
:בונאטאס קחציל 'ףסא ילשמ'ב יוסיכו יוליג 
תינרדומה תודהיב ןיכרע יוניש 

יאלפ השמ 

יבושחמו הינמרגב תירבעה הלכשהה תורפס ישארמ ,(1804 — 1732) בונאטאס קחצי 
םייתיעבה ןמו התישארב הלכשהה ירפוס ברקב םיירופה דחא סג אוה ,הבש םירצויה 
תדרל התשקתהש םושמ ,ללכ ךרדב ,דסח ול התטנ אל היתורודל תרוקיבה .םהבש רתויב 

,ונמז־ינב םירקבמה והומישאה רקיעב .הריציב תידוחייה וכרד לע דומעלו ותנווכ ףוסל 
וז הלאשב .תעד לקו ןפייז היה יכ ,םירחא םינמז ינב םירקבמ וקיזחה־ורחה םהיתובקעבו 

.בונאטאס לש 'ויפויז' רשפ תא יתרבסה ובו ,(ט"לשת .יאלפ) םדוק רוביחב יתנד 

.הלכשהה יאשונב ותדמע יפ־לע ,תופוקת יתשל תיתורפסה ותריצי תא קלחל ןתינ 
ונמז־ינב םירחא םיירבע םיליכשממ בונאטאס לדבנ אל הנושארה ותוליעפ תפוקתב 
ןיבו תודהיה ןיב םילשהל ויצמאמב רקיעב הנייטצהש ,הנותמ הלכשהל ותפטהב 
; 1978 .יאלפ) הנושארה ותריצי לולכמב יתקסע םימדוק םירמאמב .תיללכה הלכשהה 

'.(ג"משת ;1980 !טיילשת 
ןתינ ,(1789) 'ףסא ילשמ' לש 'א קלח םוסרפ םע ,80־ה תונש לש היינשה תיצחמב 
תודהיה תרוסמ תולאשבו הלכשהה יאשונב ויתועדו ,תוינוציקל הייטנב ותביתכב ןיחבהל 

,בונאטאס לש היינשה ותריצי תפוקתב ורצונש ,'ףסא ילשמ'ל .תוכלוהו תובטקתמ 
.הזב ינויד שדקומ 

ותביתכמ לידבהל)תרצויה תיתורפסה ותביתכב יוטיב בונאטאס ןתנ הנודינה הפוקתב 
םיאשונב תומדקתמה ויתועדל (המודכו עדמה ,רסומה ,הלבקה ,היפוסוליפה תועוצקמב 
היווהב דוסי תולאשב לפטל לחה אוה .השדחה תעב ידוהיה םויקה תיעב םניינעש 
םישדחה םינמזה חתפב תיפוריאה היצזיליביצה םע תומיעב היורשה השדחה תידוהיה 

.לארשי תודלותב 

םייפואבו םתרוצבש ,ידוהיה סופרוקה ךותמ םייתורפס םירנאיז ינשב רחב בונאטאס 
ךותב דיחיכ ויתויוטבלתה יוטיבלו תויליכשמה ויתויווח יוצימל םיאיו םירשכ םאצמ 
שומישמ הטס תאזב .תושדחה םיתעה תשוחת תא שחה שיגר רצוי־רפוסכו ידוהיה ללכה 

רסומה ירפסו םיאריה ירפס ןונגס :ונייהד ,ונמזב םיחויח ויהש םייתורפסה םירנא'זב 

.תימייניבה חוכיווה תורפס לאו תיסלקה־תידוהיה לשמה תורפס לא הנפו ,היפוסוליפהו 

ילשמ' ירפס תעברא תרדס תא בותכל לחה תיכ"נתה תינולשמה המכחה תורפס תובקעב 

־םיידוהיה תדה יסומלופו תימלופהו תיטגולופאה םיחוכיווה תורפס תובקעבו .'ףסא 
.יאלפ)'תוביר ירבד' יכרכ ינשב ןשי־שדח ןונגס בונאטאס חתיפ םייניבה־ימי לש םיירצונה 

.(ו''משת ; 1982 
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יאלפ השמ 262 

םושמ ,תיארקמ־רתבה וא ,תיארקמה המכחה תורפס לא בונאטאס לש וז ותבישב שי 
,שדח ירבע ןונגס חותיפלו ךי'נתה ןושל לא הבישל תירבעה הלכשהה לש התפיאש יולימ 

יולימ םושמ ותריחבב שי ,ךכ לע ףסונ םלוא 2.תינברה תורפסה ןונגסמ ורקיעב הנושה 
ןונגס — ןחנוחמו רתוי ןדועמ ,זמורמ יוטיבל ומצע בונאטאס לש ,רצויה ,ישיאה ךרוצה 
לצא תמייק תמדקומה ותריציב םנמא .הכ דע ותביתכ ןונגסמ — רתוי 'יתורפס' 
תויביטטנמוגראהו תויעדימה ,תויאידיאה ויתואצרה תא 'ףוטעל' הייטנה בונאטאס 
־רפוסה ףחד לע דיעמ הז שומיש .םיינוידב תרגסמ ירופיסב ,'הפי' תורפס לש הטעמב 
תאירקל ארוקה תא ךושמל ותפיאש לע םג ךא ,תינוידבה תיתונמאה הרוצל ובש רצויה 

.םיבתכה 

רשא ,יכ"נתה ןונגסה .קדביתש היואר תיכ'ינת־ודיספה הטישב המכחה תורפסל ותקיז 
ןפואב וב שי ,'ףסא ילשמ'ב ויתובשחמו ויתושגר תא עיבהל תנמ לע וצמאמ בונאטאס 
המינ ןונגסב וב שי .רבחמה לש ויתורטמ תא תותרשמה תונוכת ידוחיי־ילוגס 
הרוצב ,חכונהעמושה־ארוקהלא הרישיה היינפה םצעב ,תקהבומ תיביטטירותוא 
ךרדב ,יטמרגיפאה־יתרדגהה יוטיבה !הלועפל תארוקה הווצמ־תיביטרפמיא 

.לקנב רזחנו דימ קקחנ ,המסיסה 

ךדיאמ .ידמל ליעי ןוכנ־לא הז ןונגס ,ארוקה תא ענכשל תחאה התרטמש ,הקינכטכ 
ןיאו ,הימוטוכידל ,תמיוסמ הינומרהסידל תודע אוה הז ןונגס חטשה ינפל תחתמ ,אסיג 
ינש ןיב הימוטוכיד וז ירה .םיינוציחה ויתונויסינ ףא לע הילע רבגתהל לוכי רבחמה 
הנומא ףקשמה ,ירטנצואית אוהש ,ך"נתה םלוע :תילכתב הזמ הז םינושה תומלוע 
תולאש אלמ ,ורקיעמ ירטנצופורתנא אוהש ,שדחה־לש־סלועהו ,לאב תיתוהמו תישרוש 
־ודיספ הרוצ ינפל ןה בצינ ארוקה .תונוש םלוע תופקשה יתש ןה ולא .תוקפס שודגו 
ןכותה לש וחור וא — וקלחב ינרדומה ןכותה חכונל ןהו ,הנממ עמתשמהו ,תיסלק 
,תונקפסה תא םיעבוק וללה .רואיבב בורלו טסקטב םיתעל םירומאה םירבדה תמינו 
בוטיקה .ןלהל ררבתיש יפכ ,תואידיאו תועפות טופישל לעךוירטירקכ הריקחהו האילפה 
,םידגונה םיקלחה ןיב םילשהל רבחמה לש ויתונויסינ תורמל םצעתמ םיינשה ןיב 

.המלשהל וללה תונויסינה תמחמ ףא ילואו 
,דחאכ תינכותו תינרוצ הניחבמ 'ףסא ילשמ' יכרכ לכב תמייק תרכזנה הימוטוכידה 
.בוואטאס ידיב טססטה לש ינרדומה ורואיבלו הרואכל־םודקה טסקטל הקולחה םצעב 
דומצב העובקה תונשרפה .רבחמה לש ותמגמ תא וז הקולח תקזחמ יטקט ןפואב םנמא 
איה ךכב .שדוקה־יבתכב גוהנה ךרדכ תרכומו העודי תיתרוסמ תנוכתמ תטקונ טסקטל 
,בונאטאס לש וקוחיר תילשא תא חתפל תעייסמו ,םודקו שדוקמכ טסקטה תא תששאמ 
,ןכ לע רתי .(380 :ג"כשת .ססרו)וילא םירבחמ תקיזמו טסקטה ןמ ,רואיבה רבחמ 
תילארקס ךרדב הרואכל־שדוקמ טסקט שרפל בונאטאס ידיב תעייסמ תאזה הקולחה 
תולאשה לש תוחפ שדוקמה טסקטב ןילרב לואש םג גהנש ךרדכ ,ךכב ונוצר סא ,ןיטולחל 

חפיס וילאש ,םימדקומ םינברלו ש"ארל סחוימה ,'שאר םימשב' ורפסב ,תובושתו 
יתורפסה ןויעה לכ טעמכ יכ ,ריעהל שי .(ג"נקת .ןילרב) ולש ויתוהגה תא רבחמה 
בונאטאס לש ותומדל עקרכ םהב שומישהו םתונשרפבו 'ףסא ילשמ'ב ירקחמהו 
רואיבה לש וקלחמ תטלחומ טעמכ תומלעתה ךותמ ,יארקמ־ודיספה טסקטל םצמטצה 
ינויחה ךרוצה לע ססרו עיבצה הנורחאב קר .רבחמה לש םילשמה ירפסב ודיקפתמו 
לש תינחורה ותומד תנבה םשלו הריציה תנבה םשל רואיבל טסקטה לש הקיזה תקידבב 

הטילבמ יהירה תאזה הקולחה לש תינכטהו תיטקטה תועמשמל רבעמ םלוא 3.רבחמה 
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איהשו הריציה תוישואב העובק איהש ,ליעל הילע ונדמעש הימוטוכיד התוא תאש רתיב 

.בונאטאס לש ותומדבש הקיטמלבורפה אולמ תא תאטבמ 
שארב ודמע רשא ,תקולחמב םייונשה םיאשונב בונאטאס לש יתורפסה עבמה יכרד 
יתרוקיבה ויוטיבב ןהו ,יוסכה ,זמרנה ויוטיבב ןה ,תירבעה הלכשהה תורפס לש הינייעמ 
וליאו .טסקטבש ןמוליגב — תומדוקה ויתודובעב רשאמ רתוי תונדועמ תוכפוה ,יולגה 
רתוי תוינוציקו ,ןתרוצ תניחבמ ,רתוי תוטוב ,רתוי תויולג ןהירה רואיבה לש קלחב 
וק םילשמה יכרכ תעברא לש תמצמוצמה תרגסמב םג ןיחבהל ןתינ ,תאז םע .ןייפואב 
הזימרה ןמ ,ינוציקה לא ןותמה ןמ רבחמה לש ויתועדב תיתועמשמ תוחתפתה לש הלוע 

םירורב תותוא םג שי םינורחאה םיכרכה ינשב יכ ,ןייצל שי יכ םא)השירדה לא העצההו 
סחייל שי ,ןוכנ־לא .(וכרד תישאר תא ונייצ רשא תוינרמש תודמע לא יהשלכ הגיסנ לש 
הפוקת ךשמב ורבחתנ 'ףסא ילשמ'ש ,הדבועל ונונגסבו ויתועדב תאזה תוחתפתהה תא 
לש יליכשמ ןויסינב התישארב תנייטצמ וז הפוקת 4.בונאטאס לש ותריצי תונשב הכורא 
ןיבל תילסרבינואה המכחה ןיב ,תיתרוסמה תודהיה ןיבל תיפוריאה תוברתה ןיב המלשה 

