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רמרק .ש 

תא קיסהל רפסמה וילע לביקש דיקפת ותוא ןוגכ ,רתוי ללוכ ייגשומ והשמל םיזמור תויהל 
.וירעשב םיאבה הלוגה ינבל םמחל ידכ ,שרדמה-תיבב רונתה 

שרדמל ותריציב םימייוסמ םיניינע ךופהל אלש ומצע םע קבאנ ומצע ןונגעש יפ-לע-ףאו 
םיניינעו םישעמ המכו המכ .ילמסה שוריפה לש תורשפאה םצעב רופכל לוכי אוה ןיא ,יאידיא 
םכרעמ םידיספמ םניא םהש םע ,וילאמ שקבתמ ילמסה םשוריפש ,ךכ םיאטובמו ךכ םיכרענ 
םניאש םירבדל" דגנתה ,ותעד לע דמעש םוימ יכ ,תמאב ךכ לע דמע ומצע ןונגע .יתואיצמה 
םירבדל שפנבש םירבד המדמה המידש רמולכ ,לכשומ רויצל שחומה רויצמ ךמס אלא 
למסבש םירבד יתרמאו ןיכומס שורדל יתלחתהש ,יניעב יתייה הנושמ ךכיפל ףוגבש 
דחא חתפב התוא שרגמ אוהש ,המע קבאנ ןונגעש ,תילמס התוא .(117 ימע) ..."ןאכ שי 
םירצקהו םילודגה וירופיסל המצעו חוכ הפיסומ איה םג — םיחתפ העבשב התוא ריזחמ אוהו 
,םינווכמה ם--ינלמסה וירופיסל םיעגונ םניא הלאה םירבדה) יטסילאיר חסונב םיבותכה 

.(ונלש םיינרדומה םירקבמה ודמצנ םהל הקוודש 
לש תמצמוצמה תרגסמה ןמ ןונגע לש ילאירה רופיסה תא העיקפמ איה םג איה םלוא 
התא-יאו ,ולש רופיסה תונמאמ דרפנ יתלב קלח םה ןונגע לש וילמס .ןומדקה השעמה-רופיס 
,םייטסילאירה וירופיס המכ לע יטסינרדומ ןויבצ תכשומ תוילמסה .םהידעלב התוא םולהל לוכי 
רודה לש ותאצמא םניא םילמסה .דבלב רוהטה השעמה-דופיס לע רקיעב םה םייונב יכ םא 
םישדח םשומיש תדימו םשומיש ךרדו ןווכמה םשומיש םלוא ,םלועמ םירבדה ויה רבכו ,שדחה 

.הילא לישמהל ןיאש ,ןונגע לש תדחוימה ותמכחב םה םיעובט :ונמלועבו םלועב םה 
רקיעו דוסי אוה ,רוהטה רופיסה ,השעמה-רופיס ןיידע תונווגתההו תובחרתהה לכ םע 
— ןשיה רופיסה ךרדב םייטסינרדומה םיעצמאה תעלבהב וחוכו ודוחיי ,ןונגע לש ותונמאב 

.לבונ םרפ ןתמב הידפ תא הלישבהשו תירבעה תורפסל הכרבל התיהש הזיתניס 

?הפוקת םתוח וא הפוקת חתופ ,וונגע י"ש ! ל"ז רנכוט םלושמ 

דמוע אמש וא ?הפוקת םתוח וא השדחה תירבעה תורפסב הפוקת חתופ ןונגע 

בוציעה יכרדו חורה ימרז לכל (יביטאקובורפ) םזינוגטנאב ,ימעפ-דחה ודוחייב המצעל אוה 

ןכש ?ונימי דע היחתה תורפס ךרד הלכשהה תפוקתמ ,השדחה תירבעה תורפסב םילבוקמה 
ורוד לש יפואו-הלוגס-דיחיו ןיפנא-בר טרטרופ איה תורפסב תילאטנמונומ הריצי לכ םא 
םה הלאכו) הנקזב הלכו םירוענה ךרד תודליב לחה ,תודב םיפקתשמה תורודה לכ לשו 

