
— תירבעה הלכשהה תורפסב יתדה סומלופה לש רנא'זה 

במאטאס קחצי תאמ "תוביר ירבד" תייגוסל 

יאלפ השמ 

ילשימו םיליהתה תומזימ .תורודה תורפיס לש הפוגמ תודחא תויתורפיס תוגוסנ שומישל שרדנ בונאטאס קחצי 
- 'ינומכחת'ו ,'אניינת רהז' ורוביחל המגוד שמיש 'רהזה' רפס :'ףסא ילשמ' רוביחב ויניע דגנל ודמע המכוחה 

.'ןויזחה רפס' ורפיסל 

תדה־יסומלופו םיחוכיווה תורפיס — הקימלופהו הקיטגולופאה לש הגוסה התייה וילגרל רנ השמישש תרחא הגוס 

בונאטאס םסריפש (םהב רושקה 'תוכלמ רבדי דיה־בתכו)'תוביר ירבד' יכרכ ינש .םייניבה־ימיב םיירצונ־סיידוהיה 

קסע םינש ןתואב ןכש ,'ירזוכה' יפלכ ,רפוסל ,ול התייה תדחוימ הקיז .'ירזוכה' רפס תנוכתמב ובתכנ (ג"נקת תוביבסב) 

ואיבהו 1,ינשה קוסיעה לש ויתודתי ךמת דחאה קוסיעה יכ ,חינהל דוסי ,אופיא ,שי .ולשמ שוריפ תייווילב ותרדההב 
.םיינרדומ םיכרצל ימייניבה רנא'זב שומישל 

לש ותרטמו ,ונמז־ק ידוהיה ארוקה אוה דעיה־להק :םיינרדומ תומגמו םיאשונ םייובח תימייניבה הגוסה הווסמב ,ןכא 

.הלכשהל ךנחל :רמולכ .ליעוהלו דמלל ,ךנחמ רופיס רפסל :רבחמה 

ברקל דעונ העודיו תר?ומ תיתורפיס תרגסימב שומישה .תוביס המכמ בונאטאס ידי־לע הרחבנ סומלופה לש הגוסה 

לש ותוקיתע תיידב תועצמאב טסקטה יפלכ דובכ־תארי ררועלו האירקל ותוא ךושמל ,ארוקה לא ואשונו רפסה תא 

תמילג תא הדוע אוהו ,רבחמכ ומצע קיחרהל — םירחאה וירפסבכ — ןאכ םג בונאטאס לדתשמ ןכ־לע .2רפסה 

.3(םגרתמה=)'קיתעמה' 

םשרדימ־תיבמ האציש תימלופה תורפיסה ןבומכו ,ןוסלדנמ השמ לש םיעודיה ויסומלופ 'תוביר ירבד' תעפוהל ומדק 

תאצל תבייח תודהיהש ,ורבס — בונאטאס םג םללכבו — םיליכשמה .האמ התואב םיטסיאיתאהו םיטסיאדה לש 

עוקעיק ךות תורצנה סרהל, איבהל תיטסיאדה תורפיסה לש הנויסינ חכונל ,המצע תא ריבסהלו המצע לע ןגהלו 
- .תודהיב — התחנה יסל — םייוצמה היתודוסי 

ןמ סומלופה לש ןונגיסב היה :תיתורפיסה הניחבה ןמ םג הז רנא'זל בונאטאס לש ותךטנ תא ןיבהל רשפא ןכ־ומכ 

שי .4תובושתהו תולאשה תנוכתמב םזיכטקה תורפיסל ןכו ,הפוקת התואב חוורש ,גולאידה ןונגיסל הבריק :רכומה 

ודי חכוויהלו אורקל טוהל אצמנ ארוקהש ,תורחתהו תוחצנתה ,תועדו םישיא תומיעבש ןיינעה ןמ סומלופה לש הגוסב 

.האירקב דימתהל ארוקה תא ךשומה ,םהינימל םיפתתשמה ןיב חתמ םייק .תועדה תודדומתהב הנוילעה לע אהת ימ לש 

לש הרשקהב הז יתורפיס רנא'זב שומישב תומולגה תויורשפאה ויה דחוימב בונאטאסל ,הארנכ ,םסקש המ ךא 

םירבוד ןיב סומלופ לש ועביט .בונאטאס לש וסומלוקב תושדחתה לש ךילהת תרבוע וז תימייניב הגוס ןכש .הלכשהה 

־תויווז ףאו ,תונוש הפקשה־תודוקנמ םירבד תגצה לש תויורשפאל חתפ חתופ אוהש ,תונוש תועד לולכימ םיגציימה 

ויתומדקהב ,ןכאו .תיתד תוסרוקיפא תוברל ,איהש המשא לכב סופדה־תיבל"איבמה םשאויש ילבמ ,תודגונמ הייאר 

תויסרוקיפא תועד" םרמוא םשב איבהל רידהמה לש "ויתויוכז" תא בונאטאס םיעטמ 'תוביר ירבד' לש םיקלחה ינשל 
.5"המה לארשיו השמ תדכ אל רשא 

טסקט שרפמ לש הווסמב םא — תולבוקמ ןניאש תועד עיבהל ידכ םירחאה וירפסב בונאטאס טקנש תולובחתה לכ 

