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השדח תירבע תורפס 

הירוטסיהה - ןיסירג שתוכ 
ןונגע יי'ש דש תיפולחה 

(האולמו ריע ,"לשומה חורב וא בר םהל םישקבמה") 

ןמצכ ןמור 

תואמב ?תדחכנ התייה אל ןילופ תודהיו םלועמ האושה השחרתה אלוליא הרוק היה המ 

םירציימו םירונת םינוב םירתסנ םיקידצ ,םירפס םיסיפדמ םינבר ויה תוגשגשמ תוליהק 

תוקונית ,םיגורתא יריחמ לע םיחקמתמ םירחוס ,םירכסו םילעפמ םימיקמ םינקסע ,םיסנפ 

םידוהי .התיבה "רדיח"המ םכרדב םילחנ ימימב ריינ תוניפס םיטישמ ןבר תיב לש 

םתביחמו םתמחמ םיחרוב ,הז לע הז םינישלמ ,םיירכנה םילשומה ינפל םיספרתמ 

םירזוח בושו םיללובתמ ,הבושתב םירזוח ,םירצנתמ ,םיחצרנו םידדשנ ,םיצירפה לש 

דלונרא לש ונושלכ - טויס וא קותמ םולח ?היפוטסיד וא היפוטוא תאז םאה ...הבושתב 

הל הנקה ינרדומה רקחמהש ,תאזה היזטנפב היבוברעב ןותנ לוכה (Band 1968) ?דנאב 

רושק הז רנא'ז דציכ םלוא .(alternative history) תיפולח הירוטסיה :דחוימ ירנא'ז יוניכ 

דע שטאשטוב תליהק לש הירוטסיהה תא רקיעב שרופש ,האולובר ריע ןונגע לש ורפסל 

תודהי לש תיפולח הירוטסיה רוציל ןוצרהש חינהל רשפא ?היינשה םלועה תמחלמ תישאר 

.הז רפס תביתכל ןונגע לש םיירקיעה ויעינממ דחא אוה ןילופ 

,תיטסטנפה תורפסה לש רנא'ז-תתכ ,ומצעלשכ תיפולחה הירוטסיהה רנא'ז ,םנמא 

אלה ךא ירשפאה דיתעה יבגל ,תילאיר-יתלב תיטתופיה תירוטסיה הרעשה לע ססבתמ 

םיחצנמ םיצאנה ויה וליא הרוק היה המ 1:םיעירכמ םיירוטסיה םיעוריא לש שמוממ 

הכפהמה ירחאש םיחרזאה תמחלמ תובקעב וליא ;(קיר פיליפ> היינשה םלועה תמחלמב 

אלוליא ;(בונויסקא יליסו) תיאמצע םירק תקילבופר תרצונ התייה היסורב תיקיבשלובה 

לש ורפס רייטצמ ,הז םגד חכונ .ידכו (בדלטרט ירה) תברחנ תימורה הירפמיאה התייה 

םהיתוסממ ,רבו םקמ לש ויתודובעמ הירוטסיהה רקחב תרכומ (counterfactual) "תיתדבוע-דגנ"ה הטישה 

תמ היה אל רדנסכלא וליא")יבנייוט דלונראו ("גרבסיטג ברקב יל חצינ אלוליא") לי'צר'צ ןוטסניו לש 
תאזו ,הירוטסיהב תושמוממ אל תויפולח תויוחתפתה תונחבנ וכלהמבש ,יתבשחמ יוסינ הב שי :(''זא 

הירוטסיה לע .לעופב השממתה ןכאש תורשפאה התוא לש התוריבס תאו ןתוריבס תא חתנל תנמ לע 

םיצבק וא םירקחמ רפסמ קר ןאכ ןייצא .תובר תומישר ובתכנ ,ידמל יראלופופ רנא'ז ,תורפסב תיפולח 

.Rosenfeld 2005; Hellekson 2001; McKnight 2001; Collins 1990, 2003 :אשונב םיפיקמ 
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ןמצכ ןמור 8 

תיפולח הירוטסיהכ ,קוינק םרוי תאמ ןורחאה ידוהיה לש תיזיפאטמ הזיתיטנאכ ןונגע 

.יחצנה ידוהיה הווהה תא תננוכמה ,רבעה לש תיפולחה הירוטסיהכ ,תכפוהמ 

רותב תיתורפס הריציל יטננמיא תירוטסיהה תויפולחה ןורקעש חינהל דוסי שי םלוא 

םגד ,הבישח תינבת םג אלא ,רדגומ יתורפס רנא'ז קר הניא תיפולח הירוטסיה .וזכש 

עבראב תויפולחה ןוניכב ורוקמש ,תויפולחה ןורקע תא םלגמ הז םגד 2.יטאופ-יביטארנ 

:תויוהזה תויפולח) תומד 3,(תרחא תורקל לוכי לוכה :םיסותימה תויפולח) הלילע :תומר 

תוישיא לכ :הריחבה תויפולח) הירוטסיהה תסיפת ,(רחא והשימ תויהל לוכי דחא לכ 

לכ :הריחבה ינפוא תויפולח) היפרגוירוטסיהה תסיפתו ,(רחא סותימב שממתהל הלוכי 

יוביר תריציב הצוענ תויפולחה ןורקע לש ותוהמ .(רחא ןפואב רפסל רשפא סותימ 

תועצמאב .הזה יובירה לוהינל םינונגנמה תריציו ,הלאה תומרה לכב תוליבקמ תויורשפא 

תא םילהנמ - הנושארה המרב רשא ,םינונגנמה תא רקוחה הלגמ תויפולחה רקח 

המרב ,תויומדה תורצוויה תא םילהנמ - היינשה המרב ,טסקטב םיסותימה תורצוויה 

המרבו ,(הירוטסיהה תוסיפת תאו) טסקטב הריחבה תוכרעמ תא םילהנמ - תישילשה 
ונייהד ,הריציה לש תירוטסיה-תיפוסוליפה תיתשתה תא םילהנמש םינונגנמ - הנורחאה 

שממתהל לוכי תויפולחה ןורקע .(היפרגוירוטסיהה תוסיפת) הריחבה ינפוא תכרעמ תא 

חותינ .רתוי ליעפו יזכרמ אוה םהבש םירנא'זו תוריצי שי ,ןבומכ .תיתורפס הריצי לכב 

תויפרגוירוטסיההו תוירוטסיהה ,תויתאה ,תויביטארנה תוחנהה תא ףושחל יושע תויפולחה 
4.הריציה סיסבב תוחנומה 

ובו ,''art of indirection" גשומה תא בד-ןב הצינ העבק ,ןונגע לע 1993 תנשמ הרפסב 

,םיכופיה ,תוימוניטנא ,םיסקודרפ תריצי לש תונמוימב רפוסה לש ותונמא תא הרידגה 

רבד לכ ובש ,הנושלכ ,סואכה ותוא לכ - תויומדבו תולילעב םירבשו םיקדס ,םילוציפ 

תונמא סיסבב .(Ben Dov 1993, 15) ומצע לש תורחאה תויורשפאה לש ןמויק תא חינמ 

,הקירוטרה תאצמנ תויפולחה ןורקע לש ותדובע סיסבבו תויפולחה ןורקע אצמנ תאז 

הקירוטר .ןהיניב הריחבהו הדונתה ןוניכ לשו תויורשפאה יוביר ןוניכ לש ירקיע ןונגנמכ 

.ליעל ונייצש תומרה לכב תופולחה תא תרצוי ךכיפלו ,חישה/תואיצמה תא תלצפמ 

השקה םג ךא ,הנכהו תיתימאה - ךרדה אלא ,היצלופינמ וא טושיק הניא וז הקירוטר 

.תויהל לוכיש המ לש תוילאדומב ,תויהל ךירצש המ םע ונשיש המ תא דחאל - רתויב 

םושמ תאזו ,ינויערו יטאופ םגדכ יזכרמ דיקפת תויפולחה תאלממ האולונג ריעב 

Doiezel 2010; Jameson :ואר ."םיירשפא תומלוע" לש הירואיתה אוה וז הבשחמ לש יזכרמה חותיפה 
 1994 2005 , 363-383; Ronen. 20141 למוג הנליא לש שדחה הרפס תא םג ואר Gomel).

.Epstein 2001; Bradley and Swartz 1979; Loux (ed.) 1979 :ואר אשונב יפוסוליפ ןוידל 
ןבומ סנהשכ ,םילימב תרסמנה ,תוישיא לש תיסינ הירוטסיהכ רדגומ סותימה ,בסול ייסכלא תובקעב 

.(Losev 2003, 185-186) תיריפמאה הירוטסיהב תוישיאה לש תילטנדנצסנרטה התילכת שומימכ 
.Katsman 2013 :ואר ,ירפסב אשונה לע יתדמע הבחרהב 
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9 ןונגע י"ש לש תיפולחה הירוטסיהה - ןיסירג שתוכ 

,היתוביבסבו שטאשטובב תידוהיה הליהקה לש היתודלות ,הירוטסיהה אוה רפסה אשונש 

.טרפב תידוהיה הירוטסיהה לשו ,ללכב הירוטסיהה לש היפוסוליפ תחנומ וסיסבבש םושמו 

תופולח שפחמהו האושה לש םימויאה םיעוריאה חכונ לא באוכה ,רפוסה לש ותעדות וז 

הפולחב הז ךרוצ .ףוסוליפכו ןוירוטסיהכ ,רפוסכ ,ידוהיכ - הלא םיעוריאל תוירוטסיה 

תא ןוחבל ידכ ןה תויפולחל קוקז ןונגע .קומע יתוברת-יגולוכיספ ךרוצ אוה תירוטסיה 

תורשפאכ המצע האושה תא חתנל ידכ ןה ,האושל ליבוהש יתרבח-ירוטסיהה ךילהתה 

.דיתעב התווהתה תא תוזחלו הירוטסיהה ינונגנמ תא רוקחל ידכ ןהו השממתהש תירוטסיה 

רושימב ןכלו האושה לש ירוטסיהה סקודרפל הבוגתכ בתכנ רפסהש קפס ןיא 
תרכומ הסיפת לש היצזיטמלבורפ רצוי אוה ,תירוטסיהה תויפולחה לש יפרגוירוטסיהה 

תא רזחשמ רפסה 5.הירוטסיהה תויתילכת לש הסיפתה - הירוטסיה לש היפוסוליפהמ 

תיתוברת היגולואלטל סחיב תויתועמשמו תויתילכת תוארנ ובש תולילעה לכ :סקודרפה 

לש ,תוברתה לש התריצי ירפ אוה ומצע םולטה :שטאשטוב תליהק לש תירוטסיה 
לא ,האושה לומ לא ,עלס לא םי ומכ םיצפנתמ תוברתה ייח םלוא ,הירוטסיהה תדובע 

,המצע תיגולואלט-תירוטסיהה הסיפתה תרגסמב ןורתיפ ןיא הז סקודרפל .תומלעיהה 

המצע הירוטסיהה ןהבש ,תיפרגוירוטסיה-אטמו תירוטסיה-אטמ תומרב ןורתיפ ול שי לבא 

אלא ,שארמ עודיו רדגומ םולטכ אל ,ןהכ ןמרה לש םיינאיטנאק-ואינה םיגשומב תספתנ 

לש התוהמ ןכלו 6.המצע הירוטסיהל ץוחמ תראשנ דימתש ,תילטנדנצסנרט תויתילכתב 

אל םלועמשו ,תירשפא הניאש הרטמה תגשה אלו הירוטסיהה תדובע איה הירוטסיהה 

תראשנ ךכ ,רתוי תיתייעב תירוטסיהה תואיצמהש לככ .הירוטסיההמ קלח תויהל הלכי 

תויתילכתה לש הפקות רתוי קזח םג ךכו :הירוטסיהה לש םיטקייבוסל רתוי הבר הדובע 

האושה :רקיר לופ לש םיגשומב ,"תורכזיה ץמאמ"כ היפרגוירוטסיה יהוז .תירוטסיהה 

,תיתריצי היישעל התוא ךפוה ,הברדא ,אלא ,הירוטסיהה תא קחומ וניאש ןורכיזה איה 

Ricoeur) םויקה לש תויתילכתה תא ןנוכל (לשכנו) רזוח ןויסינב ,הבהא ידי-לע תענומה 
 2004).

,תואיצמב הרוקש המ ןיבל רפסב ראותמש המ ןיב הדונת קר הניא זואגלזנר ריעב תויפולחה 

םיביכרמה םיטסקטה ךותב ,הריחב ינפואו תוריחב ,תויוהז ,םיסותימ ןיב הדונת םג אלא 

יובירבו תוילאסקודרפב הנדו תרזוח רימש הויז .ןונגע לש תורחא תוריצי יבגל םג ןידה אוה ,ןבומכ 

תחא .האושה יעוריאל רפוסה לש תועדומה חכונ לא - רתיה ןיבו ,ןונגע לש ויתוריציב תוריתסה 
תייעב לע .(2010 רימש) הירחאו המחלמה תעב אקווד ,רבעה םלועל ותביש איה הלעמ איהש תויעבה 

.(146-111 ,2002) סיו ,(47-15 ,1993) רואל :ואר ןונגע לצא האושה גוציי 
הלגלגתה ,םדאה לע תלטומה המישמכ ,דימת החותפכ ,הנכומ יתלבכ (םלועה וא) הירוטסיהה תסיפת 

ומכ) םהידימלת ךרד ,ןרריסק טסנראו פרוטנ לואפ ,ןהכ ןמרה) גרוברמ תלוכסא לש םיפוסוליפהמ 

,היסורבש לבנ הרייעל ןגק רזח 1918 תנשב רשאכ .ןיטחב ליאכימ לש ויתודובעל דעו ,(ןגק ייבסמ 

היהו - "לבנ גוח"כ םינשה םע עדונ רשא ,דומיל גוח ןיטחב םע דחי חתפ אוה ,הינמרגב וידומילמ 
.1937 תנשב ןורחאה לש ותומל דע ןגק םע גולאידב ךישמה ןיטחב .ריעצה ןיטחב לש ולודיג בחרמ 
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ןמצכ ןמור 10 

תויורשפא ןיב האוושהה הלוע ,תויפולח לש המר לכבו האירק לש עגר לכב .רפסה תא 

הווהמ ,רפסב תגצומ איהש יפכ ,הירוטסיהה תדובע 7.ושממתה אלש הלא ןיבל ,תושמוממ 

הדונת אלל .תעצבתמ חרכהב אלו דימת אל וז הדובע תואיצמבש ןוויכמ ,תואיצמל הפולח 

,סקודרפה ןורתיפ רשפאתמ היה אל ,הז םוצע ירוטסיה השעמ ךותב תונוש תויוהז ןיב 

ךיא :הריחבה ינפוא לש תיפרגוירוטסיהה המרב ,תיגרטה ההימתה תינענ התייה אל וא 

תדוקנ אוה ינונגעה ירוטרה השעמה לש ןיערגה 8?האושה חכונ (הליהקה לש) םויקה ירשפא 

תוהדזהה לש ,רחא ןושל וא :תוהזב הריחבה לש (Bifurcation ,היצקרופיב) תולצפתהה 

שרודו ,ןלרוגב תולצפתהה תדוקנל תויומדה תא ריזחמ רבחמה .ימצעה תוהז םע תשדוחמה 

המ-רבדכ םנורכיז תא תויחהל תנמ לע אלש תאזו ,שדחמ תונביהלו שדחמ תוהדזהל ןהמ 

תוינויחל סיסבה איהש ,תורכזיהה תדובע תא תויחהל תנמ לע אלא ,שארמ ןותנו עובק 

.תויביסנטניא תיפרגוירוטסיה הבשחמלו תירוטסיה היישעל ,תיתוברת 

יטסטנפה דוסיב אוה ,ןונגע לש ותריציב תויפולחה ןורקע הלגתמ ובש רחא רושימ 

תדמוע הניאש היעב םילעמ זואגלובו ריע ךותמ םיבר םירופיס ,וז הניחבמ .יאלפה וא 

רפסה ,לייווצרוק ךורב לש םיגשומב ,ןכש .רפוסה לש םירחאה םירפסה ירקוח ינפב 

םג אוה ךא ,הנממ דרפנ יתלב קלח אוה יאלפהש ,תיסלק הקינורכ וניא האיל-טו ריע 

;הירוטסיהה לש הנמיהמ הנומת רייצל תרמייתמה ,תיטסיביטיזופ תינרדומ הקינורכ וניא 

לזרב) יטסילאיר-אטמ וניא םג ,"םישעמה רפס" ירופיס ומכ ,יטסילאירוס רפס וניא אוה 

תודגא וב םירוזשש תורמלו ."לארשי ץרא לש םיאנ םירופיס" ומכ ,(64-37 ,2011 
רפסה ומכ ,תוישעמ וא תודגא רפסכ רדגומ תויהל לוכי וניא אוה ,םיבר םע-ירופיסו 

ויתונונגס-יובירו ותובכרומ תשגדהב הז ישוק רותפל רשפא יא ."תודגא ירופיס - ןילופ" 

.הניעב דומעת רופיסו רופיס לכ לש תינויערהו תיטאופה ותודחא תייעב ןכש ,רפסה לש 

הימוניטנאה לע רפסה ירופיס לש םתובכרומ אולמ תדמעה םג תוקפס תררועמ ,רחא דצמ 

,(2002) גומלא תימלוש תאז השועש יפכ ,תילאידיאה תינבתהו תיתילכתה תינבתה לש 

הסיפתה לש תיפצתה תדוקנמ דוחייב ,תיאדו הכ הניא המצע תאזה הימוניטנאהש םג המ 

.םה דחא - םזילאידיאהו תויתילכתה היפל רשאו ,ןאכ טוקנא הבש ,תינאיטנאק-ואינה 

טסקטה לש בכרומה יביטארנה לולכמב בלתשמה ,יאלפה ביטארנה לע רבדל ןתינ ילוא 

םיביטארנה ןיב תינויערהו תינבמה היכרריהה תא ריהבמ וניא ומצעלשכ הז םלוא ,ולוכ 

.ינוציחה ביטארנה ירוחאמ תורתתסמה תועמשמה תובכש תא הלגמ וניא םגו ,םינושה 

ביטארנה תא רידגהל ןתינ .וז היעב ןורתיפב עייסל יושע תיפולחה הירוטסיהה גשומ 

,םייפולח אל יכ םא ,םינוש םיירוטסיה םיקפוא ינש ןיב הדונתה לע עיבצמ (105-104 ,2012) ץנימ ןלא 

יופירה חישב לשמל ומכ ,הלילעה ןמז םע םיהוזמה ,יאכראהו ינרדומה :רפסה ירופיסב רפסמה חיש לש 
."םינזחה" רופיסב הרובד םירמ תודוא לע 

ההימתה לש םיביטומ" ןנק ייבטמ לש הרומג אלה ותדובעמ ןאכ לואש "תיגרטה ההימתה" גשומ 
.Katsman 2003 , 9-28 :ואר הבחרהל .(1936) "ןיקשופ לש ותריציב תיגרטה 
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11 ןונגע י"ש לש תיפולחה הירוטסיהה - ןיסירג שתוכ 

