
דואב ןמורב תוילאנימילו בחרמ :ןתפמה לע 
*ירעי הדוהיל לוגי 

םרטש ןח 

א 

םייתסמ "הלחתהמ" .(1922) "הלחתהמ" ,ןורחאה ורופיס אצמנ גורהה רנרב לש ונולקיצב 

:תילארשי-ץראה לוחה תעבג דרומב ,רופיסה רוביג ,ןויצ-ןב לש ותליפנב 

רתוי .לפא - ודיתע .חטתשה אוה ...הרשע-שש ול ואלמ אל דוע :וינפל דוע וייח לכ ןה 
רודזורפב ,םייחה-ןתפמ לע ,ןתפמה לע לטומ אוהש ,שגרה ול היהו !דיתע לכ וינפל ןיא ןוכנ 

[1922] רתב) דובא רבכ אוה ,דבואו ךלוה אוה .וילע םחרמ ןיא .ותוא סינכמ ןיאו םלוע לש 
 1978, 1814).

ןויצ-ןב לש ולרוגל עגונב תורותפ-יתלב תולאש םע ארוקה תא ריתומ רופיסה םויס 

םאה ?הדירי ,תולגלגתה התוא לש ןמיסב התעמ ןויצ-ןב לש וייח ודמעי םאה :ריעצה 

?"ןתפמה לע" חצנל לטומ תויהל ןודינ אוה אמש וא ,וחתפב ןויצ-ןב תא סינכי "םלועה" 

?ןתפמל רבעמש תוומה לא קר רובעל ןויצ-ןב לכוי םאה ,ןיפוליחל ,וא 

תורפסב תובר תויומד ןייפאמ ,"םייחה-ןתפמ לע" תולטומה רנרב לש ויתויומד לרוג 

ורופיסש ,ןויצ-ןב .ינויצה ןוזחה עקר לע ,םירשעה האמה תישארב לארשי ץראב הבתכנש 

וא תוצע-דבוא לש תידלי הסרג ןיעמ אוה ,ולש הכינחה ךילהת תא ללוגמ רגרב לש 

לש ןלרוג םע ונלש תורכיהה '.ןילשיבר לוכשו ךאבובו ןאבוב ירוביג ,ץפח לאקזחי 

תונעל היושע ,ומצע רגרב לש וייח ךלהמ םע םג ,הבר הדימבו ,רנרב םקרש תויומדה 

,יטסינימרטד ימואל-ישפנ הנבמב רבודמ יכ הנקסמל ליבוהלו יתרכזהש תולאשה לע 

2.ךוותב תואצמיה לש םויק ,דימתמ ילאנימיל םויק "תוצע ידבוא" םתוא לכ לע רזוגש 

תורפסל הקלחמב הבתכנש ךמסומ תדובעמ קרפ לע ססובמ ,2011-ב םוסרפל שגוהש ,רמאמה 
הצובקה לע םינמורב תורבחתהו הכינח :'םלוע לש רודזורפב"' :בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב תירבע 
ךרענש naph סנכב האצרהב וגצוה קרפהמ םיעטק .(2009) "תישילשה היילעה ימימ תיפותישה 
תנע ר"דו ץרווש לאגי 'פורפ - הדובעה יחנמל תודוהל תשקבמ ינא .2009 ןודנול ,'גלוק יטיסרבינויב 

.תוליעומה םהיתורעה לע ,לארה ןיעמ ר"דל ןבו ,ןמסיו 

ןמורה ,(1903) ףררתב לש ,תוומה יומד ,ילאנימילה םויסה תא םג ריכזמ "הלחתהמ" רופיסה םויס 
.רנרב לש ןושארה 

וארו ,והנשמל דחא רבד ןיב ,ךוותב םינותנש תויושי/םיבלש/םיבצמל סחייתמ תוילאנימיל גשומה 
הלא תא ףידעמ דנרב" יכ דקש ןושרג בתוכ "הלחתהמ"ב תינתפמה הדמעה לע .רמאמה ךשמהב 
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ךרוא לכל הרוזש ,התוא הנכמ ינאש יפכ ,"תינתפמה" הדמעה וא ,ךוותב תואצמיהה 

תומד ,ילוא ,אוה רתויב טלובה הייוטיב .תינרדומה תירבעה תורפסה לש הירוטסיהה 

האמה ףוס לש "הייחתה תורפס"ב תובר תוריצי לש ןזכרמב דמעש ,ירבעה "שולתה" 

