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 )3( ?הלוליחמ ענמיהל ידכ תבש ינפל תושעל בייח אפור המ

 ידכב ןוממ איצוהל וא חורטל םדאה לע המכ דעו םאה הלאשב ונקסע םימדוקה םירמאמה ינשב

 לע ססבתמ ןוידה ,ונראיבש יפכ .שפנ חוקיפ רובע תבש לוליח םהב שיש תולועפ עוציבמ ענמיהל

 םדאה לעש העמשמש ,"הרתוה" אלו "היוחד" שפנ חוקיפ לצא תבשש ,םיקסופב תחוורה החנהה

 תא הבחרהב ונאבה .ירשפא רבדה דוע לכ ,תבשה לוליח תא ךירצי אלש ןפואב לועפל דיפקהל

 הלועפו ,"שפנ חוקיפ" רדגומש בצמבש ,תוקזח תויאר לע ךמסנש ,ךאברעיוא ז"שרגה לש וקספ

 אחרט חורטל וא בר ןוממ איצוהל םדאה לע הבוח ןיא ,שפנ חוקיפה תמחמ תחרכומ איה תמייוסמ

 תלועפ איה הלועפה םצע ףוס ףוסו רחאמ ,תבשה לוליחב הכורכה הלועפהמ ענמיהל ידכב הריתי

 .שפנ חוקיפ לש רתיה

  .אשונל תורושקה תוכלה יתש לע ןוידב הנומתה תא םילשנ ןלהל

 ןתינש הלועפ שיש הדימבש ירה ,תבש לוליחב תוכורכה תולועפמ ענמיהל דיפקהל שיש רחאמ

 תמייק ,)הלוחה לש וייח ןוכיסב ךורכ אל רבדהו( תבשה יאצומל התוחדל וא ,תבש ברעמ התושעל

 ילוחב לפטל וא .תבשב םתוא םמחל םוקמב ,םימח םימ תבש ברעמ ןיכהל :לשמל .ןכ תושעל הבוח

 .)ד ,חכש ןמיסב ראובמכ( תבשה ךלהמב םוקמב ,תבש יאצומב תועש המכ לש הייחדב םייוסמ

 רחאמ םוקמ לכמ ,שפנ חוקיפ לש בצמ והזש רחאמ רוסיאב רבודמ ןיא הרקמ לכבש תורמל

 םג תאזכ הבוח תמייק ,התוחדל אלש רשפא ובש הרקמ לכב ,שפנ חוקיפ לצא היוחד קר תבשהש

 .שפנ חוקיפל ומצע תא סינכה אל םדאה רשאכ

 ,אמגודל .רתוי הכובס הנומתה ,שפנ חוקיפ לש בצמל ומצע תא סינכה םדא ובש בצמב ,תאז תמועל

 ,חותינה רחאל .עובשה ימימ דחאב רות עובקל לוכי אוה .ףוחד וניאש חותינ רובעל ךירצש םדא

 םויל חותינה תא עובקל ול רתומ םאה .םימי השלש ךשמב הנכס וב שיש הלוח לש בצמב היהי אוה

 ?ישימח

 םינושארהו תבכרומ היגוס יהוז .הניפסב הגלפהב תמסרופמה היגוסה ןמ עבונ וז הכלהב ןוידה

  .ונלש ןודינל עגונש המ תא הרצקב טרפנ ןאכ .הב ןודל וכיראה

  :אתיירב האבוה )א ,טי( תבש תכסמב ארמגב
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 - םירומא םירבד המב .תבשל םדוק םימי השלשמ תוחפ הניפסב ןיגילפמ ןיא :ןנבר ונת"

 ירבד ,1תבוש וניאו ,תובשל תנמ לע ומע קסופו .ימד ריפש - הוצמ רבדל לבא ,תושרה רבדל

   ."ךירצ וניא :רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר .יבר

 רתוי םדקומ ךרדל תאצוי הגלפההשכ עודמו ?תבש ינפל םימי השלש הניפסב גילפהל רוסא עודמ

 .ךכב וקלחנ םינושארה ?תבשב םג ךשמתת העיסנהש עודיש יפ לע ףא תרתומ איה עובשה ךלהמב

 לעב תטישו ,ם"במרהו ף"ירה תטיש ןה ,הכלהל וקספנ םגש ,םינושארב תוירקיעה תוטישה יתש

 הגלפהה ימיב שיש רעצה תמחמ תבש גנוע לוטיב דצמ אוה םעטה ,ם"במרהו ף"ירה יפל .רואמה

 םדוק םימי השלשמ רתוי גילפהל רתומ ךכ םושמו ,םימי השלשל רבעמ ףלוח הז רעצ .םינושארה

 וירבדש( רואמה לעב לש ומעט אוה ינשה םעטה .)ב ,חמר ןמיס ע"ושב הכלהל ןכ קספנו( תבשה

 :בתוכה ,)'ד ףיעס םש ע"ושב וקספנ

 והלוכד ,'םירכנ לש תורייע לע ןירצ ןיא' ורמאש המב ןיב וזב ןיב ,רחא םעט הארנ ילו"

