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 וינפ רוע ןרק יכ         .א

 ןווכל הצור ינא .יניס רה תולגרמל םדמועב לארשי ינב ושחש תושגרתההו חתמה תא םכמצעל וניימד

 רהה הלעמב חכנ רבכ אוה ,תחא םעפ הלע רבכ השמ .האוג איהש היינשה םעפב וזה תושגרתהל ונתוא

 ךילהת ,השמ ידי לע וצתונ תוחולה .רבשו לגע :ןולשכ היה ותדר םע שגפמהו ,ןנעו םיקרב תולוק ףוטע

 שממ אל תירבהש הזה בלשב םישיגרמ לארשי ינבו השמש תרעשמ ינא .םלשוה אל ילוא הרותה תרבעה

 .התרכנ

  ?חילצי שגפמה םעפה םאה ,םאישב תושגרתההו חתמה ,'ב בבס הנהו

 תא ,תוחולה תא קיזחמ ,ןנעהו ,תולוקהו ,שאה ךותמ טא טא -החינמ ינא – םדקתמ ,הארנ ,עיגמ השמ

 :לארשי ינב תבוגת תאו השמ הארמ תא םיקוספה םיראתמ ךכ !דיחפמ הארנ אוה - ו –,תירבה

 

 ֹורְּבַדְּב ויָנָּפ רֹוע ןַרָק יִּכ עַָדי ֹאל הֶֹׁשּמו רָהָה ןִמ ֹוּתְדִרְּב הֶֹׁשמ ַדיְּב תֻדֵעָה ֹתחֻל יֵנְּׁשו יַניִס רַהֵמ הֶֹׁשמ תֶדֶרְּב יִהְַיו

ּיַו ויָנָּפ רֹוע ןַרָק הֵּנִהְו הֶֹׁשמ תֶא לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לָכְו ֹןרֲהַא אְַרַּיו :ֹוּתִא  )30 – 29 ,דל ,תומש( :ויָלֵא תֶׁשֶּגִמּ ואְריִ

 לש הנושה וינפ רוע .אריו האור ןורהא – השמ לש ויחא וליפאו ,םלוכ לארשי ינב !םידחפמ םהו םיאור םה

ַּיו " .תוקחרתהל איבמש דחפ ,דחפ ררועמ השמ  רושק השמ לש ,הנושה ,ידוחייה והארמ ."ויָלֵא תֶׁשֶּגִמּ ואְריִ

ַּיו " .קוחיר – דחפ – ינוש .ונממ קחרתהל םהל םרוג רשא םישנאה לש דחפב  ."תֶׁשֶּגִמּ ואְריִ
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 ינרקכ רהוז ןיעמ הנירקב רבודמ םאה ."ויָנָּפ רֹוע ןַרָק הֵּנִהְו" :םילימב קוספב ראותמ השמ לש והארמ דוחיי

 ]1[?שממ היח ינרקכ םיינרקב וא שמשה

 

 הוסמ וינפ לע ןתיו         .ב

 ,םתוא םיוולמש תוקחרתההו דחפה רואלש ירה – היח ינרק ולא םא ןיבו שמשה ינרקכ תונרוק וינפ םא ןיב

 וינפ לע םש אוה ."ֽהֶוְסַמ ויָ֖נָּפ־לַע ֥ןֵּתִַּיו" :ינויגהו טושפ ןורתפ השמלו .דדומתהל ךרד אוצמל השמ בייח

  .םינשרפה םיריבסמ םגש יפכ יוסיכ

 .השמ לע ,וילע איה םלוכ לארשי ינבו ויחא ןורהא לש דחפה םע תודדומתהל תוירחאה יכ רורב השמל

 .וינפ תוסכל ,ןוראל סנכיהל ,רתתסהל ךירצש הז אוה השמ ,םלוא ,ארי ןורהא ,םידחפמש ולא םה לארשי

 תאזו ומצעמ םידמימ ריתסהל ,הוסמ שובחל השמ ךירצ םישנא םע להנתהל ליבשבש בושחל בל רבוש

