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ילפרע זעוב 

אבנמ ןונגע 
*תילארשיה הרבחה דיתע תא 

- דחוימב םילשוריו - וליפאו ,תינויצה המשגהה דעבש תויווהכ "ירטמואיג הנבמ"כ ןונגע י"ש תאמ םושלש לומת ןמורה *ללאי/ל 

,דוחל דחא לכו דחי םלוכ ,םיכילומ וללה םידוגינה תשולש .הדוגינכ -םייתרבחה םיבטקה ינש ןה "םילשורי"ו "ופי"ש חנאב לש וחוסינכ) 

ןוגראמ הלועה (תואיצמה בוציע)יפרגואיג-יתרבח-ירוטסיהה טשפה ןמ הניחבמ ןה ,ססובמ אוה וילעש םימילשמ-מידוגינה םייגולואידיא 

תילמס-תינחור-תינורקעה תועמשמה תנבה לא ,ןמורה לש הז יבטוק-וד "ופי" לש תויזכרמה .תרוקיבב חיכש ,תיתלילע הניחבמ ןהו תיבחרמ 

עיבצהל ןונגע שקיב ןמורה לש הז ןוגרא תועצמאבש ,ןעטא ןלהל .ולש הנניא ןכא םושלש לוממ לש יתלילעהו יבחרמה הנבמב "םילשורי"ו 

ומכ ומצע ינויצה לעפמב הכורכה תבשייתמ-יתלבה תויתייעבה לע םיכרדב תאזה תויזכרמה תא קמנל וביטיה םירקבמהו קפסב תלטומ 

ודימעהב :תרחא ןושל .הליחתכלמ ססבתמ אוה םהילע דוסיה תוחנהב הז ןוגראש ,יל הארנ תאז תורמל .ילע םג תולבוקמה ,תונוש םיכרדמ 

םיבטקב ,ינויצה לעפמל ץוהמ הרואכל ןמוקמש ,םילשוריו ופי תא אל ןמורה לע בתכנש המ לכבש רשפאו וילאמ ןבומ ונניא ןמורה לש 

םייביטנרטלא םייח-תוחרואכו ןמורב יתרבחה בחרמה לש םינגראמ .תירקיעה ותועמשמ לע תעדה הנתינ 
םיחתמו תוריתס לע עיבצהל ןונגע שקיב ,ישארה ורוביג ערקנ םהיניב תניחבמ :יתייעב הזה ןוגראה יל הארנ רקיעב תוניחב שולשמ 

ןמזה ןמ תגרוח םתועמשמש םיחתמו תוריתס ,המצע תונויצה ךלמב ירוטסיהה עקרה תניחבמ ,ומצעלשכ הזה יתרבחה םלועה לש ובוציע 

רתוי ילוא הלא םימיב הלודג ןתופירחו ,ןמורב ראותמה ירוטסיהה רבחמה לש םלועה תפקשה)תיגולואידיא הניחבמו ,ןמורה תעפוה לש 

.זאמ ורבעש םינמזה לכבמ הזה ידוגינה ןוגראהש ,ןעטא הנושארה הניחבה ןמ .(ןמורה ןמ הלועה 

דוגינב רובידה תא דחייא ,ליעל וזמרנש םידוגינה תשולשמ אוה ירהש ,ינטשפכ ,ךכ ספתנ ןכא אוה ודודיבבו ,ספתיהל יושע 

ןמורב עלבומה רבחמה לש היגולואידיאה ןיבש דוגינה הז ,ןורחאה ,ידמל תוינוציקו תולבגומ תויגולואידיא תורירב יתש הרואכל דימעמ 

היגולואידיאה תריקסב חתפא .ומלועב םילשוריו ופי לש ןתויזכרמ ןיבו רתוי הברה ןווכמו בכרומכ ,אוהש טביה לכמ רייטצמה םלוע ךותב 

םייסאו ,ןמורב םילשוריו ופי לש ןבוציע רואיתב ךישמא ,הרומאה םלוע ותוא לש וללה םירואיתה ינש תא ןונגע רשפאמ ובש ןפואה לע) 

דוגינה ןמו ןמורה הנבמב ןתויזכרממ תולועה תויועמשמה טוריפב הפוקתל הקיזבש ,ןעטא ,לטש,ד הניחבה ןמ .(ןאכ דומעל לכוא אל ,ומצע 

.וזל וז ןיבש הארנ ,רואל אצי הבו ןמורה בתכנ הבש הפוקתלו רפסב תראותמה 

ראתל ןתינ ,םושינש לומת רבחמכ ןונגע לש היגולואידיאה תא ךרואל .יטסינורכנאכ ,וב תידרחה םילשורי לש התויזכרמו ,הזה ןוגראה 

היגולואידיא ,"תיטתניס תונויצ"כ (זוע םומע לש ןושל עבטמ יפ-לע) יושע היהש דמעמ לארשי ץראב ידרחה בושיל היה אל ,הפוקתה לכ 

