
ינועמש דוד לש ותעפוה

היינשה היילעה תפוקת עקד לע
(אובמ תסמ)

רואל ןד

השדחה תירבעה תורפסה לש םייקה ןונאקה לש וינפ הארמ תא ןוחבל אבש ימ 1
המ .תכל יקיחרמ םייוניש וב ולח תונורחאה םינשב יכ ,תעדל חכווי הרהמב
התע קחדנ ,ונתורפס לש לזרב ןאצ יסכנמ דרפנ־יתלב קלחלו יסלקל ןכל םדוק בשחנש
הירוגטקב .זכרמה לא םואתפ ודדנ םיילושב ויהש םירצוי טעמ אל וליאו ,תיווז ורקל
יכ ,תואדווב רמול רשפא ויבגל רשא ,ינועמש דוד רפוסה קפס אלב אצמנ הנושארה
ןיאו ,ודמעמב תודח תודונת ולח ,םינורחאה םירושעב קויד רתיל ,תונורחאה םינשב
בקעמה .הכורא הפוקת ךשמב וקלח תנמ ויהש ןיטינומה ןמו הרקויה ןמ דוע הנהנ אוה
התיה הבר המ ,שדחמ תולגל ידכ וב שי ינועמש דוד תריצי לש תולבקתהה תשרפ רחא

םעטה יעבוק לש םהירבדב יוטיב ידיל אב רבדהש ומכ ,וייחב ותריציל הכרעהה
המלש םג בתכ ךכ ןמז רחאלו ',וכרד תישארב דוע הכרעהב וילע בתכ רנרב .תרוקיבב

ותריציב םינוש םיטקפסא רוריבל םלש רפס דחיימ רנזולק ףסוי .(ז"פרת) חמצ
בקעי ומכ םיליבומ םירקבמ לש םהירמאמב םג תנמתסמ תדהוא השיג 2.(ח"שת)
.(114-106 :1940) ילאונפ י"שו (65-59 :ג"כשת) ןדס בד ,(156-126 :טי'ישת) ןמכיפ
ויתולבוי .תיתורפסה תונותיעב תוניינעתה דימת הררוע ינועמש דוד לש וירפס תעפוה

בר אל ןמז — 1954 תנשב 5.הבר הדוהתל וכז םהו ,שממ לש םיירוביצ םיעוריאל ויה
יכ ,הדבועה ןויצל היוא . דוחייב ,.לארשי סרפ ינועמש דודל קנעוה — ותריטפ ינפל
התיה ךכו ,ץראב רפסה־יתבב םידומילה תינכתב ינועמש יבתכ וללכנ םינש ךשמב
רקיעב ,ילארשיה רעונה לש ינחורהו יתורפסה ןעטמה ןמ ינגרוא קלחל ותריצי
תא ריכזנ הז רשקהב .הנידמה םוק רחאלש תונושארה םינשב ןכו בושייה תפוקתב
ןכו ,ויבתכ תודוא לע םידימלת ירוביח לש םילודג תורורצ ובו ,ינועמש דוד לש ונויכרא

רקיעב אוה הז רמוח :ותריצי דומיל תובקעב םידימלתמ רפוסה לביקש םיבתכמ
ינועמש תריצי התשעש םשורה זע המ ,דמל התא הזמ ,.םישימחהו םיעבראה תונשמ

,וירישב תעלבומה םיכרעה תכרעמ יפלכ זא ושחש תוהדזהה תדימ לע ןכו ,הידמול לע
.ולש 'תוילידיאה רפסיב דוחייבו

השק תאז םע .בלמ חכשנ רפוס אוה ינועמש םויכ יכ ,ןועטל הזרפה וז היהת םנמא
דוד לש ויתוריצי .םינורחאה םירושעב ודמעמב יוניש לח ןכא יכ ,הדבועה ןמ םלעתהל
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ץוח ,תרחא תנוכתמב אלו תירוקמה ןתנוכתמב אל ,שדחמ וספדנ אל טעמכ ינועמש
ותעשב היה אוהש) םירפוסה תדוגא לש המעטמ רוא הארש ןטק םיריש טקלמ
יתורפסה רקחמהו תרוקיבה ''.(ה"כשת .ינועמש) הנש שמחו םירשע ינפל (הישארמ
'.תונורחאה םינשב ויתודוא לע ומסרפתנ םידחא םירמאמ קרו ,וב קוסעל םיטעממ
המודו ,רפסה־יתבב תירבעה תורפסה לש הארוהה תוינכתב דוע לולכ ונניא ינועמש

,ריבס רבסה שי הז יונישל .ותוא םידמול ןיא טעמכ םייאטיסרבינואה םידומילב םגש

,הארנ .תיתורפסה 'הסרוב'ה לש יהשלכ תיתורירש הדונתב קרו ךא ותוא תולתל ןיאו

ירבעה ארוקה-לש תויפיצה קפוא תונתשהב רקיעב רושק ינועמש לא סחיב יונישה יכ
ולחש תכל םיקיחרמה םייונישב ןה ויוטיב תא אצומה רבד ,םישימחה תונש יהלש זאמ

יתורפסה םעטה תונתשהב ןהו ('שדחה לגה' תעפוה דוחייב) ץראב תבתכנה תורפסב
תוגייתסהה תרבוג הלא תוביסנב י\רבעה תורפס לא תוסחייתהה ךרד תא םג ביתכמה

.ינויצה ןויערה םע הלקנ לע םיהוזמה ,ימואל ןכות ילעב תורפס תוריצימו םירפוסמ
תיתורפסה העדותב ליעפ דיקפת אלמל ןדמל קחצי ומכ יזכרמ ררושמ לדח ,לשמל ,ךכ

עוריא התיה ותעשב התעפוהש ,'הדסמ' המאופה ומכ תילטנמונומ הריצי ףאו ,ונלש
םג תילגתמ וז העפות .ןיטולחל תחכשנ הריצי םויכ איה ,יתורפס קר אלו ירוטסיה
:ןמרתלא ןתנו גרבנירג יבצ ירוא תמגוד הרקוי־יבר םיררושמ לש תולבקתהה ךרדמ

לש 'הלודגה היווהה תלשלשיב יזכרמ םוקמ שופתל םיפיסומ הלא םיררושמ ינש
תא עילבהל ,תרוקיבב רקיעב ,הייטנ שי יכ הארנ ךא ,השדחה תירבעה תורפסה
הז עקר לע .תורחא תואמגוד םג ,ןבומכ ,שי ".םתביתכ לש ינויצהו ימואלה יפואה
יפלכ יתורפסה הליהקה לש הסחיב יונישה םעט תא ,יקלח ןפואב ולו ,ריבסהל רשפא

.ינועמש דוד

תפוקתל ותקיז תלאש איה ינועמש דודב שדוחמ ןוידל תירשפא אצומ תדוקנ
היילעה תפוקת ןיבו ינועמש תריצי ןיב תמייקה הקיזל רשאב העיבקה .היינשה היילעה

,לשמל ,תעמשנ איה .םינוש םירשקהב תרכזנ איהו ,תחוור המכסומ רדגב איה היינשה
ובו ,'ריעצה לעופהיב ותעשב םסרופש תיתורפסה וכרד לעו וייח לע םכסמ רמאמב

,הל לכויו ת"יאה תואיצמה םע קבאנש ,היינשה היילעה יררושמ ןיב קהבומה' יכ עבקנ

ולש ןוקיסקלב ללכ־ךרדב ענמנ רשא ,לסרק 'ג םג .(ז"כשת .יננח)'ץיבונועמש דוד היה
תא ינועמש לע בותכל ומצעל השרמ ,עדימ תריסמ לש רדגומה םוחתה ןמ גורחלמ

ץראב שדחה יווהה לש םיקהבומה וייוטיבמ ותריש התשענ ףא• :תאזה הללכהה
בור יפ־לע גצומ הז ןועיט ,םרב .(951-950 :ז"כשת)'היינשה היילעה ימי לש דוחייבו

.םהל יואר אוהש הקמנהלו חותינל הכוז אוה ןיאו ,וילאמ ןבומכו לוכה לע לבוקמכ

םויכ תלטומ ,וז העיבק רואל םהב ןנובתמו ינועמש יבתכ לא בשה ,רקוחה לעש ןאכמ

תירוטסיהה הפוקתה ןיבו טרפכ רצויה ןיבש שגפמה תדוקנ תא קיודמב רתאל הבוחה

.ותוחתפתהו ותביתכ לש היתודלות תניחבמ שגפמה תועמשמ תא הז תובקעב ךירעהלו

רשקהכ היינשה היילעה תפוקת תא תוארל רשפא ןכא הדימ וזיאב ךירעהל לכונ זא קר

אצממ יכ ,איה ונתרעשה .הזה סופרוקה ןמ יתועמשמ קלחל תוחפל וא ,ויבתכל ראבמ
תא םדקל ךכבו ,ינועמשב ןוידל השדח־הנשי 'תידמיכרא הדוקנ' שמשל ידכ וב שי הז

.ותריצי לש חנזומה רקחה

                            
�������������1                                                          

                                                



255 היינשה היילעה תפוקת עקר לע ינועמש דוד לש ותעפוה

,הליחת ,תבייחמ יפרגויבו ירוטסיה הדימ הנקב ינועמש דוד לש וכרד תניחב 'ד
.רנזולק ;םש .לטרק) םימדקומה וייח תודלותמ םידחא דוסי ינותנ לש םתשירפ
תנשב הנבלה היסורבש קסיורבובב דלונ (ץיבונועמש)ינועמש דוד Vlll-Vli).10:ח"שת
ורבחו וריע ןב ,ןוסלנצכ לרב םע רדחב דמל)יתרוסמה ךוניחה יכרב לע לדג אוה .1886

םג דמל רענכו ,השדחה תירבעה תורפסה לא עדוותנ דואמ ריעצ ליגב ךא ,(תודלימ
םינושארה תודליה ירישב רבכ יוטיב ידיל האב 'ןויצ תביחיל ותייטנ .םייללכ םידומיל

תינכפהמה העונתה תעפשהל ןותנ היה ףא ,ותודע יפל ,תמיוסמ הפוקת ךשמב .ולש
הרכהה םלואו .תינכפהמה תונותיעב שידייב םיריש םסריפ הז עקר לעו ,היסורב
תטיסרבינואב םידומילל לבקתהל ודיב הלע אלש רחאל .הרבגש איה תינויצה
ןמז ץראל הלוע אוה :לארשי־ץראל תולעלו היסור תא בוזעל ינועמש טילחה ,גרוברטפ

