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 ?הלפהל םורגל תולולעש םיבאכל תופורת תחקל תרבועמל רתומ םאה

 לשמל ךכ .ותואירבלו רבועה לש ויכרצל ןהלש הנוזתה תא םיאתהל תוגאוד תורבועמ םישנ

 תיתועמשמ הכירצמ ענמיהלו ,הרישעו תנזואמ הנוזת לע דיפקהל איה םישנל תיאופרה היחנהה

 לע רומשל הבוחה ךותמ תאז לכ .המודכו ןושיעמ ענמיהל יאדובו ,ןויריהה תפוקתב לוהוכלא לש

 ןהילאמ תונבומ יעדמ רקחמ לע תוססובמה ולא תויחנה .רבועה לש הניקתה ותוחתפתהו ותואירב

 הלא תויחנהב ולזלזיש םישנ .םיקיזמ םירמוחל הפישחמ תוענמיהו הנוזת ילגרה לע רבודמ דוע לכ

 ךכ .רתוי תויתועמשמ תומליד תוררועתמ םיתיעל ךא .היואר אלו תירסומ אל הרוצב תוגהונ

 איה ךכ ךרוצל .רתויב םיקזח םיבאכמ תלבוס םייוסמ ילוח תמחמש ןויריהב השיא ,אמגודל

 רתומ םאה .רבועל קזנ םורגל םילולע הלא םיבאכ יככשמ .םיקזח םיבאכ יככשמ תחקל הקוקז

  ?אל וא וללה תופורתה תא תחקל הל

 שי הלאל .הנכסמו ילוחמ השיאה תא איצוהל ודעונש תופורת לע רבודמ ןיאש ,שגדוי

 ךא ודעונש תופורת לע םירבדמ ונא .תיתכלה הניחבמ רתוי טושפ םהב ןוידהו דרפנ ןויד שידקהל

 תופורתה תובקעב הלפהל יתועמשמ ששח םייקש ןוידה ךרוצל חיננ .םיקזח םיבאכ עונמל קרו

 ?אל וא רתומ רבדה םאה .וללה

 ליצהל הבוחה ,הקוצמב רבוע ונינפל שי רשאכ .תיסיסבה הכלהה תא ,ןינעה ךרוצל ,םידקנ

 לכ רובע תבשה תא םיללחמש םשכ .לדבה לכ אלל ,דלונ רבכש ימ תלצהל הבוחל המוד וייח תא

 ירקיעה ןידה רוקמ דלונ רבכש ימל עגונבש דועב יכ םא ,רבוע לש וייח לע םג ךכ ,לארשימ םדא

 ינפמ ,"םהב יחו" וב ךייש אלש ,רבועל עגונבש ובתכ םינושארהש ירה ,"םהב יחו" קוספה ןמ אוה

 לארשי ינב ורמשו" קוספה תא איסנמ ןב ןועמש יבר תשרדמ אוה בויחה רקיע ,ןיידע יח ונניאש

 ךכב ןיא ונניינעל ךא ."הברה תותבש רומשיש ידכ תחא תבש וילע ללח" – ועמשמש ,"תבשה תא

 תגירה .תבשה תא וילע םיללחמ רומאכ ףאו ,רבוע לש וייח תא ליצהל הרומג הבוח תמייק .לדבה

 דוסיבו הלא םיטרפב .ןנברדמש םירמוא שיו ,הרותה ןמש םירמוא שי ,רומח רוסיא איה רבוע

 .ןאכ תאז שלשנו לופכנ אלו ונירמאמב םימעפ רפסמ ונכראה םניד

 ןיאש הדימב( ונוממ לכ תא איצוהל בייוחמ םדאה תושפנ תלצה לש הרקמב יכ ,רוכזנ דוע

 אשונב ךיראהש יפכו .א ,גע ןירדהנסב ארמגה יפ לע ,םיקסופה בור ועירכהש יפכ ,)תרחא תורשפא

 .)חנ ןמיס ארתב הרודהמ( תישארבל רשא תחנמב א"טילש סייו א"רגה וניבר ךכ עירכהו
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 םאה ,)וכת ןמיס טפשמ ןשוח( םיקסופב תיתוהמ תקולחמו ,םינושאר המכ תעד ,ךכמ הריתי

  .אל וא תושפנ תלצה רובע ומצע תא ןכסל ךירצ םדאה

 דצה ןמ תלקוש תרבועמה השיאה :רורב תויהל רומא ןידה ,ולא תומדקה יפ לע ,הרואכל

 תניינועמ איה ינשה דצה ןמ .חקיתש תופורתה תובקעב ןכתסהל לולעש רבועה לש ובצמ תא דחאה

