
ב"עשת תועובש
ל"וחב םינהכ תכרב יגהנמ לע

דמ ק"ס חכק ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש .1
.ויפכ תא אשונ יונפ אוהש יפ-לע-ףא ןהכ

םש א"מר .2
 תויהל ול שי ךרבמהו ,החמש אלב יורש השא אלב יורשהד ,ויפכ אשונ וניאד חס )סק( םירמוא שיו :הגה
 הצורה םוקמ לכמו ,יושנ וניאש פ"עא )בסק( ,ויפכ אשונש וגהנו )אסק( ;)דמוע ארוקה קרפ יכדרמ( החמשב
 םהל םירמוא וא םינהכ ןירוקש העשב טס )גסק( תסנכה תיבב אהי אלש קר ,ודיב ןיחומ ןיא ויפכ אשיל אלש
 )וסק( זאש םושמ ,ט"יב אלא ע )הסק( םיפכ םיאשונ ןיאש >זל< ולא תונידמ לכב )דסק( וגהנ .םהידי לוטיל
 םידורטש ,הנשה תותבשב 'יפא >חל< ,םימי ראשב ןכ ןיאש המ ;ךרבי אוה בל בוטו ,ט"וי תחמשב ]חע[ םייורש
 םיאצויש ,ףסומ תלפתב אלא םיפכ ןיאשונ ןיא ,ט"יב 'יפאו ;םתכאלמ לוטיב לעו )זסק( םתייחמ לע םירוהרהב
 :צ"שה רמוא אע ,םיפכ וב ןיאשונ ןיאש ףסומו תירחש לכו .)ומצע ירבד( ט"וי תחמשב וחמשיו נ"כהבמ זא
 תומוקמ שיו ,ט"יב ומכ םיפכ וב םיאשונ ,םירופכה םויו ;ו"כק 'יס ףוס ליעלדכ ,'וכו וניתובא יהלאו וניהלא
 .תירחשב 'יפא תומוקמ שיו ,הליענב םיפכ וב םיאשונש

םש ףסוי תיב .3
 םהיפכ םיאשונ םינהכה ןיא המל )אכ 'יס תושדחה ל"ירהמ ת"וש( ןלומ י"רהמ לאשנש )ועק 'יס( רוגאה בתכ
 תוינומיימ תוהגהב בותכש ומכ םדוק לובטל םינהכה גהנמש ינפמ בישהו השע תוצמ אוהש רחאמ םוי לכב
 וניא ןהכהשכו הכאלמ לוטיב םעטמ םגו בוט םויב אקוד גהנמה הלע ןכלו ףרוחב לובטל םהל השק םוי לכבו
 םדוק לובטל םיגהונש ינפמ בתכש המ יכ קיפסמ וניאו ומוקמ גהנמ םייקל ומצע קחד ל"כע רבוע וניא ארקנ
 םאו דומלתב הרכזוה אל םיפכ תאישנל הליבט ירהש אינת אלדב אינת ילתו איה אלוק ידיל יתאד ארמוח יאה
 ארקנ כ"א אלא רבוע וניאש יפ לע ףאו םוי לכב השע שלש ךכ ליבשב ולטבי המל לובטלו רימחהל וגהנ םה
 וחיני ןכ ידי לעו ולבטישמ םיבייוחמ םניאש ןויכ ולבטי אלו םוי לכב השע שלש ומייקיש םהל בטומ םוקמ לכמ
 םניאו םוי לכב םהיפכ םיאשונש םירצמ תוכלמ לכו לארשי ץרא ינב לש םחכ רשייו םוי לכב השע שלש םייקלמ
םיפכ תאישנל םילבוט

