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 תא יתארקש ירחא ,2002 ילויב 02 םויב יעישומכ חישמה עושי תא
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 לש רואה תא יתיאר וישכעו ,םינש שולשו םירשעכ ךשמב תימלסומ
 עושי תא לבקל איה םיימשל הב תכלל הדיחיה ךרדהש ,םלועה
 עושיש הנימאמ ינא וישכע .ויתווצמ תא אלמלו ךעישומכ חישמה
 .יחה לאה ןב אוה חישמה

 שדוק יבתכ יל חלשתש הפידעמ ינאו ,שדוק יבתכ יל ןיא הז עגרב
 לוכי אלש דחא לכש תנעט ,יתארקש ךלש ןורפסב וא ןולעב .לכות םאב
 וזיא לבקלו ךילא בותכל קר ךירצ ,שדוק יבתכ תונקל ומצעל תושרהל
 הסנ זא ,חישמה וננודא לע רתוי אורקל הצור ינא .ךירצ אוהש תורפס
 ינא וישכע .םירחא םירפסו שדוקה יבתכמ דחא קתוע יל חולשל
 ינזואב וארק וזה היסנכה ךרד .הרקאב לפא’צ יטרביל תייסנכל תכלוה
.תובידנב ךתוא ךרבי םיהולאש .ךלש תורפסה תא
,תונמאנב ךלש
הנאג ,הרקא ,יאקוא ייסובא                                        .ייא .ייא
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 ,’ב ,13-62 ,’א תישארב 81  81-71 ,’א ,’א םייתנירוקה ,8 ,’א םיחילשה ,72-32 ,12-51 ,ד”י ןנחוי ,02-81 ,ח”כ יתמ 71  51-21 ,’י םיימורה ,13 ,ז”ט ,21-01 ,’ד ,12 ,’ב םיחילשה
 תישארב 91  41-31 ,’ב ,’א סויתומיט ,32-12 ,’א םייסולוקה ,22-51 ,’ב םייספאה ,12-81 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,22-02 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,23-91 ,31-1 ,’ב ,5-1 ,’א לאוי ,’ג ,52-7
 ,’ה םייספאה ,85-35 ,15-05 ,84 ,53-23 ,72 ,’ו ,41-01 ,’ד ןנחוי ,4 ,’ד יתמ ,9 ,ט”יק םיליהת ,3 ,’ח םירבד 22  9-8 ,’ב תישארב 12  71-61 ,7 ,’ב תישארב 02  91 ,’ב ,03-62 ,’א
 ,ג”י םיימורה ,61 ,’ח ,11-1 ,’ד יתמ ,92 ,ג”כ הימרי ,5 ,’ל ילשמ ,4 ,א”צ ,7 ,ח”כ ,31 ,’ה ,4 ,’ג םיליהת 52  6-1 ,’ג תישארב 42  22 ,’ג ,9 ,’ב תישארב 32  2 ,’ב ,’א סורטפ ,62-52
 היעשי ,2 ,ח”לק ,061 ,ט”יק ,5-4 ,ג”כ םיליהת 82  42-22 ,91-6 ,’ג ,71 ,’ב תישארב 72  11-3 ,’ד יתמ 62  31-21 ,’ד םירבעה ,71-01 ,’ו םייספאה ,7-4 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,41-21
 ,31 ,’ב ,’א םיקינולסתה ,6-5 ,’א םייסולוקה ,31 ,’א םייספאה ,7 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,21 ,’ד םיחילשה ,71 ,ז”י ,6 ,ד”י ,62-52 ,א”י ,81-61 ,’ג ןנחוי ,61 ,ז”ט סוקרמ ,6 ,ד”מ
  12-91 ,’א ,’ב סורטפ ,51 ,’ב ,’ב סויתומיט

�טנרטניאב�ומאלא�תייסנכ

 ,’א ןנחוי ,31 ,’ד םייפיליפה ,75 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,73 ,’ח םיימורה ,91 ,’י סקול 92
 ,63-43 ,’כ ,91 ,’י סקול ,7 ,’ו סוקרמ ,64 ,ה”כ יתמ ,5 ,א”כ םיליהת 03  4 ,’ה ,41-31 ,’ב
 ,’א םיקינולסתה ,75-45 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,41-5 ,’ו םיימורה ,42 ,’ה ,41 ,’ד ןנחוי
 ,’א ,’ב סורטפ ,81-01 ,’ו םייספאה ,42 ,61 ,’ה םייטלגה ,41-11 ,’ו םיימורה 13  01 ,’א
 ,61-4 ,’ו םיימורה ,5 ,ו”ט ,12-81 ,ד”י ןנחוי ,52-42 ,’ז יתמ 23  4 ,’ד ,9 ,’ג ,’א ןנחוי ,4-3
 ,81 ,’ב םירבעה ,11-7 ,’ג םייפיליפה ,02 ,’ב םייטלגה ,01  ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,31 ,’ח
 ,’ח םיימורה ,42-32 ,’ט סקול ,22-61 ,’י יתמ 33  02-81 ,’ה ,4 ,’ד ,’א ןנחוי ,12-02 ,ג”י
 43  81-71 ,’ד ,’ב סויתומיט ,7-6 ,’ב םייסולוקה ,81-61 ,’ה םייטלגה ,93-53 ,71-1
 ,13 ,ג”י סוקרמ ,61 ,’ח יתמ ,92 ,ג”כ הימרי ,11-01 ,ה”נ ,8 ,’מ היעשי ,2 ,ח”לק םיליהת
 53  3 ,א”י ,21-11 ,’ד םירבעה ,81-01 ,’ו םייספאה ,6 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,3 ,ו”ט ןנחוי
 ,61 ,’ב םייפיליפה ,71-11 ,’ו םייספאה ,23-13 ,’ח ןנחוי ,82 ,א”י סקול ,52-42 ,’ז יתמ
 ,’א םייתנירוקה ,32 ,ד”י סקול ,51 ,ז”ט סוקרמ ,91 ,’ד יתמ 63  71-51 ,’ג ,’ב סויתומיט
  3 ,’א סוטיט ,82-32 ,’א םייסולוקה ,11 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,12 ,71 ,’א
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 ךרובע םיללפתמ ונא .ךתמישמ לעו םירדהנה ךייח לע םיהולא תא םיללהמ ונא

 תורפס תא םיציפמ ונאשכ דואמ הבוט הנוהכ םיעצבמ ונא .תוימויה וניתוליפתב תועיבקב
 עושי חישמה וננודא רבד תא םילבקמ םיבר .תובוטה תושדחה תא םירשבמו ךלש הנומאה
 הרוצב םילהנתמ םירבדה .דבלב םיהולאל םיחבש .היסנכהמ קלח םישענו ישיאה םעישומכ
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 םיהולאה תדובע תא תושעל ךתוא חושמל ךישמי חישמה עושי וננודאש םישקבמ ונא
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 .הדובעל ירבחו יתליהק ,יתחפשמ
,עושיב הבר הבהאבו תונמאנב ךלש
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�תא�יתארקש�םויהמש�,וישכע�רבכ�ךל�חיטבהל
�יתביתכל�הביסה�וז�.יכרד�תא�יתנקית�רמאמה
�שדחמ�יתדלונש�ךל�עידוהל�ידכ�,וישכע
�.יתארקש�רדהנה�רמאמה�תועצמאב

