
 הלועפה יכרד רשע
 

 גרה .1
 

 הלועפה תרמוח לע םיעיפשמש םימרוג הלועפה תמלשה עוציב הבשחמ סיסב
 סיסבב וא אשומב תולתב )דבוכ(

 האצות
 היצביטומ תרכוע העדות הנחבה

 והשמ/י.והשימ
 םייחה וקבש

 יללכ ןפואב
 העברא םנשי

 לש םיגוס
 יתש – הנחבה
 תונוכנ תונחבה
 םייתשו

 :תועטומ
 ה.יח י.והשימ -
 ה.יחכ
 ה.יח י.והשימ -

  ה.תמכ
 ה.יחכ ה.תמ -
 ה.תמכ ה.תמ -
 
 המלש הלועפ
 הנחבה תשרוד
 לש – הנוכנ
 .ה.יחכ ה.יחה

 דחא לכ
 תשולשמ
 .םילערה
  

 היצביטומה
 תא המילשמש
 הלועפה
 םע תברועמ
 .האנש/סעכ

 ןוצרה .גורהל ןוצרה
 תויהל לוכי גורהל
 ןפואב דקוממ
 הנווככ וא יפיצפס
 ומכ – תיללכ
 תא גורהל הנווכה
 .יכרדב שוגפאש ימ
 אוה ןוצרה םא
 הנחבהה ,דקוממ
 תויהל הכירצ
 םא .תקיודמ
 ,תיללכ איה הנווכה
 לש הנחבהה
 הכירצ אל ןברוקה
  .תקיודמ תויהל

 הגירה
 םיכרדב
 י״ע - תונוש
 ,לער ,קשנ
 .'וכו
 

 תעציב םא
 ךמצעב תאז
 תחלשש וא
 רחא והשימ
 הז – גורהל
  .ךה ונייה

 ךינפל תמ ןברוקהשכ
 תלועפמ האצותכו

 .גרהה
 

 רחא והשימ תחלש םא
 םהו הלועפה תא עצבל
 הלועפהש ךכל םיעדומ
 המלשוה איה ,המלשוה
 םא םג  - ךרובע םג
 .ךכל ת.עדומ ךניא
 

 הלועפהש רשפא
 לוכיו תוריהמב םלשות
 תומי ןברוקהש תויהל
 עוציב רחאל םינש המכ
 תולתב ןיידעו ,הלועפה
 עגרב .תאז הלועפב
 הלועפה ךרד ,םתומ
 םא .המלש היהת
 הנתשת היצביטומה
 אמגודל – םתומ ינפל
 ךרד ,הטרח י.שוחת םא
 היהת אל הלועפה
 .המלש

 תרכוע העדותמ ענומש גרה :השיג .1
 .תיתמצוע

 תי.הנהנ ה.תא רשאכ :עוציב .2
 וא ךדי לע עצובמ הז רשאכ ;השעמהמ
 הז השועש ימ תא ת.ללהמ ה.תאשכ
 ויהש ךכמ הצורמ ה.תא רשאכ ;ךרובע
 ידי לע עצובמ הז רשאכו  גרהל םידע
 תלטה ידכ ךות ;טרופמו םדקומ ןונכת
 ;םייוניע ידכ ךות ;ןברוקה לע המיא
 ,לבוס ,שלחומ ,הלוח ןברוקהשכו

  .קנאנ וא ךימחר תא שקבמ
 :אצמנב הניא דגנה תפורת רשאכ .3

 םירדנ תחקל ת.חרוט אל ה.תא רשאכ
  .'וכו הכובמ ,השוב אלל ,דחא םוי לש

 תופקשה ךותמ השענ גרהה רשאכ .4
  ׳וכו תויתד תופקשה ומכ – תויוגש

 ,לודג ופוגש יח לעב לש הליטק :סיסב .5
 יבורק ,םירוה לש גרה ,הלפה ,םדא ןב
 ,ה.בורק ה.רבח ,ורוג ,החפשמ
 ,תינחורה ךרדב ת.ןמאתמש י.והשימ
 תורמל ןכ ומכ .׳וכו ,הווטסיהדוב
 גורהל ןתינ אלש ךכל ת.עדומ ה.תאש
 ומד תא זיקהל הסנמ ה.תא ,ההדוב
 .ןודז תנווכב

 תמאות האצות
 םירצק םייח :םרוג
 .ילוחב םיאלמו
 

 :תיתביבס האצות
 היהי אל ןוזמ
 תופורת ,ןיזמ
 תושלח הנייהת
 ;תוחלצומ אלו

 תופורתהו ןוזמה
 לוכיעל םישק ויהי
 תולחמל ומרגיו
 ;םיפסונ םיבואכמו

 ךתביבסבש ולא
 םייח ךרואמ ולבסי

 .רצק
 

 לש הלשבה
 הדיל :המרק
 לש םויק זוחמב
 .לבסה

 