הבשומב ומוקמ תא תינמז עבוקו (1909) ט"סרת תנש לש תועובשה גח רחאל רצק
ביבאב ,הנשמ תוחפ תצק ירחא .דואמ הרצק תויהל הדיתע ץראב ותוהש ךא .תובוחר
דומלל הרטמ ךותמ הינמרגל וכרדב ץראה תא ינועמש דוד בזוע ,(1910)ע"רת תנש לש
הז ךלהמל) .תוינמרגה תואטיסרבינואב םייללכה חורה יעדמ םוחתב םינוש תועוצקמ
ינבמ םידחא םירפוס לש תויפרגויבב הלבקה אוצמל רשפא ינועמש לש היפרגויבב
חרזממ וז הפוקתב ץראל ועיגהש ,תשק ןורושיו חמצ המלש ,ןונגע י"ש ומכ ,ורוד
וא הפוריא זכרמל תונוש תורטמל בוש ואצי הב הרצק הייהש רחאלו ,הפוריא
ץורפ םע :רעושמה ןמ הלעמל תכראתמ ץוח תוצראב ינועמש דוד לש ותוהש (.הברעמל
םות דע הב ההושו ותדלומ היסורל הינמרגמ אצוי אוה הנושארה םלועה תמחלמ

,'ןראתל ןיאש תויוצמאתהו הבר תונכתסה ךות' — לארשי־ץראל בש אוה .המחלמה
סגו ,תישילשה היילעה לש המוציעב ונייהד ,א"פרת תנש לש תוכוסה גחב — 11 וירבדל

.תובוחר הבשומל וכרד תא השוע אוה םעפה

הרצק הפוקת ץראב ההש ינועמש דוד יכ ,הלוע ליעל תואבומה תודבועה חותינמ
ןיבו וניב לבוקמה יוהיזל סיסב השמישש איה וז תוהשו — הנשמ תוחפ — דבלב
אוה םג ,ןונגע יכ ךכ לע עיבצהל רשפא האוושהה ךרוצל .היינשה היילעה תפוקת
ותאיצי םדוק םינש עבראכ הב בשיו 1908 תנשב ץראל הלע ,היינשה היילעה ירפוסמ
ותאיצי דע ,םינש שמח ןאכ בשי ,1905 תנשב הלעש ,חמצ המלש וליאו ,הינמרגל
ותוהש םאה :הלאשה תא ענמנ־יתלב ןפואב הלעמ וז םינותנ תגצה .1909־ב תפרצל
ט"סרת יהלשמ — דבלב םישדוח רשע־דחא ךשמב ץראב ינועמש דוד לש תמדקומה
שי םאהו ,היינשה היילעה תפוקתל וכויש תא הקידצמ ןכא — ךרעל ע"רת יהלש דע
תואיצמה ךותמ ותריצי לש התווהתה רבדב תחוורה הנעטל סיסב שמשל ידכ הב

?וז הפוקת לש תירוטסיהה

םוי דובכל ומע ךרענש ןויארב .תיעמשמ־דח הבושת וז הלאשל עיצה ומצע ינועמש

וימשרל הז ללכבו ,לארשי־ץראל ותיילע תשרפל לבויה לעב שרדנ םישימחה ותדלוה

:ינועמש רמא .ץראב השעש 'הנושאר הנשי התואמ

גילפהל יתטלחה ט"סרת תנשב .ומושיג תא עבת לארשי־ץראל היילעה ןויערש םינש הז
־ץראב .גחה ינפל רצק ןמז ץראל יתעגהו תועובשה גח ינפל יתיבמ יתאצי .לארשי־ץראל
ימרכב יתרמש .םיסדרפב הדובעבו םימרכב הרימשב ןמזה לכ טעמכ .הנשכ יתישע לארשי

ותוישיאב ילע עיפשהש ,ןודרוג ד"א היה הדובעל ירבח .הוקת־חתפ יסדרפב יתדבעו תובוחר

,ץראה לכ תא יתרבע .םילויטב יתיליב ץראב יתוהש לש םינורחאה םישדוחה ינש .ויכרדבו
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וז הנש .ךרדב יתייה םימלש □ישדוח ינש .'הניפ שאר דע הניטסקימ זא ורשש יפכ וא
.זא יב וטלקנש ימשרמ ינא ןוזינ □ויה דע .םלועל יבלב הקקחנ ץראב יתדובע לש
.דחא רדחל □ירבח ונייה המ־ןמז .רנרב ח"י □ע שפנ תודידי יתדדייתה □הה □ימיב
ץראה תא יתאצי ע"רת תנשב .ינפל והאירקה אלש בתכבש רבד □וש חינמ היה אל
הארוהה תכאלמל ןנוכתהל התיה יתרטמ .הינמרגב ידומיל תא ךישמהל ידכ ,המ־ןמזל

'נ.לארשי־ץראב

קהבומה יגולואידיאה עינמה תא ,הנושארו שארב ,שיגדהל בייחמ הז ךמסמב ןויעה
לא תוסחייתהה תא ןכו ,היינשה היילעה לש המוציעב ץראל ינועמש דוד לש ותיילעל

דוד רבוע ץראב ותוהש תעב ,דועו תאז יי.דבלב ינמז ערואמ לאכ ץראה ןמ האיציה
יכ ףאו .תואלקחב םייפכ תדובע ורקיעש ,יצולחה לולסמה תא ,רצק ןמזל ולו ,ינועמש
,יאלקח אלו הרומ תושעיהל התיה (ןאכ הריכזהלמ ענמנ אוהש) תיתימאה ותפיאש
,ינועמש םישגה — םיינוציח םיצוליא ךותמ םאו הרכה ךותמ םא — לעופבש ירה
בקעיש ימ םע ,הז ףקותב ,הנמנו ,הפוקתה לש ירוגטקה יוויצה תא ,השעמל הכלה
ינועמשש ףא 11.(ו"צרת .ןמכיפ)'םינושארה הדובעה ישדקמ' םשב םתוא הנכמ ןמכיפ
,רמולו קיידל בושח ,םהב דבעש תומוקמכ הוקת־חתפ תאו תובוחר תא ןויארב ןייצמ
תע התואב היה םינג־ןיע בשומה :םינג־ויעב ררוגתה הוקת־חתפ יסדרפב דבעש תעב יכ

םצעש יאדוול בורקו ,היינשה היילעה לש ישונאו יגולואידיא ,יתרבח ךותיה רוכ
הרקמ אל) .ריעצה רצויה לש ותוחתפתהב עירכמ סרוג התיה וז תרגסמב ותואצמיה

תא גציל ןונגע שקיב התועצמאבש הירוטירטל םינג־ויע התיה םימיל יכ ,אוה
רבדב האדוהה תפרטצמ הזל 'י(.היינשה היילעה ימי לש הפורצה תיצולחה האידיאה

םייזכרמה תועדה יגוה ינש ,רנרב ח"ילו ןודרוג ד"אל העיפשמהו תימיטניאה הברקה
תומישרב ראית ותואש ,ץראה יבחרב ינועמש לש ךשוממה ועסמ םג 16.וז הפוקת לש
לע .הפונב תורעתהלו ץראה תא ריכהל םייביסנטניאה ויצמאמ לע הרומ ,הזורפבש

'םלועל יבלב הקקחנ ץראב יתדובע לש וז הנשי :תמכסמה ותעיבק תנבומ הז עקר
.רמוגו

תלבקמ ץראה םע ינושארה שגפמה תועמשמ רבדב ומצע רבדה לעב לש וז הכרעה

תוצולחמו קסיורבוב ריעה תב איה םג ,ר'יזש־ןוסלנצכ לחר המסריפש םירבדב קוזיח
ךילהתה תא המדמ תבתוכה 'וצראךבי תרתוכה תא אשונה רמאמב .היינשה היילעה
ודלונש הלאמ דחאי :הנושל הזו .שדחמ הדילל הצרא ותולע םע דיימ רפוסה תא דקפש

רשא ,םירפוס םניאש םיברל הרקש המ ול הרק .ץיבונועמש דוד אוה שדחמ ןאכ
תא הטילבה אל סג םימעפלש ,המדקה ןיעמ קר םהל שמיש ץראל־ץוחב םהייח־קרפ
ךשמהב ' םרוקמל ובש ןאכו םהיתוחוכ תחירפ הלחה ץראב קרו :םדאבש רקיעה
לע ,'ץראה עבטבו השדחה תואיצמב' ינועמש לש ותורעתה לע תרבדמ ןוסלנצכ רמאמה
,'תויצולחה םע — לארשי תניכש לש שדחה יוליגה םעי תוהדזהלו גזמתהל ותלוכי

הפש שבגל ודיב הלע ,ולש תוילידיאב דוחייב ,תיטויפה ותריציבש ךכ לע רקיעבו
.(166-163 :ו"שת .ןוסלנצכ) 'ץראה ייחבש רקיעה תא ול שבכש םדא תפש' ,השדח
תיתונמאו תישיא הזופרומטמ ינועמשב ללוח לארשי־ץרא םע שגפמהש עמשמ
םינש עשת לש הפוקתל הכראתנש ,ץוח תוצראל (תינמזה) הבישה ףאו ,דחי םג
תואדווב ןמתסהל לחהש ילטנמה הנפמה תמצוע תא לטבל ידכ הב היה אל ,טעמכ

.זא רבכ
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דיימ ועיפוהש םימוסרפב רקיעב ויתותוא תא תתל לחה ליעל ראותמה הנפמה ל
תמגוד ,ץראה ינותיעב וספדנ םהמ לודג קלחש ,ץראה ןמ ינועמש לש ותאצ ירחא

תניחב .(ףיצר רשק לע ךליאו ןאכמ ינועמש רמש םמעש) יתדלומיו 'ריעצה לעופה'
— לארשי־ץרא יכ ,הלעמ ץראב השעש הנושארה הנשה תצורמב ינועמש לש ותביתכ

ףקתשמ הז בצמ .ותביתכב ישממ םוקמ תשפות הנניא ןיידע — הב לפוקמש המ לכ לע
רביחש םיבר םיריש םילולכ הז ץבוקב .(ב"ערת)'הממדו רעסי םירישה ץבוקב בטיה
ירפ ןהש תויווחב וא םיימוקמ םירמוחב העיגנ ללכ םהב ןיאו ,ץראב ותבש תעב ינועמש

דחוימב םישחמומ םירבדה 17.הנש התוא תצורמב ןמאה לש תדחוימה תוסנתהה
ואשונש ,הז ריש .ע"רת תנשב םינג־ויעב ,ותודע יפל ,ינועמש בתכ ותואש ,'ריצב' רישב
בשומב תיאלקח הדובעב קסע ומצע ריעצה ינועמשש תעב בתכנ רשאו ,יאלקח
תואיצמה ןמ םלוכ םילוטנה םירמוחמ יושע ןיידע ,לארשי־ץראב ןושארה םידבועה

:לשמל ,תיסורה

םיאתפל ינריעה לפא ,דבכ םולחמ [...]

