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 רשא תחנמה תנשמב םילתשומ םירישכמו םירביא לש םדמעמ

 ולא תולתשה .םדאה ףוגב םירישכמו םירביא תלתשהב בר שומיש השענ ונימי תב האופרב

 :םיגוס ינשל תוקלחתמ

 טלקיי לתשומה ביכרמהש הרטמב ,תמ וא יח ,םדא ףוגמ קלח וא רביא לש הלתשה .1

 רביאה ובש הרקמב תושענ ולא תולתשה .ופוגמ קלחכ לועפל רוזחיו לתשומה לש ופוגב

 .תולחש וא בל תלתשה :אמגודל .הכלהכ לעופ וניא לתשומה לש ירוקמה

 רבודמ םיתיעל .תיאופר היעב םע דדומתהל ףוגל עייסל ודיקפתש רישכמ לש הלתשה .2

 ןוגכ ,םדאה ףוגב יהשלכ תכרעמ ףילחמ וניאו דבלב הכימת קפסל ותרטמש רישכמב

 תוליעפ תועצמאב הלועפל ותוא ריזחהלו בלה תוליעפב לשכ תוהזל ודיקפתש ,בל בצוק

 ,העוגפ תלוכיל תיפולח תלוכי קפסל הרטמב חתופש רישכמב רבודמ םיתיעלו ,תילמשח

 .רישכמה תועצמאב עומשלו בושל העימש ילבגומל רשפאמה ,יראילכוק לתש ןוגכ

 ."ליגר" העימש רישכמ ןוגכ ,תמייק תלוכי ריבגהל ודעונ םירחא םירישכמ

 .םדאה ףוגל םהיניב סחיהו ולא םירישכמו םירביא לש םדמעמב ןודל שי םיאשונ המכב

 ,ןלהל .ףיקהל רמייתמ וניא הז רמאמש הבחר תורפס אשונב הבתכנ תונורחאה םינשה תורשעב

 .אשונב א"טילש סייו רשא יבר לודגה ןואגה שרדמה תיב אישנ לש ותנשמ תא רוקסנ ,ד"סב

 תיצמת תא ןאכ איבנו ,רשא תחנמ ת"וש ורפסב תובושת רפסמב אשונב קסע א"טילש סייו ברה

 1.םירבדה

 וקספ ךכו ,)חיק ,זיק ,זטק ןמיס א קלח רשא תחנמ ת"וש( קספש המ תובקעב לאשנ סייו ברה

 טוקנל הבוח ןיא דואמ רסייתמש ינפוס הלוחש ,ןורחאה רודב םינורחאה ילודגמ המכ

 יתועמשמ לדבה שיש רורבו ,ולבס ימי תא ךיראהל ידכב םייאוריהו "םייעבט אל" םיעצמאב

 ,הרקמ לכב הרוסאש ,המשנה ירישכמ לש האצוה ןוגכ ,"השעו םוק"ב הלועפ ןיב וז הכלהב

 2,םימייוסמ םיאנתב תרתומש ,תויאוריה תולועפ טוקנלמ "השעת לאו בש"ב תוענמיה ןיבל

  .בל בצוק יבגל ןידה היהי דציכ

 
 תא ורבע אל םירבדה .דועו ,גלק ,בלק םינמיס ב קלח ,אמ ןמיס א קלח רשא תחנמ ת"וש :ונייע 1
 .דבלב םבתוכ תוירחא לע םהו א"טילש סייו ברה לש ותרוקיב
 ,רחא רמאמב ךכ לע ונכראה .ופוגל הרקמ לכב קהבומ םכח תארוה תבייחמש תבכרומ הכלה וזש ןבומ 2
 .הלעמל ונייוצש תובושתב םג ןייע .ןאכ ומוקמ ןיאו
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 בלה תא ריזחהל רקיעב ודיקפתש בל בצוק והזחב לתשוה רבעבש ,ינפוס הלוחב היה רבודמה