םש ףסוי יכרב .4
 בוט ,םתרצ לע םיללפתמ רובצהו ו"ח הרצב רובצה םא .'וכו םיפכ םיאשונ ןיאש ולא תונידמ לכב וגהנ .ההגה
 םיפכ תואישנ ידי לע יכ ,םתרצ לע וללפתי כ"חאו ,םהיפכ םיאשונ םינהכה ויהי רחשה תלפתבש רשיו
 אשנ תשרפ ינבואר טוקלימ חיכוהו ,ח"פ ףד הדות יחבשב ך"מרה .םניח תנתמ םהל ןתויו ,םימחרה םיררועתמ
.ג"ע חקור השעמ רפסבש 'יח שירבו 'א תוא ל"שמע םיפכ תואישנ ןונגסבו .ב"שע ,ח"פ ףד הרוא ירעש רפסמו

דס ףיעס ,םש ןחלושה ךורע .5
 עורג גהנמד ובתכו הלוכ הנשה לכ םינהכ תכרבד השע תוצמ לטבל וניגהנמל ןוכנ םעט םוש ןיא יאדו הנהו
 ילודג ינשש ינלבוקמו הלוכ הנשה לכב םיפכ אשיל ונל חינהל אלש אצי לוק תב ולאכו השענ המ לבא אוה
 הזל לבגומה םוי וליבגהשכו םוי לכב םיפכ תאישנ גיהנהל הצר ומוקמב דחא לכ ונינפלש תורודב רודה
 פ"ע ט"מ ףיעסב ש"מ פ"ע ל"י ןידה דצמו ןכ הרזגנ םימשה ןמ יכ םיאורש ורמאו םהל הלע אלו ןינעה לבלבתנ
 גהנמ היהש הז םנמא וכרבת הכ רמאנ הזלו םיאולימל ינימשב וינבו ןרהאד אימוד החמש ןניעבד רהוזה
 וכיראהש ומכ חירו םעט הז גהנמב ןיא יכ ונימיב לטבתנ רבכ םהיפכ םיאשונ ויה אל תבשב לחש ט"ויד םדקמ
 וילע אבת לובטל רימחמהו ]י"ב[ םיפכ תאישנב רתומ ירק לעבו ]ע"קס א"גמו ז"לקס ז"ט[ הזב ע"שה ישרפמ
 :םוי לכב םהיפכ םינהכה םיאשונ איזא לכבו םירצמבו י"אב םנמא הכרב

ו הכלה ז קרפ הטוס תכסמ )אנליו( ימלשורי דומלת .6
 הידוהה לע .דובענ האריב ךדבל ךתואש הדובעה לע .הרותב רחובה .הרותה לע תוכרב הנומש הילע ךרבמו
 יבר רמאו .שדקמב רחובה שדקמה לע .םימחרב לארשי ומע תונוע לחומ ןועה תליחמ לע .תודוהל ךל בוטה
 השקבו הניחת הליפת ראש לעו .םינהכב רחובה םינהכה לעו .לארשיב רחובה לארשי לעו .ןויצב ןכושה ידיא
הליפת עמוש י"י התא ךורב ךינפל עשווהל ןיכירצ לארשי ךמעש

וואלרעפ םולש 'רו םיגהנמו תוכלה םולש תרמשמ .7
 לע םולש ירבד 'סב הנהו ,תורכש םושמ ]הרות תחמשב םהיפכ םיאשונ ןיאש[ םעטה םירמוא םלועה
 ןיכרבתמ לארשי לכו טבשו טבש לכל השמ תכרב ןיכרבמו הכרבה תאזו ןירוקד םושמ םעטה יתבתכ הרותה
 ןמ הוצמ אלה יכ ,הזב וקפקפש בל ירקח ילודגמ יתעמש ךא …םינהכ תכרבל ךרוצ ןיא כ"ע השמ תכרבב
.ת"שב םג כ"ב ךרבל הרותה



 ןמ הוצמ אלה יכ ,הזב וקפקפש בל ירקח ילודגמ יתעמש ךא …םינהכ תכרבל ךרוצ ןיא כ"ע השמ תכרבב
.ת"שב םג כ"ב ךרבל הרותה

