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 ה״ב
 

 .הרקיה יתחפשמל םולש
 .םכרובע הז תא יתבתכ

 .דחאו דחא לכל בוט לכו הבר הבהאב
 .אבס/אבא

 
 החכותה ןיינעב

 
 הרותב החכות תמגוד
 
 .הז ןיינעב תישארב רפסמ םיעטק ןלהל .ויחאל ףסוי תחכות איה הרותב החכות לש הפי המגוד
 
 :הדוהי ירבד
ַּנַה תַחַּ֣ת Iְּ֙דְבַע אָ֤נ־בֶֽׁשֵי הָּ֗תְַעו   ׃ויָֽחֶא־םִע לַעַ֥י רַעַּ֖נְַהו יִֹ֑נדאַֽל דֶבֶ֖ע רַע֔
 ׃יִֽבָא־תֶא אָ֖צְִמי רֶׁ֥שֲא עָ֔רָב הֶ֣אְרֶא ןֶּ֚פ יִּ֑תִא ּוּנֶ֣ניֵא רַעַּ֖נְַהו יִ֔בָא־לֶא הֶ֣לֱעֶֽא U֙יֵא־יִּכ
 

 :המקנ אללו ,םירחא ינפל ויחא שייבל אל ידכ תויטרפב ףסוי תחכות
ָֹכי־אְֽ[ו ֹכְל קֵּ֗פַאְתִהְל ףֵ֜סֹוי ל֨  ׃ויָֽחֶא־לֶא ףֵ֖סֹוי עַַּ֥דוְתִהְּב ֹוּ֔תִא ׁ֙שיִא דַמָ֤ע־אְ[ו יָ֑לָעֵמ ׁשיִ֖א־לָכ ּואיִ֥צֹוה אָ֕רְִקַּיו ויָ֔לָע ֙םיִבִָּצּנַה ל֤
... 
ַֹּיו  ׃וֽיָנָּפִמ ּו֖לֲהְִבנ יִּ֥כ ֹוֹ֔תא תֹו֣נֲעַל ֙ויָחֶא ּו֤לְָכי־אְֽ[ו יָ֑ח יִ֖בָא דֹו֥עַה ףֵ֔סֹוי יִ֣נֲא ֙ויָחֶא־לֶא ףֵ֤סֹוי רֶמא֨
... 
ִנָׁש ׁשֵ֣מָח ֙דֹוְעו ץֶרָ֑אָה בֶרֶ֣קְּב בָ֖עָרָה ִםיַָ֥תנְׁש הֶ֛ז־יִּכ   ׃ריִּֽצְָקו ׁשיִ֖רָח־ןיֵא רֶׁ֥שֲא םי֔
 ׃הָֹֽלדְּג הָ֖טיֵלְפִל םֶ֔כָל תֹו֣יֲחַהְלּו ץֶרָ֑אָּב תיִ֖רֵאְׁש םֶ֛כָל םּוׂ֥שָל םֶ֔כֵינְפִל ֙םיִה[ֱא ִינֵ֤חָלְִׁשַּיו
... 
 :םהיבא בקעי תומ ירחא ףסוי יחא ירבד
ֹמאֵל ףֵ֖סֹוי־לֶא ּוּ֕וְַצַיו ֹמאֵל ֹו֖תֹומ יֵ֥נְפִל הָּ֔וִצ Iיִ֣בָא ר֑ ֹּכ רֽ ָּנָ֣א ףֵ֗סֹויְל ּו֣רְמֹאת־הֽ ָנ אָׂ֣ש א֡  ֙הָּתְַעו Iּו֔לָמְג הָ֣עָר־יִּכ ֙םָתאָּטְַחו Iיֶ֤חַא עַׁשֶּ֣פ א֠

ָנ אָׂ֣ש   ׃ויָֽלֵא םָ֥רְּבַדְּב ףֵ֖סֹוי ְּךְבֵַּ֥יו Iיִ֑בָא יֵ֣ה[ֱא יֵ֖דְבַע עַׁשֶ֥פְל א֔
ַֹּיו ויָ֑נָפְל ּו֖לְִּפַּיֽו ויָ֔חֶא־םַּג ּ֙וכְֵלַּיו  ׃םיִֽדָבֲעַל Iְ֖ל ּֽוּנֶּ֥נִה ּו֔רְמא֣
... 

