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 םירבד

 םירבד רפס תארוהל המדקה :ןושאר קלח
 השימחכ ףיקמ שמוחה :רפסה לש םוקמהו ןמזה תרגסמ תא ןחבנ ,שמוחה תדימלב קימענש ינפל

 לש ותמגמ תא ןיבנ ךכ ךותמ .לארשי ץראל הסינכה םרט ,ונבר השמ לש םינורחאה וימי ,תועובש

 תפוקת ןיב םילדבהה תא ראתנ .תרחבנה ץראב ודועיי תמשגה תארקל םעה תא ןיכמ השמ :שמוחה

 םעה שרדנ ומיע םוצעה רגתאה תא ןיבנ ךכ ךותמ ,ץראב םיידיתעה םייחה ןיבל רבדמב רבעמה

   .לארשי ץראב 'ה תדבוע המוא לש םויק :דדומתהל

 ?םירבד שמוח רמאנ ןכיהו יתמ

 .רפסה לש ןמזה תרגסמ יהמ ןחבנ רפסה דומילב חתפנש ינפל

 :ג ,'א :רפסה תחיתפ

 :םֶהֵלֲא ֹותֹא ’ה הָּוִצ רֶׁשֲא לֹכְּכ לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לֶא הֶׁשֹמ רֶּבִּד ׁשֶדֹחַל דָחֶאְּב ׁשֶדֹח רָׂשָע יֵּתְׁשַעְּב הָנָׁש םיִעָּבְרַאְּב יִהְיַו

 םירצמ תאיציל םיעבראה תנש טבש 'א

  :ח-ה ,ד"ל :רפסה םויס

 ּומְּתִּיַו םֹוי םיִׁשIְׁש בָאֹומ תֹבְרַעְּב הֶׁשֹמ תֶא לֵאָרְׂשִי יֵנְב ּוּכְבִּיַו ... :'ה יִּפ לַע בָאֹומ ץֶרֶאְּב 'ה דֶבֶע הֶׁשֹמ םָׁש תָמָּיַו

 :הֶׁשֹמ לֶבֵא יִכְב יֵמְי

 רדאב 'זב רטפנ וניבר השמ

 וימי םהש ,םימי 37-כ ,דבלב תועובש השמח איה םירבד שמוח לש ןמזה תרגסמש ךכ םא אצוי

 .ותומ ינפל וניבר השמ לש םינורחאה

 ?םירבד שמוח רמאנש ןמזב לארשי ינב והש ןכיה

  :בותככ ,באומ תוברעב לארשי ינב ונח רבדמב שמוח לש ינשה וקלחב רבכ

  .)א ,ב"כ רבדמב( "ֹוחֵרְי ןֵּדְרַיְל רֶבֵעֵמ בָאֹומ תֹובְרַעְּב ּונֲחַּיַו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב ּועְסִּיַו"

 "בָאֹומ ץֶרֶאְּב ןֵּדְרַּיַה רֶבֵעְּב" :םוקמ ותואב םיאצמנ לארשי ינבש םיאצומ ונא םירבד שמוח חתפב

 .)ה ,'א םירבד(

  ובנ רה לא באומ תוברעמ וניבר השמ הלוע שמוחה ףוסב

 הֶׁשֹמ םָׁש תָמָּיַו ...ץֶרָאָה לָּכ תֶא 'ה ּוהֵאְרַּיַו ֹוחֵרְי יֵנְּפ לַע רֶׁשֲא הָּגְסִּפַה ׁשֹאר ֹובְנ רַה לֶא בָאֹומ תֹבְרַעֵמ הֶׁשֹמ לַעַּיַו"

 .)ה-א ,ד"ל( "'ה יִּפ לַע בָאֹומ ץֶרֶאְּב 'ה דֶבֶע

 ץראל סנכיהל דאמ םיבורק לארשי ינב .םירבד שמוח ךרואל הנתשה אל םוקימהש ךכ-םא אצוי

 רחאל קר הרקי הזו ,ץראה תא שובכלו ןדריה תא תוצחל היהי םהילע לבא ,ןדריל ברעממש ןענכ

 .ןונ-ןב עשוהי ימיב ,וניבר השמ לש ותומ

 (המגודל( באומ תוברע תאצמנ ןכיה תוארהלו הפמב ןייעל שי :הרומל

 

 ?רדאב 'זב רטפנ וניבר השמש ןינמ :הקמעהל
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 םירבד

 ׁשֶדֹחַל רֹוׂשָעֶּב ןֵּדְרַּיַה ןִמ ּולָע םָעָהְו" :ןסינב 'י ךיראתב ןדריה תא ורבע לארשי ינבש בתכנ עשוהי רפסב

 התייה ןדריה תא רובעלו םוקל האירקה .)טי ,'ד עשוהי( "ֹוחיִרְי חַרְזִמ הֵצְקִּב לָּגְלִּגַּב ּונֲחַּיַו ןֹוׁשאִרָה

 יִּכ הָדיֵצ םֶכָל ּוניִכָה רֹמאֵל םָעָה תֶא ּוּוַצְו הֶנֲחַּמַה בֶרֶקְּב ּורְבִע" :ןסינב 'ז-ב ,ןכל םדוק םימי השולש

 המיקה םע התייה תאז האירק .)אי ,'א םש( "הֶּזַה ןֵּדְרַּיַה תֶא םיִרְבֹע םֶּתַא םיִמָי תֶׁש\ְׁש דֹועְּב

 הֶׁשֹמ תֶא לֵאָרְׂשִי יֵנְב ּוּכְבִּיַו" םירבד שמוחב ראותמכ ,וניבר השמ לש ותומ לע לבאה ימי םישולשמ

 .רדאב 'ז-ב רטפנ וניבר השמש ,ךכ-םא אצוי .)ח ,ד"ל םירבד( "םֹוי םיִׁש\ְׁש בָאֹומ תֹבְרַעְּב
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 םירבד

 לארשי ץראל הסינכה תארקל -םירבד שמוח

 לארשי ץראבו רבדמב לארשי םע .א

 :הרומל היחנה

 ןיבל רבדמב לארשי םע ייח ןיב לדבהה תא ,וכרדב דחא לכ ,םירידגמ םיאבה תורוקמה תשולש

 .לארשי ץראב םיידיתעה םייחה

  .ולוכ םירבד שמוח תארוהל תיתשתכ ןאכ םיאבומ תורוקמה

  .הרומה תריחב יפל -תוחפל דחא רוקמ ריכהל םידימלתה לע

 הכ הבר ארקיו שרדמ .א

 ,איפגא תוחת ןוהל תבהיו ,ןוהל אשנכמ איה ,ןיקיקד היחורפא דכ ,אתלוגנרת אדה ]...[ :יול יבר רמא

 היל הרקנ איהו ,היתול ברקמל יעב ןוהנמ דח ,הייבר ןוניא דכו ,ןוהימדק הנרדעמו ,ןוהל הנחשמו

 הלוע ראבהו ,דרוי ןמה :היה הנש 'מ רבדמב לארשי ויהשכ ךכ .ךתלקוקב רודע ליז :ל"או ,הישיר וגב

 ץראל לארשי וסנכנש ןויכ .םהינפל עיסמ ןנע דומעו ,ןתוא תופיקמ דובכ יננעו ,ןהל יוצמ וילשהו ,ןהל

 יכ :ביתכד אוה אדה ,ןיביצנ היל בוצניו קופיו ,הישוכמ ןועטי םכמ דחאו דחא לכ :השמ םהל רמא

 .םתעטנו ץראה לא ואבת

 :םוגרת

 ,היפנכ תחת םתוא המשו ,םתוא תסנוכ איה ,םיריעצ היחורפאשכ ,וז תלוגנרת ]...[ :יול יבר רמא

 הצור םהמ דחא ,םילדג םה רשאכו .)הפשאב םהינפל תרקנמ( םהינפל תרדועו ,םהל תממחמ

 'מ רבדמב לארשי ויהשכ ךכ .ךתפשאב רודע ךל ול תרמואו ושארב ול תרקנמ איהו ,הילא ברקתהל

 עיסמ ןנע דומעו ,ןתוא תופיקמ דובכ יננעו ,ןהל יוצמ וילשהו ,ןהל הלוע ראבהו ,דרוי ןמה  .היה הנש

 ,)ופתכ לע( ושוכמ ןועטי םכמ דחאו דחא לכ :השמ םהל רמא ץראל לארשי וסנכנש ןויכ .םהינפל

 .םתעטנו ץראה לא ואובת יכ :בותכש ומכ ,תועיטנ ול עטיו אציו

 )הנוהכ תונתמ שוריפ יפ לע םוגרתה(

 רבדמב רפסל המדקה ,רבד קמעה .ב

 ץראל ועיגהש זאמ םלועה ייחב 'ה םע תוכילה הנשמו ףילחמ אוה ]רבדמב רפס[ רפסה הז רקיעד

 רבדמבש :]לארשי ץראב הגהנהה ןמ הנוש הגהנה גיצמ רבדמב רפס[ רבדמב וכלהש ךרדה ןמ לארשי

 ירתסב ,עבטה ךרדב וכלה לארשי ץראבו ,]תיסינ ךרדב[ עבטה תוכילהמ הלעמל ... םיגהנתמ ויה

 הבר תישארבב ל"זח ורמא רפסה הזב ןייוצמה יונישה הז לעו … .אוה ךורב םימש תוכלמ תחגשה

 ןיב לידבמ אוהש ,רבדמב רפס הז - "ךשחה ןיבו רואה ןיב םיהלא לדביו" :)ד א תישארב(" :'ג השרפ

 אוהש ,לכ ןיעל עיפומ 'ה תחגשה רוא היה םירצמ יאצוי תוכילהבד ,"ץראה יאב ןיבו םירצמ יאצוי

 קרו ]תרתסנ[ הסוכמ החגשהה התיה ץראה יאב תוכילהב ןכ ןיאש המ . האירבה תילכתו 'ה דובכ

 ןיעל החגשהה שגרנ היה םיקרפל קר וא ,הליל תכשחב ךלוהה ומכ הב שיגרמ היה הפי ןיעב טיבמה

 )1893-1816 ,ןילרב הדוהי יבצ ילתפנ ברה ,ב"יצנה( .הלילה תכשח ריאמה קרבה רוא ומכ ,לכ
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 םירבד

 ג קוספ בל קרפ םירבד המכח ךשמ .ג

 .וניקולאל לדוג ובה ארקא 'ה םש יכ

 יכ הזו  .יטרפ חגשומ יעבט ןפואב המואה גהנתי רשא יתילכתה רקיעה יכ ,לכשומ ךרד לע שוריפ

 הנשב םימעפ שולשו  .םישודקה ויתרשמלו 'ה תיב אבוי ,ול רשא לכ תישארו ,םנגד ופסאיו ורצקי

 ףיסות תכל ורישיי רשאכו .'ה ינפ תואריהל ואוביו יקלאה ןוחטיבה יפנכ תחת םהל רשא לכ ובזעי

 ארובה םש ךרביו ריכזי דעצמו לעפמ לכבו  ,ביבס םייוגה לע 'ה תתיח היהתו  ,הירפ תתל ץראה

 .ןנובתמ לכל אבה םלועה ייח לכמ תחא העש רקיו ,םיינחור םייח אוה הזכ םייחו  .ךרבתי

 ,המואמ ולעפ אל קר ,תידימתה הגהנהה ירצבמ וסרהנו עבטה תולובג וצרפנ רשא השמ ימיב ןכ אל

 ןיא אלה  ?יתילכת ארקי הזלה - םהינפל ךלוה 'הו ,'ה דובכו ןנעה דומע האור דחא לכו ,דרוי ןמהו

 אלא הרות הנתינ אל :)זי חלשב אתליכמ( ל"ז םרמאמכו ,םיכאלמ לש םייח ,אבה םלועה ייח קר הז

 .ןמ ילכואל

 היהי אל"ו "יכנא" הרותה דוסי רשאכ םלוא ?יתימאה תילכתה הז ןיא םא הזל וכרצנ המל ךא …

 ךכזלו בטיה הרותה שרפל ולכי הזכ ןמזב יכ ,ולאה הנש םיעברא אוה המואהו הנומאה דוסי ןכ ,"ךל

 םערזב יקולאה שפנהו הנומאה ושירשהו ,םילדבנה םישיאכ הלעמב רתוי םתויה דע םתושפנ

 "...םהירחא

  .1926-1843 ,אטיל ,קסניוודמ ןהכה החמש ריאמ יבר

  

 :תורוקמה דומיל תובקעב ןוידל תודוקנ

 ?לארשי ץראבו רבדמב לארשי םע לע 'ה תחגשה תא ןייפאמ המ - תורוקמהמ דחא לכ יפ לע ●

 תופידע שי םאה ?החגשהה יכרדמ תחא לכ לש תונורתיה םהמ - הלא תורוקממ הלועה יפ לע ●

 ?ןהמ תחאל

 תפוקת :רתוי יתועמשמה םויקה תא ,לארשי םע לש תילכתה תא תגייצמ הפוקת וזיא ●

  ?לארשי ץרא תפוקת וא רבדמה

 ?רבדמב קר תגשומ תויהל הלוכי איה עודמו ,רבדמה ייח לש תדחוימה הרטמה יהמ ●

 ץראל הסינכה תארקל לארשי םע תא ןיכמ השמ .ב

 לארשי ץרא תא תשרל תובאל החטבהה םויק - ודועיי לא לארשי םע לש ועסמ תא איבמ םירבד רפס

  :הב בשייתהלו

 :םיִה\אֵל םֶהָל יִתיִיָהְו םָלֹוע תַּזֻחֲאַל ןַעַנְּכ ץֶרֶא לָּכ תֵא gיֶרֻגְמ ץֶרֶא תֵא gיֶרֲחַא gֲעְרַזְלּו gְל יִּתַתָנְו"

  .)ט-ח ,זי תישארב( "םָתֹרֹדְל gיֶרֲחַא gֲעְרַזְו הָּתַא רֹמְׁשִת יִתיִרְּב תֶא הָּתַאְו םָהָרְבַא לֶא םיִה\ֱא רֶמֹאּיַו

 

  :םימוצע םייוניש םיללוחתמ הזה דועייה תא שממל ידכ

 לארשי םע לעו ,עבטה ךותמ לעופ ה"בקה הב לארשי ץרא תגהנהב תפלחתמ תיסינה רבדמה תגהנה

 .םחליהל תוירחאה תלטומ
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 םירבד

 לש הגהנהמ םירבוע ,םיעובק המדא ידבועל םבורב םיכפוהו םידדונ ןאצ יעור תויהל םיקיספמ םה

  .'ץראה ןמ םחל' לש הגהנהל )ד ,זט תומש( "םימשה ןמ םחל"

 םע תויהל תורשפאה תא םלוע יאב לכל תוארהל םילוכי םה .הלודג הרושב שי וללה םייונישב

 יניעל ה"בקה תא הכילממו ויכרע תאו ותנומא תא תקזחמ קר ותחלצהש ,חילצמו רצוי ,ךרובמ

 דימת רכוז םדאה רשאכ ,תוביוחמ רתוילו הנומא רתויל איבהל הלוכי ץראב החלצהה .ולוכ םלועה

  .םיקולאה תאמ איה ותלועפ לכש

 איבהל םילוכיש ולא םה הכרבהו החלצהה אקווד .תודדומתה תשרדנו תונכס םג םהב שי םלוא

 ינחורה דועיה תא חוכשלו יתוברתה בחרמב תורעתהל ןוצר םע דחי ,םיקולא תחכשו הוואג םג םתיא

  .ונלש יכרעהו

  :ןחבמ םגו הנתמ םג םה לארשי ץראב תוכרבתההו תועקתשהה

 :Qָל ןַתָנ רֶׁשֲא הָבֹּטַה ץֶרָאָה לַע OיֶהIֱא 'ה תֶא ָּתְכַרֵבּו ָּתְעָבָׂשְו ָּתְלַכָאְו"

 ...OיֶהIֱא 'ה תֶא חַּכְׁשִּת ןֶּפ Oְל רֶמָּׁשִה

 )זי-י ,ח םירבד( "הֶּזַה לִיַחַה תֶא יִל הָׂשָע יִדָי םֶצֹעְו יִחֹּכ Oֶבָבְלִּב ָּתְרַמָאְו

 

 דדומתהל דציכ םתוא דמלמו ,ץראה לא הסינכל םעה תא השמ ןיכמ םהב םינושה םינפואה לע דמלנ

 ךדיאמ 'ה תחכש רגתאו וצראב י"מע לש תוחילשה רגתא ,רגתאה םע ןוכנ

 הנומאה ןיינב - ינחור קוזיח .1

 םכותבו ,)"עומש םא היהו"ו "עמש" תושרפ ,תורבדה תרשע( הנומאה תודוסי לע רזוח השמ

  .םילילא ידבועו תורז תויוברת הב שיש ץראב 'ה תדובעל םיבושחה םיטביהה תא שיגדמ

 

  הבוטה ץראה - תילכלכה תומצעתהלו ץראב תועקתשהל תינורקע תוסחייתה .2

 רגתאכ םג ךדיאמו ,הלודג הכרבכ ץראה בוטל סחייתמו םיכרד רפסמב רזוח וניבר השמ

 ונבר השמו ,תונוונתההו תובאתסהה תנכס תראותמ שמוחה ךרואל תומוקמ רפסמב .םוצע

 'ה תֶא ָּתְרַכָזְו :ונממ רמשיהל דציכ םג ךשמהבו ,ךילהתל םיעדומ תויהל תישאר עיצמ

 םֹוּיַּכ gיֶתֹבֲאַל עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא ֹותיִרְּב תֶא םיִקָה ןַעַמְל לִיָח תֹוׂשֲעַל ַחֹּכ gְל ןֵתֹּנַה אּוה יִּכ gיֶה\ֱא

  .)חי קוספ ח קרפ( "הֶּזַה

 

  תוישעמ תווצמ - תישעמ הכרדה .3

 םעה תא דמלמ השמ ץראל הסינכה ברע .)וכ-בי םיקרפ( תווצמה םואנ אוה שמוחה לש וביל

 םימדוקה םישמוחב ואבוה אל ןיידעש תווצמ ,תושדוחמ תווצמ ןקלח ,תובר תווצמ

 ,המגודל( לארשי ץראל הסינכה םע היופצה תידיתעה םייחה תואיצמל ןבורב תורושקו

 .)המחלמ תעב ידוהי אבצ לש תולהנתהל תורושקה תווצמ

 שמוחבו םימדוקה םישמוחב רבכ ואבוהש תווצמ :תוראובמ תווצמ ןה תורחא תווצמ

 הֶׁשֹמ ליִאֹוה בָאֹומ ץֶרֶאְּב ןֵּדְרַּיַה רֶבֵעְּב" רפסה חתפב רמאנש ומכ ,שדחמ וראבתה ןה םירבד

 םירושקה הווצמה לש םיטביה קיידמ רואיבה ללכ ךרדב .)ה ,'א( "תֹאּזַה הָרֹוּתַה תֶא רֵאֵּב

 ריכזמ אוה םידעומה תווצמ לע וניבר השמ רזוחשכ ,המגודל .לארשי ץראב המואה ייחל

 םירבד( "םָׁש ֹומְׁש ןֵּכַׁשְל gיֶה\ֱא 'ה רַחְבִי רֶׁשֲא םֹוקָּמַה לֶא" גחה תונברק תא תולעהל שיש

 ףתושמ ינחור זכרמ ביבס לארשי ץראב 'ה תדובע זוכיר תא תאטבמ לגרל הילעה - )ו ,ז"ט
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 םירבד

 ןייצמ אוה ,תודבע תונש שש רחאל ררחתשמה ירבעה דבעה יניד לע רזוח השמשכו .דחא

 ּוּנֶחְּלַׁשְת ֹאל mָּמִעֵמ יִׁשְפָח ּוּנֶחְּלַׁשְת יִכְו" – התבונתו ץראה ירפמ ותאיצי םע ול קינעהל שיש

 .)די-גי ,ו"ט( "ֹול ןֶּתִּת gיֶה\ֱא 'ה gְכַרֵּב רֶׁשֲא gֶבְקִּיִמּו gְנְרָּגִמּו gְנֹאּצִמ ֹול קיִנֲעַּת קיֵנֲעַה :םָקיֵר

