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 1 ״סנה לע ןיכמוס ןיא״

 

 ygreenberg@hadar.org - גרבנירג ץיי ׳רה

 
 רצלמ-זר הזילע :םוגרת

 
 א״פשת חלשב תשרפ

 
 
 תוכפהתה .םימש תארי יררועמ םיסנ לש הגוצתב תיהולא תולגתה לש סופיט בא הווהמ חלשב תשרפ וינפ לע

 ביטרנה ,תעב הבו .םימלועה ןוביר והימ הלאשל רשאב קפסל םוקמ לכ הריתומ הניא עבטה יקוח לש תטלחומ

  .ישונאה עבטב םימגפ לע רובגל םיסנ לש םחוכב ןיאש ונתוא דמלמ השרפה לש ידגנה

 

 יסנה עוריאה .רתויב רכזואמה יאדוובו ך"נתב רתויב בושחה סנה ילוא ,ףוס םי תעירקב תחתופ חלשב תשרפ

 ריזחהל ויוכיס ידירש תאו הערפ אבצ תא לסחמ יאלפה סנהו םירצממ םתסונמ תא םילשהל לארשי ינבל רשפאמ

 תעירק ,תידוהיה תדבו הירוטסיהב דוסי תויווח ןה תוריחל האיציה/םירצמ תאיצי םא .םירצמב תודבעל לארשי תא

 תוקפסה תאו לארשי ינב לש הדרחה תושוחת תא תלרטנמ איהש הפיצמ ךכ לכ היווח – אישה עגר איה ףוס םי

 2."םלועב הרושכ לכה /וימורמב בשוי םיהולא" יכ םיעדוי םה תעכ .םהב ורתונש

 
 ןאכ שמתשמ ינא ךא ,שדקמה תיבב תופיפצה תייעבל סחייתמ דומלתה .)ב"ע דס ףד ,םיחספ( "אסינא ןניכמס אל" 1
 ךוניח לא ,יביטקלוק תויצ תררוגש תראופמ םיסנ תגוצתמ רבעמ - תיהולאה תוינידמב יונישה תא שיגדהל ידכ וז הרימאב
 .ישפוחה םנוצרמ רגתאה םע דדומתהל םדאה ינב תא איבהל ותרטמש יכוניחו יגולוכיספ םוקממ שדוחמ
 .גנינוארב טרבור ,תרבוע הפיפ ךותמ 2
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 לוח םויל הליפתב התוא וצביש םהש דע ל"זח לע ועיפשה ךכ לכ םיה תריש ךותמ תולועש החמשהו תושגרתהה

 תליפת ינפל העיפומ ףוס םי תעירקל תפסונ תוסחייתה .'ה תא ךרבל םיללפתמל תארוקה "וכרב" תליפת ינפל

 לואגלו םתרזעל ץלחיהל ול םיארוקו םיהולאל תורישי םיללפתמה םינופ ובש עגרה והז לוח ימיב .הרשע הנומש

 ּאוהַה םֹּויַּב 'ה עַׁשֹּוַיו" .הלטבל הכרב רדגב הנניא הלואגל הליפתש ךכל רושיא ןיעמ אוה עוריאה רוכזא .לארשי תא

ַּיו ,םִיַרְצִמְּב 'ה הָׂשָע רֶׁשֲא הָֹלדְּגַה ָדּיַה-תֶא לֵאָרְׂשִי אְַרַּיו ...םִיָרְצִמ ַדּיִמ לֵאָרְׂשִי-תֶא  'הבּ וניִמֲַאַּיו 'ה תֶא םָעָהּ ואְריִ

 .)32-31 ,ד"י תומש( ."ֹוּדְבַע הֶֹׁשמְּבו

 

 ילב ּרוׁש רבדמ לא ףוס םימ לארשי ינב תא ליבומ השמ םימי השולש ךשמב .ידגנה ביטרנה ליחתמ ןכמ רחאל דימ

 השמ ,םיהולא תייחנהב .השמ לע םימק דימ לארשי ינבו הייתשל םירישכ םניא הָרָמב םיאצומ םהש םימה .םימ

  .)26-24 ,ו"ט תומש( .הייתשל םייואר םישענ םימהו םימל ותוא ךילשמו ץע וידיב לטונ אוה :ריהמ סנ ללוחמ

 

-יִמ" :ןורהאו השמ לע םינילמ םה בוש .בער םישחו ןיצ רבדמל םיעיגמ לארשי ינב תועובש השולש ופלח םרטב דוע

 םֶתאֵצֹוה" ,םהב םיחיטמ םה ,"עַבֹׂשָל םֶחֶלּ ונֵלְכָאְּב ,רָׂשָּבַה ריִס-לַעּ ונֵּתְבִׁשְּב ,םִיַרְצִמ ץֶרֶאְּב ָהוהְי-ַדיְבּ ונֵּתומ ןֵּתִי