תוילעה תורפסב תונוש תויצאירווב העיפומו הבש וז הדמע .20-ה האמה תליחתו 19-ה 

תשקבמ ינא הז רמאמב .רנרב לש וירופיסב הנושארבו שארבו ,לארשי ץראל תונושארה 

תורפסב הישרושש ,תישילשה היילעה תורפסב "תינתפמ"ה הדמעה לש הייוטיב תא ןוחבל 

לזוי רואב ןמורב תבצועמ איה ובש ןפואב דקמתהלו ,היינשה היילעה תורפסבו הייחתה 

.תישילשה היילעה ןב רפוס ,ירעי הדוהיל 

תמחלמ ןמל ,ריעצ יאצילג ץולח ,אדנל ףסוי לש םינושה וילוגלגב קסוע להי דואב 

ויתועונת תא תללוגמ ןמורה תלילע .לארשי ץראב ותומלקאתה דעו הנושארה םלועה 

.לארשי ץראב תיפותישה הצובקה םהב ,םינוש םיבחרמב ותייהש תאו בחרמב ףסוי לש 

ץראל תונושארה תוילעב וקסעש תורחא תובר תורפס תוריציב ומכ ,ןמורה זכרמב 

תירבעה תוהזל הנשיה תידוהיה תוהזה ןיב חתמהו תואיצמל ןוזחה ןיב חתמה דמוע ,לארשי 

היפרגוירוטסיההו תרוקיבה ןכו תירבעה תורפסה ,תינויצה העונתה ,יללכ ןפואב .השדחה 

רעפבו ושומימ ןיבל ינויצה ןוזחה ןיבש רעפה תייגוסב ,טעמכ ןתישאר ןמל וקסע ,הלש 

לכמ רתוי ,תירבעה תורפסה .התואו הילע הביתכה - הגוציי ןיבל לעופב תואיצמה ןיבש 

.וללה םייתורפסהו םייגולואידיאה םירעפה לש םרוצייב יזכרמ קלח החקל ,רחא םוחת 

ובש ,יסיסבה ןפואה תא התנבה אלא ,וללה םיחתמה תא הגציי וא הפקיש קר אל איה 

וניימד םה הבש ךרדה תאו ינויצה ןוזחה תא וספת הלוגה ידוהיו לארשי ץרא ידוהי 

,ואטבתהש ,תואיצמו ןוזח םתוא לע הביתכה ביבס ועלגתהש םיטקילפנוקב .ושומימ תא 

םיחתמה לשו וז הפוקת לש הקיטמלבורפה תמלוגמ ,וז הביתכ לע תרוקיבב ,רתיה ןיב 
.התוא ונייפאש םייגולואידיאה 

בשייל ןכו ,ןוזחה םע תואיצמה תא בשייל ישוקה תופירחב ררבתמ לזוי רואכ ב םג 

ךלהמב האראש יפכ ,תאז םעו .תואיצמ התוא תודוא לע הביתכה םע תואיצמה תא 

הייחתה לש ינומגהה גוצייהמ תגרוחה ,תינויח תימויק היצפוא עיצמ להי רגאמ ,רמאמה 

איהש ,יוחיאל םינתינ יתלבה םירבשה לש רוגשה םגוציימ םג תגרוחו תילארשי-ץראה 
.םהב הכורכ 

שקבא ינא .תויביטרוגיפו תוינבמ ,תויתלילע :תונווגמ םיכרדב ןמורב תינבנ וז היצפוא 

םייטמתה םיסחיב - רקיעבו ,ןמורב בחרמה בוציע התוא תרשמ םהבש םינפואב דקמתהל 

יפכ .בחרמב העונתה ןיבל םהיניבו ,ןמורב םיגצוימה םינושה םיבחרמה ןיבש םיינבמהו 

תועיבק ןיב ,תומקמתהל העונת ןיב יטקלאיד גוזימ לע םיתתשומ הלא םיסחי ,האראש 

"השממל םיחילצמה הלא תא רשאמ רתוי ,םתלילע תא םיקיחרמה הלא ,םייחה ןתפמ לע םידמועש 

.(217 ,2004 דקש) 
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בצמה לש ודוקפת תא ףושחל שקבא הז ןויד ךרד .לארשי ץראל הלוגה ןיבו תוילאנימילל 

.ינויח םויק ןפואבו אקווד תודרשיה לש היגטרטסאכ ילאנימילה 

ןוויכמ ,רעטצהל שי ךכ לע .ונימי לש םיארוקה להק ברקב חכשנש ןמור אוה לזוי רואב 

תיצולחה היגולואידיאל סחיב תידוחיי הדמע בצעמ הז ןמור תיתורפסה ותוכיאל רבעמש 

תא הרצקב גיצא ,ונימי ינב םיארוקל רכומ יתלב תיסחי ותויהב .היתועיבתלו תינויצה 

.הלילעה תיצמת תאו ןמורה הנבמ 

גולורפ ףסוותמ םהילא ,("םירפס'' םינוכמה) םייתלילע םיקלח העבראמ בכרומ ןמורה 

חולישה רפכב בשוי ףסוי .אדנל ףסוי ,ורפסמו ןמורה רוביג יפמ יביטקפסורטר ייודיו 

רפכ לש בחרמה .לארשי ץראבו הפוריאב ,םינושה וילוגלג תא ,רוחאל טבמב ,ללוגמו 

לכב רקבמ ףסויש ,תישילשה היילעה לש יביטמרונה לולסמהמ הייטס אוה חולישה 

תצובק םע לארשי ץראל היילע ,םירוהה תיבו תיאצילגה הרייעה תביזע - ויתונחת 

.תיפותיש הצובקב םייחו םינויצ םיצולח 

םלועה תמחלמ תפוקתב ויתורוק תא אדנל ףסוי ללוגמ ןמורה לש ןושארה רפסב 

תיבב םירתתסמ םיפסונ הרייע ינב המכו ףסוי לש ותחפשמ .םידוהיב תוערפהו הנושארה 

ןיב [...] םילעב אלל ץרא"ל תכפוהה ,הרייעב הנטק "רבשמ תליהק" םירצויו החפשמה 

3 .(14 ,1981 [1937] ירעי) "תוומל םייחה 

אבצל סייגתמ רפסמה .בחרמב ףסוי לש הנושארה העונתה תראותמ ינשה רפסב 

םישמשמ םה הבש ,םיקאזוק תדיחיל םידוהי םירבח המכ םע ףרטצמ ןכמ רחאלו ירטסואה 

םותב ותיבל רפסמה בש הז קלח לש ומויס תארקל .םמצע םעטמ "םילופכ םינכוס" ןיעמכ 

.תיצולח הצובקל עדוותמו ךשוממ עסמ 

רופיס תאו וירבח םע לארשי ץראל ותיילע רופיס תא ףסוי ללוגמ ישילשה רפסב 

.הצובקה תובשייתה 

הצובקה תא ףסוי בזוע ,ותביתכלו רופיסה תריסמ ןמזל רתויב בורקה ,יעיברה רפסב 
תא אצומו םילוח-תיבב אפרתמו הלוח אוה םש .הפירח הבזכא תשוחתב םילשוריל דדונו 

