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ןונגע תריציב המחנה תשקבו םויסה תלאשמ :׳תויחא שולש׳ 

תאמ 

לברא לכימ 

הברה אל ןומע 1.׳תויחא שולש׳ םשב רצרצק רופיס רבדב ןומע םסרפ 1937 יאמב 14־ב 

שידקה ,ןלמעב הכרב ואר אלש ולא לע ,הזה רופיסה תא לבא ,ויתוריצי תא שידקהל 

םילעופה תעונת גיהנמו היינשה היילעה שיא ,ןותיעה ךרועו דסיימ ,ודידיל הכרבב 

שולש לש ןהייח תקע תאו תקסופ־אלה ןתדובע תא ראתמ רופיסה .ןוסלנצכ לרב— 

טסילאיצוס לש ובלל בורק תויהל היה לוכי ואשונ יפ־לע תוחפלש הארנו ,תוינע תורפות 

:לרבכ 

תויחא שולש 

הכרב ןוסלנצכ .בל 

,הליל תוצח דע רקובה רואמ .םירחאל ןבל ילכ תורפות ויהו לפא תיבב ורד תויחא שולש 

אלו טחמ אלו םירפסמ אל ןהיתועבצאמ וזז אל הכשח םע תבש ברע דע תבש יאצוממ 

.ןלמעב ואר אל הכרב לבא .םימשגה תומיב אלו המחה תומיב אל ,ןבלמ החינג הקספ 

האנ תנותכ תיישעב וקסעתנ תחא םעפ .העיבש ידכ הב היה אל הבירח תפ ואצמ םאו 

ףאו ,ןרשב לע ןרועמ ץוח םולכ ןהל ןיאש ןתרצ ורכזנ ןתכאלמ ומייסשמ .הרישע הלכל 

.ששותו ןיקזמ אוה 

.רעצ ןבל אלמתנ 
ידכ דב תסיפ וליפא ונאו תורחאל תועגייתמו תובשוי ונא ונימי לכ הרמאו תחא החנאתנ 

.ונל ןיא םיכירכת ונמצעל תושעל 

ךרכ ,ןונגע ףסוי לאומש לש וירופיס לכל איה הינפהה .14.5.37־ב רבד ב הנושארל םסרפתה רופיסה 1 

.[ב 1953 קנגע] (׳ולאו ולא׳)ינש 
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לברא לכימ 

.ןטשל הפ יחתפת לא ,יתוחא הינש הרמא 

.תועמד הגלזש דע החנאתנ איה ףאו 

היפמ םד לש הרוניצ הזתינ רבדל החתפש ןויכ .רבד איה ףא רמול תישילש השקיב 
.תנותכה תא הפניטו 

תרפותב רעג .םתכה תא האר .ונילקרטמ ריבגה אצי ,הלכה לצא תנותכה תא האיבהשכ 

.הרכש הל ןתנ אלש רמול ךירצ ץאו .הפיזנב האיצוהו 

תנותכה תא סבכל ונייה םילוכי ,הכוב התיה תישילשהו םד הינש הקקר וליא ,יוה 

היה לכה וליפאו .ותעב הפי יושע לכה ןיא לבא .סעכ ידיל אב ריבגה היה אלו היתועמדב 

םושמ ןאכ ןיא ןיידע ,םד הקקר וזש רחא הכוב וז התיה וליא רמולכ ,ותעב הפי יושע 

.(זצק-וצק ימע) הרומג המחנ 

יתורפס רוזחשל ןויסינב ןאכ רבודמ ןיאש הארנ םירכומ םיביטומב שומישה תורמל 

םימדקומ םירופיסל המוד ׳תויחא שולש׳ םיוסמ ןבומב 2.תיממע היישעמ לש ׳םימת׳ 

ביטרנה ולא םירופיסבש םשכ .׳רפוסה תדגא׳ וא ׳תונוגע׳ ומכ ,ןונגע לש רתוי 

־םייטנמור םיחתמ (םינבנ וכרדו) םיפקשנ ועקר לעש ,ךסמ ןיעמ אוה יארי־ודואספה 

תומלבורפ לש ןתאלעהל עצמ שמשמ היישעמה חסונ :ןאכ םג ךכ ,םייטסינרדומ 
.תוינרדומ 

— קדצה־יא :ןוכנ רתוי וא — קדצה תלאש איה ןהבש היולגהו הנושארה 

ןיבל םילמעה ןיב דוגינה תא ןמא דיב ןומע הלעמ החיתפה טפשמב רבכ .ילאיצוסה 

תויחאה שולש ןיב ,׳ןבל׳ל ׳לפא׳ה ןיב ,םהל שיש ולא ןיבו םהל ןיאש ולא ןיב ,םינהנה 

למעה לש תיפיזיסה תדוכלמה תא שיחממו גיצמ החיתפה לש הכשמה .׳םירחא׳ה ןיבו 

םיבצומה םיימתיר םיקלח ינשל קלוחמה ,דגנמה ,רצקה החיתפה טפשמ רחא .רוסחמהו 

וליפאו תיריבחתה הקולחה םג ,טפשמה לש וינכת םג .ךורא טפשמ סרפנ ,הז לומ הז 

.וכותב תויחאה תא אלוכה ,יפוסניאה ,ילגעמה דוכלמה תא םישיחממ רזוחה לולצמה 

ןמז יקושיח השולש לש םזכרמב תודוכל ,הגופה אלב תורפותו תובשויה ,שולשה 

הנבמ וליפא .ףרה אלב ןביבס םיענה — הנשה לגעמ ,עובשה לגעמ ,םויה לגעמ — 

םלוגמ למעה) תויחאה לש יכודקניסה ןגוציי :וזכרמב ןתוא רגוס טפשמה 

,עובשה רואתו םויה רואית ידי־לע דחאה הצקב קשוחמ (׳ןבל׳ב לבסהו ׳ןהיתועבצא׳ב 

החיכנמ טסקטה לש תיאפוטמונואה ותוררמדזה .הנשה רואית ידי־לע — ינשה הצקבו 

וא תופשכמ שולש לש ביטומה :תיממע היישעמ םיריכזמ גולאידהו תורזחה ,שולש רפסמב שומישה 2 

הדצמ םירג םיחאה תודגאב .[Thompson 1975:*G201] םיבר םירופיסב רחח תולב תונקז שולש 

תווטל הריעצ הלכל תורחע שולשה .היווט בורמ ןייפוי תא ודבאש תונקז תולותב שולש לע היישעמ 

ידכ תידיתע הייווטמ ותלכ תא ררחשמ וד?מ אוהו ,ךיסנל אשניהל לכותש ידכ ןתשפ לש המוצע תומכ 

תחלצומהו הריעצה הלכה אל ,היישעמה ןמ לידבהל ,רופיסב .[52-50:1994 םירג] ןתומכ רעכתת אלש 

סיאול ׳פורפל הדומ ינא .תונקדזמה םישנה שולש םא יכ ,הרוביגה איה (יוצרה ילאוסקסה לדומה) 
.וז ותנחבה לע אדנל 
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ןונגע תריציב המחנה תשקבו םויסה תלאשמ :׳תויחא שולש׳ 

ענה ימתיר לגעמ ןיעמ איה ףא תרצויו תוחינגה לוק תאו תונוכמה ילגלג םוזמז תא 

תפסונ תקסופ־יתלב תילגעמ העונת ונבל לע םילעמ ולא לכ .קספה אלב ןביבס 
.הכרב ומע אשונ וניאו םלועל םייתסמ וניאש יפיזיסה למעה תעונת — 

אוה ךכב .רוסחמו תודבע לש ךשמתמו יטטס בצמ תדמעהב אופא חתופ רופיסה 

תויחאה לש ןתודרמתה ךרד םא ,הרתהלו הלצהל ,יונישל תידיימ הייפיצ ארוקב ררועמ 

׳דימת׳ה תריבשל איה ןאכ הייפיצה תיטטסה החיתפה לשב .תינוציח העושת ךרד םאו 

הלילעה ׳דימת׳ה רואית רחאל דיימ ןכש ,תינענ הייפיצה הרואכל .׳תחא םעפ׳ ידי־לע 

תא תרבוש הניצסה .׳הרישע הלכל האנ תנותכ תיישעב וקסעתנ תחא םעפ׳ :ךרדל תאצוי 

ורכזנ ןתכאלמ ומייסשמ׳ — ןכל־םדוק עריא אלש המ־רבד הרוקש םושמ חתופה בצמה 

ףצרה ןמ תנחבומ תחאה תנותכה לש התריפת תכאלמ .תרצענ הדובעה — ׳ןתרצ 

המייסל רשפא ןכלו המצע ינפב תדמוע איה ;תקסופ־אלה העונתה ןמ ,למעה לש דיחאה 

הריצעה ךותמ .תוחינגה לש ןלוק םג קסופו ,תקספנ טחמהו םיירפסמה תעונת .רוצעלו 

:הצוחה המירזו תואג לש ,יוטיבו תועדומ ,תוררועתה לש ךילהת הלוע תוקתתשההו 

תועמדב ,םילימב ,תוחנאב ךפשנ ,ויתודג לע רבוע רעצהו ,רעצה תא הלעמ הרצה ןורכז 
.תנותכה תא םיתכמו םדבו 

תיצמת .ישממ יוניש םושל ליבומ וניא אוהו ,תוצלחיה לש ךלהמ וניא ךלהמה םלוא 

תחא םעפ ;רוסחמב ויחו ףרה אלב ולמעש תוינע תורפות שולש ויהש ,איה הלילעה 

ךליאו וז הדוקנמש ,רעשל שי .ןתכאלמ לע רכש ולביק אלו ןבל םדב תנותכ ומיתכה ןה 

הפיזנה ,תנותכה תמתכהש דבלב וז אל .רוסחמב תויחלו ףרה אלב לומעל וכישמה ןה 

םניא םהש אלא ,לוועה ןוקיתו הלצה וא דרמ לש הלילע םינוב םניא רכשה ןתמ־יאו 

רורב ןבומ םוש ןאכ ןיא .הפורטסטקו תורדרדתה לש תיביטנרטלא הלילע וליפא םינוב 

יתלילע ךלהמש ירבו ,׳ער׳ב הרתה תארקל אלו ׳בוט׳ב הרתה תארקל אל ,תומדקתה לש 

םזילאירה לש גוצייה תומרונ םע דחא הנקב הלוע וניא ,םולכ־אלב םייתסמה ,הזכ 

הסיפת לש םוליג התרתה תארקל הלילעה תומדקתהב תואורה ,יטסילאיצוסה 

3.תיטקלאיד תירוטסיה תויקוחל הקיזב ישונאה בצמה לש תיגולואילט 

המית הנניא ׳תויחא שולש׳ב המיתה הקוצמהו למעה רואית תורמלש אופא הארנ 

התואמצע םג אלא ,ךכ לע דיעמ הלילעה לש התומדקתה־יא קר אל .תיטסילאיצוס 

רואתב ינימה ךסחה לש ורואית תא םנמא רחש טסקטה .תינימה המיתה לש התויזכרמו 

תא חיכנמ טסקטה .ןושארה לע ינשה תא דימעהל רשפאמ וניא לבא ,ילכלכה רוסחמה 

הריצעה עגרב תויחאה לש הנושארה תועדומה — תורכזיהה :בוהא־אלה ,ןיקזמה ףוגה 

ורדעיה ,הסכמה דבה רדעיה ,תנותכה רדעיה אוה ׳ןיא׳הו ,׳םולכ ןהל ןיא׳ש ךכל איה — 

ורדעיהו ,ורדעיה אלא רכזנ יוסיכה אל .תורסח דימתו ףרה אלב תורציימ ןהש המ לש 

,ןרשב לע ןרועמ ץוח םולכ ןהל ןיאש ןתרצ ורכזנ ןתכאלמ ומייסשמ׳ :םוריעה ףוגה אוה 

.[170-169 :1995 ןורימ] קרימ ק עיצמש םימויס לע רקחמה תריקסב ךכ לע וארו 3 
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לברא לכימ 

ףוג לש אלא ,בערו רק ,תובחס שובל ףוג לש הנניא הנומתה .׳ששותו ןיקזמ אוה ףאו 

,ינימה ךסחה םע ׳הרצ׳ה תא אופא ההזמ טפשמה .׳ששותו ןיקזמ׳ ורועש ,הלב ,םוריע 

,תויחאה :ינימ חופיק לש רתוי םיעלבומו םימדוק םירוכזא דבעידב תאז ךרד שיגדמו 

םג ;תוינודנל trousseau ,ךבל ילכ׳ אלא םידגב םתס תורפות ןניא ,לפא תיבב תובשויה 

4.׳הרישע הלכל האנ תנותכ׳ תורפות ןה ׳תחאה םעפ׳ב 

לא תורפותה תא םיפחודו ףוגה תא םיאכדמ ינימה ךסחה םגו ילכלכה רוסחמה םג 

לש ותיילב .תפחשב ,םיינעה תלחמב םימייתסמ לפאה תיבב למעהו בערה ייח .ןתומ 

תועגייתמו תובשוי ונא ונימי לכ׳ :תוומה םע תיפולח הנותחל הליבומ בוהא־אלה ףוגה 

תוחאה תרמוא — ׳ונל ןיא םיכירכת ונמצעל תושעל ידכ דב תסיפ וליפא ונאו תורחאל 

ןהינתח םע תולולכ־תטימל הנבל תנותכ תושובל תוכלוה ןהו שי ׳תורחא׳ל ;הנושארה 

דב וליפא ונל היהיש ילבמ ,תומורע תוומה לא תוכלוה ׳ונחנא׳ו ןיא ונל וליאו ,םייחה 

תולולכה תנותכו ,םדל תועמדה ,תועמדל תוכפוה םילימה ןאכמ .םיכירכתל ןבל 

,תוומהו ןיאושינה תא תגזממ הרמהה .ןילותבה םדב םוקמב הלחמה םדב תמתכומ 

אלב ןבלמ תוחנוג ןתשולש ,םד תקקור תחאה :הניפל רבעמ תויחאל ןיתממ ןכא תוומהו 

.ןפוגל רדח תוומהו ,ןטשל חתפנ רבכ הפהש הארנ — ףרה 

תרפותה לש התדימע ,םנמא .יטנת־ינימה שגדהה ןמ גוסנ רופיסה וז הדוקנב םלוא 

,תוינימ תויצטונוק תלוטנ הניא ,םתכה תא האורו ונילקרטמ אצויה ,ףיקתה ריבגה לומ 

תינוריאה הרעהה ,תאז םע .ילאיצוסה לוועה לא ונתוא הריזחמ הניצסה לוכה־ךסב לבא 

;תינגרובה תונסרודה יפלכ קר תנווכמ הניא — ׳הרכש הל ןתנ אלש רמול ךירצ ןיא׳ — 

םותחל רחוב ןונגע .הל םדקש המ לכמ הנושה ,םויסה תקספל רופיסה תא הליבומ איה 

ידי־לע תנייפאתמה ,תנחבומ םויס תביטח רצוי אוה ;׳רפסמ םויס׳ב רצרצקה רופיסה תא 

םלועה רואיתמ הנופו תירופיסה המבה תמדק תא ספות רפסמה :ביטרנב טלוב יוניש 

לש תשרופמה הרהצהה 5.ומצע רפיסה השעמ לעו — וילע היצלפמטנוקה לא יודבה 

;הדרפ לש יגיגח סקטל םינורחאה וירבד תא תכפוה רופיסה לש ומויס רבד לע רפסמה 

ןושרגש ,דייה םמות לש ׳תונתוכה רישיל ץופ ל׳׳י לש ידייה ומוגרת)רופיסל םירעושמ תורוקמ ינשב םג 4 

דמלמה תיב לש יפרגויבוטואה רואיתהו ,[216:1983 דקש] ׳תויחא שולש׳ל רוקמכ וילע עיבצה דקש 

םוגרתב .טלבומ ינימה רשקההו תולכל תורפות םישנה שולש ([194-193:ה׳׳לשת קנגע] ׳אסכו םודה׳ב 

דחאכ םיכסחה ינשו ,רוסחמבו קסופ־אלה למעב דרפה אלב הכורכ תיטוריאה תוללמואה דייה לש וריש 

׳אסכו םודה׳ב .תוומה םע תענמנ־אלה הנותחל תופחושמהו תוינעה ,תוקוורה תורפותה תא םיפחוד 

׳תולכ לש ןכרד׳ לע ההותה ,רפסמה דליה לש תינימה תונרקסה תא הלעמ ןורכיזה — הנוש רוביחה 
.(194 ,םש) 

:׳הנה דעיו ׳םינומא תעובש׳ תולבונבו םושלש לומתו ׳טושפ רופיס׳ םינמורב םיעיפומ ׳רפסמ ימויס׳ 5 

םתצק רפסמ ימויסל תואמגוד .ץפולוקל םימצמוצמ םותיחה תבר ץלל הטנ חרואבו הלב תסנכהב 
,׳םולשה וילע ינקז לש ותרטקמ׳ ,׳קידצה תריטפ םע׳ ,׳חדנה׳ םירופיסב םג אוצמל רשפא םיכוראו 

ידימלת ינש׳ ,׳שובלמה׳,׳המלש תמכח ברתו׳ ,׳הימי ימדב׳ ,׳וניתב תורוק׳ ,׳םימי בבלב׳ ,׳תוליל׳ 

,׳הכרבל הכפהנש הללק׳ ,׳םיעדרפצה׳ ,׳תחא העשב׳ ,׳םלוע דעי ,׳םניעו ודיע׳ ,׳ונריעב ויהש םימכח 

.(1966)׳השרדה׳ 
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הלילעה רופיס ןיב רצונ סחי הזיא .הרורב הניא הדירפה תרימא לש התועמשמש אלא 

