ןושדה דעוnnuian
ביתכה-יללכ תעצה
)!ביתכה יללכ תעיבקל הדעווה לש התדובעמ(

,רתויו םינש םירשע ינפלמ ,דבכמ השמיש ירבעה ביתכה ןוקית תלאש
.ןושלה דעווב םיפיקמ םינוידל אשונ

ומסרפתנ  54 85,ימע ),א"פרת( 'ה תרבחמ ",תירבעה ןושלה דעו תונתכו,,ב
םיחוכיווה תיצמתו ,ביתכה תייעב לע דעווב הצרהש ,ל"ז ןילי יפורפ לש ותאצרה
אלמה לע םיחוכיווה רוציק ספדנ ' 24— 30ימע ),ח"פדת( 'ו תרבחמבו ,ויתועצה לע
.םירומה רוביצ חוכ יאב תופתתשהב וכרענש ,ביתכב רסחהו
ירבע ביתכו ,תובייחמ תוטלחה תלבקו הערכה ידיל ואיבה אל ולא םינויד לבא

.דבלב הפיאש לש רדגב הזה םויה דע ראשנ דיחאו ןקותמ

דעווה טילחה תוברתלו ךוניחל תודסומ ,םינוש םיגיינועמ תשקב יפ לע
וז הלועפב ךישמהל ,ט"צרת ולסכב העבראב ותבישיב ,ןושלה דעו לש יזכרמה

תועצה דעווה תאילמ ינפל שיגתו ביתכה תלאשב קוסעתש תדחוימ הדעו ןנוכו
.הנורתפל תוטרופמ

הנש התוא לש רדאב העבראב הדעווה הסנכתנ תושורדה תונכהה רחאל

םג .ןיינעה לע רנזולק יפורפ לש ותאצרה תא עומשל ידכ הנושארה התבישיל
ורזח ןבומכ ؛ותרטמו ויפא ,ןוקיתה לש ונוויכל עגונב קימעמו רע חוכיו חתפתנ םעפה

.תומדוקה םינשבש םינוידב ןיוטיב ואצמ רבכש תופקשהו תועד המכ ועמשוהו

רנזולק יפורפ תאצרה םוסרפ י"ע םיברל ועיגה הדעוובש םינוידה ידה
ויתואצרה י"עו ' 251—261ימע ,יי ךרכ ",וננושל"ב רנישטרוט יפודפ לש ותבושתו
.וידרה ןותעב ןתעשב הספדנ ןתיצמתש ,וידרב רנישטרוט יפודפ לש

תחנהל ביתכה יניינעל הדעווה העיגה םיבורמה םיחוכיווה ןמ האצותכ
.אהל םיאבומה ביתכה יללכ תעצהב הלעפ םהיפ לעש תודוסיה
.ינויעה ןתמהו אשמה ךלהמ יפ לע םחסנל רשפאש יפכ תודוסיה הלא ירהו

,םיירוטסיה ؛ןוגכ ,םינפ יבורמו םינוש םימרוג םיפתתשמ ביתכה בוציעב .א
•)ונתורפסמ קלחלש התשודק לשמל( םייתרבח ,םייגוגדיפ ,םייגולומיטא-מייקודקד
.םירחא םיישעמ םימרוגו
דעווהש ,ביתכהו ,ביתכב םילעופה םימרוגה לכב בשחתהל ןושלה דעו לע .ב

םיכרצל םאתומ םגו הקודקדו ןושלה תורוקמ לע ססובמ תויהל ךירצ ,וילע טילחי

— •לודג רקיע הזו — ול ויהיש וירצ תאז דבלמ .ונימיבש םיישעמהו טייגוגדיפה
.רוביצה לע לבקתהל םייוכיס
,רנישטרוט .דינ 'טורפ ,ליז יוארב 'ח ', ٦٦טענב ציד , ٦٦ןייטשפא ניי 'טורפ :הירבח 1

.טיימךב : ٦٦ ٦הלעתה ריכמ ؛רנזולק יפורטו ליז ןילי ד 'טורפ
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ביתכהיללכתעצה

