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 תויולבגומ םע םישנאל תורוקמה ןמ הלועה סחיה
 ז קוספ ,ב קרפ תישארב

 :הָּיַח ׁשֶפֶנְל םָדָאָה יִהְיַו םיִּיַח תַמְׁשִנ ויָּפַאְּב חַּפִּיַו הָמָדֲאָה ןִמ רָפָע םָדָאָה תֶא םיִה7-ֱא 'ה רֶציִּיַו
 :אללממ חורל םדאב תוהו ייחד אתמשנ יהופאב חפנו אערא ןמ ארפע םדא תי םיהל-א 'ה ארבו :סולקנוא םוגרת

 .ינויווש סיסב ,םלג ירמוח םתואמ םייושע ונלוכש רמוא קוספה

 םדאש תשגרמ הרימא שי ,דחא דצמ .רובידה תלוכי = "אללממ חורל םדאל תוהו" תונשרפה דממ אוה דיחי לדבה :םוגרתב שודיחה

  ,הטוב רתוי דוע !?םדא תוחפ אוה רבדמ אלש ימ םאה – ינש דצמ .םדאב םיהולא םלצ לע דמלמ – רבדל לוכיש האירבב דיחי רוצי

 לוכי ?רבדמ אל םדאה םא המ זא ,'רבדמ'כ םדא רידגמ אוהשכ ךא .הרישי הרוצב תאז רמא אל סולקנואה .םדא-אל תגרדל רזוח

 ןביטס תמגוד ?תועדומ ול ןיאשכ וא השק רוגיפב אצמנש ימ יבגל המ .׳םדא׳כ בשחי ןיידע – רוביד י"ע אלו רשקתמש םדאש תויהל

  .םינמיס תפש ומכ תורחא םיכרדב רבדל רשפא םאה ,רובידב וקסעיש תויתכלה תויגוס הארנ ךשמהב .סניקוה

 .הלפמל ךפהתמ זאו ליכמכ ליחתמ

 המשנה ,היח שפנש רמואו םגרתמ סולקנוא .הללק וא שנועכ תולבגומ םע םדאל תוסחייתה ?םימליא יבגל המ ,אללממ חור – היח שפנ

 שי ,רבדל אל ,עומשל אל לש ,יזיפה םגפל רבעמ אוהש םגפ שי ?רבדל לגוסמ אלש ימ לע רמוא הז המ .רובידה איה ,םדאבש תדחוימה

  .םדאה לע רמוא הז המל הכלשה

 די קוספ טי קרפ םישודק תשרפ ארקיו .2

 :'ה יִנֲא Yיֶהֹ-לֱאֵּמ ָתאֵרָיְו לֹׁשְכִמ ןֵּתִת ֹאל רֵּוִע יֵנְפִלְו ׁשֵרֵח לֵּלַקְת ֹאל
 םדא ןיבו )האירבה ריצי אוה לבגומה( 'הל םדא ןיב ,ורבחל םדא ןיב :תומלוע השולשל ךייש תויולבגומ םע םישנאל סחיה .ליכמ

 .)תושיגרו הלמח ,םיכרע ,רסומ ,תודימ( ומצעל

 

 גכ-זט 'ספ ,אכ קרפ ארקיו .3

 ׁשיִא לָכ יִּכ  :ויָה7-ֱא םֶחֶל ביִרְקַהְל בַרְקִי ֹאל םּומ ֹוב הֶיְהִי רֶׁשֲא םָתֹרֹדְל Yֲעְרַּזִמ ׁשיִא רֹמאֵל ןֹרֲהַא לֶא רֵּבַּד  :רֹמאֵּל הֶׁשֹמ לֶא 'ה רֵּבַדְיַו
 ֹוא ֹוניֵעְּב לֻּלַבְּת ֹוא קַד ֹוא ןֵּבִג ֹוא :דָי רֶבֶׁש ֹוא לֶגָר רֶבֶׁש ֹוב הֶיְהִי רֶׁשֲא ׁשיִא ֹוא :ַעּורָׂש ֹוא םֻרָח ֹוא ַחֵּסִפ ֹוא רֵּוִע ׁשיִא בָרְקִי ֹאל םּומ ֹוּב רֶׁשֲא
 ׁשַּגִי ֹאל ויָה7-ֱא םֶחֶל תֵא ֹוּב םּומ 'ה יֵּׁשִא תֶא ביִרְקַהְל ׁשַּגִי ֹאל ןֵהֹּכַה ןֹרֲהַא עַרֶּזִמ םּומ ֹוּב רֶׁשֲא ׁשיִא לָּכ :dֶׁשָא ַחֹורְמ ֹוא תֶפֶּלַי ֹוא בָרָג
 תֶא לֵּלַחְי ֹאלְו ֹוּב םּומ יִּכ ׁשַּגִי ֹאל ַחֵּבְזִּמַה לֶאְו ֹאבָי ֹאל תֶכֹרָּפַה לֶא dַא :לֵכֹאי םיִׁשָדֳּקַה ןִמּו םיִׁשָדֳּקַה יֵׁשְדָּקִמ ויָה7-ֱא םֶחֶל :ביִרְקַהְל
 :םָׁשְּדַקְמ 'ה יִנֲא יִּכ יַׁשָּדְקִמ

 :ךתחפל אנ והבירקה )ח א יכאלמ( ומכ ,ברקיש ןיד וניא - ברקי אל םומ וב רשא שיא לכ יכ – י"שר
   :)ב ,ד רתסא( קש שובלב ךלמה רעש לא אבל ןיא יכ ןיינעכ 'ה םשב תרשל דומעל .ברקי אל םומ וב רשא שיא לכ – ונרופס

 בחרמהמ הקחרהל יוויצ – יודינ .שדקמב דובעל לוכי אל םומ וב שיש ןהכ ,שדקמב דובעל םירומאש םינהכל םיקוספה תא םינפמ

  .םש אצמי םא שדקמה תא ללחמ םומ וב שיש ימ .'ה תברקמ םג םתוא קיחרמו רידמ .ירוביצה

 .שדקמב הדובעמ לסופ אלא ,ןהכ ותויהמ לסופ אל

 תייה םאה לבא ,ךדיצמ דמחנ" ול רמוא איבנהו םוגפ ןברוק איבהל הצורש םדא לע םש רפוסמ ,יכאלמ רפסב קוספל הנפמ – י"שר

  .דבוכמ אל הז יכ שדקמב דובעל לוכי אל םומ לעב םדא ."!דבוכמ אל ?ךלש טילשל הזכ איבמ

 המ  .םומ םע שדקמה תיבל םיעיגמ אלו סני'ג םע תסנכל םיאב אל .הרבחל סחיב םג אלא ,לאל סחיב קר אל .רתסא תליגמב – ונרופס

 .חוטב אל ?הדובע ביטב עוגפל לולע ןאכ עיפומש םומ לכ םאה .הזב ןודנ ?תחא ןיעב האורה ןהכ םע הרוק

 :םירחאו ולאכ םינוויכ שי הרותה יקוספ ךותב

 תדובעמ םימומ ילעב תקחרה לע רבודמ השעמל .שדוקב תרשל תושעל לוכי אל םומ לעב ךכ לעו ק"מהיבב ןהכה תדובע לע םירבדמ

 – שדקמב הדובעמ לוספ .שדוקב דובעל לוכי ךניא – םלשומ ךניאש עגרב ,םיפלוח םירבד םג .ףוג תומלש םהל ןיאש רחאמ ,שדוקה

  .קש שובלב ךלמה רעשל אובנ אלש ומכ :ונרופסו ,שדוקב דבוע ופוגב םלש וניאש ימש דבוכמ אל :י"שר
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 חכ קרפ םירבד .4

 יֵיֹוּג לָּכ לַע ןֹויְלֶע Yיֶה7-ֱא 'ה Yְנָתְנּו םֹוּיַה Yְּוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא ויָתֹוְצִמ לָּכ תֶא תֹוׂשֲעַל רֹמְׁשִל Yיֶה7-ֱא 'ה לֹוקְּב עַמְׁשִּת ַעֹומָׁש םִא הָיָהְו )א(
 ...:Yיֶה7-ֱא 'ה לֹוקְּב עַמְׁשִת יִּכ Yֻגיִּׂשִהְו הֶּלֵאָה תֹוכָרְּבַה לָּכ Yיֶלָע ּואָבּו )ב( :ץֶרָאָה
 הֶּלֵאָה תֹולָלְּקַה לָּכ Yיֶלָע ּואָבּו םֹוּיַה Yְּוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא ויָתֹּקֻחְו ויָתֹוְצִמ לָּכ תֶא תֹוׂשֲעַל רֹמְׁשִל Yיֶה7-ֱא 'ה לֹוקְּב עַמְׁשִת ֹאל םִא הָיָהְו )וט(
 ...:Yֶּתְרַאְׁשִמּו Yֲאְנַט רּורָא )זי( :הֶדָּׂשַּב הָּתַא רּורָאְו ריִעָּב הָּתַא רּורָא )זט( :Yּוגיִּׂשִהְו
 ָתיִיָהְו )טכ( :בָבֵל ןֹוהְמִתְבּו ןֹורָּוִעְבּו ןֹועָּגִׁשְּב 'ה הָכְּכַי )חכ( :אֵפָרֵהְל לַכּות ֹאל רֶׁשֲא סֶרָחֶבּו בָרָּגַבּו םיִרֹחְּטַבּו םִיַרְצִמ ןיִחְׁשִּב 'ה הָכְּכַי )זכ(

 ןיִחְׁשִּב 'ה הָכְּכַי )הל( ..:ַעיִׁשֹומ ןיֵאְו םיִמָּיַה לָּכ לּוזָגְו קּוׁשָע dַא ָתיִיָהְו Yיֶכָרְּד תֶא ַחיִלְצַת ֹאלְו הָלֵפֲאָּב רֵּוִעַה ׁשֵּׁשַמְי רֶׁשֲאַּכ םִיַרֳהָּצַּב ׁשֵּׁשַמְמ
 :Yֶדֳקְדָק דַעְו Yְלְגַר ףַּכִמ אֵפָרֵהְל לַכּות ֹאל רֶׁשֲא םִיַקֹּׁשַה לַעְו םִיַּכְרִּבַה לַע עָר

 קחרתהלו עתריהל .קחרמ לשו תיטופיש הדמע תרצונ זאו .ול עיגמש שנוע וא הללק ?וילע תעדל םילוכי המ ,םומ לעב םדא האורשכ

  .קבדיהל אל ליבשב תויולבגומ םע םישנאמ

  :וייח ךלהמב םומ וב רצונש ימ ןיבו םומ םע דלונש ימ ןיב הנחבה הנשי

  .)אטח( ויתוריחב אוהש ללגב ילוא רוויע היהנש םדא תמועל ,המשא ןיא לבא לודג רעצ שי רוויע דלונש םדא

 .תוללקה תשרפ – שנוע

ß שנוע הז םומ לעב תויהלש )הרותהמ תורוקמ( םיקוספהמ הלוע.   

 ז-א ׳ספ אל קרפ והימרי .5

 לֹוחְמִּב תאָצָיְו dִיַּפֻת יִּדְעַּת דֹוע לֵאָרְׂשִי תַלּותְּב תיֵנְבִנְו dֵנְבֶא דֹוע ... :לֵאָרְׂשִי ֹועיִּגְרַהְל dֹולָה בֶרָח יֵדיִרְׂש םַע רָּבְדִּמַּב ןֵח אָצָמ 'ה רַמָא הֹּכ
 יִנְנִה :לֵאָרְׂשִי תיִרֵאְׁש תֵא Yְּמַע תֶא 'ה עַׁשֹוה ּורְמִאְו ּולְלַה ּועיִמְׁשַה םִיֹוּגַה ׁשֹארְּב ּולֲהַצְו הָחְמִׁש בֹקֲעַיְל ּוּנָר 'ה רַמָא הֹכ יִּכ... :םיִקֲחַׂשְמ
 :הָּנֵה ּובּוׁשָי לֹודָּג לָהָק וָּדְחַי תֶדֶלֹיְו הָרָה ַחֵּסִפּו רֵּוִע םָּב ץֶרָא יֵתְּכְרַּיִמ םיִּתְצַּבִקְו ןֹופָצ ץֶרֶאֵמ םָתֹוא איִבֵמ

 .סחייתהל ךירצש תרמוא תוסחייתהה םצע .רוחאמ דחא ףא םיריאשמ אל ,יבויח סחי

 ח הנשמ א קרפ הטוס תכסמ הנשמ .6

 האגתנ םולשבא ויניע תא ורקניו םיתשלפ והוזחאיו )ז"ט םיטפוש( רמאנש ויניע תא םיתשלפ ורקנ ךכיפל ויניע רחא ךלה ןושמש 

 םישנא הרשע ובסיו )ח"י 'ב לאומש( רמאנש תויבנול רשע וב ונתנ ךכיפל ויבא ישגליפ רשע לע אבש יפלו ורעשב הלתנ ךכיפל ורעשב

 ךכיפל לארשי ישנא בל תא םולשבא בונגיו )ו"ט םש( רמאנש לארשי בלו ןיד תיב בלו ויבא בל תובבל השלש בנגש יפלו באוי ילכ יאשונ

 :םולשבא בלב םעקתיו ופכב םיטבש השלש חקיו )ח"י םש( רמאנש םיטבש השלש וב ועקתנ

 .)ויניע תא ורקע – ןושמש לש שנועה ומכ( שנעיי אוה וב – אטח אוה ובש רביאב שנוע ול עיגמש ימו ,שנועכ תספתנ תולבגומ

 ח הכלה ז קרפ )ןמרביל( הטוס תכסמ אתפסות .7

 וינפב םומ וב שיש יממ ץוח ולש רמשמה ןיאש ןיב ולש רמשמב ןיב ןימומ ילעב ןיב ןימימת ןיב םלואה תולעמב תולעל ןירשכ לכה

 ןילובגב םיפכ תואישנ ךכ שדקמב םיפכ תואישנש םשכו וב ןילכתסמ םעהש ינפמ שדקמב ויפכ תא אשי אלש וילגרבו וידיב

 רשפא המ ."וב םילכתסמ םעהש ינפל" ?אל םויכו ,ריעסמ הז םינפב םומ לעב תויהל רבעב םא הרוק המ .דחוימ דמעמ לש ץורית

 םירמואש םויה הכלה יקסופ שי .ונלש ןמזל דוביע תושעל רשפא ,)קומינ( םעט שיש ללגב אקווד .הרבחב יולת !ולכתסת לא ?םעל רמול

 והשמכ הזה םומה תא הארתו ךילהת רובעת הרבחה םא .היעב – הל עירפמש לטלטמ והשמ הזב האור הרבחה םא .יתרבח רסמ שיש

 לש היעב ןיא ןכלו תילטב םיסכתמ םינהכ תכרבב ,םויכ  .וילע לכתסמ אל םעה יכ תולעל לכוי – יטנוולר היהי אל גויתה םא /ילוש

 .תוארנ

 אל הארנ הז יכ תאז תושעל םילוכי אל .םעה לומ םינהכ תכרב ךרבל = שדקמה תיבב םייפכ תאשל םילוכי אל םומ םהב שיש םינהכ

 םעה לש תוירחאה ילוא ךא .תולעל םילוכי אל םה תמאב זא – להקה לצא תעד תחסה רצוי הזש איה היעבה םא .םעה ללכ לומ בוט

 .ןידה תא תונשל ןתינש ךכ הנתשה ירוביצה בחרמה ?םתעד תא חיסהל אל וא תוארל אל איה

 

 םוכיס

 "..ש תרמוא תודהיה" .תרחא וא ךכ שרפלו תויווז המכמ הילע לכתסהל ןתינש תבכרומ תיתכלה הסיפתל המגוד וז טס ר"ד תניחבמ

 ?ההז הבושת ונתי הכלה יקסופ לכ םאה .תורוקמה לכב אל ?םנמאה ,תויולבגומ ילעב הליכה תודהיהש ורמאיש שי  !יוגש טפשמ –

 םיוולמ םיכרע וצליא ,הקיספה ירוחאמ דמעש המ תאו הנותחתה הרושה תא תוהזלו תולאשה ירחא בוקעל הרטמה .אל ןיטולחל

 .םתוא
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 ל קרפ ב אחסונ ןתנ יברד תובא תכסמ תונטק תותכסמ .8

 .ללה הוצמ המ .ךלוה ינא הוצמ תושעל .ךלוה התא ןכיהל ול םירמוא ויה םוקמל אצוי ללה היהשכ .ללהכ םימש םשל ויהי ךישעמ לכו

 המ ךלוה ינא הוצמ תושעל .ללה ךלוה התא ןכיא .ףוגה לקלקתי אלש ליבשב .ןה ןהל רמא .וז איה הוצמ יכו .ךלוה ינא אסכה תיבל

 תונייקוא םא המ ןכ אוהש ךל עדת .ףוגה תא תוקנל ליבשב .ןה ןהל רמא .וז איה הוצמ יכו .ךלוה ינא ץחרמה תיבל .ללה הוצמ

 לדגתמ אוהש אלא דוע אלו הנשו הנש לכב ארילס ול הלעמ תוכלמה ןקרממו ןפש תויהל םהילע הנוממה םיכלמ לש תויטלפב תודמועה

 יאמש .המכו המכ תחא לע )'ו 'ט תישארב( םדאה תא השע םיהל-א םלצב יכ רמאנש תומדו םלצב ונארבנש ונא .תוכלמה ילודג םע

 :הזה ףוגה םע וניתובוח השעי אלא ךכ רמוא היה אל

 דומלל ןוצר .ןאל ותוא לואשל םידימלתה ויה ,ךלוה היהש םעפ לכ .הווצמ םשל תישענ ללה לש הלועפ לכ .ןקזה ללה לש תולהנתה

 .ףוגה לקלקתי אלש ליבשב הזש רמא ללה !ךרוצ הז ?הווצמ וז םיתורישל תכלל םאה ותוא ולאש םידימלתה .השוע ברהש הלועפ לכמ

 ,וחופיטו ףוגה לש הרימשב תובישח האור תודהי .ףוגה לקלקתי אלש ידכ הזש רמא אוה ?ךרוצ הז ?הווצמ וז תחלקמל תכלל םאה

  .תורצנל דוגינב

 יוטיב אוה םדא .ךלמה לש םלצה אוה ולש ףוגהש רמא ללה .םימלצה תא חפטל ולש דיקפתהש והשימ שי .לספ ,םלצ הז ןוקייא

  .תווצמהמ קלחו 'ה תדובעמ קלח .תוקולאל

  .)הובג ךרוצ( ףוגב תודהיה לש תובישחה תא שידקמו שדחמש רוקמ

  .הווצמ אל וז ראשה לכו ףוגה ליבשב ךירצש המ השוע אוה ,ךכ רמוא היה אל יאמש

 םלצ לש םוגפ יוטיב ?םלשומ אל ףוגה םא הרוק המ בושחל םרוג 'ה םלצל יוטיבו יזכרמ םוקמ ול שי ףוגהש רמואש םוקמב אקווד

 !םוגפ 'ה םלצ םוגפ ףוגשכ .'ה

 א דומע זי ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת .9

 ,ןושל םיעבשב םיעדויו ,םיפשכ ילעבו ,הנקז ילעבו ,הארמ ילעבו ,המכח ילעבו ,המוק ילעב אלא ירדהנסב ןיבישומ ןיא :ןנחוי יבר רמא

 .ןמגרותמה יפמ תעמוש ירדהנס אהת אלש

 וניארש המל המודב ,ףוג תומלש הז ןירדהנסב םיבשויה לש םירושיכהמ קלח .יתועמשמ והשמכ ףוג תומלש לע קבדמ אוהש קהבומ

 םינייד לש תוארנב והשמ .הארמ לעבו המוק לעב תויהל ךירצ אוה ןייד לש דיקפתב שמשל לכוי םדאש ידכ .שדקמב םינהכה םע

 .םינייד תויהל םהל תרשפאמש

 ב דומע ה ףד הגיגח תכסמ ילבב דומלת .10

 אכיא :ירמא .היפא ליבקינו ליזנ ,אכה ןנברמ אברוצ אכיא :ירמא אתמ אוההל וטמ יכ ,אחרואב ילזאו ילקש ווה אייח יברו יבר

 היפקת .היפא ליבקאו אנא ליזיא ,ךתואישנב לזלזת אל ,תא בית :יברל אייח יבר היל רמא .אוה םיניע רואמו ,אכה ןנברמ אברוצ

 .ןיארנ ןניאו םיאורה םינפ ליבקהל וכזת - ןיאור ןניאו םיארנה םינפ םתלבקה םתא :והל רמא .הינימ ירטפימ ווה יכ .הידהב לזאו

 .אתכריב יאהמ ןתענמ אתשה וכיא :היל רמא

 םכח דימלת ןאכ שי םאה :ריעה ינב תא ולאש ,םירעה תחאל ועיגהשכ .ךרדב םיכלוה ויה אייח יברו )אישנה הדוהי( יבר :םוגרת[

 ?וינפ ליבקהל ךלנש

 !)רוויע=( אוה רוהנ יגסו םכח דימלת ןאכ שי :םהל ורמא

 .וינפ ליבקאו ידבל ינא ךלא .ךתואישנב לזלזת אלש ידכ ךלת לאו ךמוקמב התא בש :יברל אייח יבר ול רמא

 .םכח דימלת ותוא לא ומע יבר ךלה וירבד תורמל

 :םהל רמא( שדקמה תיבל לגרל תולעל וכזיש יברו אייח יבר תא םכח דימלת ותוא ךרב ונממ דרפיהל ואבשכ

 )!ןיארנ ןניאו םיאורה אוה ךורב שודקה לש םינפ תוארל וכזת ןכל ,ןיאור ןניאו םיארנה ילש םינפ םתלבקה םתא

 ].וילא ךמע ךלאש תיצר אלשכ וז הכרב תלבקמ יתוא תענמ טעמכ :אייח יברל יבר רמא

 תורמל .םכח דימלת שיש םהל םירמאו ריעה ישנאש תורמל ,)רוויע םדא( םוגפ ףוג םע רדתסמ אל אישנה דובכ .דובכה ןיינעל םירזוח

 לביקו וילא ךלהו וז תמדקומ הסיפת לביק אלש חמש אישנה הדוהי יבר .רוויע םע חכונ תויהל רומא אל אישנה אייח יבר תטישל תאז

 .רוא אלמ אוה ולש הייארה רסוח םע לבא ,האור וניא םייניעב ילוא .בר דובכב וילא סחייתהל = רוהנ יגס .הכרב ונממ

 לבקל רשפא .הלעמ וליפא ,דובכ תותיחפ אל הזו רוויע םכח דימלת שיש איה ארמגה תמכסמו אייח יברו יבר לש תונוש תועד יתש ולא

  .ותא שגפממ הכרב
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 םומ לעב ןהכ דובעי אלש – הער הוצמ ךוניחה רפס .11

 וישעמב בוטו והארמב בושח םדאה תויהב יכ ,ןהישוע תובישח יפל םהיאור בל לא תויוצר םדא ינב תולועפ בורש יפל ,הוצמה ישרשמ

 ותואי אל ,ויכרדב רשי םאו ,וירביאב הנושמו ותרוצב תוחפ הזמ ךפהב היהי םאו ,ויאור לכ יניעב השעי רשא לכב בוט לכשו ןח אצמי

 ,ויכרד לכב האנו הארמ הפיו ראות הפי ,ןח שיא וילע היולת הרפכהש חילשה תויהל יואר תמאב ןכ לע ,ויאור בל לא ךכ לכ ויתולועפ

 ...וירחא שיא ינב תובשחמ ושפתי ןעמל

 ,הארמ תניחבמ .ילע עיפשמ – והשמ השוע רעוכמו טושפ והשימ .ילע עיפשמ – והשמ השוע הפיו בושח והשימ .םדאה עבט לע רבדמ

 םדאמ לידבהל ,םביל לע בשייתמ אל ותוא םיאורה .)בוטב רחוב ,קידצ ,םכח( ויכרדב רשי אוהש תורמל תולכתסהל השק הארמה

  .תופי תובשחמ בשוח התא ,הפי רבד האור התאשכ .ןח לעב היהיש ךירצ הברק וילא ושיגריש ידכ שדקמב דבועש ןהכה .בוט הארנש

 המ ןיא תולובגב .רחא וא הזכ רסמ ריבעהל םיצורשכ תרחא וא ךכ תואריהלב םיעיקשמ ונחנא המכ לעו ונמצע לא ונתוא הנפמ

 םישנא בל יכ שדקמב דובעל לוכי אל םומ לעב ןהכ .תימינפ הייטנ לע רבגתהל ךרוצ שי ,גירח אוה םהלש תוויעהש םישנא ,חכוותהל

  .הזה רבסהה םע ישוק .חותפ

 זי קוספ אכ קרפ ארקיו רקי ילכ .12

 ותויה םרט םדאב הוהתנש םומ לכב ןיעדוי ויה תומכחב ןיאיקב ויהש םינומדקהש ינא רמוא... .םומ וב היהי רשא ךערזמ שיא )זי(

 ופוסש וב ועדי הואג לגר וב ואר םאו ,ןורויע ידיל אב ופוסש וב ועדי דחוש לבקמ אוהש ועדי םא לשמ ךרד וב וארש ןווע הזיא דצמ

 ידיל אובל ופוסו עודי רבא הזיא תמגופה וברקב שיש הער הנוכת וזיא וינפ הארמב וריכהש וב התנע וינפ תרכהו ,לגר רבש ידיל אובל

 םומ וב היהי ףוסלש התנע וינפ תרכהש ,םומ וב היהי רשא ךערזמ שיא שיא רמאנ ךכל ,ופוס םש לע הנוהכה ןמ ולאגל יוארו הלגנ םומ

 יא ,'וגו םומ וב רשא שיא לכ יכ רבדל םעט ןתנו .ופוס םש לע לספנ אוה ירה וב היהיש הז םומ ידיל אובי ףוסלש רכינ וישעמ ךותמ יכ

 לאגתיש יואר אבהל םומ וב היהי רשא הז םג ןכ לע ,ךתחפל והבירקה םושמ ברקיש ןיד וניא יאדו וב שי רבכ םומה םא הדומ התא

 יכ םומה תואיצמ ול ומרג וישעמ ירהש ומומב דלונ וניאש ימב רבדמ הז לכו .היהי ןושל םעט תניתנב רמא אל הז םעטמו ,הנוהכה ןמ

 םדאה תואיצמב רבדמ וב תלמ יכ םומה תואיצמל ותואיצמ המדקש םומ וב ולא םיקוספ ינשב רמאנ ךכל ,וירביאמ דחא םגפ וישעמב

 :םומה וב דלונ ךכ רחאו המדקש

 שיש דיגהלו םדא לש ףוצרפ תוארל ולכי .םומ ול היהיו אוטחל ךלוה םדאש תעדל םינומדקה תורשפא לע רבדמ ותליחתב הזה רוקמה

 .דחוש הב תחקל לכויש הדמעב םישנ אל ,דחוש חקיי אוהש תדמלמ וינפ תרכהש םדא .ןורוויעל עיגיו דחוש עצבי אוה ,דחושל הייטנ ול

  .תולבגומ םע דלונש םדא יפלכ קר ןוכנ הז לכ

  .שנוע הזש ןכתי םייחה ךלהמב תמרגנ תולבגומהשכ

  .אטח הארנכש תולבגומ לעב םדאמ קחרתהל םיצור .שנענש םדא האור ,תולבגומ םע םדא האור אוהשכ בחרה רוביצה

 

 

 תויולבגומ םע םישנאל יתרבח-יטפשמ-יתכלה סחי
 :עקר
 םילשורי ,לארשי תרוסמ לש המלועב תיתוחתפתהו תילכש תולבגומ םע םדא לש ודמעמ לע : "תווש תועדה ןיאו" ,ואל 'ב ברה .1

 המדקה ,2016

 ,״המרונ״כ ספתנש המ לע םימייאמ וליפא םיתעלו םינוש וספתנ תולבגומ םע םישנא הבש הפוקתב הישרושש ,הקיתע תד התויהב

 .םירחא ןיבל תולבגומ םע םישנא ןיב םיטעמ אל םירקמב םילידבמש םייוויצ שי הכלהב

 יתכלהה סחיה םג םללכבו ,םיבר םיאשונב םיתעה יונישל ביגהל – תכלוה ,איה ןכ המשכש – הכלהה העדי םינשה תצורמב ,ןכא

  ןיידע הז אשונב יתכלהה רגתאהמ לודג קלחש תודוהל שי לבא .תולבגומה םע םישנאה תייסולכואל

 ...ונינפל

 םייחה תוכרעמ ךותב םיגירח םישנא םע הדדומתה היתורודל תידוהיה הליהקה ןאכ הראותש תיתרבחה תודדומתההמ הנושב

 םלועמו זאמ ויה ךא ,םדא לש ובצמב ימניד יוניש לש תוסיפת וחוור אלש יאדוובו ,לופיט תוכרעמ תוליהקב ויה אל םנמא .םיליגרה

  .תויביטקניטסניא הלכה תולוכי

 תולאשל תיתכלה תוחתפתה שי לבא ,תולבגומ םע םדאמ תוקחרתה שיש הפוקתהמ םיעפשומש הכלהב םימודק םייתכלה תורוקמ שי

  !?"תויביטקניטסניא הלכה תולוכי םלועמו זאמ" הנוכנ תוחפ היינשה הקספה .תולבגומ םע םישנא לש

 

 



 6 

 :ליכמ םלוע םיאטבמה תורוקמ

 די ,טי ארקיו .2

 ״.לֹׁשְכִמ ןֵּתִת ֹאל רֵּוִע יֵנְפִלְו ׁשֵרֵח לֵּלַקְת ֹאל״ 
 ג קרפ ףוס ב השרפ םישודק ארפס

 - המכשהב אצ :ול רמאת לא .ול תנגוה הניאש הצע ול ןתת לא הצע ךממ לטונ היה ...רבדב אמוס ינפל – "לושכמ ןתת אל רוע ינפלו"

 .ונממ הלטונו וילע ףקוע תאו - רומח ךל חקו ךדש תא רוכמ :ול רמאת לא .ברתשיש ליבשב - םירהצב אצ ;םיטסיל והוחפקיש

 .םישרפמ םימכח הזה קוספה יבג לע – ארקיו

 דיגת לא ,ותוא ופקתיש עדוי התא יכ רקובב םדקומ תאצל ול דיגת לא .הז תא האור אלש םדא ינפל לושכמ ןתית לא .יומיד – ארפס

 אלש רוויעל סחייתמ התאשכ .הבוט אל הצע ןתית לא ותוא תונקל ידכ והשמ רוכמל ול םורגת לא ,םח היהי יכ םיירהצב תאצל ול

  .תושלוח שי ונלוכל .םירחא םירבדב רוויע ךתויהמ םלעתמ התא תמיוסמ הרוצב האור

 אכ ,בכ תומש .3

 .ןּוּנַעְת ֹאל םֹותָיְו הָנָמְלַא לָּכ 
 :םתונעל יוצמ רבדו חכ ישושת םהש יפל ,הווהב בותכה רבדש אלא ,םדא לכל ןידה אוה - ןונעת אל םותיו הנמלא לכ - םש ,י"שר

 ה תונשרפהש ןוכנ .םדא לכל ןידה הז י"שר יניעב .וז השלוח לצנל אל .םותיו הנמלא תונעל אל ונל תרמוא הרותה הזה קוספה םג

   .שלח אוה םדא לכ לבא ,םותיו הנמלאל תסחייתמ

  .דחא ףתושמ הנחמב םדאה ינב לכ תא המשש תרחא הרימא .םיישק שי ונלוכב

 ,תווש תועדה ןיאו :ךותב ,"תולבגומ לעבו הטוש ,שריח לש םיהול-א םלצ – וניניבש םיב"ושחה םישנאה" ,סדנרב הדוהי 'פורפ ברה .4

 46-45 'מע

 םימלש םישנאל תקלוחמ הניא תישונאה הרבחה .״תולבגומ ילעב״ םה םדאה ינב לכ .ונלוכל דחא ל-או ונחנא דחא בא ינב ונלוכ

 ,הבישו הנקז תעל ,םהייח לש ןורחאה קרפל םיעיגמ םדאה ינב בורו ,עשי רסח קוניתכ וייח תא ליחתמ םדא לכ .םירסח םישנאו

 .םלועב ךפהתמה לגלג אוה ,ינעו רישע ומכ ,לבגומו לגוסמ ,הלוחו אירב .הרזעל םיקוקזו תוחפ םיאמצע תויהל םיכפוהו םירזוח םהשכ

 לוספכ בשחיהל אלו םדאה ינב תרבחב תויחל יואר םדא אוה רשאב םדא לכו .םיהולא םלצכ דובכל יואר םדא אוה רשאב םדא לכ

  .. .להקב אובלמ

 יאזע ןב .הרותב לודג ללכ הז אביקע יבר רמא — ךומכ ךערל תבהאו״ :לארשיב הרבחה לש דוסיה יללכ תא ביצהל שי לוכה סיסבב ...

