
ןונגע ירופיסב םיררושמו הריש 

תאמ 

ססרו לאומש 

[א] 

תדמתמ הייסנכ ןיחבהל רשפא ,היגוסלו היתופוקתל ,ןונגע י"ש לש תירופיסה ותריציב 

ךותב םידקפתמ םיבולשה םירישה .יאזורפה טסקטה םקרמב םיריש לש םבולישל הפוצרו 

לש הפנעה תינשרפה תורפסה .התנוכתמו הריציה לש התנוכתל םאתהב תינונגעה הזורפה 

.ל'ישת ביבא־לתו םילשורי ,לוענמה תופכ לע ,ןומע י"ש 

:הז רמאמב םישמשמה םייפרגוילביבה םירוציקה תמישר ןלהל * 

יבל םע ,ןונגע 

L תדנה ,ןומע .ך"שת ביבא־לתו םילשורי ,ולאו ולא ,ןומע י''ש j רושימל בוקעה היהו ,ןומע 
לוחה תעבג ,ןונגע 

ונינקזבו ונירענב ,ןונגע 

םידוד תפוח ,ןומע 

םומ לעב הידבוע ,ןומע 

טושפ רופיס ,ןומע 

1 ןלזג שובייפ ,ןונגע .ג"לשת ביבא־לתו םילשורי ,האולמו ריע ,ןומע י"ש { האולמו רי" יזמיסה' ·זינגע 
.ה"לשת ביבא־לתו םילשורי ,המוחה ןמ םינפל ,'אסכו םודה' ,ןונגע י"ש = אסכו םודה ,ןומע 
.ז"לשת ביבא־לתו םילשורי ,םירבד יחתפ ,'ןמיסה' ,ןומע י''ש = םירבד יחתפב 'ןמיסה' ,ןומע 

.108 ימע ,ז"לשת םילשורי ,קרעוו עשידיי ,ןונגע י"ש = קרעוו עשידיי ,ןונגע 
.ו''לשת ביבא־לתו םילשורי ,ימצע לא ימצעמ ,ןונגע י''ש = ימצעמ ,ןומע 

.ך"שת ביבא־לתו םילשורי ,הארנו ךומס ,ןונגע י''ש = הארנו ךומס ,ןומע 
.ד"משת םילשורי ,תויתואה רפס ,ןונגע י"ש = תויתואה רפס ,ןונגע 

.ט''לשת ביבא־לתו םילשורי ,וניתב תורוק ,ןונגע י''ש = וניתב תורוק ,ןונגע 

.א''לשת ביבא־לתו םילשורי ,הריש ,ןומע י''ש = הריש ,ןומע 

.ה"משת ביבא־לתו םילשורי ,םירופיס לש ךירכת ,ןונגע י"ש = ךירכת ,ןונגע 

.ך"שת ביבא־לתו םילשורי ,םושלש לומת ,ןומע י''ש = םושלש לומת ,ןומע 

.5-1 תומילג ,1911 ,ריעצה לעופה ,'ירשת' ,ןומע י''ש = ירשת ,ןומע 
.ה''משת ןג־תמר ,ןונגע י"של םימיה ירבד רפס 'אסכו םודה' רקח — המשנה לוק ,סייו 'ה = המשנה לוק ,סייו 

.ז''משת םילשורי ,זזה דע ילדגממ ,ססרו 'ש = זזה דע ילדגממ ,ססרו 

.1973 היבחרמ ,ןומע י"ש לש רופיסה תונמא ,דקש 'ג = ןומע לש רופיסה ,דקש 

(ט"משזו) חנ ץיברת 
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[2] ססרו לאומש 86 

תעטוקמו תיקלח הרוצב וז העפות לש הייוליגמ המכ לע התעד תא רבכ הנתנ ןונגע תריצי 

הנורחאה הפוקתה ןמ ,ןונגע תריציל םיפסונה םיכרכה רשע־דחא תעפוה םע ,התע ;דבלב 

.רתוי הבר ףא איה ותריציב הרישה ץוביש תעפות לש התועמשמו הפקיהש ררבתמ ,וייחל 

רקיעב ,הפוריאב ןאמורה תרוסמב חוור גהנמ היה הזורפה ךותב םייטויפ םיטסקט בוליש 

תורוזש רישה לש תוירילה תוביטחה ,לשמל ,התיג לצא ךכ .תילגנאהו תינמרגה תורפסב 

Wilhelm)'רטסיימ םלהליו לש םידומילה תונש' ,1829 תנשמ ןאמורב הזורפה םקרמב 

 1.(Meisters Lehrjahre המלועב תויורשה ,ןאמורבש תויומדה ןמ המכ לש שפנה־ךלה

.ינבמה ונויבצ לעו הז ןאמור לש ותמגמ לע םג עיפשמ ,ןורטאיתו הריש לש 

ךיבה בולישה תטיש תטלוב ,ט"יה האמה לש הנושארה תיצחמה לש ילגנאה ןאמורב 

,(Waverly)'ילרווייו' ותריציב .טוקס רטלוו לש םיירוטסיהה םינאמורה ןמ המכב ירנא'ז 

תויומדהו ,עטוקמב וא ןתומלשב ,תויטוקס תודאלב תובלושמ ,1814 תנשב העיפוהש 

םג תכשמנ וז תרוסמ 2.תיטויפה ןתרוצ לאו תודאלבה לש ןנכות לא תוסחייתמ הריציבש 

בלשמ הזה רבחמה :1848־ב עיפוהש ,(Vanity Fair)'םילבהה דירי' ,ירקית 'ו לש ןאמורב 

םהשכ ,ולש ןאמורה םקרמ ךות לא ןמצע ינפב תוריציכ ,ןכל םדוק ומסרפתהש ,וירישמ המכ 

3.יתבר החלצהל םיכוזו םיניזאמ להק ינפב םירשומ 

,ונתורפס לש תימינפה תרוסמה ןמ רקיעב ןוזינ אוה יכ המוד ,ומצע ןונגעל רשא 

דעו ימורה לאונמעו יזירחלא לש תזרוחמה הזורפב לחה ;הזורפב טויפו הריש תבלשמה 

ותריציב בליש ופאמ 4.1853־ב הנושארל המסרפתהש ,ופאמ םהרבא לש 'ןויצ תבהא'ל 

גהנ ותמועלו ;ןונמא ,ורוביג לש ותבשחמ חרוא תאו ותומד תא שיחמהל ידכ ,ולשמ םיריש 

,וינפל אצמש םע יריש ,שידייב ןהו תירבעב ןה ,תירופיסה ותריצי ללכב בלשל ילדנמ 

5.וירואית לש חורה ךלה תאו הלילעה ךלהמ תא שיחמהל ודעונשו 

ךא ,הרישה םוחתב ולש םירוענה תונויסנ תא הרואכל חנז ,קהבומה ןקיאזורפה ,ןומע 

ותריציב עיתפמב הלגתמו הלועו השעמל תצבצבמ ,םהייוליגל טויפ ישעמלו ,הרישל ותקיז 

,סיקצ'צ־ןונגע לש םירוענה יריש תא הנושארל רקחש ,ןדס בד .היתופוקתל תירופיסה 

ולש תקהבומה הקיפאה ןיבל ליחתמה רפוסה לש תירילה ותריש ןיב תוכיאה רעפ תא שיגדה 

םלשומה ןמאה השוע וחרכל השע ליחתמה בתוכהש המ יכ' :עבק תאז םע ךא ,ןכמ רחאל 

 Η. Reiss, Goethes Romane, Bern (1963), pp. 83-84; H. Meyer, 'Mignons Italienlied und :1 האר
 das Wesen der Verseinlage in Wilhelm Meister', Euphorion XLVI (1952), pp. 149-169; O. Seidlin,

 'Zur Mignon-Ballade', Von Goethe bis Thomas Mann, Gottingen (1969), pp. 23-37, 226-231
 W. Scott, Waverly, London 1892, pp. 81, 139-140, 179, 390, 391 :2 האר

 W. Thackeray, Vanity Fair, Oxford 1931, pp. 42, 651; idem, Ballads and Tales, London :3 האר
 1869, pp. 64, 73

תמשא' :דס ,גמ ,זכ ,אכ ,חי ,י ימע ,ט"צרת ביכא־לת ,יבתכ לכ ,'ןויצ תבהא' ,ופאמ םהרבא :האר 4 

.הר ,עק ,טיק ימע ,םש ,'ןורמוש 
.118-103 ימע ,זזה דע ילדגממ ,'ילדנמ תריציב םע יריש' ,ססרו 5 
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87 ןונגע ירופיסב םירושמו הריש [3] 

שרופמ ןורתי תישענ ,םירוענה ירישב טלוב ןורסח אוהש ,תינכטה דיה־תלזא ,ונוצרל 

6,.ולש הזורפה תא םשו הפ םיבילכמה ,םיריעזה םייממעה תונומזפב 

רוביחב תונושארה ויתויווח תא ,ירופיס־ץוחה םוחתב ,תויונמדזה המכב ראית ןומע 

,ןושארה וריש תא םסרפשכ ותוא הדקפ תדחוימ היווח 7.ותודלי ןדיעב לחה ,ריש ירבד 

תאירק םע יבל יב השעש המ' :ומצע לע דיעמ אוה .1903 תנשב 'הפצמה' ןותעב ,'ןטק רובג' 

תאו ימש תא יתיארשמ ... הנש םיששב יתאצוהש רפס םושב ןכ השע אל הפצמהבש רישה 

8(.357-356 ימע ,ימצעמ)'.ינושל תאו ימוקמ תא יתרכה שדוקה ןושלב ירבע ןותעב יריש 

םיטסקטב ,שדח שובלב ,ותריצי תונש ךרואל תרכינ הריש לש המלועל ןונגע לש וז ותקיז 

תומד יפב ,ןיעטוקמב וא םתומלשב םיטטוצמ וא םירשומ םירישה .תירופיסה הזורפה לש 

.ומצע יפאה 'רפסמה' םעטמ םיאבומ וא ,הלילעה תולשלתשהב תוברועמה תויומדה ןמ 

תיתיווח וא תיתלילע ,תירואית הניחבמ — ומצע רופיסה לש טסקטה יפלכ םירישה תופקת 

יריל־יטויפה םנויבצב ,וללה םיזורחהו םירישה תיברמ חסונ .םינוש םידממ תלעב איה — 

תרכינ ,תאז םע .ומצע ןונגע לש וטע ירפמ אוה ,הלקה תינומזפה־תינזרחה םתסריגב וא 

יפכ ,קוחרה רבעה ןמו הווהה ןמ םיימוקמ םיריש םג ורופיס םקרמב בלשל ותייטנ םיתעל 

.ירבעה םמוגרתב וא תירוקמה םנושלב ,םעה יפמ הבורקה ותביבסב םטלקש 

תחאב .תונוש תויונמדזהב ריעצה ןונגע ידי־לע רבצנו טלקנ תיממעה הרישה רגאמ 

םיעוגעג לש םיריש ,ומוי בורעב ,הנומו ךלוה אוה ,היתורוצו הינכת ,וז הריש לע ויתוריקסמ 

אל .םיעמשנ ויה תונציל לש םיריש ףא' :ללכה תרצ לעו דיחיה תרצ לע םיעגפ לש םירישו 

לע ןונגע רפסמ ןכ (.367 ימע ,ימצעמ)'.וריש תא רש אוהש ררושמה תנווכ תא עדי הפ לכ 

:ותונטקב עמשש ,םירתלואמ םיריש 

ידי־לע ,ורבחתנ הליל ןבש םיריש ןכש לכ ,וחכתשנ םלוככ םבורש םירישל ץק ןיא 

םירוחב ונייה ,םינפגסה תא תולילב םיוולמ ויהש ,רמז ילכ ילעב ידי־לע ,םינחדב 

םירישב םהיתוליל תא םהל םיקיתממ ויהו ... אבצה תוניחבב דומעל םתעש העיגהש 

(.369-368 ימע ,ימצעמ) .תולילל םישדח ןוגינבו םיזורחב םהירבחמ םהל השעש 

םירוענה רמאמב .םיררושמהו הרישה לש םתוהמ לע ותעד תא ןונגע ןתנ דימתמו זאמ 

ררושמה לע (198 ימע)'רעקעוו רעשידיי רעד' תעה־בתכב 1906 תנשב שידייב םסרפש ,ולש 

:התוללכב הרישה לש הדועייו התוהמ לע ויתופקשה םג תוחסנתמ ,הנאמ יבצ יכדרמ ירבעה 

אל .תודידבו םיפוסיכ לש ,האנשו הבהא לש ,השודקה שאה תא תובלל החוכב הרישה ירה 

,תיטויפה ותעבה תומוצעת תאו ררושמה לש ויתויווח תא סנ לע הלעמ סיקצ'צךונגעש קר 

.145 ימע ,ט"ישת ביכא־לת ,ןונגע י"ש לע ,'םירוענ יריש' ,ןדס 'ד :האר 6 
.57-56 ימע ,ימצעמ ,ןומע 7 

םירויא הוולמה ,'תויתואה רפסי ,םידליל םיריש לש תרבחמ רביח ןומע 1920-1919 םינשב דוע יכ ןיוצי 8 

.48 ימע ,תויתואה רפס ,ןומע :ןייע ,ונכותו רפסה לש ותווהתה תורוק לע .תיב־ףלאה לש תויתואה ב"כ לש 
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סנכתהל ארוקה לע .וללה תויווחה ןמ םשרתהל ארוקה לש ודיקפת לע עיבצמ םג אוה אלא 

ךרדבו ותמשנ שרושב קמעתהל ,ותוא גופסלו טולקל ,ררושמה לש ילוגסה ומלוע ךותל 
.היווהב ותוננובתה 

