
1

�םיכשמהב�אוביש�,ומאלא�רמוכה�תאמ�רפס�,”חישמה“�הרדיסב�רשע-השישה�קלחה�והז
.ותמלשהל�דע�שדוח�לכ

�00150ןויליגומאלא�ינוט�ימואלניבה�רמוכה

)2’מעבךשמה(

)4’מעבךשמה(
)5’מעבךשמה(

�תוריש�:הלופכ�תויחישמ�היהת�חישמל�)7(
�ךלמכ�טפשמ�לש�הנוהכו�עישומכ�םימחר�לש
.אוביש

�תנמ-לע�הנושארה�םעפב�עיפוה�חישמהו�תויה
�רשא�םלועה�ישנא�יאטח�רובעב�תומלו�לובסל
�וישכע�םיעדוי�ונא�,לצניהל�ורחבי�וא�ורחב
�ואצמ�עושי�לש�ונמזב�םידוהיהמ�קלחש�תורמל(

�םשגתי�ךלמו�טפושכ�ודיקפתש�)לבקל�השק�תאז
.הינשה�םעפב�ואובב

�הדיתעה�ותוכלמ�תראפת�תא�ראתמה�,והיעשי
�שדוקה�חור�לש�תיטנגלאה�הפשב�חישמה�לש
�תא�ןוירוטסיה�לש�קוידב�ראתמ�םג�,םיהולא�לש
�ינפל�ועיפוי�רשא�םירוסייהו�םיטפשמה�,הלפשהה
�,רדהנ�ךלמ�דחמ�וגיצהב�,םלועה�עישומ�ןוחצינ

“יננה”

הירגינ

�לא�דיימ�זפחיהל�רשאמ�םלועה�ישנאל�,רתוי�בושח�,רתוי�ץוחנ�רבד�ןיא
�ףוגל�,םיהולאה�חור�לא�רהמל�:ונייהד�,םוקיב�רתויב�בוטה�ימוטאה�טלקמה
�םש�.םיהולא�םע�םימלשו�םיחמש�,םיחוטב�,םלוכ�םינגומ�םש�,ונחישמ�עושי
�תמחול�,םוטאה�תוצצפ�,רורטה�ימויא�לכמ�ןיטולחל�ררחתשהל�ולכוי
�םימויא�לכ�וא�םירויבהלו�םיקנט�,םיבור�,םיעילק�,תוירטקבהו�םיקדייחה
�ויהי�םג�םה�.םלועב�םתיישע�תא�תדדועמו�תררועמ�אמורש�םירחא�םייזיפ
�םיבחרנ�םיקלחל�וננתסה�רשא�םינרתחה�ןקיתווה�ישנא�ינפמ�םינגומ
�תא�םילפוט�םה�1.היחרזא�לע�המחלמ�זירכהל�ידכו�הב�לבחל�ידכ�ונתלשממב
.םירחא�לע�םהישעמ

�2.שדוקה�חור�ךרדב�םיכלוהל�העשרה�היהת�אל�יכ�רמאנ�םיהולאה�רבדב
�תועבונה�תוגאדמ�וררחתשת�אל�,שדוקה�חורב�שדחמ�םתדלונ�אל�םא
�וארית�יכ�םיצור�ןטשה�ידיסח�.םהמ�אוריל�םכילעש�,םויכ�,םכל�םיעידומ�תושדחה�ינלמעותש�םירבדהמ
�הז�יכ�רומש�ויתווצמ�תאו�ארי�םיהלאה�תא�עמשנ”�:רמא�םדאב�םכחה�םלוא�3.םיהולאה�תא�אלו�ןטשה�תא
�הרושבה(�“חורה�ןמ”�“הלעמלמ�דלוויהל�םכילע�יכ”�,איה�םלוכל�לאה�תווצמ�4.)�31,ב“י�תלהק(�“םדאה�לכ
�ידיב�תורישי�םיכרדומ�תויהל�םכילע�היהי�ןכ-ירחאו�,ומדב�ףטשיהל�םכיאטח�לע�.)�7,�5‘ג�ןנחוי�יפ-לע
�5.םכתומ�םויל�דע�,םוי-םויה�ךרדב�שודקה�חורה

�וניא�םלועלש�,חצנל�םש�וראשיו�םוניהיגל�וכליי�םה�ותומי�רשאכ�.םינדיספמ�םה�וידיסחו�ןטשה
�יזא�,תומנ�,שדוקה�חור�ידיב�תורישי�םיכרדומו�,חורה�ןמ�שדחמ�ונדלונש�םילוצינה�,ונא�,רשאכ�6.םייתסמ
�תויהל�רשאמ�,ירצונ�ייחל�בושח�רתוי�,ץוחנ�רתוי�רבד�ןיא�,ןכ-לע�7.חצנל�ראשינ�םשו�,םיימשה�לא�אובנ
�ירצונה�םדאה�תא�תרמושה�איה�שדוקה�חור�ידיב�הרישיה�הכרדהה�8.שדוקה�חור�ידיב�תורישי�ךרדומ
�רשבה�חוכמ�םדאה�תא�לאגת�חורה�ידיב�הרישיה�הכרדהה�9.םיהולאה�יכרדב�תדמתמ�תינחור�הכילהב

ומאלא�רמוכה
4791-מ�הנומת

 ,’ה םייטלגה ,71-31 ,6 ,1 ,’ח ,1 ,’ה םיימורה ,7-4 ,ו”ט ,72 ,ד”י ןנחוי ,5 ,’ב יכאלמ ,81-71 ,2 ,ב”ל ,21 ,ח”כ ,21 ,3 ,ו”כ היעשי ,1 ,ה”כק ,01-7 ,א”צ ,73 ,ז”ל ,9 ,’ד םיליהת 1
 ,ה”כ ,11 ,’ב םיליהת ,21 ,’י םירבד 4  8 ,א”כ תולגתהה 3  52-42 ,’ב ,’א ןנחוי ,52 ,81-61 ,’ה םייטלגה ,31-1 ,’ח ,7-4 ,’ו םיימורה 2  7 ,’ד םייפיליפה ,71-41 ,’ב םייספאה ,22
 ,05-94 ,24-83 ,ג”י ,31 ,’ז ,21 ,’ג יתמ ,71 ,’ט םיליהת 6  7 ,’א ,’א ןנחוי ,21 ,ג”י ,22-91 ,’י םירבעה ,22-31 ,’ב םייספאה ,11-9 ,’ה םיימורה 5  82 ,’י יתמ ,6 ,ז”ט ילשמ ,41-21
 ,ג”י יתמ ,71 ,’ג יכאלמ 7  8 ,א”כ ,51 ,01 ,’כ ,11-01 ,ד”י תולגתהה ,6 ,’א הדוהי ,4 ,’ב ,’ב סורטפ ,9 ,’א ,’ב םיקינולסתה ,62-32 ,ז”ט סקול ,44-34 ,’ט סוקרמ ,64 ,14 ,03 ,ה”כ
 ,ד”י ,23-13 ,’ח ,36 ,’ו ןנחוי ,64-34 ,04-53 ,21-11 ,ב”י ,62-32 ,’ט סקול ,31-1 ,ה”כ יתמ ,22-12 ,’ו ילשמ 8  5-1 ,ב”כ ,7 ,’ב תולגתהה ,4 ,’א ,’א סורטפ ,82 ,’י ,92 ,’ה ןנחוי ,34
 ,02 ,’ב ,’א ןנחוי ,51-21 ,’ג םירבעה ,1 ,’ד ,’א םיקינולסתה ,7-6 ,’ב םייסולוקה ,91-61 ,5 ,’ג םייספאה ,61 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,71-31 ,’ח ,11 ,’ו םיימורה ,6-4 ,ו”ט ,32 ,81-61
 ,’ב םייתנירוקה ,71 ,51-41 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,71-41 ,9 ,1 ,’ח םיימורה ,32-12 ,ז”ט ,7 ,5-4 ,ו”ט ,72 ,4-3 ,’י ןנחוי ,11 ,ח”נ היעשי ,7 ,ז”ט םיליהת 9  6 ,’א ,’ב ןנחוי ,92-72
  3 ,א”כ ,02 ,’ג תולגתהה ,42 ,’ג ,82-42 ,6 ,’ב ,7 ,4-1 ,’א ,’א ןנחוי ,61 ,’ו
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�ורמשתש�ירה�,יתוא�םיבהוא�םתא�םא”�:רמא�עושי
�רחא�םחנמ�םכל�ןתיו�באהמ�שקבא�ינאו�.יתווצמ�תא
�.“םכב�היהת���…תמאה�חור�תא�,םלועל�םכמע�היהיש
�ינאש�המ�לכ�םכל�ריכזיו�לכה�םכתא�דמלי�אוה”
�,אובישכ�,תמאה�חור�אוה�רשא”�.“םכל�יתרמא
�,ומצעמ�רבדי�אל�יכ�,תמאה�לכ�לא�םכתא�ךירדי
�עידוי�תואבה�תאו�רבדי�עמוש�אוה�רשא�תא�אלא
�,ז”ט�,�71-51,�62,ד“י�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(�“םכל
�חור�אלמ�ןימאמ�לכש�,ונתוא�דמלמ�עושי�ןאכ�.)31
.שדוקה�חור�ידיב�תורישי�ךרדוי�תווצמ�רמושו

�סולואפ�תא�תורישי�הדמיל�שדוקה�חור
�ןכו�םייוגל�חישמה�עושי�וננודא�תנומא�תא�ףיטיש

�יכ�הצר�אוה�םתואש�םירבדה�לכ�תא�ותוא�הדמיל
�לכמ�םישילש�ינש�ךרעב�רמולכ�,ודי-לע�ובתכיי
�.השדחה�תירבה

�עושי�תא�שגפש�ינפל�03.ישורפ�היה�סולואפ
�שדוקה�חור�יפל�אל�ךא�,שדוקה�יבתכ�תא�עדי�אוה
�חורה�לבא�,התיממ�תואה”�:ורכז�.תואה�תא�םא�יכ
.)�6,‘ג�םייתנירוקה�לא�הינשה�תרגיאה(�“היחמ

�איה�.ןנחוי�לא�תורישי�הרביד�םיהולאה�חור
�.)�11,�91,‘א�תולגתהה(�“בותכ”�:ןנחוי�לא�הרמא
�תא�רפסב�בותכי�ןנחויש�התצר�שדוקה�חור
�בותכל�לחה�ןנחוי�.ול�הארת�שדוקה�חורש�םירבדה
�רפסל�םיבותכה�וירבד�וכפה�,םייס�רשאכ�.דיימ
�‘תולגתה‘ב�תואובנ�תוארל�םילוכי�ונא�.‘תולגתהה‘
�,שדוקה�יבתכב�םירחאה�םירפסה�לכבו�‘לאינד‘בו
�13.וניניע�דגנל�םויכ�תומשגתמה

�וכרדוה�םיחילשהו�םיאיבנהש�רתויב�חמש�ינא
�םירבדהש�ןוויכמ�23,שדוקה�חור�ידיב�תורישי

�םהו�,ומשגתה�בותכל�םהל�הרמא�שדוקה�חורש
�יבתכבש�תמאב�ירצונ�לכ�לש�ותנומא�תא�םינוב
�ול�רשפאיש�ןוחטבב�וחור�תא�םיפיצמו�,שדוקה
�ארוק�והשלכ�םדא�רשאכ�.חוכבו�המכוחב�תכלל
�הנומאב�תרשעתמ�וחורש�קר�אל�,שדוקה�יבתכב
�יעבט-לע�ןוחטבב�ףצומ�היהי�םג�אוה�אלא�,הלודג
�דבלמ�םדא�לכ�וא�רבד�לכ�אריי�אל�אוהש�ךכ
�33.םיהולאה

�לכ�ךרואל�םילעופ�שדוקה�יבתכ�ךיא�האור�ינא
�םילעופ�םניא�םלועה�ידומילש�האור�םג�ינא�43.םוי
�ינפמ�דחפבו�לובלבב�םיאלמ�םלועה�ישנא�.ללכ
�63.ןטשב�םרוקמ�תוומה�דחפו�לובלבה�53.תוומה
�לכ�לע�ןוחצנ�ונב�שי�,לאב�הנומא�ונב�שי�רשאכ
�הקושתה�לע�,אוטחל�הקושתה�לע�וליפאו�,םירבדה
�תא�אלמל�הקושתה�לע�,םייכונא�םייח�תויחל
�חוור�ןיאש�םירבד�תושעל�הקושתה�לעו�וננוצר
�ןוחצנה�והזו”�73.םישוע�םלועה�ישנאש�,םדיצב
�ןנחוי�תרגיא(�“ונתנומא�-�םלועה�תא�חצנמה
�.)�4,‘ה�הנושארה

�רשאמ�ירצונ�ייחב�רתוי�בושחה�רבד�ןיא�,בוש
�רשאכ�.שדוקה�חור�ידיב�תורישי�ךרדומ�תויהל
�יבתכב�קלח�הזיא�עדנ�,ונחורב�םיהולאה�תא�שפחנ
�ונא�הז�ןפואב�83.ארקנש�הצור�שדוקה�חור�שדוקה
�ונל�בושח�המ�םיהולאמ�תורישי�תעדל�םילוכי
�תנווכה�אלל�שדוקה�יבתכ�תא�ארקנ�םא�.אורקל
�,ונוממורי�אל�םה�,םיינויח�ויהי�אל�םה�,שדוקה�חור
�חומצל�ונחורל�רוזעתש�,תולשב�ונל�וקינעי�אלו
�םיארוק�ונא�רשאכ�,בוש�93.חישמה�תמוק�אולמל
�םימדרומ�ונא�“התיממה�תוא“ב�שדוקה�יבתכ�תא
�,םלוא�.םיכשחמל�םירבעומו�תינחור�הניחבמ