.םילשורי דילש חולישה רפכב ומוקמ 

םוקממ רבעמה תא שיחממ ,"םירפס" העבראל ףסוי לש עסמה תא קלחמה ,ןמורה הנבמ 

תרצוי םירפסל הקולחה ,ילסקודרפ ןפואב .םלוכ תומוקמה לש תויעראה תאו םוקמל 

םה םידודנה המכ דע השיחממ איה :הדרפה וא הקולח רוציל הרומאש הזמ ךופה טקפא 

,ינומגהה יתרבחה הנבמה תרגסמב רקיעבו - תומקמתהה-יאו תימויק תויעראה ,םיפוצר 

.רמאמה ףוגב ןלהל ואבוי להי רואנמ םוקמה יארמ 3 
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,אקווד תומקמתהה-יא לשו תויעראה לש וז תופיצר .תינורקע איה - ךשמהב האראש יפכ 

תורופאטמ תועצמאב ,רתיה ןיב ,תרצוימ איהו הזל הז םינושה רפסה יקלח תא תרבחמ 

בחרמב םייחה תא םיראתמ רשא הלאב םג ,םירפסה תעברא לכב תועיפומה תוילאנימיל 

4.לוכיבכ ,עבק 

יבחרמה ךרעמב רתויב טלובה ןפואב תמלגתמ תומקמתה-יאה לש תימויקה היצפואה 

,היגולנא לש םיסחי םהיניב םימייקמ לזוי רואב ב םיגצוימה םיבחרמה .ןמורה לש 

ןיב תיגולואידיאו תינבמ ,תיטמת הקיז םירצוי הלא םיסחי .המרטהו הלפכה ,הרזח 

ץראה" הלילעהו "תיתולגה" הלילעה :ןמורה תא םיביכרמה םיירופיסה םיכרעמה ינש 

אלש ףצרכ םיידוהיה םייחה לש הסיפת תושמממ םיבחרמה ןיב תויגולנאה ."תילארשי 

הפוריאמ) יבחרמה רבעמה ףרח ,שדח ךלהמב ורימהלו יתוכאלמ ןפואב ותוא עוטקל ןתינ 

.(הרואכל תינוליח תונויצל תיסקודותרוא תודהימ) תיגולואידיאה הרמההו (לארשי-ץראל 

,תישילשהו היינשה היילעה לש תרהצומה תיצולח-תינויצה היגולואידיאל דוגינב תאז 

ירבע"ל "ןשיה ידוהיה" ןיבו לארשי ץראב םישדחה םייחל הלוגה ןיב קותינ העבתש 
."שדחה 

לזוי רואכ ןמורל םג הפקת רנרבל ךאבונר ןאבובל סחיב ןורימ ןד לש ותעיבק ,הז ןבומב 

תדמלמ ['ןאכמו ןאכמ'] ותרתוכ" :(םירפוסה ינש לש הנוש םלוע תסיפת ךותמ יכ םא) 

ןיב תויגולאנא לש תפעוסמ תכרעמ תעיבק :ותוא ךירדמה ינבמהו יאידיאה ןורקיעה לע 

םהיתועיבתמ הנושב ,תאז .(35 ,1987 ןורימ) "םה רשאב ןמזה ינב םידוהיה םייחה ירבש 

התייה ,םתסיפת יפ-לעש ,(תישילשהו) היינשה היילעה לש םיגולואידיאהו םירפוסה לש 

תופיצר תמייקמש ,תדחוימ "הדובע תורפס" רוציל "תידוהיה הדובעה תכפהמ" הרומא 

תא לבקל ,ןורימ בתוכש יפכ ,ולכי אל הלא ."יתורפסה השעמל ינויצה השעמה ןיב" 

יכ רנרב לש ותסיפת תאו (םש) "ץראב םייחה לש יתלואג-ינויצה דוחייה" לע רוערעה 

תואיצמ לכ בוציע ןיבל לארשי ץראב תידוהיה תואיצמה בוציע ןיב הדרפהל הקדצה ןיא 
.תרחא תידוהי 

,"תינתפמ"ה הדמעה בוציעב ,לשמל :דנרב לש ותריציל םינוש םירשקו תוקיז םייקמ להי רואכ 
"תירנא'ז-יטנא'יה הייטנב ,רתוי יללכ ןפואבו ,גולורפה לש ינבמה יעצמאב שומישבו ,תילאנימילה 

:וייח רופיס תביתכל עגונב קופקפ רפסמה הלעמ ,להי רואמב גולורפה תא םתוחה עטקב .ןמורה לש 

השק .(10) "עדוי ינניא ?ייח תליגמ ?יתבזע רשא ריאמ-לת ישנאל בתכמ .עדוי ינניא ?בתוכ ינא המ" 

ינאו ,קלח ריינ לש סקנפ יל יתישע" :רנרבל ףרוהב לש החיתפל הז עטק לש ןוימדהמ םלעתהל 
;יל ןיא אלה הווהו דיתע :תולופכ תואכרימב - 'ייח' - 'ייח'מ םיטוטרשו תומישר וזיא בותכל רמוא 

ןיב ,רעפה תא תולגל עיתפמ ,ךכב בשחתהב .(9 ,1998 [ד"סרת-ג"סרת] רתב) "- רבעה קר ראשנ 
תוליגמ" ,"תומישר" :ויתומישר/וירופיסל רנרב ןתנש תומשה ןיבל ,"םירפס" ןאכ ןמורה יקלח יוניכ 

