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םיעודי םיפוריצב הברמה 

ןונגע י"של יתוחא' רופיסה לש ינויזולאה טקפסאב ןויע 

םחש היח תאמ 

םיפוריצב הברמה לכ תירבעב• 
'חבושמ הז ירה םיעודי 

(255 ימע ,,הרישי ,ןונגע) 
ונתונו רפסה ןושלמ רבד לטונש ימי 

םידילומש םישדח םייח ול ןתונ ורפסב 
'םתומדבו םמלצב םיכלוהו 

(םש ,םש) 

החיתפ .1 

 1 2
םירופיסכ .ןונגע לש םיילארשיצראה וירופיס ינושאר םע הנמנ יתוחא• רופיסה 

רובעכ שדחמ ועיפוהב חסונ-יונישלו דוביעל אוה םג הכז הפוקתה התוא ינב םירחא 
.'לוענמה תופכ לעי ךרכב םינש הרשע-מיתשכ 

םיילארשיצראה וירופיסב םג ומכ ,הז רופיסב חסונל חסונמ םייונישב ןויעה 
לש וקבאמ תאו הריציה יכילהת תא קר אל ףשוחו ףלאמ אוה ,םירחאה םימדקומה 

עדומ ,בכרומ רפסמכ ןונגע לש ותושבגתה ךלהמ תא ףא אלא ,רמוחב רצויה 
הפוקתב ויארוק להקל רכומ ןכא אוהש יפכ ,'חסוני לעבו דוחיי לעב ,ותכאלמל 

.רתוי תרחואמ 

הרוטקורטסב םייונישה ירקיע וקדבנ (ח"כשת ,קיווצ-יולה תידוהי) תטרופמ הדובעב 
רחואמ הלח םהב רשא ,לארשי-ץרא-תפוקתמ ןונגע לש םינושארה םירופיסב הרוטסקטבו 
רופיסה תא םג ללכ ןוידה .רבחמה לש תנקתמהו הנשמה ודי (הינמרג תפוקתב) רתוי 
ייוניש ,תימינפה הקולחבו הנבמב םייוניש :ןוגכ) תודחא תואר תודוקנמ יתוחא' 

לוגליג .(דועו םירוביגה תומש יוניש ,יריבחתה הנבמב םייונישמ םיעבונה סומתיר 
ףסונ רמאמב םג רתוי תומצמוצמ תואר תודוקנמ הרצקב קדבנ יתוחא' רופיסב תואחסונה 
םתוא לכב קוסעלמ רוטפ ומצע תא הז ןויע האור ,ןכ-לע .(ג"לשת ,אנתרב ןויצרוא) 
רמוא ןלהלד ןויעה .ל"נה תודובעב טוריפ לש תרחא וא וז הדימב ונודנש ,םיניינע 

קויד רתיבו - תורוקמה ןושלב שומישה :רופיסב דחא יזכרמ טביה רחא תוקחתהל 
ינפוא תעפשה תא ןוחבל ידכ - תאז .חסונל חסונמ וילוגליגו - תיארקמה תיתשתב 

.ותועמשמ לעו רופיסה לש קמועה הנבמ לע וז תיתשתב שומישה 

.14-12 (א"ערת) 11.11.1910 ,2-1 יד צ"העופה ,'תוחא' ,וונגע י"ש .1 
(ע"רת־זנ"סרת) 'המשנ תילע' (ט"סרת) 'םירמ לש הראב•ו 'תונוגע' ול ומדק .2 

.(ע"רת) •םיתפשמיו 
.(1922)ג"פרת ןילרב ,גאלרעפ רעשידויה תאצוה ,לוענמה תופכ לע ,וונגע י"ש .3 
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ול םיפי ךא .ארקמה ןושלב ולוכ בתכנ אל םינושה וילוגליגב 'תוחא' רופיסה 
,ארקמ ןושלב בותכה (ןונגע לש) ויבתכב טעומה קלחה םגש1 ןדס בר לש וירבד 

יסב ןכש ,ארקמ-גזמ לע רבדל חינמ אוה ארקמ-חסונ לע רבדל חינמ אוהשמ רתוי 
םיכמסנש ,טילשה דוסיכ ךא איה וז ןושל ,ארקמ ןושלב םלכלכמ רפסמהש ,םירופ 

,ןדס בר) 'רתויב םירחואמ וליפאו םירחואמ ןושל תודוסי וב םיכרענ וא ול 
זמור וילאש הז ויעמ תונושל בוריע רוריבב רכינ ונרופיסב םג .(161:1967 

,םימכח ןושל :ןוגכ רופיסב תונושל ןתוא ןה המצעל תניינעמ השרפו ,ןדס 
לשו תומכ לש םייונישו םילוגליג ןה ףא תורבועה ,םיזעלהו השדחה תירבעה 

ארקמה ןושלב ,רומאכ ,זכרתי םעפה ונניינע םלוא .חסונל חסונ ןיב תוכיא 
.ויתומגמבו ומצע רופיסב עקושמ ךכל םעטהו ,דבלב 

,תואבומ ןתואל ןאכ ונתנווכ יכ ,רמולו גייסל שי ארקמה ןושל לע ונרבדב 
יפוריצ ,םיקוספ יקלח ,םימלש םיקוספ לע תוזמרמו ירופיסה ףצרב תוצבושמה 
,ןחבומ יארקמ טסקט יאדו ןפואב םהירחא םיררוגה ,תודדוב םילמ וא םילמ 

םייושע םהש ןיבו קייודמ טוטיצכ םיעיפומ םירבדהש ןיב ,יוהיזל ןתינו םייוסמ 
.רוקמה תא תשטשטמ הניאש ,היצאירווב 

יאצמ תריקס - חסונל חסונ ןיב יארקמה רוקמל תוקקדזיהה .1.1 

הלעמל הלגמ (יא חסונ :ןלהל) צ"העופה חסונ ,ןושארה וחסונב רופיסה תריקס 
,טפשמה ירוחאמש יארקמה רוקמה תא תואדווב תוהזל ןתינ םהבש ,םירקמ םישולשמ 

חסונ :ןלהל) גאלרעפ רעשידויה חסונ ,ינש חסונב .םילמה ףוריצ וא טפשמה קלח 
ןונגע ףיסוה םירתונה לעו ,וללה םירוכזיאה ךותמ םירשעמ הלעמל וטמשוה (יב 

לע רמש יב חסונב רופיסהש העשב תאזו,טסקט-תוררוג-תוזימר (!) םיעבראמ הלעמל 
לש רועישב 'ב חסונב הלועה ,יביטאטונוק-ינויזולאה ןעטמה תופיפצ 5.וכרוא 
תיתמגמ העפות לע רוריבב העיבצמ ,יא חסונ לש וז לע םיזוחא םישימחמ הלעמל 

הז רשקהב רתוי תניינעמה הלאשה ךא .יתומכה טביהה ךרד ףקתשמ רבדהש יפכ תוחפל 
,יתוכיאה טביהה תועצמאב םג העפותה תויתמגמ רבדב העיבקה תא ששאל ןתינ םאה ,איה 

המגמה יהמ רוריבב תוהזל ןתינ םאה - ןכ םאו ,רופיסה לש יטנמסה רושימב לעופה 
.(יב חסונ) שדחה טסקטב ףופצה ינויזולאה גראמה דוסיב תחנומה 

ןעטנ ןונגע לש םימדקומה לארשי-ץרא ירופיס לכב 'א חסונב תורוקמל תוקקדזיהה לע 
תוקקדזיה ,תינוציח תוקקדזיה' אלא התיה אל יכ (47 :ח"כשת ,קיווצ-יולה) 

ךותב הלגי אתרופ קדה יכ םא ,הרקיעב וז העיבק םע םיכסהל השק אל .,טושיקבש 
ןפואב םנמוא - םיתרשמה ,הלאכ םג ל"נה םיריפיסב םייארקמה ןושלה ירכז עפש 

ךפוה יב חסונמ לחה קר יכ ,קפס ןיא םלוא .רופיסב תומייוסמ תומגמ - ידארופס 
קמועה הנבמ תא הבר הדימב הנתמו ,קהבומ ילאנויצקנופ תויהל תורוקמב שומישה 

.םתועמשמ תא םג ךכ םושמו ,םירופיסה לש 

:עמשמ hapax legomenon ןחש םילמ לע כ"דב הלחו הרידנ וז תורשפא .4 
.לודג הזימר לאיצנטופ תולעב ךכיפלו ,ארקמב תויאדיחי 

