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םיילבק םיביטומו תימואל הקילובמיס
ןונגע י"של 'המוחה ןמ םינפל' רופיסב האל לש התומד
הליש ןנחלא

האל לש התומד תא ןונגע הנוב םהמש םיילבקהו םיילובמיסה םיביכרמב קסוע הז רמאמ
הקיתעה ריעב האל םע רפסמה־ינאה לש לויט ראתמ רופיסה '.1המוהה ןמ םינפל' רופיסב

, 83),א"סשת דקש( 'יטסילאירוס ,שטשוטמ ירוטסיה ןמז'ב שחרתמ לויטה .םילשוריב
תפוקת ,רורחשה תמחלמ רחאלש הפוקתל יטירבה טדנמה תפוקתמ ,םינמז גוליד רצויה

דחא בא האללש רמאנ רופיסה חתפב .2םילשורי לש הקיתעה ריעב ינדריה ןוטלשה
רפוסמ ץמאמה באה לע .ןושארה היבא רטפנש רחאל התוא ץמיאש רחא באו יגולויב
תא שטנש דע ',המוחה ןמ םינפל ריעב ול היה לודג תיבו המוחה ןמ םינפל רד' היהש

תא רקעש לע םירעטצמש םדא ינב שי ןיידעו' ,השדחה ריעה תבוטל הקיתעה ריעה
הנשמ־ירופיס םירוזש הז רופיס ךותב , 6).3זגזגגחזג ןונ םינפל( 'םתוא חינהו םהמ ותריד

ךותמ םירפוסמ וא םילשורי לע םה םירופיסה בור .האלל רפסמ רפסמה־ינאהש םיבר
בצמה תא וינזואב הראיתש הנקז לע רפסמה־ינאה רפסמ ןושארה רופיסב .םילשוריל הקיז

םע לויט לע רפסמ אוה וירחא דימו ,הנושארה םלועה תמחלמ תעב םילשוריב השקה
ץפח ותייוול תבל ןתונ אוה רדח לכבו םירדח השיש חתופ אוה םש ,ופיב הרדנסכלא
תרפסמה הנקזב םישגופ םיינשהו םילשוריב רמת םע לייטמ אוה ףסונ הנשמ־רופיסב .רחא

תדמועה תינרמש־תיתרוסמ םלוע תסיפת תאטבמ הנקזה .היאושינ לעו התודלי לע םהל

םילשורי ןיב דוגינ םידימעמ ולא הנשמ־ירופיס .רמת לש ינרדומה המלועל דוגינב
םיאבומ רופיסה ךשמהב .טזטליה לגונת ןמורב םירעה יתש ןיב תוצצורתהל המודב ,ופיל

ןורחאה ומויב 'שודק דחא דיסח' לש וישעמ לע לשמל ,,םילשורי לע םיפסונ םירופיס

יתורפסה הדוביע יכרדו הלבק יעקשמ' אשונב רוטקוד תדובעב קרפמ קלח לש דוביע אוה הז רמאמ
הליש( ןייטשלא באוי 'פורפ לש ותייחנהב ןליא־רב תטיסרבינואב הבתכנש ',ןונגע י"ש לש ויתוריציב
.ןליא־רב תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוהב רפסכ רוא תוארל הדיתע הדובעה ).ה"סשת

םילשורי ,ןקוש ,המוחה ןמ םיגפל ךרכה ןמ תוחוקל 'המוחה ןמ םינפל' ןונגע לש ורופיסמ תואבומה
).רבחמה( ימעטמ ןה רמאמב תושגדהה לכ  50-5.ימע ,ה"לשת ,ביבא לתו

יתעד לע התלע' ;), 42םש( 'תקתושו האור טדנמה תלשממו ] [...ץראב השענ המ עדוי התא יא'
ונתוא אצמי םאו ] [...ונב םחלנש רחא םע בשוי ןאכל בורקו המוחה ןמ םינפל םיבשוי ונאש םואתפ

וב םיאצמנ ונאש הז תיב ילואו הנכס םוקמב םיאצמנ ונאש יתיאר ]. [...יבשב ונתוא חקי םהמ שיא
, 49).םש( הפוקתל הפוקתמ הציפקה לע ריעמ ומצע ןונגע , 46).םש( 'אוה ביואה לש וקלחב
.ץמאמה היבאל הנווכה ,האל לש היבא רכזנש תמיא לכ ,רופיסה ךשמהב
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תויומד לע ,הקיתעה ריעבש לא תיב םילבוקמה תבישי לעו ), 29זגובותה ןונ זביבפל(וייחל

תדליימה ,יאבג חספ 'ר ,לידנמ הדוהי 'ר םהבו ,םילשוריל ולעש שטאשטוב ישנא לש

תונוכמ תאצמהב קסעו הינמרגמ הלעש ןקז ידוהי לעו ,תיבצקה הטויו שטאשטוב לש
םירצונל השודק ישימשת םירכומה םידוהי לע אוה ןורחאה הנשמה־רופיס , 37-35).םש(

םיילבקה םיביטומהו ירוגלאה רושימהש ןוויכמ ,םלואו , 41).םש( םילשוריב םירקבמה
,רפסמה־ינאה םע האל לש הירשק רואיתב ןכו ,ותיבו היבא ,האל רואיתב םידקמתמ
.הנשמה־ירופיסב קוסעי אל ןלהלש ןוידה
תיתורפס תומד חקול אוהש שי .תונוש םיכרדב וירופיסב םיילבק םיביטומ ץבשמ ןונגע

יפכ ,ומצע־ולש רופיסה ךות לא ילבקה הרשקהמ התוא קיתעמו הלבק ירפסב תרכזנה
לאוש אוהש שיו , 305-289),ט''ישת םולש( 'קוניתה לאידג יבר השעמ'ב לשמל אצמנש

תומלועב יזיפאטמה םרשקהמ םקיתעמו היצמרופסנרט םהב ללוחמ ,םיילבק םיגשומ
יוטיב ידיל אב הלבקה לש המלועב הז שומיש ןפוא .יתורפסה רשקהה לא םינוילעה
'.המוחה ןמ םינפל' רופיסב האל לש התומד רואיתב

תועצמאב ',םינומא תעובש' רופיסל עגונב רבכ עצוה הז ינשרפ ןוויכב תכלל ןויסינ

 1982-1981; Bodoffזפוא ; 1967דיגנ( הלבקה תוריפס ןיבו רופיסה ירוביג ןיב רושיק
.4ומצע רופיסה ןכות תא התניש ףא איהו תיתוכאלמ התייה וז תונשרפ םלוא 1993),

הניב תריפס םע ,דורטרג תרבגה ',םינומא תעובש' רופיסב הנשוש לש המא תא ההזמ זפוא הביבא
,םש( םיילבק םידבר לע םיזמור תורענה לש ןהייוניכו ןהיתומשש תעבוק ףאו  1982-1981, 99),זפוא(

לש ןכותה יוניש אלא סוסיבה רסוח הנניא תירקיעה היעבה םלוא ,ךכל תויאר איבהל ילב 206),
עבשב העובש איה 'ה םשב העובשש בתוכ דיגנ םייח .תילבקה הקילובמיסה תובקעב ומצע רופיסה
העובשה תרפהש קיסמ אוה וז הסיפת ךותמו ,תורענה עבש םע ןונגע לש ורופיסב תוהוזמה תוריפסה
השא וזיא םע אל ףאו הנשוש םע רשקתהל ץפח אוה ןיא' :תורענל בקעי ןיב קתנה תא הללוחש איה

האיבמ העובשה תרפה ירהש ,םיכופה םירבדה ,ןונגע לש ורופיס יפל ,םלואו  1967).דיגנ( 'ללכב
בייחמ רשק רוציל בקעימ תענומ העובשל תונמאנה וליאו ,תורענה םע תורבח ירשק תריציל אקווד
.ןהמע טלחומו

ינומרה סחי אוצמל םיסנמ תילבקה הקילובמיסה ךותמ 'םינומא תעובש' תא שרפל םישקבמה םינשרפ
תכרעמו הניכשל תוריפסה ןיבש םיסחיה תכרעמ :םיילבק םימגד ינש תובקעב תורענה ןיבל הנשוש ןיב

,הנשושלו '),תווצק וי( תוריפסה ששל למס ןה תורענה ,זפוא יפל .היתורענל הניכשה ןיבש םיסחיה
המוד םיסחי תכרעמ תולעהל ידכ הב שי ,תונבל הנשוש ןיב םיסחיה תכרעמ' :תוכלמ תריפס איהש
החוד ומצע ןונגע ',המוחה ןמ םינפל'בש אלא  1982-1981, 206),זפוא( 'הניכשל תוריפסה ןיב תמייקה

הרמא ?אקוד שש המל ?שש ? -שש אלו ןה שולש קר ,האל הרמאי :ןהיניב רושקל ןויסינה תא
עבש םע תורענהו הנשוש תא ההזמ זפוא , 19-18).דזמרתה ןוב סימל( 'ןינמה ןמ הניא הנשוש ירה ,האל
ךרועש האוושהה תובקעב ,תוריפסה עבש םע ויתורעגו בקעי תא ההזמ ףודוב ןיקפיל וליאו ,תוריפסה
תעבש ןיב הלבקב יוהיזה תובקעבו ), 177הגה דל( תכלה יבכוכ תעבש ןיבל ויתורעגו בקעי ןיב ןונגע

םירומאש םישודקהו םיינומרהה םיסחיה ןיבש רעפה לע רשגל ידכ .תוריפסה עבשל תכלה יבכוכ
הל ביבסמש תורענה ןיבל היוארה השיאה ןיב רופיסב ראותמה קבאמה ןיבל תוריפסה עבשב רורשל

לגעמל ,ויתורעגו בקעי לש תכלה יבכוכ לגעמ ,ןילוחה לגעמ תא ךופהל הנשוש לעש ףודוב בתוכ

': Shoshana must become part of Jacob's circle of seven - and transformתושודק תוריפס לש
'it by her presence and union with Jacob from seven secular "planets" to seven holy sefirot
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םיכמתסמה םיקיודמו םיינטרפ םייוהיז לע יונב היהי הז רמאמב חותינה ,תאז תמועל
.ולא םירושיקל ותועדומל היאר תושמשמה ,ומצע ןונגע לש תויגולותנאה לע ראשה ןיב

ךרד .ב :הקיתעה ריעל ןונגע לש ותקיז .א :םיאשונ העברא לע תתשוי ןלהל ןוידה
התומד רואיתב ילבקה דבורה .ד :רופיסה לש ילובמיסה דבורה .ג :ןונגע לש הביתכה
.האל לש

הקיתעה ריעהו ןונגע
תא ןונגע עיבמ ,םעה תא ןהו ומצע ןונגע תא ןה תלמסמה ,האל לש התומד תועצמאב

ןה ,םירושימ ינשב איה ןונגע לש תרוקיבה .הקיתעה ריעב הדיגבל עגונב ויתושוחת
רבעמה  -ימואלה רושימב ןהו ,תויפלתב ותיב תעיבק ,ירק ,וייח לש ישיאה רושימב
.טדנמה תפוקתב השדחה ריעל

 1924,תנשב .טרפב הקיתעה ריעלו ללכב םילשוריל ןונגע לש וסחי היה דחוימ סחי
ןיאש םוי לכש ןקוש ןמלז המלשל ןונגע בתכ ,הינמרגב הכוראה ותוהשמ הצרא ותרזח םע

רדח אוצמל יתלכי ביבא לתבש פ"עאו' :זבזובמ םויכ ויניעב בושח םילשוריב אצמנ אוה

השודקה םילשורי לע יעוגעג ובר יכ ,ביבא לתב הבישי יל יתעבק אל ,ישפנ תוא לככ
ו"יפ  -־\רנגין י"יט( 'יל דובא אוה וליאכ ביבא לתב םוי לכ יתבשח יכ דע תשדוקמהו
,הקיתעה ריעב ידוהיה בושייה תולדלדיה לע בתוכ אוה 'הלהת' רופיסב , 170).ן\?ויט
תודדחתמו 'המוחה ןמ םינפל' רופיסב בתוכ אוהש המ ראומ םש בתוכ אוהש המ ךותמו

ןיב דוגינ וב שיש ,ומצע רופיסה ךלהמ תא תתוועמ ילבקה םגדה תלחה ,ןאכ םג (427 ,1993 Bodofr).
תוררוצה תורענה תא תקלסמו לגעמה םוקמב האב אלא לגעמל תסנכנ הניא הנשוש .תורענל הנשוש

יתייער ןכ םיחוחה ןיב הנשושכ' :תורענל הסחי לע זמרמ רופיסה ףוסב וב הכוז הנשושש רזה .התוא

