
תירבעה הלכשהה תורפסב "םייחה ץראב החיש"ה לש רנא'זה תניחבל 
יאלפ השמ 

תילגנאה ,תיתפרצה תורפיסב יתורפיס רנאיזכ •ורכוה רבכ "םיתמה תוחיש" 
תודחוימה ויתונוכת לע דומעל וסינש םייעדמ םירוביח ובתכנ .תינמרגהו 

ןוקיריסאסה ,סונאיקול לש םיגולאידב הנושארב ורייטצהש יפכ רנאיזה לש 
,םייתפרצה ןולנפו לנטנופ לש םהיבתכב ו י ת ו י ו חתפתהו ,היינשה האמה ןב 

םיינמרגה דנאליוו ןפסאפ ,םיילגנאה גנידליפו ןוטלטיל 

לש ןתעפוה ידכ דע הפוריאב ט"יהו ח"יה תואפב רתויב חוור היה רנאיזה 
,500-כב ןרפסיפ דמאנ דבלב תינמרגה תורפיסב .תוכוראו תורצק תוחיש תואפ 

אישה-תדוקנ רחאל רנאיזה לש ותרידחל ונא םידנק תירבעה הלכשהה תורפיסב 
תירבעה "החישה" המסרפתנ ח"יה האמל 90-ה תונשב .תיפוריאה תורפיסב ולש 

,תוחיש הפכ וספדנ הירחאל .ןוספלוו ןורהאל "םייחה ץראב החישיל ,הנושארה 
3.יטקאדידה יניצרה גוסל ןקלחו רנ א י ז ה לש יריטאסה גוסל ףייש ןקלחש 

,תרחא וא וז הרוצב ,רבעב ונודינו ורכזוא תוירבעה תוחישה ןפ הפכ יכ ףא 
היתועפשהבו תירבעה הריטאסב םינויע תרגסיפב ,רדנלרירפו ססרו ידי-לע 
בטימ יפל ,הווהמ הז וננוידש ירה ,תירבעה לע תינאיקולה הריטאסה לש 

.דחוימ רנאיזכ ולא תוריציב ןושאר ןויע ,יתעידי 

דחי_יא ךכ-סושפ .ופקיהו אשונה םוצפיצ חובייחפ םוקמו ןמז לש תולבגיפ 
.ןוספלוו ןורהאל ,הנושארה החישל הזב ןויעה חא 

— ןכותהו הרוצה תניזובפ— םיבורקו יתורפיס בוח םיבח □יתפה לש םיגולאידה 
םיגולאידהו תינוויה היגולותימה :תיסאלקה תורפיסב לחה ,תורחא תורוצל 
ןמ תורגיא ,םיינויפידה תועסמה :ןפזה-תב תורפיסב הלכו ,םייפוסוליפה 
.םיתמהו םייחה ןיב תוחישו ןותחתה םלועב םירוקיב לע תופולח ,ליואשה 

ןהב שי :"תומשנה תוחיש"ב םג ןבופכ תויוצמ ללכב גולאידה לש תונוכת 
תגצהב תוילאוטקאו תויעבט ,חוידייפ תומייק ןכו ,תונוש הייאר-תויווז 

טקילפנוקלו ,תוידוגינל ,הקיטקלאידל ועבטמ הטונ גולאידה .הווה ןמזב חיש-וד 
םירפוחל קקדזהל אלב ,רפוחה תשגהב תויסקאפפיק וב שי .תועד תפלחהבש 

.תויטקאדיד תויורשפאב ןייטצמ אוהו ,הטושפ ותרוצ ,םירתוימו םיינוציח 

םישיא סי"יגל ןתורשפאב שיש ,"םיחפה תוחיש" לש תודחוימה ןהיתונוכחפ 
לכ ןיא םקוסיע םוחתב םת-וכפסו םתויחמומ לעק ,לוכל םיעודי םיירוטסיה 
םהל רשפאלו ,חומפושו תובשוח ,תולעופה ,תויח תויומדכ םדימעהלו ,קלוח 

.ארוקה ינפל יעצפא-יתלב ןפואב םהיתועד תא אטבל 
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יאלפ השמ 

ןהיתוריצי ך^תפ םולקידל תולבגומ ןניא תוירוטסיהה תויופרה ,ךכ לע הריתי 
םישדח םירגתאל הבוגתכ — םישדח םירשקהב תובשוחו תולעופ ןה אלא ,דבלב 