הריבשה ונתוא הליבומ ןאל ,תלתפנה הינוריאה תנווכמ ימ יפלכ ?וילע הבשחמה ןיבו 

?םיארוקו רפוס ,רפסמ ןיב לובגה לש תלבלבמה 

ןיא׳ש ,רפסמה רמוא ודגנכ ,(אי ,ג תלהק)׳ותעב הפי השע לכה תא׳ש רמוא תלהוק 

רושימב תמקוממ הבושתה םא ?ותעב הפי יושע וניא המ .׳ותעב הפי יושע לכה 

המ׳ :תלהק רפס תא תחתופה הלאשל עלבומב ןאכ שרדנ רפסמהש ירה ,ילאיצוסה 

ודי־לע תספתנ הניא הלאשה .(2 ,א םש) ׳? שמשה תחת לומעיש ולמע לכב םדאל ןורתי 

היגולואדיאכ אלא ,תיטסילטפ הדמע ךותמ הלועה ,תטשפומ תיפוסוליפ הייהתכ 

ןורתי םדאל היהיש ךירצ :תיטמגרפ תיטילופ המרגורפב ףא ילואו תיביטיזופ תילאיצוס 

הלאשמה ;ךשמהב דימ תקרפתמ וז ןיעמ תיביטיזופ האירקל תורשפאה םלוא .ולמעב 

,הכוב התיה תישילשהו םד הינש הקקר וליא ,יוה׳ — םיעוראה רדס יונישל תינוריאה 

לע העיבצמ — ׳םעכ ידיל אב ריבגה היה אלו היתועמדב תנותכה תא סבכל ונייה םילוכי 

הניא השקבה :תועמדב םתכה יוקינל רבעמ לא קיחרמ וניא ׳ונלש׳ תויפיצה קפואש ךכ 

רפסמה — ונשפנ תוולש תבוטל ןיעה ןמ ותקחרהל אלא ,םלועה ןמ לוועה לש וקוליסל 

,תורפותל ריבגה ןיב לדבהה תא לטבל תמאב םישקבמ ונניא ירהש — דחאכ םיארוקהו 

יפלכ ,ריבגה יפלכ אופא תנווכמ הניא הינוריאה 6.ורמשל אלא ,תורפותל ונמצע ןיב 

ומכ ,ןאכ םגש אופא הארנ .ןוקיתל ,םיארוקכ ,וניתויפיצ תולבגומ יפלכ אלא ,לוועה 

הניא ףא ילואו תידעלבה המיתה הנניא תילאיצוסה המיתה ,רופיסה לש םימדוקה ויקלחב 

ןווכמ וניא הפישחה לש תינחה דוחש ונל הארמ םויסה תקספב הריהז האירק :תירקיעה 

תויתורפסה וניתויפיצ — תורחא תויפיצ יפלכ אלא ,תויתרבחה וניתויפיצ יפלכ 

.םימויסמ 

יודבה םלועה לע הרקיעב תבסומ הנניא ׳תויחא שולש׳ םויסב היצלפמטנוקה ,ןכ םא 

המ לעו רופיסה לש והנבמ לע אלא ,גציימ הזה םלועהש המ לעו ןנוכמ רופיסהש 

תונחבהלו תומכסהל תחתמ חיטשה תא לוכיבכ ךשומ םויסה .גציימ הזה הנבמהש 

,הכ דע ןהילע ןעשנו חינה רופיסהש (םיארוקו רפסמ ,רבחמ ןיב הנחבהה :לשמל) 

.תוינורקע תויטאופ תולאש תולעהל ידכ רצוי אוהש תוביציה־יאבו לובלבב שמתשמו 

רפסמה םויס םש םג :לוגוגל ׳ףאה׳ לש ומויסל ׳תויחא שולש׳ לש ומויס המוד הז ןבומב 

תאו וירוביג תא אל אכוחל םש רפסמהו ,ומצע רופיסה לא יודבה םלועה ןמ הנופ 

תגיגח ךותב ץעונ אוה ךכ ךרדו ;ולש ותוליווא תאו רפוסכ ומצע תא אלא ,םתוליווא 

לידבהל .יוקיחה תונמאנו תונמאה דועיי רבדב תויליווא־אל ירמגל תולאש תויוטשה 

ונייצש יפכ :ףסונ ןבומב ומצעב דקוממ ׳תויחא שולש׳ לש ומויס ,׳ףאה׳ לש ומויסמ 

.המצע םויסה תלאשב קסוע אוה ,םדוק 

הלואגל (הרסחה)היפיצה ןיב רעפה תא םיצעמ ,םויסב ינוריא רשקהב אבומה ,׳המחנ׳ ןועטה גשומה 6 

ותרעה לע דלונירג רמתיא ׳פורפל הדומ ינאו ,ןיעה ןמ לוועה תקחרהל (תמייקה)היפיצה ןיבל המלש 
.וז 
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הדבמה תולובג תא תרבושה ,(׳ונייה םילוכי׳) הינפבש תלבלבמה םיברה ןושל םג 

םג ,רופיסה לש ורבחמכ ומצע תא גיצמה רפסמה םע תחא הריסל ארוקה תא הסינכמו 

הרכהה רקיעבו הלילעב םיעוריאה רדס יונישל ,הלובחתה תפשוח ,הרזומה העצהה 

,םיריאמ הלא לכ — רופיסה לש ורבחמ ירי־לע אל ףא — יונישל ןתינ וניא רדסהש 

יטטסה רואיתהש ,םדוק ונייצ .יתורפסה םויסה תייגוס תא ,ינוריאה גולגלל דעבמ 

הלאשמה ןמ הלוע הייפיצה .יונישל הייפיצ םיארוקב ררועמ החיתפה יטפשמב 

תוינתהב םג הרוקמ ךא ,הקוצממ הלואגלו לוועה ןוקיתל תיכרעהו תישגרה 

תיטקרטסבאה ,תילנויצנבנוקה הייפיצה אלא הניא וז הייפיצ .ארוקה לש תויטתסאה 

לא וא)הרתהה לא (ןיקת־אלה בצמה)הרישקה ןמ הלילעה לש תימנידה התעונתל ,רתוי 

לא :ןקתל תורשפאה ןמ הרומגה תושאוויהה לא ,רעצמל ,וא ןיקתה בצמה 

,בוטב םויסל ,ןוקיתל השקבה קר אל םויסה תקספבש תוארל בושח 7.(הפורטסטקה 

הליבומה הלילעל ,׳ןוכנ׳ יתלילע רדסל הייפיצה רקיעבו םג אלא ,סלקלו געלל תמשומ 

.ביצי (poetic closure)׳יתורפס רוגיס׳ל ,הרתהל 

לוועהו תילכלכה הקוצמה .רופיסה לש תיטמיתה הנבהה תא הנשמ וזכ האירק 

חסונ וליפא — חתפב ברואה תוומה ,הלחמהו תולבה ,ינימה ךסחה ,ילאיצוסה 

,ביצי םויסל הזעה ונתלאשמ תא ףושחלו םיצעהל ידכ םיפרטצמ ולא לכ — היישעמה 

םיעוריאה רדס יונישל תכרפומה השקבה .רופיסה זכרמב תדמועה איה וז הלאשמו 

לא םינפמ ונאש םויסה תלאשמ לש הביט לע ,הרתהב ונלש ךרוצה לש וביט לע העיבצמ 

תנווכמ הנניא ללכב השקבה ,םדוק ונייצש יפכ .ללכב םירופיס לאו הזה דחאה רופיסה 

איהש הארנ .הנורחאה תוכבתסהה לש התרתהל קר אלא ,יתימא ןורתפ לש ותגשהל 

ןוצרהו תוהדזהה ןמ רשאמ רתוי םיארוקכ ונמצע לע ןגהל ונלש הלאשמה ןמ הלוע 

ירהש ,רופיסה לש ימינפה ןויגיהה ןמ תמלעתמ םג השקבה .ןלבסמ תויחאה תא לואגל 
הניא ללכב תירובבו םימב םתכה תא וסבכי תויחאהש תורשפאה .יטסילאיר רופיס וניא 

יכ אופא הארנ .יוקינה תורשפא תא ענומש הז אוה םילזונב ןורסח אלו ,קרפה לע הלוע 

.תילנויצנבנוק תירופיס הרתה תרציימש תימוקמה הלקהה תא אוה םישקבמ ונאש המ 

וא תורוביגה לש יטרפה ןלבס םע תישגרה תוהדזהה ןמ חרכהב תרזגנ הניא וז השקב 

לש יטתסאה ןויגיהל הנמאנ הניא ףא ךכ לע ףסונו ,יתרבח לווע םע תיכרע תודדומתהמ 

חוכה ןמ הילא ליבומה יטמיתה ךלהמה תא האיצומ הנורחאה הקספה ,ןכ םא .רופיסה 

תיתלילע הרתהל ונתשקב לע ןה תחא הנועבו תעב העיבצמ איהש ךכב לעופה לא 

,תואיצמה תא ונטופישמ תרזגנ הניא וז השקבש ךכ לע ןהו התוביציב ונילע ןנוגתש 

.ןוקיתל תויכרעהו תוישגרה וניתולאשממ וליפאו ,תויטתסאה וניתונבהמ 

,ךכ לע עיבצה רלימ סיליה .וטסיראל הקיטאופה ןמ םיחוקל הלילעה לש ׳הרתה׳הו ׳הרישק׳ה יחנומ 7 

׳הרתה׳כ תחא הנועבו תעב םויסה תא םינייפאמ ונא .רתוס ןפואב ולא םיגשומב םישמתשמ ונאש 

(Miller: 1978)(ומויסב טסקטה יטוח תרישק)׳הרישק׳כו (תיתלילעה הרישקה תרתה) 
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;תינוציח הדמעמ ונילע גלגלמ וניא ,רופיסה לש ורבחמכ ומצע תא גיצמה ,רפסמה 

הניא התומשגתהש עדוי אוה םלוא .םיעוריאה רדס יונישל ונתלאשמל ףתוש אוה םג 

ןיא .םד קרית וזש רחא הכבת וזש ךכ שדחמ רופיסה תא בותכל רשפא־יא :תירשפא 

הפי יושע לכה ץיאי ירהש ,םלועב םירבדה רדס ונניא הזש םושמ ןכ תושעל תורשפא 

םיארוקו רבחמ ,ונא םגו ;הנמאנ התוא תגציימה תורפסב םגו תואיצמב םג ,׳ותעב 

טפשמהש ,ךכ לע ונדמע ןכל־םדוק 8.תואיצמל יוקיחה לש ותונמאנל םיביוחמ ,דחאכ 

וזש רחא הכוב וז התיה וליא רמולכ ,ותעב הפי יושע היה לכה וליפאו׳ — םייסמה 

ונלש ךומנה תויפיצה קפוא לע עיבצמ — ׳הרומג המחנ םושמ ןאכ ץא ןיידע ,םד הקקר 

םייסמה טפשמה :רתוי דוע הנועט תיארנ תמתוחה הינוריאה תעכ .יתרבח ןוקיתל 

,׳ותעב הפי יושע לכה ןיא׳ש ךכ להנתמ ודוסיבש ,םלועה ןיב היורכה םוהתה לע עיבצמ 

וב יושע לוכה וליאכ םלוע ותוא תא םיגיצמה םירופיס (בותכלו)אורקל ונתלאשמ ןיבו 
.ותעב הפי 

,םלועה ןיבש רעפה תודוא לע אוה ׳תויחא שולש׳ רופיסה ,וז האירק יפ־לע 

םיארוקכ ונתלאשמ תודוא־לעו ,הרתהב ילנויצנבנוקה יתורפסה םויסה ןיבו ,תואיצמה 

,ןגרואמ ,רדוסמ םויסל םיפצמ ונא :׳יטמימ ףויז׳ םישקבמ ונא .הזה רעפה תא קיחדהל 

ונל םיקינעמ הלאכ םימויס .תואיצמב ולאכ תויוכייא ףקשמ לוכיבכש ,ביציו רותפ 

איה רשאכ םגש ,הינוריאב ןומע ריעמ וז הילשא לעו ,רדס לש תננוגמו תמחנמ הילשא 

.הרומג המחנ םושמ הב ןיא ןיידע — תורפסב תמייקתמ 

תולאש — ולא ןיעמ לקשמ־תודבכ תויטאופ תולאש דימעמ ןומעש ,הרקמ הז ןיא 
הלאשמה רבדב ,המצעל התונמאנו תואיצמה גוצייל הריציה לש התונמאנ רבדב 

תמא לש םימסקה לגעמ רבדבו הזה רדסה לש גציימה ודמעמ רבדב ,רדסל תיטתסאה 

םויסה תייגוסב טבחתמ אוה ותריצי תונש לכ ךשמבש ,הארנ .םויסה תייגוס לע — ףויזו 

,םג אלא ,תושרופמ תויטאופ־אטמ תויוסחייתהב קר אל רכינ רבדה .יזכרמו קומע ןפואב 

םינתשמה לקשמה ייווישב ,תויזכרמה ויתוריצי ימויס לש המוצעה תובכרומב ,רקיעבו 

תועמשמה תוסיחדב ,םהיתחת םירתוחה םיקרפמ תוחוכ ןיבו םירגסמ תודוסי ןיב 

חתמה תשוחתב ףא םיתעלו םהינבמ םצעב ףא אלא ,םימויסה ינכותב קר אל תמלוגמה 

,הנשנו רזוח ןפואב ךא ,םינוש םינבומבש רבדה הארנ .םתיינב תא םיוולמה ישוקהו 

הריציה ןיבש סחיל — דחאכ הערכהו־רבש־תדוקנ — ןחבמ ןיעמ אוה םויסה 

וביט םצעמ ומע אשונ יתורפס םויס .םלגל הרומא איהש תואיצמה ןיבו תיתורפסה 

רוקמ םג חוכה רוקמ םג ןומע לצאש ,רבדה הארנו ,המלשה לש תויועמשמ 

ירהש ;ומע תואשונ תומלשה ןתואש גציימה ןעטמה ןמ םילוע םויסה לש תויטמלבורפה 

םינבומ םיוולנ — תוילכתו תורטמ לש תוגשה ומכ — םיוסמ גוסמ תומלשה לא 

גוצייב אלא ,תואיצמל התומודב הניא הריציה ןמ ןאכ תשרדנה תונמאנה ,רקנירב םחנמ לש ויחנומב 8 

.[109-92 :ס״שת דקנירב] הבש תואיצמה 
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םיכלהמ לש ןמויק ,ולאכ תומלשה לש ןקוריפ וא ןנוניכ ןכל .ןוקית לש םיימיטפוא 

םינעטנ ולא לכ — המלשהה־יא לע םיצפמ וא המלשהה תחת םירתוחה ,םירתוס 

הלכו ׳תונוגע׳ב לחה ,םנמאו .הלואגו ןוקית תולאשמ לש רתויב תובכרומ תויועמשמב 

ףא אלא ,םירופיסה ימויס לש םהינכתב קר אל שמתשמ ןונגע ,םירחואמה םירופיסב 

ןיב חתמ — םיחתמ לש םינוש םיגוס גצייל ידכ ,םיננוכמ םינכת םתואש םינבמב 

לש תויטסינרדומ תויווח ןיב ,ןתויתלשאל תינוריא תועדומ ןיבו תומלשו ןוקית תולאשמ 

,תרציימ קוריפ ותואל תועדומהש ׳ינש רדס׳מ המלשה לש םייטמית םינבומ ןיבו קוריפ 

םידלונה ,הריציהו ןורכיזה לש היחמה םחוכ ןיבו ןויליכו ןדבא אלא וניאש ףוס ןיב 

.האלה ןכו ,ףוס ותוא ךותמ 

לש תוחתפתההו תובכרומה ,ןוויגה לע דחא רמאמ לש ותרגסמב דומעל רשפא־יא 

תומוקמב יתעצה וז הקיטאופ לש יקלח רואית .ןומע לש ויתוריציב םויסה תקיטאופ 

םינושו םייזכרמ םיכלהמ ינש לש םמויק לע עיבצהל קר תשקבמ ינא הז רמאמב 9.םירחא 

והנבמ וניינעו ,הכ דע ונשרדנ ןושארה ךלהמה לא .ןומע לש םויסה תבשחמב 

תונושה ת1ריבשה לע עיבצי ןוידה הז רשקהב .הדיחיה הריציב םויסה לש ויתויועמשמו 

לש ןתניעט לעו — ויתחת תוריתחה לעו יתרוסמה םויסה לש ילנויצנבנוקה הנבמה לש 

תכאלמ לש יסיסבה ןנוכמה ןורקיעה לעכ — תועמשמב וללה תוריתחהו תוריבשה 

יטסינרדומה ןוידה עקר לע הז רשקהב ןבות םויסה תקיטאופ .תחאה הריציב םויסה 

וניא אוהו ןונגע לש תרחואמה ותריציב ןנוכתמ ינשה ךלהמה .םויסה לש תויטמימב 

.ללכב םימויס לש םהיתולובג קוריפב םא יכ ,ותועמשמבו והנבמב ,דחאה םויסב דקוממ 

רזחשמה יפוסניאו חותפ בחרמ ,תוריציה לכ בחרמ ךותב עטקכ תספתנ תחאה הריציה 

וילכב ןחבי אל הזה ךלהמה .׳ץא׳צוב ,תודליה לש הדובאה ריעה לש המלוע ןורכז תא 

,תיטסינירדומ־טסופ הבשחמ לש היכלהמ ךרד םא יכ ,יטסינרדומ יטרואית ןויד לש 

םמויק םצעב קפס הליטמה הבשחמ — הברהב ול תרחואמה תיטסיביטקורטסנוק־הד 
.ביטרנל םהלש תויטנרהניאב וא םייתורפס םימויס לש 

תויטמלבורפבו יתורפסה םויסב עדומה קוסיעה .יטסינרדומה ,ןושארה ךלהמב חתפנ 

ףתושכ ןומע תא ביצמ ,וייוליגמ דחא קר אוה ׳תויחא שולש׳ רופיסהש ,ולש תיטמימה 

,דחא דצמ :הרומת לש לופכ תמוצב היוצמ ןומע תריצי .ותפוקת תבשחמל ןמאנ 
יאפוריא־חרזמה תרוסמה םלועמ רבעמב תידוהיה תיתוברת־תימואלה הרומתה 

,תיטסינרדומה הכפהמה תללוחמש הרומתה ,רחא דצמו ,השדח תינוליח תוימואלל 

תוברתב יטנמורה ךלהמה תא ןה ט״יה האמה לש םזילנויצרה תא ןה תעקעקמה 

לש ויתוצק לכ תא — םינוש םיכרדבו םינבומב — תמלגמ ןומע תריצי .תיברעמה 

׳סורפ תכרדהב הבתכנש ,ץונגע י״ש לש ויתוריציב םויסה ינפוא לע — ׳השעמה ףוס׳ רוטקודה תדובע 9 

רופיסה לש ומויסב ץיד .קמע לש וירופיסב תונוש ׳םויס תויגטרטסא׳ לש רואית העיצמ ,דקש ןושרג 

.[2000 לברא] ׳םויס לש תויגטרטסאו תויתרבח תומליד׳ רמאמב עצומ ׳ונריעב ויהש םידימלת ינש׳ 
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יוביר ותוא םה םג םיגציימ תוריציה יטויסו ,םהיניבש םיחתמה תאו הזה לופכה תמוצה 

יטסינרדומ יפוא תאשונ גציימה ודמעמבו םויסה תייגוסב תוטבחתהה םצע םלוא ;םינפ 

תוילנויצרה־יא רבד לע ,םייחה לש תויכיטסה רבד לע תויטסינרדומ תוסיפת .קהבומ 

תודוא־לע תיתרוקיב הבשחמל רקחמה תא וליבוה ,תואיצמה לש תויטואכה וליפאו 

תומלגמ ךא ,םייחהו תואיצמה תא תוקחל תושקבמה ,תונמא תוריצי לש ןתויתוכאלמ 

העונתה רבד לע (ןה ףא תוינרדומ) תויטסיסקרמ תוסיפת ,ןתמועל .הינומרהו רדס 

תונמאה תריציש ןוכנה רדסה תודוא לע הבשחמל וליבוה הירוטסיהה לש תיטקלאידה 

׳רדס׳ה לש ותושממתה תדוקנכ ספתנ יתורפסה םויסהש ןוויכ ,ךכ וא ךכ .םלגל הכירצ 

םויסה ןיינעל תיטסינרדומה תרוקיבה השרדנ ,הריציב (שקובמה וא ףיוזמה) 
.תרבוגו תכלוה תויביסנטניאב 

