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ןהכ-ילאיתוקי הנדע
דע

םושלש לומת
הרוצנ ריעבו הנטק ריעב
ל"ז םיו .א.ע 'ר לש ותומד לע
.ריעה לש התישאר תפוקת לע םירופיסב

ע

ותיילע םויב ,ו"סרת זומתב ב"יב .השעמ שיאו ןוזח שיא היה םיו .א M
"ןורושי" בולקב המייקתהש הפיסאב עיצה ,הצרא ותחפשמ תיילעו *jf
םיחוכיו ירחא הלבקתה ותעצה .תינרדומו השדח תירבע ריע םיקהל ופיב
שידקה ,האלהו הז םוימ ".הווקתה" תרישבו םייפכ תואיחמב ,םירעוס
.א.עI
םיו.א.ע
סיר
רל הכזש דע ,קבאנו םחל אוה :ביבא-לת איה " -תיב-תזוחא" ןינבל ומצע
קזנ ותוכזל .םהיתבל םינושארה םידסיימה תוחפשמ םישיש תסינכב תוא
תזוחא" התנבנ וילע( ילאב'ג םרכ תשיכר :םיבר םישעמו תולחתה תופ
ילכל יתחפשמה הכאלמה תיב תא החלצהב םיו להינ ויבא תומ רחאל
םינצירמה תצובק ןוגרא ,לארשיל תמייקה ןרקהמ האוולה תגשה "),תיב
ידכ םיפדצ תועצמאב םישרגמה תלרגה תכירע ,תולוחה רושייב הקסעשרוצב קסעו תונח ופיב חתפ ,הצרא הלעשכ '.גדול ריעב ,ףסכ ילכלו בהז
תיינב לע חוקיפ ,הנושארה םימה ראב תריפח ,םיפויז לש דשח עונמל
ותומדו "ןעשה" יוניכבו ומשב ארקנ אוה ןמטוג ירופיסב .תונעשבו תופ
תירבעה היסנמיגה" לש התמקה ןעמל ינשקע קבאמ ,םינושארה םיתבה
הנושארה הרודהמב( תונעשה עוצקממ םייומיד תועצמאב תראותמ
בתכ ריעה לש הדוסייב הלא םיקרפ לע .תיב תזוחא תמדא לע "הילצרה
אביקע ןעשה תא ראתמ רפסמה ).םיז  -םשב ארקנ אוה ט"ישתב המסרופש
).ז"ישת ,תונייע ,ביבא-לת( ".ביבא-לת לש התישאר" ורפיסב
,םישעמלו תונויערל חותפה ושארו ,ופי תובוחרב הנחצהו שפרהש ,םיו
ולורפיס
עטנ )בולוקוס .נ לש ומוגרתב("דנליוגטלא" לצרה רודואית לש
רמא ,דימתמה ,עובקה וקותקתב :השדחה הנוכשה תמקהל והואיבה
תא וב
תאצל .הלילו םמוי .הצור התאש המ דימת עד : -ףלאה םעפב ןועשה
תובתכתהברידומילו הסדנהב ותוניינעתה וליאו ,תירבעה ריעה ןוזחןמ
.ריעה תמקה לעפמל והורישכה הז עוצקמ תא
תהל ךירצ .קזח ןיאו שלח ןיא .לודג ןיאו ןטק ןיא .תאזה תשפורמה ריעה
",םושלש לומת"  -ביבא-לת לש םינושארה הימי תא וראיתש םירופיסב
לוחכה ץיפקה ומכ .דעו השענ .היקנו הפי הנוכש .םילגלג בבוסל שי .ליח

עמו םיעוריא םירפוסמ "*,הרוצנ ריעכ'ר "טעמ הב םישנאו הנטק ריע"
, 22-21).םש( ".קותקת םג עמשיי .דעורה
"תיב-תזוחא" התנבנ הב הפוקתב .םיו .א.ע לש ותומד לע םידמלמה םישחקיפ הז ודיקפת ףקותבו תיב-תזוחא לש ןינבה תדעוב רבח היה םיו
כהרג
ראתמ אוה "םושלש לומת" ורפסבו "קדצ-הונ" תנוכשב ןונגע י"ש
יפל ,תמייקה ןרקה לש האוולהה יפסכ תקולח לעו םיתבה ןינב לע

