
םילימב םיפלוגמ םילספ 

(ילארשיה ןאמורב םילספב םישומיש השולש) 

ןדוא ףסוי 

 tat תא רצוי אוה םהמש םירמוחב ןמאה קבאנ וייח ל

 j תומלשו יפוי קיפהל ידימת קבאמ והז .ויתוריצי
 W רמוחה לש ותוימלוגו ותוסג .רמוחה לש ויתולבגממ

.ףאוש אוה הילאש תומלשה תילכת תגשהמ ןמא ובכעי דימת 

ךכב .םתונמא תולבגמ תא םיעדוי תויונמאה לכב םינמאה ילודג 

לע ,םירפוסב םיאקיזומו םירייצ לש םתאנק תא ריבסהל ןתינ 
םינורחאל תרשפאמה ,תילולימה תונמאה לש היתונורתי םוש 

ותאנק תא ריבסהל רשפא ךכבו .תובשחמ חסנלו רופיס רפסל 

םהל םיקינעמ םתונמא ירמוחש ,הלא ויאנקמב רפוסה לש 
.םילילצהו תורוצה תא םניחבו תובידנב 

:םינמאה לש םתוליעפב תוינשה ךכ לכ החיכש וז הביסמ 
םילגוסמ םה הבשו םיעדונ םה הבש תונמאב םקוסיע דצב 
היתונורתיבש תונמאב םג םחוכ תא םיסנמ םה ,םבטימב תויהל 

הברה ועדונ תוברתה תודלותב .םיאנקתמ םה םירעושמה 
,םייתשמ רתויב ףאו ,תויונמא יתש ןיב וצצורתהש םירצוי 
תונורתיב תחא תונמא לש רמוחה תולבגמל יוציפ םשפחב 

,סנה עריא םירקמהמ תצקמב .תרחאה תונמאה לש רמוחה 
םינמאכ םהמ םידחא ולגתנ — תומלשל וזה ההימכה תוכזבו 

.תחא תונמאמ רתויב םירשכומ 

:רויצלו הקיחמל הכישמה דחוימב החיכש םירפוס לצא 
םימסקה לאו ילאקווה רשועה לא רתוי םיכשמנ םיררושמה 
תוינשוחב רתוי םייובש םירפסמהו ,הקיחמבש םיימתירה 
השולשב .לוסיפהו רויצה לש תינרוצה תויטסלפבו תילאוזיווה 

,םילמב - םילספל יתרגיש-יתלב רמוחב ופלוגש םילספ 

.וז הסמ קוסעת תילארשיה תרופיסה לש היתורוקב 

(1965)"תמה לע יחה" 

,בודיוד לע רפסה תביתכ יכרוצלש ,תרפסמ ןאמורה תלילע 

וירוגמ תא סנוי קיתעמ ,קאה לש היתודלותב םילעפ-בר קלח 

.קושילופ לספה הב ררוגתה רבעבש ,גגה לעש רדחה-תרידל 

,הרוהה ידקור" :ותפוקת ינב לש תויומד רמיחב ףליג קושילופ 

םהידיו ןוסכלאב תויולת םהלש לאמש ילגדש תוצולחו םיצולח 

הפיקה התובע המצש ,השא — — — והער יפתכ לע שיא 
"ועורו תחת עלקמ-תתש ברג-עבוכב רענ השאר תא 
ונובזע תא ןוחבל םיאבש ,ןואיתמה לש םירצואה .(222 — 221) 

תרבוג ףוסבלו ,יתונמאה םכרע לע םהיניב םיקלחנ ,יתונמאה 

הימדקא שיא לש תיסופיט תוצרחנבש ,םהמ דחא לש ותעד 

ןימ — — — שטיק"-כ קושילופ לש ויתודובע תא רידגמ 
.(222) "..ילאיצניבורפ םזיאוריה ןימ ...הזכ םזיטיתאפ 

ארוקל המיגדמ הכורעתה ירצוא תא הקיסעמש המלידה 
לש ותומדב סנוי לש ותוטבלתה תא דגמ ןורהא לש ןאמורה 
,תצרענהו תיאוריהה ,תירוביצה ותימדת הפפח םאה :בודיוד 

ותוישיאב ןפ הזיאו ?תימוי-מויהו תיתואיצמה ,תישונאה ותומדל 
הצרעה ויפלכ עבותה הז :םיאבל ורכז תגצהב רתוי עירכמה אוה 

הוושומה הז וא ,ליפנ אוהש בא לא םייםננ-םיאצאצ דצמ 
לש םהיתונורסחלו םהיתולעמל םדאכ ויתונורסחבו ויתולעמב 

?ויצלח-יאצוי 

ריתוהש תפסונ הדובע ןאמורב 'השיחממ תוטבלתהה תא 
:הרידל הסינכב התוא הלגמ םנויש ,גג-תרידב וירחא קושילופ 

לתזחמה הובגה לטפה ,ןכ יבג-לע ןרענ ,רמע הלדה רצב" 
ותכאלמ .רמיחה שוג לא ורפצנו ןשוי בורמ ושקתנש תובחסב 

,קשיתשובל הימומ התוא ,קושילופ לטפה לש המלשנ-אלש 
תא תולגלו היכירכת תא הילעמ ףלקל יתיסינ אל םעפ ףאש 

.(9) ".הינפ 

לע זמרמ "קש-תשובל הימומ"כ סנוי יפב לספה לש ויוניכ 
תודובעה ראשמ .םדא תומד לש תיטסילאיר הרוצכ ובוציע 