 םניאש – םיבאכה תא לובסלו בירקהל ךרטצת אל עודמ .הלבס לע לקהל ידכב תופורתה תא תחקל

 ?רבועה לש וייח תא ליצהלו רומשל ידכב – התוא םינכסמ

 הניא תרבועמ השיאש הלוע הנממ תניינעמ היאר איבה ל"צז בישילא ש"ירגה ןרמ ,םנמא

 .לופי רבועהש תואדווב רבודמ רשאכ וליפא – רבועה תלפה תא עונמל ידכב לובסל תבייח

 :וניצמ )א ,ז( ןיכרעב ארמגב

 ."דלתש דע הל ןיניתממ ןיא ,גרהיל האצויש השאה"

 זאו הרבוע תא דלתש דע םיניתממ ןיא ,התימ ןיד תיבב הילע רזגנש תרבועמ השיא ,רמולכ

 רבודמ הרקמ הזיאב הלאשב תועד המכל וקלחנ םינושארה .דימ התוא ןיתיממ אלא ,התוא ותימי

 םאה הלאשב היולת וז הכלה םאה איה םינושארב תויזכרמה תולאשה תחא .הכלהה םעט המו

 רבוע םאה הלאשל איה ולא םימסרופמ םיגשומ תנווכ ."ומא ךרי ואל רבוע" וא "ומא ךרי רבוע"

 םייולת וייחו ומיא יעמב אוהש תורמלש וא ,יאמצע דמעמ ול ןיאו ומא לש הירביאמ קלח בשחנ

 .םינוש םיניינעל יאמצע דמעמ ול שי זא רבכ םוקמ לכמ הב

 ךרי רבועש וז הכלהמ וחיכוהש שיש בתכ ,)ף"ירה יפדמ טי ,א ,חנ( ןילוח תכסמב ן"רה

 רזגנ אל וילע ירה ,דלווייש דע םיניתממ ןיא עודמ ,ןכ אל םאש ,הירבאמ קלחכ בשחנ רמולכ ,ומא

  .תוומה ןיד

 ןודינ אלא ,ומיא ךרי ואל רבוע םא :הכופה איה תמאהש ,םת וניבר םשב ן"רה בתוכ ךא

 תא םג דרפנב ןיתיממ ןיא גרהיהל הואיצוהש ינפל תדלוי איה ובש הרקמב עודמ ,הירבאמ דחאכ

 םינפ אוה דלונשכ ירהש ,ן"רה לש וז החכוה לע והמת םיבר( !?וילע םג לח ןידה רזג ירה ?רבועה

 רבועש ,ן"רה רמוא ,ךחרכ לעב .)ןאכ הזב ךיראנ אל .רבוע היהש העשב ודמעמל רושק וניאו תושדח

 ןכ םאו .הילע קר אלא וילע לח אל ןידה רזג ארקיעמ ןכלו ,"ומא ךרי ואל" בשחנ וז היגוס תעדל

 ןיד ול ןיאש רבועה תא םיגרוה ךכבש תורמל גרהיהל התוא םיאיצומ עודמ – אישוקה תרזוח

 :ן"רה בתוכ ?התימ
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 םלועה ריואל אצי אלש ןויכ דלולו ,הניד תא ןינעמ ןיא ,התימ תבייוחמ איהש ןויכש אלא"

 ."ןנישייח אל

 דלתש דע ןידה רזג תא בכענ םאש רחאמ לבא ,תוומ ןיד רבועל ןיא ןורקיעכ ןכא :רמולכ

 אלש ןויכו רבוע קר והזש רחאמ ,דימ התוא םיגרוהו ,ךכמ םיענמנ ,ןידה יוניע לש לבס הל היהי

 ."ןנישייח אל" םלועה ריואל אצי

 תעינמ תא םידקהל הקדצה םוש ןיא ,םדא ייח תמועל לבס לש הרקמבש רורב – רמוא יוה

 רבודמשכ ךא ,ותלצהמ תוענמיהב וליפא וא ,ןועמש תגירהב ךורכ רבדהש הדימב ןבוארמ לבסה

 .תמדוק םאה – רבועה לש וייח לומ אמאה לש לבסב

 היבאכל הפורתה תא תחקל תיאשר השיאה ןדיד ןודינב םג ,בישילא ברה רמוא ,הז יפל

 .רבועה תלפהל ןוכיסהמ םלעתהלו

 "ןימדוק ךייח" לש טביה ןאכ ןיאש רבדה רורב .הרדגהו רואיבל םיקוקז ןבומכ ן"רה ירבד

 בייחש רחא םדא ותיא אצמנו ,ויבאכ ךוכישל הפורת ודיב שי דחאלו ,ךרדב וכלהש םינש .ליגרה