[...] קחרממ עיגהש ,ןקזה ירעל שער

,יבבל םמוד דפס תולבא תוברע םע

[...] םיקחרמל שיח אשנ אך9ה רוברבה םע

,םינבלה תודשה לע לפא תופוס טשפב ,זא

(79-77) [...] — ,ה־וורדו הלבא תךוכש חרק תיצ קיאנב ,זא

.הז ץבוקב םיסנוכמה םירחא םיבר םיריש יבגל םג ןידה אוה

רשפא (1909) 'חרזמל יתעיסנמ■ תרדסב הנורחאהו תישישה המישרב ,הז תמועל
1 *.רבחמה לש תילארשי־ץראה העדותה לש בתכב המושיר תא הנושארה םעפב אוצמל

עיפוהלו רוזחל הדיתעה)יצרא־ןב לש ותומד תא הנושארה םעפב ןאכ גיצמ ינועמש
־ץראה גשומ לש תילנוסרפ המשגה איהש ,(ולש תורחא תוריציב ןמזה תצורמב
ינזואב יצרא־ןב עימשמש ךוראה גולונומב .הפוקת התואב ותשיפת יפ־לע תוילארשי
בתוכה לש ותפיאש ןיפיקעב תנמתסמ לארשי־ץראל ותסינכ ףס לע עסונה־רפוסה
םעו התמדא םע ,ץראה םע ידעלב ןפואב ולרוג תא רושקלו תדלומב תדלומ רימהל
ןיב ,עימשמה יצרא־ןב ירבדל ןיזאמ רפסמה תיווסומ־יתלב תולעפתה ךותמ .הפונ

:הזה דגיהה תא ,ראשה

יכ ,ינממ הוחקי אל ברעמו חרזמ יכלמ לכ .תדלומ יל שי ,ץרא יל שי .יצרא־ןב תעכ ימש ...ןכ
,יצראב ויתאצמ הפו ,תדלומה שוח ,ישישה שוחה תא רסח יתייה ייח ימי לכ .איה יבבלב

,ילגר תחת עקרק יל שי .תדלומ :ימימ יתשגרה אלש ,הז תא ןאכ שיגרמ ינא .לארשי־ץרא
רשאמ הפ רשא לחנו ןיעמ לכ ,רדרדו עלס לכ ,קמעו רה לכ ,חרפ לכו ץיצ לכ ...ילשמ עקרק

יי'.(1909 .ץיבונועמש) ...ישפנ ןוחטב תא ,יבבל תנומא תא םויב םימעפ ףלא יל תמאמו

הרומ ,ץראב ינועמש לש ותייהשל הנושארה הפוקתה תיצחמב המסרופש ,וז המישר
שדח דבוכ זכרמ לש ותווהתה לע רשבל ידכ הב שיו ,וב ןותנ רבחמהש יונישה ךילהת לע

רחאל םסרפמ ינועמשש תוריצי ןתואב ,רומאכ ,רכינ הז הנפמ .תיתונמאה ותריציב
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.םיימוקמ םירמוחמ ידעלב ןפואב יושע ןהב בצועמה םלועה רשאו ,ץראה ןמ ותאיצי
גרובנטולרשב ינועמש םייסמ ע"רתב :ותונמא לש םינוש םיגוס יבגל הנוכנ וז הללכה

לע ובתכנש םינושארה תוזחמה םע הנמנה ,'םרכב הליל• הזחמה רוביח תא הינמרגבש

ינועמש לש תישיאה ותוסנתה תא ,ראשה ןיב ,ףקשמהו ,לארשי־ץראב יצולחה יווהה
דיתע אוה ןתוא — תומישר םסרפמ אוה הלא םינשב 2".תובוחר ימרכב רטונכ ומצע
יבחרב ךרעש ךשוממה לויטה ימשר תא ראתמ אוה ןהבש — 'תדלומ' רפסב ץבקל
תביתכ תא ינועמש םילשמ ץראה ןמ ותאצ ירחא רצק ןמז21.(50-9 :םש ,תדלומ)ץראה
ובו ירנרב חסונב ףמוי' יעטק ליכמה ,'ןמזב העותה' ,דיחיה השעמלו ,לודגה ורופיס
לחה ,םינש ןתואמ וירישב 2-,.ןמזה תב תואיצמה חכונ ויטבל תא ףשוחה ץולח לש יודיו

יפונ לא תונושאר תויוסחייתה תונמתסמ ,'ןומישי' ןושארה ורפסב םילולכה םירישב
ושעייש תוילידיאה לש ןרוביחב םג ינועמש ליחתמ תונודינה םינשב -',.לארשי־ץרא
דוע ינועמש בתוכ 'תינדרי' תא :ולש קהבומה 'ילארשי־ץראה רנאיזיה ןמזה תצורמב

'הרדחב רעיב' תא םסרפמ אוה םייתנש רובעכ .(171-164 :ג"ערת) הינמרגב ב"ערתב

ירבדב ותוא הכזמה הריצי — (2 :ד"ערת) 'לילגהו הדוהי תמחלמ■ תאו (ד"ערת)

ךותמ ,ותודע יפל ,בתוכ אוה •תימרכ■ תא .(15 :ה"ערת .רנרב)רנרב לש םיבהלנ תרוקיב

רתומל -י '.(208-202:ח"ערת)ו"ערת ףרוחב גרוברטפבש היירפסב ותבש תעב 'סנארט■
,ינועמש לש ותריצי תא תנייפאמה תילארשי־ץרא הקיטמיתל היינפה יכ ,רמול
רחאל םג הפונתה אולמב תכשמנ ,האמה לש ינשה רושעה ךלהמב הפוריאב תבתכנה

.םירשעה תונש תליחתב ץראל ובוש

a אל ללוחמ תרכזנה הנשב לארשי־ץרא םע ינועמש דוד לש םצעומה שגפמה ,םרב
הדימב ,עבוקש אוה אלא ,ןמאה לש ותריציב שדחה יטמיתה ךלהמה תא קר
תא ,תרחא ןושלב ,וא ,הווהתמה תואיצמה יפלכ תיכרעה ותדמע תא ,תערכמ
לש ובוש רחאל ללטצתו ששואתת וז היגולואידיא ,םירבדה עבטמ .ולש היגולואידיאה

דיתע אוהש םיישפנהו םייתרבחה ,םיירוטסיהה םיכילהתה בקעו ץראל ינועמש
תיתשתה םלואו .ךליאו תישילשה היילעה ימי זאמ — ואוביש םינשב םהילא ףשחיהל
,ותריצי ללכמ תעמתשמ איהש ומכ ,ינועמש לש ומלוע תשיפת לש תיאידיאהו תינחורה

קר רבודמ ןיא .וז הנש לש הכלהמב יעמשמ־דח ןפואב תעבקנ ,הבורמ םוקמ־לכמו
תונעיה התוא ,תדבועה היינשה היילעה לש םייסיסבה תונויערה םע תללוכ תוהדזהב

תניכש לש שדחה יוליגה' תירויצ ןושלב הנכמ ןוסלנצכ לחרש המל תרשפתמ־יתלב
ןאכמ ותדמעהו יררגאה סותאה לש וצומיאב רקיעב אלא ,(תויצולחה ונייה)ילארשי

.ותריציב יזכרמ טפצנוקכ ךליאו
חמצ המלש אשנש ירפכב יווההו םדאה' לע האצרהב :רבסה םינועט הלא םירבד

תא רבודה ןחב ,ו"שת תנשב תירבעה הטיסרבינואב ךרענש ירבעה רפכה לע ןויזופמיסב

,וכרדכ ,תדחוימ בל תמיש ךותב ,תיברעמה הרבחב ירפכה םדאה לא סחיה תלאש
אשונש ףאו .םלועה תורפסמ םינוש םיטסקטב הז סחי לש תופקתשהה תרוצל
היילעה לש הינושאר םע ,עודיכ ,הנמנה — חמצ ענמנ אל ,יללכו ינורקע היה האצרהה

תוסחייתה ךותב ,ונתוברתו ונתרבח לש יפיצפסה רשקהב וז היגוס ןוחבלמ — היינשה
תועקרקתהה ךילהת יכ ,שיגדמ חמצ ,'ץראב ירפכה םדאה לש ויוויה■ הנכמ אוהש המל
עבטמ ,ךילומ ,רתויו רוד תונש הז תידוהיה הרבחה הנותנ ובש ,ץראב תידוהיה
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עגונה לכב שממ לש יוניש לש ותונמתסהלו רפכה תוברת לש התושרתשהל ,םירבדה

:הלאה םירבדה תא רמוא אוה ראשה ןיב .,ירפכה םדאיל סחיב התדמעל

.רצקו םמעמועמ הלא םיכרעל וננויסנש יפ־לע־ףא ,ירפכל סחי־יפוליחל ונלצא □ג ונא םידע

היהש ,םשוגמה ,ייוגה ,רעבה ץראה־סע ,קחורמהו רזומה 'קינבושיה' לא יתולגה לוזלזה ןמ
'ירבעיה תא םגמגמו הרייעה לא םיארונ םימיל ותיב־ינב םע אב היהשכ געללו הווארל

לש ,ןויצ־תביש לש םימתהו ישגרה יטנמורה ראפה לא — תסנכה־תיבב ולש שבושמה
האורש ,הנוכנהו הקומעהו הלענה הכרעהה לא הנממ :'יתשרי ירשא לכ ,יתשרחמב' תפוקת
...הינשה הילעה לש התנשמב ,ןינבבש תוירחאה לכ תא הילע הליטמו לכה־תוזח רפכב

.(4 :ו"שת .חמצ)

תואלקחה םוחתב ותויחמומו ונויסנ ךותמ קפס תרמאנה ,חמצ המלש לש וז העיבק
יבצעממו היינשה היילעה ינושארמ דחאכ ישיאה ונויסנ ךותמ קפסו יאלקחה ךוניחהו
תחנה לש רושיקב ןכו ,ינועמש דוד לש דוסיה תחנה רותיאב עייסל ידכ הב שי ,התומד

