
 םיטפשמ תעה בתכ   תספדומה רמאמה תסרגב םייופצ םיינכט םייוניש
 

 ?ץראב תויולתה תווצמ – ןיטיג

 לארשיל הקירמא ןיב :טג תונברס תעינמל ןיאושינ-םדק םכסה

 

 גוז ינב תמתחהב ,תינרדומה היסקודותרואה יגוח ברקב רקיעב ,הלודג תינבר הכימת שי תירבה תוצראב

 ירוחאמ .דוריפ לש הרקמב טג לבקת השיאה יכ חיטבמה )Prenuptial Agreement( ןיאושינ-םדק םכסה לע

 םימכסהב תינברה הכימתה לארשיב תאז תמועל .הקירמא ןופצב רתויב לודגה ןידה תיב דמוע ץופנה םכסהה

 םהילא םידגנתמ ,םהינייד לש תויבמופה םהיתויואטבתה יפל תוחפל ,םיינברה ןידה יתבו ,ידמל הטעומ הלא

 )תודגנתה עיבהלמ וענמנ תוחפל וא( הכימת ועיבהש םילארשי םינבר םג יכ ררבתמ ,דועו תאז .לוכו לוכמ

 םימכסהה לש יתכלהה סיסבהש ףא לארשיב המוד םכסה לע המיתחל דגנתהל שיש ועבק יאקירמאה םכסהב

.הקירמאבש הזל דואמ המוד )רהוצ ינבר לש "הבהאמ םכסה"ו "ידדה דובכל םכסה"ב רבודמ( לארשיב

  

 תוצרא ןיב תמייקה הנחבהל תוביס עיצמו לארשיב הלא םימכסהל תודגנתהל תוביסה תא ןחוב רמאמה

 ןגרוא ןידה תיב לש ותויהל תעגונה וז רקיעב – תיטפשמהו תיתרבחה תואיצמהש ררבתמ .לארשיל תירבה

 לארשיב תיטפשמ הבוח לש המויק ,תישאר .םייתכלהה םילוקישה לע וז היגוסב העיפשמ – הנידמה לש

 לש המויק ,תינש .יאקירמאה וליבקמ רימחמשמ רתוי רימחהל ול רשפאמ ןידה תיב תועצמאב קר שרגתהל

 גוז ןב לש ותלוכי לעו ןישוריגה תוליע תסיפת לע חרכהב עיפשמ תירבה תוצראב תיחרזא ןישוריג תכרעמ

  .תיתכלה שרגתהל רחאה גוזה ןב תא בייחל

 ,דיתעב הנתשת לארשיב ןידה יתב לש םתוינידמש תורשפאה תא ,תומוד תויגוס רואל ,םג ןחוב רמאמה

  .הלא םימכסה לע ומתחיש תוגוזה רפסמ לדגי םא רקיעב

 תניחבמ היפלש הצופנה הנעטה תא תויתרוקיבבו שדחמ ןוחבל שיש איה רמאמה ןמ הלועש תיזכרמ הנעט

 תיתנידמ תיתכלה תכרעמ הפידע ,הלעבמ שרגתהל הצורה היידוהיה השיאה רקיעבו ,הכלהל ביוחמה ידוהיה

 .תירטנולוו תיתכלה תכרעממ

 

 החיתפ .א

 ןמ תוגוז ענכשל ,תלטובמ אל החלצה בינמה ,רידא ץמאמ השענ תונורחאה םינשב

 יטרדנטס ןיאושינ-םדק םכסה לע םותחל ,תינרדומה וז רקיעב ,תיאקירמאה הייסקודותרואה



2 
 

 Beth Din of 2-ה לש אוה לבוקמה םכסהה 1.דוריפ לש הרקמב טג לבקת השיאה יכ חיטבמה

America )ןלהל: BDA(, הז רמאמב סחייתא וילאש יאקירמאה םכסהה אוהו )םכסהה" :ןלהל 

 תא בייחמ םכסהה ,הרצקב 3.הז ןיד תיב ידיב םיראותמ ויתורטמו םכסהה לש ונכות .)"יאקירמאה

 םויל רלוד 150 לש תונוזמ םוכס ותשאל םלשל לעבה תא בייחמו ,ןידה תיב ינפב עיפוהל םידדצה

 דעונ רבדהו 4,)ןידה תיב םע הלועפ תפתשמ הניא המצע השיאה םא אלא( טגה ןתמ דעו דוריפה תעמ

 :ךכ םימכסמ םכסהה יקוושמ .טגה תא תתל ול םורגיש רכינ יפסכ ץחל וילע ליטהל ןבומכ

Each of these provisions is important to ensure that a get is given by the 

husband to his wife in a timely manner following the functional end of a 

marriage. The first obligation grants authority to the rabbinical court to 

oversee the get process. The second obligation provides an incentive for the 

husband to abide by decisions of the rabbinical court, and give a get to his 

wife once the marriage is over and there is no hope of reconciliation.5  

 הכלה יקסופ לש תומכסה ןכו Yeshiva University לש הבישיה ישאר תכימתל הכז םכסהה

 ןוגראו 6,)ךשמהב הארנש יפכ ,רתויב הבושח הדוקנ וזו( לארשימ רקיעב ,רתויב םיבושח םיניידו

                                                   
 יבצ ,ךיירטסו םולשיבא :תומדוק תוטויט לע וריעהש םירבחל ןכו ןמלגיפש דעלא "םיטפשמ" ךרועל הנותנ יתדות *

 רוקמב ןניא תושגדהה .דבלב יילע איה ןלהל בותכל תוירחאה .יבערש יסויו ילאומש ינב ,רפוק יול ,רגיזרפ םדא ,רהוז
 .תרחא רמאנ םא אלא

RENUPTIAL PHE T לשמל ,ואר .ולש יטפשמהו יתכלהה סיסבה לעו וילוגלג לע ,הזה םכסהה לע בתכנ תובר 1
AGREEMENT: HALAKHIC AND PASTORAL CONSIDERATIONS (Kenneth Auman & Basil HERRING eds. 

1996);  Rachel Levmore, Rabbinic Responses in Favor of Prenuptial Agreements, 42 TRADITION 29 
 תעינמל ןיאושינ םדק ימכסה – העמדמ ךיניע יענמ רומבל לחר ;)Levmore, Rabbinic Responses :ןלהל( (2009)

 Rachel Levmore, Preventing Get-Refusal: From the ;)העמדמ ךיניע יענמ רומבל :ןלהל( )2009( 67–53 טג בוריס
Beth Din of America to the Israeli Agreement for Mutual Respect (2013), https://goo.gl/xtRFkq )ןלהל: 

Levmore, Preventing Get-Refusal(;  Mordechai Willig, The Prenuptial Agreement: Recent 
Developments, 1 J. BETH DIN AMERICA 12 (2012). לע המיתחה דודיעל םישדקומה םירתאב םג םייק בר רמוח 

 ORA – ORGANIZATION FOR THE RESOLUTION OF AGUNOT, https://www.getora.org; THE PRENUP :םכסהה
OF BETH DIN OF AMERICA, http://www.theprenup.org. תוליהקב םג םיעצומ ןיאושינ-םדק ימכסה יכ ןיוצי 

 הלודגה תידוהיה הליהקה תאצמנ הבש ,תירבה תוצראל רובידה תא דחייא ינא םלוא ,יברעמה םלועב תופסונ תוידוהי
  .ותורשכ לע םינוידה ברמ תא הררג םג םירבדה עבטמו ,רתויב הצופנה איה םימכסהה לע המיתחה הבו ,רתויב

 ינא .MERICAAIN OF DETH BRENUP OF PHE T, http://www.theprenup.org/prenupforms.html רתאב ואר 2
 California’s( קוחב םירדסומ הינרופילקב ןיאושינ-םדק ימכסה ."Standard Version of The Prenup"-ל סחייתא

Uniform Premarital Agreement Act(, דחוימ םכסה שרדנ םש ןכלו.  
  .AYSRENUP POES THE DHAT W, http://theprenup.org/whatdoes.html? ואר .םש 3
 הניחבמ עודמ רבסה אוצמל ןתינ 1 ש"הבש םירמאמב .3 ףיעס ,םכסהבש יזכרמה ףיעסה תא רמאמל חפסנב ואר 4
 .הליעומ הניאש דבלב הקיטנמס וז םידגנתמה יניעבש הארנ ןלהל .סנקכ אלו 'תונוזמ'כ רדגומ לעבה לע בויחה תיתכלה
 .11 ש"ה ןלהל םג וארו

  .2.ג ףיעסב הילע דומעאו הבר תובישח הז ןורחא טפשמל .3 ש"ה ליעל 5
 ,NDORSEMENTEABBINIC R – MERICAAIN OF DETH BOF  RENUPPHE T ואר 6

http://www.theprenup.org/rabbinic.html. תא םיעימשמה ,םידגנתמ שי הז םכסהל םג יכ הארנ ןלהל ,תאז םע 
 ברקמ םכסהה ןמ תויוגייתסה תועמשומ ינשה דצה ןמ .לארשיב המוד םכסה תריצי דגנכ םג םיעמשומש םיקומינה
 ירקמ רותפל לוכי וניא אוהש הדבועה תא הריתסמ ליעי ןורתפכ םכסהה תגצהש תונעוטה תויטסינימפ תוידוהי תוליעפ
 אלש תוגוזל םג םיליעי ויהיש( רתוי םיבחר תונורתפ שופיח תענומ ןכלו ,)הלח וא רדענ לעבה םהב( 'םייסאלק' תוניגע
 - בייחמ אל םא םג – עיצמ אוהש ךכב ,ןידה תיבל חכ ידמ רתוי ןתונ םכסההש איה תרחא הנעט .)םכסהה לע ומתח
 םישנ לש הטיחס ירקמ ענומ וניא םג אוהש ןעטנ .םהלש שוכרה תולאשב ןודל ןידה תיב תכמסה לע םג םותחל םידדצל
 Susan Metzger Weiss, Sign at Your Own Risk: The "RCA" Prenuptial May לשמל ואר .ןישוריג יכילהב

Prejudice the Fairness of Your Future Divorce Settlement, 6 CARDOZO WOMEN'S L.J. 49 (1999);  
 SUSAN ARANOFF & RIVKA HAUT, THE WED-LOCKED AGUNOT: ORTHODOX JEWISH WOMEN 

CHAINED TO DEAD MARRIAGES 172-193 (2015); Lisa Fishbayn Joffe, The Impact of “Foreign Law” 
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 – )RCA :ןלהל( the Rabbinical Council of America – הקירמא ןופצב רתויב לודגה םינברה

 ישנא תויודע יפל 7.ןישודיק ךורעל םאובב הזכ םכסה לש ומויקל גואדל םיבייח וירבחש 2006-ב עבק

 ענמו םירקמה תיברמב ריהמ טג רודיסל איבה אוה :)100%( האלמ החלצה םכסהל ,BDA -ה

 ןתינ רמולכ 8.טגה רודיסל הליחתב וילע םתחש לעבה בריס םהבש םידדוב םירקמב םג טג תונברס

 היה אל וליא לעבה לש תכשמתמ טג תונברס תויהל הלולע התייה םהבש םירקמ רתפ אוהש חינהל

 .הז םכסה לע םתוח

 

 ןיאושינ-םדק םכסה לע םותחל תוגוז עינהל םיצמאמ תונורחאה םינשב םישענ לארשי תנידמב םג

 םייונישב ,ץמוא אוה הנורחאל 9."ידדה דובכל םכסה" הנוכמ ץופנה םכסהה .טג תונברס תעינמל

 ןיחבא אל ןלהל ןוידב( "הבהאמ םכסה" םשב ותוא םיקוושמה רהצ ינבר ןוגרא ידי לע ,םילק

 ןונגנמה לארשיב םג ,חפסנב תוארל ןתינש יפכ 10.)"ילארשיה םכסהה" :ונוכי םהינשו ,םהיניב

 םויסל דעו דוריפה תעמ םלשל לעבה לעש רתויב םיהובג תונוזמ םולשתל תובייחתה לע ססובמ

 הזמ ,תילאיר םג ,הברהב םינטק ילארשיה םכסהב םירכזנה םימוכסה יכ ןייצל בושח .ןיאושינה

 11.יאקירמאה םכסהבש

                                                   
Bans on the Struggle for Women’s Equality under Jewish Law in the United States of America, in 
WOMEN’S RIGHTS AND RELIGIOUS LAW: DOMESTIC AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES 179, 194 

(Fareda Banda & Lisa Fishbayn Joffe eds., 2016). 
 ,RCA reaffirms that no Member Rabbi Should Officiate at a Rabbinical Council of America ואר 7

Wedding unless a Proper Prenuptial Agreement has been Executed (May 18, 2006), 
https://goo.gl/p43yuo. תוגוזה תמתחהב וירבח בויח יבגל רתוי דוע הדח הטלחה הז ןוגראב הלבקתנ הנורחאל 

 Rabbinical Council of America, A Powerful Advance to Prevent Using ואר .םכסהה לע םדי לע םיאשינה
Jewish Law to Cause Human Suffering (Sep. 22, 2016), https://goo.gl/bBTFB2.  

 ,Ending the Shlomo Weissmann ;םש 204-203 תורעהו 76-75 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,העמדמ ךיניע יענמ רומבל 8
Agunah Problem as We Know It, ORTHODOX UNION (Aug. 23, 2012), https://goo.gl/gwTY4v; Yona 

Reiss (interviewed), The Agunah Crisis: What, If Anything, Can Be Done? Is a Prenuptial Agreement 
Halachically Condoned?, YUTORAH ONLINE (Jan. 14, 2015), https://goo.gl/G8PrCv )38-ה הקדב(; 

Beverly Siegel, Sign on the Dotted Line, TABLET (Mar. 6, 12:00 AM, 2015), https://goo.gl/Ebg2wB. 
 תוינפה םג ומכ ,תילגנאבו תירבעב ,םכסהה תא .ןורחאה וחסונל קר ןאכ סחייתא ינאו ,םילוגלג המכ ויה םכסהל 9

 ,Agreement for Mutual Respect - ןאכ אוצמל ןתינ ,ולש יטפשמהו יתכלהה סיסבה תא םיריבסמה םירמאמל
INTERNATIONAL YOUNG ISRAEL MOVEMENT, https://iyim.org.il/prenup. יכ םש רמאנ יכ ןייצל רתומל אל 

 רמולכ ,"in cooperation with Rabbi Yonah Reiss and Rabbi Prof. Michael Broyde" השענ תילגנאל םוגרתה
 הז םכסה לע םג .לארשיב המוד םכסהב שמתשהל היעב שיש ורבס אל ,יאקירמאה םכסהה ץיפמ ,BDA-ב הלא םירבח
 ימכסהו הבותכה" להונק בישילא ;209–167 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,העמדמ ךיניע יענמ רומבל :לשמל ,ואר .תובר בתכנ
 Rachel Levmore, Get-Refusal and the Agreement for Mutual ;)א"סשתה( 324 אכ ןימוחת "ןיאושינב ןוממ

Respect: Israel Today, 9 HAKIRAH 173 (2010). 
 ,"רהצ ינבר ןוגרא לש ןיאושינ םדק םכסה – הבהאמכסה" – ןאכ יוצמ ,תילגנאבו תירבעב ,םכסהה 10

www.tzohar.org.il/heskemeahava2. תולוכיש תונעטל תוסחייתה תוברל ,יתכלהה וסיסבו םכסהה לע הבחרהל 
71 (ה )ה"עשת :ואר ודגנ עמשיהל רהצ  חל "יתכלהה דוסיהו עקרה   –  'הבהאמ םכסה'" ויתס םהרבאו רניבא עשילא

95 (ה )ה"עשת רהצ  חל - "ינורקע ינויער ןויד  –  ןיאושינ םדק ימכסה" ויתס םהרבאו ויתס דוד ;)ויתסו רניבא :ןלהל(
בושחה  ןיב דיחיה לדבהה ."ידדה דובכל םכסהה" לע ססובמ םכסהה יכ םינייצמ םירמאמה ינש .)  ויתסו ויתס   :ןלהל(

וליאו  דובכל םכסהב דצה רהוצ לש םכסהבש אוה םימכסהה ינש ,םינוש םיניינעב םכסומ ררובל תונפל םירומא םיד
72 עונמל ידכ השענ רבדה .)  'מעב ,םש ,ויתסו רניבא( ןידה תיב וא טפשמה תיב רמולכ ,"יטופיש ףוג" לע רבודמ ידדה

נה םיניינעב לארשיב תוגוזה תיברמ םינופ וילא ןישוריגל םיוול ש י ינוליחה טפשמה תיבל רמולכ ,תואכרעל ה ינפ רוסיא
י ואר .ידדה דובכל םכסהה דגנ ועמשוהש םינועיטה דחא התייה תואכרעל ה ינפה תורשפא .) 111  'מעב ,םש ,ויתסו ויתס(

4 (ה בטימל ,ןכא .)ןוזז ןב :ןלהל( )ו"סשת , 1 רהצ  הכ  "םידגנתמהו םידדצמה :'ידדה דובכל םכסה'ה" ןוזז ןב דוד :לשמל
אוהש  86 ,םימכסהה ןיב ףסונ לדבה םינייצמ ) מעב ' םש , ( ויתסו רניבא .רהוצ לש םכ סהה יפלכ הלע אל הז ןועיט יתעידי

9 רבודמה ףיעסה , רכזנה  ש"הב ליעל  רתאה ןמ הדרוהל ןתינה ידדה דובכל םכסהבש ,אקע אד .תיתכלה תועמשמ לעב
.רהצ לש םכסהבש הזל ןיטולחל ההז )חפסנב א 4   ףיעס(

 תנשב תירבה תוצראב עצוממה רכשה רשאכ ,שדוחל רלוד 4,500 לש םולשת לע רבודמ יאקירמאה םכסהב ,רומאכ 11
 ,SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION, NATIONAL AVERAGE WAGE INDEX וארו( שדוחל רלוד 3,873 אוה 2014
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 ןמ ןהיתש תועבונש ,תויזכרמ תודוקנ יתשב יאקירמאה ורבחמ לדבנ ילארשיה םכסהה תאז םע

 ןידה תיבל תוכמס רומאכ קינעמ יאקירמאה םכסהה ,תישאר :לארשיב תיטפשמה תואיצמה

 תא בייחיש םכסהב ךרוצ ןבומכ ןיא לארשיב .ויתוארוהל תייצלו וינפב עיפוהל גוזה ינב תא בייחמו

 ידוהי גוז ובש דיחיה דסומה אליממ והז ילארשיה קוחה יפל ירהש ,ןידה תיבב שרגתהל םידדצה

 12.טג תועצמאב ויהי דימת לארשיו השמ תדכ אשינש גוז לש ןישוריגהו ,שרגתהל לוכי לארשיב

 רבגה תובייחתה דצל ,ילארשיה םכסהב :םימכסהה ינש ןיבש ינשה לדבהל םג האיבמ וז תואיצמ

 עבונ הזכ ףיעסב ךרוצה .דוריפה רחאל הלעבל תונוזמ םולשתל השיאה לש ההז תובייחתה העיפומ

 תיב םא אלא( תיקוח ךרדב אשניהל לוכי וניא טג ברוסמ רבג ובש בצמ תויהל לוכי לארשיבש ךכמ

 .דבלב םייתכלה רומאכ םה הב ןישוריגהו ןיאושינהש םושמ תאזו ,)13הזכ רתיה ול ןתיי ומצע ןידה

 לכוי ,הטיג תא לבקל תברסמ ותשאו ,םייחרזא ןישוריג שרגתהש רבג תירבה תוצראב תאז תמועל

 14.תינשב אשניהל יתכלה רתיה לבקל

 םג .תוליהקה יתש ןיב הנושה תיטפשמה תואיצמל רושק אוה ףאו ,רכינ לדבה דוע שי םלוא

 לודג רומיהל בשחיי אל ,הלאכ םימכסה לע םימתוחה תוגוזה ירפסמ לע םיקיודמ םינותנ רדעיהב

 תוגוזה רפסמש יאדוול בורקש ףא ,רתוי הברה םילודג םירפסמב רבודמ תירבה תוצראב יכ חיננ םא

 םה הלאה ןיאושינה הבש ,לארשיבש הזמ הברהב ןטק תיסקודותרואה הכלהה יפ לע םיאשינה

 תשירדל המוד השירד ינבר ףוג םושב ןיא לארשיבש אוה יאדו .םידוהי תוגוזל םירכומה םידיחיה

 םג ,ךירעהל ןתינש לככ .ןיאושינ-םדק םכסה לע המיתח רחאל קר תוגוז אישהל וירבחמ RCA-ה

 ,םיינוליח תוגוז ברקב ףאו ,לארשיב היסקודותרואב רתוי םיינרדומה םיקלחהמ תוגוז ברקב

  15.ץרפנ ןוזח הניא ןיידע הארנכ ,םינשה ךרואל הברתמ איה םא םג ,הלאכ םימכסה לע המיתחה

 לשמל ,גוזה ינב לש םטבמ תדוקנמ לארשיב המיתחה טועימ רבסהל תוביס המכ איבהל ןתינ

 ריבסא ךשמהבו( ןידה תיבב עיפוהל גוז ןב בייחל ידכ םכסהב ךרוצ רומאכ ןיא לארשיבש הדבועה

 םרט דוע ןישוריגל רדסה תאלעה ינפמ יגולוכיספה ששחה וא 16,)קפסמ רבסה הז ןיא עודמ

 אוהו רחא ןועיט שיש המוד לבא .)תירבה תוצראל םג הנוכנ ןבומכש הנעט וז םלוא( 17ןיאושינה

 הנבל שודיק תויתואב עיפומש המ תא ןועטל םכסהה ידדצמ םילוכי ןיא לארשיבש הטושפה הדבועה

                                                   
https://www.ssa.gov/oact/cola/AWI.html(. רשאכ ,וטנ רכשה ןמ 50% וא ח"ש 6,000 לע םכסהה רבדמ לארשיב 

 םידבוע לש ריכש תרשמל עצוממה רכשה הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה( ח"ש 9,590 היה 2015 תנשב עצוממה רכשה
 םישנו םירבג רכש ןיב תונחבה לש היצולוזרל הסינכש ינמוד .)https://goo.gl/SJAt2V ,)2016( 2015 תנשב םילארשי
 יאקירמאה םוכסה תא רידגהל טושפ אלש המוד ,םוקמ לכמ .הלודגה הנומתה תא הנשת אל ,םינוש יוסימ יטביהל וא
 ,)ה"עשת( "ןיאושינ םדק םכסה" ןיול רעבוד םולש וארו .עצוממ רבג לע רכינ ישוק סמוע וניאש ריבס תונוזמ םוכסכ

https://goo.gl/8ikXvw, ה ףיעס. 
 .)1953–ג"ישתה( םיינבר ןיד יתב טופיש קוחל 2–1 'ס 12
 לבא ,אשניהל רתיה םילבקמ טג יברוסמ םירבג םהבש םירקמ שי לארשיב .)1977–ז"לשתה( ןישנועה קוח 179 'ס 13

 .שרגתהל תיתכלה תוליעב הביוח השיאה םהבש םירקמב קרו ,השיאה דצמ תונברס לש םינש רחאל קר ןתינ הזכ רתיה
  .2.ג ףיעסב הבחרהב ןודיי טגב בויחהו ןישוריגה תוליע ןיינעב תירבה תוצראל לארשי ןיב לדבהה

 ,A Suggested Antenuptial David J. Bleich ;ב ןמיס ,ב ע"הא ,השמ תורגא ת"וש ,ןייטשנייפ השמ לשמל ואר 14
Agreement: A Proposal in Wake of Avitzur, 7 J. HALACHA & CONTEMP. SOC'Y 25, 27 (1984). 

 קלחכ םכסהה לע המיתחה תגצומ ,הנש לכב תוגוז לש תובר תואמל ןיאושינ רודיסב קסועה ,רהצ ינבר ןוגראב 15
 רהצ ינבר ןוגרא "ןיאושינל םושירה ךילהת לע תעדל ךירצש המ לכ – הנותחה לא ךרדה"( עובקה ןיאושינה ךילהמ

tzohar.org.il/?page_id=7696(. םימתוח ןוגראה ךרד םיאשינה ןמ 10%-כ קר ,הלא תורוש תביתכ תעל ןוכנ תאז םע 
 .))5.10.2016( רהצ ינבר ןוגרא ל"כנמ ,יראב השמ םע ינורטקלא ראודב תובתכתה לע ססבתהב( םכסהה לע

  .68 ש"הל הינפהה ביבס טסקטב ןלהל ואר 16
 ךמסמ איה הבותכה םגש ןועיטב רתיה ןיב ,ותוחדל וסינ וידדצמו ,הז ןועיט ולעה לארשיב םכסהה ידגנתממ קלח 17

 114 ,105 כ רהצ "'ידדה דובכל םכסה'ל םינוקית השלש" איבל לאירוא לשמל ואר .ןיאושינה קוריפ תורשפא לע רבדמה
–109 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,ויתסו ויתס ;7–6 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,ןוזז ןב ;)"םינוקית השלש" איבל :ןלהל( )ה"סשתה(

110. 
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 BDA: "The Prenup is the Single Most Effective-ה לש םכסהה רתאל הסינכה דומעב

Solution to .the Agunah Problem". ןיא םירומאה םיילארשיה םימכסהה ינש לש םירתאב ,ןכא 

 םילוכי הנממש הרימא לכ ןיא םלוא ,םכסהה לש ויתונורתי םש םירבסומ םנמוא .וזל המוד הרהצה

  .טגה תונברס תולבס םהמ וענמייש חיטבהל לוכי םכסהה יכ גוזה ינב ןיבהל

 ןופצב םילודגה ןידה תיבו םינברה ןוגרא םידמוע יאקירמאה םכסהה ירוחאמש איה ךכל הביסה

 ץמאמ לכ ושעי יכ םתובייחתה תא תתל םילוכיו וילע םותחל גוזה ינב תא םידדועמש םהו ,הקירמא

 ילכלכה ץחלה לשב טגה תא ןתונ לעבהו ,לעפומ םכסהה ובש הרקמב ,רקיעב ילואו ,םג ,טג רודיסל

 הבוגמ וניא םכסהה לארשיב תאז תמועל .הרוק ןכא ךכ יכ תדמלמ תואיצמה ,רומאכ .וילע לעפומה

 לש םיימשרה ןידה יתבמ תבשונה חורה ,ןלהל הארנש יפכ ,ךפהל 18.וליעפהל בייחתמש ןיד תיבב

 תניוע – 19שרגתהל םידוהי גוז ינב םילוכי םהבש םידיחיה תודסומה רומאכ םהש – לארשי תנידמ

 הכימתב תיבמופ תואטבתה וא והשלכ רמאמ ילארשי ןייד םסרפ אל יתעידי בטימלו ,םכסהה תא

 טעמ אל שי ,ןלהל הארנש יפכ ,תאז תמועל 20."הבהאמ םכסה"ב וא ידדה דובכל םכסהב

 טג רדסל רשפא יא יכ תורימא תוללוכה ,הלא םימכסה דגנ םינוש םינייד לש תופירח תויואטבתה

  .הזכ םכסה םייקש הרקמב רשכ

 המיתח תודדועמ ןניא ןישוריגו ןיאושינ רודיסב תוקסועה לארשיב תוימשרה תוכרעמה ,דועו תאז

 תויהל יושע םכסהה יכ ינבל יפיצ םיטפשמה תרש לשו תסנכ ירבח המכ לש החנה .הלאכ םימכסה לע

 לש היצנדקה ךלהמב האיבה ,קיפסמ ול עדומ וניא רוביצהש אלא ,טגה תונברס תייעבל ליעי ןורתפ

 תועצה 21.הלא םימכסה לע המיתח דודיע ןתרטמש קוח תועצה המכל )2013-2014( 19-ה תסנכה

 לש הדמעמ לע רומשל ידכ ומקש םינוגרא לשו 22ואל דוד ישארה ברה לש תודגנתהב ולקתנ קוחה

 23.השועמ טג רוציל לולעו הכלהל דגונמ םכסהה םיבר םינייד תעדל יכ ,קדצבו ,ונעט רשאו תונברה

                                                   
 ןיאו ,םכסהה לש ומויק לשב ברסל ששוח גוז ןב רמולכ ,ומויק םצעב עייסמ םכסהה םהבש םירקמ ונכתייש ןבומ 18

 ,העידיל ןבומכ ןתינ וניא הלאה םירקמה ףקיהש הדבועה דבלמ .ומויקל ללכ עדומ וניא ןידה תיבו ,וליעפהל ךרוצ ללכ
 לארשי ןיב הניחבמה הבושח הדוקנ אוה וילא ןידה תיב סחי ןכלו ,תשרדנ ותלעפהש תעב אוה םכסהה לש וחוכ רקיע
 לוטיל הלולע לעפוי םכסהה םא טג רדסל ברסי ןידה תיבש לע ןברס גוז ןב לש העידיהש ןבומ ,ןכ לע רתי .תירבה תוצראל
  .רומאה ששחה תא ונממ

 םישמשמ םהש הדבועה דבלמ םלוא ,קרב ינבבו םילשוריב םיידרח "םייטרפ" ןיד יתבב ןיטיג רודיס שי םנמוא 19
 ןכלו ,טג תייפכ ששח שי םהבש םירקמב םיימשרה ןידה יתבמ רתוי ףא םירימחמ םה ,ידרח ובורו ןטק ופקיהש רוביצ
 ךובנרטש ברה תדמע תא ,לשמל ,ואר .םכסהה חוכמ ילכלכ ץחל לשב םיכסמ לעבה ובש הרקמב טג ורדסיש יוכיס ןיא
 .יאקירמאה הז תא םג אלא ילארשיה םכסהה תא קר אל תרסוא רשאו ןלהל ןודיתש – םילשוריב ץ"דבה שארב דמועה –
 בד םהרבא ברה תושארב "ןיסחוי רוריבלו תונוממ ינידל םילשורי ןיד תיב" אוה םילשוריב לעופה ףסונ לודג ןיד תיב
 ורשאל ןיאו ,םירזממל אליממו ,השועמ טגל םרוג םכסהה יכ ,לשמל ,ןעוט אוה .)44 ש"ה ןלהל ואר ותדמע לע( ןיול
 .)ה"עשתה ,ןסינ( וקת 'מעב די ךרכ ,ןיסחוי ירוריבו תונוממ יניד םילשורי – ןיד יקספ(

 תואיצמב ,וז םתדמע תא םסרפל םיששוח תונוש תוביסמו םכסהב םיכמותה םימיוסמ םינייד שיש חיננ םא םג 20
 ותעיבתב ןוידה יכ רוחבל לכוי אל ןישוריג עבותה גוזה ןב יכ ןיבהל לקנ ,הנידמה לש ימשר טפשמ תיב אוה ןידה תיב הבש
 ןותנ ןידה תיב תירבה תוצראב תאז תמועל .וניינעב ןודיש טפושה תא רחוב וניא ןיד לעבש יפכ ,םיוסמ ןייד ינפב ךרעיי
  .ומויקב דדצמה ןיד תיבל אקווד עיגהל םתוא תבייחמ םכסהה לע המיתחהש אלא ,םידדצה תריחבל ןבומכ

–ד"עשתה ,)3 'סמ ןוקית( )ןיאושינ םדק םכסה( )םושיר( ןישוריגהו ןיאושינה תדוקפ קוח ריכזת ,םיטפשמה דרשמ 21
 םדק ימכסה קוח תעצה ;)לאילמג הליג כ"ח השיגהש( 2144/פ ,2014–ד"עשתה ,ןיאושינ םדק ימכסה קוח תעצה ;2014

 ימכסה( ןישוריגהו ןיאושינה תדוקפ ןוקיתל קוח תעצה ;)ןמפיל בד כ"ח שיגהש( 1997/19/פ ,2013–ד"עשתה ,ןיאושינ
 .)בוטליא טרבורו סיסקבא-יול ילרוא כ"ח ושיגהש( 1638/19/פ ,2013–ג"עשתה ,)םיאושינ םדק

 .https://goo.gl/UVnniN 9.6.2014 תודהי NRG "?תונברה יניינעב תברעתמ ינבל המל :ואל ברה" ךירוא ןתנוי 22
 .https://goo.gl/j2eTcg )9.6.2014( ד"עשת ןוויסב א"י םוימ 8 'סמ הבישיב תישארה תונברה תצעומ לש הטלחה םג ואר
 לולע"ו "בוט אל אוהש" עבקו ,ןידה יכרוע תכשל ןואטיבל ןויאירב רהצ לש םכסהל ואל ברה בוש סחייתה הנורחאל
 יתבו םיינברה ןידה יתב" רחש רחש ואר .ןישוריגה ךילה תא לברסמו רתוימ ףא אוה לארשיבו ,"רשכ אל טגל םורגל
  .)2016( 19–18 ,15 ,33 ןידה ךרוע "םינרכנוסמ תויהל םיבייח החפשמ יניינעל טפשמה

 הקיקחה" ;https://goo.gl/ELrqfM 25.2.2014 החוקפ ןיע "ןיאושינ םדק םכסה - תקולחמב יונש" לשמל ואר 23
 אלש ןתינש טג ועמשמ "השועמ טג" .https://goo.gl/HJisrt 18 ה"ביל זכרמ "רואיבו סוטטס – הנידמהו תדה יניינעב
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 תונקסמ לכ אלל הרזופ איה םלוא 24,ןיינעב ןודתש תירוביצ הדעו םיקהל טלחוה הרשפ תעצהכ

 דדצמה ןייד לש הדמע הדעווה ינפב הגצוה אל ,תעגמ יתעידיש המכ דע .19-ה תסנכה הרזפתה רשאכ

 ברה ,קיתו ןייד לש הפירח הדמע הינפב העבוה דגנמו ,ול המוד םכסהב וא ידדה דובכל םכסהב

 – תישארה תונברה תצעומ תשקבל הדעוול הגצוה יכ בתכנ המוסרפ םוקמב תוחפלש – יראב ןימינב

 ןידה יתב להנמ אטיב ףא הנורחאל 25.הלא ןיעמ םימכסה לש םתנקתה םצע תא לוכו לוכמ תללושה

 יכ רמא ףא אוה 26.הלא םימכסה לע המיתחל תירוביצ המזוי םוזיל ןוכנ אל יכ ותדמע תא םיינברה

 םה םא תעדל תלוכי ןיא ,הלא םימכסה לע םתמזוימ ומתחי תוגוזש העינמ ותניחבמ ןיא םא םג

 ךוסכס ןתניהב םימכסהל וסחייתי ןידה יתב דציכ" םיעדוי ונא ןיאש םושמ קר אל ,וליעוי ללכב

 םיקסופה תרדש בור לע םכסומש םכסה לש חסונ ןיידע ןיאש" םושמ םג אלא 27,"יטרקנוק

 תוגוז םהבש םירקמ ויהש ררבתמ תאז םע ."רחא וא הזכ יתייעב סנאוינ שי חסונ לכב יכ ,תיזכרמה

                                                   
 ,םיאושנ גוזה ינב תא ריאשמה לוספ טג םיבר םירקמב היהי ןכ לעו ,וילע לעפוהש ץחל לשב אלא לעבה לש ונוצרמ
 ,ינשה רבגה תביזעב ביוחת איה ,םילטב ויהי היאושינ ,תאז השעת םא .רחא רבגל אשניהל הרוסא השיאה אליממו
 השועמה טגה ינפמ ששחה עודמ אופא ןיבהל לקנ .םירזממ ובשחיי ינשה רבגה ןמ הידליו ,ןושארל התרזח םג רסאית
 תורפסב התישארש ,וז היגוס לע .הכלהב ןישוריגה יניד לע תובר עיפשהש רבד ,ןיטיגה ינידב יזכרמה ששחה אוה
 ואר .הז ןיינעל םישדקומ םימלש םירפסו תובר בתכנ ,ונימי דע הכלהה תורפס ךרואל םיכשמנ הב םינוידהו ,םיאנתה
 תוששחהו היגוסה לש יתיצמת םוכיסל .)ח"נשתה( טגב היייפכ רנטרג יבצ ;)ג"סשתה( השועמ טג גרבדלוג ףסוי לשמל
 ךילהב ןיד וא הרשפ" בקעי ןב הדוהי יבצ ואר ,ביבא-לתב ינברה ןידה תיבמ ןייד לש וטע ירפ ,טגה תורשכב תרצוי איהש
  .https://goo.gl/8k2Y6a "ןישוריג

 "ןיאושינ םדק ימכסה תניחבל תירוביצ הדעוול תועצהו תודמע תגצהל רוביצל הינפ" תד יתורשל דרשמה 24
https://goo.gl/Ywkby9.  

