
— תינרתח םילשורי 

*יחימע הדוהי תרישב םיסותימ קרפמ תמוצכ םילשורי 

ילפרע זעב 

יח ,טרפב םיילארשיהו ללכב םיירבעה םיררושמה ילודגמ ,(2000-1924) יחימע הדוהי 

ןמ איה ותוימלשורי .הקודהו הדימתמ איה ריעל ותקיז .ותומ דעו 12 ליגמ םילשוריב 
:ימצעה ויומיד לש םייזכרמה םינייפאמה 

ןהיתולוקי היחש תוכרב .ינא םילשורי שיא 

.יתרבה קבאה .ישפנ ייחמ קלח םניא 

יתרבה־תת ןבאה 

.ץיק י־והצב תורוגס תורצח ,יתונורכז לכו 

(52 :1977 ,'ןמזה') 

,תויטנלוויבמא תוקיז ,בורל ,ןכו ,תודגנתה לש ןהמו תוהדזה לש ןהמ ,ריעל תוישיא תוקיז 

,חותפ רוגס חותפ ;9 :1968 ,שצרב וישכצ ,ראשה ןיב ,וארו) תודמעה יתש תא תובלשמה 

רובידה תא ביחרא אל .יחימע לש םיבר םירישמ עמתשמבו שרופמב תולוע ,(150 :1998 

תמוצכ םילשורי יפלכ יחימע לש ותדמעב :רתוי יללכ אשונב רמאמה לש וניינע .ןאכ ןהילע 

שומישב דחוימבו ,םיירוטסיהו םייתד ,םיימואל םירשקהב היגולואידיא לשו סותימ לש 

ידכ ,הז הייפוא תא ןוחבל ידכ ,תנמסמ 'םילשורי'ש תויועמשמה לולכמב השוע אוהש 

.םירשקה םתואל הקיזב ותועצמאב הלגתמש המ לכ תחת רותחל ידכו ותוא 'קרפל' 

דחא ןיאו ,(םילשוריב םיעגונה הלאכ וא) םילשורי לע םיריש םישימחו האמכ בתכ יחימע 

םיטביה םג םנמא םיפקשמ יחימע יריש .וב עיפומ וניא ריעה םשש ,הזורפבו הרישב ,וירפסמ 

.םינשה ךלהמב םהב ולחש םייונישו תימלשוריה תואיצמה לש םייטילופו םייפרגואיג ,םייזיפ 

םירשקהל םימייקמ הלאה םירישהש תיטקלאידה הקיזה אוה דחוימב םהב קתרמש המ לבא 

םיחמוצ ףאו םתועמשמ תא הלאה םיטביהל םיקינעמה ,םייגולואידיאהו םייגולותימה 

םסריפש םירפסב םיזכורמ יחימע לש םילשורי יריש בורש ,הרקמ םתסה ןמ הז ןיא .םכותמ 

ןוכמה ,יבצ־ןב קחצי דיב ךרענש ,'1967-1949 היוצחה םילשורי' סנכב האצרה לע ססובמ רמאמה * 
.2002 ,רבמצדב 4 ,םילשורי ,הבושייו לארשי חא רקחל 
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ילפרע זעב 294 

לכ ירוחאמ)םירופיכה םוי תמחלמ רחאל ,(1968 ,שצרב וישכצ)םימיה תשש תמחלמ רחאל 

םייתנשכ אציש ,(1998 ,חותפ רוגס חותפ)ןורחאה ורפסבו (1974 ,לודג רשוא רתתסמ הו 

לכ םהב קסעש םיאשונל םוכיס רפס ,תונוש תוניחבמ ,אוהו ,(2000 רבמטפס)ותומ ינפל 

.םללכב םילשוריו ,וייח 

םילשורי תריש לבא ,ול ומדקש םיררושמה ןמ םיברל יחימע בורק ולש םילשורי תבהאב 

הירוטסיה ,תוימואל תופקשהו תונומא ,תותד .ובתכ םהש וזמ ללכ ךרדב הנוש ולש 

,ךרע רשאמ חרוכ רתוי ,ויניעב םיינשמ ויה ,היפרגואיגו היגולואיכרא ,השודק הירוטסיהו 
.הב תואנתהל הליה וא הב ראפתהל תשרומ רשאמ ומיע דדומתהל םינותנ לולכמ רתוי 

דימעהל ידכו ותוא קרפל ידכ ותלוכי לככ יחימע השע ,םילשורי לש סותימל םורתל םוקמב 

יזכרמה הדמעמ תא ףקשמ יחימע תרישב םילשורי לש יזכרמה הדמעמ .ושאר לע ותוא 

ינפל ,ךרטצנ ,הלא םירבד ןיבהל ידכ .ךופיהה ךרד לע תילארשיה תיביטקלוקה העדותב 

קויד רתיל וא ,הללכב ותרישב ונתולכתסה תא טעמ ביחרהל ,יחימע לש םילשוריב ןנובתנש 

1.הב המולגה םלועה תפקשהב 

לכשה לש תיביטינגוקה הביטקפסרפב םלוע תבצעמה ,תינוליח הריש איה יחימע תריש 

םייתימ ,םייזיפאטמ ,םייתד ,'םירחא תומלוע'ל הקיז הל שי םא .םישוחה תטילק לשו רשיה 

ימויקה זכרמה .תודגנתה לש ,תעמתשמ וא תשרופמ ,הקיז דימת יהוז ,םייגולואידיא וא 

הזה זכרמה לש תוארה תדוקנמו .דיחיה םדאה אוה ,םלועב תננובתמ איה וכותמש יכרעהו 

תוכרעמה תא תטפוש איה — ומויק לש וישכעו ןאכב דיחיה םדאה לש ורשואו וייח — 
דיחיה ייחבו םלועב ררושמה לש תולכתסהה .םלועה תא תונגראמה תויללכה תויגולואידיאה 

לכ לע רוערעל ,דיחיה לש וייח תשודק הניאש השודק לכב הרומג הריפכל ותוא הכילומ 

ותרישש תורמל .םייביטקלוק וא םייזיפאטמ םיגשומב םלועה תא שרפל םישקבמה תונויערה 

תורמלו ,תיבקע תינוליח הדמע תאטבמ איה ,תיתדה תרוסמה ןמ םיגשומו םיפוריצ האלמ 

הירוטסיהה יפלכ ילילש סחי תאטבמ איה ,םייגולואיכראו םיירוטסיה םירוכזיא האלמ איהש 

לע הניק ,רבע איה הירוטסיהה ,יחימע תריש לש תוארה תדוקנמ .היגולואיכראב תלזלזמו 

'הירוטסיהה לכ וז ,םיתב םהילעש םיתב — םיתב לע' :סרה לעו תוומ לע חוויד ,היהש המ 

,הווהב דיחיה ייחל הירוטסיהה לש תיבויחה תויטנוולרה .(16 ,די : 1968 2,שצרב וישבצ) 

תועש טושיק' ,'תורוד לש תוליכר' ,'רודיב' איה הירוטסיה .יחימע יפ־לע רתויב תמצמוצמ 

,תוצמשמ ,הנבמ — יחימע תריש •.למרגאהו םיחרפה ,ז"משת ,ירפס לע ססבתמ ןלהל םוכיסה 
,'יחימע הדוהי תריש לש תיטילופה תועמשמה' ,ב"סשת ,ירמאמ לע ןכו ,די ,בי־ט םיקרפ ,הקיטאופ 

:תרחמלש רקובהו וברצו ברק םוי — ישיש ךרכ ,תירבצה תורפסב םירקחמ :ןדס בד לש ורקחמ לע 
:1995 ,ל''נה םג וארו .198-171 ,לארשיב תירבצה תוברתבו תירפסב תואמצעה תמחלמ לש הגוציי 

 496-473.

ןכמ רחאל ,תומלשב ןושאר רוכזיאב ועיפוי יחימע לש הרישה ירפס תומש .שצרב וישכצ ,רמולכ 
.םירוציקב 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 16:36:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



295 תינרתח םילשורי 

:1962-1948 סיריוט ,'בתכמ ךותמ') טרפה ייח — רקיעש המ ביבס ,'ןמזה ירוטיע ,תורבוע 

למנה תא ונבש םירחא םיבהתמ וא םיאמור וא ,םינבלצ לע / העידיה ונל הפיסומ המ' .(165 

תינקפסה הבושתהו ,לאוש אוה ,(65 ,ב"צ ,ה 'הירסיק ףוחב םיריש')'הזה ררופתמהו רוחשה 

יריש יפל ,תדגונמ תירוטסיהה הביתכה לש תויתטישה .החוסינמ תעמתשמ הלאשה לע 

ךותב .יטרפלו ילאודיווידניאל םוקמ הב ןיא .םתוירקמלו םייחה לש רדסה־יאל ,יחימע 

־דחהו םייטרקנוקה םידיחיה ייח םימלענ ,הלש תוללכהב ,תראתמ הירוטסיההש םיכילהתה 

:תאזה הסיפתה לש םיטלובה םיחוסינה דחא הנה .רקיע הזה ררושמל םהש ,םיימעפ 

.הלודג הליכא לכוא םלועה [...] 

,התוטסיהה לוק אוה העילבה לוק 

,היךוטסיהה תולוק םה תומצע תסירגו קוהגו קוהש 

• t • t Tv ז I •• • - " ן לוכעב .לובעה .היתועונת ןה םיעמ־תועונת 

:הזל הז םימוד תויהל םיליחתמ לכה 

,ער םךאו בוט םךא ,ובלכו םךא ,תוחאו חא 

,לוזעמו לעומ ,םלכ םלכ ,(שבכו העור ,ןנעו חרפ 

.םיךרוי םייעויסנה «ח םג .ןוימדל םידרוי 

.םיעמ ךפ לכה ,ארונה ןוימדל דרוי לכה 

.(114 ,ב"צ ,'הלדוטמ ןימינב תועסמ') 

— םיישממ םיעוריא לש לולכמ ןמסמ דחאה .םינבומ ינש עודיכ שי 'הירוטסיה' הלימל 

תובלשמה ,ליעלד תורושה יפל .םירפסב הלאה םיעוריאה םושיר תא ינשה .םלועה תודלות 

םושיר וליאו ,סרהו הילכ לש תודלות ןה םלועה תודלות ,הלאה םימוחתה ינש לע תופקשה 

לש םדוחיימו םיטרפמ םלעתמה םושיר .רקיעה תא ץימחמה םושיר אוה וללה תודלותה 

םייחל םוקמ םהב ץאש ,םיפתושמ םינכמו תוללכה ולוכו (םיישונא םידיחימ רמולכ) םיטרפ 

לש הרופאטמ תועצמאב ןאכ םיראותמ ומושיר םגו ירוטסיהה ךילהתה םג .םתושממכ 

עלובה ןמזב ,ראשה ןיב ,וניינעש ןרוטס־סונורכ סותימל הקיזב ילוא) השרפהו לוכיע ,העילב 

סרהנ ,העילבה ינפל לדבנו ידוחיי ,ילאודיווידניאש המ לכ ,הרופאטמה יפ־לע .(ויריצי תא 

'ןוימדל דרוי' וארק)לוכל המוד לוכה תא השועה ,הליעגמ הסיעכ שרפומו לוכיעה ךילהתב 

'הירוטסיה' ,דחי םג םינבומה ינש יפ־לע .('םייעמ ירפ' תחת 'ארח' וארק ,'ןוימטל דרוי' ומכ 

ירסומה טביהה יפ־לע ,הטוב תוחפ חוסינב .דחוימב טרפה ייח לשו ,םייחה לש םדוגינ איה 

םיעוריא רופיסכ יחימע תרישב תספתנ הירוטסיהה ןיא ,הלש ירסומ־אה ,קויד רתיל וא ,הלש 

,םדאה ינב בור לש םהייחו םרשוא תלדג רופיסכ אלא ,תויועמשמו תוילכת םהל שיש 

םיגרהנו םילבוס הלא םדא ינב .הירוביגב רשאמ הירוטסיהה תונברוקכ רתוי םירייטצמה 

ןעמל ,םיגולואידיאו םיאיבצמ לש םנוצר ףקותב ,םלועה תודלות לש 'םיסקרקה תריז'ב 
לש רחחה םרופיס וז הניחבמ איה הירוטסיהה .םהב ועטנ םירחאש םילאידיאו תורטמ 

— 'םיחצונמ םבור'ש ,םישנאה 
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םירחאךויחצנ n^j? ךרד םירבוע 

,טילבתב הילע הא־ונ לכה סוטיט תשן7 לע ומכו 

ף^פעמהו ןמאנה ריפה ,הבוהאהו המחה הטמה 

,הטושפה אלא ,םינןקה תעבש תב וז אל ,הרונמהו 

,ףרחה תולילב םג הביזכה אלש ,הבוטה 

...ת!קת1שו עבךא לע תדמועה תיבה תמהב ,ןחלשהו 

(92 ,ב" צ ,'היגלא') 

