
לומתא םוי ךרד רחמה לא 

אלרוב הדוהיל 'יולה הדוהי יבר יעסמ הלא' לע 

קקח בל 

חרזמה־ידוהי ברקב תירבעה תורפסה יצולחמ — אלרוב .א 

והומכ ,חרזמה־ידוהי לש תירבעה תורפסה יצולח ןיב אוה (1970-1886)אלרוב הדוהי 

תירבעה תורפסה לש ישילשה 'רוד'ל בורק אלרוב 1.םוסרפב ול םדקש ימש קחציכ 

םירגהמ ויה וירצוי תיברמו חאב תיתורפסה ותוליעפ תא לחה רשא רוד ,השדחה 

ןשיל שדחה בושיה ןיב תומיעה תא םיראתמ ^אב םתוא בבוסב םילכתסמה ,םיצולח 

אוה יכ ףא הלוגה ינב 'יווהה ירפוס'מ עפשוה ומצע אלרוב 2.ותביבסל הלועה ןיבו 

3.םיסור םירפוסמ דמלש המ תא שיגדה ומצע 

ימוחתב שודיחו דוחיי לעב יטסילאיר רפסמכ בורל םירקבמה יניעב שפתנ אלרוב 

הלילעב יוטיב ךכל ןתנש ,הז יווה םינייפאמה םיגהנמהו תונומאה לע ,יחרזמה יווהה 

־םיירוביצ־םייתרבח־םיימואל םיקבאמ אטיב אלש רפוס ,תויומדה ייחבו 
אלרוב לש ותריצי' לש הריהבו תיתטיש הנומת ראית יאשרב םעוניבא .םייגולואידיא 

,אלרוב תוריצי לע ובתכנש םינושארה הכרעהה־ירבד תא ומכסבו ,'תרוקיבה יניעב 

לע תדחואמה תרוקיבב ורזח רשא ,םהב רזוחה םיחנומה לולכמ תא יאשרב זכרמ 

,הקיטנמורו ןוימד ,תואיצמו הדגא ,םזילאירו יוה ,הלילעו השעמ־רופיס' :ותריצי 

שגר ,תומימתו תוטשפ ,לרוגו הבהא ,תויסופיטו המצע ,תויטוסכאו תויחרזמ 

אלרוב תריציל סחיב תרוקיבה תא תצמתמ יאשרב .'תויתמרדו תויפא ,היטפמיסו 

,תויטוסקא םירקבמה ואר 'תויחרזמ'ב .תיצמתה לש הרקיע והזו 4,התוללכב 

לעב רופיס רפסמכ אלרוב לש וחוכ תא השיגדה תרוקיבה ,ןוימדו הדגא ,הקיטנאמור 

תוטושפ ,תוינויח תואלמ ,תומימת ויתויומד .תיתמארדו תלתפנ תינוציח הלילע 

ןהיתונוכת ללכ־ךרדבו ,םיילאנויצאר־יא םיפחד ידי־לע תוענומ ,תיגולוכיספ הניחבמ 

וא יאידיא ,יגולוכיספ בוציע ןיא ,שארמ תונותנ אלא תוחתפתמו תונתשמ ןניא 

.רמאמה ףוסב — תויפארגוילביבה תוינפהה טוריפ 

, 1 ןויליג ,'רמועה'ב ,'הרקעה' ,ןושארה ורופיס תא ,הרשע־עשת ןב ותויהב ,1907־ב םסריפ ימש 1 

.90 ימע ,רמועה ,ןירבוג .לשמל ,ךכ לע הארו .ז"סרת 
.63 ימע ,א ,דקש :האר 2 

.84-83 ימע ,ב ,דקש :האר 3 
.33-32 ימע :תיצמתה .33-7 ימע :ולוכ אובמה .19 ימע ,יאשרב :האר 4 
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םיאצמנו םיהדזמ ,תויומדל םיבורק רבחמהו רפסמה .ןהלש בכרומ ילאוטקלטניא 

הבהאה :םירקבמה ידי־לע ונודנ ותריציב םייזכרמ םיביטומ ינש .ןמיע רושימ ותואב 

אל תרוקיבה .ונוצרכ ןהב השועו תויומדב טלושה לרוגהו ,הלילעב ישונא עינמכ 

בלשמו תוטשפב השעמה תא רפסמ אוה .ידוחיי ימצע ןונגס אלרובל הסחיי 

הגוסה תא עובקל ושקתה םירקבמה .םידודיחו םילשמ ,םימגתפ ,םימתכמ ,םיטקלאיד 

,הדגא ,הקיפא ,םזילאירב םיחנומב ושמתשהו ,אלרוב תוריצי לש (רנא'זה) 

לש ןאמור :ולש םינוש םינאמורל תונוש תורדגהב ושמתשה םה .הקירילו הקיטנאמור 

.הקיטנאמורו םזילאיר לש ףוריצ ;יביאנ ,יקסראקיפ ,ירוטסיה ,יטסילאיר ,יווה 

םיטקפא תולעב תולילעו תויומד לש רפוסכ אלרוב לש וחוכ רקיע תא ואר םירקבמה 

המכ .תואידיא םע דדומתהל ואובב לשכנש ,חרזמה־ידוהי יווהמ םייתמארד 

:ותריצי לש תרתוכה תלוגל ובשחנ אל אלרוב לש םירחואמה םייתורפסה ויתונויסנמ 

הדוהי 'ר ייחמ 'קפואב' המלש־יתלבה היגולירטה םללכב ,םיירוטסיהה םינאמורה 

ןאמור ןכו)'יולה הדוהי יבר יעסמ הלא' ירוטסיהה ןאמורהו לארשי־ץראב יעלקלא 

םינאמורה לע תרוקיבהש ,יל הארנ .('הלגנבו רתסנב :וא המענ' םינמית ייחמ 
.הרימחמ איה תואידיא םע דדומתמה רפוסכ ותלוכי לעו אלרוב לש םיירוטסיהה 

ויגשהמ המכ לע עיבצהל הרטמב 'יולה הדוהי יבר יעסמ הלא'ב ןייעל יתרחב 

ןאמורה :וב םיטבה המכ לע דומעאו ,הז ןאמורב אלרוב לש םייאידיאהו םייתונמאה 

ךיתמ אוה רשאכ ,רבחמה לש תעמתשמה תיתורפסה תועדומה !םירקבמה יניעב 

המכו המאקמה לש םיטבהה :ןאמורב םבלשמו ןאמורל ץוחמ ונל םיעודיה םירמוח 

םהש יפכ הגוסכ ירוטסיהה ןאמורה לש תודוסיה :ןאמורב םהלש םיטקפאה ןמ 

ןאמורב ןייעל ןווכתמ יניא .ןאמורב יאידיאה דצל סחייתהבו ,הז ןאמורב םישממתמ 

־ויצוס וא םייתוברת־ויצוס ,םיירוטסיה־ויצוס םיטנמלא גיצהל אלו ,יווה רופיסבכ הז 

.וב םייגולופורתנא 

והז 5.73 ןב אלרוב תויהב ,1959 תנשב רואל אצי 'יולה הדוהי יבר תועסמ הלא' 

,םילשוריב ותומ דע ועסמ תישארמ ,לארשי־pאל ל"היר תועסמ לע ירוטסיה ןאמור 

רואל אצישכ .תומדוק םינש לא םיקזבה אצמנ ןכלהמבו ,םייתנשמ הלעמל לש הפוקת 

תור .תירבע תירוטסיה תרופיס אלרוב לש ודי גשהב התיה רבכ ,1959־ב ,ןאמורה 

46 תרקוס םירשעה האמב ירבעה ירוטסיהה ןאמורה לע בושחה הרפסב דלפנש 

6.םינאמור םבור ,תרופיס לש םיטסקט 

־בתכ וילא עיגה ,אלרוב לש ןאמורה חתפב םיאבומה ,סופדה־תיבל איבמה ירבדל 

השמ)דעה־רפסמה לש תחא תוא וליפא הניש אל אוהו ,הלעמו הנש 800 ינפלמ די 

ינמיס' ףיסוה קר ,ועסמב יולה הדוהי לא הוולתהש ,(עמשילא דעס ןבא הדוהי 

םיפקשמ ןכא ןאמורב עקרה יטרפו רפסה ןונגסש ,תובייוחמ ןאכמ תעמתשמ .'הביתכ 

.גרבנייטש בקעי תכירעב /ףסה לע'ב ,ח"ערתכ םסרופ ,'הנול' רחאל בתכנש ,'ברע יטבש ןיבי 5 
.214-213 ימע ,דלפנש :האר 6 
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ימע)ויתורוקמ תצק יודבה רבחמה רפסמ ןאמורה ךלהמב .וב הנודנה הפוקתה תא 

םויב םיסרטנוקב םירבדה תא בתכש ,רפסמ אוה ולש 'רבחמה תמדקה'ב .(זס-דס 

םחסונ תא הניש אוה ,םילשוריב בשייתהש רחאל .םיימוי־םוי לש רוחיאב וא םתורק 

לע וב רפסל םיאתמ הז חסונו ,ינדפק וא יתטיש ןפואב אל יכ ףא ,המאקמ לש חסונל 

יולה הדוהי לש םיריש ,הזורפ אצמנ ןאמורה ףוגב .הצילמהו הרישה רוקמ אוהש ימ 

טסקט ,העובקו תיתטיש אל הזירח תלעב הזורפ ,םקלחב וא םאולמב םיטטוצמ 

ןמוי יעטק ,דקונמו זרוחמ יריש טסקט ,ינוסכלא וק םיזורחה ימויסבו זרוחמ יאזורפ 

ורק ובש ןמזה ךשמ)רפוסמה ןמזה תוכימסמ תבייחתמה הנקסמה .הבהא לע םייטויפ 

רופיסהש ,איה (רופיסה לש האירקל וא העימשל שורדה ןמזה)רופיסה ןמזל (םירבדה 

,הייארו העימש דע היהש ,תומדה-רפסמה יכ ,החכשמ םיעבונה םימגפמ יקנו ןמיהמ 

םג ד"היבלמה לש תיתורפסה הלובחתה תרזעב .םתורק ןמזב םיעוריאה לע בתכ 

יודבה רידהמה ירבד .'תויטנתוא'ל תודוה תונמיהמה תא שיגדהל אלרוב שקבמ 

.רבעל הווהה ןיבש רעפל וביל תתל הליחתכלמ ארוקה תא םיבייחמ תרגסמה רופיסב 

אלש ,ד"היבלמה לש ותנעטו ותוזחתה וא ותוזח תונימא תכרפומ ןאמורב האירקה םע 

םניאש ,םימעפל הביתכ־ינמיס יתת יתלוז' ,דיה־בתכ לש תחא תואב וליפא ודי חלש 

הקמנה ןיא .(ןאמורה חתפב)'האירקה ךרדב הלקה ךרוצל ,םימודק םירפסב םייוצמ 

ידיל עיגה דציכו דיה־בתכ רמשנ דציכ הלאשל תרבתסמו הריבס תיטסילאיר 

.החיתפה תרגסמב רמוא אוה ,'המה אלפ לע אלפ הלא לכ' ,אוה ךופהנ ,ד"היבלמה 

םירחא םירצוי אלרובל ומדק ירוטסיהה ןאמורב ד"היבלמה לש וז הלובחתב שומישב 

7.תירבעה תורפסב 

!'תפלאמו הרישע הריצי' וא 'ןולשיכ' :תרוקיבה יניעב .ב 

.חרזמה־ידוהי יווה לש רפוס אוה ובטימב אלרובש הסרג תרוקיבה ,יאשרב 'א יפל 

ויתולבגמ וטלבתה ,ולש םיירוטסיהה םינאמורב ומכ ,ךכמ 'הטס' אוה רשאכ 

לש רפוס' אוה אלרובש ,יאשרב ירבדל ,הסרג תרוקיבה .אלרוב לש ויתושלוחו 

לש ןרפוס וא ,יתמרגורפ רפוס וניאו ,םייתמרד םיטקפא תולעב תולילע לשו תויומד 

םינמורבו 'המענ' ןמורב ,בתכש תויגולירטב)ךכב רמיתהל הסינש תומוקמב .תואידיא 

אובמב וא םירמאמה רחבמב איבמ וניא יאשרב 8.'טעמ אל לשכנ אוה (םיירוטסיהה 

תא איבא ןלהל .'יולה הדוהי תועסמ הלא' לע דחוימב ובתכנש תרוקיב־ירבד ולש 

םיאצוי דבלמש הארנו ,ןאמורה תעפוהל ךומס ועיפוהש תרוקיבה־ירבד לש םתיצמת 

.הבר הכרעהב ןאמורה תא םירקבמה ולביק ,ללכה ןמ 

.118-114 ימע ,דלפנש :האר 7 
.21 ימע םג הארו ;27 ימע ,יאשרב :האר — טוטיצה 8 
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ילאונפ י"ש לש :ןאמורה םוסרפל ךומס ובתכנש תוילילש תומישר יתש יתאצמ 