ליכשמה לש ותריציב הפוקת התוא לש הכשמהב וליאו .תידוהיה תירלוקיטרפה תרוסמה 

יכ ףא — תיתיזח דדומתמ אוה ובש ,רתוי םדקתמ בלשל רבעמב ןיחבהל ןתינ ירבעה 
,ורוד תויעב םע — יוליגו יוסיכ לש קחשמ םהב שיש םייגולואידיאו םייתורפס םיעצמאב 

שרדנ הז רחואמ בלשב .םייקה יתדה ינחורה בצמה יונישלו ןוקיתל איבהל הפיאש ךותמ 

יתש ןיב המאתהו המלשה ידיל איבהל ותוסנב ,תמדקומה ותטישל םיתעל בונאטאס 
תא ריתסהל תולוכי ןניא תויליכשמה ויתויוטבחתהו ויתויוטבלתה םלוא .תויוברתה 
לכ ףרחו ,םיעשתהו םינומשה תונשב ומלוע תפקשהב לחש יתועמשמה םיכרעה יוניש 

.ידמל תינוציק תיליכשמ הסיפת הלועו הצצ המלשהו רושיקו רושיגל ויצמאמ 

לש הקינכטל קקזנ אוה ןיידע בונאטאס לש ומלוע תסיפתב לחש יתוהמה יונישה ףא לע 
ונתשה רשא ,תויתרוסמ־תוידרח תופקשה םע דדומתמ ומצע אצומ אוה ןכש ,יוליגו יוסיכ 

לש היגולנאל בונאטאס שרדנ ךכ סושמ .ןמז קרפ ותואב ,ללכ ונתשה אל ילואו ,טעמב ךא 

ןפואב תיליכשמה היגולואידיאה תגצה לש הטישל וידיב תכפוהה ,שפנה אפורו ףוגה אפור 

תירבעה תורפסב היוצמ ,הקותמה הלולגה לש וז ,הנוש הטישב אפורה תיגולנא .ענכשמ 
יכ ,הארנ םלוא .(18 —16:1971 .ססרו)תיללכה תורפסב ףאו דחאכ תרחואמהו ןמזה־תב 
,הקותמה הלולגה תטישל דגנתמ אוהש אלא דבלב וז אלו ,ומע תרחא הטיש ,בונאטאס 
רבכ ,.םידוהיה לש םבצמ ןוקית םשל רמומה ידי־לע 'תוביר ירבד'ב תעצומ איהש יפכ 
ידמל ןותמ יליכשמ ךרוצל םלוא ,אפורה לש היגולנאב רבחמה שמתשמ 'תודמה רפס'ב 
'ירפסב' הבר העידי ול אהתש יואר תושפנה אפור ;'בישתש המ עדי לש יתרוסמה הווסמב 

'ףסא ילשמיב 6.המצע הלחמב שומיש ךות הלוחה תא אפרל לכויש תנמ לע "ינוציחה 
תושפנה אפורל יוארו' :ויתורטמל רתוי המיאתמ ,רתוי תמכחותמו תמכוחמ וז ותטיש 
לא ךפהה ןמ םהיתוחנה יפכ םקיתעהל רחאו [םילוחה־סיליסכה םע] םהמע םיכסהל 
רשא אפורהמ הפורת ולבקי אל יכ ,קדצה לעו תמאה לע םדימעי דע םש ריעז וצל וצ ךפהה 

שיו - שפנה אפור לש עונכשה ךרד 7'ושפנב [הלוחה] המדיש המ ךפה תמאה םואתפ םרוי 

אפורכ ומצע האר ןוכנ־לא ,ונב םש לע ,ףאמענעש רטקאדה' ומצע הניכש ימ יכ ,חינהל 
שכור אוהו וחיש שיא םע ענכשמה םיכסמ הליחת .היולגו הרישי הניא — 8לארשי תיבל 

עיגי רשא דע תינוציחה ותדמע תא יתגרדה ןפואב הנשמ והירה ןוידה ךשמב !ונומא תא 
תודגנתה לש ךרדב רשאמ 'הלוחה' לש ותעד תא תונשל ביטימ והירה וז ךרדבו ,ותרטמ לא 

ןילרב לואש לצא םג התמגוד וניצמש ,תועד תרדחה לש וז הקינכט .תידימו הטוב 
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םפוסו ,הרואכל םימש תארי םתליחת .תקולחמב םייונשה םיאשונל הדעונ 9,(ג'ינקת) 
:בונאטאס לש וז ותטיש גיצנ ןלהל .תודהיה לע תויסרוקיפא ףאו תויתרוקיב תורעה 

,יי תרות רוצנל רמשמ םיש (ב) :םינמענ יעטנל לבחי אל ןעמל והקזעו ךמרכ רוד? (א)' 
ילשמ) ':הוצמ ערופו רמשמ רמיש ,םיעיטנ תרוכו ומרכ קזעמ (ג) :ויתוצמל עלבי אל בקע 
,הילע דיעמ אוהש סימש תארי התוא ונינפל ,הרואכל .(ג —א ,ב"ע —א"ע ,א"ס ,א ,ףסא 
ארוקה ;'ג קוספב ופוס דע שוריפה תישארמ הארנ סג ןכו 10.ובל חול לע הקוקח איה יכ 
לש תועמשמה תא םינשמה הריפכ ירבד ללוכ ופוס יכ ,שיגריש ילבמ שוריפב 'ץוריי םימתה 
גייסה רמוש' תא המדמ ררושמה יכ רפוסה ריבסמ שוריפב .םימש תאריכ רמאנש המ לכ 

תיחשמו םרכה ביבס רדג הנובל [...] ,תילכתהו רקיעה לע רבועו ,[יעצמא=] העצההו 
.'העצהל םוקמ ספא תילכת ןיא םאיש םשכ ,רדגל םעט לכ ןיא םיעיטנה אלב .'םיעיטנה 
סדא־ינב בור לבא .'ותתימאב ליכשהלו 'ה לעופ תא תוארל' ורשואו םדאה תילכת 

אל ןיידע ןאכ דע .םיעיגמ םניא המצע תילכתלו םתגשהו םיעצמאה רחא רתוי םיטוהל 
,תווצמה ינפ־לע הנומאה ןורתי שגדומ יכ ףא ,דחוימ הריפכ ןויער םוש בונאטאס עיצה 
לש תיתימאה ותנווכ תילגתמ 'ג קוספל שוריפה ףוס ינפל הנהו .םיעצמא קר ןהש 
רקיעה ןדבא תבס 'יגייסה תפסות 'יהי םימעפלש ל"ז ורמא ןכו' :'שפנה־אפור' 
הרעה ונינפל ".(ב"ע —א"ע ,א"ס ,א ,ףסא ילשמ)'האסה ושדג םויה ותואב ל"ז סרמאכ 
רשא ,תדבש רקיעה ןדבאל איבהל לולעש ,תוישעמה תווצמה לוע לע הרומח תיתרוקיב 
ןושארה קלחה תא םג ל"זחל סחיימ אוהש ךכב התוא ןסחמו לשחמ בונאטאס 
לש ונושלב ל"זח ירבד םוכיס אלא םירבדה ןיאו ,ןניקסע הטטיצב וליאכ ,וטפשמ לש 

.ינרדומה רפוסה 

אוה יכ ,רמולו לילכהל רשפא 'ףסא ילשמ'ב לולכה רמוחה לש ותוהמו וביט תניחבמ 
רשוכו םייח ןויסינ תואטבמה ,םייללכ םיאשונב תורעהו תופקשה לש לולכמ הווהמ 
םכחה חבשב ,תולכסה תונגבו המכחה חבשב ,הלא םיאשונ .םייח תמכחבש תוננובתה 
םיניינע ,תודימה ןוקיתל םיכרד ,תוערה תונגבו תובוטה תודימה חבשב ,ליסכה תונגבו 
.סיינמז־לע הבר הדימב םה הלא לכ — המודכו קדצהו תמאה ,לאה תבהאב םירושקה 
דה םהב םג אוצמל ןתינ ןבומכ יכ ףא — ןמזה תועפותב חרכהב םירושק םניא םה 
תיכ"נתה המכחה תורפסל םיבורק םהו — הפוקת התוא לש הריוואב ורסנש םיאשונל 
,לוכיבכ־יכ"נתה טסקטב םירומא הלא םירבד .תיטמיתה הניחבה ןמ תיכ"נת־רתבהו 
םיאשונ תוצמל רואיבב תמייק הייטנה יכ ףא ,רואיבל רשאב םג סה םיפי ללכ ךרדבו 

.תיתעה םתועמשמב םיינמז־לע םיילסרבינוא 

,ןמזה־תב הקיטמיתל הרורב הקיז םהל שיש םיניינע הז םיאשונ לולכמב םירוזש 
ועפשוהש תואידיא (א) :תואבה תוירוגטקל םקלחל ןתינ .תעדה תא ןתיל שי םהילעו 

תיטסיאן תיוות ילעב םיאשונו תואידיא (ב) ;התוללכב תיפוריאה הלכשהה ןמ רקיעב 
הלכשהה תא וקיסעהש ,םיידוהי םיניינעב תורושקה תוישעמ תורעה (ג) ;תקהבומ 
לע דיעהל ידכ ןהב שיש ,בותכה רמוחה ןמ תוקסומה תויעדומ־תת תונחבה (ד) ;תירבעה 
תינחורה ותומד בוציעב ונל תועייסמ הלא תונחבה .חטשה ינפל תחתמש םימרזהו תויטנה 

.תירבעה הלכשהה תעונת תרגסמב ירבעה ליכשמה לש 

גוויסל ןויסינ לכ ינפב םידמועה םיישקה ןמ תמלעתמ הניא וז הקולח יכ ,ריעהל שי 
,המצעל תוהמ הניא תיפוריאה הלכשהה .דבלב יתלכשהכ יאידיא רמוח לש יעמשמ־דח 
Becker.) רקב לראק עיבצהש יפכ ,םייניבה־ימי לש היפוסוליפל הבח איהש בוחה ברו 
התנבה ןכתית אל ירה ,תירבעה הלכשהל רשאו .(22 — 21:ז"משת .יאלפ ; 1959: 29 — 31 
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העדונ דחוימבו ,םייניבה־ימיב תידוהיה היפוסוליפה ןיבל הניב ןילמוגה־ירשק תעידי אלב 

לע םייטסיאדה העפשהה תורוקמל רשאב םג ,2.םיליכשמה לע ם"במרל הבר העפשה 
לע .םייניבה־ימיב תידוהיה הבשחמהמ עבונה רישי וק שי תירבעה הלכשהה לש הבשחמה 

קלח ץוחמ תועפשהל םג יכ ,קפס ןיא ,רומאכ ,תיבמ תועפשהב בשחתנ םא םג ,םינפ לכ 
.תועפשה לש הזתניס התיה יאדוול בורקו ,תירבעה הלכשהה לש המלוע תסיפת בוציעב 
םיינחורה םיאנתה תריציל האיבה תימינפה העפשהה לש הרשכהו הנכה יכ ,חינהל רשפא 

