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 םדא הז תמחמ םאה – םיחפו םיניצמ ץוח םימש ידיב לכה

 ?להקב אובל לספיהל לולע

 

 םניחל אל ."!אירב ףרוח" :לארשי תוליהק לכב והערל שיא םילחאמ ,הרות תחמש גח תאצ םע

 תונוש תולחממ הנכס הבוחב תנמוט ףרוחה תפוקתש םושמ ,הז ןינעב םיכרבתמו םיכרבמ

 הקולח םיאור ונא ל"זחב .המודכו תעפש ,האיר תוקלד ומכ ,ףרוחה תפוקתב רתוי תוצופנה

 העידיה איה ידוהיה לש ותנומאמ דרפנ יתלב קלח ,עודיכ .תולחמ לש םינוש םיגוס ןיב תניינעמ

 ,שפנה לע הרימשה תבוח דצל ,תאז .םימש תריזג לש האצות םה ותוא םידקופה תוערואמה לכש

 ירבדב תניינעמ תוסחייתה םיאצומ ונא ףרוח תולחמל עגונב תיפיצפס .תובר םימעפ ונכראה הילע

 .הכובס תיתכלה איגוסב תקתרמ הכלשה הררג הארנש יפכ רשא ,ל"זח

  :רמוא ילשמב קוספה

 .)ה ,בכ ילשמ( "םהמ קחרי ושפנ רמוש ,שקיע ךרדב םיחפ םיניצ"

 תייגוסב קומע יתכלה ןוידמ קלחכ הז קוספ האיבמ ,)'א דומע 'ל ףד( תובותכ תכסמב ,ארמגה

 בקעיב קוספה תא ארמגה האיבמ ןוידה ךלהמב .ןאכ ותוא טרפנ אלש ,"הינימ הברדב היל םיק"

 והארקו ראשנ ודבל אוהו תמ ויחא יכ םכמע ינב דרי אל" :םהל רמואו וינב תא ריהזמה וניבא

 תוסחייתהה תא הנכמ ייבא "!הלואש ןוגיב יתביש תא םתדרוהו – הב וכלת רשא ךרדב ןוסא

 ראותמה ןוסאה ןוגכ "םדא ידיב ןוסא"מ לידבהלו( "םימש ידיב ןוסא" םשב הז ירשפא ןוסאל

 בקעיש ייבאל ןינמ המת הבהא רב אדא בר .)תוקבאיהמ האצותכ תוומ אוהש )בכ ,אכ( תומשב

 םהש ,םיבנגו תוירא ינפמ אלו ,"םיחפו םיניצ" רמולכ ,םימש ידיב ןוסא ינפמ וינב תא ריהזה

  .תונוסאה יגוס לכ ינפמ וינב תא ריהזה בקעי הארנכש ,החוד ארמגה .םדא ידיב תונוסא

 םדא ידיב םה םיבנגו תוירא וליאו םימש ידיב תונוסא םה םיחפו םיניצש החנהה לע ,םינפ לכ לע

 תובקעב ךכמ הב תרזוח ארמגה ,ןכאו( ךפיהה ראובמ הבש תשרופמ אתיירבמ ארמגה ההמת

 :)וז החכוה

 רמוש שקיע ךרדב םיחפ םיניצ :רמאנש ,םיחפ םיניצמ ץוח ,םימש ידיב לכה :אינתהו"

 :אייח יבר ינת ןכו ,ףסוי בר רמאהו ?והנינ םדא ידיב יבנגו אירא ,ותו !םהמ קחרי ושפנ
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 ?ולטב אל ;ולטב אל תותימ עברא ,ןירדהנס ולטבש יפ לע ףא ,שדקמה תיב ברחש םוימ