סוטיט רעש לע םיעיפומה ,דדשנש םילשוריב שדקמה ילכ לש םיטילבתה תא המדמ יחימע 

םילמסל ונתינש רקיהו דובכה תא קינעמ אוה םהלש ,טושפה םדאה לש ותיב ילכל ,אמורב 

םואל ילמס וניא תומחלמב יתימאה ללשהש ,הלוע הזה יומידה ןמ .םיימואלהו םייתדה 

שדקמה .םתבהאו םביל םות ,םיטושפה םישנאה לש םיישיאה םהייח אלא ,םישדקמ־בהזו 

,םשור בר ימואל וא יתד לכיה ,הזה רישה יפל ,וניא תורודה לכ לש םיסוטיטה םיסרוהש 

וז הניחבמ ןיאו ,המחלמל םיליבומ תורודה לכ לש םיאיבצמש םישנאה לש םתיב אוה אלא 

אלא ,ךכ םינוכמה הלא םניא המחלמב םיסמחנה שדוקה ילכ .הסובתל ןוחצינ ןיב לודג לדבה 

לש םהייח םימייקתמ םתועצמאבש הלא ,תמאב םישודקה םהש ,םיליגרה תיבה ילכ םה 
.םוי םויב םישנא םתוא 

אוה .'םיבר םימי' לש האצות םיוסמ ןבומב םה דיחי לכ לש וייחש ,ןבומכ ,עדוי יחימע 

,תוקדוצ יתלבהו תוקדוצה תומחלמב סרהנו עגפנ ,וינפלש תורודה לכ ידי־לע 'םרתנ'ו הנבנ 

ךותב שממ לש םוקמ ןיא ומצעלשכ דיחיל לבא .תויחרכה ןניאש ולאו תויחרכהה ולא 

אוה (םייח םישנאכ ונמוקמ רמולכ) דיחיה לש ומוקמ ,תירוטסיה תואר תדוקנמ .הירוטסיהה 

תובכשה ןיבו ,רפעו רפע ,דיסו ןבא ,ימורו ,ינבלצ ,רצבמו ןאח ,וניתחתמש תובכשה' ןיב 

רשוא תובכש ,ונל אל דיתע לש / גולואיכרא ידיב תונמוסמ רבכ ,ונילעמ רבכ / ,ונילעמש 

(וישכעה) עגרה אוה (וננמז) דיחיה לש ונמז ,(79 ,ב" צ ,'דיעס תברח') 'שמושמ אל 

.(183 ,ב"צ)'השענה תא ןקתל ידמ רחואמו / היגולואיכראל ידמ םדקומ'ש 

,איה היגולואיכרא .תמדוקה הקסיפב ואבוהש תורושב ךכב הרכזנ אל 'היגולואיכרא' 

רקחל םייזכרמה םילכה ןמ דחאכ ןה ,תילארשיה תימואלה העדותב יזכרמ ןיינע ,עודיכ 

הפונ תא הנשמ ףאו pאה לש הרבע תא ףשוחה תויוליעפ לולכמכ ןה ,לארש^א תודלות 

הריחבה ץרא ןיבש ןילמוגה תקיז תא ססבל שקבמה יעדמ עוצקמכ ,דחוימבו ,ןהו ,הווהב 

לש ותדמע תא םה םג םיפשוחה םירצק תומוקמ יארמ ינש דוע הנה .ידוהיה םעה ןיבל 

:שממ יניצר דחא .הזה ןיינעה יפלכ יחימע 

םילכ ירבש יתיאר תיגולואיכרא הריפח דיל 

.םיקנופמו םיקונמ ,בטיה םיצוח־ו םהו םירןקי 

אלש ךופש רפע תמירע םך;ל יתיארו 
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רדרדו ץיק לודגל ףא חלצי 

 C ]

,וניתושפנו וניפוג ,ונחנא אוה הזה רפעה 

.תווקתה לכ ,וניפבש םילמה לכ 

(53 :1977 ,'ןמזה') 

םירבדל .גולואיכראה לש תאזל הכופה איה יחימע לש תוארה תדוקנ ,תרחא ןושל 

ינבכ ונייחל ,תמאב ויניעב םיבושחה םירבדל .ויניעב ךרע ןיא הבישחמ היגולואיכראהש 

םירתוימ םה ,הכילשמ היגולואיכראה ,ויניעב םירקיה םירבדה תא ,םוקמ הב ןיא — םדא 
.הל 

תא ךפוה יחימע — ובש הסרתהה תא לטבמ וניא ובש רומוהה — ינשה םוקמה הארמב 

:הבוהאה השיאה לש הפוג :תמאב בושחה רבדל םייומיד לש רוקמל היגולואיכראה 

ןכיה דיגהל לכוי / ימ .םיתכע ןיב קמעתמו בגב רבועה / עקשה תא ואר .וישכע יבבותסה' 

,םייכריה ןגא לש / םיזעונה תוכומתה הנה :םייכריה םימייתסמ / ןכיהו םיליחתמ הלא 

/ תפאושה תיתוגה תשקה .התעל לעמ / יטסינלה רעש טושק לוזרקו / ,םיילגר לש םידומע 

העפשה / ,קהבומ ירואמ ןונגסל יפפוכתה .הילגר / ןיב יטנזיב םדמדא רנ ומכו בלה לא 

ילב המדאב / היתופכ יתשב תעגונ איה .טלובה רטנסב ,תושקה תותסלב תרכינ תינבלצ 

תועסמ')'יתודליב הילא יתאבוהשכ התוא יתקשנ אלש המדאב / תעגונ איה .היכרב ףפוכל 

.(114 ,ב"צ ,'הלידוטמ ןורחאה ןימינב 

םכסל המודמכ ןתינ דחי םג היגולואיכראהו הירוטסיהה יפלכ יחימע לש הדמעה תא 

:'םיריית' רישה ךותמ הזורפב עטקב 

םש הדמע .ידיל יתמש םידבכה םילסה ינש תא .דוד תדוצמב רעש דיל תוגרדמ לע יתבשי םעפ 

?םילסה םע הזה שיאה תא םיאור םתא' .ןויצ תדוקנ םהל יתשמישו ךירדמה ביבס םיריית תצובק 

י זז אוה ,זז אוה לבא .'ושארמ הנימי תצק .תימורה הפוקתה ןמ תשק תאצמנ ושארמ הנימי תצק 

?תימורה הפוקתה ןמ תשקה תא םש םיאור םתא :םהל ודיגי םא קר אובת הלואגה :יבלב יתרמא 

.ותיבל תוריפו תוקרי הנקש םדא בשוי ,הנממ הטמלו הלאמש תצק הדיל לבא :בושח אל 

(82 ,תובושתו תולאש ,הלודג הולש) 

הירוטסיה לכ לע ופדעוי ומויק אלפו יחה םדאה רשאכ קר אובת הלואגה :ילש חסונבו 

,תוימלשורי תוקיתע ןה רישב תוקיתעהש ,הז רבד .ירוטסיה דירש לכ לע יאדווב :םלועבש 

,ונניינע רקיע לא ונתוא ךילומש המ .ןבומכ ,ירקמ וניא ,דוד תדוצמ תא אקווד ריכזמ רישהו 
.יחימע לש םילשורי 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 16:36:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



ילפרע זעב 298 

,אופא ףקשמ יחימע תרישב םילשורי לש יזכרמה הדמעמ .וב ונחתפש המ לא אופא בושא 

םילשורי וז העדותב .תילארשיה תיביטקלוקה העדותב יזכרמה הדמעמ תא ,ךופיהה ךרד לע 

זכורמ למס ,'סותימ' רקיעבו םג אלא ,הטושפכ תיפרגואיג תואיצמ ,'ריע' ,'םוקמ' קר הנניא 

התוא םיאור םייתדו םינוליחש היווה תביטח ,הידבר לכ לע תילארשיה היווהה לש 

תיטילופ ןחוב־קאכו תודגונמ תונומאו תועד ילעב ןיב תקולחמ עלסכ םג ךא ,תשדוקמכ 

לש םוליג וללה םירשקהה לכב תשמשמ םילשורי .תורתוסו תונוש תויגולואידיא תודמעל 

וז הניחבמ .ללכב ידוהיה םעה לש וליפא ,םיוסמ ןבומבו ,רבעבו הווהב ,לארש^א 

תוקולחמה לש םג ,תותדו םימע ןיב 'ינוציח' ה קבאמה לש האובב םג איה םילשורי 

־תידוהיה תושייל הרופאטמ םגו ,הלאל תורושק ןניאשו תורושקה ,תוימינפה תוילארשיה 

הרישע ,(הברה תושודק לש ריע ,קויד רתיל וא) השודק ריעכ ,וזכש רותב .הלוכ תילארשיה 

תושגר לש דקומו תיטילופ היישע לש דקומ ,תוקיתעב האלמ ,רבע ידירשבו הירוטסיהב 

לש תמוצכ יחימע תרישב שמשל חונ רתא םילשורי ומכ ןיא — םיינמואלו םיימואל 

ךכ לכ איהש אלפ ןיאו ,וללה םירשקהה לכב ילארשיה לש ימויקה ובצמ םע תודדומתה 

התויזכרמל תדגונמ־הליבקמ ,רומאכ ,איה וז הרישב התויזכרמ לבא .יחימע תרישב תיזכרמ 

לש יתימ־יטנאהו יגולואידיא־יטנאה ,ינרתחה הבוציע .יתרכזהש תיביטקלוקה העדותב 

ינפל ובתכנש םידדוב םירישב םיטרפב תוננובתה ךרד חתפתמ ,יחימע תרישב םילשורי 

רחאל ובתכנש םינווגמו םיכורא ריש ירוזחמב תולודג תוללכהל דע עיגמו ,ריעה דוחיא 

.תילארשי הירוטירטל הכפה 'המלשה םילשורי'ש 

יריש הנפמ םגו ריעה תודלותב ינוציח יטילופ הנפמ םג ףקשמה ,הז םיניינע רדס יפל 

בתכש םיטעמה םירישב ןאכ ילש ןוידה תא חתפא ,יחימע תריש לש התוחתפתהב ימינפ 

יטרפמ רקיעב ריעה תא ותסיפת תזמרנ הלאה םירישב .היוצח הדועב םילשורי לע יחימע 

־בר ותוחכונ — ורדעיהב םג לבא ,שרופמב הלאה םירישב חכונ וניא םילשורי סותימ .עקר 

ריעל םיעוגעג וללה םירישב ןיא ,הפוקת התואמ םירחא םיררושמ ירישב ומכ אלש .תיעמשמ 

,היוצחה וז ,םילשורי 3.המלשה םילשוריל םיפוסיכ אלו הקוחיר לע הניק םהב ןיא ,הקיתעה 

תושחרתהל תירופאטמ הליבקמכ וא ,בורל עירפמ ,עקרכ רקיעב יחימע ירישב תחכונ ,ןיעבש 

.םיבהואה תשיגפ — תירקיע איה ויניעבש 

,רישה םש רחאל עיפומ ,לשמל ,(85/78 ,1962-1948 םיריש) 'השמ ןימיב' רישב 

ןיא ומצע רישב לבא ,'תומוחל קחמש םילשוריב הקיתע הנוכש איה השמ ןימי' ,רבסהה 
יחרפ .םיבהוא לש היצאוטיס וב תראותמ תאז תמועל .המצע הנוכשל תוסחייתה לכ 

.(1997)ןמצלוה רנבא ואר ,היוצחה םילשורי לע ובתכש םירחא םירצוי ןיבל יחימע ןיב יתאוושה ןוידל 

.ןלהל םינודינה םירישה ןמ םידחא לע וירבדב יתרזענ 
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'תואובנל דוגינב'ו ,'הכורחה המדאב םידיחי' רישה ירבדל ויה הבוהאה לש התלמש 

ונאמש / חוטב תורבח לש ןחךכ־לעבו' ,'םישלחו םיחצונמ / ןמז הברה' םיינשה וראשנ 
.'ותשא תא חטבל 

.תרחאמה העשב ורכזנ םינומעפ 

ונתבהא ןיב תוושהל ונלכיו 

לוממע המוחה ןיבו 

לודג ןובעח תושעלו 

םינטבה םילעה ןיב 

.תיז יצע לז? 