יב חסונ ,ונייהד .םילמ 1175 - •ב חסונ .םילמ 1207 ליכמ יא חסונ .5 
.יא חסונל האוושהב טעמ רצוק וליפא 
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יב חסונב ארקמה ןושל ירוכזיא לש תיביסאמה הנעטהה לע ףסונ :ונרופיסל רשאבו 
לפטמ אוה הבש ךרדה ןמ ,'קוספיל ןונגע סחיימש תובישחל הייאר דוע איבהל ןתינ 

הכוז םהמ קלח .יב חסונ לא רבעמב טימשה אל םתואש ,םייארקמה ןושלה ירכזב 
קפתסנ .רקיעה לא םתזימר חוכ תא םינווכמו םתועמשמ תא םידדחמה ,םינוקיתל 

וניאש ,'הלכתו ץק לכלי טפשמה לשמל רכ .ןיינעה תמגדה ךרוצל תואמגוד יתשב 
טוטיצכ 'ב חסונב עיפומ ,ןדס ןושלכ יארקמה גזמי לעב םא יכ יארקמה חסוני לעב 
.(96 ט"יק םיליהת) ,ץק. יתיאר הלכת לכ^י :יא חסונב זמרנה רוקמה לש קייודמ 

רבכ זא םלוא ,רתוי רחואמ טעמי' יביחסונב ותרוצכ םנמוא רזוח יא חסונמ טפשמה 
לבקתמה טקפאל רשאבו .ונושלכ קוספ לע היצאיראו אלא אוה ןיא יכ ,ארוקל רורב 

וכשמהל ןמענ לש הז ורוהרה ןיב ןושלה תומרב רעפ רצונ יא חסונב :םירקמה ינשב 
דוע םקיתעהל ילעש םיברה םיטוטרמסהל יד ןיא ךא ,הלכתו ץק לכל ,לזאזעל"') 

,ץק יתיאר הלכת לכל !לזאזעלי) רתוי יביטארגטניא טסקטה יב חסונב וליאו (,םויה 
אלא ,תונושלה רעפמ האצותכ אל רצונ ינוריאה רעפהו (י !למע יבתכל הצק ןיא ךא 
טפשמה יפגא ינשב תהבגומה ןושלה תסייוגמ וילאש ,ילאיווירטה6ויינעה םנש-לע 

תא הקנ ומענו י - יא חסונב :ויינע ותואל תרחא המגודו .ליעלד רבוחמה 
ורוקמ לע זמרמ םנמוא "חרא ץורל" ףוריצה .יחרא ץורל זלעתהו םייפקשמה 

ףיסוה יב חסונב .אל-ותו הצילמ $ש אוה רצונה םשורה ךא ,(6 ט"י םיליהת) 
,תילאוטסקט הביבסב ולוכ טפשמה תא עבקו יארקמה רוקמה ןמ תחא הלמ רבחמה 

ויתורעש ילתלת ןיב ולאמש חלש ורבד ידמוי) םיפסונ תורוקמ ירוכזיאב תרבגותמה 
דדובה יוטיבה .(יחרא ץורל רובגכ ןואגב ץרא רעצ ...םיבתכמה תא םש ונימיבו 

קלחכ םא יכ ,יצילמ ףדוע חרסכ יב חסונב דוע עמשנ וניא 6 ט"י םיליהתמ 
וקלח תא ןורכזב הלעמ ףא אוהו ,הנועטו תבכרומ תינושל הייווה לש ילארגטניא 

וססכ א-והןי :רומאל היצאיצוסאה חוכמ זמרמ דיקפת ול םג רשאו ,טטוצ אלש ןושארה 
םצעוה הז הרקמב הזימרה לאיצנטופ 7.יחרא ץורל רויבגכ שישי ,ותבוחמ אצוי 
ןמ תפסונ הלמ לש הפוריצ י"ע ,תיסחי ,טושפ יעצמאב הרטמל ןווכו ינש חסונב 

.קוספל השדח תילאוטסקט הביבס תריצי י"עו ,זמרנה טסקטה 

יתוחאי רופיסה לש יב חסונב םיינויזולא םיעצמאב טסקטה יוביע תומגמ .2 

.ונרופיס לש יב חסונב תיביטאטונוק-תינויזולאה המקירה רתויב התבעתנ ,רומאכ 
םיגוראה םייארקמה ןושלה ירכז תיברמ יכ ,הלגמ שדחה טסקטה לש תקדקודמ הניחב 
םיתרשמו ,רועריעל תנתינ יתלב הדימב םיילאנויצקנופ םה (8(^-מ הלעמל) וכותל 

.תונוש םיכרדב רופיסב יטנאמסה דבורה תא 

.יב המגוד ,2.1.1 ולהל ךכ לע הארו .6 
2.2.1 ןלהל האר רופיסל ורשקהב קוספה חותינ לע .7 
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רוביגה תומד לש היצזינוריא םשל יארקמה בותכב שומיש .2.1 

ירוביג יכ ,הללכהה ריד לע רמול ךתינ ,רוביג-רפסמ-רבוומ תייגוסל סנכיהל ילבמ 
ארגויבוטוא תודוסי טעמ אל םהב שי ךונגע לש םינושארה םיילארשיצראה וירופיס 

םייטחאפ םירופיסה תויה רבדב הנוכנה הרעהה תא ךכ לע ףיסונ םא 8.םייפ 
ךרוצה וילאמ ונל רבתסי ,(26 :1973 ,דקש ןושרג) ילאטנמיטנס ףדוע םישודגו 

תא קיחרהל ,וירוענ ירופיס לע רתוי תקחורמ ןמז תדוקנמ ףיקשמה ,רבחמב קחודה 
אוה הז ךרוצל .ורוביג תומדל רפסמה תומד ןיב תודפ םישלו ינש חסונב ותודע 

,םייארקמה ןושלה ירכז ךכ םשל םיסייוגמ ונרופיסב .הינוריאב קהבומ שומיש השוע 
ןמענ ההוש ובש ,ןמזה קרפל ףפוחה) רופיסה לש ןושארה שילשב רקיעב םיזכורמה 
,םיליהת ירפס :ארקמב תירישה ןושלה ירגאמ ךותמ םלוכ םיחוקל הלא .(דרשמב 
םיה תרישו (קוקבח ,םוחנ ,לאקזחי ,היעשי) האובנה ירפס ,הכיא ,ילשמ ,בויא 

וילא טנרפרהש דועב ,תיגיגחו תהבגומ ,הפונמ ןושלב רבודמש ןאכמ .תומש רפסב 
.ימוימויו ךמנומ ,ילאיווירט אוה - ןלהל רבתסיש יפכ - תנווכמ איה 

בלושמה רובידב שומיש ןונגע השוע הז רופיסב .תפסונ הנחבה ךורעל שי ןאכ 
אלו) ישילש ףוגב םירסמנ וירוהרה וא רוביגה ירבד :ונייה (יומס רוביד) 

,ןבומכ ,ותריסמ םגש) רפסמה ירבדמ םינחבומ תויהל םירומא ךא ,(רישי רובידכ 
.(140 :1968 ,ןבא ףסוי ;252-251 :1968 ,במולוג ירה) (ישילש ףוגב תישענ 
(יומסה רובידב) רוביגה ירבד יפוא ןיב ןווכמ ןוימד ןאכ רצוי ןונגע םלוא 
.תהבגומה ןושלה לעב קוספה לע םינעשנ םהינשש ךכב ,רפסמה ירבד יפוא ןיבו 

םיאצוי םירבדה רשאכ .םירקמה ינשמ דחא לכב הנוש ןפואב ארוקה לע לעופ טקפאה 
,showing -ה ךרדב הינוריא םירצוי םה ירה ,רוביגה לש (וירוהרהמ וא) ויפמ 

ךמנומה טנרפרהו הבגומה טסקטה ןיב םייטנאבלרה םירושיקה תא רצויה אוה ארוקהו 
תנווכ תררבתמ ,רפסמה יפמ םירבדה םיאצוי רשאכ וליאו .רפסמה לש וכווית אלל 

.ידיימ טקפאהו ,רתוי יביסאפ ארוקה .וכוויתבו ולש וירבד ךרד הכחגהה 

רצוי רפסמה י"ע ןהו רוביגה י"ע ןה ל"נכ הנועט ןושלב המודה שומישה השעמ םצע 
(התוא 'הקחמ'ו רוביגה ןושלל המדתמ רפסמה לש ונושל) תילאוטסקט-ךות הידוראפ 

.רוביגה תומד יפלכ הינוריאה רובגתל הכרדב תעייסמ וז הידוראפו 
.וז הדוקנ וריהבי רשא תודחא תואמגוד ונודיי ןלהל 

יומסה ורוביד תועצמאב רוביגה תומד לש היצזינוריא 2.1.1 

.ושפנל אוה ישפח אל ןה" :םיימצע םימחר לש ץרפ ךותמ ובצמב רהרהמ ןמענ (א 
תקתעה ־ דרשמה תדובע יפלכ םינווכמ םירבדה .(ה ימע) "תותפשא קבחי דבעכ 

