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

 

 םילדבה םע הכלהה תדדומתמ דציכ :הדבכנ איגוסב ונקסע םינורחאה םירמאמב

 ,וז הפקשה יפ לע הכלה ועבק ל"זח רשאכ ,ונימיל ל"זח תפוקת ןיב תואיצמה לע תוחנהב

 סיסבב תדמועה תואיצמה ונתעידי בטימלש רחאמ אמש וא ,ףקותב הנדוע וז הכלה םאה

 הניא הכלההש ךכמ האצותכו םיעבטה ונתשנש חינהל םילוכי ונא ,תמייק הניא הכלהה

 .ונימיב הפקת

 .הז רשקהב האופר יניינעב םיטביה רפסמ רוקסנ ןלהל

 בתכש )א ,אי( ןטק דעומב תופסותה ירבד תא ונאבה הרדסב ןושארה רמאמב

 ריאי תוחב .ל"זח ירבדב וניצמש תואופרה לע ונימיב ךומסל ןיא םיעבטה ונתשנש םעטמש

 חכו םלועל השלוח הדריש יללכ ןפואב רמול ןתינ םנמא הרואכלש ,המת )ד"לר ןמיס(

 םושמ הילע ךומסל ןיאש ל"זחב וניצמש תמיוסמ האופר לע עובקל לבא ,טעמתמ תוירבה

  .הומת רבד אוה ,עבטה יוניש

 לכ לע וא ,תוילוגס תואופרב אלמ ס"שהש םושמ ,הטושפ הלאש וז ןיא תמאבו

 יכרדל ששח הרואכל שי ןהמ תוברבו ,ןתלועפ יכרדב ללכ הנבה ונל ןיאש הלאכ םינפ

 םושמ וב ןיא האופרל השענש לכש ונידיב אוה ללכש אלא ,םיפסונ םירוסיאלו ירומאה

 האופרה תוהמ תא םיניבמ ונניאש ונימיב םאה ןודל וכיראה םינושארהו ,ירומאה יכרד

 הבושתב ,גית ןמיס א"ח א"בשרה ת"וש לשמל ןייע .ירומאה יכרד םושמ הזב היהיש ןכתי

 ,תוליעומל דוע תובשחנ ןניא ולא תואופרו םיעבטה ונתשנש החנהב .תטרופמו תקתרמ

  .ירומאה יכרד ןיד םהב היהיו "האופרל לכ"כ ובשחי אל ןהש ןכתי

 ,)ה ןמיס ד"וי( שיא ןוזחה וניבר לש תשדוחמה וכרד יפ לע וז הלאש ןוחבל הסננ

 קלחש ריעמ שיא ןוזחה .הרצקב םגיצנ תישארו ,םיקימעמו םיריהב םירבד אשונב בתכש

 ירבדמ איבמו ,הפרטהל הביס םהש םדאב םתומכ וניצמ אל םימכח ונמש תופירטהמ

 ולא הפירט ינמיסש ףאש רמולכו ,םייח ילעבמ תואפרתהל רתוי חונ םדאש םינושארה

 אפרתיש רשפא האופר ידי לע םוקמ לכמ ,תומי אוה םג האופר אללו ,םדאב ףא םימייק

 ססבלו הפירט אוהש םדא לע דיעהל ךרד םוש ןיא ,א"וזחה בתוכ ,ןכל .ולא תויופרטמ ףא

 אפרתנו האופרב קסעש ןכתיש םושמ ,ןמז המכ רחאל תמ םתסה ןמש הכלה קספ הז לע

 אצמ אוהש ןכתי ןיידעש ,הז ילוחל העודי האופר ןיאש ודיעי םיאפורה םא וליפא הזו –

  .אפור הזיא ידי לע האופר

 ריהב ךא אילפהל שדוחמ אוהש ,וז הכלהב לודג דוסי שיא ןוזחה ףיסומ ךכ לע

 :ןבומו
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 ,וננמזב ןידיעמ ןיא )רתוי תורומח ןהש( הלעמלו הבוכרא ןמד תופירטב ףאו"