ויתויומד תועצמאב ,הרישה לש הנושבכ רהרהמ ןיידע ןונגע ,וימי בורעב ויתוריציב ףא 

,וידימלת ינש ינפב עימשמ ,'הריש' ןאמורה לש ורוביג ,טסברה דרפנמ .תוינוידבה 

,טסברה .ולש ויתופקשה תא ,ןושלל התקיזב הרישה לש התוהמ לע םהיניב םיניידתמה 

:'הרישה דוס'ל הנוילעה תופידעה תא קינעמ ,'הרישה דוסו ןושלה דוס'ב ןד אוהשכ 

ןושלה לע הרתי' :תונקספב עבוק אוה ,'ןושלב יוסיכו יוליג' קילאיב לש הסמה תארשהבו 

קסע ונל ןיאש ףוס אלבו רועיש אלב םילמ הל תויוצמ .הרישה איה ןושלה תציחמ לעו 

גונעת הלמו הלמ לכ דימ .םילמ ךכו ךכ ףרצמו ררושמ ול תארוק ןושלהש הז ול אב .ןהמע 

(.254 ימע ,הריש) '.הכרבו 

םינגועמ וירבדשכ ,יתימ־יתד ןויבצ הרישה לע ןונגע לש ויתופקשה ולביק םימיל 

לע ןהו ינומדה דמימה לע ןה ןונגע עיבצה ,'אסכו םודה' ותריצי יקרפב .תישרדמה תורפסב 

איה :הרישה לש החוכ רתי תמעטהב ןאכ עבומ 9.הרישב םימולגה יאובנה דועייה 

אלמלאו .םימשבש םהיבאל םבל תברקמו ויתוירב תא תמייקמו םלועה תא תמייקמ 

,ה"בקה ינפל םיבוהא םיררושמהש יפלו .והובו והותל רזוח םלועה היה רבכ איה 

םלוע יאב לכמ םהב רחב ךכיפל ,ויתוירב לע ותוא םיביהאמו 'ה תוקדצ םינתמ םהש 

(.148-147 ימע ,אסכו םודה) .םהירישב ומלוע תא םייקל 

:עבוקו ךישממ ןונגע ,רהוזה ןושל תובקעבש אלא דוע אלו 

עדיל הרובגו חכ םיפיסומ הרישה חכבו ,המכחבו הרותב תעד םיפיסומ הרישה חכב 

םיפיסומ םינוילעה ףא אלא ,דבלב הזה םלועה יאב אלו .תויהל דיתעש המו היהש המ 

10(.םש ,םש) .הדי לע חכ םיפיסומ םימש ףאו ,הרישה חוכמ הרובגו חוכ 

[ב] 

תואנקויד םהב רייצמ םג אלא ,הרישה ןויזיח לע רובידה תא דחיימ קר אל וירופיסב ןומע 

,ןונגע)'ןשינעכאז עסיורג ןופ תוישעמ עניילק' ,שידייב ולש םירוענה רופיסב .םיררושמ לש 

תא בתוכה ,ררושמה לש הגותה־תבר ותומד תא הלעמ אוה (66-65 ימע ,קרעוו עשידיי 

הנוש הז ררושמ .הגירחה ותעפוה לשב ונורשכב ריכמ וניא רוביצהש דועב ,ובל םדב ויריש 

וליפא ןכומ אוה :תימוי־םויה תואיצמה םע רשפתהל גהונ אוה ןיא ןכש ,םיררושמה ראשמ 

.64-61 ימע ,המשנה לוק ,סייו :האר ךכ לע 9 
.148 ימע ,המשנה לוק ,סייו ןכו 10 
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םויב רישעה־תב לש הדובכל הליהת יריש רבחל ץלאיי אלש דבלבו בער תפרח לובסל 

,םלועב הז ררושמ םסרפתנשכ ,םימיל :םילושכמה־תבר וכרדב דדב אוה ךלוה :היתולולכ 

םשבתה להקהש העשב :םיברב ונולק הלגתה זא םג ,דובכ ול וקלח רבכ וריע ינבש העשב 

אבוה הז ןקויד רואית .םיאלוטמהו םיעורקה וידגב ולגתנ — םייפכ לע ותוא אשנו ותרישמ 

.הרמ הינוריא לש המינב ןונגע לש ורופיסב 

,1907 תנשב הארנה לככ ובתכש ,'ץנאטנטיוט' ,שידייב יטסידאלבה ורופיס תרגסמב םג 

,תיטויפה ותריצי יטבלל יוטיב ןתונו דומלגה ררושמה לש ותומד תא סיקצ'צךונגע רייצמ 

.סנפ לש ורואל ,בוחרה תניפב ויריש תא בתוכ ררושמה־רענה .תיטנאמורה הליהה תלעב 

ימע ,םש) .םישלחלו םילבוסל הרזע תטשוהל םיעוושמו םימחר םישקבמה םיריש םה הלא 

 82-81.)

לש ןושארה חסונה אוהש ,לארש^אל ואוב םע ובתכש 'ירשת' ןונגע לש ורופיסב 

ןמענ ".ןמענ ,ריעצה ררושמה לש ותומדב ןומע לש ישיאה ומושיר רכינ ,'לוחה תעבג' 

.וינזאב לילה תרישו וברקב המהי ובל' :רישה לש ותועצמאב ותבהא ישגר תא אטבמ 

,ומצע רישה חסונ תא איבמ אוה ןלהל ןכאו '.םיזורחה הלא תא םשר חרי הכומ לש החטבב 

,רישה .תישוגיר־תיריל העבה שודגה ,ולוכ רופיסל תיתועמשמ החיתפ ןיעמ שמשמה 

בירקמ ןמענ ררושמה .תיביטארוגיפ־תירויצ ןושל עפוש ,'ירשת' רופיסה תא רומאכ חתופה 

סוכה ביטומ רוזש החיתפה רישב .תבזכנה ותבהא חבזמ לע ויפוסיכו ויתומולח םלוע תא 

ןמענש רחאל ,רופיסה לש ומויס תארקל םג דהדהמו רזוח הז ביטומו ,םיסיסרל תצפנתמה 

.ולש תיטויפה הריציה השעמ תא םלבש רבשמ ,ודקפש רבשמה לע רבגתמו ובאכ לע גילבמ 

הירלקפסא ןיעמ םה ,םידדובה םהירוטב וא םתומלשב ,'ירשת' רופיסב םירוזשה םירישה 

.ושפנ יכלהב תודונתל רכיה־ןמיס ,רופיסה רוביג ,ןמענ תא םידקופה םירבשמלו תויווחל 

,םימיל .תירילה הזורפה רנא'ז תא תדחיימה תילאוטסקט תבוכרתל םיפרטצמ הלא םיריש 

תא ןיטולחל ןומע קליס ,(רת ימע ,לוענמה תופכ לע)'לוחה תעבג' ,'ןמענ' לש ינשה חסונב 

ןיבל הבהאה יטבל ןיב עלקנה ררושמה לש ותיווה רואית תא ריתוה יכ םא ,ורופיסמ םירישה 

.רצויכ ולש דועייה תשוחת 

ןב ררושמה ,ןמענ לש ותומד לא ןומע רזוח ,1910 תנשב םסרפתהש ,'תוחא' רופיסב 

ותיווה תא רייצמ אוה ךא ,וטע ירפמ םיריש איבה אל םנמא ןומע רופיסה םקרמב .םירשעה 

רשא ויריש תא רישי זא .ומע הריש הלילבו םחל תפ לע לומעי םמוי' :ןמענ לש ומויק יאנתו 

לצב םייחבש הרישה ידי לע םעפב םעפ תיחדנ בתכבש הרישה ךא .םיתעה יבתכב סיפדי 

(.ות ימע ,םש) '.ץראה תונב ינפמ רישה תונב לכ וחשיו .הדומח שפנ 

'ה : 153-151 ימע ,ןרנגע לש רופיסה ,דקש לצא םג האר ,הז רופיסב םירישה לש םתרוצו םנכות לע 11 

הראב' :הפוקת התואמ ןומע לש וירופיס לע .278 ימע ,ו"משת ביבא־לת ,ןומע י"ש — קילאיב .נ.ח ,לזרב 

 A. Ba nd, Nostalgia and Nightmare, Berkely and:האר ,םיריש בליש םהב ףאש — 'סייתפשמ'ו 'םירמ לש

 Los Angeles 1968, pp. 63-66; 75-76; A. Mintz, 'Agnon in Jaffa', Prooftexts 1 (1981), pp. 62-83
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םיעובטה םייפארגויבוטואה תודוסיה ומעמעתנ ןומע לש רתוי תרחואמה ותריציב 

םינמוטה םירואית התע ואב םמוקמב .ותריציו ודמעמ ,ררושמה תומד לש בוציעה תיתשתב 

םיבצועמ הלא םירואית :תיטויפה הריציה לש השומימ ונייהד ,הרומאה הייגוסה תא םבוחב 

רייטצמ וז חורב .יממע־ידגאו ירוגילא םנויבצש םירצק םירופיס לש תנוכתמב בור־יפ־לע 

,תגרדומ תוליעפ לש תנוכתמב יונבה ,(וש-הש ימע ,ולא ולא)'יבל םע' ןומע לש ורופיס 

תרזוח היינפב רוזש רופיסה .תירוגילא־תיממע היישעמ לש הנבמל תינייפוא תנוכתמ 

הצרש ריש ותוא ,רישה לש ותומלש תא םיעבוקה םינוש םימרוג לא ררושמה לש תינשנו 

,םיזורחל ררושמה הנופ הליחת :תונבב הפיה ,ותבוהא תימלוש לש התדלוה םויל רבחל 

תלבקב םעויס תא םינתמ םיזורחה :ךכ םשל םרצואמ םיזורח השולש־םיינש ול וליאשיש 

ברסמ ןויערה םגו :שקובמה רישל ןויער ןתייש ,שארה לא ררושמה תא תונפמ םילמה :םילמ 

ונדוע' :ודיב עייסל ןכומ אוהו ,ררושמה תא עישומה אוה בלה ,ףוסבל .ותשקבל רתעיהל 

םילמבו ןויערב הנה דע יתרש אל רשאכ ... תימלושל ריש רישאו .יפ לע עגיו ימע רבדמ 

12(.וש ימע ,םש)'.יפ םעו ימע היה יבבל יכ ,םיזורחבו 

דודכ' ןונגע לש ורופיס וליאו :בלה ןמ תאצויה הרישה תא סנ לע הלעמ 'יבל םע' רופיסה 

ןיב יתוהמה לדבהה תא שיגדמו רזוח ,(וטש-דיש ימע ,ולאו ולא) 'ריש ילכ םהל ובשח 

הלטב הנורחאה ;דבלב םיינוציח םינממסל תקקזנה ,תינייקח הריש ןיבל תמא תריש 

םינממסו הנומאבש הארשה הגופסה תיטנתואה הרוציה ,תמאה תריש תמועל תלטובמו 

םילהת רפסב אנקתנש ,ךלמה דוד לש ורוד־ןבב השעמ איבמ רופיסה .םיידוחיי םייטויפ 

,םדא ותוא לש תגעלנהו תינייקחה ותוהמ תפשחנ הגרדהב .ותנוכתמב רפס רבחל טילחהו 

רפס רבחמ יפלכ בהר ירבד עימשמ אוה .תוירבה לש ןגעלב לקתנו וירומזמב רהייתמה 

הכוראב תואב םימעפ אלא יכ אל ,ןכרצ לכ תונקותמ השוע דודש ולא תורימז אמש' :םילהת 

התואכ ,ך"מסו ם"ימ ןיב ןונ אלב םימעפו הנומש לופכ תיב ףלאב םימעפ .הרצקב םימעפו 

ייוליג לכש אלא (.זיש-זטש ימע ,םש)'.םויב םימעפ שולש הרמאל לארשי הולביקש הלהת 

הטתשמ ינע ותוא היה ךכ' :המודמה ררושמל ,ול וליעוה אל תוברברתההו תוריהיה 

'.ותעד הרקענש דע ,ללוהתמו 

םג תשרפתמ בלבש תיטויפ הארשה אלל םיזורח זורחל תוטיהלה יפלכ ןונגע לש ותשיג 

,םדאב השעמ .(59-58 ימע ,הארנו ךומס) 'תדמח לצא' רופיסב תחדובמ הירלקפסאב 

ףטש .רוצעמ אלל םיזורחב ויתולאש לכל בישמ היהש ,סאי ריעה תוצוחב רפס??ה וב שגפש 

,םיכחוגמו םיכיבמ םיבצמל ומצע ןזרחה תא ףשוח ,טסקטה ףוגב םיאבומה ,םיזורחה 

אצמנו וירבדל זורח לפטי אמש ארייתמ יתלחתה' :תעדה תוחידבב ףיסומ ומצע רפסמהו 

(.60 ימע ,םש) '.ץר יתלחתהו םיצר ינשכ ילגר יתש יתישע .ותימא רישה בטימ 

.172-164 ימע ,ט"ישת ביבא־לת ,ןומע י"ש לע ,יארקמה חורל' ,ןדס 'ד :םג האר ,ונושלו רישה לע 
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[ג] 

הליה וירבד םיפופא ,םילוגדה היררושמ לע ,םייניבה־ימי תרישב ויתוריציב ןונגע קסועשמ 

םע חוכיווב ,ןודנב ותעד תא טסברה דרפנמ עיבמ 'הריש' ןאמורב .דובכ תאריו הצרעה לש 

איהש רשפאו הפי ונרוד תרישש רשפא' :השדחה תירבעה הרישה לש הלקשמ לע וחיש־ינב 

יבתכל תעגמ הניא םיניכה ימי תרישו ,םיניכה ימי תרישל תעגמ הניא םוקמ לכמ .דאמ הפי 

וניאש ,לק גייס והז (.222-221 ימע ,הריש)'.םהבש םילקה םירבדל אל וליפאו שדוקה 

לש םהיתויומד תא םלגל ואובב ןומע לש בלה תומעפתהו הצרעהה ישחרמ המואמ תיחפמ 

.וירופיסב יולה הדוהי 'רו לוריבג ןבא המלש 'ר 

,3.ויתואסרג יתש לע ,'ןמיסה' ורופיסב הלגתמ לוריבג ןבא המלש 'רל ןונגע לש וסחי 

־תיבב ידיחי בשיש העש ,הזעה ותיווח תא רפסמה ראתמ (ג"שת תנשמ) םצמוצמה חסונב 

'ר לש וטע ירפ ,גחה לגרל 'תורהזא'ה תא רמאו תועובשה גח לילב ,שגרנו םעפנ ,שרדמה 

אוה אלה ,'שודק םיקלא שיא' דמעמ ותואב וינפל הלגתנ ןוימדה ךרדב .לוריבג ןב המלש 

הברחנש שטאשטוב תליהק לש הרכזלו הדובכל טויפ רבחל ול חיטבמה ,ומצע ררושמה 

ךות .ררושמה לש ויתוליפת תא דובכ תאריבו תוקבדב המייקש הליהקה איה אלה ,האושב 

,רמאו זורחב ומצע קבדמ אוהש העשב זורח לוקכ לוק בוש עמשנ' תיאלפה םתחיש ידכ 

הלוקש הרישב יריע םש תויתוא עבש לכב ךלוהו זרוח היה ךכו ,ריעה שטאשטוב תא הכורב 

ימע ,םש)'.ריעה תרישמ תורושה שש תא יתחכשו ינממ ישפנ הטמשנ ,םינמאנ םיזורחו 

םע רפסמה לצא תוגזמתמ לוריבג ןבא תצרעהו שטאשטוב ריעה לש הנדבוא לע ותגות (.212 

.לוריבג ןבא לש ורישמ תורושה שש תחכש לשב ושפנ־תמגע 

רופיסב ירקיעה עינמה חוכהו ןיערגה איה ,ג"בשר םע ינוימדה שגפמה ,וז הדוזיפא 

המקר ךותב הדוזיפאה תעקושמ ןאכ .האולמו ריעב ,ןכמ רחאל םסרפתנש ,'ןמיסה' בחרומה 

גחב םילשוריב רפסמה לש ותחפשמ גוח תא ראתמה עטקב ,תיפארגויבוטוא־ומכ תיפא 

,בחרנ רואית רחאל .ותדלומ ריע ןדבא לעו האושה לע הגותה רתוי תשגדומו ,תועובשה 

ויניעל הלגתמ ובו ,תסנכה־תיבל רפסמה ןאכ םג שרופ ,םירצק םיקרפ ג"י ינפ לע ערתשמה 

לש וסוליקש ,לארשיל םהל ודמע הברה םינטייפ' יכ ,עבוק אוה הז רשקהב .לוגדה ררושמה 

וניברכ םיררושמכ דוע םק אל שדוקה יבתכ ומתחנש םוימ אלא ,םהיטויפמ הלוע ה"בקה 

,םש)'.םתבושתו םתלואג ץפחמו תולגב לארשי לש ןרעצמ םימוה וירישש לוריבג ןב המלש 

רחש' ,לוריבגלש השקב תאירקב תורושקה ולש תודליה תויווחל גילפמ םג אוה (.701 ימע 

.דיריב הנק ויבאש שדחה רודיסה ךותמ תוקבדב ארקש האירק ,'יבגשמו ירוצ ךשקבא 

היבש' תא ןללכבו ,לוריבג לש תולואגה תא רמוא היהש ,וריעבש ןקזה ןזחב רכזנ רפסמה 

האר .716-695 ימע ,האולמו ריעב 'ןמיסה' תמועל ,196 ימע ,םירבד יחתפב 'ןמיסה' ,ןומע י"ש :הוושה 13 

