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 החיתפ

   .ץראה ילחונ רודל ונבר השמ לש ומואנ אוה םירבד שמוח

 :'ה תדובע לש השדח תואיצמ תרצוי  ץראל הסינכה ,החיתפה תדיחיב ונרכזהש יפכ

  תיעבט הגהנה

 ךרדב איה לארשי ץראב ה"בקה לש ותגהנה .הציק לא העיגמ רבדמב תימוי-םויה תיסינה הגהנהה

 יחוכ"( הוואגלו 'ה תחכשל הלילח איבהל םילולע םתעב םידרויה םימשגהו המדאה תכרב .עבטה

 םע םתוא קולחל תעדלו ,ןוילעה םרוקמל עפשה תאו החלצהה תא סחייל אוה רגתאה .)"ידי םצועו

  .ינעהו יולה

 רוזיפל זוכירמ

 תומיוסמ תוניחבמו ,קחורמו רזופמ תויהל םעה דיתע התעמ - לעופו יח ןכשמ ביבס זוכיר דוע אל

 הלחנב יח אוה םא םג ,ידוהיו ידוהי לכ לע :טרפה לש ותוירחא תויהל ךפוה שדוקה לא רוביחה רגתא

 ,ךדיאמ .השעמב ןהו שגרב ןה ,ה"בקה לא רוביחה תדוקנ תא רמשלו םייקל הבוחה תלטומ ,תקחורמ

 םצעמ הל ביוחמ טרפכ אוהו ,םואלה םע ,ללכה םע התרכנ תירבה יכ הקומע הנבה ונממ תשרדנ

 .ילארשיה ללכהמ  קלח ותויה

 הרזה הדובעה תנכס תומצעתה

 שמוח ןכאו( םימצעתמו םיברתמ הרזה הדובעה ייותיפ ,תבשוימ הביבסל ,לארשי ץראל רבעמה םע

-םוי השעמל תכפוה הרזה הדובעה ינפ לע 'ה תדובעב הריחבה .)הרז הדובעמ תורהזאב ףוצר םירבד

 .דחוימ ףקות תלבקמו ימוי

 הלואגו הבושת

 ותלוכי תא חיטבמו ,שחרתהל םידיתעה ,רבשמו קוחיר יבצמל םג סחייתמ השמ לש הדירפה םואנ

 תדמוע ,הל דוגינב תמיוסמ הדימבו ,תישפוחה הריחבה לומ[ .לאגיהלו ה"בקה לא בושל םעה לש

 השיגדמו ,הלואג ףוסבלו תולג לש יחרכה ךילהת תראתמה תיפוסוירוטסיה הריש ,'וניזאה' תריש

      .]הבושת לש ךילהתל רשק אלל םג לארשי תלואגל ה"בקה לש תוביוחמה תא

 םתועמשמ תא ררבל ךכ ךותמו ,םרשקהב םיקוספה לע ןנובתהל לדתשנ הדיחיה דומיל ךלהמב   

  .תורודל םתועמשמ תא ןיבהל ןכו ,םירבד שמוחב תידוחייה

 :הדיחיב םידמלנה םיקרפה

  )דחא רועיש( םירוכיב ארקמ תשרפ :אי-א ,וכ קרפ ●

 )דחא רועיש( םיבצינ םתא :כ-ט ,וכ קרפ ●

 )םירועיש ינש( םייחב תרחבו ,הלואגו הבושת :ל קרפ ●

  )תושר( להקה תווצמ - תורודה ךרואל תירבה שודיח  :גי-ט ,אל קרפ ●

 )דחא רועיש( השמ לש ותומ :דל קרפ ●

 

  :םיאבה םינכתהו םירקיעה ונודיי םיקרפב ןוידה ךלהמב
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 לארשי ץראב םייחה תא תנייפאמה תימואלהו תיטרפה 'ה תדובע ●

 תישפוח הריחב ●

 שנועו רכש ●

 םינש עבש ידמ השודיחו תירבה תויחצנ ●

 ןויעב םייזכרמ םיביכרמ ינש

 ץראה ילחונ רוד לש יפיצפסה רשקהה ךותב - הנושארה :טבמ תודוקנ יתש הפיקמ  םוכיסה תדיחי

 רבעמ תדמועה תיחצנה תועמשמה - היינשהו ,אקווד הז רוד ינפב םידמועה םידחוימה םירגתאהו

 .ישיאה דבורב ןהו ימואלה דבורב ןה ,םויה םג ונידימלתלו ונל תיתועמשמו ,יתדוקנ רשקה לכל

 .ולא טבמ תודוקנ יתש ףיקהל הכירצ וז הדיחי לש הבוט הארוה

 הארוהה הנבמ

  .)לחי 5 ידימלתל ןהו 3 ידימלתל ןה( םירועיש 6 רובע הננכות הדיחיה .הבוח איה וז הדיחי

 

 הרהבה

 :ומכ ,תורחא םיקוספ תוביטח םג לילכהל היה ןוכנ "םוכיס תדיחי" תרתוכה תחת יכ קפס ןיא

 קרפ ;ל-וכ ,אי קרפ( הללקהו הכרבה דמעמ לע יוויצה ,)זכ קרפב( לביע רהב חבזמה תמקה לע יוויצה

 הריחבל ואיבהש םילוקישה .)בל קרפ( וניזאה תריש -ןבומכו ,)חכ קרפ( הללקהו הכרבה תשרפ ;)זכ

 ןוצרה )ב( 'לזרב ןאצ יסכנ' םהש םיפסונ םיקוספו הליפתב ןויעב קוסעל ןוצרה )א( :םה תיחכונה

 .תיסחי תומלש םיקרפ תוביטח דומלל

 .םידימלתה לכ רובע תושר איה וניזאה תריש .וניזאה תריש תארוה תא דחוימב ןייצנ

 ,וישכע הב שיש וז הריש הלודג" ,תיתועמשמו תיתוהמ וז הריש המכ דע ריבסהלו ביחרהל ךרוצ ןיא

 תאפמ .)וניזאה ,ירפס( "אבה םלועל הב שיו הזה םלועב הב שיו ,אובל דיתעל הב שיו ,רבעשל הב שיו

 ,דאמ בושח הרישב קוסיעה ,תומיאתמה תותיכל םלוא ,הארוהב התוא לולכל בויח ןיא ,התובכרומ

 תרישל י"שר ישוריפ ןויעל  .)זכ קוספ( 'ה לוליחו )'כ קוספ( םינפ רתסה םיאשונה ביבס רקיעב

 .ן"במר-י"שר תונשרפ - א"י תותיכל הריחבה תדיחיב ואר וניזאה
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 םירוכיב ארקמ :אי-א ,וכ קרפ

 ׀תיִׁשאֵרֵמ ָּתְחַקְָלו ]ב[  :ּהָּב ָּתְבַָׁשְיו ּהָּתְׁשִרִיו הָלֲחַנ :ְל ןֵֹתנ :יֶה9ֱא 'ה רֶׁשֲא ץֶרָאָה־לֶא אֹובָת־יִּכ ָהיְָהו ]א[
 רֶׁשֲא םֹוקָּמַה־לֶא ָּתְכַלְָהו  אֶנֶּטַב ָּתְמְַׂשו Lָל ןֵֹתנ :יֶה9ֱא 'ה רֶׁשֲא :ְצְרַאֵמ איִבָּת רֶׁשֲא הָמָדֲאָה יִרְּפ־לָּכ
 יִּתְדַּגִה  :ויָלֵא ָּתְרַמְָאו םֵהָה םיִמָּיַּב ֶהיְִהי רֶׁשֲא ןֵֹהּכַה־לֶא ָתאָבּו ]ג[  :םָׁש ֹומְׁש ןֵּכַׁשְל :יֶה9ֱא 'ה רַחְִבי

 :ֶדָּיִמ אֶנֶּטַה ןֵֹהּכַה חַקְָלו ]ד[  :ּונָל תֶתָל ּוניֵֹתבֲאַל 'ה עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא ץֶרָאָה־לֶא יִתאָב־יִּכ :יֶה9ֱא 'הַל םֹוּיַה
 רָגַָּיו הְָמיַרְצִמ דֶרֵַּיו יִבָא דֵֹבא יִּמַרֲא  ::יֶה9ֱא 'ה ׀יֵנְפִל ָּתְרַמְָאו ָתיִנְָעו ]ה[  ::יֶה9ֱא 'ה חַּבְזִמ יֵנְפִל ֹוחיִּנְִהו

 הָֹדבֲע ּוניֵלָע ּונְּתִַּיו ּונּוּנְַעַיו םיִרְצִּמַה ּונָֹתא ּועֵרַָּיו ]ו[  :בָָרו םּוצָע לֹודָּג יֹוגְל םָׁש־יְִהַיו טָעְמ יֵתְמִּב םָׁש
  :ּונֵצֲחַל־תְֶאו ּונֵלָמֲע־תְֶאו ּוֵניְנָע־תֶא אְרַַּיו ּונֵֹלק־תֶא 'ה עַמְׁשִַּיו ּוניֵֹתבֲא יֵה9ֱא 'ה־לֶא קַעְצִַּנו ]ז[  :הָׁשָק
־לֶא ּונֵאְִבַיו ]ט[  :םיִתְֹפמְבּו תֹוֹתאְבּו ֹלדָּג אָֹרמְבּו ָהיּוטְנ ַֹערְזִבּו הָקָזֲח ָדיְּב ִםיַרְצִּמִמ 'ה ּונֵאִצֹוַּיו ]ח[

 תיִׁשאֵר־תֶא יִתאֵבֵה הֵּנִה הָּתְַעו ]י[  :ׁשָבְדּו בָלָח תַבָז ץֶרֶא תֹאּזַה ץֶרָאָה־תֶא ּונָל־ןֶּתִַּיו הֶּזַה םֹוקָּמַה
 ָּתְחַמְָׂשו ]אי[  ::יֶה9ֱא 'ה יֵנְפִל ָתִיוֲחַּתְׁשְִהו :יֶה9ֱא 'ה יֵנְפִל ֹוּתְחַּנְִהו  'ה יִּל הָּתַתָנ־רֶׁשֲא הָמָדֲאָה יִרְּפ
   ס ::ֶּבְרִקְּב רֶׁשֲא רֵּגְַהו ִיוֵּלְַהו הָּתַא :ֶתיֵבְלּו :יֶה9ֱא 'ה :ְל־ןַתָנ רֶׁשֲא בֹוּטַה־לָכְב

  .תווצמה םואנ תא תומתוחה תווצמ יתשמ תחא איה םירוכיב ארקמ תשרפ

 יכו ,עקרקה לע תולעב אוה םירוכיב תאבהל יאנתה יכ ונדמל )ב הנשמ א קרפ םירוכיב( הנשמב

 קלחל :ךכמ רתויו .ג הנשמ ,םש( לארשי ץרא לש החבשמ -םינימה תעבשמ קר םיאבומ םירוכיבה

 -רתויב ההובגה תוכיאב םילדג םה םהב םימיוסמ םירוזאמ תוריפ קר איבהל רשפא תועדהמ

 :)םירההמ םירמת םיאיבמ ןיא ,לשמל

 

 - תישארמ )ב( י"שר

  .דבלב ןינימה תעבש אלא םירוכבב ןיבייח תוריפה לכ ןיאש ,תישאר לכ אלו

  ,'וגו "הרועשו הטיח ץרא" )ח ,ח ליעל( ןלהל רמאנו ,ץרא ןאכ רמאנ

 ןינימ העבש ןהש לארשי ץרא חבש ןאכ ףא ,לארשי ץרא םהב החבתשנש םינימה תעבשמ ןלהל המ

   .םירמת שבד אוה שבדו וכותב רוגא ונמשש ירוגא תיז ןמש תיז

 

 קוספ ד"ל קרפו ,ט"י קוספ ג"כ קרפ תומש( רתוי םדקומ הרותב העיפומ םירוכיב איבהל הווצמה

