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 .1012 הטידוא ,ילדנמ ,בונאיורד .א ,יקצינבר .ח .י ,קילאיב .נ .ח ,ץיבוקרב .ד .י :לאמשל :ימיש

 ןורימ ןד

 ,,העבראו השולש תדגאל תורעה
 .ש .יל

 החיתפ
 תחנזומה הריציה

 תוירקיעה ויתוריצימ תחאבכ "העבראו השולש תדגא"ב הרכהל ןייעמ-אדוק עיגמשמ
 םייתייווהה םיחתמה רקיע לש ןוילע יטויפ-יתונמא יוצימ םושמ הב שיש ,קילאיב לש

 חרכהב אוה דמוע — הב םיכפמה םיירויצה םיביטומה בטימ לשו ,ותריש תא םיסנרפמה
 לש יטויפה ורצואב וז ןוגכ תראופמ זכרמ-תביטחש ,רבדה עריא דציכה :ההימת ינפב

 תרוקיבה תורפסמ .טלחומ ןפואב טעמכ החנזוה םיירבעה םירדושמב רקחנהו חתונמה
 "העבראו השולש תדגא"ל הסרפנ אל ,קילאיב לש תיטויפה ותריציל השדקוהש ,תיקנעה

 לודגה ורפסב ,םנמא ,עיגה אל ,קילאיב לש ירקיעה ףארגונומה ,רבוחל .פ .המשל היואר הנמ
 ,הדגאה תא רצי ובש ,ררושמה ייחב הז רחואמ בלש רואיתל ותריצי לעו רדושמה ייח לע

 תודלות לע ורפס לש יעיברה ךרכב קילאיבל שידקהש ,םילודגה םיקרפה ינשב םג לבא
 קרפב לולכ אוה םגש ,1דחא ףוטח טפשמב אלא הריכזה אל השדחה תירבעה תורפסה

 קילאיב תריש לע ורפסב ,םנמא ,ללכ ןמכיפ בקעי .הכרעההו חותינה קרפב אלו יפארגויבה

1 
 .82 ימע ,ח"שת ,ביבא-לת ,"ריבד" תאצוה ,יעיבר רפס ,"השדחה תירבעה תורפסה תודלות" האר

 ומצעל ררוצ האור וניא לבא ,"בר זבותו לקשמ תלעב הריצי"כ הדגאה רואיתב זאכ קפתסמ רבוחל .3

 ."ןופיסה שיא" ןונב בגא תמישר לע רובידה תא ביחרהשמ רתוי הילע רובידה תא ביחרהל-
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 ןורימ ןד 86

 נויתומשרתהה האצרהה ףטשב תועלבומ ובו ,2 "העבראו השולש תדגא"ל שדקומה רצק קרפ
 ולו ,הריכזהל ומצעל ךרוצ האר אל אוה םג לבא ,הביטל רשאב תועלוק תונחבה המכ םג

 םירקבמה ףא .דחא ךרכב קילאיב יבתכ לכל תבחרנה תללוכה ותמדקהב ,תחא הלמב
 בד :המגודל) קילאיב תרישב תושדח םינפ ,רתויו הנש םירשע הזמ םילגמה ,םינשדחה

 תוריהבב ודמעש ,םידיחיה .התובישח לע ,המודמכ ,ודמע אל (לייווצרוק ךורב ,ןדס
 ויה ,קילאיב לש ויתוריצי בטימ ןיב "העבראו השולש תדגא" לש המוקמ לע תרהצומ
 הביגש הריציב יכ" וחיגשה אלש לע א"שת תנשב דבכ המת בירק .רנזולק ףסויו בירק םהרבא

 תולכירדאה תמכחו ןושלה תראפת ,ןוימדה ףועמ ,םייחה-תנובת אולמ תא ררושמה עיקשה וז
 לע ןושארה בחרה ךירעמה-יפארגויבה רמאמה תא ד"סרת תנשב בתכש ,רנזולק .3"ולש

 אלו ,א3 "העבראו השולש תדגא"ל טרופמ חותינ רמאמ םיעבראה תונש ףוסב שידקה ,קילאיב

 חאה הלודגה ותריצי"כ תירבעה הידפולקיצנאב קילאיבל שדקומה ךרעב ,הראתל ססיה

 רנזולק לש וז םתרכה ןיא לבא .4"ררושמה לש הלודגה רוברבה תריש"כ וא "הנור
 .םויה דע הריציה תא הפיקמה תיללכה תומיטאב ,רטוז הצריפ אלא בירקו

 ררושמה תיכרעה
 .הריציה אלא תרוקיבה לש הז הסחיש ,הרבסה סוסיבל םיבר םינותנ ונדיב שי

 סחיי קילאיב .וז ותריצי לא ומצע ררושמה סחיל טלחומ דוגינב דמע הלודגה תידגאה
 עיבה התוא םילשהש העשב וידידיל בתכש םיבתכמב .בר ךרע "העבראו השולש תדגא"ל
 תחתפתמו תכלוה ביבא-לתב הבתכל יתלחתהש הדגאה") הנממ ונוצר תועיבש תא שרופמב

 לש םימדקומה היקרפ לש הנושארה םתעפוה ןמל .(5...האנו בוט רבד אצי .תבחרתמו
 םתעד תווח תא עומשל שקבמו ,םיקוחרה ויערל ויבתכמב קילאיב הריכזמ "הדגאה
 .8"ונתורפסב שדח ןויסנ"כ הדגאה תא ראתמ אוה הפוקת התואמ רחא בתכמב .7הילע
 םיסיפדת רגשמ ,םידידיל הריכזמ ,תובוגתל תונריעב הפצמ אוה אלמה המוסריפ רחאל

 לע חקפמו ,9תינלופלו תינמרגל ותריצי םוגריתל גאוד ,תושגרתה לש תרכינ הדימב

 ,הדגאה לש היתורוקמ רבד לע ותוא לאשש ,טכאנ בקעיל תרגיאב .10שידיאל המוגרית
 המילש הליבונ" דימעהש■ ,קהבומ "יתונמא לולכיש" ירפכ ותריצי תא קילאיב ראית

 ." "הלילע-תבר
 יללכ םשור הלעמ "העבראו השולש תדגא" תריצי תפוקתמ ויתורגיאב ןויעה

 המוד .הלודגה ותריצי לע הבוגתה תויטיא הארמל ררושמה לש ודצמ חור רצוק לש
 .,הל האצמ אל ותריציל וז ותכרעה .הילע םתעד תא ונתיש וידידיב קחוד אוה וליאכ

 .ותומ ידחא אלו וייחב אל םיבר םידיסח ,םוקמ לכמ

 — .194« ,םילשורי ,"קילאיב דסומ" תאצוה ,"קילאיב תריש" רפסב "הבהאה שרדמ" קרפה

 .ז"יש—א"יש ימע

 םירבעה םירפוסה תדוגא תאצוה ,"םינויע" ורפסב "העבראו השולש תדגא" לע ורמאמ האר

 .264 ימע .י"שת ,ביבא-לת ,"ריבד" דיל

 לת ,"ריבד" תאצוה ."וייח תרישו קילאיב .נ .ח" רפסב "העבראו השולש תדגא" רמאמה האר א

 .189—165 ימע ,א"ישת ביבא

 .255 ,251 תודומע ,ינימש דרכ ,תירבעה הידפולקיצנאה __
" 

 .ח"צרת ,ביבא-לת ,"ריבד" 'ד ריב ,"קילאיב .נ .ח תודגא" (27.8.29) יקצינבר .ח .יל בתכמב

 .ה"פר—ג"פר ימע

 ,ז"ל .לנ ,יא הנש .יעובשה "םינזאמ" ב וספדנ "העבראו השולש תדגא" לש םינושארה םיקרפה

 .ז "כ—יו "ב דרכ ,"הפוקתה"ב התומילשב הדנאה העיפוה זכט רחאל קר .ח"ל

 .יכ 'טע ,תורגאה לש 'ה דרכ ,(26.1.30) זטכיפ .יל ובתכמ ,לשמל ,האר

 .נ"מ ימע ,םש ,(2.3.30) םוקרמ ףסויל ובתכמ רותמ

 ,(21.2.33) הטסופרח בלסידאלול ותרגא זבו ,ט"פק ימע ,םש ,(3.2.32) םולבטור דודל ותרגא האר

 .ה"ר ימע ,םש
10 

 .א"כש ,די'ר ימע ,םט> ,(ד"צרת פ"מהוהד ,א זבו ,21.2.33) זמפוא לארטייל ויתורגיא האר
11 

 .ב"יו ימע ,ם&ע
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 •87 "העבראו השולש תדגא"ל תורעה

 תומלעתהה תוביסנ
 םייושע קילאיב תדישב תוירקיעה תוילוחה תחאמ וז תיללכ תומלעתהל םימעטה

 .ביט רבדב תולבוקמ תוללכה המכ הב ולעפש ,םוקמ לכמ ,המוד .םינושו םיבר תויהל
 יהלשב הרצונ ינש חסונ "העבראו השולש תדגא" ,תישאר .הכלהמו קילאיב לש ותריצי

 ,ט"פרת ץיקב התוא םילשה אוה .קילאיב ייחב הכוראה "תיביטקודורפ יתלב"ה הפוקתה
 הקיר אל הדבוע ,בגא) דאבסלראקבו דאבניידמב המלחהו החונמ לש יוליב ךות

 וייח תונש רשעב ורצונש ,קילאיב לש תוטעמה טויפה תוריצי ףא :איה תועמשממ
 היה רבכ קילאיב .(ל"וחב ןבורבו ןבטימב ובתכנ ,לארשי-ץראב ותבישי תונש ,תונורחאה

 .תיטויפה ותריצי לש הרובגהו עפשה תונשמ רתויו הנש שמחו םירשע לש קחרמ קחורמ זא
 ,תיתמאופה-תיתדישה הרוצל ותריש הקקזנ אל ה"סרת ץיקב "שאה תליגמ" לש המויס ןמל