,(סיאו'ג םמי'ג ,ןאמ סאמוה ,טסורפ ,יוטסלוט ,קאזלאב ,ידראה ,סנקיד — םינוקיסאלקה 
ילאסקודאראפ דוגינב דמועו הנוש ןונגע לש ותריציב ףתתשמה ישיאהו ימואלה טרטרופה ידה 

.ונרוד לש תרופיסבו היחתה רוד לש תרופיסב טרטרופל 

,תיגולואידיא-תיאידיא הניחבמ (2 תיגולאיניג הניחבמ (1 :היעבב תדל ןתינ תוניחב שולשמ 

.יטיתסאה בוציעה תניחבמ (3 

תייווהב םלשה ,ןונגע לש ותריציב ילאוטקלטניאה דליה המוד וניא תיגולאיניג הניחבמ 

אוה ףא .ןויצךב .ש ,גרבדאייפ ,יקסב'צידרב ירופיסב דליל ,בסלו באל ויסחיבו ותנומא 

ןהו תרוסמה-תורפסלו הנומאל תילאנויצארה ותקיזב ןה אוה רערועמ לבא ,ילאוטקלטניא 

שפנ" ,"ןאל" תמועל — "תחפטמה" ,"יתליפת רודס לע האנ רופס") ורודלו באל וסחיב 
.("הצוצר 

? המיתח םושמ ,אופיא ,ןאכ המ 

לש קילאל) השדחה תילארשיצראה תורפסב דליל רתוי בורק ילוא אוה ינונגעה דליה 

ילאוטקלטניא וניא אוה לבא .תובאה םע תיאידיא תושגנתה רדעיהבו תישפנה ותומילשב (רימש 

הדימ התואב .תילאמרונ-תינוליחה תועמשמב ינתלעפ יביטקניטסניא ודוסיב אוה ,ינדמל 
,"טושפ רופס" ,"ריעבו רעיב") תובא תרוסמ םע םלש אוהש ,ןונגע לש ותריציב ריעצה לדבנ 
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יודפוקת םתוה וא הפוקת חתופ ,ןונגע י"ש 

םע םיכבוסמו טירעלועמה "םייטסיגולואידיא"ה םיריעצה תויומדמ ,("ונינקזבו ונירוענב" 

.םללכב קילאיב ףאו ,רנרב ,גרבראייפ ,יקסב'צידרב ירופיסבש םרוד םעו םתיב 

גרבראייפ לצא יטנארלוטה סחיב בשחתנ םא ףא ,(בסה תומד) םינקזה תויומדל רשאו 
היצרופורפ וזיא חינהל רשפא םולכ — קילאיב לצא םזינוגטנאה םתמועלו — דנרב לצאו 
?ןונגע לש ותריציב םתייווה לש רדהנה יזואיטופאה רואיתה חכונ תעדה לע תלבקתמ 
םתייווהו םינקז ירואית אוצמל ןיאו ,לילכ בסה םלענ תילארשיצראה תירבעה תורפסב ידהש 

ונבר השמב לחה ,םיינחורה המואה תובא לש ינאגרוא בוציע ותוא :ןכ לע רתי .לכו לכמ 

רוד לש תרופיסב תיטננאמיא תומילש התואב ואצמל שי םולכ ,םינברבו םיקידצב הלכו 
איהש היצאיראו וזיאב אצמיהל היושע וא היוצמ "הלכ תסנכה"כ הריצי םולכ ?היחתה 

? ונימיבו ונימי דע השדחה תירבעה תורפסב 

,אוהש העש ,ןונגע תא "היחתה רוד תורפס םתוח" ראותה םלוה םולכ ,אופיא ,איה היעבה 

תובאה רוד לש תיטנתואה היווהה תא ףשחו רצי ,ותלוז רחא םוש אלו ,רבד לש ותימאל 

טרטרופש יוכיס שי םא קפס תיגולאיניג הניחבמ יכ ,אופיא רבתסמ — ?הדוסימו הרקיעמ 

? הפוקת חתופ אוה המב ןכ םא .השדחה תילארשיצראה תורפסב טטרשי הזכ ןיפנא-בר 

תסיפתב לדבנו דחייתמ ןונגעש יאדו :תיגולואידיא-תיאידיא הניחבמ העפותה תא קודבנ 
תחא לעו ,ןהו היחתה רוד ירפוסמ ןה ,ותריציב תינתומ איהש יפכ ,תיסיסב-תישפנה ומלוע 