הנשוש/בקעי לעו תורענה לע תוריפסה עבש תלחהב שיש תויתוכאלמה .וב ,ב ש"הש( 'תונבה ןיב
ורופיסב וליאו ,ןתוכלמ/הניכש( הבקנו םירכז השיש לע תרבדמ תילבקה הקילובמיסהש ךכמ םג תרכינ
).ףודוב יפל( רכזל ביבסמש תובקנ שש וא )זפוא יפל( הבקנל ביבסמש תובקנ שש לע רבודמ ןונגע לש

םחי אוה ןהיניב סחיה ,ןאכ םג .היתורענלו הניכשל תורענהו הנשוש תא המדמ ינשה ילבקה םגדה

סחיה ןיב דוגינ רצונ בוש  1982-1981, 206).זפוא( 'היתורענב אופא תרזענ הניכשה' :המלשה לש
הריתסמ ץלחיהל ידכ .רופיסב תורענה ןיבו הנשוש ןיבש תורחתה יסדי ןיבו ילבקה םגדבש ינומרהה
תולוכי תורענה .ינומרה רחאהו לקלוקמ דחאה :םיבצמ ינש )ףודוב לש וצוריתל המודב( דיגנ גיצמ וז
'.התייוול תונבב תרזענ' הניכשה ינומרהה בצמב םלוא ',ערה תוחוכל ףרטצהל ארחא ארטסה תעפשהב'

בקעי ביבס םיבבותסמ תכלה יבכוכ ןונגע לש ורופיסבש ךכמ םג תעבונ הז שוריפ לש תויתוכאלמה
רבודמ ילבקה םגדב ,ןכ ומכ .הנשוש ביבס םיבבותסמ תכלה יבכוכ זפואו דיגנ לש ילבקה םגדב וליאו

םע( רתויה לכל שי ןונגע לש ורופיסב וליאו  -תיזכרמה הבקנל ביבסמש עבש  -תובקנ הנומש לע
.יזכרמ רכזל ביבסמ תובקנ עבש )הנשוש

תורענ־תוריפס שש ,הנשוש־הניכשו תורענ־תוריפס שש ,תורענו הניכש  -םילשמנה יוביר םצע
.םינושה םייומידה ןיב וצצורתה םהו רורב יומיד רופיסה ישרפמל היה אלש ךכ לע דמלמ  -בקעיו
ואר ,רופיסל רתוי םימיאתמה הלבקה תורפסמ םירחא םייומיד לעו ,םיילבק םניאש םירחא םייומיד לע
 9.הרעה , 10,ה"סשת הליש
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םא .השדחה ריעל רבעמהו הקיתעה ריעה תשיטנ לע שחש ןופצמה ירוסייל תוביסה
1948־ב ,שפנ  19,000תומוחה ןיבש תידוהיה הליהקה התנמ םירשעה האמה תישארב
,ה''נשת רואנ( ןיוע יברע רוזאב תעלבומכ םייק היהו שפנ 2,500־כל בושייה קמטצה
םע רפסמה־ינאה לש ולויטב .טועימ השענ הקיתעה ריעה יככותב ידוהיה בורה 198).
:תרפסמ איה הקיתעה ריעב הלהת
ןיללפתמ ויהו הב ויה תויסנכ יתב ינשו הב ויה לארשימ תוחפשמ םיעברא ,וז רצח התא האור
התא האור ,הרמא .הוהק תיבל ונעגה .הב וספתו םייברע ואבו הוחינהו הלילבו םויב םידמולו
וספתו םייברע ואבו הוחינהו םידמולו םיבשוי ויה הרות ידמולו וב התיה הלודג הבישי ,הז תיב

ינב םיינעו ןאכ היה לישבת תיב ,הז ץבר התא האור ,הרמא .םירומח לש ץברל ונעגה .הב
וקספ אלש םיתב .וב וספתו םייברע ואבו הוחינהו םיעבש םיאצויו םיבער םיסנכנ ויה םיבוט
, 144).הגה רצ( םהב םירכרכמ םירומחו םייברע וישכעו הקדצו הליפתו הרות םהמ

םימיצעמה ,םיינעזג ףא ילואו םיאשנתמ םילילצ םילוע הלהת לש ןורחאה טפשמה ךותמ
'.םיימהב' םיברע ןיבל 'םישודק לארשי' ןיבש רעפה תא
םינפל לש םילשוריל ןונגע קקותשה 1948־ב םינדריה ידיב הקיתעה ריעה שוביכ רחאל
םייח־רבנ 'הקיתעה ריעה לע ףיקשהל' ידכ ןויצ רהל לייטל גהנ אוה תותבשב .המוחה ןמ
רצה אוהו ותוא קיסעה הקיתעה ריעה לש הנורסחש רכינ הפ־לעבש ויתוחישמ םגו 1970),

וישכע ,התשודקב יוארכ ונשח אל ] [...םימיה םתואב' :הכרעב ריכהל ועדי אלש לע
ריעל עגעגתה ןונגע  1966).יולש( 'הנורסחב ונא םישח וניתונוועב הנממ ונקחרתנש
רפיס אוה ,ןקוש ז"ש לש ותדכנ ,ןמלדיא לחר םע ותחישב .הילא בושל םלחו הקיתעה
הכזנ דוע ילוא עדוי ימו ,הקיתעה ריעה תא ריכמ ןונגע ומכ ןיא' :ישילש ףוגב ומצע לע

 1998).ןמלדיא( 'היפוי תא ךל האראו ךלנ זאו הילא עיגהל םעפ יא

רופיסה לש הביתכה ךרד
תיברמ םירפוסמ הבו האל םע רפסמה־ינאה לש לויטה ראותמ הבש החונינה ךרדל דוגינב

.םייטמרד םיעוריא ינש םיללוחתמ רופיסה לש ופוס תארקל ,הל רפסמ אוהש םירופיסה

ותדרח לשב ומע חורבל האל תא ענכשל רפסמה־ינאה לש ונויסינ אוה דחא עוריא
.ונתמו הערה ונקבדת ןפ טלמהל ונא םיכירצ' :ינדריה ןויגלה ישנא ידיב וספתיי אמש

ונשפנ לע טלמנו יאוב ] [...םינונחתו השקב ךרד הב יתטבהו הילא יניע יתאשנ ][...
הקיזה , 47).5זגזנגחה ןמ םיגפל( 'הנכסה םוקממ ונאצי ונילע 'ה תלמחב ]. [...הפסנ ןפ
םייח םהרבא לש וירבדמ הלוע יפרגויב־ישיאה רושימה ןיבו ינוידב־ירופיסה רושימה ןיב

דיבו ודיב םישנאה וקיזחיו המהמתי!' :םודס תכיפהב טול לש ורופיסמ םיקוספה ןושל יפ לע ,תאזו 5

לכוא אל ]. [...הפסנו ןפ טלמה הרהה ] [...רמאייו ]. [...ויל? 'ה תלמחב ויתינ? יתש דמו ותשא
).טי-זט ,טי ירבו 'יתמו היזרה ינקבדת ןפ הרהה טלמהל
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דעי :םייח רוקמ תנוכשב לובגה רוזאב םילשוריב ןונגע םע ולויט לע רפסמה ,יננחלא
יתשקיב דחפה תא גיפהל ידכו ,לובגל רבעמ ונא םיאצמנ רבכ אמש רוהרהה הלע הרהמ

לובגה תא רבע ןונגעש עריא וליא ,םלועבו ץראב ררועתמ היה שער הזיא" :חדבתהל
הקישנה אוה ינשה יטמרדה עוריאה , 48).ח"לשת יננחלא( '"םינדריה ידיב הבשנו הגגשב

היפ לע יפ יתתנו היפ יפלכ ימצע יתיטה' :הנוצרל דוגינב האלל קשונ רפסמה־ינאהש
,האל הל הכלה' :ותוא תשטונ האל תאז תובקעב , 46).זזזביזגה ןונ ובינפל( 'הל יתקשנו
־ינאה ,וירופיס ראשב ןונגע לש וכרדל דוגינבו ,רופיסה ףוסב , 48).םש( 'ינממ הכלה
תב'  -המשנל ,רופיסה תרוביג ,האל תא לישממו ולשמ תונשרפ ףיסומ ,ברעתמ רפסמה

,םש( 'ףוגה הז המשנה לש התייוול ןב' :ףוגל ומצע תאו , 49) -םש( 'המשנה וז יתייוול
איה האלל הקישנה .המשנו ףוג לש תודחאכ הז לשמ יפל שרפתמ הקישנה עוריא 50).
ינאו איה ינא איהש יתימיד' :ץפח אוהש המ לכ המשנב תושעל ףוגה לש ונוצרל יוטיב

).םש( 'הב תושעל ינא יאשר ץפח ינא רשא לכו אוה איה
תא ןונגע ךפה החוכמש הביסה המ .ההימת ררועמ רופיסה ףוסב ןונגע לש הז ךלהמ

רואל ?ופוסבש לשמנל ,םילשוריב רויס ,רופיסה דקומ תא הניש המל ?לשמל ורופיס
רופיסב הקילובמיסה'ש םירקוח המכ ורבס ופוסבש לשמה ןיבל רופיסה ןכות ןיבש דוגינה

ןיא' רופיסה ףוסב םירבדה יכו ) 17הרעה , 73,א"סשת דקש( 'םינוש םישוריפל החותפ

סחיה תלאש ,ןכאו .רופיסה ללכ לע םהמ שיקהל ןיאו  1977)6ןד( 'םטושפכ םלבקל
עינמה המ .א :תוהימת יתש הלעמ ומצע רופיסה ףוג ןיבל רופיסה ףוסבש לשמה ןיבש
ןומט הלא תוהימת לע הנעמה ?רופיסה הנבמב לשמה לש ומוקמ המ .ב ?לשמה תביתכל

,םייטטסקא וא םיימולח העדות יבצמ ויה ןונגעל .ןונגע לש הביתכה ךרד תנבהב ילוא
ןיאש יפ לע ףא .רופיסה לש םייטמרדה םיקלחה תביתכל ואיבה הלא םיבצמש ןכתייו
םשל .לשמל רופיסה תכיפה תא ריבסהל החוכבש הריבס הרעשה יהוז ,ךכל החכוה ידיב

.ןונגע לש ותריציב תיטטסקאה הביתכהו םולחה לש םמוקמב ןודל שי וז הרעשה סוסיב

תומולחב םיעפושמ םיבר םירופיסש קר אל .ןונגע תריציב ול יזכרמ דיקפת ,םולחה

דיקפת שי ומצע ןונגע לש ויתומולחל םג , 122-11),ז"נשת בד־ןב ; 1993םיוביירש(
תויודע :תויודע לש םיגוס ינשמ קיסהל ןתינ הז רבד .תיתורפסה הריציה תביתכ ךילהתב

ותייטנ ללגב דשח לש בוטרוקב ןהילא סחייתהל שיש ,ומצע ןונגע לש תויפרגויב
םהלש תומדקומ תואסרגמש םירופיסו , 65-59),ה"סשת הליש( ומצע לע םירופיס 'איצמהל'

תומולח תובקעב ובתכנש םירופיס לש םיטנמגרפ .תומולחמ עבונ םתארשה רוקמש רכינ

ןונגעש תומולח לש ףסוא הליכמה  1997,תנשב ןורי הנומא המסרפש הייקיתב םייוצמ
.םולחה תובקע תא אוצמל ןתינ ןונגע ירופיסמ המכב ,ןכאו '.7םולח' תרתוכה תחת םפריצ

 1975).לזרב( 'המשנה אלא האל ןיאו' :ןונגע לש ותונשרפ תא ץמאמ לזרב ללה ,תאז תמועל 6
לככ ול ושמיש םהו ויתומולח תובקעב בתכה לע הלעה ןונגעש םירצק םיטנמגרפ הליכמ הייקיתה 7
 9.הרעה  1993, 254,םיוביירש ואר הז אשונב דוע .בותכל ןנכתש םירופיסל םלג רמוחכ הארנה
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רקוחה תניג לש םתומ םע םייתסמ וניא ,לשמל , 369-309),המ דע('םניעו ודיעי רופיסה
םע שגפיהל תוכישממ ולא תויומד ).הקוחר תיטוזקא ץראמ העיגהש( תירורהסה הלומגו

תא וחינה תניגו הלומגש םוימ' ':םירבד יחתפ'ב רפסמ אוהש יפכ ,םולחב רפסמה־ינאה
בכוש תולילב יבכשמ לע ,הליל לכב ילצא םמצע םיארמ ויהש ויה םיגהונ םייחה ץרא
,םירבד יחתפ('ואב רבכו םתוארל הצור יניא םא םתוארל ינא הצור םא עדוי יניאו יתייה

רשאכ 'םניעו ודיע' ירוביג תא רפסמה־ינאה ריכזמ 'םולח' תארקנה הייקיתב םג 105).
תא רומשל םיכבנפיירגל יתחטבהש רחאמ ,יתטמ לע בכשא' :ומולחב ומצעל רמוא אוה

