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:ןחבמ ירקמ ינשב יתוברת סיזוימסו יוויטינגוק ךולהית :תורפסב תווחמ 

ןונגע י״ש תאמ ׳קדצ ילגעמ׳ו ׳תוחא׳ 

תאמ 

ןמצכ ןמור 

א 

תורפסב ,תוברתב (תויתועמשמ ףוג תועונת ,תוטס׳ג) תווחמב תוניינעתהה תורבגתהל 

,םיירוביצה םייחה לש םתולדלדיה - תחאה .תוירקיע תוביס עברא םיינרדומה רקחמבו 

לש תואדו יאב ,ללכב תרושקתו שובל לש םינפ תרסח תוילרטינבו ןויוושב הכורכה 

הרושקה ,תרחא הביס 1.העבה אלל תוארנל הכפהנש תוירוביצב ,יתרבחה דמעמה ינממס 

הלא םיאנתב .היסהרפב תושגר תעבהמ תוענמיה לש תיתוברתה המרונב הצוענ ,הנושארב 

.תונשרפל טקייבוא אלא העבה יעצמא דוע םניא תילולימ יתלב תרושקת לכו תווחמ ,ףוג 

ךפוה יתוגהנתה יוטיב לכ ,הנמיהמ יתלבו המומע ,הלד תינוציחה תויתעבהה הבש הביבסב 

םיירוביצה םייחהו ,וללה םינפצה חונעפ תונמוימל םיכפוה םיישיא־ןיב ןילמוג יסחי ,ןפוצל 

תוננובתהה תוברת :תפסונה הביסה ןאכמ .תוננובתה לש תוקיטקרפ לולכמל םיכפוה 

םנונגנמש ,תוננובתה לש םיטקייבואו תוקינכט לש המלש היישעת הל החתיפ תוארנהו 

טרפב בורקמ תמזגומ תודקמתהו םידדוב םינמיסל םלשה ףוגה קוריפכ לעופ ףתושמה 

ירופיסה ףצרה אל :יתורפסה גוצייה לש וביטב הרושק הנורחאה הביסה ,ףוסבלו 2.הארנה 

םייחה יסופדב הנפמה תא ראית טנס .R. Sennett, The Fall of Public Man, Cambridge 1976 :ואר 1 

רבעמכ הרשע עשתה האמל הרשע הנומשה האמה ןיב זירפבו ןודנולב לחש םייטרפהו םייתרבחה 

תוקמעתה ,עיתפמ ןפואב ,הז רבעמב .הליבס תילמס תוננובתהל הליעפ תילמס־א תירוביצ העבהמ 

םוחתל יטרפה םוחתה ןיב לובגה שוטשטל הליבוה תוילאודיווידניאה לש ׳םיימינפ׳ה םייחב טרפה 

תוברתב יטרפה םוחתה לש ותוררופתהלו ירוביצה םוחתה לש ותסירקל - ךכמ האצותכו ,ירוביצה 
.תילטוטה תוארנה 

וחתנב לשמל .םיברה וירמאמבו וירפסב רתויב תילקידרה הרוצב תאזה העפותה תא גיצה ראירדוב 2 

J. Baudriliard, Symbolic :ואר ,תמוסרפב ףוגה גוציי לשו תונפשח לש םייתוברתה םינונגנמה תא 

[20081 ח״סשת ,(בכ ,תירבע תורפסב םילשורי ירקחמ)דרמו תורפס] 
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2] ןמצכ ןמור 

השענ ,תונשרפו חונעפ לש ,תוננובתה לש ימונוטוא טקייבוא השענ דדובה טרפה םא יכ 

3.יגולוכיספו יתרבח למס 

.תורפסב תווחמה רקחו תווחמה תקיטאופ ,ינרדומה תווחמה רקח םיחמוצ הבש עקרקה וז 

םוקמב .תיגולוכיספהו תיתרבחה תונלמסה חונעפל קישמ ולוככ ובור תורפסב תווחמה רקח 

םוחתל םורתל הסנא הז ירמאמב וליאו 4.תונלמסה לש יתווחמה הרוקמב הבחרהב ןד ינא רחא 

,האירקב תווחמה ךולהית לש יוויטינגוק םגד תיינבב :תופסונ םיכרד יתשב הזה חתפתמה 

תילאוטסקטרטניא האירק חותיפבו ,תויתורפסה תווחמה רקחל הטישל םיסב שמשיש םגד 

ןונגע ירופיס .ינשרפה רשקהב ןתרדגה לש ףאו ןתנבה לש תולתה תא הטילבמה ,תווחמ לש 

םירפוסה דחא קפס אלל אוה ןונגע ףסוי לאומש .הלא תורטמל םילועמ ןחבמ ירקמ םה 

ךרוצל ותריצי תריחבל תירקיעה הביסה ךא ,השדחה תירבעה תורפסב רתויב םייתווחמה 

תווחמה תוברת לש טלובה הגיצנ אוה הז ןבומבו ,תדדובה הווחמה ןמא ותויה איה המגדה 

םירפוס לצא ׳תופוקש׳ה תווחמהש דועב .ליעל וגצוה םייזכרמה הימרוגש ,תינרדומה 

וא תיטסילאר הילשא לש קוזיחל תושמשמ ץיבוקרב בד קחצי וא רנרב םייח ףסוי ומכ 

ןהלש ילמסה ןירותסמה ויזב תודמועו תווחמה תולוע ןונגע לצא ,תיתרבח תויתעבה לש 

,ךשמהב קדקודמ חותינב האראש יפכ ,יתוחא׳ רופיסב לשמל .םימוצע םיפילגורייהכ 

םויקהו הבוהאה ,ףוגהש ךכ ידכ דע יטגרנא למס תננוכמ די תקישנ לש תיזכרמה הווחמה 

רשקהב תכפוה ,ךשמהב חתנא ותוא ףאש ,יקדצ ילגעמ׳ רופיסב וליאו .וב םימלענ ומצע 

תננוכמה הווחמל רופיסה רוביג ןקזה לש (והילא תחונת)העודיה החונתה םיוסמ ינשרפ 

תווחמה רקחל ושדקוהש םידדובה םיחותינב :תורפסב ומכ רקחמבו .המצע בר יתוברת למס 

שפנה ייח לש םייולג םידוקכ תווחמה וספתנ ,ואדנל בדו םיו ללה לש הלא םהב ,ןונגע לצא 

5.םיילכלכ־םייתרבח תוחוכ יסחי לשו םייומסה 

תונויסינ קר ושענ הכ דעו 6,תיסחי ריעצ םוחת אוה טרפב תורפסבו ללכב תווחמה רקח 

 1993 Exchange and Death, trans. I. Hamilton Grant, London,תויסתסא־סנרט׳ לע וירבדב וא ׳

,'תונמאה תמיזמ׳ ,רירדוב ׳ז :ואר ,יפרגונרופה םלועה לש ׳תירקשה תוריהבה׳ לעו ׳תוארנה לש הנוגמ 

.25-24 ימע ,(1999) 100 ,וידוטס 

,הביתכה לש ספאה תגרד ,תראב ׳ר :ואר תאזה העפותה תא תחתנמו הטילבמש רתויב העודיה הדובעה 3 

תירישה הביתכה לע ונוידב .(1957 תנשב רוקמב רוא האר רפסה) 2004 ביבא לת ,רביל ׳ד המגרת 

דעונש םיפוקש םינמיס לש ףצרכ הביתכמ הרשע עשתה האמה עצמאב לחש הנפמה תא תראב ראית 

.ףצרל ץוחמ דוסו למסכ תדדוב הלימ תבצהכ הביתכל תישיאךיב תרושקתל 

 4 R. Katsman, At the Other End of Gesture. Anthropological Poetics of Gesture in Modern

 2008 Hebrew Literature, Frankfurt am Main. 104-93 ימע ,םש :לשמל ואר.

לת ,ןונגע י״ש ירופיסמ השימחל תונשרפ ,סיו ׳ה לש ורפסב ׳רושימל בוקעה היהו׳ קרפה תא ואר 5 

ורפסב ׳ןונגע י״ש ירופיסב הקימימהו היצלוקיטסיגה ,העונתה׳ קרפה תאו ,153-94 ימע ,ד״לשת ביבא 

ןכתיי ןבומכ .144-126 ימע ,ח״משת ביבא לת ,ןונגע י״ש ירופיסב תועמשמל ןונגסמ ,ואדנל ׳ד לש 

.יבל תמושתמ וטמשנש םיפסונ םירקחמב ונודנ ןונגע ירופיסב תווהמש 

A. de Jorio,:ואר .יעדמה תווחמה רקח תדלוה לעכ 1832 תנשמ וירוי הד לש ורפס לע עיבצה ןודנק 6 
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ןחבמ ירקמ ינשב יתוברת סיזוימסו יוויטינגוק ךולהית :תורפסב תווחמ [3 

אוה םוחתב רתויב חתופמה ןוויכה ׳.יתטיש ןפואב תורפסב תווחמה תא רוקחל םידדוב 

,יביטרנה ,יטאופה ןדיקפתו תווחמה 8.תימייניב ימיהו תיסלקה תורפסב תווחמה רקח 

ךירנייה 10,יקסביוטסוד רודויפ 9,ריפסקש םאיליו לש תוריציב ורקחנ ינונגסהו ילמסה 

 Gesture in Naples and Gesture in Classical Antiquity: Gestural Expression of the Ancients

 2000 .in the Light of Neapolitan Gesturing, trans. A Kendon, Bloomington, Ind. רשפא

תוריציב ןוידל שדקומ ונממרכינ קלחש םושמ ,תורפסב תווחמה רקח תדלוהב םג הזה רפסה תא תוארל 

.הקיתעה תורפסה 

לש תטרופמ המישר ךרעש ,סוטאיופ לש תיתורפסה היגולופורתנאה לעפמ אוה םהיניב טלובה 7 

תוביסנב ןד סוטאיופ .טסקטב (transcribed)תוקתעותמ וא תוראותמה תוילולימ יתלב תויוגהנתה 

:םיאבה תודוסיב קסע הז רשקהבו ,תורפס ירקוח ידי לע וירבדל החנזוהש ,האירקה תלועפ לש תויזיפה 

תא .ארוקה לש תוישיאה תוביסנהו ארוקה לש תישיאה תיזיפה הביבסה ,רפס לש תיזיפה תואיצמה 

F. Poyatos, :ואר .ותונשרפ לשו טסקטה תטילק לש יגולויזיפה סיסבב הנחבהה המילשמ ונויד 

 Nonverbal Communication across Disciplines, III: Narrative Literature, Theater, Cinema,

 2002 .Translation, Amsterdam, Philadelphia, Pa

J. p. Hoioka, ׳Nonverbal Communication :ואר סוידיבואו סויליגרו ,סורמוה יבתכב תווחמ לע 8 

 in the Classics: Research Opportunities', F. Poyatos (ed.), Advances in Nonverbal

 Communication: Sociocultural, Clinical, Esthetic, and Literary Perspectives, Amsterdam

 1992, pp. 237-254; D. Lateiner, 'Affect Displays in the Epic Poetry of Homer, Vergil, and

 Ovid', ibid., pp. 255-269; A. L. Boegehold, When a Gesture Was Expected: A Selection of

 999 Examples from Archaic and Classical Greek Literature, Princeton, N.J.I. םירקחמה דחא

R.G. Benson, Medieval Body Language: A Study of the :ואר תווחמ לע םינושארה םיבחרנה 

 1980 Use of Gesture in Chaucer's Poetry, Copenhagen. המכב םיטבמו תווחמ לע ףיקמ רקחמ

J. a. Burrow, Gestures and Looks in :הנורחאל ואר םייניבה ימימ תויזכרמה תויפאה תוריציה ןמ 

 2002 Medieval Narrative, Cambridge. ואר תרחואמ תינווי הקיסלקב תילולימ יתלב העבה לע:

 R. Newbold, 'Nonverbal Expressiveness in Late Greek Epic: Quintus of Smyrna, and

העבהב הפוקתה ינמא לש דחוימה ןיינעה תא שיגדה דלובוינ .283-272 ימע ,(םש)סוטאיופ ,Nonnus׳ 

ושענ תוברתה ייח לש היצזילרטאת־ןאפה תפוקתב הארנה לככ .(277 ימע ,םש)תינפוג תילולימ יתלב 

םירפוסה דחא ,(Nonnus)סונונ לשמל ךכ .תורפסב וליפא ,םיליממ רתוי תויתועמשמ ףוגה תועונת 

תילריפס העונת אוה םלועהשכ םילימ תויהל תולוכי תוצוחנ יתלב המכ דע שיגדה ,רמאמב םינודנה 

יתווחמה ןונגסה גשומ לע וססבתהב .(278 ימע ,םש)תאזה העונתה לש דקומה אוה ףוגהו תדמתמ 

־יוויטינגוק יתווחמ ןונגסב תויתורפס תוריציב ןיחבהל דלובוינ עיצה ,לוהו קדוד ועבטש תולכירדאב 

,תוימניד ,תויטוראו תוינשוחב וירבדל ןייפואמה ןונגס ,(gestural cognitive-affective style)ישגר 

תוקתנתהו ןוימדה לש ישפוח ףועמ ,תונפקות וליפאו תופיקת ,תויוויטימירפ וליפאו תוינושאר 

בחרנ שומיש ןהיפלש - סוטאיופ לש וירקחמ תואצותו הלא תונקסמ .(279 ימע ,םש) תואיצמהמ 

תולעהל תורשפאמ - תיטסילארה תורפסל דחוימב ינייפוא ללכב תילולימ יתלב תוגהנתהבו תווחמב 

.תווחמה תקיטאופ לש תירוטסיה־לעהו תיתגוס־לעה התוהמ לע הרעשה 

 D. Bevington, Action Is Eloquence: Shakespeare's Language of Gesture, Cambridge, Mass. 9

 and London 1984; T. Hawkes, 'That Shakespeherean Rag', S. Homan (ed.), Shakespeare's

 More than Words Can Witness: Essays on Visual and Nonverbal Enactment in the Plays,

 Lewisburg 1980, pp. 62-76

תונושמה תויולתפתהה לכי :יקסביוטסוד לש ותריצי לע הנוידב הלש תווחמה תסיפת תא החסינ טוראס 10 
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4] ןמצכ ןמור 

ירנלפו ייווגנימה טסנרא ,ןרותוה לאינתנ 13,סיו׳ג סמיי׳ג 12,אקפק ץנרפ ",טסיילק ןופ 

תואלממ ןה יכ הנקסמל יתעגה ׳ץרופ דדולימ לש ותריציב תווחמ לע ירקחמב 14.רונוק׳וא 

תלועפ םהבש םירקחמ ינש טוריפ רתיב ןאכ רוקסא 15.רפוסה לש הקיטאופב יזכרמ דיקפת 

ספזו׳ג טרברה .וניוצש םידיקפתה לש הזמ רתוי הברה בחר קפואב תגצומ תורפסב תווחמה 

תא ןייפא רשא ,(KempO ףפמק ר׳גור תא טטיצ אוה .ורדיד לש הווחמה תסיפת תא רקח 

,תינדפק תונקיידב ,ץוח יפלכ תוארמו תומשור הלאה תויוועהה לכ ,תועורפה תוציפקה לכ [...] וללה 

תודונת תא הלידגמ ךכ ידכ ךותו הקיתעמה רטמונבלגה־טחמכ ןהומכ - ןח ינווכ אללו תוינפ אלל 

,וז תא וז תורתוסה ,תוקמוחה ,סעמכ תויומסה ,קדה ןמ תוקדה תועונתה תא - רתויב תוריעזה םרזה 

,םיקילחמו םילק םיללצ ,תועיתר ,תושיובמ הינפ תווחמ ,תושולק תודיער ןתוא ,תוגומנו תופלוחה 