 ,ג”י ,93-73 ,13 ,41-1 ,’ח םיימורה ,42 ,’ד ןנחוי ,52-42 ,’ז יתמ ,91 ,ט”נ היעשי 11  01 ,’ה ,’א סורטפ ,12-02 ,ג”י םירבעה ,51-9 ,’ב םייסולוקה ,51 ,31 ,’ב ,11-9 ,6 ,’א םייפיליפה ,81-61 ,’ה םייטלגה ,41-31 ,ג”י ,73 ,41-1 ,’ח םיימורה ,5 ,ו”ט ,36 ,’ו ןנחוי ,14 ,ו”כ יתמ 01
 ,’א ,’ב סויתומיט ,12-61 ,’ג םייספאה ,91-51 ,’א םייטלגה ,61 ,’ח ,9 ,א םיימורה ,11 ,’ח ,42 ,’ד ןנחוי ,83-63 ,ב”כ יתמ ,72 ,ו”ל לאקזחי 21  02-81 ,’ה ,9-5 ,’ג ,’א ןנחוי ,01-8 ,’ה ,2-1 ,’ד ,’א סורטפ ,7 ,’ד בקעי ,81 ,’ב םירבעה ,31-01 ,’ו םייספאה ,52-42 ,’ה םייטלגה ,41
 סוקרמ ,14 ,ו”כ ,64-24 ,93-63 ,ד”כ ,22 ,’י יתמ ,11-01 ,’ו ילשמ 41  21 ,ב”י תולגתהה ,9-8 ,’ה ,’א סורטפ ,71 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,2 ,’ד םייסולוקה ,81-01 ,’ו ,72 ,’ד םייספאה ,13 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,63 ,א”כ ,1 ,ח”י סקול ,83 ,ד”י ,73-33 ,ג”י סוקרמ ,6-5 ,’ג ילשמ 31  41
 ,ז”ט תולגתהה ,52-42 ,’ב ,’א ןנחוי ,01 ,’ג ,’ב סורטפ ,7 ,’ד ,’א סורטפ ,3-1 ,ב”י ,93-23 ,’י ,51-01 ,’ו ,1 ,’ד ,41 ,’ג םירבעה ,8-7 ,’ד ,’ב סויתומיט ,6 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,31 ,ז”ט ,’א םייתנירוקה ,7 ,’ב םיימורה ,52-91 ,ד”י םיחילשה ,04-53 ,ב”י ,62-32 ,’ט סקול ,73-53 ,ג”י
 ,’ח ,’ב םייתנירוקה ,41-1 ,’ח םיימורה 61  62 ,’ב בקעי ,21 ,’ד םירבעה ,32 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,61 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,02 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,9 ,’א םיימורה ,42 ,’ד ןנחוי ,14 ,ו”כ יתמ ,1 ,ב”י הירכז ,9-8 ,ו”כ היעשי ,7 ,ב”י ,12 ,’ג תלהק ,72 ,’כ ילשמ ,8 ,ב”ל בויא 51  51
 ןנחוי ,’א ילשמ 81  92 ,’י ,8-4 ,’ו םירבעה ,1 ,’ד ,’א סויתומיט ,12-61 ,’ה םייטלגה ,9-5 ,’ח םיימורה ,42 ,’ו יתמ 71  3 ,’א הדוהי ,41 ,’ג ,11-01 ,8-3 ,’א ,’ב סורטפ ,01-8 ,’ה ,’א סורטפ ,41 ,ב”י ,6 ,א”י ,11 ,’ו םירבעה ,5-1 ,’ג ,’ב סויתומיט ,31-1 ,’ג ,’א סויתומיט ,01-9 ,ב”י ,7
 ,02 ,’ד ,12 ,’א ,’א םייתנירוקה ,11 ,9-6 ,1 ,’ח םיימורה ,41-31 ,ז”ט ,41 ,ו”ט ,4-3 ,’י ,36 ,’ו ,5 ,3 ,’ג ןנחוי ,21-11 ,ב”י סקול ,64-14 ,31-1 ,ה”כ יתמ ,6 ,’ד הירכז 91  71-51 ,’ג ,51 ,’ב ,’ב סויתומיט ,61 ,’ג םייסולוקה ,71 ,’י םיימורה ,11 ,ז”י םיחילשה ,7 ,3 ,ו”ט ,42-32 ,ד”י
 ,21 ,’ד תומש 12  51 ,31-21 ,’א ,’ב סורטפ ,31 ,6 ,’ד ,’א סויתומיט ,21 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,31-11 ,’ד םייספאה ,42 ,’א ,’ב םייתנירוקה ,8-6 ,ב”י םיימורה ,82 ,’כ םיחילשה ,71-51 ,א”כ ןנחוי ,23 ,ב”כ סקול ,02-91 ,ח”כ יתמ 02  62-02 ,81 ,’ב בקעי ,8 ,’ו ,52 ,’ה םייטלגה
 ,’ו םייטלגה ,71 ,’ה ,81-71 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,6 ,’ז ,11 ,8-3 ,’ו םיימורה 32  5 ,’ג םייפיליפה ,6 ,ג”כ ,81-1 ,’ט םיחילשה 22  72 ,02 ,’ב ,’א ןנחוי ,71 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,2 ,’ד םייסולוקה ,72 ,61 ,5-3 ,’י ןנחוי ,32 ,’ט סקול ,31-1 ,ה”כ יתמ ,6-5 ,’ג ילשמ ,8 ,ב”ל םיליהת
 סיממ”ו ,”העפשה ילעב םישנא” ,”רבגתהלו לובסל” ,”תושבי תומצע” ,”ןמזה תותואמ” 52  21 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,91-81 ,ו”ט ,62 ,61 ,41 ,’ח םיימורה ,01-6 ,ז”ט םיחילשה 42  41 ,’ג ,’א ןנחוי ,9 ,’ב ,’א סורטפ ,01-9 ,’ג ,31-11 ,’ב םייסולוקה ,42-22 ,’ד ,8-1 ,’ב םייספאה ,51
 תומש ,4-1 ,’ז ,12-31 ,9-8 ,’ו ,42 ,’ה ,62 ,’ד ,9-8 ,’ג ,71-51 ,’ב תישארב 82  7 ,’ב ,’א סויתומיט ,7 ,’ג םייספאה ,81-61 ,ו”כ םיחילשה 72  9 ,ב”י םיימורה ,52 ,ב”י ןנחוי ,22-12 ,ט”לק ,361 ,821 ,401 ,ט”יק ,3 ,א”ק ,01 ,ז”צ םיליהת 62  ומאלא ינוט תאמ ,”םירק תובבל
 ,5-4 ,ו”כ ,3 ,ג”כ םיחילשה 03  52 ,’ה םייטלגה ,11 ,ג”י סוקרמ ,62 ,71-61 ,ד”י ןנחוי ,12 ,’ל היעשי 92  51-41 ,’א הדוהי ,5 ,א”י ,1 ,’א םירבעה ,82 ,א”י ,02-91 ,’י ,61-01 ,’ט ,92 ,’ח םיחילשה ,83-73 ,’ג סקול ,2-1 ,’ל הימרי ,61-11 ,6-5 ,’ח היעשי ,31-1 ,’ו ,71-1 ,’ד ,22-3 ,’ג
 ,ו”ל הימרי 23  02 ,ט”י ,2 ,ז”ט ,11-9 ,ד”י ,81-61 ,ג”י ,’ז תולגתהה ,3 ,’ג ,’ב סורטפ ,5-1 ,’ג ,’ב סויתומיט ,01-3 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,3 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,91-71 ,’ב םיחילשה ,62-52 ,א”כ סקול ,51-3 ,ד”כ יתמ ,4-3 ,’ג לאוי ,4 ,ב”י ,54-13 ,’ב לאינד 13  5-4 ,’ג םייפיליפה
 ,31-21 ,’ח היעשי ,31 ,ב”י תלהק ,9 ,ט”יק םיליהת ,4-3 ,’כ םירבד ,02 ,’כ תומש 33  91-81 ,8-6 ,ב”כ ,91 ,11 ,2-1 ,’א תולגתהה ,21-01 ,’א ,’א סורטפ ,1 ,’א םירבעה ,71-61 ,’ג ,’ב סויתומיט ,31 ,’ב ,’א םיקינולסתה ,73 ,ד”י ,’א םייתנירוקה ,81-71 ,’ה יתמ ,21 ,’ז הירכז ,2-1
 סויתומיט ,71 ,’י םיימורה ,81-61 ,ז”י ,3 ,ו”ט ,42 ,’ה ןנחוי ,53 ,ד”כ ,61 ,’ח ,52-42 ,’ז יתמ ,92 ,ג”כ הימרי ,11-01 ,ה”נ ,8 ,’מ היעשי ,2 ,ח”לק ,061 ,98 ,9 ,ט”יק םיליהת 43  31-21 ,’ג ,’א םיקינולסתה ,91 ,’ב םייסולוקה ,8 ,’ו םייטלגה ,71 ,’י םיימורה ,5-3 ,ו”ט ןנחוי ,82 ,’י יתמ
 ,9-8 ,’ה ,’א סורטפ ,61-41 ,’ג בקעי ,01 ,’י ,44 ,’ח ןנחוי ,61 ,ה”מ ,92-82 ,א”מ היעשי ,1 ,א”ע םיליהת ,21 ,’כ ארקיו 63  9 ,ב”י תולגתהה ,51-41 ,’ב םירבעה ,4-3 ,’ד ,’ב סויתומיט ,52-02 ,’ה היעשי 53  52-32 ,’א ,’א סורטפ ,52-81 ,’א בקעי ,21 ,’ד םירבעה ,71-41 ,’ג ,’ב
 ,21-11 ,’ב ,32-12 ,’א םייסולוקה ,31 ,’ד ,11-9 ,6 ,’א םייפיליפה ,81-01 ,’ו םייספאה ,61 ,’ה ,21-11 ,’ג םייטלגה ,41-4 ,’ו ,71 ,’א םיימורה ,8 ,’א םיחילשה ,62-52 ,א”י ןנחוי ,91 ,’י סקול ,32 ,’ט סוקרמ ,22-12 ,ב”כ ,1 ,’י יתמ ,1 ,ה”כק םיליהת 73  02 ,ט”י ,9 ,ב”י תולגתהה
 םיימורה 93  6-4 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,51 ,2 ,ד”י ,51-1 ,ב”י ,61-9 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,43-62 ,2-1 ,’ח םיימורה ,62 ,ד”י ןנחוי ,63 ,א”כ סקול ,02-91 ,’י יתמ 83  02-81 ,’ה ,9-5 ,’ג ,’א ןנחוי ,01 ,’ה ,5-3 ,’א ,’א סורטפ ,12-02 ,ג”י ,83 ,’י ,11-9 ,’ד םירבעה ,21-11 ,’ו ,’א סויתומיט
  01-9 ,’ב םייסולוקה ,12-02 ,’ב םייספאה ,6 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,71 ,’י
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)6’מעבךשמה(

,רקיה�ומאלא�רמוכה
�.ךינולע�תא�בהוא�ינאש�רמול�יתיצר�קר

.ךל�הדות
רטנס�יטג�ןואיזומ���������������������������.יד�.לא

�רקחמל�ןוכמ
רומישל�ןוכמו

הינרופילק�,סל‘גנא�סול

סל‘גנא�סול �ףיטנ�םא�04.היחמ�איה�‘חור‘ב�שדוקה�יבתכ�תאירק
�םיכרדומ�תויהל�ילבמ�שדוקה�יבתכ�תא�דמלנו
�םיתמו�םירוויע�היהנ�,שדוקה�חור�ידיב�תורישי
�התמו�תרוויע�היהת�ונתליהק�,תינחור�הניחבמ
�עושיש�ומכ�,רובל�ונלוכ�לופינו�תינחור�הניחבמ
�14.ונל�הרקיש�רמא

שדוקה�יבתכ�תא�םיארוק�ונא�רשאכ
�איה�חורה�תועצמאב�שדוקה�יבתכ�תאירק

�חורש�םירבדה�תא�םירשאמ�ונא�הב�ךרדה
�תמכחש�םילמב�אל”�24.ונתוא�תדמלמ�םיהולאה
�שדוקה�חור[�חורהש�םילמב�אלא�,תדמלמ�שונא
�םיינחור�םירבד�םישרפמ�ונאשכ�,]תדמלמ
�לא�הנושארה�תרגיאה(�“תוינחור�תורדגהב
�םכתא�הכירדמ�שדוקה�חור�םא�.)�31,‘ב�םייתנירוקה
�וא�,םכל�רוזעיש�רבדה�קוידב�הז�אהי�,עטק�אורקל
�,םכתועצמאב�ול�רוזעת�חורהש�רחא�והשימל
�וארת�רשאכ�34.םויה�ךלהמב�הרקיש�והשמב�לפטל
�הנומאה�םכב�וקזחתי�,בושו�בוש�שחרתמ�תאזכ
�הכירדמה�,הליבומה�איה�שדוקה�חורש�ןוחטבהו
�המחנ�םכילא�אובת�םג�ךכ�.םכחור�תא�החנמהו
�לאהש�ןוחטבב�ועדתש�ןוויכמ�הוולשו�הלודג
�.םכתא�ךירדמו�ליבומ�,םכמע�תמאב

�תינחור�הנבות�םילבקמ�ונאש�םינימאמ�ונאשכ
�םיווצמ�ונא�,ונחורל�םיהולאמ�היציאוטניא�וא
�ךרדב�רפסמ�ןנחוי�חילשה�.הנבותה�תא�דימת�ןוחבל
�תא�ונחב�םא�יכ�,חור�לכל�ונימאת�לא�,יבוהא”�:וז
�ואצי�םיבר�רקש�יאיבנ�יכ�,ןה�םיהולאמ�םא�תוחורה
�ידכ�.)�1,‘ד�הנושארה�ןנחוי�תרגיא(�“םלועל
�הקושת�אלו�,איה�םיהולא�חור�ןכא�יכ�חיטבהל
�הבוח�,ונחור�לא�רבודה�ביואה�לש�וא�ונלש�תישפט
�ידי-לע�,המ-רבד�ונל�תרמוא�חור�וזיא�ןוחבל�ונילע
�תא�עובקל�ידכ�שדוקה�יבתכ�תא�דיימ�חקינש�ךכ
�והז�םאה�תוארל�,ונחור�לא�תרבודה�חורה�רוקמ
�44.ונתוימשג�וא�,ןטשה�,םיהולא

�םא�54.רתויב�םיעורגה�וניביוא�ונמצע�ונא
�ייח�לע�,םיהולאה�חור�ידי-לע�ונרשב�לע�ונרבג
�לכ�ללוכ�,לוכה�לע�רבגנ�יזא�,ונלש�תויכונאה
�רשאכ�עגפנ�וניא�םיהולא�64.םלועהו�ןטשה�,אטח
�העטמ�ןטשה�,בושש�ןוויכמ�,ותוא�םיקדוב�ונא
�,ונילע�הבוח�.שדוקה�חור�תא�ףייזי�אוה�74.רתויב
�תונתינה�,הלאה�םילימה�תא�תוושהל�,ןכ-םא
�,ונלש�הנבותל�וא�,ונלש�תינחורה�היציאוטניאל
�84.םייחהו�שדוקה�חור�םג�אוהש�,לאה�רבד�םע
�לא�שדוקה�חור�ונתוא�ךירדת�,תאז�השענשכ
�הוושנ�יכ�הנוצרבש�םיקייודמה�םיעטקה�וא�עטקה
�םא�.תינחורה�ונתנבות�,ונחור�לש�היציאוטניאה�םע
�םיהולאה�חור�םה�הלא�םאה�עדנ�,תאז�השענ
�ןטשה�לש�ףיוזמה�וחור�,המ-רבד�ונחורל�תרמואה
�וא�ןויער�קר�וא�,המ-רבד�ונתמשנל�רמואה
�94.תושעל�הצור�היה�ונפוגש�ונמצע�לשמ�הבשחמ