טביהל םגו תונויצבש ינכפהמ-יגוליחה טביהל םג הקיז תמייקמה תונויצל ,לקשמ-הווש ,ידוגינ יגולואידיא בטוקכ ותדמעה תא קידצהל 

םישגמה טועימה תכרעה .םתוא בלשל תשקבמו הבש יתד-יתרוסמה וא ופי ומכ ריעב םייגולואידיא-יתלב םיינרדומ םייחל וא תינוליחה 

ישבוכ םיבשייתמהו ,הדובעה ישבוכ םילעופה ,"ונתלואג ישנא" לש דוגינה תא ןונגע עבק רשאכש ,ןעטא תישילשה הניחבה ןמ .ביבא-לת 

תפומו המגוד םתיישעו ,בורל םיינוליח םהש ,ץראה ינוב ,עקרקה דימעהו ןמורה לש יגולואידיא-יתרבחה ומלוע לש יזכרמ ןגראמכ הזה 

רזשנה טוחכ איה ,דחאכ םיימויקו םייגולואידיא םימעטמ ,תורודלו רודל וא ופי הרירבה ינפב ,הבשומב הרצק תוהש רחאל ,ורוביג תא לוכיבכ 

לש לארשי ץרא יאב לכו ,ופוס דעו ותישארמ ,ןמורה לכ ךרואל רומא היהש הממ ויארוק לש בלה-תמושת תא ךכב טיסה ,םילשורי 

הדהא ןונגע הלגמ ןמורה לכ ךרואל .היפל םינחבנו םידדמנ הפוקתה וזכרמו םלוע ותוא לש ורקיע תאזה הניחבה ןמ תויהל הרואכל 

שיש הלא תא הנגמ ,הדובעה ישבוכ םילעופה לש םלבסל היתפמאו םגו ופי םג ירהש .לארשי ץראב תונויצה תמשגה - יגולואידיאה 

תירוטסיהה םתוכז תא ,שרופמב עבוק ףא ,הזה לבסב קלח םהל ,ידמל םייזכרמ םינבומבו ןמורב ןבוציע יפ-לע ,תוספתנ םילשורי 

םעה תבוט תא ףידעהל םתלוכי חוכב םהל התנקנש תוכז .תיאדווה 

םתוא יפלכ םג לארשי תבהא ךותמ גוהנלו תישיאה םתבוט לע ץראהו 

חבשמ אוה ףקות רתיב .לבס ותואל ומרגו הדובע םהמ וענמש םירכיאה 'לוי 'ודלוט 'תודהיה 'עדמל 'פוייאה דוגיאה לש סנכב האצרה לע םיססובמ םירבדה * 
.1," ."""" """", םירמאמ השמח :ןאמור-בר' ירפס לש 'ג-ו 'ב םיקרפב םירזופמ םירבד םג הארו .1998 
לע ןמורב םיגצוימה "ץרא ינמאנ" ,עקרקה ישבוכ םיבשייתמה תא 'וטוןפ ש"ע הקיטןימסן הקיטאןפל ילאושיה ןןץכמה)ךו"ע י"של סושלש לומת לע 

םירבעה םילעופל ןושארה בשומה אוהש" ,(168-73)םינג ןיע ישנא ידי .(1998 ,דחואמה ץוב,קה תאצוהו ןןירוג ןב תשרומל זכרמה 
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אבנמ ןומע 
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ילוי ,ודלוט ,תודהיה יעדמל יפוריאה דוגיאה לש סנכב האצרה לע םיססובמ םירבדה 

םירמאמ השמח :ןאמור-בר' ירפס לש 'ג-ו 'ב םיקרפב םירזופמ םירבד םג הארו .1998 

,רטרופ ש"ע הקיטוימסו הקיטאופל ילארשיה ןוכמה)'ןונגע י"של םושלש לומת לע 

.(1998 ,דחואמה ץוביקה תאצוהו ןוירוג ןב תשרומל זכרמה 

This content downloaded from 109.65.135.39 on Wed, 02 May 2018 07:46:07 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



הנמאנו היח תודע" ,"םתדובעב םמוקמ תא םהל ונקש ,לארשי ץראב 

(170,165)"הדובעה תבהאו ץראה תבהא" ."ץראב ונמויק תורשפאל 

רפסה תאו רבחמה תא םיחנמה םייגולואידיאה םידקומה קפס אלל םה 

ישגרל רוקמהו ,אוושל תונויצה םש יאשונ טופישל הדימה-ינק םה - 

"התוא ונדבע אלו ץראה תא דובעל ונאבש ונלוכ תמשא וז" ,המשאה 

.םהל םתובייוחמב ודמע אלש הלא לש םבל תא םיאלממה ,(171) 