יכ ,רמול םיטונ וישרפממ םידחאש ךרדכ ,רמאנ ןכ םא אלא .ונרוד ירפוסמ ,המכו המכ 

אוהש רמול ןתינ זא קר — תילאיצנטסיזקא תינקפס םלוע תסיפת איה ןונגע לש ומלוע תסיפת 

תורודל הריבעמו היחתה רוד לש תרערועמה תיתדה םלועה תסיפת תא ךישממ וליאכ 
.ילאיצנטסיזקאה השובלב (דיבש ילא ,לייווצרוק ,רימש) םיאבה 

איה ןונגע לש ומלוע תסיפתש ,תאז תלוז רמול ,יתעדל ,תורשפא לכ ןיאו ,רמאנ םא םלוא 
,תרוסמל םאתהב ,תיטקלאידו תינדמל ,תחקופמו תעדומ תיטננמיא תיתדדוידוהי הסיפת 

ןמא לש םעטב הפונמו ,חח תורוקמ םע האוושה ךות ףירח טקלטניא ידי-לע תקקוזמו 
לש יגולואידיא -יאידיאה ךרעמה ןיב רשק לכ אוצמל אוה ענמנה ןמ זא יכ — השוחת-קד 

תורפסב רחא םרז לכ ןיבל — רערועמה ינוליחה םלועה םע הקבאמו וז תימינפ תודהי 
.השדחה תירבעה 

וא הריצי לש הדוחיי תעיבק יבגל רתויב השקה הניחבה ,יטיתסאה בוציעה תניחבמ התעו 

,ןמזל תודימצ לכמ תגרוח תפומ תריצי לכ) תוינרוצ תוימרז וא תוירוטסיה תורגסמב הגוויס 

.דמוע ודוחיב ןונגע יכ תודוהל םיחרכומ היהנ בוש — (םרזל ,םוקמל 

הקיז םהב ןיאש הלאב דחוימבו ,ת י ארי ד היווהה ןמ םירופיסב לכ םדוק .א 
םייביטומ םילגעמ דוסי לע היונבה ,"הלכ תסנכה" :ןוגכ ,םילבוקמ םייפוריא םיביטומל יהשלכ 

רפוסמהו תויטקאדידה תורטמה לעב יאריה יממעה רופיסה ךרדכ ,םיילאריפס םייפיט1איריטס 

בוציעב שיה — דחאכ ינרדומהו טלחומה ןבומב יתונכא-יטאווקידא אוה הז לכ םעו הפ-לעב 

יתונמא בוציע ?דחאכ תינוליחהו תיאריה תירבעה תורפסב הריצי לכל ןוימד םושמ הזכ 
ןוימד לכ ןיא .הפוקת חתופ אוה םא קפסו ,הפוקת םתוח וניא אוה — הלוגס דיחי אוה הז 

,(המודא הדפ) יקסב'צידרבלו (הלאיבמ חנ ,קסירבמ ןואגה :םירה ינש ןיב) ץרפ .ל .יל וניב 
.םייפוריא-ודבספל םייטנתואה םיביטומה תא םיכפוהה 

היה"ו ,"חדינה" ןוגכ ,תיאריה היווהה ןמ םייטסילאירה םירופיסהו .ב 
חור" וא "בר םהל םישקבמה" :םינורחאה םירופיסה דעו "םימכח ינש" ,"רושימל בקעה 
לע ורקיעב יונב םהלש יטיתסאה בוציעה ,"טחושהו תומה ךאלמ" ,"לשמנו לשמ" ,"לשומה 
םיעצמאל תוכפהנה ,תוכלה תכסמו הנומא תויווה ,תונדמל יזמר לש ינאגרוא שומיש 
ןונגע ןיא בוש הזב — היתויומד בוציעבו הלילעה תולשלתשהב םיגולאידלו םייביטארוגיפ 

This content downloaded from 109.65.135.39 on Wed, 21 Mar 2018 08:52:18 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



