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 ויתורעש ורשנש ןטרס הלוחל עובק תובג רופיא

 וא תוינחלופ ,תוילמס תורטמל תישונאה תוברתה רחשמ הגוהנ עקעק תובותכ עוציב

 תולאש רפסמ תוררועתה םינורחאה תורודב .הרותה ןמ הרוסא עקעק תבותכ עוציב .תויטתסא

 ןטרס הלוח ,אמגודל .תיאופר הקיטתסאב םירושקה םיכרצל עקעק תובותכ תקיקחל עגונב

 ,וינפ לש הנושה הארמהמ ךובנ אוהו ,תובגה רעיש ללוכ ,ויתורעש ורשנ ותלחמב םילופיט בקעש

  .עובק רופיא לש הקיקח תועצמאב ויתובג לש יתוכאלמ טוטרש עצבל ןיינועמו

 הקומעה הבכשה לא תיגרוריכ הלועפב םיינועבצ םיטנמגיפ תרדחה ידי לע עצבתמ עובק רופיא

 ןכמ רחאל .םד טעמ תאיציל תמרוג ףאו רועה תא תעצופ טחמה .טחמ תועצמאב ,רועה לש

 .עבצה תרדחה תעצבתמ

 .ונתלאש אשונב ןודל הנפנו רוסיאה תודוסיב הרצקב קוסענ

 "םכב ונתת אל עקעק תבותכו" רמאנש ,םדאב עקעק תבותכ תתל הרותה ןמ רוסא ,רומאכ

 ידבוע לש םכרד היה ךכש םושמ אוהש ,םינושארב שרפתה רוסיאה םעט .)ח"כ ט"י ארקיו(

 בתכש ומכ ,היפלכ םתוביוחמ תא שידגהל ידכב ,ילמס ןפואב םרשב לע קוקחל ,הרז הדובע

 :)אי הכלה בי קרפ( הרז הדובע תוכלהב ם"במרה

 הל רוכמ דבע אוהש רמולכ םיבכוכ תדובעל ןמצע ןימשורש ם"וכעה גהנמ היה הזו"

  ."התדובעל םשרומו

 :תרמואה )א ,אכ( תוכמב הנשמה יפ לע ,עקעק תבותכ לש םינייפאמה םהמ ראבמ םש ם"במרה

 וידב עקעקיו בותכיש דע בייח וניא - בתכ אלו עקעק ,עקעק אלו בתכ ,עקעק תבותכ בתוכה"

 :ם"במרה ןושל הזו ,"םשור אוהש רבד לכבו לוחכבו

 וא לוחכ הטירשה םוקמ אלמיו ורשב לע טרשיש אוה ,הרותב הרומאה עקעק תבותכ"

 טורשיש רחא ןימשורה םירבדמ דחאב םושריש תעמו ...םימשורה םינועבצ ראש וא ויד

 עבצב םשרש וא ,עבצב םשר אלו בתכ .הקול השא ןיב שיא ןיב ףוגה ןמ םוקמ הז יאב

 ."עקעק תבותכו רמאנש עקעקיו בותכיש דע רוטפ ,הטירשב בתכ אלו
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 ןכמ רחאלו ,ותבירצ וא רועה תריקד ידי לע תישענש ףוגב הטירש אוה עקעק תבותכ ,רמולכ

       1.םירחא םיעבצ וא וידב תאלוממ

 עבצה תרדחה ."הטירש"ה בלשל הרואכל םאות ,טחמה תרדחה בלש ,ונלש ןודינה רשקהב

 .העיבצה בלשל תמאות

 םש בתכ ןכ םא אלא בייח וניא ןועמש 'ר תעדלש ,םימכחו ןועמש 'ר וקלחנ םש תוכמב הנשמב

 הרויב ע"ושה קספש ומכ ,םימכחכ הכלה .עקעק תבותכ לכ לע בייח םימכח תעדלו ,הרז הדובע

 :)א ףיעס פ"ק ןמיס העד

 ראש וא ויד וא לוחב הטירשה םוקמ אלממו ,ורשב לע טרושש ונייה ,עקעק תבותכ"

 ."םימשורה םינועבצ

 םשב ךכ איבה ףסוי תיבב .אל וא הרז הדובע םש םשר םאה ללכ קלחמ וניא ע"ושה ,רמולכ

 אשמה תא ארמגהמ קיתעה ף"ירה ,םנמא .ם"במרה תעדש הארנ ןכש בתכו םינושאר המכ

 הארנש בתכ א"בטירהו ,הכלהל קספנש המ תא קר איבהל וכרדכ אלש ,ןועמש יבר תעדב ןתמו

 תוכמ( ש"ארה םג השע ךכ .גנר הוצמב ךוניח תחנמה םג בתכ ךכו ,ןועמש יברכ קוספל ותעדש

 תעדל םגש רמול הטונש רנל ךורעב לשמל ןייעו תקהבומ החכוה הניא וז םנמא .)ו ןמיס ג קרפ

