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 רשנש רעיש תחימצ שודיחל םירישכתב שומישה תלאשו ונימיב תערצ יוהיז

 רפסמו ,םדאה ףוגב תערצ לש םיגוס רפסמ םנשי .ערוצמה תשרפ תא םידמול ונא ונתשרפב

 תורהטיהה יכרדו התאמוט יניד ,תערצה תגרד ,תערצה יוהיז יבלשב ערוצמה הווצמ ןהב תווצמ

  .הנממ

 קהבומ וניא תערצ םע תויפיצפס רוע תולחמ לש יוהיזהו ,רוע תלחמ איה יסיסב ןפואב תערצ

 םינייפאמה יפ לע תיתכלהה תערצה תא תוהזל ןתינ תאז תורמל .תורעשה לע רקיעב ססבתמו

  .תערצ תאמוט תוכלהב ם"במרב הכלהל וקספנו ל"זח ידי לע ושרפתהש יפכ ,הרותב ונתינש

 ונתפוקתב ןוידה .ונימיב תערצה תווצמ גוהינ תלאשב םיקסופב ןויד ררועתה תונורחאה םינשב

 .עירזת תשרפל רשא תחנמב ,סייו רשא יבר לודגה ןואגה וניבר לש ורמאמ תובקעב ררועתה

 תורוקמ רפסמ איבמ אוהש ךות וז הלאשב רימנ ידוס 'ר ר"ד קסע 'איסא'ב רתוי רחואמ רמאמב

 רוע תולחמ לש בחר ןווגמ עיצמ אוה ורמאמ לש ןורחאה קלחב .רשא תחנמה ירבדל סחייתמו

 .הרותבש תערצה לש םינושה םיגוסה םע ןתוא תוהזל ןתינש

 םייזכרמ תורוקמ המכ ירחא הרצקב בוקענ .ןאכ ותוא תוצמל לכונ אלו ,בחר אשונב ןוידה

 תרישנב לופיטל םינוש םירישכתב שומיש רבדב תילאוטקא הלאשל תוסחייתה ללוכ ,הז ןודינב

 .רעיש

 ןמזב תגהונ ערוצמה תווצמש שוריפב רמאנ )א ,א( ערוצמ ארפסב .דוסי תורוקמ רפסמל תישאר

 השלש רהיט ומצעבש ול רמא )ןהכ היהש( ןופרט יברש רפיס הדוהי יברש אבומ )'ג( םש דוע .הזה

 ם"במרה דמל ךכמ ,הנשמ ףסכה בתוכש יפכ .שדקמה תיב ןברוח רחאל יחש ףא ,םיערוצמ

 .שדקמה תיב ןברוח רחאל םג תופקת תערצה תוכלהש )ו ,אי תערצ תאמוט תוכלה(

 תיב ברחשמ" :שוריפב ןנחוי יבר רמא )ו ,ד תומש אתרטוד אתקיספ( שרדמב ,תאז תמועל

 ."ערוצמב האמוט ןיא שדקמה
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 תוכלהל תוסחייתה םוש טעמכ םיאצומ ונניא ,םיקסופה ירפסב םינייעמ ונא רשאכ ,םנמא

 תוסחייתה ןהל ןיאש טעמכו ,1ךורע ןחלושהו רוטה ירבדמ םג וטמשוה ולא .ונימיב ערוצמ

 .תורודה ךרואל ת"ושה ירפסב

  :בתכ )ט"ל תוא( ופוסב "ןהכ הארמ" םיעגנל לארשי תראפת לעב תמדקהב

 יתעצה יתודליבש םדקמ םימי יתרכזו ,הזה ןמזב ןכ ןיגהונ ןיא המל יתהמת ימימו"

