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הנאיזיאול
,ומאלא ינוט רמוכה

 ןתי ימ ,ומאלא דבכנהו בוהאה יחא
 !ןמא .ךחור םעו ךמע היהת וננודא תוולשו
 ,האלפנה תורפסה לע ךל תודוהל ףייעתמ יניא
 רישעמו קזחמה ,יתמשנל קתממ ומכ איהש
 לש םיימימשה םירבדב תינחור הניחבמ התוא
 תורפסה לע ךל הדות ,ומאלא חאה .םיהולא
 תואדווב עדוי ינא .ךתרזע לעו תרדהנה
 תומשנ יכו ,םיבר הכ תובבלב העגנ תורפסהש
 תועצמאב עורמו תודבעמ ולצינ תובר
 תא וללה !היוללה .ךלש םיימלועה םינולעה
 ךתונתייצ לע יבל ברקמ ךל הדות .םיהולא
 םירסמה תלבקו וננודאל המלשה ךתברקהו
 םימחרה בר וניבא תאמ םיאלפומה
 הקזחב לדגנש הצור רשא ,םיימשבש
 ךתוא ךרבל ךישמי וננודאו יאוולה .ותמצועב
 וננודא םשב ךתוא בהוא ינא .ךתליהק תאו
 .חישמה עושי
הנאיזיאול ,ליידקוא                        .י’ג .לא
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 ,21-8 ,5-2 ,ו”ט ,32 ,12-51 ,ד”י ןנחוי ,42-32 ,’ט סקול ,43-03 ,ב”י סוקרמ ,3 ,ו”כ היעשי ,23-42 ,’א ילשמ ,8 ,’א עשוהי ,71-3 ,’כ תומש 2  82-32 ,ג”י סקול ,41-31 ,’ז יתמ 1
 ,21-11 ,’ב היעשי ,7-3 ,ב”נ םיליהת 3  01-7 ,’ד בקעי ,71 ,’ה ,3 ,’ד ,’א םיקינולסתה ,32 ,71-21 ,9-8 ,5 ,2 ,’ג םייסולוקה ,11 ,6-3 ,’ה ,72 ,52-22 ,’ד םייספאה ,2-1 ,ב”י םיימורה
 ,ח”י ,61 ,ז”ט ,22-41 ,11-01 ,’ח ,7 ,1 ,’ה ,7-1 ,’ד ,6-1 ,’ב ,7-2 ,’א ילשמ ,84 ,32 ,51 ,ט”יק ,6 ,ג”ס םיליהת ,11 ,ז”ט ,’א םימיה-ירבד ,92 ,’ד םירבד 4  61-21 ,’י ,31-6 ,ג”י ,71
 םיחילשה ,6-5 ,ד”י ,41-21 ,4 ,1 ,’א ןנחוי 5  81 ,’ג תולגתהה ,12-91 ,’א ,’ב סורטפ ,51 ,’ב ,’ב סויתומיט ,36 ,’ו ,41 ,5-4 ,1 ,’א ןנחוי ,31 ,ט”כ הימרי ,32 ,ג”כ ,71 ,ב”כ ,8 ,ט”י ,2-1
 ,’ה םייספאה 7  51 ,ב”כ ,8 ,א”כ תולגתהה ,41 ,ב”י םירבעה ,5 ,’ה םייספאה ,11-01 ,ה”צ םיליהת 6  31 ,ט”י תולגתהה ,31-11 ,’ה ,’א ןנחוי ,41-1 ,’ח םיימורה ,13 ,ז”ט ,21 ,’ד
 ,23-32 ,’ה ,31-11 ,’ד םייספאה ,11 ,ג”י ,’ב םייתנירוקה ,84 ,’ה יתמ ,4-1 ,ט”יק םיליהת ,16 ,’ח ,’א םיכלמ 8  9 ,7 ,3-2 ,א”כ ,9-7 ,ט”י תולגתהה ,61-41 ,’ב םייפיליפה ,03-32
  41 ,ב”כ ,3-2 ,א”כ תולגתהה ,41 ,’ג ,’ב סורטפ ,4 ,’א בקעי ,12-02 ,ג”י םירבעה ,71-61 ,’ג ,’ב סויתומיט ,41 ,’ו ,’א סויתומיט ,82 ,22-12 ,’א םייסולוקה ,61-41 ,’ב םייפיליפה
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�,א“כ�תולגתהה(�“.ינשה�תוומה�והז�.תירפגו�שאב
�.)תירוקמ�תינווי�,8-7

�שוריפ�01.םיימש�תוכלמל�סנכיי�אל�םהזמ�רבד
�זאו�עושי�םדב�םימודק�םיאטח�רהטל�שי�,רבדה
�חור�,םימה�תציחר�ידי-לע�םוי�ידמ�םתוקנלו�םרהטל
�תויהל�לוכי�םדאש�ךכ�,םיהולא�רבדב�שדוקה
�םדאה�ינב�םאב�ץוחנ�רבדה�‘א01.אטח�אלל�,םלשומ
�רבד�והז�11.חישמה�עושי�לש�ופוגמ�קלח�תויהל�םיצור
�.םלוכב�הדילס�תררועמו�תעגופ�רשא�ןבאה�,םיהולא
�ןדעה�ןגל�סנכיהל�םילוכי�םניאש�,םישנאל�הלגמ�אוה
�םלוע�וז�הביסמ�21.םתמשנ�לע�אטח�ץבור�םאב
�םה�.םיהולא�ירבד�תא�אנוש�,אטחה�יבהוא�םישנאה
�רביד�סולואפ�חילשה�.הרומת�אלל�לכה�לבקל�םיצור
�םהל�רשפאתה�אלש�ןוויכמ�,וסעכש�םישנאה�לע
�:םתוא�לאש�אוה�.ןדעה�ןגל�סנכיהל�ןידעו�אוטחל
�תא�םכל�ירמאב�ביואל�םכל�יתכפה�םאה�התעו”
�:ןווכתה�אוה�.)�61,‘ד�םייטלגה�לא�תרגיאה(�“?תמאה
�םכתא�קיחרהל�הסנמ�ינאש�םושמ�םכביוא�ינא�םאה”
�רשא�םדא�“?תירפוגו�שאב�רעובה�םגאב�חצנ�תוהשמ
�תרוצ�.ףרוטמ�אלא�וניא�,וביוא�היה�סולואפש�בושחי
�הז�ןיאש�תינטש�הכ�איה�הלא�םישנא�לש�הבישחה
�םהיתוקעז�תא�עומשל�םלועל�םורגי�םיהולאש�אלפ
31.םוניהיגב�םימחרל�חצנל�וקעצי�רשאכ
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 סוקרמ ,04-63 ,ב”כ ,3 ,ח”י ,34-14 ,ג”י ,42 ,’ו ,02 ,’ה יתמ ,01 ,ז”צ םיליהת ,82-62 ,א”י ,31-21 ,’י םירבד ,6-3 ,’כ תומש 01  3-2 ,’ה ,’א ןנחוי ,11 ,’ג ,’א סורטפ ,5-3 ,’ב סוטיט ,5-3 ,’ג ,21-11 ,’ב ,’א סויתומיט ,33 ,’ה םייספאה ,53-43 ,ד”י ,’א םייתנירוקה ,13-01 ,3 ,א”ל ילשמ 9
 ,1 ,’ח םיימורה ,3 ,ו”ט ןנחוי ,7-4 ,’ד יתמ ,9 ,ט”יק םיליהת ,3 ,’ח םירבד ’א01  51-41 ,ב”כ ,72 ,8-7 ,א”כ תולגתהה ,71-51 ,’ב ,’א ןנחוי ,72-32 ,5 ,’ה םייספאה ,12-91 ,’ה םייטלגה ,01-9 ,’ו ,9 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,4-1 ,ד”י ,73 ,’ו ,42 ,’ה ,81-61 ,3 ,’ג ןנחוי ,61 ,ז”ט ,43-23 ,ב”י
  8 ,א”כ תולגתהה ,8-4 ,’ב ,’א סורטפ ,33-13 ,’ט ,23-81 ,’א םיימורה ,92-82 ,’ה ןנחוי ,02 ,ח”י לאקזחי ,51-41 ,’ח היעשי 21  72 ,31-21 ,ב”י ,’א םייתנירוקה ,5-4 ,ב”י םיימורה 11  2-1 ,’ב ,’א סורטפ ,22 ,41 ,’ט םירבעה ,71-51 ,’ג ,22-91 ,’ב ,’ב סויתומיט ,72-52 ,’ה םייספאה
 ,01-8 ,2-1 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,9 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,41 ,ו”ט ,51 ,6 ,4-2 ,ד”י ,82-72 ,’י ןנחוי ,3 ,ד”ס היעשי ,41-31 ,ב”י תלהק ,6-3 ,ד”כ םיליהת 41  21-9 ,ד”י תולגתהה ,92-62 ,’י םירבעה ,21-01 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,13-91 ,ז”ט סקול ,41-8 ,’ז הירכז ,23-22 ,’א ילשמ 31
 סקול ,41 ,ב”כ ,61 ,’כ ,41-31 ,’ז יתמ ,11 ,ג”ל לאקזחי ,9 ,ח”כ ,’א םימיה-ירבד 51  5-1 ,ב”כ ,72 ,42 ,4-1 ,א”כ ,2 ,ו”ט ,3-1 ,ד”י ,71-31 ,9 ,’ז ,12-02 ,’ג ,7 ,’ב תולגתהה ,41-01 ,’ג ,’ב סורטפ ,41-21 ,ג”י ,61-31 ,א”י םירבעה ,81-61 ,7 ,5-1 ,’ד ,’א םיקינולסתה ,4-1 ,’ג םייסולוקה
 ,92 ,ב”י ,21 ,’ג םירבעה ,11 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,93 ,’ה ןנחוי ,3-2 ,’ב הינפצ ,6-2 ,’א םוחנ ,41 ,’ה הכימ ,8 ,ג”מ לאקזחי ,’א םיליהת ,9 ,ח”כ ,’א םימיה-ירבד ,11-6 ,א”י ,’א םיכלמ ,33 ,01 ,1 ,א”י רבדמב ,21-01 ,ב”ל ,41 ,א”ל ,32 ,ב”כ תומש 61  4-3 ,’ד ,’ב סויתומיט ,82-32 ,ג”י
 םירבעה ,9-5 ,’ב םיימורה ,92 ,’ה םיחילשה ,13-91 ,ז”ט ,82-42 ,ג”י סקול ,64-03 ,ה”כ ,05-94 ,24-04 ,ג”י ,82 ,’י ,21 ,’ח ,32-12 ,’ז ,21 ,’ג יתמ ,51-31 ,ב”מ ,41 ,ג”ל היעשי ,21 ,ד”י ,33-42 ,’א ילשמ ,1 ,ד”י םיליהת ,03 ,א”כ בויא 81  51-31 ,ב”מ היעשי 71  61-41 ,’ב תולגתהה
 ,63-23 ,’ח ,42 ,3-1 ,’ז ,33 ,’א ילשמ ,22 ,ו”ט ,’א לאומש ,02-91 ,’ל םירבד 12  11 ,ג”ל ,32-12 ,ח”י לאקזחי ,7-6 ,ה”נ היעשי 02  3-2 ,’ג ,32-12 ,’ב תולגתהה ,12-02 ,’ב ,’ב סורטפ ,72-62 ,’י ,72 ,’ט ,6-4 ,’ו ,3 ,’ב םירבעה ,92-82 ,’ה ןנחוי ,ה”כ ,33 ,’י יתמ ,23-42 ,’א ילשמ 91  72 ,’ט
 ,ד”מק ,7 ,א”נ ,5-4 ,’ח םיליהת ,6-4 ,ה”כ ,41 ,ו”ט ,21-7 ,א”י ,91-81 ,’ד בויא ,7 ,’ב תישארב 22  22-02 ,’ג תולגתהה ,91-7 ,’ג םירבעה ,21-01 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,62-52 ,א”י ,82-72 ,61-51 ,’י ,36 ,92 ,’ו ,21-01 ,5-1 ,’א ןנחוי ,5 ,ז”י יתמ ,11 ,ג”ל ,32-12 ,ח”י לאקזחי ,51 ,ב”י
 תלהק ,12 ,ט”י ילשמ ,19-98 ,ט”יק ,11 ,ג”ל םיליהת ,31 ,ג”כ בויא ,92 ,ו”ט ,’א לאומש ,91 ,ג”כ רבדמב 32  91 ,’ג ,52 ,’א ,’א םייתנירוקה ,32 ,4 ,’ג םיימורה ,92 ,’ה םיחילשה ,91-21 ,ד”י ,61-7 ,’ה ,4-1 ,’ג ,22-02 ,71 ,11 ,’ב היעשי ,21 ,’ט ,71 ,’ח ,21-11 ,’ו תלהק ,1 ,ז”כ ילשמ ,4-3
 ,82 ,ו”כ יתמ 52  31 ,7-2 ,’ג ,’ב סויתומיט ,32 ,81-9 ,4 ,’ג םיימורה ,02-91 ,’ג ןנחוי ,51 ,ז”ט סקול ,9 ,ז”י ,22 ,’ד הימרי ,3 ,’ט ,11 ,’ח תלהק ,5-2 ,ג”נ ,7 ,א”נ ,4-1 ,ד”י םיליהת 42  71 ,’א בקעי ,8 ,ג”י ,82 ,42 ,22 ,’ז ,02-71 ,’ו םירבעה ,92 ,א”י םיימורה ,6 ,’ג יכאלמ ,31 ,’ז ,41 ,’ג
  31 ,’ב םייפיליפה ,02 ,’ג םייספאה ,41 ,’ג ,02 ,’ב םייטלגה ,01 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,51 ,’ח םיימורה ,5 ,ו”ט ,02-51 ,ד”י ,93-83 ,’ז ןנחוי 62  22 ,’ט םירבעה ,31 ,’ג םייטלגה 62-42 ,’ג םיימורה ,83-73 ,’ב םיחילשה ,81-41 ,6-3 ,’ג ןנחוי ,74-64 ,ד”כ ,3 ,’ג סקול ,61 ,ז”ט סוקרמ
 ,45 ,44 ,93 ,’ו ןנחוי ,7-5 ,ב”י ,3 ,’ט ,8 ,’ח ,12-02 ,2 ,’ג תלהק ,92 ,ד”ק ,94 ,ט”פ םיליהת ,23 ,א”כ ,81-5 ,ח”י ,22 ,ז”ט ,21-7 ,ד”י ,12 ,’י ,01-9 ,’ז בויא ,41 ,ד”י ,’ב לאומש ,91 ,71 ,’ב תישארב 82  72 ,’ט םירבעה ,92-82 ,’ה ןנחוי ,ה”כ יתמ ,41-31 ,ב”י תלהק ,23-42 ,’א ילשמ 72
  11-9 ,ד”י תולגתהה ,41 ,’ד בקעי ,72 ,’ט םירבעה ,71-31 ,’ד ,’א םיקינולסתה ,45-05 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה

�רשא�הלא�תא�לבקל�הנכומ�םיימשה�תוכלמ
�תא�םירמוש�רשא�הלא�,םיהולא�תא�םיבהוא
�ירחא�,ויתוארוה�ירחא�וכליי�רשא�הלא�,ויתווצמ
�םוקמל�סנכיהל�דציכ�םירומה�,ותפמ�,ותינכות
�םישנא�ידראילימ�41.תיחצנה�הליהתהו�הוולשה
�איהש�,םכרדב�ןדעה�ןגל�סנכיהל�םיסנמ�םלועב
�51.היוגשה�ךרדה�,ןבומכ

ותוא�תעדל�ידכ�םיהולא�תא�ושפח
�ינפמ�הארי�םלועה�ישנא�בלב�ןיא�הניגב�,הביסה
�תייצלו�ותוא�דובעל�תוצרל�םהל�םורגתש�,םיהולא
�ימ�םיעדוי�םניא�םה�.ותוא�םיריכמ�םה�ןיאש�איה�,ול
�םה�.ונימי�לש�רקשה�יאיבנ�לשב�תאז�.תמאב�אוה
�בושו�,הבהא�,הבהא�,הבהאמ�רתוי�וב�ןיאש�םיבשוח
�םלשה�ועבט�תא�הלגמ�םיהולא�רבד�לבא�.הבהא
�61.ישממה�םיהולא�לש�יתימאהו

�,םיבר�םיבתכ�ןיבמ�דחא�קר�אוה��23-42‘א�ילשמ
�יתימאה�םיהולאל�רשאב�הנבות�ונל�םיקינעמה
�ינפ-לע�ןאכ�ןובשח�ומע�אובל�ונילעש�,ישממהו
�תא�דמלנ�רשאכ�.ןידה�םויבו�,תומנ�רשאכ�,המדאה
�,תובר�תונוכת�םיהולאלש�חכווינ�,םיהולא�רבד
�םיהולא�,�23-42‘א�ילשמב�.םיבר�םייהולא�תושגר
�ורזח�אלש�םיינטשו�םיעורפ�םישנאל�געולו�קחוצ
�וינפב�וננחתיו�וספרתי�ןידה�םויב�רשא�,הבושתב
�קחצי�אוה�71.םוניהיגל�םהיתומשנ�תא�חולשל�אלש
�םוקמה�,םוניהיגה�רשאכ�םדערלו�םהידחפל�געליו
�םהינפב�הלגתי�,חצנה�תא�וב�תולבל�םידמוע�םהש
�,דחפמ�םהב�זחאי�קותיש�,םלאב�וכוי�םה�.ותעווז�לכב
�יכו�יתימא�אוה�םוניהיגהש�ףוסבל�וניבי�רשאכ
�קתממ�וא�תפצק�תינזחפ�וניא�,יכורכר�וניא�םיהולא
�אל�םאש�,תובר�הכ�םימעפ�םהל�רמאנש�תורמל�.רחא
�,ןידה�םוי�ינפל�םיהולא�תא�ודבעיו�םהיכרד�תא�ונקתי
�אוהה�ארונה�םוקמב�םלוע�דע�תולבל�םילולע�םה
81.הנינח�ןיא�,הליחמ�ןיא�,טולימ�ןיא�ונממש

�םיאטוחל�געול�םיהולא
הבושתב�םירזוח�םניאש

�אלש�ךכב�םיהולאל�וגעלש�ירחא�,םיאטוחה
�םמצע�תא�ואצמי�,ותוא�ודבע�אלו�הבושתב�ורזח
�לודגה�סכה�,טפשמה�סכ�ינפב�םיבצינ�דחא�עגרב
�ולגיו�“!םיהולא�אנא”�:םיקעוז�,םיהולא�לש�ןבלהו
�.געול�לוקב�,“םיהולא�,אנא”�:םתוא�הקחמ�םיהולאש
�םהל�רמאי�םיהולאו�“!םיהולא�,אל�יוה”�:ורמאי�זא
�רוזחא�ינא”�:ורמאי�םה�“.םיהולא�,אל�יוה”�:געלב
�ינא”�:געלב�םהל�בישי�םיהולאו�“!םיהולא�,הבושתב
�,הלא�לכ�תא�ורמאי�םה�“.םיהולא�,הבושתב�רוזחא
�םהיתומשנ�דועב�געלב�םיהולא�םהל�בישי�תאז�לכלו
�םש�שאה�םגא�ךות�לא�,םוניהיגב�חצנל�תועקוש
�,ד“י�תולגתהה(�“םימלוע�ימלועל�הלעי�םיונע�ןשע”
�םיהולא�וליאכ�הארנ�הלא�םיקוספמ�םאה�.)11
�תודוא�רתוי�םיניבמ�םתא�יזא�,אל�םא�?הבהא�ולוכ-לכ
�םיהולאש�,םירמואה�,רקשה�יאיבנמ�שדוקה�יבתכ

�.אוטחל�םיכישממה�הלאל�וליפא�הבהא�ולוכ
�רוזחל�ולכות�אל�,םכתומ�ירחא�!םלועה�ישנא
�םיבייח�םיהולא�תדובעו�הבושתב�הרזח�91.הבושתב
�ישנא�02.המדאה�ינפ�לע�םייח�םכדועב�תושעיהל
�,םדאל�בישקהל�קיספהל�םכב�הרתמ�םיהולא�,םלועה
�םכל�ולדח”�12.ול�בישקהל�ליחתהלו�,םכמצעל�ללוכ
�“?אוה�בשחנ�המב�יכ�ופאב�המשנ�רשא�םדאה�ןמ
�22.)�22,‘ב�היעשי(

�ףא�ונתשה�אל�םדאה�ינבו�32,הנתשה�אל�םיהולא
�ףוגה�םניאש�הלא�,שדחמ�ודלונ�אלש�םישנא�.םה
�רבחמ�42.םיעשרל�םיבשחנ�ןידע�,חישמה�לש�יתימאה
�]יתדלונ[�יתללוח�ןוועב�ןה”�:רמא�,דוד�,םיליהת�רפס
�.)�7,א“נ�םיליהת(�“ימא�]יב�התרה[�ינתמחי�אטחבו
�םדאה�ינב�לכ�םיבייח�ןכ-לע�.אטחב�ונדלונ�ונלוכ
�עושי�תא�ולבקיש�ךכ�ידי-לע�,םהיאטח�לע�טרחתהל
�ידכ�ומד�תא�לבקל�םהילע�.דיחיה�ישיאה�םעישומכ
�,ןדעה�ןגל�סנכיהל�םנוצרב�םא�52.םהיאטח�לע�רפכל
�חור�ידי-לע�חישמב�לוכי-לכה�לאה�תא�לבקל�םהילע
�החלצהב�תויחל�ולכויש�ךכ�,םחור�ךות�לא�שדוקה
�,הביסה�וז�62.םיאטחה�אלמ�ונמלועב�אטח�אלל�םייח
�םהיאטח�לע�הבושתב�רוזחל�םלוכ�לע�הניגב
�הבושתב�רוזחל�תורשפא�ןיא�,בוש�.תעכ�םיעשורמה
�םיפדהנ�םתא�רשאכ�72.םיהולא�לש�טפשמה�סכ�ינפב
�וז�הביסמ�.ידמ�רחואמ�היהי�,קרבמ�רתוי�רהמ�םשל
�בוט�תאז�וניבת�.םימחרל�םינונחת�לכ�םכל�וליעוי�אל
�ורהבתי�הלאה�םירבדה�לכ�.םש�ודמעתשכל�רתוי
�.ידמ�רחואמ�ךא�,דואמ�זא�םכל

רוזחל�םידמוע�ונניא
�םלועל�ורזחת�יכ�ונימאתש�הצור�וניא�םג�םיהולא
�,םייח-לעב�,רחא�םדא�תומדב�,רחא�םלוע�לכל�וא�,הז
�.םלועל�הרקי�אל�הז�רבד�.רחא�רבד�לכ�וא�,גד�,רופיצ
�:שוריפב�רמוא�םיהולא�82.םייק�וניא�תומשנ�לוגליג
�תחא�םעפ�תומל�םדא�ינב�לע�רזגנש�םשכו”
.)�72,‘ט�םירבעה�לא�תרגיאה(�“,טפשמה�ןכ-ירחאו

�,לאתוטנפ�םוידוס�םישנאל�ונתנ�םידחא�םיאפור
�הרקי�םימעפל�.“תמאה�בויסנ”�ול�םיארוק�םהש
�ליחתי�לאתוטנפ�םוידוס�תעפשהל�ןותנה�םדאש
�,וב�היהש�םוקמ�לע�רבדל�וא�,תרחא�הפשב�רבדל
�לש�םהיתולוק�הלא�.םש�היה�אל�םלועמ�םא�וליפא
�חור�.קדבנה�םדאה�ףוגב�םינכושה�םידשו�תוחור
�תרפסמ�וא�תרחא�הפשב�תרבדמה�איה�םכותבש�דשה
�םידשו�תוחור�.רבעב�וב�ואצמנש�והשלכ�םוקמ�לע
�תופשה�הלאש�רחאמ�תורחא�תופשב�םירבדמ�הלא
�םדאה�ףוג�.רבעב�ויח�ובש�םדאה�ףוגב�ורביד�ןהב
�ףוגל�וסנכנ�וב�ואצמנש�תוערה�תוחורהו�,תמ�אוהה
�ילעב�ולבס�ןהמ�תושלוח�ןתוא�ילעב�,םירחא�םישנא
�.תמש�ףוגה

�לכ�ינב�םישנא�ףוגב�םימייקתמ�םידשהו�תוחורה
�ןה�ופוגבש�םדאה�תפשב�רבדל�םידמול�םה�.םואל
�םינותנ�םתאו�םכפוגב�םינכוש�םה�םא�.םינכוש
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)5’מעבךשמה(

,ומאלא�ינוט�רמוכה
�ךישמי�וננודאש�איה�רתויב�הלודגה�יתפיאש
�,השודקה�וחורמ�שודיח�ךל�קינעהל�ךישמיו�ךרבל
�ונידיל�עיגהש�ךממ�ינשה�בתכמה�הז�.םוי�ידמ
�,םתוא�ונלביקשכ�דואמ�ונחמש�ינאו�ילעב�.הנשה
�ונא�.ונצרא�יבחרב�םישנאל�ףיטהל�ונילעש�ןוויכמ
�תשקיבש�לעו�םתוא�תחלשש�לע�דואמ�ךל�םידומ
�תלאוגו�המוחרה�ךתנוהכב�ףתתשהל�ונתוא
�תבייח�איה�ךכו�,ירצונ�לכ�לש�ותבוח�וז�.תומשנה
.תויהל

�ןאכ�םיירנויסימ�םירמכ�ונא�,ינוט�רמוכה
�.ןאכמ�קחורמ�רוזאב�היסנכ�םינוב�ונאו�,הבוקב
�םהל�תתל�ונלחתה�ונאו�,םיינעו�םינכ�ןאכ�םישנאה
�םג�ךכו�,הז�ץמאממ�קלח�םה�ךיבתכ�.ךיבתכ�תא
�ךרוצל�הבותכה�תורפסל�םיקוקז�ונא�.ךיתוליפת
�.הרטמה�התואל�םינושה�םירמכל�קלחל�ידכ�,הפטה
�ןכו�בותכ�רמוח�גוס�לכמ�תואמ�שמח�ונל�חלש�,אנא

�ןיא�,םידלי�רובע�תורפסו�שדוק�יבתכ�ירפס�המכ
�.הלא�לכמ�רבד�ונתושרב

�.ךילע�יל�עדונש�ינפל�דוע�ךיתודוא�ןוזח�יל�היה
�,ךבג�תא�יתיאר�וב�,ןוזחב�ךתוא�יל�הארה�וננודא
�.ךינפ�לש�ראתמה�תא�תוארל�יתלוכי�תאז�םע�לבא
�ללפתה”�:יל�רמא�וננודאו�ההכ�הפילח�תשבל
�רוזעל�ןורשיכב�תנחינש�יל�רמא�םג�אוה�.“ונעמל
�השולשכ�.הזה�ןורשיכה�לע�עושיל�הדות�.םירחאל
�קלח�יתיבל�איבה�םיחאה�דחא�,ןויזיחה�ירחא�םימי
�יתמשרתה�,ךתנומת�תא�יתיאר�רשאכו�,ךתורפסמ
�זאמ�.)ךילא�הנווכה(�“אוה�הז”�:ילעבל�יתרמאו
�.םוי�לכ�ךמולשל�ונללפתה
�ךישמי�וננודאו�יאוולה�.וננעמל�ללפתה�,אנא�
�חור�לש�החישמה�ןמש�תא�קציו�ךתוא�ךרבל
�.ךשאר�לע�שדוקה
הבוק�,הנאווה��������������������������������.רא.יי‘ג-ו�.יב