הש־מ ןימיב 

ונריע תפש לע ונבשי 

.רהנה תךסחמ 

.רהנה םוקמב ונייהו 

ונילעמ םירשגו 

םילשורי יבכוכו 

.ונב םיפקתומה 

םיקינעמו — םירשגה תאו רהנה תא — םילשוריב רסחה תא םימילשמ ומכ רישב םיבהואה 

,םיפלוחו םינטק םה םיבהואהש תורמל .וב ףקתשהל דארה םוידמה תא םיבכוכל לוכיבכ 

ילוא םינשה תברו הלודגה המוחה ןיבל םניב האוושהה ,םימי רצק ילוא אוה םרשוא םגו 
.םידחאמ םהו הדירפמ איה ירהש ,ללכ התבוטל הניא 

הניא 'םש ונל רוסאו בורק / אוה לובגה יכ' העידיה ,(86/79 :םש)'תבש לילל ריש'ב םג 

המחלמה'ש העשב .רתוי יחרכה ותוא השוע איה ,ךפהל ילוא ,הבהאה השעמ תא תענומ 

םימש הב הוצמה' תא רומגל םיינשה םילוכי ,רחא םוקמב איה 'הל יד אל םעפ ףאש 

שחרתמ הבהאה השעמש ,(96/83 :םש)'םיתיזה ןיב לא ונאב ךכ רחא' ,רחא רישב .'וליחתה 

:ררושמה רפסמ ,'ביואה יניע חכנ ,םירהה / עקר לע' ,םיתיז תשרוחב וב 

לא ונאב ךכ־רחא 

יעורזו ,םיתיזה ןיב 

ךכרי לע התיה תיברעמה 

. [....] תיחךזמה 

עימטמ 'תיחרזמ'ו 'תיברעמ'ב 'תינמי'ו 'תילאמש' תואצמתהה תוטנידרואוק לש ףוליחה 

וכות ךות לא (םירע יתשל םילשורי תקולח)תיטילופה היצאוטיסה תא קד רומוה לש המינב 
.םיבהאנה קוביח לש 
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םיביכרמה תא בשייל ישוקה תא יחימע שיחממ הפוקת התואמ םירחא םירישב םג 

ישיא שפנ ןובשח ךותב .דיחיה לש ותייווה םע ללכב םילשורי תא וא םילשורי לש םירתוסה 

:תואבה תורושה 'בתכמ ךותמ' רישב תועיפומ יללכו 

:םילשורי הנה ?קירא ךיא 

,הבהאב םדא ינב ןוחפ .תרתימה התמויחו ריע 

ןתומ בהזב תותדה שלש ,הכשחב תורצחה 

.תרמקמה הגרדמב דבל — םידעוצו 

(200/165 ,םש) 

— םישנא םייח םהבש תורצחה .הנגה אלל ,םיחרפ הז תמועל םיבהואה ,תרתוימ המוח ריעל 

ןובשחה םוכיס .דבל — ינאו — שולש ןה תותדה .בהזב תוראומ תותמה תותדה ,דגנמו ,תוכושח 

.ירשפא יתלב ,ןבומכ ,אוה ,תמדוק האבומב ליעל רכזנש 'לודג ןובשח' ותוא םוכיס ומכ ,הזה 

רישה דחוימב טלוב ,היוצחה םילשוריב םייפיצפס םירתא לע יחימע בתכש םירישה ןמ 

ריעה דוחיא ירחא רואל אציש רפסב עיפומ ול םואת רישש ,(123/105 ,םש) 'ןויצ־רה' 

הבו ,הקיתעה ריעה לע תיאבצ תיפצת תדמעכ שמיש ,תואיצמבש ןויצ־רה .(ןלהל אבומ) 

וב והיז תרוסמה יפל .המוחל רבעמש ,השיגנ יתלבה ,תיתימאה השודקל ףילחת ןיעמ תעב 

תורנ וב וקילדהש ףתרמ םג וב ובליש ,השודקל השודק ףיסוהל ידכו ,ךלמה דוד רבק תא 

ראותמ רהה .איהה תידרוסבאהו תיפילחתה תואיצמה תא יחימע םלגמ רישב .האושה רכזל 

,הדגנכ ףאו הרוגסה המוחה יפלכ ,היופצ יתלב תירטסיה הסרתה וא תוממורתה ןימכ ןאכ 

האולכה וזל (חרכהב תיתוכאלמ)תיפילח השודק לש רתא תעב הב דימעהל רזומ ןויסינ ןימכ 

תאז לכ .היתומוח ירחאמ רתתסמה םויאה םע תיאבצ תודדומתהל בצומו הקיתעה ריעב 

:םיבשייתמ םניאש םייגולואידיאו םייתד םירשקה לש טרמולגנוק ךותב 

םרוה לכה הלהבב ומכ 

,הרוגסה המוחה לומ םיאתפ 

הךובק תומךא ,תוגרדמו םילהת 

םגש םיהכ םישורבו ליתו 

תע ובירחה לבא ,לכה ועךי 

ורונ הלפת תודמע ךותמ 

ורבש ךכ־רחאו .יכבה תורורצ 

תיל דע הממדה תא תורפושה 

הךמע המוחה קר .ןוקת 

,הירמ תיסנכב ורמז םיריזנו 
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עיבצה רשא ,דגסמה חיךצו 

.עדגנ רשא דע םימשה לא 

םימח םידברמב וסכ םה ךא 

.םינפב היה אלש םדוד תא 

(123/105 ,םיריש) 

םפוריצ ידי־לע ,הזה ףיוזמה דסומבש יתוכאלמה זנטעשה תא קוידבו תופירחב ףשוח רישה 

םוקמ :דאלוק ןיעמב ,הזל הז ףרטצהל םייושע םניא םביט יפ־לעש ,םיטביהו םיטרפ לש 

לש גוסכ יכבו הליפת םג) םיללפתמ יכבו ירי תורורצ ,תיאבצ הדמעו שדוקמ הליפת 

םיביכרמ הלא לכ ;סורה דגסמ חירצו םיריזנ לש תירצונ הרמיז ,םיידוהי תורפוש ,(תונפקות 

השגדה) ...םינפב היה אלש ם־זוד תא םיסכמ םימח םידברמ .הירוחאמ רבד ןיאש הרואפת לש 

אוה םהמ דחא לכש ,םיישחומה םיטרפה תועצמאב .עצמאב תעטקנ םימשל ךרדהו ,(ילש 

תינחורה התייווה תא רישה םכסמ ,םיבחרנ םייגולואידיא םירשקהל הכודקניס ןיעמ 

.('ןויצ־רה' םג ,עודיכ ,הנוכמ התומלשב םילשורי) היוצחה םילשורי לש תיתוכאלמה 

תוטשפב הלגתמ ,היוצחה םילשורי תייווהב יחימע לש ותוננובתהל אצומה תדוקנ 

:'םילשורי' רישב דחוימ ןויקינבו 

,הן7יתעה ריעב גג לע 

:םוי לש ןורחא רואב תראומ הסיבכ 

,תביוא לש ןבל ןיךס 

ביוא לש תבגמ 

.ופא תעו תא הב בגנל 

הןקיתעה ריעה ימשבו 

.ןופיפע 

— טוחה הצקבו 

.דלי 

,ותוא יתיאר אלש 

.המוחה ללגב 

,םילגד הברה ונילעה 

.םילגד הב־וה ולעה 

.םיחמ(ק םהש בשחנש ידכ 

.םיחמש ונחנאש ובשחיש ידכ 

(163 ,םש) 
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םירתא ירחא שקבמה יתד וא ימואל טבמ וניא ,הקיתעה ריעה לא ,החרזמ יחימע לש וטבמ 

לא אירממ וניא ,ביואה לש היצזינומד ךרוע אוה ןיא ,םידובא םיפונ וא םישדוקמ םיידוהי 

ייחל םיטושפ םינמיס רחא רת אוה .הקיתעה ריעה לא םיעוגעג וב ןיאו ,תולודג תוללכה 

תמוח .והומכ םדא ינב םהב האור אוה ,הלידבמה תיוותה ףא לעש ,םדא ינב לש םוי־םויה 

ומכ שממ ,םיברעל םידוהי ןיב אל ,םדא ינב ןיב הדירפמ הציחמכ ןאכ העיפומ הקיתעה ריעה 

.הלאלו הלאל ףתושמה ישונאה לע ,םינפ תדמעה ןימכ ,הסכמ םתפנהש ,םיימואלה םילגדה 

ריעה לש 'שערב וישכע'ה ןמ ןנובתמו רתח אוה ,ריעה דוחיא רחאל יחימע בתכש םירישב 

תייווהב לחש יונישה ןמ דחוימב לעפתמ אוה ןיא לבא ,היוצחה ריעה לש רבעה לא ,המלשה 

וב ןיא ךכ ,המוחל רבעמ הרוגס התייהשכ הקיתעה ריעה לע עגעגתה אלש םשכ .ריעה 

רחאל ריעב לחש יונישה יחימע תרישב שחומ ,הרואכל .המלשה םילשוריב הרתי החמש 

ריעל ,'שערב וישכע' ,הכפה ,תימיטניאה ,תנכוסמה ,תמנפומה ריעה :יטסרד יונישכ הדוחיא 

ירתא םיניזמ םהו ורחסומ היכרעו היתולוגס .'םיהולאה לש היצנו' ,תילבנרק ,תנצחומ 

ןמ הלועכ ,הזה יונישה לבא .(ךשמהב הלא לכב טרופמ ןויד וארו) םיריית לש םיעושעש 

לש תויסיסבה היתונוכת ,חטשה ינפ לעש יונישכ יחימע ידי־לע ספתנ ,ןלהל איבאש םירישה 

.הנתשה הבוטל אל ,הנתשהש המו .ונתשנ אל ריעה 

רבכ המוחה .(11 ,ב"צ)וראשנ באכהו עצפה לבא ,תוציחמו תורדג םנמא ורסוה ,הרואכל 

שפחמ יברע העור' רישה ,לשמל ,הנה .הנתשה אל יסיסבה ישונאה בצמה לבא ,םוסחמ הניא 

: 1980 ,תובושתו תולאש :הלודג הולש)ריעה דוחיא רחאלש תואיצמ ראתמה ,'ןויצ רהב ידג 

ףיעסב אבוהו היוצחה ריעב בתכנש ,'םילשורי' רישה לש יאר תנומת ןיעמ אוהש ריש ,(14 

.םדוקה 

,ןויצ רהב ידג שפחמ יבךע העור 

.ןט^ה ינב תא שפחמ ינא לוממ רהבו 

י־"הי באו יברע העור 

,ינמזה םנולשכב 

לעמ םישגפנ ונינש תולוק 

.עצמאב קמעב ןטלשה תכרבל 

וסנכי אלש םיצור ונינש 

ךילהת ךותל ידגהו ןבה 

.אידג דח לש הארונה הנוכמה 
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,םיחישה ןיב םתוא ונאצמ ךכ־רחא 

.םינפב וקחצו וכבו ונילא ורזח ונית1ל1קו 

ןב רחא וא יךג רחא םישופחה 

דימת ויה 

.הלאה םיךהב השדח תד תלחתה 

,קחרמה ותוא אוה ידוהיה באל יברעה העורה ןיב קחרמה לבא ,םוסחמ הניא רבכ המוחה 

ישונאה םג .םתדבא ירחא םישפחמ םה םהמ דחא לכבש ,םירהה ינש ןיב קחרמכ והומכ 

לש 'הארונה הנוכמ'ל וסנכיי ידגה וא ןבהש ,הנכסה .הלאה םירהה תא ברקמ וניא ףתושמה 

גוסה ןמ םימימת םיישונא םיעוריא םגש דכיסב המחנ שי םא קפסו ,תמייק ןיידע ,ידדה גרה 

'הלאה םירהב' תומייק רבכש תותדל המוד ,השדח תד ללכל חפנתהל םירשע רישב ראותש 

.(?ןהמ הנוש ילוא וא) 

המוד ,ךפהל .ררושמה לש ובילב הוואג וא החמש תררועמ המלשה םילשורי ןיא ,רומאכ 

ריעל עגעגתמ אקווד ,המלשה ריעה לש םוקמהו ןמזה תדוקנמ רוחאל ןנובתמה ,ררושמהש 

/ תקלוחמ ריעה התיה הנש הרשע עשת' :הלאה םיעוגעגה ךותמ התוא ראתמ םג ,תקלוחמה 

.םיעוגעגה תאו הולשה תא םיעוגעגב רכוז ינא / .המחלמב לפנ ילואש ריעצ םדא ייח ךשמכ 

וקדבו הידע ושגנ םיבהוא / ,התוא וצרפ םיבדא /.הצוחה רדגה תא םירבוע ויה םיעגושמ / 

ויה רקפה יחטש / .תזעונה םתציפק ינפל / תשרה תא םיקדובה סקרק יניילול ומכ / ,התוא 

וביאכהו / ונב וצעננ ןהינגעש תוינאכ / ,לעמ םימשב וטש םיעוגעגו / םיעגור םיצרפמב הב 

תמסוק ,'שערב וישכע' לש תוארה תדוקנמ .(18 ,לודג רשוא רתתסמ הו ירוחאמ)'קותמ 

המשגהה לע םיעוגעגה תא ףידעמ אוהו ,תקלוחמה ריעה לש תיסחיה הוולשה יחימעל 
לש םימולצתה תא' :הרכז תא םיחיכשמה הלא דגנכ החומ אוה רחא רישב .םתוא תתוועמה 

