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והיעשי  

ד"סב  

 קרפה הנבמ

 :םִָלָׁשּוריִו הָדּוהְי לַע ץֹומָא ןֶּב ּוהָיְעַׁשְי הָזָח רֶׁשֲא רָבָּדַה )א(

 בצמה( םימיה תירחא ןוזח

 )יוארה

ּיַה תיִרֲחַאְּב הָיָהְו )ב(  ּורֲהָנְו תֹועָבְּגִמ אָּׂשִנְו םיִרָהֶה ׁשאֹרְּב 'ה תיֵּב רַה הֶיְהִי ןֹוכָנ םיִמָ

 יֵֹהלֱא תיֵּב לֶא 'ה רַה לֶא הֶלֲעַנְו ּוכְל ּורְמָאְו םיִּבַר םיִּמַע ּוכְלָהְו )ג( :םִיֹוּגַה לָּכ ויָלֵא

 :םִָלָׁשּוריִמ 'ה רַבְדּו הָרֹות אֵצֵּת ןֹּויִּצִמ יִּכ ויָתֹחְרֹאְּב הָכְלֵנְו ויָכָרְּדִמ ּונֵרֹיְו בֹקֲעַי

 םֶהיֵתֹותיִנֲחַו םיִּתִאְל םָתֹובְרַח ּותְּתִכְו םיִּבַר םיִּמַעְל ַחיִכֹוהְו םִיֹוּגַה ןיֵּב טַפָׁשְו )ד(

  פ :הָמָחְלִמ דֹוע ּודְמְלִי ֹאלְו בֶרֶח יֹוּג לֶא יֹוג אָּׂשִי ֹאל תֹורֵמְזַמְל

 היתואצותו הוואגה לע החכות

 )יחכונה בצמה(

 :'ה רֹואְּב הָכְלֵנְו ּוכְל בֹקֲעַי תיֵּב )ה(

 םיִרְכָנ יֵדְלַיְבּו םיִּתְׁשִלְּפַּכ םיִנְנֹעְו םֶדֶּקִמ ּואְלָמ יִּכ בֹקֲעַי תיֵּב ָךְּמַע הָּתְׁשַטָנ יִּכ )ו(

 ןיֵאְו םיִסּוס ֹוצְרַא אֵלָּמִּתַו ויָתֹרְצֹאְל הֶצֵק ןיֵאְו בָהָזְו ףֶסֶּכ ֹוצְרַא אֵלָּמִּתַו )ז( :ּוקיִּפְׂשַי

 ּוׂשָע רֶׁשֲאַל ּווֲחַּתְׁשִי ויָדָי הֵׂשֲעַמְל םיִליִלֱא ֹוצְרַא אֵלָּמִּתַו )ח( :ויָתֹבְּכְרַמְל הֶצֵק

 :ויָתֹעְּבְצֶא

 תוואג רסות וב - 'ה םוי

 םדאה

 יחכונה בצמהמ יונישה(

 )יוארה בצמל

ּיַו )ט( ּיַו םָדָא חַּׁשִ  'ה דַחַּפ יֵנְּפִמ רָפָעֶּב ןֵמָּטִהְו רּוּצַב אֹוּב )י( :םֶהָל אָּׂשִּת לַאְו ׁשיִא לַּפְׁשִ

 :אּוהַה םֹּויַּב ֹוּדַבְל 'ה בַּגְׂשִנְו םיִׁשָנֲא םּור חַׁשְו לֵפָׁש םָדָא תּוהְבַּג יֵניֵע )אי( :ֹונֹאְּג רַדֲהֵמּו

 ס

 ןֹונָבְּלַה יֵזְרַא לָּכ לַעְו )גי( :לֵפָׁשְו אָּׂשִנ לָּכ לַעְו םָרָו הֶאֵּג לָּכ לַע תֹואָבְצ 'הַל םֹוי יִּכ )בי( 

 תֹועָבְּגַה לָּכ לַעְו םיִמָרָה םיִרָהֶה לָּכ לַעְו )די( :ןָׁשָּבַה יֵנֹוּלַא לָּכ לַעְו םיִאָּׂשִּנַהְו םיִמָרָה

 ׁשיִׁשְרַּת תֹּויִנֳא לָּכ לַעְו )זט( :הָרּוצְב הָמֹוח לָּכ לַעְו ַּהֹבָּג לָּדְגִמ לָּכ לַעְו )וט( :תֹואָּׂשִּנַה

 ֹוּדַבְל 'ה בַּגְׂשִנְו םיִׁשָנֲא םּור לֵפָׁשְו םָדָאָה תּוהְבַּג חַׁשְו )זי( :הָּדְמֶחַה תֹּויִכְׂש לָּכ לַעְו

 :ֹףלֲחַי ליִלָּכ םיִליִלֱאָהְו )חי( :אּוהַה םֹּויַּב

 ץֹרֲעַל ֹומּוקְּב ֹונֹואְּג רַדֲהֵמּו 'ה דַחַּפ יֵנְּפִמ רָפָע תֹוּלִחְמִבּו םיִרֻצ תֹורָעְמִּב ּואָבּו )טי 

 ֹול ּוׂשָע רֶׁשֲא ֹובָהְז יֵליִלֱא תֵאְו ֹוּפְסַכ יֵליִלֱא תֵא םָדָאָה ְךיִלְׁשַי אּוהַה םֹּויַּב )כ( :ץֶרָאָה

 יֵנְּפִמ םיִעָלְּסַה יֵפִעְסִבּו םיִרֻּצַה תֹורְקִנְּב אֹובָל )אכ( :םיִפֵּלַטֲעָלְו תֹורֵּפ רֹּפְחַל תֹוֲחַּתְׁשִהְל

 :ץֶרָאָה ץֹרֲעַל ֹומּוקְּב ֹונֹואְּג רַדֲהֵמּו 'ה דַחַּפ

 פ :אּוה בָׁשְחֶנ הֶּמַב יִּכ ֹוּפַאְּב הָמָׁשְנ רֶׁשֲא םָדָאָה ןִמ םֶכָל ּולְדִח )בכ(
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והיעשי  