׳נ)״ונייח תיצמת םצע תאו שונא יסחי לכ לש ברעוייתשה תא הווהמ קסופ יתלבה םקחשמ רשא 

.(27 ימע ,ב״לשת ביבא לת הנס ׳י המגרת ,תורפס לע תוסמ :דשחה ןדיע ,טוראס 

לש תונוש תויצאירווב הבחרהב ןדו טסיילק לש ותריציב ףוגה תפש לש התובישח תא שיגדה רדיינש 11 

רביד ףא אוה ;רפוסה לצא תויומדה ןויפאבו הלילעב חתפמה תודוקנ ותעדל תונמסמה ,הליפנו הדימע 

h.j. Schneider, ׳standing and Falling in :ואר .טסיילק לש םיטסקטה לש 'ינפוגה הנבמ׳ה לע 

 503 .Heinrich von Kleist', Modern Language Notes, 115 (2000), p

אקפק לצאש דועב ,םיבכרומ םיטפשמב םינגועמ תווחמה ירואית טסיילק לש ויתוריציב יכ אצמ תימס 12 

d.E. Smith, Gesture as a Stylistic Device in :ואר .תויאמצע תויריבחת תודיחיכ םיעיפומ םה 

 124 .Kleist's 'Michael Kohlhaas' and Kafka 's 'Der Prozess', Bern 1976, p. רצוי טסיילק

:דצה ןמ הפוצה לש איה תיפצתה תדוקנשכ ,רובידו הווחמ לש תוינמז־וב לשו ןמזה תסיחד לש םשור 

תיפצתה תדוקנ תא ץמאמ אוהשכ ,עגר רחא עגר העונתו הלועפ ראתמ אקפק לש רפסמה תאז תמועל 

לש תילמסה תועמשמב ןיחבהל ןתינ ,טסיילק לצאכ אלש ,אקפק לצא .(125 ימע ,םש)רוביגה לש 

,םש)ןויפאה ןונגנמכ תווחמ תושמשמ םירפוסה ינש לצא .(132 ימע ,םש)תויבחרמ תוינבתו תווחמ 

ומכ)תורחא תויוליעפ תודגונ תווחמה ,טסיילק לש הלאבכ אלש ,אקפק לש ויתוריציב .(135 ימע 

תאז םע .(127 ימע ,םש)היצטניירואסידו תומימע תשוחת ארוקה לצא תוררועמו (רובידו תובשחמ 

לש תידימ תינבת תונוב ןהש ךכב תילאוטקא תוחכונ לש םשור תורצוי תווחמ םירפוסה ינש לצא 

לש 'תווחמה תייססבוא' לע .(129 ימע ,םש) תישגריתילאוטקלטניאו תינמז־תיבחרמ היצטניירוא 

M. Stemstein, 'Laughter, Gesture, and Flesh: Kafka's "In the Penal Colony'", :ואר אקפק 

 317 .Modernism/Modernity, 8 (2001), p

תכפוה העונתכ־תועמשמה .(mimic gesture) תינייקח הווחמכ הידורפה תסיפת תא החתיפ סנרב 13 

תיזיפה תיבצקמה העונתב הליחתמ איה .'ססילוי׳ב תיזכרמה תיטילופהו תיטתסאה הנבותל הירבדל 

:ואר .(disidentity)תוהז רסוחל תוהז ןיב הדונת ,סיויג רובע תיזכרמ העפותל תכפוהו טסקטה לש 

 12 .Ch. L. Burns, Gestural Politics: Stereotype and Parody in Joyce, Albany 2000, p

,םירצוי לש תויטאופ תוקינכט הלגמ תורפסב תוילולימ יתלבה תויוגהנתהה חותינ יכ ןעט ׳ץרופ 14 

הירואתל םרותו ,תומימע לש תויעב רותפל עייסמ ,תרתסנ תועמשמ לש תובחרנ תובכש ףשוח 

s.R. Portch, Literature's Silent Language::ואר .ןונגסה רקחלו תוגוסה לש היפרגוירוטסיהלו 

 150-153 .Nonverbal Communication, New York 1985, pp

 15 R. Katsman, 'Anthropoetic Gesture: A Key to Milorad Pavic's Poetics (Landscape
 /12/Painted with Tea)', Toronto Slavic Quarterly, 12 (2005), http://www.utoronto.ca/tsq

 katsman12.shtm1. רקחמל םיפד ,(םירזוכה ןולימ) 'ץיבפ דרולימ לש תווחמה תקיטאופ ,ןמצכ ׳ר

.(סופדב)תורפסב 
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ןחבמ ירקמ ינשב יתוברת סיזוימסו יוויטינגוק ךולהית :תורפסב תווחמ [5 

ישונאה ףוגב האר ורדיד ספזו׳ג ירבדל 16.׳העונתב םיפוג לש הריש׳כ ורדיד לש ותריצי 

לש וא תושגר לש םיינטנופס םייוטיב לש ,םיילוקו םייתעונת ,םילמס לש רגאמ ןיעכ 

(רויצב לשמל)תווחמ לש ןתלועפו ןתועמשמ ״.שגרה תא ריתסהל ודעונש תויסקט תווחמ 

:ילמסהו ינכטה ןדיקפתל רבעמ ויניעב תכל וקיחרה 

ףתתשהל ול ורשפא [...] םימיוסמ םירויצל ורדיד לש תוקזחה תוישגרה ויתובוגת 

תוסנתהה תא רזחש ןכמ רחאל .ופוג לא ורביד הלא וליאכ רויצה לש םינכתב 

יתלב םילמ אצמ םיתעל .תינפוג העונתל התמדש הפשב ולש ארוקה רובע תאזה 

18.תווחמל ומצע ארוקה לש ויתובוגתל הנפ ללכ ךרדב ךא ,תורבודמ 

19.יטאופה חישה ןיבל הווחמ ןיב קומע ןוימד אצמ ורדיד ,ןכ לע רתי 

םרגש ימינפ עינמב ,תיזיפ תוליעפ לש תיטגרנא העונתב הכרכנ [תיטויפה ןושלה] 

וא םיפילגורייה יכ אצמ ורדיד .המבה יבג לע ,לוכיבכ ,םייחל בוש רוזחל וז ןושלל 

וא עמושה ידי לע ורזחוש ,תיטאופה תועמשמה התווהתה םכרדש ,םיילטנמ םייומיד 

תושגרו תונויער [...] .םיימתיר םינבמב םימרגנה םיפחדה סיסב לע רקיעב ארוקה 

תיטאופה העבהב [...] .ופוג לכב םיווחנ םא יכ ארוקה ידי לע םינבומ קר םניא 

20.השדח הווחמל תכפוה המצע ןושלה רתויב תחלצומה 

ליחתמ ארוק אוהש המל בישקמש ארוקה ,יגולויזיפ יוריגכ תדקפתמ הרישה ןושלשכ 

יחה ,יוויטימירפה הרוקמל ,הדלוויה ישרושל ןושלה תרזוח ךכבו ,ומצעב תווחמ עצבל 

יגולואדיאה סיסבל אקווד ואלו ,תראותמה העפותל תובישח שי ןאכ יניינעל 21.יתריציהו 

תכרעמכ האירק לש ינושאר םגד ורדיד לצא אצמ ספזו׳ג .ורדיד לש הלאה תונבותה לש 

םילימב תגצוימה הווחמ .םייזיפו םיישגר ,םייוויטינגוק םיכילהת לש תבכרומ תימניד 

תאצמנ הלעפהה תרשרש שארב .ארוקה תלעפה ןונגנמכ תספתנ ,טסקטה לש תובותכה 

תירקיעה הרטמה יכ חינמ ינא .האירקה תא הוולמה ארוקה תווחמ - הפוסב ,הבותכ הלימ 

.וללה תווצקה ינש ןיב תרשקמה תכרעמה רואית איה תורפסב תווחמה רקח לש 

:ןהיניב סחילו הווחמלו הרישל תירוקמו הננער השיג הגיצה יליטנס ןיטסירק 

הרישה ךותב תואצמנש ףוריגו הפיפכ ,הטשוה לש תווחמב ןד יחכונה רפסה 

 H. Josephs, Diderot's Dialogue of Language and Gesture: Le Neveu de Rameau, Columbus

 1969, p. 51
.םש 

.55 ימע ,םש 

.78 ימע ,םש 

.79-78 ימע ,םש 

.81 ימע ,םש 
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6] ןמצכ ןמור 

תרדשמ תיטאופה ןושלהש איה הנעטה .הרישה ידי לע ,םיוסמ ןבומב ,תועצובמשו 

ןושלה דצל םישמ אלב תולוע ןהשכ ,תאז תושוע תוינטנופס תווהמש יפכ תועמשמ 

המודב ,'ינפוג עדי׳ הנבומ תיטאופה ןושלה ךותב יכ איה הנעטה .םירבדמ ונא הב 

22.ןרתנספ לש םיידיב הנבומש עדיל 

.רובידה ינפל עגר תויטאופ תווחמ עצבמה ,הלשמ ׳ינושלה ףוג׳הו ׳ינקתשה לכש׳ה הרישל 

לש ׳הסיפתה לש היגולונמונפה׳ .הבחר תיפוסוליפ תואיקב לע םסובמ יליטנס לש הרקחמ 

הנקסמל יליטנס תא ליבוה ,םיבר תווחמ ירקוח לש םתארשה רוקמ ,יטנופ־ולרמ םירומ 

תארשהב 23.םתועמשמל םייומידה תא תורשקמ ,םייטאופ םייומידב תומלוגמה תווחמה יכ 

תבצעמ הווהמש יליטנס החינה ,תווחמ לע רבדל הברה אל רשא ,ןאקאל קא׳ז לש ויתונויער 

וא המ תא בוש סופתל ,ןנוקל ףחדהמ תחמוצ הווחמ 24.םירבדה ישרושב עלבומה ,רחאה תא 

25.הקיתשה לש קירה ךותב והשימ וא והשמ רוציל ,רוכזל ,םלענשו םיבהוא ונאש ימ תא 

,ףוסיאה תווחמ איה הנושארה .הרישה לש תוירקיעה תויטאופה תווחמב הניחבה יליטנס 

םדא וז הווחמב .ףוגה לא הרזחב התכישמו דיה תטשוה לש הווחמ ,(gathering)ףודיגה 

רמולכ ,היוצרו הבוהא תושיכ ומויק תא ומצעל ריזחמ ,ותוידוחיי תאו ותורחבנ תא ןנוכמ 

ושוריפ ,יליטנס ירבדל ,ףפוכתהל :(bending)הפיפכ איה היינשה הווחמה 26.םדא ןב היהנ 

,עיבצהל ונל תרשפאמ תאזה העונתה ;הקושתה לש רתויב הקזחה העונתה וז ,ןימאהל 

תא תוקחמ הפיפכה תווחמ לכ 27.דוקרל ,םימש יפלכ ונינפ תא םירהל ,תווחתשהל ,ףפונל 

,הווחמכ הרישה ןכותבו ,תווחמה לכ 28.הניקו ןדבא לש תועמשמה תא תומלגמ ,תוומה 

תא תמלגמ הרישה ןושל .התומתה ןבו ידוחייה ,קתושה ,קומעה רחאה לש ורומישל ודעונ 

הפיפכב ,הלש תועונתב אלא ,המצע תועמשמב אל םלענה בוהאה תא רוכזלו רמשל ןוצרה 

,הלש ׳קוח׳ה ,יתאה יוויצה והז ,הדיקפת תא ׳תעדוי׳ הרישה .בלה לא ופוסיאבו ותארקל 

תא ,רחאה תא רמשל תוירחאה תא ףא אלא ןוצרה תא קר אל תאטבמ תיטאופה הווחמה ןכל 

29.תכשמנ הרישה דוע לכ תוחפל ,תוומל ותוא ריקפהל אל ,בוהאה 

אל תווחמ .תורפסב תווחמה רקח תויורשפא לש בחר ןווגמ לע דיעמ יליטנס לש הרפס 

 K. S. Santilli, Poetic Gesture: Myth, Wallace Stevens, and the Motions of Poetic Language, 22

 New York 2002, p. xiii

.3 ימע ,םש 23 

.6 ימע ,םש 24 

.10 ימע ,םש 25 

.32 ימע ,םש 26 

.34-33 ימע ,םש 27 

.42 ימע ,םש 28 

.108 ימע ,םש 29 
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םג ןה אלא ,ארוקה לש ופוג תועונת תא תוליעפמו ותוא תונגראמ ,טסקטב תוראותמ קר 

.ומצע טסקטה ידי לע תועצובמ 

ב 

תוגצוימה תווחמ ןה - האירקה לש תבכרומה תכרעמה לש ילרגטניא קלח ןה תווחמש הארנ 

תועפותב וא תורופטמבו ריבחתב ,הפשב תומלוגמה תווחמ ןה ,רתוי תוריחנה ןהש ,טסקטב 

וארה ףוקייל ׳גרו׳גו ןוסנו׳ג קרמ .תוחפ הילאמ תנבומ העפות ןהש ,תורחא תויוויטינגוק 

רתיה ןיב ללוכש ,ינפוגה ןויסינה לע תוססובמ (האירקהו הביתכה ןכו)ןושלהו העדותה יכ 

תובחרה םה םיבר םיטשפומ םיגשומו תורופטמ ךכו ,יבחרמהו יתווחמה ןויסינה ,תועונת 

תונגראמש תוימניד תוינבתב ןיחבה ןוסנו׳ג .ינפוגה־יזיפה םלועב םימיוסמ םיסחי לש 

תוירופטמ תוכלשהו יומיד לש תומכס וא תומלוגמ תומכס ויפב תונוכמ ולאו ,העדותו ןויסינ 

 (30.(embodied schemata, image schemata, metaphorical projections תא ביחרה ןיד לופ

אלש ןעט אוה .ריבחתב דוחייבו קודקדב התוא םשייו ףוקיילו ןוסנו׳ג לש הירואתה תולובג 

תומכס לע תותתשומ תויריבחת תוינבת םג אלא תוינפוג תומכס לע םיתתשומ םיגשומ קר 

31.הלא 

םיבר םירקחמ ךמס לע ועבק סקוקליו ןמרשו וקוטס םאיליו ,גנורטסמרא דיווייד 

ונחב םה 32.׳ןמזב תונגרואמה תוירירש תווחמ לש לולכמ׳ איה הלימ יכ םינוש םימוחתמ 

,(task-dynamic)תומישמה תקימנידו תיתווחמ היגולונופ לש הירואתה תא ומשייו שדחמ 

יכ השולשה ונעט ףקיהה בחר םרקחמב .רובידה תומישמ לש םיגשומב תווחמ םראתב 

ריבחת תוננוכמ תווחמ ,יטנגוליפה רושימב ןהו יטנגוטנואה רושימב ןה ,ףוגמ תחמוצ ןושל 

םה 33.םילימו םילמס ,םינמיס ןיב םיסחיה תונגראתהלו תיתרבח תוגהנתהל סיסב תווהמו 

־תיתוזח המכס אלא וניא קודקד ןהיפלש ,ןידו ףוקייל לש תוירואתה לע רתיה ןיב ונעשנ 

יוהיז לש תויוויטינגוקה תולוכיה לע ,םייזיפה םיטקייבואה ןויסינ לע תתתשומה תיבחרמ 

.ףוגל תועדומו בחרמ תוינבת לעו םיטקייבואה 

,רובידה תא ונייהד ,ןושלב שומישה תא תוולמה תווחמה ןהו ןושלה ןה יכ ןעט ןודנק םדא 

יצורע יכ חינה דוגסוא סלר׳צ 34.תולועפו תויומד לש םיילטנמ םיגוציימ תורישי תוחמוצ 

 M. Johnson, The Body in the Mind: The Bodily Basis ofMeaning, Imagination and Reason, 30

 Chicago and London 1987, p. xiv

 P.D. Deane, Grammar in Mind and Brain: Explorations in Cognitive Syntax, Berlin and 31
 New York 1992

