
 

 

 

 
 דף יח    חגיגה   מסכת

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

תמצית   הן  המודגשות  המילים  חשובה:  הערה 

 העניינים וניתן לקרוא אותן בפני עצמן כסיכום מהיר. 

 

 דף יח 

 

ִציר  "  ִסף ...  ְוַחג ַהקָּ אָּ  " ְוַחג הָּ

שיש לעצרת   זה  ענין  ריש לקיש רצה ללמוד 

מהכתוב   " תשלומים  בה,  ִציר  האמור  ַהקָּ ְוַחג 

ה  דֶׂ ְזַרע ַבשָּׂ ר תִּ יָך ֲאשֶׂ ּכּוֵרי ַמֲעשֶׂ ה    בִּ נָּׂ ף ְבֵצאת ַהשָּׂ סִּ אָּׂ ְוַחג הָּׂ

ה  דֶׂ ַהשָּׂ ן  מִּ יָך  ַמֲעשֶׂ ת  אֶׂ ְסְפָך  ) ְבאָּׂ כ"ג "  ט"ז(.    שמות 

הזה,  שמשמע   חג מהכתוב  כלומר    , שיש 

חגיגה  שלמי  קוצר   , הקרבת  שאתה  .  בזמן 

על   כן,  ואם  לקצור,  אסור  עצמו  טוב  וביום 

כרחך הכוונה לימי חול שאחר יום טוב, ומכאן,  

 שמביאים את הקרבנות גם אחר יום טוב. 

הקשה   יוחנן  כך ורבי  כשנאמר  על  כן  שאם   ,

ף בסוכות "  סִּ אָּׂ ", גם יש לך ללמוד, שיש  ְוַחג הָּׂ

חג, כלומר הקרבת שלמי חגיגה בזמן שאתה  

אוסף, והלא האסיפה האסורה בכל שמונת ימי  

חג הסוכות, הן ביום טוב, והן בחולו של מועד,  

ואם כן נלמד מכאן, שמביאים חגיגה אף אחר  

 הסוכות, וזה אינו. 

בסוכ אלא   " כשנאמר  ף ות  סִּ אָּׂ הָּׂ הכוונה  ְוַחג   ,"

שזה חג הבא בזמן אסיפה, ולא שאוספים בו  

 " כשנאמר  הדין  והוא  יר בפועל,  צִּ ַהקָּׂ ",  ְוַחג 

קצירה  בזמן  הבא  חג  שזה  ולא  ,  הכוונה 

 . שקוצרים בו בפועל 

 

 איסור מלאכה בחולו של מועד 

מלאכה   לעשות  אסור  הכל,  שלדברי  נתבאר, 

 בחולו של מועד  

שכן כשאמר רבי יוחנן, שהאסיפה אסורה בחולו של  

מועד, לא אמר לו ריש לקיש שלדעתו היא מותרת,  

הדין   והוא  אסורה,  שהיא  מסכימים  שהכל  הרי 

 לשאר מלאכות.  

ונחלקו חכמים, מנין שהמלאכה אסורה בחולו  

 של מועד. 

 ". ֶאת ַחג ַהַמּצֹות ִתְשֹמר ִשְבַעת יִָּמים . " א 

ע  יאשיה,  רבי  לעשות  לדעת  שאסור  זה  נין 

 " ת  מלאכה בחולו של מועד, למד מהכתוב,  אֶׂ

ַמּצֹות   תֹאַכל  ים  יָּׂמִּ ְבַעת  שִּ ְשֹמר  תִּ ַהַמּצֹות  ַחג 

ם   יִּ ְצרָּׂ מִּ מִּ אתָּׂ  יָּׂצָּׂ בֹו  י  ּכִּ יב  בִּ אָּׂ הָּׂ ש  ֹחדֶׂ ְלמֹוֵעד  ָך  יתִּ ּוִּ צִּ ר  ַּכֲאשֶׂ

ם  ַני ֵריקָּׂ אּו פָּׂ  ט"ו(.    שמות כ"ג " ) ְולֹא ֵירָּׂ

שנסמכו   כך  " מתוך  ים המילים  יָּׂמִּ ְבַעת  "  שִּ

ְשֹמר למילים "  ת ַחג ַהַמּצֹות תִּ ", נדרשים הם  אֶׂ

 " נאמר  כאילו  ְשֹמר  אצלם,  תִּ ַהַמּצֹות  ַחג  ת  אֶׂ

ים  ְבַעת יָּׂמִּ  ".  שִּ

היא,   תעשה  לא  אזהרת  שמירה  ,  כלומר וכל 

,  השמר שלא תעשה מלאכה כל שבעת הימים 

 וחולו של מועד בכלל. 

