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 )2( םיכנ תליבטל תואווקמ תשגנה

 ישוקל רבעמ ,רומאכ .הרהט הווקמב םיכנ תליבטב תיתכלהה היעבב ונקסע םדוקה רמאמב
 לע הליבט" ןידכ ,הלוספ תויהל הלולע הווקמל םילגלג אסיכב הדיריה ,הווקמל הדיריב ינכטה
 .)אל ,חצק ןמיס העד הרוי( ע"ושב ראובמכ ,הורסא ל"זחש ,"םילכ יבג

 .התרבח לש עויס תרזעב תלבגומה השיאה תא ליבטהל ןתינ הבש ךרדה תא ונטריפ םש רמאמב
 יללכ ןורתפ תאיצמב םיסדנהמו םינבר וקסע ןורחאה רודבו ,קפסמ ןורתיפ הז ןיאש ןבומכ ךא
  .אשונל

 ןמ הלוספ ,םירשכ םימב אלומ וליפא ,ילכ ךותב הליבט .וז הכלה תודוסי תא הרצקב ריכזנ
 ארמגב .רשכ הוקמ ךותב אצמנ אוה םא וליפא ילכ יבג לע הליבט לע רוסיא ורזג םימכח .הרותה
 וטא הריזגל הנווכה תוטשפבו ,תואצחרמ תריזג םושמ אוה רוסיאה דוסיש ראובמ )ב ,וס( הדנב
 "אתותעיב" םושמ וא ,האמוט םילבקמה םילכב רבודמש ןויכ הרותה ןמ םילכב לובטל רוסיאה
  .הפי השיאה לובטת אלש םיששוח ונא ותמחמש לופילו קילחהל דחפ רמולכ –

 ינש ד"בארה תעדל .איגוסה תנקסמל קספנ םימעטה ןמ הזיא הכלהל וקלחנ םינושארה
 הלוספ הליבטה – םילכ תליבטב וליפאו – דחפ לש ששח ןיאשכ םג ןכלו ,םימייק םימעטה
 תלבק רועיש ילכב ןיאש ןוגכ ,תואצחרמ תריזג ןיאש ןכיה םנמא .תואצחרמ תריזג םושמ
 הלבטש הל רורב םא דבעידב םימכח ורסא אל הזב – דחפה ששח לש םעטה קר ךיישו ,האמוט
 דבעידב רישכמ ד"בארהש ,ד"בארהמ רתוי רימחהל ש"ארה תטיש .)א"ל ק"ס ז"ט ןייעו( בטיה
 וליפא וז הליבט לסופ ש"ארה וליאו ,סרדמ תאמוט לבקמ וניאש ןויכ סרח ילכ יבג לע הליבט
 הל התלע םלועלש ,ש"ארה ויבא תעדב ןיבה רוטה ךא .םימכח ורזג היהיש ילכ לכבו ,דבעידב
 .)א"ל ק"ס( ש"ארה תעדב א"רגה בתכ ןכו ,ףסוי תיב ןייעו ,דבעידב הליבט

 .ם"במרה תטישב םיכרד המכ ונאבהש םדוקה רמאמב דוע ןייע

 ץע תובילש עובקל םהימיב גהנמה תא קידצהל םיקסופב ובתכנש םימעט המכ םש ונאבה דוע
 םניאו ונינבמ קלחכ םיבושח םה הוקמה רובע ונקתנ םתריצי תליחתמש רחאמ ,דחאה .הווקמב
 אמטל תויואר זאש ,םהילע סרדמל ושענש תובילש ןיב קלחל שיש ,ינשה .האמוט םילבקמ
 םניא ,דבלב םהילע דומעל תודעוימש תובילש לבא ,הליבטה תא לוספל ידכב ךכב ידו סרדמ
 ד"בארהכ קספש ע"ושה קספכ אלש רקיעהש )א"ל ק"ס( ז"טה בתכש המ ,ישילשה .םיאמטמ
 םירחא םימעטמ אלא תואצחרמ תריזג דצמ וניא רוסיאה םעטש ש"רהו ש"ארה תעדכ אלא
 .םירסנב םיכייש םניאש