ּזַה רָּבְדִּמַה-לֶאּ ונָֹתא ּזַה לָהָּקַה-לָּכ-תֶא תיִמָהְל ,הֶ  הגוצתב םעפה ,םיהולא ברעתמ בוש .)3-2 ,ז"ט תומש( ".בָעָרָּב הֶ

 םימשה רקוב םעו ,לכאמל רשב תוקפסמש וילש לש תובכש הנחמה תא תוסכמ ,ברעב .לופכ סנ לש המישרמ

 תפוקת לכ ךשמב ,ךליאו התעמו םתלוכי לככ ןמ םיטקלמ לארשי ינב .רבדמה ינפ תא הסכמש םחל – ןָמ םיפיערמ

 םילגמ ,םידיפר ,אבה הנחמל םעיגהב  3.תבשה םויל טרפ םוי ידמ םהילע רטמוי יסנה לכואה ,רבדמב םידודנה

ּז הָּמָל" :השמ לע םילפנתמ םהו היתש ימ םהל ןיאש לארשי ינב בוש -תֶאְו יַנָּב-תֶאְו יִֹתא תיִמָהְל םִיַרְצִּמִמּ ונָתיִלֱעֶה הֶ

 םימ םרז וכותמ ץרופ דימו ,עלסב תוכהל ול הרומ רשא ,'הל השמ הנופ בוש )3 ,ז"י תומש( ".אָמָּצַּב יַנְקִמ

  .עגרנו היוורל התוש םעהו ותלועפ תא לעופ סנה .הדעה לכל םיקיפסמש

 

 
  .תבשל םג םהל הקיפסהש הלופכ הנמ ישיש םויב ולביק םה ,הגאד לא 3



 

Page 3 of 5 

 ,תאז תורמלו הארי ףוטשו סנ-םולה לארשי םע יניס רהב .רבדמב תועסמה לכ ךרואל ומצע לע רזוח הז סופד

 רֶׁשֲא ,לֵאָרְׂשִי ָךיֶֹהלֱא הֶּלֵא" תואירקב וביבס םידקורו בהז לגע םירצוי םה ,רההמ הדיריב בכעתמ השמ רשאכ

  4.)4 ,ב"ל תומש( "םִיָרְצִמ ץֶרֶאֵמ ָּךולֱעֶה

 

 ,םיחיטבא ,םיאושיקב עוגעגב םירכזנ םה .ןמהמ םיממעתשמ לארשי ינבו ,יניס רה דמעמ ירחא שדחתמ עסמה

 תומכב וילש םהילע דירומ םיהולא ,הבוגתב .)5 ,א"י רבדמב( )!(םניחב םירצמב ולכא םהש םימושו םילצב ,ריצח

  .)20 ,א"י רבדמב( לילכ וב םיסאומ םהש דע תלבגומ יתלב

 

 דימ בושל םיצורו הלהב םיספתנ לארשי ינב 5.ןענכ ץראמ םילגרמה לש םבוש םע הפוסל העיגמ םירהה תבכר

 םיהולאש דע הנתשמ וניא הגיסנ םיררוגה םיסנ לש סופדה .השינעו תפסונ תולגתה ירחא אכודמ דרמה .םירצמל

 ךנחתהש תונבהו םינבה רוד קר 6.רבדמב תומל םהילעו ןירוח ינבכ ודקפתי אל רבכ רבעשל םידבעהש ךכב ריכמ

  .תישפוח הרבח תריציו ץרא בושיי לש רגתאה םע דדומתהל לגוסמ ןורהאו השממ הרות לביקו תוריח יאנתב

 

 .דימ טעמכ תפלוחו חטשה ינפ לע קר תמייקתמ םייולג םיסנ לש םתעפשה וליפא ,ונתשרפמ תוארל ןתינש יפכ

 .סנה ול השענש ימ לש יגולוכיספה דוסיב יוניש תוללוחמ ןניא רשא תוינפוג תויווח רדגב םה םיסנש םושמ ?עודמ

 םינימאמ םימתבו תמאב םהו םער םולהכ ביגמ םעה ,ףוס םי תעירקב היהש יפכ המצוע בר סנ שחרתמ רשאכ

 השקה הדובעב םילגרומ םניאש םידבעהו גפ םסקה םימי השולש רֹובעב .רצק עגרל קר ךא – ודבע השמבו 'הב

 תקפסא רדעיהמ םילהובמ םה .ףייעתהל םיליחתמ ,ךכל הוולתמה תוירחאבו תוריח לש םייחב עיקשהל ךירצש

 .רתויב הלד התייהש םגה ,םירצמב תועיבקב ולביקש לכואה

 

 
 .ג"ל-א"ל ,תומש 4
 .ג"י רבדמב 5
 .ד"י קרפ רבדמב 6
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 דימ םירזוח םה ךכ םושמו סנה תא םמצעל ושקיב תמאב אל םדאה ינב .הדחפהל העינככ הומכ סנל העינכ