 סנכ "הרותה יטפשמו הכלהה תונורקע רואל םתניחב :'רהֹצ ינבר' לש ןיאושינה־םדק ימכסה" ןמרש םייח םהרבא 25
 םש איבמ יראב ברה .)ןמרש :ןלהל( )ו"עשתה ,םיכרוע ןמיירפ םייח לאיחיו יבקעי ןועמש( 380 ,363 ה"עשתה – םיניידה
  .39 ש"הב ןלהל ,בישילא ברה תדמע תא

 2.7.2015 תודהי NRG "'הקיספ ירושיכ ךירצ להנמה' ?ןידה יתבל תיל"כנמ" חרפי הדוהי 26
https://goo.gl/qDHSkJ. ךיניע יענמ רומבל( הרפסב רומבל לחר ידיב םיאבומה םידיחיה תורוקמה דחא יכ ןייצל יואר 

 לש תויואטבתה אוה ,ידדה דובכל םכסהה תא ולבקי לארשיב ןידה יתבש ךכל )195–194 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,העמדמ
 ותדמע ןיב םינוש תומוקמב דירפה ןהד ןב תאז םע .םיינברה ןידה יתב להנמכ הכורא הפוקת ןהיכש ימ ,ןהד ןב ילא ברה
 לוקוטורפ( תסנכה לש השיאה דמעמ םודיקל הדעווב ןוידב ךכ .ןידה יתבב תואיצמה ןיבו ,םכסהב תכמותה ,תישיאה
 לש הלעמלמ הייפכל דגנתמ אוה ,))3.11.2004( 11 ,16-ה תסנכה ,השיאה דמעמ םודיקל הדעוה תבישימ 129 'סמ
 "'ךלוק' ןוגרא תמזויב ןיאושינ םדק םכסה" :ןאכ וירבד םג וארו .םהל םידגנתמש םינייד שיש הדומו הלאכ םימכסה
 .https://goo.gl/McYU3w 1.2.2004 םידרח ירדחב םורופ

 אריפש המלש ברב רבודמ ןושארה הרקמב .ןנד םימכסהל ,בגא תרמאב יכ םא ,םינהכמ םינייד וסחייתה ,הנורחאל 27
 סחייתמ אוה ןידה קספל זט הקספב .)25.6.2015 ,ובנב םסרופ( 921426/6 )'תנ ירוזא( קיתב הינתנב ינברה ןידה תיבמ
 םימכסההש תויתכלהה תויעבה דבלמ ,וירבדל ."ןיאושינ םדק ימכסה לש םתמיתח םדקל םיסנמה רוביצב םימרוג"ל
 יא םירקמה בורבש םושמ הלא םימכסהב תלעות האור וניא אוה )ןרתופל ותעדל ןתינ יכ הדומ אוה יכ םא( םיררועמ
 םירקמה בורבו ,בכעמה לע בוחכ תרבצנ ולא תונוזמ תבוח ךכיפלו" ,רצוי םכסההש תונוזמה בוח תא תובגל רשפא
 םכסהה תרטמ ירה .םירורב םניא וירבד ,ייניעב ."ורבצנש תונוזמ לע רותיו היהי יאנתה ןישוריג ידיל ואוביש הרקמב
 ותיחפהל ידכ טגה תא תתל ותוא "ץרמתי" לעבל רצווייש דבכה בוחה םהבש םירקמ ויהיש רורב ןכלו ,טגל איבהל איה
 םיניידהמ קלח ןדגנ םיאצוי ןתוליעי לשב אקוודו ,טג ינברס דגנ תושגומש ןיקיזנה תועיבת תולעופ קוידב ךכ .ולטבל וא
 לעבה לע םילדגומה תונוזמה תבוח תלטהש תוארל ןתינ ומצע קית ותואב ,דועו תאז .)68 ש"הבש תורוקמב ןלהל ואר(
 וניא )חי הקספ ,םש( אריפש ברה םנמוא .ובוחמ קלח לע השיאה ול לחמת ובש ןישוריג םכסהל עיגהל ול המרגש איה
 לש םפקתב ןויד בגא ,רחא הרקמב .הטיג תא הלביק איה ותוכזבש רעשל לקנ םלוא ,השיאה לש הז הרותיווב דדצמ
 ושעש םילדגומ תונוזמ ליכמה ןיאושינ םדק םכסה יפלכ תילילשה ותדמע תא םילשוריב ד"היב עיבה ,םייטרפ ןיאושינ
 )ם-י ירוזא( קית :ואר .ולא םימכסה רושיא ןיינעב תורורב תויחנה איצוהל תישארה תונברל ארק ףאו ,גוזה ינב

 םינש שמחכ ךרעש םכסהבש גוזל טג רדסל רחא הרקמב בריס ףא בכרה ותוא .)14.3.2017 ,ובנב םסרופ( 1093889/1
 םסרופ( 669147/5 )ם-י ירוזא( קית :ואר .טג תתל ברסי םא לעבה לע םילדגומ תונוזמ םולשת תבוח עבק ויאושינ רחאל
 ךרוצה :רמאמה ךשמהב ונודייש ןיאושינה םדק ימכסה תלילשל םיקומינה השעמל םה ךכל ויקומינ .)20.7.2017 ,ובנב
 .)2.ג קרפ ,ןלהל( טגה בויח תעיבקב דמעמ ןיא ןידה תיבלש הדבועהו )1.ג קרפ ,ןלהל( א"בשרה תטיש יפל רימחהל
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 רשאל ןיאושינה םושירל םיימשרה םימרוגה לש בוריסב ולקתנ םתמזוימ םימכסהה לע ומתחש

 28.םמויקל תיתכלה תודגנתה ךותמ ,הלא םימכסה

 תובר תוינבר תוצלמהב הבוגמ אוהו ,הלודג החלצהכ םכסהה גצומ תירבה תוצראב םא ,םוכיסל

 הכימתהו םכסהה לש החלצהה תדימ לארשיב ירה ,וילע המיתח אלל אשניהל ןיאש תועבוקה

 ?ךכל רבסהה אוה המ .הברהב תונטק וב תינברה

 

 ילארשיה םכסהל תויודגנתהו םכסהל תויודגנתה .ב

 םידגנתמה ירבד תא ןוחבל שי םדוקה קרפה םויסב הגצוהש הלאשה לע תונעל ידכש ןבומ

 יפ לע הנושארבו שארב ,םינוש םינפואב תוצובקל גווסל ןתינ םידגנתמה תוטיש תא .םכסהל

 קוריפ תולק( םייכרעהו )תיתכלה הליע אלל טג בויח 30,אתכמסא 29,השועמ טג( םייתכלהה םינועיטה

 םהש )32ןיאושינה םרט דוע ןישוריגה לע ןוידה תייעב 31,ןישוריג יובירל איבהל הלולעש ןיאושינה

 םילדבהה תנבהל הלודג המורת הב שי יכ המודש ,תרחא הקולח עיצהל הצור ינא םלוא .םיעימשמ

 ,םייק םכסה לכל םידגנתמה תא תחא הצובקב םישל עצומ וז הקולחב .תירבה תוצראל לארשי ןיבש

 ילארשיה םכסהה לע המיתחל םידגנתמש הלא תא היינשה הצובקבו ,ותמיתח םוקמ אהי רשא אהי

 .תירבה תוצראב וזכ המיתחל )היולג תודגנתה םיעיבמ םניאש וא( הקיתשב וא יולגב םיכמות םלוא

 ,הלודג תובישח שי וז הנבהל .היינשה הצובקה ירבח לש םהילוקיש תא ןיבהל הסנא םירבדה עבטמ

 םה םאו ,םיכרעומו םיבושח םינייד םללכבו ,המוק רועיש ילעב םינברב רבודמ הארנש יפכש םושמ

 לקהל ידכ ךכב היהש ירה ,יאקירמאה ורבח יפלכ וביגהש יפכ ילארשיה םכסהה יפלכ םיביגמ ויה

 דחא ףאש" םושמ רתיה ןיב ,לוספ אוה יכ ודגנ ןועטל היה רשפא יא רבכו ,לבקתהל דואמ וילע

 םילודג דוע ה"ב םנשי" יכ וא 33,"הז םכסה רשאל ותמיתח תא ףריצ אל םיקסופהו םיניידה ילודגמ

 ךרדה םהל הצאו ,רהצ ןוגרא יניעב ןח ואצמ אל לארשי ילודג לש םהיתוכרדהו םתעד ךא ...לארשיב

 אלא ,רחא וא הז בר וב עירכיש אשונ אל הז" וא 34,"לארשי ילודג תמכסה ילב םדבל הנקת ןקתל

 35."המכסה ןתנ אל לודג ףא הכ דעו ,רודה ילודג קר

 ברה ןה ,לארשיב םינברה ןיבמ יאדו ,הנושארה הצובקב רתויב תובושחה תויומדה יתשש המוד

 לע רקיעבו ,וננמזב הכלהה לע בישילא ברה לש ותעפשה 36.ךובנרטש השמ ברהו בישילא םולש ףסוי

                                                   
 םשר ידיב ורושיא איה רתויב החונה הייצפואהו ,תימשר רשואי ןיאושינ-םדק םכסה יכ שרוד קוחה לארשיב 28

 תסנכה תעדוה לשמל ואר הלא םייתייעב םירקמ לע .תיתדה הצעומה דבוע וא ימוקמ בר ללכ ךרדב אוהש ,ןיאושינה
 ;https://goo.gl/ebGL6N "קוחל דוגינב ,ןיאושינ םורט ימכסה רשאל םיברסמ ןיאושינ ימשר" 29.04.2013 ךיראתמ
  .https://goo.gl/8759ZY 14.9.2012 ץראה "םיאושינ-םדק םכסה םיצור םייתדשכ" רגניטא ריאי

  .23 ש"הב ליעל ואר 29
 םיבר םירקמבש החינמ הכלהה .םיוסמ בצמ הרקי םא אלמל ומצע לע לבקמ םדאש תובייחתה איה "אתכמסא" 30

 המודה וזכ תובייחתה .הפקת הניא תובייחתההו ,תעד תורימג ול ןיא ןכלו ,שחרתי תמאב בצמהש הפוצ וניא םדאה
 הבחרהל .)םיוסמ ךיראת דע טג ןתיי אל לשמל( םיוסמ רבד השעי אל םא סנק םלשל םדא לש תובייחתה איה ןנד היגוסל
  .חק 'מע ,ב ךרכ תידומלת הידפולקיצנא "אתכמסא" ךרעב ואר

  .6 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,ןוזז ןב וארו ,םידגנתמ המכ לש יזכרמה ןועיטה והז 31
  .17 ש"הב ליעל לשמל ואר 32
  .רהצ ינבר ןוגרא לש םכסהה דגנ בתכנ רמאמה .רוקמב השגדהה ,375 'מעב ,25 ש"ה ליעל ,ןמרש 33
 7.1.2016 םיגורס "הבוגת/לארשי ילודג לש המכסה ילב ןיאושינ םדק םכסה" שאילא יחימע 34

https://goo.gl/9d2t9q.  
 הפיכ "רוביצ חילש שמשלמ עונמ טנרטניאב תוצירפב הפוצה םדא :רניבא ברה" )ךרוע ןויצ יכדרמ( רניבא המלש 35

)11.01.2015( https://goo.gl/7HjA6M.  
 םג םיללוש םהש רורב ןכ לעו ,םש לבוקמה םכסהה תא םיללושה תירבה תוצראב םילעופה םינבר םג שיש ןבומ 36

 תיבב 'פורפו Yeshiva University-ב בר ומצעב ,ךיילב דוד הדוהי ברה ןה תוטלוב תויומד יתש .לארשיבש םכסהה תא
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 ,דחא :םכסהה דגנ ומשב ואבוה םינועיט ינש 37.העודי ,לארשיב םיניידה לעו החפשמה ינידב הכלהה

 טגל איבהל אופא הלולעו לעבה לש ונוצרב תמגופה אתכמסאה תנעט אוה 38,ןורתפל רתוי לק

 המכבש יניצר ששח םייקש" :הקירמאב םכסהל העצהב קסועה רמאמב העיפומ איהש יפכו ,השועמ

 לע רומג קפס היהיש ךכ ,םתוח אוה המ לע ללכ עדיש ילבמ תובייחתהה לע לעבה ומיתחי םירקמ

 ]RCA=[ םינברה תורדתסה יגיצנל הזב ותעד תא הליג רבכש רמאו ,ןוממ סנוא ןידמ כ״חא טגה

 תיתכלהה הנעטה השעמל אוהו ,רתוי בושח אוה ינשה ןועיטה 39."תודחא םינש ינפל ולצא ורקיבש

 השעש םכסה לשב טגה תא ןתונה לעבב רבודמ םא םג ,ויפל 40.םימכסהה ידגנתמ ברקב תיזכרמה

 טג רצויה סנקב רבודמ בישילא ברה תעדל ירה ,ותשאל םילדגומ תונוזמ תתל בייחתה ובו ,ונוצרמ

 41.הז ןיינעב תוליקמה תוטישה לע ,הליחתכל אל יאדו ,ךמתסהל רשפא יאו ,ורדסל רוסאש השועמ

 תנשב לודגה ינברה ןידה תיבב בשי ובש בכרהב ןתינש ןיד קספב העיפומ בישילא ברה לש וז ותטיש

                                                   
 םצעל דגנתמ וניא ךיילב ברה .קרוי וינב ד"בח תיירפס לש ישארה ןרפסה ,ןיול רעבוד םולש ברהו ,הלש םיטפשמל רפסה
 טרופמ םוכיסל .BDA-ה לש םכסהב םייתכלה םימגפ שי ותעדל םלוא ,הלוגב ותובישחב ריכמ אוהו ,םכסה לש ותיישע
 Shalom C. Spira, A :וחוקיפב בתכנ רשא רמאמ ,ודימלת לש ורמאמ ואר תורוקמלו תיפולח העצהל ,ותטיש לש

Combination of Two Halakhically Kosher Prenuptial Agreements to Benefit the Jewish Wife (2015), 
https://goo.gl/CLZthp. רשפאיש םכסה ןקתל םוקמ שי ויפלש ןויערה תא לוכו לוכמ ללוש ןיול ברהש הארנ ,ותמועל 

 ליעל ,ןיול ואר .תיתכלהה ןישוריגה תסיפת תא דגונ אוהש ךכ לע עיבצמ אוהו ,תרחא הליע רדעיהב ,דוריפ לשב ןישוריג
 )ה"עשתה ולסכב 'א( ןיד "ןיאושינ םדק םכסה" אריפש סחנפ :)28.4.2015 ךיראתמ הבוגתב( ןאכו ,11 ש"ה

https://goo.gl/mDRthm. תובקעב האב ,ד"בחב םירחא םינבר לש תובוגת םג ומכ ,ןיול ברה לש ותבוגת הארנה לככ 
 לשמל ואר .הלאכ םימכסה לע המיתח דדועל ללכב יאקירמאה ידרחה םלועבו תודיסחב םימיוסמ םישנא לש תומזוי

Libi Herz, Will the Halachic Prenup Catch On, COLLIVE (Apr. 28, 2015), https://goo.gl/LfThgF; 
Alison Josephs, Breaking News: Halachic Prenup Backed by Major Haredi Rabbis, JEW IN THE CITY 

(Mar. 18, 2015), https://goo.gl/NiwDum. 
 ,)א"עשתה( 73 זי םיעוטנ "בישילא םולש ףסוי ברה לש תיתכלהה וכרדל םיינושאר םיווק" רנייר )ימר( םהרבא 37

 בישילא םולש ףסוי ברה לש וכרדל :'םדא ינב תעדמ הנוש הרות תעד יכ'" ןמציו יבצ ואר ןכו ;85 'מעב דחוימב וארו
 .)2014( 1 ה קוחפשמ ,"טג תייפכב ל"צז

  .86 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,ויתסו רניבא 38
 .)רנטרג :ןלהל( )ח"משתה( אפ ,וע צ הירומ "תונוגע תנקתל – תשרוגמ הניאו תשרוגמד תונוזמ ןידב" רנטרג יבצ 39

 תווחב יראב ברה ןיידה יפב םג אבוה הלעמל אבומה טוטיצה .תירבה תוצראב םכסהל העצהב ולוכ קסוע הז רמאמ
 םוחנ ברה ירבדב עיפומ אתכמסאה תנעט לש תצקמב הנוש רואית .25 ש"ה ליעל וארו ,אשונב המקוהש הדעוול ותעד
 ףירחה וקספל םיפרטצמ םינבר דועו דוע" רגרב ןימינב – וארו ,יאקירמאה םכסהה דגנ 2015-מ תעדה יוליגב ןייטשנזייא
 )ה"עשתה באב ח"כ( תידרחה תודהיה תושדח –JDN  "'ןיאושינ םדק םכסה' דגנ ךובנרטש מ"רגה לש

https://goo.gl/cqCt7b. היהיש ללכ ותעדב הלעמ וניא ןתחהש אוה בישילא ברה וינפב עימשהש ששחה ,וירבד יפל 
 תובקעב ןתינש טג ףקות" אריפש סחנפ ואר המוד ןועיטל .ףקת ןוצר תניחבב וניאו אתכמסאב עוגנה בויח הז ןכלו ,דוריפ
 ןיאושינ םדק םכסהה תובייחתה תא ומצע לע לביקש העשב" :)ה"עשתה( 276 ,275 הל ןימוחת "ןיאושינ-םדק םכסה
 ."ונוצרמ וילע לביקכ ללכ בישח אל אליממו ,ותעדמ אלש דוריפ ידיל רבדה והאיביש ותעדב הלע אלש ןכתי

  .78 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,ויתסו רניבא ;74 ש"ה דיל ןלהל עיפומה טוטיצב ,יקסבוכיד 40
 .דימ רכזויש וניד קספ םג ריכזמ ךא ,בישילא ברה םע החיש לע ךמתסמה חע–זע 'מעב ,39 ש"ה ליעל ,רנטרג 41

 ףסוי ידי לע תרדגומ ןיטיגה ינידב םתועמשמ .'דבעיד'בו 'הליחתכל' םיחנומה דמצב תובר םימעפ השעא הז רמאמב
 רחא הזב םיכלוה ןירוסיאה לכבש ףא ,םיקסופה וב וקלחנש ןיטיג ינידב קפס לכב" :)ט"סשתה( ט טג לש וביט גרבדלוג
 דבעידב ...םירסואה טועימה ירבדל הליחתכל שושחל שי ןיטיג ינידב םלוא ,לקהל ןיב רימחהל ןיב םיברכ הכלהו בורה
 ."רימחהל טועימה תעדש ףא םיליקמה םיקסופה בור לע ךומסל שי ,קחדה תעשבו
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 םימכסהה ותעדלש רורב ,רומאכ 43.םכסהה ידגנתמ ברקב יזכרמ רוקמכ העיפומ איהו 1956,42

 44.וידימלת םידיעמ ךכו ,םלועב םוקמ לכב םילוספ

 ףירחו ךורא בתכמ הנורחאל םסרפ ,םילשוריב תידרחה הדעה ד"באר ,ךובנרטש השמ ברה

 תורדתסה" ונקיתש "ןיאושינ םדוק םכסה" ינפל ואיבה"( יאקירמאה םכסהה דגנ שרופמב ןווכמה

 הטישה לע םכסהה ימזוי לש תוכמתסהה תא תוחדל דעוימ ובתכמ רקיע 45.)"ב"הצראב "םינברה

 ןתיי אלש הרקמב םימולשתב ומצע בייח םדא ובש הרקמב לוספ היהי אל טגהש תעבוקה הליקמה

 וירבדב החנמה וקה 46.לארשיב םימכסהה דגנ ולעוהש םינועיטה תא םיריכזמ ויתורוקמו ,טגה תא

 :אקווד תורימחמה תועדה תא ץמאל שי ,שיא תשא לש רומחה ןיינעב רקיעבו ,ונרודבש אוה

 י"פע הז 'ןיאושינ םדוק םכסה' ןקתל ומצע עוקתל וחוכ הפי םכח הזיא ,ימתי ימתי ונאש ונירודב"

 שוחל ךירצ ןיאש תורומחבש הרומח איהש שיא תשא רוסיאב עירכהלו ,א"וזחהו א"מרה קספ

 םילישכמ" םכסהה ידדצמ יכ הרימאב םייסמ אוה יתכלהה ונויד תא ."ל"נה םינורחא ךנה והלוכל

 ינידב ןידכ אלש םירומה םיניידש .גי ןישודיק 'מגב ורמא רבכו .שיא תשא רוסיא ששחב לארשי תיב

 ףסונ קומינ ךובנרטש ברה עימשמ ובתכמ ףוסב ."לובמה רודמ רתוי םלועל םישק םה תוירע

 תוברהל לארשי תיבב הצריפ איה ןיאושינ םדוק םכסה" :ךשמהב ותוא שוגפנ דועו 47,וניארש

 השיאל רשפאמ אוהש םושמ תאז ."לארשיב תושיאה" תא עקעקמ ףא אוהו ,"לארשיב ןישוריג

 םולשל רוזחל תובר םימעפ התוא איבה שרגתהל רבגה בוריס זא ,רבעה תמועל ,ידמ םילק ןישוריג

                                                   
 בוש ספדוה ןידה קספ .יטלו'ז לאלצבו םיסינ קחצי םינברה םג ובשי ןידב .14 ,9 ב ר"דפ ,)ז"טשתה( 47/זט/רע קית 42

 .גסק ןמיס ,)ג"סשתה( ב"ח תובושת ץבוק :םירחאה םיניידה תומשו רוקמה ןויצ אלל ,בישילא ברה לש ויקספ ףסואב
 .)טועימ תעד ןויצ תרסואש הכלהה יפל( דחא הפ קספנ אוה םא רורב אל ךא ,ןידה קספ לע םימותח םיניידה תשולש
 ךיניע יענמ רומבל .63 ש"ה ןלהל ,תירבה תוצראל יטלו'ז ברה לש ותעצה םע וב רמאנה תא בשייל השק ,םוקמ לכמ
  .ןידה קספב העיפומה ותדמעמ וב רזח אוה יכ תנעוט )48 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,העמדמ

 ברסמה ויפל ןיאושינ םדק םכסה" איבל לאירוא ;109–108 'מעב ,17 ש"ה ליעל ,"םינוקית השלש" איבל לשמל ואר 43
 אריפש סחנפ ;)"ןיאושינ םדק םכסה" איבל :ןלהל( )ח"סשתה( נר-טמר ,אמר ,די ןידה תרוש "םולשתב בייוחמ שרגתהל
 ,הרואכל" – הרימאה תא ואר ןכו ;)אריפש :ןלהל( )ה"עשתה( ו ןיאושינ םורט ימכסה תודוא :ןיאושינה תשודק סרטנוק
 "ןיאושינ-םדק םימכסה" בולשימ ףסוי דוד( "הזה גוסהמ העצה לכ לע ללוגה תא םתוס ...ינברה ד"היב לש ןידה קספ
 ,םינברה 13 זורכ לש ןושארה קומינב העיפומ ףא בישילא ברה לש ותטישל הינפהה .))א"סשתה( 304 ,288 אכ ןימוחת
 םסרופ הנורחאל .)ד ףיעסב ,11 ש"ה ליעל ,ןיול( הז רוקמ רכזנ יאקירמאה םכסהה ידגנתממ דחא לצא םג .49 ש"ה ןלהל
 ואר .הזכ םכסהל בישילא ברה לש ותודגנתה לע ולוכ ססובמה יאקירמאה םכסהה דגנ ןמרש םהרבא ברה לש ובתכמ
  .kikar.co.il/200702.html )5.6.2016( תבשה רכיכ "תבחרתמ 'ןיאושינ םדק םכסה' דגנ םינברה תאחמ" ןהכ לארשי

 רוקמב ואר ןכו( ל–טכ 'מעב ,םש אריפש לצא תועיפומה ןייטשנזייא םוחנו ןיול בד םהרבא םינברה תויודע ואר 44
 Rav Eliashiv rejected the לשמל ואר ,תירבה תוצרא תודהיל םינפומה םירתאב וצפוה םג ןה .)ליעל 19 ש"ה ףוסבש

prenup because of Get Me'usa, DAAS TORAH - ISSUES OF JEWISH IDENTITY (Mar. 25, 2015), 
https://goo.gl/9vJqc3. םילשורי ,ג"ח ,אפרו בשו ת"וש ,סרפייא לאפר( דנלוהמ סרפייא ברה לש וירבד םג ואר 

  .הפוריאב םכסהה תיישעל המזוי ללושהו בישילא ברהמ לביקש בתכמ רבדב )דמש ,ח"סשתה
 :ךובנרטש מ"רגה" רדיינש ילא לצא רכזנה ,"RCA-ה לש ןיאושינ םדק םכסה דגנ תעד יוליג" ךובנרטש השמ 45

 אוה ךא ,ךיראת אשונ וניא בתכמה .kolhazman.co.il/53184 ,)2.8.2015( ןמזה לכ "תדה ןברוח אוה "ןיאושינ םכסה"
 תלבקל המזויה דעומו( םוסרפה דעומ ןיב רשק שיש הארנ .תירבה תוצראבבו ץראב םירתא המכב 2015 ץיקב םסרופ
 םוסרפה דעומש ןכתיי ףא .36 ש"ה ליעל ואר ,םכסהה לע יאקירמאה ידרחה םלועב ןוידה ןיבו )ךובנרטש ברה לש ותעד
 תעדה ייוליג ןיבש ןוימדהמ םג הלוע רבדהו ,רהצ לש שדחה םכסהה דגנ לארשיב ןמז ותואב הלהנתהש הפקתמל רושק
 בתכמ בתכ אוה ג"נשתה תנשב רבכ ,םוקמ לכמ .49 ש"ה ןלהל ואר ,ךובנרטש ברה לש ותעד העיפומ םהילעש םינושה
 ,43 ש"ה ליעל ,אריפש ואר ."ל"ר הרותה תונשל םיימרופיר תצע" :ותוא הנכמו םכסה לש גוס לכ רסואה אשונב רצק
 .הל 'מעב

 ;43 ש"ה ליעל ,"ןיאושינ םדק םכסה" איבל ;109–107 'מעב ,17 ש"ה ליעל ,"םינוקית השלש" איבל לשמל ואר 46
 )7.1.2016( םיגורס "ויתס ברל הבוגת ?לקמש ךורע ןחלושה אוה ןכיה" לטיירט ישרה ;39 ש"ה ליעל ,אריפש

https://goo.gl/zgfLTr )לטיירט :ןלהל(. 
 תידוהיה החפשמה תשודקב העיגפ לש םימוד םייתוהמ םילוקיש .36 ש"ה ליעל ,ןיול םג וארו ;31 ש"ה ליעל 47

 .תופירחב ללוש אוה ןלוכ תאש ,תונוש הירפה תויגולונכטל תועגונה תויגוסב ךובנרטש ברה לש ונויד סיסבב םימייק
 לארשי יניד "תיתוכאלמה הירפהה סומלופב ןויע – תיטסילאיר תונתוהמו שימג םזילמרופ לע" ךיירטסו םולשיבא :ואר
 .)2016( 157 אל
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 ,ןישוריגה תויורשפא לע התשקהו הכלהש יתכלהה הקיספה ןוויכל ותעדל תדגונמ וז הנקת .תיב

  .החרוכ לעב ותשא שרגל לעבה לע הרסאש םושרג וניבר לש ותנקת דחוימבו

 םתחתמו ,2015 ץיקב םסרופש ףסונ תעד יוליגב םיעיפומ ךובנרטש ברה לש וירבדמ םיעטק

 יכו ,תיתכלה לוספ םכסההש םה םג םיעבוקה לארשימ םידרח םינבר העברא לש תומיתח תועיפומ

 םכסהה דגנ ןווכש המוד תעד יוליג יכ ןיינעמ תאז םע 48.הז שיגר אשונב תושדח תונקת ןקתל רוסא

 םהיתומיתח דבלמ ,אשונ 49,םדוקה תעדה יוליג לש רצוי תיב ותואמ אצי ותרוצ יפל רשאו ,ילארשיה

 ינש םללכבו ,םינבר הנומש דוע לש תומיתח ,וירבד לע ומתחש םינברה תעבראו ךובנרטש ברה לש

 ןידה תיבב ונהיכש םינייד ינשו ,)50יתרפא ךורבו רניבא המלש םינברה( תיתדה תונויצה ןמ םינבר

  .)51לטנזור 'ש םייח ברהו ןנאש המלש םייח ברה( ימשרה ינברה

 תוצראל לארשי ןיב ןיחבהל שיש תרבוסה וז ,היינשה הצובקה לא ונתוא ריבעמ הז ןורחא ןיינע

 תושעלמ םיענמנ ךא ,ילארשיה םכסהל תודגנתה םילגמה לארשימ םינבר שיש יפכ ,תישאר 52.תירבה

 הכימת עיבהלמ םיענמנ ךא יאקירמאה םכסהב םיכמותה הלאכ שי ךכ ,יאקירמאה םכסהל תאז

 םילארשי םינבר העברא לש תומכסה תועיפומ יאקירמאה םכסהה לש רתאב .ילארשיה הזב

 הימחנ ןמלז ברהו 55סייו רשא ברה ,טסילבמיצ םייח ברה 54,ףסוי הידבוע םינברה 53:םיבושח

 56,ילארשיה םכסהב תשרופמ הכימת עיבה אל םינושארה תשולשמ דחא ףא ,יל עודיה לככ .גרבדלוג

                                                   
  .ליעל 39 הרעהב עיפומה רושיקב לשמל ואר 48
 )14.1.2016( םיגורס "טגה תא לסופ ןיאושינ םדק םכסה :רואיל בד ברה םג" ןמייש יבצ לצא לשמל ואר 49

https://goo.gl/fa6moe. 
 םדק םכסה" איבל( ורמאמב איבל ברה לש וינועיט ירקיע תא םכסמה בתכמ לע רואיל בד ברה םתח דרפנב 50

 דגנ תורישי םינווכמה וירבד םג וארו ,תמדוקה הרעהב רכזנה רושיקב תוארל ןתינש יפכ ,)43 ש"ה ליעל ,"ןיאושינ
 )18.6.2015( 7 ץורע "תישארה תונברה ךרד – ןיאושינ ימכסה :רואיל ברה" ךורב יזוע( רהצ לש םכסהה

https://goo.gl/EG2N93(. תונברה רבעב" יכו ,"רימחהל שי השועמ טג קפס שיש םוקמ לכב" יכ ןה ויתונעט יתש 
 תודוסיב ועגפי אלש תועצה עיצהל שי ןכל ,הזכ םכסה ולספ ל"צז והילא מ"רגהו ל"צז אריפש א"רגה תושארב תישארה
 רואיל ברה םתח וילעש בתכמ ותואב .139 הרעה ןלהל ,1986-ב תישארה תונברה לש הטלחהל איה הנווכה ."הכלהה
 .לעבה לש ותניחבמ םיריבס םניאש םימוכסב רבודמ ןיא ובש הרקמב םג לוספ םכסהה יכ בשוח איבל ברה יכ רבסומ
  .םדיקפת תאפמ םירבדה תא םסרפל םיששוח םהש אלא ,ךכ םירובס תיתדה תונויצהמ םינייד דוע יכ וב רמאנ דוע

 יוליג לע םג העיפומ ,ורכזוהש תעדה ייוליג ינש לע םותחה ,הירבטמ ךברעיוא בד םהרבא ברה לש וז דצל ,םתמיתח 51
 רכזנש הז ומכ טסקט ותואו תרתוכ התוא תא אשונ רשאו ,רצוי תיב ותואמ אוה םג אצי הארנה לככ רשא ,הז תעד
 תודוא הרומח הרהזאו הכלה קספ" לטנזור המלש םייחו ןנאש המלש םייח ,ךברעיוא בד םהרבא – תמדוקה הרעהב
 תיטנוולר הניא יתרפאו רניבא ,רואיל םינברה לש םתעדש רמול ןתינ םא םג .https://goo.gl/3uKoQz "סחיה תשודק
 .םידרח םינבר יאדו םהש ,ןנאשו לטנזור םינברה לע תאז רמול השק ,יאקירמאה ידרחה רוביצל

