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 םתמחמ םמדיש חוטבש ימל תועיקתו םייניש חוצחצ

 ןהל תובושתהש ,רתוי הרידנ הינשהו רתויב היוצמ תחאה ,תולאש יתשב ד"סב קוסעי הז רמאמ

 קסוע אוהש רחאמ ,םלועה בורל ריהנ וניא ןהירחאמ יתכלהה ךלהמה ךא ,ידמל תועודי לעופב

 תונפהלו ריהבהל אוה ןלהל רמאמה לש תיזכרמה הרטמה ןכל .תבש תוכלה לש םיידוסיה םיללכב

 אשיר קיספ ,אשיר קיספ ,ןווכתמ וניאש רבד :תבש תוכלהב דוסי יגשומ המכל תומוקמ יארמל

 ."ןנברד ירת"ו ,היל אחינ אלד

 הרטמה םשל ,ותושעל ןווכתנ ותוא השועהש השעמ אלא תבשב הכאלמכ בישחהל ןיא הרותה ןמ

 לעופב םא ףא ,וז האצותל הנווכ אלל תאז השע םא לבא ,ותוא תושעל גוהנ המשל תלבוקמה

 הדוהי יברכ אלדו ,ךכ רבוסה ןועמש יברכ הכלהש םושמ תאז .רתומ רבדה ,האצותה השחרתה

 רתיהה ,םינושארהמ קלח יפל .)א ,הצ תבש ,ב ,טכ תבש ,ב ,גכ הציב( ןווכתמ וניאש רבד םג רסואה

 ודמלנש תבש תוכאלמב יאנת איהש ,"תבשחמ תכאלמ" תארקנ הניא וז הלועפש םושמ אוה

 ה"ד י"שרו ,ב-ו א ,י הגיגח ןייע( ."תבשחמ תכאלמ" הכאלמה התייה םשו ,ןכשמה תכאלממ

  .)דומלת ה"ד ב ,יק תבש תופסותו ,תכאלמ

 רורגל הצורש םדא םה ,)ג ,ולש-ו א ,זלש ןמיס( ע"ושב םג ואבוהש ,וז הכלהל תועודיה תואמגודה

 הלועפ איהש ,עקרקב ץירח השענ הרירגה ךלהמבו ,רפע ליבש ךרד רחא םוקמל דחא םוקממ לספס

 ןווכתמ וניאו ,תרתומה לספסה תרירגל אלא ןווכתמ וניאש ןויכ םוקמ לכמ ,תבשב הרוסא

 שושחל ךירצ וניאו םיבשע יבג לע תכלל םדאל רתומ ןכו .רתומ רבדה ,הרוסאה תפסונה האצותל

 .ללכ ךכל ותנווכ ןיא ירהש ,םיבשע ושלתיי ותכילהב אמש

 תרירגב לשמל םא ,לבא .שחרתת הרוסאה הלועפהש תואדוו ןיאש םוקמב קר אוה הז לכ ,םנמא

 רבדה ,םילע ושלתיי םיבשעה יבג לע ותכילה ידי לעש וא ,המדאב ץירח ץרחייש רבדה רורב לספסה

 יבגל ותומכ הכלהש ןועמש יבר םגש ,"הישיר קיספ" ארקנה והזו ,הזל ןווכתמ וניאש ףא רוסא

 האצותהש הז ןפואבש הדומ – רסואה הדוהי יבר תטישכ אלדו – ןווכתמ וניאש רבד ןיד רקיע

 .רוסא רבדה ,יאדוב שחרתת

 הישיר קיספ לש בצמ אוהש ,קרסמב קורסל אל לבא ,ורעש תא ףופחל ריזנל רתוה לשמל ןכלו

 ,חורהמ הבכי יאדובש וירוחאמ רנ שיו תלד חתופה ןכו .)ב ,נ תבש ןייעו ,א ,ו תובותכ( רעש רישיש

 בוט םויב סדה יבנע טקלל ןכו .)ב"ע כ"ק תבש( אוה הישיר קיספש ,בייח ,ןווכתמ וניאש ףא

 ,גל הכוס( ותווצמל ונקתמש אשיר קיספש ןויכ ,רוסא םתליכאל ןווכמ וליפא ,ותוצמל ורישכהל

