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Bula’ot – : From the Greek âïõëÞ, boule., meaning
council. 
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(ג"סשת-א"סשת) בכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש 

לע רבודמ הינפל וזל הכומסה הנשמב :וז ףא .אידהל שרפתנ ירה אוהו :בוחה 

ותרוצב אופא ןאכ שמשמ הריסמה לעופ ;"ןיד תיבל ויתורטש רסומה" 

הז לעופ אופא שרפתמ ונתנשמב ףא .טפשמה ךותב שרפתמ ואשומו ,הליגרה 

.77בוחה תריסמ ונייה ,טפשמב שרופמהו ךכל בורקה אשומה תריסמכ וילאמ 

ןייעל שי ,"בוה לכש" חסונה הנשמב אופא הלע דציכ ררבל שקבנש םדוק 
."בוח לכ" חסונה יפל לובזורפה לש ותוהמב 

לובזורפה לש תיטפשמה ותלועפ ביטל .ה 

ךכב הללשנ ירה ,הנשמב תירוקמה איה "בוח לכ" תסרגש הנקסמה הנוכנ םא 

.הנקתה חוכמ ,הטימשה ןיד לש תיתיזח הריקע אלא לובזורפב ןיאש תורשפאה 
תובשחתה לכ אלב ויתובוח תובגל ותנווכבש תוטשפב עידומ וניא הוולמה יכ 

אל ויתובוחש ידכ ,תובוח תריסמ לש יטפשמ ןונגנמ טקונ אוה אלא ,הטימשב 

?הז יטפשמ ןונגנמ ןיבהל שי דציכ :הלאשה אופא תלאשנ .ןידה ןמ ולטביי 

ןיד תיבל ויתורטש רסומש הכלהה תא לובזורפה ןידל הכימסה הנשמהו ליאוה 

,תורטש תריסמל תובוח תריסמ תוושהל תעדה לע הלוע הליחת ירה ,טמשמ וניא 

ואבוהש הכלהה ישרדמב שרופמ ךכו .תורטש תריסמ ןיעמ לובזורפב תוארלו 

יארומא ףאו ,םהיתובקעב ךלוה ימלשוריה םתס יכ םש וניאר רבכו ,ב קרפ ליעל 

?הטמשה עונמל רטשה תריסמ לש החוכ אופא והמ .ךכ הארנכ וטקנ ילבבה 

תריסמ יכ ,איה דוסיה תחנה .וז יבג לע וז ,הז ןיינעב םימכח וטקנ םיכרד יתש 

ודיבו ,ןידה תיב ידיב ויתורטש :הוולמה ןמ הייבגה חוכ תייעשה הניינע רטשה 

הטימשה אל יכ רמול שי ,ןכש רחאמו .הוולה תא שוגנל דוסי אופא רתונ אל 

הנשמב אל - םלשה ס" קדב ןיוצ אל רבדה) "ונבגא יל שיש בוח לכש רכו ינא רסומ" 

'דהמ האר !"ונבגאש" םש ףא רמאנ םירחא די יבתכב לבא .(ןיטיג ילבבב אלו תיעיבש 

ךותמ ,'ןוקית' ירפ אלא הניא הנושאר הסרגש ירבו .איש ימע ,ג"לשת םלשורי ,שיפ ש"ר 

תירבעב ירקיע טפשמ שארב יד ,-ש ,רשא תולמה" ,ןורמיק 'א ,םרב .רומאה ישוקה 
םיריבסמ ,4 ימע ,(59 'עה ליעל) רזא ויתובקעבו ,37 ימע ,(ב"משת)ומ ,וננושל ,"תימראבו 

.ונבגאש - יל שיש בוח לכש :ןאכבש דוחייה טפשמ ינפמ האב "ונבגאש" לש ן"יש יכ 
יפל :"בוח לכ" תסרג םיריכזמ םניא םהינשו ,הז ןיינעל ואיבהש הדיחיה איה וז המגוד 

.דוחיי טפשמ ללכ ןאכ ןיא וז הסרג 

ןיב "ינולפ םוקמבש םיניידה ינולפו ינולפ" ךוראה ןושלה רצויש הציצחב ישוק ןיאש הארנ 77 
תביתל הרומת אלא וניא 'וכו "ינולפו ינולפ" ירהש ."בוח לכ" ואשומל "ינרסומ" לעופה 

םיניידה ינולפו ינולפ - םכל ינרסומ :םירבדה רועישו :ךכל ךומס הרומאה "םכל" 
,"םכל" ןושלל אשומה אופא דומצ ,רבד לש ותימאל .יל שיש בוח לכ - ינולפ םוקמבש 
רזא :הארו .םה ימ הלא "םכל" שרפמה ,רגסומ רמאמ אלא וניא םייתניבש המו ,ליגרכ 

.223 ימע ,(59 'עה ליעל) 
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ללה תנקת לש הרואיב תודלותל ?לובזורפה ליעומ דציכ :הקשנה דוד 

דחא דעצ דעוצה ,ףסונ רבסה .78הייבג חוכ הוולמל םהב שיש תובוח אלא הרות 

חוכ לש דבלב היעשה הניא ןידה תיבל רטשה תריסמו ליאוה יכ ןעוט ,האלה 

םתייבג תא תוארל שי ךכיפל ,79ןידה תיבל הייבגה תרבעה אלא ,הוולמה 

יפלכ הוולמה לש עונכשה חוכב יולת וניא ןיינעה :ומויס לע אב רבכש ךילהתכ 

יובגכ בושחה בוחו .לוכיבכ ,לעופל האצוהה תושרב רבכ יוצמ אוה אלא ,הוולה 

תעמ יכ ,אוה םירואיבה ינשב הוושה דצה ,רומאכ .80הטימשל םוקמ וב ןיא 

אוהו - הוולמה ידיב הרוסמ הניא בוחה תייבג ןידה תיבל תורטשה תריסמ 
.הטימשה תא ענומש רבדה 

