
 Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל is collaborating with JSTOR to digitize, 
preserve and extend access to
Jerusalem Studies in Jewish Thought / מחקרי ירושלים במחשבת ישראל.

http://www.jstor.org

Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל

Gershom Scholem's Attitude toward Sexual Subjects in the Works of Philip Roth and
Agnon /
קובלנת הסוד המושתק )וקיללתו(: לקרוא מחדש את שלום קורא את עגנון ואת רות
Author(s): אלי שי and Eli Shai
Source:
Jerusalem Studies in Jewish Thought /
מחקרי ירושלים במחשבת ישראל

 Gershom Scholem (1897-1982): In memoriam: Volume Two / – pp. 543-560  כרך )תשס"ז(,
כרך ספר זיכרון לגרשם שלום. במלאת עשרים וחמש שנים לפטירתו 

Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23365218 
Accessed: 16-05-2018 09:15 UTC

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/
info/about/policies/terms.jsp 

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content 
in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. 
For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

This content downloaded from 79.176.66.232 on Wed, 16 May 2018 09:15:47 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



שדחמ אורקל :חתלליקו)קתשומה דוסה תנלבוק 

תור תאו ןונגע תא ארוק םולש תא 

תאמ 

יש ילא 

׳תוצקש לש ןהתפ׳ תא דמוח .א 

םירקחמ׳ דצל ,המילשמ םיעשתה תונשב רואל האציש םולש לש ׳תואתבש ירקחמ׳ תפוסא 

יבצ יתבשי לע הלודגה תפומה תריצי תא ,'הילוגלגו תואתבשה תודלותל תורוקמו 

רתונ ,הז ףקיה בחר ירקחמ לעפמ חכונל ףא ,םלואו .׳וייח ימיב תיאתבשה העונתהו 

הרומג יתלב הריצי רדגב תרחואמה תואתבשל שידקהל םולש שקיבש ףסונה ךרכה 

םירמאמהו וללה ףקיהה יבחר םירפסה תשולש ,תאזמ הרתי .המלשנ אל םלועמ התביתכש 

רפסה לש ונורסח תא רתוי דוע םישיחממ ,םידומע םייפלאכ םיקיזחמה ,םתוא ווילש 

.תואתבשה לע זונגה 

לש תינחורה הירוטסיהה תביתכב הקיסלקל ךפהנש רוביח - יבצ יתבש רפסל המדקהב 

- םירשעה האמב תידוהיה הקיטסימה לע הבתכנש רתויב הבושחה הריציל היהו תודהיה 

היהיש הווקמ ינאו [...] ןושארה ימוכיס תא ארוקה ינפב וישכע איבמ ינא׳ :םולש בתכ 

םירבדה .׳יבצ יתבש תומ ירחא תיאתבשה העונתה תודלות תא םג [...] םכסל ידי לאל 

תואתבשה לש ׳היחפסו הילוגלג ,הילותפנ׳ רחא בוקעל וז בא־תינכת ךא ,1956 תנשב ובתכנ 

תא תיתוכמס הרוצב גיציש ,דרפנ רוביחב לעופה לא ,רעצה הברמל ,האצי אל תרחואמה 

תרמה ,הבזכאה ,ןמזה לש הארונה הקיחשה תורמל ,ןתנומאב תוקבדה םינימאמה תותיכ 

תובוגת ותעשב ררוע תואתבשב ןושארה קרפה לע םולש לש ורקחמ .ותריטפו חישמה 

רפס ולש יאדוול בורק .תודהיה לש תירוטסיהה העדותב ךפהמ ללוח השעמלו ,תושערנ 

רחאלש תואתבשה ירהש ,רתוי דוע תיטמרד הכפהמ ררועמ היה אוה רוא האור היה ךשמהה 

תועינמה אמשו .התישארב העונתהמ ךורע ןיאל תיטסיליהינו תינוציק התייה חישמה תומ 

תרתחמב םיכורכה המולעתהו שפנה יכבסמ ועבנ ישילשה ךרכה לש וכרד לע ומרענש 

רקוחה לע תושקמה תוליבקמ תוירקחמו תוישיא תובכעמ ןכו ,התזעהב העורפה ,תיאתבשה 

.תרזנוצמו תיתיירורעש הכ השרפ ופשוחב 

יתבש רפסב יוטיב ידיל האבש יפכ ,תירקחמה ותלועפל סחיב תיללכ תונווכ תרהצהב 

[ז״סשת ,(אכ ,לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ)ב ,םולש םשרגל ןודנו רפס] 

This content downloaded from 79.176.66.232 on Wed, 16 May 2018 09:15:47 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



2] יש ילא 

:ורוביח תא בתכ אלש םולש עידוה ,(יבצ יתבש :ןלהל)וייח ימיב תיאתבשה העונתהו יבצ 

ותעיבק .׳וז תכבוסמ העפותבש םידדצה לכ רוריב םשל אלא ,הירוגטק וא הירוגינס םשל׳ 

.ןיינעה ביטמ ןניאש ירסומ טופיש לש תוירוגטק תלעפהמ ותוא הרטפ הרואכל תינורקעה 

ןיא׳ :אדירג םיירוטסיהה םיניינעה רוריבב דקמתהל ונוצר תא שוריפב ריהבה ,המוד חורב 

םשל אל הז ירפס לבא [...] תויסיפאטמ תוניחבמ םג תואתבשה לע בותכל רשפאש קפס 

1 .׳בתכנ היגולואית 

תויגולואת תוכלשהמו םיינחור םינויעמ ררחושמ םולש לש ורקחמ ןיאש םשכ ,תאז םע 

תודמע טקנ ויבתכב םירוזפה םינוש תומוקמב .יתאה אשונב תוינפ לוטנ וניא ךכ ,תובחר 

.תינסרה הדיגבכ חישמה תרמה ויבתכב תספתנ לשמל ךכ .ירסומ טופיש עלבומב תוליכמה 

תינטש תוישיאכ גצומש ,קנארפ בקעיל סחיב תלעפומ רתוי הפירח תירוגיטק תוחסנתה 

2.וינימאמ לש תירסומהו תימואלה םתונוונתה תמר לע הדיעמה 

רקיבש יבשת היעשי לש וירבדב ןוגכ ,תויתרוקיב תובוגתב ולקתנ הלא ןיעמ תוכרעה 

תואתבשה לש תילילשה התכרעהב ןאכ םולש זירפה יתעדל׳ :ובתוכב אד ןוגכ תועיבק 

׳תיבויח׳־הנותמ תואתבש לש המויקל בלה תמושת תא הנפה ךכ ךותמ 3.׳הרמהה רחאלש 

אלא .וזודראק לאכימ לש ותרותבו העונתה לש יקלטיאה ףגאב דחוימב תרכינה ,לוכיבכ 

.תוירוטסיהה תודבועה דצמ ןה תינורקעה הדמעה דצמ ןה רסחב הקול וז תוגייתסה םגש 

הירוגנס וא הירוגטק רדגב הניאש הביתכל ןועטל םוקמ ןיא ,תיפוסוירוטסיה הניחבמ 

׳ןותמ׳ה ףגאל ׳יבויח׳ ןויצה תקנעה םג)ילילש וא יבויח לש הדימ תומא ליבקמב ליעפהלו 

םצעומה יאתבשה םרוגה טופיש השעמל התועמשמו ,ליבק וניא ׳ינוציק׳ה הנחמל ׳ילילש׳ו 

.(תיסחי יביטיזופכ לרטונמהו תחפומה ,ןותמה יחישמה דוסיה תגצה תאז תמועלו יביטגנכ 

ןוגכ תונחבה לש ןתופיפר הררבתה תואתבשה ירקחמב ולגתהש םיאצממה תניחבמ 

םישטשוטמ המכ דע תוארהל ליכשה ומצע יבשת ףא ךשמהבו ,תינוציק־הנותמ תואתבש 

,תינויע הפקשה וחתיפ ,הנותמה תואתבשה לש םיעודיה הירומש הדימב׳ :תולובגה 

תומגמהו תיסרוקיפאה תואתבשה לש םיכוביסה לגעמב םהיתונויער ובבותסה 
4.׳תויטסימוניטנאה 

ומוכיסב התייה אל ,וילע הזירכה תואתבשהש ,ינחור ךפהמ ותוא לש דקומה תדוקנ 

התייה אלש ,העונתה ינווג לכ תא השעמל הכלה הפיקה אל םלועמש)הרמהה רבד לש 

:ןלהל)ז״ישת ,דבוע םע :ביבא לת ,ב-א ,וייח ימיב תיאתבשה העונתהו יבצ יתבש ,םולש םשרג 

.(המדקה)אי ימע ,(יבצ יתבש ,םולש 

,הילוגלגו תואתבשה תודלותל תורוקמו םירקחמ ,ל״נה ׳ןילופב תיאתבשה העונתה' ,םולש םשרג 

.119 ימע ,ד״לשת ,קילאיב דסומ :םילשורי 

תאצוה :ןג תמר ,תואתבשהו הלבקה תורפסב םירקחמו תוסמ :תונימו הנומא יביתנ ,יבשת היעשי 

.238 ימע ,1964 ,הדסמ תאצוה דיל לארשיב םירפוסה תדוגא 

.75 ימע ,םש 
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(יתלליקו)קתשומה דוסה תנלבוק [3 