.ןהינפל ביצמ החי61ה רבחפש םישדח סיבצפלו 

םייק וניאש ,הז רנאיזל ידוחיי טביה עבוק תפאה םלועב החישה לש המוקימ 
תונב תויופר ביצהל יאשר רבחמה .תופרא-ילע םיילאנויצנוונוק םיגולאידב 
םייגולואידיא םידידי ןמזל ,םיבירי תמעל — וז דגנכ ויז תונוש תופוקת 
תוניינעמ תויורשפא הז רנאיזב תונופס ,תיטסארד הניחבמ .ןפזה יבחרפפ 

.תירוטסיה הביטקפסרפ ךותמ תודגונמו תונוש תועד-ילעבו תועד תומיע לש רתויב 
תלבוקמה וזמ הריתי תוישפוחב םתעד עיבהל םיחחושפה םיטונ םיחפה ןיב תוחישב 

.תטלחומ תמא לש ןויביצ ןהב תועפשומה תועדה תולבקפ ךכו ,םייחה ןיב 

הכשמנו ר"נקת תנשל ף טאפה לש הנושארה תרבוחב הספדנ "םייחה ץראב החיש"ה 
4."ז ךרכ תא תווהמה תואבה תורבוחה שולשב 

וניאש ,הפוקתה ןב ,ידרח ינליופ בר ,'ינולפיו ם"בפרה ןיב תלהנתמ החישה 
.(ןוסלדנס) םחנמ ןב השפ םהילא ףרסצפ החישה לש ינשה הקלחב ל.ומשב ההוזמ 

הלכשהה לש המלועב תויזכרמ תולאש "החיש"ב תונודינ ןיפיקעב וא ןירשימב 
תויגולואידיא תולאש ונודינ .תירבעה הלכשהה ילעפיפמ הפכ ולעוה .תירבעה 

.תיליכשמה הסיפחה יפ-לע תודהיה תוהמבש םיניינע ■ורכזואו 

םפלוע-חפקשהב תוכופהת אטבמ םתאלעה םצעש ,"החיש"ב •ונודינש םיאשונה ןפ שי 
לע ודפעש תויתוברתו תויפוסוליפ תולאש ויה םהיניב .םיירבעה םיליכשמה לש 

שי םאה — תידוהי סבפ-תדוקנפ תירוטסיהה תוחתפתהה תסיפת :המגודל .קרפה 
הווקיתו היילע ,תומדקתה וא ,'תורודה תוטעמתה' חסונב הדירי הב תוארל 

.רתוי בוס דיתעל 

לופליפה לע ינרותה דומילב תודקמתהבו תידוהיה תורגתסהב ןוידה ןכ-ופכ 
םיעדמב ,לוח ידומילב סג תומלתשהל הלכשהה תשירדל דוגינב ,תופירחהו 

.הנידמה ןושלבו םיסומינה תעידיו 

,החישל תרגסימ תריציל םיתיעל ושרדנ תיפוריאה תורפיסב םיתמה חותיש ירבחמ 
"םיתמה תוחיש" םישולשב .םהידיל םיחפה םע תוחישה ועיגה דציכ וריבסה הבש 

תוחישה ועיגה ובש ןפואל רבסה לכ דיא ,לשמ ךרד ,סונאיקול לש תויסאלקה 
שרדנ הז רנאיזמ םיבתכה תיברמב ט.חרגסימ רופיס לכ ןיאו ,רבחמה יריל 

,ןדעה-ןגב וא לואשב תוכרענה תוחיש לש תיתורפיסה היצנוונוקב ריכהל ארוקה 
7.תולאש לכ לואשל ילבמ 

"החישה" םוסריפ תעב .דחוימ ד-וקפית תרגסיפל שי תירבעה "םייחה ץראב החיש"ב 
דיקפת ומצעל םחי.י ןכ-לעו ,םיבתכה תא רביח אוה יכ םילעהל ןוספלוו שקיב 

תפסונ תומד ןוספלוו איצמה ,ותודע קיחרהל ידכו .דבלב ס ופדה-תיבל-איבפ לש 
ורביחש דיה-בחכ תא ןוספלוול רסמ חילשה ,היודבה המדקהה יפ-לע .חילשה — 

.םהלש ףתושמ דידי 

רצוי ,םיתמה תוחישל בישקהל רבחמה עדי דציכ רישי רבסהל סרדיהל ילבמ 
תא בתכ יודבה רבחמה .רבד ךותמ רבד ןיבהל ןתינ ה י s-לעש ,היצאוטיס ןוספלוו 

ותופ םדוקו ®,(ג"נ)"וב תפ רשא וילחב" ייווד שרע לע ותויהב תוחישה 
.לארשיב ןציפיו בקעיב ןקלחיש דידיל ןרסמ 