 
 הבינג .2

 
 לע םיעיפשמש םימרוג הלועפה תמלשה עוציב הבשחמ סיסב

 )דבוכ( הלועפה תרמוח
 סיסבב וא אשומב תולתב

 האצות
 היצביטומ תרכוע העדות הנחבה

 המ רבד
 ךיישש
 י.והשימל
 ת.רחא

 תולוכי ןאכ םג
 תונחבה תויהל
 תונחבהו תויוגש
 :תונוכנ
 ךיישש המ רבד -

 ךיישכ ת.רחאל
 ן.םהל

 ךיישש המ רבד -
 ךייש אלכ רחאל
 םהל

 אלש המ רבד -
 רחאל ךייש
 םהל ךיישכ

 אלש המ רבד -
 אלכ רחאל ךייש
 םהל ךייש

 
 הנוכנ הנחבה
 עוציב ןמזב השורד
 ךרדש ידכ הלועפה
 היהת הלועפה
 .המלש

 תשולשמ דחא לכ
 לבא םילערה
 היצביטומה
 תא המילשמה
 תברועמ הלועפה
 וא( האנש/סעכ םע
 )?תוקקותשה םע

 המ רבד תליטנ
 והשימל ךיישש
 תורמל רחא
 ונתנ אל םהש
  .הז תא ךל

 םא – הבינג
 דושב וא רתסב
 וא םויה רואל
 .המרמ יעצמאב
 
 השענ הז םא םג
 המרמב
  תברועמש
 ,תובוח ,תונרקב
 םיכרדב וא
 – תורחא
 תוולל :אמגודל
 הנווכ אלל ףסכ
 תא ריזחהל
 םא ;בוחה
 העצוב הלועפה
 ידכ וא ךתבוטל
 םע ביטיהל
 וא רחא והשימ
 בסהל ידכ
 – קזנ והשימל
 .ךה ונייה הז

 ןודנבש רבדהשכ
 םג - ךתושרל רבוע
 בנגנש רבדה םא
 םוקממ רבוע אל
 .םוקמל
 

 העצוב הבינגה םא
 םהו חילש ידי לע
 תא ומילשה
 – ןיעדויב הלועפה
 המלשוה הלועפה
 ךניא םא םג
  .ךכל ת.עדומ
 

 הלועפה םא
 ,ךדי לע תעצובמ
 רשאכ המלש איה
 ךתעדותב הלוע
 המש הרכהה
 רבע תבנגש
 .ךתושרל

 תומכב הבינגה רשאכ
 ילעב םירבד לש וא ,הלודג
 והשיממ הבינג ,הובג ךרע
 הבינג ,ךב חטובש
 וא תשלחומ הייסולכואמ
 ,םירחא םילגרתממ ,היינע
 ולאכמ וא ההגנסהמ
 .1תוחנמל םייוארש

 רוסחמ :םרוג תמאות האצות
 םיבאשמה ;םיבאשמב
 םע םיפתושמ ויהי ךתושרבש
 .םירחא
 

 תוריפ :תיתביבס האצות
 םניאש ,םיטעומ ויהי ךיתולועפ
 םימוגפ ,םימלשומו םימלש
 .םיבר םייונישל םינותנו םקלחב
 ינתיאמ הערל עפשות ךתביבס
 .תונופטישו תרוצב – עבטה
 .ומלעיי וא ולמקי םילוביה

 

 
טלקמה יאשומ לכ תא ללוכ חנומל בחרנ שוריפ .תוחנמל סיסב 1  – פוטס אוה טירקסנסב חנומה ה  



 תמלוה הניאש תינימ תוגהנתה .3
 

 תמלשה עוציב הבשחמ סיסב
 הלועפה

 לע םיעיפשמש םימרוג
 )דבוכ( הלועפה תרמוח

 וא אשומב תולתב
 סיסבב

 האצות
 העדות הנחבה

 תרכוע
 היצביטומ

 ׳וכו ךירוה :םיתואנ אל גוז תב/ןב .1
 ןיידעש ולאכ .ךתחפשמ ינב –
 ולאכ( םהירוה תוירחא תחת
 םיריזנ .)אמגודל םיריגב םניאש
 םיאצמנש ולא .תוריזנ וא
 והשימ םע םיסחי תכרעמב
 םיאצמנ ה.תא םא וא ;רחא
 גוזה ןבו תרכומ םיסחי תכרעמב
 וא ;רחא והשימ אוה השעמל
 .המכסהב אלש ןימ יסחי

 לכ :םיתואנ םניאש ףוג יקלח .2
 .ןימה ירבא וניאש המ

 הברקב :םיתואנ םניאש תומוקמ .3
 ,תופוטס דיל ,חורה הרומל
 םילולעש תומוקמ וא ,יבמופב
 תב/ןבל תיסיפ העיגפ בסהל
 .ךגוז