תולובחתב םירופיס תורתוכו תומדקה ,תויולצנתה לע .הלאב אצויכו "ןמוי" ,"םיראומימ" ,"תוכותח 

.119-115 ,1990 רקנירב :ואר ,רנרב תריציב םייחל תורפסה בוריקו "תונכ לש הקירוטר" תרגסמב 
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לש היפרגויבה לא הקיז שי לארשי ץראל הלוגה ןיב תופיצרהו תויכשמהה לש השיגל 

ברעמב םידיסח תרייע ,(בוקי'זד) גי'זבונראטב דלונ ירעי .ירעי הדוהי ,ןמורה רבחמ 

ותחפשמ םע ררוגתה הבש ,בונרט ריעב "ריעצה רמושה" תעונתל ףרטצה אוה .היצילג 

דודגל ףרטצהו לארשי ץראל הלע אוה 1920-ב .הנושארה םלועה תמחלמ ךלהמב 

"הינתיב" תצובק .תיתימ הליה הל הרשקנש ,"היגתיב" תצובק םע דחאתהש ,"הירמוש" 

.התישארב תיצוביקה העונתה לש םג הבר הדימבו תישילשה היילעה לש הלמסל הכפה 

ןורטאית תקהל םיקה תיאלקחה הדובעה דצלו ,אפלא תיב ץוביק דוסייב ףתתשה ירעי 

זגלגעו ןוגכ ,םיידוהי םיסותימו םירופיס לע םיססובמה תוזחמ הגיצהש ,(1924-1921) 

5.םילשוריב ותיב תא עבקו ץוביקה תא ירעי בזע 1926 תנשב .קובידהו 

תורוקמל הקיזהו תויכשמהה תובישח רבדב ירעי לש ותפקשה תא אטבמ להי רואכ 

תוקומע עפשוה ירעי .תידוהיה הרייעה לש יתרבחהו יתוברתה ,יתדה רבעלו םיידוהיה 

"המשגתנ אלש הדגא ןימכ םלועה תסיפת" ,וירבדל ,באש הנממש ,תידיסחה תוברתהמ 

םילמסהו תודוסיה יובירב תאטבתמ תידיסחה תוברתה תעפשה 6.(19-18 ,1991 ולהמ) 

רואב לש ומקרמב םירוזשה ,(ץראב עדוותה םהילאש) םייבלסרבה םירופיסהו םיידיסחה 

םשב תויפותישה תוצובקל אורקל עיצהש ימל בשחנ ירעי 7.ונונגסבו ןמורה ןושלב ,לזוי 

םשה ןתמ לע ורופיסב .םייבלסרבה םידיסחה יצוביקל ותועדוותה תעפשהב ,"ץוביק" 

ידכ [...] הלאה םירבדה תא יתרפיס" יכ ריבסמ אוה ,ידיסחה ץוביקה תארשהב "ץוביק" 

תודיסחה [...] .ןיעדוי אלב התלועפ תלעופ םימעפש ,לארשי ייחב תויכשמה שיש תוארהל 

.(889 ,1964 ירעי)"םינושאר םימי םתואב ונשפנל ןוזמו ונתריש ונבאש ונממ ןייעמה איה 

םג תורושק ןמורב תטלובה תילאנימילה הדמעה ןכו תויכשמהב חרכהה תשגדה 

תילארשי-ץראה תורפסה תרוקיב .תישילשה היילעה ירפוס רודל ירעי לש ותוכייתשהל 

,"רבעמ תרמשמ" וא "םייניב רוד" לאכ תישילשה היילעה ירפוס רוד לא סחייתהל הטונ 

ירפוס לש םתמורת תטלבה ךות ,תיתורפס הניחבמ ןה ,תירוטסיה-ויצוס הניחבמ ןה 

תרופיסה ןומיסמ תעבונ וז הייטנ .תישילשה היילעה ירפוס לש וז ינפ לע היינשה היילעה 

היילעה תורפסב "םילודג תורואמ" לש םנומיסמו "תירנא'ז" תורפסכ תישילשה היילעה לש 

.ןונגע י"שו רנרב ח"י :הינשה 

הריציה לש הדוחיי תא האור ,תישילשה היילעה תרופיס לע הרפסב ,ולהמ הביבא 

תורומשא ויב םיצבקב ,ראשה ןיב ,ומסרפתהש) םירצק םירופיס ירעי םסרפ להי רואב ןמורה דבלמ 
םייפרגויבה םיטרפה גוקס רודגיבא לש ותבושתו םימ ילא שרוש) םיפסונ םינמור ינשו הזחמ ,(םילהאבו 

.114-101 ,1970 ןדס ;1982 (לסרק ידי-לע רסמנ) ירעי ;94 ,1967 לסרק :לע םיכמסנ 
ירעי לש הקיזה לע .ירעי םע ולהמ הביבא תורפסה תרקוח הכרעש ב"משת תנשמ ןויארמ טטוצמ 

.1976 דלפלפא ;1970 ןדס :םג ואר תודיסחל 

.64-43 ,26-18 ,1991 ולהמ לצא הבחרהב ואר ,ןמורב םייארקמהו םיידיסחה םילמסהו תוינבתה לע 
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רוד" םידימעמה ,(לארשי ץרא יפונו הלוגה יפונ) ולש "םילופכה םישרוש"ב הז רוד לש 

