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 )1( םיכנ תליבטל תואווקמ תשגנה
 

 תולבוס םילגלג אסיכב עבק ךרד תובשויו דומעל ןהל תרשפאמ הניאש תוכנמ תולבוסה םישנ
 הדיריב םיינכטה םיישקה דבלמ .הרהט הווקמב הליבטל ןאובב הרומח תושיגנ תייעבמ
 רמאמב רוקסנ היתורוקמ תאש תיתועמשמ תיתכלה היעב םע םג םישנה תודדומתמ ,הווקמל
 .הרצקב הז

 .םישנ ןתוא תליבטל תואווקמ הכלהה יפ לע שיגנהל ןתינ םהש םיכרדה תא ררבנ אבה רמאמב

 :)א"ל ףיעס ,חצק ןמיס ד"וי( ע"ושב קספנ

 ץע ילכ יבג לע דומעת אל ,תלבוטש םוקמב טיט היה םא ךכיפל .םילכב ןילבוט ןיא"
 יוארה ילכ םוש לע אלו תוסרדמל םייוארש םירסנ יבג לע אלו ,ןבגמ האמוט ןילבקמש
 ."הליבט הל התלע אל ,הלבטו הרבע ;םילכ לש תואצחרמ תריזג םושמ ,לובטתו סרדמל

 ,"םימ הוקמ רובו ןיעמ ךא" קוספה לע םינהכ תרותב ורוקמ םילכ יבג לע לובטל הז רוסיא
 לע איה הרותה ןמ רוסיאה ."עקרקב הרקיע הוקמ ףא ,עקרקב הרקיע ןייעמ המ" :ל"זח ושרדו

 םילכ יבג לע הליבטה תא םג ורסא ל"זח .הליבטל םירשכ םימב ואלומש ףא ,םילכ ךותב הליבט
 ןיחבהל אלש ועטי ךכב .האמוט לבקמ אוה םילבוט ויבג לעש ילכהש יאנתב ,םכותב אלש וליפא
 אל האמוט לבקמ וניאש ילכ יבג לע הליבט ךא .ילכה יבג לע הליבטל ילכה ךותב הליבט ןיב
  .הרסאנ

 :הרצקב תוטישה תא הנמנו הז רוסיא ירדגב וקלחנ םינושארב

 ,ףסוי תיבה ותעדכ קיסהש יפכ )הליבטה רעש שפנה ילעב( ד"בארה תעד לע יונב ע"ושה קספ
 אוה דחאה ,םימעט ינש לע ססובמ )ב ,וס( הדנ תכסמב ארמגה תנקסמל הז רוסיאש ראיבש
 אמש ששח לע ןכו ,האמוט לבקמש רבד לכ יבג לע הליבט לע רוסיא רמולכ – תואצחרמ תריזג

 הלוספ הליבטה ,תואצחרמ תריזג וב ךיישש המ לכ ,ןכלו .יוארכ לובטת אלו לופיל השאה דחפת
 ךיישו ,האמוט תלבק רועיש ילכב ןיאש ןוגכ ,תואצחרמ תריזג ןיאש ןכיה לבא ,דבעידב וליפא
 ןייעו( בטיה הלבטש הל רורב םא דבעידב םימכח ורסא אל הזב – דחפה ששח לש םעטה קר
  .)א"ל ק"ס ז"ט

 ןויכ סרח ילכ יבג לע הליבט דבעידב רישכמ ד"בארהש ,ד"בארהמ רתוי רימחהל ש"ארה תטיש
 ורזג היהיש ילכ לכבו ,דבעידב וליפא וז הליבט לסופ ש"ארה וליאו ,סרדמ תאמוט לבקמ וניאש
 ,ףסוי תיב ןייעו ,דבעידב הליבט הל התלע םלועלש ,ש"ארה ויבא תעדב ןיבה רוטה ךא .םימכח
 .)א"ל ק"ס( ש"ארה תעדב א"רגה בתכ ןכו

