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רוכז-המורתתשרפ

א"פשת

ךיתווצמ ךרד
וניברמ הכלהב ת"וש

ךידוקיפ ךרד
עובש תשרפ לע םינינפ

וכרדא
הנומא הלוגה ינבלכ לש ןברמ

א"טילש הרותהרש ןרמ

םירופ תוכלה
הליגמה תאירק בויח ןידב

ןינמב הליגמה תאירק ףידעהל שי םאה)א"ס זפרת'יס( :הלאש
רחואמןיינמב םע ברב רשאמ,םצמוצמ רוביצב ךא ןיקיתו
.רתוי
.ףידע ןימידקמ ןיזירז:הבושת

¨¨¨

ברב לש רודיה שי הליגמב ירהש תושקהל שי,ל"נהב:הלאש
ברב הליפתל ת"ת ןילטבמ ןיא ירהש,אסינ ימוסרפ ןידמ םע
,ןילטבמ הליגמה תאירקל וליאו)ח"יס צ'יס ע"ושב'יאדכ(םע
חיכוהל שי דועו,ןיזירז לע ףידע נ"וסרפד נ"ההד רשפא כ"או
םינהכל ל"לד ושקה)ןילטבמ ה"ד,א,ג(הליגמב'סותה ירבדמ
,אורקל כ"חא תוהש שי אה הליגמה תאירקל ןתדובע לטבל
חכומ ןימידקמ ןיזירז וצרית אלד אהמו,נ"וסרפ םושמ וצריתו
.ןיזירזמ רימח נ"וסרפד
.יפט הרומח ןיקיתו:הבושת

¨¨¨

הליגמה תאירק עומשל ךישמי םאה ע"לי ןיידע,ל"נהב:הלאש
ס"נכהיבל ךליל ןיתמיש וא,ןיקיתוכ תירחש ללפתהל םוקמב
ןיזירז יתכאש וא,הליגמה תאירק עומשל םע בר םש שיש
יפט רימח םע בר הליגמה תאירקבש פ"עא[ףידע ןימידקמ
.]נ"וסרפ םושמ
.רומג ול םירמוא הוצמב ליחתמה:הבושת

¨¨¨

םיינעל םירופ תועמ ןיד
לש ןיד אכיא םינויבאל תונתמב םאה)א"ס דצרת'יס( :הלאש
תועמה לוטיל ול רמאי םא םג יגסד וא,אקוד דיל דימ הניתנ
.המודכו ןחלושה ג"עמ
.יגס:הבושת

¨¨¨

התואמ םיינע ינשל םינויבאל תונתמ ןתונה)םש( :הלאש
לע םיכומסש תורמל[םיינע ינש ןינעל ול הלוע םאה,החפשמ
.]ןחלוש ותוא
.ןכ:הבושת

¨¨¨

וריע ינויבאד ןיד אכיא םינויבאל תונתמב םאה)םש( :הלאש
םדאל תונמ חולשמ תתל תופידע שי םאהו,וריע יינע ןידכ ןימדוק
.תרחא ריע רשאמ וריעמ
.ןכתי:הבושת

¨¨¨

ינהמ בוחה תליחמ םאה,ןוממ ורבחל בייחש ןויבא)םש( :הלאש
.םינויבאל תונתמ םויקל
.לבקמל האנה הזבןיאש ןויכ,ינהמ אל:הבושת

¨¨¨

הלוע םאה,יארשא סיטרכב םינויבאל תונתמ םינתונה:הלאש
.םויב וב ןינעל םהל
.ברע ןידמ ינהמ:הבושת