  ,ךילע אונשש תא :ןקזה ללה לש ישעמה ומוגרתבו .״הזמ לודג ללכ הז ,םדא תודלות רפס הז :רמוא

 .דמלו ךל ,אוה השוריפ — ראשהו ,הלוכ הרותה לכ איה וז .השעת אל ךרבחל

 תובקעב .הלבגמ ףקיה םא ןיבו יגולונורכ םא ןיב הזה ףצרב םיאצמנ ונלוכ אלא ,תולבגומ ילעבו םימלשומ לש תיראניב הקולח אל

  .תונוש תומרבו םינמזב הצובק התוא ונלוכ ,הקולח אל וז םימדוקה םיקוספה לש םישרדמה

  :ליכמ-יתלב םלוע םיאטבמה תורוקמ

 אמ קרפ א אחסונ ןתנ יברד תובא תכסמ תונטק תותכסמ .6

 רעוכמ היהש דחא םדא האר םיה תפש לע לייטמו רומחה לע בכור היהו ובר תיבמ רדע לדגממ אבש רזעלא ןב ןועמש יברב השעמ

 ילכ רעוכמ המכ ול רומאו ינאשעש ןמואל ךל .השעא המו ל"א .ךתומכ ןירעוכמ ךריע ינב לכ אמש התא רעוכמ המכ הקיר ל"א רתויב

 דע ךל לחומ יניא ול רמא .יל לוחמ ךל יתינענ ול רמא .וינפל חטתשמ היהו רומחה ןמ דרי אטחש ןועמש יבר עדיש ןויכ .תישעש הז

 .יבר ךילע םולש ול רמא ותארקל ריעה ישנא ואצי .ןילימ השלש וירחא ץר .תישעש הז ילכ רעוכמ המכ רמאתו ינאשעש ןמואל ]ךלתש[

 םולשו סח ול ורמא .לארשיב ותומכ וברי לא יבר הז םא םהל רמא .ךירחא לייטמש ימל ול ורמא .יבר םיארוק םתא ימל םהל רמא

 ותוא .ןכ תושעל ליגר אהי אלש דבלבו לחומ ינירה םהל רמא .ול לוחמ ןכ יפ לע ףא ול ורמא .יל השע ךכו ךכ םהל רמא .ךל השע המו

 תואב תוחורה לכ הז הנק המ .זראכ השק אהי אלו הנקכ ךר םדא אהי םלועל .שרדו ולש לודגה שרדמה תיבל ןועמש יבר סנכנ םויה

 רפס בותכל סומלוק ונמיה לוטיל הכז הז הנק לש ופוס המו .ומוקמב דמוע הנקה רזוח תוחורה וממד םהמע אבו ךלוה וב תבשונו

 ןיתתס וילע םיאב זרא לש ופוס המו .וינפ לע ותכפוהו ותרקוע תימורד חור הבשנש ןויכ אלא ומוקמב דמוע וניא זרא לבא .הרות

 :זראכ השק אהי לאו הנקכ ךר םדא אהי ורמא ןאכמ .רואל ותוא ןיכילשמ ראשהו םיתב ונממ ןיככסמו ותוא ןיתתסמו

 רחא יבר .רזעלא ןב ןועמש יבר שגפש םדאה ומכ םירעוכמ ריעה ינב לכש הללכה .םישק םירופיס הארמ תודהיה ,רתסומ רוקמ אל

 .לוחמל ברסמ םדאה .הליחמ שקבמו )םינוש םיהבג( חטתשהו רומחהמ דרי ךכ
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 ד-ג תוכלה ,ו קרפ )ןמרביל( תוכרב תכסמ אתפסות .8

 הנשמ ךורב 'וא )רוכשה תאו הטושה תאו שרחה תאו( סננה תאו חיפיכה תאו ןיקולה תאו רוחיגה תאו קירובה תאו ישוכה תא האורה

  תמאה ןייד ךורב 'וא ןיחש יכומ תאו אמוסה תאו רגיחה תאו עטיקה תא תוירבה

 .תואנ תוירב ול הככש ימ ךורב 'וא תואנ תונליאו ןיאנ םדא ינב האורה

   .רתויב ליפשמ – "תמאה ןייד ךורב"ו "תוירבה הנשמ ךורב"

 כ ׳מע ,ב״נשת ,רבחמה תאצוה :הלופע ,ב קלח ,הכלהכ גהנמה :ארזעל רנ ת״וש ,דוד לאומש ברה .9

 החמשבו םר לוקב ךריבו וידיב ופטח .וילא ץרו קחדנ ,דחא סננ םישנא ןיב הארו ,הכלהב קדקדמל ומצע בישחהש הטוש דיסחב השעמ

 .תוירבה הנשמ םלועה ךלמ וניקולא ׳ה התא ךורב הלודג

  .ולש תוויעה לע ךרבמ

 – 73 'מע ,תווש תועדה ןיאו :ךותב ,תולבגומ םע םישנאל סחיב יתכלהה חישה יונישב ךרוצה לעו הלכהו הכלה לע" ,ןהכה דעיבא .10

74 

 — םיבותכה תוויע איה םהיניע דגנל תדמוע תיתוחתפתה  תולבגומ םע םישנא לש םתבוטש ימל תוברואש תולודגה תונכסה תחא

  איה הדוסחו האנ הלכ — לארשי תרות — הלכהש תוארהל ןויסינו הכלהכ אלש תורוקמב םינפ יוליג

 רידת הוולמה ,וז ןיעמ השיג ,תעדל וניארהש יפכ  .ןה םעונ יכרד היכרד דימתו ,תויולבגומ םע םישנא לא הסחיב םג ,היכרד לכב

 הדמע תפקתשמ ןכא הברה תורוקמבש וניאר ירהש ,הנוכנ איה ןיא תמאל רשא .לכשל םגו תמאל םג תאטוח  ,תינשרפ הקיטגולופאב

 תוסיפתל םמיאתהל תנמ לע םיבותכה תא תוועלו תוסנל ןיא לכשל רשא .םהינימל םימומ ילעב יפלכ ,רתויב תילילש ילואו ,תילילש

 םג .. .יואר וניא םגו ,הרהמ דע ץוצי ףויזה ןכש ,תילאוטקלטניא הניחבמ חלצי אל םג הזכ ןויסינ .תוילרביל וא תורואנ ,ונימי תונב

 ,״טפשמ" .םמוקמו םנמז עקר לע ובתכנו ורצונש ריכזהל שי ךא ,םהש תומכ שרפל ךירצו רתומ םיינעגופהו םישקה תורוקמה תא

 ,טסקטנוק שי טסקט לכלש ,םישדחכ םינשי ,תורוקמה תרותב אוה לודג ללכו .״ותביבסב יחה רוצי אוה“ ,לוגד ןטפשמ םעפ רמא

  ...ותוארל שי םהיפ לעו ,רצונו דלונ םהבש ןמזבו םוקמב ,רשקה

 .השדחה תואיצמה חכונל שדחמ ןתוא ןוחבלו םהיגוסלו  םהינימל םיטושל עגונב ורמאנש תוכלהה לכ תא לוטיל שי תישעמ הניחבמ

 תונקסמ תא תונשל ,ירשפא יתלב ילואו ,השק היהי ןיידעש ,ןישוריגו ןיאושינ תוכלה םג ילואו תודע תוכלה תמגוד ,םימוחת ויהי ןכא

 לש תויפיצפסה ויתוביסנל ףופכב ,ןהבש — ןיינמל ףוריצ וליפא וא הרותל היילע תמגוד — תוכלה הברה ודמעי ןדגנכ םלואו .הכלהה

  .היחמ בחרמ רתוי הברה ,תיתוחתפתה-תילכש תולבגומ םע םדא הז ללכבו ,תולבגומ םע םדא לכל אהי ,הרקמ לכ

 תא ארקנ ואוב רמוא אוה .הכלהכ אלש תורוקמב םינפ תולגל ךירצ הז ליבשב ,תויולבגומ םע םישנא הליכמ תודהיהש דיגהל הצור

 םייחצנ םירבד שי .רעפ שיש ןיבהל ךירצ .יוארש המו תודהיב היהיש וניוויקש המ ןיב רעפ שיש שיגרה םקלחב ,םהש ומכ תורוקמה

 םעדיובהמ הכלה קספ ףולשל .םינתשמ םיכרעה ,הפשה ,םלועה .תרחא רבדי הנש 100 ינפל קסופש רדסב הז .םינתשמ םירבד שיו

  .הנבה רסוח הז הכושח תודהיהש ןועטלו

v תרוקיבו דובכ םע תורוקמל תשגל שי ,תורחא םלוע תוסיפת תומייקש ללגב ךא ,םישק םירבד שי! 
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 תסנכ תיבל הייחנ בלכ תסנכה – השגנה
 .דיחי לומ דיחי ;רוביצה לומ דיחיה ;תסנכ תיבה לומ רוויעה םדאה :םיתומיע השולש שי

 :תסנכה תיבל הייחנ בלכ תסנכה רשפאל עודמ תוביס :תסנכה תיבל הייחנ בלכ סינכהל אל עודמ תוביס

 .השודקב העיגפ .1

 הליפתה ךלהמל הערפהו תעד תחסה .2

  ךולכל .3

 תידוהי-אל תוהמו האמוט .4

 הייחנה בלכ םע תורכיה יאמ עבונש םיחכונה לש ששח .5

 

 .תוריחו םדאה דובכ ,תויונמדזה ןויווש ,הימונוטואב העיגפ .1

2.  

 .)דמחמ תייחכ אלו( םדאה לש רביאכ שמשמ בלכה .3

  אנק ןמיס תסנכה תיב תוכלה ,םייח חרוא ךורע ןחלוש .1

  .םיפיעס ב"י ובו ,נ"כהב תשודק יניד

 אלו םהב םיתושו םילכוא ןיאו ,הליטב החישו לותהו קוחש :ןוגכ שאר תולק םהב ןיגהונ ןיא ,תושרדמ יתבו תויסנכ יתב :א ףיעס

 כ"אא ,תונובשח םהב םיבשחמ ןיאו ...םימשגה ינפמ םימשגבו המחה ינפמ המחב םהב םיסנכנ אלו םהב ןילייטמ אלו םהב ןיטשקתמ

 ...םהב םידיפסמ ןיאו ,םייובש ןוידפו הקדצ לש הפוק :ןוגכ ,תוצמ לש םה

 ...יארע תניש וליפא ,נ"כהבב םינשי ןיא  :ג ףיעס

 ...וכרד רצקל ינשה חתפב תאצל ךרד ותושעל הז חתפב סנכי אל ,םיחתפ ינש תסנכה תיבל ויה :ה ףיעס

 ,תורנ םהב קילדהל ןיגהונו .)עקרקה ינפ לע םימה תקירז ץוביר .תיבה יוקנ דובכ 'יפ( ןצברלו ןדבכל ,דובכ םהב םיגהונ :ט ףיעס

  .ןדבכל

 .תיביטמרונ השודק וז ,הכלהב תרדגומ תסנכ תיב תשודק .שודקל בשחנ רבד םאה הכלהב םיללכ שי

 וא יעובש ןוידפ הז ןכ םא אלא תסנכ תיבב ףסכ לע םירבדמ אל .הליפת אל םהש םירבד לע תסנכה תיבב רבדל םירומא אל – א ףיעס

 .שאר תולק בשחנ המ המישרו ,שאר תולק וב גוהנל רוסא ןכלו השודק תסנכ תיבל שי .הקדצ

  .הז לע םירבוע הברהש תורמל ,תסנכ תיב ךותב םדריהל םירומא אל – ג ףיעס

 .רוציק ךרד תסנכ תיבמ םישוע אל – ה ףיעס

 .דובכב םיגהונ – ט ףיעס

 ךרע םע דדומתהל שי הייחנ בלכ סינכהל םא תעדל םיצור םא .תוגהנתה יללכ שיו שודק םוקמ תסנכ תיבש דיגהל ףיעסה תרטמ לכ

   .תסנכה תיב לש השודקה

 

 ב דומע חכ ףד הליגמ תכסמ ילבב דומלת .2

 .שאר תולק ןהב ןיגהונ ןיא ןכ יפ לע ףאו ,ןייושע ןה יאנת לע לבבבש תויסנכ יתב :יסא יבר רמא

 .ןהב ושמתשיש תנמ לע – יאנת לע – י"שר

 לארשי ץראבש ןתואל לבא ןתשודק עקפת ונימיב הרהמב לאוג אב תעל ירהש יאנתה ינהמ לבבבש ןתואל אקוודו... – םש ,תופסות

 תמייק םלועל ןתשודק ירהש יאנת ינהמ אל

  .לארשיל ץוחמ רפס יתבל םינוש תונורתפ ןתונ .ל"וחב רפס יתבו לארשיב תסנכ יתב ןיב הנחבה שי

 םינוש םישומיש ןהב תושעל רשפא זאו ,עקפת םהלש השודקהש םתוא םינובש ןמזב הינתה תושעל רשפא ל"וחב תסנכ תיבב – י"שר

 .לארשי ץראב תסנכ יתבמ הכומנ םתשודק .היתשו הליכא ומכ

  .ץראל ולע אלש ללגב הז ,םש תויהל םירומא אל ל"וחב תסנכ יתב – תופסות

  ג קרפ הליגמ תכסמ )אנליו( ימלשורי דומלת .3

 ןיסנכנ אלו ןהב םינישי אלו ןהב ןילייטמ אלו ןהב ןיתוש אלו ןילכוא אל .שאר תולק ןהב ןיגהונ ןיא - תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ינת

  ...ןהב ןישרודו ןינוש לבא .םימשגה תומיב םימשגב אלו המחה תומיב המחב אל ןהב

 .יונמלו הירמחלו היל ןילבקמ ןווהית ,ןוכבגל אתיירואב ךלכלמ ןוכיבג שנ רב אתא ןיא :אירפסל דיקפמ ימיא יבר

 הדעה ןברק

 :כ"הבב םתונחת םוקמ היה תרחא ריעל ואבשכ .אתשינכ וגב ןילבקמ
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 וילכלו הירמחלו היל ןילבקמ אהת הרות תיחולחל תצק וב שיש שיא םכישרדמ תיבב אבי םא תוקונית דמלמל הוצמ .אירפס דיקפמ

 ...שרדמה תיבב

  .תסנכ יתבב םירוסאה םישומישה תא טרפמ ,תושרדמ יתבו תסנכ יתבב שאר תולקב םיגהונ אל

 הרות לש תיחולחל ול שיש םדא עיגמ םא ,תוקונית דמלמל הווצמ )ארומא( ימיא יבר :רופיס רפסמ ימלשוריה דומלתה רחואמ רתוי

 .תסנכה תיבל ותוא וסינכת .ולש םילכה תאו ורומח תאו ותוא םילבקמ ויהת )םכח דימלת תצק(

  .ילש הדובעה ילכ ולא – הדעה ןברק

 .הנתשמ תויחל סחי .בלכ סינכהל ןתינש חטב זא רומח סינכהל רשפא םא

 המ ןמיס א קלח םייח חרוא השמ תורגא ת"וש ,)20 האמ ,ב"הרא( ןייטשנייפ השמ 'ר .3

  הלפתל נ"כהיבל סנכיל לוכי םא וכילוהל בלכ וליגרהש אמוס ןינעב

  .ג"ישת טבש ג"כ 'א םוי

 )הכרבו 'ולש ,א"טילש טעבאזילע ד"באגה ץייט יכדרמ סחניפ ר"רהומ םסרופמה ןואגה ברה ידידי כ"עמ(

 עומשלו רובצב ללפתהל תסנכה תיבל סנכיל לוכי םא ולצא דימת תויהל בלכה חרכומו וכילוהל בלכל ודמל רשא אמוסה רבדב הנה

 שדקמ אוהש כ"היבל ח"עב סינכהל ןויזב הזב שיש וא ומע סנכיל חרכומ בלכהש ףא המודכו הליגמה תאירקו ת"הקו השודקו שידק

  .טעמ

 ןווהית ןוכבגל אתיירואב ךלכלמ ןוכיבג שנרב אתא םא אירפסל דיקפמ ימיא 'ר )ג"ה ריעה ינב 'פ( ימלשוריב ]אבומ=[ אתיא הנהו

  ...הנישו היתשו הליכאמ רתוי ןויזבו שאר תולק וניא נ"כהיבל רומח תסנכהד ןניזח כ"או ....יונמלו הירמחלו היל ןילבקמ

  .םינשיו םיתוש םילכוא תיבב .ולש תיבה תויהל ךפוהש תסנכה תיבל ורומחו םדאה תא וסינכיש ,םידמולמל ימיא יבר רמא המ ירה

 ישנא וכרצוה םאש ...םדא לכל ףא קחדה תעשב םש לוכאל ל"וחבש תויסנכ יתבב יאנת ינהמ הזל ירה היתשו הליכאכ קר אוהש ןויכו

 ינמודמכו ...קחודמ אלש ףאו םדא לכל תותשלו לוכאל ןבושיב וליפא ירש יאנת לעש ...םש םביכשהל וא םיינע ןהב ליכאהל ריעה

 ...ד"העשב אלש ףא לקהל ןיגהונ תומוקמ הברהבש

 אל בלכש יאדובו ...תויושע ןה יאנת לעש ונלש תסנכ תיבב ריתהל שי הנישו היתשו הליכאמ ערג אלש ןניזח רומח תסנכהבש ןויכ ןכלו

 .רומחמ ערג

 .בלכ סינכהל רתומש רמוחו לק ,רומח סינכהל רתומ םא

 םימי שי םגו רובצב הליגמה תאירקו הרותה תאירקו רובצב הלפתמ וימי לכ לטבתי ונריתנ אל םאש הזמ לודג קחדה תעש ונל ןיאו

 ךירצ וכילומש בלכהש אמוסהל ריתהל שיש הלודג היאר ןכלש ,םיפסאתמ םיברש םיארונ םימיב ןוגכ דאמ הלודג *שפנ תמגעהש

  .רובצה תא לבלבל אלש חתפהל ךומס בשיש בוט ךא .המודכו ת"הק עומשלו ללפתהל נ"כהיבל סנכיל ,דימת ולצא תויהל

 .שפנה תמגוע ךרד תושעל רחוב אוה לבא ,סונאכ רוויעה תא רידגהל רשפאש עדוי אוה

 ךרוצל אלא הלפת ךרוצל אלש איה הסינכהשכ אלא המהב תסינכב שאר תולקו ןויזב םוש אכיל ללכב ילואד קפתסהל שי םגו

 לארשי ץרא לש נ"כהיבב הז עגונו ...ללכ שאר תולקו ןויזב רבד הז ןיא רשפא וילעב לש הלפת ךרוצל איה הסינכהשכ לבא ...תונסכאתה

  ...יאנת לע וניאש

  .לק רתוי דוע ןורתפה הליפת ךרוצש תויהל לוכי .תונסכאתה םשל היה הז ימיא בר לש רופיסב

 :שוריפו םוכיס

 תא תושעל רתומש דע לקהל גוהנ םיבר תומוקמבו ,כ"יבכ דקפתמ ןיידע אוהו כ"היבב תותשל/לוכאל רתומ קחדה תעשב .א

 יכ קחד תעש יהוז .כ"יבב תותשל/לוכאל תרשפאמ הכלהה -ל"וחב םג .)'וכו שודיק ,החמש( קחד תעשב אל םג ולאה םירבדה

 ,הליגמ תעימש ,הרותב האירק ,הליפת ןאכמו( כ"יבל סנכיהל ותלוכיב עגפי הז כ"היבל בלכה םע סנכיהל רוויעל ריתנ אל םא

 תעשב תותשל/לוכאל רתומ םא ,ןכל .)הטמ 'ר( שפנ תמגוע לש לוקישל סחייתמ .)ןלהל טרופמכ ,םייארונה םימיב דחוימבו

 .כ"היבל ח"עב תסנכה תלוכי לע ךילשמ רבדה ,קחד תעשב אל וליפאו קחד

 םע אבש םדא ןכלו .'וכו הליכא/הניש תיתכלה הניחבמ שאר תולק םה הליפתה ירדגל ץוחמ םישומיש .שאר תולק אוה ןיינעה .ב

 .שאר תולקב גהונ וניא כ"היבל סנכיהל ידכ בלכ

 כ"יבל ןורתפה .)םירחא דיחפהל אל לשמל ידכ( חתפב ראשיהל ךא הייחנה בלכ םע סנכיהל שי :ל"וחב כ"יבל ןורתפה .ג

 .רדסב הז ,רחא רבדל אלו הליפתל הדעונ הסינכה דוע לכ :ץראבש

 .םיוסמה םדאל סחיב םיינטרפ אלו םייתכרעמ םילוקיש ביצמ שיירב יכדרמ ברה

 .כ"היבל סנכהלמ רותפ אוהש ירה ,סונא אוהש םושמ כ"היבל סנכהל לוכי אל םדא םא .א
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 רומח םיאור םא .בלכ םע ךלוה אל יתימא ידוהיו )םימרופר בורל( תורקפהב גוהנל ולחהש םושמ םיבלכ םע םיכלוה םישנא .ב

 הייחה המ אוה רקיעה -םיבלכ םג םמע ואיבי םירחאש שושחנ בלכ םיאור םא תמועל ,םירומח דוע ואיביש שושחנ אל כ"יבב

 .םלוא חתפ לש ולדוגב חתפל ךופהי תיקדס טחמ לדוגב חתפ יכ ששח + תלמסמ

v להינ אוהש תיתדה הליהקה לע רומשל הרטמב םינוש םילוקיש ויה םהמ דחא לכל. 

 

 :הכלה תקיספב לוקישו ןוירטירק איה שפנ תמגע

 שפנ תמגע

 א ףיעס חפ ןמיס עמש תאירק תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש ,א"מר

 )ד"פ ינומיימ תוהגה( ,רפסב עגיל וא םשה ריכזהל וא ללפתהל וא תסנכה תיבל סנכיל התייאר ימיב הדנ השאל ןיאש ובתכש שי :הגה

 םיברש ,]םהימודו=[ ג"הכו םיארונ םימיב ,רימחהל וגהנש םוקמב וליפאו ... ,)הדנ תוכלה י"שר( רקיע ןכו ,לכב תרתומש א"יו

 .ץוח ודמעי ןהו םיפסאתמ לכהש לודג ןובצע ןהל אוה יכ ,םישנ ראשכ נ"כהבל ךליל ןירתומ ,תסנכה תיבל ךליל םיפסאתמ

 .לכהב תרתומ השיאש תרמואש הכלה תקיספ ?םשל רושקש המ לכמו תסנכ תיבמ קחרתהל הכירצ הדינ השיא םאה .תוטבלתה שי

  .שפנ תמגוע = לודג ןובציעב היהת תרחא םישנ ראשכ הדינ השיא התוא תרתומ םייארונ םימיב

 

 ןייטשנייפ השמל ביגמ דל ןמיס ח"וא בקעי תקלח ת"וש ,)20 האמ ,ץיווש-ןילופ(  שיירב בקעי יכדרמ ברה .4

 .הלפתל נ"כהיבל בלכה םע סנכיל לוכי םא ,וכילוהל בלכ וליגרהש אמוסב ל"זו הלאש )ה"מ 'יס ח"וא( השמ תורגאב יתיאר

 .וינפ ןאל דיגהל הצר רבכ רצקל ולש הריחבבש ןכתי ,הלאש אלל תרתוכ ןתנ -

 

 :הלעמ אוהש תיתואיצמה הנעטהו יאנסכאה הרקמ תא שיירב ברה רואיב

 לבלבתמש ינפמ רוסא יאדו ןיללפתמ רוביצהש ןמזב לבא ,הלפתה ןמזב אלש - תועמשמ ...ןסכאתהל ןינעל ]קסוע=[ יריימ ימלשוריה...

 לעו ,םש דמוע בלכ וא רומח שרדמה תיב וא ס"נכהיב עצמאב ןיאורשכ הזמ רתוי הנווכ לובלב ךל ןיאו ...םיללפתמה לש הנווכה

 ךל ןיאו ,םהב וקחשי םירענהו תללוהו לותיה ידיל אבי יאדוב ד"מהיבו ס"נכהיב עצמאב בלכ וא רומחבד ...חכוותהל ןיא תואיצמה

 ...הלפתה עצמאב הזמ רתוי שאר תולק

 ןמזב סנכיהל רשפא יא .תרחא היצאוטיס לע  רבודמש ןוויכמ םש היגוסהמ דומלל רשפא יא .תרחא ימלשוריה תא םגרתמ שיירב

  .הליפת ןמז לע אלו םויב רחא ןמז לע רביד ימלשוריה ."חכוותהל ןיא תואיצמה לע" הרבח יולת םג הז .תעד תחסה וז יכ הליפת

 :ןייטשנייפ מ״ר תנקסמ תא שיירב ברה םצמצמ וב ןפואה

 תא גהונש םדאהל ותנווכ רשפאו ,רומח ותועמשמש "הירמחלו" בתכש ימלשוריה תנווכ םא רורב רבדה ןיא ,יתעד תוינע יפל דועו

 םיללג ליטי יאדובד ...םש ןולל טרפבו ד"מהיבב וסינכהל רתומש םשמ היאר ונל ןיא היפוג רומחה לע לבא ...רמח ארקנ אוהש רומחה

 ...שרדמה תיבל ץוח םשב ןירשוק ויה ומצעב רומחהש ןכתיו ,ד"מהיבל יאנג יאדו הזד םש

 .ץוחב רושק רתונו המינפ סנכנ אל לבא ,רומח שיש ןוכנ .םכח דימלת אל ללכב הארנכ רמח .םדא דוע = רמח

 :שיירב ברה לש תירקיעה ותנעט

 ןהיבלכ םע ןיכלוהה םינצחשה םישנאה םה םיברו ,הפפורתנ ךכ תודהיו היוצמ ךכ תוריקפהש וללה תומוקמב ,ילצא רקיעה הזו דועו

 אמלשב ןכ םא .ןכ ןישוע םינצחשה םישנאה קר ,םיבלכ ומע ךילוהל תיתימאה תודהי שגר הז ןיאש רקיעהו - ...תוצוח לכ שארב

 אוה םגש ]ןיינעה תא רודגל ךירצש ששח ןיא=[ אתלימ רדגימל ששח אכיל ,הביס וזיאל םש אוהש ס"נכהיבב רומח הארי דחאשכ

 וכרדל ותוא הוולמש ב"ויכו להקה שארה לש בלכה הז בושחל ןילוכיש ןיעה תיארמ שי יאדו בלכ םש הארישכ לבא ,רומח םשל סינכי

  ...נ"כהיבל

 םדאל ךייש אל בלכ ,רמולכ .בלכ םע ךלוה אל יתימא ידוהי ,תורקפהב גהנתהל וליחתה םה יכ ?םיבלכ םע תכלל רמוא הז המ :רקיעה

 .ימרופר שדח ידוהי םהש ועדי םלוכש םיצור = תודהיה לומ לא םינצחש םישנא קר .תווצמו הרות רמוש

 וניתונוועב ,רומאכו בלכ סינכהל לודג ךרוצ שי ול םג ,נ"כהיבל בלכ סינכהל ךרוצ הזיאל העוצרה הרתוהשכ ומצעל קוספי הזל ץוחו

 אצמיש ןכתיו ,םלוא לש וחתפכ חתפה חתפוי תיקדס לש טחמכ חתפ חתפוי םא ,וללה תומוקמב טרפבו הפפורתנ ךכ תודהיהש םיברה

 בלכ סינכהל לודג ךרוצל )ס"נ .םיסכודותרוא( םישורפהמ רתוה רבכ רמול לודג ןליאב ומצע תא הלתיו תאז ריתהל ייבאר הזיא רבכ

 םירסוא םירצונהש - לודג םשה לוליח הזמ חומצל לכוי הלילחו סחו לודג ךרוצ ארקנ הז המ עירכי רבכ ייבאר רותב אוהו ,נ"כהיבל

 ...רתומ ס"נכהיבל לידבהלו ,םתלפית תיבל בלכ סינכהל
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  .ומצעל ןיד ,ומצעל ךרוצ אצמי םדא לכ ,ךרוצ שיש דיגיו הארי םג ,נ"כהיבל סנכנש בלכ לש ןיע תיארמ שיש עגרב

  .קלקלח ןורדמ – "..טחמכ חתפ תחפוי  םא" ,ותוא םיבהוא םיברש ןועיט

 .םמצעל םג ורשפאי םיסינכמ םיסקודותרוא וארש םימרופרה

  .תותד ןיב האוושה ?תורצנה לומ תודהיה תארנ ךיא .'ה לוליח ,ףסונ ןועיט

 :)יתכלהו יתואיצמ( שיירב ברה עיצמש ןורתפה

 ןימאהל השק - הליגמ תאירקו הרותה תאירקו רוביצב הלפתמ וימי לכ לטבתי ונריתנ אל םאש השמ תורגאב בתכש המ ,אסיג ךדיאלו

