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הליפתה :א קלח
 לש והשעמ רקיע הזו ,ובש )תוחילסה ללוכ( םיטויפה ליבשב בתכנ גרבנרינ רוזחמ

 רוביצה יחילש םע רוזחמה לש םירפוסה דחא השע הקְדצ לבא ,ונממ 98%כ ,רוזחמה

 לקה אוהו אוביצ תוינעתבו םידעומב ,תונייוצמה תותבשב תסנכה תיבב וב םישמתשמה

 רוביצה חילש בייח אהי אל ךכו ,תונוש עבק-תוליפת תוביטח םג םליבשב ףיסוהו םהילע

 ןודנ הלא הליפת תוביטחב .ידמ תובר םימעפ רודיסל רוזחממו רוזחמל רודיסמ גלדל

.רוזחמה יטויפ לע ןוידה - ונניינע רקיעל הנפנש ינפל ,הליחת

 יחרזמה יזנכשאה אוה גרבנרינ רוזחמ לש הליפתה חסונ :אובמ

 תוצראבו הימהוב ,הירטסוא ,הינמרג תוצראב וגהנ 1גרבנרינ רוזחמ בתכנ םהבש םימיב

 יברעמה קלחב .םייזנכשא הליפת יגהנמ ינש תע התואב םידוהי ובשי םהבש תויוואלסה

 הנכנ ונאו ,קיתעה זנכשא גהנמ אוה ,"סוניירה גהנמ" גהנ תפרצ לובגל דע הינמרג לש

 גהנ 2רתוי תויחרזמה תוצראבו תיחרזמהו הנוכיתה הינמרגב ."יברעמה גהנמה" ותוא

 םילודג םניא םיגהנמה ינש ןיב םילדבהה 3."יחרזמה גהנמה" ותוא הנכנש הליפתה גהנמ

 יוהיזל םילקו םיקהבומ םינמיס העברא רוכזי םא השעי בוט םהיטרפב יקב וניאש ימו

:הזמ הז םיגהנמה םילדבנ םהבש

 יחרזמה גהנמבו דימתה תשרפל ךומסבו ינפל הרותה תוכרב תורמאנ יברעמה גהנמב )א(

.רחשה תוכרב ינפל ,רתוי םדקומ תורמאנ ןה

 ייל ולדג" אלא וניא םיבוט םימיו תותבשב הרותה רפס תאצוה רדס יברעמה גהנמב )ב(

 ןיא"ב םיליחתמ יחרזמה גהנמבו "וניהלא יי וממור" יקוספ ינשו "וידחי ומש הממורנו יתא

.םיצופנה םירודיסב בותככ םיקוספה ראשב םיכישממו "ךומכ

 הפוסבו "ךל ןתיו"ב תחתופה תבש יאצומל הביטחה ךותב תופסוה שי יחרזמה גהנמב )ג(

.יברעמה גהנמב רסח הז לכו )אל הליגמ( דומלתה ןמ הדגא עטק

.1331 תנשב רמולכ ,א"צ לולאב הביתכה תכאלמ המייתסנ 169ג חתפמבש ןופולוקה יפל 1
.תויוואלסה תוצראה ראשו הימהוב ,הירטסוא 2
.ןילופ גהנמ - רתוי תורחואמ תפוקתבו ,ךיירטסוא גהנמ ,"ןענכ גהנמ" םיתיעל הנוכמ אוה תורפסבו 3
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4.םיארונה םימיב "ונכלמ וניבא" יקוספל רשאב םיקלוח םיגהנמה ינש )ד(

 תליפת תליחת לע רתיו רפוסהש ןוויכ )א( :אצמי גרבנרינ רוזחמב הלא םיאשונב ןייעמה

 םוקמל רשאב רבס המ תעדל ןיא ,"ךזוע תומוצעתב לאה"ב 2א חתפמב ליחתמו תירחש

 ת"ס תאצוה רדס אבומ 5א חתפמב לבקתת שידק רחאל )ב( .המכשהב הרותה תוכרב

 םע םיקוספ ראשו "םימלוע לכ תוכלמ ךתוכלמ" ,"ךומכ ןיא" וב שיו םיבוט םימיו תותבשל

 גרבנרינ רוזחמב )ג( .יחרזמה גהנמכ לכה ,'וכו "יתא ייל ולדג" ופוסב קרו "לארשי עמש"

 חתפמב )ד( .הלוכ "ךל ןתיו" תביטח ןיא םג ןכלו ט"ויו תבש-יאצומ לש הליפתה רדס ןיא

 ונידי אלמ מ"א" ,לשמל ,םהב שיו ה"רל תירחש ףוסב "ונכלמ וניבא" ומשרנ 146ב

 גהנמל דוגינבו יחרזמה גהנמבכ )םיקוספ המכ דועו( "עבש ונימסא אלמ מ"א ,ךיתוכרבמ

 גהנמב :5האבה הדבועה תא וילא ףרצי הז אצמיממ ענכתשמ וניאש ימ )ה( .יברעמה

 לש ףסומב םג אלא הנשה שארב קר אל "ףקות הנתנו" טויפה תא רמול םיגהונ יחרזמה

 ה"רב אלא "ףקות הנתנו" םירמוא ןיא ובש ,יברעמה גהנמל דוגינב תאזו ,םירופיכה םוי

.יחרזמה גהנמבכ "ףקות הנתנו" שי םירופיכה םוי לש ףסומב 58ג חתפמב הנהו .דבלב

 לש הליפתה רדס יפל ללפתה גרבנרינ רוזחמ לש ךרועהש קופקפ לכ אלל חכומ 6ןאכמ

 הינמרג לש יחרזמה קלחב הליהק וזיא ןב היה אוהש יאדו הארנ הז יפלו יחרזמה גהנמה

 רוזחמ רצונ הפיא רתוי תקייודמ הזיחא תדוקנ ונל ןיא םייתניב .הימהוב וא הירטסוא וא

7.גרבנרינ

 רשאכ - שי זנכשא יגהנמב ברעמל חרזמ ןיב םילדבהה תודוא לע תטלחומה העיבקב

 לש הליפתה חסונ :תאז ראבנו םייוסמ םזינורכנא - ד"יה האמה ןמ הליפת רפס לע רבודמ

 ימי םע קר הרומג תועיבקל עיגהו ו"ט-ד"י תואמב ירמגל עובק היה אל יחרזמה גהנמה

 גהנמה תא גציימ גרבנרינ רוזחמש ,יאדו הנוכנ איהש ,העיבקה ןכלו ,ז"טה האמב סופדה

 םינוש תומוקמב רוזחמה סרג דציכ קייודמבו שארמ תעדל ונל תרשפאמ הניא דוע יחרזמה

 .הליפתב

 ררבל לכונ .חסונ יניינע המכ גרבנרינ רוזחמבש עבקה תוליפתב קודבל ןלהל הסננ ןכל

 םיניינע .)ב( ,יחרזמה גהנמל םידחוימה םיניינע )א( :תועפות יגוס ינש ןלהל )הרצקב(

.131 'מע ,הנשה שאר רוזחמב ןייע 4
.42 הרעהב ןלהל םג ןייעו .עבקה תוליפתל אלו םיטויפל תכיישה 5
.טרופמב ןלהל םהב ןודנש םיטויפה רחבמל רשאב תובר תויודעמו 6
-יזנכשאה הליפתה גהנמ יטרפ לע רבד ועדי אל הארנכ גרבנרינ רוזחמ לש םינוש םירקוח וננובאדל 7
.םש רצוויי רוזחמהש רשפא יאש הינמרג ירוזיאב רוזחמה לש ותדלוה םוקמ תא ורתיא ןכלו ,יחרזמה
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 לש אקווד ואלו( ללכב זנכשא גהנמ לש הליפת יחסונ ריהבמ גרבנרינ רוזחמ חסונ םהבש

.רוזחמה תליחת םע ליחתנו .)יחרזמה גהנמה

וכרב דע תמשנ ףוסמ הליפת יחסונ

 שדח שאר תבש ,הליגר תבש לש 8עבקה תוליפת תא רוזחמה איבמ 2-8א םיחתפמב .1

 ,הלא םידעומל םיטויפה תא םלהק ינפל םיאיבמה ,רוביצה יחילשלש ידכ תאזו ,םילגרו

 שי עבקה תוליפתמ המ ולקש ןבומכ 9םירפוסה .תולקב תונימז עבקה תוליפת הנייהת

 רצויה ללכ ךרדב אוה תירחשב ןושארה טויפהש ןוויכו ,רוזחמל םירודיסה ןמ קיתעהל

 הנהו 11.ךליאו תירחש לש "וכרב"מ 10עבקה תוליפת תואבומ ,)וכרבו( חבתשי רחאלש

 ןיאו ."תמשנ" ףוס תארקלש "ךזוע תומוצעתב לאה"ב 2א חתפמב חתופ גרבנרינ רוזחמ

 םוי לש תירחשבו 138ב חתפמב ,הנשה שארל תירחשב םג ירהש ירקמ רבד ןאכ

 )הלא םיחתפמ ינש בתכש רחא רפוס לע רבודמ ילואש יפ לע ףא( 16ג חתפמב םירופיכה

 יטויפ לש תיגיגחה הגצהה ינפל "וכרב" ירחא דע "תומוצעתב לאה"מ הביטחה תאבומ

 .רצויה

 יטויפ תא ויחלוש ינפל רשש ,רוביצה חילש ,רוזחמה בתוכ לש ותליהקבש קיסהל שי ןאכמ

 ורמא םהבש םימיה לכב "ךזוע תומוצעתב לאה"ל הביתה ינפל דרי ,ויתוליפת תאו םויה

 א"ר לש םיגהנמה 'סב :זנכשא יגהנמ יבתוכ ןיב רכזנ אל הארנכ הז גהנמ 12.םיטויפ

 ןכוש ליחתמ ץ"ש" תבשבש רמאנ ,יחרזמה גהנמה יגהנמ לש קהבומה גציימה ,אנריט

 רוביצ חילש םיכשמ ה"ר םויב" ,"םילגר שולשב תומוצעתב לאה ליחתמ ץ"שו" ,"דע

 גרבנרינ רוזחמ ירחא הנש האמל בורק ובתכנ אנריט א"ר יגהנמ 13."בשוי ךלמה ליחתמו

 םינוש םירוזיאבש םג רשפא ךא חתפתהו ךלה יחרזמה גהנמהש תודע ןאכ שיש רשפאו

.ףסומו ,ת"ס תאצוה ,תירחש 8
.םירחא םירוזחמ תביתכב םג 9
.ךודוי לכה וא ץראל ריאמה וא רוא רצוי 10
.רודיסמ הארנה לככ רוביצה יחילש ידי לע ורמאנ תמשנו ,תורימזה ,המכשהה תוליפתו 11
 שרופמב רמאנ אל רבדה ךא ,דעומ ןניאש פ"עא רצוי ןהב שיש תוניוצמה תותבשב םג ךכ וגהנ הרואכל 12
.רוזחמב
."ןילופ גהנמ"ב םויה דע גוהנש המ אוה הלא תועיבק שולשו 13
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14.גרבנרינ רוזחמ תביתכ ימיב רבכ םינוש םיגהנמ ויה הפוריא חרזמ לש

 תבשל תירחשב אוה ןכו 15,"חצנב רובגה" סרוג אוה רוזחמה לש הנושארה הרושב .2

 גהנמה חסונל תפסונ תדחוימ הנוכת ןאכ שיש ןכתייו 16יחרזמה גהנמה לש םירודיס ינשב

.יחרזמה

 םילעפל תופולחה תא םג גרבנרינ רוזחמ עיצמ עבקה תוליפת לש תאז הביטחב .3

:שריפ אלו ךכ בתכ רפוסה .'וכו ללהתת

םמורתתללהתתםירשייפב

ךרבתתךרבתתםיקידצירבדבו

שדקתתםמורתתםידיסחןושלבו

ללהתתשדקתתםישודק ברקבו

 המ זמר ןיאו- םיתיעל )'וכו ללהתת( ישילשה רוטה םוקמבש רמול הצור אוהש יאדו הארנ

 ג"יה האמב רבכ .)'וכו םמורתת( יעיברה רוטב בותכה תא רמול שי - הז "םיתיעל" שוריפ

 רוזחמ רפוסש הארנו 17הנשה שארב )ישילשה אלו( יעיברה רוטה תא ורמא זנכשאבש עודי

.יברעמל יחרזמה גהנמה ןיב שרפה ןיא הז אשונב 18.ךכל ןווכתמ גרבנרינ

 לש וכרד םג ךכ ,עבקה תוליפתמ תצק קר םיאיבמש םירוזחמה ירפוס לש םכרדכ .4

 ףוסבש הכרבל דע גלדמ אוה ןאכו 19,עבק תליפת לש עטק לע גלדמ עתפל אוהש ונרפוס

 זנכשא ירודיס לש י"יכ תורשע תורשעב אוה ןכו "תוחבשותב" ונרפוס סרוג הכרבב .חבתשי

.ירוקמה חסונה אוהו םהיפנע לכל

 ילואו זנכשא י"יכב רתויב רידנ חסונ אוהו "אתחבשותו" רפוסה בתוכ שידקה יצחב .5

.רפוס תועטב ורוקמ

 ,)דועו זל ןמיס ובלכ רפס( גרובנטורמ ם"רהמ םשב אבומש המו יברעמה גהנמב גוהנש המב ןאכ ןודנ אל 14
.גי 'מע תוכוס רוזחמב ךכ לע ןייע
.ליעל והונרכזהש כ"ויו ה"רל ליבקמה עטקב םג אוה ךכ ירהש רפוס תועט ןאכ ןיאו 15
.םימעפ המכ ןלהל הלא י"יכ ריכזנו ,ךיראת אלל 323 ןקיתו י"כו 1393 תנשמ 3/652 יטניסניס י"כ 16
.תורעהב ד"ער 'מע ,טדימשדלוג הירא תרודהמ ,ירטיו רוזחמ ןייע 17
 איבהל היה רתוימ הרואכל ןכלו םיארונ םימיב םירמוא ךכש שרופמב אבומ 16גו 138ב םיחתפמב 18
.םינוש םירפוס לע ןאכ רבודמ הארנכ .הז ןיינע 2א חתפמב

.ןזחה ידי לע - םר לוקב - אלו )דיחיכ ןזחה ללוכ( להקה ידי לע רמאנ אוה הארנכ 19
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הדימעה דע וכרבמ

 רוא רצוי תכרבל ךשמהב ,זנכשא יגהנמ לכב םירמוא ,רצוי לש טויפ םירמוא ובש םויב .6

 תורוא םייח רצואב םלוע רוא" לארשי ץרא ינב לש המודקה םתליפתמ עטק ,ךשוח ארובו

 "לפואמ רוא" ןאכ וחסונש אלא 20,ונרפוס ידי לע םג ןבומכ אבומ אוהו "יהיו רמא לפואמ

 Add. 45962 תיטירבה היירפסה י"כב םג אצמנ הז חסונ 21."לפואמ תורוא" םוקמב

 לש ירוקמ חסונ לש דירש ןאכ ונל שי ילואו יחרזמה גהנמה לש )בושחו( םודק רודיס אוהש

.הז גהנמ

 ריאמה"ב לחה רצויה תכרב לש עבקה תוליפת חסונ אבומ ,ילאמש 'מע ,2א חתפמב .7

 גהנמה רודיסב אוה ןכו 23"תישעש תורואמ לעו" רוזחמה סרוג הז עטק ףוסב 22."ץראל

 לש ירוקמ חסונ לש דירש וא ס"ט ןאכ שי םא רורב אלו )ל"נה( 323 ןקיתו י"כ ,יחרזמה

.יחרזמה גהנמה

 והזו )"םנוק ןוצר" םוקמב( "םהינוק ןוצר" רוזחמה סרוג "ונרוצ ךרבתת" ליחתמה עטקב .8

 24.זנכשא גהנמ לש ירוקמה חסונה

 "ןיחבשמו ןיכרבמו" םילעפה תא םיאיבמ םימודקה זנכשא יגהנמ לש דיה יבתכ בור .9

 דיה יבתכמ אוה גרבנרינ רוזחמ 25.םודקה זנכשא חסונ היה הזש הארנו תיפוס ןונ םע 'וכו

.רבסומ הז ןיינע ןיא ןיידעו תיפוס םמב םילעפה תא ןאכ איבמה רתויב םימודקה

26.זנכשא יגהנמב רידנ יד הז םגו "דחאכ םלוכ ָהׁשּודְק" סרוג גרבנרינ רוזחמ .10

 )'ה דובכ ךורבו שודק שודק( השודקה יקוספ ינש ןיבש רוא רצוי תכרבב עטקה ,עודיכ .11

ללכ ךרדב אוה וחסונ

לודג שערב שדקה תויחו םינפואהו

םירמואו םיחבשמ םתמועל םיפרש תמועל םיאשנתמ

 חסונה םוקמב רמולו תונשל הלוכ זנכשאב םיגהונ ןפוא לש טויפ םירמואש רחאל ךא

.ןימי דומע ,2א חתפמ אוהש ,רוזחמה לש ןושארה דומעה ףוסב 20
.ל"נה כ"ויו ה"רל םיליבקמה םיעטקב םג אוה ןכש ס"ט ןאכ ןיאו 21
.לוח םויב לחש ט"וי ליבשב 22
."תישעש רוא ירואמ לעו" םוקמב 23
 תדובע" רודיסב ןייעו ,םימודק םיסופדב וליפאו זנכשא יחסונבו תודע ראש חסונב ,הזינג יעטקב אוה ךכ 24
."לארשי

.עבקה תוליפת תוביטחמ המכו המכב ןלהל אוה ןכו 25
.תאז הלמ וניבה דציכ עובקל השק ןכלו םידקונמ םניא דיה יבתכ בור 26
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:רוגשה
וכרבי םילאראו ונרי םיפרשו וראפי םיבורכו וררושי תויחהו
בורכו ןפואו היח לכ ינפ
27םירמואו םיחבשמ םתמועל םיפרש תמועל

:רצק אוה תפסותה חסונ ןכלו "ונרי...תויחהו" םילמה תורסח 28גרבנרינ רוזחמב
םיפרש תמועל בורכו ןפואו היח לכ ינפו וכרבי םילאראו

 העפות ונינפל בוש 29.תחא םעפ קר םיכאלמה תוקהלמ תחא לכ תרכזנ הז חסונ יפל
 הפוקתבש דירש ,ןומדקה יחרזמה גהנמה ןמ דירש רמש גרבנרינ רוזחמש רשפאש
.יברעמה גהנמל רתוי ומצע םיאתה הארנכ יחרזמה גהנמהשכ תאזו ,םלענ רתוי תרחואמ

 רוביצה יחילשש םיחינמו 30םירוזחמב דאמ תצמוקמ תבשל רצויה תכרב תביטח .12
 תא קר איבמ רפוסה ןכלו ,רודיס ךותמ "ןודא לא" טויפה ףוס דע "ךודוי לכהו"מ םירמוא
 ריאמה"ל ליבקמב תאזו ,"הלס ךוראפי" דע "םישעמה לכמ תבש רשא לאל" עטקה
 "וישעמ לכמ" אוה "תבש רשא לאל" תקסיפ לש ןושארה טפשמה לש חסונה 31."ץראל
 .323 ןקיתו יחרזמה גהנמה לש רודיסב םג אוה ךכו ,רוגשה "םישעמה לכמ" םוקמב
 32.םייתפרצ םירודיס )השולשו םישימח ךותמ( !םישולשב םג אוה ךכ העתפהה הברמל
 אל עפשומ יחרזמה גהנמהש ןלהל דוע הב שוגפנש העפותל המגוד ןאכ ונל שיש רשפא
33.תפרצ יגהנממ טעמ

 חסונה אוהו )"הלעתה" אלו( "הלעתנ יעיבשה םויב" סרוג ןבומכ גרבנרינ רוזחמ .13
 ןוכנ חסונ ,ולטיב רמולכ ,"ונקית" ח"יה האמבש דע 34זנכשא ינב לכ לש ירוקמהו ןוכנה
35.הז

 רוא ירואמ לעו" םוקמב "תישעש תורואמ לעו" גרבנרינ רוזחמ סרוג עטקה ףוסב .14
 הזב ןודנ אל ךא ,חספ לש ינימשבו יעיבשבו ה"רב תאז הקסיפ רמול םא תוליהקה ןיב תועד יקוליח ויהו 27
.ןאכ

.גרבנרינ רוזחמ רחאל הנש םיששכ בתכנש )ל"נה( 652-/3 יטניסניס יחרזמה גהנמה רודיסב אוה ןכו 28
.תוליפכ שי ץופנה חסונבש דועב 29
.סמרוו רוזחמב םג אוה ךכ 30
 םילגרה ךותבש תבשב וא תוניוצמה תותבשב רמולכ ,רצוי יטויפ םירמוא רשאכש תעדה לע תולעהל ןיא 31
.תותבשל רצויה ףוג יטויפ ףוסב ןלהל םימעפ תורשע הזל זמור רפוסה ירהש ,"ךודוי לכה" ורמא אל

.דחא יברעמ יזנכשא י"כב אוה ןכו 32
.תויוואלסה תוצראלו הינמרג חרזמל רשייה ד"יה האמב תפרצמ ועיגהש םילוג ללגב םג הארנכ 33
.תפרצ גהנמ לש םג רבעבו 34
.םייוצמה םירודיסה ישרפמב ןייע 35
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 ,בושו 36.ליעלמ ונל םיעודיה יחרזמה גהנמה לש םירודיסה ינשב אוה ןכו ,רוגשה "תישעש
.ירוקמהו קיתעה יחרזמה גהנמה לש חסונל דירש ןאכ ילוא
 תרימא ינפל דע םילגרו תבשל עבקה תוליפת תא םאולמב גרבנרינ רוזחמ איבמ 37ןאכמ
.ללהה

 יגהנמ לכ לש ירוקמה חסונה אוהו "ועימשי תוחבשותו" גרבנרינ רוזחמ סרוג ןאכ םג .15
.זנכשא

 רוביחה וו םע "...ןויצ לע שדח רואו" גרבנרינ רוזחמ סרוג תורואמה רצוי תכרב ינפל .16
 תאז העפות ןיאו ,יברעמה גהנמה י"יכ העבראבו יחרזמה גהנמה י"יכ ינש דועב אוה ןכו
.ןיידע תררובמ

 :הבר הבהא תכרבב ,ןלהל תורוש המכ ונל שי ,הרואכל קרו ,הרואכל המוד תינבת .17
 גהנמה י"יכ 4 דועבו גרבנרינ רוזחמב שי "ךב וחטבש וניתובא רובעב ונכלמ וניבא" םוקמב
 ונל שי ןאכש אלא ,"ךב וחטבש וניתובא רובעבו ךמש דובכ רובעב ונכלמ וניבא" 38יחרזמה
 דועבו )הבוצ םרא( בלח רוזחמב ,הזינג יעטק ינשב םג שי הז בחרומ חסונ :אבה אצמימה
 גהנמ לש רתויב קיתעה רוקמהש 39ץנוצ בתכש המ תעדה לע הלוע ןאכ .תודע המכ
 ,ץנזיבמ תויוואלסה תוצראל ועיגהש םידוהי לש םתליפתב אוה תויוואלסה תוצראה
 ידירש קרו ירמגל טעמכ הז גהנמ לע טלתשהו ברעמה ןמ אב ןמז רחאל זנכשא גהנמשו
 דירש איה "ךמש דובכ רובעב" תפסותה אמש הז יפל .ךכ לכ קיתע בלש םיריכזמ םידירש
40.הזכ

 הלמה הרסחו "ונדמלתו ונינוחת םייח יקוח םדמלתו" גרבנרינ רוזחמ סרוג האבה הרושב
 זנכשא לש י"יכ 5ב ,יברעמה זנכשא י"יכ 15ב הרסח תאז הלמ .רוגשה חסונבש "ןכ"
 ךשמב זנכשאב ובבוס םיחסונ ינשש רמול הארנ הז הרקמבו תפרצ י"יכ 11בו יחרזמה
 41.הלא םינש

 חסונב רסח "ונצבק" לבא "ונצראל תויממוק ונכילותו ונצבק" סרוג גרבנרינ רוזחמב .18
.םלענ דציכו הז חסונ עיגה ןינמ רורב אל ןיידעו ,רוגשה

 וב םירמואש םוי ליבשב "םינושארה לע" לש דחוימה חסונה אבומ גרבנרינ רוזחמב .19
.דחא יתפרצ רודיסב אוה ןכו ,323 ןקיתוו 3/652 יטניסניס 36
.ינמי דומע ,3א חתפמ 37
.יברעמה גהנמה לש י"יכ השולשבו 38
39 Ritus p. 72. 73 'מעב םירואיתב רקיעב ןייעו.
.םייברעמ די יבתכ - האממ הלעמל ךותמ השולש - דאמ טעומ רפסמל םג גלזש 40
.תרחא הדע םושב רוקמ ול ןיא - הארנכ - ירהש ,ליבקמה חסונה דלונ דציכ רורב אל 41
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 ןיא יחרזמה זנכשא גהנמ יפל יכ "ביציו תמא" לש יוניש ןאכ ןיאש ןיעל טלוב .תלוז טויפ
42.ינשה קלחה תא אלא םינשמ

 חסונהש דועב "עישומו רזוע לאוג ךלמ" :"וניתובא תרזע"ב סרוג גרבנרינ רוזחמ .20
 רודיסבו 43המודקה הילטיאב דוע אצמנה ,רידנ חסונ והז ."עישומו לאוג ךלמ" אוה רוגשה
  לכ ול ןיאש 45זנכשא רודיסב םגו אמור ינב חסונמ עפשומו הילטיאב בתכנש 44זנכשא
.תרבסומ הניא ןיידע העפותה ןכלו ,דוחיי

 םילואג ,םיבוהא וחבש תאז לע" גרבנרינ רוזחמבש חסונה אוה רותפ אלו הומת ןיינע .21
 זנכשא י"יכ - האמ ךותמ- 20כב אצמנ אוה ."...תורימז םידידי ונתנו ,לאל וממור
 םושב ןיינעל תוסחייתה ןיאו 47.יחרזמה גהנמה י"יכ - 14 ךותמ - הנומשבו 46םירחואמ
 49"תוכרב רוביח רדס"ב אצמנ "לאל וממורו םילואג םיבוהא" חסונה 48.יתיארש םוקמ
 ם"במרה םג .ךכ לכ תרחואמ הפוקתב קר זנכשאב עיפומ חסונהש אוה הומת הז יפלו
 .הפוריאב הז חסונל ם"במרה חסונ ןיב רישי רשק שיש חינהל השקו 50"םילואג" סרוג
 יבתכ בורב יחרזמה זנכשא גהנמב דרשש םודק ימהוב-יניטנזיב חסונ והזש רשפא םאה
 הפיפחה ירוזיאב - תרחואמ הפוקתב יברעמה זנכשא גהנמ לע םג עיפשה אוהו ,דיה
 "םילואג וחבש" שי "הכומכ ימ" ירחא ןלהלש ריכזהל שי ינש דצמ ?םיגהנמה ינש ןיבש
 שיש רשפא םאה רמולכ ,"םילואג"ל "םיבוהא" ןיב נ"ח )בוש( שי םיטעומ זנכשא די יבתכבו
?ןילופ-זנכשאב בושו בוש העיפשהש תרחואמ ס"ט ןאכ

 חסונה .ליעלכו ,"תוחבשות" גרבנרינ רוזחמב שי "תוחבשתו" רוגשה חסונה םוקמב .22
.ןוכנהו ירוקמה חסונה אוה "תוחבשותו" וא "תוחבשות"

 יחרזמה גהנמה י"יכ 14 ךותמ העשתב אוה ןכו "לארשי תרזעב" סרוג גרבנרינ רוזחמב .23
 עבק ל"ירהמש העידיה ךותמ .32% קר םהש 102 ךותמ 33 יברעמה גהנמבו )64%(

.ליעל םייונמה יחרזמה גהנמה לש עבקה תוליפתב םיקהבומה םינמיסל הז חסונ ףרצל היה רשפאו 42
."תוכרב רוביח רדס"ב 43
.)908( 1745 המרפ 44
.318/1 ןקיתו 45
.1501 תנשב םג דועית שיו 1326 ינפל חוטב דועית ןיא 46
.ונלש "םילואג" תא ריכזמ וניאו וניתובא תרזעבש "לאג" תא הנומ ושוריפב חקורה 47
 ןד וניאו דחא י"כב "םילואג" תא אצמ אוה ;85 'מע ,)תורודהמה יתש( "לארשי תדובע" רודיס ,רֶעב 48
.אצמימב

.המודקה הילטיאב היה רמולכ ,24 'מע 49
.מ ידרפסה י"הכ יפל ןואג םרמע בר רדס לש חסונל רושק הארנכ הזו 50
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 "לארשי תרזעל" היה אזיימרוו לש קיתעה גהנמה :אצוי "לארשי תרזעב" רמול אזיימרווב
 ל"ירהמה לוכי היה תאז תאו "לארשי תרזעב" היה הארנכ חסונה יחרזמה גהנמב לבא
 תוליהקב םימייק ויה םיחסונה ינשש תעדה לע לבקתמ 51.יחרזמה גהנמה ןמ דומלל
.םודק ןמזמ

 איבתו" אוה רוגשה חסונה ."לאוג איבתו" סרוג "תובא ללגב" עטקב ,גרבנרינ רוזחמב .24
53.ליגרה "הלואג" קר שי ,םוי לכב עטקה רמאנ םשש 52,הילטיאב םג ."הלואג

תבש לש תירחש תדימע
 רוזחמ )א( :םיניינע לע ריעהל ינש שי ,4א חתפמ ,ט"ויו תבשל תירחשל השודקב .25
 .תפרצ גהנמבו )יחרזמהו יברעמה( זנכשא י"יכ תורשעב אוה ןכו ,"םיכחמכ" סרוג גרבנרינ
 ףוס ךותמ )ב( .םינושאר םיקסופ לש םינוידב הז חסונל רכז ןיא הארנכש אוה אלפ ןכא
 תירחש תשודקבש )4א חתפמב רורב וניאש המ( רוריבב אצוי )ה"רל תירחש( 144ב חתפמ
.'וכו "לדגתת ןוכשת .דעו םלועל ונימיב בורקב" רמול שי

 לארשי ךב וחמשיו" תבש לש תירחשל הדימעב סרוג גרבנרינ רוזחמ םגש וילאמ ןבומ .26
54.ירוקמה חסונה אוהש "ךמש יבהוא

 זנכשא גהנמ לככ ,"תא" ילב "הדובעה בשהו" גרבנרינ רוזחמ םג סרוג הצר תכרבב .27
 ירוקמה חסונה אוהש "הבהאב הרהמ" םש שי ןכו .םיסופדה ימיב ףא אוה ןכו ,קיתעה
."הרהמ" טמשנ ל"ירהמ ימיב קר הארנכו

 תליפתב תרחא הכרב לככ גרבנרינ רוזחמב הבותכ )5א חתפמ( םינהכ תכרב .28
55.הדימעה יקלח ראש לככ דיחיה ידי לע םג הרמאנ איה ןכאש רעשל רשפאו ,הדימעה

.םייחרזמ ןיבו םייברעמ ןיב , זנכשא י"יכ בורב אוה ןכו "ןח" רסח םולש םישב .29
 עבקה תוליפת לש עטק םוש לע הומתל ןיא םנמא ."בר םולש" ןיא גרבנרינ רוזחמב .30
 םיטויפ וניינעש גרבנרינ רוזחמ :ךכ תאז העפות שרפל רשפא ןאכ לבא ,רוזחמב רסחש

.ל"ירהמל םדק גרבנרינ רוזחמ גהנמש רוכזל שיו 51
.אינמור רוזחמב ןכו 52
 חסונ תעפוהל תואמגודה תחא תאזו ,25 הרעה 31 'מע ,םדרטסמא רוזחמ ,רשיילפ לצא ןייע לבא 53
.םדרטסמא רוזחמב יחרזמ-יזנכשא

.ונימיב רוגשה חסונל ה"לשה ידי לע הנּושש הארנו 54
 ,הרורב הנשמבו ,םינהכ תכרב רמוא דיחיש "טושפה גהנמה"ש ג ,אכק ח"וא ע"של א"מרה ירבד ןייעו 55
 דיחיש בתכ ל"ירהמש רמוא םש ע"של םהרבא ןגמ .םינהכה תכרב תא םירמואה דיב תוחמל ןיאש ,םש
.תאז יתאצמ אל .םינהכ תכרב רמוא
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 - רוזחמה 56.הלוכ הנשה לכב החנמ תליפת םושל שמשמ וניא דבלב םיטויפ םע תוליפתו
.תיברע תוליפתב דיחי לש תודימעל שמשמ וניא - דבלב רוביצ חילשל דעוימה

 רוזחמ לש ללהה יקוספל םימוד 5א חתפמ לש ןימי דומע ףוסב םיאבומה ללה יקוספ .31
.הנושמ ראשנ ןיינעה ךא ,הז אשונב םירפוסה ןיב תרוסמ וזיא התייה הארנכו אזיימרוו

בוט םוי לש הדימע
.דיחיל אלו ץ"של בתכנ רוזחמהש חיכומ בוש )4א חתפמב( "ונעידותו" ןורסח .32
 ארקדמ" :רמאנ ט"וי תליפת תוכלה )םיגהנמ( ל"ירהמב 57:"הזה חונמה םוי" חסונה .33
 איה האילפו ,חונמה םוי תא םתלפתב םירמואש ךיירטשוא ינבל דעס ,חונמה םוי י"שר
 זנכשא חרזמב רקיעבש רורב ל"ירהמלש ןאכמ ."תבשה םוי תא רוכז ארקה ןושל ןיחינמש
 ץוחמ דאמ הברה שי "חונמה םוי" עודיכ ."תבשה םוי" ורמא ברעמבו "חונמה םוי" ורמא
 גהנמב ,י"יכב אצמימה יפל םנמא .ורפסב ךכ סרוג םירוטה לעב םגו ,תפרצ-זנכשאל
 םג לבא )"חונמה םוי" םהב שיש רשע םינשל ץוח י"יכ לכב( "תבשה םוי" ורמא יברעמה
 ןיינעהו ,)גרבנרינ רוזחמ םהיניבו( י"יכ השולשב קר "חונמה םוי" ורמא יחרזמה גהנמב
 הרעהה תאצות ילוא אוהו יחרזמה גהנמב םלענו ךלוה "חונמה םוי" .רוריב ןועט ןיידע
58.ל"ירהמ לש תאזה

 ט"וי ליבשב האב "ונתרחב התא" ףוסב תלפכנה "הבהאב" הביתהש הברה לבוקמ .34
 הז ןיאש םיחיכומ )ברעמו חרזמ( זנכשא לש י"יכ לבא ,מ"הוח תבש ליבשב וא תבשב לחש
 ןיא םהבש י"יכ שיו ,דימת ינשה "הבהאב" םהב שיש י"יכ שי :נ"חמ רתוי ןאכ ןיאו ,ןוכנ
 ה"ר לש "ונתרחב התא"ב ,הז ןיינעל החכוהכ ,ןייעו .תחא םעפ אל ףא ינשה "הבהאב"
 תותבש" יוטיבה ,המ םושמ ,יכ רבד ןאכ חיכוהל לוכי וניא גרבנרינ רוזחמ .145ב חתפמב
.תבש םג שי ט"וי לכב וליאכ "ונתרחב התא" תליחתב םש אבומ "החונמל

 חסונל ךייש הז חסונ םא ררבל דוע שיו "תרצעה גח ינימשה םוי" סרוג גרבנרינ רוזחמ .35
.גוהנ היה אל הז חסונ יחרזמה גהנמב אקווד אמש וא יחרזמה

 רוגשהש דועב ,"ךריע םילשורי ןורכזו" אוה חסונה "אוביו הלעי"ב גרבנרינ רוזחמב .36
 העפות לע ללכ עובקל השקו דבלב םירופס י"יכב רסח "ךשדק" ."ךשדק ריע םילשורי" אוה
.תאז

.רוביצ תינעת לכבכ "םולש םיש" םירמוא ובש כ"וי לש החנמל ץוח 56
.רוגשה "הזה תבשה םוי" םוקמב 57
 .)520 'מע ,ג ךרכ ,ס"שר רודיס( ל"שרהמה לש וקספ יפ לע ס"שר לש וקספ ללגב רקיעב הארנכ לבא 58
."הזה תבשה םוי" קר שי ,יחרזמה גהנמה חסונ אוה םחסונש ,ט/ו/ג"ער גארפ ירודיסב
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 אשונ הזו אוביו הלעיב "חונמה םוי" וא תבשה םוי םיריכזמ גרבנרינ רוזחמ יפל .37
.יחרזמה זנכשא גהנמל תדחוימ הניאו הקיתע תקולחמל

 יחרזמה חסונל דחוימ וניאו זנכשאב דאמ ץופנ ,אביו הלעיב ,"םיבוט םייחל" חסונה .38
.אקווד

 "םולשלו החמשל םייחל" שי גרבנרינ רוזחמב .)א( :ןויצל יואר "ונאישהו" עטקב 39
 שי לבא יחרזמ זנכשא חסונ הז ןיא .רוגשה "ןוששלו החמשל םולשלו םייחל" םוקמב
  הצר א"וא" רסח זנכשא יגהנמ ינש לש י"יכ לכב טעמכ .)ב( .םייתפרצ י"יכב תצק ותומכ
59.תבשב ט"וי לחשכ "ונתחונמב

 ישדקמ" אוה הכרבה תמיתח ינפל )רוגשה( רחואמה חסונה :"ונאישהו" ןיינעל דוע .40
 תא יבהוא" אוה יחרזמה גהנמל דחוימה חסונה ."ךמש יבהוא" אוה םודקה חסונה ,"ךמש
.יחרזמה גהנמה לש י"יכ 5 דועבו גרבנרינ רוזחמב אוה ןכו ,"ךמש

הכונח לש םיסנה לע
 :םיארוק ונא גרבנרינ רוזחמ חסונב :)5א חתפמ( הכונח לש "םיסנה לע" לע .41

 םשכ" תפסותה .)ד( ,"ךכ רחאו" )ג(  ,"ךתרותמ םחיכשהל" .)ב( ,"םהילע הדמעשכ".)א(
 םג י"יכב אצמנו יחרזמה גהנמל דחוימ וניא הז לכ ."תאזה תעב...ונמע השע ןכ...תישעש
.יברעמה גהנמב

יחרזמה גהנמב ת"ס תאצוה
:תוכירא רתיב ןודל יואר יחרזמה גהנמב ת"ס תאצוה לע .42

 לשמלש דועב )5א חתפמ(  גרבנרינ רוזחמב טוריפב ת"ס תאצוה תאבומש ןיינעה םצע .1
 תוליפת הברה ירהש ההימתמ העפות הניא זמרב וליפא תרכזנ הניא ת"ס תסנכה רדס
 בשחנ המו איבהל המ רפוסה רחב הדימ-הנק הזיא יפל םיעדוי ונא ןיאו ואבוה עבק
 טילבהל הצר רפוסהש החכוה ךליאו ךומכ ןיא תאבהב ןיאש תרמוא תאז .ויניעב רתוימל
.יחרזמה גהנמבש דחוימה תא אקווד
 ובש ,גרבנרינ רוזחמב אבומש המו חתפתהו ךלה יחרזמה גהנמב ת"ס תאצוה סקט .2
 אוה - הלודגה 'ה ךל ,ןתנש ךורב ,ןויצמ יכ ,עוסנב יהיו - םויה םירמאנה םיקוספ םירסח
 דבלמ ,אצמנ הז בלש .יחרזמה גהנמב רתויב ץופנה אוהו עטקה תודלות לש םייניבה בלש
 אוה ךכו יחרזמה גהנמה לש םירוזחמו םירודיס לש י"יכ רשע השש דועב גרבנרינ רוזחמב

-יזנכשאה סופדב אוה ןכו ט/ו/ג"ער גארפ יסופדב ןיידע רסחו ,יחרזמה גהנמל דחוימ וניא הז ןיינעו 59
.ן"ר )?הילטיא( ןושארה יברעמ
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 גארפ יסופדב הנתשה ךא ,)ג”ער גארפ( ןושארה יחרזמ-יזנכשאה רודיסה סופדב ןיידע
 רחואמ בלש אוה ותללכהו( ”ןתנש ךורב“ קר - םויה רוגשה תמועל - רסח םהבש ט/ו”ער
.)יחרזמה גהנמה לש רתוי
 תבש ,ב”ח ,עורז רוא קחצי ’ר ?יחרזמה גהנמל ”ךומכ ןיא“ לש הביטחה העיגה דציכ .3
 תאז בישחמ אוהש  םשורה שיו ,”ןענכ ץראב ונגהנמו“ :”ךומכ ןיא“ לע רמוא ,במ ןמיס
 גוהנ היהש ינושאר גהנמ ותוא לש דירש ןאכ שיש ןכתיי הז יפלו ,שדח אלו עובק והשמל
 שרפל רשפא ךדיאמ .תיברעמה תיזנכשאה העפשהה םשל העיגהש ינפל ”ןענכ“ תוצראב
 לבקנ םא 60.תוליהקב םירפוס תכסמ לש תרחואמה תולבקתהה ןאכ ונל שי :תרחא תאז
 לש םיטעמ י”יכ לש העפותה תא ריבסהל םג לכונ ,המרג םירפוס תכסמש רבסהה תא
 עודי היהש ןוויכמ :רמול וננוצרו - ולוכ וא ותצקמ ”ךומכ ןיא“ םהל שיש יברעמה גהנמה
 אל ,םירפוס תכסמב שי ךומכ ןיאו ,”ךומכ ןיא“ רמול גהנמה חרזמב שיש זנכשא ברעמב
.יחרזמה חסונה תא םמצע לע לבקל ברעמב וענמנ

תבש לש ףסומ תדימע
 חסונה אוהו תפרצו ןילופ-זנכשא י"יכ לש םבור בורב אוה ךכ "הירבד יבהואה" .43
61.)רפוס תועט ןאכ ןיאו( זנכשא לכב ירוקמה

.דיה יבתכ יבור בורב אוה ךכו )תיפוס ןונ םימעפ עברא( "ןתכלהכ...ןידימת .44
 זנכשא יסופדבו דיה יבתכב ליגרה חסונה הז םג )"ףסומ תאו" אלו( "ףסומ תא"  .45
.םינושארה

.גרבנרינ רוזחמב רפוס תועט הארנכ אוה )רוביחה וו רסוח( "גנוע יארוק" .46

 ןיינע שי )6א חתפמ( חספ לש ףסומב תונברקה יקוספב .בוט םוי לש ףסומ תדימע .47
 עודיכ .םיגהנמהו הכלהה תורפסב אלו 62יחרזמה גהנמה י”יכ ראשב רבח ול יתאצמ אלש
 :חספ לש )ינימשו( יעיבש ףסומב תונברק יקוספ תרימא יטרפ לע םינושאר תקולחמ שי
 רתוול וא םהיכסנו םתחנמו ינפל ”יעיבשה םויבו“ )הכ חכ ’מב( קוספה תא ףיסוהל םאה

 וא קיתע גהנמ לע ךמתסה ןקתמה םא רורב אל םשמ םגו ,זע ןמיס תבש ןינע ,טקלה ילובשב םג ןייע 60
.ותליהקב חסונה תא שדחלו םירפוס תכסמב בותכב בשחתהל לחה
 ,טער-וער גארפ יסופדב ןיידע אוה ןכו ,ג"סר רודיס לש י"יכ ינשבו )תוחפל( דחא הזינג עטקב אוה ןכו 61
.רוגשה חסונה תא םייקל ידכ איבהש תורוקמה יגוסבו לארשי תדובע רודיסב ןייעו

.יברעמה גהנמב וניא םגש רמול ךירצ ןיאו 62



גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
17

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
18

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
19

 יעיבשה םויבו“ :ךכ גרבנרינ רוזחמב רפוסה בתוכ תאז תמועל 63.חספה ימי ראשבכ וילע
 ,”’וכו םתברקהו ,ושעת אל...םכל היהי שדק ארקמ יעיבשה םויבו )ןאכ=( ’אכ ליחתי
 ינפל( ,וירחא אלו ”םתברקהו“ ינפל רמאיי ”יעיבשה םויבו“ קוספהש רמול ותנווכו
.ארקמב םיקוספה רדסל דוגינב אוהו ,)”םהיכסנו םתחנמו“

ח”ר תבש לש ףסומ תדימע
 רוזחמ :םהילע ריעהל יוארש םיניינע השולש שי )7א חתפמ( ח”ר תבש לש ףסומב .48
 יחרזמה זנכשא יגהנמ לש י”יכב ןכו תודע הברהב ץופנה חסונה תא איבמ גרבנרינ
 רסח אוהו ”תומואה לכמ ונב תרחב יעיבשה םויב ךתכאלמ תילכ“ תפרצ גהנמו יברעמהו
.רוגשה חסונב

 גהנמה לש י”יכ הברהב ףסונ )ךתוכלמב וחמשי רחאל( ”ונתחונמב הצר א”וא”ב .49
 לבא ,גרבנרינ רוזחמב אוה ןכו ”תמאב ךדבעל ונבל רהטו...ןתו ךיתוצמב ונשדק“ יחרזמה
.רוגשה חסונב ונניא

 רידנ חסונ והזו ”תלחנה םהל תותבשו“ גרבנרינ רוזחמ סרוג הכרבה ףוס תארקל .50
 גהנמה לש רחא ףנע לש דירש ןאכ שי הארנכו יחרזמה גהנמה י”יכ ינש דועב קר אצמנה
.יחרזמה

לוח לש הדימע
 תוליפת לש םיחתפמב( ןאכ גרבנרינ רוזחמב אבומ וניא לוח םוי לש הדימעה תליפת חסונ
 47א חתפמ ,"ןמוא בהאיו" םירופל הבורקה יטויפ ךותב אלא )רוזחמה תליחתב עבקה
:ןאכ הז חסונב ןודנ .ךליאו

 אוה ןכו "ןישידקמש םשכ" סרוג גרבנרינ רוזחמב ליעל רומאכ :לוח םוי תשודקב .51
.ברעמו חרזמ זנכשא י"יכ תורשעב

 תמועל "לכשהו העיד הניב ךתאמ ונינוחו" גרבנרינ רוזחמב :תעדה ןנוח תכרבב .52
 קרו יברעמה גהנמה י"יכ הברהב דעותמ גרבנרינ רוזחמ חסונ ."הניב העד....וננח" רוגשה
!יחרזמה גהנמה לש י"יכמ קלחב

 אוה ןכו )"לחמ" םוקמב( "לוחמ" גרבנרינ רוזחמב שי :חולסל הברמה ןונח תכרבב .53
.יחרזמה זנכשא חסונל דחוימ הז ןיאו תפרצו זנכשא י"יכ םיעבראמ הלעמלב

.דס ’מע ,ףסומ ה”ד חספה גח ,אנריט א”ר לש םיגהנמה רפסבו צ”ת ח”א ,רוטב ןייע 63
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 תויהל לוכי 64."אנ" רסחו "וניינועב האר" שי גרבנרינ רוזחמב .לארשי לאוג תכרב .54
."אנ" תא הנמ אל אוהו עיפשה רבכ חקורה רודיסש

 ןיב זנכשא י"יכ לש שילשב אוה ןכו "אפרנו וניהלא יי ונאפר" סרוג גרבנרינ רוזחמ .55
 יתשש הארנכו רתויב םיקיתעה י"יכב רבכ תופלחתמ תואסריגה .ברעמב ןיבו חרזמב
 "וניהלא יי" חסונה עיגה ןיינמ רורב אל .ןדסוויה תליחתמ תוליהקב ובבוס תואסריגה
.זנכשאל

 זנכשא גהנמ י"יכ תיצחמכב אוה ךכו ,"וניתונש תא ךרבו" סרוג גרבנרינ רוזחמ .56
 אוה 65ש"ארה ילוא .רסח "תא"ש שיו "תא" םע "ונתנש" םיסרוגש שי י"יכ ראשב .יחרזמה
.הלוכ זנכשאב רבגי "ונתנש" חסונש םרגש

 ןכו "טפשמו הקדצ בהא יי א"ב" עיתפמב וניטפוש הבישה תכרבב סרוג גרבנרינ רוזחמ .57
 י"יכ ראשב .)ו"ט האמ תליחת( 2575 )162( המרפ יברעמה גהנמה י"כב קר דוע אוה
 תפרצ גהנמבש ריכזהל יוארו 66ךובס ןיינעה .רוגשה ספדנכ חסונה )חרזמו ברעמ( זנכשא
 י"כבו גרבנרינ רוזחמב שיש הארנ תאז לכבו ,"טפשמו הקדצ בהוא לאה" קר שי רחואמה
.רפוס תועט ל"נה המרפ

 'א עגרב םינימה לכו הוקת יהת לא םידמושמל" :גרבנרינ רוזחמב םינימה תכרב חסונ .58
 עינכתו רגמתו רבשתו רקעת הרהמ ןודז תוכלמו ותרכי הרהמ ךמע יביוא לכו ודבאי
 חסונ חותינ .רוזנצ תוקיחמ ןיאו ."םידז עינכמו םיביוא רבוש יי א"ב ונימיב הרהמב וניביוא
.הז ןוידל רבעמ גורחי ויטרפל הז

 - "םהירפוס" אוה יופצהש דועב - "םהירפוס תיב" סרוג גרבנרינ רוזחמ .םיקידצה לע .59
 י"יכ רשע דחאב דוע שי "םהירפוס תיב"( ךכ סרוגש יחרזמה זנכשא גהנמ לש י"כ דוע ןיאו
.הומת ראשנ ןיינעה .)תפרצ י"יכ לכב טעמכו ,האמכ ךותמ יברעמה גהנמה

 גהנמה י"יכ לכב טעמכ אוה ןכו "ןוכי הכותל הרהמ דוד אסכו" סרוג גרבנרינ רוזחמ .60
 דאמ הברהב רסח טפשמה לכ עודיכ( יברעמה גהנמה לש י"יכ תיצחמ טעמכבו יחרזמה
.)תודע

 ןכו "התא םינונחתו תוליפת עמוש לא יכ" סרוג גרבנרינ רוזחמ .ונלוק עמש תכרב .61
 שי יחרזמה גהנמה י"יכ העבראב .יחרזמה גהנמה חסונ יפל םירודיס ינש דועב אוה
 זנכשאב םג ."ונינונחתו וניתוליפת" - םירחא העבראב בושו "ונינונחתו וניתליפת" חסונה

.יברעמה גהנמה לש ובור בורבו יחרזמה גהנמה י"יכ תיצחמב תאצמנש 64
.כ ןמיס ,ד ללכ תובושת 65
 טקלה ילובישב ,תוכרב רוביח רדסב ,ם"במרה רודיסב ,ג"ערסב ז י"כב ,ב"ע בי תוכרב ארמגב נ"חב ןייע 66
.חי ןמיס ,הליפת
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 םיחסונה תוליהקב ובבוס זנכשא גהנמ תליחתמש חינהל שיו המוד לוציפ שי תיברעמה
.תובקע םהל שי הזינג יעטקב רבכ יכ זנכשאל ץוחמ םרוקמ הלא חסונ יפוליחו ,םינושה

 ב"הב תוינעתל תוחילסה ףוסב גרבנרינ רוזחמב תקתעומ רוביצ תינעתל "וננע" תליפת
:אצמימה ירהו 18א חתפמב

 "וניתעושל בורק אנ יהת ונמחנל ךדסח אנ יהי" אוה גרבנרינ רוזחמב םיטפשמה רדס .62
 יהי ונתעושל בורק אנ היה" :ךופה אוה רדסה יחרזמהו יברעמה זנכשא י"יכ לכבש דועב
 בורב רסח "ונמחנל ךדסח אנ יהי" טפשמהש רוכזל שי דחא דצמ ."ונמחנל ךדסח אנ
.גרבנרינ רוזחמב רפוס תועט ןאכ שי תאז לכב ילוא ךדיאמו תודעה

:)םירופל הבורקה ךותב( 51א חתפמב לוח לש הדימע ךשמה
 ינפלו "ןוצרב לבקת הבהאב םתליפתו לארשי ישיאו" גרבנרינ רוזחמב שי הצר תכרבב .63
 םיעבראב הרסח "הרהמ" הלמה ."הרהמ" תורושה ןיב הינש די הפיסוה "הבהאב" לעמו
 זנכשא גהנמ לש י"יכ )הרשע ךותמ( העבראבו יברעמה זנכשא גהנמ י"יכ )האמכ ךותמ(
67.יחרזמה

 תורסחו "תע לכבש ךיתובוטו ךיתואלפנ לעו" איה גרבנרינ רוזחמ תסריג .םידומ .64
 שי ובש )יחרזמ ןיבו יברעמ ןיב( דיחיה יזנכשאה דיה בתכ והז ."םירהצו רקבו ברע" םילמה
.רפוס תועט ןאכ שיש יאדו טעמכו ,הז רסח
68.םירופ לש הבורקה ךותב גרבנרינ רוזחמב אבומ םירופ לש "םיסנה לע"

 םיסינ םהל תישעש םשכ" 69:גרבנרינ רוזחמב ףסונ "ץעה לע וינב תאו ותוא" רחאל .65
 אוה ןכו "תאזה תעב םיסינו אלפ וניהלא יי ונמע השע ןכ הזה ןמזבו םהה םימיב תורובגו
70.יחרזמה גהנמה י"יכ השולשבו יברעמה גהנמה י"יכ םינשו םירשעב

 ,"ןח" ןיאו "ונילע םימחרו דסחו הכרבו הבוט" סרוג גרבנרינ רוזחמב .םולש םיש תכרב .66
 .יברעמה גהנמה י"יכ לש 75%ב "ןח" רסח ןכו ,יחרזמה גהנמה לש י"יכ תיצחמב אוה ןכו
.רקחמ תונועט ןיידע - וידעלבו "ןח" םע - םיחסונה ינש תודלות

 גרבנרינו אזיימרוו רוזחמב אצמימה יפל לבא ,ל"ירהמ ירבד לע "לארשי תדובע" ורודיסב רעב ירבדב ןייעו 67
.ל"ירהמ ימיל הברה המודק היעבהש רורב י"יכ הברה דועו

 ליבשב עבקה תוליפת תביטחב )5א חתפמ( ליעל אבוה הכונח לש "םיסנה לע"ש דועב ,51א חתפמ 68
.הכונח תותבש יטויפ רמואה רוביצה חילש

.הכונח לש םיסנה לע ףוסב ףסונש םשכ 69
.י"יכ טועימל ןאכ ךייש גרבנרינ רוזחמ רמולכ 70
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 לש רפוסה ידי לע תואבומה עבקה תוליפת ךותמ תוטלוב חסונ תועפות ליעל ונפסא
 גוהנה לא רתוי ןתוושהלו קמוע רתיב םהמ תצקב ןודל שיש יאדוובו גרבנרינ רוזחמ
 תודלות לע רקחמה ךשמהב ןיינב ינבאכ שמשל הנלכות ןה ךכו תורחא תודעבו תוליהקב
.ללכב יזנכשאה רודיסה
 םע תמייתסמ גרבנרינ רוזחמ לש )רתויב הלודגהו( הנושארה עבקה תוליפת תביטח
 םיאבומ )לאמש דומע ,8א חתפמ( ךליאו ןאכמו ,לבקתת שידק לש אלמה חסונה תאבה
.םיטויפה
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םיטויפה :ב קלח

 שידקה רפוסה - הלודג הכ איה םתומכ .םיטויפה אוה גרבנרינ רוזחמ לש ורקיע ,רומאכ
 - 71ויתורוקממ קיתעהש םיטויפ תואמ עבשמ הלעמל ליבשב תאזו ,םידומע ףלא טעמכ
 רוצינ אל םא רמולכ ,תוצובקל םתוא ןיימנ אל םא ,םדוחיי תאו םתוא ראתל לכונ אלש דע
 הז ךרוצל םג .ל"נה םוצעה רפסמה ןמ רתוי םינטק םירפסמ הארנ םרואלש הדימ-ינק
.ג קלחב דרפנב ןודנ םהבו תוחילסה יטויפ תא ב קלחבש םיטויפה ןמ ונדרפה
 תבשב ליחתמ רפוסה ירהש ,הנשה חול אוהו רורב דחא ינורקע הדימ הנק ונל שי הרואכל
 הנשה" תא רגוס אוהש דע רדסה יפל הנשה יטויפ תא איבמו )8א חתפמב( תישארב
 חולל תודמציהב רמולכ ,תאז ךרדב .146ג חתפמב לחה 72הרות תחמשב ולש "תינטייפה
 הרשפא תאז ךרד :האנ יצולח רבד הזב השע יאדוובו ,ורמאמב ךילמיצ ךלה ,הנשה
 יוכיס לכ ול היה אלש ךילמיצ ימיב םיארוק רוביצל רוזחמה ןכות םע הנושאר תורכיה
 - ונליבשב .גרבנרינ ריעה תיירפסב תע התואב ןומט היה אוה ירהש ומצע רוזחמב ןייעל
.הבר תלחות תאז ךרדב ןיא - דועו דוע רוזחמב ךופהל לוכי ונתיאמ דחא לכש וניכזש
 תא ףושחל איה החוטבו הקודב ךרדו דחא רוע םייושע םניא יאדווב רוזחמה יטויפ תואמ
 הבכש לכל םיכייש םיטויפ יגוסו םיטויפ וליא עובקלו ,רוזחמה לש תוירוטסיהה תובכשה
73.תירוטסיה

גרבנרינ רוזחמ לש תוירוטסיהה תובכשה :אובמ
-םדקה הפוקתה )א( 74:תואבה תובכשה ןיב םויה םיניחבמ םיטויפה תודלות רקחמב
 עבק ינש ןמיסו .טלחומ ןוטלש הב טלוש זורחה ןיא ןיידעש אוה הנמיס רקיעש ,תיסאלק

 תכרעמ לכ הז ןיינמבש רוכזל שיו תודיחי 550-מ הלעמל תויונמ ןלהלד תוחילסהו םיטויפה תוחתפמב 71
 תוכרעמ רבד לש ותימאלו דבלב תחא הדיחיכ תבשחנ )גח לש תירחשל אתשודק וא לט תליפת ןוגכ( םיטויפ
.םיטויפ הברה תוללוכ הלאכ

