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 ?הדילה ינפל דנואס ארטלוא עצבל תביוחמ ןהכ תשא םאה

 ןהכל רוסא ,הז ללכב .םיתמל אמטיהל םינהכ לע רוסיא לח ,םיאמט ונא וב וננמזב םג ,עודיכ

 רעש( הרורב הנשמה עירכהש ומכ ,ומוי ןב קונית וליפאו ,ןטק וליפא ,ונבל האמוט םורגל וא אמטל

 .)ו ,גמש ןמיס ןויצה

 ,תחאה :הז רשקהב ולאשנ תולאש יתש .תרבועמ ןהכ תשאב קסוע וז הכלהל עגונב קתרמ ןויד

 תמה להואכ וניד ןכ לעו םיתמ םייוצמ ובש םילוח תיבל סנכיהל תרבועמ ןהכ תשאל רתומ םאה

 ,הארנש יפכ .הזכ םילוח תיבב תדלל הל רתומ םאה ,הינשה .תמ תאמוטב וב םיסנכנה תא אמטמה

 תקידב תועצמאב רבועה ןימ ןוחבא תוחתפתהמ האצותכ ןיינעמ הנפמ הלביק וז הלאש ונימיב

 .דנואס ארטלוא

 :ךכ )א ,אעש ןמיס העד הרוי( ך"שב ואבוהש )וסש ,ח( חקורה לש וירבדב חתפנ ןוידה

 אקיפס קפסד ,תמה להאב סנכיל תרתומ ,תרבועמש ןהכ תשא ,ו"טש ןמיס חקורה בתכ"

 ."אוה הבקנ אמש וא אוה לפנ אמש ,אוה

 ,תמה להואל סנכיהל הל רתומ ,ןכל .םינהכ תאמוט וב ךייש אל ,הבקנ וא ,לפנ אוה םא ,רמולכ

 .אלוקל ונידש אקיפס קפס םעטמ

 סנכיהל הל רוסא היהי ,אקיפס קפס לש הז םעט אללש ,חקורה ירבדמ וקייד םיקסופהמ םיבר

 תוהימת המכ וילע והמתו ,תמ תאמוטב אמטיי רבועה הז בצמב ןכאש – ונייהד ,תמה להואל

 .)'ע ןמיס 'ג קלח ת"וש( רשא תחנמה לעב וניבר ןמכיסש יפכ הרצקב ןתוא םכסנ .לקשמ תודבכ

 ןגמה המת ךכ( האמוט תלבקמ הניא העולב הרהטש אוה ללכהו ,ומיא יעמב עולב רבועה ,תישאר

 אלו ,רזל בשחנ – המצעב תנהכ הניאש – ןהכ תשא יעמב רבוע ירה ,תינש .)ב ,גמש ןמיס םהרבא

 בשחנ וניא רבוע ירה ,תישילש .)םש ד"וי השמל תראפתה המת ךכ( םינהכ תאמוט וב תכייש

 הרואכל ,םדאכ בשחנ וניא םא .רבוע תגירה רוסיא יבגל )ו ,ז( תולהאב הנשמב ראובמכ ,"שפנ"

 .)ומצע רשא תחנמה המת ךכ( האמוט וילע לוחת אל

 ז"בדרה לש םכרד איה םיקסופה לע רתויב תלבוקמהו ,ולא תוהימת בושייב ורמאנ םיכרד המכ

 ובתכש ,)םש א"גמה לע( םייח ביתנה תוהגהו )זעק ןמיס ב קלח( ץבעי תליאשה )'ר ןמיס א קלח(

 ותנווכ אלא ,ומיא יעמב ודועב רבועה אמטיי ןכא אקיפס קפסה םעט אללש חקורה תנווכ ןיאש
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 קוניתהו ,הדיל שחרתת תמה להואב הדועבש יתועמשמ ששח שיו הנוירה ףוסב תאצמנש תרבועמל

  .םלועה ריואל ותאצב אמטיי

 אלא ,םטושפכ חקורה ירבד תא וטקנ םיקסופ דועו םהרבא ןגמהש הארנ רומאכ ,תאז םע ךא

 ןגמה ןיבל )הכלהל חקורה ירבד תא איבהש( ך"שה ןיב תקולחמ ונל שי הז יפלו ,וילע וקלחש

 הל רתומ היהי אקיפס קפס ןיאשכ םאה ,דלתש ששח ןיאשכ םג ,תרבועמ ןהכ תשא ןידב םהרבא

  .אל וא תמה להואל סנכיהל

 אוה רבועה ןימש רריבש דנואס ארטלוא העציבש השיאב ,ונימיב ןבומכ איה הז ןוידב הנימ אקפנ