 ירהש ,לוספ יאקירמאה םכסהה םג יכ םירובס ינשה תעדה יוליג לע םימותחה םינברה 13 לכ יכ ןועטל ןתינ םנמוא 52
 ןווכמה תעדה יוליגמ םתמיתח רדעיה תדבוע תאז םעו ,וניינעב םג טלחהב םינוכנ תעדה יוליגב םיעיפומה םינועיטה
 דחא אוהש ,תעדה יוליג לע םימתוחה דחא יל בתכ ךכ ,םוקמ לכמ .ינשרד תרמוא יאקירמאה םכסהה דגנ שרופמב
 .)1.2.2016 ,אריפש סחנפ םע ינורטקלא ראוד תובתכתה( אריפש סחנפ ברה ,םיילארשיה םימכסהב םיטלובה םימחולה
 ןיב ,יאקירמאה םכסהה לע הנוש הדמע םיעיבמ ךא ,ץראב םימכסהל םידגנתמה הלאכ םימתוחה ןיבמ שי ,וירבדל
  .יאקירמאה םכסהה דגנ בתכמה לע םותחל וצר אל ןכלו ,הקיתשבש המכסה ףא וא רתוי הנותמ תוגייתסה

  .6 ש"ה ליעל 53
 הבושת לע ךמתסמ ,)39 ש"ה ליעל( יאקירמאה םכסהה דגנ תעדה יוליג לע ותמיתחב ,ינרפעז המלש ברה יכ ןיינעמ 54

 אצויה תע בתכב ילארשיה םכסהה דגנ וירמאממ דחא תא םסרפל רחב אריפש סחנפ ברה יכו ,ףסוי הידבוע ברה לש
  .)ו"עשתה( 77 ,162 ריאמה דתי "רהוצ ןוגרא לש "ןיאושינ םדק" םכסה ןיינעב" :ףסוי הידבוע ברה לש ורכזל

 ,Rav Osher Chaim Jachter :ואר וחותינל .)6 ש"ה ליעל( םכסהה רתאב םש אצמנ סייו ברה לש הכימתה בתכמ 55
Weiss’ Endorsement of the RCA/BDA Prenuptial Agreement, RABBINICAL COUNCIL OF AMERICA, 

https://goo.gl/Sz4Dy9 )ןלהל: Jachter(. יאו ,ןוגיעה תייעבל ןוכנ ןורתפכ םכסהה תא חבשמ סייו ברה לש בתכמה 
 ריבס תונוזמ בויח לע רבודמ םכסהבש אוה וירבדב הלועה יזכרמ ןועיט .דבלב ל"וחל לבגומה ןועיט וב תוארל רשפא
 .ל"וחבו ץראב םכסהה ידגנתמ תצובק תקלוח וז הדוקנ לעש המוד .ללכ סנק וניא ןכלו

 תומכסהה יכ ןעטנ םש . ,RADITIONT, 44 CommunicationsDavid Mescheloff 104103 ,-105 (2011) וארו 56
 ידכ םידדצה תמכסהל קוקז וניאש ילארשיה ןידה תיב לש יטפשמה ודמעמב לדבהה לשב ,דבלב הקירמאל ונתינ ןכא
 .ןלהל גצויש ינורקע ןועיט ,םהישוריגב ןודל
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 תושרופמ תויואטבתה שי תאז םע 57.הרורב הניא הז םכסה רבדב גרבדלוג ברה לש ותדמע וליאו

 59:וא 58,"ץראל ץוחל בוט" םכסהה יכ עבוק אוה ןהבש ולש

 תרטמש אוהו ידוסי ןורסח םהב שי ,םויכ םיעצומש ,ןיאושינה םדוק ןוממ ימכסה 

 דועו ,שרגתהל דציכ ךרד אוצמל איה הרטמה ןאכ וליאו ןישוריג עונמל איה הבותכה

 המשאה םהב םירקמ ןיבו שיאה דצמ המשאה םהב םירקמ ןיב לידבהל םיכירצ ויהש

 ךורעל םהל עצוה ,םיניד יתבל תוכמס םוש ןיא םש ב״הראב םנמא .השיאה דצמ

 .םולש רורשי אלש בצמב תונוזמ בויח םהב שיש םימכסה

 םיניידו םיקסופ ירבדב םג העיפומ ל"וחל לארשי ןיב הנחבהה םלוא ,הז קומינל רוזחנ ןלהל

 ,ךכ .תוליהקה יתש ןיב ןידה יתב דמעמב יטפשמה לדבהה אוה הנחבהל רבסהה םבורבו ,םיפסונ

 בייחמ אוה( BDA-ה לש הזמ ינרמש ןיאושינ-םדק םכסה 2012 ףוסב עיצמה ,יקסבוכיד ברה ירבדב

 עבוק םלוא ,)דוריפ תעב לוחי שדוחל רלוד 2000 ךסב תונוזמה בויחש ידכ ןיד תיב לש הקיספ

 ברה ירבדב ךכו 60.הייפכ חוכו ינוטלש דמעמ ןידה תיבל ןיא םש ,ץראל ץוחל דעוימ אוה יכ שרופמב

 ןומה ךירצו ,ליעי רבד דימת אל םה ןיאושינ םדק ימכסהש תעדל ךירצ ,יללכ ןפואב" 61:לאירא בקעי

 שי תירבה תוצראב .טגה תא זרזל עייסמו טפשמ יתבב דמוע תמאב םכסהה םא תוארל ידכ ןויסינ

 ןיטיג זרזל חילצמ ינברה ןידה תיבש ןעוט איבל לאירוא ברה ןיידה לבא ,םינש הברה רבכ םימכסה

  ."םימכסהה לכמ רתוי

 ףא ,הקירמא יפלכ תנווכמ הניא םכסהל ותודגנתה יכ וירמאמב ןייצל דיפקה איבל ברה םג ,ןכא

 וניא ומצע אוה .יאקירמאה םכסהב םג תומייק ידדה דובכל םכסהב אצמש תויעבה יכ קפס ןיאש

 דציכ ריבסהל ילב( תרחא תיטפשמ תואיצמב רבודמ יכ אלא ,וב תומייק ןניא וללה תויעבהש ןעוט

 יאקירמאה םכסהל עודמ ריבסמ אוה ובש ,דחא רמאמב ךכ .)השועמה טגה תייעב תא תרתופ איה

  :ללכ הזכ ןיא ילארשיה םכסהל וליאו ,םיוסמ ינבר יוביג שי

                                                   
 םכסהה ידדצמ ןיב תולודגה תקולחמה תודוקנמ תחא אוה ילארשיה םכסהב ותכימת תלאש ביבס חוכיווה 57

 ןעוטה בתכמב לשמל ואר( םהלש םכסהה חוסינב ועויסלו ותכימתל וכזש םינעוט ידדה דובכל םכסהה יחסנמ .וידגנתמל
 םכסה' לע דוע" איבל לאירוא לשמל ואר( תאז םיללוש וידגנתמ תאז תמועל ,)https://goo.gl/udhrpg :ןאכ ,ותכימתל
 םכסההש םה םג םינעוט רהצ ישנא .))"ידדה דובכל םכסה" איבל :ןלהל( )ה"סשתה( 158 ,155 אכ רהצ "'ידדה דובכל
 הז לק יכה" ויתס םהרבא לשמל ואר( ולש תשרופמ המכסהל םינעוט םניא ךא גרבדלוג ברה לש ותעדל ליבק םהלש
 הביסל םש זמור ףא ויתס םהרבא ברה .https://goo.gl/m1JpV8 )7.1.2016( םיגורס "תובוגתל הבוגת / םייניע םוצעל
 .)םכסהל תשרופמ הכימת תתל גרבדלוג ברה ששוח הייטעבש

  .193 הרעה 72 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,העמדמ ךיניע יענמ רומבל לצא אבומה 1997-ב ךרענש סוניכב וירבדמ טוטיצ 58
 לולמתב רבודמ .)ו"סשתה( 26 ה טפשמ ינבא "תובותכ תוכלה ,גרבדלוג נ"זרגה יקספמ" גרבדלוג הימחנ ןמלז 59

  .הפ לעב ורמאנש םירבד
 תמגודכ םכסהש ןעוט אוה רתוי ןשי רמאמב .)ג"עשתה( ד–געק ,בסק ,הכ םידירש "טג תפיכא" יקסבוכיד המלש 60

 284–283 ,279 אכ ןימוחת "ןיאושינ-םדק ןוממ ימכסה" יקסבוכיד המלש( השועמ טגל איבי ידדה דובכל םכסהה
 הדמע עיבמ אוה )285–284 'מעב ,םש( רמאמה ךשמהב יכ הארנ םלוא ,))"ןוממ ימכסה" יקסבוכיד :ןלהל( )א"סשתה(
 153 ,148 בכ ןימוחת "ןיאושינ םדק ןוממ םכסה" דלפניש יבצ םהרבא( דלפניש ברה דמע וירבדב וז הריתס לע .הנוש
 ,"ידדה דובכל םכסה" איבל :ידדה דובכל םכסהל יקסבוכיד ברה תודגנתה לע איבל ברה לש ותודע םג ואר .))ב"סשתה(
 רוכזא ןיא הבש( םכסהה לש רתוי תרחואמ הסרגל םיכסי יקסבוכיד ברהש זומרל וסינש ויה .158 'מעב ,57 ש"ה ליעל
 ,םוקמ לכמ .)56 הרעה 93 'מעבו ,44 הרעה 87 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,ויתסו רניבא( רהצ לש םכסהל ןכו )ןישוריגה לש
 וניא יכ םידמלמ ,ןושארה ורמאמ רחאל תובר םינש ובתכנש ,הלעמל םירבדהו ,וזכ הכימת עיבה אל אוה יתעידי בטימל
  .74 ש"ה ןלהל וארו .ילארשיה םכסהל םוקמ שיש רובס

 )4.3.2015( 7 ץורע "רהצ לש ןיאושינה םדק םכסהמ גייתסמ לאירא ברה" ןוקתיו בדניבא 61
https://goo.gl/Gdyrm6. 68 ש"ה ןלהל ואר ,איבל ברה תנעט יבגל. 
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 םתכימת .םינבר רפסמ ידי לע ךמתנש ןיאושינ םדק םכסה ב״הראב ונמזב עצוה

 יפכ( ךמסומה טפשמה תיבב יקוח ןיד קספ ןתינ ןהבש ,תורחא תוביסנל תסחייתמ

 לע תכמסומה תיטופישה האכרעה ךכבו ,יחרזא דוריפל וא ןישוריגל )ל"וחב בצמהש

 ראשיי הז בצמ ,ןבומכו ;םהיאושינל סחיב יטפשמ בצמ םידדצה לע התפכ ,קוח יפ

 םכסהב ןודל שי .לעבה ידי לע יונישל ןתינ וניאו י״ומדכ ןירוטיפ טג רדעיהב םג ופקותב

 סחייתמה ,"ידדה דובכל םכסה"ב ןוידהמ דרפנב ,וב תוכורכה תודחוימה תוביסנבו הז

 62.ןישוריגל יחרזא ןיד קספ אלבו דבלב ןישוריג תעיבת היהת ובש בצמל

 דובכל םכסהה דגנ בתכנש רתויב טרופמה רמאמה אוהש ,ורמאמב םימוד םירבד בתוכ איבל ברה

 ויתונעטש רורבש ףא( הלילשל אלו בויחל אל ,יאקירמאה םכסהה תא ללכ ריכזמ וניא רמאמה .ידדה

 ורבח דגנ םג תוליבק ,א"בשרה תטישל השועמ טגל ששחה רקיעבו ,ילארשיה םכסהה דגנ

 ןיא םש ל"וח יבשותל הדעונ" יטלו'ז ברה לש רתוי תינרמשה העצהה יכ ןייצמ ךא ,)יאקירמאה

 קקדזהל לעבל םורגל האב העצהה ןכלו .ןישוריגה ןינעב וינפב ןודל לעבה תא ףוכל ןיד תיבל תוכמס

 יטלו'ז ברה תעצה תא איבהל בושח היה תעה בתכ ךרועל םגו ,םינוכנ םירבדהש קפס ןיא 63."ד"היבל

 השאל ןיא" םש ,דבלב ל"וחל תדעוימ העצהה יכ הלופכ השגדהב ,איבל ברה לש ורמאמל חפסנכ

 ןיאש יאדובו" ,"יתד טג רדסל תנמ לע ךמסומ ינבר ד״יב ינפב בצייתהל לעבל םורגל תיקוח ךרד םוש

 תעיבתב ןודל ד״היב ךמסומ וב ,לארשיב יקוחה בצמל םיעגונ ל״צז יטלו׳ז ב״רגה תעצהו 64וירבד

 שיגדהל ידכש ןכתיי 65."טג רודיס ידי לע קר םה םידוהי ןיב םירכומה ןישוריגהו ,קוחה יפ לע ןישוריג

 תצעומ תטלחה לש םוליצ ןכמ רחאל איבמ אוה ,והשלכ םכסה לע רבדל םוקמ לארשיב ןיא המכ דע

 טג בויח יפל אלש טג לבקל השיאל רשפאיש םכסהל העצה לכ תללושה 1986-מ תישארה תונברה

 66.לארשי םעב ןיאושינה דסומב העיגפ תווהמ הלאכ תועצהש ךכב תמייתסמו ,ןיד תיבב

 לארשיל ישארה ברה ,ראמע המלש ברה ירבדב םיעיפומ רתויב םישרופמה םירבדהש המוד

 ,םייאקירמאה םימכסהה לש םתורשכ תא ססבל ךיראמ אוה תוכורא תובושת יתשב .רבעשל

 ולעש תויודגנתהה תא תחאל תחא ריסמ אוה 67.יטלו'ז ברה לש תיסחי ינרמשה םכסהה תא רקיעבו

                                                   
 ,יאקירמאה םכסהה ןמ לעפתמ אוה ןיאש ונושלמ רורב .158 'מעב ,57 ש"ה ליעל ,"ידדה דובכל םכסה" איבל 62

  .לוספ אוהש העד עיבמ וניא דגנמו
 ןינעב" :םשב המסרופו 1983 תנשב הבתכנ יטלו'ז ברה תעצה .גפר 'מעב ,43 ש"ה ליעל ,"ןיאושינ םדק םכסה" איבל 63

 .׳ל ןמיס ,׳ז תרבוח ,זנ הנש סדרפה "תונוגע תנקת
 .112 ש"ה ןלהל ואר .ןייטשנייפ השמ ברה לש 64
 .דצר–גצר 'מעב הכוראה ךרועה תרעהמ םיטוטיצה .ךליאו טפר 'מעב ,43 ש"ה ליעל ,"ןיאושינ םדק םכסה" איבל 65

 שיגדמ םש ךרועה .ןייטשנייפ ברה לש ורושיאל הפופכ ותעצהש ךכב םייתסמ יטלו'ז ברה לש ובתכמ יכ ןייצל רתומל אל
 יכ ןייצל שי דוע .תורישי הילא סחייתה אלש ףא יטלו'ז ברה לש ותעצהל דגנתה ןייטשנייפ ברה יכ הארמו וז הדוקנ
 :והשלכ םכסהל לארשיב ועצוהש תויורשפאה לכ תא ללושה רמאמ בתכ רשא ,דלפניש יבצ םהרבא ברה אוה ךרועה
 ןמ בר םהב קזנהו ,ולא םימכסהב הנקת םוש האור ינניא :רבד ףוס" :העיבקב םייתסמ רמאמה .60 ש"ה ליעל ,דלפניש
 וללש רשא םילארשי םינבר םג ויה יכ ףיסוהל שי ."טגה תורשכב םייתכלהה תוקיפסה דבלמ הזו .םינומ תרשע תלעותה
 הל ןימוחת "טגה ינברס תייעב ןורתפל העצה" ןורוד-ישקב והילא :שרופמב ואר .ל"וחל ףא ,יטלו'ז ברה לש םכסהה תא

 לש היינשה הרודהמבש ןיינעמ .)א"נשתה( 166–165 ,קזבה הארמב ת"וש ,ילארשי לואש :עלבומבו .)ה"עשתה( 267 ,264
 הרעה .BDA-ה לש םכסהל םיכסה אוה היפלו ,)166 'מעב( הרעה הפסונ ,ילארשי ברה לש ותומ רחאל האציש ,הז ךרכ
 ,ןימינב תווח ת"וש ,ילארשי לואש( רחא םוקמבו ןאכ העיפומ איהש יפכ ותטיש םע תבשייתמ הניאו ההומת תיארנ וז
 בשייל ןויסינ .)46 ש"ה ליעל ,לטיירט( ילארשיה םכסהה ידגנתממ דחא ךכ לע ריעה רבכו ,))ח"נשתה( איק ןמיס ,ג קלח
  .84 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,ויתסו רניבא לצא עצומ ילארשיהו יאקירמאה םכסהה םע ילארשי ברה ירבד תא

  .צר 'מעב ,43 ש"ה ליעל ,"ןיאושינ םדק םכסה" איבל 66
  .)ח"סשתה( חכש–איש 'מע ,כ–טי םינמיס ,'ו קלח ,המלש עמש ת"וש 67
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 הבושתה לש התחיתפל תעדה תא תתל יאדכ תאז םע .םילארשי םינבר ברקמ םג ,םכסהה דגנ

  :הנושארה

 דצמ הפי ד״ב חוכ ןיא םשש ,ל״וח תונבמ טרפבו ,ונילא האב לארשי תונב תקעז הנה

 םימכח תוצמ תא ומייקיש ידכ ,תוקחרהו םישנוע םינברסה לע ליטהל תונוטלשה

 .םייחרזא ןישוריג ושרגתה רבכש רחאל תאזו ,שרגל םהילעש וקספש

 :היינשה לש המויסלו

 חונמה םילשורי לש הבר ודסי רשא הזה םכסההש ]יתעד תוינעל הארנ[ ד״עלנ כ״עו

 תונבמ תוניגעמ עונמל תלעותה ברו ןוכנו בוט אוה ,ה״ע יטלו'ז לאלצב יבר ןואגה

 ,]םולשו סח[ ו"ח ]שיא תשא=[ א״א לש םירומח םירוסיא עונמלו .ל״וחבש לארשי

  .ונליצי ׳ה םירזממ יוברו

 ,תוניגעה תויעב ןורתפל יואר ילכ אוהו ,םכסהב תיתכלה היעב ןיא םא :המתו דמולה דמוע ןאכו

 !?אקווד ל"וחל וליבגהל שי הז עודמ

 

 תירבה תוצראל לארשי ןיב .ג

 ךרצנ םכסהה תירבה תוצראב .הגצוהש ההימתל הבושת הלוע ליעל ואבוהש םירבדה ןמ הרואכל

 רדעיהב עיגהל ביוחמ וניא ןבומכ אוה וילאש ,"ד"היבל קקדזהל לעבל םורגל" ידכ הנושארבו שארב

 ירהש ,ןברסה לעבה לע יפסכ ץחל יעצמא ליכמ םכסהה ,תאז דבלמ .תאז תושעל תישיא תובייחתה

 לארשיב תאז תמועל .קוחה חוכמ םידדצה לע ותקיספ תא תופכל לוכי וניא יאקירמאה ןידה תיב

 אליממ םידדצהו ,ןישוריג תועיבתב ןודל תידעלב תוכמס שי ןידה תיבלש םושמ ,םכסהב ךרוצ ןיא

 יבויח תא ףוכאל תינוטלש תוכמס םג שי ןידה תיבל .םנוצרמ אלש וא םנוצרמ ,וינפל אובל םיביוחמ

  .םידדצה תמכסהל רשק אלל ולש טגה

 אל"ל "ךרוצ ןיא" ןיב ןיחבהל ןבומכ שי ,תישאר .תקפסמ הניא איה ךא ,תיחרכהו הנוכנ הנחבה וז

 ותושעלמ העינמ תויהל הכירצ ןיאש ירה ,תיתכלה הניחבמ ליבק םכסהה םא ."רוסא"ל יאדוו "יואר

 ומויקש חינהל דואמ ריבס .תיתייעב איה לארשיב רתוימ םכסההש הנעטה םצע ,תינש .לארשיב םג

 תויטפשמ תויוניידתה ענומו וילע ומתחש תוגוזה לש ןישוריגה יכילה תא דואמ לקמ היה םכסהה לש

 68,איבל ברה םשב לאירא ברה איבהש הנעטה ,דועו תאז .לארשיב תירקיעה ותרטמ ירה וזו ,תוכורא

 ,םימכסהה ןמ רהמ טג רודיסל םיאיבמ ילארשיה ןידה תיב לש ותושרל םידמועה םילכה היפלש

 יווצ תא וליעפי אל םלועל טעמכש םינייד שי יכ עדוי יאדו איבל ברה .הטעמה ןושלב תיתייעב איה

 םתוארב 69,טג תתל םתארוהל תייצל ברסמש ימ דגנ ליעפהל םהל רשפאמ ילארשיה קוחהש הלבגהה

                                                   
 הז אשונ לע( טג ינברס דגנ ןיקיזנ תועיבתב לארשיב ךרוצ ןיא עודמ ריבסהל ידכ המוד ןועיט בתכ ומצע איבל ברה 68

 ןיטיג רודיס לע :השעמה אלא רקיע שרדמה אל" רניזדר יחימע ואר ןידה יתבו טפשמה יתב ןיב וביבס םיתומיעה לעו
 רודיס לע" רניזדר :ןלהל( )2015( 5 המ םיטפשמ "תינברה הקיספה לש םוסרפה תוינידמ לעו ןיקיזנ תועיבת רחאל
 .)ו"סשתה( 172 ,160 וכ ןימוחת ,"ותשאל יפסכ יוציפב לעבה בויח רחאל טג רודיס" איבל לאירוא םג ואר .))"ןיטיג

 .1995–ה"נשתה ,)ןישוריג לש ןיד יקספ םויק( םיינבר ןיד יתב קוח 69
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 ימזוימ קלח תוחפלש המוד 71.טגל בויח שי םהבש םירקמב םג 70,תיתכלה םייתייעב םילכ םהב םג

 ןכ לעו ,טגה תונברס תייעבל קפסמ ןורתפ עיצמ ןידה תיבש םירובס םניא לארשיב םימכסהה

 ףיסומה לכ" תניחבב ,הבר הלילשב םיאור םיניידה וירבחו איבל ברהש עויס ,ול "עייסל" וטילחה

 ."ערוג

 םיטושפ םירבדהו ,תוליעי ילוקישמ תעבונ הניא ילארשיה םכסהל תודגנתההש ידמל רורב ןכל

 םניא םה םיקסופה ןמ קלח תעדל עודמ ריבסהל ךירצש אלא( וניארש םייתכלהה םינועיטה רואל

 איהו ,ילארשיה םכסהל תינורקע תודגנתה שי יכ ןועטל ינוצרב .)יאקירמאה םכסהה תא םיללוש

 ןכלו ,ןתינ לארשיבש םירובסה שי .א - יכ חיכוהל ןתינש ינמוד .תויתכרעמו תויתכלה תוביסב הצוענ

 הנעטל םוקמ טלחהב שי .ב ;טגה תורשכב ששחל עגונה לכב ל"וחב רשאמ רתוי רימחהל ,יואר םג

 .ותוא שילחמ הרואכל ילארשיה םכסהה ,ןידה תיב תא קזחמה יאקירמאה םכסהה תמועל יכ

 תועמשמ ול שי אלא 72,תוכמסו חוכ לע רתוול אלש ןוצרב קר רבודמ ןיא לארשיב ןיידה תניחבמ

 תיב לש ומוקמ תניחבב יוטיב ידיל אב הז ןועיט לש ורקיע .ןישוריגה ינידל תעגונה שממ לש תיתכלה

 טגב תובייחמה ןישוריג תוליע לש ןמויק לע הערכהל רשאב ול שיש םוקמבו םכסהה תלעפהב ןידה

  .ןברסה לעבה לע היצקנסל איבהל תולוכי ףאו

 תואיצמה ויפלו ,דחא ןועיטל םידחאתמ וללה םינועיטה ינש ,דימ תוארהל הסנאש יפכ

 איהש תיאקירמאה תואיצמה תמועל "הליחתכל" לש הקיספ תרשפאמ תמייקה תילארשיה

 ,תירשפא הניא ףא ילואו ,היוצר הניאש טגה ינידב הלקה רשפאמה רבד ,"דבעידב" לש תואיצמ

 .לארשיב

  

 הקירמאו לארשי ,דבעידבו הליחתכל .1.ג

 םילדגומ תונוזמ בויח םגש איה םכסהה לש ותורשכ דגנ תיזכרמה תיתכלהה הנעטה ,רומאכ

 לע הלגמ םכסהה דגנ ובתכנש םירמאמב ןייעמה .השועמ טג רוציל לולע ונוצרמ וב בייחתה לעבהש

 יכ עבוק א"בשרה .מ 'יס ד"ח ,א"בשרה ת"וש( א"בשרה לש ותבושת איה וז הנעטל סיסבה יכ הלקנ

 בשחיי סנקה בויח תא קיספהל ידכ ןתנייש טגה ,ותמזוימ סנקה ןתמב בייחתה לעבה ובש הרקמב םג

 ותובישח לעש רוביח ,)ה ,דלק ע"הא( ךורע ןחלושב הילא א"מרה לש תוסחייתהו )השועמ טגל

                                                   
 רואיב" איבל לאירוא ואר .קוחה עיצמש תוקחרהה לש תיתכלהה ןתורשכ לע סומלופב ברועמ היה ומצע איבל ברה 70

 הבוגת( ת"רד תוקחרה ןינעב" גרבדלוג ףסוי ואר ודגנכו ,)ג"סשתה( ולת ,ח ןידה תרוש "םת ונברד תוקחרה לש הכלה
 עיפומ יטלחהה ומוכיסש ,ו חפסנב )23 ש"ה ליעל( השועמ טג גרבדלוג ואר דוע .)ג"סשתה( ונת ,ח ןידה תרוש ")תוגשהל
 ,םדוקה רושעל ןוכנ ,םייטסיטטסה םינותנה םג ."סונאל בשחנ יאדוב ]...[ קוחב םירכזומה הלבגהה יווצב" :וצר 'מעב
 ןיד יתב שיו ,הלבגה יווצ םג ונתינ טגב הייפכו בויחל תוטלחה ונתינ םהבש םיקיתהמ עברכב קר עצוממבש םידמלמ
 לש ןיד יקספ םויק( םיינבר ןיד יתב קוח ךבקז-ןייטשלדא רמתו ירדק-ןירפלה תור ואר .הברהב ךומנ ףא רועישה םהבש
 https://goo.gl/wYTyin )2011 ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,1 'סמ חוד י"אפ טקיורפ( 36–34 1995–ה"נשתה ,)ןישוריג
 .)ךבקז-ןייטשלדאו ירדק-ןירפלה :ןלהל(

 .144 ש"ה ןלהל ואר בויח תקיספמ תוחפב תויצקנס לע 71
 תידעלב תוכמסכ ןידה תיב תא עבוק וניא אוהש איה 'ידדה דובכל םכסהה' דגנכ ונפוהש תונעטה תחא ,םנמא 72

 אוהש םושמ הז ןועיטב ןד יניא .תואכרע רוסיאב ךורכה רבד ,יחרזאה טפשמה תיבל הינפ םג רשפאמו ,םכסהה תלעפהל
  .10 ש"ה ליעל ואר .רהצ לש םכסהב הרתפנ אליממ היעבהש םושמו יניעב ילוש
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 לש ןושארה ףיעסב םירבדה תא יקסבוכיד ברה םכסמ ךכ 73.ביחרהל ךרוצ ןיא תערכמה תיתכלהה

 74:"ידדה דובכל םכסה"בש תויתייעבה תא ריבסמה ורמאמ

 ןוממ םכסה תתירכל העצה ובו ,להונק בישילא ברה לש ורמאמ םסרפתמ הז ךרכב

 לעבה לש תובייחתהב קסוע ולא םימכסהב יזכרמה ףיעסה .ןיאושינה םרט גוז ינב ןיב

 תיאכז איה ןיא םא םג( השיאה תונוזמל הובג ישדוח םוכס םלשל הבותכל תפרוצמה

  .ךכל ותוא תעבות איהשכ ותשאל טג תתל ברסי םא ,)ןיד פ"ע ךכל

 תא איבה )ה ,דלק ע"הא ע"וש( א"מרה ירהש ,הכלהה תניחבמ יתייעב אוה הז ףיעס

 רחאמ ,סנוא ירקמ אל שרגי אל םא תוסנק וילע לבק םא" ,ק"ירהמו ףסוי-תיב ירבד

 תבושת םשב ךכ לע ףיסוה לבא ,"שרגל אלו תוסנקה ןתיל לוכיו רחא רבדב וטיג הלתד

 ןמ ורטפלו הליחתכל שוחל בוטו ,אנווג יאהכב וליפא םירימחמ שיו" :א"בשרה

 ,רשכ טגה ...הז ינפמ שריג רבכ םא לבא" :א"בטירה תבושת םשב ףיסוה דועו ."סנקה

 םהל ששח א"מרהש ,וללה א"בשרה ירבד ."ךכ לע והוסנא אל הליחתמו ליאוה

 ירבד .טג ןתמל תויפסכ תויצקנסב שומישב ישוקה דקומ תא םיווהמ ,הליחתכל

  טג ןתמל תיפסכה היצקנסה לש רישי שומישבו תשרופמ הכירכב םירומא א"בשרה

  :)דלק 'יס ףסוי-תיבב האבוה( ותבושתב א"בשרה ןושלכ

 ,ותשא האל תא ןבואר שרגיש המכסהב ויה ,האל יבורקו ,האל לעב ןבואר :תלאש"  

 ןאמו ןבואר טרחתמ ךכ רחאו .עובק ןמזל שרגישו ,רניד ףלא סנקב הזל הז ותואנו

 היה אלש אלא ,הז ןבואר שריג וז הארי תמחמו ...סנקה דצמ וב ןירתמ וללהו ,רבדב

                                                   
 םיאיבמו )42 ש"ה ליעל( ויתימעו בישילא ברה לש ןידה קספ סיסבב םיחנומ א"מרהו א"בשרה ירבד לשמל ךכ 73

 איבל( איבל ברה לש לודגה ורמאמב םימעפ לש תובר תורשע םירכזנ םהו ,ןנד ןוידב העפשהה תבר םתנקסמל םתוא
 וירבדש ולאכ שי א"מרה לש הלודגה ותובישח לשב .םביבס בבוס וב ןוידה רקיעו ,)43 ש"ה ליעל ,"ןיאושינ םדק םכסה"
 ;39 ש"ה ליעל ,אריפש :לשמל ךכ .א"בשרה תבושת אוה ,וירבד רוקמב טעמכ םינד םניא םהו ,םהלש אצומה תדוקנ םה
 לש וזמ הבר רסואה ןוויכל א"מרה ירבדל שיש תועמשמהש ןכתיי ,ןכא .11 ש"ה ליעל ,ןיול ;45 ש"ה ליעל ,ךובנרטש
 ןחלושה לש ידוחייה ודמעמ לשב אל ,תאז .א"בשרל סחיב לקמ א"מרה ןלהל דימ הארנש יפכ םא םג ,א"בשרה ירבד
 לע םיקלוח םיבושח םינושארש הדבועה לשב אלא )א"מרה ירבד תא ,םיזנכשאה םיקסופה תעדל יאדו ,ללוכה( ךורע
 .ותטישל וששח ,תוארהל םירחאו איבל םיכיראמש יפכ םיבר םינורחא ויתובקעבו ,א"מרה תאז לכבו ,א"בשרה ירבד
 םינושארה בור תעדל יכ ןועיטל שדקומ ,)82–74 'מעב טרפב( 10 ש"ה ליעל ,ויתסו רניבא לש םרמאממ דבכנ קלח ,ךכ
 ,לטיירט ,לשמל( וז הנעט לע וגישהש ויה .השועמ טג רצוי וניא ומצע לע םדא ליטהש סנק )וראק ףסוי יבר תעדל ןכו(
 .וז הטישל ששח א"מרהש הדבועה איה ףכה תא םירסואה תעדל עירכיש המ ,הנוכנ איה םא םג םלוא ,)46 ש"ה ליעל
 "?טגה תא תלסופו רומג סנוא רדגב איה ןוצרמ סנק תלבק םאה" רלדייא קחצי ףסוי( רמאמ םסרופ הנורחאל ,דועו תאז
 וניא אוה ,ול םיסחוימה םירבדה תא ללכ רמא אל אוהש הלעמ א"בשרב קדקודמ ןויע יכ ןעוטה ))ו"עשתה( 143 טל רהצ
 ...התעמ" יכ הווקת רשפאמ רבדהו ,ףסוי תיבב ואבוהשכ ושבוש וירבד יכו ,השועמ טג רצוי ודבל ימצע סנק יכ רובס
 םש עדומ ומצע רבחמה וליפאש המוד םלוא .)162 ,םש( "יפושב ןיאושינ םדק ימכסה לע םותחל ןתינש ומיכסי לכה
 תקיספ תא אליממו ,א"מרה ידיב א"בשרה לש הסיפתה תא תונשל לק היהי אלש ירה ,קדוצ אוה םא םג יכ הדבועל
 .)69 ש"ה ליעל( ילארשיה תויצקנסה קוח סיסבבש "םת וניברד תוקחרה" תייגוסב הרק המוד רבד .הז אשונב הכלהה
 אל םיניידה תיברמ ירה ,ןידה תיב יניע תואר יפל תוקחרה תלטה רשפאמה ,םת וניבר לש םישרופמה וירבד תורמל
 םהרבא ואר .א"מרה ידיב םיאבומה וירבד םינבומ ךכש םושמ ,)144 ש"ה ןלהל ואר( בויח תקיספמ תוחפב ןתוא וליעפי
  .81 'מעב רקיעב ,)ד"נשתה( 65 טי–חי ירבעה טפשמה ןותנש "םת וניבר תוקחרה" יראב