רסומ ויתובוח תא םנמא םא :לובזורפה ןושל לע הברה הומתל שי התעמ 

רמוא דציכ ,תורטש תריסמ ןיד חוכמ תחמוצ לובזורפה לש ותלעותו ,הוולמה 

ירה ?"הצראש ןמז לכ ונבגאש ,יל שיש בוח לכ רכו םכל ינרסומ" הוולמה 

ןוויכ :אשירה תא שיחכמ ,הוולמה לש הייבגה חוכ תא הפיימ אקוודש ,הז אפיס 

לש ותלעות לכ וזו - רקיע לכ םתובגל ודיב ןיא בוש ,ןידה תיבל ויתובוח רסמש 

רשפאל לכוי תורטש תריסמ ןיעכ לובזורפה תא ריבסמה ףא ,םנמא .לובזורפה 

:םמוקמ אלממכו ןידה תיב חולשכ ותוא ונא םיאורש ךותמ ,הייבגה תא הוולמל 

,ותייבג ידיל םתא ואובת אל םאו :והובגתש םתאו ,יל שיש בוח לכ םכל ינרסומ 

שרופמ יוטיב ידיל האבה ,וז הסיפת ךא .81םכמעטמ הז אהי ינא הבגאשכ ירה 

.הנשמבש לובזורפה חסונמ ללכ הלוע הניא ,82םיידומלת רתב לובזורפ יחסונב 

וניא ירהש /שוגי אל' היב ןנירק אלד" :ןיטימשמ ןיא ה"ד ,ב"ע ג תוכמל י"שר ןושלכ 78 
יב והל [י"הכב ךכ] יסיפתד" ,תורטש תריסמ ןידל דומלתה עיצמש רבסהה ."םולכ עבות 

- ןידה תיב ידיב תורטשה תקזחה תא םיעטמב הז ןוויכ יפל שרפתי ,(א"ע זל ןיטיג)"אניד 

.ןלהל הארו .שומל לוכי הוולמה ןיאש ןפואב 

אל והיאד ןיד תיבל ויתורטש רסומ" :ינרסומ ה"ד ,ב"עס בל ןיטיגל י"שר ,המגודל ,ןייע 79 

."'שוגי אל' היב אנירק אלו ,ויסכנל ןידרוי ןהו ,ןיד תיבה אלא ,בוח לעבל היל עבת 
םתא :םהל רמאו ,ןיד תיבל ויתורטש רסומה" :וט ,ט לבויו הטימש 'לה ,ם"במרה ךכו 
ןיעבות ןיד תיב הזו - 'ךיחא תא ךל היהי רשאו' רמאנש ,טמשנ וניא ,הז יבוח יל ובג 
הרעה ליעל) "אניד יב והל יסיפתד" .ב ,י תיעיבשל הנשמה שוריפב הז ןיעכו ."ותוא 

.ןידה תיב ידיב התעמ יוצמה הייבגה חוכ לע הז יפל בסוי (תמדוק 

אלו - אניד יב והל ישפתד" :(5 'עה ליעל) םש ןיטיגל די בתכמ םישודיח ,המגודל ,ןייע 80 

.ב"ע ג תוכמל א"בטירה בתכ ומצע הז ןושלבו ."אוה דמועו שוגנד ,שוגי אל היב אנירק 

זאד ,בושח ןיד תיב אקווד ןניעב" :אכיא ימ ה"דותב ,ןאכ ןיטיגל עשוהי ינפ דוע הארו 

.42 ימע ,ב"כשת םלשורי ,דומלת לש וכרד ךכ ,גרבליז 'מ :הארו ."דמועו יובגכ בשחמ 

לבזורפה בותכיש ןויכד טושפו" :אס 'יס ,ה"כשת ןודנול ,רפוס ם"תח ת"וש יטוקיל האר 81 
ד"עבה וליפאו ,לבזורפה ילעב לודגה ןיד תיב לש םתוחילש השוע הולה שגונה לכ בוש 

."םתוחילשב ומצעל שוגיל לוכי ומצעב 

.ותעיסו ינולצרבה הדוהי 'ר לש לובזורפה יחסונב ןלהל האר 82 
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(ג"סשת-א"סשת) בכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש 

וב םייוצמ יחכונה וחסונבו ,(רטשה ןמ וא) רפסה ןמ רסח רקיעש אצמנ התעמ 
0־5 

?דציכ אה . וכופיהו רבד 

לובזורפהש פ"עא יכ דומלל שי "ונבגאש רכו בוח לכ" תסרגמש אופא הארנ 

אוה ויתובוח תא אלא הוולמה רסומ דבלב העדומ אלו ,יטפשמ דסומכ יונב 

תרבעה םא .84הוולמה לש הייבגה חוכ לוטיבל ןווכמ רבדה ןיא םוקמ לכמ ,רסומ 

אקוודש ,רומאכ ,רשפאו)וחוכ סיסב תא ונמיה העיקפמ הוולמה ידימ תורטשה 

בוחה ירטש לא ףסותמה ,לובזורפה תביתכב ירה ,(רתוי החוטב הייבגה ךכ ךותמ 

וחוכ יופיי - הברדאו ,המואמ וחוכמ הוולמה דביא אל ,ודיב ריאשמ הוולמהש 

?תובוחה תריסמ לש הניינע אופא והמ .("הצראש ןמז לכ ונבגאש") ןאכ שי 

,הכ דע ושרפנש יפכ ,אסיג ךדיאמ ןושלה קוידו אסיג דחמ הסרגה רוריבש הארנ 

.לובזורפה תנבהב ישילש ןוויכל חרכהב םיליבומ 

תיב ינפל :ועמשמו ,(jipoaßoXr!)תינוויב ורוקמ ומצע 'לובזורפ' חנומה 

דסומ ףא אלא ,ינווי חנומה קר אלש ךכ לע ותעשב עיבצה ואלב 'ל .85ןידה 

הייבג תוכז - םש ועמשמו ;םיינוויה םיסוריפפה ןמ רכומ לובזורפ לש יטפשמ 

לש וניינע םג אופא והז ואלב תעדל .ןידה תיב ידיב הוולמל התנקוהש הוול יסכנמ 

תוכז הוולמל התנקוהש העשמ :86אתכרדא רטש ןיעמ שמשמה ,ללהד לובזורפה 

.87וב הלח הטימש ןיאו ,הוולמ יסכנכו יובגכ בשחנ ובוח ירה הוולה יסכנמ הייבג 

- 'הצראש ןמז לכ ונבגאש"' :(52 'עה ליעל) רנטטשג נ"ר תוריהבב ךכ לע דמע רבכו 83 
...?םיבוגה םה ןיד תיבה כ"א ,בוחהמ ומצע קליס אוהו ןיד תיבל ובוח רסמש ןויכ אלה 