  .אל וא רבועל האמוט ששח שי םאה ,אקיפס קפס ןיא השעמלש ךכ ,רכז

 תרבועמ ןהכ תשאש םירימחמש םינוש תומוקמב הארש בתכ )םש( ד"ויב הלודגה תסנכ יריישב

 ,רבועב האמוט ללכ ךכייש אל ירהש ,תורוב גהנמ והזד ול הארנש בתכו ,תמה להואל סנכית אל

 ,אדירג תודיסח גהנממ ותנווכ ילואש בתכו ,חקורה ירבד חכמ הזב רימחהש הירזע 'ר תעד איבהו

 .רתומ ןידה רקיעמ לבא

 וברש םושמ ,רכז היעמב שיש תעדוי םא ףא ,תרבועמב לקהל השעמל םיקסופהמ המכ ובתכ ןכו

 רורב הז ןיא ןכו .)םייחה ךרדהו םדא תמכחה כ"כו ,ל"נה ג"הנכו א"גמה( חקורה לע םיקלוחה

 .רוסאל ךירצ היה אקיפס קפס לש םעטה אללש התייה חקורה תנווכש

 קונית אוה וליפא ונב תא אמטל רוסאש בתכש ירחאש )ג ק"ס גמש ןמיס( הרורב הנשמב עמשמ ןכו

 להאב הלחתכל סנכיל תרתומ תדלל הימי וברקש תרבועמ ןהכ תשא םוקמ לכמו" :ףיסוה ,אמלעב

 אוה ס"סד רתומ ה"פא םש אמטיו רכז היהי אמשו דלו םש דלת יאדוש ונל הארנש ףאד ,תמה

 ."לפנ היהי אמשו הבקנ היהי אמש

 תואדו ןיא דוע לכ לבא ,םש דלתש ונל יאדוש הרקמב אלא אקיפס קפסה םעטל קקזנ אלש ירה

 שיש תעדוישכ םג רתומ רבדה תאזכ תואדו ןיאש הדימב ,ןכלו .חקורה לש ומעטל ךרוצ ןיא ,תאזכ

 לכותו שממ תדלויש דעו םיריצה תליחתמ ןמז יד שיש איה תואיצמהש וננמזב ןכלו .רכז היעמב

 .)םש( רשא תחנמה לעב וניבר קספ ךכו .רתומ רבדה תמה להואמ תאצל

 הרואכל םש ,הדילל םילוחה תיבל האבו תדלל תערוכה השיאל עגונב ךא .תרבועמל רשאב תאז

 דצמ קר אוה רתיההו ,םש דלת לעופבש רחאמ ,תועדה לכל חקורה לש וירבד לע ססובמ רתיהה

  .לפנ וא אמייק לש דלו םאהו ,הבקנ וא רכז םאה ,היעמב שי המ תעדוי הניאש אקיפס קפסה
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 תיבל האובב רהזיהל הכירצ ,היעמב רכז שיש ררבתהו דנואס ארטלוא התשעש הדימב ,ןכל

 ,םירטפנ םד יוצמ אלו תודילל דחוימש םוקמב תדלל תכלל רשפאתמ רבדה םא ףידעהל םילוחה

 .דדובמ םוקמל דימ תמה תא איצוהל םידיפקמו הכלהה יפ לע להונמה םילוח תיבל וא

 ךלהמב דנואס ארטלוא תושעל הכירצ תרבועמ ןהכ תשא םאה .תפסונ הלאש הררועתה ,תאז רואל

 הל רתומ רבועה ןימ והמ תעדוי הניא איה דוע לכ ,וניארש יפכ ?רבועה ןימ תא ררבל ידכב ןויריהה

 .רהזיהל הכירצ איה רכז היעמב שיש תעדוי איהשכ ךא ,אקיפס קפס םעטמ םילוחה תיבל סנכיהל

