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 הכלהו האופר ,הנקז
 םירמאמ תרדס

 ןושאר קרפ

 )2( םיישפנו םייזיפ םימעטמ הנקז עקר לע תולספו השירפה ליג

 

 ?ועוצקמב קוסעל ול רתומ םאה – ןקז חתנמ וא טחוש

 תמועל .רישכ שיגרמ אוהו ךכב ונוצר םא ,יטרפ ןפואב ץופחיש המ לכב קוסעל ליג לכב לוכי םדא

 יפלכ תוירחאב םיכורכ ,תומיוסמ תויונמוימו תולוכי םישרודש םיירוביצ םידיקפת ,תאז

 עובשב וניארש יפכ .הרשמה לעב לש ויפתכ לע קרו ךא תלטומ הניא תורישכה תלאשו ,רוביצה

 ריבס וב בלשב ,תירוביצ הרשמב םדא לש ותקסעה ךשמהל תולובג ונתינ םירקמ רפסמב ,רבעש

 ליג תלבגמ עבוק ,דחאה .םילולסמ ינש םנשיש וניאר .עגפיהל םילולע ודיקפת עוציבל וירושיכש

 הרשמה לעב לש וירושיכ תא ןחוב ,ינשה .ודיקפתמ שורפל הרשמה לעב לע הירחאלש ,הדיחא

 .ןותנ עגר לכב

 םיקסופה ילודג .ודיקפתב ךישמהל ןקז טחוש לש ותורישכ תלאשב םיקסופה ןודינב ביחרנ ןלהל

 םעטמ הנוממ היה טחוש לארשי תוליהקב .םיקספו תובושת לש בר רפסמב אשונב וקסע

 טחושה הדובע תונש תורשע רחאל יעבט ןפואב .ימוקמה ברה וא ןידה תיב חוקיפ תחת ,רוביצה

 םג ךא ,בר עדי הכירצמ הטיחשה תכאלמ .ודיקפתב ךישמהל ותלוכי לע םיקופקפ ולעו ןקדזה

 .תלספנ הטיחשהש ךכ ,סורדל אלש ידכב הטיחשה לש קייודמ עוציבל תיזיפ תורישכו תונמוימ

 דצמ קר ודיקפתב ךישמהל ותכאלמל רישכ וניאש טחושל רשפאל ןיאש ומיכסה םלוכ םיקסופה

 ,תיבטימ הרוצב ותוא עצבל לוכי וניאש עגרבש רבדה רורבש רחאמ ,דיקפתה לע ולש הקזחה

 טחוש דיחא ןפואב לוספל שי םאה הלאשב הקסע תיזכרמה הלאשה ,ןכל .ונממ שורפל ותבוח

 .יטרפ ןפואב הרקמ לכ ןוחבל וא ,ליג תלבגמ יפ לע

 ותורישכ תלאשל רתויב הבורק איהש םושמ ,הטיחשל ליגה תלבגמ לש הז ןודינב םיכיראמ ונא

 ךישמהל וצפחיש םנשי לבא ,םיאפורל םג השירפ ליג גוהנ תוירוביצה תוכרעמב .ןקז אפור לש

 םיקסופה ןודינמ .השירפה ליג תא ורבעש תורמל ,םיחותינ עוציב ללוכ ,יטרפ ןפואב םתכאלמב

 .שרופמב וב וקסע אל םיקסופהש ףא ,הז ןודינל םג יללכ ןפואב שיקהל לכונ ,הטיחשל עגונב

 יפ לע אלא ,ליג תלבגמ יפ לע קרו ךא טחושה תא לוספל ןיאש אוה ןידה רקיע יסיסב ןפואב

 :)בל תוא א ןמיס ד"וי( בטיה ראבה בתוכ ךכ .תותתור וידיש הנחבאה
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 ,תודבכ םהידי ןכ םגש ,ועבט חכמ וא השלוח חכמ ןה ןיתתרמ וידיש ימו ןקז ,ג"מס בתכ"

