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 )1( ?יעדמהו יאופרה רקחמל ל"זח ןיב תוריתס םע הכלהה תדדומתמ דציכ

 

 תעידי יפל ,תואיצמה תודוא לע תוחנה לע תוססובמ ל"זח ועבקש תובר תוכלה
 דוסיה תוחנה תא תמאות תיעדמה הפקשהה דימת אל ,םויכ .םרודב עבטה ימכחו ל"זח
 ןכתייש וטקנש םישרפמה ירבדב םימעפ המכ וניצמ הריתסה תא בשייל ידכב .וללה
 ,קר אל ךא ,םדאה ינב לש םעבטש חינמה שדוחמו אלפומ ןועיט יהוז ."םיעבטה ונתשנ"ש
 דציכ דמלנ ,תורוקמ המכב תאזה הנעטה תא םיגדנ םיבורקה םירמאמב .תונתשהל יושע
 .תויתכלהה היתוכלשהב ןודנו תורודה ךשמב םיקסופה הילא וסחייתה

 – תוטשפב ,ונייה ,"ארווכ"ש ,"דייצה אדא" םשב בר רמא )ב ,אי( ןטק דעומב
 ךומסה ןמזה רשאמ רתוי ,חירסהל םילולע םהש ןמזל ךומס לכאמל רתוי םיבוט םה ,םיגד
 .םתדיצל

 :תופסותה םיבתוכ ךכ לע

 תואופרה ומכ ,ונתשנ אמשו ...ןוחריסל ךומס לכימל הנכס םיספות הזה ןמזבו"
 ."הזה ןמזב תובוט ןניאש ס"שבש

 םיגדה ןיב לדבה שיש ןכתיש ןוגכ ,םיפסונ םיצורית רפסמ םיפיסומ תופסותה
 דצה .םיגדה לכל אלו גד לש דחוימ גוסל הנווכהש וא ,םיגד ראשל לבב תורהנב םילדגה
 תואיצמה ןיבל ל"זח רמאמ ןיב הריתסב ושקתה םהש אוה תופסותה יצוריתבש הוושה
 רוסיא לח ,ויפל .תישעמ הניחבמ רתויב יתועמשמה ןבומכ אוה ןושארה םצורית .םנמזב
 דעומב םתוא תחבשמ ארמגהש תורמל ,םתחרסה ןמזל ךומס םיגד תליכא לע הנכס דצמ
 םה רבדל אמגודכו ,)םלכואה םדאה וא( םיגדה עבט הנתשהש חינהל שיש םעטה ןמו ,הז

 .םעטה ותואמ הארנה לככו ,הזה ןמזב תוליעומ ןניאש ,ל"זח ימיבש תופורתה תא םיאיבמ

 רבדה אירבש ,ארמגה התוא ךשמהב ראובמה יבגל תופסותה ובתכ הזב אצויכ
 הנכסש םיספות ונא הזה ןמזבש ,)ןיי וא רכיש רשאמ רתוי( םיגד תליכא רחאל םימ תותשל
 .םיעבטה ונתשנש ןכתייש תופסותה וצרית הז יבגל םגו ,םיגד תליכא רחאל םימ תותשל
 ותהגהב רגיא אביקע יבר .)חי הכלה ד קרפ( תועד תוכלהב הנשמ ףסכה םג ראיב ךכו
 ירחא םימ תייתש לע רסואו הכלהל תופסותה ירבד תא איבמ )זטק ןמיס ד"וי( ע"ושל
 .)טע ק"ס עק ןמיס ח"וא( םייחה ףכהו )'ו תוא םש( ןחלשה ךורעה ובתכ ןכו ,םיגד תליכא

 ירחא ותותשל ןיא ןכלו םיגד תליכא ירחא רתויב עורג ןייש ,םש ארמגב ראובמ דוע
 .רתוי בוט ןייהש וגהנ וישכעו ,םיווש תומוקמה לכ אלש ןייצ ש"ארה תופסותבו ,םתליכא
 רעשב בתוכש יפכ ,םיגד תליכא ירחא ש"יי תותשל ץופנ גהנמ היה לעופבש תעדל ןיינעמ
 תמחמ אוהש ןכתיש ובתכש שיו ,גדל לפט בשחנ ש"ייה ןכ תמחמש )ומ ,דעק ןמיס( ןויצה
  .קיזמ וניאש ועדי לעופבש תורמל הז ןידל וששחש רשפאש ירה ,ולאה ארמגה ירבד