הבוק

 םייספאה ,61 ,’ח ,11-3 ,’ד יתמ ’א13  9-8 ,’ה ,’א סורטפ ,8-7 ,’ד בקעי ,81-21 ,’ו םייספאה ,11 ,’ב ,’ב םייתנירוקה ,31 ,ז”ט ,’א םייתנירוקה 13  21 ,’ד םירבעה ,81-61 ,’ו םייספאה ,11-1 ,’ד יתמ 03  22-02 ,’ב ,’ב סורטפ ,6-4 ,’ו םירבעה ,02-1 ,’ה סוקרמ ,54-34 ,92-82 ,ב”י יתמ 92
 ,’א סוקרמ ,81-41 ,ז”י ,92-82 ,22 ,ב”י ,33-23 ,’ט ,71-61 ,’ח יתמ ,81 ,’א היעשי 43  54-34 ,ב”י יתמ 33  5-4, ’ה ,’א ןנחוי ,11 ,’ב ,’א סורטפ ,91-81 ,’א ,’א סויתומיט ,71 ,’ה םייטלגה ,72 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,53 ,’ח םיימורה 23  51-31 ,ט”י תולגתהה ,21 ,’ד םירבעה ,81-71 ,’ו
 ,’ה תולגתהה ,6-5 ,’ג ,’א ןנחוי ,91-81 ,’א ,’א סורטפ ,22 ,’ט םירבעה ,41 ,’ב סוטיט ,61-51 ,’א ,’א סויתומיט ,7 ,’א םייספאה ,31 ,’ג םייטלגה ,01-9 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,41-4 ,’ו ,62-32 ,’ג םיימורה ,61 ,ב”כ ,61-41 ,’ה םיחילשה ,92 ,’א ןנחוי ,31-11 ,ג”י סקול ,02-1 ,’ה ,72-32
 ,94 ,ט”פ םיליהת ,23 ,א”כ ,22 ,ז”ט ,21-7 ,ד”י ,12 ,’י ,01-9 ,’ז בויא 73  02-81 ,’א סורטפ ,12-02 ,ג”י ,82-42 ,22 ,’ט םירבעה ,7-6 ,’א םייספאה ,82 ,ו”כ יתמ 63  22 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,12 ,91-41 ,21 ,’ה ,32 ,’ג םיימורה ,6 ,ג”נ היעשי ,3-2 ,ד”י םיליהת ,41 ,ו”ט בויא 53  01-9
 ,85-45 ,’ו ,92-82 ,’ה ןנחוי ,12-61 ,ב”י סקול ,71-61 ,ט”י ,41-31 ,’ז יתמ ,2 ,ב”י לאינד ’א83  21 ,9-7 ,4-3 ,ב”י תולגתהה ,6 ,’א הדוהי ,4 ,’ב ,’ב סורטפ ,8 ,’ה ,’א סורטפ ,02-2 ,’ה סוקרמ ,14 ,ה”כ ,54-34 ,ב”י יתמ 83  41 ,’ד בקעי ,72 ,’ט םירבעה ,7-5 ,ב”י ,8 ,’ח ,12-02 ,’ג תלהק
 ,91 ,’ג ,7-1 ,’ב ,’א תישארב 14  6 ,’ד ,’א םייתנירוקה ,82 ,’י יתמ 04  3-1 ,’ד ,’א ןנחוי ,91-31 ,3-1 ,’ב ,’ב סורטפ ,9-6 ,’א םייטלגה ,51-31 ,א”י ,’ב םייתנירוקה ,11 ,ד”כ יתמ ,41 ,ד”י הימרי ,02 ,’ח היעשי 93  31-11 ,’ה ,’א ןנחוי ,72 ,’ט םירבעה ,8 ,’ו םייטלגה ,01-5 ,’ב םיימורה
 ,13-82 ,’י םירבעה ,71 ,’ג סקול ,92 ,’ג סוקרמ ,64 ,14 ,ה”כ ,8 ,ח”י ,82 ,’י ,21 ,’ג יתמ ,2 ,ב”י לאינד ,01-8 ,ד”ל היעשי 24  72 ,’ט םירבעה ,8-5 ,ב”י ,6-3 ,’ט ,8 ,’ח ,02-91 ,’ג תלהק ,92-22 ,’ח ,91 ,’ג ילשמ ,21-1 ,ח”מק ,93 ,ח”ע ,9-6 ,ג”ל םיליהת ,21 ,2-1 ,ד”י ,9 ,’ז בויא ,2-1 ,’ה
 הימחנ ,62 ,2-1 ,’א תישארב 44  02 ,’ג ,’א ןנחוי ,31 ,’ד םירבעה ,91 ,ב”ל ,42-32 ,ג”כ ,01 ,ז”י הימרי ,11 ,3 ,ו”ט ,12 ,’ה ילשמ ,31-1 ,ט”לק ,11-9 ,ד”צ ,51-31 ,ג”ל םיליהת ,52 ,22-12 ,ד”ל ,4 ,א”ל ,42 ,ח”כ בויא ,9 ,ח”כ ,’א םימיה-ירבד ,3 ,’ב ,’א לאומש 34  11-9 ,ד”י תולגתהה
 ,’ה ,04 ,63-33 ,42 ,41-9 ,’ד םירבד ,02-81 ,’כ ,02-61 ,ט”י תומש 64  8-2 ,’ט סוקרמ 54  3-2 ,’א םירבעה ,61 ,’ג ,’א סויתומיט ,71-21 ,’א םייסולוקה ,22-12 ,ז”י ,32 ,02 ,31 ,11-6 ,ד”י ,54-44 ,ב”י ,83-73 ,03 ,’י ,41 ,01 ,3-1 ,’א ןנחוי ,32 ,’א יתמ ,1 ,’ה הכימ ,5 ,’ט היעשי ,6 ,’ט
 ,82-62 ,’ו ,03 ,82-81 ,9-1 ,’ה לאינד ,7 ,’י ,42-12 ,’ה הימרי ,31 ,’ח היעשי ,31 ,ב”י תלהק ,7 ,’א ילשמ ,021 ,ט”יק ,1 ,ט”צ ,7 ,ט”פ ,81 ,8 ,ג”ל ,41-21 ,ה”כ ,21-01 ,’ב םיליהת ,82 ,ח”כ בויא ,7 ,ט”י ,’ב םימיה-ירבד ,42 ,ב”י ,’א לאומש ,41 ,ד”כ עשוהי ,52-42 ,71-31 ,2 ,’ו ,92-22 ,5-4
 ,11-01 ,א”כ ,71-31 ,9 ,’ז תולגתהה ,02 ,’ו יתמ 84  02 ,’ג יכאלמ ,04-93 ,ב”ל הימרי ,6 ,ז”ט ,2 ,ד”י ,31 ,’ח ,7 ,’ג ילשמ ,71 ,11 ,ג”ק ,01 ,ה”פ ,02 ,א”ל ,4 ,ו”ט ,11 ,’ב םיליהת ,12-02 ,31-21 ,’י ,2 ,’ו ,92 ,’ה םירבד ,02-81 ,’כ תומש 74  71 ,’א ,’א סורטפ ,21 ,’ב םייפיליפה ,82 ,’י יתמ
  3 ,ב”כ ,4 ,א”כ תולגתהה ,82 ,’י ןנחוי ,63 ,’כ סקול 94  5-1 ,ב”כ ,72-81
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�םואיתל�וא�הנבהל�תושק�הלא�תורזומ�םילימ
�תמשגה�ויה�אל�םא�,ירוטסיה�עוריא�לכ�םע
�הדוהיש�םיארוק�ונא�וב�םוקמ�,השדחה�תירבה
�דוגבל�םינהוכה�ישאר�םע�תירב�רשק�תוירק�שיא
�ול�ולקשיו“�םהילא�ותוא�רוסמלו�עושיב
�.)�51,ו”כ�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�”ףסכ�םישולש
�בשיו“�ועשפ�תולפש�הרהבתה�הדוהיל�רשאכ

�לא�ףסכה�םישולש�תא�]תוירק�שיא�הדוהי[
�לא�ףסכה�תא�ךלשיו���…םינקזהו�םילודגה�םינהוכה
�ישאר�וחקיו�.]ומצע�הלת[�קנחייו�ןפייו�לכיהה
�לא�ותיתל�ונל�ןוכנ�אל�ורמאיו�ףסכה�תא�םינהוכה
�זא���…רצויה�הדש�תא�וב�ונקיו���…ןברוקה�ןודא
�וחקיו�איבנה�הימרי�דיב�רמאנש�המ�אלמתנ
�הדש�לא�םתוא�ונתייו���…רקיה�רדא�ףסכה�םישולש
.)�01-3,ז”כ�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�”רצויה

�םג�לארשי�םע�אלא�תוירק�שיא�הדוהי�קר�אל
�.ותוא�וכירעה�אלו�רעצמ�ןפואב�עושי�תא�ורכמ�,ןכ
�ריחמ�,ףסכ�ילקש�םישולש�תרומת�ותוא�ורכמ�םה
�יגיהנמ�ועיבה�ךכבו�)�23,א”כ�תומש(�תמ�דבע
�יהוז�.םיהולא�חישמל�םזובו�םתאנש�תא�םידוהיה
�תואובנב�תמייוסמ�לופריע�תגרדל�תמלשומ�המגוד
.תומשגתהב�תורהבתמ�רשא�תודחא

�קייודמה�םואיתהש�,חינהל�לוכי�אל�דחא�ףא
�,השדחה�תירבב�ןתומשגתהו�ך”נתה�תואובנ�ןיב
�לוכי�,)ףסכ�ילקש�03(�קייודמה�ףסכה�םוכס�תודוא
�תבצקה�יכ�ןמאיי�תאזמ�תוחפ�דועו�.ירקמ�תויהל�היה
�תינכות�אלל�לוחל�הלכי�רצויה�הדש�תשיכרל�ףסכה
�םואיתהו�םלענ�לפרעה�לכ�,תומשגתהב�.הנוילע
�.ןיעל�הארנ�התומשגתהו�האובנה�ןיב�םלשומה
�לוכי�דחא�לכש�,תקייודמ�הכ�התיה�האובנה�תמשגה
�,איבנה�יפמ�רבידש�םיהולאה�ותואש�,תוארל�היה
�עיפשה�רשא�,םוצעה�וחוכ�תלעפה�דוס�ידי-לע
�הרוצב�םיניינעה�תא�ןגריא�,םיאטוחה�לע�וליפא
�םינהוכהו�הרזחב�םפסכ�תא�קרז�הדוהי�רשאכש�וזכ
�ומישגה�םהש�קר�אל�,רצויה�הדש�תא�ונק�םיישארה
�דגנ�םאטח�ןורכיז�תא�וחיצנה�םג�אלא�,האובנ
.םמע�דגנ�םיהולא�תמקנ�תא�ונימזהו�חישמה

�שיאה�לע�ולח�תוומו�םייארונ�םירוסי�)11(
.ןמזה�לכ�םיהולאל�ןיטולחל�תייצש�)עושי(

�לוקב�עושי�קעציו�תיעישתה�העשה�תעכו“
�,ומוגרתו�”ינתרמש�תאז�רובע�,ילא�,ילא�:לודג

�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�”ינתבזע�המל�,ילא�,ילא“
�תאטח�עדי�אל�רשא�תא�יכ“�.)תימראמ�,�64,ז”כ
�ןעמל�,ונדעב�תאטחל�)םיהולא(�השע�)עושי(�ותוא
�הינשה�תרגיאה(�”םיהולא�תקדיצל�ונחנא�וב�היהנ
.)�12,'ה�םייתנירוקה�לא

�םצע“�ךא�-�”רוקד”ו�”הכומ“�)21(
�יאובנה�רואיתה�הז�”הרבשנ�אל�ויתומצעמ
.אבה�חישמה�לש�אלפומה

�,ג”י�הירכז(�וירבח�תיבב�הכומ�תויהל�דמע�אוה
�)�71,ב”כ�םיליהת(�ורקדיי�וילגרו�וידי�םגו�)6
�תומצעמ�תחא�ףא�,תואלפ�ךרדב�,תאז�תורמלו
�.רבשיהל�התיה�הרומא�אל�הנועמה�חישמה
�לכ�רמוש“�:חישמה�לע�ינודא�רמא�םיליהתב
�,ד”ל�םיליהת(�”הרבשנ�אל�הנהמ�תחא�.ויתומצע
.)�64,ב”י�תומש�,12

�םתומש�וששח�םידוהיה�רשאכ�,הבילצה�תעב
�ריסהל�ידכמ�ידמ�רחאתי�םיבולצה�תשולש�לש
�סוטליפמ�ושקיב�,תבשה�אוב�ינפל�םהיתופוג�תא
�תא�שיחיש�השעמ�,”םהיקוש�תא�רובשל�תווצל“
�רתוי�רהמ�םיבלצה�ןמ�םתדרוה�רשפאיו�םתומ
�.)�13,ט”י�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(

�ןושארה�יקוש�תא�ורבשיו�אבצה�ישנא�ואוביו“
�םתוארבו�עושי�לא�ואוביו�.ומיע�םיבלצנה�ינשהו
�ישנאמ�דחא�ךא�.ויקוש�תא�ורביש�אל�תמ�רבכ�יכ
�.םימו�םד�אצי�עגרכו�ודיצ�תא�תינחב�רקד�אבצה
�תאז�לכ�יכ���…הנמאנ�ותודעו�דיעה�תאז�האורהו
�דועו�.וב�ורבשת�אל�םצעו�בותכה�תואלמל�התיה
�.”ורקד�רשא�תא�וילא�וטיבהו�רמוא�דחא�בותכ
.)�73-23,ט”י�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(

�ורבש�םה�:הנוילעה�הניכשה�לש�אלפנ�אלפ
�ויקוש�תא�אל�ךא�םיבולצה�ןמ�םיינש�לש�םהיקוש
�תחא�ףאש�,שארמ�הרמא�האובנה�יכ�,ישילשה�לש
�ורקד�םה�.)�12,ד”ל�םיליהת(�רבשית�אל�ויתומצעמ
�רבע�םקשנ�םעפ�לכבו�,ודיצ�תאו�,וילגרו�וידי�תא
.ןתוא�ורבש�אלו�תומצעה�ןיב

,בוהאהו רקיה ומאלא ינוט רמוכה
 יבבלה גוסהמ החמשלו הבהאל םילוחיא

 לכלו תבהואה ומאל ,ןויצ ךנבל ,ךל רתויב
 קותמה םשב ךתוא םיבבוסה םירחאה םישודקה
 וניחא .חישמה עושי ונעישומו וננודא לש רתויב
 אוה .ונתניבמ בגשנ וניהולא בל בוט ,בוהאה
 ,םהל ךורע ןיאש םירקי הכ םירבח ונל קינעה
 םימיב תוריש לש הזה אלפנהו לודגה הדשב ,ךומכ
 המל עדומ התא םאה םיהות ונא .הלא םינורחא
 יררועמ ךירסמב תוקתרמה ךיתונתמו ךיתוליפתש
 םירזוע ,ךיתורוקממ םילבקמ ונאש המשנה
 לע םידיעמו םיפיטמ הדובעל וניתימע .םייקל
 תולד תומשנ םיפלא תשולשמ רתויל חישמה
 רוזא לכב ינוע ירוזאב םירגה ,םישנא לש תוונעו
 .הזה רעיה

 התאש הנקסמ ללכל ונעגה ,רקיו בוהא שודק
 ןיבמ ,תשדוקמ הרוצב ךריב םיהולא רשא דיחיה
 איצוהל ,םלועב םייתפש סמ םיפיטמה יפלא לכ
 איבהלו שדוקה יבתכ לש תרתסנה תמאה תא
 ונלקתנ .םיהולא ירבדכ ,השעמ ללכל התוא

 םניא םלועל רשא םיינדפק םיפיטמ יפלאב
 םינימאמל תורדהנ תושרד תאישנ םיצימחמ
 םה :דחא רבד םירסח םה לבא ,םתוא םיבבוסה
 ,םהל םיפיטמ םהש םירבדה תא םיעצבמ םניא
 ןירקמו יח עושי וננודאש םיאצומ ונא דועב
 .השעמ לכבו הלימ לכ ,ןויער לכב ,ךייח תועצמאב
 ןוויכמ .םלועה רוא ונאש רמאנ שדוקה יבתכב
 םלועל ןירקהל םייתימא םירצונל ינויח ,ךכש
 רהוזו ךלש רואה תא תוארל לוכי םלועהש ןפואב
 .םיימשבש וניבא תא ללהלו ,םיבוטה םישעמה
 םוקמב .םילימה לוקמ רתוי םר תולועפה לוק
 בוט הז היהי ,תופטהו םייתפשה תועצמאב רבדל
 .םיפיטמ םהש המ תא ומייקי םה םא הברהב
 יחאמ דחאל םתישעש המ” :רמא עושי וננודא
 הרושבה( ”םתישע יל הלאה ]ינימאמ[ םינטקה
 .)04-23 ,ה”כ יתמ יפ-לע