,ץ"כ הרש :212 ימע ,ז''לשת ביבא לתו םילשורי ,םירבד יחתפ ,יהז ךרכבש םירופיסה לע' ,ןורי הנומא :םג 

.17-15 ימע ,ו ןוילג ,(1988) 68 ראודה ,'ןומע ירופיסב ל"הירו ג''בשר יריש תובקע' 
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טויפ לכ יתקדבו' ,רודיס ותואב הברה ךפה ותודליב יכ הלגמ אוה .'הירכנ חאב הינע 

אל וילע םותח לוריבג ןב המלש וניבר לש ומש היהש טויפ ידיל ןמדזנ םאו תוזורחה ישארב 

(.702 ימע ,םש) '.ויתארקש דע ויתחנה 

חסונבמ הגרדה רתיב ררושמה לא רפסמה עדוותמ 'ןמיסה' לש בחרומה חסונב 

םג :לוריבג טייפש 'ה תווצמב ארוקו ותוחכונב רזוח רפסמהשכ ,בלש רחא בלש ,םצמוצמה 

שרופמו טרופמ ,רפסמה לש וריע רכזל ,לוריבג לש ודוסימ שדחה טויפה לש הריציה השעמ 

.שטאשטוב ,וריע םש תא חכשי אלש ,ררושמה השעש ןמיסה ביטומב ןידה אוהו ,רתוי 

לכש' רישב רביד דציכ עמוש רפסמה :רישה ךרד תחנעפתמ ןמיס ותוא לש וביט תמולעת 

רישב יריעל ררושמה ול השע ןמיסש יתעדיו .יריע םש תויתואמ תחא תואב תלחתמ הרוש 

לש תבחרומה הסרגב (.715 ימע ,םש)'.שדוקה ןושלב םיאנו םילוקש םיזורחב הל השעש 

םאו' :םולעה טויפה תחכשבש רעצה לע יוציפו המחנ לש תמיוסמ המינ תאבומ רופיסה 

רכוז יניא ינא םאו .יריעל ןמיס ררושמה ול השעש רישב םייק המש םלועה ןמ יריע הדחכנ 

ירישב הלעמ ימשב ןגנתמ רישה ,רישה תרובג תמחמ ישפנ הטמשנ יכ רישה ירבד תא 

לבא ריש'כ ונממ םולעה רישה תא רידגמו ףיסומ רפסמה '.םשה בהאי רשא שדוקה יררושמ 

דקומל לוריבג לש םלענה טויפה ךפוה ךכ (.716 ימע ,םש)'.היגורהו ריעה לע יהנו םיניקו 

.הלוכ תינבתה המק ותיתשת לעו ,רופיסה לש 

הירלקפסאב איה םג תמלוגמ ,יולה הדוהי 'ר ,םייניבה־ימי תרישמ תפסונ תצרענ תומד 

,ונובזעמ םסרפתנש ,(48-41 ימע ,ךירכת)'ףייסה' ורופיסב .ןומע לצא תינוימד־תירוגילא 

'השביל םוי' רישל בישקמ אוהש ,ררושמה לש ותב ,לחר לש התומד רפסמה ינפל העיפומ 

רש לא יררושמ ריחב וננודא תא ועמשב בישקי אלו עמשי אל ימ יכ' .לוגדה היבא בתכש 

ויפמ עומשל תשקבמ איהשכ ,רפסמה יניע דגנל תינשב העיפומ התורגבב לחר '.םירישב 

וירבד ךא ,התלאשל רוריבב בישהל לגוסמ וניא רפסמה .יולה הדוהי היבא תומ לע םיטרפ 

ןמ םויה קלתסנ וליאכ ינא בצע וב הגהא רשאכ ןה ,עדא ךיא' :ררושמל וסחי לע םידיעמ 

(.41 ימע ,םש) '.אוה יח יח יכ המדא וירישב טיבא רשאכו ,םלועה 

לתוכה דיל רקיבשכ יברע ידימ רפסמה שכרש ףיסל דחוימ דיקפת סחוימ הז רופיסב 

תויקוחה חורב .שדוקה תמדא לע חטתשהשכ יולה הדוהי 'רב עגפש ףיס ותוא והז :יברעמה 

לש שדוקה ירישב ארוק רפסמהש העשב ףיסה חנאנ ,רופיסבש תירוגילאה־תינוימדה 

התע רצמ ףיסה .ררושמה לש וייח תא דפיקש ףיסה תא ןקתל דציכ רהרהמ רפסמהו ,ל''היר 

הדוהי יברמ רתוי התא םולש שיא יכו' :חצרנש ררושמה לש רמה ולרוג לע םדא־ןב גהנמכ 

ךכ לע ףיסומ ומצע רפסמה '.ול התלע המ ףוסבלו וירישב םישנאו םיקלא חמשמ היהש יולה 

ףוסבלו וירישב םימשו ץרא םיענמ היהש יולה הדוהי יבר וננודא לש ותתימ יתרכזנ' :הגותב 

(.43 ימע ,םש) '.ףייסב גרהנ 

ותוא לע ,'רכש רעצה יפל' רופיסב טוריפ רתיב םלוגמ שדוקה תריש לש הריציה ךילהת 

הל שי םא הבית קדובו וסומלוק הצקב ןילמ ץימקמו בשויו' :יבירב היקדצ רמ ,םודק ןטייפ 
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93 ןונגע ירופיסב םירושמו הריש [9] 

םילמהש שי .ןוגינ ול ףרצמו ארוק וטויפ תא השע ... .םכח ירבדמ וא ארקמה ןמ ךמס 

,םיצעהו שאה)'.ויתובאמ לביקש הממ אוה ןוגינהש שיו ןוגינה תושועו ןהילאמ תונגנתמ 

םלוגמ ,רופיסה ריצ אוהש ,ןטייפ ותוא לש הדיקעה טויפ לש רוביחה השעמ ףא (.ח-ז ימע 

הליפתב ושומימ ךרדו טויפ לש ותווהתה יבלשל בל תמיש ךות ,דוה ארונ יטאטסקא דמעמכ 

בשיו וסומלוק הלעתנ' :טורטורפב ראותמ המצעלשכ רצויה הביתכה השעמ םג .רוביצב 

םישודק םיזורח עפוש ליחתהו וסומלוקל ודי תא טשפ ....ריינה יפלכ הטנו ויתועבצא ןיב 

ותאריל םהירישב םבל תא םירקועש שדוקה יררושמכ זרוחו בשוי היה ךכו ... םיארונו 

14(.ט ימע ,םש)'.ךרבתי 

יתרוסמ־ינחלופ ןויבצ ולביק םיררושמהו רישה לע ןונגע לש ויתונחבאו וירוהרה יכ רכינ 

ןונגע לש ותריצי :רחא ןושל .ורבע םינמז לש ירבעה טויפב ותוקבד תטלובו ,וימי בורעב 

רחואמה ןדיעב וליאו ,תקהבומ תינוליח הריש לש לגעמב היורש התיה הנושארה התפוקתב 

.תיתרוסמ הריש לש םינממס הל ופסותנ רתוי 

[ינ 

אוה ,םייניבה־ימיב דרפסב תירבעה הרישה לש םיראופמה היגיצנ לא ןונגע לש ותיינפ דצב 

יפכ ,תיממעה הרישה לש הייוליגל ,תירופיסה ותריצי לש ןורחאה ןדיעב ,ותעד תא ןתנ םג 

.הרשע־הנומשהו הרשע־עבשה תואמב ןילופ תודהיב השבגתנש 

.תירבעל םמוגרתבו שידייב ,םאולמב םירישה לש םיטסקטה תא ןונגע איבמ וירואיתב 

ריע' יקרפמ המכבו 'וניתב תורוק' תיתחפשמה הקינורכה יקרפב םיבלושמה ,וירישל 

־לעבש העומשה יפמ ןונגע לביקש ,הלא םיטסקט .םיירוטסיה םע־יריש לש ןויבצ ,'האולמו 

קוחרה רבעב םיעוריאו םישעמ לש תינומזפה הזירחה ךרד לע ומצעב םתוא רביחש וא הפ 

םקרמב האלמ היצרגטניא ידיל ועיגה אל — תירוטסיה תואיצמל ןוידב ןיב בוריע ךות — 

ידיב קפיס רבכ היה אלש רופיסה לש ילויהה ובצמב םיתעל רבסומ רבדה .ומצע רופיסה 

15.תרמגומ הרוצ ול תוושל ןונגע 

היפנעו הידבר לע ,הקינורכה לעב ,רפסמה לש תיתחפשמה תולשלתשהה רואית ךות לא 

היווהל זרוחמ יוטיב ןתמ לש ,תיטויפה הריציה לש ןויזיחה תא םג רזוש אוה ,םימודקה 

השעמב יקב היהיש ,םחנמ 'ר שודקה ,הקינורכה לעב לש ודוד לע םיארוק ונא ךכ .וז המודק 

תורחא תושק תורצ לעו ח"ת תוריזג לע םילוקש םיריש השעש :'םיריש תושעל עדויו זורחה 

ול שכר ךכו ,'שטייט ןושלל' ,תירבע םרביחש ,ויריש תא םגרת :ןילופ תודהי תא ודקפש 

םיטטושמ הלא :הפ־לעב הלא םיריש ודמלש ,'ןמזה יעוגפ' תונמלאו םימותי לש ,שדח להק 

A. Wineman, 'Paytan and Paradox: An Analysis of Agnon's "Lefi hasa'ar hasakhar'", :האר 14 

 295-310 .HUCA XL1X (1978), pp: 49-35 ימע ,ב''משת םילשורי ,תונמאו הדגא :ל"נה ,ןכו.
.73-72 ימע ,האולמו ריעב : 107 :70 :29-28 ימע ,וניתב תורוקב םירישה האר 15 
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ימע ,וניתב תורוק) .'םהילע תוירבה ימחר ררועל' םתוא םירשו תוידוהי תוליהק ינפ לע 

,אוה רשא ,םודק ררושמ ותוא לש וטע ירפ ,ידיי ריש לש חסונ איבמ ףא רפסמה 16(. 106 

,םיקאמאדייהה םיערופה תונערופ לע בוסנ רישה :ותודלי ימיב עומשל קיפסה דוע ,רפסמה 

(.107 ימע ,םש) .ידוהיה תיבב תבשה תוולש תא םיריפמה 

־תידגא הליה איה םג הפופא ,וימי ימדב חצרנש םחנמ ררושמה ,הז דוד לש ותירחא 

םימיב .לחנה יברע ןיב וב ןגנל םירצנ לש רוניכ ול ןיקתהש ,ררושמב השעמ :תיגולוריטרמ 

לע טרופ' היהש יממע רמז־ךלה ,דחא ירכנו :היכב לש ןוגינ ןגנמ היה באב העשתל ומדקש 

ירכנ ותוא לש ופא הרח .ידוהיה לש הגונה ןוגינה עמשל הכוב ליחתה ,'המחנ יריש לבנה יפ 

לש ויחא .לחנה יברע ןיבל ותפוג תא ךילשהו וגרה ,ידוהיה לש ונוגינמ עפשוה ךכש לע 

רישב הלודג הניק וילע ןנוק ,ןטייפ לש תויטנ לעב אוה ףא ,בקעי לאירזע 'ר ,חצרנה 

(.108 ימע ,םש)'.וניתורונכ ונילת הכותב םיברע לע קוספב םייסמ רגוס לכש' םיזורחבו 

םיטויפ רוביח לש תיתחפשמה תרוסמב ךישמה ,בקעי לאירזע דודה ,החפשמ ןב ותוא 

רפסמ הקינורכה לעב .תווצמה ישרושבו תודגאבו תוכלהב ותואיקב העייס ךכלו ,תירבעב 

ונובשח יפל ןיואלו ןישע ,תווצמה ג"ירת תא טייפו ונדוד תא השבל חורו' :ותריצי יכרד לע 

לכב זרחו ןנברד תווצמ 'ז ןהילע ףיסוהו ,הרותב םתביתכ רדסכו ל"ז ם"במרה וננודא לש 

הלא םיזורח ףא '.הוצמ לש החכ דיגהל םילוקשו םילק םיזורחב השעמ רופיס הוצמו הוצמ 

הלש תבחרנה הצופתה אקווד .תועובש לילב םהב םיארוק ויה םיברו ,ורוד ינב לע ובבחתנ 

אוהו :הז גוסמ 'םיטויפו םיריש תושעלמ' לדחש דע ,בקעי לאירזע תא העיתרה ויזורח וכז 

םייטקאדידה םירישה תא חנזו ,דיחיה תושר יריש ,ובל ישחרמ םיעיבמה םיריש רבחל לחה 

לע םידסוימ תורוש שולש לש םיזורח השוע היה' :םיברה תושרב םילבוקמה םהיאשונ לע 

םיריש רוביחמ םג וידי תא דודה ךשמ וימי ףוסב '.רסח םימעפ אלמ םימעפ .םלוע הביתה 

היהש ימ לכו .םלוע םלוע ,רמואו ץוחל הפוצו ותיב ןולחב ומצע ןיבל וניב בשוי היהו' ,הלא 