// .הטקש הבוהא לש ךכ לכ םיפיה / הבהאה יבתכמ תאו ,םיפרוש / תקלחמה םילשורי 

// .םייקחו םינמש םייחל / םינבאהו תשוחנהו בהזה םע / תשעורהו המלשה הריבגה הרזח 

הבוהאה ןיבש דוגינה .(19 ,םש)'הטקשה תא םימעפל רכוז ינא / ,התוא בהוא אל ינא לבא 

,םירעה יתש תוראותמ ותועצמאבש ,תויוכזה תלעב הריבגה ,תיקוחה השיאה ץבו הטקשה 

.וב תועטל ןיאש ישגר רשקהב םילדבהה תא דקממ 

םיבר םימחרבו הביחב רחחה ,רחואמ רישב םג תרכינ 1967 ינפלש םילשוריל היגלטסונה 

,'ןויצ־רה' רישב תיקסטורג וליפא ,תקחורמ ,תרכונמ הרוצב ראותש ,ןויצ־רהב דוד רבק לא 

:רחואמה רישה הנה .היוצח ריעה דועב ,רוכזכ ,בתכנו ליעל אבוהש 

ברע תונפל ישש םויב ישי ןב דוד רבק 

בהוא ינא .םלועמ ןאכ ותויה אל תולשב 

,תויתימא המיענ תונג םע בוזעה םוקמה תא 
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.יתבהא םעפש השא חיר לכ ומכ הועש חיר םע 

.ןלכמ הפא התוא ושע ןמזה באכו ןמזה רשא 

תמא בוש רבדל ךי־וצ ינא םיקירה תומלואב ,ןאכ 

קפרמה םינפ ךותל תוכבלו 

.הלוח קרויכ הלולח ד; ףכ ךותל קוחצלו 

.ןאכ העופ וניא דחא הלפת שבכ ףא 

.םינבא ןיב םילמ דוע ךחלת אל ןושל ףא 

תולוז תולפת לש שעוגה קושל וכלה םלכ 

.יברעמה לתכה לש זילעה דיר;ל ודךי 

רעש תליענ תעל חתפנש רעש ,דוד רבק 

.בהז ישפחמ לש םיאפר. ריע .חותפ ראשנו 

.ךדו ריד ןיב הקיר הריד 

.טקשב תומל בוש ותוא ורגסו ותוא וחתנש ףוג 

.־חד ,ןורחאה ינבל יתארק ינא לבא 

(20 ,םש) 

,תמא אטבמ ףוסיכה ובש םוקמל ךפוה אוה ,ותוא ושטנ ףויזהו רקשהו ,םוקמה בזענשמ 
ראשנ / רעש תליענ תעל חתפנש' רעשה .תישונא הביח תררועמ רדעיהה לש הוולשהו 

יכבה ,תישונא תמאל הכפה זא לש תיתוכאלמה השודקה .תישגר הקיזלו ישיא שגרל 'חותפ 

ןאכ ותויה אל תוולש'ל — דוד רבק יוהיז לש ףויזה .תויטנתוא תווחמל — קוחצהו 
וניא ,םינומהה התע םינופ וילאש ,יברעמה לתוכה לש ינשערה רוחסמל זעה דוגינה .'םלועמ 

לתוכה לש זילעה דיריל ודרי / תולוז תוליפת לש שעוגה קושל וכלה םלוכ' :רבסה ךירצ 

.(ךשמהב דוע ואר ,הלאה םיירחסמה םייומידה לע)'יברעמה 

התעשב ,התיה תיטילופה התועמשמש ,המלשה ריעה לע היוצחה ריעה לש וז הפדעה 

וייח תייאר םע ,יחימע תרישב םירבדה בור ומכ ,דחא הנקב הלוע ,תזעונו הדח ,םויה דעו 

תימואל הלודג לכמ רתוי םיבושחכ ,רצקה ומויק לש וישכעו ןאכב דיחיה םדאה לש ורשואו 

םיסותימה לע דיחיה תושגר ,חפונמה לע יטנתואה תפדעה םע ,יפרגואיג שוביכ וא 

םילשורי'מ םשרתה אל יחימע .המצע הייאר התואמ וז הפדעה תחמוצ תמאב :םייביטקלוקה 

,םהל היה אלש ,םיסותימ ינש — 'המלשה לארשי־סא'מ םשרתה אלש ומכ ,'המלשה 

רשק ילב לבא .התוא ורימחה קר םהו ,תכסכוסמהו תבכרומה תואיצמב םיסב ,ותעדל 

םימיה תשש תמחלמ רחאלש הלודגה לארש^א ןיבו הנטקה לארשי תנידמ ןיבש םילדבהל 
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יפל .הנקת הל ןיאש ריע ,תחא דימת איה םילשורי ,(היינשה לע רוכזכ ףידעה הנושארה תא) 

— תרמשנ םילשורי לש התויזכרמ ,ינידמו יפרגואיג רשקה לכב ,יחימע לש ותסיפת 
עגרנ וניאש לודג םויאו תונסורמ אלו תוינויגה אל תוואת ,תולודג תונכס לש לאיצנטופ 

/ הריעצ השאכ לארשי תנידמו / הדבכו הנמש השא ומכ איה המלשה pאה' :םלועל 

תורע איה / הורעה דימת איה םילשורי / תאזב םגו תאזב םג ךא / םינתמ תרצו השימג 

רמגת אלש / תחרוצהו תסכןפמה הנויבאה איה / העבש תעדוי אלש התעה איה / ^אה 

.(138 ,תועבצאו החותפ די םצפ היה ףורגאה םג)'חישמה אוב דע 

בצמו ,םהירחא ואבש םיעוריאה ,ריעה לש יחרזמה הקלח שוביכ ,םימיה תשש תמחלמ 

תסיפתב םיינדרמה תודוסיה תא ,המודמכ ,ופירחה ,םהיתובקעב ררתשהש ימואלה חורה 

קר אל הלגתמ הזה יונישה .רתויו רתוי םיטובל היחוסינ תא ושעו יחימע לש םילשורי 

םירישה יובירב ,דחוימבו ,םג אלא ,אשונה לש תושדחה תויועמשמבו םישדחה םיבוציעב 

.ול ושדקוהש 

,ליעל םהב יתנדש ,ריעה דוחיא ינפל רקיעב ובתכנש ,םידדוב םירישב םירבד יטרפמ 

רחאל ובתכנש םינווגמו םיכורא ריש ירוזחממ קיפהל ןתינש תולודגה תוללכהל התע רובעא 
םיילילש םיטביה םיטלוב הלאה םירישב .תילארשי הירוטירטל הכפה 'המלשה םילשורי'ש 

םיטביהל םתוא רושקל אלש רשפא יאש ,ריעה תייווה לש םיישונא־אל ,םייקסטורגו 

לש תימואלה היצקיפיטסימל ,תאזה היווהבש םייראגלווה םייטילופהו םייתדה ,םייתורייתה 

התייווה לש םיחוד םיטביהל םג םיתעלו ,תוירוטסיההו תוינחורה היתורוסמ לשו הרבע 

םהל תודגנתההו ,רתויו רתוי םיטלובו םיבר םישענ הלא םיטביה םינשה ךלהמב .תיזיפה 

תכלוה ,וישכעו ןאכ ,ריעב םייחה םיישממה םדאה ינב ייחל תישונאהו תישיאה הבהאה םשב 

.תרבוגו 

דוחיא רחאל יחימע בתכש םירישב םילשורי לש םינווגמהו םיברה הבוציע יטרפב ללוכ טבמ 

־תיתדה השודקה סותימ םע תודדומתה לש ,הרואכל םירתוס ,לע־יטביה ינש הלעמ ,ריעה 

ןושארה טביהה .תורודה ךלהמב יביטקלוקה הנקויד תא עבקו הווילש תירוטסיה־תימואל 

יגולותימה הדוחייב ,שאר דבוכ לש תרכינ הדימבו ,וכרד יפל הדומ יחימעש ,ךכ לע עיבצמ 

בצעמ אוהש ךכ ידי־לעו ותנצקהו ותמצעה ידי־לע ותוא 'קרפמ' אוהש דוחיי ,םילשורי לש 

,רתוי בחרנ ,ינשה טביהה .וקמועב יובחה סותימ־יטנא ןיעמ ףשוח :ןוסא הרהכו םייאמכ ותוא 

ךכ ידי־לע ,הכופה ךרדב הזה דוחייה לע רערעמ ,םינווגמ הנשמ יטביה ומצעלשכ ללוכה 
.הב םייחה םידיחיה ייח םעו ריעה לש תילאירה התייווה םע םילשורי סותימ תא תמעמ אוהש 

ריבסהל חונ ,יתרכזהש ןושארה טביהה יפל ,יחימע תרישב םילשורי לש הדוחיי תא 

ןיאש םשכ ,וז הסיפת יפ־לע .רמאמה חתפב יתזמר הילעש ,ולש הירוטסיהה תסיפתל הקיזב 
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ייחב ירוטסיהה רבעל שממ לש םוקמ ץא םג ךכ ,דיחי אוה רשאב דיחיל םוקמ הירוטסיהב 

הרואכל לוכי ןמז לכבו םוקמ לכב .(1 הרעה ליעל ;ךליאו 192 :ז"משת ,ילפרע וארו)דיחיה 

ילב (םירחא ויחי ובש דיתעה ןיבו ףלחש רבעה ןיב) ולש וישכעבו ןאכב תויחל םדא 

תספתנ הז ןיינעל .םילשוריב אל לבא ,םוקמ לכבו ןמז לכב :ותוא דירטת הירוטסיההש 

ברסמה רבעכ ,היח הירוטסיהכ הומכ םילשורי .ןפוד תאצויכ יחימע לש ותרישב םילשורי 

הלא ,ףלחש רבע םה יחימע לש ומלוע תפקשה יפ־לעש םירבדה לכ .רבע ותויה םע םילשהל 

םייושע — ראשה לכו הירוטסיהה ,תותדה — דיחיה ייחב תושממו תובישח םהל ןיאש 

וייח לע דימתמ םויאכ ,םרה לש לאיצנטופכ ,הביאכמו הזע תוחכונכ םילשוריב תולגתהל 

םותימה יפל ,םילשוריל קינעמש המ .הבש תויגארטה ןאכו ריעה לש הדוחיי ןאכ .ורשוא לעו 

יא םילשוריב .הנוסא יחימע יניעב אוה ,חצנה ריעל התוא השועש המ ,התלודג תא ,לבוקמה 

הירוטסיהה ןאכ .הווהה ץבו הניב דירפהל רשפא יאו ,הירוטסיהה ןמ קלתסהל רשפא 

:טקשו הסוכמ רבעל ךופהל תברסמ 

,סרס לש תוחא ריע איה םילשורי 

ה;לע םחר אל םוחרה חלמה ךא 

.טקש ןבלכ התוא הספ אלו 

.תנאממ יפמופ איה םילשורן 

שאל ולטוהש התוטסה ירפס 

.םדאב םיחשקתמ ,םילגלגתמ םהיפד 

.חותפ ראשנש חותנ ,םילשורי 

םיק1חך םימשב ןושיל םהל וכלה םיחתנמה 

םירדתסמ היתמ לבא 

ביבס ,ביבס ,טאל ,טאל 

.םיטקש תרתופ ילעב 

(20 ,ב"צ) 

תונכס לש ןחוכמ םא ,(םודסכ) הלש היאטח לשב םא ,סרהיהל הדעונש ריע איה םילשורי 

היתוצוחב .שחרתה אל ,הירוסיימ התוא לאוג היהש סרהה לבא .(ייפמופב) תוינוציח 

תא םירשבמה שאמו םדמ םימודא םישוגכ הפירשל ונודנש הירוטסיהה ירפס םילגלגתמ 

ןמ לבא ,ומצע ןיינע ותואל יומיד אוה 'חותפ ראשנש חותינ' .שחרתה אל דועש ןוסאה 

,ריעה לש היעצפל אפרמ איבהלו תוועמה תא ןקתל םירומא ויהש םיחתנמה .ךופהה ןוויכה 

אל םייחל הווקתה (תויתד תוטשפה ,הלעמ לש םילשורי) םימשה לא םתוירחאמ וקמחתה 

םילשורי .םיתמה תלחנ קר םה םילשוריב תומלשו הוולש :תורשאמ םויסה תורוש .שממתת 

אוה וביבס םירדתסמ תרתוכה ילעש ילעהש רבתסמ רישה ךשמהמ) םיתמ לש חרפ איה 

.(םיהולא 
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70 אלא' ,םיסובוטוא לש םיווק םניא הלש םייתימאה םיעסונה רוקש ריע איה םילשורי 

ידש םע / םישגפנ רבע ידש' הב ,'הנומשו םיעברא ,הריפסה ינפל תואמ שמח ,1917 ,ירחא 

.(11 ,םש)'םיתמל םג הריחב תוכז הנתינ הבש םלועב הדיחי ריע' איה וז .(9 ,םש)'רבעה 

,םש)'םיבצע תשר הב שי תבאוכש / הדיחיה ןבאה' ,יחימע יפל ,איה תימלשוריה ןבאה ןכל 

אלו םשגוה אלש םוצע לאיצנטופ ברוא הלש ,תימוי־םויה תואיצמל רבעמש ריע יהוז .(15 

:שממתהל וא עגריהל תברסמה תוימאניד ,םשגוי 

התה ץב הפופכו הכומנ םילשורי 

.לשמל קרוי־וינכ אלש 

הפפוכתה הנש םיפלא ינפל 

.האלפנ קונז־תדמעל 

םיכובסל ואצ; תורחאה םידעה לכ 

וחצנ וא וחצנ ,ןמןה תריזכ םילודג 

:קונז־תפיפככ הראשנ םללשורן .ותמו 

.תולפמה לכ .הב םייובחו הב םיצופק תונוחצנה לכ 

(14 ,םש) 