ירפוס רוד לש הז ןויפא ,ןכאו .(1 ,1991 ולהמ) "ץראה תורפסל הלוגה תורפס ןיב רבעמ 

ובתכנש םירקחמהו תורוקיבה בורב יזכרמה ריצה אוה "רבעמ רוד"כ תישילשה היילעה 

תלטלטימה "םייניב תרמשמ"ב ירעי תא לילכמ ,לשמל (1970) זול יבצ .ירעי הדוהי לע 

העפשהו תונעיה ךות ולעפש םירפוס לש תוצובק ןיבש ךוותב תמקוממהו ,תורוד ןיב 

םינגועמ םהלש הייתשה תוארמש ,ץראה ידילי רוד ןיבל ,הלוגה לש הייתשה תוארמ לש 

תצובקל ךיישש ימכ ירעי תא ןמסמ (193 ,1959) רמרק םולש .לארשי-ץראב ידעלב ןפואב 

תא לכסמה רבד ,"הלוגה תוהלב" םיסופת ןיידעו "תווצקה יתשב" םיזחואש םירפוסה 

הסיפת" ,(טרפב ץוביקה לש וזו) ללכב תילארשי-ץראה תואיצמה תא סופתל םתלוכי 

.השדחה תואיצמה רואיתל היח ,תמלוה ןושל רציילו "המלש 

ןמז ינב ןה) םירקבמהמ םיבר לש הייפיצה תא עלבומ ןפואב תואטבמ ליעל תודמעה 

הדימעמה ,רנרב לש ונושלכ ,"תירגא'ז תורפס"ל (רתוי םירחואמ םירקוח ןהו ןמורה םוסרפ 

המשגההו תויצולחה יווה לשו ללכב ילארשי-ץראה "יווה"ה לש ,(הרואכל) "יטנתוא" עבמ 

תססובמ תיפרגוירוטסיהה ותדמע רשא ,דקש ןושרג אצוי ,וללה םירקבמה תמועל 8.טרפב 

תרזוגה אצומ תדוקנמ ,"תירנא'ז-יטנא תורפס" ןיבל "תירנא'ז תורפס" ןיב הנחבהה לע 

תוריציל סחייתמ (300-288 ,1983 ;1981) דקש 9.תירנא'ז-יטנאה הריציה לש התופידע תא 

אוה ותואש ,"תובשייתהה תרופיס" םשב רנא'ז תחת תישילשה היילעה ירפוס ובתכש תובר 

תנעטל .תישילשה היילעה ירפוסל וסחיימו ,םלועה תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב םקממ 

ילככ תורפסה תא סופתל הרוהש ירנא'זה וצה רחא האלימ "תובשייתהה תרופיס" ,דקש 

"היהש השעמ"כ לארשי ץראב תורעתהה רואיתב אטבתמה רבד ,תיצולחה הרבחה םודיקל 

לעש לדומכ "ביטקלוקה ןקויד"ו הדובעה סותימ ספתנ הז וצ תרגסמב .(241 ,1983 דקש) 

וז הצובקל םיכייתשמש םירפוסה יכ סרוג דקש '0.(287 ,םש) תורפסה תא תונבהל שי ויפ 

.תויפיטואירטס ןניאש תויומד דימעהל אל םגו ,תיאמצע תיתורפס ןושל רוציל וחילצה אל 

,םיירנא'ז-יטנאה םירפסמה לש םכרדל אקווד בורקש רפוס ירעיב דקש האור וז תרגסמב 

האור דקש ,תאז םע ךא .ינויצה לדומה תא גציילו רשאל וטנש ,ורוד ינב תמועל 

רקבמ וניא ירעי ,ותנעטל :"תיביאנ" הטילק ירנא'ז-יטנאה לדומה תא ירעי לש הטילקב 

תושלח תויומד דימעהש" לרוגה תא אלא ,יצולחה המשגהה ןחבמ תדמעה םצע תא 

הילוח" אוה ךכבו ,תרוקיב ןובשח לע ילטנמיטנס סותפל הטונ אוהו "יניצר הכ ןחבמב 

,תומוד תושיג םיאטבמה ,ירעי לש ותפוקת ינב םירקבמל .1974 לזרב :ואר ,הז רוד לש המוד הסיפתל 

.1980 ץישפיל ;1938 ןייפרוג ;ח"צרת בירק :לשמל ,ואר 
"והירזיבאו ילארשי-ץראה רנא'זה"ורמאמב רגרב ח"י לש ויתונחבא לע ,עודיכ ,תססובמ וז היצזירוגטק 

:ואר ,תישילשהו היינשה היילעה תפוקת לש תרוקיבהו הביתכה לע הז לדומ לש ותעפשה לע .(1911) 

.60-47 ,2007 רבח :147-125 ,2005 ץרווש ;44-7 ,1981 ןייםשנבול-ןדס ;19-9 ,1978 ןירבוג 
.228 ,2000 ןמצלוה םג ואר 
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,ירעי לש ותפוקת ירקבמ תמועל .(38 ,1982 דקש) "תירנא'ז-יטנא תרוסמב תיטנמור 

,תורפסה רקחמב חוורה "יפרגויבה לשכה" יכ ןירבוג הארמ ,דקשל הבוגתכ ילוא ,םגו 

,תישילשה היילעה רוד ןב ירעי לש ורפסב םיגצוימה םיטבלה תא סופתל םרגש אוה 

דגנכ .םייצולחה םייחה בויח לש תיפוס הנקסמל ךרדכו ,"הלואגו תולגתסה ילבח"כ 

היצרטסוליא שמשל" העיבתל תינענ הניא ירעי לש ותריצי יכ ,ןירבוג תנעוט וז הסיפת 

,2002 ןירבוג) תירוטסיהה תואיצמה לע הנממ שיקהל ןיא יכו ,"תיצולחה היגולואידיאל 

חור יכלהל הבורקה הריצי ירעי לש ותריציב האור ןיקלה ןועמש ,ךכל המודב .(292 

קבדה רפוס וא ,תויצולחל ןמאנה רפוס וב האורה תלבוקמה הסיפתל דוגינב ,םייטסינרדומ 

.(126-113 ,1984 ןיקלה) ידיסח-יאריה השעמה רופיסב 

בצמ תא םיספות ,(םלוכ אל שוריפב ךא) וללה םירקבמהמ םיבר ,תאז תורמל 

תאו) יביטקורטסנוק אלו ילילש בצמכ ,תישילשה היילעה ירפוס תא ןייפאמה םייניבה 

הניאש ,תישיא הדמעכ ןיפוליחל וא ,("ןוונמ" וא "שולת" רודכ תישילשה היילעה ירפוס 
.תיגולואידיא הניחבמ תיביטרטסוליא 