א הנשמ ד קרפ תינעת תכסמ הנשמ .8
 תליענבו ,החנמבו ,ףסומב ,תירחשב ,םויב םימעפ עברא ןהיפכ תא ןיאשונ םינהוכ הנשב םיקרפ השולשב
.םירופיכה םויבו תודמעמבו תוינעתב ,םירעש

]157-201בס ץיברת[ היתומגמו הנכות ,הרדס ,היפואב םינויע -- הרשע-הנומש תליפת ,רשיילפ 'ע .9
 תדימע לש הפוגב ,)טעמכ( תוסחייתה לכ לש הרדעה תא םג טילבהל ונא םיכירצש המודמכ הזה רשקהב
 הדימעהש יגולוטכסאה רשקהול הב םידמוע ונאש הפוקתל הימתמ רדעה - הנוהכה דמעמל ,לוחה תומי
 ססבל ושקיב אל םהש ונממ רורבו ,הרקמב הדימעה ידסיימל אב הז רבדש רשפא יא  .הקלחב וב הנותנ
 השק אלש ,הז וק  .'ה תדובעל ודסייש השדחה תרגסמב םינהוכל רתי-תויוכז קינעהל וא דחוימ םוקמ
 הנוהכה לש הדיקפת עקר לע דחוימב טלוב אוה  .היתורודל לארשי לש םתליפתב עובק ,ורשפ לע דומעל
 םירבחמ לש םמלוע תסיפתב המוקמ לע התע םיעדוי ונאש המ רואלו ,לארשיב תיתרוסמה 'ה תדובעב
.ןארמוק תככ תינדרמ תכ לש תיגולוטכסאהו תירוטסיהה המלוע תפקשהבו ,והיתתמ ןב ףסויכו ןוליפכ

 דיחיה אוה הז םוקמ :תודימעה תא תמתוחה םינהוכה תכרבב םלוגמ וניתוליפתב הזה רשקהב טלוב גירח
 לש ורומיש םצעש ליעל ונייצ רבכ  .דבוכמו בושח םוקמ ןפוא לכב אוהו ,םינהוכל רמשנש וניתוליפתב
 תויסנכה-יתבב םינהוכ תכרב סקט לש עובקה ומויקב םתסה ןמ רושק תרחואמה הליפתב הזה םוקמה
 סקטה תא בלשל תעדה לע םילעמ הנבי ימכח ויה אל - ןכ אלמליאש חינה ךירצ  .תיבה ינפב 'הנידמ'בש
 ותיווהכ שממ סקטה תא םייקל ובשח תמאב םאה הנמתנש אוה ןיד ,והובלישש וישכע לבא  .הדימעב
 ףיקע רואית ךות ,הזה סקטל זומיר ,הנורחאה הכרבב ,הדימעב אהיש אלא ונוויכ אל אמש וא ,המודקה
 תולעל םיגהונ םינהוכ ןיאש תודימעב וא ,ןהוכ םש ןיאש םוקמב וניתוליפתב השעמל גוהנש המ ןיעמ ,ולש
…ןכודל ןהב

 ושקיב אלא ,שממ ןכודל םינהוכה תא תולעהל הליפתה ידסיימ ונווכתה אל הליחתכל ,תמאבש רמול בורקו
 יקוספ תא הליכהש הליפת תקספב ,רואיתה ךרדב הדימעה לש הנורחאה הכרבב הזה גהנמל ןויצ תתל
  .דיחיה ללפתמה יפמ ןהו ןהוכ וניאש רוביצ חילש יפמ ןה הרמואל היה ןתינשו ,םנושלכ םינהוכה תכרב
 ,הדימעה תודלותב רתוי תרחואמ תוחתפתה ירפ איהש רשפא ,שממ םינהוכה לש םייפכ תאישנ ,הז יפל
 ןוצר אוה הליפתה תרגסמב ךרבתהל םיברה לש םנוצר ;)םמצע םינהוכה לשו( להקה ץחל לש אצוי לעופ
 ןמ המתחש םינהוכ תכרבב תורכזהה .ונלש תרחואמה הליפתה ירדסב תובר םימעפ םלוגמ אוהו ,יעבט
 לא ופוג סקטה תרידחל העייס תיבה ינפבש תויסנכה-יתבב השרדהו דומילה תויודעוותה תא םתסה
.הליפתה

