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,רקיה ומאלא חאה
 לא עיגי עונצה יבתכמ רשאכ יכ הווקמ ינא

 רתויב הבוטה תואירבב ךתוא אצמי אוה ,ךתייסנכ
 יתולאשמ ןה הלא יכ ,וננודא לש ויתוכרבבו
 רובעו ךרובע רתויב תונכהו רתויב תובוטה
.ןמא !האלפנה ךתייסנכו הליהקה ,ךתחפשמ

 ינא ,יחא .םיגרוסל רבעמ ךילא בתוכ ינא ,יחא
 ידיב שי .םיהולאה רבדל שדח ינאש עדתש הצור
 ידבל ינא יכ ,ימצעב דמול ינאו שדוקה רפס תא
 ,ןאכ יתייהש ינפל לבא .הז ןמזב אתל ףתוש יל ןיאו
 תא יל ןתנש ,ונר-לאב המוהלקואמ חא יתשגפ
 ,דואמ ונממ יתמשרתהש ןולע יל הארהו ךתבותכ
 וניהולא-רבדל רוסמ יתייה אל אוהה ןמזבו
 המכ ,ילזמלו ליידקואל הנה יתרבעוה .ונליצמו
 רדהנה ימואלניבה ןולעה תא םילבקמ ןאכ םיחא
 ינוצרבו ,ימואלניבה ןולעה תא יתיאר זא .ךלש
 שפנה יחצנמ תמישרל ףרטצהל לכוא םא קודבל
 יב ושע ךלש םינולעהש רמול לוכי ינא יכ ,ךלש
 אוה ימ לבא ,רואה לש וז ךרדב שדח ינא .םיאלפ
 םוימ יח ינא זא ?תינוכמב גוהנל עדוי רבכו דלונש
 הנומש רבכ תכרעמב ינא .ססקטמ יאצומ .םויל
 .הפוקתה םויסל דע םינש עברא דוע יל שיו םינש
 חאה ,ךתורישל ךל תויהל לכוא יכ הווקמ ינא זא
 ימואלניבה ןולעה תא קלחל ןכומ ינא .ומאלא
 הכ ךינולע .העושיל םיקוקזה םישנאל אלפנה
 ךופהל םילגוסמ םה יכ דע ,המצוע יברו םירכממ
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�םיהולאה�תא�םיבהוא�םה�יכ�רמול�םדאה�ינבל�לא
�,הארנ�1.הנתמכ�,החנמכ�םלוכ-לכ�ול�ורסמתה�אל�םאב
�םירצונ�םהש�שונא�ינבל�דואמ�השק�הז�ןויער�יכ
�ונא�רשאכו�םא�ונל�שדוקמ�ךפוה�םיהולאה�.םיילמס
�ונתביח�לכ�תא�הצור�םיהולא�2.ונתביח�לכ�תא�ול�םינתונ
�ול�ןתינש�שרוד�םיהולא�3.ונל�שיש�רחא�רבד�לכמ�רתוי
�ולוכ-לכ�תא�ונל�ןתנ�אוה�יכ�,החנמכ�ונלוכ-לכ�תא
�םוקנו�שדוקה�חורמ�שדחמ�דלווינו�ןכתיש�ידכ�,החנמכ
�ןודאה�תויהל�שרוד�םיהולא�4.חצנ�ייחל�וחוכמ�היחתל
�5.ונתביח�לש�התריחב�,ונתביחל

�איה�,םיהולאל�ונתביח�לכ�תקנעה�,תושדקתהה
�היהנ�אל�םא�6.םיהולאה�םע�ןימאמה�ייח�לש�הלחתהה
�.ונייחב�תוינחור�לש�ץמש�היהי�אל�,םיהולאל�םישדוקמ
�ותביח�לכ�תריסממ�ירצונה�תשודקב�רתוי�בושח�רבד�ןיא
�,םנמז�לע�רתוול�םדאה�ינב�תיברמל�דואמ�לק�.םיהולאל
�אל�,םלוא�.םיהולאה�רובע�םירחא�םירבדו�םחוכ�,םפסכ
�ינשכ�עושי�תא�םישנ�םא�.ונתביח�לע�רתוול�ונל�לק
�ונתביחו�ונתבהא�לכ�ול�היהת�אל�,והשמל�וא�והשימל
�ונא�םאב�םולכ-אל�ול�םיעיצמ�ונא�7.שרוד�אוהש�יפכ
�,םישוע�ונא�תאז�םאו�ונתביחמ�קלח�לכ�דעב�םירצוע
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8.ול�םישדוקמ�ונניא

�לכ�תא�רוסמל�בושח�המכ�דומלל�םיבייח�ונא
�תא�קולחל�ןכומ�וניא�םיהולא�.םיהולאל�ונתביח
�תא�הצור�וניא�אוה�9.שיא�וא�רבד�ףא�םע�ונבל
�וא�,ולוכ�תא�הצור�אוה�.ונבל�לש�לודגה�וקלח
�ירה�,לכה�הז�ןיא�םא�םיהולאה�רובעש�רחאמ�,םולכ
�םיעשת�םע�הצורמ�וניא�םיהולא�.םולכ-אל�הז
�.ונבל�לש�זוחאה�תויאמ�עשתו�םיעשתו�העשתו
�םיהולא�לש�וז�ותעיבת�.ונתבהא�לכ�תא�שרוד�אוה
�.םישנא�לש�םיימצעה�םהייח�בורב�דואמ�תעגופ
�ונל�שיש�המ�לכ�לע�רתוול�ונל�רמוא�םיהולאה
�תרקי�הנינפ�,םיהולאה�אוה�יכ�דבלב�ותוא�בוהאלו
�תרקי�הנינפ�,םיהולאה�תא�קיפסמ�בהאנ�םא�01.ךרע
�םלועב�ונל�שי�רשא�לכ�לע�רתוול�ונילע�היהי�,ךרע
�אהי�,ונתביח�לכ�תא�ול�ןתינ�אל�םא�11.וגישהל�ידכ
21.יוצח�אוה�יכ�,ונממ�דרפנ�ונבל

�.המלשה�ונתבהא�תא�ול�ןתינש�הצור�םיהולא
�הבהאב�ויתובקעב�תכלל�ונתיאמ�שרודו�דקופ�אוה
�לכ�לע�הרימש�השוריפ�הבהא�31.תוקפס�אלל
�רומשנש�,םיהולא�תבהא�איה�תאז�ןה”�41.ויתווצמ
�.)�3,‘ה�הנושארה�ןנחוי�תרגיא(�“ויתווצמ�תא
�,ויתווצמ�תא�רמוש�וניאו�‘ותוא�ריכמ�ינא’�רמואה”
�ןנחוי�תרגיא(�“וב�הנניא�תמאהו�אוה�רקש�רבוד
�םא�םתא�ידידי”�:רמא�עושי�.)�4,‘ב�הנושארה
�יפ-לע�הרושבה(�“םכתא�הווצמ�ינא�רשא�תא�ושעת
�:איה�רתויב�הבושחה�הווצמה�.)�41,ו“ט�ןנחוי
�ךשפנ�לכבו�ךבבל�לכב�ךיהולא�‘ה�תא�תבהאו”
�“הנושארה�הווצמה�יהוז�ךדואמ�לכבו�ךלכש�לכבו
�”לכ”�הלימה�.)�03,ב“י�סוקרמ�יפ-לע�הרושבה(
�,ונתושרבש�רבד�לכ�לש�בוטרוק�לכש�השוריפ
�ייחב�תוכזל�לכונש�ידכ�ןברוקכ�םיהולאל�ןתניי
�הביח�לש�,דחא�םוטא�וא�,הלוקלומ�אל�ףא�.חצנ
�רמוא�םיהולא�.םיהולאל�דבלמ�רחא�םדאל�ונתניי
�.)�5,‘כ�תומש(�“אנק�לא�ךיהולא�‘ה�יכונא”�:ונל
�וא�ותבהא�תא�לוזגל�שיאל�השרי�אל�םיהולא
�םיכירצ�ונא�יכ�ריהצמ�סורטפ�חילשה�.ותביח
�גאוד�אוה�יכ�]ונבהי[�לכ�וילע�]ךילשהל[”�דימת
�ינוילימ�.)�7,‘ה�הנושארה�סורטפ�תרגיא(�“]ונל[
�לא�תנווכמ�םתביח�,םייד�םילשב�םניאש�םירצונ
.םיהולאה�תלוז�,רחא�רבד�וא�,רחא�והשימ

םהרבא�תביח

�הארהש�ךכב�םיהולאל�ותביח�תא�חיכוה�םהרבא
�והוויצש�םשכ�,קחצי�,ודיחי�ונב�תא�בירקהל�תונוכנ
�עוציב�תא�םהרבאמ�ךסח�םיהולא�51.םיהולאה
�תוכזב�םייחב�ראשנ�קחצי�.בלה�תערוק�הלועפה

��רשאכ�,םיהולאל�םהרבא�לש�ותביחו�ותבהא�תחכוה
�.ונממ�םיהולא�שקיב�רשא�לכ�תושעל�תונוכנ�הארה
�לע�ונילע�בוהאה�לכ�תא�חיננש�שקעתמ�םיהולא
�םדא�ףאל�ינש�רוניכ�ןגני�אל�םיהולא�61.חבזמה
�הנניא�והשמ�וא�והשימ�דגנ�תורחתה�71.רבד�םושלו
�לובסי�אל�םיהולא�.םיהולא�תניחבמ�ןובשחב�האב
.תורחת�םוש

�םיהולאה�לש�וחוכלו�וייחל�ךרדה

�לע�חנומ�תויהל�בייח�םיבהוא�ונאש�המ�לכ
�הדיחיה�ךרדה�וז�.תורצנה�לש�התוהמ�וז�.חבזמה
�81.שדוקה�חור�לש�התליבט�,םיהולאה�חוכ�תא�לבקל
�ינפל�חבזמה�לע�ונל�בורקה�לכ�תא�חיננ�וב�עגרב
�הטמ�םיהולאה�שא�דרת�,םלש�ןברוקכ�םיהולא
�ינחור�ןפואבו�האיכ�חנומ�אוה�דוע�לכ�,ותוא�הלכתו
�שאה�02.שדוקה�חור�איה�םיהולאה�שא�91.חבזמה�לע
�תא�תגרוהו�העינכמ�שדוקה�חור�וא�תימיימשה
�שאה�12.םיישונאה�ונתביחו�וניתושוחת�,וניתושגר
�דרת�,שדוקה�חור�,םיהולאה�לש�תימיימשה
�ונתיאמ�ענמתש�תירשבו�תיצרא�הביח�לכ�הלכתו
�.וניהולא�וננודא�ידיל�ונתביח�לכ�תא�שיגהל
�הלכת�שדוקה�חור�22.ונבבלל�למס�אוה�חבזמה
�תאו�,יצרא�,ירשב�,יכונא�אוה�רשא�לכ�תא�שאב
�,םיבהוא�ונאש�המ�לכ�רשאכ�ונכותבש�ינטשה
�חבזמה�לע�חנומ�םלועב�םיצירעמו�םיריקומ
�ןיאל�ונתוא�הצפי�םיהולא�32.םיהולאל�ןברוקכ
�לד�לע�התולעהל�ןיאש�הרקיה�ותנתמ�םע�רועיש
�תימינפ�המצועו�חצנ�ייח�איה�וז�הנתמ�.םייתפשה
�םוי�לכב�ךישמנ�םא�וז�הנתמל�הכזנ�ונא�.הבר
�בירקנש�ךכב�םיהולאה�לש�וחוכו�וייח�לע�רומשל
�תועש�עבראו�םירשע�וילא�ונתביחו�וננוצר�תא
42.ףוסה�דע�הממיב

��…םא�אלא�ןימז�היהי�אל�חוכה

�לע�םיחנומ�ונתוהממ�םיזוחא�העשתו�םיעשת�םא
�רבד�םיהולאה�לש�תימיימשה�שאל�היהי�אל�,חבזמה
�תא�לבקל�לכוי�אל�םדא�ףא�.חוכ�ול�תתל�וא�תולכל
�ומצע�תא�עינכי�אל�םא�שדוקה�חור�לש�החוכ
�ךלייו�ולש�בלצה�תא�ףוסאי�,םיהולאל�ואולמב
�לכ�,ומצע�אוה�תברקה�ידי-לע�עושי�תובקעב
�,החנמכ�םיהולאל�בהוא�אוהש�םירבדה�לכו�םישנאה
�יתימאה�חבזמה�,בוש�52.םיהולאה�לומל�םלשומ�חבז
�הליבק�החנמ�תויהל�ידכ�לכה�וילע�היהיש�בייח
�שאה�ותוא�רבד�היהי�אל�,תרחא�.םיהולאל
�ןברוק�ןיא�םא�.לכאל�לכות�םיהולאמ�תימיימשה
�לעפי�אלו�ןוכשי�אל�שדוקה�חור�לש�חוכה�,םלש
�םג�,הלואג�היהת�אל�,תימיימש�שא�היהת�אל�,ונברקב
�דע�םהילע�םירבדמו�בלצה�ייח�תא�םיניבמ�ונא�םא
.ונתומ�םוי