�תא�חבשל�ידכ�,וז�תונמדזה�לצנל�ילע
�הנשי�םלועה�לכש�חיטבהל�םיבהלנה�ךיצמאמ
�היעב�יל�שי�לבא�.יהולאל�עשרמ�וכרד�תא
�,רמולכ�,הניינעב�ךתרזע�תא�שקבל�ינוצרבש
�םינדש�םירמאמ�המכ�יל�חלשתש�ינוצרב

הירגינ

חישמה
)1’מעמךשמה(

�אל�םלועמש�םדא�ידי-לע�חישמה�עושי�תפוקת
�ןתונ�,הבילצ�תועצמאב�הגירה�תרוצ�עמש�וא�האר
!הבילצ�ידי-לע�תוומ�לש�טרופמ�רואית

�םלועב�לבוקמ�הז�רומזמ�לש�יחישמה�עבטה
.םימכח�ידימלת�ידי-לע

�תמש�,חישמה�,והשימ�ראתמ�ב”כ�םיליהת
�קיתעה�בותכה�.רתויב�תורזומ�תוביסנב�,םויא�תוומ
�,ינופיקה�םיערמ�תדע�םיבלכ�ינובבס�יכ“�:רמוא
�וטיבי�המה�,יתומצע�לכ�רפסא�.ילגרו�ידי�יראכ
�התיה�אל�הבילצ�.)�81-71,ב”כ�םיליהת(�.”יב�וארי
�תריקד�,תאז�תורמלו�דוד�ןמזב�םידוהיה�ןיב�העודי
�,תיקלחה�הטשפהה�םע�דחיב�םיילגרהו�םיידיה
�:הבילצ�ןוויכל�םירומ�חטבל�,”יתומצע�לכ�רפסא“
�וטשפוהו�םהילגרו�םהידיב�קר�ורקדנ�םיבולצה
�רקש�חישמ�רחבי�םאה�.ואריי�םהירוסיש�תנמ-לע
�היטס�ץמש�ןיא�?המשגהל�הלא�םיקוספ�אקווד
�ותדלוה�ירואיתבש�םשכ�.הז�רומזמב�תמאה�ןמ
�,תודבועה�םולצת�אוה�קיתעה�ךמסימה�,ותורישו
.תמלשומ�הרוצב�תומייקתמה

ןורמק
תיתפרצמםגרותמ

,רקי רמוכ
 ךל תודוהל וננוצרב הז בתכמ תועצמאב

 ונישענ זאמ ונל תחלש רבכש תויחנהה לע
 רדהנ הרזע רוקמ הז היהש ןוויכמ ,םירצונ
 דחאל תודוהל ונילע .חישמב לודגל ונרובע
 ,סירכ םשב לאה תורשב םיבוהאה וניחאמ
 תא לבקל ונלחתהש ,וסנקרא תנידממ
 .ךלש תורפסה

 תדובעב םירנויסימ תויהל ונארקנ םויה
 שקיב םיהולאו דובעל ונלחתה .םיהולא
 תורפסה תא ץיפהלו םיקוושב דובעל ונתוא
 ,דובעל ונלחתהש תורמל .םלוכל תירצונה
 יד ונידיב ןיאש ןוויכמ הקספוה ונתדובע
 םיצור ונייהש ,רקי רמוכ ,הביסה וזו .תורפס
 :םיאבה תורפסה ירבדמ ףלא האמ לבקל
 .”ךכרד” ןכו ”העושיל םידעצה תשמח”
 לכותש המכ לבקל םיצור ונייה ,ןכ-ומכ
 םינכוסה” :םיאבה םירבדה תא ונל חולשל
 ,”רויפיפאה תודוס” ,”ןטש לש םייאשחה
 ינש” ,”םיהולאה תרשמ” ,”תושבי תומצע”
 רפסו ,סמיי’ג ךלמה ך”נת ,”םיהולא ידע
.”חישמה”

 התאש המ לע ,רמוכה ,ץק ןיאל ךל הדות
 תושעל ךישמתש המ לעו ונרובע השוע רבכ
 יאוולה ,רקיה ומאלא רמוכה .ונרובע
 לכ תא ןכו תובידנב ךתוא ךרבי םיהולאש
.ךתווצ ישנא
,זא דעו
ןורמק ,הדנואי                 .יא .ןאו .ייא .יט

�תועצמאבו�ךתועצמאב�,לכואש�ידכ�יכרד
�הרושבה�תאו�רואה�תא�תוארל�,ךלש�תורפסה
�ןודאלו�םיכלמה�ךלמל�ייח�תא�תתל�לכואש�ןכו
�הליבחה�תא�יתלביקש�דואמ�חמש�ינא�.םינודאה
�.לבקל�דואמ�האג�ינאש�םינולעה�םע�תחלשש
�םירפסה�תלגעב�קלח�יתמשו�,םתוא�יתצפה�רבכ
�.םתוא�אורקלו�תוארל�ולכוי�םישנאש�ידכ

�ףלא�ךל�תודוהל�ינוצרב�בוש�,ומאלא�חאה
�ינאש�תורפסהו�ךיתוכרב�,ךתרזע�לע�םימעפ
�”חישמה”�ךרפס�תא�ארוק�םג�ינא�.לבקמ
�התא�הבש�הלולצהו�הרורבה�ךרדהמ�לעפתמו
�םיהולא�.חישמה�אוה�עושיש�םלועל�הארמ
�ךנעמל�ללפתמ�ינא�.יל�םיצוחנ�םה�המכ�עדוי
�.ומויב�םוי�ידמ
.ךל�הדות
הנאיזיאול�,ליידקוא��������������������������.י‘ג�.לא

�תחא�ךרד�וז�,השעמל�.שדוקה�חורב�הלבטהב
�תומצע”�תא�יתארק�רשאכ�יל�העגנ�תמאבש
�,יל�חלשתש�הצור�יתייה�,ןכ-לע-רתי�.”תושבי
�”תושבי�תומצע”�לש�םיקתוע�המכ�,רשפא�םא
�ןיידע�םייחה�םישנאל�םתוא�קלחל�לכואש�ידכ
�םע�יל�רוזעתש�םג�ינוצרב�,ףוסבלו�.הלפאב
�תנבה�תא�קימעהל�יל�רוזעי�הז�.שדוקה�יבתכ
�םא�חמשא�,אנא�.ללודמ�וניאש�,םיהולא�רבד
�ךיתוליפתב�יתוא�רוכז�ןכו�,בויחב�הנעית�יתשקב
�.םיהולאל