לספה הלעתה ולדוגב קרש ,חינהל ןתינ קושילופ לש ונובזעב 

ותפוקת ינב תא רידאהל ןווכתה אוה ףאו ,תודובעה ראש לע הזה 

םילשה אל קושילופ םא םיעדוי ונא ןיא .םתראפת תא חיצנהלו 

ךא ,ומילשהל השקתהש םושמ וא קיפסה אלש םושמ לספה תא 
תודגונמ תויורשפא יתש חתופ רומג-יתלב לספ ותויהש רורב 

ינוציחה ראתימה קר רשא ,רמיחבש - תחאה .תונשרפ לש 
םילשה ול :הלודג תורשפא הנומט ,ונממ השענ םדא תומד לש 

לש בגש-תומד רמיחה ןמ איצומ היה — ותריצי תא קושילופ 
חור-ירידא ,םיאלפומ םישנא הב ולעפש הפוקתל ללה ריש ,ץולח 
הרתסוה ויכירכתב יוטעה רמיחבש — תרחאהו .שעמ-יריתעו 

ול .ףושחל זעה אל קושילופש ,םיצולחה לע המוריעה תמאה 

םתועשרו םתוינונטק ,םתויכונא תפשחנ התיה לספה תא םילשה 

לעו תופוקתה לכ ינב לע תורבוגש ישונאה עבטה תונוכת — 
.םירדהנה םהיתומולח 

אוהו ,בודיוד לש ותומד םע סנוי תמעתמ ןאמורה ךלהמב 

תודעה-ירסומ לש םידגונמה םירואתה ןיב עירכהל השקתמ 
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המ עובקל תורשפאה תא תענומ ןמזה-תבחס .וילע םינושה 
ףלקל רשפא-יא ןמז קחרמב .רמיחב ןומט וא רתתסמ תמאב 

םגו ןואיזומה ירצוא םג ךכב םילשכנו ,רמיחהמ הפיטעה תא 

.קשיךירבת ףוטעה ,לודגה םלצה דיל בוש ובכעתנ" :סנוי 
ךא ,הפלקל הסינו הבחסה לש לדלודמ הצקב וחא רוטקודה 
וררופתנ םיביסהו שביה רמוחה ףוג לא בטיה הקובד ,דחי,ד 

ףלקל ינא םג יתיסינ תוגרדמב ודריש רחאל — — — .ודיב 
,רתיה איה .המוקה'םר ,ןוסחה לספה ףוג לעמ הבחסה תא 
היה המוד ,הנממ הסיפ הארקנשבו ,קצב עצפ לע תשובחתב 
,הארנב דוע עדא אל םלועל .יחה רשבה םג המע ערקנ וליאב 

.(223 — 222) ".יחתפל בצינ ימ לש ומלצ 

ותמולעת ןורתפב ןה ,תויורשפאה יתש תא תוחותפ ריתומ דגמ 

עצבל ונממ ענמ ורשוי .בודיוד לש ותדיח ןורתפב ןהו לספה לש 
םינאמורב םירפוס-יחרפ תושעל םיזרדזמ ותמגודש ,זיזפ השעמ 

לע סותימה תא הוודחב ץפנל :םינומשה תונשב םיבתכנש 
םלוגמ "תמה לע יח"ה לש יטנלוויבמאה ומויס .םידסיימה 

אלש רשפא-יאש ,קושילופ לש המולעתה-בר לספה תרזעב 
תוסחל רשפא-יא םג ךא ,תררועמה ,הקזחה ותוחכונב שיגרהל 

לספה" :סתי לש ותודעכ ,תקתשמה ותעפשהב ,םייאמה וליצב 

,תוחורב ןימאמ יניא .תובחסייבירבת ףוטע ,חתפל דמועה הזה 
גגה לא םימעפל אצוי ינא הלילה תועשב .ילע קתוש אוה לבא 

.(24) ".וברי תחת ברח ילוא .וב דשוחו ,חור ףואשל 
לע יחה" תלילעב בטיה בלתשמה לספ םילמב ףליג דגמ 

שקבתמש יפכ ,תיטרקנוק תוחכונ לעב אוה לספה ."תמה 
רופיסה ןונגסב בותכה יתרבח ןאמור אוה ורקיעמש ןאמורב 
תורוצ יתש םלגמכ ,לספה לש תלאשומה תועמשמה .יטסילאירה 

,םיצולחה-םידםיימה רוד יפלכ רחואמה רודה ינב תכרעה לש 

לע תמאה תא ףושחל ישוקה ןיב היגולנאה תרזעב תגשומ 
תחת תלסופמה הרוצה תא ףושחל תורשפאה רדעהל בודיוד 
דגמ רהזנ הסונמ רפוס תנובתב .לספה לש ויכירכת-ויתופיטע 

יאליטרע ןויערל ,טשפומ למס תגרדל לספה לש רתי-דוביעמ 
ובוליש .ץראב תובשייתהה תורוקב תורודה ןיב הקיזה אשונ לע 

םויק ךות דימתו ,ןוכנה ןונימב השענ ןאמורה תלילעב לספה לש 

הניא לספה לא בלה-תמיש .יטרקנוקו ישחומ םצעכ ולש ינדפק 
רזענ סנוי .סנוי לש וייח-תלילעב לספל דעונש דיקפתהמ תגרוח 