תובגל לכויש חילש ותוא השעי ןיד תיבה וליאו ןיד תיבל ובוח רסומש רמול ותנווכ םאו 

וירבדל םיכסה ןיד תיבהש לובזורפ רטשב ובתכיש ןקתל ל"וה כ''א ,בוחה תא ומצעב 
תומורתה רפסבש לובזורפה חסונב תמאבו .םתוחילשב בוחה תא תובגל וחוכ תא הפייו 

!"ארמגב רכזנ אל הז לבא ...בותכ 

הדירפה הנשמהש םינושאר ומיעטה רבכ ,ליעלד םיכרדב ויתורטש רסומ תא ןיבנ םא ףאו 84 
,ב"ע ג תוכמל תופסות ,המגודל ,האר ;םיכומס םג םא ,םילדבנ םיפיעס ינשל םיינשה תא 

.א"ע ול ןיטיגל שקשרק 'ר ישודיח :רסומה ה"ד 

דימעה רבכ (דומלתבש [?נ תויממעה תויגולומיטאכ אלש) לובזורפה לש ינוויה ורוקמ לע 85 

אל םיארומאהש המתת לאו" :ףיסומ אוה 'טב' ךרעבו :וכרעב ךורעה ףסומב היפסומ ב"ר 
תופסות' לעב וילע רמרמתנש המ הארו ."אזועלל לאש אבר ירהש ,תוירכנ תולמ שוריפ ועדי 

םיארומאה ןמ הז םלענש בשוחש וירבדמ םש הארנו" :םש תיעיבש הנשמל 'םש ישנא 
אלא ...לובסורפ תלמ 'יפ ביטיה ועדי םיארומאהו ...הז רבד רמאי שודק הפ המיתהו ...ו"ח 

ירבע גשומ םהל תתלו םהב ושמתשהש םימעה תונושל הברה שורדל םיארומאה ךרד ןכש 

,טטשנזייא נ"חר אוה יכ חינהל שי ,ןיוצ אל םירבדה לעבו ליאוה) ש"יע 'וכו "ןינעה יפל 

.87 'עה ןלהל הארו .(אנליו סופד תוינשמל המדקהה האר :'תופסות'ה ףסאמ 

.א ךרכ ,תידומלת הידפולקיצנאב 'אתכרדא' ךרע האר 86 

 L. Blau, "Prosbol im Lichte der griechischen Papyri und Rechtsgeschichte", 87
 Festschrift zum 50 jährigen Bestehen der Franz-Joseph Landesrabbinerschule in
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ללה תנקת לש הרואיב תודלותל ?לובזורפה ליעומ דציכ :הקשנה דוד 

דסוממ ךא ;תורטש תריסמ ןיד יפל ליעל התלע רבכ יובגכ בוחה תסיפת :קודו 

הבישחמ ןידה תיבל הוולמה ןמ תויוכזה תרבעה אל יכ ,הלוע ינוויה לובזורפה 

ידכ דע - הוולמה לש וחוכ הפיי אקווד ןידה תיב :ךפיהל אלא ,יובגכ בוחה תא 
.יובגכ בוחה תסיפת 

,לובזורפל סחוימה הז ירקיע ןיינע יכ ומיעטה רבכ קבלא 'חו סלטא 'ש ,םרב 

ובוח ןכ לעו)ותייבגל ודמעוהו הוולמה ינפל ןידה תיב ידיב וחתפנ הוולה יסכנש 

לובזורפה תליאש יכ ,וריעה רבכ םה ףא .88לובזורפה חסונמ רסח ,(יובגכ בשחנ 

רובס קבלא .אוהש יפכ ינוויה דסומה לש אלמ ץומיא חרכהב הנניא ללה ידיב 

ןידה תיבש םושמ אל ךא ,ןאכ שי הוולמה לש הייבגה חוכ יופיי םנמאש ,אופא 

ןידה תיבשכ :ןמזה םרוג ינפמ אלא ,הוולמה תושרל הוולה לש ויסכנ דימעה 

ותוכזש רשאמ אוה ירה ,"הצראש ןמז לכ ונבגאש" הוולמה תעדוה לע םותח 

הז בויחו .89ןועריפה דעומ עיגה אל ןיידעש ףא - דימ ובוח תובגל הוולמה לש 

הז בוח איצומ ,ןועריפה דעומ םרט ,דימ ובוח עורפל הוולה תא ןידה תיב בייחש 

התפמהו סנואה" :ונינש ירהו .ךיד תיב השעמ' ללכל וסינכמו הוולמ ללכמ 

לע ,ןכאו .(ב ,י תיעיבש) ךיטמשמ ןניא ןיד תיב השעמ לכו ער םש איצומהו 

,ז ,ח םש אתפסות)"םויק ןיכירצ ןיד תיב השעמ ןיא" :ונינש ופוג לובזורפ 

,ךיד תיב השעמ' שרופמב רדגוה לובזורפש ירה .(201 ימע ןמרביל 'דהמ 

.90הנשמב שרופמכ ,הלח הטימשה ןיא ןיד תיב השעמבו 

אלא הוולמה ירבדב אופא האור וניאו ,"בוח לכש" תסרג טקונ קבלא ,הנהו 

אלא .ןידה תיב רשאמ וז העדוהו :ןמזה עיגה אלש ףא תובגל ותנווכבש ,העדוה 

 Budapest, 1927, p. 96 ff.. ימע ,ב ,הטושפכ אתפסות ,ןמרביל ש"ר לש םהינויצ הארו
D. Sperber, A Dictionary of Greek and Latin Legal Terms in ;30 'עה 589 

 154-156 .Rabbinic Literature, Ramat Gan 1984, pp.
דובכל לבויה רפס ,(םיכרוע) םירחאו ןמרביל 'ש ,"דומלתב תיטפשמ המרעה" ,סלטא 'ש 88 
קרוי-וינ ,ירבעה טפשמב םיביתנ ,ל"נה=) 21 'עה אי ימע ,ו"שת קרוי־וינ ,גרובצניג 'ל 
.383 ימע ,םש תיעיבש הנשמל ושוריפל תומלשה ,קבלא 'ח ;(21 'עה 278 ימע ,ח"לשת 

יפ-לע לובזורפה תא שרפמ סלטא .תועירכמ ןניאש המוד םש קבלא לש ויתוישוק ראש 
תטיש םע תאז בריעש אלא :תורטש תריסמ לש הדלותכ ,ימלשוריהו הכלהה ישרדמ 