שבגתנש ללוכה יגולואידיאהו יתרבחה רשקהה ךותב רדגומו םיוסמ טקפסאל וז דוסי
.היינשה היילעה תפוקתב ץראב

םיבר םיאצממ רואל ררבתתש רשפא ינועמש תריצי לא סחיב הז ןועיט לש ותופקת
לש ןהיתולובגב וא רחא וא הז יתורפס גוס לש וימוחתב תולת ילב ,ויבתכ ךותמ
הזל תפלאמ המגוד .רצויכ ותוחתפתה ךלהמב ןהב ןיחבהל רשפאש ,תונושה תופוקתה
תונותיעב ינועמש םסריפש תוברה תוירילה תומישרה ןיב ,לשמל ,אוצמל רשפא
,ג"ישתב הרבחתנש ,'סוסהו רענה' םשב תרחואמ המישרב ,'יאשחב' ורודמ תרגסמב

ומש תאש ,ןומרחה ילגרלש םילוע בושייב ךרעש רוקיב ימשר בתכה לע ינועמש הלעה

,תילאיווירט הדוזיפאל דע רייתה־רפוסה היה רוקיב ותוא ךלהמב .שרפלמ ענמנ אוה
תירוחא לגר ףוטילל ולוכ־לכ רכמתמ אוהשכ םוקמה ירענמ רענ ול הארנ הבש ,לוכיבכ

:וז הנומת ,ינועמשל ,ול תשרפתמ ךכו .סוס לש

.ןומרחה לא ףקשנה רפכה לש הבחרה רכיכב תאזה הדימעב דחוימ רבד סוש היה אל ,םצעב

תחא ינב ,רפכה יבשות .דואמ ינתבביל םייחה־לעב ןיבו ירבעה רענה ןיב תאזה תורבחה לבא
,הזה םוקמב ועקתשהו [...] םיסקה־דברממ ץראל ודרי בר אל ןמז ינפל קר ,חרזמה תודעמ
לבא .םייח־ילעב םע עגמ םהל היה םאו תואלקחב וקסע םאצומ־ץראב םא ינקפוסמו
לש האילפמהו הריהמה תורשקתהה תא שוחב יתיאר סוסה לא ןעשנה רענה לא יטיבהב

.(314 :ו"טשת)ותוא בבוסה שדחה עבטה לא ידוהיה רעונה

תונשב דוע ינועמש רביחש תרחא המישרמ םג תעמתשמ הזה עטקב תעלבומה הדמעה
וז המישרב .ץראב הנושארה ותנשב ךרעש םירויסה דחא תובקעב ,וייחל םירשעה
עימשמ רבחמה ומשבש ירבע רכיא םע שגפמ ורקיעש ,תובשומה תחאב רוקיב ראותמ

תורוד ירודל הז ירה םיעטונ ונאש ןפג לכ ,םילתוש ונאש תיז לכי" :הלאה םירבדה תא

ןקתנ — ונלובג בחרישכ .םתובא תורבק תא ובזעי אלו םןרפמ ונהי ונינית ונידכנ [...]
המגוד .(35:ו"טשת) '"[...] רקי עגרו עגר לכ .לטבל ונל רוסא תעכ ךא ,הלפתה תיב תא
וסחי תא וב ןמסמ רבחמה רשאו ,1922־ב םסרפתנש ,ומש 'טקלי ,רצק ריש איה תרחא
םתדובעב רבודה לש תוננובתהה ןפוא תגצה ידי־לע היינמית הרכיא לש התומדל
םע ותוהדזה תדימ לע דיעהל ידכ הב שיש תוננובתה ,םינמית םירכיא לש תיאלקחה

:הרכהב םוקמ־לכמ ,לעופב אל םא — םהייח ךרד
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:סרכה תעבג לע יבכשב םמוד ,םיטקלמל יתיולנ יכנא םג ףא

...םיולשזר ,םיכרה ריצבה ירהז ,שרח הטקלא יל ץיקה ידיריש

(נש :ה"פרת)

הריירקה ךלהמב ינועמש עימשמש םיברה םימואנב ינורקע חוסינל הכוז וז הרכה
לוק' ,הלאה םימואנה ןמ דחאב .(ז'יישת)'ןכודה לעמי ורפסב םילולכה ,ולש תירוביצה

:ינועמש רמוא ,(האושה ימי םצעב עמשומה)'המדאה

תואפר ןיאו החונמ ןיאו [...] !ונלש עקרק ילב ,םילגרה תחת עקרק ילב םייח ונל [...] ןיא ...
לכב ,ונימינ לכב ,ונישרש לכב ןאכ תורעתהל ונילע [...] שממ תודש ,תדלומה תודשב םא יכ

.(67 ,65 :םש) !עקרקב קר רשפא שרוש תוכהל ,תורעתהל ךא :ונתויח תיצמת

c םילועה הלא םיאצממ לש םלקשמבו םתובישחב שאר לקהל ילבמ םלואו
,ןבומכ ,אוה הז ןיינעל ירקיעה אצממה יכ ,רמול ןידה ןמ ,ינועמש לש ויבתכמ
הפוקתב ןיגוריסל ורבחתנש םיכורא םיריש לש הרדס התוא רמולכ ,ולש תוילידיאה
הביטחכ ועבקנ רשאו ,םיעבראה תונש תליחתל דע הרשעה תונש תיצחמ ןיבש
אציש ינונאקה 'תוילידיאה רפסיב תצבוקמה םתעפוה םע ויבתכב תינגרואו תיתודחא
הז רנאיז לש ותדמעהו הילידיאה לא ינועמש לש ותיינפ םצע 2,.ד"שתב הנושארל רואל

,רבחמה לש תיררגאה היגולואידיאה לש התושבגתה תדבועמ ועבנ ותביתכ דקומב
,'ילידיא'ה ירהש .םלוהה יטתסאה הנעמה תא וז היגולואידיאל תתל הדעונ איהו
הביתכל סחיב קרו ךא םשוימה' יתורפס גשומ אוה ,תולבוקמה תורדגהה תחא יפ־לע
.(Preminger. 1965: 362-363)'הוולשו תומימת לש םייחו ירויצ ירפכ ףונ הגיצמה
יתורפס גוסכו הלרוטספה לש רנאיז־תתכ הילידיאה תא תוראתמ תורחא תורדגה

ןייפאל תחוור המגמ םויק ךותב ,'תיצרא ןוצר תועיבש לש םירחבנ םיעגר' ףקשמה
(הפוריאב תיתרוסמה ירפכה תוברת' לש רשקהב) 'םיעורה לש הוודחה ייח' תא
(583-592 :1904 .Shackford). גוס לעכ הילידיאה לע ורפסב רבדמ יתרפאה ףסוי
יכ ,ןייצמ יתרפאה .ירפכה רשקהב בור יפ־לע — תוטשפה ייח תא םמורל אבה יתורפס
לש םתנומא הב תפקתשמ ןכו 'החונמ םהב שיש םייח תשגרהל יוטיב תנתונ הילידיאה'
יוב םילגרומ םהש ,תורומתה רסחו טושפה םייחה חרוא' לש ותוביציב םדא־ינב
איה ,הנממ עמתשמה לכ לע ,'תוירפכיה יכ הארנ ,ךכ וא ךכ .(141:ב"לשת .יתרפאה)
בורב בטיה תרכינ וז תיזכרמ הנוכת יכ המודו ,הילידיאה לש ירקיעה רכיהה ןמיס
זאמ ונתורפסב ורבחתנש תוברה תוילידיאב הז ללכבו ,הזה רנאיזה לש םייוליגה

.ךרעל הרשע־עשתה האמה תיצחמ

תועצמאב הליחת הז ןיינע ריאהל ,ליעומ טלחהב םלואו ,ןגוה אל ילוא הז היהי
ןד יפב הראותש 26,(דצר-אצק :גי'ישת .תוילידיאה רפס)"הנואיש" הילידיאה רוכזא
ילבמ21.(1961 .ןורימ)'...המימתו תזזופ תונזרח לש םיינכרא םידומע םישימחיכ ןורימ
ותוביוחמל בקונ יוטיב הב תוארל רשפאש המדנ ,הריציה לש הכרע לע חוכיוול סנכיהל

תמשגהל היוארה ךרדכ הז םייח חרוא לש ותייארלו רפכה תוברת יפלכ רבחמה לש
רפכה' — בר־יב־רב לכל טעמכ הפ־לעב תורוכזה החיתפה תורושב לחה :ינויצה לעפמה

ירבד ראשב ןכו (אצק)'םימעל הואת / ויתוביבס לבא / ,םיתורוש ויתב / ,ןטק אוה
הבוהאה רפכה תב לש התומד רואיתב ךשמה ;רפסמה עימשמש רפכה ייחל סוליקה
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תחא תא וב סיאור םיברש ,םירישה־ריש רפסל רכז — 'תימלוש' םשה תא תאשונה

תרגיאב הלכו ;(Shackford. 1904: 584) סלועה תורפסבש תומודקה תוילידיאה
ינאיה בטיה הב חסונמ רשאו ץראל ץוחבש היבורקל הרוביגה תרגשמש תינכראה
םייחה חרוא לש ותושרתשה םע תונויצה לש התמשגה תא ההזמה ,הלש •ןימאמ
ייחמ תוקחרתהה תדבועמ תעבונה ,תיגלא המיענב תמייתסמ הילידיאה .ץראב ירפכה

ותביתכל תינייפוא איהש ,תילארשי־ץראה הרבחב רויעה יכילהת תוקזחתהמו רפכה
.םישולשה תונשב ינועמש דוד לש

ינועמש לצא ןמתסמ ,רפכה ייח לש יפיצפסה רשקהב אקווד ואל ,עבטה לש 'יוליגיה
הבהאה תלילע .וז םיריש תרדסב ,רומאכ ,חתפ הבש ,'תינדרי' הילידיאב הנושארל
עבטה ןמ ינגרוא קלחכ רישב תגצומ הבוהאה ,עבטב תשחרתמ הריציה זכרמ איהש