רבדהש ילב ,אוה םושלש לומת לש עלבומה רבחמה ,רחא דצמ 

לארשי ינומא ימולשל הנותנ ותדהאש ,ןימאמ-ידוהי םג ,ותונויצב עגפי 

יתדה םייחה-חרוא תשיטנ וליאו ,המיע םימלשו םתנומאב םייחה 

המכו המכמ תעמתשמ וז הפקשה .וחורל ןניא ,תווצמ םויקמ תורענתהו 

,"בוטה תא םישקבמ ונלוכ" .תשרופמ איה םהמ םידחאבו ןמורב תומוקמ 

םישקבמ ונאש בוטה ותוא אלא" ,הינשה הילעה ישנא לע רפסמה רמוא 

וירבדמו ,"ראבל הסנא ינאו רואיב ךירצ הז רבד .יתימאה בוטה וניא 

."הרותב םירומאה םיבוט םישעמו תווצמ םויק אוה יתימאה בוטהש ,רורב 

לבא ,תווצמ לוע שדחה רודה ינב וקרפ דציכו עודמ ריבסמ ןכא רפסמה 

.םילטב םיקומינ - ךכל םיקומינבו העטומ רבד וז לוע-תקירפב האור 

ליצהל "ונירבח" לש םהיתונויסנש ,ותדמע תא ריתסמ וניא םג ןונגע 

בוט בל") הבש םיירסומה םיכרעה תא תרוסמה לש היתוסירה ךותמ 

,"םיפוסיכ") םייטתסא-סיישגרה הינממס תאו ,הזמ ("דסח תיישעו 

תשגרה .ןולשיכל םרקיעמ ודעונ ,הזמ (יוכו "םידיסח ירופיס" ,"םינוגינ" 

,ינוליחה ידוהיה תא םג דוקפל היושע - "יהולאה דסחה רוא" - השודק 

חרוא אלב ותעדל םויק ןיא ,היהיש לככ הלענ ,"דסחה רוא"ל לבא 

,163/4 הוושהו) תווצמ םויקו הרדסכ הליפת ורקיעש עבק לש םייח 

ןיאש הדגאב ,קילאיב לש ונושל טוקנל םא ,שממ ןיאו (דועו 560 ,399 

לש רפסמה םעטמ ,ןיחבהל ביטימ ןונגעש םשכ ,םנמאו .המיע הכלה 

לש םייח ןיבל הנומא יפוסיכ ןיב ,וירוביגמ םידחא םעטמ ומכ ןמורה 

הנומא ןיבו הטושפכ הנומא" ןיב ןיחבהל ביטימ אוה ךכ ,הנומא 
.(דועו 263/4 ,167 םג הארו ,םש ,םש)"הרופטמכ 

המשגהה תצרעה - תודמעה יתש ןיב בלשל ןונגע לש היטנה 

- הזמ יתד םייח-חרואבו הנומאב תוקבדהו ,הזמ תינוליחה תינויצה 

הנניאו תיטמגוד הנניאש ,המצעלשכ תינויצה ותעד בחורב םג תרכינ 

.ןיינעה תניחבמ םגו תירוטסיה הניחבמ םג הפיקמ ותייאר .תיאנק 

לחה אל שדחה ןמזב לארשי ץרא ןיינבש רכוז אוה תירוטסיה הניחבמ 

לש םהירוסי לעו םלמע לע רפסמו בש אוהו הינשה הילעה ישנא םע 

הוושמ אוה הינשה הילעה יצולח תא ,(45) הנושארה הילעה ישנא 

לש היתודלות לע רפסמ ,(500-498 ,170) םהל ומדקש םינושארל 

םהיתוקוצמו (390)הרדח ידסיימ לש םתלודג לע ,(192/3)בקעי ןורכז 
לש ישחומהו טרופמה רואיתה דצב .(500-498) םיינחמ ידסיימ לש 

תורטמ תא םילכסמו ירבעה לעופה תא םיחודה ,תובשומה ירכיא 

םתברקהו םתוריסמ תא ןונגע ונל ריכזמו בש ,רפוסמה הווהב תונויצה 

תא ריתסמ וניאש תורמל .(403 לשמל) רבעב תורטמ ןתוא ןעמל 

הקולחה לש היתולקלק תאו םילשוריב ןשיה בושיה לש ויתולקלק 

תא ונבש םילשורי ישנא לש םחבשב רפסמ אוה ירה ,רפוסמה הווהב 

הל ביבסו ריעב ידוהיה בושייה תא וביחרהו המוחל ץוחמש תונוכשה 

לש ירוטסיהה וחבשב םג רבדמו (237 ,202/3 ,200-198 דחוימב האר) 

היפלכ לבוקמ היהש סחיל דוגינב ,תאז .(381 ,232) הקולחה לעפמ 
.(33 לשמל הוושה) םיינויצ םיגוחב 