�ךתוא�אצמי�הז�בתכמש�הווקמ�ינא�,בוש
�םויה�דואמ�חמש�ינא�.בוט�יתואירב�בצמב
�ינא�.חישמה�תא�יתלביקו�יבל�תלד�תא�יתחתפש
�לוכי�םדאש�רתויב�לודגה�חוורה�הזש�עדוי
�ךכ�,ירמוח�חוור�.הזה�םלועב�חיוורהל�םעפ-יא
�ירבד�לבא�,םימיה�ןמ�םויב�הלכתי�,ןיבמ�ינא
�לע�ךתוא�חבשמ�ינא�,בוש�.חצנל�וראשי�םיהולא
�םלועה�רובע�הרושבה�ירמוח�תספדהב�ךיצמאמ
�הלאמ�דחא�ינאש�לאל�הדותו�.שדחמ�דלווייש
�רשא�דעו�”תושבי�תומצע”מ�תלעות�וקיפהש
�תא�ךרבי�םיהולאו�ןתי�ימ�,ךממ�עמשא
.תודות�.תונוהכה�לכ�תאו�,ךתחפשמ
,תירצונ�הבהאב�ךלש
הירגינ�,ודא�תנידמ���������������������������.יא�.לא
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)3’מעמךשמה(

�.קוחמל�םילוכי�םניא�םיבוט�םישעמו�ןמז�רשא
�,םימתכ�וקחמי�אל�םיבוט�םישעמו�ןמזש�איה�הביסה
�בקע�ורצונ�הלא�יכ�,המשנב�םיטמק�וא�,יפוד�,םימגפ
�לע�05.אטח�ףוטשל�לוכי�עושי�לש�ומד�קר�94.אטח
�,םגפ�,םתכ�אלל�תויהל�וננודא�לש�ופוגב�םירבאה�לכ
�15.יפוד�וא�,טמק

�אירממה�סוטמ�ומכ�ונחומב�אבו�אצוי�ןטשה
�םיבשוח�םידחא�םישנא�.הפועת�הדשב�תחונו
�.ןיינעב�רבד�תושעל�םילוכי�ונניאש�םתושפיטב
�ותעד�תא�חיסהל�הסני�ןטשהו�,ללפתהל�הסני�םדא
�אוהש�והשמ�וא�,וחומל�הקיסומ�תרדחה�תועצמאב
�ןמ�תובשחמ�,השיגפ�,הבשחמ�,טרס�-�ויתודוא�חכש
�רבד�לכ�איבי�אוה�.דיתעה�לע�תובשחמ�וא�,רבעה
�םכל�םורגי�אוה�.םכתעד�תא�חיסהל�ותלוכיבש
�תורחא�םיכרד�ינוילימב�לעפי�וא�םימודר�שיגרהל
�וז�.הליפתב�םיהולא�לא�עיגהל�םכמ�עונמל�ידכ
�,חילשה�סולואפ�ונל�רמוא�הללגבש�הביסה
�ןנוגתהלו�שמחתהל�ונילעש�,שדוקה�חור�תועצמאב
�25.הזכ�עשר�דגנ

�,םינוכנ�םכל�רמוא�ינאש�הלא�םירבדש�עדוי�ינא
�,שדוח�רשע-הנומש�ןב�יתייה�רשאכש�ןוויכמ
�בונגל�תובשחמ�יב�סינכהו�ילע�תחנ�ןטשה�,קונית
�הנטק�תלוכמ�התיה�הנוכשב�.הבינגה�תודוא�רקשלו
�המוקב�ונרג�וב�,יתמוק-וד�תיב�דיל�אצמנש�תיבב
�ילותיחב�ןיידע�יתייה�.ירוזימ�,ןילפו‘גב�הינשה
�יל�ןתנ�אוה�.יבא�לש�תולודגה�תיבה�ילענ�תא�יתלענו
�עצמאב�.תלוכמהמ�םיינש�וא�רבד�איבהל�ידכ�רלוד
�אב�,תינוציחה�תלדל�ליבוהש�ךוראה�תוגרדמה�םרג
�ינמיה�ידיצב�ינחור�ודפרוט�ומכ�ןטשה�ילא
�רבד�לש�ימואתפה�עגמה�תשוחתמ�דואמ�יתלהבנו
�יב�רידחה�הזה�ערה�דשה�.תינחור�הניחבמ�ער�הכ
�הלע�אל�.הז�ןיינעב�ול�רקשלו�יבאמ�בונגל�הקושת
�ירחא�.יתישעש�דעצ�לכ�ירחא�בקע�יבאש�יתעד�לע
�טנס�םישימח�יתרתסה�תונחב�םירבדה�תא�יתינקש
�תוגרדמה�תיתחתב�תלצחמל�תחתמ�ףדוע�יתלביקש
�הפיא”�:לאש�יבא�.תיבב�ונלש�קלחל�וליבוהש
�יתוא�חקל�אוה�“?ףדוע�הזיא”�:יתינע�ינאו�“?ףדועה
�תיתחת�לא�הטמל�יתוא�ליבוה�,הנטקה�ידיב
�,הזה�ףדועה”�:רמאו�,תלצחמה�תא�םירה�,תוגרדמה
�.ןרקשלו�בנגל�םדקומ�ךכ-לכ�ליגב�יתכפה�ךכו�.“ינב
�תוטועפ�,תוקונית�לע�וליפא�,ונלוכ�לע�תחונ�ןטשה
�ןה�,ןפוא�ותואב�םלוכ�תא�ףקות�אוה�.הנגה�ירסח
�ונילע�,ךכ�םושמ�35.הירחאל�ןהו�םתעושי�ינפל
�45.םיהולא�רבדב�ןיטולחל�דייטצהלו�שמחתהל

�םיהולא�רבדב�ודייטצהו�ושמחתה�םיבר�םירצונ
�הפועתה�הדשל�ךפה�םחומ�55.המחלמהמ�ופייע�לבא
�ועציבו�ןטשל�םתושפיטב�ותייצ�םיבר�.ןטשה�לש
�ורשנ�םהש�דע�םיהולא�יניעב�בעתנ�הכ�אטח�,אטח
�דגנתהל�םיבייח�65.עושי�ידגנתמ�תויהל�וכפהו
�בשוחש�ימ�ןכל”�85.םיהולאל�תייצל�םיבייח�75.ןטשל
�תרגיאה(�“לופי�ןפ�רהזי�,הנתיא�ותדימע�יכ
.)�21,‘י�םייתנירוקה�לא�הנושארה