  .םימכחכ הכלה ף"רה

 תבותכ בשחנ היהיש םושיר לכ םאה ,הכלהל הקספנש םימכח תעדב הערכה ןיא ןיידע ךא

 תא ביחרנו ,ךכ לע םידמוע ךורע ןחלושב םילכה יאשונ .תויתוא לש םושיר אקווד וא ,עקעק

 .רתוי תצק העיריה

 ןיכסב ערקמ" :ךכ "עקעק תבותכ" חנומה תא ראתמ ,תוכמל ושוריפב ארונטרבמ הידבוע וניבר

 ןתנוהי וניבר ומדק רבכו ."לוחכ וא ויד םיערקה תא אלממ כ"חאו ,תויתוא ןיעכ ורשב לע

 אל ורוע טרש אלו רועה לע בתכ םא לבא" :)ף"ירה יפדמ 'ב דומע 'ד ,םש תוכמ( בתכש ,לינולמ

 ."עקעקיו בותכיש דע בייח וניא תויתוא תרוצב

 :בתוכה )גנר הוצמ( ךוניחה ירבדמ קדקדל םג ןתינ ךכ

 ,םילאעמשי םויה ןישועש ומכ אוה ןינעהו ...עקעק תבותכ ונרשבב בותכנ אלש"

 בתכב אלא בויחה ןיאו .םלועל קחמנ וניאש עוקתו הקוחמ בתכ םרשבב םיבתוכש

 תוא וליפא בתכו הז לע רבועו ...ןימשורה ןינועבצ ראשב וא לחכב וא וידב םושרו קוקח

 
 ןייע( ךפיהל םישרפמש שיו ,וידה יולימ אוה עוקעקהו ,הטירשה איה הביתכהש שרפמ ם"במרה 1
 .)םש ,קוספה לע י"שרב אמגודל
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 ןיעבצה יניממ דחאב םושרו קוקח היהיש ,ונרמאש הז ןינעב ופוגבש םוקמ לכב תחא

 ."הקול ,ןימשורה

 תוכלהל דוגינבש אוה ךכב שודיחה .תחא תוא וליפאו ,תויתוא תביתכ לע אוה בויחהש ,ירה

 ם"במר האר( תויתוא יתש בתכ ןכ םא אלא בתוכ תכאלמ לע םירבוע ןיאש רמאנ םש ,תבש

 ,תויתוא יתשב אקווד ךרוצ ןיא עקעק תבותכ לש הז רוסיאב ,)ט הכלה אי קרפ תבש תוכלה

 הז רוסיאב ,ןכשמה תכאלמל המוד היהת הכאלמהש שרדנ םש תבש תכאלמל דוגינבש םושמ

  .ךכל תחא תואב ידו ,"בתכ" ןאכ שיש ךכב יד

 הנוי יבר ,הקדצ ליעמה לש וז ותבושת .)א"ל ןמיס( הקדצ ליעמ ת"ושב ורוקמ הז רואיב

 ףא ,רודה ילודגמו גארפ ימכחמ היהו הנש תואמ שולשמ רתוי תצק ינפל יחש( ,ל"צז רפוסדנל

 ןמ טעמ רוקסנ .וז הכלהב םיידוסיה תורוקמה דחאל הכפה ,)דבלב םינש 34 ליגב רטפנש

 .הבושתה

 וב היהיש ןיינעב" ןכ םא אלא בייח וניא םאה הלאשב הקדצ ליעמה קפתסמ הבושתה תליחתב

 ימנ בייחמד אמינ" וא ,)ומצעמ איצמהש תויתוא אלו=( "םימכסומ תויתוא ןיעכ שממ הביתכ

 ."היהיש םשור הזיא וא אמלעב הטירשב

 הרומ תויתואל ללכ וסחייתה אלש ךורע ןחלושהו ם"במרה ןושלש ריעמ אוה וירבד תישארב

  .ללכ תאזכ השירד ןיאש

 םושמ ,עצפ לע הלקמ רפא חינהל רתומש ורמא םש תוכמבש הממ איבמ אוה החכוה דוע

 ,תויתוא תרוצב וניא תוטשפב עצפה הרואכלו ,עקעק תבותכב רבודמ ןיאש חיכומ עצפהש

 רוסיאש ןאכמו ,הלקמ רפא םש חינהל רתומ היה אל עצפב היה רבודמש אל םא ,תאז תורמלו

 .תויתוא תרוצ ןיאשכ םג ךייש הז

 יתש בתוכ ומצע הקדצ ליעמה יכ םא .םיקסופהמ םיברב האבוהו הקזח איה וז החכוה

 בייח וניא ףא ,ןנברדמ רוסיא םייק תאז לכב הז ןפואבש ןכתי .א .היארה תא תוחדל תויורשפא