ףאש תאזלו ,הליגר הרוצב עיפוהל סומלופ תרגסימב תולוכי — סופדה־תיבל־איבמה תורעה לש וא ,אצמש םודק 

ןפוצ הז ימייניב רנא'זב שומישה :ךכ לע הריתי .יולגב ויתועד תא עיבהלמ םיתיעל ונממ ענמנש ,ליכשמה רבחמה 
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יאלפ השמ 

תויטפקסה תא עבוק הלה .בונאטאס לש תקהבומ תינררומ הרמע הקוור — ילאסקודאראפ ןפואב — ובוחב 

.6"האילפ רקחמ תישאר" :'ףסא ילשמ'מ העודיה ותטיש יפ־לע תמאה ןובילל עיגהל יחרכה יעצמאכ תונקפסהו 

7."ןדי לע תויתימאה ופקשוי ןעמל תונוש תועידיב תוביר ירבדו תוכובמ ריעהל בוט יכ יתיאר ןכ לע" :וירבד הכו 

םנמא" יכ ,"המה לארשיו השמ תדכ אל רשא תויסרוקיפא תועד םייקלו רשאל" ףא ,רומאכ ,ומצעל ריתמ היבו־הינימו 

8."םתעד לא תא !תויונמאנ אל תוקיפסו תוכובמ םהב ריעהל עדמ לכב תוריבו תמאה ףוריצ תדמ איה ןכ 

דוגינב וז תודהיב ךרעל ךפוה םזיציטפקסהש אוה ,בונאטאס יפ־לע ,תינרדומה תודהיה תא ידוחיי ןפואב ןייצמש המ 

תועד בוברישו תונקפסה ןויערל אתכמסא איבמ אוהו .תיתרוסמה תודהיה תא םינייצמה 'הב ןוחטיבו ןמוא־תנומאל 

ומצע־אוהש ,'ףסא ילשמ'מ םג וכרדכו דומלתה ןמ ,'תלהק' רפסמ :תיתרוסמה תודהיה תורוקממ תודגונו תוינוציק 

.ומצע לצא בורק םדאו 9.ורביח 

סומלופה תיתב .הבריק דצ םג ךא ימייניבה רנא'זל האוושהב שודיח דצ ונא םיאצומ 'תוביר ירבד' לש ןוציחה הנבימב 

ןוציח תרגסימ־רופיס תועצמאב ,בונאטאס לש ובוציעב ,ארוקה ינפל תגצומ — ימייניבה םגדה לע תכמסנה — יתדה 

.ימינפ תרגסימ רופיסב ןכו ,םיקלח השולש ןב 

.דחא ינושל אטבימב תוחפל 'ירזוכה' תחיתפל בורק — 'קיתעמה ירבד' — ישילשה ,וללה םיקלחה תשולש ךותמ 

:המוד אטבימ רזוח 'תוביר ירבד'ל 'קיתעמה ירבד' החיתפב וליאו 10''...יתוא ולאש לואש" :רבחמה חתופ 'ירזוכה'ב 

לש ויעינמ תא ףשוח :סומלופה תא איבמ אוה המ־סושמ רבחמה לש ורבסה "."ךתלעמ תראפת לאש לואש" 

ורמאנ ןעי" :ןכו ."םהירשו ץרא יכלמ (?)ןח ןוצר קיפהל ונמע ינבל תלעותהמ וב שי ןעי" :בתוכ אוה ךכו .בונאטאס 
'2."ונמע ינב לע םיבוט םירבד וב 

דודיע ךרוצל תודהיה לע הקיטגולופא :םייניבה־ימיב םיירבעה םיסומלופה יבתוכ תרטמכ — ותרטמ :ונייהד 

.תיבמ תוחורה קוזיחו ימינפ 

הייצנוןןוק לע בונאטאס ךמסנ הז רבסהב .'ךלמה קמע' ארקנה ,ןושארה קלחב יוצמ סומלופל יבמופ ןתמל רחא רבסה 

יפוא לע תונקסמ תקסה םשל םדאה־ינב ןיבל עבטה ןיב האוושה לע תססובמו הלכשהה תורפיסב תחוורה תיתורפיס 
.תושונאה 

ןכ־לעו ,םדאה־ינב ןיב תותדהו תועדה־יקבאמ ןיבל האירבבו עבטב הייוצמה הינומראהה ןיב ףירח דוגינ אצומ רבחמה 

ברח יוג לא יוג אשי אל ,םתוצרא הצקמ המחלמ 'ה תיבשי ,םתומכ םדאה ינב ויהיו ןתי ימ" :ותווקית תא אטבמ והירה 
13.''םתומחלמ םחלהל 

תא ונממ קיפהל הרטמב יתדה חוכיווה תודוא־לע "םודקה" השעמה רופיס תא איבהל ידכ הזה רשקןוב זחאנ רבחמה 

.םיזורחב וקלחב בותכו ,תקהבומ תיתלכשה הילידיא ןיעמכ ,ירואית יפוא אשונ הז קלח .ונמז־תב תושונאל חקלה 

תילאסרבינואה התיןארב תנייטצמ איה .םדא־ינב יסחי לע בונאטאס לש תיליכשמה הסיפתה תרכינ םירבדה תיתשתב 