םינכפהמ םינוקית עובקל ןושלה דעוול ול דוסא ,ה7עווה תרבוס "ךכיפל .ג
תויתוא וא ؛؛תומיוסמ תועונתל האירקה תומיאב ן"יעו ף'ילא תסנכה לשמל 'םינוציק

גוהנה ביתבה תא רידסהל קד ודיקפת .תועונתה ןויצל םישדה םינמיסו
.תיתוברתה ונתייחתבו וננושל תוחתפתהב תיללכה המגמה יפל ונווכלו םעב השעמל
דוקינבש ביתכה :הז די לע הז םיביתכ ינש םימייק תודוד הזש איה הדבוע .ד

ןמ דחא לכל יכ 'הלטבל תפאוש הניאו וז תואיצמב הדומ הדעווה .דוקינב אלשו
םיביתכ ינש לש ישוקה ןיא תיגוגדיפ הניחבמ םג .ולשמ שומיש ימוחת םיביתכה
וא תילגנאב לשמל דחאה ביתכה ןמ הברהב אוה ןטק םינפ לכ לעו "ךכ לכ לודג
.תיתפרצב

ןועט אוה ןיאו 'רתוי וא תוחפ 'םויכ םילבוקמ םיללכ דוקינלש דועב .ה

יתש תוצצורתמ דקונמ יתלבה ביתכב ידה — םינוש םיטרפב ןוקית אלא
ךותב וזב וז תוכורכ םימעפל תואבה "אלמהו דסחה 'וזל וז תודגונמ תוטיש
f
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הנשמ הלעמל '،דקונמ יתלבה ביתכה יללכ" לש העצהה תנבהב הקסע הדעווה

הרומג תועד תודחא הב התיהש פ'،עא ).ש"ת זומתב ד''כ דעו ט''צדת רדא 'ד ןמל(

ع  ١י ه ש ה תוגושלה םוהתב וגג יחדינ הדק .דזה רבדכ ء

השלה דעו תולועהמ יי1

יטרפב תועדה וקלחנ ,ביתכה תודוסיל סחיב

רב טילחהל אלש םכסוה ,איה הדבכנ הלאש ביתכה

תתש דע הערכהה תא תוחדלו טועימה תעד תא
.העצהה

םישיא לש ,דעווה ירבח ראש לש םנויעל הגש התוא באב החלשנ העצהה
.ץראבש תוברתו ךוניח תודסומו

'סנרטה יללב"ל העצה תנכהב הקסעו התדובעב הדעווה הכישמה םייתניב

,דקונמ יתלבה ביתכב ןוציק ןורתפ תארקל ללכ הרתח אלש ךותמ יכ ".היצפידק

עמתשמ וניאש ,רורב ביתכל גואדל החרכוה ,העונתו העונת לכ ןומיסל רמולכ

؛המודכו תומוקמ ,םדאיינב תומש ןוגכ ,םייזעול תומש לש ,םינפ המכל
איהש לקשמה תנבה ,הלמה לש התעידי — םיליקמה םימרוגה ןיא םהיבגל ירה

ארוקל רשפאל בייח ירבעה ביתכהש הרבס הדעווה .ללכ םימייק — וב הרוזג
.םיוסמ קוידב ירבעה בתכבש תויזעולה םילמה תא אטביש
הדעווה הנד )הב ןסינב ב'יי דעו א"שת ולסכב ו"כ ןמל(םישדח השימחכ ךשמב

םיללכה .היצפירקסגדטה לע רנזולק יפורפ לש ותרבחמ הינפלשכ הזה קרפב
תודוסי ".דקונמ יתלבה ביתכה יללכ" לשמ תצקמב םינוש תודוסי לע םייונב םיעצומה

םירחאו דעווה ירבח ראש ןויעל איה ףא החלשנש העצהה שארב וטרופ ולא
.א"שת רייאב

,הפקיה לכל ביתכה תלאשב תונורחאה םינשב ןושלה דעו קסע הז ןפואב
,דעוובש םינוש םירבח ורעריע םייתניבש םושמ עיגה אל ןיידע הערכה ללכל לבא

".דקונמ יתלבה ביתכה יללכ" תעצה לע ,ביבאילת ישנאמ רקיעב

תניחבל ®תדחוימ הדעו ביבאילתב הננוכתנ יזכרמה דעווה תמכסהב
,דתיה אל ,א"שת לש טבשיולסכ םישדחה ךשמב הלעפש ,וז הדעווב .תאזה העצהה