ד"סב  

 ]ד-ב םיקוספ[ םימיה תירחא ןוזח

 :םִָלָׁשּוריִו הָדּוהְי לַע ץֹומָא ןֶּב ּוהָיְעַׁשְי הָזָח רֶׁשֲא רָבָּדַה   א

ּיַה תיִרֲחַאְּב הָיָהְו   ב        םיִמָ

 תֹועָבְּגִמ אָּׂשִנְו       םיִרָהֶה ׁשאֹרְּב 'ה תיֵּב רַה הֶיְהִי ןֹוכָנ     

 :םִיֹוּגַה לָּכ ויָלֵא ּורֲהָנְו      

 ּורְמָאְו םיִּבַר םיִּמַע ּוכְלָהְו    ג

 בֹקֲעַי יֵֹהלֱא תיֵּב לֶא                            'ה רַה לֶא הֶלֲעַנְו ּוכְל     

 ויָתֹחְרֹאְּב הָכְלֵנְו                                       ויָכָרְּדִמ ּונֵרֹיְו      

 :םִָלָׁשּוריִמ 'ה רַבְדּו                              הָרֹות אֵצֵּת ןֹּויִּצִמ יִּכ     

 םיִּבַר םיִּמַעְל ַחיִכֹוהְו                                    םִיֹוּגַה ןיֵּב טַפָׁשְו   ד

 תֹורֵמְזַמְל םֶהיֵתֹותיִנֲחַו                        םיִּתִאְל םָתֹובְרַח ּותְּתִכְו     

 :הָמָחְלִמ דֹוע ּודְמְלִי ֹאלְו                          בֶרֶח יֹוּג לֶא יֹוג אָּׂשִי ֹאל     

 

 והיעשי רפסב תיזכרמ האובנל החיתפ יהוז ,)ןוזח( א קרפב תרתוכל דואמ המוד תרתוכב חתפנ קרפה

 .התמדוק ומכ

 קוחר דיתע וא בורק דיתע לש תועמשמב 'םימיה תירחא' גשומה תנבהל

 :)ב ,ב והיעשי( ק"דר

 .חישמה תומי אוה 'םימיה תירחאב' רמאנש  םוקמ לכ

 .תפסונ שוריפ תורשפא תמייק ךא .קוחרה דיתעל סחייתמכ 'םימיה תירחא' יוטיבה תא שרפמ ק"דר

 איבמ ךכו ,'םידיתעה םימיה' :תועמשמב ,בורק דיתע לש תועמשמב םיתיעל הז יוטיב עיפומ ך"נתב

 .'ארקמ תעד' שוריפ םג

 ,ומצע והיעשי ימיל התייה האובנה תנווכ ,ל"זח יפל .והיעשי תאובנ רשקהב איה םירבדה תובישח

 .רתוי קחורמ דיתעל ןוזחה םושיי החדנ ,םשגתנ אלשמ קר

 )א"ע ,דצ ןירדהנס ילבב( 'גוגמו גוג בירחנסו חישמ והיקזח תושעל ה"בקה שקיב'

 :'ה תיב רהו ,םילשורי לש המוקמ רואית

  :ימלועה טפשמהו קדצה זכרמכ תראותמ םילשורי •

 .םירהה לכמ הובגה רהל תאז המדמ איבנה - םלועב בושחה םוקמה היהי תיבה רה •

 םילשוריבש 'ה תיבמ אצויה 'ה רבדב וצפחי םייוגה •
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והיעשי  

ד"סב  

 קדצ טפשמ לע ןנוכמה ימלוע םולש אצי שדקמה ןמ •

 :)ב,ב והיעשי( י"שר 
 :תורהנכ וילא וכשמי וצבקתי - ורהנו  

 וא

 :)ב,ב והיעשי(  ם"יבלמ 
 םקשח בורמ וילא וכשמי דאמ הובג םוקמה היהיש םגהש ץילמיו .ךשומה רהנכ וילא וכשמי .ורהנו

 :ךומנ םוקמ לא ועבטב ךשמנה רהנכ

 

 םימ םתיא םיפסואו םיצבקתמ תורהנ ,רבוגו ךלוהה חוכה תא םיצעהל אב רהנה יומידב שומישה

 םילשוריל םילועה םימעה וליאו הטמ יפלכ םיכשמנ םלוכ תורהנה םלואו ,םיל םכרדב םיפסונ

  .תועבגמ אשינה 'ה תיב רה לא הלעמ יפלכ ךרדב םיפסונ םימע םתיא וכשמי

  ?ב קרפב רואיתל ,א קרפב שדקמה תיבו םילשורי ןיב המ

 םדא ןיב תווצמב הדקמתהש 'ה תדובעלו תונברקה תדובעל זכרמ שמיש א קרפב שדקמה תיב

 ותוגהנתה ןיבל םעה לש 'תיתד'ה תוגהנתהה ןיב רעפה תא למיס שדקמה תיב .דבלב םוקמל

  .ימלוע קדצ דקומו ינחור זכרמכ שמשמ ב קרפב שדקמה תיב ,תאז תמועל .תירסומה

 .שדקמה לש ובצמו םילשורי לש הבצמ לש רדוק רואיתב החתפ הנושארה האובנה

 .םעה יאטחמ האצותכ רתויב םוגע ריעה הארמ

 זכרמכ ןויצ תא ראתמ אוה ,התראפתב םילשוריל םייניע אשונ 'ב קרפ תא והיעשי חתופ ותיא ןוזחה

 .םירהה לכ שארב םרומ םוקמכו ,ימלועה קדצה

 ןנוכלו ,תומחלמ עונמל תנמ לע אלא ,השבוכל תנמ לע אל ,םהינומהב םילשורי תא םידקופ םייוג