 רוזאב הנורחאל הרקש הרקמ לע ךל רפסא
 עסמל ואצי הדובעל וניתימעמ םיינש .הזה רעיה

ץיפמ.י‘ג.יפ,ומאלאתוירצונהתונוהכלףתושןהוכ
.ודוה,שדרפהרדנא,םאנטפינומהביבחרבםיכרצנל

)7’מעבךשמה(

ודוה
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�.םיהולא�ידי-לע�וארקנ�אל�וליפאש�,םישנא�לצא�שדוקה
�לשמ�תורות�םידובו�תויסנכ�םידסיימ�הלא�םישנא
�םיכרצ�םשל�,שדוקה�יבתכב�קודבל�ילבמ�,םמצע
�.הקירפא�,וגוטב�,ןאכ�דחוימב�הרוק�ךכ�.דבלב�םיישיא
�המיאתמ�הכרדה�תלבקל�תונפל�יתטלחה�ימצע�ינא
�היהא�אלש�ידכ�ךתיא�דחי�דובעל�,הקירמאב�ךילגרל
�דואמ�תורקי�ןה�תומשנ�.עושי�דגנ�םהש�םירחאהמ�דחא
�רשא�תא�ןהל�תתל�ונילע�ךיא�ןיבמ�ינא�וישכעו�,ינודאל
�םא�.ונמצעל�לכה�תא�תחקל�אלו�,םיהולאמ�ונלביק
�?יל�עידות�םאה�,אלמתת�יתשקב
וגוט�,המול�������������������������������������������������.ייק�.יז

וגוט
)1’מעמךשמה( ,רקיה�ומאלא�ינוט�םלועה�רמוכ

�תודוא�ךעידוהל�תנמ-לע�ךילא�בתוכ�ינא
�יב�השע�רקיה�חישמה�עושי�וננודאש�הדובעה
�.יל�ןתנ�רבחש�הרושבה�תורפס�תא�יתארקש�ירחא
�ילעש�,םהב�םירסמהמ�ימשרתהו�ךיבתכ�תא�יתארק
�עשוויהל�ילעו�,עושיב�םייולת�ייח�תא�ךופהל
�תאזב�יכ�,ילש�ישיאה�עישומכ�וננודא�תא�לבקלו
�םיסינ�תושעלו�יתוא�ךירדהל�ייח�תא�ול�ןתונ�ינא
�רמוכ�,יתטלחהל�ךשמהב�.ותליהת�ןעמלו�ונעמל
�תא�ץיפהל�חילשל�יתוא�ךופהתש�הצור�יתייה�,רקי

הינק
�עושיש�םיעדוי�םניאש�םידובאה�לכ�ברקב�הרושבה
�תעדל�תונמדזה�םהל�ןתונ�,ינומכו�,עישומ�חישמה
�תויחל�,העושיל�תוטלחה�ךליאו�התעמ�לבקלו�ותוא
�.םיימשבש�וניבא�ןוצר�תא�עיבשהלו�ותליהת�תא
�םידלי�תואמ�םידמול�וב�רפס-תיבב�דבוע�ינא
�,עושי�וננודא�תא�תעדל�םיקקותשמה�,םינטק
�.רמוכה�,ךל�הדות�.העושיל�םיקוקזו
,לאב�תונמאנב
הינק�,יריינ������������������������������������������.ייק�.סא

,רקיה ומאלא ינוט רמוכה
 תמאב ינא .םינולעה רובע הבר הדות

 תוארל יתלוכיבו םתוא אורקל הנהנ
 םיקלחב יתקלחתה .ןיטולחל יתינתשהש
 ,םהירבדלו ,םירחא םע יל תחלשש תורפסהמ
 דוע לבקל םיצור ויהו חישמה תא ולביק םה
 ןיב ץיפהל לכואש תורפס יל חלש .ךינולעמ
 לא םירחא איבא וזכ הרוצבו ,םירחא
 .עושי רובע תומשנ גישא ןמזב ובו חישמה
 רובעב ךתוא ךרבי םיהולא וננודאו יאוולה
.םישנאל השוע ךנהש הבוטה הדובעה
,תונמאנב ךלש
הנאג ,יבורפממ                             .וו .ןא

!ונב�הפוצ�והשימ
)3’מעמךשמה(

�לכו�םהיגיהנמ�םג�םילולכ�הלא�םדא�ינב�ןיב�.הווהב�וב
�םיכייש�הלא�ןיבמ�םידחא�.םהירחא�םיהונה�הלא
�ןיבמ�םידחאו�,)תפרוטה(�היחה�הנוכמה�,לשמימל
�,םינלמעותה�,תושדחה�תרושקתל�םיכייתשמ�הלא
�לע�רבדל�ידכ�ןה�,היחל�ןתנ�ןטשהש�הפה�םהש
85.םיהולא�לש�ומש�תא�ללחל�ידכ�ןהו�תולודג

�תחתופ�תרושקתה�דציכ�םינשה�ךשמב�םתיאר
�תאו�ומש�תא�ץאנל�,םיהולא�יפלכ�תוצאנב”�היפ�תא
�תא�,]ויתרשמ�,ןכוש�אוה�םהב�םישנאה�םהש[�ונכשמ
�תאצמנה�תרושקתה�,הז�ןפואב�.“םיימשב�םינכושה
�םישודקה�םע�המחלמ”�הזירכה�לשמימה�תטילשב
�תא�הלביק�היחה�תרושקתה�תועצמאבו[�םחצנלו
�אוהש[�המואו�ןושל�םע�טבש�לכ�לע�,]התמצוע
�תכ[�הל�ווחתשיו�.]אמור�לש�דחאה�םלועה�לשממ
�הנוגמה�דחאה�םלועה�תכרעמו�,עושיל�םידגנתמה
�‘א95,]םיהולא�ידגונ�םיקוחה�לכ�םע�,היחה�,ןטשה�לש
�רפסב�ובתכנ�אל�םהיתומש�רשא�ץראה�יבשוי�לכ
�ינפל�חבטנש�,עושי[�חובטה�השה�לש�םייחה
�,ג“י�תולגתהה(�“לבת�דסוויה�תעמ�]ארבנ�םלועהש
�םיטלשנ�,רחסמה�תוקלחמ�לע�םינמנה�םידחא�.)8-6
�םירמוא�שדוקה�יבתכש�,לשמימה�קוח�,היחה�ידיב
�,ונאש�ינוליחה�םלועב�טולשל�םיעייסמ�םה�יכ�ונל
�06.וב�םייח�,עושיב�םיהולא�לש�םישבכהו�םילייאה
�םישבככ”�וידלי�תא�,ונתוא�חלוש�אוהש�רמא�עושי
.)�3,‘י�סקול�יפ-לע�הרושבה(�“םיבאז�ןיב

ותונשל�ןיאש
�םניא�,לפואה�תוחוכ�ידיב�םילבומה�,םיתחשומה
�וניאש�םיהולא�לש�ירסומה�קוחה�תא�תונשל�םילוכי
�םימיב�יכ�רמאנ�םיהולא�ירבדב�16.םלועל�הנתשמ
�םיבוטהו�םיבוט�ויהי�םיערהש�ושעי�םה�םינורחאה
�איבנה�תועצמאב�הריהזמ�םיהולא�חור�‘א16.םיער�ויהי
�ערל�םירמואה�יוה”�:תוינטשה�תויושייה�תא�היעשי
�ךשוחל�רואו�רואל�ךשוח�םִייַמָש�ער�בוטלו�בוט
�.)�02,‘ה�היעשי(�“!רמל�קותמו�קותמל�רמ�םיימש
�עורה�יקוחב�םיקבד�םלועה�לש�םימורמה�םישנאה
�תאמ�הלא�םיער�םיקומינ�םיאב�וליאכ�ןטשה�לש
�.ומצעב�ןטשה�תאמ�אלו�םיהולא

תותפתה
�רתוי�םירחואמ�םינמזבש�,שוריפב�תרמוא�חורה”
�]םיהולא�ירבדמ[�הנומאה�ןמ�]םירצונ[�םישנא�וטסי
�,םידש�לש�תורותלו�]תותפמ[�תועטמ�תוחורל�ונפיו
�םהלש�םנופצמ�רשא�,םידסחתמ�בזכ�יפיטמ�תועצמאב

)6’מעבךשמה(
 ,’א ילשמ ,91-71 ,ג”ע ,73 ,ז”ל םיליהת ,22-91 ,ז”כ בויא 25  31 ,ט”י תולגתהה ,71 ,’י םיימורה ,03 ,’י ,41 ,1 ,’א ןנחוי ,61 ,ז”ט סוקרמ ,8 ,’מ היעשי 15  41-21 ,5-1 ,ב”כ ,72-9 ,7 ,5-2 ,א”כ ,7 ,ט”י ,5-4 ,ד”י ,71-31 ,9 ,’ז תולגתהה ,12 ,ט”י ,4-3 ,ח”י יתמ ,51 ,ז”י םיליהת 05
 ,7-3 ,’ו ,02-81 ,11 ,’ה ,01-5 ,2-1 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,4-1 ,ג”י םיימורה 55  33 ,ו”ט ,01 ,’ט ,31 ,’ח ,7 ,’ג ,5 ,’ב ,7 ,’א ילשמ ,01 ,א”יק םיליהת ,82 ,ח”כ בויא 45  6 ,ג”ל היעשי ,4 ,ב”כ ,32 ,ט”י ,6 ,ז”ט ,72-62 ,ד”י ,72 ,’י ילשמ ,01 ,ט”י םיליהת 35  1 ,ט”כ ,23 ,ד”י ,33-02 ,7-1
 ,14 ,ה”כ יתמ ,91-21 ,ד”י היעשי 75  7-5 ,2 ,’ד ,71-41 ,’ג ,51 ,’ב ,’ב סויתומיט ,41-21 ,’ו ,91-81 ,’א ,’א סויתומיט ,81-01 ,’ו םייספאה ,6-3 ,’י ,’ב םייתנירוקה ,9-7 ,’א עשוהי 65  22-02 ,51 ,5-4 ,’ב ,’ב סויתומיט ,41-11 ,’ו ,’א סויתומיט ,21-9 ,4-3 ,’ב ,’א םיקינולסתה
  31 ,’ד ,’א ןנחוי ,61 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,71-61 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,9 ,’ח םיימורה ,33 ,א”ל הימרי 95  41-31 ,ז”ט ,5-1 ,ג”י תולגתהה ,11-6 ,4 ,2-1 ,ב”י ,52-91 ,8-7 ,’ז לאינד 85  9-7 ,4-3 ,ב”י תולגתהה ,6 ,’א הדוהי ,4 ,’ב ,’ב סורטפ ,51-31 ,א”י ,4 ,’ד ,’ב םייתנירוקה
 הימרי ,1 ,ט”נ היעשי ,41 ,ב”י ,31 ,’ז ,41 ,’ג תלהק ,12 ,ט”י ילשמ ,6-5 ,ז”מק ,2-1 ,’צ ,11 ,ג”ל ,8 ,’ט םיליהת ,72 ,ג”ל ,14-04 ,ב”ל םירבד 16  91-11 ,ח”י ,11-9 ,ד”י ,81-11 ,8-1 ,ג”י תולגתהה ,21-1 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,54-02 ,א”י לאינד 06  21-3 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ’א95
  71 ,ד”י םיימורה ,01 ,ד”י ,05-94 ,ב”י ,92-82 ,’ח ,83 ,’ו ,03 ,’ה ,23-13 ,’ד ןנחוי 36  1 ,’ט ,82-72 ,’א תישארב 26  52 ,’ז לאינד ’א16  8-7 ,ו”ט ,81-71 ,א”י תולגתהה ,8 ,’א םירבעה ,02 ,’א םיימורה ,6 ,’ג יכאלמ ,6-3 ,’ג קוקבח ,42 ,ג”כ

הנאג

�ויהי�אל�םנופצמב[�ןבולמ�לזרבב�והקש�םישוחכ�ההק
�“]אטחב�עישרהל�לכות�םיהולא�חורש�םיחוטב�דוע
�תוחור�.)�2-1,‘ד�סויתומיט�לא�הנושארה�תרגיאה(
�לש�ןיאושינה�יקוח�תא�וליפא�וניש�םישנאב�יותיפה
�סיסב�לע�אשניהל�םישנא�לע�םירסוא�םה�.םיהולא
�רבד�םה�ןיאושינש�םירמוא�םה�.םהירקש�,םתלומעת
�,ןיאושינה�ינפל�ןימ�יסחי�וא�,אתווצב�םירוגמ�יכו�ער
�םידחוימ�סמ�ייוכיז�םיקינעמ�םה�.בוט�רבד�םה
�דועב�,ןיאושינה�תרגסמל�ץוחמ�דחיב�םייחה�םישנאל
�.םהיסימ�תלדגהב�םיאושנה�םישנאה�תא�םישינעמ�םה
�סויתומיטל�הנושארה�תרגיאב�םיהולא�ירבדב�,בושו
�םיהולא�.“םידש�לש�תורות”�ןה�הלאש�רמאנ��1,‘ד
�תורפל�,אשניהל�םלועה�תליחתמ�ונתוא�הוויצ
�ארבש�זאמ�הנתשה�אל�םלועמ�הז�קוח�26.תוברלו
�הזה�שודקה�בתכה�.תושונאה�תאו�םלועה�תא�םיהולא
�וליטיו�השא�תאשל�ורסאי�וללה”�:וב�רמאנו�ךשמנ
�םיווצמ�םלוכ�,םיהולא�רבד[�לכאמ�ינימ�לע�רוסיא
�םיהלא�םארב�רשא�,]םיהולא�ןוצר�תא�תושעל�אלש
�לא�הנושארה�תרגיאה(�“הדותב�םולכאי�ןעמל
�אוה�ילכאמ”�:עושי�םהל�רמא�.)�3,‘ד�סויתומיט
�“ולעפ�תא�םילשהלו�יחלוש�ןוצר�תא�תושעל
36.)�43,‘ד�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(

�הלא�,וישנאב�ןטשה�שמתשה�םלועמו�זאמ
�ידי-לע�םיטלשנה�הלא�,חוכ�תודמעב�םיאצמנה
�,)�21,‘ו�םייספאה�לא�תרגיאה(�”תוערה�תוחורה”

5

�םהש�העונת�לכו�,םייפהפיו�םימלשומ�םה�וירייד
�הארמ�ילעב�םלוכ�05.היפהפיו�תמלשומ�םישוע
�ינב�ךרעב�םה�וליאכ�םיארנ�םלוכ�.המכוחו�המצע
�הברהב�םיפיו�םיאנ�,הרשע-עבש�דע�הרשע-שש
�.םהייחב�םעפ-יא�וארנ�רשאמ

�,החמשב�וייח�תא�םייסי�םיהולא�תא�ארי�רשא�ימ”
�תארי�איה�המכוחה�תליחת�.ךרובי�ותומ�םויב�ףא
�תואלמ���…םחרב�םינימאמה�לצא�תרצונה�,םיהולא
.)�21-11,�41,‘א�אריס-ןב(�“םיהולא�תארי�איה�המכוחה