 ףוס תארקל :תואי אל ןמז .4
 ,ישדוחה רוזחמה ןמזב ,ןויריהה
 תא תכפוהש הלחמ ןמזב
 וב םויב ,ןוכנ אלל השעמה
 רתוי .ימוי רדנ ךילע תחקל
  )!!!( הלילב םימעפ שמחמ

 ןעוט הגנסא -
)Compendium of   

determinations)  
 ןב יבגל הנחבהה יכ
 תויהל הכירצ גוזה
 .הנוכנ

 היאניווה תורפס -
 רובעש תנעוט
 אל הז ה/ריזנה
 הנחבהה םא הנשמ
 וא היוגש איה
 .הנוכנ
 

 העדות לכ
 תרכוע
  .יהשלכ

 עגמב ןוצר
  ינימ

 ןעוט הגנסא
 תמרג םא יכ
 רחא והשימל
 תא עצבל
 ,השעמה
 םג ה.תא
 ת.בשחנ
 ת.עצבמכ
 הלועפ
 לש תילילש
 תוגהנתה
 הניאש תינימ
  .תמלוה
 
 והדנבוסאוו
 תאז תמועל
 רמוא
 הרקמהש
 ללכנ אל הזה
 ךרדב
 הלועפה
 תישממה
  .המלשהו

 טקאה עוציב
  .ינימה

 אל גוז ןב םע ןימ יסחי
 םע ,החפשמ ינב :תואנ
 םע וא ךרבח תשא
  .תו.םיריזנ
 
 :יואר אל ןמזב ןימ יסחי

 לע חקלש י.והשימ םע
 ,דחא םוי לש רדנ ומצע
 תפוקת ףוסב יהשימ םע
 י.והשימ םע וא ןויריהה
 .תואירבה וקב ה.וניאש
 
 אל םוקמב ןימ יסחי
 וא הפוטס תברקב :תואנ
 .ההגנסה ירוגמב
 ןימ םיללוכש ןימ יסחי

  .׳וכו ילרוא

 גוז ת.ןב :םרוג תמאות האצות
 ןיבל ךניב ןומא רסוח .ת.ללוה
 .םיעורפ ויהי םהש וא ךירזוע
 

 םוקמ :תיתביבס האצות
 ,תמהוזמ הביבסב היהי ךירוגמ
 .הללמואו החונ אל
 
 
 

 
  



 
 רקש .4

 
 תמלשה עוציב הבשחמ סיסב

 הלועפה
 לע םיעיפשמש םימרוג
 )דבוכ( הלועפה תרמוח
 סיסבב וא אשומב תולתב

 האצות
 היצביטומ תרכוע העדות הנחבה

 המ – םירישי םיסיסב
 ת.רקשמ ה.תאש
  :ויבגל
 תיארש המ .1
 תעמשש המ .2
 תנבהש המ .3

 )תילטנמ העדות(
 תנחבהש המ .4

 תעדות ךרד(
 ןושל ,ףאה
 )ףוגה תעדותו

 תיאר אלש המ .5
 תעמש אלש המ .6
 תנבה אלש המ .7
 תנחבה אלש המ .8
 
 - רישי וניאש סיסב
 :ת.רקשמ ה.תא ימל
 ךירצ רחא והשימ
 תועמשמ תא ןיבהל
 רמוא הווה .רקשה
 ה.לוכי אל ה.תאש
 וא ךמצעל רקשל
 אלש י.והשימל רקשל
 תועמשמ תא ה.ןיבמ
  .ךירבד

 המ לש ףוליס
 וליאכ תיארש
 וא ;תיאר אלש
 אלש המ תא
 ןכש וליאכ תיאר
  .תיאר

 תשולש
  .םילערה

 תא ףלסל ןוצרה
 ףלסל ,ךתנחבה
 תואיצמה תא
 והשימ ךילוהלו

  .ללוש

 המ רבד ןויצ
 שומישב
 וא רובידב
 וליפא
 ךתקיתשב
 ה.תא רשאכ
 ת.עדוי

 רחא והשימש
 רקש ;רקשמ
 םג ירשפא
 .ףוג תפשב
 

 אוה רקשה םא
 וא ךנעמל
 והשימ ןעמל
 הז – רחא
  .ךה ונייה

 רשאכ
 ה.ןיזאמה
 המ תא ה.ןיבמ
 ן.םה .תרמאש
 תו.םיבייח אל
 ידכ ךל ןימאהל
 הלועפה ךרדש
  .םלשות
 אל ן.םה םא
 המ תא וניבה
 ,תרמאש
 תאזה הלועפה
 רובידל תכפוה
  .תועמשמ רסח

