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   "םישרושו םיריש"
 .תידוהיה תוברתב ילארגטניאו יזכרמ ביכרמ טויפב האור תינכתה לש תיסיסבה השיגה

-ברו תיגולוקיסומונתא השיגב טויפה לש ילקיסומה טביהה תודוא לע אוה תינכתב שגדה

 לארשי תוליהק לש םיכרע תמנפהו תיתוברתה תשרומה תרכה לע שגד םע תימוחת

  .תונושה

 

 םיסנכנ וכרדש רעשה איה ,ילקיסומ דומיל לכבו תילקיסומ תוברת לכב דוסי ןבא ,הרישה

 ,תונווגמ תומישמ ךרד יתייווח לולסמ םירבוע םה ;טויפה לש רישעה ומלועל םידימלתה

 ופוסבו טויפה תא רישל םהל תורשפאמ ,טויפו טויפ לכל םתוא תורבחמש תורגתאמו תונהמ

  .ופשחנ הילא הליהקה תוברת תא ריקוהלו ריכהל ךילהת לש

 



 דבל .טויפה לש הקיסומב תוקסועה תומישמו ,טויפה ןכותב תוקסועה תומישמ ,טויפ לכ דצל

 לש םמלועל טויפה ינכת תא תורבחמה תומישמ טויפ לכ רובע ובתכנ הלא תומישממ

 :םימוחת השולשל םיקלוחמ םידמלנש םיגשומה .ולדג םהילע םיכרעל םג ומכ םידימלתה

 ,)ידוהיה םעה לש םייחה לגעמלו הנשה לגעמל םירושקה םיגשומ( םייתשרומ םיגשומ

  .םייתורפס םיגשומו םיילקיסומ םיגשומ

 

 תינכתה תורטמל הנוע איהו ,תימוחת-בר הייארב הבתכנ "םישרושו םיריש" תינכתה ,רומאכ

 . "תורודה תרשרשב הילוח-תישיא תוהז"
 

 תימלשורי-תידרפסה הליהקה :הדיחיה אשונ
 
 ,דרפסב ,וז הליהק לש הישרוש .תימלשורי-תידרפסה הליהקה תא הז ךרעמב גיצהל ונרחב

 ולצפתהו דרפסמ ולגש תוליהק שולש ךרד ,רקיעב ,תרבוע התווהתהו בהזה רות תפוקתב

 םייניבה ימימ ורמתשנש םיטויפב הרישע וז הליהק .)הירוס( בלאחלו היכרותל ,םילשוריל

 ,תינויצ תשרומ התוברתב הליכמו המוד ןונגסב םינשה ךלהמב ורבוחש םיפסונ םיטויפו

 תנמזמ וז תיתוברת-בר הליהק לש השוביגל תועדוותה .תיכרעו תיתרבח ,תיתוברת ,תידוהי

 הווה ,רבע ןיב ןילמוג יסחי םג ומכ תוילקיסומ תויוברת ,תוליהק ןיב ןילמוג יסחיל תוסחייתה

 .דיתעו

 
 :הדיחיה תורטמ
 )וז הדיחיב וגצויש םירועישה תעברא לכל תופתושמ וללה תורטמה(

 תועפשהל ,הליהקה לש הירוטסיהל ,הליהק לש התווהתהל ועדוותי םידימלתה •

 .םינוש תומוקמב וחמצש תוליהק לש שגפמב ןילמוגה יסחילו

 ,תילקיסומה תרוסמה תא תוהזל םתוא תרגתאמה הליעפ הנזאהב וסנתי םידימלתה •

 וז ךרדב .התביבסמ תעפשומו םינוש תומוקממ העיגמה ,תוברת ךותמ קלח איהש

 .םהירבח לש תיתוברתה תשרומל תונלבוס וחתפיו םתשרומ תא ודבכי םה

 קלחכ טויפה תא דומלל ךרוצב תורושקה תויכרע תולאש םע ודדומתי םידימלתה •

 .תידוהיה תשרומהמ

 .ימוחת-בר רשקהב טויפה תא ודמלי םידימלתה •

 לש רקח תבלשמש הדימל ,תיחנומ רקח תדימל תועצמאב עדימ ורבצי םידימלתה •

 .)ךשמהב טרופי( טסקטל הקיסומה ןיב ןילמוגה ירשק

  לש התמורת לע שגד ןתמ ךות תונויצלו תודהיל םירושקה םיאשונב ונודי םידימלתה •

 .םתוהז שוביגל ,הקיסומה



 .תירבעה הפשה םע תורכיהה תא וקימעי םידימלתה •

 
 :ןושאר רועיש 
 

 תימלשורי-תידרפסה הליהקל תינושאר הפישח :רועישה אשונ
 

 ןמזה ריצ לע טויפ לש ולוגלג
 :תולאשל תואמגוד

 ?טויפה עיפומ םיידוהי תורוקמ וליאב

 ?ןטייפה והימ

 .דיתעו הווה ,רבע - ןמזה ריצ לע טויפה

 ?ותווהתה לע עיפשמ המו טויפה בכרומ הממ

 