 ינפמ ,םינמאנ ןניא ,"!וסרד אלש םהל ירב" ורמאש יפ לע ףא .המה תוסרד ןבור ןתטיחש

 ."ךכל ןילולע םהש

 ,ןושלה תא קדקדל הרואכל שי ךא .םיתתרמ וידי רשאכ קר לספנ ןקזש ךכמ ודמל םיקסופה

 אוה ןקז םתס( ןקז ותויה םצעמ לספנ ןקז :תוירוגטק יתש ןאכ שיש ,"ןיתתרמ וידיש ימו ,ןקז"

 ןקסה םגו ,ןכ אל םא .וליגל רשק ילב ,לוספ ןכ-םג ןיתתרמ וידיש ימ ."םיעבש ליגל עיגהש ימ

 קפתסהל לוכי היהו ,ללכ ןקזה תא ןאכ תונמל ךירצ היה אל ,ןיתתרמ וידי ןכ םא אלא לספנ וניא

 !"ןיתתרמ וידיש ימ" םילימב

 םחל רפסב םה בטיה ראבה לש וירבד רוקמ .םירבדה תנבה לע עיפשמה קתרמ חוכיו ונשי ךא

 ןקז יכדרמ םשבו ןייטש א"רהמ םשב ג"מסב יתאצמו" םשב ךכ בתוכש )הל ק"ס א ןמיס( םינפה

 בתוכו תופירחב וירבד תא ףקות )'א ןמיס ד"וי אנינת( הדוהיב עדונה ."...םיתתרמ וידיש ימו

 )'י ףיעס( םירפא דיה .ג"מסב ללכ העיפומ הנניא וז הכלהש םושמ ,ג"מסה םשב דיעה רקשש

 ,ג"מסה ןויליגב אצמ אוה ךכש איה םינפה םחלה תנווכש ריבסמו ,םינפה םחל לש ותנגהל אצוי

 רפס לש תמדקומ הרודהמ( ןשי יכדרמ רמולכ – "ןקז יכדרמו" ןייטש א"רהמ םשב ןכ בתכנש

 תותתור וידיש ימב תחתפנ ןכא איהו ...ןקזב ללכ תקסוע הניא הכלהה תליחת ,הז יפל !)יכדרמה

 אוה רשאב ןקז לע הלבגה ןיאש וז הכלהב םיקסופה תחנה תקדוצ ,הז יפל .וליג המ הנשמ אלו –

 – ואל םאו ;ודיקפתב ךישמהלמ לספנ אוה – תותתור וידי םא :ותורישכ יפ לע קר אלא ,ןקז

    .טוחשל ךישמהל לוכי אוה

 יתמ ןיחבהל לוכי אוהש רמואש טחושה לע ךומסל ןתינ םאה הלאשב קסע םיקסופב לודג חוכיו

 תליחתבש ,םינקז לצא יוצמ רבדה( הטיחשמ ענמיי תותתור וידיש העשבו ,אל יתמו תוביצי וידי

 .)תותרל תולולע םיידיה תושלחנ םיידיהו הדובעה תכשמתמש לככו ,תוביצי םיידיה םויה תדובע