םסרפמ היה אל זא יכ ,וילוח תטיממ םוקי יכ עדי אולש ,רטופ יודבה רבחמה 
ךרדב ךלוה" אוהש ,ועדויב ךא ."ןודמו ביר ישנא" והופדריש ששחמ החישה תא 
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"םייחה ץראב החיטה" לט רנאיזה 

,תורחתו האנש וב ןיא רשא םוקמל ,םייתמאה םייחהו תפאה םוקמל ץראה לכ 
.ותופ רתאל החישה םסרפתתש ששוח וניא ^ג"נ] "אבו אצויל םולש קר 

ןפז רבחמל רסמנ תמאה-סלועפ עדימהש אוה הז תרגסים-רופיםם ונל זמרנה 
םייחל הסיסג ןיב תוישרפה תוכיפסשו ,םשל רבע ופצע-אוהש ינפל םעופ 

.רופיסל רשאב תונימא לש והשלכ רשק תרצוי תוומה רחא 

רם!נ םורתל הב שיש ערפ-בי בש-תאו ו צ לש תימדת רבחמה רצי ךכ לע ףסונב 
9.ד"הבלבמה שחש תובייוחפהו תוחילשה יפואמ והשמ םג יילואו ,ארוקל 

ךרדב ךמסנ תימלועה תורפיסב םיתמה ןיב םיגולאידה לש תושחרתהה םוקמ 
םהמ ,ם-ויזילאה תורישב םימייק תפ ה םהמ שי .תינוויה היגולותימה לע ללכ 

.ןוילעה םלועל ךרדב וא ,לואשב 

,יפוריאה רנאיזב םימייקה ,ישממ יפארגואיג םוקימ רדעיהלו ,תוימתסל היימנה 
לש ותסיפתש ,ןבומ .אבה םלועה בוציעב םיירבעה םירפוסה תא םג םינייצמ 
תורפיסב םייוצמה ןדעה-ןג ירואיתמ תעפשומ תויהל הייושע ירבעה רפוסה 

ללכ ךרדב הסונ ירבעה רפוסה ךא .דחאכ תרחואמה תורפיסבו תישרדיפה 
.ידוהיה סופרוקל תינושל הקיז ךות ,יפוריאה רנאיזב תלבוקמה היצנוונוקל 

תרתוכב רוהנ יגס ןושלל שרדנ אוהש ,ירבע רפוסכ ,ןוספלוו ןורהאל ינייפוא 
החיש" :רמולכ ,רנאיזה םש לש תירבעל םוגרית הויוהפ וז תרתוכ ."החישה" 

'תוינויח' ךסונ יוניבה .יאבה םלועיב וא 'ןדע-ןגיב אלו — "םייחה ץראב 
הסיפת קוזיחל םרות ירבעה רפוסה אצמנ ךכו ,תוומ וניינעש םוחתל םילחו 
.תירבעה ןושלה לש דחוימה הייפוא ךותמ יתורפיסה רנאיזה לש וז תידוסי 

"םידי בחרו לודג םוקפ"כ םוקמה רואיתב תאטבתמ ליעל היתרכזהש תוימתסה 
םא-יכ ,תינחור-תיסקארםם2א הסיפתל ארוקה תא הנפמ הניא וז תוימתס .(דיינ) 

עבטל םיכייש חטשב םיטירפה ,תאז םע .יצרא יפארגואיג יוהיז רסח רתאל 
ירבעה רבחמה 10.םדא-תריצי םייתוכאלמ םירזבא ללכ ךרדב םהב ןיאו יצראה 

,לכאמל בוטו הארמל דמחנ ירפ ץע לכמ ול לותש ביבסמ" :ןמקלדכ ףונה תא ראתמ 
תומשנה רואית .(דיינ) "סלעתהלו גנעתהל) תובשוי תובר תומשנ םלצ תחתו 

11.יפוריאה רנאיזב םייק םיליצמ םיצע תחת תובשויה 

תישארב) ןדעב-ןגה רואית לע ךמסנ "לכאמל בוטו הארמל דמחנ ירפ ץע" בינה 
רמול ילבמ תוומה רחאלש ןדע-ןגכ םוקמה תא עובקל שקבמ וב שומישהו (יט 'ב 
תשקבת?.ד הלאשהו ,"ירפ" הלטה תא ירוקמה קוספל ףיסוה רבחמה .שרופמב תאז 

,תומשנה לצא לכאמ ןיינע הפו .ירפ ץעל אקווד תומשנה תוקוקז הפ םשל ,איה 
,אמלע יליבד אבילא .רתוי הבחרה התועמשמב 'ירפ' הביתה תא ןיבג ןב-םא-אלא 