לספל ךא ,בודיוד יפלכ וסחי תאו ותשוחת תא שבגל ידכ לספב 
.ול סחיימ סנויש הז חרכהב ונניאש ,ולשמ םויק שי ומצע 
ררוגתה םעפש רדחב יפונ םצע הנושארבו שארב אוה לספה 

הפוקת םירמשמ ויביכרמ לכש רדח — קושילופ לספה וב 
.הב ולעפש םישנאה לש םייח-חרואו תרחא 

(1988)"םודא ןשוש ,ןבל ןשוש" 

לש ןורחאה ןאמורב יוצמ םילמ תרזעב ףסונ חלצומ לוסיפ 
שארמ רענה" :םשב הנוכ םגש ,הז לספ לש ורואת .ץיש דוד 

ןידלוג י"ע רפוסמה ,ןאמורה לש ינשה וקלחב אבומ ,"ןיעה 
תוחנוצה תוצווקיתוצווק יושע ורעש" :(165— 160 ימע) הפיה 
רעישה רודיסש יפילעיףאו .לילב טעמב ותוא תוסכמו חצמה לע 

לילקה חורה בשמב שוחל אלש היה רשפ א ייא רומחו ינדפק היה 

תולדו תועוקש ויה םייחלה .תוננער לש ספתנ'אל לג וב ריבעמה 
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זוע סומע 

הפיסומ םג ךא וחוכ תא יאשחב תלכוא הלחמש םדא לש וייחלכ 

תוומה לש ועגמ לשכ תרצונה ,המודמ תוליצא לש ןיע-תיארמ ול 

סחיל ינומלאה ןמאה דחיי וחוכ רקיע תא לבא .יחח רשבב 
[ ] .ויניע ןיבל ורענ לש תוינשוחה םייתפשה ןיבש 
חירפמ ,םייח םיטע שודג ןיידע הפח ובש עגרה תא תרח לספה 

תופצומ ,ףירח דוגינ ןימב ,םייניעה וליאו .הנורחאה ותקישנ תא 
לספה [ 7 •'לז'ד םלועב וניא ורוקמש רוא ,רזומ רוא 
המשנה ובש ,ירותסימ ןיע-ףרה ותואב ,שממ הזה עגרב זכרתה 

ךא עווגה רענב הכפמ ןיידע התויח תמירז !ףוגה תא תבזוע 
הזה םלועה לש םחה רואה תחתו ,תומותחו תוגגוזמ רבכ ויניע 

תרסוימה הרכהה םחונ אלא וניאש ,רחא רואב תופצומ רבכ ןה 

לע עפושה רואה לש יחה הארמהמ ןורחא בוהבהב תדרפנה 

.(.א.י — ילש ןה עטקב תושגדהה לכ) ".המדאה 
תטלוב ,םירופס םיטרפ ראתמה ,דגמ לש ופוליגל דוגינב 

טרופמ אוה רואתה .ולש רענה לספ רואתב ץיש לש ותובידנ 

דחוימב קדקדמ רואתה .ולספ תא תונקיידב תופלגמ םילמהו 
תא תומלגמה םייתפשה ,רענה יתפש ןיבש סחיה תשחמהב 
םחה רואה" תאו ,"םייחה סיסעל" הקושתה ,"םייחל הוואתה" 
,"רזומ רוא" ,"רחא רוא" תומלגמה ,ויניעל ,"הזה םלועה לש 
שגפימה עגר חצנוה לספב .תוומה תא — הזה םלועל רבעמש 

רבעמה לש "ירותסימ ןיע ףרה" ותוא — תוומל םייחה ןיב 
תא תבזוע המשנה ובש" עגרה ,תוומה זוחמל םייחה זוחממ 

."'ףוגה 

ויתומקר לכ לע ןידלוג לש ונורכזב רומש לספה הארמ 
תונח ןולחב הנש םישולש ינפל ותוא הארש יפכ שממ ,ויטרפו 
טסריפ סוילוי תא תותפל ידכ בצוה םש ,ץמנייטש לש תוקיתע 

טסריפכ לאוסקסומוה קרש ריחמ — הובג ריחמ ורובע םלשל 
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היה םא .רענ לש "ךכ-לכ יתרגיש לספ" רובע םלשל התפתי 
רבק לע ביצהל ידכ רטפנה תחפשמ הנימזהש" ,יתרגיש לספ 

והמ ?ןידלוג לש ונורכזב והארמ קקחנ עודמ — "החפשמה 
? םינש ןתוא לכ ןידלוגל חינמ וניאש לספה לש ומסיק 

םג ןיא ,(תידוהיו הימחנ) הז ןאמורב "םירפסמה" רתיכ 
םישולש ינפל םהל התיהש תולגתהמ קתנתהל חילצמ ןידלוג 
התוא וניבה אל זא .תיפוסוליפ הראה תייווח ווח רשאכ ,הנש 

רובעכ קרו ,וב םיברועמ ויהש ןינעה תובישח לע ודמע אלו 
רצבינש רבד םתרכהב םיגישמ םה ,םתורגבב ,הנש םישולש 
עגרה" חצנוה לספב .םיריעצ הכ םישנא םתויהב םתנבהמ 

האישל םידגונמ תוחוכ ינש ןיב תוששוגתהה העיגמ ובש ,"הזה 

רענה לספב ומכ שממ .תוומל םייחה ןיב תוששוגתהה — 
הכישמה :םידוגינה םישגנתמ ישונאה עבטב םג ךכ ןיעה-שארמ 