ועבתש ויה ,תכל-יקיחרמ םינוקית ושרדש ויה :ביתכה תודוסיל עגונב תועד תודחא

,דסחה ביתכה לא וטנש ויהו ,ביתכב םינוקית לע טלחויש ינפל קודקדב םייוניש

ןוקיתיתעצה חסנל תורשפא ,דתיה אל,הערכה הגשוה אל וז תקולחמבש ינפמו
וררבתיש דע התדובע תא העש יפל קיספהל הדעווה הטילחה ןכ לע ؛תפתושמ
.ביתכה ןוקיתל תודוסיה ועבקייו

הפסאהו ,היתודוסיל ביתכה תלאש הנודינ ב"שת טבשב ו"טב דעווה תפסאב

ןוקיתב םיניינועמה ,רוביצה יגוח לכל תונמדזה תתל ןושלה דעו לעש הטילחה
הטלחה לכ לבקי דעווהש ינפל הילע העד תווחלו העצהה יטרפב ןייעל ,ביתכה
.איהש תבייחמ

ןומיס לע ,תושק אטביהל תוכירצ ןהשכ פכב שוגיד לע םג הטילחה הפסאה

,ז 1העונתל הנווכהשכ )קורוש( ו תביתכ לעו תילאמש ן"ישל הנווכהשכ ן"ישה
.האירק םאל אלו טננוסנוקל הנווכהשכ קיפמא"הו

רואל .יבמופ חוכיוול עצמכ ביתכה יללכ תעצה תא אופא תמסרפמ הדעווה
♦ירבעה ביתכה יללכ תא ,םיוסמ ןמז רובעכ ,ןושלה דעו חסני העצהה לע הבוגתה
ח"בז

ריכזמ !ץיבונזעמש ד ,ןהכ בקעי ', ٦٦שרב 'א ,ץיבוקרב ד"י ,ץנורבא רז ؛הירבח ء
.ןיביי 'ש ؛,דועתה

ביתכה יללכ תעצה

דקונמ-יתלבה ביתכה .א
תויזעול םילמ תקתעהל אלו תוירבע םילמ ביתכל םינווכמ ןלהלש םיללכה
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_ןר_דעותולועפמ_
؛דרי םיבתוכ ןיא הזה ללכל דוגינב ؟)א הרעה
.ןואכ-ז ,ןויזכ ,ןו-לג ,ןודקפ :ןוגכ ןול9ק לקשמב )،
ןמ דיל( תוידב ,בויח ,םויק ,ןויד :ןוגכ .וז דחא וז תואבה ו"יוו ד"וי ינפל )2

).ידט ןמ טשפומ םשו היידט ןמ ר"ל(תוירט ).היירב
.ןיקמ ,ותיבמ ؟ןונב ,שומישה ם"ימ דחא )3
!).הלימ ביתכה תא םישרוד שיו זללמ שרושמ(הלמ ,םע ,ןמ ,םא :תוביתב )4

.הרעה  278,ב םייונמה םירקמב )5
؟ד"וי םיבתוכ הזה ללכל דוגינב ؛)ב הדעה

דחא םיכלוהה בבריע ,םפדיפ ؟ןוגכ ,םיעבורמה םילעפה לש רבעב)1
.םימלשה לש לעיפה

ןהב היה אל אדקיעמש וחקית ,ואשית ,םירוויע ,םיחקיפ ؟ומכ םילמב)2
).םישקע םימלא לשמל 'יע(חנ אוושה

)לוגס ףטחו לוגס ,הדיצ(  eהעונתה
.ד"ויב  eהעונתה תא םינמסמ ןיא ללכ ךדדב
؛הלא םידקמבדדיב התוא םינמסמ ,הדיצ וז העונתל םיאתמ דוקינבשכ )א

דיויב ןמוסמה קדיהה םוקמב ןהב אב הדיצה םא ד"עחהא ינפל )1

,שדיח *בודיס ,םישודיג ןהאדית ,השעית ,ךדיב ؛ןוגכ §4),ייע(
.ךמעמ ,ונוצדמ ,ןואדד ,ןובדע؛תמועל-םישדיח