ולש ונונגסב םוקמב — המאקמב אלרוב לש שומישהש רבס ילאונפ .םחנמ 'ש לשו 

,ירוטסיהל ילאוטקאה ןיב לדבהה תא דדיח אוה :תוניחב המכמ ןאמורב עגפ — 

המאקמה יעצמא ,ןאמורה רפסמ ידי־לע ולאשנ אל לאוש היה ונרודךבש תולאש 

לע וב ףסוהש המש ,ידועית ןאמור ונל שגוה ךכו ,ארוקהמ ןאמורה תא םיקיחרמ 

םחנמ 'ש 9.הריציה לש תורחה תועיבת לע הנוע וניא םגו קפוסמ םג אוה תורוקמה 

יפלכ העט ךכבו ,תירוטסיה תואיצמכ יולה הדוהי תדגא תא ראית אלרוב יכ רובס 

דצהמ הירוטסיהל אטוח ןאמורה .הדגא לש הנברוחל םרגו תירוטסיהה תמאה 

,הפוקתה ישנא .םהיתונויערו םהילוקיש ,םהישעמ ,םישנאה ירואיתב ,ישגר־יתוגהה 

ןניא תורחאה תויומדהו יולה הדוהי לש ותומד ,וניניעל ומק אל היתויעבו התוברת 

לבגומ ,ךומנ יתורפס גוס והז ,חילצה אל המאקמב שומישה .יגולוכיספ ןויפיאל תוכוז 

המאקמכ בותכ ןאמור .תויטסיצילבופו תועשעשמ תוילכתל ןווכמו ויתויורשפאב 

דוסיה תא רסח ,םילימ יפדוע שודגו ידמ ךורא ןאמורה ,הפי הלע אלש גוויז אוה 

10.הנומא־אל דיב תישענ הזירחהו עשעשמה 

תנשמ ,ןהכ רידא תאמ רמאמ .תויבויח ןה ןאמורה לע תורחאה תרוקיבה תומישר 

אוה ובש ,דחא עטקב וננויע אושנ ןאמורל סחייתמ אלרוב לש ותריצי ללכ לע ,1967 

הרוצב הפוקתה תאלעה ןיב לקשמ־יוויש רוציל ירוטסיה ןאמורב רפוסה לעש ,ןעוט 

תמאל ןמאנ תויהל ךירצ רפסמה .תויומדב תיגולוכיספ הקמעה ןיבו הנמאנ 

הלילעו תויומד םוקרלו הנממ גורחל העשב הבו ,תירקחמ־תיתדבועה־תירוטסיהה 

שדח רואב' תוראומ תויהל תויומדה לע תאז םעו ,תירוטסיה תמא התואמ תוקנויש 

לע ןה ,ולש םיירוטסיהה םינאמורב .תנווכמ השגדהבו הרוצ יונישב [...] ירוקמו 

ינש ןיב ןוזיאה תא רוציל אלרוב חילצה אל ,יולה הדוהי לע ןהו יעלקלא יח הדוהי 

םסריפ 1959 תנשב וליאו ".'תויומדהו הפוקתה — ירוטסיהה ןאמורה לש םיזכרמה 

לעפמ' :וירבדמ המכ הניה .'תפלאמו הרישע הריצי' התרתוכש המישר ןהכ רידא 

ףא ,הנמאנו האנ הנומת ונינפל רייצל ליכשה [...] אלרוב [...] הזעה־ברו דבכנ 

־ייח ,תולעופה תושפנה רואיתב אוה חילצמ [...] רתויב הריהב הנניא םיתעל יכ 

תויומד שוביגב רתוי־בר אלרוב לש ונורשכ .םייח־חרואו תוליהק־יגהנמ ,החפשמ 

אלרוב עיקשה ויצמאמ רקיע .םוקמו ןמז לש עקרו םיינוציח םיפונ רואיתב רשאמ 

'חילצה אל' אלרובש ,הנעט ןאכ ןיא ,2.'[...] תיזכרמה תומדה לש הבוציעו המוליגכ 

לע תומישר רפסמ םסריפ הרומז לארשי .רתוי רחואמה רמאמב וירבדכ ,הז ןאמורב 

— יללכה עקרה [...] הלודג תינויערו תינחור הזעה' :וירבדמ המכ איבא .ןאמורה 

תונומת [...] אמויד ינינעו חור־יכלה [...] םידוהיה ייחמ תונומת [...] ברע תוצרא 

.ילאונפ :האר 9 
.םחנמ :האר 10 

.135-125 ימע :יללכב רמאמה .133 ימע ,יאשרב :האר 11 

.255-254 ימע ,ןהכ :האר 12 
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,רוביד ינפואו ןוטלש־יכרד םיראותמ [...] לארשי־pא לש הבצמ [...] םיברעה ייחמ 

תניחבמו ןכותה תניחבמ — בושחו ןיינעמ ןמור [...] םיפונ רואית שיו ,חור יכלה 

.אלרוב חילצה עקרה בוציעב םגש אופא אצומ הרומז ,ןהככ אלש 13.'[...] הרוצה 
:הרומז בתכ תרחא המישרב 

המכחה־תבר תיעבטה ותולשלתשהב קתרמה ,ומצעשכל ןינעמ יתמרד רופס 

תוערואמה חונעפב תילגתמ רפסמה לש שפנה־תמכח [...] תונמאהו 

ונורשכ חוכמ ,ותליחתמ דעונ ומכ אלרוב הדוהי רפסמה [...] םיירוטסיהה 

[...] תמאל הבורק הנומת רייצל [...] הזה םלועל ותוכייש חוכמ ,דחוימה 

— הז ורופיסב אלרוב הדוהי הלגתמ ןכ יכ הנה [...] המאקמל המודה והשמ 

[...] תירוקמ תירופס הרוצ־םכחכ יארחא הירוטסיה שרפמכ ,שפנ־ןובנ רפסמכ 

תוערואמ רישע ,ןינעמ רפס [...] דחוימ ןונגס ןמאכ 

הדוהי יכ ,רבסומו יעבט' :המאקמב שומישה תא בוש הרומז טילבה תפסונ המישרב 

־ןויבצ לש תפסות םושמ הב שיש [...] המאקמה ילכל [...] הז רופיסב קקזנ אלרוב 

יארוק לע תושקהל היושע תאז רופיס־ךרד יכ םאו [...] םוקמהו ןמזה תמקרל תמא 

תבייח ארוק לש תוליגר ןיא ןכש הזעה םושמו תויעבט םושמ הזב שי ירה [...] וננמז 

תנבהב ,הז ןאמורב םיגשיה ךא תאצומ ןרוא םירמ 1V[...] רפסמ לע עיפשהל 

השיפתה םע המיכסמ איה ןיא ךא ,המאקמה ןונגסבו יווהה ירואיתב ,הפוקתה 

,תימואל הרכה אלו ,יתד־יטסימ ףחד ,התעדל ,ןכש ,תונויצה יבא אוה יולה הדוהיש 

ישוקב אוהש דע ךכ לכ ןנגוסמ ןאמורהש ,הרובס סשוב הדה 16.חאל תולעל והועינה 

קתרמו םסוק עסמה ךא ,םידיגו רוע תמרוק הניא יולה תומדו ,תויתוכאלממ טלמנ 

חבשמ אוה ,תבשחמ־תכאלמ ןאמורב האור תפי באז ןימינב 17.ולש םיפונבו הריוואב 

ייח רואית תא ,הבשחמה יכרדו הפוקתה חור תאלעהל ךרדכ המאקמב שומישה תא 

־ביגש 'ש 18.תולעל יולה לש ונוצרל הביסה רואית רדעה :רחא ןורסח אצומו ,שפנה 

תאו בתכ הילעש הפוקתה לש םלועה תא ראתל חילצה אלרובש ,אצומ יקסלמוג 

הטילשו ,םיפוסיכ ,הבהא ,ןויגיהו הקיטנאמורב שומיש ךות ,יולה הדוהי לש ותומד 

.וז תחבושמ הריציב רתויב הפיה דצה איה המאקמהש ,רבס ק "ב וליאו 19.תינושל 

קר הניא איה ,הפשה ןיבו אשונה ןיב הגיזמ תמלגמ ,הלילעה תמשנ איה המאקמה 

תבהאל ,תיאידיא הניחבמ ןאמורה תא חבשמ ףסא 'מ 20.הלילע — קרפ לכל ,שובל 

.רבד ,הרומז :האר 

.ןורצב ,הרומז :האר 
.צ"הפה ,הרומז :האר 

.ןרוא :האר 
.סשוב :האר 

.תפי :האר 

.יקסלמוג־ביגש :האר 

.([אורק] קינפורק ךורב אוהש רשפא ,ק"ב םתוחה בתוכה) .ק :האר 
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זעונ ןויסינ ןאמורב שיש אצמ דלפרגנוא 'מ 21.ריעצה רודל יכוניח רסמ שי ובש pאה 

ימ ,יניתרב א"ק תעדל 22.תיתונמא־תינונגס הניחבמ הנהמו קתרמ םג אוה ,ןיינעמו 

לאכ וילא סחייתהל שי יכ ,בזכאתי ,יווה רואית ,תואיצמל תונמאנ הז ןאמורב שפחיש 

.תואידיא תגצה — רקיעהו ,תויווח ילב ,םירואית תצק ,םיעוריא לש תומישר סקנפ 

המאקמה העבטמ ,הפוקתה תאייחה םשל ,תוינאגרואו תויבקע לע הארמ המאקמה 

ךא ,לובג םהל שיש םירבד הלאו ,העיתפמ הזירחו תונינש הרקיע יכ ,תשלקתמ 

תא וחבישש ימ ויה םג 23.אלרוב לש דחוימהו בוטה ונונגס טלוש הריציה תיברמב 

,'תוכיאו תומכ בר' ןאמור ונינפלש ,האצמ 1968־ב ןירבוג תירונ :ןמז קחרממ ןאמורה 

24.'בושח רפס' 

סיסבה לע תוהתל ,תרוקיבה ירבדמ קלחב וגצוהש תונעט םע סמלפתהל רשפא 

הללש היפלש ,לוכיבכ תמכסמ הללכהל םוקמ ןיא יאדו ךא .דועו ,ןהלש יטרואיתה 

אלו הריציה תא לליה םירקבמה לש עירכמה בורה ,אוה ךופהנ .ןאמורה תא תרוקיבה 

שקבמ יניאש ,ןייצל רתוימ .יתורפס ןולשיכ וא אלרוב לש וכרדמ הייטס הב האר 

.ותוא וחביש תרוקיבה־ירבדש הדבועה סיסב לע ןאמורה יגשיה תא 'חיכוהל' 

ירוטסיה ןאמורב 'יולה הדוהי יבר יעסמ הלא' :ןוידבו תושממ .ג 

גוסהמ תויוגייתסה ,םצעב ,ןניה ןודנה ןאמורה ןמ םירקבמה לש תויוגייתסהה ןמ קלח 

אלרוב לש הייטסב הארש רקבמה ,לשמל ,ךכ .ירוטסיהה ןאמורה לש יתורפסה 

תונמאנב וליאו ,תמאה ףוליס םושמ — תומד ראתמה ןאמורב דוחייב — תורוקמהמ 

שפוח ןיב דוגינה טלבומ תאז ותשיגב ,הריציה שפוח לע רותיו םושמ תורוקמל 

ןאכל םינפ הל שי וז היגוס .םיירוטסיהה תורוקמל תונמאנה תבוח ןיבו הריציה 

25.ןאכלו 

ןיבש םירעפה לע ועיבצה םירקבמש רחאל ודמעממ דביא ירוטסיהה ןאמורה 
הז יתורפס גוס לש היצאמיטיגלה רבדב תולאש .תירוטסיהה תמאל ובש הידבה 

ןאמורה לע' ולש הסמה רשא ,(1873-1785)ינוצנאמ ידי־לע דוע תויתטישב ולאשנ 

לש ורפס וליאו ,ןודנה םוחתב ט"יה האמב רתויב הבושחל תבשחנ (1828)'ירוטסיהה 

האמב הז םוחתב העירכמה המורתל םיבר יניעב בשחנ ,'ירוטסיהה ןאמורה' ,'ץאקול 

תבייח הביתכש ,רבס אוה .טפשמל ירוטסיהה ןאמורה תא דימעה ינוצנאמ .תאזה 

.ףסא :האר 
.דלפרגנוא :האר 

.יניתרב :האר 

.411-410 ימע ,ןונגס ,ןירבוג :האר 
:האר :225-223 ימע ,(ירבעה חסונה יפל םוקמה־יארמ)'ץאקול :האר ;29-9 ימע ,ןלוג :האר 

.4-3 ימע ,קראלק 
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,דמלל ירוטסיהה ןאמורה לש ותלוכי יא תא םישיגדמש םיארוק שי ,תמאל תונמאנב 

גוציי תתל רמייתמ ירוטסיהה ןאמורה .וב יתימא המו יודב המ םיהות םהש רחאמ 

שי ךכבו ,תקייודמ תמא ףקשמ וניא ,הירוטסיהה תא ףייזמ אוה םלוא ,רבעה לש ןמאנ 

הירוטסיה ןיב ןיחבהל םילוכי םניאש ויארוקמ הלא .ללוש ךילוהלו לבלבל ידכ וב 

,םירובס םירחא םיארוק .תויטילופ תויצאלופינאמל אשומ שמשל םילוכי ןוימדל 

קלסמ אוה ךכו ןוידבל הירוטסיה ןיב יידמ הבר תוריהבב לידבמ ירוטסיהה ןאמורהש 

וניא ירוטסיהה ןאמורהש אופא אצמנ .טסקטב דחי םמויק תורשפא לש תוריבסה תא 

הלאש הניא רבכ ירוטסיהה ןאמורה לש היצאמיטיגלה 26.גנעל אלו ךנחל אל לוכי 

יתונמא רואית' גיצהל ירוטסיהה ןאמורה תבוח תא שיגדמ 'ץאקול .וננמזב תבקונ 

תושפנה לש תדחוימה ןתיווה תולשלתשה [...] תישחומ תירוטסיה הפוקת לש ןמאנ 

לוכי תומד לע ירוטסיה ןאמורב .'הפוקתה לש ירוטסיהה הדוחיי ךותמ ,תולעופה 

תא בצעל ידכ ,תוינגצי יתלב תודבועמו תורוקמבש םייחה ךלהממ תוטסל רפוסה 

ןיב תוושהל וסינ םיבר 27.הפוקתה תא ףלסל ילב ,רבעה תמא תא רזחשל ,יסופיטה 

.(ומוכיסו דליפרטאב ,לשמל ,האר) ירוטסיה ןאמור בתוכה רפוסל ןוירוטסיהה 

,תוקייודמה תודבועהמ הרעשה טוחכ קחרתמ רופיסמ קלחש עגרבש ,רובס דראפש 

רופיס אוהש ,ירוטסיה ןאמור לש רבחמ תויהל ךפוהו ןוירוטסיה תויהל לדח ובתוכ 

,דראפש איבמש תורדגהה תחא יפל .תודבועה תרזעל ןוימדה אב ובש ,רבעה לע 

רשפאש ,םיעוריא וא תויומד ,םיכיראת וב םיגצומ רשאכ ירוטסיה השענ ןאמור 

ירוטסיהה ןאמורה ירקוח תא הניינעש הלאש גיצמ דראפש .בוכיע אלל םתוהזל 

ןמזל רפוסה תדיל ןמז ןיב ףולחל ךירצ ןמז המכ :הל יידמל תניינעמ הבושת עיצמו 

רוחבל ילוא ,ךכ לע בישהל םיבייח םאש עיצמ אוה ?רפסב םיראותמה תוערואמה 

תוומ ,םינתשמו םירבוע םיגהנמו םילגרה ,תונפוא הז ןמז קרפב יכ ,הנש םישימחב 

וניה ירוטסיה ןאמור .ורבע םימי לע םהיקחרמ לפרעו םרהוז תא םיליטמ םייונישו 

28.וחוכ אולמב וילע לפונ אל רבכ יחה רודה ןורכז לש ורוא רשא ,ןמז בצעמש ןאמור 

־תיבל איבמכ ומצע גיצמ אלרוב ,רוכזכ :היעב ביצמ וננויעבש ןאמורה ,הז ןיינעב 

ךא .תונמיהמ גישהל שקבמ ךכבו ,ורקש תעב ובתכנש םירבד לש ,דבלב סופדה 

לע רפוסמ וב ירהש ,ירוטסיה ןאמורל תינייפואה הביטקפסרפה לש היעב תררועתמ 

ךותמ םהב ןנובתמ אוה ,דלונ רפסמהש ינפל םימעפ הברה ורקש תוערואמ 

ילב ,םתורק תעב תוערואמה תא רסומש ,רפסמ הדוב אלרוב .הביטקפסרפ 

ןמזל ונמז ןיב דירפהל ףאוש ירוטסיה ןאמור לש ורבחמ .תירוטסיה הביטקפסרפ 

ותועמשמ לע ,רנא'זה לש יביטקפסרפה ויפוא לע רומשל ידכ ,תושחרתהה 
אוה ויפלש ,תרגסמה רופיס םלוא .הווהה םע רבעה לש תומיעה לע ,היפוסוירוטסיהה 

עיבצמ התרזעבש הלובחת שמשמו הווהב ללוחתמ ,סופדל ואיבהו דיה־בתכ תא אצמ 

.ינוצנאמ :האר 26 

.295-280,53-51,41-33 ימע ,םש :האר — תונודנה תויגוסה .9 ימע ,'ץאקול :האר — טוטיצה 27 
.17-16 ,12 ימע ,דראפש :113-112 ימע ,דליפרטאב :המאתהב האר 28 
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ומצע לע דיעמ וניא דעה־רפסמה ,ןכ ומכ .תופוקתה רעפ לע 'עמתשמה רבחמה' 