  ?תאז ררבל תבייוחמ איה םאה

 ךכ ,אקיפס קפס ול שיש בצמב אצמנ םדאשכ םאה הלאשב ,קימעמ יתכלה ןוידב עגונ רבדה

 דחא ול ררבתי םאש ידכב ,תוקפסה תא רשפאה תדימב ררבל וילע לטומ ,אלוקל איה הערכההש

 בצמב אוהו ,העידי ול ןיא יחכונה ובצמב תעכו רחאמש וא ,רימחהל וילע היהי תוקפסהמ םינש וא

 .ול הנימז רוריבה תורשפאשכ םג ףסונ רוריב אלל לקהלו ךכ לע ךומסל ול רתומ ,אקיפס קפס לש

 תמורתה לבא ,ררבל רשפא םא אקיפס קפס יפ לע ריתהל ןיאש איה )ב ,גנ ןילוח( א"בשרה תעד

 העד הרויב א"מרה .הקידב בייחמ וניא וררבל רשפאש אקיפס קפס וליפאש בתכ )זמ ןמיס( ןשדה

 תועדה תא איבה )ס"ס יללכ ,י"ק ןמיס ד"וי( ך"שה ךא ,ןשדה תמורת תעדכ קספ י"ק ןמיס ףוס

 :קיסמו הז ןינעב םינושארב תונושה

 לבא קודבל שי רבדב דספה ןיאו ונינפל אוהש ןוגכ קודבל רשפאד אכיהד הארנ ךכלה"

 ."רימחהל ןיא יכה ואלב

 ןכו ,ךפיהל בתכ )את ןמיס( הבושתב ירהש ,הריתס שי א"בשרה תעדב םגש עדונ רבכש רחאמו

 בייחל ןיא ללכ ךרדב א"בשרה תעדל םגש )זנ ןמיס ד"וי אמק הדוהיב עדונ ןייע( םינורחא המכ תעד

 םינפ לכ לע וא ,א"מרה ירבדכ וטקנש םיקסופב שי ,רוסיא תקזח רבכ שיש ןכיה םא יכ הקידב

 ארטלואה ידי לע רוריבה ובש ןדיד ןודינב טרפבו .תוטישה ןיב הרשפ ןיעכ םהש ך"שה ירבדכ

 ףא הז ןפואבו ,הביקנ וא רכזב רבודמ םא קפסה תא םא יכ תוקיפסה ינש תא ררבי אל דנואס

 וררבל רשפא םא אקיפס קפסה לע ךומסל ןיאש ורמא אלש ,הקידב בויח ןיאש הדומ א"בשרה

 .)הל ק"ס י"ק ןמיס הבושת יחפתבו םש הדוהיב עדונב ןייע( וררבתי תוקפסה ינשש ןפואב אלא

 הטונ אלא ,לוקש קפס וניא אמייק רב וא לפנ רבועה םא קפסהש רוכזל שי ינשה רבעה ןמ – םנמא

 והמתש שי ןכאו( אמייק ינב םה ונימיב טרפב םידלונה לככ בור ירהש ,רוסיאה דצל קהבומ ןפואב

 לשא ג"מש ןמיס םייח חרוא םידגמ ירפ ןייע ,הזה קפסה תא אקיפס קפסל ףריצ עודמ חקורה לע
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 ירמגל ררבל הקידבה ידי לע לכונ דוע לכ רוריב תבוח תמייקש דואמ ןכתי ןכלו ,)ב ק"ס םהרבא

 .ינשה קפסה תא

 ןימ תא ררבל ידכב הדילה ינפל וז הקידב עצבת השיאהש יוארש ונימיב םיקסופה תעד ,אנקסמל

 :"הירומ"ב רמאמב דיעמ םהרבא תמשנה לעב .רבועה

 ןיא םא קר דנואס ארטלוא תקידב רובעל ןוכנ ןידהש א"טילש טריביונ י"רגה ר"וממ יתעמשו"

 םהילע תכמוס רתויש םעטמ םיוסמ םילוח תיב וא םיוסמ אפור י"ע תדלל הדיפקמ אקוד השאה

 ןיאשו רכז הרבועש תעדוישכ וליפא תדלל םש סנכיהל הל רתומ זא יכ )יפסכ ןוכסיח םעטמ אלו(