 .ימלוע םולש ,םילשורימ אצויה 'ה רבדב םרוקמש הרותה יטפשמ  תועצמאב

 .ימלועה קדצה זכרמל ןאכ בחרומו םירבד רפסב עיפומ לארשי םע לש קדצה זכרמכ שדקמה תיב 

 םלועה לש קדצה תויהל םימיה תוברב ךופהי לארשי םע לש קדצה יכ הרכהה תא הנקמ האוושהה

  ולוכ

 ]תושר[ :םירבד רפסב שדקמה רואיתל האוושה -הקמעה

 זט קרפ םירבד

 טַּפְׁשִמ םָעָה תֶא ּוטְפָׁשְו Rיֶטָבְׁשִל Rְל ןֵתֹנ RיֶהWֱא 'ה רֶׁשֲא Rיֶרָעְׁש לָכְּב Rְל ןֶּתִּת םיִרְטֹׁשְו םיִטְפֹׁש )חי(

 יֵרְבִּד ףֵּלַסיִו םיִמָכֲח יֵניֵע רֵּוַעְי דַחֹּׁשַה יִּכ דַחֹׁש חַּקִת ֹאלְו םיִנָּפ ריִּכַת ֹאל טָּפְׁשִמ הֶּטַת ֹאל )טי( :קֶדֶצ

 :cָל ןֵתֹנ RיֶהWֱא 'ה רֶׁשֲא ץֶרָאָה תֶא ָּתְׁשַרָיְו הֶיְחִּת ןַעַמְל ףֹּדְרִּת קֶדֶצ קֶדֶצ )כ( :םִקיִּדַצ

 זי קרפ םירבד

 ָּתְמַקְו Rיֶרָעְׁשִּב תֹביִר יֵרְבִּד עַגֶנָל עַגֶנ ןיֵבּו ןיִדְל ןיִּד ןיֵּב םָדְל םָּד ןיֵּב טָּפְׁשִּמַל רָבָד Rְּמִמ אֵלָּפִי יִּכ )ח( 

 םיִמָּיַּב הֶיְהִי רֶׁשֲא טֵפֹּׁשַה לֶאְו םִּיִוְלַה םיִנֲהֹּכַה לֶא ָתאָבּו )ט( :ֹוּב RיֶהWֱא 'ה רַחְבִי רֶׁשֲא םֹוקָּמַה לֶא ָתיִלָעְו

 רֶׁשֲא אּוהַה םֹוקָּמַה ןִמ Rְל ּודיִּגַי רֶׁשֲא רָבָּדַה יִּפ לַע ָתיִׂשָעְו )י( :טָּפְׁשִּמַה רַבְּד תֵא Rְל ּודיִּגִהְו ָּתְׁשַרָדְו םֵהָה

 Rְל ּורְמֹאי רֶׁשֲא טָּפְׁשִּמַה לַעְו Rּורֹוי רֶׁשֲא הָרֹוּתַה יִּפ לַע )אי( :Rּורֹוי רֶׁשֲא לֹכְּכ תֹוׂשֲעַל ָּתְרַמָׁשְו 'ה רַחְבִי

 לֹאמְׂשּו ןיִמָי Rְל ּודיִּגַי רֶׁשֲא רָבָּדַה ןִמ רּוסָת ֹאל הֶׂשֲעַּת
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והיעשי  

ד"סב  

 םימעה לכל – והיעשיב – 'ה תיב רה ןוזח לארשי םעל קר - םירבדב  -'ה רחבי רשא םוקמה

 : רהל םילוע

  

  'ה רַחְבִי רֶׁשֲא םֹוקָּמַה לֶא ָתיִלָעְו

 :רהל םילוע

  

  'ה רַה לֶא הֶלֲעַנְו ּוכְל

 לארשי ינב :טפשמל םילוע

  

 Lיֶרָעְׁשִּב תֹביִר יֵרְבִּד

  טָּפְׁשִּמַה רַבְּד תֵא Rְל ּודיִּגִהְו ָּתְׁשַרָדְו

 םייוגה לכ :טפשמל םילוע

  

  םיִּבַר םיִּמַעְל ַחיִכֹוהְו םִיֹוּגַה ןיֵּב טַפָׁשְו

 :ךוסכסה רותפל דציכ תוארוה םילבקמ

  

 :Lּורֹוי רֶׁשֲא לֹכְּכ תֹוׂשֲעַל ָּתְרַמָׁשְו

  Lּורֹוי רֶׁשֲא הָרֹוּתַה יִּפ לַע

 :ךוסכסה רותפל דציכ תוארוה םילבקמ

  

 ויָתֹחְרֹאְּב הָכְלֵנְו ויָכָרְּדִמ ּונֵרֹיְו

 הָרֹות אֵצֵּת ןֹוּיִּצִמ יִּכ

 .דירש הנממ ריתוה אלש טעמכו םילשורי לע המחלמל לודגה ביואה הלע א קרפ םויסב יכ בל םישנ

 המחלמל הילע םילוע אל םה .םילשורי לא םא יכ ,םילשורי לע אל ךא ,םייוגה םילוע ,ב קרפב וליאו

 .םלועב 'ה רבד תא הנממ עומשל ידכב הילא םילוע אלא

 

 םיִּבַר םיִּמַעְל ַחיִכֹוהְו םִיֹוּגַה ןיֵּב טַפָׁשְו  

 :)ד ,ב והיעשי( ק"דר 
 אהיש חישמה ךלמ ינפל טפשמל ואבי םהיניב תועיבת וא המחלמ יוגל יוג ןיב היהי םא יכ רמא

 אל הז ינפמו ךניד לעבל תוועמה רשי לועה וב אצמיש ימל רמאיו םכל חיכוי אוהו םימעה לכ ןודא