 .םיריהזמה היאיש תא — ה"סדתל ב"סרת ןיבש הסוחדהו הרצקה הפוקתב — העבק הבש
 לש "ותקיתש" .רתויו רתוי הזמ הז םיקחורמו םירידנ ושענ םירצקה םיירילה ויריש םג

 םישוריפ הב התלת תיתורפסה תונותעהו ,ותרישמ תוחפ אל תמסרופמל התשענ קילאיב
 רדושמה ןיאש ,םשורה ססבתנ ךליאו הלודגה המחלמה תונש ןמל .12םינוש םישוריפמ

 הדבועה .דמג ללכל ,הרקיעב ,העיגהש ,הריש תכסמל תונטק ןח ינבא ףיסומ אלא לודגה
 .תולודגה טויפה תוריצימ םייתש קילאיב רצי וז "תיביטקודורפ יתלב" הפוקתב אקוודש

 .התכרעה תרגיש תא התניש אל ("העבראו השולש תדגא" ,"חיפס")ולש רתויב תוראופמהו
 .תוריפמ ידפ ינשה החסונב םג התארנ "העבראו השולש תדגא" :הזמ הלעמלו

 "םויה יהיו" תכרעה תשרפ .("םויה יהיו" ירופיס) קילאיב לש תידוביעה-תידגאה ותריצי
 .תודחאבש ,ולא תוריצי .הפיקמ היזיוור ,המודמכ ,הנועט קילאיב לש ותריצי תרגסמב

 תובשחנ ,רתויב םימלשומה םיינושלהו םייטסאלפה ויגשיהמ המכל ררושמה עיגה ןהמ
 תרעהב) םירוענה ינבל ארקמ תוריציכ ,ןרבחמ לש תשרופמה ותעדוה תורמל ,םויה דע

 ינבל ארקמל םג תודשכ ןבורב תודגאה" :שיגדהו קילאיב בתכ "םויה יהיו"ל המדקהה
 ■לש ותמוערת זמורמב ןאכ תעבומ ."ךכ םשל הליחתכל ובתכנ ןלוכ אלש י"עפא ,םירוענה
 שידקהל אבש ימ ףא .(ותריצי לש הז גוס תלבקב התלגתנש ,תעדה תורצ לע ררושמה
 תרוסנ" אלא ןה ןיאש ,ןהילע בתכו ןתכרעה תרגישל שפתנ בחרנ רמאמ ולא תודגאל

 .13"ןמא שדח לש תרוסנ" םג םא ,רדושמה לש "הלודגה ותדובע ךותמ
 השיפתה םצעב הלגתמ ,"םויה יהיו"ב וללכנש ,קילאיב לש ויתוריצי תכרעהב תועטה

 — רבד לש ורקיעב ;דיחא רצוי ץמאמל יוטיב ןלוכ ויה וליאכ ,ןלוכב הדיחאהו תללוכה
 יהיו" ללוכ רבד לש ותימאל .הריציה לע וב רבוג דוביעהש ,הביתכ גוס ןלוכ ויה וליאכ
 .םהינווג םלוס לכב םהב םילגתמ הריציל דוביע ןיב םירבעמהש ,םינוש הריצי יגוס "םויה
 הסינכה תאו דוביעה ןמ תוקחרתהה בטוק תא תנמסמ ינש חסונ "העבראו השולש תדגא"

 ישרדמה רמוחה ןיבל הניבש הקיזה .תירוקמה תיטויפה הריציה ימוחת לא תמלשומה
 "רבדמ יתמ" וא "שאה תליגמ" ןיב הקיזה ןמ תלדבנ הניא ,קילאיב שמתשה ובש ,ידגאה

 .םיישרדמה םהיתודוסי ןיבל

 תולגתהה יבלש
 שמתשהש ,דיחיה יתורפסה רוקמה לע קילאיב עיבצה טכאנ בקעיל ל"נה תרגיאב

 שרדמל אובמב האצמש יפכ ,םי בלב לדגמב ותב תא אלכש המלש לע הדגאה ,ותריציב וב
 תולגתה תקיז התיה וז הדגא ןיבל קילאיב ןיבש הקיזה .14רבוב המלש לש אמוחנת

 :יקסניטיבא'ז באז לש ורמאמב האר קילאיב לש "ותקיתש"ב הז ינשרפ קוסיעל תינייפוא המנוד
 .תורפס לע" דרבב דטא .מ לש ירבע םונרתב עיפוה) 1927-ב תינמרגב בתכנ רמאמה ."קתוש קילאיב"
 13 .(279—261 ימע ,ח"שת ,םילשורי :ונב י"ע ואצוהש ,יקסנימובא'ז לש ויבתכ יכרכ תרדסב "תונמאו

 14 .33 ימע ,(א"שת) 'ו דרכ ,"תסנכ" ."'םויה יהיו, רפס" :ןהכה ללה זב יכדרמ לש ורמאמ האר
 "הרגאה רפס" האר זכו .ב"ט תוא ,136 ימע ,ה"מרת הנליו ,דבוכ .ש תאמ "אטוחנתל אובמ"

 .רתאה דרכה תב הרודהמב ג"פת—ב"פת ימע) "םדא לש ותיב" רודמב ו"כ ףיעס ,יקצינבר-קילאיב לש
 .(1947 ,ביבא-לת ,"ריבד.
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 ןורימ ןד 88

 דוע ךרע (ןושאר חסונ "העבראו השולש תדגא") ןושארה יתורפסה הדוביע תא .םיבלשכ
 גוס תא םיגדמ הז ןושאר דוביע .ינשה חסונה תביתכ ינפל םינש רשע ,ט"ערת תנשב

 םיטנמלאה לכב טעמכ ןאכ שמתשמ קילאיב ."םויה יהיו" תודגאבש תידוביעה הריציה
 םיסירסל הלגתמ ויפ לעש ,הכיסנה לש ןוירהה טנמומב דבלמ) תירוקמה הדגאב םייוצמה
 ןיאש ,םצמוצמ םיטנמלא רפסמ ףיסומ אוה .(םלעה לש ותואיצמ לדגמב המע םיבשויה

 הניאש ,הכיסנה לש תונברסה ןוגכ בושח טנמומו ,םייליחת ןויפיא יווק) רוקמב ואצמל
 רסח ידגאה רופיסה לש הז ינייפוא וק .ץרא ילודגו םיכיסנ לש ןיאושינה תועצהל העושי

 .(אמוחנת שרדמבש הדגאב.
 הבחרה ךותמ ףא ולו ,שדחמ הרפסל ןויסנה םצעו ,וז הדגאל תושפתיהה םצע
 םיימינפה םיילמיסה הינכת ןיב ררושמל השחמתנש ,הקיזה לע םידיעמ ,ידמל תמצמוצמ

 תועמשמה תישאר תא קר ומצעל קילאיב הליג ןושארה דוביעב .ימינפה ומלוע ןיבל
 םלוע לש תכרעמב בלתשמ אוהשכ דדובה יאה לע הכיסנב השעמל תעדונה המוצעה
 ,הדבועה םצעב אוה ןושארה דוביעה תובישח רקיע .ולש ותריש לש תויווחהו םילמסה
 ריפה ,'תישפנה הדבעמה" ךותל תויועמשמהו תויורשפאה-בד ישרדמה רמוחה תא סינכהש

 תונומטה תויורשפאה תא קילאיבל הליגו ידגאה רמוחה ךלה ךליאו ןאכמ .ררושמה לש תיט
 לע הדגאה לש תיתיצמתה הלובאפה ןיאש ,קילאיבל הלגתנ הנושארבו שארב .ובוחב.

 םיזר-בדו ראופמ שחמה ידיל אב רבכש ,דוסי חסונ אלא דדובה יאב םלעהו הכיסנה
 קילאיבל הנתנ "העבראו השולש תדגא" לש הינשה התביתכ ."שאה תליגמ" ותריציב

 שומיש ךות ,ומלוע לש הקיטאמלבורפה לולכימ תא שדחמ ומצעל שרפל תונמדזהה תא
 לש השודיח .השדח תרגסמ ךותב ,ותריש לש תירויצה הקיביטומה ןמ דבכנ קלחב שדוחמ

 םתוא יפלכ ררושמה לש תיתוגההו תישגרה הדמעב יונישו שודיח לכ םדוק רמא תרגסמה
 םייוטיבל ועיגהש ,םייתייווהה םיכבסה .תמדוקה ותרישב ותוא וקיסעהש ,םייתייווח םיכובמ
 תולשב לש םיקומע רומוהו הניב ךותמ ,שדח רואב ןאכ םיגצומ "שאה תליגמ"ב ימוהתה
 םיילמס םידבר עפשב תומדוקה תוריציב וסכתנש ,םיבואכה םיזמרה .תונורחא תורגבו
 .םמצע םילמס םתוא לש םתרהבה ךות תילכתב םיפוקש םישענו ,ןאכ םירתפנ ,םילפא

 לשו המכחה לש הינומרהה תשפות אצומה תרסח הקיטאמלבודפה לש המוקמ תא
 .תעדה בחור

 םימולגה םייתייווהה םידמחה רוריב ךרד חרכהב תרבוע הז ךפהמ לש ורוריבל ךרדה
 םצעל דע ,קילאיב לש ותריש ירמחל הלא םירמח ןיבש תוקיזה רואית ךרדו ,הדגאה םצעב

 השולש תדגא"ב םלגתנש יפכ ,ןורחאה ןשוביגב ,ולא הייווח תוביטח לש יתועמשמה חותינה
 .המצעלשכ "העבראו

 'יאה ,לדגמה ,הדגאה :ןושאר קרפ

 הדגאה תועמשמ
 לכות אלש ידכ ,םיה עצמאב לדגמב ותב תא אלכש ,ךלמה המלש לע הדגאה

 תוליבקמ הל שי) תוימשה תוסרגה תחא איה ,תולזמה יפ לע הל דעוימה הגוז ןב םע שגפיהל
 עיפומה ,ביטומה לש (13תיאמצע תירופיס החיתפ תלעב תפסונ תירבע הליבקמ ףאו ,תויברע-•

 ורקיעש ,םירכומה םידולקלופה לכב טעמכ
 לש הייחב לחה ,הנפמה לש ילמס רואית —

 תועפוש םינושה םימעה לש רולקלופהו הדגאה תויורפס .תורגבל העיגה םע הרענה

 םלועמ הדירפה רבשמב הנותנה ,היפהפי הכיסנ תדמוע םזכרמבש ,הלא ןיעמ םירופיס

 הז רבשמ ליטמש ןואפקה .(םירוה—דלי) םיקודהה םיישגרה וירשק תורגסממו תודליה

 :גרבצנינ םיאול לש ורפכב האר וז הדגאל תוליבקמב רצה ;ויד
"The Legends of the Jews". Philadelphia, The Jewish Publication Society, Vol. 