,םייפרגואיבה תודוסיה םיברתמשמ" :קיווצ-יולה לש התרעה לשמל האר 
ההדזמ אוה ומע ,ויתוריצי ךות לא תדמה-ענענ-עטנ תא ןונגע חלוש 

הנומש ,ןמענל ןונגע ןיב תוהזה תודוקנ ןכו ,(6) "ההדזמ-וניאו 
.(87) אנתרב ןויצרוא 
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םינמאה' (5 יד הכיא) יארקמה ילאוטסקטה רשקהה וליאו .עצבל וילעש - םיבתכמה 
םהיסכנמו םדמעממ ,םתלודגמ םידרויה לש םמלוע תא רייצמ 'תותפשא וקבח עלות ילע 
לש האצותכ רצונ ידיימה ינוריאה רעפה .תולרוג הנשמו ףתחכ אבה ימואל ןוסא בקע 

ילאיווירט בצמ ראתל ידכ תימואלה הניקה ןושלל תוקקדזההו תויצרופורפה תוויע 
.רוביגה ייחב ידמל יתרגישו 

יתיאר הלכת לכל' :םויה םות םע תממעשמה ותדובעב ץקה ומענ ירבדמ ,בושו (ב 
1 דאמ\ךתוצמ הבחר ץק..י תיאר ה^ת ל3ל' קוספל"איה .'!למע יבתכל הצק ויא ךא ,ץק 

תועפותה לש^'ןרקחלו תדרל םדאה תלוכי לע רבדמ לבוקמה שורפה .(96 ט"יק םיליהת) 
תדובע לע ינשה ופגא יונישב הז קוספ תלחה .לאה לש הבחרה ותרות רקחל טרפ םלועב 
ילמע יבתכ' ןיבו רקח הל ןיאש לאה תרות ןיב הייומס היגולאנא ןיעכ תרצוי ,דרשמה 

ןושל תא ןורכיזב הלעמ 'הצק ןיא' יגיגחהו רידנה יוטיבה ...םקיתעהל דוע שיש 
הצק ויאו'; 7 'ב יעשי ,'ויתובכרמל הצק, ןיאו ...ויתורצואל הצק. ןיאו') םיאיבנה 
ןיאו םירצמ-ו המצנ> שופי ;3 'ג ^םיש','היןגל הצק. ןיאו..!' ;10''ב םוחנ ,'הנוכמל 

םקלחב',םייזוידנארג םירפסמ לא םיםחייתמ^םייארקמה םייושקהה .(9 םש ,םש ,'".הצק 
ןיא' ונרופיסב וליאו .ןיסולכוא וא שוכר ,תורצוא םינומה ,יטפילאקופא ךפונ ילעב 
ידמלל ןאכ םיכוז דרשמה תדובעמ קלחכ קיתעהל ןמענ לעש םיבתכמה .ילמע יבתכל הצק 
רומסב דימ רשאכ רתוי דוע תדדחתמ הינוריאה םלוא .הלדנ יתלב םי ויה וליאכ ,קנע 
ןמענ לש םויה תדובעו 'םיבתכמה לע םג ץקה ץיקה הנהו .הלכתו ץק לכל' :רמאנ ךכל 

ץיקה' ףוריצה .ארוקה תעדותב םייעבטה הידממ לא ,אופיא ,תרזוחו הרהמ דע תמייתסמ 
:קוספה תא תעדה לע הלעמ ,רפסמה ירבד קפס ןמענ לש יומסה ורוביד קפס אוהש ,'ץקה 
ןברוחה תאובנ לש תיצמתהו וטומה אוהש ,(6 'ז לאקזחי) י הללא ץיקה ץקה אב אב ץק.' 

וזו תינויזולאה וז - תויועמשמה יתש ןיב רורב רעפ רצונ בושו .קרפביתראותמה 
.סותאב תריצי ידכ דע - תיטרקנוקה 

:רמואו םויה ךישחה אל ויידע יכ ,תוארל עתפומו דרשמה תא אצוי ומענ (ג 
.םידחא תורוקמ ירכז ברעמ הז טפשמ .,ברע םע הבוט הארא אל ,יתימדנ יתרמא ינאו ...י 

ירפסב יוצמ) יגיגח יפוא אשונו תודחא םימעפ ארקמב עיפומה ,'יתרמא ינאו' ףוריצה 
םיניינע רוכזיאל המדקהכ כ"דב שמשמ (םיליהתב ןכו ,הנויו הימרי ,היעשי האובנה 

יוא רמאו') 'יתימדנ' תיאדיחיה הלמה לא ופרטצהב .םייפוסוליפ םירוהרהלו לרוג-ירה 
טפשמה ךשמהש םג המ ,תילאטאפ תועמתשה לעב דגיה רצונ (5 'ו היעשי - ייתימע יכ יל 

הבו'ט־\ םימעפ םינש ףלא היח •וליאוי תלהוקמ קוספה רכז תא היצאיצוסאה ךרד לע הלעמ 
.(7 'ז) 'בויט"תואךלי^ניע ב-וש0 אל '..י בויאמ קוספה תא ילוא וא (6 יו) '...האך,אל 

ירבד םיסחייתמ וילאש ,ןמזהיחווט תא עובקל ,ןבומכ ,רפסמה דיפקמ ונרופיסב ,םלואו 
תרה תריווא התוא לכ :עמשמ .םוי ותוא לש וברע - יברע םע' :םייעבטה וידממב ,ןמענ 

,םייוסמה דחאה ברעה לע אלא לוחל הרומא הניא ,םינושה תורוקמה ירכז םע תררגנה ,םלוע 
.היבו הינימ הדבתמ ,ןבומכ ,הז ויינע םגו 

רפס ,םכח םרמע לש ושוריפ ףא וא ;הז קוספל םוסרה לש ושוריפ ,לשמל ,האר 
.יחת ימע ,(1981) םילשורי ,קוק ברה תאצוה ,2 ךרכ ,םילהת 
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ובבלב ךרבתמו ,הלצ לצא ןהו הדע לצא ןה ול ןופצה בוטב רהרהמ ומענ (ר 
•?םעפה ךלי ימ לאו וימעפ םישי הנא ול רמאי ימוי :וידיב הנותנה הריחבה תורחב 
דחי םפוריצש ,םינחבומ םייארקמ תורוקמ ינש המיע תררוג הז ךרוצל הררבנש ןושלה 
.הרואכל הארנ רבדהש יפכמ רתוי ףא ומצע יפלכ ומענ לש ותואטבתה ךרד תא םיצעמ 

המ ול רמאיי ימו ,ןוטלש ךלמ רבל רשאב' קוספה לע ןעשנ טפשמה לש ןושארה וקלח 
היצאיצוסאה חוכמ ,ןכ-םא jררגנ'רופיסבש טפשמה ךות לא .(4 יח תלהוק) 'השנית 

:14 הייפ םיליהתב רומאה תא ןורכזב הלעמ טפשמה לש רחאה וקלח וליאו .ךלמה 
תוחפ אל היצאיצוסאה חוכב תררגנ ןאכלו וימעפ ךרדל םשיו ,ךלהי וינפל קדצי 

וילאש ילאיווירטה ךרוצה .(קדצה) ולש תוכודקניסה תחא וא לאה תומד רשאמ 
תרשת הינוריאה .טלובה ינוריאה רעפה לש וללוחמ אוה וללה םיטסקטה וסייוג 
ןודא ןמענ ןיא השעמל יכ ,רבתסי ויפלש ,רופיסה לש וכשמה תא ףא הז הרקמב 

.ללכו ללכ ונוצרל 

תונבה לש ןהיתובא לע השוע אוהש ,יבויחה םשורה תא ותעד לע ותולעהב (ה 
יוטיבה תא ןמענ טקונ ,ררושמ ותויה ללגב ןמצע תונבה לעו (ותרשמ לשב) 

,ארקמב דבלב םיימעפ ,עודיכ ,עיפומ הז יוטיב .ותרישל סחיב י ןח תיול' 
,םאה תרותלו באה רסומל יוניכה םחייתמ הנושארה םעפב .ילשמ רפסב ןהיתשו 

,המכוחב רבודמ היינשה םעפבו ,(9 •א) ';ןיתורגןגל םיקנבו ;!שארל ןח תיול' םהש 
.(9 'ד) '3נגמה תראפת יתרטנ! j ןח-תי ןיל ;ןש^רל ןתת י רשא 