יאלפה ביטארנה ןיב סחיה תא רידגמ הז גשומ .תיפולח הירוטסיהכ ןונגע לש יאלפה 

לש תינוציחה המרה ירוחאמ ,ןיחבהל רשפאמ ףא אוהו ,טסקטב םירחא םיביטארנ ןיבל 

ינפואו הריחבה ,תוישיאה תויפולח) תואבה תומרב ,(סותימה תויפולח תמר) ביטארנה 

תעבונ ,ןונגע תריציל סחיב תיפולחה הירוטסיהה גשומ לש תדחוימה ותובישח .(הריחבה 

יאלפה דוסיב ןויד לבש רבתסמ .הירוטסיהל םנ ןיב סחיה תא ריאהל יושע אוהש ךכמ 

הירוטסיהה תסיפת - תויפולחה לש תוהובגה היתומר חותינ תא בלשל יושע ™הלזנו ריעב 

יאלפה דוסיה אטבתמ דימת אל ,תיטסטנפה תורפסה רנא'זב .היפרגוירוטסיהה תסיפתו 

,הז רנא'ז םע תינמנ הניא ללככ ותריציש ,ןונגע לצאש הארנ לבא ,תיפולח הירוטסיהב 

הנעט .ולש רחא וא הז יוליגב ,תירוטסיהה תויפולחה ןורקעב דרפה אלב ךורכ יאלפה 

תונכ ןיב םחי תמר התוא לע רמוש ינונגעה חישהש ,ןכתי דציכ םג ריבסהל תעייסמ וז 

,אופא ,אוה ןמתסמה ןורתיפה 9.יאלפה ביטארנב ןהו יטסילאירה ביטארנב ןה ,הקירוטרל 

םינכ תודגאה רפסמו תוקינורכה רפסמ .תיפולח הירוטסיה הווהמ יאלפה ביטארנהש 

.תשמוממ יתלב וא תשמוממ - הירוטסיה םירפסמ םהינשש ןוויכמ ,הדימ התואב םייניצרו 

םיתעל םהידיקפתב הז םע הז םיפלחתמ ,םמצע לש תוירוטסיהה ןיב םידדונתמ םירפסמה 

תריציב האירקה לש םיירקיעה הינייפאממ איהש ,ארוקה לש ותודדונתהל םימרוגו תובורק 

ךופהל יושע גוציי לכ .יפוסוליפ-יטאופ ןורקיעכו רנא'זכ תיפולח הירוטסיה לשו ,ןונגע 

.תיפולח הירוטסיה לש למסל ןונגע לצא 

רופיסב תיפולחה הירוטסיהה ילמס לש םתובישחו םתועמשמ לע דומענ םיאבה םידומעב 

.זואולונר ריע ךותמ "לשומה חורב וא בר םהל םישקבמה" 

"לשומה הודב וא בר םהל םישקבמה" 

.בורקה לא הליבומה קוחרה לא הכילה :העודי תינונגע תינבת יפ לע יונב הז ךורא רופיס 

היגיצנ תשולשו ,ריעה ברכ ןהכל יוארה םדא הברקב האצמ אל 10שטאשטיב תליהק 

אוה - ימוקמה ברה תא ןימזהל ידכ ,(Zabno תינלופה ריעה) אנבאז הרייעל םיעסונ 

לעב"כ רופיסה ךשמהב ההוזמה ,(ינבאז - ןונגע לצא םירחא תומוקמב וא) אנבאזמ ברה 

תא ומצע לע לבקיש - תוילגרמ שובא םהרבא השמ 'ר ונייהד ",(340)"םהרבאד אתוליצ 

דיקפתל יוארה םדא בשוי שטאשטיבבש םהל הלגמו ברסמ אנבאזמ ברה םלוא 12.דיקפתה 

גשומה לע .143-126 ,2012 ןמצכ :ואר ,סנה גוצייל סחיב טרפב ,תונכ-הקירוטר לש היגוסה לע 9 
.van Alphen, Bai and Smith (cds.) 2008 - ןכו ;24-13 ,1990 רקנירב :ואר "תונכה תקירוטר" 

.2013 ןמצכ :םג ואר הבחרהל 

.יחכונה חותינב ךכ ינא םג טוקנא .שטאשטיב - וריע םש לש הז ביתכב טקונ ןונגע הז רופיסב 10 
םינתינ םידומעה ירפסמ) 1999 ןקוש תרודהמ לע תוססבתמ - האולמו ריעמ תואבומה לכ ךשמהבו ןאכ 11 

.(טסקטה ףוגב םיירגוסב 
.1820 (א"מרהמ ישודיחו םהרבאר אזווליצ ,תוילגרמ שובא םהרבא השמ יבר 12 
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ןמצכ ןמור 12 

יכדרמ יבר .ותלודגב םיריכמ ןיאש ,הרואכל טושפ חחפ ,עונצ םדא 13,יכדרמ יבר - הז 

וימחכ ברה גצומ רופיסה ךשמהב 14.לשומה לש ותמח תמיאמ סנש ,ברה לש ודימלת אוה 

ערז" לעב ,אריפש ךריב היכרב 'ר אלא וניא הארנה לככש ,(353) אריפש ךריב 'ר לש 

יוליג לע אנבאזמ ברה לש ורופיס אוה תאז הלבונב ןושארה ימינפה רופיסה ,ןכבו 15."ךרב 

ירבדל רשא ,ףיש ם"רהמ לש ותולגתה םע דבב דב שחרתהש ,יכדרמ יבר לש ותלודג 

16.ותריטפ םוימ הנש םירשעו האמ רבכ ורבע הלילעה תושחרתה תעב ,אנבאזמ ברה 

רבדה שוריפו ,םריע ךותב םבר תא אוצמלו רוזחל םירומא שטאשטיב ישנא ,ןכבו 

,םריעבש ןוויכ :ידמל השק הז יוליג םלוא .יתימאה זכרמל ,רוקמל ,אצומה תדוקנל רוזחל 

,םברקב ,םדיצל :ללכ ול םיעדומ םניא םהש םלש דמימ םייק ,הרואכל תרכומה תואיצמב 

שטאשטיבבש ,רבדה תועמשמ !ם"רהמ הלגתמ ,ותוכזב ףא ילואו ,ותוחכונבש םדא יח 

תיטסטנפה תורפסה ירקוח םנמא .לוכל היולג הניאש ,תרחא ,הליבקמ הירוטסיה תשחרתמ 

ןיא תיתוהמ הניחבמ לבא ,הליבקמ הירוטסיה ןיבל תיפולח הירוטסיה ןיב לידבהל םיגהונ 

ידכ .תוירוטסיה יתש ןיב הדונתה אוה הריציה דוסי ,םירקמה ינשב :לודג הכ לדבהה 

הירוטסיהה הלצפתה ובש רבעב עוריא לע עיבצהל שי ,תיפולח הירוטסיהכ הריצי רידגהל 

בוש טבלתהל ידכ ,תויומדה םע דחי םיארוקה םירזוח וילאש - היצקרופיבה תדוקנ - 

:אנבאזמ ברה השועש המ הז ,הנהו .תרפוסמה הירוטסיהה תא ועבקש תוטלחהה ןתואב 

הלצפתה יכדרמ יבר ול הלגתה ובש עוריאב .יכדרמ יבר לע ורופיסב רבעל רזוח אוה 

.ם"רהמה לש ותולגתה אוהש יסינ עוריאל ,הרקמב אלש ,רושק הז לוציפ .תואיצמה 
:ותבל ויבתכ תא ריאשמ אוה ובש ,ישיאה ורבע לא םירזוח ונא ,ם"רהמה םע דחי 

תרמ תקדצה ותבל ארק םלועה ןמ תאצל ףיש ם"רהמה לש ותעש העיגהשכ ,השעמה היה המ 

תא החקל .לוענמב הביתה תא רוגסלו הביתב םחינהל הילע דקפו ,ויבתכ תא הדיב רסמו הלניה 
וטשפו הביתה תא וחתפו ואבש ימ ואב .היילעל הביתה תא הריבעהו הביתב םתחינהו םיבתכה 

ומילעה םיימשה ןמו ,ףיש ם"רהמה תא םהילע וריכזה אלו םמש לע םתוא ומסרפו םיבתכב םהידי 

.(326) רעטצי אלש ידכ ונממ רבדה תא 

.יכדרמ יבר לש ירשפא פיטוטורפכ ,יקצולבולאיב לאומש יבר לע העיבצמ (2002) גומלא תימלוש 13 

חיני אפרמ יכ חנת לע ךמוקמ ךילע הלעת לשומה חור םא" :4 'י תלהק יפל - "לשומה חורב" 14 
הבוטה ךתדמ ,ןידה תדמב ךירחא קדקדל ךילע הלעת םלועה לשומ" :שרפמ י"שר ."םילודג םיאטח 

חיניו ךיתונועל אוה אפרמ ךילע ןיאבה ןירוסיב ןידה יקודקד ,יל יתקדצ ליעוי המ ול רמול חנת לא 

תדמ חנת לא ,הלשממ ךל התאב יכ" :רתוי תיצרא הבר שרדמ לש תונשרפה ."םילודגה םיאטח ךל 

."ורודל תאטחו ,ומלועל התימ םרוג ,ותונתוונע חינמה לכש ךדמלל ,ךתונתוונע 

ןהיכ ("שדח תיב" לעב) ח"בה סיקריס לאוי ירש םינשב בוקרקב ןייד היה אריפש ךריב היכרב 'ר 15 
ויתועדו ויתונוכתמ המכ תומלוגמ טלמנה ברה לש ותומדב .(1640-1619) ריעה ברו ןיד תיב באכ הב 

םיקסופו םינשרפל ותודגנתהו ולש ךוניחה תסיפת ,לשמל :(1561-1640) לאוי יבר לש תועודיה 
.תורוקמהמ ומלעתהש 

.(1641-1605) ףיש בקעי ןב ריאמ ברה 16 
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תויפולח לש קומעה רושימב הריחבה תמייקתמ ןאכ .תולצפתהה תדוקנ אוה הז עוריא 

ם''רהמה ןאכ .רופיסב תירוטסיהה תויפולחה לש ימינפה עונמה ,יתאה עגרה הז .הריחבה 

דחי םירזוח םיארוקהו םיישטאשטיבה ויעמוש ,אנבאזמ ברה .ויבתכב תושעל המ ,טילחמ 

קדצ הניאו תמא הניא תשמוממה הירוטסיההש ןוויכמ ,תולצפתהה תדוקנל ,רבעל ומע 

:רבשמ לש םינממס הלגמ הירוטסיההש ןוויכמ ;(ומשב אל ומסרופו ובנגנ םיבתכה) 

םינונשו םיפירח םימוצע םילופלפו םיאלפנו םיקומע םישודיח ישודיח רמוא [ם"רהמה] ליחתה 

םירבחמה ירפסב םיאצומ ונא םתצקמ ירהו .ונלש תורודב םתומכ םיעמוש ןיאש םיקותמו 

.(םשו קיתעמש המ ןיבמ קיתעמ לכ ואל אלא ,םישדחה 

לעו .וכלהמב רבשמלו ירוטסיהה ךילהתל תועדומה תא קזחל אוה תויפולחה לש הדיקפת 

ןבב רכזיהל םיבייח שטאשטיב ישנא .תורכזיה לש (יאלפ) ץמאמ השענ ,הרקי הזש תנמ 

ןה - םהלש עסמה תא רובעל םיבייח םה ךכ םשל ךא .יכדרמ יברב - לודגה םריע 

,רומאכ .(הרזחבו רבעל - אנבאזמ ברה לש ורופיסב) ןמזב ןהו (הרזחבו אנבאזל) בחרמב 

לש הריחבה תדוקנל תכפהנ איהו ,ם"רהמה לש הריחבה תדוקנל םיעיגמ םה הז עסמב 

.רבדל אל וא רבדל ,בותכל אל וא בותכל ,םיבתכה תא םסרפל אל וא םסרפל :םלוכ 

תויהל" :תוריחבה לכ לש תיסיסבה הריחבה תדוקנכ הארנש המ תא םיאור ונא ךכבו 
ההובגה המרה םג הנשי םלוא .הריחבה תויפולח לש המרב הדונת יהוז ."תויהל אל וא 

רבכ תנתינ וז הלאשל הבושתה ?רוחבל שי דציכ .הריחבה ינפוא תויפולח - רתויב 

.שודיחה תינבת וז .רוזחלו דומלל ,(ימצעהמ) זכרמהמ תאצל שי :המצע רופיסה תלילעב 

תוסיפת יתש רידגהל שי ,הריחבה ינפוא תמרב הדונתה תא רידגהל תנמ לע :דועו תאז 

הדונתהמ תעבונ תאז הדונת ?הירוטסיה בותכל דציכ איה הלאשה .תויפרגוירוטסיה 

הריחבה ינפוא ןיב הדונתה םג רמולכ .דחא ךילהת םצעב ןניה תומרה לכ ןכש ,תמדוקה 

ןיא .ומע דחי תולגתמה-תווהתמה תויומדה לכ לשו ם"רהמה לש ותומד תדונת איה 

םיעוריאב םלגתהל תורומא ןה ,ךפיהל אלא ,תוטשפומ תויפרגוירוטסיה תוסיפתב רבודמ 

ינפוא ,ןודנה הרקמב .תינוציחה המרב םירצונש םיסותימב ונייהד ,םייטרקנוק םייומידבו 

םשל וא המ םשל ,ברה בתוכ דציכ :ןה תולאשנש תולאשהו ,הביתכה ינפוא םה הריחבה 

ונלש רופיסבש) תינברה הביתכה :תיטילופ-תיטמגרפ ,רמאנש יפכ ,איה תחא הסיפת ?ימ 

,תרחא הסיפת יפל .הזה םלועה יכרוצל תדעוימ ,(תיתימאה תירוטסיהה הדובעה איה-איה 

ינאה ןוניכ איה הביתכה תרטמ ,הנושארה הסיפתב .אבה םלועל ,חצנל תדעוימ הביתכה 

וניא ומצע ם"רהמהש ,ךכב תאטבתמ איה .ינאה לוטיב - היינשה הסיפתב .בתוכה לש 

םלוא ."רעטצי אלש ידכ ונממ רבדה תא ומילעה םיימשה ןמ" ,ויבתכ לש םלרוג לע עדוי 

.שממתמו הלגתמ ןכא ולש עדיהש םושמ ,רעטצהל המ לע ןיאש איה תיתימאה הביסה 

ךכב אטבתמש ,לווע םרוג הז קדצ-יא ,תאז םע דחי לבא .רקיעה הזו - הלגתמ תמאה 

בתכה ךכו .לבנרק לש םישובלמב ,תושפחתה לש ,ףויז לש הפילקב העיפומ תמאהש 
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ןמ םישובלמ טישפהל ,לוועה תא ןקתל איה רופיסה תרטמ םלוא ,בונג בתככ הלגתמ 

".תופילק דירוהל ,תמאה 

'ר" - אנבאזל ועיגהש םישטאשטיבה דחא ,ותומד ןב לש וא ,רפוסה לש ודיקפת הז 

ןיסירג שתוכ - הז ןטק יומידב .(ארמגה ןושלכ ,"ןיטה שתוכ") ,(317) "ןיסירג שתוכ יול 

:יוטיבה תא שרפמ י"שר .הז רופיסב תיפולחה הירוטסיהה לש תועמשמה תמלגתמ - 

,ואל אלא ,ןינממסב שדקמב יאוהד ,ןתפילק ריסהל ,תשתכמב ןיטח-שתוכ ימנ בשחילו" 

תבש ,ילבבל י"שר) "איה שובלמ הקרפימ ימנ אהד ,הל בישח אל - שדל אימדד םושמ 

הרוסאש הכאלמ איה השיתכ םאה ,הלאשה לעו הכאלמה תובא לע ןאכ רבודמ .(א"ע דע 

תוכאלמה תחאל ההז איה םאה וא ,שדקמה תיבב התשענש הכאלמ וז םאה ונייהד ,תבשב 

יטסימה ןבומבו ,תופילק תרסהכ "השיתכ" ריבסמ י"שר .השיד ןוגכ ,שדקמה תיבב ושענש 

שתוכ" ,ןכ םא .יהולאה רואה ץוצינ יוליג ,תמאה יוליג לש ילבק יומידל רבדה ךפוה 

'8.םלועה ןקתמ וא ,הירוטסיהה בתוכ ,םירתס הלגמ םצעב אוה "ןיסירג 

םג .רתויב תוהימתמהו תושקה תויגוסה תחאכ תרכומ תאז תידומלת היגוס םלוא 

םישובלמה לש תויטנלוויבמאה .םיבושחה םיביטומה דחא אוה "שובלמה" ןונגע לצא 

אצוי .םהב קוסעל שי ךכ םשלו הליחת םתולגל שי םריסהל תנמ לעש ךכב תאטבתמ 

לש ותריציב תויומד המכו המכ תועוקש ובו םישובלמב קוסיע אוה תמאה שופיחש 

שובלמה .("הנה דע"ו "שובלמה" לש םירוביגה ומכ) וזמ וז דואמ תונושו תובושח ,ןונגע 

תוריפס ןיב תכוותמו ארובה ןיבל םדאה ןיב הקיזה תרצונ ותועצמאב לבא ,הפילק אוה 

ןותנה הרקמבו ללכב תיפולח הירוטסיה לש התועמשמ וזו .תוהובג תוריפסל תוכומנ 

תויורשפאה לכ :שובלמ איה ,תשמוממה הירוטסיהה ומכ קוידב ,תיפולח הירוטסיה .טרפב 

הלאשהש בוש רבתסמ .ףיטח שתוכ" אוה רפוסה וא ןוירוטסיההו תופילק ןה תוירוטסיהה 

תחא איה הירוטסיה םאה :שדוקה לש הלאשה איה הירוטסיהה תביתכ לש רתויב תיתוהמה 

לשו הירוטסיהה תביתכ תכאלמ לש הכרעהה תלאש וז ?שדקמה תיב לש היינבה תודובעמ 

,זווזגלובר ריע ונייהד ,ומצע יחכונה רפסה תביתכ תישענ ךכב .ללכב הביתכה תכאלמ 

לש היצזיטמלבורפה איה-איה ,השודקה לש היצזיטמלבורפה לשו הדונת לש טקייבוא 

?שדקמה תיינב איה רפסה תביתכ םאה .תויפולחה ןורקע תועצמאב ,היפרגוירוטסיהה 

,תידומלתה הדונתה אופא איה ,הריחבה ינפוא תויפולח לש המרב ,תאזה הדונתה תינבת 

.העודיה הישוקה התוא לש ךשמהה 

ז\גלל המ1 הדגאבו טגיסליס לגמתב טרפבו) םימיוסמ תומוקמבש ,ןייצמ (269-268 ,2011) הליש ןנחלא 17 

תמיוסמ תיצרא העפות לש רושיק"ב ותוהמש ,"תופילקה תאלעה" - שדח ילבק גשומ ןונגע איצממ 
תדרוה לש הלועפה תועמשמ ,ךכיפל .המוגפ הווצמ תיישע - התועמשמו ,"רכומ ילבק גשומל 

.ןוקיתה תלועפ איה (ךשמהב ואר - ןיסירג תשיתכ) תופילקה 

לכב םתומכ ןיאש ןיסירג ישתוכל ןילופורטמ" איה (שטאשטיב) שובשש םיארוק ונא הלכ הסנכהב 18 
.(148 ,1998 ןונגע) "םיכלמו םירסיק ראש לש תונידמה לכ ראשב רמול ךירצ ןיאו ה"ריקה תוכלמ 
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אוה רופיסה לש הזה קלחב .יכדרמ יבר לש ורופיס תא רפסמ אנבאזמ ברה ,ןכבו 

יבר לש ותומדל ברה לש ותבוגת הבושח ןאכ .הנושארה םתורכיה הפוקתב דקמתמ 
.יצראו טושפ הכאלמ לעבל הלענו ינחור םכח דימלתמ :םינושמה הילוגלגלו ,יכדרמ 

,התוא םישיגדמ ונייה אל ילוא ,הדונתה הארמל ומצע אנבאזמ ברה לש ותמהדת אלוליא 

ירופיסמ םיברב אוצמל ןתינ תחא תומדב ןמואו םכח דימלת לש גוזימה םצע תא ןכש 

:(''רתסנה קידצה" ,לשמל) ןונגע 

יבר לש וינפ ונתשנ ארובה תדובעל םינשי ררועל אציש שמשה לש ויתועיספ לוק עמשנשכ 

םתואכ ןמוא לש הרוצ שבלו הילעבל תנתונ הרותהש תינחורה הרוצה תא ומצעמ ךילשהו יכדרמ 

הלילה תוארממ הארמ יתיארש המ לכ אמש להבנ יתדמע .הכאלמ תושעל ונתיבל םיארוק ונאש 
.(327) "אוה 

רפסמל המודב ,םילמה ןתואב טעמכ וימשר תא ראתמו רזוח ףא (אגבאזמ ברה) רפסמה 

:הלילו םוי ןיבש לובגל ,ינייפואה יאלפ תורוצ לוגלג ראתמש ,יממע רופיסב וא הדגאב 

הידמולל תנתונ הרותהש וינפ ויז הנתשנ הליפתל ררועל אציש שמשה לש וילגר לוק עמשנשכ 

יתממותשנו יתלהבנו יתעתרנ .ודי-לע הכאלמ םישוע ונאש הכאלמ לעב םתס ןיבל וניב היה אלו 