 לע המת אוה םגש ינבישהו ל"קוצז רגיא אביקע ר"הומ לודגה ןואגה ינפל וז יתהימת

 ."תעדה לע לבקתמה ץורית ול ןיאשו הז רבד

 איבה רשא תחנמב .םיעגנה תוארמב וניתואיקב ןורסיחל עגונ ןינעב וניצמש יזכרמה ךלהמה

 תגהונ איה םאה הוצמ לכ ףוסב בותכל וכרדכש )ג"עקו א"עק ,ע"ק הוצמ( ךוניחה רפס ירבדמ

 תוגהונ ולא תווצמש שיגדהש אלא ,תערצה תווצמב םג ךכ בתכ ,הב םיבייוחמה םה ימו וננמזב

 םוקמ לכב ,תובקנו םירכזב תגהונו" :ע"ק הוצמב לשמל ךכ( םיעגנב יקבש ןהכ שיש ןמזב אקווד

 יכ קיידל ןתינ ךכמ .)ןכמ רחאלש תווצמב םג ןייע ."םיעגנה תוארל םכח ןהכ שיש ןמז לכבו

 ןיא לעופב םוקמ לכמ ,שדקמה תיב ברחנש רחאל םג תכייש הווצמה ינורקע ןפואבש תורמל

 המת ךכ לע .ולא תוכלהב עדי רסוחמ ,םיעגנה ינידב ןודל לכויש ימ ןיאש םושמו ,תגהונ איה

 לכבש וניתובר וחרט אל ונימיב הפקתו תגהונש הווצמש רמול דואמ הומתש ,רשא תחנמה לעב

 תווצמה לכב ןכ ושעש יפכ ,היקודקדו היטרפ לכ תא םהינב ינבלו םהינבל דמלל הילע תורודה

 .ןלוכ

 יטנוולר ןכא הז םעטש הארנ ,ךוניחה רפס ירבדל עגונב הפקת רשא תחנמה וניבר תהימתש דועב

 םיאיקב ויה אלו קיפסמ תועודי ויה אל ןכא ןה – ולא תוכלהב םיקסופה וקסע אל עודמ ריהבהל

 תערצ תאמוט ם"במר( עגנה תא תוארל לוספ ןהיתומשבו םיעגנה הארמב איקב וניאש ימו ,םהב

 :)מ"תת ןמיס( ה"יבאר ירבדב םיאצומ ונא ךכו .)ב ,ט

 תא האר אל ןהכהש=( היל יזח אל ןהכד ןויכד ,שרפל יתקקזוה אל ערוצמ תוכלה"

 הזה ןמזב היב יגיהנ אלו ;)הכלהכ ותוארל ןיאיקב ןיא םגו=( יזחימל ןיאיקב אלו )עגנה

 
 ,חל ןמיס םייח חרואב לשמל ךכ .ערוצמה ינידל תוסחייתה שי תומוקמ רפסמב ךורע ןחלושב יכ םא 1
 ,ערוצמ ינידל תסחייתמה רתוי תטרופמ הכלה .ןיליפת תחנהב םירוסא ערוצמו הדונמש ע"ושה קסופ גי

 ןיב הנמזב ןיב ,הלימ" :)א ,וסר ןמיס( העד הרויב ךורע ןחלושה קספ ,הלימ תוכלהל בגא ךרדב םא ףא
 ,השעת אל תרהבה תציצקב שיש יפ לע ףא ,הלרעה רועב תרהב שי םאש ;תערצ החוד ,הנמזב אלש
 םא ,וכתוחל ךירצו לוהמ הארנ וניאש דע ותלימב רשב לדג לומינש רחאל םא לבא .הלרעה םע הכתוח
 רוסיאש ,ראובמ ."ןנברדמ אלא תרחא םעפ ולומל ךירצ ןיאש ןויכ ,וכתחל רוסא רשבה ותואב תרהב שי
 .רודסו טרופמ ןפואב תערצ תוכלהל ךורע ןחלושב תוסחייתה ןיא ךא .ונימיב םג ףקת תרהבה תציצק
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 תייארב תלעות ןיאש ןויכמ :רמולכ=( הנכסה ינפמ םהמ ןיקיחרמ לבא ,ערוצמ יניד לכ