רמוא ,׳ףוס׳ .תיסאלק הנחבה לע ןעשנ םימויסב יטסינרדומה ןוידה לש וסיסב 

ךרדב וא חרכהב וא רחא והשמ ירחא םייק ועבטמש המ׳ אוה — הקיטאופהב וטסירא 

רופיס לש ומויס רחאש קר אל .[31 :1987 וטסירא] ׳רחא רבד םוש ןיא וירחא לבא ,ללכ 

והשמש השוחת תויהל הכירצ אל ינורקע ןפואבש אלא ,לעופב ׳רחא רבד םוש ןיא׳ 

איה .הלש תויטנבלרה תא תדבאמ ׳ךכ רחא הרק המ׳ הלאשה םויסה־תדוקנב .רסח 

היהש המ לכ ירהש ,האירקה תא ךכ ךרד עינהל הקיספמו ךשמהל הייפיצ רצייל הקיספמ 

תולאש תולעהל רשפא דימת ,םנמא ,0.רפוס רבכ רופיסה לש ותרגסמב רפסל רשפא 

ותמש םירוביג לש םהינב לרוגב הלע המ ,םהיאושינ רחא םיבהואל הרק המ :תושדח 

רופיסל תוכייש ויהי רבכ ולא תולאשש ,איה תילנויצנבנוקה החנהה םלוא .הזב אצויכו 

ןבומ ותואב ׳תורמגנ׳ ןניא תורפס תוריציש ,אוה וז השוחתל ינרדומה חוסינה .רחא 

.[Herrenstein Smith 1968:1-2] לצלצל קיספמ ןופלטהש וא בושנל הקיספמ חורהש 

וישכעו ,והשמ היה ןכל־םדוקש — דבלב הקספה לש ןבומב ׳ףוס׳ ןיא תורפס תוריציל 

תוכפוה ןה ןפוסב :תומייתסמ אלא ,תורמגנ וא תוקיספמ ןניא ןה — דוע ונניא אוה 

תא תכפוהה וז איה המלשהה .תומלשומל — םיוסמ ןבומב :תונחבומל ,תומיוסמל 

'a sense of an ,׳םויסה תשוחת׳ הניכ דומרק קנרפש המ תא תרציימו ׳םויס׳ל ׳ףוס׳ה 

 'Kermode 1966] ending]

,םלשנש המש רבדה הארנ ? תרופיס תוריצי לש ןמויסב ומצע תא םילשמה רבדה והמ 

יטרפ לש תורבטצהה םג תומייתסמ ףוסה־תדוקנב .האירקה ךילהת אוה ,תמיוסמ המרב 

רבחמהו רפסמה לש םהיתודמעל םיזמרה תורבטצה םגו יודבה םלועה לע עדימה 

הדוקנה אוה ףוסה .היציזופמוקה לע היצמרופניאה םג תמייתסמ וז הדוקנב .עלבומה 

תא רובצל תוקיספמ תיטתסאה הרוצה לש התסיפת םגו תועמשמה תונשרפ םג הבש 

יסיסבה ףחדה תא םיליעפמ םיביטרנה לכש ,ךכב םימויסל םיסחיימ ונאש תובישחה תא ריבסמ דטסרופ 10 

אל אוה םויסה ןכלו םויסב קר תמלוה הלאש תויהל הקיספמ ךכ־רחא הרקי המ׳ הלאשה .תונרקסה לש 

.(Forster 1937:26-27)האירקה תרטמ םא יכ ףוסה קר 
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לש ןושארה בלשה לש ומויס םע 11.ןדיב םינותנ רבכ םירמוחה לכש םושמ ,ןהירמוח 

ונתסיפת :הריציה לע המלשהה תשוחת תכלשומ תונשרפהו חונעפה ,עומשמה יכילהת 

הנבמ תאו התועמשמ תא המילשמ ,המצע הריציה םא יכ ,האירקה קר אלש איה וז 

.המיתהו היציזופמוקה ,הלילעה לש איה םויסב הפוצמה המלשהה .המויסב יטתסאה 

תא םילשהל תולוכי היציזופמוקהו הלילעה — האולמב תשממתמ הניא היפיצהש ןבומ 

לש רבשמ רוציל וליפא וא (םיילנויצנבנוק םילדומל תיסחי)דבלב יקלח ןפואב ןמצע 

.םירותפ־אל תוקפסו תומליד םויסב ריתוהלו בצייתהל אלש הלוכי המיתהו ,המלשה־יא 

דועב ׳םירגסמ׳ תודוסיכ םיספתנ ילנויצנבנוק ןפואב םמצע תא םימילשמה תודוסיה 

ןיב — וללה תוחוכה ןיבש בכרומה קחשמהו ,׳קרפמ׳ דוסיכ תספתנ המלשהה־יאש 

ןיבו רוגיפה לש יטסינרדומ קוריפ ןיב ,ויתחת םירתוחש תוחוכ ןיבו יתרוסמ רוגיס 

תדוקנכ םויסה תא םיננוכמ ולא לכ — ומצע תא גציימ קוריפהש תויטמית תומלשה 

.הריציה לש תיקלח דימתה התמלשה 

וז איה הרוטקורטסה הריצי לש המויסב ,תימס־ןייטשנרה הרברב לש התסיפת יפ לע 

־תויולת ןה ןמצע תומלשה תוסיפת ,םנמא .המלשכו תימנידכ תחא־תבב תספתנה 

דמעמ םהל שיש דע ,םייסיסב הכ תומלש יגשומ םידמוע ןדוסיב םלוא ,היצנבנוק 

היגולופרומ העיצמ תימס־ןייטשנרה .[Herrenstein-Smith 1968:31-36] ילסרבינוא 
— םימילשמה רוגיסה יעצמא תא תראתמו תנייפאמ איה :הרישב רוגיפה יעצמא לש 

12.תויטמתו תוילמרופ תורוטקורטס לש — ןתמלשה לע םיתתואמהו 

םילכה יכ איה השוחתה ,תעצומה היגולופרומב תוינורקע תויעבב קוסעל ילבמ םג 

הליבקמ הזילנאל םיקיפסמ םניא הרישב םימויס לש הזילנאל העיצמ תימס־ןייטשנרהש 

(תיטתסאה הכרעהה ךילהת ףאו)עומשמה ךילהת ,תישאר :תויוגייתסה יתש ףיסוהל שי הז ןיינע לע 11 

,תינש .[1979 ירפ] ירפ םחנמ תאז ראיתו ,ותליחתמ םייקתמ םא יכ ,רופיסה לש ומויסב ליחתמ וניא 

,יל הארנ .תועמשמה לש םלשומה הנוגרא תועצמאב הלוכ הריציה תא היצקפסורטרב דכלמ וניא םויסה 

הקיז ךותמ םייקתמ ולוכ ביטרנהש ,תיטסילמרופה החנהה לע רלימ יא.יד לש ותרוקיב תא לבקל שיש 

תויטנרהוק החינמ וז הסיפת .םויסב תועמשמהו תוערואמה לש תיפוסה םתועבקיהל היומסו תיחרכה 

ומדקש םיכלהמה קבו םויסה p תויופיצר־יאו םיקתנ לש הסיפת תרשפאמ הניאו הריציה לש האלמ 

ןיטרמ סאלאו .[D. A. Miller, 1981: xni-XV] ומצע םויסב תויומימעו תוריתס לע רבדל אלש ,ול 

הדימב יכ םא)תינורקע ןוכנ רבדהש הארנ .(Martin 1987:81-82)תומוד תודמע הז ןיינעב גיצמ 

םג םלוא .םתצק םירופיס יבגל וליפא אלא ,ןמורה ומכ תוכבוסמו תוכורא תורוצ יבגל קר אל (התוחפ 

איה םויסה־תדוקנש תב ,המויס םע תננוכתמו תרדבתמה ,הריציה לש האלמ תויטנרהוק חינהל ילבמ 

,םישדח םינותנ לש םתורבטצה ךמס לע תונשרפב םייוניש לש ימנתה ךילהתה לש הקספהה־תדוקנ 

.דבלב ארוקל ימינפ היהי הסיפתב םייונישה רוקמ התעמו 

תיטמטסיס הרזח לש הרדס תעיטק ,ךופיה ,יונישב רוגיס ןוגכ ,םתגסמ םיעצמא םינמנ ילמרופה םוחתב 12 
תראתמ תבתוכה יטמיתה םוחתב .הללכהבו םוכיסב ,החכהב וא ,תחתופ הדיחי לע הרזחב רוגיס וא 

ונויסנמ תוחמוצ ולא תויפיצ .םיכילהת תמלשהל ארוקה לש ויתויפיצ לע תויצלופינמ רצוי רוגיפה דציכ 

רשאב ויתוכרעהמ :ונייהד (Herrenstein Smith 1968:110)׳םילימה םלועב וא םישעמה םלוע׳ב 

תודכלתהב וא יטקלאת הנבמב ,הנקסמב רוגיס .םיכילהת לש ׳יעבט׳ וא ילנויצנבנוק םויסל 
.םיפסונ םייטמית רוגיס ינפואל תואמגוד ןה התוגלאב תויועמשמה 
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תוריציב רבודמש םושמ םג הלשמ תונחבהל הקוקז תרופיסהש ,יל הארנ .תרופיסב 

םייק ,הרישה ןמ לידבהל ,תרופיסבש םושמ דחוימב לבא ,תודיכל תוחפו רתוי תוכורא 

םויסב המלשהה תדימ יבגל ויתוכרעהו ויתויפיצ רקיע תא הלות ארוקה ובש ףסונ םרוג 

.הלילעה — 

יתרוקיבה ןוידב הלוע ונניא םויסה תשוחת בוציעב הלילעה תומידק לש הז ןיינע 

ופוסב הרק המ םילאוש ונא רשאכ .תעדה תא וילע תתל שיש יל הארנו ,םימויסב יזכרמה 

הנניא תשקובמה הבושתה ,ותאירק תא םילשהל ונקפסה אלש רופיס וא ןמור לש 

וא ,הריציה לש המויס םע לאשנל תרייטצמ איה ובש ןפואב ,המיתה לש המוחתב 

יעצמא לש םמוחתב אל ףאו ,ויארוקמ דרפנ רפסמה ובש ןפואב ,היצרנה לש המוחתב 

םילאוש ונא רשאכ .המודכו םייביטומ םילגעמ לש םתמלשה ומכ םיינויציזופמוק רוגיס 

הלע המ :הלילעה םוחתב איה תשקובמה הבושתה ,רופיס וא ןמור לש ומויסב םלשנ המ 

לש יסיסבה טקפאה ׳ההובג׳ תורפס לש תמכחותמ האירקב םג ?םירוביגה לש םלרוגב 

התועמשמל ׳הבושח׳ הלילעהש הנניא ןאכ הנעטה .הלילעה ידי־לע רצונ ןיידע רוגיסה 

רשפאש הארנ אל)המיתה וא היצרנה רשאמ רתוי טרפב םויסהו לשו ללכב תרופיסה לש 

םויסל תויפיצה ילנויצנבנוק ןפואב ,התומידק לשבש אלא ,(וזכ הנחבה ןיחבהל ללכב 

־תויולתו רתוי תויעצמא םייטמית רוגימ יכלהמל ארוקה תובוגת 13.הב תודקמתמ 

םייביטרנ רוגימ יכלהמל ויתובוגתו ,יתלילעה רוגימל ויתובוגת רשאמ רתוי תונשרפ 

,תילאוטסקטה תודיכלה לש התכרעה תניחבמ תוחפ תויטננימוד םיינויציזופמוקו 

לש ויפוא ןכל .טסקטה ןמ יטנרהניא ןפואב רוגיסה לש ותחימצ תכרעה תניחבמ :ונייהד 

הלילעה ןהבש ךרדהו הדימה ןיבש היצקארטניאה יפ־לע םיעבקנ ותועמשמו םויסה 

— םירחא םיקרפמו םירגסמ םיכלהמ לש םתוליעפ ןיבו תמלשנ אל וא תמלשנ 

וניא רפסמה ׳תויחא שולש׳ לש ומויסב ,ןכאו 14.םיינויציזופמוקו םייביטרנ ,םייטמית 

לע ,ללכב תרופיסב הלילעה לש התומידק תסיפתמ תרזגנ םויסה לש ויפוא תעיבקב הלילעה תומידק 13 
'Yes—oh dear, yes—the Novel tells a story. That is:רטסרופ .םא.יא תובהלתהב זירכמ וזכ הדמע 

 the fundamental aspect without which it could not exist. That is the highest factor common to

 (1937:45 all novels' (Forster ! סקורב רטיפ גיצמ הלילעה לש התומידק לע רתוי תיוושכע המה:
 And yet, one must in good logic argue that plot is somehow prior to those elements most'

 discussed by most critics, since it is the very organazing line, the thread of design, that makes

 (1985:4 narrative possible because finite and comprehensible'(Brooks. תא םג הז ןיינעב וארו

הלילעה תונוילע לע טייר ץטסוא לש ותדמע תאו (Martin 1987:81)ץטרמ סאלאו לש ויתונחבה 

,תוארל קינעמ .(Wright 1982:108-111)תוילטוטסירא־ואנ תויטרואית תוסיפתב הרוצה תייכרריהב 

תרופיסב םויסה לש וינייפאמבו ותוהמב קינבוגרוט הנאירמ לשו רלימ.יא.יד לש םיפיקמה םינוידהש 

םירחא םימרוג לש םדיקפת ץבל הלילעה לש הדיקפת ץב תיתרקעה הנחבהל םיסחייתמ םניא 

.םתטישל תדגונמ הנחבההש הארנ ,םויסה לש היציזופמוקב 

(סקורב רטיפ לש ויחנומב *plot׳:הלובפכ)׳הלילע׳ גשומהש םושמ תכבתסמ םיגשומה ץב הנחבהה 14 

לש הכלשה הלילעב האור סקורב רטיפ .םתועמשמ תא םג אלא ,םישעמה ףצר תא קר אל וכותב ללוכ 

םצמוצמה רשקהב קר אל (S/z ־ב עבט תדאב ןלורש םיחנומב)יטראורפה דוקה לע יטיונמדהה דוקה 

Brooks).רופיס לכב םישעמה ףצר תנבה לש בחרה ןבומב םג אלא ,ישלב רופיסב חונעפה תלילע לש 
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ונניאש ךכ לע אלא ,היציזופמוקה תא וא המתה תא תונשל םילוכי ונניאש ךכ לע ןנוקמ 

,םויסב שרופמה הדירפה סקט תורמלש וניאר .הלילעב םיעוריאה רדס תא תונשל םילוכי 

הניא םגש ,הלילעה ןמ הלוע תומייתסהה־יא תשוחת .׳רגסנ׳ וניאו ׳רתפנ׳ וניא רופיסה 

יתלילעה יובמה .הפורטסטקל הליבומ הניא םגו ןוקיתב תויחאה תקוצמ תא תרתופ 

גציית אל תגציימה תונמאהש ,ונתלאשמ לע עיבצהל רפסמל רשפאמה הז אוה םותסה 

תא חיכנהל לוכי רפסמה הלילעב םותסה יובמל הקיזה ךרד .אוהש יפכ םלועה תא תמאב 

* T • T .םויסב תיתמית תובצייתה תרשפאמ הניאש הירופאה תא ,הבשחמב םותסה יובמה 

לדומ לש ומויק תא תבייחמ — םלשכ המ־רבד לש ויוהיז — המלשהה תשוחת 

תיתוברתה הליהקל תפתושמה העדותבש הארנ .רסחכ וא םלשכ טפשנ אוה ויפ־לעש 

ונא הלש תויצנבנוקה יפ־לע :םייתלילע םילדומ לש ׳היירפס׳ הנותנ וננמז־תב תיברעמה 

םימויסה 15.דבעידב םהיבגל ונטופיש תא םג הליחתכלמ םימויסמ ונתויפיצ תא םג םינוב 

קר םה תוומב םייח תשרפ לשו ןיאושינב הבהא תלילע לש םיעודיה םיילנויצנבנוקה 

העגהב (quest)שופיח לש ומויס ,לשמל ,םהילע םיפסונו םירכומה םילדומה ןמ תצקמ 

,הנכס תקחרה ,טקילפנוק תריתפ ,העידיל העגהב (inquest) הריקח לש המויס ,דעיל 

וללה םייתלילעה םילדומה בור 16.המודכו הלקת וא הלווע ןוקית ,הקוצממ תוצלחיה 

תא טעמ שימגנ םא .הרתהל הרישקמ רבעמה וניינעש ,ילטוטסיראה באה־לדוממ םירזגנ 

בור לש םסיסבבש ךכל עיגנ ,הידגרטל תירנ׳זה תודימצה ןמ ותוא קתננו באה־לדומ 

אוה םמויסו ןיקת בצמל ןיקת־אל בצממ רובעל ןויסינה דמוע םייתלילעה םילדומה 

.ןכ תושעל תורשפאה ןמ הרומגה תושאוויהב רעצמל וא ,שקובמה תגשהב ,החלצהב 

,תואיצמה יבגל תוילנויצנבנוק תויתינבת תוסיפתמ םיחוקלה םילדומ םהילע םיפסונ 

.הלאב אצויכו (תובצעתה) תוכנחתה תלילע ,תוומב תמייתסמה םייח תשרפ ומכ 

הדימ וזיאב איה — ׳תויחא שולש׳ב םג וניארש יפכו רקחמב — תלאשנה הלאשה 

תוימיטפואה יפלכ תנווכמ הנניא הלאשה ,בושו .םייטמימ וללה םייתלילעה םילדומה 

ספתיהלו ילנויצנבנוק לדומ לע תונעל לוכי הפורטסטקב םויס םג ירהש — םויסה לש 

תובורק םיתיעל שרדנ תויתלילעה הרתההו הרישקה תועמשמ רואיתש ,ךכמ אצוי .(1984:18-19 
.תיטמית תונשרפל 

,תוינשרפ תוערכהב ןבומכ דלת האירקה ךלהמ ידכ ךות ילנויצנבנוק יתלילע לדומל הנותנ הלילע סוחיי 15 

םניא םינושה םייתלילעה םילדומה .האירקה ךלהמב ףלחתהל וא תויצקיפידומ רובעל הלוכי הרעשההו 

,תרופיסבו המרדב עיפוהל לוכי יתלילע לדומ ותוא ;םירנ׳זה לש תולבוקמה תורדגהה תא םיפפוח 

לוכי םיוסמ יתלילע לדומ םיתעל תאז םע .המודכו תיטסטנפו תיטסילאיר תרופיסב ,רצק רופיסבו ןמורב 

יתלילעה לדומה ,ירלופופה ׳יטנמורה ןמור׳ב סנמורה לש יתלילעה לדומה לשמל ומכ ,רנ׳ז־תת רידגהל 

.ישלבה ןמורב הריקחה וא תמאה שופיח לש 

םלועב םיעוריא לש דחא ףצרב רבודמ ירהש ,רתויב תיתייעב תימינפל תינוציח הלילע ןיב הנחבהה 16 
םיישגר םיכלהמ לש םתמלשה םנמאו :תוינוציח תולילע לש םילדומ תללוכ ׳הירפס׳הש הארנ ,יודבה 

,םינחבומ םילדומ יפ לע תינוציח הלילע לש התמלשה ומכ טקפא ותוא תא תרצוי הניא םויסב 

.תוברתב קומע הכ םיעבטומה 
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ןונגע תריציב המחנה תשקבו םויסה תלאשמ :׳תויחא שולש׳ 

עיבצהש ןושארה היה םמי׳ג ירנה .ומויק םצע יפלכ אלא — רוגיס תרציימה המלשהכ 
:הרוגסה תיתונמאה הרוצה לש התויתוכאלמ לע 

 'Life being all inclusion and confusion, and art being all discrimination

 and selection5 [James 1962: 5]

:אלא וניא יתרוסמה ןמורב שקובמה םויסה 

 ...a distribution at the last of prizes, pensions, husbands, wives, babies,

 millions, appended paragraphs, and cheerful remarks

 [James 1967: 833]

:תיטמימ תונמאנל תוביוחמ ןמורלש דועב 

 The only reason for the existence of a novel is that it does attempt to

 represent life, A novel is in its broadest definition a personal, a direct

 impression of life; that, to begin with, constitutes its value, which is

 greater or less according to the intensity of the impression. But there

 will be no intensity at all, and therefore no value, unless there is

 freedom to feel and say (ibid pp. 831, 834-835.)