 .)י-ה םיקוספ( הרימאה תבוח אוה םירבד שמוחל דחוימה רואיבה ,)ו"כ

 

 הווצמה .הרימאה תבוח תשדחתמ הב םג ,תורשעמ רועיב תווצמ העיפומ קרפה ךשמהב :הרומל

 רועיבו םירוכיב ארקמ  ,ולא תווצמ יתש .םירוכיבה תאבהב רמול שיש םירבד לש חסונ תללוכ

  .הווצמה םויקל הוולתמה הרימא לש קייודמ חסונ םהב אבומש ךכב תודחייתמ תורשעמ

    .חספ לש הדגהב יזכרמ קלח התויה לשב םג ,םירוכיב ארקמ תווצמב ןויעב ונקפתסה ןאכ

 

  :תונרג רימת ברה בתוכ ךכ

  :ךכ רמול וניווטצנ םירוכבה תאבה רחא"
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 יֹוגְל םָׁש יִהְיַו טָעְמ יֵתְמִּב םָׁש רָגָּיַו הָמְיַרְצִמ דֶרֵּיַו יִבָא דֵבֹא יִּמַרֲא Sיקולא 'ה יֵנְפִל ָּתְרַמָאְו ָתיִנָעְו )ה(

 יקולא 'ה לֶא קַעְצִּנַו )ז( :הָׁשָק הָדֹבֲע ּוניֵלָע ּונְּתִּיַו ּונּוּנַעְיַו םיִרְצִּמַה ּונָתֹא ּועֵרָּיַו )ו( :בָרָו םּוצָע לֹודָּג

 הָקָזֲח דָיְּב םִיַרְצִּמִמ 'ה ּונֵאִצֹוּיַו )ח( :ּונֵצֲחַל תֶאְו ּונֵלָמֲע תֶאְו ּונֵיְנָע תֶא אְרַּיַו ּונֵלֹק תֶא 'ה עַמְׁשִּיַו ּוניֵתֹבֲא

 תֹאּזַה ץֶרָאָה תֶא ּונָל ןֶּתִּיַו הֶּזַה םֹוקָּמַה לֶא ּונֵאִבְיַו )ט( :םיִתְפֹמְבּו תֹותֹאְבּו לֹדָּג אָרֹמְבּו הָיּוטְנ ַעֹרְזִבּו

 :'ה יִּל הָּתַתָנ רֶׁשֲא הָמָדֲאָה יִרְּפ תיִׁשאֵר תֶא יִתאֵבֵה הֵּנִה הָּתַעְו )י( :ׁשָבְדּו בָלָח תַבָז ץֶרֶא

  :םיקלח השולש תללוכ הרימאה

 .םירצמ דובעש רואית :תיללכ-תימואל תוסחייתה .א

 .שבדו בלח תבז ץראל םאיבהו םירצממ לארשי תא לאג 'ה :תיללכ-תימואל תוסחייתה .ב

 .תיוושכעה ותיווהל ,םירוכבה תא איבמה םדאה לש ,תיטרפ תוסחייתה .ג

 רבוע אוהשכ ,ישילשה קלחבש ירה ,ישילש ףוגב 'ה לע םדאה רבדמ םינושארה םיקלחה ינשבש דועב

  .)י קוספ ," 'ה יל התתנ רשא"( ינש ףוגב 'ה לא רבדמ אוה ,ובצמ לעו ומצע לע רבדל

 העשב אצמנ םדא הבש תיטרפה היצאוטיסה תא רבחל תנווכמ איה ,הינכתו 'הרימא'ה הנבמ יפל

 רשקהה םע ,התוא םיוולמה םיישיאהו םייבויחה תושגרהו ,והדשב םינושארה תוריפה וריכבהש

 רשא ,יטרפה ומויק לש םיירוטסיההו םיימואלה םיטביהה רמולכ ,ותואיצמ לש ימואל-יללכה

  "תיטרפה ותחמשל תיללכ תועמשמ םינתונ

 .)תורשעמ יודיוו םירוכיב ארקמ תשרפ ,תונרג רימת ברה ,הבחרהל(

 

  :)חצ רעש ,קחצי תדיקע( םירוכיב ארקמ תווצמ לש המעט תא ריבסמ המארע קחצי 'ר

 םצועו וחוכשו ,ןלוכ תובוטה לכ תואב ונממש םדאה ריכיש המב אוה תוקולא תלבק רקיעש יפל"

 רשא ,וילעמ םימש ארומו לוע תקירפ אוה הז ףוליחב הבשחמהו ,םינפ םושב ליחה תא השע אל ודי

 השע ידי םצועו יחוכ רמאל ץראל אובתש רחא :רמאו ריהזה הזלו .תושגרתמה תוערה לכ היתואצות

 דע ךל השע רשא לודגה 'ה השעמ לכ תא ךערז ערז וא ךערז יפמ חכשיי רבכש יפל ,הזה ליחה תא יל

 ץראה 'הל" יכ דימת םיריכזמה םירבד ךמע תחקלו השעמ תושעל ךירצ התא ןכ לע ,המש ךאיבה

 םירוכיבה תאבה תמאב יכ ...היתוחלצה לכ דימת עיפשמה אוהו ,הנתמל ךל הנתינ ודימו "האולמו

 ."תוקולאה לש תונדא לע ורוי תואבומה תישאר תחנמ לכו

 םע שגפמבש תונכסל ןוקית וא הבושת הווהמ  'םירוכיב ארקמ' תשרפ 'קחצי תדיקע' לעב יפל

 ינפל דמוע םירוכיבה איבמש תעב אקווד .)זי-בי םיקוספ ,ח קרפ( 'ה תחכש ,הוואגה :הבוטה ץראה

 תרכה :הכרבל ןוכנה סחיה תא רידגהלו רוזחל וילע ,ץראבש הכרבלו עפשל יוטיבה ותיאו ןהכה

  . )אי-י םיקוספ( בוטה לכב החמש ,בוטה

  :םימעפ עבש םירוכיב ארקמ תשרפב עיפומ "ןתנ" לעופה

  - - - Sְל ןֵתֹנ Sיֶהeֱא 'ה רֶׁשֲא ץֶרָאָה־לֶא אֹובָת־יִּכ הָיָהְו ]א[

 - - - gָל ןֵתֹנ Sיֶהeֱא 'ה רֶׁשֲא Sְצְרַאֵמ איִבָּת רֶׁשֲא הָמָדֲאָה יִרְּפ־לָּכ ׀תיִׁשאֵרֵמ ָּתְחַקָלְו ]ב[

  :ּונָל תֶתָל ּוניֵתֹבֲאַל 'ה עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא ץֶרָאָה־לֶא יִתאָב־יִּכ - - - ]ג[

- - -  

  :הָׁשָק הָדֹבֲע ּוניֵלָע ּונְּתִּיַו ּונּוּנַעְיַו םיִרְצִּמַה ּונָתֹא ּועֵרָּיַו ]ו[

- - -  
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  :ׁשָבְדּו בָלָח תַבָז ץֶרֶא תֹאּזַה ץֶרָאָה־תֶא ּונָל־ןֶּתִּיַו הֶּזַה םֹוקָּמַה־לֶא ּונֵאִבְיַו ]ט[

 - - - 'ה יִּל הָּתַתָנ־רֶׁשֲא הָמָדֲאָה יִרְּפ תיִׁשאֵר־תֶא יִתאֵבֵה הֵּנִה הָּתַעְו ]י[

  ."- - - Sיֶהeֱא 'ה Sְל־ןַתָנ רֶׁשֲא בֹוּטַה־לָכְב ָּתְחַמָׂשְו ]אי[

 

  :)244 'מע ,ד"נשת םילשורי ,םירבד רפסב םינויע( הריבסמ 'ץיבוביל המחנ

 ירפ" ,"ץרא" :ונל 'ה ןתנש תונורחא תוניתנ שולש ןיבל ונל 'ה ןתנש תונושאר תוניתנ שולש ןיב"

 הדובע ונילע ונתיו םירצמה ונתוא ועריו" :ירמגל הנושו רחא גוסמ הניתנ תדמוע "בוטה לכ"ו "המדא

 הז גוסמ ,ךרפ תדובע אלא – תנתינה איה ץראה אל ,םירצמה םא יכ ןתונה אוה 'ה אל ןאכ ."השק

  ."לארשיל םייוגה םלוע לש תירוטסיהה "הניתנ"ה איה

 תשגרומ ץראל ונאבוהו רכינהו םייוגה םלועמ ונאציש ,הבוט תרכה לע תדחוימה השגדהה םלואו

  :םהלשמ המדא םהל ןיא רשא הולא תא ונתחמשב ףתשל וניווצ ובש ןורחא קוספב דוע

  .Sֶּבְרִקְּב רֶׁשֲא רֵּגַהְו יִוֵּלַהְו הָּתַא Sֶתיֵבְלּו Sיֶהeֱא 'ה Sְל ןַתָנ רֶׁשֲא בֹוּטַה לָכְב ָּתְחַמָׂשְו אי

 בוט תרכהמ קלח :םירבד שמוחב ונתוא הווילש ,ףסונ יזכרמ דוסי ץיבוביל המחנ תנייצמ הירבדב

 הרבחבש םישלחה םילגעמה ףותישבו תלוזה תבהאב איה הבוטה ץראה לא ונאיבהש לע ה"בקל

  .)אי קוספ( בוטה לכבש

 

  ונימיל םירוכיב ארקמ ,תרופ ןנח ברה :הקמעה

  :)תירבעה 'נואה לש םינרפסל ס"היב שאר ,ל"ז דלישטור בקעי ר"ד םשב( תרופ ןנח ברה בתוכ ךכ

 לודג רועיש ונדמל ןכא :רמוא ןבה היה ,דבלב םירצמ תאיצי תוישרפב הדגהב םיארוק ונייה וליא"

 .ונל תועגונ ןניאו םירצמ יאצוי רודל תוכייש ולא תויווח לבא .הקיתע הירוטסהב

 בייח רודו רוד לכב" יכ .וישכעו ןאכ םירבדה תא תויחל ונמיעמ עובתל םישקבמ הדגהה ירדסמ ךא

 "םירוכיב ארקמ" תשרפב םה םישרוד ךכיפל ,"םירצממ אצי אוה וליאכ ומצע תא תוארל םדא

  .םירוכיבה איבמ לש תיוושכעה ותיווח תא תראתמה

 םהה םימיב היהי רשא ןהכה לא רמואו ,םינש תואמ ץראב שרשומ "רבצ" דמוע ,םכשפנב ווש

 התע הז !שדח הלוע ינא" :אוה זירכמ לוכיבכ "…ץראה לא יתאב יכ ךיקולא 'הל םויה יתדגה"

 ,המירצמ דרי רשא 'דבוא ימרא' -דדוב שיא וכרד תליחתב היה ,ילש יבא -בקעיו ,הצרא יתאב

 יאצוי רודל ןב יננה ינא ,יוניעהו דובעשה תא ירשב לע יתיווח ,יחא םע דחי .םעל החפשממ ךפהו

 ןוביר -ךל רמואו יתמדא ירפ תישאר תא איבמ ינא ןכ לע .ןענכ ישבוכ רוד ןב ינאו ,םירצמ

  "!יל תתנ המ לכ לע הדות -םימלועה

 היוחה תא ןה ריעהל אב ,הלילח רזוחו םיבר ןושלל דיחי ןושלמ "םירוכיב ארקמ"ב רבעמה

 ףתושכ אלא ,קוחרמ הפוצכ אל ,ולש ורופיס תא רפסמה לש תישיאה היוחה תא ןהו ,תיביטקלוקה

 הלועו תלתפתמה ךרדב ומע םיכלוהו םירוכיב איבמה לש ודיב םיזחוא ,םיבוסמה ונאו .ליעפ

 .םילשוריל םירצממ

 "םירוכיב ארקמ" תמיתח תא תרשפאמה איה ,לודגה ךלהמה לכ םע וז "תיטסיוושכעה" תוהדזה

 לעו לגרל הלועה ,המיע ההדזמה תא האיבמה איהו "ךיקולא 'ה ךל ןתנ רשא בוטה לכב תחמשו"ב

