
רמאמ 

הפוסא-תלעבכ תוקנמ לש הנקויד 
תירבע תורפס - תורודה תאירק :הרפס לעו ןירבוג תירונ לע] 

[םידומע 1019 :םיכרכ 2.2002 םינווג :ביבא-לת .הילגעמב 

ןדמ-לקנרפ לחו 

םיכרכה ינש לש םרוטיע ,ל 

,היתורודל ונתורפסב םינדה 

תיב ףסואמ רפס-ות רחבנ 
ינואהו ימואלה םירפסה 

יכ המודו ,םילשוריב יאטיסרב 

םושמ וז הריחבב שי 

דואמ ידוחיי "םירביל-סקא" 
תרבחמ וז :תבתוכה לש 

,ישיאה ותה תא הייחב 

ןכאו ,יאטיסרבינואהו ימואלה 

שולש לע ףסוא ונינפל הדימעמ 
:חנומה לש ויתויועמשממ 

ץוביק ,סוניכ לש ךילהת .1 

:טוקילו 

הו תוסח ,טלקמ ןתמ .2 
;הפרח תרס 

.הלחממ יופיר .3 

לש תפסונה תועמשמה 

תבלשמה ף.ס.א שרושה 
הניא ,קוספ-ףוס םע אתחנתא 

תיוןנ ירבדכ ןכש ,ןיינעה ןיממ 
ילוחיאבו ,המצע תפסואה 
הדימעהש םיברה הידימלת 

לעפמ" :"הנושארה תיצחמה" תניחבב יהוז ,םימיה תוברב 

םימדוקה תורודה ירפוס ויהש יפכ "חור ידלי" סוניכ לש הזכ 

"יחור ירוזפ" סוניכ ,תוחפ תיתחפשמ ןושלב וא ,ותוא םינכמ 

הנועבו תעב תלכסתמו תשגרמ הכאלמ אוה ,"יתוצופנ"ו 

 I
ןירבוג תירונ ןירבוג תירונ 

,םוכיס והז קפס אלל .תחא 
חתפ ,הווקמ ינאש יפכ ,םג לבא 

".תושדחתה ךותמ ךשמהל 

תושגדהה .9 ימע 'א ךרכ] 
[.פ .ר .ילש 

תא ןירבוג לש התריחב 
םיינחורה הידלי לש םהיתומש 

תא תיתטיש תויבקעב תגציימ 
עגנ לש ותפיסאו ותרסה 

ךות ,םיילושה תפרחו תושילתה 

םתבשהו םתונשרפ ,םתראה 

לא ,זכרמה לא דבוא ןאצכ 
.לגעמה ךות לא ,לולסמה 

םייטנמסה תודשה תקידב 

הייח לכ תרקבמה היוצמ םהב 
ינא"ה תיצמת תא הלעמ 

ודרק והז .הלש "ןימאמ 
איצוהל שקעתמש ימיטפוא 
תרוצ תא ספותו ,עלסמ שבד 

.ילגעמ לולסמכ תימויקה דוסיה 

י והבוג םלוע-תסיפת הדימעמ ןירבוג 
:תירקחמה התטישב תינומרה 

,םיבטק הכיתמ איה התכאלמב 
תברסמו םינמושמ תוחתפמב רבכ-הז םידולח םירעש תחתופ 

תנווכמ הינויד זכרמל םתלבוה :םיילושה ןמ םלעתהל 
רואה לש ותובישחו ויפוי לא ונביל-תמושת לש התיינפהל 

.ןנעה ילושב 
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התרמצ .ןיאמ שי החמצ אל ןירבוג לש תירקחמה התשיג 

בחורו הישרוש קמועל תודע איה התובעהו הפינעה 
לכב תירטנצנוק-תיגולואידיאה התפטה .םתוגרתשה 
הילגעמ :םימל תכלשומה ןבאל הלושמ הירועיש 
לולכמב הירשקהל םיליבומ תדדוב הריצי לש םיירטנצנוקה 

הרושקה םירצוי תצובקל ותוכייתשה :רצויה לש סופואה 
,תויתרבח תויושחרתהמו םייתונמא םימרזמ עפשומה ,רודל 

.תוימלועו תוימואל 

,ןמצלוה רנבא 'פורפ ידי-לע םירקסנ םיכרכה ינש 

[24-10 ימע ,'א ךרכ] ירקחמה הלעפמל םיווק טוטרשב 
םיבלשמ םיפיקמה וירבד .הכושח תחא הניפ ולו ריתומ וניאש 