םוקמ�לכב�םיהולאה�לש�ונזואו�וניע

�,וניתובשחמ�תא�וליפא�,לכה�האור�םיהולא
�וא�איבחהל�הסנמ�התא�םא�62.וניתולימ�תא�עמושו
�תחנהמ�ענמיהל�,רמולכ�,םיהולא�תאמ�והשמ�רוצנל
�אל�התאו�תאז�עדיי�אוה�,חבזמה�לע�ךירבדו�ךמצע
�יחה�םיהולא�לש�וחוכ�יוליג�תא�תווחל�םלועל�לכות
�הז�םלועב�תאטבתמ�םימשה�תוכלמ�.ךייחב�לעופו
�םיהולא�לש�ותדובע�72.ונלש�ונתונתייצ�ידי-לע
�,תירעזמ�תויהל�הכישממו�תירעזמ�התיה�םלועב
�לע�םלוכ-לכ�תא�וחינה�דבלב�םיטעמש�ןוויכמ
�והשימ�ונחינהב�.תימיימשה�שאה�לש�ןברוקכ�חבזמה
�םימשה�תכלממ�םגו�וניתושפנ�םג�,םיהולאה�ינפל
�וניבורק�ולבי�ןכיה�ונל�תפכיא�םא�82.תודבא�תולבוס
�ןוויכמ�,דבלב�םיהולאה�תא�בהאנ�,חצנה�תא�ונירבחו
�םאתהב�לצניהל�ירשפא�םהל�היהי�זא�קרש
�םלועל�ונירבחו�וניבורקו�ןכתי�,ברסנ�םא�92.ותחטבהל
.ןדעה�ןג�תכלממ�לא�ופסאיי�אל

�הלאל�סרההו�הפרחה

הישות�ילעב�םניאש

�םיכלוהו�ביבס�םיבשוי�םילשב�יתלב�םירצונ�םא
�03.םיהולאה�תא�םיבהוא�םניא�םה�,הלילבו�םויב�ליכר
�םימלשומה�,םיקזחה�םירצונה�,םהישעמ�לשב
�הנושארה�הרושב�דומעל�םיבייח�ירמגל�םיחתופמהו
�,םיהולאה�תודובע�לכ�תא�תושעלו�ינחורה�ברקה�לש
�םירצונה�םא�.םילכרמו�םיבשוי�םירחאה�דועב
�םיהולא�תא�םיבהוא�ויה�םיירופ-יתלבה�םילכרמה
�ףא�,םלועל�םה�,םילכרמה�םהירבח�תא�רשאמ�רתוי
�םתביחו�םתבהא�תיינפהמ�םיענמנ�ויה�,דחא�עגרל�אל
�ונפי�םה�.םלועב�רחא�רבד�לכ�וא�םהיבורק�,םהירבחל
�אוה�עורגו�ליעגמ�.םיהולאה�לא�םתביח�לכ�תא
�םיבושח�םהיבורקו�םהירבח�יכ�םיבשוח�םישנאש
�ךירבחל�.םיהולאמ�רתוי�םיליעומו�םיהולאמ�רתוי
�םה�.ךל�קינעהל�ולכויש�ןדע�ןגב�חצנ�ייח�ןיא�ךיבורקו
�היחיש�םיהולאה�חוכ�תא�ךל�קינעהל�םילוכי�םניא�םג
�לכו�חוכ�,הלואג�ךל�תתל�לגוסמ�םיהולא�קר�.ךברקב
�:עושיל�חילשה�סורטפ�רמא�13.תרחא�תיחצנ�הנתמ
�“ךמע�םימלוע�ייח�ירבד�?ךלנ�ימ�לא�,ינודא”
�בוהאל�םילוכי�ונניא�.)�86,‘ו�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(
�םירצונ�23.תינמז-וב�רחא�והשימו�םיהולאה�תא
�םה�םא�.וז�תמא�ןיבהל�םילגוסמ�םניא�םיילמס
�םניא�,םיהולא�דבלמ�והשמ�וא�והשימ�םיבהוא
.םיהולא�תא�בוהאל�םילגוסמ

�אלל�הנבה�התיה�לארשי�ךלמל

הלא�םיניינעב�םגפ

�תא�ןיבה�,םיליהתה�רפס�רבחמ�,לארשי�ךלמ�,דוד
�ימ”�:�52,ג“ע�םיליהת�רפסב�תאז�טריפ�אוה�.וז�הדבוע
�ףא[�ץראב�יתצפח�אל�ךמעו�]ךדבלמ[�םיימשב�יל

 םייספאה ,01-9 ,’ו ,42 ,’ה םייטלגה ,71 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,1 ,ב”י םיימורה ,11-1 ,’ה םיחילשה ,41 ,ו”ט ,03 ,ד”י ,5 ,’ב ןנחוי ,31 ,ז”ט ,33 ,72-62 ,ד”י ,72 ,’י ,26 ,’ט סקול ,64-14 ,43-13 ,ה”כ ,64-44 ,ג”י ,93-63 ,’י יתמ ,33-42 ,’א ילשמ ,ח”כ םירבד ,1–81 ,ב”כ ,7 ,’ד תישארב 8
 ,ג”י ,42-91 ,’ו יתמ 01  01 ,’ב בקעי ,7-6 ,’ה ,’א םייתנירוקה ,71-61 ,’ט ,42-22 ,’ו יתמ ,72-52 ,ו”ל ,13 ,ח”י ,12-91 ,א”י לאקזחי ,6 ,’ל םירבד 9  8 ,א”כ ,61-51 ,’ג תולגתהה ,8 ,4 ,’ג ,4 ,’ב ,’א ןנחוי ,41 ,’ג ,’ב סורטפ ,7 ,’ד ,01 ,’ב בקעי ,93-63 ,’י םירבעה ,71-11 ,’ו ,72-62 ,’ה ,72 ,’ד
 ,ב”י םיימורה ,62-52 ,ב”י ,72 ,5-2 ,’י ןנחוי ,32 ,’ט סקול 31  52-32 ,’ג םייסולוקה ,33 ,03 ,ב”י סוקרמ ,42-22 ,’ו יתמ ,5 ,ב”כ עשוהי ,9-5 ,’ו םירבד 21  11-7 ,’ג םייפיליפה ,12 ,ט”י ,64-44 ,ג”י יתמ 11  11-6 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,32-22 ,’ו סקול ,83-43 ,’ח סוקרמ ,72 ,ז”ט ,64-54
 71  71-61 ,’ב ,’א ןנחוי ,42 ,’ה םייטלגה ,33-62 ,ד”י ,26-95 ,’ט סקול ,92-02 ,ט”י ,93-73 ,’י יתמ 61  32-12 ,’ב בקעי ,81-71 ,א”י םירבעה ,61-1 ,ב”כ תישארב 51  6 ,’א ,’ב ןנחוי ,3-2 ,’ה ,’א ןנחוי ,41 ,01 ,ו”ט ,13 ,32-12 ,51 ,ד”י ןנחוי 41  41 ,ב”י םירבעה ,22 ,’ב ,’ב סויתומיט ,1
 ,’ב סויתומיט ,1 ,ב”י םיימורה ,7 ,ו”ט ןנחוי ,41-9 ,ח”י סקול ,44-14 ,ב”י סוקרמ ,33 ,’ו יתמ ,7-3 ,’ד תישארב 91  8 ,5-4 ,’א םיחילשה ,12-51 ,ד”י ןנחוי ,94 ,ד”כ סקול ,33 ,’ו יתמ 81  82-72 ,’ה סקול ,83-73 ,ב”כ יתמ ,5 ,ב”כ עשוהי ,31-21 ,’י ,5 ,’ו םירבד ,41 ,ד”ל ,5-3 ,’כ תומש
 ,03-41 ,21-1 ,ה”כ יתמ ,72-52 ,ו”ל ,13 ,ח”י לאקזחי 22  01-5 ,’ג םייסולוקה ,01-1 ,’ה םייספאה ,52-42 ,71-61 ,’ה םייטלגה ,41 ,ג”י ,31-1 ,’ח םיימורה ,8 ,’א םיחילשה ,5-3 ,ו”ט ,62 ,ד”י ,6 ,’ג ןנחוי 12  5 ,’ד תולגתהה ,4-2 ,’ב םיחילשה ,11 ,’ג יתמ 02  41 ,ב”כ תולגתהה ,5-2 ,’ב
 ,22 ,’י יתמ 42  81 ,’ג תולגתהה ,2-1 ,ב”י ,31 ,’ח ,41-3 ,’ו םיימורה ,72-62 ,ד”י סקול ,93-73 ,’י יתמ ,9 ,ג”י הירכז 32  02 ,’ג תולגתהה ,01 ,’ח םירבעה ,12-61 ,’ג םייספאה ,81-61 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,71-61 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,92-82 ,’ב םיימורה ,5-4 ,ו”ט ןנחוי ,72-62 ,ד”י סקול
 ,5 ,ו”ט ןנחוי ,52-32 ,’ט סקול ,93-73 ,’י יתמ 52  9-8 ,’א ,’ב ןנחוי ,41-31 ,4-3 ,’ג ,’ב סורטפ ,11-9 ,1 ,’ד ,41-21 ,’ג םירבעה ,5-3 ,’א ,’ב םיקינולסתה ,01-9 ,ב”י ,81-61 ,1 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,93-53 ,’ח ,7-6 ,’ב םיימורה ,41-8 ,ו”ט ,23-13 ,’ח ןנחוי ,64-34 ,04-53 ,ב”י ,32 ,’ט סקול
 םירבעה ,03 ,’י יתמ ,4-2 ,’ט סומע ,5 ,א”י לאקזחי ,42 ,ג”כ הימרי ,11 ,3 ,ו”ט ילשמ ,5-4 ,ז”מק ,4-1 ,ט”לק ,7 ,ו”ס ,51-31 ,ג”ל םיליהת ,2 ,ב”מ ,52 ,ד”ל ,4 ,א”ל ,42 ,ח”כ בויא ,9 ,ז”ט ,’ב םימיה–ירבד ,9 ,ח”כ ,’א םימיה–ירבד ,7 ,ז”ט ,3 ,’ב ,’א לאומש 62  2-1 ,ב”י ,11-8 ,1 ,’ח םיימורה
 ,64-14 ,03-41 ,ה”כ ,64 ,ד”כ ,22-81 ,7-3 ,ג”י ,93-73 ,’י ,32-12 ,91 ,’ז ,01 ,’ג יתמ ,32-22 ,ו”ט ,’א לאומש 82  9 ,’א ,’ב ןנחוי ,42 ,6 ,’ג ,’א ןנחוי ,4 ,’ז ,71 ,’ו םיימורה ,92 ,’ה םיחילשה ,61 ,41 ,01 ,ו”ט ןנחוי ,82 ,א”י ,12 ,’ח סקול ,32-02 ,ה”כ ,32 ,ג”י יתמ 72  02 ,’ג ,’א ןנחוי ,31-21 ,’ד
 ,’ד םיחילשה 13  51 ,’ד ,’א סורטפ ,51-11 ,’ה ,’א סויתומיט ,41-01 ,’ג ,’ב םיקינולסתה ,23-82 ,’א םיימורה ,22 ,02 ,ו”כ ,91 ,’כ ,8-7 ,ח”י ,31 ,א”י ילשמ ,61 ,ט”י ארקיו 03  13 ,ז”ט םיחילשה 92  4 ,’ב ,’א ןנחוי ,11-1 ,’ה םיחילשה ,41 ,ו”ט ,51 ,ד”י ,35 ,’ו ןנחוי ,82-52 ,ג”י סקול
  31 ,ז”ט סקול ,42 ,’ו יתמ 23  51 ,’ג ,01 ,’ב ,’ב סויתומיט ,21
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 התאש לע הדות .תולאגנ תומשנל םיאטוח
 ריסא ינא .ךל בותכל תורשפאה תא יל ןתונ
 לכמ םישנאל תרזועה ,ךתנוהכ לע ךל הדות
 ,ךתוא ךרבי םיהולאהו יאוולה .םלועה יבחר
 .ךתייסנכו ךתליהק תאו ,ומאלא חאה

 עושי וננודאל הבהאהו דובכה לכ םע
.ןמא .חישמה
הנאיזיאול ,ליידקוא                       .רא .רא

הנאיזיאול
)1’מעמךשמה(

)6’מעבךשמה(

�וניאש�רמוא�דוד�,תורחא�םילימב�.“]ךדבלמ�דחא
�בהוא�וניא�םגו�,םיהולאה�דבלמ�ןדעה�ןגב�שיא�בהוא
�תחא�הארנכ�וז�.ץראה�ינפ-לע�םיהולאה�דבלמ�שיא
33.םיהולאה�לש�וניע-תבב�ותויהל�תוביסה

הז�ןיינעב�סולואפ�לש�תטלחומה�ותנבה

�חילשה�לש�תמאה�תכרעה�,השדחה�תירבב�,בוש
�םלועבש�לכ�תא�בישחה�אוהש�איה�סולואפ
�תרגיאה(�“חישמה�תא�חיוורהל�הפיאשב�תלוספ“ל
�המכ�דע�הארמ�הז�קוספ�.)�8,‘ג�םייפיליפה�לא
�וכותב�םירבדה�המכו�,ימשגה�םלועה�אוה�ךרע-רסח
�םישנאש�המ�הז�לבא�?ןכ�אלה�,ךרע-ירסח�םה�םג
�םלועה�לש�םיניינעב�םיקסעתמ�םהשכ�םישוע
�רבדב�קסעתהל�םוקמב�םתחפשמו�םהירבח�,ימשגה
�וניא�םלועב�רבד�לכו�םלועה�ןמ�רבד�לכ�.םיהולא
�וסנכייש�הלא�לכ�יפלו�,סולואפ�יפ-לע�תלוספ�אלא
�לא�,ךליבשב�בוט�המ�עדוי�התא�םא�זא�43.ןדעה�ןגל
�.םיהולאב�התוא�עיקשת�.תלוספב�ךתביח�תא�עיקשת
�תבהא�תובישח�תא�תקפסמ�הרוצב�שיגדהל�לכוא�אל
.ךתביח�לכ�םע�דבלב�םיהולאה
םיהולא�לש�ונוצר�תעבשהל�הנוכנה�ךרדה