 )הנביב םרכ תבישי רתא( ."רישב ןנורתהל ,םירוכיב אנט ופתכ
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  :םכסנ

 סחיה לש תונורקעה לע תרזוחו "לגעמ תרגוס" ,תווצמה םואנ תא תמתוחה ,םירוכיב ארקמ תשרפ

 :ץראה תכרבל ןוכנה

 "שָבְדּו ןֶמֶׁש תיֵז ץֶרֶא ןֹוּמִרְו הָנֵאְתּו ןֶפֶגְו הָרֹעְׂשּו הָּטִח ץֶרֶא ...הָבֹוט ץֶרֶא לֶא Sֲאיִבְמ Sיֶהeֱא 'ה יִּכ"  לומ

־יִּכ הָיָהְו" :חבזמה לא םינימה תעבשמ תוריפה תישאר תא איבהל הרותה הווצמ  ,)ח-ז ,ח קרפ(

־יִּכ Sיֶהeֱא 'הַל םֹוּיַה יִּתְדַּגִה :ויָלֵא ָּתְרַמָאְו םֵהָה םיִמָּיַּב הֶיְהִי רֶׁשֲא ןֵהֹּכַה־לֶא ָתאָבּו ... ץֶרָאָה־לֶא אֹובָת

  .)ג-א ,וכ( "...ץֶרָאָה־לֶא יִתאָב

 

 ץֶרֶאֵמ Sֲאיִצֹוּמַה Sיֶהeֱא 'ה תֶא ָּתְחַכָׁשְו Sֶבָבְל םָרְו ... Sיֶהeֱא 'ה תֶא חַּכְׁשִּת ןֶּפ Sְל רֶמָּׁשִה" תנכס לומ

 הרותה הווצמ )זי-אי ,ח( "הֶּזַה לִיַחַה תֶא יִל הָׂשָע יִדָי םֶצֹעְו יִחֹּכ Sֶבָבְלִּב ָּתְרַמָאְו ...םיִדָבֲע תיֵּבִמ םִיַרְצִמ

 תֹותֹאְבּו לֹדָּג אָרֹמְבּו הָיּוטְנ ַעֹרְזִבּו הָקָזֲח דָיְּב םִיַרְצִּמִמ 'ה ּונֵאִצֹוּיַו " :םילימה תא אלמ הפב רמול

   .)י-ח ,וכ( "'ה יִּל הָּתַתָנ־רֶׁשֲא הָמָדֲאָה יִרְּפ תיִׁשאֵר־תֶא יִתאֵבֵה הֵּנִה הָּתַעְו ... םיִתְפֹמְבּו
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 םלוע תירב :כ-א ,טכ קרפ

 תירב' תארקנה ה"בקהו םעה ןיב תירב השמ תרוכ ץראל הסינכה ינפל עגר ,באומ תוברעב םתויהב

 .'באומ תוברע

 רבדמב 'ה תורובגלו םיסינל םידע ויה אל םצעבשו ץראה ילחונ רוד ירחא ואוביש ,םיאבה תורודה םג

 תיִרְּבַה תֶא תֵרֹּכ יִכֹנָא םֶכְּדַבְל םֶכְּתִא ֹאלְו"  :התוא םייקל םיביוחמו תירבב םיללכנ  ,ץראה שוביכבו

 הֹּפ ּוּנֶניֵא רֶׁשֲא תֵאְו ּוניֵקeֱא 'ה יֵנְפִל םֹוּיַה דֵמֹע ּונָּמִע הֹּפ ֹונְׁשֶי רֶׁשֲא תֶא יִּכ :תֹאּזַה הָלָאָה תֶאְו תֹאּזַה

 .)די-גי( "םֹוּיַה ּונָּמִע

 :םעהמ קלח ותויה ףקותמ ,םיטרפה ןמ דחא לכ תא םג תבייחמ ךא ,לארשי םע םע תתרכנ תירבה

 םֹולָׁש רֹמאֵל ֹובָבְלִּב gֵרָּבְתִהְו תֹאּזַה הָלָאָה יֵרְבִּד-תֶא ֹועְמָׁשְּב הָיָהְו :הָנֲעַלְו ׁשֹאר הֶרֹּפ ׁשֶרֹׁש םֶכָּב ׁשֵי-ןֶּפ"

  .)חי-זי( "הָאֵמְּצַה-תֶא הָוָרָה תֹופְס ןַעַמְל gֵלֵא יִּבִל תּורִרְׁשִּב יִּכ יִּל-הֶיְהִי

 י :לֵאָרְִׂשי ׁשיִא ֹלּכ םֶכיֵרְֹטְׁשו םֶכיֵנְקִז םֶכיֵטְבִׁש םֶכיֵׁשאָר םֶכיֵה9ֱא 'ה יֵנְפִל םֶכְּלֻּכ םֹוּיַה םיִבָּצִנ םֶּתַא ט
 :יֶה9ֱא 'ה תיִרְבִּב :ְרְבָעְל אי ::יֶמיֵמ בֵֹאׁש דַע :יֶצֵע בֵֹטחֵמ :יֶנֲחַמ בֶרֶקְּב רֶׁשֲא :ְרְֵגו םֶכיֵׁשְנ םֶכְּפַט
 םיִה9אֵל :ְּל-ֶהיְִהי אּוְהו םָעְל ֹול םֹוּיַה :ְֹתא םיִקָה ןַעַמְל בי :םֹוּיַה :ְּמִע תֵֹרּכ :יֶה9ֱא 'ה רֶׁשֲא ֹותָלָאְבּו
-תֶא תֵֹרּכ יִֹכנָא םֶכְּדַבְל םֶכְּתִא א9ְו גי :ֹבקֲַעיְלּו קָחְִציְל םָהָרְבַאְל :יֶֹתבֲאַל עַּבְׁשִנ רֶׁשֲאְַכו Lָל-רֶּבִּד רֶׁשֲאַּכ
 רֶׁשֲא תְֵאו ּוניֵה9ֱא 'ה יֵנְפִל םֹוּיַה דֵֹמע ּונָּמִע ֹהּפ ֹונְֶׁשי רֶׁשֲא-תֶא יִּכ די :תֹאּזַה הָלָאָה-תְֶאו תֹאּזַה תיִרְּבַה
 ִםיֹוּגַה בֶרֶקְּב ּונְרַבָע-רֶׁשֲא תְֵאו ִםיָרְצִמ ץֶרֶאְּב ּונְבַָׁשי-רֶׁשֲא תֵא םֶּתְעְַדי םֶּתַא-יִּכ וט :םֹוּיַה ּונָּמִע ֹהּפ ּוּנֶניֵא
 םֶכָּב ֵׁשי-ןֶּפ זי :םֶהָּמִע רֶׁשֲא בָהְָזו ףֶסֶּכ ןֶבֶָאו ץֵע םֶהיֵלֻּלִּג תְֵאו םֶהיֵצּוּקִׁש-תֶא ּואְרִַּתו זט :םֶּתְרַבֲע רֶׁשֲא
 ִםיֹוּגַה יֵה9ֱא-תֶא ֹדבֲעַל תֶכֶלָל ּוניֵה9ֱא 'ה םִעֵמ םֹוּיַה הֶֹנפ ֹובָבְל רֶׁשֲא טֶבֵׁש-ֹוא הָחָּפְׁשִמ ֹוא הָּׁשִא-ֹוא ׁשיִא
 ֹובָבְלִּב Lֵרָּבְתְִהו תֹאּזַה הָלָאָה יֵרְבִּד-תֶא ֹועְמָׁשְּב ָהיְָהו חי :הָנֲעְַלו ׁשֹאר הֶֹרּפ ׁשֶֹרׁש םֶכָּב ֵׁשי-ןֶּפ םֵהָה
 ֹול ַח9ְס 'ה הֶבֹאי-א9 טי :הָאֵמְּצַה-תֶא ָהוָרָה תֹופְס ןַעַמְל Lֵלֵא יִּבִל תּורִרְׁשִּב יִּכ יִּל-ֶהיְִהי םֹולָׁש ֹרמאֵל
 ֹומְׁש-תֶא 'ה הָחָמּו הֶּזַה רֶפֵּסַּב הָבּותְּכַה הָלָאָה-לָּכ ֹוּב הָצְבְָרו אּוהַה ׁשיִאָּב ֹותָאְנְִקו 'ה-ףַא ןַׁשְֶעי זָא יִּכ
 הָרֹוּתַה רֶפֵסְּב הָבּותְּכַה תיִרְּבַה תֹולָא ֹלכְּכ לֵאָרְִׂשי יֵטְבִׁש ֹלּכִמ הָעָרְל 'ה ֹוליִּדְבְִהו כ :ִםיָמָּׁשַה תַחַּתִמ
  :הֶּזַה

 :םיקוספה תא בטיה ןחבנ

 ?תירבב םילולכה םהימ ?די-ט םיקוספב תירבה תתרכנ ימ םע •

  ?)תעד רתא ,באומ תוברע תפמ( םוקימה לש ותועמשמ המ •

 ?"ךיקולא 'ה תירבב ךרבעל" םילימה רשפ המ •

 ?ףקות הל ןתונ המ ?תירבה לש הנכות המ •

 ?כ-וט םיקוספמ הלועה ששחה והמ •

 ?ץראל הסינכה םע אקווד הזכ ששח רצונ עודמ •

  ?"הָנֲעַלְו ׁשֹאר הֶרֹּפ ׁשֶרֹׁש " יוניכה תועמשמ המ •



9 

 

םירבד  

 

 םינשרפב ןויע 

 י"שר

 :תירבב םסינכהל ותומ םויב ה"בקה ינפל השמ םסנכש דמלמ - םיבצנ םתא )ט(

 :תויהל םידיתעה תורוד םע ףאו - הפ ונניא רשא תאו )די(

 :םכב שי אמש - םכב שי ןפ )זי(

 :תירבה וילע לבקלמ - םויה הנפ ובבל רשא

 :םכברקב עשר הברמו הרפמ רמולכ ,םירמ םהש ,ןידיגכ רמ בשע לדגמ שרש - הנעלו שאר הרפ שרש

 ,וללה תוללק ינואובי אל ,רמאל ומצעל םולש תכרב ובלב בושחי ,הכרב ןושל - ובבלב ךרבתהו )חי(

 :יל היהי םולש ךא

 )י-ט( שריה ר"שר

 תלבגומ הרותה םויקל תירבה תובייחתה וליאכ ,תיעטומה הסיפתה תא לולשל םיאב די-ט םיקוספ

 לארשי םע םינמנה לכ לע תולח הלאהו תירבה ןכא .םיוסמ ןמזל וא םימיוסמ תורודו תודמעמל קר

 תוללקהו תוכרבה תועדוה וליאכ ,תועטה תא עונמל םיאב כ-וט םיקוספ .םיאבה תורודה לכ לעו

 דוגינב תויחל ידכ ומצעל רורחש בתכ בותכל לוכי דיחיה וליאו ,המואה תדיגבל קר ןתעד תא תונתונ

 וז תנכוסמ תועטל תעדה תא תתל ךרוצ היה .ותרותו 'הל ותונמאנ לע רמוש ללכהש דבלבו ,הרותל

 ץראב םיבשייתמה םיטרפל הב דרפיי םעה ללכש הפוקתה סורפב ורמאנש זכ קרפ ירבד רואל

 הרותה תמקהל לארשי לכ לש תידדהה תובירעה תא אטבמ אוה ירה הפוקת התוא ךרוצלו ,םידיחיכ

    .היתווצמ םויקלו

 .ןהמ םיריהזמו ,תויועט יתשל םיסחייתמ םיקוספה

  .ץראל הסינכה םע אקווד תיטנוולרל תכפוה היינשה תועטה עודמ ריבסמ שריה ר"שרה

 :י"שר שוריפ - ל"חי 5 ידימלתל

  י"שר

 - תירבב ךרבעל )אי(

 רמאנש ומכ ,םייתניב םירבועו ןאכמ הציחמו ןאכמ הציחמ ןישוע ,תירב םיתרוכ ויה ךכ ,הרבעה ךרד