.תישארב תבש ינפל םידחא םימי ,עודיכ ,לחש 72
 ךרכב "אשיימרוו רוזחמב טויפו הליפת" ורמאמב רשיילפ ארזע ,הבר החלצהבו ,ךלה חותינ לש תאז ךרדב 73
 יטויפל סחיב דאמ םיטעומ םה אזיימרוו רוזחמ יטויפ .הז רוזחמ לש תיילמיסקפה הרודהמל תואובמה
.ןאכ ונלש חותינב םש רשיילפ לש וכרדב ךלנ תאז לכב ךא ,גרבנרינ רוזחמ

 רוזחמבש םיטויפל יטנוולרש המ רמולכ ,גרבנרינ רוזחמב תוגצוימה תופוקתה תא קר ןלהל הנמנ 74
.ללכב יזנכשאה
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 לש תיסאלקה הפוקתה )ב( 75.םיימינונא םה םיטויפהש תאז הפוקת לע רקחמה
 'ר הפוסבו )רילק( ריליק יבריב רזעלא 'רו ,ייני 'ר םידמוע התליחתבש םילודגה םינטייפה
 םטועימו י"א ינב םה םינטייפה לכ טעמכ הלא תונושאר תופוקת יתשב 76.ןהכה סחניפ
 הלודג תואדווב חינהל ונא םילוכי םימעפ המכ ןלהל טרופיש יפכ .םיילבב םה )ןטקה(
 ינושארמ םיברש םשכ ,הילטיא ךרד )תפרצו( זנכשאל ועיגה הלא "םייחרזמ" םיטויפש
 )ג( .הילטיאמ םשל ואב ,תונושארה זנכשא תוליהק ידסיימ ,תיברעמה הינמרג ידוהי
 שולשל ,יזנכשאה טויפה ירקוח ונליבשב ,תקלחתמש ,הפוריא ינטייפ לש הפוקתה
 הפוקתהו תיתפרצ-תיזנכשאה הפוקתה ,תיקלטיאה הפוקתה :"תויפרגואיג" תופוקת
 :הנשמ-תופוקת שולשב ןלהל ןיחבנ ונחנא תיזנכשאה תונטייפה ךותב )ד( ,תידרפסה
 בלשה - ףוסבלו זנכשא ינטייפ לש ינשה בלשה ,םימודקה זנכשא ינטייפ לש הפוקתה
77.רחואמה

גרבנרינ רוזחמב תיסאלק-םדקה הפוקתה

 םג ועיגהש תאזה המודקה הפוקתה ןמ םיטויפל תויסופיט תואמגוד שמח ןלהל איבנ
 לש וטויפ - ןורחאהו תיסאלק-םדקה הפוקתל םודק ףא ןושארה טויפה .גרבנרינ רוזחמל
 ץרא ינטייפ לש תיסאלקה הפוקתה לש הפיס לע ,הפוקתה ףוס ןב אוה - יסוי ןב יסוי
.לארשי

"לדיג םינב תובא ללגב רשא" הכרבה
 זנכשא ירוזחמב המושר )153ג חתפמ( הרות תחמש םויב הרטפהה תרימא רחאל
 רשא םלועה ךלמ וניהלא יי התא ךורב" םילמב החתפ רבעבש תטייופמה הכרבה 78תפרצו
 הרות תכרבכ הדעוי הרוקמבש תיגיגחו תבחרומ הרות תכרב יהוז ."לדיג םינב תובא ללגב
 79.הכרבה תאזו תשרפב הנורחאה השרפל הרותל הלועל רמולכ ,"הרות ןתח"ל הנורחא
 ,טויפה לש תיסאלק-םדקה הפוקתל ףא המודק איה תאז תטייופמ הכרב רקחמה תעדל

.תיסאלק-םדקה הפוקתה ףוס תארקל לעפש יסוי ןב יסוי ןטייפה אוה הזה ללכה ןמ אצויו 75
.רבכ אל הז רוא התאר ודרשש ויטויפ לכ תרודהמש לודגה ןטייפה 76
  רמולכ ,רוזחמה תביתכ ימי םע ונרואית םייתסי ,גרבנרינ רוזחמ לש םיטויפה רואיתב םיקסוע ונאש ןוויכ 77
.ד"יה האמה לש הנושארה תיצחמה םע

.8188א טויפהו הרישה רצוא ןייע תורחא תֹודע לע 78
 לש "םירגאמ" תנכתבו 13 'מע ,היטויפו לארשי ץרא יאלוז 'מ ;471 'מעו דמ-גמ 'מע ,תוכוס רוזחמ ןייע 79
."לדיג םינב" ךרעה יפל לשמל ,תירבע ןושלל הימדקאה
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 ץופנ היהש הליפתה ןמ עטקל המגוד ןאכ ונל שי 80.י"אב דומלתה ימיב הדסונ הארנכו
 םעטמ .תידומלתה תיתכלהה תורפסב רכז ול ןיאש יפ לע ףא תוליהקב )דאמ ץופנ ילוא(
 וב קיזחהל תאז לכב )הפוריאב( וצרש הלאו ותרימאל םינואגה ימיב ודגנתה םג הז
 השענ עטקה הזבו )"תוכלמו םש"( ותליחתבש הכרבה ינמיס תא ונממ וצציק ורישכהלו
 ףוסב ירקיעה ומוקממ ותוא וזיזה ףא תפרצו זנכשאב .ורמואל העינמ ןיאש טויפל הכרבמ
 הכרבה הרוקמב 81.הרטפהה רחאלש תוכרבה רמג רחאל ותוא ומשו הרותה-ןתח תאירק
 ירמגל תינקת הכרב תמיתח םג אלא )ל"נכ( תוכלמו םש םע החיתפ קר אל הללכ
 השמ ידי לע לארשי ומעל הרות ןתנו םיקידצב רחובה י"אב" החסונ היה הפוריאבש
 רצונ ומוקמבו םלענ הז חסונ םג טויפל הכרב תושעל תרכזנה המגמה יפל ."וניבר
 תירוקמה הכרבה תמיתח הרמשנ יברעמה זנכשא גהנמל דוגינב 82.רחא חסונ הפוריאב
 ראשב 84.הכרבה תמיתח תאצמנ 83גרבנרינ רוזחמב םג הנהו .תפרצ גהנמ לש י"יכ תצקב
 ןאכ רמש םאה .יברעמה גהנמבכ אוה חסונהו הנניא הכרבה יחרזמה זנכשא גהנמ י"יכ
 ךכ ןיב .רקחנ אל ןיידע הז ןיינע ?יחרזמה גהנמה לש םודקה חסונה לע גרבנרינ רוזחמ
 לע ןומדקה תפרצ גהנמ עיפשהש תדחוימה העפשהה לע המגוד ןאכ ונל שי ךכ ןיבו
.ךכל תואמגוד דוע ןלהל הארנו ,אקווד יחרזמה יזנכשאה גהנמה

"שדקמ ברח וניאטחב זא" הניקה
 יברעמה גהנמב םג תרמאנ )36ב ,11ב םיחתפמ( ומויבו באב העשת לילב תוניקה ףוסב
 לוכה םימיכסמ 86 ל"דש ימי זאמ 85."שדקמ ברח וניאטחב זא" הניקה יחרזמה גהנמב םגו
-םדקה הפוקתב הרוקמש רמאֹנ םויה לש רקחמה ןושלבו ,דאמ המודק תאז הניקש
 יואר .םאולמב הב םימייוקמ ,ליעל ונינמש ,תאז הפוקת יטויפל םינמיסה לכ יכ תיסאלק
 תוניקה םרוקממ .באב העשת לש תוניקה תכרעמב הניקה לש המוקמ תא טרפל ןאכ

 תאירק רחאלש "אינה רשא" עטקה תא "תובא ללגב רשא" לע ןוידה םע דחיב ללכ ךרדב םיאיבמ םירקוח 80
 הברהבו ןאכ ,רפוסה תעדל יכ קתעומ וניאו זמרנ קר אוה ,58א חתפמ ,גרבנרינ רוזחמב .רתסא תליגמ
.טויפל אלו עבקה תוליפתמ קלחל הז עטק בשחנ ,םירחא םירוזחמ

 ללהא" ,"םיכאלמ וצבקתי" ןוגכ( הרותה ירפס תסנכה ינפל הרות תחמש יטויפמ טויפל השענ אוה ךכו 81
.)153-154ג חתפמב ןייע ,"הרות תחמשב וחמש" ,"יהלא

 תחמשל ספדנ זנכשא רוזחמ לכבו ,ילאמש דומע ,199 חתפמ ,ב ךרכ ,אזיימרוו רוזחמב לשמל ,וילע ןייע 82
.הרות

.גרבנרינ רוזחמל תצק םודק הארנכ אוהש ,21 ןכנימ י"כ ,יחרזמה זנכשא גהנמ לש דחא ףסונ י"כ דועבו 83
."המיתחה ןיעמ" איהש הינפל תחא הרוש םע 84
.הניקה לש ירוקמ קלח הז ןיא ךא "ןויצב היכב  הנא דע" הפורטסה תא הל םימידקמ 85
.ל"דש לש ובתכמ לע 2104 א ,טויפהו הרישה רצוא ןייע 86
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 ןונח תכרב ךותב תורמאנה ,רוביצה תוינעת לכבכ ,תינעתל תוחילס ןה באב העשתל
 הנוב תכרבב תורמאנה תוניקל ושענ ןה ךכ רחא 87.תירחשב ץ"שה תרזחב חולסל הברמה
 לילב ורמאנ ,הז קיתע גהנמ יפל ,תאז תמועל .תירחשב ץ"שה תרזח ךותב הז םג ,םילשורי
 ינב גהנמב ,ראשה ןיב ,אוה ןכו ,םירומזמ המכ קר ,הליגמה תאירק רחאל ,באב העשת
 88,הלילב התרימא רוקמ "וניאטחב זא" דאמ המודקה הניקהש רשפא יא הז יפל .אמור
 89.ץ"שה תרזח ךותב תורמאנה תוניקה ןיב ,תירחשב תרמאנ איה אמור ינב גהנמב ןכאו
 ולטנ םהו )םירומזמ ורמא אלו( הלילב תוניק תצק רמול םמצעמ זנכשא ינב ושדיח הארנכ
 רמולכ ,םהלש שדחה רדסל הוריבעהו תירחש רדסמ "וניאטחב זא" הקיתעה הניקה תא
 תאז הניק אקווד - תירחש לש תוניק תורשע ךותמ - ורחב עודמ .הלילה תוניק ךותב
 יבכוכב קוסיעהש רשפא ךא ,תאז הלאש לע החוטב הבושת הארנכ ןיא ?הלילב רמאיתש
 .הלילל םיאתמ הז אשונש רובסל םהל םרג ,תאז הניקב אשונה רקיע ןהש ,תולזמה ב"י
 םימיב לחה תוניק תרימא תודלותב קרפ הפי תאז תיסאלק-םדק הניק תפקשמ ךכ
 רוזחמב המוקמ שדחתנ ףוסבלש דעו הילטיא תוליהקב התטילק ךרד ,חרזמב םימודק
.יזנכשאה

םוגרת יטויפ
 ימיב )תורטפהה( םיאיבנה יקרפ תצקו הרותה ןמ גחה תוישרפ תא אורקל זנכשאב וגהנ
 רחא קוספ םהלש ימראה םוגרתה םע תועובש לש ןושאר בוט םויו חספ לש יעיבש
 האירק לכ תימראל םגרתל )דומלתהו הנשמה ימימ( קיתעה גהנמה ןמ דירש והז 90.קוספ
 ,הז יללכ םוגרת גהנמ לטבתהש רחאל ,הארנכו ,הלוכ הנשה לכ ךשמב רוביצב הרותב
 לש ןושאר ט"ויב( תורבידה תרשעו )חספ לש יעיבשב( םיה תריש תאירקש תוליהקה ורבס
 .הלא תובושח תוישרפ לש האירקה תויגיגחל הפיסומ תימראל םוגרת םע )תועובש
 םוגרתב קפתסה אלו הריש יעטק הנב םוגרתה םגש אצמי םוגרתה יעטקב הפי ןייעמה
 םוגרתה ליחתמ ןימי דומעב .114א חתפמב המגודל ןייענ .הרותה יקוספ לש ילולימ
 אבומ הז קוספ םוגרת .חספ לש יעיבשל הרותה תאירק תליחת אוהש ,זי גי תומשל
 םילמב שדח עטק ליחתמ תעכ ."םירצמל ןובותיו" םילמב ילאמשה דומעה דע הבחרהב

.ךליאו ז 'מע ,"תוניקה רדס" ןייע 87
 תימינונאהו הרידנה הניקה האב ןינמ לואשל רשפא םג ךכ .הלילב תוניק ללכ ורמאנ אל ,רומאכ ,ירהש 88

.10ב חתפמב גרבנרינ רוזחמל באב העשת לילל "ונל אנ יוא"
.א"ע 159 ףד ,ו"מר וניצנוש ,אמור ינב רוזחמ ןוגכ 89
 ג"י לע שוריפ ,רצלמש ח"מ :ךכ לע ןייע ,הילטיאמ תפרצ-זנכשאל עיגה ,םירחא םיגהנמכ ,הז גהנמ 90
.ךליאו 167 'מע ,ח"לשת קרוי וינ ,א תורוקמו םירקחמ ,םיונעה ןמ םהרבא ןב ןימינב 'רל םיימרא םיטויפ
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 ,דיחא בצקמב - ללכב תיסלק םדקה הפוקתה יטויפכ - יונבה טויפ והזו "השמ ליזיא"
92:ןוגכ 91,"רוט-ודב תובית הנומש עבק ךרד קיזחמה" עבורמה בצקמה אוה ןאכו

אמי לע םוקו / השמ לזיא
ימדוק  ןמ עז / אמיל רומאו

 ינב / היוגב ורבעו" תוביתה דע ,ינמי דומע 115א חתפמ דע ולוכ טויפה אב הז בצקמבו
93."לארשי

 דומע 153א חתפמב .תועובשה גח לש ןושאר םויל תורבידה תרשעל םוגרתל תעכ רובענ
 םיטויפ המכ ןיבמ ןושארה אוהש "יניסל אימש יי ןיכרא" קיתעה טויפה אבומ ילאמש
 תוליהקב( ינפל ותוא ורמא גרבנרינ רוזחמ יפל .תורבידה תרשע תאירקל םימודק םיימרא
 אוה ינשה םודקה טויפה 94."השמ דריו" קוספה תא ארק הרותב ארוקהש )ירחא תורחא
 קיסמ 97רשיילפ לבא 96תומודק תופוקתב רמאנ אוהש תודע ןיא םנמא 95."אדקר אערא"
 כ 'מש( "יכנא" קוספה ינפל רמאנ אוה ."דאמ םימודקה םיטויפה ןמ" אוהש ונושל יפ לע
 טויפה ."דאמ םודק הארנו" רשיילפ קיסמ 98"אמלע תניקתא אנא" ישילשה טויפה לע .)ב
  זרוחמ טויפה ."אמורמ ןיתש ןימא"ב חתופו ינשה רבידל היצרטסוליא אוה יעיברה
 תרתוכ  99.תיסאלק-םדקה הפוקתל רחואמ אוה הארנכו ,ב"אב תונמוסמ ויתוזרחמו
 תליחת הרוקמב .תרחואמ תאז תרתוכו "הירזעו לאשימ היננח" 100איה ישימחה טויפה
 םימימ דמל תזורחמ ףוסב עוטק ינשה רבידל הז םודק טויפ 101."ועורכ ותיא" איה טויפה

.69 'מע ,בולוקוס-םולהי ןייע 91
.הז םוגרת-טויפ לש תונושארה םילמה 92
.82-86 'מע ,בולוקוס-םלהי ןייע *תירבעל ומוגרת לעו הז יסאלק-םדק טויפ לש חסונה תודלות לע 93
 יטויפ לכש ריכזנו ,397 'מע תועובש רוזחמ ,110 'מע ףולקוס-םולהי הז טויפ לע ןייע .הכ טי 'מש 94
 תיתרוקיב הרודהמב )גרבנרינ  רוזחמב םניאש( םוגרת יטויפ ראש ןיב ודבוע ,גרבנרינ רוזחמב שיש םוגרתה
.385 'מעב לחה תועובש רוזחמב )שוריפו תירבעל םוגרת םע(

.407 'מע תועובש רוזחמ 95
.ופרוקו ןווי ירוזחמ ךמס לע והואיבה ףולוקוס-םולהי 96
.דל 'מע ,אשיימרוו רוזחמ 97
.414 'מע תועובש רוזחמ ,"יכנא" קוספל אוה םג 98
 ןב לע תירצונה הנומאה דגנכ רורב געל אוהו "רב היל תיא ןירמא ךיא איטש" רמאנ םמ תואה תזורחמב 99
.םיהלאה

.תיזנכשאה תרוסמה לש דיה יבתכ לכב 100
.422 'מע תועובש רוזחמ ,120 'מע ףולוקוס-םולהי 101
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 איה )"ךרדשו ךשימ"( םמ תואב לחה 102גרבנרינ רוזחמב אבומש המ .דאמ םימודק
 טויפה .תיסאלק-םדקה הפוקתל ךייש וניאו 103,עוטקה ירוקמה טויפל תיזנכשא המלשה
 הז טויפ 104."השמ רמא" אוה )לאמש דצ 157א חתפמ( ישילשה רבידה ינפל אבש ,ישישה
 רודיס םושב םשרנ אל לבא 105יחרזמה זנכשא גהנמב םג עודי היהו תפרצב הארנכ ורוקמ
 טויפה .םודק וניא יאדוובו זרוחמו לוקש טויפ והז .יברעמה זנכשא גהנמ לש רוזחמ וא
 דבלמש ןויכו ,זרוחמו לוקש אוה םג "אעיקרו אקרא" אוה - יעיברה רבידה ינפל - יעיבשה
 רשפא ,הילטיאב םג שמיש ,תפרצ גהנמבו יברעמהו יחרזמה זנכשא יגהנמב גהנש
 רמא" טויפה אוה גרבנרינ רוזחמב ינימשה ימראה טויפה .יקלטיא ןטייפ לצא ורוקמש
 תפומל המגודכ םירקוחה יניעב בשחנ הז טויפ 106.ישימחה רבידל "םהרבאל קחצי
 "היליחב רבגתיא" אוה יעישתה  ימראה טויפה .תימראה ןושלב תיסאלק-םדקה תונטייפל
 .המודקה תימראה תונטייפה לש בוציעה יכרד תא הפי ףקשמ אוה םגו 107ישישה רבידל
 טויפ אוהש יעיבשה רבידל "אתתיאד ןאמ יוו" אוה גרבנרינ רוזחמב ירישעה ימראה טויפה
 108גרבנרינ רוזחמב םוגרתה יטויפ ןיב ןורחאהו ,רשע-דחאה טויפה .םודק אלו זרוחמ
 זנכשא ירוזחמב טויפה םש והז ."הירצי ףיקת ףסוי" אוה יעיבשה רבידל אוה םג דעוימה
 ימראה ןטייפהו שרדמה יפל - ןהש "אילט דח יל תיא" םילמב טויפה ליחתה ורוקמב לבא
 109לוקש וניאו זרוחמ וניא טויפה .ףסוי תודוא לע היתורבחל רפיטופ תשא ירבדמ -
.תיסאלק-םדקה הפוקתה ןמו םודק אוהו הזינגב דעותמו
 םיטויפה :גרבנרינ רוזחמב םידעומל םיימראה םוגרתה יטויפ לע ונאצמש המ תא םכסנ
 לאשימ היננח ,אמלע תניקתא אנא ,הדקר אערא ,אימש יי ןיכרא :םה םייסאלק-םדקה
 העבש ה"ס - הירצי ףיקת ףסוי ,היליחב רבגתיא ,קחצי רמא ,)ןושארה וקלחב( הירזעו
 ,הילטיא( הפוריאב ורבחתנ ,םלוכ ילוא וא ,םקלחבש "םירחואמ"ה םיטויפהו .םיטויפ
 יוו ,אעיקרו אקרא ,השמ רמא ,ךרדש ךשימ ,אמורמ ןיתיש ןימא :םה ,)זנכשא וא תפרצ
 וילאמ ןבומה תא תומיגדמ קר אל הלא תודבוע .םיטויפ השימח ה"ס - אתתיאד ןאמ )יוא(

.םייאפוריא די יבתכ ראשבו 102
.28 'מע ,ןלהל טרופיש יפכ 103
.448 'מע תועובש רוזחמ 104
.יחרזמה זנכשא גהנמל רשייה יתפרצ טויפ רבעמ לש המגוד בוש הארנכ ונינפל .גרבנרינ רוזחמב ןוגכ 105
.467 'מע תועובש רוזחמ ,125 'מע ףולוקוס-םולהי 106
.471 'מע ,תועובש רוזחמ ,130 'מע ףולוקוס-םולהי 107
.483 'מע תועובש רוזחמ ,136 'מע ףולוקוס-םולהי 108
.רתויב םימודקה םיטויפה ןמ םיברבכ ב"א ןמיס וב שי 109
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 ןיב ובברעו( םיטויפה תודלות לש תולאשב םינינועמ ויה אל יזנכשאה רוזחמה יכרועש
 ורביחש העשב ,םירחואמה םינטייפהש תוחיכומ ןה רקיעב לבא ,)תונוש תופוקת יטויפ
 םימודקה םינבמב ברעתהל תוכז םהל ןיאש םתעד לע ולעה אל ,םישדחה םהיטויפ תא
 תא םילשהש 110ץ"ש קחצי ר"ב ריאמ 'ר לש והשעמ אוה רתויב יסופיט .רוזחמה לש
 לע וינפל םינש תואמ י"אב רבחתנש )"ועורכ ותיא"( "הירזעו לאשימ היננח" עוטקה טויפה
."ךרדש ךשימ" שדחה ורוביח ידי

תורהזא
 תורהזאה יטויפ גרבנרינ רוזחמב םג םיאבומ ,זנכשא יגהנמ יפל םידעומה ירוזחמ לכבכ
 הלא םיטויפש תונקסמה תא הלעה רבכ רקחמה 111.תועובשה גח ימי לש ףסומ תוליפתב
 םיטויפה רוקמ םא םירקוחה ןיב תקולחמ שי םנמאו ,םייסאלק םדק ,דאמ םימודק םה
 ,תישאר תרהזא ,תואמ שש זא ,תלחנה התא :השולש םה םיטויפה ךס 112.לבבב וא י"אב
 דוחיי םושו שודיח םוש גרבנרינ רוזחמב ןיא .יחרזמהו יברעמה זנכשא יגהנמ לכב אוה ןכו
113.זנכשא ירוזחמ לכב שי ,גרבנרינ רוזחמב שיש המ - הז גוסל רשאב

אתעיקתה :יסוי ןב יסוי יטויפמ
 ןאכ ןודנ ןכלו תיסאלק-םדקה הפוקתל ןיידע ךייש יסוי ןב יסוי ןטייפהש רקחמב לבוקמ
 .)345-349ב םיחתפמ( "יהלא הללהא" םילמב תחתופה ה"ר לש ףסומל ולש אתעיקתב
 תא הליחתב עיצהל ונילע ,גרבנרינ רוזחמ ןאכ ררועמש דחוימה ןיינעה תא ןיבנש ידכ
114.אתעיקתה לש הנבמה תודוסי

 תורפושו תונורכז תויכלמ יקוספ םה ה"ר לש ףסומב תופסות לש הנושארה הבכשה .1
 .םיקוספה תורדס שולשמ תחא לכ ףוסבש תוכרבה םע )ה"ר הנשמב טרופמה יפ לע(
 אולה - עבק תוליפתל וכפהש - "םיטויפ" דומלתה ימיב ופסונ הלא תורדס שולש ינפל .2
 "םלוע השעמ רכוז התא" ,םתכרבו תויכלמ יקוספ ינפל "הווקנ ןכ לע"ו "חבשל ונילע" םה

.סוניירה תודג לע אזיימרווב א"יה האמה ןב 110
.ינש םויל 180א חתפמ ,ןושאר םויל 162-166א םיחתפמ 111
.טל-ול ,די-אי 'מע תועובש רוזחמל אובמב ןייע םיטויפב םינוש םיטרפ לעו הז לכ לע 112
 "תובחרה" םה םרוקממ תורהזאה יטויפ רקחמה תונקסמ יפלש ףיסוהל יואר הז גוסב םיניינעתמל 113
 לש תוכרבה עבש לכ תא הטייפש "אתעבש" תכרעמב קלח ויה םהו ףסומה תדימע לש תיעיברה הכרבב
 ןבומכ .ןלהלכ ,)תרצע ינימש( םשגהו )חספ( לטה תוכרעמ לע ונל עודיש המ ןיעמ ,תועובשב ףסומה תדימע
.זנכשא יגהנמ ירוזחמב רכז םוש הזמ ןיאש

.ךליאו דמ 'מע ,ה"ר רוזחמל אובמב ךכ לע ןייע 114
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 תכרעמה לכ .םתכרבו תורפוש יקוספ ינפל "תילגנ התא"ו ,םתכרבו תונורכז יקוספ ינפל
 אוה םא )ה"ר ימי ינשב( דיחיה ידי לע תרמאנה איהו ,"בר יבד אתעיקת" הנוכמ תאזה
 לע תורתוומש תוליהקב רוביצה חילש ידי לעו תודיחיב ה"רב ףסומה תליפת תא ללפתמ
.םיטויפ תרימא
 הבוח איה תאזה תכרעמה לכש ורבס אל לארשי ץראב יסאלק-םדקה טויפה תפוקתב .3
 דחפא" ,תויכלמל "יהלא הללהא" ,הלא תורדסל םיטויפ השולש רביח יסוי ןב יסוי .הרומג
 אוהו ל"נה תורדסה שולש םוקמב ואב הלאו "תורפושל "הרזעל הסונא" תונורכזל "ישעמב
 רכזוהש המ לכ לע רתוול היה רשפא התעמו שרדנכ םיקוספ ולש םישדחה םיטויפב בליש
115.ל"נה 1-2 םיפיעסב ליעל

 לש תירוקמה ותנווכל דוגינבש ןוויכו ,הבוחכ יסוי ןב יסוי יטויפ תא םג ולביק הפוריאב .4
 לש בצמ רצונ ,תיתרקויה "בר יבד אתעיקת"ה לע רתוול וצר אל ,לארשי ץרא ינבו ןטייפה
 תא וחתפ 116יברעמה זנכשא גהנמב .)א( .םיאבה תונורתפה תא הל ואצמש תוליפכ
 יסוי ןב יסוי לש וטויפב דימ וכישמה )"דובכב ךולמת" דע( "ךל הווקנ ןכ לע" עטקב תויכלמ
 םיקוספה ןמ םינוש םקלחב םהש םיאיבנו ,םיבותכ ,הרות יקוספ ללוכ רשא "הללהא"
 תא ץ"שה תרזח תעשב יברעמה זנכשאב ורמא אל .התמיתחבו הכרבב ומייסו ,םירוגשה
 םיקוספה לע רתוול ןפוא םושב וצר אל תפרצ גהנמב )ב( .ללכב םיקיתעה םיקוספה
 ,םיקוספ לש תורדס יתש דיגהל ןוכנל ובשח אלש ןויכו ,בר יבד אתעיקתה לש םיקיתעה
 תא הז טויפמ וטימשה 117"הללהא" יסוי ןב יסוי לש וטויפב וחתפ :תאז ךרדב וכלה
 "ךל הווקנ ןכ לע" ורמא :רמולכ ,האולמב בר יבד אתעיקתה תא ורמא תעכו ,םיקוספה
 תובקעב ןאכ ךלה יחרזמה זנכשא גהנמ .תואיכ ,הכרבה ףוסבלו םירוגשה םיקוספה םע
 .ךכ לע םידיעמ ןיידע םיארונ םימיל רוזחמה לש ןילופ גהנמ יסופד םויכ םגו תפרצ גהנמ
 גהנמ לע ליעל רמאנל םאתהב ,אצמנ )165ב חתפמ( גרבנרינ רוזחמב תעכ ןייענ םא )ג(
 הווקנ ןכ לע"ב םיכיכשממו "הללהא" יסוי וב יסוי לש וטויפב םיליחתמש ,יחרזמה זנכשא
 יסוי ןב יסוי לש וטויפב לבא ,הפוצמכ לכה ,הכרבב םימייסמו םירוגשה םיקוספה םע "ךל
 )166ב חתפמב( ונל שי ךכו םהב רחב ןטייפהש םיקוספה לכ ,הפוצמכ אלש ,םיאבומ
 לש וא( יחרזמה גהנמה לש קיתע חסונ לש דירש ןאכ ונל שי םאה .!םיקוספ תורדס יתש

.ןהב עגנ אל ןטייפהש תוכרבה שולש טעמל 115
.52 חתפמ ,ב ךרכ ,)ימואלה םירפסה תיב רתאב( אזיימרוו רוזחמב ,לשמל ,ןייע 116
.תורפושו תונורכז יטויפב ןבומכ ךכ ושע המאתהבו 117
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118.רקחנ אל ןיידע הז ןיינע ?)תפרצ גהנמ

 גהנמל תדחוימ הניא םידעומה רוזחמ ךותב תיסאלק-םדקה הפוקתה יטויפ לש בולישה
 קדקודמ ןויעש וניאר תאז לכבו גרבנרינ רוזחמב שודיח םושמ םג הב ןיא ןכלו יזנכשאה
  יגהנמ תודלותב םישדח םיניינע המכו המכ ונדמלל לוכי גרבנרינ רוזחמב הלא םיטויפב
.זנכשא

גרבנרינ רוזחמב לארשי ץראבש תיסאלקה הפוקתה

 גוסב ןודל ונילע ,תיסאלקה הפוקתה ןמ םמשב םיעודיה םינטייפה יטויפ תא טרפנש ינפל
 יגהנמב ךא 119תיסאלק-םדקה הפוקתב ורוקמש הלגתנ םנמאש ,םיבירעמ יטויפה
 רוזחמו ,ללכב יזנכשאה רוזחמה 120.יסאלקה אלמה ובוציעב קר אצמנ אוה הפוריא
 121:םה הלאו חרזמה ןמ ואבש םימודק בירעמ יטויפ ינש לע אלא ורמש אל ,טרפב גרבנרינ
 גרבנרינ רוזחמב 122."הצח לא ותוא םירומיש ליל" )76א חתפמ( חספ לש ןושאר הליל .1
 תירוקמה תכרעמב ויה אל םינוש םיקלחש רשפא ךא המלש תכרעמכ ותוא םיאצומ ונא
 זנכשאב הרבוח "םימלוע תונש הרכזא" תפסותהש רורב  123.הפוריאב ופסונ אלא חרזמב
 לע ןוידב )68 'מע( ןלהל הילעו וילע ןייע ,ץ"ש )י"במר רוציקב ןלהל( קחצי רב ריאמ 'ר י"ע
.הז ןטייפ לש ויטויפ ללכ
 ונאש המ יפ לע 124."םינובנ ינומא" )137ב חתפמ( הנשה שאר לש ןושאר הליל .2
 ןכותה םג אוה גרבנרינ רוזחמב ונינפל קתענהש הארנ )הזינגה עטקבו( י"יכב םיאצומ
.תורחואמ תופסות הב ןיאשו תכרעמה לש ירוקמה
 ךכו םיימינונא םהש אוה חרזמה ןמ םימודקה םיבירעמה לש םיקהבומה םינמיסה דחא

."תובא ללגב רשא" טויפב תמתוחה הכרבה יבגל )24 'מע( ליעל ןייעו 118
.243 'מעו 92 'מע ,שדוקה תריש ,רשיילפ לצא ךכ לע ןייע 119
 יטויפ לכ לעו 243 'מע ,שדקה תריש ,רשיילפ האר תיסאלקה םתנוכתמב םיבירעמה יטויפ לע 120
 תרודהמ ,רוזחמה יכרכ תעבראב ןייע תפרצו זנכשא יגהנמ יפל םיגחה ילילב ורמאנש םיבירעמה
 רמאנה לע ןאכ רוזחנ אל .)תפרצ-זנכשאב םיבירעמ ורמאנ אל רופיכ-םוי ילילב קר( לקנרפ-טדימשדלוג
.םש

 תעבראב ךכ לע ןייע ,ה"רלו םילגרל םיבירעמ תוכרעמ םמצעב בותכל דאמ זנכשא ינטייפ וברה ךדיאמ 121
.גרבנרינ רוזחמבש םייזנכשאה םיבירעמה לכ לע םוכיס 334 הרעה ןלהל ןייעו ,ל"נה רוזחמה יכרכ

.9 'מע חספ רוזחמ ןייע ,הזינג יעטקב אצמנ טויפה 122
.בכ 'מע ,חספ רוזחמב ךכ לע ןייע 123
.חרזמב הרוקמש הזב חכומו הזינגב התלגתנ תאז תכרעמ םג .5 'מע ה"ר רוזחמ 124
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 יתש 126:םימודק םיבירעמ דוע ריכזמ 125ץנוצ ,ןכ לע רתי .ל"נה תוכרעמה יתשב אוה
.תוימינונא ןלוכו ,יתפרצה רוזחמב תחאו ,אידנק רוזחמב תחא ,אמור ינב רוזחמב תוכרעמ

.ייני
 המכ םיעדוי ונא ןיא 127.ייני 'ר לודגה ןטייפה אוה י"אב תיסאלקה הפוקתה ינטייפ ןושאר
 אתשודקה תא וריכה הילטיאבש םויה עודי לבא ,הילטיאל י"אמ ועיגה םיברה ויטויפמ
 העיגה ,איה קר ייני לש תוברה ויתואתשודק ןיבמו ,איהו 128"םיתמחר ירטפ ינוא" ולש
 אל - םידיחי םיטויפ המכ דוע שי 129.לודגה תבשב םש תרמאנו יברעמה זנכשא גהנמל
 וליליה" הניקה )א( .יזנכשאה רוזחמב םירזופמה ייני לש - המלש היציזופמוק
 רשיילפ ידי לע הלגתנ הניקה לש הרבחמ םש 130.)36ב חתפמ גרבנרינ רוזחמ( "הה
 חתפמ גרבנרינ רוזחמ( כ"וי לש החנמל "תוברעב ובוכר יכ" קוליסה )ב( .הזינג עטקב
 ,גרבנרינ רוזחמ( כ"וי לש ףסומב "ךתמיא רשא" טויפה תא הזל ףרצל שי ילוא )ג( 131.)87ג
 לש םרבחמ םש תא ועדי אל תפרצ-זנכשאב םגו הילטיאב םגש דאמ הארנ .)55ג חתפמ
.הלא םיטויפ
 יחרזמה זנכשא גהנמל העיגה אל תאז םימודק דוה תפופא אתשודק אלפה הברמל
 תוכה ךדעצב םיהלא" יתפרצה םלע בוט ףסוי 'ר לש אתשודקה םש שי המוקמבו
 הרקמה הז יכ אלפ והז .לודגה תבשב תפרצ גהנמב הגוהנ התיהש )71א חתפמ( "סורתפ
 תבש לש אתשודקל רשאב ברעמל חרזמ ןיב גהנמ יקוליח שי הבש הלוכ הנשה לכב דיחיה
 המודק הפוקתב הרבע ייני לש אתשודקה :רורב אוה ךילהתה םצע .ט"וי וא )תנייוצמ(
 םש ולבקתנש םשכ םש הלבקתנו תיברעמה זנכשאל העיגהו הילטיאמ םיפלאה תא דאמ
 ךא תפרצל םג העיגה איהש תעדה לע לבקתמ .)ןלהל ןהילע ןייע( תוירילקה תואתשודקה
 תואתשודק תבוטל 132חרזמה ןמ גח תואתשודק דוע וחדנ תפרצב ןכאו םש הלבקתנ אל

125 LG p.73 
.זנכשאל ועיגה אלש 126
.ה"משת םילשורי ,ץיבוניבר מ"צ תאמ ויטויפ לכ לש הנורחאה הרודהמב וילע ןייע 127
 םילשורי ,15 'מע ,)וכ(זט די לע ץבק ,ןונמא רב לאננח 'רל לודגה תבשל אתשודק ,לקנרפ 'א ןייע 128
.ב"סשת

.37 חתפמ ,א ךרכ ,אזיימרוו רוזחמב ןייע 129
.זל 'מע ,אזיימרוו רוזחמ לע רשיילפ לש ורמאמב הילע ןייע 130
.ומ 'מע ,כ"ויל רוזחמ ןייע 131
.מ-טל ,חל-ול 'מע חספל רוזחמ ןייע 132
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 תוכה ךדעצב םיהלא" תיתפרצה אתשודקה איה הלא ןיב .םימודק םייתפרצ םינטייפ לש
 יפכ - יחרזמה יזנכשאה גהנמה לע תפרצ גהנמ עיפשה תעכ 133.לודגה תבשל "סורתפ
 "םיתמחר ירטפ ינוא" אתשודקה תייחדל םרגו - ןלהל הארנ דועו םימעפ המכ וניארש
 גהנמ לע תפרצ גהנמ חוכ עודמ הלאשה תמייקו תדמוע .תיתפרצה אתשודקה תבוטל
 גהנמה ,וילא בורקה ,"ויחא" לע יברעמה זנכשא גהנמ חוכמ קזח יחרזמה זנכשא
134?יחרזמה

 אוהו "הלילב התאלפה םיסנ בור זא" טיהרה םג שי ייני לש )תירוקמה( אתשודקה ךותב
 טויפ .םיזנכשאה תוליהק לכ לש חספ לש הדגהה ףוסב תטשקמ תפסותכ ,עודיכ ,לבקתה
 תוכה ךדעצב םיהלא" אתשודקל תפסותכ יחרזמה זנכשא גהנמב םג לבקתה הז
 אתשודק לא ייני לש אתשודק ךותמ טיהרה תא  איבהל םעטה המ .)72א חתפמ( "סורתפ
 .החוטב הבושת ןיא ךכ לע םג ?םלע בוט ףסוי 'ר לש
.טרפב יחרזמה זנכשא גהנמבו ללכב זנכשא יגהנמ רוזחמב ייני לש ומוקמ לע ןאכ דע

 דלשה םה ירילקה לש םינטקהו םילודגה ויטויפ .רילק ר"ב רזעלא 'רל תעכ םיאב ונא
 העיגהש ותריצי לכ תא תעכ זכרנשכ הפי תאז ןיגפנו יזנכשאה רוזחמה לכ ןעשנ וילעש
:גרבנרינ רוזחמ יפל תוליהקה תא השמישו זנכשאל

.תואתשודק
 חתפמב( גרבנרינ רוזחמב .)34-37א חתפמ( "התומז זאמ זא" :םילקש תשרפ תבש .1
135.אתשודקה ףוס רסח ןכלו דחא ףד רסח )37א

)40-44א חתפמ( "הלס ריכזא" :רוכז תשרפ .2
 136"םע יליצא" קוליסה ינפלש טויפה .)60-63א חתפמ( "ןמוא תלוצא" :הרפ תשרפ .3
 ןיינע .יחרזמה זנכשא גהנמב גוהנ היה אל הארנכו תפרצ גהנמבו גרבנרינ רוזחמב רסח
.רקחמ ןועט ןיידע הז
.)64-66א( "תע תייתא" :שדחה תשרפ .4
 לש םיקלח לע .)92-96א( "רשכב רשא םיריסא" :חספ לש )ןושאר( ינש בוט םוי .5
 ךא ,ןושאר בוט םויל אתשודקה תא בתכ ןטייפה )א( :תורעה שולש ריעהל שי אתשודקה

.Opp. 669-670 הנילדוב קיתעה יתפרצה רוזחמב לשמל הילע ןייע 133
.120 'מע תוחילסה לע ג קלחב ןלהל דוע ךכ לע ןייעו 134
.ןלהלכ ,םילקש תשרפ ףסומל אתעבשה תליחתו 135
.25 חתפמ אזיימרוו רוזחמ ןייע 136
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 הילאש "בשכ וא רוש" תשרפ תא תוארוק ןה וב ,ינש בוט םויל הוחד זנכשא תוליהק
 םירכזנ ןיא )ינמיה דומעב 93א חתפמ( הכרבל םדוק הייחמה ףוסב 137.אתשודקה תנווכמ
 יחת םשגבו" ןטייפה בתכ רוקמב ךא ,ינש ט"ויב האי ךכו )"ונממורמ ףיערמ"( םימשג
 רשיילפ בתכ 139"זאמ רשא רוש" טיהרה לע )ב( 138.ןושאר ט"וי לש תירחשל האיכ "ףיערת
 גרבנרינ רוזחמבש ריכזהל יואר .תאז אתשודקב ירוקמ אוה םא תוקפס שיו 140הבחרהב
 "דלוי יכ זע וא בשכ וא רוש" ןומזפ תפסוה ידי לע ונלש אתשודקל ותוא "רישכהל" וסינ
 שודק תפורטס רוזחמה יסופדב םיתיעל תאבומ הז טיהר ירחא )ג( .תזורחמ לכ ףוסב
 העפותל רבסה ןיא ןיידעו םלע בוט י"ר לש אתשודקמ החוקלש )117 'מע חספ רוזחמ(
141.תאז הנושמ

 ןיבש תופיהו תוראופמה ןמ יהוז.)169-177א חתפמ( "הטמ ץרא" :תועובש .6
 "רדס"ה :הנטק הרעה קר ריעהל שי הלש חסונה תודלות ןיינעל .ירילקה לש ויתואתשודק
 ןיב דיה יבתכ בורב .תורתוכ םע תוזורחממ בכרומ )ךליאו 170א חתפמ( "יננק יי"
 גהנמה לש הלאב רקיעבו םינוש די יבתכב הנהו 142.םייניב תופורטס ןיא הלא תוזורחמ
 תונושארה תוזורחמה שולשב םייניב תופורטס שי ,גרבנרינ רוזחמ םג םכותבו ,יחרזמה
 ןיידע תאז העפותש המוד .)171א חתפמ ףוס( "םדא דמע" תזורחמה ינפלו )170א חתפמ(
.הראבתנ אל
 אתשודק לש הנבמה יטרפ לכ לע .)141-145ב חתפמ( "ליח תא" :תירחש ,הנשה שאר .7
 רוזחמב םייוניש לע קר ריענו 143 מ-טל 'מע ,ה"ר ,א ךרכ ,םיארונה םימיל רוזחמ ןייע תאז
 ךומכ ימ"( הייחמ תכרבב םיארונ םימיל תפסותה רחאל .)א( .םש רמאנה תמועל גרבנרינ

.ןושאר ט"ויב י"אב ןטייפה ימיב וארק התואו 137
.111 'מע ,חספ רוזחמ ןייע 138
 אזיימרוו רוזחמב ןייע ,יברעמה זנכשא גהנמ ירוזחמב ללכ ךרדב רסח אוה ,93א חתפמ גרבנרינ רוזחמ 139
.68 חתפמ

.50 הרעה ,אל 'מע ,אזיימרוו רוזחמ לע ורמאמב 140
 ןיינעב שי תפסונ תרבסומ יתלב העפות .םייזנכשאה םירוזחמה לש י"יכ לכב ןאכ הרסח הפורטסה 141
 קוליס אבומ ונלש אתשודקה לש קוליסה רמג רחאל ,ילאמש דומע ,95א חתפמ ,גרבנרינ רוזחמב :אבה
 ךכ לע ןייע .ןאכ ותואיצמל ןוצר עיבשמ רבסה ןיא ןיידעו אתשודקל רשק ול ןיאש "הריש םיכ אלמ וניפ וליא"
.מ 'מע ,אובמ ,חספ רוזחמבו LG p. 116 ,ץנוצ לצא

 לכ ןיב םייניב תופורטס שי םשש )ךליאו 173א חתפמ( "רדס"ה רחאל אבה "ןירביד רדס"ל דוגינב 142
.קפס אלל תוזורחמה

 אתשודקל תושרה ."שודק  דחא"ו  "ןהיארמ תורעוב תויחו" השודקה יקלח לעו "ןיד ךרוע לאל" לע ןוגכ 143
.השמ רב לאיתוקיל "יתוצפב יתארי" - הברה ירילקל תרחואמ עודיכ איה תאז
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 )ב( 144."םימודר תויחהל התא ןמאנו" דימת אוה גרבנרינ רוזחמ חסונ )"םימחרה בא
 רסח "וניהלא אוה התא" )ג( 145.םמוקמ ףלחומ "הכלממ תרדא"ו "קדצב רשא םא" יטויפ
.)יברעמה זנכשא גהנמבכ( ףסומב םגו תירחשב םג
 ,ה"ר רוזחמב היטרפ לע ןייעו ,)142-156ב חתפמ( "זאמ דפוא" :ףסומ ,הנשה שאר .8
 148השודקה רחאלש םיטויפו 147,"תועבורמ הנה רשא תויחו" השודקה רחאל 146.אמ 'מע
 א"ר לש אתעיקתה תעצומ ךכ רחאו םויה תשודק תכרב יקלח בור םע ץ"שה תרזח תכשמנ
 גהנמב יסוי ןב יסוי לש ויטויפ יבגל ליעל וניארש תנוכתמה יפל .)152ב חתפמ( ירילקה
 הכיסנא" ירילקה לש וטויפ :אוה ןאכ םג גרבנרינ רוזחמב םירבדה רדס ,יחרזמה זנכשא
 םירוגשה םיקוספה ,בר יבד  אתעיקתה יעטק - ליגרכ - םיאב ךכ רחא 149,"יכלמ
150.הכרבהו

 ךותל ופיסוה תוליהקהש הלעה רקחמה 151."המייוא קמע ןשוש" :ףסומ :םירופיכה םוי .9
 םיאצומ ונא המ ןאכ םושרנו ,ירילקה א"רל ללכ ךרדב םירחואמ ,םינוש םיטויפ הבורקה
 םשש ,ךליאו מ 'מע ,כ"ויל רוזחמב םושרה תמועל םירבדה תא הוושנ .גרבנרינ רוזחמב
 רוזחמב .רפסמב 48 םהו תפרצו זנכשא יגהנמב הבורקל וספוותנש םיטויפה לכ םג ונמנ
152:םיאבה םיטויפה וקתעוה גרבנרינ

 ךילא ךורע ןיא ,)4( יעד אשא ,)3( התומת תבב הפצ ,)2( סחוה םימימ םוי ,)1( קמע ןשוש
 גהנמב קר( ךינפל ןיחב םירמוא ךא ,)6( )יחרזמה גהנמב קר( וניתונוע ונל רוכזת לא ,)5(

 ,םדרטסמא רוזחמ לע ורמאמב םירחא םייזנכשא י"יכ יבגל ךכ לע ריעה רשיילפ ."םימחר" םע זרחתמה 144
.34 'מע

.הרוקממ תאז אתשודקל ךייש וניא "קדצב רשא םא"ש הרעשהל תפסונ אתכמסא תאזו 145
 ,ירילקה א"רל םודקש "ףקות הנתנו" טויפה אוה אתשודקה ףוסב םימודק םימימ ליגרה קוליסה עודיכ 146
 תיריהקה הזינגה יפד ןיב הנורחאל הלגתנ אוה .דובאל בשחנ ,ירילקה א"ר ,רבחמה לש ירוקמה קוליסהו
.ךליאו 232 'מע ,ס"שת א"ת ,קיתעה ןמזה יהלשב תואיצמו טויפ ,םלהי 'י ידי לע םסרופו

.אתשודקה לש ירוקמ קלח איה - תירחש לש השודקל דוגינב- רשא 147
.ןאכ םירבדה לע רוזחל םעט ןיאו ,גמ 'מע ה"ר רוזחמל אובמב טדימשדלוג לצא טרופמב םהילע ןייע 148
."קדצב יעד אשא" תורפושבו "שעמ לכ תליחת רכז" תונורכזב המאתהבו 149
 ןיא יכ םיקוספ לש הייעב ירילקה לש אתעיקתב ןיא ,ל"נכ יסוי ןב יסוי לש אתעיקתל דוגינב ,הרואכל 150
 רביחו יסוי ןב יסוי תובקעב הזב םג ךלה ירילקה א"רש ררבתה הזינגה יעטק ךותמ לבא ,םיקוספ ויטויפב
 הפוריאל ועיגה אל הארנכו דאמ המודק הפוקתב וטמשוה הלאש אלא םיקוספ םע תוזורחמ ויטויפ ףוסב
.ךליאו המ 'מע ,ה"ר רוזחמב הבחרהב הז לכ לע .םש םהילע ועדי אלו

 תשמשמ איה תורחא תודעבו ,ףסומל הרבוח איהש ןמיס תאז הבורקב ןיא עודיכ .53-59ג חתפמ 151
.תירחשל

.מ 'מע ,ל"נה כ"וי רוזחמ יפל ורפסמ תא םיירגוסב םישנ טויפה םש רחאל 152
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 קר( ומלועב ךלמ לא םיהלאל ורמא ,153)19( ןמוא ילאראב ךתמיא רשא ,)15( )יחרזמה
 יצימא ,)18( )יחרזמה גהנמב קר( ודועיוב רידא וניהלא השעמ ,)17( )יחרזמה גהנמב
 יקלח העברא ,)יחרזמה גהנמב קר( ףקות הנתנו ,)34( םורמ יליא ,)33( םיקחש
 ינפלמ זא ,)37( םינבו תובא תישארב ינפלמ זא ,)36( סכו תד תישארב ינפלמ זא :השודקה
.)39( הלא העבש תישארב ינפלמ זא ,)38( ןוניו הונ תישארב
 קר ירילקה א"רל ןוחטיבב םיכייש תאזה םיטויפה תמישר ךותמש םירובס םירקוחה
 יטויפ ינש תוחפל תאז המישרב םירסחשו ,)34(-)33( ,)18(-)17( ,)5(-)1( םירפסמה
 ירילקה תתשודקש הרק דציכ הלאשה לע רקחמ ונידיב ןיא ןיידע .םיחוטב ירילקה
.זנכשא יגהנמב תורודה ךשמב רתיבו רסחב התקל תירוקמה
 )םיסופדבש( רחואמה יחרזמה גהנמב שיש המל גרבנרינ רוזחמ לש תאז המישר הוושנ
 הז יפלו ,)3(ל )2( ןיב "קדצי ךיא שונא" החכותה קר גרבנרינ רוזחמב הרסחש  אצמנו
.גרבנרינ רוזחמ ימיב תיפוס טעמכ שבוגמ היה רבכ כ"וי לש ףסומב יחרזמה גהנמב גוהנה

 ירוזחמבו הרצק אתשודק יהוז הליענ תליפתל יופצכ .)103ג חתפמ( ךעדי בא :הליענ .10
 ץוציק 154.קוליסו רצק רלקיק ,שלשמ ,הייחמ ,ןגמ יטויפ :הקלחב קר הדרש איה זנכשא
 רוזחמב ללוכ "ברע דע ברעמ" רלקיקה :גרבנרינ רוזחמ ימי רחאל םג ךשמנ תכרעמה
 ששו תרתוככ 'וכו "אנ חלס אנ עמש" שודק תפורטס - יברעמה גהנמבכ - 155גרבנרינ
.דבלב תרתוכה אלא םש ןיא )םיסופדה( רחואמה יחרזמה גהנמב הז תמועלו 156,תוזורחמ

 תוכוס רוזחמ ןייע אתשודקה הנבמ לע 157."רופיכ ליחב יתמיוא" :ןושאר ט"וי :תוכוס .11
 רוזחמב רסח "רדה ירפ החקא" רלקיקה ןיבל "ץע תניעש טשק" שלשמה ןיב .הל 'מע
158."בגר יקוצמ אל דע" טויפה )יחרזמה גהנמה י"יכ לכבו( גרבנרינ

 ןייע אתשודקה הנבמ לע .)122-125ג חתפמ( "ןויקנב ץחרא" :ינש ט"וי :תוכוס .12
.םש רמאנה תמועל שודיח גרבנרינ רוזחמב ןיאו הל 'מע ,תוכוס רוזחמב
 ירוזחמ ללכלו גרבנרינ רוזחמל ועיגהש יריליקה לש תואתשודקה הרשע-םיתש הלא
 תליהקב הדרש איהו יברעמה גהנמב התייה ירילקה לש תפסונ תחא אתשודק .זנכשא

.ירילקה אלו ייני אוה ורבחמ ילואש ליעל ןייע 153
.רשיילפ י"ע הזינגב האלמה אתשודקה יוליג לע תורפס םשו ,חמ 'מע כ"וי רוזחמ ןייע 154
.יחרזמה גהנמה לש י"יכ דועבו 155
.םמב ליחתמ ב"אה ןמיס ירהש םלש וניא יאדווב ךכ םג טויפה םנמא 156
 הפוריאב תוליהקהו ןושאר ט"ויל - ןבומכ - הרבוח ןלהל 12 'סמ אתשודק םג .117-119ג חתפמ 157
.ןושאר ט"ויל "יתמיוא"ב םלוכ ורחב יחרזמה גהנמב .ינשב המו ןושאר ט"ויב ורמאי המ ןנוצר יפל ורחב

.179 חתפמ ,ב ךרכ ,אזיימרוו רוזחמב ,לשמל ,וילע ןייע 158
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 ינימש לש תירחשל "תפסכ ךל רשא תוחא" תתשודק איה 159,םינשב תואמ דוע אזיימרוו
 תא ובתכו זנכשא יגהנמבש תואתשודקה רוזחמ תא ומילשה םירחא םינטייפ 160.תרצע
 לש ינימשלו יעיבשל ,לודגה תבשל :)םמוקמב םהב ןודנש( תואבה תואתשודקה עבש
 לש החנמל ,כ"וי לש תירחשל ,ה"רל ינש םוי לש תירחשל ,תועובש לש ינש בוט םויל ,חספ
.כ"וי

.תותעבש
 גהנמב תוהז ןהו ( זנכשא רוזחמב שי ירילקה א"ר לש ותריצי ירפ תומלש תותעבש יתש
:)יחרזמהו יברעמה
 38 ףד רסח גרבנרינ רוזחמב 161."יוויא לוכשא" םילקש תשרפ תבש ףסומל אתעבש .1
 שלתנש ינפל התומלשב םש התיה קפס אלל לבא התליחתב אתעבשה םש העוטק ןכלו
 יל ידוד רפוכה לוכשא" קוספה לש תובתה עבש לע היונב אתעבשה .ל"נה ףדה םשמ
 - ףסומה תדימע לש תוכרבה עבשמ תחא לכל תחא הבת ,)די א ש"היש( "ידג ןיע ימרכב
162.תותעבשה לכ לש ןכרדכ

 עבש לע היונב אתעבשה 163."תצמא ןושאר" שדוחה תשרפ תבש ףסומל אתעבש .2
.)זכ אמ 'עשי( 'וכו "םנה הנה ןויצל ןושאר" קוספה לש תובתה
 תונושארה יתשמ תונוש ןהש אלא זנכשא יגהנמב שי ירילקה לש תופסונ תותעבש יתש
.ןתומלשב ודרש אל ןה .ב ,הינשה הכרבה ףוסב דאמ תובחרומ ןה .א :םיתשב
.)81-87א םיחתפמ( "העיבא ותעדב" לט לש אתעבש ,ףסומ ,חספ לש ןושאר בוט םוי .3
.)140-146ג םיחתפמ( "תתוא ירב ףא" םשג לש אתעבש ,ףסומ ,תרצע ינימש .4
 164.ךליאו זל 'מע תוכוס רוזחמבו אמ 'מע חספ רוזחמב ןייע היינשה הכרבב תובחרהה לע
 לבא ,ירמגל זנכשא יגהנמ ינשב םיווש םינושארה םיביחרמה םיטויפה תעבראש קר ריענ
 םירמוא םשגה תליפתב :םיגהנמה ןיב םילדבה שי ןורחאה )ישימחה( ביחרמה טויפב

.םירשעה האמב סמרוו תליהק ןברוח םע קר םיללפתמ יפמ הרקענ איהש המוד 159
 תחמשל ירילקה לש "ותומכ םק אלש ןמוא" אתשודקה לע .184-187 חתפמ ,ב ךרכ ,אזיימרוו רוזחמ 160
 היפלכ תוקפסה .2 הרעה ,דל 'מע ,תוכוס רוזחמ ןייע זנכשא ינב ידי לע םעפ-יא הרמאנ ילואש הרות
."תויזנכשאה" תואתשודקה ןובשחל ץוחמ התוא םיריתומ

.8-9 חתפמ א ךרכ ,אזיימרוו רוזחמב התומלשב הילע ןייע 161
 רחאל םשרנ םילקש תבש לש הרותה תאירק רדסו 37א חתפמ ףוסב רדסה שבתשה המ םושמ 162
.ףסומ לש אתעבשה

 תליחת הבותכ התיה דציכ דומלל ארוקה לוכי התליחת ךותמ .66-67א חתפמ גרבנרינ רוזחמ 163
.ל"נה "יוויא לוכשא" אתעבשה

.הלא םיעודי םירבד לע רוזחנ אלו 164
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 אנ רוכז םויא" יברעמה גהנמבו 165"ךירחא ךשמנ בא רוכז" טויפה תא יחרזמה גהנמב
 אוהו ןורחאה ביחרמה טויפל רשאב םיווש םיגהנמה ינש לטה תליפתב 166."םימ ילאושל
 םיטויפ ןאכ שי תויזנכשא אל תודעב לבא )87א חתפמ גרבנרינ רוזחמ( "תוצרל ןת לט"
 האב הלא םינורחא הבחרה יטויפ ירחא .)ךליאו 238 'מע ,חספ רוזחמ ןייע( םירחא
 יפ לע .)146ג חתפמב - םשגבו ,87א חתפמ אוה "לט"ב( םשג וא לט תרכזה לע הזרכהה
 הנבמל תעכ רוזחל היציזופמוקה הכירצ םינטייפה םמצע לע ורזגש אתעבשה יקוח
 167.הדימעה לש תונורחאה תוכרבה שמחל תוזורחמ שמח איבהל רמולכ ,הלש ירקיעה
 חספ רוזחמ ןהילע ןייעו 168םיתניב ולגתנ ןה ךא הלא תופסות לע ועדי אל זנכשא יגהנמ
.431 'מע תוכוס רוזחמו 241  'מע

)ד"י  תבורקו( ח"י תבורק
 ונייהד "ח"י תבורק" אוה זנכשא ירוזחמל עיגהשו ירילקה רביחש הבורק לש ישילשה גוסה
 םירופל "ןמוא בהאיו" איהו ,הדימעה לש תוכרבה לכ תא תטייפמה לוחה תומיל הבורק
 יגהנמ ינש יחסונ .םידז עינכמ תכרבב תובחרהה םע )47-51א חתפמ גרבנרינ רוזחמ(
 לש עבקה חסונ תא לבקל םג וניכז תאז הבורק תוכזב .הבורקה יטויפ יבגל םיווש זנכשא
 לש טויפה יעטק ןיב ואולמב )תונטק תויתואב( קתעוהש לוחה תומיל הדימעה תליפת
169.הבורקה