 הזב רמול ךייש אלו קפס לכ אלל התוא ול תתל בייח הפורתה לעב ,וייח תא ליצהל הפורתה תא

 יפכ( וריבח ייח תא ליצהל ידכב לובסל ונממ עבות תושפנ תלצה בויחש םושמ ,"ןימדוק ךייח"

 ךכ לע איצוהל בייח אוהש יפכו וליצהל ידכב תמייוסמ המרב ןכתסהל ףא וילע תומייוסמ תועדלש

 ?ןאכ הנוש רבדה המב 1.)"ןימדוק ךייח" הזב םירמוא ןיאו ונוממ לכ תא

 הפורתה תחיקלש ןועטלו ,השענש השעמה תרדגהב יולת רבדהש הרואכל ןודל םוקמ היה

 ךכל המודב .לקהל הביסה וזו ,רבועה תמ ךכמ האצותכ קרו ,אמאב לופיטו האופר השעמכ תבשחנ

 קורזל םא רוחבל םיכירצ ובש בצמ ןיב ןיחבמה )ט"ס ןמיס העד הרוי( שיא ןוזחה לש וקוליח עודי

 םגו ,םיברה ייחב ךוסחל ידכב דיחיה ןוויכל תוריל רתיה ןיא םשש ,דיחי ןוויכל וא םיבר ןוויכל ץח

 קר ונאו םיבר ןוויכל ץח הרונ רבכ ובש הרקמ ןיבל ,"שפנ ינפמ שפנ םיחוד ןיא" ןידב ללכנ הז

 הטסהה ,ץחה הרונ רבכש רחאמש םעטה ןמו ,רתומ היהי רבדה זאש ,דיחיה ןוויכל ותוא םיטיסמ

 איה דיחיב העיגפהו ,הרונ אוה םהילאש יממ ץחה תטסה – הלצה השעמל תבשחנ התומצעב

  .דבלב תירקמ

 שי םיקסוע ונא הב םיבאכל הפורתה לש הרקמב םא םגש םושמ ,הנוכנ הנעט הנניא וז ךא

 הלועפה םש ירהש ,הרואיבב ן"רה ירבדו ןיכרעב ארמגה יבגל תכייש הנניא איה ,םוקמ וז הנעטל

 
 .לאומש תיבה ירבדמ ןלהל ןייעו 1
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 ,אמאה לש רבד לכל הגירה תלועפ איה אלא ,"ןידה יוניע תעינמ לש הלועפ" הנניא םיטקונ ונאש

 השעמכ וז הגירהל סחייתהל רשפא יאו ,רבועה תגירה םג הז השעמב לולכו ,התלב ןיאו הלועפה וז

 .הקדצה הל שיש םיקסופ ונאש קר ,הגירה תלועפ וז – ךפיהל אלא ,ןיד יוניע תעינמ לש

 !ןכ תושעל רתומ עודמ דואמ הומת ,אוה ןכ םא הרואכל ,םנמא

 םה הייחו ,םאב היולת רבועה תויח לכ ארקיעמש רחאמש ,אוה םירבדה רדגש הארנ ,ןכל

 ןכל ,ומיא ךרי ואל רבוע רמאד ןאמל ןיבו ומיא ךרי רבוע רמאד ןאמל ןיב הזו ,םייח ול םינתונש

 אוהו ,רבועה לש ויתויוכזל םדוק הלבס תעינמל וליפאו הייחל גואדל אמאה לש התוכזש ,אוה ללכ

 תוכז ול ןיא היח הניאש המכ דעו ,היח ומאש המכ דע קר םיבשחנ וייח לכ .הז ןינעל הילא לפט

 דגנכ תוכז ול ןיא ,קזניי אוה באכ תרסהל ןוגכ יתועמשמ לופיט תמחמ םא ןכלו .םייחל תיאמצע

  .הז בצמ

 םושמ אל לבא ,הגירה לש הלועפכ בשחנ וניא םירודכב לופיטה ןכאש ןכ םא אצמנו

 לש הייחב תיתוהמ הניחבמ תעה לכ םייולת וייחו רבועהש םושמ אלא ,הנוש איה הרטמהש

 סחייתהל הביס ונל ןיא ,תומי אוה הפוגב יאופר לופיט לש תילמרונ תוגהנתה יפ לע םאו ,אמאה

