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ןמדירפ הדוהי אמש 

ילבבה דומלתה ןמ דיה-יבתכ לש טהיתוצונק 

ןושלו ביתכ יפ לע 

וננושל)"םיבלש ינשב קתעוהש די-בתכ - קרוייוינ י"כ ,הרז הדובע תכסמ" ירמאמב 

ילבבה לש דיה-יבתכ תקולח לע יתדובע תא יתרכזה <374-370 ימע ,ב"נשת ,ונ 

תריסמ זאמ .העש התואב הנכהב התייהש הדובע ,ןושלו ביתכ יפ לע םהיתוצובקל 

^רואל תאצל דמוע אוה בורקבו ,איהה הדובעה לש ןושארה בלשה םלשוה רמאמה 

הדובע דייבתכ לע ןה רוא ץיפהל ןחוכב שי רשא תוישרפ המכ וררבתנ איהה הדובעב 

רוזחנ .ילבבה לש דיה-יבתכב םיכורכה םירחא ןושלו ביתכ יניינע לע ןה ל"נה הרז 

.ןוימה יאצממ לש רצק םוכיס תייוולב הרז הדובע תכסמ י"כל ןלהל אופא 

ביתכה יפ לע ןוימו ילבב לש דיייבתכ ןוימ 

ןויפאה ؛םינחב ינש לע רקיעב םויכ ססובמ ילבבה לש דיה-יבתכ לש ןוימה 

ןויפא ,ןאכ ןודינה אשונה .היפנע יפ לע חסונה תרוסמ ןויפאו יגולוקידוקייפרגואלפה 

שיו ,תולבוקמה יוהיזה תוטישל שדח דממ אופא ףיסומ ,ןושלו ביתכ יפ לע הקולחו 

יל ררבתנ רבכ וז הדובע ךותמ .דייבתכ לכ לע עדמה תמלשהל תובר םורתל וחוכב 

הקולחה תוצובק תא אקווד תופפוח ןה ןיאו ,תויאמצע ביתכה יפל הקולחה תוצובקש 

!םירכזנה םינחבה יפל 

יפ לע ,רורבו יקנ ןפואב וזמ וז תורדגומה תוצובק עברא ולעה ונתקידב תואצות 

ביתכה ,"ידרפס"ה ביתכה ,יזנכשאה ביתכה ؛תוצובקה ןה ולאו .םיביקע ביתכ ינמיס 

.םייזכרמהו םייחרזמה ןוכיתה םיה ירוזא ,הארנכ ,הדוסיש הצובק איה תיעיברהו ,ינמיתה 

ץרא םיביתככ רבכמ ועדונש םיביתכ העיתפמ הדימב ללוכ יזנכשאה ביתכה 

הנווכה "'ידרפס'ה ביתכה" חנומב .דועו טח ,יימש ,ייחוי ,רזעל ؛םהבו !םיילארשי 

דיה-בתכ אוה ,תובבה שולש לש גרובמה י"כב עיפומה ביתכ ותואכ ,יקנו דחוימ ביתכל 

אוה ובורבש רבתסמ תעכ ."ירוקמ"ה ילבבה ביתכה לש ירשפא גציימל רחבנ רבכמש 

הצובקל תינמיתה הצובקה ןיב המכסה ותמועל שי םימעפלו ,דבועמו ןקתומ ביתכ 

,גרבסייו 'א ןייעו .םירחאו דשא"רב 'מ ,דדלא ,א תכירעב ,גרומ המלש יפתכל לבויה רפסב 

הג ונגושל ,"ילבבה לש די"יבתכ ןוימל ןתמורתו ידג הזיאכ'ו 'שיקל ןב ןועמש ירי תורוגה" 
.382-367 ימע ,(א"גשת) 
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2إ ןמדירפ הדוהי אמש 124 