 רחאל הפוקת .בלה בצק תא רידסהל ןכו ,למשח תכמ תועצמאב ,בל םוד לש הרקמב תוליעפל

 ,שקיב הלוחה .םיבר םירוסייב ךורכה ,ינפוס בצמל עיגהו הריאממ הלחמב הלח אוה ןכמ

 .רסייתהל ףיסוי אל ךכבו תומי אוה בל םוד לש הרקמבש ידכב ,רישכמה תא והזחמ ואיצויש

 היהי בלה בצוק תרזעל קקזנ וניא אוהו לעופ הלוחה לש ובילש העשב םאה ,התייה הלאשה

 .רישכמה תא ריסהל רתומ

 בלה בצוק לש ודמעמב היולת וז הכלהש ןעטש ,םילודגה דחא לש וירבד ואבוה הבושתב

 יפל .וירביאמ דחאכ ןודינו םדאה ףוגל לטב הז רישכמ ,ותפקשהל .םדאה ףוגב לתשומה

 ובש ןמזב ףא ופוגמ רישכמה תא ריסהל טלחהב רוסאש הטושפ הנקסמל עיגה אוה ,וז הפקשה

 ןמזב םג ופוגמ קלח איהש תכרעמ לכ םדאה ףוגמ תורכל לשמל רוסאש םשכ ,לעופ רישכמה ןיא

 השירפמ הניא איהש העשב ,םדאה ייחל ינויח רמוח השירפמה הטולב ןוגכ( הליעפ הנניא איהש

 .הז הרקמב םג ךכ ,)אמרגב( החיצרכ תבשחנ התתירכו ,)הז רמוח

 סייו ברה .וז הלאשב יתועמשמ קוליח ונשיש ראבמו ,וז הפקשה לע סייו ברה קלוח ,ותבושתב

 :ןדמעמו תולתשהה יגוס תא תונוש תוגרדל קלחמ

 .ונממ קלחל ךפוהו ףוגל לטב ןכא וירביאמ דחאכ לועפל רזוחו םדאה ףוגב לתשוהש יעבט רביא

 ונשי החלשב .ופוגמ קלחל םיבשחנ ,םדאה ףוגב ולתשוהש הלחש וא ,הילכ וא ,בל אמגודל ךכ

 יקיקז תא רבכ הליכה תמרותה ףוגמ תחקלנש הלחשהש םושמ ,וז הדוקנב דחוימ שודיח

 לש הנבכ ןהמ חתפתיש דלול סחייתנ ונא תאז תורמלו ,ןהבש יטנגה ןעטמה לע תויציבה

 .הירביאמ דחאל םיכפוהו הפוגב םיגזמתמ תויציבהו הלחשהש םושמ ,רבד לכל תלתשומה

 ףוגל רז אוה דחא דצמש ,וב ןודל שי ,םדאה ףוגב לתשוהש ,יתוכאלמ בל ןוגכ ,יתוכאלמ רביא

 בל לש הרקמב .עוגפה רביאה לש ומוקמ תא ףילחמו שמשמ אוה ךדיאמו ,יסיסב ןפואב

 איה סייו ברה תערכה .ירוקמה בלה תוליעפ ללכ תא עצבמ הז םשב ארקנש רישכמה ,יתוכאלמ

 .םרתנה םדאה ףוגמ קלח בשחנ וניאו ףוגל לטב ונניא אוהש

 ,ללכ והשלכ רביא תוליעפ תא ףילחהל םדיקפת ןיאש םירישכמ םיאצמנ תישילשה הגרדב

 ול המודב ףוגב ןיאש ,בל בצוק ןוגכו ,םדאה ירבא תוליעפל הכימת קפסל אלא וניא םדיקפתו

 תינוציח תיאופר הכימת תכרעמ אוה אלא ,השוע אוהש תולועפה תא עצבל ודיקפתש רביא

 ולטבתי םהש דצ םוש ןיאש סייו ברה תעד הז גוסמ םירישכמב .םדאה ףוגב תלתשומ הרקמבש

 .םדאה ףוגל

 תטיקנ םיריתמה םיאנתב דמוע הלוחהש הרקמב ןכא יכ סייו ברה עירכמ ,ולא תונחבה רואל

 רתומ היהי ןכא ,תומל ול רשפאל הרטמב "תויעבט אל" הלצה תולועפמ תוענמיה לש תולועפ
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 ענמיהל רתומ וביל םדנש הז בצמב הלוח לש הרקמבש םשכ ,בלה בצוק רישכמ תא ופוגמ ריסהל