הדיצה םא ,؛תודבה יתש ינב םצע תומש לש הנושאדה הדבהב )2

בוזיא ,הבית ,האיד ,הביק ,הדיל ؛ ןוגכ הייטנב םייקתמ הבש
.ץודמ ,בנע ,האמ ,המח ,הדע ,הנש ؛תמועל -
؛ ןוגכ ,הבקנ ןושלב ראות תומשב אלו אקווד םצע תומשב םירומא םירבדה ؛)א הדעה

)תמ ,ןכ( רכזה תרוצ ןיב ביתכב דירפהל יוצד אלש ינפמ התמ "דנב
.הבקנה תרוצל
.המודבו קיח ,קיר ؟ ןוגכב דיויב -،ה תא םינמסמ *18ל םאתהבש ןבומ ؟)ב הרעה

םינמסמ ),לבוקמה אטבמה יפל( לוגס וז העונת לש הנמיס דוקינבשכ )ב
.שקיה ,דתיה לקשמב קד דיויב התוא
.שקה ,רתה אטבל יוארה ןמו ,דרי ןאכ בותכל ןיאש רבוס הדעווב דחא רבח ؟הרעה

)וייו(  Wטננוסנוקה
؛ןוגכ ,תחא וייוב  Wטננוסנוקה תא םינמסמ הפוסבו הלמה שאדב )א
.וק ,וצ ,וישכע ,וילע זהדיעו ,יודיו ,קיתו ,דעו

,קיתווה ,יאדווב ,דעווה ؛ןוגכ ם"יוו יתשב ותוא םינמסמ הלמה ךותב )ב
םוקמב דעוה האידקה תא עונמל ידכ( תיווז ,העיווג ,ךוות ,הלווע ,לווע
).המודכו דעווה
ךותב םנש םידמוא שיו ,תומ הביתה תא ללכה ןמ איצוהל ךירצש םירבוס שי ؛הרעה
.המודכו דעוה ןוגכ ,תחא ו''יו אלא םיבתוכ ןיא הלמה

הדבה תונב םילממ ץוח ו"יובו דיויב בתכנ הלמה ףוסבש • Wףודיצה )ג

,וצ ,וו ؛תמועל -וילע וישכע )!תינוותס ؛לבא( ויתס ,וידחי ؛ןוגכ ؛תחא
.ות ,וק
=וו םילמה ןיבל ןהיניב לידבהל ,תויתוא תומשכ ו"יתו ו-יו ללכה ןמ םיאצוי ؟הדעה

.ןמים=ות,םרק
.תורבה שולש תוגב ןהש הרדב ,הפסא ,הפרש ,ןוגכ ,םילמ איצוהל 2
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ןהבש םילממ ץוח וז רחא וזב ם"יוו יתשמ רתוי םיבתוכ ןיא םלועל )ד
,תוישדש סייוו יתשל תופו-ת האירק םאכ וי'יו וא רוביחה ו''יו תואב
אלו רווחמ ?ןווויכ אלו ןוויכ ?דעווו אלו )רוביחה ו"יו םע( דעוו :ןוגכ
וגדבו)ולשווה( ווו;תאז תמועל .תווווקמ אלו )תויקמ (=-תווקמ ?דוווחמ
.ולא םירידנ םירקמב אצויכו ן )ולש ווהו( וווו וגרב
תוישרש ם"יוו יתש ןיבל רוביחה ו"יו ןיב ףקמב דירפהל םינחינ שי أ הדעה
).דעוו ףא םיבתוכ שיו(ףסכ םהיוו-ו ؟ןוגכ ,הירחאלש

,ףושני ,דלי ؛ןוגכ,תחא ד"ויב) j)yטננוסנוקהתא םינמסמ הלמה שארב )יא
.הבישי ,ןוגי
תוא דחא האבה דדיה תא םנ הז הדקמב ללוכ "הלמה שארב" גשומה ؛ הרעה
.הבישימ ,םויכ,ןוגיב ,ףושניל ,דליה ؟ןוגכ ,שומיש