 ,תורטמ המכ ול שיש רקש
 ימ לש ללוש תכלוה
 לש ,רבעב ךל ה.עייסש
 לש וא בוט ה.ובילש והשימ
 רקש ,ה.בורק ה.רבח
 תיסיפ הלועפל םרוגש
 וא הבינג ,גרה( הרומח
 הניאש תינימ תוליעפ
  .)תמלוה
 

 ירבח תא גלפל דעונש רקש
 רומח רקשל בשחנ ההגנסה
  .רתויב

 ךילע וריבעי :םרוג תמאות האצות
 ללוש יכ.ךלותו בשק תרוקיב
 הברה י.הווחת ה.תא .ךמצעב
 .דחפב י.היחתו ששח יבצמ
 

 ךתדובעו ךישעמ :תיתביבס האצות
 אל .׳וכו הדש תדובעב – וחלצי אל
 ךירבח ןיבו ךניב הינומרה רורשת
 תומרל וסני ףא םהו הדובעל
 .ךתוא
 
 



 
 

 תונכסכס/תונגלפ .5
 

 לע םיעיפשמש םימרוג הלועפה תמלשה עוציב הבשחמ סיסב
 )דבוכ( הלועפה תרמוח
 סיסבב וא אשומב תולתב

 האצות
 היצביטומ תרכוע העדות הנחבה

 תו.םייחש ולא
 םע הינומרהב
 וא ;תלוזה
 ן.םניאש ולא
 םע םולשב
  .תלוזה

 :הנוכנ הנחבה
 תו.םייחש ולא
 םע םולשב
 תו.םייחכ תלוזה
 םע םולשב
 ולאו ;תלוזה
 – ן.םניאש
  .ן.םניאשכ

 ולא ןיב גלפל  .םילערה תשולש
 תו.םייחש
 תורבחב
 .הינומרהבו
 
 ןיב סויפ עונמל
 ן.םניאש ולא
 םולשב תו.םייח
 ףאו תלוזה םע
 תא קימעהל
  .ן.םהיניב ערקה

 שומיש
 רובידב
 גלפל דעוימש
 וא םישנא ןיב
 וא .תוצובק
 שומיש
 ידכ רובידב
 ן.םהמ עונמל
  .סייפתהל
 

 השענ הז םא
 םעונ יכרדב
 וא
 ;תויביסרגאב
 ךנעמל הז םא
 תבוטל וא
 ;רחא והשימ
 ןוכנ הז םא וא
 הז – רקש וא
  .ךה ונייה

 םינעוטש ולאכ שי
 הלועפה תמלשהש
 ןיב גוליפ תריציב היולת
 .םישנא
 

 היולת הלועפה תמלשה
 רסמה םא הרקיעב
  .ןבוה תרבעהש
 

 אל היצביטומה םא
 הליחתכלמ התייה
 םישנא ןיב דירפהל
 רובידה תאז תורמלו

 הלועפה ,ךכל םרג ךלש
 וא תונגלפל תבשחנ אל
 .תונכסכס

 םרג רבעוהש רסמה רשאכ
 ,םיקיתו םירבח ןיב גוליפל
 ןיב וא םירוהה ןיב ,םירומ
 תריציו םהידליל םירוה
  .ההגנסה ןיב גוליפ
 
 תמרוגש תונכסכס ןכ ומכ
 תולועפה שולשמ תחאל
  .תוילילשה תויזיפה

 יסחי :םרוג תמאות האצות
 תלוזה םע ךלש תורבחה
 תו.םירזועש ולא ,ודבאי
 ורדתסי אל ךל תו.םיעייסמו

 ה.ייחת ה.תא .ן.םניבל ן.םניב
 תוביס הברה ךל ויהיו ששחב
 .דחפ שוחל
 

 םירוגמ :תיתביבס האצות
 – העונת לע השקיש םוקמב
 ,שבושמ ,םיתחתח יכרד םע
  .ישרט

 
  



 
 עגופ רוביד .6

 
 תמלשה עוציב הבשחמ סיסב

 הלועפה
 לע םיעיפשמש םימרוג
 )דבוכ( הלועפה תרמוח
 סיסבב וא אשומב תולתב

 האצות
 היצביטומ תרכוע העדות הנחבה

 ת.לעב
 העדות
 ה.ךפהש
 סיסב תויהל
 תונייועל
 ה.תא .ךדצמ
 עוגפל הצור
 ן.םהב
 תועצמאב
 םילימ
 .תועגופ

 ,גרהל המודב
 הנחבהה ןאכ םג
 תויהל הכירצ
 יחה לש – הנוכנ
  .יחכ
 הנחבהה ןכ ומכ
 ךירבד לש
 תויהל הכירצ
 אל הז( הנוכנ
 תועמשמש רמוא
 איה ךירבד
 .)הנוכנ טלחהב