תרופיס ןיב :"תואסיכה ןיב לפנ"ש רוד אוה ,ךכ םא ,תישילשה היילעה ירפוס רוד 

לארשי תנידמבו לארשי ץראב הבתכנש תרופיסל דסמכ הספתנש ,היינשה היילעה 

לש םתורפס ,"ח"מלפה רוד" ןיבל :ןונגעו רנרבכ העפשה יברו םילודג םירפוס החימצהו 

תיגולואידיאה) תידיליה היזטנפה תא שממל םירומא ויהש הלא ,"םירבצה" םינבה ינושאר 

.םידסיימה םהירוה ומלח הילעש ,(תיתורפסהו 

ונניינעלו ,הלא תוריציב תועצומ תויהל תויושעש תוביטנרטלאמ תומלעתה הנשי ךכב 

אקווד :לובגו םייניב יבצמב אקווד המולגה תינויחה תורשפאהמו - להי רדאכ ןמורב - 

רסוחב הרכההו לארשי ץראב םייחה ןיבל הלוגב םייחה ןיב תופיצרה לע תושקעתהה 

תוארל ןתינש ,תינויחו הנוש םויק תורשפא דילוהל תויושע ,"שדחמ דלוויהל" תלוכיה 

.תטלשה תיצולחה היגולואידיאה דגנכ תדמעומה תיגולואידיא הדמע הב 

תויצפואב הרכה רוביגה לש "םייניבה םויק" רשפאמ ,ךשמהב האראש יפכ ,ךכ 

,(ץרא/הלוג ,שדח םלוע/ןשי םלוע) תיכרריה תיראניב תכרעמב תוצבתשמ ןניאש םויק 

גוציי לש הרמוילו הייפיצל הנענ אלש ,יתורפסה טסקטה לש ומקרמב םג תואטבתמהו 

רראב לש ותודדומתה תא ןיבהל ןתינ ,תאז רואל .ילארשי-ץראה "יווה"ה לש "יוצר" 

םייסיסבה תונורקעה דחא םע ,השדחה ץראה לא הכינחה ךילהת דמוע וזכרמבש ,לזוי 

רצייל תינויצה הפיאשה :טרפב יפותיש-יצולחה הז לשו ,ללכב ינויצה לעה-ביטארנ לש 

.רבעה תחכשבו שדחמ הדילב הכורכ ויתורושל תולבקתההש ,ביטקלוק 

לעו תויצולחה לע תחוורה הביתכהמ לחי יראכ גרוח ,םיפסונ םינבומבו ,הז ןבומב 

ימי לש הצובקב וקסעש תוריציב ,לשמל ,אוצמל ןתינ וזכ הביתכ .תיפותישה הצובקה 

ןייטשנכייר המלשל תישארו (1930) ינדה רבעל ץעה ףירצ ומכ ,תישילשה היילעה 

יצולחה ןויערה לא תיטנלוויבמאו תבכרומ תוסחייתה גיצמה ,להי רואכ תמועל .(ג"שת) 
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ץראה לא הכינח לש ינומרהו םלש ךילהת גצומ וללה םינמורב ,לעופב ושומימ לאו 

ידי-לע ובתכנש םיפסונ םינמור תנייפאמ וז הגירח .יצולחה ביטקלוקה לאו השדחה 

יקצירטסיב ןתנל תולילו םימי ,לשמל :היתודוא לע וא ,תישילשה היילעה ינב םירפוס 

וירופיס וא :תלשוכ תיביטקלוק הכינח גיצמו הינתיב ערואמ לע אוה םג ססבתמש ,(1926) 