 תדימבו םתחוורל גואדל הווצמו ,ישיא שוכר תריבצל ץורימבש הנכסל סחייתמ אוה ךכב

  .ךכל םיקוקזה לש ישפנהו ילכלכה םמוקישל ךרוצה

 

 דומילה ךשמהב קוסענ תוישעמה תווצמהו הבוטה ץראה ,הנומאה ןיינב :וללה םיאשונה תשולשב

 .הבחרהב

 

 םג ךכ ךותמו ,וקמועל םירבד שמוחבש שודיחה תא וניבי םידימלתהש אוה ונלש רגתאה :הרומל

 החטבהה תא הב םישגהל הכוזו תשדחתמה לארשי תנידמב יחה לארשי םע ,ונרובע ותובישח תא

 הנתמ ונתניחבמ םיווהמ םייח ונא וב עפשה בצמו לארשי תנידמ לש תיאלפה התחלצה .תובאל

 םצועו יחוכ תשוחתל ,הוואגל ליבוהל הלולע החלצהה .ונילגרל רנ תויהל ךירצ םירבד רפסו ,ןחבמו

 .ליח תושעל חכ ונל ןתונה אוה ה"בקה דציכ תוארל ונתוא דמלמ םירבד רפס דועב ,ןורוועלו ידי

 םיאיבנב( ינחורה דועיה לש החכשל ,לובג תעדוי הניאש תונרמוחל ליבוהל םילולע בוטהו עפשה

 תיישעל ףונמל עפשה תא ךופהל ונתוא דמלמ םירבד רפס דועב ,)'א והיעשי -תותיחשה תנכס העיפומ

 יתועמשמ ןמז שידקהל םיעיצמ ונא הנבהה תא קימעהל ידכ  .םיקולאה תדובעל תוינפו דסחו הקדצ

 ןמ םילועה םירגתאלו ,לארשי ץראב םיידיתעה םייחה ןיבל רבדמב רבעמה תפוקת ןיב האוושהל

  .האוושהה

 

 ןיבל רבדמב םייחה ןיב םילדבהה תא דדחיש ןוידל רועיש שידקהל םישקבמ ונא ,אשונל החיתפכ

 םילדבהב קוסענש לככ .ץראב םייחה לש רגתאה תא קמועל ןיבהל ידכ תאז , לארשי ץראב םייחה

   .םירבד רפס לש ודוחיי תא ךשמהב ןיבהל ונילע לקי ךכ ,תוקמע רתיב

 

  :הלאשב ןוידה תא חתפנ

 םיטביה לע בושחל הסננ ?םצראב לארשי םעל םייופצה םייחה ןיבל רבדמב םייחה ןיב לידבמ המ

  .דועו ,ינחור ,ילהנמ ,ינוחטב ,ילכלכ ,יזיפ :רשפאה לככ םיבר

  .הלבטב תונושארה תודומעה יתש תא אלמל םידימלתה תא החננ

 תולאש תאלעהל תדעוימ וז הדומע .ףתושמ ןויד תועצמאב דחי םילשנ תישילשה הדומעה תא

 תסחייתמ איהש ינפמ ,האוושהה תרטמ איה וז הדומע  ,םילדבהה תועמשמ לע תובשחמו

  .םויה ונל םג ךא ,ץראל םיסנכנה רודל םינוכנה םירגתאלו תויועמשמל
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 םירבד

  :האלמ הלבטל אמגוד

 ץראב םייחה רבדמב םייחה 
 לארשי

 תובשחמ-םירגתא-תויועמשמ

 םירוגמ
 ,תוכוסב םילהואב

 "יארע תריד"
 עבק יתב

 הבורק תונכשבו וטבש ינב ברקב יח םדא רבדמב .1

 ןבומ היה לארשי םעל רשקה .םירחאה םיטבשל

 ,דודיבב תיסחי רוגל לוכי םדא לארשי ץראב .וילאמ

 ןיינעב וז היעבב ונשגפ .םעמעתמ ולוכ םעל רשקה

 ןכל .)ב"כ עשוהי( םיטבשה יצחו םיינש לש חבזמה

 לגרל הילע ומכ "תויזוכיר" תווצמ לע רומשל בושח

   .)ו"ט םירבד(

 לובג תגשה ,הקעמ :לשמל ,תושדח תווצמב ךרוצ שי .2

 םינכשה
 טבשה ינב

  ."ןוכשי דבל םע"

 רג םדא לכ

 דדובמ ,ותלחנב

 .םיבורק םינכשמ

 םינכשהמ קלח

 םייוגה אקווד םה

  .ץראב ורתונש

 הבורקה תונכשה :דאמ תמצעתמ הרזה הדובעה תנכס

 איבהל תולולע תילילאה תוברתה םע תורכיההו

  .הרזה הדובעה לש העמטהלו ץומיאל

 הז ןיינעב תוברה תורהזאה תא ןיבהל לכונ ךכ ךותמ(

   .)םירבד רפסב

 רקבו ןאצ ,ןמה הסנרפ
 היגוסל תואלקח

 םינושה

 תובישח םג ןכו ,הרורב תואלקחה לש התובישח  .1

 ,תאז םע .ויפכ עיגימ ומצעב סנרפתמ םדאש הדבועה

 םג ןימאמה םדאה ינפב הביצמ תיאלקחה הדובעה

 תודבעתשהמ ענמיהל וילע :םייתועמשמ םירגתא

 לוביהש רוכזל וילע .דועו דוע רובצל תלוכילו ותמדאל

 עבטה תוחוכ תצרעהל תותפתהל אלו ,'ה םעמ ול ותינ

 וילע .)לעבה( ולא תוחוכב םירושקש םילילא וא

 יל השע ידי םצועו יחוכ" :הוואגה תשוחתמ רמשיהל

 הזה ךרוצה לע תונוע תובר תווצמ ."הזה ליחה תא

  .)הטימש ,םירוכיב ,תורשעמ(

 ,טרפה לע התע תלטומ תילכלכה תוירחאהש ןויכמ .2

 היה אל ,ןמהמ ונוזינ רשאכ .םיילכלכ םירעפ םג םירצונ

 גאוד םדאה רשאכ .לוכאל המ ול היה אלש םדא

 תרדגהב ךרוצ שי ןכל .ינועה םג רצונ ,ותסנרפל

 הרבחבש םישלחל תוביוחמהו תיתרבחה תוירדילוסה

   .)םיפסכ תטימש ,םיינע תונתמ ,הקדצ ,האוולה(

 םימ
 ,םינמדזמ תורוקמ

  ."םירמ ראב"
 םשגב תולת

 אקווד )הייתש ,תואלקח( םימב םוצעה ךרוצה תורמל

 רושק םשגה .דרי םשגהש  ךכב ןוחטיב ןיא ץראב

 .)"עומש םא היהו" תשרפ ,א"י םירבד( תוגהנתהל
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 םירבד

 ןיבל י"א ןיב לדבהל םג סחייתהל ונילעש ןבומכ

  ."קריה ןגכ" איה רשא ,םירצמ

 ןוחטיב

  :תיסינ הגהנה

 -םכל םחלי 'ה"

 "ןושירחת םתאו

 השמ לש וידי יכו"

  "?המחלמ תושוע

  ,תיעבט הגהנה

 הסינכה םע דימ

 שרדנ י"מע ץראל

  .םחליהל

  .המחלמל הנכהבו ןומיאב ,אבצ תמקהב ךרוצ שי .1

 האירק :םירבד רפסב המחלמה יניד תא ןיבנ ךכ ךותמ

 ,שוכר תמחלמבו הווצמ תמחלמב םימחלנה ימ ,םולשל

 .הנחמה תשודק לע הרימש ,ראות תפי תשא ,רוצמ יניד

 םירגתאה תארקל םעה חור תא קזחל ךירצ השמ .2

 אל" :םהל ריכזהלו ,םהינפב םידמועה םיינוחטבה

     ."ךמע ךיקולא 'ה יכ םהמ ארית

 הגהנה
 ינחור גיהנמ השמ

  .טפוש םג ,יחרזאו

 גיהנמ -עשוהי

 .רבעמה בלשב

 הגהנה ךשמהב

 תודסומ י"ע

 ,ןהכ ,ךלמ :םינוש

  .טפוש ,איבנ

 תריציו םיטפוש יונימל תויחנה אצמנ םירבד רפסב

 לש םתוכמס ,םירטוש יונימ  ,תיטופיש היכרריה

 קוסיע ןבומכו ,הגהנהב איבנה לש ומוקמ ,םייולה

  .ךלמה לש ותומדב

 -זוכיר

 רוזיפ

 ביבס םיזכורמ םלוכ

 גיהנמה

 חטש לע רוזיפ

 לודג

 יניינעל תוירחאהש ךכל םיאיבמ יסחי דודיבב םייחה

 קוסיע שרדנ .תיבה ישנא לע ידעלב ןפואב תלטומ תיבה

 ,ןישוריגו ןיאושינ יניד( ותיבו שיא יניינעב רתוי בחרנ

  .)הרומו ררוס ןב ,עמש תשרפ -ךוניח ינייניע

 רשק
 זכרמל
 ינחורה

 ןכשמל תיזיפ הברק
 זכרמהמ קוחיר

 ינחורה

  .'ה תחכש לש בצמל עיגהל לולע םדא ,קוחירה ךותמ

 שדקמה םע רשקה לע תורומשש תווצמ לש תובישחה

  .להקה ,לגרל הילע ,ינש רשעמ ,תונברוק :תיטירק איה

 

   :תוצובקב המישמ תועצמאב האוושהה תא םכסל לכונ

 תארקל ןנוכתהל ךיא  בושחל הסננ ,ץראל הסינכה םע לארשי םע בצינ וינפב יונישה תא ונבהש רחאל

  :יונישה

  .ומיע תודדומתהל םיכרד ועיצתו ,שחרתהל דמועה יונישה תא וריהבת וב ,לארשי םעל בתכמ ובתכ

 תרוצ םע דדומתהל לארשי םעל ועייסישו ,רבדמה ןמזב וגהנ אלש ,םיללכ השימח עיצהל וסנ  :וא

   .ץראב השדחה םייחה

 'ה תדובע :ודועיי תמשגה תארקל  לארשי םע תא השמ ןיכמ ,טעמכ ולוכ ,םירבד שמוחב :םכסנ

 םויק תובישח סוסיב אוה רחא קלח .ינומא קוזיח אוה הנכהה לש הקלח .לארשי ץראב האולמב

  .ץראל הסינכה תארקל ונתנ רבכש תווצמל םיטרפ תפסוהו תושדחתמ תווצמ תגצה ,תווצמה
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 םירבד

 םיקלח השולש – שמוחה הנבמ

 :םיכורא םימואנ השולש םה םרקיעבש ,םיקלח השולשל קלחנ םירבד רפס

 )קוסענ אל הז קלחב( 'ד-'א םיקרפ - ירוטסיה םואנ

  :וכ-'ה םיקרפ - תווצמה םואנ

  תוינומא תווצמ - אי-ה

  תוישעמ תווצמ - וכ-בי

  ףוס-ז"כ םיקרפ :השמ תדירפו תירבה – המיתחה םואנ

 

 הדירפה ,)'ל-ז"כ םיקרפ( תירבה - םידרפנ םיקלח ינשל ישילשה קלחה תא םיקלחמה םג שי :הרומל

  .)ד"ל-א"ל( השממ

 

 הרות ישמוח השמחמ קלחכ םירבד שמוח לש ודמעמ – הקמעהל

 םישמוחל וניב םיטלובה םילדבהה דחא תאז לכבו .הרות ישמוח תשמחמ דחא אוה םירבד שמוח

 וב םיאבומ םניאו טעמכ 'ה ירבד וליאו ,השמ ירבד םה וב רמאנש המ לכ טעמכש אוה םימדוקה

 .)די ,א"ל ,לשמל ואר .עשוהי ימיל רבעמהו השמ לש ותומל םירושקה םירופס םיניינע טעמל(

 הנוכמ אוה ך"נתה ימי ירחאו ,)ו ,ד"י 'ב םיכלמב ואר( "השמ תרות" םיאיבנב הנוכמ אוה ןכ-לע רתי

 ."הרות הנשמ" רפס

 ?םישמוחה ןמ דחאכ בשחנ אוה ךכ-םא עודמ

 לש וירבד ירפ התייהש ,םירבד רפס תרימא ןיב קליחו םירבד רפסל ותמדקהב םיעטה לאנברבא

 לש םתגרדכ תבשחנ רפסה תגרד ןכ-לעו .תיקול-א המכסהב התייה רפסה תביתכ ןיבל ,וניבר השמ

 תעדל וירבדב ןוויכו תספתנ יתלב האובנ תגרדל וימי ףוסב ךכ-םא עיגה וניבר השמ .םישמוחה דחא

 :ןוילע

 התיה הנה .לארשיל רבדשכ הרמא ה"ע ונבר השמש תויה םע הזה הרותה הנשמ ירבד רפס לכש"

 יכ יהלא רמאמו יווצ ילב ותעדמ רמול הצר .ומצע השממ התביתכ התיה אלו הרובגה יפמ התביתכ

 רבדשכ ומצעמ השמ ואשע הנהש רואיב ותויהמ ז"ע קפס ןיאו םלוכ הרותה ירבד רתיכ ותאובנב םא

 ללכמ הזה רפסה היה ןכלו ...הלעתי ונממ עמש רשא תויהלאה תולמב 'ה רבדב ותוא בתכו םעה לא

 יכ ללכב אוה ירה ומצעמ ובתכ השמ םהמ קוספש רמואהו .םמצעב םירפסה ראשכ םיהלאה ירפס

 תוללק ריעה ינב קרפ הלגמב ל"ז םרמא והזו .השממ אל התיה י"שהמ הביתכהש יפל .הזב 'ה רבד

 רבדשכ אוהש דיגהל .םרמא השמ םא יכ .םבתכ השמ ורמא אל .ומצעמ םרמא השמ הרות הנשמבש

 ".תיהלא התיה הרותב םתביתכ םנמאה םהילא םרמא לארשי לא

 

 

 

  



11 

 

 

 םירבד

 ןיינב :ץראל הסינכה תארקל - ינש קלח

  הנומאה
 םידימלתה הרואכל :"הרות הנשמ" גשומה תא םועטל ונל תרשפאמ תורבדה תרשע לש הדימלה

 ךכ ךותמ .הרזח םיווהמ ןאכ השמ לש וירבדש םיעדויו ,תורבדה תאו יניס רה דמעמ תא םיריכמ

 המב ?ץראל הסינכה ברע תורבדה תרשעו יניס רה דמעמ לע הרזחב השמ לש ותמגמ המ :לאשנ

  ?ץראב םייופצה םייתוברתהו םיינחורה םירגתאל הנכה ,םהיתובקעב עמש תשרפו ,תורבדה םיווהמ

 .םנושל לע תורוגשו םידימלתל תורכומ תוישרפה ."עומש םא היה"ו "עמש" תוישרפב קוסענ ךשמהב

  .תורודל ןמוקמ המו השמ לש הנכהה םואנ ךותב ןמוקמ המ לאשנ ,ןרשקהב  ןתוא דמלנ

 

  :קוסענ םהב םיאשונה

  יניס רה דמעמ תא רוכזל הווצמה :ד קרפ .4

  תורבדה תרשע : דמעמה לש ונכות ,ה קרפ .5

 "דוסי יווק"כ תורבדה תרשע

  תורבדה תרשע לש תונוש תוקולח

 )עמש תשרפ( :'ו קרפ .6

 תדיחי םויסב קוסענ ,עמש תשרפ ןיבל הניב האוושהבו ,אי קרפבש "עומש םא היהו" תשרפב :הרעה(

 )החיתפה
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  יניס רה דמעמ תא רוכזל יוויצה :ד קרפ - ל"חי 5

 תא ריבעהל הווצמו ,יניס-רה דמעמ תא חוכשל אלש םעה תא השמ ריהזמ )ט קוספמ( ד קרפב

   :םינבה ינבלו םינבל יניס רה דמעמ לש תרוסמה

 Oיֶּיַח יֵמְי לֹּכ Oְבָבְּלִמ ּורּוסָי ןֶפּו Oיֶניֵע ּואָר רֶׁשֲא םיִרָבְּדַה תֶא חַּכְׁשִּת ןֶּפ דֹאְמ Oְׁשְפַנ רֹמְׁשּו Oְל רֶמָּׁשִה קַר ט

 :Oיֶנָב יֵנְבִלְו Oיֶנָבְל םָּתְעַדֹוהְו

 הָאְרִיְל ןּודְמְלִי רֶׁשֲא יָרָבְּד תֶא םֵעִמְׁשַאְו םָעָה תֶא יִל לֶהְקַה יַלֵא 'ה רֹמֱאֶּב בֵרֹחְּב OיֶהIֱא 'ה יֵנְפִל ָּתְדַמָע רֶׁשֲא םֹוי י

 :ןּודֵּמַלְי םֶהיֵנְּב תֶאְו הָמָדֲאָה לַע םיִּיַח םֵה רֶׁשֲא םיִמָּיַה לָּכ יִתֹא

 

  :דמעמה לש ותובישח תא םיריבסמו םיכישממ םיקוספה

 :לֶפָרֲעַו ןָנָע Qֶׁשח םִיַמָּׁשַה בֵל דַע ׁשֵאָּב רֵעֹּב רָהָהְו רָהָה תַחַּת ןּודְמַעַּתַו ןּובְרְקִּתַו אי

 :לֹוק יִתָלּוז םיִאֹר םֶכְניֵא הָנּומְתּו םיִעְמֹׁש םֶּתַא םיִרָבְּד לֹוק ׁשֵאָה Qֹוּתִמ םֶכיֵלֲא 'ה רֵּבַדְיַו בי

 :םיִנָבֲא תֹוחֻל יֵנְׁש לַע םֵבְּתְכִּיַו םיִרָבְּדַה תֶרֶׂשֲע תֹוׂשֲעַל םֶכְתֶא הָּוִצ רֶׁשֲא ֹותיִרְּב תֶא םֶכָל דֵּגַּיַו גי

 הָּמָׁש םיִרְבֹע םֶּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָּב םָתֹא םֶכְתׂשֲעַל םיִטָּפְׁשִמּו םיִּקֻח םֶכְתֶא דֵּמַלְל אוִהַה תֵעָּב 'ה הָּוִצ יִתֹאְו די

 :ּהָּתְׁשִרְל

 

  :יניס רה דמעמב

  ומצע ה"בקה תא עומשל וכז לארשי ●

 ריהזמ )'טי קוספ דע( קרפה ךשמהב .ימשג ןפואב -הנומתב אלו ,דבלב לוקב הלגתה ה"בקה ●

 הָנּומְּת לָּכ םֶתיִאְר ֹאל יִּכ םֶכיֵתֹׁשְפַנְל דֹאְמ םֶּתְרַמְׁשִנְו"  :םילילאה לא הינפמ םעה תא השמ

 תיִנְבַּת לֶמָס לָּכ תַנּומְּת לֶסֶּפ םֶכָל םֶתיִׂשֲעַו ןּותִחְׁשַּת ןֶּפ :ׁשֵאָה mֹוּתִמ בֵרֹחְּב םֶכיֵלֲא 'ה רֶּבִּד םֹויְּב

 לֹּכ םיִבָכֹוּכַה תֶאְו ַחֵרָּיַה תֶאְו ׁשֶמֶּׁשַה תֶא ָתיִאָרְו הָמְיַמָּׁשַה gיֶניֵע אָּׂשִּת ןֶפּו …הָבֵקְנ ֹוא רָכָז

 הסינכה םע אקווד תיתועמשמ וז הנכס .)טי-וט( "…םֶהָל ָתיִוֲחַּתְׁשִהְו ָּתְחַּדִנְו םִיַמָּׁשַה אָבְצ

  .תיתוברתה העפשההו םילילאה ידבוע ץראה ימעל תונכשה ללגב ץראל

  .השמ יפמ לארשי ועמש )ה קרפב דמלנש יפכ( ישילשה רבידהמ לחה ●

 

 )ותריטפ םרטו ץראל הסינכה םרט( תעכ אקווד השמ  רזח עודמ ריבסמ )ט קוספ ,ד קרפ( ן"במרה

  :הנומאב יזכרמ דוסיכ ותוא ביצהו יניס רה דמעמ לא

 

 - םירבדה תא חכשת ןפ 'וגו ךל רמשיה קר :)ט( ן"במר

  ,דאמ הב ריהזה ,השעת אל תוצמ יתעד יפל הזה בותכה לבא...