ןמאנ דימלת תבהא םע תיביטקייבוא תירקחמ הכרעה 

.הרושה תא תלקלקמ הניאש הבהא ,ותרומל 

:םיירקיע םיביטומ ינש וז הפוסאב תוהזל ןתינ 
:החפשמה ביטומ .א 

.דועייכ דועיתה חנומ וסיסבבש יופימהו עסמה ביטומ .ב 

.היפרגואיגבו תינוירוטסהכ הנקויד תא םיבצעמ הלא ינש 

החפשמה .א 

תשא התויה אוה ןירבוג תירונ לש הנקוידב רתויב רורבה ותה 

לע קרפהש תורמל .הלולסמ לכ שרוש והז .החפשמ 
,א"לדבת התוחאו הכרבל םרכז הירוה-תיב ,התחפשמ 

,ינשה ךרכה לש ופוסב אבומ ,ןירפלה תיגח ר"ד תרקוחה 

.הירקחמ תועסמל אצומה-למנ אוהש ירה 

אופא איה הירמאמ-תפוסא לש הנושארה האירקה 

םהב שי רקחו האירק לכ ןכש ,היפרגויבוטואב האירקכ 

תרקוחהו ,שרפמהו רקוחה ארוקל תופקתשה וא דה םושמ 
.תבתוכ המלצב — 

:תיבה ,םאה ,באה :אצומה תחפשמב ןד ןושארה לגעמה 

הנוכשה :ותוא םיפיקמה םילגעמה לא בחרתמ אוה 
תונועמב תודלי ,הנידמ-מרט לש העונצה ביבא-לתב 

ןק :[ןוירוג-ןב :םימיל] ל"קק תניפ סנייר בוחרב םידבוע 

תניפ ןהכה םדא בוחרב — ןופצ ןק — תדחואמה העונתה 

הדובעה תונחמ :ריעה לש םיקירה הישרגמ :בורוזולרא בוחר 

םימוקרה םילוורשהו ןפרסה ,הלוחכה הצלוחה :םיצוביקב 

ףוסב הז ימובלא-ןפ תוולמה תונומתה ןמ םילוע הלא לכ - 

,תרשואמ ,הפי תודלי לש ןקויד םידימעמו ,ינשה ךרכה 

תלוטנ הילידיא-תרוביג לש הנקויד ,תינומרהו תימיטפוא 
.םייחה תחמש לע ביעהל םילולעש םהשלכ םייגרט םיזיז 

תוארמ לע תקהבומה תירבצה לש הגאסה ונינפל ,וז הניחבמ 
.הלש םיילארשיצראה הייתשה 

הז אוה [1986-1905] ,הרומ-היבא ,ןהכ לארשי רפוסה 
תוהמאהו תובאה תא ודימעהב הייח-לולסמ תא הוותיהש 

תא ותוהזב ;"םירשג"ו "םיחתפ" ושפחב :וירפסב 

ןושלכ — הרוקמש הריציה-תונמא םע תרוקיבה-תכאלמ 

לע רקושכ :ער-רצי אל — ןמכייר היננח לש ודודיח 
ןותיעה ךרועכ ,[גרבנייטש בקעי :םהוש והיתתמ] תויפרגונומ 
לש ינחורה םמלועב אבו אצויש ימכ ,"ריעצה לעופה" 

,יוליג םיכירצה םימסרופמ ןיידע םנשיש שחש ימכ :םינושאר 

םייתורפסה וירקחמ תא התחנה גנוי .ג .ק תנשמש ימכו 
ימואלה םע ישונא-ישיאה לש םתובלתשה תא השיגדהו 

.1תיתחפשמ הנומתב תמייתסמ ולולסמ תריקס .ימלועהו 

ואיצוהש רפסב םג ךכ .ןירבוג לש היניע דגנל דימת תונומתה 

םאה תומד :ןודרוג תיבל ןהכ היבצ ,ןמיא רכזל התוחאו איה 
תורדתסה תרבח :[1990-1909] היתודלות תדעתמכ תבצועמ 

ורפס-תיב תכינח :הינודרוג תימלועה תיצולח תיממעה רעונה 

דוביכ תוכליה קר אל היתונב תא תדמלמ ,ןוסלנצכ קחצי לש 

יקמועל דע החפשמה תודלות לש ןתובישחו םאו בא 
תוכליה םג םא יכ (!ןד טבשמ :ןד-רג ןודרוג) ןהישרוש 