VI, p. aos 
 : ;ייע תויברעה תוליבקמה זיינעי

M. Grünbaum: Xeue Beiträge zur Semitischen Sagenkunde. Leiden, 1893, pp. 

233—236. 

 .רגרבצלזו םואבנירנ לש םהירפכב תויברעה תוליבקמה לש תומוקמה יארמל זאכ ארוקה תא ה:פמ גרבצגינ
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 לש םמלועמ טלחומ קותינ לש תרחא וא וז הרוצב ולא תודגאב ראותמ הרענה ייח לע
 תואלכיה ,םיצוק רעיב תורגתסה ,המודמ תוומב ףא וא הזע הנישב העיקש :םדאה ינב
 הדגא) םירג לש תודגאה ןמ תמסרופמה הכיסנה .יוכו רכו םוסח רצבימב ,קחורמ יאב
 תעקוש הנידמה לכ .הקומע הנישב תעקושו תורגבל העיגה םויב טחמב תרקדנ (50 'סמ
 תפקתשמ ידגאה םלועה רוביגל תפקשנה תורקעהו תושבייתהה תורשפא יכ ,הנישב המע
 תעקושו לערומ חופת חלפ תעלוב היגלש ,16וביבסמש םישנאהו ףונה לרוגב הרהמ דע

 ,שא לגעמ תפקומ םיינמרגה םיטבשה לש הקיתעה הרישה ןמ הדליהנירב .תוומ תנשב

 רוביג י"ע הרוביגה תומד לע לטומ הצחמל התימו ןואפק לש הז לרוג .ורבעל ןיאש
 שאה לגעמ ףיקמ הדליהנידב תא .םינוש םיווסמב םירוהה לש הטירוטואה תא למסמה

 תופשכמ תומידרמ תמדרנה הכיסנה תאו היגלש תא .לכ יבא ,ןאטוו לש ותווצמ יפ לע

 ורפסב לבפמק ףסו'ג ירבדכ ,"הערה םאה לש עדומ-יתלב למס" — תוגרוח תוהמיאו

 לא לש ותרזעב חישל תכפוה ,ולופאמ תטלמנה ,ינפד .17"םינפה ףלא לעב רוביגה"

 תבה קוליסל םירוהה לש םתוירחא תא הריתסמ הדגאה ןיאש םוקמב .היבא ,רהנה

 איה תאצומ — אמוחנת שרדמבש הדגאבכ — יטוראה הלאוג םע השיגפה תורשפאמ

 הלפשה ימעטמ הבל ריחבל ותב תא תתל הצור וניא המלש .הז השעמל והשלכ קודיצ

 ןושארה דוביעב .("ותומכ ינע לארשיב ןיאו דחא יבע אוהש האד") תילכלכ-תידמעמ

 ,ינפד תדגא) ולא תודגאמ קלחב .הרתי השגדה הז טנמומ קילאיב שיגדמ הדגאה לש

 רבעמ תפוקת אלא ןואפקה ןיא ןבורב לבא ,חצנל תואופק תורוביגה תוראשנ (לשמל

 .תיטוראהו תישגרה תורגבבש אלמה רשואה לא
 תופאוש לדגמב האולכה הכיסנה וא תמדרנה הכיסנה תודגאש ,הינשה הרכהה

 .השאל רבג ןיבש ,יטוראה רשקה לש ענמנ יתלבהו יטסימה ויפאב הרכהה איה ,האטבל

 םלועב חוכ ןיאש דע ,םירימטו םימוצע הכ םה וז לא הז גוזה ינב תא םיפחודה תוחוכה

 הז ענמנ יתלב רשק לש ותערכה ןמז תא עבק ירבעה שרדמה .םדעב רוצעל יושעה

 שודקה ןמ אלא שיא לש וגוויז ןיא"ש עבק ןכו ,גוזה ינב לש םתדיל םדוק םוי םיעבראל

 שרדמב הדגאה .18"ולצא אב וגוויזש שיו ,וגוויז לצא ךלוה אוהש שי .אוה ךורב

 םגו "תולזמ"כ ךלמה תבו םילדה ןב לש םגוויזב עירכהש ,חוכה תא תנייצמ אמוחנת

 ."שיאל השא ןתונש םוקמה ךורב" :םיהולאכ
 ,19םיינברסה ךיסנה וא הכיסנה תויומד ןודנה גוסה ןמ תודגאב תובורמ ךכ םושמ

 .יתימאה דיחיה םגוז ןבל תעדומ יתלב היפיצ ךות ,אשניהל וא אשיל םיצור םניאש
 לש ןושארה חסונב הל ופיסוה קילאיב לבא ,הז ביטומ רסח ונלש תישרדמה הדגאב
 הריתסהש רחאל דדובה יאבש לדגמה לא ןאכ תלבומ הכיסנה ."העבראו השולש תדגא"

 .הדי תא שקבלו הינפ תא תולחל ואבש םיכיסנה לכמ הינפ תא
 שפחמה דדונה לש ותומד ל"נה גוסה ןמ תודגאה לכב טעמכ העיפומ אסיג ךדיאמ

 ךיסנה .התמדרתמ התוא ררועלו האולכה הכיסנל ףוסבל עיגהל ידכ םימיו ץרא דבועה
 דירפגיס .הכיסנה תא ףיקמה םימסקה לגעמ תא םירבוש םיקחרממ םיאבה ךלהה וא

 לש היפמ חופתה חלפ תא ליפמ ךיסנה .הדליהנירב תא לאוגו שאה לגעמ תא הצוח
 םיחישה ךבס תא עקוב תמדרנה היפהפיה רופיסב ךיסנה .םייחל התוא ררועמו היגלש

 רוביג .םתנשמ המע לכ תאו התוא ררועמו הכיסנל קשונ ,ןומראל רדוח ,םיינצוקה

 האר ;הדנאה רוביג לוע ונואפק תובקעב עבטה לש הטמשהה לע תודגאה לש ביקע רואית
.Jessie L. Weston: "From Ritual to Romance", Cambridge University Press קש רפסב 

Joseph Campbell: "The Hero with a Thousand Faces", Meridian Books, 
11 

New York, 1956, p. 62. 

 :ןושארה קלחה תא דחוימב האר .ןודנה אשונב תוקסועה תודגאה לולכיט תא הז רפסב ראתמ לבפסק
"The Adventure of the Hero". 

18 
 .חייס השרפ ,הבר תישארב

" 
 .68—59 ימע ,לבפסק לש ל"נה ורפסב ,"Refusal of the Call" קרפה דחוימב האר
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 ןתונו האולכה הכיסנה לא עיגמ ,טיע יפנכ לע םיה תא הצוח ונלש תישרדמה הדגאה
 .םייח ערז הב

 ןמל הרענה לש המלוע לע אבה לודגה רבשמה תא ,אופיא ,תראתמ הדגאה
 הבוש דעו ,(םידוהה לצב םייח) יתודליה החפשמה םלוע לש הינומרהה ןמ התגירה

 .(ןיאושינ ייח) רגובה החפשמ,דדבלוע לש הינומרהל

 קילאיב תריציב הכיסנה תדגאל םיזמר
 יקמעמב דימת העגנ האולכהו תמדרנה הכיסנה לש התורגבתה לע הדגאה

 הדיעמ המלש לש ותב לע הדגאל תוקקדזהה קר אל .קילאיב לש יתייווחה ומלוע
 םיעטקב עיפוהל הדגאה לש םיביטומה םיטונ םינוש םימלגהבו תורוצב .ךכ לע

 תמדרנה הכיסנה תדגא .תורגבתהה תייווחל עבמ •תתל קילאיב הסיג םהבש ,םיבר
 שרוחה ראותמ הז עטקב .חריה ליל תא ראתמה עטקב ,"הכירב,-ו"ב שרופמב העיפומ

 :וכותב ןכש ,"ןומדקו רקי לדג ,דחא רדאנ תוכלמ דוס ןועט ולוכ ,המיזמ בר"

 הפא תומשנ תונמל דקפה ,שרחה ,אוהו ,ןשית ,תענצמ יזו-לכ ןיעמ ,זפ שרע לע

 הילותב דוס שדק תרמשמ רמשו ,חצנ ימולנזו דוה תליל^ ,המת םצעב

 הלאגו ,הלאוג הדוד ,וןלמ3 ןב אוביז דע ,הפשכתנש םדק. ינמ הכלמ תב

 •"הכירבה" תחיתפבש םיירואיתה םיעטקה תעברא לכל תינייפואה המיכסה יפל
 הכותב אלא הנופס הכלמה תב ןיאש ,הרובסה ,הכירבה לש הירוהרהב הז רואית הוולמ