�םהש�,םיהולא�ירבדב�ןימאהל�אוה�המכוח�השעמ
�,ושעת�ךכ�םאש�ןוויכמ�,וירבדכ�תושעלו�15,םיהולא
�25.םכתומ�םויב�םכילע�קחוצו�געול�ותוא�ועמשת�אל
�,ןמאנו�בוט�דבע�,הפי”�:רמוא�והועמשת�,םמוקמב
�,]ךל�יתתנש�םיטעמה�םירבדב[�טעמב�ןמאנ�תייה
�הברה�לע�טולשל�ךל�ןתא[�הברה�לע�ךתוא�דיקפא
�הרושבה(�.“ךנודא�תחמש�לא�אוב�]ןדעה�ןגב�םירבד
.)�12,ה“כ�סויתמ�יפ-לע

�ינצינו�,םיהולא�תארי�איה�המכוחה�תרטע”
�וז[�המלש�הנבהו�עדי�35.המלש�תואירבו�הוולש
�ישאר�לע[�הטמ�הריטממ�]45םיהולא�תארי�,המכוחה
�.]ויתווצמ�תא�םירמושו�םיהולא�תא�םיבהואה
�שרוש�.הילעב�תליהת�תא�תממורמ�]המכוח[
�םימיה�ךרוא�םה�היפנע�.םיהולא�תארי�אוה�המכוחה
.)�81-61,‘א�אריס-ןב(

�םייתימאה�םיינחורה�םיגיהנמה�,וניניבמ�הלא
�55.ויתווצמ�תא�םירמושו�םיהולא�תא�םיארי�,םלועב
�ירבדו�הנומאה�לש�תובוטה�תומחלמה�תא�םימחלנ�ונא
�םדו�רשב�םע�אל�יכ”�65.ונקשנ�ילכ�םה�םיהולא
�םילשומה�םע�,םיטילשו�םירש�םע�יכ�,ונתמחלמ
�רשא�תוערה�תוחורה�םע�,הזה�םלועה�תכשחב
�לא�תרגיאה(�”]חוכ�תודמעב�תואצמנה[�םימורמב
�םישודגה�,םימר�תומוקמב�םישנא�.)�21,‘ו�םייספאה
�םיכאלמ�ידיב�םיטלשנ�,לפואה�לש�תינחורה�תועשרב
�ןגמ�ושרוגש�םיער�םיכאלמ�,םהב�םינכושה�םיער
�םיבשויה�םידחא�םיאצמנ�הלא�ללכב�75.ןדעה
�תותדב�םינימאמה�םישנא�:לשמל�,םימר�תומוקמב
�,םירפוכ�לש�תותד�,שדוקה�יבתכב�תועיפומ�ןניאש
�המיא�וליטי�םאש�םינימאמ�הלא�םישנא�.ןטשה�תותד
�השעמל�אוהש�,םהלשמ�ןדע�ןגב�ויחי�םה�,וחצריו
�םייח�ונחנאו�םהש�יחכונה�םלועהמ�םיעבש�יפ�תחשומ



 לאינד 56  51-11 ,’כ ,81 ,א”י ,71-21 ,’ו ,7 ,’א תולגתהה ,51-41 ,7-5 ,’א הדוהי ,7-6 ,’ג ,9-4 ,’ב ,’ב סורטפ ,13-03 ,’י םירבעה ,52 ,’ג םייסולוקה ,21-11 ,’ב םיימורה ,84 ,ב”י ןנחוי ,03-42 ,ג”י סקול ,64-13 ,ה”כ יתמ ,41 ,ב”י תלהק ,01 ,ט”י םיליהת ,4 ,ב”ל ,81-71 ,’י םירבד 46
 ,ח”ל ,92 ,ג”ל לקאזחי ,71 ,א”נ ,33 ,’י ,81 ,’ט היעשי ,71 ,ח”פ ,66-85 ,ח”ע םיליהת ,32 ,א”ל ,41 ,ח”י ,4 ,’ו בויא ,43-33 ,1 ,א”י רבדמב ,32 ,ב”כ תומש 66  51-21 ,’כ תולגתהה ,4 ,’ג ,’א ןנחוי ,61-5 ,’ב םיימורה ,84 ,ב”י ןנחוי ,71-61 ,ז”ט סקול ,02-71 ,’ה יתמ ,01-9 ,’ז
 ,92-42 ,ט”י תישארב 76  13-62 ,’י םירבעה ,9-7 ,’א ,’ב םיקינולסתה ,3-2 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,6-5 ,’ג םייסולוקה ,6-3 ,’ה םייספאה ,11 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,9-8 ,’ב ,81 ,’א םיימורה ,82 ,’י יתמ ,3-2 ,’ב ,81 ,3-2 ,’א הינפצ ,21 ,’ג קוקבח ,6-2 ,’א םוחנ ,41 ,’ה הכימ ,32-22
 יתמ 96  2-1 ,ט”י ,7-5 ,ז”ט תולגתהה 86  51 ,ט”י ,12-71 ,21-1 ,ז”ט ,11-9 ,ד”י ,91-1 ,’ט ,31-7 ,’ח ,32 ,’ב תולגתהה ,72-02 ,11-01 ,ו”כ סקול ,8 ,ג”מ לאקזחי ,11-1 ,ד”ל היעשי ,11-8 ,ה”לק ,83-62 ,ה”ק םיליהת ,86-51 ,ח”כ םירבד ,93-41 ,ו”כ ארקיו ,7-4 ,א”י תומש
 םיליהת 37  23-42 ,’א ילשמ ,8 ,ט”נ ,31-21 ,ז”ל ,5-2 ,’ב םיליהת 27  71-51 ,’ו תולגתהה ,82-32 ,ג”י ,53-43 ,62-52 ,א”כ ,13-91 ,ז”ט ,42-61 ,ד”י סקול ,41-1 ,ב”כ ,61 ,’כ ,41-31 ,’ז יתמ ,21 ,ד”י ילשמ 17  86-26 ,ח”כ םירבד 07  72 ,’י ןנחוי ,71 ,’ג סקול ,64-13 ,ה”כ ,21 ,’ג
 םייתנירוקה ,21-01 ,ד”י ,6-5 ,’ב םיימורה ,84 ,ב”י ןנחוי ,73-63 ,ב”י ,32-12 ,’ז ,21 ,’ג יתמ ,01-9 ,’ז לאינד ,02 ,ח”י לאקזחי ,41 ,ב”י ,9 ,א”י ,71 ,’ג תלהק 47  72 ,’ב ,’א ןנחוי ,41 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,62 ,ד”י ,6-3 ,’ג ןנחוי ,43-33 ,א”ל הימרי ,32-02 ,’א ילשמ ,11 ,ט”יק
 היעשי 87  8 ,ג”י ,21 ,’א םירבעה ,81 ,’ה יתמ ,6 ,’ג יכאלמ ,82-62 ,ב”ק םיליהת 77  71-51 ,’ו תולגתהה 67  6-4 ,’ב ,’ב סורטפ ,1 ,’ג םייטלגה ,23-81 ,’א םיימורה ,12-61 ,ב”י סקול ,1 ,ד”י םיליהת 57  21 ,ב”כ ,51-11 ,’כ ,71-21 ,’ו תולגתהה ,72 ,’ט םירבעה ,01 ,’ה ,’ב
 ,’ח ,93 ,42 ,’ה ןנחוי ,94-74 ,’ו סקול ,42 ,ב”י סוקרמ ,32 ,ג”י יתמ ,32-02 ,’ו ילשמ ,61-9 ,ט”יק ,3-2 ,’א םיליהת ,8 ,’א עשוהי ’א97  01 ,ז”ט ,11-9 ,ד”י תולגתהה ,15-84 ,ד”כ ,31 ,ב”כ ,24-14 ,ג”י ,21 ,’ח יתמ 97  01 ,’כ ,11-9 ,ד”י תולגתהה ,13-91 ,ז”ט סקול ,42 ,ו”ס
 ,ח”י םיליהת ,62 ,ב”כ ,’ב לאומש 18  8-5 ,ח”י תולגתהה ,31 ,’ב בקעי ,7 ,’ו םייטלגה ,6 ,’ט ,’ב םייתנירוקה ,12-71 ,’ז יתמ ,8 ,ב”כ ילשמ ,9-8 ,ד בויא 08  12-91 ,’א ,’ב סורטפ ,2 ,’ב ,’א סורטפ ,71-51 ,’ג ,51 ,’ב ,31 ,’א ,’ב סויתומיט ,11 ,’י ,’א םייתנירוקה ,3 ,ו”ט ,32-13
 םיליהת ,2 ,ג”ל םירבד 48  52 ,’א בקעי ,71 ,ז”ט סקול ,53 ,ד”כ יתמ ,21-8 ,ט”י םיליהת ,41-31 ,’ד םירבד ,21 ,ד”כ תומש 38  9 ,ז”י תולגתהה ’א28  41-31 ,’ב ,’א סורטפ 28  02-91 ,’ה ,31 ,’ב בקעי ,6 ,’ט ,’ב םייתנירוקה ,7 ,’ה יתמ ,21 ,א”כ ,71 ,א”י ,4-3 ,’ג ילשמ ,62
 ,02-61 ,’י יתמ 68  81-41 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,92 ,’ה םיחילשה ,43-03 ,ב”י סוקרמ ,04 ,83-63 ,12 ,ב”כ ,82 ,’י יתמ ,02 ,’ה ,22 ,’ב היעשי ,51 ,ז”י ילשמ ,41-21 ,’י םירבד 58  12 ,ב”כ יתמ ,4 ,ח”י לאקזחי ,41-31 ,ב”י תלהק ,23-42 ,’א ילשמ ,2 ,ח”לק ,21-8 ,ט”י ,3-1 ,’א
 לאינד ,33 ,’ל היעשי ,22 ,’נ םיליהת 78  01 ,’ה בקעי ,2 ,’ב ,8-5 ,’א ,’א םיקינולסתה ,41-21 ,’א םייפיליפה ,5-4 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,93-53 ,13 ,’ח םיימורה ,42-22 ,’כ ,43-61 ,ז”ט ,42 ,71-1 ,ב”י ,13-92 ,52-22 ,’ט ,8-3 ,’ח ,06-15 ,’ז ,24-04 ,23-71 ,’ה ,13-1 ,’ד םיחילשה
 תישארב 98  02 ,51-41 ,’ב תולגתהה ,03-92 ,ו”כ ארקיו ,13-03 ,ב”י םירבד 88  8 ,א”כ ,51-7 ,’כ ,12-11 ,3-1 ,ט”י ,ח”י ,ז”י ,91-71 ,41-31 ,ז”ט ,11-8 ,ד”י ,71-41 ,’ו תולגתהה ,31-5 ,’א הדוהי ,21-8 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,31-11 ,’ו םייספאה ,9-8 ,’א םייטלגה ,82-71 ,’ז
 םייתנירוקה ,22 ,61-11 ,’ה היעשי ,5-4 ,א”ל ,22-12 ,’ל ,53-62 ,02 ,ג”כ ,1 ,’כ ילשמ 09  31-21 ,’ד םירבעה ,21 ,’ה םייספאה ,71 ,’ח סקול ,01 ,ט”מ ,42 ,ג”כ הימרי ,41 ,ב”י תלהק ,81-31 ,’ט ,61-01 ,’א ילשמ ,11-3 ,ד”ס ,21-7 ,ז”י ,9 ,’י םיליהת ,51 ,ז”כ םירבד ,6 ,ט”מ
 לאקזחי ,22-12 ,ד”מ ,4 ,ז”ט םיליהת ,13-03 ,ב”י ,5 ,’ז םירבד ,03-92 ,ו”כ ארקיו ,71-31 ,ד”ל ,31 ,ג”כ ,32 ,6-3 ,’כ תומש 19  5-3 ,’ד ,’א סורטפ ,91-81 ,’ג םייפיליפה ,81 ,’ה םייספאה ,12-91 ,’ה םייטלגה ,41-31 ,ג”י םיימורה ,43 ,א”כ ,64-24 ,02-61 ,ב”י סקול ,11 ,’ה ,’א
 ,’א סויתומיט ,8 ,’י ,81 ,61-51 ,01-9 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,23-62 ,’א םיימורה ,02 ,ו”ט םיחילשה ,82-72 ,’ה יתמ ,81-31 ,’ט ילשמ ,71 ,31 ,’כ תומש 29  02 ,51-41 ,’ב תולגתהה ,12 ,’ה ,’א ןנחוי ,6-5 ,’ג םייסולוקה ,01-9 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,23-81 ,’א םיימורה ,92 ,ג”כ
 תולגתהה ,01-9 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,73-03 ,’י סקול ,81 ,ט”י יתמ ,13-92 ,ב”כ לאקזחי ,41-21 ,ז”י ,3-1 ,’י היעשי ,32-22 ,ב”כ ,7 ,א”כ ,51 ,21-11 ,’א ילשמ ,21-2 ,’י םיליהת ,31 ,ט”י ארקיו ,ז”ל תישארב 39  8 ,א”כ תולגתהה ,71 ,51-31 ,’ב ,’ב סורטפ ,4 ,ג”י םירבעה ,3-1 ,’ד
 ,64 ,ב”י ,5 ,’ט ,21 ,’ח ןנחוי ,82 ,61 ,41 ,’ד יתמ ,5 ,1 ,ה”ק ,41 ,’נ םיליהת 59  71 ,51-31 ,’ב ,’ב סורטפ ,12 ,91 ,’ה םייטלגה ,9 ,ג”י ,22 ,’ב םיימורה ,23 ,’ה יתמ ,3-1 ,’ד עשוה ,53-23 ,92-32 ,’ו ילשמ ,12 ,81 ,’ה םירבד ,01 ,’כ ארקיו ,71 ,41 ,’כ תומש 49  8 ,א”כ ,51 ,ב”כ
 םיקינולסתה ,5 ,’ג םייסולוקה ,5 ,’ה ,72 ,42-71 ,’ד םייספאה ,81-51 ,31 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,31 ,ג”י ,92-82 ,42 ,’א םיימורה ,32-12 ,’ז סוקרמ ,32-22 ,’ו ,82 ,’ה יתמ ,82-32 ,’ו ילשמ ,1 ,א”ל בויא 69  81 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,2 ,’ד ,21 ,’א םייסולוקה ,4-3 ,’ה םייספאה
  7 ,4 ,’א הדוהי ,71-51 ,’ב ,’א ןנחוי ,9-8 ,’ה ,11 ,’ב ,’א סורטפ ,7 ,’ד ,51-41 ,’א בקעי ,22 ,’ה ,’א