�.ונתמשנ�םע�וא�ונפוג�םע�רשקתמ�וניא�םיהולא

�חור�אוה�םיהולאה”�05.ונחור�םע�רשקתמ�אוה
�“תמאבו�חורב�ודבעל�םיכירצ�ותוא�םידבועהו
�הלגנש�עגרמ�15.)�42,‘ד�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(
�לא�רבודה�לוקה�רוקמ�תא�שדוקה�יבתכ�תועצמאב
�תולגתהה�תא�הווחנ�,אוה�לאה�יכ�הלגנו�ונחור
�תואמ�שחרתהל�הלוכי�וז�.םיהולא�לש�תיתימאה
�ידיב�תורישי�ךרדומה�םדא�לכל�םוי�לכב�םימעפ
�תא�ושפחתו�ותרשת�,וללפתת�םא�.שדוקה�חור
�,‘א�םימיה-ירבד(�“ךל�אצמיי”�,םכחורב�םיהולא
�יכ�,םתלוויאב�ובשח�םיבר�םירצונ�25.)�9,ח“כ
�םיתעל�קרו�םכח�רבד�אוה�םיהולא�יפ�תא�תורמהל
�35.שדוקה�חור�יכרדב�וכלה

�.יתנשב�ןוזח�םיהולא�יל�קינעה�תובר�םינש�ינפל
�עתפל�,זאו�.ןיטולחל�רוחש�ןוזחה�היה�הליחתב
�םירקיו�םירדוהמ�םייפגמ�גוז�יתיאר�םואתפ
�דעצש�שיאה�ימ�הארה�אל�ןוזחה�םלוא�.םידעוצ
�םייפגמה�ןוזח�.םירקיהו�םירדוהמה�םייפגמה�ךותב
�.לוכה�ךישחה�בוש�זאו�,דואמ�ריהבו�ינויח�היה
�יל�רמא�רשא�םיהולא�היה�הזש�עדוי�ינא�וישכע
�םירדוהמ�םייפגמ�תקפסאו�בוציעה�יקסעמ�תאצל
�יל�קפסל�םיהולאל�רשפאל�ידכ�,םיבכוכל�םידגבו
�חור�45.השעיש�רמא�לאהש�ומכ�,יכרוצ�לכ�תא
�הזה�ןוזחה�ךרדב�תורישי�יחורל�הרמא�שדוקה
�אנשי�וא�ןכש�,םינודא�ינש�דובעל�לוכי�שיא�ןיא“ש
�לזלזיו�דחאל�רוסמ�היהי�וא�,ינשה�תא�בהאיו�דחא
�תאו�םיהולאה�תא�דובעל�םילוכי�םכניא�.ינשב
�,יל�הארה�אוה�.)�42,‘ו�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�“ןוממה
�לכ�,עגר�ירחא�עגר�שדוקה�חור�ךרדב�ךלנ�אל�םאש
�לש�הרישיה�הכרדהל�םירוויע�היהנ�,םוי�לכ�,םויה
�55.םיהולא�חור

�םהש�םירבדל�םיזבו�םיאנוש�םיבר�םישנא
�םיקסוע�םהש�קוסיעל�םיזב�םה�.םתסנרפל�םישוע
�.םהיתונובשח�תא�םלשמו�םתוא�ןיזמ�אוהש�ףא�,וב
�םילוכי�םניאו�,םימסק�לגעמ�והזש�םיעדוי�םה
�ויהש�עדוי�ינא�.וכותמ�ץלחיהל�ולכוי�ךיא�תוארל
�תא�לואשל�םהילע�.ולכויש�ובשח�וליא�תאז�םישוע
�ימ�.ךרפב�דבוע�ינא”�:ןוגכ�,תודחא�תולאש�םמצע
�שיא�םאו�65?חיוורמ�ינאש�המ�תא�יתומ�ירחא�לבקי
�ינא�עודמ�,חיוורמ�ינאש�ףסכל�רבעמ�יל�גאוד�וניא
�ינניא�עודמו�?הלאכ�םישנא�רובע�ימצע�תא�גרוה
�השעא�רשא�רבד�לכ�ךירעי�רשא�םיהולא�תא�תרשמ
�לכמ�רבד�םיכירעמ�םניאש�םדאה�ינב�םוקמב�ורובע
�ןתונ�ינאש�ףסכה�דבלמ�,םרובע�השוע�ינאש�המ
�תווש�ףסכב�תושכרנה�תודידיו�הבהא�םאה�?םהל
�תרשלו�לכה�בוזעל�ץמוא�יד�יב�ןיא�עודמ�?והשמ
�ייח�יל�קינעהל�לוכי�םיהולא�רשאכ�,םיהולא�תא
�םלועב�השוע�ינאש�המ�לכ�תא�בוזעא�אל�םא�75?חצנ
�“?ןדעה�ןגל�עיגא�םאה�,םיהולא�תא�תרשל�ידכ
�אל�ןטשב�םימחולה�ןיבמ�שיא�85.אל�:איה�הבושתה
�.שדוקה�חור�ידיב�תורישי�ךרדוי�אל�םא�וילע�רבגי
�ךבתסי�אל�שדוקה�חור�ידיב�םיכרדומה�ןיבמ�שיא

�ודקפמ�ןוצר�תא�עיבשהל�ידכ�תאזו�,םייחה�יקסעב”
�ךרדומ�רשא�ירצונ�לייח�תויהל�ול�ארקש�,םיהולא[
�ףתתשמה�םגו�.]שדוקה�חור�ידי-לע�תורישי
�ידיב�תורישי�ךרדומ�דימת�תויהל�,ונייהד[�תורחתב
�תויהל�תלוכיה�ול�ןתנית�אל[�רתכי�אל�,]שדוקה�חור
�אל�םא�]שדוקה�חור�ידיב�תורישי�ךרדומ�דימת
�אוה�רשאכ�הרחתי�םא�אלא[�םיללכה�יפל�הרחתי
�הינשה�תרגיאה(�“]שדוקה�חור�ידיב�תורישי�ךרדומ
�95.)�5-4,‘ב�סויתומיט�לא

�ףסכה�תומכב�וא�יצרא�שוכרב�אצמנ�וניא�רשוא
�ךרד�רובעל�לבחל�רתוי�לק”�:רמא�עושי�.םכל�שיש
�תוכלמ�לא�סנכיהל�רישע�םדאל�רשאמ�,טחמ�בקנ
�םוגרת��42,ט“י�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�“.םיהולאה
�?עודמ�.)הזמל�ג‘רו‘ג�תאמ�,תימראב�שדוקה�יבתכמ
�םיהולאב�חוטבל�רתוי�השקתמ�רישע�שיאש�ןוויכמ
�תחקל�לוכי�רחא�דחא�לכ�אלו�אוה�אל�לבא�.ורשועב
�רישע�םדא�םאש�ןעוט�עושי�06.םיימשל�ורשוע�תא
�סנכיהל�לכוי�אוה�,ותוא�תרשיו�םיהולאל�הנפי
�םיהלאה�לבא�,רבדה�רצבנ�םדא�ינבמ”�.םיימשל
�רישע�ןיא�.)�62,ט“י�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�“לוכי-לכ
�ושוכר�לע�רתווי�אל�םא�חצנל�רישע�ראשיי�רשא
�תויהל�ידכו�םיהולא�תא�תרשל�ידכ�הזה�םלועב
�ןיב�היהי�אוה�16.שדוקה�חור�ידיב�תורישי�ךרדומ
.חצנל�רתויב�םיללמואהו�םיינעה

�ידכמ�םירצק�הזה�םלועב�םייח�ונאש�םייחה
�ונאו�,ונמוי�אב�הרהמ�דע�26.םיהולא�אלל�םתויחל
�לאה�תא�תרשנ�םא�36.םיהולא�ינפב�ןידל�םיבצינ
�וחור�יכרדב�הרישי�הכילהב�הזה�םלועב�ונחורב
�םיימשה�ירעש�תא�ונרובע�חתפי�אוה�,םוי�ידמ
�אל�ןיע�רשא‘”�ובש�םוקמה�לא�ונגיהניו�החוורל
�]תעד�וא[�בל�לע�הלע�אלו�,העמש�אל�ןזואו�,התאר
�הליג�ונל�ךא�,‘ויבהואל�םיהלאה�ןיכה�רשא�תא�שיא
�לא�הנושארה�תרגיאה(�“וחור�ידי-לע�םיהלא
.)תירוקמ�תינווי�,�01-9,‘ב�םייתנירוקה

�םה�םירוויע�םירשופה�םירצונהו�רישעה�שיאה
�לכה�יניע�תא�ףוטשל�הצור�םיהולא�46.ןבא�ומכ
�הנבותל�םתוא�חותפלו�)ורבד(�םייניע�תפורתב
�לא�תרבודה�שדוקה�חור�לוק�איהש�,תינחור
�תולגתה�םהל�קינעהלו�,םהלש�תינחורה�השוחתה
�תפורת�אוה�םיהולא�רבד�,בוש�.םיהולאמ�תורישי
�הלגת�,וניניע�תא�חקפת�רשא�תינחורה�םייניעה
�תייחנה�תא�ונל�קינעתו�,םיהולאה�תמא�תא�ונינפב

 ,8 ,’י םיימורה ,11 ,’ו יתמ ,61 ,א”נ היעשי 34  71-51 ,’ג ,’ב סויתומיט ,41-21 ,’א ,’א םייתנירוקה ,52 ,ז”ט ,32 ,’ו ילשמ ,501-401 ,03 ,ט”יק םיליהת 24  41 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,41 ,ו”ט יתמ 14  13 ,’כ ,36 ,74 ,04 ,53 ,’ו ,62-42 ,’ה ןנחוי ,4 ,’ד סקול ,4 ,’ד ילשמ 04
 ,’א םייתנירוקה ,31-21 ,8-6 ,1 ,’ח ,81 ,5 ,’ז םיימורה 54  21 ,9 ,ב”י תולגתהה ,12-91 ,’א ,’ב סורטפ ,21 ,’ד םירבעה ,4-3 ,א”י ,5-3 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,21 ,ב”י םיימורה ,12 ,’ג ןנחוי ,42 ,’ד סוקרמ ,92 ,ג”כ הימרי ,32 ,’ו ילשמ 44  61 ,’ג םייסולוקה ,81-01 ,’ו םייספאה
 סורטפ ,01-3 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,51-41 ,א”י ,4 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,44 ,’ח ןנחוי ,42 ,ד”כ יתמ 74  02-81 ,’ה ,’א ןנחוי ,31 ,’ד םייפיליפה ,72 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,73 ,81-1 ,’ח םיימורה ,8 ,’א םיחילשה ,91 ,’י סקול 64  11 ,’ב ,’א סורטפ ,8 ,’ו ,12-61 ,’ה םייטלגה ,05 ,ו”ט
 ,’ג תלהק ,72 ,’כ ילשמ ,8 ,ב”ל בויא 05  1 ,’ד ,’א ןנחוי ,72 ,’ד םייספאה ,41 ,4 ,א”י ,’ב םייתנירוקה ,5-4 ,’י ןנחוי 94  71-51 ,’ג ,’ב סויתומיט ,31-01 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,02 ,’ח ,32-22 ,’ו ילשמ ,031 ,501-401 ,001-79 ט”יק םיליהת 84  21 ,9 ,ב”י תולגתהה ,8 ,’ה ,’א
 סורטפ ,3 ,’ג םייפיליפה ,01-9 ,’ה םייספאה ,32 ,’ד ןנחוי 15  62 ,’ב בקעי ,21 ,’ד םירבעה ,32 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,81 ,’ו םייטלגה ,6 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,02 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,71 ,’ו ,9 ,’א םיימורה ,42 ,’ד ןנחוי ,14 ,ו”כ יתמ ,1 ,ב”י הירכז ,9-8 ,ו”כ היעשי ,7 ,ב”י ,12
 תלהק 65  81-61 ,’ג תולגתהה ,4 ,’ד ,61-41 ,’ג ,’ב םייתנירוקה 55  91 ,’ד םייפיליפה ,33-42 ,’ו יתמ 45  61 ,’ג תולגתהה ,81 ,’ה םייספאה ,52 ,81-61 ,’ה םייטלגה ,31-1 ,’ח םיימורה 35  72-42 ,ז”י םיחילשה ,8-7 ,’ז יתמ ,41-31 ,ט”כ הימרי ,71 ,’ח ילשמ 25  5 ,’ב ,’א
 ,ז”כ ,5-4 ,ג”כ ,4 ,א”י ילשמ 06  31 ,ז”ט סקול 95  01-9 ,’ו ,’א סויתומיט ,72-62 ,ד”י ,26 ,52-32 ,’ט סקול ,64-44 ,ג”י ,93-73 ,22 ,’י יתמ 85  11 ,’ה ,52 ,’ב ,’א ןנחוי ,32 ,’ו םיימורה ,2 ,ז”י ,82-72 ,’י ,86 ,’ו ,51 ,’ג ןנחוי ,82-52 ,’י סקול ,03-92 ,’י סוקרמ 75  12-81 ,’ב
 ,11-01 ,’א בקעי ,5 ,ד”ס ,7-6 ,’מ היעשי ,01-9 ,6-5 ,3 ,’צ ,94-84 ,ט”פ ,21 ,7-5 ,ט”ל םיליהת ,22-1 ,ד”י ,9 ,’ח ,9-6 ,’ז בויא 26  91-71 ,’ו ,’א סויתומיט ,52 ,ב”י ןנחוי ,52-81 ,ח”י ,13-91 ,ז”ט ,12-51 ,ב”י סקול ,44 ,ג”י יתמ ,82 ,4 ,א”י ילשמ 16  7 ,’ו ,’א סויתומיט ,42
 ,ג”ע ,9-7 ,ב”נ םיליהת ,51-7 ,א”כ בויא 46  21 ,ב”כ תולגתהה ,5-3 ,’ד ,’א סורטפ ,13-62 ,’י ,72 ,’ט םירבעה ,01 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,84 ,ב”י ןנחוי ,3-2 ,ב”י סקול ,73-63 ,ב”י ,32-91 ,’ז ,21 ,’ג יתמ ,21 ,’ד סומע ,41 ,ב”י ,9 ,א”י ,71 ,’ג תלהק ,03 ,א”כ בויא 36  41 ,’ד
 סויתומיט ,91-71 ,’ד םייספאה ,4-3 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,41 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,23-82 ,22-02 ,’א םיימורה ,34 ,’ח ,02-91 ,’ג ,01 ,5 ,’א ןנחוי ,62-91 ,ז”ט ,12-51 ,ב”י סקול ,32-71 ,’י סוקרמ ,92 ,ב”כ ,32 ,’ו יתמ ,81 ,’א הינפצ ,2 ,ב”י לאקזחי ,02 ,’ה היעשי ,91-71 ,21-4
  71-51 ,2 ,’ג ,4 ,’ב תולגתהה ,11 ,9 ,4 ,’ב ,6 ,’א ,’א ןנחוי ,9 ,’א ,’ב סורטפ ,3-1 ,’ה בקעי ,91-71 ,’ו ,’א
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.ילוישדוחןולעבאוביךשמהה