ןכו עבטה ךותב גשומ םיבהואה לש םרשוא ,(ףונב המוקמ תא ,השעמל ,ןמסמ המש)
,ונתריט [...]' :'יעבט' רמוחמ םייושע םהל םיקקזנ םיבהואהש םינושה םירזבאה
שרח /,יתועורז לע הלטונ ינא שרח [...]':ןכו (1)'...םיחרפו ץע וניתורוק / !תרדהנ־המ
הריצי ;תימרכ' תא ינועמש םסריפ ןכמ רחאל תודחא םינש .(בי)'הכסה לא האשונ ינא
ובש יסיפה בחרמה םה ול ךומסה רפכה ןכו סרכה הב רשאו ,םימוד היתונורקעש
,וע?נ / םידקש ינג ,םיתיז תושרח■ :רישה לש ורקיע איהש ,הבהאה תלילע תשחרתמ

ןויסנ — תובוחר ימרכב רטונכ ינועמש לש ונויסנל רשקה ןאכ רכינ .(הנ)'קפיאה דע ועת
רביד הילעש הריצי — 'לילגהו הדוהי תמחלמיב ,'םרכב הליל' הזחמל עקר םג שמישש
תויומד יתש ינועמש בצעמ ,(ה"ערת :רנרב)'היטרפ לכל הילידיא ,הילידיא' לעכ רנרב

תוזוחמל ןתונמאנ תדימל רשאב ןהיניב להנתמה ילותיהה חוכיווה רשא ,רפכ ינב לש
,הבר תונטרפב ראותמה יאלקח ףונ עקר לע אוה םג םייקתמ (לילגה וא הדוהי)ןלודיג
קמע? ...י :בצועמה םלועה לש ראתמה יווק תא תעבוקה איה רישב ותואיצמ רשאו

קחשה תוהגנל אבס־רפכ תומדש ופשחנ תע / ,תובע אל ביבא םוי רקבב הלחה ןירשה
:ךכמ גרוח םג ינועמש ,'הרדחב רעיב' עדונה ורישב ךא .(גל) רמוגו '[...] קחישה

השודקו הקמע .תמלא תישרא איה ירה — הבהא וז
,םילבויו תופוקת הז וקנחש ,םימוצע םיעוגעג תעפשל

...ונקחר ונממ ,עבטל םיזעו םימלענ םיעוגעג
(כ)

לש תירוירפאה ותדמע לע שרופמ ןפואב הנושארה םעפב תורומ הלא תומדקומ תורוש
.תינויצה הכפהמה םע ,ךכמ עמתשמה לכ לע ,יעבטה ןחלופ' תא תרשוקה ,ינועמש

ותביתכב דואמ דדחתמ ינויצה ןוזחה ןיבו עבטהו רפכה ייח ןיב שרופמה רושיקה /'
תוילידיאה יתש וז הניחבמ .1921־ב לארשי־ץראל ובוש ירחא ינועמש לש
2*,(בסק-הלק :ג"ישת .תוילידיאה רפס)'טקליו 'הרויה' ,ינועמש רביחש 'תוינמיתיה
רמוחל היינפה ןכש ,ללכה ןמ אצוי רדגב ןה ,ולש יררגאה סותאה תא הפי תופקשמה
,הדוסיב ,תענומ (תובוחר דילש םיירעש הבשומב םינמיתה םע ויעגמ תובקעב) הז
יווה לש ומויק תא ,יתונמא ןפואב ,שיחמהל רפוסה לש דימתמה ךרוצה ידי־לע
2',.וז הרטמל םלוה טקייבוא ,יאדוול בורק ,ול התארנ תינמיתה הדעה .ימוקמ םירכיא
תירוטסיהה תועמשמה תא דימת שיגדהל ינועמש שקבמ הלא תוריצימ דבל םלואו
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ףסוי קדצ וז הניחבמ .גיצמ אוהש ירפכה םייחה חרואב המולגה תכל הקיחרמה
יווה ינועמש לצא יכ ,יקסבוחינרשט לש הילידיאה לע ורפס ילושב וירבדב יתרפאה
,המוצע הרומתל למס אוה (הילידיאה לש הרקיע אוהש)ילאיווירטה ,טושפה םייחה
רומוה לש סחי םוקמב' ,וירבדל ,ןכל .ודוחי ךכבו — םיירוטסיה םידממ לעב שודיחל
תא ינועמש לש הילידיאה הטילבמ ,םיילאיווירטה םיטרפה יפלכ שאר תולק לש הדימו

.יתרפאה)'עקרב בצינה יצולחה לעפמב ובוליש חוכמ טרפ לכ ול הנוקש ,דחוימה ךרעה
'םינולגעה לבוייב :וז המגמ תושיחממה תודחא תוטלוב תואמגוד הנהו .(148 :ב"לשת

ותועצמאבש 'ררושמה םואנ' לע ולקשמ דבוכ לכ תא ליטמ רבחמה ,"(חק-הפ :ג"ישת)
םייחה חרואו המדאה תדובע :הומכ ןיאמ היולג הרוצב ולש היגולואידיאה תשרפנ
םחוכמ קרו ,ימוקמה ףונה לא ישממ סחי לש ושוביגל ידעלבה יעצמאה םה יאלקחה
,ראשה ןיב .הלמה ןבומ אולמב תדלומ התוא תושעלו ץראב שרתשהל ןתינ הלא לש

:ומואנב ךכ רמוא ררושמה

,הוראה חתפל יתבשב ,תולילה דחאב םיאתפ

הלגנו יניעמ לולבתס לפנ יכ ,יתשגרה שג־ךה

,בורקו בגישנו לטרעמ ,ישפנל הלילה םסק
.הכרא תורכנתה ירחא יל עדותה וליאכ ,המוד

(דק)

רבודהש ,תיאלקח הדובע לש ךשוממ ךילהת רחאל ,ןבומכ ,תרשפאתמ וז הינאפיפא
,תוילידיא קפס ןהש תוריציב הלא םיחוסינ לע רזוח ינועמש .טורטורפב וראתמ
שקבמ אוה ןהבשו ''',(דלק-איק :הדפ-הע)ךרדביו 'םיצולח' — ןודינה רפסב תולולכה
.ץראל םכרד תא םישועה תישילשה היילעה יצולח לש תיתצובקה תוילטנמה תא םלגל
םיגשומב איה (ךרדב' רישב) הירעשב םיאבה לש םדידל לארשי־ץרא לש תולגתהה
תבייחמ הילא תורבחתההו (רמוגו יבחרמב םיקיהבמ םיטח תודש')םירוהט םייאלקח
הסעלו והיפב תליבש חקל' :קהבומ יאלקח יפוא אשונה ירבעמ סקט' ןיעמ לש ומויק
רפע קילחה / הממדב ובשומ תמדא תא קילחה קר ,ויתפשמ ה?ה / איצוה ילב הממדב

.(טכק-חכק)'...תורוזפה םילבשל ןיבמ המךאה

תוחפ תורכומו תורחואמ תוילידיא יתשב בר ףקותב יוטיב ידיל האב וז הייאר
'הליל יסיסריב .המוציעבו היינשה םלועה תמחלמ ףס לע ינועמש דוד רביחש
,הלמה ןבומ אולמב ירבע רכיא לש תומד הריציה זכרמב ינועמש דימעמ ,2(בנש-הצר)

ותיילע זאמ ולש 'תירפכיה היפרגויבה לש התומדקתה תא ,טקפסורטרב ,ריאמ אוהו
ימכ תגצומה ,תיזכרמה תומדה לש התעדותב תודקמתהה .היינשה היילעה ימיב ץראל
םייחה לש סיסקרפה תא ןה תינמז־וב השיחממ ,תורכזיה לש ךילהתב הנותנש
רוביג ,הדוהי םנמא :םתוא החנמה היגולואידיאה תא ןהו לארשי־ץראב םיירפכה
ודיב הלע ול היה בוט יכ ,ומצע ןיבל וניב ןעוט ,רכיא לש עבט ול שביג רבכש ,הריציה

/ ,הדשב םג ולו ,הנש טעמ'ב םתוא רימהלו ותוא םיפקותה םירוהרהה ןמ רענתהל
'...ךשארל רכה ךדיו ,םילמ טושפב ,הככ / ,הלולטה המדאה לע בכשל הדשב ,טושפ
בתכב ףאו רוהרהב הנופ אוהש תעב רקיעבו ,תורכזיהה ךילהת תצורמב םלואו .(הצר)
חסנמו רזוח אוהו ,תופסלפתהה ןמ ענמיהל לוכי אוה ןיא ,תיבה ןמ רדענה ונב לא
:ודועי רקיעו ינויצה ןוזחה לש ותיצמת םה רפכה ייח היפלש ,דוסיה תחנה תא ומצעל
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הזב ןכש ,וייחב יזכרמה עוריאה איה רכיאל ץראה דילי ונב תויה תדבוע ,ודידל ,ןכל
הז ןיא .הלוגב וב הסנתנש ירירוואה ידוהיה סויקל הזתיטנאה שומימ תא האור אוה
עקרקב ןליאה זחאנ' ובש ןפואל ויניעב לושמ ןבה לש 'תדלומה שגריש ,הרקמ אופא

קניי י ,וייח תיב — ועטמ תמדא לש תומאה עברא ןכ לע יכ / ,ורק:על הפוס וילע אובב
הריציב םג תעלבומ וז היצפצנוק .(זטש) ,...ןתלוז תויח םוקמ ול ןיאל ונוא תא ןמוהתמ
ןבה לא תרגיאב באה תיינפ ":(גפש-גנש) 'םש־יאל בתכמ' — רפסה תא תמתוחה
דועייה תמשגהל היוארה ךרדכ רפכב תושרתשהה תא בוש הטילבמ המחלמל אציש

תע / — היןוה זא ורמא יתומצע לכ / ,וננורתה יב יברק לכ — יתכרב' — ינויצה
תדובע ,תורכיאה יכ ןיוצי .(אפש) '!השרחמה ירחא דלוה / הנושארב ,ינב ,ךיתיאר
םחוכמש םיירסומהו םיישפנה םיסכנכ םג ןאכ םיראומ ירפכה םייחה חרואו המדאה
םלועה תמחלמ לש היעגפ םע דדומתהל — ןבהו באה — ןעמנהו רבודה םילוכי