רעשה אולמ תא ןירבוג תחתופ ךכ .םיכנחמו םירומ דוביכ 

(382-319 ימע)ןדס בד הרומה לש ורכזל 'ב ךרכב ירישעה 

יאר-תומד ,יקסב'צידרב לש ונב ,ןוירוג-ק לאונמעב תאצומו 

ימע ,םש) "תובא ץע ףנע"ו "דימלתהו ןבה" םיקרפב 
תמייתסמ 2םאל העונצה הטרדנאה םג ,בושו .(438-431 

םימוליצהו יתחפשמה ןיסחויה ןליא לש קיודמ טוטרשב 
זול םא יכ ,אדירג רויא תניחבב םניא רפסה תא םיוולמש 

.םילימב הרבעהל םינתינ םניאש וניינע רקיעו ותמשנ 

לע תחסופ איה ןיא הירקחמב םגש ,אופא המית ןיא 
,הלש תולודגה תויפרגונומה יאשומב הז יזכרמ ביטומ 

,[ןוראב הרובד] עדומב תויוצחהו [ןמפוש םשרג] תומלשה 

לש ןהיתואנקויד טוטרש לע תדקוש איה תרצוי השיאכ 

םזינימפ לש םילגד ףינהל ילבמ ,תוינחורה היתויחא 

ןמזה-תונב ,תונורחאו תוליחתמ-תונושאר :יטנטילימ 
,בונזח המחור ,יררה תידוהי :הכורא המישרה .יוושכעה 

,רבוג הקבר ,יקסבוקשימ לטיג ,רפורפ הכרב ,רימע הדנא 

,גומלא תור ,ןומרכ-אנהכ הילמע ,תניע הלמע ,סשוב הדה 

לש בולישה ,ןאכ םג .דועו דועו למס הואנ ,דיפל תימלוש 
,חורב היתויחאלו הירוהל םשו די הגיצמה ,הנמאנ תב 

תוחתפמ-רורצ םיכרכה ינשב תוארל ןייעמה תא ןימזמ 

לע קרפב "תוחתפמ" הרפס תא םיארוקה .הייח ירעשל 
המכ דע תעדל וחכוויי ,לשמל ,ץיבוניבר בקעי 
רוביג לש ואצומב הנויע ךרד תא החנמ החפשמה-ביטומ 

איה 49-48 םידומעבו (ץ"רת) "רמושה ישמע ידודנ" רפסה 

ומא יבא ,ומא ,ויבא :רוביגה לש החפשמה-ץע תא תשרופ 

תא םירשקמה םירוקה לכו ,ותוחא ,רוכבה ויחא ,המאו 

תא הירבדל הלעמ ישמע לש ןיסחויה-תלשלש .םהיתורוק 

ישילש רוד ,ץראה דילי אוה :"ילאידיאה רוביגה תומד" 
.הפוריא חרזממ ולעש םידוהיה יאצאצמ םהש וירוה דצמ 
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דקפנ אל ,םירבגה ונירצוי ילודג תודוא ,הירקחמב םג 
,דנרב ,ןמפוש] .וייחב רפוסה-תייער לש המוקמ התריקסמ 

.[םירחאו יקסב'צידרב ,ןויצ-ק .ש 

בוש ןחבנ ,תויגוזה איה אלה ,החפשמה ןיערג :ללככו 
תמכסמו האיבמ ,תרחובכ התיישע ילושב וליפא בושו 

התישארמ תויגוז לע םיירבע םירופיס ןניינעש תויגולותנא 

תורגבל העיגה דעו [1995 םינווג דקע ,"רקבב םח הפק"] 

תויגוז לע םיירבע םירישו םירופיס ,"ןומיל םע הת"] הנקזו 

ביטומ הדימעמ ןירבוג .[1997 םינווג ,בהזל ףסכ ןיב 
םירזוש ,הירקחמב הירחבמו ,דימתמ ןחבמל הז יזכרמ 

םיקיתו םע םיליחתמ תרוחשת-ינב 
םע םיעודיו םייזכרמ :רעיש-יפוסכ 

םיבושח ךא ,םיחדינו םיילוש 
םע התודדומתהב םג .תוחפ-אל 
תא תסייגמ איה דיחיה-תדיח 

התועדומ תאו חכופמה הייח-ןויסינ 
תישונאה הריתסה חכונ רושיגה יישקל 

תמעפמ" ,התאירקל ,םלוכבשכ הלודגה 

תאז לכב איה הבושתה ןכאש הווקתה 

רתב חסונ ןכ-יפ-לע-ףאה והז" .תיבויח 
איצוהל יאנת לכבו רידת הידיב עייסמה 

."זעמ קותמ 
ןורימ לש ויריש רפס לע הרמאמ 

ץוביקה) יתימד ,יתחרב ,ןוסקזיא 
ררושמ" ארקנ (א"סשת ,דחואמה 
ןתחתמ המל" וריש תאו 3"החפשמה 
הפק" ץבוקה תחיתפכ הביצמ איה "םדא 