 אוה ךורב שודקה ארבד הארנ תמאבד ,הז לע הומתל ןיאו ,םייחו םיאפורה םיחתנמד

 ולגתנ רשא שיו ,םוקמו םוקמ לכבו רודו רוד לכב ולגתנ אלש אלא ,...תופירטל ףא תואופר

 םימכחל רסמנו ,האירבה תישארב ה"ב ארובה תאמ רדוסמו ךורע לכהו ,וחכשנו ורזחו

 םיפלאה 'בב עבקהל ךירצ היה הנהו ,םהילע עיפוהש םשדק חור פ"ע תופירטה עובקל

 הנשמ ףוס נ"רו יבר 'א ו"פ מ"ב רמאדכו ,תורודל תופירטה יניד ,'א 'ט ז"ע רמאדכ הרות

 יפכ תופירטה תועיבק ויהו ,םהירחא השדח הרות ונל ןיאו ,הארוה ףוס אניברו א"ר

 אלש אוהה ןמזב אתומד אכאלמד אקנוורפ ויהש תולחמה ןתואו ,אוהה ןמזב 'תי ותחגשה

 ןיב הרותה ןתרסאש תופירטה המה ןהל הלעת תאופר זא ויאורבל אוה ךורב שודקה ןתנ

 הרותה יטפשמ תא אוה ךורב שודקה רסמש םיאבה תורודה לש ןמזב ןיבו ,אוהה ןמזב

 ונתשנ דבל םהינפואו האופרה ימס תולגתהב אלש דוע רשפאו ,םהה תורודה ימכחל ןהלש

 וחרכוה םינושארהש ,םדה יטועימ יוניש ומכ ,םייחה םיפוגה יונישב םג אלא ,וננמזב

 ומכו ,עבטה ינינע ראשו ,םימילקאה יונישב ןכו ,םהל הנכס הזקה םינורחאהו ,הזקהל

 )'א א"ל הדנ( רמאד אהב ןכו ,ןיעטוקמל תדלויב ןכו ,)הרפ ה"ד 'ב ד"כ ז"ע( 'סות ובתכש

 אל וננמזבש םיחותינהד רשפאו .הברה ןכו ,השימשת ךרדכ האב וזו ושימשת ךרדכ אב הז

 הזו ,םינצהו םימחה םימילקאה לכב םניאד רשפא םגו ,םינושארה םימיב םיליעומ ויה

 האריש יפ לע ףא ,הפירט ןהש ורמאו ונמש ולא ןכו" :)גי ,י הטיחש תוכלה( ם"במרה ןושל

 ונמש המ אלא ךל ןיא ,ןהמ היחתש רשפאו ןיתיממ ןניא ןתצקמש ונידיבש האופרה יכרדב

 םייקמ אוה הארנכש ,םימותס ל"ז וירבדו ,ל"כע "ךורוי רשא הרותה פ"ע רמאנש םימכח

 ,דעל םיעוטנ תורמסמכ המה רשא םימכח ירבד ובשיתנ ךיא כ"או ,םיאפורה ירבד תתמא

 תא ןיאישמ ןיא ונמזב האופר ול שיש לכ ותשא תא אישהל ןינעל םנמא ,אחינ כ"שמל לבא

 ."ותשא

 תססובמ הניא תויופרטה יגוס תא העבקש הכלההש איה שיא ןוזחה תדמע ,רמולכ

 'ה ןוצרש אלא ,רבד לכל תואופר שי יאדובו ,האופר ןיא ולא תויופרטלש החנהה לע

 םוקממ םייונישבו ףוגה עבט יונישב םג יולת רבדה ןכו ,תורתסנ ויהי תינולפ הפוקתבש

 ךכו םנמזב התייהש תואיצמה יפ לע ל"זח לש רודה ותואב העבקנ הכלההש אלא ,םוקמל

 ,ועט אל יאדוב ל"זח – רמולכ .ףוגהו האופרה ייונישב היולת תויהל ילב תורודל העבקנ

 רמול ןתינ אל ךא ,עבטה םייונישב ןהו תואופרה תולגתהב ןה תורקל םילוכי םייונישו

 העבקנ איה התעשבש תורמל ,תיחצנ איה אלא ,תואיצמל ףופכש ןפואב העובק הכלההש

 .םימי םתואב תואיצמה יפ לע

 תורמל תולטב ןניא ל"זח ועבקש תוכלה עודמ ראבל קר ודעונ הלא וירבד ,הרואכל

 םוקמ שי טלחהב ךא ,)!םיפסונ םייוניש םנשי תופרט לש הרקמב רומאכו( עבטה ייוניש

 ,התלועפ תא םיניבמ ונניאו תיאופר תלעות הב ןיא ונימיבש םיאור ונאש האופרש ןועטל

  .ללכ הפורת בשחית אל
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 הפירט בשחנ ינולפ םא םגש רורב ,אסיג דחמ .תבשב תופורת תוכלה יבגל םג ךכ