  .)א
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 תלוגנרתה שאר תא ךתוחש ימל ,ותנווכ "?תומי אלו אשיר קיספ" :הז ןינעל םימכח ואיבהש לשמה

 הזב ,תבשב הרותה ןמ רוסאה רבד ,תלוגנרתה תא תימהל ןווכתמ וניאו ,וב קחשל ונבל תתל ידכב

 אלש רשפא יאד ןויכד" ,)ב ,גל( הכוסב י"שר בתוכ ךכ לע .רוסא רבדה – תחרכומ האצותהש ןויכ

 ."היל בישח ןיוכתמכ - תומת

 רבודמש ידי לע םאה :אשיר קיספב רוסיאה דוסי והמ רקח )טי תוא תובותכ( םירועיש ץבוקה

 חינהל ןיאש םושמו ,"ןווכתמ וניא"ה בצמ לטבתמו ,ןווכתמכ תויהל בצמה רזוח אשיר קיספב

 רוסיאה דוסי אמש וא ,ויתולועפמ האצותכ תישענ איה חרכהב םא הכאלמל ןווכתמ וניא םדאהש

 קלחכ תבשחנו תללכנ תורקל תחרכומה האצותה םוקמ לכמ ,ןווכתמ וניאש יפ לע ףאש אוה

 המ הארנ ןלהל .הל ןווכתה אלש ףא ,ונוצרבו ותעדמ האשעש רחאמ ,ותנווכב תולת ילב ,וישעממ

 .וז תידוסי הריקח תועמשמ

 ךורעה תטיש .םיבצמ ינש ןיב קלחל םאה םינושארה וקלחנ ומצע אשיר קיספ ךותב ,םנמא

 ,רוסא אשיר קיספש תורמלש ,איה )א ,איק תבש ן"במרבו ,א ,גק תבשבו ,םש תובותכב תופסותב(

 ,ללכ האצותהמ הנהנ וניא םא לבא ,התרקש האצותהמ תלעותו האנה ול שישכ קר אוה הז לכ

 רתיה והזש איה םינושארה תעד תוטשפב .רתומ רבדה ,שחרתת ןכא האצותהש ןינע םוש ול ןיאו

 ,איק תבש ן"רו א"בשר ש"אר ןייע( תבשחמ תכאלמ בשחנ וניא הז ןפואבש םעטמו תבש יבגל קר

 אקפנה .םירוסיא ראש יבגל םג םייק ךורעה תעדל הז רתיהש חיכוה רגיא אביקע יבר םנמא .)א

 וניא" בשחנ ךכבש דצמ אוה רתיההש חרכהב ירה ,יללכ רתיהב רבודמ םאש ,אוה הז ןינעב הנימ

 .תבשחמ תכאלמ בשחנ וניאש דצמ אוה רתיההש חכומ ,תבש יבגל קר רתיה והז םא לבא ."ןווכתמ

 םהירבדמו .היל אחינ אלד אשיר קיספ רסואו ךורעה לע קלוחה י"ר תעד האבוה םש תופסותב

 ראיבו .'ןווכתמ וניא' בשחיי הז ידי לעש היל אחינ אלש המ ליעומ אלש איה י"ר תעדש ,עמשמ

 ףוגל וניא 'ןווכתמ'ש אוה אשיר קיספ לש ןידה דוסי םתעדלש ,)ח"י תוא( םירועיש ץבוקה

 .השעמה ללכב האצותה םג ,השעמל ןוויכש ןויכ ,אשיר קיספש ןויכו ,השעמה ףוגל אלא ,הכאלמה

  .ןווכתנ יאדו השעמה ףוגל ירהש ,אל וא היל אחינ םא הנימ אקפנ ןיא ךכלו

 רמימל אכיא ,'וכ 'יחתכל רוסא'( ןנברדמ אלא רוסא וניא תאז תורמלש ,'סותב ראובמ םוקמ לכמו

 אעראב ה"ד א"ע ג"ק תבשב םהירבדב אידהל ובתכ ןכו .)ש"בוק 'יע ,דועו ''וכ הוצמ םושמ ירשד

 )הנשי הטישבו ה"ד( תובותכב ק"מטישבו .)ילימ ינה ה"ד( א"ע ה"ל אמויו )אכירצ אל ה"ד ש"עו(

