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 םלעתת לא ךרשבמו

 תוברעה .םידסחה תולימגו הקדצה תווצמב דחוימב לארשי םע ןייטצה ,תורודה לכב

 .תירכנה וזמ תידוהיה הרבחה תא תדחיימה תיתרבחה תיתשתה איה ורבחל ידוהי ןיב תידדהה

 ץועיי ,עויס קינעהל ידכב םילעופ םיבר דסח ינוגרא .הז רשקהב גירח וניא יאופרה עויסה םג

 עויסו הרזע ןיב יוארה סחיב ןודנ הז רמאמב .םהיתוחפשמ ינבו םילוחל הפיקמ הכימתו יאופר

 .החפשמ יבורקל עויס ןיבל רוביצה ללכל םייאופר םיאשונב

 סייו א"רגה וניבר תאז רידגמש יפכ .המידק ירדס המכו המכ וניצמ הקדצה תוצמב

 ,שפנ חוקיפל הקדצ ןיב( הקדצה תרטמב המידק :תויומידק לש םיגוס העברא וניצמ ,א"טילש

 ראובמכ( הניתנה ינפואב ,)המודכו תוסכ וא ןוזמ( הקדצה יכרצב ,)םיינעל וא הרות דומלתל

 סחייתנ וילאש ,ףסונ המידק רדסו ,)הניתנה ןפואב תולעמ הנומש שיש טמר ןמיס ד"ויב ע"ושב

 .הקדצה ילבקמב המידקה אוה ,הז רמאמב

 :וניצמ )א"נר ןמיס ד"וי ע"וש( הקדצ תוכלהב

 הרות םינבה תא דמלל ידכ ,םהיתונוזמב בייח וניאש ,םילודגה ויתונבו וינבל ןתונה"

 ללכב הז ירה ,םהל םיכירצ םהו ויבאל תונתמ ןתונה ןכו ,הרשי ךרדב תונבה גיהנהלו

 ,ובורק אלא ,ויבא אלו ונב וניא וליפאו .םירחאל ומידקהל ךירצש אלא דוע אלו .הקדצ

 יינעל ןימדוק ותיב יינעו .ומאמ ויחאל םדוק ,ויבאמ ויחאו .םדא לכל ומידקהל ךירצ

 תסנרפ :הגה ...)רוטו ק"מסו ג"מסב מ"כ( תרחא ריע יינעל ןימדוק וריע יינעו ,וריע

 םידקי כ"חאו ותסנרפ ול היהיש דע הקדצ תתל בייח וניאו ,םדא לכל תמדוק ומצע

 םהו ,וינב ךכ רחאו .וינב תסנרפל םימדוק םהו ,םיינע םה םא ,ומאו ויבא תסנרפ

 ויניכשו ,ויניכשל םימדוק םיבורקהו ,םיבורק ראשל םימדוק םהו ,ויחאל םימדוק

 לכה( .ןתודפל ךירצו םיובש ויה םא ןידה אוהו .תרחא ריעל וריע ישנאו ,וריע ישנאל

 .")רוטב

 תמדקה לע יבויח טבמ הכלהב וניצמ םירחא םיבר םימוחתב אלא ,הקדצב קר אל

 :רמאנ )א ,גס -ב ,בס( תומביב ארמגב אמגודל ךכ .םירחאל םיבורק

 ינעל עלס הולמהו ,ותוחא תב תא אשונהו ,ויבורק תא ברקמהו ,וינכש תא בהואה"

 ,חנ היעשי( "יננה רמאיו עוושת ,הנעי 'הו ארקת זא" רמוא בותכה וילע ,וקחוד תעשב

 .")ט
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 ךמחל בערל סורפ אלה" רמאנ םהב ,היעשיב םימדוקה םיקוספל םויס אוה הז קוספ

 ,תשרפמ ארמגה ."םלעתת אל ךרשבמו ,ותיסיכו םורע הארת יכ ,תיב איבת םידורמ םיינעו

 ותוחא תב תא אשונו ,ויבורק תא ברקמ םדאה היהיש ,"םלעתת אל ךרשבמו" בויחה ללכבש

 1.ול הרזה השא םע ןיאושינ ינפ לע התוא ףידעמו

 ומכ ,םירחא ינפ לע םתוא ףידעהל וניינע "ויבורק תא ברקמה" לש יסיסבה גשומה

  :)ב"מפ ג"ח( 'םיכובנ הרומ'ב ם"במרה בתוכש

 תב תא אשונו ,ויבורק תא ברקמ היהיש םדאה תדמ דואמ םיחבשמ ל"ז םימכחה"