�חוכה�לכ�ול�רשא�”לאונמע“�,ומצעב�תוהולא
�לכמ�רתוי�תחשוה�והארמש�םדא�אוה�,ךדיאמו
�םיליהת(�תודרופמ�ויתומצעש�אמצו�ססוג�,םדא
�,יהולאה�ךלמה�תויהל�אוה�לוכי�דציכ�.)ב”כ
�תויהל�םגו�,ךדיאמ�המלש�שדקמ�תרטע�ריזחמ
�םלועה�ישנא�לש�םיאטחה�תא�אשונה�ןברוק
�?םימדוקה�םהיאטחמ�לצניהל�ורחביש�וא�ורחבש

�ולכוי�אל�םידגונ�הכ�תולרוג�,יאדווב
�תמייק�תחא�הבושת�קר�.תינמז-וב�שממתהל
�העושיה�תינכות�,תימיימשה�הרטמב�:ךכל
�יתשב�שממתהל�הכירצ�התיה�םיהולא�לש�הלודגה
.)חישמה�לש�הינשהו�הנושארה�ותאיב(�תופוקת

�)ולש�םימחרה�תוריש(�”הנעתמה”�חישמה
�םע�דחיב�םיבותכה�םתואב�תובורק�םיתיעל�שגומ
�ונאש�שדוקה�יבתכב�.ךלמכו�טפושכ�ותוליעפ
�תא�שגדומ�בותיכב�סיפדנ�,ןלהל�םיטטצמ
�ותאיבב�טפושכ�ותוליעפ�תא�םיראתמה�תומוקמה
.חישמה�לש�ןושארה�ואובל�רושק�ראשה�.הינשה

�,יתוא�הוהי�חשמ�ןעי�,ילע�הוהי�ינודא�חור“
�,בל-ירבשנל�שובחל�,ינחלש�םייונע�רשבל
�.הוקת-חתפ�םירוסאלו�רורד�םייובשל�אורקל
�”וניהולאל�םקנ�םויו�,הוהיל�ןוצר�תנש�אורקל
.)�2-1,א”ס�היעשי(

�תוליעפ�תא�תוראתמה�תואובנ�בוריע�ותוא
�ותלפשה�,הינשהו�הנושארה�ותאיבב�חישמה
�ותוליעפו�הנושארה�ותאיבב�עישומכ�ותדובעו
�ותכלממ�ךותל�םינורחא�ולצנייש�הלא�תא�איבהל
�תומוקמב�םלוכ�םיגצומ�,הינשה�ותאיבב�תדסוימה
�,'ד�הכימ�,�01-9,'ט�הירכז�:ןוגכ�,םיבותכב�םיבר
.�42,'ט�לאינד�,�3,'ה�-�41

�,עובקל�בושח�תיחישמ�האובנ�םידמול�רשאכ
�,הינשה�וא�,הנושארה�חישמה�תאיבב�רבודמ�םאה
.דחאכ�ןהיתשב�וא

�תסנכה-תיבב�,חישמה�עושי�ללכ�רשאכ
�לע�)�2-1,א”ס�קרפ(�והיעשי�תאובנ�תא�,תרצנב
�אוה�,)�12-71,'ד�סקול�יפ-לע�הרושבה�האר(�ומצע
�ןוצר�תנש�אורקל“�:םילימב�ותאירק�תא�קיספה
�םוי�לע�זירכי�אל�אוהש�ןוויכמ�?עודמ�.”הוהיל
.תינשב�ואובל�דע�וניהולא�לש�םקנ

�לע�תומוד�תואובנו�הלא�תא�םדמלב�,ל”זח
�תויהל�ויה�םיבייחש�הנקסמל�ועיגה�,חישמה�תאיב
�שבוכה�אוהש�ינשהו�,הנעתמה�דחא�:םיחישמ�ינש
�םשכ�,וז�הלודג�תמא�תוארל�ולשכנ�םה�.טפושהו

�םיחילצמ�אל�הזה�םויה�דע�לארשי�תיב�תיברמש
�חישמה�עושי�ןודאה�,דחא�חישמ�קר�שיש�תוארל
�תחא�המישמ�.תונוש�תומישמ�יתש�םייקל�וילעו
�.”תואטח�םותחלו�עשפה�אלכל“�,הנושארל�ואובב
�אוה�רשאכ�םלועל�ורזחב�איה�הינשה�המישמה
�”םימלוע�קדצ�איבהל“�לודגה�ךלמכ�תינשב�אובי
�ןאולמב�תוגזמתמ�חישמה�עושיב�.)�42,'ט�לאינד(
�תאיבל�תוסחייתמה�תוברה�תויחישמה�תואובנה
�תוארנה�תואובנ�,הינשהו�הנושארה�חישמה
�םידוגינה�.תונוש�תורטמ�תולעבו�תודגונמ�הרואכל
�:םיאבה�םיבותכב�םיגצומ�חישמה�תואיב�יתשבש
�קרפ�םיליהת�,א”י�קרפ�היעשיו�ג”נ�קרפ�היעשי
�ט”ס�קרפ�םיליהת�,ב”ע�קרפ�םיליהתו�ב”כ
�תירבב�הלגתמ�תמא�התוא�.ט”פ�קרפ�םיליהתו
�הנושארה�סורטפ�תרגיא�:ןוגכ�םיבותכב�השדחה
�ותאיבב�”חישמה�ייוניע“�לע�תרבדמה�,�11,'א
�ותאיבב�”םהירחא�רשא�תולודגה�תאו“�הנושארה
�יפ-לע�הרושבה�תא�םג�תוושהל�לוכי�ךניה�.תינשב
�תא�,�12-11,ט”י�ןנחוי�ןוזח�םע��71-61,'ג�ןנחוי
�,'א�הדוהי�תרגיא�,�65,'ט�סקול�יפ-לע�הרושבה

�תרגיאה�םע��01,ט”י�סקול�יפ-לע�הרושבה�,51-41
.�01-7,'א�םיקינולסתה�לא�הינשה

.”ואסכ�לע�ןהוכ“�היהי�חישמה�)8(
�חמצ�שיא�הנה�:רומאל�תואבצ�הוהי�רמא�הכ“

�ופוג�אוהש[�הוהי�לכיה�תא�הנבי�אוהו���…ומש
�היהו���…]השדחה�םילשורי�,היסנכה�,עושי�לש
.)�31-21,'ו�הירכז(�”ואסכ�לע�ןהוכ�]םגו�ךלמ[

�ןהוכ�התא“�הנוכמ�חישמה�,�4,י”ק�םיליהתב
�ךלמ”�וניה�,”קדצ-יכלמ�יתרבד�לע�םלועל
�לא�הנושארה�תרגיאה(�”םינודאה�ןודאו�םיכלמה
�הימריב�.)�61,ט”י�,תולגתהה�,�51,‘ו�,סויתומיט
�.”ךלמו�קידצ�חמצ“�הנוכמ�חישמה�,�5,ג”כ
�דימת�אב�הכולמה�תיב�לארשי�םע�תודלותב
�.)לארשי�יטבש�תרשעל�טרפ(�הדוהי�טבשמ
�אב�חישמה�עושיו�תויה�.יול�טבשמ�ואב�םינהוכ
�דציכ�)�41,'ז�םירבעה�לא�תרגיאה(�הדוהי�טבשמ
�היה�לוכי�אל�אוה�ירהש�,ןהוכ�תויהל�אוה�לוכי
?)יולו�הדוהי(�םיטבש�ינשמ�אובל

�ךלמ�אוה�חישמה�?הדיחה�הרתפנ�דציכ
�ילע�ותוכלמ�סכ�לע�בשיי�אוה�.הדוהי�טבשמ
�,ןהוכ�םג�אוה�חישמה�.תינשב�ואובב�תומדא
�,ןורהא-ינב�םינהוכה�ןונגיס�תא�תמאות�ותנוהכש
�לע�רפכל�תונברוק�םינהוכה�ובירקה�ויפל�רשא
�דחאה�ןברוקכ�ומצע�תא�שיגה�עושי�.םעה�יאטח
�הארנש�יפכ�,םימדוקה�םיאטחה�לכ�רובע�דיחיהו
�לא�תרגיאהו�,ג”נ�,והיעשי�,�61,ב”כ�,םיליהתב
�יפ-לע�ןהוכל�הנומ�אוה�ךא�.�62,'ט�םירבעה
�,'ה�םירבעה�לא�תרגיאה(�קדצ�יכלמ�לש�הנוהכה
�ןהוכ�םגו�ךלמ�םג�היהש�,)�4,י”ק�םיליהת�,6
�תנוהכ�אשונ�לכ�.)�2-1,'ז�םירבעה�לא�תרגיאה(
�םיקרפ�םירבעה�לא�תרגיאב�ואולמב�רבסומ�עושי
!עושיב�הרתפנ�המולעתה�יזא�.'ט�,'ח�,'ז

חישמה
)1’מעמךשמה(

ודוה
,בוהאה�ומאלא�רמוכה�רקיה�יחא

�םשב�הרוסמה�ךתחפשמלו�ךל�יתוכרב

�.חישמה�עושי�,ונעישומו�וננודא�לש�םייחה

�ךינולע�ינש�תלבק�לע�דואמ�ךל�הדומ�ינא

�הדות�ריסא�ינא�.�2002,ראורבפב��72ךיראתב

�םימייקש�ןוויכמ�,הרוסמה�ךתנוהכ�לע

�םיעצבמ�רשא�,ךומכ�דבלב�םיטעמ�םישנא

�תוכלמ�ןעמל�ץמאמ�לכב�שדוקה�תדובע�תא

�ונא�רשאכ�,ונימיב�,םיהולא�לש�םיימשה

�ירבדמ�םישנא�םיטיסמה�םירמכ�םיאור

�לש�ןמיס�הז�ילוא�.םייתימאה�םיהולאה

�התימאל�תמא�יתאצמ�ינא�.םימיה�תירחא

�םיבר�םירצונ�לבא�,ינא�קר�אל�.ךינולעב

�.ךינולעמ�ינחורה�עדיה�תא�םילבקמ

�ןווגמ�יתצפה�ורבע�םימיב�,רקי�רמוכ

�תא�ץיפמ�ינא�וישכע�לבא�,הרושב�ינולע

�זוחמב�,ילש�רוזאב�”תושבי�תומצע”�ךינולע

�.ודוה�םורדב�שדרּפ�הרדנאב�םַלּוקאַקיִרְס

�.ןֹופגֶמ�תרזעב�םירפכב�ךינולע�תא�ארוק�ינא

�תפשב�שדוק�ירפס�םיכירצ�ונחנא�,ינודא

�תא�רכזה�אנא�.םתוא�חלש�אנא�.וגולט

�יתייסנכ�ירבח�.תורקיה�ךיתוליפתב�יתחפשמ

�תא�רוסמ�.םלועה�יבחרב�ךתנוהכל�םיללפתמ

�ךל�הדות�.הרוסמה�ךתחפשמל�יתוכרב

�.יבתכמ�תא�תארקש

,וננודא�תורשב�ךלש

ומאלארמוכהלשתומשנהישכורםינולעהתצפהודוה�,שדרּפ�הרדנא��������������������.יפ�.יי‘ג
ודוה,שדרּפהרדנא-סובוטואתנחתב



5

)1’מעמךשמה(

בהנשה�ףוח

וגנוק�לש�תיטרקומדה�הקילבופרה
)1’מעמךשמה(

 .ךלש ןולעה תאירק ירחא ולצינש םישנאמ
 םינימאמ םישולש ונטלק רבעש עובשב
 םילוכי םניאש תיגיגח ועידוה רשא ,םישדח
 ושקיב ףאו הלאה םינולעה אלל ויחי אל ףאו
 קפסל יתלוכיב היה אלש ,שדוקה יבתכ תא
 ונל חולשל ךממ שקבמ ינא ןכ-לע .םעפה םהל
 שדוק ירפס םישולש ,רשפא םא ,ךתובידאב
 םינמאנה םישדחה םינימאמה תא ףתשל ידכ
 רתי .ותוא דובעלו וננודא תא תרשל םיאנקהו
 תמישרל יתוא ףיסות םא דואמ ךירעא ,ןכ לע
 ךינולעמ םיקתוע לבקל ךישמאש ךכ ,רווידה
 םא הדות ריסא היהא .םניחב הקולחל
 .םיימש תוכלמ ןעמל ונעיי הלא תושקב
,וננודא תורישב ךלש
 הירגינ ,התלד תנידמ             .יא .לא רמוכה

 
 םישולש םע היסנכ חותפל ןנכתמ ינא - .ב .נ
 הווחא רשקב םיאצמנה ,םישדחה םינימאמה
 ףתתשהל אלש וחיטבהו ונתיא דימתמ
 ןולעה וניא ןרוקמש תורחא תורותב
 היסנכל אורקל עיצמ ינא .ומאלא ימואלניבה
 תירצונה היסנכה” ,ךרושיאב ,ךתייסנכ םש לע
 ,תאזב הצרת םא ,רקי רמוכ .”ימוגואב ומאלא
 תמרגנ ,ןכש ,ךתבושת תא לבקל הצור יתייה
 םיאצמנ שדוקה יבתכש תוארל הבר החמש יל
.וננודאל םירקיה הלא ידיב

הירגינ

�,רקיה�ומאלא�ינוט�רמוכה
�ונעישומ�םשב�ךתוא�ךרבי�םיהולאו�ןתי�ימ

�,תישאר�.חישמה�עושי�וננודאו�לוכי-לכה
�רשאכ�ךל�יתבתכ�אלש�לע�לצנתהל�ינוצרב
�קוסע�יתייה�ךא�,ןושארה�ךבתכמ�תא�יתלביק
�לע�דואמ�ךל�תודוהל�ינוצרב�,תינש�.יתנוהכב
�םינולעה�,תומשנה�יבוש�,םיאלפומה�ךיבתכ
�.”חישמה”�םשב�תורפסהו�םיימואלניבה
�תא�ךרבל�ךישמת�שדוקה�חורש�יאוולה
�תויודעה�.ךמע�םידבועה�תאו�ךתנוהכ
�ךניהש�ךכל�החכוה�תווהמ�םינולעב�תוספדומה
�תבושת�אוה�עושיש�תוארמו�ימואלניב�רמוכ
�ןכא�”חישמה”�.חצנל�תושונאל�םיהולא
�ימ�תאו�ייחב�יתלביק�ימ�תא�תעדל�יל�רשפאמ