 ךריהזמ ינא קר רמאו רזח ,םתושעל םיטפשמהו םיקוחה רומשנו תוצמה לכב רהזנש רמא רשאכ יכ

 יניס רה דמעמ חכשת אלש ,תווצמה ךילא ואב ןיאמ רוכזל דאמ דאמ ךמצע רומשלו רמשיהל דאמ

 םש תעמש רשא וירבדו ולדג תאו ודובכ תא םידיפלהו תולוקה ךיניע םש ואר רשא םירבדה לכמ

 .םלוע דע ךינב ינבלו ךינבל אוהה דבכנה דמעמב ךיניע ואר רשא םירבדה לכ עידותו ,שאה ךותמ
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 םירבד

 ןודמלת םכינב תאו םימיה לכ ותוא האריל ודמלתש ידכ אוהה דמעמה השע םשה יכ םעטה שריפו

 :ותוא וחכשת לאו הככ םתא ושע ןכ םא ,םלוע תורודל

 אוהה דמעמה ןמ רבד חכשנ אלש השעת אל תוצמב ריהזה ,םש ורמאנש תורבדה ריכזיש םדוק הנהו

 םש היהש המ לכ רודל רודמ ונערז לכל וב עידונש השע תוצמב הויצו ,םלועל ונבלמ והריסנ אלו

  .העימשבו היארב

 פ"עא ,דבלב השמ יפמ ונילא םיאב הרותה ירבד ויה םאש ,דאמ הלודג תאזה הווצמב תלעותהו

 ןמ ךפהב ונווציו םולח םלוח וא איבנ ונברקב םוקי םא םיתפומבו תותואב התמאתנ ותאובנש

 הרובגה יפמ הרותה ונילא עיגתשכ לבא ,םישנאה בלב קפס סנכי תפומ וא תוא ונילא ןתנו הרותה

 תוא והליעוי אל ,ותוא רקשנו ,קפסמ לכו קלוח לכ שיחכנ ,יעצמא םש ןיא תואורה וניניעו ונינזואל

 :ותורקשב םיעדויה ונחנא יכ ,ונידיב התימה ןמ תפומ והליצי אלו

 היהש ועדי ונינבל רבדה ןכ םג קיתענשכ יכ ,םלועל ונימאי ךב םגו :)ט טי תומש( םש רמאש והז

 לבה רבד םתוא ליחננ אלו ונינבל רקש דיענ אל יכ ,תורודה לכ והואר ולאכ קפס אלב תמא רבדה

 ,וניניעב ונלוכ וניארש יאדוב ונימאי לבא ,םהל דיענש ונתודעב ללכ וקפתסי אל םהו .ליעומ םב ןיאו

  ."...םהל ונרפסש המ לכו

 

 תורוקמה תא םידמול םידימלתה לארשי תבשחמב הדימלה ירמוח תרגסמב יכ בל םישל שי :הרומל

 רפס ,ג-א ח קרפ הרותה ידוסי תוכלה ם"במר :יניס רה דמעמ לש ותובישחב םיקסועה םימסרופמה

  .זפ ןושאר רמאמ ירזוכה

  .ולא םירועישב שכרנש םידימלתה לש עדיל םוקמ תתל יאדכ
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  תורבדה תרשע :ה קרפ

  :םיקלח העברא 'ה קרפב

 תֶא אל" :ץראל םיסנכנה רוד לא םג תכשמנ איהו ,הנומאל סיסבה איה יניס תירב - המדקה -ה-א

   .)ג קוספ( "םיִּיַח ּונָּלֻּכ םֹוּיַה הֹּפ הֶּלֵא ּונְחַנֲא ּונָּתִא יִּכ תֹאּזַה תיִרְּבַה תֶא 'ה תַרָּכ ּוניֵתֹבֲא

  תורבדה תרשע -חי-ו

 -תורחאהו ,ה"בקה יפמ תורישי ורמאנ םינושארה תורבדה ינש קר עודמ ריבסמ השמ - חכ-טי

  .לארשי ץראב םימי תוכיראל איבת תווצמה תרימש :המיתח :ל-טכ  .השמ לש וכוויתב

 

 לש םויסהו החיתפה ירבדב םג ןייעל שי ,)חי-ו םיקוספ( תורבדה תרשעב דקמתנ קרפה תארוהב

 רוכזל ךרוצה תא ריהבמ השמ ,ותריטפ תארקל :רשקהה תא ןיבהל ידכ טשפה תמרב קרפה

  .םיאבה תורודל ןורכיזה תא ריבעהל ןכו ,תירבל בייחתהלו

  

  ?ולא תורבד תרשע אקווד עודמ

 "םייחה תבוח דועיי תא לארשיל םירסומ םהו הרותה תווצמ לכ לש דוסיה יווק םה" תורבדה תרשע

 "תיִרְּבַה יֵרְבִּד תֵא תֹחֻּלַה לַע בֹּתְכִּיַו" - תירבה ירבד הרותב םינוכמ םהו ,)'ה קרפ םירבדל שריה ר"שר(

 ואר( הרותה תליחתב רבכ תורבידה תרשע ובתכנ אל עודמ ושקה ףא ל"זח .)חכ ,ד"ל תומש(

  .)ה ,שדוחב ,י"רד אתליכמב

 

 הליפתב תורבדה תרשע בוליש :הקמעהל

 הז לע .שדקמה תיבב םוי ידמ ןרמָאל שיש םדק ימיב רבכ עבקנ תורבידה תרשע לש ןתובישח ללגב

 וכרב :)תירחש לש דימתה ןברק תברקה ינפל( הנוממה םהל רמא" :)א ,ה דימת( הנשמה הדיעמ

 תרשע םיארוקש םעטה" :ם"במרה שרפמו ."'וכו םירבדה תרשע וארק .וכרב םהו ,תחא הכרב

 שדחל ושקיב ןמז רחאל .תיבה ןברוח דע וגהנ ךכ ."ותליחתו יוויצה דוסי םהש ינפמ םוי לכב םירבדה

 :ורמאו הז ךלהממ וגייתסה ל"זח לבא ,תסנכה יתבב תורבידה תרשע תאירק גהנמ תא

 השמל ול ונתינ םדבל ולא :םירמוא ויהי אלש ,םינימה תנעט ינפמ ?ןתוא םיארוק ןיא המ ינפמו"

  ".יניסב

 ,ןיליפתה ךותב תורבידה תרשע תא בותכל םיגהונ ןארמוקמ תכה ישנא ויה ,ינש תיבב םג םנמאו

 .תוזוזמה ךותב תורבידה תרשע תא בותכל )םיגהונ םה םויה דעו( וגהנ םיארקה ,ןכמ רחאלו

 דומעל תובר תוליהקב חוורש גהנמב יוטיב ידיל האב תורבדה תרשע לש ןתובישחל תפסונ תודע

 ףא ם"במרהו ,םיקלוחה שי הז גהנמ לע םג םנמאו .תסנכה תיבב תורבידה תרשע תאירק תעשב

 .ןיילק רדנסכלא :ואר – אלמה רמאמל .ןכ תושעל רסא
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 תורבדה תרשע

  :הרומל

 םתייה המב – רתויב תובושחה תורימא/תווצמ 10 רוחבל םכדיב היה םא :םידימלתה תא לאשנ

  ?םירחוב

-ו ,'ה קרפ םירבד שמוחב םיבותכה תורבדה תרשע ןיבל םידימלתה ורחבש המ ןיב סחיה המ ןחבנ

  .חי

 תורבדה תרשע

  :םיִדָבֲע תיֵּבִמ םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ Oיִתאֵצֹוה רֶׁשֲא OיֶהIֱא 'ה יִכֹנָא }ו{

  :יָנָּפ לַע םיִרֵחֲא םיִהIֱא Oְל הֶיְהִי ֹאל }ז{

  לַעַּמִמ םִיַמָּׁשַּב רֶׁשֲא הָנּומְּת לָּכ לֶסֶפ Oְל הֶׂשֲעַת ֹאל }ח{

  :ץֶרָאָל תַחַּתִמ םִיַּמַּב רֶׁשֲאַו תַחָּתִמ ץֶרָאָּב רֶׁשֲאַו       

  םֵדְבָעָת ֹאלְו םֶהָל הֶוֲחַּתְׁשִת ֹאל }ט{

  :יָאְנֹׂשְל םיִעֵּבִר לַעְו םיִׁשֵּלִׁש לַעְו םיִנָּב לַע תֹובָא ןֹוֲע דֵקֹּפ אָּנַק לֵא OיֶהIֱא 'ה יִכֹנָא יִּכ       

  :יָתֹוְצִמ יֵרְמֹׁשְלּו יַבֲהֹאְל םיִפָלֲאַל דֶסֶח הֶׂשֹעְו }י{

  אְוָּׁשַל OיֶהIֱא 'ה םֵׁש תֶא אָּׂשִת ֹאל }אי{

  :אְוָּׁשַל ֹומְׁש תֶא אָּׂשִי רֶׁשֲא תֵא 'ה הֶּקַנְי ֹאל יִּכ      

  OיֶהIֱא 'ה Oְּוִצ רֶׁשֲאַּכ ֹוׁשְּדַקְל תָּבַּׁשַה םֹוי תֶא רֹומָׁש }בי{

  :Oֶּתְכאַלְמ לָּכ ָתיִׂשָעְו דֹבֲעַּת םיִמָי תֶׁשֵׁש }גי{

  הָכאָלְמ לָכ הֶׂשֲעַת ֹאל OיֶהIֱא 'הַל תָּבַׁש יִעיִבְּׁשַה םֹויְו }די{

  Oיֶרָעְׁשִּב רֶׁשֲא Oְרֵגְו Oֶּתְמֶהְּב לָכְו Oְרֹמֲחַו Oְרֹוׁשְו Oֶתָמֲאַו Oְּדְבַעְו Oֶּתִבּו Oְנִבּו הָּתַא       

  :Oֹומָּכ Oְתָמֲאַו Oְּדְבַע ַחּונָי ןַעַמְל       

  םִיַרְצִמ ץֶרֶאְּב ָתיִיָה דֶבֶע יִּכ ָּתְרַכָזְו }וט{

  הָיּוטְנ ַעֹרְזִבּו הָקָזֲח דָיְּב םָּׁשִמ OיֶהIֱא 'ה Oֲאִצֹּיַו        

  :תָּבַּׁשַה םֹוי תֶא תֹוׂשֲעַל OיֶהIֱא 'ה Oְּוִצ ןֵּכ לַע        

  OיֶהIֱא 'ה Oְּוִצ רֶׁשֲאַּכ Oֶּמִא תֶאְו Oיִבָא תֶא דֵּבַּכ  }זט{

  :Qָל ןֵתֹנ OיֶהIֱא 'ה רֶׁשֲא הָמָדֲאָה לַע Qָל בַטיִי ןַעַמְלּו Oיֶמָי ןֻכיִרֲאַי ןַעַמְל        

  :חַצְרִת ֹאל  }זי{

  :ףָאְנִת ֹאלְו         

  :בֹנְגִת ֹאלְו         

  :אְוָׁש דֵע Oֲעֵרְב הֶנֲעַת ֹאלְו         
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  Oֶעֵר תֶׁשֵא דֹמְחַת ֹאלְו  }חי{

  :Oֶעֵרְל רֶׁשֲא לֹכְו ֹורֹמֲחַו ֹורֹוׁש ֹותָמֲאַו ֹוּדְבַעְו ּוהֵדָׂש Oֶעֵר תיֵּב הֶּוַאְתִת ֹאלְו          

 

 :לאשנו םיאבה תורוקמב ןייענ

 ?םירחא אלו וללה תורבדה תרשע אקווד ורחבנ עודמ -

 

 :בי ,ד"כ תומשל י"שר

 ללכב תווצמ הרשע שלשו תואמ שש לכ - םתרוהל יתבתכ רשא הוצמהו הרותהו ןבאה תחל תא

 :וב תויולתה תווצמ רובדו רובד לכל דסיש תורהזאב :שריפ הידעס וניברו  .ןה תורבדה תרשע

  הרותה תווצמ לכל תיתשתה ןה תורבדה תרשע י"שר יפל -

 ןתקולחו  תווצמ ג"ירת לש טוריפ ונשי וב ,)"תורהזא"( ג"סר בתכש תועובש גחל טויפל הנפמ י"שר -

 תורבדה תרשע יפ-לע תוצובק רשעל

 

 :)ל"חי 5 ידימלתל( גי-בי ,'כ תומשל ם"יבלמ

 איצממ הנושאר הביס שיש ולכשב ריכי םדא לכש ,םבייחמ לכשהש תווצמ םה םירבדה תרשע ללכו

 ,תויסומינ תווצמ םהש תונורחאה תווצמ ןכש לכו ,אוושל ומש אשיל אלש יוארשו ,תואצמנה לכ

 ...עבטב םהילא ןכומ םדאה לכשש

 סומינהו לכשה דצמ קר םושעי םא ,תוילכשה ,הלאה תווצמה םג יכ ,תושפנה רצוי ונתוא הרוהו

 ינפמ ודמעי אל לכשה תועורז ,םיקרבו תולוקב םהילע ריהזהש םיקלא תארי ינפמ אלש ,דבל

  .הוואתה

 תוינויגה ,תוילכש תווצמ ןהש ךכב תונייפאתמ תורבדה תרשע ם"יבלמ יפל -

 תארי אלל ןהב דימתהל חילצמ היה אל אוה ,תורבדה תרשע תא תעדל ומצעב לוכי םדאהש תורמל -

 תורבדה תרשע תעימשלו יניס רה דמעמל התוולתהש םיהול-א

 

 תורבדה ןינמ

 .)גי ,'ד םירבד( "םיִרָבְּדַה תֶרֶׂשֲע" ךכ לע דיעמ ומצע בותכה ?רתוי אלו תורביד רשעב רבודמש ןינמ

  :הרומל

 תא תונמל שי םאה ,לשמל – תורבדה תרשע תיינמל תויורשפא רפסמ עיצהל םידימלתהמ שקבנ -

 ?תורבדה תרשעל המדקהב רבודמש וא תורבדה תרשעמ דחאכ "יכנא"

 רפסב ם"במרה ,המגודל – תווצמ גשומל תורביד גשומה ןיב הפיפח ןיאש םידימלתל שיגדהל יאדכ -

 .תונוש תווצמ 13 ןאכ הנומ תומש שמוחל ושוריפב לאנברבאו ,תונוש תווצמ 14 ןאכ הנומ תווצמה
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 ?תורבדה ןמ דחא אוה "ךיקול-א 'ה יכנא" םאה

 :'א השע תווצמ ,תווצמה רפס ,ם"במר

 לכל לעופ אוה הביסו הליע םש שיש ןימאנש אוהו ,תוהולאה תנמאהב ונווצ רשא יוויצה איה

 "ךיקולא 'ה יכנא" ורמא אוהו םיאצמנה

 :א ,'כ תומשל לאנברבא

 ראשב רמאיש תורהזאו תווצמל המדקה איה לבא ,תישעמ אלו תינומא אל ,הווצמ ונניא "יִכֹנָא"

 ...םתיא רבדמה אוה ימ םעידוהל וניינעו םירובידה

 ?ם"במרהו לאנברבא םיקולח המ לע ●

 

  :תורבידה הנבמ

 ,תונוש תוקולח יתש תעדל שרדנ דימלתה – תוצובקל תורבדה תרשע לש ןוימל תויורשפא רפסמ שי

 ונא .תופסונ תועצה ונכתיי .תוירשפא תוקולח רפסמל תואמגוד ןלהל .בותכב ןהלש סוסיבה תאו

 תא קמנלו ,םיכרד המכב תוצובקל תורבדה תא קלחל םידימלתה תא תוחנהלו םידקהל םיעיצמ

 תורוקמה תאו תולבוקמה תוקולחה תא םתיא דומלל כ"חא קרו ,)הצובק לכל תרתוכ תתל( הקולחה

 .ןהב םיכמותה

 

 ןיאו םירצק םינורחאה תשמח ,תוקמונמו תוכיראב םירבסומ םינושארה תורבדה תשמח .1

  .שנועו רכשל תוסחייתה םהב

 םדא ןיבש תווצמ -םינורחאה תשמח ,םוקמל םדא ןיבש תווצמ - םינושארה תשמח .2

 שוריפ קסוע םאו בא דוביכל םוקמל םדא ןיב תווצמ ןיב רשקה תלאשב – )ן"במר( ורבחל

 .שריה ברה

 ריש( השמ יפמ ועמש תורבדה רתיו הרובגה יפמ תורישי ועמש – "ךל היהי אל"ו "יכנא" .3

   )הבר םירישה

 )ע"באר( השעמבו רובידב ,הבשחמב תוקסועה תווצמ .4

 )141-158 'מע ,ןונ ןב לאוי ברה :הבחרהל( השעת אל תווצמ לומ השע תווצמ .5

 

 :תוצובקל ןוימה ןוגיעל תורוקמ

  :שמח לש תוצובק יתשל הקולחה

 גי כ ן"במר

 יכ ,לאה דובכ ךיבא תא דבכ יכ ,םדאה תבוטל השמחו ארובה דובכב השמח תורבדה תרשע הנהו

 :ותבוטו וכרצב םדאל השמח וראשנו ,הריציב ףתתשמה באה דבכל הוצ ארובה דובכל
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 ?םינושארה תורבדה תשמחל ךייש םאו בא דוביכ עודמ

  בי,כ תומש ,שריה לאפר ןושמש יבר

 'ה ינפל ונתעינכ ןוכית ןהילעש ,לארשי םע לש דוסיה תודבוע יתש ןה הרות ןתמו םירצמ תאיצי

 תרוסמ לש הדוסיו ,תרוסמה איה ןתותימאל הדיחיה הבורעה ... .ונייחבו ונלרוגב טילשו לשומכ

 ונאצמנו ... .תובאה ידימ םינבה ידיב ןוצרב התלבקו תובאה ידימ םינבל הנמאנה התריסמ אלא וניא

 ןיב רשקה אלמלא... .תילארשיה המואה לש התויחצנל ידוסיה יאנתה אוה םאו בא דוביכ יכ םידמל

 םתובישח הלודג ןכא  .תויהלמ לדחת תילארשיה המואהו ... ,תורודה תרשרש קתונת – םינבו תובא

 . ...תורבדה תרשעב דבכנ םוקמ הרותה םהל הדחיי ךכיפלו ,לארשיב םירוהה לש

 םירוהה דוביכ .םירוהה ידי לע תישענ רודל רודמ הנומאה תודוסיו הרותה תריסמ שריה ברה ירבדל

 םעב הרותה םויק ךשמהל יאנת הווהמ םהינבל םיריבעמ םירוהה התוא תרוסמה תלבק ותועמשמש

  .לארשי

 הרובגה יפמ ועמשנ אלש תווצמו הרובגה יפמ ועמשנש תווצמל הקולחה

 לַע ,)ט ,ו( יִכֹנָא :'הל עגונב ןושאר ףוגב שומיש שי םינושארה תורבדה ינשב – בותכה ןושלל בל םישנ

 ֹאל  :'הל עגונב ישילש ףוגב שומיש שי םירחאה תורבדה תנומשבו ;)י( יָתֹוְצִמ יֵרְמֹׁשְלּו יַבֲהֹאְל ,)ז( יָנָּפ

 .דועו )אי( ֹומְׁש תֶא אָּׂשִי רֶׁשֲא תֵא 'ה הֶּקַנְי

  :ב ,א השרפ הבר םירישה ריש

 היהי אל"ו "יכנא" ה"בקה יפמ לארשי ועמש תורבד 'ב :רמוא עשוהי יבר .ןינברו יול ןב עשוהי יבר

  "ךל

 ה"בקה .'ה לש ולוק תא עומשלו ףיסוהל אלש םעה לש םתשקב תא םיראתמ ה קרפב חכ-כ םיקוספ

 הָאְרִיְל םֶהָל הֶז םָבָבְל הָיָהְו ןֵּתִי יִמ :ּורֵּבִּד רֶׁשֲא לָּכ ּוביִטיֵה " :'ה תאריל יוטיבכ השקבה תא האור

  .)ןכ-הכ םיקוספ( "םָלֹעְל םֶהיֵנְבִלְו םֶהָל בַטיִי ןַעַמְל םיִמָּיַה לָּכ יַתֹוְצִמ לָּכ תֶא רֹמְׁשִלְו יִתֹא