.(329) תעדל יתדמחש המ יתלאש אל ההימתה בורמו 

לשו םישובלמ לש םיאשונה תא ךישממ יכדרמ יבר לש תורוצה לוגלגש תוארל לקנ 

רשפא יא ,ילבנרקה דוסיל רשק לכ הז לוגלגל ןיאש ףא 19.ליעל ונודנש ןיסירג שתוכ 

ירוחאמ רתתסהל ,ןמואה תומדל שפחתהל םכח דימלתכ יכדרמ יבר לש ןויסינהמ םלעתהל 

לידבהל ,םידחואמ םניא יכדרמ יבר לש ותומדב םידדצה ינשש םשור רצונ .הכסמ 

םלוא ,וזב וז תוגזוממ תויוהזה יתשש חינהל היה חונ ."רתסנה קידצה" רופיסה רוביגמ 

הניא ,יכדרמ יבר לש וינפ תונתשה הארמל םלהה לע חוודמה ,אנבאזמ ברה לש ותודע 

ןיב הדונת לע רבדל תוביסה לכ ונל שי ,ךכ םא .תאזכש היצזינומרהל עיגהל תרשפאמ 

םניא - רבחמה אלו רפסמה אל ,רוביגה אל יכ םא .תחא תוילאודיווידניאב תויוהז יתש 

בשיימה ןורתיפ אצמנ ןכלו ,השק תוהז רבשמכ תיווחנה ,תאזה הדונתה תא לובסל םילוכי 

,םיסנפה תיישעב יכדרמ יבר לש ותונמוא תא חבשמ אנבאזמ ברה .תויוהזה "ךוסכס" תא 

ימוק אקסיפה ןמ דמל אתקיספה ךותמ םיסנפה השעמ יכדרמ יבר יל רמאו" :ןייצמו 

יברש םג המ .הלואגה ןיבל תונמואה ןיב רשקה רצונ ךכב 20.(328) "ךרוא אב יכ ירוא 

.261-257 ,215-200 ,2011 הליש :ואר םיקידצה ילוגלג לע 19 
,ירוא ימוק" :הקספה תחיתפב ךכ .1 'ס והיעשיל תונשרפ - א"כ הקספ ,אנהכ ברד אתקיספב רבודמ 20 

המב ,0"ט ד"כ היעשי) לארשי יהלא 'ה םש םיה ייאב ,יה ודבכ םירואב ןכ לע ,(א"ס 'ם היעשי) 
םגו ,תורנ םג םה םיסנפה .םיסנפב ונייהד ,"איסנפ ןיליאב ,רמא אנהכ רב אבא 'ר ?ותוא ןידבכמ 
םעו ה"בקה םילושמ תורואל .המלש ימיבו השמ ימיב ושענש תורונמה םגו ,ןטקהו לודגה תורואמה 

ירקיעה אשונה - הלואגה אשונב הקספ תדקמתמ ינשה הקלחב .תיז ןמש וא תיזו רנל וא ,לארשי 
,ןילקרט ול הנוב םדא םלועבש גהונב יול רייא" :שדקמה תיב תיינבבו - והיעשיב ל"נה קרפה לש 
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תשממתמ ךכו ,יוגל ונייהד ,ריעה לעב לש ונב תנותחל וללה םיסנפה תא ןיכה יכדרמ 
."םייוגל רוא" לש האובנה םג 

ןיב הריתסה תא ןונגע בשיי תמאב םאה ,איה הלאשה לבא .היעבה הרתפנ הרואכל 

הדונתה לש רתוי םיקומעה םידברה םהמ איה תפסונ הלאש .יכדרמ יבר לש תויוהזה יתש 

ךרדכו יעצמאכ ,התוילילשב קר תאזה הריתסה תא תוארל ןתינ אל .תויוהזה יתש ןיב 

אב ןאכ .הב יטאופה שומישה תא הקידצמה תיבויח תועמשמ הל תויהל תבייח .ןורתיפל 

לש וז - רתוי תינוציחה המרל הליחת רוזחנ תויוהזה תמרמ .תויפולחה ןורקע ונרזעל 

תוישיאה תויפולח תמרמ רתוי תוקומעה תומרל סנכינ ןכמ רחאלו ,םיסותימה תויפולח 
.הריחבה ינפוא תויפולח לשו הריחבה תויפולח לש תומרל - 

,ןונגע לש תיפוסוליפה הקיטאופה תוידוחיי תא ראתמ "תירוטסיה תויפולח" לש גשומה 

,"הירוגלא" ומכ םיגשוממ הבוט רתוי הברה הרוצב ,םינוש תועמשמ ידבור ןיב סחיה תא 
.תרחאהמ רתוי תילאיר תחא הירוטסיהש םיחינמ וללה םיגשומה לכ .ידכו "םזילובמיס" 

יאדווב הז לבא ,רנא'זכ תיפולח הירוטסיה לש הרקמב הנוכנ תויהל הלוכי וז החנה 

יתש ןיב תוילאירה לש היכרריהה וליא ,הרקמה היה הז וליא .ןונגע לצא ןוכנ אל 

האצותכו תיתימא הדונת לע רבדל םילוכי ונייה אל ,תטלחומ הכ התייה תוירוטסיהה 

תויהל הלוכי תוירוטסיהה תחא .תופולחה ןיב תיתימא תישפוח הריחב לע אל םג - ךכמ 

תמאה ,תואיצמב ומכ אלש .רתוי תילאיר אל לבא ,רתוי תיתימא (ללכ ךרדב הניהו) 

.הריחבו שופיח לש טקייבוא הווהמ איה ןכלו ,םישוחב ןותנ רבכש המ לש דמעמ הרסח 

לע תונעל תנמ לע ?יכדרמ יבר לש הרקמב הריחבה יהמו שופיחה והמ ,ןכ םא 

קר ףשחית וזו ,ותומד תווהתה לש תולצפתהה תדוקנל ומע דחי רוזחל שי ,וז הלאש 

רושימב תולצפתהה תדוקנ וז .ובר םע ודומלת ימיל ,ותודליל רוזחנשכ ,רופיסה ךשמהב 

ףילחהלו רוחבל בושו בוש ץלאנ יכדרמ יבר ,תויוהזה רושימבש רורב רבכ .םיסותימה 

תרהבומש רחאל םג .הדונתב הווהתמ איה ,תינגרוא הניא ,רומאכ ,ולש תומדה .תויוהז 

ןהו ומצע יכדרמ יבר תא ןה ןייפאמ רבדה .תודרפומ תוראשנ ןה ,תויוהזה יתש ןיב הקיזה 

תויומד םעפ אל םיאצומ ונא זואילזנו ריע ירופיסבש ןוויכמ לבא .יח אוה ובש םלועה תא 

,יביטגנ וניא לצופמה םויקה .תיתרוקיב תיתרבח הפקשה לע ןאכ רבדל ןיא ,תוינגרוא 

וניה הז םויק .תויפולחה תוירוטסיהה לש "הבורמה םויקה" אוה - טלחהב יביטיזופ אלא 

לש ותוישיא ,רומאכ .רואה ןעמל תירוטסיה הדובע הווהמ אוהש םושמ ,ימיטפוא ךא יגרט 

תויפולח תמר - רתוי הקומע המרב אלא ,תויוהזה תמרב תודיחאל הכוז אל יכדרמ יבר 

.תירוטסיהה הסיפתה תמר איה ,הריחבה 

המצע תאזה תוליפכה ךכ ,תירוטסיהה הדובעה תא הקידצמ תויוהזה תוליפכש יפכ 

תיב תונולח לבא ,הכותל הרוא סינכהל ידכ ,םינפבמ תוביחרמו ,ץוחבמ תוניטקמ ויתונולח ול השועו 

."םלועל הרוא איצוהל ידכ ,ץוחבמ תוביחרמו םינפבמ תוניטקמ אלא ,ןכ ויה אל ,שדקמה 
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ויתוטלחהבו ויתוריחבב ,יכדרמ יבר לש ורבעב התוא תלבקמ איהו הקדצה תשרוד 
התואש ,ותשרומב ,ויתודלותב ,וייח רופיס לש תיתאה תולצפתהב ונייהד ,תונושארה 

הבהא איה ,תויפולחה תקדצה ןכו ,לוציפה תקדצה ,תורחא םילמב .וימדוקמ לביק 

,הירוטסיהה תא תננוכמ תאזה הבהאה ,קויד רתיל .רבעל ,ןורכיזל ,המצע הירוטסיהל 

,הלאשל םיעיגמ ונא ךכ ךותב .תבהואה תוישיאה תא תננוכמ הירוטסיההש יפכ קוידב 
.היפרגוירוטסיהה תמרב תויפולחה יהמ 

,היפרגוירוטסיהה תמרב הדונתה יהמ ,הדונת ןיא תירוטסיהה הסיפתה תמרב םא 
ברה לש חישה ,ירוטסיה-אטמ חישב הלגתמ תאזה הדונתה ?הריחבה ינפוא תויפולחב 

יבר לש ורופיס תא רפסל אל וא רפסל ,הירוטסיהה תא בותכל אל וא בותכל :אנבאזמ 

םאה :"תויהל אל וא תויהל" הלאשל ונתוא ריזחמ הזו .רבדל אל וא רבדל ,יכדרמ 

,ותוישיא תא חישה ןנוכי םאה ?אנבאזמ ברה לש ורופיס ילב יכדרמ יברל םויק היהי 

םיגצומ םיעוריאה ,הילאמ תבתכנ תילוחה הירוטסיהה ?ותוינומלאב ראשיי אוה אמש וא 

ברה .הדוסב ,התוניאב ,הרדעיהב ראשיהל הלוכי השודקה הירוטסיהה לבא .םינותנכ הב 

תאו יכדרמ יבר לש תיפולחה תוהזה תא רוציל ךכבו ,התוא ןנוכל ותריחבב טילחמ אנבאזמ 

תיפרגוירוטסיה הסיפת וז .בתכיהל הכירצ הירוטסיההש טילחמ אוה .תיפולחה הירוטסיהה 

לש ותסיפתל תדגונמ וז הסיפת .יארחאו יתא הריחב השעמ אוה הירוטסיהה ןוניכ :תיפולח 

,תולגתהל :ירק ,בתכיהל הרומא הניא השודקה הירוטסיההש טילחהש ,ומצע יכדרמ יבר 

ךכ לכ הבושחה ,תיפרגוירוטסיהה םתועמשמב .התולגל אלש אנבאזמ ברהמ שקיב ףאו 

םיכוראה םירואיתה םירבסומ - תירסומהו תיטסימה םתועמשמל ףסונ ,ןבומכ - רבחמל 
.יכדרמ יבר לש ותוהז תא ריתסהל םימכחה ידימלת ינש תונויסינ לש 

אל וא רפסל :תוטבלתה לש בושח ךא רצק עגר היה אנבאזמ ברה לש וירבד תישארב 

ץמאתנש רבד יכדרמ יבר יבגל" :תאזה תולצפתהה תדוקנמ אופא עבונ רופיסה לכ .רפסל 

רפסאש יכדרמ יבר לש ותעש העיגה [...] .ותולגל תושר שי םולכ ותוסכל יכדרמ יבר 

לאושו תולצפתהה תדוקנ התואל ףרה אלל רזוח אנבאזמ ברה לש חישה .(323-322) "וילע 

חישה ,ונייהד ,הנוכנ התייה הריחבה םאה ,קדצב םייקתמ אוה םאה ,לוכיבכ ,ומצע תא 

ליטמ ומכ אוה ,תאזה היצזיטמלבורפה תועצמאב .ומצע תא קידצהל בושו בוש שקבמ 

,הקיתשה תא ,טקשה תא - תשמוממ יתלב ,תרחא תורשפא ריאמו ,ותווהתה םצעב קפס 

,הריחבה תא חיצנמו - הריחבה תדוקנל רזוח ךכבו ,ומצעב קפס ליטמ רובידה .דוסה תא 

רושימב קר אל תאטבתמ תאזה הדונתה .perpetuum mobile^ ,הדונתל התוא ךפוה 

תויהשה ,םיבוכיע ,תונססה :ברה תומד לש םייתוגהנתה םינייפאמב םג אלא ,ינויערה 

ןבומכ תמייקתמ תאזה תוטבלתהה .תולקב םתוא הלגמ היה קדקודמה חישה רקח .ידכו 

לא אובל ,אל וא רפסל ,אל וא תולגתהל :ומצע יכדרמ יבר לש תוטבלתהה םע דבב דב 

.היפרגוירוטסיה לש היצזיטמלבורפ אוה ולש חישה םג .םלעיהל וא ברה 

םירושימ ינשל הרזח אוה ,יביטארנה הווהב אנבאזמ ברה לש ורופיסש שיגדהל שי 
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הנמזהל תונעיהל אלש ותטלחהמ תועבונ ויתולימ לכ ,ןושארה רושימב .םינוש םיירוטסיה 

תולצפתהה תדוקנ וז .יכדרמ יבר לש ודובכ תאפמ ,שטאשטיב לש הבר תויהל אלו 

הרזח אוה ורופיס ,ינשה רושימב .תרגסמה רופיס תניחבמ רתויב תיטנוולרהו הבושחה 

הירוטסיה .התוא םיקידצמו םיריבסמש ,ולש הטלחהה תא וניכהש םיעוריאה םתואל 

.הווהה תא ,הווהתמה הירוטסיהה תא - תרחאה הירוטסיהה תא הריבסמו הקידצמ תחא 

,ךוראה םעסמ לע ,הישנאלו שטאשטיבל בח אוהש בוחה ןועריפ אוה ברה לש ורופיס 

לש ,תואיצמה לוציפ לע יוציפ לש הדובע אוה רופיסה .(םמצעמ) זכרמהמ םתאיצי לע 

הירוטסיהה אוה רופיסה .תיתימאה היכרריהה לש תשדוחמ היינבה לש ,שדוחמה הרחיא 

.תיפולחה הירוטסיהה ,השממתה אלש הירוטסיהה תא עקרב הריאשמ איה לבא ,תשמוממה 

תאו רויצל עקרה תא ךפוה תיפצת תדוקנב לק יוניש ,תועודי עושעש תונומתב ומכ 

.עקרל רויצה 

תא הלעמ ומצע רופיסה .תמייק אל הירוטסיה חרכהב הניא תשמוממ יתלב הירוטסיה 

,יכדרמ יבר והימ הלאשה .העידי-יאו העידי לש ילסקודרפ קחשמ תועצמאב הזה ןויערה 

םלוא .העידיה תייעב לש תינוציחה הפילקה קר איה ,תוישיא לש תויפולח לכב ומכ 
חילצה אל אוה ירה .ומצע אנבאזמ ברה לש ותוהז תדונתב תדהדהמ ותוהזב הדונתה 

ליגר והילאש ריעב םישחלתמ וליחתה" :ןמז ךשמל יכדרמ יבר םע ויתושיגפ תא ריתסהל 

ןתוונע שי םולכ .הארוה הרומ םתסכ גהנתמ םבר הז לכ רחאו ,הליל לכב םבר לצא 

ליפכה קר רבדה ,ול הלגתמ והילא ןיאש ריעה ישנא תא ברה ענכש רשאכו .(332)"םברכ 

אבש הז אוה שודקה י"ראה ןכ םא ,ורמא ?אנבאז ישנא ורמא המ" :תופולחה רפסמ תא 

.(םש)"והילא יוליגמ רתוי הלודג הגירדמ םיקידצ יוליג םלועלו .הלבק ודמלל ונבר לצא 

תונגלגלהו עושעשה לכ םע .םעפה םג וליעוה אל ברה לש דגנה יקומינ לכש ,רורב 

םירזוח תונויסינ ,אופא ,ולוכש ,רופיסה לש קומעה םותאפה תא ץימחהל ןיא ,רבדבש 

רופיסה לש תיגרטה ההימתה לכ .היוגש הקדצה לולשלו תיתימא הקדצה ןנוכל םינשנו 

ההימת - ?תמא רתסה וא םינפ רתסה לש בצמב הירוטסיהה תא קידצהל רשפא ךיא :איה 

עינהל המבו קידצהל דציכ .האושל ,רקיעב וא ,םג תסחייתמ רתוי בחר ירוטסיה רשקהבש 

וז עודמו 2'?הלגתתש רוסא וא ,תולגתהל הלוכי תמאה ןיא םא ,תירוטסיהה הדובעה תא 

השוריפ ,םינפ רתסה לשו תמאה תעידי-יא לש בצמב הירוטסיהה תקדצהש ןוויכמ ?היעב 

,תירוטסיהה תויפולחה תחמוצ וז ההימתמ .םינפ רתסה לשו תמאה תעידי-יא לש הקדצה 

הניא הירוטסיה לכ ,"םיעדוי-אל"ה לש םתניחבמ .תירוטסיהה תמאה לש היצזיטמלבורפכ 

,הלאשהו הדיחה ןמ תלדבנ המיהתה" :(302 ,2011) לזרב ללה יפ-לע ,"המיהת''כ הניד ההימת ,הרואכל 21 

."תולאשל רבעמ בותכה תא הקיתעמ המיהתה .המיצעהל ידכב אלא הלטבל ידכ אל ,הכותב תוללכנה 

לדבה ןהיניב שי ,(304 ,םש) "םייגארט חור יכלה תקזחמ" המיחתל המודב ההימתש תורמל ,םלוא 
,הברדא ,אלא ספתנ יתלבלו רתסנל הקישמ הניא ,(ןהכ ןמרה תובקעבו ןנק ייבטמ יפל ,ההימתה :בושח 

.(Kagan 2004 :ואדוו .הרוהט הרכהל ,רואל ךשוחמ ךרדה תא תללוס 
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,בותכל שי ,תיתימא הניא תיווחנה הירוטסיהה םא .תיפולח איה הירוטסיה לכ ,תשמוממ 

ןורתיפה .תיתימאה איה-איה ,תיפולחה הירוטסיהה תא ,(תירוטר האצמה ןושלמ) איצמהל 

עיפומ אוה .ידמל ליעיו יטנגלא אוה רופיסב תאזה ,(aporia) הירופאה וא ,ההימתה לש 

קר אל - דובכ לבקיש םדאל בוט אל עודמ ריבסהל הסנמה ,אנבאזמ ברה לש וירבדב 

:ול יאכז ןכא אוהש הז תא ףא אלא ,ול עיגמ וניאש הז תא 

םיחבשה םתואכ השק רגד ןיאש .יב םתא םיעוט רמול ךירצ וב שיש רבדב םדאל ןיסלקמ וליפא 

ןיאש הממ םה םאו אבה םלועל ול םיכנמ וב שיש הממ םה םא .קתושו ומצע לע עמוש םדאש 

דובכ לבקמ םדא הזה םלועב .םיארונו םימויא תונויזבב חבשו חבש לכ לע ונממ ןיערפנ וב 

.(332) תיווכנ הניאש םצע ןיא אבה םלועל ,הווכנ ופוג ןיאו 

וז איה תיגולוטכסאה הקיתאה .אבה םלועה לש הקיזיפאטמב ץוענ ןורתיפה ,ןכ םא 

.תיפולחה הירוטסיהה תא הקידצמ ךכבו - עודי-אלהו שמוממ-יתלבה תא הקידצמש 

תולגל ןוצר ךותמ ,תיפולחה הירוטסיהה תא ףרה אלל םישפחמ םישנא ,תורחא םילמב 

,הזה םלועב תאזה תמאה שממתת ,תמאה תא ולגישכש קר איה היעבה .תמאה תא 

.אבה םלועל םתוכז עגפית ללכבו ,אבה םלועב תמאהמ תונהיל םהמ ענמי רבדהו 

תמאה רתסה תא םיקידצמ םה ,רתוי הברה בושח םהל הארנ אבה םלועהש ןוויכמו 

ןאכ תקדצומ תירוטסיהה תויפולחהש ,הנקסמה הבושח תיטרואית הניחבמ .הזה םלועב 

,תיטרואיתה ונתדמע םע הפי תבשייתמ וז הנקסמ .תינומא-תיזיפאטמ הסיפת תועצמאב 

אלו - הנממ הנוזינו הקיזיפאטממ תחמוצ (ןורקיעכו רנא'זכ) תיפולח הירוטסיה היפל 

.(Katsman 2013) בושחל לבוקמכ ,ירוטסיהה םזיביטלרהמ 

תא ,הירוטסיהה תא ,תואיצמה תא קידצהל ךרוצה םצע אוה שיגדהל בושחש ףסונ רבד 

.תירסומ הקדצה תשרוד הירוטסיה .הקדצה שרוד השענש המ לכ .תוטלחההו תוריחבה 

ךכמ .ריבסהלו ומצע תא קידצהל בייח אוה ,טילחהש יפכ טילחה אנבאזמ ברהשכ ןכל 

ראשיהל הלוכי הניא הירוטסיהש איה רבדה תועמשמ .הירוטסיה תרצונ ,רופיסה רצונ 

הנמזהה תא החד אנבאזמ ברה וליאכ ,האריי רבדהש רוסא .תיטואכ ,תירקמ ,תיתורירש 

הירוטסיהה תריצי תרטמ ירק ,הקדצהה תרטמ .תקדצומ הביס ילב שטאשטיב תונברל 

,ול ההז אלא ,ילאידיאל דגונמ וניאש ,יתילכת דממ הירוטסיהל תונקהל איה ,תיפולחה 

.תינאיטנאקךואינמ הסיפתה יפל 

תא רפסמ אוהש ינפלו ,יכדרמ יבר םע ותורכיה רופיס תא אנבאזמ ברה רפיסש רחאל 

אלב ונילע תאצי ךאיה הליל הליל" :רמואו ברה חנאתמ ,יכדרמ יבר לש וירוה רופיס 

תועדומ םישטאשטיבה םיחרואה םילגמ ,וז הרעהל הבושתב .(337) "םולכ אלבו הרות 

:רבחמה לש ולוקכ הז הרקמב תושמשמ םהיתויומדש חינהל שיו ,הקומע תירוטסיה 

ימ וליפא ,רמאו םחורי 'ר רזח [...] ?הרות םניא לארשי לש םהישעמ יכו [:רעב 'ר רמא] 