 .םילערה תשולש
 

 המילשמש היצביטומה
 לש איה הלועפה תא
 .האנש/סעכ

 אטבתהל ןוצר
  .תעגופ הרוצב

 וניאש רוביד
 וא יתמא ,םיענ

 יבגל ירקש
 והשלכ םגפ
 – ת.רחאב
 ,ה.ופוגב
 ,ה.ותוגהנתהב
 ה.ותוירסומב
 תוכייתשהב וא
 תיתרבחה
  .2ה.ולש

 ת.ןעמנה רשאכ
 תא ה.ןיבה
 תועמשמ
  .ךירבד

 ןווכמ עגופה רובידה רשאכ
 הרומל וא ,המודכו ךירוהל
  .חורה
 עגופה רובידה רשאכ ןכ ומכ
 ,םינוכנ םניאש םירבד ללוכ
 ,םירקיש וא םיקיודמ םניא
 ,השק רוביד הרוצב
 לזלזמ וא רקבמ ,ןרטנקמ
  .תלוזב

 ה.תא :םרוג תמאות האצות
 ןניאש םילימ ךמצעב י.עמשת
 .ינחכוו רוביד י.הווחתו תומיענ
 

 היהת ךתביבס :תיתביבס האצות
 ,םילופנ םיצע יעזג ,םיצוקב האלמ
 םינבא ,תיעלס םישרט תמדא
 תוכירב ,םילפמ .תורובשו תודח
 הביבסה .םירידנ ויהי םימ יווקמו

 ,תינוג דח ,החולמ ,הסג היהת
 תונכוסמ תויח ןווגמ םע ,החיחצ
 .ששחל תוביס הברה םעו

  

 
.רחאה לש הטסאקב עגונש עגופ רובידל סחייתמ טסקטה 2  



 
 תילכת וא תועמשמ רסח רוביד .7

 
 תמלשה עוציב הבשחמ סיסב

 הלועפה
 לע םיעיפשמש םימרוג
 )דבוכ( הלועפה תרמוח
 סיסבב וא אשומב תולתב

 האצות
 העדות הנחבה

 תרכוע
 היצביטומ

 .תועמשמ וא תילכת רסח אשונ
 
 םיסיסב העבש ןייצמ הפאהקגנוצ ה׳ג
 :ולאכ
 םימגפ תלטהב ,המיחלב קסועש רוביד .1

 .תונגלפבו םיכוסכסב ,תלוזב
 םניאש םיטסקט לש האירק .2

 .הזמ תינהנש העדות םע םיטסיהדוב
 תועדותל םורגל לולע הזכש קוסיע
 םימיוסמ םירפס .םצעתהל תורכוע
 העדותה ילפרעמ תא ריבגהל םילולע
 הדיפקב רוחבל ץילממ הפוז השג ןכלו

 .םיארוק ונחנא םתוא םירבדה תא
 .עשי רסוח לש תוללי וא תונולת .3
  .רודיב וא קחשמ םשל ,חדובמ רוביד .4
 .׳'וכו הקיטילופ ,תושדח לע החיש .5
 .עגושמ וא רוכיש לשכ רוביד .6
 .3התואנ הניא וייח ךרדש ימ לש רוביד .7

 
 םירבד שי ,תואמגוד קר םה ולא
 .תילכת רסח רוביד םיווהמש םיפסונ

 תויהל הנחבהה לע
 אשונ יבגל הנוכנ
 אלש תורמל החישה
 י.והשימ ת.שרדנ
 ה.תא ה.ותא ת.רחא
 ןיבמ .ת.חחושמ
 תולועפה עברא
 אל ןאכ ,תוילולימה
 ןיביש והשימ שרדנ
 ה.תאש המ תא
 ןיא םא םג .ת.רמוא
 ,ךתוא ת.עמושש ימ
 ת.רבדמ ה.תא םא
 ת.רמוא וא ,ךמצעל
 םהב ןיאש םירבד
 ןיידע הז – ןויגיה
 הלועפכ בשחנ

 המ לכ .תאזכש
 הנחבה אוה שרדנש
 אשונה לש הנוכנ
 .ת.רבדמ ה.תא וילע

 תשולש
 .םילערה

 היצביטומה
 איה הרישיה
 רבדל ןוצר
 תלק הרוצב
 רמול ,תעד
 הלועש המ
 ךחור לע
 אללו

 וא תועמשמ
  .תילכת

 ה.תא
 ה.ליחתמ
  .רבדל

 ה.תא
 ת.םייסמ
 םא .רבדל
 לע תרביד
 אשונה
 הלועפה
 אלל ,המלש
 ןיזאמב תולת
 וא עמוש וא
 ןיבהש והשימב
 המ תא
  .תרמאש

 לכש ןעוט הפאהקגנוצ ה׳ג
 תוילולימה תולועפה שולש
 רוביד םג תווהמ תומדוקה
 ןתמצוע ןכלו תועמשמ רסח
 .ותרמוח לע םג העיפשמ
 