 ירוטסיה טביה :םילשורי-דרפס
 דרפסב יתוברתה בהזה רות

 תורצנה תליחת

 דרפס שוריג

 תידוהיה המואה תולצפתה

 הליהקה תא תונובש - הירוס ,היכרות ,דרפס - תוידוהי תוליהק שולשל תוסחייתה

 .תימלשורי-תידרפסה

 

 ןיזאהלו תופצל ןתינ םהב םירושיק ב"צמ( :ףצרב םיאבה םיטויפה תשולשל הנזאה
 )םיטויפל
  דרפס – יריצ אפר

http://www.piyut.org.il/tradition/287.html?currPerformance=324 

  היכרות – ונימי םדקכ שדח

http://www.piyut.org.il/tradition/372.html?currPerformance=867 

 )הירוס( בלח – ץקה המל

http://www.piyut.org.il/textual/56.html 

 

  ?טויפה ךיושמ )הירוס ,היכרות ,דרפס( שולשה ןיבמ הליהק וזיאל •

 ?םתעדי ךיא •

  ?טויפה ךייש הליהק וזיאל טילחהל םכל השק היה עודמ •



 ?דחא לכ לש ודוחי המו םיטויפה לכל ףתושמ המ •

 

 ,יתורפס :רקחה ילגרס תועצמאב םיטויפהמ דחא לכ לע רובענ םיאבה םירועישה תשולשב

 תארוה ךרוצל )ישילשה רפסב םיאצמנ רקחה ילגרס( טסקט–הקיסומ ןיב רשקו ילקיסומ

 .תיתועמשמ ךרדב טויפה

 .)"םישרושו םיריש" לש הביתכה תווצ חתיפ רקחה ילגרס תא(
 הנזאה ידכ ךות ינושאר רקח עצבלו טויפב םירכומ םיאשונ תוהזל אוה רקחה ילגרסב ןויערה

 .רוקחל וילע המ ןיבמ ךדיאמו עדוי ,שיגרמ ,רקוח ,יביטקא דימלתה .םילימה רחא בקעמו

 ,דוקימו קמוע תולאשב רגתאמו דדחמ ,םידימלתה םתא םיאיבמש עדימה תא ןגראמ הרומה

 .)רקחה ילגרס דרפנ ץבוקב ב"צמ( םידימלתה לש םהיתועידימ רשעומו היצמרופניא ףיסומ

 :רקח לגרס ביבס תוליעפה לש יכרעה טביהה
 ותמורת םג ומכ ולש עדיה תודוא לע םידימלתהמ דחא לכ לש הנבותו הנבה •

  .הלוכ התיכל
 ךותמ םיכרעלו תוהזל הרושקה ותעד תא עיבמ םידימלתהמ דחא לכ ובש ןויד •

 םידימלתה ןמ דחא לכל תנתינ רשאכ קר השעיי הרופ ןויד .וב "ועגנ"ש םיאשונ
 תויהל ילבמ רקחה ילגרסב םינייפאמה תא ומצעב תולגלו שפחל תונמדזהה
  .םירחאמ עפשומ

 

 :ינש רועיש
 רקחה לגרס תועצמאב טויפה תארוה - דרפס – "יריצ אפר" :רועישה אשונ
 

 "יריצ אפר"
 .רקחה ילגרס תועצמאב וינייפאמ יוהיז ידכ ךות טויפל ןיזאנ :רקח תנזאה

 םידברב קימעהלו דקמתהל םידימלתל רשפאל תנמ לע תאז ,םימעפ רפסמ טויפל ןיזאנ

 .תורזוחה תונזאהה ידכ ךות םינוש

 
  :האילמב תוליעפ
 .רקחה ילגרסב ורבטצהש םיאצממה תועצמאב הצובקב ליעפ ןויד

 :תואבה תולאשבו םילוח רוקיבב קסועה טויפה לש ונכותב דקמתנ ןוידה ךלהמב

 ?ץמאל ולכות המ ?ונייחל ולא םיכרע לש תויטנוולרה תדימ המ ?טויפה הלעמ םיכרע וליא

 הלחמ לש הכורא הפוקת רחאל תסנכה תיבל רזחש םדא לכ םילבקמ תידרפסה הליהקב

 ורקבל םיאב תסנכה תיבל עיגהל לוכי וניאו ותיבב בר ןמז אצמנ םדאה םא ."יריצ אפר" טויפב



