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 הכלהו האופר ,הנקז
 םירמאמ תרדס

 ישילש קרפ

 ידועיס תובא תיבבו ,יאופר לופיטב ,הרז תלפטמ םע דוחי

 לופיטבו ותולהנתהב תוחיכשה תוכלהבו ידועיסה ןקזב קוסענ םיבורקה םירמאמב

 .דוחייה אשונב חתפנ עובשה .וב

 תונורחאה םהיתונשב םיקוקז םישישק רתויו רתוי ,םייחה תלחותב היילעה םע

 דועיס ידבועב םיעייתסמ םהו ,המישמה תא עצבל םילגוסמ החפשמה ינב דימת אל .דועיסל

 .תוחתפתמ תונידממ םידוהי םניאש תודבוע וא םידבועב רבודמ ,בור יפ לע .םייעוצקמ

 תררועתמ םיבר םירקמבש ךכ ,תוכורא תועש ךשמב שישקה דצל םיהוש הלא םידבוע

 שישקהש הדבועה םאה ?הרז תדבוע םע דחייתהל שישקל רתומ םאה .דוחייה רוסיא תלאש

 ?ולש תלפטמה םע ולש תודחייתהה תא ריתת "םישנא תרובג" לעב ונניא

 :קספנ )אי ,בכ רזעה ןבא( ךורע ןחלושב

 ,ןהמע דחייתהל רתומ ,עשת ןבמ תוחפ קוניתו השלש תבמ התוחפ איהש תקונית"

 ."האיבל יוארה שיאו האיבל היוארה השא דוחי לע אלא ורזג אלש

 הנטקו ןטקבש םשכש ,רמול םוקמ היה הרואכלש ,בתכ )א ,א רזעה ןבא( ןנער תיזב

 יואר וניאש ןויכ דוחי רוסיא ןיא ןקזב םג ךכ ,האיבל םייואר םניאש םושמ דוחי וריתה

 .האיבל

 םש ,)א ,איק( תבש תכסמב ארמגה ירבד יפ לע הזב ןודל ררועתמ אוה ,תאז תמועל

 לע תאזו ,דילוהל יואר וניא רבכ הרואכלש ףא ,ןקז שיאב םג ךייש סוריס רוסיאש ראובמ

 וחוכ תא שדחלו רוחאל לגלגה תא ריזחהל רשפא תופורת ידי לעש רמאש ןנחוי יבר ירבד יפ

  .רוסאו תועמשמ לעב אוה סוריסה ךכ םושמו ,ןקזה לש

 ןכתיתש ימכ ןקזה תא רידגהל שי דוחי רוסיא יבגל םגש רמול םוקמ היה ,הז יפל

 אוהש םושמ ,דוחיה תא וב וריתהש ןטקמ הנושבו ,דוחייה תא רוסאלו ,םישנא תרובג ולצא

  .האיבב ללכ ךייש אל

 רוסיאל המודבו רוסיא תאזה ארמגה ירבדמ דומלל ןיאש ןייצמ אוה תאז םע(

 וניאש אוה יחכונה ובצמ תופורתב שמתשה אל דוע לכ דוחי יבגלש רמול שיש ןויכמ ,סוריס

 לטבמ סוריסה – ולש לאיצנטופהמ עפשומש סוריס רוסיא יבגל ןכ ןיאש המ ,האיבל יואר

 .)הרופל בוש ךופהל ולש תלוכיה תא

 ,)'ב הכלה ,א קרפ הטוס( ימלשוריה דומלתה ןמ היאר ןנער תיזה איבמ ,השעמל

 לע םג רוסיא לח ,שיא תשא םע דוחי ןוגכ ,הרותה ןמ רוסא אוהש דוחיבש הלוע וירבדמ
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 רחאמש קיסמ אוה ,ןנברדמ דוחי ירוסיאב ןידה היהי המ תוכיראב ןד אוהש רחאלו ;ןקז

 .ןקזב םג רימחהל ןידה ןמ ןכ םא ,הרותה ןמ אוה ןהב דוחי רוסיאו ,תודינ ןה תויונפה בורש

 ןושל תא איבמ )בכ קרפ דוחי ירוסיא סרטנוק - מ ןמיס ו קלח( רזעילא ץיצ ת"ושב

  :דוחיה רוסיא דוסיב בתוכה ,)א ,בכ( האיב ירוסיא תוכלהב ם"במרה

 תולגל םרוג הז רבדש ,הדלי ןיב הנקז ןיב תוירעה ןמ הורע םע דחייתהל רוסא"

