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 1םדא ינב ןושלכ הרות הרביד
  ygreenberg@hadar.org - גרבנירג ץיי ׳רה

 
א״פשת המורת תשרפ  

 
 םיטרפה יטרפ לא תירבל תופרטצהה ךילהתו םירצמ תאיצימ רבוע סוקופה ,תומש רפס לש םינורחאה םיקלחב

 תדקמתמ הרותהש שדחה אשונה ,םינטקה םיטרפל רבעמ תוארל םיחילצמ םא ךא .וילכו ןכשמה תריצי ךילהת לש

  .ונימיב םג םישנאב תעגל הלוכי איה ובש ןפואב בושח רועיש אוה וב

  
 סיסב ,םידומעה ,םישרקה ,הרונמה ,םינפה ןחלוש ,תכורפה ,תודעה ןורא יטרפ לע הבהאב תבכעתמ הרותה

 ףסכה ,בהזה ירועיש תא תרקסמ איה .ויביכרמ תאו דחא לכ לש תודימה תא תראתמ איה .הנוהכה ידגבו ןכשמה

 ,ףוסבל .םינושה םיטירפה לש הריציה ךילהתל תרבוע איה םשמ .יפסכה םייווש תאו שומיש םהב השענש תשוחנהו

 סקט .םמוקמב םינושה םילכה תבצהו ןכשמה תבכרה תכאלמ רואיתב תישילשה םעפב המצע לע תרזוח הרותה

 .'ה דובכב אלמ רשא ןכשמ לע דרויש ןנעב ואישל עיגמ ןכשמה תשדקה

  
 הנוכמה ארקיו רפס ומכ( םינהכה תרותל הלאה םיקלחה תא םיכיישמ תינרדומ תיארקמ תונשרפ ןהו שרדמה ןה

 ךרבל יל הנתינש תוכזה תא בהואו םינהכה תלשושל ךייתשמ ימצע ינאש תורמל ,ןכ יפ לע ףאו .)"םינהכ תרות" םג

 לכ ךסש עדנש בושח עודמ .תמזגומ תצק יל םג תיארנ םיבר םיקרפ ינפ לע הכוראה תולפלפתהה ,רוביצה תא

 
 דגנתהל תנמ לע םדא ינב ןושלכ הרות הרביד יכ תסרוג תיל"זחה תונשרפב תויזכרמה תולוכסאה תחא יכ ןעוט לשה .ב"ע א"ל תוכרב 1
 וינו ןודנול.תורודה לש הירלקפסאב םימשה ןמ הרות ,לשה עשוהי םהרבא 'ר .הלימ לש גתו קיספ לכ תשרודש "רתי תונשרפ"ל
 ידכ תימוקמה תוברתהו רודה תפשב אטבתהל הכירצ הרותהש ןויערה תשחמהל יוטיבב שמתשמ ינא .1991/1965 ,ןיצנוש :םילשורי/קרוי
 .הפוקתה ינבו תונב םע רתויב הבוטה הרוצב רשקתל
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 "?לֶקֶׁש םיִֹׁשלְּׁשו תֹואֵמ עַבְּׁשו ,רָּכִּכ םיִרְׂשֶעְו עַׁשֵּת" לש םוכסל עיגמ וילכו ןכשמה תיינבב שומיש וב השענש בהזה

  2 ?"ׁשֶֹדּקַה לֶקֶׁשְּב--לֶקֶׁש ,םיִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲַחו תֹואֵמ עַבְּׁשו ףֶלֶאְו ;רָּכִּכ תַאְמ" אוה ןכשמה תיינבל שמישש ףסכה יוושו

 
 לכב וניינעתה ,הרותה תא  ולביקש ,לארשי ינב .ילש םייתוברת הבשחמ יסופד ףקשמ שח ינאש ןיינעה רסוח ילוא

 תַעַלֹותְו ןָמָּגְרַאְו תֶלֵכְּת" יעבצב םקרנש ביהרמה רֵצָחֶה רַעַׁש ְךַסָמ הז ללכבו ,יארקמה טסקטה ללוגמש םיטרפה

 תינחורה תוחכונל ברקתהל ךרד םהל התייה תינוציח הרוטקטיכרא תרזעב .)18 ,חל תומש( "רָזְׁשָמ ׁשֵׁשְו ,יִנָׁש

  .םיהולא איהש תטשפומהו

 
 םושמ לאה תדובע לש ןונגנממ קלחכ תונברקה תברקה תא הגיצמ הרותה יכ ם"במרה תנעט תא ונל ריכזמ אשונה

 ,ם"במרה לש ותנשמ יפ לע .תונברקה תדובע לש תלעותב הלודג הנומא התייה ארקמה תפוקת לש תוברתבש