 יקסבוכיד ברה לש וז ותדמע .רוקמב הנושארה השגדהה .280–279 'מעב ,60 ש"ה ליעל ,"ןוממ ימכסה" יקסבוכיד 74
 תויגוסב רבודמשכ תוליקמ תועד ץמאל אקווד םוקמ שי היפלש ,)92 ש"ה ןלהל( תיללכה ותסיפת עקר לע ןחביהל הכירצ
 ,דועו תאז .)80–79 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,ויתסו רניבא( ןנד הרקמב אוהש יפכ ,בורה תעד ןה הלא תועדשכ רקיעב ,תוניגע
 תיבב וקספנש םייוציפ היפלו ,אילפהל הליקמ הדמע יקסבוכיד ברה עיבה טגה תוברוסמ לש ןיקיזנה תועיבת תייגוסב
 ןיב ,טגה תא םילסופ חרכהב םניא – ומצע תא בייחמ לעבה םהבש םילדגומ תונוזממ םירומח הרואכל רשא – טפשמ
 .)53–51 'מעב ,68 ש"ה ליעל ,"ןיטיג רודיס לע" רניזדר ואר וז ותטישב ןוידל( יפסכ סנוא רישכהל ןתינש םושמ רתיה
 ןיא םלוא ,)םש ואר( ןיקיזנה תועיבת תיגוסב השעש יפכ אלוקל ותדמע תא יקסבוכיד ברה הניש ןנד היגוסב םגש ןכתיי
  .60 ש"ה ליעל ואר – ךפהל ,היצקידניא ךכל
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 השועמ הז טגש יל הארנ :הבושת ?השועמ טגכ הז טג ןודנ םא – אעדומ רוסמל יקב

  ."אעדומ רסמ אלש פ"עא ,וסנואב ןיעדויש לכ ,לוספו

 דצמ תימצע תיפסכ הייצקנסל םוקמ ןיאש רורב ,א"מרהו א"בשרה ירבד רואל

 ףיעס לבקל ןיא ךכ םושמ .השועמ טג ששחמ ,ותשאל טג תתל ותוא תצלאמה ,לעבה

  .ולאכ םירקמב טגה תא ועצבי אל ןידה יתבו ,ןישוריג ימכסהב הזכ

 םוכיסה יפיעסב םג תשגדומ א"מרהו א"בשרה תעפשהל "דבעידב"ל "הליחתכל" ןיב הנחבהה

 75:איבל ברה לש לודגה ורמאמב

 ומצע תא סנק לעבהש רחאל רדוסש טג םאה ,םינושאר וקלחנ ,הלעמל רומאכ .4 

 ךא ,טג תתל ונוצרמ וב רזח לעבה םא א"בשרה תעדל .רשכ טג אוה ,טג ןתי אל םא

 שיו .רשכ טגה ק"ירהמ תעדלו .הרותהמ לטב טגה ,שרגל הצרתה ,סנקה ץוליא בקע

 תא םלשל ול רשפאמ לעבה לש ילכלכה ובצמ םא אלא טגה תא רישכהל ןיאש םירמוא

 .א"בשרה תעדכ םירימחמה ובר השעמל הכלה .בייחתה ובש ןוממה

 י"פע ,"ידדה דובכל םכסה" הנוכמה ןיאושינ םדק םכסה לע ומתחש םידדצה .6

 רדוס םא דבעידב ךא .םכסהה תא לטבל םהילעו ,טגה רודיס רשאל ןיא א"מרה תארוה

 םירמוא שיו .רשכ טגה ,סנקל רשק ילב ונוצרמ ,טג תא ןתנ לעבהש ןידה תיבל רורבו טג

 ורוה 76)14 'מע ב"ח( לודגה ד"היבמ ד"ספבו ,ולא תוביסנב טג רדסל הליחתכל רשפאש

 .טגה רודיסל םדוק סנקה בויח תא לטבל שי הרקמ לכבש

 טגה א"בשרה תעדל ,ושממל םויאמ וא םכסהה שומיממ האצותכ טגה רדוס םא .7

 .רשכ טגה דבעידבש םירמוא שיו ,לטב

 תוכמס לעב אוה ןידה תיב הבש ,לארשי תנידמב תואיצמה וז העדלש איה ןועטל ינוצרבש הנעטה

 דסמל ןויסינ לכ תוחדל שי ןכ לעו ,הליחתכל איהש העדכ קוספלו רימחהל תרשפאמ ,תינוטלש

 תואיצמה הבש ,תירבה תוצראב תואיצמה תאז תמועל .דבעידב קר רשכ תויהל לוכי םתעדלש םכסה

 ןודל שי" ןכ לעו ,דבעידב לש תואיצמ איה ,הייפכ חוכ רסוחמ ןידה תיבו ,ןיטולחל הנוש תיטפשמה

 ,"׳ידדה דובכל םכסה'ב ןוידהמ דרפנב ,וב תוכורכה תודחוימה תוביסנבו ]יאקירמאה=[ הז םכסהב

  .ליעל איבל ברה ירבדכ

 ,טרפב לארשיב ןידה יתבבו ,ללכב ןיטיגה יניד יכ הנעטה תחכוהב יתבחרה רחא םוקמב .טרפא

 77.תורומחה ויתוכלשה לשב "השועמ טג"ל ששח שי ובש םוקמ לכב הרמחהל תונבומ תוביסמ םיטונ

 טגה תייגוסב קפס ץמש לכמ ענמיהל שי יכ וקספו וריהצה םינוש םינייד ,םש תוארל ןתינש יפכ

 םירקמב םג יכ םש תוארהל יתכראה 78.תורימחמה תועדל םלועל טעמכ שושחל שי ןכ לעו ,השועמה

 טפשמה תיבל ןיקיזנ תעיבת השיא השיגה םהבש םירקמב ומכ ,לקהל םינייד וצלאנ םהבש םינוש

 וכישמה יתרהצהה רושימב ךא ,תיתדוקנ הלקה לאכ הלא םירקמל וסחייתה םה ,טגה ןברס דגנ

 ,ולקה םהבש םירקמה תיברמ תא םסרפלמ וענמנ ןכלו( טגה תא תלסופ ןיקיזנ תעיבת יכ ןועטל

 .)םירימחמה ןידה יקספ תא םסרפל ודיפקה דגנמו

                                                   
 .ט-חפר 'מעב ,43 ש"ה ליעל ,"ןיאושינ םדק םכסה" איבל 75
 .42 ש"ה ליעל 76
  .77–53 'מעב ,68 ש"ה ליעל ,"ןיטיג רודיס לע" רניזדר 77
  .וז הדמעל יקסבוכיד ברה לש דגנה תבוגת תא םג םש וארו .58–57 ,םש 78
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 ולאמ "םירדוהמ" ןיטיגל ףואשל ותלוכיבש ,קדצבו ,שיגרמ ילארשיה ןידה תיב .ןנד הרקמב םג ךכ

 שרגתהל םילוכי גוזה ינבו ,םייחרזאה ןישוריגה תמיא וילע ןיאש םושמ רתיה ןיב ,ל"וחב םינתינש

 גוזה ינבש םושמ ,תוליקמ תודמע לע ךמתסהלו רשפתהל אלש ול רשפאמ רבדה אליממ .וב קר

 השיאה הנידמה יקוח תניחבמ ,ל"וחב תאז תמועל .תרחא טילחי ןידה תיבש דע םהיאושינב םילובכ

 רושימב םג הילע לקהל שיש םיקסופה ןמ קלח םירבוס ןכלו ,אשניהל ידכ ןידה תיבל הקוקז הניא

 לש הרקמב טג הל תתלו ןידה תיבב בצייתהל לעבה תא בייחיש םכסה הרובע ןיקתהלו יתכלהה

 בויח םהב שיש םימכסה ךורעל םהל עצוה ,םיניד יתבל תוכמס םוש ןיא םש ב״הראב םנמא"( דוריפ

 שיא תשא לש םירומח םירוסיא עונמל" ידכ )גרבדלוג ברה ירבדכ ,"םולש רורשי אלש בצמב תונוזמ

 ,"קחדה תעש" לש איה ל"וחב תואיצמה 79.ראמע ברה ירבדכ ,"ונליצי ׳ה םירזממ יוברו ,ו"ח

 הלוכי הנידמה תניחבמש השיאה לע לקהל שי ,רמולכ .טגה תורשכב רודיהה לע תורשפתה תבייחמה

 ,יתכלה טג םג לבקל ,הנידמה יקוח יפל אשניהל םג םהירחאל אליממו ,םייחרזא ןישוריגב קפתסהל

 .הרותבש תורומחה תוריבעה תחאל ששח עונמל ךכבו

  80:סייו רשא ברה תמכסה תא םג ךכ אורקל עיצה ףא BDA-ה ינברמ דחא

Rav Weiss notes that the Rama fundamentally rules in accordance with the 

Maharik and not the Rashba, since he concludes “it is good to Lechatchilah 

accommodate the Rashba’s opinion”, meaning that it is preferable to satisfy 

the Rashba’s opinion but fundamentally the Halacha follows the Maharik... 

Although it is improper, as we noted, to create a prenuptial agreement 

entirely based on the Maharik, nonetheless since the Rama essentially 

follows the Maharik, there is a limit as to what extent we must be concerned 

for the opinion of the Rashba. Thus, since the 1992 document is entirely 

different than the Rashba’s case,81 one need not be concerned that it does not 

satisfy the Rashba’s concern. 

 ךא הליחתכל ול שושחל שיש ןיבנ אלא ,ונלש ןוידל ללכ יטנוולר וניא א"בשרהש בושחנ אלש ידכו

 :םילשוריב ןידה תיב לע אבה רופיסה תא וללה םירבדה רחאל דימ רבחמה ףיסומ ,םיריבס תולובגב

I witnessed a similar approach adopted by the Jerusalem Beit Din, 

consisting of Rav Goldberg, Rav Masood Elchadad and Rav Shlomo Fisher, 

in the situation described above where the  husband signed an agreement 

providing for penalties in case he did not give his wife a Get. The agreement 

was made in Israeli civil court and Israeli civil law did not allow the Beit Din 

to  nullify the agreement. Rav Goldberg proposed solving the problem by 

neutralizing the penalty by the wife signing an agreement that she would 

                                                   
 .67 ש"ה רחאל ליעל ואר 79
80 Jachter, אבה אלא סנוא ןיאד" :)גס שרוש ,ק"ירהמ ת"וש( א"בשרה לע קלוח ק"ירהמ .4–3 'מעב ,55 ש"ה ליעל 

 ,םכסהה ידדצמל רתויב הבושח וז הטיש םירבדה עבטמ ."וילע סנואה איבהש הז יקופאל ותלוז םירחא תמחמ םדאל
 'מעב ,43 ש"ה ליעל ,"ןיאושינ םדק םכסה" איבל לשמל ךכ .הפקיה תא םצמצל וא הכרעב טיעמהל וסינ וידגנתמ ,דגנמו
 .88 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,ויתסו רניבא :ואר ודגנכ .)45 ש"ה ליעל ,ךובנרטש :המודבו( דסר–הנר

 .א"בשרה תטישל שושחל ןיא ןכלו ,סנק םניא "םיריבס" תונוזמש אוה סייו ברה לש םינועיטה דחא 81
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return any money the husband would pay as a result of the penalty ... When 

Rav Elchadad expresses reservations about this approach, Rav  Fisher 

responded that there is a limit as to extent one must be concerned for the 

Rashba’s strict ruling, since the Chazon Ish endorses the Rama’s ruling that 

fundamentally the Halacha follows the Maharik. 

 ונא םהבש םימכסהה תא ריכזמה םכסהל רשא יכ ונתוא תדמלמ איהש ירה ,תקיודמ תודעה םא

 אוהש הרקמ הרואכל הז ןכלו ,ללכ קזניי אל לעבה גרבדלוג ברה תעצה יפל ,הז הרקמב יכ םא( םינד

 ,הליחתכל לועפל התייה םיניידה תשולש לע תפדעומה תורשפאה ,)ןנד םימכסהה לש הזמ לק ףא

 םיניידה דחא ,תאז תושעל םילוכי םניא םה יכ םהל ררבתה רשאכ םלוא .םכסהה תא לטבל רמולכ

 ,הליחתכל לועפל שי היפלש העדה איה ,א"בשרה תעדל רשכ היהי אל טגה יכ ששחה תא עיבה ןיידע

 דבעידב לש םיבצמ שיו ,לוכה תוזח וניא א"בשרהש ךכ לע ודימעה ורבח וליאו ,היעב ךכב שי ןכלו

 .ק"ירהמ לע ךומסל ןתינ םהבש

 ןהיכש ימ ,שאשמ םולש ברה אוה רתויב הדחה התייה תעצומה הנחבהה תא ותגצהש ימש ינמוד

 דמוע אוה 1981 תנשב בתכש הבושתב .םילשורי לש ישארה הברכ ןכמ רחאלו וקורמ לש ישארה ברכ

 לש םוכסב לעבה בייחתה ובו ,וקורמב גוהנ היהש ןיאושינ-םדק םכסה לש תיתכלהה הקדצהה לע

 א"בשרה תטיש לע םש דמוע אוה .טג היהי אל ןיידעו תואכרעב ושרגתיש הרקמב םויל קנרפ 5,000

  82:ךכ םירבדה תא םכסמו ,תוליקמה תוטישה לע ןכו א"מרהו

 ,ןיליקמ שריג רבכש דבעידב השעמל םגו ,לקהל איה הכלהה רקיעד הניארת ךיניע

 תורמוחה לכ תושעל יאדו ךירצ ,חרוטו רעצ ילב ונינפל ןכומ לכהו רשפאש םוקמב קרו

 לקהל ]םלועל ומש יחי=[ ל״שחי ישארה ברה ויתודיתי ךמת הז לעש יניעב טושפו ...

 םוקמל עסיו א״א אשיל םנח ישפחל אצי אוהו תואכרעב הנשרגיש ,הזכ ןוגיע םוקמב

 עודיכ תולושכמ המכ הזמ ואציו ,א״א דוע התויהב הימי לכ הנוגע וז תא חיניו הצורש

 אלש םינברה ראוצב רלוקה ולחיו םנוצרכ תושעל וכליו ,תדה לוע וקרפש ןמזה תונבמ

 ורמוח השענ אליממ הז ןפואבו ,אטחת אלש תבה השעת המו ,טלפמ םהל אוצמל ושח

 השאה תא םינגעמ ונא םירימחמה תעדכ קוספל םיצור ונאש ארמוחה י״עש ,ולוק

 .א״א רוסיאב לשכהל םיעשופל די םינתונו

 תא קידצהל ודעונ רשאו 1984-ב קרוי וינל וחלשנש תובושתב רתוי רחואמ םירבדה לע רזח אוה

 83.תירבה תוצראב זא שבגתהל לחהש םכסהל םיקודיצה דחא שמיש רשא ,וקורמב גהנש םכסהה

 םינוקיתה לכ"( א"בשרה תטיש םע בשייתהל לוכי וניא םכסהה יכ הדבועל שחכתמ וניא אוה

 ונרעצל תרשפאמ הניא ל"וחב תואיצמה םלוא ,)"השועמ טגמ ותעדל וליצי אלו וליעוי אל םלועבש

 :גציימ אוהש הליחתכלה תטישכ קוספל

                                                   
 1953 תנשב וקורמב רצונש םכסהה לע .)א"משתה( וס ןמיס ,ע"הא קלח ,ש"מש תואובת ת"וש ,שאשמ םולש ברה 82

 הרעהבו ןאכ ,ןהל עקרהו שאשמ ברה לש ויתובושת לעו ,ךכ לע ;ןאנד ןבא לואש זאד ישארה ברה דמע וירוחאמשו
 ןיב לארשיב החפשמה יניד יבצ-ןזור לאירא ואר דוע .69–67 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,העמדמ ךיניע יענמ רומבל ואר ,האבה
 .)לוחל שדוק ןיב יבצ-ןזור :ןלהל( )1990( 413–412 ,266–263 לוחל שדוק

 ןמיסמ םה הלעמל םיטוטיצה .)ה"משתה( בי–אי םינמיס ,ע"הא ,א קלח ,ןגמו ש"מש ת"וש ,שאשמ םולש ברה 83
  .אי
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 ,ר״תכ תעד לע הלעש ומכו הז ןינעב םיקסופה לכ תבוח ידי תאצל ונאב םא הנהו

 ,יתרמא ןכלו ...ר״דמהבב ונילגרו ונידי אצמנ אלש יאדו ,הליחתכלכ הז ןינע בושחנו

 ןודנב ז״כע ,רימחמה א״בשרה תעד תמחמ ,קופקפ וא ארמוח דצ הזיא ראשיש ףאד

 ןידה רקיע לע רבדה דימעהל יואר ,תורזממ יאדו וא ששח םגו אתתאד אנוגיע שיד ןדיד

 ]א"מרהו וראק ףסוי 'ר=[ ם״רומו ן״רמ תעדש ןויכו ,דבעידכ הז בושחלו ,תורמוח אלב

 תושעל ל״יקד ףא ןכלו ... 'זנה ןיליקמה 'סופה בור תעדכ לקהל וקספ והייתווכ ל״יקד

 ולוק ורמוח אצמנש הזכ ןודנב מ״מ ...הרומחה הורעב ל״ז ן"רמ דגנ ףא תורמוחה לכ

 תכלל אלו ,ולת לע ןידה דימעהל יואר הזב ,ןוגיע םיקמ םגו ,קושל םירזממ ריתהל

 .תורמוחב

 .ל"וחל לארשי ןיב ןיחבהל שי יכ השעמל תנעוט תונורחאה תואקספב וניארש הדמעה ,םוכיסל

 דגנתהל שי ןכלו ,ויתובקעב וכלהש םינורחאהו א"בשרה תטישל שושחלו רימחהל םוקמ שי לארשיב

 טילחהלו תונושה תוביסנה לשב רתוי הליקמ הדמעל תגסל אלא הרירב ונל ןיא ל"וחב וליאו ,םכסהל

 יתש תא ןיבהל ןתינ היהי הז רבסה יפל ,אליממ .ותומכ םירובסהו א"בשרה תטישל םיששוח ונניאש

 םג םכסהב תכמותה וזו ,ל"וחב םג םכסהל תדגנתמה וז :וז הדמע לע תוקולחה הצקה תודמע

  .לארשיב

 

 תשרדנה הרמוחה לע עיפשהל הרומא הניא ל"וחב תואיצמה ,וז הדמע יפל .הנושארב ליחתנ

 ירה םימכסה םירישכמהו ,תורימחמה תועדכ דימת קוספל שי הז אשונב .ןיטיג לש הז שיגר אשונב

 םידגנתמה דחא 84."לארשיב םירזממ םיברמו שיא תשא רוסיא ששחב ןילישכמ" םמצע םה

 ותבושת תא םיריכמ ראמע ברהו שאשמ ברה ויה וליא יכ ןעטו תושעל לידגה ףא םימכסהל םיטלובה

 ךומתל םתעד לע םילעמ ויה אל ,םכסהה תא רישכהל ךרד ןיא היפלש ,ם"דשרהמה לש הרימחמה

  85.תירבה תוצראב ועצוהש םימכסהב

 ידכ ןובשחב ואיבהל שיש םרוג הניא תואיצמה היפלש ,בישילא ברה לש ותדמע תא יכ ףיסוהל שי

 רחא חוכיוומ םיעדוי ונא ,יללכ ןורתפ עיצהל ידכ אל יאדו 86,ןיטיג ינידב תוליקמ תועד לע ךמתסהל

 תרתוכה תא אשונה סרטנוק גרבנידלו הדוהי רזעילא ברה בתכ םישימחה תונשב 87.וב ברועמ היהש

                                                   
 דואמ ידרח רוביצב םילעופ אליממ םירימחמה יכ רעשל ןתינ אמש .45 ש"ה ליעל ,ךובנרטש ךותמ טוטיצה 84

 םתניחבמ םוקמ לכמו ,תוחפ םתוא תניינעמ רתוי הבחרה תידוהיה הליהקה .יספא אוה טג אלל תינשב אשנייש יוכיסהש
 ךלת הנוגע ובש בצמל ששח שי םשו הפ םא םג ,רתויב יתייעב אוה םתעדלש םכסהב וריכי אל היאשונו הכלההש בטומ
 תפרצב תואכרעל םישנ תיינפ רחאל ןתינש טגה תורשכ ביבס היה המוד חוכיווש המוד .המצע תעד לע טג אלל אשניתו
 ודדוע ףא אלא ,טגה תא ולספ אלש קר אל תפרצב םינבר וליאו ,ותוא ולספ לארשימ םידרח םינבר .הלעב דגנ העיבתב
 .72–68 'מעב ,68 ש"ה ליעל ,"ןיטיג רודיס לע" רניזדר וארו ,ךכ גוהנל םישנ

 לש םהירבדב ןכו ,םש אריפש לש ונוידב דבכנ םוקמ תספות ם"דשרהמה תטיש .אכ 'מעב ,43 ש"ה ליעל ,אריפש 85
 ם"דשרהמ .ג"ס ע"הא ם"דשרהמ ת"ושב הטישה לע רבודמ .11 ש"ה ליעל ,ןיול ברהו ,45 ש"ה ליעל ,ךובנרטש ברה
 אלש תויגוזה דוריפ ידיל ואיבי רבדהש ותעדב הלע אלש ןכתיי ,ונוצרמ תובייחתה ומצע לע לביק לעבה רשאכ םגש רמוא
 לע .סנואב ןתינ וליאכ בשחנ טגהו ,ישפוחה ונוצרמ סנקה לע בייחתה וליאכ בשחנ אל אליממ ןכל .ותמכסהו ותעדמ
 םהיתורעהב "ןימוחת" תעה בתכ יכרוע ודמע לארשיב ןיאושינ-םדק םכסהל תורשפא לכ לוספל אריפש לש היצביטומה
 .)39 ש"ה ליעל ,אריפש( ורמאמ ךרואל תוצבושמה

 היפלו ,תינורקעה וכרד לע דמוע אוה םש ,82–81 'מע דחוימבו ,37 ש"ה ליעל ,רנייר ואר .םירחא םימוחתב םג ןכו 86
 ,ויהיש לככ תושק ,תוישיא תוביסנ םג .תונתשמ תוביסנבו םיתע יפוליחב תינתומ הניאש תיאמצע תושי איה הכלהה"
–85 ,םש ,רנייר ואר ןיטיג תייפכב דואמ הרימחמה וכרד לע ."ףפוכתהלו תונתשהל הכלהה תשרדנ ויטעבש םרוג ןניא

91.  
  .90–87 ,םש ,רנייר ואר ויתורוקמו חוכיווה לע 87
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 ,וירבדל 88."ונתפוקת לש תואיצמה יאנתב תדרומ ןידב ןויד סרטנוק" :המצע דעב תרבדמה

 תבייחמ ,ןחרוכ לעב ואשוה תוריעצ םישנ ובש ,ןמז ותואב לארשי תנידמב תימוי-םויה תואיצמה

 טג תתל ברסמה לעבה לע תויצקנס תלטה תורשפאמה תוברה תועדה לע ךומסל תורשפאב ןודל

 לש התלוכיב הריכמ רשא תקולחמב היונש הליעב רבודמ ."יילע סיאמ" תנעוט השיאה רשאכ

 עדומ גרבנידלו ברה 89.הלעב םע תויחל ךישמהל הלוכי הניאש םימיוסמ םירקמב ןועטל השיאה

 בויח לע ססובמה ילכלכ ץחל יעצמאב שומיש עיצמ ןכלו ,השועמ טגל איבתש הייפכ ינפמ ששחל

 ,בישילא ברה לש ותבוגת םלוא .)ןנד םימכסהב ןונגנמל ןוימדה תא ןייצל רתומל אל ןבומכ( תונוזמ

 לע עיבצה אוה .לוכו לוכמ תאז הללש 90,גרבנידלו ברה לש הבוגתל הבוגתה ןמ םיעדוי ונא הילעש

 רשאכ לעבה" לע הייפכ יעצמא ליעפהל רוסא ןהיפלש ,ש"ארהו ת"ר לש ולא ןוגכ ,תורימחמה תועדה

 לש הינב ובש בצמל איבמו טגה תורשכב עגופ אוה ,ךכ ןתינ טג ןכא םא .'יילע סיאמ" תנעוט השיאה

 םלוא ,הלא תודמע ריכמ ןבומכ אוהש בישמ גרבנידלו ברה .םירזממ ורדגוי רחא רבגמ השיאה

 תמגודכ שממ לש לארשי ילודגל תוכייש ןה ףאש ,תוליקמה תועדה לע ךמתסהל תבייחמ תואיצמה

 ברה תניחבמ םיווהמ םניא תיתייעב תואיצמ לש םינועיט ,רנייר ימר הארמש יפכ םלוא .ם"במרה

 ךמס לע םכסמ רניירש יפכו .תיתכלהה הקיספב לקהל ידכ ןובשחב ואיבהל שיש לוקיש בישילא

  91:טג תייפכל ויניעב בשחנש ןורתפ ללוש אוה ובש רחא ןוידב בישילא ברה ירבד

 בחרמב תכלהמה תירסומ/תיטפשמה םלועה תסיפת ןיב רעפל עדומ בישילא ברה

 ,״םדא ינב תעדמ הנוש הרותה תעד״ ותעדל םלוא ,ויתוקיספ ןיבל ןידה תיבל ץוחמש

 תתל ברסמה הזה לעבב הקדצה םוש תוארל םילגוסמ םניא״ םדאה ינבש דועב ירהש

 וילעש קפס בישילא ברל ול ןיא ןכ לעו ,טג תייפכ וללה םירקמב תללוש הרות תעד ,״טג

 וביבסמש להקה תעדב בשחתהל ילבמ ןבומכו ,ותוא בבוסה קדצה שוחל דוגינב קוספל

 .ולהק תאו ותוא תבבוסה הרבחב התועמשמלו הכלהל סחיב רצוויתש העדותבו

 אלו ,ןידכ אלש טג תייפכל איבהל ותעדל לולעש ןורתפ לכל דגנתי בישילא ברהש רורב תאז רואל

 .ל"וחב וא לארשיב רבודמ םא בושח

 

 הב יחכונה בצמהש ךכב הריכמה וז תוחפל וא ,לארשיב םכסהב תכמותה הדמעה תאז תמועל

 תיתוהמ הנוש וניא לארשיב בצמהש רמול הטית ,ןידה תיבל שיש תוכמסה תורמל ןוצר עיבשמ וניא

 לש המויק ,הדידל .הרימחמה הליחתכלה תטישכ קוספל ןתינ דימת אל לארשיב ףאו ,ל"וחבש הזמ

 לארשי תא םיכפוה םניא ןיידע וידעלב שרגתהל תורשפאה רדעיהו ןידה תיבל תיתנידמ תוכמס

 גיצה ,לארשיב םכסהה לש וידדצממ וניא אקווד רומאכש ,יקסבוכיד ברה .וב רימחהל ןתינש םוקמל

 92:םתסיפת תוכלשה תא םיניבמ םניאו רימחהל ןתינש םירובס םיניידהמ קלח יכ הנעטה תא תודחב

                                                   
  .אכ ןמיס ,ד קלח רזעילא ץיצ ת"וש ,גרבנידלו רזעילא ברה 88
 ךיירטסו םולשיבא ואר .תובר בתכנ תומודק תופוקתב הל התייהש הלודגה הכימתה לעו היתורוקמ לע ,וז הליע לע 89

 ,)ןישוריגל תוכזה ךיירטסו :ןלהל( )2014( 75–72 ,31–17 תידוהיה תרוסמב םשא אלל ןישוריג :ןישוריגל תוכזה
 .םש הנפמ אוה םהילאש םינושה םירקחמבו

  .וכ ןמיס ,ה קלח רזעילא ץיצ ת"וש ,גרבנידלו רזעילא ברה 90
 .91 'מעב ,37 ש"ה ליעל ,רנייר 91
 אוה רמאמב .)ח"סשתה( 21–20 ,19 חכ ןימוחת "םיינברה ןידה יתבב היוארה טופישה ךרד" יקסבוכיד המלש 92

 רבוס הארנכ אוה ןנד היגוסב תאז םע .םירימחמ םינייד לש וזמ הנוש ותעד ןהבש ןיטיג יניינעב תונוש תואמגוד איבמ
 .74 ש"ה ליעל ואר ,תרחא
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 דימת אלו ,הכלה הקספנ ףיעס לכב ,ןפוא לכבו ;תוקולחמ וב ןיאש ע"ושב ףיעס ןיא

 ןאכ םג .ח"וא ע"ושמ הזב הנוש וניא ,רזעה ןבא ע"וש .אלוקל תובר םימעפ ,ארמוחל

 תכלל לוכי וניא ןייד !ארמוחל דימת אלו ,עירכהל ךירצו ,תקולחממ שושחל ךירצ אל

 אלש תנמ לע ,העש תארוהכ םגו קחודב םג קוספל ךירצ תובר םימעפ ."טאלג" לע קר

 טג םע ."טג אל" לש בצממ תוחפ יתוא דיחפמ "השועמ טג" ...רתוי לודג ןברוח םורגל

 לש בצמ םעש דועב .דבעידב תוחפל רשכ טגה תובר םימעפו ,דדומתהל רשפא השועמ

 ...דדומתהל תלוכי ןיא 'טג-אל'

 טג רודיסל ששחמ תעבונה ןיטיג ינידב הרמחהש ךכ לע דמוע יקסבוכיד ברה ,תוטושפ םילימב

 האצותל אקווד םורגל הלולע ,היונפכ השיאה לש הדמעמל רשאב קפס הלעמה טג רמולכ ,השועמ

 אלל השדח תויגוזב חותפל השיאה טילחת טג לבקל תלוכיה רדעיהב :רימחמה ןיידה ששוח הנממש

  .תיאדו "שיא תשא"כ ללכ טג

 תויגוזב חותפל םיאושנ גוז ינבמ ענומ וניא לארשיב םייחרזא ןישוריג לש םמויק רדעיה ,עודיכ

 םיאנתב הנקמ ףא ,רתויב חתופמ אוה לארשיבש ,"רוביצב םיעודי"ה דסומ .טג אלל ףא השדח

 רב לכל רורב ירה ,דסוממ רשק לע רבודמ ןיא םא םג לבא .וז תויגוזל רכומ ימשר דמעמ םימיוסמ

 תושק תויתכלה תויעבו ,הקירמאבש תידוהיה וזמ תיתוהמ הנוש הכ הניא תילארשיה הרבחהש תעד

 תא גיצמש ימ .םירידנ םירקמ ןניא ,הלאכ םיסחימ םידלי תדלוה ףאו ,שיא תשא ירוסיא לש

 ברה אוה ,םינד ונא וילעש םכסהה אל םא םג ,לארשיב םכסה תריציל ךרוצ ימרוגכ וללה םירבדה

 93:הלאה םירבדה תא גיצמ ותבושת תחיתפב רשא ,ןורוד ישקב

 תא לוכמ רתויו ,םיבר הקיסעמ אשניהל תולוכי ןניאש טגה תוברוסמ תקוצמ

 ךלוה ןירוטיפ טג ילבמ םידרפנה תוגוזה רפסמ ונרעצל .ןידמ לע םיבשויה םיניידה

 ןידה יתב חוכב ןיאו ,אשניהל תולוכי ןניאש תויח תונמלאכ תוראשנ םישנה ,לדגו

 תייפכ םלוא ,וילע תאז תופכל ףאו שרגל לעב בייחל ןיד תיב חוכב שי םנמוא .ןעישוהל

 לעבה תמכסהב השעיי טגהש ךירצ ללכ ךרדב .דבלב םיגירח םירקמב תישענ טג

 גוזה ינב םיראשנ ,טג ידיל איבמה ןישוריג םכסהל םיעיגמ םניא םידדצה םאו ,ונוצרבו

 רחאמו ,דרפיהל ץלאנו וגוויז הלע אלש גוז לארשיב םינפל .טג אלל םהייח תא תויחל

 תומכסומה ורבשנשכ – ונימיב םלוא .וילאמ שקבתנ טגה ,תינשב אשניהל וצרש

 םג תרחא השיא םע םייח םהו ,טגל םיקקזנ םניא םילעב ,היתותוא תנתונ תונריתמהו

-דחה החפשמהו .השוב וב ןיאו רז וניא רוביצב העודי גשומה – ןישודיקו הפוח אלל

 םימרוג טג ילבמ םידרפנה תוגוז לש הלא םייח .אחיכש אלד אתלימ הניא תירוה

 תוגוז ,רתוי הפירח היעבה הלוגה תוליהקב .ןותיח ילוספל ףאו תולשכמל ,שפנ תמגועל

 ןיאו ,הנידמה יקוח יפ לע וזמ הז םידרפנ לארשיו השמ תדכ ןישודיקו הפוחב ואשינש

 תוגוז םיתיעל ץראב םגו ,ןירוטיפ טג תועצמאב ןיאושינה רשק תא קתנל בייחיש ימ

 .חטבומ טגה דימת אלו ,טפשמה תיב תקיספ ךרד םידרפנ

                                                   
 אצויה – ןישורגו ןיאושנ קוח" ןורוד-ישקב והילא :ורמאמב תינורקעה ותנעט וארו .264 'מעב ,65 ש"ה ליעל ,ישקב 93

 קזנל םרוג הכלהכ שרגתהלו אשניהל ץראב תוגוז בויחש ןעוט אוה םש ,)ה"סשתה( 99 הכ ןימוחת "?ודספהב ורכש
 תונברה תכרעמב דיחי לוקכ הרתונו תושק הפקתוה וז ותעדש רמול ךרוצ ןיא .קוחבש תלעותה ןמ לודג רשא יתכלה
 .הכלהכ ןיאושינה תא קזחי אקווד םכסההש הנעטה רבדב האבה הרעהב וארו .לארשיב ןידה יתבו
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 תיוושכעה תילארשיה תואיצמה יכ םירובס רהצ לש םכסההו ידדה דובכל םכסהה ימזויש רורב