םישגמה טועימל ןונגע לש תשרופמה ותדהא תורמל ,דועו תאז 

ילעבבו םילעופב תוכז דצ אוצמלמ ענמנ אוה ןיא ,םייטנתואה ויגיצנלו 

,םידיקפו םיאקנב ,ןוה-ילעבבו םיתב-ילעבב ןכו ריעב םייחה הכאלמ 

.(דועו 455 ,454 ,451 הוושה)ץראה ןיינבב םכרד יפ-לע קלח םיחקולה 

,218/19) םילשוריב הכאלמ-ילעבלו םינמואל וסחיב רכינ הזה רבדה 

עיבמ אוהש העדב ןכו ,(388 ,108,44)ופיבש םילעופלו (522 ,261-259 

,םיינוליח םיריעצ ידי-לע ורקיעב השענש ,ויתורוצ לכל ,ץראה בושייש 

לש םדמעמב עגפ ףאו ,םידוהי לש תוללובתהו הרמה יכילהת דעב רצע 

הניינב רואיתב וז הייאר בחור טלוב דחוימב .(163 ,88)םמצע םירמומה 

.(דועו 455,441-437,388)ביבא-לתל הרהמ-דע הכפהש ,תיב תזוחא לש 

שוביכ םהב ןיאש הדובעו היינב לכש ,רנרב תעדל הטונ ובל םא םג 

התובישח תא תוארלמ ונממ ענומ הז ןיא ,(389)ויה אל וליאכ ,עקרקה 

רחסמבו היינבב ,תינוריעה תוליעפה לשו השדחה תירבעה ריעה תיינב לש 

רואית ךותב םג ,ןכ לע רתי .תונויצה לש הלעפמב יזכרמ ךבדנכ ,ללכב 

."םייחה יח" ,ארובה די תא ןונגע הלגמ ,םירעבש תינוליחה לש הניינב 

תודעכ ןאכ שרפתמ ריעה ינוב לש םתואר-רצוקל תונגכ ספתנש המ 

.(441)ריעה לש הלודיגבו הגושגשב הנוילעה החגשהה לש הקלחל תחצינ 

תונויצה ישעמ לכב ,הסוכמ אוה התע םא םג ,תולגתהל דיתעש חוכ 

רתויב ףיקמה יכרעה הדימה-הנק הלוע ןמורה ללכמ ,ךכ וא ךכ .םלוכ 

רשקהב םישעמו תויגולואידיא םושלש לומתב ןונגע ןחוב ויפ-לעש 

םיידוהיה םייחה לש חותיפלו קוזיחל איבמש המ לכ :יגולואידיא-ימואלה 

,ילילש אוה םתוא םצמצמש המ לכו ,יבויח ללכךרדב אוה לארשי ץראב 

.היהי רשא יגולואידיאה ורהט וא ורוקמ אהיו 

.חירבה גשומ איה "לארשי ץרא" ,תאזה תבלושמה הפקשהה ךותב 

לכ םדוק ןמורה לש היגולואידיאב הז דמעמ הל הנוק לארשי ץרא 

ץראל ונקוהש תויתדה תויתרוסמה תויועמשמה הב תופרטצמש םושמ 

"הב ךיקולא םשה יניע דימת הב בותכש ץרא" - תורודה ךלהמב 

,דחוימבו םג לבא ,תינרדומה תינויצה הדותה לש הירקיע םע - (176) 

