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רקיעב) רעונל שדח רפס לש ומ 
 Vyr קוינק םרוי בתכש ,(יטנגילטיא
םש רבכ .'ליפהו לחנה-קולח בויא' :אוה 

ררועמ ,בויא - דליה םש רקיעב ,רפסה 
.תונרקסו םיקומע תושגר 

:םידבר ינש רפסל 

לעב םידלי רופיס אוה ןושארה דבורה 

רקיעב ,תקתרמ הלילע לעבו היפהפי ןושל 
ויסנ ,ילופ-ליפה םע יבוי-בויא תחירב 
,םתוא סופתל הרטשמהו אבצה תונ 

הקירפאל ליפה תרזחה ,םתוצלחהו 
ינ .רענל רבגתממ ורבעמב רענה תולשבו 

ךא ,תואקתפרה רפס ונינפלש דיגהל ןת 

תויומדה אלא ,רקיעה ןה תואקתפרהה אל 

ועד ,ןייפוא ,ןייוצמה םבוציעו רופיסבש 

.ןתוגהנתהו ןהית 

תהה רופיס אוה ,קומעה ,ינשה דבורה 
,וירבח ,וירוה םע רגבתמ דלי לש תודדומ 

ןתינ הז דבורב .ומצע םע וליפאו ותרומ 

םידליה רפס ןיב תובר תולבקה ףושחל 
עמה ,קוינק לש יפרגויבוטואה ורפס ןיבל 

טסופ' ,יתורפסה והנבמ תניחבמ ןיינ 
היה לוכיש תודליה ייחמ קרפ .1'םטרומ 
ואש םושמ םג ,היפרגויבוטואב בלתשהל 

קוינק םרוי .םירפסה ינשב יוצמ רפסמ ות 

ותוא השעו תודליה רופיסל "שפוח" ןתנ 
רופיסב ןוידה השעמל .ומצע ינפב רופיסל 

תחא אל היהי ,'ליפהו לחנה-קולח ,בויא' 
.דחי םג םידברה ינשב 

עמ תורכזנה תוריציה יתש ןיב הקיזה 
וטואב :הרומה תומד ךכ .דאמ תניינ 
הרומה - ןאכו ,הרומה םאה היפרגויב 

דליה ןיב חתמו םישק םיסחי דימת .הלארא 

ןיב יגולוכיספ בוליש שיש ,הארנ .הרומהו 

ןושל .הרומהו םאה ,דליה ,תויומדה שולש 

לש ילילש רתויה דצה איה הרומה ,רחא 
איהו ,תפסונ תומד תפרטצמ 'בויא'ב .םאה 

,ןיינעמ רבד לבקתמו (לחנה-קולח) לבפ 
הלארא הרומה .תיגולוכיספ הניחבמ םג 

תרחא ,םאה לש ילילש רתויה דצה איה 

יוקינב הל רוזעל אב יבוי היה אל ילוא 

יתרמאו ףחדנ ינאש יתשגרה" :תיבה 
הצור התא םא ,הרירב ךל ןיא ,ימצעל 
.הז תא תושעל ךילע ךנופצמ םע תויחל 

ועל .(91)"החתפ איהו תלדה לע יתקפד 
לש יבויח רתויה דצה איה לבפ ,הרומה תמ 

וא לבפ .בוטל ער ןיב תאצמנ םאהו ,םאה 

עדויו ןובנו לודג דלי אוה" :יבוי לע תרמ 

"ול רמוא ינאש ךירצ אל אוה ,תושעל המ 

:בויא רמוא ךשמהבו (62 ,בויא) 
בהוא באה םג .<63) "לבפל יתעגעגתה" 

תא םאב בהוא ,רחא ןושל בושו .לבפ תא 
תומד תא תנזאמ תאז הייאר .יבויחה הדיצ 

.'םטרומ טסופ'ב העיפוהש יפכ םאה 

סב דליה-רפסמה תומד ןיב האוושהה 

תדוקנמ רגובמה רפסמהו ,םידליה רפ 
.המצע הביתכמ שממ דליה לש תואר 

:'םטרומ טסופ'ב דליה תומד ,לשמל 

,התלש ר0ה ,סומינ רסה ,עורפ יתייה 
.םהירבדל יתישעש מ לדב,ד לע 'ל וגעל 

"תורוהט אל תובשחמ" יתרביח [...] 
.םהלש םייפהפיהו םינטקה תוחומל 

(12-13 ,םטרומ טסופ) 

:'בויא'ב 

תובמס תלבקל עגונה לבב היעב 'ל שי 

.[...] ביצי יתלבו קרמ ינא .[...] 