ןתינ הזה רצקה הרמאמב םג ."הטימל 
לולכמל תינייפואה תינבתה תא תוהזל 

חתפמה רחא ינשקעה שופיחה :הרקחמ 
הצורח תיגולואיכרא הריפח :תועמשמל 

:תונשרפה תומר לכ רחא תינדקשו 
ןהלש תוימיטיגלבו ןתוירשפאב הרכהה 

."התרבח תא תרתוס תחא ןיאו" תחא הנועבו תעב 

ןירבוג הניחבמ םידוגינו םיחתמ לש תוכרעמ ךותמ םג 

תונעשיה ךות ,םהיביכר יוביר לע םתוא הפממו םילגעמב 

החירבב ןה הניחבמ איה .םייפרגויבה תוחתפמה לע תרהצומ 

ןיב חותמה ריצה תא לגעל התונשרפב החילצמו הריחבב ןהו 

רשקה תודוא הנושלכ ,וא ,הוושמה-וק לא וברקלו םיבטקה 

סקודרפה" :וירופיס ןיבל דלפלפא ןורהא לש ויתוסמ ןיב 

".ונממ ץלחיהל ןויסינהו 

הבירצה םוקמ תא תמקממו תנחבאמ איה ,הירפס תומשכ 

ןב תרבחמה תינומרהה ,תאפרמה התייארב התוא תשבוחו 

,דימת — דימתו ,תושדחתהל תושילת ןיב ,תורמצל םישרוש 

.ץראה תא תבתוכ 

יופימהו עסמה ביסומ - דועייכ דועיתה .ב 

לע תרמוש ,תינרקח ,תינרקס :הלודג תעסונ איה ןירבוג תירונ 

תמקוממ המצע איה ךכ .שדחה לע זירכהל תגנעתמו ןשיה 

,תלהק] "תופסא ילעב םיעוטנ תורמשמב" ונתורפס סלטאב 
.[11 ב"י 

.הירוה-תיבמ הל האב דועייכ דועיתה תסיפת ,רומאכ 

ןתינ .היפרגוטרקה תונמאמ וב שי ונינפל סנוכמה הלעפמ 

תירבעה תורפסה תא קר אל רקוסה ,קנע-סלטא וב תוארל 

בחורהו ךרואה יווק לכ תא אלא ,ילארשיצראה הזכרמב 

.םהיבטוקו ןיעה ןמ יומסה םריצ ,םהיגוחל 

לא ונריזחמ "ץראה-תביתכ" גשומה 
הנושש ,הנידמ םרט ילארשיה רפסה-תיב 

םינטקל "תדלומ" ירועישל התמקה םע *י$ןג 
הרמאמ וארו] .םילודגל "היפרגואיג"לו 

ימע 'א ךרכ "תידוהי היפרגואיג" 
וב שי הז גשומל הבישה .[89-87 
אטבתמ רבדה .תודליל יגלטסונ םעט 

הנידמה-םוק תא תרקוסה התמישרב םג 

םר"] "םידליל רבד" ןויליגב בצועש יפכ 

הנידמה תמקה ,"לארשי לגד ףפונתי 
.[73-68 ימע 'ב ךרכ ,"םידליל רבד"ב 

שחרתמה תא קר אל הפממ איה ךכב 

ונתנידמ תואמצע — םתהל אכה ןיב 
םא יכ — הפוריאב האושה ימיא חכונ 

בורקה לודגה םלועה תא רותל תאצוי 

ויפונ ,וירע לע (ןיס) קוחרהו (םירצמ) 
ירועישל םוקמבו ןמזב םתורשקתהו 

.וישכעו ןאכ הבורקה תדלומה 

,חונמה ילקסל יזח המיע ךרעש ןויארב 
ולפנ תוחופתה" :תרתוכה תא אשונהו 

תלדתשמ איה יכ ןירבוג תרפסמ ,4"בורק 
דוע ויהיש ימ תורישל ואידיווה תא םותרל 

,החילצה אל — 1985 תנשל ןוכנ — םייתניב .רבעה טעמ 
:הירבדכו 

יופימ תושעל תורפסל רודמה ישנא תא ענכשל יתיסינ" 