רפס'ב םג ךכ '.חתפמה תא םהל ריזחאו םתעיסנמ ורזחיש דע םינשלפה ינפמ םתיב
'םולח' דיה בתכב ארקנ ), 116-114ה^רנו ךזמזנ( 'םינש יפ' רופיסה לש ט קרפ '.םישעמה
לש ןושארה ספדומה חסונה םג ארקנ הז םשבו  1:647),קית  401270,ןמיס ,ןונגע ןויכרא(
',םישעמה רפס'ב ףסונ רופיס ףוסב ).ש"ת-ט"צרת(תגברילג תעה בתכב רוא הארש ,רופיסה

תוארל ומע ואבש ותיב ינבל עגונב םולח בצמ רפסמה־ינאה ראתמ ',רשוה רשא רישה'
ומלעתנ' ותחפשמ ינב ,םידוקירה ןמזב ,הליפתה רחאל .8בלסרב ידיסח לש םתליפת תא
םדאש םולח ןימכ ,ריואב היה ףרפרמ קותמ ךויח תלוז .ימע ללכ ויה אל ילוא וא םואתפ
רפוסמ םושליט לומת רפסב םג , 154).הארגר ךרו«('ותוא םיאור םירחא ףאש רובסו האור

םה וליאכ ,םולחב הארש םירבד ירופיס רפיסו ףיסוה' )ומצע ןונגע םע ההוזמה( תדמחש
םלחש תומולחה ףסוא תייקית  -הרורבה תודעה ךותמ , 318).מוישלמ לרזנת('ויהש םישעמ

םייטסילאירוס םירופיסב רפסמה־ינאה לש תומולח ירוכזא םגש חינהל ריבס  -ןונגע
.שממ לש תומולח םיפקשמ

תולגל בריס ןכלו ,הלגתי אל ודוסש ידכ תומולחה תובקע תא שטשטל הסינ ןונגע
רפס דוס ינממ איצוהל קילאיב לדתשהש המכ' ':םישעמה רפסי תא בתכ ךיא קילאיבל

רחאל םינש ,םלואו , 245).יזבצין ל* יזנצעוב( 'ונממ וריתסהל ינא יתלדתשה םישעמה
םולחב ולאכ םתוא יתבתכ' ',םישעמה רפס' ירופיסש ינענכ דוד ינזואב הדוה אוה ןכמ
חלשש בתכמב , 36).ב"לשת ינענכ( 'יל םג םישדח ויה ),םולחב םירבד בתכ קילאיב םג(

ודרנואיל :םולח .ערו טעמ יתנשי .הלילה לכ ןואש' :ןונגע בתכ 1917־ב ןקוש ז"ש לא
הז םולח , 50).ןיק־ימ ו"יט  -ןוגעע י"מ( 'חישמה ךלמ בכור םוסה לעו ] [...סוס השוע
רבוחש , 107),9םש( 'חישמה ךלמ תא יתיאר ינא' רישה תביתכל הארנה לככ איבהש אוה
.הפוקתה התואב

ותוא לע םהל יתרפיס' :רפסמה־ינאה בתוכ ,ללפתמ אוה םמעש ,יבבל ירב להק' לע וירבדל דומצב
תכלוהו תדקוי אהתש רבדה בורקו ,תדקוי ושא ןיידעו םלועה ןמ קלתסנש הנש האממ רתוי הזש ,קידצ

יתעמש' :ודימלת ןתנ 'ר בתוכ ךכו ,ןמחנ 'ר אוה קידצה ™, 153).רגו ךוז«( 'לאוגה תאיבל דע
ייזג ,ץרהנרטש( "יחישמ אוביש דע דקות ילש שאה" :ןושלה וזב רמאש ל"ז וניברמ עמשש דחא שיאמ

.הז טפשמ לש יבלסרבה רשקהל יבל תמושת תא הנפהש קרמ יבצ ריידל הדות 0.ש תוא ,ן"רהזמ
.גרובמוה־דאבב ותיבב הצרפש הפרשב שאב ולעש ןונגע לש ויבתכ ראש םע הארנה לככ דבא הז ריש
, 107.ה"סשת הליש ואר הז ריש לש ותועמשמל
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,יתורפסה טסקטה תווהתה ןפואמ תוחוקלה תויודע שי םהילעש ,םולחה יבצממ הנושב

לע .ומצע ןונגע לש תויפרגויב תויודע קר שי הביתכה תעב םייטטסקאה םיבצמה לע
:ןויארב ןונגע רפיס ןילל המב n־ mןמורה תביתכ תעשב וב ןותנ היהש ישפנה בצמה
תוארל ידכ רוחאל םעפל םעפמ לכתסמ יתייה "ןולל הטנ חרוא" תא יתבתכשכ ינרוכז'
ועיגה דציכ יתעדי אל ימצעלשכ ינא .יתבתכש םירבדה תא יל רמואו ידצל דמועה ימ

"םיארונ םימי"ב' :רמא םימרגנ זבימי רפסה תביתכ לעו  1966),ףירח( 'ילא םירופיסה
הראה תעשב עמוש ינאש לוקה אוה ",ידוד לוק"מ ץוח ימשב שודיח םוש יתאבה אל
ןונגע לש ויתויואטבתה תא םג ריבסמ הז יטטסקא בצמ , 35).ב"לשת ינענכ( 'הריצי וא
רזח הלא םירבד לע .תיאובנ הארשה ןיעמ ךותמ ,שדוקה חורב איהש ותביתכל עגונב

תבתוכ שממ דיה הביתכה תעשב'  -ינענכ דוד םע ויתוחישב ןה ,םימעפ המכו המכ
םש םיקולאש המ קר בתוכ ינא' :תונויארב ןהו > -םש' 1יטעב םיהולא םשש תא ,המצעמ
 1966).ףירח( 'םיקלא ילע הרשהש חורמ איה ילע תירקיעה העפשהה' ;) 1966הריט('יפב
ויה אלש םירבד תביתכל םג ןונגע תא האיבה בתוכ ומצע־יאוהש המב הטילשה רדעיה

הליחת' ורופיסמ קרפ לע בתוכ אוה 1936־ב ןדס בדל בתכמב .ותעדל ,םוסרפל םייואר
יתלחתהש רופיסה קרפי :ומסרפל םא עדוי וניא אוהש ),יבדשליט לומת םימיל( 'ףוסו
ןיא .ימע המ עדוי יניא .ובש תוירסומה ינפמ ",רבד"ל אוה הפי םא עדוי יניא קיתעהל
תיטטסקא הביתכ , 254).זביזגבח ד־מוב('ילע םיטלוש םירבדה ,ירבד לע וישכע טלוש ינא

קלב בלכה רשפל לאשנשכ .ומצע תא שרפל ןונגע לש ותלוכי רסוח תא םג הריבסמ וז
 1974, 426).רוורב( 'עדוי יניא ימצעב' :רמא זבגיטליט לווגתבש

עדומ־אל דבורב םרוקמ 'המוחה ןמ םינפל' רופיסב הדרחה ירואיתש אופא ןכתיי
ןכתייו םולחמ םיעבונ םהש ןכתיי :ןהיניב עירכהל ןתינ אלש תויורשפא יתשל לצפתמה
םרוקמ רופיסה םויסב לשמהו תוערואמה חותינ וליאו .יטטסקא בצמ ךותמ םיעבונ םהש

תא ריבסמש הז תחא הנועבו תעב אוה עדומה דבורה .ןכמ רחאל אבש עדומ דבורב
לש הרוצב םג תחא אל עיפומ עדומ־אלה דבורה .ותוא קיחדמש הזו עדומ־אלה דבורה

םדאה לע האיבמה  -הזילנאוכיספה ןושלב ',דיא'ה  -ינימה םוחתב תומכסומ תצירפ
',המוחה ןמ םינפל' רופיסה תביתכ לע עיפשהש עדומ־אל דבור היה ןכא םא .תודרח
האלל קשונ רפסמה־ינאה הבש ,ופוסב תראותמה היצאוטיסה תא ותועצמאב ריבסהל ןתינ

לע הקישנ יל הבישה אל איהו .היתפש לע יתפשו היפ לע יפ םישאו' :הנוצרל דוגינב
'ןכ תושעל זיעה רשא שיא ינפ המ תעדל השקיב וליאכ יב הטיבה היניעב קר ,יתקישנ
אוהו ותמשנ איה האלש רפסמה־ינאה לש ושוריפ ,וז הרעשה יפל , 49).זגונרזגה ןוב םיגפל(

הריבסמו תככרמה תילובמיס תונשרפ תועצמאב 'דיאיה לש הקחדה אוה ףוגה אוה ומצע

תא יתכפה'  -היה םולחב אלא תואיצמב הרק אל רבדה יכ הרימאב שיבמה השעמה תא

.רחא והשמל לשמ קר אוה ומצע םולחה יכו ) -םש( 'םולחל יתוא תואצומה לכ
הלוע הניאש תינימ היצאוטיס תובקעב םולח לש בצמל תורע לש בצממ רופיס תרבעה
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םע תדמח לש ושגפמב '.תוליל' רופיסב םג העיפומ תולבוקמה תומרונה םע דחא הנקב
ךולהל תדמח שובת אולה רמאתו' :הדי לע םורע בבותסמו וליעמ תא ריסמ אוה המחור

םולחנ אלה תומולחה תאו ,ינא םולח םלוח אלה רמואו המחור תא ןעאו ]. [...םורע

,לגעענה תרפכ לע( '] [...יכונא םורע רשאב ימע שובת אל יכ עדאו ]. [...ונתנשב
,ינימה םוחתב תומכסומה לש הצירפ תוארל ןתינ 'הנושארה הקישנה' רופיסב םג 314).
:בתכנ הז חסונ ףוסבו ',םולח' ארקנ רופיסה דיה בתכב .םולחה תובקע ושטשוט וב םגו
שגפנש הרומכה רענש םויסב רפסמה־ינאה רפסמ ספדומה חסונב '.10יתנשמ יתררועתנ'

יחתפ( 'היפב יפ קבדו יבל עזעדזנ' :הל קשונ אוהו ,היידוהי הרענ םצעב אוה ומע
, 161).םירבד

תוריבסב חינהל ןתינ 'הנושארה הקישנה' רופיסבש תורורבה חסונה תויודע תובקעב
בלשו תעדומ־אל הביתכ לש ןושאר בלש היה 'המוחה ןמ םינפל' רופיסב םגש ההובג
ידיל תואב םירופיסה ינשב ושענש םייתורפסה םידוביעב ,םלואו .תעדומ הביתכ לש ינש

םולחה תובקע םישטשטימ 'הנושארה הקישנה' רופיסב .וזל וז תודגונמ תומגמ יוטיב
ןמ םינפל'ב וליאו ,ספדומה חסונב רופיסל דיה בתכ חסונב םולחמ לגלגתמ רופיסהו
'םולחל יתוא תואצומה לכ תא יתכפה' :םולחה לא רופיסהמ ,ךופה ךילהת שחרתמ 'המוחה

ךפוה רופיסה רשפו  -רופיסה רשפ תא )םש( 'ימולחב יל וארה' , 49),זזמגזמ ־\ונ םיגפל(

םולחה תועצמאב 'המוחה ןמ םינפל' רופיסבש רדגה תצרופ תוינימה תקחדה .לשמל
תבכרומ תיתונמא הנומת' קר אל היה רופיסה לש וניערגש תורשפאה לע העיבצמ לשמהו

.שממ לש םולח אלא ), 90א"סשת דקש( 'םולח תיומד

הבכשב .רופיסה תא תוביכרמה תונוש תובכש לע רבדל ןתינ וז הרעשה רואל
לע תויטמרדב רפוסמ ),יטטסקא בצמ וא םולח( עדומ־אל בצמב הרוקמש ,תמדקומה
הביתכה ךלהמב םישרפתמ םיבצמ םתוא ,תרחואמה הבכשב .הדרח יבצמו תומכסומ תצירפ

לע היצקפסורטרב העיפשמ וחור ,רופיסה לש ופוסב קר עיפומ לשמה יכ ףא .תעדומה
.עדומ־אל ירופיס ןיערג ךותב תעדומ הבכש רצוי אוהו רופיסה יבלש לכ

הבקנל רכז ןיב לדבה ןיאש םימי
תישארב בתכנש ',המוחה ןמ םינפל' רופיסה ףוסב עיפומה ,ינימה םוחתב תומכסומה רוערע

לש ותרעהב ,רופיסה תישארב רבכ יוטיב ידיל אבש ינשמ אשונ אוה ,11םישישה תונש

תוקיתמ ןיעמ )יפב( יתשגרה )יתנשמ( יתררועתה רשאכו יתנשמ יתררועתנש דע היפב קבדנ ]10 '[...
 1974, 35).סייו וארו  1:646,קית 4012,ד 0ןמיס ,ןונגע ןויכרא( 'הברה םינש ןכ יתשגרה אלש ]יפב[
יל רמוא יבל יתרתונ ידבל ינאו םמלועל וכלה םילשורי ינמאנש וישכע' :רפסמה רמוא ומצע רופיסב 11
,המרחה ןונ םינפל( 'םילשורי רפעב רפעתמ התאש םינש םיתשו םישימחב תעמשו תיארש המ לכ רפס

הארנה לככ הבש הנשה תלבקתמ ,הצרא ןונגע לש ותיילע תנש  1908,תנשל  52רפסמה תפסוהב 37).