 ילוחמ אפרתהל רשפא יאש ועבק ל"זחש ףא תופורתב ותואפרל תבשה תא וילע םיללחמ

 םדאל עגונב ועבק אל ל"זחש בטיה ראבמ שיא ןוזחהש רחאמ רתוי טושפ ןודינה ןאכו ,הז

 ךדיאמ .תויופרטל תואופר ונכתייש וחינה ןכא ל"זחש ןכו ,יופיר תורשפאמ ןניא תויופרטש

 ונימיבש רחאמ ,ל"זחב תורכזומש תופורתב יופיר רובע תבשה תא ללחל ןיאש רורב אסיג

 .תוליעומ ןניא הלא תואופר ונידיבש יאופרה עדיה יפ לעש איה תואיצמה

 רובע תבשה תא ללחל לוכי )אפור וניא םא וליפא( האופרב החמומש תורמל ,תאז

 האופרב וליפאו ,)מ קרפ התכלהכ תבש תרימש( תינויסינ הפורתב וליפא הלוחב לופיט

 לבא ,)הנ ןמיס ה קלח יולה טבש( תלעות הב שיש ררבתה ןכאש הדימב ,תיביטנרטלא

 .הב אפרל ידכב תבשה תא ללחל רוסא ,ןבומ יעבט רבסה הב ןיאש האופר

 תבשה תא ללחל רתומ םאה תולוגסהו תועימקה ןינעב םינושארה וקלחנש ףאו

 אלא הוצמ לע רובעל ןיאש" בתכ )ו ,ח אמוי( תוינשמה שוריפב ם"במרהש ,ןתושעל ידכב

 ךותמו ,ארבסה ךותמ יתימאו רורב רבד אוה יופירהש ,עבטה ךרדב אפרמה האופרב

 םבייחי אל ,שולח םנינעש יפל רוסא תולוגס ידי לעש יופיר לבא ,תמאל בורקה ןויסנה

 )ליעל וירבדמ ונאבה ,ג"ית ןמיס א קלח( א"בשרה לבא ."קוחר םנויסנו ,ארבסהו ןויגהה

 וליפא ,הקודב תילוגס האופרכ ונייצ ל"זחש המל ם"במרה תנווכ ןיאש ןכתיש ןודל בתכ

 איבה ז"ל ןמיס ח קלח רמוא עיבי ת"ושבו ,םהלש הלועפה ךרד תא ללכ םיניבמ ונניאש

 אלא וניא הז לכ ,תילוגס האופרל תבשה תא םיללחמ ןכאש וקספש םינורחאהמ םיבר

 ןיאש יפ לע ףא הזבו ,תואפרמו תועייסמ ןכא ןהש וללה תולוגסה לש םמש עקפ ובש בצמב

 סחייתהל ךרד ונל ןיאש ונימיב לבא ,ןהב שמתשהל רתומ ןתלועפ ךרדל יעבט רבסה

 ץיצה בתכש ומכ ,תבשה תא ןהילע ללחל טלחהב רוסא ,תואפרמכ ולא תוילוגס תואופרל

  .)ח קרפ ט ןמיס ח קלח( רזעילא

 ,אוה ןכש לכו ,תוילוגס ןניאש ל"זחב תורכזומה תואופרל םג ןידה אוה הרואכלו

 לבקל ונילע ,הלוגס ןהב שיש ונודמיל ל"זחש ןויכש רמול היה ןתינ דוע הלוגסבש םושמ

 אל ל"זחש האופרב לבא ,םיעבטה ונתשה םינפ לכ לעש רמול לכונ אלו םהירבד תא

 היהש עדימה בטימ יפ לע תיאופרה התלעות תא ונייצ קר אלא ילוגס ןפואב הילא וסחייתה

 ונימיב םאש יאדו ,יהשלכ הכלה רקוע וניא וז האופרל רחא וא הזכ סחי םג יאדובו ,םדיב

  .תבשה תא הילע ללחל רוסאש קפס לכ ןיא הליעומ הניא וז האופרש םיאור ונא

 .תונכסל אלא ,תואופרל עגונב אלש הז רשקהב תואמגוד רפסמ ןוחבל ןיינעמ

  .ידמל תומוד תונקסמה הז יבגל םגש ,הארנ

 .םיינישב תימינפ הכמ לע תבש םיללחמש ,)ג ,חכש םייח חרוא( ךורע ןחלושב קספנ

  :)ח-ז ק"ס םש( הרורב הנשמה ראבמ

 הכמ ללכב םה יאדוב - םיכינחה וניהד ,םינשה בשומ םוקמ הלח םא ןכש לכו"

 ,בכשמל לפנ אלש ףא ,הז ידי לע ופוג לכ הלחו ,אבוט היל ביאכד יכיה ...ףוגה ללח ךותבש
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 הפב תלחתמש אנדיפצ תלחמ ןכש לכו ...הז ללכב ונניא וינשב אמלעב אששח יקופאל