'ז,יארקיפה ןדעה-ןג רופיסב רחא קוספל שרדיהל תורשפאה תא רבחמה ץימחה 
ויתורטמ תא תרשפ היהש ,(יו יספ) "ליכשהל ץעה דמחנו" :יג קרפב עיפומה 

.ת ו יל י בשמה 

רוכזיא ךות ,דבלב תורופס םילמב חילצה רבחמהש ,רמול ןתינ יללכ ןפואב 
םיחנומב תנבומ תויהל הלוכיה תואיצמ לש תיליךיא הנופת רייצל ,יכנתה קוספה 

ידוהיהיארוקה תסיפתל םיאתהל יושעה ןפואב טעמ הממורמ תאז םעו ,םייצרא 
.שפנה-תוראשיהו ןדעה-ןג תא ליכשמה 

לש תוימתסל ,תמייוספ הדימב ,הבורק 'תיזיפ' הניחבמ תימתסה םוקמה תסיפת 
םיתיעל ומצע םוקמה לא תוסחייתמ תויומדה .תיזיפאטימ-תינחור הניחבמ רואיתה 
הבריקה לע דיעמו "דובכה אסיכ"ל הקיז ול שיש ,(ט"ג) "הזה דובכה ןכשמ" לאכ 
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יאלפ העמ 

אוה ,ודוסימ ירבע אוה ףאש ,רחא יוניכ .קהבומ ירבע-ידוהי ומתוחו ,לאל 
שודג םוקמכ הזה םלועה לש ודוגינ לע ךמסנה ,(ו"ר) "הלאה םולשה תואנ" 
יכ-ףא .רקיעב ש1נא יסחיב אבה םלועה תא ןי"יפאפ םולשה ;בירו תומחלימ 

יטסארדה ןתויח רוקמ תא תולבקמ וללה תוחישה ןפ המכ יכ ,שיגדהל שי 
.תויומדה ןיבש םייצראה םיטקילפנוקה ךשמהמ אקווד 

ידוהי אוה ףאש ,(א"כר) "םולשהו תפאף םוקמ" יוטיבב השענ המוד שומיש 
תוחישה תורפיסב חוור 'תמאה' גשומש ,רמול שי תאז םע.תמאה םלוע — קהבומ 

.תוומה רחאלש תואיצמה לש תקהבומה הנוכתה תא ןייצמכ תויפוריאה 

ינש .תופדא-ילע םייחהו תמאה-םלוע ןיב הנתיא ןילפוג-תקיז תמייקש רורב 
םייח ראתל תנווכמ הניא תיללכה המגמהשכ ,הז ךותב הז םיפקתשמ תומלועה 

תויטקאדידה ויתורטמ תא תרשל אלא ,אבה םלועב ם י י פ ו ם ו א-םי ילאידיא 
.הזה םלועל רשאב רבחמה לש תויליכשפהו 

.תירבעה הלכשהה לש םילאידיאה לע ,ןבומכ ,ססובמ םיכרעהו סיגש-ומה םלוע 
איהשכ ,תופדא-ילע םיליכשמה ידי-לע תפאשנ םלוע-תנופת לע תתשומ אוה 

תמצעומו תרשעומ איהשכ הצרא הרזח ךלשותש תנמ-לע הנוילע הריפסל תקתעומ 
.תוימייפשה ת ו םירות ו אה לש ןחוכמ 

רישי ןפואב חרכהב •ונודי.יש ילבמ ,הריציה לש הזכרמב םידמוע הלא םיכרע 
לע םיתתשופ הלכשהה תא תוגציימה תויומדה ינויד .תויומדה ידי-לע 

םישקבמו ,קפס לש לצל וא קפסל הנותנ הניא םתותימאש םיחינמ ,הלא םיכרע 
לוכו ,תחא איהו,) תמאה :ןה רתויב תובושחה ד ו ס יה-ח ו י שו א .ארוקל םתונקהל 
,ןוילע ךרעכ דומילה ,(רועריעל תנתינ הניאש) םדאה תנובת ,(תיליכשמ הלוכ 
,הארנכ ,דבלמ) תולבוקמ תוינתיטאב הריקחהו הקירבה תשירדו הפדיקב הנומא 

.(המצע הלכשהה לע תולבוקמה ולאב 

תתה תיביטומה הרזחה ןמ התמצוע תאו התויח רוקמ חא תלבקמ הלוכ הריציה 
.םינושה הינויד תא דחאלו התוא שבגל םיעייסמה ,הלא םיכרע לע תילאוטסקט 