 . קל וחומר .  ב 

לעשות   שאסור  זה  ענין  יונתן,  רבי  לדעת 

 מלאכה בחולו של מועד, למד בקל וחומר.  

אסורים   השביעי  והיום  הראשון  היום  שכן 

 " שנאמר,  מלאכה,  אשֹון  בעשיית  רִּ הָּׂ ּוַבּיֹום 

ְהיֶׂה   יִּ ש  ֹקדֶׂ א  ְקרָּׂ י מִּ יעִּ ַהְשבִּ ּוַבּיֹום  ש  ֹקדֶׂ א  ְקרָּׂ מִּ

ם  הֶׂ ה בָּׂ שֶׂ ה לֹא ֵיעָּׂ אכָּׂ ל ְמלָּׂ ם ּכָּׂ כֶׂ  ות י"ב ט"ז(.  )שמ "  לָּׂ

שאין  ומעתה,   שביעי  ויום  ראשון  יום  אם 

.  אסורים במלאכה ,  קדושה לפניהם ולאחרים 

חולו   מועד ימי  לפניה   , של  קדושה    ם שיש 

בעשיית    ים אסור   יו שיה   קל וחומר   , ם ולאחריה 

   . מלאכה 

והקשו על קל וחומר זה, הרי מצינו ימים שיש  

קדושה לפניהם ולאחריהם, הם הימים שבכל  

ולאחריהם,   לפניהם  שבת  שיש  ושבוע,  שבוע 

 ובכל זאת המלאכה מותרת בהם.  

המועד   חול  ימי  את  להשוות  שאין  ותירצו, 

המועד   חול  בימי  שכן  החול,  ימות  לשאר 

מקריבים קרבן מוסף ובשאר ימות החול אין  

 יבים קרבן מוסף.  מקר 

וחזרו והקשו, שאין לומר שהטעם לאסור את  

ימי חול המועד במלאכה משום קרבן מוסף,   

שהרי בראש חודש גם כן מקריבים קרבן מוסף  

 והמלאכה מותרת בו. 

ותירצו, שמכל מקום ימי חול המועד עדיפים  

נקראים   המועד  חול  שימי  חודש,  ראש  על 

 מקרא קודש, מה שאין כן ראש חודש. 

ה לֹא ַתֲעׂשו . " ג  ל ְמֶלאֶכת ֲעֹבדָּ  ". ִשְבַעת יִָּמים .  כָּ

לדעת רבי יוסי הגלילי, ענין זה שאסור לעשות  
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מלאכה בחולו של מועד, למד מהכתוב האמור  

 " ל  בסוכות,  ּכָּׂ ש  ֹקדֶׂ א  ְקרָּׂ מִּ אשֹון  רִּ הָּׂ ַבּיֹום 

ה לֹא ַתֲעשּו  ת ֲעֹבדָּׂ אכֶׂ יבּו  .  ְמלֶׂ ים ַתְקרִּ ְבַעת יָּׂמִּ שִּ

ה   שֶׂ ם    ה' לַ אִּ כֶׂ לָּׂ ְהיֶׂה  יִּ ש  ֹקדֶׂ א  ְקרָּׂ מִּ י  ינִּ ַהְשמִּ ַבּיֹום 

ה   שֶׂ אִּ ם  ְקַרְבתֶׂ לֹא    ַלה' ְוהִּ ה  ֲעֹבדָּׂ ת  אכֶׂ ְמלֶׂ ל  ּכָּׂ וא  הִּ ת  רֶׂ ֲעצֶׂ

 ל"ו(.  - ל"ה   ויקרא כ"ג " ) ַתֲעשּו 

 " המילים  שנסמכו  כך  ים מתוך  יָּׂמִּ ְבַעת  "  שִּ

ה לֹא ַתֲעשּו למילים "  ת ֲעֹבדָּׂ אכֶׂ ל ְמלֶׂ ", נדרשים  ּכָּׂ

ה לֹא  אצלם, כאילו נאמר " הם   ת ֲעֹבדָּׂ אכֶׂ ל ְמלֶׂ ּכָּׂ

ים .  ַתֲעשּו  ְבַעת יָּׂמִּ ", ואם כן המלאכה אסורה  שִּ

 כל שבעה, וחולו של מועד בכלל. 