 הליפתב םיהולא םע תורשקתהמ הכומנ ףא איהו לאה תדובע לש רתויב ההובגה המרה הניא תונברק תברקה

 יתלבכ תספתנ התייה איה ,תונברק יסקט הליכמ התייה אל הרותה םא - ם"במרה רמוא - ןכ יפ לע ףאו .הקיתשבו

 .3התוחפ התייה ןמז תפוקת התואב םירחאו לארשי ינב לע התעפשהו הנמיהמ

 
 ידגנ-רסמ םהב שיש ןיבמ ינא תעכ ךא ,תונברקה לש םתובישחב הטעמהכ ילצא וספתנ דימת ם"במרה ירבד

 ָךְּמַע לֵאָרְׂשִי תיֵּב םָלֹוע תַבֲהַא" הליפתב םוי ידמ םירמוא ונאש יפכ ,הבהא ךותמ הרותה תא ןתנ םיהולא .זמורמ

 המב דקמתהל איה הייטנה ,בוהא םדאל רסמ םיריבעמשכ ."ָּתְדַּמִלּ ונָתֹוא םיִטָּפְׁשִּמו םיִּקֻח תֹוְצִּמו הָרֹוּת ,ָּתְבַהָא

 לארשי ינב תונברקה תדובעבש םושמ תונברקהו ןכשמה לע תבכעתמ הרותה .התוא/ותוא הנהמ וא ןיינעמ יכהש

 .ותבהאבו ותליחמב ,ותכרבב םיכוזו רישי רשק םיהולא םע םימייקמ םהש ושיגרה

  
 הביחרמ הרותה .םתולשב תדימלו םהלש תולוכיל םאתהב תיהולא תולגתה םיניבמ םדא ינבש איה תפסונ הביס

 תורמל – היארהו .הז םוחתב תויתד תושירדל רתוי םינימזו םיבושק ויה םישנאש םושמ תונברקה תדובע ירואיתב

 
 .ג"ק 33-34-כ תיארקמה "רכיכ"ה לקשמ .24-25 :ח"ל תומש 2
 וב ליגרהש המ לכ חיניש םדאה עבט יפל רשפא יא הזלו םואתפ ךפהה לא ךפהה ןמ תאצל רשפא יא" ם"במרה לש ויתולימב 3
 .32 קרפ 'ג קלח ,םיכובנ הרומ ,ם"במרה ".םואתפ
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 לודחל ושקבתה םהש הלודג ךכ לכ התייה לארשי ינב לש הכימתה ,תושר רדגב התייה ןכשמה תיינבל המורתהש

 .4 הנממ

 
 תווצמה םא ?ונימיל םייטנוולר אל ןכלו תוברת ייולת םה וללה םיקרפה לכש איה ילש תוגייתסהה תועמשמ םאה

 הימטופוסמ לש םייתדה םיבחרמב םש יא ,רוחאמ הבזענ הרותה םאה ,הווהה לע םתוח םיעיבטמ אל הלאה

  ?הקיתעה

 

 הרותה ,בורקה חרזמהמ ןמז תפוקת התוא ינב םייתד םיטסקטל דוגינב .ךפיהה תא החיכומ הירוטסיהה ,אל ךא

 הב הפוקתהמ רתוי ףא הבר המצועב םימעפל – ונימי תב תוברתב תדהדהמ ןכלו שרדיהלו דמליהל הכישממ

 ילעב ויהיש ךכ היכרעו הרותה ירבד תא ןיבהלו דומלל ךישמהל אוה תרוסמה תליהקו תונשרפה לש ןדיקפת .הרצונ

 םישנא םיעינמ שדחמ ןחוסינו תורדגה תקידב לש םיכשמתמו םיידימת םיכילהת .רודה ותואב ודהדהיו העפשה

 .םלוע ןוקית רבע לא תכשמתמה העונתב םדיקפת תא שממלו הרותה ךרד יפ לע תירב ייח תויחל

 איה תמא ןמזב הלש העפשהה ,רוד לכ לש יתוברתה רשקהב בטיה העוטנ ,תונשרפה תועצמאב ,הרותהשכ

 וא הרותה לש דוסיה יכרעמ הקוחר איהש תכרעמב תרוסמה לש תוברועמ תויהל לולע ךכל ריחמה .תילמיסקמ

 ,רמולכ 5.תורחא תומרונ תלעב תיתרבח תכרעמ התוא ךותב תלעופ איהש םושמ אקווד ,םייביטמיטלואה הידעימ

 איהש תוגהנתה אלא תילאידיאה תיתדה הבוגתה חרכהב הניא הרותה תווצמ תא העיבמש הכלהה םיבר םירקמב