אוה ןמענ יכ ,עדוי ,תודבועל רופיסב רתוי םדקומ בלשב עדוותה רבכש ,ארוקה 
'םייחבש הרישה1 ידי-לע םעפב םעפכ תיחדנ 'יבתכבש הרישהי יכו ,אוצמ תעל ררושמ 

,המכוחו הרות ,רסומ ןיבו ותריש ןיב היגולאנאה .עבק ותריש תא השוע אוה ןיאו 
.הרקיעמ ,ןכ-םא ,תכרפומ ,םודקה רוקמה תסיפת יפ-לע םייחה תוישוא םהש 

רפסמה תריסמ ךרד רוביגה תומד לש היצזינוריא 2.1.2 

ןייצמ דרשמה תדובעב 'ודובעיש' לע ןמענ ירוהרה תא תמכסמה הרעהב (ו 
קוספה רמס-לע י...ויתונורכז ידמחמ שטיו ובבל ישרומ וקתנ הככ' :רפסמה 

םינווכמ בויא רפסב .(11 ז"י בויא) 10'יבבל ישרוימ ,'וקתנ יתימז ,•ורבע ימי' 

.ויכרצל םלגסמו םיקוספה ןמ קלח ןונגע 'שרוד' הב ךרדל המגוד ונינפל .10 
,,יבבל ישרומ• םילמה ינפל אב קוסיפה ןמיסש ,ךכ קוספה ךורע ארקמב 

אוה קוספב ןונגע לש ושמיש .'יתמזי הלמל תופדרנכ תודקפתמ ןהו 
.רוקמה תובקע תא והשמב ולו שטשטתש תאזכ הדימב אל ךא ,'ישפוח' 
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ותנומא !דתיה םהבשו ,בוש ילבל ודבעש ,הבוטה ימי לע באכה תבשחמ דגנכ םידבדה 
דסוח רקיעב ןאכ לעופ בוש .וייחב ךפהמה ללוחתה םרטב ,המלש רבודה לש 

.עטקב הינוריאה םדקמכ לוכיבכ-םייגולאנאה םירקמה ןיב היצרופורפה 

תפ לע לומעי םמוי .םירשע ךבכ םימיל ריעצ' :ךכ ןמענ תא גיצמ רפסמה (ז 
םמוי י :םיליהתה ררושמ לש ונושל לע היצאיראוב - תאז 'י'מע הריש הלילבו םחל 
:תינומדאה הנומת תרייטצמ םיליהתב .(9 ב"מ) 'ימע היריש הלילבו ודסח 7ה הוצי 

שגדומ ונרופיסב .הלילב הליהת ךכ לע ול רשיםדאהו םויב וידסחיעיפשמ לאה 
שדקומה הלילה ןיבו ,'םחל-תפ לעי ומענ למע ובש ,םויה ויב ינומראהסידה רעפה 
אוה םג רבשנה ףיטואירטס) םחלל בערה ןמאה לש יטנאמורה פיטואיריטסה .הרישל 

תינוריאה הקחרהה תא - יארקמה קוספה עקר לע - רצוי (היבו הינימ רופיסב 
.רוביגה תומדמ 

וקוסיע יפלכ ותכרעה תא תווסהל רפסמה חילצמ ויידע םדוקה עטקב םא י (ח 
תינוריאה ותדמע תפשחנ אבה טפשמב דימ ירה ,ורוביג לש יטנאמורה-יתונמאה 
.'םיתעה יבתכב סיפדי רשא ויריש תא רישי זא' :הלילב ןכש ,האולמב תגלגלמ 

אנאה ךכמ האצותכו (1 ו"ט תומש) םיה תריש תא המידקמה ,תממורמה ןושלה תטיקנ 
,קהבומ ינוריא לאיצנטופ תולעב ןה ןמענ לש ותריש ןיבו הניב יהייומסיה היגול 

.ןמענ ייחב הרישה לש יתימאה המוקמ רבתסי ובש ,ךשמהה רואל רקיעב 

הרישיה תא םעפב םעפכ ףידעמ ןמענש ,ךכ לע רפסמה תרעה אובת ךשמהב דימ (ט 
ינפמ רישה תונב לכ וחשיו' ,בתכבש הרישה לע ,תורענה תא ונייה ,'םייחבש 

זמרנה רוקמה תמועל ןאכ טפשמה לש הנושה ושוריפב הנומט הינוריאה .'ץראה תונב 
תוטטומתהו הנקיזה ינמיסמ דחא תא קוספה תרזעב ראתמ תלהוק .(4 ב"י תלהוק) 

,דיעצה דרושמה לש תוזומה אלא ןניא ירישה תונב' ונרופיסב וליאו ,ףוגה 
11.'ץראה תונב' ינפמ תולטבתמה 

תומד לש היצזינוריא םשל יארקמה בותכב ידוראפ שומישל תפסונ המגוד (י 
וחורב הגהי :ןמענ תודוא רפסמה לש הוולמה ותרעהמ בוש הלועה וז איה רוביגה 
תועצמאב ריסה :ושוריפ םש .8 ז"כ היעשימ ונושלכ חוקל הז קוספ קלח ,'השקה 

'השקה וחור'ו ,'בשח' ,'רהרהי ןבומב - 'הגהי ונרופיסב וליאו 12.חורה 
לע רוביגה תבוגת תא םכסמ ולוכ טפשמה לכ .'ערה וחור בצמיכ ןאכ תשרפתמ 

,אופיא ,תסייגתמ תהבגומהו תצלמנה ןושלה .(םיבתכמה תקתעה) ךרע-טועפ ויינע 

,םייוסמ ילילש יביטאטונוק ועטמ אשונ ומצעלשכ 'ץראה תונב' יוטיבה ,בגא 
דחמ הניד תשרפל יוטיבה רשקנ רוכזכ .רופיסב םירטמ דיקפת לעב אוהו 

בקעי יאושינלו (1 ד"ל תישארב) 'ץראה תונבב תויארל ...הניד אצתו1־ אסיג 
'םייח יל המל ץראה תונבמ הלאכ תח תוינבמ השא בקעי. חק.ול םא' אסיג ךדיאמ 

םע םייוסמיייגולאנא רשק שי וז הנורחא הישירפלו ,(46 ז"כ תישארב) 
רחא ךלוה וניא ,רבד לש ופוסב ,רופיסה רוביג לש וביל םג .ונרופיס 

.'ץראה תונב' 
,'ףסכמ םיגיס וגה' :5,4 ה"כ ילשמב שרושה שומישכ ,םוטרה יפל ,הגה 

.'ךלמ ינפל עשר וגהי 
 • tt t
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.ךחוגמל בגשנה ןיב רעפה תריציל תמרותו ,קהבומ ילאיווירט ךרוצל בוש 

דועב (לאה) בגשנה רתתסמ םהירוחאמש ,תורוקמ ירוכזיא לש וז תכסמ לא (אי 
ךייש ,תכחוגמ וא תילאיווירט היצאוטיסב ןותנה ,רופיסה רוביג אוה טנרפר,רש 

היצאיצוסאה ,...ריואב וחורב ףשנ ,תודבכב םשנ ומעני :רופיסב אבה טפשמה םג 
,'םי ומסכ ךחורב תפשנ' (10 ו"ט תומש) םיה-תרישמ םסרופמה עטקל איה תידיימה 
תטשקתמה ,הטושפ תיגולויזיפ הלועפ ןאכ תספות יעבט-לעה עוריאה םוקמ תאש אלא 

,רופיסה לש ןושארה שילשב םירחאבכ הז טפשמב ראותמה םג .םימיצעמ םיחנומב 
אוה ףא םרות ומצעלשכ הז ןיינעו ,תוכרפומ תודבוע לע ןעשנכ ךשמהב ררבתמ 

.ראותמה לש ינוריאה יפואל 

הייעבה תגצהל ינויזולאה דבורב שומיש 2.2 

המגמ תיארקמה תיתשתה תועצמאב תחתפתמ רופיסב היצזינוריאה תמגמ םע דבב דב 

רופיסה ריצ םהש ,םיניינע םתוא תיליטבוס ךרדבו הגרדהב ףושחל התילכתש ,תרחא 
המגמ .יולגה ודבורב םילפוטמ םה ןיא םתובכרומו םתונידע לשב רשאו ,ונושביכו 

םייטנמס תודש םירצויה ,םייארקמ ןושל ירכזו םיקוספ תוצובקב שומיש השוע וז 
ירשק ,השודק ,תיטנאמור הבהא :םהיניב קודה רשק ןיא הרואכלש ,םירדגומ םידחא 

לש ידדה רובגית ורקיעש ךילהתב רופיסה ךותב םירצונ םירשקה םלוא .םיחא 
.טסקטה-תתל טסקטה ןיב תויועמשמ 