רהרהל רוסאש םוקמב רהרהל המב ול אהיש ידכ ,םהיתומחלמו תומואה יכלמ תורוקב ארוקש 

,קיספי םולכ לארשי לש םהיתואקתפרהו םהיתואלת ירופיס ודיל ועיגישכ םולכ ,הרות ירבדב 
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[...] .הרות לוטיב םושמ שושחל ןיא ןאכ ףא .ןמז לוטיב םושמ ששוח וניאו ךלוהו ארוק אלא 
ותוכלמ לוע לטבל םיצורש ויביוא םע םימחלנ ונאש 'ה תומחלמ םה לארשי לש םהישעמ בור 

יכלמ ךלמ לש ויתוארונ םירפסמ לארשי לש םהיתוערואמ ירופיס םירפסמ םאש אצמנ .ךרבתי 

ויתואקתפרה ירופיס וליפא אלא דוע אלו .וניתורצ לכב ונל דמועש אוה ךורב שודקה םיכלמה 

.(338) ךרבתי ומש ןעמל ורצי םע םחלנש ,יה תומחלמ םה ףא לארשיבש טושפה לש 

ילואו) תירופיס הריצי לכ - 'א :תויפרגוירוטסיה תונעט שולש תואטבתמ הלא םילמב 

ירוטסיה רופיס אוהשכ ,הקדצהל הכוז רופיס - 'ב ;הקדצה תשרוד (דגיה לכ ףא 

לש השודקה הירוטסיהה לע רופיס אוהשכ ,הקדצהל הכוז רופיס - 'גו ;(ןושאר יאנת) 

ןוויכמ ,תקדצומ (תירוטסיהה תורפסה) היפרגוירוטסיההש ,אופא אצוי .(ינש יאנת) לארשי 

תוערואמה רופיסכ הירוטסיהה ,ותניחבמ :העט אל אנבאזמ ברה .השודק איה הירוטסיההש 

יתש .תינברה הירוטסיהה עקרב תיפולח הירוטסיה איה ;תיתימאה הירוטסיהה הניא תמאב 

תויביטקנויסיד ןה ןכש ,היינשה לא תחאה לש תיגול היצקודרל תונתינ ןניא תופולחה 

םהישעמ רשאכ .הקדצהו רבסה לש סחיב תורשקנ ןה ,םדוקה עטקב ומכ ,לבא .הרואכל 

,הרות דומלתל תכפהנ היפרגוירוטסיהה ,הרותל םיכפהנ ,הירוטסיהה ירק ,לארשי לש 

ומצע תא קידצמ ןונגע ןיא ךכב .תינבר היפרגוירוטסיה לש גוסכ ,היצמיטיגל תלבקמו 

הדיקפתלו הירוטסיהה לש התוהמל סחיב תצרחנ הדמע טקונ םג אלא ,דבלב ותונמא תאו 

תילכתה ןוזח לע ,תויתילכתה לע קבאמ לש תונויסינ איה הירוטסיהה :תונמאה לש 

אלא םניא ללכב תונמאו רופיס ;איה שדוק - תירוטסיהה הדובעה ןכלו ,תילטנדנצסנרטה 

.תאזה הדובעהמ קלח 

וברו יכדרמ יבר 

הרש ,יכדרמ יבר לש ומא :וירוה לע רופיסב הליחתמ יכדרמ יבר לש הירוטסיהה ,ןכבו 

תיב תא בירחה ,היבא םע הררוגתה ובש רפכה ןודאש רחאל ,אלכה רובל הקרזנ ,הקבר 

דחי חורבל הסינ באה .ותריכח ימד תא םלשל הז לש ותלוכי-יא בקע ,היבא לש הגיזמה 

חיני אפרמ יכ חנת לא ךמוקמ ךילע הלעת לשומה חור םא" הרהזאה דגנכ ,ותב םע 

,יכדרמ יבר לש דיתעל ויבא .ךרדה עצמאב רטפנ ךא ,(4 'י תלהק) "םילודג םיאטח 

ותב תא הדפ ,ובוח תא ערפ ,גזומל עריאש המ תא עמש ,םוקמל ןמדזה ,ןתנ-לארשי 

הקבר הרשש רחאמ לבא ,ריעב בשייתה ריעצה גוזה .השיאל התוא אשנו אלכה-תיבמ 

.הגיזמ תיב ורכשו רפכל ורבע םה ,ריעב םלקאתהל החילצה אל רפכ תב התייהש 

איה ונתניחבמ הבושח .םירחא םיבר םיינונגע םירופיסל המוד הז רופיס ךותב רופיס 

רופיסב תובלתשמה ,תיטילופה הירוטסיהה ןיבל תינברה הירוטסיהה לש היצקארטניאה 

ןאכ רבכש ,רמולו ףיסוהל םג שי .תוירוטסיהה יתש ןיב סחיה והמ ריהבהל ונילע .ןודנה 

ךכ .רפכה ןודאמ יכדרמ יבר לש ובסו ומא לש םתחירב :לשומהמ החירבה אשונ עיפומ 

תא .ולש הירוטסיהלו ןוטלשל סחיב תיפולח הירוטסיה לש תורשפאה שממתהל הליחתמ 
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לש המרטה ךכב תוארל שי .ומש לע יורקה דכנה םילשי ,בסה םילשהל חילצה אלש המ 

לש המרב אשונה אטבתמ הז בלשב .לשממהמ החירבה אוהו ,רופיסה לש יזכרמה אשונה 

בסה תויומד ןיב ,הדונת תרצוי ביטומה ותוא לש הרזח .יתחפשמ ןורכיז לש ,תלשוש 

יתשו (תידומילו תיתחפשמ) תויפולח תויוהז יתש ןיב ,הז בחרמב .יכדרמ יבר לש ברהו 

לש ותוישיא הווהתמ ,(תיטפשמ-תינברו תיטילופ-תילכלכ) החירב לש תויפולח תוירוטסיה 

ותוהז תא - היינשהו ,תיגולויבה ,תיתחפשמה ותוהז תא תננוכמ תחא החירב .יכדרמ יבר 

תמרב תמיוסמ תודחא תגשומ ךכב .תויתימא תוירוטסיה - ןהיתשו ,תינברה ,תינחורה 

.הירוטסיהה איהש תינחור הדלותל תיגולויב הדלות ןיב ,תירוטסיהה תובישחה 

:םכח דימלת לש הכינח רופיס והז .יכדרמ יבר לש ודומילו ותכינח רופיסב התע ןודנ 

רופיס אוהש ,הז רופיסש תוארהל הצרנ .הרותב לודג השענ הרואכל טושפ םדא דציכ 

,תוריהב רתיב ןאכ םילגמ ונאש המ .תירוטסיהה תויפולחה ןורקיע לע יונב ,תורגבתה 

הירוטסיהה וניה םכח דימלת לש ותכינח רופיסש אוה ,ןונגע לש תובר תוריציב רכינ ךא 

דימלת לש ותווהתה וא ותכינח .תינברה הירוטסיהה יהוז ,לכ םדוק ?דציכ .תיתימאה 

לש םגד :תינבר הירוטסיה לכ לש תינבתה ,יטמגידרפ םגדו תיסיסב הדיחי איה םכח 

תרבעה :ןודנה רופיסב םילגמ ונאש המ םג הז 22.ישיא עדי תרבעה לש ,עדי תלחנה 

ךינחל רשפאל ,קויד רתיל וא ,השדח תוהז רוציל ,השדח תוישיא ןנוכל ידכ ישיא עדי 

.תובורמ תוהז תויורשפא ךותמ הריחב שפוח לא הדיחי תירשפא תוהז לש בצממ רובעל 

וא עדי תרבעהש איה החנהה ,רומאכ .ידמל בושח יפרגוירוטסיה טביה ךכב שי 
הלועש הלאשה .תירוטסיהה הדובעה לש התוהמ איה ,תיתימאה הירוטסיהה איה ותריצי 

הירוטסיהה תא םיאור ונא םא ?"הכינח"כ תרדגומ תויהל הירוטסיה הלוכי דציכ איה 

תחא תירוטסיה הסיפתל יטאופה-ינויערה רשועה לכ תא םימצמצמ ונא ,תורגבתה תלילעכ 

לצא םלוא .תובר תויוברתו תויורפסמ תרכומה ,תחא תיתבישחו תירנא'ז-תיטאופ תינבתלו 

ןייצנ ,התוא ריהבנש ינפל ךא .תרדגומ רתוי הברה הבישח תינבת םיאצומ ונא ןונגע 

אוה רופיס לכש ךכל רבעמ תאזו ,הירוטסיהכ רדגומ תויהל לוכי תורגבתה רופיס דציכ 

תלילע דציכ :רתוי יפיצפס רושימ אוה עגרכ ונתוא ןיינעמש המ .עודי ןבומב הירוטסיה 

?טרפב תיפולח הירוטסיה לשו ,ללכב הירוטסיהה לש םגדה תויהל הלוכי תורגבתהה 

ינוויכו תוכלשה רפסמ שי הז בכרומ גשומל .(Polanyi 1958) יינלופ לאכימ לש גשומ אוה "ישיא עדי" 22 

(עלבומ) "טקש עדי" ןוגכ ,ינלופ לש םירחא םירפסב םיעיפומ םימוד םיגשומ .םינוש םימוחתב םושיי 

סומלופב רצוימה עדיה :בר קויד שורד הרות דומלת לע םירבדמ ונאשכ םלוא ."יארקא עדי" וא 
תטישל םינווכתמ ונא "טקש" הלמב םא אלא ,יארקא וניא יאדוובו טקש וניא ,תונשרפבו שרדב ,ינבר 

עדי תשיכרל םינווכתמ ונא "יארקא" הלמב םאו ,דבלב רחא םכח דימלתל םכח דימלתמ עדי תרבעה 

,ןיידע ךא .הצחמל תוילמרופ וא תוילמרופ אל םיכרדב עדיה לש ולוהינו ונוגראל ,ישיא ןויסינב 
הרקמב .עדיה אשונ לש ותוישיא םע ותודחא אוה ,הז עדי לש רתויב יתוהמה ,ירקיעה ןייפאמה 

תוישיאה לש התושממתה יכרד אלא ןניא ,סומלופהו לופלפה ,ןהיתורוצל תוינדמלה תוקיטקרפה הז 

.(סותימ תריציבו הקירוטרב םירחא םיטביהב עיפומש המ) רובידב 
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המב ,איהש המב תורכזיה ךותמ הווהתמ תוישיאה .תורכזיה תדובע איה הירוטסיה 

תושממתה איה תורגבתה .המויק םצעמ הווהתמש המבו התוא דילוהש המ ,הינפל היהש 

הירוטסיה לש ;הירוטסיה לשו סותימ לש םגד איה הזבו - תילטנדנצסנרטה תילכתה 

תווהתהה תעונת םנמא .תויתילכתה תחנה ךותמ ,תווהתה-הריצי לש תוישיאה תדובעכ 

ןפואב רידגמש המ ,םיכיפה יתלב םה םייונישה לבא ,רוזחו ךולה תעונת איה הכינח לש 

תחסונ יהוז .הכיפה יתלב תורכזיהב תורגבתהה תא תוארל ןתינ .ןמזה ריצ תא יעמשמ דח 

אל לבא ,ןמזב הרזחה תשחרתמ תורכזיהבש ןוויכמ ,םיגשומב הריתס ןאכ ןיא .הכינחה 

לשו תוברתה לש שדוקה ןמז ,גחה ןמז ,רחא ןמז ןאכ רצונ :ינויצולובאה ,יגולויבה ןמזב 

.תישפוחה הריחבה עגר תא תרזחשמש וז איה תיתימא תירוטסיה הרזח 23.הירוטסיהה 

ךכבו ,הריחבב הרוקמ תורגבתה .תיתימא איה הריחבה לבא ,תיתיילשא איה הרזחה 
הירוטסיהל הכינחה תא תכפוה תוהזב תשדוחמה הריחבה .תוישיאה תויתילכת תשממתמ 

הירוטסיהה םג אלא ,תיפולח הירוטסיה םצעב וניה תורגבתהה רופיס קר אל .תיפולח 

תוישיאהש ,רבעל תאזכ הרזח הב שיש םושמ ,תורגבתה רופיס איה הסיסבב תיפולחה 

לש גוס איה תיפולח הירוטסיה .(שדחמ-ומכ וא) שדחמ תרחובו ,שדחמ הכותמ הווהתמ 

אוה הזכש ,רמולו ףיסוהל םילוכי ונא תעכו ;המוארט לע הדובע ,יטילנאוכיספ בוביד 

Rosenfeld 2005, 15-) דלפנזור לאירבג לש ותנעטכ ,"לומרינ" אל .תורגבתהה ךילהת 

עדומה הרכיז רואל םירגוב םייח ןוניכו הדוביע ,הב תורכזיה ,המוארטה תמנפה אלא ,(25 

ןהו - תוירוטסיה יתש אלא ,תחא הירוטסיה תרצונ אל הז ךילהתב .דוע קחדומ וניאשו 
.תיתוישיאהו תיגולויבה :תויפולח תוירוטסיה 

שיש דיחיה רבדה .םכח דימלת תכינח - תידוהיה הכינחה הרקמ תא חתנל לקנ תעכ 

איה אלא ,תישיא הירוטסיה םתס הניא ןאכ תיפולחה הירוטסיההש אוה ,רמולו ףיסוהל 

איה וז הניחבמ .תידומיל ,תינחור הירוטסיה יהוז ,לכ םדוק ,ןכל .תינבר תישיא הירוטסיה 

ינברה רופיסה .ללכב תיפולח הירוטסיה לש - ןכלו ,תורגבתה לש יטמגידרפה הרקמה 
"הכיפה יתלב תורכזיה" גשומה .תירוטסיהה תויפולחה רופיס םג אוהו הכינחה רופיס אוה 

םכח דימלת תכינח ,ןכ םא .תיפולח הירוטסיה לש רתויב הצממהו הרצקה הרדגהה אוה 
.תיפולח הירוטסיה הווהמ 

רשאכ לבא ,םידוגינ גוז לכל תיפולח הירוטסיה לש תועמשמ סחיילמ םיקוחר וננה 

הל שיש ,תשמוממ אל תונמדזה ,תיפולח תירוטסיה תורשפא תרציימ תמיוסמ תוידוגינ 

הירוטסיהה םע הרחתמ איהש ךכ תשממתמשו שממתהל היושעש ,ןמז ךשמל העפשה 

ןידה אוה .תיפולח הירוטסיה לש םיגשומ תועצמאב בצמה תא ןוחבל ןתינ ,"תילאיווירט"ה 

:יכדרמ יבר לש ויבא ,ןתנ-לארשי רפכב רכשש ינשה הגיזמה תיב יבגל 

,טסורפ לסרמ לש םיינורכיז-םייטאופה תונויסינהו ןוסגרב ירנא לש ןורכיזה לש היפוסוליפהש הביסה וז 23 

החירפה לג לש םירשבמכ ספתיהל םילוכי ףאו תיפולחה הירוטסיהה רקחל םייטנוולר הכ םיארנ 
.רנא'זה לש ינרדומה 
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ינשה הצקב רפכה לעב לש ותוחא תקלחבש הגיזמה תיב תא רוכשיו רחא ידוהי אובי אלש ידכ 

וריתסהל ידכו .לוענ וחינה תותרשמו םיתרשמב טעמל ידכו .ורכשו ןתנ לארשי ךלה ,רפכה לש 

.(345) םיבורמ ןהיפנעש הברה תופצפצ וירבע לכמ לתש םיכרד ירבועמ 

ךכ לכ חיכשה ,רדעהה דוסי .תשמוממ יתלב תורשפא תריציכ םירבדה תא אורקל ןתינ 

,ירוטסיה רדעה אלא טלחומ רדעה ונניא הז הרקמב ,(2007 יב'גח) ןונגע לש ותריציב 

תיפולחה הירוטסיהה שומימ לש החטבה וב הנומטו ,תשמוממה הירוטסיההמ רדעה רמולכ 

.רחא דיתע תריצי לשו 

תעדל לוכי וניאש ןבומו ,דבלב םיילכלכ םילוקישמ הז דעצ טקונ ןתנ-לארשי ,ןבומכ 

הלגתמ תילכלכה הירוטסיהה לבא ,םכח דימלתכ ותכינחל ונב תא דיתעב שמשי הז תיבש 

,ןמזל םוקמה תא רפסמה ריממ דציכ תוארהל בושח .תינבר ,תיפולח הירוטסיהכ הרהמב 

םג וניה ינשה תיבה 24.תירוטסיה תויפולח לש הרופאטמל בחרמה תא ךפוה אוה דציכ 

רופיסב דחוימב הבושח תיארנש תינבתב ןאכ ןיחבהל ןתינ .ןושארה תיבהמ החירב ןיעמ 

ברה אצמנ יפולחה תיבב רבד לש ופוסב ירה .תויפולחה תריצי לש םגדכ החירב :ןודנה 

תיבה ןמ ,םוקמה ןמ האיצי תשרוד יפולחה ,רחאה םוקמה לש ותריצי .לשומהמ חרבש 

,יתימא זכרמל רבעמכ תספתנ המודמ זכרממ האיציה וז תינבתב .זכרמכ ספתנ הכ דעש 

ךפוה יפולחה תיבה הז ךילהתב .תורגבתההו הכינחה םע התע ההוזמ תויהל לוכיש רבעמ 

לש תילמסה תועמשמה תא ינשה הגיזמה תיבל םיסחיימ ונא םא דחוימב ,יזכרמה תיבל 

.הלוגהמ החירב לש תועמשמ - סכודהמ החירבלו ,ינשה שדקמה תיב 

יזכרמ אוה םגשו תויפולח ןמסמ אוה םגש ,יארקמה םגדה לע עיבצהל התע בושח 

:רובה ביטומב רבכ עיפומ הז אשונ .ףסוי לש אשונה אוה - ןונגע לצא ידמל חיכשו 

לוכי ומצע החירבה אשונ םג .החירבה רחאל "רובל הקרזנ" יכדרמ יבר לש ומא ,רוכזכ 

אשונ יבגל ןידה אוה .(םירחא םיביטומ ףוריצב דחוימב) "י'ףסוי" אשונכ גצומ תויהל 

יבר לש ותומדב םג .תדלומל ונממ הרזחו רז םוקמב תועקתשה ,ןוידפ לש םיביטומו 

25:וניבא בקעי לש ותומד תודוסי ףוריצב ,ףסוי לש ותומד יוותמ המכ םימלגתמ יכדרמ 

"דיחי" ,"רוכב" ,"םינוקז ןב" ומכ תומשב ותונכל םידיפקמ םירוהה ;לארשי - ויבא םש 

,עודיכ .ןתנ - יכדרמ יבר לש ויבא לש ינשה ומש הז ספיספל קינעמ ןיינעמ ןווג .(346) 

:ונב המלש ימיל שדקמה תיב תיינב תא תוחדל ,יה רבד תא דודל רסמ איבנה ןתנ 
רשפא .(13 'ז ,יב לאומש) "םלוע דע ותכלממ אסכ תא יתננכו ימשל תיב הנבי אוה" 