:רחא יומיד ,וא 

םירומק תודוסי לע היונב םילשורי 
 •1 I - T I • • T I

T • VI* • •v V X I *T T | V הבס היהת אל םא .תקפאמ הקעצ לש 

,ריעה טטומתת ,תודיסחה ורבשל ,הקעצל 

.םימשל םללשורן ץצופתת ,הקעצה קעצת םא 

(is ,םש) 

המויקש ריע ,המצע תמשגהל העיגה אלש ריע ,לאיצנטופ הלוכש ריע :תורחא םילימב 

,תעדל תלגוסמ הניא םג ,תעדוי הניאש תנכוסמ ריע ,םיארונ םיחתמ ןיב קד ןומאב הנתומ 

.הוולשב הב תויחל לוכי ונניא שיאו ,הוולש 

לכ תא ססוממה םיעותעת ןוזחב ,םילשורי תראותמ 'הלידוטמ ןורחאה ןימינב תועסמ'ב 

:הב שחוב יקסטורג םיהולאש תופשכמ תרדק ןיעמ ,תחתור הרויכ ,היראתמ 

הסיר ,תודבכב תחתור הרויכ םילשורי םגו 

,תוטלוב תועוב — הב םינינבה לכו ,תיתצב 

,ןהירוח ךותמ תוקחדנ םיניע תובב 

י T \ I ־ T- ־ י T| ■ ־ T " ,עפשמ וא חוטש גג תרוצ ,לדגמ תרוצ ,הפכ תרוצ 

םיהולאו .תועקפתהה ינפל תועוב לכה 

,עגר ותואב ,וילא בורקה איבנה תא לטונ 
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.הב שחובו הב שחוב אוה םילשבמ־ףכב ומכו 

(122 ,םש) 

תוגגה ,תופיכה תפי ןבאה ריע .לואש לש ריע אלא ,הטמ לש ריע אלו ןאכ הלעמ לש ריע אל 

תודמועה תועוב לש לולכמל ,תיתציב הסיידל ררושמה לש םיעווע ןוזחב תכפוה ,םילדגמהו 

תעל םיגיהנמו ןוזח ילעב)ויחילש תא חלוש הסיידה תא לשבמה םיהולא .עקפתהל עגר לכ 

ואר ,'הטמה ןמ הטמ לש םילשורי' לש ףסונ רואיתל)הסיעה תא סיסתהל וא טיקשהל (אוצמ 

.([142 ,רוגס חותפ] ךשמהב אבומה ,'םילשורי המל ,םילשורי םילשורי' ךותמ 5 ריש 

םה היתודלותש ריעכ ,תוומ תקושת לש ריעכ םילשורי תא גיצמ יחימע רחא רישב 
:דבאתהל הנויסינ תודלות 

,םילשורי לש תודבאתהה תונויסנ 

,באב העשתב בוש התסנ איה 

שאבו םדאב התסנ איה 

ןבל קבא לש יטא סרהבו 

:חילצת אל םלועל .תוחור םע 

.בושו בוש הסנת איה ךא 

(17:1971 ,דמול תנמ לצ אל) 

התסינ ,התייווה עבטמ ומכ ,הידי ומב אלא ,ץוחבמ ביוא ידי־לע םילשורי הברחנ אל לוכיבכ 

.המצע תא דבאל 

םנמזש םישקומ םלוכ / םילשוריב םיתבה םה םיפי' ,רתוי תינוריאו תיטסילאיר חורבו 

םא / םולשל די תציחלבו תידיה בוביסבו / ןתפמ לע הכירדכ רה-זהל ךרוצ ןיא / ןכלו עובק 

.(72 ,הלודג הולש ,'םילשוריב תוחפשמה תופי')'הנכס ןיא ,עיגה אל ןמזה 

םייזכרמה הירחאש םילשורי תא יחימע ראתמ ,ריעה דוחיאל שממ ךומס בתכנש רישב 

םירתאל קר אל יפויו רהוז קינעמ הזה רואהש המדנ ,הרואכל .םירייתה ןעמל תראפתל וראוה 

םג קירל ךפשנ אוהש ,הארנ ינש טבמב .םהלש םוי־םויה ייחל םג אלא ,ריעבש םיירוטסיהה 

רישה לש ומויס לבא ,םיראומ ויהיש ךרוצ לכ ןיאש וא ,םיראומ תויהל וצר אלש םירבד לע 

דעונ אל ,ררושמה תסיפת יפ־לע .סירביה לש השעמכ ריעה לש תאזה הראהה תא גיצמ 

,תראומ תוינוציח התוא קמועב תרתתסמה ןוסאה תאובנ תא ףושחל ידכ אלא ינוציחה רואה 

תאובנ תא ,ותוא תוסכל לכות אל הרואפת םושש ,תוומו סרה לש ארונה ןגטנרה בתכ תא 

ןכ ,רתוי הרורבו תראומ תירוטסיהה תראפתהש לככ .ךיסרפו לקת ,הנמ ,הנמ' :ןדבואה 

:הקמועב תרתתסמה הנכסה תשוחת הרורבו תשחומ 

,התמ ת?סנכ תראומ ,דוד לדגמ ראומ 

םיראומ ,הלפכמב םינשיה תובאה םיראומ 
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שבדה תוגרע תוראומ ,םינפבמ םינפה 

ןמזה ראומו ןועשה ראומ ,תופוקשה 

.ךתלמש תטשופ תאשכ ךיכריב רבועה 

,יתודלי לש םייחלה תוראומ .ראומ ראומ 
 T T T ־ T I ־ ־ V ־ ! •

תוראומ תויהל וצרש םינבאה תוראומ 

.םיעברמ תלפאב ןושיל וצרש הלא םע 

תויסנכ ירוקו הקעמ ישיבכע םיראומ 

םלכב ,םלכמ ךא .תוגרדמה ינילולו 

,יתימאה ,ארונה ןגטנרה בתכ ראומ 

הנמ :קרבבו ןבלב ,תומצע לש תויתואב 

.ןיסרפו לקת הנמ 

(10 ,ב"צ) 

,ולוטיב ידי־לע אל ,םילשורי סותימ םע יחימע דדומתמ םדוקה ףיעסב יתרקסש םירישה תצובקב 

תוצובקב .םיילילש םינעטמב םיפלחתמ םייבויחה וינעטמש ןפואב ,ולש הנצקה ידי לע אלא 

ומכ ךרדב הזה סותימה תא יחימע 'קרפמ' ,םש יתרכזהש ינשה טביהה תא םיגציימה םירישה 

םידחאב .ריעב םייחה תואיצמ ןיבל הזה סותימה ןיב םיתומיע לש הרדיס ידי־לע ,(רומאכ)הכופה 

ןחבמב (תיתדה התשודק תא דחוימבו) םילשורי סותימ תא יחימע דימעמ הלאה םירישה ןמ 

תישונא תואיצמ יחנומל ותוא 'םגרתמ' ,תיצראו תיוושכע הביטקפסרפמ וב ןנובתמ ,רשיה לכשה 

תגצה תועצמאב תאז לכ .םייטילופו םיילכלכ ,םייתוריית םיכרצל וב שומישה תא ףשוחו הטושפכ 

.תניימודמה התייווה תכסמל תחתמ לוכיבכ םירתתסמה םייקסטורגה םייקחשמה םינפה 

ךומס יחימע בתכש םירישב דחוימב טלוב ,םילשורי תייווה לש ילביטספה־יקחשמה טביהה 

תניפסב םילשורי תבצועמ הלאה םירישה ןמ םידחאב .ילארשי ןוטלש תחת םילשורי לש הדוחיאל 

,םירומיה ןחלושכ ,(תוגצהל המב וא) הגצהכ ,הנגפהכ ,םיגילפמו םיאצוי לש הגיגחכ ,םיעושעש 

התשודקב ללעתמ ומכ יחימע .םהב אצויכ םייומידו ,םיהולא לש תונחכ ,הלסורקב ,סקרקכ 

ומכ ,םהבש ךוחיגה תאו תועיבצה תא ףשוח ,םתוא עקרקמ ,םילשורי לש םישודקה הירזיבאבו 

.הרוטקירקל ריעה לש התנומת תא םיתעל ךפוהו ,תירחסמהו תימוסריפה םתויתילכת תא 

,(19 ,ב"צ) '1967 םילשורי' רוזחמה ךותמ אכ ריש דחוימב טלוב וללה םירישה ןיב 

לש היצנו איה םילשורי'ב םייתסמו ,'חצנה תפש לע למנ ריע םילשורי' הרושב חתופה 

:ותומלשב אוה הנה .'םיהולא 
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.חצנה תפש לע למנ ריע םילשורי 

םיעושעוע תניפס ,הלודג ה;נא תיבה־רה 

םישודק םילכתסמ יברעמה הלתכ יבנשאמ .תראפמ 

םיפנפנמ ףיצרב םידיסח .םיעסונ ,םיזילע 

איה .תוארתהל דריה םיקעוצ ,םולשל 

םיפיצרהו תורדגהו .הגילפמ דימת ,העיגמ דימת 

תויסנכ לש םיהובגה םיתמהו םילגדהו םירטושהו 

תוריסהו תסנכה יתב לש תובראהו םי־זגסמו 

דוע :עמשנ רפוש לוק .םירה ילגו ללה לש 

םינבל םידמב רופכ םוי יחלמ .הגילפה תחא 

.תוקודב תוליפת לש םילבחו תומלס ןיב םיספטמ 

:בהזה תופכו םיךעשהו ןתמו אזקמהו 

.םיהלא לש היצנו איה םילשורי 

ףוחל תנכוש הניאש םה ,טרפב יחימע תרישבו ,ללכב הלש םיקהבומ רכיה ינמיסש ,םילשורי 

וא .הל בורק ילוא חצנה ,הנממ הקוחר םי תפש םאו ,למנ ריעכ ןאכ תנמוסמ ,רהנ הב ןיאו םי 

הב גילפהל לכות אל חצנה לא םג ךכ ,םיל הב תדרל רשפא יאש ומכ ,רמול שי אמש 

טרפתמ 'למנ ריע םילשורי' יומידה .(ןבומכ ,דרוסבא אוה םיעושעשו חצנ לש ףוריצה) 

הז םירייאמ ובש םיפגאה ינשמ דחא לכ יטרפש ,לופכ גולטקל ,יחימע ירישב חיכשכ ,רישב 

,'תראופמ םיעושעש תניפס ,הלודג הינא' אוה תיבה רה ,למנ ריע איה םילשורי םא .הז תא 

וא גילפהל םיששה םיעסונ אל םילכתסמ היבנשאמש ,היינואה ןפודל ךופהי יברעמה לתוכה 

,ומוקמב דימת בצינ תיבה רהו ליאוה לבא .'םיזילע םישודק' אלא ,םצפח זוחמל עיגהל 

םיכיישה םיטנמלא יחימע ברעמ ךליאו ןאכמ .'הגילפמ דימת ,העיגמ דימת' היינואה 

םיטלוב .טרפב תיבה רהבו השודקה ריעב רוקיבל םיכיישה םיטנמלא םע היינוא לש הגלפהל 

תוליפת לש םילבחו תומלוס' ,'רופיכ םוי יחלמ' ומכ ,לוחו שדוק לש םיפוריצ ןבומכ ןאכ 

םיחירצו םילדגמ םע (היינוא לש)תובוראו םינרת — תויואיצמה יתש לש םג לבא ,'תוקודב 

לשו םילשורי לש) בהז תופיכו םירעש ,(תסנכ יתב לש) תובוראו (םידגסמו תויסנכ לש) 

םישדוקמה םירתאה לש םרוחסמ ,המלשה םילשורי תגיגח ולש עקרבש ,רישה .(דחאכ היצנו 

קרפמ ,קחשמל רמוח היתושודק לכו ריעה תא השוע ,םיריית לש ריעל התכיפה ,ריעה לש 

םג וארו) םתילכתל ותוא םילצנמה םיירודיבהו םיינרמוחה םירשקהה תרזעב סותימה תא 

:1983 ,דסחה תצש ,'ףזו'ג ירסיטפ')'תבהלנו הריעצ הנוז יעבצב ןהיתש ,היצנוו םילשורי' 

 16).