 15).הרעה , 71,א"סשת דקש(  - 1960רופיסה בתכנ
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,זזמוזגה ןמ זבינפל('ןהיתולמשב רצקל םישנה בור וליחתה' :םישנה שובל לע רפסמה־ינאה
תורכזומה תורצקה תויאצחל םגו רופיסה ףוסב האלל רפסמה־ינאה קשנש הקישנל םג 7).
רופיסה תליחתב .הינוריא לש טוח הב רזושו תילבק־תיחישמ תונשרפ ןונגע ןתונ ותליחתב

םישנה לש ןשובל ןיבו ,הידיב טעמ תמרומה ,האל לש הכוראה התלמש ןיב דוגינ רצונ

רבכו הבקנל רכז ןיב שרפה אהי אלש םימיל םיברקתמ ונאש ונייה םירובס' :תורחאה
האל רופיסה ףוסב וליאו ),םש( 'דיתעלש אמגוד ןהיתולמשב רצקל םישנה בור וליחתה

ןיאו ), 50םש('הבקנל רכז ןיב שרפה ןיאש םימיה ועיגה אל ןיידעש' ןוויכמ ותוא תבזוע
לטבתי אובל דיתעל היפלש ,וז הנבות לש הרוקמ .ץפח ובלש לכ הב תושעל לוכי אוה
,אבקונ ףוצרפ לש ידיתעה ןוקיתה לע םילבוקמה ירבדב רושק ,הבקנל רכז ןיבש לדבהה

איבהש ,חריה לש ואטח לע ל''זח שרדמ לע היונב וז הסיפת .ןיפנא ריעזל הווש היהיש

יפל ).וכ ,ל 'שי('המחה רואכ הנבלה רוא היהו' :והיעשי תאובנ לעו ',12הנבלה טועימ'ל
הלעי ,ןותחתב ןוילע לש גוויזכ ראותמה ,אבקונו ןיפנא ריעז לש גוויזה ,י"ראה תלבק
יכ אבל דיתעל' :קספה אלב םגוויזו '3הווש תחא המוקב םהש ,אמאו אבא גוויז תגרדמל
אתודחאב קספי אל ידימת ןוילעכ ןותחתה גווז היהיו המחה רואכ הנבלה רוא היהת זא
ןויוושל איבי הז ןוקית ).ב"ע ט ,י"ביטר ירוגאזג רעיט ,ו"חר(')החמשב תודחאב =( אתוודחב

]ץפנא ריעז ־[ א"ז םע ] [...היהתש אוה הלש לודיג תילכתו' :אבקונל ןיפנא ריעז ןיב
הגרטקש המ אוהש ]דח['א רתכב םיכלמ 'ב ושמשיו ,ירמגל הוש ]םינפב םינפ =[ פ"בפ
אבא ־[ א"וא ןוימדכ ןתואיצמב ץוש ]אבקונו ןיפנא ריעז =[ ן"וז ויהיו ], [...עדונכ חריה

).4,א קרפ ,ול רעש ,טייח ץךן ,ו"חר('ןוקיתה תילכתב תומלועה לכ זאו ] [...],אמאו

רכז יסחיב םג םירושק םה אלא יזיפאטמ ןיינע קר םניא אבקונו ןיפנא ריעז יסחי
המכב תוטטיצ ןונגע איבמ וירבדמש ,ץיברוה היעשי 'ר ,ה"לשה .יצראה רושימב הבקנו

האטחו הנבלה םגפ ןיבל םישנה ןיב רשקמ , 52, 69, 185-184),ה"סשת הליש( וירופיסמ

םישנ םלועמ וניאר אל' :בתוכ אוה תבש יאצומב הנבל שודיק תרימא לע .הוח לש
'הוח אטח ונייהד הנושארה השאה המרג הנבלה םגפש ינפמ ] [...הנבלה שודיק תומייקמ
,תיביספ השיאה ,םילוקלק אלמה ,הזה םלועבש העש  99).ימע ,א"ח ,תירבה תותגל יגיפ(

תיביטקא השעית הבקנה .הבקנל רכז ןיב ןויווש םייקתיו היתונוכת ונתשי אובל דיתעל
רפסב בותככ ",רבג בבוסת הביקנו השדח 'ה ארבי" דיתעלו' :תירבגה המצ?3ה תא לבקתו

)זט ,א 'רב( "םילודגה תורואמה ינש תא םיהלא שעיו" ביתכ ),השקמ ־ 0ימר יזפ ןב ןועמש יבר' 12
םיכלמ ינשל רשפא ע"שבר ה''בקה ינפל חרי הרמא ).םש("ןטקה רואמה תאו לודגה רואמה תא" ביתכו

).ב"ע ס ןילוח( 'ךמצע תא יטעמו יכל הל רמא ?דחא רתכב ושמתשיש
)םירוש דחאכו םימלועל םידרפנ אל ־( ןיירש אדחכו ןימלעל ןישרפתמ אל ]] [...אמאו אבא ־[ א"ואו' 13

>.חכ ימע ,תוליצא תכסונ לע יסורפ ,רבח א"יר( 'םתמוקב םתלעמב םיווש

ןיוש םהינש זאו חישמה תומיל הזו ]' [...וכו "המחה רואכ הנבלה רוא היהו"]רמאש הזו ־ן ש"זו' :ןכו 14
ז"שר לצא דוע וארו ).ו קרפ ,םירופו הכונח שדוח שאר רעש ,םייח יזע ירפ ,ו"חר( יגורטק םדוקמכ
).א"ע ט ,הרות ימוחייל( ידחא רתכב םישמשמ ,םתמוקב םיוש ,המחה רראכ הנבלה רוא היהו' :ידאלמ
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רואכ הנבלה רוא היהו" דוסב ,רכזה ףקותכ תויהל הביקנה הלעתת יכ ןבכ ,אל( הימרי

 116).ימע ,ב"ח ,םש( "'המחה

ותיבו היבא ,האל לש םתוילמס
ןפואב הריציה תא ןיבהל ןיא ,רופיסה חונעפ תא ונינפל הריציה רבחמ חטוש וליפא
שרפל ןויסינהו ), 359-350ח"כשת ןורימ( תיטסירוגלא תונשרפ יפלכ תרוקיבה .ידממ־דח

תונשרפהש ךכמ ראשה ןיב םיעבונ ), 336-329א"משת יקסנלימס( תיטסילמינימ תונשרפ
הב ןיאו םיוסמ ירוגלא ןורקיע רופיסה לע טילשהל האב לודגה הקלחב תיטסירוגלאה
תיטסירוגלאה תונשרפה .למסל תושמממו למסל למסמ ץופקל ידכ תשרדנה תושימגה ןמ

רנכוט לשמל ואר( תירוגלא תינבתל תינוגברהו הרישעה הריציה תא סינכהל תשקבמ

ינוקיתו תעפושה תיביטאיצוסאה הביתכה ,תעדומה הביתכהו םולחה םלוא 1968),
דצמ םיירוגלא םיטביה לש הפישח ךירצמה יתבכש־בר רופיס םירצוי הלא לכ  -תוהגהה

'הירוגלא' ןיב ןיחבהל שי הז רשקהב .רחא דצמ םייתלילע־םיילאיר םיטביה לשו דחא
הירוגלא' וא )ח"כשת ןורימ( 'ירוגלא עקשמ' ןיבו ולוכ רופיסה ךרואל תומוק יתש הנובה

הנחבה .הריציב דבלב יקלח דמעמ ירוגלאה דוסיל שי הבש  1982, 23),לזרב( 'הכר
םניאש םיביכר לע םיילבקהו םיילובמיסה םיטביהה לש תצלואמ הלחה עונמל האב וז
וליאו ',הזר' תועמשמ ,דבלב תיתלילע תועמשמ שי רופיסה יביכרמ המכל .םהב םירושק

ינשב הרכהה ךותמ קר .תירוגלאו תיתלילע  -הלופכ הבכש תרכינ םירחא םיביכרב
הירוגלאב וא דבלב הילאירב שומישה .הריציה לש אלמ רשפ קיפהל ןתינ וללה םיטביהה

תונשרפ תופכל ןויסינה וליאו ,םינבומ יתלבו םימותס הריציה לש םיקלח ריתומ דבלב
,ןד ףסוי לש ורמאמב .תיתוכאלמ תונשרפ רצוי רופיסה יעטק לכ לע תמיוסמ תירוגלא
הקישנב האלל הקישנה תא םג שרפל ותוא איבמ רבדהו ,הניכשל האל תלשמנ ,המגודל

םא ,םלואו  1977).ןד( 'הנשיה הניכשה לש היתפש תא קשונ אוהש הקישנב' :הניכשל
),ב"ע איק ,תובותכ ואר( הניכשב תוקבד לש יאליע ךרע אלא םדו רשב השיא וז ןיא
תומימעה אקווד ?); 49המרזוה ןוג זניגפל( 'ןכ תושעל זיעה רשא' לע האל תסעוכ עודמ
הבחר הייאר תיווז הביצמ ,תישממ תומדל הירוגלא ןיב הענה ,האל לש התומדל עגונב
.התומד בוציעל עגונב
,הקיתעה ריעה ןדבא רשפ רבדב הלאשה תדמוע רופיסה דקומב ,ילובמיסה דבורה יפל

,האל ןיבל רפסמה־ינאה ןיב גולאיד םקרנ רופיסה ךלהמב '.המוחה ןמ םינפל' תנכושה

תוילמסה .המוחה ןמ םינפלש ותיב תא בזע האל לש היבא עודמ ההימתה וזכרמבש
יוהיז ',לארשי תסנכ' םעו 'םילשורי' םע האל יוהיז תועצמאב הלגתמ רופיסב הנומטה
רשפ םינתונ הלא םייוהיז .שדקמה תיב םע ותיב יוהיזו ,ה"בקה םע האל לש היבא
.האל ןיבו רפסמה־ינאה ןיב םייקתמה גולאידל תועמשמו

, 8).םש( 'םילשורי תב' הנוכמ האל .א :הלא םייוהיז רופיסב םיננוכמ םיביכר העשת
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).םש('המוחה ןמ םינפל הירוענ ימי תא התשע' האל ,תולגה ןמ אבש ,רפסמה ינאל דוגינב

האל ךכ ,התודליב .ב , 40).םש('ןאכל ךושמ יתויח רקיע' :הלש םייחה חוכ לש ורוקמ םש

ןושל תויתוא תורוצ היבא הל קקח תחא ןבא לעו תובובב הקחיש תחא ןבא לע' ,תרפסמ

יתש , 8).םש( 'םינבאה לע ועבצאב הל אוה קקח תונושארה תויתואה תא ]. [...שדוקה
ימש ;י ,ט 'בד( 'םיהילא עבצאב םיבתכ םינבאה תיחול ינש' לע תוזמרמ עבצאהו םינבאה

בתכמהו' :הירוענ ימיב לארשי תסנכל ונתינש תורבידה תרשע וקקחנ םהילעש ),חי ,אל
קר תרכזומ םיהולא עבצאב הביתכ ).15זט ,בל ימש( 'תיחלה לע תורח אוה םיהילא בת?מ
.6,ועבצאב היבא הל קקח תונושארה תויתואה תא קר :האל לצא םג ךכו ,םינושארה תוחולב

קובדש יפ לע ףא'  -וילא ותוכשמיהו האל לש היבאמ רפסמה־ינאה לש וקוחיר רואית .ג
,זגוגגזגזג ןוג םיגפל('םימתבו תמאב וירחא ינא ךושמ לבא ,וריכמ יניא ןיידע האל רחא ינא

ןיבל וניב דוגינכ רפסמהיינאה גיצמ הז קוחיר .ה"בקה םע באה יוהיז עקר לע ןבומ 6) -
וליאכ םמצע םיאור םה ,םיהולאה לא ברקתהל םיחרוט םניאש יפ לע ףאש ,םדא ינב ראש

םישועו וריכהל םיחרוט םניאש םדא לכ ראשמ ינא הנוש הז רבדבו' :וילא רשק םהל שי

תרפסמ היבא תיב לע הירבדב .ד ).םש('ולצא םייוצמ וליאכו ותוא םיריכמ וליאכ םמצע
היבא תחמש לעו תיבל ] [...םיאבה לכ לעו ויתרשמ לעו וילכ תאו תיבה דובכ תא' האל
ויה שדקמה תיבל , 39).םש('ץראה לכמ םיאב ויהש םיגחב רמול ךירצ ןיאו תיבה יאב לע
היהי לודג' :שדקמה תיבל זמור 'תיבה דובכ' יוטיבה םגו ,ץראה לכמ םיגחב לגרל םילוע
לומ האל לש התייכב .ה ).ט ,ב יגח('תואבצ 'ה רמא ןושארה־ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ
'והוסיעכה םהילבהב'ש ינפמ ותיבמ באה תיילגה .ו , 38).זגובגחזג ןזב םינפל( ברחה היבא תיב

), 76א"סשת דקש( 'םינוש םיחוסינבו יביססבוא ןפואב תורזוחה' תולאשה .ז , 39).םש(
הקתש ?ןאכל ךיבא רוזחי יתמיא' ;), 38זזמ־\חז\ ןונ םינפל('רזוח וניא המל' ':הרטנמ' ןיעמכ

ךיבא ןיא םולכ' ;)םש( '?ןאכל רוזחל הצור אבא ןיא יכו' ;), 39םש( 'יל התנע אלו האל
תרזוחה הבושתה .ח , 40).םש( 'העש לכבו תע לכב ,הרמאו האל הבישה ?רוזחל שקבמ

ידמ רתוי' :הקיתעה ריעהמ האל לש הקותינ בקע בש וניא אוה היפל באה לש תינשנו
ינקחוד היהש רבדב האל םע רבדל יתעד הטילחה' ;), 40םש('השדחה ריעב ךמצע תלגרה
התויח רקיעש תרמוא איהו השדחה ריעה תבישיב הלגרתה איהש היבא אוה רמואש ][...