לא תוחפ-אל הזעה הכישמהו ,הזמ ינשוחהו ימשגה לא הקזחה 
לאו ,םייחל רבעמ קר תירשפא איהש ,תומלשה לא — םדוגינ 

.תוומבש תויחצנה 

תעשב .ויעותעת תא עדיו סוראה ,יותיפב הסנתה ןידלוג 
יתחמצ" — רכזנ אוה — וגרמ לש התציחמב םישוחה ןורכיש 
ךא ,(170) "ויתוחוכל לובג ןיאש םילאךבכ הילעב יתרהג,קנעכ 

.טולשל תואיצמה לש תובילעהו תולפיתה הרזח םסקה גומיהב 
הריש הב ויה אל" :תוישממה היתודימל הרזח הבהאה םגו 

,תכפוהמ ךא ,המוד היווח .(172) "תספתנ יתלב הגרע אלו 
הדיחיו תחא םעפ .תובר םינש הימחנ לש ונורכזב םג הרומש 

לבסו הדרח לש תוברעת ,ינפוג עגמ יליל ןיבו וניב הווהתנ 
ףאו .(103) "הוורה לש םימיענ םיגודגריר תושגרתה םע ינפוג 

ךא .המיב תרבגה לש תינלוקה התעפוה י"ע תבשוה אוה 
,םינפה-תרוויח ילילל םא יכ ,הימחנ עגעגתמ וז ילילל אל 
שבדהמ םועטל ומולחב ותוא הנימזמש ,תימולחהו הגונעה 

הימחנ רכוז — יליל לע הז םולחב קר .הנטיב לע ףטונה 
םיאלפה הייכנוקב תלבוט יעבצאו — — — יתייה קנע" — 
תא םעוטו ץצומו יפל קותמה שבדה תא איבמ ינאו יליל לש 
תעדוי תידוהי םג .(91) "תוקיתמל והומכ היה אלש שבדה 
וקתנמה בצמב ,(224) ותנשב קר "ריעצ לא"ל המד סקילפש 
המטמיטו ותוא הסריס הלש תימשגה הבהאה וליאו ,תואיצמהמ 

רומשל עשפ תקוחב הז" :ןומיס הל ריהבמש ךרדכ ,ותוא 
.רוח אל רויצה לא םג ,ןגנל קיספה אוה .ךמצעל רענה תא 

.(248) "ךב םיזכרתמ ,ותמצוע לכ ,וחוכ לכ 
יאישה שגפימה עגר תא איפקה ןיעה-שארמ רענה לספ 
ידעלב ןוטלש םישקבמ תוחוכה ינש רשאכ ,תוומו סורא ןיב 
דחא לכש הערכהל הפיאשו קבאמ לש גוס — םדאה לע 
התעו ,וירוענב וריכהל דמל ןאמורה לש "םירפסמה" תשולשמ 

עריאש המ ןיבהל םג לישבה רשאכ ,ונורכזב ורזחשמו רזוח אוה 

תלילעב קר יטרקנוק םצעכ עיפומ לספהש תורמל .םינפל ותיא 

דוגינל תסחוימש ,תוילמסה — ןידלוג לש תירופיסה הביטחה 

תוביטחה יתשל םג תעגונ ,לספה לש ויניעל םייתפשה ןיב 
תוומל סוראה ןיב תומיעה ףשחנ ךכ .ןאמורה לש תורחאה 
ולוכ-לכ ןעשנה ,ןאמורה לש ישילשה וקלחב אקווד וזוע אולמב 

.ןאמורה לש ינשה וקלחב לספה לש תוילמסה לע 

יונב ,תידוהי י"ע רפוסמה ,ןאמורה לש ישילשה קלחה 
,תודגונמ תויומד יתש ןיב תערקנש הלש דוקדוק-תומד לע 

 /

 I
 < i

דגמ ןרהא 

,רגובמה ןומיס :הבהאל אשומ-תויומד הרובע תושמשמה 
םייח תויחל ומולח תא רפכה תמקהב םישגהל לחהש ,ינחורה 

ינשוחה ,ריעצה ןומיס ולומו — (201 — 200) סוראה ידעלב 
.(ודבא ויתובקעש סקמ תא תידוהיל ריכזמה) הוואתה ררועמו 

שלושמה" םגד — הז םגד לע םינעשנ ןאמורה יקלח ראש םג 
,דוקדוקה תומד אוה הימחנ ובש ,ןושארה קלחב ."יטנמורה 
:תילכתב תודגונמ תורענ יתש הכישמ-ידקומכ ולומ תובצומ 
תבהא ,תיטורא-יתלב תוחא-תבהא תלמסמה ,םינפה-תרוויח יליל 

תא תגציימה ,הקושתה תררועמ הנפדו — הזמ ,ןבלה ןשושה 
ןידלוג דקפתמ ובש ינשה קלחבו .הזמ ,םודאה ןשושה תבהא 
,דיה-גשיהבש המודאה הבהאה תא וגרמ תגציימ ,דוקדוק-תומדכ 
,תיתומלשהו תצרענה ,הנבלה הבהאה תא תגציימ הווח דועב 

ןאמורה לכ ךרואל .דבלב תמלחנ הבהא התויהב — התמצועש 
םודאה יעבצב תובהאה יתש לש תויגוצייה תא ץיש שמממ 