 תושעל םתוא ותתכו המחלמ ילכל וכרטצי אלו םהיניב םילשי אוה יכ םעל םע ןיב המחלמ היהת

 :המדאה תדובעל ילכ םהמ

 תורמזמל םהיתותינחו םיתיאל םתוברח ותתכו

  :ד קרפ לאויב רמאנל דוגינב

 םיִחָמְרִל םֶכיֵתֹרְמְזַמּו תֹובָרֲחַל םֶכיֵּתִא ּוּתֹּכ )י( 

 ילכמ ךפה אוהו ,ינשמ שומיש וב השענ ןכלו םימי םתואב רקי ךרצמ היה לזרבה :הרומל הרעה 

 םולשל החכוהה איה הדובע יכרצל קר לזרבה שמשי התעמש הנבהה  .ךפהלו המחלמ ילכל הדובע

  .רורשיש יתימאה

 תנמ לע םצמוצמ אוה ןאכ דמלנה ןכותה ףקיה :תודיחי שולש ידימלת תא דמלמה הרומל הרעה

 ישיאהו בחרה רשקהה תא אורקל םיצילממ ונא . םיקוספה לש הקומעה תועמשמב קוסעל רשפאל

  . םידימלתל םהמ איבהלו

  הרשעהבו בחר רשקהב ואר ,םימיה תירחא תואובנ רשקה ךותב וז האובנ לש המוקמ לע
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והיעשי  

ד"סב  

 -ל"חי 5 ידימלתל- ]'ח - 'ה 'ספ[ היתואצותו הואגה לע החכות

 :'ה רֹואְּב הָכְלֵנְו ּוכְל בֹקֲעַי תיֵּב                      ה

        בֹקֲעַי תיֵּב                         ָךְּמַע הָּתְׁשַטָנ יִּכ       ו

  :ּוקיִּפְׂשַי םיִרְכָנ יֵדְלַיְבּו        םיִּתְׁשִלְּפַּכ םיִנְנֹעְו                          םֶדֶּקִמ ּואְלָמ יִּכ        

 ויָתֹרְצֹאְל הֶצֵק ןיֵאְו             בָהָזְו ףֶסֶּכ ֹוצְרַא אֵלָּמִּתַו       ז

  :ויָתֹבְּכְרַמְל הֶצֵק ןיֵאְו                    םיִסּוס ֹוצְרַא אֵלָּמִּתַו       

  :ויָתֹעְּבְצֶא ּוׂשָע רֶׁשֲאַל      ּווֲחַּתְׁשִי ויָדָי הֵׂשֲעַמְל                  םיִליִלֱא ֹוצְרַא אֵלָּמִּתַו     ח

 

 :יחכונה הבצמ ןיבל םילשורי לש ידיתעה בצמה ןיב דיגנמ איבנה

 

 'ה רַה לֶא הֶלֲעַנְו ּוכְל

 בֹקֲעַי יֵהWֱא תיֵּב לֶא

 ויָתֹחְרֹאְּב הָכְלֵנְו ויָכָרְּדִמ ּונֵרֹיְו

 

 

 בֹקֲעַי תיֵּב

 .'ה רֹואְּב הָכְלֵנְו ּוכְל

 בֹקֲעַי תיֵּב Rְּמַע הָּתְׁשַטָנ יִּכ

 

 

            םימעה תרותמ םידמול לארשי הווהבו                  לארשי תרותמ םידמול םייוגה דיתעב      

 :)א ,ב והיעשי( ם"יבלמה רמוא ךכ לע

 ןמו .'ה םשב וכלי םימעה לכ םימיה תירחאב ךיא רפסי ]קרפה=[ ןמיסה תליחתב הזח רשא רבדה

 .'ה רואב ףכת וכליו ,םימעה ושעיש הממ רסומ ודמליש בקעי תיבל אורקל ררועתה הזה רופיסה

 םהילע אבניו ,םהילבהו ם"וכעה יעותעת םידמול םהש ,ורוד ינב בצמ ותוזחמ להבתה עגרכ םלוא

 .שנועו החכות

 תא םעל ריכזמו בש דימו ,ןוזחה לדוגמ שגרנה םעל הנופ  איבנה -.'ה רֹואְּב הָכְלֵנְו ּוכְל בֹקֲעַי תיֵּב

 ,ןויצב םעה ,םתא רשאכ שממתהל לכוי אל ןוזחה – בֹקֲעַי תיֵּב Rְּמַע הָּתְׁשַטָנ יִּכ - יחכונה ובצמ תרמוח

  .רדוק הווהה ,דורווה דיתעל דוגינב .םייוגל רוא שמשל םוקמב םייוגה יכרדב  םיעוקש

  בֹקֲעַי תיֵּב ָךְּמַע הָּתְׁשַטָנ יִּכ

 ):םיכרד יתשב םילימה תועמשמ תא שרפמ י"שר(

  :)ו ,ב ,והיעשי( י"שר

 ליבשב ךמע תא תבזע הנה דע יכ רמואו הניכשה לא רובידה בסימ איבנה - בקעי תיב ךמע התשטנ יכ

 .םנוע

 רשא בוטה השעמ תא תבזע "'וכ בקעי תיב ךמע התשטנ יכ" ,ןכ םהל רמאו ןחיכומ איבנה רחא רבד

 םעל תייהנ ודי לע

 :ּוקיִּפְׂשַי םיִרְכָנ יֵדְלַיְבּו םיִּתְׁשִלְּפַּכ םיִנְנֹעְו םֶדֶּקִמ ּואְלָמ יִּכ
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והיעשי  

ד"סב  

  :)םש ,םש( י"שר

 םישמתשמו םיפשכמ ויהש חרזמב םיבשוי ויהש 'ימרא ישעממ םתואבצ ואלמתנ - םדקמ ואלמ יכ

 :םיבכוכ תדובע םשב

 םידלי םהל תודלויו םהב םיברעתמו ם"וכע תונב םילעוב - וקיפשי םירכנ ידליבו

 ?הרזה הדובעה לש המוקמ המו ?קרפב םיראותמה בקעי תיב יאטח םהמ

 שוכרהו רשועה .בלה תוהבגב יוטיב ידיל האבה 'ה תשיטנ  אטח אוה קרפב ראותמה יזכרמה אטחה