�רתוי�םיהולא�לש�ונוצר�תא�עיבשמה�רבד�ןיא
�דובעל�ול�ןתינש�הצור�םיהולא�.תטלחומה�ונתבהאמ
�תובהאו�ונלש�וניתולועפ�53.ונכרד�םגו�ונכותב�םג
�“]ךלכולמ[�םידע�דגב”�ותוא�ויבגל�ןה�תורחא
�וא�בוטל�לעפנש�הצור�וניא�אוה�63)�5,ד“ס�היעשי(
�תומל�םימדוקה�ונייח�לעו�,ונתוא�הצור�אוה�.ערל
�םינשיה�ונייח�.חישמה�עושי�םע�בלצה�לע�ץעניהלו
�הצור�אוה�73.שדוקה�חור�ידי-לע�חבזמה�לע�ולכתי
�שי�ול�קר�83.חצנל�תויחל�לכונש�ידכ�ונב�ןוכשל
�אוה�93.המצועה�תבר�חצנה�ייח�תנתמ�תא�ונרובע
�ןאכ�,ונכרד�םגו�ונכותב�םג�ותדובע�תא�תושעל�הצור
�איה�תורקל�לוכי�הז�הב�הדיחיה�ךרדה�.ץראה�לע
.דבלב�םיהולא�תא�בהאנ�םאב

םיהולאל�םתביח�תא�ודביא�רשא�הלא

�תייסנכב�עושי�ףזונ�,תולגתהה�לש�ינשה�קרפב
�“ךלמע�תאו�ךישעמ�תא�עדוי�ינא”�:ורמואב�סוספא
�,]ם[ךדגנ�הנעט”�שי�עושיל�לבא�.)�2,‘ב�תולגתהה(
�םתבהא[�הנושארה�]ם[ךתבהא�תא�]ובזע[תבזע�יכ
�אוהש�,עושי�.)�4,‘ב�תולגתהה(�“]םיהולאל�םתביחו
�לומעל�םילוכי�םיבר�םירצונש�ןאכ�רמוא�,םיהולאה
�סחיימ�וניא�םיהולא�ךא�,םיהולאה�רובע�דובעלו
�םתביחו�םתבהא�תא�וחכש�םהש�ינפמ�תובישח�ךכל
�בושח�רתויש�,תוטשפב�הארמ�הז�שדוק�בתכ�.וילא
�לומעל�רשאמ�םיהולאל�הביחו�הבהא�לעב�תויהל
�הז�םיהולאה�רובע�דובעלו�לומעל�.ורובע�דובעלו
�שי�םהל�םירצונ�ידי-לע�השענ�הז�םא�קר�לבא�,בוט
�םירצונש�םיארמ�שדוקה�יבתכ�.וילא�הביחו�הבהא
�,םיהולאה�רובע�םידבוע�םיילמס�םירצונו�םייקלח

�םידבוע�םה�.וילא�הביח�וא�הבהא�רתוי�םהב�ןיא�לבא
�םושמ�וא�ולאגיי�םהיריקיש�ידכ�קר�םיהולאה�רובע
�לכב�.םרובע�ךכב�תרחא�תלעות�שיש�םיבשוח�םהש
�םתבהא�לכ�תא�םיהולאל�םינתונ�םניא�םא�,ןפוא
�.םהיריקי�תא�לואגל�םיהולא�בייח�היהי�אל�,םתביחו
�אטח�לע�וטרחתי�ןכ�םא�אלא�ולאגיי�אל�םמצע�םה
�“]ו[יפמ�]םתוא[�איקהל”�חיטבמ�עושי�.הז�עישרמ
�הצור�אוה�04.)�61,‘ג�תולגתהה(�וטרחתי�ןכ�םא�אלא
�.ונתביחו�ונתבהא�,ונחוכ�,ונחומ�,ונשפנ�,ונבל�לכ�תא
�תנמ-לע�.ירמגל�ול�םישדוקמ�היהנש�הצור�אוה
�םיחנומ�תויהל�ונילע�,ןיטולחל�ול�םישדוקמ�תויהל
�,ונשפנ�,ונבל�לכ�תא�ול�קינעהלו�ירמגל�חבזמה�לע
�םיהולאה�שא�,בוש�.ונתביחו�ונתבהא�,ונחוכ�,ונחומ
�ונכותבש�עשרה�תא�הלכתו�,ןדעה�ןגמ�הטמ�דרת
�,ןברוקה�םהש�הלא�ןיבמ�,ונכותבש�תויצראה�תאו
�זא�.ונכותב�שדוקה�חורל�ךיישש�המ�תא�קר�ריאשתו
�רובע�הביחו�הבהאבו�שדוקה�חורב�םיאלמ�ראשינ
�שודקה�שולישב�םיאלמ�היהנ�אל�םא�14.םיהולאה
�ונתביחו�ונתבהא�לכ�תקנעה�אללו�,שדוקה�חורבו
�ןגל�עיגהל�ןפואו�םינפ�םושב�לכונ�אל�,םיהולאל
�תומת�םאו�,הלא�תווצמ�לע�רמוש�ךניא�םא�24.ןדעה
�חצנה�תא�הלבתו�,דבאת�ךתמשנ�,ברעה�וא�םויה
�םיבושח�המכ�דע�עושי�הארמ�ןאכ�34.םוניהיגב
�םה�םא�קר�לבא�,םיהולאה�רובע�ונישעמו�ונתדובע
�תושעל�םיבייח�ונא�44.םיהולאל�הבהא�ךותמ�םישענ
�ונתאריו�ונתבהא�לשב�קר�םיהולאה�תדובע�תא
�רחא�רבד�ףא�54.תרחא�הביס�םוש�לשב�אל�,םיהולאל
64.ונוצר�תא�עיבשי

יחוור�יתלב�למע

�םישוע�,םילמע�ונא�םא�ןוצר-עבש�וניא�םיהולא
�דועב�,ונתיאמ�שרוד�אוה�ןתוא�תודובעה�תא
�ינב�.דבלב�וילאו�וילא�הבהאב�םיאלמ�םניא�וניתובבל
�תא�םידבועה�םיבר�םישנא�יכ�םיניבמ�םניא�שונאה
�תעדל�ידכ�ךבל�תא�ןחב�.ותוא�םיבהוא�םניא�םיהולאה
�םיבר�םדא�ינב�.ונעמל�דבוע�התא�היטעב�הביסה�תא
�םה�.םבלב�םיהולאה�תבהא�אלל�םיהולאה�תא�םידבוע
�םיהולאה�תא�ודבעי�םאב�ולאגיי�םהיריקיש�םינימאמ
�יבתכב�סיסב�ןיא�וז�הנומאל�,לבא�.ותוא�בוהאל�ילבמ
�תנווכמ�איה�םאב�ארונ�ןפואב�הטוס�םתבהא�.שדוקה
�דבלמ�םלועב�רחא�רבד�לכ�וא�,םירבח�,םיבורק�לא
�םהיבורק�תלואגל�םיהולאה�תחטבה�74.םיהולאה
�םיהולא�תא�םיבהוא�רשא�הלאל�קר�תכייש�םהירבחו
�תא�לואגל�בייוחמ�םיהולא�.םתביח�לכב�,םבל�לכב
�,ונחומ�,ונשפנ�,ונבל�לכב�ותוא�בהאנ�םאב�וניריקי
�יבתכ�.תווצמה�ןיבמ�הבושחהו�הנושארה�וז�84.ונחוכו
�דבלב�םיהולאה�תא�בוהאל�יכ�,ונל�םירמוא�שדוקה
94.תושעל�םילוכי�ונא�ותוא�רתויב�בושחה�רבדה�אוה

�וילא�ונתביחו�ונתבהא�יכ�ונל�רמאי�םיהולא�םאה

�והשימ�לא�תנווכמ�איה�םאב�המצוע�תבר�איה
�הריתחב�שי�תלעות�וזיא�.אל�:איה�הבושתה�?ודבלמ
�םא�?וילא�הבהא�אלמ�וניא�ונבל�דועב�,םיהולאה�לא
�הווצמה�תרפהב�םימשא�אצמינ�ונא�,ךכ�הז
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.םיהולאה�לש�ןדעה�ןג�תכלממל

הליפתב�ידיימה�ךרוצה

�רשא�בל�,םלשומו�רוהט�בלב�ללפתהל�ונילע
�תויהל�ול�םורגי�הז�.ודבלב�םיהולאה�תא�בהוא
�וא�ךנוצר�םא�.ול�םישדוקמ�ונאש�ומכ�ונל�שדוקמ
�תונפהל�ךילע�היהי�,ןדעה�ןגל�סנכיהל�איה�ךתרטמ
�יכ”�05.םלועל�הביחה�ללוכ�,תרחא�הביח�לכל�ךבג�תא
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�םיהולא�רובע�אל�,יחכונה�ונמלועב�םיימשג�םירבדל
.ברקה�םלועה�אוהש�,ןדעה�ןג�ירבדו
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�יתלב�הז�היהי�,םתובקעב�גהננ�םא�.םיישגרהו�םירצקה
�וננוצר�רשאכ�15.ןדעה�ןגל�עיגהל�ונרובע�ירשפא
�ונא�,תורפוכה�וניתוביחו�וניתוקושת�םע�דחאתמ
�תויהל�םיבייח�ונא�25.םיהולאה�ןוצר�דגנ�םידרמתמ
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�ןתינ�אל�םא�35.ןכ�םג�וניבא�היהי�םיהולאש�םיצור�ונא
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�חצנ�ייחל�ונלש�תורשפאה�דגנ�םידרמתמ�ונא�יכ�ןיבנ
�וא�ימשגה�םלועהמ�תונהיל�םילוכי�ונא�ןיא�.ןדעה�ןגב
�םינתונ�ונא�רשאכ�45.ןדעה�ןג�ונל�היהיש�םגו�ימצעה
�םלועהמ�רבד�ראשיי�אל�,ונתבהא�לכ�תא�םיהולאל
.ונמצע�רובע�קושחנ�ותוא�ימשגה

