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 דסומ סוסיבל הבורב תשדקומ איהו ,הּשודקבו ןכשמב תוקסועה תושרפ עברא ןיבמ היינשה איה הווצת תשרפ

 עיפומה רואיתה תא אורקל ךירצ ,הנוהכה לש הדועייו העבט תא ןיבהל ידכ .םינהכה ידגב תנכה רואיתלו הנוהכה

ּויְהִי םיִֹׁ֤שדְק" .השודק איה הנוהכה סיסבב דמועה יזכרמה ןויערה יכ רמאנ םש ,)ד"כ-א"כ ,ארקיו( רומא תשרפב ֙ 

ֹלאֵל  ועבטמ שודק אוה לאה."1 םֶכְׁשִּדַקְמ ָהוהְי יִנֲא ׁשֹודָק יִּכ ְךָּל ֶהיְהִי ֹׁשדָק … ]לודגה ןהכה תא[ ֹוּתְׁשַּדִקְו ...םֶ֔היֵה֣

 איה המו ?םישודק תויהל ידכ תוקחל ונילע םיהולא לש םיטביה וליא .םיהולאל תומדיה התועמשמ תושדקתה ןכלו

 ?השודק םצעב

 רפס .םויק לש תומר המכ ןנשיש ןויערה תא אטבמה ,םלועה תאירב רואיתב ןומט השודקה גשומ תנבהל חתפמה

 חתפמו רצוי לאה .רוויע יארקא ךילהת לש רצות וניא אוה יכו הרקמב רצונ אל םלועהש העיבקב חתופ תישארב

 םיארקנ םדא ינב 2."ּהָרָצְי תֶבֶׁשָל ,ּהָאָרְבּ והֹת-ֹאל" :םידעיו תוינכת ול שיו ,היכילהתו היסופד לע ,תואיצמה תא

 לש םייח – םייחה לש תילמיסקמה המרב ךומתל חילצי םלועהש ידכ םלועה תא ןקתלו םייחב האירבה תא אלמל

  .ךרע לשו דובכ

 
  .8,6 :א"כ ארקיו 1
  .18 ,ה"מ והיעשי 2
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 ,םלואו  .תיתד תוחילש איה וב תופתושהו ךרע תרקי הריצי אוה םלועה :הילשא אל ,יתימא אוה ישונאה בחרמה

 רמוח לש םי ינפ לע הל הפצ תיזיפה תואיצמה .ןוחרק הצק ומכ ,תואיצמה לש חטשה ינפ קר איה תימשגה המרה

 ןמ םירתסנ םיקמוע םימייק .ומצע םויקה רוקמ אוה תאז םע דחיו ,רועיש ול ןיאו הארנ וניא לאה .םיהולא - ינחור

 חתפמה .דידמהו הארנה ,יזיפה חטשה ינפ לע תוהזל ןתינש הלאמ תוחפ אל תויתימא ןהש םויק לש תובכש ,ןיעה

 ךירצ .יטולוסבא ןפואב אל ךא ,תוחילש תשוחתו תיבויח הדמע ךותמ תיזיפ תואיצמב תופתתשה אוה םינוכנ םייחל

 םיפסונ םיטביהב תוסנתהלו רבעמ קיחרהל חילצהלו ןיעל תיארנה תואיצמה לש תולבגמל םיעדומ תויהל דימת

  .הלש

 םהייח לכ תא םייחש םישנא שי ,ךכמ הרתי .םיימשג םיצורעב םיהולא םע רישי רשק רוציל םילוכי םניא םדא ינב

 גוסמ םייחב ךא .חורה יקמעמל םיללוצ וא םיהולא תא םישגופ םניאו חטשה ינפ לעו תיזיפ המרב םימלש םהשכ

 םייחל תסחייתמה תיטסינויצקודרה היגולוכיספה תא החוד הרותה .םימלש תואיצמ יקלח לש הצמחה הנשי הז

 3.העונתב יזיפ רמוח לש )יתמאה רבדה לש תושממ רסח "לצ" ןיעכ(  הנמונפיפאמ רתוי אל ,םייתיילשאכ םיימינפה

 תימינפ היווח ךותמ ,היציאוטניאב םיהולא תא שוגפנ םש ,םייחה לש קמועה ידממל דע רופחנש תשקבמ הרותה

 וכזיש לארשי ינב תא תכרבמו םייחה יכבנ ךותל קמוע תלילצ לע הווצמ הרותה ,ךכל המודב .םיסחי תכרעמבו

 םירישעמה םיטביהה ילוא ןהו ,תויתימא ןה וללה תויווחה .םיקימעמ םירשק רוצילו התוא תתלו הבהא לבקל

  .םייחב רתויב םיבושחהו

 ינחורהו ימשגהש םישיגרמשכ ;םהלש םידברהו םידממה ללשב םייחה תא םייח רשאכ קר םיעיגמ השודקה לא