 תוינייפוא תוראבבו תוכירבב התעקשה וא ,ןגמ שדוחב הכלמה תב תפקה) היקמעמב
 לש התומדב הכיסנה הלגתמ תיטסירומוה הרוצב .(20םייממעה הדגאה ירופיסל רתויב

 "העבראו השולש תדגא"ב) תפיכודה ןמ תשקבמה "לקדיח רהנו תרפ רהנ ןיב"ב הרענה

 תומד .םיקחרממ ואיבהלו הבוהא תא תופכל (יכותהו טיעה תפיכודה םוקמ תא םיאלממ

 ינשי" המאופב .הנישב העקשש המלש ריע תומדב לגלגתהל היושע תמדרנה הרענה

 תאצוה הפיסוהש ,"תפסות"ב תללכנ איהו ,ויריש ץבוקל הסניכ אל קילאיבש) "רפע

 איהו "הלב תמסוק" לש היפ תללקב הללקתנש ,הירק תראותמ (ויבתכל "ריבד"

 הידוגילאכ אלא שמשמ ידגאה ביטומה ןיא ןאכ םנמא) המדרתב זא ינמ העוקש

 תנומתב לגלגתהל הנשיה תומדה הלוכי ךכ .(תמנמונמהו תשפורמה תידוהיה ריעה רואיתל

 המדרתב עוקשה םימחולה הנחמ תומדב רתויבו ,ויררועמ ,וילאוגל הכחמה דוד ךלמה

 בורק ,רחא ידגא ביטוממ ףקות דתיב תונוזנ ולא תוריציש ,יפ לע ףא) "רבדמ יתמ"ב

 רצבימב האולכה ךלמה תב םג .(21 "םדשיה םירוביגה" ביטומ — תמדרנה הכיסנה ביטומל

 תיבב הניכשה םע דחייתמה רענה רואיתב .קילאיב תריציב םינוש םיזמרב העיפומ

 טפשמ קילאיב עקשמ ,23 ןובזעה ןמ םסרופש ,"אבא תיבב" יפארגויבוטואה רופיסב) שרדמה

 תב, ,הפי ,דשא וזיא ,םלועמ ,זאמ תעקושמ ,ךבדנה יבוע ךותב ,ןאכש ,ךל המוד" :ןוגכ

 תדנדנמ ,הסירעב ןטק קונית תדנדנמו תבשוי איה יח לכ ןיעמ תמלענו ,לשמל /הכלמ

 ."...היכובו תדנדנמ ,היכובו

 רוצ,ד -לדגמ,ד

 דדובה יאב לדגמב האולכה ותבו ךלמה רופיסב שבגתנש יפכ ,הדגאה לש החסונ

 תילמסה ותרגסמב קר אל קילאיב לש הקיביטומהו תונומתה םלוע תא ,םוקמ לכמ ,םלה

" 
 .גנוי בטסונ לראק י"ע הלא תודנא שוריפו רואית האר

C. G. Jung: Symbols of Transformation", Pantheon Books, New York, 1956, p. 242. 

 רפסב הלא תודגא חותינ האר "The Hero" תאמ
"L 

Lord Raclan Vintage Books, New York 1956, pp. 39—43. 
22 

 .5 ימע ,(ח"יל-רת) ישילש רפס ,"תפנכ"
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 ולש םיירקיעה דוסיה ירויצמ םיינש .םיילמסה םיירויצה ויטרפ םצעב אלא ,תיללכה
 _ .קילאיב לש תוארמהו תונומתה םלועב םיירקיע דוסי ידויצ םג םה

 .םי ףקומ אוהו ,עלס ןש לע וא ,העבג לע יונבה לדגמה תנומת — תישאר
 החכוה קילאיב תרישב שא לתלת וא ,שא ץוצינ ושארבו רוצ תונומתה לש ןתוחוור

 ןדס .23"קולדה רנה לע" (קוטש בד זא) ןדס בד לש ורמאמב רתויב תפלאמה הרוצב
 ריש ,טעמכ ,ןיאש ,ותחנה סוסיבל תוילאוטסקט תויאר לש םיהדמ עפש הז רמאמב איבמ

 ךראומו הבגומ ץפח לכ וא ,לדגמ ,רוצ לש רויצ וב אוצמל רשפא יאש ,קילאיב תרישב
 עצמאב דמועה לדגמה רואיתמ .קולד רנ וא ,שא לתלת ,דוא ץוצינ קלוד ושארבש ,רחא

 םורמב שאה לתלת דעו "לגהו רוצה"ב רוצה ךרד "הז תוומ םי ףכ לע"בש םמשה יאה

 "רקפהה ןמ רואב יתיכז אל"ב ונממ םיבצחנ תוצוצינש ,בלה רוצו ,"שאה תליגמ"ב קוצה

 — "דימתמה" חתפנ הדואיתבש ,"ןשיה ונרנ" תבהלשו ,("רתתסמ יבל רוצב דחא חצינ")

 ןיא םימעפש ,המודק הלודגמ ןורחא דירש ,ןברוח רחא תיראש דימת רמוא הז יומיד
 ךכ םושמ אקווד .היחת זמר םושמ וב שי םימעפו ,היחת לש הווקת לכ לע זמרמ אוה

 םע קילאיב תרישב תוהדזהל יושע רוצה םורמבש הז שא לתלתש שיגדהל ונא םיבייח

 העיצק .םיהבג יהבגמ תזמרמה ,תיאליעה הבוהאה לש התומד םעו הלקה בעה תומד
 יח דיפל"כ ,"שא לש האיבל"כ !לדגמה שארב העיפומ "העבראו השולש תדגא"בש

 לש "הובגה ,םרה ,קזחה והחצמ יווגחב" "לגהו רוצה"ב חנ הימדה רוא" .24"רעובו

 :קילאיב בתוכ ,ןובזעב ואבש ,םירומג יתלבה ויריש יסיסרמ דחאבו ,רוצה

 ךרכז ןילי עלס ימח ןיב בעכ

 25 ...ויצירחו יחצמ יטמק ןיב

 בע"כ שמשה תעיקש םע לדגמה שארב הלגתמה ,העיצק םג תראותמ ךכ שממ

 שארבש ץוצינהו לתלתה ידויצ ךשמה אלא הניא לדגמה שארב ךלמה תב ."הרוחצו הנטק

 לש שדחה שוריפה לע זמרמ תלאגנה הכיסנה רופיס לש תרגסמה םצע לבא ,קוצה
 .היצאדנגרו הווקת לש שוריפ ולוכש ,רויצה

 רבדמל רעיה ןיב יאה

 קילאיב תריש לולכימלו האולכה ךלמה-תב תדגאל ףתושמה ינש ירקיע למס
 תרמואה ,תשלושמ םילמס תצובק זכרמב קילאיב תרישב דמוע הז למס .יאה למס אוה

 םייוצמ םזכרמבש ,שרוחה וא ,רעיה .רוגשה ישונאה םלועה ןמ קוליסו קוחיר הלוכ
 .תודליה םלוע לש תקחורמה הינומרהה לא השירפ םידמוא ,םימה תמאו התובעה הלאה

 תעשב" :ב"י קרפ "חיפס") "חיפס" יקרפבש םישרוחה וא ,"הכירבה"בש שרוחה אוה הזכ
 זפש יל ןכומ המ עדוי ימ .וקדבל יואר .ויבעב סנכיהלו רעיב גילפהל יאדכ רשוכה

 םלעה דלונ הבש ,האלפומה םימרכה ץרא איה וזכ .("רעיה לע יבלב תובשחמ תובר
 יתנמוא תרישו ,םיבלולו תורומז תועלקמ ישרע יהתו") "שאה תליגמ"בש םיניעה ריהב

 — — — .ינואיבה םדוסב םישורבה יאפעו םיננער םירשא תורעי .רופיצה לוק

 רפועכ יחאו ,אוהה רעיה תלפאב ינטוקב דבואו ,תומולח לש ןנער רעי גשגיש יבבלב
 ,דימת טעמכ ,תורשקתמ קילאיב תרישב רעיה תונומת .(..."ןונבלה יזרא ןיב חדומ

 ,תוחל לש תמלשומ הייווה תומלגמו ,ידאר ךלפב רפכה לש תודליה תמדק תויווחב
 .עבטה ןיבל ררושמה לש "ינאה" ןיב רישי עגמ לשו ,תוירופו תוננער

 וא התימ תללק וב החלתשנש ,שבי םלועל השירפ אטבמ ,הממשה ץרא ,רבדמה
 םיירוטסיהה םיימואלה םינבומב ןוסאו ,תורקע ,שבוי ולוכ .התימל המודה הניש תללק

 םיעורשה םירוביגה .דחי םג (בורל ,הבהאבש רשואל עיגהל תלוכי רסוח) םיישיאהו (תולג)
23 

 .87—79 'טע ,טש
24 

 25 .3.1.58 ,"אשמ,, ,"לתלתה תודלות" ירמאמ האר
 .17 'טע ,(ש"ת) ישימח רפס ,"תסנכ" /ז עטק ,קילאיב לש ותריש ומזעמ "םיסיסר"
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 םייורש — "הגירהה ריעב" לש המויסב רבדמל חרובה איבנה ,"רבדמ יתמ"ב הניש ימוסק
 םילטומ םע ינומה קילאיב ראתמ "םישחנל וארק" רישב .תוומ לש הז שרפומ םלועב

 ייושנו "המדאה ידשמ םיקיתע" םהו (קוצה רויצ בוש) עלס חיחצל םידומצ ,רבדמב
 ידבר ."םייחה ץע לצ"ו "תורעי ןסוח" ,"אשדה הארמ" החכש םשפנ ."םא קיח חיר"

 .רוריבב הז דצב הז םיפשחנ הז ןדבאו שבוי ןוזח לש םיישיאהו םיימואלה תועמשמה
 העינצמה ,הכירבה .דחאכ רעיה תאו רבדמה תא וברקב דחאל יושע יאה דויצ