 ,תדחפמש םושמ לס וא סרח ילכ יבג לע לובטל רוסאש בתכ )א קרפ תואווקמ( ם"במרהו
 םיקסופה וקייד הלא וירבדמו ,םילכ יבג לע ליבטי אלש תוטשפב בתכ )ט קרפ םש( רחא םוקמבו

 ם"במרהש בתכ ףסוי תיבה .ותטיש רואיבב וקלחנו ,דחפ ששח וב ןיא וליפאו רוסא ילכ לכבש
 ולספנ לוביק תיב ול שיש ילכב זאו ,ילכה יבג לע םירבוע ןייעמה ימ לכ ובש בצמ ןיב קלחמ
 ימ לכ ויה אל םא לבא .לוביק תיב ול ןיאש ילכ יבג לע וליפא לובטל אל םימכח ורזגו ,םימה
 ילכב ןכל .ןייעמ ימ םש םהמ לטבתמ אל הז ןפואבש ןויכ הריזג וב ןיא ,ילכה לע םירבוע ןייעמה
 ששחל םוקמ ןיא לוביק תיב ול ןיאש
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 ,וירוחאמ אלא וכותמ םירבוע םניא םימה ובש בצמב חנומ לבא לוביק תיב ול שיש ילכב ןכו ,הז
 ששחמ אלא הליבטל רוסא וניאו תואצחרמ תריזג רוסיא הזב ןיא ,ובג לע ילכה תא ךפה םא ןוגכ
  .הפי לובטת אלו דחפתש

 םילכב קרו ךא רמאנ רוסיאהש איהו ,תפסונ ךרדב ם"במרה תטיש ראבל ףסוי תיבה בתכ דוע
 חנומ ילכה םא לבא ,לוביק תיב םהל שיש םילכ םהב ליבטי אמש הריזג ,לוביק תיב םהל ןיאש
 םישנאש דועבש אוה ךכל םעטהו ,ורקיעמ לוביק תיב ול ןיאש ילכמ לק רתוי אוה ,ךופה בצמב
 לדבהה ,לוביק תיב םהל שיש םילכל לוביק תיב םהל ןיאש םילכ ןיב בטיה ןיחבהל םיעדוי םניא
 יופכה ילכל ףושח הלעמל ולש לוביקה תיבשכ תיעבט הרוצב חנומה לוביק תיב ול שיש ילכ ןיב
 םעטה הז ןפואב חנומש ילכב ןכל .וב תועטל ואובי אלו טלובו רכינ אוה וכרדכ אלש ויפ לע
 .הפי לובטת אלו דחפתש שושחל שיש םעטמ קר אוה רוסאל

 רבד לכש )םחורי וניברו א"בשרה םג םירבוס ךכ( ד"בארה תטישכ ךורע ןחלושה קספ הכלהל
 .ןידכ תלבוטו תרזוחו הלוספ התליבט הלבט םאו לובטת וילע דומעת אל האמוט לבקמה

 וא ,הוקמב תוגרדמכ ץע ירסנ עובקל םינשב תואמ ינפל תואווקמב ץופנ גהנמ היה םנמא
 םיקסופה .הווקמה תיעקרקב היהש ץובמ ךולכל תעינמ וא םימה קמוע טועימ תרטמל ,הפצרכ
 תא בשייל וחרטו ,האמוט לבקמה רבד יבג לע לובטל רוסאש הכלהה רואל גהנמה לע והמת
 :םיכרד המכב גהנמה

 שארמ ןכוהש םלוסב אלא רמאנ אל א"בשרבו ד"בארב שרופמה תובילשב רוסיאה .א
 ונקתוה םתריצי תליחתמ םא לבא ,הווקמב ןקתוה ךכ רחא קרו ילכ םש וילע עבקנו
 וליפא הווקמה ןינבמ קלחכ םיבשחנ םהו ילכ םש םהילע ןיא הווקמב הנקתה םשל
 ג"ס ק"ס הרהט ירדסו המ ק"ס ך"ש ןייע( האמוט םילבקמ םניאו ,ועבקנ אל ןיידע
 .)הואדפ ם"רהמ םשב