 םינשה ןיבמ ןיאצוי םינשה תוביבס ויפ ךותל םולכ ןתונשכ ,הנמיסו ,םייעמ ינבב תמייסמו

 ןיא םירמוא אפורהו הלוחה ולפא אנדיפצבד ,והיניב שי שרפהו .תבשה הילע ןיללחמד ,םד

 )א ,חכ הרז הדובע תכסמב( ל"זח דיב לבוקמ יכ ,הזב ןיאיקב ןיאד ןנירמא ,לוליחל ךירצ

 רמואשכו ,ןיללחמ - םתסב ,ללח לש הכמכ בישחד םינשה באכ ראשבו ,איה הנכסש

 .")םידגמ ירפ( 'ד ףיעסב המקלדכו ,ןיללחמ ןיא - ךירצ ןיאש הלוחה וא אפורה

 תמרגנ וז הלחמש ראובמ )א ,חכ( הרז הדובעב ארמגב ?"אנידפצ"ה תלחמ יהמ

 םהשכ םירועש ילכאמ תליכאמו ,ףרוחה תומיב דואמ םירק םהשכ םיטיח ילכאמ תליכאמ

 רבעו םהלש ןמושב חמק םע ונגוטש םינטק םיגד לש לישבת תליכאמו ,יאדמ רתוי םימח

 תחתפתמה הלחמב רבודמש ורעישש שיו ,םויכ תרכומ הנניא וז הלחמ .הלילה םהילע

 .C ןימטיוב ןורסחמ האצותכ

 םיריכזמ הינימסתו ,םויכ תרכומ הנניאש ףא ,וז הלחמ יכ ,קסופ הרורב הנשמה

 ,םדאה ייח תא תנכסמ איהש ןעטיש אפור ןיא יכ רעשל ןתינש ,םייכינח תקלד השעמל

 .תנכוסמ הלחמב רבודמ יכ ל"זח ידיב לבוקמו רחאמ ,תבשה תא הילע ןיללחמ

 םירכזומה ןוכיס ימרוג וא תולחמ לש םירקמ המכב םיקסופה ונד וז הכלה ביבס

 .אל וא םהיבגל םיאפורל עומשל שי םאה ,םינכוסמל םויכ םיבשחנ םניאש ,ל"זחב

 ד"וי ע"ושו ב ,גלק תבש האר( האופר יכרוצל תישענ ,הלימה תירב ןמזב הציצמה

 תירבב םג ץוצמל להומה לע ךכיפלו ,הנכס וב שיש רבדכ תבשחנ איהו ,)ג"ס דסר 'יס

 ךכל סחיבו .הציצמ להומה השעי אל םא הנכס ןיא ,ונינמז יאפור תעד יפל .תבשב תכרענש

 עבטה הנתשנש םירבד המכב וניצמש ףאש ,)א תוא זעוב ט"יפ תבש( לארשי תראפתה בתוכ

 עומשל הארנ היה הרואכלו ,)דועו אק 'יס ד"וי ס"תח ת"ושו ,ג"קס געק 'יס ב"נשמ האר(

 םהו ,לקהל ףאו םהל םיעמוש ןיד תיב תותימו תותירכב וליפא ירהש ,םיאפורה ירבדל

  .ל"זח ירבדמ זוזל ןיא םוקמ לכמ ,ונתיאמ רתוי הנכס ששח ינינעב םיאיקב

 הציחרב תבש םיללחמ ןיא ונינמזבש ךכמ ,הז ןורקיע לע השקמ לארשי תראפתה

 ארמגה ןמזבש תורמל ,הלימהמ םימי השלש רחאלו ותלימ ירחאו םדוק קונית רובע