 ינפב ןטק םלוע ןיעכ ול דדוב יא ,אשד דופר ,קורי ןטק יא" איה הכלמה תב תא הכותב
 ייא" לא ררושמה ףאוש ולש םידליה ירישב "םילאצ ןיב ענצומ ןנאש שדוק ריבד ,ומצע

 ("םיל רבעמ" רישב) "םרו לודג םע ,םיקנע" םיכלהתמ םהבשו ,ותאמ חכשנ םמשש ,"בהזה
 ."רבדמ יתמ"בש רבדמב םיתמכ םיעורשה םיקנעל דוגינב

 עפש אוה םג אשונה ,ירבדמהו םמושה יאה קילאיב תרישב רתוי יוצמ לבא
 "רפע ינשי"בש תמדרנה ריעה רבכ .תחאכ תוישיאו תוירוטסיה ,תוימואל תויועמשמ

 תמכ לפרע ףטועמ" "לגהו רוצה"בש רוצה ."םמוש יא םא תוומ רצח"כ תראותמ
 בשע תמיתח לכ וב ןיאש ,"שאה תליגמ"בש םמושה יאה רואית רתויב טלוב ."ויכירכתב

 שאה ישחנ ץרוש ,רוחשה ןודבאה רהנ דבלמ ,םימ תמא אלו ,םיללוקמ חולמ יחיש דבלמ
 ץקשל ידכ ,הנשד תורעי ץראמ םיחוקלה ,םיננערה ןויצ ינב םילבומ הז יאל .םינטקה

 .תוומ דע םשבילו םליערהל ,םשפנ תא
 םיינש אלא ירעיה יאהו ירבדמה יאה ןיאש חיכומ "הז תוומ םי ףכ לע" רישה

 רעיב הסוכ ולוכו ,זדאהו שורבה וב וגשגישש ,ןנאש יא הז היה םינפל .דחא םהש
 :לבא ,הרופו ןשד

 הסךקה אוב?ו ,םש בצנ יריר? »זךא-אלן שורב אל .יאה תמ התע

 ,אלפה רנ ושארב קילךןו רתס די »ריעא בוזא םע וב-הךפן שומיק,נ

 .ריאי-ריאהש ומכו ,סדהה דע ,ראשנ דחא ונכ שימלח לע

 ז המלן םש ריאמ אוה ימל יעלסס שארב לדגמה

 דוסיה תנומת אלא הז רישבש םמושה יאה תנומת ןיאש ,26טרופמב חכוה רבכ
 טעמכ יטאמיכס ירופיס םוכיס הווהמ רישה .היקודקידו היטרפ לכל "שאה תליגמ" לש

 םימעפ הילע תרזוח קילאיב תרישש ,ןוירפהו חילה ןדבא תייווח רואית לש רתויב רורבו
 ךשמב ךפהנ "האור ןיאבו דחא דחא" ,"חיפס" ,"רהוז" ,"הכירבה" םלוע .ךכ לכ תובר
 אטבמ אוהש םשכ הז ךילהת ."שאה תליגמ"ו ,"םישחנל וארק" ,"רבדמ יתמ" םלועל רישה

 תאו תודליה םלועמ הדירפה תא אטבמ ימואלה ירוטסיהה הרושימב תולגה תייווח תא
 תונומתמ ןכש ,הבהאב ונוקיתל עיגמ וניאש ,עורק םירגוב םלועב תשאונה תוטבלתהה

 ינשמ ,וז תמועל הז וב םידמועה ,םיבהואה דמצ רואית אוה םמושה יאה רואית לש עבקה
 ,וז הנומת .תללוקמה הלוצמב אלא ,םלועל שגפיהל םילוכי םניאו ,ןודבאה רהנ ירבע

 םע" רישה זכרמב םג תדמוע "שאה תליגמ" לש םיירקיעה םיקרפה דחא תא הדימעמה
 לש "ארונה רהוז"ב תוננובתהב וילא ףרטצהל הבוהאל ארוק ררושמה ."המחה ימודמיד

 ואשנתי וללה .בלה ירוהדיה תא "דואה ימי" ינפ לע ישפחל חלשל הל חיטבמ ,העיקשה
 ,("העבראו השולש תדגא"בכ ,םירפיצ ףנכ לע יאל הסיטה רויצ)ןמגראה יסכור ינפ לע ודריו

 :"םיינומדא רהוז ייא" לע

 םהילא ונאמצ וזבהזס י^א המה םיהכגזן תיימלועח ,םיק1חךה םייאה םה

 »תדלומ ץרא לא? »םוניאר תומילהב וז

 * • * *ד : TV *TT~* T — TV םהילע ונל וזמר לילה יבכוכ-לכש ,םיפשה לכ תחת םירגל ונושעש

 וני;חו
 .תדעור ןרק רואב .םנהגל -

 ,"ת י ק מ ר כ" ףסואכ ,םקימ השמ ר"ד לש רמאמב "הז תוומ םי ףכ ל!)" רישה חותינב"0

 .278—267 'טע ,(ו"טשת) הינש הנש
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 93 "העבראו השולש תדגא"ל תורעה

 תימעו עד ילב ונךאשנ ם.ךילעו

 1 הןצב םיחרפ ינזקכ

 תימלוע הדבא םישן?במה םיךבוא ינשכ

 S T I V V - S " T -- .הירכנ ץרא ינפ לע

 םייאה .קילאיב תרישב הבהאה תייווח בלבש תויתפתה אולמ תא שיחממ רישה

 עיגמשכ לבא ,םימשה לכ תחת רזל ררושמה תא וכפה ,הבהאבש רשואה ייא ,םיקוחרה

 םיחרפכ םהילע םילבונ םיינשהו ,רבדמו היצ ייאל םה םיכפוה הבוהאה םע םהילא אוה

 "םימשה לכ תחת םירג") תולג לש תיחצנ הייווהב םינותנ םה םיראשנ אליממ .רבדמב
— 

 .("הידכנ ץרא ינפ לע"

 ,יאה ינפ לע םילוגה ינשב רופיסה תא קילאיב ינפל הדימעה תישרדמה הדגאה

 לא ץופקל ץלאייש ילב הנואפקמ המלעה תא ליצמ יאה לא עיגמה ךלמה ןב .וכופיהב

 *דבש השאה לש הלימגה רמג ללכל האב הכיסנהש ,העשב שממ עיגמ אוה .ןודבאה רהנ

 ולוכ .ירעי יא תויהל ירבדמה יאה רזוח אליממ .תורקעו ןוקמצ לש לרוגמ התוא לאוגו

 רויצ) שמש רהוזב ושאר ץחור ,דשל הוורו תורמצ איגש ,ןשדו ןתיא ,ןנערו בוטר רעי"

 אלמ רעיה ."אשד יסיסרב וילגר לבוטו ("הכירבה" תחיתפב שמשה-הלילדו רעיהךושמש

 .דב יתותו םיגלפ עפושו ,תוברתהו תומחייתה לש סומלובב םינותנ םלוכש ,םייח ילעב

 ךותמ אל לבא ."חיפס"ו "הכירבה" םלוע תויהל ןאכ םש "רבדמ יתמ"ו "שאה תליגמ" םלוע

 האבש ,תרגוב תויטורא לש רשוא ךותמ אלא ,תיתודליה הינומרהה לש רשואל הרזח

 הפיקמ היצאדנגר לש ךילהתל תרגסמ "העבראו השולש תדגא" תשמשמ בוש .הקופיס לע

 .תיאקיליבה הייווחה םלועב

 בוקעת תויתועמשמהו תוינבמה היתוניחבמ ,המצעלשכ הדגאה לש תימינפה התקידב
 תיפוסוליפה תוגההו םיירויצה ,םיילמסה ,םיירופיסה םינבמה לש תיתונמאה םתודמטצה רחא

 .דימוההו המלשהה תוכלמב ןקותש ,עורק םלוע לש יטויפ-יתונמא הלואג השעמב הבש

 תולגה ןגו דכנ תכ :ינש קרפ

 ןויד תורגסמ

 ןיבל קילאיב לש ותריש ןיב שגפימה רואיתל שדקוה רמאמה לש ןושארה וקרפ

 ותושפתיהש ,החנהה וב הטרופ .הלאוגל הפצמה ,האולכה ךלמה תב לע תישרדמה הדגאה

 דוסי ילמס ןיבל הילמס ןיבש תידוסיה תוהזה עקר לע תרבתסמ וז הדגאל קילאיב לש

 תריש העיבמ הלא םייומיד ינשב .םיה בלב רוגסה יאהו דדובה קוצה :ותרישב

 השולש תדגא" .שבור תולד םלועל ךפהנש ,ןוירפו םצוע לש םלועב התשוחת תא קילאיב

 יאה ילמס תועצמאב ראתל ידכ ,האולכה ךלמה תב תדגא תרגסמב תשמתשמ "העבראו

 לבא ,תורקעה תנכס לצב דמעש ,םלועל עפשו ץירפ תבשה לש ךופה ךילהת לדגמהו

 םהב ןיא .קילאיב תריש ןיבל הדגאה ןיב תוקיזה תוללכ תא קר חיכוהל ידכ שי הלאב

 תישרדמה הדגאה תא הכפהש ,הכוראה דוביעה ךרד לש הילועשמ תא ריבסהלו ראתל ידכ

 .שממ תינופמיס םיביטומ-תעלקמ לעב ,המישנ-בחר יטויפ רופיסל הרצקהו תמצמוצמה

 ליטהש ,םייונישה לש םתועמשמב ןויע יפ לע ךרעיהל םייושע וז ךרד לש הרבסהו הרואית

 םייוניש :שדחה החסונב הדגאה תריצי ךלהמ ךות ,ירוקמה ידגאה רמוחב קילאיב

 פקמה ,הלא םייוניש לש םרקיע תא תוצמל ,המודמכ ,ןתינ .רותיוובו תפסותב ,הבחרהבש

 ותריציל קילאיב קינעהש ,תוישיאה תויטויפה-תויריציה תויועמשמה רקיע תא םכותב םיל

 ,םיישארה םירוביגה ינש לש םהיתויומד (א :תודרפנ תורגסמ המכב םתעיבק יפל ,הנודנה
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 הדגאה לש ינרוצה הנבמה (ג .המצעלשכ הבהאהו םידודנה תלילע (ב .םלעהו הכיסנה
 .שדחה החסונב הריציה לש תיתוגהה התועמשמ (ד .שדחה החסונב