תסיפתו הריחבה תמרב ,המלשל דוד ןיב - תויוהזה תמרב) תאז תולצפתה תדוקנש רמול 

ףא וא ,תירוטסיה הרופאטמכ אלא ,ומצעלשכ ךרע בחרמל ןיא ןונגע לש הקיטאופב בור-יפ-לע 24 
.דרפנ רקחמ ,ןבומכ ,תשרוד וז הרבס .תיפרגוירוטסיה 

ןתינ ,תחא תיתורפס תומדב תוירוטסיה וא תויארקמ תויומד רפסמ לש טסספמילפ ןיעמ ,המוד הקינכט 25 

קחצי תדיקע תנומת ירוחאמשכ ,שוזנוחזו ןונ םינפל) "אסכו םודה"ב ןוגכ ,ןונגע ירופיסמ םיברב אוצמל 

.(139 ,[ב] 2001 ןונגענ "בקעי רמ" לש וינפ רויצ הלגתמ ,ריקה לע היולתה 
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לארשי :רופיסב הבושח תולצפתה תדוקנל םגדה איה ,(עבקל תודוונ ןיב - הירוטסיהה 

שומימ לש היהשהה ,הייחדה םצע .הרות דומלת תיב וא הגיזמ תיב ,יכדרמ וא ןתנ 
הרדסכ הירוטסיהה תשחרתמ התוכזבש תויפולחה תא תרצוי תילטנדנצסנרטה תילכתה 

דימלת תכינח תארקל - רופיסב ,המלש תוכלמו תיבה תכונח תארקל - ארקמב :הנקתכו 

.םכחה ךלמה לש קוחרה אצאצה ,םכח 

םיזכרמ ינש לש ןוניכ םינמסמ םי'ףסוי"ה םיאשונה ,הרצקב תאז רמאנ םא ,ןכבו 

לש הרדגהו שופיח ךות ,םהיניב העונת-הדונתה תאו (ארקמב םירצמו ןענכ ץראל המודב) 

.(םירצמב םהיניב םישגפמה תוניצסב ויחא לשו ףסוי לש ומכ) תופיוזמ וא תויתימא תויוהז 

,רמול רשפא ,היצרוגיפ-הרפה אוה - קידצה ףסוי ,הלודגל הלועש דבואה ןבה אוה ףסוי 

הרקמב .הרות דומלת ןעמל םייארפ תורענ יעושעש בזועה ,קידצה יכדרמ יבר לש 

איה הרוכבה תעיבק :רקיעה אוה הרוכבה אשונ ,בקעי לש הרקמב םג ומכ ,ףסוי לש 

יתש לצא הרושק איה ,תאז םע דחיו ,הירוטסיהב רתויב תיתועמשמה תולצפתהה תדוקנ 

,הלוכ הירוטסיהה ,םהינש ירופיסב .תורדעיה-תוחכונ יקחשמבו תויוהז יקחשמב תויומדה 

.יכדרמ יבר לש הרקמב ןידה אוה .קד טוח לע תויולת - הלואגהו החטבהה ,תויכשמהה 

ולש ירוטסיהה קפואב ירה .החירבה אשונ אוה הז גראמב ירקיעה אשונהש שיגדנו רוזחנ 

.תירוטסיהה תוהזה תאו הירוטסיהה תא תננוכמש החירבכ ,םירצמ תאיצי לש אשונה אצמנ 

ךות ,תובר תולצפתה תודוקנ ורצונ ץראה שוביכ ןיבל םירצמ תאיצי ןיבש הפוקתב 

.תונוש תוירוטסיה תוסיפתו תונוש תויוהז ,םינוש םיסותימ ,םינוש םיזכרמ ןיב תודונת 
רופיסה אשונכ ,החירב םג הרואלו ,תיטמגידרפ תיפולח הירוטסיה איה םירצמ תאיצי 

דימלת לש ותכינח םג :דועו תאז .תיפולח הירוטסיה לש תקהבומ תועמשמ תלבקמ ,ןודנה 

םייחרכה םיבלש ןה החירבו תודבעש ןכתי .םירצמ תאיצי ןיעמכ תגצומ תויהל הלוכי םכח 

םילשומהמ תוחירבה ןתוא אלוליא ,יכדרמ יבר היה אל יכדרמ יבר ןכש ,וז הכינח לש 

.סכודהמ ריעה בר תחירבו רפכה ןודאמ ובס תחירב :ותוהז תא וננוכש 

ותומדב הרושקה ,הלואג תחטבה םג תעמשנ תאזה "תי'ףסוי"ה תויפולחבש ףוסבל ןייצנ 

ליבקמב ,ןכבו .טלמנה קידצה לש ינחורה ןבה - ונלש הרקמב ,ףסוי ןב חישמ לש 

ןאכ תשחרתמ ,(תיתוברת-תיתרבח ,תיטילופ ,תילכלכ) הנותנה ,תשמוממה הירוטסיהל 

הירוטסיהכ ,תיגולוטכסא הירוטסיהכ םג הלגתמש ,תינברה הירוטסיהה - תרחא הירוטסיה 

רתסהכ ,(העושיה אשונ לע םיבר םע ירופיסב ומכ) הלואגו החירבכ תשממתמה ,השודק 

,(ונרופיסב ינשה הגיזמה תיב ומכ) תיפולחה הירוטסיהה לש רחאה םוקמה 26.תולגתהו 

תיבו לארשי ץרא :רמוא הווה ,לשמה ךרד לע .יטנוולר דימת אוה ,ןימזו םייק דימת 

תיפולח הירוטסיה .דימת םימייק םה לבא ,םירתסנ וא םילוענ תויהל םילוכי שדקמה 

לש גשומה רקספיל בדיבא יפ-לע ,"ישממהמ לעוג''כ תשמוממה הירוטסיההמ החירבה תא גיצהל רשפא 26 

תירוטסיהה תווהתההמ קתונמ ,רוגסו רמגומ טקייבוא לש תועמשמ לבקמ ,ונתיפצת תדוקנמ ,"ישממ"ה 

.(ןיטחב-ןגק-ןהכ לש םיגשומב) המישמ הניה דימת אלא ,הנותנ הניא םעפ ףאש ,תיתריצי-תיתילכתה 
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אלא ,תיפולח איהש תורמל אל תאזו ,תירוטסיה הדובעב שומימל הנכומו דימת תמייק 

.תיפולח איהש ןוויכ 

,תוארל לקש יפכ ?יכדרמ יבר לשו ברה לש ,ןתנ לארשי לש תוריחבה תא עינמ המ 

תבהאבו ומע תא 'ה תבהאב הרוקמו ,תויומדה ןיב לוכיבכ תרבחמש ,הבהא אוה עינמה 

:יה תא םעה 

םירבדה ךותמו לוקה ךותמ האר .הבר הבהא תרימאב ברה תא יכדרמ יבר האר דחא םוי 

,תושקבה לכ ףוס הזיאו [...] הבר הבהא ונתוא בהואש םיקלא ונל שיש ,ברה לש ותחמשמו 

תברק אלא ,םיסכודו םיצירפ ארומ םש ןיאש םושמ יאדו ?המל ,ונצראל םולשל ונתוא איביש 

.(349) "הבהאב לארשי ומעב רחובה םיקלא 

תירוטסיה הדובע לכ לש עינמהו דוסיה איהו ,תרחא הריחב לכ לש םגדה איה הבהאב הריחבה 

:יכדרמב םג הלגתמ וז הבהאו 27.השודק הדובעכ 

הדודה תא היה בהוא .םיאלפומ םילכ ודי תחתמ איצומש ודוד ןסינ תא יכדרמ יבר היה בהוא 

בהוא וז תא וז תובהוא אמאו איה ןיאש יפ לע ףא ,םיזורחב המכח ירבד רמול תעדויש ישטנייש 

רוכחל ףסכ לש קש ויבאל ןתנש רחוסה ןרהא 'ר ריבגה תא יכדרמ יבר היה בהוא .התוא אוה 
.(350) ברה תא אוה בהוא םלוכמ רתויו .היחמה תיב תא 

ךינחל תילגנ דציכ לבא ,ברהו יכדרמ ןיב תרבחמ איה :תקפסמ הניא המצעלשכ הבהאה 

םירבחתמ םידליש ומכ ,ברל רבחתמ יכדרמש רמול רשפא דחא דצמ ?השדח ךרד 

,תמיוסמ היגוגדפ ןאכ גציימ ברהש רורב ינש דצמ לבא ,םידמחנו םייתוכמס םירגובמל 

ךושמל וא ףיטהל ןויסינ לכ ןיא ,ברה לש ודיצמ .םירדגומ תורוקמו םינייפאמ הל שיש 

לע תענומ יכדרמ לש ותכינח .ןוצר לש םינמיס הלגמ ומצע דליה .דומילל יכדרמ תא 

,ברהמ עבונש ויניעב רווחמ יתלב רוקמ ותואל ברקתהל הצור אוה .הבהאהו ןוצרה ידי 

תולגתה לש םגדה .הרורב תועמשמ רסחו ספתנ וניא הלחתהבש ירותסמה דוסיל ברקתהל 

םגד יפל .איבנה תכינח לש םגדה ,יארקמה םגדה אוה ,יגוגדפה םגדה ,הזה רוקמה 

םאה טילחמה אוה .ןרקסמו ירותסמ לבא ,רווחמ יתלבו שלח ןמיס לבקמ קר ךינחה ,הז 

ךכו ,תיגולאיד ,תיתא הכ ךרדב ול תעצומה הנתמה תא ,הנמזהה תא תוחדל וא לבקל 

תולגתה תא הריכזמה תולגתהל הכוז יכדרמ .תישפוח הריחב תמאב תישענ ולש הריחבה 

ףרפרש לע בשוי ברה תא האר .עמשש הייכב לוק תמחמ רעננ דחא הליל" :לאומשל 'ה 

רתויב קהבומה יוטיבה ךא 28.(350)"םילשורי לע דפסמ השועו ודיב קולד רנו חתפה ינפל 

:ואר ,ןגק ייבטמ לש ותסיפת יפל ,הירוטסיהו השודק ,הדובע לש םיגשומל ותקיזב הבהאה גשומ לע 27 

 9-28 ,2013 Katsman. ןהכ ןמרה ,והרומ לש תורחואמה ויתודובעב אצמנ ןגק לש וז הסיפתל סיסב
.(1971 ,ןהכ) 

לאומש לא 'ה ארקיו .םיהלא ןורא םש רשא 'ה לכיהב בכש לאומשו הבכי םרט םיהלא רנו" :וושה 28 

לאומש) "בכשיו ךליו בכש בוש יתארק אל רמאיו יל תארק יכ יננה רמאיו ילע לא ץריו .יננה רמאיו 

םיביטומה גראמל תפרטצמ תוצח ןוקית תליפתב ברה תא אצומ יכדרמש הדבועה ,ןבומכ .(5-3 ג ,א 

.רופיסב יזכרמה ירוטסיהה אשונה - תורכזיהו ןברוח ,שדקמה תיב אשונב 
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זא קרו ,הנסה לא רוסל רחוב השמ 29.רעובה הנסה תולגתהב יוצמ הז יארקמ םגד לש 

יתלב ,הפיקע איה הינפה םירקמה ינשב .הרישי הינפב השמ לש וז ותריחבל ה"בקה ביגמ 

.אלמ הריחב שפוח ךינחל הריאשמ איהש ךכ ,העטמ וליפא ,הנימזמו הפיקת 

יכדרמש תולוקלו תוארמל .ולש רעובה הנסה אוה ,סנ אוה יכדרמ יניעל הלגתמה ברה 

תא האור אוה .הזה םנה רגתא תא לבקמ אוה לבא ,ותניחבמ רשפ לכ ןיא עמושו האור 

:הליפתה לש הזאטסקאב רעוב ברה 

דחפ תמחמ רענה לש ויתובשחמ וקספ דחא 'ה וניקלא 'ה ארקו עמש תאירקל ברה עיגהשכ לבא 

אוה רסומש שרופמב הארנש ,דחאב ותמשנ ברה איצוי אמש ארייתמו דחפתמ היהש ,וילע לפנש 

.(350) החמשבו ןוצרבו הבהאב ותמשנ תא 

תורבה יפוריצ למלממ ותוא עמוש יכדרמ .לכוא וניאו רעוב הנסכ הארנ הליפתב קידצה 

:תועמשמ לש הרוצ ותעדותב םישבול טא-טאש רשפ ירסח 

תומוצע םייניעב בשוי והאר םאו ,וב לכתסהל הברמ היהו ברה ןמ יכדרמ יבר זז אל ךליאו ןאכמ 

תומשה םתוא עומשל דמועו ולצא ברקתמ יכדרמ יבר היה תושחרמ ויתוחפשו ויכרב לע וידיו 

וליחתה די לע די לע .תומש ראש ןכו שארה ףירה אבשרה םבמרה ,ריכזהל ברה אוה ליגרש 
.<םש) םילודג םינבר לש תישחומ הרוצ םישבול םה 

תולצפתהה תדוקנב ,ןנוכמה סנה עוריאב ,ןאכו ,הזה ינברה םנה לא ךשמנ יכדרמ ןכבו 

יהוזש הרכהה - (349)"הרכה" ארוק ןונגע הזל .ולש השדחה הירוטסיהה הליחתמ ,תאזה 

הרוק דימתש המ הרוק תולצפתה לש עגרב :הריחבה לש םגדה הז .תיתימאה הירוטסיהה 

ירצוי ומכ ,ןונגע ךכב .םינמיס םניאש םינמיס לבקמ םדאה - תולגתה לש םיעגרב 

הירוטסיה תננוכמ הריחבה :הירוטסיהה לש יתימאה יפואה תא ףשוח ,וינפל םיבר םיסותימ 

.ךפיהל אלו 

איה-איה ,יכדרמ יבר לש הירוטסיהה אופא תרצונ היצקרופיבה לש "לודגה ץפמ"ב 

ונא ,תומש לש הרוצ םילילצה םילבקמ יכדרמ לש ותעדותבשכו .תיפולחה הירוטסיהה 

עדיה תרבעה לש יתישארבה עגרל ,תורכזיה איהש האירבל ,ןורכיזהו הפשה ןוניכל םידע 

תיפולחה הירוטסיהב הריחבה תובקעב קר .תינברה הירוטסיהה לש הרקיע אוהו ישיאה 

.(םינברה תומש) םינמיסה תועמשמ תא סופתל יכדרמ ליחתמ ,הב רחבש ןוויכמו ,תאזה 

תובקעב הב הכוז יכדרמ יבר :שארמ הנותנ הניא הירוטסיהה .סואכה ןמ הלוע רדסה 

,האירבה תנתמ איה הירוטסיהב תוכזל תורשפאה םצע לבא ,ישיאה וקבאמו ותדובע 

הירוטסיהה יהוזש לבקנ םא ,רתוי רורב היהי "הנתמכ הירוטסיה"ה גשומ .ןגק לש ונושלב 

לכל ומכ ,יכדרמל םג הנותנ איה ,הנותנ דימת איה תיגולויבה הירוטסיהה ןכש ,תיפולחה 

רמאיו .לכא ונניא הנסהו שאב רעב הנסה הנהו אריו הנסה ךותמ שא תבלב וילא 'ה ךאלמ אריו" 29 
וילא ארקיו תוארל רס יכ 'ה אריו .הנסה רעבי אל עודמ הזה לדגה הארמה תא האראו אנ הרסא השמ 

.(4-2 ג תומש) "יננה רמאיו השמ השמ רמאיו הנסה ךותמ םיהלא 
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קר ,ןכבו .הבהאב הרחבנ אל איהש םושמ ,תיתימא הירוטסיה תאז ןיא לבא .רחא םדא 

תנבומ הניא איה ,דובעל ךירצ הנעמלש םושמ ,תיתימא תויהל הלוכי תיפולח הירוטסיה 

.םכח דימלת לש ותכינח איה וז תירוטסיה הדובע .המלש הניא םלועל איה ,הילאמ 

חרבש ברח האר המ 

סרפב ,רופיסב תשרפנה תינברה הירוטסיהב ןנוכמו בושח הכ עוריא איה החירבה םא 

רופיסל ונליבומ הז .החירבה תוביס תא בטיה ןוחבל שי ,יכדרמ יבר לש ותכינח רופיסב 

ינש ,םירכוח ינש ןיב ךוסכסה רופיס והז ."חרבש ברה האר המ" ארקנה ,רופיס ךותב 

ןבואר .םידוהי ינש לכל םחייתהל לוכיש ימתס יוניכ - ןועמשו ןבואר ,םיליפכ-"םיחא" 

תא סורהלו ףיצהל תולולע תוכירבהש ששחמ ,ןועמשו ,םיגד תוכירב שדחמו רכוח 

,ןבואר לש ותמזוי תא םולבל הסנמו עירתמ ,ותושרבש חלמה רוצייל םימה תופרשמ 

הידגרטב רמגנ לוכהו םימשגתמ ןועמש לש ויתוששח .ןיד תיבב ותוא עבות ףוסבלו 

.ןברוחבו 

עיצמש ירוטר השעמ ונייהד ,שממ לש תיפולח הירוטסיה אלא ,דבלב ךוסכס הז ןיא 

םיישיא םירופיס קר אל םיגציימ םהלש םירחתמה םיביטארנה .םיסותימ ינש הריחבל 

תויפרגוירוססיהו תוירוטסיה תוסיפת יתש םג אלא ,(תויפולח) תויוהז קר אלו ,(םייפולח) 

.תוירוטסיה יתש לש ינמז-וב שומימ לע תססבתמ ןונגע לש תויפולחה תקיטאופ .תונוש 

היהתש תנמ לע ,רומאכ .תיפולחה הירוטסיהה רנא'ז םג ססבתמ וילעש ןורקיעה ותוא והז 

תחאה :תושמוממכ תוגצומ תויהל תורומא ןהיתש ,תוירוטסיה יתש ןיב תיתימא הדונת 

תשמוממה הירוטסיהה לש תיזיפאטמה הסיפתב - (רוקמכ) היינשהו ,טסקטב - (הפולחכ) 
.תואיצמב 

,ןבומכ .יטפילקופאה וניערג ןומט ךכבו ,םיחא תמחלמ אוה ןועמשו ןבואר ןיב ךוסכסה 

.בורק ירוטסיה קפואב האושהו ,קוחר ירוטסיה קפואכ שדקמה תיב ןברוח ןאכ הפצנ 

הגצוהש הימונוסקטב תולילעהו םיסותימה תמר תא תמאות תאז תיטסיצירוטסיה תונשרפ 

תמרוג תאז "םיחא תמחלמ"ש ,הליחת ןייצנו תורחאה תומרה יתשל עיגהל ונתרטמ .ליעל 

ידוהיה ןוטלשה ,ידוהיה טפשמה .יתולגה רשקהב ינייד-ינברה דסממה לש ונולשיכל 

רבד לש ופוסב תמרוג לשומה לש ותוברעתהו ,היעבה תא רותפל חילצמ וניא ,יאמצעה 

,יפולח זכרמ רצונ התוכזב ןכ לעו ,תולגמ תולג ןיעכ העיפומ החירבה .ןיידה תחירבל 

.שדח םכח דימלת ךנחתמ ,ןיד יתבמו תונוטלשהמ קחרה ובו ,יתימאה זכרמה אוה-אוה 

חותינ .הרישע תירוטסיהו תיתוברת תוילמסב תוולמ ןועמשו ןבואר לש תויומדה 

ירוחאמש רורב .םיזרפומ הכ םידממל ךוסכסה עיגה עודמ ,ריהבהל יושע תאז תוילמס 

תבר "המודר היגאמ" ,רתוי הברה יאמקו קומע ,יתימ-ילמס ךוסכס אצמנ ילכלכה ךוסכסה 

תמחלמ תא ריבסהל ןתינ אל .(148-133 ,2008) רקספיל בדיבא לש םיגשומב ,המצוע 

ךכו ,םיחא תמחלמ תועצמאב תרבסומ המצע תולגה ןכש ,תולגה תועצמאב קר םיחאה 
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,רסומ תפטהב קפתסמ וניא ןונגע .שקובמה תחנהב ילגעמ רבסהב ונמצע תא םיאצומ ונא 