שממל םירמייתמה הלאל סחיב ןחוב-קא איה לארשי ץראש םושמ 

הלידבמה איה וז ןחוב-ןבא .תוצובקכ וא םידיחיכ ,תרחא וא וז תונויצ 

;םפוגב ןויצל םילועה ןיבו ,ל"וחב םיראשנה ,םירוביד לש םינויצ ןיב 

םהישעמב ,םהירוסיב ,םתבהאב התוא םידבועה "ץרא ינמאנ" ןיב 

רקיעב םיקוסע לבא ,הילע םירבדמה ,םירחאה ןיבו ,שממ םפוגבו 

בושי לש תיתדה הסיפתה תא בלשל ןונגע לש הריתחה .םמצע ןיינבב 

דחוימב הלגתמ ,התוא םישגמה ינוליחה השעמה םע לארשי ץרא 

רואית ,(173)"םירתסנ םיקידצ" תדעכ םינג ןיע יבשייתמ לש םרואיתב 

.םישדח םיינויצ םיכרע םע םייתרוסמ םיידוהי םיכרע ןכא בלשמה 

השעמו תיתד הווצמ לש בולישכ תונויצה לש תיטסיפוטואה הסיפתה 

הנשמה-תויומדמ תודחאל רבחמה לש וסחיב םג ןמורב הלגתמ ינויצ 

םחנמ) דחאכ ינויצהו יתדה דמימה תא םיישיאה םהייחב תובלשמה 

לגרהו ףוקיולב םג - תורחא םיכרדבו ,בוכלמ ,טנרב חרז ,דמועה 

לדוי 'ר ובס-בסו רמוק קחצי ןיבש רזוחה רושיקב ,ןבומכו .(הקותמה 

.םיפסונ םיבר םיניינעבו דיסח 

םילשוריו ופי לש ןצקומה ידוגינה ןבוציע ,יתרמא רבכש יפכ 

תומיעה לע ןמורה לש "ירטמואיגה הנבמה" סוסיבו םושלש לומתב 

םיאב ומכ .ונראיתש היגולואידיאה תא םירתוס ,ןהיניב יבטוק-ודה 

יתרוסמ-יתדה לש ינומרהה םבולישש ,ךכ לע עיבצהל ראשה ןיב םה 
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(1967)יחצנ עסמ ,ןמבורג לאכימ 

 "kx: t, f

יחצנ עסמ .ןמבורג לאכימ(1967) 

וניא ,ורקיב ךכ-לכ הצור היה רבחמהש ,תונויצב ינכפהמה-ינוליחהו 

םתבשחמבו םהייחב םשגתהל ילוא היושעש בל-תלאשמ ,היפוטוא אלא 

לש המלועב יוכיס-תרסח ילוא ,רתויב תיתייעב איה לבא ,םידיחי לש 

םיטשופמה םיווקה יפ-לע התע ןהב ןנובתנ .תשדחתמה לארשי ץרא 

.ןהיניבש תידוגינה תויבטוקה תא םיבצעמה םינצקומה 
תינפוג ,תיצרא ,תינוליח ריע איה םושלש לומת לש 'ופי' 

תוידמעמו תויתרבח תוציחמ הב ןיאש םידיחי לש ריע .תיטוריאו 

האלמ .תווהתה הלוכו הווהב תשחרתמה םימרוז םייח לש ריע .תונחבומ 

םינלבקו םידיקפ ,םילעופו םירגהמו םילוע ,םינטפטפו םינקסע 

תודוסי םיחינמ םמצע םיאור םהמ םידחאש ףאו הזב הז םיברועמה 

ןמורה לש וללכמ ירה ,תובא ץראב השדח תוברתלו םישדח םייחל 

המ לע הל שי םא קפסו ידמל תקפקופמ איה וז תימצע היארש ,הלוע 

תונויסנו תולחתה האלמ ריעה .לוח לע עודיכ םינוב ופיב - ךמתסהל 

תשוחתו תוריהי ,תויחטשו ךוחיג לש הריתי הדימ ,יופצכ ,םהב שיש 

אווש-תונויסנכ םירייטצמ הייח לש םיבר םייוליג .תימצע תובישח 

םישנא תפפואה תומתיהו תודידבה תשוחת לע םיגוש םיפילחתב תוסכל 

תרגסמ םהל ואצמ םרטו יתרוסמה םייחה-חרואמו םתיבמ וקתנתהש 
.שממ לש השדח םייח 

םילשורי ,תונוש תוניחבמ תינגורטה ריע איהש ,ופי ומכ אלש 

לש ,החאתמ-יתלבו בשייתמ-יתלב ,ףוריצ איה םושלש לומת לש 

םילשורי ."הטמ" לשו "הלעמ" לש ,"אתקימע הריב"ו "המר ארגיא" 

לש םהיפוסיכבו םתנומאב תמייקתמ אלא תואיצמב הנניא הלעמ לש 

ןכו ,הנומא-ילעבו םידיסח לש ,הבש הלוגס-ידיחיו םע-יטושפ 

הלגתמ איה .תיזויגילר שפנ ילעב םיישפוח םישנא לש היגלטסונב 

לעו קחודהו ינועה לע "הקותמה םתלפא"ב םיסכמה תולילב םיתעל 

העיקשה יפונב ,םייברע תועשב וא ,םיישממה היתובוחרבש המהוזה 

תא החיבשמה הרירקה חורבו םיביהרמה 

תותבש-יברעבו תותבשב ןכו ,םויה תואלת 

דומיל לש םינוגינו םינקורתמ תובוחרהשכ 

תסנכ-יתבמ םילוע הליפת לשו הרות 

הלעמ לש םילשורי .תושרדמ-יתבמו 

וידירשמו הרבע תונורכזמ םג החילבמ 

קמוע הל שיש ריע יהוז .םישדוקמה 

יניעש חצנו השודק לש ריע ,ירוטסיה 
,210 דחוימב הוושה) דימת הב םיהולא 

 222, 261/263, 326, 331, 490, 510/11

איה ,הז תמועל ,הטמ לש םילשורי .(דועו 

האלמ ,קבאו םישרט לש ריע ,תמייאמ ריע 

םייח-ילעבו םיצרש ירגפש ,הפשאו ךולכל 

,206 ,202 ,192 ,189)היתובוחרב םירוזפ 

,םירבק לש ריע ;(396/7 ,333/334 ,267 
,347 ,204) םימומ ילעבו םיינע ,תולחמ 

עבקנ ןמורב ,ריפוא .(557/8 ,349/50 

ןשיה יסקודותרואה בושיה ידי-לע ורקיעב 

,323) תוליכר םיאלמה ,וייחש הז ,הבש 

,הקולח יכוסכס ,(511 ,490-481 ,325 

,תועיבצו תוינונטק ,יודינו םרח ישעמ 
לע טלשנ אוהו תונבואמ תויתד-תויתכליה תומרונ יפ-לע םילהנתמ 