 יפ לע הלגתמ םירוביגה לש םייפוא ;ןבומכ ,תיתוכאלמ איה וז תורגסמ תעיבק
 הנבמה ךותמ הלוכ תבייחתמ — המצעלשכ וז .הבהאהו םידודנה תלילע תולשלתשה

 םלדוגו םייפוא יפ לע םג הלגתמ — תיתוגהה תועמשמה .הריציה לש דחוימה ינרוצה
 תיניינע הקולחב שי ,םוקמ לכמ .םרופיס לש תוינרוצה ויתורגסמ יפ לע םג ,םירוביגה לש

 .ןוידה לש ותויחונל םורתל ידכ תאזכ

 הכיסנה תומדב יוניש

 קיעה םירוביגה ינש לש םהיתויומדב קילאיב איבהש ,םייונישה םה רתויב םיפלאמ
 יוניש אוה — הכיסנה תומדב יונישה רקיע .הלאוג-הדודו ךלמה תב ,הדגאה לש םייר

 איבה "העבראו השולש תדגא" לש ןושאר חסונב היתובקעבו ,תישרדמה הדגאב .האצומ
 באה .ותב ןיבל ,המלש ,באה ןיבש חתמה תואצות יפ לע השעמה רופיס חתפנ ,תיאקיל

 דרח באה :וא ,(הדגאה) תוחנ ידמעמ אצוממ לעב הל ודעי תולזמהש ,ותב לדוגל דרח
 התוא םיפיקמה םייכיסנה םיכדתשמה עפש ןיב הגוז ןב תא הל תאצומ הניאש ,ותב לרוגל

 לטבמ "העבראו השולש תדגא" לש ינש חסונ .(ןושאר חסונ "העבראו השולש תדגא")
 אל איה .המלש לש ותב הניא דדובה יאב האולכה הכיסנה .תב-בא לש וז םיסחי תשרפ

 באה ןיב חתמה םוקמ תא .ןיאושינה תארקל הכרדב והשלכ לושכמ םושמ יאל התלגוה

 .רכנ םע תב ,הרז המלעל םירבע ןיבש ,חתמה ןאכ אלממ ,הקרפל העיגהש ,תבה ןיבל

 ונוטלשל םהיניש קודיהב ענכנה ,לארשי ררוצ ,םרא ךלמ לש ותב איה ,הכיסנה ,העיצק
 .המלש לש

 יונישה לש םייקלח םישוריפ

 בירק םהרבאו 27ןמכיפ בקעי
28 

 לש התומדב קילאיב איבהש "דז יוניש ושריפ

 וסחיב םייתוגהה דוסיה ינותנ יוניש עקר לע ,הדגאה לש זכדמה-תויומד יתשמ תחא

 חסונב ,םיבהואה לש תיחרכהה השיגפה לא ,הבהאה לא סחיה .הבהאה לא קילאיב לש

 העינכ לש ףוסבלו ,המיא לש טעמכ ,ןוצר-יא לש םחי אוה תישרדמה הדגאבו ןושארה

 היפוסוליפב הז םחי ףלחתנ ינשה חסונב .תולזמה ידיב ןותנה ,ירותסימ חרכהל ררע אלל

 תנווכמה ,הריבכה םיהולאה די תלועפ תא תיאלפה תיטוראה השיגפב הלגמה ,תבחרנ

 זכרתמ ןושארה חסונב .תמלשומה תירסומה התינכת יפ לע האירבב השענה לכ תא

 םישנא ינש לש םלרוג הווהמ ינשה חסונב .םרשאל ועיגהש ,םישנאה ינש לרוגב רופיסה

 םישופיחה ךרד תמייתסמ יהולאה רדסה םלועב :יתד יפוסוליפ ללכל השיחממ המגוד הלא

 .הינומרהבו ןקרופב ריצי לכ לש הכוראה

 בייח אוה .הכיסנה ןיבל המלש ןיב סנאטסיד עובקל קילאיב תא בייח .דז יוניש

 תויהל הלכי אל העיצק םג לבא ,המלש לש ותומד תא ןיטולחל תונשל ,לכ םדוק ,ותוא

 הסנמהו ,ותבל דעוימה לש יתרבחהו ילכלכה ודמעממ הצורמ יתלבה ,באה תומד .ותב

 עיבצמה ,ףוסוליפה לש ותומד םע תוהדזהל הלוכי הניא ,םימשה תצע תא רפהל וחוכ לכב

 .םדאה ייחבו עבטב םיהולא די לש התלועפ לע

 תא ,םוקמ לכמ ,הבייח אל "העבראו השולש תדגא"ב קילאיבב הלעפש ,וז המגמ

 .םראל ,דז םעל הכיסנה לש האצומ סוחי

 רנזולק ףסוי לש ושוריפ יפל
20 

 הכיסנה לש ימואלה האצומב תורזה תבייחתמ

'** 
 .נ"יש ימע ,"קילאיב תריש" ורפס האר

28 
 .266 'טע ,"טינויע" ורפס האר

 .187—186 'טע ,"ויית תרישו ן>י5איב .נ .ח" ורפס האר
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 .זמכיפ בקעי ,קי5איב .נ .ח ,זוסלנצק קחצי ,והיכרב ,ם .א :לאמשל ןימימ
 .1008 הסידוא

 תדגא "ב אצוי קילאיב .הריציב תלעופה הבחרה "תיטסינאמוה"חו "תילאסדבינוא"ה המגמהמ
 — וז המחלמל ירוטסיהה עקרה תא ףא ןייצמ רנזולק) תונעזגב םוחלל "העבראו השולש

 םתאנש רואיתב הריציה תא קילאיב חתופ וז המגמ לשב .(הינמרגב םזישאפה תיילע
 תאו םרא ךלמ תבל הכיסנה תא אוה ךפוה ךב םושמ !המלשל םינושה םימעה יכלמ לש

 תמייתסמ ךכ םושמ .ושפנ אונשו םרא ךלמ לש ויחא גרוה ,עושיכלמ לש ונבל םלעה
 שדחה שוריפבו ,םימעה תאנשמ הלודג איהש ,הבהאה לע המלש לש לודגה ומואנב הדגאה

 תריצי אלא ,םייח תדמשה הניאש ,םד תלואג םה ןיאושינה) "םדה תלואג" גשומ לש
 .(םישדח םייח

 קילאיב לש תויתוגהה ויתונווכ תא ,קפס אלל ,ןוכנ חרואב םיראתמ הלא םישוריפ
 תא קילאיב ףילחה ופקתבש ,יתייווחה ץקועל םיעיגמ םה ןיאש ,המוד לבא ,וז ותריציב

 .םרא ךלמ תבב המלש תב

 ק יל א יב תרישב הרזה תומד
 רז ימואל אצומ תיטוראה הלואגה תדגא לש תיכיסנה הרוביגל קינעה קילאיב

 ןב ןיבש חותמה סחיה תייווהב תיטוראה הייווהה תרייטצמ ותריש לכ ךרואלש ,םושמ
 קילאיב לש ומלועב תויטאמלבורפה לש דוסיה יניערגמ דחא .היוגה ,הרזה ןיבל לארשי
 תומשגתה ןיבל ולש תויתדה תוימואלה תוברתה תורוסמ ןיב הז יתישארב חתמב םלוגמ

 קילאיב תרישב תוירקיע תוישרפ תוראשנ הידעלבש ,וז החנה .ולש םייטוראה םילאידיאה
 לצא הרזה הבהאה תריש" ורמאמב ש1טר ןתנוי י"ע החכוהו התלגתנ ,ירמגל תומותס

 חיכוהל תויושעה ,תוקהבומה תויארה ןמ קלח קר הז ורמאמב הצממ שוטר .30"קילאיב
 .ויתונעט תא

 .9—8 'םע ,1951 ,רבמטפס ,"ף5א"ב ספדנ רמאמה
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 ירוחאמ,, ורופיסב ומלועבש וז תידוסי תוהמ קילאיב ראתמ רתויב יולג חרואב
 תוחל לש ,ןוירפ לש םלוע :קילאיב לש ותרישב יזכרמ ביטומ לע רזוח הז רופיס ."רדגה

 םדוק .םייוגה לש םמלוע אוה הז ןוירפ םלוע .שפנ תלוונמ הממש ץראל ךפוה עפש לשו
 ילעבו םינגו תושרוח ילעב" לש םנכשמ םוקמ הז היה םיצעה רברפל םידוהיה ואבש

 .םירחוסו םיפופצ" םיבשוי םידוהי .רבד ןאכ לדג ןיא וישכע לבא ,"תועלדמו תואשקמ
 םירפמ םייוגה ."םישולת תוקריו תוריפכו 31תוצוצקה תושרוחה לש םינקנקבו םינקב

 .רוחאל החדנ םייוגה לש ןדעה ןג .םיפשוח ,םיצצוק תתוא םירקעמ םידוהיה ,המדאה תא

 םלוע אוה הרייעה לש המלוע) "'ה ימש תחת" החוורב םיחטתשמ םה רברפה ןמ קחרה
 ,דחא ןטק יא רוגס ראשנ ,הללקה בלב ,ללקתנש רברפה ךותב .(יתד םלוע אלו 'ה רורא

