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 תבשב חותינל המכסה לע המיתח

 לש ותמכסה תא לבקל יאופרה תווצה לע יכ עבוק האופרב םייטפשמהו םייתאה תונורקעה דחא
 תא הנמאנ הלוחל ראתל תווצה לע .המודכו חותינ ומכ תיתועמשמ הלועפ לכ עוציב ינפל לפוטמה
 ,עצומה לופיטה תרטמו תוהמ תא ,לופיט-יא לש תוכלשהה תא ,ובצמ לש תקיודמה הנחבאה
  .ותחלצה לש םייוכיסהו ,וב םיכורכה םינוכיסה

 1.הז אשונב ונקסע רבעב םירמאמ רפסמב

 .לפוטמה לש בתכב המכסה תשרדנ ,םיגירח םירקמ טעמל ,ילארשיה הלוחה תויוכז קוח יפ לע
 רוסיאב ךורכ המיתחה םצע .תבשב ףוחד לופיט רובעל םישרדנש םילפוטמל היעב רציימ הז ללכ
 .וז המיתחל רתיה הרואכל ןיא ,יאופרה לופיטה םשל שרדנ ונניא אוה ומצעלשכ רחאמו ,תבש
 םדא קקזנ" ובש הרקמב יכ עבקו וז היעבב קקוחמה ריכה )ו"נשת( הלוחה תויוכז קוחב ,ךכ םושמ
 ינש ינפב המכסהה ןתנית ,בתכב תעדמ ותמכסה תתל תד ימעטמ ונממ ענמנו ףוחד יאופר לופיטל
 יחכונה קוחב .)ג ,17 ףיעס( "ןכמ רחאל רשפאה לככ ךומס בתכב דעותת תודעהש דבלבו ,םידע
 תעדמ ותמכסה תתל ונממ ענמנ" ובש הרקמב יכ רמאנ ןיידע ךא ,יתדה רשקהה טמשוה לארשיב
  .םידע ינש תועצמאב הקפסל ןתינ ,"בתכב

 םיכמסמה לע םותחל ונממ םישרוד וב בצמב לקתנש הלוח השעי המ :תניינעמ הלאשב ןייענ ןלהל
 םידע ינש לש הפולח רשפאמ ונניא קוחה םהב תומוקמב תישעמ תויהל הלוכי וז הלאש .תבשב
 .בתכב המיתחל הזב אצויכו

 לופיט לכ רובעש רחאמ ,שפנ חוקיפ לש רדגב אוהש חותינ לש הרקמב קרו ךא םיקסוע ונאש ,ןבומ
 ןכאו .תבשה תא ללחל רתיה ןיא ,הלוחה לש ובצמ לש הרמחה אלל תבשה רחאל ותוחדל רשפאש
 וניא חתנמהו הרירב לכ ןיא םא :הטושפ יד איה אשונב וקסעש םיקסופה לש תיתכלהה הערכהה
 ןתינ דציכ ןלהל וארו( המכסהה ספוט לע םותחל רתומ ,ותופיחד תורמל חותינה תא עצבל םיכסמ
 .)רוסיאה תרמוח תא תיחפהל

 האב המיתחל השירדה ובש הרקמב ןיב אוה ךכש ,בתוכ )הכ ןמיס מ קרפ( התכלהכ תבש תרימשב
 ךרוצל תאז שרוד אוה םא וליפאו ,אפורה דצמ האב השירדה םא ןיבו ,םילוחה תיב תלהנה דצמ
 .ומצע

  :בתוכה )ב ק"ס ,חכש ןמיסב( םהרבא לשאה ירבד ואבוה הז קספל רוקמכ

 יאשר אובי אל הביתכ אלב םא ,הנכס וב שיש הלוח לא אפור אביש שדוק תבשב בותכל"
 תוא ןוערגב אבי אלו ,יכה ואלב יגס אלד יאמ תויחרכהה קר בותכי אל םוקמ לכמו ,בותכל
 ."ותביתכמ תחא

 
 ,"הלוחה תמכסהב אלש יאופר לופיט" םירמאמה תרדס תא ואר .שרדמה תיב רתאב םינימז םירמאמה 1
 ."?13 ןב רענמ הילכ לבקל רתומ םאה" רמאמב ונייע ןכו
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 ספוט לע המיתח ןיבל ,אפורה תקעזהב קסועה םהרבא לשאה תארוה ןיב וושה םיקסופה
 ךותב לולכ הז רתיה ,השעמל .אפורה אובי אל המיתחה אלל הז הרקמב םג ירהש ,המכסהה
 ,םילוחה תיבל העיסנ ומכ ,הלוחה לש וייח תלצה םשל תשרדנה הלועפ לכ תושעל יללכה רתיהה
 יאופרה לופיטה תלבקל תורשפאהש רחאמ ,תורישי הלצה תולועפ ןניאש יפ לע ףאש ,הזב אצויכו