 :ףסוי לש הנעמה
 ׃םָּֽבִל־לַע רֵּ֖בְַדַיו םָ֔תֹוא םֵַ֣חְנַיו םֶ֑כְּפַט־תְֶֽאו םֶ֖כְתֶא לֵּ֥כְלַכֲא יִֹ֛כנָא ּואָ֔ריִּת־לַא ֙הָּתְַעו
 
 .ףסוימ הרומג הליחמו ףסוי יחא לש הרומג הטרח התייה ,וז החכות ךלהמב
 .םהיתוחפשמ תאו ויחא תא לכלכמ ףסוי ,המקנ םוקמב
 

 הרותב החכותל תורושקה תווצמ
 
 .הז רחא הז םיבותכ םיקוספ ינשב הזו ,ףסוי לש תוגהנתהה תא תומכסמ םצעבש תווצמ תטרפמ הרותה ,ארקיו רפסב
 ׃אְטֵֽח ויָ֖לָע אָּׂ֥שִת־אְ[ו Iֶ֔תיִמֲע־תֶא ַ֙חיִ֙כֹוּת ַחֵ֤כֹוה Iֶ֑בָבְלִּב Iיִ֖חָא־תֶא אָ֥נְׂשִת־אֽ[
ֹּקִת־אֽ[  ׃ֽהָֹוְהי יִ֖נֲא Iֹו֑מָּכ Iֲ֖עֵרְל ָּ֥תְבַהְָֽאו Iֶּ֔מַע יֵ֣נְּב־תֶא ֹ֙רּטִת־אְֽ[ו ם֤
 תויהל הכירצ הרטמה .רוטנל וא םוקנל וא לזלזל ןוצרו ,האנש לש תושגר חיכומה בלב ויהי אל ,החכותה תעבש רמוא הז
 .תושגר קורפל אלו תלוזה תא ןקתל
 
 .רוטנל וא םוקנל ןוצר חיכומה בלב היהי אלש וב לולכ לבא ןמצע ינפב תווצמ ראתמ ינשה קוספה יתעד תוינעל :הרעה
 
 ייחמ החכות תואמגוד
 
 הילגנאב שדח הצרמ יתייהשכ יתלביקש החכות
 ענמיהל ךירצ אל :ןונגסב ןיפיקעב רביד אוה .סומינבו תויטרפב יתוא חיכוהו ריכב הצרמ אבו יתדובעב יתלשרתה
 אוה זא .המשאה לע יתידוהו ותנווכ תא יתנבה .רדסב אל ינאש ןירשימב רמא אל אוה .׳וכו הככ םישוע אל ,הדובעהמ
 .יתוא שייבל ילב יתוא ןקית ךכ .יתוא עיתפה הזו ,יתידוהש יתוא חביש
 

 .החכותה ךשמב תלוזה ישעמ תא חבשל ,רשפא םא
 יתבשחו יתנתמה לבא .תונולתה לע דימ ול תונעל התייה ילש הנושארה הבשחמה .תונולת הברה םע בתכמ יתלביק םעפ
 הנע אוה .חבש קר תעכ לבא רמול החכות ירבד יל שיש יתבתכ ףוסב .ולש םיגשיהה לע םיחבש יתבתכ רתוי רחואמו
 .החכות ירבד תא עומשל ןכומ אוהש רמאו םיחבשה לע דאמ יל הדוהו
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 רבח יפלכ יבלב האנש התייה רשאכ החכות
 דע הנש יצח וא םישדוח רפסמ חקלו ,רתוי עורג בצמ םרג הז .יבלב האנש התייה רשאכ רבח יתחכוהו יתיעט םעפ
 תאז בתוכ ינא .ךבלב םיער תושגר שישכ םירחא חיכוהל אלו ילש תועטהמ חקל דומלל יאדכ .ירבח םע יתמלשהש
 .הלעמל המוד רבד יתבתכ רבכ יכ ,השגדהל
 