 תתווצמ יפ לע האולכו הרוגס הז יאב .ינומרהה ייוגה םלועה רכז תא וברקב רמשמה

 תיטוראה תונשוחה תומשגתה ,הקניראמ ,היוגה — (הכישטשניפידוקש) הנקז הפשכמ לש
 םייוגל לארשי ןיבש האנשה לש תחצונמ יתלבה רדגה רבע לכמ התוא הפיקמ .המימתה

 השיגפה .(דחא םהש םיינש — תאלכנ איה ובש ,לדגמהו ,הבוהאה תא הפיקמה רדגה)

 ותליבקמ אוהש — בוזעה ףפרקב קר ךרעיהל הלוכי ,הקנידאמ ןיבל ,לארשי ןב ,חנ ןיב
 ינש דבלמ שיא עלקנ אל וילא םג ,דבע לכמ ץע ירדגב רוגס אוה םג .בוזעה יאה לש

 "גראב ןכיוה םעד ףיוא" ,"רהוז" םלוע תא ריכזמו ,ארפ חמוצ ולוכ אוה םג ,םיבהואה

 ןגהל יושע רוגסה ףפרקה ןיא בוש הקניראמ לשו חונ לש םתורגבתה םע ."הכירבה"ו
 .לשכנו ,ירציה ומלוע ןוקית ןיבל וניב הדירפמה ,רדגה לע תחאב גלדל הסנמ חנ .םהילע

 תחיתפב רעיה רואיתב עיפומ אוהש יפכ ,תיטוראה הינומרהה לש ידוסיה יומידה

 :הז ןוויכב אוה םג הרומ "הכירבה"

 רע!ה ןואג תופלחמ שמשה ץחךכ

 »ךפשת וילתלת לע רזןז לש םןו

 ,ולכ בהז ימךח חטשמ ,ןתיאה ,אוהו

 ,דכלנ דמוע ,הלילך ידיב ןוש!?ש? ,ונוצרל

 ,וחצ שיגדמ בהוא ינפ רואו לק קוחןק ךותמ

 ,היוחב ויךוסא לבקמ ,ומצע לש זפ תן£'ךי1

 ,שמש תורובג תחת ורזנ שאר לע םירמו

 יניךסא וא יגילפלס ,יניפזקש :הל רמואכ

 .-ץפח ךבלש ה9 יב ישעו

 ריקפמהו ,ורדנ תא רפמה ,ירבעה ריזנל ןאכ המודמ שמשה םע ןיסוליעב ןותנה רעיה
 םיסחיב הרכהה תא אטבמ הז יומיד .הרזל ,הולא תווצמ יפ לע לדוגש ,ךוראה ורעש תא

 ןיא וז הנומתב לבא .הרזה החידמל תרכשמ תומסקתה יסחיבכ הבוהאל בהואה ןיאבש

 תומלשב ןאכ תישענ הרזל תורסמתהה .החידמה ידימ ררחתשהל ןוצר לכ הלגמ םסקתמה

 .תמלשומה הוולשהו רשואה תריווא ןאכ תגשומ ךכ קרו ,תצר ךותמו
 .רתוי וא תוחפ ,הווסומ חרואב וז תוהמ הלגתמ קילאיב לשמ םירחא םירישב

 םלוע"ה תא קילאיב הכבמ ובש ,"תובערה םייניעה" רישב התעפוה תא חתנמ שוטר
 לש םיירקיעה ויחותינ .הבוהאה תועורזב "גונעת לש ןוטק עגר" ריחמב ןתנש ,"אלמה

 הלגמ ויפל ."שאה תליגמ"ב המלעה תומד לש ירצונה היפוא דודיבל םישדקומ שוטר

 עקרקה ינפ לע תופחרמ ןה .תירצונה הנודאמה לש הרויצ יווק לכ תא תורענה לש ןרואית

31 
 .רמאמה רבחמ לשמ תושגדהה
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 ןהידי .(הזה םלועה ןמ אלש תושודק לש ףוחיר) "הרשי לגר"ב "תופפוט"ו ,הב תעגל ילב
 ילבח ,(תוטאיפה ירויצ) םיצוק תורטע ןשארב ,תומוצע ןהיניע ,הלעמ יפלכ תושורפ
 ,קוחש" — רקיעבו ,ןהיפעפע הסכמ תחת הנשי םלוע תנומא ,ןהינפ לע םיאופק חישמה
 .ןהיתפש לע םדרנ "הרהנ

 "העבראו השולש תדגא"ב םישנה תויומד

 .תומלעה תומד לע הרזח אלא וניא "העבראו השולש תדגא"ב העיצק לש הרואית
 ,םמוד תפפוט" איה םג ."םייניע תגונו םינפ תרוויח" איה םג העיצק ."שאה תליגמ"ב

 ,ןבל תשובל איה םג ,"עיקרה תלכת ינפ לע האורה ,הרוחצו הנטק בעכ הריאמו הכז
 ףחרו ךולה ,ףופטו ךולה" :"שאה תליגמ") "רהוט ילפרעמ םיהולא ךאלמ ינפכ" הינפו
 תומדה היולתו תפחרמ הנטקו הדיחי בע ןיעכ" "םילק םיכאלמ תדעכ

 יאב ומולחב ,םלעה ,הינתנל תוארנה םישנה יתש .("י המלעה תומד םאו ,איה ךאלמ

 תופפוט ןהו "הצרא םימשמ ודרי דשא םיהולא תונב יתש"כ תורייטצמ (העיצקו ומא)

 קוחצ" ףחרמ ןהיתפש לע .הלוצמה ינפ לע (תושודק לש ףחרמ ךוליה ותוא ,בוש)
 םינשוש ירזב ןשאר לע ופלחתנ תומלעה ישארבש םיצוקה ירז קר ."תחא הרהנ ,דחא תחנ

 תויצאיראו ןאכ ונינפל שי .(רתויב ינאגרוא ךופיה לש גוויז — םיצוקו םינשוש) תונבל

 .תחא דוסי תנומת לע

 לכש ,וז תיהולא תי'צירטאיב תומד הדגאה לכ ךרואל תראשנ העיצק ןיא לבא
 איה תכפוה לדגמה לא הינתנ אוב םע .תירצונה הנודאמה לש הרואית ינמיס — הינמיס
 תריש לכב) הלש םירעוסמהו םיעפושה בהזה ילתלת עתפל םילגתמ .תוינשוחה םוליגל

 םימלגמ — ומצע ולש ותודע יפל .רכנ לש תויצאיצוסאב בהזה ילתלת םירשקתמ קילאיב
 תשבולו תרזוח הנודאמה .(32השטינ לש ותרותב ראותש יפכ תונוויה גשומ תא ויבגל םה

 .הקניראמ לש התומד תא

 "תימרא" וא "ימרא" יוניכה) תימראב לארשי ךלמ תב תא ,אופיא ,ףילחמ קילאיב

 תרגסמב םלגל ידכ ,(הפוריא חרזמ ידוהי יפב םייוגה לש םייסופיטה םייוניכה דחא אוה

 םעה ןב תבהא :ולש הבהאה תריש לש יזכרמה ביטומה תא הכיסנהו דדונה לע הדגאה

 העיצקו הינתנ תבהא לש יבויחה ןורתפה .תינשוחה היוגל דדונה
 םהיתונולשכ דחאל —

 ותדמעב לחש ,לודגה יתייווחה יונישה תא ןמסמ — םייניעה ריהב םלעה לשו חנ לש

 .רכנ-תבו לארשי ןב יסחיבש וז הבואכ הקיטאמילבורפ יפלכ קילאיב לש

 רוביגה לא רופיסה זכרמ תקתעה

 רוביגה תומדב יונישה .ידוסי יוניש קילאיב איבה הרוביגה תומדב קר אל לבא

 לש היצקנופה תבחרהב לכ םדוק םלגתמ אוה .ומדוקמ רתוי ףא תכל קיחרמו בחרנ

 .הז רוביג

 תאלממ האולכה וא תמדרנה הכיסנה לע תוידולקלופהו תויגולותימה תודגאב

 רותפלו הנואפקמ הכיסנה תא ריעהל וילע .ידמל רדגומו םצמוצמ דיקפת םלעה תומד

 —הזכרמב תדמועה היעבה ,הלדוגו הכיסנה תדגא איה המצעלשכ הדגאה .הייח רבשמ תא

 ליבקמ אשונכ םלעה תא ןובשחב האיבמ הניא הדגאה .הכיסנה לש התורגבתה תיעב

 ופוגבו ושפנב האלמ תונוכנ ןוכנ אוהשכ עיפומ לאוגה .וירבשמ לע תורגבתהה ךילהתל

 .וז תינייפוא הנוכת לע תרמ1ש המלש תב לע תישרדמה הדגאה .הלואגה השעמל

 .(תולזמה תרושב תא םייקל) םילד תחפשמל ןב אוהש אלא םלעה לע ןאכ רפוסמ ןיא
 ןושארה חסונב .עונצו הרות עדוי ,ראות הפיכ םג הלגתמ אוה הכיסנה םע ותשיגפב

 ףיסוה אל ררושמה .תונדפקב תאז תידוסי המיכס תרמשנ קילאיב י"ע הדגאה דוביע לש

 .דפ—גמ 'םע ,יא דרכ ,קילאיב תורגא .(ד"נרת בא ז"כ) יקצינבר .נ .ח .יל ובתכמ האר
 ."לתלתה תודלות" ירמאמב טרופמב הארו
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 רוביגה ידודנ םירבסומ תישרדמה הדגאב .םיינשמ ןויפיא יווק המכ אלא רוביגה תומדל
 אגאו תנוכת ילכלכה קוצמל תפסותמ קילאיב לש הדגאב .ילכלכ קוצמ לש עקר לע