 ,אתלימד אמעטב ראובמ )אכ ק"ס א"גמו ח"יקס כ"ש 'יס ע"שוטב ע"עו( א"ע א"יק תבש ן"במרו

 תנקסמ ןכו .ןנברדמ אלא רוסא וניא ךכלו ,הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמ בשחנ רבדה היל אחינ אלבש

 רמולכ( םינורחאה וחד רבכש ,בתכ )דצש ןמיס( ש"בירה ת"ושבו .ןנברדמ רוסאל ,ל"נה םינושארה

 .ךורעה ירבד תא )םינושארה
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 תומורתה רפסו ג"מסה ירבדש בתכו ,'סותהו ךורעה תקולחמ איבה )כש ןמיס ףוס( ףסוי תיבבו

 רתיה וגהנ תוצראה לכבש דחא ןינעב םחורי וניברמ איבהש םש הארו ,םירסואה תעדל םיטונ

 איבה )ח"יס םש( ע"שבו ,ןפוא ותואב ריתהל תדחוימ ארבס וב לכהמ י"בה איבהו ,ךורעהכ

 ז"טב ש"עו ,ובלכה םעטמ םחורי וניברד ןפואב תוכז דמלל םייס כ"גו ךורעהו תופסותה תקולחמ

 םש( יכדרמ רמאמו לקשה תיצחמו .)גכ ק"ס( א"גמ ש"עו .'סותהכ רימחה ע"ושהד הזמ עמשמש

 .ל"האבב בטיה ש"עו .הרורב הנשמה קספ ןכו ,)חי ק"ס

 הצור וניא אידהלש וא ,הזמ האנהו ןינע ול ןיאש ונייה 'היל אחינ אל' ןינע םא םיקסופה ונד הנהו

 ךורעהו 'סותה תקולחמב ןד ג"ק תבשב יריאמהש .]בטיה ל"נה א"ע א"יק תבש ן"במרב ןייעו[ .ךכב

 ול השק הינשה הכאלמהש אוהו ,ןועמש 'רל הליחתכל ירש יאדוד רבד שיד בתכו ,)רוסאל הטונו(

 וניא םא לבא ,ול תפכא אלב איה םינושארה תקולחמד ראובמו .בטיה ש"ע ,ללכ הב הצור וניאו

 עמשמ תובותכב םינושארהו 'סותה ירבדמו .ב"ע ט"כ םש וירבדב ןייעו .אמלע ילוכל ירש ללכ הצור

  .רוסא י"רלו רתומ ךורעהל הזבו ,ול תפכא אלד רקיעהש

 י"ר תטישש םינורחאה תרבס יפ לע ,תוטשפבו .רתומ ללכ הצור וניאשכ םא הז יפל ןייעל שיו(

 ,האצותב הצור וניא המכ הנימ אקפנ ןיא ןכ םא ,הכאלמל אלו השעמל ונייה 'ןווכתמ'ש ךכב הדוסי

 .)ןווכתמ ירה הז לעו השעמב אליממ תללכנ איהו

 הרורב הנשמה בתכ םנמא .ןנברד רוסיא שי היל אחינ אלד אשיר קיספב הכלהל רומאכ םינפ לכ לע

 ןיא הליחתכלש ףאש ,)בוט ה"דו אלד ה"דו שי ה"ד הכלה רואיבו ,ג"נ ק"ס ב"נשמ כש ןמיס ןייע(

  .ךורעהכ ריתהל שי תורבס דוע ףוריצב םוקמ לכמ ,ךורעהכ ריתהל

 לע עיפשמ הכאלמה תיישע תרוצ םג ,עודיכ ."ןנברד ירת" לש ףוריצ שיש ןכיה אוה רבדל אמגוד

 תובייחמ וניא תבש תוכאלמ לכ לשמל ךכ .דבלב ןנברדמ וא אתיירואדמ הרוסא איה םאה הלאשה

 התחשהה ןכ םא אלא ,לוקלקו התחשה םשל אלו ,ןוקיתו הריצי םשל ושענ ןכ םא אלא הרותה ןמ

 תבשחנ ,הבוט רתוי הרוצב שדחמ ותריפת םשל דגבמ רותפכ תשילת ומכ( שדחמ ןוקית םשל איה

 אלא רוסא וניאו הרותה ןמ "ערוק" תבשחנ הניא לוקלק םשל רותפכ תשילת םתס לבא ,העירק

 .)ןנברדמ

 אלא הרותה ןמ בויח ןיא הז ןינעב םג .הכאלמה עוציב ןפואל עגונ ,רתוי ףעוסמ ,ףסונ ללכ

 ןמ רוסיא ןיא ,לשמל ,ןכל .ןנברדמ אלא הרוסא הניא זאש ,יונישב אלו הכרדכ תישענ הכאלמהשכ

