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 )1( ןב ורובע דילוהל ידכב וב שומישו רטפנמ ערז תקפה – "המוזי תומתי"

 הרידאה תוחתפתהה לש האצות ןהש תובכרומ תולאש םע הנורחאה האמב תדדומתמ הכלהה

 םינוידה ןווגמב טלוב ףאו הז רשקהב ןפוד אצוי וניא תוירופה םוחת .היגולונכטבו האופרב

 .םיבורקה םירמאמה ינשב קוסענ הלאה תולאשה תחאב .ףיצמ אוהש םייתכלהה

 ורצונ ,תושיא יסחי םויק לש ךרדב אלש ערזמ השיא תורפהל תלוכיה החתפתהש לככ

 ערזמ הירפה איה תויורשפאה תחא .תעדה לע תולוע ויה אל רבעבש הירפהל תופסונ תויורשפא

 :תויזכרמ םיכרד יתשב ,תאז .םייחה ןיב דוע וניאש רבג לש

 רבג לש הרקמב דחוימב ץופנ רבדה .ותומ םדוק ותמזוימ רבגה דיקפהש ערזב הירפה .1

 תוכיאש ששחמ ,ותלחמב םילופיטב ליחתמ אוהש ינפל הז דעצב טקונש ,ןטרס הלוח

 .)גוז תב אצמיש רחאל וא( אפרתיש רחאל ערזה תנמב שמתשהל הרטמבו ,עגפית וערז

 םנוצרל רשאב האווצ םיריאשמ םהמ קלח .םירטפנ ולא םילוחמ קלח רעצה הברמל

 םיתיעל םהירוה וא םגוז תונבו ,תאז םישוע םניא םהמ קלח .םערזב שומישל עגונב

 .רטפנל "ערז םיקהל" ידכב הז ערזב שומיש תושעל םיניינועמ

 ידכב .אלש וא ,האווצ ריתוה תמהש ןכתי הז רשקהב םג .תמ לש ופוגמ ערז תקפה .2

 .ערזה לש האצוהו ךשאה לש הדרפהה תא ללוכה חותינב ךרוצ שי ,תממ ערז קיפהל

 ,ותריטפמ תועש 12 דע םשנומ תויהל ףיסומ רטפנהש הדימב תמייק תרחא תורשפא

 .ערזה לש תיאמצע הטילפל םרוגש ילמשח קוש לבקמ אוהו

 וקסע הקיתאהו טפשמה םלועב םג .אשונב םיבר םירמאמ ובתכנ תונורחאה םינשה תורשעב

 וז איגוסב הבחרהב קוסענ םיבורקה םירמאמה תשלשב .תוקולח ויבגל תועדהו ,אשונב תובר

 .ה"זעב

  .וראותש םיכרדה יתשב תמה ןמ ערז תקפה לע ותכלשהו תמה לווינ רוסיאב דקמתי הז רמאמ

 תררועתמה תמה ןמ האנהה רוסיאבו ,הרובקה תווצמ לוטיב תלאשב קוסעי אבה רמאמה

 .הז ערזב שומישב
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 ,תוטלחהה תלבק ןונגנמ ,ויבאל דלוה סחי ומכ רתוי תויללכ תולאשב קוסעי ישילשה רמאמה

 .דועו

 תוכלה יתש 1.תמה ןמ ערז תקפהל קר תויטנוולר ערזה תקפהב תוקסועה תויתכלהה תולאשה

 לוטיב םושמ ךכב שי םאהו ,תמה לווינ תבשחנ ערז תקפה םאה :הז ןודינב תורושק תוידוסי

 .הרובקה תוצמ

 רוסיא תולובגל רשאב םינויד רפסמ םיקסופב וניצמ םנמא .תמה תא לוונל הרותה ןמ רוסא

 )א ,ז( ןיכרעב וניצמש הממ חיכוהש ,קיש ם"רהמ ירבדמ איבה )א"עק 'יס( ןויצ ןינבב .הז

 ידכב החדנ תמה לווינ רוסיאש ,היעמבש רבועה תא איצוהל ידכ התמש השיא חתנל רתומש

 השעמלש אוה םהמ דחאו ,וז היאר תוחדל םימעט המכ בתוכ ןויצ ןינבה .רבועה תא ליצהל

  :תמה לווינ ךכב ןיא ןכלו ,היח השיאב םג עצבתמה ירסיק חותינב רבודמ

 רבועה איצוהל לבא ,ויאור יניעב תמה בעתמו ץקשמש המ קר ארקי אל תמה לווינ"

 האופרה יכרד יפ לעש עודיש ירחא ,ארקי לווינ הזד ןל אמיל ןאמ הנטב תכיתח ידי לע

 ."ןכ השענ םימעפל היחב םג

 תמהש דצמ ןה ,תמה לווינ ללכ תבשחנ הניא ילמשח קוש תועצמאב ערזה תקפהש טושפ ,הז יפל

 חותינ יבגל ךא .םייחב תלבוקמ הרודצורפ יהוזש דצמ ןהו ,ויאור יניעב בעותמו ץקושמ וניא