�םיהולא�.ןדיעו�ןדיע�לכב�םלועה�תא�תומרל�תנמ-לע
�םיינודזהו�םיתוועמה�הווהה�יקוחב�שומיש�השעי�אל
�געליו�קחצי�וננודא�,בוש�46.םלועה�תא�טופשל�ידכ
�תויחל�וטילחה�,ץראה�ינפ-לע�םדועב�רשא�,הלאל
�םישנא�.םיהולא�יקוח�יפ-לע�אלו�םדאה�יקוח�יפ-לע
�וכרדב�וא�,םכרד�יפ-לע�תויחל�הנווכב�וטילחה�הלא
�וא�,עושיל�תדגונמ�איהש�ךרד�,רחא�והשימ�לש
�קר�םלועה�תא�טופשי�םיהולא�.תורצנל�תדגונמ
�םניאו�םיעוט�םניאש�,םיירסומה�ויקוח�יפ-לע
56.םלועל�םימייתסמ

המיאל�דיחיה�ןורתפה
�66.ול�ןימאמ�ינאו�,טסירורט�אוהש�רמוא�םיהולא
�,המדא�תודיער�םלועה�ישנא�לע�חלשיש�רמא�אוה
�)אפרמ�תוכושח�תולחמ�ןלוכ(�תופגמ�,תונופטש�,בער
�םימיב�םלועה�ישנא�לע�תורחא�תוללק�ןומהו
�ללוכ�,םישוע�םהש�עורה�רובעב�הלאה�םינורחאה
�,םיהולא�ירבד�תרימש�יא�,אוש�יהולאל�םתדיגס
�“]םיהולא�לש�ומש[�ךמש�לכ�לע”�לעמ�לודג�אוהש
�קידצ�ומצע�תא�האור�םיהולא�76.)�2,ח“לק�םיליהת(
�תא�םילבקמ�םיימשב�םישודקה�םיכאלמה�לכו
�לכמ�םוקיה�תא�רוטפי�רשאכ�קידצכ�םיהולא
�,םישבכה�ימ�עדוי�אוה�.םלוכ�תא�ןחב�אוה�86.םיעשרה
�תוארל�הנהיי�אוה�96.ריצח�והמו�,הטיח�יהמ�,םיזעה�ימ
�םלועה�לש�םיאטוחה�,םיעשרה�,םירממה�תולתפתהב
�םהל�םורגי�אוה�רשאכ�07,הבושתב�םירזוח�םניאש
�ומעז�סוכב�גוזמה�םיהולא�ןורח�ןיימ”�תותשל
�שאב�הנעיו�,לוהמ�וניאו�]םתוא�הנעי�םיהולא�רשאכו[
�וננודא[�השה�ינפלו�םישודקה�םיכאלמה�ינפל�תירפגו
�ןשע�.]םיהולא�לש�דיחיה�דלומה�ונב�,חישמה�עושי
�החונמ�םהל�היהת�אלו�םימלוע�ימלועל�הלעי�םיונע
�םלוע�לכ�לש�הנבמה[�היחל�םיוחתשמל�-�הלילו�םמוי
�הזכ�.“]םיתחשומהו�םיעשורמה�ויקוח�םע�ןטשה
�ימלו�המלצלו�היחל�םיוחתשמ“ה�הלא�לכ�לרוג�היהי
.)�11-01,ד“י�תולגתהה(�“המש�ות�תא�לבקמש

�תא�ויחש�ןוויכמ�םירורמת�הכבי�םלועה�בור
�,םהיתוביס�,םהיתובשחמ�יפ-לע�הוודחב�םהייח
�ירסח�םישנא�לש�םיעשורמה�םהיקוחו�,םהיתועד
�םיעשורמ�םיינוליח�םיטפוש�יפלא�17.הלא�םיהולא
�תומרל�,אושל�,וסניו�לוכי-לכ�םיהולא�ינפב�ובצייתי
�שומישה�תועצמאב�ןדעה�ןג�לא�סנכיהלו�ותוא
�,וננודא”�.תרקשמה�םנושלבו�םהלש�םהיתוטישב
�םלועה�לשמימ�לש�םישדחה�םיקוחה�יפ-לע�ונקספ
�ונתיוויצ�אל�םאה�לבא�,םיעטומ�םהש�ונעדי�.דחאה

�קוחצל�זא�ליחתי�םיהולא�“?ץראה�יקוחל�תייצל
�דרת�יזא�27.הלא�םיעשורמ�םיפשכמל�גועללו�םהל
�תא�דומלל�םכילע�היה”�:רמאתו�םיהולא�חור�םהילע
�,ןטשה�קוח�תא�רשאמ�רתוי�הברה�שדוקה�יבתכ
�חורמ�שדחמ�דלוויהל�םכילע�היה�.ילש�קוחה�וניאש
�ןיבהל�ולכותש�ידכ�,שדוקה�חורב�תכללו�שדוקה
�37.שדוקה�יבתכ�,ירבד�לש�תינחורה�תועמשמה�תא
�םכמע�]םיהולא�לש[�ןובשחה�םויש�םתעדי�חטבל
�תאו�ספאכ�יקוח�תא�םתטפשש�הרק�דציכה�47.עיגי
�םיטוש�,ךרע�ילעבכ�ןטשה�לש�םיעשורמה�םיקוחה
57“?םכתומכש�םיתחשומ

�ודגנתהש�תורחא�תויושרו�םינודזה�םיטפושה
�ונבשח�,םיהולא�,וא”�:המיאבו�דחפב�וחרצי�םיהולאל
�67.“םדאה�תודוקפל�עמשיהל�םלוכ�לע�תיוויצש
�םירבד�ינש�םה�םדאה�תונקתו�יקוח”�:בישי�םיהולא
�יתרמא�ירבדב�77.םלועל�םינתשמ�םניא�יקוח�.םידרפנ
�התע�ךא�,המדאה�ינפ-לע�םכייח�ןמזב�תאז�םכל
�87.םימ�תפיט�דוע�ומעטת�אל�םלועל�.ידמ�רחואמ
�םכנושל�תא�וסעלתו�םכינישב�וקרחתו�וכבת�חצנל
�יכ�,ירבד�יפ-לע�םתקספ�אל�םכיתוקיספ�תא�97.באכב
�ירבד�תא�דומלל�םכילע�היה�.םכנודז�יפ-לע�םא
�,ערוז�םדאש�המ‘�:םיעדוי�םתייה�יזא��‘א97.תוצירחב
�.)�6,‘ו�םייטלגה�לא�תרגיאה(�‘רוצקי�םג�תאז�תא
�,םתערזש�םימחרה�ירסח�םיעשרה�םיערזה�ינוילימ
�םכרובע�םימחר�רסח�עשר�לש�ראופמ�ריצקל�וחמצ
�םתייה�,םלועב�םימחר�םתערז�וליא�08.חצנה�ךשמל
18.“ןדעה�ןגב�םכמצעל�םימחר�עפש�םירצוק

םדאה�תונקת
�ונילעש�שדוקה�יבתכב�עבוק�םיהולא�רשאכ
�תייצל�ונילעש�איה�הנווכה�,םדאה�תודוקפל�תייצל
�תוריהמ�יקוחל�,תוריהמ�יקוחל�,העונת�יקוחל
�יקוחל�,םירוזמרלו�רוצע�ירורמתל�,רפס-יתב�רוזאב
�ןכו�,האורבת�יקוחל�,רצועל�,םירוזאל�הקולח
�ןוישר�,הגיהנ�ןוישר�ןוגכ�םירושיאה�לכל�גואדל
�תקוחב�םירכזנה�םירבדה�לכו�28הינבל�ןוישר�,קסע
�םדועב�,ורקיש�הלאה�םיעשורמה�םישנאה�.ב“הרא
�תא�ומייק�אל�םה�.ב“הרא�תקוח�תא�םייקל�םיעבשנ
�םה�‘א28.ב“הרא�תקוח�תא�תאנוש�אמור�.ב“הרא�תקוח
�םיקוסע�םה�.ב“הרא�לשמימל�וננתסה�רשא�הלא
�ונתנידמ�יקוח�תפלחהבו�בוט�קוח�לכמ�התטשפהב
�.יאמורה�ינונקה�קוחב

�תלדגה”�.“וירבדל�לעמ�ומש�תא�םמור”�םיהולא
�.)�2,ח“לק�םיליהת(�“]ךתחטבה[�ךתרמא�ךמש-לכ-לע
�תא�ליכמה�םיהולא�רבד�.ותחטבה�אוה�םיהולא�רבד
�38.םדאה�לש�תודוקפה�וא�םיקוחה�לכמ�לודג�,ויקוח
�םישנאה�תונקת�48.קוח�לכל�לעמ�וילע�דיפקהל�שי

�םדאה�ינב�תונקת�הלא�.אירב�ןויגיה�יקוח�אלא�ןניא
�םישנא�רשאכ�,בוש�.רומשל�ונילע�הווצמ�םיהולאש
�לש�תונקתה�תאו�םיירסומה�םיקוחה�תא�םינשמ
�םיער�םה�םיהולא�יקוחש�ונל�םירמוא�זאו�,םיהולא
�יזוחא�הלא�םישנאש�ןיבהל�ונילע�,םימייק�םניא�בושו
58.םהל�תייצל�ונילע�רסוא�םיהולא�.ןטשה�קוביד

�ובשחת�לא”�:תוטשפב�רמא�עושיב�םיהולא
�תא�וא�]םיהולא�קוח[�הרותה�תא�לטבל�יתאבש
�הרושבה(�“אלמל�םא�יכ�לטבל�יתאב�אל�.םיאיבנה
�םינשמ�םיעשורמ�םישנא�רשאכ�.)�71,‘ה�יתמ�יפ-לע
�וא�יטילופה�םדמעמ�תא�םדקל�ידכ�םיהולא�יקוח�תא
�ידיסח�.הנתשמ�וניא�םיהולא�קוח�,תרחא�הביס�לכמ
�םילוכי�םכניאש�םיעבוקה�םיקוח�וקקוח�ןטשה
�תאו�םיעשורמ�םישנא�לש�םתוהז�תא�ףושחל
�לע�םילקמ�ךכבו�,םלועל�םישוע�םהש�םירבדה
�,ןטשה�םנודאש�המ�לכ�תושעל�םברקבש�םידשה
.תושעל�םהל�הרוי

�םהילע�ורסא�רשא�םיקוח�ויה�,םיחילשה�ימיב
�ופיטה�םה�,םלוא�.השדחה�תירבה�תרות�תא�ףיטהל
�ןיידעו�,התיה�איהש�ןוויכמ�השדחה�תירבה�תרות�תא
�68.לאה�יוויצ�,קוחה�הניה

�לאה�קוחש�םירמואה�םיקקוחמהש�םיארוק�ונא
�םיקוח�םיפוכה�הלא�ןכו�,םיבוט�םהיקוחו�עשורמ�אוה
�לא�,םוניהיגה�רובל�םלוכ�וכלשוי�,הלאכ�םיינטש
�םישנאה[�דועב”�78.חצנל�םייוניע�ולבסיו�,שאה�םגא
�ןברוק�םיגגוח�]ןטשל�םיכייתשמה�קובידה�יאלמ
�וא�98,יאשח�ןירותסימ�וא�]88תולפה[�םידלי�תטיחש
�תובבותסה�רמולכ[�תופרוטמ�תויוללוהתה
�תייתש�,הליל�ינודעומבו�םירבב�םירוצעמ-תרסח
�םידירחמ�םיסקטב�09]רתי-תלילזו�לוהוכלאו�הריב
�ץוחמ(�ןימ�יסחי�םיללוכה�19,םילילא�ידבוע[
�ןטשה�תדובע�,תויבסל�,תוילאוסקסומוה�,)ןיאושינל
�תא�וא�םהייח�תא�רתוי�םיחטבאמ�םניא�םה�,]‘וכו
�ןיכמ�םהמ�דחא�לכש�אלא�29,רוהטה�ןיאושינה�רשק
�ול�םורגל�וא�39,ונכש�תא�גורהלו�דודשל�ידכ�בראמ
�,חצרו�םד�—�הזה�לובלבה�לכו�49.ףואינב�רעצ�וא�לבס
�תודע�,המוהמ�,הנומא�רסוחו�תותיחש�,האנוהו�הבינג
�הדות�תרכה�תחנזה�,םיבוט�םישנא�תלשכה�,רקש
�,ד”י�המלש�לש�המכוח(�“]וישנאלו�םיהולאל[
�לש�עשורמו�שיבמ�תוויע�םג�לולכ�ךכב�59.)62-32
�,ריוואה�יביתנ�יולימ�תועצמאב�תוישונא�תומשנ
�תורוקמו�םירפס�תויונח�,וידר�,היזיוולטה�,טנרטניאה
�לכו�,תומחלמ�,תומילא�69,היפרגונרופב�םירחא�הידמ
�םינייפאמה�םימרגנ�ךכ�.םדאה�ינבל�עודיה�עשפ
�ןוגכ�,םדאה�ינבב�םויכ�םיניחבמ�ונאש�םיינטשה
�םיפואינ�,ןיאושינב�תוערפה�,תויעבט�אל�תוואת