 ךירצ םדאהש אוהו ,דואמ הלודג הגלפה הדמה תאזב הרותה ונתעידוה רבכו ,ותוחא

 ,וסמחו ול אטח וליפאו .הוחא ומע ול שיש ימ לכ דואמ ברקלו ,ויבורקל םינפ אשיל

 ."ובורקל םינפ אשיש יתלבמ ול רשפא יא ,דספהה תילכתב אוהה בורקה היה וליפאו

 .םירחא ינפ לע ויבורק תא ףידעהל – ןידה תרוש איה ךכ הקדצה תוצמב ןכא ,וניארש יפכ

 ,ומצעל גאוד דחא לכש אוה ךכ םלוע לש ועבטו ורדס יעבט ןפואבש ,אוה ךכל םעטה

 ,ןכל .המרה התואב םהל גאדיש ימ היהי אל ,ויבורקל גאוד וניא םדאשכ .וידידילו ויבורקל

 .וז המידק תמייק

 ?האופר יניינעב םג תיטנוולר וז המידק םאה

 ירדס תא ררבל ךיראה ,)ךליאו ט"פ תוא ןחוב ןבא( זוע לדגמ ורפסב ,ץ"בעיה

 רדס יפלו ,החפשמ תברוק יפ לע איה תויומידקה תחאש בתכו ,תושפנ תלצהב תויומידקה

 ןיוש ןהינשב םדוק בורק – בורקה לכו" ,)ויחא תלצהל תמדוק ונב תלצה ,אמגודל( תולחנה

 הקדצ ןינעל ומכ לכה ,)תיחדנ הברוק םעטמ המידקה המודכו ובר אוה םהמ דחא םאש רמולכ(

 ."םייובש ןוידפו

 םירחא ינפ לע החפשמה בורק תא םידקהל שי ויפלש ןורקיע ונשי יללכ ןפואב ,רמולכ

 .יאופר לופיטב

 יניינע לכש ראבל וכיראה םיקסופה ,םירמאמ המכב ונראיב רבכש יפכ יכ ,שיגדנ

 ,םימעט המכמ ,השעמל הכלה עגונ וניאו טעמכ ,תושפנ תלצה ןינעב הכלהב וניצמש תויומידקה

 ליעוי לופיטהש רבתסמש ימ תאו ,הלצהל רתוי קוקזש ימ תא םידקהל שי םלועלש ינפמ רקיעבו

 םייח תלצה הנשי רשאכ ךכ םושמו ,םירחא םילוקישב בשחתהל ילבמ ,וייח תא ליצהל רתוי

 
 הבחרהב ונקסע םשו ,אל וא םיבורק יאושינמ האצותכ תויטנג תולחמל שושחל שי םאה הלאשב ונקסע יעסמ תשרפל ונרמאמב 1
 .תומבי תכסמבש וז תיפיצפס איגוסב
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 לופיטל סחייתי ןאכ ןוידה רקיע ,ןכל .םירחא םילוקיש ללכ ךרדב ןיא קרפה לע םישנא המכ לש

 .םייח תלצה וניאש יאופר

 רז םדא ינפ לע החפשמ בורק לש המדקה לע רבודמ ןיא יכ ןייצל םג בושח הז רשקהב

 םירות יפ לע היונב תירוביצה האופרה תכרעמש ונימיב ,שארמ ועבקנש םירות לע רבודמשכ

 לע קר גוהנל שיש רבדה רורבש םיקסופה ובתכ ,הז ךמס לע לופיט לבקל עיגמ לפוטמ לכו דבלב