  94:הב ירשפאה רתויב בוטה אוהו ,הזכ םכסה תשרוד

 תונעטהו ליעל ונאבהש תונעטה לכב ןודל בושחש ריהבהל ונילע ,ונירבד םויסל

 לכ תא דדועלו "הבהאמ םכסה"ה תא קוושל םא הלאשב ןודל םיאב ונאשכ ,ןדגנכש

 איה םויכ תחוורה תואיצמה ךא .ןיאושינה סקטמ קלחכ וילע םותחל תוגוזה

 ןמ רכינ קלח עינמ ונימיב ןישוריגל הובגה יוכיסה .חטשה ןמ העיגמ םכסהל השירדהש

 ןיאושינל יאנתכ ןוממ םכסה לע םותחל םגוז ןבמ שורדל ,תולכה תא רקיעבו ,תוגוזה

 ומתח אלשכ ,תיחכונה תואיצמב תומייקה תופולחהש רוכזל בושח .לארשיו השמ תדכ

 יפ לע וניאש ןוממ םכסה לע םותחל :ןה ,הכלהכ בותכ רשכ ןוממ םכסה לע גוזה ינב

 אלב תויחל ;)"ןיסירפק יאושינ"( םייחרזא ןיאושינב אשניהל ;קושב ולאכ שיו ,הכלהה

 תחא לכש רורבו ,תילארשיה הרבחב תומייק וללה תויורשפאה לכ ,ונרעצל .ןיאושינ

 םכסה"ה תמגוד ןזואמו רשכ ןוממ םכסה לע המיתחה ןמ ךורע ןיאל העורג ןהמ

 ."הבהאמ

 שארב היולת םהידגנתמ ןיבל םניב תקולחמהש בטיה םיניבמ ףא םימכסהה ימזויש המוד

 ברה התוא הנכמש יפכ ,"טאלג"ה תדמעמ תגסל תבייחמ לארשיב תואיצמה םא הלאשב הנושארבו

 ןיינעב הכלהה תעיבקב לוקיש ללכב םה לארשי םעב תיתרבחה תואיצמב םייוניש םאו ,יקסבוכיד

 95:ויתס םהרבא ברה ךכ .הז

 לומ םייניעה תא םוצעל לק ...םידמוע ונא הלומש תואיצמה תא ןיבהל םג בושח

 וניא ובלו תומוצע אל ויניעש ימ ךא ,וניתובא תרוסמ רומיש לש תונעטב וז תואיצמ

 בחרה רוביצב ןיאושינה דסומ תשודק תא רצבלו קזחל ידכ ותלוכיבש לכ השעי םוטא

 .הכלהה ונל הקינעמ םתואש םילכה תרזעב

 96:ידדה דובכל םכסהה יחסנממ ,ןוזז ןב ברה ךכו

 תוחפה לכל וא הליחתכל רשכ הזה םכסההש ךכל הליבומ תיתכלהה הנומתה

  .הליחתכל וז ךרדב רוחבל יוארו ,קחדה תעש איה וזה העשה יכ המדנו ,דבעידב

 ןיבל תיטפשמהו תיתרבחה תואיצמה ןיבש סחיה תלאש הנחבנ הז קרפב יכ רמול ןתינ םוכיסל

 וינידב לקהל ידכ ןובשחב ואיבהל שיש םרוג הניא תואיצמה יכ העדה דצל .הכלהה תקיספ ילוקיש

 לש וזל תירבה תוצרא לש תואיצמה ןיב הניחבמ םלוא ,תרחא תנעוטה העד שי ,טגה לש םירומחה

 תא ץמאל רשפאמ ןישוריגהו ןיאושינה ינידב הכלהה תא ליחמה ילארשיה קוחה ,התעדל .לארשי

 העד תמייק ,התמועל .לקהל שיש ןכתיי תירבה תוצראב וליאו ,ןיטיג ינידב תורימחמה תועדה

 ךרוצל עגונה לכב תיאקירמאה וזמ הנוש תילארשיה תואיצמה ןיא יכ תנעוטו וז הנחבה תללושה

  .ןיאושינ-םדק ימכסהב

                                                   
 .םכסהה לע רתוול יוצר היה ילמיטפוא םלועב יכ ןיבהל ןתינ םירבדה תמינמ .116 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,ויתסו ויתס 94

 ךכ לעו לארשיב ןישוריגה יכילהב תויתייעבה לע )71 'מע( םרמאמ תחיתפב םידמוע ,10 ש"ה ליעל ,ויתסו רניבא םג
 .הכלהכ אלש ןיאושינל ,וז תויתייעבמ םיעתרנה ,תוגוז לש היינפ עונמל לוכי םכסההש

  .ליעל 57 ש"הב ינשה רושיקב 95
  .4 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,ןוזז ןב 96



23 
 

 ןישוריגה תליע תלאשו ןידה תיב תוברועמ .2.ג

I. החיתפ 

 עגונ לארשיב ול תודגנתהל ל"וחב םכסהב הכימתה ןיבש לדבהה תא ריבסהל יושעש ףסונ רבסה

 97.םכותב ןידה תיב לש ומוקמ :ילארשיה ורבחל יאקירמאה םכסהה ןיב םיטלובה םילדבהה דחאל

 םכסהה דגנ קבאמב תוארל ןוכנ היהי אלש ודמלי ןלהל ורמאייש םירבדה יכ תעכ רבכ שיגדהל בושח

 םג ליכמש קבאמ אלא ,ןידה תיב לש וחוכ לע הרימשב קסועה דבלב "יטילופ" קבאמ ילארשיה

 קרפב ונודינש הלאל המודב ,דבעידבו הליחתכל ילוקישלו טגה תורשכל םיעגונה םייתכלה םילוקיש

  .םדוקה

 תיבב בצייתהל גוזה ינב לש תוביוחמ תריציב אוה יאקירמאה םכסהה לש יזכרמ דיקפת ,רומאכ

 חוכמ תמייק ןכ ךא ,הקירמאב וידעלב תמייק הניא וז תוביוחמ .יתכלה טג רודיס ןעמל לועפלו ןידה

 ףיעס .וילעמ ססונתמ ומשו ,ומצע ןידה תיב לש הריצי השעמל אוה הז םכסה ןכ לע .לארשיב קוחה

 עבוק ףאו ויתוארוהל תייצלו ןידה תיב ינפב עיפוהל וילע םימותחה םידדצה תא בייחמ וב יזכרמ

 הדימב קזחמ יאקירמאה םכסהה ,תורחא םילימב 98.וז תובייחתה רפי םהמ דחא םא הרקי המ

 ןיא לארשיב תאז תמועל .םכסהה אלוליא ול התייה אלש תוכמס ול קינעמו ןידה תיב תא תרכינ

 וידגנתמש הארנ ןלהל ,ךפהל .ןידה תיבל חוכ תתל דעוימ וניא וללכב םכסהה ירהש ,הזכ ףיעסב ךרוצ

  .הנידמה יקוח יפל אליממ ול שיש חוכהמ ערוג אקווד אוהש בטיה םיניבמ

 ןפואב ובצוע םימכסהה היפלש הדבועה תא םיריתסמ םניא לארשיב םימכסהה יבצעמ ,ןכא

 הרקמב טגה תא רדסל אוה ונממ הפוצמה לכ יכו ,םתלעפהל רשאב תעד לוקיש היהי אל ןידה תיבלש

 רואלש םיזמור םיתיעלו 99,ןורתיכ תאז םיגיצמ וליפא םה .םכסהה רבדמ וילעש דוריפה םייקתמש

 םא ותרטמ תא גישי דימת אל םכסהה ,ןלהל הארנ התואש ,ןישוריג תוליעב ןידה יתב תוינידמ

 תיתייעב הדוקנ וזש ךכ לע םיעיבצמ םהירקבמ 100.ןידה תיב לש ותעד לוקישב הכורכ היהת ותלעפה

 קלח תעדל תאז תמועל .ןידה תיב תא ותלעפהב ברעמ וניאש םכסה לבקל רשפא יא יכו ,רתויב

  101.רשכ תויהל לוכי ןידה תיב קספב היולת ותלעפהש םכסה ,הלא םירקבממ

 

II. )הכלהה לע יחרזאה ןידה תעפשה :וא ,יאקירמאה םכסהב ןידה תיב לש ותוליעפ )רסוח 

                                                   
 תקולחמ לש םירקמב טופישה תוכמס תלאשב אלו םכסהה תלעפהב ןידה תיב לש ודיקפת תלאשב קר ןאכ ןודא 97

 "ליגר" ןיאושינ-םדק םכסה םג ליכמ םכסהה רשאכ( שוכרה תקולחב ןוידה תוכמס תלאשב וא םכסהה תונשרפ לע
 דובכל םכסהה דגנ ןנמזב ועמשוהש תורוקיבה תחא התייה וז ןכא ךא ,ייניעב ילוש ןיינע הז .)םידדצה שוכרב קסועה
 .10 ש"ה ליעל וארו ,רהצ לש םכסהב הנקות איהש המודו ,ידדה

  .וב 6 ףיעסו ,2 ש"הב ליעל רכזנה םכסהה ואר 98
 השדחה העצההו 'ידדה דובכל םכסה'ה" סב דוד ;193 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,העמדמ ךיניע יענמ רומבל לשמל ואר 99

 םידמועה( 93–92 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,ויתסו רניבא ;)ז"סשתה( 79 ,77 זכ רהצ ")רנורב והינב ברה לש ותעצה תובקעב(
 ,10 ש"ה ליעל ,ויתסו ויתס ;)םכסהה תורשכ לע הביעמה תיתכלה היעב םושמ ןידה תיב לש ורדעיהב ןיאש ךכ לע םג
  .111–110 'מעב

  .110 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,ויתסו ויתס ;92 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,ויתסו רניבא 100
 ,43 ש"ה ליעל ,"ןיאושינ םדק םכסה" איבל ;110–109 'מעב ,17 ש"ה ליעל ,"םינוקית השלש" איבל :לשמל ואר 101

 ליעל ,אריפש ;)ז"סשתה( 70 ,69 זכ רהצ "שדח חסונ – הכלהה יפ לע ןיאושינ םדק םכסה" רנורב והינב ;דפר–בפר 'מעב
 .םכסהה תא הרישכמ חרכהב הניא ןידה תיבב תולת םג יכ עבקו ךשמהב וב רזח אוה יכ םא( 281–280 'מעב ,39 ש"ה
 בתכמה ;)yeshiva.org.il/midrash/29237 )ה"עשתה( הבישי רתא "תידדה הבותכל םכסה תעצה" אריפש סחנפ :ואר
  .50 ש"ה ליעל ,רואיל ברה םותח וילעש
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 רמוא וניא ןידה תיבל יאקירמאה םכסהב ןתינש םוקמה :תאזה הדוקנה תא ריהבהל בושח

 102.השיאה לש ןישוריגה תשירד לע תפסונ איהש טגב בויח תליע שי היפלש הקיספב היולת ותלעפהש

 ילארשיה םכסהב ןידה תיב לש ורוכזא רסוח לע םילבוקה יכ המודש םושמ ,דואמ הבושח וז הנעט

 גוזה ינב יכ עבק ןידה תיב םהבש םירקמב קר לעפומ תויהל ךירצ םכסההש ךכל השעמל םינווכתמ

 בויח תליע חיכוהל שרדנ ןישוריג )תעבותה רקיעבו( עבותה יכ :תורחא םילימבו ,שרגתהל םיבייח

 ןיב הניחבמש הצובקה תעדלש איה ןאכ ןועטל הצראש הנעטה .ןישוריגב ןוצרה םצע דבלמ טגב

 תוצרא ןיבו לארשי ןיב גוזה ינב ןיב דוריפל רשאב יתוהמ לדבה םייק ,תירבה תוצראל לארשי

 תכרעמ לש המויק םצעמ רקיעבו ,תומוקמה ינש ןיבש תונושה תוביסנה ןמ עבונ הז לדבה יכו ,תירבה

 ןיב ןיחבמש ימ ,תורחא םילימב .םייתכלהה ןישוריגה יניד לע םג העיפשמ יתעדלש תיחרזא ןישוריג

 ליטהל ידכ רתוי תורומח ןישוריג תוליע טוקנל שי לארשיב יכ השעמל ןעוט לארשיל הקירמא

 ןיב ןודינה לדבהה תא םירצויה םימרוגה לע דומעא תעכ .טג תתל ברסמה לעבה לע תויצקנס

 .ןישוריגה תוליע לשו ןידה תיב לש םמוקמ :תוידוהיה תוליהקה

 ,רמאמל חפסנב םיאבומה ,ילארשיה לש הלאל יאקירמאה םכסהה לש םולשתה יפיעס תאוושה

 אלו ,גוזה ינב ןיב דוריפה םצע :דחא יסיסב ןורקיע לע ךא ,םיטרפב םינוש םילדבה לע תדמלמ

 םכסהב( לעבה תא בייחמ ,)אל וא בויח תליע תמייק םא בושח אל :תורחא םילימבו( ותביס הבושח

 ליעפהל דעונ הזכ םוכס .תונוזמכ דואמ דבכנ םוכס םולשתב )השיאה םג תויהל הלוכי וז ילארשיה

 .)הכלהה יפל םיאושנ ןיידע םידדצה תויהב הנתומ םולשתה ירהש( טגה ןתמל איבי רשא ילכלכ ץחל

  :הזה טפשמה עיפומ יאקירמאה םכסהב תאז םע

However, this support obligation shall terminate ... in the event that Wife-

to-Be fails to abide by the decision or recommendation of the Beth Din of 

America. 

 ,טגב לעבה בויחל הליע ןיא יכ טילחהל חוכה רומש ןידה תיבל יכ הז טפשממ ןיבהל ןתינ הרואכל

 תא םלשל אל ןיידעו ותשאל טג תתל אלש לעבה לש ותוכזש וא ,תיב םולשל בושל םידדצה לע ןכלו

 ודיקפת תא ךכ וניבהש ימ ויה ןכא ."רחאב היניע הנתנ" לש הרקמב לשמל ,םכסהב בוקנה םוכסה

 םכסהל תויטנוולר ןניא ול ונתינש תומכסהה יכ ונעט ןכלו ,יאקירמאה םכסהב ןידה תיב לש

 םכסהה לש הפידעה ותורשכ יכ :תורחא םילימבו ,המוד דמעמ ןידה תיבל ןתונ וניאש ,ילארשיה

 תטיש יפל יכ טושפ .תועט וז םלוא 103.ןידה תיבב טג בויחב היולת ותלעפהש ךכמ תעבונ יאקירמאה

 לעפוי ,וב םשא ימו ותביס המ בושח אלו ,דוריפ שי םא ,BDA-ה יניידו יאקירמאה םכסהה יבצעמ

  .טג תתל וא םלשל ץלאיי לעבהו ,םכסהה

 ,םכסהה לעפוי תיתכלה בויח תליע השיאה החיכוה ובש הרקמב קר יכ חיננ םאש רורב ,תישאר

 104.ירמגל ליעי אוה יכו ,טג תונברסל יביטמיטלואה ןורתפה אוה יכ ןועטל רשפא היה אל ירה

                                                   
 ,רזעה ןבא ,ךורע ןחלוש לשמל ואר .תבכרומ איה ,הייפכל הליע ןיבל הניבש סחיה המו בויח תליע איה המ הלאשה 102

 .)ג"עשתה( איצוהל ןיפוכש ולא גרבדלוג ףסוי ;םש ,ןחלושה ךורע ;אכ ףיעס טרפבו ,דנק ןמיס
 שרגל בויח קסופ ד"יב םא םג" םויכש םושמ ל"וחב םכסהב ךרוצ שי יכ ריבסמה ,280 'מעב ,39 ש"ה ליעל ,אריפש 103

 ובתכמב ."הייפכה תא עצבל תיקוח הניחבמ ןידה יתב תורשפאב ןיא רכינ תוצראב כ"ומכ .הז בויחל ללכ םישח םניא
 ראוד תובתכתה( ילארשיהו יאקירמאה םימכסהה ןיב ותעדל לדבהה תביסכ הלעמל אבומה ףיעסה תא טטצמ אוה יילא
  .וירבד ףוסב ,46 ש"ה ליעל ,לטיירט ;)1.2.2016 ,אריפש סחנפ םע ינורטקלא

 ןיטולחל ליעי אוהש ךכל םינווכתמ םניא תאז םינעוטה םיאקירמאה םיניידהש רורב .8 ש"הל הינפהה דיל ,ליעל 104
 תוצור טושפ ןהשכ םג טג תוברוסמ ןה םישנ .ומצע דוריפה דבלמ טגב בויחל תיתכלה הליע התייה םהבש םירקמה ןמ
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 שרגתהל השיאה לש ןוצרה םצע יכ שרופמב וא עמתשמב םירמוא םיאקירמא םינייד ,תינש

 םכסהה לש ובצעמ ,ךכ .םכסהה תא ליעפהל ונאובב ןישוריגה תליעל תובישח ןיאו ,קיפסמ

 השיאה תשירד לש הרקמ םע דדומתהל םכסהה לש וכרדש רמוא ,גיליו יכדרמ ברה ,יאקירמאה

 ,)ומע תויחל הרבע ףאו רחאב היניע הנתנש איה ובש הרקמ תוברל( לעבה לש המשא ןיאשכ ןישוריגל

 105:תאז עבוקה ,םכסהל 2c ףיעס אוה

The Beth Din of America may consider the respective responsibilities of 

either or both of the parties for the end of the marriage, as an additional, but 

not exclusive, factor in determining the distribution of marital property and 

maintenance, should such a determination be authorized by paragraph II:A 

or paragraph II:B. 

 ןמ םיביוחמה הלאל רשק אלל( תונוזמהו שוכרה יניינעל קרו ךא םיעגונ המשאה ילוקיש רמולכ

 ותוכמסל םידדצה תמכסהב היולת וז היצקנס םג 106.םכסהה לש ורקיע תלעפהל אל ךא )םכסהה

  .םיבר םירקמב תנתינ הניא אליממש המכסה ,ןידה תיב לש

 הכלה לבקמה הקירמא לש ןידה תיב תוינידמ לע םירורב םירבד בתוכ סייר הנוי ברה ןיידה

 107:ןישוריג תליעכ "ןיאושינה תומ" לש ןויערה תא השעמל

 Additionally, one of the functions of a beit din proceeding is to bring 

peace and harmony into the world. In the context of a divorce case, this 

function includes taking measures to ensure that a get is given when a 

marriage is over... An agunah, broadly defined, is a woman who is no 

longer in a functional marriage and who cannot remarry because her 

husband cannot or will not give her a get and is also not known to be 

dead. As a general rule, a marriage is no longer functional and a get 

should therefore be given in any case where a husband and wife no 

longer desire to live together as husband and wife or if a beit din 

concludes that there is no chance for shalom bayit [reconciliation] between 

                                                   
 ינברסכ השיא וא לעב תרדגהש איה לארשיב ןידה יתב לש השיגה םנמוא .ודיצמ המשא ןיא םא םג ,ןהילעבמ דרפיהל
 רגנוא ןורי ואר ,םירחא םימרוג ןיבו ןידה יתב ןיב תקולחמב דואמ היונש עודיכש השיג( טגב םבויחל הקיספב היולת טג
 ,תסנכה( 12–11 הב לופיטל םיכרדהו העפותה ףקיה ,יטפשמ ,יתכלה עקר – לארשיב טג תונברס ןטול רוגמלא ילרואו
 ,)21–19 'מעב ,70 ש"ה ליעל ,ךבקז-ןייטשלדאו ירדק-ןירפלה ;https://goo.gl/8LWui1 )2011 ,עדימו רקחמ זכרמ
 .BDA-ה לש השיגה וז ןיא םלוא

 ORAH YUT רתאב ואר ,"Women in Halacha #12: Prenuptial Agreements" ותאצרהב גיליו ברה ירבדל 105
ONLINE אבה רושיקב: https://goo.gl/ZoWdKt 48 הקדמ. 

 ץחל תלעפה רשפאמ רהצ לש םכסהה יכ הנעטל עגונב ,112–111 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,ויתסו ויתס ירבדל הוושה 106
 ןתמל הרושק תויהל הכירצ הניא המשאה תלאש" :טג עבותה דצה אוה ןישוריגב "םשא"ה םא םג ןברסה גוזה ןב לע
 םורגל הרומא הניא וז הלאש ךא ...ןוממה יניינע ראשו הבותכה ימד ןתמ לע עיפשתש הל יואר המשאה תלאש .טגה
 ."ןיאושינה רשקב גוזה ינב תדיכלל

107  1999)( CTIONAEWISH J, Jewish Divorce and the Role of Beit DinJonathan Reiss, 
https://goo.gl/zMWrhf. רוקמב הנורחאה השגדהה. 
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them. See Igrot Moshe, Y”D 4:15,108 Kol Kitvei HaRav Henkin 1:115 a-

b.109  

Nonetheless, it is our view that a refusal by a woman (who has been 

summoned to beit din by her husband) to have beit din handle all aspects of 

her divorce case (other than a get) does not exonerate her husband from his 

moral obligation to give her a get in a situation where the marriage is clearly 

over... even if one party acts wrongly to the other, it is never correct for 

either the husband to withhold a get or for the wife to refuse a get when a 

marriage is clearly over... Of course, when appropriate, the Beth Din of 

America will issue a seruv against any party who refuses to submit to beit 

din, including a divorcing spouse, but this in no way derogates against the 

Beth Din's insistence that a get be delivered at the conclusion of the 

marriage. A get should never be used as a “weapon”.110 

 לע רבדמ םש ןיקנה ברהש םושמ ,ירמגל הטושפ הניא ןייטשנייפו ןיקנה םינברה לע תוכמתסהה

 ובש בצמ לע רבדמ ףאו יצחו הנש לש דוריפ ריכזמ )"השמ תורגא"( ןייטשנייפ ברהו ,הנש לש דוריפ

 םעו ,הלא תולבגה יפ לע אלש םג לעפומ םכסההש רורב .לשכנו תיב םולש ןיכשהל ןידה תיב הסינ

 תליעכ "ןיאושינה תומ" תא םילבקמ םהש םושמ ותלעפהל סיסבכ םיגצומ הלא תורוקמ תאז

 112:םימוד םירבד בתוכ ,BDA-ב ןיידכ תובר םינש ןהיכש ,דיורב לקיימ ברה םג 111.ןישוריג

 Based on these and many other sources, a proper halakhic posture 

should be that once the marriage is functionally over, and neither party 

                                                   
 ,תיב םולש אכילש םינש הברה הזש השאו שיא רבדבו" :וט ןמיס ,ד קלח ,העד הרוי ,השמ תורגא ת"ושל היינפה 108

 הרותה ןידמ זא ...םהיניב םולש תושעל םדיב הלע אלו בושח ד"ב ובשי רבכו ,םידרפומ תומוקמב םירד יצחו הנש רבכו
 ."לעבה תא השאה אלו ותשא תא לעבה אל ,ןגעל דצ םושל תושר ןיאו שרגתהל ןיחרכומ הזכ ןפואב

 ,ךרוע קחצי םהרבא( 144 ןושאר ךרכ ל"צז ןיקנעה והילא ףסוי יבר ןואגה יבתכ ןיקנה והילא ףסויל היינפה 109
 וילע הוצמ ]שדוח ב"י=[ ח"בי ורבעו ליעוה אלו םולש תושעל ולדתשה םא לעבב תנאממ השאה םא וליפא" – )א"משתה
 ג"הכב ןישוריגה תעינמ םרוג תאז הנידמבו הזה רודבו .)ם"במר – ןהל אונשל לעבהל תויובשכ לארשי תונב ןיאד( השרגל
 ."ו"ח ע"גל

 ןיטולחל הלולע ,'וכו תונוזמ ,שוכר יניינעב תואכרעל השיא לש התיינפ ,לארשיב םינוש םינייד תעדל יכ ןיינעמ 110
 Amihai Radzyner, Problematic Halakhic 'Creativity' in Israeli ואר .המצע טגה תעיבתב םג הדגנ לועפל

Rabbinical Courts Rulings, 20 JEW. L. ANN. 103, 135–154 (2013). 
 תומ"ש םיעבוק תירבה תוצראב םיניידש ךכ לע אוה םג דמוע ,BDA-ה תרגסמב לעופ וניאש ,ףסונ יאקירמא ןייד 111

 :A. YEHUDA WARBURG, RABBINIC AUTHORITY 2 ואר .ןוגיע עונמל תנמ לע ,טגב בויחל הליע אוה "ןיאושינה
THE VISION AND THE REALITY 207 (2016). 

112 27, 29 (1997) RADITION, 31 TThe 1992 New York get law: An ExchangeMichael J. Broyde, . 
 לשמל ךיילב ברה ירהש( וילע קר אל ךא ,ןנד יאקירמאה םכסהה לע םג רבדמ אוהש רורב ריכזמ אוהש םינברה תמישרמ
 ןבא ,השמ תורגא ת"ושב ותבושתל הארנכ הנווכה .םיעשתה תונשב בתכנ אוהש ינפל רטפנ ןייטשנייפ ברהו ,וב ךמת אל
 תרגסמב ורמאנ םש וירבד .)דוריפ לש הרקמב ןישוריגל תובייחתה ללוכה ןיכודיש רטשל עגונב זק ןמיס ,ד קלח ,רזעה
 ,68 ש"ה ליעל ,"ןיטיג רודיס לע" רניזדר ואר וילע( קרוי וינ לש טגה קוח לש ותורשכ לע ץיבונילמ םייח ברה םע חוכיו
 הארנש תילארשיה תודגנתהה תא םיריכזמ םירבדהו( ךכ גיצמ אוה ותדמע תאש ,)םש םירכזנה תורוקמהו 77–72 'מעב
 In Rabbi Malinowitz's opinion, in a situation where there are no halakhic":)ןיאושינה-םדק ימכסהל דימ

grounds for bet din to order (or rule a mitsvah) a divorce, there can be no aguna problem, since there is 
no halakhic "right" for the woman to be divorced and receive a Get". 
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wishes to remain married to the other, the role of a bet din (and 

everyone else) should be to settle the financial disputes between the 

parties, and to facilitate and encourage the writing of a Get. 

Encouraging the writing of a Get in such a circumstance is certainly not 

"anti-halakhic," as Rabbi Malinowitz states, but is rather a mitsvah, as Rav 

Henkin writes. It is in this spirit that the many prenuptial agreements 

(which do not require a finding of fault to require that a Get be given) 

have been suggested, and have received approbation or been formulated 

by such eminent contemporary poskim as Rabbis Bleich, Feinstein, 

Goldberg, Leibes, Yosef, Willig, Zimbalist and others. 

 רועישב ,BDA-ב ןייד אוה ףא ,Rabbi Michoel Zylberman רמאש םירבדב וז הריקס םייסא

 םייק השעמלש השירד יפל ןישוריגה ןויערל ותודגנתה תאו איבל ברה תא ריכזמ אוה 113.םכסהה לע

 הרירב ונל ןיא םלוא ,קדוצ איבל ברה תינורקע םא םגש הנוע םלוא ,דימ ונודייש םירבד ,םכסהב

 םתוא קיזחהל תלוכי ונל ןיאו ,טג אלל םג םידרפנ םישנא הבש הרבחב םייח ונא ירהש ,תרחא

 תואיצמה ןמ הנושב ילוא ,הלקה תשרוד ל"וחב תואיצמהש םיחינמ ןבומכ הלא םירבד .םיאושנ

  .ךשמהב רוזחא הילאש הדוקנ וז .לארשיב

 תלאשל וא ןישוריגה תליעל יאקירמאה םכסהה לש תויטנרפידניאה לע הדיעמה תישילש הדוקנ

 תעפשהב תקסוע ,תמדוקה הדוקנל םירושק ןבומכ םירבדהו ,לעבה תמשא לש הרדעיה וא המויק

 תירקיע היצביטומש רורב ,ליעל רכזנ רבכש יפכ 114.םכסהב ךרוצה לע ןישוריגה לש יחרזאה ןידה

 ששחה .שרגתהל םילוכי םידוהי הבש תיחרזא תכרעמ לש המויקמ תעבונ ל"וחב םימכסהה תריציל

 לע ופוכל ןידה תיבל תוכמס רדעיהמו טג רדעיהמ רצוויהל םילוכיש םייתכלהה םירוסיאה ינפמ

 ךכב םכסהה ידדצמ תודוהל םיבייח םחרוכ לעבש רורב היבו הינמ .םכסהה תריציל איבה םידדצה

 אליממו ,טגב בויחל תקפסמ הליע םה )115םתוא תורשפאמה תוליעה וא( םייחרזאה ןישוריגהש

 ןישוריגה יקוח יפ לע שרדנה לע ףסונ תויתכלה תוליע שרוד םכסהה היה וליא ירה .םכסהה תלעפהל

 .הבורמ תלעות וב התייה אל ,םייתנידמה

 תרצונה היעבה תא רותפל דעוימ וקורמב םישימחה תונשב רצונש םכסהה רבכ 116,וניארש יפכ

 ןישוריגה תא ועבק םה אליממ .םייחרזא ןישוריגב וקפתסי םידדצה יכ ששח שי ובש םוקמב

                                                   
113 , Contemporary Topics in Even Haezer 8: Prenuptial Agreement (speaker), el ZylbermanMicho 

 https://goo.gl/nEVSca(Aug. 13, 2015), NLINE OTORAH YU, 22 הקדמ לחה. 
 לצא ישילשה קרפב ואר תירבה תוצראב םייתכלהה ןישוריגה יניד לע תיחרזאה תכרעמה תעפשה לע בחר ןוידל 114

MICHAEL J. BROYDE, MARRIAGE, DIVORCE, AND THE ABANDONED WIFE IN JEWISH LAW (2001) )ןלהל: 
BROYDE(. 

 ליעל ,העמדמ ךיניע יענמ רומבל ואר .םייחרזאה ןישוריגה םרט טגה תא רדסל איה BDA-ה לש המגמה ירהש 115
 "הסירה וא ןוקת" ןיקנה והילא ףסוי( ןיקנה ברה בתכ 1955-ב רבכ .36 ש"ה 159 'מעב ,םש ,BROYDE ;76 'מעב ,1 ש"ה
 תעה בתכב הנושארל םסרופ רמאמה( )ט"משתה ,ךרוע גיטפהרו רמתיא( 205 ,204 ג קלח הרותה יפ לע לארשיל הקוחת
  .םייחרזאה ןישוריגה ינפל רדוסי טגהש גואדל יואר יכ ))ו"טשתה טבש סדרפה

 תחכוהב ךרוצ ןיא תירבה תוצרא תונידמ לכבש רמאנ םא יד .תויחרזאה ןישוריגה תוליעב ןודל םוקמה הז ןיא
  .וכשמל רשאב תונידמה ןיב םילדבה שי יכ םא ,ןישוריג תליע אוה דוריפו ,המשא

 .82 ש"ה ליעל 116
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 הגיצמש יפכ BDA-ה לש ותשיג םג וזש ירמגל רורב 117.תבייחמ תיתכלה ןישוריג תליעכ םייחרזאה

 118:הב שיש שודיחה תא הריתסמ הניאש רומבל לחר התוא

It is given that the Beth Din of America rules in accordance with the 

halakha. Concurrently, within the Talmudic and the rabbinic literature there 

is ample discussion of what are acceptable grounds for divorce. Whatever 

the case may be, it is clear that Rabbinical Courts will rule that a husband 

"must give his wife a get" only when some "fault" is proven to exist. 

Nonetheless, in the United States when a civil divorce is in place or in 

process, the Beth Din of America will rule that the husband should give 

a get. This ruling is itself based on "grounds" for divorce. Only 

following that determination by the Beth Din, can the process specified by 

their agreement proceed. 