(.112 ימע ,םש) '.אבה םלועב הנעי המו הזה םלועב השע המ ובל לע ןתונ היה עמוש 

תחפשמ תורוק לע ורופיסב םג ןונגע ראתמ תיטויפה הריציה תעב ררושמה יטבל תא 

,לאינד ,ריעצה ררושמה הסנתמ םהבש ןושלה ילבחב ןונגע קסוע ןאכ .םילאימחריה 

לש םיאנתה םה םינושש ךכב רהרהמ לאינד .שידייב םיריש תרבחמה ,ותדוד לחרב אנקתמה 

,םהילאמ םינגנתמו היפמ םיעפוש ותדוד לש הירישש' ,ותדוד ןיבל וניב תיטויפה הריציה 

ךירצ הברה הברה .אוה ןכ ןיאש המ ,תרבודמ איהש ןושלב םייושע ירה ,אתובר המ אלא 

דועו ... ארקמה ןמ ךמס הל שי םא הלמ לכ קודבל ,השוע אוהש ריש לכ לע עגייתהל אוה 

ימיב דלונ אלש לע רעטצמ לאינד ךכ לשב (.31 ימע ,םש)'.העונתו דתי הלא לכ לע ףסונ 

יורש היה וליא ןכש '.שדוקה ןושלב םירבדמו םתמדא לע םייורש לארשי ויהש ןמזב' ,םדק 

תודוצמל ךירצ היה אלו רבדמ היהש ןושלב ויריש תא השוע היה' איהה המודקה הפוקתב 

.ןורי הנומא לש המוגרת ףרוצ ,שידייב ורוקמב אבומה ,רישל 
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pאב ןמז רובעכ ומצע תא לאינד אצומ ,אלפ חרואב ,ןכא (.םש ,םש)'.שוריפ םושל אלו 

,התע .רוביד ןושל םברקב תשמשמ ןיידע תירבעהש ,םיטבשה תרשע ינב ברקב ,הקוחר 

היה ריש השוע היהשכ רבעשל' ןכש ,תירבעה תיטויפה ותריציל הנדע התיה ,הקוחרה pאב 

,הבקנ ןושל םא איה רכז ןושל םא זורחה תרגוסש הבית קודבל ידכ עצמאב קיספהל ךירצ 

לע שדוקה ןושלה לש היתולמ לכש ,ןייעל ךירצ וניא םויהו .דיחי ןושל םא םיבר ןושל םא 

אוה ךכו תירבע תרבוד הקוחר הנידמ התואב הרעתמ ררושמה לאינד (.32 ימע ,םש)'.ונושל 

ותנש תא ול המיענמ התיה ןושלה התואב' ,ולש םאה־ןושל ,שידייב רובידה תא חכוש 

ררושמה לש תינושל־וד העבה רבדב םיטבלה רואיתב יכ המוד 17(.33 ימע ,םש)'.םירישב 

לש הביתכ תייגוסל עלקנש העש ,םירוענה תפוקתמ אוה־ויטבלל ןונגע זמור ,לאינד ריעצה 

18.תונושלה יתשב םירופיסו םיריש 

לש הרומאה ותדוד .שידייב םיריש תורבחמה םישנ לש תואנקויד המכ רייצמ ןונגע 

לק יבצה לע ריש הז ללכבו ,ומויב םוי ידמ הנבל שרע יריש תרבחמ ,ירבעה ררושמה ,לאינד 

לבחבש / אפירטס רהנ לע / שטאשטוב איה אלה' וינפ תמגמ רשא ,םילשורימ אבש םילגרה 

,וניתב תורוק) .ירבעה ושובלב ואולמב הז רשקהב אבומ שרעה ריש '.ןטק ןילופב / הילדופ 

'"(.29-28 ימע 

ורפסב הלולכה ,'םינזחה' וירופיס תרדיסב ןונגע הלעמ תררושמ השא לש תפסונ תומד 

הרביח ,ץשירטסנוממ ןסינ 'ר ןזחה לש ותבו הילא 'ר ןזחה תשא ,םירמ הרובד .'האולמו ריע' 

איה (.72 ימע ,םש) .שדוחה תשרפל הבורקל דוחייבו ,םיטויפלו תוליפתל םישדח םינוגינ 

רליש'ה לש תורצה לעו ח"ת תריזגב וניתובא תא ועריאש תורצה לע םיריש הרביח ףא 

םירישל תוניגנמ הרביח ףאו ,(םידוהיה תנוכשב םירצונה םידימלתה תוערפתה) 'ףייליג 

עדיל הילע וקחדשכו' :החור ךלה לע םמתוח ועיבטה םהב הקסעש םימוגעה םיאשונה .הלא 

'.ישפנ ילע המגעו יתרכזנ םיעגפ לש ריש ,תרמואו הבישמ התיה הבוצע התיה המ םוש לע 

עשעשל ידכ ,םידלי יריש לש רנא'זה תא ףא החפיט ,רפוסמה יפל ,םירמ הרובד (.םש ,םש) 

חכונ ידוהיה דליה תובוגתב קסועה ,םיתב השימח ןב ,דחא ריש !םינטקה הידלי תא םהב 

,םש) .ירבעה ומוגרתבו שידייב ורוקמב — רופיסה ףוגב אבומ ,ןיועה ירצונה םלועה יגיצנ 

(.73-72 ימע 

םג .ןזחה הילא 'ר לש ונב ,ןנחלא ררושמה לש ונקויד םג םלוגמ ,'םינזחה' ,רופיס ותואב 

ןיבל שידייב ,םירמ הרובד ,ןנחלא לש ומא הרביחש הרישה ןיבש ינושב ןונגע קסוע ןאכ 

.327-326 יסע ,זזה דע ילדגממ ,ססרו :םג הארו 17 

:ל"נה ןכו ,140-139 ימע ,ןונגע י"ש לע ,ןדס 'ד :האר ,ריעצה ןונגע לש תירבעו שידיי תייגוס לע 18 

,(1988) 125 טייקענעדלאג יד ,'שידיי ןוא ןונגע' ,סעסרעוו 'ש :הנ-ז ימע ,קרעוו עשידיי ,ןונגע י"של אובמב 
.120-112 ימע 

רפס ,ןונגע :הוושה ,1919 תנשב ןונגע רביחש ,ןכותבו הרוצב הנוש ,יבצה לע הז ריש לש תמדוק הסרג 19 
.38 ימע ,תויתואה 

This content downloaded from 140.254.87.149 on Thu, 18 May 2017 05:05:36 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



[12] ססרו לאומש 96 

הריציה לש המלועב ררושמה לש ותוסנכתה .תירבע הבותכה ,ומצע ןנחלא לש ותריש 

ןיב ןיחבמ היה אל וירישב דורט היהשש םירפסמ' :םידדצ המכמ ןאכ תראותמ תיטויפה 

הפוחה תחת דמעשמ' :הטודקינאב תשחמומ וביבס תואיצמה ןמ ותומלעתה '.םוקמל םוקמ 

אלא ןווכתנ אל אוהו בוט אצמ השא אצמ קוספל ןווכתנש ויה םירובס ."יתאצמ" רמא 

לש המלועב תוסנכתהה ייוליג (.84-83 ימע ,האולמו ריע)'.הלכה לש המשל זורח אצמש 

ויה הברה םימעפ' :ינוונח השענ ,אשינש ךרבאה ,ןנחלאש רחאל םג םיעיפומ הריש 

(.84 ימע ,םש)'.היה וירישב דורטש תמחמ עמוש היה אל אוהו ומע םירבדמ תוחוקלה 

[ה] 

םלועל ותקיז םג תרכינ ןונגע תריצי לש ינוידבה המלועב הרישה לש היתויולגתה ללכב 

רסוהש ,תויח ילשמ לש תרוסמה חורב .ותשנאה ידכ ךות ,הריש רמואכ ,ובכורמ ןונגע :יחה 

ןיב רשקמה ,רישה תנומת וירופיסב םיקרפל הלועו הפצ ,םייח־לעבל םדא ןיב ץיחה םהב 

ותינבתש ,'ירופצ' רצקה ורופיסב .תידדה הנזאה ידיל םאיבמו יחה־לעבל םדאה 

,וילע הביבחה רופיצה ןיבל רענה ןיב ימיטניא רשק לע רפסמה עיבצמ ,תיפארגויבוטוא 

(.דלר ימע ,ולאו ולא) .רישה תועצמאב 

'הריש רמוא רעיבש המ לכ'ש ,'רעיבו ריעב' ורופיסב תויללכה תורימאה תמועל 

ימע ,םש)'הריש קרפי שרדמה חורב — 'רישב תורבדמו ויתפש לע תועטרקמ םיעדרפצ'ו 

,םייריש םיטסקט םהיפב םשו ,םייח־ילעב םיתעל ויתוריציב ןונגע בבודמ — (חסר 

ןאמורב ,קלב בלכב גהנ ךכ .ויוסיכ וא רשפה יוליג ךות ,ולוכ רופיסל תועמשמ םיפיסומה 

.השרדהו חישה ךרד לע קר אל ויתוישוק תא השקמהו ויתונעט תא חטושה ,'םושלש לומת' 

רישב ולוק ענענמ ליחתה' ,םילשורי יבשות ,תוירבה ידיב ףדרנ רוציכ ,ותודידבב ,הלילב 

אוה ,הגונה תירילה המינה לעב ,ורישב '.תעמוש היירב לכ ןיאו םלועב אוה ידיחי וליאכ 

/ יתוביתנ לעו' :ןזוא ול הטמ שיא ןיאש העש ,ילילה ףונה ךותב ותודידב תשוחת תא עיבמ 

ךיפעפע / םוי קחרי דוע / לודג הלילה דוע // אושל יחפיתת / ישפנ המלו / בשו רבוע ןיא 

הפיסומ בלכה יפב תירישה העבהה (.310-309 ימע ,םושלש לומת)'.םוצע ךיניעו / רוגס 

.קלב לש םיזרה תבר ותומדל שדח דמימ 

תועצמאב .םייריטאס־םיירוגילאה וירוזאב ,'םיגד לזמ' ורופיסב םג ןונגע ךלה וז ךרדב 

לע ולש תיפצתה תדוקנ ךותמ ףיקשמה ,םיגדה םלוע לש וגיצנ תא רפסמה בבודמ רישה 

אוהו ותירחא תא הפוצש אוה גדה .םדאה ינב לש היווהה חכונ תירזכאה םויקה תמחלמ 

,ויארוק ןושל ןיבל גדה לש הניקה ןושל ןיב רשקמ רפסמה וליאו :ומצע לע הניק אשונה 

:םה ךכ בוריקב ונלש ןושלל וירבד תא ונא םיקיתעמ םא' :ריעמ אוהשכ ,ןהינפ לע רשגמו 

הליפת הברא יכ םג / .עוג יכנא הנה ןוא שיא ףכב / יתילכ ימי תנמ םירידא םיבר םימב אל 

(.609 ימע ,האולמו ריע) '.עמוש ונניא 
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ירבדו תוחיש הלעמ ןונגע ,םייניבה־ימי לש תירבעה םילשבה תורפס תרוסמ לש חורב 

תסנכה' ,תודימה־בחר ,יפאה ורפסב וכרדל ךשמהב ,םמצע ןיבל םייח־ילעב ןיב חוכיו 

,לוגנרתלרבכעה ןיב חוכיווה תא (ןושאר רפס לש ישימח קרפב)בליש ןורחאה הזב :'הלכ 

־יתימה ורפס יקרפב .ארקמה ןמ תואבומב תלבותמה הזורפה ךרדב ,תרגסמ רופיסכ 

טלחמה ןיאה' לע וריש תא ןונגע בלשמ (109 ימע ,םירבד יחתפ)'אסכו םודה' יפארגויבוטוא 

ללכב 20:ויתוריצי ינשרפמ המכ יפלכ תינוריא הבוגת ןיעמ אוהש ,'םולכ וירחא ןיאש 

תבית לש הדוזיפאה העיפומ ('תואבו תואצויה' ,'ח קרפב) רפסמה תומד לש ויתוארמ 

:ןייצמ רפסמהו ,ןאכ אבומה ,וריש תא אשונ יכותה :התוא םיוולמ ףוקו יכותש ,הרמזה 

ילקשמ ושבתשנו תוממותשה בורמ הפי יתטלק אלש םילמ המכמ ץוח ,ולוככ ובור ינא רכוז' 

יפכ ,יכותה יפמ רכזש רישה חסונ תא איבמ אוה '.ורסומ ינא ךכ ורכוז ינאש םשכו םיזורחה 

החכשנו' :םדיתע יוזיחו םדאה ינב יפלכ הערתה ךות ,ימצע ןויפא ובו ,ונורכזב רמתשנש 

,לכ / םיתש יכלהמ רפע ילחוז םתייהו / הישות הנישעת אל םדא יתפשו / הישנ ץראמ ןושל 

(.126 ימע ,םש)'.םיתפש םע לכ ןושל שיא 

הטוב ריש לש ןושלב אוה םג יכותה לש תוראפתהה ירבדל בישמ תרשרשב רושקה ףוקה 

לבא .םירחאל הרסמל ידיב ןיא המיענה תא רכוז ינאש םא ףא' :ריהבמ רפסמהו .המיענו 

ץוח ,ררושמה יפמ ואציש תומכ םה ירהו ויזורחמ זורח יתדבא אלש ילע המוד ומצע רישה 

ארוק ורישב ףוקה (.127 ימע ,םש)'.תועינצ םושמ תורחאב ןתוא יתפלחהש םילמ המכמ 

תצפח םירישב םא' :אוה־ותריש תוהמ תא הוותמו ותריש תרוצ תא ללוש ,יכותה לע רגית 

רפסמה '.תלשלשה ריש לזרב תריש ךא / ישמ םיעבצ ללש ףנכ תורמא אל / יבישקהו יעמש 

(.םש ,םש) .ריש םירבדמה םייח־ילעבו ףנכ־ילעב לש ,הז ןויזיח לע המת ומצע 

[י] 

