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לאירא םע הלועפ ףתשל אל
יעדמו הקיטמתמב לארשי סרפ תא קינעהל אלש ,טנלג באוי ךוניחה רש תטלחהל ןורחאה ץוריתה
דוחיאל תארוקה ,המוצע לע ןורחאה לש ותמיתח אוה ,ןמציו ןוכממ ךיירדלוג דדוע 'פורפל בשחמה
סיסבה תרסח הליספל רבעמ .לאירא תטיסרבינוא םע הלועפה ףותיש תא קיספהל יפוריאה
ךיירדלוג ריכזמ ,םינורחאה םימיב רמאש םירבדב — ךוניחה רש דצמ תיטסיתרקמה תולהנתהלו
קוחמל םישקבמה םיקוח תוכזב קר םייקתהל ךישממו אטחב דלונ םיחטשב ימדקאה דסומה :תוחכשנ
.קוריה וקה תא

ןוויכ הניש )ה"רו( תואטיסרבינואה ישאר דעו םג ,תולחנתהה לעפמ לש היצמיטיגלה תמגמ תרגסמב
רבודמ .שוביכה תא חיצנמה ךלהמ םע הלועפ ףתשלו לאיראב דסומה תא וילא ףרצל תעכ לעופ אוהו

הטיסרבינואב הרכה דגנ ךשמתמ קבאמ ה"רו להינ ןורחאה רושעבש רחאל ,גיאדמ המגמ יונישב
הטיסרבינואה ףוריצ לע הטלחהה היופצ ,םייעובשמ תוחפ דועב םייקתיש ,בורקה שגפמב .לאיראב
םוש" יכ רמאנ ןיינעה תא ררבל ושקיבש לגס ישנאל םא םג ,תיתועמשמ תודגנתה אלל רובעל לאיראב
.תרוקיבה תא טיקשהל ןויסינב ילוא ,"רוגס אל רבד

ישאר ןיב תוחיתמ דקומל לאיראב הטיסרבינואב הרכהה תייגוס הכפהנ תונורחאה םינשב
וקל רבעמש הטיסרבינואה ןיב הנחבה לכ לטבל ידכ ,םימויא וליעפהש ,ןימיהמ םירשל תואטיסרבינואה
ץחלמ ששחב תעכ העינכה תא םיריבסמ תואטיסרבינואה ישאר .לארשי ימוחתבש תודסומל קוריה
תוכחל רשאמ המזוי טוקנל ףידעש םירובס םה .ץ"גבל הריתע ינפמו אבה ךוניחה רש דצמ שדוחמ
תחאב ריכב הדוה ,"ונדספהו ונמחלנ .תמדוקה המחלמה אוה לאירא דגנ קבאמה" .המולהמל
תוניועהמ תצק לרטנל ילואו םויה רדסמ ןיינעה תא ריסהל וניצר" :ףיסוה ותימעו תואטיסרבינואה
.)9.4 ,יתשק רוא( "וניפלכ

ךישמהל רבעבמ תוחפ םויכ םינכומ ,תונורחאה םינשה שולשב ופלחתהש ,תואטיסרבינואה ישאר
םוש ,םלואו .םיקפקופמ םיימדקא םיכילהב םירושיא לביקו עורזה חוכב םקוהש דסומב קבאיהלו

הדבועה תא קחמת אל ,טנב ילתפנ םייתנש ינפל םזיש הז המגוד קוחב םינוקית ללוכ ,הרשכה
.םישנא ינויליממ תויסיסב םדא תויוכז ללושה יאבצ ןוטלשמ קלח ,יטילופ ילכב רבודמש

םימוד םירקמ .ףס תרמושכו ירסומ רולדגמכ הדיקפת לע ישפוחה הנוצרמ רתוול הימדקאל רוסא
לש םהיניע דגנל דומעל םיכירצ ,ןוטלשה תושירד םע הלכשהה תודסומ ורשייתה םהבש ,הירוטסיהב
יאישנ םא .יוכידו שוביכ לש היגולואידיא ליכהל הלוכי הניא תישפוח הימדקא .תואטיסרבינואה ישאר
.םהל ריבסהל םיטנדוטסהו ימדקאה לגסה לע ,תאז ןיבהל םישקתמ תואטיסרבינואה
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