היה הרקיע אלא ,(דבלב יקלחו ינמז בלשכ הספתנ רתויה לכלשו ירטנלוו טקא תניחבב 

לא םינימאמה תעדותב תכלשומה ,תאז הרושבבש יתריציה דוסיה .שדחה ינימה רסומה 

.תינרמש תונרסוממו תומודק תועדמ רוטפה ןפואב רקסנ אל םלועמ ,בורקה דיתעה 

לא תטלחומ תימסוק הרזחל תפאושה ,ינימ רורחש תעונתכ תואתבשה לש התועמשמ 

םולש ינפלש רקחמה ןמ לילכ הקחדוה ,הרותהו אטחה ,שוריגה ינפלש ינדעךגה בצמה 

ונויד אשונב קוסעל הנפתה םולשש םידדובה תומוקמב םג .הל יוארה םוקמל התכז םרטו 

ךרוצה רבדב ויתורהצה .יתא טופיש לש תוירוגטקמ ררחתשהל חילציש אלב ,יבגא רתונ 

דצל ,תוגייתסהו העיתר לש יטנלוויבמא דממ םעפ רחא םעפ וליכה הלא םיניינע רוקחל 

תויביטקובורפה תוילאוסקסומוהה םהיתויטנ תא וריכזהב לשמל ךכ .תיטגולופא הכישמ 

המגמ ןיב ימינפ ךוסכס לע דיעמה חרואב חסנתה ,ץישבייא י״ר גוח לשו היכורב תלבק לש 

5.םתייחדל תואתבשה הרבשש םישיגרה ובאטה ימחתמ תפישח לש 

הכוז ילאוטיר רוכז בכשמבו אסיכה תיבל הרות רפס תסנכהב ךורכה יאתבשה דוסה 

רקוח ןיא לבא ,הומכ תוטעמש יפוד לש השרד יהוז ןכא׳ :האבה תפלאמה הבוגתל ויבתכב 

אמהוזה לכ םעש ,הז גוסמ רמוח יבגל םג הקידב תבוחמ רטפיהל ןירוח ןב תואתבשה 

תואתבשה תלאש .וניניעמ תויומס ויהש תודבוע תעיבקל עייסל ידכ וב שי ,ובש 

המותס תאז םע דחיו תיניצר איה קנארפ בקעי תרות לש הקיניה תורוקמו תיטסיליהינה 

ונילעש רמוחה תריחב לעו וננויד לע ועיפשיש וניתושגרל תושרהל לכונ אלש דע ,ךכ לכ 

תוקיחרמ תושרד ןיא תויאתבשה תותיכה לש ינוציקה םזיליהינה תרגסמבש אלא 6.׳וחתנל 

לש ותמאל .ןפוד תאצוי העפות רדגב אוה ןהילא הוולנה ינימה לאוטירהו ,הלא ןיעמ תכל 

ףצרה תעדותב תויזכרמ תוילוח תווהמו ידמל תוחיכש ןה ,םשרתהל ןתינש לככ ,רבד 

ףיקמה יתרתחמה יווהבו ,השוריב תרבועה תימיטניא תיתחפשמ תדכ ,ימינפה יאתבשה 

העפותב אופא ןאכ ןניקסע ןיא .םוקמ לשו ןמז לש קוחיר תורמל ,העונתב םינוש םיגלפ 

יטסינורכנאו ינקיחדמ ינכדע חוסינבש םינימאמ יגוחב אל ףאו ,תידוזיפאו תירקמ ,תילוש 

,יושעה ,תיאתבשה היווהה לש יתוהמ קלחב אלא ,׳םיטוש םיבשע׳ םתונכל היה ןתינ 

לש דמתהה חוכ תא ריבסמה ףתושמ עצמ ותואכ ,דחאמה םרוגכ תולגתהל ,יתכרעהל 

.יתרתחמה בלשב הלש ירקיעה הכישמה םדקמ תאו העונתה 

,תמאה יוליג ןעמל תופילקה םוהתל תדרל ןכומה ,רקוחה לש הרואכל תזעונה ותרהצה 

־תישפנ תוטבחתה .הפירח תישגר תועזעדזה לע הדיעמה תיטגולופא תואטבתהב הלוהמ 

תיסחיה ותענצה ןיבל התישארמ תואתבשה תא הוולמה ילאוסקס םזיליהינ לש דממ ןיב רעפה תשוחת 

הירוטסיה :תוירע יוליג לש חישמ ,יש ילא :ירפסל אצומה תדוקנב הדמע םולש ירקחמב הז דממ לש 

ימע ,2002 ,לכשמ :ביבא לת ,תידוהיה תיחישמה הקיטסימב ינימה דוסיה לש תרזנוצמ יתלבו השדח 

.םיילוש תורעהב םירבדה תא עינצהל איה םולש ירקחמב תרזוחה הייטנה .98 

לת ,סביל הדוהי רידהה ,תואתבש ירקחמ ,ל״נה ,'יקינולאסב םיאתבשה שאר היכורב׳ ,םולש םשרנ 

.(ש׳׳א ,ילש תושגדהה) 351 ימע ,ב״נשת ,דבוע םע :ביבא 
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4] יש ילא 

יתדוקנה רוריבבו תואתבשה רקחמ לש יללכה ןוידב היתותוא תא המודמכ הנתנ וז תירקחמ 

.היכורב תלבקל סחייתמה 

תואתבשה לש יטסיליהינה הכשמה תא רוקחל תירוקמה באה תינכת הראשנ לעה רושימב 

םיישארה םימרזה תפמ תא רופיצה ףועממכ ורקוסב ,תאז םע .הרומג יתלב המישמ רדגב 

אלב הנייטצה וז ותריחב .יאתבשה קרפב דקמתהל םולש ףידעה תידוהיה הקיטסימה לש 

תינוציקהו הנורחאה תיחישמה הנקסמכ העיפומ תואתבשה ירהש ,הזעהבו תוירוקמב קפס 

תודלותב הל ומדקש םיבלשב זונג היהש המ תא לעופל האיצומ איה וזככו ,הלבקה לש 

הכוראה הפוקתהש הלגמ םולש לש תואתבשה ירקחמ תקידב ,םלואו .תידוהיה הקיטסימה 

אל ,ונימי דע םימייקה המגודה ידירשל חישמה תומ ןיבש וז ,העונתה תודלותב רתויב 

לש רתויב םיקתרמה היתונויערמ המכ המיבה יתכריב ורתונ ךכ ךותמ .האולמב הרקחנ 

.תיאתבשה הלבקה 

הלא םירקחמב הרהוט הרואכל ינטרפו בחר חרואב הרקחנש תמדקומה תואתבשה 

םירחואמ םיבלש םתוא רבעל הקחרוהו הקחרוה השעמלש ,תינימה תורקפהה תמשאמ 

םולש לש ינייפואה וחוסינב יוטיב ידיל םיאב םירבדה .תוחדינה תותיכה תודלותב 

םישעמל רכז לכ ןיא ,ז״יה האמה לש תונורחאה םינשה ינפלש ,חוכשל ונל ןיא׳ :בתוכה 

:ןוגכ ,אקווד הז ןיממ םישעמ ,יבצ יתבשל םג סחיל םיליחתמ וא קר ,תורוקמב הלאכ 

תמאה אל תפקתשמ [...] הלא םירופיסבש רורב [...] איסהרפב רענ םע רוכז בכשמ 

וגוחב תורקפהה תרות לש שדחה יוליגל ביבסמ הרצונש הריוואה לבא [...] תירוטסיהה 
7.׳היכרב לש 

,םימת בלשב וייח ימיב העונתה תאו יבצ יתבש תא ריתוהל הדעונש ,וז תואדווש אלא 

םולש לש יזכרמה ורפסב רבכ תרערעתמ ,תואתבשה תודלות לש לוכיבכ ילותבו רהוטמ 

8.דבלב םיילוש תרעהב יכ ףא ,ומצע 

ישונאו יתד ןויסינל יוטיבכ תואתבשה תא גיצהש םולש לש םישרמה ירקחמה ולעפמ 

לש תינחורה התועמשמ תא םילעהל השקיבש תיללכ המגמב ץימא קבאממ עבנ קומע 

הזינגל הנד תינברה תרוסמה לשו תורודה לש תימינפה הרוזנצה׳ .ןתינש לככ העונתה 

9.׳ידוסיה ידוהיה ןייפואל שחכתהל הביס לכ ונרוד ןב ןוירוטסיהל ןיאש ,תובר תועפות 

,תיטסיליהינ תואתבש־ואנב ותמשאה ידכ דע תושערנ תובוגת ותעשב ררוע שדחה רקחמה 

ןוידה לש ויפוא היה המ רעשל לקנ .ןבוסמ ירסומ סנדקד לש ינומד יותיפ חוכ הליכמה 

הכוז ינימה אשונה היה ול ,םירשעה האמה לש םישימחה תונש עצמאב יבצ יתבש רפסב 

תא םיתכהל היה לולע העונתב קוסיעה םצע ןהבש ,ולאכ תוביסנב .ול יוארה םוקמל 

הטוס קוסיעבו הנוגמ םייפואש םירז םישעמל הדהאב תלבוגה תורזומ דשחב רקוחה 

.347 ימע ,םש 7 

.1 הרעה ,566 ימע ,ב ,יבצ יתבש ,םולש 8 

.(המדקה)י ימע ,םש 9 
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(־ותלליקו)קתשומה דוסה הנלבוק [5 