 

III. דגונמ םכסהה םאה :וא ,ילארשיה םכסהב ןידה תיב םוקמ לע תקולחמהו ןישוריגה תוליע 

 ?תיתכלהה ןישוריגה תסיפתל

 ,יוצר ףא וא ,רשכה ,םכסהה יכ תעבוקה הדמעה תא ןוחבל בושא ,ןאכ דע ורמאנש םירבדה רואל

 קוחה תעפשה תא גיצהל ןוכנ היהי וז הדמע יפל יכ הארנ .לארשיב יואר וניא ,תירבה תוצראב

 רוסיאל ששח היהי ןכ אל םאש ,ןישוריגה תוליעב הלקה שרודה דבעידב לש בצמ תריציכ יחרזאה

 יפל לועפל ןתינ ,תיחרזא ןישוריג תכרעמ ןיא הבש ,לארשיב םלוא ,תורזממ תדלוהו שיא תשא

 נ"ז ברה לשמל ,לארשימ םינייד םירבדה תא וגיצה ךכ ןכא ,וניארש יפכ .לקהל ןיאו ,אדירג הכלהה

 תירבה תוצראבש אלא ,םכסהה ןמ קלח ויהי המשאה ילוקישש יוארש שרופמב רמואה ,גרבדלוג

 תרגסמב םירבדה תא ךכ גיצה ,ךיילב דוד ברה ,יאקירמא קסופ םג 119.םהילע רתוול אלא הרירב ןיא

 120:לארשיל תירבה תוצרא ןיב םילדבה ויהיש ךכ לע ודמועבםכסהל ותעצה

 ופקותב היהי בויחהש וא .םיכרד ׳במ דחא לע תונוזמ תפסות לש הז בויח עצבל שי

 הנתויש א״ז ,הכלהב ןיאושינה יבויח םצע םע בשחתהל ילב ןיאושינה רשק קתניש דע

 ללכו ללכ תונוזמב ביוחמ וניא לעבה ןידה דצמ םא ףא ופקותב היהי הז בויחש שרופמב

 ובש בצמב קר ףקותב היהת תונוזמ תפסות בויחש וא ,המודכו וב תדרומ איהש םעטמ

 העיבת םוש הל היהת אל תדרומ השיאש ןפואב ןידה דצמ תונוזמה רקיעב לעבה ביוחמ

 תונוזמ תפסות לש הזוח חסנל והשימ אובי םא .תונוזמ תפסות לע אלו תונוזמ לע אל

 לעבה תא בייחל אלש ידכ ׳בה דצ לע ןקתל רבדה יאדכש חטב לארשי ץרא יבשויל

 ינינע לארשיל ץראבש רחאמ ,תונוזמ רקיעב ובייחל םעט האור וניא ןידהש םוקמב

 טג אלב ןתחתהל לוכי וניא לעבה ףא םיינברה ןידה יתבל םה םירוסמ ןישודיקו ןיטיג

                                                   
117 Rabbinic ResponsesLevmore, , 31–32 'מעב ,1 ש"ה ליעל. 
118 Refusal -Preventing GetLevmore, , ןיאושינ לש תואיצמה תעפשהל עגונב וז תוטבלתה .12 'מעב ,1 ש"ה ליעל 

 .209–208 ,םש גוצרה ברה לש ויתורעהו ,207 'מעב ,115 ש"ה ליעל ,ןיקנה ואר .םישימחה תונשב רבכ התלע םייחרזא
  .64 ש"ה דיל טוטיצה ואר ןכ ..Error! Bookmark not defined ש"ה ,ליעל 119
 ש"ה ליעל וארו .)ן"שתה( 66–65 ,57 חל חרזמה רוא "שרגל ברסמה לעב תייעב ןורתפל העצה" ךיילב דוד הדוהי 120

36. 
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 רבדה ןוכנ כ״או ,םירזממ ויהי היאצאצש ןפואב טג אלל אשנת השאהש לולע ןיא םגו

 י״עש טרפב הכלהה רסומו חור יפכ םניאש םיפסונ םיבויחב לעבה תא סינכהל אלש

 הל קינעהל וא ובייחתו תקדצומ הביס אלל הלעבב דורמל השאה לש הדיב הזכ הזוח

 השא אשונ לעבה םידדוב אל םירקמבש ,ל״וחב םנמא .השרגל וא םיזרפומ תונוזמ

 הינבו יחרזאה קוחה י״ע רוסיאב תאשינ השאה םגו םינבר האמ רתיה אלב הינש

 השעמלש טרפב ,טלחומ ןפואב לעבה תא בייחמה הזוח קינעהל אוה יאדכ ,םירזממ

 .םייחרזא ןישוריג ידי לע הלעבמ המצע תא איצוהל השא לכ לש הדיב ברעמה תוצראב

 םע םויכ תבשייתמ ,הלוגה לש דבעידבה תסיפתב ילוא הרוקמש ,וז תוינידמש םג רורב םלוא

 )תיטפשמה םג ,הקירמאבו( תיתרבחה הסיפתה םע רמולכ ,םיבר םידוהי לש הליחתכלה תסיפת

 לש טגה תשירדל ברסל יואר אלו ,תקפסמ הליע אוה ומצעלשכ דוריפה היפלשו ,םייח םה הכותבש

 ראתמ אוה רשאכ ,ורפסב דיורב ברה ביחרמ ךכ לע .לעבה לש ותמשא תלאשל רשק אלל השיאה

 121:לשמל בתוכו ,הקירמאב םייסקודותרוא םיגוח לש תונוש תודמע

It is precisely because secular society is prepared to allow unilateral no-

fault divorce that women with such divorces believe they are entitled to a 

get and are thus agunot if they do not receive one... 

This approach recognizes the possibility that the dual system problem can 

be resolved in accordance with the norms of secular law rather than 

normative Jewish law, if such is the intent of the parties at the time of entry 

into the marriage. Thus it is my view that there are Jewish communities, 

functioning in accordance with halachah, whose members properly 

adjudicate their end of marriage disputes in accordance with secular law or 

custom, albeit in a bet din. 

 אלל ןישוריג לש המוד הסיפתב םיקיזחמה םיבר שי לארשיב םכסהה ידדצמ ברקב םגש ןבומ

 תוסיפתמ תעפשומה תיתרבח הסיפתב אלא תיחרזא טפשמ תכרעמב וניא הרוקמ םא םג ,המשא

 תוביסמ םלוא 122.)ןלהל הארנש יפכ ,יאנגל ןבומכ ונייצי םכסהה ידגנתמש רבד( ןישוריג לש תויברעמ

 תואיצמה תא ללכ ךרדב םיגיצמ םניא לארשיב םימכסהה ירוחאמ םידמועה םינברה ,תורורב

                                                   
121 ROYDEB, םכסהב םילגודה תא םש גיצמ אוה םנמוא .40–39 ,37 'מעמ םיטוטיצה .41–36 'מעב ,112 ש"ה ליעל 

 תיב לש תוכמסה רוקמל עגונ קר לדבההש קפס ןיא םלוא ,ינשה טוטיצב תראותמה וזמ תדרפנ הצובקכ ןיאושינ-םדק
 ,יתרבחהו יטפשמה גהונה תא ץמאל לוכי אוה םא רמולכ( הכלהה לש תויסאלקה בויחה תוליע יפל אלש קוספל ןידה
 ,םש ,וירבד םג וארו .תקפסמ הליע הדבל איה ןישוריגה תשירדש ןויערה םצעל אלו ,)ךכ םשל שרופמ םכסה שרדנש וא

68–70, 81–83. 
122 Ethics and Law: The Death and the Afterlife of Jewish Religious Norms between Ram Rivlin, 

Divorce Law, 4 OXFORD J. L. & RELIG. 469, 476-477 (2015) )ןלהל: Rivlin(:  "These agreements reflect 
a clear endorsement of internalizing Western norms into Jewish divorce law". תוכזה ךיירטסו וושה 

 .93–91 'מעב ,89 ש"ה ליעל ,ןישוריגל
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 תנמ לע הב שרדנ םכסההש ,הקירמאב ומכ ,דבעידב לש תואיצמכ אלא ךרובמ רבדכ תיתרבחה

 123:ןוזז ןב ברה ךכ .םייתחפשמו םייתכלה םיקזנ ןיטקהל

 םנמא ןכתי – ]ןיד תיב תקיספ אלל םילק ןישוריג רשפאמ םכסהה יכ הנעטל רשאב[ 

 תוגוזה ראש םע השענ המ ךא ,'ןידה תמיא' ינפמ קר דחיב םייחש תוגוז רפסמ שיש

 םיבצמל םיעיגמ ןכו ,טפשמהו ןידה יתבל םיעיגמ ןכש תוגוזה לש בורה המודמכ םהש

 טפשמה תיבו ינברה ןידה תיב ילגלגש ללגב קר םלועל םירזממ תאבהו הדיגבו לבס לש

  .םינש ךשמב םילגלגתמ

 ׳רתוי' םשא דחא דצש חיכוהל תונויסינה – ]םשאה תשירד רדעיה תנעטל רשאב[

 ראשו םידליה ,גוזה ינב ,הלוכ החפשמה ייח תא ררמלו בר ןמז ךשמיהל םילולע

 .דיחיו דחא םשא ןיא תובר םימעפש ,םג המ .םיבורקה

 124:ויתסו ויתס םינברה ךכו

 רשפא ,םירקמה לש ןטק קלחב קר ,תישאר – ]םשאה תשירד רדעיה תנעטל רשאב[

 הלאשב עירכהל ןידה תיבל שרדנה ברה ןמזה ,תינש ...תיעמשמ דח ״םשא" לע עיבצהל

 ,םינש המכ ךשמיהל הלולע ולא םירקמב תוניידיהה .התובישחל היצרופורפ לכ רסח וז

 .תושק םיעגפנ םהידליו גוזה ינב ןהבש

 םניאש גוז ינבש תואיצמה – ]טג בויחל תקפסמ הליע וניא דוריפ יכ הנעטל רשאב[

 םייתכלה ןישוריגל תכשוממ הנתמה ךות ״ישגר דוריפ״ לש בצמ םייח הזב הז םיצור

 םיפצמו דרפנב םייח רבכ גוזה ינבשכ ...תונזו הדיגב לש םישעמל בחרנ רכ איה

 הלקנ לע םהמ הברה איבמ רבדהו ,םהיניב תונמאנו תוביוחמ תקיז ןיא רבכ ,ןישוריגל

 תרכומו הצופנ התייהש ,וז תואיצמ .תורזממל ששחל ףאו שיא תשא רוסיא לע רובעל

  .תונורחאה םינשה תורשעב לארשי תנידמב תרבוגו תכלוה ,םינש יפלא הז לארשי םעב

 

 ,םייתכלהה ןישוריגה יניד לש סיסבה תסיפת לע דבכ םויא וב םיאור םכסהה ידגנתמ ,םתמועל

 םש לוקשל םוקמ שי הלוגב תושקה תוביסנה תאפמש םירובסה םהב שיש ןבומ .ותוא םיללוש ןכלו

 הצובקב .וניארש יפכ ,תירבה תוצראב ףא ול םידגנתמה הלאכ שיו ,ותיישע תא תאז לכב )םש קרו(

 השרגל הלעב תא ץלאל השיאל רשפאמה םכסההש ןעוטה ,ךובנרטש ברה לשמל םיאצמנ וז היינש

 ובש הרקמב םכסהה תלעפה יכ עבוקה ,ןיול ברהו 125,"לארשיב תושיאה עקעקל לולע" ןידכ אלש

  126.לוספ תויהל טגל םורגת בויחל תיתכלה הליע ןיא

 ןיאו ,רוציקב ימו תוכיראב ימ ,וז הנעט ולעה םכסהה ידגנתמ בור יכ המודש ירה ,לארשיל רשא

 רתוי בחר חוכיוול רשק ןנד ןוידל שי תמיוסמ הדימב יכ רמול שי .םלוכ תא תונמל םוקמה הז

 םא הלאשה לע חוכיווב רבודמ .םכסהל רשק אלל תונורחאה םינשב לארשיב ןידה יתבב להנתמה

 יפכ .הזכ הרקמב טגב בייחל לוכי ןידה תיב ןכ לעו ,"ןיאושינה תומ" גשומב ריכהל הנכומ הכלהה

 תויתרבח תורומתב הריכמ הכלהה םא הלאשה לע יגולואדיא חוכיווב השעמל רבודמ ,עצוה רבכש

                                                   
 ,93 כ רהצ "םחוסינ ךרדו םתרטמ – ןיאושינ םדק ימכסה" סב דוד ואר תאז םע .7–6 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,ןוזז ןב 123

 .המע דדומתהל הסנמו םשא אלל ןישוריג לש תויתייעבב ריכמה )ה"סשת( 103–102
 .114–111 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,ויתסו ויתס 124
  .45 ש"ה ליעל 125
  .ןושארה רושיקב 36 ש"ה ליעל ,Shalom C. Spira ירבד וארו 126
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 לבקמש ימ םגו ,תויגוסה יתש ןיב ןיחבהל שיש ינמוד תאז םע 127.תורז טפשמ תוטיש לש תועפשהבו

 .ןידה תיבב יולת וניאש םכסהה תא לבקי חרכהב אל ,ןידה תיב ךותב "ןיאושינה תומ" ןויער תא

 ורצי םידדצהש בויח ןיבו וחוכמו ןידה תיבמ תאצויה בויח תקיספ ןיב ןיחבהל שי ,רקיעו תישאר

 .)128ושומימל הייצקנסה תלעפהל רשאב ףאו( ותלטהל רשאב תעד לוקיש לכ ןיא ןידה תיבלו ,םמצעל

 םה ירה ,ןישוריג תליעכ דוריפב םידדצמה םייזכרמה תורוקמה ינש ,תינש .דיימ רוזחא הז ןועיטל

 ,יצחו הנשו הנש( דוריפ לש םיילמינימ ןמז יקרפ לע םירבדמ 129,י'גאלפ םייח יברו םחורי וניבר

 הנש יצח לש ןמז קרפ לע םירבדמ )יאקירמאה ,ונממ רתוי דועו( ילארשיה םכסהה וליאו ,)המאתהב

 ןיב םולש ןיכשהל תוסנל וילע רשא ןידה תיב לש ותוברועמ תא שיגדמ י'גאלפ ברה ,דועו תאז .דבלב

 ,םחורי וניבר ירבד ןיב תוהז ןיאש המוד ,תישילש 130.שדוח 18 לש הפוקתה תואלמ םרט םידדצה

 ובש בצמ לע רבדמ םחורי וניבר ."ןיאושינה תומ" גשומה ןיבו 131,םיינשה ןיב בושחה רוקמה אוה

 בורל ,דחא דצל םירשפאמ םימכסהה וליאו ,םיפתושמה םייחה ךשמהב םיצור םניא גוזה ינב ינש

 ברה םירבדה תא גיצמ ךכ .ןישוריגב ןיינועמ וניא אוה םא םג טגב ינשה דצה תא בייחל ,השיאה

 132:תונקספב עבוקה ,רבורפ םוחנ

 איה" גשומ םיקסופב ריכמ ינא ןיא ."ןיאושינה תומ" יוטיב םיקסופב ריכמ ינא ןיא

 אל ללכב איה ,רחאב היניע הנתנש השיא םג[ דדומה והז אל ."ותוא הצור אל ללכב

 דוע לכ ירייא לכה[ .םיקסופב ונאצמ אל רחא דדומ וא רחא רדג ...]הלעב תא הצור

 ונברד אנידל רבוע הז תיב םולשב ונוצר ןיא םא יכ ,תיב םולשב ונוצר תונכב לעבה

 .]133הז ןיינעב ונבחרהש 121–109 'מע ,ח"סשת – םינייד סנכ רפסב ןייע םחורי

 תומ"ב ךמותה ןייד יכ ןועטל חרכה םוש ןיא ,יתעדל .ןושארה ןועיטה לע ביחרהל ינוצרב

 דחא ,ךכ 134.םכסהל דגנתהל אל רומא ןידה תיבב הנודינה ןישוריג תעיבתב הבושח הליעכ "ןיאושינה

                                                   
 ,The Right to Divorce in Jewish Law: Between Politics Avishalom Westreich ואר ועקרו חוכיווה לע 127

and Ideology, 1 INT. J. JURISPRUDENCE OF THE FAMILY 177, 189–194 (2010) )ןלהל: Westreich(; ךיירטסו 
 .122 ש"ה ליעל ,Rivlin ;91–86 'מעב ,89 ש"ה ליעל ,ןישוריגל תוכזה

 .144 ש"ה ןלהל ואר 128
 ,ןישוריגל תוכזה ךיירטסו ואר ,לארשיב ןידה יתבב ןמושיי לע חוכיוול םג ומכ ,הלא תוטיש לש חותינלו רואיתל 129

 םא ,הלא םיקסופ ינש תטישב שומישה ןידה יתבב רבגתמ תונורחאה םינשב ,ןכא .93–81 ;30–29 'מעב ,89 ש"ה ליעל
 רשאמ רתוי הברה הובג תידוהיה הכלהב יביטמרונה ודמעמ אליממו 'ןושאר' אוה ירהש ,םחורי וניברב רתוי הברה יכ
 ןיידהו ןידה תעה בתכב םיאבומה ןידה יקספ לשמל ואר .)האבה הרעהב וארו( הרשע-עשתה האמב יחש י'גאלפ םייח 'ר

 שרופמב הלוע םש ,)30.11.2015 ,ובנב םסרופ( ,940783/13 )'יח ירוזא( קית ואר דוע .םש תכרעמה רבדבו )ד"עשתה( 36
 .רבעב ןידה יתב תקיספב הבושח הליעכ התלע אל דוריפה תליע עודמ ההימתה

 תוברעתה :"תיב םולש" יבערש ףסוי ואר י'גאלפ ברה לש ותטישב תיב םולשל ןוצרה לש יזכרמה ומוקמ לע 130
  ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,רוטקוד ראות תלבק םשל הדובע( 170–168 טפשמבו הכלהב םתעינמבו ןיאושינ ירבשמ בושייב
 השעית "ןיאושינה תומ" תעיבק יכ ,)17 ,15 תורעהב ,60 ש"ה ליעל ,דלפניש לצא( יקסבוכיד ברה ירבד וארו .)ג"עשתה
 ינבמ דחא לש ותוכז לע רבדמה ףיעס שי ילארשיה םכסהב יכ ןיוצי .תיב םולשל תונויסינה וצומש רחאלו ןידה תיבב
 דבלב םימעפ שולש לש העפוה לע תרבדמ תובייחתהה םלוא ,יעוצקמ םרוג ידיב ןיאושינה םוקיש ןויסינ תא שורדל גוזה
  .הברהב רצק ןמז ךשמ רמולכ ,םרוג ותוא ינפב

 .215 הרעה 90 'מעב ,89 ש"ה ליעל ,ןישוריגל תוכזה ךיירטסו וארו ,תמדוקה הרעהב ואר 131
 ,םיכרוע ןמיירפ םייח לאיחיו יבקעי ןועמש( 235 ,226 ה"עשתה – םיניידה סנכ "'ילע סיאמ' תנעט" רבורפ םוחנ 132

 בויחל ןידה תיבב םוקמ שי יכ עבקש ,ילברגלא ברה ןיידה ירבדל הבוגתב ורמאנ םירבדה .רוקמב םיירגוסה .)ו"עשתה
 .)233 ,םש( "ןיאושינה תומ" תעב טג

 בויחל הליע וניא ךשוממה דוריפה םצעש )111 ,םש( שיגדמ םלוא ,םחורי וניבר ירבד תא לבקמ אוה הז רמאמב 133
  .תיב םולשב הצור םידדצה דחא וב הרקמב טגב

 'מעב ,89 ש"ה ליעל ,ןישוריגל תוכזה ךיירטסו( ןידה תיב ךותב 'ןיאושינה תומ' ןויערב ךמותה יקסבוכיד ברה ,ןכא 134
 יוטיבב טקונ ףא אוה רמאמ ותואב .)60 ש"ה ליעל ,"ןוממ ימכסה" יקסבוכיד( ילארשיה םכסהל רומאכ דגנתמ ,)87–86
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 הליעב רבודמשכ םחורי וניבר לש ותטיש תא טלחהב לבקמ ילארשיה םכסהל םידגנתמה ילודגמ

 תונויסינ רחאלו תישילשה הנחבהב רומאכ ,הזב הז םיצור םניא םהינששכ( ןידה תיבב הנודינה

 135:)ליעל היינשה הנחבהב רומאכ ,תיב םולש

 הצור וניא לעבהו הלעבב הצור הניא השיאה תעכש חכונ ןידה תיבש הרקמ לכב

 בויחל ןידה קספל הליעה .שרגתהל ברסמה גוזה ןב תא ןישוריגב בייחל שי ,ותשאב

 ובש ןמזה קרפ והזש החנהב ,הנש לש דוריפ רחאל ןתניו ,ןוגיע תעינמ אוה ןישוריגה

 ... .תרמגומ הדבוע אוה ןוגיעה יבו ,תיב םולשל הרזחל יוכיס ןיאש ןידה תיבל ררבתמ

 ןבב הצור וניא רבכ ינשהש ךכל ואיבהש םימרוגה המ ררבל ןידה תיב לע לטומ ןיא

 ןידה קספ ןתני הזב הז םיצור םניא רתוי םהינשש חכונ ןידה תיבש רחאל אלא ,גוזה

 רוזחי םא דרומה גוזה ןב תא לבקיו ,תיב םולשב הצור ינשה םא ךא .ןישוריגה בויחל

 םכסה לע מ״ומל סנכהל ותמכסה דוסי לע ןישוריגב ובייחל הליע ןיא ,ותדירממ וב

 ...ןישוריג

 אוהש הדבועה איה םכסהב לארשיב םיניידל שיש תולודגה תויעבה תחאש רעשל ןתינ ,ךכ םא

 ריתומו ,שרגתהל גוזה ינב לע םא עירכמכו ןישוריגה תוליע רוריבב ןידה תיב לש ומוקמ תא רתיימ

 ודמעמב עגופ םכסהה .ורדסל ןוכנ םא תעד לוקיש םוש אלל ,דבלב טגה תא רדסל רומאש ימכ ותוא

 ןיידה תא ףילחמ השעמל םכסהה .ולש טופישה בחרמ תא ןיטקמו ילארשיה ןידה תיב לש יחכונה

  .טג רדוסי ןהבש תוביסנה תא עבוקה ותויהב

 ותניחבמ היהי לארשיב .יאקירמאה הזב ךומתלו ילארשיה םכסהל דגנתהל ןייד לוכי וז הביסמ

 :ךפהל אקווד ,דבעידבה ץרא ,הקירמאב וליאו 136,וטופיש ףקיהבו ןידה תיב לש ודמעמב הערל יוניש

 גיצהל ןתינ .וידעלב ול התייה אלש תוכמס הנקי אוהו ,ןידה תיב לש וחוכ קזחתי םכסהה תוכזב

 םכסה עצבל ,הרירב תילב ,ונתוא בייחל הלוכי תיאקירמאה תיטפשמה תואיצמה :ךכ םג תאז

 םידוהי תוגוז ויהי ,ןכ אל םאש ,יללכה טפשמב תולבוקמ אליממש תומרונה תא השעמל םינפמה

 םלועב תומייקו תורירש ןישוריגה תוליע לארשיב תאז תמועל .ךכב ךורכה לכ לע ,טגב ושרגתי אלש

 וז .טג בויחל תוליבומ ןכא ןה םא טילחמו ןתוא לקושה ןיד קספ אלל שרגתהל ךרד ןיאו ,השעמה

 ןתינש המ 138.הרמושל שיו 137,תורודה ךרואל ןידה יתב ולעפ ךכ ירהש ,הליחתכל לש תואיצמה

                                                   
 לכוי ןידה תיב קר יכו ,)286 'מעב ,םש( 'ותמ' םה יכ עובקל ןידה תיב לעש שיגדמ ךא ,)287 'מעב ,םש( 'ןיאושינה תומ'
   .130 ש"ה ליעל םג וארו .)287 מעב ,םש( ורמאמב עיצמ אוהש יפוליחה םכסהה תא ליעפהל

 .203 ש"ה ןלהל ,ןנאש ברה המודב וארו .144 ש"ה ןלהל וושהו .)ט"סשתה( 636 הרובד תרטע איבל לאירוא 135
 ול הארנש המב ןידה תיב לש םינושה ויקבאמ לע יתדמע ,היפרגוילביבב םירכזנ םהמ קלח ,םינוש םירמאמב 136

 תויתכלה תויעב לע םג עיבצהל ןתינש רורב םירקמה ןמ קלחב .וטופיש םוחתל רודחלו ויתויוכמסב םסרכל ןויסינכ
 'אמש'ה תמרב תוחפל .)68 ש"ה ליעל ,"ןיטיג רודיס לע" רניזדר( 'הליחתכל'ה תמרב תוחפל ,הז םוסרכ רצויש תויתמא
 איה יאקירמאה ורבחל ימשרה ילארשיה ןיידה ןיב תפסונ הנחבה ויפל 'יטסיסקרמ'ה ןועיטה לע םג בושחל םוקמ שי
 תמועל .םיבר םידמעומ םיצפוק תכרעמב םוקמ לכ לעו ,דמעמו רכש ודצבש עוצקמ איה תוניידה לארשיבש הדבועה
  .םתסנרפ ןהמש תורחא תורשמב םישמשמ םיניידהו ,ינשמו ירטנולוו קוסיעב רבודמ הקירמאב ,תאז

 לכוי יתרוקיבה רקוחהש םושמ ,תירוטסיה תמא לע אלו םיניידה לש םתעדות לע ןאכ רבדמ ינא יכ שיגדהל בושח 137
 ,"תיטמוטוא" טג תייפכל םידקת ןיעמ שי ,התוא וניבה םינואגהש יפכ יאדו ,)89 ש"ה ליעל( "ילע סיאמ" תליעב יכ ןועטל
 לכמו .)26 'מעב ,89 ש"ה ליעל ,ןישוריגל תוכזה ךיירטסו( דומלתה ןידמ רבכ ,השיאה תשירד יפל הרואכל תלעפומה
 ;90 ש"ה דיל ןוידה ואר .ינברה ןידה תיבבו םינש תואמ ךרואל תיתכלהה תורפסב התחדנו המצמוצ וז הליע םג ,םוקמ
  .132 ש"ה ליעל ,רבורפ

 ,תירבה תוצראל לארשי ןיב רכינ )יטפשמ םג ילואו( יתרבח לדבה םיאור םניא לארשיב םכסהה ידדצמ ,רומאכ 138
 ןידה תיב לש ותושיגר תא ןיבמ ןכא םקלחש רורב ,תאז דבלמ .םכסהל רשאב לדבה תויהל רומאש םיבשוח םניא ןכלו
 הפיאשה" :111 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,ויתסו ויתס ,ךכ .יטנוולר ןועיט הז ןיאש םיבשוח םה םלוא ,ויתויוכמסב העיגפל
 ךא ...םיינברה ןידה יתב דמעמ תא קזחל םיכרד אוצמל יוארו ,הבושחו תיבויח לארשי תנידמב הרות ןיד תא םיצעהל
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 יסיסב דוגינ דגונמה רבדכ לארשיב גצוי ,ול דגנתהל אל תוחפל וא ,תירבה תוצראב ול םיכסהל

 תוליע" ארקנה ופקיהב םוצעה דסומה תא לטבמ השעמל אוה ירהש ,תידוהיה החפשמה תסיפתל

  .ולבקל ךרד םוש ןיאש דע ,)ןרוריבל ןידה תיבב ךרוצה תא םג אליממו( "ןישוריג

 1986:139-מ תישארה תונברה לש התטלחהב ,ךכ

 םהייח ךלהמב גוז ינב ןיב םיכוסכס ועלגתי םא ,תורומאה םכסהה תועצה יפ לע

 לע תופכל השאה לכות ,הלעבמ טג לבקל הנוצרש הנקסמל עיגת השאהו םיפתושמה

 םייפסכ םימולשתב הלעב בויח ידי לע תאזו הכלהל דוגינבו ןידכ אלש טג הל תתל הלעב

 ןיא םיעיצמל יכ םיחיכומה םיפיעס םנשי ולא תועצהב .עצומה םכסהה חוכמ םיהובג

 י״ע ותשאל טג ןתמ לעבה לע תופכל םה םילוכי יכ םירובסש וא ,הכלהב העידי ללכ

 דוסי םהל ןיאש ,תונוזמ ינינעב םיפיעס ולא תועצהב וסנכוה ןכ ומכ .הכלהה תפיקע

 ... .ןידה תא שרופמב םידגונ םהו הכלהב

 אשנהל םיאבה גוזה ינבל ריבסהל רתא לכב ןיאושנה ימשור םינברה לע ךכיפלו

 שיש לבה תועצה רחא ללוש וכלי אלש ,רומאה םכסהה תועצה תרמוחמ םריהזהלו

 רוערע ,לארשי םעב שדוקמה ןיאושנה דסומב העיגפ ,םייניעב לוח תיירז םושמ םהב

 140.הדמעמו השאה תויוכזב העיגפו החפשמה ייח

 תסיפת תא רומשל ןתינ לארשיב יכ חינמה ,ידדה דובכל םכסהה דגנ ורמאמב איבל ברה ךכ

 141:התרהטב הכלהה

 םג גוזה ינבמ דחא לכל ןישוריג רשפאל שיש איה םכסהה ירחאמ תדמועה הסיפתה

 תוזוחממ החוקלו ,הרות לש המלועל הרז הניה וז הסיפת ...תלבוקמ הליע לכ אלב

 תורשע רחאל םג ןיאושינה תא קרפל דצ לכ לכוי ,הליע לכ אלל הבש תרגסמ ...םירחא

 ...יתוהמ ןויד וא הקמנהב ךרוצ אלבו םינש

 הנושה ותסיפתל תלבוקמה תיתכלהה הסיפתה תא דיגנמ אוה ןהבש ,לודגה ורמאמ תונקסמב ןכו

 142:לוספל רשכ ןיב הדגנה ,םכסהה לש

                                                   
 ןידה יתבב תיחכונה תואיצמה ...םכסה לע המיתח ךכ לשב םהמ עונמלו ,תוגוזה ןובשח לע תאז תושעל םוקמ ןיא
 אשניהל תורשפאה תא םהמ עונמל רוסאו ,לארשיו השמ תדכ אשניהלמ ,קדצב אלש וא קדצב ,םיבר תוגוז העיתרמ
 ןידה תיבל 'םימוחינ סרפ' ןיעמ גיצהש ימ םג היה ."'הבהאמ םכסה'ה ןוגכ םייקוח םייתכלה םילכב שומיש ךות ןידכ
 םכסהה" :8 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,ןוזז ןב ןעוט לשמל ךכ .וחוכ תא קזחי אקווד םכסהה םהבש םירקמ ויהיש הנעטב
 ינפ לע בחסנו ,עוקת קסעה םהבש םירקמ לש םמויסל איבהל םיניידה ידיב חוכ תתלו ,םיינברה ןידה יתבל רוזעל דעונ
 "...םיבוכיע ראשו ,גוזה ינבמ דחא לש הטיחס ,תוניידיה לש םינש

 לע תרבדמ איהש ףא .הצר 'מעב ,43 ש"ה ליעל ,"ןיאושינ םדק םכסה" איבל רמאמל חפסנכ תאבומ הטלחהה 139
 רחאל םירבדה תא איבהל בושח ול היהש ןכתיי .ואיבהל ךרוצ ךרועה האר ,איבל ברה רביד וילעש הזמ הנוש םכסה
 ,ןכא .ותנעטל החכוה ןיעמכ ,)65 ש"ה ליעל( לארשיל תיטנוולר איה ןיא עודמ ריבסמו יטלו'ז ברה תעצה תא איבמ אוהש
 תישארה תונברה תצעומ" רניבא המלש ;45 ש"ה ליעל ,רואיל( רהצ לש םכסהל םידגנתמה ידיב םג תאבומ וז הטלחה
 דגנתהל שי יכ ןיבהל ןתינ הז יפלו ,)https://goo.gl/PZLfJj )10.5.2015( םיגורס "'לבה תועצה' :ןיאושינ םדק םכסה לע
 הז ןיא ,תונורחאה םינשה םישולשב התנתשה תיתרבחה תואיצמה םא םג יכ ןיבהל םגו( לארשיב עצומה םכסה לכל
 .)יטנוולר

 ןכלו ,)13 ש"ה דיל ,ליעל( םיידדה םה םימכסהה לארשיבש הדבועה עקר לע ןיבהל שי תונורחאה םילימה תא 140
 הנווכב םיטקונ םכסהה ידגנתממ המכ .המודכו תרחאב ויניע ןתנש ינפמ שרגתהל ותשא תא ץלאי רבגה ובש בצמ ןכתיי
 תויהל תולולעה םישנל דחוימב םיבושחכ ללכ ךרדב םיגצומ םימכסההש םושמ ,שחרתהל הלוכי ןכאש ,וז תורשפא
  .154 'מעב ,60 ש"ה ליעל ,דלפניש :לשמל ואר .טג תוברוסמ

  .160–159 'מעב ,57 ש"ה ליעל ,"ידדה דובכל םכסה" איבל 141
  .זפר 'מעב ,43 ש"ה ליעל ,"ןיאושינ םדק םכסה" איבל 142
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 ,ןישוריגל בוריס תעב לטומה ןוממ בייחתמ גוזה ינבמ דחא ובש ןיאושינ םדק םכסה

 דסומב אנד תמדקמ םילבוקמה תונורקעב יונישל איבמ םכסהש ינפמ יוצר וניא

 דוגינב ןיאושינה קוריפל איבהל גוזה ינבמ דחא לכל רשפאמה יוניש .לארשיב ןיאושינה

 םיתיעלו ,הכלהה י"פע ןישוריגה בויחל הליע אללו הקדצה אלל ,ינשה דצה תמכסהל

 .יפוליח גוז ןבב ןתנ ויניעש ךכמ האצותכ

 בויחל ,ןידה תיבב ןתניש ד"ספל ףופכב עצובי ןוממה בויח םא םירבדה ינפ ךכ ןיא

 .ןידה תיב ידי לע קספי ןוממה בויח שומימ םגש דבלבו ,ןישוריגב ינשה דצה

 רזוח אוה 143.רהצ לש םכסהה דגנכ ןמרש ברה לש ורמאמב הז ןועיט גצומ רתויב הברה הבחרהבו

 המכ ןלהל .ורמאמב יזכרמה ןועיטה והזש המודו ,םינפוא המכבו תובר םימעפ הזה ןועיטה לע

 :תואמגוד

 תינרדומה הפקשהה תא ןגעל ...םכסהה תוכרועו יכרוע לש תישיאה םמלוע תפקשה

 תמרוג וז םלוע תפקשה המכ דע ררבתי ןלהל ...הכלהה סיסבב תוידדהו ףותיש לש

 יניד תא םיבצעמכ 'ה רבדו הרותה יטפשמ לש יתכלהה סיסבה תא קוחמל ףאו תוועל

 .)369 'מע( לארשי תיב םרכ תשודקו ןיאושינה תשודק ,החפשמה

 – 'ה רבד תריקע הווהמ ובש ןושארה ףיעסהש הלכהו ןתחה ןיבש םכסה והז לעופב

 תומלש לע תורמושו תובצעמכ החפשמה ינידב היתוכלהו היטפשמ ,לארשי תרות

 עבוקו לארשי תיב םרכ תשודקל תיתשתה תא תווהמה החפשמהו ןיאושינה תשודקו

 םבל תורירשו םתפקשה ,םמצע גוזה ינב דיב רוסמ החפשמה תומלש תרימשל סיסבהש

 יפ לע עבקנש ישיאה ןידל םיאתמ וניאש יחרזאה יקוחה ףקותב וקוזיח תא לבקמש

 .)371 'מע( היטפשמו לארשי תרות

 ןידה יכרוע תוכשלו םישנ ינוגרא ,םינבר ינוגרא םתוא לש ןיאושינה םדק םכסה

 תדכ" הרותה יטפשממ ןודזב םלעתמ ,םיינוממה ויפיעס לכ לע ינוממ םכסה אוהש

 ךילהתב רקיעבו ןיאושינה בצמב בייחמ ביכרמ לכ םיווהמ םניאש "לארשיו השמ

 'מע( טגה עוציב ךילהת תא םיעבוקשכ הרותה טפשמ יפ לע הוולמש ןיאושינה קוריפ

372(. 