 .דחוימ ןפואב הזל

 :)בי ףיעס פ ןמיס( תובותכ תוכלה רזעה ןבא ע"ושב וניצמ םנמא

 ,תורחא תולכאמ לוכאל וא ,רתוי לוכאל הואתמ איה ירהו ,הל םייוארה תונוזמ הל וקספ"

 רמואש ימ שיו ;םדוק הפוג רעצש ,דלוה תנכס ינפמ בכעל לוכי לעבה ןיאש רמואש ימ שי

 ."בכעל לוכיש

 :רמואש ימ שיה תעד לע )ב"כ ק"ס( קקוחמ תקלחה המתו

 םג םאו !?דלוה ןכסת רעצ חכמד יתית יהמ ,רעצ קר הנכס ןיא הלו ,הנכס קפס דלול םא"

 ."יאדוב ןימדוק הייחד ,הז לע קלוחש ימ יתעדי אל ,הנכס הל

 :)ו"ט ק"ס( לאומש תיבה בישמ ךכ לע

 אתיאש המכ ,לוכאל תורתומ םוקמ לכמ ,הנכס קפס דלול עיגמד בג לע ףא :רמול רשפאו"

 והימ .רעצ אלא וניאד בג לע ףא ,םדוק 'תיסבכ םירחא ייחו 'תסיבכ ,'פ ףד םירדנ ס"שב

 היל אנמו ,םדוק םירחא ייח והל אריבסו ,הז לע וגילפ ןנברו ,ןכ היל אריבס יסוי יבר םש

 ."יסוי יברכ קוספל ם"במרל
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 הל היהי אלש ומרגיש םירבד לוכאל הל רתומ היהי עודמ המת קקוחמ תקלחה :רמולכ

 וניצמש ותמועל ןעוט לאומש תיבהו ,רעצמ ענמיהל הצור איהש םושמ קר ,תומיש ףא ,קוניתל בלח

 ,)ןכ הניא םימכח תעד לבא יסוי יבר תעד קר איה ןכ הרואכלש המת אוהש תורמל( םירדנב רבכ ןכ

 ביוחמ וניא לבא ,ורבח תא ליצהל ידכב ונוממ לכ איצוהל בייח םדאה םנמאש ,ןועטל ותנווכו

 .הז רובע רעטצהל

 לש תושפנ תלצהב תקסוע הסיסבב תקנימה .תקנימ לע אוה םש ןודינהש ךכל בל םישנ

 דומעת אל" לש רוסיאב תללכנ קינהל הל רשפאתש הנוזתמ תוענמיה םאה איה הלאשהו ,קוניתה

 הרואכל יטנוולר וניא תאז לכ ךא .לאומש תיבהו קקוחמ תקלחה םיקלחנ הזב ."ךער םד לע

 ביוחמ םדאש יאדו הכלהלש ,םג המ .רבועב העיגפ תללוכש הלועפ לע רבודמ ובש ,וננודינל

 ןפואב םמצע יסוי יבר ירבד תא ושריפש םיבר שי םירדנב איגוסבו( ורבח תא ליצהל ידכב רעטצהל

 .)ןאכ וילא סנכינ אלש ,רחא

 ילוחמ תואפרתהל תרבועמ השיאל רתומ םאה הלאשב םג יוטיב ידיל אב ונבתכש הז טביה

 הבושתב .ט"ירהמ ירבדב הז ןינעב שיש הריתסה העודי .רבועה תלפה ריחמב הייח תא ןכסמ וניאש

 ט"צ ןמיסב הז תמועל .םאל שפנ חוקיפו הנכס ןיאש הרקמב רבועה תא גורהל ט"ירהמ רסוא ז"צ

 הבושתהש ןעטש ל"צז ןייטשנייפ מ"רגה תארוה העודי .םייח תנכס ןיא םא םג רתומ רבדהש בתכ

 ובשיי םיבר ךא .ז"צ ןמיסב ותארוה יפ לע קוספל שי הכלהלו ,תפייוזמ הארנה לככ ט"צ ןמיסב

 ליעל ונבתכש םעטה ותואמו וז הבושתכ רקיעכ טקנ בישילא ש"ירגהו .תובושתה ןיב הריתסה תא

 ראשיהלו םייח ול קינעהל תבייח הניא איה ,ומאמ תעבונ רבועה לש תויחה לכש רחאמ .לבס יבגל

 .הימי לכ הלוח

 .דעומל ןוזח דוע ה"זעבו ,הז ןינעב ןודל דוע שי הברה

 

 

 