ןעמל הלועפמ םישנאה לש םתוענמיהו םתושידא .ט ;), 43םש( 'המוחה ןמ םינפל ןאכ
םה המ םישיגרמ םניאו םילח םניאש םבל שפט יכו ,האלל הל יתרמא' :באה לש ותרזח
שי ,םירסח המ םישיגרמ םא תלאשש ןינעלו ]? [...םהמ ותריד תא ךיבא רקעש םוימ םירסח

, 40).םש('השעמ ידיל םיאב םניא םישיגרמה םוקמ לכמ ] [...םישיגרמ ןיא שיו םישיגרמ

ךירוענ דסח ךל יתרכז' :והימרי ירבדב עיפומ לארשי תסנכ לש תודליה תפוקת םע רבדמה רוד יוהיז 15
).ב ,ב ירי( 'ה!ןורז אל ץראב רבדמב ירחא ךתכל ךיתולולכ תבהא

,םינושארה תוחולל ,באב ןרוקמש ,תונושארה תויתואה ןיבש היגולנאל  4.הרעה  1979, 15,לזרב ואר 16

.גרבנזור באוי יבל תמושת תא הנפה ,לאב םרוקמש
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בושל שקבמה ה"בקה תא למסמ באה יכ םיניבמש עגרב םיראומ הלאה םיביכרה לכ
,רבעב האטח לארשי תסנכ םלוא .לארשי תסנכ ,האל םע דחאתהלו ,שדקמה תיב ,ותיבל
תא תאטבמ השדחה ריעב האל לש התושרתשה .הקיתעה ריעהמ תקתונמ איה הווהב םגו

,ומצע רפוסה לש םייטרפה המשאה תושגר תאו ימואלה דבורב לארשי תסנכ לש האטח
ריעהמ קתנה היפלש המשאהה לע רערעל ידכ .תויפלת תבוטל הקיתעה ריעה תא בזעש
לע ףאש הנעטה תא האל יפב ןונגע םש ותיבל באה לש ותרזח־יאל הביסה אוה הקיתעה
.הקיתעה ריעל ),םש('ןאכל ךושמ יתויח רקיע' ,השדחה םילשוריב היח לארשי תסנכש יפ
ךותמ עבונ השדחה םילשורי לש המויק ירהש ,הקיתעה ריעהמ הקתנתה אל לארשי תסנכ
.תירוטסיהה םילשוריל הקיניה

האל לש התומד בוציעב םיילבק םיביטומ
ןונגע בצעמ םתועצמאבש םיילבקה םיביטומב דקמתנ ,ילובמיסה דבורב ןוידה רחאל ,תעכ

התוילמס חורב' בתכנ 'המוחה ןמ םינפל' רופיסהש ןעט לזרב ללה .האל לש התומד תא
ףושחל ןויסינ וירבדב ןיא וז תיללכ הרהצהמ דבל םלוא  1975),לזרב( 'האל לש תילבקה

לש םילשוריו ןונגע' ותרתוכש רמאמב .התומד תא םיבצעמה םיילבק םילמס םתוא תא
םע האל תא ןד ףסוי ההיז 'דוסה תרותב ויתורוקמו "המוחה ןמ םינפל" רופיסה :הלעמ
וניא טעמכ אוה םלוא ,17תיטסימ הריווא םיראתמה םיילבק ןושל ירכז המכ איבהו הניכשה

 1977).ןד( האל לש התומד תא םיבצעמה םיילבקה םידברב קסוע
איהש האל' :הנוילעה םאה־הניבה םע רקיעב האל התהוז י"ראה תלבק לש התעפוה דע

:ןד לש ורמאמב םיאבומה ןושל ירכז ןלהל 17
ךשמל םייקתמ םלועה היפלש ',תושימשה תרות'ל זמר , 8),זגונרחה ןוג םינפל( 'תוטימש עבש ינפל' .א

רפס( 'הנש ףלא ט"מ דוס דמל לארשיל הדירוהל הרות לבקל עיקרב השמ הלעשכ' :םינש 49,000
).המ-זמ תורעה ,בנק ימע ;™יובגה לריק ,ןהכ ;, 193-176ח"שת םולש הז ןיינעב וארו ,א"ע ח ™,ילפזו

גשומ לש םיילבקה ויתורוקמ לע ;, 19זדמריחזי ןמ םינפל( 'ותוא תספות הבשחמ לכ ןיאש רדאה' .ב
, 229-228).ה"סשת הליש ואר הז

הליש ואר הז גשומ לש םיילבקה ויתורוקמ לע ;, 25ז\ונוז\ה ןמ םינפל( 'םישדח ןיחומ יל ונתינ' .ג
, 235).ה"סשת

,זזונוזוה ןונ םיגפל( 'םולשב ונאצי ךכ םולשב ונסנכנש םשכו ] [...ןהב םידרויש תולעמב ונילע' .ד
'רלו הדיריב הבכרמל םילועש 'הבכרמה ידרוי'ל תוזימר שי הקיתעה ריעל הסינכה לש הז רואיתב 5).

'ר לש ותיילע רופיס ןיב ןד רשקמ תאז תובקעב ).ב"ע די הגיגח( םולשב אציו סדרפל סנכנש אביקע
ןונגעש תוחתפמה תששו םירדחה תשש ןיבל ,הניכשה ובש ,יעיבשה לכיהל תולכיהה תששמ לאעמשי
קרפ ,תילבידו ייקרפ( יעיבשה לכיהה לש חתפה רמושב תעגל ןתינ אלש יפכ .ופיב הרדנסכלאל הארמ

תא ריתסמו תוחתפמהו םירדחה תשש תא הארמ רפסמה ןונגע לש ורופיסב םג ךכ ),א הקספ ,גכ
טפשממ , 18).זוונרזגזג ןונ םיגפל( ידבלב תוחתפמ השש אלא םלוכ תוחתפמה לכ אל' :יעיבשה חתפמה
.הניכשה ,האל תאצמנ ובש ,יעיבשה לכיהה םע םיהוזמ יעיבשה רדחהו יעיבשה חתפמהש ןד קיסמ הז

המכ רזוחה ',טמקתמ עיקרה רוע' יוטיבה תא םג ףיסוהל שי ןד לש ורמאמב םיאבומה ןושלה ירכזל

 2004, 63.יזרא ואר הז יוטיב לש םיילבקה ויתורוקמ לע , 8, 9, 44, 47, 50).םש( רופיסב םימעפ
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,תבו םינב השיש הדלי תיארקמה האל ).ב קרפ ,כ רעש ,סיגגזביר זנדרפ ,ק''מר( 'הניבה

השש' :תיבקנה תוכלמ תריפסו דוסי דע דסחמ תוריפסה שש  -תווצק ו םע םיהוזמה
התהוז י''ראה תלבקב ).בע ימע ,ריקי ררא ,ק"מר( 'האליע אמיא האל הדליש תבו םינב
ימרז לכב .םילשורי םע ןכו ,הניכש  /אבקונ ףוצרפ  /תוכלמה תוימינפ םע רקיעב האל
האלד' :רתתסמה ,םלענהו תוימינפה םע האלו תילגנה תוינוציחה םע ההוזמ לחר ,הלבקה

,א"ח רהוז( ')חלוגמב איה לחרו ,הסוכמב איה האל =( אילגתאב לחרדו ,איסכתאב ווה

).א"ע בנק
= לארשי תסנכ :הזב הז םירושק 'האל ףוצרפ'ו 'לארשי תסנכ' םיגשומה ,י''ראה תלבקב

ללכ קר הניא 'לארשי תסנכ' ,תילבקה תורפסב .האל ףוצרפ = אבקונ/תוכלמ = הניכש
תומשנ לכש ,לארשי ללכ איה הניכשה הנהו' :הניכשה םע ההוזמ םג איה אלא לארשי
ילתפנ 'ר('הניכשה לע זמור לארשי ללכ אוהש "ונחנא" תבית ןכל .עודיכ הב םה לארשי

םעו תוימינפה םע תוהוזמ לחרו האל ,י"ראה תלבקב ).הס ימע ',רפש ירמא' ,יולה ץרה

אבקונ לש תוימינפה איה האל יכ ,לחרו האל הז דוסו' :אבקונ ףוצרפ לש תוינוציחה
תא רשוק הז יוהיז ).זש ימע ,זב־תונב ריד* ,ל"חמר( 'אבקונה תוינוציח איה לחרו ][...
האלש בתוכה ,ל"חמרה לצא יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ ,לארשי תסנכלו הניכשל האל
,לארשי תסנכ לש תודוסיה ינש םיאצוי ןהמו הניכשה תוינוציחו הניכשה תוימינפ ןה לחרו

.הניכשה תוינוציחו תוימינפ םדוסו ,לחרו האל םישנ יתש חקל אוה יכ הזו' :ףסויו הדוהי

ןוקתל ףסוי ןב חישמ לחרמו ,תוימינפה ןוקתל דוד ןב חישמ תאצל ךירצ היה האלמו
).בק ימע ,ל"ח־מר י־זבד ,ל"חמר( 'תוינוציחה

רופיסב האל ירואית ןיבו תיזיפאטמה האל ירואית ןיב םירשקמ םיילבקה םיביטומה

םיראותמה םיעוריאה ןיב רישי רושיק תועצמאב ןה ,םיכרד יתשב 'המוחה ןמ םינפל'
.הניב תריפס ךרד ,ףיקע רושיק תועצמאב ןהו תיזיפאטמה האל רואית ןיבל רופיסב
.האלל םג הקיז שי וז הריפסל םיכיושמה םירואיתל ,הניב תריפס םע ההוזמ האל תויהב

םינפל' רופיסב יוטיב ידיל תואב ןהיתשו ,םילמס תוכרעמ יתש האלל ונתינ הלבקב
היינשה ,י"ראה תלבק תעפוהל דע הלבקה לש הילמס לע תססובמ תחאה '.המוחה ןמ
:י''ראה תלבק לש הילמס לע תססובמ

הלבק י"ראה תלבק

 -האל / <-אבקונ תוימינפ ,הוונע ,םילשורי

אמלע' תסנכ' ,תוכלמה תמשנ /הניכש

פתמ לש =( 'ןיקישנ גוויז' ',לארשי
)'.םידרפנ

שורי'

',בל'

)הקישנ

',הוונע'

',הניב'

םיגשומה
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םירושק 'ןיקישנ גוויז'ו 'ןישרפתמ אלד ןיער ירתי /םירופיכה םוי' םיגשומה וליאו ,האלל
רופיסה תרוביג ,האל דציכ הארמ ילבקה דבורה תפישח .האל םע ההוזמה ,הניב תריפסל