 ,תומחלמ לע רוביד ןכ ומכ
 תלטהו ,תונגלפו םיכוסכס
 לש האירק ;תלוזב םימגפ
 םניאש םיטסקט
 תברועמש םיטסיהדוב
 ,רוטנק ;תוקקותשהב
 רוביד ;תלוזה לש הכחגה
 וא ךיבורק ,ךירוהל תואנ אל
 הרומ ומכ אוהש והשימ
  .חור
 

 :םרוג תמאות האצות
 אלו ,ךל ובישקי אל םירחא
 ךל שיש המ תא וכירעי
 אל י.רמאתש המ וא רמול
 ןוחטיבה ןכ ומכ .ןבוי

 .עוער היהי ךלש ימצעה
 

 םיצע :תיתביבס האצות
 וא ירפ ואשיי אל ךתביבסב
 ןמזב אלש ירפ ואשייש
 ,לשב הארי ירסובה ;ןוכנה
 ;םינתיא ויהי אל םישרושהו

 .בר ןמזל וקיזחי אל םיצעה
 ומכ םיחונ תומוקמ ןכ ומכ
 יווקמ וא תורעי ,םיקראפ
 ךל ויהיו םילד ויהי םימ
  .ששחו דחפל תוביס הברה

 
 

 
3 In English: wrong livelihood 



 
 תונדמח .8

 
 לע םיעיפשמש םימרוג הלועפה תמלשה עוציב הבשחמ סיסב

 )דבוכ( הלועפה תרמוח
 סיסבב וא אשומב תולתב

 האצות
 היצביטומ תרכוע העדות הנחבה

 ץפח ,שוכר
 המ רבד וא
 ךיישש
 והשימל
 רחא

 לש הנחבה
 יפכ סיסבה
 .אוהש

 תשולש
 .םילערה
 

 היצביטומה
 איה המילשמה
 לש
 .תוקקותשה

 גישהל ןוצרה
 רבדה תא
 ותוא ךופהלו
 ריבעהל – ךלשל
  .ךתושרל ותוא

 ץמאמ תעקשה
 אשומב
  .הבשחמה
 
 הפוז השג
 רמוא
 ולש תונשרפב
 ךירדמל
 ה׳ג לש בחרנה
 הפאהקגנוצ
 שומימש
 ךורכ הלועפה
 ןוצרמ רבעמב
 רבדהש טושפ
 ,ךתושרב היהי
 תולדתשהל
 ןכא הזש
  .הרקי

 הכישמה תומצעתהמ תרצונש תושיחנה
 ויהי המודכו שוכרה ול״-מ ןודנבש רבדל
 .״!ילש היהי הז״-ל ״!ילש
 
 הלועפה תמלשהל םיאנת השימח םנשי

 :תאזה תילילשה
 םירבדל הקזח תוקקותשה ךל שי .1

 .ךתושרבש
 רסוחו ,הלודג איה ךלש עצבה תוואת .2

 אוה ךתושרבש המ יבגל ךקופיס
 .ידימת

 םכחותמ ךל הארנ תלוזל ךיישש המ .3
 וא תונהיל ת.קקותשמ ה.תאו
 ת.קקותשמ ה.תא .הזב שמתשהל
 הברה ,רתוי לודג ,רתוי בוט – דועל
  ׳וכו רתוי

 תאזכ – תינדמח תויהל ךתעדות לע .4
 וא לבקל ה.ךירצ ה.תאש תבשוחש
 תושרבש והשמ ךתושרב קיזחהל
 .תלוזה

 תויהל ת.ךפוה ה.תא ךכמ האצותכו .5
 אל ירמגל ה.תא .השוב ת.רסח
  .הזכש םגפמ ענמיהל ךרוצל ת.עדומ

 םימייקתמ אל וללה םיאנתה תשמח םא
  .המלש אל הלועפה

 תוחנמ/םירבדל תוקקותשה
  .׳וכו תופוטסל ,ההגנסל ונתינש
 
 תוריהי ךב שי רשאכ
 ;ךיתולעמ לע תססבתמש
 ילעב ולאמ המ רבד לבקל ןוצר
 רבח ,םיכלממ – הובג סוטטס
 חיוורהל ןוצר ;דמולמ המרהד
 םיוסמ תוריש לבקל וא
 .ךלש עדיל הרומתב

 :םרוג תמאות האצות
 הזע תוקקותשה
  .קופיס רסוחו
 

 :תיתביבס האצות
 םיבוט םירבד
 וגשגשי אל ךתביבסב
 ולמקי ,ולקלקתי אלא
 ,םינשה ךרואל
 םוימ וליפאו םישדוח
  .םויל



 
 