 הבורמ תינוממ תובייחתה ידי לע השיאה דיב ילכ ןתיל הרומא שיאה לש תובייחתהה

 רשאכ םג ונוצרל דוגינב טגה תא ןתיל וילע הפכיש בצמו ץחל רצייתש שיאה לש רתויב

 .)376 'מע( השועמ טגל ששח םייקו טג בויחל הליע ןיא תיתכלה הניחבמ

 דקפומ אוהש הרותה יטפשמו ןידה־תיב תא "ואיצוה" ןיאושינה םדק םכסה ירבחמ

 .)379 'מע( םהילע

 
 דבעידב קידצהל ילוא הלוכי ,יתנידמ חוכ ןיא ןידה תיבל הבש ,תיאקירמאה תואיצמה ,םוכיסל

 יטפשמה דמעמה ,םיניידה ונעטי ,לארשיב םלוא ,םש הגוהנה תיחרזאה ןישוריגה תסיפת תטילק תא

 חוכמ ול הנותנה ,וטופיש תוכמס תא ןיטקהל יואר אל .יכרעו יתכלה לקשמ לעב אוה ןידה תיב לש

 םהבש תומוקמב טג בייחל ןוכנ אל ;ןתוחדל וא ןלבקל םא טילחהלו ןישוריג תועיבתב ןודל ,קוחה

                                                   
  .25 ש"ה ליעל ,ןמרש 143



35 
 

 הבש ךרדה תא הנשמה םכסה לבקל ןיא 144;השועמ טגל ששח רוציל ךכבו בייחל ןיאש רבוס ןיידה

 .החפשמה תא קרפל תלוכיה תא אליממו ,יטמרד יוניש תורודה ךרואל תידוהיה הכלהה הלעפ

  .הזב הז םיכורכ הלא םיטביה השולש

 תירבה תוצראל לארשי ןיב תיטפשמה תואיצמב לדבההש עיצהש ,ומדוקל ףרטצמ הז ןועיט

 םתעדל לארשיב .ףסונ ןבומב תונידמה יתש ןיב םיניחבמה םיקסופה לש הכלהה תקיספ לע עיפשמ

  .איה תכרובמ הרמחהה ןיטיג ינידבו ,תירבה תוצראבמ רתוי רימחהל ןתינ

 

 תומוד תויגוסמ דומלל ןתינ המ :וא ...ןכ יפ לע ףא ילואו .ד

 

 םוקמ םיריתומ םניא הרואכל לארשיב ןידה יתבב םינהכמה םינוש םינייד לש םירורבה םהירבד

 דצמ תוימיטפואל םוקמ שי םאה ,תאז לכבו 145.הזכ םכסה םהינפל עיגי רשאכ םתדמע רבדב קפסל

 ,ןלהל תואמגודה ןמ הלועש יפכ ?ותעד תא הנשי ןידה תיבש יוכיס שי םאה ?לארשיב םכסהה ידדצמ

 ןניא רבעה ןמ תואמגודה יכ תעכ רבכ שיגדהל בושח תאז םע .םייק ןכא הזכ יוכיסש איה הבושתה

 ךרע שי תאז לכב .לילעב םירכינ םייוניש םכסהה ןיבל ןניב שי .ןנד היגוסב םג הרקי ךכש תובייחמ

 יבכרהמ םיבר וניש השועמה טגה תייגוסל םיעגונה םירקמ המכבש םידמלמה םירקמ םתואב בר

 ולעפ ידוהיה רוביצה לש רתויו רתוי םילודג םיקלחש םושמ ועריא םייונישה .םתדמע תא ןידה יתב

 לועפל םינייד וצלאנ הרירב תילב .ןידה תיב לש תרהצומה הליחתכלה תדמעל דוגינב תונוש תוביסמ

 ןידה יתב ,ןיאושינה-םדק ימכסה לע ומתחי רתוי םיבר תוגוז םאש ןכתיי .השדחה תואיצמה יפ לע

  .םתדמע תא ונשי לארשיב

 הליחתכלה תדמע תא ושטנו אלוקל םתדמע תא וניש ןידה יתבש ךכל תואמגוד המכ איבהל ןתינ

 םידדצה ינש תא תוריאמה םייתשב קפתסא ינא םלוא ,רבעב םהב הצופנ התייהש הרימחמה

 לש ותעד לוקישל ןותנ וניאש הובג תונוזמ בויח תובקעב רצונה ,השועמ טגל ששחה :ןאכ ואבוהש

  146.תולבוקמה ןישוריגה תוליע תסיפתב יונישו ,ןידה תיב

 

 טפשמה תיבב השיא תונוזמ .1.ד

                                                   
 לארשיב םיבר םינייד .ליכמ אוהש תילכלכה הייצקנסב ןומט םכסהה לש וחוכ .תפסונ הדוקנ ןייצל יואר הז ןיינעב 144

 ודגנתי םהש רורבו ,)70 ש"ה ליעל( הלבגה לכ אלל ןליטהל םהל רשפאמ קוחהש ףא תויצקנס ליעפהל םישש םניא
 ליטהל ןידה תיבל רשפאמ קקוחמהש ףא ,דועו תאז .ןידה תיבל תעד לוקיש לכ אלל ,תיטמוטוא תלעפומה הייצקנסל
 איה )םיגירח הל שי יכ םא( לארשיב ןידה יתבב תחוורה העדה ,))ב(1 ףיעס ,69 ש"ה ליעל( ןישוריג תקיספ לכב תויצקנס
 'מעב ,70 ש"ה ליעל ,ךבקז-ןייטשלדאו ירדק-ןירפלה ואר .טגל בויח לש הגרדב הקיספמ תוחפב תויצקנס ליטהל ןיא יכ

 – םיניידה סנכ "םיינברה ןידה יתבל תועגונה קוח תועצה לע תורעה" אכלמ דוד :לשמל ,םינוש םינייד ירבדו ,33–32
 ליעל ,רבורפ לצא אבומכ ,ילברגלא ;)ג"עשתה ,םיכרוע סכר יפרו יבקעי ןועמש ,דלפניש יבצ םהרבא( 68 ,59 ב"עשתה
 טגב בויח תוקידצמ םכסהה תוביסנש םיבשוח םניאש םיניידש ריבס אליממ .73 ש"ה ליעל וארו .233 'מעב ,132 ש"ה
 אוה תויצקנס תלעפה ךרוצל טגב בויח שרדנש הדמעל םיגירחה דחא יכ ןיינעמ .וב העיפומה הייצקנסה תלעפהל ודגנתי
 בויחל ןיד תיב לש הקיספ ןיב ןיחבמ רומאכ אוה ךא .)בפ–פ םינמיס ,135 ש"ה ליעל ,הרובד תרטע איבל( איבל ברה
  .השועמ טגל הליבומה ןידכ אלש הייצקנס תריצי ןהו ןידכ אלש בויח תלעפה ןה םכסהב האורו ,יאמצע

 .202 ש"ה דיל ןלהל ואר ,)הרומג הלילשב( םכסהל סחייתמה ןיד קספ בתכנ ובש רידנ הרקמל 145
 םנמוא ,דבעידב לש וזל הליחתכל לש תוינידממ לארשיב ןידה יתב תדמעב יוניש תוארל ןתינ ובש ףסונ הרקמ 146

 דגנ טג תוברוסמ םישנ לש ןיקיזנה תועיבת תייגוסל עגונ ,םיבר םירקממ וחיכוהל ןתינש הזכ םלוא ,רהצומ אל יוניש
 ,ורדסל רשפא יא ןכלו ,השועמ טג רצוי רבדהש איה ןידה יתב לש תרהצומה תוינידמה .םייחרזאה טפשמה יתבב ןהילעב
 טרפב ,68 ש"ה ליעל ,"ןיטיג רודיס לע" רניזדר :ואר הבחרהל .םירקמה לש לודגה בורב הנוש תואיצמהש ררבתמ םלוא
  .59–53 'מעב



36 
 

 ןידה תיבב ןה הנודינ תויהל הלוכי הלעבמ תונוזמל השיא לש העיבת ילארשיה טפשמה יפל ,עודיכ

 תונוזמה תועיבת לש לודגה בורהש םידמלמ תונורחאה םינשה ןמ םינותנה .טפשמה תיבב ןהו

 ךלוה קר ןידה יתבב תושגומה תונוזמה תועיבת רפסמל ןרפסמ ןיב רעפהו ,טפשמה תיבב ררבתמ

 תיבב השיא תונוזמ תעיבתל יכ הנעטה דואמ דע ההומת הארית םיבר יניעב ןכ לע 147.םינשה םע לדגו

 יקספב ןויע תאז םע .טגה תורשכ תלאש לע תילילש העפשה תויהל הלולע החפשמ יניינעל טפשמה

 .השועמ טג תריציל ששח טפשמה תיבב תונוזמ תקיספב וארש םיבר םינייד ויה יכ דמלמ םיינבר ןיד

 תילוש הדמעל הכפהש וא ,תונורחאה םינשב המלענ טעמכ ,רבעב ידמל הצופנ התייהש ,וז הדמע

 .רתויב

 רתיה ןיב תררועתמ ןידה תיב תניחבמ היעבה יכ רמול בושח ,םינושה תורוקמב ןודנש ינפל

 רתוי הובג השיאה תלבקמש תונוזמה םוכס טפשמה יתבב יכ תדמלמ הקיטסיטטסהש םושמ

 היעב דוע 148.ינברה ןידה תיבב תחוורה הדמעל דוגינב ,דדמל דומצ םג אוהו ,ןידה יתבב רשאמ

 ןיאש רובסי ןידה תיב הארנה לככ םהבש םירקמב םג תונוזמ םיקסופ טפשמה יתבש איה תיטנוולר

 תיבש וא 150,ותטישל תוקפסמ תויאר רדעיהב םבייחי אל אוהש וא 149,ללכ תונוזמ בויחל םוקמ

 ןתינ ,תוטושפ םילימב 151.רתוי םדקומ היה תונוזמה בויח לש ותקספה דעומ יכ רובס היה ןידה

 וא הכלהה יפ לע ללכ םהב בייח וניאש םימוכסב לעב בויח לש היעב תויהל הלולע יכ ןיבהל טלחהב

 לע םיעיפשמ הלא םיבויח םאו .םהב בייח אוה הכלהה יפ לעש הממ םיהובגה םימוכסב ובויח

  .השועמ טג תייעב ןאכ תויהל הלולע ,טגה ןתמל לעבה ילוקיש

 םיניידה סוניכב .ןידה תיב ינייד תא הדירטה וז היעב רבעב יכ אוצמל אלפתנ אל ,ןכאו

 תיבב תונוזמל השיאה תעיבת תרצויש תויעבה לע םינייד המכ םידמוע 1979 תנשב םייקתהש

 ד"באו ריעה בר ,קוק החמש ברה תירוגטק עבק ךכ 152.השועמ טגב הלכו לעבה לזגב לחה ,טפשמה

 טגו ,השועמ טג לש הלאש לעבה לע היפכ הזש ,טפשמה תיב ידי לע םיקספנש תונוזמ" 153:תובוחר

  ."הילע ןודל שיש הרומח הלאש וז ,שממ שיא תשא איה השיאה השועמ

 טפשמה יתבל הנווכב תונופ םישנש ךכ לע דמועה 154,הפיחב ןידה תיבמ הירוא יכדרמ ברה ךכו

 טפשמה יתב ."טג תתל לעבה בייחל ןידה יפל קיפסמ רמוח" ןיאש תועדוי ןהשכ תונוזמ תעיבתב

 היעב וז ."ותשאל טג תתל ןכומ אוהש וילאמ ןבומ זא ,חיורמ אוה רשאמ רתוי תונוזמ הל םיקסופ"

                                                   
  .)2014( 95–93 יטסיטטס ןותנש-וד – לארשיב החפשמו םישנ טיברש ךלילו ץיבורוה ןרק ,ירדק-ןירפלה תור 147
 'תויוכמסה ץורמ'ו 'הכירכ'ה תכלה" יבצ-ןזור לאירא ואר .שדח וניא תונוזמה ימוכס ןיב רעפה .98–96 ,םש 148

 ץורמו הכירכה תכלה" יבצ-ןזור :ןלהל( )1989( 69 ,67 די טפשמ ינויע "החפשמה ינידו החפשמה לע םתעפשהו
 406–405 ,380 טפשמבו הרבחב השאה דמעמ "ןישוריגו ןיאושינ ינידב השיאה דמעמ" ןמטחוש באילא ;)"תויוכמסה
  .)"השיאה דמעמ" ןמטחוש :ןלהל( )1995 ,תוכרוע יבוק-ןביל לכימו ולש למרכ ,יאדר סיסנרפ(

 החפשמ יניד" ירדק-ןירפלה תור ;421–420 'מעב ,82 ש"ה ליעל ,לוחל שדוק ןיב יבצ-ןזור :ואר תונוש תואמגודל 149
 ירקחמ "החפשמה יניד התעמ ותתשוי הנווכהו ןויוושה ,קדצה ,דובכה לע – המלשה תארקל – לארשי חסונ םייחרזא
 תקיספ לש תיטסינימפ האירקו החפשמ ינידב רסומ ילוקיש" ירדק-ןירפלה תור ;)2001( 123–113 ,105 זי טפשמ
 א"ער ואר ןכ .)2007 ,תכרוע 'חאו זרא קרב הנפד( 667–654 ,651 םזינימפו רדגמ טפשמב םינויע "לארשיב החפשמה

 ,ובנב םסרופ( םולבנזור 'נ םולבנזור 126/02 )הפיח יזוחמ( מ"ע ;)1994( 390 )3(חמ ד"פ ,ביבט 'נ ביבט 4982/92
1.9.2002(.  

 ,148 ש"ה ליעל ,"השיאה דמעמ" ןמטחוש ;70 'מעב ,148 ש"ה ליעל ,"תויוכמסה ץורמו הכירכה תכלה" יבצ-ןזור 150
  .406 'מעב

  .)10.3.2005 ,ובנב םסרופ( 'א 'א 'נ 'א 'א 1050/04 )א"ת יזוחמ( מ"ע ;149 ש"ה ליעל ,126/02 )הפיח( מ"ע :לשמל 151
 .)םילשורי ,םיינברה ןידה יתב תלהנה ,ךרוע רלימ השנמ( 70–68 ט"לשת םיניידה סנכ 152
  .70 ,םש 153
  .םש 154
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 קספ לע תרתוומ הניא השיאה םהבש םירקמב ןיטיג רדסלמ ענמיהל עיצמ ףא אוהו ,השועמ טג לש

  ."םירזממ ו"ח םה םינבהו השועמ טג לש אטח שממ ןאכ שי" ןכ אל םאש ,היתונוזמל ןידה

 יתבש ךכ לע הירוא ברה דמוע םש ףאו ,1980-ב םייקתהש םיניידה סוניכב םג הלוע היעבה

 תאז םישוע ףא םה וירבדלו ,םיהובג תונוזמ תקיספב ןידכ אלש טגל לעבה תא םיפוכ טפשמה

 ,רתוי ףא ינוציק םילשוריב ןידה תיבמ יקצלימ ףסוי השמ ברה 155.טגה ןתמ תא זרזל ידכ הנווכב

 ןיאושינה-םדק םכסה לוטיבב ךרוצה ןיינעב וניארש םירבד דואמ ונל םיריכזמה םירבד רמוא אוהו

 תיבמ רושיא האיבמ השיאהש ינפל ןישוריג רדסמ וניא ולש בכרהה ,וירבדל 156.טג רודיסל יאנתכ

 אוה שרגמ וניאש ןמז לכש ןוויכ השועמ טג לש ששח שי תרחא" ,הרגסנ םש התעיבתש טפשמה

 ."םיהובגה תונוזמב בייח

 ןידה תיבל ןיא" 157:לודגה ןידה תיב ךכ .הזל המודב וקספ ןכאש םינייד ןווגמ איבהל ןתינ

 ינברה ןידה תיבש רחאמ ,יזוחמ טפשמ תיב לש ןיד קספ יפל םיבורמ תונוזמ תובגל השיאל רשפאל

 קסעש ,םילשוריב ירוזאה ןידה תיב קספ ןכו ."הרות ןידל םאתהב הזמ תוחפ הל עיגמש קספ

 םא םיפסכה תא הלעבל בישהל הבייחתה טפשמה תיבב תונוזמל התכזש טג תברוסמ ובש הרקמב

 לאומש ברה רמוא ךכו .הליעומ הניא וז תובייחתה ,קית ותואב םיניידה תעדל 158.טג הל ןתיי

 ,ףסכ לעבל ומלשי וליפא ,טפשמה תיב י"ע תונוזמ תייפכ" 159:בכרהל וירבח ינש תמכסהב אריפש

  ."היפכל תבשחנ

 אבומה הווקת-חתפב ירוזאה ןידה תיב םיעבשה תונש ףוסב ןתנש ןיד קספמ איה תפסונ המגוד

 ןישוריג עבת לעבה אקווד הרקמ ותואב 160.ץילרק המלש ברה ןידה תיב בא לש ויקספ ףסואב

 תומיוסמ תויפסכ תושירד הלעה םג אוה תאז םע .הדיגב לש תודבכ תומשאהב ותשא תא םישאהו

 וילעש םכסה יפ לע – טפשמה תיבב תונוזמה תעיבת יכ הנעטה הלוע ונניינעל .טגה ןתמל יאנתכ

 הרירב השיאל ןיא ןכלו ,השועמל טגה תא ךופהת – )!ןנד םכסהל הז הרקמ המוד המכו( לעבה םתח

 דורלסקא ברה קספ םג ךכ 161.טגה תא לבקל הנוצרב םא הלש תונוזמה תעיבת תא לטבל אלא

  162.הפיחב ינברה ןידה תיבמ

 רפסמש ףא ,ןידה יתבב היוצמ הניא טעמכ איהו ,וז הדמע הקחשנ רומאכ ןמזה ךשמב םלוא

 ןיד קספ בתכ ףא םיניידה דחא .תרכינ הדימב רומאכ לדג אקווד טפשמה יתבב תונוזמה יקית

 תונוזמ םוכסב התכז השיאה רשאכ ,טגה רודיסב ךומסל ןתינ ןהילעש תוליקמה תועדה תא גיצמה

  163.לעופל האצוהה ידי לע םיואמ אוה יכו ,ותלוכיל לעמ אוהש ןעוט לעבהש ,טפשמה תיבב לודג

 ןיטיג רדסלמ םיענמנ םניא הרומחה תיתכלהה היעבה לע םידמוע תיטרואתש םינייד וליפא

 יקסבוכיד ברה .הזכ טג רדסל ןיאש םתעד התייה רבעב םא םג טפשמה תיבב תונוזמ תקיספ תורמל

 םירקמב יכ םכסהב קסועה רמאמ ותואב בתוכ ,ליעל וניאר םכסהל תדגנתמה ותדמע תאש ,לשמל

 םירצויה םילודג םימוכס לעבה לע הליטמו הכלהל תדגונמ טפשמה תיב לש תונוזמה תקיספ םיבר

                                                   
  .)םילשורי ,םיינברה ןידה יתב תלהנה ,ךרוע דלפנייש םהרבא( 32 ם"שת םיניידה סנכ 155
  .76 ש"ה דיל ליעל וושה .33–32 ,םש 156
 .262 ,261 י ר"דפ ,37/ו"לשת )לודג( רוערע 157
 הוושה ,בר םוכס לבקי לעבהש" עבק ןישוריגה םכסה יכ רמאנ 261 'מעב .260 ז"ט ר"דפ ,ג"נשת/224 )ם-י( קית 158

 ."הימי ףוס דע טפשמה תיב קספ יפל םלשל ךירצ היהש תונוזמל
 .270 ,םש 159
  .)ט"סשתה ,ךרוע ץילרק והיעשי םהרבא( א ןמיס ב קלח המלש יטפשמ רפס ץילרק המלש 160
  .גי 'מע ,םש 161
 .)ד"נשתה( חלר ,א ןידה תרוש "הובג םוכסב תונוזמ תמחמ ןתינש טג" דורלסקא והילדג 162
  .)ה"סשתה( טמר ,ט ןידה תרוש "תואכרע י"ע םיהובג תונוזמב ובויח בקע טגל לעבה תמכסה" חילמלא קחצי 163



38 
 

 תיבב תלבקמ השיאהש תונוזמש יקסבוכיד ברה רבס קוחרה רבעב ,ןכאו 164.השועמ טגל ששח

 ןיאו ,ותעד תא הניש אוה תאז םע 165.ןישוריגה ךילה לע עיפשמ רבדהו ,הידיב לזג םה טפשמה

 תא רקבמ ףא אוה רתוי רחואמ רמאמב .ותנוהכל תונורחאה םינשב ולש תומוד תוקיספ אצמנב

 אלל טג רדסל ןתינ" יכ ןעוטו טגה תורשכב היעב תרצוי תונוזמ תעיבת יכ רבעב וקספש ןידה יתב

 166."תזרפומ הדימב וא ןידכ אלש תונוזמ וקספנ םא םג ,ששח

 דציכ ?אל אמש וא טגה רודיסב תיתכלה היעב תרצוי טפשמה תיבב תונוזמ תקיספ םאה ,ןכ םא

 איה הבושתה ןאכ םגש המוד ?רכז הל ןיאש טעמכ םויהו ןיד יקספב בושו בוש התלע איה רבעב הז

 ךורכל ןתינ ףא ןאכו ,)דבעידב( רתוי תוליקמ תועד לע תוכמתסהל הליחתכלה תשירדמ רבעמה

 בלשב םלוא ,וז העפותב טפשמה יתב וקבאנ רבעב עודמ וריבסיש םייטסיטטס םינותנב הז רבסה

  .םקבאמ תא קיספהל וטילחה םיוסמ

 ןיב תונוזמה תועיבת ירפסמבש סחיב ןמזה ריצ לע לחש יטמרדה יונישה לע םירקוח ודמע רבכ

 הנומש יפמ רתויב תונוזמ תועיבת ןידה יתבב וררבתה 1963 תנשב םא 167.טפשמה יתבל ןידה יתב

 ידמל גירח רבד התייה טפשמה תיבל היינפש דמלמה רבד 168,טפשמה תיבב וררבתהש הלאמ

 אוה 1993-בו 169,השולש יפמ תוחפל סחיה ןטק 1977-ב ,ןידה תיבל היינפ התייה לדחמה תרירבו

 תונוזמ יקיתב םינד טפשמה יתב םויכו ,בחרתהו רעפה ךלה זאמ 170.טפשמה תיב תבוטל הטנ רבכ

 השמיש רבעב היפלש הנעטה תא עיצמ ינא 171.םהב ןד ינברה ןידה תיבש הלאמ םיינש יפמ רתויב

 ילכ םג – ליעל רומאכ הליחתכל ןהש ןיטיג יניינעב תוקיספל ןבומה ןוצרה דבלמ – הרימחמה העדה

 העפות התייה ןיידע וזשכ ,טפשמ יתבל היינפמ עיתרהלו ןידה תיב לש ותוכמס תא רמשל דעונש

 ןישוריג עונמל ולכוי אלש םינייד וניבה ,ןידה יתב דגנ קבאמה ערכוהשמ םלוא 172.תיסחי הנטק

 םיניידהש חינהל ריבס .המלענ טעמכ הרימחמה הדמעהו ,םהילא תושגומה ןישוריגה תועיבת בורב

 תונויסינל ,הפירח תירוביצ תרוקיבל ליבות םיבר הכ םירקמב ןיטיג רודיסמ תוענמיהש וניבה

 תויגוזב וחתפיש םישנה רפסמ יובירל םורגת ףא ילואו ,ןידה יתב לש יטפשמה םדמעמב העיגפל

 .ןהילעבמ טג ןכל םדוק ולביקש אלב השדח

 תונוזמב םישמתשמ םה םג רשא ,ןיאושינ-םדק ימכסה לע םימתוחה רפסמב רכינ לודיג םאה

  ?ןידה תיב תדמע יוניש לש המוד העפותל םורגי ,ןברסה לע ץחל ילככ

 

 ןידה יתבב "יילע סיאמ" תליע לש התיילע .2.ד

 יכו ,ןיאושינה ןמ תאצל הלעבב תסאומה השיא לש התוכזש איה התועמשמש ,"ילע סיאמ" תליע

 רמאמב הרכזנ רבכ ,)טג תתל םיטושב לעבה תא ופכ ףא רבעבו( ךכב הל עייסל לטומ ןידה תיב לע

                                                   
  .280 'מעב ,60 ש"ה ליעל ,"ןוממ ימכסה" יקסבוכיד 164
 קוחה שיטפ ןיב – ןידה יתבו תונברה" זועמ רשא לצא הבחרהב ןודינ רשא ,)םסרופ אל( ם"שת/6997 קית ואר 165

  .)א"נשתה( 394–392 ,289 זי–זט ירבעה טפשמה ןותנש "הכלהה ןדסל
 רמתיא ,שאילא תימלוש( 339 ,332 א קלח קחציל האושמ "טג תייפכב גוצרה א"ירגה לש וכרד" יקסבוכיד המלש 166

  .)ט"סשתה ,םיכרוע גרבסד ירואו גיטפהרו
 רצ רשג :רוביצהו הכלהה ,םיינברה ןידה יתב" יבצ-ןזור לאירא ;136 הרעה 406 'מעב ,148 ש"ה ליעל ,ןמטחוש 167

  .הז ךילהתל םירבסה םיעצומ םג םש .)1995( 175–174 ,173 ג לשממו טפשמ "דאמ
 .)1965( 36 ,26 1963 תיטפשמ הקיטסיטטס הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 168
 .)1979( 46 ,40 1977 תיטפשמ הקיטסיטטס הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 169
 .)1996( 63 ,54 1993 תיטפשמ הקיטסיטטס הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 170
  .147 ש"ה ליעל ואר 171
 טדימשדלוג והיעשי ברה דמוע )68 'מעב ,152 ש"ה ליעל( ט"לשת םיניידה סוניכב תונוזמב ןוידל החיתפה ירבדב 172

  .ןידה תיבב בורל םינודינ השיא תונוזמ ךא ,טפשמה יתבב םינודינ םידליה תונוזמ ויפלש ץופנה בצמה לע



39 
 

 הנורחאל שרפש קיתו ןייד ,רבורפ םוחנ ברה רביד 2015 תנשב ךרענש םיניידה סוניכב 173.הז

 174:תונורחאה םינשב ןידה יתבמ םיבר תקיספב ההזמ אוהש השק היעב לע עיבצהו ,ודיקפתמ

 ןכו "ילע סיאמ" תנעט שיש םיעבוק םיקית הברהב .הז אשונב הצרִפ תצק האור ינא

 המלש הנש ךשמב לודגה ןידה תיבב יתייהשכ ."ילע סיאמ" תנעטב טגב םיבייחמ

 .םיטושפ םניא םירבדה ךא ,"ילע סיאמ" ןידמ טג בויח היה םיקית הברהב

 תייפכ םשל קר אל וז הליעב שמתשהל תורשפא טעמכ ןיא עודמ רבורפ ברה ריבסמ וירבד ךשמהב

 ןידה תיבב םיניידה ילודג לש םתוינידמ התייה וזש תוארהל ךיראמ אוהו ,טג בויח םשל םג אלא טג

 ןיאש םילודגה םיקסופה תעד דגנ טילחהלו תכלל" םויהד םיניידל רוסא ,וירבדל .רבעב ילארשיה

 ותשא תא שרגיש לעבל ץילמהל ןתינ רתויה לכלו ,"השועמ טג לש הרומח הכ הלאשב טגב בייחל

 176:וירבדל .יראב ןימינב ברה ,ףסונ קיתו ןייד ףרטצה ולש תרוקיבה ירבדל 175.וב תסאומה

 הכלהה .לודגה ןידה תיבב יתייהש ןמזב ,ןורחאה ןמזב יתיארש םיוסמ והשמ שי

 .הקחשנ הכלהה .םיפוכ אלו םיבייחמ אל "ילע סיאמ"ש איה ךורע ןחלושב הרורבה

 .הרורב אלתמאב "ילע סיאמ"ב הבר תולקב םיבייחמ םינייד הברה

 ומלוע תסיפת תא ןורחאה ףשח ,רבורפ ברה ירבדל ותמכסה-יא תא עיבה םיניידה דחאש רחאל

 בטיה ןיבה רבורפ ברה ,תורחא םילימב ."ןיאושינה תומ" לש הסיפתל דגנתהל שי 177:תינורקעה

 יפל וא "םילק" ןישוריג לש תיברעמ הסיפתמ תעפשומ ןידה יתבב "יילע סיאמ" תליע לש התיילעש

 םידגנתמה תדמע תנבהב ליעל עצוה שממ ךכ ,רוכזכ .התוא תללוש הכלהה ותעדלש ,השיאה תשירד

  .םכסהל

 אב התוא םיללושה הלא ןיבו ןישוריג תליעכ "יילע סיאמ" תא םילבקמה םיניידה ןיב תומיעה

 הלעב תא הבזעש השיא לש הרקמב רבודמ 178.לודגה ןידה תיב לש ןיד קספב םג רורב יוטיב ידיל

 תעד ותומכו ,ירוזאה ןידה תיב .ונממ דרפנב היח זאמו ,ןיאושינה רחאל רצק ןמז ותוגהנתה לשב

 ידכ ,הדיחיה אל םא םג ,תיזכרמה הליעכ ,"יילע סיאמ" לע וכמתסה ,לודגה ןידה תיבב טועימה

 הללש ,ןמרש ברה בתכ התואש ,לודגה ןידה תיבב בורה תעד .טג ןתיי אל םא רסאמב לעבה לע םייאל

 הטס ירוזאה ןידה תיבש תוארהל ךיראמ ןמרש .רסאמה םויא תא הלטיבו לוכו לוכמ וז הקיספ

 םירורב םירקמב וליפא ,"יילע סיאמ" תליע היפלש ןידה יתבב םינש תורשע הז תלבוקמה הדמעהמ

 ןאכ היהי ,ירוזאה ןידה תיב לש ותדמע לבקתת םא ,וירבדל .טגב בויחל וליפא האיבמ הניא ,דואמ

 179.השועמ טגל ששח

 תנעטל ישממ לקשמ ןיא טעמכש התייה ןידה יתבב רבעב החוורש תוינידמה יכ קפס ןיא ,ןכא

 םינייד דועו דוע .והשמ הנתשה תונורחאה םינשב יכ הלוע וניארש םירבדה ןמ םלוא ."יילע סיאמ"

 לע החוכמ תויצקנס תלעפה תוברל ,התוא םיטקונו "יילע סיאמ" תא תוניצרב םילקוש ןידה יתבב

                                                   
 .89 ש"ה ליעל ואר 173
  .226 'מעב ,132 ש"ה ליעל ,רבורפ 174
 .231 ,םש 175
 .234 ,םש 176
  .132 ש"ה דיל ליעל וירבד טוטיצ ואר 177
 .)5.10.2011 ,ובנב םסרופ( 819158/3 )לודג( רוערע 178
 הניא הכלהה היפלש תיגולואדיאה ותדמעמ ןמרש ברה לש תיתכלהה ותדמע תא קתנל רשפא יא ןאכ ףאש ןכתיי 179

 ליעל ,Westreich לשמל ואר .הכלהל תורז טפשמ תוטישב הרוקמ יכ ןייצמ אוהש השיג ,"ןיאושינה תומ" גשומב הריכמ
 .195–194 'מעב ,127 ש"ה



40 
 

 ןכו 180,םירקוח המכ ודמע רבכ ,ןיד יקספ לש לטובמ אל רפסממ הלועה ,הז יוניש לע .ןברס לעב

 שומיש בויחב האורה הדמעה תא קידצהל הסנמה םיניידה דחא לש טרופמ רמאממ םירבדה םילוע

 181."יילע סיאמ"ב

 תא תוכישממכ םהיתוקיספ תא גיצהל םיניידה םיסנמ םירבדה עבטמ ?הז יונישל םרג המ

 לש וזמ הנושה תיתרבח הסיפת לע תססובמכ םתקיספ תא וגיצי אל םלועל טעמכו ,רבעה תוקיספ

 םייתכלה תורוקמ יוליגמ תעבונ הניא "יילע סיאמ"ב שומישה תיילעש ידמל רורב םלוא .םהימדוק

 םע תויחל השיא חירכהל רשפא יא םהבש םירקמ שיש הסיפתה ןמ אלא ,רבעב םיעודי ויה אלש

 הרבחה ןמ םידבכנ םיקלח םויכ םלוא ,תלבקתמ התייה השיאה לע וזכ הייפכ רבעבש ןכתיי .הלעב

 תומ" גשומ תלילשב םהירבד תא השדחה המגמה ידגנתמ וכרכ םניחל אל .תאז לבקל םינכומ םניא

 ןיא ,םציקל ועיגה ןיאושינה ייחש" רורב רשאכש םירובסה םינייד דועו דוע םויכש רורב ."ןיאושינה

 תא תאטבמה "יילע סיאמ" תליעב שומישו 182,"םיתמ םירגפל תיתוכאלמ האייחהב קוסעל םעט

 ןיאושינ םויסל ילכ ןידה תיב ידיב שמשל לוכי םיפתושמה םייחב ךישמהל השיאה לש הנוצר רסוח

 םיניידל םרוג טגה תונברסל הסחיב תילארשיה הרבחב יונישהש יאדוול בורק ,תורחא םילימב .הלא

 .רתוי הליקמ תיתכלה הסיפת רבעל תונפלו רבעב תורירש ויהש תושיגה תא שדחמ ןוחבל םיטעמ אל

 .דבעידבה תשיג לא הרימחמה הליחתכלה תשיגמ :וצרת םא

 דועו דוע רשאכ רקיעב ,םימכסהל םיניידה לש םסחיב םג הרקי המוד יונישש ןכתיי םאה ,ךכ םא

 הצורה וגוז ןבמ ןישוריג עונמל גוז ןבל תוכז היהת אל םלועלש םתדמע תא םתועצמאב ועיבי תוגוז

 ושטני םימכסהה אשונב םגש ןכתיי םאה 183?הבחר תיתרבח הסיפת םג זא ףקשתש הדמע ,םהב

 סיאמ" תליעב ושע םקלחש יפכ 184,בישילא ברה לש העיפשמהו הרימחמה ותדמע תא םינייד

 185?"יילע

 

 הכלהה יונישו ןומהה תמכוח .3.ד

 םיניידה סחיל עגונב םג שחרתי המוד יוניש יכ רומאכ תובייחמ ןניא תונורחאה תואמגודה יתש