.וז הדבכנ הלאשב ןודל שי דועו .ץוחמש תואידיאה תטילקל םימיאתמה 

,ילביב־ודיספה טסקטנוקב רופס־ויאל םימעפ בונאטאס וב שמתשמש /המכח' גשומה 

.ןיקצלק) תיכ"נתה המכחה תורפס לש וזל רשאמ תימייניבה ותועמשמל רתוי בורק 
,ירלוקס עדי אלא המכח ןיא ודיד יבגל .(230 — 229 :1937 .גרבנייטש ! 299 — 290 :1928 

קר אל ,םיברה ויתונויסינב ןיחבהל רשפא המכחל ותוסחייתהב 1 ,.היפוסוליפהו םיעדמה 

אלא ,םימדוקה וירפסב ונחכונש יפכ ,הארי ןיבו ירלוקסה הנבומב המכח ןיב םילשהל 
תאו הנובתה תא בישחמה ליכשמכ 14.וז תא וז תומילשמכ ןכו וזל וז תוושכ ןדימעהל 
תודהיהש ,ןויערה תא חתפמו בונאטאס ףיסומ ,הפוקתה לש לאידיאכ םדאה לש ותניב 
תויולת ןה אלא ,וז תא וז תומילשמ ןהש דבלב וז אל (ישונאהו ירלוקסה הנבומב)הנובתהו 

ונאו ,ךכב תקפתסמ הניא בונאטאס לש תיליכשמה ותדמע יכ ,הארנ םלוא ,5.וזב וז 
,'ףסא ילשמ' לש 'ב קלחב ,תינולשמה ויריצי לש התוחתפתה םע םירורב תותוא םיאצומ 
תכפוה ,ידדהא ידהב תודהיב הנובתה לש תולתה יכ ,םידיעמה ,יא קלחב סג םיזמרו 
,םדאה לש ותניבל אופא הפופכ תודהיה ,6.תירלוקסה המכחב תודהיה לש התולתל 
ידיב תחאה לש הז דובעש 17.לכשה ידי־לע ,תיחדנ וא ,תתמואמ יהירה הנומא לככו 
לש ונושלב !תובישחבו הלעמב תופידע תגרדב האריל סחיב המכחה תא דימעמ התרבח 

המידק המכחל הנה ,רומאכ המכחה לע תיינמז המידק האריל תויה םעוי :בונאטאס 
וליאכו .(ב"ע ,א ,א ,ףסא ילשמ)'התילכתו האריה תרקע איה יכ האריה לע תיילעמ 
המכחו םימי ףיסות יי תארי' :רמוא והירה ,דרוסבא ידכ דע ותעד תא שיגדהל הרטמב 
הילעבל ןתת האריה' :בונאטאס לש תינוציקה ותדמע תא ףשוח ורואיב ;'םימלוע תונש 
הילעב היחת המכחה םלוא .המכחו :םימיענ 'יירמח 'ייח ל"ר םלועה הזב םימי ךרוא 
רבדב טילחמה ןוילעה םרוגה םהירה םדאה לש ותניבו םדאה .(א"ע ,בי ,ב ,םש)'חצנל 
.םהשלכ שדוק־יבתכ לש תרוסמה וא תיתדה תוכמסה אלו תויתד תותימא לש ןתונוכנ 
חתופ והירהו ,ולש הנותמה הלכשהה תפוקת לש לגעמה תריגס ידיל בונאטאס עיגה ךכב 

.תודהיו תד לש תולאשב רתוי תוינוציקה ויתועדל חתפה תא 

תיטפקס־תיתרוקיבה התשיגב תיטסיאןה הבשחמהמ םג ראשה ןיב ונוזינ ולא תועד 
ירפוסו ןוסלדנמ סג ועפשוה המוד ךרדב .טרפב תורצנלו תודהיל סחיבו ללכב תדל סחיב 
Pelii.)םירחא תומוקמב יתיארה רבכש יפכ ,הז יתבשחמ־יגולואית םרזמ םירחא הלכשה 
תכפוה וז העפשה ןיא יכ ,שיגדהל יוארה ןמ ,תאז םע IS.(82 :1972 .יאלפ ; 1979: 7 — 32 

,םיטסיאןה לש םכרדכ .םידחא םירקוח לש םתרעשה יפכ ,םיטסיאדל םיעפשומה תא 
תדב — ?םירומא םירבד המב '9.הרבחל תדה לש התוינויחבו התובישחב בונאטאס ריכמ 

יפל ,הז ללכמ תורצנה האצי .םדאה לש ותניב לע תססובמה הלכשהה תד ,הנובתה 
20.ןויגיהה לע םידסוימ םניא הירקיעמ םיברו ,תילכש תד הניא ןכש ',ירבעה ליכשמה 
ללכב הלכשההש ,תד התוא - הנובתה תדכ בונאטאס יניעב תודהיה תרייטצמ התמועל 

לכ הב ןיאשו 2''רשיה לכשה' תא דגונה רבד הב ןיאש — הל ופיטה טרפב םזיאדהו 
שי ,םיכושח ,םיילילש תודוסי הב םימייקש הדימב .(א"ע ,גכ ,א ,ףסא ילשמ)ןירותסמ 
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.(ב"ע —א"ע ,דפ ,םש) תולגה לש היטעב האבש תודהיה לע תירצונ העפשהל ססחיל 
םיילילשה ןהיללעמ לע הפקתה לש וק :בונאטאס לש ולא ויתועד תא םינייצמ םיווק ינש 
לש וקו ,תורצנה לש היללעמ דחוימבו ,תישונאה הירוטסיהה ךשמב תונושה תותדה לש 
לכב םזיאדה לש ותרוקיב תא בונאטאס ץמאמ ,ןוסלדנמ לש וכרדכ .תודהיה לע הנגה 
התוא ינפמ תודהיה לע הנגהל ותניצ תאו ותינח תא ןיכמ העשב־הבו ,תורצנה יבגל רומאה 

.יאלפ) םיסנה לע םזיא־זה חתמש תרוקיבה תא בונאטאס לבקמ ,לשמל ,ךכ .תרוקיב 
ןהו םייכ"נתה ןה ,תודהיב םיסנה ןכ ןיאש המ .תורצנב םיסנה יפלכ המושייב (82:1972 
,ןוסלדנמ תובקעב דעוצ אוה תאזבו ,םלבקל ןכומ ירבעה ליכשמהש ,םיידומלתה 
ילשמ ; 86 — 85:םש .יאלפ)תירבעה הלכשהה לע םמתוח תא ועיבטה ויבתכו ויתופקשהש 

,םייחה תועפות תטיפשל ידעלב ןוירטירקכ לכשב ןימאהש ,בונאטאס 22.(ב"ע ,אנ ,ב ,ףסא 

,הרשפ לש ךרד עיצמ והירה ןכ לעו ,תודהיב םיסנה יפלכ וז ותדמעבש הריתסב שח 
הטוס יהירה הרקיעמש ,וז ךרד .הלכשהה לש היפוסוליפל הריתסב דומעת אל תוחפלש 
'המכח תומולעת' חנומל תשרדנ ,תישונאה הנובתה לש התלכי־לכב תירוירפאה ותנומאמ 

חרכהב ןניא םלוא ,םדאה לש ולכש תנבהל רבעמ ןהש תועפות לש ןמויק ןייצל תנמ לע 
תא דגונה ןיב קול לש ותנחבה תא לבקמ בונאטאס יכ הארנ 2,.הנובתה תא תודגונ 
ירבע ליכשמל ינייפוא הז רותיו. (Locke. 1959: 423—426)לכשל לעמש המ ןיבו לכשה 

.הלכשהה לש היגולואיתה ןיבל תודהיה ןיב הינומרה רוציל ףאושה ,בונאטאסכ 
בונאטאס לש םייליכשמה ויצמאממ אצוי לעופכ ןבוי תודהילו תורצנל יכרע־ודה סחיה 
תיפוריאה הלכשהב המלגתהש יפכ — תיברעמה תוברתה תא וצמאיש םידוהיל ףיטהל 
ךות — וז תוברת לש ילרגטניא קלח איהש — תורצנה תא תוחדל תחא הנועבו תעבו 
־ליכשמה לש ותנשמב וניצמ המוד הדמע .תודהיה לא םידוהיה לש םתקיז תרימש 

.(39 ,31 :1972 .יאלפ)ןוסלדנמ ,המגודל 
םיטעב האבש ,תלוזה לש ותד תאנש ,ונייה ,תדה תאנש תא ףוקתל בונאטאס לוכי ךכו 
24.דחאכ תידוהיהו תישונאה הירוטסיהב םימד תוכיפשל המרג רשאו ,תדה ינהוכ לש 

ןתויסחי לע תיטסיאןה העיבקל ליכשמה עיגמ ,הוושמ תרוקיבו ,תותדה תרוקיב ךותמ 
תויתדה תועדה יבור' םלוא ,הלש הלוכ תמאה יכ תנעוט תחא לכש ,תותדה לכ לש 
לע ןהיטרפבש המ תלוז תותדה יללכב ןיאו תפומב ותמאתי אל רשא תורבס לע תודסוימ 
לש ולוק דה .(א"ע ,דמ ,ב ,ףסא ילשמ)'התלוז לע תחא תד תתמאב תיחרכה הערכה ןיא ןכ 
תא בונאטאס סג קיסמ ינמרגה ליכשמל המודבו .הלא וירבדב עמשנ 'םכחה ןתניב גניסל 

לאו ךתד יתמ בהאי :תוינמוהלו תיתד תונלבוסל האירקב אצויו ,תישעמה הנקסמה 
והודבעי :םינוש תומשב וארקי דחא לא לאו םארב דחא לא יכ :תונש םהיתד רשא אנשת 

,זמ ,םש)'דחא ךלמ ינפ ומדקי תונוש תורושתב :םתובא םודמל רשאכ תופילח תודובע 
הייפכ לכל ירבעה ליכשמה דגנתמ ,םיטסיאדה לש םתפקשהכ .(Peiii. 1979: 38,162;א"ע 
םירבד ועצמ רבכו ,(Peiii. 1979: 23,185 ,ב"ע ,וט !א"ע ,דמ ,םש) הנומאו תד יניינעב 
ןהו ןוסלדנמ ןה יכ ,ריעהל שי .(164 ,163 ,62 :ז"שת) ןוסלדנמ לש ויבתכב םיהז 
— תיבמ רקיעב אלא ץוחמ קר אל הלא םיאשונב ועפשוה םירחאה םיירבעה םיליכשמה 

.םייניבה־ימיב םידוהיה םיפוסוליפה ןמ 

סחיב אוה ,תיליכשמהו תיטסיאדה הבשחמה ,הפוקתה תבשחמ לש םינויפאה דחא 
ונא 'ףסא ילשמ'ב .(Pelli. 1979: 38, 48, 72, 178) רבעה לאו תרוסמה לא םיבתוכה 
תשרומ יפלכ ,תיטסיאדה תורפסב םתמגוד וניצמש ,דובכ רדעהו לוזלזה סחי תא םיאצומ 