יו ידוהיה בושייב וררועתה םימיה םתואב .ביבא-לת לש התליחת תא
ריע"( "הרשי הניפו הלוגע הניפ" רופיסב .דעוה ידי-לע ועבקנש םילל

םילעופ ידיל םירעבו תובשומב הדובעה תריסמ לע םיקבאמו םיחוכ
תונוכתה תשגדהב ,הז ודיקפתב םיו ראותמ )"טעמ הב םישנאו הנטק
ןעמל םחל םיו ".תיב תזוחא" תדוגא לע וחספ אל הלא םיחוכיו .םידוהיאל ,קוחה תניחבמ םימי םתואבש רוכזל שי .הדמתהו תונשקע :ןהב ןחינש
תניחבב ,תירבעה הדובעה תרהוט לע הנבינ ולש ותיבו ,תירבע הדובע.דעוה עבקש םיללכה תפיכאל םילכו תויוכמס דעוה ידיב ודמע
רפה תקוצמ תא רפסמה ראתמ "םושלש לומת"ב .םייקמ האגו שרוד האנ
.הילצרה היסנמיגה דיל ,לצרה בוחר הצק ,רופיסב תושחרתהה םוקמ
ידיב הדובעה תא תתל שיש ןורקעל ןמאנש ימכ םיו תאו ,םיידוהיה םילעןודא ונכש הנוב ולוממ ,םיו לש ותיב ולית לע דמוע רבכ תחא הניפב
יתע איה ףאו ,היתב תא תונבל תיב תזוחא תרבח תדמוע וישכע" :םידוהי
הבכרמב ןוזפחב דחא רקוב ועיגהב םיו תא ראתמ רפסמה .יקסבוקילופ
םיוו אביקע םסריפ רבכו .םידוהי םילעופל ןינבה תכאלמ תא רוסמל הדתא אלמל ידכ אבו ,ופיב ותונח תא בזוע אוה .םיסוסל המותר הרוחש
דעוול עיצהל םישקבתמ םינלבקש ,ריעצה לעופב העדומ הרבחה דסיימיונבה ולש ותיב דועבש תעדל חכונ אוה הנהו .ןינבה תדעו רבחכ ודיקפת
ואיבי םיכוכיחו םיחוכיווש ותעד לע הלעמ היה ימ .םהיאנת תא ןינבהירה ,הניפל המאתהב תלגועמ ןכ םג ורדגו ,תלגועמ ותיווז ,תובוחרה ןרקב
רפסמה ראתמ ",טעמ הב םישנאו הנטק ריע"ב , 388).םש( ".השעמ ידיל :הרשי ותניפו לגעמ וניא ולומ הנובה ונכש
הינובו הידסייממ תויומדו תישארב ישעמו תולחתה םירופיס תזורחמב

תלגועמ הניפ לומש רשפא-יא .ךל ןתא אל ינא !יקסבוקילופ ןודא"

הש ימו הנוכשה ןויער םזויכ ראתמ אוה םיו .א.ע תא ".תיב תזוחא" לשרכשל דעו שי .ןועשב םג .לגלג תויהל ךירצ לגלג לומ .הרשי הניפ הנבית
.היישעה ילגלג תא עינ
לא רמאו הנפ  -הדובעה תא וקיספת .תכלל לוכי אל ךכ .ןונכת שי .הג
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תיבמ םיגבלבו הדובעב םיו .א.ע י"ע הנבינו ןנכות "הילצרה" היסנמיג לומ ע"החאו לצרה תובוחרה ןרקב סיו א.ע לש ותיב :לאמשמ
.רברא לש תשורחה