)5’מעמךשמה(
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)אבהדומעבךשמה(
 םיחילשה ,6 ,ד”י ,44 ,’ח ,33 ,’ג ןנחוי ,22 ,ג”י סוקרמ ,42 ,21-11 ,7-4 ,ד”כ ,51 ,’ז יתמ ,02 ,’ה ,22 ,’ב היעשי ,2 ,ח”לק םיליהת ,6 ,’ט ,82-62 ,’א תישארב 89  91-61 ,’א הדוהי ,4-1 ,’ד ,51-41 ,’א בקעי ,4-3 ,’ד ,7-1 ,’ג ,’ב סויתומיט ,01-6 ,’י ,’א םייתנירוקה ,23-12 ,’א םיימורה 79
 םיימורה 001  6 ,’ט םיימורה 99  9 ,ב”י תולגתהה ,7 ,’א ,’ב ןנחוי ,1 ,’ד ,4 ,’ב ,’א ןנחוי ,51-21 ,4-1 ,’ב ,12-02 ,’א ,’ב סורטפ ,6-5 ,א”י םירבעה ,5-2 ,’ג ,’ב סויתומיט ,5-4 ,’ו ,’א סויתומיט ,21-9 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,8 ,’ב םייספאה ,9-8 ,’א םייטלגה ,4 ,’ג םיימורה ,03 ,’כ ,92 ,’ה
 םיימורה ,53-43 ,’י םיחילשה 201  31-21 ,’ג תולגתהה ,71-21 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,22-91 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,42-71 ,א”י ,31-21 ,’י ,62-9 ,’ג ,92-52 ,51-6 ,’ב םיימורה 101  11 ,’ג ,41-9 ,’ב םייסולוקה ,3 ,’ג םייפיליפה ,92-82 ,62 ,’ג םייטלגה ,91 ,’ז ,’א םייתנירוקה ,92-82 ,’ב
 םירבעה ,21-3 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,91 ,’ב םייסולוקה ,32 ,’ה ,52-1 ,’ד ,51-41 ,6 ,’ג ,91 ,2 ,’ב םייספאה ,7-5 ,’ד םייטלגה ,81-71 ,’ו ,4 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,41-21 ,ב”י ,02-91 ,71-51 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,92 ,12-41 ,’ח םיימורה 301  8-1 ,א”כ ,31-21 ,’ג תולגתהה ,31-21 ,’י
 ,02-41 ,’י םירבעה ,01-9 ,’ג ,31-11 ,’ב םייסולוקה ,42-22 ,’ד םייספאה ,51 ,’ו ,92-62 ,’ג םייטלגה ,81-51 ,’ו ,71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,2-1 ,ב”י ,6 ,’ז ,11 ,8-3 ,’ו םיימורה 401  02-91 ,ט”י ,ח”י ,ז”י ,71 ,31-21 ,9-7 ,ב”י תולגתהה ,31-5 ,’א הדוהי ,01 ,8 ,’ג ,’א ןנחוי ,31-01 ,’ב
  11-9 ,’ח םיימורה ,6 ,ד”י ,5-1 ,’י ,5 ,’ג ןנחוי ,83 ,’י ,02 ,’ה יתמ 701  12-81 ,’ה ,41-01 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,71 ,’א ,’א םייתנירוקה ,14-41 ,’ב םיחילשה ,6-1 ,’ט סקול ,02-51 ,ז”ט סוקרמ ,8-5 ,’י יתמ 601  ז”י ,71-41 ,’ג ןנחוי ,7 ,ו”ט ,23 ,’ה סקול 501  01-9 ,’ב ,’א סורטפ
 היעשי 111  2-1 ,’ד ,’א סורטפ ,21 ,’ב סוטיט ,11-7 ,’ג םייפיליפה ,7-1 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,42 ,’כ םיחילשה ,72 ,ד”י סקול ,62-42 ,ז”ט יתמ 011  52-32 ,91-81 ,’א ,’א םייתנירוקה ,61 ,’א םיימורה 901  41-01 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,61 ,’ד ,’א םייתנירוקה ,11-4 ,’ו םיימורה 801
 ,’ח ןנחוי ,3 ,ג”י ,06 ,2 ,’ט ,91-81 ,’ד ,7 ,’ג סקול ,02 ,61-51 ,ז”ט ,21 ,’ו ,51-41 ,’ג ,93-83 ,71 ,51 ,’א סוקרמ ,41-11 ,ח”י ,32-81 ,8-4 ,ג”י ,82-72 ,8-5 ,’י ,32-91 ,’ז ,51-41 ,’ה ,01 ,2 ,’ג יתמ ,’ג הנוי ,11-4 ,ג”ל ,13-03 ,ח”י לאקזחי ,31-21 ,6-3 ,ו”כ ,01 ,8 ,ח”י הימרי ,1 ,א”ס
 תומצע” ,”ןמזה תותואמ” 211  7-6 ,ד”י ,91 ,3 ,’ג ,32-12 ,61 ,5 ,’ב תולגתהה ,5 ,2 ,’ד ,’ב סויתומיט ,61-11 ,’ד םייספאה ,61 ,’ד םייטלגה ,2 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,72 ,61 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,51-41 ,’י םיימורה ,02 ,ו”כ ,03 ,ז”י ,22 ,’ח ,91 ,’ג ,34-04 ,83 ,’ב םיחילשה ,6-5 ,ו”ט ,21
 ,02 ,21 ,’י ,92 ,’ה םירבד ,02-81 ,’כ תומש 411  02 ,’ג ,’א ןנחוי ,32 ,’א םייספאה ,6 ,ב”י ,’א םייתנירוקה ,82-42 ,ז”י םיחילשה ,4-3 ,’א הנוי ,91-81 ,ב”ל ,42-32 ,ג”כ הימרי ,61-3 ,ט”לק םיליהת 311  ומאלא ינוט תאמ ,”םירק תובבל סיממ” ,”העפשה ילעב םישנא” ,”תושבי
 ,ט”י ,’ב םיכלמ ,3 ,’ב ,’א לאומש 511  92-82 ,ב”י םירבעה ,21 ,’ב םייפיליפה ,82 ,’י יתמ ,04-93 ,ב”ל הימרי ,6 ,ג”ל ,31 ,’ח היעשי ,31 ,ב”י תלהק ,6 ,ז”ט ,72-62 ,61 ,2 ,ד”י ,31 ,’ח ,7 ,’ג ,7 ,’א ילשמ ,01 ,א”יק ,01 ,ה”פ ,01 ,ד”ס , 01 ,ד”ל םיליהת ,9 ,7 ,ט”י ,’ב םימיה-ירבד
  61 ,’א תולגתהה ,21 ,’ד םירבעה ,36 ,’ו ןנחוי 711  5 ,’ט םיימורה ,61 ,ז”כ ,22 ,ז”ט רבדמב 611  02 ,’ג ,’א ןנחוי ,31 ,’ד םירבעה ,8 ,’ו יתמ ,5 ,’א הימרי ,01 ,ו”מ היעשי ,11 ,3 ,ו”ט ילשמ 4-1 ,ט”לק ,11-9 ,ד”צ םיליהת ,52 ,22-12 ,ד”ל בויא ,9 ,ח”כ ,’א םימיה-ירבד ,72
  32 ,’ב תולגתהה ,31-21 ,’ד םירבעה ,01 ,ז”י הימרי ,22 ,ד”מ םיליהת ,9 ,ח”כ םימיה-ירבד 811

�79.הווצמ�םיהולאש�רבד�לכ�דגנ�תוממוקתהו
�רושיא�תא�תללוכ�םיהולא�דגנ�וז�תוממוקתה
�ברקב�ןימ�יסחי�םייקל�,עושי�דגנ�,לשמימה
�רשא�םיקוח�,רפסה-יתבב�רתוי�םיריעצו�הרשע-ינב
�שדוקה�יבתכ�תא�,ורבד�תאו�םיהולא�תא�םינגמ
�,עושי�דגנ�,םיהולא�דגנ�םהש�םיקוחה�תא�םימייקמו
�רשא�,הקוחה�דגנו�תוינקירמאה�דגנ�,םירצונה�דגנ
�תעבונ�הניאש�הרות�,תוחתפתהה�ידומיל�תא�םיפוכ
�תוועמהו�עשרה�,יתואיצמ-אלה�,דודרה�וחוממ�אלא
�ירבד�יפ-לע�רשא�םדא�,ןטשב�קוביד�זוחא�םדא�לש
�םש�הלבי�רשא�םדא�,םוניהיגב�התע�אצמנ�םיהולא
�ןוויכמ�,שאה�םגאב�םייתסמ�יתלבה�חצנה�תיראש�תא
�רומגה�ךופיהה�איה�ולש�תרפוכה�הירואיתהש
89.לאה�לש�תמאהמ

�,תיתימא�תורצנ�םינגמו�םימירחמ�ונימי�יקוח
�םיברה�וידיסח�ןיב�.ןטשה�ןחלופ�תא�םימדקמ�לבא
�תולגתהה�רפסב�הניג�עושיש�הלא�םיאצמנ�ןטשה�לש
�תסנכמ�םישנא�ןתונ�יננה”�:רמוא�אוה�םש�.�9,‘ג
�ודלונש�םירצונ[�‘ונחנא�םידוהי‘�:םירמואה�,ןטשה
�.םירקשמ�אלא�םה�ןיא�.םניאו�]99שדוקה�חורמ�שדחמ
�ועדיו�ךילגרל�ווחתשיו�ואובי�םהש�השעא�ינא�,האר
.“ךיתבהא�ינאש

��…אוה�יתימא�ידוהי
�,שדחמ�דלונש�ירצונ�אוה�ידוהי�,השדחה�תירבב
�.חישמה�ףוגב�,הלכב�רביא�,“השדחה�םילשורי”�רבח
�םיהולאב�ןימאמה�ינחור�ידוהי�אוה�יתימא�ירצונ
�אלש�םידוהי�001.םיהולא�תווצמ�יולימב�תאז�חיכומו
�םילשורימ�קלחכ�לבקתהל�ידכ�רצנתהל�םיבייח�ולצינ
�תבכרומ�השדחה�םילשורי�101.םיהולא�לש�השדחה
�םייוג�ןהו�םיינחור�םידוהי�ןה�,דבלב�םירצונמ
�רשא�םייוגו�םידוהי�םה�הלא�םגו�הלא�201.םיינחור
�רשא�החפשמה�,תורצנה�תחפשמ�תנומא�קיחל�וצמוא
�המצועה�ברו�לודגה�ידוהיה�,עושי�דמוע�השארב
�םירבא�ךופהנ�ונלוכ�301.םעפ-יא�ויח�רשא�הלא�לכמ
�חור�יאלמ�,םייתימא�םירצונ�היהנ�רשאכ�עושי�ףוגב
�להק�,םיינחור�םישנא�לש�השדח�המוא�ונא�.שדוקה
�דחא“ל�וכפה�רשא�,תומואה�לכמ�לודג�םינימאמ
�401.)�82,‘ג�םייטלגה�לא�תרגיאה(�“]עושי[�חישמב
�ינחור�רבח�,ירצונ�ינא”�:רמוא�דחא�לכ�םויה
�תוטשפב�ריהצמ�עושי�,םלוא�.“השדחה�םילשוריב
�,םירצונ�םכניא�,שדוקה�חורב�םיאלמ�םכניא�םאש
�,‘ג�תולגתהה(�“ןטשה�תסנכמ”�אלא�,םיינחור�םידוהי
�תאז�םעו�,וכרדב�וננודא�תא�םידבוע�םכניא�םאב�,)9
�םידוהי�,םירצונ�םתאש�םישנאל�רמול�םיכישממ
�.םיינחור

�תומב�ץופחא�םא�,הוהי�ינדא�םואנ�ינא-יח”�
�םישנא�לש�םתומב�גונעת�לכ�יל�ןיא[�עשרה
�םיהולא�חלש�וז�הביסמ�.)�11,ג“ל�לאקזחי(�“]םיעשר
�חור”�:רמא�עושי�501.םלועה�לא�דלומה�ונב�תא�קר
�הרושבה�תא[�רשבל�יתוא�חשמ�ןעי�,ילע�ינודא

�ארקל�ינחלש�,בל�ירבשנל�שובחל�ינחלש���…]םיינעל
�חלשל�,הוקת-חתפ�םירוויעלו�,רורד�םייובשל
�הרושבה(�“הוהיל�ןוצר�תנש�אורקל�,ישפוחל�םיצוצר
�החשמ�ףא�וז�םיהולא�חור�.)�91-81,‘ד�סקול�יפ-לע
�,תופוקתה�לכ�ךלהמב�חישמה�ידימלת�ברקמ�םיבר
�תאזל�ההז�םיהולא�חור�,ןכש�,ךכ�םה�םג�ושעיש�ידכ
�דחא�לכב�לועפלו�ןוכשל�תבייח�עושיב�הנכש�רשא
�ןגל�סנכיהל�רשפא�יא�601.םיהולאה�חילש�היהי�רשא
�תא�םיקמה�לש�וחור�םאו”�701.תרחא�ךרד�לכב�ןדעה
�םיקהש�אוה�יזא�,םכברקב�תנכוש�םיתמה�ןמ�עושי
�ןב�םכפוג�תא�םג�היחי�םיתמה�ןמ�חישמה�תא
�תרגיאה(�“םכברקב�תנכושה�וחור�ידי-לע�התומתה
801.)�11,‘ח�םיימורה�לא

�םינימאמה�תא�עישוהל�ןוכנל�םיהלא�האר”
�תרגיאה(�“תולכסל�תבשחנש�הזרכה�ידי-לע
�םיחינמ�ונא�901.)�12,‘א�םייתנירוקה�לא�הנושארה
�חור�ידי-לע�החישמל�הכזנש�ידכ�םימדוקה�ונייחל
�ונא�011.הרושבה�תא�ףיטהל�לכונש�ידכ�,םיהולא
�ייחו�אובל�דמועה�םיהולא�םעזש�ידכ�תאז�םישוע
�םירקיה�וניארוק�,םכמ�וכסחיי�,םוניהיגב�חצנה
111.םירחא�םיבר�םישנאמו

ךישממ�ינא�םיהולא�תא�יתארימ
�חתפמהש�יתעדי�,םינש�הנומשו�םישולש�ינפל
�דחאל�ךופהל�ךיא�הנבהל�חתפמה�,ידיב�אצמנ
�םיטרסהו�םיטילקתה�תיישעתש�םילודגה�םישנאה
�םיליבומה�דחא�יתייה�,קפס�אלל�,ינא�.הדועמ�התאר
�,םלוא�.םימר�תומוקמב�ינחורה�עשרה�ישנא�ןיב
�הקזח�הרוצב�ילע�הטלתשה�םיהולא�תארי�רשאכ
�טילקרפ�לש�ודרשמב�םיקסע�תשיגפ�ךלהמב�,רתויב
�אל�םלועמ�.יתוא�דיחפה�םיהולא�,סליה�ילרבבב
�םיהולא�211.אוהה�עגרל�דע�,םיהולא�םויקב�יתנמאה
�,ורדה�תא�תוארל�תורוויעה�תוינחורה�יניע�תא�חקפ
�תאו�ולש�היצנגילטניאה�,ולש�עדיה�,ותמכוח�תא

ודוה
 םיליבש ךרד לגנו‘גה הלעמב ליימ ירחא ליימ
 ליבשל ובשח ותוא והשמ וארו םיעלוסמו םישק
 רשאכ .ןטק ינוע רוזאל םתוא ליבוהל יושעה
 םישנא וליג םה ,תובר עסמ תועש ירחא ועיגה
 רוזאב םירקבמה םיהולא ישנא ואר אל םלועמש
 בהוא ,יח םיהולא לע םיפיטמו םהלש ינועה
 ןגמו םהילע חיגשמ ,םתוא בהוא רשא ,טלושו
 לעו הנומאה לע וזירכהש ירחא .תע לכב םהילע
 תא בירקה ובש ותומ ,חישמה תבהא ,הלואג
 םירשע ,וניאטחו םהיאטח רובע סג בלצ לע ומצע
 לגנו‘ג תייסנכו ,ולבטוהו ולצינ םכותמ דחאו
 !םיהולא תא וללה .הדסונ הנטק

 םיוונעו םילד עשי ירסח םישנא רכזה ,אנא
 הבהאל םיקוקז םה .ךיתוליפתב דימת הלא
 לופיטל ,הביחל םיקוקז םגו ונלש תירצונה
 םלוכ םה .שדחמ ואצמ ותוא ,לאה לש ןיינעלו
 םאה תפש ,וגולט תפשב שדוקה יבתכל םיקוקז
 חורב חתפתהלו םהב אורקל ולכויש ידכ ,םהלש
 ללגב םתוא תונקל םילוכי םניא םה .תמאבו
 תחא החורא קר םילשבמ םה .בחרה ינועה ףקיה
 םירצונכ .ברעב דואמ רחואמ תאז םגו ,םויב
 הדבכ תוירחא ונילע תצבור ,םייתימאו םינימאמ
 לכ ,םיהולא ירבד לש תמאה בלחב םתוא ןוזל
 אוה םאב ,קימעהל בייח הדובע לש הז גוס .תעה
 םיהולא רובע עפוש תומשנ ריצקל םורגל רומא
 םיימשב וניבאש םיללפתמ ונלוכ .ותליהת ןעמלו
 לעמו ,רתוי הברה דועו ךיכרצ לכ תא ךל קפסי
 !ןמא .םוי ידמ ,שדוקה חור לש הכרדהה תא ,לכל
ודוה .יפ.ייא ,הטפו‘גארמק                   .סא .יא