ןדי לע ןיאשכ ם"ידוי יתשב ותוא םינמסמ הפוסבו הלמה ךותב )ב
יילע ?)ע"ש( דייצ ),לעיפ( רייצ ?ןיינע ,ןיינמ ,ןיינב ؛ןוגכ ,האירק םא
)ל"נכ( ךיילע ),תחכונה יוניכ םע( ךיירבד ,םיינזא ,םיילגר ?ייסוס ,יינב

יוצמ ,יונ ,יוניש ,םיוסמ ),תיש( םויא ),ע"ש( םויא ,םויק ؛תאז תמועל
.יאנב ,יאלמשח ,יאדו
:תחא ד"וי םיבתוכ הזה ללכל דוגינב ؟הדעה

,סיג ,תיז ,תיב ؟ןוגכ ,י"ע ישרשמ םיילוגסה תומשה לש דרפנו גריחיב )1
.םימש ,םימ ؟תוביתבו ליל
.הליל ,התיבה ן ומכ ,ה ،-תיפוסה >!ב םייונמה תומשל ףרוצתש הרקמב )2

דיתע( דסיי ؛ןוגכ ,וז דחא וזב םיידוי יתשמ רתוי םיבתוכ ןיא םלועל )ג
.ןימייי אלו ןימיי ,דישייי אלו ,רישיי ?דסייי אלו )דסי ןמ לעיפ
םייטרפ תומש ביתכ יבגל הפי ,ןאכ םיאבומה ,ביתכה יללכ לש םחוכ ןיא
,השמ؛ןוגכ ,אלמ םיבייחמ םיללכהש םוקמב רסח תובורק םיתיעל ובתכייש
.םילשורי ,ןהכ ,בקעי ,ןרהא ,המלש ,חנ
).ארקמב םימעפ שמח ךכ(בוקעי ,ןורהא בותכל ךירצש םירמוא שי ؟הדעה

)קיתעתה(היצפירקסנרטה .ב
הרדגה

רז בתכמ םילמ תרבעהל קרו ךא הדעווה תנומתמ "היצפידקסנרט" גשומב

יטטיצבו םילעפמו תומוקמ ,םדא-יגב תומשב רקיעב םירומא םירבדה .ירבע בתכל

ושענ רבכ לבא ,ןרוקמב תוירבע ןניאש ,םילמ הז גשומב וללכנ אל .םייזעול

ילע .ב"ויכו היגולוכיספ ,הירוטסיה ומכ 'וננושל תלחנל — תושעיהל תודיתע וא

יסות דוע הדעווהו ),יא קרפ האד( תוירבעה םילמל ביתכה יללכ ליגרכ ולוחי
.ןהב תדל
תודוסי

*.ןלהלש םיללכל תודוסיה הלאו

תא אלו )ד ףיעס ןלהל 'ע( הלמה לש התייגה תא עיבמ ירבעה ביתכה )א
.המודכו בוגזלג אלו וגזאלג ,סודוהר אלו סודור ؛ןוגכ ,הנושלב הביזמ
.ימיימש ראותה-מש תאו ב"ויכו םישיית ,תוסייג יובירה תא טעמל و

ןושלה דער תולועפמ

עמתשמ וניאש ,ןמיסב תירקיע העונת לכ עיבהל ירבעה ביתכה לע )ב
רובידה ןמ ירבעל העודיה תירבעה הלמה ןידכ הרז הלמ ןיד ןיא ירהש ,םינפ המכל
.האירקהו

םינמיסב ,תירבעב םניאש ,םייגהה תא ןמסל ךירצ ירבעה ביתכב )ג
.המודכו הת אלו 'ת ,שט אלו 'צ ؛ומכ ,םיבכרומ םניאש ,םיטנלוויווקא
ענמנה ןמ ■ונבתכב תורזה םילמה לש תקיודמ העבהל הפיאשה לכ םע )ד

לכל וא תונושלה לכבש םייטינופה םיכרעל םינווכמ ויהיש םינמיס וב גיהנהל
עובקל הרטמה ,דתיה הדעווה יניע דגנל .תמיוסמ ןושל םוחתבש םייטינופה םינווגה

םינמיס תפסות ילב ברוקמ קוידב תורז םילמ הב בותכל ירבעה לכויש הטיש
.תיעדמ תיטיגופ היצפירקסנרטל אופא םינווכמ םניא וללה םיללכה .הדיבכמו הלודג
תועונתה .א