 לכ רובע הז טויפ ץמאל התיכה ידימלתל ץילמנ .טויפה תא ול םירש תיבה חתפבו ותיבב

 .הלחמ לש תכשוממ הפוקת רחאל רפסה תיבל םירזוחש הרומו דימלת

 

 

 

 :טויפה תא רישל םידמול
 הקיסומה ןיבש םירשקההו טויפה לש וינכת ,טויפה הנבמ תרהבה ,טויפה לש הרישה תארוה

 .טסקטל

 .תירבעה הפשה לש קמועל הנבהל שגד ןתניי
 

 :יעיברו ישילש רועיש
 :םיאבה םירועישה ינשב המוד תוליעפ עצבתת "יריצ אפר" טויפל המודב

 רקחה ילגרס תועצמאב טויפה תארוה - היכרות –"םדקכ שדח" :ישילשה רועישה אשונ
 ילגרס תועצמאב טויפה תארוה - )הירוס( בלח – "ץקה המל" :יעיברה רועישה אשונ
 רקחה
 ותוא עצבנו "ץקה המל" טויפל ןחלה לש יוושכע עוציבל המגוד איבנ ףא ןורחאה רועישב

 .הרישבו הניגנב

 ,וידימלת לש וא ולש ,הניגנ תועצמאב וא הריש תועצמאב הרומה םיגדי םישגפמה לכ ךרואל

 ףיסומש "יח עוציב" תועצמאב םישרדנ תומוקמ םיגדהלו דדחל תנמ לע טויפה ךותמ םיעטק

 .רועישל בר עבצ

 ידכ ךות .ותדלומל תולגב רוזפה לארשי םע לש םיעוגעגב םיקסועו תולגב ובתכנ םיטויפה ינש

 םיעוגעגה תא ריבעיש יתעבה ןפואב טויפה תא רישנו וינכת לע רובענ הרישל טויפה תארוה

 .ץראל הגרעהו

 ?עודמו םתעגעגתה ימל ?עוגעג תשוחת םתשח םאה

 ?עודמ ריבסהל ולכותה ?ררושמה עגעגתמ המל

 
 :םיפוצמ םירצות

 .הרישה תועצמאב ןכותה תעבה ךות םתוא ורישיו םיטויפה ןכות תא וריכי םידימלתה •

 .חמצ אוה הבש תוברתל רשקהב םינושה וידבר לע טויפה תא וריכי םידימלתה •

 ןוידל םילכ וחתפי ידכ ךותו רקחה ילגרס ביבסו טויפה ביבס ןוידב וסנתי םידימלתה •

 .דבכמו יתוברת

 ןמזי הז ןויד ,םיטויפה ךותמ תולועה תויכרע תולאשבו תויגוסב  ונודי םידימלתה •

  .םידמולה לש םמלועל דמלנה ןכותה ןיב שגפמ



 

 רבטצמש עדימ תועצמאב התיכל םהירבח םע תורכיהה תא וקימעי םידימלתה  •

 .רועישל רועישמ

 .טויפה תארוה תועצמאב תירבעה הפשה רשועלו םמע תוברתל ופשחיי םידימלתה •

 .םהירבח לש תשרומה תא ודבכיו םתליהק תשרומ םע רשקה תא וקימעי םידימלתה •

 ןיבו ,םהירוהל םידימלתה ןיב ירוד-ןיבה רשקה קזחתי טויפה תארוה תועצמאב •

 .םהלש תותבסהו םיבסה

 
 :בושמ
 םינכתה ומנפוה המכ דע קודבל לכונ ויפ לעש חטשהמ בושמל םידדמ טרפנ הז ףיעסב

 :החלצהל הליבוה הארוהה םאהו םייכרעהו םיילקיסומה

 .םיטויפה תא םירשש םידימלתה רפסמ •

  .הרישה תוכיא •

 .טויפה חמצ ובש הרישה ןונגסל םירושקה םיטנמלא הרישה עוציבב רמשל תלוכיה •

 .םתשרומו םמע תודוא לע םיפסונ םיאשונ דומלל םידימלתה לש םנוצר תדימ •

 .תושדח תוילקיסומ תויוברתל םידימלתה תובוגת •

 .הדימלתו דימלת לכ לש תוהזה שוביג •

 .התיכב םייתרבח םירשק תריציו תרושקתה תוכיא •

 .התיכב םינוידה תולהנתה ןפוא •
 