ל"ז רנכיט םלושמ 

התע תעלו — היחתה רוד לש תרופיסב שומישב היה אל הזכ יטיתסא םקרימ יכ ,הפוקת םתוח 

.השדחה תירבעה תורפסב הלגתנ אל ןיידע 

רכומ ילדנמ לש ונושלל ךשמה אל — ודוחיב ןונגע דמוע ןושלל סחיב םג .ג 
הברה הב שיש ,תגזוממ תידיסח תישרדמ ןושל םא יכ ,תצבושמ תיביסרוקסיד איהש ,םירפס 

תבר ,תושלופמו תופוקש תויצאיצוסא-תכר איהש ,(םיאלמ םיצוביש אל לבא) םיבותכ ירכז 

המ םלוא .רכו רהזיו רימש לע ,יחרז לע ,קבק לע העיפשהש יאדו וז השימג ןושל !תויועמשמ 

י היחה ןושלה לש התוחתפתה םע דיתעב אהי 

תורפסה לע ןונגע עיפשה העפשה המ ? יטיתסאה בוציעה תניחבמ המ לבא !הארנו היחנ 
? השידחה תירבעה 

בוציעב םגו ינושלה בוציעב םג תידוסיה ותנוכת ,יטנראפסנארטה םזילאירה .ד 
תררועמה ,תילובמיס היצנראפסנארט לש תופיקש שי !יגולורטקאדאכהו ינויצאוטיסה 
םזילאירה .תחאכ תירוטסיהה תינויעה תודהיה ירושימ לא ןוויכב בורל תוידדצ-בר תויצאיצוסא 

,"אסכו םודה" לש םייטסילאירה םיקלחב ,"יתיב ילהאב" םירופיסב םייק יטנראפסגארטה 

םינפ"ב וליפאו "זולל הטנ חרוא"ב ,"םינומא תעובש"ב ,"טושפ רופס"ב ,"ריעבו דעיב" 
תיגולוכיספ-תיטסילאירה התועמשמ לכ םע רופיסה תלילע ."ותשורגו אפורב"ו "תורחא 

תויווה — ןונגע לש ותריציב ךרע איה ,הרושה רמולכ ,טרפהו — היטרפמ טרפ לכב תפקשמ 

,תוגהו תוזח לש רשוע ןונגע לש הזורפל תונתונה ,תועבומ יתלבו תועבומ תויביטאיצוסא 
.היחתה רוד לש הזורפב הזכ עפשב םייק וניאש 

תוינומרה תורוצ רבש בייחמה ,ילובמיס-ילאנויצאריאה םזילאירה .ה 
ןיב — יסיסב ישפנ רקיעבו — ישפנ קבאמ ירפ איה ,תרופיסה לש תינבתב תויסאלק 
תודדומתה קר .תעד ייותיפו רצי ייותיפ — תינרדומה היווהה ייותיפ ןיבו תעדומ תיתד תואדו 
.תילאמרונה תיתביסה תויקוחה תניחבמ תרערועמה תינבתה תא רידסהל היושע תאזכ 

ול שי ,(וקלחב) "םושלש לומת"ב וא ,"םישעמה רפס"ב ילובמיס-ילנויצאריאה םזילאירה 
תינרדומ תיטאווקידא תונמאב בצעל ןתינ תילנויצאריא ךרדב קר .הרורב תיגול תועמשמ 

ילב .תשקנתמ תינרדומ תואיצמ ןיבל תובא-תרוסמ לש תוביצי ןיב תוומלו םייחל קבאמ 
ינויע קודיצ ןונגע לש תרופיסה לש תינרוצה תינבתל ןיא הז ,לוכיבכ ,יטסינורכאנא קבאמ 
— השדחה תרופיסל רשאו ,היחתה תורפסב יוצמ וניא הזכ ילאנויצאריא-יטסילאיר בוציע .יגול 

גוסמ ישפנ-יתייווח קודיצ הלש ילנויצאריאה םזילאירל שיה — הלש הקיטאמילבורפה יהוז 

? ןונגע לש םלועה-תסיפתו היווחה 

םינפה לש הקינכטה — ילובמיס-יראדנגלה םזילאירה .ו — ןורחאו 
םע ימינפ קבאמ ףקשמ יטיתסא-יתינבתה בוציעב ילנויצאריאה םזילאירה םא :תורחאה 