זכרמבש הייעבה לש הבל-בל לא םיזמורה ם י יטנמסה תודשה תשולש ורקסיי ןלהל 
.רופיסה תויועמשמ ןיינבב ינויזולאה דבורה לש ודוקפת שגדויו ,רופיסה 

יטנאמורה בהואה תומדכ ןמענ 2.2.1 

דבורב ףושחל רפסמה ליחתמ ,'ןיאושינל טדידנקיה ,ריעצה בהאמהו רבגה ,ןמענ תא 
רשאכ םג .(רופיסה לש ינשה שילשב :ונייה) דרשמה ןמ ותאצ םע קר ינויזולאה 

,דרשמה תדובע ידכ ךות םיעוגעגב ןרכיז לע קפדתמו תומלעב רהרהמ ומצע ןמענ 
תוסחייתהל הכוזה תומדכ אקווד אלא ,יטנאמור בהאמכ טסקטה-תתב ובצעמ רפסמה ןיא 
־ שממל ןמענ לוכי דרשמה תא ותאצ םע קר ,ןכש .ןבומכ ,הרקמ הז ןיאו .תינוריא 

ומצעל ורמאב ןכ-לע .וינפב תוחותפה תויטנאמירה תויצפואה תא - שממל אל וא 
שגפמ לש תורשפאל ארוקה תא הז טפשמ ןיכמ ילודג םויה דוע ,ןכא' ותאצב 

םיעורהו בקעי השעמבכ ,'ונורתי' תא ןיגפהל ןמענ ,ילוא ,לכוי ובש ,יטנאמור 
.(7 ט"כ תישארב) טטוצמה קוספה ןמ זמרנכ ,לחר אוב םע ראבה דיל 

הלועש יפכ ,תחא אלו תויצפוא יתש רופיסה לש יומסה דבורב תושרפנ הז בלשב 
רופיס קר וניא לחרל בקעי ןיבש הבהאה רופיס ,ןכש .יולגה ודבורב ןויעמ 

הארנש המו ,בקעי לש ותינדוד איה לחר .םייארקא השיאו רבג ןיב אלפומ הבהא 
יפכ - יושע ,יארקמה רופיסה ידי-לע תוגצוימה תומרונה יפ-לע לבוקמו םימת 

.וננמי-ןב רופיס לא רבעמב הנוש תועמשמ לבקל - רבתסיש 
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יפל ,הבכו עגרל תבהבהמ - החפשמ יבורק ןיב תיטנאמור הבהא - תפסונה היצפואה 
'יסאלקיה הבהאה רופיס לע ןעשיהל הטונ ארקמה ןושל לש אבה רוכזיאה ,ןכש .העש 

תרבתסמ יתלב אל ךא ,םנמוא תקחורמ היצאיצוסא ךרר ,םירישה ריש ,ארקמה לש 
ןמ הלוע וז .(3 יח ;6 יב ש"הש) 'ינקבסת ינימיו ישא'ר(ל) תחת ולאמש' קוספל 

תא םש ונימיבו ויתורעש ילתלת ןיב ולאמש חלש ורבד ירמו' 'שפחתמ'ה טפשמה 
לע עיבצהל ותילכתו ,ןבומכ ,ידוראפ אוה וז ותרוצב טפשמה ,...םיבתכמה 

.וטושפכ רוקמה לא היזולאה םג תמייקתמ תאז םע .ומצעב ןמענ גהונש לוסליסה 

תא םתוחו ,ליעל רכזנה תא ךישממה טפשמה ןמ לבקתמ הנודנה המגמל רכינ קוזיח 
,םלעתמ' 6 ט"י םיליהתמ טוטיצה .יחרא ץורל רוביגכ ןואגב ץרא דעצי :הקסיפה 

.יחרא ץורל רוביגכ שישי ותפוחמ אצוי ותודפ אוהו' :קוספה לש ןושארה וקלחמ 
תויהל אוה םג ךפוה ורדעה יכ דע ,אררגיבגא וב רכזיהל יושע ארוקה םלוא 

וניא ןמענ יכ הדבועה .טפשמה לש ויתויועמשמ ןיינבב קלח הל רשא ,יתוחכונ' 
תא ,יומסב יכ םא ,שארמ תללוש וליאכ טפשמה לש ןושארה וקלח תועצמאב'ראותמ 

שי ־ םלוא .ןכמ רחאל דימ הנרכזיתש תורענל ילאיצנטופ ןתח וב תוארל תורשפאה 
םיעטקה דחאב ומצע ןמענ ירוהרהמ הלועה עדימל ההז וניא הז עדימ - שיגדהל 
,ןכש ,'ינניא ויאושינל טדידנק יכ ףא ,החמשב ינפ ומדקי' :רמאל םיאבה 

הביסה לע םג יומסה דבורב דומלל ןתינ ירוקמה קוספה ןמ טמשוהש המ תועצמאב 
־הרהצה ןיעכ הווהמ הטמשהה .1ןיאושינל טדידנק' ןמענ ויא הללגבש ,תירשפאה 

,ענומו וייח לע הסכמ קומע בצעו ישישל' לגוסמ וניא ןמענש ךכ לע הקיתשבש 
רחואמה יוליגה תא יומסה דבורב םידקמ הז עדימ .ילאמרונה םכלהמ תא ,םצעב 

תקוצמ םע הרוש אוה ןהב 'ןוגי יתותעי ,ןמענל ,ול שי יכ ,שרופמה טסקטב רתוי 
.יבצעה 

אוה הבש ךרדבו ,טסקטה-תת ךותב שדח םרוג לש ותעפוהב הכורכ וז הנורחא הדבוע 
,תורוקמ ירכז לש ץבוקל הנווכה .רופיסב םירחא םייטנמס תודש םע רשקתמ 

לאו ,םהינפ ןווגימ לע לאל םדאה ןיבש םיידדהה םירשקה לא תעדה תא םינווכמה 
.ךכמ בייחתמה השודקה םוחת 

השודקה םוחת לא עלקנ ןמענ 2.2.2 

טנרפרהש תויארקמ תויזולא תצובק יב חסונ לש ןועטה טסקטב העיפומ ,רומאכ 
'ינוליח' ,ןבומכ ,אוה ןה תותרשמ ותואש ןיינעה םלוא .לאה אוה ןהלש קהבומה 

םע ןמענ לש וירשקל םיעגונה םירבד ךותמ תוצבצבמ הלא תויזולא .ירמגל 
ישפנ ןכ ... ליאכ') '...ןוגיה יתותעב ושפנ הגרע ימ לא' :ןמקלדכ תורענה 
תעדל ובל ץולעי תאז לכבו ...י ;(4-2 ב"מ םיליהת ־ 'םיהלא ,3ילא גירעת 

פ"כעו - ידוראפה שומישל הייאר איבהל ןתינ וונגע יבתכב רחא םוקממ .13 
לע רמאנ 'הימי ימרב• רופיםב .הז קוספ לש - רוקמה ךמ דואמ הנוש 
ולאמש' המא דיל בשוי היה התיבה ובושב ברע תעל יכ ,הצרת לש היבא 
ך7וענמה תופכ לע :ןונגע י"ש האר .'הנימיב ונימיו ושארל תהת 

.יה ימע (ו"כשת) א"תו םילשורי ןקוש 
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(1 יב א"מש - "הב יבל ץ£ע"') יאוה 'ןוגה ךודיש' יכ 
.(2 יז א"מש -"ה י רסא לארשי תיב לכ •ו ודנ י 1 י ) '?הליחת ההונ יתייה ימ ירחא' 

- ידימת יךגנ> 'ה יתיןT('?1"' השפנ ירתסב םלענה דסחה ותוא תא ודגנל הוש ומעני 
.(8 ז"סימיליהת 

ןמ קפומה עדימה םע ,הרואכל ,תבשייתמ הניא ןושארה בלשב רשא ,הדבוע ןאכמ הלוע 
רא ,ןהילע ביבחה ,תעד־לק םישנ בבוחכ הז דבורב גצומ ןמענ ,ןכש .יולגה טסקטה 

וליאו ,'?הזמ האנ רבד שי םולכ - השא םושל ושפנ תא בייחל אלו תונהיל' יכ רובס 
,שאר-דבוכ לש סחיכ םישנה לא וסחי תאז תמועל ףשחנו ךלוה טסקטה-תת תועצמאב 

םתוחה טפשמב רורב רושיא לבקמ הז ויינע .השודק טעמכו תוימיטניא ,דובכ-תארי 
.ותוחא תיב לא עיגמו הלצו הדע לש ןתיב ינפ לע רבוע ףלוח ןמענ .יד קרפ תא 