.וז הריצי הבתכנ הילא הרישי תוסחייתה ךותמו העקר לעש ,היינשה

תיצחמב םלשוה הרוביחש ,'הבצמ' הילידיאב תוארל רשפא הלא םירבד דוסי לע

,־'.(ופר־המר)ינועמש יבתכ לש ילאוטקלטניאהו ישגרה תמוצה תא ,םישולשה תונש
הומכ ןיאמ הפירח הרוצב הגיצמ ,דואמ הב טלוב יפרגויבוטואה דוסיהש ,וז הריצי ןכש
־לכמ ,תטלחומה ותפדעהו ינברואה םייחה חרוא תא ,החוד רבחמהש הייחדה תא
םייחה חרוא תאו המדאה תדובע תא ,עבטה קיחב םייחה תא ,תיכרע הניחבמ םוקמ
רישה לש ותרגסמ תא תעבוקה — רפכה לא ריעה ןמ רבודה לש ותאיצי .ירפכה
תאטבמה תילמס הלועפ קהבומב איה — ובש ימינפה רופיסה לש וכלהמ תא הנתמהו
בחרמכ הריציה יביכר לכ ידי־לע ןמוסמה ,רפכה ייח לאו עבטה לא הבישה ןוצר תא
:וז הילידיא ךותמ תומסרופמה תורושה ןמ תודחא הנה .ןיקת ינויצ םויקל ידעלבה

קחריו ךלי רשא לככו

.האלה יבבלל לקיו ךלי ןכ הירקה שער

,םיבחרמ ורקי יל העבש יפ םלואל ,תרקי יל דאמ
ופיסנמ םיתיזה תושריח ,הנ־והזת םש רבה תומלש

םיסדרפ וליפא? םיפופצו וקיהנמ־וקירוי םימרכ
,ךירה יעלסב םיחנומ םירעי ויה דוע ול ,הה

'יצרא יזא תנחנ המכ — םילצמ םיתבע םירעי
(טמר)

־רטניאה תאו ינועמש דוד לש הבשחמה ךלה תא קיודמב ףקשמ הז דגיה יכ המוד
.היתודוא לע ותביתכ תישאר זאמ תילארשי־ץראה תואיצמל ולש תדחוימה היצטרפ

אלש רשפא־יא יכ ,הארנ םרשקה תייאר ךותמו הלאה םיטוטיצה ארקמל ך
תיתונמאה ותריציב תשחמומה םלועה תנומת ןיב הלבקה לש המויקב ןיחבהל
תא .ןודרוג ד"א לש תיתוגהה ותריציב תגצומה םלועה תנומת ןיבו ינועמש דוד לש
,ינועמש לש יסורה עקרב דוע תולגל רשפא וז םלוע תנומת לש התווהתהל תיתשתה
לעפמ אוה ירקיעה ויוטיבש ,תיסורה הקיטנמורה לא יתוברתהו ינחורה רשקב דוחייבו
ולש עבטה תרישב ,ראשה ןיב ,דחייתמה ,בוטנומרל יבתכ לש תונשרפהו םוגרתה
היהש — ינועמש לש וכרד תישארמ תנמתסמ ינויצהו ידוהיה רשקהב וליאו ".(1956)
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תונויצה לש היתונויער תא טולקל תונוכנ — ןוסלנצכ לרבל םיעד תברק בורק
לש ותכיפה ךילהת םע ץראל היילעה תא בלשל השקיבש ,היסורב תיטסילאיצוסה
'םיסיסר תחיש■ םירוענה רישב דוע יכ ,היאר אה ''''.המדא ידבוע לש םעל ידוהיה םעה

,(הרשע־שש ןב אוהשכ) ב"סרתב 'ןטק םלוע' םידליה ןותיעב ץיבונועמש דוד םסריפש

םייח חרוא לש ותמשגה םע ונימיב ןויצ תביש לש ךילהתה תא ונוימדב ההזמ אוה
הקשמו / הדוהי תומדש תא היחמה / ,רכאה חצממ / יננה העז לגא ינאו — ' :יררגא

5'.'ותבל יוקשבו / ומדב ץראה הורמו / ,רככה

ךרע ,ליעל ןיוצמכ ,רומש ץראל ואוב תישארב ינועמש לש תיצולחה תוסנתהל
לש התוחתפתהב סג ןאכמו ,ולש ילארשי־ץראהו ינויצה םיגשומה םלוע בוציעב עירכמ
הב ןותנ היה ינועמש דודש תינחורה תושחרתהה לש האלמה הנבהה םלואו .ותביתכ
ד"א לש ותוישיא האלימש דיקפתה תייאר אלב תירשפא הנניא הנודינה הפוקתב
דבל ןכש .ןמזה תב תילארשי־ץראה תואיצמה ןיבו רפוסה ןיב תכוותמ תוחכונכ ןודרוג

,ינועמש היה ,היינשה היילעה ירפוסמ רכינ קלח לע ןודרוג לש תללוכה העפשההמ
,יאדוול בורק ,איהש ולש םינג־ויע תפוקתב וז העפשהל רישיו ישיא ןפואב ןותנ ,טרפכ

שי ןודרוגל ינועמש ןיבש קודהה רשקה לע .ויתודלותב םייטירקה םיעוריאה דחא
םירבד ןכו ,(260-257 :1953)ומצע ינועמש לש ותודע הז ללכב ,תויודע המכ אצמנב
,טיירטש םולש רקבמהו (544 :1947 .סבח)ןודרוג ד"א לש ותב ,ןודרוג לעי ובתכש
איה הזל ףקות תבר תודע .(112 :ט"צרת) היינשה היילעה ישנא םע אוה םג הנמנה
'ר לש ףוקשה הווסמב ינועמש לש ויתוריציב ומצע ןודרוג לש תינשנו תרזוחה ותעפוה

ומכ תומדקומ תוריציב ,לשמל ,עיפומ סחנפ 'ר :רבד לכל חתפמ־תומד אוהש ,סחנפ
ולש יוהיזה ינמיס ,'הבצמ• ומכ תורחואמ תוריציבו 'הרדחב רעיב• וא 'ןמזב העותה'
תוסחייתהה ןמ רקיעב אלא ,תינוציחה ותעפוהו ותוישיא רואיתמ קר אל םירכינ

:'ןמזב העותה' רופיסב ןוגכ .ותרות ירקיע לא הרישיה

סחנפ 'ר לש ועבט ךכ .העש התוא רש היה סחנפ 'רו תונליאה תא יתרשקו יתדמע ינא [...]
הוודח אלמתמ ולוכ אוהו תוקירבמ ויניעו בהלתמ והירה רש אוהשכו :ותדובע תעשב רישל
רבד אל ,ךכ־לכ בהלתמש ,רתויו םישמח ןב וקז .הלאה םיעגרב סחנפ 'ר דואמ יל רקי .זועו
ילא שגנ אוה .ילע םימחר אלמ ובל בהלתמ אוהשכ ,ןקזה :הב ץוקו הילא לבא .אוה ןטק

:לאושו

סימש ונישארל לעממ .המיענ הכ הדובעה ,הפי הכ םלועה ןה :הטיבה 'בוצע התא המל ,יול
.אשדו ץע האיצומ ץראהו ,תלכתו הגונ םיפיערמ םימשהו .ונלש המדא ונילגרל תחתמו ונלש

'יי\(105 :תדלומ)?םירבעה־ץראב ירבע לש סדרפב דובעל :וזמ הלודג חור תחנ שי םולכ !יול

ותאבהכ ,ומצע ןודרוג לש ורואית רואל האולמב תראבתמ הקספה לש התועמשמ
:ינועמש יבתכב רחא םוקמב

ןוכנ רתוי ,רקובב .ןודרוג .ד.א היה הדובעל ירבחש ,הזב רתוי דוע ילע הרפש הדובעה [...]

לכה (...] ותארקל אצוי ףכית יתייה ינאו [...] יל ארוקו יתריד די לע רבוע היה ,רקוב תונפל
יעבטמ הטונ יתייהש ינא .ןודרוג יל הארנ לכהמ ריעצ לבא ,חיטבמ ,ריעצ ,ןנער זא יל הארנ

חרואמ ןנערמ דודיע יתבאש ,יהשמ תורדקל ,םיימיטפוא אקוד ואל םירוהרהל ,תויסקלפרל
קזחתנש דודיע ,תדלומה קיחב םג םא יכ ,עבטה קיחב קר אל הדובע ייח ,םישדחה םייחה
,לארשי יריעצמ םיבר דוע וישכע םישיגרמ ינומכ קוידבש ,האלפומה הרכההמ הלעתנו
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רקיעב ילואו .םהלש הדובעה תומוקמ לא קומעה לוחה ליבשב ירחאמו ינפלמ ןאכ םיכלוהה

.(258 :תונורכז יקרפ)ןורדוג .ד.אמ ,הרובחבש ןקזהמ הריעצהו הננערה חורה ילע העפש

,ינועמש לש טסקטב םיבר םיחוסינב בטיה תרכינ ןודרוג תטיש לש תועבצאה תעיבט
,ךכ .סחנפ 'ר לש תרכזנה חתפמה־תומדל דימת םירשקנ םניא הלא םיחוסינ םא םג
תדובע — החלפ קרי" יכ ןעוטש ימכ טטוצמ 'הליל יסיסריבש םיצולחה דחא ,לשמל

המוד םלואו ,(המש) "'...הצוצרה ונשפנ וא?רי םידי־יבסר תודש קר / !תיתמא המד^
לש תובר תוזרפרפ לש ןתאבה ןכו ,ינועמש לש ותריציב תומדכ ןודרוג לש ותוחכונ יכ
רקיעה .םיינשה ןיב רשקה רותיאב בושח קלח ןהל שי םא םג — רקיעה ןניא וירבד
טאמירפה תא הדימעמ ,הבש םייזכרמה םיקלחב ,ינועמש דוד לש ותריציש ,הזב אוה
השעמה לש ורקיעכ ירפכה םייחה חרוא לאו המדאה תדובע לא ,עבטה לא הבישה לש

תצרחנ ןיאש הרוצב רשא ,ןודרוג ד"א לש ותנשמ תובקעב תכלוה איה הזב :ינויצה
תדובעל ,תדלומל ,המלשה ,תיתימאה הבישה■ ןיבו םעה תייחת ןיב רשקל עבת הנממ
ילוא .(14 :ג"משת .ןודרוג) דיבש רזעילא לש וחוסינכ ,יעבטה םע רישי עגמלו המדאה
לש דוסיה תוחנה תא חסנמ אוה ובש ,יעבטהו םדאה' לודגה ורמאמב יכ ,הרקמ הז ןיא