לש הקינכטב שומישהו ידאדנגלה םזילאירה ירה ,יולג-יומס יודיוו שפנ יטבל תניחב ,ומצע 

יאידיא קבאמ םיפקשמ — "אסכו םודה"בו "םלוע דע"ב "םניעו ודיע"ב — "תורחאה םינפה" 

אלשו-תעדמ-תינוליחה הכיפהמה תא וללוחש ,םלוע תופקשהו חור-יכלה םע קבאמ ,ינוציח 

,תיסאלק תויהל הכפה רודה לע םתעפשהש ,םירפוסו םירקוח םע קבאמ .לארשיב תעדמ 
.וירכממו וידידימ תחא הנועבו תעב םהשו 

תינבתב יאנת איהש ,תיתוזח תושממל ךפהייש חרכהה ןמ ,הז יגולואידיא-יאידיא קבאכ 

תגספ תילגתמ הבש ,"תורחאה םינפ"ה לש הקינכטב שומישה ןאכמ .תרופיסה לש תינרוצה 

,םייטנאמיס םיינושל םיעצמאב שומיש ידי-לע .ןונגע לש תילובמיס-תיטנאמיסה תויזואוטריווה 

בצעמ — תוזומרו תווסומ תוילאוטקאו תוירוטסיה תויצאיצוסא תרשרשבו םיבותכ ירכזב 

יולגה דמימה יכבנב יומס דמימ תניחב ,רופיסה לש היולגה תשראב ףסונ םינפ רתסלק ןונגע 

אוה ךכ .(דחאכ םעט לש ךרוצ ,יתונמאו יפאדגואיב ךרוצ ,רומאכ ,אוה ותאווסהב ךירצהש) 
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?הפוקת םתוח וא הפוקת חתופ ,ןונגע י"ש 

."הנושארה הקישנה" ןורחא ןורחאו /'קדצ ילגעמ" /'אסכו םודה" /'םלוע דע" /'םניעו ודיע" 

ילאנויצאריאה םזילאירה תסנכה םע ירבעה רופיסב הפוקת חתפ ןונגע םא :איה היעבה 
שי הלא בוציע יכרד ומלוע תסיפתבו וייח תוביסנב ידה ,ילובמיס-יראדנגלה םזילאירה וא 

םלוא .ונתורפסב יתונמא-יתורפסה גשיהה תגספ אוה םשומיש ךכיפלו .,האלמ הקדצה םהל 
תייווה ןיב ידוסיה קבאמהש ,השדחה תרופיסל םורתל הלא בוציע יכרד םייושע גשיה המ 

? םהל הרז םיינרדומה םייחהו תודהיה 

.רוערע אלל ראשנ ,יתונמאהו יגולה ,קדצומה ישרשה ודוחייב ןונגע יכ תודוהל חרכהה ןמ 

תיסאמילבורפ איה ףא תמיוסמ הדימבש ,אקפאק לשמ רתוי איה םיריעצה לע העפשהה 

רוד תורפסל דוגינכ תימעפ-דחה ותדימעבו ודוחיב אקווד איה ןונגע לש ותעפשה .רתויב 

היוטיב איה ותריציש ,רתוי רכויש לככ עיפשהל יושע ןונגע .הלש ןיכדעה יונישלו היחתה 

ימרז לכל דוגינב ,הלש שדוקה-תורפסו תירוטסיהה תרוסמה תלעב ,תיטננאמיאה תודהיה לש 

.םיינוליחה חורה 

וונגע יקרפ השולש / דקומ לאירבג 

תוילאסרבינואו דוחיי לע טירוהרה .א 

ילאסרבינואה םג אוה ונירפוס ןיב רתויב לודגה ילארשיה דוחייה לעב אקוודש ,הדבועה 
םימייוסמ םירקבמו תולוכסא יפ לע .הילאמ תנבומכ לבקתהל ןושאר ןיע-טבמב הלולע ,םהבש 
ירצי לש העורפ תלוברעמ ןיבו ,יתד וא ימואל ,יטנתוא דוחיי ןיב ישממ םייניבדנוחת ןיא 
,תורפסב ימואלה דוחייה תגרד הלועש לככ .השולת תויטילופומסוק לש רקפה הדש ,יוקיח 
םייוג להקב אובל רתוי היואר הריציה תישענ ןכ ,יראלוקיטראפה דוסיה םצעתמש הדימב 
ירוקמה תא אלא ךירעת אל םלועב תרוקיבה םג ירהו .ירוקמה ילארשיה סוינגה תגיצנכ 