 השעמו רוביד ,בל תווצמל הקולחה

  :ג-ב ,'כ תומשל )ךוראה שורפ( ע"באר

 ינש לע בלה תוצמו .השע תוצמ 'גהו ,ןושלה תוצמ 'בהו ,בלה תוצמ 'אה ,םיכרד 'ג לע תווצמה לכו

 םירקיעה םה בלה תוצמו ... השעת אלו השע ןושלה תוצמ םג ... השעת אל תוצמו השע תוצמ ,םיכרד

 השק איה יכ תמאבו ,ג"וע ירבדב קר ןווע בלה תבשחמב ןיא יכ ובשח םיברו .םלוכ לע םידבכנה

  .םלוכ דגנכ איה קר תוער תובשחמ לכמ רתוי הדבל

 .ע"באר עיצהש ןוימה יפ לע הצובק לכל םיכייתשמה תורבדה תא תוהזל שרדנ דימלתה

 תורבדה תרשעל יטסאיכ הנבמ תרצוי השעמו רוביד-הבשחמל הקולחה :הבחרהל

 הבשחמ

  :םיִדָבֲע תיֵּבִמ םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ gיִתאֵצֹוה רֶׁשֲא gיֶה\ֱא 'ה יִכֹנָא }ו{

  :יָנָּפ לַע םיִרֵחֲא םיִה\ֱא gְל הֶיְהִי ֹאל }ז{

  לַעַּמִמ םִיַמָּׁשַּב רֶׁשֲא הָנּומְּת לָּכ לֶסֶפ gְל הֶׂשֲעַת ֹאל }ח{
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  :ץֶרָאָל תַחַּתִמ םִיַּמַּב רֶׁשֲאַו תַחָּתִמ ץֶרָאָּב רֶׁשֲאַו       

  םֵדְבָעָת ֹאלְו םֶהָל הֶוֲחַּתְׁשִת ֹאל }ט{

  :יָאְנֹׂשְל םיִעֵּבִר לַעְו םיִׁשֵּלִׁש לַעְו םיִנָּב לַע תֹובָא ןֹוֲע דֵקֹּפ אָּנַק לֵא gיֶה\ֱא 'ה יִכֹנָא יִּכ       

 :יָתֹוְצִמ יֵרְמֹׁשְלּו יַבֲהֹאְל םיִפָלֲאַל דֶסֶח הֶׂשֹעְו }י{

 רוביד
  אְוָּׁשַל gיֶה\ֱא 'ה םֵׁש תֶא אָּׂשִת ֹאל }אי{

  :אְוָּׁשַל ֹומְׁש תֶא אָּׂשִי רֶׁשֲא תֵא 'ה הֶּקַנְי ֹאל יִּכ      

 

 

 

 

 

 

 

 השעמ

  gיֶה\ֱא 'ה gְּוִצ רֶׁשֲאַּכ ֹוׁשְּדַקְל תָּבַּׁשַה םֹוי תֶא רֹומָׁש }בי{

  :gֶּתְכאַלְמ לָּכ ָתיִׂשָעְו דֹבֲעַּת םיִמָי תֶׁשֵׁש }גי{

  הָכאָלְמ לָכ הֶׂשֲעַת ֹאל gיֶה\ֱא 'הַל תָּבַׁש יִעיִבְּׁשַה םֹויְו }די{

  gיֶרָעְׁשִּב רֶׁשֲא gְרֵגְו gֶּתְמֶהְּב לָכְו gְרֹמֲחַו gְרֹוׁשְו gֶתָמֲאַו gְּדְבַעְו gֶּתִבּו gְנִבּו הָּתַא       

  :gֹומָּכ gְתָמֲאַו gְּדְבַע ַחּונָי ןַעַמְל       

  םִיַרְצִמ ץֶרֶאְּב ָתיִיָה דֶבֶע יִּכ ָּתְרַכָזְו }וט{

  הָיּוטְנ ַעֹרְזִבּו הָקָזֲח דָיְּב םָּׁשִמ gיֶה\ֱא 'ה gֲאִצֹּיַו        

  :תָּבַּׁשַה םֹוי תֶא תֹוׂשֲעַל gיֶה\ֱא 'ה gְּוִצ ןֵּכ לַע        

  gיֶה\ֱא 'ה gְּוִצ רֶׁשֲאַּכ gֶּמִא תֶאְו gיִבָא תֶא דֵּבַּכ  }זט{

  :mָל ןֵתֹנ gיֶה\ֱא 'ה רֶׁשֲא הָמָדֲאָה לַע mָל בַטיִי ןַעַמְלּו gיֶמָי ןֻכיִרֲאַי ןַעַמְל        

  :חַצְרִת ֹאל  }זי{

  :ףָאְנִת ֹאלְו         

  :בֹנְגִת ֹאלְו         

 

 :אְוָׁש דֵע gֲעֵרְב הֶנֲעַת ֹאלְו          רוביד

 הבשחמ
  gֶעֵר תֶׁשֵא דֹמְחַת ֹאלְו  }חי{

 :gֶעֵרְל רֶׁשֲא לֹכְו ֹורֹמֲחַו ֹורֹוׁש ֹותָמֲאַו ֹוּדְבַעְו ּוהֵדָׂש gֶעֵר תיֵּב הֶּוַאְתִת ֹאלְו          

 

 הבשחמה תווצמב הרותה תחתופ -  םוקמל םדא ןיבש תווצמב :הרומל

 השעמה תווצמב הרותה תחתופ – ורבחל םדא ןיבש תווצמב

  .לדבהה תא ריבסהל םהמ שקבלו ,םידימלתה םע הנבמה תא רוציל עיצנ
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 ובו 'הב הנומאה – םדאה לש ותבשחמב עצבתמ 'הל םדאה ןיבש רשקה רקיעש הרבסל םוקמ שי

 סיסבב תדמוע וז הרבסש ןכתיי .השעמה םלועב תועצבתמ ורבחל םדא ןיבש תווצמה רקיע .דבלב

  .הנושה רדסה
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  עמש תשרפ :ט-ד םיקוספ ,ו קרפ

 "עמש" תשרפב ןייענ

 :דָחֶא 'ה ּוניֵהIֱא 'ה לֵאָרְׂשִי עַמְׁש ד

 :Oֶדֹאְמ לָכְבּו Oְׁשְפַנ לָכְבּו Oְבָבְל לָכְּב OיֶהIֱא 'ה תֵא ָּתְבַהָאְו ה

 :Oֶבָבְל לַע םֹוּיַה Oְּוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה ּויָהְו ו

 :Oֶמּוקְבּו Oְּבְכָׁשְבּו Qֶרֶּדַב Oְּתְכֶלְבּו Oֶתיֵבְּב Oְּתְבִׁשְּב םָּב ָּתְרַּבִדְו Oיֶנָבְל םָּתְנַּנִׁשְו ז

 :Oיֶניֵע ןיֵּב תֹפָטֹטְל ּויָהְו Oֶדָי לַע תֹואְל םָּתְרַׁשְקּו ח

 :Oיֶרָעְׁשִבּו Oֶתיֵּב תֹוזֻזְמ לַע םָּתְבַתְכּו ט

 

 עמש תאירק תשרפ חתפב התוא וצביש ל"זח ,ך"נתב רתויב תועודיהמ תחא איה וז םיקוספ תדיחי

 המ . )…םידימלתה תויפב הרוגש איהש אדוול בושחו יאדכ( תיברע תליפתבו תירחש תליפתב

 לכב ךכ-לכ בושחל ותוא ךפהש ונינפלש עטקב שי המ ?ץראל הסינכה ברע -הרשקהב ןאכ התובישח

 ?תורודה

 

 רחואמ הבושת עיצנ תולאשה לכל אל( ונממ תולועה תולאש לאשנו םיקוספה טשפב ןנובתנ ,תישאר

 .)רתוי

 .םירידת הכ םתויה םושמ ,דחוימב הבושח טשפב תוננובתהה וז םיקוספ תדיחיב

 ?"דחא 'ה וניקולא 'ה" האירקה תועמשמ המ -

 ?"gֶדֹאְמ לָכְבּו gְׁשְפַנ לָכְבּו gְבָבְל לָכְּב"  'ה תא םיבהוא דציכ -

 ?ולא תווצמל ףתושמ המ ?ט-ו םיקוספבש תווצמה - תולועפה ןמ תחא לכ לש התרטמ המ -

 ?ט-ה םיקוספב ראותמה ךילהתה והמ -

  ?השעמל שגר ןיבו לכשל שגר ןיב סחיה והמ ,ולא םיקוספב -

 'ה תבהאו לארשי עמש :ה-ד םיקוספ 

  דָחֶא 'ה ּוניֵהIֱא 'ה לֵאָרְׂשִי עַמְׁש  - ד קוספ

  ."דָחֶא 'ה ּוניֵה\ֱא 'ה" ש ךכב וריכיש ,לארשי םע לא השמ לש הינפ אוה הז קוספ יכ ןיחבנ

 :)ד( י"שר

 ,דחא 'ה תויהל דיתע אוה ,תומואה יהולא אלו התע וניהולא אוהש 'ה - דחא 'ה וניהולא 'ה

 )ט ,'ג הינפצ( " 'ה םשב םלוכ אורקל הרורב הפש םימע לא ךופהא זא יכ" רמאנש

 )ט ,ד"י הירכז( "דחא ומשו דחא 'ה היהי אוהה םויב" רמאנו
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 קוספה .דיתע ,הווה :םינוש םינמז ינשל תוסחייתמ "דחא 'ה וניקולא 'ה" םילימה ,י"שר שוריפ יפל

   .ישונאה םלועל עגונב וניתווקת לכ תיצמת תא אטבמ

  ?דציכ - ושוריפ סוסיבל תוכרצנ י"שר איבהש תוטטיצה יתש :הקמעהל

 :)ד( ן"במר

 ומכ דוחייה היהי "ךיהולא 'ה יכנא" רובדב יכ .ראביש הווצמ הזב םג – וניהולא 'ה לארשי עמש

 :ןירמוא ןהש , ]םירפוכל[ ןינימל הבושת ןאכמ :רמוא ןתנ יבר' :)ה שדחב ורתי אתליכמב( ורמאש

 ימ , )ב , כ 'מש( "ךיהלא 'ה יכנא" רמאו יניס רה לע אוה ךורב שודקה דמעשכש ;ןה תויושר יתש

 ,תורבדה תרשע רחא התוא ריכזהו .וזה הווצמה ראבל אב לבא !?ודגנכ החימ

 :ז"ע דבועכ רקיעב רפוכ הב הדומ וניאש ימ לכו ,הנומאב שרוש אוהש יפל

 איה המ תא - תראובמ הווצמ ןה "דחא 'ה וניקולא 'ה" םילימה ,ן"במרה שוריפ פ"ע ●

  ?תראבמ

 ונא ד קוספמ – תורבדה תרשעב ןושארה רובידל רואיב ד קוספב בותכב האור ן"במר ●

 םירחא םילא רתוי ןיאו דחא אוה 'הש םידמול

 םואנ חתפב ןכלו ,בושח הנומא רקיעב רבודמ ?'הנומאב שרוש' גשומה תועמשמ יהמ ●

 .םילא רפסמב הנומא רשפאמ ,וב ןימאמ אלש ימש ןויכ ,הז רקיע לע הרותה הרזח תווצמה

  :ם"יבלמה :ל"חי 5 ידימלתל

 שיו בוט לעופ םיהלא שיש הזב וושה ,תוהולאה יובירב םינימאמ ויהש םימדוקה תומואה לכש ינוצר

 ויה כ"עו ,דחא שרשמ ואצי םלועב אצמנה ערהו בוטהש רייצל ולכי אל יכ ,ער לעופ םיהלא

 האריה ודחאתיש םדמלל תמא תרותב אב רשאכו .בוטה לעופה תא םיבהואו ערה לעופמ םיארייתמ

 ,ותלוז ןיאו דחא אוה םלוע יהל-אש ,דוחייה תנומא םהל םידקהל ךרצוה ,תמא יהל-אל הבהאהו

 תומלועה לכב הווהתמהו אצמנה לכל שרוש אוהו

 .ער םשב םארקנ רשא םירבד ןהו בוט םשב םארקנ ונתגשה יפל רשא םירבד ןה

 המלשה ותנומא .'דוחייה תנומא' הנוכמה ,'דחא' הלימה לע ושוריפ תא ססבמ םיבלמהש בל םישנ

 לאו בוטה לע יארחאה לא שי יכ תבזוכ תילילא הנומא תמועל .לכה עיגמ ונממו דחא אוה ה"בקה יכ

 .ערה לע יארחאה רחא

 

  Oֶדֹאְמ לָכְבּו Oְׁשְפַנ לָכְבּו Oְבָבְל לָכְּב OיֶהIֱא 'ה תֵא ָּתְבַהָאְו :ה קוספ

 :)ה( י"שר

 .הארימ השועל הבהאמ השוע המוד וניא ,הבהאמ וירבד השע - תבהאו

 :ול ךלוהו וחינמ וילע חירטמ אוהשכ הארימ ובר לצא השועה

 :םוקמה לע קולח ךביל היהי אלש ,ךבבל לכב :רחא רבד .ךירצי ינשב - ךבבל לכב

 :ךשפנ תא לטונ אוה וליפא - ךשפנ לכבו

 .'ךדאמ לכבו' רמאנ ךכל ופוגמ וילע ביבח ונוממש םדא ךל שי ךנוממ לכב - ךדאמ לכבו
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   .הבהאמ 'ה תא דובעל בויחה - "תבהאו" ●

 תאו הבהאמ 'ה תדובעל הארימ 'ה תדובע ןיב י"שר לש הנחבהה תא ןיבהל ךירצ דימלתה ●

  .הבהאמ 'ה תדובע לש הנורתי

  .ומצע ינפב יוטיב לכ שרפמו ,"gֶדֹאְמ לָכְבּו gְׁשְפַנ לָכְבּו gְבָבְל לָכְּב"  הרואכל הרזחל סחייתמ י"שר

 :ל"חי 5 ידימלתל

 )ה( ן"במר

 השע :)ה"ה ט"פ תוכרב ימלשורי( ורמאש ומכ ,אריו בהוא תויהל ךירצ דיסחהש ... - ךבבל לכב

 ,טועבת לא טועבל תאב םאש - הארימ השעו ,אנוש בהוא ןיאש - הבהאמ השע ,הארימ השעו הבהאמ

 :םימכחה ירבדב הז ראבתנ רבכו

 לש התובישח המ ?תומילשמ ןה המב - תומילשמכ האריה תאו הבהאה תא גיצמ ן"במרה ●
  ?'ה תארי לש המוקמ המו ,'ה תבהא

 

 'ה תבהא תוצמ – 1 הקמעה

 :א"ע ו"פ אמוי ילבב

 'ךיהל-א 'ה תא תבהאו'

 ךדי לע בהאתמ םימש םש אהיש

 תוירבה םע תחנב ונתמו ואשמ אהיו ,םימכח ידימלת שמשמו הנושו ארוק אהיש

 ?וילע תורמוא תוירבה המ

 .הרות ודמל אלש תוירבל םהל יוא ,הרות ודמלש ובר ירשא הרות ודמלש ויבא ירשא

 :ו ,ג תוכלה ,י קרפ הבושת תוכלה ,ם"במרה

 ?היוארה הבהאה איה דציכו

 ,דאמ הזע ,הריתי ,הלודג הבהא 'ה תא בהאיש אוה

 ,דימת הב )הגוה=( הגוש אצמנו 'ה תבהאב הרושק ושפנ אהתש דע

 ,דימת הב הגוש אוהו ,השיא התוא תבהאמ היונפ ותעד ןיאש ,הבהאה ילוח הלוח וליאכ

 …התושו לכוא אוהש העשב ןיב ,ומוקב ןיב , ותבשב ןיב

 .הזה ןיינעל אוה לשמ םירישה ריש לכו ,"ינא הבהא תלוח יכ" לשמ ךרדב רמא המלשש אוהו

 לכ בוזעיו ,יוארכ דימת הב הגשיש דע םדא לש ובלב תרשקנ ה"בקה תבהא ןיאש ,רורבו עודי רבד

 םא ,הבהאה היהת תעדה יפ לעו ;והעדיש תעדב אלא ה"בקה בהוא וניא …הנממ ץוח םלועבש המ

 …הברה - הברה םאו ,טעמ - טעמ

  ?יוטיב ידיל 'ה תבהא האב דציכ ?'ה תבהא תא ם"במרה המדמ המְל -

 ?ונגצהש הקמעה יעטק ינש ןיב סחיה המ -

 

  

 םימש תוכלמ לוע תלבקכ עמש תשרפ – 2 הקמעה
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 ב הנשמ ,ב קרפ תוכרב הנשמ

 לוע וילע לבקיש ידכ אלא 'עומש םא היהו' ]תשרפ[ל 'עמש' ]תשרפ[ המדק המל החרק ןב עשוהי ר"א

 תוצמ לוע וילע לבקי ךכ רחאו הלחת םימש תוכלמ

 :ב"ע ,א"ס ,תוכרב ילבב

 היה עמש תאירק ןמז הגירהל אביקע 'ר תא ואיצוהש העשב

 ,לזרב לש תוקרסמב ורשב תא ןיקרוס ויהו

 .םימש תוכלמ לוע וילע לבקמ היהו

 ?ןאכ דע ,וניבר :וידימלת ול ורמא

 יתמ :יתרמא ,ךתמשנ תא לטונ וליפא ,'ךשפנ לכב' ,הז קוספ לע רעטצמ יתייה ימי לכ :םהל רמא

 ?ונמייקא אלו ידיל אבש וישכעו ,ונמיקאו ידיל אובי

 .דחאב ותמשנ התציש דע דחאב ךיראמ היה

 .'דחא'ב ךתמשנ התציש אביקע ךירשא הרמאו לוק תב התצי

 'ה תבהאל ישעמה יוטיבה ,'ה תבהאל םינבה ךוניח :ט-ו םיקוספ

 :Oֶבָבְל-לַע םֹוּיַה Oְּוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה ּויָהְו ו

 :Oֶמּוקְבּו Oְּבְכָׁשְבּו Qֶרֶּדַב Oְּתְכֶלְבּו Oֶתיֵבְּב Oְּתְבִׁשְּב םָּב ָּתְרַּבִדְו Oיֶנָבְל םָּתְנַּנִׁשְו ז

 :Oיֶניֵע ןיֵּב תֹפָטֹטְל ּויָהְו Oֶדָי-לַע תֹואְל םָּתְרַׁשְקּו ח

 :Oיֶרָעְׁשִבּו Oֶתיֵּב תֹוזֻזְמ לַע םָּתְבַתְכּו ט

 

 ?ולא םיקוספב תורכזנ תווצמ ולא ●

 ?ןהל המדקש 'ה תבהא תווצמ ןיבל ,ולא תווצמ ןיב רשקה המ ●

  .םיבותכה טשפב תונושה תווצמה תא תוהזל םידימלתה לע :תיטקדיד היחנה

 :י"שר

 :עורזבש ןיליפת ולא - ךדי לע תואל םתרשקו )ח(

 ...שארבש ןיליפת ולא - ךיניע ןיב תפטטל ויהו

 

 :הנומאה תודוסי תא ונברקב תושירשמה תווצמה - דמלמ רזעילא ברה

 הנומאה תודוסי תא ונברִקב שירשהל דציכ הרותה ונתוא הכירדמ )ט-ו םיקוספ( ישילשה קלחב"

 םָּתְנַּנִׁשְו" – ךכל ףסונבו ,"gֶבָבְל לַע םֹוּיַה gְּוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה ּויָהְו" :תישאר .וללה

 ,םוי לכב ומצעל םריכזיו רוזחי אל םא ,הנומאה תודוסי תא בטיה דמל םדאש רחא םגו ."gיֶנָבְל

 ָּתְרַּבִדְו" :התוויצו הרותה הפיסוה ןכלו ,ותנומא תא ונממ חיכשהל םילולע םהיקסעו םייחה תודרט

 רקובב 'עמש' תא אורקל בויחה דוסי ןאכמו ."gֶמּוקְבּו gְּבְכָׁשְבּו mֶרֶּדַב gְּתְכֶלְבּו gֶתיֵבְּב gְּתְבִׁשְּב םָּב