תא תוביצמ הז אשונב בונאטאס לש תופוכתה תורזחה .תיטמויסקאה התוכמסו רבעה 
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אל אמשו .,ףסא ילשמ' לש םייזכרמה םיביטומה דחאכ רבעה תשודקל רשאב ותונקפס 
תומגודה וליאו ,םילשמה לש 'ב קלחב תועיפומ וללה תויואטבתהה בורש ,אוה הרקמ 
יפלכ הז ילילש סחי יכ ,ענמנה ןמ אל ;רפסה לש היינשה ותיצחמב תויוצמ 'א קלחבש 
ףוסב ךכל םיזומיר ואצמנ יכ ףא ,בונאטאס לש היינשה ותריצי תפוקת תא ןייצמ רבעה 
לכ אלי :םינורחא םע םינושאר רבחמה תמעמ הלא ויתויואטבתהב .הנושארה הפוקתה 
םינושארה לכ אלי :תרחא היצאירווב וא ,רליכסי םינורחאה לכ אלו וליכשי םינושארה 
,ותפקשה יפל .(א"ע ,זכ ,ב ;ב"ע ,ס ,א ,ףסא ילשמ)'תלוא םינורחאה לכ אלו המכח ולחנ 
תויהל בייח וילא סחיה ךכ םושמו ,ותוקיתע תמחמ קר המכחה רוקמ חרכהב וניא רבעה 
:םזיאדה לש ןוירטירקה תא בונאטאס עיצמ ,השירומ רבעהש תרוסמל רשאב .יתרוקיב 
םיגהנמ לש םתותימא תניחב יבגל גהונ אוה ךכ ןכאו .(א''ע ,ס ,א ,םש)'םתמא ןחבי 
ורסמנ םהש םושמ קר הבוחכ םהילא סחייתהל ןוכנ וניאו ,ןלהל הארנש יפכ ,םייתד 

.(בי'ע ,וט ,ב ,םש) םימדוקה תורודה ידי־לע 

לע הדיעמה ל"זח תרמאל שרדנ אוהשכ בונאטאס עיגמ רבעה תשרומב לוזלזה אישל 

םא ל"ז ורמאש אוהו' :היפ לע הכפהמ אוהו ,רבעה לא רועיש ןיאל הצרעה לש סחי 
הרותכ ונילע וסמעי רשא םיקחה אשמל רומחכ ונחנא ל"ר :םירומחכ ונא א'יבכ 'ינושארה 
יתבחרה רבכו ,'תודמה רפס'ב אצמנ הזל ההז שומיש .(א"ע ,י ,ב !א"ע ,ס ,א ,םש)'הוצמכו 

תא קיסהלמ עתרנ בונאטאס ןיא ותריצי ךשמהב 2,.םדוק רמאמב רובידה תא ךכ לע 
סחייתמ ירבעה ליכשמה .תודהיב תווצמה לוע לע ויתורעה רואל תשקבתמה הנקסמה 
םעה ישולחל ודעונ ןה יכ ,זמורו ,ללכב םיקוחלו תויביטיזופה תווצמל תויתרוקיבב 
םירךסה תרגסמב םיקוחל בונאטאס לש ותנווכ ןיינעה רשקהבש יפ־לע־ףא 26.דבלב 
םיקוחה לע הכלשה הרבחה יקוח רבדב תוינוציקה ויתועדל שיש ירה ,םייתרבחה 
םייסומינה םיקוחהש ,דבלב הדבוע ןויצ אלא ,ןאכ העד יוויח אל ,רמאת םאו 27.םייתדה 

םע אוה םיכסמ םא ,ךשפנ הממ — םהילע םירבגתמ םיקזחה וליאו ,דבלב םישלחל ודעונ 

הדמע עיבמ וניא המ םושמ ,ואל םאו ,תעד יוויחבש זומיר סושמ ךכב שיש ירה וז העפות 

חא הלא םירבדל וניצמ אלמלא הבר הכ בל־תמושת ךכל םישידקמ ונייה אל ?תללוש 
תובורק תויליכשמה ויתועדש ,ןילרב לואש םג .םירחאה םיליכשמה לש םהיתוארקמב 
לע לקהל ךירצ םכחה' :תונינש רתיב יכ ףא ,םימוד םירבד רמוא ,בונאטאס לש ויתועדל 

28.ןומיימ המלש לצא םג וניאר ןכו ,'רתוי םלשו אירב ולכש אהיש ידכ ,רתוי ומצע 

ילשמ' תרדס לש יעיברה הקלחב אצמיי תווצמל בונאטאס לש וסחיל רתוי יולג יוטיב 

דמועו תותדה לש ןתויסחי תא בונאטאס שיגדמ הז רפסב .'םידיסח תלגמ' יורקה ,'ףסא 
[...] תויתדה תונגמה םלוא' :ףיטומטיילכ הנשנו רזוחה חרואב תווצמה לש ןתויערא לע 
תווצמה יבגל ןכ ןיאש המ ,'םוקמהו ןמזהו םעה עבט יוניש יפל תדלכבונתשי 
29.הנוש הירוגטקב בונאטאס דימעמ 'ה תרות תא ,תאז םע .'םלועל ונתשי אל'ש תויעבטה 

תא וקיסעהש םייתד םיאשונב תוישעמ תורעה ,ונייהד ,תישילשה הירוגטקל רשאב 
לולכמ תא 'ףסא ילשמ'ב ונא םיאצומ ,(Peiii. 1979: 185-188) תירבעה הלכשהה 
ידכ דע םישוביש םיאלמה תוחילסהו םיטויפה לע הרומח תרוקיב :לבוקמה םיאשונה 
רבחמהש ,לופלפה לש דומילה תטיש לע תרוקיב ;הפשל םינמאנ םניאו ,םיפודיגו םיפוריח 

ןכו ;םיפוגיסלו תוינעתל תודגנתה ירבד ;ןויגיהה תא תדגונה תתוועמ הרוצ הב האור 
הלאשב םירחאה םיליכשמהו ןוסלדנמ םע דדצמו םיתמה תנלה סומלופל בונאטאס שרדנ 

ןיידתמ והירה ןכ־ומכ .םינש תורשע המכ ךשמב תירבעה הלכשהה תא הקיסעהש ,וז 
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ןיבו רקיע ןיב םיניחבמ םניא ונמז־ינב םידוהיהש ,ותעד הווחמ אוהו ,0,תווצמה ימעטב 

רקיעה תשיטנ ידיל ועיגה ךפ ךותמו ,רקיע לפטה תאו לפט רקיעה תא םישוע ,לפט 
,ףסא ילשמ)הכלהב לבוקמ אוהש יפכ 'גייסיה גשומ דגנכ ץצוח אצוי בונאטאס .תודהיבש 
רדגכ דוע שמשמ וניא גייסה יכ זמורו ,(א"ע ,ב"ע—ב"ע ,א"ע ,ב ;בי'ע—א'יע ,אס ,א 

אל רשא דבוכ וילע סומעת לא' :לשממה־ררושמה ץעויו .דבכ אשמכו לועכ םא יכ ,תמלוב 

והירה רואיבבו .'וב ןיכסה רשא םג תאש לכוי אלו ואשמ דבוכמ שולחי ןפ :ותאש לכוי 
אלש לשמנהו ,ידמ רתי אשמ ןועטת אל' :תורוקמה ןמ אתכמסא איבמו וירבד תא שרפמ 
,הב דומעל ןילוכי רובצ בור כ"אא רובצה לע הריזג ןירזוג ןיא ל"ז םרמאכ 'יגייסב הברי 
דע הדמה כ"כ ושדג רבד ח"י ורזגש םויב 'יפ האסה ושדג םויה ותואב ל"ז ורמא רבכו 

.(ב'יע —אי'ע ,חכ ,א ,םש)'םרטמ הקיזחהש המ לפנש 
תודהיב םישדחה םינמזב דוע ספות וניא 'הרומחכ הלק' ןורקיעה יכ ,אופא ,הארנ 
לוטיבב דדצמ אוהש םעו .בונאטאס לש וחור יניעב תרייטצמ איהש יפכ ,הלכשהה 
םיגהנמ ץומיא עיצהל רקיעו ללכ ססהמ וניא הנשיה תודהיה לש םילפתה םיגהנמה 
םיליכשמה סג ועיצהש ךרדכ ,תד יניינעב םילבוג ויהי אלש דבלבו ,םייפוריא םיסומינו 

שמתשמ םיגהנמב םינוקיתל וינועיטב יכ ,ריעהל יואר .(אי'ע ,גנ :ב"ע ,נ ,ב ,םש)םירחאה 
הפיאש ךותמ ,המצע הכלהה לש המלועמ םיחוקלה םיחנומבו םינועיטב בונאטאס 
תועבונ ןה ודיד אבילא אלא הכלהה תא תודגונ ןניא ויתועצהש דבלב וז אל יכ ,חיכוהל 

.(Peiii. 1979: 11, V) םיירבעה םינקתמה בור וקקזנ וז הטישל .הנממ 

איבהל תויטקדיד םיכרדב רפוסה לדתשמ םהבש ,םיעדומ יוטיב ינפואב ונקסע הכ דע 

יוטיבב ריכהל ןתינ חטשה ינפל תחתמ םלוא .ירבעה םשובלב הלכשהה תונויערמ 
,השדחה תודהיב רפוסה הזוח רשא ברה ןיכרעה יוניש לע דיעהל ידכ וב שיש ,עדומ־תת 

תבצעמו תרזוחו יונישה תותוא תא תטלוק רצויה לש הברה ותושיגר .הלכשהה תודהיב 
לש ןכות־ךותבו ,הנוב אוה רשא תינולשמה הילאירה תרגסמב עדומ־תת ןפואב םתוא 
ןיב היצזינומרה ידיל עיגהל רבחמה לש םיברה תונויסינה .גיצמ אוה רשא תואידיא 
םג יכ ,ונחכונ רבכ .ינשרד םירמוא ,תודהיה ןיבו תינוליחה תוברתה ןיב ,האריהו המכחה 

דוסי יגשומ ינש לש ןילמוגה־תקיזב ולחש תויוחתפתהב בונאטאס ריכמ עדומ חרואב 
יכ ,הרכהל בונאטאס רבוע המאתהו המלשה לש ןויסינמ יכ ,ונחבה .הלא םיבושח 
שי .המכחל הפופכ האריה יכו ,האריה לע הפידע ,תינוליחה התועמשמב ,המכחה 
תמייק ןיידע הדובעש לשו המכחל האריה תופיפכ לש ןורחאה בצמב םג יכ ,ןיחבהל 
לע םידיעמה תויטנו םימרז םירכינ ,חטשה ינפל תחתמ ,תאז תמועל .םייתשה ןיב הקיז 
הקדצ ךרדב םכירדה' :הרואכל םימת קוספב אצמנ רבדהו .םייתשה ןיב טלחומ קותינ 
לש דוסיה םייק ילביב־ודיספה טסקטבש דועב .'תמאהו המכחה תוביתנ םרוה הנומאו 
םייק רבחמה לש ותנווכב יכ ,רואיבבש ורבסה ךמס לע חינהל שי ,תיכ"נתה תלובקתה 
איה תלובקתה יכוי 1 ,טסקטה תונשרפל חתפמ שמשמה אוה־אוהו ,יראינילה דוסיה 
תא אופא קודבל שי .תילאוטסקטה הדספה לע רומשל הדעונו דבלב תינוציח 
יאדוול בורקו יליטבוס ןפואב .רואיבב עצומה יפכ ,יראינילה הנבומב היגולונימרטה 
(הארי :רואיבה) הנומאו הקדצ (א) :ןלהלדכ ,הלופכ הימוטוכיד תרצונ עדומ־יתלב 
לש היוטיבכ אופא תספתנ המכחה ;תמאהו המכחה לש הזמ הנושה רושימב תויוצמ 
.תמאה ןיבו ,הארי וא ,הנומא ןיב הימוטוכידה תרצונ עבטמה לש ינשה הדצב (ב) :תמאה 
הנקסמל חרכהב איבמ תמאה לעו המכחה לע 'ףסא ילשמ'ב םשומה ברה שגדהה 
תמאתמ הניא ,תמאלו המכחל דוגינב ,המצע ינפב תוהמכ הנומאהש ,תשקבתמה 
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— עדומ־תת חרואב זמרנ — תיתרוסמה־תידרחה תודהיה ,הנשיה תודהיה .הלכשהל 
.תווש ןיב הוושכ הלכשהה םע םייקתהל הלוכי הניא 