לש תוריקסש דע ,יזכרמ הכ ןפואב תויטמימה תייגוסל שרדנ םימויסב ינרדומה ןוידה 

קינבוגרוט הנאירמו (172-169 :1995 ןורימ) ןורימ ןד לש ולא ומכ ,רקחמה 
 (1981:3-12 Torgovnick), ותריקס תא חתופ ןורימ ןד .ותוחתפתה תא הילע תודימעמ

לש תויצנבנוק ידי־לע בתכומה יתוכאלמ טקא רוגיסב האורה ,רטסרופ לש ותדמעב 

תונשב םיטסיסקרמ םירקבמ לש םהיתודמע תא ןורימ ביצמ וז הדמע תמועל .הכירצ 

הרתהלו הנפמל העיגמו תיתביס ךרדב תחתפתמה הלילע קרש םיחינמה ,םישולשה 

תואיצמל םירוביגה לש םלרוג תא תרשוקה ,הנוכנ תואיצמ תסיפת גיצהל הלוכי 

תוליבומ םישימחהו םיעבראה תונשב .ישונאה בצמה לש תיביטקייבואה תירוטסיהה 

לכש ןוויכ :םימויס לע תיתורפסה הבישחב תפסונ תינפתל תויטסילאיצנטסיסקא תודמע 

אטובמה רדסה לשב ,םייתורפסה םימויסה ,ידרוסבאו יתורירש אוה ישונאה ףצרב ףוס 

רופיסה לש ודוסיב חנומה דרוסבאה לש םימצעומ םייוליג אלא םניאו םייתיילשא ,םהב 

אב אל רופיסה ,ותסיפתל .םישישה תונשב וז הסיפת םע דדומתמ דומרק .וכרוא לכל 

הילע רבגתהל םא יכ תואיצמב תוננובתהה לש ךשמתמה יביטטנטה ףצרה תא רוסמל 

תא םייסמ ןורימ .תורפסה לש תירוטזינמוהה התילכת וז .רדסו תועמשמ תקנעה ךרד 
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החנהה םצעב םירפוכה ,םיטסיביטקורטסנוק־הד םירקבמל תוסחייתהב ותריקס 
.ויתולובג תא רגסמה ,עמשממו זכרמ הנבמ שי רופיסלש 

תיטסינרדומה תרוקיבה לש היתולובגמ תגרוח תיטסיביטקורטסנוק־הרה תרוקיבה 

תויטמימה רסוח תא רקבמ וניא רלימ סיליה .יתרוסמה רוגיסה לש תויטמימה רסוח לע 

חרכהב ליבומ וילע רבדל ןויסנה יכו םייק וניא ללכ םויסהש ןעוט אלא ,םויסה לש 

אלא ,ביטרנל יטנרהניא וניא םויסהש :רתוי השלח הנעט ןעוט רלימ .יא.יד .הירופאל 

ןורימ לש ותריקס לע בלש דוע ךכב ףיסוהלו — תוארל ןיינעמ .ץוחבמ וילע הפכנ 

לש ומויק לע ןגהל הסנמה ,תויטסיביטקורטסנוק־הדה תוסיפתה לע תרוקיבהש — 

תרזוח (הריתס אלב וב ןודל תורשפאה לעו ביטרנה לש ילרגטניא קלח ותויה לע)םויסה 

קלח םה :םלועב םימייק ןכא םימויסש ,איה הנעטה םעפה .תויטמימ תונעטל תשרדנו 

קינבוגרוט הנאירמ .םיננוכמ ונאש םיביטרנמו תואיצמה תא ונתסיפתמ ילרגטניא 

,רוגיפל תדגונמה תוכשמתהה תיווח ,ךרדה עצמא׳ תייווח לע ףסונש ,ךכ לע העיבצמ 

הריצע לש ,תרחא היווח םג תמייק ,םדא ייח יבגל תישונאה השוחתה תא תנייפאמה 

סאלאו ;(Torgovnick 1981: 3-5, 8,208) רוחאל תמכסמו תיביסקלפר תוננובתהו 

תולחתה לש םיגשומב הירוטסיההו ןמזה ,םייחה תא םיספות ונאש ןעוט ןיטרמ 

תולחתה לע רובידהו הבשחמהש ונתוא ענכשל תוסנמה ,תוינקפס תודמעו ,םימויסו 

תא קמנל ,וזה היזולדה לש הרוקמ תא ראבל תובייח ,היזולד אלא םניא םימויסו 

םירבדה ךשמהב .(Martin 1987:82)התלועפ ינפוא תא ריבסהלו הלש תוילסרבינואה 

לש םמויק־יא וא םמויק רבד לע תיטסיביטקורטסנוק־הדה תרוקיבל שרדינו רוזחנ 

הבשחמה לש יזכרמ ןבומ תומלגמה ,דומרק לש ויתוסיפת לע בכעתנ הליחת ךא ,םימויס 
.םהלש תויטמימה רבד לע תיטסינרדומה 

לע רתויב תובחר תונקסמ קיסמ דומרק יטסינרדומ םויסל יתרוסמ םויסמ הנפמה ןמ 

ומכ ,יתרוסמה ןמורה ,ותעדל .םויקה לש תיפוסוליפה הסיפתבו תיתדה הנומאב תורומת 

תא ומויסב ותודיכל תועצמאב ההזמו גציימ ,(עדמב ,היפוסוליפב ,תדב)םירחא םידבמ 

םויסה ,ותמועל .םהב הנומאה לע דיעמו םלועב םייהולא הלילעו רדס לש םמויק 

יוהיזהו הנומאה תיילשא לש תיטסיליצנטסיסקאה הפישחל איבמ קרופמה יטסינרדומה 

תא םיליבומ יטסינרדומה םויסה ךותב תאז־לכב םימייקתמה רדסה ינבומ םלוא 17.וללה 

תראתמה ,תימס־ןייטשנרה לצא םג תרזוח םזינרדומה תא תנייפאמה העפותכ םויסה לש קוריפה תסיפת 1 ד 

,בהזה רותב ילמיסקמ ,סנסנרב קזח רוגיס :תילגנאה הרישב רוגימב םייוניש לש תירוטסיהה המגמה תא 

עיבצמה ,רלימ יא.יד לצא םגו (Herrenstein Smith 1966:234)םזינרדומב ילמינימו הקיטנמורב שלח 

,(ט״יה האמה לש ינגרובה יוכידה תא תראבו רטראס תנחבהב גציימה)יתרוסמה רוגיסה ןמ רבעמה לע 
תא גייסמ אוה םלוא .תויתד תוילשאמ תיסחי־תררחושמה תורפסב ודגנכ תיטסינרדומה האחמה לא 

.(D.A. Miller 1981: 281) הדעכ םירתוחה םירתוס םיכלהמ תגצהב הנחבהה לש התויתועמשמ־דח 

ותולגתסה לע העיבצמ םלוא ,םויסה לש יטסינרדומה וקוריפ ןיינעב תומדוק תודמע תלבקמ קינבוגרוט 

Torgovnick) םויסה תוקינכטב תויכשמה לש םינבומ לעו תושדחה תויצנבנוקל ארוקה לש 

וארו ,תיטסינרדומה הקיטאופהמ יזכרמ קלחכ ספתנ תויתרוסמ תורוצ לש ןקוריפ .(1981:200-208 
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18.םלועל רדסו תועמשמ תקנעהל תיטסינמוהה הלאשמה לש הקמועב הרכהל דומרק 

איה :רוביד תרצוי קוריפל רוגיס ןיב הקיטקלאידה יכ ,חינמ דומרקש תוארל בושח 

לע ,רבשלו ערקל תועדומ לע ,תונקפס לע ,תומלשו רדס תשקב לע המ־רבד תרמוא 

ףא אלא ,ולא תונויער לש אצויה לעופה קר ונניא םויסה .המודכו התפישח לעו השחכה 

.םתוא ןנוכמו םלגמ 

םימויסבש ,תחא :תונחבה יתש רוזגל רשפא דומרק לש וירבדמש ,יל הארנ 

הלילעה קוריפ — תועמשמ המע תאשונ הרוטקורטסה לש הריבשה םצע םייטסינרדומ 

האור תיטסינרדומ תרופיס לע ןומאה ארוקה .׳ינש רדס׳מ רוגימ ומצע ךותמ רציימ 

.הריציה לש תיללכה היציזופמוקה ןמ קלח יתרוסמה יתלילעה לדומה לע היצלופינמב 

,תאז םע .השדח היצנבנוקל םיוסמ ןבומב אופא תכפוה תיתלילעה היצנבנוקה תריבש 

רצייל הלוכי תיטסינרדומה הריבשה .התמדוקמ הברהב השלח השדחה היצנבנוקה 

,הנשיה היצנבנוקה עקר לע תספתנ איה ןיידעש םושמ קר ינש רדסמ תיטמית המלשה 

ונניא ,תוילשאה־ץפנמ ,חכופמה ,יטסינרדומה םויסה ,רבד לש ופוסב .תרפומה 

הרואכל 19.המלשהלו ןוקיתל ארוקה לש תיתיילשאהו תיביאנה ותייפיצ אלב יביטקפא 

םלוא ,ומצע ינפב ביצי לדומל ותוא ךופהל הרומא הזכ יטסינרדומ םויס לש ותודסמתה 

תאו רצוי אוהש טקפאה תא לטבל אלש ידכ — תויפיצ רבוש םויסכ ועבט םצעמ 

20.׳יליפט׳ וליפאו ינשמ דמעמב דימת רתוויהל בייח וב םייקתמה רוגיסה — ותועמשמ 

תיטסינרדומה הריבשב תגצוימה תועמשמהש איה ,הנושארה ןמ תעבונה ,היינש הנחבה 

תא בזכאמ רופיס לש ומויס רשאכ .ותוא תנמסמו ומצע רבשה לע תבסומ םויסה לש 

,הרזה םירבוע םמצע םילדומה ,רכומ יתלילע לדומ לש המלשהל ארוקה לש ותייפיצ 

,וכופיה תא וכותב חיכנמ רוגיסה־יא .תפשחנ תילנויצנבנוקה הרוצה לש התויתוכאלמו 

הרימאכ תספתנ וזה תומייקתהה־יא .םייקתמ וניאש ,הפוצמה ,יתרוסמה רוגיסה תא 

רדס םלועב אורקל שקבמה ,יתרוסמה םויסה לע ,רדס וב ןיאש םלועה לע תבכרומ 

ונושלב .תאז לכ ףשוחה ,ומצע יטסינרדומה םויסה לעו ,וכותל ותוא בותכלו םייק־אל 

.(White 1989)׳הרוצה לש הנכות׳ איה קורפל תומלש ןיב הקיזה :טייו ןדייה לש 

תיטמימכ תספתנ יטסינרדומה םויסב יתרוסמה יתורפסה רדסה לש ותוקרפתה ,ןכ םא 

Bradbury and McFariane)םזינרדומה לע ןלרפקמ םמיי׳גו ירובדרב םלוקלמ לש םתריקסב לשמל 
 19-56 :1976).

׳הציפק׳ב בתוכה תא םיליבומ וז הלאשמ לש המויק םצעו ולא רדס ימומ לש םמויק םצע 18 
רבדב החנהל קר אל (הסמה לש םירחא םיקלח םע תיטנטסיסנוק הניאש)תיתד־תיטםילאיצנטסיםקא 

רדסכ שדחמ־םיוהיזל ףא אלא ,תישונאה הריציב םגוציי תועצמאב תואיצמב תועמשמו רדס לש םנוניכ 

.(Kermode 1966:132)גוצייב דלת יתלב םויק םלועב םימייקה ,םייהולא תועמשמו 
םימויסב םיינשרפה םינוידה בור תא ליבומ ילנויצנבנוק םויסל ארוקה תויפיצ לע היצלופינמב קוסיעה 19 

.האירק יכילהת תראתמו עלבומ ארוק לש ומויק תא החינמה הפשל שרדיהל 

םינבומ לע .ילנויצנבנוק םויסל הייפיצה תרפה לע דימת ךמתסמ ולש טקפאהש םושמ ׳יליפט׳ 20 
הילשאהו וטסירא׳ ,רקנירב םחנמ לש ורמאמב ואר תוינרדומ האירק תויגטרטסא לש ׳םייליפט׳ 

.(42-35 :ס׳׳שת רקנירב)׳תילאיצתפרה 
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רדס לש ומויקב תיתרוסמה הנומאה לש התוקרפתהל) םלועב רדסה לש ותוקרפתהל 

תרציימ ילנויצנבנוקה לדומה לש תיטסינרדומה ותריבשש תועמשמה וזו (םלועב 

יטמיתה רשקהה ךרד יפיצפס ןכות תלבקמו תקזוחמ ,תלעפומ וז תועמשמ .חרכהב 

.ינש רדסמ (רתוי שלח)יטמית רוגימ רציימ יתלילעה רוגיסה־יאו ,רופיסה לש ללוכה 

Kermode) המת לש המלשה יטסינרדומה רוגיסה־יאב האור דומרק ,ןכאו 

אלא ,רוגיס־רדעיה ונניא בורל רוגיס־יאש תנייצמ תימסךייטשנרה ,(1966:127-130 

רשאכש ,ריעמ רלימ .יא.יד ,(Herrenstein-Smith 1966:244)יולג םוקמב םתסנ רוגיס 

תודדומתהל םילבומ ונא ,תויליבטרנב בוש םתוא אלממו רוגיס לש םיטקא קרפמ לדנטס 

תוחיתפ ידי־לע רוגיס לש — תויתולבהמ הקוחרה ךא — תינורמיסקואה תורשפאה םע 

 (1981:280 D.A. Miller) רתוי ילוא)׳רוגיס׳ גשומה היניעבש ,השיגדמ קינבוגרוטו

־יטנאכ םורידגה תימס-ןייטשנרהכ םימדוק םירקוחש תודוסי םג ללוכ (׳םויס׳ ןוכנ 

.(Torgovnick 1981: 6, 207) םיירוגיס 

תא קיזחמ טעמה המכ דע דחוימב טלוב ןאכ ונשרפש יטרואיתה ןוידה עקר לע 

־תודבכ תויגוסה לש ןבלב עגונ ׳תויחא שולש׳ רצרצקה רופיסה המכ דעו הבורמה 

יפ־לע םייתסמ וניאו םוקמ םושל ליבומ וניאש ,יתלילעה ךלהמה .ונראיתש לקשמה 

.ותעב הפי יושע וניאש םלוע לש תיטסינרדומה היווחה תא גציימ ,ילנויצנבנוק לדומ 

,םויסה לש תויטמימה יפלכ הסירתמהו תינכפהמה ,השדחה תושיגרל ףתוש רופיסה 

רפסמה ירבד ,תאז םע דחי .םייק וניא הזש םוקמב רדס ףקשל רתוי לוכי וניא בושש 

תמלוגמה ,רדסלו המחנל ,ןוקיתל הקומעה תישונאה הלאשמה תא םיאטבמ םויסב 

תימצעה האנוהה תא ףשוח רפסמה ,םנמא .תיתלילע הרתהל תיתרוסמה השקבב 

אל ,התמצוע תא אל תלטבמ הניא הפישחה ךא ,החור תוכימנ תאו וז הלאשמב הכורכה 

םימרוגה לכ ןיב חתמה .תיטתסאהו תיכרעה ,תישגרה התויחרכה תא אלו התופיחד תא 

תשקב ,הלילעה לש התמלשה קוריפ ,רדס וב ןיאש םלוע — וללה םישגנתמה 

ולא לכ — התושקבתהלו החוכל םג ךא השקבה לש התויתלשאל תועדומה ,המלשהה 
תסחייתמ וז תועדומ .ומצעל םויסה לש תיטסינרדומה תועדומה תא המבה לע םילעמ 

.תגציימ וז הרוצש תויועמשמלו ותרוצל ףא אלא ,םויסה לש וינכתל קר אל 

.ןומע לש ותריצי ללכל עגונה יטאופ טספינמ אוה ׳תויחא שולש׳ש ,רבדה הארנ 

ויתוריצי בור םלוא ,םייטסינרדומ םימויס םה ןומע לש ויתוריצי ימויס לכ אל ,םנמא 

ןועט ,יטסינרדומה קחשמה תא םימייקמה ,םיבכרומ םימויסב תומייתסמ ןכא תויזכרמה 

הרזח תרוקיבהש םיבר םינייפאמ יכ הארנ .םיקרפמו םימילשמ תודוסי ןיב ,תועמשמה 

םזינרדומו הינוריא ,תוערכומ־יא ,תויעמשמ־בר ,תובכרומ ומכ — ןומעל הסחייו 

ולא לכ — (תרוסמ לש םלועל תונמאנ תקיז ךותב הרואכל ילסקודרפ ןפואב עוטנה) 

,הרוצה לע דומעל ןויסינה .םירופיס לש םהימויס תכאלמב תוננובתהה ךרד םירהבתמ 

ונתוא ליבומ ןומע לש וירופיס ימויסב דחאכ ׳הרוצה לש הנכות׳ לעו ןכותה לע 

.דחאכ תינומעה הבשחמהו הקיטאופה לש ןבל־בלל 
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תוריציל תויונשרפש ,ןבומ .םוצע וניא ןונגע לש ויתוריצי ימויסב ירקחמה קוסיעה 