�ותוירחאו�ותדובעש�םלועל�חוכשל�ונילע�רוסא
�לש�תללוהמה�היסנכב�רבח�לכ�,ירצונ�םדא�לכ�לש
�המחול�םה�,עושי�לש�הדיתעה�הלכה�,םיהולא
�רבד�תועצמאב�ןטשה�תא�סיבה�עושי�,בוש�.תינחור
�רבד�אוהש�,עישומה�עושיב�אוה�וננוחצנ�95.םיהולא
�אוה�וננוחצנש�ךכל�ןווכתמ�ינא�תאזבו�06,םיהולא
�רבד�,ינחורה�קשנה�תועצמאב�ונתוננוגתהב
�המחלמל�ןנוכתהל�ונילע�.תויפיפה�ברח�,םיהולא
�16.םיהולא�רבד�יפ-לע�,קוחכ�םחליהל�ונילעו
�אל�הלא�תוינטש�,תואילחמ�,תוישפט�תובשחמ
�קשנב�בטיה�םיניירושמ�היהנ�רשאכ�.ונל�ולכוי
�םדא�ומכ�תוליעי�תורסח�הנייהת�ןה�,םיהולא
�ריינ�תוסיפ�.ןמרש�קנט�רבעל�ריינ�תסיפ�ךילשמה
�יפכמ�רתוי�ןמרש�קנטל�רודחל�תולוכי�וניא�תוריעז
�26.ואולמב�ןיירושמ�ירצונל�רודחל�לכוי�ןטשהש
�לכ�.ונרובע�ןוחצינ�לחנ�רבכ�,םיהולא�רבד�,עושי
�,הביסה�וז�36.ותנגהל�בצייתהל�אוה�תושעל�ונילעש
�קשנ�אולמ�תא�ושבל”�:רמוא�חילשה�סולואפש
�רבד�,םיהולא�לש�ןוירשה�לכ�אוהש[�םיהלאה
�דגנ�דומעל�ולכות�ןעמל�]46םיהולא�ברח�,םיהולא
�ונניא�,רמולכ[�םדו-רשב�םע�אל�יכ�;ןטשה�ילכנ
�אלא�,ונל�המחלמ�]םידליו�םישנ�,םירבגב�םיקבאנ
�,הזה�םלועה�תכשח�ילשומ�םע�,תוררשו�תוישר�םע
�תא�וחק�ןכ-לע�.םימשב�םיער�םיינחור�תוחכ�םע
�חור�,םיהולאה�ירבד�לכ�תא[�םיהולאה�קשנ�אולמ
�,ערה�םויב�דגנתהל�ולכות�ןעמל�,]םיהולאה
�”ודמע�]ןכ-לע[�.לכה�תא�םכתושע�רחאל�דומעלו
56.)�41-11,‘ו�םייספאה�לא�תרגיאה(

�רבדש�םעפ�לכב�םיהולא�רבד�תא�וליעפת�םא
�אוה�66.חרבי�ןטשהש�וארת�,םכרד�לע�דומעי�ינטש
�חורש�םיחוטב�תויהל�םכילע�,םלוא�76.םלעיי
�תא�,ןמשה�תקיצי�תא�םכל�תנתונה�איה�שדוקה
�אוהה�עגרב�ורמאתש�םילימה�יכו�,החישמה
�86.םכתועצמאב�,םיהולא�יפמ�תועיגמ

�אל�םלועמ�סולואפ�חילשה�,ךכ�בל�םתמש�םא
�תנגה�לע�בצייתהל�ונל�רמא�אוה�.ףוקתל�ונל�רמא