ינונגנמ םינפ לא רדוח אוה וחותינבו ,רתוי תבכרומ םימרוג תכרעמ שרופ אוה ןכלו 

םירופיסב בצמל המוד רופיסב בצמה .הירוטסיהה תא םיעינמ םילמס .ירוטסיהה ךלהמה 

סחיב יתדימ וניאש ,םידממ בחר ךוסכס :"חדנה" וא ,"ונריעב ויהש םימכח ידימלת ינש" 

תא ררועל ויד דחא ןטק למס .ןיעה ןמ היומס תיתימאה ותביס ךא ,היולגה ותביסל 

בושח אשונ - הלימ לש התמצוע תאטבתמ ךכב .םימודרה םייתוברת-וכיספה םיכיבסתה 

לע1 "ותשורגו אפורה" ומכ ,יגולוכיספה רופיסה ןמ לחה ,םינוש םירנא'זמ ןונגע ירופיסב 

.האילזנר ריע) "ןטקה תוצעומה תיב" ומכ ,(gothic) יתוגה רופיסה דעו ולוע עבר תרפכ 

םימלש םיסותימ םילעופ ןאכ ;דבלב םידדוב םילמסב רבודמ ןיא ,ןודנה רופיסבש אלא 

.חלמה סותימ וניהש ןועמש סותימו ,םיגדה סותימ אוהש ןבואר סותימ :המצוע יבר 

םידדצה ינשש תוארהל הדעונ איה ,ונתניחבמ .המצע ינפב הרטמ הניא תילמס תונשרפ 

תויורשפא יתש םיגציימ - חלמו םיגד ,ןועמשו ןבואר - תוילמסה לשו ךוסכסה לש 
תריצא :םימל היגולונכטה לש החוכ תא םיליעפמ םהינש .תויפרגוירוטסיהו תוירוטסיה 

לש םיקותמה םימה לע תינבנ הכירבה ,תאז םע .תופרשמב םימה תחתרהו תוכירבב םימה 

ףסונ בושח לדבה .חולמה ןייעמה לש םיחולמה םימה לע תלעופ הפרשמה וליאו ,רהנה 

30.ואל - ןועמש לש ותיישע וליאו ,יחה ןמ הליכאב הרושק ןבואר לש ותיישעש אוה 

םהיניב היה אל םא .תיתימא תויפולח ןאכ שי ןכלו ,םיליפכ קר םניא ןבוארו ןועמש 

הנשמ אל :ימיספ םזינימרטדל הבורק התייה רופיסב הירוטסיהה תסיפת ,יתועמשמ לדבה 

תא תירוטסיהה האוושמה ןמ האיצומ וז הסיפת .ןברוח היהי ףוסה ,םהמ דחא לכ השעי המ 

השעמה :היצקנויסיד לש הטושפ תיגול תויפולחב ןאכ קפתסהל רשפא יא .הריחבה םלענ 

ותימה ,תירוטסיהה תונשרפה תניחבמ ,ונתניחבמ .ינשה לש השעמה תא ללוש דחאה לש 

םהיתוטלחהו םהיתודמע תובושח ;תויומדה ןיב לדבהה בושח ,דחאכ תירוטרהו תיטאופ 

.תויטרקנוקה 

םע ,הריחבה ךרוצל ךרע תווש הנייהת תויורשפאה יתשש ,תשרוד העבטמ תויפולחה 

,רוחבל המב וא ימב אל איה ףוסבל הלועש תירקיעה הלאשה ןכלו .ןהיניבש ינושה לכ 

דקמתמ ךכב ןכלו ,ןידה-תיב לש ותדובעב לבחמש המ הזו היעבה בל הז .רוחבל דציכ אלא 

תורשפא איה תירקיעה הלאשהו ,ןידה תדימ אוה רופיסה לש ירקיעה אשונה .רבחמה 

רורשא ךרוצל ןאכ תשממתמ אל "לובמ - החכות תאובנ" לש תיארקמה תינבתה .ןידה 

ךכב 31.הירוטסיהה לש היצזיטמלבורפה לש יוליגכ ,ולש היצזיטמלבורפ םשל אלא ,ןידה 

המרב .תיפרגוירוטסיהה המרה איה ,הריחבה ינפוא לש תויפולחה תמרל םיעיגמ ונא 

אמש וא ;תילנויצר הריחב רשפאמה ךוסכסה ידיצ ינש ןיב יתוהמה ינושה תא אצמנ ,וז 

.122-94 ,2011 רקיישימ ;1993 יל :ואר ,ןונגע לצא תויחל סחיהו יחה ןמ הליכאה תייגוס לע 30 
םיבר סיסבב (עלבומב וא יולגב) תחנומ ,הירוטסיה לש היצזיטמלבורפכ טפשמה לש היצזיטמלבורפ 31 

.(78-62 ,2002 גומלא) "בר םהל םישקבמה" לע הנוידב דחוימבו גומלא תימלוש לש הינוידמ 
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תא חתפנ .תלאוג ,הנוכנ הריחב רוחבל תורשפא רסוח לש השק (aporia) הירופאב אצמינ 

.ךוסכסה לש םייסיסבה םילמסה חותינב ןוידה 

ביטומ עיפומ ,ןונגע לצא .םלוע תויוברתב ןהו תודהיב ןה ,בושח ביטומו למס אוה גד 

וילע ןתינש יוארה ןמ ןכלו ,("תוליל" ,"שובלמה" ,"םיגד לזמ")וירופיסמ המכו המכב הז 

לש יגולותימהו יפרגוירוטסיהה-יפוסוליפה סיסבה תא ותרזעב ריהבנו ,ןאכ ונתעד תא 

םייטנוולר םהינשו - יאובנהו יחישמה - םינוויכ ינשל ףעתסמ םיגדה ביטומ .רופיסה 

ולכאי הבש הדועסה תאו חישמה תומי תא גדה למסמ ,יחישמה ןוויכב .ונרופיסל רתויב 

גדה ביטומ רשקתמ העושי לש למסכ .םימיה תירחאב ןתיוול לש ורשבמ םיקידצה 

גד ושוריפ "ןונ" ןכש ,ןונ-ק עשוהיל - הנושארבו שארב ,תודחא תויארקמ תויומדל 

רכזומה ,םירופ גחל - קלמע תמחלמ תועצמאב - תרשקנ עשוהי לש ותומד .תימראב 

אוה רדא שדוח :ויותיעב רושק םירופב םיגד תליכא גהנמ .ןודנה רופיסב םימעפ המכ 

םיתעל תרשקנ םירופ תדועס ,ןכ ומכ :הרובג אוה "רדא" הלמה שוריפו ,םיגד לזמ 

ביטומב הלגתמ ,יכדרמ לש ותומד םעו םירופ םע דחי .ליעל ונרכזהש "ןתיוול תדועס"ב 

שרדמ יפלש ,ןייצל שי תעכ .העושיל הילכמ ,תולרוג ךופיה וא תוליפכ לש דוסי םיגדה 

יכ חנת לא ךמוקמ ךילע הלעת לשומה חור םא" :רופיסה תרתוכב זמורמה קוספב הבר 

יכדרמ ,עשוהי ,חנ :תויומד עבראל הנווכה ,(4 'י תלהק) "םילודג םיאטח חיני אפרמ 

ךשמהב שממתמה ,לובמה ביטומב רשקנ ףא חנ :העושיה דוסי תא םינמסמ חנו דוד) דודו 

ךכב .(תובר תויגולותימב עישומה גדה ביטומב רושק לובמה ביטומ עודיכו ,רופיסה 

החירבל הלושמה ,לשומהמ החירב - רופיסה לש יזכרמה אשונל רשקתמ םיגדה ביטומ 

לש ותארוה יפ לע ולעפ הלא תויומדש ,שיגדמ הבר שרדמ ,תאז םע .תוירחאמו ארובהמ 

,תואצותו תוביס לש תובכרומה התוא תא ומצע תורוקמה רשקה רבכ רצוי ךכב .ה"בקה 

.רופיסה ךשמהב הבושח הכ היהתש ,ונממ החירבו דועיה תלבק לש 

,ןבומכ .יאובנה דוסיה - םיגדה ביטומב ינשה דוסיל רשיה ונתוא ליבומ הז אשונ 
לודגה גדה .יהולאה "לשומה חור" תמחמ ותוירחאמ ,ודועיימ חרובה איבנה אוה הנוי 

איבנ לש ותאובנ םוקמ .תילטנדנצסנרטה ותילכת שומימל ,ומצעל ותוא ריזחמש הז אוה 

תושחרתה םוקמ ,ןכ םא .יפרגואידיאה הבותיכ תרוצ יפל ,"גדה תיב" ,הוונינ אוה גדה 

תאובנ לש דועיתל - ומצע רופיסהו ,(2 'א הנוי) "הלודגה ריעה הוונינ"ל ךפוה רופיסה 

,רושא לש התריב ,הוונינ :םיפסונ םייגולותימ תודוסי םג ךכב םיכמות .החכותהו םעזה 

,תרותשע לש "יגד"ה סותימה לש יזכרמה ביטומה .תרותשע לש הנחלופ זכרמ התייה 

הדגאה" עודי םודק ירצמ טסקט לשו ,סיריסואו תס לע ירצמה םותימה לש םג ומכ 

עלבנ אוה םש ,םימל קרזנו עדגנ סולאפ :ימצע סוריס וא סוריס אוה ,"םיחאה ינש לע 

תא ףסוא גדהו ,םירזגל ערקנ רוביגה לש ופוג ,תורחא תואסרג יפל ,וא :גדה ידי-לע 

,לאה לע םיסותימב גדה לש ותובישחל םיעיגמ ונא ןאכמ .הייחתל ותוא םיקמו םירזגה 

םיבלטצמ ךכב .(ןוירפה דוסיל םג םיתעל םירושקה) הייחתל-םקה-תמה רוביגה לע וא 
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ושי לש ותומד - תקהבומ המגוד .העושיו הייחת ,ןוירפ לש למס אוה גד :םיביטומ המכ 

אלו ,אלפ חרואב ףוסניא דע םיברתמה םיגדב םיבערה תא ליכאה קר אל רשא ,ירצונה 

:גדל הוושוה ומצעב ףא אלא ,םדא תומשנ יגיידלו םילוטסופאל םיגייד ינש ךפה קר 

:תובית ישארכ ספתנש ,תינוויב גד - (סיטחיא) 'fyOu? הנכתנ אוה תמדקומה תורצנב 

 Yiög Zcorrip' 080ט Xpiaxöq ^עישומ םיהולא ןב חישמה עושי" רמולכ ;1ף00ס".

- יאובנהו יחישמה םינוויכב גדה למס לש תוירקיעה תויועמשמה תא םכסנ םא ,ןכבו 

,"םיחא"ה ינש רופיסב יזכרמה השעמה תרמוח תא ןיבנ - תוירבגו תוירחא ,הייחת ,העושי 

חישמה תריצעו הלואגה תייחדכ תספתנ םיגדה תריצעו רהנב רכסה תיינב :ןועמשו ןבואר 

האובנה .הארלובר ריעב "והילא אוביש דע"ו "חישמ" :לשמל ואר :ןונגע לצא חיכש אשונ) 

תוכירב רואיתב ןהש ןייצל בושח .ןברוחה אב ןמוקמב .האב אל הלואגהו תעמשנ אל 

,"תוכירב" דחא דצמ :שדקמה תיב לש םיביטומ ובלוש ,םימה תופרשמ רואיתב ןהו םיגדה 

םילכל ףא םיזמור "םילכ"ה .ורצי ץראב רתויב םילודגה םינמואהש "םילכ" ינש דצמו 

סרהל וא לובמל ,שדקמה תיב ןברוחל לושמ םילכהו תוכירבה ןברוח ןכל .האירבה לש 

"םימ תופרשמ"ש ,הז רשקהב ריכזנ .(חלמה ביטומב בשחתהב דחוימב) הרומעו םודס 

םג אלא ,(םיחולמ תונייעמ ימיממ) חלמ רוצייל יגולונכט ןקתמ ןויצ קר ןניא ןונגע לצא 

,8 א"י עשוהי) עשוהי תומחלמ לש רשקהב ,בוש ,ך"נתב רכזומה םוקמה םש לש רוכזא 

ןפואב הלוע ,תינלופה הרייעה ךכב .םויה לש הרקנה שאר תברקב ,הארנה לככ - (6 ג"י 

,העודי היגולנאל תטלחומ המאתהב ,לארשי ץרא לש תילמס הגרדמל יטסילאיר-אטמ 

ומכ םירחא תומוקמב ןהו זגאגלונר ריעב ןה ,לארשי ץראל ןילופ ןיב ,ןונגע לצא הצופנה 

."תרדגא ירופיס - ןילופ" ץבוקב 

תויפולח תמר תא התע ןחבנ .סותימו תוהז לש תומרב ןבוארו ןועמש ןיב לדבה ןיא 

יתועמשמ לדבה לע עיבצהל ןתינ .םהינש לש הירוטסיהה תסיפת לש המרה איה ,הריחבה 

תוטלחהב ,הטילשב ,עדיב אלמ ןוחטיבב תנייפואמ ןבואר לש ותסיפת .וז הניחבמ םהיניב 

ןועמש לש ותסיפת ,תאז תמועל .רדסה תסיפת יהוז .תואצותה תא תופצל תלוכיבו 

יתלב תויוחתפתה ינפמ ששחבו ןוחטיב רסוחב ,הגאדב ,עדיב ינורקע דשחב תנייפואמ 

;הירוטסיהה רדסב חוטב ןבואר .סואכה תסיפת ותסיפתל ארקנ .תוטלשנ יתלבו תויופצ 

החוכב ,שונא ןב לש וחוכב ןימאמ ןבואר .(הירוחאמ וא) הבש סואכה ינפמ ששוח ןועמש 

ופוסב םהינש תא דקופש ןוסאה .תונערופהמ ששוח ןועמש ;היגולונכטהו תוברתה לש 

איה הלאשה .הריחבה תמרב ,םהיתופקשה לש האצות אלא ,אטח לע שנוע וניא רבד לש 

לש ותבושת .העידי-יאב וא העידיב ,הגאדב וא ןוחטיבב ,םואכב וא רדסב - רוחבל המב 

ןאכ םלוא .המיא רמול אלש ,הגאד איה תוברתה ,סואכ איה הירוטסיהה :הרורב רופיסה 

העידי-יא איה הירוטסיההו חותפ דיתעה םא ,ללכב רוחבל רשפא דציכ :הלאשה הלוע 

לש ובילל םיעיגמ ונא .לזרב לש םיגשומב ,"המיהת" וא (aporia) הירופא יהוז ?סואכו 

יכ ,הריחב ןיא - העידי-יא איה הריחבה םא :לילעב ריתפ יתלב יתוהמ ישוקל ,ךוסכסה 
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ןוידה ,ןכבו .הריחב-יאב הריחב איה העידי-יאב הריחבה :סקודרפ והז .רוחבל המב ןיא 

םע ,הריחבה ינפוא תויפולח - תירוטסיהה תויפולחה לש רתויב תיתוהמה המרל רבוע 

תוסיפת יתשב ןיחבהל ונילע וז המרב .הירוטסיה בותכל דציכ וא ,רוחבל דציכ הלאשה 

.ןועמשו ןבואר - ךוסכסה יריצ ינש ידי-לע תוגצוימה תויפרגוירוטסיה 

היפרגוירוטסיההמ - היפרגוירוטסיהה לש יזכרמה םרזה תא םיאצומ ונא ,ןבואר לש וריצב 

תוירואיתל דעו ,החכוהב ,הדבועב ,העידיב אלמ ןוחטיב החוטבה ,תיסלקה תיזיפאטמה 

תינורקעה תורשפאה לע תונגמ תונורחאה הלא םג ,תמאבו .תוינרדומה תויתורבתסהה 

עדיה .תיסחי תורבתסה יבושיח תועצמאב השענ רבדה םא םג ,ירוטסיה עדי רצייל 

תוסיפתה תשק לכ לבא ,יזיפאטמה עדיה דגנכ ,לוכיבכ ,יעדמ דמעמל ףאוש ןאכ רצוימה 

ונניא אוה ,סואכל םוקמ ןאכ שי םא .רדסכ הירוטסיהה תסיפת לש הדיצמ תאצמנ הלאה 
.יתימאה סואכה 

.תילכתב הגוש תיפרגוירוטסיה הסיפת גציימה ,ןועמש לש ודיצב אצמנ יתימאה סואכה 

תאצמנ דחאה הצקב .עדמל הקיזיפאטממ - תוירואיתה תשקב ןיחבהל ןתינ הז דצב םג 

טקייבוס לש ותעידיל םוקמ ןיאו "םימש ידיב לוכה" היפלש ,החגשהה לש הקיזיפאטמה 

"שדחה עדמה" ,תינרדומה סואכה תרות תאצמנ תשקה לש ינשה הצקב .הירוטסיהה 

לש הסיפת תססבמ סואכה תרות .םיקיודמה םיעדמבו עבטה יעדמב הכפהמ ללוחש 

יזיפאטמה הצקב ,רומאכ .טקייבוסה לש ותעידי תדימב היולת אלש וזכ ,תיתימא תוירקמ 

.עדיה תולבגומכ (תיתימא אלה) תוירקמה גשומ אצמנ תוירקמה תסיפת לש 

ןבואר ידי-לע תוגצוימה ,תויפרגוירוטסיהה תוסיפתה יתש ןיב לדבהה ורקיעמ ,ןכבו 

רשפא םאה הלאשב אלא ,ואל םא הירוטסיהה תא םיעדוי ונא םאה הלאשב וניא ,ןועמשו 

בותכלו העידיה-יא לע רבגתהל ןתינ ןכא ,ןבואר לש ודיצמ .העידיה-יא לע רבגתהל 

ןכלו הירוטסיהה לש התוהמ איה העידיה-יא ,ןועמש לש ודיצמ וליאו ,הירוטסיהה תא 

בותכל :תויפולחה ןורקע לש ותוהמ תלאשל םירזוח ונא ךכב .התוא בותכל ןתינ אל 

יתש ןיב רעפהש חינהל ונלוכי .תויהל אל וא תויהל ,(הירוטסיהה תא) בותכל אל וא 

,המלידל הבושת ןיאו ךוסכסל ןורתיפ ןיאש ;"המיהת"ב רבודמש ,יפוסניא אוה תוסיפתה 

תורשפא-רסוח לש השיגב - םייתשה ןיבמ תחא השיגב םידדצמ ונייה רבכ ךכב לבא 

הירוטסיה לע ןאכ רבדל םילוכי ונייה םא קפס ,בצמה היה הז וליא ,םלוא .הריחבה 

םורגל םג אלא ,תונוש תויורשפא שורפל קר אל איה תויפולח לש התרטמ .ללכב תיפולח 

תנמ לע תאזו ,שומימל תונתינ ונייהד ,תויתימא תויורשפא ןיב דדונתהלו טבלתהל ארוקל 

,הריחב ןיא םא .תויורשפאה שומימל ונייהד ,תיתימא הריחבל רבד לש ופוסב ואיבהל 

ינפב םידמוע רופיסבש תויומדהו םיכוותמה-םירפםמה לכ ,ןכל .האירק ןיאו הירוטסיה ןיא 

לש התוהמ וז ירה .רוחבל תנמ לע ,(םירחא לש וא םמצע לש) רבעל םירזוחו הריחבה 

.שדח דיתע רוחבל תנמ לע רבעל רוזחל :תיפולח הירוטסיה 

ההימתה לש וקה תא םיכישממ - ומצע לובמה - רופיסה ךשמהב םישחרתמה םיעוריאה 
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לש התוהמ המ ,בוש ,איה ןאכ הלועש תירקיעה הלאשה .ותישארב רבכ ליחתהש תיגרטה 