החילצה ןפוא לכב םאו .ודיב ושוכרו הזה םלועה ןמ אצוי םדא ןיאש ,לבוקמ 
תובישח לעבכ ספתנ והירה ,והשלכ 'יצרא* ץפח ריבעהל "החיש"ב תומדה 

.הייחב תומדה הגישהש ךרע לעב ינחור גשיה גצי_ימכ ,תדחוימ 

תא איבהל ,ינלופה ברה ,ינולפל רשפאמ ןוספלוו ,"םייחה ץראב החיש"ב 
— ורפסב רדהתמ ינולפ :הרורב תיריטאס הרטמ ךותמ תמאה םלועל ורפס 

.אעראד ארפעכ ולטבמ ם"במרה וליאו ,ינחורה ושוכר 

לש ותוגהנתה יכרד לע תרוקיב חותפל ידכ ףסונ יצרא רזבא *סייגמ' ןוספלוו 
חנקמו,השיחלב המ רבד שחול" ינולפ ,ותשודקו רהוזה רפס לע חוכיווב .ינולפ 

יתחנק":ריבספ ינולפו ,רבדה רשפ חא ןיבמ וניא ם"בפרה1'־ (ח"פק) "רורצב וידי 
הנוילעה הריפסל דספןכ והובשח םיליכשמהש גהניפ תקתעה .(ח"פק) "םרהטל ידי תא 

.הכומנה הקסלרובה תטישפ הקודב תיריטאס הלובחת יהירה תםאה-םלוע לש 

תוינפוג תונוכתו יאדפל תויאליטרע ןה ןוילעה ןדעה-ןגב תוכלהמה תויומדה 
תויומדה חא רישי ןפואב ןייפאל ןויסינ לכ ןיא .ןיטולחל טעמכ ןהמ תורדענ 

םיריכזמה היצנוונוקבש ןושל-יאטביפ ,ןבומכ ,םימייק .חו ילאירופרוק תויושיכ 
דיחיה ינפוגה ןויפיאה .ינפוג םויק לכ חרכהב םהמ קיסהל ןיא ךא ,ףוג-ירבא 
איהו ,ירכונ לש ותומד ,סטארקוס לש הז אוה ,יארקאב אלו ,ןווכתמב תומד לש 
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"םייחה ץראב החישה" לש רנאיזה 

.יאנקה גרה ,ינולפ לש הייארה-תיו וזפ אקווד תרסמנ 

הלועפ לע וליפאו יהשלכ תוינפוג לע םידיעמה םייוסינ הפכ םיפייק ,ךדיאמ 
שפנ-ישחרל תיזיפ העגה לש יהשלכ תשרא .תויומדה ןמ הפכ יבגל שממ תינפוג 

החישה התייה וז תינוציח םינפ-תעבה אלב ןכאו ."החיש"ב תמייק םיימינפ 
םייח-חור סינכהל היה בייח רבחמה .תממעשמו ןיטולחל תילארסיינ תכפוה 

תא רבסל םג אלא ,ארוקה תא ןיינע_ל ידכ קר אל ,םיתפה-סלועל יהשלכ 
.ילאירה םלועב תולבוקמה תויצנוונוקב ונזוא 

רוציל םתרטמו ,בורל םייוצמ הדימעו הציר ,הכילהכ םירחא םיינפוג םישומיש 
.רמאנה יפלכ תובוגת ןייפאלו ,םיכוראה םיגולונומה ןיב יהשלכ הלועפ 

ןהו תויומדה לע םיעיפשמ םיגולונומה .תמאה םלועב חוו-ינצפ םימייק ןכ-ופכ 
,(ב"ס) "תוריהמבו הצורפב" ,(ס"נ) "תחנב" ןוגכ ,םיגוש רוביד ינפואב תוביגמ 

.דועו (ט"פק) "ףצקב" 

ףאו ,תויומדה ן-ויפיאל רשאב םירחאמ הז רנאיז םידחיימ םיטביה הסכ 
.תוניינעמ תויתורפיס תויורשפאל חתפ םיחתופ 

תוחישב רייטצ? אוהש יפכ תמאה םלועב "תויבויחה" תויומדה לש ןדמעמ 
לש תיתכלהה הטירותואה .תומדא-ילע ןדמעמל ההז ללכ ךרדב תויריטאסה 
— ינולפ לע םג תלבוקמ איהו תמאה-סלועב סג תמייקו הרירש ם"בפרה 
לש רועריעל-תנתינ-יתלבה ותוכמס תא עובקל רבחמה בייח תמאד אבילא 
.קלחו רת — יטלחה ןפואב ארוקל רסמה רבעוי ךכ קר .ןוילעה קסופה 