ֵאי ֹקֶדש   ה' ֵאֶלה מֹוֲעֵדי  . " ד   ". ִמְקרָּ

לעשות   שאסור  זה  ענין  עקיבא,  רבי  לדעת 

מהכתוב   מבואר  מועד,  של  בחולו  מלאכה 

ה מֹוֲעֵדי  ות, " האמור בתחילת פרשת המועד  ֵאלֶׂ

ש    ה'  ֵאי ֹקדֶׂ ְקרָּׂ ם מִּ ם ְבמֹוֲעדָּׂ ְקְראּו ֹאתָּׂ ר תִּ ויקרא  " ) ֲאשֶׂ

 ד'(.    כ"ג 

שהם   מועדים  על  ללמד  בא  שהכתוב  משמע 

בהם   מעשות  לקדשם  ויש  קודש,  מקראי 

 מלאכה.  

איסור   על  ללמד  הזה  הכתוב  הוצרך  ולא 

ובאחרון  בראשון  בהם  ,  מלאכה  נאמר  שכבר 

י  , " בפירוש  ינִּ תֹון ּוַבּיֹום ַהְשמִּ אשֹון ַשבָּׂ רִּ ַבּיֹום הָּׂ

תֹון  ל"ט(.  "  ַשבָּׂ כ"ג  כרחך  אלא  )ויקרא  בא  על 

הכתוב ללמד על חולו של מועד שאסור לעשות  

 . בו מלאכה 

 . היקש ששה ימים לשביעי .  ה 

לדעת ברייתא נוספת, ענין זה שאסור לעשות  

ֵשֶשת  מלאכה בחולו של מועד, למד מהכתוב, " 

ֲעֶצֶרת  יִָּמ  ַהְשִביִעי  וַבּיֹום  ַמּצֹות  תֹאַכל    ַלה' ים 

ה קֶׂ ֱאל  אכָּׂ ה ְמלָּׂ הוקשו כל  ח'(,  דברים ט"ז " ) יָך לֹא ַתֲעשֶׂ

 ששה ימים ליום השביעי.  

ממלאכה ומעתה,   עצור  שביעי  שיום    , כשם 

ה כאמור בו, "  אכָּׂ ה ְמלָּׂ כך כל ששה  ",  לֹא ַתֲעשֶׂ

 .  עצורים ממלאכה 

שנאמר בו  יום שביעי , אלא שיש חילוק בדבר 

ת "  רֶׂ וחולו  ,  עצור הוא מכל מלאכה " בפירוש,  ֲעצֶׂ

מועד  בפירוש,    , של  בו  נאמר  עצור  שלא  אינו 

 .  מכל מלאכה 

ש ו  שה מאחר  הכתוב  לך    ם עצורי   ם אמר 

במקצת,  מ  ומותרים  מלאכות,  לא  ו מקצת 

  , דע וראה   , פירש איזו המותרת ואי זו אסורה 

היודעים להבין על  ,  לא מסרן אלא לחכמים ש 

להטיל   זו  אי  ועל  ההיתר  להטיל  איזהו 

   . האיסור 

יאמרו   קידוש  והם  פי  על  טוב  יום  איזהו 

ואיזהו חולו של    , ואסור בכל מלאכה   , הראייה 

שאינו אסור בכל מלאכה, ועל חולו של    , מועד 

דבר שאינו    , אסורה ה מלאכה    , מועד יגידו לך 

   . דבר האבד   , מותרת ה ומלאכה  ,  אבד 

 

 עצרת שחל להיות בשבת 

הכל מודים שאין מביאים  כשחל עצרת בשבת,  

ראיה   בו  עולות  חגיגה   לא  שלמי  שאין  ולא   ,

ואם כן הכל  קרבנות יחיד דוחים את השבת,  

והרי יום  מביאים את קרבנותיהם אחר השבת  

 טבוח אחר השבת. 