 D.F. Armstrong, W.C. Stokoe and Sh.E. Wilcox, Gesture and the Nature of Language, 32

 Cambridge 1995, p. 11

.198 ימע ,םש 33 

 A. Kendon, ,Gesticulation and Speech: Two Aspects of the Process of Utterance', 34
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35.תיוויטינגוק קמוע תכרעמ התואב םיבלושמ םיינושל אלהו םיינושלה עדימה ךולהית 

םייגוציי תודוסי ליעפמ ילטנמ וא ינוציח עוריא לכ יכ ונעט הרוטראיש סירולו המיר דרנרב 

םה רתיה ןיב 36.תובכרומ תויגוציי תותשר ךכב שרופו ,םיילאוטפצנוקו םייתוזח ,םיירוטומ 

תולועפ לש גוציי םהיפלש , 1931-1930 םינשה ןמ ןוסבוקי דנומדא לש םירקחמ לע וססבתה 

רייפ .תוגצוימה תולועפה םע םיהוזמה םירירשה תוצובקב תוריעז תועונתל םרוג תומיוסמ 

תווחמ ןיב סחיה תייגוסל תונוש תויוויטינגוק תושיגב ונד יונאל הד קינימוד קא׳זו ןזיירייפ 

לש םיכילהתו ישוח־ןיב עויס ןונגנמ ,םייטנמס אלו םייטנמס םיכילהת וראית םה 37.ןושלל 

יכ הנקסמל ועיגהו ,ןורכיזה תדובעבו רובידה תנבהב םייתווחמו םיילולימ ןילמוג יסחי 

38.תורחת לש וא עויס לש סחי תויהל לוכי רובידל תווחמ ןיב סחיה 

םגד םיסב לע תווחמהו רובידה רוציי לש יוויטינגוק םגד ונב רדה ירואו סוארק טרבור 

תומייק יכ ונעט םה Willem j. m. Leveit).39)טלוול םליו לש רובידה רוציי 

חווט יכורא םייבחרמ־םייתוזח םיגוציי ,תומל ,םיגשומ לש תורושק תוכרעמ 

ןתלעפהל םורגל היושע גשומ לכ לש ותלעפהש ךכ תונגרואמש תוירוטומ תומכמו 

40.תובורק תוירוטומ תומכס לש 

.הווחמו ןושל ,הבשחמ לש הקומע תיוויטינגוק תודחא תמייק יכ חינה לינ׳קמ דיווייד 

הב םידחואמש תיוויטינגוקה הדיחיה ,(growth point)החימצה תדוקנ לש הירואת חתיפ אוה 

רוציי41 .השדח העונת־הרימא־הבשחמ לכ לש הנוניכ תא תנמסמשו ,ינושלהו יתוזחה ןכותה 

תונגראתה תלוכי תלעב ,תיטואכ ,תימניד תכרעמ לש םיגשומב ראותמ הווחמה־רובידה 

הבשחמכ ,תיוויטינגוק תושיכ תספתנ הווחמ 43.קוריפו היינב לש הקימנידבו 42,תימצע 

 M. R. Key (ed.), The Relationship of Verbal and Nonverbal Communication, The Hague

 224 .1980, p

 35 'Ch. E. Osgood, 'Things and Words, 258 ימע ,(םש)יק.

 36 ,(.B. Rime and L. Schiaratura, 'Gesture and Speech', R.S. Feldman and B. Rime (eds
 267 .Fundamentals of Nonverbal Behavior, Cambridge 1991, p

 37 ,P. Feyereisen and J.-D. de Lannoy, Gestures and Speech: Psychological Investigations

 76-77 .Cambridge 1991, pp
.103 ימע ,םש 38 

 R.M. Krauss and U. Hadar, 'The Role of Speech-related Arm/Hand Gestures in Word 39

 Retrieval', L. S. Messing and R. Campbell (eds.), Gesture, Speech, and Sign, Oxford 1999,

 p. 103

.105 ימע ,םש 40 

 D. McNeill, Hand and Mind: What Gestures Reveal about Thought, Chicago 1992, 41
 p. 220

.239-238 ימע ,םש 42 

 43 'D. McNeill, 'Triangulating the Growth Point: Arriving as Consciousness, לבמקו גניסמ
.87 ימע ,(39 הרעה ליעל) 
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ףוג תוקינכט לש תיגולופורתנאה הירואתה דצל)לינ׳קמ לש הירואתה סיסב לע 44.המצע 

תוולמה תווחמה לע יגולופורתנא־יוויטינגוק רקחמ יתישע (סומ לסרמ לש ושרדמ תיבמ 

הלא תווחמ יכ איה רקחמה ןמ הנקסמהו :ןמית ידוהי ברקב הדומיל תאו הרותה תאירק תא 

45.העונת־רוביד/האירק־הריכז לש הדיחא ךא תבכרומ תכרעממ קלח ןה 

תוליעפה לש ןתודחאל תונעוטה תוירואתב יתדקמתה ןאכ הרצקה הריקסה ךרוצל 

תווחמ ךולהית לש יוויטינגוק םגד סיסבב וחנוה הלאה תוירואתה .תיתווחמהו תינושלה 

בכרומ םגדה .417-416 םידומעבש םישרתב גצומ םגדהו ,האירקה ןמזב םינוש םיגוסמ 

.תווחמה רקחבו תיוויטינגוק היגולוכיספב ,הקיטסיווגנילוכיספב בטיה םירכומה תודוסימ 

.תורהבה רפסמ םישרתל ףיסוהל ןוכנל יתיאר תאז םע 

גוציי ירחאש טסקטה תאירק םע תינמז־וב שחרתמ 1 טסקטב תגצוימה הווחמה ךולהית 

ץמאמה לש הליעומו תינוכסח הקולח :תויעב יתש ןורתפב קוסע ארוקה ןכל .(2-׳ 1)הווחמה 

גוצייה ןיב רוחאל המאתה וא היצזינורכניס :תונוש תומישמ ןיב ולש בלה תמושת לשו 

.האירקה תומדקתה בצק יפל רוחאמ ראשנש גציימה טסקטה ןיבל הווחמה לש ילטנמה 

םיינפוגה היביכרמ רמולכ ,הווחמה לש ןכותה :םיצורע ינשב תחנעופמ תגצוימה הווחמה 

(יוויח יטפשמ)םיילנויציזופורפה וא םיילאוטפצנוקה םיגוצייה ץורעב חנעופמ ,םייבחרמהו 

קוסיפ ,ריבחת לש ץורעב חנעופמ ,םיינמזה הידממ ונייהד ,הווחמה לש בצקה :טסקטה לש 

.טסקטב םירחא םייפרג םיילולימ יתלב םיעצמאו 

,םיינושל ,םיילטנמ םיכילהת לש תבכרומ תכרעמ ארוקה לצא הליעפמ תגצוימה הווחמה 

םישממתמ חונעפה לש ןושארה בלשב .םיירוטומו (םייטנופ־םיירלוקיטרא) םייתייגה 

הבוגתל תיטמוטוא םיסייגתמ ארוקה לש חומהו ףוגה .ןונכת לש המרב קר וללה םיכילהתה 

גוצייה תורצוויה ךילהת .תילאר םא יכ תיתורפס הניא וז וליאכ ,הווחמה לע תילאוטקא 

תללוחתמ םהבש ןונגנמ ותואבו ןמז/םוקמ ותואב אופא ללוחתמ הווחמה לש ילטנמה 

.ארוקה לש תיזיפה תיתווחמה תוליעפה 

יעמשמ־דח רבסה עיצמ וניא ,יחכונה םגדה .עדימ ףוסיאב ליחתמ תוליעפה ןונכת 

יוריג תרצוי תיתורפסה הווחמהש ,םייתשר םיגשומב ,לשמל ןכתיי .ןורכיזה תדובעל 

דחא לכ .םייטנוולרה םירשקה תא ליעפמו תיבצעה־תיוויטינגוקה תשרב טשפתמש 

תוליעפ תרצונ טשפתמה יוריגהמ האצותכ .תונוש תויוליעפ יטוח בלשמ וללה םירשקהמ 

רבד לש ופוסב םיברועמ םיאצמנ תשרה לש םיבחר םיחטשש ךכ ,םירשקה ןיב ןילמוג 

 D. McNeill and S.D. Duncan, 'Growth Points in Thinking-for-Speaking', D. McNeill 44

 (ed.), Language and Gesture, Cambridge 2000, p. 156

 R. Katsman, 'Gestures Accompanying Torah Learning/Recital among Yemenite Jews', 45

 Gesture: The International Journal for the Interdisciplinary Study of Gestures and

 Nonverbal Communication 7 (2007), pp. 1-19
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האירק ןמזב תווחמ ןולהית לש יוויטינגוק םגד 
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12] ןמצכ ןמור 

:הזה בלשה לש האצותה הבושח יתניחבמ .תאזה הסרגה לע דמוע יניא .יוריגה לע הבוגתב 

.דחאכ עלבומהו גצוימה - יתווחמה עדימה לש ץרמנ ךולהיתל תמרוג הווחמה 

:חווט ךורא ןורכיז לש םיגוס השולש לע ססבתמ הז ךולהית 

,םיירוטומה־םייבחרמה ןוימדהו הבישחה םיססבתמ וילעש ,ירוטומ־יבחרמ ןורכיז .א 

ןורכיזה .בבוסה בחרמה לש דממ־תלתב ףוגה תועונת ןורכיזו םדאה לש ףוגה יומיד ןוגכ 

,הכילה ומכ ,הרואכל תוטושפה ףוגה תועונת עוציב תונכותל יארחא הזה יסיסבה 

.לוחמ ומכ ,דואמ תובכרומהו 

תא םג ללוכ הז רצוא ;ארוקה לש ותוברתל ינייפואה (gestuary) תווחמה רצוא .ב 

הווחמ .תויתורפס תויומד ללוכ ,ול םירכומה םישנא לש וא ארוקה לש תוידוחייה תווחמה 

שרפתהל וא הווחמכ טלקיהל אלש הלולע ארוקה לש תווחמה רצואל תכייש הניאש תגצוימ 

.ןוכנ אל 

תוקיטקרפ לשו רוביד לש ינפוגה עוציבה תונכות תרימשל יארחאה ,יתייגה ןורכיז .ג 

םיכייש ןאכל .םיעדומ יתלב בורל ,בטיה םימנפומ ףוג ילגרה ןעוציבל תושרודה ,תורחא 

רחאלו תועדומ אלב םיטלקנש ,םיידוחיי וא םיצופנ ,םיילאודיווידניא םיינפוג תונורכיז םג 

לע םאה דש עגמ ןורכיז לשמל ומכ ,טרפה לש תימוימוי תינפוג תוגהנתהמ קלח םישענ ןכמ 

.דיה ףכב יחלה תכימת לש החונתבו הווחמב שממתמה ,יחלה 

ינא .תווחמה ןונכת תכרעמ תא הליעפמ תיתורפסה הווחמה הז חווט ךורא ןורכיז סיסב לע 

ךילהתל ההז ולש ןונכתה בלשבש ימניד ךילהתכ הווהתמ הווחמ לש ילטנמ גוציי יכ חינמ 

תושבגתמ ןורכיז לש םינוש םיגוסמ תונוזינה עדימ תודיחי הז בלשב .תיזיפה הווחמה רוציי 

ןהש תווחמ .הווחמה תא עצבל המישמ לבקמ ארוקה וליאכ הארנ .דחא הלועפ טירסתל 

םיבר םירקמב .המלש (frame)תרגסמכ ונורכיזמ תופלשנ ארוקה לש תווחמה רצואמ קלח 

,ןוחצינל ןמיסכ v תעונתב תועבצא יתש תמרה ןוגכ ,דואמ תומסרופמ תווחמב רבודמשכ 

תא השוע אוהשכ לי׳צר׳צ לש ותומד ןוגכ ,םיפיטוטורפ לע ססבתהל לוכי הווחמה גוציי 

תורגסממ הגוציי תא הנוב ןונכתה תכרעמ ,ארוקל תרכומ הניא הווחמשכ .ןוחצינה ןמיס 

עיפשיו רתוי בר ןמז ךשמיי הווחמה ךולהית הז הרקמבש חינהל ריבס .םימייק םיפיטוטורפו 

יא םורגי וליפא ילוא ,היצטניירואסיד לש ןוויכב תישגרה־תיוויטינגוקה תכרעמה לע 

.האירקה תייווח לש ,רתויב בושח םיתעל ,ילרגטניא קלחל הנכופהתש ,הכובמו הנבה 

לש םידעיה תא בלשמ חרכהב ןונכתה ,םויה יוויטינגוקה עדמה תאז האורש יפכ הרקמ לכב 

,םלוה עוציבכ ספתנ יללכה דעיה תיתורפסה הווחמה ךולהית לש ןודנה בלשב .הלועפה 

תויטרפ תומישמ ןורתפל םירושק רתוי םייטרפה םידעיה .הווחמה תמישמ לש ינוכסחו ליעי 

םייבחרמה ,םיישונאה היסחי ,הלש ףוגה ידממ ,תיתורפסה תומדה ןיב םואית ןוגכ ,רתוי 

ינשמ תוינבת םיביכרמ וללה םיסחיה .ארוקה ידי לע םיספתנ הלא לכש יפכ ,םייתביבסהו 

תודדוב תוילוח ,תורחא םילימב .הלועפו ןויער לש תוינבתו ןמזו בחרמ לש תוינבת :םיגוס 

יפל ןגרואמה ,דיחא הווחמ טירסתל תורשקנ חווטה ךורא ןורכיזהמ תופלשנש עדימ לש 

 [418]

This content downloaded from 79.180.1.152 on Wed, 07 Nov 2018 12:27:50 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