)4’מעמךשמה(
קרוי�וינ

,דבכנה�ומאלא�רמוכה
�ךרד�יתלביקש�,ךלש�תירצונה�תורפסה�ללגב
�.הבושתב�הרזחש�הירצונ�תעכ�ינא�,ילש�רבח
�ינא�הבש�הסבכמב�הרושבה�תא�ץיפהל�יתלחתה
�תא�הנוק�ינא�הבש�היפאמבו�,ידגב�תא�תסבכמ
�םיארוק�םישנא�ובש�ןיינעה�תא�האור�ינא�.ימחל
�ירפס�,ןופלטה�ךרד�,יתשקיב�רבעב�.לאה�רבד�תא
�תויחאל�םידחא�,םתוא�יתקליחו�תידרפסב�שדוק
�ינא�.הרבח�ינא�הב�היסנכב�יתיא�תופתתשמה
�תידרפסב�שדוק�ירפס�םירשע�דוע�תשקבמ
�לעו�תובידנה�לע�ךל�הדות�.תילגנאב�העבשו
�.ןופלטל�םינועש�םיבשחתמה�םישנאה
�,הדות
קרוי�וינ�,סניווק�,הקיימ‘ג���������������������.סא�.םא

�לע�ליטה�אוה�דבלב�תודחא�תוקד�ךשמב�311.ותמיא
�.תאז�יתחכש�אל�םלועלש�דע�,בר�הכ�דחפב�וארומ�תא

�יתוא�םיעינמה�םה�םיהולא�ינפמ�המיאהו�דחפה
�יברקב�שפחלו�ויתווצמ�תא�רומשל�,לכה�תושעל
�יל�םרג�הזל�ההז�דחפ�411.וחור�תכרדה�תא�םוי�ידמ
�םימדוקה�ייחמ�יתוקחרתה�לע�עגרל�טרחתהל�אלש
�םישולש�ינפל�יתגפסש�דחפה�.םלועב�יתייחש
�.םוי�ידמ�יתעושי�תא�רמשל�ךישממ�םינש�הנומשו
�םלוכש�המ�לכ�תודוא�לוכה�עדוי�םיהולאש�עדוי�ינא
�רתסנ�ארבנ�םוש�ןיא”�511.םויה�םישועו�םעפ-יא�ושע
�ונילע�וינפלש�ימ�יניעל�יולגו�ףושח�לכה�,ויניעמ
�אוה�.)�31,‘ד�םירבעה�לא�תרגיאה(�“ןובשחו�ןיד�תתל
�611.תוחורה�יהולאו�)�72,ב“ל�הימרי(�“רשב�לכ�יהלא”

�אוה�יח�,רמוא�םיהולאש�רבדה�,םיהולא�רבד�יכ”
�אלמ�,תולועפ�אלמ�,םישעמ�אלמ�,המצוע�אלמו
�ברחמ�רתוי�דח�אוה�םיהולא�רבד�.רתויב�ליעיו�,ץרמ
�תא�ןיבמו�קלחמ�,ףשוח�םיהולא�רבד�711.תויפיפ
�רוצי�ףא�ןיא�811.בלה�לש�תונוצרהו�תובשחמה
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�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
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�,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 ,04-73 ,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

�לש�הרדסב�ןושארה�דעצה�תא�תמייס�התע�הז
�דעצה�.העושיל�עיגהל�תנמ-לע�םיצוחנה�םידעצ�השימח
�ידמ�בלצה�תא�תחקלו�תוגונעתמ�ענמיהל�אוה�ינשה
�,ישיאה�ךנוצר�תא�תימהל�,רמולכ�,ףגתסהל�תנמ-לע�םוי
�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
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 .ברעב 03:6-ו םיירהצה רחא 03:1-ב ןושאר םויב ,ברעב 03:6-ב םוי ידמ
�,”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

רמוכהלש”חישמה”ירפסותורפסה
.תופשהבורבהגשהלםינתינומאלא

הליפת

)םדוקהדומעהמךשמה(

�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

!ונב�הפוצ�והשימ

  21 ,ד”כ עשוהי ,91-1 ,’י ,7-1 ,’ט ,82 ,’ח-62 ,’ז תומש ,9-1 ,’ז ,22-81 ,’ו תישארב 911
  31-21 ,’כ ,32 ,’ב תולגתהה ,01 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,5 ,’ד ,31 ,’ג ,’א םייתנירוקה 021
 ,ב”י יתמ ,72 ,’ה לאינד ,5 ,ח”מ ,01-9 ,ו”מ ,9 ,ב”מ היעשי ,41 ,ב”י תלהק 121
 ,82 ,’י יתמ 221  31-21 ,’כ תולגתהה ,21 ,ד”י םיימורה ,02-81 ,ו”ט ,73-63
 ,52-12 ,ב”כ ,’ב לאומש ,31-21 ,’י םירבד 421  21 ,’ט בויא 321  51 ,ז”ט תולגתהה
 יתמ ,3 ,ב”י לאינד ,31 ,ב”י תלהק ,8 ,ה”מ ,7 ,א”י םיליהת ,7 ,ו”ט ,’ב םימיה-ירבד
 םיימורה ,41 ,ו”ט ,12 ,ד”י ,62-52 ,א”י ןנחוי ,61 ,ז”ט סוקרמ ,71 ,ט”י ,34 ,ג”י ,22 ,’י
 ,8-7 ,’ד ,’ב סויתומיט ,51-41 ,’ב םייפיליפה ,01 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,11 ,1 ,’ח
  4-2 ,’ה ,’א סורטפ

 תולגתהה ,13-03 ,’י םירבעה ,63 ,’ג ןנחוי ,82 ,’י יתמ ,2 ,’א םוחנ ,9 ,ג”י ,61-21 ,’ה היעשי ,23-42 ,’א ילשמ ,22 ,’נ ,6 ,א”י ,81 ,’ט םיליהת ,81-41 ,5 ,ח”י בויא ,01-9 ,’ז םירבד 521
 ,’ו םיימורה ,6 ,ד”י ןנחוי ,32 ,’ט סקול ,41-31 ,’ז יתמ ,31 ,ב”י תלהק 721  8 ,א”כ ,01 ,’כ ,3-2 ,ט”י תולגתהה ,62 ,ז”ט סקול ,84-34 ,’ט סוקרמ ,01-8 ,ד”ל היעשי 621  11-9 ,ד”י
 םיחילשה 921  31-11 ,’ה ,52-42 ,’ב ,’א ןנחוי ,81-51 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,32-22 ,’ו םיימורה ,01 ,’י ,74 ,’ו ,52-42 ,’ה ,81-61 ,’ג ןנחוי 821  71-51 ,’ב ,’א ןנחוי ,2-1 ,ב”י ,1 ,’ח ,31-3
 ,’א םייסולוקה ,31 ,’ב ,7 ,’א םייספאה ,62-42 ,’ג םיימורה ,21 ,’ד םיחילשה 031  9 ,’א ,’א ןנחוי ,21-9 ,’ג ,’ב סורטפ ,7-6 ,’ד בקעי ,21-11 ,’ח םירבעה ,31-21 ,’י םיימורה ,81 ,ו”כ
 ,’ב םייתנירוקה ,8 ,ה”צ םיליהת 231  6-4 ,’ד םייטלגה ,41-01 ,2-1 ,’ח םיימורה ,7-5 ,’ג ןנחוי 131  9 ,’ה ,6-5 ,’א תולגתהה ,7 ,’א ,’א ןנחוי ,12-02 ,ג”י ,51-11 ,’ט םירבעה ,41-31
  02 ,’ג תולגתהה ,8 ,’ד בקעי ,2 ,’ו

�תכלממ�,םיגדה�תכלממ�,םיחמצה�תכלמממ
�תכלממ�,תומהבה�תכלממ�,רקבה�תכלממ�,תופועה
�םדאה�ינב�תכלמממ�רוצי�ףא�,911םיקרחהו�םילחוזה
�.ויניעמ�םירתסנה�,ץראבו�םיימשב�תוחורה�תכלממו
�ןגמ-ירסחו�םימוריע�,םייולגו�םיפושח�הלא�לכ
�תרגיאה(�ןובשחו�ןיד�תתל�ונילע�וינפלש�ימ�יניעל
�ונלוכ�לע�021.)תירוקמ�תינווי�,�31-21,‘ד�םירבעה�לא
�םיהולא�!ונילע�םיחיגשמש�ךכל�םיעדומ�תויהל
�עגר�לכב�ונתוא�עמושו�םוי�לכב�עגר�לכב�ונב�הפוצ
�שיש�,ךכל�םיעדומ�תויהל�ונילע�121.םוי�לכב
�תא�תולקבו�תוריהמב�ףולשל�חוכה�תא�םיהולאל
�,שונא�רוצי�לכ�ךותמ�םייחה�תא�,תישונאה�חורה
�לכ�םוניהיגל�ךילשהל�לגוסמ�אוה�.ןותנ�עגר�לכב
�ץופחיש�תע�לכב�,הבושתב�רזוח�וניאש�אטוח
�הל�רמאיו�הדיב�אחמי-יד�יתיא�אלו”�221.תאז�תושעל
�ול�רמול�וא�,ודיב�רוצעל�לכוי�אל�שיאו[�?תדבע�המ
321.)�23,‘ד�לאינד(�“]‘?השוע�התא�המ‘

�יתייה�,עושיב�יחה�םיהולא�תא�יתרכהש�ינפל
�דומעל�שיאל�חינה�אל�םלועלש�םדא�,חושק�רוחב
�הריעז�הלוקלומ�יתכפה�.תימשג�החלצהל�וכרדב
�המ�קוידב�התשע�,םיהולא�תארימ�,רשא�תדחופמו
�לע�םיהולאל�הדומ�ינא�.תושעל�יל�רמא�םיהולאש
�ימינפה�שיאהש�ינפל�,יתומ�ינפל�יל�הרק�רבדהש�ךכ
�.םיהולא�לש�טפשמה�סכ�ינפב�הבצייתה�,יחור�,ילש
�הז�דצב�םיהולא�תא�יתלביקש�,ךכ�לע�הדות�ריסא�ינא
�ינפב�בצייתאש�עדוי�ינא�וישכעש�ןוויכמ�,חצנה�לש
�טפשמה�סכ�ינפב�אלו�חישמה�לש�םימחרה�בשומ
�םיכלמ�,םכילא�רשאב�המ�לבא�421.םיהולא�לש
�םיגיהנמ�,םימחרה�ירסח�םכניהש�,תונידמ�ילשומו
�יקוחל�,םיהולא�רבדל�דוגינב�םיקסופ�רשא�םיינוליח
�םתא�,םיטפושה�םכילא�רשקב�המו�?םיהולא
�ישנא�םכיניבמ�הלא�ןיינעב�המו�?םיעבותה
�,שא�יציח�,רקש�תלומעת�םירויה�תרושקתה

�םישנאה�תובבל�לא�םיעשורמה�םכיציח�תא�םינווכמו
�המ�,הז�ןיינעבו�?םתונוהל�ידכ�,םלועה�לש�םימימתה
�תא�לביק�רשא�םלועב�םכיניבמ�דחא�לכ�ןיינעב
�תינטשהו�,תפלוסמה�,תיתלומעתה�,תירקשה�הסריגה
�םינפ�דימעהל�וא�םונל�םכתנווכב�םאה�?קוחל�םהלש
�,םיהולא�ירבד�ךותמ�םכתא�דמלמ�ינאש�םירבדהש
�םאה�?ידמ�רחואמ�היהי�רשא�דע�,תמא�םניא
�טפשמה�סכ�ינפב�ובצייתתש�דע�ןיתמהל�םכתנווכב
�דועב�םכל�געולו�םכל�קחוצ�ול�וניזאת�,םיהולא�לש
�םכתנווכב�םאה�521?םוניהיגל�םכתמשנ�תא�חלוש�אוה
�םיכלשומ�םכמצע�תא�וארתו�ועמשתש�דע�ןיתמהל
�,טלמיהל�תורשפא�ןיא�ונממ�םוקמה�,שאה�םגא�לא
�וברסת�םא�חצנה�תא�תולבל�םכילע�היהי�ובש�םוקמה
�תא�ועמשתו�וארת�םתא�?םכיאטח�לע�טרחתהל
�אל�,וניבת�ףוסבל�,רשא�םימחרל�םיחרוצ�םכמצע
�ךרוא�לכל�םלבקל�וחרצת�םא�וליפאו�םלועל�ואובי
�ירצונ�לכו�םיהולא�621.םימלוע�ימלועל�אוהש�,חצנה
�הרקי�ךכש�הצור�וניא�שדוקה�חורמ�דלונש�יתימא

�םאב�הרקי�ןכא�ךכ�,בוש�לבא�.רחא�םדא�לכל�וא�,םכל
�,ןדעה�ןגל�סנכיהל�הדיחיה�תיתימאה�ךרדל�וברסת
�721.בלצה�לש�ךרדה�,הרצהו�הרשיה�ךרדה�איהש

�ליעויש�ידכ�הזה�רסמה�תא�םכילא�חלש�םיהולא
�וא�ובושתש�וא�821.תיחצנה�םכתחוורל�,חצנל�םכל
�ידמ�השק�921.)�3,ג“י�סקול�יפ-לע�הרושבה(�וטרחתתש
�.המצוע�אלל�תונשיה�םהיכרד�תא�תונשל�םדא�ינבל
�אלל�םינשי�םילגרהמ�למגיהל�םישנאל�השק�,ןכ-ומכ
�םיאטוח�תויהל�קיספהל�רשפא-יא�.הלעמלמ�המצוע
�עושי�תאמ�השקבב�םכיאטחמ�ובושת�ןכ�םא�אלא
�רשפא-יאו�031,רקיה�ומדב�םכילעמ�םתוא�ףוטשל
�ותוא�דובעל�ךישמהלו�םיהולא�תא�דובעל�,לצניהל
�ןה�היח�עושיב�םיהולאה�חור�ןכ�םא�אלא�,ףוסה�דע
�:רמא�חישמה�עושי�131.םכתועצמאב�ןהו�םכברקב
�יפ-לע�הרושבה(�“רבד�תושעל�םילוכי�םכניא�ידעלב”
�ושקב�231.םכתלואג�תא�דוע�וחדת�לא�.)�5,ו“ט�ןנחוי
�,וישכע�,םכבלל�,םכחורל�סנכיהל�עושיב�םיהולא�תא
:הליפתה�תועצמאב
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