בוציעל םתמורת תא םימרות ,ןונגע ירופיס לש טסקטה ףוגב םיעיפומה ,םירישה ןמ תצקמ 

תפוח' ,םייטסידלב־םייטנמורה םינממסה לעב ורופיסב .רופיסה תא תפפואה הריוואה 

השיחממה ,םיריש תכסמ הלילעב הרוזש ,1922 תנשב הנושארל םסרפתנש ,'םידוד 

לע) .תורבקה־תיב בחרמב ולוכ שחרתמ רופיסה :תירבאקמ־תרדוקה הריוואה תא המיצעמו 

תדחוימ בל־תמושת רפסמה שידקמ ךכ 21(.במת ,אמת-מת ,הלת ימע ,לוענמה תופכ 

יפנכ רתסב הנכפתשת תורענה תורישו' :ןהירבקמ תולועה תולותבה לש תישוגירה ןתרישל 

(.לת ימע ,םש) '.ןהיפב ןתריש הכז ... .תומשנה 

.(165-164 ימע ,ח"כשת םילשורי ,ןונגע רשפ) רנכוט 'מ לש ושוריפ ןוגכ 20 
ד ידוהי רולקלופכ םילשורי ירקחמ ,ךונגעי"של "םידוד תפוח"נ םייממע םיביטומ' ,רהנש התלע :האר 21 

ילושב ןויד' ,ןוקב 'י :םג האר .65-33 ימע, 1984 הפיח ,תיתשת לש החוכ ,ל"נה :ןכו .62-27 ימע ,(ג"משת) 

,רבד ,ךונגעלש חכשנ רופיס לעי :ל"נה :91-86 ימע ,2 'בוח ,(ז"לשת) המ םינזאמ ,"'ךרד יקרפ" רופיסה 
 12.8.1977.
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ףכ לא ףכ אחמ' ,ףרוחה תניצב וב ךלהמו תורבקה תיבב ףפותסמה ריעצה ןרבקה ,ןנחוי 

הז ריש תמועל (.הלת ימע ,םש)'.וב םינכוש רשא םיתמה לעו תורבקה תיב לע םירישב רשו 

רפסמה איבמ ,םיצלמנו םיגונ םיבינ וב םירוזשש ,רופיסה ףוגב אבומה ,םיתמה לש םדובכל 

לעב ןומזפ ,יכולווה אבצב לייח ,תמ לש ויפמ ןמזמ טלקש ,זילע ידלב ןומזפ ןנחוי לש ויפמ 

יוור רישה ירבד ןאכ םימסרפתמ ןכ (.אמת-מת ימע ,םש) .תיטוריא־תיטנאמור תועמשמ 

לש ושפנ רשא ,הבאב הנדועב הרטפנש ,הלצ הרענה לש הבצמה יבג לע םיתורחה הגותה 

ינפ תא םדקל ןהירבקמ הנילעתש ,תותמה תולותבה (.במת ימע ,םש) הילא תפסכנ ןנחוי 

(.ומת ימע ,םש) .רישב הנחצפת ןה םג ,הלצ 

םע םיגזמתמו רופיסה לש טסקטה ףוג םע םיחאתמ רביח ומצע ןונגעש םירישה קר אל 

חרואב םיפרטצמ ,רופיסב םבליש ןונגעש ,םעה יפמ םילואש םיריש םג אלא ,וחור ךלה 

ותסורא ,החונמ העיבמ ,1918 תנשב הנושארל םסרפתנש ,'הדנה' ורופיסב .וז הריוואל יעבט 

הרענה לע רישה — יממעה רישה תועצמאב הבל ריחבל היעוגעג ישחר תא ,םושרג לש 

איבמ ןונגע 22(.דמ ימע ,ולאו ולא) .אוושל הירחא רזחמ יקסייבוס ןילופ ךלמ רשא ,הידוהיה 

רישב הנתנו הירוחאל השאר החונמ הטמש' :התוזחו הדמעמ תא ראתמו ,רישה חסונ תא 

,ילאוטסקט־ןיבה עגמה בגא '.בצע לוקב הרשו ,הל חוורו הבל ישרומ וחוני ילוא ,הלוק 

תמגמ ,ולוכ רופיסה לש ותמגמ חורב ,ידוחיי יטאטסקא־ינחור דמימ התע לבקמ הז םע־ריש 

ףא תופחסנ ,דמעמ ותואב התרבחב תויורשה ,החונמ לש היתורבח .שפנה תולכו םיפוסיכ 

המ תועדוי ןניאו תונבה תואור' רפסמה לש ורבסהכ ,וא ,רישה תא הוולמה חורה־ךלה םע ןה 

שפנ הלעמו הזה םלועה ילבה חיבשמש יתימאה ןוגינב הכ ןתנ ךרבתי ומש לבא .תואור ןה 

ימע ,םש) '.ברעה דע ךלה ןלוק קתמו המע תורש ןה ףא וליחתה .רחא םלועל עמושה 

(.המ-דמ 

;תישגר הגיפס טסקטה ךות לא המינפ ,רומאכ ,גפסנ 'חדנה'ב קוחרה רבעה ןמ םעה־ריש 

(1920)'ונינקזבו ונירענב' רופיסב םיחדבמה םינומזפהו םעה יריש לש םתטילק ,ותמועל 

יתרבחה יווהה תא שיחממ הלא םיריש ץוביש :רתוי תינוציח איה ,הארמל־יפארגויבוטואה 

םעה יריש .םירשעה האמה תישארב ,רפסמה לש וריעב ידוהיה רוביצה לש יתוברתהו 

דחאכ םישמשמ ,ויתויומדמ המכ יפב םירשומה ,תיניארקואבו תינלופב ףאו ,שידייב 

םע .הז רופיס םידחיימה ,ינוריא־יריטאסה חוגינהו תחדובמה הריוואה בוציעב םיעצמאה 

תופכ לע) .ומצע רופיסה ףוגל קתוני־לבו קודה רשק םירשקתמ הלא םיריש ןיא ,תאז 

(.חיש ,הצר-דצר ,בצר ימע ,לוענמה 

,רמשמה לע ,'ןומע י"שב םיפיעס' ,ןדס 'ד :האר ,הז ריש לש תויממעה תואסרןה לע 22 
 26.10.1979,
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[ז] 

אלא ,יממע יווה לש עקר ירואיתב ביכרכ קר אל םירישה םישמשמ ןונגע לש וירופיסמ המכב 

היהו' רופיסה תלילעו ןכות יכ ,לילעב רבכ חכוה יכ םא .הלילעה תוחתפתהב םרוגכ םג 

ירופיס לש תורוקמ המכמ םילואש ,1913 תנשב הנושארל םסרפתנש ,'רושימל בוקעה 

לש ותוירוקמו ודוחיי יכ ,ןייצל ןידה ןמ ירה ,שידייבו תירבעב ,םידיסח ירופיסו תוישעמ 

ינושלה םבוציעו תיממע םתמינש ,וללה םירישה 23.וב וצבושש םירישב םיצוענ רופיסה 

ויבלשב רבכ ,םיזמרמ םירישה :וז ותריצי לש דרפנ יתלב קלח םה ,רפסמה ידיב השענ 

םנכות :םייח השנמ ,ורוביג לש המוגעהו תרדוקה ותירחא לע ,רופיסה לש םימדקומה 

.ותוגהנתהב יטסינימרטדה דוסיה לשב רוביגל הנופצה תיזחה תא יומסב רשבמ 

— םייח השנמ עלקנ וילאש — ץיבוקשל לש קושב םיעמשומה ,וללה םירישה יאשונ 

ריעה ןצבק לש וריש .תוומו ןויליכ ,ןודבא לש םיריש םה הלא :הלילעה ךלהמל םיליבקמ 

ללמוא םתיארה' :ןוגכ ,רישה ירבד .םיפלחתמ םיילאוטסקט םירשקהב ,ףרה אלל דהדהמ 

רופיסה רוביגל ןירשימב םיעגונ ,יתלד לכ הרוגס ידעבו / והותה םלוע לא יתבש / יתומכ 

ןיבל םירישה לש םנכות ןיב הלבקהה לולכמל (.הק ,אק ,טצ ימע ,ולאו ולא) .םהל ןיזאמה 

ייולב לש המרע יבג לע העורשה ,השאה תריש םג תפרטצמ םייח השנמ לש ידיתעה ולרוג 

ימע ,םש) .הסנרפ שפחל ,םיקחרמל ול ךלהו הבזע הלעבש הנוגע תודוא תרמזמו ,תובחס 

השנמ תשא ,ינראשט־לידניירק לש ישממה הבצמל הלבקהה תא אוה םג ףקשמ הז ריש (.טצ 

םיתבל רופיסה ךשמהב םיקרפתמ ,םאולמב הליחת םיאבומה ,וללה םירישה ינש .םייח 

השנמ תא םיצלאמ םירישה :םישדח םירשקהב בוש םירזתשמו םיבלתשמ םהשכ םידדוב 

ורוביג תבוגת תא ריבסמ ודצמ רפסמה וליאו .ישיאה ומלוע לע םהיתוכלשהב רהרהל םייח 

לפנש קוספה לע ךמוסש וא היישעל ןמיס דימת םידקמ היהש םייח השנמו' :ןושלה וזב 

המכ ירה ,םה םימשה ןמ זמרש ללכמ ?םלועב םירבדכ ולא םינומזפ לבקיו רשפא ויפ ךותל 

ויתורימז וינפל רמזה לעב ןיאש העשב וליפא הלאו ,הזיחא ילב וראשנו עמש םינומזפ 

24(.אק ימע ,םש)'.ובלב תוכלוהו תובבוד 

דיקפתב שחמומ ,הלילעה לש תידיתעה התוחתפתהל הזימרה יכרד לש ףסונ יוליג 

קר אל דקפתמ הז ריש 25.'ןלזג שובייפ' ןונגע לש ורופיסב ילאקול־ירוטסיהה רישה אלממש 

,תורנה־סמ לש הבוגה לא שטאשטובב ידוהיה רוביצה סחי) ירוטסיהה עקרל דועיתב 

תלילעב תואבה תארקל תוזח ןיעכ םג אלא ,(הרשע־עשתה האמה לש הנושארה תיצחמב 

,1981 םילשורי ,היאשונו היתודלות — תידיסחה תרופיסה ,לאגנ 'ג.:האר ,הז רופיס לש ויתורוקמ לע 23 

תורוקמ' ,אדנל 'ל :15-12 ימע ,ג"משת ןג־תמר ,םיידיסחה ויתורוקמו ןומע י"ש ,ל"נה :152-147 ימע 
.103-94 ימע ,(1978) 26 תורפסה ,'ןומע י"של 'רושימל בוקעה היהו'ב תורוקמ־ודביספו 

.35-34 ימע ,ו"כשת ביבא־לתו םילשורי ,ןומע י''ש לש וירופיס לע תוסמ ,לייוצרוק 'ב :םג הארו 24 
.287-273 ימע ,זזה דע ילדגממ ,ססרו :האר ,רופיסה לע 25 

This content downloaded from 140.254.87.149 on Thu, 18 May 2017 05:05:36 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



[16] ססרו לאומש 100 

,שאב ףוסבל ותוא םילעמ םימעזנה וריע ינבש ,הבוגה לש ותיב לרוג :ונייהד ,רופיסה 

הלאשמה שומימ ןיעמ איה רופיסב םיעוריאה תוחתפתה ,השעמל .תעדה חסיהב הרואכל 

לע תיטאמוידיאה שידייב ורוקמב ןאכ אבומ רישה חסונ .רישב העבוהש יפכ ,םיבר לש 

םג ףרוצמ וילאו ,תירבעל רפסמה לש ומוגרת ףוריצב ,ובש ספסוחמה ינקת־יתלבה ביתכה 

תאו ותוא ונתונ ינאש ,הניקו לבא ריש שטאשטובב םירש ויה (שיבייפ לש)וימיב' :ורבסה 

ירבע ןושל ריכמ וניאש ימ ,שטייט ירבע ותוא ארקי שטייט ירבע ןושלב ריכמש ימ .ושוריפ 

םג תללכנ רישה ףוגב (.283-282 ימע ,האולמו ריע)'.שדוקה ןושלב ושוריפ ארקי שטייט 

יאול — תואיפ ןוא דראב טימ ןרעוו רע לז טפרשרעפ' :רוביצה לש הלאשמ־הללקה 

־תיבב תטשופ הליחת :ךשמהב תשממתמ וז הרופאטמ '.תואיפהו ןקז םע אוה ףרשיש 

:שחרתמל רבסה הוולתמ ךכלו ,ןלזג שובייפ לש ותיבב הצרפש שא לע העומש שרדמה 

בלשה (.288 ימע ,םש)'.ותיבב שא האצי ,ורכש המ ,לארשי לש םרוא הבכמ ןלזג שובייפ' 

ידכ ךותו ,שובייפ לש ותיבל עיגמ םינרקסה להקשכ שחרתמ וז הרופאטמ שומימ לש אבה 

ןיאו — הקלדה לש התוטשפתהל םרוג ןכא ,הקלדה יוביכ םשל הרואכל ,המילא תוצרפתה 

־רחא שחרתמה ןיבל רופיסה תליחתבש ריש ןיב רשקל אוה םג עדומ ומצע רפסמה .הבכמ 

םירמוא ויה ןאכמ' :ימוקמ םגתפ לש ורשפל יגולויטאה ורבסה תא ףיסומ אוה ךכיפלו ,ךכ 

ימע ,םש)'.ןלזג שוביפ לש ותיבב שא ,הרצ ופוסו הרבה ותליחתש רבד לכ לע שטאשטיבב 

 292.)