 170 "םויב ךיבאא" באב העשתל ירילקה לש "ד"י תבורק" םג שי יברעמה זנכשא גהנמב
 הנוב)ו דוד יהלא( תכרב דעו התישארמ לוח לש הדימעה תוכרב תא תטייפמה
 גרבנרינ רוזחמ( הבורק ןיאו תוניק קר שי יחרזמה זנכשא גהנמב תאז תמועל 171.םילשורי
 םייזנכשאה םיגהנמהש הנשה לכ רוזחמב ידיחיה הרקמה והזו )ךליאו 12ב חתפמ
 "תקולחמ" התרק דציכ ררבתנ אל ןיידע 172.אל וא הבורק רמול םא םהיניב םיקלוח

.145ג חתפמ גרבנרינ רוזחמ 165
.ירילקה לשמ םניא םיטויפה ינשש הארנו .195 חתפמ  ,ב ךרכ ,אזיימרוו רוזחמ 166
.אתעבשה היונב וילעש קוספה תא םילשהלו 167
.התלגתנ אל ןיידעש )תיעיברה הכרבה( םויה תשודק תכרב תזורחמל ץוח 168
.רוגשה חסונל דיה בתכ חסונ ןיב האוושהה ןמ םילועש חסונ יניינע המכ ליעל ונרריבו 169
.157-160 חתפמ אזיימרוו רוזחמ 170
."ד"י תבורק" םשה ןאכמו ,הדימעה לש תונורחאה תוכרבל םיטויפ ןיא .תוניקה תואב האלהו םשמו 171
 םש םנמא .ליעלד תרצע ינימשל "תפסכ ךל רשא תוחא" לע םיגהנמה יקוליח תא הזל ףיסונ אל םא 172
.םיללוכה םיגהנמה ןיב "תקולחמ" לע אלו ימוקמ גהנמ לע רבודמ
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 רתויב ןומדקה יחרזמה גהנמהש ליעל ונרמא רבכ :תאז ךרדב תכלל שי ילוא 173.תאזכ
 גהנמ ידי לע "עלבנ" טעמכ םנמא הז קיתע גהנמו ןויטנזיבמ אב ודוסי תויואלסה תוצראב
 לש םידירש ידירש ןיידע וב תולגל רשפא לבא ,)יחרזמה זנכשא גהנמל השענו( זנכשא
 רמול אמור ינב גהנמ תא לביק וקלחבש עודי אינמור גהנמ לע .םודקה יניטנזיבה גהנמה
 העשתב הבורק םירמוא םניאש שי לבא "וניתפש ונא הכיא רוכז" ירילקה לש ד"י תבורק
 רוזחמ יסופדב םג 174.אינמור גהנמ לש רתויב קיתעהו ירוקמה דיה בתכב אוה ךכו באב
 םג ריכזהל םירמוש ןיידע ,אמור ינב גהנמבכ ירילקה לש הבורקה תאבומ םהבש אינמור
 באב העשתב הבורק תרימא-יאש רשפא הז יפל 175.הבורק םירמוא ןיאש שיש גהנמה תא
.ןומדקה יניטנזיבה גהנמה ןמ דירש ילוא איה יחרזמה זנכשא גהנמב

תונעשוה
 ֵםש ןיא )133-138ג חתפמ גרבנרינ רוזחמ( זנכשא יגהנמ ינשב תורמאנה תונעשוהה בור
 ירילקה אוה ןרבחמ 176ןלוכ אל םא ,ןבורש רובס ונימיב רקחמה ךא ,םהב ןמוסמ ןרבחמ
 .ןאכ ןהב ןודל שי ןכלו 177,י"אב תיסאלקה הפוקתה ינב )םיימינונא( םירחא םינטייפ וא
 לש םינושארה םימיה תששל תונעשוה :תוכרעמ שולש תונעשוהב תוארל םיליגר ונא
 הברע לש יעיבשל תונעשוה ,)תבשב לחש ט"וי וא( מ"הוח תבשל תונעשוה ,תוכוס
 אנעשוה לש תונושארה תונעשוהה ירהש 178,תוליפכ תמרוג תאז הדרפה .)הבר אנעשוה(
 םייניבה ימי לש י"יכ ירפוס .םינושארה םימיה תשש לש תונעשוהל ןבורב תוהז הבר
 תא שרפל שי הז יפלש הארנו - הלודג תונכשב דועו - תויוליפכ קיתעהלמ הברה ועתרנ
.גרבנרינ רוזחמ לש אצמימה
 179.תבשל תונעשוהב )133ג חתפמב( תחתופ גרבנרינ רוזחמב תונעשוהה תביטח
 ,H 7 ,19 ש"ט 'גירבמק הזינג עטקב םג תקתעומ "תבבכ הרוצנ םוא" הנושארה אנעשוהה

.הבורק רמול אל וא רמול םאה אלו רמול הבורק וזיא םיגהנמה םיקלוח לודגה תבשב רוכזכ 173
.144 'מעו 123 'מע טויפו הליפת ירקחמ ןייע ,606 סירפ י"כ 174
.392 'מע ,ד"שח היצנו סופד ,335 'מע ער אטשוק סופד 175
 תוימינונאה ןיבש רקחמב תועד שי .ןלהלכ ,ירילקה א"ר םשב תנמוסמה אנעשוההו תוימינונאה רמולכ 176
.תיסאלק-םדקה הפוקתה ןמ ,תוקיתע תונעשוה םג שי

.255-256 'מע ,שדקה תריש ,רשיילפ 177
.םיינרדומה םיסופדב בטיה תרכינ איהו 178
 רפוסהו ר"והל תונעשוהה ךותב ,ליעל רומאכ ,םילולכ םינושארה תוכוס ימי תשש לש תונעשוהה לכ יכ 179
.ןורחאה םויל תונעשוה םע הביטחה תא ליחתהל הצר אל הארנכ
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180.ירילקה א"רל תסחוימה תימינונא אנעשוהל תיסופיט איהו

 הנושארה ןמ הקוחר "ךפכ ריצי םדא התעשוהכ" גרבנרינ רוזחמב היינשה אנעשוהה
 גרובסנגר( הינמרג חרזמ שיא ריכמ ר"ב םחנמ 'ר אוה הרבחמ ."ברעממ חרזמ" קוחרכ
 ,ו"נתת תוריזג לע הניק רביח אוהו ,הלוגה רואמ םושרג 'ר לש ויחא ןינ אוהש ,)הימהובו
 יברעמה זנכשא גהנמב יכ 182תאז תבשל אנעשוה רביח אוה 181.ב"יה האמה שיא רמולכ
.ריכמ ןב םחנמ יטויפב ןודל ןלהל עיגנשכ דוע הזב ןודנ .תבשל אנעשוה ןיידע התיה אל
 תונעשוהה לש תירקיעה הביטחה גרבנרינ רוזחמב הליחתמ 183תבשה יניינע םויס רחאל
 הבר אנעשוהלו םוי םויל איה תאז הביטח יכ ,הנווכב תאז הטמשוה ילואו תרתוכ לכ אלל
 תיריהקה הזינגב רבכ תודעותמה תוימינונאה תונעשוהה ןה הלא .ליעל רומאכ ,דחאכ
 ןבא ,ךתימא ןעמל :ןה ולאו .י"אב תיסאלקה הפוקתה ינב ,ורוד ינבל וא ירילקל תוסחוימו
 םדא ,)הזינגב אצמנ אל( עישומה ןודא ,יעוש ךורעא ,המוח ינא םוא ,תועשומל לא ,היתש
 אנ לא ,ןוזא אנא .םילא התעשוהכ ,ןתיא ןעמל ,)הזינגב אצמנ אל( רראמ המדא ,המהבו
 ןיא הרקמ םושב 184.ךעשי ןמא ,םידבע יניעכ זא ,םינומא הנעת ,םימת ןעמל ,וניעת
 וליא ,םינושארה םימיה תששב ורמאיי םיטויפ וליא דמלמו טרפמ גרבנרינ רוזחמב רפוסה
 .ר"והב םגו םינושארה םימיב םג ורמאיי םיטויפ וליאו הבר אנעשוהל קר םידעוימ םיטויפ
 ,ד"יה האמב ךכ לכ םיעודי ויה םירבדה ילוא ;תאז הקיתשל הביסה המ עובקל השק
 המ רוחבל שפוח רוביצה יחילשל ונתנ תוליהקהש רשפאו ,גרבנרינ רוזחמ תביתכ דעומ
185.רמאיי רדס הזיא יפלו רמאיי המ עובקל ךרוצ היה אלו רמול

 םגש תעדה לע לבקתמ .תפרצ גהנמב םגו יברעמה גהנמב םג תבשה תונעשוה ןיב תשמשמ איה 180
 רוקמה התיה איהו תבשב תאז אנעשוה ורמא - הז ןיינעל דועית וילע ונל ןיאש- ןומדקה הילטיא גהנמב
 תנשמ ,599 סירפ י"כ לשמל ןייע ,תבשל אנעשוה הילטיאב דוע ורמא אל ג"יה האמב .זנכשא יגהנמל

.אמור ינב גהנמ יסופדבו 122 'מע ,1265
.ךליאו 70 'מע ןלהל ויטויפ לע ןייע 181
.יחרזמה זנכשא גהנמל תיעבט ךרדב ותוא ןווכמ גרובסנגרב טויפ רבחמש ימ 182
."לבקתת ,לדגתי ,ךמע תא העישוה" 183
 יגהנמב עוטק טויפה עודיכ ."ךעשי ןויצל רמוא" אוה חסונה גרבנרינ רוזחמבו יחרזמה זנכשא גהנמב 184
 תוכוס רוזחמ ןייע ,"קזח רילק יבריב רזעלא" ןמיסה שי םשו אמור ינב גהנמב דרש םילשמה עטקהו זנכשא
 .204 'מע

 רשע-השש לכ שי ,ךליאו 200 חתפמ ,ב ךרכ ,אזיימרוו רוזחמ יפ לע ,יברעמה גהנמב תונעשוהה רדסב 185
 "ךילשה ןומה בא" אנעשוהה ."ךילשה ןומה בא התעשוהכ" ,"םשל ונתת" :םיינש ופסונו ,ל"נה םיטויפה
 איה עודמ שרפמ הזו יזנכשאה רוזחמב רתויב תרחואמה אנעשוהה איה ,דיסחה לאומש 'ר ידי לע הרבחתנ
 םשש "םשל ונתת" אנעשוהה יחרזמה גהנמה י"יכ בורב הרסח עודמ ררבתנ אל ךא ,יחרזמה גהנמב הרסח
 תא םיסיפדמה ופריצ רתוי רחואמ בלשב םנמא .)179 'מע ,תוכוס רוזחמ ןייע( ,הב ןמוסמ )"רזעלא"( ןטייפה
.יחרזמה גהנמל םג אנעשוהה
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תורצוי
 תונטייפה תפוקתב רצויה לש ויתונוכת תא רשיילפ 'ע עבק "תורצויה" ורפסב
 יפוג רביח ירילקה  א"רש רשיילפ עבוק םירקוח וקפקפש םיקופקפ ףא לע 186.תיסאלקה
 רוזחמל ולבקתנש תורצויה ןיבש תוצרחנ עבוק אוה ןיאש המוד 187.רצוי תוכרעמו תורצוי
 יזנכשאה רוזחמב שיש אוה יאדווש רמוא אוה לבא ,םיירילק תורצוי ןוחטבב שי יזנכשאה
 תוביטח ראש םע יזנכשאה רוזחמל ורבע םשמו הילטיאל ועיגהש ,םייסאלק תורצוי
 .אבה ונרואיתב ונליבשב םהב יד הלא תועיבק .תוניוצמה תבשלו םיגחל םיטויפה
 רצויה יפוג םיכייש גרבנרינ רוזחמל ועיגהש ילארשי-ץראה טויפה לש תיסאלקה הפוקתל
 :םיאבה רצויה תוכרעמו
 םמורתי ודובכ" :ןפוא ,"שאר לכל אשנתמ לא" רצוי ףוג :)34א חתפמ( םילקש תשרפ תבש
189."תבהא התא" תלוז 188,"אשנתיו

 לדגתי ודובכ" :ןפוא 190,"השע רשא תא רוכז" רצוי ףוג :)39א חתפמ( :רוכז תשרפ תבש
."םימחר אלמ התא" :תלוז ,"יפב
 ,"םמורמ ודובכ" :ןפוא ,"הקובד ךב רשא םוא" רצוי ףוג :)59א חתפמ( :הרפ תשרפ תבש
."ךב יסוח לכ ירשא" :תלוז
 ,"םיחבשמ ודובכ" ןפוא ,"שדוחה הז תוא" רצוי ףוג :)63א חתפמ( שדוחה תשרפ תבש
."תואלפנ השוע לא" תלוז
 קר גהונ  191,"הנומא לא עשויו" )ןפואכ שמשמה( רצוי ףוג :)106א חתפמ( ז םוי :חספ
.יחרזמה זנכשא גהנמב
192."להיא ודובכ" ןפוא ,)139ב( "הרובג רוזא ךלמ" :רצוי ףוג :א םוי :הנשה שאר

 ."הלס ךתוא רימאא" ןפוא ,"הליחת רז ריתכא" :רצוי ףוג )116ג חתפמ( :א םוי :תוכוס

 87 'מע ,יסאלקה רצויה :ינש קלח ,ד"משת םילשורי ,םתוחתפתהו םתווהתהב תורצויה ,רשיילפ 'ע 186
.ךליאו

 תירחשב ש"ק תוכרב לכל ןטייפ רביחש םיטויפה לכ תא תדחאמה היציזופמוק איה רצוי תכרעמ 187
 םשב רצויה תכרעמבש ןושארה טויפה תא תונכל םויה םיליגר תוריהבה םשל ."לארשי לאג" דעו "וכרב"מ
."רצוי ףוג"

.178 'מע ,תורצויה ,רשיילפ ןייע 188
.285 'מע ,תורצויה ,רשיילפ 189
.643 ,211 'מע תורצויה 190
 LG p. 69 ץנוצ ןייע 191
.55 'מע ה"רל רוזחמ ןייע "םויאו ץימא ךלמ" תלוזהו 192
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."אנ העישוה )יי( אנא" :תלוז
."ברת אנא" :תלוז ."ארונל ץימאא" :רצוי ףוג  :'ב םוי :תוכוס
."ופסאנ רשא םינומא" תלוז ,"תרצננ ןושיאכ םוא" רצוי ףוג )139ג חתפמ( :תרצע ינימש

 לע ךא ,הברה ןלהל םתוא שוגפנו 193"רצוי יטויפ בותכל וברה הפוריא זכרמ ינטייפ"
.םירבד דוע ףיסוהל םילוכי ונא ןיא םיל רבעמ זנכשאל ועיגהש ,םימודקה תורצויה

תוניק
 םכסומ ךא 194 תיסאלק-םדקה הפוקתב רבכ תוניק ובתכ םינטייפ םא םירקוחה םיקלוח
 ,תילארשי-ץראה תונטייפב תיסאלקה הפוקתה לש קהבומה גציימה ,ירילקהש לכה לע
 םייפוריא-זכרמה םירוזחמב ונינפל תועיפומ ןהש יפכ תוניקל תורגסמה לש בצעמה אוה
 תוניקב דאמ הברה ונד רבכ םירקוחה .)אינמורו הילטיא ,תפרצ ,זנכשא( םימודקה
 גהנמהש 196ליעל ונרמא רבכ .גרבנרינ רוזחממ הלועש המב קר ןאכ ןודנ ונאו 195 ירילקה
 ,ןמצעל תורמאנ תוניקה ובש ידיחיה יפוריאה-זכרמה גהנמה אוה 197 יחרזמה יזנכשאה
 תוניקה רפסמ .ד"י תבורק תרגסמב אלו )םויה ונגהנמבכ( הדימעה ןמ תדרפנ הדיחיכ
 לודגה רצואה ןמ רוחבל תובייח ויה תוליהקה יכ עובק וניא םינושה םירוזחמב תואבומה
 םינטייפ לש תוניק םג ןהילע ףיסוהל הבוח ןמצעל ואר םהו ירילקה וירחא ריאשהש
 גרבנרינ רוזחמל 198.הזל םגו הזל הפי המגוד אוה גרבנרינ רוזחמ .רתוי םירחואמה
 ןמ הארנכ 200ןהמ תחא :חרזמה ןמ ואבוה ןכותמ .תוניק םיתשו םישימח 199וקתעוה
 דע הדאא :ןה תוירילקה 201.תוירילק ןה ןהמ הרשע-עשתו ,תיסאלק-םדקה הפוקתה

.618 'מע ,תורצויה 193
 ריעהל יואר בגא ךרד( 204 'מע שדוקה תריש ,רשיילפ תמועל ח 'מע ,תוניקה רדס ,טדימשדלוג ןייע 194
.)"שדקה תריש" ורפס לכב רתויב םיפיה ןמ אוה ירילקה לש ויתוניק לע רשיילפ לש קרפהש

 'מע םש ,טדימשדלוג ;הפוריא זכרמ ירוזחמב תוירילק תוניק םישימחמ רתוי םש הנומה LG p. 47 ץנוצ 195
.ךליאו 204 'מע ,םש רשיילפ ;ט

.גרבנרינ רוזחמב ח"י תבורק לע ןוידב ,37 'מע 196
.גרבנרינ רוזחמ םג ןבומכ וכותבו 197
.תורחואמ תויזנכשא תוניקו ירילקה ךותמ רחבמל רמולכ 198
.תיברע רחאל ,באב העשת לילל תוניקה ללוכ 199
.LG p. 15 ץנוצ ןייע "ברח וניאטחב זא" 200
 ,)31 'מע ,ליעל ךכ לע ןייע( ייני הרבחמש חכוהש - "הה וליליה" - תחא דועו תוירילק 18 :קויד רתיב 201
.תוירילקה ןובשחב הלולכ איה  גרבנרינ רוזחמבש תיסאלקה הפוקתה לש תוניקה לע וננובשח ליבשב לבא
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 ךיא ,תרוכ רמוא הכ יא ,קפס תאלמב זא ,והימרי ךולהב זא ,תבאת רשא ילהא ,גוח
 הכיא ,רבכ רשא תא הכיא ,ותפשא הכיא ,תצא הכיא ,וננוק ילא הכיא ,לבה ינומחנת
 ןברוח לע ,הקדצה יי ךל ,ךנזא יהלא הטה ,הנלכאת םא ,יתראפת הכיא ,תלצבח הבשי
 יקיפס ןה שולשו 202,חמורו תינח קירת ,ורוס תבש ,)םלאל רתסת=( שדקמה תיב
 לכ ךסמ 45%כ ןהש ,הפוריאל חרזמה ןמ ואבש 204תוניק 23 ןאכ שי ה"ס 203.ירילקה
 ןאכ ןודנ ,גרבנרינ רוזחמבש תוניקב בוש ןודל קקדזנ אלש ידכ .גרבנרינ רוזחמב תוניקה
 .רוזחמבש תוניקה ראשב הרצקב
 בלשל זנכשאב המודק תרוסמ שי הארנכו 205,דרפס ינטייפ ילודג לצא ןרוקמ תוניק שולש
 .יברעמה גהנמב םג וגהנ ךכ יכ ,הלא םיטויפ
 ןיב בלשל - 206ו"נתת תוריזג ימי זאמ זנכשא לכב תוליהקה וגהנ רחא יזנכשא-ללכ גהונ
 גרבנרינ רוזחמב :םצראב תוריזגה לע זנכשא ינטייפ תאמ הניק יטויפ באב העשתל תוניקה
 םירפא 'רל "הגונע דדב הבשי הפורצ תרמא הכיא" :תואבה תוניקה עברא תא ונאצמ
 ,הדוהי רב סומינולק תאמ ןהיתש "םימ ישאר ןתי ימ " "ינממ ועש יתרמא" ,אנובמ
207.)הדוהי רב סומינולק 'ר לש איה ףא ילואו( תימינונאה "הרבדאו )ינממ( ושירחה"

 תניחבמו הרוצהו ןכותה תניחבמ דוחיי  אלל "תויאפוריא" תוניק םייתשו םירשע וראשנ
 ילא" ,"תבו ןב יפמ ךיא" "ןויכבי הז לילב" ןוגכ ,דאמ תועודי ןהש שי .יפרגואיגה םרוקמ
 ןניאש תורחא שי לבא ,"ןיימ אלו תרוכש" ,"ןונבלה יזרא" ,"יברקב דקות שא" ,"הירעו ןויצ
 וא תיחרזמה הינמרג תוליהקמ ןאצומ הארנכו 208גרבנרינ רוזחממ אלא םויה דע תועודי
 ימוק" ,)23ב חתפמ( "קחש ירמז םורממ"  ,)28ב חתפמ( "הלבנ הלבא" :ןה הלאו הימהוב
 הרח הכיא" ,)28ב חתפמ( "הרטע ונממ הלפנ ןיא" ,)34ב חתפמ( "םירמוא יכל
 .)28ב חתפמ( "הרמא םילשורי" ,)29ב חתפמ( "דחא ףודרי הכיא" ,)28ב חתפמ( "ופא

.זנכשאב תועודי ןניא ללכ ךרדבש תוניקה ףוסבש "תומחנ"ל ךייש ,תדחוימ תרתוכ ול שיש ,הז טויפ 202
."השע רשא תא רוכז" ,"ביטיא בטיה תרמא התאו" ,)LG p. 52 ץנוצ( "םיטושיק יתדביא" 203
.לכה ךס תוניק םיתשו םישימח ךותמ ,רומאכ 204
.ל"הירל ןהיתש "יפכא םוי"ו "ילאשת אלה ןויצ" ,ג"בשרל "ןתת לוק ןורמוש" 205
.1096 תנשב ןושארה בלצה עסמ 206
 םע הלא םיטויפ העברא תוושהל ידו זנכשאב תורחא תוריזגו ו"נתת תוריזג לע תוניק דוע שי עודיכ 207
 המ רורב אל ןיידע .רחבמ קר שי גרבנרינ רוזחמבש עובקל ידכ אזיימרוו רוזחמב םיאבומה הז גוסמ םיטויפה
 ריכמ ןב םחנמ 'ר לש ותניק לע 71 'מע ןלהל ןייעו ,גרבנרינ רוזחמב אקווד הז רחבמ ורציש הדימה-ינק ויה
."ררועא לבא"

.ןוזדיודו ץנוצ לצא תורכזנ ןניא רמולכ 208
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 הרכזא הכיא" 209:גרבנרינ רוזחמב ןאצמש רמואו ןריכזמ ץנוצש תוניק יתש תוכייש הזלו
 הרבחמ םשש "יבצ ץרא הכיא"ו )30ב חתפמ( "יתבש" אוה הרבחמש "םדק ימי
 םהל ןיאש םיטויפ וטלקנ גרבנרינ רוזחמבש 210ןלהל הארנ דוע .)23ב חתפמ( "לאומש"
 .וב וטלקנו גרבנרינ רוזחמ תכירע ינפל רצק ןמז ורבחתנ הארנכשו רחא י"כ םושב הליבקמ
 - ץנוצ יפל - אוה הרבחמש )33ב חתפמ( "ישרדת אלה ןויצ" הניקה יבגל ןאכ אוה ןכו
 גרבנרינ רוזחמ תביתכ ינפל םיטעומ תורוד רמולכ ,1260 תביבסב לעפש רואינש ןב הדוהי
 תויזנכשאה תוניקה תביטחש רמול ונא םיאשר דחי הלא תועפות רבחנ םא .1331 תנשב
 ןיידע הז רקחמ .היטרפל רקחהל היוארו הנימב תדחוימ איה גרבנרינ רוזחמב תורחואמה
.השענ אל
 ,זנכשאל ,הפוריאל ועיגהש י"אב תיסאלקה הפוקתה ןמ םיטויפה תגצה תא ונמייס הזב
 הפוקתה רחאלש י"א יטויפש תיללכ עובקל ונא םילוכי .גרבנרינ רוזחמל ןאכמו
 ירוזחמבו םייקלטיאה םירוזחמב םימייק םניאו 212הילטיאל י"אמ ועיגה אל 211תיסאלקה
213.זנכשא

 םירוזחמה יכרועל םייוצר ויה םימודקה הילטיא ינטייפ ,וילאמ ןבומ רבד הזו ,תאז תמועל
 לש תיסאלקה הפוקתל םירחואמה םיטויפה תא שפחל ונילע ךכיפלו זנכשאבו הילטיאב
 .המודקה הילטיאב ורצונש הלאב אלא ,י"א ינב םיטויפב אל ,זנכשאל ועיגהש י"א

 - יזנכשאה ירוזחמב םימודקה הילטיא םורד ינטייפ
היטפש ןב יתמא
 ונילע רחואמ רתוי תצק הפוריאל ועיגהו תיעיבשה האמב ורצונש ירילקה יטויפ רחאל
 רטפנ אוה( היטפש 'ר ,ונליס 'ר :תיעישתה האמב הילטיא םורד ינטייפל רשייה עיגהל

.רחא םוקמ םושב ןאצמ אל הארנכש רמולכ 209
.)61 'מע ןלהל( הנשה שאר לש םיבירעמ ינשו )53 'מע ןלהל( "ידובכ חרז" טויפה יבגל 210
.י"אב רילק יברב רזעלא 'ר יטויפל םירחואמש לכ טעמכ רמולכ 211
.םמשור תא וריאשה אל ועיגה םאו 212
 לא" בירעמ טויפ לש תכרעמ רביח אצנגמב ב"יה האמה ןב )ן"באר( ןתנ ןב רזעילא 'ר :ךכ תאז םיגדנ 213
 גהנמ ירוזחמב ללכב רסחו גרבנרינ רוזחמב קתענ אל אוה .ךליאו 19 'מע תועובשל רוזחמ( "יי םיהלא
 הידעס בר לש לודגה וטויפב שמתשמ אוה הבו )הז בירעמל ולש תפסותה לע ןלהל ןייעו ,יחרזמה זנכשא
 עודי היה רבכ ג"סר לש הז וטויפ .תורבידה תרשע יפל תווצמ ג"ירת תקולח לע "הלכוא שא יכנא" ןואג
 ינפב םילוענ וראשנ תיזכרמה הפוריא לש גחה ירוזחמ ירעש תאז לכבו ,)ן"באר ינפל תורוד ינשכ יחש( י"שרל
 אהת ,תירישעה האמה ןב ילבבה טויפהש תעדה לע תולעהל רשפא יא טעמכ ,ןכ לע רתי .ןואגה לש וטויפ
 םג תאז המגוד .יתפרצ-יזנכשא-יקלטיאה רוזחמה ךותב אוהש יפכ בלתשי ,היהת רשאכ הלודג ותוכמס
 םהש ומכ ולבקתה אל םירחואמה םיטויפהש רמול ונתנווכ :הז ללכ תעיבקב קיידל ונילעש החיכומ
 ,רשיילפ לצא הז ןיינעב ןייע .ברעמל ועיגי אלש רשפא יא םהילע תועידי לבא ,הפוריא זכרמ ירוזחמב
.647 'מע ,תורצויה
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 רוזחמל וידחי ועיגה היטפשו ונליס לש םהיתוחילס 214.יתמא 'ר ונבו )886 תנשב
 תרכינ יתמא לש ותשרומ 216.גרבנרינ רוזחמב תוחילסה לע קרפב ןלהל ונודייו 215גרבנרינ
 תררועמ איהו הטושפ הניא רוזחמב יתמא לש ותעפוה ךרד לבא ,יזנכשאה רוזחמב רתוי
217:גרבנרינ רוזחמל ועיגהש יתמא יטויפב טוריפב תעכ ןייענ ןכל .תוייעב

 םא" רצויה ףוג 218.תרצע ינימש לש תירחש תביטח תלחתה תאבומ 139ג חתפמב .1
 זנכשא יגהנמ ינשל ףתושמו , ימינונא אוה ,תרצע ינימשל קהבומ ונכותש "תרצננ ןושיאכ
 תורצויה ןיב ליעל ותוא ונרכזהו םודק ילארשי-ץרא אוהש יאדו טעמכו ,)אינמורו תפרצו(
 תרצע ינימשל תלוזהש דימ רמאנו ןפואה לע עגרל גלדנ .י"אב תיסאלקה הפוקתה לש
 אוה םג ,תרצע ינימשל קהבומ ונכותו ימינונא אוה םג ,)140ג( "ופסאנ רשא םינומא"
 ןיב .וינפלש רצויל םיאתמכ בשחהל לוכיו ,)אינמור גהנמלו( זנכשא יגהנמ ינשל ףתושמ
 ןפוא גרבנרינ רוזחמב אבומ הז םוקמב .תאז תכרעמל םיאתמה ןפוא ןיא הלא תלוזל רצוי
 אוה הז ןפוא קתעומ םהבש י"יכ בורב 219."םיכאלמו םילארא" - יתמא לש וטע ירפמ
 אוצמל רשפא ישוקב קרו הנותח לע רבד זמור וניא טויפה 220.ןתח תבש לש רצויל דעוימ
 ןלהל 222.םתס ןפוא רוציל ןווכתה רבחמהש קיסהל בטומו — 221תרצע ינימשל זמר וב
.היטפש ןב יתמא יטויפמ דחא לש הז לרוג לע דומלל םילוכי ונא המ הלאשב ןודנ

 םעה ירשא" אוה רצויה ףוג .הרות תחמש לש תירחש תביטח תחתפנ 147ג חתפמב .2-3
 ןב לאומש ןב השמ אוה ורבחמו ,זנכשא יגהנמ ינשל ףתושמ טויפה 223."הככ ולש

.תיעישתה האמה לש היינשה תיצחמב איה ותוליעפ רקיע 214
."ךידלסמ תקנא"ו "ייב עשונ לארשי" םיטויפב םש ןייע ,112ג חתפמ 215
.ג קלח ףוסב תוחילסה חתפמ יפל ןלהל ןייע 216
.תוחילסה לע קרפב אלא ןאכ ןודנ אל ויתוחילסב םגו 217
.ךליאו 335 'מע תוכוס רוזחמ 218
 ט 'מע ,הילטיאב תירבעה הרישה רחבמ ,ןמריש 'ח :םימעפ שולש תיתרוקיב הרודהמב רואל אצוה אוה 219
 תגורעב שרפתנ טויפה .358 'מע תוכוס רוזחמ ;132 'מעו 63 'מע ,ץעמיחא תליגמ ,ראלק 'ב ;זמקת 'מעו
.היטפש ןב יתמאל שרופמב םש סחויו 182 'מע ,ב"ח ,םשבה

.יתימא לש ןתחל תלוזו ןתחל רצוי ןיב ןפואכ "םיכאלמו םילארא" תא םש אוה :ראלק השע ןכו 220
.םש ,שוריפבו 14 הרוש ,359 'מע ,תוכוס רוזחמב ןייע 221
.הנשה חולב רשקה לכ אלל םש שרפתמ ןפואה יכ ,םש ,םשבה תגורע ךותמ הארנ ןכו 222
 ,עודיכ ,תארקנה "הכרבה תאזו" תשרפ לש םיקוספה ישאר תא טייפמ אוה ,337 'מע תוכוס רוזחמ 223
.הרות תחמשב
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 תאמ אוה םגש "וינע בושקב זא" )149ג חתפמ( תלוזה לא רשייה גלדנ בוש 224.םולשבא
 דחא ןטייפ רציש תכרעמ ןאכ ונל שי הז יפלו ,השמ לש ותומב קסועו ,לאומש ןב השמ
 השמ יטויפ ינש ןיב .הרות תחמש לש הרותה תאירק ןכותב םיקסועה תלוזו רצוי תללוכה
 לש ןפואה גרבנרינ רוזחמב אב אלא ,ולש ןפוא יחרזמה זנכשא גהנמב ןיא הלא לאומש ןב
 זנכשא גהנמ לש י"יכ ראשב אוה ןכו )147ג חתפמ( "םיקחש יבנשא" 225יתמא
 ינימש לש םינכתה םע ןיעל הארנ רשק לכ ול ןיא "םיקחש יבנשא" ןכות 226.יחרזמה
 ןפואה רחאל םאיבהב םיעיתפמ גרבנרינ רוזחמ יכרוע תעכו .הרות תחמש וא תרצע
 לע רפסמה "הלעכ םירובג ריע לא" יתמא לש ףסונ ןפוא אבומו "רחא ןפוא" הנטק תרתוכ
 רבד ןאכ זמרנ אל .םיכאלמה יפמ השודקה תא םש עמוש אוהשכ המיימשה השמ תיילע
 תחמש לש הרותה תאירק םע רשק הליחתכל ןיא הז ןפואל םגש הארנכו השמ תומ לע
.הרות
 גהנמב הרות תחמשל םיטויפה רחבמ תא םיכרועהש החיכומ הריחבל םינפוא ינש תאבה
 ןב השמ לש( תלוזו רצוי לש - המלש אלה - תכרעמה תא םהינפל ואצמ 227יחרזמה
 דמעש םינפוא לש - לודג וא ןטק - רגאמ הזיא ךותמ התוא םילשהל וצמאתהו )לאומש
.םתושרל
 אוהש ינפל רמולכ ,בא שדוח יטויפ תא םייס רוזחמה ךרועש רחאל - 41ב חתפמב .4
 הביטחה 228.ןתח תבשל םיטויפ לש הביטח בלשמ אוה - םיארונה םימיה יטויפב ליחתמ
 'מע ןלהל היטרפב ןודנו קחצי  רב ןועמש 'ר ,זנכשא ינטייפ לֹוְדג יֵטויפ לש דלש לע היונב

 רחאלש ןייצל שי - גרבנרינ רוזחמב היטפש ןב יתמא לש ויטויפ םוקמ - ןאכ ונאשונל .55
 םירחא תותלוז ינש דוע ופסונ ,קחצי רב ןועמש תאמ "השבכנ תע תוהמא" ןתחל תלוזה
 הלכ תויהב זא" הנותחל תלוזהו גרובסנגרמ םירפא 'ר לש הנותחל דחא תלוז :רחבמל
 :ל"נה יתמא לש םיטויפה תשולש יבגל וניארש הנומתה ןאכ תרזוח .229יתמא תאמ "הרד
 ןיעכ םה אלא םמצע תוכזב וא םמצע םשל םיאבומ םניא הז ןומדק ןטייפ לש ויטויפ

 םג ןייעו 71 'מע ,לקנרפ .א תרודהמ ,אמורמ םהרבא רב לאיחי 'ר יטויפ ןייע( א"יה האמה תליחת ןב 224
.)LG p. 263 ץנוצ

.םינשב תואמ לאומש ןב השמל םדקש 225
 גרובצניג י"כב םג טויפה הלגתנ א"משת תנשב תוכוס רוזחמ רואל אציש זאמ .םש ,תוכוס רוזחמב ןייע 226
 תחמשל הפי םיאתמה ,"שודק םא ךירשא" אוה )םיסופדבו י"יכב(  גוהנה ןפואה יברעמה גהנמב .611
.ןאכ ונניינעמ אוה ןיאו ,הרות

.יחרזמה גהנמה תא ודסייש תוליהקה ישאר וא 227
.לודג סקטב הרותל ןתחה הלוע - גהנמה יפל - הבש הנותחה רחאלש תבשה איהש 228
 יטויפ םיאבומ תותלוזה רחאל .467 'מע חספ רוזחמ ;132 'מעו 64 'מע ראלק לצא הז טויפ לע ןייע 229
.79 'מע ןלהל םהב ןודנו ,ןאכ ונניינעמ םניאש ,ןתחה לש הרותל היילעה
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 םה הבש תכרעמה לש םירחא םיכרצל טושיק תפסות וא ללח יאלממ וא םוקמ יאלממ
.םיאבומ
 לש תבשה ליבשב םיטויפ גרבנרינ רוזחמ איבמ ,רתסא תליגמ רמג רחאל ,58א חתפמב .5
 ונפ זנכשאב םגו תאזכ תבשל םיטויפ וריכה אל דוע הילטיא תוליהק 230."היינש הקספה"
 םיטויפה תא איבמ גרבנרינ רוזחמ .ךליאו א"יה האמב קר םיטויפב תאזכ תבש אלמל
 ןימינב 'רל "השודק רוריב" :ןפוא 231;השמ ןב קחצי 'רל "תואלפנ העיבא" רצוי ףוג :םיאבה
 םיטויפ תצובקל יארחאהש לילעב רכינ .יתמא תאמ "הלוגב יפל ףא" :תלוז 232;חרז רב
 ול שמיש הזלו ,תיתוכאלמ "תכרעמ" רציו םינוש תורוקממ םיטויפה תא ץביק-טקיל ,תאז
.יתמא לש "הלוגב יפל ףא" תלוזה
 יזנכשאה רוזחמב יתמא יטויפ םיאלממש "היצקנופ"הש תוארל לק ליעלד םירוריבה יפל
 ובבוס יתמא יטויפש תרמוא תאז .ךליאו א"יה האמה ינפל אל - תרחואמ תיסחי איה
 "וכיח" הרואכל םהו ,עובק דיקפת אלל םינש לש תואמ ךשמב םימודקה זנכשא תוליהקב
 .םירחואמ תורודב )םייתוכאלמה( םהיתומוקמב ועבקייש דע
.יזנכשאה רוזחמל ועיגהש הילטיא ינטייפ יטויפ לש אבה רודב הנוש הז לכ

םיאבה תורודה - יזנכשאה רוזחמב הילטיא ינטייפ

 תנש תוביבסב איה ותוליעפ רקיע"ש 233ילבבה המלש אוה הילטיא ינטייפ ילודגמ דחא
950".234

 םירופיכה םויל הדובעה רדס :תולודג תוינטייפ תויציזופמוק יתש רביח ילבבה המלש
 חיכוהש יפכ ."םירשואמ עשי רוא" חספ לש 'א םויל רצויה תכרעמו "תשובלת תרדא"
 ירדסמ עפשומ הדובעה רדס :תוקיתע תואמגודמ תוריציה יתשב רבחמה עפשוה רשיילפ
 הרישא" הקיתעה תיחרזמה רצויה תכרעממ עפשומ "עשי רוא"ו יסוי ןב יסוי לש הדובעה

 .הרפ תשרפ תבשל םירופ ןיב איהש ,רדאב ז"טב הלחש תבש רמולכ 230
 שיגדמ טויפה .)393 'מע ,זנכשא ימכח ,ןמסורגו LG p.54 ץנוצ ןייעו( הניומ עורז רוא קחצי 'ר הארנכ 231
 דבלמ - ויתאצמ .ספדנ אל ןיידע אוה .תאז תבשל דחוימב רבוח הארנכו רדאב ז"ט לש ךיראתה תא דחוימב
.דחא י"כ דועב - גרבנרינ רוזחמב

 םהרבא רב לאיחי 'ר יטויפ ,לקנרפ .א ;616-617 'מע ,תורצויה ,רשיילפ ןייע( א"י האמ ?הילטיא-ץנזיב 232
 חתפמ ,חספ רחא הנושארה תבשב היינשה םעפב גרבנרינ רוזחמב ללכיהל הכז אוה .)72-73 'מע ,אמורמ
.130א

.ג"לשת םילשורי ,רשיילפ 'ע תרודהמ ,ילבבה המלש יטויפ ןייע 233
.34 'מע ,םש 234
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 םידעומל יזנכשאה רוזחמה ןכות תיפוס עבקנשכ 235.רזעלא ןטייפה תאמ "ומש הרמזאו
  ויתוריצי יתש יבגל אצמימה ךא זנכשאב שומישל הנכומ ילבבה לש ותריצי לכ הדמע
 תוליהק הברהו )סוניירה גהנמ( יברעמה גהנמב תוליהקה :הז אוה ילבבה לש תולודגה
 רוזחמ( "חכ ץימא" 236סומינולק ןב םלושמ לש הדובעה רדסב ורחב יחרזמה גהנמב
 לש ינשה  הדובעה רדסב ורחב יחרזמה גהנמה תוליהק תצקבו )61ג חתפמ גרבנרינ
 הדובע רדס ובתכ אל םלוכ זנכשא ינטייפ 237."ךיתואלפנ חחושא" סומינולק ןב םלושמ
 תא ופידעה אלא 238ילבבה המלש לש הדובעה רדסב ורחב אל ורחבשכו םהיתוליהקל
 .סומינולק ןב םלושמ לש ויתוריצי
 רוא" תמגודכ רצוי סומינולק ןב םלושמ בתכ ןאכ םג :"םירשואמ עשי רוא" רצויל רשאב
 לש תכרעמב ורחב )זנכשא יגהנמ ינשב( תוליהקהו "ןנר קיפא" ותליחתש "םירשואמ עשי
 ןב םלושמ לש תכרעמבו )77א חתפמ( חספ לש ןושאר ט"וי ליבשב ילבבה המלש
239.ינש ט"ויל סומינולק

 שי סומינולק רב םלושמו ילבבה המלש לש תולודגה תויציזופמוקה לש הז אצמימ לע
.תורעה יתש ריעהל
 הדובעה רדס לע םלושמ לש הדובעה ירדס תא זנכשאב ופידעה עודמ םיעדוי ונא ןיא .1
.ילבבה המלש לש
 רוזחמב הילטיא ינטייפ לש הזה ינשה רודה יטויפ לש םתועבקיה תא ונא םיוושמ םא .2
 יכרד :םכסל ונא םילוכי ,זנכשאב יתמא יטויפ לרוג לע ליעל ונאצמש המ םע יזנכשאה
 תויעבט ןה זנכשא רוזחמב הילטיא ינטייפ לש ינשה רודה יטויפ לש העיבקהו הריסמה
 םיהמת ןכלו ןוכנה םוקמל עיגה זנכשאב ותבותכל עיגהש טויפ לכ - םהילאמ תונבומו
.יתמא לש ויטויפל הרקש המ לע שדחמ ונא
240.ילבבה המלש לש םירצקה םיטויפל תעכ רובענ

 תבשל רצוי" תרתוכה םע ילבבה המלש לש "ןנרא אשינ לא" רצויה ףוג אבומ 8א חתפמב

.ירילקה אוה ילואו 235
.ילבבה המלש לש "ודימלת" 236
 םירמוא שיו" רמאנ ינשה רדסה שארבו הדובעה ירדס ינש תא איבמ גרבנרינ רוזחמ רמולכ ,63ג חתפמ 237
."הז רדס

 בתכב שרופמ אוה יכ ןומדקה תפרצ גהנמב םעפ יא שמיש "תשובלת תרדא" רדסהש יאדו טעמכ םנמא 238
.תפרצמ םיטויפ ישוריפ לש םודק די

 רוא" תא תרחמלו הנושארב "ןנר קיפא" תא ורמאו רדסה תא וכפה אצנגמ גהנמב קר .89א חתפמ 239
.60 'מע ,חספ רוזחמ ןייע ,"עשי

.ךליאו110 'מע ,תוחילסה לע קרפב ןלהל ונודי ןה ;תוחילסב םיקסוע ונא ןיא ןאכ םג ,ליעל רומאכ 240
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 תבש גנוע םע םייסמו תישארב ימי תשש השעמ תא טורטורפב ראתמ רצויה ."תישארב
 אוהש טויפה ךותמ תימינפ החכוה ןאכ ןיאו םיבר רצוי יפוגב ץופנ אשונ והז .התרימשו
 ףוג ירחא 241.איהש תדחוימ תבש וזיאל וא אקווד תישארב תבשל ורבחמ ידי לע דעוימ
 לש "םיקחש ולאש" "ןפוא" )9א חתפמ( גרבנרינ רוזחמב אבומ "ןנרא אשינ לא" רצויה
 לש "ןושל וחי" אבומו "רחא ןפוא" תרתוכה הבותכ ךכ רחא .דרפסמ לוריבג ןבא המלש
 "תעדל הבשחא" ילבבה המלש לש )10א חתפמ( תלוז אב םינפואה רחאל .יולה הדוהי
 םג .תודוהל םיבייחש הלא ראשבו אפרתנש הלוחב ,האופר תוכירצה לארשי תולחמב ןדה
 םירכזנ ונא .רצויה ףוגל תלוזה ןיב רשק ןיא ףאו תישארב תבשל טויפה ןיב רשק ןיא ןאכ
 ולכויש םיטויפ דחי ץבקל וצרש ויה תוליהקב :יתמא לש םיטויפ יבגל וניארש המב דימ
 םנמאש תאזה "תכרעמ"ה תא ונב ןכלו ,תישארב תבש ןאכ ןוגכ ,תמייוסמ תבשב רמאיהל
 םיטויפ ידי לע תאז םילשהלמ וענמנ אל לבא ילבבה המלש לש םיטויפ ינש הב שי
 242.תרחואמ הפוקתמ טוקיל השעמ והזש חינהל שי .דרפסמ םייתניב ועיגהש םיידרפס
 םוקמ ןיא 243םרדסכ םידעומה יטויפ תא םיאיבמה םילודגה םירוזחמבש ןבומ םג ןאכמ
 עודמ לאושו המתש ימל םג הבושתה תאז 244.תישארב תבשל תאזכ םיטויפ "תכרעמ"ל
 הביטחה ךותב( ילבבה המלש לש "םירשואמ עשי רוא" רצויה תא םיאיבמ ל"נה םירוזחמה
 אשינ לא" ולש רצויה ףוג תא םיאיבמ םניאו )םינומדקה חספה גח יטויפ לש הלודגה
 :ל"נה םילודגה םירוזחמה תמועל גרבנרינ רוזחמ לש ודוחיי דאמ טלוב םג ןאכמ ."ןנרא
 תא קר םינוב ללכ ךרדב רשא םתומכשכו םדרטסמא רוזחמלו אזיימרוו רוזחמל דוגינב
 גרבנרינ רוזחמ ,ירוקמה יזנכשאה םידעומה רוזחמ לש תוקיתווה תויטנטואה תוביטחה
 ,יזנכשאה רוזחמה לש תוירוקמה תוביטחל ףסונ ,איבמ )רתוי יזויציבמאהו רתוי רחואמה(
 יזנכשאה רוזחמהש רחאל םיטעמ אל תורוד ושבגתהש תונייוצמה תותבשה יטויפ תא

 רקיעש )ךליאו 224 'מע רשיילפ תרודהמ ,ילבבה המלש יטויפ( "םיקזח רד ץמוא" רצויה ףוגל הוושהו 241
 לא" םא .גרבנרינ רוזחמב קתעומ וניא הז טויפ .םתס תבשל אוה לכה תעדלו "ןנרא אשינ לא" ןכותכ ונכות
 תרחואמה העפותל ןושארה ץולחה ןאכ ונל שי ,תישארב עובשה תשרפ לש ןכותה ליבשב רבוח "ןנרא אשינ
 תשרפ תאירק ןכות ללגב "תונייוצמ"ש תותבשל םיטויפ ובתכ זנכשא ינטייפש ,ליעל רבכ הילע ונזמרש רתוי
.םיה תריש תשרפו קחצי רב ןועמש יבגל ןלהל דוע ךכ לע ןייעו ,ןהלש ךיראתה ללגב אלו ןהלש עובשה

 לש תויטויפה תוביטחב ידרפס אצוממ םיטויפ בלשל זנכשאב וגהנ רבכש הפוקתמ םינפ לכ לע 242
 תאבומ יחרזמה יזנכשאה גהנמה יפל םירודיס לש י"יכ ינשבש ןאכ ריעהל יואר .תונייוצמה תותבשה
 שש" ילבבה המלש לש יטנטוא ןפוא אב םיידרפסה םינפואה םוקמבו ,תישארב תבש לש תאזה "תכרעמה"
 שיש הדבועה ףא לעש רובס רקחמהו ,תישארב תבש לש הינכתל רשק ןיא הז ןפואל םג ."םיפונכ םייפנכ
 ידי לע תונווכמ האצי ךכש תירוקמ תכרעמ תאז ןיא ,דחא רבחמ לש םיטויפ השולש תאז "תכרעמ"ב
 ,לקנרפ 'א ןייע .)רחואמ( ךרוע הזיא ידי לע וא תוליהקה ידי השעמ ירקמ טקל ןאכ םג שי אלא ,רבחמה
.131-136 )זנשת( א וס ץיברת ,"ילבבה המלש 'רל םיפונכ םיפנכ שש ןפואה"

.םדרטסמא רוזחמו אזיימרוו רוזחמ ןוגכ 243
 .ללכב תורחואמ תויתוכאלמ תוכרעמ םע תונייוצמ תותבש יטויפל םוקמ הלא םירוזחמב ןיא ןורקיעבו 244
.הכונח לש הנושאר תבשל םיטויפב ןלהל ןייע ,הזה ללכה ןמ םיאצוי שי השעמל םנמא
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 .תוליהקה תוברת לש יעבט קלח היה רבכ ירוקמה
 דצמ :יזנכשאה רוזחמה לא הילטיאמ םיטויפה לש הריסמה יכרד יתש תא םעפ דוע םכסנ
 לא רבחמה ןמ טויפ תוכרעמו םיטויפ לש םייעבטה הלבקהו הריסמה ונל שי דחא
 קיתעה יזנכשאה רוזחמב ללכ וטלקנ אלש םינומדק םיטויפ ונאצמ ינש דצמו 245,רוזחמה
 םירבחמה לש םהיתונווכ יפל אל םיתיעלו תויתוכאלמ תוכרעמב וצבוש םינש רחאל קרו
246.םינומדקה

 טויפ .התע הז ונמכיסש הריסמ יכרד יתש ןיב םייניב הרקמ ןיעמ איהש תכרעמ םג שי ךא
 ןיא" הכונח )לש הנושאר( תבשל תלוזה אוה גרבנרינ רוזחמב ילבבה המלש לש ףסונ רצק
 םינוויה תוריזגב קסוע אוה יכ ,ותרימא םוי לע דיעמ ונכותש רורב הז טויפב 247."ףלח רוצ
 ךדוא" רצויה ףוג )א( :םה היקלחש "תכרעמ"ב בלושמ טויפה .הכונחה ימיב ןהמ הלצהבו
 אכ 'זחיל( י"שר 248.הנושקרקמ המלש ןב ףסוי ןטייפה תאמ )19א חתפמ( "יב תפנא יכ
 תעדה לע לבקתמ הז יפלו "...הכונחב דסיש טייפהו" ורמואב הז טויפ ךותמ איבמ )חי
 ימיב תפרצ תוליהקב גוהנ היה רבכ וטויפו ,1000 תנשל רחואמ דלונ אל המלש ןב ףסויש
 ורוקמ ילואו "חירזי רוא ודובכ" ימינונאה ןפואה )21א( אבומ רצויה ףוג רחאל )ב( 249.י"שר
 הרונמה תשרפ תארקנ הב תבשל אלא הכונח תבשל בתכנ אל אוהש רשפא .חרזמה ןמ
 תזמורש לוריבג ןבא המלש לש "םיתיז ינש" הרואמה האב תעכ )ג( 250.כ זכ 'משב
 המלש תאמ תלוזה )ד( 251.תאז תבשל הבתכנ יאדו טעמכו הכונח תבש לש הרטפהל
  .הכונח תבשל "ףלח רוצ ןיא" ילבבה
 ,דוחל תורצוי" םיתיעל ובתכ םינומדקה הפוריא זכרמ ינטייפש 252רקחמב חכוה רבכ
 םירוטיעכ םא ,םידדוב םיעטק םג ורביח אוצמ תעלו"..."דוחל תותלוזו ,דוחל םינפוא
 הכונח תבש לש תכרעמב אוה ךכש הארנ 253."...תרחא וא וז תנייוצמ תבשל םידיחי

 חספל - וישכע דע וניארש - סומינולק ןב םלושמ לש ויטויפו ילבבה המלש לש תולודגה ויתוכרעמ 245
.םירופיכה םוילו

.ילבבה המלש לש םירצקה ויטויפמ תצקו היטפש ןב יתמא יטויפ םה הלא 246
.ןאכ וב ןודנש ילבבה המלש לש ןורחאה טויפה הזו ,22א חתפמ 247
.614 'מע הקיאדוי הילגו LG p. 123 ץנוצ לצא וילע ןייע 248
.טייפה ירבד תא םיעדוי ויארוקש חינה הארנכ י"שר 249
.םש ,חכ קרפ תומשב ךשמהה יפ לע טויפב םינהכה ידגב לע השגדהה ןאכמו 250
.3ב חתפמ ןלהל ,ךתולעהב תשרפ תבשל גרבנרינ רוזחמב היינשה םעפב בלוש הז טויפ 251
.620 'מע ,תורצויה ,רשיילפ 252
.םש ,רשיילפ ירבד ןאכ דע 253
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 המלש ןב ףסוי רביח ךכ רחא םינש תורשע המכ ,תלוזה תא קר רביח ילבבה המלש :ל"נה
 לש הרואמה דרפסמ האבוי ףוסבלו 255ןפואה ףסונ ךכ רחאו 254ודבל רצויה ףוג תא
 )תלוזהו רצויה ףוג( תומאותו תויעבט דוסי ינבא יתשמ תאז תכרעמ התנבנ ךכיפל .ג"בשר
 םייניב הרקמ איה תכרעמה תאז הניחבמו )הרואמהו ןפואה( תויתוכאלמ תופסות יתשמו
 ילבבה המלש יטויפ לע ןוידה תא ונמייס הזב 256.ליעל וניארש הריסמה יכרד יתש ןיב
.יזנכשאה רוזחמב
 םה ,יזנכשאה רוזחמה לע םיעיפשמכ ,ןאכ םהב ןודנש םינורחאה םייקלטיאה םינטייפה
 257.סומינולק תחפשמ ינבמ השולש
 תמיא" חספ לש )ינימשל וא( יעיבשל הלודגה אתשודקה תא בתכ סומינולק ןב השמ
 לכו 259י"אב תיסאלקה הפוקתב גוהנה יפ לע קוידב אוה אתשודקה הנבמ 258."ךיתוארונ
 ןב השמ רחאל חספ לש )ינימשו( יעיבשל תואתשודק ובתכש תפרצבו זנכשאב םינטייפה
 לכ שודיח גרבנרינ רוזחמבש חסונב ןיא 260.לדוגא דצב בקע ויתובקעב וכלה סומינולק
261.אוהש

 אל לבא םידעומה לכל תובורק רביחש וילע רמאנ 262.ןקזה סומינולק 'ר וא סומינולק 'ר

 ןכלו תפרצ םורדבש "הנושקרקמ" הנוכמ אוה .ילבבה המלש לש תלוזה לע עדי אלש תעדה לע לבקתמ 254
 ילוא ,וטויפ תא וריכה ,ושוריפ תא םהל בתכ י"שרש תוליהקה ינבו ,י"שרש ןוויכ .םש בשי אל רבכש הארנ
 ינטייפ יטויפ תאז הפוקתב יכ יזנכשאה רוזחמב לבקתה וטויפש ןיבהל לק ,ךכ םא .תפרצ ןופצב בשייתה
 םיטויפו הנופצל תפרצ םורדמ אצי אוה םגש ,םלע בוט ףסוי 'ר לע ןלהל האר ;זנכשאב הברה ולבקתה תפרצ
.יזנכשאה רוזחמב םיאלמ "םיבשות" םה ונממ םיטעמ אל

.תלוזל אלו רצויל אל ינכות רשק לכ ול ןיאש 255
 תא ליעל ונתנבה יפל .תכרעמה לש הז יפואל םיאתמ םדרטסמא רוזחמ ךותמ אבה אצמימהש רשפא 256
 ,ירוקמה רוזחמב םוקמ הכונח תבש לש "תיתוכאלמ" תכרעמל ןיא םילודגה זנכשא ירוזחמ ינכת לש יפואה
 המלש ימי רחאל הנש םייתאממ הלעמל בתכנ אוהש פ"עא( 'ב ךרכ אזיימרוו רוזחמב רכז הל ןיא ןכאו
 תטייופמה הנשה רואת ךלהמב הכונח לע רבד איבמ וניא םדרטסמא רוזחמ םג .)המלש ןב ףסויו ילבבה
 םיאבומ ,רוזחמה לש תירקיעה תרגסמל ץוחמ רמולכ ,הנשה לכ לש םידעומה יטויפ רמג רחאל לבא .הלוכ
.הכונח תבשל תכרעמה אוה םהבש ןושארהו םיחפסנ ןיעמ םדרטסמא רוזחמב

 ימכח ,ןמסורג 'א הבחרהב הנורחאל ןד הלא םישיא לש תוירוטסיההו תויגולונורכה תולאשה לע 257
.ךליאו 29 'מע ,םינושארה זנכשא

 יטויפל חפסנכ :םיימעפ תיתרוקיב הרודהמב רואל האצי אתשודקה .120-126א חתפמ גרבנרינ רוזחמ 258
.514 'מע חספ רוזחמו הצק 'מע ,ןמרבה תרודהמ ,קחצי רב ןועמש 'ר

.חספ לש יעיבשל תאזכ המודק המגוד וינפל האר סונימולק ןב השמש רמול שי הז יפלו 259
.חספ רוזחמב הלאכ תותשודק שולש דועב ןייע 260
 דע .גצק 'מע ,ןמרבה תרודהמב וילע ןייע ,"ישפנ הבהאש תא" דדוב תלוז םג בתכ סומינולק ןב השמ 261
 רחאלש תיעיברה תבשל תלוזכ םושר אוה םשו ,)1149 .נ( Opp. 673 דרופסקוא י"כב קר אצמנ אוה התע
.הלש ירוקמה דועייה אל יאדווב הז ךא חספה

.ןלהלד סומינולק ןב םלושמ לש ויבא ,הקולמ סומינולק 'ר אוהש םירובס ללכ ךרדב 262
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 לע םייונבה 263ונב לש כ"ויל תירחשל אתשודקב ונלצא םייוצמש ןיטיהרה אלא ונממ ודרש
264.'וכו "םיוגה ךלמ ךאריי אל ימ" ארקמה

 םלושמ אוה סומינולק תחפשמ ינב לכבש לודגה ,יזנכשאה רוזחמה לע ותעפשה תניחבמ
 רבכו ולש תולודג תוריצי עברא שי )גרבנרינ רוזחמבו( יזנכשאה רוזחמב .סומינולק ןב
:ןהמ שולש )ילבבה המלש לע וננויד ךות( ליעל ונרכזה
265."ןנר קיפא" חספל רצויה תכרעמ .1

.)61ג( "חכ ץימא" םירופיכה םויל הדובעה רדס .2
.)63ג( "ךיתואלפנ חחושא" םירופיכה םויל הדובעה רדס .3

:ףיסוהל שי הזל
  - וטע ירפ איה םג - תושרה םע "רושע תצמא" םירופיכה םוי תירחשל אתשודקה .4
 וניחבה רבכ 267 םירקוחהו 266םיטויפב דאמ האלמ תאז אתשודק .)19ג( "יתאשנ ךימיא"
 םירקוחה םימיכסמ הז "ןוניס" רחאל .תאז אתשודקב תורז תופסותו םיירוקמ םיקלח ןיב
268.לודג ירילקה רזעלא לש "קמע ןשוש" אתשודקל תאז אתשודק ןיב ןוימדהש