תא דיימ תעדה לע הלעמ הז טפשמ !המולש תא האראו אנ הרוסא' :ומצעל רמוא זאו 
לודגה הוורמה תא האראו אנ ה!וסא' :(3 'ג תומש) רעובה הנסה לומ השמ ירבד 
,השודק לש"רוזאל המצע התואו תוחאה תיב תא ךפוה היגולאנאה ךרדבו 4'הזה 

15.ובאט לש רוזאל תורחא םילמבו 

רכזנכ ,ויהלאל םדאה ןיבש םיסחי םרקיעש םיטסקטב םינגועמה ,ןושל ירכז םתוא 
,םימירטמ םימרוגכ ,יחטש יניכמיכ יומסה טסקטה דבורב אופיא םירבתסמ ,ליעל 

:רחא ןיינעל היצקידניאכ קר םישנה םלועל רוביגה לש לופכה וסחי לע םיעיבצמה 
ארוקל שי רופיסב תיביסרגורפ האירק לש הז בלשב .ותוחא םע ןמענ לש וירשק 

,השרפנ רבכש היצפואה ןמ קוזיח תלבקמה ,השדח היצטניירוא טסקסה-תת לע ןעשנה 
רופיסה לש יולגה דבורב .לחרו בקעי רופיסל תמדוק היזולא תועצמאב ,רוכזכ 

.רכז לכ ,העש יפל ,ךכל ןיא 

ךכיפל דוע םיספתנ םניא ולש ןוגיה יתותעו ןמענ הרוש המיעש ,בצעה תקוצמ 
יקלח רבסה רשא ,תודבועכ םא יכ ,יררושמ' לש יהזופיכ וא יטנאמור ןוחניחכ 

.רופיסה לש יומסה דבורב קר הז בלשב לבקל ןתינ ןהל 

,ןאכ רכזנש גוסה ןמ תויזולא תועצמאב טסקטה ךות לא םיגראנה םישדחה תודוסיה 
ירכז רופיסב ועיפוי ךליאו ןאכמ .רופיסה לש וכלהמב תינפת ,אופיא ,םירצוי 

ןפ ולש עדי אל ובלי :המגודל) תוחאל סחיב קרו ךא השודקב םירושקה ןושלה 
הלא לע .('הנוע ןיאו לוק ןיא .תלדב קפד םמוד' וא 'וישעמ ןווע וילע דוקפת 

דע (תוחאו חא יסחי קר אל) םיחא יסחיל תועגונה תויזולא תצובק תפסוותמ 
.תיטנאמורה הבהאה הניינעש תויזולאה תצובק םעו וזב וז תוצובקה יתש תוגזמתהל 

.יולגה דבורב רבדה רווחתמ םרטב דוע רופיסה לש שדחה ונוויכ לע זמרמ הז לכ 

הרוסא' םוקמב) 'תא' הלמה תא ןונגע ףיסוה 'ב חסונל יא חסונמ רבעמב 
ותוא הנפמו ארוקה תושיגר תא תדדחמ וז הדבוע .'המולש המ האראו אנ 

.ל"נכ תומש רפס לש טסקטה־~5א תואדווב 
םוקמה יכ ,הילגר לעמ הילענ לש .םלה ברקמ לא' :טפשמב חסונמ ובאטה 

" (5 'גייתומש) יאוה' שדוק תמךא ויל}? דמוע התא רשא. 
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ומוציעב יוצמ ומצע רוביגה םג וליאכ הארנש ,ךכ םינתינ םירבדה :ךכ-לע-רתי 
.ןיידע שחנמ אוה ןיא ופו0 תאש ,ימצע יוליגו ףושיח עסמ לש 

תוירע יוליגו םיחא ירשק 2.2.3 

עייסל ידכ םהב שישו ,םיחא ירשק םניינעש ,תורוקמ יזמר םתוא ורקסיי ןלהל 
ןורחאה וקלחב רקיעב הלא םיזכורמ םירבדה עבטמ .רופיסה לש ונושביכ תפישחב 

.רופיסה לש 

:ושפנל ריעמו הלצו הדע לש ןתיב ינפ-לע וכרדב רבוע-ףלוח ,רומאכ ,ומענ (א 
דהדהמ הז טפשמ ךותב '!האלהו הנממ והעלקת שיא ףכב החלצהה שופתב !לזאזעל' 
יכ חל האל;מ 3ממ םיצחה הבה םלעל רמא הכ םאו...' :דודל ןתנוהי ירבד רכז 

שאר לע תפחרמ:הלודג הנכס יכ ,איהזםירבדה תועמשמו .(22 יכ א"מש) "ה תחלש 
:בותכה דיעמ וילע רשא ,ןתנוהי יפמ תנתינ הרהזאה .ושפנ לע םונל וילעו ,דוד 

ליכמ ומצע יארקמה טסקטהו 'ושפנכ ןתנוהי ובהאיו דוד שפנב הרשקנ ןתנוהי שפנו' 
ונרופיסב טסקטה-תת 1^םינשה ןיב םיחא-ירשק ןיעכ לע םיעיבצמה ,םינוש םינותנ 

םיקומע הבהאו תודידי יסחי רוכזיא דחא דצמ :לופכ טקפסאמ עדימב אופיא רשעתמ 
ךרוצלו הנכסל םיזמר טסקטה ליכמ ינש דצמו ,םיחאכ טעמכ םיבשחנה ,םיינש ןיב 

.הנממ טלמיהל ידכ והער ינפמ דחאה לש החירבב 

לע המת ןמענ .יד קרפ םויס םע השענ רופיסה דקומ תפישח תארקל ףסונ דעצ (ב 
רמא ?אב ינא הנאי :ותוחא תיב לא רומסו ויתורענ תיבמ קחרה תעד ילבב עלקנש 

חכונש רחאל ןבואר לש תקייודמה ונושל יהוז .'ותוחא תיב תא ותוארב ,ובלב ןמענ 
תישארב) יאב יבא; הנא ינא.ו •ונניא דל:יהי :רובב ונניא (םייתניב רכמנש) ףסוי יכ 

תרשקתמ וזו ,הרצ תעל 'ויחא'יפלכ'חא לט תוירחאה תשוחת תרבוד ויפמ .(30 ז"ל 
םירבדה ןמ הלוע ךכמ תוחפ אל ךא ,(יה קרפ תישאר רקיעב האר) ונרופיס לא הפי 

,תכייש וז הדבוע .ערואמה תובקעב םייחה ךלהמ יונישו היצטניירואה דוביא תשגרה 
רחואמ קר תושרפנה ,תודבוע המירטמ איהו ,ונרופיסב יומסה טסקטה דבורל ,ןבומכ 

.יולגה טסקטב רתוי 

רכזנ אוה .ותודליל דע רוחאל םיגילפמ ותוחאב םירושקה ןמענ תונורכז (ג 
הבהא תור. ,הננרב' וינפ תא ותוחא המדיק העיסנ רחאל ותיב לא םעפ ובושב דציכ 
תשיגפ"לע רפוסמ הבש ,ןושל התוא יהוז .'והקשתו וראוצ לע לופתו ,םירוענו 

(4 ג"ל תישארב) םש רמאנ וישע לע .טעמ-אל בקעי דרח הינפמש ,וישעו בקעי םיחאה 

(2 ח"י א"מש) ויבא תיבל רוזחל דודל חינמ וניא לואשש הדבועה ןמ דבל 
םג בותכהש ירה ,ןתנוהי םע הברה ותודידי לשב ונחלוש לא רומס דודו 

רמאייו' :לבהו ויק םיחאה רופיס תא תרפסמה וזל המוד ךושל טקונ 
,םירובםיםינושה םישרפמה.(11 יכ א"מש) 'הדשה אצנו הכל דוד לא ןתנוהי 
םילמה וטמשנ 'הדשב םתויהב יהיו ויחא לבה לא ןיק'רמאיוי'קוספה ןמ יכ 

.רכזנכ יא לאומשב תאז תמועל תועיפומה ,'הדשה אצנ• וא 'הדשה הכלנ' 
:ףא ילואו םיחא ירשק אופיא איה ונניינעל תיטנבלרה היגולאנאה תינבתה 

.יהשלכ הביס לשב םישבתשמה םיחא ירשק 
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הזמ הנוש ןפואב •בקעי' גהונ ונרופיסב .1וכביו ,*הקשיו וראוצ לע. ליפי !י 
רופיסב םנוקית לע םיאבה ,הווחאה ירשק .'הפדה אוה - אוהו י" :יארקמה בקעי לש 
לש הבהאהו םולשה תתמ תא ומענ החורש הייחרה לשב ןאכ םימגפנ ארקמב וישעו בקעי 