ןחבמ ירקמ ינשב יתוברת םיזוימסו יוויטינגוק ךולהית :תורפסב תווחמ [ 13 

הרטמל םאתהב ןמזבו בחרמב ףוגה תרוצ לש יונישה תא - העונתה תא ארוקה לש ויתוסיפת 

,תוסיפתהמ םג עפשומ הווחמ לש ילטנמה גוצייה יכ חינהל ריבס .היולג וא היומס ,תמיוסמ 

חונעפ הארנה לככ .ארוקה לש תומודקה תועדהמו תונומאהמ ,םיטשפומה תונויערהמ 

.תראותמה הווחמה לש ילטנמה גוצייב דרפה אלב ךורכ 1 טסקטה לש ילאוטפצנוקה ןכותה 

תונוכתב הכורכ הב םילימה תועמשמ רשא ,ןושלה לש הייפוא לע תססובמ תאזה תודחאה 

ןונכתה תמרב העונתהו ןושלה לש תודחאה .רובידב םילימה עוציב לש תוירוטומו תויתייגה 

הווחמה ,רובידה ,הבשחמה לש ןוניכה - החימצה תדוקנ לינ׳קמ הניכש המב תשממתמ 

.תילטנמה הווחמה לש ,ףיסומ ינא ,ןכו תיזיפה 

תווחמ ךלהת^נ ארוקה האירקה ןמזב .תווחמה רוציי ןונגנמ לעפומ החימצה תדוקנב 

םדקתמ ךולהיתה .דחא רוקממ תועבונ אלא וזב וז תורושק קר ןניאש ,םינוש םיגוסמ 

:תווחמה יגוס ולאו .ךשמהב ונודייש םימרוג ידי לע טלשנו םיבלשב 

.טסקטב תוראותמה תווחמה לש ילטנמ גוציי - תוילטנמ תווחמ .א 

ירואית תאירק תובקעב תועצובמה - תורחאו תוידוזורפ ,תוינוקיא - תויזיפ תווחמ .ב 

.רחא טסקט לכ וא תווחמה 

(echoing)דוהדהל המודב ,םירירש לש תועדומ יתלב תוריעז תועונת - תווחמ־ורקימ .ג 

ןונגנמ תועונת רקיעב ,םינפ לא םינפ תרושקתל םיינייפואה (mirroring)תופקתשהל וא 

םילימה תייגה לש תועונתה תא תירבוע הרוצב תוקחמה ,תומולב םירביא תועונתו רובידה 

.תוראותמה תועונתה עוציב לש וא תובותכה 

םניאש םייוטיבו םילימ לש יתווחמ ,ימניד יבחרמ־יתוזח גוציי - תומלגתה לש תווחמ .ד 

׳םיידי םירהל׳ ןוגכ ,תויתווחמ תורופטמ םג תוכייש ןאכל ;תווחמ לש יזיפ עוציב םיראתמ 

.הווחמה לש עוציבב רבודמ ןיאשכ ,ץמאתהל קיספהל ,ענכיהל לש תועמשמב 

(input)טלקה ,(ארקנה טסקטה)ילנויצרופורפ הרוצב עדיממ הנוזינ הלוכ תכרעמהש ףא 

לבקתמה ,(תיגולנא וא)תיוויטרוגיפ הרוצב עדיממ רקיעב בכרומ תווחמה רוציי ןונגנמ לש 

תווחמה ,ףיצר ךילהת איה האירקהש דועב .תווחמה ןונכת ןונגנמ לש (output) טלפכ 

תושבגתמה תועטוקמ עדימ תודיחי דוביע לש האצותכ ,יתציפק ןפואב תורצונ תוילטנמה 

שורדה עדימה םומינימ עיגמ ןונכתה ןונגנמלשכ ,תורחא םילימב .תילנויציזופורפה הרוצב 

זכרמה תא תעבקמ איהו ,הווחמה תנומת ארוקה לש ותעדותב ׳תקלדנ׳ ,הווחמ גוצייל 

המישמה םע דדומתמ ארוקה הז עגרב .הלש םויסה תא וא ףניהה תא - הווחמה לש יתועמשמה 

אלל ףצרב עיגמו ךישממש ילנויציזופורפה עדימה ןיבל תאזה הנומתה ןיב היצזינורכניס לש 

ילטנמה גוצייה ,תווחמה רוציי תכרעמב ןזומ ףסונ עדימו ,תמדקתמ האירקהש לככ .ףרה 

וא הז ףקיהב היצקיפידומ - שדח גוצייב ףלחומ קויד רתיל וא ,הנתשמ הנותנה הווחמה לש 

יקלחל ארוקה לש חווטה רצק ןורכיזב םירמשנ םיינמזה םיגוצייה .םדוקה גוצייה לש רחא 

היצזינורכניסה תא רשפאמש המ .תילטנמה הווחמה תמלשהל דע ,תודדוב תוינשל וא תוינש 

תוססבתמ ארוקה לש תויפיצה .תווחמה תוחתפתה תא שארמ תופצל ארוקה לש תלוכיה אוה 
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תרכומ הווחמ לש ילטנמ גוציי תונבל רשפאמה ,יתווחמה ןויסינה :םיירקיע תודוסי ינש לע 

תוינושל תוינבת שארמ הפוצ ארוקה ותרזעבש ,ינושלה ןויסינהו ,הנממ קלח ךמס לע המלש 

.תווחמה גוצייל תושמשמש תוינבתה ןתוא תא רתיה ןיבו ,םינוש םיגוסמ 

תכרעמה ,גוצייב ףסונ יוניש לכ םע ,דעצ לכב :ילגעמ יפוא תילטנמה הווחמה תווהתהל 

הנבהה תמרב התוכיא תאו היצזינורכניסה תדימ תא תקדוב ונייהד ,המצע תא תקדוב 

,תויפיצל םיינמזה םיגוצייה תמאתה תא תקדוב איה ןכ ינפל דוע ךא .(inference) תללוכה 

תא תללכשמו תנקתמ ,ןונכתה ןונגנמל גוצייה תא הריזחמ איה ,תועטב הניחבמ איהשכו 

חווטה ךורא ןורכיזב רכזייש הז אוה ןקותמה יפוסה ילטנמה גוצייה .שדחה ילטנמה גוצייה 

.ימצע ןוקית לש ךילהת תורבוע האירקב תורצוימה תווחמה יגוס לכ .תגצוימה הווחמכ 

דעוימ ךכ םשל :תויזיפה תווחמל ינייפוא ,תעדומ ףא םיתעלו היולג הרוצב ,הז ךילהת 

תולוכי תווחמה יגוס לכ .ארוקה יניעב תווחמה תופקתשה לש (monitoring)הרקבה ןונגנמ 

הרוצב ארוקה ידי לע שרפתהל רמולכ ,תילנויציזופורפה תנוכתמל הרזחב תודדוקמ תויהל 

וא (״1 טסקט)םיללצ־טסקט ןיעמ םיביכרמש ,םיטפשמ יקלח וא םיינושל םיטפשמ לש 

,הזה ימינפה טסקטה .(1 טסקט)הווחמה רואית לחה ובש ,ינושארה טסקטה לש דוהדה 

שדחה טסקטה עטק םע יעצמא יתלב עגמב אב ,תווחמה לש ךופהה דודיקה לש האצותה 

בחר סיסב ךילהתה לש ופוסב רצויו 1 טסקט לא רזוח אוה חווטה רצק ןורכיזב ,(2 טסקט) 

תנבה לע היופצ העפשה םע ,'1 דע 1מ)ללכב טסקטה תנבהלו הווחמה תנבהל בכרומו 

.(2 טסקטה 

:םיכלהמ העבראב םימדקתמ תונודנה תווחמה ראש לכ עוציבו תילטנמה הווחמה תיינב 

רצונ ובש םוחתה לש הנבמו םיילאוטריו תולובג עבוק רמולכ ,הדשה תא רידגמ ארוקה (א) 

תא קרוס ארוקה (ב) :הווחמה לש ילטנמה גוצייה ,תויפיצל םאתהב ,ךשמהב רצוויי וא 

(ג) ;ןותנה גוצייל םייטנוולרה םינותנה תא ול ןמסמו ףסוא ,לעופב ׳ארוק׳ רמולכ ,םוחתה 

תלעב ,תרחא וא וז תרדגומ הווחמכ (םהינויפאו םיטירפ)םינותנה ףסוא תא ההזמ ארוקה 

,רמגומה גוצייה לע הטילש לבקמ ארוקה (ד) ;תומיוסמ תויבחרמו תוינפוג ,תוימניד תונוכת 

ןונגנמ תרזעב ונקתל תנמ לע הלחתההמ ךילהתה לכ לע רזוח ךרוצה תדימבו ותוא קדוב 

.םירזוח (היינב וא)יוהיז יבוביס רפסמ לש האצותכ לבקתמ ילטנמ גוציי לכ .תווחמה ןונכת 

.טסקטה תונוכתבו ארוקה ירושיכב היולת יוהיזה תוריהמ 

תידוחיי הטיש שבגל ןתינ ,תויתורפסה תווחמה ךולהית לש יוויטינגוקה םגדה סיסב לע 

הדשה תא קלחל רשפאש ןויערה לע תססובמ הטישה .טסקטב תוראותמה תווחמה רקחל 

הסינכ ללוכ)הווחמה תמב ,הווחמל הנכה :םימוחת השולשל הווחמה לש ילטנמה גוצייה לש 

רקיעב דקוממ הווחמה חותינ .(םישרתב ואר)המויסב הווחמה הריאשמש םשורו ,(האיציו 

ףסאנה עדימ לע םג תרכינ הדימב ססבתמ אוה ךא ,הווחמה תמב לש תימוקמה הביבסב 

הווחמל תידימ םירושק אקווד ואלש תודוסי לולכל היושעה ,הווחמה לש תיללכה הביבסב 

.ללכב ףוגל וא 
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:תעצומה הטישה יפל תווחמ חותינל תינכת ןלהל 

:הווחמה ינפל .א 

,יטמגרפ ,יגולוכיספ ,יגולופורתנא ,ינושל־אראפ ,ינושל :יללכ עדימ ףוסיא .1 

.יתוברת־ינפוג ,ירוטומ־יבחרמ 

.יללכה עדימה ךמס לע תידימה הביבסה תרוצתו תיללכה הביבסה תרוצת .2 

:סיזנגורקימ - הווחמה ךולהית .ב 
.הווחמה תמבל הסינכ .1 

.בצקה יעצמאבו ןכותה יעצמאב הנחבה (1 

תווחמ רצוא)ןורכיזה תרוצת תרדגה .עלבומ עדימבו גצוימ עדימב הנחבה (2 

.(יוכו 

־בחרמ לש תוינבת ,תורטמ ,םיפיטוטורפו תורגסמ :הווחמה טירסת רואית (3 

.תולועפ־םיגשומלשוןמז 

.תויזחתו תויפיצב הנחבה (4 

.הווחמה לש םיינמזה םיגוצייה ךולהית .2 

:ולש הנבמב הנחבהו הדשה תרדגה (1 

.הדשב הווחמה תולת (א 

.הווחמה תטילק ךולהית (ב 

:הקירס (2 

.טסקטה לש תיתוזח הקירס (א 

.הווחמה יגוציי לש תילטנמ־תיתוזח הקירס (ב 

.וללה תוקירסה יתש לש ןילמוג תלועפ (ג 

:יוהיז (3 

.םינייפאמה ךולהית (א 

.ןבחורו ןתומכ - תוירוגטקה ךולהית (ב 

.תובכרומה ךולהית (ג 

.תוישחומ/תוטשפומ - היצזילאוטפצנוקה ךולהית (ד 

.יאדו יתלב וא יעמשמ־וד ,גירח ןויסינ לש ךולהית (ה 

:הטילש (4 

/תויוויסלופמיא)תוטלחה תלבק לשו תורעשה תקידב לש ךולהית (א 

.(תויוויסקלפר 

;םהיניב בלה תמושת תקולח לשו תוליעפה יגוס לש ךולהית (ב 

.היצזינורכניס 

.תושגרה ךולהית (ג 
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.הווחמה תמבמ האיצי .3 

.גוסה יפל הווחמה ןוימו שדחה עובקה גוצייה אודיו (1 

.(1 טסקט)אצומה טסקט חכונ עובקה גוצייה תונשרפ (2 

.(2 טסקט)הפיפחה טסקט חכונ עובקה גוצייה תונשרפ (3 

.תונקסמ-האיציבעדי (4 

הווחמה ירחא .ג 

.הביבסה תרוצת ןוכדע .1 

.תוארשרש ,תוינבת ,תורזוח תווחמ .2 

וא ןמאל ,הנממ קלחל וא הריציל תועגונה תונקסמ תקסהו תווחמה תאוושה .3 

.תורפסלו תוגוסל ,ותריציב הפוקתל 

תקיטאופ .םינושה ויטביה תא תוטילבמ רשא ,תווחמה רקח לש תואמגוד יתש ןלהל גיצא 

תדבעמב ףוטח טבמ ףיעהל קר לכוא הז רמאמב ךא ,ףיקמ רקחמל היואר ןונגע לש תווחמה 

.רפוסה לש תווחמה 

ג 

׳תוחא׳ 

תיתמא הבהא שפחמ ,תובבל רבושו ררושמ ,ופימ דיקפ ,יתוחא׳ רופיסה רוביג ,ןמענ 

ואישל עיגמ רוביגה לש יטילנאוכיספה וא יטסימה עסמה .ותוחא לצא עתפל התוא אצומו 

:רופיסה לש תונורחאה תורושב תראותמה חתפמה תווחמב ותמלשהלו 

ןמענ .תועמדה לע החרז הנה דע עדי אל רשא הבהאו תועמד ויניע ולבח םואתפו 

הל קשנו הילע ויפ ןתנו החש םואתפו .ויפ יפלכ הלעמל המירהו ותוחא די תא לטנ 

46.הכורא הקישנ 

הפילחמו הקיחדמ רשא ,תינפוג תוגהנתה לש תיתגרדהה הינבהה אוה הווחמה תא ןיכמש המ 

ימע)׳תלדה לע קפד םמוד׳ ,התיב לא ועיגהב .ותוחא לא רוביגה ברקתמש לככ רובידה תא 

רבגתמשכ םג .(318 ימע)׳רבד רבדל הפב ןיא הלמו׳ ׳דער ןמענ׳ המינפ סנכנשכו ,(317 

רתוימו רכונמ ןמענ לש ולוק .(םש)׳רבד התנע אל׳ איה ,ותוחא לא רבדמו הממדה לע ןמענ 

אל הלוקו היפ ירמאל הכחי׳ ןמענ :םיינפוג םינמיסב שחרתמ יתמאה גולאידה .הזה םוקמב 

הסנמ תאז םעו ,הכוב ןמענ ,ידמ הובג חתמה .(םש)׳היניע דינ תא שיגרה׳ אוה ךא ,׳עמשי 

ימע ,ח״נשת םילשורי ,(ג ,ןונגע ףסוי לאומש לש וירופיס לכ)לוענמה תופכ לע ,'תוחא' ,ןונגע י״ש 46 

.רמאמה ףוגב ןלהל ואבוי רופיסב םוקמ יארמ .319 
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ףוגה קר ,ףייזמ רובידה ךא .(םש)׳םשורה תא הלמה תופס ןעמל ,וב רבדל רבד׳ אוצמל 