 .ל״אודב תובתכתהו םינופלט ךרד קר ונרשקתש יִהֶׁשיִמ לש החכות
 םיענ היה אל רשא רבד ,םירחאל הבתכמ לש םיקתוע החלשו התנע איה .יִהֶׁשיִמְל יטרפ החכות בתכמ יתחלש םעפ
 .ירובע
 .החילצה אל החכותה
 .החכות ירבד תביתכ ינפל ,התשעש ּוהֶּׁשַמ לע חבש ירבד בותכל ךירצ יתייה ילוא
 
 .םיקחשמ ןגב ןכוסמ לגלג
 לולע אוה הזה קירה םוקמב ספתית דלי לש לגרו הדימב .רסח ץע שרק םע וילע םיצר םידליש לגלג םיאור הנומתב
 ירעצל .הנומתב םיאורש העדומ יתילת ןכלו הנואת עונמל יתיצר .הנעמ יתלביק אלו הצעומל יתחוויד .השק הכמ לבקל
 לגלגה רסוה ,םישדוח רפסמ ירחא .הצעומהו בשומה יבשותל הנומתה תא החלש יתבו עובשכ ירחא הרסוה העדומה
 .םיקחשמ ןגמ
 

 
 
 .ןכוסמ למשח חול
 םיטוחהו הסכמ אלל ונלש ןיינבה לש הסינכב למשח חול םיאור תינמיה הנומתב .תלדו הסכמ תויהל רומא למשח חולב
 תרושקתה דרשמל יתבתכ .הבושת יתלביק אלו הז ןיינע לע תיארחא יתבשחש תרושקת תרבחל יתבתכ .םיפושח
 יאנכט אב ףוסב .תיעצמא הנומתב םיאורש העדומ יתילת ןכלו הנואת עונמל יתיצר .םישדוח רפסמ לש תובתכתה התייהו
 יתחכוה םאה ימצע תא יתלאש זא .הז תא התשע הרבחהש הדוה אל לבא ,תילאמש הנומת ,םוקמל הסכמה תא ריזחהו

 .הז לע תיארחא תרחא הרבח ילוא ?ןוכנה םרוגה תא
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 .תינוכמ לש תימדקה הָׁשְמִׁשַה ינפל הפשא ילס - לבז תקירז
 אלש שיו ,הרעהה לע םידומו םילבקמש שי .היארה הדש לש קלח ריתסמ הז יכ ןכוסמ הזש םישנאל ריעמ ינא םימעפל
 .הרעהה תא םילבקמ
 
 ןשעמ רעונ
 לדתשהל יתפסוה םג .תושעל םיבהואש רחא אוהשמ םע ןושיעה ףילחהל ,רעונ ינב טרפב ,םירחאל יתרעה םימעפל
 .אל קלחו הרעהה תא ולביק קלח .רהמ אצי תוארב םוהיזהו םיריעצ םתא יכ ,קיספהל
 
 .ןשעמ רמז
 התא הנע אוה .תושעל בהואש רחא אוהשמ םע ןושיעה ףילחהל ול יתרעה ךכ רחאו ברעה ולוק לע רמז יתחביש םעפ
 עדוי ינניא .ותוא הדדיע יתצעו יתוא וחמש דאמ וירבד .הרזעל יתללפתהו ןשעל קיספהל יתחלצה אל יכ יתליפתל הנעמה
 .ךכ רחא הרק המ
 

 .תויאופר תוירגיס
 תיאופר ָהנַאּוחיִרַמ ןשעמ אוהש הנע אוה .תושעל בהואש רחא אוהשמ םע ןושיעה ףילחהל ,ןשעמ והשימל יתרעה םעפ
 יכ יתצע לע תודוהל יליא אב אוהו הנש יצחכ וא םישדוח רפסמ רבע .יתרבידש החילס ול יתרמא .אפור יפ לע הארנכ
 .ןשעל קיספה
 