 רישכמה לש הרסהה :הז הרקמב םג ךכ ,בלה תלועפ תא שדחל ידכב למשח תוכמ ול תתלמ

 לשכ איה בל םוד לש בצמ לע הרסהה לש העפשההו ,לעופ וניא אוה ובש בצמב תעצבתמ

 .הלוחה לש ותומ תמירגכ אלו תיאוריה הלצהמ תוענמיה

 יבגל בתכש רחא הכלה קספ םע םיבשייתמ םירבדה ךיא סייו ברה לאשנ תרחא הבושתב

 ףא ,הכלהב ןינע לכל שרחכ ןודינ וניא העימש רישכמ תועצמאב עמושה ויפלו ,העימש ירישכמ

 םיססובמ סייו ברה לש וירבדש החנה תדוקנמ אצי לאושה .ללכ עמוש וניא הז רישכמ אללש

 .בל בצוקה רישכמל הז רישכמ ןיב המ לאשו ,םדאה לש ופוגל לטב הז רישכמש החנהה לע

 ירישכמ ןינעל ותבושת תיצמת תא ךכל םידקנו ,קוליחה תא סייו ברה ראבמ ותבושתב

  .העימשה

 םדא אשונב קסע )ג"ל ןמיס ג"ח רזעה ןבא( בתכש תמסרופמ הבושתב ,השמ תורגאה לעב וניבר

 לגוסמ וניא אוה יעבט ןפואבש ןויכ ,הטושכ וניד םאה ,העימש ירישכמ ידי לע אלא עמוש וניאש

 סחיהש ,בתכ ותערכהב .עמוש ןכא אוה םויכ לעופבש ןויכ ,חקיפכ וניד אמש וא ,עומשל ללכ

 ,עומשל ללכ לגוסמ וניא אוה העימשה רישכמ אללש רחאמש ,תויהל ךירצ הז רישכמל יסיסבה

  .שרחכ וניד

 םירישכמ ידי לע אלא תורכינ ןניאש תועפות יבגל םינורחאה ןויד לע ססבמ אוה וירבד תא

 ידי לע אלא הנחבהל תונתינ ןניאש רחאמ תובשחנ ןניאש םיקסופה ועירכהש ,םישידח

 םייח ינמיס טלוקש רושכמ יבגל םייק ןינעב ןוידה( ךכב תבשחתמ הניא הכלההו ,ולא םירישכמ

 לדוגב םיעלותב ןיחבהל ןתינ םתועצמאבש םירישכמ וא ,תמכ הארנ היה וידעלבו

  .)יפוקסורקימ

 חקיפש ןודינ וניא אוה ,עמוש היה אל וידעלבש רחאמ .הז רישכמב םג ,השמ 'ר בתכ ,הזב אצויכ

 ,הטושכ וניד ןאיש עירכמ רחא דצמ ,תאז םע .עומשל לגוסמ אוה ולא םירישכמ ידי לע רשאכ םג

 רשקתל לגוסמ וניא אוהש ךכמ אלא ,עמוש וניא אוהש ךכמ עבונ וניא הטושה דמעמש םושמ

 אל אוה ,העימשה ירישכמ תועצמאב ותביבס םע רשקתל לגוסמ הז םדאש רחאמ ;ותביבס םע

 .הטושכ ןודינ היהי

 רישכמ ידי לע עמושש ימ תוושהל שי פ"מרגה ירבדל הרואכלש ,סייו ברה בתוכ ותבושתב

 םיידי ינמיס תועצמאב ותביבס םע רשקתל לגוסמו םישריחל רפס תיבב דמלש ימל העימש

 ברה .הביבסה םע רשקתל םילגוסמ םהש אלא – םישריח השעמל םה םהינשבש ,תונוש תווחמו

 רשקתמה שרחש קוספלמ וגייתסהש םיקסופה םגש טושפ יכ ןעוטו ,וז החנה לע קלוח סייו
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 תרשע םהמ םיפידע העימש ירישכמש ומיכסיו ודוי ,הטושכ בשחנ וניא םינמיס תפש תועצמאב

  .םינומ

 ןכא םדאה העימש רישכמ ידי לעש ,תיתואיצמה הדבועל שחכתהל ןיאש ,אוה ךכל םעטה

 הז רישכמש ,אצמנ .ללכ ול ליעומ הז רישכמ היה אל ,העימש חכ ירמגל לוטנ היה וליא .עמוש

 :קודו .חקיפ בשחנ ,עמושש ימו .עמושש אוה הז םדא לעופב ךא ,ןטק לוקמרכ אלא וניא

 יממ רבדה הנוש ךכב .עמוש אוהש אלא ,הביבסה םע רשקתל לגוסמ אוהש הנניא הדוקנה

 .םינמיס תפש תועצמאב אלא רשקתל לגוסמ וניאש

 הז רישכמ ירהש ,יעבט לוק וניא הז םדא לש וינזואל עמשנה לוקהש רחאמש ןבומ ,תאז םע(

 ידי אצוי וניא ,תרבגומ המצועב םתעמשהו םיעמשנה תולוקה לש הטלקה תועצמאב לעופ

 .)הז רישכמ תועצמאב הליגמ תעימשב ותבוח

 ףילחהל ללכ דעוימ וניא ,הז העימש רישכמ .םיאשונה ןיב רשק לכ ןיאש רורב ,הז חותינ רואל