.ולוכ רופיסה ליבומ הילאש ,הנורחאה הניצסב 'םנוקית• לע ואובי ךא ,ותוחא 

איה ירה ,רופיסב תוחתפתה לע העיבצמ איהשמ רתוי טסקטנוקל וז היזולא לש התמורת 
ירשקל עגונה ,ינויזולאה םקרמה תא רתוי דוע תובעל התילכתו ,דקממ יפוא תלעב 

.םיחא 

טלב תלדה תא חתפ ומעני .הבושת ןיא .ותוחא רדח תלד לע קפוד ומענ (ד 
םנכנ טקשו םמוד' :יא חסונ) יבל 'א חסונ ויב סינכהש יונישב .'הרדחה אוביו 

,תויזולאב שדחה טסקטה תא דיחיו דחא ףורצ תועצמאב ןונגע ויעטה ('הרדח ךותל 
.רופיסה לש יומסה ודקומ לא תעדה תא תונווכמו םידחא םירושימב תודקפתמה 

תויצאיצוסא הילא תכשומה ,'הרדחה' הלמל רקיעבו 'הרדחה אוביו' ףוריצל ונתנווכ 
.ונרופיס לש טסקטה-תתב דבכנ דיקפת ולוכל רשא ,םינוש םיניממ תויארקמ 

.םיחא יסחי :ונייה ליעל ןודנה אשונב ךורכ ארקמב ןושארה הרוכזיא (1 
יפ-לע ויחא וינפל ואיבה ותוא) ומא ןב ויחא ןימינב םע ףסוי שגפמ אוה רשקהה 

וביו. הרדספ אביו. .תוכבל שקביו ויחא לא וימח;! •ורמכנ יכ ףסוי רהמיו' (ותשירד 
י ילש וז אופיא איה ונרופיסל "היגולאנאכ תדקפתמה תינבתה .(30 ג"מיתישארב) 'םש 
איבמ רבדתש דע ,רחאה לע דחאה ימחר םירמכנ ובש ,תכשוממ הדירפ רחאל םיחא שגפמ 
ןלהל ללוגתש תושחרתהה ןמ קלח קייודמב והז אלהו .היכבלו שגר תוצרפתהל ותוא 
תועמשמ דבור קר והז םלוא .םירטמ יפוא תלעב אופיא איה תאז היזולא .רופיסב 

.1הרדחה' הלמה לש ינויזולאה לאיצנטופה ןמ ןוזינה דחא 

םיזע ידגב תיתשילפה ותשא תא דקופה ,ןושמש תשרפב איה תרכזנ ןלהל (2 
יאובל היבא ונתנ אלו ,הךךחןר ימשא לא האיבא רמאייו' :השטנש רחאל המ-תפוקת 

.ותשא םע שיאה תודחייתהל הימינוטמכ^ה5מהיתשמשמ ןאכ .(1 ו"ט םיטפוש) 
,דבורה לא שדחמ תעדה תא ,אופיא ,ןווכמ ונרופיסב הלמה לש הזימרה לאיצנטופ 

םייגולאנא םיווקב רפסמ םימעפ ךמענ תומד תרשקתמ רופיסב יומסה דבורב 
אוה ןתוא ,ץראה תונב רוכז יא :לשמל .בקעי לש תיארקמה ותומד לא 

'V1SD תונפ9 ....רשא ביקעי חקול םא• הקבר לא ךילומ ,רישה תונב לע ףידעמ 
ירבדכ ילודג םויה דוע ןכא' דרשמה ןמ ותאצב וירבד .(46 ז"כ יארב) 
הרש רשא בקעיכ בצעה תקוצמ םע הרוש אוה .(7 ט"כ יארב) םיעורל בקעי 

םהל תורחה ייחב רהרהמ אוה רשאכ .(29 ב"ל •ארב) םישנא םעו םיהלא םע 
- 'ותוחא האב הנהו' :הבשחמל םירוהרהה םיעטקנ ותחפשממ קחרה הכז 

,בקעיל םיעורה ירבדכ (6 ט"כ יארב) 'האב ומב לחר הנסו' קוספל היזולאכ 
םאתפ ףסכנ ף וסכנ י יכ ,ומענ לע רמאני^ומיא יחא ןבל תחפשמ לע לאושה 

תפסכנ ף וסכנ יפי :בקעיל רמואה הז אוה ךבל - ארקמבו 'הממדה תא ץוחמל 
ןודינה קוספה הלא לכ לע ףסונ ,ךבומכו .(30 א"ל תישארב) ';ןיבא תיבל 

.וישע-בקעי ירשק לע זמרמה\ליעל 
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.םישנ-לש-רבגכ - ןושמשל הלבקהב םאו ,יטנאמור בהאמכ ומענ בצועמ ובש 
,תאז תמועל ,ומענ .ותשא לא הרדחה אובל ענמנ ןושמשמ :תכפוהמ ןאכ היגולאנאה 

עדימה תא קיפהל היושע תיארקמה היזולאה לע תנעשנה האירקהו ,הרדחה ותוחא לא אב 
.הב ןופצה םרטומה יטנבלרה 

ךכ .הבורקה תילאוטסקטה ותביבסמ יוביג לבקמ ליעל זמרנה טקפסאה יכ ,ריעהל שי 
בותכה דה תא ררועל תויושעה ,1 ושפנ תא עדי אל ומעני םילמב יה קרפ םייתסמ 
ירבד םהש ,'ביךנ ימע תובכרמ ינתמלא' יש$נ יתעדי אל' :(12 יו) םירישה רישב 

.וללגב וא בוהאה תלוזה ידי-לע 'םרגנה שפנה בצמ לא םיסחייתמה ,תבהואה וא בהואה 
היתועפוהמ תחאב תוחפל רשא ,'טלב' הלמה 'הרדחה אביו' ףוריצל ךומסב העיפומ ןכו 

לגתו טלב איבתו' :רבגו השא לש ונימב דחוימ תודחייתה רופיסב הכורכ איה ארקמב 
.(7 'ג תור) 'ויתולגרמ 

הלמה .רמתו ןונמא תשרפב םעפהו 'הרדחה' הלמה לש ףסונ רוכזיא לא בושנ (3 
רדחה הירבה יאיבה' :ןונמא ירבד לא םיסחייתמה ,רפסמה ירבדב ןפוצ ןיעכ תשמשמ 
ביימש)י"fהרדסה היחא ןונמאל אבהו התשנ> רשא. תיוביבלה תו$ רמת חקתו .הדימ הרבודו 

תוירעה יוליגו^ותוחא רמת לש המימתה התונעיה',ןונמא לש ותנמזה ל(10 ג"י 
,הרורב תילאוטסקטנוק תועמשמ 'הרדחה' הלמה תא םיניעטמ ,המינפ רדחב שחרתמה 

.ונרופיס לא םג תגפסנה 

אופיא ריהבמ ,רופיסה לש הנושארה ותסריגב העיפוה אל רשא ,תחאה הלמה תועצמאב 
שגופה חאכ 'הרדחה אבי אוה :ורוביג עלקנ וכותלש ךבסה תא 'ב חסונב רפסמה 

(ןושמש) השא לא אבה רבגכ םג - ןיעדוי אלב ילואו - אליממ ךא ,(ףסוי) ויחאב 
םנמוא ןה - רתוי רחואמ רוביגל םג רבתסמש יפכו - תויוהזה יתש דוחיא םעו 
יוליג תמגמ לע תזמרמה ,(ןונמא) הייומסה ,תישילשה תוהזה תפשחנ ,תודחאתמ 

םג הדע לצא םג') .םדקומ בלשמ לחה רבכ (רוביגכו) רופיסב הייובחה תוירעה 
הרש רשאכ ,ןוגיה יתותעב ושפנ הגרע ימ לא םימיענב ויתועש הלבי הלצ לצא 

.('!ןהמ תחאל אל ?בצעה תקוצמ םע 

עדי ומענו' :ןורחאה קרפה תא חתופה טפשמב תוארל ןתינ וז המגמל ףיקע קוזיח 
ויל הי^ע. ר^ תז< עדייו וניימ חנ ץקייו' קוספה לא רשקתמה ,י...השע רשא לכ תא 
'...ויבא תורע תא ןענכ יבא םח אריו') םח השעמ.(24 'ט תישארב) י ןטקיס ונב 

אוהו r18,וטושפכ קוספה תיא $בקנ םא םג־ ובאט תצירפ לש השעמ אוה (2*2 ,םש 
,ןכל םדוק רבכ רופיסה לש טסקטה-תתב שוביג ללכל עיגמה ,עדימה תא רשאמו ששאמ 

.הלעמל רכזנכ 

ומעני) 'היטוע' הלמה תמרות ןמענ יניעב הבוהאה תומדכ תוחאה תומד בוציעל 
,ארקמב תיאדיחי הלמ יהוז .('ןולחה די לע היטועכ תבשוי איה .וביבס טיבי 
ץיברת הכיא הערת הכיא ,ישפנ הבהאש יל הדי-גה' :קוספה תא המיע תררוג איהו 