םירזיבאבו ןהלש שובלה יטירפב ,תויומדל סחיימ אוהש ןבלהו 

.ןשומישבש 

לש ישילשה קלחב "יטנמורה שלושמה" םגדל רוזחנ םא ךא 
,םינושארה ויקלח ינשב רשאמ רתוי דבועמ םגדה ובש ,ןאמורה 
עגר — לספב חצנוהש עגרה תא שממ תראתמה הניצס וב אצמנ 

קבאמה עגר ,םייניעל םייתפשה ןיב תורשפה-רסח תומיעה 
ותומ עגר תא תראתמ הניצסה .תוומל סוראה ןיב עירכמה 
,ןומיסכ םדא וליפאש ,עיתפמב ררבתמ הז עגרבו .ןומיס לש 
לע רובגל רבכמ הז חילצהש החנהה תא ונב העטנ הלילעהש 

ןיטולחל ררחתשה םרט ,וידעלב תויחלו לילכ ואכדל ,סוראה 
,תוומה םע המלשה ותודחאתה ףס לע .וב סוראה לש ותטילשמ 
לש ותוחילשב לועפל ויתפש תוררועתמ ,וילא תוהמכ ויניעש 

אוה לבא" :הז עיתפמ עגר לע תידוהי תרפסמ ךכו .סוראה 
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שממ הבורק יתייהשכו ,דוע וילא ברקתאש חור-רצוקב יל ןמיס 

הקישנב ןתוא ץצמו תולובנהו תורקה ויתפשב יתפש תא דבל 
,הרז תונתוואתב ינממ יתויח תא קני ,המישנ תרסח ,הבורא 

.(254) "תקקוש 
ויפואב בטיה בלתשמש לספ םילמב ףלגל ליכשה קש 
בלושמ לספה .יפוסוליפו יטויפ ןאמור אוהש ,ןאמורה לש 
רחוס ןיבש חוקימב יגולואיכרא טירפכ ,ומצע הדבימב ןוכנ 
הדבימבש דועב ךא .תוקיתע ףסואה לאוסקסומוהל תוקיתעה 

השעמה-רופיסב ידדצ ףגאל ,תלבגומ איה לספה לש ותובישח 
לולכימב תיזכרמ תובישח ול דעונ ,וב תוינשימ תויומד יתשלו 

וקנעוהש תלאשומה תועמשמה .ןאמורה לש יפוסוליפהו ירילה 

דיקפת לספל םינקמ ןיעה-שארמ רענה לש םייניעלו םייתפשל 

ןאמורה ירוביג לש יתייווחה דקומה תא שרפמה ,יטויפ למס לש 

תועיפומה תויומדה ראשל םניב םיסחיהו תוקיזה תוהמ תאו 

יזכרמה וקלחב ,טסקטה לש וזכרמב לספה לש ומוקימ .הלילעב 

תועמשמה תרהנהב םג ותויזכרמ לע זמרמ ומכ ,ןאמורה לש 

לספה לוסיפב ןיגפמ םג ץיש .המלשה הלילעה לש תיפוסוליפה 

ןוזיאב ,תורפסב למס בוציע לש ןוכנ ןפוא ןיעה-שארמ רענה לש 

שומישל יטרקנוק םצעכ לספה לש ישחומה ףוליגה ןיב קדקודמה 
.תילובמיסה םתועמשמב הלא םיישחומ םיטרפב יגולנאה 

(1989)"השא תעדל" 

יתרבח ןאמורב יטרקנוק םצעכ לספב שומיש וניארש רחאל 

ןאמורב לספ לש ילובמיס בולישו ("תמה לע יחה")יטסילאיר 
ירוגלא עויס ןחבנ ,("םודא ןשוש ,ןבל ןשוש")יפוסוליפ-יריל 

.יגולואידיא-יטילופ ןאמור ,זוע לש "השא תעדל"ב לספב 

תחפשממ ףרוט :בבוח תדובע ,ןטק לספ ,טושיק הז היה" 
.הבל לש תובכשב חושמו םוח תיז-ץעב ףלוגמ ,םיילותחה 
תופכה יתש .תושוטל םיינישהו החוורל תורועפ ויה ויתותסל 

לגרה ,הביהרמ קוניז-תפונתב ריוואב תוחותמ ויה תוימדקה 
םירירש תחופתו ןיידע תצווכמ ,ריוואב איה םג תירוחאה תינמיה 

רעב הענמ תירוחאה תילאמשה ףכה קרו ,הציפקה תמצועמ 
.דלח-לא תדלפ היושע הנב לא היחה תא העקריקו תוקתניהה 

תוחיתמ וז התיהו תולעמ שמחו םיעברא לש תיווזב אשנתה ףוגה 

לגרה ףב בואכמ תא ולש ורשבב שח טעמב לאויש דע הזע הב 

לבה תולבב — — — .רוצעה קוניזה שואי תאו תדמצומה 
לותיפ ,םירפטהו תועתלמה יטרפ .בבוח תכאלמ וז ,דתיה אל 

,םינפ יפלב ןטבה תורמקתה ,םירירשה חתמ ,תיציפקה הרדשה 

ינזוא תיווז וליפאו ,קזחה תועלצה-תיב ךותב תפערסה תואלמ 
לבה — שארה ירוחא לא ,טעמב תוחוטשה ,תוכושמה היחה 