ילאוסקסה דוסיב לפטל היה ןתינ אל ,'אמהוז׳ב קוסיעב וא ,שממ יטרברפ דע ,יתייפכו 

הוולמש וזל תואתבשה רקחב הכורכה תויתייעבה המוד וז הניחבמ .ימונוטואו יולג חרואב 

תא לולשל תשקבמה הקזח תודגנתה ררועל תולולע תועפותה יתש .הלבקב קוסיעה תא 

דימ ,הזוחו איבנ תלבק םיעמוששכו׳ :תידוהיה תוברתה קיחב ןהלש היצמיטיגלה םצע 

הגרדל הבשחנ תואתבשה ,תאז םעו 10.׳הזה עגושמה ךילא רביד המ ,הזל הז ןילאוש 

ףוריטב הומישאה הידגנתמש הלבקה דגנכ .׳ילבק ןועגיש׳ ותוא לש ךורע ןיאל תינוציק 

הירטסיהב תלבוגה הפגמכו הרומח הייטסכ סומלופה יבתכב תואתבשה הראות ,חור תלחמבו 

.תינומה 

הקיטסימו תוינימ תוניירבעב לבוגה םזיליהינ הזמ רתוי דועו הקיטסימו ןימ ,תאזמ הרתי 

המ .דובכה הירוטסיהה ןעדמ לש וקוסיע םוחתל ץוחמש תועפותכ וספתנ תיטסיליהינ 

לא ,ןוציחה ךשוחה םחתמ לא השעמל קרזנ ,הז לש הביתכה ןחלושל ץוחמ לא לטוהש 

ןמש תוירבל האנ הז ןיא וליאכ וא םלועמ היה אל וליאכ ,תויתחתה תורסח תומוהתה 

.וב ןודל בושייה 

התוולנ תיחישמה תוינימה לש התאלעה תא הענמש תיתוברתהו תישפנה המיסחל 

תופסונ תובכע .הקיטסימה לש היגולונמונפב קוסיעמ ןדפק יגולוליפ רקחמ לש ותעיתר 

תרות ןיב העפשהו הברק יסחי לע עיבצהל זעמש יתאוושה ןויד לש ופקיה תא ומצמצ 

המ ינפב תויוגייתסה ומרענ ןכ ומכ .תורחא תותדב תוליבקמ תועפותל תידוהיה דוסה 

עבטמו ,הרבחה יעדמב תורושקה תורז תונילפיצסידל תימוחתךיב תוטשפתהכ ספתנש 

ןיב להנתהל היה רומא רוסמה הירוטסיהה ןעדמ ירהש ,היגולוסקס־וכיספב םג םירבדה 

.ותייאר הדש תא תמחות הרוחש הייטרש םוסכ רבעה תורומהמ 

קישמה תדוקנב דחוימב ,אשונה לש תיסחיה ותענצהל תונווגמ תוביס ורסח אלש המוד 

םולש לש םיילאוטקלטניאה ויביבחת ןיב .תינימ תוניירבע־יחישמ םזיליהינ־הקיטסימ לש 

עשפה תודלות לע ןווגמ רמוח ףוסיאו תימשיטנא תורפס רחא תוקחתה ,עודיכ ,וללכנ 

המ״ דחפמ רבד ריתסהל ונל ןיא׳ש הנעטב תידוהיה הקיטגולופאל דגנתהש ףא .ידוהיה 

םלועה לע ויאצממ תא םסרפל אלש ,האושה יחקל תעפשהב ,ףידעה ,׳״םייוגה ורמאי 

רוסא םחתמב דקמתמה ינפשוח רתי קוסיעו ,ידמ שיגר בשחנ אשונה ".ידוהיה ןותחתה 

.לארשי ירכוע ידיב תויפיפ ברח שמשלו םירשכב יפוד ליטהל לולע היה הז 

יתתיכה דממב יחישמה םזיליהינל ,תאז םע ,םיקשונ הז ןותחת םלוע לש ויקוסיע 

קודה הלגתמ עגמה .ןיפנאה תבר תינימה תוניירבעב הזמ רתוי דועו ,ףתושמה יניירבעהו 

ישילשה יאתבשה חישמב תוארל ןתינ תובר תוניחבמ ןכש ,יטסיקנארפה קרפב רתויב ןווגמו 

.(ידעומ להא רפסי ךותמ) 17 ימע ,א ,יבצ יתבש ,םולש :ואר 10 

:וגב םירבד ,ל״נה ,'״יונטרופ תונלבוק" לע דוע :תיתורפס אל - תיתרבח תרוקיב׳ ,םולש םשרג 11 

.537 ימע ,ו״לשת ,דבוע םע :ביבא לת ,אריפש םהרבא ךרע ,היחתו השרומ יקרפ 
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6] יש ילא 

תלעופה תנגרואמ תימואלניב עשפ תרובח לש הדסיימ ,ידוהי רנויפאמ לש תקהבומ תומד 

חישמ לש ונקויד רבעל ,רחאל טבמ .םייטסירורט םינייפאמ תלעב המילא תיטסימ תככ 

םיראותמ ויה םויכש ראתמ יווק תולגל לולע ,תוישיאו חוכ הלודג ינחלופ חפיטש ,הז ינדור 

.םייפואב םיירטילטוטכו םייטסישפ־ואנכ 

עדומ־אלה תוריגמל ידוהיה ןותחתה םלועב וקוסיע תואצות תא םולש קיחדה השעמל 

תינוציקה ותרוקיבב תטלוב רוסאה שיגרה דממה תענצה לש המוד הייטנ .ירוטסיה־ויצוסה 

הריציכ רפסה תא ראית אוה .׳יונטרופ לש ותנלבוק׳ תור פיליפ לש רכמה־בר לע התופירחב 

תחשומ ךא רשכומ רפוסכ ןייפוא ורבחמ .ינצחש הפ לובינ לש תופילק האלמה תילעוג 

ידכ דע תינדרוטו תידש תומדכ היידוהיה םאה תא בצעל זעמה ,ותופיצחב תוירחא לוטנו 

הראות הריציה .ידוהיה הכוניח לע תמקונה תיתעווז תוישיאכ ישארה ורוביג תאו ,טויס 

תועורג ורדגוה היתוכלשהו ,(׳םייניע ןויליכב ול וכיח׳)ימשיטנא לכ לש בוטרה ומולחכ 

.ןויצ ינקז לש הצמשל םיעדונה םילוקוטורפה ןמ רתוי 

תונערופ תאובנ םסרפ ,םידקת תרסח תודגנתהבו תושגר תרעסב אשונב אטבתהש ,םולש 

םירומח הכ ויה םירבדה .רפסה לש ויטעב םידוהיל האוש תורה תואצות ינפמ הריהזהש 

וניגב ותסיפתל חומצל הדיתעש השק תיטפילקופא תוזח לע רבדל השעמל ןתינ יכ דע 

אובל המהמתי אלש תוחורה הנפמ םע ןידל ונלוכ עבתינ הזה רפסה לעש׳ :הז יונטרופ לש 

םוימ ונל יואו ,הז רפס לע םלשל דיתע [...] לארשי ללכש ריחמה היהי המ ,ינהימת [...] 

וליאו ,םילכה לא אבחנ רתונש רוסא דממ לש ותפישחב אופא ןומט אטחה ,2.׳אוהה ןידה 

.וב קבדי תינימ תוזילנ לש הז םתכש ימ לע האוש ליטהל רומא שנועה 

לש ותובבושו רזה תופל יונטרופ תא תור לש העבוש תעדוי הניאש הרתיה םתכישמ 

האוש טימהל לולעה ארונ תונערופ ערזכ ובשחנ תוננוא לש תויזטנפל רוכמ ינוידב רגבתמ 

.םלוע םע לע השדח 

תילכתש ימכ ידוהיה רוביגה תומד בוציע לע םולש לש ופצק אצי ןפוד תאצוי םעז תמחב 

סעכב .״׳תוצקש לש ןהתפ״ גישהל ;ותוגהנתה תא תעבוקה תחא הוואת׳ב תדקוממ וייח 

13,׳ינממ המלענש וזמ הסג הלימ שי שדחה ירבעה גנלסבש ןכתיי׳ יכ ותרוקיבב ןייצ בר 

Cunt)״התופ״ אקווד׳ :הלילעה זכרמב דמועה ינסרהה ףוריצה תא שיגדמו בש אוהש ךות 

'4.׳הב ךורכה לכו ״הצקש״ אקוודו [...] (רוקמב 

תרוקיב׳ ,ל״נה ;535 ימע ,םש ,'תור פיליפל ״יונטרופ תנלבוק"לע :םתייוהכ םירבד' ,םולש םשרג 12 

.537 ימע ,םש ,(11 הרעה ליעל) 'תיתרבח 

התלע תרבודמה תירבעה קיחב התולבקתהו התוציפנש תחוורו תישומיש תיברע הלימל הארנכ הנווכה 13 

.תונורחאה םינשב קר 

.(ש״א ,ילש תושגדהה) 535 ימע ,(12 הרעה ליעל) 'םתייוהכ םירבד' ,םולש 14 
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(ותלליקו)קתשומה דוסה הנלבוק [7 

