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ןיניירט רנבא  ריינה /  לע  םילימ  המכ 

םִיֵצעָה ַלע  ֶםֶצְעּב  ָרְיּנַה , ַלע  םִיּלִמ  הַָּמּכ 

, הָתִיְרּכַה ַלע  רַמֹוְלּכ  ָםּב , הֲֶׂשַעּנֶׁש  הָמּו 
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, תיִאָּתַה ַלע  םִיּלִמ  הַָּמּכ  הִָּסעָה , ַלע  הָסִיְרּגַה , ַלע 

, תֶֶׁשְּבִכנ ֶתֶנְּבֻלמ , ֶתֶדרְֻפמ , איִה  ַדצֵיּכ 

םִיּלִמ ּוּלֵא  ֵירְָהו  ָרְיִנל , תיֲֵׂשַענ 

ֶתבֶתֹוּכֶׁש ָדּיַה  ַלע  ֹוא  ָרְיּנַה  ַלע 

, ָהריִפֲאַמ איִה  ַדצֵיּכ  ָרְיּנַה , ַלע  םִיּלִמ 

, ָּהּב הֲֶׂשַעּנֶׁש  הָמ  ַלע  ָהניְִקזַמ ,

, תּוְררֹוּפְתִהַה ַלע  ָהדָמְתְַהּב , טֶקְֶׁשּב ,

ָהכיִפֲהַה ןֹובִָּקרָה , הָסִירֲהַה ,

, ָםּב הֲֶׂשַעּנֶׁש  הָמ  ַלע  םִיֵצְעל , ןֶֶׁשְדל ,

, ֶתבֶתֹוּכֶׁש ָדּיַה  ַלע  ָרְיּנַה , ַלע  בּוׁש  רַמֹוְלּכ ,

, ִםַירֳָהצ ַתעְִׁשּב  וְָׁשַכע , ןָאּכ , ָדי , ָרְינ ,

םִיֵצָעּב ֵןנֹוּבְתִמ  םִיָענ , ָןֻּנעְמ , ָתצְק 

 

.דחואמה ץוביקה  .םיריש  םודילקוא : .ןיניירט 1985 . רנבא  ךותמ :

םילימה ןיב 
ךילהתב םיצעב , ריינב , תוקסועש  םילימ  םג  לבא  ריינ  לע  תובותכש  םילימ  רמולכ  ריינה , לע  םילימ  המכ  המ ? לע  םילמ  המכ 

תטלוב רישב  .םייחהמ  דרפנ  יתלב  קלח  םצעב  םהש  תוומהו  תוררופתהה  תונקדזהה , יכילהתב  הביתכה , ךילהתב  ריינל , םתכיפה 
לבא חצנ , ייח  תויחל  ךרד  אוצמלו  וזה  תוירוזחמהמ  תאצל  םימלוחש  שי  םנמוא  .הנממ  קלח  ונחנאשו  עבטב  תמייקש  תוירוזחמה 

טובניש ערזה  תא  ןיזמש  תוומ  תוררופתה , תונקדזה , הלידג , החימצ , הטיבנ , הדיל , לודגה –  רוזחמב  םילגלגתמ  ונחנא  םייתניב 
.הלילח רזוחו  חמציו 

, הסיע םהמ  םישוע  םיצעה , תא  םיתרוכ  ונחנא  תיגולונכטה –  ונתלוכיל  ררושמה  זמור  םיצעל , םישוע  ונחנאש  המ  לש  רואיתב 
לש תוילילש  תולועפל  םג  םיזמור  תשבכנ " תנבלומ , תדרפומ ,  " םילעפהש ןכתיי  .םיניבלמ  ריינל , םישבוכ  תיאתה , תא  םידבעמ 

, ישונאה םינמזה  רדסב  תוחפל  םיגרוח , ונחנאש  ונל  הריכזמ  היגולונכטה  .חוכ  יסחיו  שוביכ  עבטהמ , הדרפה  םדא , ינב  ןיב  הדרפה 
םירצומ םירציימ  ונחנאש  ןוויכ  רחאה  דצהמ  םיריזחמ  אלו  דחא  דצמ  ידמ  רתוי  עבטהמ  םיחקול  ונחנאש  ךכב  לודגה , רוזחמהמ 

.םיזבזבמ ונחנאש  ןוויכו  םילכתמ , םניאש 

תביתכ יכ  רמולכ , ירה ו- םצעב , ומכ : םילימב  שמתשמ  אוה  .הזל  הז  םירושק  םירבדה  תויה  תא  שיגדמ  ררושמה  רישל –  הרזחו 
רובע ןשדל  התכיפה  לע  התומת , תב  התויה  לע  םילימה , תא  תבתוכה  דיה  לע  םיצע , לע  בותכל  םגו  בושחל  ול  תמרוג  ריינ  לע  םילימ 

השענש המ  אוה  םיצעל  השענש  המ  הדמתהב ." טקשב ,  " ענש ךשמתמ  לגעמב  תבתוכה  דיה  לע  בושו  ריינל  וכפהי  בושש  םיצעה ,
יכ היכרריה , םהיניב  ןיאש  םירבדה , ןיב  דירפהל  רשפא  יאש  רתוי –  דוע  בושח  רבד  רמוא  אוה  ילואו  .םיצעה  לע  תבתוכש  דיל 

, וְָׁשַכע ןָאּכ , : " הווהה עגר  לש  ומויקב  לגעמה , בוביס  לש  תינמז , תירשפא , הטאהב  רמגנ  רישה  .םירבד  םתוא  ירה  םה  דיהו  ריינה 
םילימב םיננובתמ  ונחנא  םיצעב , ןנובתמ  ררושמה  .בחרתמ  ףאו  ךישממ  לגעמה  םִיֵצָעּב ." ֵןנֹוּבְתִמ  םִיָענ , ָןֻּנעְמ , ָתצְק  ִםַירֳָהצ /  ַתעְִׁשּב 

.הלילח רזוחו  תבתוכש , דיה  לע  ריינ , לע  םיצע , לע  םירהרהמ  ןהילע , םיבתוכו  ןתוא  םיארוק  בתכש ,
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