 תוחדל הנתמכ הארנו ,ירקמ אתבש ימק ,תבשל םדוק םימי השלש לכו .אוה הנכס םוקמ

 םוקמ לכו תורבדמב שירפהל ןידה אוהו .שפנ חוקפ ינפב דמועש רבד ןיאש ינפמ ,תבשה תא

 ."תבשה תא וב ללחל דיתע םדאש הנכס

 אוה ובש בצמל תבש ינפל ומצע תא סינכהל םדאל רוסאש ,איגוסה רואיבב שדחמ רואמה לעב

 תוחדל ,םזויו ןנכתמ רמולכ ,הנתמכ הארנ אוה ךכבש םושמ ,שפנ חוקיפב תבשה תא ללחל ךרטצי

 הרוצב ומצע תא סינכהל םדאל ריתמ הז ןיא ,שפנ חוקיפ ינפב תיחדנ תבשש תורמל .תבשה תא

 תועמשמ זאש ,"תבשה ינפל" אלא םירומא םירבדה ןיא ,תאז םע .שפנ חוקיפ לש בצמל המוזי

 ןגראתהלו הברקה תבשה לע בושחל םדאה לע הלא םימיב – רחא חסונב ,וא ,רתוי תיארנ תאז

 סחיב ןונכת ןאכ שיש הארנ הז ןיא ,ןכ ינפל לבא .הלוליחל ומרגיש תולועפב טוקנל אלו ,התארקל

 .רתומ רבדהו ,תיתרגשו המימת תולהנתה אלא ,הברקה תבשל

 רבודמ דוע לכ ןכ תושעל רתומ היהי ורואיב יפ לע עודמ םעטה ראבתנ אל רואמה לעבבש ,ריעהל שי

 :םישוריפ ינש הרואכל ונכתיי .הוצמ רבדב

 רבדב רבודמשכ שפנ חוקיפל ומצע תסנכה לש הז רוסיא ורסא אל ל"זח ותעדלש ,רשפא .א

 .הוצמ

 .תבשה תא ללחל הנתמכ הארנ הז ןיא ,הוצמ רבדל איה ותנווכש רחאמש ,רשפאו .ב

 
 הניפסה לעב םע תונתהל ידוהיה הניפסה רכוש לע ,תבשב עסמ ללוכ יסיסבה ןונכתהש האריי אלש ידכב ,רמולכ 1

 .ךכל תייצי אל הניפסה לעבש עודיש תורמל ,תובשת הניפסה תבשבש
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 וילע השקהש היישוקמ רואמה לעב תעד תא רתוי ראבל לכונ ,הינשה ךרדב ךלנ םאש ןכתיי

 תבשב לומל רתומ םאה םינושארה תקולחמ העודי .םינורחא דועו ,)ח"מר ןמיס( המלש תמכחה

 חוקיפ הז היהי זאש רחאמ ,תבשב םימ ורובע םמחנש הלימה רחא ךרטציש םיעדוי ונאש קונית

 לעב תעד .שפנ חוקיפ לש בצמל סנכיהלו ולומל רוסא היהי ,שפנ חוקיפ ןיא תעכש רחאמש וא ,שפנ

 המלש תמכחה .רוסא רבדהש איה ,)דכ ,אלש ןמיסב( ותעדכ קסופ הרורב הנשמהש ,רואמה

 רבודמשכ ,םימי השלש ךותב םג גילפהל ריתה רואמה לעב ירהו ,הוצמ רבדב רבודמ ירהש ,השקה

 ,רמולכ ."ומצע תבשמ תבש ברע ינאשד אדח רמול שיד" :ןושארה וצוריתב ץרתמ אוה .הוצמ רבדב