.םהיניבש םירעפ ינפ־לע רשגמה תאו םדאה־ינבל ףתושמה תא השיגדמ יהירהו 

לש העפותה תא ריבסהלו יסומלופה ןונגיסה תא קידצהל ותילכתו 'ןודמ תישאר' ארקנ ןוציחה רופיסה לש ינשה קלחה 

.תויסרוקיפא תועד םג ןהבו סומלופב תועד יוביר 

םיבושח םיטביה ינש .עקרה־רופיסל השירפה תא הווהמ והירהו ,'רופיסה חתפי ארקנ ימינפה תרגסימה רופיס וליאו 

תוצרא תוכלממ תוכלממה תחאב היה התמךק םדק ימימ" :םוקמה רדעהו ןמזה רדעה :וז החיתפב םיטלוב 
14"...ברעמה 

רבסהה .רוביחה לע םימודק־דוה תורשהלו ,ןימוי־יקיתעו םיעדונ־יתלב םוקמו ןמזל ותודע קיחרהל רבחמה לוכי ךכ 

איבמ םש ."ראבמה םואנ" םילמב חתופה ,'ירזוכ'ל ושוריפ תליחתב הקווד יוצמ 'תוביר ירבד'ב בונאטאס לש וז וכרדל 

המהמ רתויו ,םירפוס דובכ ברי םינפ רתסב" :'ףסא ילשמ' ךותמ ,וכרדכ ,וטטצב ומצע...מ היל עייסמד אנת בונאטאס 

םישנאל םסחילו םהירובח ינמז םידקהל םתורודב םיליכשמה תצק וחרכוה (ןכ־לע)כ"ע" :ךכל ורבסהו 15.''ותמ רבכש 

."ןייעמה בל לע ולבקתי ןעמל םירחא 

אלא בתוכ םדא ןיא 16.''אוה לשמ וא — אוה תמאב םא ונעדי אל חוכיוה הז" יכ רתא־לע עבוק אוה ךכ םושמו 

ידכ ,תודהיב םילבוקמ םהיבתיכש ,םימודק םירפוסל םג ולש ויתויעב תא בונאטאס סחיימ ןאכו .וביל ירוהריהמ 
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תירבעה הלכשהה תורפסב יתדה סומלופה לש רנאדה 

.םהמ תונביהל 

־ימי לש תימלופהו תיטגולופאה תורפיסה ןמ ןה ,רומאכ ,התארשה תא הלביק בונאטאס לש תיסומלופה הגוסה 

ןונגיסבו ויאשונב יללכ יפוסוליפ סומלופ תויהל 'תוביר ירבד' רפסה הטונ 'ירזוכה' תמגודכ .'ירזוכה'מ ןהו םייניבה 

.םתוהממו ,תירבעה םתופקתשהב ,םיירוטסיהה םיסומלופה ןכותמ םג וב שי ,תאז םע .חוכיווה ךרדו םירבדה תאצרה 

:ונייהד :בונאטאס לש ותרודהמב יסומלופה רנא'זב םג תרמשנ תימייניבהתיטגולופאהתורפיסה לש תירקיעה הרטמה 

בייח תיליכשמה היגולואידיאה חרוכמ :בושח יוניש לח יתלכשהה רנא'זב ךא .התרבח ינפ־לע תחא תד ןורתי חיכוהל 

לע הפידע תחאה ןיאש ,עמשיהל לולע ךכמ .ןלוכל ףתושמבו תונושה תותדה לש ן ת ו י ס ח י ב ריכהל רבחמה 
17.התרבח 

,הארנה יפכ ,הדיעמ ,םירבדה לש ןוטב ןכו ,ןיטישה ןיבו םמצע םינועיטבו םיחוכיווב תיללכה המגמה ,ןכ־יפ־לע־ףאו 
18.תפדעומה תדכ תודהיה תא גיצהל בונאטאס לש ותייטנ לע 

לא ללכה ןמ דמלל האבה ,תיוויטקודיד תורפיס םיווהמ םהינשש המב םיבורק הלכשהב ושודיחו ימייניבה רנא'זה 

רשקה לכל םיקתעומו םנמזו םמוקמ עקרמ םישלתנ םירבסהו תוטטיצשכ ,ירוטסיה־א יפוא תואשונ ןהיתש .טרפה 
.הרטמה תא תרשיש דבלבו רחא 

םייגולואיתכ גוויסל םינתינ — תשדוחמה תיליכשמה הגוסב ותמגודו — ימייניבה רנא'זב םיאבומה םינועיטה 

םיינרדומה םינועיטה ןמ קלח .םיילאיצוס םינועיטכ ןכו םייעדמ־סייפוסוליפ ,םיירוטסיה ,םייגול ,(םיקוספמ תוחכוה) 

.םהל ההז שממ םקלחו ,םיימייניבל םחורב םיבורק 

ןוגכ ,תיטגולופאה תורפיסה לע תכמסנ 'תוביר ירבד'ב םיעודי ך''נת יקוספ יפ־לע שולישה תחכוה יכ ,לילעב הארנ ךכ 