 תפוקת אוה אבה בלשהו ,יזנכשאה רוזחמב הילטיא ינטייפ יטויפ לע קרפה םייתסנ הזב
.ומצע יזנכשאה טויפה

.31-37ג חתפמ גרבנרינ רוזחמ 263
 רידא שודק" םירופיכה םוי תירחשל ןפואה תא אקולמ סומינולקל םיסחיימה שי .ז י 'מרי 264
.4 הרעהו ול 'מע םירופיכה םויל רוזחמ ,טדימשדלוג ךכ לע ןייעו )17ג חתפמ ,גרבנרינ רוזחמ( "ותילעב

 םלושמ הנב "םירשואמ עשי רוא" ולש רצויה תכרעמב ילבבה המלשל דוגינבש ריעהל יואר .89א חתפמ 265
 הרואמ :םיפסונ םיטויפ העברא ולש תכרעמב בלשל חילציש ךכ םירישה ריש יקוספ ףצר תא סומינולק ןב
 לע וטמשוה הלא םיטויפ העברא םנמא .)ידוד חרבל תלוזה ןיב( הלואגו ךומכ ימו )תלוזל ןפואה ןיב( הבהאו
 םהו )סומינולק ןב םלושמ לש םהל רזה הנבמה לע ילבבה המלש לש ןוגכ הנבמ ופידעהש( תוליהקה ידי
 םולשת ,לקנרפ 'א ןייע ,הלא םידובא םיטויפ ולגתנ ןורחאה ןמזב קר .םינש ףלאכ ךשמב תכרעמה ןמ ודבא
.551-565 'מע ,ז"סשת םילשורי ,הנויל ןויגה ךותב ,'םירישו ןנר קיפא' רצויה תכרעמ

 תא ולידגה ןכלו שודקה םויה לכ ךשמב םירופיכה םוי תליפתב תסנכה תיבב תוהשל וגהנ תוליהקה 266
.םירחא תורוקממ םיבר םיטויפ םע תוירוקמה תוכרעמה

.ול 'מע כ"ויל רוזחמ ,טדימשדלוג ,LG p. 109 ץנוצ 267
 תודדוב תותלוז יתש רביח סומינולק ןב םלושמ םג היטפש ןב יתמא ימימ תיקלטיאה תרוסמה תובקעב 268

 ןניא ןכלו יחרזמה זנכשא גהנמב וטלקנ אל ןהיתש ."דוע ןיא ךתלוזו םיהלא התא"ו "ןדרי ץראמ ידוד ךרכזא"
 גהנמ ירודיסב וספדנ ףא ןה .תועובשל חספ ןיב תותלוזכ יברעמה גהנמל ועיגה לבא ,גרבנרינ רוזחמב
.714 ,713 'מע ,זנכשא גהנמ תרודהמ ,"לארשי תדובע" רודיס ןוגכ ,םייוצמה יברעמה זנכשא
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ןושארה בלשה - יזנכשאה טויפה תפוקת

 ןטייפה םע םירשקב דמעש 269קחצי רב ןועמש ןטייפה םע תחתופ תיזנכשאה תונטייפה
 טויפה יזכרמ הזב הז םירשרושמ ךכו ,סומינולק רב םלושמ - ונרכזהש ןורחאה יקלטיאה
 םילוכי םיזכרמה ינש ,ףוסבל שבגתנש יפכ ,יזנכשאה רוזחמה ןיינעל .זנכשאו הילטיאב
.דחא ינטייפ םלועל בשחהל
270:הלא םה גרבנרינ רוזחמב םיאבומה קחצי רב ןועמש יטויפ

 - םייניבה ימיב רבכ - תרמאנ תכרעמה 271."ךובהא ךיבוהא" חספל רצויה תכרעמ .1
 תליגמ לע הלוכ הייונבה תכרעמהש ידכ ךכל ןווכתה רבחמהש רשפא ;דעומה לוח תבשב
 תנווכמ התייהש רשפא ךא ,תסנכה תיבב תאז הליגמ םיארוקש םויב רמאית םירישה ריש
 סומינולק רב םלושמו ילבבה המלש תוכרעמ ללגב התחדנו )ינש וא ןושאר( בוט םויל
.הומידקהש
 לש םיקוספה ישאר לע יונבה )105א( "חרפ ינשוש עשויו" חספ לש יעיבשל רצוי ףוג .2
272.םיה תריש

 עשויו" רצויה ףוג ןיב ןכות לש רשק ןיאש הארנכ 273."סורתפ יא" חספ לש יעיבשל תלוז .3
 ידי לע הייונב תכרעמ לע ןאכ רבדל רשפא םא קפסו "סורתפ יא" תלוזל "חרפ ינשוש
 דיקפתב "הנומא לא עשויו" רצוי ףוג אבומ )גרבנרינ רוזחמבו( יחרזמה גהנמב .ןטייפה
 הריש ורמא אל םיכאלמש ריכזהל אב חספ לש יעיבשב ןפואה רסוחש םישרפמ 274.ןפוא
 םינפוא ,דוחל תורצוי" םירבחמ םייקלטיא םינטייפש ליעל וניאר תאז תמועל .הז םויב
 לש לודגה םדימלת ,קחצי רב ןועמשש ךכ לכ רזומ הז ןיא ןכלו "..."דוחל תותלוזו ,דוחל
 275.ןפוא םהיניב ןיאו םהיניב ינכות רשק ןיאש תלוזו רצוי ףוג רבחי ,הילטיא ינטייפ

 רואל ואצי ויטויפ בור .ח"צרת םילשורי-ןילרב ,ןמרבה מ"א לש תיתרוקיבה הרודהמב רואל ואצי ויטויפ 269
.לקנרפ-טדימשדלוג תרודהמ ,יזנכשאה רוזחמה יכרכ תשמחב רתוי תרחואמ הרודהמב שדחמ

.תוחילסה לע קרפב ןלהל ןייע ויתוחילס לע 270
 בתכש הבהאו הרואמ יטויפ םירסח תלוזל ןפואה ןיב ,99א חתפמב .97-100א חתפמ גרבנרינ רוזחמ 271
.319-320 'מעו ל 'מע חספל רוזחמבו גל-בל 'מע ןמרבה תרודהמב ךכ לע ןייע ,רבחמה

.451 'מע חספ רוזחמ ,ול 'מע ןמרבה תרודהמ 272
.459 'מע חספ רוזחמ ,חל 'מע ןמרבה תרודהמ ,106א 273
.**כ40 'מע ליעל ןייע 274
 "בוקעי" רבחמה :יחרזמה גהנמב חספ לש 'ח םויל "םש יעודי" ןפואה - חכשיי אלש ידכ - ריכזהל יואר 275
 הרודהמ ,119א חתפמ גרבנרינ רוזחמ ןייע ."]ודסי=[ 'וסי ת"ר א"י" ותרתוכב שי דחא יתפרצ י"כבו
.447 'מע חספ רוזחמב שי טויפה לש תיתרוקיב
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 האלמה תנוכתמב הייונב אתשודקה 276."וניאר ךיתותוא" חספ לש יעיבשל אתשודק .4
277.חספ לש יעיבשל תואתשודק לש

 ונינפל ןאכו 279ירצונה ןוטלשה תחת לארשי םע תורצ לע 278 "ןנרא יח לא לא" תלוז .5
 ןיא הארנכ .ןפוא וא רצויל רשק אללו ודבל "תלוז" רוביח לע ליעל רמאנל תיסופיט המגוד
 אוה שארמ ילואו רבחמה ידי לע טויפה דעוי הנשב ךיראת הזיאל םויה תולגל תורשפא
 הפוקתב .ותרימאל דעומה תא ןנוצרכ הנרחבת תוליהקהש ןווכתה רבחמהו "םתס תלוז"
 תבשה ךכל הרחבנ ,תועובשל חספ ןיבש תותבשה יטויפ לש תכרעמה הבצוע הבש
 תחאל םושר תלוזה די יבתכ תצקבש ריעהל יואר ךא .יחרזמה זנכשא גהנמב תישילשה
 .םירצמה ןיב לש תותבשה
 ;"הנוכש היהאו" קוליס ,)143א( "יננמא ןודא" רצויה ףוג :רצוי תכרעמ :'א םוי :תועובש .6
280."תעמיש יכנא" תלוז ;"םינב התעו" :ןפוא

 "ירילקה תובקעב ךלוה קחצי רב ןועמש" .ב םויל וא א םויל 281"םייח חרוא" אתשודק .7
.תאז אתשודק לע )LG p. 112( ץנוצ רמוא
 זוע אנ רזא" תלוז םג רביח קחצי רב ןועמש 282."ןומא ךלמ" :רצוי ףוג :הנשה שאר .8
284.גרבנרינ רוזחמב וניא םגו דיה יבתכ לש םבור בורב רסח אוה ךא 283 "ךולמל

 ומצע רבחמה לש וטע ירפ "תושר" הינפלו "הפורצ ךתרמא" )ב םוי( תירחשל אתשודק .9
285."ךננחל יתיתא"

.479 'מע חספ רוזחמ ,בס 'מע ןמרבה תרודהמ ,107-114א 276
 בטומ ךא )ולש אתשודקה לע ליעל ןייע( סומינולק ןב השמ תובקעב ךלוה אוהש רובס LG p. 113 ץנוצ 277
.זנכשאל םשמו הילטיאל העיגהש חרזמה ןמ תרוסמה תובקעב ךלוה קחצי רב ןועמש :ךכ תאז חסנל

 ןד ךליאו 693 'מע ,תורצויה ,רשיילפ .'מ 'מע ןמרבה תרודהמ ;חספ רחאל תישילשה תבשל ,133א 278
.טרופמב הז תלוזב

."בלמ תמכ םתחכשנ בלצ ןוע יקסע לע" ןוגכ 279
 רוזחמ ירפוסמ דחא םשר ,143א חתפמב ,"יננמא ןודא" רצויה ינפל )א( :תורעה יתש ןאכ ריעהל יואר 280
 תועובשל רחא די בתכ םושב רכז ול ןיאש )הלואג ןיעמ( טויפ ,םיבירעמה ףוסב קלח ראשנש חטשב ,גרבנרינ
 תועובש לש ינש םויל )ב( .177 'מעו בכ 'מע תועובש רוזחמב וילע ןייע ."ידובכ חרז" םיחתופ ויתב לכש
 רבס תועטבו עודי יתלב ןועמש ורבחמש ]168א חתפמ[ "םיבהא תלייא" רצויה ףוג תא גרבנרינ רוזחמ איבמ
.אוה אלו ,קחצי רב ןועמש אוהש )ומ 'מע( ןמרבה

.230 'מע תועובש רוזחמ ;הפ 'מע ןמרבה ,145-152א חתפמ 281
.47 'מע הנשה שאר רוזחמ ,זמ 'מע ןמרבה ,157ב 282
.56 'מע ה"רל רוזחמ ;)תנבומ יתלב דומעה ילושב ותרעה( נ 'מע ןמרבה 283
.ה"רל רוזחמב וסיפדהו דחא די בתכב ואצמ טדימשדלוג 284
 תאבהב גרבנרינ רוזחמ ךרדל בל םישל יואר .87 'מע ה"רל רוזחמ ,זק 'מע ןמרבה ,158-165ב חתפמ 285
.חסונה יפוליח ןונגנמב 105 'מע ה"רל רוזחמב ןייעו ,162ב חתפמב "ןויבא ךלמ" יתב
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 איה םא אוה לודג קפסש )"ןועמש וניברד"( הריש תבשל רצוי תכרעמ ןאכ ףיסונ .10
 287,"תונבה ןיב יתייער" :הבהא 286,"והגכ םינומא" :רצוי ףוג :קחצי רב ןועמשל תכייש
 רוזחמב אלא המלשה תכרעמה האצמנ אל םויה דע 288."ונל היהש יי ילול" תלוז
 הרעה 687 'מעו 676 'מע תורצויה ורפסב רשיילפ בתכ תכרעמה יקלח לע 289.גרבנרינ

 הלעה רשיילפ ךא קחצי רב ןועמשל םיטויפה תשולש סוחייב ירמגל חוטב 290ץנוצ .19
 לצא ונאצמ אל :אבה ןיינעה תא רשיילפ לש ויקופקפל ףיסוהל רשפא 291.םיקופקפ תצק
 ושעיו תמייוסמ תבש לש עובשה תשרפ תא ורחביש 292םינושארה תורודב זנכשא ינטייפ
 תותבשה יכיראתב וזחאנ תונייוצמה תותבשל תורוד םתוא יטויפ לכ .םיטויפל אשונ התוא
.עובשה תשרפב אלו )הכונח ,ח"ר ןוגכ(
 חתפמ( תישארב תבשמ הנשה ךלהמ תא םייס גרבנרינ רוזחמ ךרועש רחאל ,ליעל רומאכ
 םימיה יטויפ תא עיצהל ליחתה אוהש ינפל ,)40ב חתפמ( בקע תשרפ תבש דע )8א
 ןתח תבש יטויפ תא רמולכ ,עובק ךיראת םהל ןיאש םיטויפ רוזחמב בליש אוה ,םיארונה
 בצעמה אוה קחצי רב ןועמש .)47-48ב חתפמ( הלימ תירב תבשו )41-46ב חתפמ(
 תויושרה תאו רצויה תכרעמ תא הנב אוה יכ זנכשאב ןתח תבש יטויפ לש ירקיעה
 רסחב הלא םיטויפ איבמ גרבנרינ רוזחמ לבא .ןתחה לש הרותל היילעה תא תומידקמה
 טעמ אל ףיסוה אוהו קחצי רב ןועמש בתכש המ לכ תא איבמ וניא אוה רמולכ ,רתיו
:תאז טרפנ .םירחא םינטייפ לשמ םיטויפ

 ראתמ 294הכורא תרוסמל םאתהב 293."םש דחייא" רצויה ףוג :ןתחל רצויה תכרעמ .11
 תא הבחרהב בלשמ אוה םדאה תאירב רואיתבו םלועה תאירב תא קחצי רב ןועמש
.ןושארה גוזה יאושינו השאה תאירב

.אנ 'מע ןמרבה ,28א חתפמ 286
.גנ 'מע ןמרבה ,29א 287
.הנ 'מע ןמרבה ,30א 288
 "תללוהמ תללוחמ" ןפואה תא תאז תכרעמל ופיסוה תוליהקה .ףסונ דחא די בתכב דרש רצויה ףוג 289
 גוהנ הז ןפוא .םיה תריש אשונל בורקה ןיינע ,םירצמ תלואגו םיכאלמה תריש לע רבודמ וב קחצי ןב השמל
.453 'מע חספ רוזחמב שי ולש תיתרוקיב הרודהמו חספ לש יעיבשב יחרזמה זנכשא גהנמב

290 LG p. 114
 ,זנכשא יגהנמ ינש לש דיה יבתכב הדרש אלו טעמכ תכרעמהש הדבועה תא ושרפי רשיילפ לש ויקופקפ 291
 לש םויה ירדסב וטלקנ אל קחצי רב ןועמשכ לודג ןטייפ לש ויטויפש השק תצק ץנוצ לש ותעד לעו
.תוליהקה

.קחצי רב ןועמש רחאל תורוד ינש ללוכ 292
.גרבנרינ רוזחמבש היטפש ןב יתמא יטויפ לע ןוידב 45 'מע ליעל רוציקב ךכ לע ןייע 293
.60 'מע ראלק 'ב תרודהמ ,היטפש ןב יתמא לש רצויה ףוגב ןייע 294
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 לכ לע ןודא לא" 295ץופנה ימינונאה טויפה גרבנרינ רוזחמב אבומ רצויה ףוג רחאל
 ןבומכ ."תבש רשא לאל"ל ללפתמה רבוע ופוסב ."םישת הבהא ונינתח תפוחב םישעמה
 לש "תובהלש יביבש" םוקמבו ,ןפואה אב תאז רחאל .קחצי רב ןועמשל רשק טויפל ןיאש
 לש ןתחה תכרעמ ליבשב די יבתכ דאמ הברהב ליגרה ןפואה אוהש ,קחצי רב ןועמש
 רפוס השמ תאמ "אשנהל דפא ודובכ" ןפואה תא גרבנרינ רוזחמ איבמ 296,קחצי רב ןועמש
 יתש גרבנרינ רוזחמ איבמ )42ב( וירחא .הנש םייתאמכב קחצי רב ןועמשמ ריעצ אוהש
 האמה ףוסב לעפש הז ילוא ,קחצי רב לאומש תאמ "הניפ לכמ אנ יבוש" 297:תורואמ
.הז טויפ רביחש אלא רבד וילע עודי אלש רקי רב םייח תאמ "ראפ שובח"ו 298,ב"יה
 קחצי רב ןועמש תאמ ןתח תבשל יטנטואה תלוזה תא גרבנרינ רוזחמ איבמ )43ב( תלוזכ
 לבא ,קחצי רב ןועמש לש תירוקמה תכרעמה המייתסנ הזבו 299"השבכנ תע תוהמא"
 "םירפא 'רד - הנותחל רחא תלוז" :"השבכנ תע תוהמא" ףוס רחאל רמאנ גרבנרינ רוזחמב
 תלוז אבומ )44ב( תאז רחאל 300.גרובסנגרמ םירפא 'ר תאמ "הלכ יתוחא" תלוזה אבומו
 אל תוליהקהש רמולו תאז םכסל רשפא 301.היטפש ןב יתמא תאמ "הלכ תויהב זא" ישילש
 םינטייפל םוקמ תתל ופידעהו הל יוארכ קחצי רב ןועמש לש תכרעמה תא ורמש
.המודקה תכרעמה תא טשקל םירחואמ

 הילעה לש סקטבש שדיח קחצי רב ןועמשש הארנ .ןתחה לש הרותל הילעל תויושר .12
 העברא רביח קחצי רב ןועמש 302.ןתחה תא תולעהל תושר ןזחה שקבי ןתחה לש הרותל
 תמולש תושרמו" )ב( ,ה"בקה ןמ תושר תשקב איהש "דע ןכוש תושרמ" )א( :טויפ יעטק
 תושר תשקב איהש "הימימ יתוש תושרמו" )ג( ,הרותה ןמ תושר תשקב איהש "ןמוא
 להקה לכמ תושר תשקב איהש "שודק םע תיראש תושרמו" )ד( ,הליהקבש הרותה ידמולמ

.י"יכ הרשעכב ויתאצמ 295
.הזככ ותוא עבוק ,114 'מע ,ץנוצ םגו 296
.ללכ הרואמ ןיא קחצי רב ןועמש לש תירוקמה תכרעמבש דועב 297
LG p. 313 ץנוצ 298
.45 'מע ליעל ,ס 'מע ןמרבה 299
 'מע ,ד ךרכ ,תירבעה הרישה רקחל ןוכמה תועידי ,ןמרבה ידי לע תיתרוקיב הרודהמב רואל אצי טויפה 300
.חפק

.יזנכשאה רוזחמב יתמא יטויפ לש דיקפתל רשקב 45 'מע ליעל ןודנ הז ןיינע .64 'מע ,ראלק 'ב 301
 תישארבו הרות ינתחל - ןאכ קחצי רב ןועמש לש םגדה יפ לע תאזו - תושוע זנכשא תוליהקש ךרדכ 302
.הרות תחמשב
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 הכורא התיה הארנכ "תויושר" עברא לש תאז הביטח 303.תסנכה תיבב ףסאתהש
 הדיחיה תא קר )44ב חתפמ( גרבנרינ רוזחמב םיאצומ ונא ןכלו ידמ רתוי החירטמו
304.תיעיברהו הנושארה

 םירחואמה םינטייפה .שדח טויפ גוס קחצי רב ןועמש רצי ןתחל תויושרה תכרעמ תריציב
 לש ותנוכתמכ תויושר ורצי םייזנכשא םינטייפ הרשע תוחפלו יוקיחל המגוד הזב ואר רתוי
 תחמש "ינתח" ליבשב םג הלאכ תויושר וקיח םינטייפש ףיסונו 305.קחצי רב ןועמש
 306.הרות
 אוה ןאכ - ךופהכ בצמה תא רידגהל רשפא קחצי רב ןועמש לש תואתשודקל רשאב
 החפשמל ןב אוהש ןויכו המגוד ול השמיש הילטיאו י"א לש םינש תבר תרוסמ .ףסאמה
 307.ול םירחואמו ורוד ינב תפרצב וירבחכ תואתשודק רצי אוהש עיתפמ הז ןיא תיתפרצ
 ידעומ חול תא םיטויפב ואלימ )ה"רו תועובש ,חספ( ולש תואתשודקה שולשש הארנ
308.תופסונ תואתשודקל זנכשאב םוקמ היה אלו ומות דע הנשה

 ןועמש לש )תצק ונממ ריעצה( ורוד ןב ,הלוגה רואמ הדוהי ר"ב םשרג וניברש ןאכ ריכזנ
309.תוחילס קר בתכ ,קחצי רב

זנכשאל "אובי" ינטייפ ינש

 יפ לע ףאו ,תואמצעל תחא תבב יזנכשאה טויפה עיגה קחצי רב ןועמש לש ולעפמ םע
 רמשנו ךשמנ תאז לכב ,דאמ םיבוטו םיבוט םהיניבו םיבר םייזנכשא םינטייפ ומק וירחאש
 הפוריא זכרמ יגהנממ הליחתב ,"אובי" לש ךילהת זנכשאב קחצי רב ןועמש ירחא םג
 ומצמצ אל םלועמ זנכשא תוליהקב םיטויפה יכרוע .דרפסמ םג רחואמ רתויו םינכשה
 ,םיסולדנא וא םיניטנזיב ,םיתפרצ יטויפ םג רמול ובהאו ימוקמ םזיטוירטפ ישגרל םמצע
 ינב לש םהידימלת ויה םה םהלש תונטייפה יכרד תליחתמש םהל  היה רורבש םשכ

.צק-דפק 'מע ןמרבה לצא לכה 303
 םירושק םניאש המבה לע ןתחהש העשב םירמאנה םינוש םיטויפ גרבנרינ רוזחמב םיאבומ תאז רחאל 304
.ךליאו 78 'מע ןלהל םהב ןודנו קחצי רב ןועמש לש ותריציל

 קחצי ,אנובמ םירפא ,)ן"באר( ןתנ רב רזעילא ,בקעי רב םחנמ ןוגכ ,זנכשא ינטייפ ילודגמ םהיניבו 305
.ןדקנה

.69 'מעב ןלהלו 451-460 ,442-448 'מע תוכוס רוזחמב ךכ לע ןייע 306
.מ-ול 'מע חספ  רוזחמ ןייע 307
.95 'מע ,זנכשא ימכח ,ןמסורג .א הז ןיינעל ןייע 308
.תוחילסה לע קרפב ןלהל ונודי ןהו 309
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 םינטייפה ינש תא ןייצל לכונ קחצי רב ןועמש רחאל םינושארה תורודה ינבמ .הילטיא
.םלע בוט ףסויו חרז רב ןימינב :םייזנכשא םניאש הלאה

 וניאש ןוויכמ ךא ותבישי םוקמו ואצומ לע הנמיהמ העידי ונל ןיא ןיידע .חרז רב ןימינב
 ןב אוהש םימיכסמ םירקוחה .זנכשא ןב וניאש לבוקמ ,ללכ זנכשא ימכח ידי לע רכזנ
 ולש רצויה יקלחב ןאכ ןודנו תוחילסו רצוי יקלח קר רביח אוה המ םושמ .א"יה האמה
.גרבנרינ רוזחמבש
 גרבנרינ רוזחמב חרז רב ןימינב לש רצוי יפוג .א
 םיהלא וניהלא" ולש רצויה ףוג תא ןייצנ חרז רב ןימינב יטויפ ושמיש הפיא טרפנש ינפל
 הנשה חול יניינע ללגב תאזו 310 שדח שארו תבשל יברעמה זנכשא גהנמב שמשמה "תמא
 רוזחמב אצמנ וניא הז טויפ אקווד 311.תאז תבשל די יבתכב ץופנ אוהו ,וב םיטרופמה
312.גרבנרינ

 רוציקב םעפה איבנ ,גרבנרינ רוזחמב ןאכ אצמנש המ תא ריהבהל ידכ :לודגה תבש .1
 א ךרכ אזיימרוו רוזחמב :לודגה תבש לש רצויה לע יברעמה זנכשא גהנמ ונל רמוא המ
 ןב ןימינב לש רצוי ףוג .)א( :דבלב םיטויפ ינש לודגה תבש לש רצויה תכרעמב )35 חתפמ(
 )36א חתפמב( אבומ ךכ רחא .)ב( .ןפוא ןיא תאז תכרעמב 313."הלכ ןונבלמ יתא" חרז
 .הלוכ תכרעמה יהוזו ,לודגה תבשל חרז ןב ןימינבל אוה םג ,"ישעמ ינא תרמוא" תלוזה
 ועבק הנושארה םעפבשכ הבצועש יפכ לודגה תבשל םיטויפה תכרעמ ןאכ ונל שיש רשפא
.תאז תבשב ורמאיי םיטויפ וליא זנכשאב
 "הלכ ןונבלמ יתא" ןאכ םג אוה רצויה ףוג .)69א חתפמ( גרבנרינ רוזחמל תעכ רובענ
 :תותלוז ינש איבמ רוזחמה :תלוזה תא הארנו ןפואה לע עגרל גלדנ .חרז רב ןימינב תאמ
 .)ב( אבומו "רחא תלוז" רמאנ ופוסבו 314םלע בוט ףסוי 'רל "הלותב התסראכ זא" .)א(

 ןד הפוריא זכרמב ללכה ןמ םיאצוי רצוי יפוג לע .629 'מע ,זנכשא גהנמ ,"לארשי תדובע" רודיסב ןייע 310
 חתפמ גרבנרינ רוזחמ( "רופיכ םויב זא" דחוימה רצויה ףוגב םהיניבו ,654 'מע ,תורצויה ורפסב רשיילפ
.)17ג

.די יבתכ העשתב ויתאצמ 311
 ספת "רחשה תלייא" קחצי רב ריאמ לש וטויפש הארנ .יחרזמה זנכשא גהנמ לש י"יכ ראשב רסח ןכו 312
.הז יתוכמס ןטייפלו הז בושח טויפל תורחת ןב היה אל חרז רב ןימינבש הארנכו םוקמה תא

 תיינבב תמייוקמ רבחמה תנווכ רמולכ ,לודגה תבשל טויפ תתל ןאכ ןווכתה ןטייפהש קפס ןיא טעמכו 313
.לעופב תכרעמה

.62 'מע ןלהל ןייע הז טויפ לע 314
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 315.לודגה תבשל חרז רב ןימינב לש תלוז אוה םג "הלולב דסחב רשא הלכה ירשא"
317.ארזע תאמ "ןורירידא זוזיע" ןפוא שי 316תאז תכרעמב

 יתש ןאכ שי :ריעהל ונילע גרבנרינ רוזחמב אבומל אזיימרוו רוזחמב אבומה תא הוושנ םא
 ןפוא תפסוה )א( :ליעל ןתומכ וניאר רבכו יזנכשאה רוזחמה תודלותב תוליגר תועפות
 רוזחמב הביטנרטלאכ ףסונ תלוז תפסוה .)ב( ,ןפוא היה אל הבש המודקה תכרעמל
 תכרעמב חרז רב ןימינב לש דחא תלוז תפלחה :)ג( אוה הנושמה רבדה .רחואמה
 רעשל יואר ילוא .רתוי תרחואמה תכרעמב חרז רב ןימינב לש רחא תלוז םע המודקה
 יכ רוכזנ 318.דחא רבחמ לש םינוש תותלוז םע תוליבקמ תוכרעמ יתש ויה הליחתמש
.ולש תותלוז ינשב םג םג אלא חרז רב ןימינב לש רצויה ףוגב קר אל ונקסע הז ןוידב
 יפ לע טרפמה )139א חתפמ( "עמש ילצלצב ללהא" רצויה ףוג :תועובש ינפלש תבש .2
 השמל רסמו"ב חתופ טויפה .ב"אה תויתוא לכ לש ןהימעט תא "אביקע 'רד תויתוא"
 יחרזמה גהנמב ןאכ רמאנ טויפה .תועובש ינפלש תבשב ותרימא הקדצוה הזבו "יניסמ
319.הז גהנמ ירודיסב ספדנו

גרבנרינ רוזחמב חרז רב ןימינב לש םינפוא .ב
 שי תזורחמ לכב :ולש םינפואל העובק תינבת הנב חרז רב ןימינבש 320ץנוצ הארה רבכ
 איהו דגנ-תזורחמ ןיעמ איה תזורחמב הנורחאה הרושה לבא 'וכו ויכאלמל ,ה"בקל חבש
 .תאז הביבסב לארשיל שיש םיוסמ דיקפת רואית אבו רחא עובק יוטיב וא "ינאו" הליחתמ
321.ןלהלד םינפואב םג אוה ןכ

 חתפמ( םיאבה םיטויפה גרבנרינ רוזחמב שי ליעל רומאכ 322:'ב הקספה לש תבש .1

.םייזנכשא י"יכ השולש דועב - גרבנרינ רוזחמב דבלמ - ויתאצמו ,ספדנ אל םויה דע 315
.יברעמה גהנמה יפל אזיימרוו רוזחמב תכרעמל דוגינב 316
 ."הלכ ןונבלמ יתא" תריצי רחאל הנש םייתאמכ רמולכ ,ג"יה האמה ןב אוהש רובס LG p.467 ץנוצ 317
 אנזופ ינב רמולכ ,ב"ע ב ףד ,טפקת טרופנרהיד ,"אנזופ גהנמ לש סרטנוק"ב לודגה תבשל ןפואכ ספדנ אוה
.ספדנ וניאו גוהנ וניא תורחא תוליהקבש ועדי םה ךא ןפואה תא ורמא

.רחואמו םדקומ לש ןיינע - הביטנרטלאכ רחא תלוז תפסוה וא ןפואה תפסוהבכ - ןאכ ןיאשו 318
.753 'מע ,ןילופ גהנמ ,לארשי תדובע רודיס ןייע 319
320 LG p. 121
 הז םגד תונבל חרז רב ןימינבמ ודמל רתוי םירחואמו םיטעמ אל םייזנכשא םינטייפש הארה םג ץנוצ 321
.תאזכ תינבת לעב אוה ל"נה ארזע לש ןפואה :המגודל .דגנ-תזורחמו תזורחמ לש

.תבשב רדאב ז"ט לח םא אלא היינש הקספה ןיאש )46 'מע( ליעל ןייע 322
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 רוריב" ןפוא .)ב( 323.השמ ןב קחציל "םיעד םימת תואלפנ העיבא" רצוי ףוג .)א( :)58א
 ודועיי םהמ דחא לכבו י"יכ השולש דועב הז טויפ יתאצמ 324.חרז רב ןימינבל "השודק
 ףא" תלוז .)ג( .תוכוסל כ"וי ןיבש תבשל ,חספ רחאל הנושאר תבשל ,םתס תבשל :רחא
325.היטפש ןב יתמאל "הלוגב יפל

 אוהו רתתסמ רימאא היינש הקספהל 'מוא שיו" :רוזחמה לש ךרועה בתוכ תכרעמה ףוסב
 רב ןימינבל "השודק רוריב" ןפואה 326.ךומסב ןלהל ןייעו "לודגה תבש ינפלש תבשל בותכ
 רשפא .תיתוכאלמ ךרדב םוקמ יולימ תורטמל שמשמה טויפ לש תפומל המגוד אוה חרז
 ותוא ולצינו ךכ לע ועדי אל רבכ זנכשאב לבא םייוסמ ךיראתל טויפה תא דעיי רבחמהש
.אוהש ןפוא הזיא רסח היה םיכרועה תעדל ובש םוקמ לכל
 רומאכש )67א חתפמ( "רתתסמ רימאא" רצויה ףוג ירחא 327.לודגה תבש ינפלש תבש .2
 שמשמ אוה םהבש י"יכ שי 328.חרז רב ןימינבל "תראפתה לעבל" ןפואה אב ,ןלהל וב ןודנ
 יולימ לש ןפוא אוה הז םג .חספ לש ינימשל שיו תישארב תבשל - שי ,רוכז תשרפל
329.יסופיט יתוכאלמ

גרבנרינ רוזחמב חרז רב ןימינב לש תלוז .ג
 ,גרבנרינ רוזחמבש לודגה תבשל חרז רב ןימינב לש "הלכה ירשא" תלוזה תא ליעל ונרכזה
330. םשל עיגהש ולש דיחיה תלוזה הזש הארנכו

.231 הרעה ליעל ןייע הז טויפ לע 323
.רדאב ז"ט ךיראתלו "היינש הקספה"ל טויפה ןכות ןיב רשק ןיא 324
.הז ןטייפ לע ןוידב 46 'מע ליעל ךכ לע ןייע 325
.םלע בוט ףסוי 'ר יטויפ םע ןלהל הזב ןודנו 326
.םיטויפ ופריצ תאז תבשל םגש תואורה וניניע לבא "היונפ תבש" התוא וניכש שי 327
.450 'מע ,חספ רוזחמב שי ולש תיתרוקיב הרודהמ 328
 י"יכב שי לבא גרבנרינ רוזחמב םירסח םלוכש חרז רב ןימינב לש םיפסונ םינפוא העברא לע ןאכ ריענ 329
 גהנמ יפל "לארשי תדובע" רודס ןוגכ( רחואמה ןילופ גהנמב )א( :יחרזמה גהנמה לש םיסופדבו םירחא
 ךכ ןיא ליעל וניארש יפכ ךא ,חרז רב ןימינב לש "תומימו שא ילולב" ןפוא לודגה תבשב שי )709 'מע ,ןילופ
 חרז רב ןימינב לש "םור ימורמב" ןפואה לודגה תבש ינפלש תבשב שי םירחא די יבתכב )ב( .גרבנרינ רוזחמב
 שא תוירב" ןפואה שי יחרזמה גהנמה יפל םיגח רוזחמ לש דחא י"כב )ג( .גרבנרינ רוזחמב ונניא הז םגו
 ןיאו 88 'מע ,תוכוס רוזחמב ולש תיתרוקיב הרודהמ ןייע ,תוכוס לש ינש בוט םויל חרז רב ןימינב לש "םימו
 ןיאו ,חרז רב ןימינב לש "הרעוב שא יפרשב" ןפואה םילקש תבשב שי י"יכ ינשב )ד( .גרבנרינ רוזחמב ךכ
.ללכ ורקחנ אל ןיידע יחרזמה יזנכשאה גהנמה תודלותב הלא תויוחתפתה .גרבנרינ רוזחמב

 "ישעמ ינא תרמוא" תלוזה )א( :השולש םה גרבנרינ רוזחמל ועיגה אלש חרז רב ןימינב לש תותלוז 330
 תחאל י"יכ העבשב יוצמ חרז רב ןימינב לש "הארו הפיקשה אנא" תלוזה )ב( .ליעל וניארש לודגה תבשל
 "ךל ימד לא םיהלא" תלוזה )ג( .גרבנרינ רוזחמב רסח אוה ההימתה הברמל ךא תועובשל חספ ןיב תותבשה
 תדובע" רודיס( סופדל עיגה ,תועובשל חספ ןיב תותבשה תחאל יברעמה גהנמה לש י"יכ הששב אצמנ
 רוזחמב רסח ךא םירצמה ןיב לש הנושאר תבשל דחא י"כב אצמנו )714 'מע ,יברעמה גהנמה יפל "לארשי
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 ;גרבנרינ רוזחמב םהילע רפש אל חרז רב ןימינב לש רצויה יטויפ לרוגש םכסל רשפא
.רתויב םיבושח תורוקמ לאכ הז ןטייפ לש ותריצי לא וסחייתה אל רוזחמה יכרוע

גרבנרינ רוזחמב םלע בוט ףסוי 'ר יטויפ
 דחא רודכ תפרצב לעפ אוהו תפרצ ינטייפ לודג אוה )ע"טיר ןלהל( םלע בוט ףסוי 'ר
 ויטויפמ המכ םיעדוי ונא ןיא .זנכשאב קחצי רב ןועמש לש ותוליעפ ירחא )הנש םישולשכ(
 דימתל םתוא ובלישו ויטויפמ ורחב זנכשא ינבש איה הדבוע לבא ,זנכשאב םיעודי ויה
 .םיבירעמה םע רבדה תא םיגדנו ליחתנ .םהלש רוזחמה ךותב

םיבירעמה
 רוזחמבש ונמכיס הפוריאל ועיגהש י"אב תיסאלקה הפוקתה יטויפ לע ליעל ונלש ןוידב
 םירומש ליל" םהו חרזמה ןמ בירעמ יטויפ ינש קר שי )וכותב גרבנרינ רוזחמו( יזנכשאה
 ןטייפ םוש לע ונל עודי אל .ה"ר לילל "םינובנ ינומא"ו חספ לש ןושאר לילל "הצח לא ותוא
 ינש אלא ריכה אל ע"טיר םגש הארנ ןכלו תפרצ-זנכשאל עיגהש בירעמ רביחש יקלטיא
 תאמ הלא םיבירעמ שי גרבנרינ רוזחמב .םיבירעמ בותכל ליחתהשכ הלא םיבירעמ
 :ע"טיר
332 ."תולהקמ לכ לע" םילמב םייתסמ  טויפה 331."בקעי ריבא דריו"  תועובש ליל .1

 האב ךכ רחא ."ךמולש תכוסב" םילמב םייתסמ טויפה 333."םדיב יזחוא" תוכוס ליל .2
 ומשש רכומ אל ןטייפ לש אלא ע"טיר לש הניאש "םלש תכוס" תפסות גרבנרינ רוזחמב
.ינמחנ ןב הידעס
 רוזחמל ועיגהו )ויגהנמ ינשב( יזנכשאה רוזחמל וסנכנש ע"טירל בירעמ יטויפ ינש הלא
 זנכשא ינטייפ וניבה ןאכמו ל"נכ ה"רו חספל םיבירעמ ע"טירל ומדקש ריכזנ .גרבנרינ
 דיבו - םילשהל ולחה אבה רודבו םיבירעמב םיטשוקמ ויהי םיגחה תוליל לכש אוה האנש
334 .בירעמ יטויפב הנשה לגעמ תא - הבחר

.גרבנרינ
 תועובשל דחא בירעמ קר רצי רבחמה .10 'מע ,תועובש רוזחמ ןייע תיתרוקיב הרודהמ ,166א חתפמ 331
 ,םינש רחאל .רבחמה ימימ הז ןיינעל תוארוה ונל ןיא פ"כע ;תולילה ינשב רמאיי אוהש ןווכתהש הארנו
 ויה לבא ,ןושאר לילל ע"טיר לש בירעמה  תא םיאיבמ דיה יבתכו תודעה בור ,בירעמה יטויפ וברתהשכ
.'ב לילל ע"טיר לש וטויפ תא איבמ גרבנרינ רוזחמ םגו ללכה ןמ םיאצוי

.ן"בארה לש אלא ע"טיר לש הניאש "לארשי ךירשא" תפסותה תאז רחאל האב גרבנרינ רוזחמב 332
.5 'מע תוכוס רוזחמב תיתרוקיב הרודהמ .119ג חתפמ 333
 רוא םירומיש ליל" :גרבנרינ רוזחמל ועיגהש תפרצו זנכשא ינטייפ לש בירעמ יטויפ זכורמב ןלהל 334
 'מע ,חספ רוזחמ תיתרוקיב הרודהמ ,87א חתפמ ,ץ"ש י"במרל )68 'מע ןלהל( חספ לש 'ב לילל "לארשי
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:םתצופת תאו םתוא טרפנו ,גרבנרינ רוזחמב םניאש ,םיבירעמ דוע בתכ ומצע ע"טיר
 אצמנ הז טויפ .)394 'מע חספל רוזחמ( "המויא ןודא עשויו" חספ לש יעיבש ליל .1
 תויהל הלוכי תאז הדבוע .יזנכשא י"כ םושב אצמנ אלו םייתפרצ י"יכ הרשעמ הלעמלב
 םוש ןיא םינפ לכ לע .הז בירעמ ורמא אל םלועמ זנכשא תוליהקבש האצותה וא הביסה
.גרבנרינ רוזחמב רסח טויפהש אלפ
 ןבומכש ,הז בירעמ .)14 'מע ה"ר רוזחמ( "הלילע בר חכ ץימא ךלמ" הנשה שאר ליל .2
 גהנמה לש דחא י"כב וליפאו םייזנכשא י"יכ טעמב םג אצמנ ,םייתפרצ י"יכ הברהב אצמנ
 הכ םיתעל - וניאר רבכש יפכ - איבמה ,גרבנרינ רוזחמב אצמנ היה ול .יחרזמה יזנכשאה
335.ונניא אוה לבא ההימת לכ הזב היה אל ,םייביטנרטלא םיטויפ תובורק

 עודמ םעפ לכב בישהל ידכ םיקיפסמה םייעדמה םילכה ונל ןיא דועש אוה ןוכנ יאדווב
.גרבנרינ רוזחמב - ונניא וא - ונשי םייוסמ טויפ

תורצוי
:הלא םירבד רמול שי יזנכשאה רוזחמב ע"טיר לש )תותלוזו ןפוא ללוכ( תורצוי לע
 גהנמל- םיסופדה ימיב - ףוסבל עיגה םנמא הז רצוי ."רתתסמ רימאא" רצוי ףוג .1

 רוזחמ תיתרוקיב הרודהמ ,104א חתפמ ,בקעי ןב ףסוי תאמ חספ לש 'ז לילל "תועשומל םוא יי עשויו" ;24
 תיתרוקיב הרודהמ ,117א חתפמ ,קחצי ןב ןנחלא תאמ חספ לש 'ח לילל "ךתקדצ ריכזא" ;359 'מע חספ
 הרודהמ ,142א חתפמ ,השמ ןב קחצי תאמ תועובש א לילל "םיהלא דריו" ;387 'מע חספ רוזחמב
 התע דע ואצמנ אל( הנשה שארל םיבירעמ ינש ;ל"נה "בקעי ריבא דריו" .34 'מע תועובש רוזחמ תיתרוקיב
 'ד ןייע ,"הסחמ ונל םיהלא" ינש לילל ,"ךילא ךיבוהא" ןושאר לילל :)136ב חתפמ ,גרבנרינ רוזחמב אלא
 חתפמ ,םהרבא תאמ תוכוס לש 'א לילל "ןושארב החקא" ;376 'מע ,טויפו הליפת ירקחמ ,טדימשדלוג
 ,קחצי ןב לאיחי תאמ תוכוס לילל "םהיגחב וחמשי" ;30 'מע תוכוס רוזחמב תיתרוקיב הרודהמ ,115ג
 ןב לאומש תאמ תרצע ינימש לילל "ןותבש תוא" ;20 'מע תוכוס רוזחמ תיתרוקיב הרודהמ ,120ג חתפמ
 לאינד תאמ הרות תחמש לילל "ךל דינעא" ;311 'מע תוכוס רוזחמ תיתרוקיב הרודהמ ,138ג חתפמ ,הדוהי
.301 'מע תוכוס רוזחמ תיתרוקיב הרודהמ ,146ג חתפמ ,בקעי ןב

 םיבירעמ ינש דוע "םינובנ ינומא" קיתעהו ץופנה בירעמה דבלמ גרבנרינ רוזחמב שיש ונרכזה ליעל 335
.ע"טיר לש וטויפ תקתעה ענמ הז יוביר ילואו
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 תבשב - ליעל וניארש יפכ - ורמא גרבנרינ רוזחמב לבא 336לודגה תבשל יחרזמה זנכשא
 ."הלכ ןונבלמ יתא" חרז רב ןימינב לש רצויה תא ,יברעמה זנכשא גהנמ םע דחיב ,לודגה
 תבשל רצוי" איה תרתוכהשכ 337גרבנרינ רוזחמב ע"טיר לש "רתתסמ רימאא" אבומ ןכל
."הינש הקספהל ותוא םירמוא שיו לודגה תבש ינפלש
 לש לודגה תבשל תורצוי - המודק הפוקתב הארנכ - םמצע לע ולביק זנכשא יגהנמ ינש
 םמוקמב דימעהל וסינ אל הארנכ זנכשא ינטייפו ,זנכשאל ץוחמ םתריצי םוקמש םינטייפ
.ליעל וניארש יפכ ,"םירז" םיטויפל תוליהקה לש ןסחיל הפי המגוד תאזו םהלשמ םיטויפ
 הזיאל רכז וב ןיאו םלועה תאירב תא - ליגרכ - ראתמ טויפה ."ךדסח ןנרא" רצוי ףוג .2
 .טויפה לש ודועי תא עובקל  ע"טיר ןווכתה םא םיעדוי ונא ןיא הארנכו ,הנשב אוהש דעומ
 וא ומחנ תבשל ותוא םיאיבמ םירחאו לודגה תבשל ותוא םיאיבמ םיקיתע םייתפרצ י"יכ
 רחאל הינשה תבשל שמשמ אוה רחואמה יחרזמה זנכשא גהנמב .בקע תשרפל
339.ללכ אבומ אוה ןיא גרבנרינ רוזחמב 338.חספה

 לש ינימשל הז תלוז דעיי ע"טירש יאדו טעמכ ."הלותב התסראכ זא" לודגה תבשל תלוז .3
 הז רצוי ורמא אל םלועמ זנכשא ינב 340."הי יללעמ דערב רכזא" רצויה ףוג רחאל חספ
 ,םירחאו קחצי רב ןועמש יטויפל םלצא םישדקומ חספ לש םינורחאה םימיה יכ חספב
 תבשל 341"התסראכ זא" תא יחרזמה זנכשא גהנמב וריבעה הז םוקמב .ליעל וניארש יפכ
342.גרבנרינ רוזחמב םג אוה ךכו לודגה

 אלו אוהש ךיראת הזיאל הז טויפ דעיי רבחמה םא ררבתנ אל ."ינדעמ וספ םנמא" תלוז .4
 דעוימ אוה )רחואמה ןילופ גהנמב אל לבא( גרבנרינ רוזחמב .תפרצ ירודיסב ויתאצמ
 ל"נה "רתתסמ רימאא" ע"טיר לש רצויה ףוג רחאל רמולכ ,לודגה תבש ינפלש תבשל
.)68א חתפמ(
 תבשל טויפה תא ןוויכ רבחמה םא רורב אל ןאכ םג ."הרוזפ וחידה תוירא" תלוז 5

.706 'מע ,ןילופ גהנמ יפל "לארשי תדובע" רודס 336
.שדוחה תשרפ תבש יטויפ רחאל ,67א חתפמ 337
.729 'מע ,ןילופ ,לארשי תדובע 338
 לבא ,רורב דועי אלל םתס ןפוא אוה )154 'מע תועובש רוזחמ( "םיהלא ינב לכ ועירי" ןפואהש הארנ 339
 רוזחמל אובמב ןייעו ,ןאכ וב ןודל ךרוצ ןיא ,םיגהנמה ינשמ יזנכשא רוזחמ וא רודיס םושל עיגה אלש ןויכ
.אכ 'מע ,תועובש

.465 'מע חספ רוזחמב תיתרוקיבה הרודהמב ספדנ אוה ךכו ,LG p. 132 ץנוצ ןייע 340
.ליעל ונרכזה רבכש יפכ 341
 הארנכ טויפה יברעמה גהנמב .709 'מע ,ןילופ גהנמ יפל לארשי תדובע רודיסב אוה ןכו ,70א חתפמ 342
.אקווד יחרזמה גהנמה לע תפרצ גהנמ לש הרתי העפשה לע המגוד תאזו רמאנ אל
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 רמאנ טויפה יברעמה זנכשא גהנמב .לודגה תבשל אב אוה דחא יתפרצ י"כב .תמייוסמ
 יחרזמה גהנמב ;ןוזח תבשל אבוהש םג שי י"יכב ךא 343,םירצמה ןיב לש הינשה תבשב
 ריעמ 344ץנוצ .)132א חתפמ גרבנרינ רוזחמ( חספ ירחא הינשה תבשל עובק אוה
 ןיב ומוקימ אוה ינויגה םנמא ןכלו ,הנכס וזיא לומ לא בתכנש הלוע טויפה ןכותמש
345.ןטייפה תנווכ תאז ןיאש יאדו ךא ,רמועה תריפס תותבש תותלוז

 םויב רמאנ ללכ ךרדבו 346תועובשה גחל ע"טיר לש תלוז והז ."ושודקו לארשי רוא" תלוז .6
 םיטויפ לע רתוול וצר אל הארנכ תוליהקה יגיהנמ וא יחרזמה גהנמה יכרוע .גח לש ינש
 לש תלוזה תרימא תא וחד ןכלו 347תועובש לש ינש ט"ויל םלצא םיגוהנ ויהש םירחא
348.תועובש ירחאש תבשל ע"טיר

 יטויפ לרוגכ אוה יזנכשאה רוזחמב לודגה יתפרצה ןטייפה לש הלא םיטויפ השש לרוג
 םיטויפ לש רצואכ םישמשמ םה :ליעל וניארש היטפש ןב יתמא ןומדקה יקלטיאה ןטייפה
 הפי שמשי טויפה המכ דע הלאשב בשחתהל ילבמ ךרוצה תעשב ונממ ףולשל רשפאש
.שדחה ומוקמב

אתשודק
 תואתשודקה לכמ לבא 349,רחא יאפוריא ןטייפ לכמ רתוי םידעומל תואתשודק בתכ ע"טיר
 גרבנרינ רוזחמ( "ךדעצב םיהלא" - תחא אתשודק אלא זנכשא ירוזחמל העיגה אל ולש
 םיגהנמה ןיב "תקולחמ"ה לע ונד רבכ ,31 'מע ליעל .לודגה תבשל )71-76א םיחתפמ
.םש ןייע ,לודגה תבשל אתשודקל רשאב
 "ךדעצב םיהלא" אתשודקה תא איבמ )יחרזמה זנכשא גהנמ רמולכ( גרבנרינ רוזחמ
 לש אתשודקה ךותמ דחא טיהר ףיסוה ,ליעל רכזנכ ,אוה ךא ,רבד רסח אל ,התומלשב
 םידקהו ,"תוחורה יהלא" ,חספל תורהזא רמולכ ,"רדס" ע"טיר בליש קוליסה ינפל .ייני
.)73א חתפמ( גרבנרינ רוזחמב אצמנ הז לכ םגו "ליחב אובא" תושר ןהל

.721 'מע ,יברעמה גהנמה יפל לארשי תדובע רודיס ןייע 343
344 LG p. 133
.ןהינפל הנש םישמחכ רטפנ ע"טירו ו"נתת תוריזג רחאל ונקתנ תרצעל חספ ןיבש תותלוז ירהש 345
.173 'מע תועובש רוזחמב ולש תיתרוקיב הרודהמ 346
."ושודקו לארשי רוא" דבלמ תותלוז העברא שי םשש 163-175 'מע תועובש רוזחמב ןייע 347
 אושנ תשרפ תבשב תלוזה תא םירמוא הרקמ לכבש עבוק LG p. 134 ץנוצ .3ב חתפמ גרבנרינ רוזחמ 348
.גחה ינפלש תבשה םיתעל איהו

 םירחא םייתפרצ םינטייפ םג הצירמה הארנכ ותריצי ;תועובשו חספ ירוזחמל תואובמב ךכ לע ןייע 349
.תואתשודק בותכל
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ינשה בלשה - יזנכשאה טויפה תפוקת

 תומגמה לע הפי דומעל ידכ .המצע זנכשאב תינטייפה היישעה לא תעכ םירזוח ונא
 תונטייפה לש ינשה בלשה ןאכ םינכמ ונאש תומגמ ,םיאבה תורודה לש תוינטייפה
 אצנגמב י"שר לש ויתובר רוד - דחא רוד לע קחצי רב ןועמשמ םיגלדמ ונא ,תיזנכשאה
 האמה לש היינשה תיצחמה ןמ זנכשאב תינטייפה תוליעפל םיעיגמו - 350אזיימרוובו
.ו"נתת תוריזג ירחא דע א"יה

םייזנכשא םינטייפ ינש
 זנכשא רוזחמב םייזנכשא אל םינטייפ ינש לש םהיתועפוה תא ליעל ונמכיסש םשכ
 קלחה בשות דחא םיקהבומ םייזנכשא םינטייפ ינש תעכ הארנ ,)גרבנרינ רוזחמב רקיעבו(
 אזיימרוו בשות ץ"ש קחצי רב ריאמ 'ר - הינמרג לש יחרזמה קלחה בשות דחאו יברעמה
 םילוכי ונא הלא םיינש לש טויפה םוחתב םהישעמב .גרובסנגר בשות ריכמ ןב םחנמ 'רו
.ךליאו םרודמ יזנכשאה רוזחמה תוחתפתה לש םינושה םינוויכה לע דומלל

ץ"ש קחצי רב ריאמ 'ר
 ינטייפ ימסרופממ דחא לש ותריציב תונטייפ לש תומגמ תוארהל תעכ הסננ ,רומאכ
351.אזיימרוומ ץ"ש קחצי רב ריאמ 'ר זנכשא

 םלש וניא ןיידע םידעומל יזנכשאה רוזחמב תובורקה ךרעמש האר ץ"ש י"במר .תובורק
 ןה דחי תותעבשה יתש  353.הרפו 352רוכז תותבש לש םיפסומל תותעבשה תא רצי ןכלו
 ה"רו תועובש ,חספ תואשודקב קחצי רב ןועמש לש ולעפמ תמועל הנטק הריצי םנמא
 לש לש ולעפמל םויסכו ךשמהכ ץ"ש י"במר לש והשעמ תא תוארל רשפא תאז לכב לבא
 דוע רביח אל )םיגהנמה ינשב( זנכשא ינטייפמ שיא םויה עודיש המכ דע .קחצי רב ןועמש
 ץ"ש י"במר לש תותעבשה תא יתאצמש פ"עא יכ שיגדהל שי .ץ"ש י"במר רחאל הבורק

 תבשל םיטויפ לש הרדס םהו )LG p. 155 ,ץנוצ( יולה קחצי 'ר לשמ קר )םיטעומ( םיטויפ ונידיב שי 350
 םניאש ןבומו( ,םידסוממה זנכשא יגהנממ דחאל ועיגה אל םה י"יכ העשתב םתוא יתאצמש פ"עאו ,ןתח
.ןאכ םהב ןודנ אל ןכלו )גרבנרינ רוזחמב

.802 'מע ,תוחילס יטויפ טקל ,לקנרפ 'א ןייע ,תפרצ םע םירשק ול שי הז ןטייפ םגש תורשפאה לע 351
."ןמוא ןביו" 352
 'מע 'ב ךרכ ,תוליפתה רצוא רודיסב )תיעדמ תרוקיב אלל( תוספדומ תותעבשה יתש ."תמא םיהלא" 353
.209  'מעו 177
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 תיצילמ ןושלב .םיגהנמה ינשב זנכשא ירוזחמל וסנכנ אל ןהיתש ,םייזנכשא י"יכ העבשב
 ינפל המייתסנ תושדח תובורק רוביח תפוקתש ושיגרה זנכשא תוליהקש רמול רשפא
 "ריכה ןתיא" אתשודקה רבחמ ,יכדרמ ןב והילא תא םׂש 354ץנוצש ןבומ ןאכמ .ץ"ש י"במר
 ןמסמ יכדרמ ןב והילא 355.ץ"ש י"במר ינפל )86ג חתפמ גרבנרינ רוזחמ( כ"וי לש החנמל
.רוזחמל סנכהל וכזש תובורקה לובג תא הארנכ

תורצוי
 םהמ השימחו םיבוט םימיל םהמ םינש ,ץ"ש י"במרל רצוי יפוג העבש הנמ 356ץנוצ
357:תונייוצמ תותבשל

 ץ"ש י"במרש יאדו טעמכ 358.חספ לש ינימשל וא יעיבשל ,"לארשי רוא עשויו" רצוי ףוג .1
 לש םינורחאה םימיב תוליהקב םינשב תורשע הז וגהנש םייתרוסמה רצויה יפוג תא עדי
 םילשהל התנווכש ,ליעל תותעבשה תריצי תמועל .שדח רצוי ףוג רביח תאז לכבו 359חספ
 םיטויפל הביטנרטלא גיצהל :תרחא המגמ הארנכ ןאכ שי ,םירסח הרואכלש םיטויפ
 אל ןאכ םגש רמאיהל תנתינ תמאה .רבכמ םידסוממו םינומדק םה םא ףא ,םימייק
 ףוג ורמא אל יברעמה זנכשא גהנמ תוליהקמ דאמ הברה .ןטייפה לש ותנווכ החילצה
 רבחמה תליהק ,יופצכ ,תאצמנ חספ לש 'ח םויב והורמאש תוליהקה ןיב .ללכ הז רצוי
 לש וטויפ תא וחד )129א חתפמ( גרבנרינ רוזחמ וכותבו ,יחרזמה גהנמב 360.אזיימרוו
 םינטייפ יטויפש הטלחהה ןיב הרשפ יהוז .חספה רחאלש הנושארה תבשל ץ"ש י"במר
.ץ"ש י"במר הנהנ הנממ הלודגה תוכמסה ןיבל ןשיה גהנמה תא ונשי אל םישדח
 רוא עשויו" לע ליעל ונרמאש המ לכ טעמכ 361.תועובשל "האנו רידא" רצויה ףוג .2
 הצר הארנכ ץ"ש י"במר :)1ב חתפמ גרבנרינ רוזחמב( "האנו רידא"ב םג םייוקמ "לארשי

354 LG p.142
355 LG p.145
356 LG p.146 ff
.ןלהל ךכ לע ןייע ,יחרזמה גהנמל ועיגה םלוכ אל 357
.436 'מע חספ רוזחמב תיתרוקיב הרודהמ 358
.)118א חתפמ( ,"התראה התא"ו )105א חתפמ גרבנרינ רוזחמ( "חרפ ינשוש עשויו" 359
 ,עודיכ ,יכ ,"לארשי רוא עשויו"ל רכז ןיא חספ לש 'ח םויו 'ז םוי יטויפ ןיב ,'א ךרכ ,אזיימרוו רוזחמב 360
 חתפמ( ךרכה ףוסב לבא ,אזיימרוו גהנמל םיאתמ וניאו אזיימרוול ץוחמ אוה רוזחמה לש דיה בתכ רוקמ