 םישנא .תוגהנתהה יסופד וא תושרשומה תויטנה בוש תוטלתשמ ,תוהקל םיליחתמ שוגירהו האריהשכ .םרוסל

  .ן.םהילע "תיפכנ"ש תיהולאה ךרדב אלו ,ן.םהלש ךרדב תו/םיכלוה

 

 ךלמה ךרדב לארשי ינב תא חקל אל השמ יכ רפוסמ ובש חתופה קוספב אצמנ ונתשרפב רתויב קומעה רסמה

 .)17 ,ג"י תומש( םתוריח לע םחליהל םירישכ ויה אל םיירבעה םידבעהש םושמ ,םיתשלפ ץרא ךרד ,הרצקה

 ינב תא ךופהלו תישפוחה הריחבה תא לטבל ,תחאה :תויורשפא יתש םיהולא ינפב תודמוע ,איהה ןמזה תדוקנב

 ילוקישב בשחתהל ילב לאה ייוויצ לכ רחא םיאלממש םיטובורל - תושונאה ללכ תא רבד לש ופוסבו – לארשי

 .םהילא דובכ ךותמ ,םהש תומכ םדאה ינב לש הלבק – היינשה תורשפאב רחוב םיהולאש בתוכ ם"במרה .םוימויה

 םע אב םיהולא 7.תושונאה תולבגמ םעו ותיא המילשמ הרותה ,תואלפנו םיסנב ישונאה עבטה תא תונשל םוקמב

 תוברתהו הרבחה ינפ לע תירסומה םתוגהנתה תא םמורל םיפאוש םה םתרגסמבש תירב יסחיב לארשי ינב

 8.רתוי הובג יהולא טרדנטס רבעל םתעונתב םיכישממ םהש ידכ ךות ,תובבוסה

 

 םייכוניח םיכלהמ תבוטל תויבמופ תויולגתהו םייולג םיסנמ תוקחרתה לש העונת ותוהמב אוה יארקמה ךילהתה

 תורזגנ םיירוטסיה םיעוריא לש תודָלות יכ תעדל םיחכונ ונא בושו בוש .הכלהכ גוהנל םישנא ענכשל םחוכבש

 םיאיבנה ןמ האובנ הלטינ רבכ דומלתה תפוקתל דע 9.תיהולא תוברעתהמ אלו חוכ ינזאממו תישונא תוגהנתהמ

 10.תישפוח הריחב ךותמ רשיה ךרדב וכלי םדא ינבש ףאוש םיהולאו הייפכ לש טקא םה םיסנה .ל"זח ירבדל

 

 תדובע לע הזירכה הרותהש יפ לע ףא .תודהיב םילילא תדובע לש הכיעדה ךילהת תנבהב עייסמ הקיטקטב יונישה

 לש ונוחצנ ומכ םשור יבר םיסנ וליפא .ארקמה תפוקת ךרוא לכל םייקתהל הכישמה איה המרוח תמחלמ םילילא

 
 .ב"ל קרפ ,'ג קלח ,םיכובנ הרומ ,ם"במרה 7
 תושרפה יתש זכרמב תודמוע םיירוטסיה םירגתא םע תודדומתהו םוימויה תרגשב היכרע תעמטהו תירבל תופרטצהה 8
  .םיאבה םייעובשה לש הרותה ירבדב ודמלייו ,םיטפשמו ורתי ,תובקועה
 היווחב תוהולאה :לודגה ץפמל ןדעה ןגמ :לאה תומלעיה ורפסב תרבודמה תוחתפתהה תא ראתמ ןמדירפ טוילא דרא'ציר 9
 .)2004 :ריבד( תישונאה
 ."אתיירואל הבר אעדומ" ה"ד תופסותב ןכו )א"ע ,ח"פ תבש תכסמ( "תיגיגכ רהה תא םהילע ה"בקה הפכ" 10



 

Page 5 of 5 

 םינברה ,תויהולא תויולגתה הב ומשרנ אלש ,ל"זח תפוקתב 11.םיינמז תונוחצנב ומייתסה לעבה יאיבנ לע והילא

 תא וממור םה יתעדות יוניש ידי לע .הרות דומלתל ףקיה בחר ךוניח לש השיגב הרזה הדובעה תא סיבהל וחילצה

 הליבט ךא ,םילג התכיה ילוא ףוס םי תעירק .ברקב ןוחצינ ולחנו םדאה ינב לש יפוסוליפהו יתוברתה םוכחתה תמר

 .םדאה ינב תא הבוטל התניש תידומלתה המכחה םיב

 

 
 םיקרפ( לבזיאו באחא ךשמהב וניגפהש תוגהנתהה םע )ח"י ,'א םיכלמ( לעבה יאיבנ לע והילא לש יסנה ןוחצינה תא וושה 11
 .)א"כ-כ