�ללפתהל�הטילחה�יתנוהכ�.התע�תרשמ�ינא
�ךתנוהכ�תופתוש�תבחרה�שקבלו�ךנעמל
�ךינולע�םוגרת�ןכו�בהנשה�ףוח�,יצראב
�הקירפא�תונידמל�םיינויח�םה�יכ�,תיתפרצל
�ירבוד�תחפשמש�ןוויכמ�,תיתפרצ�תורבוד
�תבוש�ךתנוהכל�הקוקז�םלועב�תיתפרצה
�לש�םירפס�םירשע�יל�חלש�אנא�.תומשנה
�הרשע�,תירבעב�דחא�,תיתפרצב�”חישמה”
�,”טלמנה�רויפיפאה”�,םיבר�םינולעו�תיברעב
�תיאמורה�תדה�לע�םירחאו�”רויפיפאה�תודוס”
.יתשקיבש�המ�תא�חכשת�לא�,אנא�.תילותק
,עושי�תורישב�תונמאנב
�בהנשה�ףוח�,ןא‘גדיבא����������������������.ןא�.ייק

הדירולפ
�,רקיה�ומאלא�רמוכה

�הלודג�המ�רמול�ילע�.וננודא�תא�וללה
�לוכי�ינאש�ינפמ�קר�יבל�לא�האבש�החמשה
�ינא�,ומאלא�רמוכה�.עושי�ךל�הדות�.ךל�בותכל
�‘גנרוא�זוחמ�לש�אלכה�תיבב�יאתב�ןאכ�בשוי
�יתאצמ�.יסיירט�חאה�ימש�.הדירולפ�,ודנלרואב
�ךנולע�תועצמאב�חישמה�עושי�וננודא�תא
�םשב�שקבא�קר�.ןוחטיב�הזיא�,וה�.ימואלניבה
�רובעו�ירובע�וללפתת�ךתייסנכו�התאש�עושי
�.וניאושינ�תא�בוש�רבחי�םיהולאש�,המלא�יתשא
�ימיב�השעיי�הזש�לאה�ןוצרל�םיללפתמ�קר�ונחנא
�יתרכיהשמ�,וישכע�,ומאלא�רמוכה�.ןמא�.ונייח
�םיהולאל�שיש�המ�לכ�תא�הצור�ינא�,וננודא�תא
�בבותסת�םא”�:יבילל�עגנ�תמאב�הז�רבד�.ירובע
�םיימש�ארי�היהת�התא�םג�,םיימש�יארי�תרבחב
�.“םיימש�יארי�םהישעמו�םהיתוחישש�ןוויכמ
�םיימשה�יארי�תרבחב�אצמיהל�הצור�ינא�וישכע
�תמאב�,ומאלא�רמוכה�.וננודאב�קזחתהל�קרו
�וננודא�תא�תרשל�,ךתייסנכל�אובל�הצור�יתייה
�רידאה�םשב�,ןמא�,יחוכו�ילכש�,יתמשנ�,יבל�לכב
�זא�,תונטק�תויתוא�אורקל�לוכי�ינניא�.עושי�לש
�סמיי‘ג�ךלמה�ך“נת�תא�ךל�שי�םא�,השקבב
�,ךל�הדות�.דחא�קתוע�יל�חלש�,תולודג�תויתואב
.דואמ�ךתוא�ךרבי�םיהולא�.רמוכה
,עושיב�ךיחא�,הבהאב
הדירולפ�,ודנלרוא�����������������������������.וו�.יט

�התעמ�.הווחאב�ךדי�תא�ןכו�הרומכל�הכמסהה
�דואמ�קוקז�ינא�.יתימאה�ךנב�היהא�ךליאו
�טבוח�קר�היהא�אלש�ידכ�הבוט�הנווכהל
�ךלוה�ינא�.ימצע�תאו�םירחא�העתא�,ריוואב
�עיצהל�הצור�יתייה�.תינחורה�ךתרות�תא�לבקל
�לכותה�.רמוכה�ינודא�,יל�השרוי�םא�,הז�ןויער
�םיתרשמה�לכל�ןויד�וא�הדיעו�ןיעמ�ןגראל
�רתוי�בוט�ונריכהל�ידכ�ומאלא�תחפשמ�תא
�דומללו�,הנוב�הכרדה�ךממ�לבקל�לכונש�ידכו
�םלועה�יבחרב�שדוק�תדובע�ןגראל�דציכ
�דסיילו�תיהולאה�הרושבה�תפטה�ךרדב
�?תושדח�ומאלא�תויסנכ

�יל�ןיא�ךא�,ךל�רמול�םיבר�םירבד�יל�שי
�טסוגוא�שדוח�ןולעל�ייתודות�לכ�.ריינ�יד
�הרושבה�תא�איבהל�ךיצמאמ�רובע�ךלש
�םימלסומ�,םיטסיהדוב�ויה�הישנאש�ודוהל
�.יפ�,.רא�.יפ�םירמכה�תא�האור�ינא�רשאכ�.‘וכו
�םיבשוי�תוידוה�םישנו�.ףא�.יי‘ג�,.רא�.סא
�לש�שדוקה�יבתכ�תא�םהידיב�םיחקולו�וידחי
�םא�.וזכ�הפיאשב�רעוב�ינא�,חישמה�עושי
�םיהולאה�רבד�תא�ףיטהל�הצור�םיהולא
�תא�םהל�ריכהלו�ודוהב�תויחאלו�םיחאל
�תויהל�הצור�יתייה�,םש�תויחאה�תויסנכה

�.הצור�התאש�המ�הז�םא�ךכב�ברועמ
�,ךתרשמ�,ינא�,רקיה�ומאלא�רמוכה
�ףאו�ןצבק�יניאו�םיהולא�ארי�,ךנב
�.שדחמ�יתדלונו�יתלצינש�התע�,תוחפ
�תייסנכ”�ירמכ�לכש�יאוולה�.יב�ןמאה
�הכרבב�ינולבקי�”תירצונה�ומאלא
�םילוחיא�ימשב�רוסמ�.ינוצמאיו�םנבכ
�ינאו�,ךתחפשמל�םגו�היסנכה�לכל
�םולש�.ונרובע�ללפתהל�ךב�ץיאמ
�.הווחאו
�,ךנב
�לטניירוא�יאזק�������������������.ייק�.ייק

תיטרקומדה�הקילבופרה
וגנוק�לש

�לע�תלטומה�הדבכה�תוירחאה�תייארב
�טלמיהל�םילוכי�ונניא�,תועוערה�וניפתכ
�היצמרופרה�.תיהולאה�האירקהמו�לוקהמ
�תינחורה�תוררועתההו�הלודגה�תימלועה
�תועצמאב�הלגמ�םיהולאש�תיתמצועה
�יבחר�לכב�ךילע�רבדל�יתוא�ועינה�ךתנוהכ
�.ונלש�רוזאה�לכבו�ונתנידמב�,הקירפא�זכרמ
�,דבוע�ינא�ןמעש�תורחא�תויסנכ�ןאכ�שי
�םעפב�ןהב�םירבח�לש�תומשה�תא�ךל�חלשאו
�דמוע�ינא�,ןכ�יפ-לע�ףא�.לאה�ןוצרב�,האבה
�ךל�הארייש�לככ�יב�השע�.ךתושרל�ןיטולחל
�וליפא�,ךלא�,יתוא�חלשת�רשאל�.ןוכנל
�,�41-21,א“כ�םיחילשה�ישעמ(�ייח�ןוכיסב
.)�81-51,‘א�תור

�היסנכה�םע�דחאתהל�התע�הצור�ונתייסנכ
�,”השודקה�תירצונה�ומאלא�תייסנכ”�,ךלש
�רמוכה�.ןפוד�אצוי�רבד�ךב�יתיליג�ןכש
�.תאזב�יד�ןיא�ךא�,ךתנומת�תא�יתיאר�,ומאלא
�ומכ�,ךדצל�דומלל�יל�רשפאיש�והשמ�השע
�םע�סויתומיטו�וננודא�ילגרל�התיה�םירמש
�תרגיאה�,�93,‘י�סקול�יפ-לע�הרושבה(�סולואפ
�ךירצ�ינא�.)�2-1,‘א�סויתומיט�לא�הנושארה
�תא�,הליפתהו�םיידיה�תכימס�תא�ךממ�לבקל

יאזק-.ייק.ייקחאהלשומאלאתירצונההיסנכהתליהק
וגנוקלשתיטרקומדההקילבופרה,לטניירוא
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“יננה”
)3’מעמךשמה(

�לש�הלא�םילימב�ונלוכ�לא�רבדמ�לאה�56.וחוכו�לאה
�.תומנ�רשאכ�לצניהל�לכונש�ידכ�,תיהולא�המכוח

�.ינא�רישע‘”�:םיבר�םישנא�םירמוא�םויכ
�התאש�עדוי�ךניאו�‘םולכ�יל�רסח�אלו�יתרשע
�עושי�.“םורעו�רוויעו�ינעה�,ןכסמהו�ללמואה
�ףורצ�בהז�ינממ�תונקל�ךל�עיצמ�יכונא”�:רמוא
�שוריפ�.)תירוקמ�תינווי�,�81-71,‘ג�תולגתהה(�“שאב
�וננורוויעמ�תוקנתהל�,רהטיהל�ונילעש�,רבדה
�וירבד�ןה�םירמואש�תא�השענש�ךכ�ידי-לע�,ינחורה
�ואוב”�םהש�,ונחורל�תורישי�וחור�לש�הארוהה�ןהו
�תודרטבו�םידחפב[�םיסומעהו�םילמעה�לכ�ילא
�החונמ�םכל�איצמא�]חיטבמ�עושי[�ינאו�]םויה
�,א“י�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�“םכיתומשנל���…]תבש[
�תמייקתמ�וז�החטבה�66.)תירוקמ�תינווי�,92-82
�ךישממ�עושי�.שדוקה�חור�ידיב�תורישי�ונתכרדהב
�,הדיחיה�“תמא“הו�הדיחיה�“ךרד“ה�אוהש�רמואו
�לוכי[�באה�לא�אב�שיא�ןיא“ש�ןכו�חצנה�“ייח“ו
�הכרדהב�רשאמ�תרחא�ךרד�לכב�ןדעה�ןגל�סנכיהל
�76.)�6,ד“י�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(�“]ודיב�הרישיה
�חור�תאמ�היחנה�דימת�לבקל�ונילעש�איה�ותנווכ
�.שדוקה

�לא�תרגיאה(�“תוהולאה�אולמ�לכ”�אוה�עושי
�שולישה�לכ�תמאב�אוה�עושי�.)�9,‘ב�םייסולוקה
�םא�86.שדוקה�חורו�ןבה�,באה�:תוהולאה�לש�שודקה
�םיסכנ�ונל�ויהי�,ויכרדב�ךלנו�וירבדכ�השענ
�לכוי�אל�שיאש�םיסכנ�,םייחצנ�םיסכנ�,םייתימא
�ונא�96.)�32,‘ט�סקול�יפ-לע�הרושבה(�ונתיאמ�לוזגל
�07.ישונא�ןוימיד�לכל�רבעמ�םיעפוש�,םירישע�היהנ
�ךשמב�שבלנ�םתוא�,םירוהט�םינבל�םידגב�ונל�ויהי
�תא�ןיבהלו�תוריהבב�תוארל�םג�לכונ�ונא�17.חצנה
�27.תוינחורה�תכלממ�לכ

�תורישי�ונתוא�החנת�שדוקה�חורש�ירחא�קר
�:ונל�רמוא�עושי�.ונייה�,ןכא�,םירוויע�המכ�דע�עדנ
�היה�ןכל�.םשינעאו�םחיכוא�,בהוא�ינא�רשא�הלא”
�תינווי�,�91,‘ג�תולגתהה(�“הבושתב�רוזחו�ץרמנ
�םיכרדומ�תויהל�ךיא�ונל�רמוא�ףא�עושי�.)תירוקמ
�!יננה”�:הלא�םילימב�שדוקה�חור�ידיב�תורישי
�ימינפה�שיאה�,ךחור�,ךנוצר�לש[�תלדה�דיל�דמוע
�תלדב�שקונ�היה�אוה�וליאכ�שממ[�שקונו�]ךלש
�,�02,‘ג�תולגתהה(�“]וחתפיתש�ןוצרב�םכבש�המשנה
�,םכלש�ימינפה�שיאהש�הצור�אוה�.)תירוקמ�תינווי

�ךות�לא�סנכיהל�החמשב�ותוא�ןימזת�,םכחורש
�37.ותיא�דחאתהל�ולכותש�ןפואב�תישונאה�חורה
�תגזמתמ�םיהולא�לש�השודקה�חורה�רשאכ
�ונתיאמ�םירקיה�וייח�תא�קלחל�לכוי�אוה�,םכחורב
�תורישי�םיכרדומ�תויהל�לכונ�,ךכיפל�47.םירחאל
�קינעהל�םג�לכוי�אוה�וז�ךרדב�.שדוקה�חור�ידי-לע

�המכוח�,תינחור�הנבות�,תינחור�היציאוטניא�ונל
�םימוצעו�םילודג�םירבד�ונל�תוארהל�לכויו�,חוכו

�ונייה�םאב�תוארל�םילוכי�ונייה�אל�םלועל�םתואש
�ייח�ונל�קינעי�םג�אוה�,וז�ךרדב�57.םיימשג�םיראשנ
�הזה�דצב�הזה�םלועב�רופסמ�םיבר�םירבד�ןכו�חצנ

�םלועל�תוארל�םילוכי�ונייה�אל�םתואש�,חצנה�לש
�67.םיימשג�םיראשנ�ונייה�םא

�תומש(�“יחו�םדאה�]םיהולא�תא[�ינארי�אל�יכ”
�תא�תוארל�לוכי�וניא�שיאש�רבדה�שוריפ�.)�02,ג“ל
�,םיתמ�םייכונאה�םייחה�ןכ�םא�אלא�םיהולא
�םיבשו�,בלצה�תומל�ןיטולחל�םיענכנ�,םיבקרנ
�ךכ�,םיינחור�םייח�,חצנ�ייח�לא�הז�תווממ�היחתל
�םיהולא�ייח�םה�וברקב�םירתונש�םידיחיה�םייחהש
�תוארל�לוכי�היחתל�םקש�ינחורה�םדאה�77.עושיב
�,ושדחתה�ורזח�אלש�,םיימשג�םישנא�.םיהולא�תא
�םניא�םה�.שדוקה�יבתכ�תועמשמ�תא�םיעדוי�םניא
�םהייחש�ןוויכמ�,םיהולא�תא�תוארל�םילוכי
�םילוכי�םניא�םה�.םימייקתמ�ןיידע�םיימשגה
�םיינחור�םירבדש�ןוויכמ�,םיינחור�םירבדב�ןיחבהל
�םלועל�ימשג�םדא�87.םיינחור�םישנא�ידיב�םינחבומ
.ותוארל�לוכי�וניא�ןכ-לע�,םיהולא�תא�שפחי�אל