 םיילושב םשר ,אזיימרוו גהנמל אנקמה ,רחואמ רפוסו ,חפסנכ "לארשי רוא עשויו" רצויה ףוג אבוה )219
..."...רצויה הז ןזחה רמולמ ןיענומ ןיא םעפ םושב"

.ךליאו 114 'מע תועובש רוזחמב תיתרוקיב הרודהמ 361
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 תוליהקה ןמ ןטק קלח קר ךא 362,תוליהקב םיליגרה תורצויה דחאל הביטנרטלא רוציל
 ,יחרזמה זנכשא גהנמו ,363"האנו רידא" תא הלביק אזיימרוו תליהק .תאז המגמ ולביק
 הומת ילוא 364.תועובשה גח רחאלש תבשל טויפה תא ריבעה ,גרבנרינ רוזחמ וכותבו
 דגנכ תאזכ תוכמס לעב אוה ,הברה וילע עודי אלש ,"םיבהא תלייא" רצויה ףוגש תצק
365.ץ"ש י"במר לש וטויפ

 י"במר לש ותמגמש הארנ .תוכוס לש דעומה לוח תבשל "דבכנה םשה תא" רצויה ףוג .3
 366.הכ דע וניארש תומגמה יתשמ הנוש ,תרחא המגמ התייה הז טויפ תריציב ץ"ש
 לע הלוע ןאכ אוהו טויפ אלל תוכוס מ"הוח תבש תא וינפל אצמ ץ"ש י"במרש  הארנכ
 )תונייוצמ( תודחוימ תותבש אוצמל :וירחא םייזנכשא םינטייפ תורשע וב וכלהש ביתנה
 גהנמב היה אל התע דע עודיש המכ דע .םיטויפ יטושיקב ןתוא אלמלו "תוקיר" ןיידעש
 גהנמב ןכ אל 367.ץ"ש י"במר אבש דע תוכוס מ"הוח תבשל רצוי ףוג םוש יברעמה זנכשא
 ומשש עודי אל ןטייפ לש רצויה ףוג תא מ"הוח תבשב רמול 368וגהנ םש .יחרזמה זנכשא
 יכ םתס תוכוסל אלא תבשל דעוימ אוה ןיא ורוקממ .369"הכרעמ יהלאל ראפא" הדוהי
 םכרדכ  .מ"הוח תבשב רמאנ אוה תאז לכב לבא ,ללכ וב תזמרנ הניאו תרכזנ הניא תבש
 גוהנ היהש המ לע רתוול )גרבנרינ רוזחמ םכותבו( יחרזמה גהנמה ינב וצר אל ,ליעל
 תבשל "דבכנה םשה תא" טויפה תא ומידקה םעפהו םכרד ןיעמב בוש וכלה ןכלו םלצא

.)168א חתפמ( "םיבהא תלייא" וא )143א חתפמ( "יננמא ןודא" 362
.א ךרכ ףוס תארקל חפסנ אוהש 221א חתפמ אזיימרוו רוזחמ ןייע 363
 ןפואב .עודי יתלב םהרבא תאמ "תוא ודובכ" ןפואה שי ,2ב חתפמב ,רצויה ףוג רחאל ,גרבנרינ רוזחמב 364
 ףוג רבעוהשכ .תועובשב יחרזמה גהנמב רמאיהל רחבנ הארנכ הז םעטמו בגא ךרדבכ "יניס רה" רכזנ הז
 הזיא םג הזל ףרצל וחרט אל םיכרועה .ןפואה םג וירחא "ררגנ" תועובש רחאלש תבשל "האנו רידא" רצויה
 עמש תאירק תוכרב יחטשב םיטויפ יפוריצ לש תיתוכאלמה תורצוויהל תואמגודה תחא יהוז .אוהש תלוז
.היטפש ןב יתמא יטויפ לע וננוידב ליעל וניארש

 דע ויתאצמ אל ינא ךא תועובשל ץ"ש י"במר לש "ךתמגוד ספאו ךתלוז ןיא" תלוז ריכזמ LG p.149 ץנוצ 365
.י"כ םושב התע

 תועובשו חספל תורצויב תתל )ב( ,םינומדקה וריסחהש המ תותעבשב םילשהל )א( :רוכזכ ,ןהש 366
.םינומדק יטויפ תמועל הביטנרטלא

 םינשה תואמב זנכשא יגהנמ ינשב ורבוחש תונייוצמ תותבשל םייזנכשא םיטויפ תואמ עבשכ ךותבו 367
.ץ"ש י"במר לש הז וטויפל ץוח תוכוס מ"הוח תבשל רצוי ףוג יתאצמ אל ,ץ"ש י"במר רחאל

.יתמאמ םיעדוי ונא ןיאו 368
 קחצי תאמ "םיקרבכ וצצורי" אוה ןפואה .LG p. 91 ,ץנוצ ןייע ותומדק לע ;126ג חתפמ גרבנרינ רוזחמ 369
.תוכוס רוזחמב םלוכל תיתרוקיב הרודהמ .הדוהי תאמ אוה םג "הרבו הפי" - תלוזהו
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370.תוכוסל כ"הוי ןיבש

 חתפמ ,גרבנרינ רוזחמ( שדח שארו תבשל "רהצהב הרוא רחשה תלייא" רצויה תכרעמ .4
 הנוש שדח שאר הב לחש תבש :ליעל ונרמאש המל תיסופיט המגוד יהוז .)12א-10א
 תדחוימ הרטפהב ,וב האירקבו ינש ת"ס תאצוהב ,ללה תרימאב תוליגר תותבשמ
 ץ"ש י"במרל ומדקש םימיבש ןוויכו "תנייוצמ תבש" יהוז .הליגר אל ףסומ תליפתבו
 התוא טשיקו ץ"ש י"במר אב ,תאזכ תבשב םיטויפ ורמא אל יאדו טעמכ זנכשא תוליהק
 ויתרשמ" ןפוא ,"רהצהב הרוא רחשה תלייא" רצוי ףוג :השולשמ תבכרומה רצוי תכרעמב
 ורמאי" וב שיש ,"יתימא ךתנומא" תלוזו "ושדוחב שדוח ידמ" םילמב םייתסמה "םידמוע
 ןה םיטויפב ןתוא דקפ ץ"ש י"במרש תותבשה לכש ןאכ ןייצנ 371."שדוחו תבש ידמ
 םהלש עובשה תשרפ ינכת ללגב תותבשל םיטויפ בתכ אל אוה .ןהלש םיכיראתב תונייוצמ
.ןלהל דוע הזב ןודנו )תורבידה תרשע לש תבש וא הריש תבש ןוגכ(

םיבירעמ
 ףיסוהל זנכשא ינטייפ תא ץירמהל םחוכב היה ע"טיר לש "םיבירעמ"הש ליעל ונרמא
 רבחל הברמ אוה ןיא םנמאו ,תאז המגמב בלתשמ י"במר .םיגחה לכל םיבירעמ רבחלו
 הז גוסו "בירעמה"ה לש תרגסמב טויפ לש שדח גוס רוציל חילצה אוה לבא םיבירעמ
 זנכשא ינטייפ םה םיטעמ .ךליאו התעמ םייזנכשאה םיבירעמה לע ומתוח תא עיבטה
 ,קחצי רב ןועמשמ דומלל היה לוכי ץ"ש י"במרש הארנו טויפ לש שדח גוס "ואיצמה"ש
 תאירקל תויושרה תכרעמ תא איצמהש ,זנכשא תמדא לע זנכשא תונטייפ לש "דסיימ"ה
.ליעל וניארש יפכ ,ןתחה לש הרותה
 ימימ ,קיתעה ימינונאה "בירעמ"ה קתעומ ובש 76א חתפמב גרבנרינ רוזחמב ןייענ
 372.חספ לש ןושאר לילל "הצח לא ותוא םירומיש ליל" ,י"אב תיסאלקה הפוקתה
 טשקל םדיקפת ."םירומיש ליל"ב םלוכ םיחתופה םיעטקה תשמח דיה בתכב 373םיטלוב

 אלל( "תואבצ יכאלמ" ץ"ש י"במר לש ןפואה )114ג חתפמ( גרבנרינ רוזחמב שי וירחא .113ג חתפמ 370
 ףוריצש הארנ .תוכוסב םג קסועש "קחצי" םותחה "םדקמ הרכזא" אוה תלוזהו )תוכוס וא תבשל רשק
.תנווכמ תכרעמ ןאכ ןיאו יתוכאלמ וא ירקמ אוה "דבכנה םשה תא" רצויה ףוגל הלא םיטויפ

 תוביטנרטלא רבכ שי גרבנרינ רוזחמב םגו( םיטויפ תכרעמה ןמ םירסח םירחואמה זנכשא יגהנמ ינשב 371
 יפ לע אוה גרבנרינ רוזחמב ואולמב אבומש המש הארנו )"ךידסח תתימא" תלוזלו "ריבגה ריבא" ןפואל -
 אל הלא םיטויפ ךא הכונח תבשו ןתח תבשל םג םיטויפ ףיסוה ץ"ש י"במר .ץ"ש י"במר לש תירוקמה ותנווכ
.70 'מע ,ןלהל ןודנ "היה לשמ תמא" ומחנ תבשל ולש תלוזה לע .ןאכ םהב ןודנ אלו גרבנרינ רוזחמל ועיגה

 .9-15 'מע חספ רוזחמב שי ולש תיתרוקיב הרודהמ 372
 אוהש םיטויפה תוינבת תא דאמ הפי ןיבהש ,גרבנרינ רוזחמ יטויפ רפוס לש תנייוצמה הביתכה תרזעב 373
.קיתעה
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 יתש תא ףוסבלו "ךולמי יי" קוספה תא ,עמש תאירק ינפלש הינשהו הנושארה הכרבה תא
 בירעמב 374,רתוי ךורא טויפ אב "הכומכ ימ" קוספה ינפל .עמש תאירק רחאלש תוכרבה
 המגוד שמיש אוה ,יסאלקה בירעמה לש הנבמה והז ."חספ"ב םיחתופ וירוט לכ ונלש
 ליל" עטקב ןייענ .םתינבת לע ותינבת תא הפכ דימת טעמכו םייזנכשאה בירעמה יטויפל
 תחנב" האבה הרושב םייתסמ אוה ."ועמש םירומיש ליל" )ישימחה( ןורחאה "םירומיש
 ידיימה רבעמה - "בירעמ"ה לש יסאלקה הנבמה יפל - ןאכו 375"םיבכוש דחפ ילב םולשו
 הרכזא" םילמב חתופה ךורא טויפ אב הז םוקמב ."םולש תכוס סרופ" הנורחאה הכרבל
 רחאו ב"א םותח הז טויפ 376."לילכו הלוע" םילמב אבה דומעב םייתסמו "םימלוע תונש
 אוה ופוס ינפל בירעמל "תפסות" לש הז גוסו 377ץ"ש י"במר אוהש ,"קחצי יברב ריאמ" ךכ
 עמש תאירק לש תוכרב ןיבש עדיו לקש יאדווב ץ"ש י"במר 378.ץ"ש י"במר לש ושודיח
 תלוזה ןיב םיטויפ וא ,רצויה ףוגל קוליס ןוגכ( תירחשב טויפ תופסות ינימ לכ ופיסוה
 ודמל םינוש זנכשא ינטייפ .בירעמב תאזכ השדח הריצי רוציל ססיה אל ןכלו )הלואגל
379.םירחא יבירעמל וא םהיבירעמל "בירעמל תפסות" ויתובקיעב ורביחו ץ"ש י"במרמ

 381"לארשי רוא םירומש ליל" 380חספ לש ינש לילל בירעמה תא ומצעב רביח ץ"ש י"במר
 ןורחא ןיינע םינחוב ונאשכ .)88א חתפמ( "ףנה םוי רוא" "תפסות" רביח אוה הז בירעמלו

 יכ ריכזהל שי בגא ךרד ."תלוז" - תירחש לש עמש תאירק תוכרבב ומוקמל המאתהב - ארקנ אוה 374
 ועיגה םירקוחו "תלוז"ה םימעפל רסח )הזינג יעטק ללכ ךרדב( חרזמבש םיקיתעה תורוקמבש םיבירעמב
 םג .םינומדקה םירבחמה לש םטע ירפ םה ןיאו תורחואמ תופסות םיתיעל ןה הלאכ "תותלוז"ש הנקסמל
 ולכא חספ" "תלוז"הש םירובסה שי ,ןאכ וב םיקסוע ונאש "הצח לא ותוא םירומיש ליל" בירעמב
.ורבחמ אוה ץ"ש י"במרש םינעוטו רתוי םיקיידמש שיו ,יאפוריא ורוקמ ןיא )ןימי 'מע ,76א חתפמ( "םיזוחפ

.תאז הרושב חסונה ייונישב 15 'מע חספ רוזחמב ןייעו 375
.עמש תאירק רחאלש הנורחאה הכרבה האב תעכ קרו 376
.15 'מע חספ רוזחמב הז טויפ לש תיתרוקיב הרודהמ 377
 תועובש לש בירעמל תופסותה תחא םש לע ,"רוכיב" הנכתנ ןמזה ךשמבו עובק היה אל גוסה םש 378
.םירוכיב תאבהב קסעש

 "ילאוג ךרוכזא" :גרבנרינ רוזחמב ,ץ"ש י"במרל םירחואמ ,םיבירעמל "תופסות" לש תזכורמ המישר ןלהל 379
 יי עשויו" ;399 'מע חספ רוזחמ תיתרוקיב הרודהמ ,105א חתפמ ,לאומש ןב המלש תאמ ,חספ 'ז לילל
 ;411  'מע חספ רוזחמ תיתרוקיב הרודהמ ,117א חתפמ ,ןרהא ןב הימחנ תאמ ,חספ 'ח לילל ,"םיאושנ
 רוזחמ ,תיתרוקיב הרודהמ ,142א חתפמ ,קחצי ןב םירפא תאמ ,תועובש 'א ליל "יתעמש ךלוק תא"
 רוזחמ תיתרוקיב הרודהמ ,167א חתפמ ,ןתנ רב רזעילא 'רל "ךומכ ימ לארשי ךירשא" ;55 'מע ,תועובש
 ןייע ,136ב חתפמ ,"ךילא ךיבוהא" בירעמה לש רבחמה תאמ ה"ר לילל "םייח םיהלא" ;27 'מע תועובש
 ע"טיר לש בירעמ רחאל ,119ג חתפמ ,ינמחנ רב הידעסל "םלש תכוס" ;378 'מע ,טויפו הליפת ירקחמ
 תאמ הרות תחמש לילל "ךתיב ןועמ יתבהא המ" ;24 'מע תוכוס רוזחמב תיתרוקיב הרודהמ ,"םדיב יזחוא"
 לילל "לארשי ךירשא" ;322 'מע תוכוס רוזחמ תיתרוקיב הרודהמ ,"ךל דינעא" בירעמ רחאל ,ריכמ ןב םחנמ
 תועובש רוזחמב תיתרוקיב הרודהמ ,167א חתפמ ,ע"טירל "ריבא דריו" בירעמ טויפ רחאל ן"בארל תועובש
 לש ומצע בירעמה תא ואיבה אל לבא רוזחמב תאז תפסות בלשל ועדי גרבנרינ רוזחמ יכרועש אלפ . 27 'מע
.)ךליאו 19 'מע תועובש רוזחמ ןייע ,"יי םיהלא לא"( ן"בארה

.שדחה וטויפ תא הנב הילעו רמועה תריפס לש ןושאר ליל אוהש 380
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 ימ" קוספה ינפל "םירומיש ליל" עטק שי "תלוז"ה ףוסב :הנטק העתפה ונל שי הז
 ,יופצכ בושו ,שיו "ךולמי יי" קוספה ינפל "םירומיש ליל" עטק ,ליגרכ ,שי ךכ רחא ,"הכומכ
 הכרבה ינפלש "םירומיש ליל" עטק רסח .לארשי לאג תכרב ינפל "םירומיש ליל" עטק
 )89א חתפמ( הפוסב םגו "ףנה םוי רוא" ולש "תפסות"ה תא רבחמה עיצמ דימו הנורחאה
 תרמוא תאז .הכרבה האב דימ אלא םולש תכוס סרופ תכרב ינפל םירומיש ליל עטק ןיא
 ולש "תפסות"ה תא םיאתהל ידכ ןורחאה עטקה תא בירעמה טויפמ ץציק ץ"ש י"במרש
 הנבמב והשמ שדיח םג אלא טויפ לש גוס שדיח קר אל ןטייפה ,בירעמה טויפל רתוי הפי
.לודגה ןטייפה לש ותזועת יהוז .בירעמה לש

םוגרת יטויפ
 לש יעיבשב םיימראה םיטויפה תכרעמ תמלשהב ףתתשה ץ"ש י"במרש ליעל ונזמר רבכ
:גרבנרינ רוזחמב הרתונש יפכ ותמורת ירהו .תועובשבו חספ
 זנכשא גהנמב עודי היה אלו טעמכ הז םסרופמ טויפ .)153א חתפמ( "ןילמ תומדקא" .1
 ףסונש וא ףד םש רסח הארנכו 66 הרוש דע קר קתעומ אוה גרבנרינ רוזחמב 382.יחרזמה
.תרחואמ הפוקתב ףד םש
.)156ב חתפמ( "ךרדש ךשימ" .2
 םוגרת יטויפ לש הביטחה לכ .וילע ריעהל שיש הז גוס תודלותב דחוימ ןיינע ןאכ ןיא
 ןהו הלאכ םיטויפ רבחל םיישפח םמצע ושיגרהש םינטייפה תניחבמ ןה "החותפ" הראשנ
 יטויפ ומלענ עודיכ .רמאיי אל המו רמאיי המ םיללכ ועבק אלש תוליהקה תניחבמ
.ץ"ש י"במר לש "תומדקא" קר טעמכ דרשו 383 םירוזחמה ןמ ןמז רחאל םוגרתה

תישארבו הרות ןתחל הרות תחמשב תויושר
 יאדוובו ללכב זנכשאל ועיגה אל 385ץ"ש י"במרל ץנוצ ידי לע םיסחוימה 384הלא םיטויפ
386.ןאכ םהב ןודנ אלו גרבנרינ רוזחמל אל

.ךליאו 24 'מע חספ רוזחמב תיתרוקיב הרודהמ ,87א חתפמ 381
.ולש םיגהנמה רפסב טמ ףיעס ,"תועובש יגהנמ"ב ורמואל שיש עבוק אנריט א"ר םנמא 382
.גרבנרינ רוזחמ תביתכ ימי רחאל תובר םינש 383
.תישארב ןתחל "שארו םידקמ"ו הרות ןתחל "דסח ךשומ" 384
385 LG p. 150. י"יכב קר םיקתעומ םהש קר אל .הז סוחיי ועבוקב ץנוצ ךמתסה המ לע ררבתנ אל ןיידע 
.םתוא וריכה אל םג םייזנכשא םינטייפש רבדל םיילגר שי אלא םייתפרצ

.459ו 446 'מעו גמ-במ 'מע ,40 הרעה ,הכ 'מע תוכוס רוזחמב םהילע ןייע 386
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ריכמ ןב םחנמ

 ירחא דרשש א"יה האמה ןב )הינמרג לש יחרזמה קלחה( גרובסנגרמ ןטייפ ונינפל שי ןאכ
 לש הנושארה תיצחמה לש םינטייפה ילודג לש תורוסמה לכ תא לביקו ו"נתת תוריזג
 ורצונש תויסופיטה תונטייפה תומגמה תא ולצא ןיחבהל םילוכי ונחנא .א"יה האמה
 :תאז האמב
 ןהלש עמש תאירק תוכרב יולימו םיטויפמ "תוקיר" תונייוצמ תותבש ירחא שופיח .)א(
 הקספה לש תבש 387,הכונח לש היינש תבשה תא ןטייפה רחב ךכ םשל .רצוי יטויפב
 לכ ,ץ"ש י"במר לצא ומכ ,הז ןטייפ לצא םג 390.הבוש תבש 389,ומחנ תבש 388,הנושאר
 הז ןיינע .עובשה תושרפל םיטויפ ול ןיאו םיעובק םיכיראת לש ןה תונייוצמה תותבשה
.הלא תורודב זנכשא ינטייפ תעדותב היה אל דוע הארנכ
 ןב םחנמו ץ"ש י"במר ,הז קרפ "ירוביג" ינש :האבה הייעבב ןייענ הז ףיעס םוכיס םוקמב
 תלוזו "יח לא ךממורא" רצוי ףוג בתכ ץ"ש י"במר 391.ומחנ תבשל םיטויפ ורביח ,ריכמ
 ."החנמ ואש" ןפואו "ידש לא לא" רצוי ףוג בתכ ,רומאכ ,ריכמ ןב םחנמ ;"היה לשמ תמא"
 ואש" ןפואה תא רוחבל םהל השק היה אל 392גרבנרינ רוזחמ יכרוע ורחבשכ
 ץ"ש י"במר לש "היה לשמ תמא" תלוזה תאו ריכמ ןב םחנמ לש )38ב חתפמ( "החנמ
 רמולכ ,רוחבל םהילע היה רצויה ףוג יבגל .תורחת אלל ויה הלא םיטויפ יכ )39ב חתפמ(
 החדנו ריכמ ןב םחנמ לש )37ב חתפמ( "ןנחתא ידש לא לא" טויפה לבקתנו ,ףידעהל
 םיטויפה יכרוע םאה ?המל .)גרבנרינ רוזחמב אוה ןיאו( ץ"ש י"במר לש "יח לא ךממורא"
 ,אזיימרוו שיא ינפ לע תיחרזמה גרובסנגר םריע ןב תא ופידעה הינמרג חרזמ תוליהקב

 ופסונ ןהיניבו( 26א חתפמ ,"לאוגו עישומ ןיא" :תלוז ;23א חתפמ ,"ינתייח ינתינע יכ ךדוא" :רצוי ףוג 387
 לש "רואל רצי רשא" הרואמו "םיכאלמ ודובכ" ימינונא יביטנרטלא ןפוא ,"ידש ךל" ג"בשר לש ןפוא :ךכ רחא
.)25א חתפמב םהינש ,גרובסנגרמ קחצי ןב םירפא

 "התרצ םדקו רוחא" :תלוז ;םש ,"תואבצ יכאלמ" :ןפוא ;38א חתפמ ,"עורז רוא" :רצוי ףוג :רצוי תכרעמ 388
.39א חתפמ

.ןלהל םהילע ןייע ,38ב חתפמ "החנמ ואש" ןפוא ;37ב חתפמ "ןנחתא ידש לא לא" :רצוי ףוג 389
 אוה גרבנרינ רוזחמב( "םיריבא וניזאה" :ןפוא ,170ב חתפמ ,"לא לא רחשא" רצוי ףוג :רצוי תכרעמ 390
 :תלוז ;)םת בקעי וניברל "ודובכו ודוה םוי" ןפוא שי הבוש תבשבו 115ג חתפמ ,תוכוסל כ"הוי ןיב תבשל
.ךליאו 308 'מע ,ה"ר רוזחמב האר תכרעמה לכ לש תיתרוקיב הרודהמ .172ב חתפמ "יכ העדא"

.ללכב תאזכ תנייוצמ תבשב םיטויפ ורמאנ אל ןכל םדוק - תוליהקב שודיח הזב היה רומאכו 391
.הנשה "רוזחמ"ל וסנכיי "םישדחה" םיטויפה ןמ המ ועבקש תוליהק ישאר וא 392
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.הלאכ תולאש לע תובושת ונל ןיא ןיידע ?תיברעמה
 .תוחילסה לע דרפנ קרפב ונודי ןה ,תוינעתה ימיל תוחילס תפסוה .)ב(
 ןטייפ םושש טויפ לש גוס 393,הרות תחמשל תמשנ :טויפ לש שדח גוסב ןושאר שומיש .)ג(
  .יח לכ תמשנ שארב בליש אל וינפל רחא יזנכשא
 בירעמל )תרצע ינימש וא תוכוסל( "תפסות" תפסוה :םדוקה רודה לש שודיחב שומיש .)ד(
 .ל"נכ ,חספ לש ןושאר ליל בירעמל ץ"ש י"במר לש וכרד יפ לע 394רחא ןטייפ לש
 םחנמ לש תישארב ןתחל תושרה תא םימדוקה םיפיעסה ינשל ףרצל רשפאש הארנ )ה(
 לש ןתחל תושר בתכש זנכשאב ןושארה אוה ילואו 395 "לכ לע םמורמ תושרמ" ריכמ רב
396.הרות תחמש

 תרימא תא שדיח ריכמ ןב םחנמ 'ר םא ררבתנ אל 397.תבשל אנעשוה תפסוה .)ה(
 טויפהש רחאל הדבאש הקיתע היינש אנעשוה התיהש וא 398תבשב היינשה אנעשוהה
 יברעמה גהנמב הליבקמה אנעשוהה םינפ לכ לע .לבקתה ריכמ רב םחנמ לש
   .ריכמ רב םחנמ לש וטויפל תרחואמ )184א תוכוס רוזחמ( "ןומה בא התעשוהכ"
 בלשמה ןושארה אוה ריכמ ןב םחנמש רשפא 399.ו"נתת תוריזג תודוא לע הניק רוביח )ו(
 אוה םינפ לכ לעו ,באב העשתל תוניק ךרעמב שדקמה ןברוח תוריזג םע ורוד תוריזג תא
 .הז אשונב םינושארה םינטייפה ןמ

 - ו"נתת תוריזג לע "ררועא לבא" ותניק תא ונתרכזהב - ריכמ ןב םחנמ לע ונירבד ףוסב
 ןיבהל ידכ םג תאזו המ טוריפב ותוא עיצנש יוארש יסופיט יזנכשא ינטייפ אשונב ונעגנ
.גרבנרינ רוזחמב םירבד המכו המכ

גרבנרינ רוזחמב )תורחאו( ו"נתת תנש תוריזג לש ןרכז
 .331 'מע ,תוכוס רוזחמב שי תיתרוקיב הרודהמ .גרבנרינ רוזחמב ונניא אוה ,"השרומ ידמולמ תמשנ" 393
 הרוצה יניינע לכב ויתובקעב ךלוה ריכמ ןב םחנמו רותיבא ןבא ףסוי ידרפסה ןטייפה אוה גוסה לש שדחמה
.טויפה לש

.322 'מע תוכוס רוזחמב תיתרוקיב הרודהמ ,146ג חתפמ גרבנרינ רוזחמ ,"ךתיב ןועמ יתבהא המ" 394
 ןתחל הרוגשה תושרה .LG p. 158 ,הדבאש הרות ןתחל תושר םג התיהש רעשמ ץנוצ .151ג חתפמ 395
.םימודקה םיטויפל התוא ךיישמ LG p. 86 ץנוצו תימינונא "לודגה לאה תושרמ" הרות

.385 הרעה ליעל ןייע 396
 ךלוה הז טויפב םג .186 'מע ,תוכוס רוזחמב תיתרוקיב הרודהמ ,133ג חתפמ ,"םדא התעשוהכ" 397
.רותיבא ןבא ףסוי תובקעב ריכמ ןב םחנמ

."תבבכ הרוצנ םוא" ,לכה לע תלבוקמה ,הקיתעה אנעשוהה תא קר תבשב זנכשאב ורמא וינפלשו 398
.גס 'מע ,תפרצו זנכשא תוריזג 'ס ןייע ,גרבנרינ רוזחמב ןיא ."ררועא לבא" 399
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 זנכשא תוריזג" רפסל אובמב ,רעב קחצי ,םייניבה ימי תודהי לש לודגה ןוירוטסיהה
 םתובשייתה רחאל םיזנכשאה תוליהק יגיהנמ לש ינחורה עקרה לע בתכ 400"תפרצו
:סוניירה ץראב

 םלועה תפקשה תא טויפה שדיח ןתומכ עמשנ אל בר ןמזש ,תוננערבו תוטשפב"
 טויפה עבוק תאז תכרעמ ךותב ...הבירי תורצנה תרות תא תחצנמה הדגא לש
 ,םיחוכיול ,םיסמה לועל ,תופידרל ,הווהב תפדרנה הדעה תורצל יזכרמ םוקמ
 אוהה רודה ליחנהש םילודגה םישודיחה דחא הזו .םכותב ברעתהל םייותיפלו
 םינושארה םה םה קחצי רב ןועמש 'רו הלוגה רואמ םושרג 'ר .וירחא םיאבל
 עודיה ןושארה דמשה רוד היה םרוד .םתעש תורצל םהיתוחילס תא ודחייש
."תיזנכשאה הלוגה תודלותב

 םינמיס םירכינ םינומדקה הילטיא ינטייפ ןיב רבכש ורמאיו רעב לע וקלחיש שי םא םג
 רוד ינטייפ לש םיטויפל יאנתהו עקרה איה תאזה תינטייפה המגמהש קפקפל ןיא ,הלאכ
 םינטייפה ורחב הנשה יטויפ לש םיתמצ וליאב 401.םהילע ורבעש תוריזגה לע ו"נתת
 המ לע םבועית תא ,םתבזכא תא ,םנורח תא ,םלבא תא עיבהל ידכ ו"נתת תוריזג רחאלש
 שולש ךכ לע שיש הארנ ?ו"נתת תוריזגב םהיתוליהקל ,םהיתוחפשמל ,םהל הרקש
.תורורב תובושת
 אצוי "םינושארה" קחצי רב ןועמשו ה"מגר לע ליעל ורמאנש םירבדה ךותמ רבכ .א
 תוחילסה לע קרפב ןודנ ךכ לע .תוריזגה תא ראתל ידכ תוחילסב ושמתשה םינטייפהש
 קלחה אבומ 126א חתפמב גרבנרינ רוזחמב :האבה הדבועה תא ןאכ ריכזנ םא ידו
 תואבומו "גח ורסאל תוחילס" תרתוכה האב תאז רחאלו חספ לש ינימש יטויפ לש ןורחאה
 םויל רחבנ הארנכש הז םויב רמאהל ועבקנש דחא תירב רוכזו דחא ןומזפ ,תוחילס שולש
 השימחב שדוקה תוליהק לע םואתפ ולפנ" םש ןטייפה רמואש יפכ תוריזג רכזל םוצ
 םירשעו דחאה םוי דע שדה ושדו ופרשו וגרה טרפל ז"קתת תנש שדוחל םירשעב רמועל
."שדוחל
 תא םיכבמ םה םהבו באב העשתל תוניק ורביח ו"נתת רוד ינטייפש ליעל ונרמא רבכ .ב
 תיב ןברוח רואית אוהש תוניקה לש קיתעה אשונה םוקמב תאזו םהיתוליהק ןברוח
 תוניק עברא קר :הייעב שי גרבנרינ רוזחמב הלא תוניק תעפוהבש ליעל ונאצמ .שדקמה

.ב 'מע ,ו"שת םילשורי ,ןמרבה מ"א תכירעב 400
 זנכשא תוריזג רפסב ךכ לע ןייע ,תואבה תואמה תוריזג לע רתוי םירחואמ םינטייפ לש תורוד לשו 401
.ל"נכ ,תפרצו
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 המל םיעדוי ונא ןיאו גרבנרינ רוזחמב באב העשתב תוליפתל ועיגה ו"נתת תוריזג לע
 ריכמ ןב םחנמ לש "ררועא לבא" הניקהש אוה רתוי דוע לודג אלפ .ךכ  לכ ןטק םרפסמ
 רוזחמב םיאצמנ הז ןטייפ יטויפ לכ טעמכ וניארש יפכ :גרבנרינ רוזחמל העיגה אל
.הז גוסמ תולאש לע תובושת ונל ןיא ןיידע ?ותניק לש הקלח ערגנ עודמו402גרבנרינ
 ןהישודקו תוריזגה רכזל םיטויפ םיאבומ ובש זנכשא רוזחמב רתויב טלובה "םוקמ"ה .ג
 ליחתהל ונילעש הארנ .תועובשל חספ ןיבש תותבשב םירמאנש םיטויפה תביטח אוה
 ו"נתת תוריזגל דע היהש אצנגממ )ן"בארה( ןתנ רב רזעילא 'ר םע הז אשונב ונרואית תא
 םיהלא" תלוזה תא בתכ ן"בארה .)ינשה בלצה עסמ( ו"קתת תוריזגל דע םימי ךיראהו
 תבשב הליפתל בתכנ "תלוז" לכש אוה וילאמ ןבומו 403ו"נתת תוריזג לע "ונעמש וננזאב
 ועריא ובש עובש ותוא ,תועובש ינפל הנורחאה תבשל התיה ותנווכש הארנו )ט"וי וא(
 יטרפ תא םיעדוי ונא ןיא 405.יברעמה זנכשא גהנמב ומוקמ םשו  404ו"נתת לש תודמשה
 ונאו תורחא תותבשל תותלוזב תופידרהו תוריזגה אשונ תא איבהל המגמה לש ךשמהה
 קרו( דחא תלוז ורמא יברעמה זנכשא גהנמב  :יפוסה "רצות"ה תא קר תואדווב םיעדוי
 ינפל דע רייא ח"רמ תותבשה ןמ תחא לכב תופידרו תוריזג לע )רחא טויפ אלל ,דחא תלוז
 זנכשא ירודיסב וספדנ תותלוזה תשמחו תותבש שמח הלא ללכ ךרדב 406.תועובש
407.םייוצמה

 ליעל וניאר רבכ 408.דאמ תוריזגה רכזל םיטויפה תביטח הבחרוה יחרזמה זנכשא גהנמב
 חספה ימיב ויהש תוריזגה לע תוחילס יחרזמה גהנמב ורמא )ןסינב גכ( חספ גח-ורסאבש
 ורמא )ןסינ שדוחב ןיידע איהש( חספה רחאל הנושארה תבשה רבכש אוה יעבט ןאכמו

.םינטיייפה ןיב זנכשא חרזמ תא גציימ ,גרובסנגר שיא ,אוה ירהש אלפ הזב ןיאו 402
 לש ותריצי לכ טעמכש םשכ ,גרבנרינ רוזחמב ונניא טויפה ;718 'מע ,זנכשא ,לארשי תדובע רודיס 403
.הז רוזחמב הרסח הז "יברעמ" ןטייפ

 "בשחמב ךארקא יהלא" תלוזב ןייע "תועובשה  גחל ךומס" "הלבגה תוצמ םויל" ,"שדחל דחא םויב" 404
.גרבנרינ רוזחמב 141א חתפמ ,הדוהי ןב לאומשל

 ,לודגה תבשל םיטויפ ורבוח ,עודיכ ,ירהש עיתפמ והשמ וב ןיא גחה ינפלש תבשב טויפ תפסוה םצע 405
 לבקתהל "וננזאב םיהלא" תלוזל ישוק היה אל - תאז הניחבמ - ןכלו תוכוס ינפל תבשלו ה"ר ינפלש תבשל
.תוליהקב

 לע רמוא )1131 דילי( ,אנובמ םירפא 'ר רבכו ,תוריזגה ימיל ובשחנ תועובשל חספ ןיבש םימיה לכ 406
 םישודקה תומשנ תרצעל חספ ןיבש תותבשב ריכזהל ל"ז לארשי ימכח ונקית" םימחרה בא רמול הנקתה
 בא תרימא לע במ תבש ,אנריט א"ר יגהנמב םג הארו 49 'מע ,ד ךרכ םשבה תגורע "םשה תא ושדיקש
 רחא שדחה ןיכרבמשכ וליפא םירמוא זאו תרצעל חספ ןיב אלא )ותוא( םירמוא ןיאש תומוקמ שיו" םימחרה
."שדחה תכרב

.גרבנרינ רוזחמל םיעודי םניא הלאה תותלוזה תשמח לכ .ךליאו 713 'מע זנכשא ,לארשי תדובע ןוגכ 407
 לש תותלוזה תשמח לע ליעל ונראיתש המ ןיב הזה יונישה הרק הבש ךרדה לע תועידי םוש יתאצמ אל 408
.)גרבנרינ רוזחמבו( יחרזמה גהנמב ונינפל שיש המל יברעמה גהנמה
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 ןאכ ריעהל ךירצ .תותלוז לש תותבש - שמח אל - שש יחרזמה גהנמב שיו תוריזג יטויפ
 יטויפ םניאש לגר יטויפ ןמצעל תושרוד תועובש ינפלש תבשהו חספה רחאלש תבשהש
 ורתיו אלו םתעד החנ אל רמועה תוריפס לש תותבשל תוריזגה יטויפ יכרוע ךא 409תוריזג
 תינכת - םילגרה יטויפל ףסונ - גרבנרינ רוזחמב שי הלא תותבש יתשב םגו ןאכ םג
.ןלהלכ ,תוריזג יטויפ לש האלמ
 יטויפ השולש לש הרדס גרבנרינ רוזחמב שי רמועה תריפס תותבש ששמ תחא לכב
 השולשו םירשע תאזה הביטחב שי 410תונוש תויוליפכ ללגבו ,הלואגו תלוז ,הבהא :תוריזג
.הלואגלו הלצהל תושקבו תוריזגו תורצ לע םיטויפ
 .תובהאב ליחתנו ל"נה םיגוסה ןמ גוס לכב תעכ ןודנ
 411",תויגולאיד תובהא" הנכמ רשיילפש המ ןה תוריזגה תותבש לש תובהאה יטויפ לכ
 תחטבהו םעה תורצ לע היהולאל לארשי תסנכ ןיב חיש-ודמ ולוכ בכרומ טויפה רמולכ
 תא הז חישה ינב םינכמ םהבש םייוניכב ןאכ םישמתשמ םינטייפה ,עודיכ .הלואגל לאה
 לארשי תא הנכמ לאהו "יהלא" וא "יתוליא" וא "ידוד" םהיהולא תא םינכמ לארשי :הז
 רואיתל תובהאה תא ודחיי אל םינטייפהש שיגדהל שי ."ימע" וא ,"יתמויא"  וא ,"יתלוגס"
 ןפואב דמש ייותיפו תופידר ,תורצ לע רבודמ תובהאה לכב אלא תמייוסמ תירוטסיה הריזג
 'רו 413בקעי ןב םחנמ םה רתויב םיעודיה 412.םיעודיה ןמ םניא םירבחמה בור .יללכ
 אוה ."הכולמ יתלוגס" 414תישילשה תבשל תאבומה הבהאה רבחמ השמ רב םלושמ
 תותבש יטויפ" תכירעל םדק וטויפש רורב ןאכמ 415.ו"נתת תנש םדוק תחא הנש רטפנ

 "החדנ" רצוי - ליעל וניאר רבכש יפכ - )129-131א חתפמ( גרבנרינ רוזחמב שי חספה רחאלש תבשב 409
 חתפמ( שי תועובש ינפלש תבשבו חרז רב ןימינב לש )"השודק רוריב"( ןפואו חספ לש יעיבשל ץ"ש י"במר לש
 )140א חתפמ( "םילארא תוחרוא" םודק ימינונא ןפואו "עמש ילצלצב ללהא" חרז רב ןימינב לש רצוי )139א
.הרות ןתמ תעשב םיכאלמ לע

 תבשב .)םיטויפ השש לכה ךס( רחבמל הלאכ תורדס יתש עיצמ ךרועה ,134א חתפמ ,תישילשה תבשב 410
 יתש שי ,140א חתפמ ,תועובש ינפלש תבשבו ,"תרחא הלואג" םג ךרועה איבמ ,138א חתפמ ,תישימחה
.תובהא

.677 'מע ,תורצויה ,רשיילפ 411
 ףסוי ,)137א חתפמ ,"הנוי יתמויא"( קחצי ,)עודי אל ןטייפה ןכלו עודי אל באה םש(...רב רזעלא 412

.)140א חתפמ "יתונש ימי יהלא"(
 תועובש ינפל תבשל תאבומ "ךיתכשמ יתלוגס" ולש הבהאה ;LG p. 294 ץנוצ לצא הבחרהב וילע ןייע  413

.)140א חתפמ(
.134א חתפמ גרבנרינ רוזחמ ,'ב הרדיס 414
.386 'מע ,םינושארה זנכשא ימכח ,ןמסורג 'א ןייע 415
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416.תאז הביטחל רבוח אל יאדווב טויפהו ,ו"נתתל תרחואמ איהש ,"תוריזגה

 .תותלוזה
 הנושארה תבשל :הרורב המגמב טקנ תוריזגה יטויפ תביטחב תותלוזה ךרועש הארנ
 תועווז תא טרופמבו שרופמב ראתמה417"םימלאב ךומכ ןיא" תלוזב רחב אוה חספה רחאל
 ורסאב תוחילס תרימא םוי עבקנ רוכזכ .)1147( ז"קתת תנש איה ,'ת'ש'ר'א'ו תנש תוריזג
 .ןסינב 'כב ועריא ז"קתת תוריזג יכ ,חספה רחאלש הנושארה תבשל דאמ ךומסה חספ גח
 חתפמ( "בשחמב ךארקא יהלא" תלוזה תא ךרועה רחב תועובש ינפל הנורחאה תבשל
 ."תועובשה גחל ךומס" הללוחתהש ו"נתת תרזג תא ראתמה הדוהי ןב לאומשל )141א
 ,"תרצעל חספ ןיב" תפוקתבש רקיעה תא הארונ הרוצב םישיחממה הלא תותלוז ינש ןיב
 היינשה תבשל :םיאבה תותלוזה תא םהב איבמ ךרועה .תותלוז םע תותבש עברא דוע שי
 לא לא" - תישילשל ,)132א חתפמ( םלע בוט ףסוי 'רל "הרוזפ וחידה תוירא" -
 418,היתתמל )135א חתפמ( "ךתלב ןיא םיהלא"ו קחצי רב ןועמש 'רל )133א חתפמ( "יח
 תישימחה תבשל םגו גרובסנגרמ םירפא 'רל )136א חתפמ( "עדא אל םיהלא" - תיעיברל
 הריזג לש רואית ןיא הלאה תותלוזה לכב .םירפא 'רל  )137א חתפמ( "קבחא ךב יהלא"
 תא רקיעב ריכזהל הצר "תרצעל חספ ןיב" יטויפ לכ לש ךרועהש הארנו 419תמייוסמ
.םטרפל ילבמ ותולגב לארשי תורצ ראש תא ףיסוה ןהילעו ז"קתתו ו"נתת תוריזג
תולואג
 לש םתעפוה םצע יכ "תרצעל חספ ןיב" יטויפ לע ןוידה ןמ גורחל שרוד תולואגה לע ןוידה
 .וילאמ ןבומ רבד וניא זנכשאב רצוי תכרעמ ףוסב הלואג יטויפ
 - תולואג ורביח אל ,םהירחאלש םיכומסה תורודה ףאו ,םינושארה זנכשא ינטייפ ,עודיכ
 תוכרעמ ףוסב תולואג םהבו ,דרפס יטויפ 420.דבלב תלוזל דע ועיגה םהלש רצויה תוכרעמ
 םע םיטויפ בתכ ץ"ש י"במרש הדבועה .יתמיאמ םיעדוי ונא ןיא לבא זנכשאל ועיגה ,רצויה
 דרפס יטויפ ועיגה רחואמה לכל תע התואמש חינהל ונל השרמ םיידרפס םילקשמ

 הארנכ" LG p. 590 ץנוצ רמוא )135א חתפמ( תיעיברה תבשל "ןויצ תב היבש יתמויא" הבהאה לע 416
 לע ןייעו ,דרפסב אוה "תיגולאידה" הבהאה לש םגדה רוקמש ןאכ הלגתנ ןוכנ הז םא ."לוריבג ןבא המלש
.LG p.294 ץנוצ ןייע )132א( ןהכ לאומש לש "יחמש יתמויא" לע .םש ,רשיילפ לצא ךכ

 קחצי 'ר לש ובס ,ב"יה האמה עצמא ןב ,םולש ןב קחצי אוה רבחמה .131א חתפמ ,גרבנרינ רוזחמ 417
.עורז רוא

.הז רבחמ לש ףסונ טויפ לע עודי אל LG p. 493 ץנוצ יפל 418
 ןוויכ לע הדיעמ ןאכ םהיטויפ תאבה םצעו ו"נתת תוריזג ינפל ולעפו ויח ע"טירו קחצי רב ןועמשש רוכזנ 419
.ךרועה לש ותבשחמ

 חספל רצויה תוכרעמ ףוסב "ידוד חרב" יטויפ םה ןאכ וניניינעל אל .704 'מע ,תורצויה ,רשיילפ 420
.המצעל הנודל שיו תדחוימ היציזופמוק םהל שי הלא רצוי תוכרעמ יכ ,זנכשאו הילטיאב
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 דעו זנכשאל תוידרפס תולואג לש ןתעגהמ רבע ןמז המכ םיעדוי ונא ןיא ,בושו .זנכשאל
 החוטבה הדבועה 421.דסוממה יזנכשאה רוזחמב הלאכ "םירז" םיטויפ לש םבולישל
 1235 תנשב םשבה תגורע ורפס תא רביח לאירזע ןב םהרבא 'רש איה ונידיבש הנושארה
 תולואגה תא שריפ םהיניבו - יחרזמה זנכשא גהנמ יפל רקיעב - םיטויפ שריפ ובו ךרעב
 םידודש" ,)132א חתפמ ,גרבנרינ רוזחמ( "הינע היבש" לוריבג ןבא המלש לש
 תיצחמבש הנקסמה תא הקידצמ תאז הדבוע 422.)138א( "ופס יתונש" ,)133א( "םידודנ
 תוכורע "תרצעל חספ ןיב" תוריזג יטויפ תוכרעמ ויה רבכ 423ג"יה האמה לש הנושארה
 תושרפתמה דבלמ .םיידרפס םינטייפ לש רקיעב ,תולואג ןהבו יחרזמה יזנכשאה גהנמב
 הלוכש" :ןה גרבנרינ רוזחמב תרצעל חספ ןיב תולואגה ראש ,םשבה תגורע 'ס ידי לע
 לארשי לא" 424;יול ןב לאיתלאשל "הירא תגאש" ;ג"בשר לש ילוא )134א חתפמ( "הלוכא
 חתפמ ;עודי אל( קחציל "וינועב שוקי" 425;)136 א חתפמ( ארזע ןבא םהרבאל "תארקנ
 .)141א חתפמ( ל"הירל "םירשנ יפנכ לע התאשנ הנוי" ;)138א
 - לע דומלל רשפא תולואג ירבחמ לש תאז הנטק המישרמש רמול רתומ ילוא

רחואמה בלשה - יזנכשאה טויפה תפוקת

זנכשאב תולואג ירבחמ
 תויומדה ונל שי )ל"הירו ע"באר ,ג"בשר( םילודגה םיידרפסה םינטייפה תשולש דבלמ
 תודע ןאכ ונל שי - םיזנכשא םה הלא םיינש םא .קחציו יול ןב לאיתלאש - תועודי ןניאש
 .הלואג יטויפ םירבחמ םייזנכשא םינטייפ :זנכשאב טויפה תודלות לש האבה הפוקתל
 426.הלואג רביח ג"יה האמה לש הינשה תיצחמב גרובנטורמ ם"רהמש עודי ןכאו

 ינש וניאר ילבבה המלש יטויפ לע ןוידב , ליעל .יזנכשאה רוזחמב וטלקנ תוידרפס תולואג קר אל רוכזכ 421
.תולואגב דוחייב םינד ונא ןאכ לבא ,ל"הירו ג"בשר לש םינפוא

 ,30א חתפמ ,הריש תבשל גרבנרינ רוזחמב הלואגכ המושרש ל"היר לש "השביל םוי" תא שריפ ןכ 422
 ןיב" יטויפ לש תולואגל הליבקמ העפות ילוא איה הריש תבשל רצויה תכרעמ ףוסכ תאז הלואג תפסוהו
.ליעל זמרנכ ,עובש תושרפ לש תותבשל םיטויפה יוביר תא תנייצמ איה רקיעב לבא ,"תרצעל חספ

.גרבנרינ רוזחמ תביתכ ינפל הנש האמכ 423
.םיפסונ םיטויפ רביח הז ןטייפ םא עודי אל ,135א חתפמ 424
 "םירבעה רה ךירשא" ע"באר לש רמזה - תפרצ גהנממ - אבוה גרבנרינ רוזחמל םגש ריכזהל יואר 425
 ימ"( הכרבה ןיב םש ומוקמ .467 'מעו דמ 'מע ,תוכוס רוזחמב ןייע .153ג חתפמ ,הרות תחמשב
.יברעמה גהנמב עודי וניא אוה .הרטפהל הרות ןתחל )"והצמאי...ךרבש

.ןאכ הב ןודנ אלו גרבנרינ רוזחמב הנניא איה .705 'מע ,תורצויה ,רשיילפ לצא הילע ןייע 426
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 לש ןורחאה בלשה תא הפי גציימ יאדווב אוהש ,לאיטלפ םייח 'ר דחוימב בושח ונל לבא
 427.גרבנרינ רוזחמב תעצומה תיזנכשאה תונטייפה
 םייח ר רה רומ"  ותוא הנכמ אוהו ויפלכ תדחוימ דובכ תארי שי גרבנרינ רוזחמ לש רפוסל
 גהנמה לש םיננוכמה ןמ אוה 429,גרובדגמ בשות לאיטלפ םייח ,אוהו 428"לאיטלפ
 תוכרעמ יתש לש םינורחא םיקלחכ תולואג יתש רביח לאיטלפ םייח .יחרזמה יזנכשאה
 ףוג :םיטויפ השמח תוכרעמה ןמ תחא לכל 430.ורתי תבשלו הריש תבשל - רביחש רצוי
 רוזחמ ךרועש אוה הומת תצק .)LG p. 493 ץנוצ( הלואגו תלוז ,הבהא ,ןפוא ,רצוי
 יי קלח" ןפואה תא ,)30א חתפמ( "רצוי הדוא" רצויה ףוג תא אלא איבמ וניא גרבנרינ
 ורתי תשרפל לאיטלפ םייח יטויפ םתשולש ,)32א( "ימע קזח" תלוזה תאו )31א( "ומע
 הלואג האב הז םוקמב אלא 431ולש הלואגה תא איבמ וניא ךא ,)תורבידה תרשע תשרפ(
 ןטייפ דוע לע ונדמל בגא ךרד םנמא .)33א( "םימחר אלמ" "ילוסמ ריאמ אנבר" לשמ
432.תנייוצמ תבשל הלואג רביחש )הינמרג לש יחרזמה רוזאה ןמ הארנכ(

 :תורחואמ ,תושדח תויזנכשא תוינטייפ תונוכת יתש לאיטלפ םייח לש ותריציב תוטלוב ךכ
 .)ורתיו חלשב( עובשה תושרפ ינכתל םיטויפ רוביחו טויפ תוכרעמ יפוסב תולואג רוביח
 םיטויפה ראש תא הנמנ ,היינשה תינטייפה הנוכתה תא םג הלא יתש ןיבמ שיחמהל ידכ
433.גרבנרינ רוזחמב ואבוהש עובשה תשרפ לע

 תכרב לע ,18א חתפמ ,קחצי ןב לאומש תאמ תודלות תבשל הבהא ,"רוטפא יתפש" .1
.קחצי

 Germania Judaica ב ורמאמ רקיעבו ךליאו 38 'מע ,טויפו הליפת ירקחמ ,טדימשדלוג לצא וילע ןייע 427
 יפכו ,תפרצמ אב אוה ,ונממ ריעצ תצק ילוא ,ם"רהמה לש ורוד ןב אוה לאיטלפ םייח .507 'מע 'ב קלח
.יחרזמה גהנמל תפרצ יגהנמ המכ לש םתרידחל םיארחאה ןמ אוה םג ,םש ,טדימשדלוג הארהש

.ןלהלד ,רצויל תרתוככ 30א חתפמ 428
 םירופל הרואמה לעב )432 הרעה ןלהל ,ןילוודמ לאומש אוה ילוא( לאומש 'ר ,גרובדגמ לש רחא בשות 429

.46א חתפמ ,גרבנרינ רוזחמל ףסונ דחא יחרזמ יזנכשא י"כב אלא התע דע היתאצמ אלש "םלענ לא ריש"
.די יבתכב ,ןהלש תולואגה ללוכ ,תואלמה תוכרעמה יתש תא יתאצמו LG p. 493 ץנוצ ןייע 430
.הריש תבשל תכרעמה ןמ רבד איבמ וניאו 431
 הלואג רביחש )הינמרג חרזמב הז םג( טרופראמ )1280 ינפל רטפנ( ןילווד לאומש :ןוגכ ,דוע שי והומכו 432
LG p. 465 ץנוצ ןייע ,גרבנרינ רוזחמב הנניאו "יררהב ותדוסי ריש" תישארב תבשל

 דיעמ וניא דוע הרותה תוישרפ ךותמ יארקמ קוספב שומישה םצע .)א( :תורעה יתש ריעהל שי ןאכו 433
 תשרפל הבהאכ גרבנרינ רוזחמב קתעומה "םנושל וננש" טויפה :לשמל ."עובשה תשרפ לע טויפ" ונינפל שיש
 ןיאו הצילמ אלא תאז ןיא ךא אריו תשרפ ךותמ "...ךנב תא חק" קוספב ןיירפרכ שמתשמ ,18א חתפמ ,אריו
 םיקסוע םתוהממ תותלוזה .)ב( .ןאכ ונאשונל ךייש הז טויפ ןיא ןכל .הז טויפב אריו תשרפ ינכתל רכז םוש
 ןוגכ ,חלשב תשרפל תלוז אצמנ םא םג ,עובשה תשרפ יטויפל קהבומב םיכייש םה ןיא ןכלו ףוס םי תעירקב
 ל"הירל "לאה תורמא" הרואמה איה םייניב הרקמ .30א חתפמ ,גרבנרינ רוזחמ ,"ונל היהש יי ילול"
.)149ג( הרות תחמשלו )31א( ורתי תבשל תאבומה
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.3ב חתפמ ,םינהכ תכרב לע 434םהרבא תאמ אושנ תבשל הרואמ ,"וידחי רשא" .2
 ,תיציצ תווצמ לע ,)ג"בשר( המלש תאמ ךל-חלש תבשל הבהא ,"תוארקנ תואמ שש" .3
.4ב חתפמ
.4ב חתפמ ,ראבה תריש לע )עודי אל( ןרהא תאמ תקוח תבשל הבהא ,"יללוחמ לא" .4
 לע )ג"בשר( הדוהי רב המלש תאמ ,)ומחנ( ןנחתאו תבשל הבהא ,"םימעפ יתש" .5
.39ב חתפמ ,עמש תאירק
.40ב חתפמ ,ןיליפת תווצמ לע )ל"היר( הדוהי תאמ ,בקע תבשל הבהא ,"ןוילע דידי" .6
 תרשע תבשלו הריש תבשל לאיטלפ םייח לש ויטויפ תא ףיסוהל שי הלאל ,רוכזכ
 ךכ םילבקמ ונאו הריש תבשל "ןועמש אנבר" לש הריש תבשל תכרעמה תאו 435תורבדה
 תשרפ לש םינכת טייפל ,גרבנרינ רוזחמב תדעותמה םינטייפ לש - הנותמ םנמא - המגמ
 רתומ ןכלו ,ל"נה ןנחתאוו ךל-חלש תושרפל םיטויפה תא רביח ג"בשר ,רומאכ .עובשה
.םירחואמה זנכשא ינטייפ לע דרפס העיפשה ונלש אשונבש רעשל

 םירשעכ רמולכ ,1310 תנשב היבארומב תונברב שמיש ןיידע לאיטלפ םייח 'רש הארנכ
 רמולכ ,גרבנרינ רוזחמ לש ויתורוקמש ,קדצב ,חיננ םאו ,גרבנרינ רוזחמ תביתכ ינפל הנש
 ונילעש ונא םיניבמ ,רוזחמה תביתכ םצעל ומדק ,רוקמכ ורפוסל ושמישש דיה יבתכ
436.לאיטלפ םייח לש ויטויפ רואית םע רוזחמה יטויפ תודלות לע ןוידה תא םייסל

חפסנ

 ומייסש רחאל הלימ תירבו ןתח יטויפ תא ועיצה גרבנרינ רוזחמ יכרועש ליעל ונרמא רבכ
 יטויפ תא ךרועה םׂש לודגה םדרטסמא רוזחמב םג 437.תונייוצמ תותבש יטויפ לש "רוזחמ"
 םג ךלנ תאז ךרדב .םהינפל םהל םינכשה םיטויפל רשק אלל רוזחמה ףוסב ירמגל ןתחה
 תירב לש תבש יטויפ תאו ןתחה לש הרותה תאירק יטויפ תא תעכ ונעיצהב ןאכ ונא

SP p. 284, 541 ,ץנוצ ןייע ,דיסחה י"ר לש ויחא ילוא 434
."עובשה תשרפ"ב םיקסוע םלוכש ולש םיטויפ הרשע ךותמ השולש קר איבמ גרבנרינ רוזחמש וניארו 435
.גרבנרינ רוזחמב םמוקמ תא אוצמל ולכי אל רבכ לאיטלפ םייחל םירחואמ םינטייפ 436
.ירשת שדוח יטויפל ועיגיש ינפל ,בקע תבש םע ומייסו תישארב תבש םע וליחתה םה 437
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438.הלימ

ןתח תבש לש הרותה תאירק רחאל םיטויפ
 תעשב ויניבשושו ויבורק ,ןתחה דובכל זנכשא תולילגב ורבוח םיטויפ תורשע תורשע
 לבקנ תויושרהו רצויה תוכרעמ יטויפ תא הזל ףרצנ םאו ןתח תבשב הרותה תאירק
 בור 439.סופדה ימיל דעו קחצי רב ןועמש ימימ ןתח תבשל ורבוחש םיטויפ האממ הלעמל
 םינוויכ לע תונקסמ ונל ןיא ןכלו ורקחנ אל ןיידעו וספדנ אל דוע הלא םיטויפ לש םבור
 לש תונקסמל עיגהל םילוכי ונא ןיאש ןבומ אליממ .הלא םיטויפ רוביחב תושדח תומגמו
 .םהבש רקיעה תא ראתל קר ןאכ הסננו גרבנרינ רוזחמב םיאבומה םיטויפה יבגל שממ
 יטויפ תועצמאב הרותל תולעל הנמזהה התיה הרותל היילעה סקט לש )א( בלש
.תויושרה
 דומעה ףוס 45ב חתפמ( הרותל תולעל ןתחל הנמזההו תושרה יטויפ רמג רחאל .)ב( בלש
 - אבו "ןיניבשושה ורמאי האירקה רחאלו 440הרותב ארקיו" ךרועה ןייצמ )ינמיה
 שרדמה תובקעב ראתמה ב"א ןמיס םע זורחה רסוחמ ,ימינונאה ימראה טויפה :)ג( בלש
 תא וארק "היחבש הינתא" לש ופוסב 441."היחבש הינתא" ןדע ןגב הוחו םדא תנותח תא
 לש סוכשכ לאה י"ע רמאנ טויפַבש ישרדמה רואיתה יפלש )חכ א 'רב( "וברו ורפ" קוספה
.הוחו םדא תנותח תעשב ודיב הכרב
 חתפמ( ןהמ םייתש איבמ גרבנרינ רוזחמו "תורימז" 442ורמאנ תאז רחאל :)ד( בלש
 "ןתח חרפי"ו 443אצנגממ לאומש ןב ךורב תאמ "תירב ינב וכרב תולהקמב" :)45-46ב
 רחאו" ךישממ אוהו "'ירחא תורימז רמאיו" )46ב חתפמ( ךרועה רמוא םפוסב .ל"היר תאמ
- אבו ,"רמאי ךכ