 לבקמה ילכ אוה םא וליפא ,שולת אלא הוקמב עובק וניאש ילכש ,ראובמ םש ש"רב הנהו
 םיכסמ ד"בארה םג חרכהבש בתכ )ז ט"כק אנינת תואוקמ( שיא ןוזחהו .רוסיא וב ןיא ,האמוט
 אלש ,)ה"פ תואווקמ( ש"ארב וניצמ דועו .ילכ ךותב ילכ ןיליבטמ ךיא ןכ אל םאש ,הז קוליחל
 .לוספ וניא םימב ולוכ ףקומה ילכ לבא ,םימב ףקומ וניא ילכהמ קלח רשאכ אלא רסאנ
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 תעדל רשכ היהי ,האמוט לבקמ וניאש ילכ לש ןורתיפ אוצמל חילצנ םאש ,הלוע הז לכמ
 ,דצ לכמ ילכה תא ופיקי םימה םאו ,ש"רה תעדל רשכ היהי ,הוקמב עובק וניא םאו ,ד"בארה
 לכ תא לולכיש ןורתיפ אוצמל םיסדנהמהו םינברה ודקש ךכ םושמ .ש"ארה תעדל רשכ היהי

 .םינושארה תועד לכל הרשכ היהת הליבטהש ידכב וללה םיטרפה תשלש

 לבוטה ןיב םאש ןכתיש ,תמכוחמ האצמה )'א איסא הכלה קמע( ןרטש א"שרגה ףיסוה ךכ לע
 חנומה ילכ ןוגכ .הרשכ הליבטה ,האמוט לבקמ וניאש רבד קיספמ האמוט לבקמה ילכה ןיבל
 אוה ךכב .הרשכ היהת הליבטה ,האמוט תלבקמ הניאש ןבא תחנומ ויבג לעו ,הווקמה יבג לע
 םאש ךורע ןחלושה קספ לע )'ז ףיעס א"ר ןמיס( רגיא אביקע יבר ןואגה תיישוק תא בשיימ
 הליבטה ,הווקמב הועבק כ"חאו ,ןיבואש םימ היהי אלש ידכ התוא ובקנו הלודג תיבח וחקל
 ,הנוכנ וז החנה םאו .ע"צב ראשנו ,האמוט לבקמה ילכ אוה ןיידע ירה ,א"ערגה המתו ,הרשכ
 ע"ושה תנווכ רקיעו ,רחא רבד קספהב אלא ,המצע תיבחה יבג לע אל הליבטב רבודמש ןכתי

 ןכשו ,)א"ל ח"צק 'יס( שובלהמ וירבד דוסיכ איבהו .ןיבואש םימ היהי אלש בקנה ליעומש איה
 .)ח"ע ןמיס ד"וי( שא ירמא ת"ושב קספ

 לודגה סומלופה ןינעב ותבושתב רגיא אביקע יבר לש ושודיחב ונשי אלוקל לודג סיסב דוע
 הכותל תוסנכנ םישנהו ,רהנה יבג לע הפיצהלו תיבח בוקנל םיגהונ ויהש ,רהנב הליבטב
 ךרוצל העובק איה ירהש סרדמ האמטמ וז תיבחש יפ לע ףאש רגיא אביקע יבר בתכו ,תולבוטו
 לכמ ,תואצחרמ תריזג ןידכ הלוספ הז ילכ יבג לע הליבטה ותומכ הכלהש ד"בארה תעדלו ,הז

 :רמול שי םוקמ

 לבא ,תואצחרמל המוד עקרק יבג לע עובקב אקוד רמול שיד לקהל דודיצ יל שי ךא"
 המוד הז ןיאד רמול שי םימה יפ לע יולתד אלא עקרק יבד לע עובק וניאד ןדיד ןודינב
 ךכ ןיב עקרקב עובק היה – םייסו א"בשרה ירבד איבהש ...ףסוי תיב ןייע ,תואצחרמל
 אל םיקסופ הברהד ןויכו .תואצחרמב לובטל ואובי אמש הריזג וב ןילבוט ןיא ךכ ןיבו