 ,12-02 ,ג”י םירבעה ,31 ,’ד םייפיליפה ,85-75 ,01 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,41 ,11-7 ,5-4 ,ו”ט ,62 ,32 ,ד”י ןנחוי ,91 ,’י סקול ,72 ,ו”ל לאקזחי 53  11-7 ,’ג םייפיליפה 43  8 ,ז”י םיליהת ,71-61 ,ד”י ,’א םימיה–ירבד ,5 ,ו”ט ,4 ,א”י ,’א םיכלמ ,01 ,’ה ,’ב לאומש ,31 ,ז”ט ,’א לאומש 33
 ,ט”י ,62-42 ,ז”ט ,93-73 ,’י יתמ 73  41 ,’ט ,01-3 ,’ד םירבעה ,9 ,’א ,’ב סויתומיט ,9-7 ,’ג ,31 ,’ב םייפיליפה ,83 ,’י םיחילשה ,6-4 ,ו”ט ,21-01 ,ד”י ,03 ,91 ,71 ,’ה ,5 ,’ג ןנחוי ,41-9 ,ח”י סקול ,5-1 ,ג”כ ,32-12 ,’ז ,02 ,’ה יתמ ,2-1 ,ז”כק םיליהת ,22 ,ו”ט ,’א לאומש 63  4 ,’א בקעי
 ,’ח ,22 ,’ו םיימורה ,75-35 ,’ו ,41 ,’ד ,61 ,5 ,’ג ןנחוי 83  11 ,ב”י תולגתהה ,2-1 ,’ד ,’א סורטפ ,א”י םירבעה ,21 ,’ב סוטיט ,71-5 ,’ג םייסולוקה ,9-7 ,’ג םייפיליפה ,02 ,’ב םייטלגה ,72-62 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,73-53 ,41-1 ,’ח םיימורה ,62-42 ,ב”י ןנחוי ,33 ,72-62 ,ד”י סקול ,12
 ,’א םיחילשה ,42 ,’ה ןנחוי ,33 ,’ו יתמ 14  22 ,61 ,5 ,’ב תולגתהה ,3 ,ג”י סקול ,93-73 ,’י יתמ 04  13 ,’כ ,3-2 ,ז”י ,62-52 ,א”י ,82-72 ,01 ,’י ,86 ,85 ,45 ,84-74 ,04 ,53 ,33 ,72 ,’ו ,04-93 ,42 ,’ה ,63 ,61-41 ,5 ,’ג ,4 ,’א ןנחוי 93  21-11 ,’ה ,’א ןנחוי ,8 ,’ו םייטלגה ,81-61 ,41-9 ,2-1
 ,9-4 ,’ב ,’ב סורטפ ,13-22 ,ז”ט ,5 ,ב”י סקול ,31 ,ב”כ ,21 ,’ח יתמ ,9 ,ד”י ,41 ,’ה היעשי ,81 ,’ט םיליהת 34  91-81 ,’ג םירבעה ,8 ,’ו ,22 ,’ג םייטלגה ,41-1 ,’ח םיימורה ,41-31 ,ז”ט ,42-32 ,12-51 ,ד”י ,5 ,’ג ןנחוי 24  41 ,ב”כ תולגתהה ,61 ,ג”י םירבעה ,1 ,ב”י םיימורה ,4-1 ,’ב ,5-4
 םירבד 64  71 ,’ב ,’א סורטפ ,82 ,ב”י םירבעה ,1 ,’ז ,’ב םייתנירוקה ,6 ,ג”ל היעשי ,31 ,ב”י תלהק ,01 ,’ט ,71 ,31 ,’ח ,7 ,’א ילשמ ,01 ,א”יק םיליהת ,82 ,ח”כ בויא 54  21 ,’כ ,31-21 ,ד”י ,01-8 ,’ג ,32-91 ,’ב תולגתהה ,62-02 ,’ב בקעי ,01 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה 44  51-31 ,’כ תולגתהה
 94  13 ,ז”ט םיחילשה ,03-92 ,’י סוקרמ 84  31 ,ז”ט סקול ,83-73 ,ב”כ יתמ ,71 ,’ח ילשמ ,5-4 ,’ו ,42 ,’ד םירבד ,41 ,ד”ל תומש 74  42-22 ,’ג ,’א ןנחוי ,4-3 ,’ב ,’ב סויתומיט ,41 ,ו”ט ,12 ,61-51 ,ד”י ןנחוי ,05 ,ב”י יתמ ,52-42 ,א”ל םיליהת ,5-4 ,ב”כ עשוהי ,81-51 ,’ל ,31-21 ,’י
 ןנחוי ,11 ,’ה סקול ,81 ,’א סוקרמ ,92 ,ט”י ,64-44 ,ג”י ,03 ,ב”י ,72-42 ,’ז ,12-91 ,’ו יתמ ,5-3 ,ו”כ היעשי ,3-2 ,’א םיליהת ,8-7 ,’א עשוהי ,81-61 ,’ל ,2 ,’ו םירבד 15  71-51 ,’ב ,’א ןנחוי 05  62 ,א”י ןנחוי ,03-82 ,ב”י סוקרמ ,83-73 ,ב”כ יתמ ,3 ,ו”כ היעשי ,63 ,’ח ילשמ ,’א םיליהת
 ,ו”כ ארקיו 25  12-71 ,41-8 ,4-2 ,ז”ט ,91 ,51 ,א”י ,91-31 ,11-1 ,’ט ,21-7 ,’ח תולגתהה ,02 ,’ד ,71-51 ,4 ,’ב ,’א ןנחוי ,21-01 ,’ג ,’ב סורטפ ,5-1 ,’ה ,4 ,’ד בקעי ,8 ,’ו םייטלגה ,05 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,2-1 ,ב”י ,31 ,9-6 ,1 ,’ח םיימורה ,13 ,ז”ט םיחילשה ,41 ,ו”ט ,36 ,74 ,04-83 ,’ו
 ,’ה םייספאה ,42-32 ,’ט סקול ,42-61 ,ט”י ,52-42 ,ז”ט ,12 ,’ז ,42-91 ,’ו יתמ 45  8 ,’ו םייטלגה ,41-1 ,’ח םיימורה ,62 ,ד”י ,83 ,’ו ,03 ,71 ,’ה ,43 ,’ד ,5 ,’ג ןנחוי ,4-3 ,ח”י ,62-32 ,ז”ט יתמ 35  8 ,א”כ ,51 ,’כ ,02 ,ט”י תולגתהה ,83 ,’ו ,03 ,71 ,’ה ,43 ,’ד ןנחוי ,71 ,ב”י הימרי ,12-41
  71-51 ,’ב ,’א ןנחוי ,11
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.םלועה�יבחר�לכב�תומשנ
�,ותורישל
ודוה�,ידיגנּפ�������������������������������������.יי‘ג�.ייק

ודוה

 ,רקיה ומאלא ינוט רמוכה
 שדוקה ירפס ינש חולשמ לע ךל הבר הדות

 אורקל דואמ תינהנ ינא .ךינולע לש םיקתועהו
 ,ןכל םדוק ךל יתבתכש ומכו םנכות לכ תא
 .ךירסממ הברה יתדמלו ךרובמ ךלש ןיזאגמה
 תושרדה ללוכ ,חלוש התאש עדימה לע הדות
 ינא .השירד יפל םניחה תורפסו תוטלקומה
 היהי רשפאש םיקתוע לבקל דואמ תניינועמ
 .תימוקמה תושרב םינושה ונידרשמל ץיפהל
 םג שקבא ,ךתושרב שי םא ,ךכל רשקהב
 תושרד ,ךלש הרושבה תורפס לש םיקתוע
 רובע שדוק ירפס דועו ללה ירישו תוטלקומ
 ונלש תימוקמה תושרה ידבוע .דרשמל ירבח

 םהמ םידחא קרו ,שיא םירשעו האמכ םיללוכ
 תא קלחל ףחדה יב שי .םירצונכ שדחמ ודלונ
 םניה ןיידעש הלא םעו םמע םיהולאה רבד
 ינא .ותלואגו עושי לע ועמש אלו םידובא
 ונאו ,םימיה תירחאב םייורש ונחנא יכ הניבמ
 םתלואגל ללפתהלו חיגשהל ,תוכחל םיכירצ
 ךל הבר הדות .ירשפא םאב ,םישנאה לכ לש
 עושיב המח םולש תשירד .יתשקבל ךתגאדל
!עישומה
,עושיב ךתוחא
 ריעה שאר דרשמ                                 .יּפ .ףא

םיניפיליפה ,רוס לד הגנאובמז

םיניפיליפה

,חישמה�עושי�וננודא�לש�ומולשל�תוכרב
�ונל�חלש�אנא�.ךתרזע�תא�שקבל�םיצור�ונא
�ירפסו�שדוק�ירפס�,ךתורפס�לש�תעפוש�תומכ
�,ומאלא�רמוכה�לש�תוטלקומ�תושרדו�,“חישמה”
�דומיל�רמוחלו�הפטהל�םהב�שמתשהל�לכונש�ידכ
�ךתרזעל�םיפצמ�ונא�,רמוכה�דובכ�.םירמכל
�תופסונ�תושפנב�תוכזל�םיווקמ�ונא�.הבידנה
�תעדל�םירמכל�רוזעל�םיצור�ונא�.ךתרזעב�חישמל
.םיהולאה�רבד�לע�רתוי
רודבלס�לא�,הקולוקטקז�����������������������.י‘ג�.םא

רודבלס�לא

.)�6,ט”מ�היעשי(�”ץראה�הצק�דע�יתעושי
�תותימא�תא�תורשאמ�הירוטסיה�תונש�םייפלא
�תא�וחד�םידוהיו�הבלצ�אמור�רשאכ�.הלא�םילימ
�.המואה�תא�הנומא�רסוח�לש�ךסמ�הסיכ�,םחישמ
�,םילצינו�עושי�וננודאב�םינימאמ�םידחאש�תורמל
�תיברמ�לש�םשפנו�םבל�לע�ןורוויע�ךוסנ�ןיידע
�,'ג�םייתנירוקה�לא�הינשה�תרגיאה(�לארשי�ינב
�ישעמ�האר(�םייוגל�הרושבה�הנתינ�ןכל�.)51-41
�רשא�האלפנה�הרושבהו�)�82,ח”כ�םיחילשה
�לכל�וישכע�תפטומ��61,'ג�ןנחוי�יפ-לע�הרושבב
�תופצל�היה�השק�.דחאכ�יוגו�ידוהי�,םלועה
�תמאה�וז�ךא�,םתעושיל�ידוהיב�ונימאי�םייוגהש
�אוהש�םעהש�,שארמ�תופצל�היה�השק�.התימאל
�הרק�הז�ךא�,ונממ�רסו�ולבקל�בריס�ךרבל�אב
�,)�21-11,'א�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(�השעמל
�תויהל�וכפהי�,םיהולא�ישנא�ויה�אלש�,םייוגהשו
�הארנ�.ידוהי�חישמב�םתנומא�ךרד�םיהולא�ישנא
�לעופ�ןהב�םיכרדה�הלא�ךא�-�רתויב�ךחוגמ
.הרוק�םג�ךכו�,םיהולאה

ףיטמ,תוירצונהומאלאתויסנכלףתוש,י‘ג.ייקרמוכה
.ודוה,ידיגנאּפרפכבומאלארמוכהתורפסתאקלחמו
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�,רקיה�ומאלא�רמוכה
�ךל�הדות�רמול�תנמ-לע�הז�בתכמ�ךל�בתוכ�ינא
�ינא�.הבחר�דיב�ךתוא�ךרבי�םיהולאו�יאוולה�.ךתנוהכלו
�רמוכה�.ילא�החלשנש�ךלש�תורפסה�ךרד�עשונ
�הדבועה�לע�דואמ�םיחמש�ירוה�.בוש�ךל�הדות�,ומאלא
�,רמוכה�דובכ�.ייח�תא�התניש�ךלש�תורפסהש
�,יתחפשמ�ידי-לע�יתיחדנ�.ער�דלי�יתייה�יתוריעצב
�ינא�,ךתייסנכלו�הלעמה�םר�םיהולאל�תודות�לבא
�תומצע”�ךנולע�תוכזב�תאז�.יתימא�ירצונ�וישכע
�וליפאש�יתנבה�,ותוא�יתארקש�ירחא�.“תושבי
�ןכומ�עושיש�דועב�יתיא�תושעל�המ�ןיא�יתחפשמל
�םייחהו�החמשה�,םולשה�תחפשמ�ךות�לא�יתוא�לבקל
�הוולש�תעדב�הז�בתכמ�בתוכ�ינא�.ולש�םייחצנה
�ךירצ�ינאש�לכ�תא�יל�קינעה�עושי�יכ�לע�החמשבו
�תא�קלחל�יתלחתה�.בוט�ירצונכ�חתפתהל�ידכ�חורב
�ןיאש�רפס-יתב�המכו�ירבחמ�המכ�םע�םיהולאה�רבד
�םירומה�םע�דחיב�.שדוקה�יבתכ�ינודעומ�םהל
�רפס-יתבמ�השימחב�הלאכ�םינודעומ�רוציל�ונדגאתה

�וכליי�ונתיאמ�המכו�ונתוליעפ�תא�ונגריא�.הלא
�.םיהולאה�רבד�תא�םהל�ףיטהל�ידכ�םירחא�רפס-יתבל
�דובכ�,לבא�,םלצא�ןודעומ�םיקנש�םיצור�םג�םה
�שי�ונבורל�הקירפאבש�עדוי�התאש�הווקמ�ינא�,רמוכה
�ונל�חולשל�ךינפל�םיננחתמ�ונא�,ןכל�.תוילכלכ�תויעב
�תא�ביחרהל�רוזעתש�,איהש�הרזע�לכו�םינוש�םירמוח
�ידכ�ךלש�תורפסהמ�דועו�שדוק�יבתכ�דוחיב�,תולועפה
�ינוילימ�ךל�שיש�םיעדוי�ונא�.הז�תא�ךירצש�ימל�תתל
�ןימאמ�םג�ינא�לבא�,ירשפא�םוקמ�לכמ�תושקב
�ךתלוכיבש�רבד�לכ�ונל�חלשתש�ךכל�גאדי�םיהולאש
�תותמה�תושפנב�תוכזלו�הרושבל�ףיטהל�ונל�רוזעיש
�ןודעומה�תא�ךרב�,השקבב�.חישמה�רובע�תודובאהו
�ליבשב�שדוק�יבתכ�רשע-השיש�תוחפל�םע�ונלש
�.ונל�חולשל�לכותש�לככ�,תורפסו�,םינודעומה�ישאר
.ךתנוהכ�תאו�ךתוא�ךרבי�םיהולאש
�,חישמב�ךלש
הנאג�,הרקא��������������������������������������������.םא�.ייק

הנאג הקירפא

,ומאלא רקיה ימלועה רמוכה
 רישעה ונכות ,הנושארל ךנולע תא יתלביקשכ

 ילש ןושארה רשקה והז .דואמ יתוא שגירו ייח תא
 תא אורקל יתוא ךשמש המ ,השעמל .ךיתויסנכ םע
 חור ידי-לע םיגהנומה םייח” תרתוכה התיה ןולעה
 הרושבה גוס והז ,ירצונכ ,ןיבמ התא .”שדוקה
 תע לכב קקותשמ ינא .עומשל דימת יתפאש התוא
 חור תא תעדל יתוא ןווכתש ,תורפס אורקל
 ירסח ונא שדוקה חור ידעלב .הב ןוכשלו שדוקה
 ןה יתווקתו יתוליפת .םיהולאה תכלממל תלעות
 ונתוא אלממ םיהולאשכ .”ךחורב ינאלמ ,ינודא”
 םיכירצ ונניא .םיירשפא םירבדה ראש לכ ,וחורב
 תחא השקבל ללפתהל ידכ םישדוח זבזבל דוע
 חישמה תייסנכ .הבושת אלל רתווהלו
 םע בוש ךבתסהל הכירצ הניא )תימלוע-ללכה(
 ,שדוקה חור ךרדב הכילהה יבגל הכרדהה .אטחה
 הרידנ התוחכונ תופקשהו שדוקה חורב םויקה
 תא הפיצה תוירמוח .תוירצונה ונתוליהקב םויכ
 עפש לש םירסמב םידקמתמ םירמכ .היסנכה
 דקמתהל םישנאה לש םבלל םימרוג ךכבו ירמוח
 הליהקה .םיכרד ינימ לכב ימשג ןוה תריבצב
 האיצממ איה יכ דע ,הקיר הכ הכפה תירצונה
 הכרדההו יולימה אלב םייח ךרדלו הפטהל םיכרד
 ,תוצרל ליחתת היסנכהש דע .שדוקה חור לש
 תושדחתהה ,םיהולאב היולת תויהלו שפחל
 וכפהי אל םיחילשה ישעמב וניארש טהלהו
.וננמזב תואיצמל