 תארקל תויושרבו,)ךליאו 35 'מע( ןתח תבש לש רצויה תכרעמב טרופמב ליעל רבכ ונקסע ,רוכזכ 438
 היטפש ןב יתמא ןוגכ ,םילודג םינטייפ לש םתריצי רואיתב יחרכה קלח םה יכ  )45 'מע( הרותל היילעה
.הרותל הלע רבכש רחאל ןתחה דובכלש םיטויפב תעכ וננויד תא ליחתנ ןכלו קחצי רב ןועמשו

 תשודקל "םכיהלא" יטויפ 8 ,םינפוא 16 ,רצוי יפוג 17 ,הרותל היילעל תויושר לש תוכרעמ 12 :ןוגכ 439
.םיניבשושל םיטויפ 4 ,"ךרבש ימ" תרימאב םיליחתמש ינפל ןתחל תוחבש 21 ,ףסומ

."ישילש"כ הלוע אוה ללכ ךרדב .ןתחל התצקוהש עובשה תשרפמ עטקל הנווכה 440
 א"ר ימיל רחואמו חרזמה ןמ אוה טויפה )LG p.  80( ץנוצ תעדל .)1( :תורעה יתש ריעהל שי ךכ לע 441
 ןיידע ןכל .דבלב תפרצ-זנכשא ירוזחממ עודי אוהו םהלש ףסואל ותוא וסינכה אל ףולוקוס-םלהי ,ירילקה
 להקה ינפב טויפה תא רמוא ומצע ןתחה היה הליחתב .)2( .הז טויפ לש ויתודלות ןהמ םיחוטב ונא ןיא
 אלש קיסהל רתומש הארנ ,ותוא םירמוא ןיניבשושהש רמוא גרבנרינ רוזחמ םאו ,המבה לע דמעש העשב
 היה רשפא יאדוובו ןיניבשושה דחא לע ותוא וליטה ןכלו רוביצב הז ימרא טסקט אורקל רשכומ היה ןתח לכ
.האירקב יקב היהש אוהש ימ ןיבשושכ רוחבל

.רוביצה חילש ידי לע יאדו טעמכ 442
.וע 'מע ,ו ןוכמה תועידי ,ןמרבה לצא תיתרוקיב הרודהמ 443
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 )?ןורחא( עטק םיאיבמ המדקהכ .דכ קרפ תישארב ךותמ הרותה תאירק אוהש )ה( בלש
 'ד-'א םיקוספ םיאבו 444"םימיב אב ןקז םהרבאכ....םימורמ ימשב ןכוש ידש" טויפ ךותמ
.ומוגרתו קוספ ,ומוגרתו קוספ - תימראל םמוגרת םע דכ קרפמ
 ימ" ךותב 445םבלשל שיש םיטויפ השולש .)46ב חתפמ( ךרבש ימ יטויפ :ןורחאו )ו( בלש
."אשנתמו םר לא" ,"ןומא תדב ץמואי" ,"ורוצ והכרבי" 446:ןתחה דובכל "ךרבש
 תבשב הרותל ןתחה תאלעה לש סקטה - גרבנרינ רוזחמ יכרוע יפל - םייתסמ הזב
 תאז תנוכתמ יפל סקט ץבשל ידכ םינותנ יד ונל ןיא ןיידע רומאכ .הפוחה רחאלש
447.יזנכשאה תסנכה תיבב ןתח תבש סקט תודלותב

הלימ תירב לש תבש יטויפ
 קלח אלא םניאו ומצע הלימה תירב סקטמ ירמגל םיקתונמ הלימ תירב לש תבש יטויפ
 )47ב חתפמב לחה( גרבנרינ רוזחמב .תבש לש תירחשב עמש תאירק תוכרב יטויפ לש
 ןפוא ,"וימיא ינופא" רצוי ףוג :)ן"בארה( ןתנ רב רזעילא לש רצויה תכרעמ קר תאבומ
 יברעמה זנכשא גהנמב הגוהנה תכרעמה יהוז ."יתשלש תירב תוא" תלוז ,"המיא ירוזא"
 גוהנה תא אלו התוא איבמ גרבנרינ רוזחמש אוה הומת תצקו 448םינש תואמ ךשמב
449.יחרזמה גהנמב

.חוקל הז טויפ עטק ןיינמ עדוי יניא 444
.רוביצה חילש תריחב יפל ,ודבל דחא לכ 445
 ןלהל גרבנרינ רוזחמב ןכו תישארבו הרות ינתחל 463-ו 449 'מע ,תוכוס רוזחמב םתמגוד הארו 446
.153ג ,151ג םיחתפמ

 - וניארש יפכ - גרבנרינ רוזחמב .רתויו רתוי םצמטצהו ךלה ןתחל הרותה תאירק סקטש ךכל זומרנ 447
 םע םיניבשושה תאלעה לש סקטה וימיב ירמגל לטבתנ ןכו תויושרה עבראמ םיקלח ינש לע וגליד רבכ
 מ"דפפ( "וב לכ די"בש ןוגכ םיסופדה ימיב תומצמטצהה לש ךילהתה ויטרפל רקחנ אל דוע .םידחוימ םיטויפ
 דאמ םצמוצמ הרותה תאירק סקט לבא תורצויה שי )ד"נקת דע( ךבצלוז יסופדב ,ללכ ןתח יטויפ ןיא )א"פת
 )ןלהלד( הלימ תבש יטויפבש שיגדהל שיו ."לארשי תדובע" ירודיסמ ןתח תבש ןיינע לכ םלענ ט"יה האמבו
.ט"יה האמב םג רמאנ ,ב"יה האמב רמאנש המ - תאזה הפוקתה לכב םוצמצ םוש לח אל

.תאז תכרעמ קר םיאיבמ םיטויפ םע םויה םיספדנה יברעמה זנכשא גהנמ לש םירודיס םג 448
 ןלהל ןייעו םיגהנמה ינשל "לארשי תדובע" ירודיסב ןייע ,ןהכה קחצי ןב םהרבא לש תלוזו רצוי םהש 449
.449 הרעהב )תוחילסה( ג קלחב
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)'ב קלחב( םיטויפה חתפמ
:תורעה שולש
 דגונמ םיתיעלו( גרבנרינ רוזחמ יפל טויפה דועיי דימת אוה ןלהל םשרנש "דועיי"ה .)א(
.)ןוזדיוד לצא רמאנל
 שי ןאכ םגו ,גרבנרינ רוזחמ יפ לע ןה ןלהל םיטויפה לש החיתפה תולימ ביתכ .)ב(
.ןוזדיוד תמועל םילדבה םיתיעל
 אבומ תוחילסה חתפמ .תוחילסה ןמ ץוח רוזחמבש םיטויפה לכ ואבוה הז חתפמב .)ג(
.ג קלח ףוסב

טויפה םש

גוח דע הדאא

ארונל ץימאא

ךתוא רימאא

רתתסמ רימאא

רעונמ ךעדי בא

תואלפנ העיבא

ליחב אובא

ריבגה ריבא

ץרא הלבנ הלבא

היתש ןבא

יננמא ןודא

עישומה ןודא

האנו רידא

המהבו םדא

רראמ המדא

ןיא יכ העדא

ךובהא ךיבוהא

ןוזדיוד 'סמ

5 א

13 א

18 א

21 א

47 א

242 א

106 א

250 א

ןוסדיודו ץנוצ ןיא 

319 א

484 א

523 א

1092 א

1165 א

1198 א

1204 א

1387 א

דועיי

 העשתל הניק
באב

תוכוס 'ב םוי רצוי

 'א םויל ןפוא
תוכוס

 'ש ינפל 'של רצוי
לודגה

הליענל אתשודק

 הקספה 'של רצוי
ב

 'של רדסל תושר
לודגה

ח"רו 'של ןפוא

 העשתל הניק
באב

אנעשוה

 א םויל רצוי
תועובש

אנעשוה

 רחא 'של רצוי
תועובש

אנעשוה

אנעשוה

הבוש תבשל תלוז

 מ"הוחש רצוי
חספ

רבחמה

ירילקה רזעלא

ימינונא

ימינונא

םלע בוט ףסוי

ירילקה רזעלא

השמ ןב קחצי

םלע בוט ףסוי

םהרבא

עודי אל

ימינונא

 רב ןועמש
 קחצי

ימינונא

ץ"ש י"במר

ימינונא

ימינונא

ריכמ ןב םחנמ

 רב ןועמש
קחצי

'סמ חתפימ

12ב

121ג

117ג

67א

103ג

58א

73א

11א

28ב

134ג

143 א

135ג

1ב

135ג

135ג

172ב

97א

רמאמב 'מע

42

41

41

59

35

 ןלהל ,59 ,46
117

63

76

42

39

53

39

65

39

39

70

52
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טויפה םש

ךילא ךיבוהא

 רשא ילהא

יהלא ללהא

ילצלצב ללהא

יהלא הללהא

רצוי הדוא

תפנא יכ ךדוא

ינתינע יכ ךדוא

םדיב יזחוא

יכ ונל אנ יוא

ליחב יתמיוא

המוח ינא םוא

ךב רשא םוא

ןושיאכ םוא

הרוצנ םוא

ךעשי ןמא

ךעשי ץמוא

ןויצל רמוא

חורז עורז רוא

ףנה םוי רוא

עשי רוא

ושודקו לארשי רוא

   

ןוזדיוד 'סמ

1387 א

1432 א

1453 א

1459 א

1494 א

1553 א

1651 א

1654 א

1691 א

1759 א

1813 א

1829 א

1830 א

1835 א

1838 א

1857 א

ךעשי ןמא ןייע

ךעשי ןמא ןייע

1951 א

1958 א

1962 א

1965 א

דועיי

ה"ר לילל בירעמ

 העשתל הניק
באב

 תחמשל רמז
הרות

 ינפל 'ש רצוי
תועובש

 ב ,תויכלמ טויפ
ה"ר

ורתי 'של רצוי

 הכונח 'של רצוי
הנושאר

 הכונח 'של רצוי
הינש

 ב ליל בירעמ
תוכוס

 העשת לילל הניק
באב

 'א אתשודק
תוכוס

אנעשוה

הרפ 'של רצוי

 ינימשל רצוי
תרצע

 תבשל אנעשוה
תוכוסב

אנעשוה

 הקספה 'של רצוי
א

 ב לילל תפסות
חספ

חספ א םויל רצוי

 רחא 'של תלוז
תועובש

רבחמה

 ןב הדוהי
?קחצי

ירילקה רזעלא

ימינונא

חרז רב ןימינב

יסוי ןב יסוי

לאיטלפ םייח

המלש רב ףסוי

ריכמ ןב םחנמ

םלע בוט ףסוי

ימינונא

ירילקה רזעלא

ימינונא

ימינונא

ימינונא

ימינונא

ירילקה רזעלא

ריכמ ןב םחנמ

ץ"ש י"במר

ילבבה המלש

םלע בוט ףסוי

'סמ חתפימ

136ב

16ב

154ג

139א

165ב

30א

19א

23א

119 ג

10ב

117ג

134ג

59א

139ג

133ג

138ג

38א

88א

77א

3א

רמאמב 'מע

61, 69

42

24

58, 74

28, 29

77

49

70

60

25

35

39

40

41

38, 71

39

70

68, 69

46, 47, 48, 
51
63



גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
82

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
83

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
84

     
טויפה םש

םייח חרוא

םילארא תוחרוא

 תירב תוא

שדחה הז תוא

ןותבש תוא

וניאר ךיתותוא

הלכ תויהב זא

ךולהב זא

ברח וניאטחב זא

רופיכ םויב זא

קפס תאלמב זא

וינע בושקב זא

תסראכ זא

םידבע יניעכ זא

התומז זאמ זא

םיסנ בור זא

תואמ שש זא

תישאר תרהזא

המיא ירוזא

הלס ריכזא

ךתקדצ ריכזא

םדקמ הרכזא

תונש הרכזא

ןוזדיוד 'סמ

2010 א

2017 א

2047 א

2051 א

2057 א

2075 א

2096 א

2098 א

2104 א

2106 א

2108 א

2120 א

2137 א

2142 א

2149 א

2175 א

2179 א

2166 א

2200 א

2249 א

2252 א

2292 א

2302 א

דועיי

 א םויל אתשודק
תועובש

 ינפל 'של ןפוא
תועובש

 לש 'של תלוז
הלימ

שדוחה 'של רצוי

 ינימש ליל בירעמ
תרצע

חספ 'זל אתשודק

ןתח 'של תלוז

 העשתל הניק
באב

 העשתל הניק
באב

רופיכ םויל רצוי

 העשתל הניק
באב

 תחמשל תלוז
הרות

לודגה 'של תלוז

אנעשוה

 'של אתשודק
םילקש

לודגה 'של טיהר

 ףוסל טויפ
תורהזאה

 'ב תורהזא
תועובש

 לש 'של ןפוא
הלימ

רוכז 'של אתשודק

חספ 'חל בירעמ

 כ"וי ןיב 'ש תלוז
תוכוסל

 א לילל תפסות
חספ

רבחמה

 רב ןועמש
קחצי

ימינונא

ןתנ ןב רזעילא

ימינונא

 ןב לאומש
הדוהי

קחצי ןב ןועמש

 ןב יתמא
היטפש

ירילקה רזעלא

ימינונא

ימינונא

ירילקה רזעלא

לאומש ןב השמ

םלע בוט ףסוי

ימינונא

ירילקה רזעלא

ייני

ימינונא

ימינונא

ןתנ ןב רזעילא

ירילקה רזעלא

קחצי ןב ןנחלא

קחצי

ץ"ש י"במר

'סמ חתפימ

145א

140א

48ב

63א

138ג

107א

44ב

21ב

36ב,11ב

17ג

21ב

149ג

70א

137ג

34א

72א

166א

180א

47ב

40א

117א

115ג

76א

רמאמב 'מע

53

74

80

40

61

53

45, 55

42

24, 25, 41

57

42

45

57, 62

39

32

32

28

28

80

32

61

66

30, 68



גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
83

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
84

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
85

טויפה םש

 ילאוג ךרכזא

שא שודק דחא

תרצ םדקו רוחא

הלכ יתוחא

תעדל הבשחא

רמוא הכ יא

סורתפ יא

םיטושיק יתדביא

הנוי יתמויא

היבש יתמויא

יחמש יתמויא

השמ לזיא

םש דחיא

תבו ןב יפמ ךיא

 ונממ הלפנ ךיא

ינומחנת ךיא

ימי הרכזא הכיא

וננוק ילא הכיא

התצא הכיא

  יבצ ץרא הכיא

ותפשא הכיא

   

ןוזדיוד 'סמ

ןוזדיודו ץנוצ ןיא

2418 א

2445 א

2454 א

2595 א

2624 א

2628 א

89 א

2714 א

272 ש

2717 א

2306 א

2730 א

2822 א

2836 א

2860 א

2869 א

2871 א

2875 א

2876 א

2881 א

דועיי

 ז לילל תפסות
      חספ

 א תירחש השודק
ה"ר

 הקספה 'של תלוז
א

ןתח 'של תלוז

תישארב 'של תלוז

 העשתל הניק
באב

חספ 'זל תלוז

 העשתל הניק
באב

 רחא 5 'ש הבהא
חספ

 רחא 4 'ש הבהא
חספ

 רחא 2 'ש הבהא
חספ

חספ 'זל םוגרת

ןתח 'של רצוי

 העשתל הניק
ש"ומב באב

 העשתל הניק
באב

 העשתל הניק
באב

 העשתל הניק
באב

 העשתל הניק
באב

 העשתל הניק
באב

 העשתל הניק
באב

 העשתל הניק
באב

רבחמה

 ןב המלש
לאומש

ימינונא

ריכמ ןב םחנמ

קחצי ןב םירפא

ילבבה המלש

ירילקה רזעלא

קחצי ןב ןועמש

?ירילקה רזעלא

קחצי

 המלש
)?ג"בשר(

ןהכ לאומש

ימינונא

 רב ןועמש
קחצי

ימינונא

ימינונא

ירילקה רזעלא

יתבש

ירילקה רזעלא

ירילקה רזעלא

לאומש

ירילקה רזעלא

'סמ חתפימ

105א

145ב

39א

43ב

10א

17א

106א

26ב

137א

135א

132א

114א

41ב

11ב

28ב

18ב

30ב

15ב

12ב

23ב

24ב

רמאמב 'מע

68

33

70

55

48

42

52

42

74

74

74

26

54

42

43

42

43

42

42

43

42



גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
84

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
85

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
86

  
טויפה םש

רשא תא הכיא

ופא הרח הכיא

דחא ףדרי הכיא

 הבשי הכיא

יתראפת הכיא

אלמ וניפ וליא

יהתו יתוליא

םיבהא תלייא

רחשה תלייא

יתאשנ ךימיא

ךיתוארונ תמיא

םימלאב ךומכ ןיא

לאוגו עישומ ןיא

ףלח רוצ ןיא

היליחב רבגתיא

ריכה ןתיא

הלהת רז ריתכא

תפוחב..ןודא לא

ןנרא יח לא לא

 ידש לא לא

יי םיהלא לא

תארקנ לארשי לא

ןוזדיוד 'סמ

2882 א

ןוזדיודו ץנוצ ןיא

ןוזדיודו ץנוצ ןיא

2904 א

2923 א

4867 א

ןוזדיודו ץנוצ ןיא

2960 א

2963 א

2976 א

2979 א

3027 א

3058 א

3079 א

3197 א

3204 א

3301 א

3320 א

3377 א

3383 א

3422 א

3735 א

דועיי

 העשתל הניק
באב

 העשתל הניק
באב

 העשתל הניק
באב

 העשתל הניק
באב

 העשתל הניק
באב

 אל דועיי ,קוליס
עודי

 רחא 3 'ש הבהא
חספ

 ב םויל רצוי
תועובש

ח"רו 'של רצוי

 תירחשל אתשודק
כ"וי

חספ 'חל אתשודק

 הנושאר 'ש תלוז
חספ רחא

 הכונח 'של תלוז
הינש

 הכונח 'של תלוז
הנושאר

 'א םוגרת טויפ
תועובש

 החנמ אתשודק
כ"וי

תוכוס 'א רצוי

ןתח 'של ןודא לא

 רחא 3 'ש תלוז
חספ

ומחנ תבשל רצוי

ה"ר ינפל 'של רצוי

 רחאל 4 'ש הלואג
חספ

רבחמה

ירילקה רזעלא

ימינונא

ימינונא

ירילקה רזעלא

ירילקה רזעלא

ימינונא

ימינונא

ןועמש

ץ"ש י"במר

 ןב םלושמ
סומינולק

 ןב השמ
סומינולק

םולש ןב קחצי

ריכמ ןב םחנמ

ילבבה המלש

ימינונא

יכדרמ ןב הילא

ימינונא

ימינונא

קחצי ןב ןועמש

ריכמ ןב םחנמ

 השמ ןב קחצי

ע"באר

'סמ חתפימ

16ב

28ב

29ב

14ב

13ב

95א

133א

168א

10א

19ג

120א

131א

26א

22א

160א

86ג

116ג

41ב

133א

37ב

48ב

136א

רמאמב 'מע

42

43

43

42

42

33

74

43

44

42

40

75

70

49

27

65

40

55

75

70

117

76



גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
85

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
86

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
87

טויפה םש

תועשומל לא

יללוחמ לא

אשנתמ לא

וניעת אנ לא

אשינ לא

תואלפנ השוע לא

םירובג ריע לא

אשנתמו םר לא

ךארקא יהלא

קבחא ךב יהלא

תוחורה יהלא

יתונש ימי יהלא

ךתלב ןיא םיהלא

 ילא םיהלא

ךדעצב םיהלא

םייח םיהלא

עדא אל םיהלא

הסחמ ונל םיהלא

הירעו ןויצ ילא

הנלכאת םא

תע תוהמא

םינובנ ינומא

רשא םינומא

והגכ םינומא

ןוזדיוד 'סמ

3754 א

3744 א

3853 א

3886 א

3945 א

3955 א

3961 א

ץנוצ ןיא

4380 א

4397 א

4428 א

4447 א

4621 א

4648 א

4691 א

1388 א

4742 א

ןוזדיודו ץנוצ ןיא

4980 א

5503 א

5573 א

5611 א

5622 א

5630 א

דועיי

אנעשוה

תקוח 'של הבהא

םילקש 'של רצוי

אנעשוה

תישארב 'של רצוי

שדחה 'של תלוז

 תחמשל ןפוא
הרות

ןתחל ךרבש ימ

 ינפל 'של תלוז
תועובש

 רחא 5 'ש תלוז
חספ

לודגה תבשל רדס

 ינפל 'של הבהא
תועובש

 רחא 3 'ש תלוז
חספ

 ינפל 'של תלוז
ה"ר

 'של אתשודק
לודגה

 בירעמל תפסות
ה"ר ליל

 רחא 4 'של תלוז
חספ

ה"ר לילל בירעמ

 העשתל הניק
באב

 העשתל הניק
באב

ןתח 'של תלוז

ה"ר ליל בירעמ

 ינימשל תלוז
תרצע

הריש 'של רצוי

רבחמה

ימינונא

ןרהא

ימינונא

ימינונא

ילבבה המלש

ימינונא

 ןב יתמא
היטפש

ימינונא

 ןב לאומש
הדוהי

 רב םירפא
קחצי

םלע בוט ףסוי

ףסוי

היתתמ

השמ ןב קחצי

םלע בוט ףסוי

 ןב הדוהי
?קחצי

 רב םירפא
קחצי

לאומש

ימינונא

ירילקה רזעלא

 רב ןועמש
קחצי

ימינונא

ימינונא

 רב ןועמש
קחצי

'סמ חתפימ

134ג

4ב

34א

136ג

8א

64א

148ג

46ב

141א

137א

73א

140א

135א

50ב

71א

136ב

136א

137ב

35ב

14ב

43ב

137ב

140ג

28א

רמאמב 'מע

39

77

40

39

47

40

45

79

73

75

63

74

75

117

31

68

75

61

42

42

45, 55

30, 60, 61

41

54



גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
86

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
87

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
88

טויפה םש

יתימא ךתנומא

 ןיתיש ןימא

חכ ץימא

 וספ םנמא

קחצי רמא

השמ רמא

לאה תורמא

ועש יתרמא

הפורצ ךתרמא

לשמ תמא

ךידסח תתימא

ןוזא אנא

תניקתא אנא

העישוה )יי( אנא

 ברת אנא

הרזעל הסונא

תעמיש יכנא

יכלמ הכיסנא

 רשא םיריסא

ךל דינעא

יעוש ךורעא

ירב ףא

ןוזדיוד 'סמ

5652 א

5697 א

5703 א

5776 א

5812 א

5818 א

5909 א

5971 א

8906 א

6060 א

6092 א

6171 א

6237 א

6280 א

6373 א

6396 א

6820 א

6823 א

6937 א

7052 א

7071 א

7091 א

דועיי

ח"רו 'של תלוז

 'א םוגרת טויפ
תועובש

    כ"ויל הדובע

 'ש ינפל 'של תלוז
לודגה

 'אל םוגרת טויפ
תועובש

 'א םוגרת טויפ
תועובש

ורתי 'של הרואמ

 תחמשל הרואמ
הרות

 העשתל הניק
     באב

 תירחש אתשודק
ה"ר ב

ומחנ תבשל תלוז

ח"רו 'של תלוז

אנעשוה

 'אל םוגרת טויפ
תועובש

תוכוס 'א תלוז

תוכוס 'ב תלוז

 םויל תורפוש טויפ
ב

 א םויל תלוז
תועובש

 םוי תויוכלמ טויפ
א

 לש 'בל אתשודק
חספ

 תחמשל בירעמ
הרות

אנעשוה

ע"של םשג תלפת

רבחמה

ץ"ש י"במר

ימינונא

 ןב םלושמ
סומינולק

םלע בוט ףסוי

ימינונא

ימינונא

יולה הדוהי

 ןב סומינולק
הדוהי

 רב ןועמש
קחצי

ץ"ש י"במר

קחצי ןב םירפא

ימינונא

ימינונא

ימינונא

ימינונא

יסוי ןב יסוי

 רב ןועמש
קחצי

ירילקה רזעלא

ירילקה רזעלא

בקעי ןב לאינד

ימינונא

ירילקה רזעלא

'סמ חתפימ

12א

155א

61ג

68א

159א

157א

31א

149ג

22ב

158ב

39ב

12א

136ג

154א

117ג

122ג

168ב

144א

152ב

92א

146ג

135ג

140ג

רמאמב 'מע

67

26

47

62

27

27

77

77

42

53

67

67

39

26

41

41

29

53

34

32

61

39

36



גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
87

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
88

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
89

טויפה םש

הלוגב יפל ףא

יהולאל ראפא

טפשל זאמ דפא

וימיא ינופא

ישעמב דחפא

ןנר קיפא

ןמוא תלוצא

ןילמ תומדקא

ןושארב החקא

םיכאלמו םילארא

ןונבלה יזרא

ןויקנב ץחרא

וחידה תוירא

אימש יי ןיכרא

אדקר אערא

הטמ ץרא

אעיקרו אקרא

דקות שא

קדצב יעד אשא

ךיתואלפנ חחושא

לא לא רחשא

ןוזדיוד 'סמ

7097 א

7101 א

7106 א

7114 א

7117 א

7129 א

7256 א

7314 א

7369 א

7458 א

7564 א

7577 א

7609 א

7648 א

7669 א

7694 א

7708 א

7736 א

7745 א

7844 א

7880 א

דועיי

 הקספה 'של תלוז
ב

 מ"הוחשל רצוי
תוכוס

 א ףסומ אתשודק
ה"ר

 לש 'של רצוי
הלימ

 םויל תונורכז טויפ
ב

חספ ב םויל רצוי

הרפ 'של אתשודק

 םוגרתל תושר
תועובש

 'א ליל בירעמ
תוכוס

 ינימשל ןפוא
תרצע

 העשתל הניק
באב

תוכוסל אתשודק

 רחא 2 'ש תלוז
חספ

 'א םוגרת טויפ
תועובש

 א םוגרת טויפ
תועובש

 ב םויל אתשודק
תועובש

 'א םוגרת טויפ
תועובש

 העשתל הניק
באב

 א תורפוש טויפ
ה"ר

כ"ויל הדובע

הבוש תבשל רצוי

רבחמה

 ןב יתמא
היטפש

הדוהי

ירילקה רזעלא

ןתנ רב רזעילא

יסוי ןב יסוי

 ןב םלושמ
 סומינולק

ירילקה רזעלא

ץ"ש י"במר

םהרבא

 ןב יתמא
היטפש

לאיחי ןב ריאמ

ירילקה רזעלא

םלע בוט ףסוי

ימינונא

ימינונא

ירילקה רזעלא

ימינונא

ימינונא

ירילקה רזעלא

 ןב םלושמ
סומינולק

ריכמ ןב םחנמ

'סמ חתפימ

59א

126א

147ב

47ב

167ב

89א

60א

153א

115ג

139ג

20ב

122ג

132א

153א

154א

169א

158א

27ב

155ב

63ג

170ב

רמאמב 'מע

46

66

34

80

29

47, 51

32

69

61

44

42

35

62

26

26

33

27

42

34 

47

70



גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
88

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
89

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
90

טויפה םש

יוויא לוכשא

םיקחש יבנשא

תובא ללגב רשא

וידחי רשא

רואל רצי רשא

הלכה ירשא

ולש םעה ירשא

יסוח לכ ירשא

 רה ךירשא

לארשי ךירשא

דבכנה םשה תא

ליח תא

יתעמש ךלוק תא

תבהא התא

התראה התא

התלחנה התא

 אלמ התא

ןונבלמ יתא

םידוד תע תייתא

ךננחל יתיתא

היחבש הינתא

העיבא ותעדב

השודק רוריב

ןוזדיוד 'סמ

8069 א

8141 א

8188 א

8249-50 א

8268 א

8392 א

8400 א

8406 א

8446 א

8454 א

8523 א

8533 א

8599 א

8660 א

8745 א

8788 א

8821 א

8891 א

8904 א

8906 א

8967 א

162 ב

568 ב

דועיי

 'של אתעבש
םילקש

 תחמשל ןפוא
הרות

 ינפל הכרב
ת"ש ת"ס תסנכה

אושנ 'של הרואמ

 'של הרואמ
הינש הכונח

לודגה של תלוז

 תחמשל רצוי
הרות

הרפ 'של תלוז

 הרטפהל רמז
ת"ש

 ב ליל תפסות
תועובש

 כ"וי ןיב 'ש רצוי
תוכסל

 תירחש אתשודק
ה"ר א

 א ליל תפסות
תועובש

םילקש 'של תלוז

חספ 'חל רצוי

 'א תורהזא
תועובש

רוכז 'של תלוז

לודגה תבשל רצוי

 'של אתשודק
שדחה

 ךתרמאל תושר
הפורצ

 ת"קל ימרא טויפ
ןתחל

חספ א םויל לט

 הקספה 'של ןפוא
ב

רבחמה

ירילקה רזעלא

 ןב יתמא
היטפש

ימינונא

 ןב( םהרבא
)?לאומש

קחצי ןב םירפא

חרז רב ןימינב

לאומש ןב השמ

ימינונא

ע"באר

ןתנ רב רזעילא

קחצי רב ריאמ

ירילקה רזעלא

קחצי ןב םירפא

ימינונא

ימינונא

ימינונא

ימינונא

חרז רב ןימינב

ירילקה רזעלא

 רב ןועמש
קחצי

ימינונא

ירילקה רזעלא

חרז רב ןימינב

'סמ חתפימ

)ףד רסח( 37א

148ג

153ג

3ב

25א

70א

147ג

60א

153ג

167א

113ג

141ב

142א

34א

118א

162א

40א

69א

64א

158ב

45ב

81א

59א

רמאמב 'מע

36

45

23

77

70

58

44

40

76

60

66

33

68

40

65

28

40

57, 58, 61

32

53

79

36

46, 59



גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
89

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
90

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
91

טויפה םש

ןויכבי הז לילב

וכרב תולהקמב

םיריבא וניזאה

הה וליליה

הרבדאו ושירחה

תרמא התאו

אתתיאד ןאמ יוו

הנה רשא תויחו

תורעוב תויחו

ןמוא בהאיו

לארשי רוא עשויו

הנומא לא עשויו

םוא יי עשויו

םיאושנ יי עשויו

ינשוש עשויו

ריבא דריו

םיהלא דריו

ףקות הנתנו

בא רוכז

רשא תא רוכז

ןוזדיוד 'סמ

721 ב

809 ב

28 ה

531 ה

328 ה

8700 א

1753 א

189 ו

191 ו

197 ו

239 ו

242 ו

231 ו

237ו

245 ו

257 ו

263 ו

451 ו

91 ז

112 ז

דועיי

 רחאל 1 'של ןפוא
חספ

 העשת לילל הניק
באב

 'שב ת"קל רמז
ןתח

 כ"וי ןיב 'ש ןפוא
תוכוסל

 העשתל הניק
באב

 העשתל הניק
באב

 העשתל הניק
באב

 'א םוגרת טויפ
תועובש

 א ףסומל השודק
ה"ר

 א תירחש השודק
    ה"ר

 ח"י תבורק
םירופל

 רחא 1 'ש רצוי
חספ

חספ 'זל ןפוא

חספ 'ז ליל בירעמ

 ח לילל תפסות
חספ

חספ 'זל רצוי

 ב ליל בירעמ
תועובש

 'א ליל בירעמ
תועובש

 ףסומל "קוליס"
כ"ויו ה"ר

 תליפתב טיהר
םשג

רוכז 'של רצוי

רבחמה

ימינונא

לאומש ןב ךורב

ריכמ ןב םחנמ

ייני

ימינונא

?ירילקה רזעלא

ימינונא

ירילקה רזעלא

 ןב ןימינב
לאומש

ירילקה רזעלא

ץ"ש י"במר

ימינונא

בקעי ןב ףסוי

ןרהא ןב הימחנ

 רב ןועמש
קחצי

םלע בוט ףסוי

 השמ ןב קחצי

ימינונא

ימינונא

ימינונא

'סמ חתפימ

130א

10ב

45ב

115ג

36ב

19ב

25ב

160א

149ב

144ב

47א

129א

106א

104 א

117א

105א

166א

142א

58ג ,149ב

145ג

39א

רמאמב 'מע

73

42

79

70

31, 42

42

32

27

34

33

37

65

40

61

56

52

60

61

7, 34, 35

37

40



גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
90

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
91

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
92

טויפה םש

רשא תא רוכז

תליחת רכז

ידובכ חרז

ראפ שובח

ימע קזח

ומע יי קלח

לאשימ היננח

ןומא תדב ץמואי

ורוצ והכרבי

םש יעודי

ןוילע דידי

ודוה םוי

השביל םוי

התאשנ הנוי

 ףיקת ףסוי

ןושל וחי

הרבו הפי

ןתח חרפי

וינועב שוקי

יתוצפב יתארי

םיקרבכ וצצורי

הרמא םילשורי

םהיגחב וחמשי

להא ודובכ

ןוזדיוד 'סמ

111 ז

149 ז

ןוזדיודו ץנוצ ןיא

7 ח

179 ח

*69 ח

421 ח

ץנוצ ןיא

ץנוצ ןיא

335 י

425 י

1665 י

1814 י

2056 י

2161 י

2474 י

2474 י

3434 י

3608 י

3787 י

3787 י

ןוזדיודו ץנוצ ןיא

4107 י

61 כ

דועיי

 העשתל הניק
באב

 םוי תונורכז טויפ
א

 'א םויל הלואג
תועובש

ןתח 'של הרואמ

ורתי 'של תלוז

ורתי 'של ןפוא

 'א םוגרת טויפ
תועובש

ןתחל ךרבש ימ

ןתחל ךרבש ימ

חספ 'חל ןפוא

בקע 'של הבהא

הבוש תבשל ןפוא

הריש 'של הלואג

 ינפל 'ל הלואג
תועובש

 א םוגרת טויפ
תועובש

תישארב 'של ןפוא

 מ"הוחשל ןפוא
תוכוס

 'של ת"קל רמז
ןתח

 רחא 5 'ש הלואג
חספ

 'א ליח תאל תושר
   ה"ר

 מ"הוח'של ןפוא
תוכוס

 העשתל הניק
באב

תוכוס ליל בירעמ

 )'בו( 'א םויל ןפוא
ה"ר

רבחמה

?ירילקה רזעלא

ירילקה רזעלא

ימינונא

רקי ןב םייח

לאיטלפ םייח

לאיטלפ םייח

ימינונא

ימינונא

ימינונא

בוקעי

הדוהי

)םת( בקעי

יולה הדוהי

יולה הדוהי

ימינונא

יולה הדוהי

הדוהי

יולה הדוהי

קחצי

 ןב לאיתוקי
השמ

קחצי

ימינונא

קחצי ןב לאיחי

?ירילקה רזעלא

'סמ חתפימ

17ב

154ב

143א

42ב

32א

31א

155א

46ב

46ב

119א

40ב

171ב

30א

141א

161א

9א

126ג

46ב

138א

140ב

126 ג

28ב

120ג

)158ב( ,139ב

רמאמב 'מע

42

34

43, 53

55

77

77

26

79

79

52

78

70

76

76

27

48

66

79

76

33

126

43

61

40



גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
91

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
92

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
93

טויפה םש

חירזי רוא ודובכ

תוא ודובכ

דפא ודובכ

לכ יפב ...ודובכ

אשנתיו...ודובכ

םיכאלמ ודובכ

רדוהמו...ודובכ

םיחבשמ ודובכ

םדא התעשוהכ

םילא התעשוהכ

ןיד ךרוע לאל

תראפתה לעבל

היהש יי ילול

רוא םירומיש ליל

ותוא םירומיש ליל

הקדצה יי ךל

רמאתו ידש ךל

ןתיא ןעמל

ךתימא ןעמל

םימת ןעמל

תללוהמ תללוחמ

ךארי אל ימ

והצמאי..ךרבש ימ

ךרדשו ךשימ

םימחר אלמ

ןוזדיוד 'סמ

64 כ

66 כ

71 כ

73 כ

75 כ

ןוזדיודו ץנוצ ןיא

74 כ

79 כ

109 כ

110 כ

216 ל

447 ל

592 ל

724 ל

726 ל

765 ל

885 ל

1149 ל

1151 ל

1159 ל

921 מ

114 ו

ןוזדיודו ץנוצ ןיא

1376 מ

1455 מ

דועיי

 הכונח 'של ןפוא
הנושאר

 רחאל 'של ןפוא
תועובש

ןתח 'של ןפוא

רוכז 'של ןפוא

םילקש 'של ןפוא

 הכונח 'של ןפוא
הינש

הרפ 'של ןפוא

שדחה 'של ןפוא

תבשל אנעשוה

אנעשוה

 א תירחש טיהר
ה"ר

 ינפלש 'של ןפוא
לודגה 'ש

הריש 'של תלוז

חספ ב ליל בירעמ

 א ליל בירעמ
חספ

 העשתל הניק
באב

 הכונח 'של ןפוא
הינש

אנעשוה

אנעשוה

אנעשוה

הריש 'של ןפוא

 תירחשל םיטיהר
כ"וי

 ןתחל ךרבש ימ
הרות

 'אל םוגרת טויפ
תועובש

ורתי 'של הלואג

רבחמה

ימינונא

םהרבא

רפוס השמ

ימינונא

ימינונא

ימינונא

ימינונא

ימינונא

ריכמ ןב םחנמ

ימינונא

ימינונא

חרז רב ןימינב

 רב ןועמש
קחצי

ץ"ש י"במר

ימינונא

ירילקה רזעלא

ג"בשר

ימינונא

ימינונא

ימינונא

קחצי ןב השמ

 סומינולק
)?אקולמ(

ימינונא

ץ"ש י"במר

ילוסמ ריאמ

'סמ חתפימ

21א

2ב

41ב

40א

34א

25א

60א

64א

133ג

135ג

162ב ,143ב

68א

30א

87א

76א

26ב

24א

135ג

134ג

136ג

29א

31ג

153ג

156א

33א

רמאמב 'מע

49

66

55

40

40

70

40

40

39, 71

39

33

59

54, 77

68

30, 60, 67

42

70

39

39

39

54

51

76

27, 28, 69 

77



גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
92

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
93

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
94

טויפה םש

תואבצ יכאלמ

תואבצ יכאלמ

 רוזא ךלמ

ןומא ךלמ

ירמז םורממ

לאה תושרמ

םמורמ תושרמ

דע ןכוש תושרמ

םידמוע ויתרשמ

המויא יתלוגס

הכולמ יתלוגס

ךיתכשמ יתלוגס

םלש תכוס

ןורירידא זוזיע

 ןייע תיב ןברוח לע
םלאל רתסת

ישרדת אלה ןויצ

ילאשת אלה ןויצ

 רידא שודק

יכל ימוק

תצמא ןושאר

תונבה ןיב יתייער

ןוזדיוד 'סמ

1475 מ

1476 מ

1529 מ

1543 מ

ץנוצ ןיא

2473 מ

2499 מ

2512 מ

2672 מ

31 ס

34 ס

35 ס

135 ס

317 ע

290 צ

292 צ

20 ק

ןוזדיודו ץנוצ ןיא

236 ר

996 ר

דועיי

 כ"וי ןיב 'ש ןפוא
תוכוסל

 הקספה 'של ןפוא
א

ה"ר 'א םויל רצוי

ה"ר ב םויל רצוי

 העשתל הניק
באב

 הרות ןתח תושר
ת"ש

 ןתחל תושר
ת"ש תישארב

ןתחל תושר

ח"רו 'של ןפוא

 רחא 1 'ש הבהא
חספ

 רחא 3 'ש הבהא
חספ

 ינפל 'של הבהא
תועובש

 בירעמל תפסות
תוכוסל

לודגה 'של ןפוא

 העשתל הניק
באב

 העשתל הניק
באב

 םויל ןפוא
םירופיכה

 העשתל הניק
באב

 'של אתעבש
שדחה

הריש 'של הבהא

רבחמה

ץ"ש י"במר

ריכמ ןב םחנמ

?ירילקה רזעלא

 רב ןועמש
קחצי

ימינונא

ימינונא

ריכמ ןב םחנמ

 רב ןועמש
 קחצי

ץ"ש י"במר

? רב רזעלא

השמ רב םלשמ

בקעי ןב םחנמ

 ןב הידעס
ינמחנ

ארזע

 ןב הדוהי
רואינש

יולה הדוהי

?סומינולק

עודי אל

ירילקה רזעלא

 רב ןועמש
קחצי

'סמ חתפימ

114ג

38א

139ב

157ב

23ב

150ג

151ג

44ב

11א

131א

134א

140א

119ג

69א

33ב

31ב

17ג

34ב

66א

29א

רמאמב 'מע

66

70

40

53

42

71

61

55

67

74

74

74

60, 68

58

43

42

51

42

36

54
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טויפה םש

הירא תגאש

םכבבל ואש

החנמ ואש

םיקחש ולאש

הינע היבש

ורוס תבש

םידודנ םידודש

ימשב ןכוש ידש

לכמ אנ יבוש

ןתת לוק ןורמוש

קמע ןשוש

םלענ לא ריש

הלוכא הלוכש

ןיימ אלו תרוכש

תחמשב וחמש

ופס יתונש

םיתיז ינש

ל"נכ

םנושל וננש

רוטפא יתפש

 תואמ שש

    

ןוזדיוד 'סמ

14 ש

31 ש

33 ש

98 ש

273 ש

337 ש

358 ש

ןוזדיודו ץנוצ ןיא

534 ש

686 ש

765 ש

921 ש

1145 ש

1158 ש

1152 ש

1952 ש

1960 ש

ל"נכ

1986 ש

2127 ש

2232 ש

דועיי

 רחא 3 'ש הלואג
חספ

 ינפל 'של ןפוא
ה"ר

ומחנ תבשל ןפוא

תישארב 'של ןפוא

 רחא 1 'ש הלואג
חספ

 העשתל הניק
באב

 רחא 2 'ש הלואג
חספ

 ת"קל טויפ עטק
ןתחל

ןתח 'של הרואמ

 העשתל הניק
באב

 ףסומ אתשודק
כ"וי

םירופל הרואמ

 רחא 3 'של הלואג
חספ

 העשתל הניק
באב

 תחמשל רמז
הרות

 רחא 5 'של הלואג
חספ

הכונחל הרואמ

 'של הרואמ
ךתולעהב

אריו 'של הבהא

 'של הבהא
תודלות

-חלש 'של הבהא
ךל

רבחמה

 ןב לאיתלאש
יול

השמ ןב קחצי

ריכמ ןב םחנמ

ג"בשר

ג"בשר

ירילקה רזעלא

ג"בשר

ימינונא

 ןב לאומש
קחצי

ג"בשר

ירילקה רזעלא

?ןילווד ,לאומש

ג"בשר

המלש

ימינונא

ג"בשר

ג"בשר

ל"נכ

לאומש

 ןב לאומש
קחצי

 המלש
)?ג"בשר(

'סמ חתפימ

135א

49ב

38ב

9א

132א

12ב

133א

46ב

42ב

36ב

53ג

46א

134א

23ב

154ג

138א

21א

3ב

18א

18א

4ב

רמאמב 'מע

76

117

70

48

76

42

76

80

55

42

34, 51

77

76

42

24

76

49

49

77

77

77
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טויפה םש

םימעפ יתש

םלאל רתסת

םינומא הנעת

תינח קירת

ןוזדיוד 'סמ

2274 ש

410 ת

437 ת

533 ת

דועיי

 תבשל הבהא
ןנחתאו

 העשתל הניק
באב

אנעשוה

 רחאל תומחנ
תוניק

רבחמה

 ןב המלש
הדוהי

ירילקה רזעלא

ימינונא

ירילקה רזעלא

'סמ חתפימ

39ב

20ב

137ג

35ב

רמאמב 'מע

77

42

39

42
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תוחילסה :ג קלח

גרבנרינ רוזחמב תוחילסה רדסו תוחילסה ידמעמ :א קרפ

תוחילסה ידמעמ .1

  :תוחילס ידמעמ יגוס ינש ןיב םיניחבמ ונא זנכשא יגהנמב

 גרבנרינ רוזחמו( םיקיתעה זנכשא יגהנמ לכ יפל .רוביצ תוינעת לש תוחילס .א

 לש ץ"שה תרזחב 'ונל חלס' תכרב ךותב תוינעתב תוחילסה תורמאנ )םכותב

 וניהלא ייל יכ ...' םירמואש רחאל ,תוחילסה תרימא םויסב .תירחש תדימע

 לא תוחילסה ןמ רבעמ טפשמ ,הכרבה תמיתח ינפל ,אב ,'תוחילסהו םימחרה

 450.'וניתואטח לכל חלסו לוחמ ונתליפת תא ןוועו אטח בכעי לעו' :עבקה תליפת

 תינעתב ,תבטב הרשעב ,)ןסינב ג"כ( הריזג לע תינעתב ,ב"הב תוינעתב וגהנ ךכ

 ךותב ,ץ"שה תרזחב ,עודיכ ,תוחילסה תורמאנ רופיכ םויב .זומתב ז"יבו רתסא

 451.יודיוה ינפלו אוביו הלעי רחאל ,םויה תשודק תכרב

 וא הלילב תוחילסה תורמאנ הלא םימיב .הבושתה ימי לשו ה"ר ינפלש תוחילס .ב

 בחר הזכ דמעמ .הרוגש הליפת לכמ תוקתונמ ןהשכ ,דרפנ דמעמב רקוב תונפל

 תניחבמ ןהו ,)דמעמה שארב םיקוספה רדס( "תוחילסה תרגסמ" תניחבמ ןה ,רתוי

.ילאמשה דומעה ףוסב ,17א חתפמ ,ב"הב לש תוחילסה רדסב ,גרבנרינ רוזחמב האר 450
.שחלב הדימעה רחאל דימ תוחילסה תורמאנ - ץ"שה תרזח ןיאשכ - רופיכ םוי ליל לש תיברעב 451
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452.תוחילסה יגוס

םינוש םידעומ יפל םידחוימ תוחילס ירדס תושבגתה .2

 תוחילס דמעמ לכבו ,"תוחילסה תרגסמ"ל קר עובק רדס היה םינושארה תורודב

 ךלוה ןמזה םע .רוביצה ינפל איבהל תוחילס יטויפ וליא רוחבל יאשר היה ןזח לכ

:םיירקיע םינוויכ השולשב תאזו ,עבקתמו תוחילסה רדס

 םינוש םיגוס בותכל םמצע וליגרה םינטייפה :תוחילסה דמעמ הנבמ דצמ.א

  ,תוניחת ,תירב רוכז ,ונאטח ,םינומזפ ,תוליגר תוחילס :םהו ,תוחילס לש

 :לשמל ,ללוכה דמעמ לש עובק רדס שבגתהל היה לוכי ךכו ,תודיקע ,תוחיתפ

 ,הדיקע םג ופיסוה םידחוימ םידמעמב .ןומזפ ,תוליגר תוחילס המכ ,החיתפ

.הניחת וא ונאטח

 םתוא ךיישמ ןנכותש תוחילס בותכל ולחה םינטייפה :תוחילסה ןכות דצמ.ב

 תינעתל ,)רתסא תינעתל וא תבטב הרשעל לשמל( רוביצ תוינעתל :םידחוימ םימיל

 ,רופיכ םויל ,הבושת ימי תרשעל 453,הנשה שאר ברעל ,תוריזגל ןורכז םוי איהש

 454. תוחילס לש ןושאר םויל וא רופיכ םוי ברעל תודחוימ תוחילס וליפא שיו

 תובורמ תומאתה אוצמל ושקיבו ,םיטויפה ירוטב הברה וקדקד םיגהנמה ירדסמ

 תוריכזמה תובר תוחילס ודחוי ךכ .ותרימא ןמזל טויפה ןכות ןיב רשפאה לככ

 רקיעב ורמאנ םוצ תוריכזמה תוחילסו ,אקווד הבושת ימי תרשעל הבושת יניינע

 .)תוחילס לש ןושאר םויב ףאו ,הנשה שאר ברעב םוצל וגהנ םיבר( םוצ ימיב

 ןומזפה תא תוליהק המכ וניש ךכ( םימייוסמ םירוט ךכ םשל ומאתוה םיתיעל

 רופיכ םויב טויפה רמאנ רשאכ 'הזה תואה היהי םויה' -ל 'הזה תואה היהי רחמ'

.)ומצע

 וא ןילופ גהנמכ( תוחילסה רדס" ןייע הז קרפבש תוחילסה ירדסב םיפסונ םייללכ םיאשונ לעו ךכ לע 452
.הנושארה הרעהב םש תנייוצמה תורפסבו אובמב ,ה"כשת םילשורי ,טדימשדלוג 'ד תרודהמ ,")אטיל

.רפושה וא ןידה םוי ,טפשמ יניינע םירכזומ ןהבש תוחילס 453
.122ב חתפמ ,גרבנרינ רוזחמ ,"החונמ יאצומב" ןומזפה ןוגכ 454
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 רמול שי םהיפל תוליהק יגהנמ ןמזה ךשמב םישבגתמש הארנ רחא דצמ.ג

 ןיעל הארנ רשק הלא םיטויפל ןיא םא םג םימייוסמ םימיב םימייוסמ םיטויפ

 רוזחמב םגו ,םיבר תוליהק יגהנמב :תואמגוד המכ הנה .אקווד םייוסמ םוי ותואל

 'ךינפל חתפנ ךיא' החיתפה םע ןושארה םויה תוחילס תא ליחתהל גוהנ ,גרבנרינ

 תוליהק יגהנמ המכב ועבקנ 456י"שר לש תוחיתפה יתש 455;חרז רב ןמינב לש

 ברעל אקווד העבקנ 'חקת הליפת' הניחתה תרימאו ,הילדג םוצבו ה"ר ברעב

457.ה"ר

 רוחבל רוביצה חילש ידיב רכינ שפוח רתונ ןיידע םידמעמ הברהב ,הלא לכ תורמל

 ושרה אל םיתיעל .רמאייש יואר המ הליהקה ידיב היהש םיטויפה ףסוא ךותמ

 תורחא תוחילס 'אבייל' ונממ וענמו ,הליהקה לש דיה בתכ ךותמ אלא רוחבל ןזחל

 םה ילואו ,םהיתובא תרוסמ לא דאמ םיקובד ויה הליהקה ינבש רשפא .ץוחה ןמ

458.םלצא תודומל ויהו ןהילא םילגרומ ויה רבכש תוחילס עומשל ובהא

 רמולכ ,הלא לכב בשחתהל םיכירצ ויה 459םירוזחמה לש דיה יבתכ תא םיכרועה

 ןיבל םיללפתמה רוביצ לצא לגרומו עובקש המ ןיב ןוזיא אוצמל היה םהילע

 הב ,אוהשכ ןזחה לע לקהל םהילע היה דוחיבו ,םהיניבמ רוחבל ןתינש םיטויפ

460.רוזחמה ךותב בושו בוש ףדפדל ךירצ ,רוביצ חילשכ שמשמ אוהש העשב

גרבנרינ רוזחמב ןרודיסו תוחילסה ידמעמ .3

.52ב חתפמ ,גרבנרינ רוזחמ 455
.54ב חתפמ ,"וחתמנ םרט זא" ;52ב חתפמ ,"םינוילעב  ארונ תואבצה יהלא יי" 456
.82ב חתפמ ,גרבנרינ רוזחמ 457
 )הבושתה ימיבו םינורחאה לולא ימיב רקיעב( םויו םוי לכל תוחילסה לש תקייודמה הקולחהש הארנ 458
 םיגהנמה לש ברה םרפסמ .םירוזחמו תוחילס לש סופדה ירפס םלועל ואבש רחאל קר השבגתה
 לצא ןייע( םהידיבש םהיתובא גהנמב תוליהקה וקבד המכ דע ונדמלמ סופדל ועיגהש םינושה םייזנכשאה
. )םינוש םייזנכשא םיגהנמ יסופד רשע השולש םש הנומש  ,7 'מע ,םש ,טדימשדלוג

.תוחילס יטויפ אלא וב ןיאש דחוימ ךרכב ואב הלא רשאכ ,תוחילס ירפס יבתוכ לע רבודמ םיתיעל 459
 תוחילסה תצובק לא גלדל וילע תוחיתפה תצובקב תקתעומש החיתפה תא ןזחה רמאש רחאל :לשמל 460
.הברה המודכו ,יוארה ןומזפה תא םינומזפה תצובקב שפחל ךירצ אוה ןהירחאלו תוליגרה
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 רפסמ 461.םרפס ךותל תוחילס יטויפ 235מ הלעמל ואיבה גרבנרינ רוזחמ יכרוע

 :דאמ הזמ הז םינושה תונורקע ינש יפ לע ךורע הז לודג

 לש םייזנכשאה תוחילסה ירפס םג יכ בטיה ונל ןבומה אוה ןושארה ןורקיעה

 לש דמעמ גוהנ םהב הנשב םימי לש המישר ךרועל שי :ויפ לע םירדוסמ ונימי

 דמעמל םיכיישש םיטויפה תא תאז המישרמ ךיראת לכל קיתעמ אוהו תוחילס

 ירשת ףוסב - גרבנרינ רוזחמ לכ רדסכ אוה רוזחמב הלא םימי רדס .םוי ותוא

.םייס )רופיכ םוי( ירשת תליחתבו לחה )תישארב תבש(

 עבקנ אל ןיידעש תובר תוחילס תוליהקב ורמא גרבנרינ רוזחמ תכירע ימיב ךא

 םיכרועה :ינשה ןורקיעב רוזחמה טקונ הלא םיטויפ יבגל .קייודמ ךיראת םהל

 :)םיכיראת אללו( םיגוס לש תוצובק רוזחמב ומשרו םהיגוס יפל הלא תוחילס וניימ

.ןלהל גצויש יפכ ,דועו ,םינומזפ תצובק ,תודיקע תצובק ,תוחיתפ תצובק

:ןושארה ןורקיעה לש תוחילסב ליחתנו םירבדה תא טרפנ תעכ

 :12א חתפמב 462)ב"הב( ינשו ישימחו ינש תוינעת

 תואושנ ךילא" ,"םיכרוע הניחת ךמע לארשי" :תוחילס - ןושארה 'ב םוי

."םימחר יכאלמ" :ןומזפ ;"וניניע

 לארשי" :ןומזפ ;"ודבא הנומא ישנא" ,"ןחת ןוזא" :תוחילס - 463ישימח םוי

."ייב עשונ

 תינעת" ,"םימ ונופפא" ,"םיפסאנ דסח ישנא" :תוחילס - ןורחאה 'ב םוי

465."ץראמ ונדבא...תירב רוכז" 464;יי יי :ןומזפ ;"רוביצ

.הז ןיינמב תחא םעפ קר םייונמ תחא םעפמ רתוי רוזחמב וקתעוהש תוחילס 461
 תואמגודה תחא יהוז .רייא שדוחב םג הגוהנ ב”הב תנוכתמש ןאכ ריעמ וניא גרבנרינ רוזחמ ךרוע 462
.תסנכה תיבב הליפתה ירדס לוהינב םינזחה לש םהיתועידי לע ךומסל ךרועה לש וגהנמל

."ישילש תינעת" - ןורחאה 'ב םוי תינעתלו "ינש תינעת" הז םויל ארוק ךרועה 463
 תרגסמ" לש ינשה קלחה גרבנרינ רוזחמב אבומ  )16א חתפמ( ןורחאה 'ב םוי לש ןומזפה רחאל 464
 רוזחמ יכרוע .תוינטילו יודיו ,םינוש םינונחת םיאבומ ךכ רחאו "רוכז" יקוספב ,עודיכ ,ליחתמה "תוחילסה
 רדס"ב םג אצמנ אוה פ"כע ,תפרצב ורוקמ ילוא הז יוניכ( "תונורכז" ללוכה םשב הז לכ תא םינכמ גרבנרינ
.)20 'מע ,ט  קרפ ,ה"סרת טרופקנרפ ,סייו 'מ תרודהמ "שייורט
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:27א חתפמב תבטב הרשע

 לוקל ןוילע עמש" :ןומזפ ;"יל חוריו הרבדא" ,"קוצמ הרכזא" :תוחילס

."ןויבא

:44א חתפמב רתסא תינעת

 :ןומזפ ;"קימעהכ יגגא" ,"בר להקב הרשבא" ,"ונילע םוקב םדא" :תוחילס

."רפסמ יתמב"

:126א חתפמב חספ גח ורסא

 :ןומזפ ;"םידומ ונאש לע" ,"התורכ תירב" ,"ךל ימוד לא םיהלא" :תוחילס

466."קזח לאוג" תירב רוכז ;"תומקנ רוזא"

:5ב חתפמב זומתב ז"י

 :ןומזפ ;"יתואטחמ גאדא ,"השארה ןבא" ,"תוחור רצוי ךל ונאתא" :תוחילס

."רסאנ העש"

 דע םייתש םהב תורמאנש םהל ףתושמ .רוביצ תוינעתב תוחילסה ידמעמ ןאכ דע

.)"תירב רוכז" םג שי םהמ תצקבו( ןומזפו תוחילס שולש

 ימימ קלח לע לח )ןתרימא יכיראתל םאתהב תוחילסה ןוימ( ןושארה ןורקיעה

:ןאכ תאז איבנו )רופיכ םוי דע( ירשת ימיו םינורחאה לולא

 קלחב )51ב חתפמב( תחתפנ ירשתב הבושתה ימיו לולא ףוס תוחילס תביטח

 םינונחת יקוספ תצקו "ימחרד יקוספ" םהש "תוחילסה תרגסמ" לש ןושארה

 יכ ל"רש תעדה לע לבקתמ הז ןיא .ררבתנ אל ןאכ )הלוגה רואמ םשרג 'ר לש( הז טויפ תאבה דיקפת 465
 םירמואש םעפ לכבש רמול ינויגה הז ןיא ןכו ב"הב לש ןורחאה ינש תינעתב קר רמאיי טויפה
 שולש לכבש רמול ונוצר םאה ."תירב רוכז" םג ורמאי )תוחילס וב םירמואש םוי לכב רמולכ( "תונורכז"
 םהש רוביצה יחילש לע וכמס גרבנרינ רוזחמ יכרועש רמול רתוי הארנ  ?ותוא םירמוא ב"הב תוינעת
 הארנכ ויהש ןוויכו תוחילסה ךותב טויפה תא בלשל יתמו םהיתוליהק גהנמ המ ועֵדיו רבדב םיחמומ
 "ץראה לכ טפוש" ןומזפה רחאל ןלהל ןייעו .תוקייודמ תוארוה ונתנ אלו םיכרועה וענמנ םינוש םיגהנמ
.)129א חתפמ( חספ לש גח ורסא תוחילס ףוסב ןכו )79ב חתפמ( ה"ר ברעל תוחילסב