:תיזכרמה הווחמה תמבל הסינכה תא הנוב םיינשה ןיב םייניעה גולאידו ,תמאה תא הלגמ 

הבוט רשא ץראב םדא ןיא יכ ,היניע ודיגה היפב הרמא אל רשאו היניע הביסיה ,הדער איה׳ 

.(319-318 ׳מע> ׳העומשה דבוכמ ויניע תא םוצעיו עמש רשא תא עמש ןמענ .ותירחא 

הזה סיסכתה המכ דע עדוי יניא .םילימל ילולימ יתלבה גולאידה תא לוכיבכ םגרתמ רבחמה 

אלשו ןיאש ילולימ יתלב עוריאכ םויסה תווחמ תא טילבמ אוה :רורב דחא רבד ךא ,חלצומ 

הקיתשבו הייהתב יטמרד ןפואב עטקיהל בייח ורואיתש ,תינושל הליבקמ ול תויהל הלוכי 

.בגשו הכובמ לש 

הרופטמ ידי לע תמרטומ הייחשה תווחמ .תומדוק תווחמ תוניכמ אישה תווחמ תא 

רחואמ .(316 ימע)׳ץראה תונב ינפמ רישה תונב לכ וחשיו׳ :רופיסה תליחתב תיתווחמ 

לש תינטנופסה הווחמה דואמ הבושח .(317 ימע)׳חכ םפאב החש׳כ תוחאה תראותמ רתוי 

ורבד ידמו .ברע םע הבוט הארא אל יתרמא ינאו ובלב ןמענ רמא לודג םויה דוע ןכא׳ :ןמענ 

,ץופנו יסופיט (adaptor)ףוג םאת? ,וז הווחמ .(316 ימע)׳ויתורעש ילתלת ןיב ולאמש חלש 

דוגינב ,ןמענ לש יתמאה וחור בצמ תא תפשוח איהו ,הכובמ ,הלק תונבצע ,חתמ תפקשמ 

־ומכ דירשכ שרפתהל לוכי שארב דיה עגמ .ולש ימינפה חישה לש תינאו׳ז ןודה המינל 

רשא םימי םייתנש הז׳ :ךשמהב קוזיח תלבקמ וז הרבס .םאה עגמ ןורכיז לש ילפידא יטורינ 

לש ילולימ יתלבה עוריאה .(317 ׳מע> ׳ויבורק לע קוניתכ עגעגתה ושפנ .ויבא תיב תא בזע 

רכזנ םואתפ׳ :ןמענ לש ונורכיזב עיפומ ,םויסה תנצס תא םירטמה ,תוחאל חאה ןיב שגפמה 

,ףסה לע הדמע ותוחא ךא ,ויבשוי לע תיבה םנ ובושבו ויבא תיבמ עסנ רענ ונדועב יכ ןמענ 

םירוענו הבהא תו_ך הננרב ותארקל ץופקתו ןרואה יפנעמ התשע רשא דובכה רעש תחת 

םויסה תווחמ תא הניכמ וז תמליא הנצס .(םש)׳הפדה אוה אוהו .והקשתו ויראוצ לע לופתו 

,ותוחא תארקל אב רופיסה ףוסבש הז אוה ןמענ ,הכובו דעור ,הבהא יוור :הדגנהה ךרד לע 

.הדי תא קשנמו הווחתשמ 

?דיה תקישנו הייחשה ,םויסה תווחמ תא תוביכרמה תווחמה יתש לש ןהיתורוקמ המ 

הכרב ,דובכ ,העינכ העיבמ איהו ,תויוברתה בורב הצופנו תילסרווינוא הייחשה תווחמ 

ןאכמו ,הליפתה יגהנמבו ך׳׳נתב רתויב תוחיכשה תווחמה תחא וז .המודכו םולשל 

המודקה הווחמה לש תונותמה תורוצה ןה תווחתשה וא הדיק ,הייחש .תדחוימה התובישח 

הנחבה לע םידיפקמ םיידומלתהו םייאנתה תורוקמה יכ ןייצ ךילרא ירוא .םייפא תליפנ לש 

תספתנה ,הליפתב 47.תילוש הווחמכ הייחש ןיבל ןחלופ תווחמב העירכו היווחתשה ןיב 

48.דחי םג תינימו תינחור תועמשמ תודיקל תסחוימ ,הניכשה לומ םינפ לא םינפ דמעמכ 

.32-31 ימע ,ט״נשת םילשורי ,הליפתה לש תילולימ אלה הפשה :׳הנרמאת יתמצע לכי ,ךילרא 'א 47 

 M. Verman, The History and Varieties of Jewish Meditation, Northvale N.J. and London 48

 1996, pp. 78-80
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18] ןמצכ ןמור 

ןמעב לש תבגשנה הדיקה ךכיפל 49.דבוככ תואריהל הכירצ הניא הדיק יכ שיגדה י׳׳שר 

תיסקט הווחמל םיתעל הרושק הייחש .ותוחא לש חוכ ספאב הייחשל טלחהב תדגונמ 

םעה לכ ונעיו לודגה םיהלאה ׳ה תא ארזע ךרביו׳ :לשמל .םייפכ תאישנל - תרחא הבושח 

רומאכ הכייש יליטנס .(6 ח ימחנ)׳הצרא םיפא ,דוהיל ווחתשיו ודקיו םהידי לעמב ןמא ןמא 

קיזחהלו תויחהל שאונ ןויסינ ,רדענה לא ההימכ תונמסמה ,הפיפכה תווחמל הייחשה תא 

תבהא יוטיבל םגו יתדה שגרה יוטיבל םג הפקת תיארנ וז הרדגה .ספתנ יתלבה בוהאה תא 

איה ׳הווחתשה׳ הלימה לש היגולומיטאל תועצהה תחא יכ ןייצ רבורג ריאמ .ותוחאל ןמענ 

בר׳ :תשש בר לש וגהנמ תא וראית ךילראו רבורג 50.שחנ ונייהד ,תימראב ׳איווח׳ הלימה 

ערוכ - ערוכ היהשכ ,תשש בר)׳איווחכ ףיקז - ףיקז אק יכ ,ארזיחכ ערכ - ערכ יכ ,תשש 

,תרחא תימרא היגולומיטא איבה ןשוש־קא םהרבא 51.(שחנכ ףקוז - ףקוז רשאכ ,ןרזחכ 

הייחשה תא תברקמ ןשוש־ןבא לש היגולומיטאה 52.ח״ושו ח״חשל ה׳׳חש תא רשיקו ,יאחש׳ 

תרשוק רבורג איבהש היגולומיטאה .הווחמל יליטנס לש תונשרפה תא ךכב תקזחמו תחשל 

ףקות הנשמ לבקמ הז ביטומ .ןומדקה אטחהו שחנה ביטומ תא יוויטאיצוסא רשקב הייחשל 

הממדהו׳ :הנורחאה הנצסל דואמ ךומס (ומצע ןמענ לש ילוא)רפסמה לש וירוהרה חכונ 

תקוצ תא אוה עדוי יכ ,םייוואמ ינפמ תדלוס םדא לש ושפנשכ הממדה תאז .תישארבכ הבש 

.(318 ימע)׳הקושתה ןמ אוה בוט יכ ןוגיה ינפמ תחי אל ,םהירחאש ןוגיה 

׳הווחמ׳ הלימה רוקמ לע תקתרמ היצלוקפסל םיסב החינמ םג רבורג איבהש היגולומיטאה 

,שחנ לש העונתכ הווחמה שרפתת ,׳איוח׳ב םג אלא (א״וח)ה״וחב קר אל הרוקמ םא .המצע 

היגולומיטאה תא תוארל ןתינ .יליטנס לש התונשרפ לילשתכ רמולכ ,האטחהו יותיפכ 

וז תוברת םא ,תירצונה־תידוהיה תוברתב תווחמה ינפמ הדילסה לש ףסונ טביהכ תאזה 

וישופיח רשקהב ,ומצע רופיסה לש יטרקנוקה רשקהב ךא .ןומדקה אטחה ןורכיזמ הנוזינ 

תווחמ :יליטנס הללסש וז איה רתוי הריבסה תונשרפה ךרד ,תיתמא הבהא ירחא רוביגה לש 

יליטנס ירבדל .תרדענה הבוהאה תארקל תרסוימה הפיפכה תא תנמסמ ןמענ לש הייחשה 

ךא ,תוירופטמ לש תמיוסמ הדימ וז העיבקל הסחיי יליטנס .המצע הרישה לש הווחמה וז 

אוה ןמענ ירה יכ ,תיתוישיאהו תיזיפה תוירויצה אולמב התוא שמממ ןונגע לש ורופיס 

.ררושמ 

.בצקה יעצמאבו ןכותה יעצמאב הליחת ןיחבהל שי הווחמה לש סיזנגורקימה רואיתב 

המירהו ותוחא די תא לטנ ןמענ׳ :הווחמה תמב תא םיביכרמה םיטפשמה תא איבאו רוזחא 

הווחמה ןכות תא .׳הכורא הקישנ הל קשנו הילע ויפ ןתנו החש םואתפו .ויפ יפלכ הלעמל 

.83 ימע ,םש 49 

 M.I. Gruber, 'Aspects of Nonverbal Communication in Ancient Near East\ Ph.D. 50
 dissertation, Columbia University, University Microfilms, Ann Arbor, 1977, p. 84

.55 ימע ,(47 הרעה ליעל)ךילרא :ואר ;ב׳׳ע בי תוכרב ,ילבב 51 

.1800 ימע ,ז״נשת םילשורי ,ה ,שדחה ןולמה ,ןשוש־קא ׳א ,'ההשי 52 
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ןחבמ ירקמ ינשב יתוברת סיזוימסו יוויטינגוק ךולהית :תורפסב תווחמ [19 

;קשנ ,ןתנ ,החש ,המירהו ,לטנ :םה העונתה יגוציי .העונתה יגוצייו ףוגה יגוציי םינוב 

תילנויצנוונוק ,תיסקט תיפוריא הווחמ ונינפל ןכותה תניחבמ .ויפ ,ויפ ,די :ףוגה יגוצייו 

לש הקישנ - (םויה דע הפוריא חרזמבו ,םירשעה האמה תליחת דע תוחפל)דואמ הצופנו 

יוטיבל םג תשמשמ איה ךא ,םולש תכרב - הלש יתרבחה דיקפתה .השיא לש הדיל רבג 

תלבוקמ איהו ,חרזמב ףא הצרעהו דובכ תעבהל תשמשמ וז הווחמ .הצרעהו דובכ ישגר 

הווחמ תגצוימ ןודנה הרקמב הרואכל .הרומל דימלת ןיב לשמל ,םירבג ןיב חרזמה תוברתב 

תוארל רשפא .תיחרזמ הווחמ ןאכ תנפצומ תיפוריאה הפיטעב יכ חינמ ינא ךא ,תיפוריא 

הזטסקא תארקל דמלתמ לש יטסימ הכינח עסמכ רופיסה תלילע ךרואל ןמענ לש וכרד תא 

הזה בולישה ןכאו ,ינחורה דוסיהמ דרפנ יתלב יטוראה דוסיה תיטסימה הזטסקאב .הראהו 

העיפומ תוחאה .ותוחא לומ ודמעב ןמענ לש הליגר יתלבה תושגרתהה תא ריבסהל לוכי 

ינפל הדיקכ תושרפתמ ןמענ לש ותקישנו ותייחש ןכ םא .דחי םג תינחור הרומכו הניכשב 

תנייפואמ ןכותה תמרב רבכ ןכבו .הרומה דיל דימלת לש הקישנב וא הליפתב ומכ הניכשה 

טבלתמ קר אל ארוקה :הטושפ אל היעב תרצוי ףא איהו ,תויועמשמ יובירב הנודנה הווחמה 

תוירע יוליג לא תועדוותה ןוגכ ,םיישגר םיישק םע דדומתמ םג אלא ,תונוש תויועמשמ ןיב 

ךא ללכ יאדו וניאש ,יזיפ תוירע יוליג םג ילואו ,טסקטב ידמל יאדו אוהש ,יטסימ־ינחור 

אלש ףא ,הווחמה .רופיסה לש תישגרה המקרבו הריוואב תלטובמ יתלב המצעב זמרנ 

ןכא .רופיסה תועמשמ דקומל תכפוה ,יזיפהו ינחורה הנכות המו הביט המ ללכו ללכ רורב 

םא יכ ,הבהאה טקייבוא הניא תוחאה ךא ,ותוחא םע שגפמב הבהא לש רוקמ הלגמ ןמענ 

קשנמ אל ןמענ ,רבד לש ותמאל .הגישהל תורשפאה יא ןמיס ,הבוהאה לש הרדעיה םוקמ 

יתלבה שומישה היארלו)ותוחאל הבהא תאז ןיא לבא ,הבהא תאטבמ הקישנה ;ותוחא תא 

יא תא אקווד תנמסמ הווחמה .(׳הנה דע עדי אל רשא הבהאי טפשמב ׳הבהאי הלימב םחוימ 

חרואב ךא .הילשא איה .הקושתו חוכ לש רוטקו קר איה .הווחמה תא םילשהל תורשפאה 

.ישונאהו ישגרה ואישל עיגמו ומצע תא שמממ רוביגה וז הילשאב אלפ 

תויהל הרומא תאזה הווחמה תמירז .תויהת תררועמ הנודנה הווחמה בצקה תניחבמ םג 

תרעוסו החותמ ,תעטוקמ הקימניד רצוי רבחמה תאז תמועל .הילאמ תנבומו הפיצר ,הטושפ 

םילדבומ םהו םידרפנ םיטפשמב םיראותמ הווחמה לש םיבלשה ינש .תחא הנועבו תעב 

ותוחא די תא םירמ ןמענ ןושארה טפשמב .דואמ תרכינ ךא הרצק הריצע תועצמאב בטיה 

ינשה טפשמה תאז םע ?הקישנ אל םא תאזה העונתה לש הדעי תויהל לוכי המ .ויפ יפלכ 

הזה עוטיקל ןבומכ .היופצ יתלב תוחתפתה לש םשור ךכב רצויו ׳םואתפו׳ הלימב חתופ 

,ותוחא לצא שפחמ אוה המ עדוי וניא ןמענ ןורחאה עגרה דע :תיגולוכיספ תועמשמ שי 

ילרגטניא קלח וניא תוימואתפה דוסי .ויפ יפלכ הלעמל המירה המל ,הדי תא לטנ המל 

ןמזב הווחמה תושממתה לש תיטמוסוכיספה הקימנידל ,עוציבל סחוימ אלא ,הווחמה לש 

יכ תיסקט איה ןיא יכ דיעמ הווחמה בצק חותינ .תיטרקנוקה תוישיאה לש התוגהנתהב 

.תומדה לש תוילאודיווידניאה תוישפנה תועונתה תא תמלגמ איה ןכלו ,תינטנופס םא 
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20] ןמצכ ןמור 

תוהמב דח יוניש תנייצמ ׳םואתפ׳ הלימה יכ רמול לכונ יליטנס ןיטסירק לש םיגשומב 

ןוניכל תודעוימש ףוסיא לש תווחמ ןה ויפ יפלכ הלעמל התמרהו ותוחא די תליטנ :הווחמה 

חינהל שי .רחאה ןוניכל תדעוימש הפיפכ לש הווחמ איה תימואתפה הייחשה וליאו ,ימצעה 

.רוביגה תעדותב יגולוכיספ־ימויק־יתא יוניש אטבמ הווחמה ביטב הזה יונישהש 

ךכ ,םיבלש ינשמ יונב הווחמה יקלחמ דחא לכ .יטנגלאו ךשמתמ ,יטא הווחמה בצק 

- ןושאר בלש ףוס - ׳ותוחא די תא לטנ ןמענ׳ :םכותב ןהו םיקלחה ןיב ןה היירטמיס שיש 

קלחה ףוס .ינש בלש ףוס - ׳ויפ יפלכ' - העתפה ,הרצק הרוזצ - ׳הלעמל המירהו׳ - הרוזצ 

- ןושאר בלש ףוס - ׳החש םואתפו׳ .הייפיצ ,תואדו יא ,תוטבלתה ,היהשה - ןושארה 

תרבגה/רורחש ,הרצק הרוזצ - ׳הילע ויפ ןתנו׳ - הייפיצ לש לוטיב/שומימ ,העתפה ,הרוזצ 

יריבחתה הנבמה .ינשה קלחה ףוס ,ינש בלש ףוס - ׳הכורא הקישנ הל קשנו׳ - חתמה 

םאתהב .ינווי שדקמ וא יארקמה טסקטה תא ולש תויטנגלאב ריכזמ ינומרההו ירטמיסה 

ןכותב תורצוא תאז םע ךא ,תוריהז ,ןמזב תוכשוממכ תוגצוימ תועונתה ,רופיסבש הריוואל 

תמעופ הווחמה .םלש טפשמב ראותמ הווחמה לש קלח לכ .תויופצ יתלב תוישגר תומצ? 

