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ףוריצ לע ןוידה תא החד תואטיסרבינואה ישאר דעו ויתורושל לאירא
יכ ששחה היה הייחדל םימרוגה ןיב יכ ורמא רבעש עובשב ךרענש ןוידה יטרפב םיאיקבה תורוקמ 'פורפל לארשי סרפ תא קינעהל בריסש ,ךוניחה רשב הכימתכ רייטצי םיחטשב דסומה ףוריצ לאירא לע םרחב ךמתש םושמ ךיירדלוג

דעומל יתרקויה ףוגל לאירא תטיסרבינוא ףוריצ ןיינעב הטלחהה תא החד תואטיסרבינואה ישאר דעו
לבקל אלש םיפידעמ תואטיסרבינואה יאישנמ המכ יכ ררבתה רבעש עובשב םייקתהש ןוידב .עודי אל
,רושע ןב קבאמ םותב ויתורושל הטיסרבינואה ףוריצ לע הנורחאל טילחה דעווה .אשונב הטלחה תעכ
.אבה עובשל ןנכות אשונב ןוידו ,ץ"גבל הריתע םג ללכש

לגס ישנא ועיבהש האחמ םינמנ הייחדל םימרוגה םע יכ ורמא ןוידה יטרפב םיאיקבה תורוקמ
.טנלג באוי ךוניחה רשב הפיקע הכימתכ רייטצי ךלהמהש ששח דצל ,תונושה תואטיסרבינואב
בכעל הביסכ לאירא םע הלועפ ףתשל אלש ךיירדלוג דדוע 'פורפ לש ותאירקב טנלג שמתשה הנורחאל
.הלטבל ןויסינב ,לארשי סרפב ותייכז תא

ששחב דעוול לאירא תטיסרבינוא תא ףרצל תונוכנה תא שדוחה וריבסה םיימדקאה תודסומב םיריכב
אוה לאירא דגנ קבאמה" .ץ"גבל הריתעמ וא ,ןימיה תורושמ אובל יושעש ,אבה ךוניחה רש לש ץחלמ
דחא ."תיטפשמ הניחבמ הל דגנתהלו ךישמהל השק" ,םיאישנה דחא רמא ,"תמדוקה המחלמה
ונייה .לאירא תא לבקל םיצלאנ ונייה היתובקעבש תחא הריתע קחרמ ונחנא" יכ ףיסוה ויתימעמ
וא אבה רשל תוכחל אלו המזוי טוקנל ונפדעה .סנכיהל הל רשפאל וא רזפתהל םא טילחהל םיכירצ
."ןיד קספל

יטפשמ וא יטילופ - ינוציח ץחלל "םיענכנ"ש ימכ רייטצהל אלו המזוי טוקנל תומדקומה תוינכותה ,םלואו
לארשי סרפ תא קינעהלו םיטפושה תדעו תצלמה תא לבקל טנלג בוריס תובקעב הבר הדימב ונתשה -
תדעו השיגהש ץ"גבל הריתעל הבושתב .ךיירדלוג 'פורפל בשחמה יעדמו הקיטמתמה םוחתב
לש הכרא םיטפושהמ טנלג שקיב ,ורסוהו ולעוה ךיירדלוג דגנ תונעט לש הרושש רחאלו ,םיטפושה
ףתשל אלש יפוריאה דוחיאל הארקש המוצע לע ךיירדלוג 'פורפ לש ותמיתח םא קודבל ידכ שדוח
תא לבקלמ ותוא לוספל הליעכ שמשל הלוכיו - "םרחה קוח" לש הרפה הווהמ דסומה םע הלועפ
התיה תישעמה התועמשמש ,השקבה תא ולביק רנליו לעיו גרבלוס םענ ,תימע קחצי םיטפושה .סרפה
.תואמצעה םויב ךרענש סקטב ךיירדלוגל סרפה ןתמ תעינמ

ךותמ העבשל תפתושמ העדוהב .הרורב הדמע טוקנל תואטיסרבינואה ישאר תא הבייח טנלג תטלחה
ןויערל תאטוח" ךוניחה רש לש ותולהנתה יכ בתכנ )ןליא רב דבלמ( תואטיסרבינואה יאישנ תנומש
,ליבקמב ."הבשחמה שפוחבו יוטיבה שפוחב הרומח העיגפ הווהמו לארשי סרפ לש ומויק דוסיבש
.המוד ןפואב ולעפי יכ םיפצמו - דעוול לאירא ףוריצל םידגנתמ םה יכ םהיאישנל לגס ירבח ובתכ

אל תואטיסרבינואה ישאר" ,ןוידה יטרפב איקבה רוקמ ירבדל .רבעש ישימח םויב ךרענ ה"רווב ןוידה
יכ רמא ףסונ רוקמ ."יטילופה קחשמב ילככ לאיראב שמתשמש ימל 'סרפ' םינתונש ימכ רייטצהל וצר
םיאישנש דועב ,לאירא ףוריצב ןודל שקיב ,ןהכ רשא 'פורפ תירבעה הטיסרבינואה אישנ ,דעווה ר"וי

יתוהמ יוניש הז .עודי אל דעומל התוא תוחדל אלא ,הטלחה וישכע לבקל ןוכנ אל הזש ובשח" םירחא
םיאישנה" ,רחא םרוג ירבדל ."ךלהמה לע ,ןכל םדוק השולש-םייעובש התיהש ,הבחרה המכסההמ
םיעבצב דימ תעבצנ התיה לאירא לע הטלחה לכ ךא ,ךיירדלוג לע הדח הרוצב םתעד תא ועיבה
."טילחהל אל ףידע הזכ בצמב .םייטילופ
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הצעומבו הלשממל יטפשמה ץעויה דרשמב ויפלש ,רבעש עובשב "ץראה"ב םוסרפ ,הארנה לככ
רובע תוימדקא תוכז תודוקנ קינעהל לאירא תטיסרבינוא תטלחה תא םיקדוב ההובג הלכשהל
.םיחטשבש דסומה ףוריצ יכמות לע לקה אל ,םייקוח יתלב םיזחאמב תובדנתה

.הטלחה הלבקתה אל ןכלו ,הצומ םרט אשונב ןוידה" יכ הבוגתב רסמנ תואטיסרבינואה ישאר דעוומ
."ךשמה ןויד עבקיי
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