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 הכלהו האופר ,הנקז
 םירמאמ תרדס

 ישימח קרפ

 ידועיס הלוחב תויוצמה תבש תוכלה

 

 בוריע וב ןיאש םוקמב ןוכילה וא לקמ םע האיצי .א

 :קספנ )זי ףיעס ,אש ןמיס םייח חרוא( ע"ושב

 ךליל ול רשפא םא לבא ;וב רושק וניא 'יפא וב ךליל רתומ ,לקמ אלב ךליל לוכי וניאש ,רגיח"

 .")רגיחכ וניד וילחמ דמעש הלוחו( .רוסא ,ומצע קיזחהל אלא ולטונ וניאו ,ותלוז

 ,)ב ,הס( תבשב ראובמכ ,)המודכו ןוכילהל ןידה אוהו( תבשב לקמ םע תכלל ןקזל רתומ ןורקיעכ

 וששח תאז תורמל .ולענכ בשחנו וילא לפט לקמה הז אלב תכלל לוכי וניאש רחאמש םעטמו

 וניא ןקזהש רורבשכ קר ,ןכל .וידיב ותוא לטלטיו לקמב שמתשי אל ןקזה ובש בצמל םימכח

 .תבשב ומע תאצל ול וריתה ,לקמה אלל ללכ תכלל לגוסמ

 לקמ אלל תכלל לגוסמ הלוחה םאש אוה וז הכלהב ללכהש ,ראיב הכלה רואיבבו הרורב הנשמב

 ןיאש םוקמל תאצל ול רוסא ,)םירטמ 2-כ( רתוי וא תומא עברא )המודכו ריקב הכימת אלל וא(

  .ולש הכילהה לקמ םע בוריע וב

 וא ,המ רבדב לקתיהל ששחמ ,לקמ םע קרו ךא ותיבל ץוחמ תכלל ליגרה ןקזב וקלחנ םיקסופה

 תאצל ול רוסא םא ,לקמ אלל תומא עברא החטבב תכלל לגוסמ אוה ותיבב ךא ,גלשה תומיב

 ,הרורב הנשמה עירכה ךכו ,םיקסופהמ םיבר ךא ,ריתהל בתכ )א ק"ס םש( ז"טה .ולקמב

 הארנ ,םינורחא דועב ךמס שי ןכו ,ז"טהכ קספ ןחלשה ךורעבש רחאמ ךא .תאזב םירימחמ

  .ודיב תוחמל ןיא םירסואה תעדל והוריעהש ףא ולקמב אצויה ןקז הז ןפואבש

 זאו ,ותכילהב ךמותה ףסונ םדאב הוולמ בוחרל אצויש ןקזש שדיח )חפ ןמיס תבש( ינש טוחב

 אלל ותיבב םג ללכ תכלל לוכי וניא םא וליפא ,ולקמב תאצל וילע רוסאל שי ,)לקמל חרכומ וניא

 .לקמ

 

 בוריע וב ןיאש םוקמב םילגלג אסיכב האיצי .ב

 ,"וידיבש םינטקה םילספסו אסכ"ב תאצל עטיקל ריתה ,)ז"ט ,א"ש ןמיס םייח חרוא( ע"ושב

 לגוסמ וניאש ימל לקמב תאצל ליעל וניארש רתיהל המוד הז רתיה .בוריע ןיא ובש םוקמב וליפא

 ימל םילגלג אסיכל םג ףקת הז רתיהש םיקסופה ובתכו .)ז"נ ק"ס ב"נשמ( וידעלב דיינתהל

 גכ קרפ ב קלח ןויצל רוא ,צ ןמיס ד"ח השמ תורגא( תיבב וליפא וידעלב דיינתהל לגוסמ וניאש

 .)דועו ה תוא
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 קרש רישכמב םיקסועש ע"ושה ירבד תא תומדל ןיאש ובתכו ךכב ורימחהש םיקסופב שיש ףאו

 א קלח יבצ רה ןייע( תודיינה תלועפ לכל שמשמש םילגלג אסיכל ,הילא לטבתמו הכילהב ךמות

 ,ךומסיש ימ לע ול שי הזב לקימה םוקמ לכמ ,)חפ ןמיס ד קלח תוגהנהו תובושתו עק ןמיס

  .ןנברדמ אלא הניאש ונלש םיברה תושרב טרפבו

 .)זט ,אש ןמיס המלש ןחלש( לוכי םא אסיכה תעסהב ומע ףתתשיו ,ועיסהל ירכנל חיניש ףידעו