 
 ןודז תנווכ .9

 
 לע םיעיפשמש םימרוג הלועפה תמלשה עוציב הבשחמ סיסב

 )דבוכ( הלועפה תרמוח
 סיסבב וא אשומב תולתב

 האצות
 העדות הנחבה

 תרכוע
 היצביטומ

 ת.לעב
 העדות
 ה.ךפהש
 תויהל
 הדקומ
 לש
 .תונייוע

 הנחבהה
 – הנוכנה
 לעב
 העדות
  .יחכ יח

 תשולש
  .םילערה
 

 העדותה
 המילשמש
 הלועפה תא
 .האנש איה

 ערהל ןוצר
 – י.והשימל
 ,ן.םתוכהל
 רבד רמול
 עגפיש המ
 ן.םהב
  .המודכו
 

 :הבשחמה
 היהי בוט״
 ן.םה םא
 ,וגרהיי
 םא ,ורסאיי

 ודריי ן.םה
 ן.םהיסכנמ
 וא ן.םמצעב
 והשימש
 םורגי רחא
 .המודכו ,ךכל

 הבשחמ
 תאזכש
 הלוע
 תחתפתמו

 ףצרב
 העדותה
 לככו ךלש
 ה.תאש
 ת.רהרהמ
 ךכב
 הבשחמה
 תכלוה
  .תמצעתמו

 – תלוזב עוגפל ה.שוחנ תויהל ת.ךפוה ה.תא רשאכ
 םצעתהו ךלה ילטנמה ךילהתה .המודכו ן.םתוכהל ,ן.םגרהל
 .והשימל קזנ בסתש הלועפב טוקנל תויטלחהה דע
 

 :הלועפה תמלשהל םישורד םינייפאמ השימח
 םיקומינה םא םג( תקמונמ ןודזה תנווכ אשומל ךתאנש .1

  .םהל ערהל ןוצרל תוביס ךל שי .)םיפקת חרכהב םניא
 .ךל םרגנש קזנה וא לבסה תא לובסל ה.לוכי אל ה.תא .2
 הבשחמ ידי לע הרצונש הניט תריטנ י״ע ת.טלשנ ה.תא .3

  .סעכל תוביסה לע תינשנו תרזוח
 .םקנל ןוצר ךב שי .4
 .ךכבש םגפל תועדומ תרסחו ןודז תנווכב האלמ ךתעדות .5

 ךב ןיא .ךכמ ענמיהל ת.ןיינועמ אלו השוב ת.רסח ה.תא
   .קפס וא הטרח

 
 תנווכ איה ל״נה םינייפאמה תשמח תא הל ןיאש ןודז תנווכ
  .הטושפ ןודז
 
 ן.םה ול״ ומכ תובשחמ םג .ןודז תנווכ לש םיגוס הברה םנשי
 רובצמ ול ;ן.םהיבורקל הרקי ער והשמ ול ;םהיסכנמ ודריי

 – ״םיאבה םייחב וא ולאה םייחב – ןוונתי ן.םהלש תויבויחה
   .ןודז תנווכ ןה

 יפלכ תינפומש ןודז תנווכ
 ,חורה ירומ ,ךיבורק ,ךירוה
 ינעה ,יפוד םהב ןיאש ולא
 תו.םייורשש ולא ,שלחומהו

 ושעש ולא יפלכ םגו ,לבסב
 ולצנתהו תואי אל והשמ
  .ן.םביל קמועמ

 :םרוג תמאות האצות
 .ךכב טולשת תונייוע
 המל י.רותחת ה.תא
 המל וא ךל ליעומ אלש
 ה.תא .תלחות וב ןיאש
 םה וא/ו תלוזב י.עגפת
  .ךכב ועגפי
 

 :תיתביבס האצות
 היהת ךתביבס
 ,תולחממ תעפשומ
 םיעגפו ,תופיגמ
 הב ויהי .םירחא
 .םיטקילפנוקו תומחלמ
 ןיוע היהי עבטה ןכ ומכ
 ,םישחנ ,ףרט תויח –
 הברהו ,םיברקע
 ומכ .םידירטמ םיקרח
 עפשות איה ןכ
 .׳וכו םידדוש ,םיבנגמ
 
  

 



 תויוגש תופקשה .10
 

 לע םיעיפשמש םימרוג הלועפה תמלשה עוציב הבשחמ סיסב
 )דבוכ( הלועפה תרמוח

 וא אשומב תולתב
 סיסבב

 האצות
 העדות הנחבה

 תרכוע
 היצביטומ

 תועפות
 ןמויקש
 .יאדוו
 

 הפקשהה
 היוגשה
 איה ןודנבש
 התוהמב
 לש הלילש
 תועפות
 :תומיוסמ
 ,המראק
 תוריחה בצמ
 ,הראההו