  ."הורע

 םהירבדמ ראובמש ,םינושאר דוע ירבדב םג ראובמ ךכש רזעילא ץיצה בתוכ

 ששח ררועתי זאו( קושינו קוביח לש ןפואב םהיניב הברקל ששח םושמ ונניא רוסיאהש

 ,דוחייה תובקעב שממ האיב ידיל ואוביש אוה ששחה רקיע אלא ,)הריבעל ךכ רחא ואוביש

 ששתש ןקז לבא ,האיבל יואר אוהש רבגב אלא ךייש וניא רוסיאה לכש רמול שי הז יפלו

 .הזב לקהל םוקמ שי םישנא תרובג ול ןיאו וחוכ

 תובושת ב"ח .םירפא הנחמה לש ונב( בר ךלמ תירקה ירבדמ םש איבמ אוה דוע

 רוסיאה דוסיש םושמ ,קושינו קוביחב וליפא םישנא תרובג ול ןיאש ןקזב לקמש )ו"כ ןמיס

 וררגיש ששחמ אוה )הרותה ןמ ללכ ךרדב רוסא רבדהש םיקסופל וליפא( קושינו קוביחב

 תירקהש ףאו( הזב לקהל םוקמ שיש ןכש לכ דוחיב ןכ םאו ,ששח ןיא הזכ ןקזבו ,האיבל

 בתוכ ,רבדה רעוכמש ינפמ קושינו קוביחב השעמל םירימחמ םירחא םיקסופו בר ךלמ

 .)דוחיב ןכ וניא רבדהש רזעילא ץיצה

 :רזעילא ץיצה םכסמו

 ינב יניע תיארמ םושמ דוחיהמ קחרתהל ךירצ תאז לכבד ,הארנ תהימ תאזד אלא"

 ינפב אוה םא וא ,םיאור ןיאש ןוגכ ,ךכ םושמ אכילד לכ לבא ,ובצמ םיעדוי םניא רשא םדא

 ."דוחי םושמ רתומד רמול שי – ריפש ובצמ םיעדויש הלאכ

 ל"צז בישילא ברה ול בתכש המ תא איבה )ב תוא ,ומ ןמיס ,'ז קלח( תרחא הבושתב

 תרובג ול ןיאש ימל ףא דוחיי ריתהל ןיאש ונאבהש ןנער תיזה ירבדמ חיכוהש ,הז ןיינעב

 איבה )ב תוא ,זס ןמיס ,בי קלח( תפסונ הבושתב .היארה תא רתס םש הבושתבו .םישנא

 קידצה ףסוי ששח אל עודמ ראיבש ,הכונחל שורדב ,רפוס םתחה ירבד תא גרבנדלו ברה

 ,"שיא ןיא יכ אריו" קוספה לע שרדמב ל"זח ורמאש המ יפ לע רפיטופ תשא םע דוחייל

 רתומ היה ךכ םושמו ,םויה ותואב םישנא תרובג ול ןיאש ומצעב ףסוי הארש איה הנווכהש

 .םישנא תרובג ול ןיאש ימל השא םע דחייתהל רתומש ותעדל סוסיבכ ,המע דחייתהל ול

 ןיאש רבדה דוסיל םיכסה )'י תוא ,ה"ס ןמיס ,ד"ח ע"הא( השמ תורגא ת"ושב

 ריתהל ןיא יללכ ןפואבש בתכ לבא ,סירס ןוגכ ,םישנא תרובג ול ןיאש ימב דוחי רוסיא

 .םתוואת ררועתתש תורשפא שי םישלחו םינקזב םג יכ ,שולחו ןקזש ימב דוחי רוסיא
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 בר לע תרפסמה ,)ב ,אפ( ןישודיקב ארמגה ירבדמ השמ תורגאה איבמ ךכל רוקמ