שרדנ ןכו 20."ינדאל 'ה םאנ" :םיליהתמ קוספה ןכו 19"םישנ»? השלש הנהו" תישארב רפסב קוספה ןמ החכוהה 

לע ,םירצונה תונשרפ יפל ,םידיעמהו ארקימה יקוספ לע םיססובמה םיירצונה םינועיטל ,תורצנה תא גציימה ,ןומגהה 

םינועיט ןומגהה איבמ ןכ־ומכ .םייניבה־ימי לש תימלופה תורפיסב רבכ םייוצמ םירבדה ירקיע .םתד תותימא 

הבחרהב ונודינ םה ףאש 21,בורה תקדיצ לש ןועיטהו םידוהיה לש תינידמה םתשלוח ,םיסיגה תונשרפ לע םיססובמה 

ונא ךכו .וכרדבו ולש־ונונגיסב בתוכ והירהו ,שדחל אלא ,תוקחל אב וניא בונאטאס .םיחוכיווה תורפיסב ורזחנו 

שדקומ הבור רשא ,םייניבה־ימי לש תימלוסה תורפיסב רידנ אוהש 22,הלבקה ןמ רמוח 'תוביר ירבד'ב םיאצומ 

23.הלבקל ומצע בונאטאס לש ותייטנב תאז ריבסהל שיו .דומלתל הטועימו ארקימל 

,תדה לש ילאנויצארה רבסהה ןיינע אצמיי ,םיחוכיווה תורפיסל םיבורק םהש ,'תוביר ירבד'ב םירחאה םיאשונה ןיב 

25.דועו ,שנועו רכש ,ךשנ ,תונברוקה 24,וב דדצמ ידוהיה ךא ,ולטבמ ןומגההש 

ותדמע לע קבאנ דצ לכ ןימא ןפואב תוארהל רמייתמ וניא םיידבימה םישיאה ןיב תועדה־קבאמו סומלופה בוציע 

ןוחצינ :איה הרטמהו .רקיעה איה הרטמה .ידוהיה לש ותסיפת יפ־לע דצ לכ תוארהל אלא ,וחוכ בטימב הילע םחולו 

.תורחאה תותדה לע תודהיה ןורתיל ךלמה תמכסהו ירצונה רבודה ינפ־לע ידוהיה רבודה 

םרתס רבכ ומצע־אוהש םירבד םש אוה ןומגהה יפב .ול החונה הסיפתב תומד לכ ןייפאל ססהמ בונאטאס ןיא ןכ־לעו 

,לשמל ,ךכ .ןויגהה יפ־לע םכירפהל ידוהיה אפורל רשפאלו םתשלוח תא ףושחל ןוכמ־תנווכב ,םירחא תומוקמב 

רבדמ םנמוא אוה 26.לאה יסינ יפ־לע תחכומ איהשו ,לכשה לע הלענ שולישה תנומאש ,ןומגהה לש ונועיט אבומ 

ןיא ,תאז םע 27.וירבד תכרפהב רתוי הלק ידוהיה אפורה לש ותכאלמו ,רתויב םימכחותמ םניא וירבד ךא ,ירצונכ 

טוטיצב ול בר וידיו ,דומלתלו ארקימל דע תועיגמ ןומגהה לש ויתועידי :ןיטולחל תוחנ ביריב ובצעמ בונאטאס 

28.תודהיה תורוקממ 

תא לבקל תנמ־לע תולאשה תא יתוכאלמ ןפואב רזוש רבחמה .תובושתו תולאשבו גולאידב רבחמה לש וכרד ןכו 

.לבהה תרדגה יהמ :הלאשה תא ןומגהה יפב םש בונאטאס :המגודל .ארוקה ינפל איבהל ץפח אוה ןתואש תובושתה 

ןה הרותה תווצימ :רמואו ןומגהה אב היבו הינימו .תילכת ילבו םעט ילב השענש השעמ אוה לבהה :בישמ אפורהו 

ןמ אפורה ץלחיי ךשמהב ךא .ןומגהה ול ןמטש שקומל וביל אפורה םש אל וליאכ ,הארנ .תילכתו םעט ןהל ןיא יכ לבה 

הבושתל תרתוחה הלאש לש ךרד התואב השענ רבדה 29.אפורה לש ותבושת תא קידצמ ומצע ןומגהה יכ ,חיכויו חפה 

ריבסמ אבצה־רש םאה :הלאשב ןומגהל הנוע אפורה .קפסב תלטומ הניא לשמנל ותקיזש לשמ תועצמאבו הרורב 
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יאלפ השמ 

אפורה ןבומכו .ול הלילח :בישמ ןומגהה.(הבורה=)הפירשה־הנק תא ךימנהל וא היבגהל םהילע ע ו ד מ וילייחל 

יפכ — .רתויב ,לרבילכ ךלמה רייטצמ ,תאז תמועל 30."םיקחה ימעט הרותה המילעה רשא רבדה אוה" :ריבסמ 

,תוימינ&תוריתס םהב אצומו ןומגהה ירביד תא חתנמ אוה :ןויגהב םירמאנ וירבד 31.היהיש ידוהיה הצור היה יאדוובש 

ןיאו הטוש דיסח וניא ךא ,"ונתנומא" יוניכב תורצנה תא הנכמ ךלמה םנמוא .ידוהיה אפורה לש ותדמעל תוליעומה 

