
 

 

... חתפב ץיקה  תשפוח 
שפונהו םייוליבה  תוינקה , ירתא  תא  םידקופ  לארשי  תיב  ינומה 

, תוצע ףסוא  הגיצמ  לארשיל  תישארה  תונברהה  ץראה . יבחר  לכב 
: םירוסא תולכאמ  תליכאב  לשכיי  אל  "ה  זעב ןמייקל  דיפקמהש 

תדועת תוארל  שורדל  שי  רשככ  גצומה  קסע  תיבל  םכעיגהב   .1

רשכה תודועת  לע  ןפוא  םושב  ךמתסהל  ןיא  תירוקמ . רשכה 
! תומלוצמ

תדועת יבג  לע  עיפומה  תימוקמה  תונברה  םש  יכ  אדוול  שי   .2

. םיאצמנ םתא  וב  רוזאל  ךייש  רשכהה 
איה יכ  דיעמה  ךיראת  עיפומ  רשכהה  תדועת  לע  יכ  אדוול  שי   .3

. ףקותב
תדועתב עיפומה  יפכ  ותבותכו , קסעה  תיב  םש  יכ  אדוול  שי   .4

קסעל םיכייש  אלו  חטשב  םינותנל  םיאתמ  ןכא  רשכהה ,
. רחא

תינופלט וגישהל  ןתינ  ונניא , םא  חיגשמה . ןכיה  ןיינעתהל  יוצר   .5

לעבמ שקבל  וא  תורשכה , תדועת  לע  עיפומה  רפסמב 
םילימ סמ ' ומע  ףילחהל  ע"מ  ולש  דיינה  סמ ' תא  קסעה 

. םוקמב תורשכה  בצממ  םשרתהלו 
החגשה לע  הדיעמה  תדועת  גיצמה  קסע  תיבל  סנכיהל  ןיא   .6

לש התואצמיה  הליחת  םתאדיוש  אלל  המודכו , םוקמב 
. תכמסומה תימוקמה  תונברה  םעטמ  רשכה  תדועת 

גיצמה החגשה  אלל  קסע  לעב  לש  ויתוחטבהב  קפתסהל  ןיא   .7

החיתפ לשב  יכ  הנעט  ךות  "פ  עב וא  בתכב  רשככ  ומצע  תא 
. רשכה תדועת  ול  ןיא  תבשב 

חיגשמה  " יכ אצמנב  הניא  הדועתהש  הנעט  לבקל  ןיא  "כ  ומכ  .8

טושפ תיתדה - "... הצעומהמ  התוא  איבהל  קיפסה  אל  דוע 
! רתלאל םוקמה  תא  בוזעל 

אלל םיקסויקב  םירכמנה  םילכאמ  לש  םתורשכ  לע  ךומסל  ןיא   .9

ינויצ תולעב  תוקבדמ  םיאשונה  תרתלואמ , הזיראב  , החגשה
. םירחא םיהזמ  םיטרפו  ןרציה  םש  אלל  דבלב  תורשכ 

אדוולו קודבל  יאדכ  םינושה  חוריא  ירדחו  םירמיצב  םישפונל   .10

ןיינעל םירדסה  םימייק  םוקמב  םאה  יתורשכה : אשונל  רבעמ 
, תבשב החגשה  ןיקת , בוריע  לש  ומויק  ןוגכ  תבשה  תרימש 

ןגזמ תלעפה  תותלד , לש  הריגסו  תחיתפב  תינורטקלא  ןיע 
תינורטקלא ןיע  ןולח , וא  תלד  תחיתפ  ע"י  יטמוטוא  ןפואב 

תרשואמה תבש  תילעמ  םיינורטקלא , םימ  יזרב  םיתורישב ,
'. דכו עודי  ןוכמ  וא  ףוג  ע"י 

תונבר תחגשה  אלל  םירמיצ  םימייק  יכ  תעדל  בושח   .11

םהמ קלחש  ןכתיי  םישפונל . תורשכ  תוחורא  םיעיצמה 
םקלחו יטרפה  םחבטמבו  םהילכב  םילכאמה  תא  םילשבמ 

ץלמומ תוחגשומ . גנירטייק  תורבחמ  תורוגס  תונמ  םינימזמ 
םוקמ     . תנמזה  םרט  הז  אשונ  קודבל 

תעב אדוול  ןולמ  יתבב  תבשל  השפוח  םנימזמה  םישפונ  לע   .12

. תבשה יאצומב  םירדח  יוניפ  תללוכ  הקסעה  יכ  הנמזהה 
יושעה חגשומ  קסע  תיבב  תורשכ  יוקיל  םתיארו  הדימב   .13

התוא לש  תורשכה  תקלחמל  חוודל  שי  רוביצה , תא  לישכהל 
הרקמב רשכהה . תדועת  ע"ג  םיעיפומה  םינותנה  יפכ  ריע 
הדיחיה דקומל  תונפל  ןתינ  תורשכב  האנוהל  דשח  לש 

02- סקפב :' תורשכב  האנוה  רוסיא  קוח  תפיכאל  תיצראה 



: ליימ תבותכל  ןיפולחל  וא   5313169
הנולתב לפטל  לדתשנ  ונאו     achifa1@rabbinate.gov.il

. םדקהב

תורשכה ףגא  ידי  לע  רוביצל  תורישכ  שגומ  עדימה 
לארשיל תישארה  תונברה  יצראה  ,
! תועדומה תוחול  לע  תולתל  ץלמומ 
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