םימייק ךא ,הריציה לש המויס תנבהל םג — ללוכה ןוירה תרגסמב — תושרדנ תונוש 

םויסה ןיב ידדהה סחיה לש תינבומ הסיפת םיגיצמו הזמ רתוי םיעיצמה םינויד םג 

ימויס תא ףיקמ ןפואב םינייפאמ םירקחמ ינש 21.םויסב דקוממה ןויד וא המלשה הריציל 

דגנכש־הלילעל הלילע ןיב ,עלסהו םולחה׳ ,דקש ןושרג לש ורמאמ :ןונגע לש םינמורה 

לש ותויב׳ ,ןורימ ןד לש ורמאמו ;(90-62 :1989 דקש)׳ןונגע .י .ש לש םינאמורב 

םירקחמה ינש .(1992 ןורימ)׳ןומע י״ש לש ןאמורה תונמא תייעבל — רזה רנא׳זה 

דקש .םינמורה ימויסב רוגיס־יא לש תונוש תועפותל דחא ללוכ רבסה דימעהל םישקבמ 

ןמוימש׳ תולילע לומ ביצמה ,דוגינ לש רזוח הנבמ םינוב םינמורה ימויס דציכ ראתמ 

ןיעכ ןהש ,דגנכש־תולילע ןברוחה לאו סוטאנתה לא ללכ ךרדב ליבומ יבקעה 

דמוע דקש .(85:1989 דקש)׳הקוחר וא הבורק הלואג לע תוזמרמה ,דגנכש תויורשפא 
תוימואלהו תויתרבחה תומיתה לעו םינמורה ימויסב הז רזוח הנבמ לש תויועמשמה לע 

.ללכב ןהו דרפנב ןמור לכ יבגל ןה וב תומלוגמה 

לש שארמ תנווכמ המלשה תדוקנכ ןונגע לש םינמורה ימויס תא גיצמה ,דקש תמועל 

תויתייעבל םוטפמיס םהב האור ןורימ ,הריציה לש תללוכ תיטמיתו תינרוצ תינבת 

ןודל שקבמ וניא ןורימ .רצויה לש הרותפ־אלה תיתוברתה תורחאה ןמ םילועה חתמלו 

לש היצאזילאוטפצנוקבו הרהבהב׳ ןוידה תא זכרל אלא ,תיתונמא הכרעה לש תויגוסב 

םיגשיהה תורמלו יטסינאמורה רנא׳זל ןומע לש תקהבומה ותקיז תורמלש ,השוחתה 

תולגתמ ותריצי לכ ךרואל ,הברדא .ויבגל ׳יעבט׳ רנא׳ז הז היה אל ,וב גישהש םילודגה 

חרואב עיצהל ןוידה שקבמ ןכ ומכ הז רנא׳זל סחיב תויתייעבו תוחיתמ ,תוחונ־יא 

ןורימ)׳תירוטסיה־תיתורפסה םתועמשמלו ןונגע לש הלא םיישקל שוריפ ןיעכ יללכ 

׳ולש םינאמורה רוגיסב ןומע לש תטלובה ותושקתה׳ תא גיצמ בתוכה .(399 :1992 

תעדל .רנא׳זה יבגל ןונגע לש ויישק לע םידיעמה םינמיסה ןמ דחאכ (403 ימע ,םש) 

בחרתמה רעפה לש ירקיעה יוליגל יתייעבה רוגיפה השענ׳ הלב תסנכה רחאל ,בתוכה 

לש תירסומהו תיתרבחה ,תיגולוכיספה תואיצמה ןיבל תיתד תידוהיה אצומה תדוקנ ןיב 

.(419 ימע ,םש)׳וננמזב ידוהיה םדאה 

ביכרכ םינמורה לש םהימויסב הלילעה לש רוגיסה־יא תא האור דקש ,ןכ םא 

תא האור ןורימ וליאו ;ןמורה לש תנווכמ תיטמית תינבת לש המלשהמ קלחכ ,טלטשגב 

לעו םילשה אל ןונגעש תוריצי לע ,הלפ תסנכהב םויסה חסונ יפוליח לע רנכוט םלושמ לצא ,לשמל וארו 21 

דקש ןושרג לצא ; (226-221,61-50:1969 רנכוט)תוריצי לש ןרוביחל םינמור ימויסב אושה־תוחטבה 

דקש ׳מ)׳טושפ רופיס׳ לע דקש הכלמ לצא : (1971 דקש)םושלש לומת םויסב טמשומה גוליפאה לע 

לע דלפשריה לאירא לצא :(1992 ןקוש)הדישל םיטמשומה םימויסה לע ןקוש םושרג לצא ;(1992 

תוחתפתה לע הז ללכבו ׳טושפ רופיס׳ לש ומויס לע ןורימ ןד לצא :(ד׳׳נשת דלפשריה)הדיש לש ומויס 

םושלש לומת לש ומויס לע ילפרע זעב לצא ;(236-161 :1995 קרי)רוגיסה לש תיטרואיתה הסיפתה 

.(2000 לברא)׳ונריעב ויהש םימכח ידימלת ינש׳ לע ירמאמב ןכו ;(1998 ילפרע) 
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ינש םלוא .וזכ תינבת םילשהל רבחמה לש ןווכמ־אלה ונולשכל היצקידניאכ רוגיסה־יא 

,אלמ רוגיסב םירגסנ םניא ןומע לש םינמורה — העפות התוא תא םינייצמ םיבתוכה 

:תאזמ הריתי .םיקרפמ דגנ־יכלהמ דימת םויסה הלעמ םירגסמה םיכלהמה לומ לא ןכש 

תרוסמל תונמאנ תקיז ןיבש חתמל — יפיצפס חתמל המלשהה־יא תא םירשוק םהינש 

.םייתוברתהו םיירוטסיהה וירשקהב ,ינרדומה םלועל רוביח ןיבל 

יל הארנ ,ליעל יתנייצש יפכ .דבלב םינמורב תונד ןורימו דקש לש םהיתודובע 

תורצק תוריצי לש ןהימויסב םג םייקתמ קוריפל רוגימ ןיב חתמה ןומע לש ותריציבש 

אקווד .ןיינע־תבר תולבונבו םירופיסב רוגיסה יכרד לש ןתניחבו ,םתוא םג ןייפאמו רתוי 

תרוסמל הרקיעמ הרז הניאש הרוצ — רופיסה לש תיסחי־תיטקפמוקהו הרצקה הרוצה 

תפשוח — (םיידיסח םירופיסו םיארי ירופיס דעו שרדמהו ארקמה ירופיסמ)תירבעה 

ךכ םינמורב ומכ ,םנמאו 22.רוגיס־יאו רוגיס לש תנווכמה תיטסינרדומה הקיטאופה תא 

ןיבל םויסב הלילעה לש תיתרוסמה המלשהה ןיב חותמהו בכרומה סחיה :םירופיסב םג 

סחיל.הקודה תיביטקארטניא הקיזב דמוע ,התוא םיקרפמו היתחת םירתוחה תוחוכה 

תומית ןיבל תומלש לש (תוימואל ,תויטנמור ,תויתרוסמ)תומית ןיב חותמהו בכרומה 

תא ןייפאמה ,קורפל המלשה ןיב קחשמה .קוריפו ערק ,קפס לש תורערעמ תויטסינרדומ 

ןניינעש תומית גצייל םויסה תייציזופמוקל רשפאמה הז אוה ,תיטסינרדומה םויסה ךרד 

ןומע ירופיסב םויסה לש והנבמ םצע ךכ .תקרופמ תואיצמב ןבוזכאו תומלש תולאשמ 

תולאשמ .הלואגלו המלשהל ,ןוקיתל םירוביגה תולאשמ לש תונוש תויועמשמ גציימ 

תיטנמור תומלשל תושקב לא תועיגמו תילטוט תיתד הלואגל השקבה ןמ תוענ ולא 

תושקב לא ףאו תישונאה תואיצמה ןמ ערקהו רסחה קוליסל תוימויק תושקב ,הריציב 

.תימצעה העידיב ,הריציב ,הבהאב םיישיא המלשהלו ןוקיתל רתוי תועונצ 

,ופ ןלא רגדא לש ותשרומ דגנ אצויה ,ןמדירפ ןמרונ .תילייבירט הניא רצקה רופיסה רבדב וז החנה 22 

וירמוחב ינורקע יוניש הנוש וניא רצקה רופיסהש ןעוט ,חרכהב תיתודחא הריצי רצקה רופיסב הארש 

םינייפאמהש ,ןמדירפ םע המיכסמ ןוסוגרפ ןחס .(Friedman 1996) ןמורה ןמ ונוגרא ךרדבו 
ןיב תונחבה יתש העיצמ איה םלוא ,םיהז ינרדומה ןמורהו ינרדומה רצקה רופיסה לש םיילמרופה 

םירצק םירופיס ןיב הלילעה הנבמב לדבה שי ,התנעטל :ונניינעל תעגונ היינשה הנחבהה .םיינשה 

רצקה רופיסה תלילע ,ןמורב ומכ אלש — םירשעה האמה תליחתבו הרשע עשתה האמה ףוסב םינמורל 

׳תורסח׳ תולילע תונבלו תויתלילע תויצנבנוק םע ותורכיהו ארוקה לש ותושיב לע ךומסל הלוכי 

תיתטופיהה הלילעה ןמ םיקלח ןהבש)׳תוירופטמ׳ וא (רוגיס וא עצמא יקלח ,היציזופסקא תורסח) 

וניא רצקה רופיסה םנמאש ,יל הארנ .ותונכומ תא דבאי רופיסהש ילבמ (םייגולנא םיעוריאב םירמומ 

הכרואמ תועבונה ,תודיכל לש תויעב ןתואל דעומ ונניא אוה ,ןמורה ןמ לידבהל םלוא ,חרכהב יתודחא 

ןיבו תורצק תוריצי ןיב שממ לש שרפה שי רוגיסה תניחבמש ריעמ רלימ .יא.יד ,םנמאו .הריציה לש 

רגדאש ,תינגרואה תודחאה תא ןכסמ תויטסבו הנשמ־תולילעב לודיגה ובש ,ט׳׳יה האמה לש ןמורה 

ורוגיס תודרחב רושק ןמורה האירקה תמרב םג הביתכה תמרב םג .תורצקה תוריציב ךירעמ ופ ןלא 

 (1981:278 D.A. Miller). לש תויעב ידי־לע תושטשוטמ רוגיסה לש תונווכמה תורפהה ןמורב ,ןכ םא
םייחה לש םתואלמ תא גצייל ותשקבמ ףא ילואו ןמורה לש בחרה ףקיהה ןמ חרכהב תועבונה ,תודיכל 

קרימ] קרימ לש ונויד תא ואר הז רשקהב)תחא הלועפ תועצמאב םהלש דדובמו םיוסמ טביה קר אלו 

הרוטקורטסמ קלחכ תולק רתיב ספתיהל תולוכי דוגיסה תורפה רצקה רופיסב וליאו .([207-206:1996 
.תנווכמ 
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,׳תונוגע׳ רבכ .הכרוא לכל ןונגע תריציב תרכינ םויסה לש וז תיטסינרדומ הקיטאופ 

תיתלילעה הרתהה .טקש־יאבו קוריפב םייתסמ ,לארשי־חאב ןונגע לש ןושארה ורופיס 

תוגוז ינש תדירפ ,ירוא ןבו ןוראה תומלעיה ,רזעיחא יבר ןיצקה לש ותינכות ןולשכ — 

:שדח ךלהמ לש ותליחת ידי־לע תרערעתמ — חאה תביזעו ןישוריג ,חצנל םיבהואה 

חותפ רתונ שדחה יתלילעה ךלהמהש קר אל .םלענה ירוא ןב רחא ברה ישופיח 

ביטרנה)ולוכ םויסהש אלא — תושאוויהב אלו ןוקיתב אל םייתסמ וניא שופיחה — 

דחאכ יטנמורהו יטסימ־יתדה ביטרנה ןמ גרוח (ברה רופיס לש לוכיבכ יממע־יאריה 

תסיפת ירהש ,רופיסה ףוגמ תגרוח איה םגש ,החיתפל םויסה המוד ךכב .ול םדקש 

.לעופב םימייקתמה ולא םניא ךשמהל םגדכ חיתפב םיגצומה יתלילעה לדומהו הלואגה 

ףקשמ הנבמהו ,ומצעב לכומ וניא אוה ףא רופיסהש ,אופא ונל שיגדמ םויסה הנבמ 

תולג לש ,רסח לש היווהכ תואיצמה לש תיטנמור הסיפת גיצמ ׳תונוגע׳ .תועמשמ 

דימתמ יתד־ימויק בצמ ראותמ .תומלש לש — יטנדנסנרט וא — יאכרא בצממ תדמתמ 

הקיזה תדמוע ודוסיבש בצמ ,לטובמ וניא םג שמוממ וניא םגש גוויז לש ,תוניגע לש 

םג — ןויצמ הניכשה לש הרדעיה — המצע תולגה םג .רסחש המ לא תדמתמה 

םלוכ םימלוגמ ,הנממ םינרקומה תוניגע תוקיזו רדעיה לש םינושהו םיברה םינבומה 

איה השקבה הז בצמ ךותמ .הלכה יא לש דימתמ בצמב ,קיר ללח לש תוימינוטמב 

23.המלשה הלואגל ,תילטוטה תואלמל 

רפס׳ב םירופיסה ימויס תא אמגודכ איבהל רשפא ןומע תריצי לש ינשה ׳הצק׳ה ןמ 

ייומד םירופיסה .קהבומ יטסינרדומ יפוא םיאשונה םירחואמ םירופיס — ׳םישעמה 

הרואכל םיארנ ולא םישעמ םא םגו ,םתושעל שיש םישעמב םלוכ םיקסוע םולחה 

ץבוקה ירופיסמ השולש קר .תמייאמ תילרוג השוחתב םינעטנ םה ,םיילייבירט 

םינבומב ץבוקה ראשמ םינוש ולא םירופיסו ,שרדנה השעמה תיישעב םימייתסמ 

סוסיהה ,תויוהמהמתהה — רוביגה לש ןבומ־אלה םישעמה ןולדח ראשה לכב .םיפסונ 

הז םישעמה תא רושקל תלוכיה־יא ,בחרמב הייעתה ,תולוקש תופולח ןיב ערכומ־אלה 

,לוכה לעמו ,ומצע דעיה גשומ תוססומתה ,דעיל תומדקתה לש תיתביס תרשרשב הזל 
אלו הנבהב אל תואיצמל רובחל רוביגל תרשפאמ הניאש הרכהה ירדס תוררופתה 

ןמ קלח .רבשמל תקרופמה הלילעה תאו השק הקוצמל רוביגה תא ליבומ — השעמב 

;תמייאמ הפורטסטק לש החתפב רתונ רוביגה — הרתה אלב םימייתסמ םירופיסה 

תוקיתמבו המיאה טטרב ,םוקמה תאיצמב ,ךרד־תציפקב ,םנ ןיעמב םימייתסמ םקלח 
24.םיינוציח םייטסימ תוחוכ םע ותוגזמתה תועצמאב ימצעה תומיאתה לש האלפומה 

־רפסמ קיר שדוקה־קראו שדוקה־ןוראמ קיר ׳ה תיב ,םתניכשמ םיקיר ץראהו ןכשמה דחא רשקהב 23 

תא רשוק ביטרנה :ףונ□ ןכתשהל תשקבמ המשנהו המשנב אלמתהל שקבמ ףוגה רחא רשקהב ;הרותה 

.ותריציל ןמאה ןיב יטנמורה דוחיאל ןהו השיאל רבג p גוויזבש ילבקה חקיתל ןה הלואגה 

לש וירופיסב היפוסוירוטסיהל הקיטנמורמ רבעמה — הבצמב הביתכה׳ רמאמב יתבחרה הז ןיינע לע 24 

.(2001 לברא)׳ןונגע 

 [225]

This content downloaded from 212.179.71.70 on Wed, 11 Dec 2019 04:49:20 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



לברא לכימ 

הרתה רשפאמ וניאש קר אל ,׳הניכמ סקא םואר׳ ,הזה ינוציחה ןורתפה םגש ןבומ 

.וזכ הרתה לש הרדעיה לע עיבצמ ףא אלא ,הלילעה לש ׳תענכשמ׳ 

שקובמה השעמה לש תקמונמ־אלה ותיישע־יאב םויסה .ןכותל תכפוה הרוצה :בושו 

תינויחה העיבתה תא אלמל תימינפה תלוכיה־יא לע ,הנשנו רזוחה ןולשיכה לע עיבצמ 

ןולדחו ,אצומ עיצהל לוכי וניא םויסה .ומצע םויקה ןורקע לעכ ,הגשהלו תומדקתהל 

ץלחיהל רשפא־יא .הילע רבגתהל רשפאש תינמזו תימוקמ הלקת וניא םישעמה 

תואיצמה תסיפת תוררופתהמ ,תילנויצרה הבישחה ןדבואמ ,ימצעה ירדס תוקרפתהמ 

לש ןנדבואמ ,ונמצעמו םלועה ןמ קותינה ןמ ,תודידבה ןמ לצניהל ןיא .ישגרה םלועהו 

ימויס לש םירזוחה םינבמה .תוהזהו תוכיישה תוררופתהמ ,ןוגיעהו הזיחאה תודוקנ לכ 

ןורתפה תשקב לע רתוול ונתוא םיאיבמ םה ;הביטנרטלא ןיאש ונל םיארמ םירופיסה 

רדעיה ,הנבה־יא לש תיטסינרדומה תימויקה היווחה םע ונתוא םיריתומ םה .ןוקיתהו 

ההימכ םעו ןויליכ תמיאו הדרח ,המשא תושוחת םע ,םינוא־רסוחו קותיש ,הטילש 
25.תוומלו הנישל ,תונייאתהל 

םניא — תיטסימה הלצהבש ולא םגו הפורטסטקה ףס לע ולא םג — םימויסה ינבמ 

לדומה ׳םישעמה רפס׳ב .םיילנויצנבנוקה םילדומה לש הריבש לע קר םיססובמ 
לדומ — דחאכ רכומו רז ,רחא יתלילע לדומב רמומ םויסה לש יתרוסמה יתלילעה 

םג ומכ ,םולחה תייווחל רתויב תרכינ םולחה ןמ חוקלה םויס לדומב הריחבה 26.םולחה 

ץבוקב תושמשמ ,תורעל הניש ןיב הטילשה־רסח רופרפה תייווחו הנישה קותיש תייווח 

רוכינה — הב ונרבידש תימויקה היווהה .םדאה לש ובצמל תויטסינרדומ תוימינוטימ 
התורזו תואיצמה לש התורז ,םלועה לש ותוניוע ,הנבהה־יאו הטילשה־רסוח ,המיאהו 

תוחוכ לש התפמהו תמייאמה םתוחכונו ימצעה ןמו תלוזה ןמ קותינה ,הרכהה לש 

םגש ,אופא םיאור ונא .הנישבו םולחב תמלוגמ — המצע־יברו םינבומ־אל ,םינייאמ 

,ןכות ןמע תואשונ תיביטנרטלאה הרוצה לש התעפוה םגו הנשיה הרוצה לש התריבש 

תרשרשה תמלשהל ,׳םישעמ׳ל ונלש ימינפה ץחלה .ינש רדסמ המלשה ועמשמש 

ןורתיפלו הרתהל ונלש תיתרוסמה תיתורפסה הלאשמה ,דעיה תגשהב תיתילכתה 

.הריציה תועמשממ ילרגטניא קלחל ךפוה ולוכ ךלהמהו ,םיפשחנו םילכסותמ ,םיבולמ 

דצמ ןויסינ לכ לש טלובה רדעיהה .האירקה תייווח ךרד תמצעומ רוביגה םע ארוקה לש תוהדזהה 25 