— ותטלחהב יאמצעו ןובנ ,רתוי חקיפכ רייוציש לככ .תמאה רחא רתה ,רואנ ךלמכ ןייפואמ אוה 32.ךכ ורייצמ רבחמה 

.תונומא יניינעב הייפכה תא לטבלו םידוהיה בצמ תא ביטיהל ותטלחה לש הכרע הלעי ןכ 

חוכיוומ קמחתהל לדתשמ אוה .תימייניבה תיטגולופאה תורפיסב ידוהיה ןויפיאל ,םיתיעל ,המוד אפורה ןויפיא 

ךלמה ךא .אשונב חכוותהל שי המו ,ןימאי — ןימאמש ימ :רמואש ימכ ,הקיתשה ידי־לע שולישה לש ןידעה אשונב 

תורפיסב ואבוה ךכל םיבורק םירבדו ,ןומגהה והאנשי לבל חוכיוומ ענמיהל הסנמ אפורה .חוכיוול ותוא ררוג 

33.םיחוכיווה 

ודמעמו ידוהיה לש תימדתב הסיפת יוניש לע דיעהל ידכ ירצונל ידוהיה ןיב םיסחיה לש יתורפיסה בוציעב שי ,תאז םע 

םיפירח םייוטיב אפורה יפב םישל רבחמה "זעונ" םיתיעל .םיחוכיווה תורפיסב ודמעמל האוושהב םיליכשמה יניעב 

ידוהיה תא תוחדל ססהמ וניא ןומגהה ךא 35.ןומגהה לש וזל הוושה הגרדב אפורה תא םידימעמה םידגיה וא 34,יארמל 

ץוחמ םיליכשמה ןתוא ודעיי יכ ,חינהל רשפאש תומשאה 36,ם^יניבה־ימיב םירצונה תמגוד לופליפו תופירח תמשאהב 
.םנמז־ינב םיינוציקה םיידרחה םידוהיה יפלכ תיוויטקיפה תירוטסיהה תרגסימל 

.אשונב בונאטאס לש תיליכשמה היגולואידיאה תרהבהל עיןסי רבחמה תדמעל האוושהב ןהיתופקשהו תויומדה יוהיז 

םתואב אלא בונאטאס לש ותדמע םע חרכהב ההז הניאש ,תיוויטאמרונה תידוהיה הדמעה תא גציימ ידוהיה אפורה 

ףיטה הל ,הנובתה תדכ ,הלכשהה־תדכ תודהיה תא םיטילבמ הלא תודוסי .תורצנהו תודהיה ןיב םילידבמה דוסי ירקיע 

ונאצמ רשא הלכשהו תודהי לש תבולשיח שי ,אפורה גציימ התואש ,תודהיב ןכש .תורצנל דוגינב — בונאטאס 

תדה ןב םע תוחצנתהל רתוי םיאתמ תמדקומה ותדמעב שומיש .וכרד תישארב בונאטאס לש ותנשימב התמגוד 

.וכרד ךשמהב בונאטאס לש רתוי תינוציקה ותדמע רשאמ ,ץוח יפלכ תירצונה 

הרעהב ריעמ אוהש יפכ ,ףוסוליפה םע אלא ,ידוהיה אפורה םע אל םייללכ םייתד םיאשונב ויתועדב ההדזמ בונאטאס 

תא רקבמ אוה .תיעביטה תדה ירקיעמ וקחרתה ןכש ,תויוויטיזופה תותדל דגנתמ ףוסוליפה 37.וירבד רחאל תדחוימ 
רשואה תגשהל םיפוסוליפה לש םכרדב דדצמ והירהו ,םתנומא םשנ תד־תומחלימל ותיסהש לע תותדה־ינהוכ 

38.תמאהו 

רתוי ברעתמ וניא ףוסוליפה .חוכיוול םייניב־סוכיס וא אתחנתא ןיעמכ ,ומצע ינפב קרפב םיאב ףוסוליפה לש וירבד 

יכ ,ןייצל שי .םינודינה םיאשונל ומצע בונאטאס לש וסחי תא דקמל אלא אב וניא ודוקפית לכו ,חוכיווה ךשמהב 

.'ירזוכה'ב ףוסוליפה לש ולוק־דהמ שי ףוסוליפה לש םינושארה וינועיטמ המכב 

דסמימה תא םיגציימ םינושארה ינש .רמומהו ךלמה־עיר ,אבצ־רש ןה חוכיווב תופתתשמה תורחאה תויומדה 

.הנידמה יניינעב םהיתוכילהו םידוהיה לש םיןפוא לע םהיתועד םיעיבמ םה .ךלמל םיצעויכ םישמשמ םהו יתכלממה 

.היבו־הינימ תורתסנ ויתועד ךא ,םידוהיה לע עלבו הנטיש ירבידב אצוי רמומה וליאו 

דוחייל ןויסינ ןיא .םייניבה־ימילש םיירבעה םיסומלופה ךרדכ ,ןונגיס ותואב תורבדמ תויומדה בור יכ ,עובקל רשפא 

םיפתתשמה םישיאה ת"ךב תא תמאל לדתשמ רבחמה ןיא .תורמאנה תועדב אלא — ינונגיס ןויפיא וא ,ינושל 