)הקשמו הלוד(

המורת תשרפ
םדוקמ ופיצ םישדקה שדוק לש םידומעהרפיס

הָעָּבְרַא לַע ּהָתֹא הָּתַתָנְו...תֶכֹרָפ ָתיִׂשָעְו
)ב"ל-א"ל ו"כ(בָהָז םיִּפֻצְמ םיִּטִׁש יֵדּוּמַע
שיו.בהזב רבכ םיפוצמ םהשכ םידומעה תא ונתנש עמשמ
בותכש דעומ להא חתפךסמ יבגןמקל אנש יאמ קדקדל
םָתֹא ָתיִּפִצְו םיִּטִׁש יֵדּוּמַע הָּׁשִמֲח ָסָּמַל ָתיִׂשָעְו)ז"ל קוספב(
.םידומעה תא ןתנש ירחא בהז הפיצש עמשמ,בָהָז
:וניבר הזב בתכו
תופצל םיחרכומ ויה תכורפה ידומע תא יכ!אוה ןכ הנווכב
רוסא םשו,םישדקה שדוקב םמוקמ ירהש,הליחתמ בהז
'יעו(רבכ םיפוצמ םתוא ונתנ ןכל,ךרוצל אלש סנכיהל
לָכיֵהַל םיִעָלְק םיִׂשֹוע לָכיֵהַּב םיִנֹוב ּויָהֶׁשְּכ,ו"מ ח"פ תויודע
םיִנֹוּב הָרָזֲעָבּו,ץּוחַּבִמ םיִנֹוּב לָכיֵהַּבֶׁש אָּלֶא.תֹורָזֲעָל םיִעָלְקּו
אלש ץוחבמ םינוב'א'י ףד הליגמ י"שר שריפו.םיִנְפִּבִמ
.)ךרוצל אלשםיאנבה וסנכי
,ךרוצל םש סנכיהל רתומש דעומ להא חתפ ךסמ יבג לבא
,בהז םתוא ופיצ םמוקמ לע םהשכו םידומעה תא םדוק ונתנ
)ךבוטמ ונעבש(.רתוי לק הזש

¨¨¨
רוכז תשרפ

רוכז'רפב אורקל םיבייוחמ םיקוספ המכ
'וכו קלמע ךל השע רשא רוכז לש קוספ קר עמשש ימ:הלאש
.אצי םאה'וכו היהו קוספ ילב
.אצי אלש ןכתי:הבושת

¨¨¨
קלמע השעמ וינבל רפסל ךירצ באש ל"ייק םאה

,קלמע השעמ תא ונבל רפסל ךירצ בא לכ םאה:הלאש
.הוצמה והזש ן"במרה תטישל שושחל
.צ"א:הבושת

¨¨¨
רוכז'רפ דימ אורקל םיבייח לידגהש ןטקורייגתנש רג םאה

י"ע םייקמו הנשה לכ אוה רוכזב הוצמה תוטשפב הנה:הלאש
דימ ךרטציש רייגתנש רג כ"או הנשה לכ רכוזו א"פ ארקש
דימ ךרטציש ל"נה ומכ רמאנ םג םאה לידגהש ןטק ןכו.אורקל
.לדגשכ אורקל
.צ"א:הבושת

¨¨¨
האירקב םיווצמ םא קלמעב ומחלנש רוד

הנש לכ םיכירצ ויה קלמעב ומחלנש רודה ותוא םאה:הלאש
.רתוי םירכוז אמשש רוכז תשרפ אורקל
.ןכ:הבושת

¨¨¨
רכֶז רכֵז תאירק רדס

.ןושאר אורקל המ  רכֶזו רכֵז םימעפ'ב םיארוקשכ:הלאש
.מ"נ ןיא:הבושת

¨¨¨

)רכֵזו רכֶז םע(םימעפ'ב קוספה לכ אורקל יואר םאה:הלאש
.דבל תוביתה לע רוזחל יגסוא
)הקשמו הלוד(.םירימחמ שי:הבושת

ד"סב
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וגיהנמ וניברש םעה ירשא
המינפ שדוקב עמשנהו השענהמ