  .'ה תא םיחיכשמ לובג אלל

 :הרז הדובע אטח ראותמ 'ח קוספב

 'ויָתֹעְּבְצֶא ּוׂשָע רֶׁשֲאַל ּווֲחַּתְׁשִי ויָדָי הֵׂשֲעַמְל םיִליִלֱא ֹוצְרַא אֵלָּמִּתַו' 

 .םדאה לש בלה תוואג  אוה ,הרז-הדובע אטחל רוקמהו סיסבהש שגדומ ,הז רואיתב

  :)ח ,ב והיעשי( ק"דר

 וצרא האלמנ זא ויתובכרמלו ויתורצואל ףוס ןיאש דע םיסוסו בהזו ףסכ וצרא האלמתנ רשאכ רמא

 ימיב היה הזו ,לעבל ושע בהזו הל יתיברה ףסכו רמאו ,טעביו ןורושי ןמשיו רמאש ומכ ,םילילא

  םהל דובעלו םתושעל ולחה המלש תומיבו  ,בהזו ףסכ האלמ לארשי ץרא התיהש המלש

 םור תא ליפשי 'הש ךכ ידי לע קר .הוואגה אטחל סחייתמ ,ןוקיתה תא ראתמ רשא אי קוספ

 תראתמה האבה הדיחיב רוריפב שרפתי הז ןיינע .ולוכ םלועה לע בגשנ תויהל ודבל 'ה לכוי ,םישנאה

 .'ה םוי תא
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והיעשי  

ד"סב  

 :ךלמה תשרפל זמר

 ךלמה תשרפ -זי-זט ,זי 'בד

  

 ]...[ םיִסּוס ֹוּל הֶּבְרַי ֹאל קַר"

 ,תולילאל תוליבומש- םיִׁשָנ  ֹוּל הֶּבְרַי ֹאלְו 

 .המלש ימיב ומכ 

 "דֹאְמ ֹוּל הֶּבְרַי ֹאל בָהָזְו ףֶסֶכְו 

 ויָחֶאֵמ ֹובָבְל םּור יִּתְלִבְל 

 ךלמה תשרפל תוזימר -ב והיעשי

  

 ויָתֹרְצֹאְל הֶצֵק ןיֵאְו בָהָזְו ףֶסֶּכ ֹוצְרַא אֵלָּמִּתַו

 .ויָתֹבְּכְרַמְל הֶצֵק ןיֵאְו םיִסּוס ֹוצְרַא אֵלָּמִּתַו

 רֶׁשֲאַל ּווֲחַּתְׁשִי ויָדָי הֵׂשֲעַמְל םיִליִלֱא ֹוצְרַא אֵלָּמִּתַו

 ויָתֹעְּבְצֶא ּוׂשָע

 םיִׁשָנֲא םּור חַׁשְו

 

 :םיאבה םיקוספבש תוזימרב תאצמנ הבושתהו ןכתיי ?המישרה תזמור וילא ךלמה והימ

ּיַו  םיִנָבֲאָּכ םִַלָׁשּוריִּב ףֶסֶּכה תֶא ְךֶלֶּמַה ןֵּתִ

 )חכ-זכ ,'י 'א םיכלמ( םִיָרְצִּמִמ הֹֹמלְׁשִל רֶׁשֲא םיִסּוּסַה אָצֹומּו

 )א ,א"י 'א םיכלמ( :ֹוּבִל תֶא ויָׁשָנ ּוּטַיַו .... תֹוּבַר תֹּויִרְכָנ םיִׁשָנ בַהָא הֹֹמלְׁש ְךֶלֶּמַהְו

  

 ?םיכלמה לודג ,המלש יאטחו ,ךלמה תשרפ ולא םיקוספב תזמרנ עודמ

 ,ותפוקתבש םיכלמל דעו המלש תומימ םיכלמה תא טרפבו הוואגהו הררשה ילעב תא רקבמ איבנה

 ,ותסינכ בקע ותוכלמ תא ךכב דביא אוהו ,ערטצנש ול המרג והיזוע לש וביל תואג .והיזוע םשארב

 .תרוטק ריטקהל ,'ה וצל דוגינב

 :)כ-זט , וכ ( ב םימיה ירבדב ראותמ ךכו

ּיַו תיִחְׁשַהְל דַע ֹוּבִל ּהַבָּג ֹותָקְזֶחְכּו ּיַו ויָֹהלֱא 'הב לַעְמִ ּיַו .:תֶרֹטְּקַה חַּבְזִמ לַע ריִטְקַהְל 'ה לַכיֵה לֶא אֹבָ  אֹבָ

ּיַו :לִיָח יֵנְּב םיִנֹומְׁש הָוהיַל םיִנֲהֹּכ ֹוּמִעְו ןֵהֹּכַה ּוהָיְרַזֲע ויָרֲחַא ּזֻע לַע ּודְמַעַ ּיִ ּיַו ְךֶלֶּמַה ּוהָ  ָךְל ֹאל ֹול ּורְמאֹ

ּזֻע ּיִ  דֹובָכְל ָךְל ֹאלְו ָּתְלַעָמ יִּכ ׁשָּדְקִּמַה ןִמ אֵצ ריִטְקַהְל םיִׁשָּדֻקְמַה ןֹרֲהַא יֵנְּב םיִנֲהֹּכַל יִּכ 'הל ריִטְקַהְל ּוהָ

ּיַו :םיִֹהלֱא 'המ ּזֻע ףַעְזִ ּיִ  יֵנְפִל ֹוחְצִמְב הָחְרָז תַעַרָּצַהְו םיִנֲהֹּכַה םִע ֹוּפְעַזְבּו ריִטְקַהְל תֶרֶטְקִמ ֹודָיְבּו ּוהָ

ּיַו :תֶרֹטְּקַה חַּבְזִמְל לַעֵמ 'ה תיֵבְּב םיִנֲהֹּכַה  עָרֹצְמ אּוה הֵּנִהְו םיִנֲהֹּכַה לָכְו ׁשאֹרָה ןֵהֹכ ּוהָיְרַזֲע ויָלֵא ןֶפִ

