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ףסוי - רב לטומח  ֶהדַָּׂשּב / 

, טּוִהר תֹונֹוְנגִס  לֶׁש  ֹאל  םִירְָּפרַפּו , םיִָחרְּפ  לֶׁש  תֹומֵׁש 
ֹוז ֶתֶלעֹוּת  ַתרְסְַחו  תִינֹוהְמִּת  תּואיְִקּב 

םָתּוָכּיַׁש תֶא  םִיְדּבַאְמּו  םִיְכלֹוהַה  םיִֻּקְרּיַה  םיִמּוחְַּתּב 
.יְִמַצְעלּו ִירְָׂשּב  ֵירֵאְִׁשל  םִיְלּיַטְּמַה , רַאְִׁשל  תּוחֹונ  - יִא תֶֶמרֹוּג 

תֹוָׂשרְִפנ יַתֹועֹוְרּזְֶׁשּכ  יַתָפְׂש  תֹוְטלֹוּפ  תִיֲזעֹול  ֹוזיֵא 
, םֹודְס יְֵחרִּפ  תיִָאַּנּד  ִםע  ֵקּבַחְתְִהל 

? ִינֹוָמּכ לֵָארְִׂשי  ֶץרְֶאּב  תּוְדַלי  תַטִילְּפ 
ַינֵיְעל ֵדּבַאְתִמּו  ְֵךלֹוהַה  קָֹרּיַה  חַטֶַּׁשּב  ָסנֹוְלִכּכ  ָהעּוקְּת 

ֶׁשרֶּקִמ ןֹוָׁשְלבּו  תֹולּולֲח  תֹועֹוְרִזּב  ֶתֶדרְִפנ  ִינֲא 
םיִפְפֹועְתִמ םִילֲחֹוּזַה , םִירּוְצּיַהֵמ 
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ןְַמּזַה ֵינֹוְמזִּפ  תֶא  םיְִמזְַמזְמּו 
.םָמְׁש תֶא  ַתַעָדל  ָהצֹור  ִיֶּנניֵאֶׁש 

םילימה ןיב 
ןוויכ תלעות , רסחל  ךפוה  הז  עדי  .םירפרפו  םיחרפ  לש  םייעדמה  םהיתומשב  התואיקב  לשב  תינוהמת  השח  רישב  תרבודה 

המל דוגינב  םהל , םיכייש  ונניא  ונאו  קומע , ןפואב  ונל  םיכייש  םניא  םה  םתוכייש : תא  םידבאמו  םיכלוה  םיקוריה  םימוחתהש 
םיקתינו םיכלוה  םיפפורתמו , םיכלוה  ינרדומה  םלועב  .עבטהמ  םידרפנ  םמצע  ואר  אל  םדאה  ינבש  תופוקתב  יאדוול , בורק  היהש ,

.םידדוב לש  םתלחנ  רתונו  עדיה  םלענ  םתיא  דחיו  עבטה , םע  םירשקה 

ןדבוא .הפשה  ןדבואל  איבמ  רשקה  ןדבוא  .ד  " בא שרושה  לש  הלופכ  העפוהב  שגדומש  רבד  ןדבוא , לש  םילגעמ  טטרשמ  רישה 
ןדבוא .התיאו  הילע  רבדל  תלוכיה  תא  םג  ויתובקעבו  הביבסה , םע  ימיטניאה  רשקה  תא  ונדביא  .רשקה  ןדבוא  תא  ףקשמ  הפשה 

הרז הפשכ  תיווחנ  תואיקבה  .דוביאל  םיכלוה  תידדהה –  תוכיישה  ןילמוגה , יסחי  .תורזה  תא  קימעמ  תוהזלו  ריכהל  תלוכיה 
תא קבחל  תושרפנ  היתועורז  .הפשה  תא  םיניבמ  םניאש  התוא  םיבבוסהמ  קוחיר  תשוחתו  תרבודל  תוחונ  - יא תמרוגש  הרזומו ,

". ינומכ לארשי  ץראב  תודלי  תטילפ  םודס / , יחרפ  תיאנד  , " ותיא ההדזמו  וילא , הרושק  השח  איהש  רפרפה 

םינוא תרסח  איהו  היניעל , דבאתמו  ךלוהה  קוריה  הדשב  תרבודה  תבצינ  התע  .הרוצ  תשבולו  תטשופ  תוקבחמה  תועורזה  תשירפ 
.סרהה תוחוכ  ינפמ  ןגהל  לוכי  וניא  ךא  הדערו ,) ליח  דחפ , "ל =  חד  ) םיקיזמ דיחפהל  םנמא  דעונש  לילחד  ומכ  תלעות , תרסחו 

דביאש םלוג  איה  התע  .שרק  היושע  הנושלו  העונת , תלוכי  אלל  תולולחו , תושקונ  התע  ןה  קבחל , וצר  םדוקש  תושורפה  היתועורז 
וניאש יאדו  רובידה  תלוכי  ןדבואש  ירה  תררושמל , רישב  תרבודה  ןיב  תולובג  שוטשטב  ןכתסא  םאו   ) רבדל תלוכיה  תא  וליפא 

םויס תא  .םיפפועמהו  םילחוזה  םירוציהמ  תדרפנ  איה  תרקוחו .) תמגרתמ  תרפוס , תררושמכ , םילימב , הקוסיעש  ימ  רובע  טושפ 
לש םמש  תא  תעדל  הצור  הניאש  וא  ןמזה , ינומזפ  לש  םמש  תא  תעדל  הצור  הניא  תרבודה  לופכ : ןפואב  אורקל  רשפא  רישה 

תונונגס  " לש הפשה  השדחה , תיוושכעה , הפשב  האיקב  תויהל  הצור  הניא  איה  ךכ , וא  ךכ  .ןמזה  ינומזפ  תא  םימזמזמש  םירוציה 
םירוציל עבטה  ןיב  ןילמוגה  יסחי  לש  םקרמה  תא  תמרופש  עבטל , הביבסל , םוקמל , התוכיישל  ףרוע  הנפמש  הפשה  טוהיר ,"

.םמצע         ןיבל  םניב  ףאו  םיישונאה 

תורוקמ
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