 :)ב ,זע( אמויב וניצמ דוע
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 יתשב ליכאהל וילע ורזגו ,תחא ודיב ליכאהל הצר אלש ןקזה יאמש לע וילע ורמא"
 ."אתביש םושמ :ייבא רמא ?אמעט יאמ .םידי

 םושמ ,םירופיכה םויב ןטקה ונב תא ליכאהלמ ענמנ ןקזה יאמשש ,י"שר שרפמ
 ורזגו ,תחא ודי וליפא לוטיל אלש ומצע לע רימחהו ,ךכ ךרוצל וידי תא ץוחרל הצר אלש
 םילכואב עגמ לש הנכסב לודג רמוח וארש םושמ ,וליכאיו וידי יתש תא לוטיש םימכח וילע
 םחלה לע הער חור הרשמש "אתביש" ומשש דש םושמ ,תירחש לש םידי תציחר ינפל
 רוסיא לכ ןיאש ,םינייצמ תופסותה .ולכואל הנכס ןכלו ,וידי לטנ אלש ימ וב עגונשכ
 ,תרתומה ,דבלב ךולכל תרסהכ תבשחנ איהש םושמ ,םירופיכה םויב תירחש םידי תליטנב
 םישרפמ ןכל ."...תירחש וידי לטנ אלש הזמ רתוי האוצבו טיטב ךלכולמ ךל ןיאו"
  :תרחא תופסותה

 'ד ןב קוניתל תפ ןתיל אבשכ לכואה לע הרושש ,יאוה רחא ןינע אכהד אתבישו"
 המו .תירחש ןלטנ רבכש יפ לע ףא ,העש התואב וידי לטנ אל םא ותקנוחו ,םינש 'הו

 ןיאש ומכ ,תויכלמה ולאב הרוש הער חור התוא ןיאש יפל ,הזב וישכע ןירהזנ ןיא םלועהש
 ."תוגוזה לעו יוליגה לע ןירהזנ

 אלא ,הנתשמ תואיצמה קר אלש ,ולא תופסותה ירבדמ םידמול ונא ,רמולכ
 תואיצמהו ,תמייוסמ תואיצממ ועבנש םימכח ירוסיא .הנתשמ הכלהה םג היתובקעב
 םוקמב קר תיטנוולר תואיצמהש םושמ וא ,םיעבטה ונתשהש םושמ םא ,הנוש ונימיב
 יכ הז רשקהב ריעהל בושח( .הנתשמ הכלהה םג ,תמייק הניא איה רחא םוקמבו םייוסמ
 ןה ,ךפיהלו ,תורחא תוכלהמ ןתרמוחב תותוחפ ןניא הנכס ששח םושמ ןהש ולא תוכלה
 לע תוססובמה תוכלהב ,"ארוסיאמ אתנכס ארימח" ירהש ,רתוי תורומח תויהל תולולע
 .)תורחא תוכלהב רשאמ רתוי םירימחמ הנכס ששח

 םושמ" ולכאל רוסא רשב םע דחי הלצנש גדש ,וניצמ )ב ,וע( םיחספב ארמגב
 ע"ושב קספנ ךכ .)י"שר( תערצה תלחמל ןוכיס ךכב שי ,רמולכ ."רחא רבדו אחירל אישקד
 ש"שי( ל"שרהמ ראבמ .ירמגל וז הכלה טימשה ם"במרה ךא .)ב ,זטק ןמיס העד הרוי(

 ךירצש בתוכ ןכלו ,"הכלה איגוס דגנ ותמכח לע ךמסש רמול הלילחו" :)וט תוא ז"פ ןילוח
 םא לבא ,דחיב שממ ולשבתה אלש רשבו םיגדב רוסיא ןיא ם"במרה תעדלש רמול
  .רוסא ם"במרה תעדל םג ןכא דחי ולשבתה