 וא גגה ןמ לפונ וא - הליקס בייחתנש ימ ,ולטב אל תותימ עברא ןיד ,אלא !והל ולטב אה

 הגירה בייחתנש ימו ,ושיכמ שחנ וא הקילדב לפונ וא - הפירש בייחתנש ימו ,ותסרוד היח

 תמ וא רהנב עבוט וא - קנח בייחתנש ימו ,וילע ןיאב םיטסיל וא תוכלמל רסמנ וא -

 ."!יכנורסב

  .רבודמ המב ררבנ תישאר

 שרפמ )ב ,דמק ב"ב( ם"בשר תאז תמועל .םוחו רוקל הנווכהש י"שר שרפמ ,םיחפו םיניצ יבגל

 שיש םיאור ונא ארמגב .םדאל לושכמו חפ אוהש ,דבלב רוקל הנווכהו ,תדחוימ הנכס ןיא םוחבש

 ידיב םיקזנ םיבשחנ םהש קוספהמ החיכומו תאז החוד ארמגהש דע ,םימש ידיב םהש רובסל דצ

 ומצע תא קיזמ וניא םדאהש רחאמ ,איה םימש ידיב םיקזנ ולאש בושחל הביסה ,תוטשפב .םדא

 םיעגפמ רמשיהל לוכי אוהש רחאמש איה ארמגה תנקסמ .העישפ לש אמרגב אלא שממ םידיב

  .ומצע לע קזנה תא איבהש ימכ בשחנ אוה ,ולא

 םיקזנ ןוגכ ,ונממ רמשיהל לוכי םדאהש קזנ לכש ,םש ארתב אבבב א"בטירה בתוכ הז םעטמ(

 הנושב הז קזנב דחוימ המ רבד ןיאו ,םיחפו םיניצכ ןכ םג בשחנ ,האירב יתלב הנוזתמ םיעבונה

 .)םירחא םיקזנמ

 אוהש והשמ אל םינפ לכ לע רמולכ ,םדא ידיב קזנ םיבשחנ םה אנימא אווהב ,םיבנגו תוירא יבגל

 ידיב קזנב רבודמ ןיא הירא לש הרקמב ירהש( ירשפאו יעבט ערואמ אלא ,םימש תריזג לש האצות

 םייקל ידכב םדאה לע האבש תדחוימ הריזגמ םיעבונ הלא םיקזנש ארמגה תנקסמ .)שממ םדא

  .ןהב בייחתנ םא ןיד תיב תותימ עבראמ תחא ןיד וב

 תוערואמב רבודמ םהמ קלח יפלכש אוה ,ארמגב םיראותמש ולא םיעוריא יבגל רתויב ןיינעמב

 הליפנ ןוגכ ,תוריהזה יללכ לע רתוי הבוט הדפקה תועצמאב םהמ ענמיהל עבטה ךרדב היה ןתינש

 םויק תרטמל םיאב ולא תוערואמש ונודמיל ל"זחש רחאמ תאז לכבו ,הליקס בייחש ימל גגה ןמ

 .םיחפו םיניצמ הנושבו ,םדא ידיב אלו םימש ידיב ןוסאכ םיבשחנ םה ,ןיד תיב תתימ

 ןיקתהל איה השע תווצמ ירהו ,שפנה תרימשו תוריהזה תבוח תא תיחפהל ידכב ךכב ןיאש ןבומכ(

 אל ,אל םאו ,הנממ ענמיהל לכוא אל – התימ בייחתא םא" רמול תורשפא ןיאו גגה שארב הקעמ

 .)לופא

 תרימשב לוזלז ינפמ דואמ ריהזמה "קובי רבעמ" לעב לש וירבד תא הז ןינעב טטצל םעט ןתונב שי

 :המודכו ףרוח תולחמ ינפמ שפנה
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 ומצע תא גרוהל המוד הזו םיחפו םיניצ ןוגכ םדא ינב תוטשמ ווהתיש םהמ שי םיאלחה"

 ימ הז ללכבו ,ויתוואת רחא ףדור ותויה ינפמ ומצע אילחמה ןכו ,ןידה תא ןתיל דיתעש

 םג ילוחה תביסב הדובעה לטיב םאו ,בשחי םיאטוח ללכב המצע האופרב לדתשמ וניאש

 ."ושורדי ודימ ומד תא

 ירבד תא ןייצנ ,ארמגב וניצמש וז הנחבה לש תקתרמ תיתכלה הכלשהב קוסענש ינפל ,םינפ לכ לע