 דבעידבש ןעוטו ,טחש רבכו ,תותרל לולע אוהש םיעדוי ונאש טחושב הקסע תפסונ הלאש

 איה םיקסופה בור תעדש דועב .וידי ותתר אל הטיחשה תעשבש עדויש רחאמ הרשכ ותטיחש

 םוקמ לכמ ,ותתרי וידישכ טוחשלמ ענמייש ול ןימאהל אלשו הליחתכל הטיחשמ ותוא לוספל

 החמומל קזחומ אוה םא ,ותתר אל וידיש רמואו טחש רבכ םא דבעידב ערפמל ול ןימאהל ןתינ

 לוכיה לש תובכרומהמ םשרתהל ןתינ םהמ םיקסופה וקסע םהב םיבר םירקמ םנשי .הטיחשב

 )הפ ןמיס אנינת( השמ רבדה קסוע לשמל ךכ .אל וא ודיקפתל רישכ רגובמ טחוש םאה טילחהל

 וידי הקידבה ךלהמב .הטיחשה ןיכס תקידבל רישכ אוה םאה תרוקיבל ןמזוהש רגובמ טחושב

 תרגסמב לבא ,ותתר וידי תרוקיבה תמחמ תושגרתההו ץחלה ךותמ קר יכ ריהצה אוה .ודער

 ,דיקפתל ותוא רישכהו וילע ךמס השמ רבדה .תותתור ןניא וידיש חוטב אוה הליגרה ותכאלמ

 םיידיה תתיתר לע תויודע ןיב ןיחבמ אוה םג ךא ,ךכב קפקפ )'י ןמיס ד"וי( המלש תיבה לבא

 לע תויודע ןיבל ,הטיחש עוציבל תורישכ רסוח לע חרכהב תודיעמ ןניאש ,תונוש תוכאלמב
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 ןמיס ד"וי( הבושת יכרד ןייע אשונב םיקסופה ירבד לש הכורא הריקסל .הטיחש תעשב התיתר

 .)הנ תוא א

 ,הטושפ הניא תימצעה ותכרעהו טחושה ירבד לע תוכמתסהה יכ דומלל ןתינ םיקסופה ירבדמ

 רשאכ ,תולבנ לארשי תא ליכאהל דושח וניא יאדובו תורשכב קזחומו החמומ אוהש תורמל

 ירחאו ,קייודמ ןפואב ובצמ תא ןחבאל תישפנ הניחבמ השק ומצע םדאלש איה ךכל הביסה

 ןמזב רוצעל עדיי אל אוה ,יקבו החמומכ ומצע תא קיזחהל לגרתה ןהב ןויסינ תונש תורשע

 .המגפנ דיקפתל ותורישכ יכ ןיבהלו

 הבושת יכרדה וירבד איבמש יפכו ,)הקידבל הפי סרטנוקב( םירפא תיבה לעב בתוכ לשמל ךכ

 :)ג"עק ק"ס ,םש(

 וספא אלש ומצעב שיגרמ אוהש רמוא אוהש ףאד .ומצעב ב"ושה לע הזב ךומסל השקש"

 שיגרמ וניא ב"ושהש רמול שי יכ .וירבד לע ךומסל ןיא ,התע וחכ ןכ זא וחככו ,ויתוחוכ

 ןמזב םישוחה וכפהתיש תויהל לכוי הנקז תעל יכ .ול המודמה תא הלעמ אוהו ,ומצעב

 ."!אוה ושפנב יכ עדי אלו ,שיגרמ אלו ילח אלו ,םידי ןויפרב המ

 תנוהכ תא ליבגהל שי םאה ךא .תותתור וידיש ששח שי יכ םיעדוי ונאש טחושל רשאב תאז

 ?ןמזב טחושה

 :)ןילוח תכסמ תליחתב( יכדרמב וניצמ ךכל קתרמ רוקמ

 תרשעמ אבה ילחמ ןב דדלא יבר איבהש הטיחש תוכלהב בותכ יתיאר :ךורב וניבר בתכ"

 הטיחש תוכלה עדוי וניאו 'הל חבוזה לכ ,הרובגה יפמ השמ יפמ עשוהי רמא ,םיטבשה

 ורבעש רחאל ןקז דימ ,סירס דימ ,השא דימ הרוסא הטיחשהו ...ותטיחשמ לוכאל רוסא

 אלו םירבדה הלא לכ אוה אמלעב ארמוחו .כ"ע הנש ח"י אלמיש דע רענמו ,הנש 'פ וילע

 ."היתוכ ןניגיהנ

 ,ןכ "בותכ אצמש" )ה"כ ןמיס( בקעי תיב רפס םשב וז הכלה איבמ )ז"כ ק"ס םש( בטיה ראבה

 םישימח ןבמ וליפא טוחשי אל – חכ שת אוה םאד ,םדא אוהש המ יפל לכהו" :קיסמ לבא

 השלוחה הרבגש וללה תורודו" בתכש )ד"ס ק"ס( רוש תואובתה םשב איבמ אוה דועו ."םינש

 רפוס בתכה םג בתכ הז ןיעכ ."הרומה יניע תואר יפל קודקד ךירצ ןכלו ,םינומשמ תוחפב וליפאו