ןוגכ ,םיחוכיווה תורפיס .תימלופה תורפיסל ףסונ הבריק דצ ןאכמו .םיינושל םינויפיא תועצמאב סומלופב הרואכל 

,ידוהי םיארוק להק לש ושומישל ,תירבע ובתכנ ,םתלוזו ךיתובאכ היהת לא תרגא' ,יחמק ףסוי 'רל 'תירבה רפס' 

תא ענכשל אלא ,ןימא ןפואב םיחוכיו דעתל התייה אל וללה םיבתכה תרטמ .םתנומא ישרוש תא קזחל הרטמב 

.תיבמ ודדועלו םעה תא ךנחל ,םיימינפ קשנ־ילכ קפסל ,םתדמע תקדיצב םידוהיה 

תועצמאב ומעל ליעוהל ,םיליכשמה ידי תא קזחל :המוד התיה םיחוכיווה תורפיס שודיחב בונאטאס לש ותרטמ ףאו 

סתשחמה ידי־לע םייליכשמה םילאידיאה תמשגהל ברקתהל ,רקיעבו .תועד תפלחה ידי־לע דמללו ךנחל ,ךרד תייוותה 

.ידבימ סומלופב 

,'ירזוכ'בכ דבלב תועד תפלחהב קפתסהל לוכי בונאטאס ןיא ינרדומה סומלופב .ךכמ רתויל התייה ותנווכ יכ ,הארנ ךא 
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תירבעה הלכשהה תורפסב יתדה סומלופה לש רנאדה 

הבשחמהו תדה שפוח לע וזירכהב חוכיווה תואצות תא םש"מ ךלמה ,ןכאו .השעמה יספל ןריבעהל ותנווכ אלא 

םינוקית ןקתמ אוה ןכו ,ינשה ףסוי רסיקה לש וינוקית תנוכתמב ידוהיה ךוניחב םינוקית גיהנמ אוה .יוטיבה שפוחו 

.תידוהיה הליהקה הנבימב 

תא חיכוהו ,ירצונה ובירי לע רבג ידוהיה .םייקתה חוכיווה .דבלב חוכיווב קפתסמ וניא בונאטאס הלכשהה רפוס 

הז ןוחצינ םשיןל ידוהיה בייח התע .הז ןוחצינב קפתסהל הלוכי הניא הלכשהה ךא .הנובתה תדכ תודהיה לש התותימא 

לוכי תודהיב םולגה לאיצנטופה יכ ,תיבמ ,חיכוהל — המדיקה תא םיבכעמה תוחוכה לע רבגתהל :ונייהד .תיבמ — 

לש םינוקיתה תושירד תא ואלמי קר אול — עמשמ־יתרת — ךלמה־ךרד לע םידוהיה תא תולעהל לוכיו ,שממתהל 

רחאלש יתרבח בלשב ליכשמה רבחמה תסיפת יפ־לע רושקה יתרבח־יפוטוא ןויזח איה ךלמה־ךדד .הלכשהה 

ינב ינשב תקסוע איה .תירופיסה היילאירב תוחתפתה לש הז בלשל שדקומ 'תוביר ירבד' לש ינש קלח .תדה־יסומלופ 

תא םידמולו םירייגתמ ,המכוחהו האריה תא םיגציימה ,ינומכחתו היארי .םינוקיתה תלחתה רחאל ודלונש ,ךלמה 

יתש הז קלחב בצעמ בונאטאס .בר יפמ רחאו ,'ב ךרכב בונאטאס קחצי לש ותומד־ןב ,יולה יפמ תידוהיה תדה ירקיע 

הארי םע המכוח תבלשמה ,תינרדומה תיליכשמה ךרדהו (ברה יפמ)תיתרוסמה־תידרחה ךרדה :תודהיה דומילל תושיג 

וליאו האריה תא השיגדמ תחאהשכ ,תודהיה ירקיע לע תוססובמ ןהיתש .(יולה יפמ) תוניתמבו תוחיתפב תדדצמו 
.המכוחה תא היינשה 

רבדהו ,לשמב השענ בר שומיש .תויתורפיס תויצנוונוק ינמיס וב םיארנו ,םירחא םירנא'זמ עפשומ הז יתורפיס רנא'ז 

םהב השענו ,יטקאדיד רמוחכ םיפי םילשמה 39.םילשמב שומישל השרדנש המצע םיחוכיווה תורפיסמ בייחתמ 
.הללכב תירבעה הלכשהה תורפיסב בר שומיש 

.הרהבהו המגדה םשל 40רופיס־ךותב־רופיסב בונאטאס שמתשמ ןכ 

תורפיסה סופרוקמ תויתורפיס תורוצ ץומיאב םיירבעה םיליכשמה לש ךרוצה תא אטבמ בונאטאס ידיב רנא'זה שודיח 

שומישה םצע ךא .תיבמ הנונעירו תודהיה שודיחל הלכשהה לש היגולואידיאה תמגמ תא למסל ידכ המצע תידוהיה 

.הלכשהה לש הכרדל רשאב ימינפ רסמ ביצמ הקווד סומלופב 

ןוטה :ןמזה חור לש השיגר תרצוי הסיפתמ תעבונה תימינפה ותשוחת םושמ סומלופב הקווד רחוב ירבעה ליכשמה 