 םימדוק םייח
 ,םיאבו

 תשולש
 יאשומ
 ,טלקמה
 עברא
 תותימאה
  .׳וכו

 הנומא/הנחבה
 היוגש
 תא תללושש
 לש םמויק
 םירבד
 השעמלש
  .םימייק

 תשולש
  .םילערה

 ןוצרה
 תא לולשל
 לש ןמויק
 תועפותה
 .וללה

 הבשחמה ךילהתב יתגרדה קוסיע
 תלילשל רבד לש ופוסב ליבומש הזה
  .תומיוסמ תועפות לש ןמויק
 
 :הלילש יגוס העברא םנשי
 ןיאש הבשחמה :םימרוג תלילש .1

 תילילש תוגהנתה ומכ רבד הזכ
 וא תויבויח תולועפ ,תיבויח וא
  .תוילילש

 הבשחמה :תואצות תלילש .2
 האיבמ הניא תאזכש תוגהנתהש
 .תואצות לש ןתלשבהל

 הבשחמה )1( :תולועפ תלילש .3
 )2( ;םימייק םניא םאו באש
 םיאבו םימדוק םייחש הבשחמה
 הבשחמה )3( ;םימייק םניא
 .תירשפא הניא תיאלפ הדילש

 :תומיוסמ תויושי תלילש .4
 ,תוהדוב ,םיטאהראש הבשחמה
 ,היירא ן.םניהש תו.םילגרתמ
 ׳וכו הראהה בצמ ,תוריחה בצמ
  .םימייק םניא

  .רבדה לש הלילשב טלחומ ןוחטיב
 
 שי המלשו תחתופמ היוגש הפקשהל
 :םיאבה םינייפאמה תשמח תא
 הנבה רסוחמ תעבונש תורעב .1

 םירבד לש םמויק ןפוא לש עדיו
 .םימיוסמ

 האנה תבאושש המילא השיג .2
 .תוילילש תולועפמ

 לשב גגושב תלעופש הבשחמ .3
 םניאש םירועישב תוקמעתה
 יתבשחמה ךילהתה .םינוכנ
 היוגש הקיגולב שמתשמ
  .תויוגש תונקסמל האיבמש

 תלילשמ תעבונש היוקל הבשחמ .4
 לש תלעותה תלילשמ וא םמויק
 תקנעה ומכ םייבויח םירבד
 תוגהנתהו ,תוחנמ ,תונתמ
 .התואנ

 רסוח ידי לע תטלשנש הבשחמ .5
 ענמיהל תפאוש הניאו השוב
 .ל״נה םימגפהמ

 
 ל״נה םינייפאמה תשמחמ דחא םא
  .המלש הניא הלועפה ,םייקתמ וניא

 תיטסיליהינ הפקשה
 תא לכו לכמ תללושש
 לש וירועישל סיסבה
 רמוא הווה ,ההדובה
 לש תטלחומ הלילש
 תואצות לשו המראק
 עיגהל ןתינש תויבויח
 יבלש ךרואל ןהילא
  .ךרדה
 
 ן.םמויק תלילש ןכ ומכ
 ועיגהש םיטאהרא לש
 תוחוכנ תונבהל
 תלילש וא תומלשומ
 וסנכנש ולא לש ן.םמויק
 .ךכל הליבומש ךרדל
 

 :םרוג תמאות האצות
 רסוח ,תמיוסמ תוהק
 תא ןיבהל תלוכי

 םירבד וב ןפואה
 הנשי .םימייקתמ
 דדצל תיעבט הייטנ
 תויוגש תופקשהב
 הטונ תוגהנתההו
  .תוימומרעל
 

 :תיתביבס האצות
 עפשל תורוקמה
 ונוונתי ,ךלש םיכרצלו
 םלועבו ומלעייו

 י.השקתת הזכש
 טלקמ אוצמל
 הביבסב .םיחטבמ
 ויהי אל תאזכש הלד
 הדילמ הנגה ךל
 ,לבס לש בצמב
 חור ירומ וא ,טלקמ
 ךתוא וליבויש
 תורעבהמ רורחשל
 העדות יבצממו

  .םירחא םירכוע



 
 

 פורדנול השג י״ע הרבוחש הזה ךירדמל הקימעמ תונשרפבו הראהל ךרדה יבלשב קסועש הפאהקגנוצ ה׳ג לש בחרנה ךירדמה לע ססבתמ ל״נה עדימה
 :תילגנאה הפשב םירפסה ינש תומש תא ןייצמ ינא תירבעל ומגרות םרט ולאה םיטסקטה ינשו רחאמ .הפוז
 

1. The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment (Lam Rim Chen Mo) by Tsongkhapa. First volume out of three.  
2. Steps on the Path to Enlightenment, a commentary on Tsongkhapa’s Lamrim Chemo, by Geshe Lhundrub Sopa. Volume 2, Karma. A 
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