 הנומאה תוישרפ תא חינהל התוויצו הפיסוה אלא ,דבלב האירקב הרותה הקפתסה אל לבא .הלילבו
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 אלו ."gיֶניֵע ןיֵּב תֹפָטֹטְל ּויָהְו gֶדָי לַע תֹואְל םָּתְרַׁשְקּו" – שארה לעו דיה לע םרשוקלו ןיליפתה ךותב

 לכבש ידכ ,"gיֶרָעְׁשִבּו gֶתיֵּב תֹזּוזְמ לַע םָּתְבַתְכּו" – וניתב יחתפ תוזוזמ לע םעבוקל םג אלא ,דבלב וז

 ,הכלה ינינפ :ךותמ( .לארשי תנומא תודוסיב בוש רכזינו הזוזמב ןנובתנ ,וניתבמ אצנו סנכינש תע

 )דמלמ רזעילא ברה

 

  :הקמעהל תורוקמ

 "עמש תשרפ" לש םייתכלה םיטביה .1

 :ולא תוכלה םע םידימלתה תא שיגפהל תונמדזה ןאכ שי

  :ס ןמיס / ח"וא / ע"וש

  ..ותבוח ידי אצי אל ,לארשי עמש אוהש ןושאר קוספב ובל ןווכ אלו עמש תא ארוקה  :ה ףיעס

 עמש תאירקב ןיוכלו קדקדל ךירצ המכ ןיד  :אס ןמיס  ח"וא  ע"וש

 .עיזו תתרב ,האריב ,המיאב ,הנווכב עמש תאירק ארקי :א ףיעס

 .הנווכה ררועל ידכ ,םר לוקב ןושאר קוספ תורקל ןיגהונ : ד ףיעס

 וענומש רחא רבדב לכתסי אלש ידכ ,ןושאר קוספ תאירקב םהינפ לע םהידי ןתיל ןיגהונ : ה ףיעס

 .ןיוכלמ

 תורטוטחה זמור הזלש ,ץראבו םימשב ה"בקה ךילמיש ידכ ,דחא לש ת"יחב ךיראהל ךירצ : ו ףיעס

 'דב לשומו ומלועב דיחי ה"בקהש בושחיש רועיש דחא לש ת"ילדב ךיראיו .ת"יחה גגה עצמאבש

 הטמו הלעמ :הבשחמה יפכ שארה תוטהל םיגהונ שיו .הז רועישכמ רתוי ךיראי אלו .םלועה תוחור

 .תוחור 'דלו

 

 "לארשי עמש" לש ותובישח .2

 ?לארשי םע ייחב ךכ לכ יזכרמל הז קוספ ךפה עודמ

 תולגל איה האירבה תרטמ .לארשי םע לשו םלועה לש ודועי תא אטבמ הז קוספ ,ןיינע לש וקמועב

 .םלועב םילעופש םירחא תוחוכ ןיאו וחוכמ םה םירבדה לכש תולגל ,םלועב 'ה לש ודוחי תא

 םהב םימוחת ןיא .'ה םש תחת האירבה לש התודחאב הנומא איה 'ה דוחיב הנומא ,קמוע רתיב

 'ה םש תעפוהמ קלח אוה םלועב רבד לכ .עיפומ ונניא אוה םהב םימוחתו יקולאה רואה עיפומ

 ףוג ןיבו חורל רמוח ןיב ,לוחל שדוק ןיבש תילילאה הריתסל לארשי םע דגנתמ ךכ םושמ .םלועב

 .'ה לש ודוחי תא תולגל םיאב םידדצה ינש ןכש האירבבש םינושה םינפה ןיב הריתס ןיא .המשנל

 הרוצב תיקולא המשנה .הנוילע רתוי הרוצב 'ה לש ודוחי הלגתמ ,ףוגב ,רמוחב אקוד .תאזמ הרתי

 אוה םגש ,תיקולא האירבב ורוקמ ףוגה םגש תולגל ךא ,ךכ היהתש הילע לועפל ךרוצ ןיאו ,"היולג"

 ,רתוי תבכרומ הדובע יהוז ,הזה דיקפתה ךרוצל וב שמתשהל ןתינשו ,םלועב 'ה םש תעפוהמ קלח

 .טרפבו ללכב לארשי םע לע תלטומה הדובעה איהו
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 םע לש וייח תילכת תא הרידגמה הוצמ איה ךא ,הרותבש השע תווצממ תחא םנמא אוה 'ה דוחי

 .תירחא דעו תישארמ םינושה וייח ילגעמב הז קוספ עיפומ ךכ םושמו ,לארשי

 דיקפתל םירוסמ םה םגש ול םישיגדמה בקעי ינב יפב קוספה תא ונאצמ לארשי םע לש "ודוסי" םע

 .םלועב ךרבתי ודוחי יוליג לש הז

 :המוד ןפואב )ט די הירכז( איבנה ידי לע תרדגומ הדיתעו האירבה תילכת םג

 .דחא ומשו דחא 'ה היהי אוהה םויב ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו

 תוא קידצה תקדצ( ןילבולמ ןהכה קודצ 'ר רמוא ךכ .הז ריצ ביבס םיבבוס יטרפה םדאה לש וייח םג

 :)ד

 …תישארה אוהש תיברע לש ש"ק אוה הנש ג"י ןב םדאה השענשכ םדאה בייחתנש הנושאר הוצמ

 הוצמה ,לארשי עמש תאירק :הרטמה תבצהב לארשימ םדאה חתופ תווצמו הרות רמושכ וייח תא

 .וז הנומא רואל וייח תא תויחל ךרוצבו 'ה דוחיב הנומאב ותוא

 אוה הז עגרב ןכש ,"דחאב ותמשנ תאצויו" לארשי עמש ידוהיה רמוא הזה םלועה תא ותביזעב םג

 .םניינעו וייח לכ תרטמ תא הלגמ

 )תולעמ תבישי רתא ," 'ה דוחי - לארשי עמש" ,ןמציו עשוהי ברה(

 

 )ןוטרס( לארשי עמש -הנומאה תודוסי

 

 האוש ילוצינ םידלי תלצה

 ברה לש ותיינפ העודי ,האושה רחאל "םירזנמה ידלי" תא ליצהל םידוהי םיגיהנמ לש תוינפה ןיב

 ברה רייס ,האושה רחאל דימ .לארשי ץרא לש ישארה ברה ותויהב ,1946 תנשב גוצרה יולה קחצי

 םידוהיל עייסל ידכ ,ןקיתווב לחה רויסה .תוברחה הפוריא תוליהקב םישדוח השיש ךשמב גוצרה

 םידוהי" יכ רויפיפאה ינפב ןעט גוצרה ברה .םיירצונ םירזנמב ואבחוהש םידוהיה םידליל רוזעלו

 ידוהי דלי לכ םויהמ לחה .םאצוממ לילכ םיקתונמ וראשיי םיריעצהש ךכ םע םילשהל ולכוי אל

 םירמכל רמאייש שרד דוחייבו ,םתבשהב רויפיפאה תרזע תא שקיב אוה ."םידלי ףלא וניניעב למסמ

 היהי רשפאש ידכ םידוהיה םידליה םיאצמנ םהבש םירזנמהו תומוקמה תא תולגל זוחמו זוחמ לכב

 ,תונוש תונאותב גוצרה ברה לש תללוכה היינפל רתענ אל רויפיפאה .םתבצחמ רוכ לא םתוא ריזחהל

 התייה אלש ןוויכ .אצמיש ימ תא ומע תחקלו ,םירזנמב םידליה תא שפחלו רייסל תושר ול ןתנ םלוא

 לש תוימינפל סנכנ היה גוצרה ברה ,םתואצמיה םוקמ לע עדימ היה אלו םידליה תא רתאל ךרד

 םידלי םתוא ."דחא 'ה וניהל-א 'ה לארשי עמש" ארוקו רדחה עצמאב דמוע ,הליל ןושיאב םירזנמה

 ךכ לעו ,ונמע ינבמ קפס אלל ויה "עמאמ ,עמאמ" קועצל ולחה הניש ידכ ךותו םתטיממ ומק רשא

 םירזנמהמ םידלי 1,000-כ ליצהל גוצרה ברה חילצה ךרד אל ךרדב .םירצונה םירמכה םג וקלח אל

 .ונמע קיח לא םבישהלו האושה רחאל םיילותקה

 םיובנריב והילא ,ורפאמ הלועה לוחה ףועכ :ךותמ
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 ןיילק יעור לש הרובגה רופיס

 לב'ג תניב הרייעב ךרענש םדמ בוקע ברקב ןיילק יעור ן"סר לפנ 2006 ילויל 26 ו"סשתה באב 'א םויב

 םשה שודיק לע לפנ ינלוג לש 51 דודג ד"גמס ,ןיילק יעור .וילייחמ העבש דוע םע דחי ןונבל םורדבש

 ."דחא 'ה וניקולא 'ה לארשי עמש" תאירק ךות וילייח לע ופוגב ןגהל ידכ די ןומיר לע קניז תע

  .זועה רוטיע ול קנעוה ךכ לעו .וילייח תא ליצה הז ותרובג השעמב
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 הבוטה ץראה - ישילש קלח

 .רבדמהו םיירצמ -בטיה ריכמ י"מעש תומוקמל התוא הוושמו ,ץראה תא חבשמו ראתמ ונבר השמ

 ןדריה תייצח םע תורקל תולולעש תוילילשה תואצותה ינפמ לארשי םע תא השמ ריהזמ ,ליבקמב

  .'ה תחכש ,הוואגה תנכס ,תונוונתההו תובאתסהה תנכס :ץראל הסינכו

 .םירבד שמוחב רקיעב עיפומו ,לארשי ץראל ידוחיי "הבוט ץרא" יוטיבה

 

  :ררבל שקבנ הז קלחב

 ?)לארשי םעל םירכומה( רבדמה תמועלו םירצמ תמועל "הבוטה ץראה" תדחייתמ המב

 רגתא תארקל םעה תא השמ ןיכמ דציכו ,התוא םילחונה ינפב ץראה הביצמש דחוימה רגתאה והמ

 ?הז

  :םיאבה םיקלחה תא תללוכ הדיחיה

  חי - ז םיקוספ תא קר ודמלי ל"חי 3 ידימלת / ולוכ 'ח קרפ תא ודמלי ל"חי 5 ידימלת .1

 אכ - י םיקוספ תא ודמלי ל"חי 3 ידימלת /)אכ קוספ דע( אי קרפ תא ודמלי ל"חי 5 ידימלת .2

  .)"הבוטה ץראה" ,הנומא ןיינב :םיאשונה ינשל הקיזב דמלנ "עומש םא היהו" תיישרפ תא(
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 ח קרפ םירבד

 תרימש

 'ה תווצמ

 ססבתהב

 ןויסינ לע

  רבדמה

 םֶּתְׁשִריִו םֶתאָבּו םֶתיִבְרּו ןּויְחִּת ןַעַמְל תֹוׂשֲעַל ןּורְמְׁשִּת םֹוּיַה Oְּוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא הָוְצִּמַה-לָּכ א

 הֶז OיֶהIֱא 'ה Oְכיִלֹוה רֶׁשֲא Qֶרֶּדַה-לָּכ-תֶא ָּתְרַכָזְו ב .םֶכיֵתֹבֲאַל 'ה עַּבְׁשִנ-רֶׁשֲא ץֶרָאָה-תֶא

 ג .ֹאל-םִא וָתֹוְצִמ רֹמְׁשִתֲה Oְבָבְלִּב רֶׁשֲא-תֶא תַעַדָל Oְתֹּסַנְל Oְתֹּנַע ןַעַמְל רָּבְדִּמַּב הָנָׁש םיִעָּבְרַא

-לַע ֹאל יִּכ Oֲעיִדֹוה ןַעַמְל Oיֶתֹבֲא ןּועְדָי ֹאלְו ָּתְעַדָי-ֹאל רֶׁשֲא ןָּמַה-תֶא Oְלִכֲאַּיַו Oֶבִעְרַּיַו Oְּנַעְיַו

 Oיֶלָעֵמ הָתְלָב ֹאל Oְתָלְמִׂש ד .םָדָאָה הֶיְחִי 'ה-יִפ אָצֹומ-לָּכ-לַע יִּכ םָדָאָה הֶיְחִי ֹוּדַבְל םֶחֶּלַה

 OיֶהIֱא 'ה ֹונְּב-תֶא ׁשיִא רֵּסַיְי רֶׁשֲאַּכ יִּכ Oֶבָבְל-םִע ָּתְעַדָיְו ה .הָנָׁש םיִעָּבְרַא הֶז הָקֵצָב ֹאל Oְלְגַרְו

 .ֹותֹא הָאְרִיְלּו ויָכָרְדִּב תֶכֶלָל OיֶהIֱא 'ה תֹוְצִמ-תֶא ָּתְרַמָׁשְו ו .ָּךֶרְּסַיְמ

 הרהזא

 םויק-יאמ

 'ה תווצמ

 האצותכ

 שגפמהמ

 ץראה םע

 הבוטה

 ח .רָהָבּו הָעְקִּבַּב םיִאְצֹי תֹמֹהְתּו תֹנָיֲע םִיָמ יֵלֲחַנ ץֶרֶא הָבֹוט ץֶרֶא-לֶא Oֲאיִבְמ OיֶהIֱא 'ה יִּכ ז

-לַכֹאּת ֻתנֵּכְסִמְב ֹאל רֶׁשֲא ץֶרֶא ט .ׁשָבְדּו ןֶמֶׁש תיֵז-ץֶרֶא ןֹוּמִרְו הָנֵאְתּו ןֶפֶגְו הָרֹעְׂשּו הָּטִח ץֶרֶא

 ָּתְעָבָׂשְו ָּתְלַכָאְו י .תֶׁשֹחְנ בֹצְחַּת ָהיֶרָרֲהֵמּו לֶזְרַב ָהיֶנָבֲא רֶׁשֲא ץֶרֶא ּהָּב לֹּכ רַסְחֶת-ֹאל םֶחֶל ּהָּב

  .Qָל-ןַתָנ רֶׁשֲא הָבֹּטַה ץֶרָאָה-לַע OיֶהIֱא 'ה-תֶא ָּתְכַרֵבּו

 יִכֹנָא רֶׁשֲא ויָתֹּקֻחְו ויָטָּפְׁשִמּו ויָתֹוְצִמ רֹמְׁש יִּתְלִבְל OיֶהIֱא 'ה-תֶא חַּכְׁשִּת-ןֶּפ Oְל רֶמָּׁשִה אי

 ףֶסֶכְו ֻןיְּבְרִי Oְנֹאצְו Oְרָקְבּו גי .ָּתְבָׁשָיְו הֶנְבִּת םיִבֹט םיִּתָבּו ָּתְעָבָׂשְו לַכֹאּת-ןֶּפ בי .םֹוּיַה Oְּוַצְמ

 ץֶרֶאֵמ Oֲאיִצֹוּמַה OיֶהIֱא 'ה-תֶא ָּתְחַכָׁשְו Oֶבָבְל םָרְו די .הֶּבְרִי Oְל-רֶׁשֲא לֹכְו Qָּל-הֶּבְרִי בָהָזְו

-ןיֵא רֶׁשֲא ןֹואָּמִצְו בָרְקַעְו ףָרָׂש ׁשָחָנ אָרֹוּנַהְו לֹדָּגַה רָּבְדִּמַּב Oְכיִלֹוּמַה וט .םיִדָבֲע תיֵּבִמ םִיַרְצִמ

 ןַעַמְל Oיֶתֹבֲא ןּועְדָי-ֹאל רֶׁשֲא רָּבְדִּמַּב ןָמ Oְלִכֲאַּמַה זט .ׁשיִמָּלַחַה רּוּצִמ םִיַמ Oְל איִצֹוּמַה םִיָמ

 לִיַחַה-תֶא יִל הָׂשָע יִדָי םֶצֹעְו יִחֹּכ Oֶבָבְלִּב ָּתְרַמָאְו זי .Oֶתיִרֲחַאְּב Oְבִטיֵהְל Oֶתֹּסַנ ןַעַמְלּו Oְתֹּנַע

-רֶׁשֲא ֹותיִרְּב-תֶא םיִקָה ןַעַמְל לִיָח תֹוׂשֲעַל ַחֹּכ Oְל ןֵתֹּנַה אּוה יִּכ OיֶהIֱא 'ה-תֶא ָּתְרַכָזְו חי .הֶּזַה

 }פ{ .הֶּזַה םֹוּיַּכ Oיֶתֹבֲאַל עַּבְׁשִנ

 לע שנועה 

 םויק יא

  תווצמה

 ָתיִוֲחַּתְׁשִהְו םָּתְדַבֲעַו םיִרֵחֲא םיִהIֱא יֵרֲחַא ָּתְכַלָהְו OיֶהIֱא 'ה-תֶא חַּכְׁשִּת ַחֹכָׁש-םִא הָיָהְו טי

 בֶקֵע ןּודֵבֹאּת ןֵּכ םֶכיֵנְּפִמ דיִבֲאַמ 'ה רֶׁשֲא םִיֹוּגַּכ כ .ןּודֵבֹאּת דֹבָא יִּכ םֹוּיַה םֶכָב יִתֹדִעַה םֶהָל

 .םֶכיֵהIֱא 'ה לֹוקְּב ןּועְמְׁשִת ֹאל
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  ל"חי 5 ידימלתל - קרפה הנבמ

  :םיקלח השולש 'ח קרפב

 )םינשרפ אלל דמלנ הז קלח( תווצמה תא רומשל הבוחה - ו-א

  תווצמה תרימש יא לע הרהזא -חי-ז

  תווצמה תרימש יא לע שנוע - כ- טי

 םיקוספ -יזכרמה קלחב דקמתת ןויעב הדימלה .לולכמכ קרפה תא ריכהל םידימלתה לע :הרומל(

   .)חי-ז

 

 םילעפה .הבוטה ץראה לש החבש -ךוותב .רבדמב לארשי םע ייח רואיתב םייסמו ליחתמ 'ח קרפ

 אוה קרפב יזכרמה ןויערה יכ םידמלמ םה ,)ט"י ,ח"י ,ד"י ,א"י ,'ב( רכזו חכש םה קרפב םירזוחה

 תדגונמש ,תבשונה ץראה םע שגפמה תארקל תמצעתמו הלוע וז הנכס .םיקולא תחכש לש הנכסה

 .רבדמה ייחל

 קרפב תגצומ ,רבדמב םידודנה ןמ עבשה םעה רובע שפנ תאשמ התייה יאדוובש ,ץראל הסינכה עודמ

 ?'ה תחכש לש הנכס םג ךא ,תולעפתהו החמש וב שיש ,בכרומ בצמכ

 ?וז תוקחרתה עונמל רבדמה ייחב תורכזיהה אקווד היושע דציכו

   :ולוכ קרפה תאירקמ תולועה תולאש לאשנ

  ?תווצמ םויקל איבמ רבדמב הכילהה ןורכז דציכ ●

  ?הז קרפב ראותמה ,ץראה לש החבש והמ ●

  ?ץראל הסינכב לארשי םעל תברואה הנכסה יהמ ●

 הבוטה ץראב 'ה תחכש לע הרהזא :חי - ז ,ח קרפ

 הבוטה ץראה רואית : י-ז םיקוספ ,ןושאר קלח

 הָרֹעְׂשּו הָּטִח ץֶרֶא ח .רָהָבּו הָעְקִּבַּב םיִאְצֹי תֹמֹהְתּו תֹנָיֲע םִיָמ יֵלֲחַנ ץֶרֶא הָבֹוט ץֶרֶא-לֶא Oֲאיִבְמ OיֶהIֱא 'ה יִּכ ז 

 רֶׁשֲא ץֶרֶא ּהָּב לֹּכ רַסְחֶת-ֹאל םֶחֶל ּהָּב-לַכֹאּת ֻתנֵּכְסִמְב ֹאל רֶׁשֲא ץֶרֶא ט .ׁשָבְדּו ןֶמֶׁש תיֵז-ץֶרֶא ןֹוּמִרְו הָנֵאְתּו ןֶפֶגְו

  .Qָל-ןַתָנ רֶׁשֲא הָבֹּטַה ץֶרָאָה-לַע OיֶהIֱא 'ה-תֶא ָּתְכַרֵבּו ָּתְעָבָׂשְו ָּתְלַכָאְו י .תֶׁשֹחְנ בֹצְחַּת ָהיֶרָרֲהֵמּו לֶזְרַב ָהיֶנָבֲא

 .תומלש אטבמה רפסמ ,םימעפ 7 תרזוח ץרא הלימה .ץרא :החנמה הלימה

 ."הבוטה ץראה" :םיקוספה תדיחי תא רגוסו חתופש יוטיבה

 ץראה םע שגפמה :וא ,ץראה לש החבש :הדיחיה אשונ תא רידגהל לכונ ,החנמה הלימה יוהיז ךותמ

  .הבוטה
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  :'ז קוספ ,ונרופס

 ."ץֶרֶא" רַמָא םֶהֵמ דָחֶא לָכְבּו ,"בוּט"ַה יֵניִמ תֶׁשֵמֲח רֵּפִסְו...