�םינד�םישנא�יתעמשו�יתיאר�םינש�ךשמב
�ינא�םג�.םירחא�תומוקמבו�היזיוולטב�םיהולאב
�ומייבו�וקיפהש�תובר�תוידועת�תוינכות�יתיאר
�לע�םהלש�תוירואיתב�םינד�רשא�,םיימשג�םישנא
�ןוויכמ�,ןמאית�אלש�הדימב�םיעוט�םלוכ�.םיהולא
�תיישעב�םיברועמה�םישנאה�לכ�.םיימשג�םלוכש
�חורמ�שדחמ�ודלונ�אל�הלאכ�תוטלקו�םיטרס
�םניא�םה�.םיהולא�תא�םיריכמ�םניא�םה�.שדוקה
�לע�רבדל�אלש�,שדוקה�חור�ידי-לע�ללכ�םיכרדומ
�ינחורה�םדאה�,םלוא�.תורישי�םיכרדומ�תויהל
�תא�תוארל�ביטימ�אוה�.םיהולא�םע�ןיעב�ןיע�האור
.םיהולא

�םע�םירישע�םישנ�וא�םירבג�םתא�םא�וליפא
�תונקל�םילוכי�םכניא�ןיידע�,קנבב�רלוד�ידראילימ
�,אפרמ�,חצנ�ייח�םכל�קינעהל�םיהולא�תא�דחשל�וא
�לוכי�םיהולא�קרש�תורחאה�תונתמהמ�תחא�לכ�וא
�שוריפו�,תונתייצב�ןרוקמ�לאה�תונתמ�לכ�.קינעהל
�ידימ�הרישיו�תידעלב�הכרדה�לבקל�ונילעש�רבדה
�השיכרל�םינתינ�םניא�םייהולא�םירבד�.שדוקה�חור
�ינבא�,םימולהי�תמגוד�,רחא�רבד�לכב�וא�ףסכב
�שיא”�:ורמואב�ךישממ�עושי�97.ףסכ�וא�בהז�,םדוא
�]ובל�לש[�תלדה�תא�חתפיו�ילוק�תא�עמשי�יכ
�]םיינחורה�םירבדה�לכ�תא[�דעסאו�וילא�סנכא
�םכתא�החני�םיהולאש�ושוריפ[�יתיא�אוהו�,ותיא
�,�02,‘ג�תולגתהה(�“]שדוקה�חור�ידי-לע�יתואו
�08.)תירוקמ�תינווי

�םע�םיימשה�תוכלמל�סנכיהל�לוכי�וניא�שיא
�םניאש�םישנא�18.שדוקה�יבתכב�דבלב�ילכש�עדי
�םלועל�וסנכיי�אל�שדוקה�חור�ידי-לע�םיכרדומ

�חישמה�חור�וב�ןיאש�ימ�יכ”�28.םיימשה�תוכלמל
�תא�ריעמה�חור�םכברקב�ןוכשי�םאו���…ולש�ונניא
�ןמ�חישמה�תא�ריעה�רשא�אוה�,םיתמה�ןמ�עושי
�וחור�ידי-לע�היחי�תותמה�םכיתויווג�תא�םג�םיתמה
�.)�9,�11,‘ח�םיימורה�לא�תרגיאה(�“םכברקב�ןכושה
�ידיב�םתכרדוה�אל�הזה�םלועב�םכתוהש�ןמזב�םא
�:ןידה�םויב�עושי�םכל�רמאי�,םיהולאה�חור
�“עשר�ישוע�ינממ�ורוס�,םכתא�יתרכיה�אל�םלועמ”
�38.)�32,‘ז�יתמ�יפ-לע�הרושבה(

�עדיב�קפתסהל�ונרובע�דואמ�ןכוסמ�,ןכוסמ
�58.ונכותב�איה�םיימשה�תוכלמ�48.שדוקה�חור�לש
�ידכ�ונכותב�דובעלו�ררוגתהל�תבייח�שדוקה�חור
�ונתוא�ךירדהלו�תוחנהל�,ליבוהל�לכות�איהש
�תא�ריבעהל�לכונ�ךכו�,םיהולאה�ןוצר�תא�עצבל
�םיהולאה�תוכלמ”�68.םוניהיגב�אלו�םיימשב�חצנה
�הלועפ�לש[�לעופה�חוכב�םא�יכ�רובידב�הניא
�תאמ�םילימ�רשאכ�שדוקה�חור�ידיב�תכרדומה
�חור�יאלמ�םישנא�תוחורל�תונתינ�לאה�חור
�םירמואהו�,לאה�ןוצרל�דיימ�םיביגמה�,שדוקה
�הביתכה�שדוקה�חור�רשא�תא�קוידב�םישועו
�לא�הנושארה�תרגיאה(�“]םחורל�תורישי
78.)תירוקמ�תינווי�,�02,‘ד�םייתנירוקה

�תא�הרסח�םחור�ךא�,םינרבד�ידראילימ�םימייק
�רבד�םישוע�םניא�םה�.םיהולא�לש�חצנה�חור
�.דבלב�םינרבד�םה�.ושעיש�הצור�היה�םיהולאש
�םישורפל�המוד�הניא�ללכו�ללכ�םיימשה�תוכלמ
�ילע�עושי�ףיטה�םהבש�םימיב�ויחש�,םיעובצה
�לבא�,ורביד�הלא�םיעובצ�88.ישונאה�ופוגב�תומדא
�ןוויכמ�,םדא�וא�םיהולא�ןעמל�רבד�תושעל�ולכי�אל
�אל�ןכ-ומכ�.םיהולאה�חור�םהב�התיה�אל�בושש
�לע�רבדל�אלש�,שדוקה�חור�ידיב�ללכ�וכרדוה
�הלא�םירבד�98.שדוקה�חור�ידיב�הרישי�הכרדה
�,םיפיטמה�,םירומה�,רקשה�יאיבנ�יבגל�םג�םינוכנ
�םיעמושו�םיאור�ונאש�םיטסילגנבאהו�םירמכה
�םניא�םלועל�ךא�,םירבדמ�קר�רשא�הלא�,םויכ
�09.ושעי�יכ�הצור�התיה�שדוקה�חור�רשא�תא�םישוע
�םתוא�הכירדמ�הניא�שדוקה�חור�,םישורפל�המודב
�תורישי�םתוא�החנמה�אוה�ןטשה�םא�יכ�,תורישי
�19.םהמ�הברהב�בוט�,בוטה�ינורמושה�.וחורב

�ידי-לע�תמשגתמ�הניא�םג�םיימשה�תוכלמ
�םיהולא�תא�םיתרשמ�םהש�םיבשוחה
�,םהיתולאשמב�,םהיתובשחמב�,םהיתונויערב
�,םהיפחדב�,םהיתושגרב�,םהיתוטלחהב
�םיימשה�תוכלמ�.םהיתושגרהבו�םהיתופיאשב
�םתוא�החנמ�שדוקה�חורש�הלא�ךותב�תמייקתמ
�דבלמ�רבד�םישוע�םניא�םלועלש�הלא�,תורישי

�םה�29.תושעל�םהל�תרמוא�שדוקה�חורש
�םימעפל�עצבל�זאו�,תוגשל�םיתעל�םייושע
�ךא�39,תוומ-אטח�וניאש�אטח�,תורוב�ךותמ�אטח
�השענש�םאטחל�םיעדומ�םישענ�םה�רשאכ

 םיימורה ,5 ,ו”ט ,62-52 ,א”י ,5-1 ,’י ,36 ,’ו ןנחוי 76  4-3 ,’ד םייספאה ,03-82 ,א”י יתמ 66  81 ,’ג תולגתהה ,52-32 ,’א ,’א סורטפ ,52-81 ,’א בקעי ,62 ,’ה םייספאה ,71-61 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,71 ,ז”י ,7 ,3 ,ו”ט ,23-13 ,’ח ,42 ,’ה ןנחוי ,061 ,9 ,ט”יק םיליהת 56
 ,ב”כ ,6 ,א”כ ,11 ,8 ,’א תולגתהה ,7 ,’ה ,’א ןנחוי ,3-2 ,’א םירבעה ,9 ,’ב םייסולוקה ,91 ,’ג םייספאה ,42 ,’א ,’א םייתנירוקה ,32-12 ,11 ,ז”י ,11-6 ,ד”י ,83-73 ,03 ,’י ,36 ,’ו ןנחוי ,5 ,’ט היעשי 86  81 ,’ב םייספאה ,5 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,12 ,91 ,71 ,51 ,11 ,9-6 ,’ה
 ,9 ,’ז ,81 ,5 ,’ג תולגתהה ,42 ,’ד םייספאה ,4-1 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,41 ,ג”י םיימורה ,41-11 ,ב”כ יתמ ,61 ,9 ,ב”לק םיליהת ,14 ,’ו ,’ב םימיה–ירבד 17  41-21 ,5-1 ,ב”כ ,72-9 ,5-1 ,א”כ תולגתהה ,9 ,’ב ,’א םייתנירוקה 07  12 ,ט”י ,12-91 ,’ו ,91 ,’ד יתמ 96  31
 ,12-71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,72 ,ב”י ,71-51 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,62-12 ,11 ,ז”י ןנחוי 37  81 ,’ג תולגתהה ,02 ,’ה ,72 ,02 ,’ב ,’א ןנחוי ,82-62 ,’א םייסולוקה ,21 ,ג”י ,41-9 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,41-31 ,ז”ט ,64 ,ב”י ,21 ,’ח ןנחוי ,51 ,א”כ סקול 27  41 ,8 ,ט”י ,71-31
 ,71-61 ,’ט ,5-1 ,’ב ,12 ,81-71 ,’א ,’א םייתנירוקה ,51-31 ,’י ,4 ,’ז םיימורה ,8 ,’א םיחילשה ,21 ,8 ,5 ,ו”ט ןנחוי ,84-64 ,ד”כ סקול ,02-51 ,ז”ט סוקרמ ,8-7 ,’י יתמ 47  4-3 ,’א ,’ב סורטפ ,11 ,’ב םירבעה ,6-4 ,’ד ,6-4 ,’ב םייספאה ,92-52 ,’ג םייטלגה ,4 ,ג”י
 סורטפ ,02-61 ,’ג ,31 ,’א םייספאה ,01 ,’י ןנחוי ,03-92 ,’י סוקרמ 67  61 ,’ג םייספאה ,21-9 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,51-31 ,ז”ט ןנחוי ,51 ,א”כ סקול ,3 ,ג”ל הימרי ,41 ,ה”כ םיליהת ,8 ,ב”ל בויא 57  2 ,’ד ,’ב סויתומיט ,92-52 ,’א םייסולוקה ,12-41 ,’ה ,’ב םייתנירוקה
 םייתנירוקה ,8-5 ,’ח םיימורה ,71-61 ,ד”י ,44-34 ,21 ,’ח ןנחוי 87  51-1 ,’ג םייסולוקה ,11-01 ,’ג םייפיליפה ,42-22 ,’ד ,6-1 ,’ב םייספאה ,71-61 ,41 ,8 ,’ו ,52-61 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,41 ,ג”י ,71-51 ,11-1 ,’ח ,6-4 ,’ז ,41-1 ,’ו םיימורה ,42 ,ז”ט יתמ 77  11-01 ,’א ,’ב
 ,ו”ט ,5 ,’ג ןנחוי ,6 ,’ד הירכז 28  6-4 ,2-1 ,’ב ,82-71 ,’א ,’א םייתנירוקה 18  51-31 ,ז”ט ,8-7 ,ו”ט ,32 ,ד”י ןנחוי 08  91-81 ,’א ,’א סורטפ ,12-02 ,’ח םיחילשה ,02-31 ,’ג ילשמ ,82-21 ,ח”כ בויא 97  6-3 ,’ב ,6 ,’א ,’א ןנחוי ,6 ,4-3 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,61-11 ,’ב ,’א
 סקול ,21 ,’א סוקרמ ,64-14 ,03-1 ,ה”כ ,13-82 ,א”כ ,6 ,’כ ,81 ,’א יתמ ,6 ,’ד הירכז ,72 ,’ה לאינד ,32 ,ו”ט ,’א לאומש ,3 ,ח”כ תומש ,2 ,’א תישארב 48  64-14 ,ה”כ ,32-91 ,’ז יתמ 38  8 ,’ו ,12-61 ,’ה םייטלגה ,6 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,31 ,01-8 ,6 ,1 ,’ח םיימורה ,41
 ,4-3 ,’י ,5 ,’ג ןנחוי ,21-11 ,ב”י סקול 68  12-02 ,ז”י סקול 58  31-21 ,’כ ,7 ,’ב ,01 ,’א תולגתהה ,4 ,’ה ,’א ןנחוי ,71 ,’א ,’א סורטפ ,62 ,02 ,81 ,’ב בקעי ,8 ,’ו םייטלגה ,6 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,61-1 ,’ח םיימורה ,41 ,ו”ט ,62 ,ד”י ,36 ,’ו ,5 ,3 ,’ג ןנחוי ,81 ,’ד ,53-62 ,’א
 סויתומיט ,31 ,’ב ,’א םיקינולסתה ,81-71 ,’ו םייספאה ,4 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,81 ,’ה םיימורה ,13-82 ,א”כ יתמ ,2-1 ,ו”ל הימרי ,31 ,ז”י ,’ב םיכלמ 78  72 ,’ב ,’א ןנחוי ,71-61 ,3 ,’ג םייסולוקה ,8 ,’ו םייטלגה ,61-1 ,’ח םיימורה ,8 ,’א םיחילשה ,41-31 ,ז”ט ,62 ,ד”י
 סקול 19  02 ,’ב תולגתהה ,42 ,11 ,ד”כ יתמ 09  ג”כ ,9-7 ,ו”ט ,02-91 ,’ה יתמ 98  44-93 ,א”י סקול ,33-1 ,ג”כ ,53-32 ,ח”י ,9-7 ,ו”ט ,25-42 ,ג”י ,21-3 ,’ה יתמ 88  91-81 ,9-6 ,ב”כ ,7 ,’ב ,91 ,11 ,2-1 ,’א תולגתהה ,5-1 ,’א ,’א ןנחוי ,12 ,’א ,’ב סורטפ ,71-61 ,’ג ,’ב
  71-61 ,’ה ,’א ןנחוי 39  02 ,’ג תולגתהה ,42 ,6 ,’ג ,’א ןנחוי ,12 ,’א ,’ב סורטפ ,01-9 ,’ב םייסולוקה ,61-51 ,’א םייטלגה ,01 ,ו”ט ,31 ,’ו ,9 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,62 ,32-12 ,ז”י ,62 ,32 ,02-51 ,ד”י ,5-3 ,’י ןנחוי ,02 ,ז”י סקול ,7 ,’י יתמ 29  73-52 ,’י



