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 ינשה טוחכ רבועש ולדוגב ינשה ביטומב דקמתמ תומש רפס ,תירבה אוה תישארב רפסב יזכרמה ןויערה םא

 לש םלוע אוה הדעיש תירבה תמישמ לש לעופל האצוה .הלואגה לא עסמה – תידוהיה תדהו הירוטסיהה ךרואל

 ,םיהולא תרזעב .םע חצרו הפידרמ םילבוסו תודבעה לטנ תחת םיערוכ םילארשיה ,רפסה תליחתב .תוריחו דובכ

  .ןענכ ץראב תידיתע תואמצעו תיבל ךרדב רבדמב עסמל םיאצוי םה

 הכ .לארשי ינבמ םידבע לש הצובק הררחוש הז עוריאב .תידוהיה תדהו הירוטסיהה תביל איה םירצמ תאיצי 

 .םהידלי לש יתטישה חצרה תא וליפאו םדובעיש תא הסרתה אלל ולביק םהש דע ,םידבעה ויה םיעונכו םיאכודמ

 תונברוק תברקהל ןמז קספ םיירבעה םידוהיל ןתייש שקבמו הערפל הנופ ,םיהולאה ידי לע לגדל ארקנש – השמ

 המויק .תוריחל תיסיסב תוכז םדאה ינבל שיש יוליגה תא תפשוח ירוטסיהה ךילהתב תיהולאה תוברעתהה .רבדמב

 חוכב הערל שומיש לדחי הבש תע הזוחו ישונאה חוכה לש תויטולוסבאה תולוכיה לע םינועיט תללוש הניכשה לש

 .תוריחל השירדל תכפוה הקספה לש םימי השולשל תאצל השקבהו רערעתמ הערפ לש חוכה ,דבב דב .הז

 .ןמזב לבגומ וניאש רורחש לא עסמ אלא תודבע ייחמ תינמז הגופה הניא םירצממ האיציה

 ינפ לעו תיפוסניא הממש ךרד ,תחטבומה ץראה לא יפרגואיג םידודנ עסמ קר וניא םירצממ האיציה לולסמ 

 תמנפומ תויביספ ,תודבעמ יגולוכיספ עסמ אוהש םושמ ץמואמ רתוי הברה אוה .םימייאמ וא םיניוע םימואל

 ךרע תשוחת שוכרל לארשי ינב לע ]1[ .םירגוב ןירוח ינבכ תוירחא תלבקו תורגב ,תוריח לא ,ךרע-רסוח תשוחתו
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 ,הלחתההמ רבכ ןבומ חרכהב וניאש – יביטמיטלואה דעיה .םירחא ןובשח לע גשומ וא דיחיב זכרתמ וניאש ימצע

 ]2[."ךומכ ךערל תבהא]ו["ל דע השוחתה תא ביחרהל םשמו ,תימצע הבהא לש תמיוסמ המרל העגה אוה

 ורגבתה אלש םידלי םתוא הריאשה תודבעה יכו ,םינפבמ ידמ םירובש ויה ישפוחל ואציש םדאה ינבש רבתסמ 

 - תורגבה לא םיינססה םידעצ ושעש םירוהל םידלי ,הב לדגו תבכרומ תואיצמ ךותל דלונש אבה רודה קר .יוארכ

 קר .ךכב םיכורכה םירגתאה לכ לע םיישפוח םייח תויחל ול רשפאתש תוירחאו הנבה תמר גישהל לגוסמ היה

 .תילאידיא הרבחל רותחלו תדלומ רוציל ידכ ץוחנה בלה ץמוא היה רתוי םירחואמ תורודל

 לארשי ינב לש םהיתורוקש ]3[ וסרג םיאיבנה .רבדמה רוד לש ןקויד רייצל ידכ קרו ךא דעונ אל םירצמ תאיצי רופיס 

 והז .םימיה ןמ םויב וילא תאצל הדיתע הלוכ תושונאהש עסמב - וצרת םא תיהולא המדקמ - ןושארה בלשה םה

 בחר חופיקמ ,תודבעמ וררחתשי םדאה ינב לכש אובי םוי .ויתובקעב וכלייו תומואה לכ ונממ ודמליש סופד ,לדומ