הז םידגונ המכחה תואיצמו תווצמה םויקש ,הנקסמל בונאטאס עיגמ המוד הרוצב 
םירושימ ינשב תומייק ןה יכ ,עיצמו םייתשה ןיב הרשפ אוצמל לדתשמ אוה ןלהל .הזל 
םייתשה ןיב םילשמ וניא אוה יכ ,שח בונאטאסןיא ותולדתשה תורמל םלוא .םינוש 
םימעט עיצהל ויתונויסינ ףרח 32.םייתשה ןיב הימוטוכיד רצוי ,ןהיניב ץיח רצוי אלא 
תינוליח הלכשה לש טסקטנוקב תימייניבה תידוהיה הבשחמה תא ומשייב ,תווצמל 
ינפ־לע רושגל םיחילצמ םניאש ,םייטקלקא תונויסינ לש רדגב םיראשנ םהירה ,תינרדומו 

33.םירעפה 

ותועמשמבש ,םשב ןוחטיב ,רחא ירקיע ידוהי גשומב ונוידמ םג תיארנ המוד האצות 
לארשי יהולאב תרערועמ־יתלבו תילטוט הנומאל סחייתמ והירה תלבוקמה תיתרוסמה 
ונבומב לאב ןוחטיב לש ומויק תורשפאל סחיב תוקפס הלעמ ונויד .תיטרפה ותחגשהבו 
הייטנ לע דיעמ םשה תבהאבו םשה תאריב ונויד םג 34.םישדחה םינמזב — ידרחה 

הנומא לש יסלקה הנבומב םשה תארי .תודהיב הלא דוסי יגשומ לש השדח הסיפתל 
יבגל ןידה אוה ".חטשה ינפל תחתמ זמרנ ,שדחה ןדיעב תביוחמ הניא לאב לוכ־תפפוח 
תירשפא הניא ,רבדב היולת הניאש ,המשל הבהא ,לאה לש הרוהט הבהא :םשה תבהא 

םג ,ולש ותלעות ןעמל ,ומצע ןעמל תאז השוע לאה תא בהואה םדאה .הגשהל תנתינ הניאו 

לש הלא ויתורהצהב תוארל רשפא ,קפס לכ אלב .אבה םלועה לש םיגשומב בשוח אוה םא 

,הלכשהה לש הבשחמה תורבגתה תא ,דחי סג עדומ־תתו עדומ ןפואב ,ירבעה ליכשמה 
לש התופיפכו םדאה תניב לש התונוילע 36.םדאה םא יכ לאה וניא הלש דבוכה זכרמש 

,םדאה לש ותניבל בונאטאס ןתונש ,'יונימה־בתכ' םלוא .ליעל הרכזוה רבכ הילא הנומאה 

תולטבמו 'שורדת לא ךממ אלפומב' רדגמ תוגרוחה תולבגומ־יתלב תויוכז שונאל קינעמ 
ץראה לעו לעממ םימשב והשעמ ןחבו הארי .אטבמ הז ידרח־יתרוסמ םגתפש המ לכ 
םינומא תרהצהו םדאה לש ולכשל תואמצע תזרכה קר ךכב ןיא ,7.ררושמה בתוכ ,יתחתמ 

תוציחמה תרסהו תקהבומ םזיציטפקס תזרכה וז ירה ,ןכמ רתוי אלא ,ותולבגומ רסוחב 
ךפוה ומכ הארנ םזיציטפקסה .םייהולאה םיניינעב תיזיפטמה הריקחה לע ובאטה לש 

.בונאטאס לש ותנשמב הלענ ךרעל 

הלעמ ,8'האילפ רקחמ תישאר' ותריצי ךרואל תינשנו תרזוחה ותמסיס תנוכתמב 
יאנתכ ,תוממותשהו האילפ לש ןבומב ןהו קפס לש ןבומב ןה ,'תוכובמה' דוסי תא רבחמה 

ת"ד לע דמוע םדא ןיא םעטכ 'וכובמה קמועב 'ירבועה' :המכח תיינקל יחרכה םדקומ 
59.'תוגשהב ליח לא ליחמ וכליו ,המכח רוקמ עבונ ןיעמ תוכובמה והותישי הב לשכנ כ"אא 
םניא 'םשה תארי'ו 'םשב ןוחטיב'כ םיכרע בונאטאס לש ותויליכשמ לש הז בלשב 
, יספ ה ה םגשומב ופלחוה וללה ,ךפיהל אלא ,תודהיב םייזכרמ םיכרע דוע םישמשמ 
תא בצעל הסנמ בונאטאסש ,וז תודהי .ידעלב ךרעכ — םזיציטפקסה — ידוגינה 
אלא ,תיתרוסמה תודהיה הניא ,םיירסומהו םיינחורה ,םייכרעה ,םייאידיאה היביכרמ 

.םייפוריאה םזיא־זהו הלכשהה תומד־תב תודהי 

רשא ,תודהיב לחש ערקה תא םיריתסמ םניא רבחמה לש המאתההו בוריקה תונויסינ 
ינצינ ןאכ םירכינ ןוכנ־לא .בונאטאס לש הלא םיבתכב יתורפס חרואב תבצועמ ותשוחת 

,ךשוממו יטיא ךילהתב השבגתהו הכלהש ,תינוליחה תודהיה ,תינרדומה תודהיה 
.ונא ונימי דע עיגמ וכשמהו הינמרגב תירבעה הלכשהה לש התליחתב ותישארש 
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תורעה 

.(1982 ;י"משת)יאלפ :ירמאמב יתקסע ,בונאטאס לש ותריצי לש ינשה הקלחב ,'תוביר ירבדיב .1 

ןושלב םג שמתשהל סא יפ ,דבלב ך"נתה ןושלל תירבעה תא םצמצל אלש שרד ומצע בונאטאס יכ ףא .2 
יאלפ :האר ןכו .באל סחוימה ,(ח"מקת)בוכאטאס המלש אמייש ,ונב לש ורמאמב ןייע .דומלתהו הנשמה 
:האר ,השודיחלו תירבעה הפשל םירחאה םיליכשמה לשו בונאטאס לש וסחי לע .(437 — 436 :ד"לשת) 

.([1974] דרפנב םג ספדנ .יד קרפ Pelli. 1979)יאלפ 

:ו"נקת ,ג)ז ,'ףסאמהיב ןוספלוו ןורהא לש ותרוקיבב םג יכ ,ריכזהל שי רואיבה לש ותובישח תנבהל .3 
ריידה .דבלב ומצע טסקטב אלא רואיבב ןוידלו ןויעל שרדנ רקבמה ןכאש ,זמר לכ ןיא ,(גנר —בנר 
לותיהב ריעמ אוהו ,רואיבה תא האר אל 'ףסאמהיב רקבמה יכ ,םיעטמ ,תרוקיבה תרוקיבב ,ןאמענעש 

.(ב"ע ,דכ !א"ע ,בכ ;ב"ע ,כ ;ב"ע ,ד :ז"נקת .בונאטאס)ירואיב ילב די תביתכב ןשי ףסא ול היה ילואו' 
תא ףשוח אוהש םע ,קיתעה דיה־בתכ תאיצמ קחשמ תא ,ומצע בונאטאס וא ,ןאמענעש קזחמ ךכב 

.ןוספלוו לש ותרוקיב תשלוח 

.('רשוי תוחרא' המדקהב (ירופסמ יפל] 8 :ט"מקת)'ףסא ילשמ' לש רוביחה ךרד לע דיעמ ומצע בונאטאס .4 
לש יד קלח יכ ,בונאטאס ריעמ ז"נקתב .(וצש :[ז"נקת] ז ,ףסאמה)וביר שיא ,ןוספלוו ךכ לע דיעה ןכ־ומכ 

ספדנ ('םידיסח תלגמ') 'ףסא ילשמ' לש 'ד קלח !(ב"ע ,המ :ז"נקת) םיבותכב ומע יוצמ 'ףסא ילשמ' 
.1802־ב 

ךרדב יופיר םיעיצמ םהו ,רמומה עיצמש ,סנואב וא 'הקתמהב' יופירה תטישל םידגנתמ ךלמה ןכו אפורה . 5 
,ןפוא לכב ךלמה טילחמ סומלופה לש ופוסב .(אמ — מ :(ב)ג"נקת .בונאטאס)הלחמה תא תמלוהה תיעבט 
ימס ותוקשהל תולובחת' תושעל בייח אפורה .הפורתה תא תחקל ברסמה דליב אפורה גהנמ גוהנל שי יכ 
אלא הקותמה הלולגה לע אל אוה שגדה םלוא ,'ותעד ילב ותלחמל הכורא הלעי דע םיקתממב תואופרה 

תטיש .(ב"ע ,גמ :םש) 'םש ריעז וצל וצ טעמ טעמי :הדובעה ףוגב ןלהל רבסויש יפכ ,הגרדהה לע 
.(ב"ע ,ט : 1783)'רהזה רפסמ סרטנוקיב םג תאצמנ תקתוממה הפורתה 

רשא הלוחה םע ףוגה אפור גהנמכ ותאופרב גהנתהל אפורל יואר ןכל' :(ב"ע ,טכ :ד"מקת) תודמה רפס .6 

וחכ לדוגב ןורחאה רשא ןושארה ןמ לודג רתוי יסרא םס הלוחה תא אפורה הקשי זאש יסרא םס התש 
תלגמיל המדקהב םג הוושהו .•וירחא ופדרב תאצל ףחדנ אוה םגו ונממ שלחה ןושארה תא שרגי שרג 

.(1802)'םידיסח 

יופירבש הגרךהה ,דוסיו ,דמלמהו ףוגה אפור ןיב היגולנאה .רואיבב ,(א"ע ,וכ :ב"נקת) ב ,ףסא ילשמ .7 
םימס ןתי רקבב רקבב דימת תכורא ותכורא הלעמ אפרי :טסקטב ,א"ע ,אע ףדב םג םירזוח דומילבו 
ותאופרב דימתמה הלוחה אפור ומכ' :רואיבבו ■,'תעמש ןזא ילע םש ריעז םש ריעז תעד דמלמ :אפרמל 

הלחתהמ הגרדהב תעד םדאל דמלמה ןכ וילח תא אפריש ןכתי ךרדה הזב רשא ילוחה ןשייל חינמ ונניאו 
'האלה ןכו ונממ ךשמנה לא ךשמנהמו ךשמנה לא 

,תילילש תועמשמב יכ ףא ,רואיבב ,ז יספ ,אע :ב ,'ףסא ילשמיב היוצמ רבחמ ןיבו אפור ןיב היגולנאה .8 
.'[ם)יירפסה ירבחמ לע זומריו' ...יאפור שובלב שפחתמ' :דמלמהו אפורה ןיב היגולנאה רשקהב 