<5 'מע> 

.דחוימב יתוא והובהא אל אלה םידליה 

יתכלה .יופצ יתלב ,ןבומ אל יתייה 
םתא יתייה אל ,םתא יתייה אל ,םתא 

[...] .ףתושמ רוס םושב 

יניאו ןשקע דלי הארק אמאש המ יתייה 
,הרמא הלארא הרומה .טסילאודיביר 

.ןפוד אצוי תויהל ךירצ דימת התא 
(16-17 ימע ) 

יניעב דליה לש ותוירזומו ותודחוימ 
תומד םג .םירפסה ינשל תפתושמ הביבסה 

,תורכזנה תוריציה יתשב דאמ הבורק באה 

בר קופיא שי םידליה רפסבש המוד אלא 
ןוזיא שיו ,תויומדה יתש בוציעב רתוי 

רפסה ןיבל םירגובמל רפסה ןיב םיוסמ 
2הברק שי ןוזיאה תורמל יכ םא ,םידליל 

מה אפורה ,םכחהו דחוימה באה תומד ןיב 

שיא ,באה ןיבל םידליה רפסב בושחה חתנ 

םג .'םטרומ טסופ'ב הקיסומהו תונמאה 
ילב ,םיבוציעה ןיב הברק שי םאה תומדב 
תוחפב ,רמולכ ;תרחואמה היארה תיוז 

.םאה לש תינוציק הטיפש 
לצא תוררועתמ ,"בויא" ,םשב רבכ 

רופיסה רוביגמ תודחוימ תויפיצ םיארוקה 
לש ילואו בוטו ער לש תויפיצ .םידליל 

נגל ףאו דליל םג ,ןכאו ,המוקתו תונוסא 

,אלפ ןיאו ,םשה םע דדומתהל השק תנ 



לחנה-קולח ,בויא' רפסה 
רישע רפס אוה יל>פהו 

ותו>רסומב ,רליה לש תומולחב 

םלועה ןוקיתל ותמחלמבו 
ירסומל ותיישעו 

המודה םש ,יבוי דליל םיארוקש ,ןכ-םא 

.דחי םג ונממ קתונמו בויאל םג 
.דאמ דחוימ ,רפסמה ינאה אוהש ,דליה 

לכב םחולו קדצ בהוא ,םייח ילעב בהוא 

ילעבל קדצ-יא ןה ,ול ןמדזמה קדצ-יא 
ןייפואמ דליה .יתרבח קדצ-יא ןהו םייח 

הצור אוהש אלפ ןיאו ,דאמ יטנגילטניאכ 

הרתי .לדגישכל םייח ילעב רקוח תויהל 
ינא ,תויחל רוזעא" :רמוא אוה ,תאזמ 

ןדיע רחאלש תויחה לש ןתמשנ תא ריכמ 

תירבע עדי הזה דחוימה דליה ."חרקה 
צועב בותכ רפסה ןכאו ,תנייוצמו הטוהר 

בעה ןושלה תא דאמ בהא יבוי .ןושל תמ 
שיגדמ ףא אוהו ,ומאמ דמלש ,ההובגה תיר 

:ןושל יקחשמל תואמגוד רפסמ ירהו .תאז 

,דלפ,דל ,ביהלמ ל,דשמ ,דנ,ד ,יתרמאו 

"ליהבמ" הלמל הב ל דק אלה "ביהלמ" 
םג ונתוא ביהלמש המ לבש י/לבשהל 

.ךפיהלז זנתלא ליהבמ 
 (11)

קר אל תוררועמה םילמב קחשמ ןאכ 
תרחא המגודב .תובשחמ םג אלא ,תושגר 

:הלמ תבהא לע זירכמ טושפ יבוי 

הב הלמב יתישעש שלמיש תא יתבהא 

,םיירצמב םידוהיה לש למכ הקלה 
.דלבעיש הקזח הלמ ,"דובעיש" 

 (35)

,ואבוהש תואמגודל עגונו ןיינעמש המ 

חל בהוא אוהש םילמ שיש ןייצמ דליהש 

ךכ .ןתוא אנוש אוה םא םג ,ןהילע בוש 
תררועמ ךא האונש הלמ - "המוניה" הלמה 
ומאמ עמש יבויש םילמ שי (52) תובשחמ 

"םירורמת יכב יהנ" ומכ ןתוא בהוא אוהו 
ומאכ רבדל שייבתמ אוהש אלא ,<87> 

.תצלמנ ןושלב 

תא ןכאזעטלאה שיאמ הנק יבויש רחאל 

ןתינ ובש ,יטירק ירופיס עגר רצונ ,ליפה 

קר יוצמ אוהו םייק וניא ליפהש ,בושחל 
:דליה לש ונוימדב 

לחנה-קולח ,בויא' רפסה 

רישע רפס אוה 'ליפהו 

ותוירסומב ,דליה לש תומולחב 

םלועה ןוקיתל ותמחלמבו 
ירסומל ותיישעו 

רכיכל םשמו יקסניטוביו בוחרל ונדרי 
'ולחב ולכתסהו ודמע םישנא .הנירמה 

תמ ובלחש וא ,םיטשוקמה הווארה חונ 

ויח ןחמ תודחא קרש ,תונחל תלכ 
יממש ומב תונולחב וטיבה םה .תוחותפ 

יתספת אל .ןואיזומב םירויצ לע םילבת 

ליפ םע ךלוה ינא הנהש ,הרוק ךיא 
.םיאור םניא םהו קנע 

 (9)