"רמוחה תולבגימב תזעונה תורגתהה דוסבו דח טוריפב ןייטצה 
.(6-5 ימע) 

:ףרוטה לש העונתה תשגדומ לספה לש ימאנידה ףוליגב 
ירבא בורש ,דואמ החותמ ,קוניז לש החונתב אפקוה ףרוטה 

ףרטה לע קוניזה לש ותמלשה .םקלח תא הל םימרות ופוג 
הפרטצה םרטש ,תירוחאה תילאמשה ולגר ףכ י"ע קר תבכועמ 

לא תקנזמה היחה תא תרשוק הדועו ףוגה ירבא ראש לא 
םרט לש ,תימינפ הריתס לש בצמב לספה תודקמתה .עקרקה 

,עקרקב תוזחאיהה ךשמה דצל וא קוניזה דצל תטלחומ ערכה 

 1:
 /

ץיש דוד 

תלאשנ" :באכ לש השוחת ןולספב הפוצה לאוי לא הריבעמ 
הפונתו םולב קוניז לש םיידימת םירוסיי םאה ,הלאשה אופיא 

םניא םג ףא עגרל ףא םילדה םניאש הפונתו קוניז ,הרוצע 
םאה ,םישממתמ םניאש ינפמ םילדח םניא וא ,םישממתמ 

םעפ לגרה קוסיר רשאמ תוחפ וא רתוי םישק הלאב םירוסיי 
.(81) "?דימתלו תחא 

ובצמל לסופמה ףרוטה יורש ובש חתמה בצמ ןיב הלבקהה 

ליחתמ ןאמורה .בבר אלל איה ,ןאמורה לש ורוביג ,לאוי לש 

תורשב יאשח ןכוסכ וקוסיע לא לאוי לש תטלחומה ותופחסיהמ 

:ונוונתה טעמכ עקרקה םע וירשק לכ .לארשי-תנידמ לש ןוחטבה 
םירשע .ותומחו ומא םע ,ותב עטנ םע ,ותשא הירבע םע 

םימיה תשש תמחלמ ןיב םינשה ןיינמ) תורשה תונש שולשו 
ותוא וכפה (םינומשה תונש םויסב ןאמורה לש ומוסרפ תנשל 
,תלעופ איהשכ הליעיו תבשוחמו ץיפקכ תינריע לוגיר תנוכמל 

םיליגרה םייחה לא ותוא קתרמ ןיידע טעמ הכ .הפרט לע הטע 

ולספב תירוחא לאמש לגר ףכ התואכ שממ ,םישנאה ראש לש 

הבצמ תא םלגמ לאוי לשו לספה לש םבצמ ךא .ףרוטה לש 

תקזחתמש תיטילופה המגמה תכרעהב ,תילארשיה הרבחה לש 

ןימאמש ,יטנטילימה-ינחוכה ףגאה .זוע םומע לש ותעדל הב 
,(יטילופה ןימיה :הרצקבו) תיאבצ המצועבו תינוחטב תומיעב 

סחיל המודבש ,איה ןאמורה לש אצומה-תחנה .קזחתמו ךלוה 

דיחי רביא ותואל קוניזב םיפתתשמה ףוגה ירבא ןיב יתומכה 
ךלוהש סחיה םג אוה ךכ — ויחא לא ףרטצהל ברסמ-ומכש 
קרו ךא םצמטצמה ,םולשה הנחמל הזה ףגאה ןיב שבגתמו 

.תירוחאה לאמש לגר ףכל 

תיטילופ תוחתפתהל הבוגתכ בתכנ "השא תעדל" ןאמורה 

תושממבש ,תורשפאה תניחבב דקמתמ אוה ךכיפלו .וז תרעושמ 
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ןתינ דבלב תורפסבש תורשפאה — תינוימד איה תיטילופה 
הכילהה תא ןימיה שוטני היפל רשא ,לעופה לא התוא איצוהל 
תלילע .םולשה הנחממ ויבירי לש םכרדב תכלל הסניו וכרדב 

לש וייה-הרואב תאזה הכופהתה תא שממ המילשמ ןאמורה 
םייח-חרואל ומצע תא לגסל ליחתמו תורשה תא בהע אוה :לאוי 

תא תוומ םוקמב חיטבמ אוה ךא ,םירוביג-תליהת ומע ןיאש 
יתלב םישעמ לש ,תוינומלא לש ,הרגיש לש םייח ,ןוכנ .םייחה 

וייח ויהש יפכ םיקזנ אללו תונכס אלל םייח םג ךא ,םייטמארד 

איהש) תינוידבה הלילעב ,ןאמורב גישה זוע סומע .ןכל םדוק 
תושממב גישהל ונממ ענמנש המ ,(תיטילופ היפוטוא השעמל 
ונלוכ תא בישה אוה :לארשי-תנידמב םייטילופה םייחה לש 

הקבדו םולש תרחוש הבישחל ,תינפרוטה ,תקנזמה הבישחהמ 
.םיישונא םימחרבו דסחב 

לאוי ןיא ןאמורה םויסב .גשיהה תחמש תא שיגדמ םויסה 
ףרטצמ אוהו ,ורצחבו ותיבב הכ דע השעש תונטקב קפתסמ 

ךלוה המ ץימל היה לאוי לש ודיקפת" :םילוחה תיבב עייסל 
תומאיגיפה יסיכ תא ןקורל .תיטתניסה הסיבכל — המו החתרהל 
תופיצ המכ,םינידס המכ םיאתמה ספוטב םושרלו ,תוכלכולמה 