תריסמ אלו ,םירבד תריסמ אלא ןאכ ןיאש ,("לכש" תסרגב היולתה) ותעיסו ם"במרה 

ותאוושה לע לובזורפה דוסיי :ראבתנ רבכש יפכ ,תטלקנ הניא וז הבכרהו .תובוח 
תריסמל יוטיב וחסונב שיש הטישל אקווד ירשפא תישממ תורטש תריסמל תיביטקיפה 

.םתייבג לע אמלעב העדוהל אלו ,ןידה תיבל תובוחה 

ינידל אובמ ,קלפ 'ז :םג האר תידיימ הייבג לע ןיד תיבל העדוהכ לובזורפה תסיפתל 89 
.209 ימע ,א"לשת ביבא-לת ,ב ,ינשה תיבה ימיב לארשי 

,ז ,אי ב"בו ,63 ימע ןמרביל 'דהמ ,ט ,א מ"ב) אתפסותה ןושלל םג קבלא םש ןייצ רבכו 90 
.דחאכ וכרכנש ירה ."ןילובסורפו ןיניד ירזג" :(168 ימע 
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(ג"סשת-א"סשת) בכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש 

,הפי הלוע וניא (וב יולתה העדוהה עמשמו)"בוח לכש" חסונ יכ ראבתנ רבכש 

ןורחא חסונב ."בוח לכ" :ירוקמה חסונה לש (ןלהל ןודיי ועינמש)ןוקיתכ הארנו 

ןיבהל ןיא ךא - םיניידה תמיתחל עקרה איה ןידה תיבל תובוחה תריסמ ,הז 

רקיע ךא .ונמז םדוק ןועריפל קבלא שדיחש תוכזה תא וז הריסמ הנקמ דציכ 

תייבגל רושיא שי לובזורפב יכ ,הז שודיח םצעב איה קבלא תטישב תויתייעבה 

ידדצ-דח ןפואב עובקל תוכזה הוולמל ול ןיינמ יכו :ןועריפה ןמז םדוק בוחה 

העיבק ןידה תיב רשאי עודמו ?םכסומה ונמז עיגהש םדוק בוחה תא הבגיש 
?וזכש הרזומ 

ףוריצש המוד ,םירסח םיארנ קבלאו ואלב לש םהיתונורתפש יפ-לע-ףא ךא 

(קבלא ןייצ ותואש) ךיד תיב השעמ' דסומו (ואלב עיבצה וילעש)ינוויה עקרה 

תרדגהש הנקסמל ליבומ ןכא ,ליעל וילע דמעוהש יפכ ונתנשמ ןושל לא 

חוכמ לעופ וניא לובזורפה .ותלועפל רבסהה איה ןיד תיב השעמכ לובזורפה 

,אתוביטל וא ,העשוה וחוכש ,אתועירגל) הוולמה לש ויתויוכזב ישממ יוניש 

תוכזש ,ךכב איה לובזורפה תלעות ;(תידיימ הייבגה וא יובגכ בושח בוחהש 

.ןידה תיב לש ומעטמ התעמ תאצויו ןיד תיבב הרשאתנ הוולמה לש הייבגה 

םהילע ונתיש ידכ ןידה תיבל ויתובוח הוולמה רוסמיש ,איה ללה לש ותנקת 

ןוצר לע םידעה וא) םיניידה תמיתח :םיטמשנ םניא ךכ ךותמו ,םהלש הקנפשוג 

הוולמה .ןיד תיב השעמל התוא תכפוה הוולמה לש הייבגה תוכז לע (91םיניידה 

אלא ,הטימש ןיד הרות העבק הבש ,האוולהה חוכמ קר אופא שגונ וניא הבוגה 

חסונ רועיש .טמשמ וניא ,רומאכ ,ןיד תיב השעמו :ןיד תיב חוכמ אב אוה 

לכואש ידכ ,ייתובוח לכ תא םיניידה םכרושיאל ינרסומ :אופא אוה ךכ לובזורפה 

הניא הריסמה .םכתמיתח חוכמ - (הטימשה רחאל ףא)תע לכב ייתויוכז שממל 

,ןידה תיב לש ותעידיל ורסמנ תובוחהו ליאוה :יביטמרופניא ךרוצל אלא אופא 

.םהב הייבגה תוכז תא ולש הקנפשוגב רשאל ודיב שי 

דסומב הנשמה ילעב תסיפת לע אופא דומלל שי וקוידכ לובזורפה חסונמ 

תועצמאב ,הטימשה ןיד לש הריקעו העקפה םתס ןאכ ןיא םתטישלש ףא :הז 

שטשטל ןיא םוקמ-לכמ ,("בוח לכש" חסונמ הלועש יפכ)אמלעב העדוה תריסמ 

םידעה :דימת םניינעמ גרוחה דיקפת לכ ןאכ םידעל ןיאש ,עמתשמ הנשמה ןושל טשפמ 91 

קחצי םירפא 'ר ,לשמל ,האר .םיניידל תובוחה ורסמנש הריסמה לע םידיעמ אלא םניא 
םיניידה וצרי םא ,רמולכ - םידעה וא" :םש תיעיבשל הנושאר הנשמ ,אלשימערפמ 
ינולפ רסמ םידע ונינפב :ול בותכל םידעה ולכוי ואל םאו ...ובתכי לובזורפה ול בותכל 

ם''במרה ירבד לע םש ריעהש המ הארו ."םידעה ןימתוחו ,ינולפ ןיד תיבל ויתובוח 
רצואו ,א"ע גל ןיטיג ילבב :ג"ע טל ,ןאכ הנשמל ימלשורי ןייעו .רתא לע הנשמה שוריפב 

.הכת-טית ימע ,םש דומלתה ישרפמ 
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ללה תנקת לש הרואיב תודלותל ?לובזורפה ליעומ דציכ :הקשנה דוד 

ותוכז תא העשה אל הוולמה ירהש .לובזורפה דסומבש יביטקיפה דוסיה תא 

דחמ ,(תורטש תריסמו לובזורפ םיהזמה הכלהה ישרדממ עומשל רשפאש יפכ) 