 תואמב האירוק תא הפיצהש תושדחתהה
 טלחומ ןוחטבמ האצותכ האב 91-הו 81-ה
 לאל הדומ ינא לבא .שדוקה חור לש התכרדהב
 לש התוננאש תורמל רשא ,ומאלא רמוכלו
 לע ןיבה ,ןמזה ינמיס תא ןיבה ,תירצונה הליהקה
 ןפצמה תויהל ךירצ ימו ךומסל םיכירצ ונא ימ
 קזחל ךישמי לוכי לכה םיהולאהו ןתי ימ .ונלש
 ירעשש ,החטבה תמייק .ךיתונוהכ תאו ךתוא

הירגינ

 תדובע תצפהל ךנוזח לע ורבגי אל םוניהיגה
.ןמא .עושי םשב תושפנה תעשוהו םיהולא תכלממ

 קלחב אצמנה ריעצ ףיטמ ינא ,השקבב
 םיאור םניא )םינימאמ אל( םישנא וב םלועהמ
 ,םקלח .םיהולאה תורישב ליעומו בוט רבד םוש
 ודסחב( םיהולאה תכלממ תאירקל תונעיהל וסינש
 תא תונבל ועייסיש םירמוח םיכירצ )םיהולא לש
 תא ןיא םישנאה תיברמל .הנוכנ הרוצב םתנומא
 תוקיר םיידיב היסנכל םיאב םה .שדוקה יבתכ
 תירבה תא םמצעל תושרהל םילוכי םיטעמ קרו
 יל חולשל לכות םא חמשא ,השקבב .השדחה
 קלחל לכונש ידכ ,םיאלמ שדוק יבתכ 02 תוחפל
 ללוכ ,שאונ ןפואב םהל םיקוקזה םינימאמל םתוא
 ינא ,ישיא ןפואב .םיימואלניב םינולע המכ םג
 יתוא ןיכי הזש עדוי ינא .”חישמה” ךרפסל קוקז
 ךתבושת לע הדות .םיהולאה ליבשב הדובעל
.תיבויחה
,חישמב ךלש
הירגינ ,טרוקראה טרופ                         .וא .ייק

,רקיה�םיהולאה�דבע
�הז�בתכמש�ללפתמ�ינא�.עושי�לש�ומשב�תוכרב
.םיהולאה�חוכב�גשגשמו�ךרובמ�ךתוא�אצמי

�תירצונה�ומאלא�תייסנכ�לש�ימואלניבה�ןולעה
�.רועיש�ןיאל�,הדנגוא�,יתנידמב�םייח�הנשמ
�הכ�איה�ןולעה�ןכות�לע�שדוקה�חור�לש�החישמה
�יתוא�הלעהש�ךכב�םיינחורה�ייחל�רזע�הז�.האלפנ
.םיהולא�ירבד�תנבהב�השדח�הגרדמל

�תא�יתלצינ�.ךנולע�תא�יל�ןתנש�הז�היה�ירבח
�לכו�,םירחא�םישנא�םע�ןולעה�תא�ףתשל�תונמדזהה
�וינודאכ�עושי�תא�לביק�ןולעה�תא�ול�יתתנש�ימ
!םיהולאל�הליהת�.יטרפה

�ידכ�םהמ�דוע�חולשל�ךממ�שקבמ�ינא�,השקבב
�.תומשנב�תוכזל�ונל�ורזעיש

�תא�רקבלו�אובל�יל�השרה�,שקבמ�ינא�,ףסונב
.ךתייסנכ
הדנגוא�������������������������������������������������.יּפ�.וי

הדנגוא

ירוזימ

moc.seirtsinimomala@ofni

,רקי�רמוכ
�אצמנ�ינאו�.ףא.יד�ימש�.עושי�ןודאה�םשב�תוכרב
�תא�יל�ןתנ�והשימ�.ססקט�,סוקפב�סביר�זוחמ�לש�אלכב
�בוש�ותוא�יתארקש�רחאלו�,ךלש�םינולעהמ�דחא
�יל�חולשל�לכות�םא�שקבל�ךרוצ�שיגרמ�ינא�,בושו
�הכ�םירסמ�אורקל�לכוא�ינא�םגש�ךכ�,דיתעב�םינולע
�תא�ךומכ�ריבסמש�םדא�יתיאר�אל�םלועמ�.םיבושח
�אל�וישכע�דע�םלועמו�,תוריהב�וזכב�שדוקה�יבתכ
�,אנא�.רורב�הכ�ןפואב�רבסומ�םיהולא�רסמ�תא�יתעמש
.”חישמה”�,ךרפס�תא�םג�יל�חלש
,שארמ�הבר�הדות
ססקט�,סוקּפ���������������������������������������������.ףא�.יד

ססקט
,חישמב�יחא�ךתוא�ךרבי�םיהולאש

�תעטנש�הנומאה�יערז�תא�אוצמל�תכרובמ�ינא
�וינ�ריעב�ליחתה�הז�.תכלוה�ינא�וילא�םוקמ�לכב
�יניעו�יבל�תא�רומשל�יל�רזע�הז�ןולע�.קרוי
�הקוקז�יתייה�םהב�םינמזב�ןוויכ�יל�ןתנ�אוה�.חישמב
�םיהולאהו�הינרופילקב�הרג�ינא�וישכע�.ךכל�רתויב
�ישפנל�שבד�ןה�ויתולימ�.ילגר�תא�ךירדמ�ןיידע
�ךתונמאנ�לע�םימעפ�האמ�ךתוא�תכרבמ�ינא�.ייחו
�םימעפלו�ערז�םימעפל�אוה�הזה�ןולעה�.ותאירקל
.ךילא�וינפ�תא�ריאי�םיהולאהו�ןתי�ימ�.םימ
.םיהולא�ךתוא�ךרבישו�,ךל�הדות
הינרופילק�,הגנוחוט����������������������������.רא�.לא

הינרופילק

,רקיה�ומאלא�רמוכה
�הצור�ינא�.ךתנוהכ�תאו�ךתוא�ךרבי�םיהולאש
�םלוכ�תא�יתארק�.תורפסה�לכ�לע�הדות�רמול
�עגנ�תמאב�הז�.ןאכש�םישנל�האלה�םתוא�יתרבעהו
�ןהייח�לע�תמא�תודע�ונתנו�וטרחתה�תובר�.ןהייחב
�תכלוה�ימצעב�ינא�.הכרב�שממ�הזש�,ןאכ�היסנכב
�תררועמ�ךתורפסלו�ךל�תודוה�היסנכל�הברה
�“חישמה“�רפסהו�שדוקה�יבתכ�,תורפסה�.הארשהה
�בוש�הצור�ינא�.החילצמ�הירצונל�ךופהל�יל�ורזע
�ךממ�עומשלו�תורפס�דועל�הפצמו�ךל�תודוהל
.בורקב�בוש
,ךתרבח�,תירצונ�הבהאב
ירוזימ�,הילאדנאו�������������������������������.רא�.לא

שלח�לנו�דואר�אלקטרוני
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הביחו�הבהא
)3’מעמךשמה(

�אשונב�םיהולאה�לש�תוארוהה�רפס

תעמשמה

�,ןדעה�ןג�תכלממל�סנכיהל�םידמוע�ונא�םא
�55.ונמצעב�תעמשמב�םירימחמל�ךופהל�ךרטצנ
�תא�לבקל�ידכ�ונמצע�יפלכ�תעמשמ�ליטהל�ךרטצנ
�רבדב�תושעל�םיווצמ�ונא�התוא�,שדוקה�חור�תורמ
�לש�תוארוהה�רפס”�םה�,שדוקה�יבתכ�,םיהולאה
�ךכ�גוהנל�ונא�םיבייח�65.“תעמשמה�אשונב�םיהולאה
�ךכל�עיגהל�ונילע�.ןדעה�ןגל�סנכיהל�תנמ-לע
�לש�ונוצר�תא�תושעל�היהי�ידעלבה�וננוצרש
�תוארוהה�רפס�םה�שדוקה�יבתכ�,בוש�75.םיהולא
�ונל�הארמה�םיקוחה�רפס�,ונלש�תעמשמה�אשונב
�ןגל�סנכיהל�םידעומ�ונחנא�רשאכ�גוהנל�ונילע�דציכ
�תועדומ�חתפל�ונילע�,ןדעה�ןגל�סנכיהל�ידכ�85.ןדעה
�םאתהב�,ימוימוי�ןפואב�תימצע�תעמשמל�תישיא
�הניה�,ושי�לש�ופוג�,היסנכה�95.םיהולאה�רבדל
�יבתכ�תרות�תא�ולביק�רשא�םינימאמ�לש�הליהק
�םה�שדוקה�יבתכ�06.תימצע�תעמשמל�עגונב�שדוקה
�קוחהמ�בכרומה�,םיהולאה�קוחל�תוארוהה�רפס
�“עושי�חישמבש�םייחה�חור�קוח“מו�ירסומה
.)�2,‘ח�םיימורה�לא�תרגיאה(

�,םיהולאה�תמא�לא�םמצע�ושיגה�רשא�הלא�לכו
�תליהק�ךות�לא�םהיסכנו�םחוכ�,םתעידי�תא�ואיבי
�תירוקמה�היסנכב�ומכ�,םיהולאה�תייסנכ�,םיהולאה
�םהב�היה�אל�םג”�,�53-43,‘ד�םיחילשה�ישעמ�רפסב
�ילעבו�תודשה�ילעב�לכ�יכ�,רוסחמב�יורש�שיא
�םה�.םריחמ�ףסכ�תא�ואיבהו�םהיסכנ�תא�ורכמ�םיתבה
�יפל�ונתנ�שיא�לכלו�םיחילשה�ילגרל�והוחינה
�לש�ןונקתה�תמאב�םתעידי�תא�רהטל�ידכ�16“וכרוצ
�ויכרד�תומלש�יפ-לע�םחוכ�תא�קלחל�ידכו�םיהולאה
�אל�.תקדוצה�ותצע�יפ-לע�םשוכר�לכו�םיהולאה�לש
�םהייחב�םיהולאה�ירבד�לכמ�דחא�ףא�תא�רפהל
�םיהולא�קוחמ�הדיצה�תונפל�אל�...םישדחתמה
.הלאמש�וא�הנימי�תוטסל�אלו�,יתימאה

�ינחורהו�ינדפקה�הרדסמל�םיסנכנ�רשא�הלא�לכ
�,השדחה�תירבה�לא�רובעל�םיכירצ�,היסנכה�תליהק�לש
�,הווצי�רשא�לכ�תא�תושעל�,םיהולאה�ינפב�החטבהה
�ןכושה�שודקה�שולישה�לש�חוכהו�םייחה�ףקותמ
�יררוצל�ךופהלו�וירחא�הכילההמ�קחרתהל�אלו�,םכותב
�הלהב�וא�טפשמ�,המיא�,והשלכ�דחפ�ללגב�26חישמה
36.תרחא�הביס�לכ�ללגב�וא�ןטשה�תונובירב

�תירבה�,השדחה�הנמאה�לא�םירבוע�םה�רשאכ
�תויוכמס�,םיהולאה�ירומ�,םיהולאה�יחילש�,השדחה
�לאוגה�דיחיהו�דחאה�םיהולאה�תא�וכרבי�,םיהולאה
�לא�םיסנכנה�הלא�לכו�.ולש�תמאה�ישעמ�לכ�תאו
�ורמאי�,החיטבמ�השדחה�תירבה�ךכ�,השדחה�הנמאה
“!ןמא�!ןמא”�:םהירחא

�לש�םיקדוצה�וישעמ�לע�חוודי�םיהולאה�חילש
�לכ�תא�רפסיו�המצועה�תובר�ויתודובע�לעו�םיהולאה
�,לארשיל�תונמאנהו�םימחרהו�הבהאה�תולועפ
�46.השדחה�םילשורי�,םיהולא�לש�השדחה�לארשי
�םלועהו�56לארשי�תולווע�לע�וחוודי�םיהולאה�יחילש
�תונובירב�ועציבש�םהיאטחו�םהיתוריבע�תמשא�לעו
�,השדחה�הנמאה�לא�םירבועה�הלא�לכ�זא�66.ןטשה
�םהירחא�ודוותי�,םיהולא�לש�השדחה�תירבה�איה
�,ונאטח�,קוחה�תא�ונרפה�,לווע�ונעציב”�:םרמואב
�,ונינפל�וניתובאו�םלועה�יבשוי�לכ�,ונא�,עשר�ונעציב
���לבא�,תמאה�קוח�,םיהולאה�רבד�דגנ�ונתכילהב
�לעו�ונילע�וטפשמב�קדוצו�,קידצ�אוה�םיהולא
�.“הנתיאה�ותבהא�לש�םימחר�ונילע�ףיעריו�וניתובא
�רשאכ�םיהולאה�לש�וינב�תויהל�ךישמהל�לכונ�,לבא
�עושי�לש�ומד�ידי-לע�םימדוקה�וניאטח�לע�טרחתנ
�“הליחמ�ןיא�םימד�תכיפש�אלב”�יכ�‘א66,ונתרפכל
�תימצע�העינמ�ידי-לע�.)�22,‘ט�,םירבעה�לא�תרגיאה(
�ונב�לעופו�יחה�שודקה�שולישה�לש�וחוכ�ידי-לעו
�לש�ירסומה�קוחה�יפל�תויחל�ךישמהל�ונילע�,ונכרדו
�חור�קוח”�יפל�ןכ-ומכו�,ויקוחו�ויללכ�לכב�,םיהולאה
�,‘ח�,םיימורה�לא�תרגיאה(�”עושי�חישמבש�םייחה
�םיהולאל�תטלחומה�ונתבהא�תא�בירקנ�םא�76.)2
�תויחצנמ�,חצנ�ייחב�ונל�לומגי�אוה�זא�,דבלב
�.תויחצנל