םינושה םהיקלח ןיב הנידעה הזירחה ,םיטפשמה לש יטויפה ןונגסה .בגשנו יריל בצקמב 

תא הקחמה ,החותפו תיתעונת הזירחב תמייתסמ הווחמה .םשורה תא םימיצעמ ,םכותבו 

.האנה תמהנ וא החוורל המישנ ילואו הקנא וא החנא ילוא - ה־ה־ה־א ךשוממה לילצה 

גצוימ - םיגוס ינשמ עדימ הליכמ ,ילאוטסקטה הייפוא חרוכמ ,תיתורפס הווחמ לכ 

ילטנמה גוצייה תיינב חותינב ,ךשמהב ליעוהל הלוכי וללה םירמוחב הנחבה .עלבומו 

עדימה לש וביט ךא .הרואכל דבלב גצוימה עדימה לע ןוידה ססבתה הכ דע .וכולהיתו 

.ירשפא גוצייה ןיא וידעלב ,הווחמה ךולהיתב יחרכה ןפואבו דימת בלושמ אוהש עלבומה 

ליכמ ׳הפדה אוה אוהו .והקשתו ויראוצ לע לופתו [...] ותארקל ץופקתו׳ טפשמה לשמל 

תא תוקבחמה הידי לע עלבומ עדימ ןכו ותוחא תא ףדה ןהבש ,ןמענ לש וידי לע עלבומ עדימ 

ליכמ ,׳ויפ יפלכ הלעמל המירהו ותוחא די תא לטנ ןמענ׳ ,םויסה תווחמ רואית םגו .וראווצ 

תא ןיימדל רשפא יא .טסקטה תולימב תגצוימ איה ןיאש ףא ,ןמענ לש ודי לע עלבומ עדימ 

קיזחמ ובש יפיצפסה ןפואה ראותמ ןיא ןכ ומכ .ןמענ לש ודי תא ןיימדל ילב הנותנה הווחמה 

ילטנמה גוצייב אצמנ אוה ,הברדא ,טסקטב רסח וניא עדימה תאז םע .ותוחא דיב ןמענ 

תודוה תאזו ,םירעפ אלל ,המלש הנומתכ העדותב הווהתמ הז גוציי .הווחמה לש יתוזחה 

תא האר וא השיא די תקישנב לגרומ ארוקה םא .תווחמה רצוא ותונכל ןתינש דחוימ ןורכיזל 

רצואמ קלח איה ,עונלוקו ןורטאת ומכ םייגוצייה םהיפילחתב וא םייתרבחה וייחב הווחמה 

ףסונ .המלש הנומתכ דימ ונורכיזב תרזחושמ איה ןודנה טפשמה תאירק תעבו ,ולש תווחמה 

,הווחמב םיפתתשמה םינושה ףוגה יקלח תא האלמו הניקת הרוצב ןיימדמ ארוקה ךכ לע 

יתוזחה ונורכיזב רמוש אוהש םושמ קר אל ,בחרמב םהיתועונת תאו םהיניב םיסחיה תא 

םיסחיו תועיגנ ,תועונת רכוז ולש ףוגהש םושמ םג אלא ,הווחמה לש םינוש םייתוזח םיגוציי 

דבלב וז אל הנודנה הווחמה תאירקב לשמל .םייבחרמו םיינפוג־רטניא ,םיינפוג־הרטניא 
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,ויתפשו וידי ילוא ,ארוקה לש ופוג םג םא יכ ,תווחמה רצואמ תפלשנ הווחמה תנומתש 

ימ לש הבוגתה .יתווחמה ונויסינב ןבומכ היולת ארוקה לש תינפוגה ותבוגת .הווחמב רכזנ 

.םיידי ה/ול וקשינש ימ לש הבוגתמ הנוש היהת םיידי ה/קשינש 

.גצוימ ודי תעונת לע עדימה וליאו ,עלבומ ןמענ לש ודי לע עדימה ןודנה טפשמב 

הרואכל .גצוימ וניא ,בגה לשמל ,ףוגה ךא ,הייחש ,העונתה תגצוימ אבה טפשמב םג 

(ןהיתויועמשמו) ןהיתומש תא תולבקמ תווחמה ירה יכ ,תילאיווירט תאזה הדבועה 

לש רחא גוס םג שי םמצע םיטפשמה םתואב תאז םע .הקישנ וא תווחתשה ןוגכ ,תועונתמ 

קשנו׳ ,יתעונת גוציי תועצמאב תלפכושמ הווחמה םנמא .׳הילע ויפ ןתנ׳ - הווחמ גוציי 

- םדוקה גוצייה ריאשמש םשורה תא קחומ וניא הזה לופכשה לבא ,׳הכורא הקישנ הל 

שרופמ גוצייכ הפה סנכוה הזה םשורה תריצי םשל .ףוגה תוחכונ לש תואלמהו תופקתה 

הלאשה תא הלעמ עלבומל גצוימ עדימ ןיב הנחבהה ןכבו .םדוקה טפשמה םויסב רבכ 

אטבתהל יושע לדבהה .׳הילע ויפ ןתנ׳ הווחמל ׳הקישנ הל קשנ׳ הווחמה ןיב לדבהה והמ 

לש יוויטינגוקה ךולהיתה הנוש המב איה הלאשה יוויטינגוקה רושימב .םינוש םירושימב 

םשורה הנוש המב איה הלאשה יטתסאה־יטאופה רושימב .הרואכל תוהזה ,תווחמה יתש 

תווחמה יתש ןיב לדבהה המ איה הלאשה יטוימסה רושימב .תווחמה יתש לש יתונמאה 

.הלא תולאש לע תונעל רשפאי חותינה ךשמה .עומשמה יכרדבו תועמשמב 

ךילהת תא גיצהל הז בלשב יתרטמ .הווחמה טירסת רואית אוה חותינה לש אבה בלשה 

ליבומ ךילהתה .תיתילכתו תינויגה ,תינבומ ,הפיצר תולועפ תרשרשכ הווחמה תורצוויה 

םיינפוג ,םיינמז ,םייבחרמ תודוסימ יטנרהוקו דיחא הלועפ־ןויער לש תינבת תבכרהל 

:ןודנה הרקמב םיללוכו הווחמה תנכה חטש לכב םירוזפ הלא תודוסי .םידדוב םייתעונתו 

רופיסה תליחתב לק טופטפ ,תוידדה תויושיגרו םייפעפע טטר ,םיטבמ ,ןולח ובו ךושח רדח 

,התקישנו הקוביח ,םירוענב ותוחא םע ותשיגפ לע ןמענ תונורכיז ,ופוסב הדבכ הממדו 

,ינוציחה הרואיתו תוחאה לש הבישיה תחונת ,תועמד ,ןמענ לש ונורגב עוזעזו בלב ץחל 

תליחתב ויתורעש ילתלת ןיב ודי ,ןמענ לש ויפ ,ומויסב הדיו רופיסה עצמאב היתועבצא 

תונב׳ לש - תונוש תויחש ,םויסה תווחמב ותוחא דיב הקיזחמה המלענה ודיו רופיסה 

ינפמ ןמענ לשו ,עצמאב ׳הכ ספאב׳ תוחאה לש ,רופיסה תליחתב ׳ץראה תונב ינפמ רישה 

[הליצ לש] תומורעה תוארפה תואלמה היתועורז׳ תא ףיסוהל ןתינ ךכ לע .ףוסב ותוחא 

תא ביכרהל תרשפאמ וז םירבד תגצה .(317 ימע)׳[ןמענ לש] וראוצ תא םישחנכ תופיקמה 

:הלאה תוארשרשה 

הדי תא קשונו חש אוה - (׳הפדה׳)רבעב ותוחא תקישנל לוטיבב סחייתה ןמענ .א 

;הווהב 

;ףוסב החש (ןמענ)רבג תומד - רופיסה ךרואל תוחש תוישנ תויומד .ב 

;ךשמהב חוכ ספאב החש איה - רבעב ׳םירוענו הבהא תור׳ התייה תוחאה .ג 
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22] ןמצכ ןמור 

;הווהב תבשוי איה - רבעב הצפק תוחאה .ד 

;תעכ הבהא הלגמ ןמענ - רבעב הבהא התליג תוחאה .ה 

הבהא תווחמ - רופיסה תליחתב ןמענ לש (ימצע תעיגנ) תיטסיסיקרנ הווחמ .ו 

;ףוסב (רדגומ יתלבה)רחאל 

תליחתב הקושתה רוזיפו (םישנ)םיטקייבואה יוביר ,הקושתה טקייבוא תוחכונ .ז 

;דחא םוקמב הבהאה דוקימ ךות הבהאה טקייבוא רדעיה - רופיסה 

- טסקטב תוגצוימ (ויתורבחמ תחא)הליצ לשו ןמענ לש םיידי רופיסה תליחתב .ח 

;ותוחאב רכזנ ןמענש עגרהמ ,רופיסה עצמאמ תומלענו תועלבנ ןה 

תנצסב תגצוימ הדי - (ןמענ לש ויתונורכיזב) הליחת תועלבומ תוחאה ידי .ט 
.םויסה 

דגנכ ןושארה קלחה :הטושפ תיראניב תינבת תשבגתמ הלאה תוארשרשה סיסב לע 

סחיה ןיב תוקיז לש תבכרומ הקימניד תנחבומ םיקלחה ינשב .רופיסה לש ןורחאה קלחה 

תספתנ הווחמה תמבל הסינכה .הזה סחיה לש יתווחמה־ינפוגה גוצייה ןיבל תוחא-חא 

םירמוחה לש אלמ שומימכ םג ךא ,רופיסה יקלח ינש ןיב דוגינה תמלשהכ ארוקה ידי לע 

תקימנידש איה הנקסמה .רופיסה ךלהמ לכב ונכוהש םיישגרהו םייתווחמה־םיינפוגה 

לש טקייבואו טקייבוס לש םתומלעיה ךות תוחאל חא ןיב הבהאה שומימ לע הדיעמ תווחמה 

הפוג תועלביהל המודב ,ולש תוינפוגה תועלביהב ךורכ ןמענ לש ותבהא שומימ .הבהאה 

דוקימ .(ןמענ לש וראווצ קר גצוימ הבש)ןושארה קלחב הלש הקישנה תווחמב תוחאה לש 

שגרב ותוא שמממ תאז םעו ,ולש טקייבוסה תא לטבמ םלענה טקייבואב ןמענ לש ותבהא 

לש הווחמהו ןמענ לש תיטסיסיקרנה הווחמה .הפורצ הווחמב ,המצע תויתעונתב ,רוהט 

הבהאה טקייבוא םע ותוא תוהזמו ןמענ לש טקייבוסה תא תוחיכנמ רופיסה תליחתב תוחאה 

םיחשו םהלש הקושתה רוטקו תא םידבאמ םירוביגה ינש רופיסה ףוסב .םיינשה רובע 

לש םתורדעיה םצעל הבהאה וז ?הלגמ ןמענש הבהאה לש הביט המ ןכ םא .חוכ ספאב 

תווחמ םג .העטמ ׳הבהאי הלימה .תוומל ,ןיאל ,קירל הבהא ,הבהאה לש טקייבואו טקייבוס 

הבהאל המוד ותבהא ןיאש ומכ ,ותוחא תווחמל הליבקמ איה ןיא .העטמ ןמענ לש םויסה 

לש תועמשמה לע רוא ךפוש התומלשב תווחמה תקימניד לש ילרוטקורטסה חותינה .הלש 

.ללכב םויקה ילבכמו םיטקייבואה ילבכמ טקייבוסה רורחש :הדדובה הווחמה 

העיתפמ רופיסה יבלשמ בלש לכב הווחמ לכש ףא יכ ריעהל רשפא תויפיצה תיינבה לע 

בטיה ארוקה תא ןיכמ ליעל וניוצש ויביכרמ לכ לע ולוכ ךלהמה ,הייפיצה תא הכירפמו 

הוולמש תושגרתהה תמצעב אלא הביטב אל העיתפמ הנורחאה הווחמה .םויסה תווחמל 

,תיגולוכיספ ,תיטסימ)קמוע תינבת לש המרב קר יוצמ וז המצעל םלוה רבסהו ,התוא 

לש תומדה תווהתה תקימנידב בטיה תנגועמ ךא העיתפמ הווחמה תועמשמ .(תיתווחמ 

.ןמענ 
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ןחבמ ירקמ ינשב יתוברת סיזוימסו יוויטינגוק ךולהית :תורפסב תווחמ [23 

הניחבמ ןיינעמ תויהל לוכי הווחמה לש םיינמזה םיגוצייה ךולהית לש קדקודמ חותינ 

הניחבמ תאז םע .תיתורפס הניחבמ םייניע ריאמו ליעומ אוה חרכהב אל לבא ,תיוויטינגוק 

הרצקב רוקסא ןכלו ,םייריפמאה םייוסינה תואצות חונעפב עייסל רומא אוה תיגולודותמ 

:םיינמז םיגוציי השימח ךרד םדקתמ הנודנה הווחמה ךולהית .חותינה יביכרמ תא 

,׳ותוחא די תא לטנ ןמענ׳ .א 

,׳ויפ יפלכ הלעמל המירה׳ .ב 

,׳החשי .ג 

,'הילע ויפ ןתנ׳ .ד 

.הכורא הקישנ הל קשנ .ה 

יביכרממ יונב הדשה .ארוקה לש םייתווחמה ןויסינהו ןורכיזה ,עדיה-הווחמה הדש.א 

יביכרמ תא םישגופ םיזחנה םיביכרמה תפטוש האירקב .םיזחנ םיביכרממו טסקטה 

הלש םיינמזה םיגוצייהש ךכ היונב הנודנה הווחמה .םהב םינכדעתמו םיתמאתמ ,טסקטה 

.ךולהיתה ףוסב ,ארוקה תעדותב קר תחא הלועפל םיבלתשמ םהו ,הזמ הז םידרפומ םיארנ 

םדקתמ ךולהיתה .תחא תועמשמ תדיחיכ רבחמה ידי לע רדגומ וניאו ןמזב ךשוממ ךולהיתה 

,ד־ו ג גוצייב הלוע תוריהמה ,הווחמה תרגסמ התהוזשכ ,ןכמ רחאל ,ב־ו א גוצייב טאל 

,התומלשב תנבומ תיארנ הווחמהשכ ,ה גוצייב טלחומ ןואפיקל דע ,תדרוי בוש ףוסבלו 

לש חלצומ םוקימל תודוהו יפוסה גוצייל םישורדה םיילאוטסקטה םינותנה תמלשהל תודוה 

רדגומ הדשהו .הדשב דואמ היולת תיארנ הווחמה ןכ םא .ארוקה לש יתווחמה הדשב גוצייה 

דע ,האירקה עגרל ארוקל היהש הזו טסקטב הנבנש הז - תודש ינש לש דוקימ תועצמאב 

.תטלחומה םתפיפחל 

הקירס - הלופכה הקירסה ךלהמב םיעצובמ תודשה ינש לש דוחיאהו דוקימה .ב 

רשפאמ הנודנה הווחמה רואית .ילטנמה גוצייה לש תיתוזח הקירסו טסקטה לש תיתוזח 

תשרוד הניא ןהלש היצזינורכניסה תמישמש ךכ ,תוקירסה יתש לש ליעיו חונ ןומזת 

הליממ הערפה אלל תלגלגתמ טסקטה תקירס .ירמגל הקלח הקירסה .בר ץמאמ ארוקהמ 

רצונ גוצייה .קוסיפב ירעזמ שומיש לשבו טושפ יקודקדו יריבחת הנבמ לשב הלימל 

רוביד ומכ תורחא תוגהנתה תורוצ דצמ הערפה אלל ,תופיצרבו הגרדהב ,םייבטימ םיאנתב 

המירה׳)הלעמל :םיכלהמ ינשב יכנאה רושימב הענ גוצייה לש תיתוזחה הקירסה .שובל וא 

שדחה טפשמה תחיתפב בטיה שגדומו ןמוסמ הקירסה ןוויכ יוניש .(׳החש׳)הטמלו (׳הלעמל 

תוגהנתהב לוכיבכ יופצ יתלב יוניש םג היתויורקיה יתשב תנמסמה ,׳םואתפו׳ הלימבו 

.רוביגה 

םיכייש םקלחש ,םינייפאמ לש דואמ םצמוצמ רפסמ לע ססבתמ הווחמה יוהיז .ג 

רדגומ תויהל לוכי הווחמה ךולהית .םירהו לטנ ,החשו קשנ ,הפו די :תופתושמ תוירוגטקל 

םינייפאמ ןיב םיסחי לש דבלב תחא המר ללוכ אוהש םושמ ,(בכרומ אל רמולכ)טושפכ 
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וליאו ,םישחומכ םיהוזמ ד-א םיינמזה םיגוצייה .העונתה ינייפאמו ףוגה ינייפאמ :םינוש 