ךדיאמ ,(קבלאו ואלב תטישכ) תופסונ תויוכז ול הנקה אל ןידה תיבו ,אסיג 

:רומאל ,דמועו םייקה בצמל אלא ולש הקנפשוגה תא ןתונ וניא ןידה תיב ;אסיג 

הלא תויוכזל תנתונ ןידה תיב לש וז הקנפשוג .ויתויוכז תא שממל הוולמה יאשר 

היהש ישממ ןיד קספש ךרדכ :רבדבש היצקיפה איהו ,ןיד תיב השעמ לש דמעמ 

היה (בייח םנמאש ןידה תיב עירכהו הוולה רפכש ןוגכ) הלא תובוח לע אצוי 

'ןיד קספ' בשחנ לובזורפה ךכ ,ןיד תיב השעמ הז ירהש ,הטימשה ןמ עקפומ 

אלא .92םיטמשנ םניא ןיד יקספו ,(ינוויה לובזורפל המודב) הוולמה תובוחב 

לש הטעמ ןאכ שיו :וינפל ףא םייקה בצמה תא הניש אל הז ןיד קספ תמאבש 

תא עונמל רשפאמה אוה הז הטעמ ךא .ורקיעו ושממ אלב ,ןיד תיב השעמ 

.התעקפהכ אלו ,תיטפשמה תרגסמה ךותב הטימשה 

:'הוולמב הפיקז'כ עודיה הזמ ונוויכב ךופה ךילה אופא אוה לובזורפה 

בוח ףא סנכנ ךכבו ,האוולהב וניא ורוקמש בוח האוולהל ךפוה הוולמב ףקוזה 

תפקה" :(א ,י) תיעיבשב ונינש לשמל ךכ .םיפסכה תטימש לש המוחתל הז 
,טמשמ וניא ריכש רכש ...טמשמ הז ירה הולמ האשע םאו ,תטמשמ הניא תונחה 

(ליעל אבוהש) םש ךשמהב רומאה רשקהבו .93"טמשמ הז ירה הולמ ואשע םאו 

ונינש ,ןיטמשמ ןיא ,ןיד תיב השעמ לכו ,ער םש איצומו התפמ ,סנוא יכ 

ןיא ואל םאו ,ןיטמשמ הולמב ןפקזש השא תבותכו יותיפו סנקו סנוא" :אתיירבב 

,םיפסכ תטימשל ןיינע םניא םרקיעמש ,ןיד תיב ישעמ ףא יכ אצמנ .94"ןיטמשמ 

:(ג"ע טל) םש ימלשוריב ורמא ,טמשנ וניא ןיד תיב השעמ יכ ליעל האבוהש הנשמה לע 92 

,םרב .וט ,ט לבויו הטימש 'לה ,ם"במר הארו .ג ,ג ק"ומ הנשמ הוושהו .'ךיניד ירזג וליא" 
ךכלו ,"הוולמכ וניאו ,ודיל אב וליאכו ,אוה יובגכ הזש" ךכב וז הכלה קמנמ םש ם"במרה 

ףרוצמ ןיד תיב השעמ םש הנשמב לבא .תורטש תריסמ ןידל ("ןכו" ןושלב)וז הכלה ףריצ 

ןיא םירבגכ םתבשחה ינפמ אלש עמשמו :םיטמשנ םניאש ער םש איצומו התפמ ,סנואל 

תשיגנב ודוסיש האוולה לש בוח ןאכ ןיא :םבויח יפוא לשב אלא ,םהב הלח הטימש 
ואל טמשנ וניא ןיד תיב השעמ יכ אצמנ .וילע תישמ ןידהש בוח אלא ,דבלב הוולמה 

.ןידה קספבש בויחה רוקמ םושמ אלא ,יובג בושחש ינפמ אקווד 

רכש לוכי - ודי השמ" :173 ימע ןייטשלקניפ 'דהמ ,ביק הקספ ,םירבדל ירפס הוושהו 93 
?'ודי השמ' ל"ת המ םלוכ תוברל ונפוס םא .'והערב השי רשא' ל"ת ?תונחה תפקהו ריכש 

צ"דר 'צוה ,םש םירבדל םיאנת שרדמ םג הארו ."םיפוקז םלוכ ףא ףוקזב ודי השמ המ 

.80 ימע ןמפוה 

:ונינש ,201 ימע ןמרביל 'דהמ ,ד ,ח תיעיבש אתפסותב .א"ע חי ןיטיג ילבבב אתיירב 94 
הניא וז ירה המגפ אלו הפקז ,הפקז אלו המגפ .תטמשמ וז ירה הפקזו המגפ השא תבותכ" 

שרפל שקיב ,ש ימע ,(ט"ישת) המ ,יניס ,"תוכלה יתש לש ןאצומ" ,קלפ 'ז ."תטמשמ 
רבכש קלחה םג ירה ,הדעומב הבותכה תרתי םלושת אל םא :יאנת הניינע וז הפיקזש 
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(ג"סשת-א"סשזו) בכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש 

ןוויכב לעופ לובזורפ בתוכה וליאו .95םיטמשמ םה ףא הוולמל וכפהשמ ירה 

תשיגנ לשב קר אל וב ביוחמ הוולהש ,ןיד תיב השעמל תישענ האוולהה :ךופהה 

.ןיד תיב השעמ חוכמ םג אלא הוולמה 

לובזורפה חסונ תודלותל .ו 

רתי לובזורפב האורה הסיפתה ןיב ,םייניב תדמע אופא תגצומ תיעיבש תנשמב 

ונייה - ןכמ תוחפ וב האורה הסיפתה ןיבל ,שממ תורטש תריסמ ונייה - ןכ לע 

וז תעצוממ הדמעו ליאוה ךא .96הטימשה ןיד לש אמלעב לוטיבו העקפה 

לובזורפל םיעדומ םניאש)םידמולהו ,םוקמ םושב שוריפב הראבתנ אל הנשמלש 

ישרדמב) אסיג דחמ תורטש תריסמל שרופמה רושיקה תא םהינפל ואצמ (ינוויה 

אסיג ךדיאמ ןנברדמ הטימש לש תשרופמה הריקעה תאו ,(ימלשוריבו הכלהה 

תפוקתמ םילועה לובזורפה יחסונב יכ המית ןיא ירה ,(םידומלתה ינשב) 

הז דימענ .אקווד תוינוציקה תודמעה יתשל ריהב יוטיב ונא םיאצומ םינושארה 
:לובזורפ יספוט ינש הז לומ 