סולפ 70-ה ינב םירפוסה לכ לש םייתטישו םייתכלממ דועיתו 

,ודיגי [.פ .ר .םויה :רמולכ] הנש הרשע-שמח דועב .ץראב 

טרס םוש ונל ןיא הנה .רבדמ םולש .ש ךיא םיעדוי אל ונחנא 

םירפוסה ךיא תעדל הצרנ דחא םוי .ןמרתלא וא יקסנולש לע 

אלו ,ושבלתה םה ךיא ,םיידיה תא ועינה םה ךיא ,ורביד ונלש 

.תימואל המישמכ דחא ףאל הארנ אל הז .תונפל ןאל ונל היהי 

אלש הדבועה .ףוסה דע םידעותמ םיאקיטילופה לכ 
הצמחה איה ,םיררושמה תא ,חורה ישנא תא םידעתמ 

."רתוי םיצימחמ ונחנא הנש לכו ,המוצע 
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הב ןיא שיאה תרכה" יכ התסיפתל םירשקתמ הלא םירבד 

"הרסח הנבהה היהת הידעלב לבא ,ותריצי תנבהל הבורע 

םהיתונורכיזב יקסב'צידרב ףסוי הכימ לע ,"ףוצרפה תמכח"] 

תאמ ויתואנקויד ףוריצב ,411-398 ימע ,'א ךרכ ,ונמז ינב לש 

תויד םושירו (398 ימע) הרוטקירק :(1916) קילרוא לימא 
.(411 ימע) םימ עבצו 

אל ,סלטא לש ותוירחא תא המצע לע תחקול ןירבוג 

ונא ךכ לעו ,ימואל דועייכ םא יכ יגולותימ שנועכ 
הנושבו .םיידיה הנקזחת :םיכרבמו הדותב םיאתשמ 
:ךפיהל .דחא םוקמב תבצינ איה ןיא סלטאמ 
,הלודג תעסונ איה היפרגואיגבו תינוירוטסיהכ 
היתוגלפהל אצומ-למנ ,רומאכ ,איה לארשי-ץראו 
הילא בושל תנמ לע ,םרושי ימ םיקחרמל תואלפומה 
התסיפת תא זכרמ לאכ ויפיצר לא רושקלו תיב-למנ לאכ 

איה ןיא ונתייווה יחתותל םג .תרשפתמ-יתלבהו תיבקעה 

:וארו] .התדובע ןחלושמ תוזומה תא חירבהל הריתמ 
ימע 'ב ךרכ ,ח"פרת השרו ,ריעצה ,"םיחתותהו תוזומה" 

התרמשמ לע תבצינ איה :ןהל הכחמ איהש אלו .[43 

,יופימה ,דועיתה-תכאלמב תקסועו ,םוי-מוי ,רקוב-רקוב 

— הניצרת אל .הנאובת — הניצרת :הריציהו טוקילה 

.תיאלנ-יתלבה התדמתה-חוכב ןאיבת איה 

םג 5ןמרתלא ןתנ לש ורישב עדונה עסונה לש ונקוידכ 

איה היכרדמ הבושבו ,הצימאו הלודג תעסונ רומאכ איה 

ךכ ."עלסב הלימ רפס ילע" היתועסמ תורוק בותכל השח 

ילב ,הימי לכ בותכתו ,תבתוכ הנדועו ,הבתכו הבתכ 

ותואכ ,בותכלו בותכל המ ףוס ילב הל שי יכ ,הלצעתה 

■ .הלדוטמ ןימינב 

:םוקמ-יארמ 

.הנש שמחו םיעבש ול תאלמב ןהכ לארשיל לבויה רפס .לולסמ .1 

.ס"שת ,דקע ביבא-לת 

.1992-ב"נשת ,רוא-ק יחור :ביבא-לת .ןהכ היבצ .2 
.27-25 ימע ,2002 לירפא-ב"סשת רייא ,1 ו"ע .םיינזאמ .3 

.32 ימע ,1985 ילויב 12 ,ה"נשת זומתב ג"כ .ריעה .4 

הביתה רפס (1966) ןמרתלא ןתנ :ךותב ,"הלדוטמ ןימינב תועסמ" .5 
.11-7 ימע ,תורפסל תורבחמ :ביבא-לת ,תרמזמה 
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