 .ןיידה יניע תואר יפל לכה אלא ,וז הכלהב םייליג םירועיש ביצהל ןיאש ,)'ג ןמיס העד הרוי(

 לוספל הצרש הליהק ברל בישה )חיק ןמיס א קלח( הבהאמ הבושת ורפסב סלקעלפ רזעילא יבר

 ןייע( ןיתתור וידישכ אוה רועישהש ןהכ יבגל ל"זח ירבדמש ול בתכו ,םינומש ליגל עיגהש טחוש

 אוהש טרפבו ,יכדרמה איבהש ארמוחל שושחל ןיא ןכל ,ליגב רועיש ונתנ אלו ,)םדוקה רמאמב

 ארבג חכ ול שי םא ,םדא אוהש המ יפל לכה ,ללכ ךרד" ןכלו ,התומכ ןיגהונ ןיאש בתכ ומצע

 השגרה ול ןיא םאו ,םירשכ ודי לע וחבזנש םיחבזה לכ םינש האמ ןב אוה וליפא ,הבוט השגרהו

 ."הלוספ ותטיחש חכל םישלש ןב אוה וליפא –
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 הנעטב אב אוה רשאכש ,ותדובע לע טחושה תקזחל םג הז רשקהב סחייתה )גנ 'יס( םוחנ ןוזחה[

 םוקמ לכמ ,ומצעמ שורפל ךירצ הכלהלש ףא ,ותוא רטפל תוכז להקל ןיאו ךישמהל רישכ אוהש

 .]טוחשל קיספהל ופוכלו ורכש םלשל להקה ןילוכי הצור וניא םא

 :בתכש ,)וע ןמיס( םיביתנ ריאמ לעב ןואגה תבושת איבה )ב"יקס 'א 'יס( הבושת יחתפב ,םנמא

 רדגמל ןקתל תוחמל ודיב רשא לכל ןוכנו יואר ,תוחכה ושלחנש וללה תורודב אנדיאהד"

 אל םושמ ,ןיידע שיגרמש ףא םדא םוש טוחשי אל ךליאו הנש םיעבשמ פ"כעש אתלימ

 ז"ע חיגשהל םינברה םיבייוחמו ,הלודג הקידב ךירצ הנש םיעבש דע םג .גולפ

 לקלקתהל רבדה בורק יכ ,םתוסנל םיקרפל םהינפל ואובי םימיב םיאבה םיטחושהש

 ."םיתתור םהידי םא הזב םישיגרמ םניא םמצעב םהו

 םושמ ,וז הנקתל ומיכסה אלש שיו ,םהל וששחש שיו ,םיביתנ ריאמה ירבד תא ואיבה םיקסופה

  .)םש הבושת יכרד ןייע( ודיקפתב ךישמהל ותוכז וינתומב וחכש טחושש

 תורישכ עובקל ךרוצ שישכש אוה וז הכלהב סיסבה .תונורקע המכ ונתוא םידמלמ ולא םינודינ

 ,המודכו םיחותינב קוסיעב םג ןידה אוה הרואכלו ,הטיחש ומכ ,תירוביצ תוירחא וב שיש אשונב

 עצבל רישכ אוהש ומצע לע טילחהל תוכמס םדאל ןיא ,תושפנ תנכסב רתויב רימחהל ךירצ םהב

 םיאור ונא דוע .אל וא ךכל רישכ אוה םאה עבקתש תרוקיבב דומעל וילע .יוארכ הכאלמה תא

 ךרוצ וארש תורודה ךשמב םיקסופב שי ,ותוא ןחבאל השקש םומע אשונב רבודמו רחאמש

 ןוחבא לע תוכמתסהה תא וללשו ,ולא םישיגר םימוחתב הדובעה ליג לש ילמיסקמ ףר עובקל

 .הרשמה לעב לש ינטרפ

 