 .תיעבט הזילע תוידנוב

 .ורופיסל ךפהנ רופיסה .יתוהמ יוניש רוביגה דיקפתב לח הדגאה לש ינשה חסונב
 תויפיטואיריטסה ,הברדא .הכיסנה לאוג לש יפיטואירטס למס שמשמ אוה ןיא בוש

 קינעמ הינתנל .העיצק לש התומד בוציעב רתוי הברה ןאכ תרכינ תיסופיטה תידגאה
 טרפ וניא לדגמה שאר לא וריעמ וכלהמ .םירוה תיב ,טרופמ רבע ,דחיימ יפוא קילאיב
 לא רבעמה לש רבשמה תיעב .רופיסה רקיע אוה אוה — ;דחא טפשמב עלבומה ,ידדצ
 ינשה חסונב תכפהנ ןושארה חסונה לש תינברסה הכיסנה .ותיעב איה תורגבה םלוע
 ןהירחא ךלוה וניא ובל — אוהו ,ויפי תא תודמוח ץראה תונב לכש ,ינברסה םלעל

 וצ יפ לע ,ול הפצמ ובש אלפה יא לא ואוב דע — "ובבלכ תחא ןלוכב אצמ אל יכ"
 .הכיסנה ,תחאה ,ןוילע

 לות רופיס תא ךופהל ידכ תאז תינושאר תובישח ורוביגל ןאכ קינעמ קילאיב
 — ינש חסונ ,"שאה תליגמ"ב םייניעה ריהב םלעה תודלות לש ינש חסונל ויתוד

 .ונוויכב ךפוהמ

 תולגה ןב

 ןבכ הינתנ לש ותייווה תיצמתב הלגתמ תויומדה יתש ןיב ןושאר ךופיהו ןוימד וק
 תוכלמ לש רהוזה תפוקתב םנמא לח "העבראו השולש תדגא" לש השעמה רופיס .תולגה
 יאקילאיבה טויפה םלוע לש ימיטיגל ןב תויהל לוכי וניא ורוביג לבא ,המלש ימיב ,לארשי

 .רכנה ןב אוה ןכ םא אלא

 יאקילאיבה דוביעב .רוביגה לש ואצומ ללכ שרופ אל המצעלשכ תישרדמה הדגאב
 ,םילשורימ הייפואבו המוקמב תקחורמה ,וכעב םלעה לש ואצומ םוקמ עבקנ ןושארה

 םוקמ תא קילאיב קיחרה דוביעה לש ינשה חסונב .לארשי םוחתב היוצמ הנדוע ךא
 תבר" םיה ריע ,ןודיצ ןב אוה הינתנ .םייקיניפה לש םצרא בל לא ורוביג לש ואצומ

 ןתונ תינועבצה תירחסמה ריעה לש תוכילהה-לק היפא רואית ."המוהמה תברו תלוכרמה
 חסונ אלא וז הימוה ןודיצ תנומת ןיאש ,החיכוהל רשפא-יא םנמאש ,הרעשהל םוקמ
 — קילאיב לש וייחב בושח הכ דיקפת האלימש ,תלוכרמהו םיה ריע תנומת לש ידגא

 .הסידוא

 — היוטיב רקיעש ,תידוהיה ,תולגה לש תייווחב םה םג םיעובט הינתנ לש וייח תוביסנ

 אוה הינתנ .ינוע ןב אוה םלעה ןושארה דוביעבו תישרדמה הדגאב .עקרקה ןמ קותינה
 המלש וילע ליטמש ,דיקפתה ףא) רחסמה תרגסמב םינותנ וייח לכ לבא ,םירישע ןב

 ידוהיה רחוסה תומד תא םלגמ — עושיכלמ — ויבא .(ירחסמ דיקפת אוה ,רופיסה ףוסב
 למבו תוקתפרהב וילע ורבע וירוענ .הלודגה תימיה תלוכרמה ריע לש רידאהו ףיקתה

 רחסמ תמכח ילעפמל וילעפ תא הכפהש ,הפירח םייח תמכח יבצש ,ופוס לבא ,33תומח
 ריהב םלעה לש ולרוגל ביקע דוגינ הינתנ לש ולרוג דימעמ וז הניחבמ .תיסופיט תידוהי

 םיקחרמל הלוג תויהל ידכ הירופה לארשי תמדא לע דלונ םייניעה ריהב םלעה .םייניעה
 וליאו ,("תולגה ץרא איה ,דכנ ץרא לא ,דאמ הקוחר ץרא לא םלעה תא ואיקה םימהו")

33 
 םייאסידוא םירחוס לש תויומד לרונל עושיכלמכ תידגא תומד לרונ תאוושהב ויינע שי

 רחוסה ,בוטיחא .הליחתכלמ רעושמה !מ הברהב תוחפ אוה הלגתמה לדבהה .תירבעה תורפסב םילודג
 לאונמע הדוהי 'ר ןקזה לש דרומה ונב אוה סדורב רשא ןבואר לש "תווצקה יתש"ב יאסידואה
 לא !ףרטצהל ירכ ויבא תיבמ חרוב אוה .יסופיט ןקתפרה אוה וירוענב .הנליו ,אטיל לש םילשורימ

 דע ,תונוש תואלתו תואקתפרה וילע תורבוע ךליאו ןאכמ .1848-ב הירגנוהל דרויה ,יסורה אבצה

 .הסידוא ירחוס ןיב ודמעמ תא ול ססבמ אוהש
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 לע הלחנה לאו החונמה לא רופיסה ףוסב ,אוביש תנמ לע ,תולגה ץראב לדג הינתנ
 .לארשי תמדא

 תודרמה ןב

 םייניעה ריהב .םאצומב הלגתמ הינתנ ןיבל םייניעה ריהב םלעה ןיב תימד לש וק
 תומ תמ" ויבא .םילשורי ירהל קיתע ירוטסיה דוגינ םידגונמה ,"ןורמוש יררה" ןב אוה

 ,ןולובז טבשמ אוה הינתנ לש ואצומ ."ויתומצע לע םיהולא תללקו המחלמב םיצירפ
 דוד תיב לש םיעבשומה ויביוא םע תובר םינש ךשמב הנמנ ויבא .ןופצה יטבשל ךיישה
 .וחוכ לכב וב םחלו

 לש הבישה טנמומ לע תודמוע "שאה תליגמ" םגו "העבראו השולש תדגא" םג
 ,לגדל הילעב םיחתפנ םירוביגה ינש לש םידודנה .שדקמלו םילשוריל םידדומה ינב

 לגרל תוילע יתש לש תואצותהו םימעטה םה םינוש המ לבא .המלשהו העינכ תאטבמה
 לע ול התלגנש עורב,ד המלעה לש התומד ינפמ םילשוריל חרוב םייניעה ריהב .ולא
 םוחתו ,תרמוש ,דרמה ,אטחה ,סוראה םוחת — םימוחת ינש םימייק ויבגל .לחנה תפש

 ,ךוניחה תבוטלו ,םילשורי תבוטל ףכה תא עירכמ אוה .'ה תדובעו שדקמה ,םילשורי
 וילתלת) וירצי תא בירקהל ידכ םילשוריל הלוע אוה .הדוהימ ןקזה ריזנה ול קינעהש

 הרהמ דע .םנברוח ףס לע םידמוע שדקמהו םילשורי לבא .שדקמה חבזמ לע (םיישחנה
 םמושה יאה לא עיגמ ,הרבה המלעה תשיטנב לחהש ,עסמהו ,תוברח ייעל םה םיכפהנ
 .רקעהו

 םילשורי .תיטורא תושידא לש בצממ ץלחנ אלא ,הבוהא תומדמ חרוב וניא הינתנ
 הילעל ןוצרה ,הברדא .םימולעה תחמש לע רותיוו הרמוח תרמוא הניא הלוע אוה הילאש

 ,הלהצבו הוודחב" ףוחה לא םידרויה ,לארשימ םירוענ ינב תחמש הארמל הינתנב ררועתמ,
 םהירוענ תא בירקהל ידכ םילשוריל םילוע םניא םה ."םהינפל םיכמ לילחהו ףותהו

 םלעה — יונישה רקיעו .תוכוסה גחב "םיהולא ינפל חומשל" ידכ אלא ,תוריזנה לאידיאל•
 .ונוצרו 'ה ידי לע הבהאה לא לבומ אלא ,יה תדובע לא הבהאה ןמ קלתסמ וניא הינתנ

 אלמ יולימ י"ע אלא רציה יוכיד י"ע אל ןוילע יתד תפומל םיכפוה וימולע תבהאו וייח
 הילאש ,םילשורי .הילא תודמציהה י"ע אלא ,רכנ-תבמ הדילסה י"ע אל ,ויתועיבת לש

 ,ברחיהל דמוע וניא שדקמה .הרהז אישב אלא הנברוח ףס לע תדמוע הניא ,הינתנ הלוע
 .םקוה התע הז :הברדא

 לש םמושה יאה עבק לא שדקמה תנחת ךרד הרבע םייניעה ריהב לע וכרד
 תוהשה עבק לא הבהאה לש ירעיה יאה תנחת ךרד תרבוע הינתנ לש וכרד .תולגח

 .שדקמבו םילשוריב
 םלעה תומד הנותנ ןהבש ,םיכובמה לכ תא הברק לא תפסוא הינתנ לש ותומד

 ,םייבויח םינורתפ םתוא תרתופו ,תמדקומה קילאיב תריש לכ ,םצעבו — ,םייניעה ריהב
 .הבהאב ןקרופה ןיבל תוימואלהו תויתדה תורוסמה םלוע ןיב תוהזה יוליגבש םינורתפ

 הב תירשפא התעמש םושמ יתפותה ,ריפוא תא ןאכ תדבאמ תיאקילאיבה המארדה תריז
 .דחי םג תימראה תבהאו 'ה תדובע

 ואובי סיפסונ םיקרפ
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