הרות-תמחלמ לש הווסמב םמצע תבוטל םישועה םיאנקו םינוממ ידי 

.(297 ,266 םג הארו) םילשורי תנקתו 
ראותמה ידרחה םלועה תא תוגציימה תויזכרמה תויומדה יתש 

תומרח תועצמאב הז םלועב טלושה ,שייפ 'ר םה םושלש לומתב 

תא עומשל תפסאנ םירעש האמ לכש ,ןקרופ םוקי םנורג 'רו ,תונקתו 

ליטמה ,הרותה םשב הררש ףדור ,ינוציק יאנק אוה שייפ 'ר .ויתושרד 

,ונממ הנושש ימ לכ אנוש ,רחש-תורסח תורמוח םירחא לעו ומצע לע 

,311) םכח דימלתל וא רובל ,דבכנל וא הלקנל םינפ אשונ וניאו 
תויחל לגוסמ וניא ונתוח םגש םדא ,(519-517 ,394/5 ,318-315 

םדאכו הווצמ-חילשכ ומצע האור םנמא שייפ 'ר .תחא הציחמב ומיע 

'ר .(313) הכופה - םיארוקה תעד ומכ - רפסמה תעד לבא ,רשכ 

תורומח תורהזאב ריהזמ ,ועקתשנ רבכש םימרחו םירוסיא הייחמ שייפ 

הרטע ,ןהב םילשרתמש תווצמ השועו ויבקעב שד םדאש תוריבע לע 

ינפמ ארייתמ וניאו ,הרורבו הטוב ןושלב ויזורכ תא בתוכ .ושארל 

אוהש דחפה ,שוחנה וחצמ ,ותוליעי ,ותונפקות ,ותואנק .שיא 

ותומכ םהש וירבח ןיב האנק םיררועמו תוכמס ול םינקמ ,ררועמ 
היחה התנומאש הרבח לש יתימא גיצנ אוה שייפ 'ר .(317/18 הארו) 

ול הנוק תוקירה היתופילקב שומיש תושעל עדויש ימ לכו הנוונתה 

לבנ" אוה שייפ 'ר .םדא תאנש לשו תוצירע לש ןוטלש ,הילע ןוטלש 

.ךכל עדומ וניא ילוא םא םג ,"הרותה תושרב 

'ר אוה םירעש האמ לש ינחורה המלוע לש ינש קהבומ גיצנ 

תא ,הטובה ותועיבצב ,אוה םג םלגמה ,ןשרדה ןקרופ םוקי םנורג 
לע הלוהב םילשורי לכש ,םנורג 'ר .הז םלוע לש תירסומה ותורדרדיה 

"הבושת תושעל םיכירצ המבו ןיאטוח המב עדוי אוהש ינפמ" ,ויתושרד 

ןמ האנה באושה הלועמ ןקירוטיר ,רבד לש ותימאל ,אוה ,(277) 
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תעשב תועז ןניא ויכרב וליפא[ש] ,הז ןחווצ" .ולש תויראלופופה 

תביס תא ריבסמ ,םירעש האמ לש לוכיבכ גולואידיא ,<םש> "ויתוחנא 

לשו הוונע לש הרמויב .התאנהלו ותאנהל הדעה תא חיכומו תורצה 

ןורטאיתכ שמשמ אוה הבושתב םיאטוח םדא-ינב תרזחה לש הווצמ םויק 

םיאטח לע חיכומ אוה ויעמוש להק תא .(304) ונמז לש סקרקכ וא 

ררועמ אוה ןתועצמאבש ,תומייק ןניאש תוריבע לעו םיאצמומ 
םדא .(307 ,306 ,304)לארשי ללכ תא עישרמו ,םדא לכב המשא-ישגר 