רקיעב ,תויגול רושיק־תוילוזז לש ןנורסח ,תוהומתה תויושחרתהה תא קמנלו שרפל רפסמה רוביגה 

תמיוסמ הדימב םיריתומ רקיעל לפט ץב הנחבה רסוחו ןיינעל ןיינעמ םירורב־אלה םירבעמה ,תויתביס 

.גשומ־אל ,טלשנ־אל ,רז רתונש רופיסב ךובנו דבוא ,םינוא־רסח — רוביגה תא ומכ — ארוקה תא םג 

:׳והשמ תושעל תלוכיה־רסוח׳ הניכ דיורפש גוסה ןמ םה הלא םירופיסב םיראותמה תומולחה ינכות 26 

ךכ לכ הבורקהו ,תובורק הכ םיתעל םולחב העיפומה ,הרצועמה העונתה תשוחת לש העמשמ המ׳ 

לקתנ ךנה ןמזה לכו והשמ תושעל ךנוצרב ,םוקמה ןמ זז ךניאו תכלל באת התא ?הדרחה ילושל 
.(308 ימע ,1974 ביבא לת ,תומולחה רשפ ,דיורפ דנומגיז)׳םילושכמב 
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םייטסינרדומה םירופיסה לשו ,ןאכמ ,׳תונוגע׳ לש ומויס — וללה תווצקה ינש ןיב 

םג .ןונגע לש וירופיס ראש ימויס לש בכרומהו םוצעה ןווגמה שרפנ — ןאכמ ,קהבומב 

תוארל רשפא ,םינמיס וב תתל וליפא וא ,הזה ןווגמב םינוויכ טטרשלו תוסנל ילבמ 

םירגסמ תודוסי ןיב חתמ לש תיטסינרדומה הקימנידה וב תמייקתמו תרזוח הדימ וזיאב 

לדומ לש הדירטמ המלשה־יאב םייתסמ ׳תורחא םינפ׳ ,לשמל ,ךכ .םיקרפמ תודוסיל 

טלוב ןפואב הדירטמו החותפ תרתונ לאכימלו ינוטל ׳ףוסב הרק המ׳ הלאשה .סנמורה 

תאז־לכב םויסהש ,הארנ םלוא .ןולל הטנ חרואב הילע הנוע ומצע ןומעש דע ,ךכ־לכ 

:תימינפ הלילע לש לבא ,סנמורה תלילע לש אל ,םנמא — יתלילע רוגיס ונל עיצמ 

תוחפ יכ םא ,המוד ךלהמ .העידיל העגהו תועדוויה ,תורכזיה ,שופיח לש הלילע 

התמלשה־יא ידי־לע אל קרופמ סנמורה לדומ םש .׳הימי ימדב׳ב םג םייקתמ ,ימיטפוא 

לא — םיבהואה דוחיאל רבעמ לא ונתוא חקולה ,הכשמה ידי־לע םא יכ הלילעה לש 

תביתכ :עצמאב אל םגו םירבדה עצמאב םג םייתסמ רופיסה .הבזכאהו ןוירהה 

םתועצמאב לטבל תשקבמ הצרתש ,לופכשה ישעמ ףצר לש וכשמה םג איה תונורכזה 

תועדומה ךרד — ומויס םג ןכלו — ףצר ותוא לש ותריבש םגו ,רדעיההו ןדבואה תא 

דע׳ לש ומויס תא םג — םילשמו — קרפמ תועדומ לש רחא גוס .ונולשכל תחכופמה 

לש ותאיצמ רובעב ,הנש םירשע וב למעש ,ורפס תספדה לע רתוומ הזמע לאידע .׳םלוע 

האירקהו םיערוצמה־תיבל ותסינכ םע םלוא .רקחמה תמלשהל רסחה ןורחאה טרפה 

המלשהה יגשומ לע םא יכ ,ומויסו רקחמה תמלשה לע קר אל רתוומ אוה ריעה רפסב 

היווה — דחאכ תיתדילמוגהו תינרדומה םויקה תייווהמ ץלחנ אוה .ללכב םויסהו 

לש היווה — ירמגל הנוש םויקה תייווהל רבועו ,ןויליכו הגשה ,הרידח הרקיעש 

תוברקתהו המכחה לא תדמתמ הקושת לש היווה ,תולכתה־יאו המלשה־יא ,עגמ־יא 

טרפה — םלשומ לוכיבכ (quest)שופיחה לדומש םגה ,ןכ םא .׳םלוע דע׳ תדמתמ 

תלאשמ .םרקיעמ םויסהו המלשהה לש םכרע תא לטבמ רופיסה — אצמנ ןורחאה 

תא ליחהל ,םיארוקכ ,ונל עיצמ רופיסהו ,תיטנבלר־אל הלאשמכ אופא תגצומ םויסה 

.ומצע רופיסה תאירקב ונמצע־ונלש יטיונמרהה ׳שופיח׳ה תולאשמ לע םג וזה העידיה 

.׳רפוסה תדגא׳ ומכ רתוי םדקומ רופיסב םייקתמ םויסב המלשהה לש רחא לוטיב 
לש הללח תא אלממ לאפר .רוגיס לש תבשחמ תכאלמ גיצמ רופיסה לש ומויס הרואכל 

הל ןתנש רפסה ,ותשא רכזל בתכש הרותה־רפסבש הנורחאה הלמב הנורחאה תואה 

םלועל קתענ אוה המלשהה םע .הפוג ללח תא אלימ אלש קוניתל הרומתכ התומ רחא 

תחמש גח ,םייחהו םיתמה ,הווההו רבעה ,ותשאו הרותה־רפס םיגזמתמ ובש היזה לש 

ותייזהב דחאתמ לאפר .תוומהו השאה םע גוויזה ,הביתכה םויס גחו תולולכה גח ,הרות 

ןמ שאה ןושל קזבהב םתחנ רופיסה .טטומתמו ,רפסה םע תחאל תכפוהה ,םירמ םע 

הרותה רפסו ודוקיר םותב חנוצה לאפר לש וינפ תא הריאמו תצפוקה ,תכעודה תיששעה 

:םלשומ הארנ רוגיסה ,רומאכ .ורפס לעו וילע תשרפנ ותשא לש התפוח תלמשו ,וידיב 

תומבו ,םייחה תא הריממה ,תפומה תריצי לש התמלשהכ הלילעה תא ריתמ םויסה 
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םויק לא ,הלכתמו תינמז ,תלבגומ ,תיפורטנא ,תיקלח תואיצממ קתענ ןמאה .רצויה 

ףיסומ ביטרנה וליפא .וייחב ךכ לע םלשמו ,תינמז־לאהו תמלשומה הריציה ךותב יחצנ 

ומכ םינועט םילמסב שומישבו םייביטומ םילגעמ לש םתמלשהב רוגיסה תא קזחמו 

:םיקהש ראופמה הנבמה תא רערעל חילצמ ןונגע ,תאז לכ תורמל .הרונמה לש התכיעד 

.קסופ־יתלב יטסינרדומ קפס רתוח תיטנמור הדמעהה תחת 

,יטנדנסנרט םלועל קתעמל תיטנמורה ההימכה תא הגיצמ תיטסינרדומה הינוריאה 

לע ,עפשה לע ,תובכרומה לעו יובירה לע רותיווכ ,תיטסיפקסא היזהכ ,םלשומו יחצנ 

,התויקלח םע דדומתהל תיטנצסלודא תלוכי רסוח לשב ,םייחה חוכ לעו ןוירפה 
ינפמ הדרחלו תילפידא המשאל םוטפמיסכ ;תואיצמה לש היתוריתסו היתויובכרומ 

.רבעמש םלועה םע תוגזמתהל הפיאשל תלגלגתמה תוומ תלאשמכו :תוינימהו השאה 

ורוביג לע ןונגע תודעכ — אמש וא ןמאה תמ םנמאה .יעמשמ־דח ונניא םויסה וליפא 

תאו תיטנמורה תויזוידנרגה תא תקרפמ הז שוריפבש הינוריאה 27?ירק האר קר — 

הנועבו תעב ספתנ םויסה עגר .יטתפו ךחוגמ רואב םויסה תא הריאמו תיטסימה תוניצרה 

חוכב חצנל חילצמה ןמא לש תיטסימה ותלואגב ,תינחור תולעתה לש עגרכ םג תחא 

ינימ ןקרופ לש עגרכ םגו ישונאה םויקה תולבגמ תא וייח ריחמבו ותונמא לש ותומלש 

ןיאש םייזוידנרג םיחנומב ולש־ותוטטומתה תא ספותה ,ללמוא לש תישפנ תוטטומתהו 

ןכא תיטסינרדומה תויטפקסאהש ,תוארל בושח תאז םע .תואיצמב הזיחא םוש םהל 

תא לטבלו התוא עירכהל החילצמ הניא איה לבא ,תיטנמורה הנבהה תחת תרתוח 

,רחא רוגימב רורב ןפואב רמומ וניא רערועמה יטנמורה רוגיסה ,ךכ בקע .הפקות 
,תחאכ םתועמשמ לשו םויסה יעוריא לש תרתוסו הלופכ הנבהב אופא םייתסמ רופיסהו 

28.הערכהו תובצייתה אלב 

רוערעל רדס ןיבו קוריפל המלשה ןיבש ןתמל תובר תואמגוד עיצהלו ךישמהל רשפא 

ןיאש ןוויכ ,םלואו .ןומע לש םירופיסה ימויסב אשונ אוהש תויועמשמה לע עיבצהלו 

,ןדוחייו ןביט לע דומעלו ןונגע לש תויטסינרדומה םויסה יכרד תא תופמל ןאכ הנווכה 

רחא ךלהמ לש ורואיתל רובעאו ,וז המגדהב ידש הארנ ,ןמויק םצע לע עיבצהל קר אלא 

ךלהמ ,רמאמה תליחתב ןייוצש יפכ .םויסה־תסיפתל אוה ףא עגונה ,ןומע תריציב ףסונו 

,יטסינרדומה ,ןושארה ךלהמה ןמ לידבהל .תורחואמה הריציה תונשב ןנוכתמ הז 

קוריפב םא יכ ,תחאה הריציב םויסה לש תועמשמבו הנבמב דקוממ וניא ינשה ךלהמה 

םא יכ םויסה לש תויטמימה תייגוסב עגונ וניא אוה .ללכב םימויס לש םהיתולובג 

םא יכ ,תודיחי תוריצי לש ןהימויסב רזוחה הנבמב םלגתמ וניא אוה .ומויק תלאש םצעב 

היצקורטסנוקרב ומצע תא גיצמה בחרמ — חותפ ׳תוריצי בחרמ׳ לש ונוניכב 
.דוע ונניאו הלכש יפוסניא םלוע לש תכשמתמו הרומג־אל 

.(370 :1991 יאשרב)םולש םשרגל ךדע קרימש ץיארב וארו 27 
הרעה ,ליעל וארו .םדוק רמאמב טוריפ רתיב יתנד ׳םלוע דע׳ו ׳הימי ימדב׳ ,׳רפוסה תדגא׳ םירופיסה לע 28 

 24.
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ןונגע תריציב המחנה תשקבו םויסה תלאשמ :׳תויחא שולש׳ 

יטאופ־הטמה ןוידב םויסה לש תויטמימה תייגוס תא שרופמב הלעמ ןונגעש םשכ 

םצע רבדב רתוי תוילקידרה תולאשל םג שרופמ יוטיב ןתונ אוה ךכ ,׳תויחא שולש׳ב 

תא הל רפיס אל ןיידעש ,האלל רפסמה רמוא ׳המוחה ןמ םינפל׳ רופיסב .םויס לש ומויק 

׳?ףוס ול שיש השעמ שי יכו׳ :תלאוש האל .םירדחהו הרדנסכלאב השעמה ףוס 

לש םקויד לע ונתוא דימעמ אוה ךשמהב .הז רבד לע דמע אל ןיידעש הל הנוע רפסמהו 

.ףוס ול שיש השעמ ךל ןיאש ,ףוס אלבו ץק אלב הברה םירבד הל רפסמ ינאו׳ :םירבד 

ןווכמה שומישה .(19 ,17 :ה״לשת ןונגע)׳םירבדל ץק ןיא ,םירבדה םיכוראו םיבר 

השענש המכ םג תחא הנועבו תעב ׳השעמ׳ה תא ןיבהל ונל רשפאמ הפשה תומימעב 

המש ןוויכ שטשוטמ רופיסל הלועפ ןיב לובגה .השענש המ לע רופיסכ םגו םלועב 

,רכינ רבדהו)םירפסמ םהילע םגו ,םירופיס םג אלא ,תולועפ קר וניא םלועב ׳השענ׳ש 

המ תודוא־לע רופיסה ,׳השעמ׳הש ןוויכ םג שטשוטמ אוה .(האולמו ריעב לשמל 

תוריציב .םלועב הלועפ ,׳השעמ׳ םג תחא הנועבו תעב אוה ,םלועב רפוסו השענש 

השעמ אוה רפוסו השעש המ לע רופיסה ,האולמו ריעו ׳ןמיסה׳ ומכ ,ןונגע לש תורחואמ 

םלועב םישעמהש ןוויכ .םלועה ןמ התלכו הדמשנש ריעל הבצמ :הבצמ תדמעה לש 

םא .ףוס ןיאו ץק ןיא םהילע םירפוסמה ׳םירבד׳ל םג ,ףוס אלבו ץק אלב הזב הז םירושק 

,דחאה השעמה לש והנבממ תרזגנ הנניא ףוס לש ורדעיה רבדב תילקידרה הנעטה ,ןכ 

איה תרשרשה .תיפוסניאו הפיצר ,תכשמתמ תירופיס תרשרשמ קלחכ ותסיפתמ אלא 

םירבדה ףוסניא לע ,םלוע ותוא לש ורוזחש איה — היהש םלוע לע םירופיסה תרשרש 

ןיא׳ .םילמב םלוע ותואל םיקמ רפסמהש הבצמה איהו ,וב ורפוסש םירופיסהו וב ורקש 

םג ורפוסו ורקש םירבדה םג תחא הנועבו תעב םה ׳םירבדה׳ ,רומאכו ׳םירבדל ץק 

ויתוסיפתב ןגועמ ולוכ ךלהמה .םירופיסו תורוק םתוא םירפסמה ,םירובידה ,םירבדה 

־הר ןיבו הריצי השעמ ןיב ,ןורכיזל הביתכ ןיב רשקה רבדב ןומע לש תורחואמה 

29.דובא רבע לש היצקורטסנוק 

תומירטמ ןה ,ןנמז תא תומידקמ ףוס לש ומויק־יא רבדב ןומע לש ויתורעהש ,הארנ 

ףאו ויתוסיפתל תורחואמה תויטסיביטקורטסנוק־הד תושיגמ םילועה הבשחמ ינוויכ 

תלטבמה ,ןומע תבשחמ תא ןוחבל ןיינעמ ינושהו קחרמה תורמל .ןרקיעמ ןהל תורז 

םירופיס לש יפוסניאו ךשמתמ ףצרמ קלח ותויה לשב דחאה רופיסה לש ומויס ףקות תא 

ורדעיה רבדב תורחואמ תודמע עקר לע ,אבה רופיסב חתפהלו בושל ידכ קר םירגסנה 

התרישק לע תויסיסבה תוילטוטסיראה תונחבהב שמתשמ רלימ סיליה .םויס לש 

J. H. Miller)םימייק םניא ,תוחיתפ ומכ ,םירוגיסש תוארהל ידכ הלילעה לש התרתהו 

הנפמה עגר תא תוארהל רשפא־יא םלועלש ,ךכמ הלוע רוגיסה לש הירופאה .(1978 

םע .׳ץא׳צוב ירופיסמ ונניא ,האלל רפסמה ןיב החישה תטטוצמ ונממש ,׳המוחה ןמ םינפל׳ רופיסה 29 

דוע לוכי וניאש ,המוחה ןמ םינפלש םילשורי םעפה ,הדובא ריע ישעממ רפסמה רזחשמ ןאכ םג ,תאז 
.הירעשב אובל 
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יתשש םושמ ,הזככ ותוהזל רשפא־יאו הרתהל תכפוה (תיתלילעה) הרישקה ובש 

איה הב דקמתמ ןנובתמהש הדוקנ לכ .הדרפהל תנתינ הניאש תחא העונת ןה תועונתה 

לע אל דיעהל לוכי וניא ביטרנ םוש ןכלו :תחא הנועבו תעב ריתמו רשוקה ,הנפמ 

,רשאכ ,םויסה לע םייומידב ונלש תדמתמה הריתסה הלוע ןאכמ .ופוס לע אלו ותליחת 

יטניריבלה ךבסה ןמ תימואתפה תוצלחיהה ,׳הרתה׳ה לש גונעתה אוה םויסה ,דחא דצמ 

וא ׳הרישק׳ה לש ,תוחפ וניאש ,ךופהה גונעתה אוה ,רחא דצמו :ביטרנה יטוח לש 

רשפא־יא םלועל ,רלימ סיליה תנעטל .םיטוח םתוא לש דגאמו רדוסמ ףוסיא — רוגיסה 

רשקל םיטוחה לש ינדפק ףוסיאכ ספתנ םויסה םא ירהש ,םלשומ םיוסמ ביטרנ םא רמול 

םיעוריא ףיסומה רפוסה ידי־לע וא רפסמה ידי־לע חתפיהל דימת לוכי רשקה ,רדוסמ 

םיחותפ םירתונ םיטוחהש ירה ,םיטוחה לש ,הרתהכ ,רושיכ ספתנ םויסה םא .םישדח 

:םיכפהתמו םירזוח הרישקהו הרתהה יגשומש םשכ ,שדחמ רשקיהלו בושל םילוכיו 

 30...ravel, unravel, un-unravel, un-un-unravel

םינפל׳ב רפסמה לש ויפב ןונגע םשש תורעהה ,רלימ סיליה לש ותרוקיבמ לידבהל 

םימויס לע רבדלו בושחל תיתרוקיבה תורשפאב קפס ליטהל תונווכמ ןניא ׳המוחה ןמ 

ינאו׳ :רפוסמה לש תקספנ־אלה המירזה לע עיבצהל תונווכמ ןה אלא ,תוריתס אלב 

לש הז ןבומ .׳ףוס ול שיש השעמ ךל ןיאש ,ףוס אלבו ץק אלב הברה םירבד הל רפסמ 

רלימ .יא.יד ,רלימ סיליה תמועל .רלימ .יא.יד לש ויתונחבהמ המכל בורק תומייתסה־יא 

לש רזו ינוציח טקאכ םתוא גיצמ אוה םלוא ,םירוגיס לש םמויק םצע לע רערעמ וניא 

אלב ענומ ביטרנה ,רלימ יפל .(D. A. Miller 1981)יתרוסמה ןמורב ביטרנה יוכיד 

המירזה ידי־לעו ,הקחרה לש התפמ בצמב תאצמנה ,הקושתה לש המירזה ידי־לע קספה 

תועמשממ תקחרתמה וא תברקתמה ותעונתב םיפסונ םינמיס רציימה ,ןמיסה לש 

הנכמ רלימש — ביטרנה לש ורוציי יטוימסה דמימב םג יטוראה דמימב םג .העובק 

עיגהל ןווכמ יתרוסמה ןמורהש ןוויכ .יטנרהניא ןפואב תוימויס רסח — ׳יליבטרנ׳ה 

,ךכ לע ונל םירומה ישעמה־ןויסינהו טושפה ןויגיהה םשב רלימ סיליה תא תרקבמ קינבוגרוט הנאירמ 30 