תאירק םע םלוא ,רפוס לאכ אלו ןמוי בתוכ לאכ וילא סחייתהל שי ןכלו ,רפוס אוהש 

.ןנגוסמ טסקט ונינפלש רבתסמ ןאמורה לש ןושארה טפשמה 

תביבס ,ןאמורל עקרה תא תוירוטסיה תומושרמ לטונ ירוטסיה ןאמור בתוכה רפוס 

רוזחשה יכ ףא ,הלש תועונתה ,הפלחש הפוקתה חור ,תוערואמ ,תויומד ,תושחרתהה 

ןאמורב ידמל םיחתופמ תויהל םיכירצ הלא םיטנמלא .ינוימד תויהל לוכי ןהלש 

רפוסה .תוירוטסיה וא תויודב תויהל תולוכי תויומדה .תישארה הלילעל םיבושחו 

והשלכ קוידב שדחמ רוציל ,תוירוטסיהה תודבועה רקח דוסי לע ,שקבמ ללכ־ךרדב 

הפוקתה לש תיתימא הנומת תתל ,םירפוסמה תוערואמה לש תומארדהו תוזחמה תא 

םד אלמ ,רישע ןמז לאכ רבעה לא סחייתי אוה םא .יתרבחה רשקהב דקמתהלו 

ףשנ ונל ןתיי אוה ,דבלב טושיקבכ הירוטסיהב שמתשיו ,הווהה ןמ רתוי הקיטוראו 

עקושמה ,תומדה ןאמור ןוגכ .ךכ לע םינוע םניאש םיירוטסיה םינאמור שי .תושובלת 

רשאכ םג .תויומדה וא תומדה תגצהב םיינשמ םניה הפוקתהו עקרה ךא רבעב םנמא 

שרפל לוכי אוה רצויה ונוימד תרזעב קר ,ןכומה ןמ הלילעבו תויומדב שמתשמ רפוס 

הרעשה תרזעב תופוכת — תיתורפסה הריציה לא תודבוע ךיתהל ,םיקוחר תוערואמ 

.תינשוחו תישגר היווחל רבעה תא ךופהלו — תינוימד 

לרוג םא — תחאה :ירוטסיהה ןאמורל תופקשנש תונכס יתש לע דמע 'ץאקול 

ןנכותב ,תראותמה הפוקתה לש םעה ייח תויעבב תינאגרוא בלתשמ וניא יטרפ 

איה הכופהה הנכסה .דבלב הפוקתה לש טושיקלו עקרל ךפוהו ,ירוטסיהה־יתרבחה 

לש םילודגה םילאידיאה תא םישגהל תלגוסמה ,תיזכרמ תירוטסיה תוישיא תריחב 

תדבוא ךכו — םיטרפה ייחב תועיפומה תויעבה תא תינויער הרוצב לילכהל ,רפוסה 

רבגתה וננוידבש ןאמורב 29.תירוטסיהה היווחה לש התויעצמא־יתלב תשטשטימ וא 

אוה יולה הדוהי יכ ףא ,הנושארה הנכסל רשאב .וללה תונכסה יתש לע אלרוב 

הללכה תלוכי לעב ףוסוליפ אוהש ףאו ,ההובג תינחור־תילכלכ־תיתרבח הבכשמ 

רוד ותואב ומע ייחב תובושחה תוינחורהו תוירסומה תויעבהמ תובר ,הטשפהו 

םיאב עגמב םתיא אב אוהש םישנאהו ומיע םיעסונה תרובח םג ,וייחב תופקתשמ 
תורמל .םעה לש ירוטסיה־יתרבחה לרוגה םע בלושמ ולרוג .הרבחב םינוש תודמעממ 

אוה ,יטרפה ולרוג לש תיתרבח תוירטנצסקא ןאכ ןיא ,ופוסו חאל תולעל ותריחב 

.םעה לרוגל רושק ולרוג לש יגולוכיספה ןכותה ,םעה לש םוימויה ייחמ קוחר וניא 

ןכו ,םיינחורו םיינידמ ,םייתרבח ,םיילכלכ םיטבה אלרוב ראית יולה לש ותומד ךרד 

התואב םעה לש תוינחורה־תוינידמה־תוינויערה תושיגה ,תויעבה ,םינכתהמ המכ 

:ןה ולאכ תויעבל תואמגוד .ןאמורב השחמהבו הללכהב םיראותמ הלא לכו ;הפוקת 

,הלואגל סחיב תויביסאפו תויביטקא ,םייוגה ןיב ודמעמו לארשי םע ,הלואגו תולג 

.ינוניב רוביג וניא יולה הדוהי .םעהו חאה דיתע 

.275-260 ימע ,'ץאקול :האר 29 
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גוסל ותגרדב ברקתמ יולהש יל הארנ ,יירפ עיצמש תויומדה יגוס תשמח ןיבמ 

יקוח לע הלענ וניא ךא ,יתוכמס ינחור גיהנמ ,םדא־ינב לע הלענ אוה — 30ישילשה 

.הז לעמ ילוא ותוא םילעמ 31 (גנר-חלר ימע)למרכה לע תולגתהה יקרפ םלוא .עבטה 

אלא ,הנמז לש הרישעה היצנגילטניאה דמעמ קר אל הז ןאמורב םיראותמ תאז לכב 

,םינוש םישנאו תומוקמ םע עגמ רשפאמ עסמה רופיס .ךומנהו ינוניבה דמעמה םג 

הוולמ ארוקה .הישנא ייחו הב םוימויה ייח לע הפוקתה תייווה לש ידדצ־בר רואית 

ייח לש םינווגמ םיטבהבו תונוש תויומדב שגופ ,םינוש תומוקמ לא יולה תא 

הניפסב עסמ ,תונוטלשה םע מ"ומ ,רחסמ ,תורבח ,החפשמ ,תורוה ,הבהא :הפוקתה 

רשקהה ,הביבסה ,הפוקתה חור תפקתשמ םהבש םיטרפ יטרפ םתוא לכ — דועו 

תורמל תאז .הלילעל םיבושחו ןאמורב יידמל םיחתופמ הלא םיטנמלא .יתרבחה 

תפחוסה תיגולואידיא־תיתרבח המגמ תגציימה תוישיאכ בצועמ וניא יולה הדוהיש 

גיצנ וניא אוה !רעצמ התישארש העונת לש הדילומ היבאכ אלא ,תובחר תובכש הילא 

הנוש רוביג ,דחוימו דיחי ,ךרד ללוס אלא ,םעה ייחב עדומ ילרוג רבשמ לש 

גהונ אלרוב ןיא ,תירוטסיה תומד לש יתורפס רואיתב רבודמ יכ ףא .ותביבסמ 

תא ףלסמ וניאש לקשמ תולרוגלו תוערואמל ןתונ אוה .ראותמב הרומג בל־תורירשב 

תובכש לש ןטהל תא ףקשמ וניא י"אל תולעל יולה לש ותקושת טהל .הירוטסיהה 

.םירוסמ םירחבנ םידיחי לש אלא ,םעב תובחר 

הנכה ןאמורב ןיא ,תרמגומו הנכומ רבכ יולה לש ותומד ובש בצמב חתופ ןאמורה 

םעקר לע רשא ,הביבסה ייח לש םייטסילאיר םירואית ,תישיאו תיגולוכיספ ,תיתרבח 

אל יולה הדוהי רואיתב .ךשמהב םירסמנ הלא — הילא םיכילומ םהו תומדה העיפומ 

,העיפשמ הירוטסיהה לבא ,ררושמה לע ונל םיעודיה םיטרפה לכל ומצע אלרוב ףפכ 

ובצמו לארשי םע תודלות ,לשמל ,ךכ .יולה הדוהי לש ותומד תא תבצעמו העינמ 

םמישגהלו 'ירזוכה'ב ויתונקסמו ויתונויער תא חתפל יולה הדוהי תא םיעינמ הווהב 

ותוא הליבומ ,ותוא תבצעמ ,ותוא העינמ ,וילע העיפשמ הירוטסיהה ךכו :ומצעב 

וב שי ןכ יפ לע ףאו ,תומד לע ירוטסיה ןאמור ונינפל .ותומ תא תעבוק ףאו ולרוגל 

םירבסומ תיזכרמה תומדה ייחו ,הלילעה תשחרתמ הבש הפוקתה לש ןמאנ רואית 

'ץאקול לש ותרדגהל וננויעבש ןאמורה םיאתמ הז ןבומב .הפוקתה לש אצוי־לעופכ 

32.ירוטסיהה ןאמורה תא 

טירולוק) םוקמה עבצ ,ירוטסיהה עקרה לש בוציעב אלרוב יגשהב טעמל ןיא 

וייוטיב לע ,עקרה בוציעב בושח דיקפת תאלממש ,הפוקתה תריווא ,(לאקול 

,םיתבה םינפב ,תולכירדאב ,ףונב — עקרה לש םיינוציח־םיירמוח־םייסיפה 

־תופקשה ,חור־ייח — םיינכותה־םיינחורה־םיימינפה וייוטיב לעו :דועו ,םירזיבאב 

לגוסמ יולהש ףא .אלרוב רבגתה היינשה הנכסה לע םג .דועו ,םייח־חרוא ,םלוע 

.יירפ :האר 30 

.טסקטה ףוגב — ןלהלו ןאכ — וניוצי 'ל''היר יעסמ הלא' ןאמורל םוקמ־יארמ 31 
.53-9 ימע ,'ץאקול :האר 32 
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הרבמאהלא ןומרא :הדאנארג תוארממ 

תשטשטימ אל — טרפה ייחב תויעבל הללכהב סחייתהל ,םילודג םילאידיא םישגהל 

תא תודבאמ ןניא יולה לש תוישיאה תויווחה .תירוטסיהה היווחה תורישי ןאמורב 

ויתויווחש ךכל תופצל ןתינ ,ןאמורב יולה לש ודמעמ ללגב ,ןדוחייו ןתוינויח 

ךרד ורוי ,רתוי בחר ךרע לעב רבד לא וליבוי אלא ןמצעל תילכת קר ויהי אל תוישיאה 

.הלילעהו תומדה תוינויחב עוגפל ילב ,הדבתמ הניא וז הייפיצ ןכא .תפומ ושמשיו 

אל ידכ הלודג הבהא לע רתוומ ,היינואה לע םילבוס םישנאל עייסמ יולה הדוהי ןכא 

לשו החיש לש תוברת ול שי ,ותיא םילועה תא הרצ תעב םחנמו דדועמ ,תלוזב עוגפל 

ויטבה לא םיישיאה ויטבהמ סומלופ ץלחל חוכ ,ודובכ לע לוחמל תלוכי ,חוכיו 

תירוטסיהה היווחה תא בצעמ וניא אלרוב .דועו ,םולש ןיכשהל המכוח ,םייניינעה 

לכ אל .תטשפמו הרצ ,תיטאמכס הרוצב ,רוציקב תמכסמה הלילכמ תינויער הרוצב 

תויווחה לש תויפקהו תוינוגסס שי ,יולה הדוהי לש ותומדב םישחרתמ םיכילהתה 

תושגרה םג תואטבמ תויומדה .םהיכוביסו םייחה רשוע לע ,תוראותמה 

רופיס ,לשמל ,ךכ .תוללכהל ןהיתויווח תא ןמזה לכ תולעמ ןניא ,תויביטקייבוס 

בושיה רופיס ,ןמילוס 'רב תינויערה הרומתה רופיס ,הילא הבהאהו היחור לש הבהאה 

'ולכשב ועגפיה'ו וישוחימ רופיס ,ותרובחו יולה תיילע םרט לארשי־חאב ידוהיה 

.ודבע־ובא לש (אצק ימע) 

םימזיאכראה דוחייב — ןושלבו (המאקמ)תיתורפס הרוצב שמתשהל רחב אלרוב 

ארוקה תא ברקלו הפוקתה תריווא תא רזחשל תנווכמש — הב תויברעה םילימהו 

לכמ .רבעה ןיבו םויה ארוקה ןיב ץיח רבעה ןושל יוקיחב וארש םירקבמ ויה .הילא 

שיא אוהש ,ןאמורב תיזכרמה תומדל םיאתמ ההובג תיאכרא ןושלב שומישה ,םוקמ 
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,טסקטב תודדוב םילימ ידי־לע קר אל תישענ היצאזיאכראה .ףוסוליפו ררושמ ,הלענ 

םילימה לשב ,הלעמ ןאמורב החיתפה טפשמ לש ותליחת רבכ .ולוכ טסקטב אלא 

םיבשוי ונייה' :תראותמה הפוקתה תא ארוקה תעדותב ,וב תוצבושמה תויאכראה 

תיבב הינשה הטוידב הלודגה הרדסכאב םיברע תעל ןסינ שדוח שארב םויה חורל 

,הדאנרג אלו 'הטנרג' .(אי ימע) '[...] הטנרגב רימא לא תובר בוחרבש ,הדוהי ונבר 

בוחרה םשו ,המוק אלו 'הטויד' ,המודכו םידומע ןיינב וא ןורדסמב אלו 'הרדסכאב' 

.ןונגסה ינממס םיקזח ןושארה דומעב רבכ .םשל ףילחת ןיאש ארוקל דיימ ריכזמ 

ודעונש רושיק תולימו טפשמ לש תואחסונ ;'בשיל םיקקותשמ' :תיאכרא הרוצ 

,הקמנהכ'ש')'וילע םיכמוסש';'ןיידע [...]יפ־לע־ףא' :הפוקתהתריווא תא תויחהל 

חסונב וניאש לעופ רואית :'תועש ןתואב' ,'העש התוא' :םידקמ יוניכ ;(הביס רואית 

הנויצ תולעל ונבר ץפחל םידגונה ןמ היה' ;'םואתפב עיפוה' :תינרדומה תירבעה 

םינינב יבג לע םינינב תבבורמ' הטנרג ;'םהירבדב יתסנכנ אל' ;'דגונ םלוכמ אוהו 

ןוגכ ,תועובק תואחסונב אלרוב שמתשמ גולאידב .דועו ;'[...] תונליא הפילאמו 

ליחתמ היה' ;(די ימע) 'ילארשי־תיב ,אנ־ינועמש' :תוכרב ,םייוניכ ,היינפ יכרד 

'(רשפא ךיא ,ןכתיי ךיא)זו'גי ףיכ :םינינעה לכל העובק החיתפב םימיה לכ וטפשמ 

הדוהי לש רחא רפס לש ומשו ,ירבע קיתעתב יברעה ומשב אבומ 'ירזוכה' .(ביר ימע) 

ירבע קיתעתב ללכ־ךרדב תואבומ תיברעב םילימ .טסקטה ףוגב תיברעב אבומ יולה 

ענומ ךכ .(בי ימע) םיירגוסב טסקטה ףוגב וא דומעה תיתחתב תורעהב תומגרותמו 

וב ועדונש םשה יפל םיאבומ תומוקמ תומש .טסקטה ןיבו ארוקה ןיב הציחמ אלרוב 

,(זטר ימע)'(הנבי)ןילביא' :לשמל ,ירבעה םשה — םיירגוסבו ,תושחרתהה ןמזב 

םימגרותמו ירבע קיתעתב תיברעב םיאבומ םימגתפ .(גיר ימע)'(שדקמה־תיב)םרח' 