ּיַו ֹוחְצִמְּב  :'ה ֹועְּגִנ יִּכ תאֵצָל ףַחְדִנ אּוה םַגְו םָּׁשִמ ּוהּולִהְבַ

  .םדאה בל תוהבגל םגד אוה ,ובבל תוהבגב הרותה יקוחב לזלזמה ,םדאבש דבכנה ,ךלמה

 ךפהה םהו םדאה לש וביל תוהבגב הנכסה תא םימיגדמ - ךלמה היזוע ,ךלמה המלש ,ךלמה יניד

  .קרפה לש 'א קלחב העיפומש חישמה ךלמה תומדמ
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והיעשי  

ד"סב  

 :האבה םיקוספה תדיחיל רושיקו םיקוספה םוכיס

 .תודימה תתחשהלו בלה תוהבגל בקעי תיב תא איבה םייוגה לש ןוטלשה תוברתו תולילאה ץומיא

 יפכ ,'ה םויב ,האגה םדאה לש ודמעמ תא ליפשתש תיקולא תוברעתה תועצמאב אובי ןוקיתה

 :האובנה ךשמהב בחרויש
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והיעשי  

ד"סב  

 -ל"חי 5 ידימלתל- ]בכ - 'ט 'ספ[ םדאה תוואג רסות וב -'ה םוי

 ?ולש הרושבה יהמו 'ה םוי' והמ •

 ?הואגה לע החכותו םימיה תירחא תודוא ,יזכרמה ןויער תא םילשמ 'ה םוי דציכ •

 :בכ-בי םיקוספ

ּיַו    ט ּיַו םָדָא חַּׁשִ  :םֶהָל אָּׂשִּת לַאְו ׁשיִא לַּפְׁשִ

 :ֹונֹאְּג רַדֲהֵמּו 'ה דַחַּפ יֵנְּפִמ רָפָעֶּב ןֵמָּטִהְו רּוּצַב אֹוּב     י

 :אּוהַה םֹּויַּב ֹוּדַבְל 'ה בַּגְׂשִנְו םיִׁשָנֲא םּור חַׁשְו לֵפָׁש םָדָא תּוהְבַּג יֵניֵע   אי

 תֹואָבְצ 'הַל םֹוי יִּכ   בי

 םָרָו הֶאֵּג לָּכ לַע                

 .לֵפָׁשְו אָּׂשִנ לָּכ לַעְו                

 םיִאָּׂשִּנַהְו םיִמָרָה ןֹונָבְּלַה יֵזְרַא לָּכ לַעְו              גי

 .ןָׁשָּבַה יֵנֹוּלַא לָּכ לַעְו                

 םיִמָרָה םיִרָהֶה לָּכ לַעְו             די

 .תֹואָּׂשִּנַה תֹועָבְּגַה לָּכ לַעְו                

 ַּהֹבָּג לָּדְגִמ לָּכ לַעְו             וט

 .הָרּוצְב הָמֹוח לָּכ לַעְו                

 ׁשיִׁשְרַּת תֹּויִנֳא לָּכ לַעְו             זט

 .הָּדְמֶחַה תֹּויִכְׂש לָּכ לַעְו                

 .אּוהַה םֹּויַּב ֹוּדַבְל 'ה בַּגְׂשִנְו םיִׁשָנֲא םּור לֵפָׁשְו םָדָאָה תּוהְבַּג חַׁשְו    זי

 .ֹףלֲחַי ליִלָּכ םיִליִלֱאָהְו   חי

 .ץֶרָאָה ץֹרֲעַל ֹומּוקְּב ֹונֹואְּג רַדֲהֵמּו 'ה דַחַּפ יֵנְּפִמ רָפָע תֹוּלִחְמִבּו םיִרֻצ תֹורָעְמִּב ּואָבּו   טי

 תֹורֵּפ רֹּפְחַל תֹוֲחַּתְׁשִהְל ֹול ּוׂשָע רֶׁשֲא ֹובָהְז יֵליִלֱא תֵאְו ֹוּפְסַכ יֵליִלֱא תֵא םָדָאָה ְךיִלְׁשַי אּוהַה םֹּויַּב    כ

 .םיִפֵּלַטֲעָלְו

 .ץֶרָאָה ץֹרֲעַל ֹומּוקְּב ֹונֹואְּג רַדֲהֵמּו 'ה דַחַּפ יֵנְּפִמ םיִעָלְּסַה יֵפִעְסִבּו םיִרֻּצַה תֹורְקִנְּב אֹובָל  אכ

 ֹוּפַאְּב הָמָׁשְנ רֶׁשֲא םָדָאָה ןִמ םֶכָל ּולְדִח  בכ

 :אּוה בָׁשְחֶנ הֶּמַב יִּכ      
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והיעשי  

ד"סב  

 ?הטמל המו הלעמל המ

 םילעפל ןכו ,הדיריו תולפש םנייינעש ולאלו הילעו הבוג םניינעש קרפב םייוטבה תמישרל בל םישנ

 ?קרפב יזכרמה ןויערה תנבהל ל"נה םייוטבה םיזמרמ דציכ א.ש.נ שרשה ןמ

 םימש יהבגמ דרויו ךלוה ,אכ קוספ דע גי קוספמ 'לפשו אשנ' לכו 'םרו האג' לכ לש ומוקמ רואית

 :ץראה תויתחתל

 -תישונאה היצזיליביצה יגשיהל ,םימרה םירהה ,ןשבה ינולאו ןונבלה יזרא -עבטה ינתיא ןמ

 .םיבש תוינאל דע ,תורוצבה תומוחהו םיהובגה םילדגמה

 םדאה לש תיתימאה היצרופורפה תררבתמ הב ,הדיחיבש יזכרמה ןויערה תא שיחממ  הז רואית

 .ותלודגו 'ה ינפמ ודחפו

 תוהבג ןיבל –)רזוח טפשמ(  אוהה םויב ודבל 'ה בגשנו – 'ה תובגשנ ןיב דוגינה תא שיגדמ דומיעה