ףוצרפ לש םיביטומ .ג ;לארשי תסנכ .ב ;םילשורי .א :םע ההוזמ ',המוחה ןמ םינפל'
,הנורחאה הבכשה תא תגציימ המשנה .המשנ .ה :הניב תריפס לש םיביטומ .ד !האל
תגצומ איה ןכ לעו ,הכיבמ היצאוטיסמ טלמיהל ןוצרה ךותמ ןונגע לש ורופיסב הרצונש
:הרוסא הקושת תגציימה ,תיצראה האלמ תעבונכ ןלהלש םישרתב
םילשורי

ז
האל ףוצרפ ;לארשי תסנכ > -האל  •<-הניב
I
תישחומ השיא

I
המשנ

רופיסב ההוזמ האל .גשומל גשוממ ץופקל הלוכי תומדה .שימג דבור אוה ירוגלאה דבורה

םיביטומב עייתסמ ןונגע ילבקה האל ףוצרפל התקיז תיינבב ךא ,לארשי תסנכ םע
תוהמ םע ההוזמ איה ןיאש יפ לע ףא ,התומד תא בצעל ידכ הז יזיפאטמ גשומב םירושקה

םיביטומה תועצמאב ןונגע לש ורופיסב אופא תבצועמ האל לש התומד .וז תיזיפאטמ
אלד ןיער ירתי ,הניב ,הוונע ,לארשי תסנכו םילשורי :תנייפאתמ איה םהבש םיילבקה
.המשנו בל ,איסכתאד אמלע ',ןיקישנ גוויז'ו 'ןישרפתמ

םילשורי  -האל
המגמ תאטבמה ,האל לש התוגהנתהמ קר אל דמלנ לארשי תסנכל האל ןיבש יוהיזה
ךמצע תלגרה ידמ רתוי' ,רופיסב הילע רמוא היבאש יפכ ,המואה ללכב תטלש התייהש

:לארשי ללכל למסכ שמשמה ,המשמ םג אלא , 40),הונגחה ןונ זגינפל( 'השדחה ריעב
היושע ילמסה דבורב םנמא ).אי ,ד תור('לארשי תיב תא םהיתש ונב רשא האלכו לחרכ'

קוידלו י"ראה תלבקל תועדוותהה רואל םלוא ',לחר' םשב םג ארקיהל רופיסה תרוביג
'.האל' םשב רחב עודמ רורב ,היפ לע ותביתכב ןונגע גהנש
,רגיתב ת־חון?(ןויצ םע ףסוי תא ןונגע ההזמ 'אסכו םודה'ו רעתב תררון< ויתוריציב

םע האל תא ההזמ אוה 'המוחה ןמ םינפל' רופיסב וליאו ), 186זגונגחזג ןונ םינפל ;80
העיפומ םילשורי לש למסכ האל תמועל ןויצ לש למסכ ףסוי/לחר ןיבש הקולחה .םילשורי
ףד ,תויצזגדז יוניןט רפמ ,ו"חר( 'האל איה םילשורי ךא לחר אוה ןויצ יכ' :י"ראה תלבקב

, 66.ה"סשת הליש ואר הז ןיינעב דוע ).ב"ע טפ ,הרות יט־^ל ,ו"חר( 'ןויצ אירטמיגב ףסויי 18
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ההוזמ ),א"ע ה תינעת( 'הלעמ לש םילשורי' ,ל"זח לש תיזיפאטמה םילשורי ).א"ע ופ
'הלעמ לש םילשורי ]אר['קנ ] [...האל םוקמ' :האל לש הבשומ םוקמ םע י"ראה תלבקב

'האל' םשה תריחבל ןונגע תא איבהש אוה םילשוריל האל ןיבש יוהיזה ).םש ,ו"חר(
איה םילשורי' תגפיזנו רפוינ רפמב םג רזוח הז יוהיזו /םילשורי תב' ,רופיסה תרוביגל
לש ותבשחמב היה האלל םילשורי ןיב ילבקה יוהיזהש דמלמ הז רוכזא ).דסש ימע( 'האל

'םילשורי'ו 'ןויצ' םיגשומה דמצש ןייצל םג שי הז רשקהב .ובל תמושת תא ךשמו ןונגע
, 284-279).ה"סשת הליש( תוצח ןוקית ירואיתב םג ןונגע לצא שמשמ ילבקה םרשקהב

הוונע  -האל
י''ראה תלבקב םייק ,האלו לחר םע םיהוזמה ',םילשורי'ו 'ןויצ' םיגשומה דמצ לע ףסונב

םימעפ רכזומ 'הוונע' םע האלו 'הארי' םע לחר יוהיז '.הוונע'ו 'הארי' םיגשומה דמצ םג
האל לא בקע איהו ,הארי תארקנ איה לחר יכ עדונש ומכ' :לטיו םייח 'ר יבתכב תובר
תאירק רעש ,םייזג ך־־ע ירפ( "ה תארי הונע בקע ],רמאנש ומכ ־־[ ש"מכ ,הונע תארקנה
הנוילעה האל'ו ),ב"ע בנ ףד ,סימ־\ן?ילז\ רפזנ('הונע ארקנה האל דוס' ןכו ),די קרפ ,עמש

יבתכב ןכו( י"ראה תלבקב הז יוהיז רואל ).א"ע זט ,סךמזנפז\ ריעיט( 'הונע ]תא['רקנ
אוהשכו ,הוונעה תדימ םע 'המוחה ןמ םינפל' ורופיסב האל תא ןונגע ןייפאמ )19תודיסח
, 7).זזמותה ־\זנ זביגפל( 'הב שיש הניב םע הונע' :בתוכ אוה היפוא תא ראתל אב

:וז תולשלתשה לע דומעל שי הוונעל האל ןיב יוהיזה רצונ דציכ ןיבהל ידכ
קוספה ,וטושפ יפ לע .ןונגע י''ש >— י"ראה תלבק > -רהגו יברן?ת > -ל"זח > -ארקמ
לצא .האריה האב הוונעה תובקעב :ךכ שרפתמ )ד ,בכ ילשמ( "ה תארי הונע בקעי
:הוונעה לש בקגק תספתנ האריה רמולכ ,ךופה ןפואב שרדנ אוה ,תאז תמועל ,ל"זה
השארל הרטע המכח התשעש המ ןירסקד רזעלא 'רב קחצי ר"א ',ה תארי הונע בקע'

ביתכו )י ,איק םילהת( '"ה תארי המכח תישאר" :רמאנש הלגרל םיילוס הונע התשע
איה האריה ,המכחל סחיב ).20בכ קרפ ,ילשמ ,ינועמש טוקלי( ""ה תארי הונע בקע"
רהוזה תסיפת תובקעב .לגרה הצקבש בקעכ איה ,הוונעל סחיב :שארה לעמש רתכה
חיר ,ב"ח( 'םולכ הימרגמ ןל תיל'  -רבד המצעמ הל ןיאש הריפסכ תוכלמ תריפס תא

םע )ומצע תא בישחמ וניא םדאה הבש( הוונעה תא רהגי :יגריקזץ לעב ההזמ ) -ב"ע
בלשה תארקל ןושאר בלש איה האריה ).תוכלמ תריפס םע ההוזמה( הנוילעה הניכשה
,האלע אתניכש יהיאד הונע ידיל היל יתייא 'ה תארי היב תיאד ןאמ' :הוונעה ,ןוילעה

.תידיסחה תורפסהמ אלא לטיו םייח 'ר יבתכמ הוונעה םע האל יוהיז תא ריכה אל ןונגע ,הארנה לככ 19

המ םוש לעי רופיסה תא ןונגע איבמ וילעש  -בונידמ ךלמילא יבצ ,רל רביטיטי יגב רפסב ,המגודל

תדמ איה הונע עודיד' :בתכנ , 119) -םירופיס ליפ ךירכת('רכששי ינב ורפס תא קידצ ותוא ארק
.אלת ,ררפיסר דפרס רפמ םג וארו ).ו רמאמ ,ןויס שדוח ירמאמ( 'האל

).ב"ע ח( ג ,א תבש ,ימלשורי דומלתב השרדה רוקמ 20
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,הנוילעה הניכשה איהש הוונע ידיל אב 'ה תארי ול שיש ימ =( הבגל בקע 'ה תאריד

לחר ףוצרפ תא י"ראה תלבק הספת הז יוהיז לשב ).ב"ע ה( ')היבגל בקע 'ה תאריש
לש םיבקעה יכ ,יה תארי הונע בקעי  -הנוילעה הניכשה ,האל לש היבקעב ליחתמכ
התהיזו ) -ב''ע גמ ,םילוספה רעיט ,ו"חר( 'לחר שאר ךות םישבולמו םיסנכנ םה ,האל
.הוונעה םע האל תאו האריה םע לחר תא

םירופיכה םוי  -הניב  -האל
רעש ,םיבוזניר םדרפ ,ק''מר('הניבה איהש האלי  -הניב תריפס םע ההוזמ תיארקמה האל

םינפל( 'הב שיש הניב' :האל תא הב ןייפאמ ןונגעש היינשה הנוכתה תאזו ) -ב קרפ ,כ
אל .הזל הז םירושקו הזב הז םיזוחא 'םילשורי'ו 'הניב' ',האל' םיגשומה ™, 7).בוחה ןונ
'ר( 'הלעמלש םילשורי דוסב איה הניב' :הניב תריפס םג אלא םילשורי םע ההוזמ האל קר

םירופכה םוי' :םירופיכה םוי םג רושק הניב תריפסל .חיק ימע ,רוא יבכוכ ,ןזח םהרבא

הלוע' הז םויב ).ד קרפ ,הישעה םלוע רעש ,םייח ןע ירפ ,ו''חר( 'הניב דגנ אוהש
ןיבל םירופיכה םוי ןיבש רשקה ).ד קרפ ,םירופכה םוי רעש ,םש( 'הניבה דע תוכלמה

םוי' :םיפסונ תומוקמב םג ןונגע לצא םירכזנ ,הז ןמזב םלועה תולעתהו ,הניב תריפס
םירופיכה םויב ;)טמר ,םיארוב םיזבי("םיחתפנ הניב ירעש הלילה תליחתמ ] [...םירופיכה

שחש תולעתהב הומכ םירופיכה םויבש תולעתהה .21חלר ,םש( 'םילעתמ תומלועה לכי
הניחבל הלעתמו הלוע האל םע ינאשכ השוע ינאש לכש' :האל םע ושגפמב רפסמה־ינאה

ידיל האב תולעתהה .תטשפומה הניבה םלועל  43) -ימע ,רמוחה ןמ םיגפל( 'הנוילע
:תינחור תושיל ותכיפהב יוטיב
ינא יתייה ךכ .שפנ ולוכ השענו ךלוהו לטבתמ ףוגהש םירופיכ םוצ םויב שי הנטק תחא העש
ינשכ המע ימצע תא יתייה האורש ןכל םדוק יתרמאש המו .יל תנמדזמ האל התיהש העש לכב
הלעמל .הזמ הלעמל איה תמאה וליאו ,ןכ יתרמא ןזואה תא רבשל ידכ ,םישרפתמ אלש םיעיר

).םש( ןזוא רוביש לכמ

םיארוב םיוני רפסב תאבומ םירופיכה םויב ינחור השענו הלעתמ םדאה היפל הסיפתה
לארשימ םדא לכש םירופכה םויב' :םירופיכה םויב שדקמה תיבב ררתשהש חוורל רבסהכ

:שדקמב וניצמש והזו .םוקמ ספות וניא ינחור רבד לכו ההובג תינחור הלעמב ][...
הלעתמ היה שדקמל סנכנש ימ לכש ),ה ,ה תובא( "םיחוור םיווחתשמו םיפופצ םידמוע"

']םש ןייע םירוכיב תכסמ והילא תדגא[ םוקמ ספות היה אלו ,הריתי הלעמב ותוינחורב
תריפסל םילוע ובש םויכ הלבקה תורפסב םירופיכה םוי תסיפת רואל ).גיר ,םיארוב םיובי(

םויב וב הלחש הרומתל האל םע ותואצמיה תא ןונגע המיד ,טשפומ ינחור םלועל ,הניב
.םירופיכה

.גק ימע ,ןויצ םחנמ ,בונמירמ לידנעמ םחנמ 'ר לש ורפס ךותמ 21
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ךישרפתמ אלד ויער ירמ'
,םירופיכה םויב ישפנה בצמל המודמה ,האלל רפסמה־ינאה לש הקיזה רואית תרגסמב
םירבח ינש ' -ןישרפתמ אלד ןיער ירתיכ םהומכ האלו רפסמה־ינאה :ףסונ יומיד רכזומ

םיעיר ינשכ ונייה םיכלהמ' :רופיסה ךרואל ינשה טוחכ רבוע הז רואית .םידרפנ םניאש
'ןישרפתמ אלש ןיעיר ינשכ האלו ינא לבא' ;) 7ימע ,השוחה ןונ זביגפל( 'םישרפתמ אלש