לארשי תבהא לשו תיתימא הנומא לש ץמש וב ןיאו הנעלכ רמ ובלש 

.תיתימא 

םילשורי יבהואו תמא לש םינימאמ םג םילשוריבש םידרחה ןיב שי 

ןעמל ,הטמ לש םילשוריב םהייח תוחונ תא םיבירקמה ,םייתימא 

לבא ,תוישיאה םהיתולוגסמ םלעתמ ונניא ןונגע .הלעמ לש םילשורי 

ןיב אוה םלבס .םיברל המגוד שמשל היושע הנניא םכרד םגש ול רורב 

םייצראה םידממה ןמ םתומלעתה לע םימלשמ םהש ריחמה ראשה 

רקיעב איה "תולג" ופיב םא .הטמ לש םילשוריב םויקה לש םייחרכהה 

םילשורי ירה ,הביצי םייח-תרגסמלו תיבל םיעוגעג ירפ ,ישפנ בצמ 

םיראת יפ-לע םג תולג ,הבוציע לש םיעירכמ םינבומב איה תילאירה 

ץראל הצופתה ןמ לוכיבכ הקתעוהש תולג ,הלש םיירוטסיה םיישממ 

המחה תומי לש םילשורי תרייטצמ הייח-חרואו הפונ תניחבמ .לארשי 

תאנש לש ריעכו ,קבא לש הפוקל המוד תיב לכ הב ,קבא הסוכמ ריעכ 

תאז תמועל .(לע םג הארו די האבומ) תירציו תינונטק תואנקו םדא 

םיתב" לש ריעכ ,לצ-יצעו ירפ-יצע ,קרי עפוש םוקמכ תראותמ ופי 

םיבבוס םימרכש ריע ,"םיסדרפה ךותב םייורש המח ילובט םינבל 

ליהצמה המי" לע רבדל אלש ,עפשב תוריפ םילכוא היבשותו התוא 

.םירבח אצומ התא ךלוה התאש םוקמ לכב ,תאזה ריעב .(397)"בלה תא 

ומכ אלש ,הכאלמב םיקסוע םיבוט-יגבו הילעב תא תדבכמ הכאלמה 

"התעיז חיר תא ןיחירמ ןיאש ןמז לכ הכאלמ הלודג" הבש םילשוריב 

הלעמ םילשוריל ופי ןיב האוושהה ןיא תינחור הניחבמ םג .(םש ,םש) 

חרואו וישעמ)"ושובל" תומלש - "וגירבח"מ םיבוט ותומכשו םנורגש 

,ויערק לע הסכמה ,ילמס דיקפתב םעפה ,קבאהו ,המודמ איה (וייח 

.(83 םג הארו ,560)שדחתנ אלו חפוט אל הז שובלש ךכ לע הרומ 

םילשוריל ופי ןיבש תוריתסה תא םכסל ןתינ רתוי תללוכ ךרדב 

םייחה דועב :םיאבה םיינורקעה םידוגינה תועצמאב םושלש לומתב 

תובייחמ תומרונ אלב ,חור לכל םיצורפ םייחכ ןאכ םיספתנ ופיב 

יתוברתה ןבומבש ,דיתע לא םינופה םייח ,תוחנמ תויכרע תורגסמ אלבו 

תספתנ רבעל הנופה ןשיה בושיה לש םילשורי ירה ,רורב וניא ינחור 

,םינשוימ םייתליהק תודסומבו יתרוסמ םייח-חרוא לש תורגסמב תזחאנכ 

תדבעשמו םייחה תא תקנוח איה ,ןווכמב אלש וא ןווכמב ,םתועצמאבש 

תורגסמה לש ןתוהמ תא תפלסמ םג ךכבו ,תוקפקופמ תוילכתל םתוא 

םגו (שדוקה ץראב ידוהי םויק) ודעונ ןנעמלש תורטמה תאו וללה 

איה ופי .(הרותה תבהאו םעה תבהא ,ץראה תבהא)ןתמשנ תא התיממ 

םא ,וא .קבא םיסוכמו םיעורק הישובל םילשורי ,םישובל תרדענ ריע 

הומכ ופי - "תומוקה יתש" לשמ - ןמורה ךותמ רחא לשמ טוקנל 

(תווהתה לש םייצרא םייח)הנושאר המוק קרש תומוק יתש ןב ןיינבכ 

.הקיר (תועמשמ ילעב םיינחור םייח)היינשה המוקה וליאו ,וב הסופת 

םייח) הנותחתה ותמוקש דועב לבא ,הזכ ןיינבל המוד םילשורי םג 

(הנומאו הליפתו תודהי)ולש הנוילע המוק ,(הרסח וא)הברח (םייצרא 

יתשכ םילשוריו ופי תא תוארל םג לוכי ךכב הצורה לכ .תמייק ילוא 

האלמ ריע איה ופי .יפוטוא דיתע ןוזחב ,ירבעה בושיה ןיינבב תומוק 

םילשוריב ןשיה בושיה ;םיכרע תרדענ ילוא איה רבחמה יניעב לבא ,םייח 

םיכרעה םהש הרותה יכרע לע ךמסנ - התומכשו םירעש האמ - 
חסונ .ללכ םייח םניא ילוא הב םייחה לבא ,רבחמה יניעב םינוכנה 