  ...'וירתב ןיב ורבעיו םינשל ותרכ רשא לגעה' )חי ,דל הימרי(

 תישממ תואיצמ ראתמ לעופה - תירב תתירכ רואיתל שמשמ ר"בע לעופה עודמ ראבמ י"שר

  .תירב יסכטב הרושקה

 )םש( י"שרבו ,)וט קרפ תישארבב( םירתבה-ןיב תירב תתירכ דמעמ תא םידימלתל ריכזהל יאדכ

  ."םתוא רתביו" ה"ד ,'י קוספל
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םירבד  

 

 הקמעה 

 )די( ונרופס

 ּהָתָלּוזְו ץֶרָאָה תַנְּתַּמֶׁש םֵעיִדוּתֶׁש gיִרָצ gָכיִפְלּו ,םיִאָּבַה תורוּדַה םֵהְו .םוּיַה ּונָּמִע הּפ ּוּנֶניֵא רֶׁשֲא תֵאְו

 .םֶּכִמ ּוׁשְריִי ומְצַעְּב יאַנְּתַה ותואְבּו ,תיִרְּבַה םּוּיִק יאַנְּת לַע םֶכָל הָתְיָה
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םירבד  

 

  הבושתה תשרפ :כ-א ,ל קרפ

  הבושתה תשרפ ןיבל תירבה תתירכ ןיב תוכימסה

 ,טכ םירבד(  השרפה תליחתל י"שר .הבושתה תנתמ תא הרותה ונל 'הלגמ' ,תירבה תתירכל ךומס

 האמ לארשי ועמשש יפל ?תוללקל םיבצינ םתא תשרפ הכמסנ המל" :ל"זח שרדמ תא איבמ )ט

 ?ולאב דומעל לכוי ימ :ורמאו ,םהינפ וקירוה ,םינהוכ תרותבש ט"ממ ץוח ,םיתש רסח תוללק

 םתא ירהו היילכ םכתא השע אלו םוקמל םתסעכה הברה ,'םויה םיבצנ םתא' :םסייפל השמ ליחתה

 התוא ןיבהלו ,הבושתה תשרפ לא םג ,האלה ךישמהל לכונ ,שרדמה לש וחורב ."וינפל םימייק

 ףַאְּב םָתָמְדַא לַעֵמ 'ה םֵׁשְּתִּיַו" - טכ קרפ ףוסב אבוהש תולגה לש השקה רואיתה ירחא םג :הרשקהב

 בושל תורשפאהו ,םירעשה ולעננ אל ןיידע "הֶּזַה םֹוּיַּכ תֶרֶחֲא ץֶרֶא-לֶא םֵכִלְׁשַּיַו לֹודָּג ףֶצֶקְבּו הָמֵחְבּו

 .תדמועו תמייק ,בושלו  לאגיהל , הבושתב

 ויאנתש יטפשמ הזוח איה תירבה :ונממ גרוח םג ךא תירבה תתירכ תא םילשמ הבושתה ןויער

 רפות םא הרקיש המ תאו ,תירבב םיבייחה תא םירידגמ םיקוספהש וניאר .םירדגומו םירורב

 םיללכל דוגינב תנתינש ,היופצ-יתלבה ,תפסונה תונמדזהה איה הבושתה ,התמועל .תירבה

 :'עמש' תשרפב ונרכה ותוא שגרה םלועל בוש ונתוא תרבחמ ךכל המאתהבו ,"םישבי"ה םייטפשמה

  ."בוטל ךילע שושל", "ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיקולא 'ה תא הבהאל" ,"ךמחירו"

 לָכְּב :ֶבָבְל לֶא ָֹתבֵׁשֲַהו :יֶנָפְל יִּתַתָנ רֶׁשֲא הָלָלְּקְַהו הָכָרְּבַה הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה-לָּכ :יֶלָע ּוֹאָבי יִכ ָהיְָהו א
 םֹוּיַה :ְּוַצְמ יִֹכנָא-רֶׁשֲא ֹלכְּכ ֹוֹלקְב ָּתְעַמְָׁשו :יֶה9ֱא 'ה דַע ָּתְבְַׁשו ב :הָּמָׁש :יֶה9ֱא 'ה :ֲחיִּדִה רֶׁשֲא ִםיֹוּגַה
 םיִּמַעָה לָּכִמ :ְצֶּבְִקו בְָׁשו :ֶמֲחְִרו :ְתּובְׁש תֶא :יֶה9ֱא 'ה בְָׁשו ג ::ֶׁשְפַנ-לָכְבּו :ְבָבְל-לָכְּב :יֶנָבּו הָּתַא
 ::ֶחִָּקי םָּׁשִמּו :יֶה9ֱא 'ה :ְצֶּבְַקי םָּׁשִמ ִםיָמָּׁשַה הֵצְקִּב :ֲחַּדִנ ֶהיְִהי םִא ד :הָּמָׁש :יֶה9ֱא 'ה :ְציִפֱה רֶׁשֲא
 :יֶה9ֱא 'ה לָמּו ו ::יֶֹתבֲאֵמ :ְּבְרְִהו :ְבִטיְֵהו ּהָּתְׁשִרִיו :יֶֹתבֲא ּוׁשְָרי רֶׁשֲא ץֶרָאָה לֶא :יֶה9ֱא 'ה :ֲאיִבֱֶהו ה
 :יֶה9ֱא 'ה ןַתְָנו ז ::יֶּיַח ןַעַמְל :ְׁשְפַנ לָכְבּו :ְבָבְל לָכְּב :יֶה9ֱא 'ה תֶא הָבֲהַאְל :ֶעְרַז בַבְל תְֶאו :ְבָבְל תֶא
 תֶא ָתיִׂשְָעו 'ה לֹוקְּב ָּתְעַמְָׁשו בּוׁשָת הָּתְַאו ח ::ּופָדְר רֶׁשֲא :יֶאְנׂש לְַעו :יְֶבֹיא לַע הֶּלֵאָה תֹולָאָה לָּכ תֵא
 :ְּתְמֶהְב יִרְפִבּו :ְנְטִב יִרְפִּב :ֶָדי הֵׂשֲעַמ ֹלכְּב :יֶה9ֱא 'ה :ְריִתֹוְהו ט :םֹוּיַה :ְּוַצְמ יִֹכנָא רֶׁשֲא ויָתֹוְצִמ לָּכ
 'ה לֹוקְּב עַמְׁשִת יִּכ י ::יֶֹתבֲא-לַע ׂשָׂש-רֶׁשֲאַּכ בֹוטְל :יֶלָע ׂשּוׂשָל 'ה בּוָׁשי יִּכ הָֹבטְל :ְתָמְדַא יִרְפִבּו
 לָכְבּו :ְבָבְל לָכְּב :יֶה9ֱא 'ה לֶא בּוׁשָת יִּכ הֶּזַה הָרֹוּתַה רֶפֵסְּב הָבּותְּכַה ויָֹתּקְֻחו ויָתֹוְצִמ ֹרמְׁשִל :יֶה9ֱא
  ::ֶׁשְפַנ

 :םיקוספה טשפב ןנובתנ

 הנממ דומלל לכונ המ ?הלש תונושה תוארוהה ןהמ ?קרפב )החנמ הלימ( תרזוחה הלימה יהמ •
 ?קרפה לש יזכרמה ןויערה לע

  .הלואגו הבושת :םיכילהת ינש םיראתמ םיקוספה •

    ?הלואגה יבלש םהמ •

 ?המל םדוק המ -הלואג ןיבל הבושת ןיב סחיה והמ •
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םירבד  

 

 םינשרפב ןויע 

  :הרומל

 םניא םידימלתה -  לע-טבמ וב שיש ,קחצי תדקע לעב לש וירבדב ינשרפה ןויעה תא םיחתופ ונא

 קחצי תדיקע לעב .עיצמ אוהש יללכה ןויערה תא ריכהל אלא ,םנושלב וירבד תא דומלל םישרדנ

 רשפ המו ?ומע לא ה"בקה תביש וא ה"בקה לא לארשי תבושת ,המל םדוק המ :תולאשל סחייתמ

 ?וכשמהב 'ה לא הבישה רשפ המ ,עטקה תליחתב 'ה לא ובש רבכ םא – בותכב תורזחה

 ,הנטק תומדקתה ולו ,הבושתב םדאה לש תומדקתה לכ ובש ,גרודמ ךילהת ראתמ אוה ותבושתב

 .ה"בקה לש ודצמ םוצע עויסל האיבמ

 דציכ ונא םיאור" :'ץיבוביל המחנ לש הנושלב( םיקוספב לופכה ךילהתב ןיחבהל םיכירצ םידימלתה

 תינש ,הלעמל הטמלמ בושו ,הטמל הלעמלמ ,הלעמל הטמלמ :תרזוחו הבש תידדהה העונתה

 טחמ לש ודוחכ חתפ יל וחתפ" שרדמה אטבתמ וב ןפואבו ,)"הלעמל הטמלמ בושו ,הטמל הלעמלמ

  .םיקוספה טשפב )'ב 'ה ר"שהש( "םלוא לש וחתפכ חתפ םכל חתפא ינאו

 ח"ישת ,םיבצינ ,המחנ תונוילג :ףסונ ןויעל

 :)קחצי תדיקע ורוביחב(  המארע קחצי 'ר

 :ורמואב הבושתה םידקמ אוהש אצומ התא ,בועיתהו השלוחה םצועב ]תולגב[ ואצמיי רשאכ...

 ,"ךיקולא 'ה דע תבשו"

 ;"ךתובש תא ךיקולא 'ה בשו" :ורמואב הלואג היל ךמס

 ;" 'ה לוקב תעמשו בושת התאו" :רמאנש ומכ ,הבושת – הלואג ירחאו

 ;"ךדי השעמ לכב 'ה ךריתוהו" :רמאש המב ,הלואג – הבוט תפסות תינשה הבושתה רחאו

 ."ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיקולא 'ה לא בושת יכ" :רמאש המב ,הקזח רתוי הבושת ןכ ירחאו

 םהיביוא תוצראב םתשלוחב םש םתויהב יכ - הנווכהו

 ,םחוכ יפכ תושולח תולועפה ואיצויש דע השלוחה לאו ןויפרה לא ובזעיי אל

 ,רתוי חוכה שילחת איהה ךרדה לע תולועפה תשלוח יכ

 .ירמגל ודבאתש דע ,תולועפה שילחת רתוי תוחוכה תשלוחו

 ,המ תלחתה ליחתהל םכתשלוחב םכתויהב םכב וקזחתה לבא

 ךבבל לכב ךינבו התא םויה ךווצמ יכונא רשא לככ" ולוקב עומשלו "וילא" בושל וררועתתש המב

 ;"ךשפנ לכבו

 תחת םכתויהב ,םימילש תויהל ולכוי אל םישעמהש םע שפנ תוואבו ןוצרב העימשה היהת תוחפל

 ,םיתוכה לוע

 ...טעמ דועו תלוכיה יפכ וקזחתת לבא

 :הילע רמאש הבושתה תלחתה תמאב והז הנהו

 ,"ךיקולא 'ה דע תבשו המש ךיקולא 'ה ךחידה רשא םייוגה לכב ךבבל לא תובשהו"
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םירבד  

 

 ליחתהל קזחתתו תונעטה ולא ךבבל לא בישתש יואר ,דבכ אשמל ךראווצ לע םלוע תויהב וליפא יכ

 ,ינועמ הבושתב

 תא ךיקולא 'ה בשו" :םלוא לש וחתפכ ךל חתפי אוה הנה ,טחמ לש הדוחב חתופ התא םא הנה יכ