יפכ .(Torgovnick 1981: 4)ולא לש םתיינבל םיינויח םימויסהו ,תועמשמו הרוצ םג םינמורלש 

םיגשומב הירוטסיההו ןמזה ,םייחה תא םיספות ונאש רלימ דעכ ןעוט ןיטרמ סאלאו ,םדוק ונרכזהש 

תולחתה לע רובידהו הבשחמה תא הגיצמה ,רלימ לש ומכ תינקפס הדמע .םימויסו תולחתה לש 

התלועפ ינפוא תאו הלש תוילסרבינואה תא ,וזה היחלדה לש הרוקמ תא ראבל תבייח ,היחלדכ םימויסו 

 (1987:82 Martin). תמועל בותכה טסקטה לש הנושה יסחיה לקשמה ןמ םלעתמ רלימש ,יל הארנ
לטובמ וניא סנמור לש ומויסב םיבהואה יאושינ לש רוגיסה .םיבותכה וליפא וא םיניימודמה ויכשמה 

ףצרב הנפמ־תודוקנ יבגל םג .םהיאצאצ לרוג לש (בתכית אל םירקמה בורבש)תידיתע הלילע ידי־לע 

.ללוכה יתלילעה הנבמל םיימוקמ םייתלילע םיכלהמ לש הנושה יסחיה לקשמה קב ץחבמ וניא רלימ 

תויוכפהתהה םלוא ,ךישממ ךלהמ לש הרישקל םורגל הלוכי ןכא ימוקמ יתלילע ךלהמ לש הרתה 

יתלילעה ךלהמה לש ותוחתפתהב ןיחבהל תינורקעה תורשפאה תא תולטבמ ןניא וללה תוימוקמה 

׳הרתה׳ל ׳הרישק׳ ןיב תיגשומה תומימעהש הממ רתויש הארנ ךכ לע ףסונ .הרתהל הרישקמ ללוכה 

וב םילעופה תוחוכה יוביר לע ,ותובכרומ לע הדיעמ איה ,םויס לש ומויק־יא לע הדיעמ (תמייק ןכאש) 
.תודגונמה םהיתועונת לעו 
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םישקבמ ןטסוא ץי׳ג לש םינמורה ,המגודל ,ךכ .תיטנרהניא הריתס תרצונ ,תובצייתהל 

הריחבה ךרד ,הנבהה ךרד תונוכנבו תונגוהמ? תטלחומה תובצייתהל עיגהל 

ביטרנה ,תאז תמועל ;םימיאתמ םייתרבח םירודיסבו םימיאתמ םייטורא םיטקייבואב 

.(XI-X ,םש) הרבחב ,הפשב ,הקושתב תוביציה־יאמ חמוצ 

קר ירשפא יליבטרנה :ולש תומייקתהה בצממ רזגנ יתרוסמה ןמורה לש תחנה־יא 

םייתרוסמ םירפוס וליאו ,הייחדו ןוזיא־רסוח לש ,תוקיפסמ־יא לש ןויגיהה ךותב 

הריתי .קפסל לוכי הזכ ןויגיה רשאמ תומלשו תוביצי רתיב םינייטצמה תומלוע םישקבמ 

םצעש ךכ ,ןומיסה תייהשה לע םג חרכהב הרומ יליבטרנה תא תרציימה היהשהה :ךכמ 

ןטסוא ןיי׳ג ומכ תורפוס ןכל .הנכסב תדמוע הביצי תועמשמ לש המויקל תורשפאה 

לש תנסרמה התטילש תחת ןהלש םיטסקטה תא ביצהל תובייח טוילא ׳גרו׳גו 

לש בצמל — הלימה תא ומעו — םלועה תא ריזחהל תשקבמה ,רוגיסה תביטקפסרפ 

רפוסה .תועט לש תורשפאמו תועמשמ־ברמ דימתל םיררחושמ םהשכ ,תופיקש 

התוביצי :רוגיסה ךרד םויסב הככשל ידכ קר ולש תחנה־יא תא אופא הלעמ יתרוסמה 

לעופ יתרוסמה ןמורה הז ןבומב .םויסב תולגתהלו בושל ידכ קר תמלענ תועמשמה לש 

םלוא .חפתהל ונממ עונמל ידכ חוטב ןונימב יליבטרנה תא להומ אוה :ןוסיח ןימכ 

אוהו ,הרומג החלצה חילצהל לוכי וניא יליבטרנב טולשל יתרוסמה ןמורה לש ונויסנ 

וילאש רוגיסהמ קזח יליבטרנה :אכדל התיה ותרטמש הדרחה לש םוטפמיס ומכ הארנ 

רוגיסה וליאו ,יביטרנה טסקטל החכוהה םצע אוה יליבטרנהש םושמ תאז .דגונמ אוה 

לצא הקחדה ומכ)רוגיסה תויעב ,רלימ תנעטל .רמגנ הזה טסקטהש ןמיסה קר אוה 

לש רכז לכמ טסקטב רטפיהל ישוקה לע תודיעמ (טוילא לצא תוריהב־יא וא ןטסוא 

ורדעיה ומכ הארנ וניא רוגיסה :לטובמ תויהל רומא אוה ובש עגרב דחוימב ,יליבטרנה 

:תאזמ הריתי .היוצרה ותקחדה וא תיגטרטסאה ותשחכה ומכ אלא ,יליבטרנה לש 

יליבטרנהש תומלידה תא תמאב רתופ אוה ןיא םלועל ,ןורתפ ןמסמ רוגיסהש יפ־לע־ףא 

,ותוהמב .רוגיסמ םיענמנ ,ךכל םיעדומה ,די׳ז הרדנאכו לדנטסכ םירפוס ,םנמאו .הלעמ 

עיבצמ רלימ .רוגיס לש ותורשפא רבד לע הרהצה ,םינפ תדמעה לש טקא אוה רוגיסה 

רסוח תא שיגדמ םג אוה ךא ,וז החנה וא הרהצה לש םיירסומה היתונורתי לע 

31.(267-265 ,םש)רוגיסה לש תינורקעה תימצעה הלשכהה תא ,הלש תויטווקדאה 

רוגיס לש תינומהה הייפכה קבו יליבטרנה לש ותמירז ץב — םידגונמ תוחוכ ינש קב הנחבהה 31 
,םלוא .לדנטסו טוילא ,ןטסוא לש םינמורה ימויסל תקתרמ תונשרפ דימעהל רלימל תרשפאמ — 

וניא ןכא םייח ונא ובש םלועה .תיתייעב תיארנ ביטרנל ירמגל רת ינוציח חוככ םויסה תשקב לש התגצה 

םתרוקיבבש) קטרמו קינבוגרוט ונל םיריכזמש יפכ ,םלוא ,רלימ ירבדכ ,תומלשבו תוביציב ןייטצמ 

םיירוביצהו םייטרפה ונייח תא םיבצעמו םיניבמ ,םדוח ונא .ץטולחל יטואכ וניא םג אוה ,(ליעל ונקסע 
םתוא םיננוכמו םישרפמ ,םיאטבמ ונא םתועצמאבש םיביטרנה םגו ,םימויסו תולחתה לש םיגשומב 

םיללוכו המלשהו הרתה תושקב ידי־לע םג אלא ׳הקושתה לש המירזה׳ ידי־לע קר םיעוכתמ םניא םייח 

ביטרנל תיטנרהניא רוגיפו המלשה תשקב לש המויק תשחכה .םימויסו תולחתה ילרגטניא ןפואב אופא 

לש ותיינבב הלילעה לש הדיקפת לע דומעל רלימל תרשפאמ הניא (תיטנלוויבמאו תיקלח השקב ולו) 
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לברא לכימ 

תובכרומה לש תמיוסמ הנבה שדחמ חסנל ונל תורזוע רלימ .יא.יד לש ויתונחבה 

םימעפל ןומע לצא םגש ,ךכ לע בושחל רשפא .ןומע לש םינמורה ימויסב ישוקהו 

אוה אלא ,׳יליבטרנ׳ל יאנתה קר ונניא ׳הייחדו ןוזיא רסוח לש ,תוקיפסמ־יא לש ןויגיהה׳ 

ומכ) תירשפא־יתלב םויסה ׳תייפכ׳ םימעפלש ;ראותמה םלועה ינייפאממ דחא םג 

־יאל םיזמר ידי־לע תוקרופמ רוגיסה לש ותומלשו ותוביצי םימעפלש ;(הרישב 

המ רפסלו ךישמהל שקבמה — ׳יליבטרנ׳ה לש תתבשומ־אלה ותוליעפו ,ותוקיפסמ 
טכאנ המולב לש הלרוגב וא םושלש לומתב ונתלואג ינב וניחא לש םלרוגב הלע 

העינמה ,׳הקושתה לש המירזה׳ רבד לע הבשחמה םלוא .תחכנומ — ׳טושפ רופיס׳ב 

לש םינמורה ימויס לש םתנבהל קר אל ונתוא תברקמ ,הריצע תשקב אלב ביטרנה תא 

לש תדמתמה תוכשמתהה תועצמאב םויסה לש ולוטיבל ןויסנה תנבהל םג םא יכ ,ןומע 

תריציב םויסה קורפ לש רחואמהו ינשה ךלהמל ונייהד ,שדחמ םיחתפנה םירופיסה 

.ןומע 

ץק ןיאש ךכ לע ,ףוס ול שיש השעמ ןיאש ךכ לע ןומע תבשחמ ,ילסקודרפ ןפואב 

לש ,יסיפה ,רומגה ונדבואב ,דירחמו ילטוט ףוסב — ץקבו ףוסב הרוקמ ,םירבדל 

,תודליה ריע ,׳ץא׳צוב לש טלחומה הנדבוא הז ללכבו הפוריא־חרזמב ידוהיה םלועה 
ריעה לש התבא .היינשה־םלועה־תמחלמב דחא םויב הידוהי תיראש תדמשה םע 

,םלוע־תומחלמ יתש ןיב רבכ םירכינ הז ןדבואמ תרזגנה תיתורפסה תוחילשב הרכההו 

רפסמה .ותירחאב ןדבואה תישאר ןיאו הדמשהכ הדירי ןיאש אלא .ןולל הטנ חרואב 

הזו הנושאר תונערופב הז׳ וגרהנש םיתמה וריע ינב תא וחור יניעב האור ׳ןמיסה׳ב 

תצקמ ורייתשנ הנושאר תונערופב׳ ,תויונערופה ץב לדבה שי לבא ;׳הנורחא תונערופב 

ומצע לע דיעמ אוהש יפכ .׳לארשימ םדא רייתשנ אל הנורחא תונערופב ,לארשימ 

םדאל ךפה אוה ׳היגורה לעו ריעה לע׳ העומשה וילא העיגהש םוי ותואב ,רופיס ותואב 

דועייה תא עבק ןדבואהו ;(זפר ,גפר ,זש :ח 1962 ןומע)׳םלועה ןמ וריע הלטינש׳ 

םילמ לש הבצמ הל דימעהל ,וריעל ןמיס תתל שקבמ רפסמה תע התואמ .יתורפסה 

םיממוקמו םירזחשמה םירופיס לש יפוסניא ףצרב רצונש יפוסניאה ללחה תא אלמלו 
.דבאש המ תא 

היווח לע הריציה השעמ תא ןונגע דימעמ ותביתכ תונש ךשמב יכ ,תוארל בושח 

,׳רפוסה תדגא׳ ,׳תונוגע׳ ומכ םייטאופ־סרא םירופיס 32.רסח לשו ןדבוא לש היווהו 

ללחה תא אלמל הדעונ הריציה םהבש םינוש םינבומ םילעמ ׳םניעו ודיעיו ׳הימי ימדב׳ 

רשאכ הרומת תרבוע וזה תרזוחה המיתה .הבצמ ול דימעהל ,ותוא רימהל ,םילימב 

,(28 ,265 ימע)תרופיסב ביטרנה לש יחרכה ביכרמ איה הלילעהש ךכב ריכמ אוהש םגה ,ןכלו םויסה 

ביטרנה לש ילרגטניא קלח לאכ ולש תויצקיפידומה וא ילנויצנבנוקה יתלילעה הנבמל סחייתמ וניא אוה 

,רלימ לש ורפס תרתוכ הביצמש תיניידיורפה הנחבהל היגולנאל שרדינ םא .(יליבטרנה לש םג ןכלו) 

.ומצע עועה ןורקע ךות לא תוברתה קוח לש וייוליג תא לוכיבכ הסינכמ התיה תאזכ הייאר 

.24 הרעהב ,ליעל רכזוהש רמאמה דקמתמ הז ןיינעב 32 
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.׳ץא׳צוב לש התבא םע ,הפוריא־חרזמ תודהי לש ירוטסיהה הנוילכ םע ההוזמ ללחה 

שוח׳ רופיסב רבכ הלוע הביתכה ןיבו ימואל ןדבוא ןיב ןימוי־תקיתע תירוטסיה הקיז 

םסרופ רופיסה)׳םישעמה רפס׳ תא םתוחה ,׳בתכמה׳ ,רתוי רחואמה רופיסב .׳חירה 

33,(היינשה םלועה־תמחלמ תליחתב ןכל־םדוק םינש רשעכ הארנכ בתכנ לבא 1950־ב 

דע׳ו ׳רפוסה תדגא׳ב ומכ .ןמזה־ןב םעפהו ,ירוטסיה רשקהב יטאופ טספינמ גצומ 

לא הווהה ןמ ,רפסה ךות לא תואיצמה ןמ רובעל שקבמ רוביגה ׳בתכמה׳ב םג ׳םלוע 

טסקטנוקב יולגב בצומ רבעמה ןאכ םלוא .םיתמה לש הז לא םייחה לש םמלועמ ,רבעה 

לש םילבסנ־אלה הימגפמו התוסגמ ,התוימשגמ טלמיהל שקבמ רפסמה .ירוטסיה 

תרוסמה םלוע לש םינורחאה ויעגר לא ,תינבנו תכלוהה ,תינויצה ,השדחה םילשורי 

תא בתוכ אוה םהילעש םינורחאה וניתובר לש דובאה םמלוע לא :יאפוריא־חרזמה 

ותוא ךשומ ובבל ;רוביגה תא תועינמ תויטנתו תויטסיפקסא תולאשמ קר אל .ורפס 

אוה שרדמה־תיבל ותסינכב .ומוקמ םש יכ עדוי אוהש םושמ םיתמה לש םשרדמ־תיבל 

םלוע ותוא לש םינורחאה ויעגר תא ןנוכמו רזחשמ ,ותביתכ יאשומ תא רשאמו רזוח 

הכשח םע תבש דמועש קוניתכ׳ תוהשל הצור אוה ובו עגעגתמ אוה וילא רשא דובא 

תעיקנל םג רבד לש ופוסב .(224 ׳ו 1962 ןונגע)׳תאצלמ ההוש תבשה ןיידעש םחנתמו 

לש תיבויח תועמשמ תיוולנ םיתמה לש םמוקמ לא רבעמל םגו תינבנה ןויצמ שפנה 

םלוע ,ותוהז תא ןנוכמו ורבע תא רמשמה םלועב תוהשל רחוב דפסמה :תושדקתה 
.וילעו וכותמ בותכל לוכי אוהש 

ונדבוא תדבוע .םדוק ונגצהש ךלהמה תא ואולמב ןמסמ ונניא ןיידע ׳בתכמה׳ םלוא 
־תיטאופה הבשחמה תא העזעז הפוריא־חרזמב ידוהיה םלועה לש דירחמה 

תורופס םינש ,1944־ב .שדחו רחא סיסב לע התוא הדימעהו ןומע לש היפוסוירוטסיה 

רופיסה לש ןושארה וחסונ םינזאמב םסרופ ,׳בתכמה׳ לש רעושמה ותביתכ דעומ ירחא 

לידבהל ,׳ןמיסה׳ב .םיצעהו שאהב בחרומו ינש חסונ םסרופ 1962־ב ;׳ןמיסה׳ 

וכותמ בותכלו רבעה לש םידובאה ויתותחמל רוזחל שקבמ וניא רפסמה ,׳בתכמה׳מ 

ונממ הלטינ וריעש ךכל עדומ ׳ןמיסה׳ב רפסמה .ובל ותוא ךשומ םשלש םושמ קר וילעו 

שוטנה תסנכה־תיבב .ןמיס הל דימעהל ,החכשה ןמ התוא ליצהל שקבמ אוהו םימלועל 

רפסמה לש ונוגיב האור ררושמה .לוריבג ןבא המלש יבר וילא הלגנ תועובש לילב 

לבא ,םיחכשנ ןמיסהו רישה .רישב ןוכיטסורקאב ןמיסכ ׳ץא׳צוב לש המש תא עבוקו 

ךופהל וצה תא וב קקוחו רפסמה תא לוריבג ןבא שידקמ — ונדבא ךרדו — ןמיסה ךרד 

טספינמה רופיסה לש רחואמה חסונב .הדחכנש ריעל הבצמלו ןמיסל ולש־ותביתכ תא 

ויהש םידוהיה לכ וגרהנש העומשה האב׳ רשאכ ,תועובש ברע ותואב .בחרומ יטאופה 

ריע רשפא׳ :ספתנ־אלהו ארונה ללחה לומ דמוע רפסמה ,(גפר :ח 1962 ןומע)׳יריעב 

םירענו םינקז םלוכ היבשוי לכו םלועה ןמ םואתפ תרקענ רשפא םייחו הרות האלמ 

.(432 :1998 רואל)רואל ח לצא וארו 33 
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.(בש ׳מע> ׳ריעב ןיא לארשימ שפנ לכ ,הממוד ריעה לכ התעו וגרהנ ףטו םישנו םישנא 

רפסל יברקב האב חורו יתיב ישנא לע יתפקשה׳ :רפסל ,אלמל איה הנושארה ותשקב 

םהל יתרפיסו יתפסוה׳ :רפסמו רזוח אוהו (חפר ימע)׳יריעב םיגהונ ויהש םירבד םהל 

םידבכנו םיבר םירבד דוע׳ ,׳םימיה םתוא לע רפסל יל שי הברה הברה׳ ,(צר ימע)׳דוע 

לכ ,יתרמא רבדו רבד לכ לעו ,םוי לש וניינעמו יריע לש הניינעמ ידלילו יתשאל יתרפיס 

רפסל הקושתה .(אצר ימע)׳הדמע התוולשב ילש יריעש םימיב ,היה ורבעש םימיב הז 

אוה וללה םויסהו לובגה רדעיה .וילע רפסל רשפאש המל לובג ןיאו ,לובג הל ןיא 

םייחה ןיב ,רבעל הווהה ןיבש לובגה תא תוצחל ,תרחא תויפוס לטבל רפסמל רשפאמה 

לכו איה ,ינפל דומעל יריעל יתארקו יניע תא יתמצע ןכב׳ :וילא וריע תא איבהלו ,םיתמל 

.(גש ימע)׳הליפתה יתב 

לעפמב םישישהו םישימחה תונשב ואישל עיגמ ,יפוסניאה ,רזחשמה ךלהמה 

ריעל הבצמ תויהל שקבמ רפסה ,חיתפב גצומש יפכ 34.האולמו ריע לודגה יתורפסה 
:דוע הנניאו הדבאש 

ינוגיבו ירעצב יתבתכ רשא שטאשטוב איה שאטשטיב ריעה תודלות רפס הז 

הבהאו המכחו הרות האלמ ריע ונדיעש ונירחא ומוקי רשא ונינב ועדי ןעמל 

םמושמה ץוקישה אבש דעו הדסוה םויה ןמל התיה הקדצו דסחו ןחו םייחו האריו 

םקנו וידבע םד תמקנ םוקני ׳ה .הילכ הב ושעו ומע רשא םיפרוטמהו םיאמטהו 

.(5 :ה״לשת ןומע)ויתורצ לכמ לארשי תא הדפי אוהו וירצל בישי 

ןפואב טעמכ הלעמו רזוח רפסמה ,׳ץא׳צוב לש המויק ירופיס ףצרב ,רפסה ףוגב 

:ןדבואהו הדמשהה רופיס תא ילאוטיר 

ויחולש וסנכנ םלועה תא לבחל םמושמה ץוקישה הלעשכ .השעמה היה ןכו 

רחאל .רוב םהל תורכל ונריע ישנא וניחא לע ודקפ ,ונריעל םירוראהו םיאמטה 

ראשו ,םייח וב ורבקנו רובל םייח םהמ שיא תואמ שמח וכילשה רובה םהל ורכש 

רככל םירוראה םיאמטה וסניכ םייח וראשנש שטאשטיב ישנא וניחא םידוהיה לכ 

םלוכ ולעו שא םהב ותיצהו ןיזנב םהילע וכפשו לזרב לש רדגב הופיקהש תחא 

,206,186,174,29,28,27,16 ימעב םירזוח םירבדהו .206 ימע)׳הבהל שאב 

 212, 230, 233, 238).