 .ןקזה לש ויסיכב ןכו ,ףסונ רבד םוש אסיכה לע היהי אלש דיפקיו

 

 תבשב ןקזל תילמשח תיעונלקב העיסנ .ג

 שי םא וליפא ללכ רתיה ןיאש אטישפ הליגר תיעונלקב הנהו ,תילמשח תיעונלוק הצופנ ונימיב

 תבש ןועש ידי לע וא אמרג ידי לע תלעפומש ,תבש ינקתה םע ונימיב היוצמה תיעונלקו .בוריע

 )ג ,גי אש ןמיס המלש ןחלוש( ל"צז ךאברעיוא ז"שרגה תעד ,)םימלבה תא ררחשמ קר ןקזהו(

 היהי ןיעה תיארמ ששח םושמו ,בוריע וב שיש םוקמב קרו ךאו ,הוצמ ךרוצל הב תאצל ריתהל

 השעמל ךא .תבשל דחוימ עונמ םע רתיהב עסונ אוהש םיברב עידומה טלש אסיכה לע רבוחמ

 ללכב שומישה תא ורסאש םיקסופה ילודג לש הכלה יקספ רפסמ ומסרפתה תונורחאה םינשב

 ןייע( תבשה תמוחב הצריפ םושמ הזב שיש תילמשח תיעונלקב טרפבו םיצופנה אמרגה ירישכמ

 )גמר דומע ג קלח( תבש תוחראבו ,)ל"צז בישילא ש"ירגה םשב ח"לק 'מע אמרג קחצי תובש

 וננכות ולא םירישכמש ןויכמש ,ז"שרגה ויבא םשב ל"צז ךאברעיוא ש"רגה םשב םג ןכ איבה

 רשא יבר לודגה ןואגה וניבר רימחמ םג ךכו .אמרג בשחנ רבדה ןיא הז ןפואב הלועפל שארמ

 .)הס ןמיס תומש רשא תחנמ( א"טילש סייו

 

 ירכנ ידי לע תבשב תילעמב העיסנ .ד

 רוסא ,ןכל .תילעמה לש למשחה תוכרעמ תלעפהב הרות ירוסיאב הכורכ תבשב תילעמב העיסנ

 עונמל רבעמ תובכרומ למשח תוכרעמ תוללוכ ונימיב תוילעמה .וז תילעמב עוסנל ןקזל ףא

 ןמ הרוסא ל"נה תיסיסבה תכרעמה תלעפהו דועב .םינצחל ידי לע למשחה תלעפהו תילעמה

 תקולחמב יונש תוילעמבש תוינשדחה תוכרעמה תלעפהב רוסיאה ,תועדה לכל הרותה

 איבנ ,תבש תילעמב העיסנב קסועה ףיעסב ,ןלהל .תילעמב הדיריל עגונ ףסונ טביה .םיקסופה

  .הרות רוסיא ששחמ ,לקשמה דבוכ םושמ )גוס לכמ( תבשב תילעמב הדיריב םירימחמה תעד תא

 תולועפה תא ורובע השועש ירכנב הוולמ ןקזהשכ .הרוסא תבשב תילעמב ןקז לש העיסנ ,ןכל

 תולעפומ ןניאש ,תוינשדחה תוכרעמה תלעפהל עגונב ןה – הלופכ תקולחמב ןותנ רבדה ,תונושה

 לכב עיפשמ ןקזה לש לקשמה דבוכש םושמ ,תילעמב הדיריל עגונב ןהו ,יהשלכ הלועפ ידי לע

 .הרקמ

 תולאש יתשל עגונב הליקמ העדב טקונש ,א"טילש סייו רשא יבר לודגה ןואגה וניבר תארוה

 ,תורוסאה תולועפה תא ורובע השעיש ,ירכנל הרימא איה הז ןודינב הלאשה רקיעש איה ,הלא

 .לודג ךרוצ לש הרקמב רבודמ רשאכ םכח תלאשל םוקמ שי ןכלו
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 ןקזל תבש תילעמב העיסנ .ה