�םילשומה�םהש�,םיהולאה�יחילש�וכרבי�זא
�,םיהולא�תקלח�ישנא�תא�,הז�םלועב�םיהולא�םעטמ
�םהו�86,ויכרד�לכב�בבר�אלב�םיכלוה�רשא�הלא
�ךקיחריו�בוט�לכב�ךכרבי�םיהולאו�יאוולה”�:ורמאי
�תנתונ�תוחקיפב�ךבבל�תא�ריאיו�יאוולה�,עור�לכמ
�הלעיו�יאוולה�.תיחצנ�תעדב�ךילא�םוחר�היהיו�םייח
.“תיחצנ�הוולשל�ךילא�תבהואה�ותכימת�תא�הלעמ

�ןטשה�לע�םיהולאה�תללק

ויתובקעב�םיכלוהה�לעו

�,הז�םלועב�םילשומה�םהש�,םיהולאה�יחילש
�תא�עורקל�םיהולאל�וללפתי�םהלש�תוליהקהו
�ויהי�םירורא”�:ורמאי�םה�.תוכיתחל�ןטשה�תכלממ
�תועשרה�םהיתולועפ�לכב�ויכרדב�םיכלוההו�ןטשה
�לכ�תאו�םויה�לש�םילבחמה�תא�ללוכ�הזו(�תומשאהו
�.ולא�הביא�תולועפל�עייסו�רשפיא�ונלש�ונצראבש�ימ
�לא�דחוימה�ןולקה�תוא�תא�חלשי�םיהולאו�יאוולה
�לא�תרגיאב�עמשיהל�לוכי�םיהולאה�לוק�96.)םהייח
�יאוולהו�.‘םלשו�םקנ�יל’�:ורמואב��91,ב“י�םיימורה
�תבר�ודימ�ןברוח�םהירחא�חלשי�לוכי-לכה�םיהולאו
�תכישחל�םאתהב�םימחר�ילב�היהת�רורא�.המצועה
�הכישחב�םיהולא�לש�ומעז�תא�לובסתו�,ךישעמ
�אל�םיהולאו�יאוולהו�07.תיחצנה�שאה�לש�הקומעה
�לע�חלסיו�,ןוחי�אלו�,ול�ארקתשכ�ךמע�םוחר�היהי
�םעזה�תשרא�תא�הלעי�םיהולאו�יאוולה�.ךיתולווע
�לכמ�הוולש�ךל�היהת�אלו�יאוולהו�17,ךב�המקנכ�ולש

�הלא�לכו�!וישנאלו�םיהולאל�הניט�םירטונ�רשא�הלא
�,השדחה�תירבה�איה�,השדחה�הנמאל�םירבוע�רשא
“!‘ןמא�!ןמא‘�םיללקמה�ירחאו�םיכרבמה�ירחא�ורמאי

�ללוקמ”�:רמאל�וכישמי�םיהולאה�ירומו�יחילש
�ךותל�אב�אוהו�ובל�ילילא�םע�חספש�לע�םדאה�היהי
�,וינפל�ויתולווע�לש�ףגנה�ןבא�תא�עבוקו�וז�הנמא
�27,יחכונה�םלועה�לש�תוגאדלו�םירבדל�ומע�רזוחו
�תירבה�איה�,השדחה�הנמאה�ירבד�תא�עמשי�רשאכו
�ובלב�ומצע�ךרבי�,םיהולאה�תחטבה�לש�השדחה
�ינא�ךלוה�יכ�,יל�היהי�םולשו�ןתי�ימ‘�:ורמואב
�וחור�,ףחסית�וחור�לבא�37‘!שקיעה�יבל�תורירשב
�םיהולאה�ןורח�.הליחמ�אלל�תאטוחהו�האמצה
�ןברוחל�דע�וכותב�ופרשיי�ויטופיש�לש�תואנקהו
�םיהולאו�,וב�וקבדי�וז�הנמא�לש�תוללקה�לכו�יחצנ
�47.הטרח�עיבמ�וניאש�ןטשה�דבעל�עורה�תא�ביצקי
�וקחרתה�םושמ�,רואה�ינב�לכ�ברקמ�וקיחרי�אוה
�ותביח�תא�תונפהל�ותייטנו�57עושי�ךרדב�הכילהמ
�לש�ףגנה�ינבא�,םלועב�רשא�םימדוקה�םילילאל
�.דעל�םיללוקמה�ברקב�ותוא�ביצי�םיהולא�.ויתולווע
�תירבה�איה�,השדחה�הנמאל�םיסנכנ�רשא�הלא�לכו
�ורמאיו�ונעי�,עושי�חישמב�םיהולא�לש�השדחה
�םדועב�םוי�רחא�םוי�ךכ�ושעיו�‘!ןמא�!ןמא‘�:םהירחא
�החטבהל�תמאב�ךיישה�םדא�לכ�.“םלועב�םייח
�הגרד�וא�רדס�הזיא�עדיי�,השדחה�הנמאל�,השדחה
�םילשורי�,עושי�לש�ופוג�,הליהקב�אלמל�וילע
�הדובעה�לע�ןנולתי�וא�ןוטרי�אל�םעפ�ףאו�,השדחה
�אל�,הליהקה�,עושי�לש�ופוגש�ידכ�,תושעל�וילעש
�”םיקידצ�וליגו�הוהיב�וחמש”�.דיקפת�ףא�רסחת
�“םכזועמ�איה�הוהי�תוודח”�.)�11,ב“ל�םיליהת(
.)�01,‘ח�הימחנ(

�דחא�ףאו�תדעוימה�ותדמעמ�ךמנוי�אל�דחא�ךאו
�םהילע�יכ�,תדעוימה�ותדמעל�לעמ�םמורתי�אל
�ופוגב�וא�הליהקב�,היסנכב�תקדוצה�הגרדב�תויהל
�הבהאה�,הבוטה�הוונעה�תא�וריבעיו�67,עושי�לש
�ורבחל�דחא�לכ�,הקידצה�הבשחמהו�הנמאנה
.תיחצנה�הפיסאה�לש�הינב�ויהיו�,השודקה�הצעומב

�תירבה�תנמאל�סנכיהל�םיברסמה�הלא�לכ
�תונשקעב�תכלל�םיפידעמה�,םיהולא�לש�השדחה
�ןג�תכלממב�דמעמ�וא�םוקמ�וגישי�אל�,עשורמה�םבל
�,תעדה�תעמשמ�תא�ובעית�םהיתושפנ�יכ�.ןדעה
�,םהיתוריבע�לשב�ואלימ�אל�ותוא�רשיה�טופישה
�םע�ובשחיי�אל�הלא�77.עושיב�העגפש�םחור
�לא�ופרוצי�אל�םהיסכנו�םחוכ�,םהיתועידי�.םיקידצה
�לשב�תירצונה�תינדפקה�הליהקה�לש�הצעומה
�תמהוז�לשבו�,תועשרב�רוחסל�םהיתומיזמ
�ןסר�תקנעה�ידי-לע�וקדצוי�אל�םה�.םהיתוינכות
�הכישחב�םילכתסמ�םה�.םהיתובבל�תונשקעל�ישפוח
�.םימלשומה�םישנאה�םע�והוזי�אלו�,רואה�יכרד�לא
�וכפהי�אלו�,חישמה�לש�ומד�ידי-לע�ורהוטי�אל�םה

 ,9 ,’א סוטיט ,51 ,’ב ,31 ,’א ,’ב סויתומיט ,51 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,6 ,’ו םייטלגה 65  71-51 ,’ב ,’א ןנחוי ,61-51 ,’א ,’א סורטפ ,02-91 ,’ו ,71-61 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,2-1 ,ב”י ,1 ,’ח ,31-11 ,’ו םיימורה ,32 ,’ט סקול ,ה”כ ,93-73 ,ב”כ ,41-31 ,’ז ,84 ,’ה יתמ ,41-31 ,ב”י תלהק ,8-4 ,’ו םירבד 55
 םייספאה ,71-61 ,’ה םייטלגה ,7-3 ,’י ,’ב םייתנירוקה ,72 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,41 ,ג”י ,32 ,’ו םיימורה ,41 ,ו”ט ,84 ,ב”י ,74 ,’ו ןנחוי ,12 ,’י סוקרמ ,13-82 ,א”כ ,84 ,44-93 ,6 ,’ה יתמ ,81-61 ,’ל ,2 ,’ו םירבד ,72 ,ג”כ ,13 ,ז”ט ארקיו 85  51-21 ,8-1 ,’ב םייפיליפה ,41 ,ג”י םיימורה 75  3 ,’ג תולגתהה
 םיחילשה 06  71-31 ,’א סורטפ ,41-21 ,’ג םירבעה ,32-12 ,’א םייסולוקה ,13 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,93-53 ,’ח ,7-6 ,’ב םיימורה ,01-8 ,ו”ט ,42-32 ,’ט סקול ,43 ,’ח סוקרמ ,42 ,ז”ט ,22 ,’י יתמ 95  8 ,א”כ ,21 ,’כ תולגתהה ,02 ,’ד ,8 ,4 ,’ג ,4 ,’ב ,’א ןנחוי ,61 ,’א ,’א סורטפ ,81-11 ,’ו ,72 ,31-11 ,’ד
 ,ה”כ ,ד”י רבדמב ,9-1 ,ב”ל תומש 56  72-9 ,3-2 ,א”כ ,21 ,’ג תולגתהה ,41-21 ,’א ,’ב סויתומיט 46  93-53 ,’ח םיימורה 36  9 ,7 ,’א ,’ב ןנחוי ,3 ,’ד ,22 ,91-81 ,’ב ,’א ןנחוי ,66 ,’ו ןנחוי 26  54-44 ,’ב םיחילשה 16  23-52 ,’ה םייספאה ,ב”י ,71-51 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,8-1 ,ב”י םיימורה ,74-24 ,’ב
 ,13-92 ,’ד םירבד 76  5 ,’א תולגתהה ,02-81 ,’א סורטפ ,7 ,’א םייספאה ,62-42 ,’ג םיימורה ,82 ,’כ םיחילשה ,82 ,ו”כ יתמ א66  62 ,’ב ,’ב סויתומיט ,2 ,’ב םייספאה ,4 ,’ד ,’ב םייתנירוקה 66  06-15 ,’ז םיחילשה ,13-92 ,ג”כ יתמ ,8-5 ,’ה לאקזחי ,72-2 ,ד”מ הימרי ,02-11 ,’ב םיטפוש ,9-1
 ,41-8 ,4-2 ,ז”ט ,91-31 ,11-1 ,’ט ,21-7 ,’ח תולגתהה ,11 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,86-51 ,ח”כ םירבד 96  61-51 ,’א ,’א סורטפ ,12-02 ,ג”י םירבעה ,11 ,ג”י ,’ב םייתנירוקה ,2-1 ,ב”י םיימורה ,32-22 ,ז”י ןנחוי ,84 ,’ה יתמ 86  91 ,’ג ,01 ,’ב תולגתהה ,21 ,’א בקעי ,91 ,’ג ,83 ,’ב םיחילשה ,22 ,’י יתמ
 ,03 ,’ל ,02 ,41-31 ,ט”כ ,41-21 ,01-7 ,ז”י ,31 ,11-5 ,3 ,ג”י היעשי ,5-3 ,ז”צ ,1 ,ד”צ ,8-7 ,ו”ע ,6-1 ,ה”ל ,81 ,’ט ,61-11 ,’ז ,9-1 ,’ב םיליהת ,31-21 ,01 ,7-4 ,’ט בויא ,93 ,ב”ל ,86-51 ,ח”כ ,12 ,’ז םירבד ,7-6 ,3 ,ו”ט תומש 17  8 ,א”כ ,01 ,’כ ,02 ,ט”י תולגתהה ,7 ,’א הדוהי ,21 ,’ח יתמ 07  12-71
 ,31 ,’ה יתמ ,31 ,ז”י הימרי ,11 ,ו”כ ילשמ ,5 ,ה”כק ,72 ,ג”ע םיליהת 27  4-2 ,ז”ט ,91 ,א”י ,4 ,’י ,91-31 ,11-1 ,’ט ,21-7 ,’ח ,11-9 ,’ו תולגתהה ,6-4 ,’י ,’ב םייתנירוקה ,62-52 ,11-01 ,א”כ סקול ,12 ,8-6 ,ד”כ יתמ ,91 ,’ג יכאלמ ,6-5 ,2 ,’א םוחנ ,4 ,’ז הכימ ,13-92 ,42-22 ,41-31 ,9 ,’ה הימרי ,33
 ,91-81 ,’ב ,’א ןנחוי ,66 ,’ו ןנחוי 57  6-4 ,’ב ,’ב סורטפ ,92 ,ב”י םירבעה ,13-92 ,12 ,8-7 ,ד”כ יתמ ,41-31 ,9 ,’ה הימרי ,41-31 ,ט”כ היעשי 47  71-51 ,’ג תולגתהה ,3 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,11-01 ,ז”מ היעשי ,31 ,11-5 ,ד”צ םיליהת ,91-81 ,ט”כ םירבד 37  22 ,’ב ,’ב סורטפ ,21 ,’ב ,’ב סויתומיט
  7 ,’א ,’ב ןנחוי ,3-1 ,’ד ,22 ,91-81 ,’ב ,’א ןנחוי ,66 ,’ו ןנחוי 77  13-4 ,ב”י ,’א םייתנירוקה ,8-7 ,’ב לאוי 67  7 ,’א ,’ב ןנחוי ,3 ,’ד ,22
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)אבהדומעבךשמה(