 .שפנ חוקיפ ללכב ןהו ןתושעל הוצמו רתומ ,ןהב היולת

 יאופרה תווצה לעש עבוק תונידמה תיברמב קוחה םהבש םייאופר םוריח ירקמ םנשי יכ ,ןיוצי
 לפוטמל תפקשנ ןהבש תוביסנב ,ילארשיה קוחה יפ לע לשמל .הלוחה תמכסה אלל םג ןתוא עצבל
 ףא לופיטה תא קינעהל אפורה יאשר ,םדקהב שרדנש יאופר לופיטל דגנתמ אוהו הרומח הנכס
 ,תרכינ הדימב ובצמ תא רפשי לופיטהש יופצ ,שרדנכ עדימה הלוחל רסמנש יאנתב ותמכסה אלל
 תארקל הרואכל .ערפמל ותמכסה תא לפוטמה קינעי לופיטה רחאלש חינהל ריבס דוסי םייק ןכו

 ךא .לופיטה תא לבקי אוה תאז לכבש העידיב תבשב םותחל דגנתהל הלוחה לכוי הזכ לופיט
 קוחה שרוד לארשיב לשמלש יפכ ,םיצמאמו ןמז ךראי הזכ ךילהת םתסה ןמש רחאמ ,השעמל
 שיו וניקסע שפנ חוקיפבש םושמ ,וז ךרדב תכלל ןיאש ירה ,לופיטה ןתמ תא רשאת הקיתא תדעוש
 .הלוחל לופיטה ןתמב בוכיע לכמ ענמיהל

 ורפסב ,המילש האופר ול חלשי ה"בקהש ,ךובנרטש מ"רגה בתכ וז הכלהב םיניינעמ םילוקיש
 .)זנתת ןמיס 'א קלח( תוגהנהו תובושת

 רתומ ,המיתח אלל רדתסהל ןתינ ובש הרקמב םג יכ ךובנרטש ברה בתוכ רתויב עיתפמ ןפואב
 הארוהל קומינה .תאז שרוד ומצע חתנמה םא ,חותינל המכסה לע םותחל ידכב תבשה תא ללחל
 "ןכתסיש ריבס ששח שיש" ךבוסמ חותינב רבודמו ,המיתחה תא שרוד חתנמהש רחאמש ,אוה וז
 ונממ שורדל תווצמו הרות רמוש אפורל ןיא יאדו דואמ הקוחר הנכס ששחהש חותינ םתס"ב אלו(

 ילב םימעפלו ,חותינה תעשב ינבצע היהי חתנמה המיתחה אללש חינהל םיכירצ ונא ,)"המיתח
 ,חותינה תעשב הדימה לע רתי ריהז היהיש הנווכה הארנה לככ( ךירצש המ תושעל ענמי המיתח
 ,המודכו םיכוביס לש תוכלשההמ קלח ינפמ תיטפשמ הניחבמ ותוא הסכמ המכסההש רחאמ
  .)ונממ שרדנש המ לכ תא תושעל עתריי אוה ,הזכ יוביג ול היהי אלשכ ,ןאכו

 לכ תושעל רתומש ,תדלוי יבגל הקספנש תמסרופמה הכלהה תא ךובנרטש ברה איבמ הז רשקהב
 יפ לע ףאש ,תרוויע הלוחל םג ןידה אוהש קספנ )ב ,חכק( תבשב ארמגבו ,התעד תא בשייל שרדנה
 ללכב הז םגו ,התעד תבשייתמ רדחב רוא שיש תעדויש ידי לע םוקמ לכמ ,רואהמ האנה הל ןיאש
 ,שפנ חוקיפ ללכב איה חתנמה לש ותעד בושיי םג ,ךובנרטש ברה בתוכ ,הדימ התואב .שפנ חוקיפ
 םג אלא ,םותחל רתומ םהלש קר אלו ."תעדה בושייב חתניש ידכ" המיתחב תבש ללחל רתומו
 .םהמ תאז שורדל רתומ חתנמל

 חתנמ ,לשמל .ךכל תויהל תולוכיש תופסונ תוכלשה לע בושחל חתפ תחתופ וז תשדוחמ הארוה[
 קילדהל הצריו ,קיפסמ ותעדב בשוימ וניאש שיגרי אוה חותינה תעשבש ךכ ,םוחמ דואמ לבוסש
 ולש הרוטרפמטהש רדחב עצבתמ חותינש רחאמ ךכ לכ ישעמ הרקמ וניא והזש ןבומכ( ריוא גוזימ
 ול עייסמ רבדהו חותינה רדחב העוגר הקיסומ עימשהל ליגרש חתנמ וא ,)חותינה יכרצל תמאתומ
  .]?ותעד תא בשייל ידכב תבשב ןכ תושעל ול רתומש רמאנ ןכ םג םאה ,עגורב חתנלו זכרתהל

