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 ?תבשב תוירופ ילופיט עצבל רתומ םאה

 .אפורה ידי לע עבקנש קיודמה דעומב ןעצבל שיש תולועפ לש בחר ןווגמ םיללוכ תוירופ ילופיט

 םעצבל ןתינ דציכו םאה הלאשה תא ררועמש המ ,תבש תוכאלמב םיכורכ הלא תולועפמ קלח

 רות םיעבוק םיתיעלש ,םייאופר םיזכרמ תרגסמב םיעצבתמ םילופיטהמ קלח ,ןכ ומכ .תבשב

 לופיטה תוליעי לש םייעוצקמ-םייאופר םילוקישמ םא ,)ל"וחב רקיעב( תבשב םילפוטמל

 הניא םירקמהמ קלחבש ,םירות תעיבק לש םיטושפ םילוקישמ םאו ,ועוציב דעומב היולתה

 םיעצבתמ ולא םילופיט .הזכ לופיטל בר ןמז ןיתמהל םייושעש ,םילפוטמה ידי לע יונישל תנתינ

 .םירכנ ידי לע בור יפ לע

 .תוגוזה ייחב םיטביהה לולכמב םיישקבו בר ישפנ חתמב יסיסב ןפואב םיכורכ תוירופ ילופיט

 יזיפ ,דבכ ריחמ תובגל הלולע תבשב לופיטמ תוענמיה תובקעב םילופיט תרדס לש הקספה

 םילולעש םילופיטמ רשפאה לככ ענמיהל תוגוזה לעש וילאמ ןבומה דצל ,ןכל .תוגוזה ןמ ,ישפנו

 .תאזכ תורשפא ןיא ובש הרקמב ןידה תרוש תא ררבל שי ,תבש ירוסיאב םיכורכ תויהל

 תוגוז לש םדמעמ לש יסיסב יתכלה רוריב שרדנ ,הלא םירקמל עגונב הכלהה תא ררבל ידכב

 לע תוכלשהה תא טרפנ ,הנקסמה רואל .ןלהל השענ ךכו ,תוירופ תייעב םע םידדומתמה

 .םינושה םילופיטה

 ,תבשב תופורת לוטיל רוסא ירהש( םירודכב ןיב ,תופורת םע היעב ררועתהל היושע ,רתיה ןיב

 םע ;ץויב תרבגהל םידעוימה )םד איצוהל תולולע םגש( תוקירזב ןיבו )א ,חכש ןמיס ע"וש

 תוקידב םע ;)לבוח תכאלמ בשחיהל הלולע םד תאצוה( ךומסה ץויבה דעומ רוריבל םד תוקידב

 ןתיירפהו תויציב תביאש םע ;)הנוב וא ,בתוכ רוסיאו למשח ירוסיאב תוכורכ( דנואס-ארטלוא

 תרזחה ןיפוליחלו ,תימחר ךות היירפה לש הרקמב ערז תקרזה םע ;)םד תאצוהו למשח(

 .)למשח( תיפוג ץוח הירפה לש הרקמב םחרל םירבוע

 .הבר תיתכלה תועמשמ ךכל .הנכס וב ןיאש הלוחכ םיבשחנ ולא תוגוז םאה ררבנ ןוידה סיסבב

 םש( א"מרב ראובמכ ,תופורת תחקל רתומ הנכס וב ןיאש הלוח ,תופורת תחיקלל עגונב ,לשמל

  .)זל ףיעס
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 ןעוציב םנמא .תוירופ ילופיט ךרוצל ללכ רתוה אל הרות ירוסיאב תבש לוליחש רורב ,הנהו

 .ןנברדמ הרוסא רמולכ ,תובש ירכנל הרימאש ףא ,רתוי לק תויהל יושע ירכנל הרימא תועצמאב

 םוקמב וא ,הוצמ ךרוצל וא ,ךרוצל ירכנל הרימא ןידב ,םינושארב הלודגה תקולחמה העודי

 א"ר קרפ ףוסב ן"רב אבוה( רוטיעה תעדכ ,הרותה ןמ הכאלמב םג הב לקהל שי םאה ,לודג רעצ

 התערכהל העיגה וז תפעוסמ תקולחמ .םינושארה בור תעדכ ,ןנברד רוסיאב קר וא ,)הלימד

 :)ה ,זש ןמיס( א"מרהו ךורע ןחלושה יקספב תיתכלהה

 רמול לארשיל רתומ ,תובש םושמ אלא תבשב תושעל רוסא וניאו ,הכאלמ וניאש רבד"