 .םדובכ אולמ תא גישהל וכזיו – ורבע םימיב תושונאה לש יללכה בצמה – לוצינו ןויווש-יאמ וא ףקיה

 ,םיהולא .םיהולא םלצב וארבנש םירוציב גוהנל שיש יפכ הז לא הז סחייתהלו םיישפוח תויהל ודמלי םדאה ינב לכ 

 םג ,ישפוחל ואציי םה םג .םדאה ינב לכ תא בהוא ,תוריחל האיציה ךילהת תא לחהו לארשי םע תא הבהאב דחייש

 תאיצי' .םירחא לש תלוביסה תולובגב וא בוטה ןוצרב יולת היהי אל םדובכו תוכזה חוכמ ויחי הבש תדלומ ואצמי םה

 המחלממ ישפוח ולוכ םלועה היהי ,זא וא ]4[ .רועיש ןיאל התמדוק לע הלעת ,תילסרבינואה ,הנורחאה 'םירצמ

 איה ,רורחש ךותמ םייקתי םלועה לכש החטבהה - תיאובנה תויחישמה ]5[.ץצורמ ינועמו הפרמ ילוחמ ,יוכידו

 .עודיה א"הב ,תושונאה ללכ לש 'םירצמ תאיצי'ה

 ,בחרנ ןמז קרפ ינפ לע ערתשמ םידודנה יומידש ןיבנ ,תושונאה ללכ תסיפת ידכל בחרתי ונלש היארה הדששכ 

 .םלועה תאירב תא םג ללוכ תוריחל האיציה לש יזכרמה השעמה רופיס ,ךכ .תושונאה הרצונ םרטב דוע וליפא

 העפותה לא תיאת-דח תיסיסב הרוצמ עסמ השעמל ויה ,הניכשה ידי לע םמויקו םיהולאב םסיסבש ,םמצע םייחה

 הפשחנ ,חתופמ ימדק סקטרוק םע םדא ,סנייפס ומוהה תעפוה םע .םייוארו םיבכרומ םייח לש רתוי דוע הרישעה

 עבטה יקוח תאו םייעבט םיכילהת ןיבהל וליפא תלגוסמ איהש דע לאה תומדל הבורק הכו תחתופמ הכ םייח תרוצ
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 תגשהל ותוא ובתניו ינויצולובאה ךילהתב קלח וחקייש םדא ינב םיהולא סייגמ זא וא .תואיצמל קצוי םיהולאש

 .תומדא ילע ןדע ןג אוה יפוסה ֹודעיש לולסמב תישונאה הרבחהו עבטה לש םתומלש

 תויודעב האלמ הירוטסיהה ,ךכמ הרתי .םינדיעו ןדיע ינפ לע שרפנ ,ומוציעב ןיידע אצמנ רשא ,הז ךילהתש ןבומכ 

 לדבה ןיא .ורבע םימיב םדאה ינב תיברמ הנממ ולבסש תואיצמל תינוציק הסרג איה תודבע .הז ןוזח תורתוסה

 תא ומינפה תוחפשה וניתומאו םידבעה וניתובא םא .ונימיב םידממ בחר חופיקל רבעב רישי יוכיד ןיב יתועמשמ

 לש םימוד םיסופד וחתיפ הלחמו בער ,ינוע ייחמ םויה םילבוסה םישנא םגש הנכס תמייק ,םתותיחנו םדובעיש

 שי היפ לעש המרונכ אלא ימעפ דח עוריאכ אל םירצמ תאיציל תוסחייתמ תידוהיה תדהו הרותה .תויביספו הלבק

 םירורמת ביצמו החיתפ תיירי הווהמש עוריא – ןנוכמ עוריא איה םירצמ תאיצי .םתוא טופשלו םייחה תא תויחל

 ]6[.תומלשומ תמרל אבוהו תוריחל אציש םלש םוקי - תחטבומה ץראה לא )תושונאהו( תודהיה לש ךרדב

 הווההו תינרדומה הפוקתה ,םייניבה ימי ,הקיתעה תעה ךרד הרבע תישונאה הרבחה םירצממ האיציה זאמ 

 .יתוברתה סוזנצנוקהו תויפרגואיגה תוטנידרואוקה םינתשמו םיפלחתמשכ דוביאל תכלל לק .יטסינרדומ טסופה