,םע־ריש םידוקירה־תיבב םיעשעתשמה םירוחבה יפב רשומ ,'םומ לעב הידבוע' רופיסב 

ךלהמב :רופיסה רוביגב םתוללעתהל הרגמו ןברדמ םרוגו הליע שמשמה ,תונציל ריש 

םיכשומ םהשכ ,רגיחה הידבוע לש ומשל ילותיהה רישה תא םירוחב ינש ודימצה הלילעה 

26(.טת ימע ,לוענמה תופכ לע) .ותוא םיעצופו םידוקירה לגעמל תומילאבו הייפכב ותוא 

[ח] 

ןאמורה תא רקיעב ןייצל שי ,ןומזפו ריש לש תוביטח ןהב תורוזשש ןונגע לש ויתוריצי ללכמ 

,וז הריצי לש התוכזב ןונגע לש וחבשב ותעשב גילפהש ,שרב רשא רפוסה .'הלכ תסנכה' 

לע יתרעטצה דחא רבד לע קר' :רומאל ,ומויס יקרפב רישה לש וצובישמ אקווד גייתסה 

ןומיזה ,רבד לש ותימאל 27'.תצק שביו ךורא ןומזפב השעמה רופיסמ לודג קלח לע תרזחש 

אוה :התוהממ דרפנ יתלב קלח אוה וז הריציב תירופיסה הזורפה תוביטח ןיבל ריש ירבד ןיב 

תוננובתה ונייהד ,הלש םייביטקפסרפה םימרוגה יוביר לעו תיללכה התינבת לע עיפשמש 

.196-177 ימע .ןונגע לש רופיסה ,דקש :האר .ותוללכב רופיסה לע 26 
רופיס ,ססרו 'ש :םג הארו :31 ימע ,ז"ישת ביבא־לת ,ג ,שרב רשא יבתכ ,'לבויל תרגיא' ,שרב 'א :האר 27 

.177 ימע ,א"לשת ןג־תמר ,ושרושו 
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יפאה טוריפה .הב תוצבושמש תונוש תודוזיפאבו הלילעבש תויומדב תינשנו תרזוח 

.שחרתמה לש ינררב יוצימ ךות ,ריש ירבדב ןכמ רחאל ףלחתמ ןושארה דבורבש 

תונווגמ ןה — ןביט ףאו ןפקיה ,ןתרוצ — 'הלכ תסנכה'ב ריש ירבד לש וללה תועפותה 

תזרוחמ החסונב םירגסוממ ,םיקרפה ךותב תודדוב תוירופיס תוביטחו ,םיבר םיקרפ .ידמל 

ידופסב גוהנכ ,שאר דבוכ םע הלק תעד תוחידב תברעמה תיטקאדיד המגמ תלעב ,תמכסמ 

,תיטאטס הרוצב םיתעל תובלושמ וללה תוביטחה ןמ המכ 28.שידייב וא תירבעב תוישעמ 

לש טסקטל ףפור רושיק ידי־לע ,דבלב תינוציח־תיביטאיצוסא איה בולישה תליעשכ 

םידקמ ,'הלכ תסנכה' לש ורוביג ,דיסח לידוי יבר לש ורוקיב תארקל .תירקיעה הלילעה 

תליהקל ואוב (.וק ימע ,םש) .בושטולז ריעה לש גלפומה החבשב םיזורחב רפסמה 

הנוי םייחו דחא ןציל' לש רישה חסונ תא איבהל רשוכ תעש ,רפסמל ,ול תשמשמ ןימאקדיפ 

תובקעב '.ריעה לכב םירש ויהש יצמק יבר לש ותונצמק לע תונציל לש רמז רביחש ומש 

ימע ,םש) .ותמורת תא לבקל ידכ ,ןצמק ותוא םע לידוי יבר תא ןמזל ןויסנ השענ רישה 

(.זכש-וכש 

בואשה השעמה תא םג ריכזהל שי ,הזורפב םבלשמ רפסמהש ,םיזורחב םירופיסה ללכב 

ינפב הדוותמה טייח ותוא לע ,(ומ קרפ)רבונאדיוק יבצ לש 'רשיה בק' רסומה רפס ךותמ 

ןושלל ןאכ םגרותמ הז ירסומ רופיס .וייח ימי לכ ותכאלמב גהנ ובש רשויה לע עיבצמהו ,ונוק 

ומצע לע לביקו וישעמ לע טרחתנש ,ןולגעה עטנ לע עיפשמ םרוגכ שמשמ ףאו ,םיזורח 

לע הטודקינאל רפסמה קקזנ יביטאיצוסא חרואב (.גיר-ביר ימע ,םש) .'הבושת תושעל' 

יברל היגולאנאב תאז רפסמ אוהו ,וב עוגפל םמז הזשכ ןלזגה לע םירעהש ידוהיה תודוא 

תרסמנ תיממעה הטודקינאה (.חפר-ופר ימע ,םש) .ארייתמ וניאו ךרדב ידיחי ךלהמה לידוי 

.,גולאידו ירואית ןויבצ ילעב םיתב העבשב ,ןומזפהו זורחה ךרד לע 

רופיסה ףוגב שחרתמה ןיבל וניב תוקיזה :הלילעה ןמ ןיטולחל קתנתמ רישהו שי 
םירבדה .אמויד ינינעב רבחמה לש ויתועד תא עיבהל ידכ השענ וצובישו ,תופפורתמ 

לש תולולכה גחב םיבוסמה ינזואב ימלשוריה םכחה עימשהש 'תויתואה תריש'ב םירומא 

םידומע םישימח ינפ לע ערתשמה ,הז תודימ־בר ריש (.זסת-חית ימע ,םש) .לידוי יבר תב 

לע ויתועד תעבהל המב ןומעל ול שמשמ — ב''אה לש תויתואה ב"כ לע תתתשומ ותינבתו 

הנורחאה הרודהמל ףרוצ רישה :לארשי תנידמ תמקה םע לארשי תרות לעו לארשי־ץרא 

תיפאה הריציה םקרמב תירישה הביטחה לש רוגסה יפואה 29.'הלכ תסנכה' לש (ג"ישת) 

םה :יגיגח דמעמ ותואב םיפתתשמה םיניזאמה ירבדב םג ןיפיקעב םעטומ 'הלכ תסנכה' 

ררועל ידכ' םיברב םציפהלו סופדב דרפנב וירבד תא םסרפל ןשרדה־ררושמה תא םידדועמ 

(.חסת-זסת ימע ,םש) '.לארשי־ץרא תבהאל לארשי לש םבל 

:טפק ;אנק ;אפ :המ :גע-בע ימע ,ג"ישת ביבא־לתו םילשורי ,הלכ תסנכה ,ןונגע י"ש :לשמל ,ןייע 28 

,ביש :הש ;מר :וצק 
.61-58 ימע ,(20 הרעה ,ליעל) רנכוט :האר 29 
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ירה ,דבלב תינוציחו תפפור 'הלכ תסנכה' לש ירקיעה טסקטל םתקיזש םירישה תמועל 

קלח םהו רתוי הנתיא הזורפה טסקטב םתזיחאש הריש ירבד לש תוביטח וז הריציב תויוצמ 

בוש םיראתמה םירישה ירוזחמ תא ןייצל שי םללכב .הלוכ הריציה תינבת לש דרפנ־יתלב 

לש יביטקפסרפ דוביר לע םיתתשומה ,דארב ירמז לש םהיריש ומכ ,הלילעה לש הכלהמ תא 

םירזוח הלא םיעוריא ;רפסמה יפב הבחרהב ןכל םדוק וראותש םישעמהו םיעוריאה 

.שחרתמה ןמ םיוסמ קחרמ תוקוחר ,תונוש תיפצת־תודוקנמ םירישב בוש םירקסנו 

,ידוזיפא חרואב ,ןכל םדוק רבכ הנמתסנ ,ריש־־קדב שדחמ רפוסמה םוכיס לש ,וז הטיש 

ארוקל רופיסה לש םינושארה ויקרפב רפוסמה ,הלילעה ךלהמ .'חדנה' ןונגע לש ורופיסב 

רופיס לש 'א חסונב) םיזורחב רמז לש שובלב ,שדחמ םכוסמ ,רבדב תוברועמה תויומדלו 

לש ויפמ רישל ןיזאמש אוה ,םידיסחה לש םבירי ,רודגיבא יבר לש ודכנ ,םושרג ריעצה .(הז 

,ובס אוה אלה — רודה סנרפ ןוועב ,לאירוא 'ר קידצה ברה שוריג תודוא לע ,דוד 'ר דיסחה 

תרובח ישנא לש םהיפב םירשומה וילא הוולתמה רזוחה ןומזפהו רישה .רודגיבא יבר 

ךשמיהל ויתויטנ תאו ויתושוחת תא םיצעמו שחרתמה תא םושרג ינפב שיחממ ,םידיסחה 

תעפעפמ התיה תינויח תיחולחל ןימו' :ובס תמשאב םיפדרנה םידיסחה להק רחא 
50'.וירבאב 

.שחרתמה לא תשדוחמ הקיז לש תיביטקפסרפה הטישה דואמ תמצעתמ 'הלכ תסנכה'ב 

לש רושימב רבכ וראותש ,םישעמ לש ,ךיש רוכזא לש רתוי השודג הדימ היוצמ ןאכ 

שדחמ חסנתמ לידוי יבר תולילע לש ,רפסה לש ןושארה קרפב ,יקלחה םוכיסה .הזורפה 

לע עדימל רוקמכ 51'.םירופל םוזנגו םיזורחב םתוא ועבקיש ,דארב ירמז לש םתרישב 

דארבב ותיבל רזחש ,לידוי יבר לש ותיוול ןב ,ןולגעה עטנ שמיש לידוי יבר לש ויתולילע 

,הלילעה תמכוסמ 'הלכ תסנכה' לש ינשה קלחב .לידוי יבר לש ועסמ םייתסנש ינפל 

יבר תא ןתשופחתב תומלגמה ,תויומד יתש לש ןתגצה ךרד ,ןושארה וקלחב תשחרתמה 

דוע דארב לכב וטשפתה הלא םיריש יכ ,ויארוקל חוודמ רפסמה .ןולגעה עטנ תאו לידוי 

תכלוהו תמדקתמה ,רפסה תלילע תומדקתה לש המוציעב ,םירופ גח ,דעוימה דעומה ינפל 

םירישה לכ אל' :ויארוק להקל ריבסמו ףיסומ רפסמה .ירופיסה רושימב ללסנש לולסמב 

םירחא ידי לע ורבחתנש םהמ שי .דארב יררושמ ידי לע ושענ םלוכ ןינע ותואב ונל שיש 

שיא ריש ןוגכ ,דארב יררושמ םמצעל םיארוק ויה םחקמ חיבשהלו דארב יררושממ ויה אלש 

(.אפר ימע ,הלכ תסנכה)'.ידוהי 

ומצע לידוי יבר לש רזוחה ורוקיבב תפקתשמ לידוי יבר ישעמ לש תפסונה הביטקפסרפה 

52.ןולגעה עטנ תיוולב ,ועסמ תישארב םדוק רוקיב רחאל ,גזומה לאיטלפ לש וקדנופב 

.36-35 ימע ,(ט"ערת) ד ,הפוקתה ,יתדנה' ,ןונגע י"ש :האר 30 
םירקחמ — ןונגע י"ש ,'לודגה ןימאמה' ,דקש 'ג :177-176 ימע ,(27 הרעה ,ליעל) ססרו :האר 31 

.130-127 ימע ,ח''לשת םילשורי ,תודועתו 

.בלש ימע ,םש תמועל ,אכ-גי ימע ,הלכ תסנכה :הוושה 32 
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םירופ'ה יריש לש הירלקפסאב ,ןמז לש קחרמ ךותמ שדחמ התע רזחושמ ןושארה רוקיבה 

תלילעב ברועמה ,גזומה לאיטלפ לא םג ועיגהו םיברב וצופנש ,דארב ירמז לש 'ליפש 

הסרגב הלעומ לאיטלפ לש וקדנופב לידוי יבר לש ותוהשב קסועה ירישה אשונה .םירישה 

רוביגה לש הנושארה ותוהש ,רמוא יווה ;לידוי יבר לש ינשה ורוקיב םע ,ןאכ תרחא 

,םש)גזומה לאיטלפ לא העיגהש יפכ — תחא :םיריש לש תואסרג יתשב השעמל תמלוגמ 

ללוכה רואיתה תרגסמב ,לידוי יבר ינפב ןכמ רחאל תגצומה — תרחאהו ,(גלש-בלש ימע 

,גולאידכ רישב תרסמנ ,רתוי הרצקה ,הנושארה הסרגה (.זנש-ונש ימע ,םש) .ויתולילע לש 

הנושארה תזרוחמה הסרגה .האצרה לש ירואית ןונגסב — 'ליפש םירופ'ה תסרגב וליאו 

.רתוי תטרופמ היינשה הסרגהש דועב ,הזורפה לש יטסילאירה ןויבצל ןמאנ רואית האיבמ 

ןמ הנהנ ומצע לאיטלפ .הלאמ הלא תונוש תוברועמה תויומדה לש ןהיתובוגת 

,ויפמ קוחצ קספ אל העש התוא לכו' :םהל דע היהש םישעמה לש תירישה הירלקפסאה 

ותוא ולביקו ץיביקניפ רפכל עיגהש ךאיהו ....דארב יררושמ ודסיש לידוי יבר לש רמז ינפמ 

תורקרקמ ויהו וסירכ ךותב תוביבלה וסנכנש ךאיהו תואלוממ תוביבלבו ףורש ןייב 

עמתשמל תרחא הביגמ ,לאיטלפ לש ותשא ,הרש וליאו (.בלש ימע ,םש) '.םיעדרפצב 

יבר לע תמערתמ איה .ןוידב ינממס אלל ,תילויה תואיצמכ תספות איה ותואש ,רישהמ 

,יאנגל התוא םיריכזמו לידוי יבר רמז םירמזמש ,תוירבה לש םהיתויפב האב ודי לעש' ,לידוי 

(.גלש ימע ,םש)'.ול הלשיבש תוביבל ידי־לע דיסח ותוא לש ויעמ ולקלקתנש 

תסנכה' רפסב תבלושמה ,לידוי יבר לש ויתולילע לע 'ליפש םירופ'ה לש הזורחה תכסמה 

תקלחנ איהו ;(זנש-בנש ימע ,םש) םידומע השימחו םישולש ינפ לע תערתשמ ,'הלכ 

ילהוא' ,'ץלחנ הרצמ קידצ' ןוגכ ,יטקאדיד םנויבצש תומשב םינמוסמה םיקרפ רשע־םינשל 

םירמאנה ,דיגמה ירבד רחאל :העובק תנוכתמב חתופ םהמ דחא לכו ,המודכו 'םירשי 

תרזוח ,רישל הנזאהב דימתי הזש תנמ לע וינפלש להקה דודיע ךות ,הזורפב המדקהכ 

'.רבדי רישב ררושמהו / רבחמה רופיס לסח :ןוגינבו רישבו לוקב רישה לעב חתפ' :החסונה 

ותטילק יכרדל ותעד תא הברה ןתונ אלא ,ומצע רישה השעמב קפתסמ וניא רפסמה 

,תונוש םיכרדב רישה ןכותמ םשרתמ םיניזאמה להק יכ ,ןייצמ אוה ךכ .ול םיניזאמה רוביצב 

:חבשה ךרד לע ןלוכ יכ םא 

םהמ המכ אולהו .הזמ האנ רבד ונעמש אל םלועמ ,םיאלפ יאלפ ,ורמאו םלוכ וחתפ 

ינפמ אלא ,רתויב ולעפתנ וישכעו םולכ אלו ולעפתנ אלו השעמ ותוא ועמש רבכ 

ןמ לעפתנש ימ שיו ....תלעפתמה שפנה הררועתנו בלל וסנכנ ןוגינב וכרענ םירבדהש 

וסחי אוה רקיעה ךא ...ןינעל בורק אוהש יפ לע ףא ןינעה רקיע וניא הז ףאו םיזורחה 

'.ויתואלפנו 'ה ישעמ תרכזה וב שיש םושמ רתויב לעפתנש ,הז רמזל לידוי יבר לש 

(.חעש ימע ,םש) 

לש ותיבב תינמז־וב שחרתמה תא םג אלא ,לידוי יבר ישעמ תא קר אל םיפקשמ םירישה 
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שיחממ לידוי ,וידודנ ךרדב .ובושל םיניע ןוילכב תופצמה ויתונב לש ןמלועב ,לידוי יבר 