؛ןוגכ ,ף"לא תואה תמדוק ' a ٥٧٦ןמ ץוח ,הרבהה שארב העונת לכל § 1
).אדנאגו אלו( אדנגוא ),ולסו אלו(ולסוא

,םארגא ؛ןוגב ,ף''לאב  aהעונתה תא םינמסמ הכותבו הלמה שארב )א
.ןאקלאב

؛הלמה ףוסב וז העונת ןומיסל עגונב תועדה תוקולח )ב
תא םיבייחמו ,הביקע הטיש ןאכ טוקנל חרכהה ןמש ,םירבוס שי )1
.אלאקאראק ,אפס ,אנולאוו ,ארטאפואילק ןוגכ ,ף"לאב ביתכה

בשחיהל הלולע הלמהש םוקמ לכב א"ה בותכל ךירצש םירמוא שי )2
.אלאקאראק תמועל ,הנולאוו ,הרטאפואילק :ומכ ,הבקנ ןושלכ וננושלב

יטרפ םש תנייצמ הלמהשכ וליפא א'יה בותכל ךירצש םיבשוח שיו )3
.הלאקאראק ומכ רכז לש

הב וגהנש לארשי ץרא לש תימראה לע ךמתסמ ) 3העדה לעב ؛הרעה
המודכו הביקע ומכ תיחרזמה תימראבש ף"לאה תחת א"ה בותבל

)הריצ( הצופקו )לוגס( החוור <ء העונתה לש םינווג ינש ןיב םיניחבמ )א
הריצו די'ויב הצופקה תאו ),י( הילע לוגסו ד"ויב החוורה תא םינמסמ
רירידיל ,ריגריב ,ןאמלידיא ؛ןוגכ ),י( הילע
יוארכ התוגהל םיעדוי ןיא בורה לעש  oeהעונתה תא ןמסל תורשפא ןיא )ב

החותפ הרבהב הצופק  ٦- eהמותס הרבהב החוור  ٠םיבתוכ ךכיפל
.רילפריד ,גיניק :ןוגכ
ו"יו םיעיצזנו  ٠٠העונתה תא דחוימ ןמיסב ןייצל חרכהה ןמש םירבוס שי ):א הדעה
רילפריוד גינ'וק ؛ןוגכ '),ו( שרגו המולח
ראגראב ןוגכ م )א(הלוגס ף"לאב  eהעונתה תא ןמסל לחוה ןורחאה ןמזב ؛)ב הרעה
וניתורורמב תגהונ ףילא תואה ןיא )א ؛ונלש ייבעה ביתכה תט-של דננתמ הז ןומיס
לע ,תואל תחתמ םשויש ,ינרבטה דוקינה ינמיסמ ןמיס ء לכ )ב-ו ؛ء העונתל האירק םאכ
םנמא תאצמב )א( הלוגס ףלא ).י( היורצ ד"ויב הז דיקפתל םישמתשמ ויה רבעשל 4
תינמרגד  a aeהדוסיו םיירבע םיטסכטב אל לבא ,ירבע בתכב םיבותכה םיטסכטב

.תויתואה ןיב םימודק די יבתכב ומוקמש בונגה חתפה ןמ ץוח 5
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תוכ םא .הל תמדוקל אלו המצע תואה התואל אוה ןווכמ והרכ

כ-ל אלו ) (B'erg'erדאגראב-ל הוושי )דוקינה רסח ביתכב ךכ(

ה דוקינה תא רתוס אהי אלש ןמיס רחא שקבל הדעווה

וגכ  ٠.העונתה ןומיסל םג ד"וי תואה תשמשמ וניתורוקמבש
ונא םלוא .השעמל ןכ םיגהונ 'אלמ ביתכב םיבתוכה םיברו
נשל  ٠העונתל האירק םאכ די'וי ןיבו 'ו העונת תנמסמה ,ד"וי
ווגה יפל ,הדיצב וא ליגסב -.ל הוושה ר"ויה תא ןממל אופא
ה לוגפו ,ילבבה דוקינב גהונ )!(האירק םא רותב ד"ויל לעמ