דודנל םיכישממ וירוביגמ קלח ,(230 ,2000)ןמצלוה רנבא הארמש יפכש ,רהנש קחצי לש 

םהש השולתה םייניבה תייווה" תא םישיחממה םידודנ ,לארשי ץראל םתיילע ירחא םג 

.זזה םייח אוה םהב טלובהש ,םיפסונ םירפוסו ,"הב םייורש 

ד 

םיבחרמה ןיב וב םיבצועמה םיסחיבו ןמורה לש יבחרמה ךרעמב דקמתי הז רמאמ ,רומאכ 

יפרגופוטה רושימה ןיב ,תורחא םילימב ,וא :בחרמב תועונתה ןיבל םניבו ,םינושה 

ףיקמה לדומב ,(1997) ןרוצ לאירבג .טסקטב גצוימה בחרמה לש יפוטונורכה רושימל 

םלועה בחרמ ןיבל ,טסקטה לש בחרמה ןיב ןיחבמ ,תורפסב בחרמה תניחבל עיצמ אוהש 

תומוקמ תא ללוכ גצוימה םלועה לש יזיפה בחרמה ,הז לדומ יפ לע ".הריציב גצוימה 

תועונתה תאו ,(יפרגופוט רושימ) רזחושמה םלועב םילולכה ,םיטקייבואהו תושחרתהה 

.(יפוטונורכ רושימ) טסקטב בחרמה בוציע תא תונגראמה 

בחרמב תונושארה תועונתה .םירבעמו תועונת לש תכסמכ בצועמ לזוי רראב ןמורה 

.(אבצל סויגהו םידוהיה רחא תופידרה ,המחלמה) םיירוטסיה םיעוריא תובקעב תוללוחתמ 

ץראל הפוריאמ העונתה תא ,ךכ רחאו ,הפוריאב תונושה תועונתה תא דכלמה ריצה 

החפשמהמ טלפמ תקפסמ העונתה .תיתליהק-תיתד-תירוהה תוכמסה ןדבא אוה ,לארשי 

יתחפשמה ,יאליגה ךרעמה לש ותוויעו ושוביש ידי-לע תנמוסמ התעיקשש ,הרייעהו 

.יתליהקהו 

תוהז ,אדנל ףסוי לש ותוהזמ קלחל םיכפוה םהילא הבוגתהו םיירוטסיהה םיעוריאה 
ישפנ הנבמ תורצוי תויפרגויב-תוירוטסיהה תוביסנה .("רבדמ רוד") ורוד ינבל תפתושמה 

ישפנ הנבמ לש ותורצוויה תישאר .תישפנ העונתל הליבקמ תכפוה תיבחרמה העונתהו 

רב :יביטמרונה יאליגה ךרעמה שובישבו תע םרטב תעטקנש ,ףסוי לש ותודליב הז 

לש םתועמשמ ומכ ,ונממ תלטינ תיסקטה ותועמשמו המחלמה ןמזב שחרתמ ולש הווצמה 

םוחתב סנכנה דלי דוע ינניא יכ ,עדי .ללכ ינכרב אל אבא" 12:םירחא םייתרוסמ םיכרע 

הצפק הנקז וליאכ" ףסוי שיגרמ ,תוערפה ןמזב תיבהמ םירבגה םיחקלנש רחאל ."תורענה 

תוביטקפסרפמ בחרמה לש םינוש םיטביהב תקסועש ,הפנע תורפס הבתכנ תורפסב בחרמה לע 11 
תוסיפת ןיבל בחרמ ןיב םירשקה ,ילאוטסקטה בחרמה ,גצוימה םלועה לש בחרמה :תונווגמ תויטרואית 

ץרווש ,לשמל ,ואר ,תירבעה תורפסב הלאכ םירשק לע) תויתרבחו תויתד ,תויגולואידיא תודמעו 

.דועו ,(1974 םהש ;2001 רגווש-רקוס ;2007 
.85-73 ,1991 בוטבל :ואר .ירעי לש היפרגויבהמ םיבואש ןמורב םיראותמה םיעוריאהמ קלח 12 
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םרטש ןח 52 

תא ףיקמ ןבל ןקז ןיא םא תוארל ןולחה תיגוגז ךותב יתאובבב יתננובתהו םואתפ ילע 

.(23) "עתפל ןיקזהש דלי תובשחמב עבוט יתייה הכורא העש .תוכבל יתלוכי אל .ינפ 

לע וחצרנש ,םיפסונ םידוהיו ובס תא רובקל רזועו ויבא לש ותלפשהב הפוצ ףסוי 

,םיערופה אוב םע תע םרטב הדלונש ,המולב ,ףסוי לש תקוניתה ותוחא .םיערופה ידי 

תוהמת ויה היניע ,דאמ םירויח ויה הינפ" :ףסוי ומכ הנקז ,"הנקז תקונית"כ תראותמ 
ולתפתה לודגה החצמב [...] טועפה הפוג רועיש יפל רתויב לודג היה השאר ,תובוצעו 

היפ תחתופ התיה וליא '...הנקז תקונית' ,יתבשח ,'הנקז איה םג' .םיקיקד םיטמק 
תיתליהק-תירוהה תוכמסה רוערע .(54) "ללכ אלפתמ יתייה אל ילא רבדל הליחתמו 

ןמ םחל שקבמ ויבא ובש ,ףסוי לש ומולחב םג םיאטבתמ יאליגה ךרעמה שובישו 
תרוצ םהל התיהו םואתפ וינפ ונתשנ הנהו" וטוא ידי-לע םרדנ ,םיירטסואה םיראזוהה 

.(59-58) "טמוקמ וחצמו לדוגמ ונקזש קונית ,הנקיז לש םינפכ וינפש קונית :קונית-ינפ 

.וידלי לש יאליגה תוויעה תא המילשמ ,ןקז קונית ידכל באה לש היצמרופסנרטה ,ךכ 

יביטמרונה יאליגה ךרעמה קיח לא ףסוי תא בישמ אבצל סויגה וצ ,ינוריא ןפואב 

יתייהו" :התעב הכינח רשפאמו וייח ךלהמ תא (18) יגולויבה ליגה עבוק וז תואיצמב - 

.(ש"ח ,ילש הפסוהה ,100) "םימולעו רעונ לש םמעט הנושארל םעוטכ [הניארקוא] הב 

םייניבה בצמו הייעתהו תורזה .הניארקוא תוברעב העותו אבצהמ ףסוי חרוב ,ךשמהב 

שומימכ דקפתמש ,םיבר ישילש ףוגב שומישה תועצמאב םיבצועמ ,תוומל םייח ןיבש 

:ינאה ןדבא לש ינושל 

.הליל םש ןולל תיב ושקיבו הירטסוא-אבצמ םידוהי םילייח ינש ועת הניארקוא תברעב ,םש-יא 

םילייחה ינש וררגתנ טאל-טאל [...] םייחה הכותמ ורקענ וליאכ ,הממושו הברעה התיה הלודג 