ןויסינ ,םינועיט ,חוכיו — הקיטגולופאו סומלופ לש יפוא םיאשונ הנודנה הפוקתב הלכשהה לש םיירקיעה המינהו 
.תועד־יפוליחו םירבד־יפוליח ,עונכישל 

תא וליפאו ,תחא הפיפכב תועד־ןווגימ םויק לש תוימיטיגלב הנומאה תא הז רנא'ז אטבמ ,רומאכש אלא ,דבלב וז ול 

.תולבוקמו תויותימא תקידבו תימצע הניחב םשל תורתוס תועדב ךרוצה 

הז ןוידב ונניינע ךא ,םימוד'םג ילואו ,םינוש חור־יכלה ואטיבש ,הפוקת התואב םירחא םירנא'ז םג םימייק ויה ,ןבומכ 

.יארמל םצמוצמ היה וב שומישה ןכש ,הז דחוימ רנא'ז תובישחב םיזגהל ונתנווכ ןיא ןכ־ומכ .םהב וניא 

תובקיעב השדחה הילאירה בוציע ךות ונייהד ,בונאטאס לש תדחוימה וכרדב סומלופב שומישב תוארל שי ,תאז םע 

.תודהיב יוניש ללוחל ןתינ יכ ,התווקיתו תירבעה הלכשהה לש תוימיטפואה תא ,סומלופה 

ה in ,הפוקמו 'חוניו ירבד' לש הספדהה תוש ןיינעל .יתוכלמ ונדי דיה־נתכל 'תוניר ירנד■ תקיו הונ ןודית אל םוקמה םוצסיצ תמחמ (• 

לש ונאיוה" האר ןכ .437-436 ימע .(ר־לשת pro .יג)ט"מ ,ירפס חידקי ."בוגאטאס קחצי לש ותריציב תויפרגוילביב תולאש רוריבל' ירמאמ 

ט"י)ג"י :205־204 ,(ב"משת טבשב ב"י)ג" :189־188 ,(ב"משתטבשב 'ה ,ב"י)א"ס .־וארה' ,'תירבעה הלכשהה חורפיסב יתדה סומלופה 

,(םישת) 4-3 יבוח ,'א ,'ןורצנ' .(ח"לשת)בינ ,אינ ילג ,ז־נ ,'ואריה וספדנש בננאטאס לע םירתאה -ירמאמו ,219-218 ,(ב"משת טבשב 

.דועו ,(טילשת) דינ ,ירפס חירקי ,ג"משת ויתסה יבוחו 

הארו .המוד ([7 ג"נקת] .ןל ןילרב] אניטנאטשנוק)יכו א 'תונת ירבד' לשו (הינקת ,ץלרב)בונאטאס תרודהמב יתחנה■ לש םירעשה קנגיס (ו 

אבומה ןושארה רמאמב יתרעשה יפל)'תוניר תנד■ רחאל (ה"נקתב)םייתנש הספדנ בונאטאס לש יתחנה' תרורהמש יפ־לע־ףאו .ךשמהב 

תנבהב וקוסיעש ירה ,תויטנתוא ןה ינ ,חינהל לבוקמש ,תומכסהב םיאבומה םינתאתל סחייתנ םא — (ג"נקתכ .ליעל תבכונמה הרעהב 

בשחתהל שיש םינתאת חמת תוחפל ונינפלש תה .תויטנתוא ןניא תומכסהה םאו .ר"נקת דעו ו"מקת תנשמ תוחפל ךשמנ ־ירחנהיל שוריפה 
.ונ 

.16 — 15 תורעה דייל טסקטב וננות ךשמהכ הארו .םתחאה ותפסמ המבב גהנ ןכו (2 

.ב"ע טיב ףרכ ףוסוליפה תנד רתאל ותרעהב ןהו אובמב ןה (3 

•נ ,'תודהיה יעדמל דימשה ימלועה סרגנוקה תנד• ."תתבעה הלכשהה תורפסכ ,'םייחה ץראב החישיה לש רנאיוה תניחבל- תמאמכ ןייע (4 

גרנמוה ץרית לש ורפס ןבו .ינ ירהמ ,(1823 ,הנח)•תדה •דוס" ,באו־ןנ הדוהי האר ,סויכטקה תורפיסל המגוד .215-209 ,(בימשת .םילשורי) 

.תיסקת :'א דהמ •.'נ ייהמ .(ויעקת ,הנח)'רפש תמאי 
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יאלפ השמ 

.המדקהה ףוסב .ב"ע 'ב .'ב קלחב ןכו :ב"ע־א"ע 'ג ,'א .'תוביר ירבד' (5 

.וירפסמ המכב םידחא םיחסונב עיפומ הז קוספ .ב"ע ב"י 'ז קרפ .(ט"מקת .ןילרב)'א .'ףסא ילשמ' (6 

קרפב , The Age of Haskalah (Leiden, 1979)ירפסב ץיע .בונאטאס לש ותנשימב סזיציטפקסה לע .א"ע 'ג .'א .'תוביר ירבד' (7 
.170 ימע .בונאטאס לע 