 ךרוצ רבדל ךירצ היהי וא ,ילוח תצקמ םש היהיש אוהו ,תבשב ותושעל ידוהי וניאל

 איבהל ןליאב תולעל תבשב ידוהי וניאל לארשי רמוא :דציכ .הווצמ ינפמ וא ,הברה

 ,רעטצמה וב ץוחרל ,ובריע אלש רצח ךרד םימ איבהל וא ,הוצמ תעיקת עוקתל רפוש

 וליפא ןיליקמ שיד ו"ער 'יס ל"עו ,ריתהל קספ ו"פקת 'יס ןמקלו :הגה .ןירסוא שיו

 ."ג"ס ש"עו ,אתיירואד הכאלמב

 םתס" ללכה יפ לע ,רבחמה תעדש יפכ( ןנברד רוסיאב קר אל לקהל םוקמ שיש ,א"מרה תנווכ

 .רוטיעה תעדכ ,אתיירואד הכאלמב םג אלא ,)ו"פקת ןמיסב וקספ יפ לע ןכו ,"םתסכ הכלה שיו

 וליפא ירהש ,רתומ רבדה ןנברדמ הכאלמב יאדוובש רמול א"מרה תנווכ םא רורב הז ןיא

 ףיעס( ו"ער ןמיסב ךא .הכלהל וז העד ןייצל ותנווכ וא ,ירכנ ידי לע םיליקמ םנשי אתיירואדב

 :םירמוא שי םשב שרופמב ןכ א"מרה בתוכ ,תבש רנ יבגל ,)'ב

 רתומד היל אריבסד םושמ ,תבש תדועסל רנ ול קילדהל יוגל רמול רתומד םירמוא שי"

 ,)רוטיעה םשב הלימד א"ר פ"ס ן"ר( הוצמ םוקמב הרומג הכאלמב וליפא יוגל הרימא

 טרפב ,הדועס ךרוצל תורנ קילדהל יוגל תווצל רבדב לקהל םיבר וגהנ הז יפ לעש

 אהד ,לודג ךרוצ ןיאש םוקמב רימחהל שיו .םדיב החומ ןיאו ,הלימ וא הנותח תדועסב

 ."וז ארבס לע םיקלוח םיקסופה בור

 ךרוצל וא לודג ךרוצל וליפא אתיירואד םירוסיאב לקהל םוקמ ןיא ,ךורע ןחלושה תעד יפל

 רתא לע הרורב הנשמה ,םנמא .ךכב לקהל ןתינ לודג ךרוצ םוקמב ,א"מרה תעדל ךא .הווצמ

 בתכ )דכ ק"ס( ז"ש ןמיסב ןכו ,םתומכ רבוסש וירבדמ עמשמו הזב םירימחמה תועד איבה

 ף"ירהו האדיחי תעד קר איה וז העד יכ רקיע ןכו" א"מרה ירבדכ אלש רימחהל הרורב הנשמה

 ."הילע ןיקלוח םינושאר ילודג המכ דועו ם"במרהו ש"ארהו
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 ירכנל הרימאב ונידיב שיש חוורמה רתיהה אוה אתיירואד תוכאלמב לקהל םוקמה רקיע ,ןכל

  :)ז"י ףיעס ח"כש 'יס( ךורע ןחלושב ראובמכ ,הנכס וב ןיאש הלוח ךרוצל

 לבא ,האופר ול תושעל יוגל םירמוא ,הנכס וב ןיאו בכשמל וילוח תמחמ לפנש הלוח"

 ןנברד רוסיאב תבשה תא וילע ללחלו ...אתיירואד רוסיאב תבשה תא וילע ןיללחמ ןיא

 ןישוע רביא תנכס וב שי םאש םירמוא שיו ,רביא תנכס וב ןיא וליפא םיריתמ שי ,םידיב

 "...ןישוע ןיא רביא תנכס וב ןיא םאו

 וליפא איה הנכס וב ןיאש הלוחל ירכנ ידי לע היישע לש הז רתיהש דומלל ןתינ ע"ושה ירבדמ