 .תויתוא תרוצב אוה עצפהש ןפואב םש רבודמ ןכאש ןכתי .ב .תויתוא תביתכב אלא תוקלמ

 .רתומ וא ןנברדמ רוסא תוא תרוצב וניאש םושיר םאה ,הלא םיצורית ןיב הנימ אקפנ

 בתכב אקוודש עמשמ םיקסופה ירבדב יכ בתוכ אוה ,ךכל תופסונ תוחכוהב ןד אוהש רחאל

 ,בתכ לע הרומש "תבותכ" הרותה ןושלב םרוקמש שרפמו ,עקעק תבותכ לע בייח תויתוא

 הכלהה קספב ונושלמ רומאכש תורמלש ,ם"במרה תעדב םג קדקדמ אוה ךכ .תויתוא – רמולכ

 תבותכ בתוכה" בתכ ןירדהנס תוכלהבש ןיואלה ןינמב םוקמ לכמ ,תויתואב ךרוצ ןיאש עמשמ

 .בייח תויתואב אקוודש הקדצ ליעמה קיידמ "בתכ" הלימה תוליפכמו ,"עקעק
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 בתכ בשחיהל היושע תחא תוא תביתכ םגש ,ליעל ונאבהש המ תא ראבמ אוה וירבד םויסב

 .הז רוסיא ןינעל

 ,ד"בארה ,םינושארה ילודגמ םיינש ירבדב וניצמ ךא .םישרופמ ךכ לכ םירבד םניא ולא ,תמאבו

 :אקווד תויתואב ךרוצ ןיאש )ו קרפ םישודק( םינהכ תרותל םשוריפב ובתכש ,ץנאשמ ש"רו

 אלו .לוחכבו וידב םש בתוכו ורשבב ץרוחש אמוג אוהו .עקנ םושלמ ,עקעק" :בתכ ד"בארה

 ."עקעק תבותכ ארקנ אוה – םש השעיש םשור אלא ,תויתוא תביתכ ןניעב

 אלש בג לע ףא - תבותכ ארקנה אוהו ,לחוכו ויד תומוג אלממו עקעקמו" :בתכ ץנאשמ ש"רה

 ."תויתוא בתכ

 ,תויתוא הניא וליפא ,בייח המישר לכ לעש ם"במרה תעדב ןכ םג בתוכ )גנר הוצמ( ךוניח תחנמה