אל לעמ אובל וכרדש ארקמה ימעטמ דחאו י"א

תועונתה ראש § 4
؛תועונתה ראש לש ןנומימ הת

س.صع ،.ث

?רוג ,רור ןוגכ '(0הקורש ו"יוב . Uג

אה הנתינ ןכו( ,רידרש ,אמ'וד ؛ןוגכ ),ף( שרגו וי'יוב  ,ueه .ד
?)ררושמה טריק'ור-ל ףוסוליפה טדיקיר ןיב

לירוא 'ןואדב ؛ןוגכ ')וא( ו"יוו ף'ילאב . auה

ה 'טיורייב 'ןרוהנייא ؛ ומכ)יי( ם'יידוי יתשב . ayו

?שויניגויא ןוגכ ,וייב . U،آ
?ייווטאמ ומכ יי-ב . eyח

?ריטיור 'ליוא ؛ןוגכ >)יו( ד"ויבו המולח ו"יוב . oyט

.יוד ,ןוגכ ),יו( דתיו הקורש ו"יוב . uyי
)םירוציעה( םיטננוסנוקה .ב

תייגהב טימודה םיטננוסנוקה לש

,םיטייבוס ,בובל :ןוגכ ןהירחא וא -0,ו  Uינפל הפר ת"יבב ) 1؛ םינמסמ ) W.Vא

'.ץרואר ,ארייוויר ؛ןוגכ ,ם"יוו יתשב — םירקמה ראש לכב ). 2ונבור

.סליו 'ןוסליו  *٠ןוגכ ,תחא ו'ייוב םינמממ )תילגנא( ) Wב
 = ٠.ב ןיבו הניב ןיחבהל ידכ השוגד תויהל הכירצ  = bد ؛הרעה

.ילופירט ,זולוט ؛ןוגכ ,ת"יטב םינמסמ ) tא

םינמסמ ,תינויה ' ٥ב הדוסישו ' t,כ ןהב היוגה איהש תונושלב ) tkב
•  = tkamesזמיט ؛לבא ,רודואית ؛ןוגכ ,ו'ייתב

םינמסמ )؛ k, Iacken،לשמל ומכ ,תינוג לכל( תינמרג וא תיטוקס ck
.ןיבראכ ,בוקראכ ,סידימיכרא ؛ןוגכ ,ת"יח תואב אלו הפר ף"כב
.תוימש-אל תונושלמ היצפירקסנרטל םישמתשמ ןיא תייחב ؛)א הרטה

وتخوئؤتءهه_
ث איז ,תייח בותכל ךירצ תושדחה תונושלהמ םילמבש םירבוס שי ؛)ב הדעה
הטיש גיהנהל ןיאש ינפמ )א :ךכל דגנתמ בורה לבא ,ןיבראח ,בוקדאח
>ב-ו'תושדחל תדחאהו תוקיתע םילמל תחאה ,היצפירקסנרטב הלופכ
.וז  ehלש .דתיינהמ הנוש תויהל הכירצ תייח לש התיינהש ינפמ

.דאבסלדאק'וגנוק^  ٦ا
.תוימשיאל תונושלמ היצפידקסנרטל םישמתשמ ןיא השוגד ףיכב :הדעה

תנמסמ איהשכ א"פ תואה תא 'דוקינב אלש םג 'שגדלו קדקדל הבוח )א
.סיראפ 'אירטאפ ןוגכ P,

:טרופקנארפ 'איפלידאליפ :ןוגכ '؛ = השוגד הניאש א"פ לכ )ב

.פאק'פיליפ:ןוגכ ),הפר( הפופכ א"פב ןמוסת הביתה ףוסב ) Pג
ןילרייבל — ןילריב :ןוגכ ,תורז םילמ לע םילח יופידהו יושיקה יללכ ןיא ):א הדעה
).סיראפב אלו( םידאפב-סיראפ ')ןילריבל אלו(

ןכו( ףסית ארקמב ומכ ,הביחה ףוסב השוגד הטושפ א"פ םיבייחמ שי ):ב הדעה
.ףאק ,ףיליפ :ןוגכ ),ב-ויכו ךביו