ךותב הנושארל האבוה ׳האולמו ריע׳ תרתוכה .p*n, 9.9.1953 ןותיעב הנושארל םסרופ ׳יריע ךותב׳ 34 
םילשוריב םעה־תיבב ץונגע ארק 1965 תנשב .22 ימע .(i960),א ,תוגהו תרוקיב תורפס ירבדל ףסאמ 

לצא וארו .הרמשנש וריע לעו דפסה תביתכ לע םירבד םידקהו וכותמ םיקרפ ינשו רפסל אובמה תא 

:ז׳׳לשת ןונגע)ימצע לא ימצעמ ךותב ומסרופ הלא םירבד ;(534-533,488-484 :1998 רואל)רואל 
 84-83).
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ןונגע תריציב המחנה תשקבו םויסה תלאשמ :׳תויחא שולש׳ 

יתשמ .לובג ול ןיאש ללח אלמלו הנממ השק ןיאש תויפוס לע רובגל תשקבמ הביתכה 

לכש המתת לא התעמ׳ :לובג אלו םויס אל הביתכה לש המירזל ןיא תחאכ ולא תוביס 

ךיניעב םיבושח םניא םאש ,םיטרפ יטרפב ינא ךיראמ ונריע תא ריכזמ ינאש םוקמ 

ןמ הדבאש הילע םילבאתמו התלודגב ונריע תא וארש ונריע יאב לכ יניעב םה םיבושח 

.הדובאה ריעה תא שדחמ םיקהל םירופיסה םרז ךרד שקבמ ןומע .(186 ימע)׳םלועה 

השעא ימע ׳ה ׳יהי םא .שטאשטוב תא ,ריע ינא הנוב׳ :לייווצרוקל בתוכ אוה 1956־ב 

הכאלמ איה םילמב הדובאה ריעה לש היצקורטסנוקרהש אלא 35.׳הכונחל דע התוא 

.הביתכו למע תונש םירשעב אל ףאו םירופס םישדוחב אל ,המילשהל רשפא־יאש 

,םויס ןיא םיבתכנה םירופיסל ,דחאה ןבומב .לופכ ןבומב םויס ןיא הביתכל ,ןכ־םא 

׳םויסה ןיעמ׳ו ,םייתסמ וניא הביתכה השעמ ,םייתסמ דחאה רופיסה םא םג ירהש 

.שדח רופיסל הלחתההו חתפה אלא וניא (׳המוחה ןמ םינפל׳ב טקונ ןומעש יוטיבה) 

םאו׳ :וירחא בקועה רופיסל הינפהב ׳שדחה שרדמה תיב׳ רופיסה םייתסמ ,לשמל ,ךכ 

רושרשה .(56 ימע)׳והילא אוביש דע רופיסב ארק היה הז יתמיא תעדל הצור התא 

םינוש םיקלח אלא םניא תוישעמהו םדאה־ינב ,תוערואמה ,םיצפחהש םשכו יפוסניא 

רשא םיקלח אלא םניא ובש ףתושמ םלוע םיננוכמ םהילעש םירופיסה םג ךכ ,׳ץא׳צובמ 

ןומע הטנ תיתורפסה וכרד תליחתמ רבכ .םינוש םירשקהב תחתפנו תרזוח םתומיוסמ 

םגו תרחא הריציב תחא הריצימ תויומד לש ןתרכזהו ןתעפוה תועצמאב םג — קרפל 

הריציה ןיבש ץיחה תא קר אל — ותריצי ןיבל תיפרגויבה ותוישיא ןיב םירושיק ידי־לע 

אוה רצונה םשורה .רופיסל רופיס ןיבש ץיחה תא ףא אלא 36,הל הצוחמש םלועה ןיבל 

רפוסה םג םילעופ לוכיבכ הבש הפיצר תואיצמב עטקמ קר םה םירופיסה וליאכ 

ףקות־הנשמ תלבקמ וז הייטנ 37.תויומדה םגו ,רפסמה ידי־לע גצוימה ,יפרגויבה 

לש ןתרזחו ןתרכזה קר אל .האולמו ריע ירופיסב תיזכרמ תועמשמ תלעבל תכפוהו 

אלא ,םיירוטסיה תוערואמו םישיא לש םתרכזה קר אלו תורחא תוריצימ תורכומ תויומד 

םיטרפלו תומדוק תוריציל היולגה תוסחייתהה ,רופיסל רופיסמ ונרכזהש רושרשה ףא 

.(484 :1998 רואל) דואל לצא וארו 35 

.(13 :1989 ,274-273 :1976 דקש)דקש קשרג ךכ־לע דמע רבכו 36 
קחצי םהרבא ׳ר לש ונקזבו םושלש לומתב קחצי לש ונקזכ רכזנ הלכ תסנכהמ Ton לדוי ׳ר ,לשמל ,ךכ 37 
׳םינומא תעובש׳ב ,׳לוחה תעבג׳ב תורחח תודמד ;׳אסכו םודה׳ב רכזנו בשו ׳םישעמה תילכת רפס׳ב 

חרואב םירכזנ ׳תורחא םינפ׳מ ןמטרה לאכימו ינוט ;׳הנה דע׳ב םג תורכזנו תובש ןהו םושלש לומתבו 

תשרפ ,קלל הטנ חרואב םירכזנו ׳טושפ רופיס׳ב םיעיפומ ׳הימי ימדב׳מ לזמ היבקעו הצרת :קלל הטנ 

םג תרכתמ םש ,ןולל הטנ חרואב תרכהמ ׳טושפ רופיס׳מ טכאנ המולבל ותבהא ללוכ טוהניבאנק 

ודיע׳ב רכזנ ץינכר ר׳׳ד ;׳המוחה ןמ םינפל׳ב םג תרכזומו הבש איהו ,׳םינומא תעובש׳מ ךילרהא הנשוש 

,׳תחא ןבא לעימ םש לעב םדא יבר םג םירכזנ םש ,׳אסכו םודה׳ב תרכזנ הרישמ הריש תוחאה .׳םניעו 

לדנירק לש הדכנו ,םושלש לומתמ רמוק קחצי רכזומ ׳םיגד לזמ׳ב .׳םימי בבלב׳ •דיסחו קלל הטנ חרוא 

םג תפומ ׳םניעו ודיע׳מ וזמג לאירבג :׳ונינקזו ונירענב׳ב עיפומ ׳רושימל בוקעה היהו׳מ ינראשט 

:2000 ססרו) ססרו לאומש לש ורמאמב תופסונ תורזח ואר .האלה ןכו ׳םירבד יחתפ׳ב םגו הרישב 

 56-36).
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לש יאקינורככו םירופיסה לש םרבחמכ ומצע תא רפסמה לש תרזוחה ותגצהו 38ןכותמ 

ךפוה רופיס לכ .םידיחיה םירופיסה לש םתוריגס תא םיקרפמ ולא לכ ,הדובאה וריע 
הבצמב תואל םגו הנוסרפ התוא לש םיבר ינמ דחא רפיס השעמל םג תימונוטוא הדיחימ 

,תחא ריע לש היומידו הנורכז לש תולובג רסחו ינוציח ,ללוכ רופיסמ קלחל ,תיפוסניא 

.החור לשו הישנא לש 

ץקו הליחת שי ׳ץא׳צוב תורוקל .ףסונ ןבומב םג םויס ןיא הביתכה השעמל 

דימעהל לוכי וניאש עדוי רפסמה .ץק ןיא הירופיסו היתוערואמ ףקיהל לבא ,םיירוטסיה 

,ריעה לש הרבע לכ תא הכותב לפקל תבייח וזכ הנומת .ריעה לש המלש הבצמ־תנומת 

םוקמה תאיצמ ,ארפה רעיב םהיתועסמ ,ןויצל םינופה הלואגה ישקבמ תעונתב לחה 

תונערופל דע האלה ןכו םינורחאל דעו םינושארה ןמ וניתובר תורוק ,ריעה דוסייו 

ףא אלא ,היצפחו היניינב ,׳ץא׳צוב ישנא לכ תא קר אל ףיקהל תבייח הנומתה .הנורחאה 

תיבב ויהש םיראופמה םילכה לכמ רייתשנ המ׳ ירהש ,םבקעב םיכורכה םירופיסה לכ תא 

לככו םיטרפב רפסמה הברייש לככ .(29 ימע)׳ורייתשנ תוישעמ ירופיס ?לודגה תסנכה 

השיאל׳ לושמ היהי דימת רפסמה .חכונו רכינ היהי רסחה ןיידע ,םירופיסה ומרזיש 

תא החיאש שביה קצבה ירוריפ תא תרמוש איהו היערק ודבאו התבותכ הערקנש 

.םירוריפה אלא םניא ׳ץא׳צוב ירופיס 39:׳םיערקה 

,םימויס לש םמויק םצע תא רערעמה ,ןורחאהו ינשה ךלהמה ,םיוסמ ןבומב ,ןכ םא 

התוא תא הלעמו רזוח םגו הנממ השק ץאש תירוטסיה תויפוס ךותמ הלועו חמוצ םג 

דגנל םיפסאתמו םיכלוהה ׳קצבה ירורפ׳ .ומצע לש תומייתסהה־יא םצע ךותמ תויפוס 

.התלכש הבהאה תירב לעו דבאש בתכה לע ,דוע ונניאש המ לע םיעיבצמו םירזוח ונניע 

תקסופ־אלה םתמירז ;תויפוסה לעו תוומה לע קר עיבצמ וניא תוימויסה קוריפ ,תאז םע 

.׳םלוע דע׳מ הזמע לאידע ,ורוביג לש והשעמ לע רוזחל ןונגעל תרשפאמ םירופיסה לש 

לוכי וניאש קר אל :ותכאלמ תא םייסמ וניא האולמו ריע לש רבחמה םג ךכ הזמע ומכ 

ךכב ןיאש עדוי אוה יכ הארנש אלא ,הכאלמה תא םילשהלו ׳ןורחאה טרפ׳ה תא ביצהל 

ונרובעו ורובע שדחמ תננוכתמ ,הב םיקקושה םייחה תוחוכ לכ לע ,הדובאה ריעה .םעט 

,תוכשמתהה לש החוכב אלא ,תוימויסה לש החוכב אל אקווד התושממו התויח לכב 

קר ,ףוס ול ןיאש רופיסל תושדקתהב קר ירהש ;תדמתמ תוברקתה תקושת לש החוכב 

דימת עדויש׳ ימל ,׳ה ירעשב אבה קידצל רפוסה לשמנ ,םויסהו המלשהה לע רותיווב 

וניאש וזמ הלעמל הגשה ןיידע שיש תומילשכ י״שה דבוע וניאו גישמ אוה ןיא ןיידעש 

.ןאכ שי המחנ ןיעמ ,הרומג המחנ ךכב ןיא םא םגו 40.׳ףוס ןיא דע גישמ 

.307 ,279 ,212 ,133 ,123 ,121 ,120 ,33 ימע ,לשמל ,יאר 38 

.131 ימע ,ה׳׳לשת ביבא־לתו םילשורי ,המוחה ןמ םינפל ,ץטגע ףסוי לאומש ,׳אסכו םודה׳ וארו 39 

ימע ,םלשה דל תשודק רפס ,(בי ,ג תומשל)׳תומשל הרותה לע יול תשודק׳ ,בושטידרבמ קחצי יול ׳ר 40 
.בצ 
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ןונגע תריציב המחנה תשקבו םויסה תלאשמ :׳תויחא שולש׳ 

םייפרגוילביב םירוציק 

׳ונריעב ויהש םימכח ידימלת ינש׳ רופיסב םויס לש תויגטרטסאו תויתרבח תומליד׳ — 2000 .לכימ ,לברא 

תירבעה תוביתב הרבחו תורפס ,(םיכרוע) סה רמתו ץרווש לאגי ,לא־רב תידוהי :ךותב ,ךונגע י׳׳של 
155-137 ימע ,םילשוריו ביבא־לת ,השדחה 

ימע ,2 ןאכמ ,׳ןונגע לש וירופיסב היפוסוירוטסיהל הקיטנמורמ רבעמה — הבצמכ הביתכה׳ — 2001 
 94-65

ביבא־לת ,ןירפלה הרש םוגרת ,הקיטאופ — 1987 .וטסירא 

םילשורי ,תונמאהו תורפסה תרותו היפוסוליפה לובג לע םירמאמ :תורפס בבוס — ס״שת .םחנמ ,רקנירב 

,א ךרכ ,ותריצי לע תוכרעהו םימוכיס — תירבעה תרוקיבב ןוגגע י׳׳ש — 1991 .(ךרוע)םעוניבא ,יאשרב 
ביבא־לת 

ביבא־לת ,יול בקעי םוגרת ,אלמה ףסואה — תוישעמ — 1994 .םלהליוו בקעי ,םירג 

םילשורי ,וטושפכ ןונגע י׳׳ש — 2000 .לאומש ,ססרו 

םילשורי ,ןונגע ייח — 1998 .ןד ,רואל 
היבחרמ ,תורפסב םזילאירה — 1951 .גרואיג ,׳ץאקול 

יאשרב םעוניבא :ךותב ,׳ןומע י״ש לש ןאמורה תונמא תייעבל — רזה רנא׳זה לש ותויב׳ — 1992 .ןד ,ןורימ 

420-397 ימע ,ביבא־לת ,ב ,םינמורל תונשרפ — תירבעה תרוקיבב ןונגע י׳׳ש ,(ךרוע) 

ביבא־לת ,תיסאלקה תידוהיה תרופיסב םינויע — המודמה אפורה — 1995 

םילשורי ,ןונגע ףסוי לאומש לש וירופיס לכ — 1962 .ףסוי לאומש ,ןומע 
םילשורי ,האולמו ריע — ג״לשת 

םילשורי ,המוחה ןמ םינפל — ה״לשת 
םילשורי ,ימצע לא ימצעמ — ו״לשת 

,םחנמ ,ירפ ביבא־לת ,ןונגע י״ש תאמ םושלש לומת לע םירמאמ השימח — ןאמוד־בר — 1998 .זעב ,ילפרע 

ימע ,28 תורפסה ,׳ויתויועמשמ תא טסקטה רדס עבוק ךיא — יתורפסה טסקטה לש הקימנידה׳ — 1979 
 46-6

ימע ,(ג) בל ,םינזאמ ,׳טמשומ גוליפאל תודחא תורעה — השוטנה הדשה תקלח׳ — 1971 .ןושרג ,דקש 
 215-213

,ןונגע י״ש לש ותריציב תורחא םינפ ,׳דגנכש־הלילעל הלילע ןיב — עלסהו םולחה׳ — 1989 
90-62 ימע ,ביבא־לת 

תרוקיבב ןונגע י״ש ,(ךרוע)יאשרב םעוניבא :ךותב ,׳?עגושמ לשריה היה םאה׳ — 1992 .הכלמ ,דקש 
133-115 ימע ,ביבא־לת ,ב ,םינמורל תונשרפ :תירבעה 

 Brooks, Peter. 1985 — Reading for the Plot — Design and Intention in Narratives, New York

 Forster, E. M. 1937 — Aspects of the Novel, London
 Herrnstein Smith, Barbara. 1968 — Poetic Closure — A Study of How Poems End, Chicago

 James, henry. 1962 — The Art of the Novel, New York
 1967 (1884) — 'The Art of Fiction', The American Tradition in Literature, Vol. 2

 Kennode, Frank. 1966 — The Sense of an Ending, London
 1978 — 'Sensing Endings' in: Alexander Welsh (ed.), Narrative Endings — A Special Issue of

 Nineteenth-Century Fiction, pp. 132-144 Berkeley

 Martin, Wallace. 1987 — Recent Theories of Narrative, Ithaca

 Miller, D. A. 1981 — Narrative and Its Discontents — Problems of Closure in the Traditional

 Novel, New Jersey

 Miller, J. Hillis. 1978 — 'The Problematic of Ending in Narrative' in: Alexander Welsh (Ed.)
 Narrative Endings — A Special Issue of Nineteenth-Century Fiction, Berkeley, pp. 3-7

 Thompson, Stith. 1975 — Motif-Index of Folk-Literature, Bloomington

 Torgovnick, Mariana. 1981 — Closure in the Novel, Princeton, New Jersey
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לברא לכימ 

 White, Hayden V. 1987 — The Content of the Form — Narrative Discourse and Historical
 Representation, Baltimore

 Wright, Austin M. 1982 — The Formal Principle in the Novel, Ithaca
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