םלועה [ילבהמ] ירבשמ ודיב ןיא)ןאיש הינדא םאטח ןמ ךלמ! אל' :ומכ ,םיירגוסב 

יולה לש םיינויערה םיטסקטהו יולה הדוהי ירישמ תואבומה .(איר ימע)'(םולכ הזה 

ךלהמב .הפוקתה תריווא רוזחישכ בושח יריבחתה םרוגה .ירוטסיהה עבצל םיפיסומ 

רמאו םידקה' ,לשמל) .תירבעל תיברעמ םימגרותמ םימוידיא לש עפש אצמנ ןאמורה 

.(כר ימע)('ותעד בחורמ הברה "ונהתה'" ,'םכיפ םלשי' ,'ונושלב "והוחקי" אלש 

ובתכ היינשה היילעה ינב םירפוסש דועב .תומדוקה ויתוריציב םג ךכב ןומא אלרוב 

'םגרית' אלרוב ,תירבעל 'םהירבד' תא 'ומגרית' םירפוסהו שידיי ורבידש םירוביג לע 

.תירבעל תיברעמו תידוהי־תידרפסמ וירוביג בור 'ירבד' תא 

תויתורפס תולובחת אל 33:'ץאקול תודמעמ עמתשמש המ תא הארנכ עדי אלדוב 

תויומדה ייח רואית אלא ,ןאמורה לש ותוירוטסיה תא ועבקי הלילעו הנבמ לש 

הניא וז היילע יכ ףאו .ודי־לע םיעבקנו חאל היילעה לש ירוטסיהה ךילהתב םינתומב 

איה תדמוע ,םיטעמ אלא תפחוס הניאו תימואל המחלמל המודב הלילע־בר עוריא 

תוימויקה תולאשה תא השעמל הכלה הכותב איה תלפקמ ןכש ,םעה ייח זכרמב 

תעפוה םדוק רואל אצי 'ץאקול תאמ הז רפס לש ירבעה םוגרתה .53-9 ימע ,'ץאקול :האר 33 
.וננויעבש ןאמורה 
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אוהש הדמעה ,ובצמ רבסה ,ודיתעו ורבע ,םימעה ןיב ודמעמ :םעה ייחב תויזכרמה 

םידמוע ןאמורב תויומדה לש ןהילוגלגו ןלרוג .דועו ,ודיתעל רשאב עובקל ךירצ 

(הלע)השע ,הלואג דגנכ תולג :ןתפוקתב תודהיה תייעב זכרמכ ואר ןהש המל הקיזב 

לודגה השעמה ,םילוע לש הנטק הצובקב רבודמ יכ ףאו .השעת לאו בש דגנכ 

לש םיטבלהו םיכרצה זכרמב אוה ,תילאוטקלטניא הקמנהב הוולמ היהש ,יתרכההו 

םיעוריאה זכרמב יולה הדוהי לש תירוטסיהה תומדה תדמעה םצע .םעה 

ילושמ היילעה תא םיאיצומ םעה לש תיזכרמה תירוטסיהה ותייעב םע תודדומתההו 

תולאשל םסחיב םינתומ ותרובחו יולה הדוהי 'ר ייח .םזכרמ לא םעה תורוק 

םהייח .ולא תולאשל הבוגתה ידי־לע עבקנ םלרוגו ,םעה ינפל ודמעש תוירוטסיהה 

הטלחה לש רשקהב אלא ,דבלב םייטרפ םייתחפשמ םירשקהב םיראותמ םניא 

תויחל ןכומ היה יולה הדוהי :תירוטסיה הכלשה ילעבכ טילבמ אלרובש ,השעמו 

אופא בייחמ ירוטסיהה רשקהה .םינומה וירחא ואוביש ידכ ,חאה ןעמל תומלו 

לולסמ — לארשי־חאבו םירצמב ,דרפסב ינידמ בצמו יווה ,רמוח ייח :עקר ירואית 

אלרוב .טוריפב םיראותמ ולא תוצראב םידוהיה ייחו — ותרובחו ל"היר לש עסמה 

הלד אלרוב .היפוסוירוטסיה הללכה ןיבו עקר לש טוריפ ןיב ןומאב החלצהב דמוע 

םיקלחה רשאכ ,רצויה ןוימדה בחרמב שמתשה םג ךא ,וב קיידו עודיה ןמ הברה 

תא םיקשחמו ,ןמזהו םוקמה ,תויומדה חורב תקתרמ הרוצב םיגראנ םייודבה 

תויפיצ חתפמ ותריציו יולה הדוהי לע תומדוק תועידי ול שיש ארוק .הלילעי 

יתלבה תוינפתלו תועתפהל םיפיסומ םיינוימדה םיקלחה ןכאו ,הז ןאמורמ תומייוסמ 

רופיס ושמשי ארוקה ןוימד ךותמ םימקרנה םיטרפל תואמגוד .הלילעב תוקסופ 

לש עסמה יקרפ לכו (זסר ,בנק-טלק ,ביק-חפ ימע)הילאו היחור הריבגה לש התבהא 

רוזחיש תרזעב חילצמ אלרוב .(זסר-סק ימע) הב וייחו לארשי־חאל יולה הדוהי 

.הלילעה ךרואל ןיינע לע רומשל ,רצויה ןוימדב םבולישו םיעודיה הלילעה ירמוח 

.הקזח איה תראותמה הפוקתב תירוטסיהה תואיצמל ןאמורה לש הקיזה 
תירבעה תרופיסה תא םינייפאמה םינממס השיש הרפסב תנתונ דלפנש 

העפשוה איה (א) :םהו ,תאזה האמה לש םישישהו םישימחה תונשב תירוטסיהה 

.בחר יטסינאמור בוציעל הרתח p) .רוזאב םייגולואיכרא םירקחמו תוריפחמ 

השמתשה (ד) .םייקה ילאירה ףונה יפ־לע המודקה לארשי־חא ףונ תא הרזחיש (ג) 

םעה ןוצר ןיב תומיעה תא הטילבה 0)•יזכרמ םוקמ תוברקל הנתנ (ה) .תורוקמב 

.וננויעבש ןאמורב םימייקתמ יעיברהו ישילשה ,ינשה םינמיסה 34.םיטילשה ןוצרל 

לטונ רפוסהשכ םג .תומד תדמוע וזכרמבש ימואל ירוטסיה ןאמור בתכ אלרוב 

וילע ןכש ,תואיצמה םע תורחתהל לוכי אוה ןיא תישממה היפארגויבה ןמ תודוסי 

תיפארגויב הניחבמ תיתימא הדוזיפא וליפאו ,םייחה םקרמ לכ תא ןאמורב בצעל 

הפוקתהו עקרהש ןכתיי .התנוש הירחאו הינפלש הביבסה יכ ,יוניש אלל תראשנ הניא 

.41 ימע ,דלפנש :האר 34 
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'ר' ,אלרוב לש רחאה ורפסו ,המצע תומדה תגצהב תינשמ םתובישח הז ןאמורב 

,יל הארנ .הפוקתה תנבהל הריבס עקר תדובע השע רבחמהש דיעמ ,'יולה הדוהי 

םינממסב זירפה אלו יח יתלילע בוציע יולה הדוהי תא בצעל שקיב אלרובש 

ונינפל ןיא .וירוענמו ותודלימ אצוי לעופכ רבסומ וניא יולה לש ויפוא .םייגולוכיספ 

םיטבה וטלבוה יולה לש ותומד בוציעב .(Bildungsroman) תוכינח ןאמור 
תודוסי הלילעב אצמנ תאז םע .תוינוימד תוגלפה אלו ,םייתואיצמו םירבתסמ 

ףשוחה םולחה ומכ ,ירוטסיהה ןאמורה לש הגוסה תרוסמל םימיאתמה ,'םייסנאמור' 

איה אלרוב לש ותשיפתל תינייפוא .דועו יתמארדולמ יטנאמור 'שלושמ' ,דיתעה תא 

.תוילמס תויועמשמו םיירוטסיה םיטקילפנוק גיצמ וניא הז 'שלושמ'ש הדבועה 

יפלכ וליפא ונעטש םינשרפ םתוא דגנ אלרוב אצוי ,'יולה הדוהי יבר' ,רחאה ורפסב 

תוארהל ידכ ובתכנ ולא יכ ,תיתימא תימצע היווח לש םתוחב םיעובטה הבהא יריש 

יריש םה הלאש דועב ,תיברעה ומכ ,הלאכ םיריש עיבהל הלוכי תירבעה הפשה םגש 

ויטבהב בצועמ יולה הדוהי יבר 35.םייח יבהואו הבהא יעדוי םיררושמ לש הבהא 

ויטבהב ןכו :דועו ,ןייד ינפב דמועה םשאנכ ,בהואמ רבגכ ,באכ :םייללכ־םיישונאה 

התקמנה ,לארשי־חאל ותבהא :תירוטסיה תומדל ותוא וכפהש םידחוימה 

ןיב דירפהל השקש ,ןבומ .דועו ,וז הבהא ןעמל ןכתסהל ותונוכנ ,תיפוסוליפה 

תירוטסיה תוישיא ,ןואג לע ירוטסיה ןאמורש תורשפאה לע קלוח 'ץאקול .םיינשה 

תא תואיצומה תויונמדזהה יכ ,יגולוכיספ־יפארגויב בוציע תומדה תא בצעי ,הלודג 

הרבסה תאזכ תומד ריבסהל לוכי ןאמור ךא .תוירקמ ןה לעופה לא חוכה ןמ ויתולוגס 

תינחור ,תינויער ,תינידמ ,תיתרבח הניחבמ התפוקת ייח לכ םע הרושק איה יכ ,תיטנג 

רשאמ רתוי תאזכ תומד וריבסי תולודגה תויביטקייבואה תויתרבחה תוקיזה 36.ב"ויכו 

.המצע תוינואגה תא ראתל הלוכי הניא אליממ תורפסה .היפארגויבהו היגולוכיספה 

.וננויעבש ןאמורב תיגולוכיספ השלוח ואצמש הלאל רבסהכ שמשל לוכי הז ןועיט 

יזכרמה עוריאה ,יולה הדוהי :םייטסילאיר םינייפאמ אצמנ הז ירוטסיה ןאמורב 

,תורוקמה ןמ ונל םירכומ תורחא תודבועו תויושחרתה ,תויומד ,(עסמה) ןאמורב 

ירואית ,תויומדה רואיתב תיטסילאיר תואלמל רתוח אלרוב .םיישממ ןמזהו תומוקמה 

תורבתסמו תוריבס תושגרלו תושחרתהל תוקמנה .דועו ,שובל ,העפוה ,םוקמ ,עקר 

יולה לש ויתויעב .(גנר-חלר ימע — למרכה לע תולגתהה יקרפ םה ללכהמ םיאצוי) 

תמאתהל הריתחה םג .תוישיא תויעבכ ןתוא יח אוהו ,תויתרבח־תוימואל תויעב ןה 

תואיצמ לש ןמאנ רוזחישל ןויסינ םה המאקמב שומישהו הפוקתל ןאמורה ןושל 

.רבעה 

תובישח לע לכשה רסומ ,ןוגכ :ןאמורב תיטקאדידה המגמה הקזח תאז םע דחי 

ןוצרה חוכ תמצוע לע ;טרפב םידוהיה לשו ,ללכב םדאה לש לבסה חוכו ןוצרה חוכ 

םוקמ םידוהיל ןיאש הרכההו לארש^א תבהא ךותמ םילדנ םהשכ לבסה תלוכיו 

.26-25 ימע ,יבר ,אלרוב :האר 35 

.299-279 ימע ,'ץאקול :האר 36 
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,ןאמורה לש תיתונמאה הריוואב םגופ וניא יאידיא־יתרבחה־ימואלה רסמה .רחא 

ןמ םיחוקלה תויומדהו םיעוריאה לש בולישה .'הפיה'ו 'תמאה' תא בלשל שקבמה 

םג םירסמה םיקזחתמ ךכו ,הידב גיצמ וניא ןאמורהש םשורה תא קזחמ הירוטסיהה 

־לע יברע-ידוהיה ךוסכסה גצוימ הז קלחב .ןוימדו הידב לע םייונבה ןאמורה יקלחב 

םיברעה תרובח ןיבו ותרובחו יולה ןיב ,לשמל ,ומכ)םישנא ןיב םידחוימ םיסחי ידי 

,םיטעמ דגנכ םיבר :םימעה ןיב םיסחיה תא םיגציימ םגש ,(ומיע םיסמלפתמה 

םג ןאמורב םיישיאה םיסחיה םיפקשמ ךכ .םידוהיה דגנ תומילאבו המרועב שומיש 

.(גסר-בסר דחוימבו ,וסר-סר ימע) םימעה ןיב םיסחיהו תויעבה תא 

המאקמכ ןאמורה — ןשי אלמ ןשי ןקנק .ד 

ועיפוה תויסאלק תואמקמ :הייחתל המאקמה התכז הלכשהה תפוקתב רבכ 

בונטס קחציל 'ןויזחה רפס' ומכ ,תושדח תומאקמ ובתכנ ,תושדח תורודהמב 

ןתמגמש ,דועו ,(1861-1782) טרופקנרפ ןוסלדנמ השמל 'לבת ינפ' ,(1804-1732) 

ףס לע' יכ"נתה ורופיסב)ןמנייטש 'א ,ןודרוג ל"י םג .תירודיב אלו תיטקאדיד התיה 

אלרוב 37.תומאקמ ובתכ םירחאו ('םוש ףולאו תולצב ףולא') קילאיב נ"חו ('לכיהה 

הנדה ,ןירבוג תירונ .'תיארקה הדנילו לואש'ב המאקמה תרוצב שמתשה ומצע 

תא השיגדמ ,'םינורחאה תורודב תירבעה תורפסב המאקמה ןונגס'ב הבחרהב 

ובתכנ תומאקמה ןונגסב 38.יתורפס גוסכ המאקמל 'המאקמה ןונגס' ןיב םילדבהה 

,םיטפשמה ךרואב תועיבק הב ןיאש — תזרוחמ הזורפ ןהב ,וזמ וז תונוש תוריצי 

ללכ־ךרדבו רתוי וא םירבא השולש-םיינשמ תבכרומ םיזרוחה םיטפשמה תצובק 

לכ וב וללכש ויה ,המאקמה גוסל רשא .יצוביש ןונגסו םילוקש םיריש הב םיבלושמ 

האיבמ ןירבוג .(רפסמ)דיגמו רוביג — םיפסונ םינייפאמ ושרדש ויהו הזורח הזורפ 

םג ,תזרוחמה הזורפל ףסונ ,ןהב שיש ,םינורחאה תורודב זנכשא תורפסמ תואמגוד 

תיסאלקה המאקמה לש המושירב הנד איה ןכ־ירחאו !המאקמה לש םיפסונ םינמיס 

.ונימי דע ט"יה האמה ףוסמ תירבעה תורפסב 

רקיעב םיססובמ ,ןוידה ךשמהב םהב שמתשאש ,המאקמל םיסחייתמה םיגשומה 

:וירבדל .סיגפ ידי־לע תירבעב וגוס ינבו הז יתורפס גוס תגצה לע 

קרב תלעב תזרוחמ הזורפ הבותכה תנווגמ תיריש־תירופיס הריצי תאז [...] 