.ב''ע 'ג 'א .'תוביר ירבד' (8 

הרות ירבד לע דמוע םדא ןיא .ךידי תחת תאזה הלשכמהו קוספ לע ל"ז םרמאכ" :"דומלתה ימכח ושע ןכ רשא'' :א"ע 'ג :ב"ע 'ג ,םש (9 

.('ףסא ילשמ' ךותמ)"המכח רוקמ עבונ ץעה תוכובמה והותישי תוכובמה קמועב םירבועה..." :"הב לשכנ כ"א ' א]לא 

"...יתוא ולאש לואש ל"ז לואש ןב הדוהי רמא" :א"ע 'א ,בונאטאס תרודהמ ,'ירתכה' (10 

.ב"ע 'ג .'א ,'תוביר ירבד' (11 

.םש .םש (12 

.א"ע 'ב ,םש (13 

.א"ע 'ד ,םש (14 

.א"ע 'א .'ירזוכה' ;'ה 'ספ ,ג"ל קרפ ,'א ,'ףסא ילשמ' (15 

.א"ע 'א .'ירזוכה' (16 

הנושארה הבסה לא ונתנווכ ונלכ" — ב"ע ח"ל :"...ונארב דחא לאו ונחנא דחא שיא ינב ונלכ יכ" :ךלמה — א"ע ח"ל .יא .'תוביר ירבד' (17 

םצע לע ונינש תנווכו 'ה ותוא םיארוק םידוהיהו ושי ותוא םיארוק [ךלמה רמוא] ונחנא םשה יוניש םא יכ לדבה וניניב ןיאו וילא ונארקב 

."םינוש תומשב ארקנ דחא לאלו לכה תלחתה איהש הנושארה הליעה 

.('תוביר ירבד' לש 'ב קלחב) תודהיה ירקיע תא םידמולו םירייגתמ ךלמה ינב (18 

ח"י 'א .'תוביר ירבד' ,74 ימע ,ט"כשת 'דהמ .ןייטשנזייא דוד הדוהיל 'םיחוכיו רצוא'ב ,"ןימהו ץמאמה ץב יחמק ףסוי יבר חוכיו" האר (19 

.ותוחיכש םושמ ץיטשנזייא לש ורוביח יפ־לע םה תימלופה תודפיסה ןמ םירוכזיאה .ב"ע 

.ב"ע ח"י .'א ,'תוביר ירבד' :73 ימע ,"יחמק ףסוי יבר חוכיו" (20 

םינועיט .79.ימע ,'םיחוכיו רצוא' ,"יחמק דוד 'ר חוכיו" :א"ע ב"כ ,ב"ע 'י .א"ע 'ו .'א ,'תוביר ירבד' :םיסיגה לע סיססובמה םינועיט (21 

רצוא' ,"ן"במרה חוכיו" :73 ,'םיחוכיו רצוא' ,"יחמק ףסוי יבר חוכיו" :א"ע 'כ .ב"ע־א"ע ח"י 'א ,'תוביר ירבד' :ך"נתה יקוספ לע םיססובמה 

א"ע ד"ע םש :םידוהיה תשלוח .א"ע ו"כ ,א"ע ד"כ ,'א .'תוביר ירבד' :("תוטהל םיבר ירחא") בורה תקדיצ .93 ימע ,'םיחוכיו 

.ט"י ,'א ,'תוביר ירבד' (22 

.(ט"מקת ,ץלרב)'דליה תאובנ'ו (1783 ,ץלרב)'רהזה רפסמ סרטנוק' האר (23 

.א"ע א"י ,'א .'תוביר ירבד' (24 

.ד"ל :ב"ע־א"ע ג"ל ,םש (25 

.ליעל 21 הרעה האר (26 

.א" ע 'ו ,'א ,"תוביר ירבד' (27 

.א"ע ג"ל ,ב"ע ד"י ,ב"ע 'י ,םש (28 

.א"ע ג"כ ,םש (29 

.םש ,םש (30 

.א"ע 'ו ,םש (31 

.ב"ע 'ו .םש (32 

חכותהל ינוצר ץא") 92,87 ,םש ,ך"במרה חוכיו" :82 ,'םיחוכיו רצוא' ,"םיראפמ לאיחי ונבר חוכמ" :הוושהו .א"ע 'י ,ב"ע 'ז .םש (33 

.("דוע 

.א"ע א"י ,'א ,'תוביר ירבד' (34 

.ב"ע ג"י ,םש (35 

.83 ,"סיראפמ לאיחי ונבר חוכיו" :א"ע ח"י ,םש (36 

אוהו תמא ערז ולכ םא יכ ללכ בזכ םב ןיא לכשה ףרצמב 'יפורצ םה 'ירבדה הלא לכ קיתעמה םואנ (הרעה)" :ב"ע ט"כ ,'א ,'תוביר ירבד' (37 

."ל"זח תעדו 'יבותכה תעד 

.א"ע ט"כ ,א"ע ח"כ ,םש (38 

.לשמב שומיש .א"י ,ישילש רמאמ ,'ירזוכה' הוושה .א"ע 'ל ,ב"ע א"כ ,ב"ע 'ה ,םש (39 

.א"ע 'ח .'א ,'תוביר ירבד' (40 
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