ןב דוהאל ןויאירב םעזה תואובנ לע בשש דע תור לש יונטרופמ עזעוזמ הכ היה םולש 

:ןייאורמהו ןייארמה לש םהירפסב תונוש תורודהמב םסרפתהו רזחו רבדב םסרפתהש ,רזע 

ידוהיה סחי לש תינודזה הגצהה רובע ריחמה אולמ תא ,לשמל ,םלשנ אלש בשוח התא׳ 

הנעממ ענמנ הלהש אלא ,ןייארמה ינפב לבק ,״׳יונטרופ תנלבוק׳׳ב תוירכונה םישנל 

15.תונויצהו ידוהיה ןוחטיבה רבדב האבה הישוקל רבעו 

,ומצע תאנש לוכא ידוהיכ תור םשאוה ירטנמוק תעה בתכל םיעזעוזמ םיארוק יבתכמב 

ימכ ,םידוהיה דגנכ השבעה תיצאנה המשאה תא הירוטסיהה לש לפאה ףתרמה ןמ ףלושה 

בתכמב .רעשה תובוהז תויראה םהיתושנ לש תינימה ןתרהט תא לוכיבכ ללחל םישקבמש 

הצמשה תעינמל הגילל תרגיאבו ,תוימשיטנאה תרודמל ןמש קצויכ תור ראות ׳רקרוי וינ׳ל 

.וקיתשהל דציכ ןוכנ לא םיעדוי ויה תוחפ םינדועמה םייניבה ימי ידוהי יכ ול רהבוה 

איה תמסרופמ העפות׳ :לארשי יאנוש לש יזבנה םנוזח תמשגהב אופא םשאוה תור 

תויושעה ,תויתורפס תוריציב םידוהיה לש םחיר שיאבהל דציכ הברה ומלח םימשיטנאהש 

ץראה ןותיעל רעסנ בתכמב םולש בתכ ,'ןימ יקסעב טרפבו םתותיחשו םתולפש תא תולגל 

תא השועו יווהה תא עדויה ,ידוהי רוחב םק התע׳ יכ ףיסוהו ,םישישה תונש ףוסב 

16.׳םתכאלמ 

׳תוצקש לש ןהתפל הוואת׳ רומאכ םרקיעש יונטרופ לש ויאטחש ,תאז םע ,ררבתמ 

תילאוסקסה הזעהל האוושהב - תוננואב ףוטש רגבתמ לש תוילותב תומחג רדגב אלא םניא 

תוולמה רכנ לא תב תליעב רבדב תומשאה .יאתבשה סיסקרפה לש המכ יפ תכלה תקיחרמ 

רתויב הרומחה וא הדיחיה תינימה הרבעה ןניא תואתבשה לש םיטלובה היגיהנממ המכ 

יפ םיגילפמ לוליח ישעמל הטונהו תוירע יוליגב תיגולואדיא תלגודה ,העונתב התלתנש 

ןוידב לע תושק הכ םערתהש ימ .השודק ישימשתב הטוב יטסיגרוא שומיש ךות ,המכ 

חכונל לילעב םיענ יתלב בצמב ומצע אוצמל היה יושע תינימ היזטנפב קפתסמה יתורפס 

בשחיהל לולעש המל הטוב תינורקע האירק ליכמה ,ירוטסיהו יתדבוע תויאר רמוח 

תורקפה ישעמב ןאכ ןניקסע ןיא .תידוהיה דוסה תרות קמועב תילאוסקס היגולונימירקב 

,תומדקה לש תשר לע תססובמה תחתופמו הקומע הסיפתב אלא ,םחוימ רגבתמ לש םיימתס 

לש םייתוהמ םידבר ינפ לע השורפה ,תוירטמיג תואחסונו יביטאיצוסא שרד לש םירשקה 

תינימ הזעה רצוא וז תד לש רתויב שדוקמה םחתמה אקווד .תודהיב תיחישמה היגולואתה 

.הגירח 

איהש םושמ הקירמא תודהי לע האוש טימהל הלולע תור לש תרופיסה יכ ריהזהש ימ 

,םידוהיה לש תילאוסקסה םתותיחש לע םינפבמ החכוה לארשי ירכועל תקפסמ הרואכל 

םהרבא ךרע ,(רזע ןב דוהא םע החיש)׳דרמו תופיצר לש הקיטקלאיד - תונויצה' ,םולש םשרג 15 
.28 ימע ,1994 ,דבוע םע :ביבא לת ,חישבו רמואב םולש םשרג :דרמו תופיצר ,אריפש 

.453 ימע ,(12 הרעה ליעל)׳םתייוהכ םירבד׳ ,םולש 16 
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8] יש ילא 

לש אלמה הרופיס תא בותכל אב אוהש העשב שממ ךיבמ שיב בצמל עלקיהל לולע היה 

תורודמל קלדה תא השעמל הכלה תינלופה הייסנכל הקפיס ןכא וז .תיטסיקנארפה תכה 

תוימשיטנאה תא הבלמ איהש ךות ,תודהיה דגנכ הנשיה םדה תלילעלו דומלתה תפירש 

התייווה קמועב תיטסיקנארפה תכה המליג דבב דב .םינפבמ תוירקש תוחכוה לש הרושב 

.תינימ תוניירבע לש ינורקעו םוזי שודיק ךותמ יטסיגרוא לאוטיר לש יווה 

תרחאו תינימ תוניירבעל תוקצומ תויאר לש הרוש ליכמה ,הזה יתיירורעשה רמוחה 

היה ,תילבק דוס תרותבו תיחישמ היגולואתב הוולמהו ,יגולואדיא ינורקע יוביג ךותמ 

קימעמ ןפואב םינשה ךשמב ודי לע ףסאנ אוה .םולש לש ותושרב בר עפשב ואולמב יוצמ 

חווט־תכורא המישמל ונממ רשכומ שיא היה אל ךכיפלו ,ןכ ינפל ותומכ היה אלש ינטרפו 

קיחב תיטסיגרואה תוצרפתהה תא ףושחל היה יושע םולש רחא רקוח לכמ רתוי .וז ןיעמ 

.יתכלהה רסומה תוישוא םרה ךותמ תוירעה יניד לש תטלחומ הסירקב הוולמה ,תודהיה 

רקחב ירקחמה ולעפמ ירהש) תלוכי רדעהמ העבנ אלש יאדו ןכ השע אלש הדבועה 

הרושמ אלא ,(וקמועבו ותונטרפב םידקת רסחו ופקיהב ילטנמונומ תידוהיה הקיטסימה 

חסונב וזכש תיניירבע תוינימ .תויפוסוירוטסיהו תוימואל ,תויתאו תוישפנ תובכע לש 

הפופא ,תיגולותפ הייטסב תלבוג ,תדבוכמ יתלב ,היואר יתלב הבשחנ יטסיקנארפה 

לש ותימדת דצמו תודהיה לש ירוטסיהה יומידה תניחבמ הקיזמו שממ הייטסבו ׳אמהוזיב 

יונטרופמ רתוי הברה ,קנארפ בקעי .תידוהיה הקיטסימה תנבהל שדקומה ,שדחה עדמה 

תוחתפתהכ תינימה הכפהמה תרושב תא ירוטסיהו ישממ חרואב אטיב ,תור פיליפ לש 

רתויב הטובה ינימה דממה לע ףיסוה קנארפ .תיחישמה הקיטסימה בלב תינוציק תימינפ 

האנש לשו הרישע תיניירבע הריירק לש ,הרוחש היגמ לש ביכר תעדה לע תולעהל ןתינש 

רוביגל וז תינוציקו הגירח תוישיא לש התכיפה .הנשיה התרוצב תינברה תודהיל תדקוי 

יתבש רפס חסונ תיתורפסו תירקחמ תפומ תריצי תניחבב אוהש ,ףקיה בחר ירוטסיה רקחמ 

,תור לש יונטרופמ המכ יפ תורעסנ תובוגת ןוכנ לא תררועמ התייה ,םולש לש יבצ 

הירוטסיהה ןמ יתועמשמ קרפ הבג לע תאשונ הניאש תינוידב תומד אוה לוכה ירחאש 
.תידוהיה 

ףסומה ךרעה תא אשונ וניא האמה לש רתויב יתיירורעשה ידוהיה ןמורכ ראותש יונטרופ 

וניא ףא ,תיאתבשה הלבקה ןמ לידבהלו ,תיטסיקנארפה היצקובורפב ןומטה ירוטסיהה 

היסקודותרואה לש הזכרמבש תידוהיה דוסה תרות לש םירתסנה תורוקמל תורישי רבוחמ 

׳ןודאה ירבד׳ רפס דועב ,םידקת רסח רכמ ברל ךפה יונטרופש אופא אלפיי אל .תיתדה 

ותאפקה ושקיבש םימרוג ויה .םידדוב םירקוח לש םתלחנכ ינלופה דיה בתכב זונג רתונ 

תלדמ וגרחי אל יטסיקנארפה טספינמב תורוצאה תוארונה תוירורעשהש ידכ הז בצמ לש 

ותריצי לש םייתיירורעשה ץפנה תוחוכ תא חתינ ומצע תור .ימדקא קוסיע לש ויתומא 

יתחפשמה רדסה לש תורומח תורפהבו םירוסא ןימ ישעמב הדוהש םדאה׳ :תינייפוא הנינשב 

אוה [...] ידוהימ הפוצמה ןורחאה רבדה איה תוצוח שארב תוערפתה [...] ידוהי היה [...] 
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(יתלליקו)קתשומה דוסה תנלבוק [9 

תחא לעו ,ערז תטילפב וא הפב רודב תטילפב םא ןיב ,הווארל ומצע גיצהל רומא וניא 

.׳ולש ערזה תוטילפ לע הפ תוטילפב המכו המכ 

,תודהיב תיטסימה תויחישמה לש הירוטסיהב רחא גיהנמ לכמ רתוי ,קנארפ בקעי ירהו 

םיארוקל הבוגתב .ינימה דרמה תרושב תא ףינמ ודועב תורכיכל השעמל הכלה אצי 

תולגל ולחהש םידוהי םנשי םא׳ :רפוסה בתכ םשפנל םחיני יכ תובוטב םישקבמה 

ןמ המכ לש םהיתושרדמ םיעלוקו םייביטקובורפ רתוי םירפוסה םירפסמש םירופיסהש 

תוחבתשה תפטונ תונשרדש תויועדומו תושגר ימוחת םהב שיש ינפמ ילוא הז ,םינברה 

,יונטרופ תא תור לש ערזהו הפה תוטילפ םלואו .׳םהידע עיגהל תלגוסמ הניא [...] תימצע 

דוס תרות לש הזכרמב דומעל ורמייתה אל ,חנומ ומוקמב ימידקתהו יתורפסה ןדובכש 

תועצמאב הלואג לע תובוחרב הריהצהש תיטסיקנארפה הרושבה ןמ לידבהל ,תיחישמ 

.יתצובק םוריע לש תוילאוטיר תויגרואב התרושב תא השממ ףאו תוירע יוליג 

דמעמב הלטבל ערז תאצוהב וקסע ןכא םיאתבשה ,תוננואל רכמתמה יונטרופמ לידבהל 

םשלו הניכשה םע עגמ לש תיתוזח הימדה ךותמ ,תוכרבו תוליפת לש ןמוציעב יתצובק 

,יונטרופ לש ותנלבוק לע םולש לש ותנלבוק דואמ דע ההומת הז עקר לע .הלואגה בוריק 

ותרוקיבב רזומ המ רבד היה ׳םידוהיהו סורא׳ ורקחמב לאיב דיוויד ךכ לע דמעש יפכ ירהש 

תידוהיה הקיטסימה תודוא לע וירקחמש םולש םשרג ילארשיה ןוירוטסיהה׳ לש הפירחה 

17.׳תילנויצר תיפוסוליפ תרוסמ תודהיב וארש ימ תא ועזעז 

הזעה ףושיח רמולכ ,ומצע וב הלתנש םומב תור תא תמיוסמ הדימב לסופ םולשש ןאכמ 

תגצהל ידמ הנותמ ךרד וז התייה תמאד אבילא םלואו .תודהיה בלב תיתיירורעש תינימ 

תינקירמאה תידוהיה תורפסה לש טבמה תדוקנמ תבתכנ איהש םושמ תישאר ,סקודרפה 

יטסימה דממה ףושיחל םולש לש ותמורתב תדקמתמ לאיב לש וז תונשרפש םושמ תינשו 

תלועפ .הבש ינימה דוסיהו אקווד תיאתבשה הביטקפסרפה הבושח ןאכ ונניינעל .תודהיב 

ינרתח יטסימ דממ תבנגהב קפתסהל הלוכי הניא תואתבשה לש תיחישמה התרושב יוליג 

םיחרזא לש תינתלכש תדכ תודהיה לש תימדתה תזרכו ,תיזחה תנומת קיח לא דושחו 

דצל הטונ אוה תיטסיקנארפה ותסרגבש ,יגמ דממ הבלב תרצוא וז הרושב ןכש ,םינגוהמ 

האירק הליכמ תיטסיקנארפ תיאתבשה התרגסמב תיחישמה הרושבה ,ליבקמב .אקווד לפאה 

לש המשמ תוירעה לע ובאטה תא תלטבמה ,תובכע תלוטנו םידקת תרסח תינימ הכפהמל 

.תידוס ךא השודק הלואג תרות 

הטוע ימתס קדרד אלא וניא יונטרופ ,קנארפ בקעי ,ישילשה יאתבשה חישמל האוושהב 

ןבר תיבד םטוח בז קונית ,׳גלוקב וא רדחב ןחלושל תחתמ תורבוחב ץיצמה ,תורגב יעצפ 

.הוואת תובשחמב הגושה 

אורקל ,תור פיליפ :וושהו ;372-268 ימע ,ה׳׳נשת ,דבוע םע :ביבא לת ,םידוהיהו סורא ,לאיב דוד 17 