 תֹורְקִנְּב אֹובָל  :'ה דחפ ינפמ המדאל תחתמ רפחתת ,ךכל רבעמ ףאו התולפשב ףשחיתש םדאה

 םיִעָלְּסַה יֵפִעְסִבּו םיִרֻּצַה

 ןוחטיב תשוחת םדאל םינקמש םיזועמה לכו ,םדאה יניעב ןסוחה תא םילמסמה ,עבטה ינתיא לכ

  .ולפשוי ,הוואגו

 בי קוספ-'לֵפָׁשְו אָּׂשִנ לָּכ לַעְו םָרָו הֶאֵּג לָּכ לַע'

 .םיאגהו םימרה לע איה החכותה ירהש ,'לפש' הלימה תא ןיבהל השק הואגה ייוטיב לש ףצרב

 .'האגו אשנ לכ לע' וא 'םרו אשנ לכ לע' בותכ תויהל ךירצ היה הרואכל

 המישרה תא ללוכ קוספה רמולכ !לפשוי -אשנה לכ ,לעופכ וז הלימ םישרפמ ,ארק ףסוי 'רו ,ק"דרה

 .דחי םג השנוע תאו

  :)בי,ב והיעשי( ק"דר
 'לפשיו' ומכ -לפשו

 :'ה םוי' יוטיבה תועמשמל

 םוי' גשומה תועמשמ .םימיה תירחאל איבתש הפוקתה תא ראתמכ ללכ ךרדב אבומ 'ה םוי' גשומה 

 םוי ןהב תואובנ ך"נתב אוצמל ןתינ .תודגונמ תויועמשמ וכותב ללוכו ,''ה תברק' גשומל הרושק 'ה

 )דועו .ה ,גי לאקזחי .וט,א לאוי( לארשי לע עיגתש תונערופ אטבמ 'ה

 .)דועו .וט ,א הידבוע .די ,ד לאוי( םייוגה לע עיגת תונערופה וב םויכ עיפומ 'ה םוי ןהב תואובנו

 החגשהמ תעבונ וז הברק .'ה תברק' גשומ תנבה ךותמ וללה םידגונמה םייוטיבה תא ריבסהל ןתינ

 ןיבו םייוג הלא םא ןיב ,םיאטוחל תונערופה םג ןאכמו ,םירורבו םייולג שנועו רכשמ ,רתוי היולג

 )94 'מע ,סומע רפסל הרומל ךירדמ, ביבר .ר :ךותמ(  .םיקידצל הכרבו ,לארשי הלא םא

 'ה תרכהבו תישונאה הוואגה לוטיבב רקיעב איה והיעשיב 'ה םוי לש ותילכת
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והיעשי  

ד"סב  

 היושעו ,םידוגינ םגו תונוימד םג הלעמ והיעשי ןוזח ןיבל לבב לדגמ רופיס ןיב האוושה :הקמעה

 .הגלפה רוד לש םאטח לע רוא ךופשל

 ,הבוג לע םיעיבצמה םייוטיבו םילימ :םימוד םייוטיב וא תומוד םילימ םיעטקה ינשב :המודה

 םילדגמה תא 'ה ליפמ 'ה םויב .םדא הלימב שומישה ל.ד.ח שרושה ר.צ.ב שרושה ,לדגמ הלימה

 רופיסבו ,םיחחותשמ םדא ינב 'ה םויב .לדגמה תיינב תריצעל םרוג 'ה לבב לדגמ רופיסבו ,םיהובגה

 .רבע לכל םירזפתמ םה ליבקמה

 :םדאה תיינב לכלו םילדגמל ףילחת שי והיעשי ןוזחב וליאו ,לדגמה שטננ לבב לדגמ רופיסב :הנושה

 ,לדגמהו ריעה תיינב ,השודק אל הרטמל םידחאתמ םיבשותה לכ הגלפה רוד רופיסב .שדקמה תיב

 .טפשיהלו ,'ה יכרד תא דומללו םילשוריל תולעל ידכ םימעה םידחאתמ והיעשי ןוזחב וליאו

  

 .לא םמצעל רוחבל ןוצרהו הוואגה היה רענש יבשות תא עינהש המש קיסהל רשפא האוושהה ךותמ

 אוהש דמול םדאה וב םויה אוה והיעשי יפ לע 'ה םוי .םדאה ידי לע ארבנש לאה לש ותיב אוה לדגמה

 םירומא ויה הזה חקלה תא .םלועב ךלומ ודבל 'ה אלא ,ויהולא תא בצעמ אלו םלועב טלוש אל

 .הירוטסיהה רחשב לדגמהו ריעה ינוב דומלל

  

  .םימיה תירחא ןוזח :'ה םויל הביטנרטלא ביצמ והיעשי ,הרותב רופיסה ומכ אלש

  

 ןיב רוביחה תא רוציל דחוימב בושח תישארב רפס תא ליבקמב םידמול םידימלתהש ןוויכ

  תוישרפה

  

 :הלוכ הדיחיה םוכיס

 והז - לארשי םע תא ןווכמ אוה וילאו ויניע תא איבנה אשונ וילא לאידיאכ בצינ םימיה תירחא ןוזח

 דקומכ שדקמה םוקמו םילשוריב הרכה ,ותרותבו 'הב הרכה ךותמ לארשי םע עיגהל לוכי וילא דעי

 .ימואלניב םולשלו טפשמל

 רוא תויהל םוקמב - תולילא לש הרז תוברתב עוקש לארשי םעש םושמ ,קוחר הזה ןוזחה לבא

 תלמסמ תולילאה .וידי ישעמלו רשועל דגוס אוה םיקולאל דוגסל םוקמב .םהמ עפשומ אוה םייוגל

 .םיירמוחה ויגשיהב םדאה תוואג תא

 עיגיו לפשוי םדאהש ירחא קר .השק ןיד םוי אוהש 'ה םוי ךרד תרבוע םימיה תירחאל ךרדהש ןאכמ