 רויצ ,רמולכ=( "םשור הזיא" תויהל ךירצ וז העדל וליפאש ,"הנטקה די" רפסמ איבמש אלא

 לבא ,םלש םשור וא םלש תוא" תויהל ךירצש איבמ םימכח תנשמ רפסמו ,)תועמשמ לעב

 ךכו – ךוניח תחנמה ולא תודוקנב ."רוסא ןנברדמ קר ,הילע בייחל ארבס ןיא אמלעב הטירשב

  .רימחהל הטונ – םש תוכמב רנל ךורעב םג ראובמ

  :אלוקל םימעט ינש םנשי ,הכ דע

 יפכ ךא ,הרז הדובע םש בתוכשכ אלא בייח ןיאש ,ןועמש יבר תעדכ הכלהש םירבוסה .א

 ף"ירה תעד איה ךכש הרעשהה םגו ,ךורע ןחלושהו ם"במרה וקספ ךכ אל וניארש

 וז הטישב ךלוה וניא ,ש"ארה לש ונב ,רוטה םגש ,ןייוציו( הילאמ תנבומ הניא ש"ארהו

 .)םימכחכ קסופ תוטשפב אלא

 ןנברדמ קר אלא ,תויתוא תביתכב רבודמ אלשכ בויח ןיא םימכח תעדל םגש םירבוסה .ב

 דצל ,תוקהבומ ןניא הז דצל תוחכוההש דועבש וניאר הז רשקהב םג .)רתומ רבדהש וא(

 לע הלקמ רפא תניתנ ןינעב ארמגב קזח סיסב ונשי יתועמשמ םושיר לכ לע בייחש ינשה

 .ץנאשמ ש"רו ד"בארה יפמ םישרופמ םירבד ןכו ,הכמה יבג

 ,םירורב םניא םהירבד ,ולא םידדצ לע םג וכמתסהש שיש ףאו .לקהל דואמ השק ,תאז רואל

   .לקהל ידכב הלא םימעטב ןיאש ,ונבתכש ומכ רקיעהו

 ע"וש( הכלהב קסעש ,טושפ טג ורפסב ביבח ם"רהמ ירבד יפ לע לקהל םוקמ שיש ןכתי תאז םע

 ודבע לע עקעק תבותכ םושרל רתומש ,)ג"פ( תוכמב אתפסותה ירבדב הרוקמש ,)'ד ףיעס םש

 2:טושפ טגה בתוכ .ךכב םעטה המ ,חרבי אלש ידכב

 
 .'י קלח ןימוחתב ירצב ארזע ברה ידי לע ואבוה וירבד 2
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 תבותכ השועשכ אלא הרות הבייח אלד ,רמול שי ?רוטפ אוה אמעט יאמ ןנובתהל שיו"

 דבעב םתוח השועב ךא .םהיתוקוחב םייוגה םישועש ומכ ,אפוג הביתכה םושמ עקעק

 ,ןיוכתמ ןיאש רבדכ וא ,אפוגל הכירצ הניאש הכאלמ ןידכ יוהו .רוטפ ,חרבי אלש

 םתוחה תיישע תנוכ ןיא ,חרבי אלש דבעב םתוח השועב ,ימנ אכה .תבש ןינעל רוטפד

 ."דבעה חרבי אלש הרימשל אלא ,היפוג עקעק תבותכ םושמ

 .רוטפ ,רחא ךרוצל אלא עקעק תבותכה ךרוצל הנווכה ןיאשכ – רמולכ

 :ראבמ א"רגה ."רוסא אהימ הליחתכלד הארנו" :ריעמ רתא לע א"מרה ,תאז םע

 'סותעו ,'וכ ותכמד םושמ אלא ריתה אל ישא בר ףאד ,ותכמ יבג לע הלקמ רפאמ ףידע אלד"

 ."'וכ תבותכב ה"ד 'ב 'כ ןיטיגד

 רבדה תאז תורמלו ,עקעק תבותכ םשל הניא הרטמה ןכ םג ותכמ יבג לע הלקמ רפאב :שוריפ

 .עקעק תבותכ םשל הניא הרטמהש וילע תחכומ התייה ותכמש אל םא רוסא היה

 :םירבד ינש דומלל ןתינ הלא וירבדמ

 ףרצמ אוה ךכל .הרותה ןמ רוסיא אלו ןנברדמ רוסיא היה הלקמ רפאב ןודינש רוסיאה ,תישאר

 'יפאד אכה אכיא ןנברד ארוסיא והימו" :םהירבדמ עמשמ ךכש ,ןיטיגב תופסותה ירבד תא

 לש וירבדל תמאות וז החנה ."עקעק תבותככ הארנש ינפמ ותכמ יבג לע ןתיל רוסא הלקמ רפא

 .ליעל ןושארה וצוריתב הקדצ ליעמה

 רוסיאבש היהי חרכהב ,דבעה לע םושירה ןיבל ,רתוה השעמלש הלקמ רפא ןיב לדבהה ,תינש

 רמולכ ,"וילע תחכומ ותכמ" ןיב קוליח שי ,עקעק תבותככ הארנש המב ודוסיש הז ןנברד

 הנווכ ןיא ובש םוקמ ןיבל ,עוקעק םשל תילכתהו הנווכה ןיאש החיכומ עוקעקה לש תוזחהש

 ,טושפ טגה בתכש המ ןיעכ – הליגר עקעק תבותכל המוד תיארנ תוזחה לבא ,עוקעק םשל

 .םינוש םיעינממ המוד האצות רמולכ ,"ןווכתמ וניאש רבד" תניחבב אוה רבדהש

 בקע רשנש רעישה םוקמ תא אלמל ידכב השענש עוקעקב לקהל םוקמ שיש ןכתי ,הז חותינ יפל

 ןהו הנווכה ןהש םושמו ,הכמה יבג לע הלקמ רפא תניתנל המודבו ,ןטרסה תלחמל םילופיט

 3.עקעק תבותכב רבודמ ןיאש םיחיכומ תינוציחה תוזחה

 

    

 
 םג ןייוצי .ןנברד רוסיא םוקמב יטנוולרש ,תוירבה דובכ לש לוקישה תא ךכל ףרצמ ירצב ארזע ברה 3

 לש השק ךילהתב םיאצמנה םישנו םישנאב רבודמה .תישפנ הכימת לש בושח לוקיש םג ונשיש
 .רבשית אל םחורש ידכב םרובע הבושח םהלש תינוציחה תוארנה .השק הלחממ יופירל םילופיט