תמ םיינשה ןיב חוכיווה , 23).םש(".דעוב ינא .םכל רמוא ינא  -םילעופה
רפסמה ןתונש ןמיסה יפל ןה ,ותוהזל דאמ לק ךא ,ץראוש לאיחי 'ר לש
עתמ םיו .דעוה תויוכמס לעו ,טרפה תויוכז לע םיחכוותמ .טהלתמו ךשמ
,ינוציחה ורואית יפ לע ןהו ),רוחש( ץראושל )ןבל( סיומ ומש ךופיהב
ץראוש לאיחי 'ר ).רופיסב ביבא-לת תארקנ ךכ( .רברפב ודמעמו ועוצקמ
ףוגנזיד רמ תא .דעוה שאר תא ותרזעל סייגל החלצה אלל הסנמו שק
דנחלמ .וז הרטמל חלצי אל רמושה .דעול ןיא םירטושו ותיבב אצומ ונניא
ןכוסמ חוכיו םש להנמש העש יקסבובוב לש ותונחל ועלקיהב ראותמ
םימידקתל איבי ודיצמ רותיו לכש עדוי אוה .תינורקע המחלמ איה ות
תיתפרצל הרומה סוטניפ ןיבל ,תירבעה הפשה ימחולמ הפכנה יגומלא ןיב
ארה לש וחור תרומל ,ביבא-לת ידלי תא תיתפרצה ןושלב םיעדמ דמלמה
תניפב הפ" :השדחה הנוכשה לש ןונכתה יללכב ועגפייש םירדס-יאלו
תוחורה תא עיגרמ אוה .תירבעל םיאנקה היסנמיגה ידימלת לשו ןוש
לע הדיפקמה הדיחי ונחנאש עובקל שי ,םעה-דחא בוחרו לצרה בוחר
:םידדצה ינש לצא בויחו הקדצה אצומה "ילרטיינ םדא" לש הדמע וטקונב
.לוחה תועבג ןיב תדבואה ,השדחה הנטקה הנוכשב ,הפ .ןונכתה יקוח
הנהםש דמע .תונחה חתפב ברע יניגנ לוק עמשנ ? -הפ םיבר םתא המ"
אל ,רופיסה לש ופוס , 28).םש( ".ןטקה לוחכה ץיפקכ ןעשה דער ןכל 'ר
טק הפיכ ,םילוחכ םילוורש לעב ךומ דפורמ ןרוטקמ שובל ץראוש לאיחי
לש ועונכש חוכב אלא ,דעוה תונורקע לש םחוכב אלו תויוכזה ףקותב
שה תוחול םתואכ םיחצו םילוגע וינפ לכו תודירוומ וייחל ,ושאר לע הנ
.תלגועמ ותיווזשכ ותיב תא תונבל יקסבוקילופ םיכסה ,ןיסיח ר"ד אפורה
".ןקתמ אוהש םינועשב תוע
םינג תנוכש תונבל ופאש ביבא-לת ינובש תלבוקמה החנהל דוגינב
ךכ-לע דיעמ .תגשגשמו הלודג תירבע ריע ונוזחב האר םיו .א.ע ,הנטק יסב תאטבתמ תירבעה הפשהו תירבעה ריעה ןויערב סיו לש ותוקבד
יגומלא לא הנופה ץראוש לאיחי 'ר לש ויפב רפסמה םשש םירבדב ,הז רופ
סורפב .ינמזה דעוה םשב וילע םתחו ו"סרת באב 'טב רביחש טקפסורפה
הדימ איה תואנקה יביבח : " -תונחה ןמ סוטניפ ובירי לש ותאצ רחאל
הש ומכו" :בותכ םשו .םוקל הדיתעה ריעה לש תינכתה תרבסומ הז טקפ
םש לע יתבל יתארקש ,תעדי ירהו .תימואלה וננושלל האנקה טרפב ,האנ
ונילע ךכ ,הקירמאל הסינכל ישארה רעשה תא תנמסמ איה קרוירינ ריע
יתמ תעדל ךירצ לבא ".היח הפש  -תירבע הפש" רנזיולק ר"ד לש ורפס
".תילארשי-ץראה קרוירינל םינמזה ןמ ןמזב היהת איהו ,ונריע תא ללכשל