,עבטה לש ינסרההו רוויעה חוכה תא וללה םיעוריאה םיגציימ ,דחא דצמ .הירוטסיהה 

,הירוטסיההמ הגיסנכ קרו ךא םיספתנו ,םמצעלשכ תועמשמ ירסח עבטה תוחוכשכ 

ארובה תבוגתכ ,שנועכ םישרפתמ םה ,ינש דצמו ;הירוטסיהה שומימ-יאכ וא סרהכ 

לקנש יפכ ,בוש .הב הכורכה תוירחאה תאו האירבה תנתמ תא ולביק אלש הלאל 

- הירוטסיהה תוסיפת יתש ןיב הדונתה תאטבתמ תאזה תויטנלוויבמאב םג ,תוארל 

לא תויארקמ תויזולאב םיעפושמ וללה םיעוריאה תא םיוולמה םירואיתה .רדסכו סואככ 

ןתינ .הספילקופאב רופיסה יעוריא תא גיצהל יותיפה אוה לודג .םייטפילקופא תודוסי 

:האולובו ריע) "והילא אוביש דע" החכותה תשרפ לע רופיסל רופיסה תא תוושהל ףא 

,ביבאה תומיב שחרתמ לובמה ןכש ,",תוקוחב" תשרפב רבודמ .(370) החכותב האירקה 

םע דחיו .(םש) "יביבח ידוהי" היינפה ,(371) הדועסל ותנמזהו ינע ךלה לש ותעפוהב 

,הרואכל .חישמה תייחדכ ונייהד ,תילילשה ותרוצב יחישמה אשונה הלוע וז האוושה 

ליכשה אל סירביה ךותמש םדאה לש ותאטח ,ןידה אוה יזכרמה אשונה םירופיסה ינשב 

רשפא ,הז ינשרפ וק יפ-לע .הלואגה התחדנ ךכ לעו ,הירוטסיהה תא שממל וא ןיבהל 

תא הז לובמב תוארלו ,הרותה ימל ,םלועה תא םיפיצמש םיברה םימה תא תומדל תולקב 

.הרות דומלתכ הירוטסיהה תא םישמממ םניאש הלא לע לוכיבכ הליטמ הרותהש שנועה 

ונגצהש הסיפתה תא תמאות הניא תאז תיטאמגוד הסיפת :היעב הלוע ןאכ םלוא 

הסיפת יפל :הירוטסיהל יטנרהניאכ ךוסכסה תסיפת ,הבהאכ הירוטסיהה תסיפת - ליעל 

,הייארלו .החמשלו הבהאל וליבוהלו וענכשל ,םדאה תא ךנחל איה הירוטסיהה תרטמ ,וז 

רמולכ ,תונכו תמא לש הקירוטרה לע ולוכ יונבש ,"והילא אוביש דע" רופיסה ,בוש 

תמחמ ,ןבומכ ,תיחדנ הלואגה .ענכשל ידכ אלא שינעהל ידכ אב אל והילא :עונכש לע 

הקימניד וליפא ןאכ ןיא ילואו ,שנועו אטח לש הקימניד תאז ןיא לבא ,םדאה ישעמ 

,יטמוטוא וניאו חטבומ וניא רבד הירוטסיהה ךלהמב .האצותו הביס לש תיווק-דח 
תוישיאה לש ירוטסיהה שומימהו ,החותפ םלועל איה הירוטסיהה ;שנוע אלו רכש אל 

ךרעו דמעמ לכ ול היה אל תרחא ןכש ,ירשפא ונייהד ,יטנגניטנוק אלא ,יחרכה ונניא 

תאז התייה אל ,שנועל תיטמוטוא הליבומ התייה הירוטסיהב הריחבה-יא וליא .יתא 

תויורשפא תחיתפ תאז התייה אלו ,הענכה אלא עונכש התייה אל הקירוטרהו ;הריחב 

ששוחש יפכ ,תיטמוטוא תושממתמ ויה החכותה תשרפ לש היתוללק םא .ןתריגס אלא 

,השרפה תאירקב הבהאו החמש לכ התייה אל ,"והילא אוביש דע" רופיסה רוביג ,שמשה 

אל ,רופיסה ףוס תארקל האירקה תעב תולעתהו הראה לש ,טעמכ יטאטסקאה עוריאהו 
.רשפאתמ היה 

דחה תיטפילקופאה השיגה לש היצזיטמלבורפ השוע ,הארנ ךכ ,ומצע ןונגע ןכאו 

םתוא םיגיצמה םינייפאמ לש הרוש ןבוארל ןהו ןועמשל ןה הנקמ אוה ךכ םשל .תידדצ 

,"םכח דימלת" תחא םעפ הנוכמ ףאו ,"הרות ןב" אוה ןועמש לשמל) ירסומ רואב 
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לכל ;ןבואר אטחש אטח לע רבדל רשפא יא ,ןכ-ומכ .(תובידנב הקדצ ןתונ ןבוארו 

,אופא ,רמול לכונ .ולש רדסה תסיפת לע ךמסש ךכ לע ,הגגש לע רבדל רשפא רתויה 

.התלילש וא הנממ הגיסנ אלא ,תינברה הירוטסיהה לש השומימ םניא לובמה יעוריאש 

ןובשחב חקינ םאו .תידומילה תינרותה היגוגדפה תא ןאכ תמלוה הניא שנועה תטיש 

החנהה תא לבקל לכונ אל ,תינבר הירוטסיה איה תיתימאה הירוטסיהה ןודנה רופיסבש 

תויפולחה ןורקע לעופ ךכב םגש ,לבקל ונילע ןכש המ .תיטפילקופאה היפוסוירוטסיהה 

,קויד רתיל ,תיתימא אל הירוטסיה םיגציימ "םיי'לובמ"ה םיעוריאה רמולכ .תירוטסיהה 

הירוטסיההמ הגיסנ ,סואכה תוטלתשה אלא ,הירוטסיה וניא ומצעלשכ ,םיגציימ םהש המ 

הנקמהו ,עקרב תאצמנש תיפולחה הירוטסיהה איה תיתימאה הירוטסיהה .תיתימאה 

רבכ תידוחיי היגוגדפ תמייקמ תינברה הירוטסיהה .הזכש רותב ישונאה םויקל תועמשמ 

איה-איה ,דומילו עונכש לש תירוטר היגוגדפ יהוז .רפסה לכב םצעבו ,רופיסה תליחתמ 

יעוריאב תוארל שי ןכל .םיבר םימ לש ינסרהה חוכה אלו ,יתימאה הירוטסיהה חוכ 

ןכש ,תיסופיט היעטה וז .תידדצ דח תונשרפל הרגמה ,תינונגע היצקובורפ ןיעמ לובמה 

רוציל תנמ לע ,ןונגעל הצוחנ וז היצקובורפ .הרות םילמסמ חרכהב אלו דימת אל םימ 

בוט ידוהי וא ,המשנ רסח ןלצנ טסילטיפק ?ןבואר והימ .העדותב ןכו תואיצמב לוציפ 

לש התוהזב הדונת םג איה רוביגה לש ותוהזב תאזה הדונתה ?הקדצ השועו תווצמ רמוש 

?הענכה וא עונכש ,סואכ וא רדס :הירוטסיה יהמ .הירוטסיהה 

תוירוטסיהה :תירוטסיהה תויפולחה הקיטאופב ףסונ טביה לע רוא ךפוש רופיסה 

םע ותורכיה לעו יכדרמ יבר לע רופיסב ,לשמל .ןהיתומוקמב ףלחתהל תוגהונ תויפולחה 

ונראיתש יפכ ,הכינחה לש תינברה הירוטסיהה איה תשמוממה הירוטסיהה ,טלמנה ברה 

הירוטסיהה לש התלילש אקווד איה תשמוממה הירוטסיהה ןודנה עטקב וליאו ;ליעל 

לכ תרחא ,תויפולח לש םחי אלא ,תוירוטסיהה יתש ןיב ףיצר סחי אופא ןיא .תינברה 

לש הירוטסיהה תא םיאור םא .תינברה הירוטסיהה דוחייבו ,תועמשמ תדבאמ ןהמ תחא 

ןויסינכ תינברה הירוטסיהה תא תוארל שי יזא ,תינברה הירוטסיהה לש התלילשב לובמה 

איה הירוטסיה .תינסרהה תיטואכה "הירוטסיה-א"ה ידי-לע םימרגנש םיקזנה תא ןקתל 

.תויתילכתה לע ,תועמשמה לע קבאמ דימת 

.היפרגוירוטסיהה תמר תאצמנ הירוטסיהה תמרל תחתמש ,רמול שי הז ןיינע םוכיסל 

תופיצרה תסיפת איה תחאה .תויפרגוירוטסיה תוסיפת יתש לע ונעבצה רבכ ןוידה ךלהמב 

.יפרגוירוטסיה לדומכ ,רבסה תינבתכ שנועהו אטחה ,חרכהה חוכ תסיפת איה ,תויתביסה וא 

אל רשאכ ,רבסהה תיינבב העידיה יא ,שפוחה ,תואדווה-יא תסיפת איה היינשה הסיפתה 

היפרגוירוטסיה" אורקל ןתינ הנושארל .שנועו רכש לש יווק רבסה לדומ תונבל ןתינ 

תרצוי תירוטסיה תויפולח ."תואדו-יא לש היפרגוירוטסיה" - היינשלו ,"עדיה תואדו לש 

.תרחאה הסיפתה לש הדצמ הכרפה לש ידימת "םויא" תחת תאצמנ הסיפת לכש ,בצמ 

.המצע היפרגוירוטסיהה לש הקדצה ,אופא ,תרשפאמ תוסיפתה יתש ןיב הדונתה 
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תוירוטסיה תוסיפת יתש תוגציימ ןכא - ןועמשו ןבואר - תויומדה יתשש חיכוהל ידכ 

לש ותומד ,רומאכ .ןהיניב תילמסה הנחבהה תא התע הארנ ,תולדבנ תויפרגוירוטסיהו 

המו ,חלמה למס ידי-לע תגצוימ ןועמש לש ותומד .גדה למס תועצמאב תגצוימ ןבואר 

תניחבמ ,תויומדה יתש ןיב תוושהלו הזה למסה תועמשמ תא ראתל אוה תעכ ונל רתונש 

,תונמאנ ,תוביצי ,תוומלא ,חצנ ,םייח למסל לוכי חלמ .ןתוא םיגציימה םילמסה ינש 

תחלמהב הוולמ תונברוק תברקה ,תישאר .ך"נתהמ תואמגוד המכ קר איבנ .המכחו הווחא 

לע ךתחנמ לעמ ךיהלא תירב חלמ תיבשת אלו חלמת חלמב ךתחנמ ןברק לכו" :ןברוקה 

תא למסמ ,ןובקירה תא עונמל רומאש ,חלמה .(13 'ב ארקיו) "חלמ בירקת ךנברק לכ 

עיפומ ,תילילש הרטמב ךא דיקפתה ותואב .התויחצנ תא ,תירבה לש הנתיאה התוביצי 

םעה תאו ריעה תא דכליו אוהה םויה לכ ריעב םחלנ ךלמיבאו" :המחלמ ישעמב חלמ 

תלמסמ חלמ תעירז ןאכ םג .(45 'ט םיטפוש) "חלמ הערזיו ריעה תא ץתיו גרה הב רשא 

לש תוילמסה תויועמשמה לכ תודחאתמ ,הנורחאה המגודב ,ףוסבלו .בצמה תחצנה תא 
:חלמה 

ץראהו םיער םימהו האר ינדא רשאכ בוט ריעה בשומ אנ הנה עשילא לא ריעה ישנא ורמאיו 

ךלשיו םימה אצומ לא אציו .וילא וחקיו חלמ םש ומישו השדח תיחלצ יל וחק רמאיו .תלכשמ 

םימה ופריו .תלכשמו תומ דוע םשמ היהי אל הלאה םימל יתאפר 'ה רמא הכ רמאיו חלמ םש 

.(22-19 'ב ,'ב םיכלמ) רבד רשא עשילא רבדכ הזה םויה דע 

32.(ארובה םע תירבה לשו האירבה לש) תומלשו רהוט ,חצנ לש למס אוה חלמה ןכבו 

למסו חלמה למס לש תויועמשמה ןיב תיפרגוירוטסיהה הניחבהמ תוושהל התע לכונ 

ותועמשמל הקיזב תאזו ,שדוקה ןמז לש ,תויחצנ ,תוינמז-לע לש למס אוה חלמ .גדה 

,העונת ,תוינמז למסמ גדה ,תאז תמועל .תוריגס ,תודחא ,העונת-יא לש למס ,תורהטיהב 

,ירוטסיהה ודועיימ חורבל איבנהמ ענומ גדה ,הנוי רפסב ,לשמל ךכ .תוחיתפ ,תוברתה 

גדה םנמא .הירוטסיהה ילגעמל (הניפסה יתכריב) תוינמז-לעב ותמדרתמ ותוא ריזחמ 

םהינש :איבנה עשילא לש יאלפה חלמל םיוסמ ןבומב ליבקמ איבנה הנוי לש יאלפה 

לש חלמה םלוא .הירוטסיהה לש תורהטיהלו תושדקתהל םישמשמו שודק רוקממ םיאב 

לא רוהטה טקייבואה תא איצומ ךכבו ,עבקמו רמשמ םג אלא ,רהטמ קר אל עשילא 

לש התורהטיה - וכרדו) הנוי לש ותורהטיה ,תאז תמועל .הירוטסיהה תולובגל רבעמ 

רבדמב הנוי לש ויתואקתפרה ךשמה - הייארלו ,עמשמ יתרת ,ינמז יפוא תאשונ (הוונינ 

.ןויקיקכ השעמהו 

חכשנ לב .תוינמז-לעה תסיפתו תוינמזה תסיפת :תוירוטסיה תוסיפת יתש ונינפל הנה 

ואר) םירופ לש רשקהב דוחייב ,יתולג למס - ךכבו ,ילילא ,ירושא למס םג אוה גדש 

תננוכמה המוארטה תוילמס ןוגכ ,תצקמב הנוש תוילמס םלגל חלמה לוכי םירחא ןונגע ירופיסב 32 
.(174 ,[א] 2001 ןונגע)■ןילבול רוג לש ותוגתבב 
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והז ונייהד ,הייחת-תוומ ,העושי-הנכס לש ירוטסיהה קבאמל רשקתמ הז למס .(ליעל ןויד 

תוגזמתמ לובמב ?רופיסב ראותמה לובמה לש ותועמשמ יהמ ,תאז רואל .ילנימיל למס 

תוכירב :םידרפומ םילמסה ,לובמה ינפל .וללה םילמסה ינש לש תויועמשמה תובלתשמו 

לובמה .רתויב ןיקתו יוצר בצמכ תספתנ תאז הדרפהו ,דוחל םימה תופרשמ ,דוחל םיגדה 

שממתהל םיגדל רושקה סותימל רשפאמ ךכבו הכירבב םיאולכה םיגדה תא ררחשמ 

ונייהד ,תופרשמה ימימו תוכירבה ימימ לש םתוגזמתהל םרוג לובמה ,ןכ ומכ :תואיצמב 

הווה ,רהטימ רהנה .תינשב עשילא לש םנה שחרתמ ךכבו ,חלמה לשו רהנה ימימ לש 

,השודקה תורוקמ םע תדחאתמ ,ומצע רהנה םרזבו גדב תלמוסמה ,הירוטסיהה :רמוא 

.הירוטסיהה תשדקתמ ךכבו ,םיחולמה תונייעמב םילמוסמה 

ידכש ךכמ עבונ ,תענמנ יתלבה ןפוא לכבו ,תבגשנהו הרמה הקיטקלאידה לש הרוקמ 

.ויתוכירב תא הנבי ןבוארש היה חרכהה ןמ ,הנשחרתת הלאה תושדקתההו תוגזמתההש 

תא ןבואר רצי ,תילכלכה הירוטסיהה ןעמל ותדובע ידכ ךות ,ןיעדוי אלב רמולכ 

תא הכיתמ איה :המצע הרותה לש התועמשמ ירה וז .םנה תא בריקו השודקה הירוטסיהה 

,אופא ,ןאכ רצוי ןונגע .ךפהלו השודק הירוטסיהל ,תימואלה וא ,תיטילופה הירוטסיהה 

תפקשהב ךורכ ,תוירוטסיהה תוסיפתה תמרב ןהו הלילעה תמרב ןה רשא ,ינרות טסקט 

ימ ,עירכהל היה לוכי אל ןידה תיבש ךכל ,הארנה לככ ,הביסה וז .תיכ"נתה םלועה 

.תודוסיה ינש תודחא איה ירוטסיהה ךלהמה לש לעה-תרטמ ,הארנה לככ .קדוצ םהיניבמ 

וכיספה תומולחה תפשבש םושמ ,םירבסהו תוכירבה תיינב תא ענמ אל ןידה תיב 

תרהט תאו שדקמה תיב תוכירב תא תורכזאמ תוכירבה ,תידוהיה הליהקה לש תיתוברת 

בוריע תא ענמ אל הרות ןיד ,וז הפשב :לובמה תשודק תא םירכזאמ םירבסהו ,חבזמה 

,עשילא לש סנב ומכ ,תירוטסיהה הדובעה תורהטיהל ץוחנ אוהש םושמ ,חלמב םימה 

תימיטיגל הניא "םיחא"המ דחא לכ לש ותוליעפש ,ושח ומכ םיניידה .וישכעו ןאכ רזוחה 

לע רתי .שדח-ןשי סותימ ןנוכלו םנ ללוחל הלוכי תירוטסיהה םתורחאתה קרו ,המצעלשכ 

וליאכ הארנ לוכה .תשדוחמ היצמיטיגלל ךכ ךותב הכוז הלוכ הליהקה לש התיישע ,ןכ 

לובמה .שדקמה תיב לש תאזה הקימנידה תועצמאב רהטימ ,הליהקה לש יתולגה הנופצמ 

םישאהל ןידה תיב ,הצר אל וא ,חילצה אל תאז הקדצה לשבו ,הירוטסיהה תקדצה אוה 

קדצומ דחא לכ אלא ,ומצעלשכ בייח וניאו יאכז וניא םהמ דחא ףא .םיינשהמ דחא ףא 

.תויפולח תוירוטסיה יתש ומכ ,ינשה תועצמאב 

םיטביה םיפקשמ םה לבא ,חישמה תא םינמסמ - חלמו גד - םילמסה ינש :דועו תאז 

וליאו ,תשמוממ הירוטסיה לש למסה אוה גדה .ירוטסיה-לעו ירוטסיה :ותומד לש םינוש 

תויפולחה למס תא םינבמ םה דחיבו ,תשמוממ-יתלב הירוטסיה לש למס וניה חלמה 

איהו ,תויורשפא יתש לש ,םיכרד יתש לש ןמויק תא תשרוד תויפולחה .תירוטסיהה 

םג ךא הפורטסטק איה תויורשפאה יתש לש ןתודחאתה .תידדהה ןתקדצה תא תססבמ 

.תחא הנועבו תעב תושדקתהו ןברוח ,תורהטיה 
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.יטפשמ ךילה ליחתהל לוכי לובמה ירחא קר ,ליעלד ןוידהמ עמתשמש יפכ ,ןכ םא 