 תועצמאב םדאה לש העימשה חכ תיראש תא לצנל דבלב עייסמ אוהו ,םדאה ירבאמ רביא

 החנהה :ןיטולחל הכופה ארבס וז השעמל .םדאה ףוגל לטב וניא אוה ,ךכ םושמ .לוק תרבגה

 לטב רישכמהש ךכמ אלו ,רישכמה אלל העימש תלוכי ול שיש ךכמ תעבונ חקיפכ בשחנ אוהש

 .וירביאמ קלחל ךפוהו ופוגל

 רישכמ ץופנ ונימיב ךא .ליעל הראות םהלש היגולונכטהש םיטושפ העימש ירישכמל עגונב תאז

 תיתועמשמ העיגפ הנשיש םישריחל דעונ הז לתש .יראילכוקה לתשה אוה ,רחא גוסמ

 ףילחהל ודיקפתו תפקרקה רועל תחתמ לתשומ אוהו ,ללכ עומשל םילגוסמ םניאו ,םתעימשב

 לוק ריבגמב רבודמ ןיאש רחאמ ,תמדוקה ארבסה תכייש אל ויבגל .הנוכיתה ןזואה דוקפת תא

 לש ודמעמש ,בל םישנ .רחא רביאל ףילחתב אלא ,עומשל םישלחה העימשה ילכל עייסיש

 .ןבומכ יעבט רביא וניא והז ,אסיג דחמ :ונראיתש תורדגה לכמ הנוש תויהל לולע הז רישכמ

 הנושבו – ףילחהל אב אוהש רביא ותואכ בצועמו םקוממ וניא אוה ,יתוכאלמ רביא רותב םג ךא

 ןורקיעכ םא םג םדאה ףוגל לטבכ וילא סחייתהל ןיא ךכ םושמש ןכתי .לשמל יתוכאלמ בלמ

 המוג וניא םג אוה ,ישילש דצמ .םדאה ףוגל לטבתהל לוכי יתוכאלמ רביאש החנהה תא לבקנ

 אלא והשלכ רביא תוליעפל ףילחתכ םישמשמ םניא ולא ירהש – וימודו בל בצוקל ןיטולחל

 ודוקפת תא ףילחמ לעופבש יראילכוק לתש יבגל ןכ ןיאש המ ,דבלב יאופר רזע רישכמ םיווהמ

 .עוגפ רביא לש

 קלח בשחיהלו םדאה ףוגל לטבתהל יושע לשמל יתוכאלמ בלש ורבסש תועדל יטנוולר הז חותינ

 .םדאה ףוגל לטב וניא יתוכאלמ רביאש התייה סייו ברה לש ותערכה ,ליעל רומאכ ךא .ונממ

 ,תאז םע .וירביאמ דחאכ בשחנ וניאו םדאה ףוגל לטב וניא יראילכוק לתש םגש רורב ,הז יפל
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 בשחיי ותרזעב עומשל חילצמ לעופבו יראילכוק לתשב עייתסמה שרח םאה ןודינל תיפיצפס

 תוחקיפל עגונב הכלההש םעטמו ,חקיפכ ותוא ןודל שיש סייו ברה עירכמ ,חקיפכ וא הטושכ

 ,תמייוסמ תלוכי לש הנורסחל וא המויקל אלא ,ינומלא וא ינולפ רביא דוקפתל תסחייתמ הניא

 תעימש תועצמאב ותביבס םע רשקתל חילצמ םדאה לעופב םא .העימשה תלוכי ,הז הרקמבו

  .הטושכ בשחנ וניא אליממו הז ןינעל שריחכ בשחנ וניא אוה ,םלוק

 תלוכי לש המויקב םירבדה תא הלת אלש השמ תורגאה לעב לש ותערכהמ םינוש םירבדה ךכב

 םע תרושקת תלוכי לש המויקש עירכהש אלא ,שרחכ השעמל הז םדא תא רידגה ףאו ,העימש

 .הטוש רדגמ םדאה תא האיצומ הביבסה

 

    

 