 .תועיסנב דיינ ןופלט
 םורגל םילולע העיסנה תודונתו ןטק בתכ לש ףוריצה יכ תועיסנב דיינ ןופלטמ אורקל יאדכ אלש םירחאל יתרעה םימעפל
 יתשמתשה רתוי ריעצ יתייה רשאכ יכ ילש תויועטהמ דומלל יתרמאו ,וז החכותב ימצע תא לולכל יתיסנ .םייניעב תויעב
 .אל קלחו הרעהה תא ולביק קלח .םייניעב תויעב יל םרג הזו ,בשחמב ידמ רתוי
 
 .סובוטוא לש תימדקה הָׁשְמִׁשַה לע םיטושיק
 הדש לש לודג קלח ריתסמ הזש סובוטואה לש תימדקה הָׁשְמִׁשַה לע םיטושיק הברה םשש סובוטוא גהנל יתרעה םעפ
 לש תימדקה הָׁשְמִׁשַה לע םיטושיק תוחפ הברה ויהו בוש ותוא וניאר ךכ רחא .הרעהה תא לביק אלו סעכ אוה .היארה
 .ןמז ירחא ירבד תא לביק ילוא וא הדובעב ול וריעה ילוא יונישה תא םרג המ עדוי ינניא .סובוטואה
 
 תֹוצֵע
 
 ,ןמז ירחא וא דימ תלבקתמ החכותה םימעפלש ל״נהמ םיאור
 .חיכוהל יאדכ ,ןכ יפ לע ףא .תומיענ יא רצוויהל הלוכיו תלבקתמ אל החכותה םימעפלו
 .םשייל ךיאו המ םכתעד לוקישל .ליעל םיבותכה םירבדהמ יתמכיסש תֹוצֵע ןלהל
 
 .ךתוא חיכומש ימל הדוה ,וא ,תועטה לע הדוה םינוכנ וירבדו ךתוא חיכומ והשימ םא •
 .החכותה ינפל - חיכומ התאש ימ לש בוט השעמ ַחֵּבַׁש ,רשפא םא •
 .ֹותּונֵּכ לע ותוא ַחֵּבַׁש ,רשפאה תדימב ,ךל הדומש וא תועטה לע הדומ אוהו ,והשימ חיכומ התא םא •
 .תרחא תונמדזהב החכותה תא ךשמה ,רשפאה תדימב .חיכוהלמ לדח ,סעכל תמרוג החכותה םא •
 .תושגר קורפל אלו תלוזה תא ןקתל תויהל הכירצ הרטמה .ךבלב םיער תושגר שישכ םירחא חיכוהל אל •
  .ותוא שייבל ילב ןוקית ךירצש המ לע רבד ,םדא חיכות םא •
 .המוד תועט יתישעש דיגהל ,רשפא םא •
 .ןוקיתה השעייש דע םוקמב הרהזא הלת רשפאה תדימב ,ןכוסמ והשמ ללגב חיכומ התא םא •
 

 תופסות
 
 בותככ תישארב רפסב החכות לש רתוי המודק המגוד שי )1
 ׃Uֶלֶֽמיִבֲא יֵ֥דְבַע ּו֖לְזָּג רֶׁ֥שֲא ִםיַּ֔מַה רֵ֣אְּב ֙תֹוֹדא־לַע Uֶלֶ֑מיִבֲא־תֶא םָ֖הָרְבַא ַחִ֥כֹוְהו

 .ץרא ול היה אלש ךלמכ םהרבא לע לכתסהל רשפאו ,םהב םחלנ וליפאו םיכלמ םע קסעתה םהרבאו ךלמ היה ךלמיבא
 .השקבב תועצהו תונויער .תלוזל החכות ןתמ ןיינעב הזמ דומלל רשפא המ עדוי ינניאו םיכלמ ןיב החכות תאז ,רמולכ
 
 לש החכותל תונעל ילב ולש החכותה תא דיגי דצ לכש שקבל יאדכ ,תידדה החכות ןיינעב לבא הז תא יתיסנ אל ןיידע )2
 .תוידדה תומשאה עונמל ידכ הז .תלוזה
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