 הכלה טימשה ם"במרהש תורשפאה תא ותעד לע הלעה אוהש דומלל ןתינ וירבדמ
 התוא החדו ,תערצל תמרוג םיגדו רשב תליכא ןיאש וימיב תואיצמה תעידי ךותמ וז
 תוכלה המכ יבגל תופסותה ירבד רואל ,הרואכל .ךכ "רמול הלילח"ש בתכו ןיטולחל
 אוה ם"במרה ימיבש רחאמש ,תוטישפב ץרתל לוכי ל"שרהמ היה ,הנכס יניינעב ןרוקמש
 הז ןיאו ,התנתשה הכלהה םג ןכלו ,םיעבטה ונתשנש חינה אוה ,הנכס ךכב ןיאש חכונ
 לבקל ןיאש ל"שרהמ ירבדמ הלוע ,הרואכל .הקוספ הכלה דגנ ותמכח לע ךומסל תניחבב
 תא החוד )אק ןמיס ד"וי( רפוס םתחה ,םנמא .תופסותה תעדכ אלשו ,הריבסכ וז תורשפא
 לכ לע דחי ולשבתהש םיגדו רשבש ם"במרה בתכ אל עודמ ןכ םאש ,ל"שרהמ לש ךלהמה
  :עירכמ אוה ךכיפל .הליכאב םירוסא םינפ

 ומכו ,הז ןינעב םייעבטה ונתשנש ןיבהו עדי ותמכח םצוע יפלד הארנ רתויו"
 יתיימו םייעבטה ונתשנד רשפאד כ"ג 'כ )א"קס ג"עק 'יס( א"גמבו ...תופסותה ובתכש
 ,ןמזה וא םוקמה הנתשנש ונל ררבינ םתהד תוחדל שי תויארה לכ מ"מו ,תורחא תויאר
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 ,תמאב םירהזנ םילארשיד ,אששחה התוא לטבש ונל דיגה ימ אכה לבא ...חכשתו קוד
 יבג )ב ,אל( ז"עב אתיאדכ היפוג ליבחו םישמרו םיצקש ילכאד ,היאר ןיא תומוא יראשמו

 הירבוג ברד ם"במרל ןניזחד םושמ אלא ,ש"ע םהמ ותמ אלו יוליג יתשד ינאקוד יאמרא
 ...הזב םייעבטה ונתשנש אצמו ותריקחב הסינ ךחרכ לע ,ל"נה טימשהש תויעבטו תואופרב
 ."םיאפורה לודג ם"במרה ונילע ןמאנו

 תא בשייל ךכבו םיעבטה ונתשנש עירכהל תורשפא תמייק ןכא יכ ,הלוע וירבדמ
 רשאכ ןכלו ,ונתריקחב וניניעל הלגנש המ ןיבו תואיצמה לע ל"זח ירבד ןיב הריתסה
 הנוש איהש ןוכנ לא הלגמו תואיצמה תא ןחוב תואופרב החמומו םכח היהש ם"במרה
 קוספל ותנקסמ יפ לעו ,הז ןינעב םיעבטה ונתשהש שרפל לוכי אוה ,ל"זח ורמאש הממ
 .ארמגב רמאנש יפכ הניא הכלההש

 המצע לע תרזוחו ,וירבד ךותב רפוס םתחה לש הרימאה איה תניינעמ תוחפ אל
 .רקחמ ךןתמ תואיצמה לע תונקסמ קיסהל תלוכיה יבגל ,ויתובושתב םירחא תומוקמב
 ונייה אל ,אשונה תא רקחש םיחינמ ונאש ם"במרה הז היה אל וליאש בתוכ רפוס םתחה
 םיגדו רשב תליכא םאה ררבל םילכה תא ונל ןיאש רחאמ ,ונתעדמ ךכ עירכהל םילוכי

 םתוא םילכוא םייוגהש הממו ,דחי םתליכאמ םיענמנ םידוהיה ירהש ,תערצל תנכוסמ
 רשקב תואיצמה לע רבד דומלל תלוכי לכ ונל ןיא תערצב םילוח םניא םוקמ לכמו דחי
 הממ איבמ אוה ךכל אתכמסא .הנוש אוה םירכנ לשו םידוהי לש םפוגש םושמו ,םידוהיל
 :)ב ,אל( הרז הדובעב וניצמש

 הוהד אתיילעמ אתלימ ךל אמיאו את ,אירא רב ,בר רב אייחל לאומש היל רמא"
 :ךובא רמא ךכ .)בר ארומאה ,ךיבא רמוא היהש הלועמ רבד ךל רמואו אוב-( ךובא בר רמא
 ןיקשמ םיתוש ויהש םושמ( איולג ותש ווהד )החופנ םסרכ םייוגה ולא( ינאקוז יאמרא ינה
 שחנש ששחמ ןכוסמ הלוגמ הקשמש ועבק ל"זחש ףא ותמ אל עודמו-( ותמ אלו .)םילוגמ
 םיצקש םילכוא םהש םושמ-( והייפוג ליבח םישמרו םיצקש ילכאד ידייא ,)?סרא וב ליטי
 .")סראה חכ תא שילחמו םח םפוג השענ ,םישמרו