תנש ,םירצמ ,טאטסופמ לובזורפ 
 97

 1224

,לולא שדחל זכ םוי תבשב ישימחב 

ןיתלתו האמ שמחו אפלא תנשמ 
ןיליגרד ןיינמל ,תורטשל ןינש שמחו 
לעד םירצמ טאטספב היב ינמימל 

ןסח ונילא אב ,הבתומ הרהנ סולינ 
תיב בשומב םיבשוי ונייהשכ רכו 

הנה ןיד תיב םתא :ונילא רמאיו ןיד 

98ינולצרבה הדוהי 'רל תורטשה רפס 

היה ךכ הטמל ןימותחה ןיד תיב ונא 
יתובר ונינפל רמאו ינולפ ונינפל אבש 

ינולפ לעו ינולפ לע תובוח יל שי ינא 

ןוכל תיבהיו לבזורפד ילימ רסומ ינאו 

תיאד אערא ןמ ידימרג העברא הנתמב 

יל הבגמל ןוכתי יתישרא ןוהיבג לעו יל 
התעמו שניא לע יל הוהד בוח רטש לכ 

,יל והולבקתו והובגתו ינייד יל ווה 

יפל ןיבהל ןיא ךא .(ה ,י ב"ב הנשמבש יאנתה ןיעכו) התוכזל ףקזיי ("המגפ" ונייה) התבג 

תא אופא שרפל שי .ףוקזל רבד הדיב ןיא המגפ אל םא יכ ,"המגפ אלו הפקז" והמ הז 
.םש דומלתה תנבהכו םינפבש אתיירבבכ םירבדה 

ש"ר ןייצ רבכ ."ןידב הדמעה תעשמ ?הולמב םיפקזנ יתמיאמ" :םש ילבבבש אתיירבב 95 
ןתינ הז ןושל יכ ,ש 'עה אנ ימע ,ח"שת קרוי-וינ ,ל"ז ם"במרהל ימלשוריה תוכלה ,ןמרביל 

הצרתנ רשאכ הוולמל בויחה תא ךפוה ןידב הדמעהה םצעש רשפא :ץפנא ירתב שרפתהל 

בויחה תא ףוקזל רבדה לעב לש ודיב שי ןידב הדמעה תעשמש רשפאו ,םלשל בייחה 

.םש ןייע ,םלשל בייחה הצרתנש העשמ תישענ הפיקזהש דומלל שי ימלשוריה ןמו :הוולמכ 

ןידל הנקתה ןיב סחיה תלאשב הנשמה ןמ הלועה םייניבה תדמעל הרומג המאתהב תאזו 96 
.40 'עה ליעל האר :הרות 
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ללה תנקת לש הרואיב תודלותל ?לובזורפה ליעומ דציכ :הקשנה דוד 

םכתא יתעדוהו םכל ירבד יתרסמ 

אל םירחא דיב יל שיש בוח לכ יכ 

ונבגא אלא הטמשה תנשב ונטמשא 

ינורזעת םתא םגו ,הצראש ןמז לכ 

דימ ינוממ תאצוהב ןיד תיב חכב 
ויפמ ונעמשש המו .יבוח ילעב 

.היארל ול תויהל ונבתכ 

ןויכ התעמ םתוא ובגת אל םאו 
לכ הבוג ינא ירה לבזורפ םכל יתרסמש 

לכ םדא לכ לצא םויה דע יל שיש בוח 

וניארש ןויכ ןיד תיב ונאו .הצראש ןמז 

ילימ אנמדק רסמו ליאוהו ,םינוכנ וירבד 

אנביתכ ,ןנבר רומאדכ אלבסורפד 
.רכו ינולפ םויב היל אנמיתחו 

רסומ הוולמה ןיא ,ירצמה לובזורפה יפל :רכינ םיחסונה ינש ןיב יתוהמה לדבהה 

הצרישכל ונימיל דומעל אלא ןידה תיב לש ודיקפת ןיאו ,העדוה אלא ןידה תיבל 

אלא הטימשה לוטיבל הליע לכ אופא ןיא .דימת ליגרה ןידכ ,ובוח תובגל 

איה ךכ ,ןכאו ."בוח לכש" תסרג לע םידסוימ םירבדהו ;םימכח ידיב התעקפה 

תביתכ םדוק הנש םירשעכ רטפנש ,ארתא אוההד ארמ ,ם"במרה תטיש 

,"תורטש תריסמל לובזורפ ןיב תיתוהמ ןיחבמ ם"במרה יכ .רומאה לובזורפה 

העדוה תועצמאב תישענה ,100םדא ינב ןוממ תעקפה האור אוה ןושארבו 

,ז"צרת ביבא-לת ,רנזולק רפס ,"הזינגה ןמ םידירש" ,ףסא 'ש רידהה ,A. 72 ירצומ עטק 97 
םלשורי ,םינואגה תורפסמ ורפסב רבכ ףסא ידיב קתעוה יקלח ןפואב) 232-231 ימע 
םלשורי ,לארשי תודלותב םירקחמו תורוקמ ,ל"נה םג הארו .(6 'עה 187 ימע ,ג"צרת 
,א 'עה 22 ימע ,ח"ר שוריפ יטוקיל ,ןיטיגל םינואגה רצואב אבוה ןכ .171-170 ימע ,ו"שת 

תומש לעו ךיראתה לע .אצק ימע ,2א"סשת םלשורי ,םיפסכ תטימש ,אנהכ ז"יר ידיבו 

,ןייטיוג ד"ש :האר ,טאטסופב איהה הנשה ןמ ףסונ לובזורפ לע .םש ףסא האר םיניידה 

.גיק-ביק ימע ,ב"כשת םלשורי ,ם"במרה תיבבו םינואגה ימיב ךוניח ירדס 

.72-71 ימע ,ח"נרת ןילרב ,ינולצרבה הדוהי 'רל תורטשה רפס ,(רידהמ) םטשרבלה ח"זש 98 
,טדימשדלוג 'א 'דהמ ,זי 'עס המ רעש ,תומורתה רפס ,ידרסה לאומש 'ר ידיב אבוה 