 ךרד לע" שוריפ איבמ רפוס בתכה .ונימי תב האופרב ןיכומיס םהל שיש ,)א ,ונ ןילוח( רפוס בתכה

 :בתוכ אוה ךכו ,ילשמב קוספה לע "תוחצ

 אוהש ימ ,'ושפנ רמוש 'וכו םיחפו םיניצ' קוספה תא תוחצ ךרד לע םישרפמש המ עודיו"

 דומעל לוכי וניא בוש ךכב לגרוהש ןויכ יכ ,'םהמ קחרי' םהמ ומצע רומשל דימת ליגר

 ."ךכ לכ ול םיקיזמ םניא תצק םהב לגרוהו ךכ לכ רהזנ אלש רחא ןכ ןיאש המ ,םהב

 לטומ ןכלו ולא תולחמל רתוי שיגר ךפוה תויפיגנ תולחממ טלחומ ןפואב רהזנש ימ ,הז ושוריפ יפל

 ךפוה ופוג ,הדימה לע רתי רהזנ וניאש ימ ךא ,ןהב תולחל ןוכיס ימרוגמ רתויב קחרתהל וילע

 ירבדמ עבונש יתכלהה ןידל הנפנ תעכו ,ירקיע וניאש שוריפ והזש ןבומכ .ןהינפמ רתוי ןסוחמל

 .ארמגה

 הרותה .אכד עוצפ לש הכלהה איה להק ילוספ תוכלהב רתויב תושקהו תובאוכה תויגוסה תחא

 ארמגה תדמול )ב ,הע( תומביב ארמגב ,םנמא .להקב אובל ולש םיציבה ותרכנש ימ לע תרסוא

 אוהשכ קר אוה רוסיאה אכד עוצפב םג ךכ ,םימש ידימ ול אב רזממה לש ולוספש םשכש ,רזמממ

 .םינושארה וקלחנ ךכב ?םדא ידיב המו םימש ידיב בשחנ המ ךא .םדא ידיב אלו םימש ידיב אב

 לש בצמ ןכתיי ,רמולכ .ךכ דלונש וא ,דרבו םימער תמחמ סרתסנש ימל הנווכהש ,שרפמ י"שר

 ךאש בתכש ד"יר תופסותכ אלשו( דלומ םומב קר רבודמ אלו ,םימש ידיבכ רדגויש ימואתפ ערואמ

 ראבמ .םימשה ןמ םדאה לע תחני הז ערואמ ןכא רשאכ קר ךא ,)םימש ידיב בשחנ דלומ םומב קרו

 ידיב סירס ללכב וניא סרתסנו תינולפ הלחמב הלחש םדא י"שר ירבד יפלש ,ב הכלה םש ,ש"ארה

 תא ךכ ש"ארה שריפ עודמ המת אוהש אלא ,ש"ארה ירבד תא המלש לש םיה שרפמ ךכ .םימש

 םימש תריזג םהש תוערואמ םהינש – ילוח ןיבל דרבו םימער ןיב לדבהה השעמל המו ,י"שר ירבד

  !םדאה תוברועמ אלל

 ימב רבודמ ןיא ,וירבדל .י"שר תעדב ש"ארה תנווכ תא תרחא ראבמ לאנתנ ןברקה ,םנמא

 ידיב תיחותינ תוברעתהל קקזנ םייוסמ ילוח תמחמש ימב אלא ,אדירג ילוחה תמחמ סרתסנש

 אוה ךכב שודיחהו ,םדא ידיב סירס בשחנ אוה ךכ םושמ קר .סירסל ךפה אוה הכלהמבש םדא
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 ידיב סירס בשחנ רבדה ,םימש ידיב היה ומצעבש ילוחמ ותמלחהל שרדנ דעצ הז היהש תורמלש