  .םידחוימ םיתעל םינפ לכ לעו נ"כהיבל ונכילוי אוהש ימש הצע וזיא ול היהי אלש

 ...'ירטפ אנמחרו סנוא ללכב אוה ירה ,תרחא הצע םוש ול ןיאש ןכ תמאב םאו

  .)ןייטשנייפ השמ ברל יאר תנומת( והשימב רזעייש

 .רוביצ לומ םדא : תוינידמ ילוקישל רבע אוה לבא ימלשוריה לש שוריפה אל הזש דיגהל לכי ,קסופ לש ץימא השעמ

  ,147 'מע םיאולימ ,ו"ט 'המלש הרות' ,)20 האמ ,לארשי-ןילופ( רשכ לדנמ םחנמ ברה .5

 יתרמאו ,ללפתהל תסנכה תיבל ובלכ םע סנכיל ,וגיהנמ בלכש אמוס םדאל רתומ םא ,בורקמ הז יתלאשנש המ ןאכ םושרל יתיאר

 'ה תיֵּב בֶלֶּכ ריִחְמּו הָנֹוז ןַנְתֶא איִבָת ֹאל": טי ,גכ קרפ םירבד[ ךיהל-א 'ה תיב בלכ ריחמו ...איבת אל הרותב ארקמ רוסיא דומלל שיש
 םאו  ...בלכ תרומת ונייה בלכ ריחמב ]קסוע קוספה=[  יריימ ארקב הנהו ... ]"םֶהיֵנְׁש  םַּג Yיֶה7-ֱא 'ה תַבֲעֹות יִּכ רֶדֶנ לָכְל Yיֶה7-ֱא

 ...ומצע בלכ המכו המכ תחא לע ןכ בלכ תרומתב

 איבהל ןיא בלכה תריכמ תרומת ףסכה תא וליפא .שדקמב םייוצר אל םירבד ולאו יטפמיס אל רשקה .םירבד רפסב קוספל חלוש

  .ומצע בלכה תא אל רמוחו לק ,שדוקל

 הר-גר 'מע ,'א קלח 'גהנמו הכלה ירעש' ,ד"בחמ יברה ,ןוסרואינש לדנמ םחנמ ברה .6

 ט"ישת ,ןויס ג"כ / ס"נכהיבל בלכ םע רויע תסינכ

 הצרת םאו .בלככ הצובר חבזמה לעש שא ,ינש שדקמב ... – ס"נכהיבל בלכ תסינכ רוסאל ופוסב )ז"מקע ו"טח( המילש הרותב כ"שמו

 ...ס"נכהיבל בלכ תאבהב רוסיא ןיאש היאר םג יהוז ירה – רמול

 שדחב םייעובש קר אוה ע"ושבש ףא( ץוח ודמעי םהו םיפסאתמ לכהש לודג ןובצע אוה יכ ...רבדב תדחוימ הדוקנ דוע – אד ןוגכבו

 ותסינכב ןינע שי םא – ןאכ רבודמה לבא ,םדא ןב רזעב נ"כהיבל הסינכה רדסל רשפאש ןבומ .)'וכו אמוסב כ"אשמ ,דימתל אל הז םגו

 .ל"קו ,הסינכה רשפאל םיכרד שפחל שי זאש ,)אקוד נ"כהיבב הליפתד ןינעה לדוגל – וא רעצ םושמ וא והזש(

  .יבויח למס םג אוה בלכ – רמולכ .בלככ התוא םיראתמ ,שאה תא םיראתמשכ ,ל"זח אקווד

  .םייחה לכל רעצ הז ןורוויעו ,)םינש המכל שדוחב םייעובש( םוי לכ אל הדינ השיא לש רעצ – שפנ תמגוע לש ץוריתה

 .סנכיש ךרדה תא אוצמל שיו ,רוויעה תסינכב ןיינע שי

 

 

 ךוניחה תכרעמב תויולבגומ םע םידלי בוליש
 )דרי(
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 )עוגפ( םומ לעב רבוע לש ןוירה תקספה

 ט תישארב .1

 :םָדָאָה תֶא הָׂשָע םיִה7-ֱא םֶלֶצְּב יִּכ dֵפָּׁשִי ֹומָּד םָדָאָּב םָדָאָה םַּד dֵפֹׁש )ו(
  :ּהָב ּובְרּו ץֶרָאָב ּוצְרִׁש ּובְרּו ּורְּפ םֶּתַאְו )ז(

 .גורהל רוסאש רמאנ תישארבב רבכ -

 ב דומע זנ ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת .2

 אוהש םדא והזיא ,ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפש ביתכד - ?לאעמשי יברד הימעט יאמ .ןירבועה לע ףא ורמא לאעמשי יבר םושמ

  .ומא יעמבש רבוע הז רמוא יוה - םדאב

 .ומאבש רבועה םד תכיפש = "םדאב םדאה םד ךפוש"

v חנ ינב תווצמ עבש( ילסרבינוא אוה ןכלו הרות ןתמ ינפל ןתינש יוויצ(.  

 )"םעדמל אכיל"( .תוחפ תויהל לוכי אל לארשימ םדא לע בויחה :תיתכלה החנה  – הילע גרהנ חנ ןב

 ב דומע אצ ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת .3

 רשפא :ול רמא - .הריצי תעשמ :ול רמא - ?הריצי תעשמ וא הדיקפ תעשמ ,םדאב הנתינ יתמיאמ המשנ :יברל סונינוטנא ול רמאו

 ארקמו ,סונינוטנא ינדמל הז רבד :יבר רמא .הדיקפ תעשמ ,אלא ?תחרסמ הניאו חלמ אלב םימי השלש תדמוע רשב לש הכיתח

  .יחור הרמש ךתדקפו רמאנש ,ועייסמ

 .תירפומ תיציבהשכ – הדיקפה תעשב דימ רבועל תסנכנ המשנה סונינוטנא תעדל ?םדא בשחנ רבועה יתמ

 .])יביטמרונ אלו( ידגא רוקמ[ )הירפהה=( הדיקפה עגר אוה יטירקה עגרה ויפלש רוקמ

 :תיאנתה תורפסב םירבועל תוסחייתה

 אכ תומש .4

 ןֹוסָא םִאְו )גכ( :םיִלִלְפִּב ןַתָנְו הָּׁשִאָה לַעַּב ויָלָע תיִׁשָי רֶׁשֲאַּכ ׁשֵנָעֵי ׁשֹונָע ןֹוסָא הֶיְהִי ֹאלְו ָהיֶדָלְי ּואְצָיְו הָרָה הָּׁשִא ּופְגָנְו םיִׁשָנֲא ּוצָּנִי יִכְו )בכ(
 :ׁשֶפָנ תַחַּת ׁשֶפֶנ הָּתַתָנְו הֶיְהִי

 :תָמּוי תֹומ תֵמָו ׁשיִא הֵּכַמ בי ,םש

 .תומי גורהיש םדאה )תוומ( ןוסא שי םא ,ןוירהב השיאב םיעגופ םישנא

 בכ קוספ ,אכ קרפ ,יאחוי רב ןועמש יברד אתליכמ .5

 אלו השאב ןוסא היהי אלו ל"ת המ אה .תודלול טרפ "שיא הכמ" ל"ת ?תודלוב ןוסא וא השאב ןוסא ינא עמוש - "ןוסא היהי אלו" 

 .תודלוב

 ?רבועה אמש וא התמ הרהה השיאהש אוה ןוסאב הנווכה םאה

 שיא ןיב הנחבה שי .רבועל אלו ,הרהה השיאה תגירהל הנווכה ןכלו ,שיא רבכ אוהש והשימ גרה םדאש הדימב קר רזגנ תוומה שנוע

 .התימ בויח ןיא תודלו תגירה לע ןכלו )״תודלו״( רבועה ןיבל

 ג הנשמ ה קרפ הדנ תכסמ הנשמ .6

 אמטב אמטימו םיעגנב אמטימו הביזב אמטימ דחא םוי ןב קונת הביזב האמטימ םימי הרשע תב הדנב האמטימ דחא םוי תב תקונת

 .בייח וגרוההו ליחנמו לחונו המורתה ןמ לסופו המורתב ליכאמו םוביה ןמ רטופו םוביל קקוזו תמ

  .רבוע תגירה לע תשרופמ הרימא ןיא ךא ,)״דחא םוי ןב קונית״( דלונ אוה ובש עגרהמ קונית תגירה לע שנועב בויח שי

 קר ״אמייק רב״-ל בשחנ קונית יכ אוה הנשמב שודיחה .ותגירה לע בויח ןיא ,דלונ – ירק ,דחא םוי ןב קוניתהש ינפל יכ איה הנקסמה

 .התימב בייח וגרוה ,םלועב ןושארה ומויב ותוא םיגרוה םא – תאז תורמלו ,דלונש רחאל םוי םישולש

 ד הנשמ א קרפ ןיכרע תכסמ הנשמ .7

 .דלתש דע הל ןיניתממ רבשמה לע הבשי דלתש דע הל ןיניתממ ןיא גרהיל האצוי איהש השאה

 השיא התוא םא ,םלואו .הרבוע תא תאשונ הדועב התוא םיגרוה אלא דלתש דע םיכחמ אל ,תוומ שנוע הניגבש הריבע הרבע השיא םא

 .התוא םיגרוה ןכמ רחאל קרו דלתש דע םיכחמ – הדילה ךילהתב הליחתה הרה
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 תבוטל רבועה ייח םויס לש יביטקא השעמ ןיעמ .התומל הניתממ הדועב בר לבס הל םורגל אלש ידכ איה דלתש דע םיכחמש הביסה

 .הדילה תליחת בלשל דע קר תמייק וז תורשפא – םלוא .)גרהיהל תאצויה השיא( םאה לש הדובכ

 ו הנשמ ז קרפ תולהא תכסמ הנשמ .8

 וב ןיעגונ ןיא ובור אצי וייחל ןימדוק הייחש ינפמ םירבא םירבא ותוא ןיאיצומו היעמב דלוה תא ןיכתחמ דליל השקמ איהש השאה

 .שפנ ינפמ שפנ ןיחוד ןיאש

 וא םא תלאשב אוה ללכה .)דלאוועג( םיקלחב ותוא םיאיצומש ךות קוניתה תא וגרהי – הדילה ךילהת ללגב םייח תנכסב השיא םא

 תא ןכסמ רבועה רשאכ .רבועה ייח ינפ לע הייח תא ופידעיו םימדוק הייח ,אל רבועלו ,תיאדו םייח תורשפא שי םאלש ןוויכמ – רבוע

 רבכ אוהש ןוויכמ תאזו ותוא וגרהי אל ,ומא םחרמ אצי קוניתה לש ובור בור הדילה ךלהמב םא ,םלוא .ףדור ןידב רבודמ ומא ייח

  .)שפנל שפנ ןיב( םישנא ינש לש םהייח ןיב עירכהל ןיא הזכש הרקמבו ,שפנל בשחנ

 ירשפא רבדה ,רומאכ ,םלוא .וגרוהל שיש הדימב םג ףדורב העיגפ ידי-לע ףדרנה תא ליצהל הבוח הנשי – ףדור ןידב תקסוע ןנד הנשמה

  .יטפשמ-ירסומ סוטטס ותואב םיאצמנ רבועהו םאה ןכמ רחאלו ,״ובור אצי״ אל דוע לכ הדימב

 ינפל .הדילה ךילהתב קר ומא דמעמל הווש רבועה לש יטפשמ-ירסומה ודמעמ ,םיאנתה תפוקתמ תורוקמה ללכ י״פע – םוכיסל

 הדילה ךילהתב םג .םדאה דובכ לש תוביסמ אלא שפנ חוקיפב תוכורכ ןניאש תוביסמ םג ,רבועה ייח לע רומשל הבוח ןיא ,הדילה

 .הווש םיינשה לש םדמעמ זא וא ,)הדילה ךילהת ףוס( ״ובור אצי״ וב בלשל דע ,רבועה ייח ינפ-לע השיאה ייחל תומידק םינתונ ומצע

 .״בייח וגרוהה דחא םוי ןב״ תעבוקה )#6 רוקמ( הדינ תכסמב הנשמב אוצמל ןתינ ךכל קוזיח

 

 םיארומאה תורפסב םירבועל תוסחייתה

 א דומע ז ףד ןיכרע ילבב דומלת .1

 אנוממ ,"השאה לעב וילע תישי רשאכ" ביתכו ליאוה : ]רמול ךתעד לע הלוע היה=[ אנימא ךתעד אקלס ,ךירטציא !איה הפוג ,אטישפ

 ,רקעד ןויכ ?אמעט יאמ .'וכו רבשמה לע הבשי ...]ונל עימשהל הנשמה האבש המ הז=[ ןל עמשמ אק ,הינימ הידספיל אלו אוה לעבד

  .אוה אנירחא אפוג

 .לווינ ידיל אבת אלש ידכ ,הליחת דלווה תומיש ידכ ןוירה תיב דגנכ התוא ןיכמ ,גרהיל האצויה השאה :לאומש רמא הדוהי בר רמא

 םע ןוממ דיספי ידיתע בא/לעבהש תורמל תאזו ,רביאכ בשחנו הנממ קלח אוה רבועה ןכש ,השיאה תגירהל ןיתמהל ךרוצ ןיאש רורב

 ?הליעפ הדילב איהשכ םאה תא םיגרוה אלו םיכחמ עודמ – הלאשה תלאשנ .רבועה תגירה

 .תויחל ול רשפאל שי ןכ-לעו באל ילכלכ ךרע ול שי ,המשנ םע םדא טעמכ רבכ קוניתה הז בלשב יכ איה הבושתה

 אל אוהו דבוכמ היהי השיאה תומש ךכ תיביטקא הלועפ י״ע ותוא םיגרוה אלא ,ומא םע דחי תמ ״םתס״ אל רבועה ,הדוהי יבר יפל

 רבכ איה םא םג ,התוא דבכמ אל הזו םומידל םורגי הז – רבועה תומי ךכמ האצותכו ,םאה תא וגרהי םדוק םא .ומא ירחא תומי

  .התמ

 .התומבו הייחב התוא םידבכמ ןכלו םדאל תבשחנ ןכ םאה ךא ,ותוא דבכל ךרוצ ןיא ןכלו םדאל בשחנ אל רבועה – רוקמה יפל

 .״רחא ףוג״-ל – )ומא ירביאמ דחאכ – ירק ,״ומא ךרי״( רבועמ :הרדגהב קונית-רבועה לש םינושה םיבלשה תא תראבמ ארמגה

 ב דומע בע ףד ,ןירדהנס תכסמ ,ילבב דומלת .2

 ברל אדסח בר היביתיא .ןטק אנש אלו לודג אנש אל ,הארתה ךירצ וניא ףדור :רבסק .ושפנב וליצהל ןתינ ףדורה ןטק :אנוה בר רמא

 אימשמד ,]םש ןידה הנוש=[ םתה ינאש - !אוה ףדור ?]המל=[ יאמאו .שפנ ינפמ שפנ ןיחוד ןיאש יפל ,וב ןיעגונ ןיא - ושאר אצי :אנוה

 .הל יפדר אק

 תריזג וז אלא ,ףדור ןידב רבודמ אל רבכו שפנ לומ שפנ שיש ןוויכמ וב עוגפל ןיא ,ומא םחרמ קוניתה שאר אצויש עגרב – ףדור ףיד

 .םיימש
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 רבועלש רורב ירה .העיגפל ומרגי וישעמ םצע ךא ,רחאב עוגפל ףדורה לש ותנווכב ןיא רשאכ םג אוה לח ״ףדור ןיד״ ,ליעל ונרכזהש יפכ

 שפנל בשחנ אוה ,הדילה ךילהתב אצוי קוניתה שאר רשאכ ,םלוא .וינפ לע הייח תא ורחבי תאז לכב ךא םאה תא ןכסל הנווכ םוש ןיא

 .קוניתה ייח ינפ לע םאה לש הייח תא םיפידעמ ןיא הז בלשבו ,הז תא הז םיפדור קוניתהו םאה יכ איה תואיצמהו

 :םינוש םייגולויב םיבלש שי תורבועה בלש ךותב םג יכ תורוקמב הארנ ,ךכל רבעמ

ü םימל בשחנ רבועה = )׳ב ׳מע ,׳טס ףד ,תומבי תכסמ ,ילבב דומלת( ״אמלעב אימ״ – ןוירהל םינושאר םוי םיעברא. 

 .הדקפת אלש ךכ ידכ דע ורבגתה תודרחה ףסונב ןוירהב הדרח רשאכו ,תודרחמ תלבוס התנכשש ךכל אמגוד הנתנ טס ר״ד

 .)הרה התייה אל רבד לש ופוסב( םהב ליפהל ןתינש םימיה םיעברא חווטב איהש טס ר״ד הל הרמא ,התוא עיגרהל מ״ע

ü רבועה לש תימצע תויח = ״רכינ הרבוע״ – םישדוח השולש. 

 רבועה ייח ןיב תושגנתה הלח םהב תומוקמבו ,םדא לש הזל הווש ירסומ דמעמ רבועל וקינעה אל ל״זח יכ עובקל ןתינ תורוקמה ללכמ

  .םיוסמ ינוממ ךרע לעבכ אליממו ישונא לאיצנטופ רבועב תוארל שי ,תאז םע דחי .םיפידע הייחש ירה ,)הלווינ ,הייח( םאה ייחל

 

 ...המידק םינש םייפלא לש הלק הציפק

 ומ ןמיס טפשמ ןשוח – ד ךרכ לאיזוע יטפשמ ת"וש ,לאיזע יח ריאמ ןויצ ןב ברה

  תיתוכאלמ הלפה
 ת"רצח טבש 'ג ה"ב

 א"טילש לודגה ןואגה יערו ידידי דובכל

  .נ .מ .ר

 םאש הל ורמא םיאפורהו תנכוסמ הלחמב התלח הרבעתהש רחאו הינזאבש שוחמב תלבוס התיהש השא ,וינפל הדמעש הלאשב רמ ןל קידב

 םא תעדל םילאוש ,ויתווצמ ירמושו 'ה יארי הלעבו איה התויהבו ,הינזא יתשב ירמגל שרחתת ךכל םידחוימ םימס ידי לע הרבוע ליפת אל

 לכב םירידא םימב ללצ ת"כעמו .הימי לכ הרומג תושרחמ המצע ליצהל ידכ םימס ידי לע הרבוע ליפהל םיאפורה תוצמ םייקל םהל רתומ

 ילע ביבח רשאב ותשקבל רתענ יננהו ,הב יתעד תווחלו וז הלאשב ןייעל ינשקב היתונתונע בורמ םלוא ,ריתהל קיסא ףוסבלו וז הכלה ידדצ

  :רמואו ,אתכלהד אבילא אתעמש יקוסאל תמא ךרדב ינחני יכ יחטבמ םישא 'הבו ונוצר דאמ

 ומא יעמב רבוע תתימ ןיד .א

 ,שפנ ללכב וניא רבועד עמשמ ןאכמ... ,םוקמ לכמ ,"שפנ לכ הכי יכ שיאו" ,ביתכד 'מגב שרפמו .בייח וגרוה ומוי ןב קונית :ןיתינתמב ונינש

 אוהד לכ ונממ ראשנו שפנ וב היה ססוגד .)ח"ע ןירדהנס( וילע ןיגרהנש םימש ידיב ססוגל המוד וניאו .אוהד לכ שפנ וליפא וב ןיאש רמולכ

 ,"תמו שיא הכמ" בותכה רמאש ירחא תמאבו ... .וילע ןיגרהנ ןיא ךכלה וב שיש אוה ומאד אתויח אלא ,רקיע לכ שפנ וב ןיא רבוע לבא .שפנ

 םעטמו ,שיא תויהל םייואר םניאו ,אמייק ינב םניאו ליאוה ,שפנ םיארקנ םניא תימצע תויח םהל שיו םלועה ריואל ואציש םילפנ םגש ונדמל

 ןטק םג תוברל שפנ לכ הכי יכ שיאו בותכה הבירד אלא שפנ ארקנ וניא ,ויניע וחתפתה אל ןיידעש ומוי ןב קונתב םגש רמול רשפא היה הז

  ...ומוי ןב

 רוסא שיו ליאוהד ,רבועה תגירה ינפמ הניד תא הנענ אלש אטישפ רמול ןיאו ,רבועה תא גורהל קידצמ הז ןיא הגירהל הבייחתנ םאהש יהנד

 ]החודו=[ יחדו דלוה תגירה רוסא ]אבו=[ יתאו השעו םוקב רבועה תגירה םורגנ אלו ,השעת לאו בשב הניד תא הנענש בטומ רבועה תגירהב

 ...אמלעב רשב ךתוח אלא ותגירה ןיא השאה לש הפוגכ אוה רבועש ןויכד ןניבתכדכ יאדו אלא .העש ייח אלא וניאש ןידה יונעד רוסא

 הלחת דלוה תומיש ידכ ןוירה תיב דגנכ התוא ןיכמ גרהיל האצויה השאה לאומש רמא הדוהי בר רמא :ןניסרגד ,ןכ חכומ ןיכרעד ןיגוסמ םגו

 םושמ רבועה גורהל רוסאד אתיא םאו )םש ןיכרע( לוונ היהיו ומא תתימ רחאל אצי דלוב תויח היהי םאש י"שרפו ,לוונ ידיל אובת אלש ידכ

 ...ןוירה תיב דגנכ האכה ידי לע םידיב וגרוהל ריתנ ךאיה ,היח שפנ וב שיש

 ךרוצל אלש לבא ,םאה הלוונמד ןוגכ שולק ךרצ אוה םא וליפאו רבדב ךרוצ שישכ אלא םירבועה גורהל וריתה אלש רורב רבדה םינפ לכ לע

 אכילד םושמ םירבועה תתימב ןירוסא לארשיד :תופסותה ובתכ ןכו .לארשימ שפנל םייחה תורשפא תעינמו התחשה םושמ רוסאש יאדו

 .רתומ לארשילו רוסא חנ ינבלד ]רבד ןיא=[ ידימ

 ,םימד ךפוש ולאכ היברו הירפב קסוע וניאש ידוהי לכ :ארמגב בותכש הממ ותגירה וא רבועה תלפה רוסאל םוקמ שי רחא דצמ לבא...

 ימב ורמאנ הלא םירבד םאו ...תומדה תא טעממו םימד ךפוש ולאכ רמוא יאזע ןב ."וברו ורפ םתאו" ביתכו 'וכו "םדאה םד ךפוש" רמאנש

 תחא שפנ לודגו םויק תורשפא תטעממש הלועפ השועש ימב המכו המכ תחא לע לעפב השעמ םוש השוע וניאש ,היברו הירפב קסוע וניאש

 ...לארשימ

 שולק ךרצ אוהש י"פעא םאה ךרצל ןווכתמ אוהש לכ לבא ,רבועה תא גורהל ןווכתמב אלא םירומא וללה םירבדה ןיאש דאמ רורב םלוא

 תומיש ידכ ןוירהה תיב דגנ התוא ןיכמו דלתש דע הל ןיניתממ ןיא גרהיל האצויש השא ש"מכו ,רתומ התומ ירחא הלוונ קפס עונמל ןוגכ

 לודג רתוי לוונ ךל ןיאו הימי לכל ומאל תושרח םרגי םיאפורה ירבד יפל הז רבועש ןדיד ןודנד הלאשל דומלנ ןאכמ .. .)'ז ןיכרע( הלחת דלוה

 םיאפור ידי לע הרבוע תלפה ריתהל ד"על הארנ ןכל .הלעב יניעב תלוונתמו הימי לכ הבולע התוא השועו םייחה לכ תא תמגופ איהש הזמ

 .יתבתכ ד"עלנהו .תירשפא רתויה הדמב םאה תתימ תנכס תלצה ערפמל וחיטביש םיקהבומו םיחמומ
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 הלאשה תלאשנ .הרבוע תא ליפת אלש הדימב הינזוא יתשב שרחתהל הל םורגתש תנכוסמ הלחמב התלח הרה השיא :הרקמה רואית

 ?)םיאפורה ועבק ךכ( שרחתת אלש ידכ ליפהל הל רתומ םאה

 אוהו שפנ וב ןיא דלונ םרט אוה םא ,ןכל .היחי אוהש חוטב אל ללכש תורמל תאזו תומל בייח וגרוהה – ומוי ןב קונית :ברה תבושת

 .הירביאמ דחאכ בשחנ רבועש ןוויכמ שודיח אוה התגירה ינפל ןויריהה תקספה – תוומ ןידב תבייח השיאהש הרקמב .ומא ייחב יולת

  .חצרל בשחנ אל הז רבוע אוה דוע לכ – עמשמ

 ךרוצל אלש הלפה עצבל ןיא .הלפה עצבל תנמ-לע )הבחר תונשרפל חותפ( השולק תוחפל הביס ךירצש עבוקו וירבד תא גייסמ אוה

 .)״חצר איה הלפה״-מ הנוש קומינהש בל םישל שי( לארשימ שפנל םייח תורשפא תעינמו התחשה בשחנ הזש ןוויכמ

 ההזמ אוה .״שפנ״ לש דמעמ ןיא רבועלש ןוויכמ תאזו חצר תריבעב רבודמ אל ךא ,םירבוע גורהל רוסיא ונשי יכ רובס לאיזוע ברה

 םיידיתע םייח ענומ רבדהש ךכב ,החיצר לש ״ףינס״-כ וא )״ומא ךרי רבוע״-ל המודב( ״הלבח״ לש רתוי לק רוסיאכ רוסיאה תא

 וריתי רשא תוליעה תמישר תא ביחרמ אוה ךכיפל .)םאה ירביאמ דחא אלו תיאמצע תושי אוה רבועה יכ םירבוסל רתוי םיאתמ(

 .ןוירה תקספה ריתהל הליעכ הדובכב וא השיאה תואירבב העיגפב ריכמ אוה תישממ םייח תנכסל רבעמו ,הלפה

 

 ןיב סחיל תועגונה תולאשב תובר קסעתהש םיקסופה ילוגמ דחא י״ע בתכנ ןושארה – םירשעה האמהמ םית״וש ינש הארנ ךשמהב

 ןמזה םעש ךכ ,םש ללפתמ היהשכ תובר תולאש לביקו קדצ-ירעש ח״יבל תוכימסב רגש גרבנדלו ברה י״ע בתכנ ינשהו ,הכלהו האופר

 .החמומל היהנ

 טס ןמיס ב קלח טפשמ ןשוח השמ תורגא ת"וש ,)20 האמ ,ב"הרא( ןייטשנייפ השמ 'ר

  .םאה רעצ ליבשב ףא רוסאש ררבל רבוע תלפה ןינעב

  .א"טילש רעלדנעט דוד השמ 'ר ג"הרה ינבכ ינתח כ"עמ .ז"לשת תוכוס ח"ורסא

  .לארשיב ןיב ם"וכעב ןיב החיצר רוסאב הרוסא רבוע תגירהש ררבל .א

 אכילד םושמ החיצר רוסיאב תוטישפב רוסאד "אכיל" ה"ד א"ע ט"נ ףד ןירדהנס 'סותב שרופמ לארשיב ומא יעמב רבוע תגירה רבדב הנה

 ורסאנ לארשיש ןירדהנס 'סותב שרופמ ירה ...]םירכנל רוסאו לארשיל רתומש רבד היהיש ןכתיי אל=[ רוסא ם"וכעלו ירש לארשילד םעדימ

 .. .החיצרד רוסיאב םירבוע תגירהב כ"ג

 ךותחל רתומ דליל השקמבש המ לע םעט בתכ ירהש ,שממ החיצר אוה רבוע תגירהד רתוי דוע שרופמ ט"ה חצור תוכלהמ א"פ ם"במרבו

 ושפנב וליפא ףדרנה ליצהל לארשי לכל הרות הבייחד ןידהמ אוהו הגרוהל הירחא ףדורכ אוהש ינפמ םאה תא ליצהל ידכ היעמבש רבועה

 רוסא היה ןכלש שממ החיצרכ רוסיאה ןינעל פ"כע אוה רוטפש ףאד רבוסד ירה ,סנואב ףדורשכ ףאו ןטק אוה ףדורהשכ וליפא ףדור לש

 רוסא היה ופדור וניאש רחא שפנ ליצי השא וזיא לש רבוע תגירהש ןמדזיש ךייש היה םאו ...ףדורה שפנב ףא הלצה בויחמ אלא וגרוהל

 ]...[ .םימכח וריתה ףדור אוהש תמחמ אקוד ןכלש רבועה תגירה ןיד ם"במרהל אוה ןכו  ...וגרוהל

 רוסאו ,התיממ וגרוהה רוטפש קרו רבוע לע םג חצרת אלמ החיצר רוסיא ]שי=[ אכיא י"שרל ףאו ם"במרהל ןיב 'סותל ןיב אנידל ןכלו

 םאהד ךרוצ םוש ליבשב אלו רתיהה אוה ותדילב תומת אלש ומא תלצהל קרו ]םדא לכ לש=[ ישניא לכד =שפנ חוקפל= נ"פל ףא וגרוהל

 אוהד רחאמד םאה תומתש יאדול בורק הלודג םיאפורהל אנדמואה היהתש דע רוסא היהי רבועה תא גורהל מ"מ .. .תוטישפב רוסא הזש

 ולאכ םה םיאפורה תעד יפלש תודלוה ףאד ,תודלוה ןיב ז"פל קולח ןיאש טושפ םגו ,ףדור אוהש יאדו ןיעכ היהיש ךירצ ףדור בשחנש דצמ

 היהי דלוהש התע שדחתנש רבועב תוקידבה י"ע עדונשכ וליפא סקס - יית תארקנה הלחמב םידלי הזיא םידלונד אהכ תובר םינש ויחי אלש

 הז םעטמו .הזמ באהו םאה ולחי םגו דאמ לודג היהי רעצהש וליפא ריתהל ןיא ףדור וניאו הנכס ]ןיא=[ אכיל םאהלד ןויכ רוסא הזכ דלו

 םאהלו באהל רעצ קר ומרגיו רבועה תא ליפהל םירוסא ויהי יכ הזמ תלעות היהי אל יכ וז הקידב ושעי אלש הרות ירמוש םיאפורהל יתרמא

... 