,תונישלמל רבד לש ופוסב ליבומש ,םיוסמ לשכ הז ךילהב תוארל תורשפא שי םנמא 

לש ותמאל ךא .ירשפאה וסעכמ ברה לש ותחירבלו סכודה לש תירשפאה ותוברעתהל 

ןפואב אלו ,ומצע יטפשמה ךילהב הצוענ הניא תאז םיעוריא תרשרשל הביסה ,רבד 

;םימכח ידימלת וא םיתב ילעב םה םא ןיב - םיטפושה תויומדב אלו ,טפשמה לוהינ 

םעפהו .ןידה םע םילשהלו תוירחא לבקל םדאה לש ותלוכי יא איה תיתימאה הביסה 

הז השעמש םושמ תאזו ,ןבואר וא ןועמש - ןידה תא לביק אל ימ הלגמ וניא רפסמה 

לעהו (ןבואר לש םיגדב תגצוימה) תירוטסיהה :תוכרעמה יתש תא הדימ התואב ללוש 

ןיב קתנ תרצוי תאזה תימואתפה תוינומלאה .(ןועמש לש חלמב תגצוימה) תירוטסיה 

"ףטש" לובמה ,ילמסה רושימב .לובמה ירחאש תואיצמה ןיבל ,לובמה ינפלש םיעוריאה 

הנוניכ תא שדחמ ליחתהל תנמ לע תאזו ,ןהיניב םילדבהה תאו תויוהזה תא ,תומשה תא 

םא ןיב .(טלמנה ברה לש ותוהז תועצמאב) יכדרמ יבר לש וז - תימיטיגלה תוהזה לש 

ךלמה ךרדמ תוטסל הלולע איה ,גדכ וא חלמכ ,תווהתהב וא חצנכ תספתנ הירוטסיהה 

לע רתי .תוירחאה תלבק-יא וא ןידה תלבק-יא לש השעמב ,הנדבואלו הנווינל עיגהלו 

התוא ףילחהל הסינ ףא אלא ,ןידה תיב לש ותוכמסב רפכ קר אל ןידה ילעבמ דחא :ןכ 

דגנ עלבומבו - וז הפלחה דגנ הסרתה .סכודה לש תימיטיגל יתלבהו הרזה תוכמסב 

תירקיעה הרטמה ילוא איה - "אניד אתוכלמד אניד" העיבקה לש הנוכנ אלה תונשרפה 

.ןודנה רופיסה לש 

ןוטלשה ןיב םיסחיה אוה ירקיעה אשונה ,ולוכ רופיסב ומכ ,רופיסה לש ןורחאה קלחב 

יכדרמ יבר :רופיסה ףוס דע בר היהי אל שסאשטיבל .ירכנה ןוטלשה ןיבל ,ינברה ידוהיה 

רצוויהל לולע ךכבו ,וב ךומתל טילחה ריעה רשש םושמ תאזו ,תונברה תא לבקי אל 

ינא" :הליהקב ותונבר תוביצי תא חיטבמה אוהו ברה תא הנממה אוה רשה וליאכ םשור 

ןודל ףקות ול ןתונ ינאש שדחה םכברל ול ורמא [...] ברל ותוא תונמל תושר םכל ןתונ 

הנממ ינא ינאש ,םינישלמהו םירסומה ןמ ארייתהל ול ןיאו תודנלו םירחהלו תורוהלו 

םעטה ןמ ,יונימה תא לבקל ברסמ אוה ,תאז עמוש יכדרמ יברשכ .(401) "ברל ותוא 

;ירכנה ןוטלשה לע ךמתסהל לוכי וניאו םימכח ידימלת ןוטלש אוה ידוהיה ןוטלשהש 

הפולח אלא ,(תיטילופה) תירכונה הירוטסיההמ קלח הניא (תינברה) תידוהיה הירוטסיהה 

ןכלו ,תויפולח תוירוטסיה יתש תוגציימ ןוטלשה תורוצ יתשש אופא דמלמ רופיסה .הלש 

תולצפתהה תדוקנ יהוז .ןהמ תחאב רוחבל בייח (הליהקה וא םדאה) הירוטסיהה טקייבוס 

.רופיסב רתויב תיתועמשמה 

ותוא ?תוירוטסיהה יתש ןיב ,תצרחנו הדח הכ הדרפה תססבתמ המ לע איה הלאשה 

ינפמ קר ,תיתימא הביס אלל סכודה ןמ חרב ,יכדרמ יבר לש והרומ ןמזה םע היהש ,ברה 

התייה טלחהבש ,הפידרה תאו סכודה לש וסעכ תא ןיימד ברה .ודצמ הפידרל ששחה 

ימואלו יתליהק ןורכיז לע תססבתמ תאז היזטנפ .לעופב השממתה אל םעפה ךא ,תירשפא 
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לש תילגופירטנצ הסיפת ,דחא דצמ :תוינידמ-תוירוטסיה תוסיפת יתש ונינפל .יטמוארט 

,רזה ,ירכנה ןוטלשה לע ידוהיה ןוטלשה סוסיבו ,םיילושה לא ידוהיה זכרמהמ החירב 

סוסיבו ,יתימאה ידוהיה זכרמה לא הכישמ לש תילטפירטנצ הסיפת ,ינש דצמו :רחאה 

תמייקתמ םירקמה ינשבש ,ןייצל בושח .ויקוחו ותרוסמ לע ,ומצע לע ידוהיה ןוטלשה 

ןיב םוהתהש אלא .שטאשטיב לש הברל הנמתמ יכדרמ יבר :תירוטסיהה הריחבה התוא 

.הריחבה ןפוא לש המרב תרעפנ תוסיפתה יתש 

:שטאשטיבב ירוטסיהה רבשמה ,"תוברתה רבשמ" לש ומוציע תא ראתמ רופיסה 

רופיסב םא .םילשכנ בר םהל שקבל ריעה ידבוכמ לש םהיצמאמ .בר ןיא הליהקב 

םא .ינברה ןוטלשה רבשמ אוה ירוטסיהה רבשמה יזא ,תינבר הירוטסיה איה הירוטסיהה 

ידי-לע להונמו רצונ רשא ,תינברה הירוטסיהה רבשמ אוה רופיסה לש ירקיעה אשונה ,ןכ 

תוירוטסיה יתש תורצונ הבש ,תולצפתהה תדוקנ אוה רבשמה .םמצע םימכחה ידימלת 

הלגתמ ,בר םירחוב דציכ ,הלאשה .ליעל ונייצש םייפולחה הריחבה ינפוא ינש ,תויפולח 

הריחב .אל םא תונברה תא לבקל םאה ,רוחבל רומאו לוכי םכח דימלת דציכ ,הלאשכ 

תוחפל ,ימיטיגל יתלב לבא ,חוטבו ביצי ןוטלש ול חטבומ ,דחא דצמ .דואמ השק וז 

,המודמה זכרמהמ רתוי "יזכרמ" וניהש ,הליהקה ייחב ידוהיה זכרמה ותוא תניחבמ אל 

.ביצי-יתלב ךא ימיטיגל ןוטלש - ינש דצמ ."אניד אתוכלמד אניד" ללכב םלוגמה 

.תודהיב סוסיב שי ןהיתשלש ןוויכמ ,תישפוח הריחב איה תויורשפאה יתש ןיב הריחבה 

בתכ תא ול ואיבהש םידבוכמה ןיבל יכדרמ יבר ןיב םירבד יפוליח םידיעמ ךכ לע 

ידימ תונברה תלבק דעב ,םידמולמה םהיקומינל .ריעה רש ירבד תא ול ורסמו תונברה 

:יכדרמ יבר בישמ ,לשומה 

דע וברמ וברו וברמ עמשש יברמ יתעמשש המ םכל רמוא לבא ,שוחל ןאכ ןיא ןידל םא 
לכ וב ויהש רוביצ חילש םהילע ולביקש אינולוק להקב היה השעמ .זנכשא ידיסח וניתוברל 

םינממ םידוהיהש יתעמש ול רמאו ותוא ןמיזו סכודה עמש .הליפת לעבב םימכח ונמש תולעמה 

יניא יתוא הנממ התאש רחאמ ,סכודל ןזחה ול רמא .ןזח אהתש ךילע םיכסמ ינא ףא ,ןזח ךתוא 

.(405-404) ה"בקה ינפל לארשי לש םחולש תויהל הרשמ התואל יואר 

שי רוקמ הזיאמ ,הלאשכ קר אל הלגתמ ,רוחבל דציכ ,המלידהש תוארל לקנ ,ןכ םא 

תרוסמ וזיא לע :תידוהי-טינפ הלאשכ םג אלא ,ירכנ וא ידוהי - היצמיטיגל לבקל 

תרחבנ ,האולמו ריע ירופיס בורב ומכ ,ןאכ 33.הפ-לעבש וז וא הבותכה וז - םסבתהל 

םג הרושק תאז תיתכלה-אסמ הריחב .ישיא עדי תרבעהב הכורכה וז ,היינשה תרוסמה 

,ןורכיזה תרבעה ססבתהל הכירצ המ לע :תיפרגוירוטסיה ונייהד ,תירוטסיה-אטמ הריחבב 

.זואולמר ריע ירופיסב "אניד אתוכלמד אניד" ללכל סחיה תויטנלוויבמא לע תדמוע גומלא תימלוש 33 

לדומ לש ותוכזל העירכמ הניא רבד לש ופוסבו ,ידוהי םינפ טביהב רקיעב וז היגוסב תדקמתמ איה 

,2002 גומלא) םיימנידו םייטקלאידכ םינוש םילדומ ןיב םיסחיה תא תראתמ אלא ,דחא היצמיטיגל 
 157-151).
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ךמסמה לש ונייהד ,רז ןורכיז לש האירק-הביתכ לע םאה :הירוטסיהה תביתכ ירק 

.ישיא ןורכיז לעו תישיא תודע לע אמש וא ,ןויכרא לע ,ירוטסיהה 

תא ןיבהל ןיא ,וז הניחבמ .ובר לש המגודה יפ-לע ,לשומהמ "חרוב" יכדרמ יבר ןכבו 

ודצמ ,רתויב יבויח םג ולו ,סחי ןתמכ - רתוי תיללכ הרוצב אלא ,סעכב "לשומה חור" 

לא ךמוקמ ךילע הלעת לשומה חור םא" קוספל השדח תונשרפ ןתונ ןונגע .לשומה לש 

םא ןיב - הצרתת לאו חרבת לא :ושוריפ ,"חנת לא ךמוקמ" :רמולכ .(4 'י תלהק)"חנת 

אלש השירדכ ןאכ ןבומ "חנת לא ךמוקמ" .ךב ךמות אוה םא ןיב ,ךילע םעוז לשומה 

,תרוסמב ,הירוטסיהב ,ןורכיזב דוגבל אל ,(יתוישיאה-יתליהקה) יתימה זכרמהמ תאצל 

,יכדרמ יבר ,הז ןבומב .תומיוסמ תובותכ תוכלה רתוס הז םא םג ,ךיתוברמ תלביקש יפכ 

יהמ םלוא .הרשיה התועמשמב תלהק לש ותצעל אקווד םיעמשנ םניא ,וינפל ובר ומכ 

?עיצמ תלהקש ךרדה התואל הפולחה 

ול שיש ידוהי ןוטלש ןנוכל הצור ברה םא .ךוסכס איה הפולחה ,ענמנ יתלב ןפואב 

אוה ,תמאב ישפוח ןפואב רוחבל הצור אוה םא רמולכ ,דבלב תימינפ תידוהי היצמיטיגל 

אוה ולש ירקיעה יוטיבהו רבשמה איה האצותה .לשומה לש ונוטלש תא חרכהב רערעמ 

,ברה .הרשפל םוקמ ןיא רופיסה לש םיישארה םירוביגה רובע לבא .הליהקב בר רדעה 

הרוצב רקיעב אטבתמ לשומל וסחי ןכלו ,ריעה לש הבר רבכ וניה ,יכדרמ יבר לש והרומ 

רשאמ ,םייגולואידיאו םייכוניח םיכרצל רתוי ודעונש ,תוילמס-תויטילופ תווחמ לש 

ןומא יא העיבמ ,ורבד תא רמא םרטב לשומהמ ולש החירבה .םיישעמו םייתכלה םיכרצל 

ברה ןמזומשכ םגו .לשומה לש ועונכשב אלו ותענכהב דומעל הצור וניא ברה :וב קומע 

הביסה .ודובכל חלש הלהש סכודה לש ותבכרמב רזעיהל רהממ וניא אוה ,ריעל רוזחל 

לשומה לש ותשירדמ וא ותרזעמ ענמיהל ןויסינה :ברה לש ותוואג ,ןבומכ ,הניא ךכל 

לש ותשירד לומ לא ,הירוטסיהב ומוקמ תאו ומצע תא ןיבהל ןויסינב תכרכנ ,ירכנה 

:ה"בקה - יתימאה זכרמה לומ ,יתימאה לשומה 

תבשה רחאל דע ונתוא החוד המל וניבר אנ רמאי ,ול רמא ,ברה תא ריעה יבוטמ דחא לאש 

דסח ול הטונ לידבהל סכודה ףאו [...] וניברל ול הפצמ ריעה לכ רבכ ,דימ ונמע עסי אל המלו 

ואבש םירבד ראש יבגל לבא ,הנצימחת לא ךדיל האבש הוצמ ,ריעה יבוטל ברה רמא .[...] 

ילארשיה םדאל ול ןיריזחמ תבשבש ,תבשה רחאל דע םתיישעב ןיתמהל ינא בהוא םואתפ ידיל 

.(393) ונמעמ שרוד 'ה המו בוט המ ריכהל עדיש הרותה תלבק תעשב ול היהש וחכמ תצקמ 

לכב :תירוטסיהה תויפולחה ןורקע תא קהבומב תואטבמ וז האבומב תונורחאה םילמה 

,המואה תודלותב רתויב תויתועמשמה תולצפתהה תודוקנל "ילארשי םדא" רזוח תבש 

ךרדב בושו בוש רוחבל תנמ לע תאזו ,יניס רה דמעמ וא ,תעדה ץע ירפמ הליכא ןוגכ 

השעמב רבודמ ברה לש הרקמב ,רומאכ .ןוכנה דיתעב רוחבל ,תימיטיגלה תירוטסיהה 

היוויצ תא םשיימ יכדרמ יבר .ודיקפתלו וריעל רוזחי אוה רבד לש ופוסב ןכש ,ילמס 

תא האולמב שמממ אוה .רבעה ינבר תמגודכ ,השעמל הכלה ברה ןמ לביקש תרוסמה לש 
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- דיתעה תאו ,תיתימאל הריחבה תא תכפוה תאז תוריח .ןותנה הריחבה בצמב ותוריח 

םיעוט שטאשטיב ישנא .תיתימא תולצפתה תדוקנל ינייפואש יפכ ,יתימא ןבלו יופצ יתלבל 

םירקמב .יכדרמ יברל סחיב היינשה םעפבו ,אנבאזמ ברל סחיב הנושארה םעפב :םיימעפ 

יאו העידיה תורשפא :ןועמשו ןבואר לש תויומדב תמלוגמש הימוטוכידה התוא הלוע הלא 

.שפוחהו חרכהה ,סואככ הירוטסיהה תסיפתו רדסכ הירוטסיהה תסיפת ,העידיה תורשפא 

,תירוטסיהה תויפולחה תא רצוי ,תוסיפתה יתש ןיב הרשפל עיגהל תורשפאה רסוח 

ןיב הדרפהה .תולצפתה תדוקנל ,בוש ,ינייפואה ,ירוטסיהה רבשמה תא םג רצוי ךא 

שומימ ךרוצל ענמנ יתלב אוה ירוטסיהה רגשמה ןכלו ,תענמנ יתלב איה תוירוטסיה יתש 

וא תויהל" :תיטלמהה הריחבל המודה ,אושנמ השק הריחב תאז ןיא םאה לבא .תוריחה 

?ללכב שונא חוכב איה הריחבה םאה ,הלאשה ינפל בוש םידמוע ונא ןיאה ?"תויהל אל 

ללכב רשפא דציכ ?תירכנ היצמיטיגל ןיבל ,תידוהי היצמיטיגל ןיב רוחבל רשפא דציכ 

המצעב איה היצמיטיגל םאו ,תירוטסיה הקדצה תשרוד הריחב לכ ירה ?היצמיטיגל רוחבל 

חרכהב איה הקדצהש רבתסמ ?הקדצהה תא קידצהל רשפא דציכ ,הירוטסיהה לש הקדצה 

.ךשמית תירוטסיהה הדובעהש תנמ לע הצוחנ איה לבא ,תימצע הקדצה 

רופיסב ,לשמל .םירחא ןונגע ירופיסב םג העיפומ תידוהי-םינפ הקדצה לש היעבה 

תא ןווכל הסינשכ ,לאיתוקי יבר לש ונורג רחינ ,"םינזחה" זוארלזבו ריע ךותמ עודיה 

הקדצהה אופא איה הנווכה .ותוא עומשל ידכ דחוימב תסנכה תיבל אבש יוג רשל ונוגינ 

הריחבה .תונברה לש הרקמב םג ךכו ,תונזחה לש הרקמב ךכ .תירוטסיהה הדובעה לש 

:ויפ לע בצמה תא ךפוה יכדרמ יבר .הליפנב הריחב ,תיגרט הריחב איה לאיתוקי יבר לש 

אלש רשפא יא ירה .הריאמ ההימתל תכפוה הידגרטו ,ירוטסיה השעמל תכפוה הליפנה 

ובוריס לע ורבדב ,רפסמה לש תימיטפואה וליפאו תיגיגחה ,תבגשנה ותמינב ןיחבהל 

החיטבמש תירוטסיה תויפולח רצוי םג ךא ,רבשמל תוירחא לבקמ יכדרמ יבר .יכדרמ יבר לש 

.תחא הנועבו תעב תימיטפואו ההימתמ איה ןכלו ,תושדח תויטילופו תוירוטסיה תויורשפא 

ינויער ןורקיע הווהמ אלא ,יטסטנפ רנא'ז-תת קר הניא תיפולח הירוטסיה ,םוכיסל 

ורפס .הז רנא'ז-תתל תוכייש ןניאש תוריציה רקחל ליעי ילככ שמשל יושעש ,יטאופו 

בר םהל םישקבמה" רופיסב ןויד ךות .ךכל תקהבומ המגוד אוה זואולונו ריע ןונגע לש 

םינגראמו וב םילעופ םיבכרומ תירוטסיה תויפולח יכילהת יכ ,ונאצמ ,"לשומה חורב וא 

תמייקתמ תאז הדובע .ותאירקבו ותביתכב הכורכה ,תינשרפהו תיטאופה הדובעה תא 

עברא לכב .היפרגוירוטסיההו הירוטסיהה ,תומדה ,הלילעה תמר :תומר עבראב תינמז-וב 

הסיפתב ,תרחא תוהזב ,רחא סותימב - הריחבה לש היצזיטמלבורפב הכורכ איה תומרה 

תואלממ הז ךילהתב יזכרמ דיקפת .תרחא תיפרגוירוטסיה הסיפתב וא ,תרחא הירוטסיה 

,רצוי ןוגגע ,רבד לש ופוסב .תישיאהו תיאלפה ,השודקה וא ,תינברה הירוטסיהה 

לש ,תשמוממ יתלבה וזו תשמוממה וז ,תוירוטסיהה ןיב הדונת ,תוירחאו הבהא ךותמ 

.האושה לשו ןילופ תודהי לש ,שטאשטיב 
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היפרגוילפיג 

תימלוש ,גומלא 

.ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,רופיס ,טפשמ ,ריע :2002 

ללה ,לזרב 

.קרב ינב ,םילעופ תירפס-דחואמה ץוביקה ,היוצחה האמה :2011 

םחנמ ,רקנירב 

.ביבא לת ,דבוע םע ,תיניירבטה המוגפה דע :1990 

ללה ,םיו 

.146-111 ,36-35 תונשרפו תרוקיב ,"האושל אובמכ 'הנה דע'" :2002 

ביני ,יב'גח 

,למרכ ,ץבנע י"יס ליפ הקיטאופב סוילרומקורמפ-רפופו תודהי .קחיטונ ,רדעה ;ןושל :2007 

.םילשורי 

ןמרה ,ןהכ 

ןוכמהו קילאיב דסומ ,םילשורי ,יקסבלסיוו יבצ :םוגרת ,תודהיה תורוקוגוג הגובתה תד :1971 

.קב ואיל םש לע 

ןמור ,ןמצכ 

.143-126 ,12 -ןאבמ ,"תורפסב םנה גוצייו הקירוטר ,תונכ .לולעפו אלפ" :2012 

רב תטיסרבינוא תאצוה ,-ןוגנע י"של האולמו ריעב הקירוטרו תוגב -."הנטק האובג" :2013 

.ןג תמר ,ןליא 

ןד ,רואל 

.47-15 ,בכ טשו די ,"?האושה לע ןונגע בתכ םאה" :1993 

הנר ,יל 

.םיפשר ,ביבא לת ,תוגוהמצהו ןוננע :1993 

בדיבא ,קבלא-רקספיל 

,'"ונריעב ויהש םימכח ידימלת ינש' ןונגע י"ש לש ורופיסב המודר היגאמו היסרגסנרט" :2008 

.148-133 ,32 םייפלא 

'םיגד לזמ' ,טרהנייטש בקעי תרודהמו וילע םישרדמה ,הנוי רפס - גדה יעמב החגשה" :2012 
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ן"יע ,"יגוצייהמ שואייהו ישממהמ לעוגה" :ג קלח "רנגרב לסוי תרודהמו ןונגע י"של 

.92-69 ,ב ןונגע תריצי רקחל תע בתכ ,ל"וניג 

 http://www.biu.ac.il/js/li/aj/ISSUE-02/articles/lipsker_02.pdf

ח ,רקיישימ 

זל"ונינ ן"יע ,"ןונגע י"ש תאמ 'םיגד לזמ' רופיסב יגולוקא ןויע :ודבל םדאה לע אל" :2011 

.http://www.biu.ac.il/js/ii/aj/first_issue.htmi .122-94 ,א ןונגע תריצי רקחל תע בתכ 

ףסוי לאומש ,ןוגגע 

.ןקוש תאצוה ,ביבא לתו םילשורי ,הלב תסגכה :1998 

.ןקוש תאצוה ,ביבא לתו םילשורי ,האולמו ריע :1999 

.ןקוש תאצוה ,ביבא לתו םילשורי ,ןילבול רוב לש ותונחב :[א]2001 
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