  .םדא

 הכלה זט קרפ האיב ירוסיא תוכלהב( בתוכה ,ם"במרה תטיש תדמוע ,ש"ארהו י"שר תטיש תמועל

 ,ןתרכ וא ןתוא סימהו ןיחש ןהב דלונש וא ,הדלוהה ירביא ונממ ולטבו ופוג תמחמ הלחש ימש )ט

 רזעה ןבא( ע"ושב 1.םדא ידיב אלו םימש ידיב סירסכ בשחנ רבדהש םושמ ,להקל אובל רשכ אוה

 .םיקסופב םש ןייע ,ם"במרהכ הקיספל הייטנ םע ,תועדה יתש ואבוה )י ,ה

 ראבל ידכב תישאר .םינושארה תקולחמ תא ראבל קימעה )המ ןמיס רזעה ןבא( המלש תדמחב

 ךיראמה תועד תוכלהב ם"במרה ירבד תא איבמ אוה ,תנבומ הניא הרואכלש ש"ארה תטיש תא

 םרוקמ םיאלוחה לככ בורש ראבמו ,ותואירב לע רומשל ידכב גוהנל םדאה לע דציכ ראבל

 ותכרדה פ"ע הרושכ גהניש ימ יכ בתוכו םייסמ אוהש דע ,תואירבל הקיזמה הנוכנ אל תוגהנתהב

 ש"ארה תטיש תנבומ הז יפלש בתוכו ,םלשו אירב ופוג היהיו אפורל ךרטצי אלש ול ברע אוה ,םש

 ידיב שחרתהש ערואמ הדוסיב איה ילוח תמחמ האבש תוסירס לכ ןכ םא ךכש רחאמש רבוסה

  .)ה ןמיס( ריאמ תיבה ןכ בתכ רבכש תוארל חמשש בתכו ,םדא

 תדמחה בתוכ ותטיש רואיבב .ומצע אוה וירבדמ דועו ,ם"במרה תטיש השק ןבומכ ןכ םא ךא

 םוקמ לכמ ,םתעישפ ידי לע האב ןינעה תליחתד בג לע ףאש רמול ךירצ ךחרכ לעו" :ךכ המלש

 ."הליחתב אמלעב אמרג קר יוהו ,םימש ידיב השענ רמגה רקיעו ,הליחתב אפרל לק היה יאדוב

 תואירבב תלזלזמה תוגהנתה ןיב טלחומ ןפואב רשקל רשפא יאש איה ם"במרה תעד ,רמולכ

 תעדל ןהיניב רשקהש תורמל ,ןכמ רחאל תואבה תולחמ ןיבל ,טרופסו הנוזת ומכ םיטביהב

 םהלש הרמחההו ,וללה תולחמה תא תולקב אפרל ןתינ הליחתבש םושמו ,קהבומ אוה ם"במרה

 םיבשחנ היתובקעבש קזנהו הלחמה תדבכה ןכלו ,ולש אמרגב אלא םדא ידיב שממ הניא ךכ רחא

 .םימש ידיב ושענש

 םיאלוחה תיברמש הנבהה לע תססובמ ש"ארה תטישש ,ול ןמיסב רוש תואובתה םג ךלה וז ךרדב

 תא היארכ ךכ לע איבמ אוהו ,תואירבה לע תרמוש הניאש תוגהנתה ידי לע םדאה לש אמרגב םה

  ."שקיע ךרדב םיחפ םיניצ" ןינעל תובותכב וניארש וללה ארמגה ירבד

 ינע דחא שיא" לש בואכ הרקמב לאשנ ,טי ןמיס )א רזעה ןבא( ג קלח רפוס םתח ת"ושב ,הנהו

 ,שיגרה אל םעפו שיגרה םעפ ,ויציבב באכ שיגרה דימו 'א תויבח לע בשיו ,הלגעב ךרדב ךלה ןויבאו