).א  Aןייע( תחא ד"ויב םינמסמ ) 10 j)yة
תידבעב םניאש םיטננוסנוקה ןומיס )2

"עלב ותייגה יוניש ןויצל ירבע טננוסנוקל שרג םיפיסומ ללכ ךרדב
®.םיפסונה םיטננוסנוקה םה הלאו

؛'גדו'ג ןוגכ 'תילגנאב ء=) 0א
 = jSutbcriandדנילדי'דאס :ןוגכ 'תילילצ תילגנא ،ا ='ד )ב
ןיקסניטובא'ז ומכ 'תיתפרצ '= /ז )ג

?לי'צרי'צ ומכ ,תילגנא _'צ )ד
' =Smitt.תימס ומכ ,המוטא '= thת )ה
؛ Xטננוסנוקה ןומיסל עגונב תועדה תוקולח 12
וניתורוקמב בורה יפ לע גוהנכ )סכ( ך"מסו הפר ף'יכב ונמסל םיעיצמ שי )א

,םיסכאמ ,רויסליצסכיא ,דיוואסכ :ןוגכ ),ןוסכלא ,הינסכא( םיקיתעה
.סירפסכיא

תיניטלהו תינוויה ןמ היצפירקסנרטל שמשי "סכ" ףוריצהש םירבוס שי )ב

"،סק" ףוריצה שמשי תושדח תונושלמ תוחוקלה םילמב וליאו ,דבלב
,ןופוניסכ :תמועל :סירפסקיא ,םיסקאמ ,דויסליצסקיא ,ריוואסק :ןוגכ
.יפיטנאסכ

ליגרכ יוגה "סכ" ףוריצה יכ ",סק" )דימת( בותכל ךי^ םיבשוח שי )ג
תא ןמסל לדתשהל חרכה ןיא לבא ,רתוי בר תירבעב םביאש ,םיטנבוסנוקה רפסמש ןבומ 6

.ב"ויכו : c. n ,٥תמגודכ ,םלוכ
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ה תא םיבייחמ םהו 'הינסכאו ןוסכלא ומכ הפר ף"כב
.יפיטנאסק

.זדיר ומכ >זד(ן'ייזו ת'ילדב ןמוסי  Axטננוסנוקה 13

)טרפב תיברע( תוימש תונושלמ היצפירקסנרט .ב
תיברעה הלמה ןיבש תיגולומיטאה הברוקה לע רשפאש המכ דע רומשל יוצר 14
:ךכיפל ,תירבעה הלמל

:ןוגכ 'ו'ייתל ת'ייט ןיב ,ף"וקל השוגד ף"כ ןיב ןיחבהלו קדקדל הבוח )א
.טובאנ אלו תובאנ ,היילוק אלו היילוכ
ותוא ונלש ירבעה אטבמב ןיא התעש פ"עא ,ך"מסב אלו י'ידצב םינמסמ ص )ב

,ך"מסכ ליגרכ תעמשנ תיברעה י"דצהו ,הלאה םייגהה ינש ןיב ןוימדה
.טאריס אלו )ךרד( טאריצ ,תוס אלו )לוק( תוצ :לשמל
.י"דצ םוקמב ךימס בותכל ךירצו ךב לע דיפקהל ןיאש םירבוס שי :הרעה

.םילשומ אלו םילסומ :ןוגכ ,תילאמש ן"ישב אלו ך"מסב םינמסמ س 15
:ירבעה ב"אה לע תופסונה תויתואה ןומיס הזו 16

؛תיבא'ת ומכ ',ת = ث )א

;לימא'גומכ',ג= ج )ב
?הפילא'ח ומכ ,יח = خ )ג
ךותמ תוימש אלה תונושלה ןמ היצפירקפנרטבב הפר ף'-ב םיבתוכ ןיא
-§ 14.ב תרכזנה המגמה

؛ינאיב'דלא ומכ ,יד = ذ )ד
؟ףידאז ומכ ,ז = ط )ה
؛לאזא'ע ומכ ,יע = ) ٤ו
.םייניבה ימיב וניתורוקמב גוהנב ג בותכל ךירצש ם רביס שי

.ידאק ומכ ,ד =_ )ז
דחוימה ןווגה תעבה לע רותיו וב שי , = ٦ז = ط םיאגהה ןומיס ؟ הרעה
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