.171 ימע ,א״נשת ,ןתיב״הרומז :ביבא לת ,םירחאה תאו ימצע תא 
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10] יש ילא 

ןיגפה ךא ,תודהיב אבחנה יטסימה דוסיה לש זעונ ףושיחל היה ןכומ םולשש הדבועה 

תא תקזחמ ,רוסאה ינימה דממה לע הליבקמ תיתורפס העבצה חכונ השק הכ עוזעז 

ותדובעב ךכמ רתוי דועו הלבקה ירקחמב הז דוסי לש תמיוסמ הקחדהל הטנ יכ תומשרתהה 

םיבלשה לע רפסה תביתכב ךורכה לכב תובכעמ לבס ךכ ךותמ אקוודו ,תואתבשה לע 

הכפהמה לש רתויב ינוציקה דממב תעגל היה רומא הז .תואתבשה תודלותב םינורחאה 

שממי םא ;ירקחמ דוכלמ ינפב םולש תא דימעה ךכיפלו תיאתבשה הקיטסימב תינימה 

לש ינקדקד ףוריצ ךותמ תומלשל הבורקה תונימא תמר לע תדמועה תירקחמה וכרד תא 

ינימה דממה לע הסכי םא ,יונטרופמ המכ יפ תיתייעב הריציל יארחא אהי ,םיטרפה לכ 

לש לצה ירוזא רוזנצל תינורקע דגנתמה ירוטסיהה רקחמה לש הדימה תומאב עגפי 

.תודהיה 

רפסה לש וכרעב ןיינע ול ןיא יכ עבוק םולש וירוגינס לעו תור לע תמעזנה ותרוקיבב 

ותועמשמ קדובכו ןוירוטסיהכ׳ הריציה לא ןרקיעב תונפומ ויתונעט אלא ,תיתורפס הדועתכ 

תומד לש לוכיבכ תיטנתוא תימינפ הגצה לע םערתמ אוה תאזה הניחבה ןמ .׳תיתרבחה 

תלבוג בורה תרבח תונבב תיתייפכה ותוניינעתהש ימכו תויוגה לש תופה ףדורכ ידוהיה 

.הפ ילובינב 

הברה רומחו רישע ןווגמ םש יוצמ יכ הלגמ יאתבשה הצקמב םירבדה לש הקידב םלואו 

דוסה תרות לש רתויב קומעהו ירטוזאה דממב ךורכה םחתמב ,תינימ תוניירבע לש רתוי 

,תאזמ הרתי .יתורפס ןוידב םע רבד הל ןיאש תירוטסיהו תימינפ היווהבו תידוהיה הלואגהו 

ןיעמב םילבוגה םינוילע תודוסכ תיאתבשה הלבקב עיפומ יתורפס הפ לובינכ ראותש המ 

ךותמ בורה תרבח תונב לש ןהתפ תא דמוחה יונטרופ דגנכו תינוציקו תילבק היפרגונרופ 

היכורב גוח ברקמ הינבש המנודה תכ תבצינ ,הרואכל םירשכ םיילאוסקסורטה םיסחי 

.תילאוסקסומוה תונזב םיקסוע 

דוע ,ןושארה חישמה ייחב העונתל שדקומה ,תואתבשה תודלות לש ןושארה קרפב 

תונווכמה םיילוש תורעה עויסב רצמה ןמ רשפאה תדימב ץלחיהלו ןרמתל רקוחה לוכי 

לש ורקיעב תיטורא תוישיא אוה יבצ יתבש ןכש ,דוס יעדוי ץמוקלו םיינדקש םיארוקל 

םלואו .תנדועמו תיכובמ הקירטוזא לש תומדקתמ תוגרדב ןפצומ הלש ינימה ךבסהש ,רבד 

תורוק םשור ןוירוטסיהה דגנכ אב ,תיטסיקנארפה תואתבשה לש םירחואמה םיבלשב 

תימצעה ותוחבתשהכ רצוא ופוג ,קנארפ בקעי לש ותומדב לדוגמ ןוירב ותוא ,םיתעה 

אוהו ,הלכמה ךאלמכ תינטש תיווע תוטוע וינפ ,דש לשכ םירווש הרשע חוכ תיתמזוגה 

ולטלטמ ,םיכרד דדוש לש ודי תרגתב וספות ,ולומ דיערמה שיאה לש ותרגרגב זחוא 

יוליגב לוכה הליחמב בותכ :אנשיל יאהכ תוקעצב ול רמואו טלחהב ריבס יתלב חרואב 

וא ,וילע יתזרכהש ׳שדחה רבדה׳ תא הצוחה אצוהו םיקוושב תמאה תא רומא ,רומג 

תא הזה חורה סג יחישמה ןודאה חינמ ,קמחתהל הסנמ רבחמהשכ .ךתרובק היהת ןאכש 

הטוע ףגמב הוואג לגרב ךרוד ,ןוירוטסיהה לש הביתכה ןחלוש לע םירוחטה יכומ וירוחא 
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זיקהלו ותיירפסב שא ריעבהל םייאמו ויתוריינ תא היוטנ עורזב ערוק ,ואסיב לע שפר 
.ומד תא 

רוביגכ ךכיפלו ,ושפנ רתסבש ירציה דממב תובכע לעבו ינשוח חישמ אוה יבצ יתבש 

,ילקיזומה ונח תודוא לע בותכל ;ריבס רדסהל ומע עיגהל ןתינ דוע ירוטסיה יתורפס 

תיטנגוורטסקאה ותעפוה יטרפב קפתסהל ,(םנוקיתכ םימיב)ויתוכילה םעונ תא ןייצל 

שקבמ םדאשכו ,םייבמופ םילגשמל הטונה יטסיגרוא לאוג אוה קנארפ .םינימאמה ןטלושכ 

הרקתל ופינמ ,ריכש חצורכ בראמה ןמ ורבעל רעתסמ אוה ,םיחפט הסכמכ וילע בותכל 

יתורישל הרבח לעבכ וב םלוהו הליל ןודעומב רירש בע רוטקלסכ וא תוסח ימד הבוגכ 

הקיטסימל תמיוסמ הכישמ לע תרהצהש המודמכ ןכבו ,הניטרב קעוז אוהש ךות ,ןשקטורפ 

וישכע ,ןורחאה יטסיליהינה חישמה ינא ירהש ,אלפנ םירקמ ףוריצ ןכא - תיטסיליהינ 

תא קסרמ ינאש וא ,דימ תומכח ילב יאולמב יתוא בותכ ןכבו - הרוחסה תא הליחמב קפס 

לש םינכודמ תוסח ימד הבוג וא ןודעומב ׳רוטקלס׳ םיראתה יכ תועטב בשוחש ימו)ךניש 

ירבד׳ב ןייעל ךירצ ,הצילמה תראפת םשל ישילשה יאתבשה חישמל ןאכ וקנעוה דירי 

ותומדל שיאה טטרשש ימצעה ןקוידה והז יכ ןוכנ לא אוצמל ידכ ומצע ינדורה ׳ןודאה 

.(ויפ ומב ולש 

יניעמ םעינצהל שיש ,תידוהיה תוינימב םירתסנה םידדצה לש ינוציח יוליגמ ששחה 

היסקודותרואה תא התווילש תירוטסיהה הדרחל המ תדימב ליבקמ ,םייוגה םינכשה 

םימיוסמ םיילבק םיביטומב עצבל הייסנכה תויושר תויושעש שומישה חכונל ,תינברה 

הדימב יתלומעת שומיש הלבקב ושע ןכא םירנויסימה 18.תירנויסימה םתלומעת ךרוצל 

לע םיגייס םירעהלו תופסונ תולבגה ליטהל תידוהיה היסקודותרואה תא האיבהש תאזכ 

תנזואמ יתלב הסינכ תובקעב תדה תרמה לש םירקמל ששחמ רתסנה תרותב קוסיעה 

.סדרפל 

רובצמ בליש ןכא ,םזיקנארפה ירק ,יאתבשה םזיליהינה תודלותב רתויב ינוציקה בלשה 

.יתייסנכה הליבטה ןגא לא ךרדב רוסאה לובגה תייצח ךותמ רתויב םישיגר םינעטמ לש 

תארשהב)חתיפש ׳תיטסירהוז׳ה תויטנטילימבו םינברהו דומלתה לע תועורפה ויתופקתהב 

תירנויסימ הלומעתל ךרע בר קשנ קנארפ קפיס (רהוזה רפסב תיאתבשה האירקה 

בושחה ורמאמב .העודיה םדה תלילעל הבידנה ותמורת תא לצנל הביטיהש ,תימשיטנאו 

ירקיע ןיב ינגרוא רשק לכ ןיא םצעבש׳ ,ןבלב תובקעב ,םולש עבק ׳הריבעב האבה הווצמ׳ 

םולשש ןיינעמ׳ :סביל לש ורמאממ ןיפיקעב התע דומלל ןתינ םולש ירקחמב הלא םיאשונ תענצה לע 18 