.ץוצק אוהשכ "ץראמ ונדבא" טויפה רמולכ 466
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 חתפנ ךיא" חרז רב ןימינב לש החיתפה תאבומ תאז רחאל 467.ארקמה ןמ םניאש

 תויונמ הנשה שאר ברעל תוחילסה קר םינורחאה לולא ימי יטויפ ןיבמ 468."ךינפל

:ויטרפ הלאו ,םלש דמעמכ

:67ב חתפמב הנשה שאר ברע

 לא" ,"ךתבהא הררוע אנא" :תוליגר תוחילס 16 ;"םויה ךינומא" החיתפ

 חתמב ךא" ,"הרזעל הסונא" ,"הפלד הולא לא" ,"יוניעב ןפת" ,"הבה הרזע הנומא

 תמא" ,"הארי םיהלא" ,"הוחתשא ץרא יי" ,"המיר שונא" ,"הכזי ךיא םדא" ,"ןיד

 ,"ןחבי קידצ יי" ,"ונל תופשת םולש" ,"היהי דחא ךלמ ,"םיכורא םייח" ,"אוה התא

 השקבה 469";ץראמ ונדבא" :תירב רוכז ;"ץראה לכ טפוש" :ןומזפ ;"ונלקע םא"

."חקת הליפת" :הניחת  470";ךינפלמ ןוצר יהי" ג"סר לש )"יודיוה"(

 לכו 471תוחילס רמול הנשה שאר ברעב וברה גרבנרינ רוזחמ תביתכ ימיבש הארנ

 ךכו ,רוביצה חילש דצמ הריחב ןאכ התייה אלו עובקה דמעמה ןמ קלח היה ל"נה

.םויה דע זנכשא יגהנמ לכב אוה

 םוי ברעלו( הילדג םוצל קר םלש דמעמ גרבנרינ רוזחמב אבומ הבושתה ימיל

 תודמעמב ורמאנו תועובק ויה רבכ ןלהלד תוחילסה לכ ןאכ םג הארנכו )רופיכ

.הלא

 לטבתמו "םיפא ךרא לא"ב דימ םיחתופ )"ונל חלס" תכרב ךותב( ץ"שה תרזח ךותב תוחילס םירמואשכ 467
 יכרוע וקיתעה ןכלו גרבנרינ רוזחמ תביתכ ימיב רבכ וגהנ ךכ ."תוחילסה תרגסמ" לש ןושארה קלחה
.תוינעתה תוחילס שארב אלו ירשתו לולא תוחילס שארב תרגסמה לש הז קלח רוזחמה

 רמאית )לולא ףוסב( תוחילס לש ןושאר םויבש אוה עובק גהנמש רמול ךרועה ןוצרש קפס ןיאו טעמכ 468
 לש םהיתועידי לע וכמס םיכרועה ,בושו .)97 'מע 455 הרעה דיל ליעל ןייע( הנושאר החילסכ תאז החיתפ
."החיתפ"ה רמאית יתמ תוארוה ונתנ אל ןאכ םגו רוביצה יחילש

 רוכז - תופסות שולש ןאכ שי ה"ר ברעב יכ םאולמב דמעמה ףוס תאו "תונורכז"ה תא איבמ ךרועה 469
.תירב רוכז לע 465 הרעה ליעל ןייעו .הניחתו ג"סר תשקב ,תירב

 "חתפת יתפש יי" תחתופ הרוקמב השקבה )גכק 'מע ,טדימשדלוג תרודהמ "תוחילס רדס" ןייע( עודיכ 470
 רחאל תופסות יתש הל ופיסוה םייזנכשאה תוחילס יגהנמב .תוליהקב תונוש םיכרדב היקלח תא וביכרהו
 תפסותו ו"נתת תוריזג רחאל תחא תפסות הב ובלישו השקבה תא ורציק גרבנרינ רוזחמב .ו"נתת תוריזג
.)81ב חתפמ( רחואמ רפוס ידיב םיילושב הקתעוה היינש

.זנכשא יגהנמ לכ יפל אוה ךכ 471
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:83ב חתפמב הילדג םוצ

 התנמיא" ,"םדקמ יכלמ אוה התא" ,"ואצמהב יי תא" :תוליגר תוחילס 8

 ,"הרמזאו הרישא" ,"העתמה יליוא" ,"רצב ךל ארקא" ,"ישפנ הלבא" ,"זאמ

."הבושת ךרד תירוה" :ןומזפ ;"רהנה רבעמ יחרזא" :הדיקע ;"זגור תורחת"

 רוזחמב תוכורע ומצע רופיכ םויו רופיכ םוי ברע תוליפת ששל תוחילסה םג

:םהיטרפ ירהו םימלש תודמעמכ גרבנרינ

 :127ב חתפמב רופיכ םוי ברע

 רחא םוקמב תוקתעומש תוחילס שמחל הנפמ ךרועה - תוליגר תוחילס

 ברעל דחוימב ןתוא קיתעמ וניאו( הז דמעמב ורמאיי ןהמ םייתשש עיצמו רוזחמב

."ךמע םוצ הצרי" :ןומזפ 472;)רופיכ םוי

:2ג חתפמב רופיכ םוי ליל

 יכ" :ןומזפ ;"ןכ םנמא" ,"אנ חלס" ,"ונמשא םנמא" 473:תוליגר תוחילס 3

."שורדא ךתוא" :ונאטח ;"רמוחכ הנה

 יבגל ןכ ןיאש המ .הבוח ולוכ היה רופיכ םוי ליל דמעמש תעדה לע לבקתמ

 הליענ דע תירחש ןמ תודמעמבש יאדו הארנ .רופיכ םוי לש ומוציע תודמעמ

 םהיתוליהקב גוהנל םאתהב לכה ,םכותמ ורחב םינזחהו תובר תוחילס וקתעוה

474.םויב םהל התייהש תוהשלו

 םדא" :תורחא שולשמ תחא "ןיד חתמב ךא" םוקמב - וא ,"ןיד חתמב ךא"ו "ךדקפב ןודא" :ןה ויתועצה 472
 .תוחילסה חתפמב ןייע גרבנרינ רוזחמב ןמוקמ לע ."ינוגי בורב יתממוש" וא "המיר שונא" וא "הכזי ךיא
.םייחרזמה זנכשא יגהנמל יסופיט אוה רופיכ םוי ברעב תוחילסה דמעמ רוציק

 לוכי אוה ןיא ךא )1ג חתפמ( "וננונחת הלעי" טויפה - עודיכ - אבומ תוחילסה דמעמ תליחת ינפל 473
 "הליפת עמוש" םתליחת(  ימחרד יקוספ םיאבומ דמעמה תליחתב .אוהש גוס לכמ החילסכ  בשחהל
 תוחילסה תודמעמב םיאבומ םניא הלא םיקוספ ."תוחילסה תרגסמ" לש ןושארה קלחה םהו )2ג חתפמב
.)ץ"שה תורזח ךותב םירמאנה( רופיכ םוי תוליפת ראש לש

.גרבנרינ רוזחמב תוארוה וא תורעה ןיא הז ןיינעב םג 474
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:37ג חתפמב רופיכ םוי תירחש

 הככיא" :תוליגר תוחילס 13 ;"םיסדהה ןיב גצ תואבצה יהלא יי" :החיתפ

 אנא" ,"לודגה םשה אנא" ,"םעה אטח אנא" ,"ונינפ ךילא" ,"ארקי ימ ןיא" ,"הצפא

 ךא" ,"קדקודי םא ןיד ןודא" ,"םחרל בא" ,"דעל היהא רשא היהא" ,"יתלהת יהלא

 יטלפמ" :הדיקע ;"תודימ הרשע שולש" ,"יהלא הנועמ" ,"ךדקפב ןודא" ,"לדל ךב

."םינונחת הרבדא" :ונאטח ,"ץראה לכ טפוש" :ןומזפ ;"ילא

:69ג חתפמב רופיכ םוי ףסומ

 לבא" ,"שאר אשא ךיא" 475:תוליגר תוחילס 16 ;"בישהל הפ ןיא" :החיתפ

 לא םיהלא" ,"םירבעה יהלא" ,"רבדמה ינא ינא" ,"הז םוי תבאת" ,"םיאטח ונחנא

 ןודא אנא" ,"לודגה לאה אנא" ,"ימולש ינומא" ,"התורכ תירב" ,"ימדל ימוד

 ,"הכזי ךיא םדא" ,"ונרזגנ ונרמא" ,"הקדצ חרוא" ,"אלמ ךלמ אנא" ,"תוחילסה

 ונינוע םא" :ןומזפ ;"דסחה תאו תירבה תא" :הדיקע ;"םדקמ יכלמ" ,"המיר שונא"

."הרכזא הלא" :ונאטח ;"ונב ונע

:88ג חתפמב רופיכ םוי לש החנמ

 רומת" ,"יי לא הלחא" ,"םישיא וספא" ,"תאשנ רשאכ" :תוליגר תוחילס 14

 ,"ךלמ וניבא" ,"ךמע םבבל לא" ,"יתליהת יהלא" ,"ישפנ ךיל היוא" ,"תדובע

 ,"יחיש ךופשא" ,"יישוע הולא" ,"הטה ךנזא" ,"ךמע רשב יהלא" ,"תויח תונמלא"

 ;"תשובלת הקדצה יי ךל" :ןומזפ ;"םינימאמ ינב םינומא" :הדיקע ;"יפכ תאשמ"

."אנ אפר אנ לא" :ונאטח

:104ג חתפמב הליענ

 אנא" ,"חיזמ ספא" ,"חצמ ונל ןיא" ,"חולש לאוה אנא" :תוליגר תוחילס 9

 ןועממ" 477,"חקתכ דעומ ןודא" ,"יתליהת ךתאמ" 476,"ירצ תלעת" ,"םימחרה ןודא

 שונא" ,"ימוד לא םיהלא" ,"הכזי ךיא םדא" :םירחא תודמעמב ואבוה רבכש תוחילס עברא ןהיניבמ 475
.חתפמב םג ןייע ,"התורכ תירב" ,"המיר

.הברה הליענב גוהנכ ,בשוי ךלמ לאב תוברהל ידכ )"ךודכד" הביתה דיל( םייתשל הקלחנ החילסה 476
."ךמע יכרצ םיבורמ" דיל םייתשל הקולח תאז החילס 477
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 478:םינומזפ ;יי יי :ןומזפ ;"רומה רה לא" :הדיקע ;"רחשה תולעמ קעצמ" ,"ךשדק

 תקנא" ,"ייב עשונ לארשי" ,"ודי לצ ונאיבחי" ,"יתחלס ונעימשי" ,"הסמעמ ןבא"

."ךידלסמ

 ןושארה ןורקיעה יפל םיכורעה גרבנרינ רוזחמב תוחילסה ידמעמ רדס ןאכ דע

 םיכורעו רוזחמה יכרוע ימיב םיעובק ויה רבכש תודמעמה םהש ,ליעל ונעצהש

 לילעב רכינ .רופיכ םוי לש הליענ דעו ןושחרמב ב"הב תוינעתמ - הנשה ךלהמ יפל

 הנשה שאר ברעל ץוח( םינורחאה לולא ימי :םימי תוצובק יתש הז רדסב םירסחש

 םגש רופיכ םוי ברעו הילדג םוצל ץוח( הבושתה ימיו )ליעל אבוה ודמעמש

 אל ןיידע גרבנרינ רוזחמ תביתכ ימיבש יאדו הארנ ,רומאכ .)ליעל ואבוה םהידמעמ

 ורחב ןיידע רוביצה יחילש אלא הלא םימיל םיקייודמ תוחילס תרימא ירדס ועבקנ

 479.םהל יוארש ורבסש המו םהל יוצר היהש המ תא תוחילס ירגאמ ךותמ םנוצרכ

 לש תוצובק תכירע - ל"נה ינשה ןורקיעב גרבנרינ רוזחמ יכרוע ורחב הלא םימיל

:ןה הלאו ,ןתרימאל םיכיראת אלל תוחילס יגוס

 חתפמ( הלא תוחיתפ עבש תואבומו "תוחיתפ" תרתוכה שי הנושארה הצובקל

 :)52ב

 ,"םיבורכה בשוי תואבצה יהלא יי" ,"םינוילעב ארונ תואבצה יהלא יי"

 זא" ,"ךונשקיבו ךונרחיש" ,"ןחתב יתעויש יי ךילא" ,"שפנו בל ךילא" ,"דרו תנשוש"

."וחתמנ םרט

 ימיב תוחיתפ רמול )חרזמו ברעמ( זנכשא יגהנמ לכב וגהנ אל םויה עודיש המכ דע

 ימיל גרבנרינ רוזחמב םג תודעוימ ל"נה תוחיתפה עבש לכש הארנ ןכלו 480לולא

.הבושתה

 תוחילסה דמעממ קתונמב( םיפסונ םינומזפ םיאבומ ,ץ"שה תרזח ךשמהב ,הליענבש העפותה לע 478
.אנ-נ 'מע םירופיכה םויל רוזחמ ןייע ,)ירקיעה

.458 הרעה ליעל ךכ לע ןייע 479
 הרעה דיל ליעל ןייע ,"ךינפל חתפנ ךיא"( תאז החיתפ לבא תוחילסד 'א םויב "החיתפ" ורמא :רמולכ 480
 ימי ראש לע רבד דמלל הלוכי הניאו תוחיתפה עבש תצובקמ דרפנב שרופמב הבותכ )468 הרעהבו 455
.)הנשה שאר ברע יבגל ןבומכ אוה ןכ( םינורחאה לולא
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 תוקלוחמ ןה .תוליגר תוחילס )55ב חתפמב( תואב "תוחיתפ"ה תצובק רחאל

 ןהו 481"תוליגר תוחילס" ששו םירשע לש איה הנושארה הצובקה .תוצובק יתשל

:ןה ולאו 482םינורחאה לולא ימיל תודעוימ

 ,"ךתלב ןיא םיהלא" ,""יהלא יי אנא" ,"רוכז אנא" ,"תעוש ךינפל אובת"

 םיהלא" ,"ובר ונינוע םא" ,"החכשא ירמא םא" ,"אריא םוי ינא" ,"םיהלא לא קעזא"

 ,"ךיתיוק ךיתיוא" ,"תואושנ ךילא" ,"ךידע יתקנא" ,"רשב תדימכ ןיא" ,"לארשיב

 לכ היא" ,"םדקמ אוה התא" ,"הניחת ךמע לארשי" ,"ןיבמ ינפ תא" ,"ןחת ןוזא"

 תלותב" ,"ףיסוי ץמוא" ,"םימי וכרא" ,"וחידה תוירא" ,"תויכלמ העברא" ,"ךיתואלפנ

483."בורב יתממוש" ,"אובל לכוא ךיא" ,"ודבא הנמא ישנא" ,"הדוהי תב

 )א"יה האמה דע ובתכנש ( םיקיתע םיטויפ קר הליכמ תאז תוחילס תצובק

.םייוסמ םוי לש דוחיי רכינ אל םנכותבו

 חתפמ( "הבושת ימי ראשל" תרתוכה שי תוליגר תוחילס לש היינשה הצובקל

484:תוחילס 51 הבו )88ב

 ןיא" ,"קוצמב יתספת יתובא תונמוא" ,"םוקת התא" ,"הוקמ ךב ךא"

 ,"הדוהי תדעו לארשי תלחות" ,"רעיב הירא" ,"התרצב יתעויש יי ךילא" ,"היילת

 יהלא" ,"הוחתשאו האובא" ,"דסח לארשי תלחות" ,"ונרזגנ ונרמא" ,"הקדצ חרוא"

 ,"יליח יי םיהלא" ,"ונמשא ונחנא" ,"ונמחרת בושת" ,"לשובמ לכשא" ,"קידצ לארשי

 העברא" ,"רוצ ןודא אנא" ,"םימחרה ךל ןודא" ,"ךדי תרגת" ,"יתאטח רשא תא"

 ,"ןחת ןוזא" ;13א חתפמ ,"תואושנ ךילא"( ב"הב תוינעתל םג ולבקתהש תוחילס עברא שי ןכותמ 481
. );14א חתפמ ,"הנמא ישנא" ;13א חתפמ ,"ךמע לארשי" ;14א חתפמ

 רוזחמ תכירע ימיב םג .לולא ימיל הנווכהש םיחינמ ונא םירשקהה ןמ לבא תרתוכ ןיא תאז הצובקל 482
 יטויפ המכ ררבתנ אלו )הנשה שאר ברע דבלמ( תוחילס ימי העבש רתויה לכל לולא שדוחב ויה גרבנרינ
 רוזחמ לש ךרועה תליהקב רידת ורמאנ ןלהלד תוחילסה ןמ המכו הלא םימימ דחא לכב ורמא תוחילס
 אוהו תוליהק יגהנמ ול ועדונ םאה ?הלא םימיל הלא תוחילס אקווד ךרועה באש ןיינמ עדונ אל םג .גרבנרינ
.הלאכ תולאש לע תובושת ונל ןיא ןיידע ?הלא תוחילס ששו םירשע ךכל םאתהב ץביק

 תא ,ינויגה יגולונורכ רדס יפל ,גרבנרינ רוזחמ איבמ םינורחאה לולא ימי לש תאז תוחילס תצובק רחאל 483
 לש היינשה הצובקה תא ךכ רחאו )83ב חתפמ( הילדג םוצ דמעמ תאו )67ב חתפמ( הנשה שאר ברע דמעמ
.ל"נכ ,תוליגר תוחילס

 הדיקעה דבלמ( תוליגר תוחילס 8 ונאצמ ודבל הילדג םוצב .םימי העבראל תודעוימ הלא תוחילס 484
.דאמ לודג אוה הבושתה ימיל רחבמה הז ןובשח יפל .)ןומזפהו
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 ךא" ,"ונאטח ונחנא םנמא" ,"תוירב לכ הולא" ,"ישפנ רמב החישא" ,"ןיקיזנ תובא

 היהא" ,"יתחטב ךב יהלא" ,"רחש יפנכ אשא" ,"יניע יתאשנ ךילא" ,"ישפנ םיהלאל

 לע הערכא" ,"ךינפל יתאב" ,"דחא ןפוא" ,"רמוחה ונחנא" ,"התצפ היהא רשא

 ינויבא" ,"הלפנתאו החטתשא" ,"ונתפש תשרא" ,"םירבד ןיאו רמוא ןיא" ,"יכרב

 תנומא" ,"יי לא לארשי" ,"לאה יכלמ התא" ,"ףנאת לא תוחורה יהלא" ,"ךמע

 יכרב" ,"םר בא תשא" ,"הלעת םימש" ,"יי תא םילשורי" ,"ךופשא ךילא" ,"םיכלמ

 ,"רקי איצות םא" ,"ונערז ןוא" ,"רידא ודוה" ,"לארשי יהלא םיהלא" ,"הלוצא

."הלפתב יתספת יתובא תונמוא" ,"ךדבל םיהלא"

 לולא ימיל תוחילסה לש תוצובקה ןיב בברעל היה לוכי ןזחהש חינהל ריבס

 .הבושתה ימיל תוחילסהו

 שארב תשלושמה תרתוכה םע )117ב חתפמ( תודיקעה תצובק האב ךכ רחא

 רוא" ,"חרזממ חרזא"  :ןה ולאו תודיקע הרשע םיתש תואבומ ."תודיקע" דומעה

 עבור ספא םא" ,"רומה רהב זא" ,"זוע תבהא" ,"חרזממ רעוה יחרזא" ,"םירשיל

 דמיל ןתיא" ,"םירוצ תמות" ,"דחא היה םהרבא" ,"קדצנ ךיא" ,"ןמוא תנומא" ,"ןקה

."ךועדי םרטב וילאמ תעד דמיל ןתיא" ."תעדומ לכל םרט תעד

 רשע דחא םיאבומו )122ב חתפמ( "םינומזפ" תרתוכה שי האבה הצובקל

 ,"יתמק רחש" ,"ןוילע רתסב בשוי" ,"רקבה תרומשאב" ,"החונמ יאצומב" :םהיניבמ

 ,"עשונ לארשי" ,"םימחר יכאלמ" ,"ונינוח יי ונינוח" ,"לארשי העור" ,"העמש יי"

."ןוילע עמש" ,"עשפ וניברה םא"

 חתפמ( "הבושת ימי תרשעל" תרתוכה שי ,םינומזפ לש איה םג ,האבה הצובקל

 תדעוימ )122ב חתפמ( הנושארה םינומזפה תצובקש ררבתמ הז יפל .)125ב

 השש ואבוה הבושתה ימיל 485."םינורחאה לולא ימיל םינומזפ" תויהל התייה

 יכאלמ" ,"יתחלס ונעימשי" ,"רושעל הסכ םוי ןיב" ,"הבושת התמדק" :םינומזפ

.תוחילסה חתפמב םתוא ונמשר ךכו 485
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487."ודי לצ ונאיבחי" ,"לכה רקוח" 486,"םימחר

 תצובק איהו ל"נה ינשה ןורקעה לע הייונבה הנורחאה הצובקה האב תעכ

 :תוניחת 12 תואבומ .)130ב חתפמ( "תוניחת"ה

 הרות" ,"הדומחה הרות" ,"השודקה הרות" ,"אסכה תבש" ."םימש ירעש"

 הליחוא" ,"יכ לע אלה" ,"לארשי הוקמ" ,"םיכלמ ךלמ" ,"הרות ילחת" ,"המימתה

488."עמש את" ,"השחא אל הימוד" ,"יעמ

 ,)"םימחר יסינכמ" ינפל( "תוחילסה תרגסמ" ףוס תארקל תוניחתה תורמאנ ,עודיכ

 יפל גרבנרינ רוזחמ לש ךרועה ךרעש תוצובקה רדס תא תעכ םיניבמ ונא הז יפלו

 תוצובק רדס :)םהיכיראת יפל אלו םהיגוס יפל תוחילסה תאבה( ינשה ןורקיעה

 ,)103 'מע ליעל( תוחיתפ :תוחילסה דמעמב םתרימא רדס יפל םה םיגוסה

 הבושתה ימיל תוחילסל )םש( תוליגר תוחילס ןיב ךרועה קליח ןאכו ,)םש( תוחילס

 ורמא יחרזמה גהנמה יפל יכ )םש( תודיקעה תואב תוחילסה ירחא .)104 'מע(

 ןילופ גהנמכ( ןומזפה רחאל אלו )רחואמה אטיל גהנמכ( ןומזפה ינפל הדיקע

 ימיל םינומזפל )105 'מע( םיליגר םינומזפ ןיב קליח רוזחמה ךרוע .)רחואמה

 דמעמב ,רומאכ ,יכ ,)םש( תוניחתה תואב םינומזפה רחאל .)םש( הבושתה

 ףידעה המל .םינומזפה רחאל הברה ,תוחילסה ףוס תארקל תורמאנ ןה תוחילסה

 תעשב םירחובה םינזחה לע לקהל הצר אוהש יאדוו הארנ ?הזה רדסה תא ךרועה

 םהיתוריחב תעשב ףדפדל םיבייח ויהיש ךכ תוחילסה יגוס תוצובק ךותמ הליפתה

 .489םהיתוליהקב וילא םיליגר םהש דמעמה רדסל םאתהב דחא ןוויכב קר

 רוזחמ ךרוע ךרע םהיפ לעש הליהקה יגהנממ המכ לע קיסהל רשפא םג ןאכמ

 תוניחתו תודיקע ,תוחיתפ םירמוא ןיאש עבקו לידבה אוה .א :ורוזחמ תא גרבנרינ
.ל"נכ ,לולאב תוחילסה ימיב םגו ב"הב ימיל םג שמשמ הז ןומזפ ,רוכזכ 486
 ימיל תוחילס לש ךשמהה םהש ,רופיכ םוי ברעל תוחילס תואב הבושת ימי תרשע ינומזפ רחאל 487
 תרמאנש )"ךימחר רוכז"ב לחה( "תוחילסה תרגסמ" לש ףוסה ןהמעו תוניחתה תואב ךכ רחאו הבושתה
 )"ונעישוהו דסחו הקדצ ונמע השע" רחאל( תרגסמה ףוסב .הנש התואב הנורחאה םעפב רופיכ םוי ברעב
.םויה ונגהנמכ ,לבקתת שידקו הניחתה ףוס ל"ר הארנכו "'וכ שידק 'וכ עדנ אל ונחנאו" ךרועה ריעמ

 יחמ ינפל" - "עמש את" הניחתה ינפל םשרנ "םימחר יסינכמ" ינפל ןמוקמש תוניחתה ראשל דוגינב 488
.)114 'מע( הז קרפב 4 ףיעס ןלהל לייע ,אנובמ םירפא 'ר תאמ ,תאז הניחת לש הדוחיי לע ."יסמו

.ליעל רומאכ ,ןומזפה ינפל הדיקע דיגהל גהנ גרברינ רוזחמ ךרועש הארנ ןאכמ 489
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 הארנו "ונאטח" תצובק הרסח ליעלד םיטויפה תוצובקב .ב 490.הנשה שאר ינפל

 יגהנמל דוגינב .ג .ומצע רופיכ םויב אלא "ונאטח" רמול גהנ אל רוזחמה ךרועש

 םרפסמ ללכ ךרדב םנמא 491.םינומזפ ינפל םיקוספ רוזחמה איבמ ,תורחא תוליהק

 לכ ינפל .ד .םינומזפה ינפל םיקוספ השולש וא םיינש אלא ונאצמ אל - ןטק

 םינוש םיקוספ רוזחמב ןיאו םה םיעובק הלא םיקוספ ;םיקוספ המכ שי תודיקעה

.רוזחמב תוחילסה ראשל דוגינב תאזו ,הדיקעו הדיקע לכ ינפל

 רוזחמב ליעל םיגצוימ םהש יפכ תוחילסה תרימא ירדס תא ונמצעל םכסנ םא

 בלשה ילוא ,הלא םירדס שוביגב רחואמ בלשל תודע ןאכ שיש הארנ ,גרבנרינ

 תוחילסה ירפס לש םלועל םאוב םע םהלש תיפוסה העיבקה ינפל ןורחאה

.םיספדנה

גרבנרינ רוזחמב תוחילסה לש תורוקמה :ב קרפ

 תוהזל רשפאמ הז לודג רגאמו תוחילס יטויפ 235כ שי גרבנרינ רוזחמב ,רומאכ

 יבגל .יחרזמה יזנכשאה גהנמה לש תוחילסה רצוא בכרומ םהמש םידבר םידבר

 ךרדב :האבה תוגייתסהה תא תולעהל שי "יחרזמה יזנכשאה גהנמה" גשומה םצע

 ןוגכ( םירחא םיטויפ יגוסמ רתוי הברה דיה יבתכבש תוחילסה יצבוק םינוֻוגמ ללכ

 תוחילסה רגאמב ורבחמ הנוש די בתכ לכ השעמלו )תובורקו תורצוי ,םיבירעמ

 אל הנשה תומי לכב תוחילסה תרימא יגהנמ לש האלמ תּועיבקש פ"עאו ,ולש

 ףא לעו תאז לכב ,םינושארה תוחילסה יצבוק תספדה ימי ינפל ,רומאכ ,הרצונ

 םיבורק םיגהנמב וא םימייוסמ םיגהנמב אקווד םידחוימ תוחילס יטויפ וצופנ לכה

 הפוריא חרזמב תוליהקה ,לשמל ,ךכ .תורחא תוצראב ורמאנ אלו דבלב הזל הז

 ןתברקמ ,יסחי ןפואב ,רתוי הברה ןהב ורמאנש תוחילסה רצואב וזל וז תובורק

 תצובק תא הנמאנ גצייל גרבנרינ רוזחמ לוכי ןאכ םג .יברעמה זנכשאב תוליהקל
 לש ינש תוחתפתה בלש םיווהמ םהו א"יה האמה ןמ לחה קר תובישחלו חותיפל וכז הלא םיטויפ יגוס 490
.תיזנכשא-תיקלטיאה החילסה

.ןילופו אטיל יגהנמב ונימיב גוהנל דוגינב תאזו 491
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 גהנמל ועיגהש תוחילסה לכ טעמכש הדבועה .יחרזמה זנכשא גהנמ לש תוליהקה

492.בטיה תאז המיגדמ גרבנרינ רוזחמב תוייוצמ ספדנה ןילופ

:םיאבה םיפיעסה תעבש יפל גרבנרינ רוזחמבש לודגה ףסואה לכ תא קלחל ןתינ

.תפרצו זנכשא ,הילטיא תוליהק לכל ועיגהש תומודק תוחילס .1

.הילטיא ינטייפ לש תוחילס .2

 לש הלודג ֶהנשֿמ תצובק ןכותבו - א"יה האמה ינב זנכשא ינטייפ לש תוחילס .3

 .א"יה האמה ףוס דע יאדוול בורק ורבחתנש תוימינונא תויפוריא תוחילס

 שי הז רשקהב .ג"יהו ב"יה תואמה ינב תיברעמה זנכשא ינטייפ לש תוחילס .4

 ירמגל תורדענ םהיתוחילסש זנכשא ינב םינטייפ לש הלודג הצובקל בל םישל

.גרבנרינ רוזחממ

 ינב )הימהוב ,הירטסוא ,הינמרג חרזמ( הפוריא חרזמ ינטייפ לש תוחילס .5

.תוימינונא תויחרזמ-תויזנכשא תוחילס לש הצובק ןהיניבו ,ג"יהו ב"יה תואמה

.תיפוריא חרזמה תונטייפה לע םתעפשהו דרפסו תפרצ ינטייפ לש תוחילס .6

.)493אינמור וא ןוי( תויטנזיבה תוצראל םיבורקה םינטייפ לש תוחילס .7

 שי עודיכ :תומייוסמ תופוקתל וא םימייוסמ םירבחמל תוחילס לש ןסוחייל רשאב

 ןהמ תובר .ןתריצי םוקמ תא וא ןרוביח ןמז תא םהל עובקל השקש תובר תוחילס

 ונמז המו אוה ימ רורב אל ןיידע ,רבחמ םש ןהב םימותח םא וליפאו תוימינונא

 וא רבחמה אוה ימ קפס ןיאש תוחילסב רקיעב קוסעל ןלהל לדתשנ ןכל .ומוקמו

 ,ןושל לש םיקהבומ םינמיס יפ לע ןמוקמו ןנמז תא ןהב עובקל ןתינש תוחילסב

.452 הרעה ליעל ןייע סופדל ועיגהש תוחילסה יגהנמ לע 492
 וללפתהש תוליהק לש המישר םש איבמ אוהו 79 'מע סוטיר ,ץנוצ לשמ אוה "אינמור וא ןווי" הז חוסינ 493
.הירוטסק ,היפוס ,סואיכ ,ילופילג ,יקינולס ,לופונירדא ,אטשוק :הז גהנמ יפל
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494.ןתצופת תפמ יפ לעו ןונגס

.ל"נה תוצובקה עבשמ תחא לכב תעכ ןודנ

.תפרצו זנכשא ,הילטיא תוליהק לכל ועיגהש תומודק תוחילס .1

 .דחאכ תפרצו זנכשא ,הילטיא יגהנמב הרמתשנ תומודק תוחילס לש הנטק הצובק

 וא לארשי ץראב אוה הלא םיטויפ רוקמ :ךכ הארנכ אוה תאז העפותל רבסהה

 ,דאמ תמדקומ הפוקתב ,םשמו הילטיאל ועיגה םה םשמו הל תוכומסה תוצראב

 תוליהק יגהנמל םג ועיגה ןתצקמו החרזמלו הזכרמל - הפוריא תוצרא ראשל

 תוחילסה תולולכ תאז הצובקב .תוזרוחמ ןניא הלא תוחילס לש ןבור .תוידרפס

 דמיל ןתיא" המודקה הדיקעה ,)14א םג ,65ב חתפמ( "ודבא הנמא ישנא" :תואבה

 הרבחמ לבוקמה יפלש )2ג( "ונימשא םנמא" החילסהו )122ב "ךועדי םרט / תעד

 ךילא" החילסה תא םג תאז הצובקל ףיסוהל יוארו רשפא 495.יסוי ןב יסוי אוה

.)60ב( "וניניע תואושנ

  העודי ,תוכלמ יגורה הרשע הניינעש ,)81ג( "הרכזא הלא" תמסרופמה החילסה

 האמב הרבחתנש הארנו אינמורבו הילטיאב ,חרזמה תודע יגהנממ המכב םג

.הילטיא ךרד זנכשאל העיגה איה םגו תירישעה וא תיעישתה

.הילטיא ינטייפ לש תוחילס .2

 םשמו ,המודקה זנכשאל העיגה הילטיא ינטייפ תאמ תוחילס לש הלודג הצובק

 םינטייפה תאמ תומסרופמ תוחילס המכ 496.יחרזמה זנכשא גהנמל םג הרבע

 םינטייפה תצובק תא גרבנרינ רוזחמב תוגציימ 497הידבזו יתימא ,היטפש ,ונליס

 תטלוב תירישעה האמה ןמ .תיעישתה האמה ינב ,רתויב  םימודקה םייקלטיאה
 החילסב ןודנשכ דחא יתייעב טויפ יבגל ותפוקתו רבחמה תעיבקב םיישק םיגדנ ,2 ףיעס ףוסב ,ןלהל 494

.)46ג חתפמ( "םינונחת הרבדא"
.113 'מע ,יקסרימ 'א תרודהמ ןייע 495
 .ןאצומ ץראמ תורישי םא ןיב זנכשא ךרד םא ןיב ,תפרצל םג ועיגה תובר תויקלטיא תוחילס 496
 םורדל תובורקה תויטנזיבה תוליהקה תחא ןב היה ילוא ,הילטיא ןב היה הידבזש חוטב הז ןיא 497
.429 'מע ,שדוקה תריש ,רשיילפ ןייע ;הילטיא
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 קצומה ןיערגל בשחהל תולוכי ןהש ילבבה המלש לש הלודגה תוחילסה תצובק

 תוחילסה ירבחמ לכל המגודכ ושמיש ןהו ללכב זנכשא תוחילס רצוא לש

 שיש 498ליעל וניאר .ונהימתהל הכירצ הניא תאז הדבוע .םימודקה םייזנכשאה

 םייקלטיאה סומינולק ןב םלושמו ילבבה המלש יטויפ תולבקתה לע "תורחת" ןיעמ

 יטויפל תפתושמ לבא ,הנוילעה לע םדי םיתיעל םלושמ יטויפשו יזנכשאה רוזחמב

 םי ךותל םישרמו קזח םרזב "ומרז" הילטיא יטויפש הדבועה הלא םינטייפ ינש

 ךא ,499תוחילס רוביחל וליח ןתנ אל יאדווב םלושמש רוכזנ םא .יזנכשאה רוזחמה

 םיאשר .זנכשאב ןמוקמ תא וספת ילבבה המלש לש תוברה ויתוחילסש אוה יעבט

 רואמ םשרג 'רו 500קחצי רב ןועמש 'ר לש םרודב אצנגמב הריוואהש רעשל ונא

501.זנכשאב תאז הפוקתב הילטיא יטויפ לש םבולישל הירופה עקרקה איה הלוגה

 לש וטע ירפמ תוחילס לש הלודג הצובק םג תכייש זנכשא לא הילטיא יטויפ םרזל

 תוטעומ .א"יה האמה תליחתב לחה זנכשאל העיגהש יראב שיא היעמש רב הילא

 הארנה יפכ יח אוה םגש םולשבא רב לאומש רב השמ לש ויתוחילס ןה ןהמ

 תוחפשמה םע זנכשאל ועיגה םהיתוחילסש הארנ .האמ התוא תליחתב הילטיאב

.א"יה האמה ךשמב זנכשאל הילטיאמ ודדנש םימכחה ידימלתו

 תיברעמה זנכשאל רשייה הילטיאמ איה תויקלטיאה תוחילסה לש ןתצופת לולסמ

 וצופנ ןה  - תויוואלסה תוצראה ךרד הילטיאמ רשייה אלו - םשמו )סוניירה ירע(

 ןתוא :ךכל תוחכוה יתש .תפרצל םג זנכשאמ ועיגהש ןהמ שיו הפוריא חרזמל

 תפרצב םג ןתצקמ רומאכו יברעמה םגו יחרזמה גהנמב םג תואצמנ ןמצע תוחילס

 רתוי הברה יברעמה גהנמה לש דיה יבתכב רמתשנ ללכ ךרדב הלא תוחילס חסונו

 .יחרזמה זנכשא גהנמ לש )םיטעומ םהש( דיה יבתכב םיאצומ ונאש חסונה ןמ בוט

.47 'מע 498
 .א ןייע ךא )LG p. 108-111 ןייע(  סומינולק ןב םלושממ תחא החילס וליפא ונידיב ןיא ץנוצ תעדל 499
 552 'מע ,"הנויל ןויגה" ךותב ,סומינולק רב םלושמ 'רל "םירישו ןנר קיפא" רצויה תכרעמ םולשת ,לקנרפ
.תוחילס עברא דע שולש לע םש רבודמו "תוחילס המכ םג םלושמ 'רל סחייל שי ילוא" :11 הרעה

 ןייע ילבבה המלש םע םלושמ ירשק לע ךדיאמו סומינולק ןב םלושמל קחצי רב ןועמש ןיב םירשקה לע 500
 )םלושמ לש ונב( סומינולק תא ףיסוהל שי ל"נה אצנגמ ימכח ינש לא .51 'מע ,זנכשא ימכח ,ןמסורג לצא
 'א לש ל"נה ורמאמב ןייע( זנכשאל הילטיא יטויפ  תא םיריבעמה ןמ אוהש ךרעב 1000 תנשב אצנגמב יחש
.)רמאמה לש א ףיעס ףוסב ,552 'מע "הנויל ןויגה"ב לקנרפ

 )85ב חתפמ( "ישפנ הלבא" הילדג םוצל ןואג הידעס בר לש ותחילס םגש ףיסוהל יואר הז רשקהב 501
.תומודקה תויקלטיאה תוחילסה םע דחי זנכשאל הילטיאמ הארנכ העיגה
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 וילא ועיגהש תויקלטיא תוחילס ןתואב חבושמ וניא גרבנרינ רוזחמב חסונה םג

502.יברעמה זנכשא גהנמ ךרד

 הרבדא" החילסה לע ןוידב זנכשאב הילטיא יטויפ לע הז ףיעס םייסנ

 504ץנוצ ."סומינולק" םשב המותחה  503)46ג חתפמ ,גרבנרינ רוזחמ( "םינונחת

 שי ךכ לע .ב"יה האמה ןב יזנכשא ןטייפ אוהש הדוהי רב סומינולק 'רל התוא סחיי

 גהנמל םג העיגה איהו הלודג החילסה תצופת :תואבה תוגשהה תא ריעהל

 ינשב איה הלש הזירחה תרוצ .דחא יתפרצ י"כב ףא תאצמנו יחרזמה זנכשא

 'ר לש םהיתוריצי תא דאמ ריכזמ רישעה ינטייפה םילמה רצוא .שרוש ירוציע

 רפסמ  505.אקולמ סומינולק 'ר ויבא לשו תירישעה האמה ףוס ןב ,לודגה םלושמ

 .המודק החילסל ןמיס ללכ ךרדב הזו 506לודג הז טויפל דיה יבתכב םישוריפה

 תא קידצמ הז לכ 507.התוא ריכה רבכ א"יה האמה ףוס ןב ,ארק ףסוי 'ר :ףוסבלו

 ןיאו ל"נה אקולמ סומינולק 'ר ידיב הרבוח "םינונחת הרבדא" החילסהש הנקסמה

 אמורמ יתבש רב סומינולק 'ר אוה רבחמהש רעשל םג רשפא .זנכשאב הרוקמ

 סומינולק 'ר אוה רבחמהש רתוי ריבס ךא א"יה האמה ףוסב זנכשאל רגיהש

    508.הילטיא אוה החילסה רוקמש הארנ ךכ ןיבו ןיב .אקולמ

.א"יה האמה ינב זנכשא ינטייפ לש תוחילס .3

 יגהנמב בטיה םיגצוימ א"יה האמה ינב םילודגה זנכשא ינטייפ לכ לש םהיתוחילס

:םהבש םילודגה תא הנמנ .גרבנרינ רוזחמב םג םכותבו הפוריא חרזמ

 תא םהלש תוחילסה יטויפב םיגציימ הלוגה רואמ םשרג וניברו קחצי רב ןועמש
 חסונכ גרבנרינ רוזחמ תא ,רידההש ילבבה המלש יטויפ תרודהמב ,רשיילפ 'ע רחב עודמ רורב אל ןכל 502
.ןטייפה לש ויתוחילס בורל דוסיה

.277 'מע רופיכ םוי רוזחמב שי הלש תיתרוקיב הרודהמ 503
504 LG p. 255-256.
.)31ג חתפמ גרבנרינ רוזחמ( "ךאריי אל ימ ןכבו" םיטיהרה תא ול םיסחיימו 505
 Elisabeth Hollender, Clavis Commentariorum בושחהו שדחה רזעה ילכב הז ןיינעב ונא םירזענ 506

of Hebrew Liturgical Poetry in Manuscript' (980 pp.), Brill 2005. 
.LG p. 256 ץנוצ ןייע 507
.ןלהל ןייע חרז רב ןימינב 'ר לש ויתוחילס לע 508
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        .זנכשא ינטייפ לש ןושארה רודה ינב

 זנכשא ןב אוה םא ררבתנ אל ןיידע .א"יה האמה לש העצמאב יח חרז רב ןימינב

 ונונגס ךא ,וב רקיעבו יזנכשאה רוזחמב דאמ םיצופנ ויטויפ 509.הילטיא ןב וא

 תחאמ ילוא ואצומש ורעיש ךכ םושמ .הילטיא םורד ינטייפ ןונגסמ דחוימב עפשומ

      510.תינווי תורבודה תוצראה

.האמה לש היינשה תיצחמה ינב םה ץ"ש קחצי רב ריאמ 'רו י"שר

 הארנו םייזנכשא די יבתכב רקיעב םיקתעומ )תוחילס םלוכ( י"שר לש ויטויפ

 המכב םתח י"שרש אוה תאז הנקסמל עויס .הינמרגב י"שר היהשכ ובתכנ םבורש

.ותוריעצב ורבחתנ םהש הזב דיעמו "ריעצה" ויטויפמ

 .יזנכשאה רוזחמה יגהנמ ינשב תוקתעומ רקי רב קחצי 'ר לש ויתוחילסמ המכ םג

 'ר לש ויחא היהש רשפא 511.א"יה האמל ךייש אוה םג ויטויפ תצופתו ונונגס יפל

.י"שר לש ןקזה ורומ ,רקי רב בקעי

 ןודא" :א"יה האמה ינטייפ לש הז דבורל תוכייש תופסונ תוחילס יתש

 לא קעזא"ו רבחה ןהכה קחצי המותחה )43ג חתפמ ,גרבנרינ רוזחמ( "ךדקפב

.ןטקה המלש המותחה )57ב חתפמ( "ילוק םיהלא

 שי גרבנרינ רוזחמב ךא .ונל םיעודי םהירבחמ םשש א"יה האמה יטויפ ןאכ דע

 יטויפ לש תודחוימ תונוכת שולש עיצהל תעכ הסננו תוימינונא תובר תוחילס

.תאז הפוקתמ םיימינונא תוחילס יטויפ ןתרזעב רתאל ידכ א"יה האמה ןמ זנכשא

512.םידחוימ םינמיס וב שי תאז המודק הפוקת יטויפ ןונגס .א

 זנכשא גהנמב ןה תרכינ הצופתל וכז א"יה האמה לש תיברעמה זנכשא יטויפ .ב

 א"יה האמב :ךכ אוה תאז העפותל רבסההש םיחינמ ונא .תפרצב ןהו יחרזמה

 ןמ םג םידימלתו םימכח םהילא וכשמש הרותה יזכרמ ויה תולודגה זנכשא תובישי

 ארק ףסויו לאומש רב ריאמ ונתח ,י"שר םה ךכל תואמגוד .תפרצמ םגו חרזמה

.57 'מע ליעל ןייע 509
.431 'מע .שדקה תריש ,רשיילפ 510
.790 'מע ,חפסנ ,"תוחילס יטויפ טקל"ב ןייע 511
.הז אשונ לע טרופמ ןוידל םוקמה ןאכ ןיאו 512
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 תוריזג רחאל הימהובב לעפ אצנגמב דמלש ריכמ ןב םחנמ .תפרצמ זנכשאל ואבש

 םימודקה זנכשא ינטייפ לש םהיטויפ תא וציפה םתומכשו הלא םימכח .ו"נתת

.זנכשא תובישיב םהידומילמ ורזחש רחאל ועיגה םהילאש תוצראב

 יבתכב םיבר םישוריפל ללכ ךרדב וכז )א"יה האמה ףוס דע( תומודקה תוחילסה .ג

.תואבה תואמה ןמ תוחילסל דוגינב תאזו דיה

 הדימ-ינק םהב שי )א"יה האמה ינפל( רתוי םימודק םיטויפ םגש אוה ןוכנ םנמא

 ועיגהש תוימינונא תוחילס םג שי ןלהלד המישרה ךותבש רשפא ןכלו הלאכ

.הילטיאמ זנכשאל

:גרבנרינ רוזחמבש תומודקה תוימינונאה תוחילסה תא ןייצנ הלא םילוקיש רואל

 יהלא יי"  ;)חרז רב ןימינב אוה הרבחמש רשפא ,107ב חתפמ( "ךמע ינויבא"

 םג ,61ב( "ןחת ןוזא" ;)37ג( "גצ תואבצה יהלא יי" ;)53ב( "םיבורכה בשוי תואבצה

 ג( "אנ אפר אנ לא" ;)105ג( "חצמ ונל ןיא" ;)87ב( "רהנה רבעמ יחרזא" ;)14א

 הרזעל הסונא" ;)40 ג( "דבכנה לודגה םשה אנא" ;)104ג( "חולס לאוה אנא" ;)98

 וספא" ;)104ב( "ונרצוי התאו רמוחה ונחנא"  513;)70ב( "ךידע יתצפ

 רצוי ךל ונאתא" ;)64ב( "וחידה תוירא" ;)63ב( "תויכלמ  העברא" ;)89ג( "םישיא

 ,)122ב( "החונמ יאצומב" םינומזפה ;)89ב( "םחרת םוקת התא" ;)5ב( "תוחורה

.)97ב( "ףוסא ךדי תרגת"ו ;)3ג( "תומשא אנ חלס" ;)4ג( "רמוחכ הנה יכ"ו

 לש םינושארה הימיבו א"יה האמה ףוסב ובתכנש תוחילס שולש ריכזנ ףוסבל

 ימוד לא םיהלא" איה הנושארה החילסה .ו"נתת תוריזג לע הבוגתכ ב"יה האמה

 תירב" איה היינשה .אריפש תליהק ןב םלושמ ןב דודל )73ג םג ,126א( "ימדל

 הייאר דע הארנכ אוה ףא ,אייח רב ןמינבל )74ג םג ,127א( "חוכשלמ התורכ

 שודיק ישעמ תאו ו"נתת תוריזג תא יח רואית תוראתמ תוחילסה יתש .תוריזגל

 םירופיכה םוי לש תוחילסה ידמעמל ןהיתש תא ובליש תוליהקה .ןהב םשה

 בלצה עסמ תוריזג רכזל תוחילסו תינעת םויכ חספ לש גח ורסא םוי עבקנ רשאכו

 ץרווש גולטק , .heb 187 תימואל היירפס הניו י"כ( אמור ינב רוזחמ-רודיסב םג תקתעומ תאז החילס 513
.776 'מע ,תוחילס יטויפ טקל ןייע ;חקורה רזעלא 'ר וניא הרבחמ םינפ לכ לע .1418 תנשמ )97
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 החילסה 514.דמעמב תונושארכ הלא תוחילס יתש ורחבנ ,"ו"קתת תוריזג" ,ינשה

 תיתרוקיב הרודהמ ;61ב םג ,13א( "םיכרוע הנחת ךמע לארשי" איה תישילשה

 יפל ."ץמאו קזח ריאמ יברב ןטקה קחצי" המותחה )הל 'מע "ןילופ תוחילס"ב

 םיבורק הנושלו הנונגס .תד תרמהל לודיש תונויסנלו תוריזגל הבוגת איה הנכות

 דיל םיתיעל תקתעומ איה דיה יבתכב .ץ"ש קחצי רב ריאמ לש ויטויפל רתויב

 ללכמ איצוהל ןיא .תפרצל ףא העיגה התצופתו ץ"ש י"במר לש תורחא תוחילס

                  515.ומצע ץ"ש י"במר אוה הרבחמש תורשפא
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 ךליאו ב"יה האמה ינב )סוניירה ירע( תיברעמה זנכשא ינטייפ לש םהיתוחילס

 ןלהלד םינטייפה ןמ תחא החילס ףא - גרבנרינ רוזחממ ןיטולחל טעמכ תורדענ

 ןב הדוהי ,הדוהי ןב סומינולק ,)ן"בארה( ןתנ ןב רזעילא :וב תקתעומ הניא

 ,אריפשמ לאומש ןב החמש ,םחנמ ןב לאיתלאש ,סומינולק ןב דוד ,סומינולק

 רזעלא 'רו אזיימרוומ בקעי ןב םחנמ ,)דיסחה הדוהי 'ר יחא( לאומש ןב םהרבא

.חקורה

 רוזחמב הטלקנ לאומש רב ךורב לשמ )95ב "לשובמ לכשא"( תחא החילס קר

 תוניחת יתשו )99ב "ישפנ רמב החישא"( תחא החילס שי אנובמ םירפאמו גרבנרינ

 םיטויפה תשולש לכש ןייצל יוארו .דבלב )132ב "הרות ילחת" ;134ב "עמש את"(

 516.סופדל ועיגהש יחרזמה גהנמה לש תוחילסה יגהנמ לכמ םירדענ הלאה

 )74ג( "לארשי ימולש ינומא" )אנובמ םירפא לש ויחא( בקעי רב ללה 'ר לש ותחילס

 לע תוחילסה ומכ רופיכ םוי ףסומב גרבנרינ רוזחמב הטלקנ שייולב תריזג לע

 שודיק יטויפ תרכזהל יואר דעומל בשחנ שודקה םויה - ליעל וניארש ו"נתת תוריזג

 אל ללכ ךרדב תוליהקה ךא ו"קתת תנש רכזל ושמשי ו"נתת תנש רכזל תוחילסש אוה הומת הרואכל 514
 ודיפקה אלו "הריזגל" תיללכ איה  תוריזג תוראתמה תוחילסל תרתוכה תוחילס יצבוק הברהב :הזב וקדקד
.םימייוסמ םיכיראתל םימייוסמ םיטויפ עובקל

 הרעה ,794 'מע ,"תוחילס יטויפ טקל" ןייע ,"קחצי" ונב םשב םתח י"במר םהבש םיטויפ דוע םיעודי 515
119.
 םירפא 'ר לש תוניחתל םרג יחרזמה גהנמה ינטייפ ידי לע ורבחתנש תוניחת לש טעומה ןרפסמש רשפא 516
 "יברעמ"ה ןטייפה לש ויטויפש הדבועה תא ריבסהל ילוא שי תאז ךרד לע .תוליהק המכב לבקתהל אנובמ
.גרבנרינ רוזחמבו הפוריא חרזמ תוליהקב וטלקנ )48ב-47ב( הלימ לש תבשל ן"בארה
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.םשה

 גהנמל אל ועיגה אל תיברעמה זנכשא ינטייפ לש םהיתוחילס עודמ רעשל הסננ

 בורש הארנ .דבלב תימוקמ הצופתל אפיא וכזו 517,תפרצל אלו יחרזמה זנכשא

 דוע ואר אל )"ו"נתת תוריזג רחאל" ימי( ג"יהו ב"יה האמה לש הפוריא חרזמ ימכח

 םדומלת רקיע תא .םיקהבומה םהירומכ תיברעמה זנכשאב םרוד ינב ימכח תא

 הפוריא חרזמב םהיתוליהקל ורזחשכ .תופסותה ילעב לצא תפרצב ולביק םה

 דוע הארנש יפכ ,םיידרפסו םייתפרצ םיטויפ תפרצ תובישימ םתיא איבהל ופידעה

.ןלהל

.ג"יהו ב"יה תואמה ינב הפוריא חרזמ ינטייפ לש תוחילס .5

 תיצחמה תא .גרבנרינ רוזחמב ורמשנ הפוריא חרזמ ינטייפ לש תובר תוחילס

 חתפמ ,"ונילע םוקב םדא"( ריכמ רב םחנמ 'ר םיגציימ ב"יה האמה לש הנושארה

 איבמ גרבנרינ רוזחמ( גרובסנגרמ קחצי רב םירפא 'ר ,)90ג ,"יי לא הלחא" ;44א

 הפלד הולא לא"( ה"יבארה יבא ,יולה קחצי ןב לאוי 'ר ודימלתו )ולש תוחילס עבש

.)77ב ,"ןחבי קידצ יי" ;72ב ,"ול הארי םיהלא" ;69ב ,"יניע

 תוחילס ורביח םה - ךכ לכ םיעודי םניאש םינטייפ תצובק לא םיאב ונא םהירחא

 .הפוריא חרזמ תוליהק לש םיימוקמה םיפסואב וצופנ הלאו ,אוצמ תעל ,תודדוב

 'רל "םשבה תגורע" רפסב םבורב ונל םייוצמש םישוריפ ורבחתנ ףא םתצקמל

 גהנמ רמולכ ,הימהוב תוליהק לש ןגהנמ תא ףקשמה 518לאירזע ןב םהרבא

:םיאבה םינטייפה םיכייש תאז םינטייפ תצובקל .יחרזמה זנכשאה

 ;)90ג ,"ישפנ ךיל היוא"( ןהכ הדוהי ;)97ב ,"יתאטח רשא תא"( בקעי רב והילא

 קחצי ;)110ב ,"םיכלמ תנומא"( םת וניבר לש ודימלת ,גארפמ ןבלה בקעי ןב קחצי

 ילואו ;91ג ,"שרחת לא יתלהת יהלא" ;41ג ,"דעל היהא רשא היהא"( 519השמ ןב

 יול ;)"קחצי" קר המותחה ]94ג[ "בשקהו הטה ךנזא" החילסה םג ול תכייש

.775 'מע "תוחילס יטויפ טקל" ןייע 517
.)םיכרכ 4( ג"כשת-ט"צרת םילשורי ,ךברוא א"א תרודהמ 518
.ךומסב ןלהל וילע ןייע 519
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 םא ךדבל םיהלא" ;116ב ,"ללוזמ רקי איצות םא" ;115ב ,"לארשי יהלא םיהלא"(

 היתתמ רב השמ ;)93ג ,"ךלמ וניבא"( וקתמ יאדסח ןב השמ ;)116ב ,"ךדבע

 טויפה[ 45ג ,"תודמ הרשע שלש"( םחנמ רב המלש ;)111ב ,"ךופשא ךילא"(

 ;]םיסופדב רחואמה ודוביע תא הארו ירוקמה וחסונב גרבנרינ רוזחמב קתעומ

 ,"דרו תנשוש"( לאומש ;)68ב 520,"הררוע אנא" החילסה םג הארנכ תכייש ןאכל

.)53ב

 יהולא" החילסה רבחמ 521,רבד ולמ ריאמ ןב קחצי ןטייפה םג ןאכל ךייש ילוא

.יתפרצ ןטייפ אוהש רשפא לבא ,95ג ,"ירצונ יישוע

 רוזחמב ורמתשנ וטע ירפמ רשא עורז רוא קחצי 'ר הארנכ אוה ל"נה השמ ןב קחצי

 תבשל רצויה תכרעמו )58א( "תואלפנ העיבא" הינש הקספהל רצויה םג גרבנרינ

 וילא ץבקל גרבנרינ רוזחמ ךרוע חילצה אוה ךכ ןכא םא 522.הנשה שאר ינפלש

 רטפנ עורז רוא י"ר523.הניומ עורז רוא קחצי 'ר לש םיעודיה ויטויפ לכ תא טעמכ

.גרבנרינ רוזחמ לש ותביתכ ןמז ינפל הנש םיעבשכ

 הפוריא חרזמב ורבחתנש תוימינונא תוחילס לש הצובק ףיסוהל שי הלא לע

:תאז הפוקתב

 ,"הכזי ךיא םדא" ;118ב ,"חרזממ רעוה יחרזא" ;94ב ,"הערכאו הוחתשאו האובא"

 ;105ג ,"םימחרה ןודא אנא" ;108ב ,"ףנאת לא תוחורה יהלא" ;)78ג םג( 71ב

 םיטויפה ינש םיטלוב הלא ןיבמ .89ג ,"םשא תאשנ רשאכ" ;113ב ,"םר בא תשא"

 זנכשא גהנמ לש די יבתכב קר תאצמנו םייחרזמה זנכשא יגהנמ לכב העודי )ה"ר  ברעל( תאז החילס 520
 ."חא" ובו יארקמ קוספ אב תוזורחמה ירגוסבו "ץמאו קזח המלש ד"גג ב"אא" איה התמיתח .יחרזמה
 יטויפ טקל"( "לגסנה םע תא"ו ל"נה "תודמ הרשע שלש" :םחנמ ןב המלש ןטייפה לש םיטויפ ינש ונל םיעודי
  ל"נה "הררוע אנא"ב יוצמל דאמ תומוד הלא םיטויפ ינש לש תומיתחהו תוינבתה .)וער ןמיס "תוחילס
 ותוא אוה ,"הררוע אנא" לש רבחמה ,"המלש" םגש דאמ ריבס ךכיפל .ה"ר ברעל הארנכ ובתכנ םתשולשו
 "הררוע אנא" סחייתנ תועטב .רבד םחנמ ןב המלש לע עודי אל ויטויפמ הלועש הממ ץוח .םחנמ ןב המלש
.LG p. 404 ץנוצ לצא תאז תמועל ןייעו הכ ןמיס "ןילופ תוחילס"ב ילבבה המלשל