ללכ־ךרדב גוסה יוצמ תיסאלקה ותנוכתמב .םילוקש םירישו ירוטר 

תא םתוח קילאיב .ונימי דע 12־ה האמה ןמ ,הנש 800־כ לש הפוקתמ תומאקמ סניכ יכהצר 'י 37 

ןייצמש יפכ ,(רצלמ 'ש ,ןמרבה מ"א ,דגמ 'א)תומאקמ ובתכ וירחא םג לבא ,יבהצר לש טוקליה 

.יבהצר :האר — טוקליה רידהמ 
.414-408 ימע ,ןונגס ,ןירבוג :האר 38 
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— המאקמ לכב ,רמולכ — קרפ לכב .ףלחתמ דוסיו עובק דוסי ובו תומאקמ 

ררושמו דמולמ אוהו ,ימומרע דדונ — רוביגה :תועובק תויומד יתש תועיפומ 

לש םילולעתה ישעמ תא רפסמה אוה — 'דיגמה'ו ;בל שבוכ יאמרו זירז 

ודידי יפמ םהילע עמשש ןיבו הייאר־דע םהל היהש ןיב ,וילע pענה רוביגה 

39.[...] ומצעל דמוע קרפ לכ .הפוצר הלילע ץבוקב ןיא לבא .רוביגה 

םיריש םיבלושמ הבו תזרוחמ הזורפ לש םיבר םיקלח םייוצמ וננויעבש ןאמורב 

בל רשי ,ררושמו דמולמ אוה יולה הדוהי .רפסמה תאמ אלו ל"היר תאמ םילוקש 

ברקל םייושע הנודנה הפוקתב םידודנה יכ םא ,ועבטב דדונ וניא לבא ,בל שבוכו 

וא הייאר דע אוה ,וישעמ לע רפסמ ,יולה הדוהי תא ץירעמ רפסמה .המאקמה יגשומל 

םיקרפו הפוצר הלילע תלעב הריצי ונינפל .ןאכ 'םילולעת' ןיא ךא ,םהל העימש דע 

.המאקמה ינייפאמ לע ןאמורה ינייפאמ הב םירבוג הלא תוניחבמו ,הזל הז םירושק 

הזורפל .המאקמה לש תודוסי וננויעבש ןאמורב םייוצמ המכ דע ןלהל ןחבנ 

תוקרבה לש אלו ,יווהו עסמו הלילע לש ירופיס ןויבצ שי וז הריציב תזרוחמה 

בוציעל םימרות םה ךכבו ,םרפסמבו םמוקמב םיעובק םניא םיזורחה .תוירוטר 

,ותשגדהו ןיינע תטלבהל םיעייסמ ,םימעפל ,הלאו ,םיילילצו םיימתיר םייוניש 

הדוהי ןיב חוכיווב ,אקווד ןושארה קרפב תזרוחמ הזורפב שומישה ,המגודל .ב"ויכו 

ילילצ םעונ ףיסומ ,קרפה בצקמ תא ןווגמ ,תונעטה תא טילבמ ,ןמילוס 'רל יולה 

םיעבונ ,הלילעל םירושק הלילעב םיבלושמה םילוקשה םירישה .יגולואידיאה חוכיול 

הארנ .יטויפ םעונ הל םינתונו המאקמה תרוסמל הקיז םימייקמ ,התוא םיריאמ ,הנממ 

תמיענ לשו םיאשונ לש יובירל הייפיצה לע תקפסמ הדימב הנוע ןאמורה ןיאש ,יל 

הז אוה ןאמורב ראותמה ירקיעה יתרבחה דמעמה .המאקמב אצמנש יפכ ,רופיסה 

הנבמ ומכ אלש .תיניצר איה םירבדה תמיענ — תילאוטקלטניאו תילכלכ — הובגה 

תוחתפתה ,הזל הז םירושק ןאמורב םיקרפה ,תיסאלקה התנוכתמב המאקמב םיקרפה 

תוישרפהו הלילעה ,רבעה לא םיקזבה םע רחואמה לא םדקומה ןמ איה הלילעה 

תויגוצי־תוינייפוא אל ,תוילאודיבידניא תויומד םה רפסמהו יולה .תופוצרו תורושק 

םהמ המכו ,יזירחלאל 'ינומכחת'ב םיבר םיאשונ ראתמ סיגפ .תימלועה תורפסב ומכ 

שיא תגירה ,םיב הקזח הרעס רואית :ומכ ,וננויעבש ןאמורב םיקרפ ריכזהל םייושע 

םהיניב ,חרזמב תועסמהמ רקיעב ,םירישע םייפארגויבוטוא םירמוח ,תשקו ץחב 

ישנא םע תושיגפ ,עסמ תואקתפרה ,1216 תנשב םילשוריל היילע ,םירצמב רוקיב 

,ןויצ תוברוח לע הניק ,תוליהקב םיימינפ םיכוסכס רואית ,יולה רקיב ןהבש םירעה 

המאקמב ומכ ,ןאמורב .ררושמכ יולה הדוהיל םיחבש ,ןומראב התשמ רואית 

יתלילעה בולישה תוביסנו ,התוא רישעמ הלילעב םירישה בוליש ,תיסאלקה 
תזרוחמה תירבעה הזורפה לש םינפה יוביר תא ראתמ סיגפ .רישה תא תורישעמ 

ןיב ןיחבהל שי ןאכו ,תומגמהו הנבמה תורוצ ,ןונגסה ,םיאשונה תניחבמ דרפסב 

.244-199 ימע ,םיגפ :האר 39 
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ןאמורה .אורקל לוכי היה יודבה רפסמהש תוריציל אורקל לוכי היה אלרובש תוריצי 

קלחו הנממ דבכנ קלחש ,תירופיס הלילע תלעב תזרוחמ הזורפ אוה אלרוב לש 

םיאנתכ האורש ימ .ןוימד ירפ םניאו ,םיירוטסיה תורוקמ לע םיססובמ היתויומדמ 

תעשעשמ המגמ ,דיגמו רוביג ,םייאמצע םיקרפ לש הנבמ המאקמל םיבייוחמ 

הארי אל — תוירוטר תוקרבהבו רופיסה ירמוח לש בר ןוויגב הכורכה הרקיעב 

ינבו המאקמה לש יפואה' :סיגפ ירבד הז ןינעל םיבושח .האמקמ וננויעבש ןאמורב 

םיריש הבו תזרוחמ הזורפב םיבותכ םה ,ירופיס וקלחבו ירוטר וקלחב אוה הגוס 

ונניינעל םיארנ הלא תודוסי .תועובק תואחסונ ,יארקאב ולו ,םיטקונו ,םילוקש 

40.'רוביגהו דיגמה לש העובקה םתעפוה רשאמ רתוי םיבושח 

,הפוצר הלילע תולעב ןניהש תומאקמ ןתואל הטונ וננויעבש ןאמורה תלילע 

ןאמורהו ,תינועיט תורפס איה המאקמה .הריציה ךרואל תשטשטימ הניאו תיזכרמ 

ההדזמ רפסמה ,ןאמורב םיבלושמה םירישל רשא .םיסומלופ רסח וניא וננויעבש 

תועד תא םירישב םינועיטה םיגציימ המאקמבש דועב .םתוא קזחמ רשקהה ,םמיע 

גייתסהל ,ןועיטה תא קזחל לוכי רשקהה ,אקווד רפסמה תומרונ תא אלו דבלב ןעוטה 

המודה ,'וראקיפ' הריכזמ ,ןאמורב קורס בקעי לש ותומד) .וכפוהל ףאו ונממ 

(.זמ-המ ימע — תיסאלקה המאקמה רוביגל תומיוסמ תוניחבמ 

קר המיאתה ותינבתש רחאמ ,םלועהמ לטבו רבעש גוס המאקמב האר ןייטיוג 

הניא קילאיבל 'םוש ףולאו תולצב ףולא' ,ותעדל .םייוסמ בלשב תמייוסמ הרבחל 

,קירבמו עיתפמ ,קיחצמ יצוביש ןונגס םע תזרוחמ הזורפ וזש ךכב יד ןיא יכ ,המאקמ 

,תינושל תונמא תכאלמ ,לכ םדוק ,הניה המאקמה .םירחא םיינויח תודוסי הב םירסח 

ךפה םיברעה ברקב ןושלה ןחלופ םלוא .תוצילמבו םילימב הקיטנמאנרוא השעמ 

תא אשונה יח תויהל הלדחו םילכ תכרעמ תויהל הכפה ןושלה — המאקמב עגנל 

הדיעמ המאקמה .תיתוברתה התעבה ןיבו תואיצמה ןיב ערקה לע הדיעמ איה ,ומצע 

.חרזמה תוברת אשונכ םירחוסה דמעמ תיילעו םיטילשה דובכ לש תיתרבח הדירי לע 

דמעמה ייח םה היאשונ ,'תינגרוב ריעז' ףאו 'תינגרוב' אופא איה המאקמה תביבס 

שמתשמ ירירחלא .לשמל ,םינאטלוס לש םתייוול־ןב וניא הרוביג ,טושפהו ינוניבה 

,תוקיחצמ ,תונושמ תולילע ,דודיחו םייח תמכוח ,הצילמו לשמב ולש תומאקמב 
תורפסב תיגוציי-תינייפוא איהש רוביג תומד רצי אוה .םיחלצומ םיצובישו 

שיא אוה רוביגה :יולה הדוהי תומד תא והשמב ריכזהל יושע הז רוביג 41.תימלועה 

יתלב חור שיא ,והנשמל תורפס ישנא בשוממ ,רצחל רצחמ ךלוה ,טילפ ,דדונ ,תורפס 

.וננויעבש ןאמורה תליע אוה הדוחייש תומד אוה יולה הדוהי ךא .יולת 

ןתנש הרדגהב ךומתל לוכי היה אלרוב יכ הארנ ,המאקמה לש הינפ יוביר רואל 

םיקרפב ,הבר תורחב הז גוסב גהנ אלרוב םלוא .המאקמ — ולש ירוטסיהה ןאמורל 

הלא .המאקמ ריכזהל יושעש והשמ םירחאבו ,המאקמל ןמיס םוש אצמנ אל םיבר 

.212-204 ,199 ימע ,םש :םג הארו .237 ימע ,םיגפ :האר — טוטיצה 40 

.ןייטיוג :האר 41 

                             
                                                                         

                                                



קקח בל ן 62 

עגרל םלעתהל ןתינ .םתעד תא קמנל ושקתי אל המאקמ הז ןאמורב וארי אלש 

?ויגשהמ ערוג וא ול םרות הז ןאמורב ינרוצה ןוויגה םאה :לואשלו גוסה תרדגהמ 

ןמ ערוג ןוויגה ןיא יתעדל וליאו ,וז היגוסב םתעדב םיקולח ויה ,רומאכ ,םירקבמה 

םעונ הזיא םרות אוה .תולבגמ ביצמ וניאו הייאר תויווז לש הגצה ענומ וניא ,ןאמורה 

שומישה .הפוקתה חור תא םלוהה ינרוצ טירפ דוע קפסמו הריציל ילאקיסומ 

.הריציה ךרעמ תיחפמ וניא ומצעשכל המאקמב 

ז יביאנ וא סכחותמ רפסמ — היפארגונומל ןאמורה ןיב .ה 

ורמאמ תרתוכ ןושלכ — אוה יכ בושו בוש הנעט אלרוב לש ותריצי ללכ לע תרוקיבה 

ילכ ,ימלוג יפוא תלעב הניה ותריציש ונעט םירקבמ 42.'ומות יפל רפסמ' — דקש לש 

ילב ,ינטשפ וא טושפ אוה רופיסה הנבמ ,םידבכ רופיסה ןיינבב ולש תותיסה 

ויעצמאב קוחר אוה ,תובכרומ רסח ותריציב הלגתמה יתורפסה םלועה ,תולובחת 

'יכיטס' חותיפל הטונ ,יביאנ בוציע תויומדה תא בצעמ ,תמכחותמ תיברעמ תרופיסמ 

םיגדאו ,ירופיסה בוציעב תבכרומ הריצי תכאלמל עדומ אלרוב ,יתעדל .הלילעה לש 

.ןלהל תאז 

הדוהי יבר' ,םסריפש דיחיה ינויעה רפסה ,אלרוב לש רחא רפס אצי 1960 תנשב 

תיפוסוליפה ותנשמ תיצמת ,ותריש ףקה ,ל"היר לש וייח ביתנמ םינויצ ובו 43,'יולה 

.םיטרפ לש תיממעו הריהב הגצה אלא ירוקמ רקחמ הז ןיא .לארשי־חאל ועסמו 

ל"היר ירוענב תחתופ היפארגונומה .היפארגונומ :ןלהל ותוא הנכא תויחונ ךרוצל 

לכו הדאנארגמ ל"היר לש ותדירפ בלשב חתופ ןאמורה .ותירחא תדיחב תמייתסמו 

עסמה יקרפב ,רמולכ .לארשי־חא אוה ויקרפ 27־מ 16־ב תושחרתהה םוקמו ,הב רשא 

תייהש רבדב םיטרפה וליאו ,הירוטסיהה תורפסמ םיעודי םיטרפ ובלוש חאה דע 

לטנש וזמ הלודג תורח לטנ אוה םהבו ,אלרוב לש וחור ירפ םה לארשי־ץראב ל"היר 

הל שי וז הדבוע .ל"היר לע םיעודיה םייפארגויבה םיטרפה תניחבמ םימדוק םיקרפב 

לארשי־חאל ץוחמ םישחרתמש םיקרפה ,לשמל .ןאמורב הידבה ירמוח לע תוכלשה 

םיעדוי ונא ןיאש ןמזבו םוקמב םיעראתמה םיקרפב ךא ,ל"היר לש םיריש םיללוכ 

בקע יולה הדוהי לש ותובצע ,וירבדל .הלובחת טקנ אלרוב ,םיריש םהב בתכ אוהש 

(חפק 'מע> 'םידחפהו תונובלעה ,םידודנהו םילוטלטה' ^אב םינושארה םיישקה 

ןושאר החבשת ריש בתכ אוה ופלח הלא םיישקש העשב םלוא ,בתכ אלש ומרג 

,םייוגה לקשמב שדוקה־חאבו םילשוריב ריש רבחל ףיסוי אל'ש טילחהו ,םילשוריב 

.(אר 'מע> 'םירז ידלי ראותב אוהש 

.96 ,94 ימע ,ב ,דקש :םג האר .165-154 ימע ,יאשרב :האר 42 
.יבר ,אלרוב :האר 43 

                             
                                                                         

                                                



63 אלרובל 'ל"היר יעסמ הלא' 