 .םה םתשלוח ללגב

 "הוסמה תא בישי...הוסמה תא ריסי" .ג

 יתמו הוסמ וינפ לע השמ םש יתמ ןיבהל השקו ,לבלבמ הוסמב השמ לש שומישה תא םיקוספה רואית

                  :ותוא ריסמו אצוי אוה

ַּיו םָּתִא רֵּבַּדִמ הֶֹׁשמ לַכְַיו  אָָציְו ֹותאֵצ דַע ֶהוְסַּמַה תֶא ריִָסי ֹוּתִא רֵּבַדְל ָהוהְי יֵנְפִל הֶֹׁשמ ֹאבְּבו .ֶהוְסַמ ויָנָּפ לַע ןֵּתִ

 תֶא הֶֹׁשמ ביִׁשֵהְו הֶֹׁשמ יֵנְּפ רֹוע ןַרָק יִּכ הֶֹׁשמ יֵנְּפ תֶא לֵאָרְׂשִי יֵנְבּ ואָרְו .ֶהּוֻצְי רֶׁשֲא תֵא לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לֶא רֶּבִדְו

 )33-35 ,דל ,תומש( .ֹוּתִא רֵּבַדְל ֹוֹאּב דַע ויָנָּפ לַע ֶהוְסַּמַה

 יפכ( וידעלב וא )דל קוספב לשמל ראותמש יפכ( הווסמ םע השמ דמוע לארשי ינב ינפל ודמועב םאה

 ?)הל קוספב רמאנש

 :השמ לש יפוא תנוכתל הווסמה תא ךפוה ,הז לובלב םע דדומתהל ילוא ןויסינב ,'רקי ילכ'ה
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 לע שייבתמ היהו ,ןשייבו לודג וינע היה השמו וב ןילכתסמ לכה ויהש יפל .הוסמ וינפ לע ןתיו

  …הוסמ וינפ לע ןתנ כ"ע ןשייב אוהש ימ לכב הדמה איה ךכ יכ ,וינפ רוע ןוריקב ןילכתסמש

 )גל:ד״ל תומש לע רקי ילכ(

 המ רבד יב שיש ףיקע וא רישי ןפואב יל םירדשמשכ .םדאה שפנ תודוא תקתרמ הנבות ןאכמ הלוע

 ,תשייבתמ ימצע אוצמלו תוסכתהל היושע ינא – ימצע תודוא רבד ריתסהל יל םורגל לולע רבדה ,דיחפמ

 העבטמ הרתסה .הרתסהל איבמש ,דחפל האיבמ ,השמ לש תידוחייה ורוע תנירק רמולכ .השוב תאשונ

 .ימצעמ קוחיר ףאו ,הביבסהמ קוחיר – קוחיר תרמשמו הווהמ

 :םיקוספב הרואכל לובלבל רחא ןורתפ עיצמ ,'רבד קמעה' שוריפ לעב ,ןי'זולוומ ב"יצנה

 לפיקש אלא ושאר לע הוסמה תא ןתנ ותאצב ףכיתו ירמגל הוסמה תא ריסה ׳ה םע רבד תעבד] ... [

 הוסמה תא דירוה רבדל הלכש עגרבו ... וינפב וארי תוכלה םמע רבדישכ ןעמל הלעמל הוסמה תא

  .וינפ לע ושאר לעש

 )דל:ד״ל תומש לע רבד קמעה(

 המו ?עודמ .ליכהל ,ףשחיהל ,ףושחל תלוכי שי תופתוש תעב םיקולא תוחילשב ,גולאיד תעב םיקולא לומ

 ?תוכסמ ילב דומעל רשפא םיקולא לומש הדבועה לש תועמשמה

 ותויה תועמשמ אוה אוה ודוחייש םושמ םלוע ארוב ינפל ודמועב ומצעמ םיקלח ריתסהל ךירצ אל השמ

 ,דוחיי ןיבל ןויווש ןיב םיסחיה תכרעמ ביטב םילבלבתמ ונא םימעפל םא ההות ינא ]2[.םיקולא םלצב ארבנ