ונחלקו הצדוקים עם החכמים בקביעת עצרת,  

העומר   הקרבת  לעולם  אומרים,  שהחכמים 

בניסן, ועצרת ביום חמישים שלו.  בששה עשר  

העומר   שהקרבת  אומרים,  היו  והצדוקים 

לעולם באחד בשבת שאחר חמישה עשר בניסן,  

ועצרת ביום חמישים שלו, ונמצא שלדבריהם  

 לעולם עצרת באחד בשבת. 

הקרבת  ו  את  ודוחים  בשבת,  עצרת  כשחל 

בשבת,   לאחד  חגיגה  ושלמי  הראיה  עולות 

וקים אומרים  נמצא שדוחים אותו ליום שהצד 

 . שהוא הוא עצרת 

עולות ראיה  וכדי שלא יהיו סבורים שמביאים  

ושלמי חגיגה באחד בשבת משום שהוא עצמו  

עושים ביום זה דברים  ,  כדעת הצדוקים עצרת  

טוב  יום  שאינו  זה,  המראים  ובכלל  שאחר  . 

העבודה אין כהן גדול מתלבש בבגדים נאים  

טוב  יום  בהספד  ,  של  ביום  בו  ומותרים 

 . נית ובתע 

יום   ונעשה  בשבת  עצרת  כשחל  ודווקא 

הטביחה של הקרבנות באחד בשבת, מותרים  

 בו בהספד ותענית.  

ימים  בשאר  עצרת  כשחל  והביאו  ,  אבל 

שאינו   שלו  השלמה  מימי  באחד  הקרבנות 

בשבת  ותענית ,  אחד  בהספד  ולכן  אסורים   .
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כשמת אלכסא בלוד ביום השלמה שאינו אחד  

ל  לסופדו,  ישראל  ובאו  רבי  בשבת,  הניחם  א 

 טרפון.  

 

 טהרת סתם ידים לחולין   ]א[ 

,  מי שלא שמר על ידיו שלא יגעו בדבר טמא 

  הרי הן אף אם באמת לא נגעו בשום טומאה,  

שנקראת   טומאה  ידים בדרגת  עד  סתם   ,

 שייטול אותן במים וישמור עליהן מטומאה. 

אינו מטמא את  מי שידיו בחזקת סתם ידים,  ו 

חילה אמרו שאם  . אך מת החולין בנגיעתו בהם 

ידיו   ליטול את  עליו  הוא רוצה לאכול חולין, 

 תחילה. 

פירות של חולין מותר גם  מסקנת הגמרא, ש ו 

,  לאכול על ידי סתם ידיים בלא נטילת ידיים 

ולא זו בלבד, אלא שאם נוטל את ידיו לאכילת  

בעל   זה מגסי הרוח כלומר  פירות חולין, הרי 

 גאוה.  

בא לאכול  ו   מי שידיו בחזקת סתם ידיים אבל  

, לטהר  צריך ליטול ידיו תחילה ,  פת של חולין 

 את ידיו מחזקת סתם ידים. 

די   חולין,  פת  לאכילת  ידיו  את  לטהר  וכדי 

ש בנטילה   מים  בו  שיש  רביעית מכלי  ,  יעור 

של   במקווה  ידיו  את  לטבול  צריך  ואינו 

ארבעים סאה, וכל שכן שאינו צריך לטבול את  

 כל גופו.  

 

 טהרת סתם ידים למעשר ]ב[  

דין מעשר  , לענין סתם ידיים, לדעת רבי מאיר 

חולין  כדין  אלא  שני  ידיו,  ליטול  צריך  ואין   ,

 לאכילת פת של מעשר שני. 

ידיי ולדעת חכמים  לענין סתם  שני    ם מעשר , 

מעשר שני  ואף לאכילת פירות  ,  חמור מחולין 

 . צריך נטילת ידים 

 

 טהרת סתם ידים לתרומה ]ג[  

שני  ומעשר  מהחולין  חמורה  מי  ו ,  התרומה 

בחזקת   ידים שידיו  אותה  ,  סתם  פוסלות 

 .  בנגיעה 

בתרומה  לכן  ו  לגעת  אף  ובין  הבא  בפירות  בין 

וכל שכן שהבא  תחילה.  עליו ליטול ידיו  בפת,  

פת,  תרומה,  לאכול   ובין  פירות  ליטול  בין  עליו 

 תחילה. ידיו  

חמורה   אינה  התרומה  הידים  טהרת  ובאופן 

ודי גם לה בנטילה מכלי  .  מהחולין ומהמעשר 

, ואינו צריך לטבול  שיש בו מים שיעור רביעית 

ידיו במקווה של ארבעים סאה, וכל שכן   את 

 שאינו צריך לטבול את כל גופו.  