 ,51 ,’י םיימורה ,32-61 ,ד”י סקול 83  31 ,ט”י תולגתהה ,5-4 ,’ה ,32 ,’ב ,’א ןנחוי ,21-11 ,’ד םירבעה ,8-7 ,2 ,’ד ,’ב סויתומיט ,22-12 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,81-01 ,’ו ,93-73 ,’ח םיימורה ,6 ,ד”י ,03 ,’י ,41 ,1 ,’א ןנחוי ,8 ,’מ היעשי ,8-7 ,’ד בקעי ,72 ,’ד םייספאה 73
 ,31 ,’ה יתמ 14  41-7 ,’ג םייפיליפה ,41 ,8 ,ו”ט ,42-32 ,ד”י ןנחוי ,26 ,’ט סקול ,51 ,ז”ט סוקרמ ,22 ,’י ,31 ,’ה ,91 ,’ד יתמ 04  31-21 ,’א הדוהי ,9-6 ,ג”י סקול ,64-14 ,03-42 ,ה”כ ,12-91 ,א”כ ,32-61 ,’ז ,31 ,’ה ,01 ,’ג יתמ 93  3 ,’א סוטיט ,81-71 ,’א ,’א םייתנירוקה
 ,01-3 ,’ד יתמ 44  51-41 ,’כ תולגתהה ,82-42 ,ג”י סקול ,33-13 ,21-1 ,ה”כ ,31 ,ב”כ יתמ 34  6-5 ,ו”ט ןנחוי 24  11-9 ,’ג תולגתהה ,9 ,’א ,’ב ןנחוי ,21 ,’ה ,01 ,’ג ,92 ,6-3 ,’ב ,’א ןנחוי ,62-41 ,’ב בקעי ,61 ,’א סוטיט ,41 ,’ח םיימורה ,5 ,ו”ט ,71-51 ,ד”י ,23-13 ,’ח ןנחוי
 ,9-8 ,’ה ,’א סורטפ ,21-11 ,’ו םייספאה ,5-3 ,’י ,4 ,’ד ,11 ,’ב ,’ב םייתנירוקה ,3 ,’ה םיחילשה ,72 ,2 ,ג”י ןנחוי ,13 ,ב”כ סקול ,91 ,ג”י ,11-1 ,’ד יתמ ,1 ,’ג הירכז ,7-2 ,’ב ,21-6 ,’א בויא 54  81 ,’ה ,’א ןנחוי ,9-8 ,’ה ,’א סורטפ ,7 ,’ד בקעי ,81-11 ,’ו ,72 ,’ד םייספאה
 הימרי 94  22-91 ,’ב ,’ב סורטפ 84  51 ,’א סוטיט ,8 ,’ג ,’ב סויתומיט ,12 ,’א םייסולוקה ,3 ,א”י ,6-2 ,’י ,4-3 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,3 ,’ה םיחילשה ,02-81 ,11 ,ו”ט ,91 ,ג”י יתמ 74  21 ,01-9 ,ב”י תולגתהה ,13 ,ב”י ןנחוי ,54-34 ,ב”י יתמ 64  21 ,01-9 ,ב”י תולגתהה
 ,’ה ,5 ,’א תולגתהה ,7 ,’א ,’א ןנחוי ,91-81 ,’א ,’א סורטפ ,21 ,ג”י ,02-91 ,’י ,82-22 ,51-11 ,’ט םירבעה ,02 ,41 ,’א םייסולוקה ,61 ,31 ,’ב ,7 ,’א םייספאה ,9 ,’ה ,52-42 ,’ג םיימורה ,82 ,ו”כ יתמ 05  22 ,’ט ,8-4 ,’ו םירבעה ,9 ,’ד םייטלגה ,02-21 ,ג”ל לאקזחי ,22 ,’ב
 סורטפ ,4 ,’א בקעי ,12-02 ,ג”י םירבעה ,71-61 ,’ג ,’ב סויתומיט ,82 ,32-12 ,’א םייסולוקה ,51-21 ,’ג ,51 ,’ב םייפיליפה ,72-32 ,’ה ,31-11 ,’ד םייספאה ,11 ,ג”י ,’ב םייתנירוקה ,24-14 ,ג”י ,84 ,’ה יתמ ,3-1 ,ט”יק םיליהת ,16 ,’ח ,’א םיכלמ ,31 ,ח”י םירבד 15  41 ,’ז ,9
 ,31-21 ,’א םייסולוקה ,1 ,’ה ,5-3 ,’ד םייטלגה ,6-2 ,’י ,’ב םייתנירוקה ,12 ,41-1 ,’ח םיימורה 35  21 ,’ד םירבעה ,8 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,81-11 ,’ו םייספאה ,6-3 ,’י ,7-4 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,41-21 ,ג”י םיימורה 25  72 ,8-7 ,א”כ תולגתהה ,01-6 ,’ג ,’א ןנחוי ,61 ,’א ,’א
 םייטלגה ,93-53 ,’ח ,7-6 ,’ב םיימורה ,26 ,32 ,’ט סקול ,22 ,’י יתמ 55  21 ,’ד םירבעה ,8 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,81-11 ,’ו םייספאה ,6-3 ,’י ,7-4 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,41-21 ,ג”י םיימורה 45  81 ,’ה ,’א ןנחוי ,7 ,’ד בקעי ,61-51 ,’ד ,81-41 ,’ב םירבעה ,62 ,’ב ,’ב סויתומיט
 ,’ב ,’א ןנחוי ,31-21 ,’ג םירבעה ,21-3 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,21 ,ז”ט ןנחוי ,54-34 ,ב”י יתמ ,11 ,ו”כ ילשמ ,5 ,ה”כק ,72 ,ג”ע םיליהת ,22 ,’ח ארזע 65  52-42 ,’ב ,’א ןנחוי ,11 ,’ה בקעי ,11-9 ,1 ,’ד ,41-21 ,’ג םירבעה ,31 ,’ג ,’ב םיקינולסתה ,52-12 ,’א םייסולוקה ,9 ,’ו
 ,64-13 ,ה”כ יתמ ,61-41 ,ג”ל לאקזחי ,41-31 ,ב”י תלהק ,61 ,ט”י ,33-42 ,’א ילשמ ,4 ,2 ,ט”יק םיליהת 85  81 ,’ה ,’א ןנחוי ,9-8 ,’ה ,’א סורטפ ,7 ,’ד בקעי ,72 ,’ד םייספאה ,12 ,ב”י םיימורה ,71 ,ז”ט ,61 ,ד”י ,7 ,’ג ילשמ ,51 ,ד”ל םיליהת ,82 ,ח”כ בויא 75  91-81
 ,ט”י תולגתהה ,7 ,’ה ,3-1 ,’א ,’א ןנחוי ,41 ,3-1 ,’א ןנחוי 06  81-31 ,’א תולגתהה ,8 ,’ג ,’א ןנחוי ,8-7 ,’ב םירבעה ,51-31 ,’ב םייסולוקה ,11-9 ,’ב םייפיליפה ,32-81 ,’א םייספאה ,42 ,01 ,ד”י ןנחוי ,41-31 ,’ז לאינד 95  8-7 ,א”כ ,51-21 ,’כ תולגתהה ,61 ,ז”ט סוקרמ
 תולגתהה ,5-4 ,’ה ,4 ,’ד ,’א ןנחוי ,85-45 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,33 ,ז”ט ןנחוי ,02-71 ,ב”י יתמ 36  52-42 ,’ז יתמ 26  7 ,’ד בקעי ,21 ,’ו ,’א סויתומיט ,9-8 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,81-11 ,’ו ,72 ,’ד םייספאה ,6-3 ,’י ,’ב םייתנירוקה ,14 ,ו”כ יתמ ,13 ,ח”י םיליהת 16  31
 םיימורה ,41-31 ,ז”ט ,62 ,ד”י ןנחוי ,02-91 ,’י יתמ ,7-5 ,’ג ילשמ 86  7 ,’ד בקעי ,81-01 ,’ו ,72 ,’ד םייספאה ,61 ,’ח ,11-1 ,’ד יתמ 76 61 ,’ח ,11-1 ,’ד יתמ 66  9-8 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,81-11 ,’ו םייספאה 56  21 ,’ד םירבעה ,71 ,’ו םייספאה 46  41 ,ז”י ,12 ,’ג ,81-61 ,’א
  6-5 ,’ד םייסולוקה ,6-5 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,72-62 ,’ח
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)אבהדומעבךשמה(
  81-31 ,’א תולגתהה ,4 ,’ה ,’א ןנחוי ,11-8 ,’ב םייפיליפה ,32-81 ,’א םייספאה ,85-45 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,61-51 ,’א םיימורה ,12-81 ,ב”י יתמ ,41-9 ,’ז לאינד ,8 ,ה”כ היעשי 07  41-21 ,’א סוטיט 2 ,’ד ,’ב סויתומיט ,71 ,41-21 ,’א םייפיליפה ,61-51 ,’א םיימורה 96
 ,’א םייתנירוקה ,43-33 ,’ח ,12-41 ,21 ,9-6 ,’ה םיימורה ,71-41 ,’ג ןנחוי ,82 ,’כ יתמ ,21-01 ,8-4 ,ג”נ היעשי 27  21-11 ,ב”כ תולגתהה ,4 ,’ה ,52-42 ,’ב ,’א ןנחוי ,92-62 ,4-1 ,ב”י םירבעה ,52-12 ,’א םייסולוקה ,93-53 ,’ח ,7 ,’ב םיימורה ,41-8 ,ו”ט ,23-13 ,’ח ןנחוי 17