 רבכו לארשי תנידמב הנידמה ישאר םג םכותבו םירבוע גורהל וריתה תונידמ הברהד תויכלמהש םלועב הלודגה הצרפה ןינעל הז לכ יתבתכ

 ןכלש ,רתויב רומחה החיצר רוסיאב תולוק תושעל אלש ש"כו ,הרותל גיס תושעל ךרוצ שי דוע אה ז"הזבש רפסמ ןיאל םירבוע וגרהנ

 תוניחב י"עש תודלוה ריתמה )ג"י איסא תרבוחב ספדנו( קדצ ירעש ח"היב להנמל בתכנה י"אב דחא םכחמ הבושת יתוארב יתממותשנ

 אוה םירבועה תגירה םצעש םידקה הז דצמו ,וליפהל סקס - יית תלחמב אוה רבועהש =םישדח 'גמ= ח"גמ רתוי רבוע אוהשכ םיאפורה

 ןכלש ...ללכ דונדנ ןיא תושפנ דוביא תמחמ לבא םלוע לש ונינב רדג םושמ קר אוה אתיירואדמ אוה םא ףאו ןנברדמ קר םיקסופ הברהל

 וניתובר פ"ע הרורבה הכלה יתבתכדכ טושפו רורבו .ללכ וניצמ אלש הז ןמז ןבומ אלו ,םישדח העבש דע ליפהל סקס - ייתב ריתהל קיסמ

 - יית ילוחל םיעודיה ןיבו םירבוע םתס ןיב רזממ ןיב רשכ ןיב רבוע לכ שממ החיצר ןידב רוסאש שממ םיקסופהו םישרפמה םינושארה

  .תמאה ןידו הרותה דובכל ח"וכה הזב הירמ היל ירשו הז םכח תבושת לע ךומסלו תועטל ןיאו ,שממ אנידמ ןירוסא ןלוכש סקס

 ןייטשנייפ השמ ,ךיבאכ ךנתוח
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 ךכ ,הרקמל תיפיצפס אלו תינורקע איה הנתינש הבושתה יכ ןייצל שי .1976 תנשמ סקז-יאטה תלחמל עגונב בתכמ :הרקמה רואית

 ךא הרימחמ םנמא הבושתה – וז הביסמ .תופסונ תולאוש םתוא לאוש היה אוה ,תוביסנ ףיסומו ברה ינפל עיגמ היה גוזש הדימבש

 .וינפל עיגמ היהש רחא גוז יבגל ךכמ ךילשהל ןתינ אלו ,תינורקע הריחבמ

 ססבתמ אוהש ןושארה רוקמה לש תרתוכה י״ע תאז תוארל ןתינ .ןוירה תקספהל חתפ ןיאו טעמכ ,ןייטשנייפ השמ ברה – קסופה יפל

 םדאה ינב לכל אלא לארשי םעל קר אל אוה יוויצה ךכשמו הרות ןתמ ינפל לש הפוקתהמ קוספה :תישארב רפסמ קוספה – וילע

 .ותשיג לע עיבצמ הגירה חנומב שומישה .םה רשאב

 אל ,ןכל .לארשיל רתומ ךא םייוגל רוסא היהיש רבד תויהל לוכי אל ןכש ,החיצר רוסיא רדגב איה ןוירה תקספה ,ןייטשנייפ ׳ר יפל

 לכל הנפומ והשמ םא – תופסותה יפל .לארשי םע תא בייחמ וניא אוה הרותה ןתמ ירחא םג עיפומ אל קוספהש ןוויכמש רמול ןתינ

 .״םירבוע םד הז – םדאב םד והזיא״ :)החיצר רוסיא( םירבוע תגירהב ורסאנ לארשי םא ,ןכלו לארשי תא םג בייחמ אוה םימעה

 םירביא-םירביא ותוא םיאיצומ ,ומא תא ןכסמ הדיל ידכ ךות רבוע םא :ם"במרה לש רוקמ אוה ךמתסמ אוה וילע ינשה רוקמה

 תריצע תועצמאב ףדרנה תא ליצהל ונילע ,רחא והשימ ןכסמ והשימ ןכסמ והשימ םא ויפל ,ףדור ןידמ תאז דומלל ןתינ .ומא םחרמ

 סונא ףאו ףדור אוהש עדוי אל אוה םא םג – ותוא גורהל ןתינו ,הז ןבומב ומא ירחא ףדור רבועה ,ךכיפל .)התימ י״ע םג( ףדורה

 .ףדור תויהל לוכי ,הער הנווכ םוש ול ןיאש ךכ לע ןיררוע ןיאש ,רבוע םג ןכש תועמשמ ןיא הנווכל .ףדור תויהלמ

 ןוויכמ .)ןייטשנייפד אבילא( םדאכ ותוא האור אוהש ךכ לע העיבצמ ףדור ןידמ רבועה תא איצוהל רתומש עבק ם״במרהש הדבועה

 .ברעתנ אל ,םדא – קונית רדגב אוהו דלונ רבועה רשאכ םלוא .ומא ייח תא ןכסמ אוהש הדימב ותוא גורהל ןתינ – םדא אוהש

 .ףדור ותויה חכמ אלא ,םדא אלו רבוע ותויהמ תעבונ אל רבועה תא גורהל הקדצהה

 ךרוצל אוה דיחיה רתיההו שפנ חוקיפ לש תוביסמ םג ותוא גורהל רוסא .רבוע לע םג החיצר רוסיא אוה הז בלשב הנקסמה – ךכיפל

 היצאוטיסל םיעיגמ רשאכ םג ,םוקמ לכמ .ףסונ רתיה םוש אלל ףדור ןיד לש בצמב תירשפא ןוירה תקספה :התדיל תעשב םאה תלצה

 אל םא תומת םאהש תואדוו לש ההובג המרב םירובס ויהי םיאפורה וב הרקמב אלא רבועה תא גורהל רוסא היהי ,ףדור ןיד לש

  .ןויריהה תא ורצעי

 יפל ההובג םייח תדותע םהל ןיאש תודלו םג .םדא ןיידע אוה אירב אל םדא םג ןכש ,אל וא אירב רבועה םאה ךכל תובישח ןיא ,ןכל

 ןהו םירוהל ןה םרגייש לודגה רעצה תורמל תאזו ,םאל הנכס תפקשנ אלש הדימב ליפהל ןיא )סקז-יאט םע םירבוע תמגוד( םיאפורה

 .אליממ םירצקה וייחב םישק םירוסיימ לובסיש דליל

 רוסא ,רזממב רבודמ םא ףאש קסופ אוה .)הילא דגנתמו( ליפהל רבועה לש םיוסמ ליג דע הריתמש תרחא השיג גיצמ ןייטשנייפ ברה

 ךומסל ןיאש שיגדמ אוה .החיצרכ םיבשחנ הלא לכ ןכש – ליפהל הלוכי אל תועטב ןוירהל הסנכנש הקוור הרוחב םא םגו ,ותוא ליפהל

 לוכיש תורושה ןיב אורקל ןתינ ןכ .סקז יאטב אל ,םישדוח העבשב אל ,םישדוח השולשב אל :ןיטולחל התוא החודו םכחה תבושת לע

 .סקז יאטמ רתוי הרומח איהש הלחמב ,ןכ ילואש בצמ תויהל

 בק ןמיס גי קלח רזעילא ץיצ ת"וש ,)20 האמ ,םילשורי( גרבנידלוו רזעילא ברה

  .ןויריההמ םישדח השלש רובעכ רבועב הלחמה תא םינחבאמ רשאכ סקסיית תארקנה הלחמה ללגב ןוירה תקספה

  .ה"לשת ןויס א"י

 הז אשונב םירושקה םיניינע המכ לע ותעד תווח תא עומשל ודובכל הנופ יננה ,ןוירה תקספהב תורושקה תויעבל רשקב תוחיש המכ ירחא...

 תא ברל ראתל הסנא ינאו ,רבכמ הז העודיה הלחמל תורושק ןלוכ ןה תויעבה .הנורחאה הפוקתב האופרב תושדחה תויוחתפתהה בקע

 םידולייב הלחמה תנחבאב םישידח םייוליגמ תוכלשהב תוררועתמה תושדחה תולאשהו תאזה הלחמה לש )Syndrome( תיאופרה תנומסתה

 Amaurotic( - סקס - יית תארקנ הלחמה .וז השק הלחמב םידליה ועגפי ,םידלי ודימעיו ונתחתי םאש םיריעצב םגו ,ןויריהה יבלשב דוע

Familial Idiocy Tay - Sachs Disease( םה םיקהבומה הינמיסו תיתשרות איה וז הלחמ .תמדוקה האמה ףוסב הנושארל הראות איהו 

 אוה .תחאכ תילכשהו תיזיפה ותוחתפתהב רגפמ רתויו רתוי ,וז הנשב ,השענ דליה .הנושארה וייח תנש ךות דולייה לש היוקל תוחתפתה

 תעגופ םג איה ,תיתשרות איה הלחמהש ךכל ףסונ ./עברא/ ליג דע תוומ ,ללכה ןמ אצוי ילב ,םויכ איה האצותהו ,ינפוג קותשו ןורווע חתפמ

 רשא הנבוקו הנליו ,קלאבוס ,הנדורג יזוחממ ןאצומ רשא תויזנכשא תוידוהי תוחפשמב םה םירקמהמ /זוחא םיעשת/ .םידוהיב דחוימב

 /םיזוחא השמחו םירשע/ לצא תוחיכשב העיפומ ,הז )GENE( ןג תואשונ תוחפשמב ,תיטמטסיס הרוצב ,הלחמה .היסורבו ןילופב

  .לדנמ רוגירג - םסרופמה גולויבה ידי לע ועבקנש השרותה יקוח תא םאות הז זוחא .םידולייהמ

 םרוג םיזנאה רדעה .תורחא תומקרבו חומב םיינמוש םירמוח קוריפל שורדה םייוסמ )סיסתמ( םיזנאב רוסחמל תמרוג תיטנגה היעבה

 תויוחתפתהה לכ םע הלא תומקר תסירהל ).C.N.S( תיזכרמה םיבצעה תכרעמ יאתב דחוימבו ףוגב םינוש תומוקמב הלא םינמוש תריגאל

  .ליעל וראותש

 רשפאש ,ןכתי יכ םא ;דליה תא ליצהל יוכיס ןיא ,םירוהל תרחאו תיגולוכיספ הרזעו םידליל דועיסל טרפו וז הלחמל יפיצפס לופט םויכ ןיא

  .םישדוח רפסמב דליה ייח תא ךיראהל
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 הדימב .הז ןג םלצא םייק םא ,םהיאושינ ינפל ,גוזה ינב לצא עדווהל רשפא ןכרדש תומייוסמ תוקידב וחתופ ,ופלחש םינשה תשמח ךשמב

 ענמהל וא ןתחתהל אלש גוזל יאופר ץועיי ללכ ךרדב םינתונ ,םהיתודלוו לצא חתפתהל /םיזוחא השמחו םירשע/ - ב וז הלחמ הלולעו ,ןכש

  .םידלי ץמאל קרו תודלוו תדמעהמ

 .ותקידבו ריפשה ימ רוקינ ידי לע תאז .ומא םחרב דועש רבועב וזה הלחמה תא ןחבאל ,תיתדבעמ הקינכט התואב ,תורשפא םג םויכ הנשי

 רמג ינפל ןהיתואצות תא לבקלו ריפשה ימב תוקידבה עצבל היה ןתינ ול .ןוירה תקספה לע םיאפורה םיצילממ ,רבועה עגונ ןכאש הרקמב

 םירתיהה ךותב ללכהל ידכב ויד רומחכ הז הרקמ האור יתייה אלא ,וז הלחמל תיפיצפס הרוצב ,ברל הנופ יתייה אל ,ןוירהל םישדוח השולש

 תומייוסמ תוביסנב םישדוח 'ג ינפל ןוירה קיספהל וריתהו ץ"בעיה לע ,ללכ ךרדב וכמתסה רשא )םהיניב ברה דובכו( םיקסופ לש םיברה

 .דליב םישק םימומ תורצווהב הרושקהו ,)הלחמה לש תויתדבעמ תוחכוה םע( םאב תמדא לש הרקמב ,ןוגכ .םאל רישי שפנ חוקיפ ןניא רשא

 יא .ןוירה ישדוח השולש םות ינפל תואצות תנתונ הניא ,הלא הדבעמ תוקידב עצבל םויכ ןתינ הב הקינכטהש ינפמ תעבונ יתלאש ,השעמל

 :ןלהל תודוקנה תרהבהל ברל הנופ ינא ,ךכל

 גוזל העדוה תרשפאמ הכלהה םאה ?וב לפטל דציכ ,וללה םיקיזמה םינגה תוחכונ תא םד תוקידבב הלגמ ןתחתהל דמועה ריעצ גוז .א

  ?החפשמ ומיקי אלש לבא ,ונתחתיש

 השולש ירחא םג ןוירה תקספה רשפאל ידכב רומח קיפסמ בצמ ,תויאדוו הכו תורומח הכ היתואצות רשא וז הלחמב תוארל םאה .ב

 רשפאמ רשא ,םאב רישי שפנ חוקיפ לש הביסל טרפ הביס םוש ןיאו תיטולוסבא איה םישדוח השולש לש וזה הפוקתה םאה וא ?םישדוח

  .. .רוביע ישדוח 'ג ירחא ןוירה תקספה

  .קדצ - ירעש םילוחה תיב יללכה להנמה ריאמ 'מ דוד 'פורפ הרקוהבו דובכב בוט לכ ילוחיאב

 קדצ ירעש ח"היב לש יללכה להנמה י"נ ריאמ .מ ר"ד 'פורפ ידבוכמל .א"בבות ק"היע םילשורי .ה"לשת ולסכ 'וחל ט"כ .ה"ב .הבושת

  .בר םולש םילשוריב

  .ושקובמכ יתעד תווח ול בישהל דבכתמ יננהו .יתלבק הכלהב תיאופרה הלאשה ףוריצב ובתכמ תרקי

...  

 תקספה רבדב יתבתכש םיבחרנה םירוריבה דוסי לע ד"נעפלנ ,הרומאה היעבבש םינותנה ידדצ לכב שאר דבוכב רבדב ןויעה ירחא הנהו )א(

 םע ויפנכב תורומח הכ תואצות רשא הזה דחוימה הרקמבש יכ .)םיכוראה ויקרפ תשלש לע 'ג רעש א"נ 'יס 'ט קלח א"צ ת"וש ירפסב( ןוירה

 .םאל הנכס םושב ךורכ אהי אל ןוירהה תקספה עוציבבש ןפואבו ,םישדח העבש דע ןוירה תקספה ריתהל רשפא ,הדילהו ןוירהה תכשמה

 יתעד תא הזב ריבסאו .ורמג ידיל םירקמ הברהב דלוה רבכ אב םישדח 'ז תואלמבש ןויכמ ,רומח רתוי רבכ רבדה האלהו םישדח העבשמ

  .הרצקב תאז

 לבא ,ונשי ]םוקמ לכמ=[ אהימ רוסיאש םיקסופה םירבוס תידיחי העד דבלמו ,ןירבועה לע גרהנ וניא לארשיד ,הכלהב רבדה טושפו רורב

 ןיא=[ ללכ דונדנ ןיא תושפנ דוביא תמחמ לבא ,םלוע לש ונינב רדג םושמ קר אוה וא ,ןנברדמ אלא וניא רוסיאהש םיקסופהמ הברה תעד

  .]ללכ קפס

 לקהל דצ שי רשאכ רבועב םגו :ןושלב בתוכו ,ג"מ 'יס א"ח ץ"בעי תליאש ת"ושב ]שרופמב=[ אידהב ריתהל דדיצ ,תאזמ רתויו ,תאזכבו

 ...ומא שפנ חוקפ םושמ וניא וליפא ]םחרה ןמ רוקעל דלווה לחה אלש ןמז לכ=[ רקע אלד המכ לכ לודג ךרוצל

 םיבואכמו םירוסי רמוא ולוכש ,הזכ רוצי הל דלוהב םאל םרגי רשא ,ונודינ לש הזמ לודג רתוי ,באכו רעצ ,ךרוצ שי םאה ךמצעב עגה כ"או

 הזה דוליה םאב םולכ תיחפמ אלו הנשמ אלש רורבו( ?עישוהל םדי לאל ןיאב תולכו תואור םירוהה יניעו ,םינש רפסמ ךשמב חוטב ותתימו

 לכ ]ונילע אלש=[ ע"לש ומצעב דולייה לש םיבואכמהו םירוסייה ילותיפ הזל ףסותמו .)ותומ דע םירוהל השיג ונתי אלו דחוימ דסומל חקליי

 שיש רתויב יסאלקה הרקמה והזש הארנ ,םירוסייו םיבאכ ללגבו לודג ךרוצ ללגב ןוירה תקספה הכלהה י"פע ריתהל שי םא ןכלו .וב םומ

 הברה הבורמ הדימב המה םיישפנ םיבאכו םירוסייו .םיישפנ וא ,םייפוג ,םירוסייהו םיבאכה םיאטבתמ הרוצ הזיאב הנשמ אלו .ריתהל

 תוינפוג תופקתה ידיל םהיתואצותב םיאיבמ םימעפ הברהבש ,ונינפלש הלאכב טרפבו ...םייפוג םירוסיימ םיביאכמ רתויו םילודג רתוי

  .תאז ןיבמו עדויה 'ובככ ימו .המודכו ןועגש ,תוילכ ,הרמ ,בל ףקתהכ ,ןוגיהו רעצה בורמ ,תורומח

 ולאכ ונשיש ללכ רכזנ אל ]ס"נ .גרבנידלוו ברה ךמתסמ םהילע םימדקומ םיקסופ ינש=[ ץ"בעיהו ט"ירהמה לש םהירבדב יכ ,תעדל תאזו )ב(

 ...תאצל רקע אל ןיבל תאצל רקע ןיב קוליח שיש קר איה הזב תימתסה הלבגההו ,םישדח 'ג רחאל ןיבל םישדח 'ג ךות ןיב הזב שרפה

 הרקמ ןוגכב לבא ,םש ירפסב םהירבדמ יתטטיצש יפכו ,ז"נכב הזב קלחל וריכזה ןכ םהירחא םיאבהמ םינורחאהמ המכש ,רבדה תמא )ה( 

 ,הזב ודוי םירימחמה םגש הטונ תעדהו ,םישדח העבש דע תוחפל הזכ ןוירה תקספה ריתהל יתעדל שי ,דחי םג דוליילו םירוהל הזכ רומח

 ...הכ דעש הכלהה תורפסב ונורכז אב אל דוע ונינפלש הזה רומחה הרקמכד

 יתלב דלוו םירוהל דלווהב וננודינבש דחי םג םיימשגהו םיינחורה םירוסייהו םיבאכהו ,השובהו רעצה ,םגפהש ,רבדה רורב אופיא כ"או

 תנתונ תעדה ןכ םאו ,...לודגה ישפנה חתמה לע רבגתהל תורשפא ןיאבו םריתסהל תורשפא ןיאב םייולגו םיכשוממ המהו ...הזכש אמייק

  ... הנוירהל םישדח 'ג רחאל וליפא וננודינב ריתהל םשמ דומלל

 ת"ושמ ןכו ,םימש ידיב התימ בייח רבוע גרוההש בתוכש "להקיו" תשרפ שאר ]הרותל ןשרפ=[ "המכח ךשמ"ה םשב םיאיבמש יתיארש המו[

 הז תמועל לבא ,םהירבדל ימצעב ]יתינפה=[ יתנייצ ג קרפ ףוס םש ירפסב הנה ,םימד תוכיפש רדגב אוהש בתוכש )ט"נ 'יס א"ח( חנעפ תנפצ
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 שוריפ=[ ארקד אשוריפ םשל םא יכ השעמל ןכ בתכ אלש המ דבלמ םש "המכח ךשמ"הו ... םתמועל םש יתאבהש המ לע יתודוסי יתכמת

 לכמ רוטפד בג לע ףא .רוטפ לארשיו" ןושלב קר םש בותכד םימש ידיב התימ בויח לע החכוה לכ ןיא םש תופסותה ירבדמו ...םש ]קוספה

 ...]רתומ וניא רבדה םוקמ לכמו הגירהמ רוטפ רבוע גרוהש לארשי=[ "ירש אל םוקמ

 יאדווהו רורבה ןחבמה עדווה םע דימ ןוירה תקספה רדסל וננודינ ןוגכל ריתהל שיד ד"נעפלנ ,שארמ יתעד יתיליג רשאכ ןכ לע רשאב )ו(

 הנכס לכ הב ךורכ אהי אלש תאזכ הרוצב עצבתת ןויריהה תקספה רודיסש ןפואבו .הנוירהל םישדח העבש דע וליפא ,הזכ דולי דלוי ןכאש

  ...םאל

 .גרבנידלוו הדוהי רזעילא הבורמ הרקוהבו בר דובכב יננהו

 רומח םומ אשונ אוה רשאכ ,ןכל .ומצע ינפב תויח ול ןיאו ומאב יולת רבועה ןכ ינפל – םישדוח העבש לש ןמז קרפ עבוק רזעילא ברה

 ,חצר אל איה הלפהה – ״הלבח ןיד״ חכמ תאזו ןויריהל יעיבשה שדוחה םות ינפל ןויריהה תא קיספהל ןתינ היהי ,סקז-יאט תמגוד

 אל ךא ,רתוי ךבוסמ היהי הלפה עוציב ןכלו ומאב יולת תוחפ ,םחרל ץוחמ םייקתהל לוכי קוניתה םישדוח העבש רחאל .הלבח אלא

 רשאכ ,המצע הדילה ןמזב אוה םומ לשב ןויריהה תקספה תא עצבל ןתינ היהי אל וב דיחיה עגרה ,רזעילא ׳ר תעדל .ירשפא יתלב

 רוטקפ אוה הלוח דלוויי דליהש הדימב םירוהל םרגייש )תישפנ הביסנ( ״רעצה ךרוצ״ ,רזעילא ׳ר תנעטל .תויח רב רבכ אוה קוניתה

 .קוניתה הווחי םתוא םירוסייל המודב ,ליפהל ןתינ םאה הלאשב

 ?ןואד תנומסת לש הרקמב ןוירה תקספה תושעל שי םאה :ןויד

 ברע .)תוקידבב התלגתה אל תנומסתה( ןואד תנומסת םע דלי דלונ הלעב לש ודוד-ןבל ,םינש 13-מ רתוי תצק ינפל יכ תרפסמ טס ר״ד

 .ןבה תדיל םע םהל ונתינש ״תוכרב״ה לכ לע יניצ הדות בתכמב ונע םהו םירג םה וב ןטקה בושייב חתמ שגרוה תירבה

 השמ תורגא :ןייטשנייפ 'רה רזעילא ץיצ :רזעילא 'רה 

 – רוסא /רתומ

 ?עודמ

 דע םייח תנכס אלל םומ לשב רבוע ליפהל רתומ

 רב אל ןיידע אוה קוניתה רשאכ ,המצע הדילה תעשל

 .תויח

 .םדא ייחל רבועה לש וייח תאוושה – ףדור ןיד יפל רתומ

 ו"ק .אתיירואדמ רוסא אוהש שממ החיצר ןיד לע רבודמ

 אצויהמ ץוח ,רוסא םידוהיל םגש םייוגה לש רוסיאהמ

 .ףדור ןיד לש ןפוד

 /רבועה תוביסנ

 םירוהה

 ,םירוהה לש ישפנ באכ םג ללוכ – "ךרוצ" שי םא קר

  .דלוה לש םירוסייהו

 .םאה תא תנכסמ אל הלפההש יאנתב

 .םאה לש תישממ םייח תנכס

 דעומ

 רבועה לש תולתה וב יתועמשמ ןמז והז םישדוח 7

 רחאל .ומצע ינפב רוצי וב תוארל ןתינו תתחופ םאב

 הדילה תליחתל דע .םיגירח םירקמב קר ןכמ

 .הלפה תושעל ןתינ דוע "תאצל רקע" רבועהש

 .הנחבאל הנשמ אל בלשה ,רוסא בלש לכב

 .בלש לכב ותוא גורהל ןתינ רבועה לע ףדור ןיד שי רשאכ

 :םוכיס

 םיאנתה תורוקמה תא יגולונורכ רדס י״פע( רבוע לש םייחל םיסחייתמ ךיא לש תיתכלהה הסיפתה לש םיינושארה תורוקמה תא וניאר

 שנוע שי רבוע תגירה לעש םידמול םימכח ונממ ,תישארבמ קוספה תונשרפ :ןפוד אצוי אוהש דחא רוקמ שיש וניאר .)םיארומאהו

 .ךכ תאז םיאור אל תורוקמה ראש .תוומ

 .ביוחמ ףאו רתומ חצר הז .ףדורה תא גורהל רחא והשימ ירחא ףדור םדא האורש ימ לע הבוח שי :ףדור ןיד

 .יחה תא ליצהל ידכ ףדורה תא גורהל הבוח שיו יח םדא לומ יח םדא – ףדור ןיד היהי הז ובור אצי רבכ םא :םיבלש ינש שי הדילב

 .ףדור ןיד לוחי אל הלחה אל דוע הדילה םא ,תאז תמועל

 תלבקתמ יתלב הנקסמ וז .רתומ לארשילש איה הנקסמה .םירבוע גורהל רוסא חנ ןבל – ירכונלש תישארבב 'ספהמ םידמול תופסותה

 .חנ ינב לש רוסיאהמ רוסיאה תא םיכילשמ ונא םידוהיה לע שרופמ רוסיא ןיא םא םג ,תעדה לע

 השיא םא – תויתרבח תוביס ,תוילכלכ תוביס ,ישפנ בצמ ,דלווה לש ,םאה לש יתואירב בצמ ?הלפהל תונוש תוביס ןיב לדבה שי םאה

  .דלוויהל ךלוהש רזממ דלי ,סנואמ ןויריהל תסנכנ

 

  



 19 

 תיביטינגוק תולבגומ םע םידלי ךוניח
 :ךוניח תווצמ

 א דומע במ ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת .1

 ודמול ויבא - רבדל עדוי .ןיליפת ול חקול ויבא - ןיליפת רומשל ,תיציצב בייח - ףטעתהל ,בלולב בייח – ענענל עדויה ןטק :ןנבר ונת

 .עמש תאירקו הרות

 ותוא תא רובעל םיכירצ םלוכ אלש תרמוא איה יכ ,הבושח תאזה הנבהה .הווצמב יולתו דליב יולת ?תווצמל דלי ךנחל ךירצ יתמ

 ןיינע הז .תאזה הווצמה תא תושעל םיאתמ הזה דליל םאה תוארלו ,הווצמה לעו דליה לע לכתסהל ךירצ .תוצבשמ ןתואבו ךילהת

  .יביטקייבוס

 ב דומע ב ףד ןיכרע תכסמ ילבב דומלת .2

 ?םלוכ הז ימ ?הנווכה ימל ,לכה םירמואשכ ?יאמ ייותיאל 'הכוסב ןיבייח לכה'

 .הכוסב בייח - ומאל ךירצ וניאש ןטק :ןנתד ,ומאל ךירצ וניאש ןטק ייותיאל

 יפל( ומאל ארוקו הלילב ררועתמ אלו ,קוניל קיספהש ןטק דלי :ומאל ךירצ וניאש ןטק – הכוס תווצמב בייח ימל תיפיצפס הרדגה שי

  .וזה הווצמל ךוניח רב אוה ובש בלשה והז .)ארמגה

 הווצמב ביוחמ תווצמ ליגל עיגמש דלי .)םימכח יניד תווצמ( ךוניח ןידמ אלא הרות ןידמ הכוס תווצמב בייח אל אוהש שיגדהל בושח

 הבוחה רוקמ .הווצמל וכנחל בייח ויבא יכ הכוסב בשיל בייח ,ךוניח רב ןכ אוה לבא תווצמ ליגל עיגה אלש דלי לבא ,רגוב םדא לכ ומכ

 .הרות ןידמ אלו ךוניח ןידמ אוה

  .בלולב בייח – ענענל עדויה ןטק :ןנתד ,ענענל עדויה ןטק ייותיאל ?יאמ ייותיאל 'בלולב ןיבייח לכה'

  .תיציצב בייח – ףטעתהל עדויה ןטק :אינתד ,ףטעתהל עדויה ןטק ייותיאל ?יאמ ייותיאל 'תיציצב ןיבייח לכה'

 .ןילפת ול חקול ויבא – ןילפת רומשל עדויה ןטק :אינתד ,ןילפת רומשל עדויה ןטק ייותיאל ?יאמ ייותיאל 'ןיליפתב ןיבייח לכה'

 

 חכ הכלה זי קרפ תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר .3

 וכרד יפ לע רענל ךונח רמאנש השודקב וכנחל ידכ ושירפהלו וב רועגל ויבא לע הוצמ ,ןטקה תא שירפהל ןיווצמ ןיד תיב ןיאש יפ לע ףא

 .)ראבה יפ לע םירמואש ומכ ,דליה לש וכרד אקווד ואלו ךרדה תליחת איה תונשרפה -וכרד פ"ע( 'וגו

 ויבא ,תאז םע .הריבעהמ וקיחרהל מ״ע תויצקנסב ויפלכ םיטקונ אלו ,ךוניח ליגל עיגהש ןטק דלי לש תוגהנתהב ברעתמ אל ד״היב

 תליחתמ רבכ רמולכ ,תווצמ ליגמ אלו ולבקל לגוסמ דליה וב ליגהמ ליחתמ ךוניחה – עמשמ .השודקל וכנחל ידכ וב רועגל הווצמ

 .התומלשב הווצמה תא םייקל דליה תא םיכנחמ ךרדה

  י הכלה ב קרפ רושע תתיבש תוכלה ,ם"במר .4

  .תועשל ותוא ןיכנחמ םינש רשע ןבו םינש עשת ןב ןטק

 ותונעל ןיפיסומ ןבה חכ יפל ,עבראב ותוא ןיליכאמ שלשב ליגר היה ,שלשב ותוא ןיליכאמ םויב תועש יתשב לוכאל ליגר היה ?דציכ

  .תועשב

 .תוצמב וכנחל ידכ םירפוס ירבדמ םילשמו הנעתמ הבקנ ןיב רכז ןיב הנש הרשע תחא ןב

 ןפואב תווצמל וכנחל שי 11 ליגמ .אלמ ןפואב אל ךא הווצמל המוד ךוניח ,רמולכ ."תועשל ךוניח" לש ךרדב ךנחל שי 9-10 ןב ןטק דלי

 .אלמ

 ולוכ םוצה תא םוצל םיכירצ תווצמ ליג ינפל םילודג םידלי ,התומלשב הווצמה לע םירבדמ ונחנא תווצמל ךוניח לע םירבדמ ונחנאשכ

 אלמ םוצ ומוצי אל םה .םוצ לש הריוואל ךוניחב אלא התומלשב הווצמל ךוניח לע רבודמ אל :םינטק םידלי יבגל .)רופיכ םוי םוצ(

 םוצי ןטקה דליהש ךוניחה לש תועמשמה תא .תונעתהה תא המ תדימב ושיגריש תנמ לע ,לוכאל םיליגר אל ןהב תועשב ולכאי ןכ לבא

  .תויולבגומ םע םידליל סחיב ךוניחה תווצמ לע ךילשנ )״תועשל ךוניח״( ולוכ םוצה תא אלו העש יצח