 םוי ."ערה רצימ ונליצי ןמחרה" םייפא תליפנ תעשב ללפתהל היה וגהנמש ,ישא רב אייח

 רבכ ירה ?וז הליפת ללפתהל ךירצ אוה עודמ ,ההמתו ,תאז ותליפת תא ותשא העמש דחא

 רצי ינפמ ששוח אוה עודמו ,םישנא תרובג ול היה אלש ,ותונקז בקע ינממ שרפש םינש המכ

 .וינפל המשבתהו הטשקתהו הכלה ,ותיב תניגב דמול היהש דחא םוי ,התשע המ ?ערה

 עבת .םוקמ ותואב הרג התיהש תחא תרקפומכ המצע תא התהיז ,איה ימ התוא לאששכ

 .ץעה ןמ ןומיר הרובע שולתיש יאנתב המיכסה איה .תושיא יסחי ומע םייקל אייח בר התוא

 לע רפכל ידכ ,שאה רונת ךותב השעמה לע ורעצ בורמ בשייתה ,ותיבל רזחשכ ,השעמ רחאל

 תיראש לכ ךשמב הנעתהו ,םחנתה אל ,איה וז התייהש ול הרפיס ותשאש תורמל .ןוועה

 םירקמב ררועתהל וחוכ לוכי ,םישנא תרובג ול ןיאש ןקז םג יכ ,םידמל ונא הז השעממ .וייח

 .םימייוסמ

 תלוכי לכ ול ןיאש םיאפור יפ לע ןיטולחל רורבש ימבש ,השמ תורגאה עירכמו

 םתס ןקזב קסע תאזב רימחהש ןנער תיזה םגש ןכתיישו ,ריתהל שי ,תושיא יסחי םייקל

 תרובגו תלוכי לכ ול ןיאש תואדווב עירכהל רשפא יאו םואתפ וחוכ ררועתיש שושחל שיש

 .םישנא

 קוזיחל םייתפורת םיעצמא דאמ םיצופנ ונימיבש הדבועה תא םג ףרצל שי ךכל

 .םישישקל םג עייסל םילוכיש ,ירבגה ןואה

 יפ לע ,הז רתיהב קפקפמ )ונ דומע 'ג קלח המלש ןחלוש( ל"צז ךאבריוא ז"שרגה םג

 ןקזש קפס ןיאש )חכק 'מע תוטמשהב 'ט קלח םיקסופה רצוא( גרבצנימ ז"ירגה בתכש המ

 אבומש המ יפ לע ןכו ,םהל דחא טפשמ ריעצו וקזו ,דוחיב םירוסא סירסה וליפאו וחוכ שתו

 .ססוגו תומל הטונ אוהש הלוחל וליפא אוה דוחי רוסיאש א"בשרהמ

 רורב הז ןיא דוע לכש איה ונרוד יקסופ ברקב הרורבה הייטנה ,ולא םימעטמ

 1.הרז תדבועב עייתסהל אלו רימחהל שי – םישנא תרובג ול ןיאש ימב רבודמש ןיטולחל

 שישקה יבורק :דוחיי רוסיאמ הליצמו םיקסופה ילודג לע תמכסומה הבוט הצע שי ,םנמא

 הלאכ תומלצמ .תעה לכ וב השענה לכ תא תודעתמה ,תיבה יבחרב תומלצמ ןיקתהל םילוכי

 .שישקה דצל ההוש אוהש תוכוראה תועשב לפטמה תוליעפ לע חקפל ידכב םג ונימיב תונקתומ

 ,םיברה תושרל חותפ חתפכ תומלצמה לש םנידש ,וקספ ל"צז ץילרק נ"רגהו בישילא ש"ירגה

 
 גלפומ ןקזב םגש ,’שיא ןוזח’ה םשב )ט ףיעס ,ב ןמיסל תופסוה( ’הכלה רבד‘ רפסב ראובמ וז ךרד לע 1
 .)בק ןמיס ,ד”ח( לאיכלמ ירבד ת”ושב בתכ ןכש איבהו ,דוחיי רוסיא שי
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 יבורקש רחאמ .דוחיי רוסיא ןיא זאש ,תיבב השענה תא תוארל םילוכי םיבשהו םירבועהש

 2.רתומ רבדה ,ןמז רחאל ןיבו ,ןיילנוא םא ןיב ,השענה לכ תא תוארל םילוכי שישקה

 ,האפרמב רוקיב תעב .יאופר לופיטב דוחי אוה םישישק לצא דוחי ןינעב תפסונ היוצמ הלאש

 אפורה רדח תלדש דיפקהל םהילע ,לפוטמל האפורמ וא תלפוטמל אפורמ עצבתמ לופיטה רשאכ

 רתומ ,רותב םיניתממה םיפסונ םישנא םנשי םא ,זאו ,)הרוגס איה םא וליפא( הלוענ היהת אל