.זלתת ימע ,ח"משת םלשורי 

,(וט ,ט לבויו הטימש 'לה)ןמזב תלבגומ הניאו ,בותכה ןמ ם"במרב תדמלנ תורטש תריסמ 99 

םש)ןנברדמ םיפסכ תטימשש ןמזב קר הפי החוכש ,ללה תנקתל םש סחוימ לובזורפ וליאו 

דוחל תורטש תריסמד רבוס אוהש הארנ" :םש סוקרוק י"רה ןוכנל ריעה רבכו .(זט 
ךכב לובזורפה דוסי יכ הדומ ם"במרה ףאש רובס סוקרוק י"רש אלא ."דוחל לובזורפו 
ם"במרלש ררבתמ ונכרדלו ,(םש) "רסמכ היהי [לעופב תורטשה תא] רסמ אלש פ"עא"ש 

"בוח לכש רכו םכל ינרסומ" :דבלב העדוה תריסמ אלא ,תורטש וא תובוח תריסמ ןאכ ןיא 

.ךומסב םג הארו .יוכו 

וניד תיבכ רתויב םילודג םימכח ןיד תיב אלא לובזורפ ןיבתוכ ןיא" :זי ,ט לבויו הטימש 'לה 100 

ןיטיג ילבבד אמתס יפ-לע אוהו ."םדא ינב ןוממ עיקפהל ןייואר ןהש ,יסא 'רו ימא 'ר לש 

,הטימשה תריקע אלא לובזורפב ןיאש ,ליעל הראבתנש ותטישל ךלוה אמתסה לעב :ב"ע ול 

יפכ ,רשפאו ,קומינ הללכ אל ומצע לאומש תרמימ לבא .וז השיג רומאכ ץמאמ ם"במרהו 

תורטש תריסמ ןיעמ אלא ,הטימשה תריקע לובזורפב האר אל אוהש ,ליעל ראבתנש 

לודג ןיד תיב לש ותוברועמ קר יכ רבס לאומשש אלא .הטימשה תא ןידה ןמ תענומש 
.80 'עה ליעלד עשוהי ינפ האר ;םיידבגכו םירוסמכ תובוחה תא בישחהל ידכ הב שי רודבש 
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(ג''סשת-א"סשת) בכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש 

רסומ הוולמה ,ינולצרבה לובזורפה יפל לבא .101ןידה תיבל הוולמה לש אמלעב 

הסרגש אלא .עקרב היוצמה איה "בוח לכ" תסרגו ,ויתובוח םצע תא ןידה תיבל 

השעמכ לובזורפה תסיפת ןוויכב ינולצרבה לובזורפה ילעב לצא השרפתנ אל וז 

תיבל ויתורטש רסומכ לובזורפה תייאר לע יונב הז לובזורפ חסונ יכ :ןיד תיב 

לע אופא איה תובוחה תריסמ .ליעלד ימלשוריבו הכלהה ישרדמב שרופמכ ,ןיד 

םמוקמ אלממכ אלא הבוג הוולה ןיאו ,םתוא הבגיש אוה ןידה תיבש תנמ 

:יאנשמה לובזורפה חסונמ רסחה רקיעה תא ףיסוהל וכרצוה ךכיפל .םמעטמו 

.102"הבוג ינא ירה ...ובגת אל םאו ,יל והולבקתו והובגתו" 

לש ותחימצ רוקמ תלאשל הבושת ונידיב הלועש רשפא רמאנה לכ ללכמ 

רבכ ."בוח לכש" ,הנשמה רדס לש וידע לכב דעותמה ךא ,השקומה חסונה 

ודועית ,אסיג ךדיאמ ךא ,ירוקמכ הז חסונ תוארל השק ןושלה תניחבמ יכ וניאר 

חסונש םירבדה םיארנ .אמלעב שובישכ ושרפל רשפאמ וניא ןמיהמהו קצומה 

ינפב ירהש .לובזורפה לש וניינעל תמיוסמ תונשרפ ךותמ ,ןווכמ תנווכב דלונ הז 

הכלהה ישרדמב :התנבהל תורוקמ ינש ,רומאכ ,ודמע ונתנשמ תא םידמולה 

םידומלתב וליאו ,ןיד תיבל תורטש תריסמ ןידב לובזורפה לש ודוסיש ראבתנ 

אלא הגהנ אל ונמזב רבכש ,הטימשה תא רוקעל ללהל חוכ היהש וקיסה 
ירה ,הכלהה ישרדמ יפ־לע הנשמה תא שרפל םידמולה ואבשמ .םהירבדמ 

תלעות לובזורפה תביתכב ןיאש רחאמו .52 'עה דיל ליעל ,הנשמה שוריפב וירבדכ 101 
םימכח ידימלת" ךכיפל ,הכלהב לזלזל ואובי אלש ידכ אלא ןקתנ אלו ,תישממ תיטפשמ 
ונבגאש יל שיש בוח לכש םכל ינא רסומ :רמאו םידימלתל וירבד רסמו הז תא הז וולהש 

הזה ןמזב םיפסכ תטמשהש םיעדוי ןהש ינפמ ,לובזורפ בותכל ךירצ וניא ,הצראש ןמז לכ 

ןנברש ,הדבועה םצע .(זכ ,ט לבויו הטימש 'לה)"תחדנ איה דבלב םירבדבו ,םהירבדמ 

איה רבדה תקמנה ךא ,(א"ע זל ןיטיג) דומלתב שרופמ ,הזל הז הפ־לעב ורסמ ישא בר יבד 
הפ-לעבש הריסמה ,תיתוהמ תיטפשמ תלעות לובזורפב האורה הטישל .ם"במרה לשמ 
"הפ לע והיא היל רסמ בתכב לובזורפב ידבעד יאמ :ללכה הז"ו ,בתכבש הריסמכ תלעופ 

,ןייע ,םימכח ידימלתל חרכהב תלבגומ הניא הפ-לעבש הריסמ ףא ךכלה ;(םש שקשרק 'ר) 

.רתא לע ףסוי תיבו ,גכ ףיעס זס 'יס ,טפשמ ןשוח רוט ,המגודל 

דיפקהש ימ יתיאר אל" :ינולצרבה חסונ לע ריעה ד ,י תיעיבש הנשמל המלש תכאלמ לעב 102 

ןידה תיב יונימ ונייה ,ונניינעל תעגונה הדוקנב ,םרב ."הזכ ךורא חסונ לע הזה ןמזב 
םילובזורפב ףא ינולצרבה רטשה תסיפתל ךשמה וניצמ ,םחולשכ הוולמה יונימו םיבוגכ 