 .תבש תילעמב העיסנה רבדב ןורחאה רודב םיקסופה ברקב הלודגה תקולחמה תמסרופמו העודי

 ןכו ,הליגר תילעמל וז תילעמ ןיב לדבהה לש םיינכטה םיטרפב ךיראהל םוקמה הז ןיאש ןבומכ

 תילעמהש ןורקיעה דמוע תבש תילעמ לש חותיפה סיסבב .הרצקב ראבנו ,םיקסופה תועד דוסיב

 רחאלו ,האירק אלל םג המוק לכב תרצוע וז תילעמ .עסונה תוברעתה אלל יטמוטוא ןפואב לעפת

 םינוש םיגוסמ תבש תוילעמב .התעיסנב הכישממ איהו ןהילאמ תורגסנ היתותלד בוצק ןמז

 תילעמה לש אשמה לקשמש םעפ לכב לעפומ ליגר ןפואבש ילמשחה הליקשה ןונגנמ םג לטוב

 הרבגה םאה הלאשה הסיסבבש ,תקולחמב יונש רבדה םוקמ לכמו .עסונ תסינכ ידי לע הנתשמ

 רחאמ ,)תבשב למשחה אשונל םידומילה תינכתב ךכב ונכראה( תבשב הרוסא למשחה םרז לש

 םג .הדיריה תעשב ותתחפהלו ,הילעה תעשב םרז תפסוהל םרוג תילעמב אצמנה םדאה דבוכש

 תמרוג תילעמה תדיריש םושמ ,וז תילעמב הדיריה תא ורסאש שי ,םרז ייונישב םיליקמה ברקב

 תולועפב אליממו תילעמה תדרוהב ףתתשמ םדאה לש ולקשמ דבוכו ,םיילמשח םילגעמ תריגסל

 .ולא תוילמשח

 ,לודג ךרוצ אלל תבש תילעמב העיסנמ ענמיהל איה םיקסופב תחוורה הארוהה ונימיב ,הכלהל

 ךרוצל םגו ,יאופר ךרוצל וא הליפתל תאצל הצורו ללכ תוגרדמב תולעל לגוסמ וניאש ןקז ןוגכ

 םיליקמש שיו ,תבשה תילעמב העיסנה תא םירסואש שי ,שפנ חוקיפ ששח רבדב ןיא םא ,לודג

 וניבר קסופ ךכו ,הדיריב ןיבו הילעב ןיב לודג ךרוצל םיריתמש שיו ,הדיריב אלו הב היילעב קר

 .א"טילש סייו רשא יבר לודגה ןואגה

 

  הקוצמ ינצחל לש הלעפהו האישנ ,האיצי .ו

 תבשב וילע ותוא תאשל ול רתומ ,הקוצמ ןצחל ומע תאשל שרדנ תיאופר הצלמה יפ לעש ןקז

 ,)ונימיב תומוקמה בורב ומכו ,הרומג םיברה תושר וניא לבא( בוריע וב ןיאש םוקמב ומע תאצלו

 ךותב ןוגכ  ,הליגרה ךרדכ אלש וילע ותוא אשונשכ ,הרות רועיש וא הליפת ומכ הוצמ ךרוצל

 .וראווצב היולתה תרשרשב וא ותעבגמ

 הרקמב – םילוחה תיב תווצל וא וילפטמל האירקל ןומעפב רזענו ,ותטימל קתורמה ידועיס ןקז

 ללוכ וניאש יוצמה ילמשח ןומעפב ףא וא ,ילמשח וניאש ןומעפב שמתשהל לוכי ,זופשיא לש

 הרקמב .תידיימ תיאופר הרזעל קוקז אוה םא ,)תאז אדוול שי( הציחלה תעשב תקלדנש הרונ

 .ןפוא לכב רתומ ,שפנ חוקיפ קפס וליפא וא ,שפנ חוקיפ לש

 ומכ ,תרחא תורשפא ול ןיא םא ,ויכרצ תיישעב הרזעב ךרוצב אלא ,יאופר עויסב רבודמ ןיאשכ

 םא ףא ודי רחאלכ לצלצי ,ילמשחה ןומעפב לצלצל ירכנ ןכשמ שקבל וא ,הרזעל ולוקב אורקל

 .)גכ ףיעס 'מ קרפ התכלהכ תבש תרימש( תוירבה דובכ לודגש םושמו ,הרונ תקלדנ

 

 