 ןניא םירכנ לש םפוג לע ושעייש םירקחמ לש תונקסמ יכ רפוס םתחה קיסמ ךכמ
 םידוהי לשמ הנושה םהלש הנוזתה ארמגב ראובמה יפכו רחאמ ,םידוהיל עגונב תופקת
 תיתכלה תועמשמ וז הרימאל .תונוש תועפותל םהלש הבוגתב םילדבה רוציל הייושע
  .ה"זעב םיאבה םירמאמב הילא סחייתהל לדתשנש לקשמ תדבכ

 ןיב הריתס בשייל רשפאמה ,הז ךלהמל תורוקמ המכ שיש םיאור ונא ,םינפ לכ לע
 איבנ אבה רמאמב .םיעבטה ונתשנש החנהה יפ לע ונימיב תואיצמה ןיבל ל"זח ירבד
 א"בשרה תבושת תא דומלל הצרנ ונרמאמ לש הז קלח םויסל ךא .םיפסונ תורוקמ ה"זעב
  .תקלוח השיג וירבדמ הארנ םאה ןוחבלו תמסרופמה )ח"צ ןמיס(

 הכלהה יפ לעש הלאמ ,רביא ןורתי הב שיש אצמנש המהב ןודינב קסוע א"בשרה
 הניא הפירט יכ תעבוקה )חנ( ןילוחב ארמגה ירבדל סחייתה לאושה .םהיפ לע תפרטנ איה
 רתוי התייח וינפלש וז המהבש ךכ תובקעב םאה לאשו ,םישדוח 12-מ רתוי תויחל הלוכי

 א"בשרה תבושת .הב שיש הפירטה ינמיס תורמל הפירט הנניא איהש עירכנ םישדוח 12-מ
 :ונושלמ קלח טטצנ .דואמ המסרפתה הפיקתהו תצרחנה
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 ללכמ םימכח ונמש המ לכב וא תרתיב רישכמו לקימש ימ תעמשו תיאר םא"
 הז רישכמש ימ לכו .לארשיב תאזכ היהת אלו וילא הבאת אלו ול עמשת לא תויפרטה
 לכלו ךל אהיש ידכ הז רבדב ךמע ךיראמ ינירהו .םימכח ירבד לע זעל איצומכ יניעב הארנ
 רשפא יא ...ונתנשמב םימכח ונמש ןתוא לכ םוקמ לכמו ...היונב רדג םשה רבדב דרחו ארי
 ןהל אהיש ורמא אל ולאב אצויכ לכבו ולא לכבו ...םלועל רתיה ידיל אבל דצ םושב םהל
 אלבו ןה תועודי תופרטד יוהישב ןמיס םוש ולאל ןיאש .הדיל וא שדוח רשע םינש ןמיס
 .היח הניא רמאד ןאמל תויחל רשפא יאש והל ןניהשמ ןהב רמאנ אלו .ורסאנ יאנת םוש
 ךכב העט דיעמש ימו .םירבד ויה אל ,םינש שולשו םיתש תמייקתמ הניאש רמאד ןאמו

 יול ןב עשוהי יבר תא יארוהנ ןב יסוי יבר לאש ,ארמגב ןנירמאדכו .םלועמ היה אלש
 רסיאכ דע רמוא ג"בשר ,רסחת המכ ,ונינש המילש הנשמ היל רמא .המכב הנק תרידק
 הנק לש תימורק הל ושעו הלש הנק רדקנש ונתנוכשב התיה לחר אלהו ול רמא .יקלטיאה
 .הפירט ףועב ךרי תטומש לארשיב תחוור הכלה אלהו !ךימס תא אד לעו ול רמא 1?היחו
 .תיחו הנק לש תרפופש הל ושעו הכרי הטמשנש אתפלח ןב ןועמש יברל התיה תלוגנרתו