 84).מ"ע ,םיו .א.ע ",ביבא-לת לש התישאר"(
, 161).םש("...אנקל יממו אנקל
ריע"( "ןושאר בוחר סנפ" רופיסב םיאצומ ןוזח שיאכ ותומדל יוטיב םישולש דובכל תדחוימ תרבוחב ומסרופ( וייח תורוקמ עודיש יפכ
לע םיאתשמה הנוכשה ישנא לע רפוסמ םש "),טעמ הב םישנאו הנטק
עקתשה )ד"שת לולא ,בושייה ינב תודחאתה י"ע ביבא-לתל הנש שמחו
יניעב ךא ,סכולה סנפב ןנובתמ םיו .ןושארה םכולה סנפ לש ותקלדה סנ
רשת תא ובסה םידחוימה וישוח .הירבטב שוריגה ימיב ותחפשמ לע סיו
רכזנה טקפסורפב( : -תינרדומהו הלודגה ריעה תא רבכ האור אוה וחור
חתש םוקמה ישנאמ הרבח ןגריא אוה .םיחנזומה הירבט ימחל וביל תמ
,תוכרדמו םישיבכב תובוחרה תא רדסנ וז ריעב" :רבחמה בתוכ הלעמל
ומכ .היה ןכו ,םילגנאה אובב םידוהיה ידיב ואצמיש ידכ םימחה תא רוכ
ולקמ תא הלת ופיבש ותונחמ רזחש ןעשה , 85) - "-םש ".ילמשח רואמב
רכר ,הבזכא לש תושק תועש ורבע םיו .א.ע לע םג ךכ ,ורודב ץולח לכ
לדהב תונלבסב לכתסהל ומצע תא ביצהו ועורז לע המוקעה תידיה לעב
הצרש ומכ םירבדה ומייקתה דימת אלש יפ-לע-ףאו .תועד יקוליחו םיח
ליאוה .רותפכ לע םיצחול םש .למשח שי הפוריאב : -רמא אוה .םגפה תק
רעה םינושארה הב םיכוזש תוכז ,תוכזה ול הדמע תחא אל ,םלחש ומכו
שפתנו  -םישנאה ישארל לעמ וירבד ורבע ,םיבושי וא םינוכר ויה םלוכו
ארה םימה סוכ לע "ונייחהש" תכרב ךרבלו תותשל הכז .הכאלמב םיש
וא ריש לש הפי זורח ללחב םידבוא ךכ ,ביבסמש לוחה-תועבג לע וט
הכז .תווקת יררועמו םיקותמ ךא לוחב םילוהמ םימ ,ביבא-לת לש הנוש
, 14).םש(".ישעמה חומה ןמ םיקוחר ךא םיפי םה .הדגא עטק
.הדובעה תלחתה םע תולוחה ירשיימ םינצירמה תא ךרבלו סוכ םירהל
רשארה םלועה תמחלמ ימיב ביבא-לת תראותמ "הרוצנ ריעכ" רופיסב
תזוחא" לש םינושארה םיתבהמ םישולשל הניפ ינבא חינהל ,ןהככ ,הכז
םיבורק םהישעמו םהיתורוק ,םהיתויומדש םירוביג םיראותמ רופיסב .הנ

♦

".תיב

לש ותרהזא תורמל .בושייב הפוקת התואב ויחש םישיאל םהיתותימאב
אג לא םירחאהו םהה םימיה ידע םיארוקה"  -ש ורופיס חתפב רפסמה
*
לומת"
שלש םירבדה תא דימעהל' ושקבי
ירבד םהש הדימב איה םתימא '.םתימא לע
ריע"
הנטק
או תומש ייונישב רפסמה הב טקונש האווסהה תורמלו ",הריש
פא ,םיטרפו
ריעכ"
"הרוצנ תוהזל רש
הלעמה הנומתב רופיסב ראותמ םיו .א.ע 'ר .םישיאהמ קלח
.ב"ישת ,ביבא
ותומדב תיווסומ ותומד .םימי םתואב הלהנתהש תופשה תמחלממ םידה
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