 

 

 

 

 



 20 

 ליעלד ם"במרה לע ,חונמ וניבר .5

 דחו יוניעל דח ...ווה יכונח ירתד ונעידוהל אב "תועשל ותוא ןיכנחמ" בותכ ימנ ליעלו "תווצמב וכנחל ידכ" ןאכ ברה בתכש המו

 ילשמ( ביתכד רשוי יכרדב תכלל וינב ליגרהלו דמלל ומצעמ םדא לכ לע תלטומה הבוח אלא ןנברדמ הבוח וניא תועשה ךונחו ,המלשהל

  ...הניכשה יפנכ תחת םסינכהל ידכו ,רמוגו "וכרד יפ לע רענל ךונח" )בכ

 רענל ךונח" :בכ ילשמ .רשוי יכרדב תכלל וינב ליגרהלו דמלל ומצעמ םדא לכ לע תלטומה הבוח אלא ןנברדמ הבוח וניא תועשה ךוניח
 ."וכרד יפ לע

  תויולבגומ םע םידלי ךוניח
 :םיגשומ

 .)לוכי אל ךא בייח( סונאכ בשחנ הווצמה תא עצבל לגוסמ אל םא .תווצמב בייח ,הכומנ היצנגילטניא לעב רגפמ – יתפ .1

 .תמא-אל/תמא ןיב ןיחבמ אל ךא טנגילטניא תויהל לוכי .״קחשמהמ קלח וניא״ ,תווצממ רותפ – הטוש .2

 :ינמז בצמ – הפכנ .3

  .)ןויפכה תלחמ( היספליפא ומכ ,תישפנ הניאש הלחמ לשב יעגר ןפואב ומצע לע טלוש וניאש םדא .א

 .תווצמב ביוחמ אל אוה ףקתה ןמזב – ףקתה ןמזב יתפ תצקו ולגרהב הטוש

 ודי-לע תטלשנ הניא ותעדש םדא – "דש ואפקש ימכ" – תישפנ הלחמ לשב יעגר ןפואב ומצע לע טלוש וניאש םדא .ב

 .המלש הניא ותעד ,אלמ ןפואב
 

 :ט הכלה – ט קרפ תודע תוכלה ם"במר

 ןיב ןיחבמ אוה םאה הקידבו םדאה ותוא םע חיש י"ע תאז ןוחבל שיו ,יביטמרונ וניאש הארנ תינוציחש ימ קר וניא הטוש

 .ןוימד/תואיצמ

 – םישוריפ ינש שי ,תלבוקמה הרדגהה יפל .)הפכנ והמ רמוא אל( ותויחטשב חנומה תא ריכהל שי ןכלו תכבוסמ הרדגה איה הפכנ

 ןפואב ומצע לע טלוש וניאש םדא וא ,היספליפא ףקתה ומכ תישפנ הניאש יהשלכ הלחמ לשב יעגר ןפואב ומצע לע טלוש אלש םדא

 .)״דש ואפקש ימכ"( שפנ תלחמ לשב יעגר

 !תווצממ ירמגל רותפ אוה םג .םתוא םיניבמ םירחאש יפכ ,םירבדה תא ןיבמ וניאש ימ אוה יתפ :י הכלה

 .ובצמ תא ןיבהל ידכ ולומ יפיצפסה םדאה תא ןוחבל ש"מהיבב ןיידה לע

 טכ ןמיס ד קלח העד הרוי השמ תורגא ת"וש

  םיאתפ םידלי ךוניח בויחו ,תווצמב בייחה יתפו תווצממ רוטפה הטוש ןיב קוליחה

  .א"משת ןטק פ"וש ה"עב

 ,םירבדה ןיבהל ןורשכ ילעב ףאד .םיניינעו םירבד תנבה תונורשכב יולת אל הטושש ...רתויב יתפ ןיבו הטוש ןיב קוליח אכיא יאדו הנה

 ולצא ףלחתמו ונוימדב העוט אוה לבא ,האורש םירבדה ןיב קוליח אכיאש ריכמו עדויש ונייהו ,תפרוטמו תשבושמ אהת םתעדש רשפא

  ...הטוש אוהה שיאהש הז ריכמ םדא לכש טעמכו ,ולצא םיפלחתמ תחא תבב םגש שיו .דואמ םירצק םינמזב תונוימדה

 תעדכ ולדגב אוהו .םכרוצ ןיבהלו האורש םירבדה ןיב קלחל עדוי וניאו ,ןהש ומכ םירבדה ןיבמ וניאש ,אתשילק ותעדש ימ אוה יתפ לבא

 .ןמצעב םילאושה ובתכ רשאכו ,ומצעמ תצק חתפתמו ולכש תגרדמ יפכ עובק אוה ותעד לבא .תוחפכ םג שיו שש ןב תעדכ אוהש שי ,ןטק

 רשפאש המ םהמע דומלל בויח שי םא עדיל ןיצור םילאושהש .תצק וחתפתי דומילו ךוניח י"עש רשפא לבא ,ןמצעמ ןיחתפתמ ןיאש םג שיו

  .ועדיש רשפאש המב םכנחלו םדמלל

 ךיישש ןמזב םתונטקמ םהל רשפאש המ םדמלל תובאה לע בויח שיו ב"י תונבו ג"י ינב םהו תורעש ואיבהשכ תווצמב םיבייח יאדוש הנהו

 ןמזה אוה ותיא דומלל ךייש רבכש ונב לע דחא לכ ריכמש ןמזב אלא ,םידלי םתס םע ליחתהל ןיבייוחמש שש ינבב אלו .םחוכ יפל וניביש

 ,המודכו התושו לכואש םירבדה לכ ארובו םלוע ארוב שיש ודמללו ,ןתאירקו תויתואה תנומתו ,הנושאר השרפ עדיש דע פ"עב ש"ק - ודמלל

 דחא םויב אלש ןבומכו .עדיש ךיישש המ המודכו ,שודיק עומשל ךירצשו ,לשבל ומאל רוסא תבשה םוישו ,לוכאל ןירוסא םירבד שיש םגו

  .שמוח ודמלל ליחתי ע"משו ש"ק ,קחודב ףא ,רודיסב ארקל לכוישכו .טאל טאל אלא ,והדמליש ךייש

 ...הז לע דמלמ םהל רוכשל םנשישכ תובא דוע םע דחיב בייוחמ ,ודומילבו ותסנרפב דורטה ומצע באהל הז רשפא יאש רחאמו

 דסיל םגו ,םהמע דומלל לוכיש דמלמ םרובע רוכשל םגו ,םתיא דומלה ךיישש ולאב ,םהל רשפאה יפכ םדמלל תובאה לע בויח אכיא פ"כע

 ימנ ,ותיא דומלל ךייש אלש ,עובק ןפואב 'ה וא 'ד ןבכ קר ותולדגב םג תעד ול ןיאש ימל לבא ...ולאכ םידלי הברה ]שי=[ אכיא םא דסומ

 לע שי אליממו .ובייחל יוויצה ללכב אוהש רבתסמ - יוויצה דצמד .סנוא ןידמ אלא ,ללכ הווטצנ אלש הטוש ןידמ תווצממ רוטפ וניא ]םג=[

 ללכב אוהש רמול ךייש אל ,תוטועפכ וליפא ,ללכ תעד ול ןיאבש רשפא ךא .תושעל םדיבש המ יפל ןיואל לע רובעלמ וענומל וירוה
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 בייח יאדו אוה תוטועפ תדימב תעד ול שישכ לבא .הטוש ןימ דוע אוהו ,ללכ תעד ול ןיאש רחאמ הטושכ כ"ג בשחנ הזד םושמ אוהו...בויחה

  .תוצמה לכב

 ןמא ונעיש תוארל םגו .םהמע דומלל תעד םהל ןיאש ימ תא ףא ,תופי םינפ רבסב םלבקל רוביצה םיכירצ יאדו ,נ"כהיבב םיאבשכ ןינעלו

 ליבשב ןיבו - הרותה רפס תא וקשיו הווצמ אוה המצעב נ"כהיבל הכילהה םגו ,רשפאש המ ומייקיש - ןמצע ליבשב ןיב םהמע רמול השודקו

 .תובאה דובכ

 ןיא השעמל לבא .הנידמה לש )ןאשטיטסניא( דסומל ורסומל רוסאל ןיא אנידמש ח"פ ןמיס ח"ואד ב"חב רבכ יתראב אה רומג הטושבו

  .הב לפטל וצריש םירחא אכיל םגו ,םשד אדבועכ ,היבא תיבב הקיזחהלו הב לפטל ןפוא םושב םהל א"אשכ אלא תושעל

 .ןייטשנייפ השמ ,הכרבב ח"וכה

 

 תולגוסמה ליג" לש תעד-לע תילכשה המרב הנחבה ךרד ,יתפ דלי ךוניח בויחו ,תווצמב בייחה יתפו תווצממ רוטפה הטוש ןיב קוליח לע

 ."תילכשה

 םירגובה וייחב םגש הרקמב לח וניא בויחה ןידש ,ןאכמו .לודג היהי רשאכ שמתשי םהב םילכ דליל קינעהל איה ךוניחה ןיד תרטמ

 .אליממ וללה םילכב שמתשהל לכוי אלו הטוש ראשיי אוה ןכש רגפמה לש

 ותוא ךנחל םיבייח ךוניח ליגב אוהשכ תווצמב בייחש ימ לכ – תווצמב בייח שש ןבכ דלי לש תילכש הנמ לעב יתפ דלי .1

 םידומיל דסומ םיקהל תיללכ הבוח שי ףאו ,דמלמ דליל רוכשל הבוח םירוהה לע :ןתינש לככ ותוא חתפל הבוח שי. תווצמל

 .וב דמלל םידלי קיפסמ שי םא דחוימ

 הווצמה םא םגו .ופוגל הרקמ לכ אלא תינולבש הרוצב ןוחבל ןיא ,ןכל .םידלי לע רבודמ ןכש תורדגהה תא ךכרל שי ,םלוא

 ,ארוב – תודהיב דוסיה תונורקע תא ודמלל שי ,יללכ ןפואב .הזה ליגב קוידב הליחהל ךרוצ שיש חרכהב אל ,6 ליגמ תביוחמ

 .ןזואמו יטיא ןפואב ,תאז םג ךא ,'וכו שודיק ,תבשה לע ,רוסא ןוזמ ,תווצמ

 תא דבכל שי – ףסונב .תדב הנבה ללוכ יהשלכ תומדקתה תויהל הכירצ תיללכה המגמה ךא ולש בצקב םדקתמ יתפה דליה

 !ותחפשמ תאו דליה

 ונממ עונמל הבוח שי וירוה לע ךא ןמייקל לגוסמ אל םא תווצמב בייח וניא – 4/5 ןבכ דלי לש תילכש הנמ לעב יתפ דלי .2

 .רשכ לכוא אוהש אדוול ,לשמל – תווצמ לע רובעל

 ףקותמ תווצמב בייח וניאו )ללכ תעד-לוקיש ול ןיא( הטוש ומכ אוה םייתנש ןבכ דלי לש תילכש הנמ לעב "רתויב יתפ" דלי .3

 .קחשמב ללכ אצמנ וניא .יללכ רותפ ףקותמ אלו ,סוניא

v הליהקה – םהלש תובאה תא דבכל ,םה רשאב םישנאה תא דבכל – יתפל התוסחייתהב ,הרבחל רבדמ ןייטשנייפ ברה ףוסב 

 .הווצמ השעיש בתוכ אוה לבא .םתוא ליחהל הכירצ

 ףקתהב התייהש ררבתהש השיא רבעב הילא העיגה הנויסינמ ןכש וזה הנעטל תדגנתמ טס ר״ד :״שפנ הלוח תוהזל עדוי םדא לכ״ •

 .ךכב הניחבה אל איהו ,המוארט-טסופ תובקעב יטוכיספ

 סוריסו תורשכ תרימש

 חפ ןמיס ב קלח םייח חרוא השמ תורגא ת"וש

 םירמואש הסרסל םיאפורהל תושרהל רתומ םאו ,ןירוסיא םש ןילכואש הנידמה לש ןאשוטיטסניאל הרסומל באה יאשר םא הטוש תב ןינעב

  .אטנאראטב בר ןיילק בוד ףסוי ר"רהומ ןואגה ברה ידידי כ"עמ .ג"כשת ולסכ ב"כ הב ואטחי אלש ליבשבו הלחת אלש ידכ

 היבאו הנש א"ימ רתוי התע איהו האופר הזל ןיא עבטה ךרדבש חומה דצמ אוה םיאפורה ירבדלו התודלימ הטוש תב ול שיש דחא רבדב

 רתוי ו"ח תולחהל םרוג לודג אחריטו רעצ לכש בלה ילוחב אוהש דצמ הנכסל םג שוחל שיו וחכמ רתוי הברה הב לפטל ךירצש הזמ הלחנ

 האר רבכ הנה .םירוסא םירבד הוליכאי ירה םשו תוטש ילוחב ןילפטמ רשא הנידמה לש ןאשוטיטסניאל הרסומל ול רתומ םא הנכס אוהש

 ,אנידמ רוסא וניא אליממו םידיב וליכאמכ וניא םירכנל ורסומש המבש ג"הכ אדבועב קיסמ רשא ג"פ ןמיס ח"ואח ס"תח תבושת ה"רתכ

 קר אוהד הארנ ,םשמ והואיצוי דחא םויו הנש ג"י ןבל עיגישכ םש כ"שמו .ךוניח רב וניאש הטושב אכיל באה לעש ךוניח ןידמד עמשמ

 שי הז דצמש ,תעדב הלעמ רחא הלעמ הלעיש ולאכל םיכנחמ םירומ ךוניח תיבבש אתשילק ותעד אלא שממ הטוש היה אלש הידיד אדבועב

 םגד םינשה יפל הלודג היהתש המב תופידע םוש ןיא שממ הטושל לבא ,תווצמב בייחש רתויב יתפכ אלא שממ הטוש ןידב וניא אמש קפס

 ...ןטקמ ערג הטושש ומצע ס"תחב ראובמכו תוצממ הרוטפ ירה הלודג

 ינפמ החדתש רורב ירה הטוש איהש וזכ ותב ףא ךנחל ךוניח בויח באה לע 'יה םא ףאד ,רחא םעטמ םג תוטישפב ריתהל שי וז אדבועבו

 ומצעב שיגרמש יפכ הנכס ול םורגי לודגה רעצהו לופטהש הלוח שיא אוהש ןויכו רובעי לאו גרהיש םירבדהמ וניא ךוניח בויחש שפנ חוקיפ
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 בשחנ אלש ש"כו רוסאל ךייש 'יה אל םידיב הל יפסכ םשל הריסמה בושחנ םא םגו וילעמ ךוניחה בויח החדנ יאדו ירה םיאפורה תעד יפכו

  .ןאשוטיסניאהל הרסמל היבאל ריתהל שי יאדו ןכלש ס"תחה קיסמש ומכ םידיב יפסכ

 םיאפורהו הז רחא תרזחמ איהש ןויכ המע הברה ונזיש שוחל יאדו שיש תונזל הלודג הואת דואמ הב רכינו התולדגל הכומס איהש התע הנהו

  ...הסרסל םיאשר םא התואירבל הז בוט אל םהירבד יפלש הסרסל םירמוא

 .ןייטשנייפ השמ ,וכרבמו וריקומ ודידי יננהו

 ?דסומב התוא םישל רתומ םאה – הטוש תב :הרקמה רואית

 איצוהל עבוק ס״תחה .דליב ךייש אל – ךוניח ןיד יבגלו ,רשכ אל לכוא ןתונש יוגב רוסיא ןיא יכ ס״תחה רמא ,רשכ-אלה לכואה ןיינעל

 שממ הטוש היה םאו ,)יתפ וא הטוש אוה םאה ועדי אל( ״שממ הטוש״ לש הרקמב רבודמ היה אל םש ךא ,13 ליגב דסומהמ דליה תא

  .ךוניח ןידמ םירוטפ םירוהה –

 .שפנ-חוקיפ לש םעטמ החדנ ךוניח ןידו ,הדליב לופיטה ללגב באה בצמב הערה םג שי ןנד הנרקמב

 רוקיע לש םירודכ תתל ימיטיגל םאה .רחא לש ףוג לע םזילנרטפ לע תולאשל רשקתמ אשונהו סוריס/רוקיעה יבגל הלוע תפסונ הלאש

 ?תויולבגומ ילעבל

 ןייטשריופ יפר ברה ,היצנגילטניאה גשומו תויוכזה חיש ,תולבגומ םע םדאה

 הסנאנש םושמ 'לכש יפר' לש דסומל החלשנ יראק .1927 תנשב היני'גריו תנידמב יופכ רוקיעל תדמעומ התייה }Carrie Buck{ קאב יראק

 .תירסומ יתלב תוגהנתהב המא המשאוה ןכו שפנ תלחמ לש הירוטסיה ,ןעטנ ךכ ,התייה יראק לש המיאל ךכל ףסונבו התרהו ריעצ ליגב

 איהש ףקותב הנעט יראק .היני'גריו יקוח יפל יופכ רוקיע רובעתש הנושארה תויהל הילע ץילמהש אפורה }Bell{ לב ר"ד תא העבת  יראק

 ףחדש ןנוכמ דוסיל וכפה סמלוה רבילוא ןוילעה טפושה לש הצמשל עודיה וניד קספ .התנעט תא לביק אל טפשמה תיב ךא ,לכש תפר הנניא

  .תיצאנה הינמרג ינפל הברה ,עזגה תחבשהל הרתחש תירבה תוצראב תינגואאה העונתה תונויער תא המידק

 תופסונ תובר תוצרא ידי לע הצמואו תירבה תוצראב תונידמ םישולש  ידי לע הרשוא 'לכש יפר' לש רוקיעה תוינידמש ךכל םרג הז קספ

 .םישנ 8,300 ,1927-1972 םינשה ןיב ,היפכב  ורקוע ,קאב יראק לש הטפשמ םייקתהש ןכיה הני'גירוב .דועו היגוורונ ,דנלניפ ,הידבשכ

 רתוי וא תוחפ שמתשהו םישנ ינוילימ רקיע רלטיה תחתש יצאנה רטשמה .םישנ 60,000 הלא םינשב היפכב ורקיע הלוכ תירבה תוצראב

  .סמלוה טפושה שמתשה הב ןושל התואב

 אל םא הומת הז היהי ןכל .רוביצה תבוטל םהייח תא תתל םיארקנ םיבוט םישנא תובר םימעפ תוארל ונחכונ... " :סמלוה טפושה בתכ ךכ

 ,ותוא םיווחש ולא ידי לע שגרומ וניא ללכ בורלש ,תיסחי ןטק ןברוק בירקהל הנידמה לש החוכ תא םישיתמ הככ םגש הלאמ שורדל לכונ

 חינהל וא ,ועצביש םיעשפ לשב םירגפמ יאצאצ גרוהל איצוהל תוכחל םוקמב םא ולוכ םלועל בטיי .שפנ תובילעב ונתעיבט תא עונמל ידכ

 לש תורוד השולש ]...[ .םנימ תא ךישמהל לילעב םירישכ אל םתואמ עונמל שארמ השרות הרבחה ,םהילע איבי םרוגיפש בערב עווגל םהל

 "...רתוהו יד םה"  הל דלוויהל יושעש דלילו יראקל ,םאל ןווכתמ אוהשכ טפושה רמא "םיליצבמיא

}ombardo, Paul A. “Three Generations, No Imbeciles: New Light on Buck V. Bell”. New York University Law Review 

60, April 1985, pp. 30-62. הקינגואא' ךרעה הידפיקיומ סמלוה טפושה קספ םוגרת'{ 

 דע הלולצו ,תבהלנ תארוק ,בל תבוטכ הראות .תינשב האשינ ךכ רחאו ןושארה הלעבל םינש 27 ךשמב האושנ התייה ,76 ליגב הרטפנ יראק

 .םינורחאה היעגר

  .דליה תבוט תא רידגהל רומא ימ הלאשב ןדש השק ןיד-קספ אוה רוקיעל סחייתמ קאב יראק ןיינעל ליעל יאקירמאה ד״הספ

 תבוט רידגהל רומא ימ ונד .השק הרוצב םירבדל סחייתהש יאקירמא ד"ספ וניאר ,תויולבגומ ילעב לע םזילנרטפ לע ןוידב ונמייס

 .דליה

 :ילשא – ףסונ הרקמ

 הדליה תלידג תא ורצע םירוהה

 הב לופיטה לע לקהל ידכ הידש ינצינו המחר תתירכל ומיכסה ,השק יחומ םגפ םע הדלונש ,לטאיסמ עשתה תב ילשא לש הירוה

 העיגפ םע הדלונש ,לטאיסמ 9-ה תב ילשא לש הרופיס :הבר תיתרושקת בל תמושתל הכוזו תיאקירמאה הרבחה תא עזעז אבה רופיסה

 ,תולק רתיב תיבב הב לפטל ךישמהל ולכוי הירוהש ידכ .םישדוח 3 ליגב רצעיהל תילטנמה התוחתפתהל המרגש עודי יתלב רוקממ תיחומ

 הלפוט איה ןכ ומכ .הידש וחתפתי ןהמ תוטולבה תאו המחר תא ותרכ םה ךכ םשל .תיזיפה התלידג תריצע � ינוציק לופיטב הרובע ורחב םה

 .התוא םינכמ םהש יפכ ,"ונלש תירכה ךאלמ" התוא ריאשהל ידכ תאז לכ .הלידגה תריצע םשל םינומרוה לש תולודג תונמב

 טנרטניא רתאב ותוא וללוג ,רסמנ אל התחפשמ םשש ,ילשא לש הירוהש ירחא ,םימי המכ ינפל רופיסה תא םסרפ "סמייט סל'גנא סול"ה

 .חתפתה אל החומ העודי יתלב הביסמ םלוא ,ינוציח ינפוג םגפ לכ הל ןיאו תילמרונ הדילב הדלונ ילשאש םירפסמ םה רתאב .ישיא

 זוחאל וא לוכאל ,המצעב תבשל הלוכי הניא ,הילפטמב ןיטולחל היולת ילשא :"עודי יתלב רוקממ תיטטס היטפולפצנא" הנוכמ תנומסתה

 .יעוצקמ תע בתכב ,לופיטה רבד תא ומסרפ היאפור םג .רפתשי הבצמש יוכיס לכ ןיאש רתאב םירפסמ הירוה .םיצפחב
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 יבאכ ילב ,תיזיפ הניחבמ חונ רתוי הברה היהי ילשאל"ש רתאב םינעוט םירוהה .תויתא תולאש הלעמו השק תקולחמ ררועמ גירחה לופיטה

 ."תדמתמ הביכשל רתוי םיאתמה ןטק ףוג םעו ,םילודג םיידשב הכורכה תוחונה יא ילבו רוזחמ

 טעמ תא הדליה ןמ ענמתש תוברעתהל םינכומ ויה םה ךכ םשלו םהילע לקהל איה לופיטה תילכתש ,םירוהה יפלכ תונעט תועמשומ דגנמ

 .הרובעב תירשפא התייהש תוחתפתהה

 לאיצנטופ היהש הדימב – םלוא ,רגבתהל תלוכי ןיא ילשאל .ךיפה יתלב בצמ תריצימ עבונ הרקמב עוזעזה יכ תנעוט טס ר״ד

 ?םתב לש אמש וא םהלש תוחונה – םירוהה לש םייתימאה םיעינמהו םילוקישה המ ןוחבל שי ,תומדקתה

 

 הילכ תליטנ
 )דרי( 

 

  הרותה תאירק תווצמ
 .הנבה םג ילואו ,הייאר ,האירק תלוכי ךירצ

 .)היארב קר דקמתנ ונחנא לבא ,רבדל לוכי אלש ימ םע היעב שי םנמא( הייארהו רובידה תלוכיב דקמתנ

 .הרות רפס ךכ בותכל רשפא יא יכ ,רוסא ליירב ?הרותה תאירק תווצמ םייקל לוכי ,תוארל לוכי אלש והשימ םאה

 .)רויצ תאירק ומכ אלא ,תירבעב האירק תעדל ילב( אורקל ךיאו בותכש המ הפ לעב דמל ונייהד ?קיתעתמ ארוקש ימ יבגל המ

 א הנשמ ד קרפ הליגמ תכסמ הנשמ.1

 .ואצי םינש הוארק דחא הארק בשויו דמוע הליגמה תא ארוקה

 .דחאכ ןיעמשנ תולוק ינש ןיא :]םירמוא אלו=[ ןנירמא אלו ,ואצי - דחי םינש הוארק :י"שר

 הליגמש ןוויכמ תאזו ארקי דחא םדא קרש ךרוצ שי ןכ הרותב תאז תמועל .דחאכ םיעמשנה תולוק ינש ללגב היעב הנשיש םירמוא אל

 .תולוקה ןיב הפלחה היהת םא םג ובישקי םישנאו ,אליממ רתוי תניינעמ איה

 א ,ג קרפ הליגמ תכסמ )14-13 האמ האמ ,דרפס-זנכשא ,רשא ונבר( ש"אר .2

 .ומע ארוק רובצ חילש ןיאו - הרותב תורקל דמועש ותוא - דחא אלא ארוק ןיאש ,הרותב ןכ ןיאש המ ]ונינש=[ אנת .אצי םינש הוארק

 ןיאיקב לכה ןיאש יפל םעטה הארנ ... .תורקל עדוי וניאש ימ תא שייבל אלש ונייה ארוק רובצ חילשש ]וישכע=[ אנדיאה וגהנש המו

 ,רוביצ חילש םע ]בירל אובי=[ ייוצניאל יתא הרותב והוארקי אל םאו עדויכ ויניעב אוהו ותאירקב ןיאצוי רובצ ןיאו האירקה ימעטב

 הכרב אהת אלש רובצ חילש םע קודקדבו תחנב ארקי תורקל דמועה םג מ"מו .האירקב יקב אוהש רובצ חילש ארקיש וניקתה ךכל

 תאירק לע ךרבי אוהש רבתסמ אלו הלטבל הכרב ]היהתו=[ איוהו רובצ חילש והארקיש יואר ןיא תורקל עדוי וניאש ותואו הלטבל

 .רובצ חילש

 םישנא .הליחתכלמ אורקל ול וארקי אל זא אורקל עדוי אל םדא םא  .םדאה לש השובב הרותה לש תובשחתה הנשי וז היצאוטיסב

 ידי רוביצה תא םיאיצומ אל םהש איה ךכמ היעבה זאו ,ןוכנ םיארוק םניאש ךכל םיעדומ אלו םיעדוי אל םה ארקל םיעדוי אלש

 רושקה םיוסמ השעמ תושעל ןכ ךירצ ,שממ אורקל ילב ךרבל קר תורשפא שיו התנתשה תואיצמה םויהש תורמלש רבוס אוה .הבוח

  .הלטבל הכרב היהת אלש ידכ ץ"שה םע אורקל הבוח שי ןכלו ,הווצמל

 .הרותל הלעי אלש ךכב ״הלעיש יואר אל״ תא השריפ טס ר״ד .ךרבל אל ךא תולעל לוכי אוה יכ אוה אורקל עדוי וניא ללכש ימ לש וניד

 .הלטבל הכרב היהת אלש ידכ תאזו הרותל תולעל הזכ םדאל רשפאל אלש יתכלה לוקיש ונשי ,ףסונב

 אמק ןמיס םייח חרוא 'ףסוי תיב' )16 האמ ,לארשי( וראק ףסוי 'ר .3

 ...בתכה ןמ אלש תחא תוא וליפא הרותב תורקל רוסא)ש(

 אמוס ... ]ונינשש הזש=[ ןנתד אהד )12 האמ ,סנאבורפ( לוכשאה רפס םשב )14 האמ ,דרפס ,אביבח ףסוי 'ר( ףסוי יקומנ בתכדכ אלדו

 ךרבמ אמוסהו האורו חתופש ]רחא שיא םידימעמ=[ אנירחא שניא ימוקוא לבא הפ לע ארוק וניאד רמול ונייה הרותב ארוק וניא

 לע ךומסל ןיאו הרותב ארוק ןהכ אמוסד )14 האמ ,טרופקנרפ( הדוגא רפס םשב יתאצמ ןכו ... ]רבדה בוט =[ ימד ריפש ודצב דמועו

 .]םינברה ולא=[ אתוובר ינה לכ דגנ םהירבד

 הרותב אורקל לוכי אל אמוסהש ךכל ןורתפה תא םיראתמ םה .הרותל תולעל )רוויע( אמוסל וריתהש םיקסופ ןייצמ וראק ףסוי ׳ר

 .וליבשב ארוקש ודיל והשימ שיש ךכב
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 ג-ב ףיעס ,טלק ןמיס ח"וא ךורע ןחלוש .4

 ...הרות רפסל הלעי אלש ודיב תוחמל ךירצ ,תורקל עדוי וניאש ימ

 ןירקמ ונאש ומכ ,אמוס ארוק וישכעד בתכ ל"ירהמו :א"מר( ,בתכה ןמ אלש תחא תוא 'יפא תורקל רוסאש יפל ,ארוק וניא אמוס

 .)ץראה םעל הרותב

 .בתכב הניאש תחא תוא וליפא הרותב אורקל רוסאש ןוויכמ תאזו הרותל תולעל לוכי אל רוויע יכ עבוק וראק ףסוי ׳ר ךורע ןחלושב

  .הרותב ארקי אל רוויעש קסופ אוה רמולכ .ארקי קר חילשהו ךרבי קר הלועהש רדסב הז לוכשאה רפס תעדל

 ךומסל ימ לע ול שי ךכ השוע אלש ימ וליאו ,ארוקה לעב םע אורקל ראשיהל תצק םג ךירצ הלועש ימ – ש"ארה תעדב םיקסופה בור

  .ךרבל ללכ הלוע אל םג ןכלו אורקל לוכי אל אמוס .)ךכל תועד יתש(

 א"מר ןיב תקולחמ שי( ״ץראה םע״ הלועש ומכ ,הלוע רוויע םויהש ל"ירהמה םשב דיעמ )16 האמ ,ןילופ ,שילרסיא השמ 'ר(  א״מרה

 .)ש"ארה תובקעב ךלוהש וראק ףסוי ןיבל

 הלטבל * ה"ד ב ףיעס אמק ןמיס 'הכלה רואיב' )20-19 האמ ,ןילופ( ןידארמ ןהכה ריאמ לארשי 'ר .5

 םלועל םוארקי אל םאד ...ץ"שה םע תורקל לוכי וניאש ףא ץראה םעו אמוסל תורקל ןיגהונד ...ליעל א"מרה קספד המ יפל הנהו

 ...ייוצנאל ותא םגו ]הלודג השוב שי=[ אבוט אפוסיכ אכיא

 ששח הז רעפה תא עינהש המש רבסההו )ריתמ א"מרה וליאו רסוא ע"ש המל( הריתסה תא ריבסמ .השובה לע רבדמ בושש רוקמ