םה םהש הריבס ךרדנ זמורה רבד - םימיוסמ םייממע םיביתנל רשאב תיזנכשאה 

.הנקתהו הכירע ירפ אלא וניא ינקתה ידרפסה ביתכהו ,םיירוקמה םיביתכה 

<"תוילארשי-ץדא"> "תויזנכשא" תונוכת המכ דחא דצמ תללוכ תיעיברה הצובקה 

יאלמ םיביתכ ןונכ ,הזינגה יעטקמו ןמיתמ תועודיה הלאכ תויחרזמ תונוכת רחא דצמו 

המכ .ביתכה תוטיש לש תומודקה תורוסמה תחא וזש אופא רבתסמ .(אואמח) ף"לא 

הנושארבו שארב ؛וז הצובקל םצעב םיכייש 'וננושל'ב ירמאמב ורכזנש דיהייבתכמ 

ןיבוריעו 141 ןכנימ י"כ תומבי ןכו ,2(ןדא)ללוהמה ביתכה לעב ,125 ןקיטו י"כ םיחספ 

לכונ ןורחאה דיה-בתכ לע .(366 גולטק) Bod. Opp. Add. fol 23 דרופסקוא י"כ 

"יזנכשא" ,יגולוקידוק-יפרגואלפה ותביתכ רוזא תניחבמ "ידרפס" אוהש רמול וישכע 

דוע .4ביתכה תניחבמ ("ינוכיתיטי")תיעיברה הצובקה ןבו ,5ולש חסונה תרוסמ תניחבמ 

י"כ תובותכו לאירוקסא י"כ תובבה שולש תא (תיעיברה) וז הצובקל ךיישל שי 

אוה ,םילימ שולשב ,דצ הז יאכ ביתכהש תעכ רמול רשפא .רמאמב םירכזנה ,דרגנינל 

.אקווד תיעיברה הצובקה לש תקהבומ הנוכת 

קרוי-וינ י"כ הרז הדובע תכסמ 

,ותביתכ תניחבמ "ידרפס" אוהש רמול אופא רשפא קרוי-וינ י"כ הרז הדובע ןיינעל 

ךייש אוה היינשה ותיצחמב וליאו ,וביתכ תניחבמ ףא ידרפס אוה הנושארה ותיצחמב 

לש ףוריצה ךותמ ראשה ןיב תקזחתמ וז הערכה .ביתכ יניינעב תיעיברה הצובקל אקווד 

םיקהבומה םינייפאמה ןמ אוהש ףוריצ ,היינשה תיצחמב אצמנה אפיסו אפוס םיביתכה 

תצובק תא ןהמ ונבכרהש תודיחיה 15ימ תחאב ףא אצמנ וניאו תיעיברה הצובקה לש 

.5יקנה ידרפסה ביתכה 

ךותמ ןכו ,ונייצ רבכש ,הז די-בתכ לש היינשה תיצחמב תומודקה תונוכתה יפ לע 

דיהיבתכ תקתעה םויס תנש תא ןובשחב ונאיבהבו ,תיעיברה הצובקל תעכ התופרטצה 

,םחוימ דייבתכ היה היינשה תיצחמה לש תיתשתה דייבתכש קיסהל ונילע ,1290 - הזה 

דייבתכ וליאו ,תיעיברה הצובקה ןמ םיניוצמהו םימודקה דיה-יבתכל ותוושהל בורקו 

םביתכש ,רתוי םירחואמה דיה-יבתכ גוסל וכיישל שי הנושארה תיצחמה לש תיתשתה 

.יקנה ידרפסה ביתכה 

.15 הרעה ,374 ימעו 8 הרעה ,372 ,מע ,ליבה וב רבגושליב ירמאמב ןייע 

תדובע)שוריפ םע תיעדמ הרודהמ :(ב קלח)ילבבב הגשה שאר לש בוט םוי קרפ ,ןיקבילוג ד ןייע 

םע הצעב םש הבושארה העיבקה .מ ימע ,ח"משת ,הקירמאב םיבברל שרדמה תיב ,א ךדכ ,(רוטקוד 

.הירא"תיב יכאלמ 'פורפ 

הקירפא ןופצב בתכב ומצע אוהש וא תיעיברה הצובקה ןב דייבתכמ דרפסב קתעוהש אופא רשפא 

.הייבש דיב תובותכ גרובמה ייכ ,אמק אבבב תויורקיהה יתש 
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