תידוהי תכ לעי ,סביל הדוהי) 'הב ןיינעתהו הילע עדיש יפ לע ףא ויבתכב וז השרפ ריכזהלמ ענמנ 

,350 ימע ,ה״נשת ,קילאיב דסומ :םילשורי ,תיאתבשה הנומאה דוס ,'תואתבשב הרוקמש תירצונ 

לולכמב הרושקה תימצע הרוזנצו הבכע לע תודע רדגב הניא וז העינמ םא עדוי יניאו ;1 הרעה 

.ןאכ תופשחנש תוקחדהה 

 [553]

This content downloaded from 79.176.66.232 on Wed, 16 May 2018 09:15:47 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



12] יש ילא 

םלואו 19.׳םדה תלילע לש איהה השיערמה הדוקנה ןיבל [...] םיטסיקנארפה לש הנומאה 

,היתורודל תיאתבשה הלבקב ןייעמהו ,הטושפ הכ הניא וז תרהטמו תעגרמ ,תסיופמ הנעט 

,קנארפב הלכו ,המד בוזי יכ השיא דוסב םינושמה וינוקית תא השועה ,יבצ יתבשב לחה 

תודוהל ביוחמ ,םד לש תילולשב עבוט םלועהש העשב ףוסאל ןתינש ללשה לע םלוחה 

םמדמה ףוגה ילזונמ ,םדהמ תיאתבש תומסקומ וזיאמ עבונה ,םיוסמ רשק לש ומויקב 

.וב הנומטה תינכפהמהו תיתמחלמה ,תילסראמה תוילמסה לע םודאה עבצה לגדמו 

תוענומה תובכעה ךרעמב יזכרמ תמוצ לש דקומה תדוקנב בוש םידמוע ונא ןאכש המוד 

,םדה ירשק לעו םדה לע ירסומהו ינימה ובאטל .תיאתבשה העפותה לש האלמ הנבה 

ורמאי המל (וב תודוהל םיענ אלש)דיבכמה ששחה הוולנ ,םזיקנארפבו תואתבשב רבשנה 

רקחמ בייחמ ודועו דואמ ןועט תיטסיקנארפה היגולותימב םדה ביטומ לכש הארנ .םייוגה 

20.דרפנ 

דגנכ תיטסיקנארפה העונתה לש היתודמעב ירוטסיה שומיש תושעל היה ןתינש םשכ 

ןקוידל התבוטב אלש ךופהל םזיקנארפה לש ויתודוס תפישח התייה הלולע ךכ ,ןילופ תודהי 

.תימשיטנא הרוטקירק לש היתודימ יפ לע רפתנ ומכש ,ידוהיה םויקה לש תוועמ 

םזילאירוטירטה ,תויניירבעה תומילאה ויתויטנ ,ישילשה יאתבשה חישמה לש םזינטרבילה 

תימואלניבה הריזב םיפעוסמה םייטילופה וירשק ,םיקפקופמה ןוממה יקסע ,יטסירטילימה 

לש הלדנ יתלב רגאמ םיללוכ הלא לכ - ירטילטוט יתתיכ רורטב לבוגה ותגהנה ןונגסו 

ינקז לש םילוקוטורפב םיחתופמה הלאכ םיפיטואירטס סנרפל יושעה ,םייומידו םירשקה 

ותייטנ לע תודשחה תאו ׳תירסומ תותיחש׳כ בשחיהל ןתינש המ תא ךכל ףיסונ םא .ןויצ 

תואתבשה לע ישילשה רפסהש הדבועל הביסה תא ילוא אצמנ ,הרוחש היגמלו ינטש ןחלופל 

ובתכנ הזה רפסה לש םיבושח םיקלח יכ רמול ןתינ קויד רתיל)םלועמ בתכנ אל תרחואמה 

ללכמ וגרח אל ךא רוא ואר םירחא םיקלחו ,רוא ואר אל ךא םולש לש טרפה תושרב 

.(המלש הנומת םיביכרמ םניאש םירמאמ 

םתביתכל םולש לש וסחימ בטיה רכינ הזכ רוביח לש ומוסרפ םסחש תובכעה ךרעמ 

.םינוש םילהקל הרואכל םינופ וללה םיצקמה ינש .תורכו ןונגעכ םירבחמ לש תיתורפסה 

םהש העשב םלואו תיאקירמאה־תידוהיה תורפסב ינשה ,תירבעה תורפסב רושק ןושארה 

ףושיח לש הקיטמלבורפה ,לודגה תואתבשה רקוח לש האירקה יפקשמל דעבמ םיארקנ 

הנושארל) 13 ימע ,(2 הרעה ליעל) תורוקמו םירקחמ ,ל״נה /הריבעב האבה הוצמ ,םולש םשרג 

.(392-347 ,[ד״צרת] ב ,תסנכ :ךותב רמאמה ספדנ 

תלבקב חתופש יפכ ,תישעמה הלבקה ךרד לע םייגמ םיעצמאב הפילקה לש המד תזקה ןויער וארו 

תודהיה לש התניחבמ .רחאה דצה דגנכ ידוהי יגמ קבאמ לש המגמ חתפמה - הילופורטסואמ ןושמש 'ר 

הזה ףושיכה יושע הלועפה יאשומ לש םתניחבמ ךא ,תילטכ הרוחצו הנבל היגמ ךכב תוארל ןתינ 

:וארו ,םביל הדוהי לש וירקחמב וירוב לע ררבתהל לחה אשונה .שממ לפא דע ההכ ןווג שובלל 

בנ ,ץיברת ,'הילופורטסואמ ןושמש 'ר לבוקמה שודקה לש ותומדל ;תואיצמו םולחי ,סביל הדוהי 

.109-83 ימע ,(ג״משת) 
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,הלילשל יעמשמ־דח םולש תורל וסחיב .םינוש םירותלאב הלוע תודהיב ינימה דממה 

וסחיב .לוכ יניעל טבשה לש הטימה יעצמ תא הלותש ימכ ויניעב הארנ הלהש םושמ 

תימינפ קמוע תדוקנמ לעופה רצויכ ספתנ הלה ןכש ,רתוי תבכרומ הדמע עיבמ אוה ןונגעל 

תפקתשמ ךכ ךותמ אקווד ךא ,תירבעה הפשה קיחבו תיתרוסמה תידוהיה תוברתה ךותמש 

21.ולש ושרגמב ילאוסקסה ןעטמה ףושיחמ םולש לש ותדרח הארמ תנומתבכ הפ 

ןוזח לש גוס אוהש ןויזיוו ןימ לע יתלאש .ב 

,שוחל היה ןתינ תואתבשה רקחב לודגה ולעפמל םולש ןמיסש תיללכה ראתמה תינכתב 

יטסיליהינה ךלהמה תא םירצואה ,הלש םירחואמה םיבלשה רבעל תדמתמה הריתחב ,רומאכ 

גשומ יתלבה בטוקה לא הכישמה דצל ךא .תיחישמה הכפהמה תודלותב רתויב ינוציקה 

אל ,הצחמל דבועמ רמוח לש םיררה רבצש לככ ןכש ,תולודגה תובכעה םג וטלב הזה 

.חישמה תריטפ רחאלש תואתבשב ףסונ ךרכב קוסעל תינכתה תא האולמב שממל חילצה 

לע ינוציקה יוליגה תא ןפוצכ ,ןורחאה הזה בלשה אקווד הארנ ךכ ,רבדה תא החדש לככ 

.רזנוצמו קתשומ רתונש קרפה תא ךכיפלו ,תינימה היירורעשה תודוא 

חבושמ סומקל ריינכ דקפתל היושע ןונגע לש תיתורפסה ותריציל םולש לש ותוסחייתה 

ךורכ אוהשכ דחוימב ,תידוהיה תוברתב ילאוסקסה ןיינעה לש הנועטה תושיגרה תקידבל 

אבחנה ינימה ביכרה לע הרוזנצה .תודהיה לש תיתדה רסומה תרות םוחתמש םיאשונב 

תנשב ןורימ ןד ךרעש ןויאיר ךלהמב יתבכש־ברו בכרומ ישפנ ךרעמכ םישמ ילבמ הפשחנ 

םולש ןעט הליחת22 .ןונגע לש ותביתכ לע םולש םשרג תידוהיה הקיטסימה רקוח םע 1987 

הזינג זנג ןונגע׳ :׳םיארונ םימי׳ ותריציל יטוריאה דממה תסנכהב הרוזנצ גהנ ןונגעש 

ינימה אשונה לש תטלובה תוחכונה תא ליבקמב שיגדמ ודועב ,הלבקה רקוח ןעט ,׳הרומג 

,הלבקב שיש עדי ןונגע׳ .תודיסחו רסומ ירפסב םיסומעה ,ןונגע לשו ולש םירפסה יפדמ לע 

שי [...] ולאב אצויכו ירק תייאר [...] תירבה ןוקית״ ארקנה רבד ,םילבוקמ תוגהנהב 

יכ רפסמ םולש .״׳ןונגע ירפסב הזל דה אוושל שפחת התא לבא ,הלבקב המוצע תורפס 

הנודינש יפכ תיאתבשה תיחישמה הקיטסימב ינימה םזיליהינה ןעטמב לופיטה לש תויתייעבה לע 

סחנפ-ןונגע-םולש ;יבצ יתבש לש עבורמה יותיפה לעי התרתוכש האצרהב יתדמע םולש לש וירקחמב 

תקתרמ הדש-טולש ריצב תואתבשל תוסחייתהה תאוושה .25.3.2003 ,ןונגע תיב ,תור פיליפ-הדש 

לשמכ םייחהו םולש לש יבצ יתבש רפס לש ןפודה תאצוי םתעפשה לשב תילארשיה תוברתב דחוימב 

תוניינעתה וליגש ,םירבחמה ינש ןיב רישי גולאיד רדעהו תיסחי תוכימסב ואציש הדבועה ,הדשל 