תונתשהל בייח ףאו יושע ךרבתמה יניעב) "תוילילשה" תויומדה לש ןדמעמ 
ינולפ— תומדה הפיע האיבמ הליחתב .ילאירה םלועב ןרפעממ "החישה" ךסמב 
,תינברה התוכמס תא :הזה םלועהמ ינח-ורה "הנעסיפ" תא —ונינפלש החישב 

תומדה לש הדמעמ דיתע החישה ךלהמב .יכלהה הדמעמ תאו היתועידי תא 
,תיביטטירותואה ,"תיבויחה" תומדה לש התקיספ חופמ תונתשהל "תילילשה" 

."תילילשה" תומדה לע םג תלבוקמה 

תוחתפתה תויהל הלוכי םאה :הלאש תררועמ "החיש"ב תויומדה ןויפיא תקינכט 
האוושהב — תמאה םלועב התוהשב המצע תומדב אלא תומדה לש הדמעמב קר אל 

?הזה םלועב היתועידיו הנורשיכ ,התוישיאל 

לש תורשפא תמייק יכ ,חינהל לבוקמ "תומשנה תוחיש" לש יפוריאה רנאיזב 
.המוד החנה חינהל רשפא ירבעה רנאיזב 1^.חופדב י נ ח ור-ילאוטקלטני א יוניש 

.ןותחתה םלועב הל ויה אלש םירושיכ הל שוכרל הלוכי תומדהש אלא ,דבלב וז אל 
ןתינש ,חינמ תויפוסוליפו תויכלה תולאשב. ינולפו ם־יבמרה ןיב גולאידה 

יוניסהיתוושפא לכ םע .(ג"יו ,ל"ק) ותדמעו ותעד תא תונשל ינולפ חא ענכשל 
םינברהו םיליכשמה ןיב םופלופהש ,תעדל ידכ יטסילאיר יד רבחמה ,תמאה-סלועב 

וניא ןכ-לעו ,תיריטאס תיתורפיס הלובחת תועצמאב לק ןורתיפ ידיל אובי אל 
יהשלכ הדימ שיו ,תירוקמה ותדמעל ןמאנ ראשנ ינולפ ,ןכא .ינולפ תא הנשמ 
:ןכ םג הרורב תיריטאסה הפגמה ,ךדיאמ .ותומד לש הד ן-ויפיאב תונימא לש 

.ותועטב ריכהל ינולפ תא ענכשל וחילצי אל םלוע ילודג 

רושק אוהו ,"תוחיש"ל דחוימ אוה ףאש ,בורק אשונל ■ונאיבמ הכ דע וננויד 
.הנמז רחאל תושונאל הלגתנש עדימב תולגל תומדה הלוכיש העידיה תדימ לע הלאשב 

השעמלו ,תמאה-סלועב תרחואמ העידי יבגל תחא הטישב טקונ וניא ירבעה רנאיזה 
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יאלפ השמ 

.תיריטאסה ותרטס תא גישיש דבלבו וחור לע הלועה לככ השוע רבחמה 

רבחמה רסומ ,םערה לע ןוידה תרגסימב :תרחואמ העידי ,הארנכ ,ןיא םיעדמב 
.רתוי הבושח תרחא תרחואמ העידי 14.קךבה-אילכ לע עדי אל ם"במרהש ,הרעהב 
וניאש ימכ ןייפואמ ם"במרה ,רהוזה רפס לש ותויגומדקו ותשודק לע חוכיווב 

.(ג"קי־ז"פק) רה ו זה לע רבד יצח אלו רבד אל עדוי 

ינולפ לע ."החיש"ב הדוקפיחב היולתו תיתורירש איה םג םירחואמ םישנא תעידי 
.(ז"ר)ן וםלדנמ לע ןכו (א"צר) לזייו לע עמש ךא ,(ב"יר) ללכ ם"במרה עמש אל 
העידי ם"במרה עדוי ןכ .םיטרפל תעגמ הניאו רתויב תיללכ איה וז העידי םלוא 

וחתפתהש לופליפה לש דומילה תוטיש לעו םעב ינחורה בצמה תדירי לע תיללכ 

עדימ לש העידי רסוח וא העידי יכ ,עובקל ןתינ ,םוכיסל .(ז"כר) וינמז רחאל 
."החיש"ב םד-וקפית יפל םיעבקנ רחואמ 

םינפה-תלבק .םייתש ריכזא ןהמ ,"החישה" ךותב תוימינפ תוינבת הפכ תומייק 
הניחבמ ,הליבקמ םחנמ ןב השמל השמו דוד ,המלש ,ירבעה םעה ילודג םיכרועש 