 שיש הזכ םילוח תיבב ןב הדילוה ןהכ תשא םא ,ןבומכו ,ןהכ תאמוט תוכלה לע םש םידיפקמ

 עגרב םשמ קוניתה תא תחקל ,תיאופר תודגנתה ןיא םא ,הכירצ )תמ ירבא ןוגכ( תמ תאמוט

  .ד"כע תאז רשפאמ יאופרה בצמהש

 וברקשכ דנואס ארטלוא י"ע ררבת ןהכ תשאש יוארש טושפש א"טילש בישילא ש"ירגהמ יתעמשו

 רכז הרבועש ררבתמ םאו ,תמה להואל תסנכנש ינפל הביקנב וא רכזב תרבועמ םא תדלל הימי

 תמייקשכ אקוד הזו ,ןהכ תאמוט יניד לע םירמושש הפיא םילוח תיבב תדלל סנכיהל ףידעהל

 םילוח תיב ןיבו ןהכ תאמוט תוכלה לע םש םידיפקמש םילוח תיב ןיב רוחבל תורשפאה הינפב

  .רחא

 תשא לע םאה א"טילש בישילא ש"ירגה ןרמל ותלאש רבדב :א"טילש יתרפא ףסוי ר"גה יל בתכו

 יואר .א"טילש ןרממ ונעמשש םירבדה ןלהל ,דלווה ןימ תעיבקל דנואס ארטלוא תקידב ךורעל ןהכ

 הילע רכז וניהש ררבתמ םאו דנואס ארטלוא י"ע רבועה ןימ תא הדילל ךומס ררבל ןהכ תשאל

 דעוימש םילוח תיב ףידעהל שי ,אמגודל( האמוט יאדוב קזחומ וניאש םילוח תיבב תדלל ףידעהל

 םיקקזנ םא םגו ,רטפנ וב ןיאש םוי ןיא הקיטסיטטסה י"פעש םילוח תיב ינפ לע תודילל ולוככ ובור

 םירטפנה תא הנפמו ןהכ תאמוט יניד לע דיפקמש םילוח תיב ףידעהל שי - ליגר םילוח תיבב דליל

 .)םילוחה תיבל רבוחמ ולש םיתמ רדחש וא ,ןכ גהונ וניאש םילוח תיב ינפ לע ,ינוציח ןתיבל דימ

 ."בתכמה ל"כע א"טילש וניבר ןרמ יניע דגנל 'יה ל"נה חסונה

 קדבהל תבייח הניאש רבתסמ" :תוטישפב בתוכ )ב הרעה זנ ןמיס( תדלויה תרות רפסב תאז תמועל

 ."רכז רבועהש תעדל ידכ דנואסארטלואב

 יפכ ,םינוש םימעטמ דנואסארטלוא תוקידב ךורעל אלש הדפקה הל שי םא תועדה לכלש ,הארנו

 וז הגהנה םאה ןוידל עגרכ סנכינ אלו( ןויריהה ךלהמב ללכ קודבל אלש םידיפקמש םיבר שיש

 ,ןכ תושעל התוא בייחל רשפא יא ,)וז הלאשל עגונב ונימיב םיקסופב תונושה תועדלו אל וא היואר
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 ך"שה בתכש המ ללכב הזש ןכתיו ,ללכב הקידבה תבוחמ רוטפל לודג םוקמ שי רומאכ ירהש

 .רימחהל ןיא רבדב דספה שיש ןכיהש

 ,םילשוריבש הארוהה ילודג םשב יללכ ןפואב בתוכ )זמש ןמיס ג ךרכ( תוגהנהו תובושת ת"ושב

 :ריעמ ךכ רחאו ,םיתמה םש יוצמ ןיאש םוקמב תדלל דיפקת ןהכ תשאש

 תבש ארמגב ןייע ,תבש ללחל ןנירש אתעד אבותילש ףא ,םיוסמ םילוח תיב הפידעמ תדלויה םאו"

 ריתהל אתעד אבותילכ תדלוי לש ןוצר לכ בשחל רשפא יאו ,ןינעה יפל לכה םוקמ לכמ ,ב ,חכק

 ."ל"מכאו ,הרות ירוסיא

 תדלל הפידעמ תדלויהש הרקמל עגונב םה וירבדו ,טריביונ ברה ירבד ןיבל וניב תקולחמ ןיאש ןכתי

 ."אתעד יבותי"כ הז הנוצר תא רידגהל ןתינ דימת אל זאש ,םיבושח םניאש םימעטמ רחא םוקמב

 

 