ןוחרס ,ןתשה תנחצ תוצימח ,המהוזהו םרה ימתכ .ילוכו שאר 
,תומאיגיפה יסנכמבו םינידסב האוצ ינמיס ,תוחילהו העיזה 

חיר לש סוחדה בשמה ,תופורת יכפש ,שבייתהש איק ישוג 

ןוממיש אלו הליחב אל וב וריעה הלא לכ ,םירסוימ םיפוג 
רשא החמש ,תיאשח יכ ףא ,הזע ןוחצנ-תחמש םא יכ סואימו 
חנעפל ,עובקה וגהנמכ ,קבאנ אל ףאו הב שייבתה אל בוש לאוי 
.יח ינא :תימינפ תולעתהבו היימודב הל רסמתה אלא .התוא 

.(196) "םיתמה אלו .ףתתשמ ינא ןכ לע 
,תיטילופה ותועמשמ לע ודמע אלש ,ןאמורה לש םירקבמ 
לשכנ זועש ,םתחנה תא ססבל ידכ ףרוטה לספל רקיעב ולפטנ 

הלילעה תיזחב ףרוטה לספ תא וביצהב ,ןימא ןאמור תביתכב 

,הקומע ,תילמס תועמשמ שופיחל ידמ תטלובו היולג הנמזה — 

ןאמורה בתכנ ובש יטילופה ןפוצה .הב אוצמל ןיא םתנעטלש 
.טסקטב ףרוטה לספ לש הבורמה ותעפוהל האלמ הקדצה קינעמ 

הרבח רובעל הכירצש ,רתויב השק ךילהת — ותונתשיה ךלהמב 

תרזוח — הב תכלוהו תקזחתמ תינמיה תיטילופה המגמהש 
לחהש םדוק הב יורש היהש הנכסב תרכזנו לאוי לש ותבשחמ 

.םולשה הנחמ לש וכרד לא ,תויפשה לא הגיסנה ךילהתב 
םג התיהש ,ףרוטה אפקוה הבש תבאוכה החונתב תורכזיהה 
ךישמהל חוכ ול הקינעמ ,ןאמורה לש אצומה-תדוקנב וקלח תנמ 

.םייחב ,עקרקב זחאיהלו רוזחל ויצמאמ תא 

הליחתב .םימגפ ינש לאוי הנומ לסופמה ףרוטה לש ובצמב 

אוה ךכיפלו (6) "דבוכה יקוח תא לילעב רפמ" לספהש ול הארנ 

עגפית :ותוא עיגרהל חילצמ יבודש דע .תוכפהתהב ןכתסמ 

,תילאקיסיפ הניחבמ .הנוכנ אל הלאש לאוש התא ,דיבר רמ 
םא :עובקל טושפ םיכירצ ,ךפהתמ אל הז ךיא לואשל םוקמב 
.סיסבל לעמ אצמנ ולש דבוכה זכרמש ןמיס — ךפהתמ אל הז 

:רחאה םגפה לש ולקשמ קזחתמ ןכמ רחאל ךא .(183) "לכההז 

תושעל חכש — תאז לכב ,בבוח-ןמ א ה .םייניע ויה אל ףרוטל" 

יתלב וא .ןוכנה םוקמב אל לבא םייניע ויה ילוא וא .םייניע ול 

הרורבו .הנעמ אלל רתונ םייניעה םגפו .(10) "ןלדוגב תווש 
לאוי רשאכ ,םייניעה רדעה לש תיטילופה תועמשמה איה רתויב 

דורמנ :וגיצת קחצי דורמנ :וגיצת קחצי 

התעמ,ד ףרוטהו אלפה שחרתי םא םג לבא" :הררבל ךישממ 

לגרה ןמ ררחתשי :רמולכ] םיארנ-אלה םירמסמה ןמ ררחתשי 
/יידש,[.א.י — וקוניז תא םילשיו תבכעמש תירוחאה תילאמשה 
.(140) "םייניע ילב היחה קנזת ןאלו רעיב הלאשה תלאשנ 
תיטילופה וכרדמ ותדילס תא ,ןבומכ ,ריתסמ וניא זוע סומע 
ותנכסש ,ןורוויעב הרידגמ אוה רשאכ ,ןימיה לש תיגלואידיאהו 

ותוכנ תא ןובשחב תחקל ילב קנזל הטונ םג רוויעה םא תרבוג 
.ויתולבגמ תאו 
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וב שפחל רשפא-יאו יטסילאיר ןאמור וניא "השא תעדל" 
וב תויומדה ןיבש תוקיזב אל ,ורוביגכ אל ,תיטסילאיר תוריבס 

אוה ויביכרמ לכ לע ןאמורה .ותלילע לש הרתהה ןוויכב אל ףאו 

זועש תיטילופ היגולואידיא תורשב ,יטסירוגילא-יטילופ ןאמור 

היגולואידיאה — תיתורפסה ותביתכל ץוחמ םג הדיצל בצייתמ 

,יטילופ ןאמור לולשל ןיאש ,ןבומ וילאמ .םולשה הנחמ לש 

הדימ-תומאב "השא תעדל" תא םינחוב םא .בטיה בתכנ קר םא 
אוהש קפס ןיא ,יטילופה ןאמורה לש רנא'זה יללכב ,וגוס לש 