ויהוא �רבדכ�,האמוט�םיצחורה�םימה�תרזעב�םייקנ
�ויהי�ינחור�ןפואב�םיערוצמו�םיפנוטמ�87.םיהולאה
�תאו�ונעישומ�עושי�תא�םיחוד�םה�םהב�םימיה�לכ
�תינדפקה�הליהקה�ידי-לע�ולבקתנ�אל�יכ�,ויקוח
�רבדה�חורב�,ךא�.םיהולאה�רבד�לש�תינחורהו
�לכב�וללה�םיאטוחה�לש�םהיכרדל�יתימאה
�לא�ולכתסי�זאו�,ורפוכי�םהיאטח�לכ�,םהיתולווע
�חורבו�,םייחה�רוא�אוהש�,םיהולאה�רבד�,עושי
�וקוני�םה�.ולש�תמאהו�םיהולאה�םע�ודחאתי�שדוקה
�ורפוכי�העונצו�הקידצ�חורב�,תומדוקה�םהיתולוועמ
�יקוח�לכלו�עושיל�םשפנ�תענכהבו�,םהיאטח
�וזתויו�,וקוני�םרשב�וליפאו�םהיתושפנ�,םיהולאה
�ןעמל�97םייחו�חור�םהש�,םיהולאה�רבד�,םימ�םהילע
�,שדוקה�חור�םע�םתביח�לכ�תא�ושדקי�םהו�האמוט
�וססבי�הלא�םירהוטמ�םישנא�08.ןויקנ�לש�םימ�איהש
�ומכ�,םיהולאה�יכרדב�בבר�אלל�תכלל�םהידעצ�תא
�אלל�,םתדובע�לש�דעוימה�ןמזל�םהילע�הוויצש
�אל�ףא�תרפה�אללו�לאמשל�וא�ןימיל�הדיצה�תוינפ
�ידי-לע�ולבקתי�םה�ךכ�18.םיהולא�ירבד�לכמ�דחא
�היהת�תאזו�28,חישמה�עושי�ןודאה�םד�,הרפכה�תלבק
�.השדחה�םילשורי�,ןדעה�ןג�תליהקב�הנמא�םרובע
�ןג�תכלממב�,םיהולאה�תליהקב�ויחי�םה�,תרמוא�תאז
38.דע�ימלועל�,השדחה�םילשוריב�,ןדעה

היוצח�הניא�םלועל�תמא�תבהא

�אל�םלועה�תוואתו�םיהולא�לש�שדוקה�חור
�בוהאל�םילוכי�ונניאש�רמא�עושי�.םלועל�ובברעתי
�עיגה�,רמגנ�םלועה�48.םלועה�תא�םגו�םיהולא�תא�םג
�58.ותלוכת�לכ�םע�דחיב�םלועה�ףרשיי�בורקב�.וציקל
�תא�תוריעמ�,הזה�םלועה�תוואת�,תוישונא�תוואת
�תא�ושקי�הלא�.םיירשבה�םיישונאה�וניתושגר
�תויווחה�תומרוגש�המ�ללגב�םייחה�םע�תודדומתהה
�.תוררועתמ�ןהשכ�תויצראה�תוואתה�לש�תורעוסה
�רובה�תא�רוכזת�םאב�השעת�בוט�,ירצונ�רבכ�התא�םא
�לוכי�ךניאש�בטיה�עדוי�התא�68.תרפחנ�ונממש
�ךיתווואת�דוע�לכ�,אטחה�לש�וחוכמ�לאגיהל
�קנעות�אל�ךתביח�םאבו�אטחה�םע�דוחיאב�תוראשנ
�םע�דחאתהל�תוכישממ�ךתווואת�םא�.דבלב�םיהולאל
�78.אוטחל�ןה�ךתביחו�ךתבהאש�ןוויכמ�אוטחל�ךנוצר
�ךפוה�,ןטשה�ןברוקל�םדאה�תא�ךפוהש�אוה�הז�יאנת
�שדח�םדא�תויהל�ונממ�ענומו�אטח�בהואל�ותוא
�ישפוח�וניא�םדאשכ�.אטחה�חוכמ�ישפוח�,עושיב
�םניאש�םירבד�שפחל�םיפחד�וב��שי�,אטחה�חוכמ
�תושגר�אלמ�םדאשכ�88.ץראהמ�םא�יכ�ןדעה�ןגמ
�היהי�אוה�,תוביחו�תושוחת�,תוואת�,םיישונא�םייצרא
�98.תוירשבה�ויתוביח�,ויתוקושת�ידי-לע�טלשנ

�העינמ�השעמל�איה�בלצה�לש�הקומעה�הדובעה
�םיבר�םישנאש�תימצע�העינמ�התוא�אל�לבא�,תימצע

�העינמה�התוא�וז�.תימצע-העינמכ�הילע�םיבשוח
�העינמ�,שדוקה�יבתכב�עושי�רבדמ�הילע�תימצעה
�09.תושעל�ונילע�הווצמ�םיהולאש�המ�איהש�תימצע
�תא�חקתש�ידי-לע�,ךנוצרל�,ךיתוקושתל�שחכתה
�הרושבה(�“]עושי�ירחא�ךלת[ו�םוי�םוי�]ךבלצ[”
�לע�רתוול�ונל�רמוא�עושי�19.)�32,‘ט�סקול�יפ-לע
�,תוימצע�הלוכש�םייח�ךרד�לעו�תימצע�הבהא
�ןוצר�תא�תושעל�ליחתהל�,השודקה�חורב�אלמתהל
�ונא�םא�29.ףוסה�דע�ונוצרכ�תושעל�ךישמהלו�לאה
�ןדעה�ןגב�תויחלו�םיהולאה�ןוצר�תא�עיבשהל�םיצור
�ונתביח�,ונתבהא�תא�טופשל�םיבייח�ונא�,חצנל
�לש�ורבד�,םיהולא�לש�ונוצר�רואב�וניתוקושתו
�קוח“ב�תכלל�לכונ�אל�,תאז�השענש�דע�39.םיהולא
�םא�.)�2‘ח�םיימורה(�“עושי�חישמבש�םייחה�חור
�םוקמב�ונלש�תימצעה�הביחבו�תוקושתב�רחבנ
�ןיא�ןכל”�.םיעשרומ�ונא�,םיהולא�לש�ותביחו�ונוצרב
�חישמב�םיאצמנש�הלא�לע�העשרה�םוש�וישכע
�“חורה�יפל�םא�יכ�רשבכ�אלב�םיכלהתמה�עושי
�.)�1,‘ח�םיימורה�לא�תרגיאה(

�ויהי�,ולאגנש�ירחא�םיימשג�וראשייש�הלא
�תוביחהו�םייצראה�תונוצרה�ידי-לע�םיטלשנ
�םייצראה�םיישונאה�תונוצרה�לכ�49.טהלב�תויצראה
�םה�,םימשגתמ�אל�םה�םאש�ןוויכמ�םינכוסמ�םניה
�םדא�ינבב�תישגר�תוביצי�רסוחלו�לוכסיתל�םימרוג
�קזנ�תושעל�םתוא�ליבוהל�לוכי�הז�.םתוא�םיווחה
�וכרטצי�םה�,ןבומכ�,הז�לכ�ירחא�.םירחאל�וא�םמצעל
�59.םוניהיגב�חצנה�תא�תולבל

�הארה�אל�ובהאש�דחאה�יכ�ודבאתהַ�םדא�ינב
�לש�ימשגה�ונוצר�.םהילא�הביח�וא�הקושת�,הבהא
�הביח�קנעותש�אלו�הביח�ול�קנעותש�אוה�םדאה
�םדא�לע�ותביח�בור�תא�ףיערהל�גהונ�אוה�.םיהולאל
�לש�הגאד�לכ�לע�וא�םיימשג�םירבד�לע�,והשלכ�רחא
�תכלממ�תמועל�תלעות�ירסח�םניה�הלא�לכ�69.םלועה
�חלשיהל�לוכי�םדא�79.בורקב�אוביש�םלועה�,ןדעה�ןג
�וירבח�,ותחפשממ�קחרה�,רהוס�תיב�וא�אלכל
�הצור�אוה�.ונוצר�דוגינב�דמוע�הז�.םירחא�םיריקיו
�ויריקי�,םהילא�הביח�ול�שיש�הלאל�בורק�תויהל
�וא�םילוח�יתבב�,אלכב�ודועב�,םימעפל�.םירחאו
�ויה�אל�,בהאש�הלא�יכ�הלגמ�אוה�,רחא�קותירב
�.ותבהאל�םייואר

�,הוולש�דבלמ�רבד�ןיא�.הבזכא�ןיא

רשואו�תוזילע

�אל�םלועל�,םיהולאל�ונתביח�לכ�תא�ןתינ�רשאכ
�םלועל�אוה�,דבלב�ול�ונתביח�תא�ןתינ�םא�יכ�,בזכאתנ
�םחליי�אוה�הז�םוקמב�89.ונתוא�שוטיי�וא�בוזעי�אל
�אלש�לוכי�ךניא�,רשי�התא�םא�99.ונתוא�ךרביו�ונרובע
�.הלאכ�םירבד�לש�תואצותה�תא�תיארש�תודוהל

�.תודבאתהו�חצר�,לוהוכלא�,םימסל�םינופ�םישנא
�יכ�,וילא�ונתביחו�וננוצר�לכ�תא�הנפנש�הצור�םיהולא
�אוה�.חצנ�ייחל�וליפא�,ונרובע�לכל�גאודש�הז�אוה
�יתלב�טפשמ�השעי�אל�םלועל�,ןמאנ�םלועל�היהי
�םישחכתמ�ונא�רשאכ�001.רחא�דחא�לכל�וא�ונל�קדוצ
�ןתוא�םיצעונ�ונא�,תוימצעה�וניתוביחו�וניתווואתל
�לכות�אל�תלכסותמ�הוואת�םוש�101.עושי�לש�בלצל
�ונייוכיס�תא�לכסל�וא�ונמצעל�קיזהל�ונל�םורגל
�וניתווואת�לכ�תא�חיננ�דוע�לכ�,ןדע�ןגל�סנכיהל
�םע�דחיב�,בלצה�לע�תוומל�תויצראה�ונתוביחו
�ונתביחו�וניתווואת�לכ�תנווכהו�םיהולאה�תפדעה
.ונוצרכ�קר�תושעל

ןוצר�תעיבש

�ןוצר�יעבש�תויהל�ונתוא�דמלמ�םיהולאה�רבד
�ישנאב�אצמית�ןוצר�תעיבש�201.ונל�שיש�המ�םע
�רחא�והשמב�םיקשוח�םניא�םלועל�םה�.םיהולאה
�םיצורמ�םה�ןכל�.םליבשב�הצור�םיהולאה�רשאמ
�ייח�םנמאו”�.לוכסת�םהב�ןיאו�אוהש�ןמז�לכב
�“םה�לודג�חוור�תימצע�תוקפתסה�םיוולמה�תודיסח
�עבש�תויהל�.)�6,‘ו�סויתומיט�לא�הנושארה�תרגיאה(
�ןוצר�עבש�תויהל�ותועמשמ�,ךל�שיש�המ�םע�ןוצר
�םא�.םיהולאה�תכלממב�חצנ�ייח�ךל�שיש�הרכההמ
�רומשת�,ךכרדו�ךב�וייח�תא�תויחל�םיהולאל�רשפאת
�עושי�,דבלב�וילא�היהת�ךתבהאו�301ויתווצמ�לע
�ךיא�401.ךל�ונתניי�ךירצ�התאש�םירבדה�לכש�חיטבמ
�םיהולא�רשאכ�ןוצר�עבש�תויהל�אלש�לוכי�התא
�אוהש�המ�השענ�םא�?בוט�רבד�לכ�ךל�ןתונו�ךב�ןכוש
�וליפאו�,תיב�,לכוא�:ומכ�,לכה�ונל�קפסי�אוה�,רמוא
�תיברמ�501.שקבנ�קר�םא�,םיימש�יארי�השיא�וא�לעב
�בורל�גוז-ןב�רצי�םיהולא�יכ�םיניבמ�םניא�םדאה�ינב
�תא�הליחת�ושקב”�:אוה�ללכה�.ול�םירוסמה�הלא
�,ותקדצ�תאו�]601דבלב�לאה�תבהאו�ןוצר[�ותוכלמ
�.)�33,‘ו�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�“םכל�ופסוויי�הלא�לכו
�ענומ�םיהולאה�ןוצר�תא�תושעל�ונתלוכי�רסוח
�םע�דחיב�ונילא�םיפסוותמש�םירבדה�לכ�תא�ונתיאמ
.ןוצר�תעיבשו�הוולש