 ירמגל הנוש הנושארל התיה םולשה תכרב לש עבקה ןושלש חינהל ךירצ - תאזה הרעשהה הנוכנ םא
 ליבשב ,שדח חוסינ הל הבייח םינהוכה תכרב לש התרידח  .םויכ ונל תועודיה תאזה הכרבה תונושלמ
 ןניא תמאב היתוליבקמו ,םולש םיש' תקספש חינהל בורק  .דוחל םידיחיה ליבשבו ,דוחל רוביצ חילש
 לא םינהוכה תכרבמ ריבעהל ודעונש ,םיינשמ םיחסונ ןה אלא ,המודקה הדימעה לש הנושל רקיעמ
 יגהנמב ,תאזה הכרבב אקווד ונילא ועיגה םעט המ ריבסהל ןתינ הז יפ-לע  .הדימעה תוכרבבש הנורחאה
 םילוע וניתוליפתב םיגלפומו םיבורמ חסונ-ייוניש  .הזמ הז ךכ-לכ םינושו םיבר םיחסונ ,םינושה הליפתה
 וא הז םעטמ םמוקממ ורקענש םיינושאר עבק יחסונ ףילחהל םיארקנה ,םירחואמ הליפת יעטקב דחוימב
.רחא

ו ןמיס םייח חרוא םירפא תיב ת"וש .10
 אל םושמ הז גהנמ תצקמו הז גהנמ תצקמ תחא ריעב וגהני אלו םש ה"גהב בתכש ג"צת 'יס ח"א ע"שב ןייעו
 ד"נב ש"כמ כ"או ש"ע בורכ גוהנל טועימה םיכירצ ךכ םיגהונ להקה בור םאד םש א"גמב ןייעו ודדוגתת
 ששחה דבלמ ודדוגתת אל םושמ רבוע גהנמה תרומת השועהו רדג ץורפל ןיאש םלועה בורב טשפתנ גהנמהש
 םשב רוגאה בתכש םעטה ד"נעל יכ םגו ומצע כ"נה ןינעב שיש הבעותו הללק םרגו םירוסיא השלש לש
 רתוי י"ימגה ול 'יה י"בהל ךא יתאצמ אל ונינפלש י"ימגהב( כ"נל לובטל גהנמש בתכ י"ימגהד םושמ ל"ירהמ
 אינת אלדב אינת ילתד י"בה ש"מו רשיו ןוכנ םעט כ"ג אוה ד"נעל )פ"כ ראובמכ ונינפלש םיסופדב אוהש הממ
 םוי לכב השע 'ג ךכ ליבשב ולטבי המל לובטלו רימחהל וגהנ םה םאו דומלתב הרכזוה אל כ"נל הליבט ירהש
 םיביוחמ םניאש ןויכ ולבטי אלו םוי לכב השע 'ג ומייקיש םהל בטומ מ"מ ארקנ כ"אא רבוע וניאש פ"עאו
 ובתכ ב"כ ףד תוכרבב 'סותה ירהש אינת ימנ הליבטד אינת אלדב אינת ילת הז ןיא ד"נעלו ל"כע 'וכ ולבטיש
 ף"ירה בתכ ןכו הליבט ךירצ הלפתל לבא הרותל אקוד ונייה האמוט ןילבקמ ת"ד ןיאד ב"בירכ ל"יקד אהד מ"יד
 ןיירק ילעב לכש ךדיב לארשי לכד אגהנמ טוקנ בתכ ןואג יאה ברו םיבק 'טב הציחר יעב פ"כעד יכה ד"מ אכיאד
 הב םייסו רוטה ואיבהו םתסב ולא םירבד איבה ש"ארהו וצחריש דע ןיללפתמ ןיא םימ םהל ןיאש פ"עא
 לארשי לכב הטשפ אלש יפל בתכ ם"במרהו ו"פ לוטב םושמו הרות לוטב םושמ םעטהו יכה גוהנ אל אנדיאהד
 םמצעב לוסלס םינהכה וגהנש ןויכ כ"נ ןינעל לבא הלפת ןינעל אקוד הזו הב דומעל רוביצב חכ היה אלו