 Gallia Judaica ןכו  GL p.110 ץנוצ ןייע ותועמשמ לעו )דועו ד ט ב"ש יפ לע( יוניכ אוה "רבד אל/ול" 521
.תומוקמה תומש לש ירבעה חתפמה יפל

 ,"תוחילס יטויפ טקל" ןייעו ,50ב-49ב ,"ילא םיהלא" תלוז ,"םכבבל ואש" ןפוא ,"םיהלא לא" רצוי ףוג 522
.368 'מע ,געק ןמיס ,םש הספדנ ולש תפסונ החילס .ךליאו 790 'מע

 ןיעמ ,יחרזמה זנכשא גהנמ לש הכלהה ילודגמ דחא יפלכ תנווכמ הפדעה ןאכ שיש רמול יואר ילואו 523
.)ךרעב תורוד השולשב עורז רוא י"רמ ריעצה( לאיטלפ םייח 'ר יבגל )76 'מע( ליעל וניארש המ
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 הארנו ,שטולמ וניאש ,טושפה םנבמב "םימחרה ןודא אנא"ו "תוחורה יהלא"

.המודק הפוקתב תיסחי ורבחתנש

 האמב השדחתנש תוחילס יטויפ לש תדחוימ תינבתב ןודלו ריכזהל םוקמה ןאכ

 ירהו .ג"יהו ב"יה תואמה לש הפוריא חרזמ ינטייפל - רקיעב - תדחוימו ב"יה

:תאזכ תינבת םע )73ב חתפמ( תחא תזורחמ לש המגוד

ךתישארל תישאר ןיאו ןושאר אוה התאתמא

ךתירחאל ףוס ןיאו ןורחא אוה התאו

ךתלוז ןיא יכ םידיעמ ךתדו ונאו

תמא ךתרותו םלועל קדצ ךתקדצ

 לכ ,תזורחמ לכב םירוט העברא :תינבת תונוכת שולש שי הז גוסמ םיטויפה לכב

 ללכ ךרדב אוה יעיברה רוטהו תחא עבק תלימב תומייתסמו תוחתופ תוזורחמה

 524.עבקה תלימב םייתסמש יארקמ קוספ

 דחוימב ובלוש ןהמ תוברו הפוריא חרזמ תוליהקב אקווד תוגהונ הלאכ תוחילס

 ףיסונ ךכיפל .תוימינונא ןה ןהמ תוטעמ אל .הנשה שאר ברע לש תוחילסה דמעמב

 תוחילסה תא גרבנרינ רוזחמבש הפוריא חרזמ לש תוימינונאה תוחילסה תמישרל

 ,"אוה התא תמא" ;72ב ,"הוחתשא ץרא יי" :ל"נה תינבתה תולעב ןלוכו ,תואבה

 תופשת םולש" ;75ב ,"היהי דחא ךלמ" 525;74ב ,"ונבתכת םיכורא םייח" ;73ב

 םימש" ;111ב ,"יללה יי תא םילשורי" ;109ב,"לחי יי לא לארשי" ;76ב ,"ונל

 המישרבש םינושארה תשמחו םיטויפ הנומש תאז המישרב .112ב ,"הלעת

 עבקה תולימ םג .דחא ףצרב טעמכו ,ה"ר ברע דמעמב גרבנרינ רוזחמב תוקתעומ

.הנשה שאר ברע יטויפל הפי תומיאתמ "םולש" ,"ךלמ" ,"םייח" ,"תמא" ,"יי"

 ןילופ גהנמבו )בל-ל םינמיס( הלאכ םיטויפ השולש הז רחא הז וספדנ אטיל גהנמכ תוחילסה רדסב 524
.)הל ןמיס( "ונבתכת םיכורא םייח" העודיה החילסה הספדנ

.528 הרעהב ןלהל "םיכורא םייח"ו "אוה התא תמא" לע ןייעו 525
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 םהיטויפו םמש תא םהב ומתח ,תאז תינבתב םיטויפ ורביחש םינטייפה הלאו

 ;)72ב ,"ול הארי םיהלא"( יולה קחצי ןב לאוי :גרבנרינ רוזחמב םמוקמ תא ואצמ

 לארשי יהלא םיהלא"( יול ;)111ב ,"םימכ ישפנ ךופשא ךילא"( היתתמ ןב השמ

 ודוה"( קחצי ןב םהרבא ;)116ב ,"ךדבע םא ךדבל םיהלא" ;115ב ,"דוקפל הציקה

 ידמעמל םיטויפ העברא רביח אוה( יתבש רב יכדרמ ;)115ב ,"ארונו רידא

 יכלמ" ;תירחשל הדיקע איהש 45ג ,"ירוצ ילא יטלפמ" :רופיכ םוי לש תוחילסה

 526,החנמל תדעוימ הארנכ ,החילס "יתלהת ךתאמ" ;ףסומל החילס ,79ג ,"םדקמ

 527ןלהל ןודנ הלאה םינטייפה ןמ המכ לע .)הליענל ,108ג ,"ךשדק ןועממ" ;107ג

528.גרבנרינ רוזחמב אינמורו ןווי ינטייפ לש רשקהב

 רוטב יארקמה קוספה אוה הלא תוחילס לש תינבתה יטושיקמ דחאש ליעל ונרמא

 ץוביש"כ םיתיעל הז קוספ ואיבה םינטייפה .תזורחמה תא םייסמה ,יעיברה

 הרבעו א"יה האמה עצמאב דרפסב הדלונש תינטייפ ךרד איהש 529"םאותמ

 הפוריא ינטייפל העיגה תאז ךרד 530.האמ התוא ףוס תארקל תפרצ ינטייפל

531.ןלהל םג הב ןודנש תיתפרצה העפשהה ןמ קלחכ ב"יה האמב תיחרזמה

 חרזמה תונטייפה לע םתעפשהו דרפסו תפרצ ינטייפ לש תוחילס .6
.תיפוריא

 גהנמה לש תוחילסה רצואל תידרפסהו תיתפרצה תונטייפה ןיב רשקה לע םינדשכ

 ֶהנשמה יאשונ ינש לע ןודל שי )גרבנרינ רוזחמ תא ללוכש( יחרזמה יזנכשאה

.הליענב תקתעומ גרבנרינ רוזחמב ךא 526
.122 'מע 527
 .ןאכ ונרכזהש םינטייפל תוימינונאה תוחילסה ןמ המכ ךיישלו תוהזל לכות ילוא תקדקודמ הקידב 528
 אוה הבו חפו גפ 'מע ,אטיל גהנמכ תוחילסה רדסב טדימשדלוג 'ד הילא העיגהש הנקסמה שמשת המגודכ
 םייח"ו  "אוה התא תמא" ,)יולה קחצי ןב לאוי 'רל( "ול הארי םיהלא" תוחילסה שולש ןיב ןוימדה תא ןייצ
.ןתשולשל דחא רבחמ ילואש )גפ 'מעב( ותרעשהו "םיכורא

 תא הנווכב הנשמ ןטייפהשכ טויפב יארקמ ץוביש רמול ונוצרשכ הז גשומב שמתשמ רקחמה 529
 ןהשכ תועודיה תויארקמה םילימל השדח תועמשמב עמושה תא עיתפמו תירוקמה תיארקמה תועמשמה
.577 ,504 'מע ,תורצויה ,רשיילפ ןייע ;טויפב תועיפומ

.ךליאו 66 'מע אי די לע ץבק ,ןטייפ ןמינב 'רל תורהזא ,רשיילפ ןייע 530
.182 הרעה ,807 'מע ,"תוחילס יטויפ טקל" ןייע 531
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 יזנכשאה גהנמה לא דרפסו תפרצ תוחילס לש רבעמה יכרד אוה ןושארה :םיאבה

 ועיגה תויתפרצ תוחילס )1( :רבעמ יכרד שולש ןיב ןאכ ןיחבהל רשפאו ,יחרזמה

 םשמו תפרצל ועיגה תוידרפס תוחילס .)2( .תיברעמה זנכשא ךרד הפוריא חרזמל

 אלש ,תורישי הפוריא חרזמל ועיגה תוחילס .)3( .תיחרזמהו תיברעמה זנכשאל

 תידרפסה תונטייפה יכרד תעפשה אוה ינשה ֶהנשמה אשונ .תיברעמה זנכשא ךרד

.יחרזמה יזנכשאה גהנמב תוחילס םירבחמה םינטייפה לע

 תביתכב דאמ וטעימ א"יה האמב תפרצ ינטייפ :ןושארה הנשמה אשונב ליחתנ

 ועיגה - םלע בוט ףסוי 'ר לש ןלוכ - תוטעומ תויתפרצ תוחילס קר ןכלו תוחילס

 532לאומש ןב קחצי לש וא ןקזה והילא לש םהיתוחילס תאז תמועל .זנכשאל

 רבכ :םיידרפס תוחילס יטויפל רשאב .זנכשא ירוזחמב ללכ םריכי אל םמוקמ

 'ר לש םינומזפו רותיבא ןבא ףסוי 'ר לש תודדוב תוחילס זנכשאל ועיגה א"יה האמב

 הפוריא חרזמל םג ועיגה םה .זנכשא יגהנמ לכב םיצופנ םהו לוריבג ןבא המלש

 רוזחמב תוקתעומה תוחילסה ןיבמ .ליעל וניארש יפכ ,א"יה האמה יטויפ לכ םע

 :ןייצנ גרבנרינ

 ,תבטב 'יל( "קוצמ הרכזא" ;)107ג( "חקתכ דעומ ןודא" :רותיבא ןבא ףסוי 'ר

533.)27א

 יתמק רחש" םינומזפהו )119ב( "רומ רהב זא" הדיקעה :לוריבג ןבא המלש 'ר

 ,זומתב ז"יל( "רסאנ העש" ;)45ג םג ,79ב( "ץראה לכ טפוש" ;)123ג( "תודוהל

 םינומזפהו תודיקעה טועימ ללגב ילואו ,הכרבב ולבקתנ ג"בשר לש ויטויפ .)6ב

.םימודקה זנכשא ינב ידיב ויהש

 ורבעש ילב יחרזמה גהנמב תורישי וטלקנ םיטעמ אל םיידרפסו םייתפרצ םיטויפ

 'מע ,*"תוחילס יטויפ טקל" ןייע ,ץ"ש י"במר לש ויבא ילוא אוהש םודקה לאומש ןב קחצי 'רל ונתנווכ 532
809.
 ףסוי 'רל םהינשש הארנ םויה רקחמה בצמ יפל ךא ,הלא םיטויפ ינש לש םהירבחמל רשאב תועדה ובר 533
 ,רוצילא 'ש ןייע ינשה טויפה לע .71 הרעה ,781 'מע ,"תוחילס יטויפ טקל" ןייע ןושארה לע .רותיבא ןבא
.ךליאו 101 'מע ,ז"סשת םילשורי ,"ונמצ המל"
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 יחרזמה זנכשא גהנמל תיסופיט איה תאז העפות 534.יברעמה זנכשא גהנמ ךרד

 הניא םג העפותה .םיטעומ םייתפרצ םיטויפ קר טלקש יברעמה גהנמל תדגונמו

 ףסוי 'ר לש אתשודקה לש התטילק 535איה ךכל המגוד .תוחילס יטויפל תדחוימ

 גרבנרינ רוזחמל ועיגה ךכ .יחרזמה זנכשא גהנמב אקווד לודגה תבשל םלע בוט

 םירשיל רוא" ;117ב ,"חרזממ חרזא"( רענה ןובא רב המלש לש תוחילסה

 בוט םוי לש החילסהו 536)127ג ,קחצי( "רקוסו לכה רקוח" ןומזפה ,)118ב,"הלגנ

 תובא העברא"( ףסוי רב השמ םגש הארנ 537.)3ג( "ןכ םנמא" ינאוימ קחצי רב

 ןיאו רמוא ןיא" םלע בוט ףסוי 'ר לש ותחילס .יתפרצ ןטייפ אוה )98ב ,"ןיקיזנ

 ילואו םייתפרצ די יבתכב קר ,גרבנרינ רוזחמב דבלמ ,תקתעומ )106ב( "םירבד

 םידרפסה יטויפמ .ב"יה האמה ינפל אל הפוריא חרזמל העיגה איהש הביסה תאז

 ןבא המלש הארנכ אוה ורבחמש ,28א םג ,125ב( "ןוילע עמש" ןומזפה תא ריכזנ

 יכרב" תאו ארזע ןבא השמל )108ג( "רחשה תולעמ קעצמ" ,)לוריבג

 תוחילס לע ןאכ דע .יולה הדוהי 'ר לש )115ב( "ונערז ןוא"ו )114ב( "הלוצא

.גרבנרינ רוזחמב תוידרפסו תויתפרצ

 לע תידרפסה תונטייפה יכרד תעפשה ,רוכזכ ,אוה הז ףיעסב ינשה ֶהנשמה אשונ

 תונטייפה העיפשה ,עודיכ .יחרזמה יזנכשאה גהנמב תוחילס םירבחמה םינטייפה

 תליחתב םלע בוט ףסוי 'רו ןקזה והילא 'ר םילודגה תפרצ ינטייפ לע רבכ תידרפסה

 ינפל אל תאזו םידרפסה יטויפמ ץ"ש י"במר הנושארל עפשוה זנכשאב .א"יה האמה

 םהיניב( ויטויפמ המכו המכ לקש ובש 538יתומכה לקשמה .א"יה האמה ףוס

 539"תירוזא ןיעמ"ה הזירחהו )הנשה שאר ברעל ,82ב ,"חקת הליפת" הניחתה

 הרעשהה סוסיבל םימרות הלאו ,הקזח תידרפס העפשה לע םידמלמ ץמיאש
 תואמב הפוריא חרזממ םימכח ידימלת לש םתוהש - ךכל הביסה תא רעשל וניסנ רבכ 115 'מע ליעל 534
 הפוריא חרזמב ובשייתהש תפרצמ םילוגש םירובסה שי .)הינמרגב אלו( תפרצב תובישיב רקיעב ג"יהו ב"יה
 המודק יחרזמה יזנכשאה גהנמה לע תפרצ גהנמ תעפשהש הארנ ךא ,םייתפרצ םיטויפ םתיא ואיבה
.תפרצמ םידוהיה ישוריגל

.31 'מע ,ב קלח ליעל ונראית רבכש המ 535
.20 'מע ,"שייורט רדס" לש רבחמה ידי לע רכזנ אוה ירהש )ידרפס וא( יתפרצ אוה טויפה 536
 תאצמנה )"ןושורדי םוי םוי"( הלש תחתופה הפורטסה אלל תאז החילס העיגה יחרזמה זנכשא גהנמל 537
.22 'מע ,שייורט רדסו 28 'מע ,רופיכ םוי רוזחמ ןייע ,םייתפרצה דיה יבתכ לכב

.ךליאו 341 'מע ,שדוקה תריש ,רשיילפ ןייע ,תועונתהו תודתיה לקשמ רמולכ 538
.ךליאו 350 'מע ,שדוקה תריש ,רשיילפ לצא הבחרהב הילע ןייע 539
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 ןבא המלש לש הדיקעהש םג הארנ .תפרצ התיה ץ"ש י"במר לש ואצומ ץראש

 רה לא" תא רביחשכ ץ"ש י"במר ינפל הדמע רבכ )119ב( "רומה רהב זא" לוריבג

.ולש )109ג( "רומה

 ,תיזנכשאה תונטייפה לא תידרפסהו תיתפרצה העפשהה לש הלודגה הצירפה ךא

 האמב ,רתוי רחואמ הנש םישימחכ קר הללוחתה ,תחאכ תיחרזמהו תיברעמה

 קר אל ,ליעל טרופמכ ,תפרצב ודמלש הימהובמו זנכשאמ םימכחה ידימלת .ב"יה

 ולחה םג אלא ,יחרזמה זנכשא גהנמ ךות לא דרפסו תפרצ יטויפ םתיא ואיבה

 תונטייפה לש תונונגסהו תוינבתה ,לקשמה ןמ םיעפשומה םיטויפ םמצעב רבחל

 לאוי ודימלת ,גרובסנגרמ קחצי ןב םירפא לש םהיטויפ הזב םיטלוב .תידרפסה

 .לאומש ןב ךורבו יולה

 םיירוזא ןיעמ םינומזפ הפוריא חרזמו תפרצ ינטייפ םירצוי ג"יהו ב"יה תואמב

 זנכשא ינטייפ ןיב תוחפ הברה תרכינ תאז תונטייפ ךרדש דועב שממ דרפס ינטייפכ

 תא ונא םיאצומ )הפוריא חרזמ יגהנמ ראשבו( גרבנרינ רוזחמב .תיברעמה

 חרזמ תוליהק ינב וא םייתפרצ םה םהירבחמ םא עובקל השקו םיאבה םינומזפה

 ונעימשי" ;)125ב ,המלש ןב רזעילא( "רושעל הסכ )םוי( ןיב" :הפוריא

 ;)127ג ,לאומש ןב קחצי( "ודי לצ ונאיבחי" ;)126ג ,לאומש ןב המלש( "יתחלס

.)127ב ,תפרצ ןב ןטייפ הארנכ ,רודגיבא ןב קחצי( "ךמע םוצ הצרי"ו

.)אינמור וא ןוי( תויטנזיבה תוצראל םיבורקה םינטייפ לש תוחילס .7

 תצובק איה גרבנרינ רוזחמב תגצוימה תוחילס ינטייפ לש הנורחאה הצובקה

 רוזחמב ןהו "אינמור רוזחמ"ב ןה םיקתעומ םהיטויפש אינמור וא ןווי ינטייפ

 תא ורביח םא םיעדוי ונא ןיא ףאו הברה הלא םינטייפ לע םיעדוי ונא ןיא .גרבנרינ

 תוצראב םתדלומב ובשיש העשב )גרבנרינ רוזחמל ועיגה ,רומאכש( םהיטויפ

 .םהלש תוחילסה יטויפ תא ורצי םשו תיחרזמה הפוריא לא ודדנ םהש וא ןקלבה

 תויוולסה תוצראב תוליהקל ץנזיב תוצרא תודהי ןיב םירשקהש 540רכזוה רבכ

 ןמ ,תיסחי םירחואמ ןלהל ונודייש םיטויפה ךא דאמ םימודק םה )הימהוב רקיעב(

.12 'מע ,א קלח ליעל 540
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541.ךליאו ב"יה האמה

 גרבנרינ רוזחמב 542.ךוראה יתבש ןב יכדרמ אוה תאז םינטייפ תצובקב בושחה

 ,כ"וי תירחשל( "ירוצ ילא יטלפמ" תמסרופמה הדיקעה :ויתוחילסמ תוקתעומ

 תולימ לש תינבתב תוחילס עברא דועו )96ג ,כ"וי לש החנמל( "יפכ תאשמ" ;)45ג

 ידי לע )115ב( "ארונו רידא ודוה" החילסה הבתכנ תינבת התואב 543.תולופכ עבק

 היהא" החילסה .אינמור רוזחמב רקיעב תוקתעומ ויתוחילסש קחצי ןב םהרבא

 חקל" שרדמ לעב( רזעילא יברב היבוט 'ר ידי לע הבתכנ )103ב( "התצפ היהא רשא

 רוזחממ תוימינונאה תוחילסה תא ףיסוהל ונא םילוכי הלא לע .הירוטסקמ )"בוט

 אלה" ;)102ב( "יניע יתאשנ ךילא" ;)86ב( "ילאוג ךמש)ל( הרמזאו הרישא" גרבנרינ

.אינמור רוזחמב ןה ףא תוקתעומש )133ב( "יכ לע

 ךב יהלא" :גרבנרינ רוזחממ קר םויה דע תועודיה תוחילס יתשב ונינויד תא םותחנ

 יתבש רב השמ 'רל "הדיק יכרב לע הערכא"ו )102ב( קחצי רב יתבש 'רל "יתחטב

 הארנכו )הילטיאו( ץנזיב תודהי ברקב רקיעב הליחתב יוצמ "יתבש" םשה .)106ב(

 אוה הלאה םינטייפה ינש לש םאצומש ,אפיא ,רשפא .הפוריא חרזמל םשמ עיגה

.אינמור וא ןווי תוליהקב

 ףאו הפוריא חרזמב אוה םרוקמש םיטויפ ועיגה אינמור רוזחמל :ךופה ןוויכב םיכלהמ םג ויה עודיכו 541
.)תיחרזמה הפוריא ךרד ץנזיבל תפרצמ ועיגה םהמ תצקו( תפרצמ

.LG p. 337 ץנוצ לצא ךכ לע ןייע ;"ןוסה" םיתיעל םתוח אוה 542
.117 'מע ליעל ןייע 543
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)'ג קלח( גרבנרינ רוזחמב תוחילסה חתפמ

טויפה םש

םחרל בא

ץראמ ונדבא

הוחתשאו האובא

ךמע ינויבא

ךלמ וניבא

ונחנא לבא

ישפנ הלבא

השארה ןבא

הסמעמ ןבא

להקב הרשבא

קימעהכ יגגא

יתואטחמ גאדא

יל חוריו הרבדא

םינונחת הרבדא

ךדקפב ןודא

קדקודי םא ןיד ןודא

  

ןוזדיוד 'סמ

53 א

86 א

129 א

204 א

212 א

287 א

304 א

313 א

315 א

397 א

401 א

455 א

470 א

473 א

496 א

499 א

דועיי

 תירחש ,החילס
כ"וי

ב"הב ,תירב רוכז

ה"רע ,תירב רוכז

הליענ ,תירב רוכז

 ימי ,החילס
הבושת

 ימי ,החילס
הבושת

 החנמ ,החילס
כ"וי

 ףסומ ,החילס
כ"וי

 םוצ ,החילס
הילדג

 ז"י ,החילס
זומתב

הליענ ,ןומזפ

 תינעת ,החילס
רתסא

 תינעת ,החילס
רתסא

 ז"י ,החילס
זומתב

תבטב 'י ,החילס

 תירחש ,ונאטח
כ"וי

 תירחש ,החילס
כ"וי

 תירחש ,החילס
כ"וי

רבחמה

ילבבה המלש

ה"מגר

ימינונא

 רב ןמינב
?חרז

וקאתמ השמ

חרז רב ןמינב

 הידעס בר
ןואג

 רב םהרבא
םחנמ

ימינונא

חרז רב ןמינב

 ןבא( ףסוי
)רותיבא

בקעי

חרז רב ןמינב

 סומינולק
)?אקולמ(

 ןהכה קחצי
רבחה

ידבז

'סמ חתפימ

42ג

16א

79ב

109ג

94ב

107ב

93ג

70ג

85ב

5ב

111ג

45א

45א

6ב

27א

46ג

43ג

42ג

 'מע
רמאמב

103

99

101

105, 117

106, 114

103, 117

103

102, 111

100

104

100

100

100

100

103, 
110, 112

102, 
103, 113

103



גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
124

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
125

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
126

  
טויפה םש

םימחרה ךל ןודא

חקתכ דעומ ןודא

הכזי ךיא םדא

 םוקב םדא

זוע תבהא

 היהא רשא היהא
דעל

 היהא רשא היהא
התצפ

יעמ הליחוא

ישפנ ךיל היוא

העתמה יליוא

ךיתיוק ךיתיוא

 יתובא תונמוא
קוצמב יתספת

 יתובא תונמוא
הלפתב יתספת

ףיסוי ץמוא

ונערז ןוא

דחא ןפוא

םירשיל רוא

הקדצ חרוא

ןוזדיוד 'סמ

551 א

549 א

1138 א

1158 א

1258 א

1421 א

1423 א

1708 א

1791 א

1807 א

1816 א

1863 א

1864 א

1877 א

1920 א

1929 א

1971 א

2016 א

דועיי

 ימי ,החילס
הבושת

הליענ ,החילס

ה"רע ,החילס

 ףסומ ,החילס
כ"וי

 תינעת ,החילס
רתסא

 ימי ,הדיקע
הבושת

 תירחש ,החילס
כ"וי

 ימי ,החילס
הבושת

 ימי ,הניחת
הבושת

 החנמ ,החילס
כ"וי

 םוצ ,החילס
הילדג

לולא ימי ,החילס

 ימי ,החילס
הבושת

 ימי ,החילס
הבושת

לולא ימי ,החילס

 ימי ,החילס
הבושת

 ימי ,החילס
הבושת

 ימי ,הדיקע
הבושת

 ףסומ ,החילס
כ"וי

רבחמה

ימינונא

 ןבא( ףסוי
)רותיבא

ימינונא

 רב םחנמ
ריכמ

חרז רב ןמינב

 רב קחצי
השמ

 רב היבוט
רזעילא

 רב ןועמש
קחצי

ןהכ הדוהי

 רב ןועמש
קחצי

 רב הילא
היעמש

 רב םירפא
קחצי

 רב םירפא
קחצי

 רב ריאמ
קחצי

יולה הדוהי

י"שר

 רב המלש
ןובא

ילבבה המלש

'סמ חתפימ

98ב

107ג

71ב

78ג

44א

118ב

41ג

103ב

133ב

90ג

86ב

60ב

89ב

116ב

65ב

115ב

104ב

118ב

77ג

 'מע
רמאמב

105

103, 120

101, 
102, 
103, 117

100, 116

106

103, 116

106, 123

107

103, 116

102

105

105

106

105

106, 121

106

106, 121

103



גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
125

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
126

גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
127

טויפה םש

שורדא ךתוא

רומ רהב זא

ןחת ןוזא

תומקנ רוזא

קוצמ הרכזא

הטה ךנזא

םיהלא לא קעזא

חרזממ חרזא

 רעוה יחרזא

רהנה רבעמ יחרזא

יי לא הלחא

ךיתואלפנ לכ היא

אובל לכוא ךיא

שאר אשא ךיא

ךינפל חתפנ ךיא

הצפא הככיא

ןיאו רמוא ןיא

רשב תדימכ ןיא

חצמ ונל ןיא

 

ןוזדיוד 'סמ

2082 א

2101 א

2192 א

2198 א

2287 א

2354 א

2360 א

2369 א

2374 א

2375 א

2515 א

2615 א

2745א

2767 א

2838 א

2928 א

2985 א

3022 א

 א
3052=3054

דועיי

 ימי ,החילס
הבושת

כ"וי ליל ,ונאטח

 ימי ,הדיקע
הבושת

ב"הב ,החילס

לולא ימי ,החילס

גח ורסא ,ןומזפ

תבטב 'י ,החילס

  החנמ ,החילס
כ"וי

לולא ימי ,החילס

 ימי ,הדיקע
הבושת

 ימי ,הדיקע
הבושת

 םוצ ,הדיקע
הילדג

 החנמ ,החילס
כ"וי

לולא ימי ,החילס

לולא ימי ,החילס

 ףסומ ,החילס
כ"וי

 ןושאר ,החיתפ
תוחילסל

 תירחש ,החילס
כ"וי

 ימי ,החילס
הבושת

לולא ימי ,החילס

הליענ ,החילס

רבחמה

 רב ןועמש
קחצי

 ןבא המלש
לוריבג

ימינונא

 רב םירפא
קחצי

 ןבא ףסוי
רותיבא

 רב( קחצי
)?השמ

המלש

 רב המלש
ןובא

ימינונא

ימינונא

 רב םחנמ
ריכמ

ה"מגר

 רב קחצי
הידעס

 רב ןועמש
קחצי

חרז רב ןמינב

 רב הילא
היעמש

 בוט ףסוי 'ר
םלע

ילבבה המלש

ימינונא

'סמ חתפימ

92ב

4ג

119ב

14א

61ב

128א

27א

94ג

57ב

117ב

118ב

87ב

90ג

63ב

66ב

70ג

52ב

38ג

106ב

59ב

105ג

 'מע
רמאמב

105

102

120

99, 114 

105

100

100, 120

103, 116

105, 116

106, 121

106, 117

102, 114

103, 116

105

105

103

98, 101, 
104

103

106, 121

105

103, 114
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טויפה םש

ארקי ימ ןיא

בישהל הפ ןיא

היילת ןיא

 תעד דמיל ןתיא
 םרטב /  )וילאמ(
ךועדי

 / תעד דמיל ןתיא
לכל םרט

לדל ךב ךא

הוקמ ךב ךא

ןיד חתמב ךא

םיהלאל ךא

לע הערכא

הפלד הולא לא

הרזע הנומא לא

רומה רה לא

ךמע םבבל לא

אנ אפר אנ לא

הרכזא הלא

יתחטב ךב יהלא

רשב יהלא

םירבעה יהלא

לא תוחורה יהלא

ןוזדיוד 'סמ

3060 א

3076 א

3091 א

3206 א

3207 א

3218 א

3220 א

3221 א

3235 א

3294 א

3393 א

3460 א

3603 א

3750 א

3875 א

4273 א

4399 א

4403 א

4415 א

4422 א

דועיי

 תירחש ,החילס
כ"וי

 ףסומ ,החיתפ
כ"וי

 ימי ,החילס
הבושת

 ימי ,הדיקע
הבושת

 ימי ,הדיקע
הבושת

 תירחש ,החילס
כ"וי

 ימי ,החילס
הבושת

ה"רע ,החילס

 ימי ,החילס
הבושת

 ימי ,החילס
הבושת

ה"רע ,החילס

ה"רע ,החילס

הליענ ,הדיקע

 החנמ ,החילס
כ"וי

 החנמ ,ונאטח
כ"וי

 ףסומ ,ונאטח
כ"וי

 ימי ,החילס
הבושת

 החנמ ,החילס
כ"וי

 ףסומ ,החילס
כ"וי

 ימי ,החילס
הבושת

רבחמה

ילבבה המלש

 רב םירפא
קחצי

 רב הילא
היעמש

ימינונא

ימינונא

ילבבה המלש

ילבבה המלש

ימינונא

י"שר

 רב השמ
?יתבש

קחצי רב לאוי

 רב םירפא
קחצי

 רב ריאמ
קחצי

ימינונא

ימינונא

הדוהי

 רב יתבש
קחצי

 רב רזעילא
קחצי

 רב םירפא
קחצי

ימינונא

'סמ חתפימ

39ג

69ג

90ב

122ב

121ב

43ג

88ב

71ב

101ב

106ב

69ב

68ב

109ג

92ג

98ג

81ג

102ב

94ג

72ג

108ב

 'מע
רמאמב

103

103

105

106, 110

106

103

105

101, 102

106

106, 123

101, 116

101

104, 122

103

103, 114

103, 110

106, 123

103

103

106, 117
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טויפה םש

 לארשי יהלא )יי(
קידצ

יתלהת יהלא

ימוד לא םיהלא

יהלא םיהלא

ךתלב ןיא םיהלא

לארשיב םיהלא

יליח יי םיהלא

הארי םיהלא

ךדבל םיהלא

תוירב לכ הולא

יישוע יהולא

ךופשא ךילא )יי(

 יתעויש יי ךילא
התרצב

 יתעויש יי ךילא
ןחתב

שפנו בל ךילא

יתאשנ ךילא

תואושנ ךילא

 

ונינפ ךילא

תויח תונמלא

ירּמא םא

ןוזדיוד 'סמ

703 א

4556 א

4626 א

4641 א

4620 א

4685 א

4610 א

4738 א

4745 א

4304 א

4522 א

744 א

5032 א

5033 א

5066 א

5080 א

5081 א

5086 א

5161 א

5215 א

דועיי

 ימי ,החילס
הבושת

 החנמ ,החילס
כ"וי

גח ורסא ,החילס

 ףסומ ,החילס
כ"וי

 ימי ,החילס
הבושת

לולא ימי ,החילס

לולא ימי ,החילס

 ימי ,החילס
הבושת

ה"רע החילס

 ימי ,החילס
הבושת

 ימי ,החילס
הבושת

 החנמ ,החילס
כ"וי

 ימי ,החילס
הבושת

 ימי ,החילס
הבושת

 ימי ,)החיתפ(
הבושת

 ימי ,החיתפ
הבושת

 ימי ,החילס
הבושת

ב"הב ,החילס

לולא ימי ,החילס

 תירחש ,החילס
כ"וי

 החנמ ,החילס
כ"וי

לולא ימי ,החילס

רבחמה

 רב הילא
היעמש

 רב קחצי
השמ

םלשמ רב דוד

יול

הידבז

ימינונא

 רב םירפא
קחצי

קחצי רב לאוי

יול

השמ

 רב קחצי
ריאמ

 רב השמ
היתתמ

 רב השמ
לאומש

הידבז

 רב הילא
היעמש

ימינונא

ימינונא

 רב הילא
היעמש

 רב ריאמ
קחצי

ילבבה המלש

'סמ חתפימ

94ב

91ג

126א

73ג

115ב

56ב

58ב

96ב

72ב

116ב

100ב

95ג

111ב

91ב

53ב

53ב

102ב

13א

60ב

39ג

93ג

58ב

 'מע
רמאמב

105

116

100, 103

114

106

105

105

105

101, 
116, 119
106, 
117, 119

106

117

106, 
117, 119

105

104

104

106, 123

99, 105,

110

103

103

105
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טויפה םש

עבור ספא םא

עשפ וניברה םא

ונע ונינוע םא

ובר ונינוע םא

ונלקע םא

רקי איצות םא

ימולש ינומא

ןמוא תנומא

םויה ךינומא

 ינב םינומא
םינימאמ

םיכלמ תנומא

ונחנא םנמא

ונימשא םנמא

ןכ םנמא

זאמ התנמיא

ונרזגנ ונרמא

אוה התא תמא

תוחילסה ןודא אנא

םימחרה ןודא אנא

רוצ ןודא אנא

יתלהת יהלא אנא

ןוזדיוד 'סמ

5226 א

5311 א

 5446 א

5459 א

5465 א

5521 א

5616 א

5638 א

5618 א

5627 א

5645 א

5743 א

5748 א

5763 א

5780 א

5948 א

5992 א

6099 א

6103 א

6108 א

6217 א

דועיי

 ימי ,הדיקע
הבושת

לולא ימי ,ןומזפ

כ"וי ףסומ ,ןומזפ

לולא ימי ,החילס

ה"רע ,החילס

 ימי ,החילס
הבושת

 ףסומ ,החילס
כ"וי

 ימי ,הדיקע
הבושת

ה"רע ,החיתפ

 החנמ ,הדיקע
כ"וי

 ימי ,החילס
הבושת

 ימי ,החילס
הבושת

כ"וי ליל ,החילס

כ"וי ליל ,החילס

 םוצ ,החילס
הילדג

 ימי ,החילס
הבושת

 ףסומ ,החילס
 כ"וי

ה"רע ,החילס

 ףסומ ,החילס
כ"וי

הליענ ,החילס

 ימי ,החילס
הבושת

 תירחש ,החילס
כ"וי

רבחמה

 רב םירפא
קחצי

ימינונא

ילבבה המלש

ילבבה המלש

ימינונא

יול

 רב לליה
בקעי

קחצי

ימינונא

חרז רב ןמינב

 רב קחצי
בקעי

ה"מגר

יסוי רב יסוי

 רב בוט םוי
קחצי

חרז רב ןמינב

ילבבה המלש

ימינונא

ימינונא

ימינונא

 רב הילא
?לאומש

?ריאמ

'סמ חתפימ

119ב

125ב

81ג

58ב

77ב

116ב

74ג

120ב

67ב

97ג

110ב

101ב

2ג

3ג

85ב

78ג

92ב

73ב

76ג

105ג

98ב

41ג

 'מע
רמאמב

106

106

103

105

101

106, 117

103, 115

106

101

103

106, 116

106

110

102, 121

102

105

103

101, 
118, 119
103

103, 
117, 118
105

103
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טויפה םש

לודגה לאה )יי( אנא

חולס לאוה אנא

לודגה םשה אנא

רוכז אנא

םעה אטח אנא

יהלא יי אנא

אלמ ךלמ אנא

הררוע אנא

הרזעל הסונא

המיר שונא

  

ונמשא ונחנא

רמוחה ונחנא

 ינא )אוה( ינא
רבדמה

אריא םוי ינא

ךידלסמ תקנא

ךידע יתקנא

הנמא ישנא

  

דסח ישנא

חיזמ ספא

םישיא וספא

םימ ונופפא

רצב ךל ארקא

ןוזדיוד 'סמ

6140 א

6277 א

6301 א

6310 א

6317 א

6134 א

6340 א

6353א

6398 א

6513 א

6530 א

6534 א

6652 א

6696 א

6844 א

6847 א

6850 א

6868 א

7148 א

7154 א

7162 א

7405 א

דועיי

 ףסומ ,החילס
כ"וי

הליענ ,החילס

 תירחש ,החילס
כ"וי

לולא ימי ,החילס

 תירחש ,החילס
כ"וי

לולא ימי ,החילס

 ףסומ ,החילס
כ"וי

ה"רע ,החילס

ה"רע ,החילס

ה"רע ,החילס

 ףסומ ,החילס
כ"וי

 ימי ,החילס
הבושת

 ימי ,החילס
הבושת

 ףסומ ,החילס
כ"וי

לולא ימי ,החילס

הליענ ,ןומזפ

לולא ימי ,החילס

ב"הב ,החילס

לולא ימי ,החילס

ב"הב ,החילס

הליענ ,החילס

 החנמ ,החילס
כ"וי

ב"הב ,החילס

 םוצ ,החילס
הילדג

רבחמה

חרז רב ןמינב

ימינונא

ימינונא

ימינונא

 רב הילא
היעמש

 רב השמ
םלשמ

רקי רב קחצי

המלש

ימינונא

 רב הילא
היעמש

לאומש

ימינונא

 רב םירפא
קחצי

ילבבה המלש

ונליס

חרז רב ןמינב

ימינונא

ןהכה הדוהי

 רב ןועמש
קחצי

ימינונא

יתמא

ימינונא

'סמ חתפימ

76ג

104ג

40ג

55ב

40ג

56ב

77ג

68ב

70ב

71ב

79ג

96ב

104ב

71ג

57ב

112ג

59ב

14א

65ב

15א

105ג

89ג

15א

85ב

 'מע
רמאמב

103

114

103, 114

105

103

105

103

101, 117

101, 114

101

102, 103

105

ְ106, 114

103

105

45, 104

105

105, 110

99

103

103, 114

99

102
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טויפה םש

תויכלמ העברא

תובא העברא

רעיב הירא

וחידה תוירא

םימי וכרא

ונתפש תשרא

יפנכ אשא

רמב החישא

הרמזאו הרישא

לשובמ לכשא

יחיש ךופשא

םר בא תשא

החטתשא

יתאטח רשא תא

תאו תירבה תא

ואצמהב יי תא

ןיבמ ינפ תא

ךל ונאתא

יכלמ אוה התא

םדקמ )אוה( התא

  

ןוזדיוד 'סמ

7469 א

7473 א

7598 א

6708 א

7641 א

7716 א

7757 א

7700 א

8006 א

8071 א

8157 א

8461 א

8488 א

8505 א

8517 א

8496 א

8583 א

8630 א

8779 א

8824 א

דועיי

לולא ימי ,החילס

 ימי ,החילס
הבושת

 ימי ,החילס
הבושת

לולא ימי ,החילס

לולא ימי ,החילס

 ימי ,החילס
הבושת

 ימי ,החילס
הבושת

 ימי ,החילס
הבושת

 םוצ ,החילס
הילדג

 ימי ,החילס
הבושת

 החנמ ,החילס
כ"וי

 ימי ,החילס
הבושת

 ימי ,החילס
הבושת

 ימי ,החילס
הבושת

 ףסומ ,הדיקע
כ"וי

 םוצ ,החילס
הילדג

לולא ימי ,החילס

 ז"י ,החילס
זומתב

 םוצ ,החילס
הילדג

לולא ימי ,החילס

רבחמה

ימינונא

ףסוי רב השמ

 רב הילא
היעמש

ימינונא

 רב ןועמש
קחצי

השמ

 רב ריאמ
קחצי

 רב םירפא
בקעי

ימינונא

 רב ךורב
לאומש

ה"מגר

ימינונא

ימינונא

 רב והילא
בקעי

 רב ריאמ
קחצי

 רב הילא
היעמש

 רב ריאמ
קחצי

ימינונא

רקי רב קחצי

ה"מגר

'סמ חתפימ

63ב

98ב

91ב

64ב

64ב

107ב

102ב

99ב

86ב

95ב

95ג

113ב

107ב

97ב

80ג

84ב

61ב

5ב

84ב

62ב

 'מע
רמאמב

105, 114

105, 121

105

105, 114

105

106

106

106, 115

102, 123

105, 115

103

106, 117

106

105, 116

103

102

105

100, 114

102

105
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גרבנרינ רוזחמב טויפהו הליפתה
132
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טויפה םש

לאה יכלמ התא

םוקת התא

ךינפל יתאב

רושעל הסכ םוי ןיב

 החונמ יאצומב

רפסמ יתמב

התורכ תירב

   

הלוצא יכרב

הדוהי תב תלותב

קזח לאוג

השחא אל הימוד

 ןייע ,וניהלא ךכרד
ונימשא םנמא

רידא ודוה

ךרד תירוה

יכ לע אלה

ונינוח יי ונינוח

לכה רקוח

םיכורא םייח

 יי ןייע ,ןוצר יהי
חתפת יתפש

ןוילע רתסב בשוי

לצ ונאיבחי

ןוזדיוד 'סמ

8822 א

8858 א

84 ב

535 ב

779 ב

833 ב

1717 ב

1746 ב

1965 ב

86 א

186 ד

267 ה

2159 א

669 ה

414 ח

126 ח

 247 ח

2289 י

2428 י

דועיי

 ימי ,החילס
הבושת

 ימי ,החילס
הבושת

 ימי ,החילס
הבושת

 ימי ,ןומזפ
הבושת

לולא ימי ,ןומזפ

 תינעת ,ןומזפ
רתסא

גח ורסא ,החילס

 ףסומ ,החילס
כ"וי

 ימי ,החילס
הבושת

לולא ימי ,החילס

 ורסא ,תירב רוכז
גח

 ימי ,הניחת
הבושת

 ימי ,החילס
הבושת

הילדג םוצ ,ןומזפ

 ימי ,הניחת
הבושת

לולא ימי ,ןומזפ

הליענ ,ןומזפ

ה"רע החילס

ןומזפ

הליענ ,ןומזפ

רבחמה

ימינונא

ימינונא

 רב יכדרמ
רזעילא

 ןב רזעילא
המלש

 ימינונא

םלשמ

 רב ןמינב
אייח

יולה הדוהי

חרז רב ןמינב

ה"מגר

הילדג רב דוד

 רב םהרבא
קחצי

חרז רב ןמינב

ימינונא

ילבבה המלש

קחצי

ימינונא

קחצי

 ןב קחצי
לאומש

'סמ חתפימ

108ב

89ב

105ב

125ב

122ב

46א

127א

74ג

114ב

65ב

129א

134ב

115ב

88ב

133ב

124ב

127ג

74ב

123ב

127ג

 'מע
רמאמב

106

105, 114

106

106

97, 106, 
114

100

103, 114

106, 121

105

100

107

106, 
119, 123

102

107, 123

106

107, 121

101, 
118, 119

106

107, 122
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טויפה םש

 תואבצה יהלא יי
בשוי

 תואבצה יהלא יי
 ארונ

גצ תואבצה יהלא יי

הוחתשא ץרא יי

יי יי

ןחבי קידצ יי

העמש יי

חתפת יתפש יי

יי תא םילשורי

ךמע םוצ הצרי

יתחלס ונעימשי

יי לא לארשי

עשונ לארשי

ךמע לארשי

  

תאשנ רשאכ

רמוחכ הנה יכ

הקדצה יי ךל

יתלהת ךתאמ

...םימחר יכאלמ
ףסוי תיראש

  ...םימחר יכאלמ
ארונ יתרשמ

ןוזדיוד 'סמ

682 א

686 א

688 א

763 א

 2275א

953 א

5444 א

1310 י

3854 י

3920 י

4116 י

4210 י

4234 י

4248 י

32 כ

203 כ

782 ל

131 מ

1478

 ץנוצ ןיא
 ןוזדיודו

דועיי

 ימי ,החיתפ
הבושת

 ימי ,החיתפ
הבושת

 תירחש ,החיתפ
כ"וי

ה"רע ,החילס

ב"הב ,ןומזפ

הליענ ,ןומזפ

ה"רע ,החילס

לולא ימי ,ןומזפ

ה"רע ,השקב

 ימי ,החילס
הבושת

כ"וי ברע ,ןומזפ

הליענ ,ןומזפ

 ימי ,החילס
הבושת

ב"הב ,ןומזפ

הליענ ,ןומזפ

ב"הב ,החילס

לולא ימי ,החילס

 החנמ ,החילס
כ"וי

כ"וי ליל ,ןומזפ

כ"וי החנמ ,ןומזפ

הליענ ,החילס

לולא ימי ,ןומזפ

ב"הב ןומזפ

 ימי ,ןומזפ
הבושת

רבחמה

ימינונא

י"שר

ימינונא

ימינונא

יתמא

קחצי רב לאוי

ימינונא

ג"סר

ימינונא

 רב קחצי
רודגיבא

 רב המלש
לאומש

ימינונא

היטפש

 רב קחצי
ריאמ

ימינונא

ימינונא

ילבבה המלש

 רב יכדרמ
יתבש

ןהכ לאומש

השמ

'סמ חתפימ

53ב

52ב

37ג

72ב

16א

109ג

77ב

123ב

80ב

111ב

ב127ב

126ג

109ב

15א

112ג

13א

61ב

89ג

4ג

97ג

107ג

124ב

13א

126ב

 'מע
רמאמב

104, 114

98, 104

103, 114

101, 118

99

104

101, 116

106

101

106, 118

102, 122

104, 
106, 122

106, 118

45, 99, 
104, 106

  99

105, 115

103, 117

102, 114

103

119

106

99
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טויפה םש

היהי דחא ךלמ

םיכלמ ךלמ

םדקמ יכלמ

ךשדק ןועממ

יהלא הנועמ

ילא יטלפמ

תולעמ קעצמ

לארשי הוקמ

יפכ תאשמ

תומשא אנ חלס

םידומ ונאש לע

הבושת התמדק

לארשי העור

אסכה תבש

בורב יתממוש

ץראה לכ טפוש

דרו תנשוש

יתמק רחש

תופשת םולש

תודימ הרשע שולש

  

ןוזדיוד 'סמ

1531 מ

1621 מ

489 ה

735 ל

1980 מ

2096 מ

2164 מ

2202 מ

2519 מ

4832 א

596 ע

 ץנוצ ןיא
ןוזדיודו

762 ר

313 ש

655 ש

712 ש

771 ש

849 ש

1292 ש

1386 ש

דועיי

ה"רע ,החילס

לאומש רב השמ

 ףסומ ,החילס
כ"וי

הליענ ,החילס

 תירחש ,החילס
כ"וי

 תירחש ,הדיקע
כ"וי

הליענ ,החילס

 ימי ,הניחת
הבושת

 החנמ ,החילס
כ"וי

כ"וי ליל ,החילס

גח ורסא ,החילס

 ימי ,ןומזפ
הבושת

לולא ימי ,ןומזפ

 ימי ,הניחת
הבושת

לולא ימי ,החילס

ה"רע ןומזפ

כ"וי תירחש

 ימי ,החיתפ
הבושת

לולא ימי ,ןומזפ

ה"רע ,החילס

 תירחש ,החילס
כ"וי

רבחמה

 ימי ,הניחת
הבושת

 רב יכדרמ
יתבש

 רב יכדרמ
יתבש

 רב יכדרמ
יתבש

 רב יכדרמ
יתבש

 ןבא השמ
ארזע

 רב השמ
לאומש

 רב יכדרמ
יתבש

ימינונא

 רב ארזע
םוחנת

ימינונא

ימינונא

 רב ןועמש
קחצי

 ןבא המלש
לוריבג

ימינונא

ימינונא

לאומש

 ןבא המלש
לוריבג

ימינונא

 רב המלש
 םחנמ

'סמ חתפימ

75ב

132ב

79ג

108ג

43ג

45ג

108ג

133ב

96ג

3ג

128א

125ב

123ב

130ב

66ב

79ב

45ג

53ב

123ג

76ב

45ג

 'מע
רמאמב

101, 118

107

102, 
103, 119

103, 119

103

103, 
119, 123

104, 121

107

103, 123

114

100

106

106

107

102, 105

100, 101 

103, 120

104, 117

106, 120

101, 118

103
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טויפה םש

הלעת םימש

 ..ןוילע עמש
 ותעוושו

החמו ... ןוילע עמש

רסאנ העש

םימש ירעש

עמש את

הז םוי תבאת

ךינפל אובת

ךדי תרגת

תדעו לארשי תלחות

דסח לארשי תלחות

םירוצ תמות

הדומחה הרות

השודקה הרות

המימתה הרות

הרות ילחת

זגור תורחת

תדובע רומת

ירצ תלעת

רוביצ תינעת

   

ןוזדיוד 'סמ

1600 ש

 ץנוצ ןיא
ןוזדיודו

1718 ש

2008 ש

2076 ש

4 ת

8 ת

33 ת

89 ת

149 ת

150 ת

345 ת

416 ת

182 ת

180 ת

219 ת

229 ת

319 ת

431 ת

442 ת

דועיי

 ימי ,החילס
הבושת

תבטב 'י ,ןומזפ

לולא ימי ,ןומזפ

זומתב ז"י , ןומזפ

 ימי ,הניחת
הבושת

 ימי ,הניחת
הבושת

 םוי ףסומ ,החילס
רופיכ

לולא ימי ,החילס

 ימי ,החילס
הבושת

 ימי ,החילס
הבושת

 ימי ,החילס
הבושת

לולא ימי ,הדיקע

 ימי ,הניחת
הבושת

 ימי ,הניחת
הבושת

 ימי ,הניחת
הבושת

 ימי ,הניחת
הבושת

 םוצ ,החילס
הילדג

 החנמ ,החילס
כ"וי

הליענ ,החילס

ב"הב ,החילס

רבחמה

ימינונא

המלש

 רב המלש
לוריבג

 רב המלש
לוריבג

 רב ןועמש
קחצי

 רב םירפא
בקעי

ימינונא

ילבבה המלש

ימינונא

ילבבה המלש

 רב לליה
בקעי

 חרז רב ןמינב

 רב ריאמ
קחצי

י"שר

 רב ןועמש
קחצי

 רב םירפא
בקעי

 רב הילא
היעמש

 רב ריאמ
קחצי

ילבבה המלש

 רב ריאמ
קחצי

'סמ חתפימ

112ב

28א

125ב

6ב

130ב

134ב

71ג

55ב

97ב

92ב

93ב

121ב

131ב

130ב

131ב

132ב

87ב

90ג

106ג

16א

 'מע
רמאמב

106, 118

100

106, 121

120

107

107, 115

103

105

105, 114

105

105

106

107

107

107

107, 115

102

103

103

99
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טויפה םש

חקת הלפת

יוניעב ןפת

ונמחרת בושת

ןוזדיוד 'סמ

473 ת

479 ת

549 ת

דועיי

ה"רע ,הניחת

ה"רע ,החילס

 ימי ,החילס
הבושת

רבחמה

 רב ריאמ
קחצי

הידבז

ילבבה המלש

'סמ חתפימ

82ב

69ב

95ב

 'מע
רמאמב

98, 101, 
121

101

105
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תיפארגוילביב המישר

 העברא( ךליאו ה"פרת קרוי וינ ,טויפהו הרישה רצוא ,ןוזדיוד 'י = טויפהו הרישה רצוא
)םיכרכ

ב"כרת רימוטי'ז ,בו א םיקלח ,עורז רוא רפס = ב"ח עוררז רוא
ט"משת םילשורי ,םינושארה זנכשא ימכח ,ןמסורג 'א = זנכשא ימכח ,ןמסורג
ו"נשת םילשורי ,היטויפו לארשי ץרא ,'מ ,יאלוז
.ס"שת א"ת ,קיתעה ןמזה יהלשב תואיצמו טויפ ,'י םלהי
 ט"נשת םילשורי ,ףולוקוס 'מו םולהי 'י תרודהמ ,אברעמ ינב תריש = ףולוקוס-םולהי
ג"נשת םילשורי ,לקנרפ 'או טדימשדלוג 'ד תרודהמ ,תוחילס יטויפ טקל
ד"צרת ןילרב ,הילטיאב תירבעה הרישה רחבמ ,םייח ןמריש = הילטיא תריש רחבמ
ד"לשת םילשורי ,ראלק 'ב תרודהמ ,ץעמיחא תליגמ = ץעמיחא תליגמ
ט"משת םילשורי ,רציפש י"ש תרודהמ ,םיגהנמ ל"ירהמ רפס = םיגהנמ ל"ירהמ
ד"סשת םילשורי ,ןושאר ךרכ ,טדימשדלוג 'א תרודהמ ,ירטיו רוזחמ = ירטיו רוזחמ
 ,הנשה שאר א ךרכ ,טדימשדלוג 'ד תרודהמ ,םיארונה םימיל רוזחמ = הנשה שאר רוזחמ

ל"שת םילשורי
 ,רופכ םוי ב ךרכ ,טדימשדלוג 'ד תרודהמ ,םיארונה םימיל רוזחמ = רופיכ םוי רוזחמ

ל"שת םילשורי
 םילשורי ,טדימשדלוג 'ד תרודהמ ,הרות תחמשו תרצע ינימש רוזחמ = תוכוס רוזחמ

א"משת
ג"נשת םילשורי ,לקנרפ 'י תרודהמ ,חספ רוזחמ = חספ רוזחמ
ח"ער אטשוק סופד יפ לע = אינמור רוזחמ
ס"שת םילשורי ,לקנרפ 'י תרודהמ ,תועובש רוזחמ = תועובש רוזחמ
ח"פרת ,אנליוו ,תולפתה רצוא רודס
ב"סשת רומיטלב ,רפוס יתבש ר"המ רודס
 םילשורי ,טדימשדלוג 'ד תרודהמ ,ןילופ גהנמכ באב העשתל תוניקה רדס = תוניקה רדס

ח"כשת
 I Davidson, 'The Seder Hibbur ןייע ,ונירוט י"כ תקתעה יפ לע = תוכרב רוביח רדס

Berakot' JQR 21 (1931) pp. 241
 םייהלדר )זנכשא גהנמ( רעב ןמגילז ר"ד הנוכמה קחצי תרודהמ ,לארשי תדובע רדס

ח"כרת
ח"כרת םייהלדר )ןילופ גהנמ( רעב ןמגילז ר"ד הנוכמה קחצי תרודהמ ,לארשי תדובע רדס
ב"לשת םילשורי ,טדימשדלוג 'ד תרודהמ ,ןואג םרמע בר רדס = ןואג םרמע בר רדס
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 'ד תרודהמ ,דרופסקוא די בתכ יפ לע ם"במרה לש הליפתה רדס = ם"במרה רודיס
ט"לשת םילשורי ,טויפו הליפת ירקחמ ,טדימשדלוג 'ד  ךותב ,טדימשדלוג

1860 בובל ,ובלכ רפס = ובלכ רפס
 םילשורי ,ךברוא א"א תרודהמ ,םשבה תגורע רפס ,לאירזע ןב םהרבא = םשבה תגורע

ג"כשת-ט"צרת
ח"משת ,הדיסח 'ש תרודהמ ,טקלה ילובש רפס = טקלה ילובש
 מ"א תרודהמ ,גרובסנגרמ קחצי יברב םירפא 'ר יטויפ = גרובסנגרמ םירפא 'ר יטויפ

.יעיבר ךרכ םילשוריב תירבעה הרישה רקחל ןוכמה תועידי ,ןמרבה
 םילשורי ,מ"צ ץיבוניבר תרודהמ ,םידעומלו הרותל ייני יבר יטויפ רוזחמ = ייני יטויפ
ז"משת
ד"סשת םילשורי , 'ש רוצילא תרודהמ ,ןהכה סחניפ יבר יטויפ = סחניפ 'ר יטויפ
 הרישה רקחל ןוכמה תועידי ,ןמרבה מ"א תרודהמ ,אצנגממ לאומש רב ךורב וניבר יטויפ

ישש ךרכ ,םילשוריב תירבעה
 ;ןילרב ,ןמרבה מ"א תרודהמ ,קחצי ר"ב ןועמש יבר יטויפ = קחצי רב ןועמש יטויפ

ח"צרת ;םילשורי
 ,רלשרה רתלא הדוהיו השמ תרודהמ ,חקורל הליפתה רודיס ישוריפ = חקורה שוריפ

ב"נשת םילשורי
ד"משת םילשורי ,תורצויה ,רשיילפ 'ע = תורצויה ,רשיילפ
 ךרכ ךותב ,אזיימרוו רוזחמב טויפו הליפת ,רשיילפ 'ע = אשיימרוו רוזחמ רשיילפ

 רתאב םג יוצמ( 1985 זודאו ,רוזחמה לש 'א ךרכל תילמיסקפ הרודהמל תואובמה
 יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב לש טנרטניאה

1975 םילשורי ,םייניבה ימיב תירבעה שדוקה תריש ,רשיילפ 'ע = שדקה תריש ,רשיילפ
ג"לשת םילשורי ,רשיילפ 'ע תרודהמ ,ילבבה המלש יטויפ = ילבבה המלש ,רשיילפ
ט"פקת טרופנרהיד ,'יפגא תצקבו אנזופ גהנמ לש סרטנוק
ט"לשת םילשורי ,רציפש י"ש תרודהמ ,אנריט קיזייא וניברל םיגהנמה רפס = אנריט א"ר
ה"מרת אנליוו ,ל"ז רשא וניבר ברהל תובושתו תולאש = ש"ארה תובושת

H. Gross, Gallia judaica, Paris 1897 = הקיאדוי הילג
 .Germania Judaica Bd. 2: von 1238 bis zur Mitte des 14 = הקיאדוי הינמרג

Jahrhunderts von Zvi Avneri, Tübingen 1968
 E. Fleischer, Prayer and Liturgical Poetry in the = םדרטסמא רוזחמ ,רשיילפ

Great Amsterdam Mahzor, in The Amsterdam Mahzor History, Liturgy, 
Illumination, Leiden etc. 1989

L. Zunz, Die Ritus des synagogalen Gottesdienstes, Berlin 1919 = סוטיר ץנוצ
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 Zunz, Literaturgeschichte der synagogalen Poesie, Berlin = )תודלות( LG ץנוצ
1865

 רוזחמ רתאב םג( B. Ziemlich, Das Machsor Nürnberg, Berlin 1886 = ךילמיצ
)]תירבעל םוגרתו רוקמ[ יאיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב לש גרבנרינ