.(1971)יאלפ ןייעו ,(הכר ןמיס ,גע :ג"נקת)ןילרב .9 

,יבל חול לע הבותכ ותרותו יה םע םלש יבבל ינא' :(ירופסמל) 12:א ,'ףסא ילשמיל המדקה ,'ףסאל רמשמ' .10 

אלו ןירירש אל 'ילטובמו ןילטב וירבד ל"זח ירבדל וא 'ה תרותל דגנתמ ןפואב ירבד ראביש ראבמ לכו 

ןיאו הנובת ןיא יכ ,העתנ אושב רזענכ וא לבחתמכ אוה יכ אשי ואטח אוהה ראבמה הנעי רקש ןימייק 
,'ל"זחדו 'ה תרות דגנ המכח 

.ךשמהב הארו ,ב"ע —א"ע ,הכ ףדב םג תאצמנ ירבד ח"ייל תושרדיה .11 

.םתוא םישרפמו םירידהמו ,עפשב ויבתכמ םיטטצמ םה ,םיליכשמה יבתכב תרכינ ם"במרה לש ותעפשה .12 

:ו"מקת .ז"רב) ם"במרה לע היפרגויב תמסרפתמ 'ףסאמהיב רוא תואורה תונושארה תויפרגויבה ןיב 
.(331 — 260 ,127 :ג"ישת)ןומימ :האר ןומימ המלש לע ם"במרה לש ותעפשה לע .(זמ —הל ,זכ — טי 
Eisenstein-)יליזרב ! (110 -107:ח"כשת)רטכש ! (107 - 97:1951! 546 - 539:ח"צרת)רבוחל :הארו 

 7 — 4 :1956 .Barzilay)
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271 בונאטאס קחציל 'ףסא ילשמיב יוסיכו יוליג 

ךוליה תמכח ומכ םינוש םידומיל לע רמאת ףתתשמ םש המכחה תויהבו' :ב"ע ,ט • א ,ףסא ילשמ .13 
,זעלב קיט"פוא הארמה תמכח ,זעלב קינ"אכימ העונתה תרהמה תמכח ,זעלב ימאנ"ורטסא םיבכוכה 
ידומילמ םתלוזו זעלב ויצ"ידאי ןינידהו םיטפשמה תמכח ,ז "עלב קיטאט"סואירדוה םימה תרגה תמכח 

.ב"ע ,ח ףדב הנודינ היפוסוליפכ המכח ,'ןהינימל 'ומכחה 

,ב :םש ;'תוימילשה תלחנ לאו החונמה לא םדאה תואיבמ דחי ןהיתש המכחהו האריהש' :א"ע ,בי :םש .14 
'תומואת תויחא םה המכחהו הרותה' :א"ע ,טס 

,ח ,ב :םש ןכו ;יתמא אוהש [ה"בקה לש)ומתוחב שחכ ולאכ המכחב שחכמה' :א"ע ,ח — ב"ע ,ז ,א :םש .15 
.ב"ע 

האר] ימכחה רחבמ יכ רמאי הנהו [...] המכחב םא יכ ותוא תעדל םלשה לכוי אלש רמאו' :ב"ע ,ט ,א :םש .16 
תומילש לע הרומ התומילש יכ 'תי ויפכ לעופב תדסוימה איה ,'ה תא תעדל הליבומה [13 הרעהב טוריפה 

,ד—ב"ע ,א :ב"מקת)םדאה תרותב םשה תרות לש התולת לע לזיו לש ותעד הוושהו .'האיצממו הלעופ 

רחואמ 'ב קלחש ,איה ונתחנה .(Pelli ;1981— 1982/3. 1979: 127 -128)יאלפ :ןייעו ,([ירופסמ יפל] א"ע 
.יא קלחמ ותריציב 

הנומא לכ יכ רקשב וא הדסיתנ תמאב םא הנומאה לע רוקחת [המכחה]' :א"ע ,א"ס :ב ,ףסא ילשמ .17 
.יהב ןומא אל לכשה תשחכמה 

בונאטאס לש ותנשמו ותריש לא ורדח רשא ,תויטסיאדה תואידיאב הבחרהב קסוע (2ז"כשת) אריפש .18 

ןיבל קהבומה םזיאלה לש ושרדמ־תיבב ןאצומש תואידיאה ןיב דירפהל דיפקמ ומא םלוא ,'ףסא ילשמיב 

.קהבומ יטסיאד רצות חרכהב ןניאו תיפוריאה הלכשהה תא תונייפאמה תויללכ תואידיא 

ךירצ 'דאה ינבבש רשכה ןכ גתמו ןסרל ךירצ 'ירומחבש בוטהש ומכ רמאי הנהו' :א"ע ,הכ :א ,ףסא ילשמ .19 

.אשונל יהשלכ תינגלגל השיג לע עיבצהל יושע רומחל יומידה ,'ובל תורירשב העתנ ךלי לבל תדל 

זמור' :ב"ע ,נ :םש .,ןויערה המבי אל הנומא םתפש לע ואשי רשא תדה ילעב תצקל זמור• :ב"ע ,אנ :םש .20 
.ב"ע ,י :ב ,םש ןכו .יהב תנכוסמ הריקחהו החוטב הנומאהש היחינמ ורמאי רומא תותדה תחאל 

[ה]ירותהי :א"ע ,דפ ,םש ;'םדאב רשיה לכשה תא םינפ םושב רותסת אל הנמאנה 'ה תרות' :א"ע ,טנ ,םש .21 

ונממ םיקיר היתווצמ ימעט תצק םאו' :ב"ע ,דפ !"יתועד תתימא תילכש הניחבב ןוחבל ונילע הוצת המצע 
:ותוא טטצמו 'ירזוכה' לע ךמסנ אוה .,םהיתדב ומכ פ"כע לכשל רתוס רבד הב ןיא ז"כע ל"ז םרמאכ 

.(ב"ע ,הע ,ב ,םש)ילכשה ותוא רותסי ירותב רבד ךל ןיאמ' 

םידעותמה אל ,םיסנה תא ללש רשא דיחיה היה ןילרב לואש ,םיירבעה םיליכשמה ןיבמ יכ ,ןייצל שי .22 
ןייעו ,(ב"ע ,ג ,ה"נקת)ןילרב :האר .םעב םילבוקמו םישדוקמה ,םייהולא םניאש םיסנה אלא ך"נתב 

.(1971)יאלפ 

הנש 'מ ןמה תדירי תנומא ומכ המכח תומולעת תחת תורדגנה תואילפה כ"אשמי :ב"ע ,הע ,ב 'ףסא ילשמ' .23 

,טמ ,םש ןכו .'הריתס םב ןיא יכ פ"כע 'ויהל םירשפא [םוקמ לכמ] מ"מ םתובס גישמ לכשה ןיאש פ"עאש 
תוריתס אלו המכח 'ומולעת םה דומלתבו 'יבותכב 'ירכזנה םיסנ השעמו תואלפנהש ראובמהמו' :ב"ע 

יי ישעמ םיאלפ' :ומצע טסקטב םג אצמנ 'המכח תומולעת' חונימה .יםב ןימאהל בויחה [ןכ לע] כ"ע לכשל 
,אי :(במ"נקת)בונאטאס םג ןכו ,(א"ע ,נ — ב"ע ,טמ ,א ,םש)'המכח תומולעת המהו םכרע שונא עדי אל 

.עבטה יונישב םיכורכה םיסנל רבסהכ ,(ב"ע 

םהיתד רשא םינומא ירמוש ובר יי םשב אורקל לחוה םוימ' :טסקט ,ב"ע-א"ע ,הנ ,א ,ףסא ילשמ .24 
םושלו והערמ שיא דירפהל הלחה האנשהו :םדאה ינבב המטשמה חרפתו הביאה החמצ זא :תונוש 

האנש ןיאו ,ותנומאב שחכמה םדאל אנוש הנומאו תד לעב לכי :רואיבב !'םייקנ םד ךפשל םירבד תולילע 

תותדו תונומא ילעב ובר זא 'ה םשב [הרז הדובעל] ז "על אורקל שדוקה םש ללחתנש םוימ' ;יתדה תאנשכ 

דע הלודג האנשה תאזו עבטב הז תא הז םיאנוש 'ונושה 'ותדה ילעב יכ א"בב ץורפל הביאה לחתו תונוש 

,ארובה ןוצר אוהו הוצמ םתלוז תגירהש ובשחי 'ותדה ילעב בורש דע ,תדה תאנשכ האנש ןיא יכ דאמ 
לכ םימוצעו •ותדה יללח ובר ןכ לע הוצמ ןימאמה תגירהש הז ךפה בושחי ותנומאב רפוכה ותלוזו 

,'םהיגורה 

.(ג"משת)יאלפ האר ל"זחל וסחי לע .25 

םב ולשכי םישלחה :ןהישוע םיפפוע םיבובזו םיקקוחמ יתד שיבכע ירוק' :טסקטב ,ב"ע ,נ ,ב ,ףסא ילשמ .26 
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םיבובזה רשא תיממשה תותשרל םייסומינה םיקחה המדי• :רואיבב 'וטלמיו םוערקי םיקזחהו ודכליו 
םעה ישולח םומייקי םייסומינה םיקחה ןכ רשא םוערקי [םיקזחה =] םיאירבהו םב ודכלי םישלחה 

.טפיווס ןתנויג לצא יוצמ ההז ןויער ,'םורבעי בבל יריבאו 

.דבלב םייתרבחה םיקוחל םצמטצמ וניא עמשמ ,םייתדה םיגייסה יבגל בונאטאס עימשמ המוד ןויער .27 

ףוגב עגיל תעדה ילק וסרהי אלש םיגייס תצקב רימחהל תדה ילעב וחרכוה ןכ ומכו' :ב"ע ,אכ ,םש האר 

וסרהי אל ןעמל םתנומאב ןימאהלו םיגייסה רומשל םכחהו ריהזה חרכומ גולפ אל םושמו [...] רוסיאה 
.'םיערה רובעב םיבוטה וקלוי הנהו [...] רוסיאה ףוגב עגיל םילקה 

(...]הלפתה' :(128 :ג"ישת)ןומימ המלש לש היפרגויבוטואב סג ןייעו ,(דצ ןמיס ,א"ע ,זל :ג"נקת)ןילרב .28 
לע ירמגל רתול' יאשר תיעצמא־יתלב ךרדב הרטמה לא עיגהל עדויה ליכשמה ,'טושפה םדאל קר הדעונ 

,'רתוימ רבד לעכ הלפתה 

לע תססובמ איהו)תירוטסיה םנמא איה בונאטאס לש וז ותנחבה .א"ע ,אכ — א"ע ,כ ,'םידיסח תלגמ' .29 

תווצמב יוניש לש תורשפאל רשאב ,יכרע דצ םג הב שי ךא ,(םייניבה־ימיב תידוהיה היפוסוליפה 
.םוקמ לכב תגהונ איהש ךכב ,תורחאה תותדהמ הנוש 'ה תרות יכ ,םיעטהל רבחמה רהזנ םלואו .תויתדה 

:ררושמה לש ותצע ,(ץראב תויולתה תווצמה תא םג ונייהד)'םיקידצ תוחרא רומשל' ץפחש לוכל וליאו 
תושעל ונוצ רשאכ ויתורותו םיהלאה יקח השעו הארו םש בשו :וניתובא ץרא לא ךל ךלו ךרוגמ ץרא בזע■ 