 םלוכ םא םרגיתש )יתכלה אל רוקמ( השובל סחייתמ א"מרה .היגוסה תא עינמש המ תא ןוחבל שיש רמוא אוה .תובירמלו השובל

 .)הליהקהמ קלח אל אוהש שיגרי אוה אורקל ול ורשפאי אל םא( ולעהל ול ריתמ ןכלו ,אל רוויעהו םילוע

 בי ק"ס טלק ןמיס הרורב הנשמ ,ל"נה .6

 :הנועכ עמושד הלועה לע ןנידפק אל בוש בתכה ךותמ ארוק אוהו ארוק ץ"שהש ןיגהונ ונאש ןויכד ומעטו

 .הבוח ידי אצוי זאו עמשל קר ךירצש ,שודיק ומכ הווצמ  .רבדמ ולאכ אוה עמושהש ללכ שי ארוק צ"ש רשאכ

 עמוש אלא המצע האירק לע םידיפקמ אל יזא ,ארוק ץ"שה לעופבש ללגב – "הנועכ עמוש"-ש יתכלהה ןועיטה לע ןורתפה תא ססבמ

 .א"מרה לש רתיה ןיבל הרותל היילעל טלחומ רוסיא ןיב רעפה תא ריבסמ אוה ךכ .הנועכ

  אי ןמיס ד קלח 'תעד הוחי' ת"וש ,ףסוי הידבוע ברה .7

 עמושהש םושמ ,רובצ חילשהמ העימשב ול יד וא ,הרותב ארוקה רובצ חילשה םע שחלב אורקל בייח הרות רפסל הלועה םאה :הלאש

 ...?ארוקכ

 ךירצ הרות רפסל הלועהש ,ךורע ןחלשה ןרמו טקלה ילובשו ש"בירהו ש"ארהו םינואגה תעדל הזב שוחל םיכירצ ונא םוקמ לכמו

 ...רובצ חילשה םע שחלב תורקל

 וניא םא םתעדלש טרפבו ,רובצ חילשה םע שחלב תורקל הלועה ךירצש ,ךורע ןחלשה ןרמו םינושארה ירבדמ זוזל ונל ןיא םוקמ לכמו

 ...הלטבל הכרב היל הוה ןכ השוע

 ןכש .הנועכ עמוש םעטמ דבלב העימשב הבוח ידי תאצל לוכי וניאו ,רוביצה חילש םע שחלב ויפב אורקל בייח הרות רפסל הלועה

 םהילעו םעני םיעמושלו .הלטבל תוכרב ןה ויתוכרבש שושחל שי ןכ השוע וניא םאו .ומצעב אורקל דחוימ ןיד שי הרות רפס תאירקב

 .בוט תכרב אובת

 .הלטבל הכרב לש ששח שי עדוי אל אוה םא .אורקל תעדל םיבייח !הרותל תולעל לוכי אל ,אורקל עדוי אלש ימ –הידבוע ברה יפל

  אי ןמיס ,א קלח 'ןגמו ש"מש' )20 האמ ,לארשי-וקורמ( שאשמ םולש ברה .8

 אורקל בייח ת"סל הלועהד ותנקסמב הלעהו הזב ךיראהש א"י 'יס ד"ח תעד הוחי ורפסב א"טילש ןואגה ש"מ יתיאר הזב יתויהבו

 הלטבל תוכרב ןה ויתוכרבש שוחל שי ןכ השוע וניא םאו 'וכו הנועכ עמוש םעטמ העימשב תאצל לוכי וניאו ץ"שה םע שחלב ויפב

 .ל"כע

 לכ השעמל םנמא ,ןיתוינעב ןנא םג ונבתכש ומכו ע"שבו י"ב ורפסב ןרמ קספש ומכו םיקדוצמו םינוכנ וירבד הכלהה יפלש תמא הנהו

 ,שחלב םג אורקל עדוי וניאשו עדוי ת"סל ןילוע הצקמ םלועה לכש י"אב םגו ל"וחב םלועה לכב ןיגהונש המ יפכ רוזמ ההגי אל הז

 רוסאיש המב וקספ םילשהל ךירצ היה א"טילש לודגה ברה תנקסמ יפלו ,םהל םירזועו ישוקב ןיעדוי תוכרבה םג ,ןיכרבמו ןילוע ז"כעו

 ץרא ךרדו תקולחמה דצמ ורמאל רשפא יא הזו ,שחלב תורקלו דומלל בטיה םיעדויה ,ולעי אטועימד אטועימ קרו תולעל להקה לכ לע

 ,האירקב יקב אוהש ץ"ש ארקיש ונקת ךכלהו ץ"ש םע ייוצניאל יתא והוארקי אל םאש א"מק 'יסב םמצע רוטהו ש"ארה וששחש ומכו

 ותואל ונרזח ז"ע דיפקנ םאו וללה תורודב ונידיב ןיא ומצעב הזו ,ש"ע 'וכו ץ"ש םע תחנב ארקי דמועה םג מ"מו הז לע ומייסש אלא

 .החומ ןיאו םינברה תוחכונב השענש 'זנה גהנמה דעב ץילהל םעט אוצמל ךירצו ,ייוצניאל יתאד ש"ארה לש ששח
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 המ ןכלו ...ארוקכ עמוש םירבוסה ל"זנה 'סופה םתוא לע אלא ,ןילוע לכהש המל ךמס םוש ןיא םויהש חרכומ יל הארנ הז לכמ רשא

 הז ןיא ,ב"שע הלטבל ויתוכרב ירה ואל םאו ץ"שה םע שחלב תורקל ךירצש ןרמו םינושארה ירבדמ זוזל ונל ןיאד ל"שארה םייסש

 ת"סל םילוע הצקמ םעה לכש תויסנכ יתבב האורו עדוי אוהש א"טילש ל"שארה לע אלפ תמאבו ,עומשל השק םגו גהנמה יפל םיאתמ

 ,ל"שמכו םולש יכרד ינפמ תרחא ךרד ןיאש טרפבו ךומסל מ"ע גהנמל שיד אוה תמאהו ,ותעד יפל הלטבל הכרב ךרבל םחינמ ךיאו

 .ש"ע ארוקכ עמושד י"בה ירבד לע ךמסנו לארשי תוצופת לכב גהנמה ןכש ש"הורעה ירבד יתאבה רבכו

 םיניבמש תוארל הצור אוה ןכש ,תואיצמהו גהנמה יפ לע אלא ,״רפסה יפ לע״ קר אל קסופ – םישנאה גהנמל לודג לקשמ ןתונ ברה

 יכ רמול וילע היה ,םיקסופה יפל קוידב קוספל הצור הידבוע ברה םאש ןעוט שאשמ ברה  .ץוחב הרוקש המל תיתכלה תועמשמ שיש

 .האירקה לעב םע שחלב קיודמב אורקל לוכיש ימ אלא הרותל תולעל לוכי אל דחא ףא

 .תולעל םימיוסמ םישנאל ורסאי אלו ,הרותל ולעי םלוכ לעופב ןכש הפצמ – ע"וש ומכ תואיצמ תויהל הלוכי אלש רמוא אוה לבא .

 = גהנמש רמוא הידבוע ברה ( .נ"כהיבב הרוקש המ ןיבל הכלה ןיב קתנ שי .תואיצמהמ תקתונמ איה ע"וש תקיספש בשוח אוה

 .)םוניהיג
 הצור ןכלו ,יואר גהנמ הז ודידל םולש יכרד ססבמ אוהש גהנמ .םולש יכרדו ,ץרא ךרד הז ותקיספב שאשמ ברה תא ליבוהש המ

 .עיגמ אוה ןיינמ ררבל

v רתוי הלודג השובה ,הרוק המ ןיבמ אוה םא ןכלו ,תעד ול שיש םדא אוה רוויע יכ השיגדמ טס ר"ד. 

 

 
 תיביטינגוק תולבגומ םע םישנאל ןיאושינ

 ורצווייש ןיאושינה ייחש תורשפאה לע םירבדמ םה ןכמ רחאל .תעד לש אשונ איה ,וזה הלאשל וכרד םיסנכנ ל"זחש יסיסבה רעשה

 םייתרבח םיבצמ ןיבהל תלוכיה ,לוקיש איה גוזה ינב לש תואמצעה תלאש ,ךכ .םתוא להנל רשפאש םיביציו םינתיא םיאושינ ייח םה

 .ישגרה רושימב םהיניב תיגוז היצקארטניא תויהל הלוכי המכ דעו ,תויגוז םייקל ידכ

 

 :םינוטרסה ינש תובקעב רועישב ולעש תויתכלה תולאש

  ?ןיאושינל ףואשל ךירצ דחא לכ םאה .1

 ייח קיזחהל ולכויש םהיבגל םיענכושמ אל ונחנאש םישנא דדוענ ,תיתכלהה המרב םאה – הלאשה תא הפירחמ טס ר״ד

 המרב ,םינכומ ונא םאה .)צ״בדי( םייגוז םיסחי םייקל םהל דיגנ תיתכלה הניחבמ םאה ?אשניהל ןמז ךרואל ןיאושינ

 ?םלוכ לש הפיאשה איה ןישודיקו הפוח םאה ?ןישודיקו הפוח אלל תויולבגומ םע םישנא לש תויגוז דדועל ,תיתכלהה

 זאו שרגל לכוי אל אוה רדרדתי ובצמש הדימב ךא ,שדקל לוכי ילוא רבגה יכ ?רוביצב םיעודיכ ויחיש ףידע ילוא :הרעה 

 .הנוגע ראשית השיאה

 ?םיפקת ויהי ןישודיקהש ידכ הרימא תויהל תבייח םאה – "יל תשדוקמ תא ירה" :הרימאה תלאש .2

 .סוכה תא רובשל ול ורזעש היעב ןיא ןכלו ,גהנמ רבודמ אלא ,ןישודיקה סקט תריצימ קלח אל איה סוכה תריבש :הרעה

 .ילמרופ יטפשמ ןיינע ?ןישודיק ולח םאה .3

  ?ןיאושינ ייח םייקל םהל רשפאל לוכי המ וא ?ןיאושינ ייח םייקל םילוכי ללכב םה םאה .4

 .אל וא ןכ תויגוז םהל רשפאל לש םילוקישהמ קלח הז םאה .5

  ?הלכל ןתחהמ הניתנ תויהל תבייח םאה :תעבטה .6

  ?םינמיסה תפש תא םירידגמ ךיא .7

 רבדלל בשחנ תמאב הז םינמיס תפש םאה םילאוש זאו ,רבדלו עומשל םילוכי םהל דיגהל רשפא הרואכלו םינמיס תפש שי

 ?עומשלו

 .ןתחתהל לש תיטפשמה הלועפה תא םישוע םהשכ םהלש תורישכה המ ?תיטפשמה תורישכה תלאש .8

 עונמל וכרטציש העידי ךות לארשיו השמ תדכ ןיאושינ רשפאל םיצור םאהו ,וברו ורפ ילב ןיאושינ תועמשמ  :וברו ורפ תווצמ .9

 םידלי ויהיש תורשפא הפ ןיאש םהל רמאנ וליפאש וא תלוכי םהל ןיאש ןיאושינה תועמשמ המ ,ףסונב ?םייחה לכל הדלוה

 ?ךורא חווטל העינמ יעצמאב שומיש הזו

 

 ול ןיא יכ תווצמהמ םירוטפ םהש בצממ .תויולבגומ ילעבל סחיב תיתכלהה תונתשהה תא הארמ :םישריחה יאושינ אשונ •

 רצונש יתכלה יונישל המגוד וז .תינויווש ןהלש הבותכהש בצמל דעו שריחל ןישודיק שי יכ םיעבוק םימכח ובש בצמל ,תעד

 .הכלהה ךותב
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 ,םייתסה םומידה םאה קודבל הכירצ איה – הווקמב לובטל שי תסוו ירחא ?הרהט ימיב המצעל גואדל הלוכי השיאה םאה •

 ,תוחקיפ הל םינממ – תרוויע השיא לש הרקמב אוה )םימדקומ תורוקמ( ל"זח יפל הבושתה ?רהטיהל הלוכי איה םאה

 .תיטפשמה תלוכיב םגו תיטפשמ אלה תלוכיב םג הלאה םישנאל רוזעל דיקפת שי הליהקל .וקדביש םישנא ,רמולכ

 רשפאמ יביטינגוקה בצמהש רורב יכ תולק רתוי ןה תולאשה ,ןושארה ןוטרסב ,תיזיפל תיביטינגוקה תלוכיה ןיב רעפה לע •

 /תילובג םהלש תיביטינגוקה המרהש תוגוז םע םישוע המ איה הלודגה הלאשה .תויגוז ייחו תרושקת ,היצקארטניא ,ןיאושינ

 ?ללכב תמייק אל /הכומנ

 

 ב דומע ביק ףד תומבי תכסמ ילבב דומלת .1

 ןנבר והל וניקת אלד הטושו הטושד אנש יאמו ,ןיאושנ ןנבר והל וניקתד תשרחו שרח ]םינוש המב=[ אנש יאמ :אמח רב ימר רמא

 .ןיאושנ ןנבר וניקת אל - תחא הפיפכב שחנ םע רד םדא ןיאד ,ןנברד אתנקת אמייק אלד הטושו הטוש ... ?ןיאושנ

 חקפל הטושו הטושל תחקפב וליפא הטוש לבא חקפ שיאהשכ ש"כו תשרח םע שרח וליפא םהיניב םולש תויהל ןכרדש – םש ,י"שר

 .הטושל הטוש ש"כו םהיניב םולש ןיא

 

 קתנ רצונו ,םתוא תפטועש הביבסה םע תרושקת םהל ןיא אליממ .םירבדמ אלו םיעמוש אלש םישנא םה ל"זח ימיב תשריחו שריח

 וחילצה אל הלאכ םישנאו ,םייגולונכט םירזע ויה אל יכ הזכ רשק היה ל"זח ימיב .תעד ול ןיאש םדאל בשחנ ל"זח ימיב שריח .תעדב

 ונד .הטוש – תפסונ תורשפא .תרושקת רדעיהב חומה תא חתפל תלוכיה אלל ,)״יתביבס רוגיפ״-כ עודי םויה( תיביטינגוק חתפתהל

  .הזב ןודל ךישמנו ,שפנ יעוגפב הזב

 י"שר ?רבד ותוא הז עודמ .לס ותואב שחנ םע רוגל הצור דחא ףאו ,לס ותואב שחנ םע יחש םדאל הטושו הטוש יאושינ המדמ :ארמגה

 םולש ןיא – חקיפל הטושו הטוש .םולש הב שיש תיגוז תכרעמ םייקל םהלש תלוכיב םיחקיפ םישנאל םימוד תשריחו שריח :ריבסמ

  .םהיניב

 םירשפאמ םהש דיגהל םיצור ל"זח .םולש וב שיש תיב םייקל םילוכי אל הטושו הטושש תיטסילנרטפ הרימאב רבודמ ןושאר טבממ

 תכרעמ םייקל תורשפא ןיא הטושו הטושל ,םתטישל .הניקת תיגוז תישגר תכרעמ קיזחהל תורשפא שי רשאכ קר ןנברדמ םיאושינ

 תכרעמ םייקל םילוכי אלש םישנא לש הרדגהב רבודמש ןמז לכ .תאזכ תכרעמל הסינכ םהל םירשפאמ אל םה ןכלו ,הניקת םיסחי

  .ןישודיק םהל רשפאל הנקת םינקתמ אל םה ,הביצי תיגוז תישגר

 

 הב שיש תיגוז תכרעמ םייקל םילוכי ללכב םה םאה הלאש וז אלא תיטפשמ תורשכו תולגוסמ לש תיטפשמ הלאשב קר רבודמ אל

 ?תיגוז תכרעמ םייקל םילוכי םה םאה רמולכ ,הנבה ,תרושקת ,היצקארטניא

 :ואל וא ןתחתהל לוכי גוזה םאה הלאשל םירטמרפ השולש השעמל ונל שי

 ?גוזה לש יתחפשמ/יתליהק יווילל תובישח שי המכ דע :יתליהקה יווילה .1

 תיבכ םייקתהל הלוכי תויגוזה המכ דע תיטפשמ-אלה הלאשהמ קלח הז .תויגוזה תא קיזחהל הליהקהמ םישרוד ,השעמל

 .)ומצע תא קיזחהל לוכי תיבה המכ( םולש וב שיש

 .)טושפה ןבומב(  רשק םייקל לוכי גוזה המכ דע .2

 .ןיאושינ :תיטפשמה הלועפה תא םייקל תעד םהל שי םאה .3

 

 דמ ןמיס רזעה ןבא ןחלושה ךורע ,)19 האמ ,היסור( ןייטשפע לכימ לאיחי ברה .2

 םולש תויהל לוכיו םהל שי תעד תצקש םיאושנ ונקת םישרחב אקוודד ,ןנברדמ אלו הרותה ןמ אל ןישודק םהל ןיא תיטוש וא הטוש

 םישודק םניא תיטוש אשנש חקפ ןיבו תחקפ אשנש הטוש ןיב ןכלו !?םיאושנ םהל ונקתי המל ללכ תעד םהל ןיאש םיטוש לבא ,תיבב

 ותעד םא לבא הזב אצויכו תובוחרבו םיקוושב םיצרו תעד םוש םהל ןיאש םיעגתשמה ומכ רומג הטוש אקווד ןכלו .ללכ םיאושנו

 .ןישודק הוה הברה השולקו הלד איהש יפ לע ףא הלולצ
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 ינוציק בצמ שיש עבוק ע״ושה ?תיב םולש םייקל םילוכי הטושו הטוש ןיבש ןיאושינ םאה הלאשה יפל םתנקת תא םינווכמ ל״זח

 יכ עבוק אוה ףוסבל ךא ,״הטוש״ לש יללכה גשומב שומיש שי הלחתהב – םולכ השעמל ןיא ךכבו םימכח תנקת ,ןישודיק ןיא םהבש

 ךכמ קיסהל ןתינ .ללכ תעד ול ןיאש רומג הטוש – םורטקפסה הצק לע אצמנש ימ קר אוה תיטפשמה הלועפה תא םייקל לוכי אלש ימ

 .ןיאושינו ןישודיק םייקל םילוכי ןכ ,״תינוציק תוטש״ אלו השולק תעד ולו םהל שיש ולא ,רתיה לכש

 ב ןמיס )ב רזעה ןבא( ד קלח רפוס םתח ת"וש ,)19-18 האמ ,הירגנוה( רפוס השמ 'ר .3

 םרוג אוהש יליקנאלמ הרוחש הרמ הרקמב הרקנ ונוממב ול עריאש םיפוכת םיבר םידיספהו ויתוגאד בר תמחמש דחא שיאב הלאש

 םדא ינב ראש ךרדכ הרותל הלועו ללפתמו ןגוהכ בישמ ומע ןיליחתמ םא םנמא םדא ינב םע ללכ רבדל ליחתמ וניא הז תמחמו תובצע

 יוציר י"עו הז לובסל הלוכי הניאש הרמאב ונממ ותשא החרב ז"יעו ויתובאב דרמ םימעפ המכש וסעכ םרג וחור ןובצע ךותמ םנמאו

 ול םיוארה םירבד בישמו לאוש ומצעב ןעוט 'יה יוציר ותוא לש השעמ תעשבו םירוטפ טגב ותשא רוטפל יוצירב סייפתנ םיסויפו

 רדסל יואר םא ותלאשב ושפנ התעו .הז ןינעב ד"בא ברה ינפב השענה רשפה ד"ע ותשא תא שרגל ןינק לבקו ןינעל םיבוטו םינוגהו

  .תימלוע איצומ וניאו םלוכ 'ישוריג ןיאש בשחי הטוש ללכב שיאהש רמאנ ילוא םא גוזהל טגה

 

 ועבטו ונינע המ בתכב ררבל א"או ותוהמו וביט המ ןיבמה ןיידה יניע תייארב םא יכ רשפא יא םיטושה ינידב ןודל הנה הבושת

 ד"ע ינרזעי אוהו ילע הבוטה 'ד דיכ רבדל רומשא םיקסופו ס"שמ ורוקמו ןידה שרש ררבלו הכלהב לפלפל עגונש המ ךא ...ותוהמו

 .הכלה רבדב לשכא אלש לודגה ומש דובכ

 םירתוסה םירבדה ןיבמ וניא םוקמ לכמ לבא... אתוליצ אתעד תוחפה לכל ול היהיש לולצ ולכש ןיאש ימ לכ יאדוד הזב ד"עלנהו...

 ףורטו ןועגש םוש םהל ףסותנש אלו העיד םירסחש םושמ אלא םילוספ ןיא םנמאו... ]ןיינע לכל=[ ילימ לכל הרותה ןמ לוספ אוה ירה

  ... םיחקפה השעמכ םהישעמ לכו ליעומ אתולצ אתעד םוש םהב םישיגרמשכ ה"ושמו ללכ תעדה

 .ותביבסמ ירמגל קתנתמ אוה ךכ תובקעבו ןואכידל סנכנ םדאה ילכלכה בצמה ללגב :הטוש םדאל ש הרקמל המגוד ןתונ רפוס םתחה

 ול שי תיתוגהנתה הניחבמ ךא .ללפתהל עדוי ףאו ,הנוע אוה ,רבדל ימ םע שי לכשמ תנמ תניחבמש תוארל ןתינ וילא םינופ םא

 איה ןכש ?הלאה ןיאושינהמ התוא רוטפל ידכ ותשאל טג תתל לוכי אוה םאה םיקדוב .תווצמה לע הרימש רסוחו סעכ תויוצרפתה

 תא שרגל לוכיו לולצ אוה םאה חוטב אל תעכ םלוא .שיא תשא חוטב איה ןכלו – תעד רב היה אוה ןישודיקה ןמזב .ןיאושינב האולכ

 ?ותשא

 העד לש לצ ול שיש ימ לכ .העד לש לצ םישפחמ ונחנא .תיטרואית הבושת תתל רשפא יא הטוש םדאל עגונב יכ רפוס םתחה רמוא

 תוארלו ותא רבדל ךירצ ?ותשא תא שרגל לוכי אוה םא תעדל םיצור םא .ןישוריגו ןיאושינב חקיפל בשחנ אוה ןישוריגו ןיאושינ ןיינעב

  .שרגל לוכי אוה ,ןיבמ אוה םא .טג רמוא המו ןישוריג הז המ ןיבמ אוה םאה

 גע ןמיס א קלח רזעה ןבא השמ תורגא ת"וש ,)20 האמ ,ב"הרא( ןייטשנייפ השמ 'ר .4

 תיבל ךלוהו םהלש ז"עב ןימאמש ם"וכעכ גהנתמו התד הרימהש תילארשי ומאו ם"וכע ויבאש רוחב םע החרבש לארשי תב רבדב

 ששח אוהו טג הכירצהל ששח הזיא שי םא עבש וא שש תב הנטק תעדכ התעד היה החרבש תעבש םירמוא םיאפורהו םהלש הלפיתה

  .רבד לכב ם"וכעכ גהנתמ אוהש ונממ טג גישהל א"אש םושמ ןוגיע

 תשדוקמ איה תושיא ןינע פ"כע תעדויו רתויב היתפ איהש אלא הטוש הניאש ןויכד םולכ וניא שש תבכ אוה התעדש המב הנה

 הברה השולקו הלד איהש יפ לע ףא הלולצ ותעד םא בתכש א"מרב ... שרופמכ תעד ןבכ םניד םיניבמש המל רתויב םיאתפהד

 .תשדוקמ התיה ןישודיק ויה םא ןכל ...תשדוקמ

 יתדה םלועהמ קלח אל אוהש ןוויכמ טג אל תתל םיכסי אל רוחבה :תילארשי ומאו יוג ויבאש רוחב םע החרבש לארשי תב התייה

  .)םינש 6-7( הנטק הדלי לש העד הל שיש ךכמ העבנ ומע חורבל הלש הריחבה ,םיאפורה יפל .וב ןימאמ אלו

  ?אשניהל הרישכ התייה איה םאה ?שיא תשאל תבשחנ ללכב איה םאה ,הדלי תעדכ התייה הרוחבה לש התעד םא – םילאוש ונא

 ,)״רמלקב דח יכה ןורפיעה אל״( ׳וכו םידומילל עגונה לכב 6-7 תבכ התעדש ןכתיי – רפוס םתחה לש העד התואב ןייטשנייפ השמ ׳רה

  .תשדוקמ תבשחנ ןכלו ,רוחבה םע חורבל הרחבשכ השוע איה המ הניבה איה ןכלו ,׳וכו תושיא ייח לש תועמשמה תא הניבמ ןכ איה ךא

 שפחמ אוה יכ ןייטשנייפ ׳רה עבוק ,םיפקת ןישוריגה וא ןישודיקה םאה ןוחבל ידכ תשרדנה תילמינימה תעדה המ םילאוש ונא רשאכ

 .הנודינה תיפיצפסה הלועפל סחיב ןהו יללכ ןפואב ןה ,תיביטינגוקה המרה תא קדובו לכשמה תנמ רחא

 הלועפה ןיינעל .׳וכו תיב םולש ,תרושקת :)״רשי לכש״( הניקת תויגוז להנל לוכי גוזה םאה אוה םילאושש ןושארה םירבדה דחא

  .םירשכ רתיהו – ןותיח לוספ אוה ,ןיטולחל תעד רסח אוהש ,רתויב תינוציקה המרב הטוש קר יכ ועבק םיקסופה – תיטפשמה
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 :המוד ןויער םע תורוקמ ינש

 זט ןמיס רזעה ןבא - ב קלח ט"ירהמ ת"וש ,)17-16 האמ ,היקרוט-לארשי( ינאריט ףסוי 'ר .5

 ךרדכ םירבדה ינינע וניבי אלו הז תא הז םירתוסש םירבד םיריכמ ןיאש רתויב םייתפה :תודע תוכלהמ 'ט קרפב ם"במרה בתכש המו

 התואב ול המדנ אמש שוחל שיו רבכ רבעש המ לע דיעהל ךירצש ,תודע ןינעל אלא ןכ רמא אלד הארנ ...'וכו ץראה ימע ראש םיניבמש

 הארש המ לע וישכע דיעי ךיאו הזל הז םירתוסש םירבד ןיריכמ ןיא םימעפלש רחאמ ,ותלוזב רבד ול ףלחתנו וניאו ןכ רבדהש העש

 ןוגכ םירבדה ןיבהש ןיריכמ ונאו רבסו היל ורבסמו ןישודיקו ןיטיגב וא רכממו חקמב ומע רבד םייקל םיאב ונאשכ לבא !?הלחתב

 ...ונינפל היופש תעדב השוע אוהש המ לכל חקפכ אוה ירהו ...הז

 

 גנק ןמיס בוט םוי גנוע ת"וש ,)19 האמ ,אטיל( ןמפיל בוט םוי 'ר .6

 םיעדוי םניא דימת ומע םיליגרה םישנא 'יפאו ןיבהל השק וירבד בורש דע ןכ רבדל לוכי אלו םיתפש לרע אוה רשא דחא שיא .הלאש

 וניאו רתויב םהב ליגרש םירבד א"כ א"ב ראש םיניבמש ךרדכ םירבדה לכ ןיבמ וניאש דע דואמ השולק ותעד םגו .םיקרפל ורובד

 תורייעהמ תחאל ותשא ותכילוה התעו השא אשנו עדוי וניא רפסמה תכאלמ םג רכממו חקמב םג ותניב דואמ טעמו ורושאל ןינע ןיבמ

 לע טגה ינינע ןיבמו המילש ותעד םא הקידב ךירצ הזכ שיא יכ ןיבהל בל םהל היה אלו וחיש תאו שיאה תא ועדי אל רשא תונטקה

 ןתיל הצור םא והולאשישכ ותוא הדמל ותוא הכילוהב ותשאו .המילש ותעד לבא םגמוגמ ונושל ךא הזה שיאה יכ ירבס יכ ףא וירוב

 המ עדי אל הזה שיאהו ותאמ הכלה הדיב טגה ןתנש ירחאו הדיב ןתנו תותירכ טג המש ול ובתכו התצע םייקתנו .ןה רמאי ותשאל טג

 התוא חלשל ללכ ותעד היה אלו ןישוריג ןינע ללכ עדי אל יכ וחיש תאו שיאה תא ונעדי ונחנאו ומע ותשא ןיאו דדב ותיבל אבו ול היה

 לגרומש המ קר אוה השוע אוהש המ לכו .ללכ עדי אל השמ תרותמ ףא םלועב ןישוריג שי םא ודלווה םוימ ללכ עדי אל יכ השרגלו

 רשאכו .הלעבנ אלו הפוחל הסנכנו רחא שיאל תאשנו הכלה תאזה השאהו .רבד םוש עדוי וניא אוה לבא םישוע א"ב ראש תוארל

 עדוי וניא ןישוריג ןינעו ורושאל רבד ןיבהלמ ול םוטא בלו המהבכ לשמנ שממ אוהו ותוא ונקדבו שרגמה רחא ונחלש הלא לכ ונעמש

 ...הלאשה ל"כע הנידב ןייענש דע האשנ רשא לעבהמ השאה תא ונשרפהו .ללכ

 

 ןילוכי ןיא םא לבא .הניבל וניב דירפמה אוהו ןישורגה םרוגה אוה הל ןתונש הז טגהש ןיבהל תעד וב אהיש ךירצ ותשא תא שרגמ לכד

 טג הל ןתונ ותשא דוע היהת אלש הצורש שיאהש עדויו דוע ותשא 'יהת אלש ותשא תא שרגיש ול וריבסהש קר הז רבד ול ריבסהל

 ובלב הנחבה ןיאו אמלעל התוא ריתמה אוה טגהש ןיבהל לוכי וניאו טג הל ןתונ זא םידרפנשכש קר טג הל ןתונ וניא דחי םירדשכו

 ךירצ אלא אוה םולכ ואל הזכ טג .ותשא דוע היהתש הצור וניאשכ טג ןתיל תוליגרו גהנמ אוהש וא אמלעל הריתהל הל ןתינ טגה םא

 אל וירחאו ונממ תרטפנ הז טגבש עדיו אתלימ אה ול ריבסנש ירחא םלוא ...ותשא דוע אהת אל טגה י"עשו הריתהל אוה טגהש ןיבהל

 .דוע ותשא אהת אלש םורגת וז הניתנו ותשא דוע 'יהת

 

 ם"במרה לצא ויהש תוכלה תצובק ךותב( הטושו רתויב יתפ ,יתפ לש תורדגהה תא ונל ןתונ ם"במרהש תועובש המכ ינפל וניאר

 םא ןכל .תּודֵעל קר הרושק התייה ,הטושו רתויב יתפ ,יתפ ןיב םש השע ם"במרהש הנחבההש רמוא ט"ירהמה הז לע .)תודע תוכלהב