 םינוכנ םיכרע וליא םמצע תא םילאוש םהשכ רערעתמ םישנא לש םנוחטיב ?דובכו תוריחל הנוכנה ךרדה יהמ

 םהשכ וזה ןויצה תדוקנל סחייתהל ולכוי םישנאש ידכ הלש תומרונהו םירצממ האיציה תא הגיצמ הרותה .םיעובקו

 םיאדוומו קחרמ םידדומ ונממ ןופצ בכוככ תדקפתמ םירצממ האיציה .לולסמה ךרואל םהישעמ תא םיפממ

 .הנוכנ ךרדהש

 סיסב לע תומקרנ תוירסומ תולועפ .םיגהנמבו תוכלהב תידוהיה תרוסמב ועבקתה םירצמ תאיצי לש תומרונה 

 לע רוסיא תוללוכ וללה תוכלהה .תוריחל האיציה ךילהתב ווחנש תוליפנה לש םג ךא יוכידו תודבע לש ןורכיז

 ומצע תא בהוא םדאש יפכ םתוא בוהאל הארוהו םהיפלכ תואנ סחי לע הדפקה ,)9 ,ג"כ תומש( םירג 'תציחל'

 רוסיאו םיינעל הרזע ;)36-35 ,ט"י( קדצ תודימו קדצ ינזאמב שומישו טפשמו קדצ לש םייח ;)34-33 ,ט"י ארקיו(

 תרגסמב חומשל יוויצו יול טבש יאצאצבו םימותיב ,תונמלאב לופיט ;)38-35 ,ה"כ( םהמ תיבירו ךשנ תייבג לע

-23 :ד"כ( תונמלאו םימותי ,םירג - תשלחומ היסולכואל האובת תקלח תרתוה ;)12-11 :ז"ט םירבד( תיתחפשמ

21(. 
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 ןמזה לכ ונאש ךכ בצועמ ידוהיה ןחלופה ,ונתוגהנתה תא וביתכי וללה תומרונהו תוריחל האיציהש חיטבהל ידכ 

 רואל יחו תוריחל האיציה תמצוע אולמ תא הווח רודו רוד לכ ,ךכ .התוא םירזחשמו םירצמ תאיצי תא שדחמ םייח

 ]7[ .ךייש אוה תוברת וזיאל איה תחא - היתוכלשה

 ילותפנב עובשה תושרפ ונתוא וליבוי עובש ידמ .הקוצמו םע-חצר ,דובעיש ירורממ המיעטב חתופ תומש רפס 

 תדימו יתוברת-ירסומה רטשמה לש ךרדה תקדצ לע רערעל רתומו דבעה לע ןודאה חוכ רבשנ וכלהמבש לולסמה

 ענומ םירצמ תאיצי רופיס .ונכרדב ונתוא תוחנהל ידכ הווהה לא רבעה תא הרותה האיבמ ךכ .ולש תוטלחומה

 תאיצי' לש םיטרדנטסב תדמועש המרל ונישעמ תא גרדשמו הנומאה תא קדהמ ,תוימוקמ תומרונ לש תועבקתה

 .דיתעה לש תויחישמה תומרונהו תיביטמיטלואה 'םירצמ

 

 .רבדמב רפסבו תומש רפסב ראותמל וושה  ]1[

 .18 ,ט"י ארקיו  ]2[

 .ו"ס-'מ םיקרפב דוחייבו והיעשי רפסב רקיעב ]3[

   .7-8 ,ג"כ ;14-15 ,ז"ט והימרילו ,11-12 ,ב"נ והיעשיל וושה ]4[

 .ה"ס ,ו"נ ,ה"נ ,א"י םיקרפב דחוימבו ,םש ]5[

 לגעמב הירוטסיההו םייחה :תידוהיה ךרדה ירפסב הבחרהב יתבתכ םירצממ האיציה לש תויסקטהו תויתאה תוכלשהה לע  ]6[

 ."חספ :תוריחל האיצי לש תדכ תודהי" 'ב קרפ ,םייחה

 ,תוכוס ,תבש )הדגה ,הצמ ,רדס( חספה גח לש םיגהנמהו םיסקטה תוכזב רתיה ןיב ,עבק ךרד ונייחב תחכונ םירצמ תאיצי[7] 

 .םיבר םיגח יגהנמו דעומו לוח תוליפת

 