 .)ז"מ ק"ס ב"נשמ( אתיירואד תוכאלמב

 לבוס קר ,שממ הלוח וניא םא .בכשמל לפנש הלוח איה הנכס וב ןיאש הלוח תרדגה ,ללכ ךרדב

 – ךלוהש יפ לע ףא" ,ופוג לכ הלחו רעטצמ באכה תמחמ םאש )םש( א"מרה עירכמ ,םיבאכמ

 ."ימד בכשמל לפנכ

 ךא .הנכס וב ןיאש הלוח לש הז רדגב תסנכנ הניא תוירופ ילופיטל הקוקזה השיאה ,הרואכל

 ןואגה וניבר קסע וז הלאשב .תוחפה לכל הז דמעמ הל סחייל שי ןכאש ובתכ ונירוד ילודגמ המכ

  .א"טילש סייו רשא יבר

 רוסיא לע רובעל וריתהש וניצמ אל ללכ ךרדבש ףאש ןכתיש סייו ברה דדצמ וירבד תישארב

 ריתהל ןיא םינושארה בור תעדל ןכלו ,תבשב תובש ירוסיא ללוכ ,הווצמ םייקל ידכב ןנברדמ

 הירפ ומכ הלודג הוצמ םוקמבש רשפא םוקמ לכמ ,הווצמ םוקמב תובשד תובש אלא תבשב

 אלא םלועה ארבנ אל םהיפל ל"זח ירבד תא סייו ברה איבמ הז רשקהב .רתומ היהי היברו

 הירפ לש הז םעט תמחמ וריתה םש ןיטיגב תופסותה ירהו ,)ב"ע א"מ ןיטיג( היברו הירפ ליבשב

 בורש ףאו ."ודובעת םהב םלועל" לש הרות רוסיאב ךורכה רבד – דבע ררחשל ףא היברו

 םויק ךרוצל רתומ היהי ןנברדמ רוסיא םי נפ לכ לעש ןכתי ,הזב תופסותה לע וקלח םינושארה

 אנינת( הדוהיב עדונה םגו ,הרורב היאר ילב הכלהל ךכ עירכהל תורשפא ןיא ,תאז םע .וז הוצמ

  .וברו ורפ תווצמ רובע תקנימ לש ןנברד רוסיא ריתהל בריס )הל ןמיס רזעה ןבא

 ליבשב האופרד תובש טרפבו ,תובש וריתהש וניצמש רחאמד רבתסמ יתעד תוינעל" ,םוקמ לכמ

 .ערזל תוכזל ידכ םדאל ריתנ אלו ,ול ןיריתמ בכשמל לפנד רבתסמ אל ,הנכס וב ןיאש הלוח

 םירבדה םימעפלו ,ראתל ןיאש רעצה לדוג ונעדיד טרפבו ,תמל המוד םינב ול ןיאש ימ אלה

 דואמ רבתסמו ,הנכס וב ןיאש הלוחמ רתוי רומח םבצמו ,גוזה ינב לש םשפנ תואירבל םיעגונ

 ."הנכס וב ןיאש הלוחב ומכ תוחפל הזב לקהל שיד
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 ומכ( ירכנ ידי לע ןעוציבו הרות רוסיאב תוכורכש תולועפה לולכמ לע תובחרנ תוכלשה ךכל

 ויהי ולא םג ולא .תופורת תליטנ ומכ ,ןנברדמ ןמצעלשכ תורוסאש תולועפ וא ,)ריעבמ וא לבוח

 .תורתומ

 ,אפורל תורישי והשלכ רבד רמול וא שקבל ךרוצ ןיא ללכ ךרדבש איה תואיצמה ,תמאבו

 רדגב ללכנ רבדהש בתכ ךכ םושמ .לופיטה עוציב ןפואל רשקב םילפטמה םיאנכטה וא תוחאה

 ,הפיקע אלא הרישי הרימא תמחמ אלש ירכנ ידי לע הלועפ עוציב ,רמולכ ,"הרימאד הרימא"

 רוסיא ןיא הז ןפואבש )ומ ןמיס( ריאי תוחה שדיחש ,רחא ירכנל רמאיש ירכנל הרימא ןוגכ

 לכמ ,רימחה )זש ןמיס הכלה רואיבב( הרורב הנשמהו ,וילע וקלח םיברש ףא .ירכנל הרימאב

 לע ךומסל שי לודג דספה םוקמבש בתכ רגולק ש"רגה םשב )ד"כ ק"ס( הרורב הנשמב םוקמ

 .ןיליקמה ירבד

 תומייוסמ תולועפ ךא ,הכאלמה תא השועש אוה ירכנהו ,דבלב ירכנל הרימא יבגל הז לכ ,םנמא