 לכש הדבועה ,ןוימד ועמשמ ןיא ןויווש ןכש .ןויווש לש תועמשמל סחיב קיפסמ םיריהז דימת אל ונאש וא

 םצעתמו הברתמ םלועבש םיקולא םלצ ,ךפהל אלא – הזל הז ונינוימד לש רצות הנניא םיווש םדאה ינב

 .וניניבש ןוויגב

 ונאשכ ,רחא רואב תונרוק וינפש יממ – וניניבש ינושהמ דחפל ונלש היציאוטניאה לע םירבגתמ ונאשכו

 תארקל ןטק דעצ םידעוצ ונא זא וא ,םיידוחיה ונירוא תאו ונירוע תא ריתסהל היציאוטניאה לע םירבגתמ

 םיפתוש ונא הז ןפואב םירבדמ ונאשכ .הלימה ןבומ אולמב ויכרדב תכלל ,לאה תא תוקחל תונמדזהה

 ונאשכ .תוכסמו םיווסמ םישל ךרוצ ןיא הב הליהק ,םיקולא םלצכ חורפל םוקמ שי הב הליהק תיינבב
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 רשאב השמ – ונילומ דמועש ימ תא םיאור היתחתו הנירקו םיינרק תייארמ תרצונש האריה לע םירבגתמ

 "… הֶֹׁשמ יֵנְּפ רֹוע ןַרָק יִּכ הֶֹׁשמ יֵנְּפ תֶא לֵאָרְׂשִי יֵנְבּ ואָרְו" :םיאורש יממ קלח תויהל םיכוז ונא זא וא ,אוה

 .)הל ,דל תומש(

 'וילא ובושיו' לא 'תשגמ ואריו'מ .ד

 :רוביד אוה הוסמה תא דירוהל השמל רשפאמש המ ,תפסונ הדוקנל בל םישל םוקמ שיו

ַּיו )אל(     :םֶהֵלֲא הֶֹׁשמ רֵּבַדְיַו הָדֵעָּב םיִאִׂשְּנַה לָכְו ֹןרֲהַא ויָלֵאּ ובָֻׁשַּיו הֶֹׁשמ םֶהֵלֲא אָרְקִ

 :יָניִס רַהְּב ֹוּתִא 'ה רֶּבִּד רֶׁשֲא לָּכ תֵא ֵםּוַצְַיו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לָּכּ וׁשְּגִנ ןֵכ יֵרֲחַאְו )בל(  

ַּיו םָּתִא רֵּבַּדִמ הֶֹׁשמ לַכְַיו )גל(    :ֶהוְסַמ ויָנָּפ לַע ןֵּתִ

 םלואו ,וילא תשגל םדא ינב וזיעה אל ,השמ לש וינפ ונרקשכ ירה – רשק לע םיתיעל השקמ יוליג םנמא

 ינב םע שגפיהל השמל רשפאמ רבד לש ופוסבש המ .שגפמ םירשפאמ םניא יוסיכו הוסמ םגש רורב

  .םידדצה ינש ובש שגפמל ,שגפמל תונמדזה ,ןכות ,לוק ,החיש שי רובידב .רוביד אוה הווסמ אלל לארשי

   .הליהק - ןווגמ - רוביד - ינוש :רחא ךילהת רציינ קוחיר - דחפ - ינוש םוקמב ךכ

 

  

 

 היצביטומה .הנש 15,000כ ינפל – םיינרק ילעבכ םמצע וניימדש וא – םיינרק וטעש םישנא לש תרוסמ התייהש םיעדוי ונא ]1[
 .םמויקל ןהב םייולת ויה םדא ינבש תויח ויה ולא ןכש – ןהילע הטילשו ולאכש תויח לש יובירל הפיאשל יוטיב יעצמא התייה

 .היח ינרקכ בור יפ לע העיפומ םיינרקל הלימה ך"נתב םג

 .תונרוק וינפ דועב תוחולב זחואה השמ תא ול'גנאלכימ לספה ןיימד ךכ ןכאו

 ה ,ד ןירדהנס הנשמ ואר ]2[