.תיבב הלצא אליממ הל שיש המ לש תוינוגיפא ייוליג ריקות אל איה :תמאב 
לש תיאדווה תוילאסרבינואה תייעב םג ,לוכיבכ ,תולקב הרתפנ וז החונ הירואית עקר לע 
ותלוכי רקח ךותמ חנעפתמ ,ונצרא תולובגמ — חוכב תוחפל — גרוחה ,וחוכ דוסו ,ןונגע 
הניחבמ ריכזמ הז ימואל ןועיט .עודיה יגולותימה םואיתנא ותואכ המואה חור םע רבחתהל 
רבעמש תורפס יכרעמ החור-תרומ תאו תיטסיסכראמה תיטיתסאה הירואיתה תא תמייוסמ 

ןפואב ,רתויב תידיימ הניתנ תרוצב תורפסב ירוטסיה-אטימ ךדע ןכתיי םאה .ןמזלו םוקמל 
אלו ,תודמעמה תמחלמ לש המאדונאפה ,"םייח"ה תמזירפ תא הבר הדימב וא לילכ ףוקעיש 
,ינמז דוחיי לע הירואית לכ חרכהב רבדה רערעי ,הזכ ךרע אצמיי םא ירה ?הכרד רובעי 
תויכרע לש הרורב הדבוע ,קפס ילב ,תמייק ינש דצמ .תונמא תריצי לש ,ישחומו ישממ 
ןיב םילשהל דציכ .הפוקתל הפוקתמ תרסמנהו אדירג תירוטסיה תודעמ תלדבנה ,תיתונמא 
יוצימ ,יסופיטכ יסופיטה יוצימל תנעוט תיטסיסכראמה הבושתה ?תוינמז-לאהו תוינמזה 
הבושתב הנווכה ןיא .קיידל ,ןבומכ ,ךירצ ןאכ .הז ךובממ םסק אצומלכ ,ירוטסיהכ ירוטסיהה 
.רחא דמימל תולעתה וא ויתולובגמ הצירפ ךות ירוטסיההו יסופיטה דוסיה יוצימל וז ןיעמ 
גוס חיטבמ ,יסופיטכ יסופיטהו ירוטסיהכ ירוטסיהה לש ינדפקה יוצימה םצעש ,איה הנווכה 
.גילפד ןאמ תיל ,ןויכרא לש יראטנמוקוד תוומלאל הנווכה םא ,הנהו .תוומלא לש םירסמ 
יתורפס ןואיתנפב םוקמ לע םיפיקשמ וז הסריג ילעבש ןבומ ,יתונמא תוומלאל הנווכה םא לבא 
תקתרמ רתויב תמצעומה תוירוטסיהה :רתויב הבוטה ה'זאטרופרה לע תורחתב סרפ לעכ 
תונמאנ םושמ אל — ול הצוחמ ןהו ומצע ירוטסיהה ןאמורב ןה — םסק תותובעב הילא ונתוא 
"הנוכנ"ו תקהבומ הדימ םושמ אלא ,ירוטסיה-אטימה םוחתל תולעתה רבכ איהש ,הילאירל וזכ 

.רחא סונגל הנממ הגירח לכ אלל ,הילאירל תונמאנ לש רתוי 
*סיסכראמה הסיפתה יפ לעש יפכ .תורפסב תימואלה הירואיתה יבגל םג תמייק המוד הייעב 
יבגל ךכ ,עובק יתונמא ךרע רדגב ומצעלשכ רבכ אוה ישחומה ירוטסיהה דוסיה יוצימ תיט 
תישממ הבורע יראלוקיטראפה דוחייה לש רתויב בוטה גוצייה הווהמ תימואלה הסיפתה ילגוד 
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