 וא תויציב תרזחה תעב םיילגר קוסיפ :אמגודל( השיאה דצמ הליעפ תופתתשה תושרוד

 ,םדאה לש הליעפ תופתתשהב השענש רוסיא השעמ .)תיפיצפס החונתב םוליצל תובצייתה

 ,איה הכלה ."עייסמ" ןיד והז .השעמה רקיע תא השע אל םא םג תמייוסמ המרב וילא סחייתמ

 השיאהש ףא ,)א ,בכ הציב( בוט םויב ירכנ ידי לע ןיע לוחכל רתוה ,ןכל .שממ וב ןיא עייסמש

 לע קר לח אל רוסיאה ,שארה תפקה רוסיאבש ונינש ינש דצמ .ךכ ךרוצל היניע תא תמצוע

 .ותדובע עוציב תא ול רשפאמה רפתסמה לע םג אלא ,רפתסמה לש ושאר תא ףיקמה רפסה

 ןמיס שיר( ז"טה תעד .םירקמה ןיב קלחל םיקסופהמ םייזכרמ םיכלהמ ינש איבמ סייו ברה

 ,םעפ ידמ עצבמ םדאה אליממש ןיע תמיצע ומכ ,יתועמשמ וניאש עויס ןיב קלחל שיש ,)אכש

 וא ,ןש ול רוקעל םיינישה אפורל רשפאל הקזוחב ויפ תא חתופה טנייצפ ומכ ,יתועמשמ עויסל

 ד"וי( ך"שה ךא .)אכ ,חצק ןמיס ד"וי ז"ט ןייע( הינרופיצ תא ץוצקל תירכנל תרשפאמה השיא

  .בותכה תריזגמ – שארה תפקהב טעמל שממ וב ןיא עייסמ םלועלש בתכו ,וילע קלח )םש

 םגו ,לודג עויס בשחית תויציב תרזחה ךרוצל םיילגר תקיספ הרואכל ,ז"טה תעד יפל

 תזזוג ינפל וא ,רפסה ינפל תובשייתה ומכ תוחפל עויס בשחית םוליצ תחונתל תומקמתה

 .םיינרופיצה

 ךחרכ לעד ,ללכ רוסיא הזב ןיאד יפט הארנ תמאב ךא" .לודג שודיח סייו ברה שדחמ וז הדוקנב

 רוסיא( ןיעה תליחכב ןוגכ ,הריבעה השעמ םצעל עייסמב אלא ,עייסמב רוסיא שדחתנ אל

 םצעב רוסיאה ןיא ןדיד ןודינב לבא ,'ודכו םיינרופיצ תליטנ ,תורעש תזיזג ,)תבשב האופר
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 תעייסמ השיאה ןיאו ,למשח ידי לע םילכה תלעפהב אלא ,יאנכטה וא אפורה השועש השעמה

 ."הזב ק"ודו ,רוסיאה השעמ םצעב

 ,א"טילש סייו ברה וניבר לש וירבד תנבהב הלאש ררועל רשפא הרואכל ,עקרקב ובר ינפל ןדכ

 לכ ול ןיא .העוציבל ומצע תא ןימזמ קר אלא ,הלועפה םצעב עייסמ םדאה ןיא הרקמ לכב אלה

 ןמיז םא יל המ ,ךכ םא .רוסיא רבדב שיש ז"טה תעד תאז םעו ,המצע רוסיאה תלועפב קלח

 םא ףא – הלועפה עוציב ןפואב עצבתיש רוסיאל וא ,הלועפה םצעב עצבתיש רוסיאל ומצע

  !רוסיא וב שיש םייוסמ ןפואב תעצבתמ הלועפהש רורבו עודי ירה ?תרתומ המצע הלועפה

 ןמיז אל לפוטמהש ,ןיבהל םוקמ היה ,רתומ ןפואב םג הלועפה תא עצבל ןתינ היה םא אמלשב

 רחב אפורהש המו ,רתיהב םג עוציבל ןתינש ,השעמה םצעל אלא ,רוסיא השעמל ומצע תא

 ונא ןדיד ןודינב לבא ,ךכ לע תוירחא לפוטמל ןיאו ,יטרפה וניינע אוה ,רוסאה ןפואב ועצבל