 םירבעה ,8-5 ,’ד ,’ב סויתומיט ,21 ,’ו ,’א סויתומיט ,22 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,81-01 ,’ו םייספאה ,6-3 ,’י ,’ב םייתנירוקה ,62 ,’ט ,’א םייתנירוקה 37  5-3 ,’א ,’א סורטפ ,01-4 ,’י םירבעה ,01 ,’א ,’א םיקינולסתה ,51-31 ,’ב םייסולוקה ,01-9 ,’א ,’ב םייתנירוקה ,22-02 ,ו”ט
 םיימורה ,8 ,’א םיחילשה ,13 ,’ח ןנחוי ,94 ,ד”כ ,02-91 ,’י ,1 ,’ט סקול ,1 ,’י יתמ 67  31-11 ,’ד םירבעה ,81-01 ,’ו םייספאה ,6-3 ,’י ,6 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,41-1 ,’ח םיימורה ,36 ,’ו ,42 ,’ד ןנחוי ,11-1 ,’ד יתמ 57  7 ,’ד בקעי ,61 ,’ח ,11-1 ,’ד יתמ 47  7 ,’ד בקעי ,31-11 ,’ד
  7 ,’א ,’ב סויתומיט ,5 ,’א ,’א םיקינולסתה ,91-81 ,’א םייספאה ,02 ,’ד ,’א םייתנירוקה ,41-1 ,’ח םיימורה ,13 ,’מ היעשי 77  82-52 ,’ב תולגתהה ,31-11 ,’ד םירבעה ,81-01 ,’ו ,5-3 ,’ג םייספאה ,6 ,’ד םייטלגה ,6-3 ,’י ,’ב םייתנירוקה ,5-4 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,41-1 ,’ח
 ,61 ,’א םייסולוקה 9 ,’ג םייספאה ,7 ,ה”מ היעשי ,’א תישארב 28  13 ,5 ,’א תישארב 18  ’א תישארב 08  8 ,5 ,’א םיחילשה ,33 ,’א ןנחוי ,8 ,’א סוקרמ ,11 ,’ג יתמ 97  41 ,21 ,8-7 ,’ב ,’א ןנחוי ,22 ,’ב ,’ב סויתומיט ,7 ,ח”כ ,52-42 ,61-51 ,ג”כ ,71 ,’ח ,01-1 ,’ג ילשמ 87
 ,7-4 ,’ד ,02 ,’ב םייטלגה ,32 ,’ז ,’א םייתנירוקה ,82 ,’כ םיחילשה ,71-61 ,’ג ןנחוי ,82 ,’כ יתמ 68  52-12 ,’ב תישארב 58  4 ,’ד ,41-31 ,’ב ,’א ןנחוי ,23-52 ,11-1 ,’ב לאוי 48  22-12 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,2 ,’ה ,’ג ,52-91 ,71-51 ,’ב ,03-72 ,’א תישארב 38  11 ,’ד תולגתהה
 ,ב”י לאינד ,5 ,א”כ םיליהת 98  31-3 ,א”י תולגתהה ,81 ,4 ,’ה ,4 ,’ד ,9 ,’ג ,41-31 ,’ב ,’א ןנחוי ,81-71 ,’ב םיחילשה ,11-1 ,’ב לאוי ,21 ,ח”נ היעשי 88  81 ,’א תולגתהה 8 ,’ג ,’א ןנחוי ,22-81 ,’ג ,’א סורטפ 78  71 ,ב”כ ,72-9 ,א”כ תולגתהה ,23-22 ,2 ,’ה ,7 ,’א םייספאה
 ,21 ,8 ,3 ,’ה יתמ 19  11-7 ,’ח תולגתהה ,21-01 ,’ג ,’ב סורטפ 09  41-01 ,’ג ,’ב סורטפ ,81-41 ,’ב םירבעה ,01 ,’א ,’א םיקינולסתה ,75-45 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,41-5 ,’ו םיימורה ,74 ,04 ,72 ,’ו ,42 ,’ה ,41 ,’ד ןנחוי ,63-43 ,’כ ,91 ,’י סקול ,7 ,’ו סוקרמ ,64 ,ה”כ יתמ ,2
 תולגתהה ,4 ,’ד ,’א ןנחוי ,93-73 ,’ח םיימורה ,74-83 ,12-71 ,5-1 ,’ב ,41-31 ,8 ,’א םיחילשה ,02-91 ,’י סקול ,7 ,’ו סוקרמ 29  7-1 ,א”כ ,2 ,ו”ט ,71-41 ,’ז תולגתהה ,71-61 ,’ד ,’א םיקינולסתה ,4 ,’ג םייסולוקה ,64 ,04-23 ,32-41 ,ה”כ ,12 ,ט”י ,34 ,03 ,ג”י ,11 ,’ח ,02 ,’ו
 םיימורה ,72-32 ,12-51 ,ד”י ןנחוי 59  84-64 ,’י ,31-21 ,’ח ,93 ,’ב םיחילשה ,5-3 ,’ג ,33 ,’א ןנחוי ,61 ,’ג סקול ,61-51 ,ז”ט סוקרמ ,02-81 ,ח”כ יתמ 49  4 ,’ד ,’א ןנחוי ,73 ,’ח םיימורה ,81-71 ,5-1 ,’ב ,8 ,’א םיחילשה ,62 ,32 ,02-51 ,ד”י ןנחוי 94 ,ד”כ סקול 39  62-52 ,’ב
 ,32 ,02-51 ,ד”י ןנחוי ,94-54 ,ד”כ ,21-11 ,ב”י סקול ,51 ,ז”ט סוקרמ ,62 ,’א תישארב 69  1 ,ב”י לאינד ’א59  4 ,’ד ,92-72 ,52-42 ,02 ,41-31 ,’ב ,’א ןנחוי ,41 ,’א ,’ב סויתומיט ,01-9 ,’ב םייסולוקה ,12-61 ,’ג םייספאה ,02 ,’ב םייטלגה ,01 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,73 ,’ח
 ןנחוי ,91 ,’י סקול ,15-13 ,4-3 ,ח”י םיליהת ,42-3 ,’כ ,61-21 ,ד”י ,’ב םימיה–ירבד ,41-31 ,ד”י תומש 79  3 ,א”כ תולגתהה ,92-72 ,’א םייסולוקה ,31 ,’ב םייפיליפה ,02 ,’ב םייטלגה ,12-71 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,01 ,ו”ט ,9 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,62 ,32-12 ,ז”י ,41-7 ,ז”ט ,62
 ,72 ,ו”ל לאקזחי 99  1 ,’ד ,61 ,’ג יתמ ’א89  31-21 ,7 ,’ד ,’א סורטפ ,9-8 ,’ה בקעי ,5 ,ג”י םירבעה ,41 ,’א ,’ב סויתומיט ,31-21 ,’ב םייפיליפה ,81-01 ,’ו םייספאה ,73-53 ,13 ,’ח םיימורה ,02-71 ,’ב םיחילשה ,52-42 ,’ז יתמ ,4-1 ,ב”י לאינד ,13 ,’מ היעשי 89  4 ,’ד ,’א
 םיליהת 101  41-31 ,’ה ,21 ,’ד םירבעה ,71-41 ,’ג ,51 ,’ב ,’ב סויתומיט ,11-9 ,’א םייסולוקה ,81-11 ,’ו םייספאה 001  21 ,’ה ,’א ןנחוי ,92-72 ,’א םייסולוקה ,31 ,’ד םייפיליפה ,12-61 ,’ג םייספאה ,41-1 ,’ח םיימורה ,8 ,’א םיחילשה ,8-7 ,5 ,ו”ט ןנחוי ,94 ,ד”כ סקול
  91 ,’א ,’ב סורטפ ,32 ,’א ,’א סורטפ ,12 ,’א בקעי ,71 ,ז”ט ,3 ,ו”ט ,36 ,’ו ,62-42 ,’ה ןנחוי ,61 ,’ח יתמ ,92 ,ג”כ הימרי ,11-01 ,ה”נ היעשי ,14 ,9 ,ט”יק
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�אל�עושי�םא�17.ןגה�רבכ�עושי�םהילע�םירבד�םתוא
�27.לצניהל�חילצמ�היה�אל�שיא�,חילצמ�היה
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�47.חרוב�ןטשה�,הנומאה�תנגהל�בצייתמ�ירצונ�רשאכ
�והשלכ�קשנב�שמתשהל�םיאשר�ונניא�,ןכ-ומכ
�ומכ�קוידב�,םיהולא�חור�,םיהולא�רבד�דבלמ
�ילככ�םיהולא�רבדב�שמתשה�רשאכ�השע�עושיש
�,ונתוא�דמיל�עושי�57.יותיפה�רהב�ןטשה�דגנכ�קשנ
�שיאלו�,המצועה�תאצמנ�ןכיה�,שדוקה�יבתכב
�םיאלמה�וניניבמ�הלא�דבלמ�,וזכ�המצוע�ןיא�םלועב
�רשא�חוכה�תודוא�ונל�רפסמ�עושי�67.םיהולא�חורב
�םילימב�,םחל�אוה�וב�חוכה�,וב�קבאינש�ונוצרב
�תא�שרגמ�ינא�םיהולא�חור�ידי-לע�םא�ךא”�:הלאה
�“םיהולאה�תוכלמ�םכילא�העיגה�זא�יכ�,םידשה
�:רבדה�שוריפ�.)�82,ב“י�יתמ�יפ-לע�הרושבה(
�טלתשה�רבכ�,םכילא�עיגה�רבכ�םיהולאה�ןוטלש”
�הרושבה(�”!םכתעידי�אלל�םכתא�ףחס�,םכילע
�לבקל�םכילע�.)תירוקמ�תינווי�,�82,ב“י�יתמ�יפ-לע
�הז�היהי�אל�וידעלב�,ןכש�,םכתומ�ינפל�הז�חוכ
�ולכות�אלו�ןטשה�תא�סיבהל�םכרובע�ירשפא
77.םיימשה�תוכלמל�סנכיהל