 הלחמ הנה תערצ ירהש ,הנכס ששחמ םיערוצמה ןמ קחרתהל שי ,עגנה תא ןהכה

 .")תקבדימ

 ךכו .םיעגנ תוארמב םיאיקב ויה אל דומלתה תמיתח רחאמש ,דוד תדוצמב ז"בדרה בתוכ ךכו

 םכסמ ."םיעגנ תוארמב עדוי יקב התע ונל ןיא" :תווצמה הלא ורפסב זיגאח ם"רהמ םג בתוכ

 :)בי ,זצ תורהט( דיתעה ןחלושה ךורעה םירבדה תא

 ,הברדא ,הנוהכ יסוחי םושמ יאו .ערוצמ תרהטב הזה ןמזב וגהנ אלש המ אלפלו"

 םגו .חיכוי ןבה ןוידפו ,סוחי בתכ אכיל םלוכלש ןויכ םתנוהכ תקזחב םינהכה לכ וישכע

 םיאיקב ונא ןיאד םושמ יל הארנו ,'וכו םיערוצמ תרהטב וגהנש וניצמ אל ארמגה ןמזב

 םיארומאה םגו ,ןיאיקב ונא ןיא הדנ םדד םודא הארמב וליפא ירהש ,םיעגנה תוארמב

 .")ב ,טי( הדנד 'ב קרפ ףוס אתיאדכ ,םהב ןיאיקב ויה אל

 :םירבדה רואיבב םיכלהמ המכ וניצמ םינורחאה ירבדבו

 תורעש לכ חוליג אלל ערוצמה תא רהטל רשפא יאש רחאמש רמול דדצמ לארשי תראפתה .א

 ןכל ,חוליגה תוצמ לש השעה ינפמ החדנש אלא ,הרותה ןמ רוסיא ןורקיעכ אוהש ,רעתב ושאר

 סייו ברה .םינהכ קפס אלא םייאדו םינהכ םניא ונימיב םינהכהש רחאמ ,החדנ וניא ונימיב

 תאמוט תווצמ וגהני אל עודמ ריהבהל ידכב ךכב ןיאש ןייצמ םגו ,תאז ותחנה תא החוד

 .ערוצמה תרהט תווצמ תא םייקל ןתינ םא הלאשל רשק ןהל ןיאש ,ערוצמה

 םייח יבר לש ויחא( ןי'זלאוומ ןמלז 'ר ןואגה םשב בותכ )ו"פ א"ח( םדא תודלות רפסבו .ב

 אלש רבד ,םיעגנה תא רהטל וא אמטל סחוימ ןהכ שרדנש םושמ אוה ךכל םעטהש ,)ןי'זלאוומ

 .הזה ןמזב תוכייש םיעגנ תוכלהש םימש תכרב רפסב ץ"בעיה בתכש ומכ אלשו ,ונימיב םייק

 ערוצמהו" בתכש )ט ,ז( תומורת תוכלהב ם"במרה ןושלמ ז"רגה ירבד תא קזחמ רשא תחנמב

 ונאמטיש םדוק לבא ,סחוימ ןהכ ותוא אמטיש אוהו ,ופוגמ וילע האצוי האמוטש ימכ אוה ירה

 ,םיעגנ תאמוט תגהונ ןיא ונימיבש ךכל םעטה והזש ראבמ םש ז"בדרה ,ןכאו ."אוה רוהט ןהכה

 המ יאדו אלא ,תיבה ינפב אלשו תיבה ינפב ץראל ץוחבו ץראב תגהונ ערוצמה תרהט ירהש"

 2."סחוימ ןהכ וניניב התע ןיאש ינפמ ,הב וגהנ אלש
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 תליאש ורפסב ותטישל הארנה לככ אוהש ,רשא תחנמה וניבר בתוכ ץ"בעיה תטיש רואיבב(

 םייוסמ עגנ לש יוהיזב קפס ןיא רשאכו ,ןהכב היולת םיעגנ תאמוט לכ אלש ,)חלק ,א( ץ"בעי