 המודכו םיירפסמב וכרדכ ןזזוגשכ קר אלא ,וינישב ןתשילת ידי לע וינרופיצ תא זזוגש ימב הרותה

 עבצאב םוקמב קפרמ תועצמאב הכאלמה עוציב םג .)הכלה רואיבו ב"נשמו ,א ,מש ןמיס ןייע(

 בשחמה לא ןיזהל םילוח יתבב םישרדנ רשאכ תבשב האופרב הבר תועמשמ ךכל( .יוניש בשחנ
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 עבצאה לע ןועבצא תנקתה ידי לע יונישב תאז עצבל גוהנ ,הלוחב יאופרה לופיטה לע םיטרפ

 1.)בשחמב הדלקהל הליגרה ךרדהמ יוניש בשחנ ךכבו הדלקהה לע דיבכמש

 קיספ לש םיאנתל הנועו ,אשיר קיספ איה אלא ,הל ןווכתמ וניא םדאהש הכאלמ יבגל ,םינפ לכ לע

 שישכ םוקמ לכמ ,ךורעה תעדכ אלש םירימחמ הליחתכלש ףא רומאכ ,היל אחינ אלד אשיר

 ,לקהל םוקמ הב שיש תחאה ,אשונב תואמגוד יתש איבנ .הזב םיליקמ אלוקל םיפסונ םיפוריצ

 :הב רימחהל שיש הינשהו

 .תויתכלה תולאש המכו המכמ ,הז ןינעב שיש בחרה אשונה עודי .תבשב םייניש חוצחצב ,ארמוחל

 תלאש ,לוחד ןידבוע תלאש ,החשמה לש ףצקב "דלונ" ששח ,החשמב חרממ ששח ,רתיה ןיב

 לולעש ימב ןודינה בושח ונניינעל .דועו ,תשרבמה תטיחס תלאש ,תשרבמהמ תורעשה תריקע

 בורב םינפ לכ לע וא הזכ ששח ןיא םישנאהמ קלחלש דועב .חוצחצה תמחמ ויניש ןיבמ םד תאצל

 .םד טעמ םייכינחהמ אצוי חוצחצ לכבש הלאכ םנשי ,םיינישה חוצחצב םד אצוי אל םירקמה

 לקהל רשפא יא ,אשיר קיספב םרובע רבודמש רחאמ ךא ,תאזה םדה תאצוהל םתנווכ ןיאש ,רורב

 .םייכינחה תארבהל תלעות וב שי םייכינחה ןמ אצויה הז םדש עודי ירהש ,םהל

 לש םייוסמ בלשבש הנש לכב םיעדויש עקות ילעב לש ידמל יוצמ הרקמב ,תאז תמועל ,םנמא

 םהל ריתהל שיש רורב ,םד טעמ םהמ בזו םהלש םייתפשה תועצפנ הנשה שארב תוברה תועיקתה

 רבדהו ,םייתפשה ןמ אצויה הז םדב םהל אחינ אל יאדוב םלצאש םושמו ,תאז תורמל עוקתל

 ינשהו ,לוקלקב רבודמש ,דחאה ,אלוק ידדצ יתש ףרצל שי וילאש היל אחינ אלד אשיר קיספ בשחנ

  .תננכותמ םד תאצוה ךרד וז ןיא ירהש ,יונישב רבודמש

  

  

 

 
 רתלאל אלש ררב םא הילע בייחש הרירב ומכ ,בייח אוה יונישב השוע םדאהש תורמל םימעפל ,םידדצה ינשמ םיגירח וז הכלהל 1
 וליפא וב ןיאו ירמגל רתומ אוה יונישה ידי לע םימעפלו ,ךכל דחוימה ילכב ררב אלו הכאלמה ךרדמ הנישש ףא לכוא ךותמ תלוספ
 .םימיוסמ םירקמב יונישב תוריפ תניחט ןוגכ ,ןנברדמ רוסיא