 סינכהל רוסא המצע תבשב לבא ,תבש ינפל אוה הוצמה ךרוצשכ קר רמאנ רואמה לעב לש רתיהה

  .הוצמ ךרוצל וליפא שפנ חוקיפל ומצע תא

 תבשב יכו ?תבשה ךלהמב וא תבש ינפל איה שפנ חוקיפל הסנכהה םא ןיב קוליחה והמ ,הרואכל

  ?תבשה ינפל רשאמ הלוליח תא עונמל תוירחא רתוי םדאל שי המצע

 רבודמ דוע לכ שפנ חוקיפל ומצע תא סינכהל םדאה לע ורסא אל ל"זחש אוה ללכ םא ןכאש ,הארנ

 ןיא ,)שפנ חוקיפ לש רתיה תלועפ אלא הרוסא הלועפ השעית אל ףוס ףוסש רחאמ( הוצמ ךרוצב

 ךרוצל עגונב רואמה לעב תרבסש ראבנ םא ךא .המצע תבשל תבשה םדוק ןיב קלחל בר םוקמ

 רבודמ םאש רתוי ריבס ,תבשה תא ללחל הנתמש ימכ הארנ אוה ןיא הזכ ןפואבש איה הוצמ

 תישענש הלועפ רשאמ תבשה תא ללחל הנתמכ הארנ רתוי רבדה ,המצע תבשב תישענש הלועפב

 .לוחה ימי תרגשב

  :)די ,חמר ןמיס( םהרבא ןגמה בתוכ .ןינעה רקיעל רוזחנ

 ז"בדר בתכ ןכו .רוסא ,תבש ללחיש יאדוב עדויד ןויכד ,בתכ )גנ ןמיס 'ב רפס( בל ןב ףסוי יברו"

 ."תבש ללחל אלש ןמצעב ןינכתסמש וישכע ןיכמוס הז יפ לעו .)חנק'א ןמיסו ,טמק'א ןמיס ד"ח(

 :םימוצע םישודיח ינש וירבדב שי

 ועיגיש רורב ובש בצמב ךא .ללחתת תבשהש תואדו ןיאש הרקמב קר רמאנ רתיהה לכ .1

 .הוצמ ךרוצל ףאו ,םימי השלש ינפל ףא שפנ חוקיפל ומצע סינכהל רתיה ןיא ,תבש לוליחל

 קלחל שיש ,רואמה לעב ירבד תא ראיבו ינשה וצוריתב המלש תמכחה םג ךלה וז ךרדב(

 הגלפה לש הרקמה ןיבל ,תבשה לוליח תא יאדוב ךירצתש קוניתה תלימ לש הרקמה ןיב

 .)תבש לוליח תבייחמ הניא וז הדמע יפ לעש הניפסב

 ללחל היעב ול היהת ,תבש לוליחב הכורכ היהת חרכהבש ךרדל אצי םדאה ובש הרקמב .2

 רחאמ יכו :דואמ םינורחאה והמת הז שודיח לע .שפנ חוקיפ לש בצמב וליפא תבשה תא

 אוהשכ תבשב תעכ ןכתסהל ךירצ אוה ,הקדצה אלל ךרדל אציו םימכח ירבד לע רבעש

 הנשמה ,ןכאו !הרותבש תוריבע לכ החוד שפנ חוקיפ אלה ?שפנ חוקיפ לש בצמב אצמנ
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 חוקיפ לש בצמבש טושפ ,רמולכ ,"תצק" הלימה תא םהרבא ןגמה ןושל לע ףיסומ הרורב

 חוקיפל ומצע תא סינכהש ימכ בשחיי אלש ידכב ושפנ תלצהמ ענמיי עסונה םא טלחומ שפנ

 בשחנ אוהש רתויב הפירח ןושלב ואטבתה ףאש םינורחאב שיו ,ןידכ אלש השוע אוה ,שפנ

 ןידה רקיעמ ובש ילובג בצמ לש וא ןמז לש םיוסמ חווט ונשי םוקמ לכמ ךא ;םימד ךפושכ

 אוה םאה תוארל ידכב ןוכיס טעמ תחקל תורשפא שי ךא ,שפנ חוקיפ רדגומ בצמה ןכא

 םוקמה ןאכ ןיא .םהרבא ןגמה רביד הלאכ עצמא יבצמ לעו ,תבשה לוליחמ ענמיהל לכוי

 .וז הדוקנב ךיראהל

 םינורחאה ילודגמ המכ ירבד לע םיססובמה ,םהרבא ןגמה לש םינושארה וירבד ,םינפ לכ לע

 ומצע תא סינכהל טלחהב רוסא ,ןכל .הכלה רואיבבו הרורב הנשמב הכלהל וקספנ ,םינומדקה

 תבשה תא ללחל ךרטציש רבדה יאדו דוע לכ ,עובשה תומי לכבו הוצמ ךרוצל וליפא שפנ חוקיפל