תורפסב ןורחאה רושעב בתכנש רתויב בוטה יטילופה ןאמורה 
,"בירעמ") ותעפוהל ךומס יתנעט םנמאש יפכ ,תילארשיה 
לע ,זוע םע הרומג תקולחמב אצמנ ינאש ףא לע ,(3.2.89 

.ורפסב יתורפסה ןוידל ץוחמ תויטילופה ויתופקשה 
תירוגילא התועמשמ "השא תעדל" ןאמורה תלילעש םשכו 
.ףרוטה לספ לש ופוליגב ושדגוהש תונוכתה םג ךכ ,תיטילופ 

ותיב ףונב יטרקנוק םצעכ לספה לש ותובישחב טיעממ ןאמורה 
הנומטש המסקהה תלוכי תא טילבמ אוה תאז תמועל .לאוי לש 
תיטילופה הירוגילאב תוגציימה תונוכת — תוינפוגה ויתונוכתב 

רקיעבו ,הינפמ עירתהל שקבמ ןאמורהש התפמ היגולואידיא 

,רמאיי ןאמורה לש וחבשל .תילארשיה הרבחב התוקזחתה ינפמ 

הלילעה תא הבר תוליעיב תרשמה לספ ףלגל חילצה אוהש 
.ושפנ-תאשמ התיהש תיטילופה 

םייתונמא תונורתפ השולש 

הדילומש דבלב איה ,לוסיפה תכאלמב תוסנתהל הקושתה אל 

ףלוגמה לספה .םירפסמ לש םהיתוריציב םייתורפס םילספ 
תונמאה לש יתוהמ ישוקל יתונמא ןורתפ םג אוה םילמב 
.םיעוריא שיחמהלו םיבצמ זיחמהל תורפסב רתוי לק .תילולימה 

םתנוכת ללגב ,תונויערו תובשחמ תורפסב שממל רתוי השק 
ןויערו ראתל השק הבשחמ .תוטשפומה תנוכת — הגירחה 
רשאכ ןכש לכ אל ,רתויב םיטושפ םה וליפא ,רפסל השק 
,זוע סומעו ץיש דוד ,דגמ ןורהא ינפל .םיקומעו םיבכרומ םה 

םהו ,ישוק ותוא בצינ ,הזמ הז םינוש הכ םהירפסש תורמל 
תא ופליג םה :ההז תיתורפס הלובחת תרזעב וילע ורבגתה 

.לספכ ,תישחומ הרוצכ תינויערה המלידה 

םיעצמאל שרדיהל בייח םהמ דחא לכ היה ,ךכ ושע אלמלא 
םיעטקב שומישה :רופיסב תונויער גוצייל ,רתוי םייתרגיש 
םיעצמא — תויומד ןיב גולאידכ םתאווסה וא ,םייולג םייאסמ 
.תרכינ איה הלילעה תייהשה לע םתעפשהשו רתוי םימשוגמ םהש 

תשולשמ ותאנה התיה תלבגומ המ ,רעשל לוכי תעד-רב לכ 
תוירשפאה תורוצב םהיתונויער ול ורסמנ וליא םינאמורה 

תובשייתהה לעפמב תורודה ןיב הקיזה תא שממל ידכ .תורחאה 

הבהאה ןיבש הקיזה תא וא ,("תמה לע יחה") י"אב ינויצה 
תיטילופה הצלמהה תא וא ,("םודא ןשוש ,ןבל ןשוש") תוומל 
תמחלממ תכשמנה ,םיחטשב תנכוסמה הזיחאה תא רימהל 

םולש החיטבמה תילאירוטירטה הרשפה ךרדב ,םימיה תשש 
תונויערהמ דחא לכ החלצהב רוסמל ידכ — ("השא תעדל") 

,םייתרימא םיטפשמ הברהל שרדיהל וילעב ךירצ היה ,וללה 
ןיב םילדבהה תא םישטשטמ ויהש ,םייתוגה םיחוסינ עפשל 

יפוסוליפ וא ,("תמה לע יחה")יגולוצוס טסקטל ירופיס טסקט 
.("השא תעדל")יטילופ וא ,("םודא ןשוש ,ןבל ןשוש") 

לש םתוירופיסל וללה תונכסה תא ופקע םירפסמה תשולש 

.ינפוג שובלב ןויער שיבלמ לספ .םילספ ףוליג תרזעב םהירפס 

הליעי הרוצב ןויער רוסמל לגוסמ אוה ןכ לעו ישחומ אוה 
,רערעל ןתינ ופקות לעש ילאוטקלטניא חוסינכ אל :רתוי 
ותוחכונ .רתוי החוטב התלבקו התמנפהש תינשוח הרוצכ אלא 

הבשחמ וא תינויער המליד םלגמה ,הזכ לספ לש תיטרקנוקה 
הרוצ לכ רשאמ רופיסה תונוכת תא רתוי הפי תמלוה ,תטשפומ 

ןורתפכ לספה .היהיש לככ קירבמ היהי ,יתרימא חוסינ לש 
.ןורשכ-ירסחל עייסי אל ,וניהש לככ חלצומ ,תרופיסב יתונמא 

,האצמה רשוכ לעב תויהל בייח וב שמתשהל ןנוכתמש ימ 
תלסופמ הרוצ ףלגל ,תילאוטקלטניא תלוכי לעבו ןוימד לעב 

■ .םלגל הילע לטוהש ןויערה תא בטיה שיחמתש 
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