  .וז הניחבמ רוסא רבדהו הז רתיה ללכב וניאש טושפ ,םיכשאה תתירכ

 )א"נק ב קלח ד"וי( השמ תורגאה לש תמסרופמה ותבושתב ןויצ ןינבה ירבד ןיעכ וניצמ דוע

 :ותלחמ לע יאופר רקחמ םשל תמב היספויב עצבל ריתהל בתכש

 לעדינ בוחתל םיצור קר ,ונטבו וראוצ וחתפי אלו םירבאה וכתחי אל םאד ,ד"על הארנ לבא"

 ןיא הזש ,הלחמהל םיעגונה םירבד וזיא הזמ עדוהל תיחולחל הזיא ונממ איצוהל )טחמ(

 ,תוטישפב ריתהל שיו םייחל םג ןכ םישועש וננמזב אבוט יוצמ הזכ רבד ירהש לווינל בישחהל

 הז יתאצמ אלש ףאו .ריתהל שיו לווינ וניא לעדינ י"ע המודכו קודבל םד טעמ איצוהל ןכו

 ובחתישכ ירעטקעלעב לעדינ י"ע תוארל רשפאש תעמשש המ ןכלו .רורב ד"על הז הארנ שוריפב

 ,הז רוסאל ןיאש הארנ רבדה תמא םא ,עדיל םיאפורל ךירצש המ ,ובש ילוח לכ תמה לש ופוגב

 ."לווינ םוש הזב ןיאש םושמ

 
 תרחואמ הירפהל ותדקפה םשל ערז איצוהל רבגל הליחתכל רתיה לוקשל ןתינ םהבש םיאנתה םהמ 1
 .תרמגומ הדבועכ ךכל סחייתנ אלא ,ןאכ וילא סנכינ אלו בחר ןודינ והז ?)ותגוז תב לשו ולש(
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 םישועש יוצמ דוע לכ לווינל ללכ בשחנ וניא רבדה – ףוגה הארמב יוניש ןיאש לכש וירבדמ הארנ

 ךותיחב ךורכ לבא םייחב עצבל לבוקמש ךילה לש וניד המ וירבדב רורב אל .םייחל םג ךכ

 לבוקמש רבדב רבודמשכ ףא לווינ םושמ וב שי ,טלוב רבדהש רחאמש ,רתוי הארנ .םירביאב

 .ןויצ ןינבה ירבדמ הלועש המל המוד תויהל הכירצ אנקסמה ,ןכל .םייחב םג עצבל

 ןעטנ םא ןכו( היבגל םג ךא .תמה לווינ תבשחנ חותינ תועצמאב ערז תקפה תוטשפב ,רומאכ

 ןיבל ,ןכ תושעל הוויצ חונמה ובש ןפוא ןיב קלחל שיש ןכתי ,)תמה לווינ שי ילמשח קושב םגש

  .ותעד תא הליג אל ובש הרקמ

 םויב .ויתובא תרובקב ורבקל וינב לע הויצש ימב ,לאשנ )ט"סש ןמיס א"ח ת"ושב( א"בשרה

 הפוקת רחאל .רחא רבקב תיערא ותוא ורבק םהו וירבד תא םייקל םהל עייתסה אל ותומ

 ירמגל ורשב בקרנ אל ןיידעש ,אקע אד .ויתובא תורבקל וכילוהלו ותאווצ םייקל וצר הרצק

 דיס תתל ןתינ םאה א"בשרה תא ולאש .ורבקמ וריבעהל תורשפאה תא ענמש רבד ,ףדנ וחירו

 :א"בשרה בישה .אל וא תמה לווינ םושמ הזב שי םא ,רשבה תא תוריהמב לכעיש ופוג לע

 ןאכ ןיאש .רתומ - הוצש םוקמל ותוא אשיל ידכ הרהמ ורשב לכעל ןישועש יאה יכ לכ"

 .דיסב ןכש לכ למזאב שיגרמ תמה רשב ןיאש ,רעצ םושמ ןאכ ןיאו .ןויזב םושמ

 ."ןויזב םושמ אלו רעצ םושמ אל ןאכ ןיאו ,ןהיעמ ןיאיצומו ןתוא ןיערוק ןיטונחהו

 יתכלה ךרוצ לכ ןיאש ףא ,ותוא טונחל ידכב תמה תא עורקל רתומש א"בשרב ראובמש ירה

 תושעל רתומ היהי ,ודובכו ונוצרש רטפנה הוויצ ךכש הרקמב ,הרואכל .דובכ ךרוצל אלא ,ךכב