.(זט-וט יספ ,א"ע ,אכ ,םש)'ץראב 

,זנ ,ב ,םש :ב"ע ,דצ ;א"ע ,הכ — ב"ע ,דכ ;ב"ע ,ו ,א ,ףסא ילשמ :תוחילסבו םיטויפב םישובישה תרוקיב .30 

ואבוה םירבדהו םירחאה ויבתכב םג בונאטאס אצוי םהישובישו םיטויפה דגנ)א"ע ,ג ,ףסא תורימז ,ב"ע 
לע ושוריפב ןכו ,ונב םשב םסרפתנש ,(הצ — בפ :ח"מקת)ד ,'ףסאמהיב רמאמה :תופסונ תומגודו .ליעל 

:םיפוגיסהו תוינעתה דגנ .ב"ע ,י ,א ,ףסא ילשמ :לופלפה תרוקיב .(א"ע ,גל —ב"ע ,אל ,ה"נקת)'ירזוכה' 
םחנמל 'םירדגה רפסיל ורואיבב םג ןכו)ב"ע ,ל — א"ע ,טכ ,ףסא תורימז :םיתמה תנלה אשונב .ב"ע ,הכ 
20־ה תונש דע םיכשמנ וידהו 1772־ב לחה םיתמה תנלה סומלופ .(ב"ע ,דע :ח"נקת ,סופאנוב םהרבא ןב 

;ןוסלדנמ אוה ,סומלופה לש ותישארב ,םיליכשמה הנחמ ברקב ישארה םחולהשכ ,ט"יה האמה לש 
'ףסאמהיב רוא וארש ןוסלדנמ לש וירבדמו סומלופה לשמ םירכזה היוור הז אשונב בונאטאס לש ונושל 

.א"ע ,זמ —ב"ע ,ומ ,ב ,ףסא ילשמ :תווצמה ימעטב ןויד .(52 — 48 :1972)יאלפ הז אשונב ןייעו 

ונייצב המכחהו האריה ןיב הרשפ ידיל איבהל רבחמה לדתשמ רואיבב .א"ע ,ב —ב"ע ,א ,א ,ףסא ילשמ .31 
תיב םכרדב אובל הזמ םינפל הז םירעש 'ב □ה המכחהו האריה יכ■ :םייתשה ןיבש תיראינילה הקיזה תא 

םע ההז איה ןיא םלוא ,התרבח תא המילשמ תחאה ,התרבחל האיבמ תחאה !(א"ע ,ב)'המינפ 'ה 
ןיב האוושהכ אל רואיבבש תונשרפה עקר לע תלבקתמ טסקטב רשא תלובקתה רבד לש ופוסב .התרבח 

.ינוריא טסרטנוקכ אלא םיווש 

ילבב רתוי םייקתת תוצמה תרימש .םיכפה ינש םה המכחה תואיצמו הוצמה תרימש' :א"ע ,חי ,ב ,םש .32 
ינשב תומייק םייתשה יכ ,עיצהש רחאל ,'תולועפה תובס לע רוקחת המכחה הז ךפהו יווצה תבס תעד 
יבטוקה דוסיה תא רתופ וניא ורבסה םלוא ,והשלכ רבסהל ךרוצב שח אוה ןיידע ,םיגוש םירושימ 
,םש — תווצמהו הרותה םע ,ותעדל ,ההזה) הארי יכ ,הארנו !המכחהו תוצמה תרימש ןיבש יתוהמה 
.וז תא וז תורתוסו תודגונ אלא וז תא וז תומילשמ ןניא בוש המכחו (ג"י קוספל רואיבב ,א"ע ,ב ,א 

עדוהב םלטבל וסרהי ןפ הוצמה תלעות םעידות לב םירשי תוצמ ןומהל הוצי :א"ע ,זמ — ב"ע ,ומ ,ב ,םש . 33 

'[...] טפשמו קוח ןיבש לדבהה והזו ,םעה יליכשמל םמעטב םיטפשמ עידוהו [...] הוצמה םעט םהל 
ןומהה ןיב וניא לדבהה ירהש ,םיליכשמה ןמ םג (םיקוח)תווצמ לש ןמעט םלענ ,לשמל ,ונינפלש המגודב 

יבגל ןה םייק הז לדבהו ,םיטפשמו םיקוח ןיב אלא ,םיעדויה םיליכשמ ןיבל תווצמ לש ןמעט עדוי וניאש 

.םירחאה וירפסבש םייאסמה וינוידב ןכו .םיליכשמה יבגל ןהו ןומהה 

ןוחטיבה יכ ,בונאטאס ריבסמ רואיבב ,'וקשנ הרזגו הריחב ושגפנ הלילעו חטבמ■ :טסקטב ,ב"ע ,ד ,א ,םש . 34 

ךלוה אוהו ,וקח םחל והפירטיש וינודאב חטביש ימ יכי ,הז תא הז םירתוס [םדאה לש ותלועפ] הלילעהו 

לש ינשה ויצחבש היגולנאה יבגל ןידה אוה ,'וינודאב םלש ונוחטב ןיאש הרוי וז הנה ופרט רחא ריזחמו 

ריבס רואיבה ךשמהמו וז היגולנאמ .ירתסד יתרת ןה [הרזג] הנוילע החגשהו תישפוח הריחב :קוספה 
דמועה ,"הב ןוחטיב אופא אוה חטבמה .לאה אוה ןודאהו ,םייהולא םיניינעב קסוע בונאטאס יכ ,חינהל 
ידי־לע איה תנווכמ וז תרתוס תנוכתמש ,ורמואב הרשפ עיצמ בונאטאס .םדא לש ותלועפ םע הריתסב 

זוחאלו ,חטובה קידצכ 'הב חוטבל' בייח םדאה ןכש ;(טסקטב •ב יספ)'םהינש ןיב םולש השועיה לאה 
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273 בונאטאס קחציל 'ףסא ילשמיב יוסיכו יוליג 

,תדמועו תראשנ תידוסיה הריתסה רבד לש ופוסב םלוא .(יג יספל רואיבה)"הב חטבי אלש ימכ תוצירחב 

.לאב טלחומ ןוחטיב לש תורשפאל רשאב םזיציטפקס דצ רתונ תוחפלו 

יליכשמ' תא חיכומ אוה הליחת .ידמל תיליטבוס איה הי אשונב בונאטאס לש ולופיט ךרד .א"ע ,ז ,םש .35 
הפמ םהיתובאמ םולבקש המ יפכ םא יתלב ,םתפש אצומ ועדי לב 'יהלאה ינפל םירבד ואיצוי אלש םעה 

םירצונ ךכבו ,םירבד לש םכופיה רמאנ םש ,'א יספ ,ט"י קרפל ארוקה תא הנפמ אוה ךכ ךותו)'ןזואל 
ךרדהש ןוויכ ,תיאמצעה ותבשחממ םיעבונה םירבדב וילעו לאה לא רבדל ליכשמל לא ;(תונקפסו לובלב 

אל סא ךמישאי אלי לאה :ותנקסמ .ותלועפ תרכה תועצמאב איה ,וילע רבדלו ,לאה תא ריכהל הדיחיה 

לש ושומיש .(ו"ט יספל רואיב)'םהב הנובת ןיא רשא (,] דבל הפב םירבדנה םירבדב ותוא האריל דמלת 
םישאי לאה ןכאש רמאי יכ לבקתמ םימדוקה םיקוספה רואל ןכש ,רתויב אילפמ הלופכ הלילשב רבחמה 

ףאוש הארנכו ,ינשרד תרמוא וז תואטבתה ךרד .דבל הפב םירבדנה םירבדב ותוא האריל דמליש לכ 

תרתי .'ותוא האריל דמלת אל םא ךמישאי אלי לאה :רמולכ ,ןושארה טפשמה תא שיגדהל בונאטאס 
.םדוקמ ורכזוהש תואידיאה םע רשקהב הלופכה הלילשל תועמשמה סוחיי ךות דוביאל תכלוה טפשמה 

ןתנ אל רשא ןוע ךל בושחי אלו הלפת םישי אל ייי יכ ,רמואה ומצע ו"ט קוספב תוארל רשפא ךכל ןיכומיס 

.'ויתולילעמ םא יתלב ותוא תעדל בל ךל 

ומצע תבהא םתבס םלכ לבא ,דבל בהאנה תבהא התבס היהתש םלועב הבהא םוש ןיא• :א"ע ,ו ,םש .36 
תבהאב 'תי ותוא ובהאי ,הבהאב 'ה תא םידבועה לכ ןכו (...] ותבהאב המ תלעות בהואה גישי רובעבל 
תא םירתוס הלא םירבד ,'ינחור וא ירמח (אבה םלועבו הזה םלועב =] אבבו הזב םהל גשומה בוטה םשפנ 

.רבדב היולת הניאש הבהא לש תיתרוסמה השיגה 

לעו לעממ םימשב והשעמ ןחבו האר יי לעופב הנאות לכ תעדל הניבב םכחו המכחב ןבה' :ב"ע ,ח ,םש .37 

,(יתחתמ ץראה לעו לעממ םימשב') תולבגמה רדעה ןכו 'ןחבי חונימב בשוחמה שומישה .יתחתמ ץראה 
.וישעמו לאה טופישל הדיחי ןחוב ןבאכ םדאה לש ותנובת תא דימעמה ,בונאטאס לש ותדמע תא םיעיבמ 

ןכש ,הז םגתפל הנוש היצאירו התיה הארנכ םלוא .ב"ע ,בי ,ז קרפ ,א ,'ףסא ילשמיב עיפומ הז ומגתפ .38 
המכח תישאר' םגתפה תא ףסא לש ומשמ בונאטאס איבמ ,'ףסא ילשמ' לש ותעפוה םדוק םייתנש 
םג אבומ הז הנוש חסונ .([ז"מקת] 'םישרשה רפסי לש 'א קלח ,יתמא תפשיל המדקהה שארב)'האילפ 
תמועל .רוקמב םייק וניא הז חסונ ,רומאכ ,םלוא :ז קרפ ,א קלחמ טטוצמכ ,ב"ע ,גי ,ב ,'ףסא ילשמיב 
,דס ,ב ,'ףסא ילשמיב ןכו ,ב"ע ,גכ ,'רהזה רפסמ סרטנוקיב 1783־ב עיפומ רבכ ןוכנה ירוקמה חסונה תאז 

.יז קרפב םוקמה הארמ תאבה ךות ,ב"ע ,בנ ,'םירוקב תחנמיבו ,א"ע 

,י ,םש האר .ויבתכב תומוקמ המכב תועיפומ הז טפשמ לש תוהז תוטטיצ .ב"ע ,הכ ,א ,ףסא ילשמ .39 
'ןויגהה תולמ רואב• ףוסב .ב"ע ,גע ,'םירדגה רפסיל ורואיבבו ,א"ע ,ול ,א"ע ,ג ,א ,תוביר ירבד !ב"ע 

,ב"ע ,טל ,ב ,'ףסא ילשמ'ב וליאו ,ומצעל הז טפשמ לש וקלח בונאטאס םשיימ ,ןורחאה דומעב ,(1795) 
לש אכבה קמעב םירבועו המכחו הארי םכותב םידחאמה הלאש ,ןעוטו הכובמה ןויער תא חתפמ אוה 
ירמאיב עיפומ הזה תונקפסה ןויער .דדצמ אוה סמעו ,רתוי םילשוחמ רבד לש ופוסב םיאצוי תוכובמה 