 זא קר ,לכל לעמ בגשנ ודבל 'ה קרו ,טלשנה אלא טלושה וניא אוהשו ,רקשו לבה הלא לכש הנקסמל

 .םשגתהל םימיה תירחא ןוזח לכוי

 העונתה לע תודיעמו ,האובנה יקלח לכ תא תורזוש ,תולפשו הבוג לש םילימ -קרפב תוחנמה םילימה

  .םדאה תריחבל םאתהב הטמלו הלעמל תירשפאה

  

 תא ביצמ איבנה ,םיאצמנ ונא הב תואיצמה ןיבל לודגה ןוזחה ןיב ,דחו טלוב דוגינ אצמנ הז קרפב

 . 'ה םוימ דחפ ךותמ וא 'ה תולדגב הרכה ךותמ וילא עיגהל ךרדה תא ראתמו רגתאכ ןוזחה
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והיעשי  

ד"סב  

 .הנקתל שרוד 'הש תואיצמה הראות םש , 'א קרפב םג העיפוה הריחבל תויורשפאה יתש תדמעה

 .םירוסי לש ךרדב ,'ה ידי לע דיתעב ןקותת איה -אל םאו .בוט המ -הנקתי םדאה םא

 הֶּמַב יִּכ ֹוּפַאְּב הָמָׁשְנ רֶׁשֲא םָדָאָה ןִמ םֶכָל ּולְדִח :קרפה ףוסב איבנה ארוק ךכיפלו הריחב שי םדאל

 אּוה בָׁשְחֶנ
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והיעשי  

ד"סב  

 ]תושר[ בחר רשקה

 :אובל דיתעל םייוגה יניעב לארשי םע לש ותויזכרמ

 .ולוכ םלועה לע ,םילשוריב שדקמה תיבלו  לארשי םעל היהתש העפשהה תא תוראתמה תאובנ ןנשי

 :תמגודכ

 )גכ-כ ,ח הירכז( םילשוריל םייוגה לש םאוב

 )ז ,ונ והיעשי( 'םימעה לכל ארקי הליפת תיב יתיב יכ'

  המלש תליפתב ןוגכ ,תומוקמ דועב עיפומ םייוגל םג דעוימ ק"היבש ןויערה ,ןכ ומכ

 :טפשמו הרות דקומ אוה ונקרפבו ,הליפת דקומ אוה ק"היב םש לבא

 )גמ-אמ ,ח ,א םיכלמ( – המלש  תליפת

 Rֶמְׁש ןַעַמְל הָקֹוחְר ץֶרֶאֵמ אָבּו אּוה לֵאָרְׂשִי Rְּמַעֵמ ֹאל רֶׁשֲא יִרְכָּנַה לֶא םַגְו

 הֶּזַה תִיַּבַה לֶא לֵּלַּפְתִהְו אָבּו הָיּוטְּנַה Rֲעֹרְזּו הָקָזֲחַה Rְדָי תֶאְו לֹודָּגַה Rְמִׁש תֶא ןּועְמְׁשִי יִּכ

 תֶא ץֶרָאָה יֵּמַע לָּכ ןּועְדֵי ןַעַמְל יִרְכָּנַה Rיֶלֵא אָרְקִי רֶׁשֲא לֹכְּכ ָתיִׂשָעְו Rֶּתְבִׁש ןֹוכְמ םִיַמָּׁשַה עַמְׁשִּת הָּתַא

 :יִתיִנָּב רֶׁשֲא הֶּזַה תִיַּבַה לַע אָרְקִנ Rְמִׁש יִּכ תַעַדָלְו לֵאָרְׂשִי Rְּמַעְּכ Rְתֹא הָאְרִיְל Rֶמְׁש

. 

 :ךפהלו -המחלמ ילכל הדובע ילכ תבסה 

 .םולשל ןמיסכ הדובע ילכל המחלמ ילכ תבסה לע אבינ והיעשי

 :המחלמ ילכל הדובעה ילכ תא וכפהי לארשי ינבש םיתשלפה לש ךופה ששח רכזנ לאומש רפסב

 

 :כ-טי ,גי ,א לאומש

 :תיִנֲח ֹוא בֶרֶח םיִרְבִעָה ּוׂשֲעַי ןֶּפ םיִּתְׁשִלְפ ּורְמָא רמא יִּכ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא לֹכְּב אֵצָּמִי ֹאל ׁשָרָחְו

ּיַו  :ֹותָׁשֵרֲחַמ תֵאְו ֹוּמֻּדְרַק תֶאְו ֹותֵא תֶאְו ֹוּתְׁשַרֲחַמ תֶא ׁשיִא ׁשֹוטְלִל םיִּתְׁשִלְּפַה לֵאָרְׂשִי לָכ ּודְרֵ

 

 :םילשורי לע םחליהל םייוג ולעיש העשב ,המחלמ ילכל הדובע ילכ תכיפה לע אבינ לאוי איבנה םג

 :י-ט ,ד לאוי

 :הָמָחְלִּמַה יֵׁשְנַא לֹּכ ּולֲעַי ּוׁשְּגִי םיִרֹוּבִּגַה ּוריִעָה הָמָחְלִמ ּוׁשְּדַק םִיֹוּגַּב תאֹז ּואְרִק

 :יִנָא רֹוּבִּג רַמאֹי ׁשָּלַחַה םיִחָמְרִל םֶכיֵתֹרְמְזַמּו תֹובָרֲחַל םֶכיֵּתִא ּוּתֹּכ
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והיעשי  

ד"סב  

 ]תושר[ ישיא רשקה

 :הוואגה לע

 םע דחי קרפב העיפומ ,וידי השעמל הווחתשמ  םדאש ךכבו בלה תואגב הרוקמ ,תולילאהש הנבהה

 .ךכ תובקעבש םיקולא תחיכשו םדאה תוואג לש ףיקמו קזח רואית

 ?הואגב םילשכנ ונא יתמ •

 ?'ונידי השעמל םיווחתשמ' ונא יתמ •

 