 ןיא םא לבא .תלדה תא חתפי אוהד ןאמש םיששוחש רחאמ ,הריבע רבדל ששח ןיאו ,דוחיה

 הריכזמ וליפאו ,תעייס וא תוחא הנשי ןכ םא אלא ,רוסא רבדה ,רותב םיפסונ םיניתממ

 .רחא רדחב תאצמנה

 םירקבמו תווצ ישנא שי םלועל ירהש ,דימת רתומ רבדה םילוח יתבב תואפרמב רוקיבב(

 .)סנכיהל םייושעש

 חותפל תורשפא ןיאו תיטמוטוא תורגסנש תותלד ןנשיש ונימיב יוצמ רבדה( הלוענ תלדהשכ

 3:םיאבה םינפואב אלא רתיה ןיא ,)םכח סיטרכ אלל ןתוא

 :אפור לצא תלפוטמ רוקיבב

 .)בגא ךרדבכ ךכ לע רפסל הלוכי איה( ךכ לע עדוי אפורהו ,ריעה התואב הלעב םא .1

 .השיא דוע המע שישכ .2

 .הנטק וא ןטק המע שישכ .3

 .ןינבה ותואב ההוש תוחפל וא ,ומע אפורה לש ותשאשכ .4

 .ץוחבמ החתופל לוכיו רדחל חתפמ ףסונ םדאל שישכ .5

 :האפור לצא לפוטמ רוקיבב

 .ותוא םיוולמ הנטק וא ןטק וא ,ותשא םא .1

 .תוחא וא תעייס שי האפורל םא טרפבו ,ףסונ שיא יווילב .2

 יווילב וליפא – זנכשא ינבלו( ותיב לש יווילב םג לקהל ןתינ ,תעייס וא תוחא הנשי םא .3

 .)ותוחא לש

 .ריעב אצמנ האפורה לש הלעבש לפוטמל עודישכ .4

 .ץוחבמ החתופל לוכיו רדחל חתפמ ףסונ םדאל שישכ .5

 שיאל עגונב ,א"טילש סייו רשא יבר ןואגה וניבר לאשנ )ט"פ ןמיס א קלח( רשא תחנמ ת"ושב

 םישנמ בכרומ הלילה תווצ לכש ותחפשמל ררבתהו ,ידועיס תובא תיבב ותטמל קתורמה ןקז

 .םשמ ואיצוהל םיכירצ םא ולאשו ,דבלב

 )ג"ע ןמיס( ריאי תווחה תעדלש רחאמ ,לקהל ןתינ ןידה רקיעמש רשא תחנמה בתוכ ,ותבושתב

 ןקזב ןנברדמ רוסיאב לקהל שי קחדה תעשב ןכלו ,הרותה ןמ רתומ םישנ יתש םע דוחי ,דועו

 
 .םמשב ,חמק דומע ז"סש ןויליג הירומב ,קבלא ךונח ברה רמאמ 2
 .ירינפ השמ ברה תאז םכסמש יפכ 3
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 לקהל ןועטל רשפא ,אתיירואדמ םישנ יתש םע דוחי םירסואל םג ,ףסונב .םישנא תרובג ול ןיאש

 רימחמ םש רבחמהש תורמל .)'ה ףיעס בכ ןמיס רזעה ןבא( א"מרה קספ יפ לע ,םישנ שלש שישכ

 ג קלח( יולה טבשהש ףאו .אלוקל ןנברד קפסש )ב"ק ןמיס ד קלח( לאיכלמ ירבדה בתכ ,ךכב

  .קחדה תעשב לקהל בתכ אוה םג ,רימחמ )ג"פק ןמיס

 תעש בשחנ והזש קתושמו שלחו הלוח םדאב לקהל ןתינ ןידה רקיעמש סייו ברה בתוכ ,ןכל

 ידרח דסומב ונכשלו הז דסוממ ואיצוהל לדתשהל" שיש רורב םוקמ לכמו .ורובע הלודג קחדה

  ."תורשפ אלל הכלהה יקודקד לכב הבוט הבישב גנעתהל לכוי ובש

 