7

)אבהדומעבךשמה(

�,םה�,תוומ�אשונ�אטח�וניאש�,תורוב�ךותמ
�םיהולא�סכל�דיימ�ושגי�,םהלש�םחור�ידי-לע
�ךותמ�ושעש�םאטח�לע�תודוותהל�םיימשב
�םה�וניגב�רשא�,תוומ-אטח�וניא�רשאו�תורוב
�םהל�לחמי�זא�49.הליחמל�תוכזל�םייושע
�אטחה�תא�,תורובה�אטח�תא�ףוטשיו�םיהולא
�ךכ�,עושי�לש�רקיה�םדב�,תוומ-אטח�וניאש
�המשאמ�ררחושמו�ישפוח�בוש�היהי�םנופצמש
�אלמתי�זא�69.ןטש�תמשאהמ�ןכו�59העשרהמו
�תונפל�וכישמי�םה�.ןוחטבב�בוש�םבבל
�תכלל�וכישמיו�,ץמואבו�חורב�םיהולאל
�שי”�79.שדוקה�חור�לש�הרישיה�הכרדהב
�לכ�.ללפתיש�רמוא�ינניא�הז�לע�:תומ-אטח
�“תומ-אטח�וניאש�אטח�שי�ךא�,איה�אטח�הלווע
�םא�ןה”�.)�71-61,‘ה�הנושארה�ןנחוי�תרגיא(
�,תמאה�תעידי�תא�ונלביקש�רחאל�ןודזב�אטחנ
�אלא�,םיאטח�לע�רפכל�ןברק�דוע�ראשי�אל
�תא�לכאת�רשא�שא�טהלו�ןידל�הדרח�תייפיצ
.)�72-62,‘י�םירבעה�לא�תרגיאה(�“םיביואה

�חור�ןהיפ-לע�,םלועל�תוגצומה�תויארה
�,םכידליש�ןה�םוי�ידמ�םכחור�תא�הכירדמ�םיהולא
�,םירדוסמ�היסנכהו�םתא�,םירדוסמ�םכיתבו�,םכישנ
�םע�םכלש�םיסחיה�תוכרעמו�,םירדוסמ�םכיקסע
�הלא�לכ�םא�89.םירדוסמ�תושונאה�םעו�םיהולא
�םירישכ�ואצמית�יזא�,םיהולא�לש�רדסב�ולעפי
�יפ-לע�םהייח�תא�ןגראל�דציכ�םלועה�ישנאל�רמול
�99.םיהולא�רבד

�שדוקה�חור�ידי-לע�תורישי�םיכרדומה�הלא
�זוחא�האמ�טעמכ�001.םלועה�ידי-לע�םיעפשומ�םניא
�החמשב�םיביגמ�“םירצונ“ה�בור�תא�וארת�ןמזהמ
�תוחור�םא�לבא�.תובורמה�תוימשגה�תועפשהל
�םה�,שדוקה�חור�תמצועב�תואלמ�ויה�הלא�םירצונ
�,םלועה�,ןטשה�תועפשהמ�המצועב�םיררחושמ�ויה
�101.םייכונאה�םהייחו�ףוגה

�הניא�שדוקה�חור�םא�ךרע�רסח�אוה�עדי
�שדוקה�יבתכ�תעידי�201.תורישי�םכתא�הכירדמ
�הכירדמ�שדוקה�חור�ןכ�םא�אלא�ךרע�תרסח�איה
�םא�דבלמ�ךרע�ירסח�םניה�ונייחו�,תורישי�םכתא
�חורש�ךכ�,תורישי�ונתוא�הכירדמ�שדוקה�חור
�ןה�וייח�תא�םייקי�,שודקה�שולישה�,שדוקה
�תורישי�ומצע�תא�ץיפיו�,ונתועצמאב�ןהו�ונברקב
�ןכו�עושי�לש�ופוג�ירבח�לכל�ונחור�תועצמאב
�לש�םהירבד�תא�םיעמוש�ונא�301.דובאה�םלועל
�םהש�רסמה�לבא�,םילועמ�םימאונ�םהש�תד�ישנא
�.שדוקה�חור�ידימ�תורישי�םהל�ןתינ�וניא�םיאיבמ
�לש�וייח�אלל�,ןיטולחל�תועמשמ�רסח�רסמה
�ירסח�םהירסמ�,ךכל-יא�.ותרטמו�וחוכ�,םיהולא
�401.תועמשמ

�םויכ�םיהולא�ןכוש�םלועב�שונא-ינב�המכב
�םישנא�המכ�?שדוקה�חור�תועצמאב�םברקב�לעופו
�םתועצמאב�ומצע�תא�ץיפהל�םיהולאל�םישרמ
�501!הלאכ�ןיא�טעמכ�?םלועה�לש�םידובאה�םיאטוחל

�תורישי�םתוא�ךירדהל�םיהולאל�ושרי�אל�עודמ
�ונל�םירפסמ�שדוקה�יבתכ�?שדוקה�חור�ידי-לע
�ינבו�,םינורחאה�םימיה�הלאש�ינפמ�הז�.עודמ
�םה�601.לאה�יבהוא�אלו�“םמצע�יבהוא”�םה�םדאה
�םייחה�תא�םיבהוא�םה�701.אוטחל�םיבהוא
�םוקמב�םרשב�תא�םינהמ�םה�.םייצראה�,םיימצעה
�תא�םיבהוא�םה�,ןכ-ומכ�.םיהולא�תא�תונהל
�תא�,םהיתונוצר�תאו�םהיתובשחמ�תא�,םהיתונויער
�ההובגה�היצנגילטניאהמו�המכוחהמ�רתוי�,םנועגש
�לש�הרישיה�הכרדהה�תא�רשאמ�רתוי�,םיהולא�לש
�.שדוקה�חור�ידי-לע�םחור

�תא�,םיימשה�תא�רצי�רשא�הז�אוה�םיהולא
�רצי�אל�םדאה�801.ראשה�לכ�תאו�ונתוא�,המדאה
�הריבכ�,רתוי�ההובג�םיהולא�תמכוח�.הלא�םירבד
�לכ�לש�תבלושמה�המכוחה�לכמ�רתוי�הקזחו�,רתוי
�ותמכוח�901.המדאה�ינפ�לע�ויח�םעפ-יאש�םישנאה
�.םתוא�דודמל�ךרד�ןיאש�םירידא�הכ�ותמצועו
�והבג�ןכ�ץראמ�םיימש�והבג�יכ”�:רמוא�םיהולא
�“םכיתובשחממ�יתובשחמו�םכיכרדמ�יכרד
�ינבמ�המכח�םיהלא�‘תולכס‘�ןה”�,)�9,ה“נ�היעשי(
�תרגיאה(�“םדא�ינבמ�הקזח�םיהולא�‘תשלוח‘ו�,םדא
�רבדה�שוריפ�.)�52,‘א�םייתנירוקה�לא�הנושארה
�,רבעב�,וידחי�םישנאה�לכמ�קזחו�םכח�םיהולאש
�“םמרעב�םימכח�דכול”�םיהולא�011.דיתעבו�הווהב
�111.)�91,‘ג�םייתנירוקה�לא�הנושארה�תרגיאה(
�תונכוש�םדא�ינב�ברקבש�רמוא�םיהולא
�ןכות�לכ�ירסח�םהש�ןוויכמ�“אוש...תובשחמ”
�לא�הנושארה�תרגיאה(�חצנל�הנוכנ�הסינכל�ץוחנה
�“םידדושו�םיבנג“ל�םימוד�םה�.)�02,‘ג�םייתנירוקה
�םיכרדב�םיימשל�סנכיהל�םיסנמ�םהש�ןוויכמ
�םהל�קינעה�םיהולאש�הדיחיה�ךרדב�רשאמ�תורחא
�211.םיימשל�סנכיהל

�,םיהולא�תאמ�הרישיה�היחנהה�תייחד�,בוש
�רבדה�,רתויב�תנכוסמ�איה�,עגר�לכב�ונכירדת�רשא
�םלועהו�,ונרשב�,ןטשה�.םלועב�רתויב�ןכוסמה
�ונתיאמ�שיאל�םינכוסמ�תויהל�םילוכי�םניא
�311.שדוקה�חור�ידיב�םוי�ידמ�תורישי�החנומה
�וניניבמ�שיאל�ןכוסמ�וניא�שדחה�ימלועה�רדסה
�לכ�םוי�לכב�שדוקה�חור�ידיב�תורישי�החנומה
�הלאל�ןכוסמ�וניא�דיחיה�םלועה�לשמימ�.םויה
�ידיב�,םויה�לכ�,םוי�לכ�תורישי�םיכרדומה�וניניבמ
�וניניבמ�הלאל�תנכוסמ�הנניא�ו“טאנ�.שדוקה�חור
�לכ�,םוי�ידמ�שדוקה�חור�ידיב�תורישי�םיחנומה
�םניא�תוצצפו�םיעילק�,םיבור�,םיטסירורטה�.םויה
�שדוקה�חור�ידיב�םיחנומה�וניניבמ�הלאל�םינכוסמ
�ונילע�היהי�אל�םלועל�411.םוי�לכ�עגר�לכב�תורישי
�חור�ידי-לע�תורישי�םיחנומה�,ונאש�ןוויכמ�דוחפל
�.חצנל�םיימשל�דיימ�עיגנ�,תומנ�רשאכ�,שדוקה
�הניא�שדוקה�חורש�הלא�לכל�ןוכיסה�וא�הנכסה
�ותומי�רשאכ�.םמצעב�איה�,תורישי�םתוא�הכירדמ
�ךכל�הביסה�וז�511.חצנל�םוניהיגל�דיימ�ועיגי�םה
�וניה�שדוקה�חור�לש�הרישי�הכרדה�אלל�םויקש

�לכ�טעמכ�לש�קייודמה�יאנתה�הז�.לודג�הכ�ןוכיס
�תנכוסמ�הרוצב�יח�םלועה�לכ�טעמכ�611.םלועה
�תאז�רמוא�םיהולא�.םילימב�רואיתל�תנתינ�הניאש
�ואובי�םימיה�תירחאב�,ךל�עד�תאזו”�:האבה�הרוצב
�םישנאה�ויהי�םישנא�יכ�.]םינכוסמ[�םישק�םינמז
�,םינצחש�,םינתוואג�,ףסכ�יבהוא�,םמצע�יבהוא
�ירסח�,הבוט�ייופכ�,םהירוה�יפ�םירממ�,םיפדגמ
�,םינישלמ�,םיצרתמ�יתלב�,בל�יחושק�,השודק
�,םיזחופ�,םידגוב�,בוט�יאנוש�,םירזכא�,םיללוה
�תא�םיבהואשמ�רתוי�תוגונעת�םיבהוא�,םיריהי
�םירפוכ�ךא�,םימש�תארי�ילעב�הרואכל�,םיהולא
�.]םיהולא�לש�ותמצוע�תא�םישיחכמ[�הפקותב
�,‘ג�סויתומיט�לא�הינשה�תרגיאה(�“הלאמ�קחרתה
�םדא�ינבמ�קחרתהל�וידלי�לע�הווצמ�םיהולא�.)5-1
�ידלי�לע�,תורחא�םילימב�711.תנכוסמ�הרוצב�םייחה
�םיגאוד�םניאש�הלא�םע�עעורתהל�רסאנ�םיהולאה
�םניאש�הלא�,םימשל�וסנכי�םהיתומשנש�ללכ
�עגר�לכב�תומל�םילולע�םהש�ךכל�ללכ�םיגאוד
�גירחה�811.חצנל�אוהש�,םוניהיגב�חצנה�תא�תולבלו
�חור�לש�הרישיה�הכרדהה�רשאכ�אוה�דיחיה
�םישנא�תומשנ�ינפב�דיעהל�ונל�תרמוא�שדוקה
�911.םיהולאה�רבדמ�הרעגו�יוניג�םע�הלא

�,תויהולא�לש�הרוצ�םויכ�שי�תויסנכה�בורל
�לש�שדוקה�חור�ידיב�תוכרדומ�ןניא�ןבור�לבא
�לש�וחוכל�םישחכתמ�ןהינימאמ�,ןכ-לע�021.םיהולא
�םיהולא�חורל�תושרהל�םיברסמ�םה�.םיהולא
�הדימב�הב�וא�,םהיתועונתמ�העונת�לכב�טולשל
�םניא�וליפא�םה�.םהיתועונתמ�יהשלכ�העונתב
.ךכ�לע�םיבשוח

�רשא�םדקמו�,תירחא�תישארמ”�עידומ�םיהולא
�ינבש�עדי�םיהולא�.)�01,ו“מ�היעשי(�“ושענ-אל
�רשאמ�רתוי�תוגונעתה�תאו�םמצע�תא�ובהאי�םדאה
�הביסה�וז�.הלאה�םימיה�תירחאב�םיהולא�תא�ובהאי
�סולואפ�חילשה�תועצמאב�תאז�הזוח�אוהש�ךכל
.‘ג�קרפ�,סויתומיט�לא�הינשה�תרגיאב

�ונמלועב�םימייקה�,םירחא�םינוכיסו�תונכס
�קרפ�,סויתומיט�לא�הינשה�תרגיאב�םירכזומו�םויכ
�םיריהיו�םיזחופ�םניה�םלועה�ישנאש�םה�,‘ג
�תומילאב�םיאלמ�םהש�אוה�רבד�לש�ושוריפו
�םישקעתמ�םה�.ךרד�לכב�םהיתוקושתב�םיימשגו

�ביאכי�רשא�דעצ�,םיהולא�חור�יכרדב�תכלל�אלש
�םה�121.ללכ�םיהולאל�ביאכי�אל�לבא�,חצנל�םהל
�אוהש�רבד�,םיהולא�יפלכ�םיאשנתמו�םיריהי
�המכ�,ישפט�המכ�221.םהלש�חצנה�תמשנל�ןכוסמ
!ןכוסמ

�ישנא�םמצע�לע�םיחקול�ןוכיס�וא�הנכס�דוע
�ותומי�אל�וליאכ�םהייח�תא�םייח�םהשכ�,הזה�םלועה
�ןידל�דומעל�םהילע�היהי�אל�וליאכ�וא�םלועל
�,םירהמנה�,םיזיזפה�םהייח�תוחרוא�ןיגב�םלועל
�םלועה�.ןיטולחל�םיישפיטהו�םיפנוטמה�,םיחודה
�הזיא�לבא�,“תומאש�דע�תויחל�ךלוה�ינא”�:רמוא
�ירחא�םוניהיגל�חצנל�וכליי�םא�הלא�םייח�ןימ