 ןיא רשאכ לבא ,רחא ןפואב םירבדה תא תושעל תורשפא הנשי רשאכ תאז לכש ,ןבומכ .ןכ תמחמ

 לוחה תומיב תעכ רבכ וניה שפנ חוקיפה לש בצמה ןכ םא ,ףוחד חותינב רבודמש ןוגכ ,הרירב לכ

 .ועצבל הוצמו רתומש יאדובו

 אצויה ןוגכב אלא רמאנ אל הז רתיה לכש ,םיקסופהו םינושארה ירבדב רורבש המ תא שיגדנ דוע

 ,תרחא ךרדב תאז תושעל לוכי וניאו םלועה ךרדכ ותסנרפ ךרוצל אצויה ונייהד ,הריישבו הניפסב

 תא איבנ אמגודלו ,שפנ חוקיפו סנוא יבצמ ומצעמ עונמל וחוכ לכב לומעל םדאה לעש רורב לבא

 ,םתוא וגרהי תבשה תא םירמוש וספתיי םאש םיסונא לש הליהק לע )'ד ןמיס( ש"בירה בתכש המ

 םתבוחש רורבש ,שפנ חוקיפ םעטמ תבשה תא ללחל םיחרכומ םה םמוקמב םה דוע לכ ןכלו

 .תבשה תא ללחל וכרטצי אל ובש רחא םוקמב רוגל תכללו םוקמה תא בוזעל םילוכי םהש הדימב

 םהל רתומש ,האופרב םיקסועה אוה ידיחיה גירחה .םדאה לש קוסיעו הדובע לכב הזב אצויכו

 ,תונמוזמ םיתיעל תבשה תא ללחל םתוא בייחת איהש תורמל םתדובעב קוסעלו דומלל הליחתכל

 םישוע םה הוצמ ,הברדאו ,שפנ חוקיפ ינפב דמועה רבד ךל ןיאש רמאנ םתדובע לכ לעש ,תועיבקבו

 םיטושפ ולא םירבדו .תבשה תא ללחל םיכירצ םניאו לוח תכאלמב םיקסועה םירחאמ רתוי

 .םירורבו

 ןנוכתהל םדאה לע .א :ונחנה הנה דע .םימדוקה םירמאמה אשונב הרושקה ונתלאשל עיגנ ,ןאכמ

 שפנ חוקיפל ומצע תא סינכהל םדאל רוסא .ב .תבש לוליחמ ענמיהל ידכב תבשה ינפל יוארכ

 דציכ םיטבלתמ תבשב תרמשמ םהל העבקנש םיבר םיאפור ,הנהו .תבשה תא ללחל ותוא בייחיש

 :תויצאוטיס המכב םירבדב ןודנ .גוהנל םהילע

 ?העיסנב תבשה תא ללחל אל ידכב ,םילוחה תיבל תבש ברעמ עיגהל בייח אפורה םאה .א

 :וירבד ולאו .בויחב )אלק ןמיס א"ח השמ תורגא( ל"צז ןייטשנייפ מ"רגה ןרמ בישה וז הלאש לע
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 תיבל ךומסה תיב הזיאב ןולל ראשהל אפורה בייוחמ ,תבש ברע הזמ אפורה עדוישכ..."

 הנילה דעב תוריכש ימד םלשל ךרטצי םא ףאו .ןולל םוקמ גישהל רשפא יאדוש םילוחה

 ןיא םא ףאו .םילוחה תיבל עסיל רחמל תבש ללחל הז ונאיביש ,ותיבל אבל ול ריתהל ןיא

 היהי אלש ףאו .היפוג םילוחה תיבב ןולל לוכי ירה ,םש ןולל םילוחה תיב תוביבס םוקמ

 תדועס תוצמד םש ראשהל ךירצ היה ימנ תבשה דובכל הבושח הדועסו שודקל ןיי םש ול

  ."תבשד הכאלמ רוסיא החדת אל שודקו תבש

 ןושיל ול ריתמ יאדוב הזש ,ותיבל ץוחמ הניל תורשפא םוש ןיא ובש בצמב ןד אוה וירבד ךשמהב

 ריתמ הז םנמא ,שפנ חוקיפ ללכב בשחנ רבדהו יוארכ דקפתל לוכי וניא ףייע אפור ירהש – תיבב