 ךיקולא 'ה ךצבקי םשמ םימשה הצקב ךחדנ היהי םא ...םימעה לכמ ךצבקו בשו ךמחרו ךתובש

 ,"...ץראה לא ךיקולא 'ה ךאיבהו ךחקי םשמו

  .הטמלו  הלעמל ברקתת יכ ,ךילעמ םלוע ריסי אוה יכ

 :ן"במרו י"שר ישוריפ - ל"חי 5 ידימלתל

  י"שר

 - ךתובש תא ךיהולא 'ה בשו )ג(

 .ךתובש תא בישהו בותכל ול היה

 :ןאכמ ודמל וניתובר

 בושי אוהש ,ומצעל הלואג ביתכה ןילאגנשכו ,םתולג תרצב לארשי םע היורש לוכיבכ הניכשהש

 .םהמיע

  ."בישהו" םוקמב "בשו" :ינושל קוידל סחייתמ י"שר

 :)'ו( ן"במר

 :ךבבל תא ךיקלא 'ה למו ה"ד

 רוזעי אוהו ךבבל לכב וילא בושתש ךחיטבמ ,ותוא ןיעייסמ רהטל אבה )'א ד"ק תבש( ורמאש והז

 .ךתוא

 קידצ ונוצרכ תושעל םדאה דיב תושר התיה האירבה ןמזמ יכ ,רמואש הז ןינע םיבותכה ןמ הארנו

 .ערב םתוצרב שנועו ,בוטב םתריחבב תוכז םהל היהיש ידכ ,ןכ הרותה ןמז לכו ,עשר וא

 אלו יואר וניאש המל בלה םהל הוואתי אל ,עבט םהל בוטב הריחבה היהת ,חישמה תומיל לבא

 .ללכ וב ץופחי

 .הואתי אלו דומחי אלש אוה בלה לומו ,בלל הלרע הואתהו הדמחה יכ .ןאכ תרכזנה הלימה איהו

 ,ןושארה םדא לש ואטח םדוק היה רשאל אוהה ןמזב םדאה בושיו

 תישארב רדסב יתשריפש ומכ ,וכפהו רבד ונוצרב ול היה אלו תושעל יוארש המ ועבטב השוע היהש

 .)'ט 'ב(

 ?"בלה תלימ" יהמ •

 ?ןושארה םדאל הלואגה רודב םדאה המוד המב •

 הסיפתה הדמלנ -"שבכ םע באז רגו" -אי קרפ והיעשיב הלואגה רואית דומילב םג :הקמעהל

 שריפ ךכ .םלועה תאירב ימיל םדוסיב םימוד הלואגה תומי היפ לע ,ן"במרה לש תינורקעה

 .)ו ,וכ ,ארקיוב ן"במרה
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 הקמעה

 'ח 'ז הבושת תוכלה ,ם"במר

 .הבושתב אלא ןילאגנ לארשי ןיאו הבושתה לע וויצ םלוכ םיאיבנה לכ

 ,ןילאגנ ןה דימו ןתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי ףוסש הרות החיטבה רבכו

 'ה דע תבשו ..הללקהו הכרבה הלאה םירבדה לכ ךילע ואובי יכ היהו" :)'א 'ל םירבד( רמאנש

 ."'וגו ךיהלא 'ה בשו ךיהלא

 ו"צקת דלישטור לישנאל ובתכמב ,רשילק שריה יבצ ברה

 Sֶמֲחִרְו Sְתּובְׁש תֶא Sיֶהe-ֱא 'ה בָׁשְו"

 "הָּמָׁש Sיֶהe-ֱא 'ה Sְציִפֱה רֶׁשֲא םיִּמַעָה לָּכִמ Sְצֶּבִקְו בָׁשְו

 ,םוי לכ ול םיכחמ ונחנא רשא ונקדצ חישמו לארשי תלואג

 ...םימשמ ומש ךרבתי םשה דרי םואתפ יכ בשוחה בושחי לא

 שא תמוח הל השעיו לארשי יחדנ לע לודג רפושב עוקתל םימשה ןמ םואתפ וחישמ חלשי וא

 ...ביבס

 דאמ הגשיו ליח השעי לארשי דע העושי ןרק חמצת טאל טאל ,לארשי תלואג אובת טעמ טעמ קר

 ןמ 'ה תרזעב ררבא רשאכ םישודקה םיאיבנה לש תוחטבההו םידועייה לכ םויקב ותירחאב

 ...לכשומה ןמו םיאיבנה

 :"...המלש ךל ףלאה" :)ב"י 'ח םירישה ריש( לע ן"במרה ןושל הזו

 ,תויולג ץוביק תצק היהיו ,תויוכלמה ןוישר יפ לע היהת הדיתעה הלואגה תישאר"

 ךצביקו בשו" ךכ רחאו "ךתובש תא 'ה בשו" )'ג 'ל םירבד( ביתכדכ ודי תינש 'ה ףיסוי ךכ רחאו

 ."םימעה לכמ

  .(המחנ תונוילג :ךותב אבומ(

 ,הלואגהו הבושתה תשרפ ,)ז ,'ג יכאלמ( "םכילא הבושאו ילא ובוש" :הרומל תצלמומ הרשעה

    .טמס ןנחלא ברה

  'תאזה הווצמה' םויקל ךרדה :די-אי םיקוספ 

 אוִה ִםיַמָּׁשַב א9 בי :אוִה הָֹקחְר א9ְו :ְּמִמ אוִה תאֵלְפִנ א9 םֹוּיַה :ְּוַצְמ יִֹכנָא רֶׁשֲא תֹאּזַה ָהוְצִּמַה יִּכ אי
 יִמ ֹרמאֵל אוִה םָּיַל רֶבֵעֵמ א9ְו גי :הָּנֶׂשֲעְַנו ּהָֹתא ּונֵעִמְַׁשְיו ּונָּל ָהֶחִָּקְיו הְָמיַמָּׁשַה ּונָּל הֶלֲַעי יִמ ֹרמאֵל
 :ְבָבְלִבּו :יִפְּב ֹדאְמ רָבָּדַה :יֶלֵא בֹורָק-יִּכ די :הָּנֶׂשֲעְַנו ּהָֹתא ּונֵעִמְַׁשְיו ּונָּל ָהֶחִָּקְיו םָּיַה רֶבֵע-לֶא ּונָל-רָבֲַעי
  :ֹותׂשֲעַל

 :םיקוספב קיידנ

 ?'תאזה הווצמה' יהמ •

  ?הרותה תדדומתמ הלומ הנעטה יהמ •
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 םינשרפב ןויע

  )אי( ן"במר

 )...ןוכנהו הלימהמ ן"במרה ירבד תא ודמלי ל"חי 3 ידימלת(

 .הלוכ הרותה לכ לע - תאזה הוצמה יכ םעטו"

 ,]'םויה ךוצמ יכנא רשא הוצמה לכ'[ )א ,ח ליעל( רמאי הרותה לכ לע יכ ,ןוכנהו

 קוספב( 'ךבבל לא תובשהו' יכ ,תרכזנה הבושתה לע ]רמאנ אי קוספב 'תאזה הוצמה' יוטיבה[ לבא

 היהי םא יכ רמאל ,םעטהו ...ןכ תושעל ונתוא הווציש הווצמ )ב קוספב( 'ךיהלא 'ה דע תבשו' )א

 יכ ,םויה ךוצמ יכנא רשא לככ תושעלו 'ה לא בושל לכות םימעה דיב התאו םימשה הצקב ךחדנ

 "...םוקמ לכבו תע לכב ותושעל דאמ ךילא בורק לבא ךממ קוחרו אלפנ רבדה ןיא

 ?םיבותכהמ ן"במר דמול הוצמ וזיא •

  ?"תאזה הווצמה" בותכה תנבהל ן"במרה ירבדב תואבומה תויורשפאה יתש ןהמ - לחי 5 •

 הקמעה

 .הדמללו הירחא תולעל ךירצ תייה ,םימשב התייה וליאש :איה םימשב אל  :)בי( י"שר

 :הלא י"שר ירבד לע ,קחצי ראב לעב

 :םינפ םינשב השרפל שי םתועמשמ הלאה םיבותכה"

 התעידי רובעב רובעל וא המימשה הליבשב תולעל חרוט הב היה םא ,תאזה הוצמה םויקש )א

 לבא ?"םיה רבעל ונל רובעי ימ" וא "םימשה ונל הלעי ימ" :רמול תולצנתה םהל היה ,םיל רבעמ

 ...דואמ רבדה ךילא בורק יכ ,חרוט םוש הב ןיא יכ ,תולצנתה םוש םכל ןיא וישכע

 יאדכ היה ,םיל רבעמ וא םימשה ןמ התעידי תחקל ךרוצה ןמ אוה םא םג ,וזה הוצמה םויקש )ב

 "...ונל רבעי ימ ...ונל הלעי ימ" :רומאל וירחא והנתו ופסכת יכ ,התרקיו התובישח בורמ םכל

 התוא קבחל םכל יואר ךיא ,דואמ הבורק איהש ירחא ,התע ןכש לכמ ...התעידיב וננואמצ תוורל

 ...)ג"י והימרי( שיא ינתמב רוזאה קבדי רשאכ ,הבהאמ הב קבדלו

 "...ומצעמ עירכהל ארוקה לכוי יתימאה אוה וללה םינפה ינשמ הזיא הנהו

 'א הכלה 'ה קרפ הבושת תוכלה ,ם"במר

  ;ודיב תושרה ,קידצ תויהלו הבוט ךרדל ומצע תוטהל הצר םא   :ול הנותנ םדא לכ תושר

  .ודיב תושרה ,עשר תויהלו הער ךרדל ומצע תוטהל הצר םאו

 )ב"כ,'ג תישארב( "ערו בוט ,תעדל ,ונממ דחאכ היה םדאה ןה" הרותב בותכש אוה

 ,ןיינעה הזב ול המוד ינש ןימ ול ןיאו ,םלועב דחא היה םדא לש הז ןימ ןה רמולכ

 ,ץפח אוהש המ לכ השועו ערהו בוטה עדוי ותבשחמבו ותעדב ומצעמ אוה אהיש

 .)םש( "ודי חלשי ןפ" ,אוה ןכש ןויכו  .ערה וא בוטה תושעלמ ודי לע בכעיש ימ ול ןיאו

 ?הבושתב בושל םדא לש ותלוכי היולת המב/ימב ●

   "םייחב תרחבו" :כ-וט םיקוספ
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 םֹוּיַה :ְּוַצְמ יִֹכנָא רֶׁשֲא זט :עָרָה-תְֶאו ֶתוָּמַה-תְֶאו בֹוּטַה-תְֶאו םיִּיַחַה-תֶא םֹוּיַה :יֶנָפְל יִּתַתָנ הֵאְר וט
 :יֶה9ֱא 'ה :ְכַרֵבּו ָתיִבְָרו ָתִייְָחו ויָטָּפְׁשִמּו ויָֹתּקְֻחו ויָתֹוְצִמ ֹרמְׁשְִלו ויָכָרְדִּב תֶכֶלָל :יֶה9ֱא 'ה-תֶא הָבֲהַאְל
 םיִה9אֵל ָתִיוֲחַּתְׁשְִהו ָּתְחַּדְִנו עָמְׁשִת א9ְו :ְבָבְל הֶנְִפי-םְִאו זי :ּהָּתְׁשִרְל הָּמָׁש-אָב הָּתַא-רֶׁשֲא ץֶרָאָּב
 רֵֹבע הָּתַא רֶׁשֲא הָמָדֲאָה-לַע םיִָמי ןֻכיִרֲאַת-א9 ןּודֵבֹאּת ֹדבָא יִּכ םֹוּיַה םֶכָל יִּתְדַּגִה חי :םָּתְדַבֲַעו םיִרֵחֲא
 יִּתַתָנ ֶתוָּמְַהו םיִּיַחַה ץֶרָאָה-תְֶאו ִםיַמָּׁשַה-תֶא םֹוּיַה םֶכָב יִֹתדִעַה טי :ּהָּתְׁשִרְל הָּמָׁש אֹובָל ןֵּדְרַּיַה-תֶא
 ֹוֹלקְּב ַֹעמְׁשִל :יֶה9ֱא 'ה-תֶא הָבֲהַאְל כ ::ֶעְרְַזו הָּתַא ֶהיְחִּת ןַעַמְל םיִּיַחַּב ָּתְרַחָבּו הָלָלְּקְַהו הָכָרְּבַה :יֶנָפְל
 קָחְִציְל םָהָרְבַאְל :יֶֹתבֲאַל 'ה עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא הָמָדֲאָה-לַע תֶבֶׁשָל :יֶָמי Lֶֹרְאו :יֶּיַח אּוה יִּכ ֹוב-הָקְבָדְלּו
  :םֶהָל תֵתָל ֹבקֲַעיְלּו