 לארשי לכב הטשפ אלש יפל בתכ ם"במרהו ו"פ לוטב םושמו הרות לוטב םושמ םעטהו יכה גוהנ אל אנדיאהד
 םמצעב לוסלס םינהכה וגהנש ןויכ כ"נ ןינעל לבא הלפת ןינעל אקוד הזו הב דומעל רוביצב חכ היה אלו
 אמוי ילעמב ליבט אמח בר תוכרבב םתה רמאקד אהא הדוגאב ש"מכ אכיא אבר אמעטו אקוד םדוק לובטל
 מ"ה א"יו ןיבק 'טב אלא האס ם"מב 'יתווכ אתכלה תיל מ"י ל"זו 'יתווכ אתכלה תילו ח"י םיבר יקופאל אחספד
 ברו םיברל איצוהל לובטל ןזחלו םינהכל ןוכנ םוקמ לכמו הליפתל ה"הד י"רפו הליבט יעב הלפתל לבא ת"דל
 גוהנד ז"הזבו ל"זו םיצרש הנומש קרפ הדוגאב בתכ וזמ הלודגו ל"כע ירק לעב תליבטב דאמ רימחה ןואג יאה
 גוהנד ןויכ כ"הויב לבוט ומויב וא כ"הי לילב הארש ןהכ לבא כ"היב ןילבוט ןיא ןיירק ילעב ב"בירכ אמלע
 י"ימגהב ןייע ךלכולמה םוקמ אלא ץחור וניא ןהכ ףאו יכה וגהנד ןניזח אל אנדיאהד ףאו ל"כע כ"נל הליבט
 איצוהלכ ל"וה רוביצל ךרבמד םושמ יפט הב ירמחמד ט"ה כ"נד וירבדמ ראובמ מ"מ ד"ירת ןמיס י"בה ואיבה
 רימחהל ןוכנ היתווכ אתכלה תיל ןנירמאד ףאו אתליבטל הולטבד רתב ףא אתלימ אהל ליבט ח"רו םיברה תא
 םהיתובאש ןויכו ד"ירת 'יסו א"מר 'יס רוטבו ח"פ 'יס ז"טב ןייע הב ןירימחמ שפנ ילעב הלפתל ףאו וירבדכ
 ולזא אלד וגהנ ןשיב ינב יבג םיחספב ןנירמאדכ והל רשפא אלד ףא םערז לע םג לטומ וז ארמוח םהילע ולביק
 ולביק רבכ י"ר ל"א ןל רשפא אל ןנא ןל רשפא ןנובא ירמא י"רד 'ימקל והיינב ותא אתבש ילעמב ןדיצל רוצמ
 גייס תמחמ ןכ וגהנש רחאמ בתכש ד"מק שרוש ק"ירהמב ןייעו ךמא תרות שוטת לאו ביתכו םכיתובא
 לכב םהיפכ ןיאשונש י"א ינב לש םחוכ רשייש י"בה בתכש המ כ"או ו"צת 'יס ט"וי 'לה ח"רפבו ש"ע הקחרהו
 ולא תונידמ ינב כ"אשמ כ"נל הליבטד וז ארמוחב ליחתא אל ארקיעמד רמאק ריפש כ"נל ןילבוט ןיאו םוי
 תומיב טרפבו םוי לכב לובטל הזב גוהנל םהל א"א וישכעו תונשל םהל א"או כ"נל לובטל וז ארמוחב וגהנש
 ש"מו לגרב םמצע רהטל לובטל ןיגהונ לארשי לכ זאש ט"ויב םהיפכ אשיל םוקמ לכב גהנמה וושה ךכל ףרוחה