 תונכ לש סחי ויפלכ הלגמ ינא םא םג ,תיבגא תרושקת ומע להנמו רחא םדא שגופ ינאשכ .הז םע הז םירשקתמ

 הבהאל ,םיסחי תכרעמל התוא ךפוהו היצקארטניאה תא קימעמ ינא רשאכ ךא .ךירצש ומכ ייח תא יח ינא ,דובכו

 וניא רצונש רשקה .םהבש םיהולאה םלצ תא ריכהל ,קמועל םתוא ריכהל הכוז ינא – ת.רחאה יפלכ תויתפכאלו

 .שודק שגפמ לש עגר והז .תידוחייו דמעמ תווש ,יפוסניא ךרע תלעב תיאלפ הירב םע אלא ,רחא םדא 'םתס' םע

 אוהש לאה תא ,המצע תיהולאה תושייה תא שוגפא ,ת.רחא םע שגפמל רבעמו לעמ קימעהל ךישמא דוע םאו

 .השודק לש היווח וז םג .ומלצו ותומד רוקמ

 
  תישארב תשרפ לע הרות רבדב ךכ לע דוע 3
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 תא גציימ םיהולא.4 םישודק םה םג ויהיו םיהולאל םדא ינב ומדי ךכ ,שודק םיהולאש םשכ יכ רמאנ ארקיו רפסב

 יטנטופינמוא חוכו תיפוסניא תועדומ - תועדומ לעב אוה םיהולא .עיצהל םהל שיש המ לע םתמצוע אולמב םייחה

 – תוריח שי םיהולאל .תיפוסניא הבהא לבקלו תתל - רמולכ ,םיסחי תכרעמ להנל תלוכי ול שי .םייחה לש דצהמ

 .םיהולאל תומדיהל איה םדאה ינבל היחנהה .היצלופינמל תנתינ יתלבו תימונוטוא ,תטלחומ תישפוח הריחב

 תלוכיה תא םיקימעמ ,םייחהו בוטה תא םיקזחמו םיציפמ ,תועדומה תא םיחתפמ םהש לככ תרבוג םתשודק

 הרות ייח לש תיתימאה םתועמשמ .תישיא הריחבמ םייחב םירחובו בוט םישוע ,םיסחי תכרעמ םייקלו בוהאל

 םויק .רתוי חפטל ,רתוי בוהאל ,םייחה לע גנעתהל – םאולמב םייחה לש טלחומ ץומיא איה וללה םימוחתב תווצמו

 .םייחה לש תואלמב היוצמ השודקהו ,השודק תגשהל יעצמאה אוה םייחה ידממ לכב

 גוז תונבו ינב ןיב תושיא יסחיבש רמאנ דומלתב .השודקה לא ונתוא םיברקמ םייחה קמוע תא םיאטבמה םישעמ

 אוהש השעמ ,תופי םינפ רבסב םיחרוא תסנכהב םג תמייק השודקה 5.שדוקמ אוה עוריאהו םהיניב הרד הניכשה

 לכו תובבלו תוחומ םירזשנ ,אתורבחב הרות םידמול )רתוי וא( םישנא ינש רשאכ 6.הניכשה ינפ תלבקל ליבקמ

 7.שודק אוה עגרהו םהיניב היורש הניכשה .הזב הז םיגראנ תואיצמהו םויקה ידדצ

 םע םישגפנ ונא .ךכל םיעדומ ונניא ךא חכונ םיהולאה ןמזה רתיב .רהמ תופלוח םג ךא תויתימא ןה תויווחה ,בורל

 דובכב םיריכמ ונאש םייחה תורוצ לכל סחייתהל שי ילאידיאה בצמב .יחטש אוה םמיע רשקה ךא הווהב ת.רחאה

 םישנאל סחיה ,םינקותמ ויהי הרבחהו םלועה רשאכ ,יחישמה ןדיעבש תרמוא הרותה .ןכרעל םאתהבו ילמיסקמ

 תמרל עיגהל ןתינ תוקוחר םיתיעל קר תעכ וב םייח ונאש םלועב .םכרעלו םויקה ידבר לכב םדובכל םאתהב היהי

 .קמוע ייח לש תילמיסקמ המר ךותמ קרו וזכש השודק

 ךותמ תשרפומ ,וילא וליבויש תוגהנתהה תורוצ תא חסנלו דיתעה תא תופצל ידכ .השודקב םייח איה הנוהכה תוהמ

 לש בצמב ,ונייהד ,םתומלשב םייחה ידממ לכ תא םייח םה :הנוהכ ייחל תשדקתמ רשא הנטק הצובק היסולכואה