 :םיקוספב ןנובתנ

 ?וז דגנכ וז תובצומה תויורשפאה יתש ןהמ •

   ?היתועפוה לכב ההז הלש תועמשמה םאה ,החנמה הלימה יהמ •

    ?םיקוספב יזכרמה ןויערה תנבהל התמורת יהמ •

 םינשרפב ןויע 

 י"שר

 .תוומה ךל ירה ער השעת םאו .םייח ךל ירה בוט השעת םא ,הזב יולת הז- בוטה תאו םייחה תא )וט(

 :ךאיה ךלוהו שרפמ בותכהו

 ,"בוטה" ירה – הבהאל םויה ךוצמ יכנא רשא )זט(

 ."םייחה" ירה – ָתיִברו ָתיִיחו – יולת ובו

 ."ערה" ירה – ךבבל הנפי םאו )זי(

 ."תוומה" ירה – ןודבֹאּת דֹבָא יכ )חי(

  .ערה תיישע -ערה ,בוטה תיישע -בוטה :י"שר שוריפ פ"ע :היחנה

 .ןודבאל – 'תומ'ל האיבמ 'ערה' תיישעו 'םייח'ל האיבמ 'בוטה' תיישע
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 הקמעה

 - ץראה תאו םימשה תא םויה םכב יתדעה )טי( י"שר

 ...תאז לכב םכב יתרתה ינאש םידע ויהי הערה םכתא הרקת רשאכו םלועל םימייק םהש

 - םייחב תרחבו

 לע ודימעמו יתלחנב הפי קלח ךל רחב ורבחל רמואה םדאכ ,םייחה קלחב ורחבתש םכל הרומ ינא

 םיליהת( "ילרוג ךימות התא יסוכו יקלח תנמ 'ה" רמאנ הז לעו ,ךל רורב הז תא ול רמואו הפיה קלח

 :ךל חק הז תא רמול בוטה לרוג לע ידי תחנה ,)ה ,זט

 :הלבט תועצמאב לשמה תא קרפל יאדכ :הרומל

 לשמנ לשמ

   םדא

   ורבח

   'יתלחנב הפי קלח ךל רחב'

 הפיה קלח לע ודימעמו

 'ךל רורב הז תא' ול רמואו

  

 

 ?ושוריפ ךותמ הלועה ןויערה והמ ?י"שר דדומתמ ומע ישוקה והמ

  תודיחי שמח ידימלתל - היחת ןעמל םייחב תרחבו

 )טי( "...ֶהיְחִּת ןַעַמְל - םיִּיַחַּב ָּתְרַחָבּו"

 :רבד קמעה

 ?ןכ היהיש ידכ ,ןכ השעת :רמול ךייש ןיאה :הז קוספ שרפל אלפ"

 םייחב רוחבל הצע דיגהל רשפא יא ,תומב וא םייחב רוחבל םא קפסה יפעס לע דמוע אוה םא ירה

 "!היחיש :ךכ

 .וז הלאש תולעהל םישרדנ לחי 5 ידימלת :הרומל

 פ"ע תרחא הבושת איבהל וא ןהמ תחא תולעהל ןמזומ הרומה ,תובושת יתש תואבומ ןלהל

  .ותריחב
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 :לאנברבא

 עידוהל אבש ,"ךיקולא 'ה תא הבהאל ךערזו התא היחת ןעמל םייחב תרחבו" ,שרפל דוע רשפאו ...

 םהבש ידכ םייחה ףיסכיש ,ךפהב לבא םייפוגה םייחה רובעב תווצמה תרימש תילכת השעי אלש

 ל"זח ורמאש ומכ ,םהמ ךשמנה רכשה דצמ אלו םמצע דצמ םהב רחבי יכ ,תווצמה םייקיו רומשי

 רכשב אלו – ויתווצמב" )ב"ק םילהת( "דאמ ץפח ויתווצמב 'ה ארי שיאה ירשא" :)ט"י ז"ע(

 תא םויה םכב יתודיעה ,םדאה תריחבב םה תוומהו םייחהש עידוהש ירחא :רמא ןכלו ."ויתווצמ

 היהת אלש ,םייחב תרחבו ,הללקהו הכרבה ,ךינפל יתתנש תוומהו םייחהש ,ץראה תאו םימשה

 הבהאל םייחב רחבת לבא ,הזב ןורחאה תילכתה היהיו ךערזו התא היחת ןעמל דבלב איהה הריחבה

 ןיאו .םהירחא "ךשמנה תילכתו" םייתימאה םייחה םה הלא יכ ,וב הקבדלו ולוקב עומשל 'ה תא

 והז יכ רמול הצור ,"המדאה לע תבשל ךימי ךרואו ךייח אוה יכ" רמאש הזו .ומצעב תילכת םייחה

 ,םיבוטה םישעמה תושעל ידכ ,'ה עבשנ רשא המדאה לע הבישיב םימיה ךרואו םייחה תילכת

 .ךרבתי הולאב קבדהל

 :הלבקהו בתכה

 םה ,הוצמכו הרותכ אלש םיימשגה וישקובמ תאלמב ,דבל ףוגה ייח :היחת ןעמל םייחב תרחבו

 שפנה ייח םהירחאש םייח םה ,הוצמהו הרותה יפ לע ףוגה ייח םנמא .תישפנ התימ םהירחאש םייח

 ךערזלו ךל ךצעיא :רמול הצרי ,"ךערזו התא היחת ןעמל םייחב תרחבו" רמא הז לעו ,םייחצנה

 .אבה םלועה ייח אוהו ,םידיתעה םייחה ונממ בבוסיש ,הזכ ןפואב הזה םלוע ייחב רוחבל
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 ]תושר[ )גי-ט( אל קרפ להקה תשרפ

 רֶׁשֲא תֵאְו" ,םיאבה תורודה תא םג רבחמה יעצמאה אוה ,םינש עבשל תחא םייקתמה ,להקה דמעמ

 .לארשי ץראב הרותה תרימש לוע תלבקו תירבב הסינכה תיווח לא )די ,טכ( "םֹוּיַה ּונָּמִע הֹּפ ּוּנֶניֵא

 שאר וא לודגה ןהכה אלו( "יצראה" גיהנמה - ךלמה אקווד ובו ,םעה ישאר דמעמב םייקתמ דמעמה

 אל איה דמעמה תרטמ .ףטו םישנ םישנא - םעה ינזאב הרותה רבד תא ארוקה אוה  - )ןירדהנסה

 רוביחה לש יתיווחה דמימה תמצעהו תישפנה הקיזה תריצי אלא ,עדי תפסוה - תיביטינגוק חרכהב

  .ףסונ 'יניס רה דמעמ' תניחבב ,הרותה ירבד לא

 יֵנְקִז-לָּכ-לְֶאו 'ה תיִרְּב ןֹורֲא-תֶא םיִאְֹׂשּנַה ִיוֵל יֵנְּב םיִנֲֹהּכַה-לֶא ּהָנְּתִַּיו תֹאּזַה הָרֹוּתַה-תֶא הֶׁשמ ֹבּתְכִַּיו ט
 לָכ אֹובְּב אי :תֹוּכֻּסַה גַחְּב הָּטִמְּׁשַה תַנְׁש דֵֹעמְּב םיִנָׁש עַבֶׁש ץֵּקִמ ֹרמאֵל םָתֹוא הֶׁשמ וְַצַיו י :לֵאָרְִׂשי
 לֵאָרְִׂשי-לָּכ דֶגֶנ תֹאּזַה הָרֹוּתַה תֶא אָרְקִּת רָחְִבי רֶׁשֲא םֹוקָּמַּב :יֶה9ֱא 'ה יֵנְּפ תֶא תֹואָרֵל לֵאָרְִׂשי

 ּודְמְִלי ןַעַמְלּו ּועְמְִׁשי ןַעַמְל :יֶרָעְׁשִּב רֶׁשֲא :ְרְֵגו ףַּטְַהו םיִׁשָּנְַהו םיִׁשָנֲאָה םָעָה-תֶא לֵהְקַה בי :םֶהיֵנְזָאְּב
 ּועְמְִׁשי ּועְָדי-א9 רֶׁשֲא םֶהיֵנְבּו גי :תֹאּזַה הָרֹוּתַה יֵרְבִּד-לָּכ-תֶא תֹוׂשֲעַל ּורְמְָׁשו םֶכיֵה9ֱא 'ה-תֶא ּואְָרְיו
 ןֵּדְרַּיַה-תֶא םיִרְֹבע םֶּתַא רֶׁשֲא הָמָדֲאָה-לַע םיִּיַח םֶּתַא רֶׁשֲא םיִמָּיַה-לָּכ םֶכיֵה9ֱא 'ה תֶא הָאְִריְל ּודְמְָלו

  :ּהָּתְׁשִרְל הָּמָׁש

 :"רחבי רשא םוקמב" םייקתיש סוניכ לע הווצמ השמ .םיקוספה טשפב ןנובתנ

 ?סוניכה םייקתי יתמ •

 ?וב חכונ היהי ימ •

 ?ונכות המ •

  ?ותרטמ המ •

 תורוקמב ןויע 

 י"שר

 .תינימשב -הטימש לש הנושאר הנשב - םינש עבש ץקמ )י(

 יאצומל אצויה תיעיבש לש ריצקב הב תגהונ תיעיבש ןיידעש ?"הטימשה תנש" התוא ארוק המלו

 :תיעיבש

 :'ו הנשמ ז קרפ ,הטוס ,הנשמ

  :דציכ ךלמה תשרפ

 בשוי אוהו ,הרזעב ץע לש המיב ול ןישוע ,תיעיבש יאצומב ינימשב ,גח לש ןושארה בוט םוי יאצומ

 הילע
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 ". . . תואריל ,לארשי לכ אובב  .תוכוסה גחב--הטימשה תנש דעומב ,םינש עבש ץקמ" רמאנש

  .)אי-י,אל םירבד(

 ןהוכל ונתונ ןגסהו ,ןגסל ונתונ תסנכה שארו ,תסנכה שארל ונתונו ,הרות רפס לטונ תסנכה ןזחו

  ...בשוי ארוקו ,לבקמו דמוע ךלמהו ךלמל ונתונ לודג ןהוכו ,לודג

 עומש םא ,היהו" ,"עמש"ו ,)ד,ו םירבד( "עמש" דעו )א,א םירבד( "םירבדה הלא" תליחתמ ארוקו

 ,)גי,אי םירבד( "ועמשת

 תא רמוג אוהש דע תוללקו תוכרב ,)בי,וכ םירבד( "רשעל הלכת יכ"ו ,)בכ,די םירבד( "רשעת רשע"

  "...םלוכ

  .דמעמה ןכות ,םיחכונה ,דעומה :הווצמה יטרפ תא ררבנ הנשמה ירבדו י"שר שוריפ ךותמ    

 להקה תווצמ לש המעט

 ?םמצע םיקוספה ןמ הלועה םעטה והמ

 :ז-ו תוכלה 'ג קרפ ,הגיגח תוכלה :ם"במר

 ,הנושלב--)אי ,אל םירבד( "תאזה הרותה תא ארקת" רמאנש ,שדוקה ןושלב תוכרבהו האירקה  ו