■ולטוב רשאו ,ורפסל תיואתכפסאכ ינולפ איבהש תולולכה םינברה תומכסהל ,תינביפ 
תונושה תודיחיה ןיב םיימינפ םירשק תרצוי וז תיגביפ הלבקה .ם"במרה ידי-לע 

.הב ןופסה יליכשמה רסמה תא תקזחמ םגו ,הפוסל התליחת ןיב ,החישה לש 

ינולפ .הפוס םע תרשקתמ איהו החישה תליחתב תרכזומ איה ףא היינשה תינבתה 
"השמכ םק אל השפ דע השממ" םירמוא וילעש ,שיאה אוה םא ם"במרה תא לאוש 

הרפיא לש ,הזחמה וא ,תיטפארד המגדה הויוהמ החישה לש םויסה-תנופת .(דיינ) 
אל השפ דע הספמ" :ונייהד ,ןוסלדנפ השמ לע הרמאנש ,יליכישפה המושייב וז 

רחאל דחי םיכלוה םחנמ ןב השמו ן ופיימ ןב השמ 15."השמב םכחו ןובנ שיא םק 
.(ח"צר) ודבל רתונ ינולפו ,דובכה-אסיכ לא ברקיל םנימזמ ומצע ארובהש 

תוהז וליפא תרצונ השעמלו ,החישה ךרואל תמייק ,השמל השממ ,תאזה הלבקהה 
ויצמאמב לשכנ רבד לש ופוסבש ,ביריכ — ינולפ םהמ לדבנ .םהיניב 

.ינשה השמ לש וכרע תא לטבל וא ןושארה השמ לא ברקתהל 

תבר תיביטטירותוא תומד ,ם"בפרה לש ותופד-וחור תפחרמ הלוכ החישה ינפ-לע 
;רבד קשיי היפ-לע .שחרתמה לכ לע טלחומ ןפואב תטלשה ,דוה-תארונו המכוח 
בהר האילפ 'ינולפ' לש ותומד .תרחא אלו איה — הריתמה איהו תרסואה איה 

לע"ה ויצמאמ .ם"בפרה ידי-לע היבו הינימ תלטבתמ הת-וברברתה ךא ,תונצחשו 
תומדהו ,םייסיתאפ םה לודגה רשנה לש "ותעד חא סיפהל ינולפ לש "םיישונא 

אטבמ ,התונדרוטמ רטפיהל הסנפ ם"במרהשכ רקיעב ,םינכ םימחר תררועמ הלוכ 
.תגצי"יפ איהש הממו התולכיספ ,הנממ ותדילס תא 

;תוברקתה לש אלו — דוריפ לש לע-הנבים אטבמ הלא םינבר ינש ןיב גולאידה 
,םייתשה ןיב לידבמו דירפמה גולאיד אלא',ונינפל תויומד יתש רשקמה תיש-וד אל 

ינש ןיב תלדבמה הציחמה תרכינ הליחתכלמ .ןהיניבש םוצעה רעפה תא שיגדמו 
ורביד וליאכ הארנ םיתיעלו ,תונוש תופר יתשב הז םע הז םירבדמ םה .םישיאה 
— םיעמוש םאו ;הז תא הז םיעפוש םניא ךא — םירברפ םה .תונוש תופש יתשב 
ם"במרה ןיב וליאו .והערל שיא םימיכסמ םניא — םיניבמ םאו ,םיניבמ םניא 

.הפילש סיעד-תומימת תררוש ן"מבפרהו 

ךרדכ — "םייחה ץראב החיש"ה תא ארוקה ןמ הנקסמ וזיא תשקבתמש הדימב 
יגיצנ ןיב תורבדיהה ןויסינש ,יהירה — יפוריאה רנאיזב םיתיעל תשקבתמה 

ךולה .לשכנ (ינולפ) תידרחה תונברה גיצנ ןיבו (ן"פבטרהו ם"בפרה) הלכשהה 
לבקמ ן"מבמרהשכ ,הריציה ףוט תא הוולמ םנמוא תיליכשמ תוימיטפוא לש חור 
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"םייחה ץראב החישה" לש רנאידה 

רבג ךא .ופצעב לאה לש ותפכסה חא ףאו תודהיה ילודג לש סהיתופבסה חא 
התדפעתא ,האר$כ ,סיאסנפ ■וללה .ןולשיכו ןולדיח לש חור-ךולה ,יתעדל ,וילע 