יתייוול תבו' ;), 49םש( 'םישרפתמ אלש םיעיר ינשכ ונינש תא יתייה האור' ;), 28םש(
).םש( 'םישרפתמ אלש םיעיר ינשכ המע יתייהש
אלל ידימת רוביח לש רשקכ רהוזב ראותמ )הניב( אמאל )המכח( אבא ןיבש רשקה

לש אלמה חסונה םלוא ).א''ע בק ,ג"ח( 'ןימלעל ןשרפתמ אלד אמאו אבא' :קותינ
א''וא יכ ורמא' :י''ראה תלבקב קר עיפומ ,ןונגע לש ורופיסב בושו בוש רזוחה ,טפשמה
רפסמה־ינאה יסחי ).ב''ע חכ ,הרות יזכרמל ,ו"חר('ןישרפתמ אלד ןיער ץרת ]אמאו אבא =[

םיער ינש' ילבקה יוטיבה .אמאו אבא  -הניבל המכח ןיבש םיסחיל םימודמ האל םע
ןונגע תורחאה תוריציב םלוא ,22ןונגע לש ויתוריציב םימעפ המכ רזוח 'םישרפתמ אלש
ןאכ וליאו ,יזיפאטמה רושימל הקיז אלל ,תוקודה םיסחי תוכרעמ רואיתל יוטיבב שמתשמ

ןיבש םיסחיה תכרעמ תא תראתמ איה הלגנה דבורב :לופכ דיקפת תילבקה ןושלל שי
תרשוק הניב תריפסל האל לש התקיז ,רתסנה ילבקה דבורב ךא ,האלל רפסמה־ינאה
.הניבל המכח ןיבש תידימתה הקיזל התוא

ףיקישנ גוויז'
:הקישנ לש רשקל המודמ ויפואו ידימת אוה )הניב( אמאל )המכח( אבא ןיבש רשקה
שורד ,תוינוציחו תוימינפ רעש ,יבייה ץצ ,ו''חר( 'ץקישנ ארקנ תוימינפה גווזב א''וא'
אוה הניבל המכח ןיבש רוביחה ,ינפוג גוויזכ ראותמ תוכלמו תראפת גוויז דועב ).ו
אחורב אחורד אתוקבדתא אלא קושינ ןיא יכ עדונ רבכו' :הקישנ לש ימינפ ינחור רוביח
).ה שורד ,עמש תאירק תונווכ ישורד ,תונגגבה רימט ,ו"חר( ')חורב חור לש תוקבדתה =(

םתואב' :הביתה לעב שיאל רפסמה ןיבש רשקה תא שיגדהל ידכ יוטיבה שמשמ 'םדה יוסיכ' רופיסב

ראותמ 'םיתמה ןיבי רופיסב , 101).המוחה ןונ םיגפל( 'ןישרפתמ אלש ןיעיר ינשכ שממ ונישענ םימיה

םניאש םיעיר ינשכ ושענו' םילימב ',שידק יצח' ארקנה ,ביל שידקל ךוראה םייח ןיב קודהה רשקה
תוומה ךאלמש ,טחושה ןיב רשקה ראותמ 'טחושהו תומה ךאלמ' רופיסב ™, 682).ולזנו ריע('םישרפתמ

ךכו ]. [...וירחא הכשמתנ ]תבשה[ איה ףאו' :ותגוז תבש ןיבל ,תבש יאצומ דע תויחל הכרא ול ןתנ
תמאה תרימאל רשאב , 213).סיצימו יט*ה( 'םישרפתמ םניאש ןיעיר ינשכ הז רחא הז םיכושמ ויה
םיווש םהינש ןיא ןישרפתמ אלד ןיעיר ירתכ בלהו הפה ןיא םא' ':םישעמה תילכת רפס'ב ןונגע בתוכ
יכ' ?סוניסו רו*וב ורפסב ןייטשפע יולה ןמלק סומינולק 'ר לש וירבד תובקעב ילוא , 171),םש( 'םולכ
בותכה ןושלמ בתכבש הרות תאזה הניחב ארקנו ןישרפתמ אלד ןיעיר ןירת ןה בלהו חומבש הבשחמה
ןדחייל ךירצו .וינינע לכב םדאה גהנתמ םדי לעו הפ לעבש הרות ארקנ רובדהו "ךבל חול לע םבתכ"
).םיבצינ תשרפ( 'בלב דחאו הפב דחא רבדל אלש
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איה הקישנה .תינחור תורבחתה איהש ,הקישנה םע התוא תרשוק הניבה לש התוינחור

,רבח א"יר( 'א"וא לש הניב תניחב דוסב םהש ] [...ןיקישנה' :הניבו המכח לש הניבב
רמוא 'המוחה ןמ םינפל' רופיסה םויס תארקל ).ח חתפ ,ן"מו ד"מ ביתנ ,זבירעיט יחתפ
רחש יפל , 49).המוחת ןמ זגיבפל( 'היתפש לע יתפשו היפ לע יפ םישאו' :רפסמה־ינאה

אל השעמל האל לש התודגנתה רואל ךא  2004, 162),יזרא( 'ןיקישנד גוויז והזי יזרא
ןפואב ילבקה עקשמב שמתשהל שי אלא 'ןיקישנ גוויז'ל תאזה הקישנה תא תומדל ןתינ

רומאכ רושקה ',םידרפנ םניאש םיער ינשי יוטיבב ןונגע לש ושומישמ .יטסילמינימ
23יטסילאירה רואיתה ךותבש קיסהל ןתינ ',ןיקישנ גוויז' םהיניב שיש אמאו אבא יסחיל

םלוא ,הלבקה תורפסב הקישנה לש הינייפאמל הקיז םג תעקושמ הקישנה השעמ לש
ץיח םיקהל שי אלא האל לש התבוגתל עגונב תילבקה הקילובמיסה תא ךושמל ןיא
האל תומד לש רואית קר שי ךליאו ןאכמו תילבק הקילובמיס תעקושמ ןאכ דע ,רמולו
וליאו ,תיאליע תורשקתה אוה הקישנ ךרד רוביח ,יזיפאטמה למסב .םדו רשב ,תיצראה

רשקה קותינל האיבמ איהו האל לש הנוצרל דוגינב תישענ הקישנה ןונגע לש ורופיסב
.רפסמה־ינאה ןיבו הניב

איסכתאד אמלע  -האל
יפב .תגשומ יתלב איה הניב תריפסש ךכב ךורכ הניב תריפסל האל ןיב רחא רושיק
רעש('םלענ םלוע' ),ט קרפ ,כ רעש ,םיגומיר ובר־®('תמלענה הניבה' הנוכמ איה ק"מרה
,ויתודימ תדלוה תועצמאב הלגתמה ,לאה לש תמלענה הבשחמה איה הניבה ).ה קרפ ,גכ
הנניא הניב תריפס קר אל ;הניבה םע היוהיז לשב תגשומ יתלב איה האל '.ןינבה תוריפס'
טי ,הרגת יטויקל ,ו''חר( ']א['יסכתאד אמלע ,תמלענ האל יכ' :המצע האל ףא אלא תגשומ

:רחא םוקמב םג ןונגע לצא רכזומ 'איסכתאד אמלע' ןיבו האל ןיבש ילבקה יוהיזה ).ב"ע

הלבקב עיפומ הז רשקהב םג ).הלת ,רופיסו רפוס רפזנ( 'איסכתיאד אמלע איה האלו'
אמלע' לחר ',איסכתאד אמלע' האל  -תומלוע ינש םיגציימה ',האל'ו 'לחר' םיגשומה דמצ

=( אילגתאד אמלע דחו ,איסכתאד אמלע דח ,והנינ ןימלע ירת האלו לחר' ':אילגתאד
טכ ,ב"ח ,רהוז( ')הלוגמה םלועה דחאו הסוכמה םלועה דחא ,םה תומלוע ינש האלו לחר

ןונגע לש תיתורפסה האל םג ךכ ,הסוכמ תיזיפאטמה האלו תרתסנ הניבהש םשכ ).ב"ע
היה יואר' :תוגשומ יתלבה הינפ תא תוארל תרשפאמ הניאש הציחמ תמחמ הלגתמ הניא

יל התלע אלו תוארל ימצע יתיטה הברה םימעפ ]. [...הינפ הארמ ןינעל והשמ ףיסוהל
]. [...לכתסהלו רובעל ןיעל תנתונ הניאש ,הציחמ השוע ןהילעש דובכה הארמ .תוארל

רשקהה וליאו ,ירקיעהו יולגה דקומה אוה הקישנה רואית לש יטסילאירה דבורה יכ ריעהלו בושל שי 23

 1977).ןד( הניכשל הקישנב הקישנה תא שרפלו תורצויה תא ךופהל ןיא .יומסה דבורב אצמנ ילבקה
.ןבומ רסח רופיסה לש וכשמה תא ריתוי הז ךלהמ
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יל ןתינ אלש תא ינא חינמ ךכ םא ,הנקויד תומד תא רייצל יל ןתינ אלש ינא האור
, 7-6).הוגרחה ןמ םינפל( '][...

בל — האל
הממ רתוי בלב היפוי תא ןישיגרמ ]: '[...היפויב םג יוטיב ידיל האב האל לש התומלענ

ןונ םיגפל( 'האנ איהש עדוי בלה היפוי לכ םיאור ןיא וליפא רמולכ ,םיניעב םיאורש
ורוקמ בלה לש תימינפה השגרהל םייניעה לש תינוציחה הייארה ןיבש דוגינה , 6).הונרחה

א"מש( 'בבלל הארי 'הו םיניעל הארי ם־זאה יכ' :דוד תריחבל עגונב לאומשל 'ה ירבדב

'הניב אוהש בלה' ,בלה םע הניב תריפס יוהיזב הרושק בלל האל לש התקיז ).ז ,זט א

אס תוכרב( 'ןיבמ בל' ל"זח ירבדמ דמלנה ),זט קרפ ,גכ רעש ,םינגוניר סדרפ ,ק''מר(
הניבה ןיבש יוהיזה תובקעב ).ב"ע הלר ,ג"ח( 'הניבב ןיבמ בל' :רהוזב ושרפתנש ),א"ע

'ר בתוכש יפכ ,בלה םע תידיסחה תורפסב התהוז ,הניב תניחב איהש ,האל םג ,בלל
ו^( 'עודיכ בלבש הניבב האל תגירדמ אוהו ] [...םלענה בלה' :ןילבולמ ןהכה קודצ
אמלע' ,תרתסנ התויה ).חע תוא ,םש('בלה דצמ םאה איהש האלד' ןכו ),דע תוא ,זגחנונה

איה האל יכ' :הסוכמה בלה םע האל תא תוהזל בלסרבמ ןמחנ 'ר תא האיבה ',איסכתאד
ימרויל ('ךיתרמא יתנפצ יבלב )אי ,טיק 'הת( בותכש ומכ ,בל תניחב אוהש איסכתאד אמלע

יוליגל ןתינ וניאש םלענ בל תניחב איה הנוילעה האלש יפכ ).בל הרות ,אמק ,ן"רהגוב

תועצמאב ינוציח יוליגל ןתינ וניא 'המוחה ןמ םינפל'ב האל לש היפוי םג ךכ ,ינוציח
.רתסנה בלה תשוחתל קר אלא םייניעה

המשנ  -האל
־ינאה רשאכ ,ותליחתב רבכ זמרנ המשנה ןיבל האל ןיב רופיסה םויסב שרופמה יוהיזה
יוהיז , 6).הונרחה ןוב םיגפל( 'ףוג אלב שממ ,הלק' איהש רמואו האל תא ראתמ רפסמה
אלש םיעיר' םה האלו רפסמה־ינאה .תומדה לש םימדוק םינויפאל רושק המשנה םע האל
המשנה־האל םע ףוגה־רפסמה לש שגפמב .םידרפנ םניא המשנהו ףוגהש יפכ ',םישרפתמ

ומכ , 43),םש('שפנ ולוכ השענו ךלוהו לטבתמ ףוגה ]: '[...תינחור תוהמל ךפהנ רפסמה
,המשנה האל תויהב .תינחורה המשנה ,האל ומכ ינחור השענ אוה ךכב .םירופיכה םויב

, 6).םש( 'תוארל יל התלע אלו' :הינפ תא תוארל לוכי וניא רפסמה־ינאה
 -המשנ' :םייוניכה יכרעב בתוכ ק"מרה .24הניב תריפסב רושק 'המשנ' גשומה ,הלבקב