 וליפא ,ןכש ןויכו .שדוח רשע םינש ךותב ימנ אכה .שדוח רשע םינש ךותב ךל תיא יאמ אלא
 אלו םימייק םימכח ירבד אהיש ידכ .ןתוא ןישיחכמ ונא - 'וניאר ךכ' ורמאיו המכ ואצי
 ןויער הז רבדכ ארקנש ימ לכש אלא ...ולא לש םירבד םייקנו םימכח ירבד לע זעל איצונ
 המו ,בושת םאו .בל ןוהמתו ןורוע אלא ולא ןיאש םהמ קחרי ושפנ רמוש יאבה ירבדו חור
 עשוהי יבר רמאש איה וז ?שדוח רשע םינש התהשש לגרב תרתי וניניעב וניאר רבכו השענ
 יאש לע דיעמ התא וליאכו .רשפא יא רמולכ ?ךימס תא אד לע יארוהנ ןב יסוי יברל יול ןב
 ןיאמ דיעמש ותוא ןילאוש ונא ןאכב ןכו .שי תרחא הבס וא .ךיניעב ותוא תיארש רשפא
 אמש וא ןמזב ךל ףלחתנ אמש וא תיעט אמש וא תחכש אמש .וז התהשש עדוי התא
 רשע םינש לכ ויניע ןיב וז המהב אהתש דיעהל רשפא יאש .תרחאב וז המהב ךל הפלחתנ

 םהיניע ואר רשא םהו םירז םירבד יתבהא יכ אל רמאיו ותועטב קזחתי םאו .שדוח
 ףלאו דיעמה לטביו .רשפא יא םימכח ירבד לע זעל איצוהל וילא רמאנ .ךלא םהירחאו
 ינבו םיאיבנה םישודקה לארשי ימכח וב ומיכסהש הממ תחא הדוקנ לטבת לאו וב אצויכ
 םיהלא עגנ רשא ליחהו שפנה ילעב םיכירצ המכו ...יניסמ השמל ורמאנש םירבדו םיאיבנ
 תובושתב ןיאיקב לכה ןיאש .ןיטופטפה ךותמ ןיליקמה ןמ קחרתהלו רמשהל םבלב
 רומשל לכה ןיכירצ אלא .םינושאר ולבג רשא ןימוחתה תא ןירקועש םירבדהו תולאשה
 ןתוא וזיזי אל םלועבש תוחורה לכ ןיאב וליפאו .לארשי לש ןדיב םירוסמה ןירקיעה
  ."םמוקממ

 דוסי תוחנה ןיבל תואיצמה ןיב הריתס לש בצמבש ,םה א"בשרה ירבד רקיע
 םעטמ רתוי ךכל שיש וירבדמ הארנ .קופקפ אלל ל"זח ירבד םייקל ונילע ,ל"זח ירבדבש
 ונילע ,תינש .החוכנ תואיצמה תא םימאות ל"זח ירבד יכ ןימאהל ונילע ,תישאר .דחא

 
 רבכש ,ול רמא ?המהבה תא ףירטהל ורועיש המ ,הכיתח ונממ רסחנש המהב לש המישנה הנק ,רמולכ 1

 התייה השבכ ירה :ולאשו רזח ."יקלטיאה רסיא" עבטמ לדוגכ ורועישש ,)א ,דנ םש( הנשמב ונינש
 ,וירבד תא ל"ביר החד .האפרתהו בקנה תא ומתסש ידי לע הב ולפיטו ,הז רועישכ הל רסחנש ותנוכשב
 אתפלח ןב ןועמש יברלו ,ףועב הפרט איה ךריה תטומשש איה הכלה ירהש ,ךכ לע ךומסל ןיאש ול רמאו
 ?הפירט היהת אל יכו ,המילחה יאופר לופיט תובקעב םוקמ לכמו הלש ךריה הטמשנש תלוגנרת התייה
 עריאש רמול ךירצ ךכו ,התמ ךכ רחאו ,םישדוח רשע םינש ךותב היה רבדהש רמול ךירצ חרכהב אלא
 בשחתהל ילב ,הפרטהל תוטלחומ תוביס ןה ולאש המוקממ הזז אל הכלההו ,ךתונכשבש השבכב םג
 .תוביסנב
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 ונלש תיפצתהש חינהל םיכירצ ונא ולאכ םירקמב ,ןכל .םייוניש ינפמ הכלהה לע רומשל
 .תיעטומ התייה תואיצמה לע תעכ

 השמל הכלהמ ונל תורוסמה תוכלהב אלא םירומא םניא א"בשרה ירבדש ,ןכתי
 .הז ללכב םניא םתעידי בטימ יפ לע ל"זח ושדיחש תוכלה לבא ,יניסמ

 