 עיפשהל םילוכי םייטפשמו םייתרבח םייונישש תודמלמ תאז לכב ןה םלוא ,םכסהל לארשיב

 םיחינמ לארשיב םימכסהה ידדצמ םגש ידמל ריבס .ןידה תיב לש ותדמע לע תיטמרד העפשה

 םתדמעב םיניידה תא ריאשהל לכוי אל שומימ ידכל ואוביו ומתחייש םימכסהה רפסמב רכינ לודיגש

 לע .ללכ וילע םותחל אלש בטומ ןכלו ,רשכ טג רדסל םהל רשפאמ וניא םכסההש ןועטלו הרימחמה

                                                   
 ןידה יתב תוקיספ לש חותינו יתכלה רקחמ :םייתכלממה םיינברה ןידה יתב תקיספ םלועב תורומת רומבל לחר 180

 ,תודהיה יעדמל הטלוקפה – ןליא-רב תטיסרבינוא ,"רוטקוד" ראותל רמג תדובע( 236–202 ןישוריג ןיינעב םיינברה
 ,89 ש"ה ליעל ,ןישוריגל תוכזה ךיירטסו ;https://goo.gl/4vmX23 )2014( 2 ,36 ןיידהו ןידה רניזדר יחימע ;)א"עשתה
 .ןידה יתבמ קלחב "ןיאושינה תומ'" תסיפת תיילע םע תאז ההזמ ,31 'מעב

 'ילע סיאמ' תנעטב םיינברה ןידה יתב תקיספ לע !?'ברח תויובשכ יתונב תא גהנתו'" םחנמ ןב ריאי הדוהי 181
 שומיש תוארהל ידכ איבמ אוהש ןידה יקספ לכ טעמכש תוארל לקנ .)2014( 217 ,ז–ו טפשמב החפשמ "תררובמ הלתמאב
  .תונורחאה םינשב ונתינ "יילע סיאמ"ב

 ש"ה דיל ליעל ,ןידה יתבב "ןיאושינה תומ" תייגוסב ןויד וארו .)4.7.2012 ,ובנב םסרופ( 856035/1 )'יח( קית ךותמ 182
 .87–86 'מעב ,89 ש"ה ליעל ,ןישוריגל תוכזה ךיירטסו ואר דוע .ךליאו 126

 .93 ש"ה ליעל ,ןורוד ישקב ברה לש ותדמע ואר ןכ .122 ש"ה דיל ליעל וושה 183
  .ךליאו 37 ש"הל הינפהה דיל ,ליעל רמאמה ףוגב ואר 184
 ,ןמרש ברה לש וניד קספב יזכרמ ןועיט איה בישילא ברה תדמעש ןייצל רתומל אל .ךליאו 87 ש"ה דיל ליעל ואר 185

 .178 ש"ה ליעל
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 ריבס 186.לארשיב םיאשינה תוגוזל םכסהה קווישב םיבר םיצמאמ הנורחאל םיעיקשמ םה ןכ

 םיאשינה םידוהיה תוגוזה יפלא תורשע ברקמ ידמל ןטק רועיש םא ףאש ,יחרכה אל םא םג ,חינהל

 תא תוחפל ,םיניידה תא רבדה בייחי ,םכסהה לע םותחי 187לארשי תנידמב לארשיו השמ תדכ

 רורב .טפשמה תיבב תונוזמה תייגוסב לשמל עריאש יפכ םתדמע לש שדוחמ לוקישל ,םקלח

 תועצה ירוחאמ דמועה לנויצרה םג אוה םכסהה לע םימתוחה תוגוזה רפסמ תא לידגהל ןויסינהש

 תא בייחל ףאו ןיאושינה םושיר לש יטרדנטסה ךילההמ קלחל םכסהה תא ךופהל תושרודה קוחה

 .ןהלש רבסהה ירבדב בותכש יפכו 188,םכסהב םיצור םניא םא רותיו ךמסמ לע םותחל גוזה ינב

 ךרואל וניארש םירמאמבו תעד ייוליגב רתיה ןיב ,תופירח תובוגתל םיאיבמ הלא םיצמאמ ,דגנמ 

 ורבח לש הזל ברקתי ילארשיה םכסהה לש ודמעמ םאה ?הנוילעה לע היהת ימ לש ודי .רמאמה

  .ודיגי םימי ?יאקירמאה

 

 :םויס ירבד .ה

 ימשר ינבר טופיש לע תינורקע הרעהו ץראב תויולתה תונוגע

 

 תיב ותויה לשב ל"וחב ןיד יתב ינפ לע תופידע שי םהלש ןידה תיבל יכ םינעוט םילארשי םינייד

 ינברס דגנ תויצקנס ליעפהלו וינפב עיפוהל ןיד ילעב בייחל ול תרשפאמ וז הדבועו ,הנידמה לש ןיד

 190תיתכלה הניחבמ ןה הפידע לארשיב תיטפשמה תואיצמהש םידומ םיאקירמא םינבר םג 189.טג

 איבה לארשיב ןידה תיב לש ידוחייה ודמעמ ,ןכא 191.תונוגעל עייסל ןידה תיב לש ותלוכי תניחבמ ןהו

 עייסל ידכ לארשי יחרזא םניאש םידוהי לע םג טופיש תוכמס ול הנקמה תידוחיי הקיקחל

  192.ןהל עייסל תלוכי רסח ןמוקמב ןידה תיב רשא ל"וחמ טג תוברוסמל

                                                   
 תוניגע תעינמל ןיאושינ-םדק םכסה" םדא-ןינקאו ילש ואר ,ןידה יכרוע תכשל םע רהצ לש הלועפה ףותיש המגודל 186

 ןוגראה לש בחרנה ןייפמקה ןכו ,https://goo.gl/MjkMDW )24.2.2015( ןידה יכרוע תכשל רתא "הכשה ברעל הנמזה –
 לש םכסהה םודיקל םייטסירומוה םינוטרס( https://goo.gl/qUAvik "םסקה עגמ" :לשמל ,תויתרבחה תותשרב
 ןיאושינ םדק ימכסה" לשמל ואר ,םכסהה תא םדקל םיסנמ םה םג םיפסונ םיילרביל םייתד םינוגרא .)"רהצ" ןוגרא
  .https://goo.gl/9sbHZJ ללה תיב "ידדה דובכל

 יטרפ ןיד תיב תמקה איה םכסהל םיינברה ןידה יתב לש םתודגנתה םע תודדומתהל תפסונ תיטרואת תורשפא
 םכסהה רשא ,ןישוריגל )םילשוריב תידרחה הדעה לש ץ"דבה תמגודכ ,קוחה חכמ לעופ וניאש ינבר ןיד תיב ,רמולכ(
 יטפשמ סיסב תונבל ןתינ היהי םא לודג קפס .וילא תונפל םיבייח גוזה ינבש עבקי ,יאקירמאה הזל המודב ,ילארשיה
 לש םתפיאש אליממו ,)וב ןישוריגה ךילה תא עצבל תובייחתהל ףקות ןתייו( לארשיב הזכ דסומ לש ותמקה רשפאיש
 ןוגראה ישנאמ קלח תאז םע .ןישוריגו ןיאושינ יניינעב יחכונה ילארשיה קוחה לש תכרעמה תא רמשל איה רהצ ישנא
 רויגהש םירייגתמל רוריבב עידוהל םידיפקמ םה ךא ,תמייקה תכרעמה ןמ שואיי ךותמ רויגל "יטרפ" ןיד תיב ומיקה
   .giyur.org.il רויג יניינעל ןיד יתב – הכלהכ רויג :ןידה תיב רתאב ואר .הנידמה ידי לע רכומ וניא

 העדוה" ואר .םידוהי תוגוז 39,446 לארשיב תימשר ואשינ 2013 תנשב ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ יפל 187
 )29.7.2015( הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה "2015 – ה"עשת ,באב ו"ט לגרל םינותנ טקל – תרושקתל

https://goo.gl/Xb4pLQ.  
 יכ קר איה השירדה םש תרכזנה תיתלשממה קוחה תעצהב .21 ש"הב ליעל תורכזנה תויטרפה קוחה תועצהב ךכ 188

  .םכסהה לש ומויק לע גוזה ינב תא עדיי ןיאושינה םשר
 תיב לש ותקיספ תעפשהו ןידה יתב לש יתכלהה םדמעמ :ץ"דבל ץ"גב ןיב ינברה ןידה תיב" רניזדר יחימע ואר 189

 עודמ ריבסהל ידכ םג שמשמ הז קומינ .םש ,296–290 'מע דחוימבו ,)2011( 271 גי לשממו טפשמ ,"וילע ןוילעה טפשמה
 ואר ,)תיתכלה הניחבמ תיתייעב התויה דבלמ( טג תוברוסמל עייסל ידכ טפשמ יתב לש תינוציח תוברעתהב ךרוצ ןיא
  .68 ש"ה ליעל

  .Error! Bookmark not defined., 120 ש"ה ליעל ואר 190
 הכירצמה לארשיב ןידה יתב לש תוינידמה לע םש דמוע אוה תאז םע .54–49 'מעב ,112 ש"ה ליעל ,ROYDEB ואר 191

  .לארשיב תמצמוצמה "ןוגיע"ה תרדגהל רשאב 10–9 ,םש םג וארו ,ןישוריגה תוליעב "המשא"
 וארו .)2005–ה"סשתה ,3 'סמ ןוקית( 1953–ג"ישתה ,)ןישוריגו ןיאושינ( םיינבר ןיד יתב טופיש קוחל א4 ףיעס 192

 .54–53 ,50 'מעב ,112 ש"ה ליעל ,BROYDE םג
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 לש הזמ בוט היהי הז הבצממ תאצל תילארשי טג תברוסמ לש הייוכיס הרקמ לכב םאה םלוא

 הקיזחמ הניא הנורחאה ובש הרקמב רבודמ םאש ידמל ריבס 193.אלש הארנ ?תיאקירמאה התוער

 .רתוי בוט היהי הבצמש הארנ ןכא םכסה הל שי ובש הרקמב םלוא .תיבויח היהת הבושתה ,םכסהב

 ןישוריג תליע הלעב דגנ הלעמ הניאש השיאב רבודמ רשאכ לדגת ףא ןורחאה טפשמב ןוחטיבה תדימ

 לבקת איה םיבר םירקמבש ירה ,וזכ הליע הדיב שי םא ףא ,דועו תאז .טגב ותוא תבייחמה תיסאלק

 אוהו ,תיטמוטואו דימ לעפוי םכסההש םושמ ,ההז הליעב הקיזחמה לארשיב התוערמ רהמ טגה תא

 194.םינש ךשמיהל תולוכיש תוטלחה ,)תויצקנס ןתמ לשו( טגב בויח לש תיטופיש הטלחהל קוקז וניא

 וילאש ןידה תיב לש ותוינידמ המ שארמ תעדוי םכסהב תזחואה תיאקירמאה היידוהיה ,ןכ לע רתי

 תחיתפבש הלאשל הבושתהש ינמוד ,םוקמ לכמ 195.ירשפא וניא רבדה לארשיב ךא ,שרגתהל עיגת

 היהי דימת םא :רתוי הבחר הלאש לע הבישחל איבמ הז ןיינע .ןועטל גוהנשמ תבכרומ איה הקספה

 השירדל הבוגתב לארשיב ינברה טופישה יבצעממ דחא לש ויפב הלעש אבה ןועיטה תא ןועטל ןוכנ

 196:םייחרזא החפשמ יניד תכרעמ תמקהל

 תושימגה הל הרסח ,תיתד הכלהכ ,תושיא ינינעב תידוהיה הכלהה .ןועיט דועו

 רואל הפי וחכ ןיא הז ןועיט םג .העשה ,ןמזה תויעבל תונעל ידכ קוחל הצוחנה

 ,תיתוכמס תונשרפל בר בחרמ םייק הכלהב ...םיבר תורוד ךשמב תיתכלהה תואיצמה

 חכמ םיינברה ןידה יתבלו תישארה תונביהל תנתינה תוכמסה ...םושייב תושימגל

 תושעלו תויעב רותפל תורשפאה םדיב תנתונ ,הברה תיתכלהה םתוכמסל ףסונ קוחה

 .םעה לכלו תודעה לכל יללכ ןורתפה תא

 יכ ןועיטה תא תולעהל שיש המוד תאז םע .יתכלממ ינבר טופישל תונורתי שיש קפס ןיא ,רומאכ

 ל"וחב אקווד וליאו ,הרמחהלו תונרמשל לאיצנטופ םג שי יתכלממה דמעמב יכ ונדמלמ ןנד הרקמה

 תיחרזא תכרעמ לש המויק תא םג תוללוכה ,"העשה ,ןמזה תויעב" – תואיצמה םיתיעל האיבמ

  .תוקוצמל הנעמלו תיתכלה תוימנידל – הל דגנתמ הכ ןאכ וטטוצש תורושה בתוכש

 

 הלעבו ,"םיתמ ןיאושינ"מ תאצל הצפחה השיא .הדיחא הניא "הנוגע יהימ" תרדגהש וניאר דוע

 ,ילארשיה ןידה תיבב חרכהב היהי ךכ אל BDA.197-ה ינייד ידיב "הנוגע" תרדגומ ,טג הל תתל ברסמ

 תמייק ןיאושינה ןמ תאצל וז השיא לש התוכז תלאש ,רומאכ 198.תפסונ הליע הל ןיא םא יאדו

 תיברעמ העפשה וז הסיפתב םיאורה ול םידגנתמה ןיבו לארשיב םכסהה ידדצמ ןיב חוכיווה סיסבב

 הל דגנתהל שי ךא ,תירבה תוצראב התלבק לע הרירב תילב גילבהל רשפא ילואש ,הלוספו הרז

  .הליחתכלה ץרא ,לארשיב תופירחב

                                                   
 קרפה-תתב ועצוהש דיתעה רבדב תורעשהל םיסחייתמ םניאו יחכונה בצמב םיקסוע ןאכ םיבותכה םירבדה 193

  .םדוקה
 ליעל ואר תויצקנס תלטהו טגב בויח תקיספל דע העיבתה תשגהמ ןמזה ךשמל רשאב ןידה יתב תלהנהמ םינותנל 194

  .רתוי ףאו הנשמ רתויב רבודמ םיקיתהמ םיזוחא תורשעב .89–85 'מעב ,147 ש"ה
 ןהו )129 ,127 ש"ה ליעל לשמל ואר( טגב בויחה תוליע ןה המ הלאשה לע ןה תוערתשמ םיניידה ןיב תוקולחמה 195

 .)70 ש"ה ליעל לשמל ואר( תיתכלה הניחבמ תורשכ ןה ילארשיה קוחה רשפאמש תויצקנסה םא הלאשה לע
 םירקמבש קפס ןיא .)1975( חיר ,וטר ז לארשי יניד "?לארשיב םייחרזא ןיאושינ גיהנהל םוקמ שיה" גיטפהרו חרז 196

  .םינוכנ הלעמל םירבדה ,םש איבמ אוה םקלח תאש ,םינוש
  .112 ,8 תורעהבו ,107 ,17 תורעה דיל ליעל לשמל ואר 197
 .191 ,104 תורעה ליעל 198
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 תוצראב ,הנוגע איה הנוגע םדידל .וז הנחבה ןיבהל םישקתמ רוביצה ןמ םיבחרנ םיקלחש ןבומ

 ןוגרא ,ORA ןוגרא לש ולהנמ – לארשיב תעכ יחה – ןרטש ימר'ג ברה ,ךכ .לארשיב וא תירבה

 תויזכרמה ויתולועפמ תחא .טג תונברס דגנ ,YU ישאר תכרבב ,תירבה תוצראב לעופה יסקודותרוא

 200הנורחאל םסרופש רמאמב 199.יתדה רוביצה ברקב םכסהה לע המיתחה דודיע איה ןוגראה לש

 בושייב ולש תסנכה תיב תא בוזעל טילחה עודמ ןרטש ראית תשרה יבחרב םיבר םירתאב ץפוהו

 :תחתופה הקספה לש הנושל וז .תרפא

Two weeks ago, I rescinded my shul membership. The rabbi had made a 

public statement against the use of halachic prenuptial agreements. For me, 

he crossed a red line. I cannot identify with an institution whose religious 

leader opposes rectifying one of the worst desecrations of G-d’s name that 

currently plagues the Orthodox community. 

 ךירצ אלש םירחא םיברכ רבוס ,יאקירמאה םכסהה לש םילודגה ויפחודמ ,ןרטש יכ חינמ ינא

 תידוהיה הכלהה תויהבו ,טג תוברוסמ שי תומוקמה ינשב .לארשיל תירבה תוצרא ןיב לדבה תויהל

 תיב לש ובר םלוא .ההז תויהל ךירצ ןתקוצמ ןורתפל יזכרמ יתכלה ןויסינל סחיה ירה ,תילסרבינוא

  201.הז םכסהל םוקמ ןיא לארשיב תוחפלש רובס תסנכה

 

 תעבונה תינורקע הנחבה יהוז .תומוקמה ינש ןיב הניחבמה השיגה תא ריבסהל יתיסינ הז רמאמב

 םיניידה .דבלב תיטרואת תראשנ הניא איה םלוא ,תומוקמה ינשב הנושה תיטפשמה תואיצמהמ

 ,ןידה תיב לש ודמעמב עגופה ךמסמ וב םיאור ןכו תיכרעו תיתכלה הנכס םכסהב םיאור לארשיב

 יבמופב תאז ועיבה אל םה ירה ,וב םיכמותה שי םא םג ,רומאכ( תילילש איה ויפלכ םתדמע ןכלו

 .)וידגנתמ ומכ

 התעיבתב 203ןנאש המלש םייח ברה ביבא לתב ינברה ןידה תיב בא ןד 202ןיד קספ תטויטב ,ןכאו

 ןיטולחל ההז םכסהה לש ונושל .1997 תנשב לארשיב השענש ןיאושינ םדק םכסה תלעפהל השיא לש

 םיקומינ לש הרוש ןנאש ברה חטוש םידומע העברא ינפ לע 204.יאקירמאה םכסהה לש ירבעה חסונל

 205,ילארשיה טפשמב ןהו הכלהב ןה ,ףקות תרסח איה לעבה תובייחתהש תוארהל םידעוימה

                                                   
 .1 ש"ה ליעל ,ןוגראה רתאב ואר 199
200 , 08:05 Aug. 30, 2017(SRAEL IIMES OF THE T, Why I rescinded my shul membershipJermei Stein, 

AM), https://goo.gl/LojfCu. 
 םימוד םירבד םש בתוכ אוה ןכא .49 ש"הב ליעל רכזנה רוקמב וירבד וארו ,יתרפא ךורב ברב רבודמ הארנה לככ 201

 ברה לע םש ותוכמתסה ."תיברעמה תוברתל ומיאתיש ךכ לארשי יגהנמב המרופר"ו השועמ טג ששח :וניארש םינועיטל
 .ךיראהל םוקמ הז ןיא ךא ,תירבה תוצראב םימכסהב ךמת אקווד אוהש םג המ ,ללכ תיטנוולר הניא קי'צייבולוס

 ,ופוסב רומאכ .)ז"עשת ,תישילש הרודהמ( כ-זט ןיאושינ םדק םכסה תודוא – ןיאושינה תשודק אריפש סחנפ ואר 202
  .ןידה קספ תא תתל ךירצ היה אלו ,המכסהב ושרגתה םידדצה רבד לש ופוסב

 לבקל שי ןנאש ברה לש ותעדל םג יכ ןייצל רתומל אל .51 ש"ה ליעל ואר ילארשיה םכסהל תיבמופה ותודגנתה לע 203
 .))א"עשתה( חכ ןמיס ,א קלח רזעה ןבא – טפשמב םינויע ןנאש המלש םייח( טגב היפ לע בייחלו םחורי וניבר תטיש תא
 .134 ש"ה דיל ליעל ואר

 208 ש"ה ןלהל 204
 ןנאש המלש םייח( ורפסב ירה .םכסהה תא לוספל ידכ ןוממ יסחי קוחב ןנאש ברה לש ושומיש לע ריעהל שי 205

 רוסאו ,הז קוח רישכהל תיתכלה ךרד ןיאש ןועטל ךיראמ אוה ))ה"עשתה( אי ןמיס ,ב קלח רזעה ןבא-טפשמב םינויע
 אלו הנידמב םייקה קוחה תעד לע םיאשינ םויכ םיאשינה לכש הנעטל םוקמ ןיא" :ןכ לע רתי .ויפ לע ןודל ןידה תיבל
  .)בצ 'מעב ,םש( "הכלהה יפ לע
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 אוה םג ומצע לע לבקמ םדאש סנק יכ עובקלו רימחהל שיש ירה ףקות הל שי םא םגש ךכב םייסמו

 :וירבד תליחתב תאבומ תינורקעה ותסיפת .השועמ טג רצוי

 אוהו הטעמה ןושלב ונמיה החונ םימכח חור ןיא הזב אצויכו הז םכסהש קפס ןיא

 רדיסש ברה םא ונל רורב אל ,לארשי םעב שדוקמה החפשמה דסומ תא סורהל ידכ אב

 םעלב תצע ןיעמ הז םכסהב שי יאדוב .תווצמ רמוש בר אוה ןישודיקהו םכסהה תא

 םא הלעב תא בוזעל טילחת השאהש עגרבו ןיאושנל תובייחתה םוש ןיא ונייהד רועפב

 הצרתש וא הלוח היהי הלעבש ןוגכ תרחא הביס םושמ וא רחאב ןתית היניעש םושמ

 שקבת םגו ,בר שוכרב הכזת ףאו ךכ תושעל לכות איה םירבח לצא ל"וחב תולבל

 ,ךפיהה אלו ותשא תא שרגי שיאהש הרותה ןוצר םאו .רתויו ח"ש ןוילמ לש הבותכ

 קפס ןיא ןכ לע .ךפיהה אלו הצרתש יתמ וחרוכ לעב הלעב תא שרגת השאה התעמ ירה

 ןוגע עונמל םיאב ולאכש םימכסהש ץוריתה .ולאכש םימכסה שפנ טאשב תוחדל שיש

 רחאמ ,ןוגע םירצוי ףא אלא ,ןוגיע םיענומ ולא םימכסה ןיאש קר אל ,ףסונב .ןוכנ וניא

 ךילשי רבדהו רשכ היהי טגה םא לודג קפס הזכש םכסה ללגב טג ןתיי לעבהו הדימבו

 .ודלויש םידליה לע םג

 לעופו לבקתמ םכסהה םש תאז לכבו ,הקירמאב םג עימשהל ןתינ וללה םירבדה תאש קפס ןיא

 תיטפשמה תואיצמה התייה וליאש רעשל ןתינ ןבומכו ,ליעל ונתינ ךכל םירבסהה .אל ץראב וליאו

  .תיקלח תוחפל ,הנתשמ היה םהל ןתינ היהש יתכלהה סחיה םג ,הנוש לארשיב

 

 ןיב םייחרזאה ןיאושינה לש יתכלהה םדמעמ תלאשב ףירח חוכיו להנתה םיעבראה תונשב

 ודיצלשכ ,לאיזוע יח ריאמ ןויצ ןב ברה לארשי ץראל ישארה ברה ןיבו וטנורוטמ סיירפ ןרהא םהרבא

 הדוהי רזעילא ברה ,לארשיב םיניידהו םיקסופה יבושחמ דחא םימיל היהיש ימ דמע ןורחאה לש

 דמעמ םייחרזאה ןיאושינל ןתונה ,סיירפ ברה לש תטרופמה תיתכלהה ותדמע לומ לא 206.גרבנידלו

 וינועיט תייחד דצל .גרבנידלוו לאיזוע םינברה הבורמ תופירחב ואצי ,טג םהב בייחמ ןכלו ,יתכלה

 תוינוציח תומרונ האיבמ איהש םושמ ,תעדה לע תלבקתמ הניא ותעד יכ םינעוט םה םייתכלהה

 לש ותבוגתמ .תידוהיה החפשמה דסומ סרהל םורגתו םתוא תנלחמ ,םייתכלהה החפשמה ינידל

 דוסיש ריבס תאז םע .השק הפשב ףקתוה המלו המ לע ןיבמ וניאו דואמ עגפנ אוהש רכינ סיירפ ברה

 ןיאושינ תכרעמ הבש הנידמב בשוי סיירפ ברה .םיקלוחה ןיב יסיסבה לדבהב ןומט חוכיווה

 הילע ביגמ קר אוהו ,היפ לע םילעופ םיבר םידוהי ,וב יולת וניא המויקש הנותנ הדבוע איה םייחרזא

 קרו ךא םיעצבתמ ןיאושינה ובש םוקמב םייח ולש אתגולפה ינב ,ותמועל .תיתכלהה וטבמ תדוקנמ

 "ארמוחל טג" תשירד תועצמאב ולו – םייחרזא ןיאושינל יתכלה דמעמ ןתמ םתעדלו ,הכלהה יפ לע

 םימרוגב קבאמה לע השקתו לארשיו השמ תדכ ןיאושינ לש לופונומל הלודג הנכס םורגת –

  .הז לופונומ תונשל םיניינועמה

                                                   
 הכלהה יקסופ לש םהיניעב ןיאושינה תוהמ – לארשיו השמ תדכ" ראקיפ לאירא ואר ויתורוקמו חוכיווה חותינל 206

 תקולחמ םייחרזא םיאושינ לש םתופקת" םורמ השמ ;)2009( 234–227 ,207 ,12 תיטרקומד תוברת "םירשעה האמב
 תוסיפתמ עבונכ חוכיווה תא םיגיצמה םיבתוכה ינש תובקעב ךלוה ינא .)ע"שתה( 65 םייח תונש "הלוגבו ץראב םינבר ןיב
 ולעפ ולש אתגולפה ינב וליאו ,הקירמא ןופצב ליעפ סיירפ ברה לש ותויה תדבועב תוצוענה ,תונוש תויתוברתו תויתכלה
 ידיב תיחדנ התייה אל סיירפ ברה לש ותעד וליאש ןבומ ,בגא .םלועמו זאמ םייתד ויה ןיאושינה יניד הבש ,לארשי ץראב
 םיאבומ םירבדה םלוא ,תרבוג התייה ףא תורזממהו תוניגעה תייעב ,םייחרזא ןיאושינב טג שרדנ היהו ,םיקסופה בור
  .תוניגעל תונורתפה רשקהב אלו ,הקירמא ןופצו לארשי ןיב ינורקעה לדבהה דודיח ךרוצל ןאכ
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 אוה ןכלו ,םיקלוחה לש הבישיה םוקמב ץוענ חוכיווה שרושש ןיבה ומצע סיירפ ברהש ןכתיי

 207:הלא םילימב ותבוגת תא םייסמ

 יתעד יפל הזב היה אלמלאו ,ירבד תא דימעהל הז יבתכמב אב יניא ינא ,ןפוא לכב 

 יתאב אלו ,ודגנ תחא הלמ וליפא רמוא יתייה אלש יאדוב אמלעל א״א תרתה ששח

 המל עדא אלו ,הזל םימיכסמ לארשי ילודג לכ אלא ןכ רבוס דבלב ינא אלש רמול אלא

 הזבש אלא .לארשי ימכח לכ לש םתעד אוה ךכש העשב ,ידגנ קר םירבדב ג״כ אצי הז

 הזל הז םימיענמש לארשי ץראבש ח״ת ולא םעונ ןירדהנסב ל״ז םרמאמ םייקתמ

 ץרא ינב םהינשש תעשב "הז לא הז״ אקוד .ורמאנ קוידב םהירבד הארנכ ,הכלהב

 בשוח לארשי ץראבש םכח דימלתה זא הלוגה תוצראמ דחא םא לבא םה לארשי

 .םעונ םוקמב לבוחל תויהל הוצמש

  

  

                                                   
 .)י"שתה( 167 ,ב קלח ,םהרבא תנשמ ת"וש ,סיירפ ןרהא םהרבא 207
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 חפסנ

  208יאקירמאה םכסהב 3 ףיעס

III. Support Obligation. Husband-to-Be acknowledges that he recites and accepts the 

following: 

I hereby now (me’achshav)209 obligate myself to support my Wife-to-Be 

from the date that our domestic residence together shall cease for 

whatever reasons at the rate of $150 per day (calculated as of the date of 

our marriage, adjusted annually by the Consumer Price Index–All Urban 

Consumers, as published by the US Department of Labor, Bureau of Labor 

Statistics) in lieu of my Jewish law obligation of support so long as the two 

of us remain married according to Jewish law, even if she has another 

source of income or earnings. Furthermore, I waive my halakhic rights to 

my wife’s earnings for the period that she is entitled to the above-stipulated 

sum, and I recite that I shall be deemed to have repeated this waiver at the 

time of our wedding. I acknowledge that I have now (me’achshav) effected 

the above obligation by means of a kinyan (formal Jewish transaction) in 

an esteemed (chashuv) Beth Din as prescribed by Jewish law. 

However, this support obligation shall terminate if Wife-to-Be refuses to appear upon 

due notice before the Beth Din of America or in the event that Wife-to-Be fails to 

abide by the decision or recommendation of the Beth Din of America. Furthermore, 

Wife-to-Be waives her right to collect any portion of this support obligation attributable 

to the period preceding the date of her reasonable attempt to provide written notification 

to Husband-to-Be that she intends to collect the above sum. Said written notification 

must include Wife-to-Be’s notarized signature. This support obligation under Jewish 

law is independent of any civil or state law obligation for spousal support, or any civil 

or state law imposed order for spousal support, and shall be determined only by the 

Beth Din of America. 
 

 

                                                   
 רומבל ;54 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,GREEMENTARENUPTIAL PHE T ואר לעבה תובייחתה לש תינבר תירבעב חסונל 208

  .74 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,העמדמ ךיניע יענמ
 לעבה לש תיוושכע תובייחתהכ תגצומ תובייחתהה ,דימ אבויש ,ילארשיה םכסהב הזל המודה ףיעסב ןהו ןאכ ןה 209

 ואר .תיתכלהה אתכמסאה תייעבמ עבונ רבדה .םכסהה תלעפה דעומל דע המויק לע תרתוומ השיאהש אלא ,ותשאל
  .86 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,ויתסו רניבא ;51–42 'מעב ,1 ש"ה ליעל ,העמדמ ךיניע יענמ רומבל
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  :רהצ לש םכסהב 4 ,1 םיפיעס

 

 העדוה .1

 הז םכסהב ינשה דצה תובייחתה שומימל העדוה רוסמי ,והנשממ דרפיהל םידדצהמ ימ הצר

 :)העדוה :ןלהל(

 ףילחת ךרדב וא ,םושר ראודב וא ,תישיא הריסמב רסמיתו בתכב השעית – העדוהה תריסמ .א

 .ןיד יפ-לע האצמה

 .רומאכ העדוהה תריסמ םוי – העדוהה םוי  .ב

 .ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,התוא חולשלו רוזחלו העדוהה תא לטבל יאשר העדוהה חלוש .ג

 .העדוה תחילש ךרדכו בתכב השעיי לוטיב לכ

 שומימל הלועפ לכ טוקנל חלושה יאכז ,)הפוקתה :ןלהל( העדוהה םוימ םימי 180 ופלח .ד

 .הז םכסהל )תויובייחתהה :ןלהל( 4 ףיעסב רומאכ ינשה דצה תויובייחתה

 חנומה תרגסמב ללכיתו בתכב השעית הכראהה .הפוקתה תא ךיראהל יאשר חלושה .ה

 .הפוקתה

 

 שיאה תובייחתה – 4 ףיעס

 גוזה ינבש ןמז לכו םהיאושינ םוימ לחה ,היתונוזמל השיאל םלשל וישכעמ בייחתמ שיאה .א

 ,לארשיו השמ תדכ וזל הז םיאושנ

 :ןלהל םיטרופמה םימוכסה ןמ הובגה םוכסב םיישדוח תונוזמ ימד

 .הז םכסה לע המיתחה םוימ היחמה רקוי דדמל םידומצ ,ח״ש 6,000 .1

 .העדוהה םויל המדקש הנשב )וטנ( תעצוממה תישדוחה ותסנכהמ זוחא 50 הווהמה םוכס .2

 רוקמ לכמ השיאה לש היתוסנכהב היולת הניא שיאה לש )תובייחתהה :ןלהל(וז תובייחתה .ב

 .ויפלכ השיאה לש םהשלכ םיבויח דגנכ זוזיקל תנתינ הניאו אוהש

 שוכרבו תוסנכהב ןיד יפ־לע ול תינקומה תוכז לכ לע וישכעמ לחומ שיאה ,ותובייחתה ףא לע .ג

 תיאכז השיאה ובש ןמזה קרפב ,היסכנ תוריפ וא הידי השעמ ,ראשה ןיב ,תוברל ,השיאה לש םהשלכ

 תונוזמל ןיד לכ יפ־לע ול תינקומה תוכז לכ לע וישכעמ לחומ שיאה ,ןכ ומכ .תובייחתהה שומימל

 שומימל תיאכז השיאהש ןמז קרפב לכה ,יפיצפס רודמ וא/ו רודמ ,אוהש רוקמ לכמ ,השיאה תאס

 .תובייחתהה

 ינבש ןמז לכ ,ול תדמועה רוטפ תנעט לכ ףא לע האולמב תמייקו הרירש אהת ותובייחתה .ד

 .לארשיו השמ תדכ וזל הז םיאושנ גוזה

 גוהנה הבוגב תורחא תויוכזבו היתונוזמב קפתסהל הנכומ השיאה ,שיאה תובייחתה ףא לע .ה

 השיאהש ןמז לכ ,הפוקתה םות רחאל םגו ,הפוקתה םות דעו ןיאושינה םוימ ,ןיד יפ־לע לבוקמהו

 .ןיאושינה רשק ךשמהב הנוצר תא )התוגהנתה תועצמאב תוברל(איהש ךרד לכב העיבמ

 תדכ ןיאושינה םויסב תניינועמ השיאה םא ,הז ףיעס ךרוצל יכ הזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל .ו

 אל איה ,םירחא םיניינעב ועצוה רשא תושירדל וא/ו םיאנתל המיכסמ הניא ךא ,לארשיו השמ

 .ןיאושינה רשק ךשמהב תניינועמכ ךכ םושמ בשחית

 
 