 .)ןהכ ללכ שרדנ אל אמטכ

 ןופרט יבר ןיב ההומתכ ןושאר טבמב תיארנה תקולחמה תא רשא תחנמה ראבמ הז ךלהמב

 היה יאדוב ןברוחל ךומס יחש ןופרט יבר .תוגהונ ןניאש הרוהש ןנחוי יבר ןיבל םיעגנב קסעש

 םינהכה וטעמתנשכ ,םימיה תוברב .םיעגנ אמטלו רהטל ודיב היה ךכלו ,סחוימ ןהכ

 .ולא םינידב רתוי גוהנל אלש ןנחוי יבר הרוה ,םיסחוימה

 ףוס םיעגנ( הנשמה שוריפב ם"במרה ירבדמ איבמ )ו ,אי תערצ תאמוט תוכלה( חמש רואב .ג

 רוסיאב ןותנ רומאכש רבד -  חלגל ןתינ םאה קפתסהש )תועט הלפנ חמש רואבש ןויצב – די קרפ

 בירקהל ןתינ אלו םייק שדקמה תיב ןיאש ןמזב – חוליגה תווצמ ינפמ החדנש אלא הרותה ןמ

 .ותרהט ךילהת תא םילשהלו ערוצמה תונברוק תא

 תלכתה הארמ חכתשנש ומכ ,תעלות ינש לש הארמ ונתאמ חכתשנד ןכתיו" :בתוכ אוה דוע .ד

 ."טושפו ,םיתב תרהטו ותרהט ןכתי אלו ,והארמו ינש תעלותה חכתשנ ןכ ןוזלחהו

 שי םנמא" ונימיב םג תגהונ וז הוצמש ם"במרה ירבד לע בתכ )ולק ןמיס םש( ץבעי תליאשב  .ה

 דומלתה ימכח ימיב ןיידע היהש ומכ ,לארשי ץראב תאטח ימ שישכ אלא רומא הז ןיאש ,רמול

 .תירשפא יתלב ערוצמה תרהט תאטח ימ אללש ,ותנווכ ."'אלילגב ןכדמ איירבח' וניצמש ומכ

 םימ" אלא םניא תאטח ימ ,וירבד לע רשא תחנמב ריעמש יפכ יכ ,םירורב םניא וירבד ךא

 איבמש ארמימה רוקמ( .תורורב םהיתוכלהו ונימיב םג בורל םייוצמה ,ןייעמ ימ רמולכ ,"םייח

 אל ךא ,הרפ רפא םהל יוצמ היה םנמזבש ךכמ וחיכוה םינושאר ןכאו ,ב ,ו הדנב אוה ץ"בעיה

 םיכייש םניא ולא תונורתפש ,םג המ .)ג קרפ לבא תוכלה ךלמל הנשמ ןייע .תאטח ימ ןיינעל

 .ערוצמה תאמוט תוכלה וגהני אל עודמ היעבה תא םירתופ םניאו ,ערוצמה תרהט ןינעל אלא

 תורשפא ןיאש ערוצמ לכש רמול ןכתיש רשא תחנמה דסיימ ,ולא תונורתפ תמלשהל ,ךכ םושמ

 ,גי ארקיו( "ואמטל וא ורהטל" קוספה ןמ ל"זח ושרדש המ ןיעכו ,ואמטל הוצמ ןיא ,ורהטל

 האמוט ןיאש הכלה םג השדחתנש ןכתי ,ורהטל הווצמה אוה עגנה תא אמיטש ןהכה ותואש )טנ

 הקספנש ,)א ,ז ןטק דעומ( הדוהי יבר תעד יפלש ,בתוכ אוה דוע .ורהטל ונידיבש ימב אלא תגהונ