הווחמב .ולוכ ךולהיתה תא םכסמו ׳הקישנ׳ טשפומה גשומב ההוזמ ,יפוסה אוה ה גוציי 

־דח ,ירמגל תילנויצנוונוק הווחמה :יאדו יתלב וא יעמשמ־וד ,גירח ןויסינ םוש ןיא הנודנה 

לש תללוכה תונשרפה תמרב קר תיעמשמ־ודכ תולגתהל היושע איה .הרורבו תיעמשמ 

.רופיסה 

לע תססובמ ,תיוויסקלפר תויהל הטונ םינודנה םיגוצייה ךולהיתב הטילשה .ד 

הטילשל .םיגוצייב - הקירסה בצקל םאתהב - תיטאו הלוקש ,תרזוח תוננובתה 

םיצמאמ עיקשהל ךרוצ אלל ,תוליעפ לש דחא גוסב תוזכרתהה םג תמרות תיוויסקלפרה 

יפוא רופיסה םויסל הנקמ הזכ הטילש ןפוא .היצזינורכניסבו בל תמושת תקולחב םיבר 

ןיב דוגינה .הווחמב םימלוגמה תושגרה תמצעל הריתסב דמועה ,חונינו ןדועמ ,הגונ יריל 

תנוכת אוה תויוויטינגוקה הטילשהו יוהיזה ,הקירסה תולק ןיבל תישגרה הלעפהה תמצע 

.רופיסב תירקיעה הווחמה גוציי ךולהית לש דוסיה 

ההז הווחמה תמבמ האיצי הז הרקמב ןכל ,רופיסה תא תמתוח ןמענ לש הקישנה תווחמ 

רופיסה תנבהל יוויטמיטלואה רוקמה אוה האיציב ארוקה לש עדיה .רופיסהמ האיציל 

ריאשמש ,רתויב קזחה ,ירקיעה םשורה תויהל יושע הווחמב רצונש עובקה גוצייה .ולוכ 

התחמהש םושמ ןה ,הז בלשב יטנוולר וניא הווחמה ירחאלש חותינה .ארוקה לצא רופיסה 

תואוושה רשפאמה בחר רקחמ ףוג רסח ןיידעש םושמ ןהו ,רופיסה תא תמתוח הנודנה 

תורחא תווחמל התוא תוושהלו הווחמה גוס תא רידגהל ןתינ תאז םע .תונוש תוריצי ןיב 

קוביחה תווחמ םג .תיטסיריינמ וא תיסקט העונת ,ףוג־רוטלופינמ איה הווחמה .רופיסב 

יוטיב הב תוארל ןתינ .רתוי הברה תינטנופס איה לבא ,ףוג־רוטלופינמ איה תוחאה לש 

תושגרה ץרפ תא שובכל ןויסינכ רתוי תיארנ ןמענ לש העונתה התמועל .תושגר לש רישי 

יפוא תא ,רצוי וליפא וא ,טילבמ תווחמה יתש ןיב דוגינה .תקפואמ תיטסיריינמ הווחמב 

לש בושח ןייפאמ והזו ,רובידב תוולמ ןניא תווחמה יתש .םייפוא ןיב לדבהה תאו םירוביגה 

.ןומע לצא תויתווחמה 

׳קדצ ילגעמ׳ 

תוילולימ יתלב תוגהנתהו תרושקת לש תערכמה תובישחה תרכינ ׳קדצ ילגעמ׳ רופיסב 

הלילעה בוציע ןהו תויומדה בוציע ןה .רופיסה לש היגולואדיאבו הקירוטרב ,הקיטאופב 

.רופיסה לש םייתועמשמ םיזכרמ םיווהמ ולאו ,םיינפוג םיעוריא לע םיססבתמ 

תארקל וא דחא יתווחמ־ינפוג עוריא ביבס הנבנ רצקה ינונגעה רופיסה תובורק םיתעל 

תריציל תיבטימ הביבסו הנכהכ תושמשמ ובש תורחאה תוחונתהו תווחמה לכו ,הזכ עוריא 

,הלילעה רושימב רופיסה זכרמ איה םויסה תווחמ ׳תוחא׳ב .יזכרמה עוריאב יברמה םשורה 

ןמ דחא לכב שי ׳קדצ ילגעמ׳ב תאז תמועל .דחאכ ינויערה רושימבו תומדה תיינב רושימב 

.םייתועמשמ םיזכרמ השולש שי רופיסבש ךכ ,רחא יזכרמ ינפוג עוריא וללה םירושימה 
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ןחבמ ירקמ ינשב יתוברת סיזוימסו יוויטינגוק ךולהית :תורפסב תווחמ [25 

:האבה הנצסה תאצמנ יתלילעה וקה לש הנפמבו זכרמב .א 

איצוהלו הפוקה תא רובשל ידכ ןבא לטנו שיאה ותוא לש ןינוקיא לצא ךלה [ןקזה] 

והואצמ .הפוקה תא חותפל ימורמ םירמכ ואב םויה ותואש יתעמשו .ויתועמ תא 

53.םירוסאה תיבב והושבחו והושפת .ודיב ןבאהו הפוקה לע דמוע 

- יתמגמה םשוריפמ עבונש תינפוג תרושקתב לשכ ,הנבה יא אוה יזכרמה עוריאה 

.ידוהיה ןקזה לש ותוגהנתהל םירמכה לש - לשוכהו 

םיינפוגה םיגוצייה תועצמאבו ףוגה לא הסחיב רקיעב תבצועמ ןקזה לש ותומד .ב 

ליבומ ויתונויערו ויתורטמ שומימ דחא דצמ :ילסקודרפ בצמ ןאכ רצונ .רופיסב םיברה 

לש םייזכרמה םיעוריאה ינשב רחא דצמ :ולוטיבו ותחנזה ,ףוגה ףוגיס לש ךרדב ןקזה תא 

הזטסקא לש ילככ ,הרוסא םייח תוודח לש יוטיבכ הבר המצעב ףוגה שמוממ תומדה בוציע 

העבהה תבר ףוגה תקיטאופ סיסבב חנומ הזה סקודרפה .הלואג לש וליפאו תיטסימ־תינחור 

:ןקזה דוקיר אוה ןושארה יזכרמה עוריאה .רופיסה לש 

חתפה לצא בשויו רנה תא קילדמו ויניע תא ץחורו וידי ןקזה לטונ לוגנרתה ארק 

םיצירח המכ ולש ןותיקה תא האור אוהש ןויכו תולגה לע הכובו לבאכ ףטעתמו 

לטונ אוהו ךרדה תאצוהל הפוקה ךותל לשלשש ויתועמ תא רכוז אוה דימ וב שי 

ודי ןתונו תוחבשתו םיריש ויתועבצאב וילע שיקמו ןותיקה תא 
ןותיקב שי םינמיס המכ ארוקו הלעמל תחא ופתכ ףקוזו וינתמ לע תחא 

םידקרמש הלאכ אל.החמשךותמדקרמוהאמ םישימח םיעברא השולש םינש 

ןרקב םתוא םיאצומ וז תיוז ןרקב םתוא םיחינמ םאש הלאכ אלו םהישארמ הלעמל 

תופיקמ םהיפתכו םהיפתכל ביבס םידקרמש הלאכ אלא ,תרחאתיוז 

עמוש אוהש ןויכו .ארובה תדובעל שמשה ארוקש דע דקרמ אוה ךכו .םתוא 

רמואו ,ללפתהל ךלאו םוקא ,ומצעל אוה רמוא ארובה תדובעל ארוק שמשה לוק 

ויליפתו ותילט לטונו דמוע אוה דימו הזה םלועב חמש היהש שייבתמו ,ךומנ לוקב 

.(312 ימע) 

שממתמ הזה דוקירב .םייחהמ האנהכו תולגה לפשמ הלואגכ תגצומ ודוקירב ןקזה תחמש 

,הזה םלועה לוטיבו ףוגה ףוגיס לש ןויערל דוגינב ,ןקזה שפנבש החמשהו םייחה לאיצנטופ 

םמורמ ןקזה לש ישיאה סקטה .הלואגה - לוטיבהו ףוגיסה לש לעה־תרטמל םאתהב םג ךא 

וליפא :ןיטולחל ילולימ יתלב ולוכ סקטה יכ שיגדהל בושח .תמהוזמה תואיצמה לעמ ותוא 

סקטה ירחא קר רבדמו רזוח אוה .ןותיקה לע ויתועבצאב ׳שיקמ׳ ןקזה תוחבשתו םיריש 

תידסממה תויסקטה לאו הרוכעה תואיצמה לא בוש דרוי אוהשכ ,ולש ינטנופסה ישיאה 

.313 ימע ,ח׳׳נשת םילשורי ,(ב ,ןונגע ףסוי לאומש לש וירופיס לכ)ולאו ולא ,יקדצ ילגעמ׳ ,ןונגע י״ש 53 

.רמאמה ףוגב ןלהל ואבוי רופיסב םוקמ יארמ 
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26] ןמצכ ןמור 

:ודצמ תונוונתהלו בל תמושתל הכוז הניא ףא אלא ותוא תחמשמ הניאש קר אלש ,הבש 

ללפתמ היה הפוקל סינכה ןוממ המכ ,ןותיקב שי םיצירח המכ ויתובשחמב דורט היהש יפלו׳ 

.(311 ימע)׳היתויתואב קדקד אלו 

:והילא תחונתב ותבישי אוה ןקזה לש ותומד בוציעב ינשה יזכרמה ינפוגה עוריאה 

םיצקש לש תותכ תותכ וליחתה .ויתואלשלשב רעינו םירוסאה תיבב ןקזה בשי 

דחאכ ויכרב ןיב ושאר חינה .עקרקה לע ויתומצע תא חינהל ארייתנ .םיצר םישמרו 

54.(313 ימע)טפושה ינפל והואיבהש דע הבכרמה ידרוימ 

רהגיו למרכה שאר לא הלע והילאו תותשלו לכאל באחא הלעיו׳ :ך״נתב החונתה רוקמ 

תוינפוגה תוקינכטה תחאל הכפה וז החונת .(42 חי א״למ)׳וכרב ןיב וינפ םשיו הצרא 

ןיבל רוביגה תוגהנתה ןיב רשקמ ןכא רופיסה רבחמו ,תידוהיה הקיטסימב תוירקיעה 

לבוקמל ,דוס לעבל רמולכ ,׳הבכרמה ידרוימ דחא׳ל ותוא הוושמ אוהשכ תישעמה הלבקה 

תא םיריכזמה םיילבקה תורוקמה תצקמ רקס שימלח השמ .דוחיאו תולעתה לש היצטידמב 

םימכחה ןמ הברה יכ עדוי התא אמשו׳ :ןואג ייאה בר לש וירבדמ איבה אוה .והילא תחונת 

הבכרמב תופצל שקבמשכ ,תוראובמו תורוכז תודימ המכב ןוגה אוהש ימ יכ םירבוס ויה 

חינמו ,םיעודי םימי תינעתב בשיש תושעל םיכרד ול שי םורמ יכאלמ לש תולכיה ץיצהלו 

ןקזה לש ותבישי 55.׳תושרופמ ןהש הברה תוחבשתו תוריש ץראל שחולו ,ויכרב ןיב ושאר 

תוותשהל לוכיש ,ףוגיסהו ,דקור אוהשכ ףפותמ אוהש תוחבשתו םיריש ,והילא תחונתב 

תוילמס תא ריבסה שימלח .תומדה לש תילבקה תיתשתה תא םיביכרמ הלא לכ - תינעתל 

:החונתה 

ןותנ רבוע לש בצמל ,ילנוירבמיאה בצמל הרזח איה וזה הקינכטה לש תועמשמה 

,ןבומכ ,אוהו ,םלועה ריוואל אצי שדח םדא ,עמשמ .(ב׳׳ע ל הדינ האר)ומא םחרב 

אוה ,הרוהט תושדחתה לש ביטומה .םייהולא תודוס טולקל יואר אליממו ,רוהט שיא 

בלשב .הרשע־ששה האמב ןורבחב וגהנש ׳תוקלמ רדס׳ב גהונה דוסיב דמועש םג 

םיריתמ׳ רשאכ ,ינשה בלשב וליאו .׳ויכרב לע בשוי׳ו עונכ הבושתב רזוחה ,ןושארה 

השגדהה] ׳ויכרב ןיב ושאר׳ו בשויש ימכ ראותמ אוה ,׳ויודינ תא םיניידה ול 

הווה ,ילנוירבמיאה בצמל זמור אוהו ,ללכ ירקמ וניא רואיתה ןושלב לדבהה .[ילש 

56.(ב״ע זכר ,ה״לש)רוהטו שדח םדא ונינפל דמוע הבושתה רחאל ,רמוא 

ידרוימ דחאכ ויכרב ןיב ושאר ןתונו ץראה לע םושרג בשוי׳ :'חדנה׳ רופיסב םג העיפומ החונתה 54 

.(45 טע ,םש ,'חדנה׳ ,ןונגע י״ש)׳הבכרמה 

,14 ימע ,תובושתה קלח ,(א״צרת םילשורי)ד״משת םילשורי ,הגיגח :ד ,םינואגה רצוא ,ןיול מ״ב 55 

.65 ימע ,א״נשת םילשורי ,הלבקל אובמ ,שימלח ׳מ :יפ לע טטוצמ 

.66 ימע ,(םש> שימלח 56 
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ןחבמ ירקמ ינשב יתוברת סיזוימסו יוויטינגוק ךולהית :תורפסב תווחמ [27 