תדגונמ ,םתגהנהבו וללה םיכרעה םושייב הזה בושיה לש וכרד ,רחא 

ופי .םותס יובמל תימואלו תיתרבח הניחבמ הכילומו הריצילו םייחל 

הניחבמ הדודר איה דיתע ייוכיסב הרישעו םייח תאלמ איהש ,תינוליחה 

םניא םירבדה) תידרחה םילשורי .תינחור הניחבמ תיכרנאו תיתוברת 

תינחור תוהז תלעב איהש ,(המצעלשכ תיתרוסמה תודהיב םירומא 

לש לאיצנטופ וב שיש ,םותס יובמב ,"חצנ"בו רבעב היובש ,הרורב 

.תידוהי תוברת לשו םייח לש שודיח לכל שממ לש הנכסו ,היסרגר 

ופוסב םיהוזמה ,"םייח" ןיב חתמה ,ןונגע תריצי לש הז בלשבש ,הארנ 

םהל םיקינעמה םיכרע תמשגהל הריתחה ןיבו ,"םייחה יח" םע רבד לש 

דהדהמה - תומוקה יתש לשמ םג .םייחה תבוטל ערכומ ,תועמשמו רדס 

- תינויצה תרוסמב רתויב םישרשרמה םייומידהו תונויערה ןמ םידחא 

םירבדהו ,(הנושאר המוק אלב הינש המוקל םויק ןיא) ךכ לע זמרמ 

ורוביג ,רמוק קחצי לש יפוסה ולרוגמו ,ןמורה לש וללכמ םג םילוע 

.(םירעש האמב רצ רדחב תבלכ לש ףוריטב ותומ)ישארה 

,םושלש לומתב םילשוריו ופי לש יבטוקה ןבוציע :םכסל רשפא 

ורקיעב ספתיהל רומא ,ולש םיירוטסיה-םייטםילאירה תודוסיל רבעמ 

עיבצמ אוה וז תועמשמ יפ-לע .תילמס-תיגורקע-תינחור תועמשמ לעבכ 

תרוסמהו תינוליחה תונויצה בוליש לש תויתייעבה לעו תויפוטואה לע 

ושפנ-תאשמ ,לארשי ץראב ירבעה בושייה שודיח השעמב תיתדה 

טשופמהו ןצקומה ,ידוגינה בוציעב .עלבומה רבחמה לש תיגולואידיאה 

תינויצה היישעל ץוחמ הרואכל תואצמנה ,וללה תויווהה יתש לש 

ךותב םינבומה םיינורקעה םיחתמה תא ףקשל ןונגע שקיב - תיזכרמה 

,וצראל לארשי םע תביש לש ללוכה ךלהמב ,תאזה היישעה לש הכות 

םילגתמה םיחתמ ,הזה ךלהמה תא הליבומה תונויצה לש ימינפה הנקוידו 

תייגרנא ןיבש חתמה ןוגכ ,רבוע ןמזהש לככ רתויו רתוי םינצקומו 
םיידוהיה םייחה לש ,םיתעל ינכפהמ ,שודיחל הנופה תינוליחה םייחה 

םייחכ ,וללה םישדחה םייחה תא בצעל הפיאשה ןיבו ,לארשי ץראב 

םג אוהש ,ירוטסיה יתרוסמ םייח-חרוא לש םתוח םיאשונה םיידוהי 

תוינקסמב הכילומה יתרוסמה יתדה םייחה-חרואב תוקבדה ןיבש חתמה 

לש הנכסש תינוליחה תונויצה ןיבו ,ןואפיקלו תואנקל תנכוסמ 

ינשש ,רמול ךרוצ ןיא .הל תברוא תוהז ןדבאו תיתוברת תוררופתה 

העונת איה תונויצה ירהש ,התוהמ םצעמ תונויצב םינבומ וללה תודוסיה 

הכפהמו (תודהיל) רבעל הביש תבלשמה העונת רמולכ ,הייחת לש 

ךרעמ ,תאזה הניחבה ןמ .םיינרדומ םיימואל םייחלו דיתעל הנופה 

ןיבש םידוגינ ךרעמ קר ונניא ,ןמורבש םילשורי ןיבו ופי ןיב םידוגינה 

הניחבמו ,אלא ,תובכרומ תויתרבחו תויפרגואיג תויואיצמ יתש 

דמעמ תולעב תויווה יתש ןיבש םידוגינ ךרעמ ,רקיעב תיגולואידיא 

םייטננמיאה םיבטקה ינש תא ןצקומב תומלגמה ולאכ ,ינורקעו ילמס 

תונויצב ,םיחתמ ראש ןיב ,עלבומה חתמה הז ,ונרכזהש חתמה לש 

,ללכב תודהיה לש התייווהב רתויו רתוי ולגתהו ובשש הלא ,התישארמ 

םהו ,רואל ןמורה אצי זאמ ,טרפב לארשי ץראב שדחה בושיה לשו 

■ .הזה םויה דע לארשי תנידמ לש תיתרבחה התייווה תא םיערוק 
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