 אל אוהש אל הז ,רישכ אל רתויב יתפהש הרימאה ,ט״ירהמה יפל .הנוש היהת הלאכ םישנא לע הרדגהה םירחא םירבד לע םירבדמ

 דציכ – לאוש ט"ירהמה .איהש יפכ תואיצמה תא ןיבי אוהש דחוימ ךרוצ שי תודעבש ןוויכ תודעל רישכ אל אוה אלא ,ללכב רישכ

  ?עיצמ אוה המ ?ולש יביטינגוקה בצמה המ ?ילומ אצמנש םדאה תא םינחוב

 אל תיסחי ןוירטירק הז לכשמ תנמ .)לכשמ תנמ קודבל רשאמ הנוש תצק ןחבמ( ול םיריבסמש המ תא ןיבמ אוה םאה קודבל ךירצ

 .וישכע הב אצמנ אוהש םוקמהמ הזוזתה תלוכי תא ,ולש הדימלה תלוכי תא קודבל תלוכי שיש רמוא ט"ירהמהו ,שימג

 השולק תעד :ןייטשנייפ השמ ׳רה יפל •

 .)שימג רתוי( הדימל תלוכי :ט"ירהמה יפלו

 תלוכי לע לכתסהל אלא וישכע םיאצמנ םה הפיא לע קר לכתסהל אל :תויולבגומ םע םישנא לש ינרדומ רתוי חיש •

 ?םתוא םדקל רשפא המכ – ןואד תנומסת םע תולפה לש הלאשה לע עיפשמ הז .תומדקתהה

 ,שימג רתוי והשמ לש תורשפא דוע ונל םינתונ בוט םוי 'רו ט"ירהמה .יביטקייבוא ןורקיע לע רבדמ ןייטשנייפ השמ ברה :םוכיסל

 תולגוסמ ול היהתו םדאל םיריבסמ םא ,רמולכ ?ןיבמ אוה ול םיריבסמשכש םדא רדגומ ךיא – תומדקתה לש תלוכי רתוי וב שיש

 .ןתחתהל לוכי אוה ןישודיק יניינע ןיבמ אוהו ול ריבסהל רשפא םא ,יסיסב ןפואב .תעדה תניחבמ ספות רבדה יזא ןיבהל תמיוסמ

 .טג תתל לוכי אוה ןישוריג ןיבמ אוה ול םיריבסמש םדאב רבודמ םאו
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 ןויהיק וא ןויטש םע הרוהב לופיט
 לש תונוש תולחמ יתש ןיב ןיחבנ וניניינעל ךא ,היינשה תא תחא ופילחה םילימה הימדקאה תניחבמ( ןויהיקו ןויטש ןיב לדבה שי

 לש ןווינל הרושק רמייהצלאש דועב םייביטינגוק םיכילהתב הדיריו ןורכיז דוביאל הרושקה הלחמ איה היצנמד .)רמייהצלאו היצנמד

 ךפוה אוהש ךכ ידכ דע םלענו ךלוה םיריכמ ונחנא ותוא םדאה ןכש ,תומוד תואריהל תולוכי תולחמה ,תיעוצקמ אל ןיעב .חמב םיקלח

  .תורכיה וא הנבה ,תרושקת ןיא :״הפילק״-ל

 .)םידליו םירוה( וללה תועפותה םע דדומתהל יתחפשמה אתה ךותב ונתאמ תשקבמ הכלהה ךיא הארנ

 )יביטמרונ רוקמ( ב דומע ופ ףדל )ט"סשת( אמק אבב ,דמח יקושח ,ןייטשרבליז 'י ברה .1

 :ןייטשרבליז ברה חתפל העיגהש הלאש

 ?ומש תא ובג לע ול בותכל םאה ,חרוב אוה ומע םילייטמשכו ,יליניס אבא

 שיא היה יכ ,ותחפשמלו ול השוב תמרגנו חרוב אוה םימעפל ךא ,ותואירבל בוט הז בוחרב ומע םילייטמשכו ,הטתשנ ויבא .הלאש

 לזלדזיו רחאמ אמש וא .וריזחהל לכוי ותוא אצומהש ידכ ,ולש ןופלטה רפסמ תאו ותבותכ תא ובג לע בותכל םאה ,םסרופמ רובצ

 ?לויטל ומע תאצל אלו ,תיבב וריאשהל ףידע ודובכ

 הרואכלו .וזמ הלודג תשוב ךל ןיא הטוש ?ימנ הטוש וליפא ,החפשמ ינבד תשוב םושמ יאמ אלא ב"ע ופ ףד ק"ב תכסמב רמאנ .הבושת

 ןקזב םירומא םירבדה ןיאד ןכתיו ,הזב םישייבתמ םה םא ותחפשמ ינבב בשחתהל שי םלוא ,השוב ןיא ומצע ולש ארמגב עמשמ

 השע תווצמהו .תקדצומ אלש וז השוב ללגב תואירב ול ףיסומה לויט ומע לייטל אל רתיה םינבל ןיאו ,םלוע לש וכרד אוהש ,יליניס

 ללכב לויטהו )ד"ס מר ןמיס ד"וי( ע"ושב ראובמכ ,איצומו סינכמ .הסכמו שיבלמ והקשמו וליכאמ איה ,םאו בא דוביכ לש אתיירואד

 שי ןכלו .םהילע םחוריש דע םתעד יפכ םהמע גוהנל לדתשמ ומא וא ויבא תעד הפרטנש ימ )םש( ע"ושב םג רמאנו .ואיצומו וסינכמ

 .וריזחהל ןכיהל ועדיש ידכ ,ומש תא וילע בותכלו ,לויטל ומע תאצל םהילע

 :ןלהל 2 ׳סמ רוקמב ןייטשרבליז ברה שמתשמ הבושתה תא תתל תנמ לע

 ,הטוש היהנ םואתפ והשימשכ :םיגירח םירקמב רבודמ החפשמה לש השובל סחייתהל העיצמ ארמגה רשאכ ,ןייטשרבליז ברה יפל

 ?שייבתהל ךירצ עודמ זא ,םלוע לש וכרד הזו הנקז לש בצמ לע רבודמ ןאכ . הז תא תולעהל ךירצ אל וליפא הפ הרקמב לבא

 אוה יכ השוב ןיא ול .לוקיש אל איה יכו ,תקדצומ אל איה החפשמה לש השובה יכ רמואו )2 רוקמ( ךורע ןחלושה לע רבדל רבוע אוה

 .םירוה דוביכ לש הרותהמ השע תווצמ םע ונראשנו החפשמה לש השובה תא ןיא ,ולש השובה תא ןיא .הטוש

 )ינויער רוקמ(  ב דומע ופ ףד אמק אבב תכסמ ילבב דומלת .2
 ...בייח – ןשיה תא שייבמהו ,אמוסה תא שייבמה ,םורעה תא שייבמה )הנשמה לש רוקמ( .ןיתינתמ

 וא שייבמה דצמ ?רוסא הז המל רקיעב תטבלתמו ,הנשמב םיגצומש םירקמהמ דחא לכב םישייבמ ךיא תטבלתמ ארמגה :ארמג

 :הלאש ארמגה הלעמ תוטבלתהה תא םיגדהל ידכ ?שייבתמה

 :לממ רב אבא 'ר )הלאש( יעב

 ,אפוסיכ ]ול ןיאו=[ היל תילו היל תימ אהו ,אוה ]השוב=[ אפוסיכ םושמ :היל איעבמק ]ךכ=[ יכה ,דיבז בר רמא ?היל איעבמק יאמ

 ...?הילזוא אהו ,אוה אתוליז םושמ ]אמש=[ אמלד וא

 ...תשוב ול ןיא הטוש ,תשוב ןהל שי ןטקו שרח :רמוא מ"ר :]עמשו אוב=[ עמש את

  ?והמ ,תמו ןשי ןשייב

 תועמשמה זא רוטפ לזלזמהש דיגנ םא ?ול ונמרגש השובה לע םלשל םיכירצ ונא םאה .תמו ותנשמ םק אל אוה – ןשי םדא ונשייב

 .םירוטפ ונא תמ רבכ אוה יכ שייבתה אל אוה םאו ,םיבייח היהנ – שייבתה אוה םא .שיובש םדאה הז השובה לש בויחה רוקמ יכ איה

 ללגב ,ודובכ ללגב אוה בויחהש וא ,)וב ונלזלזש םדאה לש בצמה הנשמ אל הז זאו( ?לזלזמה לש הלועפה ללגב אוה בויחה םאה ,רמולכ

  .)אל וא שייבתה אוה םאה םיקדוב זאו( ?שייבתה אוהש

  .שייבתהל קיפסה אל אוה תמ דימ זאו ןשי אוה םא

 ךירצ אל הטוש םדא םישייבמ םא לבא ,םלשל ךירצ ןטקו שריח םדא םישייבמ םא :החכוה ארמגה האיבמ וזה הלאשה לע תונעל ידכ

 שייבתי הזה םדאה םא לע .םדאה תשוב לע רבודמ הארנכש הניבמ ארמגה זא הקולחה תמאב וז םא .ול המרגנש השובה לע םלשל

 המ ןיא רבכ( ותוא שייבל חילצי והשימש תורשפא ןיא ןכלו ימצעה דובכה לש תיתחתב כ"כ אצמנ הטושש איה הלש החנההו .אל וא

 .)שייבל
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 ...?החפשמ תשוב םושמ אמלד וא ,היל תיימ אוהו ,אוה הידיד אפוסיכ םושמ :היל איעבמק יכה ,רמא אפפ בר

  .,החפשמ ינבד תשוב םושמ ?יאמ אלא

 .וזמ הלודג תשוב ךל ןיא - הטוש !]םג=[ ימנ הטוש וליפא )ךכ םא(

 ארמגה רבד לש ופוסב הפ םגו ?החפשמה לש השובה ללגב וא ולש השובה ללגב םימלשמ םאה – רחא ןוויכמ הלאשה תא גיצמ אפפ בר

  .וללגב הליחתכלמ דובכל הפצמ אל ,הטוש םדא הכותב שיש החפשמלש ןוויכ ,השובה לע םלשל המ ןיא החפשמל יכ הקיסמ

 יכ איה החנהה ,הטוש לע םירבדמ רשאכ ?עגפנ ינשה יכ בייח אוהש וא ,דחאב לזלז יכ בייח םדא םאה םילאוש רשאכ – וניניינעל

 .העגפנ אל ותחפשמ םגו עגפנ אל הטושה

 ד ףיעס ,מר ןמיס םאו בא דובכ תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש

 ול הארהו תומוטפ םוי לכב וליכאמ וליפאש ,תופי םינפ רבסב ול וננתיו .איצומו סינכמ ,הסכמו שיבלמ ,והקשמו וליכאמ ,דובכ והזיא

  .וילע שנענ ,תופעוז םינפ

 איצוהל ,סינכהל ,תוסכל ,תוקשהל ,ליכאהל( תולועפ לש תמיוסמ המישר :םירוה דוביכ תווצמ לש הרדגהה תא ןתונ ךורע ןחלושה

 סחייתי ןייטשרבליז ברה .)תוקונית ונייהשכ ונב ולפיט םהש יפכ( ידועיס בצמב םהשכ םתוא דועסל הנווכה םירוה דוביכב – )'וכו

 ."איצומו סינכמ" לע רבודמש ךורע ןחלושב קלחל ותבושתב

 .)יביטמרונ רוקמ(  ח הכלה ,ו קרפ םירממ תוכלה ם"במר .3

 באהש םלעתיו לוחמי אלא ,לושכמ ידיל םאיבי אלש םהמע ודובכב קדקדלו וינב לע ולוע דיבכהל םדאל רוסא וניוטצנ ךכבש יפ לע ףא

 .לוחמ ודובכ ודובכ לע לחמש

 .ותוא דבכל השקש הרוה לומ דלי םידימעמ וב בצמ

 איה ןכלו טושפ אל הז םירוה דוביכש הניבמ הכלהה ינש דצמו ,וירוה תא דבכי דליהש דחא דצמ הווצמ הרותה – םירוה דוביכב ללכ

  .ידמ רתוי ושרדי אלש םירוהה לע ינשה דצהמ הווצמו וזה תושיגרב הריכמ

 ךכ ידכ דע םידליה לע לוע ורציו ודיבכי םירוההש ינשה דצהמ ששח שי ךא .םתוא דבכל אלש םידליל דיגהל םירוהל רתומ :ם"במרה

  .לושכמ ידיל אובי הזש

 :ןלהל תורוקמב הארנ ?לושכמ והמ

 )ינויער רוקמ(  א דומע זי ףד ןטק דעומ תכסמ ילבב דומלת .4

 םושמ רבעקד ,]היהי=[ אתמשב ארבג אוהה יוהיל :הרמא ,לודג ונבל יחמ הוהד ארבג אוההל ]התאר=[  היתיזח יבר יבד אתמאד

 .רבדמ בותכה לודג ונבל הכמב - לשכמ ןתת אל רוע ינפלו :אינתד .לשכמ ןתת אל רוע ינפלו

 

  .ולישכמ והיא היל הוהו ,ויבאב טעבמ אמש ,אוה לודגד ןויכד – םש ,י"שר

 םע התייה רשא ותחפש פ"ע וקספנש )וישכע הארנש וז ומכ( תוכלה שי ,תיתועמשמ דואמ החפש התייה אישנה הדוהי יבר לש החפשה

 רב ליג תא רבעש( לודגה ונב תא הכמ םדא האור איה ונלש הרקמב .הכלהה לע םייתועמשמ םירבד דיגהל הלכי הארנכו רשי לכש

 דליה ינפב לושכמ ביצה אוה ."לושכמ ןתית אל רוויע יינפל" לש הריבע רבע אוה יכ םדא ותוא תא תודנל ךירצ יכ הרמא איה .)הווצמ

 .ול ריזחי ונבש ךכל םרוג ונב תא הכמש אבא – י"שר יפל הריבעה .הריבע רובעל ולש ןבל םורגי ,לודגה ונב תא הכמש םדא – ולש

 יוצרל רבעמ והשמ ולש דליהמ שרודש םדא ,רמולכ ."תמוי תומ ומאו ויבא ללקמ" וא "תמוי תומ ומאו ויבא הכמ" הריבעל םיארוק

 .ויבא תא הכי דליה – האכה ידכ דע לושכמל ולש דליל םרוג אוה

 ?ףידע המ ןודל ךירצ .םירוהה יפלכ ןויזיב ,לוזלז ,םירוהה יפלכ סג רוביד – ותוא לישכהל םילולע ונחנא ידמ רתוי דליהמ שורדנ םא

 םיאור ?לשכיהל דליל םימרוג ונא תאז שורדנשכ םאה וא )'וכו הסכי ,דעסי( םירוהה דוביכ תא םייקיו רוזאב היהיש ףידע םאה

 .םירוה דוביכב לשכיהלו ביגהל לולע ןכלו םדא ןב אוה דליה הבש תואיצמב הריכמ הכלההש

 א השרפ םירבד תשרפ )אנליו( הבר םירבד .5

 התיהו ןולקשאב הניתנ ןב המד השע המ וארו ואצ םהל רמא םאו בא דוביכ והז יא לודגה רזעילא יבר תא וידימלת ולאש והבא ר"א

 ."ימא ךייד" אלא הל רמוא היה אלו ויריבח ןיב ותרטסמ התיהו תעד תרסח ומא

 .)התיכב רוקמה לע ונרביד אל(
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 ?רגובמ הרוהב םמצעב לפטל םיכירצ תבה וא ןבה םאה

 .ןיבמ אל אלימב אוה יכ וילע קוחצל ,תופורת תחקל הרוה לע תופכל – םיבוט אל םירבד םידליהמ איצומ הז רשאכ םירקמב רבודמ

 ?ינוציח לפטמ וא לפטי דליש ףידע םאה

 )ינויער רוקמ( ב דומע אל ףד ןישודיק תכסמ ילבב דומלת .1

  ,הניקז אמא איהה ]ול התייה=[ היל הוה יסא בר

  .הל ]השע=[ דבע ,ןיטישכת ]הצור ינא=[  אניעב :]ול=[ היל הרמא

  .ךל ]שפחא=[ ןיעיינ ,ארבג אניעב

  .לארשיד אעראל ]ךלהו הבזע=[ לזאו הקבש ,]ךתומכ הפי=[ ךתוכ ריפשד ארבג אניעב

  ?ץראל הצוחל ץראמ תאצל והמ :'יל רמא ,ןנחוי יברד ]ינפל אב=[ הימקל אתא ,]וירחא תאצוי איהש=[ הירתבא הלזא אקד עמש

  .רוסא :ל"א

 םוקמה ?תאצל תיצרתנ ,יסא :היל רמא ,]אבו רזח ,טעמ ןיתמה=[ אתא רדה אתרופ חרתא .עדוי יניא :ל"א ?והמ ,אמא תארקל

  .םולשל ךריזחי

  !חתר חתרימ ]אמש=[ אמלד ,םולשו סח :ל"א ,רזעלא יברד הימקל אתא

  ?ךל רמא יאמ :ל"א

  ,םולשל ךריזחי םוקמה :היל רמא

  .ךל ךרבמ הוה אל ]סעוכ היה םא=[ חתרד אתיא םאו :היל רמא

 .]יתאצי אל יתעדי םא=[ יקפנ אל יעדי יא :רמא ,]אב הנוראש=[ יתאקד אנוראל עמש ]ךכ ןיבו ךכ ןיב=[ יכהו יכהדא

 יסא ברל :רופיסה תא חתנל ךירצ הארנ ףכתש תוקולחמהו תוכלהה תא ןיבהל ידכ .וילא תסחייתמ הכלהה תקיספש רופיסב רבודמ

 ךלוהו לבבב התוא בזוע אוה ״ךומכ הפי רבג״ תשקבמ איהשכ .ךומכ הפי רבגו רבג ,םיטישכת :תושקב שולש הל שיו הנקז אמא שי

 התריטפ תובקעב רמא אוה .הרטפנ םאה הטלחה לבקמ אוהש דע .התארקל תאצל םא טבלתמו וירחא האב איהש עמוש אוה .י"אל

  .אצוי היה אל אוה עדוי היה אוה םאש

 :ונל תולועש תולאש

 ?התארקל אצוי היה אל אוהש הנווכה אמש וא התוא בזוע יתייה אל ?״אצוי יתייה אל״-ב הנווכה המ .1

  ?ונתוא דמלל אב רופיסה המ

 .)?תוירע יוליג לש הלחתה( ותוא השקיב איה ילוא ?תכלל ול המרגש תישילשה השקבב הרק המ .2

  .חורבלו םוקל ול םרגש םיינימה תולובגה תא תדבאמ איה ילוא וא ,תואיצמב הנחבהה תא תדבאמ איה ילוא .3

 ?תיעמשמ דח הבושת ןתונ אל ןנחוי יבר עודמ .4

  ?י"א לומ םירוה דוביכ וא ?םירוה דוביכ ?רופיסה לש בלה המ .5

 )יביטמרונ רוקמ( י הכלה ,ו קרפ םירממ תוכלה ם"במר .2

 וטתשנש ינפמ דומעל ול רשפא יא םאו ,ןהילע םחוריש דע םתעד יפכ םהמע גוהנל לדתשמ ומא לש וא ויבא לש ותעד הפרטנש ימ

  .םהל יוארכ םגיהנהל םירחא הוציו ול ךליו םחיני רתויב

 :הז הרקמב םג ונל תולועש תולאש

  ? "רתויב וטתשנש ינפמ" הז המ )1(

 ?לובגה המ עבוק ימ )2(

 ימ ?יוארכ םהמע גוהנל םירחאל הווציו ךליש ףיסומ אוה עודמ זא ,יסא ברה לע רופיסהמ ולש הכלהה תא דמול ם"במרה הארנכ

 אוה םאה ?ותחפשמ ןובשח לע עיגמש ?ותוא ןבצעמ הזש דע ?ראשיהל דליהמ םיפצמ המכ דע - "דומעל ול רשפא יא םאו" טילחמ

  ?תכלל בייח ללכב

 )יביטמרונ רוקמ(  םש ,ם"במרה לע ד"בארה תגשה .3

 .ורמשל הוצי ימל ול חיניו ךלי אוה םא הנוכנ הארוה וז ןיא

  ?ומוקמב וב לפטי ימ הרוהב לפטל ןכומ אל דלי םא ?תכלל דליל תתל ןתינ ךיא – לאוש ד"בארה .ם"במרה לע קלוח

 ימ ,אוה אל םא – דליה הז םירוהב לפטל ךירצ יכהש ימ ןכש ם"במרה לש הארוהה תא ןיבמ אל אוה .םירוהה לש הרקפהב רבודמ

 ?ןכ
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 :רוטפל הצור ד״בארהש תויעבהו רותפל הצור ם״במרהש תויעבה

 ד״בארה יעינמ ם״במרה יעינמ

 רחא והשימש ךירצ ,השטננ םאהש ןוויכמ – יסא ׳ר לש רוקמה

 .הילע רומשי

 .וב/הב לפטי השרומ לפטמש ףידע – הרוהה תבוטל

 .ובירי אלש ךכ וירוהו דליה ןיב םיסחיה תוניקת לע הרימש

 םלועב בבוס לגלג

 ךתוקניב ךב לפיטש ימב בוטה תרכה

 ״םלועב הלקה הווצמה״

 

 )יביטמרונ רוקמ(  ו קרפ םירממ תוכלה זוע לדגמ ,)13 האמ ,דרפס( ןואג ןבא םהרבא ר"ב בוט םש 'ר .4

 :'וכו הנוכנ הארוה וז ןיא ל"ז ד"בארה בתכ :םהל יוארכ דע 'וכ ומא וא ויבא תעד הפרטנש ימ

 םנחב השוע ןבה יכ רמול יל שי ל"ז ד"בארה השקהש המו ...םוקמ לכב בר השעמ ירהש ויפמ הז רבד אצי םא ינא המת רמוא ינאו

 :]ונממ שייבתמו=[ הינימ יפסכימו ירכנ אוהש הנוממה יבגלמ יפט והייתעד סייג ןבה יבגל םאו באד דועו ;רכשב השעי הנוממהו

 :ם"במרה לע קלוח ד"בארה דציכ ןיבמ אל זוע לדגמ .ם"במרה לש םינשרפה דחא

 וילע רפוסמש םכח דימלתו ,בר אוהש יסא ברהש םיאור םא – בייחמ םידקת לוכיבכ אוהש רופיס ארמגב שי :יטסילמרופ ןועיט )1(

 .תכללו םוקל הבוח וליפאו רשפאש ןמיס ךלהו םק אוהו ארמגב

 .)תישגר בברועמ תוחפ ,הזב יולת רכשהש עדוי( רכשב השועש ימב ההובג רתוי תוכיא שי – יניינע קומינ :לפטמה דצמ )2(

 ,רמולכ .ןבל סחיב הסג םתעד םאו בא – וילע השקמ הרוהה יכ רתוי ומצעל השרמ הרוהה דליה אצמנשכ :)הרוהה( לפטמה דצמ )3(

  .)רז אוה יכ( ושייבתי רתוי םה ןכש רכשב אוביש יממ תמועל .שיגרמ אוה ךיאו וילא םירבדמ םהש הרוצל םישיגר תוחפ םה

 )ינויער רוקמ(  י הכלה ו קרפ םירממ תוכלה הנשמ ףסכ ,וראק י"ר .5

 .יסא בר השע ןכש קפס ןיאו ןל עמשמק הבוט הצע יוארכ םגיהנהל םירחא הוציו ש"מו

 ?רחא לפטמ איבהל שיש ם״במרה קיסמ ןכיהמ לאושו ,ם"במרה תא שרפמ וראק י״ר םג

 רורב הז ךא הבוח אל וז ,רמולכ .יסא ׳רה השע ךכש קפס ןיא ךא ,דליה םוקמב לפטמכ רחא והשימ דימעהל הבוח אל וז ,ם״במרה יפל

 .)״הבוט הצע״( תושעל ךירצש המ הזש

 )יביטמרונ רוקמ( י הכלה ו קרפ םירממ תוכלה ,)16-15 האמ דרפס( ארמז ןב דוד 'ר .6

 הארוה וז ןיא ד"בארה בתכ המל יתעדי אלו .י"אל לזאו הקבש 'וכו הנקז אמיא היל הוהד יסא ברד אדבוע .ויבא לש ותעד הפרטנש ימ

 ןיעוגעג ןבה לע הל שיש התנקת וזו הסנרפל םירחא תא הוצ יאדו אלא ול ךלהו החינה ךיאו הישפנב אדבוע דבע יסא ברד ןויכ הנוכנ

 םוי לכב םישעמו התוטשמ רוזחת האכה י"ע רשפאו הב םירעוג םירחאו הב רועגל יצמ אלו .םירחאב כ"אשמ הינימ אפסכימ אלו

 :הזמ רבד תושעל ול רשפא יא ןבהו הזב אצויכב

 השעיש ךייש אל ןבה רשא םירבד – השק דיב גוהנלו וב רועגל שי הרוהה תבוט ןעמלש םיבצמ שי .דעצ דוע ףיסומ – ם"במרה לש ןשרפ

 .רחא והשימ אלא והרוהב לפטי אל אוהש תועמשמב ךלי ןבהש הבוח שיש ךכמ םיאור רמולכ .ןכ תושעל ול רוסא ףא ילוא .תאז

 )יביטמרונ רוקמ( מר ןמיס העד הרוי ןחלושה ךורע ,)19 האמ ,היסור( ןייטשפא לכימ לאיחי 'ר .7

 ינפמ דומעל ול א"א םאו םתעד בשייתתש רמולכ םהילע םחוריש דע םתעד יפכ םהמע גוהנל לדתשמ ומא וא ויבא תעד הפרטנש ימ

 םרמשל הוצי ימל םחיניו ךלי אוה םאד ד"בארה גישהו יוארכ םגהנל םירחאל הוציו םחיניו ול ךליש ם"במרה בתכ רתויב ונתשנש

 ומצעב תושעל ותלוכיב ןיא ןבהו םילבחבו םיקיזב םרסאל חרכהב רתויב םיעגתשמהש עודיד ק"ה ם"במרהד ל"נד הגשה וז ןיאו ל"כע

 .ול ךלי אוהו םירחאל הוצמ ןכל ןכ

 .תכלל בייחש שיגדמ ךורע-ןחלושה םג

 )ינויער רוקמ(  208 'מע ,הכרדב תכלהמ ,יקסבוקרטויפ הכלמ .8

 השקיש ינויגה ,)ריבס םדא לכ יפ לע( אמלע ילוכד אבילא םהבש ,םיבצמ שי םלוא ,וירוה תא דבכל הצור םדא ,יסיסב ןפואב חינהל  שי

 .םדובכב עגפי ךכבו ולוכסת תא םהילא הנפי ןבה ובש ,בצמל םורגל לולע ישוקה .הגירחה םתוגהנתה תא תאשל דואמ וילע

 שיו ,)ןבה תא( ותוא ההזמ ויבא .העגרה רמוח ול קירזהל שי ךכ םשלו ,וזפשאל ךירצש יטנמד הרוה ול שיש םדא :הלאש הינפב העיגה

 ההזמ אוה יכ םש היהי אוהש ףידע םאה ?תושעל המ הכלמ תא לאוש ןבה .הקירזה תא ונממ לבקל םיכסי תוחפ/רתוי אוהש בצמ

 ?ללכב ול רתומ ?העגרה רמוחה תא ול ומישיש ידכ ותוא סופתי אוה המ יכ ?םש היהי אל אוהש ףידע וא ותוא
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 הרוהה תא דעוסש דליב רבודמ חיננ .ןויזיבל ששחה – תפסונ הדוקנ הפיסומ איהו תורוקמה לכ תאו םילוקישה לכ תא תסרופ הכלמ

  .וירוה תא תוזבל ול םרוג ולש ישפנה ישוקהש בצמל ליבוהל לוכי הז ךיאו םינש רשע ךשמב ולש

 ,השעמל .טבמ 'קנ ךל שי ,רשי לכש ,עדי שי ךל םג ךא עדיה תא שי יל – דבכמ םוקממ תרמואו םדאל תרזוח – הרפסב השדיח הכלמ

 תא עצבי אוהש הדבועה םאה ומצע תא לואשל ךירצ אוה ,עירכהל ךירצ וטבמ תדוקנ ךותמ )לאושה( אוה וישכעו עדיה תא תנתונ איה

 ,תוכהל( םירוסיא ,הרוהה לש דליה לש םיישגר םילוקיש הפ שי ?תלעות וא קזנ רתוי ךכב היהי הלועפה תא עצבי אל וא הלועפה

  .'וכו )ליפשהל

 .וינפלש תורוקמה לומ לא עירכי אוהשו דליה לש תונכ תשרדנ – הכלמ לש התשיגל :םוכיסל

 

 :התע דע וניארש תורוקמל דוגינב ד"בארב םיכמותש תורוקמ הארנ

 )יביטמרונ רוקמ( דס ,א קרפ ןישודיק תכסמ המלש לש םי ,)16 האמ ,ןילופ( אירול המלש 'ר ,ל"שרהמ .9

 תפרוטמ התיה אל םשד ,יסא ברד אמיאד אדבועל המוד וניאו ,בתכש ומכ ,םרמושל הוצי ימל ,ךליו םחיני םא ,וגישה הפיש ,רמוא ינאו

 :ותוא הארת אלש םוקמל ול ךלהו ףלח כ"ע ,בלה עורמ ,ןגוהכ אלש הלאש אלא ,הרימשל הכירצש ןינעב

 

 אוה יסא בר לש הרקמב .ךלי רחא דחא לכש רמוחו לק ,ךלי ולש דליה םא .ם"במרה לע גישה ד"בארהש ״דובכה לכ״ רמוא ל"שרהמה

  .תפרוטמ םא לע הרימשב רבודמ אל .הנווכב וילא הרזכאתה ומאש ןוויכ ?רדסב היה הז עודמ .ךלה ןכ

 לש ומא םא .ומצע תעד לע תכללו םוקל םתס לוכי אל אוהו דלי הז םירוהב בוט יכה לפטמש ימש רורב – רמוא ד"בארהש יפכ ,לבא

 .ראשנ היה אוהש רורב תפרוטמ התייה יסא ברה

 )יביטמרונ רוקמ( מר ןמיס העד הרוי ח"ב ,)17-16 האמ ,ןילופ( שיקריס לאוי 'ר .10

 הנממ ךלה הנוצרכ לעב הל לדתשהל לוכי היה אלש יפלו התיה הנקז אלא התעד הפרטנ אל אמיא איההד איה ד"בארה תעד רמוא ינאו

 םחיניש תנתונ תעדה ןיא הריתי הרימש ךירצש ותעד הפרטנש ימ לבא םייקל לכוי אלו דוע ותוא הוצתש המ לע רתוי רובעי אלש ידכ