תחנמיב וליאו :המכחה תיינקל יחרכהה םדקומ בלשכ (ירופסמל) 5 — 4 ימע ,המדקהב ,(ד"מקת)'הניב 
בונאטאס לש וו ותטיש ,'האילפה איה הלכשהה לא אובנ וכרדב רשא רעשה הנהו' :ב"ע ,בנ ,'םירוקב 
שורד הזיא שרוד לכשי :'םישרשה רפסי לש 'א קלח ,יתמא תפשיל המדקהה שארב היטרפל תרבסומ 
וריעיו םיעמושה בלב האילפה ריעי ןעמל שורדי םרטב אוהה שורדה רבדב תוכובמו תוקיפס ריעי רקחמו 
.(א"ע ,חפ ,[1790] וטסיראל תודמה רפס :םג הארו)'שורדה לא םנזא וטיו רקחמה לא סבל תא וררועיו 
,תיטקלאידה ,תיתיווז־ברה הביתכה ךרד תא ץמאמ אוהש העש רתוי יליטבוס בוציע לבקמ הז ורבסה 
:(א"ע ,ג)'ןודמ תישאר' המדקהב טרפמ ומצע אוהש יפכ ,'תוביר ירבדיב תדה יסומלופ ןונגסל תיחרכהה 

הנהו (...] ןדי לע תותימאה ופקשוי ןעמל תונוש תועידיב תוביר ירבדו תוכובמ ריעהל בוט יכ יתיאר ןכ לעי 

םא ותעד שיא ןבללו ררבל םיצילמ יפב םירבד תולילעו תונעט יתמשו ןידו תד יעדוי ינפל טפשמ יתכרע אנ 

םא תונוש תועד ילעב הברה םירבח וילע ופסאנ רשא דומלתה ימכח ושע ןכ רשא ,רקשב םאו תמאב 

רוריבב ינא םג ןכ השעאו יתיאר םהירבד ,ותמאל ןידה ואיצוה אירטו ילקש לעו ,דבל ןוימדב םאו תמאב 

רשא םינוש םילעבל תונוש תועד יתקלחו ירמא הצילמו לשמב יתאשנ יכ ןהינימל תונוש תועידיב תמאה 

ירבד םירבדה הלאב 'ימעפל ואובי חרכהב ןכ לע [...].קדצבו תמאב והוטפשי לכשה טפשמבו בירל ודמעי 

יניעב הז אלפי לא ,המה לארשיו השמ תדכ אל רשא תויסרוקיפא תועד םייקלו רשאל תונעטו תוביר 
תוכובמ םהב ריעהל עדמ לכב ורוריבו תמאה ףוריצ תדמ איה ןכ םנמא יכ ויפאב הרזל הז 'יהי אלו ןייעמה 

חרכהב הדי לע עדוותי רשא תמאה קזנב הווש הכובמה ןיא ךא ,םתעד לא תא 'ונמאנ אל תוקיפסו 
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וז ךרד .תלהק רפס תא ריכזמ אוה םהיניבו ,וז הטישב שומישב םימידקת לע ךמסנ אוה ךשמהב .,התדמכ 

ירהש) ל"זח תורוקממ םנושלכ םיאבומה םינועיט לעו לארשי תורוקמב םימידקת לע תוכמסיה לש 
םהש םע ,םירחאה םיליכשמלו בונאטאסל תינייפוא (תוכובמה ןיינעב ל"זח רבסה טטצמ בונאטאס 
קוחר בונאטאס יכ ,םיעטהל יואר תאז םע דחי .םהיתושירדל ומיאתיש ןפואב תוטטיצה תא םישרפמ 
:רואיב ,'הנמא ישנאב דוגבת לא הנובת ךרדב תוכובנ םאי :תדה תחינזלו הרומג תוללובתהל הפיאש לכמ 

רקחמה ךרד ןכ םנמא יכ ,ךתנומאב הז ינפמ דוגבת לא ,רקחמה דצמ ךתנומאב הכובמו קפס ךל הלע םא■ 

(הלשכמהו =) הלכשמהו פ"ע ל"ז םרמאכ וב קפסמו ךובנ היהי םרט ותתימא לע םדא דומעי אל 
בונאטאס זמר ןאכ .(ב"ע ,הכ ,א ,ףסא ילשמ)'םב לשכנ כ"אא ת"ד לע דמוע םדא ןיא ךידי תחת תאזה 
שי 1 הנומאב הדיגב ידיל האיבמה תינוציק הלכשהמ ונוצר תועיבש־יא לע חלצומ םילמ קחשמ תועצמאב 

ךוניח תרבח לש סופדה להנמכ שמיש — רתויב חתופמ ינושל שוח לעב היהש — בונאטאס יכ ,רוכזל 

,םש :האר ןכו ,'רעצעזה רוחבה' תויועטב תומולגה תויורשפאהו עוצקמה יליבש ול םיריהנ ויהו ,םירענ 
רשיי רחמו ךרקחמב תיעט יכ ךתריקחב התלע רשא הכובמה רובעב אוטחל ץא יהת לאי :ח•יי קוספב 

,'ןעשת לא ךתניב לאו בוזעת לא ךיבא תדו ךתד' :טסקטב ,ט"י קוספ ;'תמאה ןיבהל ךלכש תא םיהלא 
.ב"ע ,וצ ,םש םג הארו ."ה תרות בוזעל רקחמה ךאישי לאי :רואיב 

היפרגוילביב 

.ןועמש ,ז''רב 
.זמ —הל ,זכ—טי :ג ,ףסאמה ,'ןומימ ןב השמ ועבר תודלות' :ו"מקת 

[.לואש ,ןיליב] 
.ןילרב ,שאר □ימשב :ג"נקת 

.ןילרב ,רשוי בתכ :ה"נקת 

.ץריה ילתפנ ,לזיו 

.ןילרב ,א ,תמאו םולש ירבד :ב"מקת 

.לאומש ,ססרו 

.392 — 370 :(זומת ,4)בל ,ץיברת ,"'ףסא ילשמ" ורוביחו בונאטאס קחצי לעי :ג"כשת 
.ןג־תמר ,ושרושו רופיס ,'לרפ ףסוי לש הריטאסה תוטיש' : 1971 

.יפ ,רבוחל 

.546 — 539 :(ו —א)ג ,םינזאמ ,'התישארב תירבעה הלכשההו םבמרה' :ח"צרת 
.םילשורי ,ןשיהו שדחה לובג לע : 1951 

.המלש ,ןומיימ 
.ביבא־לת ,ןומימ המלש ייח :ג"ישת 

.השמ ,ןוזסלדנמ 
.ביבא־לת ,תודהיו םידוהי ינינעב םינטק םיבתכ ,'םילשורי' :ז"שת 
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.קחצי ,בונאטאס 
.ןילרב ,רהזה רפסמ סרטנוק : 1783 

.ןילרב ,תו־זמה רפס :(א)ד"מקת 
.ןילרב ,הכיב ירמא :(ב)ד"מקת 

.ןילרב ,סישרשה רפס לש א קלח ,יתמא תפש' :ז"מקת 
.ןילרב ,א ,ףסא ילשמ :ט"מקת 

.ןילרב ,וטסיראל תודמה רפס ,[רידהמ] : 1790 

.ןילרב ,ב ,ףסא ילשמ :ב"נקת 
.ןילרב ,ףסא תורימז :(א)ג"נקת 

.[ןילרב] אניטנאטשנוק ,א ,תוביר ירבד :[ז](ב)ג"נקת 
.ןילרב ,ירזוכה ,[רידהמ] :ה"נקת 
.ןילרב ,ןויגהה תולמ רואב : 1795 

.['ןאמענעש ראטקאדה■ תמיתחב] ןילרב ,םירוקב תחנמ :ז"נקת 
.ןילרב ,סופאנוב םהרבא ןב םחנמל םירדגה רפס ,[רידהמ] :ח"נקת 

.ןילרב ,םידיסח תלגמ : 1802 

.המלש אמייש ,בונאטאס 
.ו"פ :ד ,ףסאמה ,'המלש עמש בתכמ' :ח"מקת 

.השמ ,יאלפ 
.גכ — א : XLII, Hebrew Union College Annual ,'ןילרב לואש "ידרחה" ברה לש תיתדה המרופירה■ : 1971 

.ביבא־לת ,תרוסמ ילבכב :ןוסלדנמ השמ : 1972 
.437 — 436:(ןוויס ,ג)טמ ,רפס תירק ,'בונאטאס קחצי לש ותריציב תויפארגוילביב תולאש רוריבל■ :ד"לשת 

:(סרמב 31 ,אכ) זנ ,ראודה ,'הלכשהו תודהי ןיב המלשה :בונאטאס קחצי לש ותריצי תישארל' :1978 
.350 :(לירפאב 7 ,בכ) !337 — 336 

.824 — 817 :דנ ,רפס תירק ,יתורפסב ףויזה תלאשו בונאטאס קחצי■ :ט"לשת 

4 — 3 יבוח ;השדח הרדס) א ,ןורצב ,'ומצעב ןרביחש "תוזונג תוליגמ" לש רידהמה בונאטאס קחצי' : 1980 
.78-73 :(ויתס-ץיק ,[335-334] 

XLII—XLI ,ךונחה יליבש ,'לזיו ץריה ילתפנ לש תיליכשמהו תיכוניחה ותנשימ• :1982/3 — 1981 

,'תירבעה הלכשהה תורפיסב יתדה סומלופה לש רנאיזה [: ] בונאטאס קחצי לש ותדלוהל הנש 250': 1982 
.219 — 218 :(די) ;205 — 204 :(גי) !189 — 188 :(ראוניב 29 ,בי) אס ,ראודה 
.80-72 :(ויתס ,16) ד ,ןורצב ,יירבע ליכשמ יבתכב ל"זחל סחיה' :ג"משת 

קחצי תאמ "תוביר ירבד" תייגוסל — תירבעה הלכשהה תורפסב יתדה סומלופה לש רנאיזה' :ו"משת 
.198 — 193 :ג ,תודהיה יעדמל יעישתה ימלועה סרגנוקה ירבד ,'בונאטאס 

.22 — 21 :(תבט ב"כ ,י)וס ,ראודה ,יתדל תיפוריאה הלכשהה לש הסחי [ —] הלכשהה ןדיע' :ז"משת 

.בקעי ,ןיקצלק 
.ןילרב ,א ,םייפוסוליפה םיחנומה רצוא : 1928 

.'י ,גרבנייטש 

.ביבא־לת ,םירואה טפשמ : 1937 

.ףסוי ,רטכש 
:ביבא־לת ,ידוסי־לעה ךוניחב תודהיה ידומיל ,'ם"במרל ונרוד לש וסחיו הלכשהה רוד לש וסחיי :ח"כשת 

 110-107.

.נ"ח ,אריפש 

.ביבא־לת ,השדחה תירבעה תורפסה תודלות :2ז"כשת 

 Becker, Carl Lotus.

 1959: The Heavenly City of the Eighteenth-Century Philosophers, New Haven.

 Eisenstein-Barzilay, Isaac.
 1956: 'The Ideology of the Berlin Haskalah', Proceedings of the American Academy for Jewish
 Research, XXV.
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 Locke, John.

 1959: An Essay Concerning Human Understanding, II, New York (A. C. Fraser's edition).

 Pelli, Moshe.

 1974: The Attitude of the First Maskilim toward the Hebrew Language', Bulletin of the
 Institute of Jewish Studies. II: 83—97.
 1979: The Age of Haskalah, Brill, Leiden.
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