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ינוידב הרטשמה יגיצנ :רוביצה תונולת ביצנ
ומויב םוי לש רבדכ םירקשמ םירצעמ

תיבב הרטשמה ינעוטל םיתעל יכ רמא ,ןזור דוד סומידב טפושה ,תוטילקרפה לע תרוקיבה ביצנ
יתריקח ךילה שיש ןימאהל טפושל םימרוג םה ךא ,רצעמ תכראה שקבל ידכ הליע ןיא טפשמה
רמא ,"לודג דחא ףולב הז" .עצבל םיצור םהש

יגיצנ לע תרוקיב )ישימח( םויה חתמ ,ןזור דוד סומידב טפושה ,תוטילקרפה לע תרוקיבה ביצנ

לש רבדכ םירקשמ םירצעמ ינעוט" :רמאו ,טפשמה יתבב רצעמ תוכראה ינוידב םיעיפומש הרטשמה

םיתעל יכ ןזור רמא הלוחה ןומגאבש ןולילג ןולמב ןידה יכרוע תכשל סנכב אשנש םירבדב ."ומויב םוי

תכראה לבקל ידכ קר - םיוסמ יתריקח ךילה לע ידוס רסמ טפושל ריבעמ אוה זא ,תויאר יד ןיא ןעוטל

וא בבודמ םיסינכמ ונחנא' טפושל בתוכ קתפב ןעוטה זא ,קית םהל ןיאש םיאור ונחנא תחא אל" .רצעמ

.רמא ,"'בבודמ סינכהל םילקוש

ןעוטו ,ןיירבעה ,ערה שיאה הז ינשה דצמו ,הרטשמה ,בוטה םדאה הפ אצמנ דחא דצמ" ,ןזור ירבדל

םנשי יכ ףיסוה ןזור ."לודג דחא ףולב הז .'םימי השימח דוע לכה ךסב ,שקבמ ינא המ' רמוא םירצעמה

םיעדוי אל םירוגנסהו – ללכ תאז תקדוב אל הרטשמה ךא ,יבילא ול שי יכ ןעוט דושחה םהבש םירקמ

.טפושל שגומש ידוסה רמוחה תא םילבקמ אל םהש ןוויכמ

ינעוטו רחאמ ,יקוח אל רצעמב םישנא תורשע םיאצמנ םוי ידמ יכ ןזור לש הקידב התליג הרבעש הנשב

הקידבה תובקעב .םילהנל דוגינב - דבעידב ןתוא םיאלממו תוקיר תושקב תכרעמל םיקרוס םירצעמה

.לוספה להונה םע קיספהל םינעוטל הרוה הרטשמב ןיעידומהו תוריקחה ףגא שאר

רחאל רקיש יכ עבקו הרטשמה לש םירצעמ ןעוט לע הפירח תרוקיב ןזור םסרפ ןורחאה ילוי שדוחב

ךלהמב ,הרקמ ותואב .ללכ וצ הלביק אל הרטשמהש ףא לע תאז - יטופיש וצ ךמס לע רצעמ עציבש

הרטשמה הפיסוה ,ורצעמ ךשמהל התשקב תייחד לע יזוחמה טפשמה תיבל הרטשמה השיגהש ררע

.תירוקמה השקבב וללכנ אלש תופסונ תוריבע

תושעל ונממ עונמל הסנמ איה יכ ןעטו ,תוטילקרפה תולהנתה תא םג תופירחב רקיב ןזור ,תאז דצל

תחתפנ אלש תוטילקרפה לש תחא תוסחייתה ןיאו תונולת תואמ לבקמ ינא הנש ידמ" .ותדובע תא

 ."םיקיתהמ זוחא האמב .לפטלמ קוח יפ לע עונמ ינאש ךכב

לומתא סחייתהש ,ןצינ יש ,אצויה הנידמה טילקרפ לש הדירפה םואנ רחאל םיעיגמ םויה ןזור לש וירבד

יגציימ לע רוביצה תונולת ביצנ .רבעבמ רתוי הברה רקובמ ףוג איה םויה תוטילקרפה" :רמאו ןזורל

ןהמ שילשכ .ןתוא קדובו תונולת תואמ הנש ידמ לבקמ ,ןזור דוד סומידב טפושה ,תואכרעב הנידמה

.םיחקל םיקיפמו הטלחהו הטלחה לכ םינחוב ונאו ונילא ריבעמ אוה ויאצממ תא .תוקדצומ תואצמנ

םיבושק ונא דימת ךא ,ןיעב ןיע ומע םיאור ונא דימת אל .טלחומו םלש אוה ומיע ונלש הלועפה ףותיש

."ותוא ולאש - םינימאמ םכניא םאו .ןידה תא ונילע םילבקמו וירבדל

םירצעמה ינעוט תורשע לש תתוועמו הלוספ הללכהב םיעוגנ םירבדה" :הבוגתב רסמנ הרטשמהמ

הרטשמה גוצייב םינפ אושמ אללו תויעוצקמב ,תוריסמב םוי ידמ םילעופו לארשי תרטשמב םיתרשמה

שישכ קר תעצבתמ םדא לש ותוריח תלילש .תוילילפ תוריבע עוציבב םידשחנה ולא דגנ ש״מיבב

תיבל ללכ םיאבומ םניא םילילפב םידושחה תיברמ היארלו ,תאז בייחמ הריקחה ךרוצשכו ךכל חרכה
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."תוביסנה לולכמל םאתהב ךכל םימיאתמה םירקמה קר אלא םרצעמ תכראהל טפשמה

הרטשמה הנופ ,תילילפ הריבע עוציבב דושח לש ורצעמ תא ךיראהל השקב לכב יכ שיגדנ" :רסמנ דוע

תיב ,ותוכמס חוכמ .דושח לש ורצעמ תכראה לע תורוהל תידעלבה תוכמסה אוהש טפשמה תיבל

לעו הרטשמה תושקב לע רקבמו חקפמ ,הקיספהו קוחה ינחבמ יפ לע השקבה תא ןחוב טפשמה

תחלתשמ תואטבתה לע ונל רצש ירה ,עמשיהל היוארש תימיטיגל תרוקיב דצל .הריקחה תומדקתה

."רוא תונש קחרמ תמאהמ הקוחרש וז ןיעמ הלילכמו
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