 יתמ ,2-1 ,’ז ,72 ,’ד ילשמ ,43 ,3-1 ,ט”יק םיליהת ,16 ,’ח ,’א םיכלמ ,5 ,ב”כ עשוהי ,41-01 ,’ל ,31 ,ח”י םירבד 18  2-1 ,ב”כ ,6 ,א”כ ,71 ,’ז תולגתהה ,93-73 ,’ז ,41-7 ,’ד ןנחוי ,9-1 ,ז”מ לאקזחי 08  71 ,’ו םייספאה ,36 ,’ו ןנחוי 97  62 ,’ה םייספאה ,3 ,ו”ט ןנחוי ,9 ,ט”יק םיליהת 87
 ,12-02 ,21 ,ג”י םירבעה ,31 ,’ב ,7 ,’א םייספאה ,62-42 ,’ג םיימורה ,35 ,’ו ןנחוי ,82 ,ו”כ יתמ 28  01-6 ,’ג ,’א ןנחוי ,01 ,’ב ,4 ,’א בקעי ,12-02 ,ג”י םירבעה ,71-61 ,’ג ,’ב סויתומיט ,82 ,22-12 ,’א םייסולוקה ,51-2 ,’ג ,51 ,’ב םייפיליפה ,31-11 ,’ד םייספאה ,11 ,ג”י ,’ב םייתנירוקה ,84 ,’ה
 85  51 ,’ב ,’א ןנחוי ,4 ,’ד בקעי ,03-92 ,ב”י סוקרמ ,42 ,’ו יתמ 48  ”דחיה ךרס” ,4-2 ,א”כ ,21 ,’ג תולגתהה ,31 ,’ג ,’ב סורטפ ,1 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,7 ,’ב םיימורה ,52 ,ב”י ,45 ,’ו ,61 ,’ג ןנחוי ,03-92 ,’י סוקרמ ,64 ,ה”כ יתמ 38  6-5 ,’א תולגתהה ,7 ,’א ,’א ןנחוי ,02-81 ,’א ,’א סורטפ
 סוקרמ ,32 ,ג”כ ,42-02 ,א”י יתמ ,81-61 ,’ט ילשמ ,4 ,ח”נ םיליהת ,6-5 ,’ו תישארב 78  1 ,א”נ היעשי ,3 ,’מ םיליהת 68  1 ,א”כ ,11 ,’כ תולגתהה ,71 ,’ב ,’א ןנחוי ,21-01 ,7 ,’ג ,’ב סורטפ ,21-01 ,’א םירבעה ,15-53 ,13-92 ,41-3 ,ד”כ יתמ ,6 ,א”נ ,02-91 ,ד”כ היעשי ,72-62 ,ב”ק םיליהת
 הדוהי ,91-1 ,’ב ,’ב סורטפ ,8-7 ,’ח ,23-81 ,’א םיימורה 98  01-9 ,’ג ,’א ןנחוי ,91 ,’ב ,’ב סורטפ ,6-4 ,’ו םירבעה ,01 ,’ד ,8 ,’ג ,’ב סויתומיט ,01-21 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,41 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,82 ,’א םיימורה ,32-81 ,9-3 ,ג”י יתמ 88  8 ,’ג ,’א ןנחוי ,31 ,8-5 ,’ח םיימורה ,6 ,’ג ןנחוי ,9-8 ,’ז
 ,8 ,’א עשוהי ,4 ,ב”ל םירבד 39  62 ,01 ,’ב תולגתהה ,21 ,’א בקעי ,9-8 ,’ו םייטלגה ,62 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,31 ,ג”י סוקרמ 29  12 ,’י ,43 ,’ח סוקרמ ,42 ,ז”ט יתמ 19  71-51 ,’ב ,’א ןנחוי ,2-1 ,ב”י ,31-21 ,’ו םיימורה ,32 ,’ט סקול ,13-92 ,ב”י סוקרמ ,41-31 ,ב”י תלהק 09  91-4 ,’א
 ,8-6 ,’ח םיימורה ,11 ,ו”כ ילשמ 49  31 ,ט”י ,1 ,א”י תולגתהה ,01 ,’ב ,52-22 ,’א בקעי ,51 ,5-4 ,’ב ,’ב סויתומיט ,72-52 ,’ה םייספאה ,5 ,ג”י ,’ב םייתנירוקה ,3 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,71 ,’י םיימורה ,13 ,ז”ט םיחילשה ,3 ,ו”ט ,84 ,ב”י ,36 ,’ו ,93 ,’ה ןנחוי ,61 ,ז”ט סוקרמ ,9-4 ,’ד ילשמ
 ,א”כ תולגתהה ,ה”כ ,93-73 ,’י ,41-31 ,’ז יתמ 79  01 ,’ד ,’ב סויתומיט ,51-5 ,’ח סקול ,02-1 ,’ד סוקרמ ,32-1 ,ג”י יתמ 69  72-62 ,’י םירבעה ,8 ,’ו םייטלגה ,05 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,31 ,8-6 ,’ח םיימורה ,12 ,’ה יתמ ,71-31 ,’כ תומש 59  22-02 ,’ב ,’ב סורטפ ,92-62 ,’י םירבעה ,31
 ,ז”ט ,2-1 ,’ג ילשמ ,11 ,ו”ל בויא ,82-62 ,א”י ,51-21 ,9 ,’ז ,92 ,’ה םירבד ,22 ,ג”כ ,5 ,ט”י תומש 99  32-22 ,’י ,91-31 ,01 ,’ו םירבעה ,91 ,’ב ,’ב סויתומיט ,02 ,’א ,’ב םייתנירוקה ,8 ,ה”ק ,71 ,ג”ק ,41 ,ד”צ ,82 ,ז”ל ,11 ,’ט םיליהת ,65 ,42-32 ,’ח ,’א םיכלמ ,22 ,ב”י ,’א לאומש 89  8-7
 ,’א סוטיט ,9-8 ,’ו םייספאה ,11-6 ,’ב םיימורה ,01 ,ט”י םיליהת ,7 ,ט”י ,’ב םימיה–ירבד ,72-52 ,ב”כ ,’ב לאומש ,4 ,ב”ל םירבד 001  4 ,’ד ,’א ןנחוי ,4-2 ,’א ,’ב סורטפ ,71 ,’א בקעי ,21-01 ,’א םייסולוקה ,91 ,7 ,’ד םייפיליפה ,12-61 ,’ג םייספאה ,32 ,’ט םיימורה ,23 ,’כ םיחילשה ,7
 םיימורה ,62 ,32-12 ,ז”י ןנחוי ,72 ,ו”ל לאקזחי 301  5 ,ג”י םירבעה ,8-6 ,’ו ,’א סויתומיט ,21-11 ,’ד םייפיליפה ,43-52 ,’ו יתמ ,8 ,’ל ,41 ,ד”י ילשמ ,61 ,ז”ל םיליהת 201  41 ,’ו ,42 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,41-6 ,’ו םיימורה ,42 ,ז”ט יתמ 101  2 ,ט”י ,7 ,ז”ט ,01 ,’ו תולגתהה ,01 ,’ו םירבעה ,2
 ,’ד םירבעה ,02 ,’ג םייספאה ,42-32 ,ז”ט ,61 ,7 ,ו”ט ,41-31 ,ד”י ,13 ,’ט ןנחוי ,11-7 ,’ז יתמ ,92 ,8 ,ו”ט ילשמ ,91-81 ,ה”מק ,11 ,א”פ ,5-4 ,ז”ל םיליהת ,62 ,ג”ל ,6-5 ,’ח בויא ,7 ,’ד םירבד 501  11 ,7 ,ו”ט ןנחוי ,33 ,’ו יתמ 401  12-71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,61 ,א”י ,82-62 ,11-01 ,1 ,’ח
  8-1 ,’ד בקעי ,3-1 ,’ג םייסולוקה ,72 ,’י סקול ,03 ,ב”י סוקרמ ,83-73 ,ב”כ יתמ 601  51-41 ,’ה ,22 ,’ג ,’א ןנחוי ,61

 ,רקיה יחא
 תא ילא תחלשש לע םימעפ ינוילימ הדותו הדות

 עיצמ התא ותוא רפסה תא השקבב יל חלש .ןולעה
 הנתמ ךל חלשא ינא .ךל שיש תפסונ תורפס לכ דועו
 הלעמל האלמ הרשמב וננודא דבע ינא .רתוי רחואמ
 לע ארוק ינאש המ תא בהואו הנש םישימחמ
 חלש השקבב .רתוי רחואמ בתכמ ךל בותכא .ךתנוהכ
.ירשפאה םדקהב לוכי התאש תורפס לכ
םולש
ויהוא ,ןונרו טנואמ                             .יּפ .יי’ג יבר



8

ASU • 12927 sasnakrA ,amlA • 893 xoB .O.P • hcruhC naitsirhC omalA yloH ,rotsaP dlroW ,omalA ynoT
• )974( 0737-287:הממיב תועש 42 חותפ ןיעידומו הליפת וק    )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,יזר’ג-וינבםגברעידמתומייקתמתוליפת

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

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

�לש�ונב�אוה�חישמה�עושי�יכ�ןימאמ�ינא�1.יכונא�אטוח�יכ�,יתמשנ�לע�םחר�,יהולא�,ינודא
�ינא�3.יאטח�לכ�לע�הרפכ�םשל�רקיה�ומד�תא�ריגהו�בלצה�לע�תמ�אוה�יכ�ןימאמ�ינא�2.יחה�לאה
�עגרב�םיהולא�ןימיל�בשוי�וניהשו�4שדוקה�חור�חוכב�םיתמה�ןמ�עושי�תא�םיקה�םיהולאש�ןימאמ
�ךות�לא�ךתוא�ןימזמו�יבל�ירעש�תא�חתופ�ינא�5.וז�יתליפתלו�יאטח�לע�יתודוותהל�בישקמו�הז
�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
�9.יתוא�ללוכ�הזו�-�שיאל�ברסת�אל�יכ�רמאנ�ךרבדב�8.ךכ�בותכ�,שדוקה�יבתכ�,ךרבדב�יכ�תאז
�ינודא�,ךל�הדומ�ינאו�.יתלאגנש�עדוי�ינאו�01,יל�תינעש�עדוי�ינאו�,יתוא�תעמשש�עדוי�ינא�ןכל
 11.דוע�אטחא�אלו�ךיתווצמ�יולימב�יתדות�תא�ךל�חיכואו�יתמשנ�תלואג�לע�,עושי
 4  9 ,'ה תולגתהה ,7 ,'א ,'א ןנחוי ,52 ,'ג םיימורה ,82 ,'כ ,21 ,'ד םיחילשה 3  4-3 ,'א םיימורה ,73-53 ,'ט ןנחוי ,33-03 ,'א סקול ,45 ,ז"כ ,46-36 ,ו"כ יתמ 2  32 ,21-01 ,'ג םיימורה ,7 ,א"נ םיליהת 1
 ,63-52 ,'ב םיחילשה ,96 ,ב"כ סקול 5  7-3 ,ו"ט 'א םייתנירוקה ,11 ,'ח םיימורה ,51 ,'ג ,42 ,'ב םיחילשה ,52 ,א"י ,81-71 ,'י ,12 ,91 ,'ב ןנחוי ,41 ,21 ,9 ,ז"ט סוקרמ ,7-5 ,ח"כ יתמ ,01-9 ,ז"ט םיליהת
 ,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 ,22-31 ,'ב םייספאה 7  02 ,'ג תולגתהה ,61 ,'ג ,'א םייתנירוקה 6  31-21 ,'י םירבעה
41 ,ב"כ ,41 ,'ז תולגתהה ,01 ,ו"ט ,'א םייתנירוקה ,4 ,'ו םיימורה ,11 ,'ח ,41 ,'ה ןנחוי 11  6 ,א"י םירבעה 01  31 ,'י םיימורה ,73–04 ,53 ,'ו ןנחוי ,22 ,א”כ יתמ 9  41 ,'א םייסולוקה ,7 ,'א םייספאה
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 ,’ג ,’ב סויתומיט ,62-22 ,21 ,א”כ סקול ,22-7 ,ד”כ יתמ ,1 ,ב”י לאינד ,7-6 ,’ל הימרי 701
 יתמ ,13-03 ,’ב לאוי ,4-1 ,ב”י לאינד 801  4 ,’ו תולגתהה ,4-3 ,’ג ,’ב סורטפ ,31-21 ,5-1
 ,5-1 ,’ג ,’ב סויתומיט ,01-3 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,02-71 ,’ב םיחילשה ,15-42 ,51-3 ,ד”כ
  11-8 ,ז”ט ,31-7 ,’ח ,41-21 ,’ו תולגתהה ,41-3 ,’ג ,’ב סורטפ ,7 ,’ד ,’א סורטפ ,9-8 ,’ה בקעי
 ,01-4 ,ד”כ יתמ 211  42-02 ,א”כ סקול 111  91 ,’ב םיחילשה 011  82 ,’ט םיימורה 901
 ,8-7 ,ג”י סוקרמ ,4 ,ד”י הירכז 411  11 ,א”כ סקול ,8-7 ,ד”כ יתמ 311  4 ,’ו תולגתהה ,21
 ,א”ל הימרי 511  02-71 ,ז”ט ,91 ,31 ,א”י ,41-21 ,’ו תולגתהה ,82-52 ,11 ,א”כ סקול
 ,ד”י ,8-4 ,’ז תולגתהה ,42-32 ,א”י םיימורה ,9-8 ,ג”י ,01 ,ב”י הירכז ,11-1 ,’ב לאוי ,43-13
  91-81 ,’ב ,’א ןנחוי ,5-2 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,21-11 ,ד”כ יתמ ,03 ,א”י לאינד 611  5-1
  92-82 ,’ג סוקרמ ,23-13 ,ב”י יתמ 811  2 ,ז”ט ,11-9 ,ד”י ,81-61 ,ג”י תולגתהה 711
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