¨¨¨

ןרמ,יקסרבופ ד"ברגהןרמ,דוע ופתתשה דמעמב ריעה תפוק ימרות לע לארשי לש ןבר תיבב הליפת דמעמ ךרענ רדא ח"רעישימח םויב-
.ש"יר וביבח ונב,ןרטש א"שר,ןילרב ז"ר,זוברגא"ר,יאלגש"ר,ןמניטשש"רםילודגה םינואגה,ץ'יזוממ ר"ומדאה,יחרזא מ"ברגה
הזו הנורוקב םילוח הברה ריעב שיש רתיבמ םילאוש.ש,ל"הזב ריעב ךרענש םינוסיחה עצבמ תארקל רתיב יבשות י"ע לאשנ לארשי לש ןבר-
שי םאה.ש.ןכ:וניבר,?תורבועמ םישנ םג םאה.ש.ךירצ:וניבר,?ןסחתהל הבוח שי םאה םילאוש ןוסיח שיש וישכע,הרות לוטיב הברה םרג
.ןכ:וניבר,?הרות ידומלתב םידמלמ לע םג דחוימ בויח
.ןסינ'י-תילרוגה הכרעמה תארקלהכרדהו תוצעייתהללארשי ןברל וסנכנ ןמציל בקעי ברהו ינפג השמ ברה הרותה תודהי ישאר ר"דש-
ח"הבהןתחה,היעשיברהודכנלןב,ךלמתירקי"ריקסבינקהמלש'רןואגהונבלדכנ,וניניאושינתחמשלאצילארשילשןברןושארםויב-
.התראפתבהרותתבישייריחבמקחצי
רוחבהןתחה,יקצדלוקהדוהיברהודכנלןב,יקצדלוקקחצי'רצ"הגהונתחלדכנ,ונינלטראווהתחמשהמינפשדוקבהמייקתהש"צומב-
םייחלהתשוניבר,א''טילשיקצדלוקקחצייברןואגהבסהםירבדאשנדמעמב.קרבינבבךלמתירקתבישייריחבמיקצדלוקןרהאבושחה
.החפשמהינבוןתחהתאךרבוהחמשהלגרל
.ןוזבקעי לאיתוקיברה ונינל ןב,לגיטש מ"רגה ודכנל דכנ,ןויבצ י"רגה ונתחל ןינ,ונינ ןבל תירבב קדנסכוניבר שמיש יעיבר םויב-

שדוק תבשב אורקל ןיא ןאכמ

עבשה תנש הברק
,א"טילשהרותהרשןרמג"הבכשרלשותושארבוושרדמתיבבםייקתה,היתוכלהידמולותיעיבשהתנשלשהדובכלםמורמדמעמ
זכרמב,לארשי תיב ךמע תובבר י"ע םוי ידימ דמלנה,לבויוהטימשתוכלהם"במרמתוכלה'בדומיללןושארהרוזחמהםויסלגרל
:ושדק ל"זו,א"טילשיקסבינקש"ירגה'הנומאחיש'הלעבוביבחונבי"עוניברמםידחוימםירבדואבוהדמעמה