 ינהכ ינהד ןויכ א"ז ש"מ יפל ולבטיש םיביוחמ ןיאש ןויכ ולבטי אלו םוי לכב השע 'ג ומייקיש םהל בטומ י"בה
 רמאדכו ירמגל הוצמה לטבמש אכיה אקוד הזד הארנ םגו אכיא אבויח לובטל והיילע ולביק יכה ארקיעמ ןדיד
 ירמגל הוצמה הלטבש ג"הכב אקוד עמשמ הילע אהת המ תיציצ 'וכ אטייקב אנידס אניטק אניטק ברל םתה
 ןתיל ידכ שי הזבו הב ןל תיל ןמז הזיאב התוא םייקמ םא לבא תיציצ תוצממ רוטפל ידכ יקדצט דיבעכ הארנו
 השעה והיינימ הלטב אלו המ ןמז וז הוצמב קיזחהל ידכ םהיפכ אשיל םיבוט םימיב םהל וחינהש המ םעט
 י"שריפו ינהכב ישפנ יקוזחאל 'וכ אתנתמ אנפיטח הוה שירמ ייבא רמא ג"לק ףד ןילוחב ןחכשא ג"הכו ירמגל
 םידרוט ויה וידימלתל עבקש םיתע י"שריפ הינדיע היל יסנא ינשמו הידי סורפלו ךירפו ןהכ ינאש חכתשי אלש
 ותנוהכל השע רכזד ןמק אה ל"כע כ"הבל םיפסאנ רובצהש תעב וידימלתל קסוע היהש ויפכ אשילמ ותוא
 ראשב כ"אשמ לגרב ןירהטמ ה"אלבש ט"ויב םהיפכ אשיל התע וגהנ ןכלו אתנתמ ירופכד אמוי ילעמב לקשמל
 תורקענ לילג ישנ ויהש ימלשוריב אתיאדכו הנוע תוצממ םישרופ ויהי אלש הזל םתוא וקיקזה אל הנשה תומי
 וניאש ימל המודו םתוא ןיארוק ןיאו ללכ לוחב םהיפכ אשיל אלש וגהנ ו"פ לוטיב ינפמ ןכלו 'וכ הניצה ינפמ
 שיש פ"עא רבוע וניא ארקנ וניא םאש ןויכ נ"הו אטח רשא ןוע הזב ןיאו הכוסב לכוא וניאש גחב תפ לכוא
 םהל השקש הזב מ"מ 'וכ םהיתוריפ וסינכה םינושאר אמלעב ןנירמאדכ הוצמ םייקל ומצע איבהל םדאל
 םינהכ תצק ואצמי םא ףאש אטישפו ל"ירהמ ירבד בושיב ןוכנ ד"נעלנכ הב םבייחל ןיא הניצה ינפמ הב דומעל
 ויחא ראש שייבל אלש םהל ןיעמוש ןיאש םהיפכ אשילו םוי לכב לובטל וא םמצעב תושירפ גוהנל וצריש
 הליבטב יולת רבדהש ועדי ע"כ ואלד ודדוגתת אל םושמ הזב שי םגו םיברל םסרופמה רבד אוהש ןויכ םינהכה
 תאירק ןינעל ןנירמאדכו םה השורג ינבד ורמאיו הזב דומעל ולכוי אלש םינהכה לע זעל ואיצויש ששח שי םגו
 הזמ לודג יאנג ךל ןיא הצוח תאצלו ולא םימעט תמחמ םמצע רוטפל םילוכי םניא םינהכ ירק יאד דועו הרותה
:ללכ םינהכה ויחא ראשמ לידבהלו ומצע קוחדל ןיא ןכלו