וב החיטמ ןהמ תחא דציכ ןיימדמו ,ויפלכ תונבה תוינורט תא ,ןופצמ תופיקנ ךות ,ומצעל 

בלה ישחרל ילאיר יוטיב םישמשמ םירישה (.דמר-גמר ימע ,םש) .רישה ךרדב היתונעט תא 

רחבי ןהיבאש םינתחה ביט לע תוהות ןה :ובושל הנתמהה תעב לידוי יבר לש ויתונב לש 

הוקתהו ,ןנושל לע ןתריש דוע' :ואולמב ןאכ אבומה יממעה ןומזפה ךרד לע ,ןהל 

תקנא לוק' ךות םיצרפתמ ןבל תולאשמו ןהיפוסיכ םג :(ריר ימע ,םש)'ןנוגיב ןתעשעשמ 

איה ףא תאטובמ תשאיימהו הכורדה הנתמהה לש התומצעתה (.וטר ימע ,םש) .'הריש 

/ ךלוהו ליפאמ ףתרמה / רבגה תאירק םע / ררועתי אל שיא ספא' :הגונ ריש תועצמאב 

ןאיבהש ,חרז יבר לוגנרתה רחא תונבה לש הפידרה השעמ (.טער ימע ,םש)'.רבקכ עלובו 

דחוימ דמימ הפיסומ וז ךרדו ,לילקה רישה ךרדב אוה םג אטובמ ,רצואה לא עיתפמב 

שחרתמה ,סנה לש וחתפל תעדה תוחידבבש דמימ ,םיידגא־ומכה הינממס לע ,וז השרפל 

(.פר-טער ימע ,םש) .וניניעל לוכיבכ 

תסנכה' לש קהבומה יאזורפה ונויבצ תא שטשטמו הברה םצעתמ ינומזפ־ירישה ביכרה 

הז עוריאב .לידוי יבר תב לש תולולכה תגיגח רואית םע ,רפסה לש ומויס תארקל 'הלכ 

םינחדבה לש וז תונמא :םינחדבה לש תינזרחה תורחתל תירקיעה בלה־תמושת תינפומ 

רטלא 'ר ןקזה יפב ,ןכמ רחאל הנש םירשעכ ןונגע בתכש ,'םושלש לומת' ןאמורב תראותמ 

:רמוק קחצי ינזאב ב"וש 

.םיזורחב רבדל ונושל תא ליגרמש ,ןחדבה חוכמ אב םיזורחה ונייה הז רבד הרואכל 

תניחב םה םיזורחהש גוויזה חוכמ אוה ןחדבה לש וחוכ לכ אלא .ןכ רבדה ןיא תמאבו 

הפי םילוע םיזורחה ףא הפי הלוע גוויזהשכו .התרבחל תגוודזמ הביתש ,גוויז 

ןתח תחמשב תעדה תא חדבל םיחילצמ םינחדב םניאש םדא ינב םתס וליפא םימעפו 

(.551-550 ימע ,םושלש לומת) .גוויזה חוכמ םיאנ םיזורחב הלכו 

תפקשמה ,םינחדבה לש הזירחה השעמל ותעד תא הברה ןומע ןתנ 'הלכ תסנכה'ב 

אלא ,ורכש לע אובל ידכ קר אל הלכו ןתח חמשמ ןחדבה .דחאכ שאר דבוכו תעד תוחידב 

אלש םיתעל וילע טלתשמ הזירחה רציו ,םיזורחב רותלאה תונמא רחא ךורכ אוהש םושמ םג 

,לוכי היה אלו קיספהל שקיבו םינפ אלב םיזורחב לקלקש ןחדבה שיגרה' :ונוצרו ותבוטב 

וליאו ,הפה רחא ררגהל אלש הבר המכח םיכירצו זורח ררוג זורחש םיזורחה ךרדמש 

רוצעל ןחדבה ןמ רצבנ (.זפש ימע ,הלכ תסנכה)'.םהיפב םה אלו םהב לשומ םהיפ םינחדבה 

תמערתמה ,הלכה םא ,טימורפ לש םייניבה תואירק חכונ ףא םיזורח לש הז ףטש דעב 

םיחוחב ויפב ויזורח וקבדתנש הזל םתיאר' :ריש ירבד לש הז ףטש םולבל ןויסנ ךות החומו 

(.טת ימע ,םש) '.תינעתב םיבשוי הלכהו ןתחהש עדוי התא יא םולכ ... .רוכיש ידיב 

םיזורחב ראפלו רישל וילע רזגנ :ולרוג רמ תא הנתמ אוהו ,ןחדבה תא םידירממ היתונויסנ 

/ יתנקז םג יתייה רענ' :ויזורחב תוישיאה ויתורצ תא אטבל ונממ םיענומ ךא תלוזה תא 
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רפסמה (.םש ,םש)'.יתרצ ידיב ישפנ תאו / ישפנ תרצ ימע הרורצ / יתרש אל ימצע דובכלו 

ןחדב ותוא לע םיהימת ויה םהמ' :ותנלבוקל םיגגוחה להק לש ותבוגת תא ראתמו ךישממ 

רחאלו וימי לכ םיזורח זרוח אוהש םיבוצע ויה םהמו ןינעו ןינע לכ לע םירבד ודיב שיש 

(.ית ימע ,םש)'.דחא זורח וליפא ותבצמ לע וקקחי םא קפס ותריטפ 

םיחאה ינש ןיבש תורחתכ ,םוי־סוי תוגאדמ ררחושמה ,הזירחה רצי ץרפתמ ןאכו 

השעמ ץרופ ,זורחל םתוטיהלב .תולולכה תגיגחב להקה תא חמשל ונמזוהש םינחדבה 

:ןכותה ןמ םלעתהל הטונ ףאו ןושלה ירדג תא םינחדבה לש תרתלואמה הזירחה 

האר .שטייט ירבע ןושלב םרגוסו שדוקה ןושלב םיזורח זרוח המלש ליחתה ףוסבל 

,המלש השע המ ,שטייט ירבעב םיזורח זרחו םיעמושה לע םיבירע םירבדהש דוד 

,דוד השע המ .שטייט ןושלל ימרא ןושלמו ימרא ןושלל שדוקה ןושלמ זרוח ליחתה 

.ק"רשת יפ־לע םיזורח השע ,המלש השע המ .תיב ףלא יפ לע םיזורח רמוא ליחתה 

.ןתחה םש תויתואמ תוא הכותב תללוכ הלמ לכש םילמ רמוא ליחתה ,דוד השע המ 

(.דית-גית ימע ,םש) 

לש הריש תגיגח ןיעמל לידוי יבר לש ותב לש היתולולכ סקט ךפוה ,תורחתה ידכ ךות 

םג אלא ,ערואמה לגרל םירתלואמה םינומזפהו םירישה קר אל םילולכ ראוטרפרב ;םינחדב 

תשרומ רקוסה ןונגעו ,םעה ירמזו םינחדבה תורפס יזנגב הרבצנש ,םיזורחב הריציה תשרומ 

:חוודמ ,יגולטק חרואב וז 

ירישו שובשמ ןחדבה לאוי יבר יריש ורשו ודקרו ורשו רישב ואצי רישה ילעב לכו 

דארב יררושמ לכו .בוקלו'זמ ןחדבה לאומש יבר ירישו ןיטהורמ ןחדבה רזוע יבר 

ןוגכ ,שבדכ םיקותמ םיריש ורשו החמש לע החמש ופיסוה ר"יגניז ר"ידארב ןירוקש 
.םהילע רוזחנ אל םיעודי םהו ליאוהו םימיענה םיבהאנה השעמו רובו הדלוח השעמ 

(.בית ימע ,םש) 

ותונמוא ןיב ץיח עובקל ךרוצ האר ,םינחדב יזורחו םע־ירישל ןונגע לש ותביח תורמל 

תסנכה' לש הנורחאה הרודהמב .ובל ישגר תא עיבמה ןטייפה ןיבל יעוצקמה ןחדבה לש 

הביטחכ ,תולולכה גחב ,ימלשוריה םכחה ירבד תא רומאכ ןונגע בליש ,(ג''ישת) 'הלכ 

,הרותה תבהאו לארשי־ץרא תבהא לש רסמ לעבכ קר אל םיגגוחה ינפב עיפומ אוה 33.תדרפנ 

םכחה לש 'תויתואה תריש' ילושב .תיריש העבה יכרדב הז רסמ בצעמש ימכ םג אלא 

םיעמשנ וליחתה' :יטויפה רצויה תא תדקופה היווחה ךילהת תא רפסמה ראתמ ,ימלשוריה 

םיזורח עמש ,ומצע יפלכ וינזא הטהו ובל יקמעב ןנובתה ....שדוקה ןושלב םיזורח ובלב 

.זסת-חית ימע ,'הרכש וזו הרות וזי וא תויתואה תריש :רשע םינש קרפ ,םש 
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וניא ,חרוט אלב וילאמ אב אוהו ובלבש המ רמוא אוהש אלפ השעמ אוה זורח לכש םיאלפנ 

(.זטת ימע ,םש) '.הפה לא בלה ןמ םתולעהל אלא ךירצ 

תתתשומ ,דחאכ רפסמהו םיניזאמה יפמ םיגלפומ םיחבשל הכוז 'תויתואה תריש' יכ םא 

,תאז םע :תולובחתו תויתוא יפוריצ לש ,םינחדבה לש תינזרחה תרוסמה לע השעמל איה םג 

'.םיזורח רמול םורכשש' םינחדב םתוא ןיבל ,רצויכ ,וניב יתועמשמ ינושב ןיחבמ הז ןטייפ 

לשבי אלש' :םניבל וניב יתועמשמה ץיחה שטשטי אלש ,דמעמ ותואב שקבמו ףיסומ אוה 

תיטויפה הארשהה תשוחת (.חית ימע ,םש)'.םינחדבה ירבדכ וירבד ולבקתישו ונושלב 

וירבדש רחאל ףא חרואה ןטייפה תא דוקפל הפיסומ ,בלה ןמ םיאצויה םירבד לש ,תידוחייה 

לש תולוגס הל קינעמו היווחה תא ביחרמ ןונגעו :ריעה ילודג יפמ םיגלפומ םיחבשל וכז 

רחאל' :םיברב התלגתהש רחאל םג ותריצימ םעפנו שערנה ,ןטייפ לצא תלבוקמ הנוכת 

םחור הנושארבש םיררושמה ךרדכ ,רוהטה ובל ררועתנו רזח בתכה ןמ וירבד תא ארקש 

םיררועמ םמצע םירישה םתוא ךכ רחאו םוקמל םיריש םירש תוררועתה התוא חכבו םררועמ 

(.חסת ימע ,םש) '.םתוא 

[ט] 

תסנכה' רחאל בתכש םינאמורב םג ןומע לצא תרכינ הרישה תויעבלו םירישל תוקקזיהה 

תא םינמסמ םהש העש יתוהמ דיקפת םיתעל םירישל שי (1938) 'טושפ רופיס'ב .'הלכ 

־ידגא ןויבצ ילעב םירישל .וז הריציבש תיזכרמה תומדה ,ץיברוה לשריה לש ישפנה ומלוע 

,המולב ןיבל לשריה ןיב םיסחיה תכרעמ לע עיבצמה ,ילמס לקשמ קנעומ הרואכל יממע 

ןבש תמיא לכו ,היה גד לש הרשב רועש ךלמה תב תריש' רבדב רפכה־תונב לש ןתריש ומכ 

54(.מק ימע ,לוענמה תופכ לע) '.לחלחתמ היה הלצא ברקתמ היה ךלמה 

תפוקתב ,ויופיר ךילהתבו לשריה לש ויטויסב הניגנמהו רישה םיאלממ דחוימ דיקפת 

םימוסה םינצבקה ירישמ' וינפב רש ,םזגנל ר"ד ,ואפור .ותוא דקופש ישפנה רבשמה 

אמוסה ןצבקה תומד (.ולר ימע ,םש) '.םהינפל םירשו םהיקש לע םילפוקמ םיבשויש 

אוה דבלב תומולחה לעב' :ךכ לע ריעמ רפסמהו ,ויתויזהבו ויתומולחב ותוא הוולמ רישבש 

(.םש ,םש) .'ףוס ול ןיא ךכ הליחת ול ןיאש םשכ ,המוד .ופוסל עיגמ הז ןוגינ יתמיא עדוי 

לש תישפנה הקעומה תפוקת תא וראתב רישה תא ףפוא ןואכידו טויס לש ןויבצש םשכ 

השוחת :ןב לשריהל דלונ רשאכ הלקהו החוור תשוחת םירישה םיפוטע ךכ ,הלוחה לשריה 

ונב תא עשעשל ידכ לשריה רבחמ םתואש ,םירומאה םירישב הינוריא ץמשב תאטובמ וז 

םיאיבמ / םלוס ילע םידמוע םיכאלמ' :ןוגכ םיזורחב חתופה ,עגורה םידליה ריש ומכ — 

וירושיכב רהרהמו ןאכ ףיסומ רפסמה ,תעדה תוחידב לש היולג המינב '.םלושמ ינבל ןורוד 

.218-217 ימע ,קנגע לש רופיסה ,דקש לש ושוריפ םג האר 
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יוניכמ הז ריש הפי םוקמ לכמ ,רליש ןווכתנ הזכ רישל אלש רשפא' :לשריה לש םייטויפה 

(.זסר ימע ,םש)'.ונבל אורקל גהונ היה לשריהש םותי 

רופיס' לש תיזכרמה הלילעה ילושב תוצבושמה ,תוידוזיפא תויומד לש ןטוטרש ידכ ךות 

ןמיס םהש ,םירישה לש תיתרבחה תועמשמה לע רובידה תא ןאכ םג דחיימ ןונגע ,'טושפ 

לש שדחה רודה ינב לש םהיתוחרוא עקר לע .שובש ריעב תידוהיה הרבחב תורומתל רכיה 

,תרפותה לש הגהנמ לע ןומע רפסמ ,'םירחא םיריש רישל' םיטונה ,םירשעה האמה תישאר 

הבהאה לע םיקותמו םיבוצע םיריש .ורש היתונכשו המאש םיריש םתוא הרשיה ,רביוט תרמ 

הבל תא קיתממ רישהו ,רישב הבל תכפוש אלא הלזמ םע אינורטב האב הניא איה ....תומהו 

(.תמר ימע ,םש)'.התכאלמל הנופ איה בושו 

תא תפפואה ןברוחהו העיקשה תריווא תא רישה אטבמ (1938)'ןולל הטנ חרוא' ןאמורב 

םיאכנה חורו הגותה .הנושארה םלועה תמחלמ רחאל הב רקבמה ,חרואה לש וריע ,שובש 

ןיבל וניב השיגפב ,ראשה ןיב ,םיראותמ ,הפלחש םירוענה תפוקת תא ורכוזב רקבמה שחש 

ריש לא םירזוח םהו :ףתושמה םרבעמ תוחכשנ ול ריכזמה ,גנילציש ןרהא ,וירוענ דידי 

הכרבו החמשמ / יתונש ורבע ףצקבו בצעב' :רומאל ,םהה םימיב םהיפב רוגש היהש שרעה 

חרואה ,ונממ דרפנ גנילצישש רחאל םג ,5'.יתומי יתילכ לבאבו באכב / המואמ יתעדי אל 

לבהב" רישה ירבד לע רזוחו ,ולוק ענענמו וידיב ענענמ' ןיידע אוה ותכילה ךות דציכ עמוש 