 

 טהרת סתם ידים לקדשים [  ]ד 

כתרומה  דינם  הקדשים  אחד  ,  והוא ,  בדבר 

מי שידיו בחזקת סתם ידים, הרי הוא פוסל  ש 

ולכן   בהם.  בנגיעתו  לגעת  אותם  אף  הבא 

ידיו    , בקדשים  ליטול  שכן  תחילה.  עליו  וכל 

 תחילה. עליו ליטול ידיו  קדשים,  שהבא לאכול  

הקדשים חמורים  ,  אבל באופן טהרת הידים 

ידיו  ,  מהתרומה  לטהר  עליו  לקדשים,  והבא 

במקווה  סאה  להטבילם  ארבעים  בו  שיש   ,

 מים. 

 

 טהרת סתם ידים לחטאת ]ה[  

פרה   אפר  בהם  שעירבו  מים  הם  חטאת,  מי 

 אדומה, לטהר בהם טמאי מת.  

,  והוא ,  בדבר אחד מי חטאת דינם כקדשים ו 

מי שידיו בחזקת סתם ידים, הרי הוא פוסל  ש 

בהם,   בנגיעתו  במי  ולכן  אותם  לגעת  הבא 

 תחילה. עליו לטהר ידיו    , חטאת 

מי חטאת חמורים  ,  אבל באופן טהרת הידים 

לקדשים, אף על פי  והבא לטהר ידיו  ,  מקדשים 

שלא נטמא גופו, אלא ידיו בלבד, הרי הוא כמי  

 . צריך טבילת כל הגוף שנטמא כל גופו, ו 

 טהרה  אכילה   נגיעה   

 לא פוסל  חולין 
 פירות מותר  

 פת אסור 
 נטילת ידים 

מעשר  
 שני 

 לא פוסל 
ושיטת תוס' שלדעת  

 חכמים פוסל 

לרבי מאיר כמו  
 חולין  

 נטילת ידים 
ולחכמים גם  
 פירות אסור 

 נטילת ידים  אסור  פוסל  תרומה 

 טבילת ידים  אסור  פוסל  קדשים 

 טבילת הגוף  אסור  פוסל  מי חטאת 
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 דברים שנאמרו בתרומה  

 ובכורים ולא במעשר וחולין 

קרויים   הם  שגם  כתרומה,  דינם  הביכורים 

ָך תרומה, כמו שנאמר, "  דֶׂ )דברים י"ב  "  ּוְתרּוַמת יָּׂ

 ואמרו חכמים שהכוונה לביכורים.  י"ז(,  

שנאמרו   דברים  נשנו  תרומות  ובמסכת 

 בתרומה וביכורים ולא במעשר וחולין. 

תרומה  .  א  שאוכל  כך  ,  במזיד זר  על  מתחייב 

ּוֵמתּו בֹו  . שנאמר בתרומה, " מיתה בידי שמים 

י ְיַחְלֻלהּו  ר לֹא יֹאַכל   ... ּכִּ ל זָּׂ   י'(, - )ויקרא כ"ב ט' "  ְוכָּׂ

ומעשר  לומר, שזר שאוכל תרומה חייב מיתה.  

 שני וחולין מותרים לזרים. 

בשוגג .  ב  תרומה  שאוכל  קרן  ,  זר  משלם 

י  . שנאמר, " וחומש  ּכִּ יש  ה  ְואִּ גָּׂ ְשגָּׂ בִּ ש  ֹקדֶׂ יֹאַכל 

ש  ַהֹקדֶׂ ת  אֶׂ ַלֹּכֵהן  ַתן  ְונָּׂ יו  לָּׂ עָּׂ יתֹו  שִּ ֲחמִּ "  ְויַָּׂסף 

 ומעשר שני וחולין מותרים לזרים. )ויקרא כ"ב י"ד(.  