�ידיב�םכירוענ�תא�ודיקפה�,םיריעצה�,םתאו
�םכילע�לוחתש�ידכ�,תויוטשב�םוקמב�םיהולא
�87.ויניעב�דואמ�םיפדעומ�ויהתו�םיהולא�תכרב
�רשא�דע�ךיתורוחב�ימיב�ךיארוב-תא�רוכזו”
�רמאת�רשא�םינש�ועיגהו�הערה�ימי�ואובי-אל
�ולבקת�,ןכ-ומכ�.)�1,ב“י�תלהוק(�”ץפח�םהב�יל-ןיא
�רשא�97,המוצעה�שדוקה�חור�,םיהלאה�חוכ�תא
�הנומאה�תנגה�לע�דומעל�חוכה�תא�םכל�הקינעמ
.יתימאה�ברחה�אוהש�,םיהולא�רבד�תועצמאב

�םכל�רמוא�ינא�?םיהולא�ירבד�םיקזח�המכ�דע
�רמול�וילע�היהש�לכ�.םיהולא�ירבד�םיקזח�המכ�דע
�יהת”�:רמא�אוה�.היה�הצר�רשא�לכו�,“יהיו”�:היה
�,םיהולא�ירבד�יפ-לע�,םוי�לכו�08,“המלש�האירב
�הרשע-םיתשו�םוי�תועש�הרשע-םיתש�ןב�אוה

�התשענ�האירבהש�,רבדה�שוריפ�.הליל�תועש
�השחרתה�וז�האירב�.רביד�םיהולאש�ךכ�ידי-לע
�אלו�,תועש�עבראו�םירשע�ינב�םימי�השיש�ךשמב
�יאיבנ�םכל�םירמואש�ומכ�,הנש�םיפלא�תשש
�וטושפ�‘תישארב‘�רפס�ךותמ�הז�עטק�.רקשה
�ירבד�תמצוע�העיגמ�ךכ-ידכ-דע�18.ועמשמכ
�וליפא�,םיהולא�רבדב�םינימאמ�םכניה�םא�.םיהולא
�לדרחה�ריגרגכ”�הנטק�,הנומא�לש�הנטק�תומכב
�םושו�,זוזי�אוה�-�‘םשל�הפמ�זוז‘�הזה�רהל�ורמאתו
.)�02,ז“י�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�“םכמ�רצבי�אל�רבד

�28.םיהולאל�ךייש�לכהו�,לכה�רצי�םיהולא
�המרמבו�שחכב�ןטשה�לזג�,םירקש�תרזעב�,וכרדכ
�הוחמו�םדאמ�וב�רשא�לכו�םלועה�לע�ןוטלשה�תא
�םע�הרישי�תרושקתו�תודחאמ�םתוא�קשעו
�ינפל�,ןכלו�אטחי�םדאהש�עדי�םיהולא�38.םיהולא
�,תויצ-יא�ידי-לע�לשכ�םדאש�ינפל�,םלועה�תאירב
�בישה�וז�ךרדב�.העושיה�תינכות�תא�םיהולא�דסי
�ןטשהש�המ�תא�)עושי(�םדאה�ךרד�,ומצעל�םיהולא
�םיהולא�תאמ�,ןידכ�אלש�,יקוח-יתלב�ןפואב�לזג
�58.ותלכל�הכפהו�םדאהמ�הארבנ�הווח�48.םדאהו
�חישמה�עושי�68.ותלכ�איהו�עושימ�הארבנ�היסנכה
�,היסנכה�78.ותכלממ�תא�דימשהו�ןטשה�תא�חצינ
�תחא�לכב�ול�תעייסמ�,חישמה�עושי�לש�ותלכ
�ינב�ברקב�ןה�,לעופו�ןכוש�עושי�רשאכ�תופוקתהמ
�ידכ�,םהירבאמ�דחא�לכ�תועצמאב�ןהו�שונאה
�רשאכ�88.ןטשה�לע�ונוחצנ�תא�רמשלו�ךישמהל
�לכ�תועצמאב�ןהו�ונברקב�ןה�לעופו�ןכוש�עושי
�,ותייסנכ�לש�םינמאנהו�םיברה�םירבאהמ�דחא
�,םכותב�-�לגוסמ�אוה�,דיתעל�ותלכ�,ופוג
�תנגהל�בצייתהלו�ךישמהל�-�םמעו�םתועצמאב
�ותיא�דחי�,ותלכש�ידכ�,ןטשה�ינפ-לע�ונוחצנ
�,אטחה�ינפ-לע�ךשמתמ�ןוחצנ�רמשל�לכות�,םברקב
�98.רבקהו�,םוניהיגה�,תוומה�,רשבה�,םלועה�,ןטשה
�תוכלמ�אוה�ינחורה�ונמלוע�09.ףרשי�הז�םלוע
19.תיחצנ�איהו�םיימש

�,ופוג�,ותייסנכ�ירבא�ךותב�ןכוש�עושי�רשאכ
�יתמ�יפ-לע�הרושבה(�“םיימש�תוכלמ�העיגה�יכ”
�חישמה�ןוחצנ�תא�םינמאנ�םירצונ�ורמיש�.)�71,‘ד
�,תוומה�,רשבה�,םלועה�,אטחה�,ןטשה�ינפ-לע
�עושי�רשאכ�תועובשה�גח�זאמ�,רבקהו�םוניהיגה
�וינימאמ�ךות�לא�שדוקה�חור�ךרדב�ויבא�םע�ךפשנ
29.םינושארה