 ,םיִעָר םִיַּמַהְו" mֶפֵה לַע ,םיִעָרָה םיִּמַגֲאַו םיִרואְי יֵמ אל ,תמהְתּו תנָיֲע םִיָמ יֵלֲחַנ ץֶרֶא אּוה ,ןוׁשאִרָה

 .)טי ,ב ב-םיכלמ( "תֶלָּכַׁשְמ ץֶרָאָהְו

 .ןוזָמְל םיִכיִרְּצַה .הָרעְׂשּו הָּטִח ץֶרֶא ,אּוה יִנֵּׁשַה

 .mֶלֶמ יֵּנַדֲעַמ םֵהֶׁש .ׁשָבְדּו ןֶמֶׁש תיֵז-ץֶרֶא אוה ישילשה

 ...לוזְּב תועָמ ּהָּב ּואְצָּמִּיֶׁש .םֶחֶל ּהָּב-לַכאּת ֻתנֵּכְסִמְב אל רֶׁשֲא ץֶרֶא ,יִעיִבְרָה

 .ןָיְנִבְל תובוטְו תופָי ,תוריִהְבּו תוׁשָק םיִנָבֲא יּוּבִר אָצְמִנ ּהָּבֶׁש .לֶזְרַב ָהיֶנָבֲא רֶׁשֲא ץֶרֶא ,אּוה יִׁשיִמֲחַה

 .םיִלֵכְו ןָיְנִבְל תואָנְו ריִהָּב אּוהֶׁש בוּטַה לֶזְרַּבַה אּוהְו ,הָׁשּוחְנ .תֶׁשחְנ בצְחַּת

 םלועה ןיב לדבההש םושמ ,בושח ןאכ טוריפה( ולא םיקוספב רכזומה ץראה לש החבש והמ דמלנ

 םידימלתה ןכל .םיבצחמבו תוריפב ,םימב שומישה ךרדב לדבה םג אוה ינרדומה םלועה ןיבל םודקה

  :)ולא םיקוספב םיעיפומה ץראה ינייפאמ לש םתועמשמל אלמ ןפואב םיעדומ אל

 םימה לש םתובישח .תונייעמו םילחנ ץראב שיש רפסמו ,םימה תורוקמ תא ראתמ 'ז קוספ .1

 .רתוי הבחרו תערכמ םתובישח תיאלקח הרבחב םלוא ,הייתשל םישרדנ םימהש ןבומכ :תערכמ

  .תרוצב ןמזב םירצמל תדרל חרוכבו ,תישארב רפסב בערה ירואיתב רכזינ

 .לארשי ץרא לש םילודיגה - םינימה תעבש תא םישגופ ונחנא 'ח קוספב .2

 ?םהמ דחא לכב השענ שומיש הזיאו ,םירחא םילודיג ינפ לע םינימה תעבש םידחייתמ המב

  .המהבל לכאמ ,םדאל םחל – הרועשו הטיח

  .)ימוי-םוי הקשמכ שמישו החורא לכ הויל ןייה תומודק תופוקתב( ןיי – ןפג

 .םירחא תונוזמ תקתמהל םג השמיש ,לכאמ ירפ – הנאת

  .תיסחי ךורא ןמז ותוא רמשל ןתינ ,לכאמ ירפ – ןומיר

  .םומיחלו רואמל שמיש ןמשכ ,דאמ הבר ותובישח – תיז

 .)םירמת שבד( הקתמהל םג שמיש ,לכאמ ירפ -רמת

 ,ןמש ,םילבד ,םיקומיצ( םתוא רמשל תלוכיבו ,הובגה יתנוזתה םכרעב םידחייתמ םינימה תעבש לכ

 יגוס ינש ןיב קלחמ ונרופס יכ בל םישנ( .תרוצב תונש הב שיש ץראב דאמ בושח ןייפאמ והז .)םירמת

  )ונממ ןדועמ אוהש ינשהו יסיסבה ךרוצל דחאה :םילודיג

 אל רשא - לארשי ץראב דובכב סנרפתהל םדאה לש תלוכיל סחייתמ 'ט קוספ לש ןושארה וקלח .3

 םיגשומו תויגוסל סינכמ אוהש םושמ םוקמב ונרופס ירבד תא ונרציק( םחל הב לכאת תונכסמב

 .)בחרה ושוריפב ןייעל ןתינ םיניינועמל ,םיריכמ םניא םידימלתהש

 י"אב( םדאה תדובע תא ללכשלו םהב שמתשהל ןתינש םיבצחמל סחייתמ 'ט קוספ לש ינשה וקלח .4

 – תשוחנ :םיירקיע( הברעהו ןדריה ךרואל םלוכ ,םיקיתע תשוחנ תורכמ לש םיזכרמ השימח ולגתה

 הפוקתב ולא תורכממ לזרבו תשוחנ תקפה לע תוארמ תויגולואיכראה תויודעה .דעלגב :לזרב ,ענמת

  ?םהב השענש שומישה והמ .)תרבודמה

 םיריבש םניאש םילכ תריצי – תשוחנ ●

 .המחלמ ילכו הדובע ילכ – לזרב ●

 ?תרשפאמ איה םייח וליא ?"הבוט" ץראה המב :םכסנ
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 רשאכ .המיחל ,הדובע ,הרואת ,םומיח ,ןווגמ ןוזמ ,םימ :תחנב םויק ,תוחונב םויק ,דובכב םויק

 אל" :תחנבו החמשב ,דובכב וב םייקתהל רשפאש םוקמכ התוא הארמ אוה ,ץראה תא ראתמ השמ

 ."הב לכ רסחת

  :הקמעה

  :אורקל יאדכ , לארשי ץרא לש יסיפה החבשב גילפמ 'ח קוספ 'ג קרפ תומש רפסב ן"במר

 איהשו ,הב אצמי בוט לכו םדא ינבל הפיו בוט ריואהש רמול ,הבוט איהש ץראה תא הלחת חבש יכ

 םילודג רושימו קמעו הלפש ,תובחר הב שיש הבחר םעט וא .בחרמב לארשי לכ הב ודמעיש ,הבחר

 םימהו ,בוט הערמ הב שיש הנקמ ץרא איהש התוא חבשו רזחו .תויאגו םירה הבור ןיאו םינטקו

 בר בשעו בוט ריואב קר בלחה תוברמו תובוטו תואירב תומהבה ןיא יכ ,תומהבב בלחה לדגיו ,םיפי

 .םיבוט םימו

 

  :)י( ן"במר

 - תכרבו תעבשו תלכאו רמאו

 .םשה תא הילע ךרבת הבוטה ץראב עבשתו לכאת רשאכו ,רבדמה יוניעו םירצמ תדובע רוכזת יכ

 ...ךיהולא 'ה תא ךרבתו ומעטו ,השע תוצמ וזש ולבק :)ב חמ תוכרב( וניתוברו

  - תכרבו תעבשו תלכאו םילימה ףצרל םישוריפ ינש איבמ ן"במר יכ בל םישנ 

  .ךרבתו עבשת ,לכאת ,רוכזתשכ יעבט ןפואב : דחאה

  .ךרבל יוויצ והז 'תכרבו' וליאו ,םירואית םה 'תעבשו תלכאו' :ינשהו

 יתשש וא יוויצמ תעבונש הכרבהו תיעבטה הכרבה ?םדאב תוגרדמ יתש ולא םאה :הבשחמל הלאש

 ?בלתשהל תוכירצ םיכרדה

 החכשה תרהזא :חי-אי םיקוספ ,ינש קלח

  .םֹוּיַה Oְּוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא ויָתֹּקֻחְו ויָטָּפְׁשִמּו ויָתֹוְצִמ רֹמְׁש יִּתְלִבְל OיֶהIֱא 'ה-תֶא חַּכְׁשִּת-ןֶּפ Oְל רֶמָּׁשִה אי

 ָּתְעָבָׂשְו לַכֹאּת-ןֶּפ בי

  .ָּתְבָׁשָיְו הֶנְבִּת םיִבֹט םיִּתָבּו

 ֻןיְּבְרִי Oְנֹאצְו Oְרָקְבּו גי

 Qָּל-הֶּבְרִי בָהָזְו ףֶסֶכְו

  .הֶּבְרִי Oְל-רֶׁשֲא לֹכְו

 Oֶבָבְל םָרְו די

  .םיִדָבֲע תיֵּבִמ םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ Oֲאיִצֹוּמַה OיֶהIֱא 'ה-תֶא ָּתְחַכָׁשְו

  .ׁשיִמָּלַחַה רּוּצִמ םִיַמ Oְל איִצֹוּמַה םִיָמ-ןיֵא רֶׁשֲא ןֹואָּמִצְו בָרְקַעְו ףָרָׂש ׁשָחָנ אָרֹוּנַהְו לֹדָּגַה רָּבְדִּמַּב Oְכיִלֹוּמַה וט

  .Oֶתיִרֲחַאְּב Oְבִטיֵהְל Oֶתֹּסַנ ןַעַמְלּו Oְתֹּנַע ןַעַמְל Oיֶתֹבֲא ןּועְדָי-ֹאל רֶׁשֲא רָּבְדִּמַּב ןָמ Oְלִכֲאַּמַה זט

  .הֶּזַה לִיַחַה-תֶא יִל הָׂשָע יִדָי םֶצֹעְו יִחֹּכ :Oֶבָבְלִּב ָּתְרַמָאְו זי

 OיֶהIֱא 'ה-תֶא ָּתְרַכָזְו חי
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  .הֶּזַה םֹוּיַּכ Oיֶתֹבֲאַל עַּבְׁשִנ-רֶׁשֲא ֹותיִרְּב-תֶא םיִקָה ןַעַמְל לִיָח תֹוׂשֲעַל ַחֹּכ Oְל ןֵתֹּנַה אּוה יִּכ

 םילימל -)'י( "תעבשו תלכאו" :תמדוקה הדיחיה תא תומייסמה םילימה ןמ רבעמל בל םישנ

 .)ב"י( "תעבשו לכאת ןפ" :וזה הדיחיה תא תוחתופה

  :הלאשל ונתוא ליבומ ינושלה רשקה

 לכאת ןפ" לא ,"תעבשו תלכאו" ,ץראה בוטב החמשהו האנההמ ונרבע ךיא .הרהזא תלימ איה "ןפ"

  ?"תעבשו

 ?הנכסל ליבומ הבוטה ץראה םע רישעמהו הנהמה שגפמה ךיא

  :תורדרדיה לש ךילהת םיראתמ ח"י-א"י םיקוספ

 ידי םצועו יחוכ ךבבלב תרמאו ------ תחכשו ------ ךבבל םרו ------ לכאת ןפ 

  .ותעד תא הביחרמו ושוכר תא הברמ בוט לכ םדאל האיבמ הביטב לארשי ץרא

 'ה תחכשל הליבומה הוואגה ידיל ותוא האיבמו ,המצוע לש השוחתב םדאה תא תאלממ החלצהה

 : תישיאה ותלוכי תוכזב ול אב ול שיש המ לכש םדאה לש השוחתל ךכ ךותמו ."...'ה תא תחכשו"

 ."הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו יחוכ" םילימב ןאכ תאטבתמה

 .ה"בקב תולתהו רבדמה יסנ תריכז תועצמאב איה 'ה תחכש תא עונמל ךרדה :םכסנ

 םירבד ,הרישב םיליבקמה םיקוספה לא תונפל יאדכ -וניזאה תריש תא םג דמלל םיצורש םירומל(

  .)"ָתיִׂשָּכ ָתיִבָע ָּתְנַמָׁש ,טָעְבִּיַו ןּורֻׁשְי ןַמְׁשִּיַו" :וט בל

  :הרומל

 ,ונייחב ירמוחה םויקה לש בושחה םוקמב הריכמ הרותה .הלאשה לש תובכרומה חמצת ןוידה ךותמ

 הנבת םיבוט םיתבו" -ססבתהלו םוזיל ,"תעבשו תלכאו" - ונממ תונהיל ונתוא תדדועמ וליפאו

 דציכ .וילא תוזרפומה תורשקתהבו תורכמתהבש הנכסה הצצ עפשה רואית םע דימ םלוא ."תבשיו

  ?'תכרבו' תא םיאדוומ דציכ ?םינוזיא לע םירמוש

 

 הקמעה

  והיעשי יקרפ לש בחרומ דומיל תרגסמב ,'ב קרפ והיעשי תא א"י התכב ודמלש םידימלתל

  .'ה רֹואְּב ,הָכְלֵנְו ּוכְל--בֹקֲעַי תיֵּב ה

  ...בֹקֲעַי תיֵּב gְּמַע ,הָּתְׁשַטָנ יִּכ ו

 ;ויָתֹרְצֹאְל הֶצֵק ןיֵאְו ,בָהָזְו ףֶסֶּכ ֹוצְרַא אֵלָּמִּתַו ז 

  .ויָתֹבְּכְרַמְל הֶצֵק ןיֵאְו ,םיִסּוס ֹוצְרַא אֵלָּמִּתַו

 )'ב והיעשי( ."ויָתֹעְּבְצֶא ּוׂשָע רֶׁשֲאַל ,ּווֲחַּתְׁשִי ויָדָי הֵׂשֲעַמְל :םיִליִלֱא ,ֹוצְרַא אֵלָּמִּתַו ח

 לש תוילילשה תואצותה תא ראתמו ,תישונאה הוואגה לש התונגב רבדמ והיעשי רפסב 'ב קרפ

 תמועל "בהזו ףסכ" םילימב ראותמ רשועה ,בושו( רשועבו שוכרב ומצע תא ףיקמ םדאה :הוואגה

 וידי השעמל" :םילילא ומצעל רצוי םג אוה חוכהו המצועה תושוחת ךותמ .)"לזרבו תשוחנ"

 וחוכב רצי ומצע אוהש המל תווחתשהלו ,הדיצה לאה תא קוחדל ףידעמ אוה ."ווחתשי

  ."וצרא אלמתו" :םימעפ שולש רזוחה יוטיבב תאטובמ רשועה ירחא הפידרה ,ןאכ םג

 וז תורושק -הוואגו תונרמוח -תוילילשה תועפותה יתשש ךכ לע ונתוא הדמיל והיעשי לש ותאובנ

 ולא תועפות יתשו ,תוירטנצוגא ןיבל רשוע ירחא תזרפומה הפידרה ןיב רורבו קומע רשק שי .וזב

 .'ה תדובע םע דחי רודל תולוכי ןניא
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 םירבד

 אי קרפ םירבד

 ט-א םיקוספ ,אי קרפ - ל"חי 5 ידימלתל

-תֶא ֹאל יִּכ םֹוּיַה םֶּתְעַדיִו ב :םיִמָּיַה-לָּכ ויָתֹוְצִמּו ויָטָּפְׁשִמּו ויָתֹּקֻחְו ֹוּתְרַמְׁשִמ ָּתְרַמָׁשְו OיֶהIֱא 'ה תֵא ָּתְבַהָאְו א

-תֶאְו ג :הָיּוטְּנַה ֹועֹרְזּו הָקָזֲחַה ֹודָי-תֶא ֹולְדָּג-תֶא םֶכיֵהIֱא 'ה רַסּומ-תֶא ּואָר-ֹאל רֶׁשֲאַו ּועְדָי-ֹאל רֶׁשֲא םֶכיֵנְּב

 םִיַרְצִמ ליֵחְל הָׂשָע רֶׁשֲאַו ד :ֹוצְרַא-לָכְלּו םִיַרְצִמ-Qֶלֶמ הֹעְרַפְל םִיָרְצִמ Qֹותְּב הָׂשָע רֶׁשֲא ויָׂשֲעַמ-תֶאְו ויָתֹתֹא

 הָׂשָע רֶׁשֲאַו ה :הֶּזַה םֹוּיַה דַע 'ה םֵדְּבַאְיַו םֶכיֵרֲחַא םָפְדָרְּב םֶהיֵנְּפ-לַע ףּוס-םַי יֵמ-תֶא ףיִצֵה רֶׁשֲא ֹוּבְכִרְלּו ויָסּוסְל

 ץֶרָאָה הָתְצָּפ רֶׁשֲא ןֵבּואְר-ןֶּב בָאיִלֱא יֵנְּב םָריִבֲאַלְו ןָתָדְל הָׂשָע רֶׁשֲאַו ו :הֶּזַה םֹוקָּמַה-דַע םֶכֲאֹּב-דַע רָּבְדִּמַּב םֶכָל

 םֶכיֵניֵע יִּכ ז :לֵאָרְׂשִי-לָּכ בֶרֶקְּב םֶהיֵלְגַרְּב רֶׁשֲא םּוקְיַה-לָּכ תֵאְו םֶהיֵלֳהָא-תֶאְו םֶהיֵּתָּב-תֶאְו םֵעָלְבִּתַו ָהיִּפ-תֶא

 ּוקְזֶחֶּת ןַעַמְל םֹוּיַה Oְּוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא הָוְצִּמַה-לָּכ-תֶא םֶּתְרַמְׁשּו ח :הָׂשָע רֶׁשֲא לֹדָּגַה 'ה הֵׂשֲעַמ-לָּכ תֵא תֹאֹרָה

 עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא הָמָדֲאָה-לַע םיִמָי ּוכיִרֲאַּת ןַעַמְלּו ט :ּהָּתְׁשִרְל הָּמָׁש םיִרְבֹע םֶּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה-תֶא םֶּתְׁשִריִו םֶתאָבּו

  :ׁשָבְדּו בָלָח תַבָז ץֶרֶא םָעְרַזְלּו םֶהָל תֵתָל םֶכיֵתֹבֲאַל 'ה

 .התע דעו םירצמ תאיצי זאמ ויניעב םעה הארש המ לע תססבתמ ,'א קוספב השמ לש ותשירד

 ,קרפה לש אבה קלחל אובמכ םידמלנ םיקוספה .ןויעב וללה םיקוספה תא םידמול ונא ןיא :בל ומיש

 ךשמהכ לארשי תעכ םיסנכנ הילא לארשי ץרא לש הדוחיי תנבהל המדקהה יהוז עודמ ןיבהל ידכ

  .רבדמבו םירצמב 'ה ישעמ

 

 תואבה תודוקנל ראשה ןיב בל םישל שי דומילה ךלהמב

  םהמ דמלנה חקלהו ו - א םיקוספב םירכזומה םיעוריאל ףתושמה ●

  ?םעה םהמ דמלי המ ●

 'ו -'א םיקוספ לש םירואיתל 'ט - 'ח םיקוספ ןיב רשקהה ●

 אכ-י םיקוספ ,אי קרפ

 ָתיִקְׁשִהְו Oֲעְרַז-תֶא עַרְזִּת רֶׁשֲא םָּׁשִמ םֶתאָצְי רֶׁשֲא אוִה םִיַרְצִמ ץֶרֶאְכ ֹאל ּהָּתְׁשִרְל הָּמָׁש-אָב הָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה יִּכ י

  :םִיָּמ-הֶּתְׁשִּת םִיַמָּׁשַה רַטְמִל תֹעָקְבּו םיִרָה ץֶרֶא ּהָּתְׁשִרְל הָּמָׁש םיִרְבֹע םֶּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָהְו אי :קָרָּיַה ןַגְּכ Oְלְגַרְב

 :הָנָׁש תיִרֲחַא דַעְו הָנָּׁשַה תיִׁשֵרֵמ ּהָּב OיֶהIֱא 'ה יֵניֵע דיִמָּת ּהָתֹא ׁשֵרֹּד OיֶהIֱא 'ה-רֶׁשֲא ץֶרֶא בי