לשו לבב לדגמ לש ףוריצ ןימכ םילשורי תרייטצמ (15 ,ב"צ)רוזחמ ותוא ךותמ בי רישב 

ןאכ תספתנ ,תויודבאתה תרדיסכ םדוק הראותש ,ריעה לש הירוטסיהה ,הרטשמ תנידמ 
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תדדוגתמ ןמזל ןמזמ' :תורזפתמו תורזוח ,תונשנו תורזוח ,האחמ תונגפה לש הרדיסכ 

/ הרטשמה־םיהולא הכמ םילודג תולקמב ךא .לבב לדגמ ומכ האחמ ןומהל / םילשורי 

תוליפת ילומלמ ךות ,ריעה בוש רזפתת ךכ רחאו / ,תוצרפנ תומוח ,םיברחנ םיתב :הכותל 

דחא לכ / .דגסממ םיחירצ תחירצו תסנכ יתבמו / תויסנכמ םשו־הפ־תוקעצו הנולת 

ןיבמ וניא שיא ובש ,עורפ ןומה אלא ,ןאכ תועמשמ יבר םיירוטסיה םיעוריא אל .'ומוקמל 

החגשה .ומוקמל רבד לכו םדא לכ ריזחתש הרטשמל םעפ ידמ קוקזה ,והער תפש תא 
.הרטשמל הכפה הנוילע 

,(18 ,םש)ח"י רישב .יחימע ירישב םתשודקמ םידבאמ םילשורי לש םיצרענה תדה ירוביג 

דועב ,םהלש רוביצה יסחי יפ־לעו הבוגל סופיטב םהיגשיה יפ־לע םידדמנ םה ,לשמל 

לעמ תצק / דוד לדגמב הלוע ינא' :םהיגשיהל יסחי ןפואב ולש ויגשיה תא דדומ ררושמה 

,דמחומ :וחילצה םימודקה ןמ / םידחא .םימשל ךרדה יצחב / ,רתויב תממורתמה הליפתל 

תואושתה / לבא .הלעמ לש תושגרתהל וסנכנ ,םימשב החונמ ואצמ אל ךא .םירחאו / ושי 

,תינוליח ןושלב תותד יגיהנמו םיאיבנ רואיתל תופסונ תואמגוד)'הטמל / זאמ וקספ אל םהל 

.(ךשמהב ואר 

להנמ הכירצ איה' :ריע שאר הכירצ הניאש ,םילשורי לע רמאנ (56 :1980)הלודג הולשב 

רוגס חותפב וליאו .לגעמב ביבס / רוהדל םיאיבנ ןמאלו תואובנ ףלאל / דיב טוש םע ,סקרק 

תולוע תוליפתו תותדש הדנדנכ וא ,'תבבותסמו תבבותסמ הלסורק'כ הומכ ,(142 :1998) 

/ םימשל ךכ םילוע םישודקה לכו [...] 'הליפתה יתבמ תונמושמ תוניגנמ' לוקל ,הב תודרויו 

.'ונכלמ וניבא ,יתוא דירות לא ,אבא / ,הלעמל ראשיהל הצור ינא אבא ,קעוצ דלי ומכ םהו 

/ םיאיבנ םגו םיאיבצמו םיכלמ'ש ,םירומיה ןחלוש איה םילשורי ,(21:1974)לודג רשואב 

םג)'ותוא ורדס אל' ,'םלועה לכ לע ורזפ ךכ רחאו / ןחלושה םילשורי לע תויבוקב וקחשש 

לש תונחה איה םילשורי ,(27) רפס ותואבו .'חותפ ראשנ חותינ'ה ,רחא חסונב ,ןאכ 

,הבכרמ ישעמ / הוארה ןולחמ תוקירבמה / ויתורוחס תא םיהולא איצומ ברע לכ' :םיהולא 

/ םילפא םיזגרא ךותל םתוא ריזחמו / םירהוז םינומעפו םיבלצ / תופי םינינפ ,תירב תוחול 

םיעיצמ הלאה םייומידה לכ .'"תונקל דחא איבנ ףא אב אל / בוש" :סירתה תא רגוסו םינפב 

תודלותבו םילשוריב ,תוינוליח ,תויקסטורג ,תוינרתח ,תויביטנרטלא תוננובתה יכרד 

רוא תשקהבו תיטמרד תימואל הביטקפסרפב ןתוארל ולגרוה יחימע לש ויארוקש ,םילשורי 

.השודק לש בהה 

םיתעל אוה ,םייומידה תועצמאב ,ןיפיקעב םילשורי לע יחימע רמואש םירבדה ןמ םידחא 

הדסיימ־הכלמ .הרבכ הכות ןיאש ריע איה םילשורי ,הלא םיחוסינ יפ־לע .שרופמב חסנמ םג 

'תריית' רישב ןכו ,ליעל יתרכזהש ןויצ־רה לע םירישה ינשב וניאר רבכש ומכ ,ורבקב וניא 

ןימיב תמסרופמה הנחטה םג .'ורבקב רובק ונניא דודש הל יתיליג' ,רמאנ םש ,(192 ,ב"צ) 

קיר לחר רבק ,םיממ הקיר ןטלשה תכרב' ;(83 ,הלודג הולש) םלועמ חמק הנחט אל ,השמ 

תא תאלממ הניא םילשורי תמוח ,(50 ,םש) םיאיבנ ןיא םיאיבנה בוחרב ,(73 ,ב"צ)'לחרמ 

הומכו ,(140 ,חותפ רוגס חותפ)הניגמ הניא איה ,תומוח ללכ ךרדב םינוב ומשלש דיקפתה 
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יכ' :תושממתמ ןניאש תוחטבה לש ריע הלוכ .(141 ,םש)וידלי לע ןגהל לגוסמ וניאש באכ 

ונניא לחר רבקו / ורבק ונניא דוד רבקו / תוחטבה לש ריע איה וזו / תוחטבה לש pא יהוז 

'רחא רבדב הסוכמ לכהו תוכסמ לכהו / תועובש אל תועובשהו םירדנ אל םירדנהו / הרבק 

התנבנש וז ,הלעמ לש םילשורי :שיגדא ,בוש תאז שיגדהל ךירצ םאו .(146 ,ףורגאה סג) 

הדיעמ תואיצמב תוננובתה .תמייק הניא ,םיירוטסיה־םיימואל־םייתדה םיסותימה ידי־לע 

.ףויז אלא הניאש ,הילע 

תודע לשו רשיה לכשה לש אצומה תדוקנמ םילשוריב ןנובתמה ,יחימע לש ותוינוליח 

,הלחתהב רבכ שרופמ ןפואב וירישב הלגתמ ,יתרקסש םייומידה ןמ תעמתשמה וז ,םישוחה 

םירחואמה םירישה יפל םא .הלש סותימה תא םינייפאמה םייתדה םיטביהל הקיזב דחוימב 

ודחויש תומוקמב וניא םיהולא םימדקומה םירישב ,הרבקב הניא לחרו ,ורבקב וניא דוד 

,'ךתליהת איהו') אמורב אלו םילשוריב אל ,םיהולא תא זא אצמ אלש ,ררושמה .ונכשמל 

'ןתומ בהזב תותדה שילש' תא תסנכה יתבו םידגסמה ,תויסנכה לש ראפב הארו ,(71 ,םיריש 

תותדה תשולש תא ללקמו ףייע ינא' :םג בתכש הז אוה ,(165 ,םש ,'בתכמ ךותמ') 

יוארה ןמו .(93 ,ב"צ ,'לולא ףוס')'םלועל החונמ ןת ,ךיתב תא רוגס םיהולא :תומסרופמה 

תותדה ןמ תחאל אל םג .דחאכ תויסנכו םידגסמ ,תסנכ יתב ,'תותדה שולש' — בל םישל 

:היתומשמ דחאל אל םג ,ריעה לע תוידעלב ,יחימע יפל ,שי ולאה 

היתומש ןיב םיאובחמ תקחשמ ריעה 

,ורי ,ור'ג ,םלש ,סךוק־לא ,םילשורי 

.הכשחב ,סיבי ,סובי ,סיבי :תשחול 

.הילא ,הילא ,הנילוטיפק הילא :םיעוגעגב הכוב 

הל ארוקה דחא לכ לא האב איה 

םיעדוי ונא ךא .ודבל הלילב 

.ימ לא אב ימ 

(13 ,ב"צ) 

הכיא' ,ריעה לע ןנוקמ ונניא יחימע .היהולאלו המעל הדיחיו תחא הניא יחימע לש םילשורי 

התונמאנש הירקכ הליחתכלמ התוא ראתמ אלא ,(21 ,א והיעשי)'הנמאנ הירק הנוזל התיה 

יומיד .היתוליל רתסב םהל תרסמתמו םינושה הישבוכל תעגעגתמה ,תויוהז תבר ריע .המודמ 

,תפרוטמ ריעכ םילשורי לש הרואית אוה ,תרחא תיווזמ המוד ןויער גיצמה ,רחא הדשמ 

היומיד .(140 ,רוגס חותפ)תג ךלמ שיכאמ טלמיהל ידכ עגתשהש דוד ומכ תויוהז הפילחמה 

תומדל יחימע ירישב לגלגתמ (15 ס ,6 דנ היעשי) הבוזע השיאל םילשורי לש יארקמה 

תדדוב דימת תראשנ איהו ,התוא ושטנו תובר תונתמ הל וריאשה םיברה היבהאמש ,השיא 

,םש)'םימשב קר ,היבוהאב תלכתסמ הניא' יכ ,הדבל תויחל הנודינש וא ,(147 ,רוגס חותפ) 

ריעה תנומתל יחימע לש רחא רישב ךפוה ,(1 א) הכיא תליגממ 'הנמלאכ התיה' .(146 

.(141 ,םש)'תלבאתמה םגו התמה םג איהו העבש תבשוי'ה 
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ףושחל ידכש ,יחימע יארוק לש העדותב םסובמ ךכ לכ רשקה איה 'הלעמ לש םילשורי' 

ידכ הטמ לש םילשורי לש היתוארמב יד .וילע תמרל וליפא ךרוצ ןיא ולש תויאליטרעה תא 

םילשורי לש םכסומה יפויב וליפא .וילאמ עמתשמ םהיניב דוגינה .וב םיקבדה לע תושקהל 

עגושמ ןפסאש םיניינב תמירעכ םילשורי ול תיארנ םשג םויב :יחימע תריש םיתעל הרגתמ 

לש ףסואכ ול תיארנ איה רחא םויב ,(1983 ,דסחה תצומ) העוערה ותלגע לע רבצ [םיהולא] 

המוד 4,םיטוטרמס לש המירעכ הז יבג לע המ הז דצב הז םירוזפה ,םישדחו םינשי םיתב 

םיערקנהו םייולבה לע םישדח םיתב השבל דימת' ,המוריע התוא האר אל שיאש השיאל 

םהיטרפל םירייטצמ ,םילילכמה םייומידה ןמ םילועה םירבדה .(22 ,לודג רשוא)'םירבשנהו 

דמחנה גוזל רומזמ רישיב ,לשמל ,ךכ .תישחומה ריעה לש םיטעמה םיינטרפה םירואיתב 

תא / ףיתכמ רז קינטיב' ,םיטרפ ראש ןיב ,יחימע הנומ ,(58 ,ידכול תגמ לצ אלו)'למישו הדרו 

/ לומ תירוביצה הנתשמה חתפב תלצלצמ די טישומ ןצבק םע / .הבור ומכ הפוטעה הרטיגה 

,יתסא :אלכב ודקרו ורשש / תוירט תונוז הלילב יתעמש / םיסורה שרגמבו .םירתפכמ םירבג 

לש םישודקה הירתא רואיתב בלשמ אוה ,(28)הד לכ ירוחאמבו .'יתוא יחק ,יתסא ,יתסא / 

הליל תועש ירבש ,רואה / לכ ,הזה בצעה לכ ,הלאה םינבאה לכ' :םיחוד םייזיפ םיטרפ ריעה 

לכ / ,תודולח תולהו םילדגמו לתוכ / ,השודק לש תמקועמה תרנצה לכ / םירהצ רפאו 

תורנה לכ / ,םיכאלמ לש תועזימה םייפנכה לכ / םינקזכ קפאתהל ולכי אלש תואובנה 

לכ / ,ןמזו הצצפ ןיאה תפשא / ךשאו רשיא .הלואג יללג / תבתותה תוריתח לכ ,םיחירסמה 

ףוריצ אוה הזה רישה ,ורקיעב .'חורה ךילהתבו היחתה ךילהתב / הלאה תומצעה לכ קבאה 

הזמ םישדוקמ םיחנומ לש גולטק ,הז תא הז םישיחכמו הזב הז םירושקה םיגולטק ינש לש 

םג וארו ,הז תחת הז םירתוחו הז תא הז םירתוסה ,הזמ יומיד וא תואיצמ יטרפ לש גולטקו 

'םילשורי המל םילשורי םילשורי' ךותמ 12 רישו (96 ,ףורגאה זבג)'םילשוריב ףרוח ליל' 

.םלש תאצלו וללה םיטרפה תא לכעל יושע והשלכ שדוקמ סותימ םא קפס .(146 ,רוגס חותפ) 

םגו ,סותימ־יטנאכ וליפא ,הנכס הרהכ ובוציע ידי־לע ,םילשורי סותימ תחת הריתחה םג 

אוה הכותמש תחאה אצומה תדוקנ תא ןיפיקעב םיריגסמ ,רתוי 'תולק' םיכרדב וקוריפ 

ומלועב לוכמ רתוי םיבושחה םהו ,ןכסמ הזה סותימהש ,דיחיה לש ורשואו וייח — רייטצמ 

םישעמו הבהא — רחא רבד לכל םדוק ,יחימע לש ותרישב םהש ,רשואו םייח :ררושמה לש 

םילשורי סותימ ןיב דוגינה לש רתויב ישחומהו ימיטניאה ,רישיה חוסינה ילוא .הבהא לש 

:הלא תורושב אצמנ ,הבהאה השעמ ןיבל 

.ןאכ קוסעא אל ,ח"מלפה דעו ך"נתה ןמ ,ול ומדקש םיררושמ לש ולאל יחימע לש םילשורי ןיב האוושהב 4 
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דימתש םילשוריב 