 2.רותה יפ

 לופיטב רז םדא ינפ לע ותחפשמ בורק תא םידקהל שי ,אד ןוגכב רבודמ ןיאשכ ךא

 לע בורקל המידק תמייק הבו ,הקדצה תוצמב לולכ יאופר לופיט לכש אוה ךכל םעטה .יאופר

 .בורק וניאש ימ ינפ

 לכש בתכש ,)'ע ןמיס ת"וש( יבצ םכחה ירבד יפ לע בתכש ימ שי וז הכלהב ןיינעמ גייס

 ימל טבלתמו הקדצ וסיכמ ןתונ םדאה רשאכ קר אוה הקדצב החפשמ בורק תמדקה לש ןידה

 בורק תא םידקהל םוקמ םוש ןיא יאדוב הקדצ לש הפוק לש רבזגב רבודמשכ לבא ,תתל

 דימלת תמידק ומכ הקדצב המידקב םירחאה םיללכה קר םייטנוולרו ,םירחא ינפ לע ותחפשמ

  .המודכו ץראה םעל םכח

 רכתשמו ,תירוביצה האופרב דבועה אפורל ןידה אוהש ןעטש ימ שי ,הז קוליח יפל

 הקדצ לש הפוק ומכ םינודינ םהש ,ירוביצה יאופרה רושכמבו םינקתמב שמתשמ םגו ,הנממ

 ינקתמב שומיש ידי לע אלא ישפוחה ונמזבו יטרפה ונובשח לע הז ןיאש רחאמש ,הז ןינעל

 .ויבורק תא םידקהל םוקמ ןיא ,ולוכ רוביצה תושרב דמועה רושכמבו רוביצה

 בורק רובע םדקל לוכי וירשק תרזעבש אפור ונשי רשאכ דחוימב יטנוולר הז קוליח

 ןובשח לע דימ ולבקיש החמומ אפור וא חותינל רתוי בורק דעומ וא רתוי ריהמ לופיט ותחפשמ

 םינוחבאו תוקידבל רות םדקל לוכי אוה םתועצמאבש םירשק ול שיש יאופר ץעוי ןכו ,םירחא

 ןובשח לע ותחפשמ בורק תא םדקל תוכז ול ןיאש ,הרזע תשקבב םיינש וינפל ואבו ,המודכו

 םודקל רומא רזה םדאה םא אלא ,ונומממ ןתונ אוהש הקדצבו ויסכנב רבודמ ןיאש רחאמ ינשה

 ובורקל תתל הצורו םיווש םהינש םא קרו ,המידקה תא ול תתל וילע הכלהה יללכ יפ לע ורבחל

 .ןכ תושעל לוכי

 תלצהב תומידקה תלאשב ןייטשרבליז קחצי ברה קסע )זס ןמיס( ססונתהל סנ רפסב

 םהמ דחאו רהנב םיעבוט םיינש האור םדא ובש ןפוא אוה ןד אוה םהב םירקמה דחא .תושפנ

 הבורקה הווצמה תא םידקהל הבוחב םיקסועה םיקסופה ירבד תא איבמ אוה .וילא רתוי בורק

 
 ,טריביונ ברה םשב א ,אנר ןמיס ד"וי 'ד קלח םהרבא תמשנ ;ג תוא טס ןמיס חי קלח רזעילא ץיצ ןייעו 2
 .ל"צז ךאברעיוא ז"שרגה םשב ,הרעהב בנר ןמיס םשו
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 בתוכו ,"תווצמה לע ןיריבעמ ןיא" ןידכ ,ךכ רחאל הוצמה םויק תא תוחדל אלו ,םויקל רתוי

 :ףיסומ אוה ,םנמא .רתוי וילא בורקה הלצהל קוקזה תא םידקהל בייח הז יפלש

 ליצהל יאשר ,ונב אוה קוחרה םאש ,)ל"צז( א"טילש בישילא ש"ירגה ח"וממ יתעמשו"

 הובאד אערכ ארבו ,רחאל םימדוק ונב ייח יכ ,רחאל םימדוק ליצמה ייחש םשכד םושמ ותוא

 ךומסה ונב תדיבא תא האר קוחרמו וריבח תדיבא האר םאד רבתסמ הדיבא תבשהב םג .אוה

 ונינשו .ומצע ותדיבאכ בשחנד ,ונב תדיבאב לפטלו הדיבאה לע ריבעהל ול רתומ ,ונחלוש לע

 הולמה לוכי ,ונממ תוולל בורקב אובי ובורקש עדוי םאד ,)א"י ו קרפ האולה יניד( דסח תהבאב