 הציב םיאפורה ולטנ םשו ,טסעפ ריעל ךליל ךרצוה יכ דע .ולש סיכה לכ חפנו ,בכשמל לפנ יכ דע

 
 המכ בתוכ )ב ןמיס( בריב י"רהמ .תרחא בתכ הנשמה שוריפבש םושמ ,הז ןינעב ם"במרה ירבדב הריתס הנשי 1

 .ויתוכלהב וירבדכ עירכמ ךא ,הריתסה תא בשייל םינפוא
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 אל םושמ ותשא תא תוהשהל רתומ אוה םא קפס ןאכ שי יכ יתרמא ותיבל אבשכו .ןימי לש תחא

 ."הכד עוצפ אובי

 :רפוס םתחה ריעמ ותבושת ףוסב

 ירב יאו ,תויבחה לע חכב בשיש י"ע ול אב ובאכ תלחתש ,אבוט ןייעל שי ונינפלש ןודינב םנמא"

 םישירפמ ונייה אל זא ונינפל אב היה וליא קפס ילב ךא ,ל"נכ שממ ונייה םדא ידיב ,זא ועצפנש ונל

 שחש ימ לכ יכו=( ?אכד עוצפב קפתסנ אעיבב אביאכ היל ביאכד ןאמ לכ וטא ...ללכ ותשאמ ותוא

 ונייהו=( ללכ השעמ וב השענ אלש 'יקזחא ארבג 'ימקומ ונייהו )?אכד עוצפ אוהש שוחנ ויציבב באכ

 וב טלשו חפונ כ"חא הז ידי לעש בג לע ףאו .)יניצר רבד ול עריא אלש ותקזח לע ותוא םידימעמ

 דע ,דימ האופר ומצעל השע אלש ותונלצע ינפמ ונייה ,ותרכל םיאפורה וחרכוהש דע דנארבה

 אכהו ,םירקיע סוכ תייתשמ אבוט יפט ףידעו ,הלחנ אמלעד אריואו םיחפו םיניצ ידי לע ךכ רחאש

 ."אמלע ילוכל רשכו רזממל ימד אלו ,םימש ידיב ירקמד הדומ י"שר וליפא רשפא

 רימחה ךכ רחאש אלא ,שממ םדא ידיב התייה הלחמה תליחת ובש ןפואבש איה ותעד ,רמולכ

 ותטישש רורב הרואכל .םימש ידיב סירסכ תועדה לכל בשחנ רבדה ,םיחפו םיניצ ידי לע בצמה

 .תועדה לכל םימש ידיב בשחנ רבדה םיחפו םיניצ ידי לע קר הלחנ םאש ןכש לכו יאדובש איה

 אוהש ארמגב שרופמ הז ילוח יבגל ירה ?רחא ילוח לכ ןיבל הז ןיב המ ,רבסה ךירצ הרואכל רבדהו

 !"םדא ידיב"

 ידיב סירסכ י"שר תעדל םיבשחנ םיחפו םיניצ םתסש ךכל םיכסמ רפוס םתחה םג ןכאש ,הארנכ

 םיחפהו םיניצה ינפמ רהזנ היה םא וליפאש ,הז םדאב ןכ ןיאש המ ,םדא םתסב תאז לכ לבא ,םדא

 ידיב סירסכ ולצא בשחנ רבדה ךכ םושמו ,םתמחמ ובצמ תרמחהל רתוי הברה שיגרו דעומ אוה

 היהש ידי לע תאז עונמל לוכי היהש יפ לע ףא( םהינפמ רמשיהלו רהזיהל וידיב ןיא ירהש ,םדא

 לוכיש ,םדא םתסב לבא .)ס"תחה ןושלכ "ותונלצע"ב התוא חינזמ היה אלו ותייעבב לפטמ

 בשחיי רבדה י"שר תטישל ןכא – םיחפו םיניצ תמחמש הלחמה תא עונמל תויתרגש םיכרדב

 .להקב אובל לספיי אוהו םדא ידיב סירסכ

  

 

 