ןיבו םיימואלה םייחה ןיבו עבטהו םדאה ןיבש םיסוחייה תודוא לע תיללכה ותרות
םג יביטמרופ דיקפת ,רעשל שי ,ויבתכלש ,בוטנומרל לש ריש הבחרהב טטוצמ ,עבטה
קר אל תנמתסמ םהיניבש הלבקהה םלואו ,',.ינועמש דוד לש םלועה תשיפת בוציעב
,ךורכה) יעבטה ןחלופ■ רשקתמ הבש ךרדב ,טרפב ילואו ,םג אלא ,תויללכה תוחנהב
הז רשקהב .תינויצה היגולואידיאה םע (םיינברואה םייחה לש תילטוט הייחדב ,ןבומכ

שרוש ונל ןיא■ יכ הנלבוקה תעמשנו תרזוח הבש ,ןודרוג לש ותנשמ דציכ תוארל רשפא

תא דובעל• יוויצה תא שרופמ ןפואב העימשמה ;'ונילגר תחת עקרק ןיא ,המדאב
ידי־לע רקיעב■ רשפאתת 'םעה תייחת■ יכ רומג ימינפ עונכש ךותמ תנעוטהו :'המדאה

דציכ - (298 :ג"משת .ןודרוג) יעבטה ךותב הדובע ידי־לע דוחייבו ,םייפכ תדובע
אל .ינועמש לש יתונמאה ונוזח לש תיגשומה תיצמתה תא ,השעמל ,הליכמ וז הנשמ

היגולואידיאה תא ,ןיעדויב אלש וא ןיעדויב ,םישגמ אצמנ ינועמש יכ ,רמול ףא העטומ
תדוגא דוסי לגרל בתכנש רמאמב ,ראשה ןיב ,החוסינכ ןודרוג ד"א לש תיטתסאה
רקיעב ,חורה ישנא יכ לע ,וכרדב ,ןנולתמ ןודרוג הז רמאמב ".א"פרתב םירפוסה
.לארשי־ץראב םירצונה םישדחה םייחב שממ לש םיפתוש םניא ,םירבעה םירפוסה
תדבועל ןאכמו ,םידבועה ןיבו םירפוסה ןיבש קותינל וז הנעט תנווכמ יטרקנוק ןפואב
לע — איהש ,המדאה תדובע לא רמולכ ,'הדובעה' לא םירפוסה לש םתוסחייתה־יא

.ץראב םיימואלה םייחה תושדחתהל ידעלבהו יתימאה סיסבה — הנממ עמתשמש לכ
:הזה םוכיסה חסנתמ הז עקר לע

תורוקמ םישפחמ .הריציהו הרישה ,הבשחמה תורקע לש ,חורה תוינע לש ןמזב ונחנא םייח

,תוילנויצר־יא ,תויטנדקד ,תויטנמור ,תונוימד תוריפס ינימ לכב הריציל ,הרישל ,הבשחמל

לע ,הטמל תצק תדרל יאדכ אל םאה .המודכו תולוחכ םירופיצ ינימ לכ םישפחמ .תויטסימ

,ינעטמ ינוימד ילוא ,עדוי ינניא ?עבטהו הדובעה לש הזה לפשה םלועב תצק שפחל ,עקרקה

ונרעיש אל דועש ,הריצי ,הריש ,הבשחמל ,ישממ רוקמ ,רוקמ שי הפ יכ ,המדנ יל לבא

םיינוימדה תורוקמה לכמ — יח רתוי יכ - קומע רתויו רישע רתוי ןפוא לכבו ,והומכ
.(298 :ג"משת) הלאה
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ד"א דימעהש יטתסאהו ינחורה רגתאל הנענש ימכ ינועמש דוד רייטצמ וניניעב

םע םג דואמ דדוימ ינועמש היה ןודרוגל ותברק דצב יכ ,רוכזל בושח .ורוד ינפל ןודרוג
לש ויתומישרבו ויתונורכזב הברה תרכזנ איהו ,רבד םשל התיה וז תודידי :רנרב

,םיינשה ןיבש הפנעה םיבתכמה תפילחב ןכו הפוקתה ינב לש םהיתויודעב ,ינועמש
תומיוסמ תועפשהב ןיחבהל םג רשפא ,".ינועמש דוד לש ונויכראב םייוצמ הידירשש
— תוהמב םג אלא הקינכטב קר אל ,ינועמש לש תמדקומה ותביתכ לע רנרב לש
'םרכב הליל' הזחמב ןוגכ :ןמזה ןב ץולחה תומד תא ,םיתעל ,גיצמ אוהש ךרדב דוחייב
תורמל ,הרהמב םימלענ וז העפשה תובקע םלואו .,ןמזב העותה' ךוראה רופיסב וא
,הלהצה ריגרגב זחאיהל תימינפה תוננוכה' :ןדס רמאמכ .שיאה רנרבל הצרעהה
בושייה תא תוארל ונררושמ תא הררועש איה ,בבושמ תודיתע־ערזו תומחנ־רטפבכ

רנרב לש תימינפה תוננוכהש םשכ ,ולש תוילידיאה רוזחמב הארנש ךרדכ ריעזה
ותוא החירכהש איה ,אווש־תמחנו םיחודמ־רגש אוה אמש ,הלהצ־ריגרג לכב דושחל

.(65-64 :ג"כשת .ןדס) 'וירופיס רוזחמב הארנש ךרדכ ריעזה בושייה תא תוארל
,השעמל ,ינועמש דוד החד רנרבל ןודרוג ןיב ענמנ־יתלבהו ינורקעה הררבה ךילהתב

תא התשעש איה וז הערכה .ןודרוג לש ותשיפתל ומצע תא בריקו רנרב לש וכרד תא
תא הב תוארל ונא םיאשר החוכמו ,ותריצי לש דבוכה יזכרממ דחאל יררגאה ןוזחה

.היינשה היילעה לש התסרגב תדבועה תונויצה לש םייטאווקדאה הייוטיבמ דחא
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תורעה

הילידיאהו 'ןומישי' םירישה ץבוק — ינועמש לש םימדקומה וימוסרפמ םיינש הכרבב םדיק רנרב .1
.(387-386 ;389-338 :א"כשת .רמב)•לילגהו הדוהי תמחלמ'

תירבעה הרישה יריכבכ ויניעב וארנש ימ תא השעמל גיצמ רנזולק ובש רפסב םג ללכנ ינועמשב ןוידה .2
.גרבנירג צ"או ינועמש ,ןהכ בקעי ,רואינש ,יקסבוחינרשט ,קילאיב — השדחה

,ןמטחוש לש וימושיר יפ־לע .(ומ-המ :ח"שת .רנזולק)ןמטחושךורב ךרעש היפרגוילביב האר ךכ לע .3
םינותיעה לש םידחוימ תונוילגב (הנש םישישו םישימח ול תאלמב) ינועמש לש ויתולבוי וניוצ
'םינפבמ' ;םינזאמ' ;ראודה■ ;רבדי ;תונוילג■ ;תיזג' ;הלעמב' ־;ץראה' :הלאה תעה־יבתכו

;םלועהיו

בשי םיטפושה תדעו שארב .ןונגע י"ש רפוסה הנש התואב הפי תורפסל לארשי סרפב הכז ומע .4
.1954 יאמב 7 ;ץראהיב ךכ לע העידי האר .ןיקלה ןועמש יפורפ

.ביבא־לת ,רפוסה־תיב ;םיזנג' ןוכמב רומש ינועמש דוד לש ונויכרא .5

.ינועמש דוד לש ומש־לע תארקנה 'םעל ונתורפס רחבמ• הרדסה תא חתופ הז ץבוק .6

אוה ללכה לע דיעמ וניאש ללכה ןמ אצויה ,ינועמשב ונדש םיטעמה 'םישדחיה םירקבמה ןיבמ .7
.(1985) םהוש םייח הבחרהב וב ןד ןורחאה ןמזב .(129-122 :1967 .דיבש) דיבש רזעילא

.(206-196 :ח"משת)דקש ןושרגלש ונויד האר ,םישימחה תונש הנפמב 'תויפיצה קפוא' תונתשה לע .8

םייטילופ אל םיררושמ 'תויחהל' הרורב הייטנ (םישישה תונש זאמ) תרוקיבב הנמתסה הז דגנכ .9
.לגופ דודו גרבנייטש בקעיכ

דוד םע תוחיש' :ראשה ןיב ,האר .ומצע ולש ויתויודעמ דומלל רשפא ינועמש לש היפרגויבה לע .10
טסוגואב 7 ,ץראה ;לבויה לעב םע החיש' :.ע.פ :(ז"פרת תבטב ט"י)חי ןוילג ,םיבותכ ;ץיבונועמש

.(1953)'תונורכז יקרפ• ורפסב ןייע ןכו .1936

יכ ,יל רורב םנמא• :(126 :1953) 'תונורכז יקרפיב רמאנל הוושה ןכו .םש ;ץראהיל ןויארב .11
זא יכ ,תינופצה הריבב ידומיל תא זא יתלחתה וליא לבא ,ךכ ןיבו ךכ ןיב אב יתייה לארשי-ץראל
תא גופסל יתיכזש ,הירעשב אובל יתמדקהש ,יל בוט ,בוטו .םינש המכל יאוב רחאתמ היה יאדווב

התיה תאז לבא ,זא הב יתישע תחא הנש קר םנמא .יתוננערו יחוכ אולמב ינדועשכ הריוואו הרוא
'.ייחב תרשואמה ,ילש הלודגה הנשה

.םש ;ץראהיב ןויארב .12

רובעכו — הלועכ אל — רקבמכ 1908־ב ץראל אבש ,ינויצ־אלה ןיסנג נ"אכ אלש ,לשמל ,תאז .13
:חיילשת .קותר)ותריצי לע ומושיר תא חיני ץראה םע שגפמהש ילבמ הנממ אצי םידחא םישדוח

210).