יירבד .(7'יא םירישה ר י ש)י 'הירבח. יךךע לע היטע? היהא המלש ,םירהצב 
ןיעטוקמל רסמנה עדימה םע רשקתהל יםייושע 'רדענה הבוהאליסינפומה ,תבהואה 

הדבוע םלוא .בבל ןורבשב הריתוה רשא ,תוחאה לש הירוענ דידי רבדב ,רופיסב 
יפלכ ןמענ לש תישפנה ותדמע לע עדימה לש ותובישחמ התיחפמ הניא המצעלשכ וז 

ןמענ לש ותואר תדוקנ ,ןכש .וז היזולאב שומישה ןמ יומסב הלועה ,ותוחא 
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יוטיבל תוחאה לש הבוצעהו המומדה התבישי תא תמגרתמה איה (רפסמה לש וז אלו) 
רשא היערכ תספתנ איה וכרדש ,רחא-אלו-הזה יטנמס-ינויזולאה לאיצנטופה לעב 

.םירישה רישב 

תועצמאב לבקתמ רוביגה תא הוולמה המשאהו אטחה תשוחתל ףסונ רושיא ,ףוסבלו 
לכ תא עדי ומענ ו י נ .'םשורה תא הלמה תופס ןעמל' טפשמב תרתתסמה ,היזולאה 

תא תא הלמח תופס ןעמל .וב רבדל רבד אצמי ילוא הכו הכ ןפיו ,השע רשא 
.(,םשורה 

תא הורה תופס ןעמל' :קוספה רכז ןאכ דהדהמ ,תינבתב ןוימדה יפ-לע ,הרואכל 
ןעמל^קוספה רכז"רתוי יתועמשמ ילוא ונניינעל ךא .(18 ט"כ םירבד) 'האמצה 

תוהמהילא טסקטה-תתב ארוקה תעד תא ןווכמה ,(1 יל היעשי) 'תאטס לע תאטח תופס 
ןושארה קוספבכ אלו ,'ףסוה' לש ןבומב ןאכ •תופס• .תושחרתהה לש תיתימאה 

תועמשמב אקווד שומישה רורב טסקטה לש ןוילעה דבורב יכ-םא ,'דמשה' לש ןבומב 
.םירבד רפסב קוספה ןמ הלועה 

יכ ,אופיא ,רבתסמ הז קרפב ונודנש תויזולאה ןמ הלועה תויועמשמה רבצה יפ-לע 
דוע וניא ורוביגש ,רחא רופיסל 'םימתיה יטודקינאה רופיסה ךפה ולש •ב חסונב 

םדא םא יכ - 'הנינפ רחמו הנח םויה' - םייחה ינפ-לע תויחטשב ףרפרמה םלע ותוא 
לע לצ ןיעדוי-אלב הליטמה הבהא ,ותוחאל הרוסא הבהא וכותב קיחרמה ,רסייתמ 

.וייח 

םוכיס .3 

הנעטהה תניחבמ יטאמוטפמיס אוה יב חסונל 'תוחא' רופיסה לש 'א חסונמ רבעמה 
טקונש ,דוביעה יכרדל תזכורמו תיטקאפמוק המגוד ,ןכ-לע ,הווהמו ,תינויזולאה 
תמגמ תא תוריהבמה ,הז ןויע ןעשנ ןהילעש תואמגודה בור .וירופיסב ןונגע 

םג .יא חסונב ועיפוה אל רשא ,םישדח ןושל ירכז השעמל ןה ,'ב חסונב רופיסה 
רתוי הרורב הנווכהו דודיח םקלחב ורבע 'א חסונמ ודרשש םיטעמ ןושל ירכז םתוא 
תויזולאה לש וצובישב רתויב תטלובה המגמה םלוא .יטנבלרה יארקמה טסקטה לא 
יכ ,רוריבב רכינ .תועמשמה תנווכהו זוכירה תמגמ איה יב חסונב תויארקמה 

םירדגומ םייטנמס תודש ןווכמב םירצויה ,םיטסקט ירובצממ םיחוקל ןושלה ירכז 
יכו ,(תוירע יוליגו ובאט-השודק ,השאו רבג תבהא ,םיחא ירשק :ןוגכ) רופיסב 

ןתורבטצהב הלא תויזולא .ודובירבו טסקטה ןיינבב רורב דיקפת םהל דעונ 
(רקיעב וא) דבלב ןושלה טושיקל ןווכמה ,ירקמ בוביגכ דוע תוארנ ןניא רופיסב 

n1n\ ...ותוחא, תא חן?י רשא שיאו' :17 יכ ארקיוב רמאנל וליבקהל רשפאו .18 
ויתויחא תורע. .'םמ£ ינביייניעל •ותרכנו...ויתודע תא הארת איהו התוןע, תא 
לש השעמ','יארקמה בותכה תניחבמ יj ןאכ שישירמולו - 'אשי 'ונווע. הלג 

.שממ תוירע יוליג 
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תוינבת תאו טסקטה-תת תא אסיג-דחמ רוציל ותילכתש ,םלש גראמכ אלא ,יא חסונבכ 
.ולש ינוריאה ןפה תא אסיג ךדיאמו רופיסה לש קמועה 

יונישב תוברהל - הז ןויעמ םג הלועש יפב"- וונגע גהונ יארקמה קוספב שומיש ךרדב 
תא רזפמ אוה יא חסונב רשא דועב ךא . םיבותכה לש תירוקמה תועמשמה ךופיהב וא 
יב חסונבש ירה ,םלש רסמ ללכל םישבגתמ םניאש ,םינוש םינוויכב הז אשונב ויצמאמ 

רפסמה ןיב ינוריאה קוחירה תריציל ,רקובמו עדומ חרואב תישענה ,וז תוליעפ תעייסמ 
.וכשמהב השודקל השיא ןיב היגולאנאה תריציל ןכו רופיסה לש ןושארה וקלחב ורוביגל 

.ןויעה ףוגב ונדמע רבכ רופיסה ךלהמל הלא םיניינע ינש לש םתמורת לע 

.םיבותכב קייודמה ועמשמכ םג יארקמה קוספב שומיש השוע ןונגע יכ ,וילאמ ןבומ 
יב חסונב תובצומ ,רופיסה לש יא חסונב ,רומאכ ,ועיפוה אל ןבורב רשא ,ולא תויזולא 

תישארמ הפוצה ,המרטהה ךרד לע האירקה תא ןווכל ןתילכתו ,1תויגטרטסא' תודוקנב 
הייולג הרימא םילבוס םניאו ,םייליטבוסו םיבכרומ םהש ,םיניינע םתואב ,תירחא 

.תשרופמו 

תויצאיצוסאב רתוי רישע קר אל ,הלא לכמ האצותכ ,אוה יתוחא• רופיסה לש יב חסונ 
תא ול הנקמו רופיסה לש יולגה דבורל תחתמ הכפמה 'םיקמעמ םרז' תורצויה ,תויארקמ 
קודהה יביטאיצוסאה גראמה לשב יכ ,תוריהזה לכב וילע רמול ןתינ אלא ,קמועה דממ 

.יא חסונ לש וזמ הנוש היצטרפרטניא לעב תויהל ךפוה אוה ולש רקובמהו 

.172-164 :ז"כשת ,ןדס בד חז ןיינעל הארו .19 

This content downloaded from 79.182.77.166 on Tue, 05 Sep 2017 08:04:46 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 222

.ריפארגו י ל ב י ב 

וייוליגו הזורפה תרותב גשומ :יומסה רובידה' :1968 .ףסוי ,ןבא .1 
.152-140 ,1-א ,תורפסה ,•תירבעה תרופיסב 

,'ןונגע י"של "תוחא" רופיסב תואחסונ לוגלג• :ג"לשת .ןויצרוא ,אנתרב .2 
.90-86 ,בי־ט ,טכ תיזג 

לש הזורפב תיזכרמ הקינכט - בלושמה רובידה' :1968 .ירה ,במולוג .3 
.262-251 ,2-א תורפסה ,'ןונגע 

לש ותריציב (1924-1914) הינמרג תפוקת :ח"כשת .תידוהי ,קיווצ-יולה .4 
.תירבעה הטיסרבינואה ,היצטרסיד ,ןונגע 

,דחואמה ץוביקה ,רקחו ןויע הסמ ,ןונגע י"ש לע :1967 .בד ,ןדס .5 
 209-157.

היבחרמ םילעופ תירפס ,ןונגע לש רופיסה תונמא :1973 .ןושרג ,דקש .6 
.42-13 ,א"תו 
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