ידוהי לש םוי־םויה ייח לע ונל עודי טעמ ךאש ,אלרוב ןייצמ היפארגונומל אובמב 

תרוצ ,םהלש םייתוברתהו םיילכלכה ,םייתרבחה םייחה לע ,הפוקת התואב דרפס 

תורוקמ ונל ןיא םג .הב ויחש םידוהיה חורה יקנע לש םהייח ,םנכותו םביט ,םייחה 

בוציע ,ותוחתפתה ךרד ,ל"היר לש וייח תונחת לכ ירחא בוקעל לכונ םתועצמאבש 

אלו םוקמ ינויצ אצמנ םהבש ,ויריש אוה ונלש ירקיעה רוקמה .דועו ,ותוישיא 

.ורק םה יתמ םיעדוי ונא ןיא ,םיעוריא לע וירישמ םידמול ונאשכ םג ןכל ,םיכיראת 

תנשב ,ודלוטב ותדילמ יולה הדוהי 'ר ייח תא היפארגונומה יקרפב ראתמ אלרוב 

עיגמ ורפס לש ירישעה קרפב .ולש 50־ה-40־ה תונש דע דרפסב וייחו ,ךרעב 1075 

חתופה קרפה לש וניינע םג והזו — הבישה ליגב pאל תולעל ל"היר תונכהל אלרוב 

־ינחורה ומלוע תא אלרוב גיצמ ןאמורב ןהו היפארגונומב ןה .וננויעבש ןאמורה תא 

ירוסיי ,וידגנתמ םע םיחוכיווה ^אל עסמה תא חימצהש ל"היר לש יגולואידיא 

טאטסופב תמייתסמ היפארגונומהש דועב .םירצמ ירעב עסמה ,םיב עסמה ,הדרפה 

עיגהו םירצממ אצי אוה םא ונל עודי אלש ךכבו ,ל"היר תובקע ומלענ םש ,םירצמב 

םיקרפ םישדקומ — הידוהימ חכשנ ומשו םירצמב עודי אל ורבק ,לארשי־ pאל 

.לארש^אב ררושמה ייח רואיתל ןאמורב זי-זט 

לש ותריציו וייח לע רקחמה חתפתה ,תיממעה היפארגונומה תא אלרוב בתכ זאמ 

םייפארגויבה םירמוחה לש יתורפסה בוציעה יכרדמ תודחא לע עיבצהל ידכ .ל"היר 

השיש לע המגדה םשל דומעא ,ןאמורה תביתכב אלרוב תושרל ודמעש םיירוטסיההו 

םירמוחה םירבועש הכתהה יכרד לע עיבצאו ,םירפסה ינשב םיעיפומה ,םיניינע 

:ןאמורה לש הנבמה ןמ קלח תויהל םכפוהב םיינויעהו םיירוטסיהה ,םייפארגויבה 

הרוביד ךא ,ל"היר םללכבו ,היאור ברקב תולעפתה ררוע תחא השיא לש היפוי (א) 

:ךכ רופיסה אבומ היפארגונומב .םתוא החד סגה 

,םע ןומהו םיבר םידבכנ םישנא רפסמ ףסאתה הדאנרגבש םרו הפי ןומראב 

םיאתשמ םהש דועבו .יפויה לע ןויד םשל ,יולה הדוהי יבר םג היה הז להקבו 

וממותשיו .הפי תשובלתבו ראות תפי השא העיפוה ומלועב ארובה תמכח לע 

יפי לע םיממותשמ םדועבו ,םתולעפתה בורמ םהיפב המלאנ םנושלו היפוי לע 

ועמש זא .םלואב םיכלהתמה לא רבדל השאה הליחתה ,התינבת רדהו הינפ 

הפה :הזה לוקה ועמשב [יולה הדוהי] רמאיו .סג האטבמו רעוכמ הלוקש 

,וירבדל םיעמושה וחמשיו p ,חי תובותכ) !ריתהש הפה אוה רסאש 

44.הנונש הרוצב [...] ל"זחמ ארמימב הלאשה ךרדב שמתשהש 

:ךכ רופיס ותוא רפוסמ ירוטסיהה ןאמורב 

םיער בשומב / םיעברא ןבכ זא אוהו ונבר בשי םימיה םתואב דרפס ןומירב 

לכ אלל שונא ירוציב / יפויה חבשב ורפיסו ונדו / םיעודי םיררושמ 

.22-21 ימע ,יבר ,אלרוב :האר 44 

                             
                                                                         

                                                



קקח בל | 64 

ןמאכ ולעפ לע ומש חבתשי ארובה דוקשי / ותה ןודיעו / וגה תוקדב / .יפוד 

רדחל סנכית זא / .ול סנו תפומ והמישי דע / ולספ ראפי החמומ 

ןיא ,םלוכ ושירחהו ואתשה / י ארובה ךורב — ראות־תפי השא / הרקמב 

גהלו לסכ־רבד :ועמש / םנזאל החיש עיגהו היפ החתפ הנהו / םנושלב הלמ 

הפה אוה רסאש הפה' / :רמאו ונבר חתפ זא / .ריטפת התפשב 

ףאב בהז םזנ :בותכב ומייסו ריגסמ ןיאב םנושל זא הרתוה תמאבו / 'ריתהש 

.(טפ ימע) ריזח 

־רחאו ,הרוקמ תא ריכזהלו הדוזיפאה תפוקת תא תוהזל אלרוב שקבמ היפארגונומב 

,הירדנסכלא לש הברל רופיסה תא ל"היר רפסמ ןאמורב .הרצקב תרפוסמ איה ךכ 

ףיסומ ףא אלרוב .רפוסמל תונמיהמ לש ךפונ אופא ףסוותמ .ול ןיזאמ רפסמהו 

יפי הארמל םלאנ רשא ,םיחכונה יפש ,ךכל ןווכתה הדוהי יברש םיילוש תרעהב 

העיפומ המצע הדוזיפאה .הגהל תא ועמשש רחאל התונגל ריתהש אוה ,השאה 

הדלי ,הרקעל הבשחנש ,ןרהא יבר ינבמ דחא תשא :רתוי בחר ינוידב רשקהב ןאמורב 

השא תסנכנ ,ןרהא יבר דצל בשוי יולה הדוהישכ ,הלימה־תירב תביסמ םויבו ,ןב 

ןכ לע .המכוחב החתפ היפ איהו ,המש היחור ,התארקל םיחמש םלוכש ,הייפהפי 

יפוי רשא' וז השא ןיב לידבהל ידכ הדוזיפאה תא רפיס יולה הדוהיש ,רפסמה ןייצמ 

:תובר ןה תוביסנב תוליבקמה .תראותמה הדוזיפאב השאה ןיבו ,(םש)'ןויגהו הל 

השאל דוגינב ךא ,היפוימ םילעפתמ םלוכ ,תסנכנ השא ,םיבוסמ םידבכנ םישנא 

הדוזיפאה .ןאמורב הבושח הנשמ תומד איה .המכח םג איה היחור ,הדוזיפאבש 

תחיתפב אלרוב טקנש תולובחתל ףסונו ,יודב תרגסמ רופיסב אופא תבלושמ 

יולה הדוהי יפב םשומ ןאכ רופיסה ,דבלב ד"היבלמ רפוסכ ומצע תא וגיצהב ,ןאמורה 

ןונגסל היפארגונומב יביטאמרופניאה ןונגסה ןיב םילדבהה .ינוידב רשקהב ומצע 

החישה :יתמארד הדוזיפאה הנבמ .םירורב ןאמורב ישגר־ירופיסה־יטויפה 

ןיא ינפוג יפויבש ררבתמ הרהמ דע ךא ,תממהמ השחמהב הכוז יפוי לע תטשפומה 

שומישה .החורו הפוג לש הגיזמ אוה היחור לש היפויש שיגדמ םג דוגינה .יד 

תא םכסא .תונמיהמ לש הליה וזיא ולוכ תרגסמה רופיס לע ליצאמ הדוזיפאב 

קלחכ הלילעה ךלהמב תבלתשמ איה :ןאמורב הדוזיפאה בוציעב תולובחתה 

אוה ןונגסה ,'יתוכאלמ' וא 'יופכ' בוליש ןאכ ןיאו ,'תיעבט' תרגסמ ךותב ילארגטניא 

רופיס — םהינשו ,תרגסמ רופיס ךותב העיפומ הדוזיפאה ,יטויפ־ירויצ־ישגר 

הדוזיפאה תא עמש רפסמה ,הז לש ותונמיהמ תא הז םיניזמ — הדוזיפאהו תרגסמה 

היחור רופיסל הדוזיפאה ןיב תוליבקמה ,הנמיהמ איה ןכלו ומצע יולה הדוהימ 

ךשמהב בושח וניהש ,היחור לש הדוחיי תא קזחמ הזו ןהיניב דוגינה תא תוטילבמ 

תובישח הל שיש ,הנשמ תומד לש ןויפיא יעצמאכ אופא תעייסמ הדוזיפאה .ןאמורה 

.יולה הדוהי — תישארה תומדה לש המלועב 

 (p ובירי תמכוחל תודוה דיספהו ,תואכרעל ל"היר תא איבה םלסאתהש עשר ידוהי
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יולהש תנמ לע ,ףסכ דרפסב דיקפהש ידוהי לע אלרוב רפסמ היפארגונומב .ןידב 

םע עסייו תודהיל בושי חאהש יאנתב ,דרפסב םלסאתהש ,דיקפמה יחאל ותוא רוסמי 

הצר אל ךא ,הידהמלאב ותויהב יולהמ ףסכה תא שרד םלסאתמה .לארש^אל יולה 

יתד ןיד־תיבב ותוא עבת שיאה ,םלשלמ ענמנ יולה ^אל עוסנלו תודהיל בושל 

ול תתל בריסו (תוומ ושנועש השעמ)םאלסאהמ וחידהל שקיבש ודגנ ןעטו ימלסומ 

.והכיזו ,עבותה יחא ידימ ףסכ לביק אל יכ עבשנש ,יולהל ןימאה טפושה .ופסכ תא 

45.ורבזג ידיב אלא ומצע ל"היר ידיב אל ףסכה דקפוה דרפסב ןכאו 

וזמ העבש יפ הלודג העיריו ,הז עוריאל (ונ-נ ימע) קרפ אלרוב שידקמ ןאמורב 

,ויתושגרו ףסכה דיקפמ תומד :םהיניב ,ןאכ םיפסוותמ םיבר םיטרפ .היפארגונומבש 

לש המרעהה תונויסנ ,דיקפמל יולה ןיב גולאידה ,והארמו םלסאתמה תחירב תביס 

רש ינפב ולש גולונומה ,יולה לש ורצעמ ,יולה ןיבו וניב גולאידה ,םלסאתמה 

דגנ ןומהה תא תיסהל רמומה ןויסינ ,ידאקהו רימאה ינפל ןיינעה תאבה ,הרטשמה 

םיקזחמ ,תוערואמה לש היצאזיתמארדל םימרות םירחאו הלא םיטרפ .ונולשכו יולה 

תא םידדחמ ,ערואמה תא םיזיחממ ,םיימויק-םייטפשמ-םיירסומה םיתומיעה תא 

םיבצעמ ,החמשה המיעו הרתהה תא ךכ־רחאו הדרחה תא םילידגמ ,םיטקילפנוקה 

םדקמה עדימב קר אל תזכרתמ בלה־תמושת .תקתרמו תבכרומ הלילע תלעב הדוזיפא 

דצה תא טילבמ אוה .ומצע תוכזב בושח השענ רופיסה ןונגס אלא ,הלילעה תא 

םיטרפל .('נ ימע) רבחמה ןושלכ ,'הלודג תונערופ' — תושחרתהבש יתמארדה 

בצמ לש טרופמ רואית :םהיניב ,םיבר םידיקפת שי ןאמורב םיפסוותמה םיברה 

רתוי קימעמ רואית ,בוטה המויס לע החמשה לשו תוניידיהה ךלהמב דחפהו הקוצמה 

,ארוקה לש תישגרה ותוברועמ הלדג םג ונממ האצותכש ,תוברועמה תויומדה לש 

תויטפשמ תואכרע תפסוה ,ותרובחו יולהל היופצ התיהש הנכסה לדוג לש השחמה 

.ערה לע בוטה ןוחצנ לש היהשה ךכמ האצותכו ,םלסאתמל יולה ןיב קבאמב 

םייתועמשמ םיטרפ תללוכ איהש םושמ םג תישארה הלילעב תבלושמ הטודקנאה 

יולה לש ןחהו תויתוכמסה תא ראתמה עטק ןאכ אצמנ ,לשמל .תישארה הלילעב 
:תונוטלשה ינפב ועיפוהב 

דוה / ,החרוז הרוא ומכ ונבר תומדמ רידת / :אחרוא בגא ארוקה ךעידואו 

ונבר דומעב היה ךכ... / ,ויניעל ריהבו ןונח טבמו / וינפ רתסלק קיפי רדהו 

לעב ילאעמשי לכש םגה / .הרצק הכרבב וינפל דקו / הרטשמה רש ינפל 

.(גנ ימע) הרקוהב ונברל וינפ ריאה / ,הרמ קורזיו הוואגב ופא םירי ,הררש 

ריכהל ארוקל תונמדזה תנתינ ,ומצע לע רפסל יולהמ שקבמ הרטשמה רש רשאכ םג 

,היפוסוליפב תועידי לעב ,ררושמו אפורכ ומצע ראתמ אוה :ומצע יניעב יולה תא 

.(דנ 'מע> םדאו לא םע בוט תויהל ידכ תעד רחוש םדא 
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לחהש ,םיב עסמל קרפ אלרוב שידקמ היפארגונומב .היינואב העיסנה התיה השק (ג) 

םיחלמה ,קיפסמ אלו עורג היה ןוזמה ,הנטק םישרפמ תיינואב 1138 וא 1137 תנשב 

,םי־ירדוש ינפמ דחפ היה ,םידוהיב דוחייב וללעתה ,בל תורירשב םיעסונב וגהנ 

עסמה תא ראיתו ,הרעסה תומיאב יולה הסנתה ועסמב .םישק ויה המהוזהו קחודה 

46.ולש החמשהו ןוחטיבה תושגר ,םיעסונה תדרח ,הרעסה ,םיב 

ועסנ תותדה שולש ינב .(טמ-במ ימע) םי בלב עסמה לע קרפ לולכ ןאמורב 

.יולה תרובח ינב םה םהמ העשת ,םידוהי 12 םללכב ,שיא םישישמ הלעמל ,היינואב 

םיינלוקה תולוחמהו תוגניחהמ ולבס םידוהיה .ומולשת יפל עבקנ עסונ לכ לש ומוקמ 

וירופיסב םיעסונ םתוא קתרל חילצה יולה תרובחמ דחאש דע ,םירחאה םיעסונה לש 

רפסמה יפב תראותמה ,הרעס הלחה ,המיענ הגלפה לש םימי המכ רחאל .םחיכוהלו 

:םתצקמ הניהו ,םיטרפ יטרפב 

םיטק םילג / ודרמ טקשב םיקמעמב ומכ / ודנ־וענ עתפ םיה יבחרמ [...] 