תדמוע 

,השדק ךותמו דובכ ךותמ 

ודח: םיבכוש םינש 

הטמה לע 

תושעל 

.רשאמו שדח םךא 

(29 ,לודג רשוא) 

יחימע גיצמ ,םייללכו םיטשפומ ,('דימת')םייחצנ השודקו דובכ לש תכנואמה תופיקזה דגנכ 

הבורעה הב קרש ,םיבהוא ינש לש תימיטניאהו תישממה ,תענצומה ,תנזואמה הביכשה תא 

דליה לשו םיבהואה לש רשואמהו ישפוחה םמויקל יוכיסה ןומט הב קרו ,םייחה ךשמהל 
.םישוע םהש 

רתוי בחר רשקהב ליבקמ ,םיבכושה םיבהואה ןיבו דימת הפוקזה םילשורי ןיב תומיעה 

לע תויולת תולמשו תוצלוח' :הסיבכ ילבח לש םילשוריל םילגד לש םילשורי ןיבש תומיעל 

םילגד לבא / .הולשו םולש םירמוא םינבל תויפוגו םינותחתו .גחש / דימ עדוי התא ,לבח 

,רוגס חותפ)'לבאמ וא גחמ וחכשנ םא ,המחלמל וא / םולשל םא עדוי אל התא .םיפנומ 

םייושע םואלה ילמס ,הוולשו םולש לע דימת םידיעמ םייתיב םוי־םוי ייח לש םינמיס .(146 

.לוכש לעו המחלמ לע רשבל 

הבהאה השעמ לשו הבהאה לש הייארה תיווזמ םילשורי תא בצעל יחימע לש וכרד תא 

ןיב לא ונאב ךכ־רחא' ,'תבש ליל רישי ,'השמ ןימי') םינושארה ויריש דוסי לע יתיארה רבכ 

,םיריש)'תרמא ,אל ,אל' רישב .םירחואמה ןמ םידחא יפ־לע םג ןלהל ותוא םיגדא .('םיתיזה 

תפירשל הבהא לש הפוס תא הוושמ אוה ,(47 ,ב" צ)'רפאו תושפנ יניד' רישבו (247/213 

אוה ףא ףסונ [...] הירגיסה ןמ רפא' .דגסמה תפיכ לש בהזב יופיצל וא ,באב העשתב ריעה 

תוחפ אל ביאכמ הבהא לש הפוס .'דקתשא תפירש יצוקמו שדקמה תיבמ ,םש רפאל 

בהזה ןמ תוחפ רהוז וניא ,התומ ירחא ןורכיזה הל הנקמש ראפהו ,ריעה לש הנוסאמ 

בוחרב' רישב .(םש וארו) היהולאמ הנקורתהש רחאל ,ריעה לש הילכיה תא וב םיפצמש 

הליפתל למיירטש שבחש שיאב רכזנ ,קוק ברה בוחרב ררושמה הלוע ,(50 ,םש)'קוק ברה 

השא תטמש / חינהל השק ךא / ,בלצ ומכ יבג לע ךתטמ' :ןוטלשל שבחש ישמ רדניליצו 

.(אקווד תדה לש החבשל הז ןיאו)'השדח תד לש למס היהת 

ינא הבש' ,המבכ תראותמ םילשורי ,(52 ,םש)'הציק לא העיגה ונתבהא' ,רחא רישב 

תמיא לכ השוע אוהש 'תוגצה'ה תא המדמ ררושמה .'יגרט הווחמב / ןמזל ןמזמ עיפומ 

לש / םימוד םירבד תרכוז [םילשורי] איה' :וימדוק ושעש ולאל ,הציקל העיגמ ותבהאש 

לש שדח ברק' .'תולליו יכב לש שיגר שקומ / ,תפרוטמ םילילח תמח ,ויעמ ויעמ םע והימרי 

םינשיה תוברקהמ הנוש וניא ,ותבהא םעו ותבוהא םע םילשוריב להנמ אוהש 'הוארו באכ 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 16:36:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



315 תינרתח םילשורי 

התוא ,(הזופה וא) הווחמהו ,באכה ותוא אוה באכה ,ויהולא םעו ומע םע והימרי להינש 

םייטורא־סיישיאה היתורוקמל הימרי לש המואה תבהא תא לוכיבכ ריזחמ יחימע .הווחמה 

.היהולאו המואה תבהאמ התוחנל השיא תבהא השועה ןועיט םוש לבקמ וניאו 

לש םהיתועסמ תא הוושמ אוה ,(121-120 ,םש) 'הלידוטמ ןורחאה ןימינב תועסמ'ב 

— ולש ויתועסמל ,השודקה ץראלו םילשוריל ןוילופנ לשו דיגנה לאומש לש ,יולה הדוהי 

וא הב תויחל ידכ השודקה ץראל ,ןוימדב וא תואיצמב ,ולע הלא .'הלידוטמ ןורחאה ןימינב' 

לע םישלושמו םינטק השיא ינותחת' — הלידוטמ ףייעהו קיתווה ןפסל לבא ,התוא שובכל 

רישב .(191 ,םש ,'בלצרבמ ןמחנ יבר' םג וושהו)ול םיתתואמה םה ,'םילשוריב גג לע לבח 

הארה אוהש המל (הפוג ,הייח)ול התארה איהש המ תא יחימע הוושמ (192 ,םש)'תריית' 

ןומטק לע תחאה הדי ףכ / :ןחלושה לע השורפ התיה ריעה תפמ' .(םילשורי ,ופוג ,וייח)הל 

באכ / דוד ךלמה ןולמ לע רשנ רפא / .הקיתעה ריעה תא הסיכ לפסה / .הדי ףכ לע ידי ףכ / 

'דוד ךלמה ןולמב ץיק ליל' םג וושהו)'תוירעה תא ונל ריתה םודק יכב / .ונל דמע תובא 

הז םע הז םירבדמ םיבהוא ינש' :ןכו ,[28 ,םש] 'םילשוריב תריית' ,[20 :1971 ,רובדל] 

תוארל ןתינש המ ןיב תחתופמ היגולנא] 'םיריית יכירדמ לש תובהלתהב / םילשוריב 

לכב .(149 ,רוגס חותפ ,םילשוריב תוארהלו תוארל ןתינש המ ןיבו םיבהואה יפוגב תוארהלו 

ןיבל םילשורי תבהא ןיב ךרע ךופיה וא ךרע ןויווש םייקתמ ,םירחאב םגו ,הלאה תומוקמה 

.היינשה תא ראתל ידכ ,הנושארה ןמ 'םילזגנ' ריעה רואיתל םיכיישה םיחנומ .השיא תבהא 

לתוכה יצירחב תועוקת תושקב' הוושמ יחימע (46 ,התא םראמ) '1985 םילשורי'ב 

יתלוכי אל" / :ןימסי חישב הצחמל תרתסומ / הנשי לזרב תלדב עוקת קתפ'ל 'יברעמה 

— יברעמה לתוכהו תיב תלד ,הבוהאהו םיהולא ,בוש) '"ןיבתש הווקמ ינא / אובל 

לכב טעמכו / םעזה תואובנ בורב םילולכ' םנמא יחימע לש םיבהואה .(םייטנלוויווקא 

'רבוע סוטממ השענ םוליצ' — הירוטסיהה לש תללוכה הייארב לבא ,'תובוטה תורושבה 

דצמ .(15 ,לודג רשוא)'ידמ םינטק [ונייה יכ] וא / ,תיבב ונבשי יכ' ,םילגתמ םניא םה — 

תא / תוסכל תוכירצ תופי םישנ' ,ןגפומו טלבומ שדוקמ רבד לכ הבש ,םילשוריב ,רחא 

.תמאב םישודקה תומוקמה ,עמתשמכ ,םהו .(146 ,רוגס חותפ)'ןהלש םישודקה תומוקמה 

הלגתמ ,םיבהואה לש םילשורי ןיבו ירוטסיההו יתדה רבעה לש םילשורי ןיב תומיעה 

,ךכ .ןורחאה ורפס ךותמ תואמגוד יתש דוע הנה .וניארש ומכ ,תובר םינפב יחימע תרישב 

יחימע חתפמ ,(142 ,םש)'םילשורי המל ,םילשורי םילשורי' רוזחמה ךותמ 5 רישב ,לשמל 

ןמ הטמ לש םילשורי וז' .'םיב העבטש סיטנלטא ריעה ומכ איה םילשורי' ,יומידה תא 

תוינאמ םילכ ומכ' ,תותד ירבש ,םיברח םילתכ םילעמ העובטה ריעה תיעקרקמ .'הטמה 

לכ ומכו ,'םלועמ שבי אלש םד' ,רישה יפל איהש ,הדולח ,'הדולח יסוכמ ,ועבטש האובנ 

ונממש ימימה לואשב ,תקחורמה ,התמה ,וז םילשורי דגנכ .'רחוסל רבוע רבע' ,ראשה 

,םיבהואה לש םילשורי תא ,יומידה ןמ תוטסל ילב ,ררושמה דימעמ ,הריכמל תוקיתע םילעמ 

םימרח םיפוקש תונורכז ,םדוקה הלילה ןמ הבהא ןורכז / דאמ םיריעצ תונורכז םג הב שי'ש 

.'!םילשורי ךותל םתוא ריזחנ ואוב' שקבמו ,'םיצפוקו םיזזפמ ,תשרב םילעמ יפוי יגד ומכ / 
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םאש ,ןויערה תא ררושמה חתפמ ,(143 ,םש ,7 ריש) רוזחמה ותוא ךותמ ,רחא רישב 

םילמסה תא ושממי םה ,למס תויהלמ סונמ היהי אל םיבהואל םגו ,םילמס לוכה םילשוריב 

:תלאוג ,השדח תועמשמ םהל וקינעיו םיישחומה םהייח ךותב םיטשפומה 

םיציפק ג"ירת לע ןרזמ לע םיבהוא םה ןכל 

,השעת אלו השע תווצמ ,תווצמה רפסמכ 

הבהאל בוט הזו ,ישעת אלו ישע 

םינומעפ תולוקב םירבדמ םהו .היגונעתלו 

תוקיר םילענ םתטמ דילו ןיזאומ תולליבו 

:בותכ םתיב תזוזמ לעו .דגסמ התפ לע ומכ 

.'םכשפנ לכבו םכבבל לכב םתבהאו' 

.הבהאה השעמ ,שדח ןחלופ ,ותייחד ידכ ךות ,הנביי םינשיה םייתדה םינחלופה ירמוחמ 

.םטושפכ םייחב ףלחוי םילשורי לש סותימה 

חסנמ אוה ,תורישי ולש םילשורי תבהא תא ראתמ יחימע םהבש ,םירידנה תומוקמב םג 

:השיאל רבג ןיב הבהאה לש הנושלב וירבד תא 

םילשורי תא בהואש ימ לבא 

הלפת ירפס וא תור;ת ירפס יפל 

השא בה1א ומכ אוה 

.בכשמב תוחונת רפס יפל 

(106 :1983 ,דסחה תצוע) 

תוריית ירפס ידי־לע תכרדומה הבהא ,רבע ידירשב הרישעה חצנה ריעכ םילשורי תבהא 

התבהא — תיתד השודק םניינעש הליפת ירפס ידי־לע וא ,היגולואיכראו הירוטסיה םניינעש 

— םיריית וא — םימכח תווצמ ןימכ :תושגר תרסחכו תינאכמכ ןאכ תספתנ — סותימכ 

תחמוצ ,תישיא ,תינאטנופס איה יתימאה בהואה לש םילשורי תבהא ,התמועל .הדמולמ 

תא הוושמה ,יחימעל ינייפואה ,יומידה .תישממה ותביבסב םיישממה וייח ךותמ הנתשמו 

קחורמ רבע לש ריע ,חצנה ריע ןיבש דוגינל בוש ונתוא הריזחמ ,השיא תבהאל ריעה תבהא 

.םמויק לש 'וישכעהו ןאכה' תא םידיחי םדא ינב םייח הבש ריעה ןיבו ,ןבואמו 

,דיחיה לש םילשורי ןיבו (לוכיבכ םיהולא לש וז) תיחצנה םילשורי ןיב המוד תומיע 

:הז עטקב םג ןמתסמ ,םוי ידמ תשדחתמה 

הז ריהב ותס םויב 

.שדחמ םילשורי תא דסימ ינא 

דוסיה תולגמ 

.תובשחמ ,םירפצ ,ריואב תופע 
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ילע םעוז םיהילא 

דימת ותוא חיךכמ ינא יכ 

שךחמ םלועה תא ארבל 

דע ,ינש םוי ,רוא ,רהבו והיתמ 

•הלילח רזוחו םדאה 

(17 ,ב"צ) 