 החמומ אפור שי אלא ,המיתחה אלל םג חונינו עוגר אוהש ,ומצע חתנמב רבודמ אל ובש הרקמב
 לע ומתחי אלש הרקמב החפשמה ינב לש תוידיתע תועיבתמ ששוחו ,חותינה לע יארחאה אוהש
 ,אסיג דחמ .הזכ הרקמב אפורה לש ותבוח יהמ ךובנרטש ברה קפתסה ,חותינל המכסהה ספוט
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 תמיתח אלל םג חותינל םיכסהל איה ותבוח ,הלאכ תועיבת ךכ לכ יוצמ ןיאש רחאמש ןכתיי
 אפורה ןיאד" ןכתי ,אסיג ךדיאמ .תבשה תא ללחל החפשמה ינב וכרטצי אלש ידכב ,החפשמה
 חותינה ושעי םתמיתחבד םותחל םהל רתומ אליממו ,החפשמה תמכסה אלל חותינ רשאל בייח
  ."הלוחה תלצה ענומ אפורה ןיא אליממו ,הלוחה תלצהל

 אלא וב ןיאש ןפואב םותחל תורשפא שיש לכ תישאר ןייצמ אוה תאז תניינעמ הלאשל הנעמב
 ןיא הז ןפואבש רחאמ .)ןלהל ואר( הרות רוסיא ובש ןפואב םותחל בייח וניאו ןנברדמ רוסיא
 םאש םיששוח ונאש םושמו ,הז ןפואב ומתחיש שורדל אפורל רתומ ,ןנברד רוסיאב אלא רבודמ
 ארמגב וניצמש םשכו ,ךירצשכ חותינ בייחל ססהל לולע אוה דיתעב ,המיתחה תא ול ריתנ אל
 )ליצהל אבש ימ לכל ןכו( דלייל האבה תדליימל ןנברד רוסיא תוחפה לכל וריתהש )א ,המ( ןיבוריעב
 הרקמב םג .אובל דיתעל לקלקמ תאצמנ ןכ אל םאש םושמו ,הלצהה השעמ רבכ השענש רחאל םג
 חיטבהל ידכב ןנברדמ אלא רוסא וניאש ןפואב המיתח שורדל ריתהל שי ,םימוד םילוקישמו ,הז
 .אובל דיתעל הניקת תולהנתה

 לככ המיתחמ ענמיהל לדתשהל םהילע ,ויברוקמו הלוחה דצמ ,ליעל ונבתכש יפכ ,םינפ לכ לע
 תובייחתהב וא ,םידע ינשב קפתסהל תווצה תא ענכשל תלוכי םוש ןיאש הרקמב ךא .םתלוכי
 רחא עונכש יעצמא לכ וא ,הלוחה לש חכ יופיב ירכנ ידי לע המיתחב וא ,תבשה רחאל דימ םותחל
 תא תיחפהל ידכב תולק תוצע המכ םיקסופה ובתכ ,)ףוחד חותינהו ןמז לזוג רבדה םא טרפבו(

 :רוסיאה תרמוח

 דיה בג דצל טעה ךופהיש רמולכ ,די רחאלכ וא ,לאמש דיב ןוגכ ,יונישב םותחל רשפא .1
  .ב"כ ק"ס מ"ש 'יס ב"נשמב ראובמכ ,םותחיו

 השעי ,רוציקב םשה תביתכב וא ,תובית ישארב קפתסהל לוכי םא :ןתינה לככ רצק בותכי .2
 .הרות רוסיאב הכורכ הביתכ לש תפסות לכש רחאמ ,ךכ

 ןיא "םהלש בתכ"ש עורז רואה תעד פ"ע ו"ש ןמיסב א"מרב ראובמכ ,יזעול בתכב םותחי .3
 הזב שיש אטישפש בתכו וירבד תא החדש הכלה רואיבב םש ןייעו ,ןנברד רוסיא אלא וב
 המכו המכש ונרוד יקסופ ואיבה רבכ ,האדיחי העד איה עורז רואה תעדו הרות רוסיא
 תרותב ריעהש ומכ ךא( תופידע הזב שי ןכלו ,עורז רואה תעדל םימיכסמ םינושארהמ
 הפידע הז הרקמבו ,תויתוא תפסות העמשמ ז"עלב הביתכ םימעפל ,)ג"סק 'מע( תדלויה
  .)תירבעב ,רתוי הרצקה הביתכה

 רחבומ ךכש יאדוב ,ומצע םשה תביתכל השירד ןיאו ,אמלעב שוקשקב קפתסהל לוכי םאו .4
 .הז בצמב רתויב

 

 

 