סמנ ,ונוכובנ / [...] םיגומנו םיקמחתמ םיקחשמ / םיגלוד םיליא ינבכ 
אל הזיחא אל / הבישי אל הדימע אל / ונשאר הזחא תרוחרחס / ונבל 

הכשחב םישנאהו / לודלדו םיעמ דנו / לוטלטו םיכרב קיפ לבא / הביכש 

ידחפמ / תוליפתו יכב לוק הלוע שיו / םייווד םיעגי םישמרכ / םייובח 

הברה רזעו / הצימא הבוט ונבר חור םויה לכו / [...]תולוצמב תוומה 

.(חמ ימע) [...] הצעו הפורתב םישלחל 

םיעסונ היינואה לע :יולה תרובחל םמשיימו ןאמורב םינוש םיבצמ רצוי אלרוב 

םימיו הרעס לש םימי שי ,םהיניב םילדבהה םיטלוב רצה םוקמב ,םידוהי אלו םידוהי 

תוסנכתהה .לובג־תגסה תונעטלו בירל תמרוגו הבר תופיפצה ,חור םהב ןיאש 

עסמה רואית .יולה תרובחמ דחאו דחא לכ רואיתל הליעה תא תקפסמ םג היינואב 

תובישח ילעב םיטרפ ףיסומו הב בלש אוה ,הלילעה ךלהמב אופא בלתשמ םי בלב 

,ריהמ בצקמב םיבותכ םה ,תונכסה תא םישיחממ הרעסה רואית יטרפ .הכרואל 

םימדוק םיטרפ ךלהמב תבלושמ הרעסהו ,ישגר אוה הדרחה תא ראתמה ןונגסה 

וחור רוק :היארהה ךרדב ויפוא רואיתל טרפ דוע ףיסומ רפסמה .הלילעב םירחואמו 

.הנכס תעב יולה לש 

.יולה הדוהי 'ר תרובח ברקב הוואג ררוע םירצמ דיגנ לש ודמעמו ותיילע רופיס (ד) 

לאומש יבר אפורה ,םירצמ דיגנ םע יולה יסחי לע םיטרפ אלרוב ןייצמ היפארגונומב 

ול רוזעי ,םירצמ לש ףיל'חה יניעב דואמ דבכנ היהש ,דיגנהש הוויק יולה :היננח ןב 

אלרוב .הצרעהב וינפ לביקו וילא ונימזה דיגנה .תונכסמ ןגומ לארש^אל עיגהל 

תא גורהל שרדו ,ונב יללעמ ללגב ךלמב דרמ םעה :דיגנה לש ותיילע רופיס תא רפסמ 

שקיבו רתסב ונב תא תימהל טילחה ךלמה .ןומראה תא ופרשי — ןכ אל םאש ,ןבה 

ילב ,ונב תא תוקשהל םס ול ןיכהל ,(לאומש יבר)ידוהיהמו ירצונהמ ,ויאפור ינשמ 
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אפורהש דועב ,תאז תושעל עדוי וניאש עבשנ ידוהיה אפורה .ךכב שיגרי ונבש 

אוה .ונב תומ לע רעצו הטרח ךלמה אלמתה ןבה תומ רחאל .לערה תא ןיכה ירצונה 

.םירצמ ידוהי דיגנ תלעמל ידוהיה אפורה תא הלעהו גרוהל ירצונה אפורה תא איצוה 

47.םיריש ול שידקהו דיגנה לש ותלודג תא תוארל חמש יולה 

ופילחהש תורגיאה תא םיארוק ונא .םירצמ דיגנ לש ורופיסב קסוע ןאמורה םג 

רמשמ ילייח קפסי םירצמ ךלמש הווקתל םירע ,(זכק-וכק ימע)יולהו דיגנה םהיניב 

תלערה רופיסב ומכ ,ויתוכופהתו ךלמה יללעמ םירכזומ דיימ ךא ,םילועה תרובחל 

,ןבה לש ערה ויפוא לע םיטרפ תפסותב ,םיחכונה דחא יפמ התע אבומ רופיסה .ונב 

םירצה ןומההו םירשה הארמ ,ותימהל םוקמב ונב תא רוסאל ול תתל ךלמה תניחת לע 

ןומהה תשירד ,ויאפורל ךלמה ןיב תוחישה ,ופרושל םידמועו ךלמה ןומרא לע 

עמשל יולה תבוגת ,ותומ תומיא םשל תמה ןבה תריקד ,ןבה תמוה ןכאש חכוויהל 

הרקמב ואר ,טאטסופב יולה תרובח ישנא תויהב .(טכק-חכק ימע) דועו ,רופיסה 

הבכרמה .דיגנה תבכרמ לש האוב תארקל םדא ןומה םיניכמ םירטוש :ראופמ דמעמ 

ראפו רדה בורב הב בשוי דיגנה ,םינייוזמ םילייחו םילייח לש תרומזת הוולמ ,הרודה 

האצותכש ,הז הארמל יולה תושגרתה תא ראתמ רפסמה .םיפוצל םולשל ודי ףינמו 

.דיגנה דובכל םירצמב בתכש ללהה יריש תעשתמ ןושארה תא בתכ אוה הנממ 

,ובש םיצפחהו םיתרשמהו לכואה ,ונמזוה וילאש ,דיגנה ןומרא תא םג ראתמ רפסמה 

רבע םג םירצמב דיגנה תיבב .ןומראב ודעס םה םמיעש םידוהיה ימכח תמכוח תא 

רתוי הברה הבחרהב ןאמורב אופא תראותמ דיגנה םע השיגפה .חספה ליל םהילע 

וא ישגר טוריפ םהב שיש הלא םה םיבחרומה םידדצה .היפארגונומבש וזמ הלודג 

קמועה דמימל ןה הלילעל ןה ןיינע םימרותש ,םייתמארד תודמעמו םיבצמ לש ירואית 

םיבלושמ םיטרפה .ןאמורה לש ירוטסיהה עקרה תרכהל ןהו תויומדה רואיתב 

תתמה רופיס רפוסמ וכלהמבש ,ךלמה יפוא לע חוכיו ןוגכ ,תונוש תולובחתב הלילעב 

רחאל דיגנה תבכרמ וב תרבועש םוקמב תירקמ תוחכונ וא ,דיגנה תיילעו ךלמה ןב 

םיבצמ רואיתל הילוח םיקפסמה ,תוערואמהו םיבצמה .ךלמה ןומראב ורוקיב 

רקיעב םיבחרומ הלא םירמוחו ,תוריהזב םירחבנ ,ונל םיעודי םירמוחמ םיבואשה 

.םהלש יתמארדה ,קתרמה דצהמ 

אלרוב דחיי היפארגונומב .סאל ותעיסנל םידגנתמה םע סמלפתה יולה הדוהי 'ר (ה) 

ןיב םיחוכיול סחייתמ אלרוב .הביש ליגב סאל היילעל יולה הדוהי לש ותוננוכל קרפ 

לש ותלפשהו ותעינכ ,ולרוגש ,יולה ריהבה 'ירזוכה'ב .היילעה ןיינעב וידגנתמל יולה 

היילעב אלא הנקת םעל ןיא .לארשי־סאמ ותעד חיסהש םושמ םה תולגב לארשי םע 

םילושכמה תורמל סאל תולעל טילחה ומצע אוה .םיעוגעגבו הליפתב יד אל ,סאל 

ידוסי לע םג רבגתהל וילע היה .היילעל הלומעתו זוריז םהש ,סאל הבהא יריש בתכו 

48.ויריקומו ותחפשממ הדירפה 
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יוטיב ןתינ ןושארה דומעב רבכו הדאנארגמ יולה לש ותדירפ בלשב חתופ ןאמורה 

דגנתה רבעבש ,ןמילוס ובא אוה יולהמ דרפיהל ואבש הלאמ דחא :ומיע תקולחמל 

,קזבה תועצמאב .יולה םע ותורבח תא קיספהו סעכ ,ריהזה ,רטניק ,חכוותה ,עסמל 

ךותמ לקש ןמילוס ובא ,ותעדל .תקולחמה לש הימרוגו הירקיע רואיתל רפסמה רזוח 

תא שגר ךותמ לקש ררושמהש דועב ,יולה תטלחה לש םיידיימה םיטבהה תא שגר 

תאו 'ירזוכה' תונקסמ תא הרצקב גיצמ רפסמה .ותטלחה לש תוירוטסיהה תוכלשהה 

רפסמה .הליהקה יגיהנמ לש םתודגנתה תא ררועש רבד ,ומצעב ןמייקל יולה תטלחה 

ידי־לע התוא שיחממ אלא ,תקולחמה לש הלילכמ־תמכסמה הגצהב קפתסמ וניא 

ועימשה םעפ .הלילעב ,תינויער הרקיעב איהש ,תקולחמה תא תגרואש הדוזיפא 

היילעל תוררועתה לש שדח ריש ,הפל הפמ אלמ היהש ,תסנכה־תיבב םינטייפה 

המכ הנממ איבא .השרדב חתפו ךכ לע זגר ןמילוס 'ר .יולה הדוהי יבר בתכש ^אל 

:ןאמורה ןונגס לש ומעטמ והשמ ונתיש ידכ םג ,םיטפשמ 

הלא ? הזה תיבה םירמז תלהקמ יכה [...] םישדקב ןילוח ברענ יכ ונל התיה המ 

יברל םימשמ ול וליג םולכו [...] ינודא להקב אובמ המה םילוספ םירישה 

הלוהב הכיפהל אוה ףיטמ ךכ דעש ,הלואגה שיחהל אוה ארובה ןוצרש ,הדוהי 

.(די ימע) הלודגה תוירחאב שיגרמ אלו ילח אלו 

םג אלא ,תושרופמה ויתורעג לע קר ךמוס אוה ןיא .יארקמ אוה ןמילוס 'ר לש ןונגסה 

תרעמה)'?הזה תיבה םירמז תלהקמ יכה' לש הזימרה ךותמ תועמתשמה ולא לע 

תשמשמ ךכו ,הלא םירבד לע בישה יולה .(אי:ז והימרי — ?הזה תיבה היה םיצרפ 

הניה .('ירזוכה'ב ןרקיע)ויתועד תא יולה גיצמ הבש ,אטוז הסמל יעצמאכ הדוזיפאה 

:וירבדמ תצק 

ןוצר ןיאש ןמילוס 'רל םימשמ ול וליג םולכ :הטושפ ןושל ונלאשא ינאו [...] 

?הליסמב לושכמכ דמועו הלודג החטבב אוה ךלוהש ,הלואגה שיחהל ארובה 

.ףידע השעת לאו בש :םירמוא םהש ,תחא אלא יביריו ידגונ ןיבו יניב ןיא [...] 

הלא — תונברוח ,תועוז ,תוהלב [...] וניסינ הלעמו ףלא םינש הלטבב ןהו 

ךרדה השפחנ יתרמא תאזל י ?ונייד רמאנ אלו תולג ונלכאת חצנלה ,ונייח 

יפכ ךלוה ךלוהה [...] הרוש הניכשה םש םוקמל ונימעפ םישנ ,הרשיה היולגה 

.(זט־וט ימע) [...] ומצע תעד לע ,ובל תקושת 

'ר .רופיסה ןמזל רפסמה רזוח קזבהה ירמוחמ .םיניזאמה םיבהלתמ וירבד םותב 

.ררושמה םע עוסנל ונב תורצפהל המכסה עיבמו ,יולהמ הליחמ שקבמ ןמילוס 

,םדי־לע תענומו תוערואמ העינמ ,הלילעב אופא תבלושמ תיאסמה תעלבומה 

ןה חתפ רבחמל ןתינ ךכ .הלילעה ךלהמב םימייוסמ םיסחיבו םישנאב תשממתמ 

תינכרא תיאסמ תעלבומל הייטסמ תוענמיהל ןהו יולה לש ונועיט ירקיע תגצהל 

ןיא ,קרפה הנבמב וקלח תניחבמ .הלילעה ךלהמבו םייוסמה חתמב ,בצקב םוגפתש 
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לע חוודל ידכ קזבהב שומישה .הלילעה ףצר תא שממ טאמ ינויערה חוכיוה 

— םיחכונה תא אילפמ ןמילוס 'ר לש ואוב :חתמה תא ריבגמ םג סומלופב םינועיטה 

אב ,ומיע עוסנל הצורו ררושמה ירחא ךורכ ונבש ,ןמילוס 'רש הרעשה הלעמ רפסמהו 

תתלו הליחמ שקבל אב ןמילוס 'רש ררבתמ רשאכ האב הרתהה .ךכ לע יולה םע בירל 

ךות ,הלילעה ךלהמב אופא בלוש יאסמה עטקה .יולה םע ונב תעיסנל ותכרב תא 

םיבכרומה םיסחיה תשגדה ךותו ,הווהה תבחרהו וילא סחייתמ קזבההש ןמזה ץוויכ 

חתמהו ,תיאסמה תעלבומה ללגב הטאהה תורמל ,רמשנ הלילעה בצק .תויומדה ןיב 

תרטמ יהמ :הלאשה תדמועו היולת ןיידע הדוזיפאה םויסב םג ןכש ,וניעב ראשנ 

.ןמילוס 'ר לש ורוקיב 

ולא חורב ,דועו ,ודמעמ ,ודיתע ,ולרוג ,לארשי םע בצמ לע תולאש הלעמ ןאמורה 0) 

תא הרצקב יולה תצמתמ היפארגונומה לש 'ח קרפב .'ירזוכה' דדומתמ ןמיעש 

םימלסומ םע יולה לש םיחוכיובו םירוקיבב קסוע ןאמורב אכ קרפ 49.'ירזוכה' 

תולעומ הלא םיחוכיווב .ןאמורה לש ןורחאה וקרפמ קלחב םג םיכשמנה ,םילשוריב 

םידוהיה םיקידצמ דציכ .(טיר-חיר 'מע> ?לארשי־חא הדעונ תד וזיא ינבל :תולאשה 

לע םבואכמ תא טיקשמ המ ?הנש ףלאמ הלעמל הזמ יוזבהו עונכה םדמעמ תא 

?רזומו רז לרוג םהל עבק אוה עודמ ?םלרוגמ םצלחמ םהיהולא ןיא עודמ ?םלרוג 

הבר עודמ ?תותד שולש תואיצמ רשפ המ .(אכר ימע)?רחבנ םע לש ולרוג הז יכה 

ןתי דציכו ?יהמ עדנ ךיא ,תמאה איה תחא םאו ?ןהינימאמ ןיב תקולחמהו הביאה 
תלעמו םידוהיה לש םדמעמ תוכימנ םאה ?תורחאה םייתשב בזכב וכליש לאה 

'מע> ?תורחאה ןורתילו תידוהיה תדה ןורסחל החכוה ןניא םירחאה םינימאמה 

אוה רחבנה לארשי םע וליאו ,תורצנהו םאלסאה ינימאמ ןרק המר עודמ .(חכר-זכר 

תא דימשהל ווצש ,םידוהיה םאה .(גסר ימע)?הנש ףלאמ הלעמל רבכ םימעה יוזב 

.(דסר ימע)?םימלסומכ םהומכ ,םתד תא קזחל ידכ ברחב ךכ םשל וזחא אל ,םינענכה 

קר ןאכ קוסעא .ןאמורה ללחב תורסנמ םג 'ירזוכה'ב תורסנמה תולאשהש ןיחבהל לק 

תולאשה .ןאמורב םייאסמה םיעטקה םיבלושמ םתרזעבש םייתורפסה םיעצמאב 

.ןהילע בישמ אוהו םילשוריב יולה הדוהי תא רקבל ואבש ,םימלסומ ידי־לע תולאשנ 

יתלילעה חתמה .הלילעה ךלהמב קלח איה םישגפמה תשרפו ,תוכורא ןניא תובושתה 

רחואמה תמדקה איה ךכל הביסה .הלאה םייאסמה םיקלחב אקווד רבוג ןאמורה לש 

רבכ .ןוסא םבוחב םינמוט הלא םיחוכיוש ךכל ארוקה תנכהו ,יולה לש ולרוגל רשאב 

ויתומצעש ךכל תומרוג 'םיחוכיוו םירוקיב' םילימהש רפסמה ןייצמ ,השרפה תליחתב 

םירוקיבה רואית ךרואל םיכשמנ הלא םימדקומ םיזמר .(יר 'מע> באדי ובלו הנדערת 

ונשחינ אלו ונבל לע התלע אל ונמותל ונאו' :תואבה םילימב ,לשמל ,ומכ ,םיחוכיוהו 

ימע)'םידשוח אלבו םיעדוי אלב םיחרואכ םונלביק [...] ונאו' :(איר ימע) '[...] 