 ,ש"ועי ,דסח תוצמ רתוי תלטומ םיבורקה לעש םושמ ,ובורק וניאש רחא ינעל תוולהלמ ענמהל

 ."םדוק בורקה הלצהל עגונב םגש רבתשמו

 .םירחאל ונב תא םידקהל יאשר םדאה םלועל ויפלו ןיינעמ שודיח והז

 המידקה ןינעב םיבושח םיגייס ינש סייו א"רגה וניבר בתוכ ,ןיידע םסרופ אלש רמאמב

 :בתוכ אוה תישאר .הקדצב

 יפל תואיצמה בצמב ןנובתהל שי הקדצב המידק יניד םיקסופה ונתנש ףא ,הנהו"

 םהימיב אלא הז ןיא ןימדוק ךריע יינע ל"זח ורמאש ףאד ד"נעל רורב הנהד ,ןמזהו םוקמה

 הרובחתה ןדיעב ונינמזב לבא ,םהל גאדיש ימ םתלוז ןיאו םריע יינעל וגאדש םה ריעה ינבש

 יפוגו םינבר תודעו םא וא ,תומורת ףוסאל םלועה יבחרב עסונ ינע םא ,תינומהה תרושקתהו

 ."ךריע יינע ללכב אוה ןיא בוש ,םיקחרמו תולובג הצוחה לודג םוסרפב ונעמל םיפסוא הקדצ

 גשומ ונימיבש רמול ךייש הז יבגלש ,ךריע יינע ןינעל קר תכייש וז ארבסש הארנ םנמא

 ,ומצעל גאוד דחא לכש ךרדה איה ךכ יאדוב ןיידע ,החפשמ יבורק יבגל לבא ,תוחפ ךייש הז

 האופר תכרעמ הנשי ובש םוקמב םג הנתשה אלש רבד הזו ,וידידיו ויבורקלו ,ותחפשמלו

 לע םיתתשומ םידסחה תולימגו הקדצה בורש רורבש ,הקדצה ןינע ללכב וא ,הליעי תירוביצ

 החפשמ יבורק תמידק לש הז ןורקיע םייק ןיידע יאדוב ןכלו .םידידיו החפשמ יבורק לש הרזע

  .הקדצב וא יאופר עויסב

 :וניבר םש בתוכ דוע

 ינידו ,תוכרבב המידק ינידכ ןה הבוח םא ,הקדצב המידקה ירדג לכב יתקפתסנ דועו"

 .רחבומה ןמ הוצמו אמלעב הלעמ אלא ןאכ ןיא אמש וא ,תוירוה תכסמ ףוסד הלצהב המידקה

 המידקה רדסב רומג בויח ןיאו ץופחיש הקדצ לכל ולשמ ןתיל םדאל ול רתומד הארנ הרואכלו

 המידקה ינידב םיבר תוקיפס שי ךדיאמו רומג בויח ןאכ ןיאש ןויכו ,תודיסח תדמו הלעמ אלא

 תצקמ שירפיו ,"ךדי חנת לא הזמ םגו הזב זוחא" עצוממה ךרדב גוהנל לעופב יוארה ןמד הארנ

 ."דסחהו הקדצה ינינע ראש 'ודכו ,םיינעל תצקמ ,ת"תל ולש הקדצה יפסכ
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 .החפשמה יבורק תמדקה ןינעב םג איה תכייש ןכאש הארנ תאז תיתכלה הערכה יבגל

 רשאכ םג ךכ ,ויבורק תחוורב אלא קוסעל אלו רוביצה ראש תא שוטנל םדאל ול ןיאש םשכש

 ,יאופר ץעוי ןוגכו .הרזעל םיקוקזה ראשל םג בל םישל וילע ויבורקל עויסב לפטמ אוה השעמל

 עייסל ויתולוכימו ונמזמ שידקי יאדוב אלא ,ויבורק םניאש הלא לש תוינפב לפטלמ חיני אלש

 ."םלעתת לא ךרשבמ" לש ללכל וביל לא ןתי ללככ קרו ,םירחאל םג

 