.קנארפ בקעיו יבצ יתבש לש םהיתויומדב תגלפומ הכ 

,(15 הרעה ליעל)דרמו תופיצר ,׳ןונגע י״ש לע םולש םשרג תא ןייארמ ןורימ ןדי ,םולש םשרג :ואר 

תויועמשמה תניחבמ טרופמ חרואב חתונ אל ןויאירה .87-76 ימע ,'ןונגע י״ש לש תוזופרומטמה׳ :ב קרפ 

היפרגויבב שממ לש תוסחייתה רדעה לשמל וארו ,ןונגעו םולש לע תורפסב וב תוזונגה תוגילפמה 

.ח״נשת ,ןקוש :םילשורי ,ןונגע ייח ,רואל ןד לש ףקיהה תבחר 
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׳?הקיטוראה לכ תא ,ינימה ןיינעה לכ תא תזנג עודמ ,ןונגע׳ :שוריפב רפוסה לע השקה 

וחיש ןב תא הקפיס אל הבושתה .אד ןוגכל התע רשכ וניא רודה יכ ןונגע בישה ךכ לעו 

לע אקווד ועיבצהב ,תמוערתב השקה ,׳ןכתי ךיא׳ יכו ;ולש תעדה תוואתב עדונש ןרקסה 

[...] הז המ עדוי התא ירה׳ ;תילאוסקסה המגמה לש האישכ תיבלסרבה תידיסחה תורפסה 

ומצע ןיבל וניב ותעדב רמג ךכיפל .׳בלצרבמ ןמחנ לצא יוצמ יטוראה ןיינעב ןועגיש הזיא 

הז׳ - ןורימל דבעידב רמא /ןיבמ התא׳ ;תנווכמ הקחדה לש תקהבומ העפותב רבודמש 

23.׳הרוזנצ 

ללוגמה ׳רפוסה תדגא׳ ,ןונגע לש רחא רופיסב ודקמתהב תדדחתמ םולש לש ותנלבוק 

םתווקת הבזכנש רחא .םיאצאצ אלב רתונה גוזכ תקדצה ותייערו ם׳׳תס רפוס לש םלרוג תא 

תא ךשוממ ץמאמ םותבו הרהטב םייסל חילצמ רפוסהש הארנ ,הרטפנ רבכ היערהו םינבל 

תכעוד הרונמה׳ .הריטפ קפס ,ןויזיח קפס ,יטטסקא דמעמב םתחנ רופיסה .הרותה תביתכ 

םירמ לש המשו [...] דגבב ףטועמ רפסהו ,ועורזב הרות רפסו ותילטב ףטועמ לאפרו 

הינפ ולגתנו [...] עצמאב תדמוע םירמו [...] םידקרמ םהו [...] דגבב םוקר [...] ותשא 

לאפר לש וינפ תא [...] רדחה תא הריאהו שא לש ןושל הצפק םואתפ [...] היתותפשו 

24.׳ורפס לעו וילע השורפ ותשא לש התפוח תלמשו .ורפס םע חנצש רפוסה 

,םוצע רופיסל ותוא בשוח ינאש׳)קומע םתוח וב ריתוהו םלשומ םולשל הארנ רופיסה 

:ןורחאה דמעמב הנומטה המולעתל רבחמה תונשרפ תא ןונגעמ איצוהל הסינ אוהו ,(׳םוצע 

גיעלמכ ,הרעג לש ןוטב הנע ןונגע 25.׳?ןוזח ,ןויזיוו קר הז וא ?רטפנ אוה םאה יתלאש׳ 

.זמרה תא תוניבה אל׳ :ריעצה הלבקה רקוח לש םיקירבמה םיישלבה וירושיכ לע ותאנהל 

הקיטסימה תומולעתל ומקש םישלבה לודגב תולק טבחש רחא .'ךומכ רוחב לע אלפתמ ינא 

.׳םיעונצל זמר - ןורחאה טפשמב זומר הזו [...] ירק האור לאפרש׳ ול ריבסה ,תידוהיה 

אל [...] עבשיהל לוכי ינא [...] לודג םשור׳) תוקומע םשרתה ,הפ רועפ רתונש םולש 

לש ופוס ,ודובכב רבדה לעב יפמ תורישי ,ףוס ףוס ול ררבתנ םואתפ .(׳זמרה הזש יתמלח 

,בתכש רפסה םע ם״תס רפוסה לאפר דחאתמ ,הרותה תביתכ רמגמ החמשמ טטרנ :רופיסה 

.החונמה ותייער תא םג ךכ ךותמו הניכשה תוחכונ תא שדוקמ שימשתכ ורובע ןמיסש 

שוגיר רפוסה הווח ,יבקנה ןורקיעה תומלגתהכ רפסה םע ועגמבש הזה אישה עגרבש אלא 

,רפסה תרוצב רחואמ ירפל הכז הרואכל .שדוקה לוליחלו ערז תאצוהל םרוגה ,רוסא ינימ 

החרפש טעמכ ךכ ךותמ .ותשא םע תוומה רחאלש דוחיא ןיעמל עיגה ומילשהשכ אקווד ךא 

ארגיאמ לפנש דע שדוקה תכאלמ תמלשהב הכורכה הלעמה תא דביאש םשכ ,ותמשנ 

.אמר 

.81 ימע ,םש 23 

,ןקוש :ביבא לת ,ולאו ולא :ב ,ןונגע ףסוי לאומש לש וירופיס לכ ,'רפוסה תדגא' ,ןוגגע ףסוי לאומש 24 

.המק-דמק ימע ,ך״שת 

.82 ימע ,(22 הרעה ליעל)םולש 25 
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םולש רזח ,תווצמ רמושו ארי השענו תיתד הזופרומטמ רבע ןונגעש רחאל ,ןמז רובעכ 

.הנורתפו התדיח לע רבעב ותוא המישרה הכש ׳רפוסה תדגא׳ התוא לע החיש ומע לגלגל 

תילאוסקסה תונשרפה תא רבחמה שיחכה התע ,םלועמ םירבד ויה אל ומכ ,אלפ הז הארו 

םתשיגפ לכ התייה לשמ וב רזחש דבלב וז אל ןכ יכ הנה :ותריציל ויפ ומב קינעהש הטובה 

םלועמ :רמאו [...] דואמ שגרתה ,דואמ זגרתה׳ אלא ,ףלוח םולחב הלטב החיש תמדוקה 

ידמל םיכורא ויה זא רבכש וינזוא יכונת תא ךושמל ץלאנ םולש .׳הזכ רבד יתרמא אל 

ינניא ירה׳ ,םימדוק םילוגלג יזר יניינע וא רתסנה תרותל הכישמ ינמיס םהב םילותה שיו 

ןורכיזב ןנוחמה רפוסהש תעדה לע הלעיה .׳ירמגל רחא רבד ןכנימב יל תרמא [...] ןיבמ 

תוביסנב עיתפמב דביא המוצעה ותריצי תעירי לע תומלש םייח תושרפ רזחשל לגוסמהו ליפ 

םושרל הלבקה שלב ץלאנ ףוסבל ?ומצע ירבדל סחיב ונורכיז תא שממ תוכיבמו תודושח 

26!׳רקשמ [ןונגע] אוהש׳ :תיחרכה תומיענ־יא ךותמ ומצעל 

ךכ לע םולש דמע ןושארה בלשב הנה ,הכ דע תאזה חונעפה תלילע תא םכסנ םא 

,הלבקב רסומה תורפסב בר עפשב רוקמב יוצמה ,םיינימ םיאשונ לש ןועט לולכמש 

אוה ינשה בלשב .תינונגעה הריציב קיפסמ יוטיב ידיל אב וניא ,תודיסחבו תואתבשב 

תנפוצ םיעונצל הרישי תישיא הריסמב ול הלגמה רפוסה לש תיטמרה תונשרפל עדוותמ 

.המלעוהו הגגופתה ,החרפ וזש ול ררבתמ ישילשה בלשב .ותריציל סחיב תילאוסקס חנעפ 

תרחואמה התונשרפלו תיתורפסה הריציל םיידוהיה תורוקמה ןיב םינמזה קחרמבש ןאכמ 

בלשב ףקות רתיב ףשחיי ינימה אשונהש םוקמב .תופצל ןתינש הממ ךופה ךילהת ללוחתמ 

,יתורפסל יתדה םוידמה ןמ ורבעמב אקווד ,רתוי רזנוצמו הסוכמ השענ אוה ,רתוי רחואמה 

.רחואמל םדקומהמו הילע תונשרפל הריציה ןמ 

םירומש התע .ףקותב ותוא םילעמ אוה ינשה שגפמב ךא ,דוס ריגסמכ ןונגע הארנ עגר 

,םינשה ףולחכ ,וישכע שגפנו בשה ילבקה שלבה לש ותעדות קמועבש תפסכב םירבדה 

.הרק םנמא ךל רמוא ינאש המש .עבשיהל לוכי ינא׳ .ןורימ ,יתורפסה ןשרפהו רקבמה םע 

המ רבד שחרתמ תאזה השיגפבש אלא 27.׳ןכומ יתייה אל ללכב ינא .ילש האצמה אל וז 

ילאירוזנצה ףקתהה .ןכ ינפל ויהש םירתוסה םיכלהמה ךובממ רתוי דוע רזומ ,לילעב הנושמ 

,הכיבמ המצעב תפסונ םעפ ץרפתמ םדוקה בלשה תשחכה ךותמ תרחואמ התצהבכ עיפומה 

סומינב ,החוכנ ריעמ ןייארמה ןורימ הנה יכ .ומצע םולש לש ותעדותב ,היוא ,םעפה ךא 

הטושפ הביסמ ינונגעה טסקטה ךותמ תעבונ (רופיסבש)גוזה לש ותוירירעש ,שקבתמה 

.יינימ עגמ םימייקמ םניא ללכ׳ש ,ידמל 

רפוסה לע ןילה (ןייארמכ ודיקפתב) םדוקש ןייאורמה ותוא אב ,שדח אלפ הז הארו 

חרואב הלוע אוהשכ ויפ ומב ותוא הסכמ אוה התעו ,ותריציב יטוראה דצה תא םילעהש 

.83 ימע ,םש 26 

.28 ימע ,םש 27 
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ותואב תצבצבמה תשקבתמה תונשרפה תא קיחדמ םולש .ןורימ לש ותיישוקב ידמ ץרחנ 