 ןייע( ןכ םישוע ןיא ונימיב לבא ,תבשה תא הז רובע ןיללחמו שפנ חוקיפל תאז ובישחה

 םיחינמ ונאש םושמו ,הנכס לכ ךכב ןיאש איה םיאפורה תמכסהש יפל )ט ,אלש 'יס ע"וש

 יבגל םג ןכ רמאנ אל עודמ .)אל ק"ס םש הרורב הנשמה בתכש ומכ( עבטה הנתשהש

 הזב ןיא ,םיעבטה ונתשהש רחאמ ,הציחר לש הרקמבש ,לארשי תראפתה בשיימ  ?הציצמ

 ,הכלהה התנתשנ ךכ םושמו םיעבטה ונתשנש םיפסונ םיניינעב וניצמ ןכ ,ללכ תעכ ךרוצ

 ךכב שיו ,דיגה תייבצמ קוניתה לצינ הדי לעש םידומ םיאפורה םג הציצמ ןינעל לבא

 ללחל ריתנ אל ,ללכ הנכס וב ןיאש םיאפורה ומיכסיש םוקמב וירבד יפלו .תיאופר תלעות

  .תבש
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 ,ובתכש שי ?הרורב הנשמה איבהש םידגמ ירפה לע קלוח לאשי תראפתה םאה

 אפור קרש ןפואב רבודמ ונניינעבש אלא ,ג"מפהו לארשי תראפתה ןיב תקולחמ הזב ןיאש

 ןיאש םיאפורה ומיכסיש םוקמב לבא ,ול םיעמוש ןיא ןכלו ,הנכס אנדיפצב ןיאש רמוא הז

 ש"ירגה ירבדב הז ןיעכ הארו .הז רובע תבש ללחנ אלש ג"מפה הדוי ילוא ,ללכ הנכס הזב

  .)ו"פ אובמ א"ח שפנהו ףוגה תרימש( בישילא

 ל"זחש אלא ,םיאפורל ל"זח ןיב תקולחמ ןיא יכ חינהל ןתינ םהב םירקמב ,הז יפל

 סחייתהל שיש רבדה רורב ,םינשה םע התנתשה וז תואיצמו ,תמיוסמ תואיצמב וקסע

 .םיאפורה ירבד יפ לע התועמשמו הלחמל

 ךותב בתכ ,הז ןינעב ןכ םג לאשנש )דמר 'יס ד"וי( קיש ם"רהמ ת"ושב םנמא

 ןכ םא אלא הנכס תקזחב רבדה ראשנ ,ץוצמל אלש הנכס היה ל"זח ןמזבש ןויכש ,וירבד

 רקחמב םהיתונקסמל םיאפורה םיעיגמ הבש ךרדהש ןוויכמו ,ןידה הנתשנש ררבתי

 םהיתונקסמ ןיא ,תוקוניתה בור לש םבצמ רוריבל םירקס תכירע תועצמאב איה יאופרה

 םיששוחו ,בורה רחא םיכלוה ןיא שפנ חוקפ ןיינעלש ןוויכ ,שפנ חוקיפ ןיינעל תוליעומ

  .טועימל

 םירקמבש םיכסמ אוה םג ,ןבומכ .רתויב הבחר תיתכלה תועמשמ ילעב םנה וירבד

 ךא ,םיאפורה תעד איה עבוקה םרוגה ,תמיוסמ הלחמל ל"זח לש תוסחייתה ןיא םהב

 לש המרב ןוכיסכ בשחנ אוהש םייוסמ רבד לע ל"זח ואטבתה וב םוקמ לכב – ותטישל

 .םיאפורה תעד לע ךומסל ןיא – שפנ חוקיפ

 

 