א"פשתרדאשדוחשארברעד"סב

.ןנוכתהלםדוקםהבדומעלךירצותובורמחספהתוכלהדםושמאוהםוי'לחספהתוכלהבןישרודוןילאושדאהדםיקסופהובתכ
.םוי'לביגסאלודאמתובורמהטימשתוכלהיכתישישההנשבתיעיבשינידדומללליחתהליוארהןמיאדוןכלו
א"וזחההזלערמאו.אבדודןבתיעיבשיאצומבל"זחורמאדתורצהלכמלצניהלהלוגסאיהתיעיבשהתוכלהבדומילהםג
.)ןישודיקדאמקקרפףוס(השעמידילאיבמדומילהו,תיעיבשםידמולשאיההנווכהדה"הללז
ךיאעדיוולאתוכלהמםוילכדומללומצעלעבקידחאלכשיוארהןמןכל,תועושיהלכתאאיבמתיעיבשינידדומילדאצמנ
.אבדודןבהזלםדוקותיעיבשיאצומבוםיִּסַכְמםָּיַל,םִיַּמַּכ,'התֶאהָעֵּד,ץֶרָאָההָאְלָמ-יִּכונבםיוקישןוצריהי.ןמייקל
ןואגה,א"טילשןמנייטשאגרשיברלודגהןואגה,א"טילשיקסרבופד"ברגה ןרמ,א"טילשיחרזאמ"ברגה ןרמ,דוע ופתתשהדמעמב
הכלהלשרדמהתיבשארא"טילשיתרפאי"רגה,א"טילשןייטשלדאש"מרגה,א"טילשרשירגנואי"רגה,א"טילשיאלגש"רקידצה
ןהכל"מרגה,א"טילשרההןמי"חרגה,םילשוריתויממוקד"באג א"טילשןוסלדנמי"ירגה,א"טילשץיזדוממר"ומדאה,תובשייתהב
םירועישהידיגמרובעתמצמוצמתנוכתמבךרענובחרהלהקלרוגסהיהדמעמהבצמהבקע.א"טילשגרבנכיירש"רגהו,א"טילש
.יחרודישךרדופתתשהשתוברתובברו,לבויוהטימשבתוכלה'בםירסומה
הלוגסכתיעיבשתוכלהדומילהדדועוןינעבא"טילש יקסביינק לארשי בקעי'ר ג"הרה וביבח ודכנ י"ע וניבר לאשנ דמעמה םדוק
ךכלכ,הלודגתאזכהפיגמהמילשהנשרבכשי:יקסבינקלארשיבקעי'רג"הרהדכנה.ת"ושה לילמתןלהל,הנרוקהףיגנתריצעל
.:וניבר?ונתיאמרוסתהפיגמהשידכדומלליאדכשוישכעץעיימאבסהצעהזיא,הזמורטפנםישנאהברהךכלכוםילוחהברה
:וניבר.תורצהמלצנהלהלוגסהזתיעיבשתוכלהםידמולשכהמל:דכנה..?תיעיבשתוכלהודמליש:דכנה
וניבר?תורצמהליצמהטימשההמל:דכנה:,הזםעדומללרשפאילואשרפסהזיאשי:דכנה
ודמלישםהלדיגהליאדכילוא:דכנה.:וניבר.םישנאלהשקדאמהזשיאןוזח:דכנה.:וניבר.?ם"במרהתא
המ,הנומאךרדהםעם"במרבתוכלהיתשםוילכדמלישימתאךרבמאבסהמ:דכנה:וניבר.אבסלשהנומאךרדהתא
.:וניבר?הזתוכזבהכזיאוה
,הנומא ךרדה םע םוי לכ םידמול םלועה לכב םישנא יפלאו,לבויו הטימש תוכלה םוי לכ ם"במרב תוכלה יתש ודמליש רמא אבס:דכנה
םיריעצ םישנאה לש תונונגסה לכ,םלועה לכב םוי לכ הז תא םידמול םישנא,הנומא ךרדה לע םוכיסה תא בתכ)ש"ירגה-.ה.א(אבא
:וניבר,דמולש ימ לכל ןתונ אבס הכרב הזיא:דכנה,:וניבר,רמא אבסש תוכזב,הז תא םידמול םלוכ םינקזו
.ררל יקוש י"ע םלוצש דמעמהמ דועית איבנםיברה תלעותל.ל"כע.

ךרועה רבד

הרוהט המשננ"על
ל"זלואש םייחח"הבה

א"טילשקחצי םהרבא'ר ג"הרהח"לדביןב

,בתכה ךותמ הנווכברצירשא תרימאבקזחתהל העושיו האופרלהלוגסהעודי
הציעהזש ותיב ךותב הלוח היהש דחאלא"טילש וניברץילמהו,הלימב הלימ
350-'אלפלהנפישהילתלרצירשאתכרבבםינינועמל,הליעומו הבוט - 013 - 9405

לארשי לש ןבר תרות תצפהב קלח םילטונ הבהאמ הרות ןתמ םויב
וניברמהעושיו הכרבלםירופה גח-הבהאמ הרות ןתמ לש ומוציעב רבעוי םמש,ח"ש001מ הלעמל םוכסבןוילגל םיעייסמה לכ
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