התרומה אסורה באכילה לזרים באיסור לא  .  ג 

 ומעשר שני וחולין מותרים לזרים. .  תעשה 

לכהן .  ד  הניתנת  לכל  ,  התרומה  שלו  נעשית 

נ  כשאר  שלו דבר  אשה,  כסים  בה  ומקדש   ,

וקונה בדמיה עבדים וקרקעות ובהמה טמאה.  

כשאר   לבעליו  שייך  אינו  שני  הדיוט  ומעשר  נכסי 

לא ניתן אלא לאכילה  ש לקנות בו עבדים וקרקעות,  

 . ושתיה וסיכה 

בחולין .  ה  שנתערבה  פי  התרומה  על  אף   ,

התרומה   אין  מהתרומה,  מרובים  שהחולין 

ואסור   כתרומה,  נידון  והכל  בהם,  בטלה 

כן היו החולין מאה חלקים   לזרים, אלא אם 

 [. עולה באחד ומאה ]= כנגד התרומה  

,  התרומה טעונה נטילת ידים אף לנגיעה בה .  ו 

ושני   לטומאה,  הן  שניות  ידים  סתם  כי 

י וחולין  ומעשר שנ לטומאה פוסל את התרומה.  

שני   שאין  בהם  לנגיעה  ידים  נטילת  טעונים  אינם 

 לטומאה פוסל אותם להיות שלישי. 

כגון שנגע  טמא שנטמא  .  ז  טומאה מהתורה, 

אסור בתרומה  עדיין הוא    , אף אם טבל בשרץ,  

, כלומר עד צאת הכוכבים.  עד שיעריב שמשו 

 ובמעשר שני מותר מיד אחר שטבל. 

 

 הטעונים טבילה מדברי סופרים 

גזרו    יש  וחכמים  מהתורה,  טהורים  שהם 

עד   התרומה,  את  פוסלים  שיהיו  עליהם 

שיטבלו. והם מנוים במסכת שבת בין שמונה  

כגון מי  עשר גזרות שגזרו בית שמאי ובית הלל,  

לטומאה  ראשון  שהוא  מאכל  מאכל  ,  שאכל  או 

לטומאה  שני  טמאים ,  שהוא  משקים  שתה  .  או 

אלו   שכל  פרה,  במסכת  עליהם  ומבואר  גזרו 

 . חכמים שיהיו הם כשניים לטומאה 

טימאו  ,  בקדשים טמאים אלו    נגעו ולפיכך, אם  

הקדשים  בהם    את  שלישי שנגעו    להיות 

קדשים    שיהיו לטומאה,   פוסלים  אותם 

רביעי  להיות  אחרים  לטומאה.    קדשים 

 שבקדשים אף הוולד הרביעי לטומאה נפסל. 

שתהא היא  ,  פסלו אותה   , נגעו בתרומה ואם  

אינה פוסלת  היא    אבל לטומאה,    עצמה שלישי 

רביעית  להיות  אחרת  שבתרומה  תרומה   .

רביעי   וולד  אבל  נפסל,  השלישי  הוולד 

 לטומאה, אין בה. 

באכילה  אף  לגמרי  מותרים  הם  כי  ,  ובחולין 

שלישי  להיות  החולין  את  פוסל  אינו  ,  השני 

 שאין בחולין אלא וולד ראשון ושני בלבד. 

, והם  מעשר שני דינו כחולין ,  ולדעת רבי מאיר 

באכילה   בו  פירות. מותרים  וחכמים    של 

לאכול  ,  ואומרים ,  חולקים  אסורים  שהם 

 . מעשר שני 

 

 כוונה בנטילת ידים ובטבילת ידים 

נתבאר, שאופן טהרת הידים לחולין ולמעשר  

שני ולתרומה שווים הם. בנטילה מכלי שיש בו  

 רביעית.  

הנטילה   לבין  לחולין  הנטילה  בין  חילוק  ויש 

ידיו  ,  הנוטל ידיו לחולין למעשר שני ולתרומה.  

אבל למעשר שני  .  אף כשלא נתכוון ,  טהורות 

 . עד שיתכוון ,  אין ידיו טהורות ,  ולתרומה 

ה  כן  לקדשים וכמו  ידיו  ידיו  ,  מטביל  אין 

 . טהורות עד שיתכוון 
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