 ,םביל ןיכהל ןיבייח ,םיריכמ םניאש םירגו .]תירבע םיניבמ םניאש םישנא[ תוזועל םש שיש יפ לע ףא

 .יניסב וב הנתינש םויכ ,הדערב הליגו האריו המיאב עומשל םנזוא בישקהלו

  .הרתי הלודג הנווכב עומשל ןיבייח ,הלוכ הרותה לכ םיעדויש םילודג םימכח וליפא  ז

 ;תמאה תד קזחל אלא בותכה העבק אלש ,וז האירקל וביל ןווכמ--עומשל לוכי וניאש ימו

 .לאה ירבד עימשהל ,אוה חילש ךלמהש--העמוש הרובגה יפמו ,הב הווטצנ התע וליאכ ומצע האריו

 

 :ם"במרה ירבד תנבהל - הרומל

 םיימעפ תאז רמוא אוה .יניס תירב שודיח לש סקט להקה תווצמב האור ם"במרה יכ קפס לכ ןיא"

 התע וליאכ ומצע האריו" ;"יניסב וב הנתינש םויכ ...םנזוא בישקהלו םבל ןיכהל ןיבייח" :וירבדב

 ,הרותב ארוקה ךלמה ."ל-אה ירבד עימשהל אוה חילש ךלמהש ,העמוש הרובגה יפמו הב הווטצנ

 דמעמ לע הרזח ןיעמ אופא אוה ולוכ דמעמהו ,'ה רבד תא לארשי ינזואב עימשמה השמכ אוה ירה

 .יניס רהב הרותה תניתנ

 הדעונ אל להקה דמעמב תוחכונה :תחא תידוסי הכלשה הנשי להקה תווצמ לש וז תינורקע הסיפתל

 יפמ םיארקנה םירבדה לש הנבה אקווד תבייחמ הניא וז היווח .היווח קימעהל םא יכ עדי תוברהל

 ןנחלא ברה ,"להקה"( ."הזה דמעמה לש תועמשמה לדוג לש המנפהו תישפנ תוננוכתה אלא ,ךלמה

 )טמס

 ןוימדה אוה ם"במרה ירבדל סיסבה יכ ריבסמ אוה וב ,ל"צז גוצרה ברה לש השרד טטצמ טמס ברה

  :)'ד םירבד( יניס רה דמעמ ןיבל להקה תווצמ ןיב בחרנה ינושלה
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 להקה תוצמ - )גי-בי ,אל( ךליו תשרפ ברוח רה דמעמ - )י ,ד( ןנחתאו תשרפ

 ועמשי ןעמל ...םעה תא להקה יַרבד תא םעִמשאו םעה תא יל להקה

 ...םכיהל-א 'ה תא ואריו ודמלי ןעמלו יתא האריל ןודמלי רשא

 ...האריל ודמלו ועמשי ...םהינבו המדאה לע םייח םה רשא םימיה לכ

 ...המדאה לע םייח םתא רשא םימיה לכ .ןודמלי םהינב תאו

 

 :בתוכו ףיסומ אוהו

 היתורטמש - ןכ ומכו ,'להקה' יוויצב ךרענ ברוח רה דמעמ ףא יכ דומלל שי וז תפלאמ הלבקהמ"

 םירבדה םצע ךכ לכ אל :להקה דמעמב הרותה תאירק לש היתורטמכ ויה ברוח רהב תולגתהה לש

 האריל םהב םיחכונה תא האיבמה ,םהבש תבצעמה היווחה רקיעב אלא ,וללה תודמעמב ורמאייש

   .)םש( ."'ה תא

 :הקמעה

 באומ תוברע תירבו הרות ןתמ רחאל תירב ידמעמ 

 :םהמ המכ ריכזנו ,םיננוכמ תירב תודמעמ רפסמ ושחרתה ץראל לארשי תסינכ םע

 רה לע הללקהו הכרבה דמעמו )זכ קרפ םירבדב 'ה יוויצכ( לביע רהב חבזמה תיינב – עשוהי ימיב

 ףוסב םכש ריעה דיל ףסונ דמעמו ,)וכ-אי ,זכ םש ;ל-וכ ,אי םירבדב 'ה יוויצכ( לביע רה לעו םיזירג

 )הבחרהל( עשוהי ימי

 )חי קרפ ב םיכלמ( למרכה רהב לארשי ךלמ באחא תוחכונב איבנה   השעש סקטה –  ו באחא ימיב

 )דכ קרפ ב"הד( לודגה ןהכה עדיוהי תמזיב שדקמב תירב תתירכ – הדוהי ךלמ שאוהי ימיב

 )טכ קרפ ב"הד( הדוהי ךלמ והיקזח תמזיב שדקמב תירב תתירכ – הדוהי ךלמ והיקזח ימיב

 )גכ קרפ ב םיכלמב( והישאי ךלמה תופתתשהב שדקמב תירב תתירכ – הדוהי ךלמ והישאי ימיב

 קרפ והימריב( והיקדצ ךלמה תופתתשהב 'הל םעה ןיב תירב תתירכ – הדוהי ךלמ והיקדצ ימיב

 )דל

 תופתתשהב הנמאה לע תירבה תתירכו ,)י קרפ ארזע( ארזע ימיב תירבה תתירכ – ןויצ תביש ימיב

 )י קרפ הימחנ( םייולהו הימחנ ,ארזע

 

  :םכסנ

 םייופצה םיינומאה םירגתאה תארקל םעה תא קזחלו ןיכהל ונבר השמ לדתשמ הדירפה םואנב

  .םירגתא םתוא ךלהמב םתוא תוולל לכוי אל אוהש העידי ךותמ ,םהל

 תורודה לכשו ,םיטרפה םע םג ךא המואה םע תתרכנ באומ תוברע תירבש ריבסמ השמ ●

 ;תירבב םה םג םילולכ םיאבה

 ;הבושתל חתפ שיו םירעשה ורגסנ אל ,תולגל האיציו ןולשיכ תעב םג דמלמ השמ ●

 תישיאה תולגוסמה תא םיצעמו תוחוכ עטונ תאז םעו ,הריחבה דוסי תא קזחמ השמ ●

  .תימואלהו

  .ומצע השממ הדירפה :הדיחיה לש ןורחאה הקלח לא הנפנ
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 השמ לש ותומ :ד"ל קרפ

 .ןדריה רבעב השמ לש ותומ םע ,ץראל הסינכה ברע םימייתסמ הרות ישמוח תשמח

 .המצע ינפב הדיחי ונממ הדירפל ונדחיי ןכל -ךכ לכ הבושח השמ לש ותומד

 םוי תא םיראתמה ל"זח ישרדממ והשמ םג םידימלתה ינפב איבהלו ביחרהל םירומל םיצילממ ונא

  .ותריחב יפל דחא לכ ,השמ לש ותומ

 וניבר השמ לש ותומדל יוארכ תדבוכמ הרוצב רועישה תא דמללו ןמז תונפל םישקבתמ םירומה

 םידומילה תינכת עצמאב םיאצמנ םא םג ,הזה דומילל הבוט תונמדזה תויהל לוכי רדא 'ז יכ ןכתי(

 .)תורחא תודיחיב

 .וצה עוציב תא ראתמ ד"ל קרפו ,השמל 'ה וצב םייתסמ ב"ל קרפ

 תושר – ובנ רהל השמ תיילע

 )ד''י-ב''י ,ז''כ קרפ( רבדמב רפסב ,הרותב םימעפ שולש תועיפומ השמ לש ותומל תונכהה

  . )'ג – 'א ,ד"ל ;ב"נ – ח"מ ,ב"ל( םירבדב םיעפומה ינשבו

 ?םירואיתה ןמ דחא לכב שגדומ המו  טרופמ המ ●

 )םיטבשל השמ תוכרב( ?עוציבל יוויצה ןיב עיפומ המ ,בל םישנ ●

 ?השמ תודוא לע דיעהל לוכי רבדה המ לע ●

 :תורזחל הביסה לעו םינמזה חול לע ,תויוליפכה לע דמועה ז"כ רבדמבב ן"במרה שוריפ

 

 זכ רבדמב ן"במר

 )טמ בל םירבד( וניזאה רדסב שריפ רשאכ "ובנ רה" הזה רהה םש - הזה םירבעה רה לא הלע )בי(

 םשמו ןדריה תורבעמ לע אוהש ינפמ "םירבעה רה" ותוא וארקי לבא ,)א דל םש( הכרבה תאזבו

 תא ורבע םשו ,"וחרי ינפ לע רשא" )הכרבה תאזבו וניזאהב( ןאכ רמא רשאכ ןענכ ץרא לא ורבעי

 הוצמ הנניאו .וחירי חרזמ הצקב לגלגב ונחיו ןדריה ןמ ולע םעהו )טי ד עשוהי( רמאנש ומכ ןדריה

 הלעת ומעט לבא ,דימ םש תולעל בייחתמ היהי ןכ םאש ,התע ןכ תושעל אוה ךורב שודקה ונוציש

 לע אל יכ ועידוה )גנ וכ ליעל( ץראה קלחת הלאל והוצש רובעב יכ ,ץראה תא תיארו םירבעה רה לא

 ךעיגי אלו וב תומתו באומ ץראמ לארשי ועסיש םרט םירבעה רה שארל הלעת התא יכ ,קלחת ךדי

 בותכה םילשהו .עשוהי תא חקת ךמוי אובב ,)חי קוספ( עשוהי תא ךל חק ןכו .היארה דבל ץראה ןמ

 תריטפ תעב )ז אל םירבד( ריכזי רשא היישעה אוהו ,םלש בלב השמ ןכ השע יכ רפסל )בכ קוספ(

 :ןונ ןב עשוהו אוה הרישה ורמא רשאכ השמ

 םירבד רפסב השמ לש ותוגיהנמ לע שיפלוו יתור לש הרמאמ תצלמומ םוכיס תאירק :הרומל 
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  ?השמ האור המ :ח-ד םיקוספ

  ?םירבדה תא בותכה טרפמ עודמו ובנ רהמ השמ האר המ

 יפ לע השמ האר ןכיה דע – הפמב םתאיצמו םיבותכה תוטשפ תאירק אוה ןושאר בלש :הרומל

 םיבותכה טשפ

 .ן"במר לש ושוריפ תאו )ויטרפ לע( י"שר לש ושוריפ דומיל

 :םישוריפה ןיב האוושה

 שרדו טשפ ?השמ האור המ ●

 ?השמ לש היארה תילכת יהמ ●

 :י"שר

 :הל ןיקיצמ תויהל םידיתעה ןיקיצמהו התולשב לארשי ץרא לכ תא והארה - ץראה לכ תא )א(

 ,לספה תא ןד ינב םהל ומיקיו )ל ,חי םיטפוש( רמאנש הרז הדובע םידבוע ןד ינב והארה - ןד דע

 :עישומל ונממ תאצל דיתעש ןושמש והארהו

 םע םימחלנ ילתפנ שדקמ קרבו הרובד והארהו ,הנברוחו התולשב וצרא והארה - ילתפנ לכ תאו )ב(

 :ויתולייחו ארסיס

 ןענכ יכלמ םע םחלנ עשוהי והארהו הנברוחבו התולשב םצרא והארה - השנמו םירפא ץרא תאו

 :קלמעו ןידמ םע םחלנ השנממ אבש ןועדגו ,םירפאמ אבש

 :םנוחצנו דוד תיב תוכלמ והארהו הנברוחבו התולשב - הדוהי ץרא לכ תאו

 םויה אלא ןורחאה םיה ירקת לא רחא רבד .הנברוחבו התולשב ברעמה ץרא - ןורחאה םיה דע

 :םיתמה ויחיש דע לארשיל עראל ןידיתעש תוערואמה לכ אוה ךורב שודקה והארה ,ןורחאה

 דע אביו בגנב ולעיו )בכ ,גי רבדמב( רמאנש ,הלפכמה תרעמ רחא רבד .םורדה ץרא - בגנה תאו )ג(

 :ןורבח

 ךלמה םקצי ןדריה רככב )ומ ,ז 'א א"מ( רמאנש ,שדקמה תיב ילכ קצוי המלש והארה - רככה תאו

 :המדאה הבעמב

 םכל עבשנש העובש בקעילו קחציל םהרבאל רמאתו ךלתש ידכ - ךיתיארה הננתא ךערזל רמאל )ד(

 ,רובעת אל המשש ינפלמ איה הרזג לבא ,ךל היתיארה ךכל ,רמאל והזו ,המייק אוה ךורב שודקה

 :םהל דיגתו ךלתו הב םיעובקו םיעוטנ םתוא הארתש דע ךמייקמ יתייה ךכ ילולאש

 : ן"במר

 ירפסב וניתוברלו .'וגו יתעבשנ רשא ץראה תאז )ד קוספ( ביתכד ,לארשי תלחנ לכ והארהש ללכהו ... 