םיקומינמ המדא דבוע תויהל ר! .ב ץיבונועמש יכ ,(םייכוניח םימעטמ ילוא)ןמכיפ ןייצמ הז רשקהב .14
ןיינעתה ץראל ואוב תישארמ יכ ,ררבתמ רנרבל ץיבונועמש תורגאב ןויעמ םלואו .דבלב םיינורקע
.ץראל היינשה ותיילע רחאל קר לעופה לא האצי וז הנווכ .הארוה תרשמ לבקל תורשפאב ינועמש
הרופיס :רנרב םייח ףסוי — ינועמש דוד• :ירמאמב רנרבל ץיבונועמש ןיב םיבתכמה תפילח הארו

.(סופדב) בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא תאצוה ,ןוקב קחציל לבויה רפס ,יתודידי לש

.(ץ"רת)ןמזירח ןכו (209-207 :זי'שת) .סבח :האר וז הפוקתב םינג־ויע לע .15

.(ה"משת) תרמצ :האר ,הפוקתה לש 'הרותה ינתוניכ רנרבו ןודרוג לע .16

ינשה קלחב םיאבומ (םיילארשי-ץראה םירישה םללכבו)א"ערת-ט"סרת םינשב ורבחתנש םירישה .17
,תובוחר ,ופי :םרוביח םוקמ שרופמב ןיוצמ םירישה ןמ המכ דיל .143-69 •מע ,רפסה לש

.םינג־ויע

קרפב 'ןמזה דהי ןותיעב םיכשמה השישב העיפוה '(םיטוטרשו םימשר) חרזמל יתעיסנמ' הרדסה .18
'חרזמהל יתעיסנמ■ הרדסה הארקנ ןושארה םוסרפב .1909 רבמצדב 5-ל 1909 יאמב 2-ה ןיבש ןמזה
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.1909 רבמצדב 5 ,ע"רת תבטב 'ה ,'ןמזה דהיב □סרופש הרדסב ןורחאה קרפב םילולכ הלא םירבד .19
.(194-157 :ד"ישת)ינועמש :הוושהו

רזח .114-105,21-7:(ב"ערת תבט — ה"ערתבא)הכ ךרכ ,'חלשהיב הנושארה םעפב םסרופ הזחמה .20
ינועמש יכ ,ךירעמ תרפע .(41-36:1980)תרפע :האר ,הזחמה לע .93-51:םש ,יתדלומ• ץבוקב ספדנו

.ץראב ותבש ןמזב דוע הזחמה תביתכב לחה

.א"ערתב דוע תומישרה תביתכב לחה ינועמש .21

.239-288,120-107,19-10:(ד"ערת ולסכ - ג"ערת זומת)טכ ךרכ ,'חלשהיב הנושארה םעפב ספדנ .22

.(49-37 :א"ערת)ןומישי ץבוקב 'ןומישי' רוזחמה דוחייב האר .23

.(162-145 :םש ,תונורכז יקרפ)'תחא הילידיא תודלותל' :ינועמש לש ותמישר האר ןכו .24

התאר 'תוילידיאה רפסי לש (רתוי תמצמוצמ) תמדוק הסרג .תובר תורודהמב זאמ עיפוה הז רפס .25
.ח"פרת ,ב ,ריבד תאצוה ,'םיבתכ' תרגסמב רוא

:ז"צרת .תונמא תאצוה תופתתשהבו לבויה דעו תאצוה ,רנזולק רפסב המסרופ 'הנואיש■ הילידיאה .26
349-330.

,(ךרעל ץראל היינשה ותיילע דע) םדקומה ץיבונועמש ןיב תיכרעו תיגולופיט הנחבה ךרוע ןורימ .27
אוה וילאש ,(םישולשהו םירשעה תונש זאמ) רחואמה ינועמש ןיבו ,הכרעהב רבדמ אוה וילעש

.תוגייתסה ךותמ סחייתמ

,ריעצה לעופהב םסרופ 'הרויה■ .406-367 :(ד"פרת רדא-ירשת) אמ ךרכ ,חלשהב םסרופ 'טקלי .28
.5-3 :(ג"פרת) 19 ילג ,זט הנש

.(89-83 :ג"משת)ןמפוה היח לש הרוביחב האר ינועמש לש ותריציב ינמיתה אשונה לע .29

.12-3 :(א"פרת) 23-22 ילג ,וט הנש ,ריעצה לעופהב הנושארה םעפב םסרופ .30

לש הנשה רפסב םסרופ ךרדב' .294-288 :(א"פרת לולא-ןסינ) טל ,חלשהב םסרופ ■םיצולח■ .31
.255-250 :ג"פרת ,לארשי־ץראב םירבעה םירפוסה תורדתסה תאצוה ,'א הנש ,לארשי־ץרא

.170-115 :(ט"צרת) ד ,'תסנכ' .32

.ד"שת ,לארשי-ץרא ילעופ תגלפמ תאצוהב תדרפנ תרבוחב הנושארל רוא התאר וז הריצי .33

.203-163 :(ו"צרת) א ,'תסנכיב הנושארל רוא האר .34

,קילאיב דסומ תאצוה ,ינועמש דוד אובמ םידקהו םגרית ,םירחבנ םיבתכ .בוטנומרל מ"י :האר .35
םסרופש ןויארב םירבד האר ןכו .עבטל בוטנומרל לש ותקיז תא שיגדמ ינועמש אובמה ירבדב .1956
,לוגוג .י :הירפסממ ,תיסורה תורפסה יחורל הבורק דוחיב■ :ז"פרת באב ט"י ,חי ,,םיבותכיב
הקיזה םג '.[...] בוטנומרל דוחייבו ןיקשופ ,ביצוט :היררושממ .יקרוג םג עודי דצמו בוכיצ ,יוטסלוט

.ןויע ךירצ רדגב איה (רפכה ייחל ,עבטל הבישה)יניוטסלוטה סותאלו יוטסלוטל

.(44-12 :1980) אריפש הטינא לש הרפסב האר ןוסלנצכ לרבל ץיבונועמש דוד ןיב הקיזה לע .36

יד :םותח .258-257 :(ב"סרת) גל יבוח ,(ןודרוג ל"שו רודגיבאךב לייא תכירעב) 'ןטק םלוע' .37
האר)'ילארשיצרא ימואל ביטומ רודח ולוכ' הז ריש יכ ינועמש ןייצמ 'ץראהיב ןויארב .ץיבונועמש

.(10 הרעה ליעל

.כ-טי :□ש ,תוילידיאה רפס ,'הרדחב רעיביב סחנפ 'ר לש ורואית האר ןכו .38

.ץיבונועמש דוד לש ומוגרתב אבומ רישה .161 :תונורכז יקרפ .39

,(ג"פרת) 16 הנש ,ריעצה לעופה ,(רתב ח"י תומל םייתנש תאלמל)יברעה■ :ותמישר ,לשמל ,האר .40

לחה) תוילידיאה רפס יכ ,םג ןיוצי .278-244 :םש ,■תונורכז יקרפ■ האר ןכו .10 :21-20 ■בוח
.ירתב םייח ףסוי רכזיל שדקומ (ח"פרת תרודהממ
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היפרגוילביב

.םייח ףסוי ,דנרב

.ריבדו דחואמה ץוביקה תאצוה ,ינש ךרכ ,רנרב .ח.י יבתכ לכ :א"כשת

.דוד ןודהא ,ןודרוג
.תינויצה הירפסה תאצוה ,םיבתכ רחבמ :ג"משת

.ףסוי ,יתרפאה

.םילעופ תירפס תאצוה ,יקסבוחינרשט לש הילידיאה :ב"לשת

.היח ,ןמפוה

.א.מ ראותל רמג תדובע ,'(ח"שת־ג"מרת) תירבעה תורפסה יארב לארשי־ץראב ןמית ינב■ :ג"משת
.88-83 :ביבא־לת תטיסרבינוא ,(ןירבוג תירונ תכרדהב)

.הכרב,סבח

.דבוע םע תאצוה ,הינשה הילעה רפס :ז"שת

.לארשי ,יננח

.21-20 :15 ילג ,60 הנש ,ריעצה לעופה ,(ינש קלח) ,"הרדחב רעיב' דע •הוקתהימ" :ז"כשת

.'מ ,ןמזירח

.ביבא־לת ,םינג ןיע :ץ"רת

.לחר ,ןוסלנצב
.166-163 :דבוע םע תאצוה ,תומישרו תוסמ :ו"שת

.י"מ ,בוטנומרל
.קילאיב דסומ תאצוה ,ינועמש דוד אובמ םידקהו םגרית ,םירחבנ םיבתכ : 1956

.ןד ,ןורימ

.1961 טסוגואב 4 ,ץראה ,'ינועמש לעו ץיבונועמש לעי : 1961

.בד ,ןדס

.65-59 :ריבד תאצוה ,םירפסו םירפוס לע תוסמ :ןובשחל ןיד ןיב :ג"כשת

.ןועדג ,תרפע

.41-36 :רבוקיר'צ תאצוה ,תובשייתהה תוזחמב המדאה ןחלופו ץולחה סותימ :םד ,םדא ,המדא .1980

.בקעי ,ןמכיפ
ז"ט) 25 יבוח ,'א ךרכ ,םידליל רבד ,(וייחמ םיקרפ השולש) יתדלומב הנש :ץיבונועמש דוד■ :ו"צרת

.(לולאב

.156-126 :תורפסל תורבחמ תאצוה ,ביבא םרטב :ט"ישת

.י"ש ,ילאונפ
.114-106 :ןמוינ תאצוה ,השדחה ונתורפסב תויומד : 1940

.המלש ,חמצ
.17-15 : 5 ילג ,(ז"פרת) 20 הנש ,ריעצה לעופה ,'ץיבונועמש דודל■ :ז"פרת

ח יבוח ,הניינבו ץראה תלואג יניינעמ תורפס ירבדו םירמאמ טקל :המק ,ירפכב יוההו םדאה' :ן"שת
.(ליסנטסב) 4 ,לארשיל תמיקה ןרקה לש תישארה הכשלה תאצוה ,(רייא)

.יבצ ,תרמצ

.100-84 :4 ,ןדיע ,'רנרבו ןודרוג' :ה"משת

.ףסוי ,רנזולק
ןמטחוש ךורב תאמ היפרגוילביב ףוריצב) תועדה הגוהו ררושמה :(ץיבונועמש) ינועמש דוד :ח"שת

.לארשי־ץראב תירבעה הטיסרבינואה ירחוש לש יצראה דעווה תאצוה ,(הרצק היפרגויבו
.240-201 :עדמ תאצוה ,'ונרוד יררושמ' : 1956
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.'ג ,לסרק
.951-950 :ינש ךרכ ,םילעופ תירפס תאצוה ,םינורחאה תורודב תירבעה תורפסה ןוקיסכל :ז"כשת

.יליל ,קותר
.תונמאלו תורפסל ביבא־לת ןרקו דבוע םע תאצוה ,ותריצי לע םירמאמ רחבמ :ןיסנג ןסינ ירוא :ח"לשת

.ילא ,דיבש
.129-122 :דבוע םע תאצוה ,תורומשא שלש : 1967
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