  .ךכב ודבכלו וירבד תא םייקל ידכב חותינ ףא

 ףא( ותרובק ןפואו תמה ףוג דובכ לש ןינע איהש ,הטינחב קסוע א"בשרה :קלחל שיש אלא

 .תמה לווינכ תונודינ ןניא ךכל תושורדה תולועפה ,ןכל .)ללכ הכלהב הלעמ וא תועמשמ הל ןיאש

 ךכב ןיאש ןכתיו ,תמה תפוגל רושק וניאש אדירג ינוציח דובכב םיקסוע ונא ןאכ תאז תמועל

  .הלווינ תא ריתהל ידכב

 ךרוצל תמה תא לוונל רתומ הז ןפואב קר אלש חיכוהל רשפא הדוהיב עדונה ירבדמש ןכתי ךא

 .ודובכ

 רקחמ ךרוצל תמה לווינ יבגל תמסרופמ הבושת בישה )י"ר ןמיס ד"וי אניינת( הדוהיב עדונה

 שפנ חוקיפ ימעטמ ,)תאזה י"בונה תבושתב טעמ אל תקסוע ל"נה השמ תורגאה תבושת( יאופר

 ןהב תויארה תחא .םרובע תואופר חותיפל ליעוהל יושע רקחמהש םיילאיצנטופה םילוחה לש

 ןידל הרותב רוקמ שופיחב תקסוע םש ארמגה .)ב ,אי( ןילוחב ארמגהמ איה הדוהיב עדונה קסע
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 ,גרהנש ,שפנה תא גרוההמ דומלל אוה הלעמ ארמגהש תויורשפאה תחא ."בורה רחא ךלה"

 םגרוההו ,בר ןמז תויחל םילגוסמ םניאש םילוח םדא ינב( "תופירט" טועימ םנשיש תורמל

 חינהלו בורה לע ךומסל ןתינ הרותה ןמש ,חרכהב ?הפירט היה אל גורההש ונל ןינמו ,)רוטפ

  :ארמגה תרמוא ךכ לע !הפירט היה אל גורההש

 ,הילוונינ יאהד המשנ דוביא םושמ אמית יכו ;לוונימ אק אה ,היל ןניקדבד אמית יכו"

 ."הוה בקנ ףייס םוקמב אמש שוחינו

 אדוול ידכב גורהה לש תיזיפ הקידב עצבל שי ןכאש ,רמאתו היארה תא החדת אמש :רואיב(

 הצרת םאו !"תמה לווינ" רוסיא לע רובענ ךכב ירה ?בורה לע ךמתסהל ןיאו ,הפירט היה אלש

 ,ךתבושת ,חצורה תגירה תא רשפאלו ,תמאה תא ףושחל ידכב ,ולוונל רתומ תאז לכבש רמול

 עצפ היה רבכ תגרוהה ןיכסה תרידח םוקמבש ןכתי ןכש ,הרקמ לכב הליעי היהת אל הקידבהש

 אטישפ ךכ םושמ ;רכינ היהי אל אוה ,ןיכסה תרידח רחאל ,תעכו ,"הפירט"ל ןברקה תא ךפוהה

 .)בורה ךמס לע קר חצורה תא םיגרוה ונא חרכהבו הקידבב ךרוצו םעט ןיאש

 ,לאושה תנבהל ךכ .םירחא שפנ ליצהל ידכב תמה תא לוונל רתומש היאר ןאכמ ,הרואכל

 היה חצרנהש ררבתיש הרקמב תווממ חצורה תא ליצהל ךרוצהמ עבנ ולוונל ארמגב רתיההש

 אלש ךכב יד ךכ םשל( חצורה תלצה ךרוצל וניא רתיההש טושפ ירהש ,המת י"בונה ךא .הפירט

 ררבתיש הרקמב ןיד וב תושעל ידכב – ךפיהל אלא ,)קפסה תמחמ הכוזי הלהו הקידב עצבנ

 :ךכ ראבמו ,הפירט היה אל הלהש

 לש ודובכל אוה הז לווינ כ"א ,גרהנה תקידב ילב חצורה גרהי אל םלועלש ןנירמא יאד"

 ."לווינ םושמ וב ןיא ודובכל אוהש המ לכו חצרנה

 ,רחא דובכב םג אלא ,לווינ רוסיא ןיא "תמה תפוג דובכ" וניינעש דובכב קר אלש ,הארנ ךכמ

 תגירהש םשכש ןודל םוקמ רתוי שי הז יפל .לווינכ בשחנ רבדה ןיא ,חצורה םע ןיד תיישע ןוגכ

 לודג דובכ איהש ,תמל םש תמקה ךרוצל ערז תקפה לידבהל ךכ ,תמל דובככ תבשחנ חצורה

 .תמה לווינ בשחית אלו תרתומ היהת ,רתוי הברה

 2,ימתס ןפואב אלו ,ודובכו ונוצר ךכש הוויצ רטפנהש ןפואב אלא םינד ונניאש רחאמ ,תמאבו