 רובעב ,והארה רשא תאזה הארמה םעטו .בותכב ריכזי רשא הלאה תומוקמב םישרדמ )זנש הכרב(

 וניבר השמ היהש הבהאה בור וינפל יולג היה רשאמו ,תוצראה לכל יבצ בוט לכ האלמ ץראה התיהש

 :ויניע תוארב הבוטה תוברב וחמיש לארשי תא בהוא

  ?םישוריפה ךותמ השמ לש ותוירחאו ותוגיהנמ לע דומלל ןתינ המ •
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 :תודיחי שמח ידימלתל

  :ונרופס

 :הנכרבת ןעמל .ךיניעב ךיתיארה )ד( 

 םהילע רזגנ רבכש ומכ ףוסב ברחת אלש ןפואב ךתכרב הנעיגת אלש ידכ .רובעת אל המשו

 :םתאס אלמתתשכל

 :הרומל הרעה

 .םהמ תדמלנה היצרופורפה תא תוארלו ונרופס רמואש םירבדה ינשל בל םישל שי

 ?ןדריה תא רבוע וניא השמש ונרופס יפל הביסה יהמ ●

 :הקמעה

 Sיֶניֵעְב Sיִתיִאְרֶה : תונורחאה םילימה לע בכעתהל יאדכ ,השמ האורש הארמה לע ונדמעש רחאל

 ,רֹבֲעַת ֹאל הָּמָׁשְו

 ךא ,ומצעל סחיב השמ תבוגת לע םיעמוש אל ונא ברקה ותומ לע השמל רשבמ 'השכ רבדמב רפסב

 ץראל סנכיהל תנמ לע השמ השעש ץמאמה ןמ טעמ תפשוח ןנחתאו תשרפ

 :'ג םירבד

 Sְלְדָּג תֶא Sְּדְבַע תֶא תֹואְרַהְל ָתֹוּלִחַה הָּתַא םיהל-א 'ה )דכ( :רֹמאֵל אוִהַה תֵעָּב 'ה לֶא ןַּנַחְתֶאָו )גכ(

 אָּנ הָרְּבְעֶא )הכ( :Sֶתֹרּובְגִכְו Sיֶׂשֲעַמְכ הֶׂשֲעַי רֶׁשֲא ץֶרָאָבּו םִיַמָּׁשַּב לֵא יִמ רֶׁשֲא הָקָזֲחַה Sְדָי תֶאְו

 :ןֹנָבְּלַהְו הֶּזַה בֹוּטַה רָהָה ןֵּדְרַּיַה רֶבֵעְּב רֶׁשֲא הָבֹוּטַה ץֶרָאָה תֶא הֶאְרֶאְו

 ...בוטה רהה ,הבוטה ץראה תא תוארל השמ לש ונוצרו םינונחתהו הליפתה ןושל

 םישרדמ םיעיפומ בחר רשקהב .גיהנמ רותב ,השמ לש םיריחמה תלאשב קוסעל תונמדזה וז

 דבכה ריחמה לע דומלל לכונ םהמ ,ץראל סנכיהל וקבאמבו השמ לש ןורחאה ומויב םיקסועה

  .ול השק המכו םלשמ השמש

 השמ לש ותומ :ח-ה םיקוספ

 וניא השמ ,םהב ןומטה םוצעה דובכה ךותמו טאל אורקל יאדכ וללה םיקוספה תא :הרומל הרעה

  .ותומב לפטמה אוה 'ה :דחוימב הלודג םיהל-א תברקל הכוז ךא ץראל סנכהל הכוז

  רֹועְּפ תיֵּב לּומ בָאֹומ ץֶרֶאְּבְ יַּגַב ֹוֹתא ֹרּבְקִַּיו )ו( :'ה יִּפ לַע בָאֹומ ץֶרֶאְּב 'ה דֶבֶע הֶֹׁשמ םָׁש תָמַָּיו )ה(
 א9ְו ֹוניֵע הָתֲהָכ א9 ֹוֹתמְּב הָנָׁש םיִרְׂשְֶעו הָאֵמ ןֶּב הֶֹׁשמּו )ז( :הֶּזַה םֹוּיַה דַע ֹותָרֻבְק תֶא ׁשיִא עַָדי א9ְו
 :הֶֹׁשמ לֶבֵא יִכְב יְֵמי ּומְּתִַּיו םֹוי םיִׁש9ְׁש בָאֹומ ֹתבְרַעְּב הֶֹׁשמ תֶא לֵאָרְִׂשי יֵנְב ּוּכְבִַּיו )ח( :ֹהחֵל סָנ

 :תולאש תולוע םיקוספה תוטשפמ

 ?השמ תא רבק ימ •
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 עדי אל ינש דצמו )רועפ תיב לומ איגב( ותרובק םוקמ לש קייודמה םוקימה בתכנ דחא דצמ •
 .ותרובק םוקמ תא שיא

 המ – לארשי ינב וכביו רמאנ השמ לע ,לארשי ינב לכ וכביו רמאנ וילע ןורהאל האוושהב •
 ?לדבהה

 

  :י"שר

 :הקישנב - 'ה יפ לע

 .ודובכב אוה ךורב שודקה - ותוא רבקיו )ו(

 'ה דבע :םלוכמ דבוכמה יוניכה אוה ולא םיקוספב השמ לש יוניכה

  ?השמ לש ותרובק םוקמ עודי אל עודמ

  : ינוקזח

 .םיתמ ילאוש וב ושרדי אלשו לא תיבב השענש ןינעכ ולצא שיא רבקי אלש הזה םויה דע

 :הקמעה

 ?וללה םילימה תא בתוכ ימ 'השמ םש תמיו'

 ןאכמ ,השמ בתכ ןאכ דע אלא ,השמ םש תמיו בתכו תמ השמ רשפא - השמ םש תמיו )ה( :י"שר

 חוקל )וכ ,אל ליעל( רמוא אוהו ,םולכ רסח הרותה רפס רשפא רמוא ריאמ 'ר .עשוהי בתכ ךליאו

 :עמדב בתוכ השמו רמוא אוה ךורב שודקה אלא ,הזה הרותה רפס תא

 
  



26 

 

םירבד  

 

 )תושר(  םויסה יקוספ :בי-ט םיקוספ

 רֶׁשֲאַּכ ּוׂשֲעַַּיו לֵאָרְִׂשי יֵנְּב ויָלֵא ּועְמְׁשִַּיו ויָלָע ויָָדי תֶא הֶֹׁשמ Lַמָס יִּכ הָמְכָח ַחּור אֵלָמ ןּונ ןִּב ַעֻׁשֹוהִיו ט
 תֹוֹתאָה לָכְל אי .םיִנָּפ לֶא םיִנָּפ  'ה ֹועְָדי רֶׁשֲא הֶֹׁשמְּכ לֵאָרְִׂשיְּב דֹוע איִבָנ םָק א9ְו י .הֶֹׁשמ תֶא 'ה הָּוִצ
 הָקָזֲחַה דָּיַה ֹלכְלּו בי .ֹוצְרַא לָכְלּו ויָדָבֲע לָכְלּו ֹהעְרַפְל ִםיָרְצִמ ץֶרֶאְּב תֹוׂשֲעַל 'ה ֹוחָלְׁש רֶׁשֲא םיִתְפֹוּמְַהו
 .לֵאָרְִׂשי לָּכ יֵניֵעְל הֶֹׁשמ הָׂשָע רֶׁשֲא לֹודָּגַה אָרֹוּמַה ֹלכְלּו

 לארשי םע לש ותמחנ ךכבו השמ לש וחוכמ חור אלמ עשוהי

  ךישלא

 זאו ,וילע וידי תא השמ ךמסש המ ידי לע ול התיהו ,המכח חור אלמ ןונ ןב עשוהיו 'וכ ומתיו והזו

 רשאכ ושעיו וילא ועמשיו הנה יכ .םייק השמ דוע וליאכ םהל הארנ היהש ,השממ ומחנתה ךכ לכ

 היה יכ ,השמ תא 'ה הוצ רשא היהש ,םייק השמ דוע ומכ םהל םיארנ וירבד ויהש ,השמ תא 'ה הוצ

 :'ה יפמ םהל הוצמו םייק ונדועש השמ אוה וליאכ םהיניעב

 איבנכ השמ

  )ויניעב הארנה רחא שוריפ איבהל וא( .השמ לש ודוחיי רבסהל םישוריפה דחא רוחבל לוכי הרומה

 : י"שר

 תומש( רמאנש ןינעכ ,הצורש תע לכב וילא רבדמו וב סג ובל היהש - םינפ לא םינפ 'ה ועדי רשא )י(

 :םכל 'ה הוצי המ העמשאו ודמע )ח ,ט רבדמב( ,'ה לא הלעא התעו )ל ,בל

  : ן"במר

 תעב היה ןכו ,וניבר השמב חורה אובתש תעב וב הקבדל ,םינפ לא םינפ םשה ועדיש ,תמאה ךרד לעו

 ןתמ םויכ השמ לש ויתואובנ לכש ראב הנהו .שאה ךותמ לוקל אלא םה וגישה אל לבא הרות ןתמ

 :הז ןבהו ,'ה די םהילע התיה םיאיבנה ראשו ,הרות

 :םויסל

 וקבאמ תודוא םיאבה םישרדמב תשגדומ הנש םיעברא גיהנה ותוא לארשי םעל השמ לש ותוריסמ

 םע תבוטלו רבדמה רוד תבוטל השמ לש רותיווב םיקסועה םיינש ןלהל .ץראל הסינכל השמ לש

  :השמ לע דומילה םויסב םתוא דמלל ןתינש םירחא םיבר דוע םנשיו לארשי

 ד טי השרפ הבר רבדמב

 לש ונאצ תוערל אציש העורל לשמ ?ץראל סנכיל שקבמ התא םינפ הזיאב :השמל ה"בקה ול רמא

 המ וישכע סנכנ תא םא :ךלמה ול רמא ,ךלמ לש ןירטלפל סנכיל העורה שקיב .ןאצה תיבשנו ךלמ

 :השמל ה"בקה ול רמא ןאכ ףא ?]רוחאמ ןאצה תא תראשהש[  ןאצה תיבשה התאש תוירבה ורמאי

 רודל ןיא : ורמאי וישכע רחא רוד סינכמ תאו רבדמב םתרבקו אובר םישש תאצוהש אוה ךחבש

 .ןהמע אבתו ןדצב אהת אלא ,אבה םלועל קלח רבדמה
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 :364 דומע םישרדמה רצוא

 תא הלכא אלש תינשו ץראל סנכת אלש תחא יתעבשנ תועובש יתש !השמ ,השמל ה"בקה ל"א

 .לארשי תא הלכאו העובשה לע רובעא כ"ג ץראל סנכתו העובשה לע רובעאש ךנוצר םא ,לארשי

 דבאת אלו וב אצויכ ףלאו השמ דבאי ,וישאר ינשב לבח סופתל ילע אב התא הלילעב ע"שבר ,ל"א

 !לארשימ תחא שפנ

 !קזחתנו קזח קזח