 םֶכְבַבְל-לָכְּב ֹודְבָעְלּו םֶכיֵהIֱא 'ה-תֶא הָבֲהַאְל םֹוּיַה םֶכְתֶא הֶּוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא יַתֹוְצִמ-לֶא ּועְמְׁשִּת ַעֹמָׁש-םִא הָיָהְו גי

 Oְדָׂשְּב בֶׂשֵע יִּתַתָנְו וט :Oֶרָהְצִיְו Oְׁשריִתְו Oֶנָגְד ָּתְפַסָאְו ׁשֹוקְלַמּו הֶרֹוי ֹוּתִעְּב םֶכְצְרַא-רַטְמ יִּתַתָנְו די :םֶכְׁשְפַנ-לָכְבּו

 :םֶהָל םֶתיִוֲחַּתְׁשִהְו םיִרֵחֲא םיִהIֱא םֶּתְדַבֲעַו םֶּתְרַסְו םֶכְבַבְל הֶּתְפִי-ןֶּפ םֶכָל ּורְמָּׁשִה זט :ָּתְעָבָׂשְו ָּתְלַכָאְו Oֶּתְמֶהְבִל

 ץֶרָאָה לַעֵמ הָרֵהְמ םֶּתְדַבֲאַו ּהָלּובְי-תֶא ןֵּתִת ֹאל הָמָדֲאָהְו רָטָמ הֶיְהִי-ֹאלְו םִיַמָּׁשַה-תֶא רַצָעְו םֶכָּב 'ה-ףַא הָרָחְו זי

 םֶכְדֶי-לַע תֹואְל םָתֹא םֶּתְרַׁשְקּו םֶכְׁשְפַנ-לַעְו םֶכְבַבְל-לַע הֶּלֵא יַרָבְּד-תֶא םֶּתְמַׂשְו חי :םֶכָל ןֵתֹנ 'ה רֶׁשֲא הָבֹּטַה

 Oְּבְכָׁשְבּו Qֶרֶּדַב Oְּתְכֶלְבּו Oֶתיֵבְּב Oְּתְבִׁשְּב םָּב רֵּבַדְל םֶכיֵנְּב-תֶא םָתֹא םֶּתְדַּמִלְו טי :םֶכיֵניֵע ןיֵּב תֹפָטֹוטְל ּויָהְו

 'ה עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא הָמָדֲאָה לַע םֶכיֵנְב יֵמיִו םֶכיֵמְי ּוּבְרִי ןַעַמְל אכ :Oיֶרָעְׁשִבּו Oֶתיֵּב תֹוזּוזְמ-לַע םָּתְבַתְכּו כ :Oֶמּוקְבּו

  :ץֶרָאָה-לַע םִיַמָּׁשַה יֵמיִּכ םֶהָל תֵתָל םֶכיֵתֹבֲאַל
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 :םיקלח ינשל םיקלחנ ולא םיקוספ

 הבוטה ץראה תא רואית בי-י

   ץראה יבשויל שנועהו רכשה יכרד אכ - גי

 ?םיקלחה ינש ןיב רשקה והמ

 ּהָּתְׁשִרְל הָּמָׁש-אָב הָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה יִּכ י

  :קָרָּיַה ןַגְּכ Oְלְגַרְב ָתיִקְׁשִהְו Oֲעְרַז-תֶא עַרְזִּת רֶׁשֲא םָּׁשִמ םֶתאָצְי רֶׁשֲא אוִה םִיַרְצִמ ץֶרֶאְכ ֹאל

  :םִיָּמ-הֶּתְׁשִּת םִיַמָּׁשַה רַטְמִל תֹעָקְבּו םיִרָה ץֶרֶא ּהָּתְׁשִרְל הָּמָׁש םיִרְבֹע םֶּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָהְו אי

  :הָנָׁש תיִרֲחַא דַעְו הָנָּׁשַה תיִׁשֵרֵמ ּהָּב OיֶהIֱא 'ה יֵניֵע דיִמָּת ּהָתֹא ׁשֵרֹּד OיֶהIֱא 'ה-רֶׁשֲא ץֶרֶא בי

 .םירצמל דוגינב תראותמ לארשי ץרא ולא םיקוספב 

 וזיאל .)החנמ הלימ - םימעפ 7 ט-ח םיקוספ םע דחיבו( םימעפ 5 העיפומ "ץרא" הלימה ●

 ?רוכזא לכב הנווכה ץרא

 ?לארשי ץרא לע דמלמ אוה המו ,תוצראה ןיב דוגינה והמ ●

 ?לארשי ץראב יחה םעה ןמ שרדנ המ ●

  ?"הנש תירחא דע הנש תישארמ הב ךיקולא 'ה יניע" ש הנבהה תאטבתמ המב ●

 

  - אוה םירצמ ץראכ אל )י( י"שר

 לא אובנ אל אמש םירמוא ויהש ,םירצממ םתאיציב לארשיל וז החטבה הרמאנו .הנמיה הבוט אלא

  .וזכ הפיו הבוט ץרא

 םיניינועמה ,וירבדב ונרצק וניניינעל ,םירצמו לארשי ץרא ןיב האוושהה תא ושוריפב ביחרמ י"שר(

  )אלמה שוריפה תא אורקל םינמזומ

  - ךלגרב תיקשהו...

 ,לומעלו ךתנשמ דדנל התא ךירצו התוקשהלו ךלגרב סולינמ םימ איבהל הכירצ התייה םירצמ ץרא

 .הובגל ךומנה ןמ םימה הלעמ התאו ,הובגה אלו התוש ךומנהו

 יולג ,הובגו ךומנ הקשמ ה"בקהו ,ךתטמ לע ןשי התא םימ התשת םימשה רטמל )אי קוספ( וז לבא

  :תחאכ ,יולג וניאשו

  :ףתכבו לגרב ותוא ןיקשמו םימשגב ול יד ןיאש - קריה ןגכ

  :לארשי ץרא תא חבשל איה האוושהה תילכת ,י"שר שוריפ פ"ע

 לארשי ץרא םירצמ 

 יאלקחה לש ולמע
 ךתנשמ דדנל התא ךירצו

 לומעלו

 ה"בקהו ,ךתטמ לע ןשי התא

 הקשמ
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 םירבד

 האקשה לע םשגה לש ונורתי

 רהנמ

 ,הובגה אלו התוש ךומנהו

 ךומנה ןמ םימה הלעמ התאו

 הובגל

 ,הובגו ךומנ הקשמ ה"בקהו

 תחאכ ,יולג וניאשו יולג

 

  :ן"במר

 האור וניא ן"במר עמשמ .ארקמ לש וטושפו רמוא ךכ רחאו ושוריפ תליחתב י"שר תא איבמ ן"במר(

 אוה ויניעבש המ תא שרפמ אלא ,ויניעב הארנ וניאש וילע רמוא וניאו .טשפ שוריפ י"שר שוריפב

  )ארקמ לש וטושפ

 ,רמאנ תורהזאה ךרדב ארקמ לש וטושפו

 ותעב םכצרא רטמ ןתי 'ה יכ שבדו בלח תבז ץרא םתשריו הווצמה לכ תא םתרמשו :םהל רמאש

 ,הלובי ןתית ץראהו

 קריה ןגכ םימגאה ןמו םירואיה ןמ לגרב התוא תוקשהל םירצמ ץראכ הניאש םכל ועד לבא

 ,רחא ןיינעב אל םימ התשת םימשה רטמל תועקבו םירה ץרא איה קר

 ,הנשה לכ רטמ הכירצו דאמ האמצ ץרא איה יכ ,רטמב דימת התוא 'ה שורדיש הכירצו

 אלו חימצת אלו ערזת אל דאמ הער איה הנה ןוצר ימשגב התוא שורדי אלו 'ה ןוצר לע ורבעת םאו

  .הירהב בשע לכ הב הלעי

 יתתנו יתווצמ לא ועמשת עומש םא יכ ,)זי - גי םיקוספ ןלהל( הינשה השרפב הז לכ שרפיו רוזחיו

 בערב הרהמ םתדבאו 'וגו םימשה תא רצעו ועמשת אל םאו ,דימת שוקלמו הרוי ותעב םכצרא רטמ

  .רטמ אלב הב תויחל ולכות אלש ,הבוטה ץראה לעמ

 אלא ,ומצע ינפב דמועכ לארשי ץרא לש יסיפה החבש תא תראתמ אל האוושהה ,ן"במרה שוריפ פ"ע

 ןפואב אלא , )'ךלגרב תיקשהו'( םירצמבכ םימב הכרבה עפש ןיא ךכ ינפמו ,'ה תווצמ תרימשב יולתכ

 לארשי ץראב תמייקתמו תכרצנ ךכ לכה החגשהה הזה ןפואב יכ ,)'רטמה'( םימש ןוצרב ולוכ יולתה

  .'ה תווצמ לכ תא םייקלו דיפקהל ונתוא תבייחמ

 .'ה תדובעב ןוקיתל השירדכו יהול-א רסמכ תנבומ תויהל הכירצ תרוצב לכ לארשי ץראב

 .'ה תברק תא םג ךכ ךותמו ,ה"בקב תולתה תא תגציימ לארשי ץרא

 .תידימתה החגשהה תעדותמו ה"בקהמ קוחיר -ךכמ האצותכו ,יסחי ילכלכ ןוחטיב תגציימ םיירצמ

 

  :הרומל

 .הב 'ה יניעש ךכמ תעבונ ,ץראב הכרבהש הלוע םישרפמהו הרותהמ

 לארשיש ונדמלל ךירצ רבדה יאדווב הפי ןיעב היתוריפ ןנתונ לארשי ץרא ה"ב רשאכ וניתורודב םג

 תורודה לש םהירוסי םאה ,תואכזל הביסה יהמ רורב דימת אל יכ םא( הכרב התואל םיאכז

 .)תורחא תוביס וא וללה תורודה לש שפנה תוריסמ םאה ,םימדוקה

 ךכל בל םישל בושח םלואו הניבהל תוסנלו שפנ ןובשח תושעל םישרדנ הכרב וא הרצ לכ לע םנמא

 רסוח .ונל ןתונ 'הש בוטה תא ךירעהל םיעדוי אל ונא םיתיעל . הינבל התכרבמ תנתונ לארשי ץראש

 לע תודוהל םיעדוי אלש ךכב םג יוטיב ידיל אובל לוכי םיבותכה ונתוא םיריהזמ ונממש בוטה תרכה
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 בל םישל שיו םידימלתה םע ןוידל הבושח היגוס יהוז .קיפסמ בוט וניאש םיבשוחו ונל שיש בוטה

  .ןאכלו ןאכל םינפ הב שיש

  

  :םיקוספה תדיחיב ונדמלש תונויערה תא תוקימעמה ,התיכב תומישמל העצה

  :םיאבה םיקרפב ונייע .1

 'א קוספ ,אכ קרפ 'ב לאומש

 די-אי םיקוספ ,דכ קרפ 'ב לאומש

 .בער ןיבלו תווצמ םויק בצמ/ינחור בצמ ןיב רשק תוארל לכונ ולא םיקוספב ●

  .םיקרפה ןמ דחא לכב הז רשק וריבסה ●

  :גי תישארב .2

  :ּונְחָנֲא םיִחַא םיִׁשָנֲא-יִּכ gיֶעֹר ןיֵבּו יַעֹר ןיֵבּו gֶניֵבּו יִניֵּב הָביִרְמ יִהְת אָנ-לַא טֹול-לֶא םָרְבַא רֶמֹאּיַו ח

  :הָליִאְמְׂשַאְו ןיִמָּיַה-םִאְו הָנִמיֵאְו לֹאמְּׂשַה-םִא יָלָעֵמ אָנ דֶרָּפִה gיֶנָפְל ץֶרָאָה-לָכ ֹאלֲה ט

-ןַגְּכ הָרֹמֲע-תֶאְו םֹדְס-תֶא 'ה תֵחַׁש יֵנְפִל הֶקְׁשַמ ּהָּלֻכ יִּכ ןֵּדְרַּיַה רַּכִּכ-לָּכ-תֶא אְרַּיַו ויָניֵע-תֶא טֹול-אָּׂשִּיַו י

  :רַעֹצ הָכֲאֹּב םִיַרְצִמ ץֶרֶאְּכ 'ה

  :ויִחָא לַעֵמ ׁשיִא ּודְרָּפִּיַו םֶדֶּקִמ טֹול עַּסִּיַו ןֵּדְרַּיַה רַּכִּכ-לָּכ תֵא טֹול ֹול-רַחְבִּיַו אי

 יפ לע ובישה ?תומוד ןה המב .םיירצמ ןויבל ןדריה רככ ןיב הרותה הוושמ 'י קוספב ●

 .בי-ח אי םירבד שמוחמ םירצמ לע םכל עודיה לעו ,ולא םיקוספ

 ?ןדריה רכיכב טול רחב עודמ ●

  ?וז הריחב דוסיב תדמועה םלועה תסיפת יהמ :רגתא תלאש ●
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 אכ-גי םיקוספ ,אי קרפ - עומש םא היהו

  :םירשקהה ינשב דמלנ "עומש םא היהו" םיקוספ תא

  )'ו קרפ( עמש תיישרפל הוושנ ●

 ךלנ םא יאלקח עפשלו ותיעב רטמל החטבהה דחמ :השמ גיצמש םינפה ינשל סחייתנ ●

  .תולג ,בער ,תרוצב :ץראבש םילילאה תדובעל התפתנ םא ךדיאמ .'ה ךרדב

 

 םֶכְבַבְל-לָכְּב ֹודְבָעְלּו םֶכיֵהIֱא 'ה-תֶא הָבֲהַאְל םֹוּיַה םֶכְתֶא הֶּוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא יַתֹוְצִמ-לֶא ּועְמְׁשִּת ַעֹמָׁש-םִא הָיָהְו גי

 Oְדָׂשְּב בֶׂשֵע יִּתַתָנְו וט :Oֶרָהְצִיְו Oְׁשריִתְו Oֶנָגְד ָּתְפַסָאְו ׁשֹוקְלַמּו הֶרֹוי ֹוּתִעְּב םֶכְצְרַא-רַטְמ יִּתַתָנְו די :םֶכְׁשְפַנ-לָכְבּו

 :םֶהָל םֶתיִוֲחַּתְׁשִהְו םיִרֵחֲא םיִהIֱא םֶּתְדַבֲעַו םֶּתְרַסְו םֶכְבַבְל הֶּתְפִי-ןֶּפ םֶכָל ּורְמָּׁשִה זט :ָּתְעָבָׂשְו ָּתְלַכָאְו Oֶּתְמֶהְבִל

 ץֶרָאָה לַעֵמ הָרֵהְמ םֶּתְדַבֲאַו ּהָלּובְי-תֶא ןֵּתִת ֹאל הָמָדֲאָהְו רָטָמ הֶיְהִי-ֹאלְו םִיַמָּׁשַה-תֶא רַצָעְו םֶכָּב 'ה-ףַא הָרָחְו זי

 םֶכְדֶי-לַע תֹואְל םָתֹא םֶּתְרַׁשְקּו םֶכְׁשְפַנ-לַעְו םֶכְבַבְל-לַע הֶּלֵא יַרָבְּד-תֶא םֶּתְמַׂשְו חי :םֶכָל ןֵתֹנ 'ה רֶׁשֲא הָבֹּטַה

 Oְּבְכָׁשְבּו Qֶרֶּדַב Oְּתְכֶלְבּו Oֶתיֵבְּב Oְּתְבִׁשְּב םָּב רֵּבַדְל םֶכיֵנְּב-תֶא םָתֹא םֶּתְדַּמִלְו טי :םֶכיֵניֵע ןיֵּב תֹפָטֹוטְל ּויָהְו

 'ה עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא הָמָדֲאָה לַע םֶכיֵנְב יֵמיִו םֶכיֵמְי ּוּבְרִי ןַעַמְל אכ :Oיֶרָעְׁשִבּו Oֶתיֵּב תֹוזּוזְמ-לַע םָּתְבַתְכּו כ :Oֶמּוקְבּו

  :ץֶרָאָה-לַע םִיַמָּׁשַה יֵמיִּכ םֶהָל תֵתָל םֶכיֵתֹבֲאַל

 

 :"עמש" תשרפל האוושה ךותמ םיקוספב ןנובתנ ,תישאר

 ?תוישרפה יתשל םיפתושמה םינכתהו םילימה םהמ

 ?תוישרפה ןיב טלובה ינושלה לדבהה והמ

 ?"עומש םא היהו" תיישרפמ דומלל לכונ םיפסונ תונורקע ולא

  ?"עמש" תשרפב עינמה ןמ הנוש אוה המב ?וז השרפב תווצמה תרימשל עינמה והמ

 

  :הרומל

 םירשקל תסחייתמה ,הלבט תועצמאב תוישרפה יתש ןיב תוושהל יאדכ ינשרפה ןויעה ינפל

 ,םיבר ןושל לומ דיחי ןושל - ןהיניב םייזכרמה םילדבהלו ,תודיחיה יתש ןיב םיינכותהו םיינושלה

 תדבעמב האוושה ךורעל םידימלתל עיצהל ןתינ .'עומש םא היהו' תשרפב םיפסונה/םינושה םינכתלו

  .הרותה לע
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 אי קרפ ו קרפ

 :דָחֶא 'ה ּוניֵהIֱא 'ה לֵאָרְׂשִי עַמְׁש ד

 

 :Oֶדֹאְמ לָכְבּו Oְׁשְפַנ לָכְבּו Oְבָבְל לָכְּב OיֶהIֱא 'ה תֵא ָּתְבַהָאְו ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 :Oֶבָבְל לַע םֹוּיַה Oְּוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה ּויָהְו ו

 

 Qֶרֶּדַב Oְּתְכֶלְבּו Oֶתיֵבְּב Oְּתְבִׁשְּב םָּב ָּתְרַּבִדְו Oיֶנָבְל םָּתְנַּנִׁשְו ז

 :Oֶמּוקְבּו Oְּבְכָׁשְבּו

 :Oיֶניֵע ןיֵּב תֹפָטֹטְל ּויָהְו Oֶדָי לַע תֹואְל םָּתְרַׁשְקּו ח

 :Oיֶרָעְׁשִבּו Oֶתיֵּב תֹוזֻזְמ לַע םָּתְבַתְכּו ט

 םֶכְתֶא הֶּוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא יַתֹוְצִמ-לֶא ּועְמְׁשִּת ַעֹמָׁש-םִא הָיָהְו גי

  םֹוּיַה

  :םֶכְׁשְפַנ-לָכְבּו םֶכְבַבְל-לָכְּב ֹודְבָעְלּו םֶכיֵהIֱא 'ה-תֶא הָבֲהַאְל

 Oֶנָגְד ָּתְפַסָאְו ׁשֹוקְלַמּו הֶרֹוי ֹוּתִעְּב םֶכְצְרַא-רַטְמ יִּתַתָנְו די

 ָּתְלַכָאְו Oֶּתְמֶהְבִל Oְדָׂשְּב בֶׂשֵע יִּתַתָנְו וט :Oֶרָהְצִיְו Oְׁשריִתְו

  :ָּתְעָבָׂשְו

 םיִהIֱא םֶּתְדַבֲעַו םֶּתְרַסְו םֶכְבַבְל הֶּתְפִי-ןֶּפ םֶכָל ּורְמָּׁשִה זט

-תֶא רַצָעְו םֶכָּב 'ה-ףַא הָרָחְו זי :םֶהָל םֶתיִוֲחַּתְׁשִהְו םיִרֵחֲא

 םֶּתְדַבֲאַו ּהָלּובְי-תֶא ןֵּתִת ֹאל הָמָדֲאָהְו רָטָמ הֶיְהִי-ֹאלְו םִיַמָּׁשַה

  :םֶכָל ןֵתֹנ 'ה רֶׁשֲא הָבֹּטַה ץֶרָאָה לַעֵמ הָרֵהְמ

 םֶּתְרַׁשְקּו םֶכְׁשְפַנ-לַעְו םֶכְבַבְל-לַע הֶּלֵא יַרָבְּד-תֶא םֶּתְמַׂשְו חי

  :םֶכיֵניֵע ןיֵּב תֹפָטֹוטְל ּויָהְו םֶכְדֶי-לַע תֹואְל םָתֹא

 Oְּתְכֶלְבּו Oֶתיֵבְּב Oְּתְבִׁשְּב םָּב רֵּבַדְל םֶכיֵנְּב-תֶא םָתֹא םֶּתְדַּמִלְו טי