 ידכב ךכב ידו סרדמ אמטל תויואר זאש ,םהילע סרדמל ושענש תובילש ןיב קלחל שי .ב
 ןייע( םיאמטמ םניא ,דבלב םהילע דומעל תודעוימש תובילש לבא ,הליבטה תא לוספל
 .)'ס ןמיס ףסוי תיראש ת"ושו םש ך"ש

 קספש ע"ושה קספכ אלש רקיעהש בתכו הלא םיצורית לע קלח )א"ל ק"ס( ז"טה .ג
 אלא תואצחרמ תריזג דצמ וניא רוסיאה םעטש ש"רהו ש"ארה תעדכ אלא ד"בארהכ
 .םירסנב םיכייש םניאש םירחא םימעטמ

 :איבה )'ז ק"ס הכרב ירויש( ףסוי יכרבב ,אסכב הליבט יבגל

 'ד לש אסכ וחקל קומע הוקמה תויהלו ,הילותב םדמ הלבטש הנש ב"י תב תקונת"
 אלש םישנב רועגל שי .לובטתו אסכה ג"ע הרענה דומעתש ידכ ,הוקמב וחינהו םילגר
 םעפ הליבטהל ךרטצת אלש לקהל שי ,דבעידב הלבט רבכש ד"נב התע ךא ,הזכ ושעי

 .")'כ ןמיס ד"י( םהרבא ערז ת"ושב ה"הלז יקחצי א"רהמ ברה ונירומ .תרחא

 וקלחש ש"ארהו ם"במרה תעד ףוריצ יפ לע אוה דבעידב לקהל םעטהש עמשמ הבושתה ךותמ
 םילכ יבג לע הליבט רוסיאל דיחיה םעטהו תואצחרמ תריזג ןיא אנקסמלש ורבסו ד"בארה לע
 לובטת אלו דחפתש ששח ןיאו דנדנתמ ונניא אסכהש ןפואבו ,הפי לובטת אלו דחפתש ששח אוה
 הליבט הכירצהל אלש דבעידב לקהל רשפא ,)תוארל הנמז עיגה אל וז הנטקש םושמ םגו( הפי
 .תפסונ

 התליבט אסיכ יבג לע תלבוטה ,ע"ושה תטישל יאדובו ,ןידה רקיעמש םידמל ונא ,םינפ לכ לע
 ןמיס ד"וי אניינת( הדוהיב עדונ תבושתב םג םיאצומ ונא ךכ .םילכ יבג לע הליבט ןידכ הלוספ
 :)חלק
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 וחקלו .לובטל םש תדרל תודחפתמ םישנה ויהו ,דואמ קומע היהש הוקמה רבד לעו"
 .תולבוטש העשב אסכה לע ודמעיש ידכ ,םילבחב והורשקו ,הוקמה ךותל ודימעהו אסכ
 שרפל י"בה בתכש תחא ארבס פ"ע רתיה אוצמל םוקמ היהש ףאו .םהב רעגש השע הפי
 לספסה ודימעי םימעפל וטא ורזגו לספסה לע םירבוע םימה םא אקוד ם"במרה תעד
 ,םירסנה רתיה ןינעל ח"צק ןמיסב ז"טה םג ןעשנ וז ארבס לעו ,'וכ םימה אצומ םוקמב
 לספס כ"אשמ ,רתיהל תורבס המכ םיכייש םשו ,םירסנה רתיהמ ףיסול אלד ובה מ"מ
 ךומסנ אל ,לובטלו ויבג לע דומעל אלש רוסיאל תואוקממ ה"פב הנשמב שרופמ אוהש
 ."הוקמהמ ףכית אסכה לוטיל הוציו רועגיו ,ריתהל הנוציח ארבס לע