רעש ,םייח יזע( 'המשנ איהש הניב' :לטיו םייח 'ר םג ךכו ),הס ימע ,ברענ 'הניב

תומש 'ה ל"זר ]ורמאש רמ =[ ש"מ ]דוס הזו =[ ס"זו' :רניב דגנכ איר המשנה ,י"ח ן"רנ לש הקולחב 24
,ו"חר( 'רתכ הדיחי .המכח היח .הניב המשנ .ת"ת חור .תוכלמ שפנ םיפוצרפ 'ה דגנ םהו המשנל שי
).ה קרפ ,ו רעש ,םידוקעה רעש ,טיית ןע
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אלא הניב תריפסל קר אל ונתוא תרשקמ המשנכ האל תסיפת ).ה קרפ ,ע''יבא ישורד
,המשנה םע ההוזמ ןונגע לש ורופיסב האלש םשכ .י"ראה תלבקב האל לש הילמסל ףא

איהש ,המשנה םע ההוזמ ,י"ראה תלבקב תוכלמה תוימינפ ,תיזיפאטמה האל םג ךכ
תוימינפ דוס אלא )המצעמ ףוג הל ןיא =( הדיד אפוג הל תיל תוכלמה יכ' :תוימינפה
).ב"ע גכ ,י"ראל םחוימ ,ס"יטה יטיןליל רפס( 'האל איהש המשנ דוסב הבש

ןהבש תונושה תוכרעמה יתשל רשקנ 'המשנ' גשומה דציכ תוארל ןתינ ולא תורוקמ רואל
תימינפ הקיז ,תונוש תויוהמ תגציימ האלש םגה .תוכלמה תוימינפו הניב ,האל תנייפאתמ

האל לש םינושה םינייפאמה .רתסנה ,ימינפה ,םלענה גשומל תרשקנו ןלוכ תא תדחאמ

םינוש םיביטומ וצצורתה ןונגע לש ותעדותב .הזב הז םיכורכו הזב הז רומאכ םיזוחא
,בל ',איסכתאד אמלע' ,הניב ,הוונע ,םילשורי  -הזב הז םירוזשו האל תא םינייפאמה
.תיטוראהו תישחומה ,תיצראה האל לש התומד םדצלו  -המשנ ,לארשי תסנכ
םיטביה .תיתבכש־בר םילמס תכרעמ תנפצומ 'המוחה ןמ םינפל' רופיסב ,רבד לש וללכ

םיביטומה םיפשחנ םתועצמאבו הריציב םינוש תומוקמב םילגתמ וז תכרעמ לש םינוש
ילבקה דבורל הרע הנניאש הטושפ האירקב .האל לש התומד בוציעל םישמשמה םיילבקה
לא תועדוותהה תובקעב ךא ,האל לש תונושה היתונוכתל ףתושמ הנכמ אצמנ אל הריציבש

.תחא תוהמל רופיסבש תונושה תונוכתה תורבחתמ הלבקב תיזיפאטמה האל לש הינייפאמ

האל לש הילוגלג תא תוארל רשפא רופיסה לש םיילבקהו םיילמסה םידברה חותינ
ץראל תדרוי איה ימימשה םלועה ןמ ;הלבקב תימימשה האלל ארקמב תיצרא תומדמ
תאו םילשורי תא ,םלענה ימימשה םלועה תא ,יצראה ךותב ,תגציימו ןונגע לש ורופיסב

ינש דצמ ,השדחה ריעל 'הלגרתה' איה דחא דצמ .ןשיל שדח ןיב היחה לארשי תסנכ
.המוחה ןמ םינפלש ותיבל באה תרזחל תקקותשמ איהו הקיתעה ריעהמ התויח

דחא דצמ .תינוויכ־וד הראה שי 'המוחה ןמ םינפל' רופיסב הלבקה לש הדוקפתל
לא ילאירהמ הלוע הריציהו םייטסילאירה םירואיתה ךותב תיזיפאטמ תועמשמ תמקרנ

הריציה םצעב םוליג ללכל עיגמ יזיפאטמה ,רחא דצמ וליאו '),רזוח רוא'( יזיפאטמה
ןמ םינפל' ורופיסב ,ןונגע ').רשי רוא'( הזה םלועה ייח תא קרו ךא הרואכל תראתמה
ןתינ הז דוביע ןפואו ,ינרדומ־יתורפס רשקה ךותל ילבקה גשומה תא דירומ ',המוחה
.השדחה תעב הלבקה לש הילוגלגב שדחו ףסונ בלשכ ותוארל

היפרגוילביב
ןוצגע ףסמ לאומש יגתב
.ח"נשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש \\,לל ™ג -
.ח''נשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,סייצעהג שאה -
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, 202-201.ש"ת-ט"צרת ,ג:ט תונוילג ',םולחי -
, 1.10.1997.ץראה ,ןורי הנומא :סופדל האבה ]',תומולח ףסוא[ םולחי -
.ח"נשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,סיארוג םימי -
.ה"לשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,הזנוהה ןזב םיגפל -
.ב"סשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,םיונכה דרזכדב -

.ח"לשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,יונצע לא ימצעמ -
.ח"נשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,הארגו ךומס -
.ח"לשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,רופיסו רפוס רפמ -
.ח"נשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,הגה רע -

.ג"לשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,הדלונו ריע -
.ח"נשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,לועגונה תופכ לע -
.ח"לשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,סירבר יחתפ -
.א"סשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,וגיתב תורוק -

.א"נשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,ןקוש ו"יס  -ןוגגע י"ש -
.ה"משת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,םירופיס לש ךירכת -
.ח"נשת ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,םושלש לוזבת -

)די־בתבבש תואסרג(םינויכרא
 1:646, 1:647.םיקית  1270"4,ןמיס ,ןונגע י"ש ןויכרא

הפ־לעבש םירבד
לחר ,ןמלדיא

, 22.5.1998.ץראה ',ןונגעל יניב רשקה לע טעמי 1998:
םייח םהרבא ,יננחלא

.םילשורי ,הכרעמב ,ורפיסש העברא :ח"לשת
בקעי םהרבא ,רוורב

, 426.בי המואה ',ןרנגע י"ש לש ותציחמב' 1974:
לאימע ,םייח־רב

, 20.3.1970.רבד ',ןונגע לש ותונכשב' 1970:
ףסוי ,ףירח

, 21.10.1966.בירעזב ]',ןונגע םע ןויאר[ ןונגע עפשוה יממ' 1966:
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'י ,הריט

, 19.8.1966.בירעזנ ],ןונגע םע ןויאר[ 1966:
דוד ,ינענכ

.היבחרמ ,דחואמה ץוביקה ,זגפ לעב ןוגגע י"יפ :ב"לשת
המלש ,יולש

, 9.12.1966.בירעמ ;שערה ינפל ותיבב' 1966:

תודיסחו הלבק יבתכ
.ט"ישת םילשורי ,תירבה תיחול ינש ,היעשי ,ץיברוה
.ה"נרת םילשורי ,א"רגה רודיס :ךותב ,ירפש ירמא' ,ילתפנ ,יולה ץרה

.ו"טרת גרבמל ,תרגת ימויקל "0,חר( םייח ,לטיו
.ג"ערת םילשורי ,םיטוקילה רפס -
.ם"רת אנליו ,תורצונה דבעמ רפיכ -

.ה''לשת ביבא לת ,סייח ץע -
 1804.אנווארבוד ,םייח ץצ ירפ -
.ח"משת םילשורי ,תו1וורח רעש -
.ב'יערת םילשורי ,סיקומפח רעש -

.ח"נרת םילשורי ,י"בשר ירונימ רעש -
.ד''כרת ד"מח ,תוליצא תבסמ לע שורפ ,קיזיא קחצי ,רבח

.ט"משת ביבא לת ,םירעש יחתפ -
.ב"לשת םילשורי ,רו* .יבכור ,םהרבא ,ןזח

.ל"שת םילשורי ,ה^ובנח לוק '),ריזנה'( דוד ,ןהכ
.ן"שת םילשורי ,םורמב ריר*), .ל"חמר( םייח השמ ,וטצול

.ד"משת קרב ינב ,ל"חונר יונג -
.ב''לשת קרב ינב ,ונ"שח יטוקיל רפיב ],י"ראל סחוימ[ קחצי ,אירול
.א"נשת םילשורי ,ןויצ זנחעב ,בונמירמ לידנעמ םחנמ
.ד"נשת םילשורי ,ן"רחווב יטוקיל ,בלסרבמ ןמחנ
.ד"מרת הלשמירפ ),ימינונא( חאילפ\ח רפםן

.ח"משת םילשורי ,שונשו רו^ונ ,יולה ןמלק סומינולק ,ןייטשפע
.ט"צקת םילשורי ),ימינונא( תולביה יקרפ
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.ן"שת קרב ינב ,רכששי ינב ,בונידמ ךלמילא יבצ
.ז"כשת קרב ינב ,החנזנה וןדגוק ,ןילבולמ ןהכה קודצ

.ט"משת םילשורי ,הריצי רפיבל שורפ :דקי רוא ),ק"מר( השמ וריבודרוק

.ו"כשת ביבא לת ,ברצנ רג* -
.ו"מקת ץעראק ,םינומיר םררפ -
.ס"שת םילשורי .),תוממשה םצו ן"רהומ ייח ,בורימנמ ץריה ילתפנ ןב ןתנ ,ץרהנרטש
.ז"משת קרוי וינ ,הרות יזנוק־ל ),ז"שר( ידאלמ ןמלז רואינש

.ט"נשת םילשורי ),ימינונא( רהגו ינורזג

םירקחמ
הביבא ,זפוא

חיש־ילצ ',הריציב הנומטה תילבקה הקילובמיסה ךותמ ",םינומא תעובש"ב ןויע' 1982-1981:
 (1982), 208-199.די-בי ; (1981), 100-89אי־י
רחש ,יזרא

.ביבא לת ,לכשמ ,ןוננצ י"ש םצ םילשוריב לייטל  mm,הבהא תובצעב 2004:
הצינ ,נד־ןב

.ביבא לת ,דבוע םע ,תורשואמ אל תובהא :ז"נשת
רדנסכלא ,לזרב

 8-7, 15-8.חיש־ילצ ',הרוצ רוביע' 1979:
ללה ,לזרב

לש ונובזיעמ "המוחה ןמ םינפל" תעפוה םע :ןונגע לש םייפארגויבאטימ םירופיס' 1975:
, 18.7.1975.תונורחא תועירי ',רפוסה

.ביבא לת ,דבוע םע ,ותריצי לצ םירמאמ רחבמ :ןונגצ י"ש ):ךרוע( 1982
ףסוי ,ןד

תועידי ,ידוסה תרותב ויתורוקמו "המוחה ןמ םינפל" רופיסה :הלעמ לש םילשוריו ןונגע' 1977:
, 1.4.1977.תונורחא

תידוהי ,סייו

5, 35-27.י 4תונשרפו תרוקיב ',ןונגע י"של "הנושארה הקישנה"' 1974:
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םלושמ ,רנכוט

.ןג תמר ,הדסמ תאצוה דיל לארשיב םירפוסה תדוגא ,ןוגגע רשפ 1968:
ןד ,ןורימ

, 359-350.ו-ה זגיעאמ ,ךונגע תרוקיבב הרהזא רורמתו ךרד ןויצ' :ח"כשת
יכדרמ ,רואנ

.םילשורי ,יבצ־ןב קחצי די ,םעו ריע םילשורי :ה"נשת
םייח ,דיגנ

,רבד )',ןונגעל "םינומא תעובש"ב תילבקה הקילובמיסה לע( הרטעהו הנבלה העובשה' 1967:
13.10.1967.

רהזי ,יקסנלימס

\בונ־\ ז\יז\ת תרן?ב •.זגניעו וריצ ),ךרוע( םיו ללה :ךותב ',ךל ויהי אל םיננגעמ' :א"משת

,ביבא לת ,החותפה הטיסרבינואה לש םירפסה תאצוה  2,הדיחי יתרוקיב ירוגאוג
336-329.

ןנחלא ,הליש

תלבק םשל רוביח ',ןונגע י"ש לש ויתוריציב יתורפסה הדוביע יכרדו הלבק יעקשמ' :ה"סשת
.ןג תמר ,ןליא־רב תטיסרבינוא ,רוטקוד ראות
םשרג ,םולש

.ביבא לתו םילשורי ,ןקוש ,הלביקה תישאר :ח''שת

םירפאו ןדס בד :ךותב ",הלבקה תורפסב "קוניתה לאידג יבר השעמ" לש ויתורוקמ' :ט''ישת
,םילשורי ,ןונגע י"ש לש םיעבשה לבויל ירובצה דעוה ,י"ש ןוגיעל ),םיכרוע( ךברוא 'א
305-289.

הרובד ,םיוביירש

.ביבא לת ,סוריפפ ,ץוגגע י"ש לש ויתוריציב תומולתזג רשפ 1993:
הכלמ ,דקש

.םילשורי ,סנגאמ ,עיןתז\ רועבש זנזנ^דג :א"סשת

Bodoff, Lippman
1993: 'Kabbalistic Feminism in Agnon's "Betrothed"', Judaism 42:4, 423-437.
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