 .ד"בארה תעדל םיכסהש וניבר ירבדמ הארי ןכו .ול ךלי ךאיהו םרמשלו םתוקשהלו םליכאהל םא יכ בייוחמ וניא כ"או ...ול ךליו

 :ם"במרהכ לקהל )י"ס( ע"שב קספש ומכ אלדו ןניטקנ יכהו

 תושעל לוכי אל אוהש םירבד ונממ השקיב איה אלא ,וב הללעתה םאהש אל הז – רמוא ח"ב .ד"בארהו ל"שרהמה לש המוד ןוויכב

 דוביכ לש תיסיסבה הרדגהל רזוח ח"בה .הנוצר תא דבכל לוכי אל אוהו םירבד ונממ תשקבמ איהש היצאוטיסמ ענמיהל הצר אוהו

  .םינחבנ םש – דועיס הזו םירוה

 היגוסה לש יתועמשמה שודיחה יכ תוארל ןתינ .ופוגל הרקמ לכ ןוחבל שיו ,תיעמשמ דח הבושת ןיא יכ תוארל ןתינ :רועישה םוכיסל

 םירקמב לודג דואמ ךרע הז םירוה דוביכש ףא לעו .הצקל עיגי אלש רומשל ךירצ םירוה דוביכ יכ האור המצעב הכלההש ןיבהל הז

 .יפיצפס הרקמ לכב ןתניהל הכירצ הערכהה רבד לש ופוסב יכו ,ם"במרהו ד״בארה תטיש תא שי .םיכרצ דוע םע ןזאל ךירצ םימיוסמ
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 שפנ ידדומתמו הכלה
 :םמצע תווצמהו םיקוחה לע םיעיפשמ םה ךיאו םיישפנ םיבצמב הרכהל תויתכלה תואמגוד לש ףסוא

 ״הז לע רבדנ ואוב״ – אובמ

 )ינויער רוקמ( הכ ,בי ,ילשמ .1

 הָּנֶחְׁשַי ׁשיִא בֶלְב הָגָאְּד

  .קוספב הנווכה המל תמאב תטבלתמ ארמגה .ך״מס םגו ן״יש םג – תיתעמשמ וד תויהל הלוכי ן״ישה

 :)ינויער רוקמ( ב"ע 'ק ףד ,ןירדהנס ילבב

  הָּנֶחְׁשַי ׁשיִא בֶלְב הָגָאְּד
  ,יסא יברו ימא יבר

  ,ותעדמ הנחישי :רמא דח

 .]הצע והואישי אמש  : י"שר[ .םירחאל הנחישי :רמא דחו

 ?״הָּנֶחְׁשַי ׁשיִא בֶלְב הָגָאְּד״ – קוספב הנווכה המב םינד םיארומא ינש

 ?תויעבב תובשחמה תא דקמל אל .א

 .ילופיט ילכ והז – ןכ ?דדומתהל ךרדה וז םאה

 לוכי םירחא םע חיש ,י״שר יפל .םדאל רזועש והשמ שי תרושקתב – םירחא םע תרושקת :)החסה אלו( החיש ךותמ ״חיש״ .ב

 .ורבחמ הבוט הצע לבקי םדאהש ךכב ליעוהל

 )ינויער רוקמ( א"ע בכ ףד ,תינעת ילבב .2

  .]ולצא=[ היבג והילא חיכש הוה ,טפל יבד אקושב חיכש הוה האזוח אקורב יבר

  ?]אבה םלוע ןב=[ יתאד אמלע רב אקוש יאהב ]שי=[ אכיא : היל רמא

  ... ! אל : היל רמא

   ]אבה םלוע ינב הלא :ול רמא .םיינש ואב=[ .והנינ יתאד אמלע ינב ימנ ךנה : היל רמא .יתא ירת ךנה ותא

  ,יביצע ןניחדבמ ,ןנא יחודב ישניא : היל ורמא ]םכישעמ המ :לאשו םהילא ךלה=[ ?וכיידבוע יאמ : והל רמא .והייבגל לזא

 .]היל ןניחדבמ - היתעד אביצעד שיניא ןניזח יכו  :י"כמ קלח תסרג[ .]םדא ינב םיחמשמו ,םיחמש  :י"שר[

 ?אבה םלועל יאכזש קידצ קושב שי םאה :והילאל ולאש ,תובורק םיתיעל והילא לש תולגתהל הכז אקורב יבר

 ?םידבוע םה המב אקורב יבר םתוא לאש ?עודמ .םיקידצ םה הלאש והילא רמא ,םיפסונ םיינש וסנכנש רחאל .אל – הבושתה

 ,תישפנ היעב ילעב ,תובצע לש יתעדות בצמ "היתעד אביצע" רחא חסונב וא .םיבוצעה תא חמשל אוה םדיקפתו ,םינציל םה :םתבושת

  .םשמ תאצל םהל רוזעלו םיבוצעה תא אוצמל םלועב םניינעו .םימת שגרל רבעמ

v ךירצש ימל הרזע שיגהלו םייניע חוקפל הרבחל האירק ןיעמ. 

 )ינויער רוקמ( ב"ע 'ה ףד ,תוכרב ילבב .3

  .ןנחוי יבר היבגל לע ,)הלח( שלח ]ןנחוי 'ר דימלת[ אבא רב אייח יבר 

  ? ןירוסי ךילע ןיביבח : היל רמא

  .ןרכש אלו ןה אל : היל רמא

 ]ומיקהו ודי תא ול טישוה=[ .הימקואו הידי היל בהי ! ךדי יל בה :היל רמא

 .]ןנחוי 'ר לש ובר – אמח רב[ אנינח יבר היבגל לע ,שלח ןנחוי יבר

  ?ןירוסי ךילע ןיביבח : היל רמא

  .ןרכש אלו ןה אל : היל רמא

  .הימקואו הידי היל בהי ! ךדי יל בה : היל רמא

 .)ותקוצממ תאצל ול ועייסיש םישנאל קוקז אוה עודמו שפנ תומוצעת לעב ןנחוי יברש וניאר ירה(   !? הישפנל ןנחוי יבר םיקול ? יאמא

 םגה ,הרזעל קוקזש םדאל עייסל שי ךכ ואלכ תיבמ תאצל הרזעל קוקז ריסאש םשכ( םירוסאה תיבמ ומצע ריתמ שובח ןיא : ירמא -

 .)לודג אוה םדאה ותואש

 יבר .הלוח אוהש אוה הנווכה ״שלח״-ב .ןנחוי יבר לש דימלת היה אבא רב אייח יבר :ביבסמ אצמנש ימ לש תובישחב קסועש רוקמ

 ףידע ילוא – םירפכמ םירוסיאש םירמוא( םירוסיאב שיש בוטהו ערה לע רתוומ אוהש רמוא אייח יבר .םילוח רוקיבל וילא הלע ןנחוי
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 אוהו – םשמ תאצל ול רוזעי םירוסייב ול בוט אל םאש ול הנוע ןנחוי יבר .)יקנ אבה םלועל עיגהלו הזה םלועב םיאטחה תא םלשל

 .םשמ תאצל ול רזועו די ול ןתנ

 אוה זאו ,ולש הקוצמהמ ותוא איצוהלו והשימ תחקל שפנ תומוצעת שי ןנחוי יברלש ןושארה רופיסב וניאר :שלח ומצעב ןנחוי יבר

 .ומצע תא ליצהל ול השק הקוצמב ומצעב אוהשכ לבא םירחאל רוזעל תוחוכ םימעפ הברה שי םדאלש םירמוא .ומצעל רוזעל לכוי

 םילוכיו וביבס םיאצמנש םישנא ןיבו הקוצמו תובצעב אצמנש םדא ןיב רוביח ןיבו תרושקת י"ע איה הקוצממ תאצל םדא לש תלוכיה

 .ךביבס םישנאב רזעיהל רשפא – הרזע שקבל השוב אל הז תרמוא ארמגה .ול רוזעל

 

v דציכו תוישפנ תוקוצמ םע םישנאל סחייתמ )הכלהה( םיקוחה רפס םאה תוארל הצור טס ר״ד לבא ,םיפי תורוקמ הלא לכ? 

 .הלאכש תוישפנ תויודדומתה םע םידדומתמש םישנא תבוטל ומצע תא הנשמ קוחה םאה

 

 תויתכלה תויגוס

 ?םאתהב הנתשמ קוחה םאה ?תוישפנ תויעב םע םידדומתמה םישנאל תסחייתמ הכלהה דציכ

  :רפס יבושייב םיבשות לש ישפנ בצמ .א

 )יביטמרונ רוקמ(  ל – טכ קוספ הכ קרפ רהב תשרפ ארקיו .1

 לֵאָּגִי ֹאל םִאְו :)םיירוקמה םילעבל הבישה=( ֹותָּלֻאְג הֶיְהִּת םיִמָי ֹורָּכְמִמ תַנְׁש םֹּת דַע ֹותָּלֻאְּג הָתְיָהְו הָמֹוח ריִע בַׁשֹומ תיֵּב רֹּכְמִי יִּכ ׁשיִאְו
 :לֵבֹּיַּב אֵצֵי ֹאל ויָתֹרֹדְל ֹותֹא הֶנֹּקַל תֻתיִמְּצַל הָמֹח ֹול אל רֶׁשֲא ריִעָּב רֶׁשֲא תִיַּבַה םָקְו הָמיִמְת הָנָׁש ֹול תֹאלְמ דַע

 .תיב לש הריכמב קסוע רוקמה .ללכב תינרדומ הפוקתבו הנורוק ימיב רתוי ףא תיתועמשמ איה טס ר״ד תעדלש ,תיתועמשמ הכלה שי

 םהילעבל םירזוח םיתבהו תולחנה לכ )תיביטקייבוא הרוצב 50-ה הנשה( לבויה תנשב תיב וא עקרק רכומש םדא ינורקע ןפואב

 יאצוי שי .לבויה תנש איה םייתנש דועש תיב תריכמ רשאמ רתוי הלעי אוה זא םינש 49 דוע לבויה תנשו תיב םירכומ םא ,ןכל .םינושה

 םיתבל סחיב .המוח תבייח איה ןכלו ,םיביואו לובגה דיל תאצמנש רפס ריע איה המוח םע ריע .המוח םע ריעב אוהש תיב – ןפוד

 .וילעבל רזוח אוה הנש רחאלו ,הנשל לעמ תיב רוכמל רשפא יא יכ רמאנ ולאכש

 אלש הדימב .הנש רחאל הנוקהמ הרזחב ותוא תונקל בייח אוה ,וילא רוזחי תיבהש הצור אוה םא – רפס ריעב רג אוהו תיב רכמ ׳א

 .תיבה תא הרזחב תונקל ןתינ הנושארה הנשב קר .לבויה תנשב םג וילא רוזחי אל תיבה ,הנש רחאל ותוא תונקל חילצה

 םש ,המכח ךשמ  .2

 תיבד ןידה היה םא ,הז יפלו ... רוצמב םיאב םא םיקזחתמו ביואה ינפמ םיניגמה םירעה םה )לובג ירע( רצבמה ירעד ,תצק םעט ןכתי

 ריעה ישנא לכ ויהיו ,"ותזוחאל שיא ובושי" לבויה תנשבו ,הברה םיתב רכמי יכ ןכתי אלה הנש םישמח ךשמב ,לבויב רזוח רצבמ ריעב

 .קזחתהל ולכוי אלו ,הז תא הז םיריכמ םניא יכ דוגיאהו רשקה םהל ןיאו ,ריעה יאבומו יאצומ םיריכמו םיעדוי םניאו ,םירגו םישדח

 .טלחוי ,לאגי אל םאו - הנש - ןמז הרותה הנתנ ןכל

  ?הגרחה שי הפ אקווד עודמו ,רפסב אצמנש תיב אקווד המל ?לנויצרה המ :הרותה לש ןשרפ

 םירזוח םיירוקמה םילעבהשכו ,דואמ הנתשמ הייסולכואה הנש 50 ךשמב ״ץורל״ ולאכש תואקסעל םינתונ םאש איה ךכל הביסה

 לש תואקסעל םינתונ םא :בושחה רבדה תא המכח ךשמה רמוא ןאכ .םהינכש תא וא ריעה תא אל ,ינשה תא דחא םיריכמ אל םה

 .)״יתליהק ןסוח״ ןיא( קזוח ןיאו הליהק ןיא תורכיה ןיא םאו ,תורכיה ןיא הנש 50 ךשמבו הנש 50 ךשמב םיתב תריכמ

  .הליהקו תוכייש תמצועמ ישפנ ןסוח םהל תתל ךירצ – הזכש בצמ רשפאל ןתינ אל לובג ירעבש תעבוק הרותה

 ןסוח ךירצ םדא םיישק םע דדומתהל ידכש הנבהו )׳וכו המוארט טסופ ,שפנ תולחמ לע םירבדמש ינפל( השיגר תוסחייתה ןאכ שי

 .הזה ןסוחה תא קזחלו שבגל ךל רזוע המ בושחל הסנמ הרותהו ישפנ

 

 )תדלוי וא( הלוח לש ישפנה ובצמ .ב

  ה הנשמ ח קרפ ,אמוי הנשמ .1

  ,השפנ בישתש דע התוא ןיליכאמ החירהש הרבוע

  ןיאיקב יפ לע ותוא ןיליכאמ – הלוח

 .יד רמאיש דע ,ומצע יפ לע ותוא ןיליכאמ ,ןיאיקב םש ןיא םאו

 :םירופיכה םויב

 ישפנ ךרוצש הלטמה לש תורוקמב וניאר רבכ .יגולויזיפ אלו ישפנ אוה לכואב ךרוצהש םיניבמ ."השפנ בישתש דע" – ןוירהב השיא

 .יזיפ ךרוצמ תוחפ אל אוה
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 .יד רמאי אוהש דע םיליכאמ םיאפור ןיא םאו .אל ימו לוכאל ךירצ ימ םיטילחמ םיאפורה – הלוח

ü ןוירהב השיאל םגו הלוחל םג םוקמ תנתונ הכלהה. 

 

 : א"ע ג"פ ףד ,אמוי תכסמ ילבב דומלת .2

  .ןיאיקב יפ לע ותוא ןיליכאמ - הלוח

  ,הלוחל ןיעמוש - 'ךירצ וניא' : רמוא אפורו ,'ךירצ' : רמוא הלוח : יאני יבר רמא

  . .רָז בַרָעְתִי ֹאל ֹותָחְמִׂשְבּו ֹוׁשְפַנ תַּרָמ ַעֵדֹוי בֵל : )'י 'די ,ילשמ( - ?  ])וז העיבקל( םעטה והמ=[ אמעט יאמ

  !אטישפ

 לבקל ןיאש ,ונל עימשמ ,)ויתוארוה יפ לע גהננ ןכל( רתוי עדוי אפורה :רמאתש והמ=[  .ןל עמשמ אק ,יפט היל םיק אפור :אמיתד והמ

 .]הלוחה תשקבל םאתהב לועפל ךירצ אלא ,אפורה תוארוה תא

 

 ח ,ב ,רושע תתיבש תוכלה ,ם"במר
 ,ומצע יפ לע ותוא ןיליכאמ - 'ךירצ וניא' : ןירמוא ןיאיקבה םיאפורהש יפ לע ףא – םירופכה םויב לוכאל לאשש ,הנכס וב שיש הלוח

   .'יד' : רמאיש דע

 בוט רתוי ושפנ תא ריכמ אוהש ללגב רופיכ םויב לוכאל םדאל םינתונ :הליכאב םדא לש ךרוצ שיש הלוע ארמגהמ םגו הנשמהמ םג

 .ושפנ תרומ תא עדויש הלוחל םיבישקמ אלא הז ןיינעל הנשמ אל ותעד – אפורה רמואש המ ןיינעל .םלוכמ

 

 רגובמ לשו קונית לש ישפנה ובצמ .ג
 תבש תוכלהב 1.ג

 ב דומע דפ ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת .1

  ?דציכ אה .ןיד תיבמ תושר לוטיל ךירצ ןיאו ,חבושמ הז ירה זירזהו תבשב שפנ חוקפ ןיחקפמ :ןנבר ונת

 ירווכ דייצ אקד בג לע ףאו - ןיד תיבמ תושר לוטיל ךירצ ןיאו חבושמ הז ירה זירזהו .והלעמו הדוצמ שרופ - םיל לפנש קונית האר

  .]םיגד דצש=[

  .אגרד ןקתמד בג לע ףא - ןיד תיבמ תושר לוטיל ךירצ ןיאו חבושמ הז ירה זירזהו .והלעמו אילוח רקוע - רובל לפנש קונית האר

 ןיוכימ אקד בג לע ףאו - ןיד תיבמ תושר לוטיל ךירצ ןיאו חבושמ הז ירה זירזהו ,ואיצומו הרבוש - קונית ינפב תלד הלעננש האר

 ...]םימסיקכ רבושש=[ יפישב רבתימל

 

 .אכירצ ,אל אמיא - ]בשויש=[ ביתי אקד רוב לבא ,]ול ךלי ךכ ןיבו ךכו ןיב=[ היל לזא יכהו יכהדאד םושמ - םי ןניעומשא יאד ,אכירצו

 .אכירצ ,יזוגמאב היל שיבשמו אסיג יאהב ביתיד רשפא - תלד הלעננ לבא ,תיעבימ אקד םושמ - רוב ןניעומשא יאו

 

  .רוסא וא רתומ לש תולאש לואשל אלו שפנה תא ליצהל איה הארוהה :םירופיכה םויב תכסמ

  .)תבש םויב םג( תולאש לואשל תכלל ןמז ןיא – הלצהב עייסלו זרדזהל וילע ,הנכס האור םדא םא

 םע תשרה תא ושמי רשאכ ,םלוא .וליצהל תנמ-לע דימ תשר קורזל שי םיל לפנש קונית םיאור םאו ,םיגד גודל רוסא תבש םויב

 לע רוסיאה תורמל ,םיגד תשרב ולעי םא םג קוניתה תא ליצהל שי – ארמגה תרמוא ךכ לע .רוסא רבדהו ,םיגד םג התיא ולעי קוניתה

 .תבשב גיד

 ,םלוא .וליצהלו הטמ לשלתשהל לכוי םדאהש ידכ םינבאה תא רוקעל שי קוניתה תא ליצהל תנמ-לע .רובל לפנ קונית – תפסונ אמגוד

 .קוניתה תא ליצהל ליבשב רתומ רבדה ןיידע – םלוס ןיעמ םירצוי הפו ,תבשב הכאלמ עצבל רוסא

 .םימסיק תלדהמ ורצוויי םא םג תלדה תא קסרלו רובשל רשפא .ותוא תלעונו קונית ירוחאמ תקרטנ תלד – תישילש אמגוד

 ?תאז השוע איה עודמ ונמצע תא לואשל ונילע תואמגוד שולש תנתונ ארמגהש םיאור ונאשכ

 הנושארה אמגודבש ןוויכמ ,תואמגודה שולש תא הכירצ איהש ארמגה תרמוא ?הנושארה אמגודב ןיאש תופסונה תואמגודב שי המ

 .תבשב ליצהל ןתינ הזכש הרקמב קרש תויהת ררועל לולע רבדהו ,דעל דבאיו םילגה םרז םע ףחסיי וא עבטי קוניתהש הנכס שי ןכא –

 קוניתה תא ליצהל שי הזכש הרקמב םג !אלש יאדווב ?רושיא שקבלו ברל תכלל שי םאה – רובל לפונ קוניתה לפונ וב הרקמב לבא

 .תוכחל אלו דימ

 הכלהה ,םלוא .ץלוחיש דע קוניתה תעד תא חיסהל ןתינו הלוענ תלדב כ״הסב רבודמ יכ רמולו חכוותהל ןתינ – ישילשה הרקמב םג

  .תבשה לוליח תא תבייחמ ולש הלהבהו להבנ קוניתה ןכש ,עגר ותואב תלדה תא רובשל שיש תרמוא
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  .ארמגה תובקעב הכלהל קסופו ,ישפנה בצמל יזיפה בצמה ןיב הקיז רצוי ם״במרה

 

 זי הכלה ב קרפ תבש תוכלה ם"במר .3

 .תומיו קוניתה תעבי אמש הכאלמל ןייוארש םיצע ןימכ התוא לצפמ אוהש יפ לע ףאו ואיצומו תלדה רבוש קונית ינפב תלד הלעננ

 ששחה יכ רמוא ם"במרה .וזה ארמגה תובקעב הכלהל קסופ אוהו יזיפל ישפנה בצמה ןיב הקיז רצוי ם"במרה ,1'ג רוקמל ךשמהב

 ךירצו ןכוסמ והז ,תוומל רשק שי התעב לש ישפנ בצמלש הניבמ הכלהה .הלהבהמ תומל לוכי להבנש קונית :תושפנ יניד הז ולש

 .תוניצרב ותוא תחקל

 הע ןמיס ח קלח יולה טבש ת"וש ,)2015 קרב ינבב רטפנ( רנזאוו יולה לאומש ברה .4

 אל תומיו תעבי אמש לבא ,תעבנ קוניתהש איה אדבועש אקודד הרואכל עמשמ ,כ"ע תעבנ קוניתהו ,תלד תלעננ םש אמוי י"שרבו

  ,וקיתעהש א"גמו ם"במרה תעדל שוחנד טושפ הכלהלו ,תעבי אמש ןנישייח ןפוא לכבד עמשמ ם"במרה ןושל לבא ,ןנישייח

 ...םילודגכ םירגובמ םינטק וליפא וא םינטק ינטק םהש 'מגה ןושלכ תוקוניתב אקוד הז םא קפס תצק מ"מ

 ימואתפ תושגרתה יכ ל"זחב תודבוע המכ וניצמו ,םילודגב םג הזד אטישפו אוה נ"וקפ קפס הלודג התעבה יכ תאז הכלהמ ונדמלו

 רחא תואיצמב שממ תעבנד אטישפ לבא ,הזמ םיתעבנ םניאד םילודגב ךייש אל וינפל תלד לעננש הז תואיצמד יהנ כ"א ,התימל םרג

 .וילע תבש ללחל הוצמד ךכל םינמיסה םיאורו לודג וליפא

  .ששח שי קר אלא ,התעב הייהתש חוטב אל םא וליפא "אמש" ארמגה לע הלימ ףיסומ ם"במרה

  .תלדה תא רובשל רשפא – הזכ בצמל עיגיש ששח שי םא וליפא אלא ,הדרחב היהי קוניתהש בצמל עיגהל ךירצ אל

  ?תוקונית לע קר תרבדמ ארמגה םאה ?םירגובמ יבגל המ

 םינטקל קר יטנוולר אל הז .תבש לוליחו שפנ חוקיפל האיבמ הלודג התעב – ןורקיע ךכמ םידמול ונחנאו המגוד הנתנ ארמגה

  .תבש ללחל רשפא התעבל עיגי אוה אמש בצמב אצמנ רגובמה םדאה םא .םירגובמל םג אלא תוקוניתלו

 

 הרהטו האמוט תוכלהב .2.ג

 בכ-זי ,י – ח קוספ זי קרפ א םיכלמ .1

 לֶא ֹאבָּיַו הָתַפְרָצ dֶלֵּיַו םָקָּיַו :Yֶלְּכְלַכְל הָנָמְלַא הָּׁשִא םָׁש יִתיִּוִצ הֵּנִה םָׁש ָּתְבַׁשָיְו ןֹודיִצְל רֶׁשֲא הָתַפְרָצ dֵל םּוק :רֹמאֵל ויָלֵא 'ה רַבְד יִהְיַו
 ...:הֶּתְׁשֶאְו יִלְּכַּב םִיַמ טַעְמ יִל אָנ יִחְק רַמֹאּיַו ָהיֶלֵא אָרְקִּיַו םיִצֵע תֶׁשֶׁשֹקְמ הָנָמְלַא הָּׁשִא םָׁש הֵּנִהְו ריִעָה חַתֶּפ
 :הָמָׁשְנ ֹוּב הָרְתֹונ ֹאל רֶׁשֲא דַע דֹאְמ קָזָח ֹויְלָח יִהְיַו תִיָּבַה תַלֲעַּב הָּׁשִאָה ןֶּב הָלָח הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה רַחַא יִהְיַו
 :יִנְּב תֶא תיִמָהְלּו יִנֹוֲע תֶא ריִּכְזַהְל יַלֵא ָתאָּב םיִה7-ֱאָה ׁשיִא dָלָו יִּל הַמ ּוהָּיִלֵא לֶא רֶמֹאּתַו
 :ֹותָּטִמ לַע ּוהֵבִּכְׁשַּיַו םָׁש בֵׁשֹי אּוה רֶׁשֲא הָּיִלֲעָה לֶא ּוהֵלֲעַּיַו ּהָקיֵחֵמ ּוהֵחָּקִּיַו dֵנְּב תֶא יִל יִנְּת ָהיֶלֵא רֶמֹאּיַו
 :ּהָנְּב תֶא תיִמָהְל ָתֹועֵרֲה ּהָּמִע רֵרֹוּגְתִמ יִנֲא רֶׁשֲא הָנָמְלַאָה לַע םַגֲה יָה7-ֱא 'ה רַמֹאּיַו 'ה לֶא אָרְקִּיַו
 :ֹוּבְרִק לַע הֶּזַה דֶלֶּיַה ׁשֶפֶנ אָנ בָׁשָּת יָה7-ֱא 'ה רַמֹאּיַו 'ה לֶא אָרְקִּיַו םיִמָעְּפ ׁש7ָׁש דֶלֶּיַה לַע דֵדֹמְתִּיַו
 :יִחֶּיַו ֹוּבְרִק לַע דֶלֶּיַה ׁשֶפֶנ בָׁשָּתַו ּוהָּיִלֵא לֹוקְּב 'ה עַמְׁשִּיַו

 

 ב"ע-א"ע דיק אעיצמ אבב .2

 אלש םורעל ןינמ - ...?בוח לעבב ורדסיש והמ :היל רמא ,םירכנ לש תורבקה תיבב יאקד והילאל הובא רב הבר ]ואצמ=[ היחכשא

  ?תורבקה תיבב רמ יאק אמעט יאמ ,רמ אוה ןהכ ואל :היל רמא ... ?םורתי

 אוה ירה ,תורבק תיבב ותא רבדמ אוה ךיא ותוא לאשו ,םירכנ לש תורבק תיבב והילא םע רביד הובא רב הבר ,ןהכ היה איבנה והילא

 י״כנתה רופיסה לע תופסותה ילעב םילאוש ךכ ךותמ ?!?ןהכ

 )התא( ןהכ ואל היל רמא ה"ד ,םש ,תופסות .3

 והייחיש ול רורב היהש רמול שיו 'וגו דליה לע דדומתיו )זי א םיכלמ(  ביתכד היה ןהכש ןויכ הנמלאה לש הנב היחה ךאיה י"רל המית 

 .שפנ חוקיפ םושמ רתומ היה ךכל

 דליהש ידכ אמטנ אוה ,םיתמה לע אמטיהל רוסיא רבוע אוה דליה לש שפנ חוקיפ םושמ ,ןכלו .היחי דליהו סנ השעי אוהש עדוי והילא
 .אמטיהל רתומ שפנ חוקיפ ליבשבש הרימא הפ שי .היחי
 

 

 



 38 

 דעק ןמיס ב קלח העד הרוי השמ תורגא ת"וש ,ןייטשנייפ השמ 'ר .4

 דחא להאב ומע תויהל ךרצוהש תיפרצה ןב תא היחה ךיאד י"רה השקהד ןהכ היהש והילאד ד"יק ףד מ"בב )תופסות=( 'סותה כ"שמו

 )ןייטשנייפ השמ לש תונשרפה הליחתמ הפמ=( ,שפנ חוקפ םושמ ול רתומ היהו היחיש ול רורב היהש םושמ אוהד וב עגנו ואשנ םגו

 הלודגה התוצמ ליבשבש לע דאמ תרעטצמ התיהש םאהד שפנ חוקפ םושמ אלא תמהד שפנ חוקפ םושמ םתנווכ ןיאד רמול ךירצ

 עבטה ךרדבש ומצע לש שפנ חוקפ ליבשב ילוא םגו ,הז הנעטש ארקב שרופמכ הנב תמ והילא תא סנרפל ויאיבנבו ת"ישהב הנומאהו

 .המע ררוגתמ רשא הנמלאה ןב תמ וליבשבש הזמ הלחנ והילא היה

 התייהש אמאה תא ליצהל ידכ אלא שפנ חוקיפ לש ליגר רוםיס ללגב אל ?אמטנ והילא המל .האמטנ ןהכ שפנ חוקיפ ליבשבש רורב

  .הנמלאה ןב תמ וללגבש בשוח היה -ומצע ליבשב שפנ חוקיפ ליבשב םג יילוא .הזב קפתסמ אל ןייטשנייפ השמ ברה .תרעטצמ

 השמ .תמ ןבה וללגבש וב תומסרכתמ ויש המשאה תשוחתמ .ותוא םגו הרעצמ אמאה תא ליצהל ידכ אמטנ והילאש אוה הפ שודיחה

 תשוחתלו ומצע והילא לש ,אמאה לש רעצל שפנ חוקיפ .הברהב הבחר תועממש ול ןתונו שפנ חוקפ לש גשומה תא חקול ןיטשנייפ

  .המשאו ןדבוא

  .ומצע תא אמטל והילאל רתומ המשאו ןבוא תשוחת ליבשב

 

 ידכ אלא )דליה תא ליצהל ידכ אל( שפנ חוקיפ לש ליגר רופיס ללגב אל ?אמטנ והילא עודמ ךא .האמטנ ןהכ שפנ חוקיפ ליבשבש רורב

 וללגבש בשוח היה -ומצע ליבשב שפנ חוקיפ ליבשב םג ילוא .הזב קפתסמ אל ןייטשנייפ השמ ברה .תרעטצמ התייהש םאה תא ליצהל

  .הנמלאה ןב תמ

 .תמ ןבה וללגבש הז לע וב תומסרכמ ויהש המשאה תשוחתמ .ותוא םגו הרעצמ אמאה תא ליצהל ידכ אמטנ והילאש אוה הפ שודיחה

 ומצע והילא לש ,אמאה לש רעצל שפנ חוקיפ – הברהב הבחר תועמשמ ול ןתונו שפנ חוקפ לש גשומה תא חקול ןייטשנייפ השמ ברה

  .המשאו ןדבוא תשוחתלו

  .ומצע תא אמטל והילאל רתומ המשאו ןבוא תשוחת ליבשב

 

 חתפ ונחתפ אלא תויפיצפס תולחמ לע ורביד אל – חתפ קר ונחתפ ,הלוח ,רפסה ישנא לע תורבדמש םויה וניארש תויגוסה לכמ

 איה תישפנ הקוצמ האור הכלההשכ .ישפנ ישוקמ םימלעתמ אל .תיניצרו תיתועמשמ הרוצב תישפנ הקוצמ האור הכלהה יכ תוארהל

  .תוניצרה אולמב הז תא תחקול

 

 

 