 היהתש ידכב תועדה לכל שושחל וב שיש ןפואב תואווקמה תא םינובש יאדוב הליחתכל
 שיו ,תרחא הרירב םהל ןיא השעמל יכ ,קחד בצמ והז םיכנ רובע םנמא ,אמלע ילוכל הליבטה
 .ד"סב אבה עובשב השענ תאז .רתויב בוטה ןפואב הווקמה תא םרובע שיגנהל ןתינ דציכ ררבל

 תלבוטה לש היתורבחש איהו ,םירקמהמ קלחב תיטנוולרש תרחא תורשפאל הרצקב סחייתנ
 .הליבטה ךלהמבו הווקמה תא עיגהל הל עייסתו הדיב זחאת תינלבה וא

  :קספנ )חכ ףיעס םש( ע"ושב

 םימה ואוביש ידכ ,הדי התפר ןכ םא אלא הליבט תעשב הידיב התריבח הב זוחאת אל"
 הידי לעש חפוט הקשמש ,ירש ,הלחת םימב הידי החידה םאו ;הידי תזיחא םוקמב
 ."הוקמה ימל רובח

 ,ם"במרה תעדל .הנשמה תנווכב וקלחנ םינושארה .)'ח קרפ ףוס( תואווקמב הנשמב ןידה רוקמ
 םעטמ ,הליבט ול התלע אל ,וליבטמו םדאב זחואה ,ותומכ הכלהש ,הנשמב אמק אנת תעד
 וידי תא חידמ אוה םא קר .קזוחב קיזחמ וניאו ותזיחא תא זחואה הפרה םא וליפא ,הציצח
 זחואב וליפא החדה הליעומ ,א"בשרה תעדל .חכב קיזחי םא וליפא ,הרשכ הליבטה םדוק
 ובתכ לבא ,א"בשרהכ קספ ע"ושה .החדה אלל וליפא ליעומש ,ןויפירב זחואב ןכש לכו ,קודיהב
 .תמדקומ החדה ידי לע אלא ןויפרב וליפא קיזחהל אלש ם"במרה תעדל שוחל יאדכש םיקסופה

 ןכ םא אלא הליבט הל התלע אל ,קזוחב הקזחה ידי לע הליבטב התרבחל תעייסמ םא ןכל
 אלו דבעידב אלא הציחרה לע םימכח וכמס אלש )ו"ל ק"ס( ך"שה תעד .םימב םדוק הדי הצחר
 לקהל שי הילגר לע דומעל הלוכי הניאש השיאב קר ןכלו ,הזב רוסיא וגהנ םישנה ןכו ,הליחתכל
 ק"ס ט"דס( הליחתכל ןכ תושעל רתומש עמשמ ע"ושה ןושלמש םיקסופה ובתכ ,םנמא .הזב
 .תרחא הרירב ןיאשכ אלא השעמל הזב םיליקמ אל תאז תורמלו ,)ז"כ ז"טו ז"נ

 ביטרתו םימה ךותב דומעת הליבטה תכמות ,הכלהל .תועדה ךכב וקלחנ – םיידיה תבטרה ןפוא
 ךכ רחאו ,םימל ץוחמ תלבוטב זחאת תחא דיב .הצוחה םאיצוהל ילבמ הוקמה ימב הידי תא
  .הנוילעה הדי דירפתו םימה ןמ הטמל הינשה הדי טישות

 הפרתו ,קזוחב הב קיזחהל לכות הרירב ןיא םא ךא ,ינוניב קזוחב תלבוטב זחאת הליחתכל
 .המצע הליבטה תעשב טק עגרל הידי

 .לקהל םוקמ שי התיבל תלבוטה הרזח רבכו זרב ימב הדי החידה םא וליפא ,דבעידב

 תעשב הקעמב תועייתסהו הווקמל תיאמצע הדירי תועצמאב לובטל הלוכיש העונת תלבגומ
 זחאת ,ואל םאו ,ןכ השעתש ךידע ,הליבטה עגרב הקעמה ןמ הידי קתנל הלוכי םא ,הליבטה
    .הליבטה עגרב ןויפירב הקעמה תא

 

 