 אוה םא רוריבל ןהכה ינפל אב וניא ןתחש ךכל םעטהש ,)ח ,ט תערצ תאמוט ם"במר( הכלהל

 ,לגרב אמטנש ימב םעטהו ןידה ןכו ,ותווצמ םייקל ול רשפאל ידכב אוה תערצ תאמוטב אמט

 ,הז יפל .הוצמ לוטיב םורגי רבדה ובש הרקמב תערצ תאמוט ררבל הבוח ןיאש דומלל ןתינ
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 ןהכה ינפל אובל ןיאש ןכש לכ ,ערוצמה תא רהטל םילוכי ונניאש ל"נה םימעטה יפל ונימיב

 .תובר תווצממ וימי לכ לטבתי ךכ ידי לעש ,ואמטל

 וא ומצע תולחהל וא בר ןוממ איצוהל בייח םדאה ןיאש וניצמש םשכש בתוכ אוה תרחא ךרדב

 וניאו אמטיהל קר לוכיש ערוצמב וננודינב םג ךכ ,תווצמה תא םייקל ידכב לודג רעצ רעטצהל

 ןמ תאצל בייחתי זאו ונאמטיש ןהכה ינפל אובל הווצמ וניאש ןכתיש ,רהטיהל ךכ רחא לוכי

 .דועו שימשתב רסאיהלו וימי לכ הנחצמה

 החמצהל םירישכת רפסמ לש חותיפ תובקעב תונורחאה םינשב ררועתה ונימי ןב ישעמ ןודינ

 ושוריפב ן"במרה ירבד ביבס ררועתה ןוידה רקיע .תוחרקתה ךילהתב רשנש רעיש לש שדחמ

 תנווכ ארקמ לש וטושפ יפ לעש בתכש )גל ,גי ארקיו( "חלגי אל קתנה תאו" קוספה לע הרותל

 ,תורעש ללכ ןיא קתנה םוקמבש יפ לע ףא ,קתנה םוקמ לע רעת תרבעה ינפמ ריהזהל קוספה

 ךרד ךכש ןייצמ ן"במר( ןבל רעיש לש החמצהה חכ ררועתמו רועה דרגתמ ךכ ידי לעש םושמ

 ,עגנה רהטנ רעישה תחימצ ידי לע .)רעישה תא שדחמ חימצהל ידכב תושעל םיחרקתמה

 .תאז רוסאל האב הרותהו

 הארמב יוניש ןיאשכ ףא ,"קתנ" הרותב הנוכמה עגנה םע תוחרקתה לכ והיזש שי הזב אצויכ

 ירבד יפ לעו ,)םש ךלמל הנשמו הנשמ ףסכבו ,א ,ח תערצ תאמוט תוכלהב ד"בארב ןייע( רועה

 ראובמה יפל טרפבו ,ולא םירישכת תועצמאב תשדוחמה החמצהה תא רוסאל ואב ן"במרה

 ןהכ ינפל אבש םדוק םג הרוסא האמוט ינמיס תשילתש בתכש )א ,י תערצ תאמוט( ם"במרב

 םניא תערצ ינידש ךכל םעטהש ובתכש םיקסופה ירבדב עייתסהל לכונ אל הז יפ לעו ,ואמטיש

 .םייאדו וא םיסחוימ םינהכ ונל ןיאש םעטהמ אוה ונימיב םיגהונ

 :םימעט העבראמ הז ןודינב לקהל בתוכ רשא תחנמה וניבר

 שיא ןוזחה בתכ ירהש ,רורב וניא קתנ םע יוצמ תוחרקתה ךילהת לש יוהיזהש םעטמ ,תישאר

 טעמ לפונ )ילוח תמחמ תחרק( הזש ,וילע דומעל רשפאו ,ימואתפ ןינע" אוה קתנש )ד ,ג םיעגנ(

 ."תחא תבב רעשה לכ לפונ קתנהו ,טעמ

 שומיש ןכ ןיאש המ ,רעיש לש הרישי החמצהל בשחנ – ן"במרה קסע וב – דוריגש ןכתי ,תינש

 .תערצה תלחמל תופורתב קוסעל רסאנש וניצמ אל ירהו ,אמרג אלא וניאש םירישכתב

 .ן"במרה לש הז ושוריפכ ושריפ אל םינושארה ראש ,תישילש
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