םומכ היה ןודז רבד קר [...] הליחתמ םמע בשוחמו ןווכמ היה לכה' ;(זטר 

.82-64 ימע ,יבר ,אלרוב :האר 49 
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ימע)םרבכ םכות הלאה םישנאה ןיא :רמא [...] קורס בקעיו' ;(זיר ימע)'םהיתובלב 

דצה דבלמ .יולה לש חצרה רופיסל ונתוא םיניכמ םירחאו הלא םיזמר .(טכר 

,ךשמהב חנעפתמו ךלוהש ,לרוג־הרהדוס הזיא םהב ןומט ,הלא םירוקיבב יסומלופה 

םירוקיבה ירואית ,ןכ לע רתי .יולה לש חצרמה אצוי םירקבמה תרובחמ רשאכ 

םנונגס ,םרוביד ךרד ,םיחכוותמה לש םהיתויומד ירואית תא םיללוכ םיחוכיוהו 

,ימלסומה דישר 'גח לש וייח רופיסו ותומד רואית ןאכ םיבלושמ ןכו ,לסלוסמה 

ובלוש םייאסמה םיעטקה .םיאנקה תרובחל דוגינב םידמוע ובל־בוטו ותומימתש 

דיל ץחב יולה הדוהי 'ר לש וחצריה רופיס — תישארה הלילעה לש האישב אופא 
.יברעמה לתוכה 

תישענ ,םיירקחמו םיירוטסיה ,םייתורפס תורוקממ םיבואשה םירמוח לש הכתהה 

־תולילע ,תודוזיפא הלילעה ךות לא םירזשנ דציכ יתמגדה .םינווגמ םיעצמאב אופא 

ארוק וחור יניעב האר אלרוב הדוהיש ,יל הארנ .םיסומלופ ,עבטו בצמ ירואית ,הנשמ 

תרזעב .יולה הדוהי לש וייחבו ותרישב םיטלוב םיווקל עדוותנ רבכש ,ןאמורה לש 

ןהבש ,יידמל תובכרומה תולובחתה עפשמ המכ תוארהל יתשקיב ולא תואמגוד 

םיטרפ לע תפסונ הרזח אוה ןאמורהש אצמי אל הזכ ארוקש ידכ אלרוב שמתשמ 

,יתרבחה רשקהה ,עקרה תא ,הפוקתה חור תא בצעל שקבמ אלרובש רכינ .םיעודי 

.תישגר היווחל עודיה רמוחה ךפוה םתרזעבו — יתוברתהו ינחורה ,ילכלכה 

שיש ,םירקבמ לש תונעט םע דחא הנקב תולוע ןניא ןהילע יתעבצהש בוציעה יכרד 

הלילע לש 'יכיטס' חותיפ ,תויומד לש יביאנ בוציע ,ימלוג יפוא אלרוב לש ותריציב 

.םייגולואידיא םיטבהל הנופ אוה רשאכ ןולשיכ ,תובכרומו תולובחת רסוח ,הנבמו 

.ומות יפל רפסמ וניא םג אלרוב 

םוכיס 

ובש ,ירוטסיהה ןאמורה ןהיניב ,ותריציל תושדח םיכרד אלרוב שקיב וימי תירחאב 

ימואל רסמ לעב ינויער־ינחור םלוע לא השעמה רופיס לעמ םמורתהל ותריתח תרכינ 

.ילאוטקא 

:ירוטסיהה רופיסה לע גרבדלוג האל ירבד םיפי ךכל רשקהב 

לכ ,הברדא .תואיצמה ןמ החירב השעמו תוקמחתה קר ךכב תוארל ןיאו [...] 

,קוחרה םלועה לא םהינפש ,וללה תוזחמהו םינאמורה תא אורקל עדויש ימ 

,ונא־ונמלוע־תשוחת תא שיגדהל ןוצרה ,היצזילאוטקאל ןויסינה תא םהב שח 

םישקהבו תויגולאנאב [...] דוע םניאו ולטבש תומלוע םתוא תאלעה ידי־לע 

ץפח שי ןורבשו רבשמ־תותעב ,ןכש ,'המחנ יצח' ןימכ היוצמ םיירוטסיה 
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.םלש ונדועו הווהה־לש־ישונאה ןיבו רבעה־לש־ישונאה ןיב רשגה תא תוארל 

רתוי לקנו םדאבש םיחצנה־תדוקנב תעגל דימת השקיב תונמאה :תאז ףא 

היוצמ איהשכ רבעבש םיברחה תומלועב יחצנה דקומה תדוקנ תא אוצמל 

הלא־ונימי לש רבשהו ןברוחה ךותמ תולעהל רשאמ — ונימי לש דקומב ןיידע 

50.[...] יחצנה־ישונאב תועגונש תוריאמה תודוקנה תא 

תואיצמ ךותב תחתורהו הבורקה תואיצמה תא ןוחבל חרובה' תא שיגדה ןדס בד םג 

לש תכסמ ךותב תרמוחה היווהה לש הקיטאמילבורפה תא ןוחבל :תרמגומו הקוחר 

51.'תשבוגמ הירוטסיה 

לש ותומדב ,תורוקמב ודעותש תומייוסמ אצומ־תודוקנב אלרוב לש הריחבה 

,אלרובלש ויתוטמשה :םינושה ויטבה לע לארשי־pאל עסמה רואיתב ,יולה הדוהי 

יולה תורוק לש תירקיעה תינוידבה תפסותה ,תומייוסמ תוירוטסיה תודבועמ ויתויטס 

ונא .ולש רסמב ריכהל תועינמ תורחאו ולא תויתונמא תוערכה — לארשי־חאב 

םדאה תוירחא :לשמל ומכ ,ןאמורה ןמ תוילאסרבינוא תויועמשמ םג םיקיפמ 

גיהנמה רשאמ רתוי ,םעה ייחב חורה־שיא לש ותובישח ,ולש תואידיאה תא םישגהל 

.ינידמה 

ךרואל הלילעה יטרפ תא קדהמה ינויערה ינשה טוח תרימשב חילצה אלרוב 

:ינויצ םויה םינכמ ונייהש המ היה ,ןאמורב ראותמ אוהש יפכ ,יולה הדוהי :רופיסה 

,רעצמ התישארש העונת ,הצובק ול התיה :לארשי־חאב לארשי ירוזפ סוניכב ןימאה 

חאל היילעב תיאידיאו תישגר הנימאה ,וצראל ובושו םעה תייחתל הפאשש 

בוריקל לועפל םיבייח םידוהיה יכ ,ןימאה אוה .השעמל הכלה התוא המישגהו 

,ויתושגר ,וייח לכ .תיחישמ הלואגל ןיתמהל אלו ,חאל םתיילע ידי־לע ,הלואגה 

רבעה לא הנפ אלרוב ,'הדגא וז ןיא ,וצרת םא' :ורמא וישעמו ויתובשחמ ,ותנומא 

המקש הנידמ — םישימחה תונש ףוסב לארשי תנידמ לש הווהה ךותמ הזה בגשנה 

תלבוס ,םיביוא תפקומ ,התמקה רחאל םג המחלמ העדי רבכו המחלמו האוש רחאל 

םעמעתהל ליחתה הנידמה תמקה אלפ לש ורהוזשכ ,תויתרבחו תוילכלכ תוקוצממ 

ןיבש קחרמה תא תמעמעמ תומד־רפסמ לש תיפצתה־תודוקנ .וילאמ ןבומכ לבקתהלו 

םוטאל לחהש רודב ,ילאוטקאה יאידיאה רסמה תא והשלכ הווסמו רבעל הווהה 

ידכ אלא ,ותוא ןיבהל ידכ קר אל רבעה לא הנפ אלרוב .'תונויצ' הלמה עמשמל וינזוא 

המחנ בואשלו רבעה רואל הווהה תא ןוחבל ,הווהה ןיבו וניב ןוימדה לע עיבצהל 

וזיאל עיגהל ,רבעה ןמ דומיל ךות הווהה לא ףיקשהל ןוצר ךותמ .רבעה ןמ חוכו 

הוואגה תא קזחתש המגוד רבעה ןמ בואשל ,רבעה תרכה ךותמ הלילכמ הביטקפסרפ 

םעטה תא ,חאה תמדאב תוקבדה ןויער תא ,חאה תבהאל תוריסמה תא ,תימואלה 

אל תומילא רבד לש ופוסבש העדה תא ,ותמדא לע םוימוי םעה בירקמש הברקהל 

.58-57 ימע ,גרבדלוג :האר 50 

.292 ימע ,ןדס :האר 51 
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םיכרצ ידי־לע ךרדומ אוה ,רבעה לא הנופ ןאמורהש דועב ,ןכ לע .םעה תא עירכת 

אלל תונברוק בירקמש םע לש הילאוטקאה ןמ עבונ אוה ,הווהה לש םייגולואידיא 

הווהה תויעב .אוושל וניא ונברוקש ול ריכזיש ימ ידי־לע קוזיחלו המחנל קוקזו קספה 

,תושדח ןניא — ףוס ילב בירקהל שרדנ ,ןייוע סחי ףקומ ,הנכסב יחה םע — 

ןהילא תוסחייתהה תא ןיזהל היושע ןאמורב תראותמה הפוקתב ןהילא תוסחייתהו 

יאנת אללו גייס אלל לכה בירקהל תונכומ ויהש ,תולענ תויומד לש ןהייח ךותמ .םויה 

אל ,הביטקפסרפ דבאל אל הווהב ןאמורה ונתוא דמלי ,חאב תויחל תוכזה ןעמל 
והילא לש ותומד יולה הדוהיל התלגנ למרכה לע .םעמעתהל הייחתה רהוזל תתל 

ערקנ ותריש םעונו תולגה לע ונוגי ,חאל ותבהא ,ותנומא ללגבש דמל הנממו ,איבנה 

:לארשי לע תולגה ןיד־רזג 

ולטוב / םיאנת ורסוה / םימש ידיב אל / לארשי תלואג / האלהו הז םוי ןמ 

ךא / ,בייח ולוכש רודב אלו / יאכז ולוכש רודב אל / םיתע וחמנ / םירשק 

.(בנר ימע)ודיב לארשי תלואג / רודו רוד לכב 

המ למרכב ול דגוהש ,ןייצמ אוה ,ותמשנ תאיצי םדוק ,יולה לש םינורחאה וירבדב 

התלע ךכש ...ינירשא ...הלואגה ...הרומתה ...ןעמל' :תאזו ,ותירחא היהת 
הלא םירבד .(הסר ימע) '[...] םינומה־םינומה ...לארשיו ...אובי םוי --־יל 

וניארש יפכ ,החיתפה קרפב רבכ הלילעב תבלתשמה תינויערה הדמעה םע םיבשייתמ 

שדחמ ךא ,ןכומה־ןמ־תומדב שמתשמ ןאמורה .ןמילוס 'רל יולה הדוהי ןיב חוכיוב 

ףוסוליפ ,לודג ררושמ היהש ,ךכב קר וא ,ךכב הניא יולה הדוהי תלודג :רבד הב 

,לאגיהל ידכ הנווכבו ןוצרב יד ןיא יכ ,םייקו שרדש ךכב אלא ,גשגשמ אפורו קימעמ 

םעה ידיב הלואגה תורשפא הנתינ ,ותומכ תויומדו ,יולה הדוהי 'ר לשב .תושעל ךירצ 

םישגהו ,רמאמבו השרדבו רישב ,וירחא םיאבה תא אופא םידקה יולה .רודו רוד לכב 

ןאמורב אופא העיפומ הירוטסיהה .דלונ לצרה באז ןימינבש ינפל םינש תואמ ,ותוא 

.ינויצה הווהה לש הבושחו תמדוק הילוחכ 

ועימשהש תויתרוקיב תוכרעהו תונעט לע תוגשה ןהש ,תוללכה המכב םייסא 

.ןהילע קלוח ינאו 52,אלרוב לש ותריצי לע םירקבמו םירקוח 

הלעש אלרוב לש 'םייגולואידיאה' תונויסנה דחא והז ,יתורפסה ןכותה תניחבמ 

רמולכ ,'תינויצ וטורפ' השיפתמו חאה תבהאמ עבונה רסמ ןאמורב שי .הפי 
המישגמו וזה היגולואידיאה אשונ .םתלואגל תושעלו לועפל םיבייח םידוהיהש 

תינויצה העונתה תא םידקה אוהו ,דרפסב בהזה רות יררושמ לודג אוה לעופב 

אלרוב .תילאוטקלטניא השלוח ןאמורב אצומ ינניא .הנש 700־מ רתויב תינרדומה 

תולובחת לע דסוימ רופיסה הנבמ .החלצה לש תלטובמ אל הדימב ,הובג ןליאב זחאנ 

ץבוקבש םירמאמב דחוימב תויתרוקיב תוכרעהל טרופמ םוקמ־יארמ עיצמ יניאו)יאשרב :האר 52 
.ךליאו 85 ימע ,ב ,רקש ;(הז ירמאמב ב קרפ םג האר .הז 
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יולה הדוהי לא רפסמה לש הקיזה .ללכ ינטשפ וניאו םוכחית לש הדימ לעו תויתורפס 

ותומדב .תירופיסה השיפתה לש ינטשפו םימת יפוא לע תודיעמ ןניא ומיע תוהדזההו 

ןניאו תועובק ןאמורב ויתונוכת יכ ףא ,תיגולוכיספ תובכרומ וזיא שי יולה הדוהי לש 

לא תומדו יווה רופיס לש תרגסממ גורחל אלרוב חילצה תויומדה תועצמאב .תונתשמ 

ןאמורב הבהאה .היח־םדא דגנכ ךאלמ־סדא ןניא ןאמורב תויומדה בור .ימואל־ללכה 

תררחושמ הניאו יגולויסיפ ףחד ידי־לע תטלשנ הניא ,תוינחורבו ןודיעב תנייפאתמ 

,יולה הדוהי ,היחור) תויומדה ןמ המכ ייחב ינושאר חוכ איהו ,תוינחור תופיאשמ 

,תוליצא ,המוק רועיש הב שי ,היירצמ היידוהי ,תיחרזמ השא ,היחור .(לימ'ג ףסוי 

תויומדה תא הדיקרמ הניא ןאמורב לרוגה די .ימינפו ינוציח יפוי לש הגיזמ ,תולדג 

.הריחבו הרירב לש לודג בחרמ שי דיחיל .הצפחכ 

היושע וינייפאמו ויניינעמ המכ תראה ךא ,אלרוב תריציבש תידיעה וניא הז ןאמור 

ןויד ררועל ףא ילואו ותריצי ללכל סחיב תולילכמה תושיגהמ המכ רענל ילוא 
.שדחמ ותריצי תכרעהב 
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