 םיאפור יד שיו אובל ול םיארוק ןיא םא לבא ,ותונרות וזש וא אקווד ותוא שרוד הלוחהשכ קר

 ול רוסאש קר אל ןכל" םהב לפטיש אפורה היהי ימ םידיפקמ םניא םילוחה בורו םילוחה תיבב

 דובעיש לדתשהל אוה ךירצו .ט"ויו תבשב םש דובעל ול רוסא םשל ךומס היה םא ףא אלא עסיל

 ."תבשה םוי תחת רחא םויב

 ז"שרגה ןרמ .ןאכ ותוא תוצמל לכונ אלש ,אשונב בחר ןויד ררוע ןייטשנייפ ברה לש הז הכלה קספ

 ותחפשמ ינב םע גנעתהלו ותיבב תוהשל אפורל רתומש הרוהו ,הלא וירבד לע קלח ל"צז ךאברעיוא

  .שפנ חוקיפ רובע תבשה לוליחמ ענמיהל ידכב ךכ לע רתוול בייח וניאו ,תבשה תודועסב

 בייוחמ וניא םדאש ,ז"שרגה לש תיללכה ותשיגמ אצוי לעופ והז ,םימדוקב םירמאמב ונארהש יפכ

 חוקיפ רובע תבשה לוליח תא עונמל ידכב ,תבש גנוע תווצמ לטבל וא ,בר ןוממ איצוהל וא ,לובסל

 רדגב קר אוה רתיההש רחאמש אלא ,הרוסא אלו ,תרתומ הלועפ היהת וז ףוס ףוסש רחאמ ,שפנ

 ,ךאברעיוא ברה תעדל ,לבא ,רשפאה תדימב תבשה לוליח תא עונמל לדתשהל םדאה לע "היוחד"

 .תאזכ המרב אחרט ללוכ הז ןיא

 ?ותיבל עוסנל ול רתומ םאה ,םילוחה תיבב םיירהצב ישיש םויב אצמנ רבכש אפור .ב

 רחא ישיש םויב םילוחה תיבב אצמנ רבכ אפורה .רתוי ךובס בצמל הרואכל םיעיגמ ונחנא ןאכ

 םייקל ידכב ותיבל עוסנל ול רתומ םאה .הלילב 11-ב הליחתמה תפסונ תונרות ול שי .םיירהצה

 שי הרואכל ?אלש וא ,העיסנב םילוחה תיבל רוזחלו ,החפשמבו הליהקב הדועסהו תוליפתה תא

 חרוט אלש ימכ קר אלו ,שפנ חוקיפל ומצע תא סינכמש ימכ בשחיי אוה הז בצמבש רמול םוקמ

 הלועפ השוע אוה ןאכ ,ונקסע וב םדוקה הרקמהמ הנושב .שפנ חוקיפ לש בצמ עונמל קיפסמ

 ענמנ קר אלו ,רתוי רחואמ שפנ חוקיפה רובע תבשה תא ללחל ךרטצי אוה התמחמש תמייוסמ

 חירכתש הלועפ םוש תושעל םדאל רוסא ,וניארש יפכ .תבשה לוליח תא ענמתש הלועפ תושעלמ

 !הוצמ איהש הלועפב רבודמ םא וליפא ,הירחא שפנ חוקיפ לש בצמ

 :םיבצמ השלש ןיב הז ןינעב קלחל בתכ )הנר דומע ב קלח( תבש תוחרא רפסב
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 שיש ןכתי ,םויו םוי לכב וכרדכ ולש תיחכונה תרמשמה הרמגנ יכ קר ותיבל בושל הצור אוה םא

 ךכ רחאו ,השוע וכרדכ אוה אלא ,שפנ חוקיפל ותוא הסינכמש הלועפ השעש ימכ אל ותוא ןודל

 .עיגמ אוה וילאמ – עיגיש שפנ חוקיפה

 העשל תאצל קר הצור אוהו ,תבשה ךות לא ישיש םוישמ תכשמתמש תרמשמש אצמנ אוה םא

 רתיהה תא וב ןיאש םושמ ,רוסא רבדה ,תבשה תסינכ רחאל רוזחלו הוצמ ךרוצל ותיבל הלק

 .ל"נה

 לש הרקמב ,)דס הרעה מ קרפ התכלהכ תבש תרימשל םינוקית( ז"שרגה הרוהש יפכ ,הרקמ לכבו

 ינפל ותוא בוזעי אלו םילוחה תיבב ראשיי אפורהש יוארה ןמ ,העובק אלו תימעפ דח תבש תונרות

   .תבשה

 