ושארו והואצמי הירחאש ,י׳׳בשר לש ותראה וב הראותש רהוזה רפסמ עטק םגרת שימלח 

:ףיסוהו57.[ילש השגדהה] ׳ו י כ ר ב ן י ב 

ןבא ףסוי יבר לצא הרשע־ששה האמב ,לשמל ,רתוי רחואמ תרכזנ וז הקינכט 

דדובתהל׳ :ךכ בתכ רתיה ןיבו ,'םהשה ןבא׳ תא 1538/ח״צר תנשב בתכש ,חאיצ 

דע םייכרבה ןיב שארה ןומגאכ ףוכלו ,תאזה המכחב ונלצא םיעודי םיניינעב 

תודימת תונוילעה תורואמה הארי זאו .וישוח רדעה תבסל וישגרומ ולטבתי רשא 

היכרב ןרהא יבר ךכ לע ץילמה הרשע־עבשה האמב ןכו .׳תודיחב אלו הארמב 

החונתל ילובמיס רבסה ןתנ ףאו ,יו י כ ר ב ן י ב ו ש א ר חינהל בוט המ הנה׳ :הנידוממ 

58.[ילש תושגדהה] וז 

,והילא לש ותומדל םג תרשוקמ ןקזה תומד הבישיה תחונת תועצמאבש רשפא הרואכל 

אל שימלח לש וירבדבו ןאכ םיאבומה םיילבקה תורוקמב .ןכ רבדה ןיאש ינרובס םלואו 

.הלבקב םירחואמה הירואית ןיבל החונתה תא ראתמה יכ׳׳נתה קוספה ןיב לדבהה רהבוה 

בל םש אל ןונגעש ןכתיי אל .׳ויכרב ןיב ושאר׳ אלו ׳ויכרב ןיב וינפ׳ בותכ ך׳׳נתב ירה 

ןקזה לש ונוימד תא שרופמב שיגדה ןונגע ,ןכ לע רתי .תועמשמ ול םחיי אלו הזה לדבהל 

.והילא לש תיכ׳׳נתה ותומדל אלו ,(׳הבכרמה ידרוימ דחא׳ל ותוא ותוושהב)אקווד לבוקמל 

,הרזה תדה לשו ןוטלשה לש םינוא רסחו םימת ןברק ,ללמוא ןקז לש ותומד הנוש המ ןכאו 

.הרז הדובע ידבוע דגנו בוקרה ןוטלשה דגנ תורשפה רסחו זעונה םחולה ,והילא לש ותומדמ 

תא הטילבמ ותומדל האוושההו ,תינוריא אלא תויהל הלוכי הניא רופיסב והילאל הקיזה 

םילבוקמל האוושהה ,הכובמהו השלוחה חכונ אקוודו ,דגנמ .תולגבש הליפנה לש הקמוע 

הינוריאב ךרכנ בגש .ןקזה ידוהיה לש ,ואל קפס עדומ קפס ,ידוסה רתסנה חוכה תא תפשוח 

.דרפה אלל 

המלו׳ :יתרוסמ ישרדמ רבסה םג הל שי ךא .החונתל יסקט יגולוכיספ רבסה עיצה שימלח 

טבה ,תוכז ונל ןיא םא [םלוע לש ונוביר] ע״שבר ,ה״בקה ינפל רמא ?ויכרב ןיב וינפ םש 

59.׳דודכ ילע ןיביבח םכבש םילדה ,ה״בקה רמא ;ןמגראכ ךשאר תלדו הלימ תירבל 

החונתה תא ךפוה שרדמה .הלבקה לש הזמ ןיטולחל הנוש והילא תחונתל שרדמה לש וסחי 

וניאש ,רופיסה רוביג ןקזה .הליפתה תא ,רובידה תא הוולמה שארה לש העבצה תווחמל 

שמתשמ ,הליפתה לש ׳היתויתואב קדקדמ׳ היה אל ללפתמ היה וליא םגשו ,ואתב ללפתמ 

קומינה תא עיבמש ףילגורייהל ופוג תא ךפוה ,םיהולאה םע תרושקתל יתווחמ יעצמאב 

תוארל רשפא ןכ םא .תירבה ןורכיזו תובא תוכז - ותולדב לארשי םע לש יוויטמיטלואה 

רשקהב הווחמ לש אלא החונת לש אל גוציי ׳ויכרב ןיב ושאר חינה׳ ינונגעה טפשמב 

.ב״ע וסק ףד ,ג ,רהוז 57 

.67 ימע ,(55 הרעה ליעל)שימלח 58 

.א ,אי הבר תלהק ;א ,ז הבר םירישה ריש ,(חישת ימע ,תוילגרמ תרודהמ)ד ,אל הבר ארקיו 59 
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28] ןמצכ ןמור 

,והילא לש ןמיסה ,תואה אלא ,והילא לש וליפכ וניא ןקזה .ןונחתו הליפת לש יתרושקתה 

אוהש יפכ והילאל אופא תברקתמ ןקזה לש ותומד .והילא יוליגל יוארה םדאה תא ןמסמה 

ורשקה בחור .׳וינפ׳ םוקמב ׳ושאר׳ הלימב שמתשמ ןונגעש הדבועל טרפ ,םישרדמב גצומ 

ותרדגה םצע לע ףא אלא טסקטב ינפוגה גוצייה לש ותונשרפ לע קר אל עיפשמ חותינה לש 

.החונת וא הווחמכ 

החונת לכ ?הווחמכ ןודנה גוצייה תא אורקל ילאוטסקטרטניא רשקה אלב םג ונלוכי םאה 

העונתה תא גציימ ׳ויכרב ןיב ושאר חינה׳ םילימה ףצר .תמיוסמ העונת לש המויס איה 

תרדגומ איה ןיא ןכל ,תועמשמ ןיא המצע העונתל לבא ,תיתועמשמ החונתב תמייתסמה 

לש תועמשמה וז ,תועמשמ תלבקמ העונתה אלא החונתה אל שרדמב תאז תמועל .הווחמכ 

ינשרפה רשקהה ןכ םא .ימנידו ליעפ יתרושקת דיקפת תאלממ איה ךכבו ,שארב העבצה 

רואב ןקזה תומד תא הגיצמ הווחמכ והילא תחונת תסיפת .הווחמכ העונתה תרדגהל ינויח 

ושי)םלוג לש ורצויכ ילוא ,ןוקיגמ ןיעכ ותוא תוארל תורשפא תחתופ ףאו יטסיוויטקא 

השענו רזח דימו וילעב תא עישוהל תנמ לע קר םייח חורב הכזש (האילכה אתב עיפומה 

.׳הרק ןבא׳ 

הרתי תולדתשהו תונווכתה לש יוטיבכ והילא תווחמ/תחונת תספתנ דומלתבו שרדמב 

תא החיטבמ המצעלשכ הווחמה/החונתה ןיא יכ ונדמלל קתרמ ידומלת רופיס הנה .הליפתב 

:הליפתה לש התוליעי 

ונב הלחו ,יאכז ןב ןנחוי יבר לצא הרות דומלל ךלהש אסוד ןב אנינח יברב השעמ 

ושאר חינה .היחיו םימחר וילע שקב ,ינב אנינח :ול רמא .יאכז ןב ןנחוי יבר לש 

ןב חיטה ילמלא :יאכז ןב ןנחוי יבר רמא .היחו - םימחר וילע שקבו ויכרב ןיב 

ול הרמא .וילע םיחיגשמ ויה אל-ולוכ םויה לכ ויכרב ןיב ושאר תא יאכז 

ינאו ,ךלמה ינפל דבעכ המוד אוה אלא ,ואל :הל רמא ?ךממ לודג אנינח יכו :ותשא 

60.ךלמה ינפל רשכ המוד 

הליפתב תולבוקמ ויהש תורחא תווחמו תוחונת ןיבל וז הווחמ/החונת ןיב תוושהל רשפא 

םייפא תליפנ .(הצרא)םייפא תווחתשהו םייפא תליפנ טרפב ,המודקה הפוקתב תידוהיה 

תילמס תוגוודזהו תוקבחתה לש הווחמ םג אלא ,האריו תולטבתה לש הווחמ קר הניא הצרא 

.םודקה ןוכיתה חרזמה לכב הצופנ איהו ,התרוצבו הרוקמב תינגפ הווחמ יהוז .המדאה םע 

תא תמלוה יתלבכ התחדנו הרז הדובעל המוד דומלתה תפוקתב התארנ ךכ םושמ הארנכ 

לככ ,תירצונ החונתל המוד איהש ששחה התייה התייחדל תפסונ הביס .תידוהיה הליפתה 

איה הליפת תווחמכ והילא תווחמ .םידדצל םיידיו םיילגר קוסיפב העצובש ינפמ הארנה 

דע ך״נתהמ תורוקמב תוראותמה תורחא הליפת תווחמ עקר לע התוגירחב תטלובו תידוחיי 

.ב״ע דל תוכרב ,ילבב 60 
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ןחבמ ירקמ ינשב יתוברת סיזוימסו יוויטינגוק ךולהית :תורפסב תווחמ [29 

אלא םיילגרו םיידי טושיפב ללפתה א לי :והילא תווחמ תא שריפ ק׳׳דר .דומלתה 

רבחתמ וניא םדא תאזה הווחמב .׳ללפתהו ויכרב ןיב וינפ םשו ץראה יפלכ החש 

.תוירופהו םייחה רוקמו ארובה ,םיהולאלו ומצעל אלא (תוירופו םייח לש רוקמכ)המדאל 

םע תירבה ןמיס - וטבמב ,וינפב וא - וינפל .קיחה יפלכ הנפומ טבמהו ומצע לע רגסנ ףוגה 

טבמה ןוויכ םייפא תליפנב ןהו וז הווחמב ןה .המויק לשו תוירופה תחטבה לש ןמיס ,ארובה 

תווחמ ילוא איה והילא תווחמ .יח לכ רוקמ לא השקבו הווקת ,הקושת לש רוטקווב עיפומ 

יהולא לא היינפו המדאהמ קותינ תנמסמ איהו ,הנושארה תיטסיאתונומה תידוהיה הליפתה 

תורוסמב ׳ושאר׳ תמועל ,ללפתמה איבנה לש ׳וינפ׳ לש תובישחה הצוענ ךכב ילואו .תירבה 

אל הרואיתב ןכל ,ונוויכו טבמה אוה הנודנה הווחמה לש התועמשמ דקומ :רתוי תורחואמ 

תא םג אטבמה ,רתויב יתרושקתה וקלח תא גציי אלא ,(שאר)רביאה גוצייב ך״נתה קפתסה 

.ללפתמה לש ותוישונאו ותוישיא 

רחא םוקמב .תוינפוגה תייגוס ביבס םיזכורמ רופיסה לש םייפוסוליפה םיאשונה םג .ג 

־יטתסא דוסיו יגולואדיא־יתא דוסי לש תידדההיצקיפידוקר לע יונב רופיסה יכ יתיארה 

לע אלא תודוסי לע קר אל רבדל רשפא תילולימ יתלב תרושקת לש םיגשומב 61.ינפוג 

םייזכרמה םיעוריאה ינש .רופיסב ויתונויער תא רבחמה חתפמ םכרדש םיינפוג םיעוריא 

שחרתמ ןושארה עוריאה .ופוגו וכויח ,ושיל ןקזה ןיב תילולימ יתלב תרושקתב םירושק 

םילשכנ ,דחאכ םיילולימ יתלבהו םיילולימה ,תרושקתה יצורע לכשכ ,טפשמה תיבב 

:תמאה תפישחב 

,איצומ אוה ותערל איצומ אוהש המ ויפו לזרב לש תואלשלשב תולולש וילגרו וידי 

.םידעה ינפבו טפושה ינפב לכתסהו ויניע יתש ףקז .ותושרב ןה ןיידע ויניע וליאו 

.תמא ןיד איצוהל האיבמ הניא תמאהו תמאה תא םירבדמ לוכה ,םיפשכ השעמ 

ץיצה .םהישארמ הלעמל הפוצ אוה תחא ןיעבו ויתואלשלש לע תחא וניע ןקזה חינמ 

ךייחמ ,ובלב ארק ,טפשמה תיב ילתכ לע יולת אוהש שיאה ותוא לש ןינוקיא הארו 

.(314ימע)[ילש השגדהה] יב התא 

.םירצונה ןיבל ידוהיה ןיב היתפמאו תידדה הנבה לש םיסחי תיינבב לשכנו ביזכה רובידה 

הב םייולת וייחשו ,הב יורש אוהש הרזה תוברתהמ ,וביבס םלועהמ ירמגל קתונמ ןקזה 

רדגומ תויהל לוכיש בצמל עלקנ אוהו ,הילמסו היגהנ תא ריכמ אוה ןיא .דואמ הבר הדימב 

לש וכויח תא םג ןקזה ארוק ,הז ובצמל ףוס ףוס עדוותמ אוהשכו .לרוגה לש הינוריאב 

תוברתה ינמיס חונעפב ןקזה העוט םעפה םגש הארנ ךא .געלו הינוריא לש יוטיבכ ושי 

,ןודנה עוריאה .םיילולימ יתלב םיינפוג םינמיס (םהשכ דוחייב ילואו)םהשכ םג ,תירצונה 

 R. Katsman, The Time of Cruel Miracles: Mythopoesis in Dostoevsky and Agnon 61

 (Heidelberger Publikationen zur Slavistik), Frankfurt am.Main 2002, pp. 193-196
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30] ןמצכ ןמור 

המודב - יונב ,תורצנל תודהי ןיב םיסחיה תאובבכ ,ושיל ןקזה ןיב םיסחיה לש הזה דקומה 

.תילולימ יתלב תרושקתב לשכ לע ,הנבה יא לע - ליעל ראותש יזכרמה יתלילעה עוריאל 

:ושי לש וכויח תועמשמ תא ריהבמה ,ינשה עוריאה איה ךכל היאר 

ר ר ו ש מ ו ת ו א ל ש ל ש ב ח פ ט מ ליחתה .ןותיק ןיאו הזוזמ ןיא םירוסאה תיב רדחב 

היה ךכו הלילב ררושל ליגר היהש תוחבשתו םיריש המכ בוצע לוקב 

םדא ןב הארמכ הארנו םירוסאה תיב תלד החתפנ .םנמנתנו רזחש דע ךלוהו ררושמ 

וילגר לע שיאה ותוא ודימעה [...] ויתפש לע ךויח ןימו וידיב ןבא לש הפוקו 

תוסיפ ןקזה טשפ [...] ךליל הצור התאש םוקמ לכל ךאיבמ ינאו יב זוחא ,ול רמאו 

ךאיבמ ינא דימ ,ר מ ו א ו ך י י ח מ שיאה ותואו שיאה ותוא לש וראוצ ןהב תפלו וידי 

הסיט וסט .שיאה ותוא לש וכויח קספנו תחא הסיט וסט [...] לארשי ץראל 

אלא קבחמ וניאש שחו תישילש הסיט וסט .ןקזה לש וידי וננטצנוהינש 

םיבושה וסנכנ רחמל .ץראל לפנו ונממ טמשנ .וידי ופרו ובל סמנ .הרק ןבא 

.והואצמ אלו 

םיכאלמ לש תכ וארו ואצי .םילשוריבש ׳ללוכה׳ רדחב תוקיפד ועמשנ הלילה ותוא 

ןיאש יפל ,הליל ותואב והורבקו והולטנ .םדא ןב תומדכ םיאשונ הלוגה ןמ האב 

.(314 ימע)םילשוריב תמ םינילמ 

ןמ עשוויהלו םירתסנ תוחוכ ליעפהל חילצמו ולש יגאמה־יטסימה סקטה לע רזוח ןקזה 

הרואכל .הדותו הדהא ושי לש וכויח אטבמ םעפה .יופצ יתלב יטסימ עייסמ תרזעב אלכה 

הריחמש ררבתמ ךא .הצרא ותיילעב ףוס לכ ףוס תשמוממו תמלתשמ ןקזה לש ותעקשה 

תמרב תיתגרדה הדירי ףקשמ השוחתהו עגמה לש חיש־ודה .תוומ אוה היילעה לש יתמאה 

לש רתויב הובגה יוטיבה ,ךויחמ - ושי לש ותומדל ןקזה ןיב םיסחיב תוישונאהו תויחה 

ימ .הביזכה תילולימ יתלב תרושקת בוש .הרקה ןבאב תטלחומה התלילשל דע ,תוישונא 

,הילשא םה וכויחו אוה יכ ררבתהש דע ,דהוא ףתושל ךפה יניצ ביואכ וכויח יפ לע הארנש 

ךרדכ תילכלכ העקשהו ןוכסיח לש תילנויצרה הטישה .םורקלומיס ,םינוא רסחו קיר יומיד 

ידוהיל יכ ררבתמ תאז תמועל .הליעומ יתלבו תבזוכ הילשאכ תיחדנ הלואגו היילעל 

וא וז תרושקתב הכורכ הלואגה ןיא .תיאלפ הלואגל (תוכזל וא)םורגל חוכ יד שי ןקזה 

הדירי לש תיטסימ תיזיפטמ הקימנידב אלא ,תובזוכ תוישונא תונבה יאו תונבהבו תרחא 

יזיפטמה יפוסוליפה הנולשיכ לע לשמכ הלגתמ רופיסה .תוקידצו םירוסיי ,היילע ךרוצ 

ףוגה לש היצטידרקסיד לש תילסקודרפ הקירוטר תאצמנ ובלבש ,תינוליחה תונויצה לש 

.הלואג לש רוקמכ תיטסימה הקיטקרפה זכרמב םתבצה םע דחי תינפוגה תרושקתה לשו 

.רופיסה תקיטאופ לש ירקיעה הדוסיכ אופא הלגתמ תילסקודרפה ףוגה תקירוטר 
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