 :Oֶמּוקְבּו Oְּבְכָׁשְבּו Qֶרֶּדַב

  :Oיֶרָעְׁשִבּו Oֶתיֵּב תֹוזּוזְמ-לַע םָּתְבַתְכּו כ 

 'ה עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא הָמָדֲאָה לַע םֶכיֵנְב יֵמיִו םֶכיֵמְי ּוּבְרִי ןַעַמְל אכ

  :ץֶרָאָה-לַע םִיַמָּׁשַה יֵמיִּכ םֶהָל תֵתָל םֶכיֵתֹבֲאַל

 

 תורוקמב ןויע 

 :ב הנשמ ,ב קרפ ,תוכרב ,הנשמ

 :החרק ןב עושוהי יבר רמא

 ?"עומש םא היהו"ל "עמש" המדק המל

   .תווצמ לוע וילע לבקי ךכ רחאו ,הליחת םיימש תוכלמ לוע וילע לבקיש ידכ אלא

 .'תווצמ לוע תלבק'כ - היינש השרפו ,'םיימש תוכלמ לוע תלבק'כ ל"זח ידי לע תרדגומ הנושאר השרפ

 .'ה תוכלמ תא ומצע לע לבקמ םדאה - םימש תוכלמ םלוע תלבק

 .'ה תווצמ תא םייקל תובייחתה ומצע לע לבקמ םדאה - תווצמ לוע תלבק

 .הארי ךותמ ףא ןכתית תווצמ לוע תלבק ,הבהא ךותמ אלא ןכתית אל םיימש תוכלמ לוע תלבק

 ןיאו לומגתל הכירצ הניא הבהא יכ ,הנושארב אלו - שנועו רכש םירכזנ היינשה השרפב קר ,ןכלו

 .םישנוע לש הארתהב תשכרנ איה
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 םירבד

 )115 'מע ,םירבד רפסב םינויע ,'ץיבוביל המחנ :ואר הבחרהל(

 

 בי הכלה ב קרפ תוכרב ימלשורי

  .דחא אלא ארקי אל התעמ  .הזב בותכ הזב בותכש המ לכ :אנינח 'ר רמא

 .השעמל ינשהו דומלתל ןושארהו ,רוביצל ינשהו דיחיל ןושארה :אליע 'ר רמא

 

 ירבד תא רבחל תעדלו ."תווצמ לוע" ,"םימש תוכלמ לוע" םיגשומה תא ריכהל דימלתה לע :הרומל

 "דומלת"ה םהמ ?םיקוספה טשפב "רוביצ"הו ,"דיחי"ה םהמ :םיקוספה טשפל ימלשוריהו הנשמה

   ?"השעמ"הו

 

  :דומילה ךותמ תולועה הבשחמל תולאש -"עומש םא היהו"ו "עמש" דומיל םוכיסל

 העיבקה םג( םירבד שמוחל ידוחיי אוה הז יוויצ .'ה תבהא לע יוויצ ונדמל 'עמש' תשרפב ●

 גי קוספ םש ;ח קוספ ,'ז קרפב לשמל ,םירבד שמוחל תדחוימ לארשי תא בהוא ה"בקהש

 ?הסינכה ינפל עגר ,ץראל םיסנכנה רודב אקווד - ורשקהב הז יוויצ לש ומוקמ המ  .)דועו

 םאה :םיקוספב שגדה והמ .השעמ לע יוויצל שגרה לע יוויצמ רבעמ וניאר השרפה ךותב ●

 איה שגרה לש ורקיע - רקיע אוה השעמהש וא ,ולש יוטיב קר אוה השעמהו רקיע שגרה

 הלאשל ןתוסחייתהב תולדבנ )'עומש םא היהו'ו 'עמש'( תוישרפה יתש םאה ?השעמב ויוטיב

 ?וז

 אטחה תארי תורודה תבשחמב ,שנועה תארי -םיקוספה טשפב( 'ה תאריל 'ה תבהא ןיב המ ●

 ,רתוי הבושח ןהמ ימ ?)תוממורה תאריו אטח תארי הילעמו ,הארי לש תינושאר הגרד איה

    ?ןהיתשב ךרוצ שי עודמ

 

  :ותמדא לע בשויה לארשי םעל הרהזאכ אכ-גי םיקוספ תא ארקנו בושנ התע

 םֶכְבַבְל-לָכְּב ֹודְבָעְלּו םֶכיֵהIֱא 'ה-תֶא הָבֲהַאְל םֹוּיַה םֶכְתֶא הֶּוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא יַתֹוְצִמ-לֶא ּועְמְׁשִּת ַעֹמָׁש-םִא הָיָהְו גי

 Oְדָׂשְּב בֶׂשֵע יִּתַתָנְו וט :Oֶרָהְצִיְו Oְׁשריִתְו Oֶנָגְד ָּתְפַסָאְו ׁשֹוקְלַמּו הֶרֹוי ֹוּתִעְּב םֶכְצְרַא-רַטְמ יִּתַתָנְו די :םֶכְׁשְפַנ-לָכְבּו

 :םֶהָל םֶתיִוֲחַּתְׁשִהְו םיִרֵחֲא םיִהIֱא םֶּתְדַבֲעַו םֶּתְרַסְו םֶכְבַבְל הֶּתְפִי-ןֶּפ םֶכָל ּורְמָּׁשִה זט :ָּתְעָבָׂשְו ָּתְלַכָאְו Oֶּתְמֶהְבִל

 ץֶרָאָה לַעֵמ הָרֵהְמ םֶּתְדַבֲאַו ּהָלּובְי-תֶא ןֵּתִת ֹאל הָמָדֲאָהְו רָטָמ הֶיְהִי-ֹאלְו םִיַמָּׁשַה-תֶא רַצָעְו םֶכָּב 'ה-ףַא הָרָחְו זי

 םֶכְדֶי-לַע תֹואְל םָתֹא םֶּתְרַׁשְקּו םֶכְׁשְפַנ-לַעְו םֶכְבַבְל-לַע הֶּלֵא יַרָבְּד-תֶא םֶּתְמַׂשְו חי :םֶכָל ןֵתֹנ 'ה רֶׁשֲא הָבֹּטַה

 Oְּבְכָׁשְבּו Qֶרֶּדַב Oְּתְכֶלְבּו Oֶתיֵבְּב Oְּתְבִׁשְּב םָּב רֵּבַדְל םֶכיֵנְּב-תֶא םָתֹא םֶּתְדַּמִלְו טי :םֶכיֵניֵע ןיֵּב תֹפָטֹוטְל ּויָהְו

 'ה עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא הָמָדֲאָה לַע םֶכיֵנְב יֵמיִו םֶכיֵמְי ּוּבְרִי ןַעַמְל אכ :Oיֶרָעְׁשִבּו Oֶתיֵּב תֹוזּוזְמ-לַע םָּתְבַתְכּו כ :Oֶמּוקְבּו

  :ץֶרָאָה-לַע םִיַמָּׁשַה יֵמיִּכ םֶהָל תֵתָל םֶכיֵתֹבֲאַל

 ?אכ-גיו בי-י ,ט- א :תודיחיה שולש ןיב רשקה המ ●

 התפי" ו"ח םא הרקי המו "ועמשת םא" הרקי המ :םיקוספב ראותמה ךילהתה והמ ●

 ?"םכבבל

 קלחה ,רבעב קסועה קלחה ,קרפה יקלח תשולש ןיב רבחמ ,ליעל אבוהש ן"במרה שוריפ יכ בל םישנ 

 היהו תשרפ( ותמדא לע לארשי םע תבישיב דיתעב קסועה קלחהו לארשי ץרא לש הביטב קסועה

  )עומש םא
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 )זי - זט( י"שר שוריפ :ל"חי 5 ידימלתל

 אלא )... ורמשת אל םאו ...ורמשת םא( תויורשפא יתשכ קר אל אכ-גי םיקוספ תא שרפמ י"שר

  .עפשה ןמ האצותכ ז"ע :שיש בוטה ךותמ אקווד אוטחל תורשפאה ינפמ הרהזאכ

  - םכל ורמשה )זט( י"שר

 ךותמ אלא ה"בקהב דרומ םדא ןיאש ,וטעבת אלש םכל ורמשיה ,םיעבשו םילכוא ויהתש ןויכ

 םרו ,וירחא רמוא אוה המ ,ןויברי ךנאצו ךרקבו תעבשו לכאת ןפ )די - בי ,ח םירבד( רמאנש ,העיבש

  :תחכשו ךבבל

  - הרהמ םתדבאו זי

  .אוטחל םכל המרגש ,המדאה ןמ םכתא הלגא ןירוסיה ראש לכ לע

 ,ךתיבל יקנ אבתש ךכרצמ רתוי לכאת לא ודיקפמו בשוי היהו התשמה תיבל ונב חלשש ךלמל לשמ

 .אוהה ןבה חיגשה אלו

 ירוחא והוקרזו וילגרבו וידיב והולטנ .הביסמה ינב לכ תא ףנטו איקהו וכרצמ רתוי התשו לכא

  :ןיטלפ

  )זי( ארזע ןבא

 םיבייח םתא ןכ לע ,הבוט ץראה התיהש רחא ,בערב םידבואכ הנממ ולגיש - הרהמ םתדבאו

  :םכבבל לע םירבדה הלא ומישתש

 ומיש הבוטה ץראה ןמ ולגתו ואטחת אלש תנמ לע :םיבותכה טשפכ ח"י קוספ תא שרפמ ע"באר

  .םכבבל לע הלאה םירבדה
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 )חי( י"שר שוריפ :ל"חי 5 ידימלתל

  :תולגב תווצמה םויק לע םג וכותמ ושרדו ל"זח וקייד ,תולגה רואית ירחא עיפומ ח"י קוספש ןוויכ

  - ירבד תא םתמשו )חי( י"שר

 םישדח םכל ויהי אלש ידכ תוזוזמ ושע ,ןיליפת וחינה ,תווצמב םיניוצמ ויה ולגתש רחאל ףא

 .ורזחתשכ

  :םינויצ ךל יביצה )כ ,אל הימרי( רמוא אוה ןכו

 תילכת רשאכ ,אקווד תולגב תווצמ םויקב םיקסועכ כ-חי םיקוספ תא י"שר שרפמ ל"זח ירבד יפ לע

  .ץראל ובושישכ ןאולמב ןמייקל ולכויש ידכ ,תווצמה םויקב תויכשמה איה תולגב תווצמה םויק

 הלוגב תווצמה םויק אשונל הקמעה

  - הלא ירבד תא םתמשו :)חי( ן"במר

 םישדח םכילע והי אלש ידכ ,הזוזמ ושע ןיליפת וחינה ,תוצמב ןינייוצמ ויה ולגתש רחאל ףא

 ,ורזחתשכ

  .י"שר ןושל ,םינויצ ךל יביצה :)כ םש םש( רמוא אוה ןכו

 ,ץראב ומכ םוקמ לכב םנידו ,םה ףוגה תבוח הלאה תוצמה יכ ,ןינעה שוריפ יתבתכ רבכו

  .)הכ חי ארקיו( ונממ יתזמר רבכו קומע דוס הזה שרדמב וב שי לבא

 היהנש הזה שקיהב זומרל ,תינש םעפ ןאכ הזוזמו הרות ירבדו ןיליפת הלאה תוצמב ריזחה הנהו

 לכב ןבויחש ףוגה תבוח ןהש תוצמה לכל דומלנ םהמו ,ץראל הצוחב תולגה רחאל םהב םיבייח

 ירפסב שרדנ אוה ךכ ,תורשעמו המורת ןוגכ עקרקה תבוחמ ץראל הצוחב ןירוטפ היהנשו ,םוקמ

  .)זי בקע(

 )הזוזמו ןיליפת( קרפב תועיפומה תווצמה תניחבמ י"שר שוריפ לע ן"במר ףיסומ המ :בל ומיש

  ?ץראב תויולתה תווצמה תניחבמו

 

  :הדיחיב ןוידה םוכיסל הקמעה

  :םימ התשת םימשה רטמל ,לאירא בקעי ברה

 לומעלו ךיניעמ הניש דדנל ךירצ התא ןיאש ךכב םירצמ ץרא ינפ לע לארשי ץראל הלעמ שי םנמא

 ךא .הובגו ךומנ הקשמ ה"בקהו ךתטימ לע ןשי התא אלא ,הובג םוקמל ךומנ םוקממ םימ בואשלו

 המכ עדוי ךניא םלועל .ץראב תואלקחה תא ןנכתל לוכי ךניא .ןטק אל 'ןורסח' םג ןאכ שי ךדיאמ

 ןיא .יתנשה עצוממהמ הלופכ תומכ - הירחאלש הנשבו .השק תרוצב - תחא הנשב .ודרי םיעקשמ

 תדמתמה תולתה תא םישח לארשי ץרא יבשות .דבלב 'ה ןוצרב יולת םשגה .העובקו תיעבט תויקוח

 םשגה .הנש תירחא דעו הנשה תישארמ הב ךיהל-א 'ה יניע רשא ץרא .םהילע 'ה תחגשהב םהלש

 םהבש םימוחת דוע שי םלוא .לארשי ץרא לע תדחוימה החגשהה לש םינייפאמה דחא קר אוה

 השיגר איה םדאל 'ה ןיב םייחה תכרעמש םוקמה הז .הילעב ,הלכלכב ,ןוחטבב .הרישי החגשהה

 תא ןועמשת בקע היהו .תווצמה תרימשב רחא םוקמ לכמ רתוי ןאכ רהזיהל ךרוצ שי ןכל .רתויב

 םירבד םג .ךברהו ךכרבו ךבהאו ...דסחה תאו תירבה תא ךל ךיהל-א 'ה רמשו ...הלאה םיטפשמה

 ןיא .תדחוימה התושיגר ללגב ,םירומחל םיבשחנ לארשי ץראב ,ויבקעב שד םדא ללכ ךרדבש םילק

 אלא .שוריתו ןגד ,ןטב ירפב ךרבתהל ידכ ץראב תווצמ רומשל ונל יאדכש ,תיתלעות האנתה ןאכ
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 ץראל תדחוימה הנידעהו השיגרה םיסחיה תכרעמב תאטבתמה ,תיכרע האנתה לש התשגדה

 הניא תאזה ץראה יכ .המיאתמ תיהל-א תוסחייתה הירחא תררוג היבשוי תוגהנתה לכ .לארשי

 .שדוקה ץרא ,'ה ץרא אלא ,ונלש

 

  :ץראה לש לופכה החבש - רהנל רבדמ ןיב ,טמס ןנחלא ברה

 ןיב ילאידיאה 'בהזה ליבש' ךרדב ימואלו ישונא םויק רשפאתמ הבש ךכב ןכא אוה ץראה לש החבש

  :םיילילש תווצק ינש

 תא םירצמ יבשויל ןתנ 'ה .'ה ידי לע תשרדנ הניאש ,םירצמב םויקה יפוא אוה דחאה ילילשה הצקה

 עוקשל םהל רשפאתמ ךכב .רשק לכ םהמ קתינ וליאכו - היירופ המדאו עפשב םימ - םהיכרוצ לכ

 .םהישעמב ךכ לכ יולת םמויק ןיא ןכש ,םהיתובעותב

 ויה רבדמב לארשי לש םייחה .םיילאידיא םייח םניא ,רבדמב םייחה ,רחאה הצקב םייחה םג םלוא

 ,םימשה ןמ - םחלה וליאו עלסה ןמ םהל ונתינ םימה .ומויב םוי ידמ ושדחתנש םייולג םיסנב םייולת

 .)זט םשו ג-ב ,'ח( 'ןויסינ'ו 'יוניע' הרותה תארוק םיסנב וז תולתל .םייעבטה םייחה ךֶפֵה

 םלמע ירפמ םילכואו םילמע ,םייעבט םייח םעו םדא םייח םהבש הלא םה םיילאידיאה םייחה

 תחגשהב תוארל םיכוז םה תאז לכבו ,תישארב ירדס יונישב םייולת תויהל אלב ,החמשב ךרובמה

-ירסומה םוחתב םהישעמ לש םכרע .םמצע עבטה יקוח תרגסמב בטומל ןיבו בטל ןיב םהילע 'ה

-םייאלקח תודוסי םנשי הזכ םייח חרואב .יצראה-ילאירה םוחתב םתחלצה תא עבוקש אוה יתדה

 ויהש הלא ומכ תדמתמ תיהולא החגשה תחת םייח לש תודוסיו - רהנה ץרא - םירצמב ומכ םייעבט

 .הריחבה ץראב םייחה תא ןייפאמה אוה היוארה הדימב םתגיזמ .רבדמב

 

  ?םייגולונכט תונורתפ וא שנועו רכש :ןוידל העצה

 תופסונ תויעב םע תודדומתהלו םימב רוסחמל םינוש םייגולונכט תונורתפ עיצמ ינרדומה םלועה

 שנועהו רכשה ןונגנמ יבגל הלאש הרואכל םיביצמ ולא תונורתפ .)דועו םילודיג אובי ,םימ תלפתה(

 םע הז אשונב ןודל םוקמ שי .םיפסונ םיקרפבו םירבד רפסב ולא םיקוספב הרותה תקסוע םהב

 םילגמ ונחנא וב םוקמה איה עבטה ינתיא לומ ונלש הדימעה אקוודש יכ ריבסהל ןתינ .םידימלתה

 ,ימאנוצ ילגו ןקירוה תופוס .עבטה םלועב תולתהמ ונתוא תוררחשמ ןניא היגולונכטהו הנרדומהש

 תוינרדומה תונידמב םג בר קזנ םימרוגו םדאה ידי לע םיטלשנ אל עבט תונוסא דועו המדא תודיער

 .ךומסל המ לע הל ןיאש הוואגו תוחיחזכ הלגתמ םימב וא עבטב םיטלוש ונחנאש הבשחמה  .רתויב

 ,ףסונב .ודי תלזאו ותוספא םילגתמ םילקאה תוכופהת לומו םימשה לומ םדאה לש האילפב

 ,תילבולג תוממחתה( םדאה םויק לע עבטה לש םישדח םימויא תריצילו סרהל תמרוג היגולונכטה

 הווהמ עבטה ינתיא לע 'ה תחגשהב ונלש תולתה .)המודכו םימ תורוקמ ימוהיז ,םינוחרק תסמה

 .הלילח הלטב הניאו ונמויקב יזכרמ דוסי

 

 

  הרומל

 .החיתפה תדיחיב ונקסע םהב םיאשונה תא םכסנ

  :םיקלח השולש תללוכ םירבד שמוח לש החיתפה תדיחי



44 

 

 

 םירבד

 תנבהבו רפסה הנבמב םירבד רפס רמאנ וב ןמזהו םוקמה יוהיזב ונקסע הב המדקה ןושאר קלח

  .ץראל הסינכל לארשי םע תא ןיכמש רפסכ םירבד רפס לש ודוחיי

 םתוא תורבדה תרשעו יניס רה דמעמ לש ותובישחב ונקסע וב  )ו-ד םיקרפ( הנומאה ןינב ינש קלח

 תאירק תשרפבו ולא תווצמב יוטיב ידיל תואבה הנומאה תודוסיב ןכו ,רפסה חתפב השמ ריכזמ

 .עמש

 ץראל הסינכה ירגתאב ,לארשי ץרא רואיתב ונדקמתה )אי ,ח םיקרפ( הבוטה ץראה ישילש קלח

   .הוולשבו החוורב וצראב םייקתי לארשי םעש ךכל הרותה הביצמש םיאנתבו

 רפסה לש יזכרמה וקלחב הנוקסעת תואבה תודיחיה .םירבד רפס תא םיחתופ ולא םיקלח תשולש

 ירפסב ורמאנש תווצמ לע רזוח ולא תווצממ קלח .תוישעמ תווצמה תועיפומ וב )וכ -בי םיקרפ(

 תווהמ ןהו ,רפסה בל ןה ולא תווצמ .הנושארל םירבד רפסב רמאנ קלחו רבדמבמו ארקיו תומש

 רשפאי תווצמה םויק .לארשי םע םע רפסה ףוסב ה"בקה תרוכ התוא תירבה "יפיעס" תא השעמל

  .ונדבואל איבת הלילח ןתרפהו ,וצראב לארשי םע לש ומויק תא

  

 

 

 

 