(.300 ימע ,םש)'.",תומי יתילכ לבאבו 

ישטבייל לש תידוזיפאה ותומד תא הינוריא ץמשב רפסמה־חרואה הלעמ הז ןאמורב 

לכ תא קיתעהל לדתשמ אוה :תדחוימה וכרד יפ לע הריש לש המלועב יורשה ,זיוהנידוב 

קסעתמו' :הכלהכ תירבע בותכל ליגר וניאש ינפמ ,אקווד תינמרגבו ,םיזורחב תישארב רפס 

,תחא .רבד ותואב ול שי הלופכ הנווכו .ריש ךרדב הרותה תא תושעל תולילה לכו םימיה לכ 

אלו .הרותה תא םהב תופייל םייוארו םיאנ םיזורחש ,תחאו .התופייל יוארו האנ הרותהש 

(.315-314 ימע ,םש) '.ןורכזל םיחונ םיזורחש אלא דוע 

תרוסמה חורב .םילשוריל שדקומה הז אוה 'ןולל הטנ חרוא' ןאמורבש יזכרמה רישה 

רבחמ לש וטע ירפמ םיריש הזורפב תבלשמה ,םלועה תורפסב םינאמור המכב תחוורה 

אוה רומאה ןאמורה םקרמב :ןומע םג ןאכ גהונ וז חורב ,ןכל םדוק רבכ ומסרפתנש ,ןאמורה 

בותכה ,הז ריש 36.1904 תנשב הנושארל םסרפתהש ,'םילשורי' ,ולשמ םירוענ ריש םסרפמ 

תוקבד ישחרל יוטיב ןתמ לש ,ןויצ־תביח תריש לש תינונגסהו תיביטומה תרוסמה יפ־לע 

ההדזה ,שובש ריעה יבשותמ ,ישפח םחורי :תובבל שבוכ רישכ ןאכ גצומ ,םילשוריו ןויצב 

ותלחותש רחאל .לארשי־ץראל הלעש דע ,הז ריש לש רסמה םע ,תישפנו תינויער ,ךכ־לכ 

רישה לש ורבחמ תא ונולשכב התע םישאמ םחורי ,וריעל רזח אוה שפנ־רמו הבזכנ 

.295 ימע ,ך''שת ביבא־לתו םילשורי ,ןולל הטנ חרוא ,ןומע י"ש :האר 35 
.136-133 ימע ,(6 הרעה ,ליעל) ןדס :האר ,וימוסרפ ינשב רישה לש חסונה יפוליח לע 36 
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.וירבדל ,ללוש וכילוהש ,חרואה־רפסמה אוה אלה ,לארשי־ץראל וימעפ םש ותעפשהבש 

חרואה־ררושמה ;םימעפ יתש ןאמורה םקרמב שדחמ התע אבומ רומאה רישה טסקט 
תנשמ ויפכ ריציל ללכ שחכתמ וניא אוה .וירוענ ריש לש ותעפשה תא בוש התע שיחממ 

ןווכל םעפנה וארוק לע עיפשמה ,יביטסגוס דממ ול קינעמ אוה הפ םג ,אברדא : 1904 

לש המינב םילשוריל תונמאנ לע רישה תא עימשמ ישפח םחורי .םייחב וכרד תא שדחמ 

ןיזאהל ץלאנה ,רבחמה :םלש ףצרב ותוא טטצמ אוה ןיא ךא ,ורבחמ יפלכ הרגתמ הינוריא 

םחורי תא םולבל הסנמ אוהשכ ,עובקו רזוח חסונב םייניב־תאירקב תיב לכ רחא וקיספמ ,ול 

קוחירב ,המ־ןמז רובעכ ,היינשה םעפב וליאו (.89-88 ימע ,םש) .ועימשהלו ךישמהלמ 

תא בבודמה התע אוה חרואהשכ ותלועפ תא שדחמ לעופ רישה ,ןכמ רחאל םיקרפ םירשע 

ימע ,םש) .ופוס דע ותוא רישלו ךישמהל וב ריצפמו ,רישה לש תיבל תיב ןיב ישפח םחורי 

ןיב תוסייפתה תעשב וניניעל שחרתמ רישה לש ותועמשמל סחיב הנפמה (.206-205 

,רישה לש ויטעב םהיניב תקולחמב תויונש ויהש תויעבה ןוביל רחאל ,וארוקל ררושמה 

.תוקפסה לש ןקוליס רחאלו 

םיצעמ הז חסונו ,ךל עבשא הלואש דע הנמאנ הבהא' :הזרכהב חתופ 'םילשורי' רישה 

םחורי לש הנלבוקה רשקהב ןה ונינזאב דהדהמ אוה ;תיגאמ העבשה ןיעמל דע רישה תא 

— ולש יאידיאה רסמה םע תשדוחמה תוהדזהה רשקהב ןהו ,וילא ינוריאה וסחיו ושפח 

ףוגב רישה לש הלופכה ותעמשה .הרתי המעטהב ,ובש הלמו הלמ לכ לע הרזח ךות תאזו 

הדיעמ אלא ,רישה ארוק לש וחור ךלהבש הרומתל רכיה ןמיס תניחבב קר אל איה ןאמורה 

ררושמל :דחאכ חרואה־ררושמלו רישה ארוקל ,תישגר החוורו סויפ לש ןוצר תעש לע םג 

.ומצע םע ךרוע אוהש שפנה ןובשחל אצומ־תדוקנ ןיעמ רישה הווהמ 

היילעה ןדיעב ישפח םחורי לע עיפשהש ןונגע־סיקצ'צ לש ריש ותוא לש ודהש המוד 

לומת' היינשה היילעה ןאמור לש ורוביג ,רמוק קחצי לש ויפמ םג עמשנ ,תישילשה 

רבסהב התוא הוולמ רפסמהו ,תמעפנ הריש רמוק עימשמ ,תועבצב ותדובע ךות .'םושלש 

ואצי רבכ םינש המכ םימי המכ .תדמח ירישמ רש ליחתהו קחצי לש ובל ררועתנ' :רואיתבו 

תמיא לכ לבא ,קחצי לע וילע ורבע תורצ המכ ,הנושאר רישה ותוא קחצי ארקש םוימ 

ליגל ותרצב התפתמש םדאכ ,הנושארבכ ותוא ףקות ובל ויתפש לע רישה תא הלעמש 

(.222 ימע ,םושלש לומת)'.הננרו 

קלב בלכה לש וריש לע ןכו ,(ומצע ןומע לש ויוניכ אוה אלה)תדמח לש וריש לע ףסונ 

ינוציח עקר ןיעמ םישמשמה ,אוצמ תעל םיריש 'םושלש לומת'ב םיבלושמ ,(ליעל האר) 

ןרוגל עיגהשכ .תינבנו תכלוהה לארשי־ץרא לש יווהב רמוק קחצי לש ותורעתה יבלשל 

איבמ רפסמהו :'תולילב ןרוגב םיררושמ ויהש םירישה םתואמ דחא ריש ררושמ ליחתה' 

שידייב ורוקמב ,שאר תולקו תעד תוחידב ובש ,הזה יממעה רישה חסונ תא םג ןאכ 

תא איבמ רפסמה ,תינוריא־תיטסירומוה הירלקפסאב (.174 ימע ,םש) .תירבעל ומוגרתבו 

הז ןזרח ץבשמ אוה ;ובירי רדלטלפש דגנכ רימז ילתפנ ןזרחה לש םייריטאסה וינומזפ 
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רימז ילתפנ' :וילע דיעמו ,ןהב עפושמ 'םושלש לומת' רשא תוידוזיפאה תויומדה לולכמב 

התיה ותעדשכו .םינוגינ םהל רבחמו םילק םיריש הב השוע היהו ןושלה ינמכמב היה יקב 

,םיזורח זורחל רימז לש ורשוכ תא שיחממו ףיסומ ןונגע '.םיזורחב רבדמ היה וילע החודב 

,םש)'.תב ול רמאנ עדוי וניאש ימו ...?זורח הל ןיאש הלמ עדוי ימ' :םירבדה תא ויפב םשו 

(.179-178 ימע 

ןאמורה ירוביג ןיב םילהנתמה םיינריע םינוידל אשונ םג םישמשמ םיררושמהו הרישה 

םג .םישולשה תונשב השדחה םילשוריב םקרתמה ינוליחה ינחורה יווהה וניינעש ,'הריש' 

תויומדל 'הריש'ב םירשקנ םירישו הריש יניינע 37.םינפ־בר יטויפ גראמ ןונגע גרוא ןאכ 

ןמ דרפנ־יתלב קלח אוה םהב ןוידהו םיריש רוביח :ןנויפאל םיעייסמו תוינשמלו תויזכרמה 

התועמשממו ותלילעמ ,ןאמורל עקרה 

ןיב םיילאוטסקט־ןיב םיעגמ לש ןיפנא־תבר תכרעמ ונינפל תסרפנ 'הרישי ןאמורב 

.ןהילע םיזמרו תינמרגהו תירבעה הרישה לש םירוכזא ןיבל ןונגע לש הזורפה תוביטח 

הגלפהה לש הצקועל ךפונ םיפיסומו ,הריציב תולועה תויגוסה ןובילל םיעייסמ הלא םיזמר 

וניא וללה תואבומה לש יומסהו יולגה רוזישה ,תאז םע .הב תעפושמ איהש תינוריאה 

יוחיא יאזורפה טסקטה םע תוחאתמ תואבומה ,אברדא :ןומע לש טסקטה ףצר תא רערעמ 

וצוק' ג"לי לש ורישל ונתנווכ הלא םירשקהב :םיירוקמה ןהירשקהמ וקתונש רחאלש םלש 

.ףוהסליה־הטסורדו הקליר ירישל ןכו 'ולופא לספ חכונ' יקסבוחינרשט לש ורישל ,'דוי לש 

'ש לש 'תוטינוסה רוזחמ'ל 'הריש'ב הקיזה תטלוב םיילאוטסקט־ןיבה םיעגמה לולכמב 

אוה אלה ,דחא רביא הרואכל לטינ תורומאה תוטינוסה לש ףעוסמה רוזחמה ףוגמ .םולש 

םינוש םירשקהב ןאמורב עיפומ אוה ,'חכשיי הרהמב אל ךרשבב רשב' דדובה רוטה 

,רוקמה ןמ הנושה התסרג לע ,וז הדיחי הרושב ,תאז םע .םימעפ הרשע־סיתש םיפלחתמו 

דוהדהה .הריש תוחאה ,ותבוהאל ,טסברה דרפנמ ,בהואה לש תיתוהמה ותקיז רשפ הצמתמ 

בצקימה תולילצלו תינבמה תוכירדל םג םרות תוטינוסה ןמ לואשה רוטה לש ירוזחמה 

ולש השענש ילשמ הז רפסב יתאצמש המ' :ומצע םולש 'ש לש ותודעכו :ןאמורה לש יללכה 

תורישיה ,תילאוטסקטה תוקיזה לולכמ לע 38'.ולש השענש ולשב םייתעבש יל רזחוה 

המכ לש ןהיתויואטבתה תא םג ףיסוהל שי ,וב שודג 'הריש'ש ,םיעודי םירישל ,תופיקעהו 

35.טרפב תירבעה הרישהו םיללכב הריש לש הנושבכו התוהמ לע ןאמורה תויומדמ 

םהייוליגל ,היתופוקתל ןונגע לש ותריצי ללכב םירישל עדינ יתילכת־בר דיקפת 
םירישה :ררושמה לש ודמעמ לעו הרישה לש התוהמ לע ותריציבש תונויגהלו םיירנא'זה 

לש ןה ,הריוואה בוציעל םיתעל םימרותו ,יתוברתהו יתרבחה עקרה בוציעב םיעייסמ 

ךרד לע םא ,ינבמ םרוגכ ףא שמשמ רישה םיתעל .הגותבש שפנ־ךלה לש ןהו תעד תוחידב 

.193-174 ימע ,ה"לשת ןג־תמר ,ןומע ףסוי לאומש לש הבהא ירופיס ,לזרב 'ה :האר ,ךכ לע טרופמ ןויד 37 
.278 ימע ,םש 38 

.210-208 ימע ,םש ,לזרב ןכו :534 ;195 :165-164 ;147-146 -,74 ימע ,הריש ,ןומע :האר 39 
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,דקפתמ רישה םיקרפל .תירופיסה הריציה לש היקלח ןיב הדרפהה לש ךרד לע םאו דוכילה 

םג שמשמ רישה :דועו תאז .תומדה לרוגב תואבה תארקל תוזחכ ,הלילעה לש התוחתפתהב 

תוערואמה לש ,םינפ־תבר ,תיתיווז־בר תופקתשה איבמ אוה ונייהד ,הביטקפסרפ לש םרוגכ 

ומצע תושרב הליחתכלמ דמועה ,רישה .ןמצע תויומדה יניעלו ארוקה יניעל םישחרתמה 

םקרמב השדח תועמשמ שבולו רזוח ,ריעצה רפוסה סיקצ'צ ימוסרפ לש ינושארה דבורב 

.וב תושמתשמה תויומדה לע תיאידיאהו תיתיווחה ותעפשה תאפמ ,ןונגע לש ןאמורה 

לש החוכ לע וירוהרה תא םג תוירופיסה ויתוריצי ךותל ןונגע רזוש ,ויתויומד תועצמאב 

רשקה תא חפטלו ףיסוהל ,םעפב םעפ ידמ ,לדתשמ אוה ךכ .הדועייו הפורצה הרישה 

הלגתנש ,ןונגע לש יטויפה רצייה .השעמלו הכלהל ,הריש לש המלוע םע ולש ימיטניאה 

ץורפל ףאו ,ןיטישה ןיבמ לחלחל ןיידע ףיסומ ,םיעונצ םידממב תורפסב וידעצ תישארב 

.וימי תירחא דע ,ףעוסמה יפאה ולעפמב תוליסמ ול סלפלו עיתפמב 
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