םעפב רפסה תיבב םג רזח רבדה 

הרימאה םג (10) םשל עיגהש ,הנושארה 

לש םיעושעשה תייח" אוהש ליפה לע 
.תרכזנה הבשחמב תכמות ,(43) "םיהלא 
יגולוכיספ יעצמא אוה ליפהש רשאמ הז םג 

לע בושי" :יבוי רמוא ךכ .דליה תמשנל 

וב שמתשהל ןתינש רפס הז 
דומילל רפס יתבב וליפא 

ףסונב תאז,תירבעה ןושלה 
ם"תונמאה םיטיביהל 

פל .(11)"םלוכמ קזח םואתפ יתשח ובג 
התייה" :דועו .ותורגבתה לש טביה ונינ 

דלונ ליפהש ,םולח יצח ,העורפ הרעשה יל 

,דיגהל ןתינ ,ךכ-םא .(56) "םיעוגעגמ 
,הפהפיה םג ךא ,רישעה תומולחה םלועש 

ןושל .ויתויעב לכ לע רבגתהל יבויל רזוע 

גבתהה לינ תא רובעל יבויל רזוע ,רחא 
יבויש ומכ .תורענה ליגל עינהלו תור 

רושקו בהוא ליפה ךכ ,ליפב רושקו בהוא 

(8)"ךר טבמב" רענב ןנובתמ ליפה .יבויל 
רחאה דצה אוה ליפה ילוא .דחאכ "םכח"ו 

זכא השוחת" שח אוהש אלפ ןיאו יבוי לש 

קש אלא <םש> "תוכייש לש הקותמו תיר 

ולחה וא יגולוכיספה טביהה תא ךפה קוינ 
יאו ןאכמ .תיטסטנפ הריצי לש טביהל ימ 

ול ארוק יבויש ליפה תא םיאור םלוכ ךל 
םיסחי םה ליפהו דליה ןיב םיסחיה .ילופ 

שה ןיב רוביד ,הנבה ,הבהא ,הבריק לש 
תחא אל ומגרותש ,םיזמרב וליפאו םיינ 

ןמ םימ תזתה ומכ ,ליפ לש םישעמל 
לש ףא םעפו ,יבוי לש ותמרה ומכו ,קדחה 
תאז ליפה תא רתויב תבהואש ימ .באה 

אוה תירבעל םוגרתב המשש ,לבפ איה 

ליפה תא דאמ הבהא לבפ .לחנה-קולח 
םהמע התייחו הילא םתוא הברק .יבוי תאו 

.התדובעל ץוחמו ליגרה המלועל ץוחמ 

וב שמתשהל ןתינש רפס הז 
דומילל רפס יתבב וליפא 

ףסונב תאז,תירבעה ןושלה 
ם "תונמאה םיטיביהל 

ופוסבו יבוי לש ויבא התוא בהא ךשמהב 
,דועו תאז .םאה םע םג הדדיתה רבד לש 

וכרד לכ ךרואל הליבקמ לבפ לש התבהא 

,הקירפאל ילופ לש ותרזחהל דע ליפה םע 

.יבוי לש ותורגבתה תלשבהל דעו 

אוה 'ליפהו לחנה-קולח ,בויא' רפסה 
ותוירסומב ,דליה לש תומולחב רישע רפס 

ותיישעו םלועה ןוקיתל ותמחלמבו 
,ןדועמ הבהא רופיס רפסב דוע .ירסומל 

לכמ רתוי ךא .הבהאה ןמ תועבונה תויעבו 

הפ יכ םא ,היפהפיה ונושלב ץיוצמ רפסה 

תמגמוגמ טעמה ,רוביד ןושל םג שי םשו 
הזש ,תרמוא יתייה .תרבדמ לבפ רשאכ 

רפס יתבב וליפא וב שמתשהל ןתינש רפס 

יחל ףסונב תאז ,תירבעה ןושלה דומילל 
/.םייתונמאה םיטיב 

:תורעה 

ןמז ןהו רפיסה ןמז ןה ,ןמזה בוציע ,המגודל .1 
.םאה תומ םע ,העבשה ימי 7 ךותב ,רפוסמה 
תויצאיצוסא תיוור השילג היוצמ םוי לכב 

דע תודליה תרפוסמ ךכו ,רבעב םייתה לש 

םירבדב רגסוממ רפוסמה רשאכ ,הווהה ןמז 

הווהה ןמ םירבעמה .העבשה ימיל םירושקה 
ןושלב םירפוסמ ןבומכו ,םייתונמא םה רבעל 

/דחואמה ץוביקה ,'םטומ טסופ' ואר .היפהפי 
.1992 א"ת ,דמח ירפס/תונורחא תועידי 

התייה 'םטרומ טסופ' לע תרוקיבהש ,הארנ .2 
רקיעב היצרופורפ אלב הזחאנו תנזואמ אל 
.יתונמאה טביהב אלו וירוהו רבחמה יסחיב 

םושמ ,םכח ןוזיא יוצמ ,םידליה רפסב ןאכ 

,וירוהל דליה ןיב םישק ךכ לכ םידוגינ ןיאש 
.םיבכרומ תויומדה יסחי הפ םג יכ םא 
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