תושקבמה ,לילעב תוענכשמ יתלבו תוזוגר תובושת תרדסל עלקנו ,םתחיש לש ןועט עטקמ 

שדח [...] הז לע קלוח׳ :ןונגע לש ותבוגת תא דואמ דע הריכזמה ךרדב ןיינעה תא ףוקעל 

דעבמ ןויאירב הזה עטקה תאירק 28.יוכו ׳ךכ הז ןיאש [...] ירמגל רתוס [...] יליבשב 

ונייה טעמכ .רזומ ימינפ טקש־יאמ לבוסה ןייאורמ הלגמ תמא תנוכמ לש הביטקפסרפל 

:ןונגע לש ההומתה ותוגהנתה תא םדוק ראית הלהש יפכ םולש לש ותוגהנתה תא םיראתמ 

.׳דואמ שגרתה [...] דואמ זגרתה׳ 

תינימה תונשרפה לע ,ונייאורמ לש ותעדות תא ןנערל שקבמכ ,רזוחו בש ןורימ 

השעמ [...] הבריק םוש ןיא [...] וזמ הז םישרופ םה׳ :בטיה הילע ןומא אוהש תשקבתמה 

רענתמו בש םולש וליאו .׳ינימ עגמ אלל ןטב ירפ .םנכ ןבל םיפצמ [...] ומצע לע רזוחש 

תוענמיה לע העיבצמה היצטרפרטניאמ תצרחנ תיתרדס תורענתה תאזה תונשרפה ןמ ודצמ 

ןונגע :עבורמ סופד רוחאל האירקב ןאכ ןמתסמ ךכ ךותמ .ינימ עגממ תויומדה לש תרזוח 

תומדב ןורימו :ותדובעו הלבקה רקוח םולש :'רפוסה תדגא׳ תיתורפסה ותריצי :רפוסה 

.יתורפסה ןשרפה 

ותריצי לע קר אל ,ןיפיקעב םינירקמ םידדצה ןיב םירמאנ יתלבהו םירמאנה םירבדה 

־באסכ םולש לש ותדובעו וייח לע םג אלא ,יולגה ןוידה אשומ איהש ןונגע לש ותוישיאו 

הלילעה .תואתבשה תשרפ הזמ רתוי דועו הלבקה רקח םיבצינ וירקחמ זכרמב :ולש טסקט 

םזיליהינ לש ורשבמ ,יגולותימו ישיא לאוגכ יבצ יתבש לש ותומדל ביבסמ תיווטנ תיחישמה 

ןכוהש ןקוידל דעבמ ונל הלגנ הז .ותוישיא לש ילאוסקס־וכיספה ךבסה םצעמ עבונה ינימ 

וגוויזו ויאושינ תא םיוולמה םינונירה ,ושפנ תלטלט לע םולש לש תונומאה וידיב ורובע 

.עמשמ יתרת היכרד תכרשמה הייזנכשאה הרשל 

ןורימ-מולש ןכו (היינשו הנושאר םעפ)ןונגע-םולש םיריצב תוחישה ךרעמ חותינ םלואו 

הקחדהה ירוזא םג םיאבחנ ימלושה רוקחתהו הנחבאה רשוכ דצל יכ דמלמ (תישילש םעפ) 

בש ,זעונ שוריפ עגרל ונממ טחוס ,תוינימה רוזנצב ןונגע תא םישאמ אוה קדצב .ולש 

ירוחאמ .ומצעב םירבדה תא קיחדמו רזוחו שממ ךיבמ רקש ידכ דע הרזומ השחכהב וספותו 

לש המרדה השעמל תאבחנ ןהלש ןורכיזה ישובישו תואחסונה יפוליח לע וללה תוחישה 

רחואמה ןונגע .הילאוסקס־וכיספו הלבק בלשמה תמוצב תידוהיה תוברתב תוינימה רוזנצ 

,םולש לש תושלובה וינזוא חכונ ,ותשובל ומצע תא רזנצמ םיאריה הנחמ לא ףרטצהש 

יביטקלסה ונורכיזמ ומלעיה לע לבק םדוק בלשבש אשונה תא קיחדמו בשכ המדנ םולש ךא 

.רפוסה לש 

רוכזא תקזחב הניא ׳רפוסה תדגאיל תונשרפב הכורכה תמוצה יכ בל םישל יוארה ןמ 

רפוסה לא רופיסה ןמ לגלגתמה ,בכרומ דוכלמ תנמסמ איה אלא ,ינימה אשונה לש יללכ 

.81-80 ימע ,םש 28 
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הביתכה לש הידגרטה תא ותייווהב םלגמ ם״תס רפוסה ןכש ,םולש לש ותונשרפ לא ונממו 

ךא ,תורהטיהל ותוא תבייחמ וז הלועפ .בתכה השעמ לש רתויב ישחומה טקאה םצעב 

רבכ שודקה רפסה תרוצב רכז ול דימעהל הכוז אוהשכו ,ןטב ירפל ותווקת תא תלכסמ 

ותעדותו וייח תא םג ומכ ,ותרהטו וערז תא דבאמ אוה התעו בוש ילבל ותשא תא דביא 

שיאה לש תללוקמה ותומד תא אופא םלגמ רפוסה .הרותה תמלשהב ךורכה גשיהה תאו 

הכורכה תרוסמה ׳לעיו םישודקה םירפסה ׳תא׳ בתוכה םדאה תא הזמ רתוי דועו בתוכה 

הביתכה לש הקירטוזאה ,ךכיפל .םולשו ןונגע לש םתוישיאב יוטיב ידיל האבש יפכ ,םהב 

םישוריפבו רופיסב הנפוצבכ םינומט הירוחאמ דמועה ילאוסקס־וכיספהו ישפנה ךרעמהו 

,תושחכהו תודושח תוחכש ,תוקחדה לש תורדסב םיפפאנו םיבש ולא ךא ,וביבס םיווטנה 

.וב םינדה רובעב אשונה לש ההובגה ותושיגר לע תודיעמה 

השוע אוה םא ןיב ,תודוסה רפס תא ףושחל אבה שיאה לעמ לצכ תפחרמ הביתכה תללק 

תרוסמה ירהו .םירחא ירפסב יוליגב רוסאה רבדה תא תולגל שקבמ וא ולש ויבתכב תאז 

רוסאה תודוסה רפס לש המרדהו ,םישוריפ לע םישוריפ לש הרדס אלא הניא תידוהיה 

םירוסאה םיבתכל ןמחנ יבר לש ףורשהו זונגה רפסה ןיבש קחרמב הישקעמ לכ לע תשרפנ 

םתחישש ,ןכ םא ,אלפיי אל .תיאתבשה תרתחמה לש םיפורשהו םיעורקה םינפצומהו 

הנירקמו הבש איהו ,ןמחנ יבר לש ותיירפס לע התישארב הבסנ ןונגעו םולש לש הנועטה 

.יאתבשה אשונה רבע לא 

תוירירעה תללק הרקיעב איה תודוסה הלגמ רפסה לעב בתוכה תא תפפואה הללקה 

תודוסה רפסש ןאכמ .ידיתע אצאצ לכמ רכזהו םשה תקיחמב יוטיב ידיל האבה ,ןודבאהו 

אוהו ,ינימה השעמה לש וירפמ תונהיל ורבחמ לש ותלוכי תא ותביתכ םצעב ןכסמ רוסאה 

.תודמתשהל ששחבו ומויק תדמשהב וילע םייאמ 

םייחה תא היינשה ףכה לעו רוסאה רפסה תא תחאה ףכה לע הדימעמה ,וזה המרדה 

תא ףורשלו זונגל ץלאנש ,תיבלסרבה תודיסחה דסיימ לש וייחב בטיה תפקתשמ ,ןוירפהו 

תוירירעה תלליק)תובהלב התלע ותיירפסש ןונגע לש וייחב תפקתשמו הבש איהו ,ויבתכ 

.(דוס ךותב דוס ולוכש ׳םניעו ודיע׳ב םינפצומו םיבש םולש-ןונגע םיסחיה ריצב חתמהו 

השעמב השקתהש יבצ יתבש לש ותומדב תפקתשמו הבש רוסאה תודוסה רפס לש המרדה 

אל הנודינש תיאתבשה היירפסה לע ףחרמ הלצו הביתכה השעמב השקתהש םשכ ,ןוירפה 

.הפירשלו הזינגל תחא 

,ינימה ןעטמה רתתסמ וילע שנועהו רוסאה רפסה לש הנועטה האוושמה ידצ ינשב הנהו 

ןמסמ ויוליג לע שנועהו ,הלבקה לש תילאוסקסה הקירטוזאה תא רצוא םיזרה רוביח ירהש 

ויתודוס תא ףושחל אבה ןה חישמה ןה םינודינ ךכיפל .ינימה השעמה לש וירפ לוטיב תא 

ותרוקיבב תיטפילקופא האוש לש םידממל חפות יוליגה לע שנועה .השק תוירירע לש לרוגל 

לכמ תגרוחכ תיארנ איה תיתוברתהו תיתורפסה הניחבה ןמש ,תור לע םולש לש תמעזנה 

,רדחב רדח יוליגה תא ןיפצהל שקבמה ישפנה ךובמה ינשה רבעה ןמ .הריבס היצרופורפ 
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ןונגע לש ׳רפוסה תדגא׳ל ביבסמ םולש לש הכובסה ותולתפתהב רכינ ,הספוק ךותב הספוק 

׳יונטרופ לש ותנלבוק׳ לע םולש לש ותנלבוקל דעבמ ךכו .וייח לש המגינאה תא תרצואה 

וינורמת לע ורותב ןילמה ןורימ לש ותנלבוקלו ,םייחפט ריתסמה ןונגע לע ותנלבוקל דעבמו 

התייה אל תואתבשהש ,תודהיב ינימה דוסיה לע הרוזנצה ןונגנמ אבחנ ,םולש לש םירזומה 

.ותקחדה דגנכש תיחישמה הנלבוקהו האחמה השעמ אלא 
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