 ךומסל שי ,אירש ד"בארהל םג אנווג יאה יכבד רמול שיו ,ד"בארהכ איההל והל אריבס
  ."לקהל הזב

 וא ,האמוט לבקמש ילכ יבג לע חנומ היהי םא וליפאש ןכתיו ,האמוט לבקי אלש ןקתמ :ןכ םא
 לע הנעי – דצ לכמ ותוא ןיפיקמ םימהו ,הווקמב ףוצי םא ןכש לכו ,הווקמב עובק היהי אל
 .תיתכלהה השירדה

 הפוסבו ,הרקתה ןמ לשלתשתש עורז רמולכ ."ןולעמ" ןיקתהל תורשפאה הדמע םיקסופה ינפל
 רוב לא תלבוטה תא דירות עורזה ןכמ רחאל .וילע תבשל לכות תלבוטהש ,אסיכ ןקתוי

 .הליבטה

 ,םנמא .האמוט לבקי אלש ,ילכ תרות ונממ לטבל ידכב ררוחמ תויהל ךירצ הזכ אסיכ ,תישאר
 תא לוספל ידכב סרדמ תאמוט לבקמ אוהש המב יד ד"בארה תעדל רוכזכש רחאמ ,ךכב יד ןיא
 רמוחמ היהי אסיכהש םידיפקמ תישאר ,ןכל .וילע הבישי םשל השענ ןכא הז אסיכו ,הליבטה
 האמוט לבקמ וניא םיקסופהמ קלח תעדלש ,קיטסלפ אסיכב רבודמ םויכ .האמוט לבקמ וניאש
  .םיפסונ םימעטמו ,םיה ןמ קפומה טפנב ורוקמש ןויכ

 הז םע היעב ןיא ,האמוט לבקמ וניאש רמוחמ םה םילגרה ךרדמ םוקמ ןכו הבישיהש רחאמ
 ךכב אלוק שי ןכו .רומאכ ,האמוט םילבקמה תכתמ ירמוחמ םייושע םירוביחהו ףונמהש
 .וילא םילטב םהו אסיכה תא שמשל ודעונ תכתמה ירוביחו ףונמהש
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 םנמזב וגהנש םירסנב םיקסופה לש רתיהה רקיע ,םדוקה רמאמב ונכראהו ,ליעל וניארש יפכ
 וניאו דצל דצמ זזש ףונמב רבודמ וננודינב .וילא םילטב ןכלו הוקמל םיעובק םהש דצמ היה
 הרוביחש תיבחב םיקסופה תקולחמל הז ןודינ המדמ םש ורמאמב ןרטש ברה .ירמגל עובק
 המודב רוביח בשחנ הז רבד םאה תונושה תועדה תא איבמו ,תואלשלש תועצמאב אוה ןייעמל
 ףונמל ןידה אוהש ןכתיו( תילעמ ןודינב ודוי םירסואה םגש ןכתיש בתוכו ,אל וא םירסנל
 .רתוי עובק אוהש רחאמ ,)העובק הליסמ לע ססובמה

 הזכ ןקתמ אללש ןייצל שי תישאר ,דחפה ,אתותעיב ששח ןינעב .תואצחרמ תריזגל רשאב תאז
 .יוארכ לובטת אלש לטובמ אל ששח הזב שי ,התרבח ידי לע תלבוטש ןוגכו ,רתוי לודג דחפה
 תושיגנ ץעוי יווילבו םייתוחיטבה םיללכה לכ יפ לע הנבנש הז ןקתמ םנמא .םדוקה ונרמאמ ןייע
 .ןידכו תדכ אתוחינב לובטל הלוכיו העוגר תלבוטה ,תיתוחיטב הרוגחב םישמתשמ םגו ,החמומ

 

 

 