 תולגתהה ,8 ,’ה ,’א סורטפ ,6-1 ,’ב ,21-6 ,’א בויא 69  41 ,’ז ,5 ,’א תולגתהה ,1 ,’ב ,7 ,’א ,’א ןנחוי ,02-81 ,’א ,’א סורטפ ,12-02 ,21 ,ג”י ,21 ,7 ,’ט םירבעה ,7 ,’א םייספאה ,62-42 ,’ג םיימורה ,82 ,ו”כ יתמ 59  9 ,’א ,’א ןנחוי ,41-31 ,ח”כ ילשמ ,6-4 ,ב”ל םיליהת 49
 ,02-81 ,ח”כ יתמ 99  21 ,’ב ,’א סורטפ ,11 ,ב”י םיימורה ,72-42 ,’ז ,61 ,’ה יתמ 89  71 ,’ד ,82 ,’ב ,’א ןנחוי ,6 ,ג”י ,61 ,’ד םירבעה ,41 ,’ב סוטיט ,21 ,’ג םייספאה ,8 ,’ו םייטלגה ,82 ,’כ םיחילשה ,01-9 ,ז”י ,72 ,’י ןנחוי ,1 ,ח”כ ,62 ,ד”י ילשמ 79  11-01 ,ב”י
 םייפיליפה ,81-31 ,’ו םייספאה ,33 ,ז”ט ןנחוי ,91 ,’י ,1 ,’ט סקול 101  71-51 ,’ב ,’א ןנחוי ,4 ,’ד בקעי ,91-71 ,’ו ,’א סויתומיט ,9-8 ,’ב םייסולוקה ,13 ,’ז ,21 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,2 ,ב”י םיימורה ,91-41 ,ז”י ,91 ,ו”ט ןנחוי 001  5 ,’א תולגתהה ,3-1 ,’ו ,’א םייתנירוקה
  4-1 ,’ג ,’ב סויתומיט ,21-7 ,ד”כ יתמ 601  42-32 ,ג”י סקול ,61 ,’כ ,41-31 ,’ז יתמ 501  6 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,5 ,ו”ט ןנחוי ,6 ,’ד הירכז 401  62-71 ,’ב בקעי ,6 ,’ז ,91-61 ,31-3 ,’ו םיימורה ,21 ,’ח ,75 ,’ו ןנחוי 301  3-1 ,’ח ,’א םייתנירוקה ,36 ,’ו ןנחוי 201  31 ,’ד
 םירבד ,11 ,ו”ט תומש 011  02-91 ,’ג ,72-52 ,12-81 ,’א ,’א םייתנירוקה ,33 ,א”י םיימורה 901  6 ,’י תולגתהה ,3 ,א”י םירבעה ,71-61 ,’א םייסולוקה ,71 ,ב”ל הימרי ,9-6 ,ג”ל םיליהת ,’א תישארב 801  22-21 ,’ב ,’ב סורטפ ,91 ,’ג ןנחוי ,21-7 ,ד”כ יתמ 701
 םייתנירוקה 411  4 ,’ד ,’א ןנחוי ,81-61 ,’ה םייטלגה ,41-31 ,’ח םיימורה 311  6 ,ד”י ,8-7 ,1 ,’י ןנחוי 211  7 ,’י הימרי ,31 ,ב”י ,31 ,’ה בויא 111  03 ,א”כ ילשמ ,51-9 ,ט”פ םיליהת ,11 ,א”מ ,9 ,’מ ,51-41 ,ד”ל ,52-41 ,ב”י ,31-4 ,’ט בויא ,6 ,’כ ,’ב םימיה–ירבד ,42 ,’ג
 ,51 ,ז”ט סוקרמ 911  51 ,’כ תולגתהה ,9-4 ,’ב ,’ב סורטפ ,71 ,’ג סקול ,03 ,ה”כ יתמ ,81 ,’ט םיליהת 811  5-1 ,’ג ,’ב סויתומיט ,81-41 ,’ו ,’ב םייתנירוקה 711  41-31 ,’ז יתמ 611  8 ,א”כ תולגתהה ,ה”כ יתמ ,23-42 ,’א ילשמ 511  81-01 ,’ו םייספאה ,5-3 ,’י ,’ב
  8 ,א”כ תולגתהה ,61 ,ז”ט סוקרמ ,23-42 ,’א ילשמ ,92-82 ,ב”ל ,86-51 ,ח”כ םירבד 121  3-1 ,’ב ,’ב סורטפ ,11-01 ,’א סוטיט ,31 ,’ג ,’ב סויתומיט ,2 ,’ג םייפיליפה ,51-31 ,א”י ,’ב םייתנירוקה 021  2 ,’ד ,’ב סויתומיט ,81-41 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,32 ,ד”י סקול
  5-1 ,’ג ,’ב סויתומיט ,23-81 ,’א םיימורה ,ה”כ יתמ ,23-42 ,’א ילשמ ,92-82 ,ב”ל םירבד 221
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רמוכהלש”חישמה”ירפסותורפסה
.תופשהבורבהגשהלםינתינומאלא

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

 ,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
  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 4  9 ,'ה תולגתהה
 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 ,63-52 ,'ב םיחילשה ,96 ,ב"כ סקול 5
 ,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 ,21 ,'ד ,12 ,'ב םיחילשה ,82 ,ו"כ יתמ 8  41 ,'ז ,5 ,'א
41 ,ב"כ ,41 ,'ז תולגתהה ,01 ,ו"ט ,'א םייתנירוקה ,4 ,'ו םיימורה ,11 ,'ח
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 ,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

הליפת

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

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

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

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

“יננה”
)םדוקהדומעהמךשמה(

�םיהולא�.םלועל�אוה�חצנ�.בר�ןמז�אוה�חצנ�321?םתומ
�םכיעשפב�םיתמ”�לצינ�אלש�ימ�לכש�,ונל�רמוא
�םייספאה�לא�תרגיאה(�תינחור�הניחבמ�“םכיאטחו
�.םייח�םכניא�,םיטרחתמ�אל�םיאטוח�םכנה�םא�.)�1,‘ב
�ףיטמ�ינאש�רסמה�421.םיתמ�םתא�םיהולא�יפ-לע
�םישנאל�תוומ�ומכ�הארנ�,םייחה�לע�שדוקה�יבתכמ
�םלועהש�רסמה�521.םוניהיגב�חצנה�תא�ולביש
�רסמ�אוה�,“תוומה�דע�הנכסב�תויחל“�,דמלמ
�םייחל�םירושק�םכל�רמוא�ינאש�םירבדה�621.תוומה
�721.חצנב�ןהו�תומדא�ילע�ןה�עפשב�םיאלמ�רתוי
�םידיחפמ�חצנ�ייחו�ןאכ�עפשב�םיאלמ�םייח�עודמ
�ןטשה�חורש�ינפמ�?םהל�םיברסמ�םתאש�ךכ�ידכ�דע
�בוזעל�וא�םכתא�שוטנל�הצור�הניא�םכברקב�ןכושה
�ןטשה�הז�821.םככרדו�םכב�יח�אוהש�אטחה�ייח�תא
�עושי�וננודא�לש�הרושבהמ�אריה�םכברקבש
�תמאה�תא�ולבקת�רשאכש�ינפמ�,תאזו�921.חישמה
�ררחשת�תמאה�,היתודוא�םכל�ףיטמ�םיהולאש
�תינחורה�הכלממל�םכתא�ףחדתו�ןטשהמ�םכתא
�וגשגשת�ןעמל�,םיהולא�לש�תימיימשה�,היפהפיה
�ענכשל�ןטשל�וחינת�לא�031.חצנה�ךשמב�ןהו�ןאכ�ןה
.וז�תמא�לבקל�אלש�םכתא

�םלועב�הבר�הכ�האנש�שי�,םיבשוח�םתא�,עודמ
�םייחל�הרושבה�תא�םיאשונה�וניניבמ�הלא�יפלכ
�131?חצנ�ייחלו�תומדא�ילע�,ןאכ�רתוי�עפש�יאלמ
�הניא�תיצראהו�תינטשה�הכלממהש�ינפמ�,תאז
�םכתא�ליטהל�הצור�ןטשה�.םכתא�ררחשל�הצור
�וב�ןיא�231.םירחאה�וינימאמ�םעו�ומע�םוניהיגל
�וליא�331.םכפוגל�וא�,םכחורל�,םכתמשנל�הבהא

�וננודאב�הנומאב�קבאנ�היה�אל�אוה�יזא�,וב�התיה
�אוהש�יפכ�,הל�םיפיטמה�הלאבו�חישמה�עושי
�הרושבה�איה�םיהולא�רבד�ךותמ�וז�הרושב�.השוע
�.תיחצנה�םכתמשנ�תא�ליצהל�הלוכיה�הדיחיה
�:רמאנ��12,‘א�םייתנירוקה�לא�הנושארה�תרגיאב
�ידי-לע�םינימאמה�תא�עישוהל�ןוכנל�םיהלא�האר”
�431.“תולכסל�תבשחנש�]הרושבה�תפטה[�הזרכה
�הלא�ברקב�יחה�שודקה�שולישב�וקבאית�םא
�תא�וללקת�,חורהמ�ודלונש�םירצונ�םהש�ונתיאמ
�םתישע�יכ�לע�םכמצע�תא�ואנשתו�דעל�םכמצע
�ןש�יקרוח�,םיכוב�םוניהיגב�םינכוש�םכדועב�,תאז
�531.באכב�םכנושל�תא�םיסעולו

�םכידידי�,םכתחפשמ�תא�םיבהוא�םכנה�םא
�תא�ולבי�ןכיה�םכל�בושח�םאו�,םירחא�םישנאו
�ולבקתש�ךכב�םכחורל�חצנה�ייח�תא�וגזימ�,חצנה
�שדוקה�חור�תלבק�ידי-לע�עושיב�םיהולא�תא
�רבד�ןיא�,ורכז�631.עישומכו�ןודאכ�התע�םכברקל
�םירצונל�וכפהי�םלועה�ישנאש�רשאמ�רתוי�בושח

 ,ב”י סקול ,62 ,ז”ט ,93 ,’י יתמ ,9 ,א”י ,21-11 ,’ו תלהק ,31-21 ,ד”י ילשמ 321
 ןנחוי 421  72 ,’ט םירבעה ,6 ,’ה ,’א סויתומיט ,91-81 ,’ג םייפיליפה ,43 ,א”כ ,02-61
 ,42 ,’ב ,’א סורטפ ,6 ,’ה ,’א סויתומיט ,31 ,’ב םייסולוקה ,41 ,’ה םייספאה ,35 ,’ו
 םיליהת ,2-1 ,ד”י בויא 621  82-32 ,81 ,’א ,’א םייתנירוקה 521  21 ,’ה ,’א ןנחוי
 ,22 ,’ב היעשי ,1 ,ז”כ ילשמ ,61-51 ,ג”ק ,6-3 ,’צ ,94 ,ט”פ ,93 ,ח”ע ,7-5 ,ט”ל ,03 ,ב”כ
 ,32 ,’ו םיימורה ,52 ,ב”י ןנחוי ,12-61 ,ב”י סקול ,32 ,ז”ט ,93 ,’י ,31 ,’ז יתמ ,21 ,א”נ
 ,96-86 ,36 ,’ו ,42 ,’ה ,61 ,’ג ןנחוי ,11 ,ב”י תלהק 721  41-31 ,’ד ,11 ,’א בקעי ,31 ,’ח
  01 ,’א ,’ב סויתומיט ,8 ,’ו םייטלגה ,7 ,’ב םיימורה ,81 ,ו”כ םיחילשה ,3 ,ז”י ,01 ,’י
 ,71 ,’ה יתמ ,5-2 ,’ד ,4-3 ,’ב םייטלגה ,12 ,51-41 ,’ח םיימורה ,7-6 ,’ז םיחילשה 821
 ,ד”י היעשי ,91-21 ,’ה םיימורה ,91 ,’ב ,’ב סורטפ ,81-41 ,’ב םירבעה ,52-42 ,9 ,’ד
 ,ז”ט ,11-1 ,ב”י םיחילשה ,44 ,63 ,’ח ןנחוי ,03 ,ב”י ,42 ,’ו יתמ ,7-5 ,ב”מ ,71-21
 םייספאה ,9-8 ,’ד ,5-1 ,’ג םייטלגה ,52-5 ,’ז ,23-81 ,’א םיימורה ,32-1 ,ו”כ ,43-61
 ,’א סורטפ ,7 ,’ד בקעי ,8 ,’א ,’ב סויתומיט ,61-21 ,’א ,’א סויתומיט ,41 ,’ד ,61-1 ,’ב
 ,11-1 ,’ד יתמ 921  9 ,ב”י תולגתהה ,8 ,’ג ,’א ןנחוי ,22-02 ,’ב ,’ב סורטפ ,02-81 ,’ג
 ,23 ,’ח ןנחוי 031  7 ,’ד ,91 ,’ב בקעי ,61-11 ,’ו םייספאה ,4 ,’ד ,’ב םייתנירוקה
 ,’א ,’א םיקינולסתה ,31-21 ,’א םייסולוקה ,1 ,’ה םייטלגה ,2 ,’ח ,32-22 ,’ו םיימורה
 ,41 ,ז”י ,91-81 ,ו”ט ןנחוי ,9 ,ד”כ ,22 ,81-61 ,’י יתמ 131  01-9 ,’ב ,’א סורטפ ,01-9
 יתמ 231  92 ,’ד םייטלגה ,01 ,ב”י ,5-4 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,73-53 ,71 ,’ח םיימורה
 ,21-11 ,’ו ,2 ,’ב םייספאה ,3 ,א”י ,4 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,04-83 ,91 ,ג”י ,54-34 ,ב”י
 ,’ב םייתנירוקה ,44 ,’ח ןנחוי 331  01 ,’כ ,31-21 ,9 ,ב”י תולגתהה ,8 ,’ה ,’א סורטפ
  31-9 ,ב”י תולגתהה ,8 ,’ה ,’א סורטפ ,51-31 ,3 ,א”י

 ,ד”כ ,31 ,ב”כ ,24-14 ,ג”י ,21 ,’ח יתמ ,51 ,ד”י היעשי 531  8 ,5 ,1 ,’ב םייספאה ,52-12 ,’א ,’א םייתנירוקה ,51 ,21 ,’ה םיימורה ,35-05 ,’ו ,62-42 ,’ה ןנחוי ,97 ,’א סקול 431
  52-42 ,’א ,’א סורטפ ,41-31 ,’ד ,11-9 ,’א בקעי 731  13-92 ,ז”ט םיחילשה ,3 ,ז”י ,42 ,’ה ,63 ,’ג ןנחוי 631  01 ,ז”ט ,11-01 ,ד”י תולגתהה ,32 ,ז”ט ,82-72 ,ג”י סקול ,15-84
 ,ד”כ היעשי ,72-62 ,ב”ק םיליהת 931  01 ,3 ,’ב סורטפ ,2 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,6 ,’ז ןנחוי ,02-61 ,ב”י סקול ,31-1 ,ה”כ ,15-44 ,ד”כ יתמ ,8 ,’ח תלהק ,03 ,ב”כ םיליהת 831
 ,81-01 ,’ו ,72 ,’ד םייספאה ,13 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,1 ,א”כ ,11 ,’כ תולגתהה ,21-01 ,’ג ,’ב סורטפ ,21-01 ,’א םירבעה ,53-13 ,ג”י סוקרמ ,43-3 ,ד”כ יתמ ,6 ,א”נ ,02-91
  21 ,ב”י תולגתהה ,9-8 ,’ה ,’א סורטפ ,71 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,2 ,’ד םייסולוקה
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