 לווינ לש ןידה דוסיש הנה דע םידמל ונאש החנהב .רטפנה לש ודובכ ןינעב ףסונ טביה ןאכ שי

 יאשר רטפנהש ןכתי ,)רומאכ ודובכ ךרוצל ולווינ תא רשפאמש המ( רטפנה דובכ דצמ אוה תמה

 
 ,דובכל ול אוהו הז דליב ץפח רטפנהש רורב הז ןיא ללכ שרופמ ןוצר אללש ריהבנ םיאבה םירמאמב 2

  .םיפסונ םימעטמו ,וכוניח לע חקפל לכוי אל רעצה הברמל ירהש
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 ד"וי( קיש ם"רהמ ,םינורחאה ילודגמ םיינש ןיב תקולחמ וניצמ הז רשקהב .ודובכ לע לוחמל

 .)םש( ןויצ ןינבהו ,)זמש ןמיס

 חוקיפ בשחנ הז בצמ םאה ןויד םרקיעש( הדוהיב עדונה ירבדב הבחרהב ןויד ךותב ,ןויצ ןינבב

 ם"רהמ ביגמ ךכ לע .רתומ רבדה ,ותומ רחאלש ולווינ לע לחומ םדאהש הדימבש ,בתכ ,)שפנ

 ךמס איבהו ,הליעומ הניא הליחמש )ולש ןמיס ב קלח ת"ושב( רפוס םתחה בתכ רבכש ,קיש

 תללק יכ" :רמאנ םש ,הרובקה בויח ןינעל )גכ ,אכ םירבד( קוספה לע םינושארה ירבדמ הזל

 הליחמ ןיא ןכלשו ,םיקולא םלצ טעמ התימה רחאל ףא ףוגה לע שיש ושריפו ,"יולת םיהלא

  .וארוב דובכ אלא ןאכ ןודינ ודובכ אלש יפל ,הליעומ

 םדא הויצ םא ןודינ )ב"ע ו"מ( ןירדהנסב וניצמש הממ קיש ם"רהמ איבמ ךכל תפסונ היאר

 שפנל הרפכ דצמ וניא הרובקה ןיד דוסי םאש םש ראובמו ,ול םיעמוש םאה והורבקי אלש

 שוריפ יפל ,הז ןויזיבו .הרובקה תעינמ לע תורוהל ותוכמסב ןיא ,"ןויזיב" דצמ אלא רטפנה

 ןודנ ךכב( םייחה לכל ןויזיב םישרפמהמ קלחל וא ,רטפנה יבורקל ןויזיב אוה ,תופסותו י"שר

 תרוש איה ךכ תמה לווינב םגש ןכתיש ןועטל שי ךכל המודב ;)ה"זעב אבה עובשב הבחרהב

 ןכש לכו ,םייחה לכ דובכל םג אלא ,ומצע תמה דובכל קר תעגונ הנניא דובכב העיגפהש ,ןידה

 םג ,ךכ םאו ,םיקולא םלצב עגופש ידי לע ונוק דובכב העיגפ ךכב שיש ,רפוס םתחה ירבד יפ לע

 .הליחמ ללכ ליעות אל תמה לווינ יבגל

 ךרועש האוושהה ,םינבומ רפוס םתחה ירבדו דועבש ,וז האוושה רוקמב ןודל שי הרואכלו[

 לווינ רוסיא תוטשפבו ,הילאמ הרורב הניא תמה לווינ רוסיא ןיבל הרובקה ןיד ןיב קיש ם"רהמ

 דעונ הרותה ןמ ןידה רקיע הבש ,הרובקב ומכ אלו ,ומצע תמה לש ודובכל עגונה ןינע איה תמה

 ותחפשמל רורב ןויזיב שי ןכא הזבו ,לכ יניעל המדאה ינפ לע ןמודכ לטומ תמה ובש בצמ עונמל

  .]םייחה לכלו

 :םידמל וניצמנ הנה דע

 ףוג תא הנשמ וניאש רחאמ ,ילמשח קוש לש ןפואב לקהל בר םוקמ שי ,תמה לווינ רוסיא דצמ

 לש היעב שי חותינ לש עוציבב ,תאז תמועל .םייחמ םג ועצבל לבוקמש ךילה והז ןכו ,רטפנה

 וא רטפנה לש הליחמ הליעומ םאה ןויצ ןינבו קיש ם"רהמ תקולחמב יונש רבדהו ,תמה לווינ

  .אל

 .םיפסונ םילוקיש דצל ,תמה ןמ האנהה תלאשו ,הרובקה תוצמ לוטיב תלאשב ןודנ אבה עובשב

 