 ןתינש המ לכ תושעל אוה ללכה .הווהה לש תואיצמל ידיתעה לאידיאה ןיב גישהל היה ןתינש רתויב הבוטה הרשְּפה

 םיילאידיא םידסממבו םיאיבנה יבתכב וחסונש יפכ - םייחישמה םיטרדנטסה .תוימוקמה תומרונה תולבגמב

 תדובע תא םיליבומש הכישמ ימרוג תווהל םיכישממ - 6םייביטמיטלוא םיטרדנטס םימלגמו רוד לכב םימייקתמה

 תורוסמב ךופהלו רוזחל ה.ךירצ ה.ושפנב הרותהש ימ .גורדשה תא ורשפאי םיאנתהשכ  ,לאידיאה רבע לא תירבה

 .םייארקמה םילאידיאל רתוי בורק תוליוכמ ןהש אדוול ידכ םירקבל תושדח תוכלהבו

 
 .5-7 ,ו"ל תומש 4
 תירבה רפס :םיטפשמ תשרפ לע יירבדב תואמגוד 'ר 5
 .ידיתע ילכלכ ןויווש תמלגמ לבויה תנשו תיחישמ הייפיצ לש םוי איה תבש 6
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 תורגתסהמ ענמיהל םיכירצ רודה ינשרדו תינחורה הגהנהה .ליעל תראותמה תונשרפל תפסונ הכלשה תמייק

 דע חותמלו חסנל םהילע .רודה לש תימוקמה תוברתב הרותה יכרע תא רידחהל ףואשלו יתוברת וטגב תוסנכתהו

 תרוסמהש לככ .הכותב םייח םהש תיתוברתה תואיצמל תויטנוולר ויהיש ךכ הרותה לש היתויועמשמ תא הצָק

 תופיצרהו ,הרותה לש התויחצנ .המואה ללכל הציפמ איהש רואה לדג ךכ ,יתפוקתה חישב רתוי תבלתשמ

 תוענמיהבו ןמזל ץוחמ הדימעב אל רתויב הבוטה הרוצב שממתת ,תירבה ידעי תארקל העונתה תכשמנ התוכזבש

  .רוד לכבו ןמז לכב האולמב התוא תויחלו תרוסמה לש הרזגה תולובג תא ביחרהל שי ,םוקְמִּב .תיתוברת המדקמ

 
 יתרוסמה ןעטמה לש ןוקירב תולעל לולעש רבד ,תימוקמה תוברתה םע ההוזמ היהת הרותהש ןוכיס ןומט וז השיגב

 ןדבואלו תוללובתהל ליבות וזכ תובלתשה ,חוקיפ רדעיהב .תויוושכע תונפוא הקחמה הדודר תוברתל ותכיפהבו

 ןפואב תיטסילסרבינוא וא תינרמוח ,תיחטש ,תידממ דח איה תימוקמה תוברתה םא ,ךכ םושמ .תוידוחייה לש

 .דגנ-תוברת לש הביטנרטלאכ הרותה תא ץיפהל ףואשל שי ,ינוציק

 
 ידי לע תשרפתמ איהשכ ילמיטפוא ןפואב תרמתשמ תורודה ךרואל הלש תויטנוולרהו הרותה לש התויחצנ
 תוקימעמה תונבותה תועצמאב תרקובמו תשרופמ תוברתהשכו ,תימוקמה תוברתה לש עדיו רסומ תורואמ
 םייתגרדה םיכילהת תועצמאב םיינכפהמ םייפוטוא םידעיב תקסועה תיארקמה הקיטקלאידה .הרותה לש רתויב
 ךכ .תיוושכעה הרבחה לש םיטביהה לכ לע תמשוימ איהשכ לכמ רתוי העיפשמ ,םזכרמב החפשמהש םייתרוסמ
 תא רישעהלו רקבל ,גזמתהל הילע .תוילרביל וא תוינרמש - תוידדצ דח תונירטקודל דמצית אל הרותהש חיטבנ
 ירסומו יתד תיב אלא םואל וא תוברת ךותב רז ףוג היהת אל וזכ הרות .עדיהו הנבהה תומר לכב תוצובקה לכ
 ונבל לא ץמאנ םא .תימוקמה תוברתה ךות לא הבהאו יהולא קדצ לחלחל הכישממ איה דועב ,וב ןכוש לאהש
 תשרפב גצוהש דעיה תא ינחור ןפואב בוש שממל לכונ זא וא - הנוכנו הקימעמ הרוצב – תימוקמה תוברתה תא
 .)8 ;ה״כ תומש( ."םָכֹותְּב יִּתְנַכָׁשְו ׁשָּדְקִמ יִלּ וׂשָעְו" :עובשה