 אוה םתוגהנתה לש ןקתה ות .ישונא תוומ לש םויק וב ןיאש )שדקמה תיב( רדוסמו ּםוחָּת בחרמב םידבועו ,השודק

 
  .2 ,ט"י ארקיו 4
  .א"ע ,ז"י הטוס 5
  .ב"ע ,ה"ל תועובש 6
 .ז"ט הנשמ ג קרפ תובא יקרפ  7
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 םמצע לע םילבקמ םינהכה 8.תע לכב 'ישממ' ןפואב חכונ םיהולא ןאכ .ת.רחאל תיטנתוא הביחו תירסומ תוניגה

 םתוגהנתהש הדבועה תא םילבקמ םה .םהל ועבקנש םיטרדנטסב דימת דומעלו וזכ תואיצמב תויחל המישמ

 תא םיתרשמ םה .תירסומ/תישגר תומלשלו תיזיפ תוניוצמל םיפאוש םה .עצוממה םדאה לש וזמ הברהב תלבגומ

 ךילהת תא המילשה אל דועש הרבחל – קמועו תויח לש תוכרב - 9ויתוכרב תרבעהל רוניצ םישמשמו עגר לכב לאה

 10.הלש ןוקיתה

 ינפמ ךכ תויחל םילוכי םינהכה .ןכות תננוסמו תרקובמ הביבסב םייח לש יתוכאלמ םויקב רבודמ ,תמיוסמ המרב

 םידקפתמ םה ,ןיידעו .תורחאו תויתרבח תולווע םע דדומתהלו םמויקל גואדל ,םתסנרפל דובעל םיכירצ םניאש

 הנוהכה .םעל הארשה הווהמו תירסומו תישגר תוניוצמו קמוע לש םייח תביבסב להנתמ רשא יִּדְרַּגְַנוָא םרזכ

  .םתוא תוקחלו םהייחב תוזחל ,רקבל רוביצה תא ךושמל ידכ ורצונ שדקמהו

 המגוד םהייחב םישמשמ םינהכה .השרותב רבועה ראות קר הניא הנוהכש הדבועה תא הרותה השיגדמ וז הביסמ

 ץמאמל ףרטצהל םירחאל רוזעל ידכ .יוקיחל םילדומו םתוגהנתה תוכזב תוידוחייה תא םיחיוורמ םהו ,םירחאל

 ןיעמל ףרטצהל תורשפאה תא ותוהמב גציימ רשא ריזנה לש ותומדל םיווק תטטרשמ הרותה ,הרבחה םע ביטיהל

 11.בוצק ןמז ךשמל הנוהכ לש םייח

 קורפלו םיהולאה ינפב דומעל שקבמ רשא )ידוהי וניאש ימ ללוכ( םלועה יאב לכמ שיאו שיא לכש בתוכ ם"במרה

 ,םינהכל המודב םיאלמ השודק ייח תויחל - רמולכ ,לאה תדובעב לילו םמוי קוסעל ידכ םוימויה יקוסיע תא וילעמ

 תירחא תפוקתב תקסועה והיעשי תאובנ תא ם"במרה ןיבמ ךכש רובס ינא ."12םישדוק שדוק שדקתנ הז ירה"

ּיִוְלַל םיִנֲֹהּכַל … ]םלועה תומואמ[ םֶהֵמ-םַג..." םיהולא חקיי הב םימיה  ויחי םידוהיה לכ םימיה תירחאב 13."םִ

 
 "…הָעָרּ והֵעֵרְל הָׂשָע-ֹאל--ֹונֹׁשְל-לַע לַגָר-ֹאל .ֹובָבְלִּב תֶמֱא רֵֹבדְו קֶדֶצ לֵֹעּפו ,םיִמָּת ְךֵלֹוה ?ָךֶׁשְדָק רַהְּב ,ֹןּכְׁשִי-יִמ ;ָךֶלֳהָאְּב ּרוגָי-יִמ 'ה" 8
 )3-1 ,ו"ט םיליהת(
 ."הבהאב לארשי ומע תא ךרבמה" םילימב תמייתסמ םינהכ תכרב 9
 .22-27 ,ו רבדמב ,םינהכ תכרב 'ר 10
 .1-21 ,ו רבדמב 11
 .13 ,ג"י ,לבויו הטימש תוכלה ,םיערז רפס ,ם"במרהל הרות הנשמ 12
 .21 ,ו"ס והיעשי 13
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 הליפת תיב/שדקמ תיבכ םלועה לכ היהי זא וא 14."םינהכ תכלממ"ל החטבהה תא םתוהמב םימייקמה םינהככ

 .תידימת השודק לש בצמבו תינפוגו תירסומ תומלש ךותמ םייחה ידבר אולמב - השודק לש םייח ויחי םלוכו

 

 
 .6 ,ט"י תומש 14