אוהו) הצק ימע ,(97 'עה ליעל) אנהכ לצא אי חסונ ,המגודל ,האר :םויה דעו ,םירחואמ 

,ט"כרת אנליו ,םירוכב תישאר ורפסב אנליוומ ןהכה לאלצב 'ר ידיב עבקנש לובזורפ חסונ 

תולהקמ צ"דב ידיב שמשמה חסונה אוהש ,וצק ימע ,םש די חסונ ז(א"ע ונ ,ב קלח שאר 
רשא .2 'עה 684 ימע ,ג ,ה"יבארל רציבוטפא תורעה הארו .םויה דע םלשוריב םיזנכשאה 

ותרעה האר ;םויה דע םיחוור םהינש ירה ,"בוח לכש" תמועל "בוח לכ ...ינרסומ" חסונל 

רמול ןוכנו" :בעק ימע ,ו"משת קרב ינב ,א ,אתרגיאד אניירק ,יקסביינק י"יר לש תינייפואה 
."תונושלה 'ב 
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ללה תנקת לש הרואיב תודלותל ?לובזורפה ליעומ דציכ :הקשנה דוד 

תיבל ויתובוח תא הוולמה רסומ םא :ליעל וניארש תימינפה הריתסה ינפב ודמענ 

ונבגאש" רוביד ידכ ךות רמוא אוה דציכ ,שוגנל וחוכ תא ךכב העשמו ,ןידה 

ןורתפה !יודיב דוע םניא ויתובוחש רמא תעכ קר ירה ?"הצראש תע לכב 

שרפתנ אל ,ןיד תיב השעמ לש דמעמ בוחל הוושמ לובזורפה יכ ,ליעל עצוהש 

אבילא לובזורפה חסונ תא שרפל תלוכיה יאו ;םידמולה ינפל ודמעש תורוקמב 

החוכ הפיש ,םידומלתב ראובמה תא קר םידמולה ידיב הריתוה הכלהה ישרדמד 

ינרסומ" חסונה לש וניינע אופא והמ .ןנברדמ הטימש רוקעל ללה תנקת לש 

תא אלא םיניידל רסומ אוה ןיאש תונשרפה התלע ןאכמש המוד ?רכו "םכל 
לש המצע לכ וזו :ול שיש בוח לכ הצריש יתמיא תובגל ותנווכב יכ ,ותעדוה 

,דבלב ותעדמ תאז השוע םדאה ןיאש לכ הרקענ הטימשהש - לובזורפ תנקת 

יבג לע הלטוהש ן"ישב האטבתנ וז תונשרפ .ורושיאבו ןידה תיב תחגשהב אלא 

ךא .וירבד תא אלא ,הוולמה רסומ תובוחה תא אל התעמ :ירוקמה חסונה 

לש ויתובקע תא ונידיב ריתומ ,ןושלה ךרדכ אלש ,הריסמה אשומ לש ונורסח 

ףא הלועו ,ילבבה לש דיה יבתכ לכב םיוקמה חסונה אוה - םודקה חסונה 
םירמשמ םיתע יכ ,ונדמל ונכרד יפלו .ימלשוריה תייגוסמו הכלהה ישרדממ 

םייוצמה הידעכ אלש - הנשמה לש תירוקמה התסרג תא םידומלתה אקווד 
.103םויכ ונידיב 

חסונה ודוסיב אוה ילבבה הנשמה חסונ יכ ,לטנזור לש ותטיש תא ריכזהל שי הז רשקהב 103 

ץראה סופיטה וליאו ;לבבל לארשי ץראמ ותדיריב בר איבה ותואש ,יבר ידימ אציש 

.יבר ימי רחאל הנשמה ספוטב לארשי ץראב ולטוהש םייוניש ףקשמ רבכ ונידיבש ילארשי 

.516-514 ימע ,(ג"נשת) ב ,דומלת ירקחמ ,"'ןיכוב הדש - 'אמד לקח"' ,לטנזור 'ד :האר 
חסונה תא םידומלתה ורמיש הפו הפ יכ רשפא ,וז ןיעמ תללוכ הזית אלב ףא יכ ירבו 
.תורחואמ תונקסמ יפ לע ונקות םיילארשי ץרא םיקזחומה דיה יבתכ אקוודו ,ירוקמה 
ןילוחה ןמ אלא אב וניא הבוחבש רבד" יירמאמב םיעצומה הנשמה חסונ ירוזחשל הוושהו 

'רוביעה תשרפ' ןיב" ;71-67 ימעב ,(ו"נשת) בי ,ארדיס ,"םיאנת לש םדומלתב םיקרפ - 
,הליפתה תודלותב םירקחמ - ריהק דע ןארמוקמ ,(ךרוע) ירובת 'י ,"םינימה תכרבל 
,"הנושאר הנשמ לש הרוזחשל ?הכוסב םיבשוי יתמיא" !בק-הע ימע ,ט"נשת םלשורי 
לע יארקמה תאירקב ריתסהל יואר המ" ! 104-87 ימע ,(73 'עה ליעל) םייחל הרטע :ךותב 

תיב לע םירקחמ - אתשינכ ,(ךרוע) ירובת 'י ,"הרסאנ םתאירקש םימוגרתו תוארקמ 
ןמ תויגוס שמח ,ןמדירפ י"ש :התע הוושהו .חל-גל ימעב ,(א"סשת) א ,ומלועו תסנכה 

קר אל ונניינעב יכ תורשפאה תא לוקשל שיו .130 ימע ,ב"סשת םלשורי ,ילבבה דומלתה 
השעמל הכלה גוהנ היה לובזורפה חסונ ירהש :רבדב תעגונ הנשמה דומיל תרוסמ לש הדי 

ךותמ םג - "בוח לכש" חסונ הנשמב אופא חוורתנ ילואו אמש .םינוש םירוזאבו תופוקתב 
דצ אופא שי הלא חסונ יפוליחב .םירפוסה לצא םירוגשו םיגוהנ ויהש לובזורפה יספוט 

תודלותל .ל"מכאו ,יגרוטיל שומיש ילעב םיטסקטב חסונ יפוליחל ןוימד לש והשלכ 
יכ חינהל רשפא .235-217 ימע ,(10 'עה ליעל) תליג ,העש יפל ,האר לובזורפב שומישה 

,ץראל הצוחבש וזמ הבורמ הדימב לארשי ץראב לובזורפה םייקתנ םימודק תורודב רבכ 
רפס ,ינולצרבה הדוהי 'ר :האר) עקרקה תתיבשב םיפסכ תטימש לש התכירכ לשב 
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