הנכומו העובק תרגסמל סנכיהל ברסמ ,םויל םוימו העשל העשמ וייח תא יחה ,ררושמה 

,םינבא אל .שדח םלועו השדח ריע ול אורבל םיהולא תא 'חירכמ' אוה עובש לכ .שארמ 

לכ רזוחה הזכ אלא ,עבק לש ןיינב אל .תובשחמ אלא תוקצומ תודבוע אל ,םירופיצ אלא 

.תשדוחמה ותאירב תארקל ,והותל עובש 

סותימ תא יחימע ןחוב ןתועצמאבש ,תויטמת־תוינבמ םיכרד יתראית רמאמה ךרואל 

הזה סותימה לש םייוליגו םיטביה ץוביש — ןרקיע .ותוא 'קרפמ'ו וילע רערעמ ,םילשורי 

םינושארה ןיבש תומיע וא ,דגנכש תויכרע תוביטקפסרפ לשו תואיצמ לש םירשקהב 

קר ,םימייקתמ וללה םייטמתה םינבמה ןתרזעבש ,תויטאופה תוקיטקטה לע :םינורחאל 

עגונה דחא טביה לע עיבצא קר ,םויס ינפל ,ןאכ .דרפנ רמאמל ןיינע אוה ולוכ אשונה .יתזמר 

.הלא תוקיטקט לש יטמתה טקפאל 

ותועצמאבש יזכרמה ינושלה רישכמהש ךכ לע דיעי ,יתרקסש םירישה לע רזוח טבמ 

,חתופמה יומידה תובורק םיתעל ,יומידה אוה ,הלאה םיתומיעהו םיצובישה םישחרתמ 

לש ינגורטההו ןווגמה לולכמהש ,טרופמ חותינ ילב םג ,המודמכ ,ררבתמ ,הנהו .יגולטקה 

,הלאה םייומידה תשר ךותב .ומויק םצע ףקותב תועמשמל הכוז ומכ יתאבהש םייומידה 

טקייבואל יזכרמ יגולואידיאו ירואית אשונמ םילשורי תכפוה ,םתועצמאב תבצעמ הרישהש 

םג ,וירושיכ תא ררושמה ןיגפמ ותועצמאבש ,םייומידל רוקמל ,ומצע ירישה קחשמל ףופכה 

.תיפיצפסה םתועמשמל רישי רשק ילב 

,ךרדה לכ ךרואל יחימע לש םילשורי ירישב המ־תדימב היובח התיהש ,תאזה המגמה 

.חותפ רוגס ,חותפ ,ןורחאה ורפסבש םילשורי יריש תרדיסב ןגפומבו שרופמב הלגתמ 

םיפקש ומכ םה וריעב יחימע ןנובתמ םתועצמאבש םייומידה ,וז הנורחא םיריש תרדיסב 

םיריש .תרשפאמ איהש םייומידה לאיצנטופ אלא ,זכרמב ןאכ ריעה אלש המוד .םיפלחתמ 

ריש לכש יומיד תועצמאב תוספתנה ,תוימלשורי תועפות לש םיגולטק םה וז הרדיסב םיבר 

'םישרפמ ,םישרפמ וב לכהש םוי שיו' ,(143 ,םש)'םילמס לכה םילשוריב' :דרפנב חתפמ 

,תויפ לכהש םוי שיו' ,(147 ,םש)'םיקירו םיאלמ םייעמ ,םייעמ לכה ובש םוי שיו' ,(145) 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 16:36:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



ילפרע זעב 318 

(149)'םיניכס לש ריע איה םילשורי םימעפל' ,(148)'םיטוחש םישבכ / תויפ ,םיגד תויפ 

הזה ירישה קחשמה ספתנ ,הרואכל .דועו דועו .(153)'םילשוריב םייכרי וב לכהש םוי שיו 

וניא יגולואידיאה ולקשמש המוד לבא ,תעד לק עושעשכ סחיה תבר ריעב יחימע קחשמש 

.סותימ ונניא בוש קחשמל טקייבוא ךפוהש סותימ .לטובמ 

ז 

דעב םירבדמ ,םתומכש םיבר ךותמ רחבמ ,רמאמב ליעל ואבוהש םירישה ללכש המוד 

חתפב ורמאנ רבכש םירבדה לש רתח םוכיס .הריהב םכותמ תרייטצמה הנומתהו ,םמצע 

.רתוימ הארנ ,היכרד לעו םילשוריב עצבמ יחימעש היצקורטסנוקרה לע ,וכרואלו רמאמה 

אלש ,םילשורי לש תופסונ םינפ לע ילוא םיזמרמה ,םימויס ינש עיצמ ינא ,הזכ םוכיס םוקמב 

.רחא םוקמב םתוא םג חתפל םוקמ ילוא שד ,רמאמב שרופמב וללכנ 

ץבו ,הטמ לש םילשורי ,תיצראה םילשורי ןיב ,עודיכ ,וניחבה םינומדקה :דחא םויס 

יריש יפ־לע תושעל ןתינש הליבקמה הנחבהה .הלעמ לש םילשורי ,תימימשה םילשורי 

הב םייחה לש םילשורי ןיבו ,תימואלהו תיטילופה ,תיתדה םילשורי ןיב הנחבה איה ,יחימע 

םהידלי ,םהיתוחפשמ ,הב םישענה םהישעמ ,םתבהא ,םהייח םצע ףקותמ התוא םיבהואהו 

עדוי אוה לבא ,הנושארה לע היינשה םילשורי תא דימת ףידעמ יחימע .הב םייחה םהידידיו 

םיתעל ,השקה תואיצמה ףקותמ — קתנל רשפא יא ,ןהיניב ,יגארטה ,קודהה רשקה תאש 

,ררושמה לש ונושלבו 5.היתומחלמב ועדגנש םיריעצה םייחה חוכמ דחוימבו ,אושנמ השקה 

ןהיתש תא רשוקה אוה ,םייטרפה ותומו וייח תושממב ,'הילע לפנש הז' — דיחי pשלב 

:'ותומל שוריפ' איהש םילשורי ,םילשורי תבהאב 

ב;ח ינא ןכ י? לע ףאו 

הז תא רופזלו םילשורי תא ביואל 

,םינמש תג רשגב הילע לפנ רשא 

םימה תשרפ ה;ה ותומ רשא 

,הו!לתל הוןלת ןיב ,ןורפזל ןורכז ןיב 

,ץראה ירפו ץראה ה;ה רשא 

םיכאלמ יפנכו תורצוצחו בלול רשא 

תא רשא ,דחא רורצל ויב ויה 

יחימע תריש לש המלוע תא םינייפאמה םיבולישלו םיחתמל גציימ טרפ איה םילשורי ,הז ןיינעב םג 5 
תילארשיה ותוהדזה םע ול תינייפואה םיכרעה תסיפת תא יחימע בשיימ ןהבש םיכרדה לע .ללכ ךרדב 

.ליעל 1 הרעהב ואבוהש םוקמה יארמ ואר ,תימואלה ותייווה םעו 
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תותימהו תומחנהו תועובה 

,ץראה םשלו םימש םשל 

־ T J - T VI - T I *T V ־1 לפנו דמע רשא ,דמעו םה רשא 

המוחב ףסונ רעש ופוגו 

,םיתמה תיחתב ןומהכ ןומה ולוקו 

רשא ,ברחל ברחל רשא 

.הממדל שערל רשאו הלילל הלילל 

י H Tl • T •t VV * *I * T\ I ןשד ןטק דלי תמישנ ידי לע ענממ 

הלעמ לש החמשב בחרתמו ושכע הלוע אוה 

.ותומל שורפ םילשורי לכו 
I •• ־ T I T ן 

(29 ,הד לכ יררחאמ) 

תובצע לש ,םיבלתשמ לבא םידגונמ םיידולמ םיווק רמזחמה ילקיסומ עטקב ומכ ,הזה רישב 

םילשורי לש םיטביה יחימע ףרצמ ,דסח לשו ןיד לש ,בגש לשו תוימיטניא לש ,הבהא לשו 

— לוכ הנירקמו לוכ תגפוסה תיזכרמה המיענה ביבס ,רחא םלוסב ,רמאמה ךרואל ונרקסש 

,ריעה לע ברקב וייח תא ןתנש דיחיה םע תוהדזהה .הילע המחלמב לפנש דיחי םדא לש וייח 

תבוח תררועמו ,ץמאה םהבשו וייחמ קלח ויהש בושחל ןתינש םירבדל היטפמא תררוג 

ןכ יפ לע ףאו')ותומלו וייחל תועמשמ קינעהל היה רומאש המ לכל ,לוכה תורמל ,הבהא 

רישב םג .ויכרעל שחכתמ יחימע ץא ןאכ םגש ,הארי רישה לש קדקודמ חותינ .('בייח ינא 

אל ;ותועצמאב רייטצהל הרומא ,הלעמ לש וז םג ,םילשוריו ,דיחיה םדאה זכרמב אצמנ הזה 

.םהל שוריפ קר םילשורי .הנעמל לפנש הז לש ותומו וייח אלא ,ןאכ רקיע םילשורי 

תרבוע ,יחימע לש ץרחאה ורפסב עיפוהש ,םינורחאה םילשורי יריש רוזחמב :דש םויס 

,םירצמ ,הנותא ,זירפ ,וקסיצנרפ ןס ?ןודנול אל המל ?םילשורי המל — הלאשה ינשה טוחכ 

וללה םירעה ןמ תחא לכל ?ודוהו המרוב ,רבוקנו ,קרוי־וינ אל המל ?גרוברטפ ,וקיסקמ ,לבב 

,םיבהוא םדא ינב ןהמ תחא לכב .םירישע םייחו יפוי ,הבר השודק סחיימ אוה ,התמ יחימעש 

התלודגלו הדוחייל רומזמ ריש הניא תאזה הלאשל הבושתה .םהייח תא םייחו םיברו םירפ 

שיש ,תיעמשמ־דח הרהצה םג איה ץא ,ורכזנש םירעה לכמ השודקהו הנושה ,םילשורי לש 

המל' — תרחא הלאשב תחאה הלאשה לע יחימע הנוע ,ידוהי לש וכרדכ .הילע תולענ םירע 

תדוקנמ .ןהיניב דירפהל ץאו .'?רחא םדא אל המל תרחא ריע אל המל / ?ינא המל ?םילשורי 

,הנותנ איה ריעה ןיבו וניב תוהזה :ול המוד ץאש דוחייב רבודמ ,ררושמה לש ותואר 

המל' ,הלאשה לע הבושתה .םלועבש תרחא ריע ןיבל וניב תאזכ תוהז ןכתית אל ,תטלחומ 

עבונ וניא הזה דוחייה ,רחא דצמ .'ינא המל' ,הלאשה לע הבושתכ הומכ ,'םילשורי 

ילוא הדשעה ,הריחב ירפ איה ןיא םג ,ריעה לש תויהולאה וא תויביטקייבואה היתונוכתמ 

ןיאש ומכ .לרוגל ךפהש הרקמ ,הרקמ לש האצות אוה הזה דוחייה .ולאה תונוכתה ןמ עובנל 

.היינשה לע ץא םג ךכ ,הנושארה הלאשה לע תילכת וא תועמשמ תלעב הבושת 
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היפרגוילביב 

הדוהי ,יחימע 

.ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,1962-1948 םיריש :(1967) ח"כשת 

.ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,1968-1963 םיריש -.שערב וישכצ :(1968) ט"כשת 

.ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,רוכול תנמ לצ אלו :1971 

.ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,לרדג רשוא רתתסמ הו לכ ירוחאמ :(1974) ד"לשת 

.ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,ןמוה : (1977)ז"לשת 

.ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,תובושתו תולאש :הלודג הולש :(1980) ם"שת 

.ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,רמחה תצש :(1983)ג"משת 

.ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,בושת םדא לאו התא םדאמ :(1985) ה"משת 

.ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,תוצבצאו החותפ די םצפ היה ףורגאה םג :(1989)ן"שת 

.ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,חותפ רוגס חותפ :(1998) ח"נשת 

רנבא ,ןמצלוה 

םילשורי -.ןריצ ךותמ ,'תילארשיה תורפסה יארב היוצחה םילשורי :םש ונל רוסאו בורק' : 1997 

.םילשורי ,יבצ־ןב די ,1967-1948 היוצחה 

זעב ,ילפרע 

קביקה תאצוה ,הקיטאופ ,תוצמשמ ,הנבמ — יחימצ תריש :לטרגאהו םיחרפה :ז"משת 
.דחואמה 

תויצבל ףסאמ :לארשי תמוקתב םינויצ ,'יחימע הדוהי תריש לש תיטילופה תועמשמה' :1995 

ןוירוג־ק תטיסרבינוא ,ןוירוג־ןב תשרומל זכרמה ,5 ךרכ ,לארשי תנידמו בושיה תונויצה 

.בגנב 

דדועו הוונ הנח :םיכרוע)ישיש ךרכ ,תירבצה תורפסב םירקחמ :ןדס ךותב תינש ספדנ ,ב"סשת 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,(יול־הדנמ 
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