 השעמל אוה עויסה םלועלש עצמנו ,רוסיא ידי לע קר אוה המויק ןפוא לכש הלועפב םיקסוע

  .הריבע

 ,"הנכס וב ןיאש הלוח" לש דמעמ שי תוירופ תויעב םע םידדומתמה תוגוזלש רחאמ :אנקסמל

 ומכ( ןנברדמ םירוסיא ריתהל ןתינ ,תבשה םוימ םייוסמ לופיט תוחדל תורשפא ןיאש הדימב

  .הזימרב ןכ תושעל ףידעו ,ירכנ ידי לע השענ רבדהשכ הרות ירוסיא ריתהל ןכו ,)תופורת תחיקל

 תאצוה לש "הישיר קיספ" ןיא ,דירול תורדוח ןניא וללה תוקירזה ונימיבש רחאמ ,תוקירז יבגל

 רובשל רתומ :ללככ( םירוסיא לע רובעל אלש הקירזה תנכהב רהזיהל שי .רתומ רבדה ןכלו םד

 םוקמ יוטיחל ןפג רמצ תכיתח תבש ברעמ ןיכהל שי .הקירזה תא ביכרהל ידכב הסיפחה תא

 קרו הקירזה םוקמ לע חנוי יוטיחה רמוח .ןפג רמצב יוטיחה רמוח תא גיפסהל ןיא .הקירזה

 עקתי אלש רהזיו ,קרזמל טחמה תבכרהב לקהל רשפא .ןפג רמצב תוריהזב בגוני ךכ רחא

  .)קזוחב

 תקולחמ תא "תונובת"ב בתכש רמאמב איבה יקסבלשוק המלש ברה ונדידי ,םירבדה יהלשב

 ,בי( ןטק דעומב .אל וא תבשב הכאלמכ תבשחנ העברה םאה ןינעב יולה טבשהו יש תרושתה

 לוחב הכאלמ דיבעד םושמ" ,י"שר שרפמש יפכ .דעומה לוחב תומהב עיברהל רוסאש ,ונינש )א

 תבשבש הרומג הכאלמל הנווכה ןיא ,)ו"לקת ןמיס( ףסוי תיבב הארנש יפכ ,תוטשפב ."דעומה

 תיישע רוסיא ראש ללכב דעומה לוחב םימכח הורסאש ,חרוט תכאלמל אלא ,הילע בייח היהי

 רדגב אוה רבדהש )א"פק ןמיס א"ח( י"ש תרושתה תעד ,םנמא .דבאה רבד הניאש הכאלמ

 סינכהל םג רסאיי תבשבו ,םיידיב עיברהל קר רוסא דעומה לוחבש אלא ,דוע אלו ,שממ הכאלמ

 םירבד וניצמ התמחמש תבשחמ תכאלמ ןידכ ,םמצעמ ועבריש תובקנו םירכז דחא םוקמל
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 ףוגב םגו ,וירבדכ הניא דעומה לוח ןינעל תוטשפהש ,המת יולה טבשה .תבשב םירוסאה

  .ךכב שי הכאלמ וזיא הומת םירבדה

 לעש םושמ ,ערוזכ הניד העברהש איה י"ש תרושתה תנווכש ,יקסבלשוק ברה עיצה ,ורמאמב

 איה המהב יעממ רבוע תאצוה םינושארהמ קלח יפלש םשכ .שדח םייח לעב שדחתמו רצונ הדי

  .'ערוז' ללכב תבשחנ ותריצי ךכ ,רצוק תכאלמ ללכב )ב ,זק תבש( הרות רוסיא

 םחרל םירבוע תרזחה לע הלש הכלשהב רקיעבו ,הב ןודל המ טעמ אל שיש תניינעמ החנה יהוז

 דועב .למשחה ירישכמ תלעפה דבלמ המצע דצמ הכאלמ הב ואר אל םיקסופה בורש ,תבשב

     .תרחא תונמדזהב ךכב ןודנ 'ה הצרי םא .ערוז תכאלמ ללכמ רוסא היהי רבדהש אצי וירבדלש

	 