רושיגל היתונויסינש ,התשגרהו ,הפוי בורעב הינפרגב תירבעה הלכשהה לש 
.וחילצה אל — תידרחה תינברה הגהנהה ןיבו הניבש 0ירע9ה 

תורעה 

 Benjamin Boyce, "News From Hell," :1. םיאבה םירוביחב ן יי ן
 Publications of the Modern Language Association of America.LVIII

 (1943)» pp. 402-437; John W. Cosentini, Fontenelle's Art of
 Dialogue(New York, 1952); Frederick M. Keener, English Dialogues
 of the Dead (New York, 1973); John Rutledge, The Dialogue of the
 Dead in Eighteenth-Century Germany(Bern à Frankfurt/M., 1974).

םלועב ןפ-וקיפש —תוחיש אקווד ואל— םירוביח 200-פ הלעפל הנופ םיוב .2 
הנפ 'זלמארו ,תוחיש 277 לש תיביטקלס הפישר הספדנ רניק לש ורפסב ;םיחפה 

.חפסנבו ,129 'םע ,ל"נה ורפסב האר ;תינמרגב תוחיש 500-כ 

:יטקאדידה גוסל ;(1813-ב בתכנ) רדפ והיבוטל םיצצחמ לוק :יריטאסה גוסל .3 
.(1828) סויפ הדוהיל תפאה תאנק ,(1811)ן וז י ו ול הפלשל "תופשנה □לועב החיש" 

ב"ק ,ז"ס-ג"נ 'םע ,(ז "נקת-ד"נקת)'ז .ףסאמה ,"םייחה ץראב החיש" .4 
תפלוצפ הרודהמ .ס"ש-ט"צר 'פעב ספדנ סומלופה ;ח"צר-ט"ער ,ח"כר-ג"ר ,ג"נק 

ח"יה תואפב השדחה תירבעה תורפסל אובפב יידי-לע הנושארל הספדנ "החישה" לש 
ירי-לע שדחפ הספדנ ו 'הרזחנו ,87-61 'םע ,(ב"לשת ,םילשורי) [תורוקמ] ט"י ה ו 

.( 1979.א"נו)הי נ םרגב ח"יה .ראפה יהלשב תירבעה הריטאסב םיקרפב רדנלדירפ הדוהי 

:ןוסלדנפ השפ ירפס האר .דרפנ לופיט ךירצי ינולפ לש ויוהיז תורשפאב ןויע .5 
.219 הרעהו 69-68 'םע ,(1972 ,ביבא-לת) תרוסמ ילבבב 

Lucian'8 :האר .דנאליןו ןוטלטיל ,לנטנופ לש םהיתוחישב ןידה אוה .6 
 Dialogues, tr. Howard Williams (London, 1900), pp. 86-167 and
 "Conferences of the Dead," Lucian of Samosata, comments: Wieland,
 ed. William Tooke, I (London, 1820), pp. 332-443; Fontenelle,
 Nouveaux Dialogues des Morts, ed. Jean Dagen (Paris, 1971);George
 Lyttleton, Dialogues of the Dead (London, 1760; facs. ed., New
 York, 1970) ;C.N. Wieland, "Gesprache im Elysium," S'dmmtliche
 .389-421 .Werke, 27 (Leipzig, 1839), pp

.16 'םע ,זילטאר :הוושה .7 

.ףסאפהב הספדנש יפכ "החיש"ל סיסחייתפ םיירגוסב םידומעה ירפסיפ .8 

האר .תיאצילאגה הפוקתבו וז הפוקתב תוירבעה תוריטאסב םייקה ביטומ .9 
.תונשרפו תרוקב ,"ישפנ לוגליג' הריטאסב רטרא לש רופיסה תוטישפ" ירפאפ 

.134-132 'םע (1978 ראוני) 12-11 

.תושפנה חא הריבעמה הריסה ,םיתיעל ,תמייק יפוריאה רנאיזב .10 

תפייקתפ רנאליו לש "םואיזילב תוחיש"ב ;92 'םע ,זילסאר לש ורפסב האר .11 
.(412 'םע ,ל"נה ורפסב) סדרפב החישה 

."ורבח וב חנקש רורצב חנקם":.ה"נ תוכרב האר .12 
.14 'םע ,'זלסאר .13 

תרחואמ תיעדמ העידי:105 'םע ,יניטנסוק לש ורפסב ןייע .ג"נק ,"החיש" ,ן4 
.לנסנופ לש םיגולאידב 

.92 ימע .תרוסמ ילבבב :זוסלדנפ השפ :האר ;א"פ ,(ה"פקת)י ב,ף_סאפה .15 
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