�לש�וחוכ�תא�,םחנמה�תא�חלשיש�חיטבה�עושי
�תא�רומשי�רשא�ירצונ�לכ�ךות�לא�,םיהולא

�לכ�ינפ-לע�הטילשו�חוכ�ול�קינעיו�,ויתווצמ
�,םינימאמהמ�דחא�לכ�39.ליעל�ורכזנש�םירבדה
�חור�םע�הליבט�רובעל�לגוסמ�,םינמזה�לכ�ךרואל
�תא�םלועל�בוזעי�אל�לוכי-לכה�םיהולא�49.שדוקה
�59.םברקב�םינכושה�,וייח�,וחוכ�אלל�םירקיה�וידלי
�דחוימב�,חוכ�אלל�םיהולא�ונתוא�בוזעי�עודמ
�רתויב�םיעשורמה�םימיה�,הלא�םינורחא�םימיב
�ינבב�ןוכשל�איה�תטלחומה�ותנווכ�‘א59?םינמזה�לכב
�תא�תושעל�,ותומדבו�ומלצב�רצי�םתוא�,םדא
�ןווכתמ�וניא�אוה�69.תורודה�לכ�ךרואל�ויתווצמ
�אל�אוה�,בוש�79.םיסבומ�תויהל�ופוג�ירבאל�חינהל
�רתויב�העורגה�הפוקתב�וידלי�תא�םלועל�בוזעי
�רפסב�רמאנ�עודמ�89.םהב�היהי�וחוכש�ילבמ
�ינא�,ץק�דע�ישעמ�תא�רמושו�חצנמה”�תולגתהה
�טבשב�םתוא�העריו�.םייוגה�לע�תוכמס�ול�ןתא
�יתלביק�ינא�םגש�םשכ�,וצפני�סרח�ילככ�,לזרב
�ךיאו�)�82-62,‘ב�תולגתהה�רפס(�“יבא�תאמ�תוכמס
�שדוקה�חורב�ונלבטנ�אל�םא�וחוכ�תא�לבקל�לכונ
�‘א89?ונעשונש�ירחא�,םיחילשה�לכו�וננודא�ומכ
�ישעמ(�“שדוקה�חור�םכילע�אובב�חוכ�ולבקת�לבא”
�תנגהל�בצייתהל�םילוכי�ונניא�.)�8,‘א�םיחילשה
�ונניאו�,ונברקב�ןוכשי�וננודאש�ילבמ�הנומאה
�,הובגמ�חוכה�תא�,םיהולא�תחטבה�תא�לבקל�םילוכי
�ונניא�99.ונברקב�ןוכשי�אוה�ןכ�םא�אלא�,שדוקה�חור
�ליבטמש�ילבמ�םיהולא�תדובע�לכ�תושעל�םילוכי
�ידעלב”�:עושי�רמא�.ונברקב�ןוכשי�שדוקה�חור
�וא�יהולא�רבד�םוש[�רבד�תושעל�םילוכי�םכניא
.)�5,ו“ט�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(�“]ינחור

�ךיא�םיעדוי�םתאו�תאז�םתדמלש�עגרמ
�ידכ�-�םכלש�היהת�ברח�התוא�,הב�שמתשהל
�דמוע�הז�חוכ�001.ער�רבד�לכ�דגנ�הב�שמתשהל
�אוה�םג�השעי�יב�ןימאמה”�:עושי�רמא�.םכתושרל
�השעי�הלאמ�םילודגו�;השוע�ינאש�םישעמה�תא
�םידימלת�ויהי�םלועב�םוקמ�לכבש�ןוויכמ[
�)�21,ד“י�ןנחוי�יפ-לע�הרושבה(�“]עושיב�םיאלמ
�הפטהל�חוכה�,שדוקה�חורמ�שדחמ�םתדלונ�םא
�שי�,ףיטהל�םידמול�םתא�דועבו�םכב�םייק�רבכ
�ולכות�םתוא�,םינולעו�שדוקה�יבתכ�ירפס�םכידיב
�ןיב�.לאגיהל�ולכוי�םה�םגש�ידכ�םירחאל�ץיפהל
�םישנאו�םכירבח�,םכתחפשמ�ינב�םילולכ�הלא
�אל�םלועל�יכ�בושחל�םייושע�םתאש�םירחא
�האירק�תועצמאב�עשוויהל�םילוכי�םלוכ�.ולאגיי
�האב�הנומאה”�101.םיהולא�ירבדל�הבשקהו
�“םיהולא�רבד�תזרכהב�-�העימשהו�העימשב
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�.העושיל�עיגהל�תנמ-לע�םיצוחנה�םידעצ�השימח
�תא�תחקלו�תוגונעתמ�ענמיהל�אוה�ינשה�דעצה
�תימהל�,רמולכ�,ףגתסהל�תנמ-לע�םוי�ידמ�בלצה
�תאו�,ךלש�ישפנה�ינאה�תא�,ישיאה�ךנוצר�תא
�לבטיהל�םיבייח�הלא�לכ�.ויתוואת�לכ�לע�םלועה
�.חישמה�לש�ותומ�ךותב

�םייחהמ�ךתייחת�אוה�ישילשה�דעצה
�אטח-ילוטנ�םייחל�ןושארה�םדאה�לש�םיינטשה
�םיימשל�ךתיילע�אוה�יעיברה�דעצה�.חישמה�לש
�ינפ-לע�םיהולא�רובע�לושמל�תוכמס�תדמעל

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

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

)םדוקהדומעהמךשמה(

�ונב�אוה�חישמה�עושי�יכ�ןימאמ�ינא�1.יכונא�אטוח�יכ�,יתמשנ�לע�םחר�,יהולא�,ינודא

�לכ�לע�הרפכ�םשל�רקיה�ומד�תא�ריגהו�בלצה�לע�תמ�אוה�יכ�ןימאמ�ינא�2.יחה�לאה�לש

�בשוי�וניהשו�4שדוקה�חור�חוכב�םיתמה�ןמ�עושי�תא�םיקה�םיהולאש�ןימאמ�ינא�3.יאטח

�ירעש�תא�חתופ�ינא�5.וז�יתליפתלו�יאטח�לע�יתודוותהל�בישקמו�הז�עגרב�םיהולא�ןימיל

�,רקיה�ךמדב�םימהוזמה�יאטח�לכ�תא�אנ�ץחר�6.עושי�ינודא�,יבל�ךות�לא�ךתוא�ןימזמו�יבל

�יל�חלסת�התא�,עושי�ינודא�,יל�ברסת�אל�התא�7.אתלגלוגב�בלצה�לע�ימוקמב�תרגיה�רשא

�ךרבדב�8.ךכ�בותכ�,שדוקה�יבתכ�,ךרבדב�יכ�תאז�עדוי�ינא�.יתמשנ�תא�לאגתו�יאטח�לע

�תינעש�עדוי�ינאו�,יתוא�תעמשש�עדוי�ינא�ןכל�9.יתוא�ללוכ�הזו�-�שיאל�ברסת�אל�יכ�רמאנ

�תא�ךל�חיכואו�יתמשנ�תלואג�לע�,עושי�ינודא�,ךל�הדומ�ינאו�.יתלאגנש�עדוי�ינאו�01,יל

 11.דוע�אטחא�אלו�ךיתווצמ�יולימב�יתדות
 ,'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
 ,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 ,7 ,'א ,'א ןנחוי ,52
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