ויה םיעגי [...] המואמ םניע אולמכ ואר אל ךא ,ויה תוחוקפ םהיניע ,הז אופק ןומישיב 
םירובסכ [...] הליפאה בלב הפר רוא םואתפ עיפוהשכו [...] שגרה םהב ההקש דע םישאוימו 

תינומלאה ץראה לובג לע םדאל ול עיפומה םימסקה רוא םא יכ ,הז אוה שממ לש רוא אל ,ויה 

.(99-98) תוומהו םייחה ןיבש 

הבישה עסמב בוש םיטלבתמ ,ידוסי ירוד-ישפנ בצמ התויהו הייעתה לש ימויקה ןעטמה 

דחא גרהנ םש ,םיקאזוקה אבצל ףרטצה םמעו שגפש םירבחהמ השולשו ףסוי לש התיבה 

דרפנ קרפ שדקומ עסמה תחיתפל .הייעתב תנייפאתמו תכראתמ וז העונת םג .םהירבחמ 

דומע לע תיפרג הניחבמ תערתשמש הדיחי הקספ ללוכה (ינשה רפסב ישילשה קרפה) 

לש הקינכטב םייטמרדו םיבר תוערואמ םיראתמש םירחאה םיקרפהמ הנושב תאזו ,םלש 
.הצאה 

.התיבה ונכרד תא תושעל ונלחתהו ,תוומה ריעמ ונאצי ,ריאמ תרובק ירחא דימ ,הלילה ותוא 

.ןש"ח ,ילש השגדהה ,121) םשמ ונאצי ףוגו שפנ יעיגי ,םישאוימו םירובש 

:רבעמה לש המתה תא תינבמ הניחבמ תשמממ םלש דומע לע תערתשמה תדרפנה הקספה 

תויושחרתה יאלמו םיכורא םיקרפ ינש ןיב תמקוממ "ףסונ רבעמ"כ עסמה לש ותחיתפ 
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53 ירעי הדוהיל להי רואכ ןמורב תוילאנימילו בחרמ :ןתפמה לע 

ובש ,יעיברה קרפה ןיבל םיערופה אבצל תופרטצהה תא ראתמה ,ינשה קרפה ןיב - 

לש תירוזחמ תינבת תרבתסמ ינשה רפסה הנבממ .רעיב דדובמ ףירצל םירבחה םיעיגמ 

ץוחמ םקוממה ,(יאבצ בחרמ ,דדובמ ףירצ) ילוש וא/ו ינמז בחרמב תומקמתה-הדידנ 

תרוצל המודה) ךשוממ בצמ אטבמה ינושלה ףוריצה .הלילח רזוחו רוגשה יתרבחה הנבמל 

 ^progressive לש םתוידמתה תא אטבמ ,"התיבה ונכרד תא תושעל ונלחתה" - (תילגנאב

לארשי ץראל היילעה איה ףסוי לש האבה העונתה .םקמתהל תלוכיה רסוח לשו העונתה 

.ותדלוה תרייעב שגפש םיצולח תצובק םע 

ה 

תוללוחתמ םהבש ,םיחיינ םייניב יבחרמ םיראותמ בחרמב תונושה תועונתהו םירבעמה ןיב 

םנויבצ אוה ןמורה לש יפרגופוטה ריצה תא ןגראמש ןורקיעה .ןמורב תויושחרתהה תיברמ 

,םיעובק םיבחרמ םניא םה ,ונייהד ,וללה םיבחרמה לש ילאגימילה וא "ירבעמ"ה ,ינמזה 

".ימוימויה יתרבחה הנבמל יטנרהניא ןפואב םיכיישה הלאכ וא םיימונוטוא 

ותופרטצהב קסועה "רפס"ב האישל העיגמה ,הכינחה לש המתה לע תתשומ םיבחרמה בוציע 

דוסיה תוקיטקרפמ תחאכ דקפתל הרומא הכינחה ,הז הרקמב .תיפותיש הצובקל ףסוי לש 

בצמ ותואמ תוצלחיה התילכתש ,תיפותישה הצובקל הכינחה :יצולחה הייחתה ןוזח לש 

."ינתפמ" ימויק 

רבעמ יסקט לש ךלהמה ללוכ ,פנג ןאו דלונרא לש יגולופורתנאה לדומה יפל 

:יסיסבה יתרבחה םוקימהמו םדוקה םלועהמ הדרפההו קותינה :םיינורקע םיבלש השולש 

וב םימייקתמשו ,םיליגרה םייתרבחה םימוקימהמ גרוחה ,(Limen) ףס בצמ ךרד רבעמ 

וא דוחיא לש בלשו ;ידיתעה בצמה תאו םדוקה בצמה תא םיננוכמה םיטנמלאהמ טעמ 

םירזוח יתרוסמה יסקטה ךלהמה םויסב .יתרבחה רדסה/הליהקה לא שדחמ תורבחתה 

תארקל םילשוחמו םישדח םירושיכב םידיוצמ םה רשאכ "הנשי"ה הליהקה לא םיכינחה 

חתיפש ,רנרט רוטקיו גולופורתנאה .(van Gennep [1909] i960) םישדח תוירחא ימוחת 

שיגדמ ,פנג ןאו שביגש תיסקטה תולהנתהה לדומ תא ביחרהו תוילאנימילה גשומ תא 

וכלהמב רשא ,תוקתנתהל איבהש רבשמה ידמממ דחא לש יטמימה עוציבה" טקא תא 

[1969] רנרט) "דחאכ רגת תאירקלו חותיפל םייחה לש םיימוימויה םינבמה םיכוז [...] 

תומרונה םע תומיע ותילכתו רבעמה בלשב שחרתמה ,"ינבמ-יטנא" טקא והז .(116 ,2004 

רבחתהלו בושל שי ובש בלשל הנכה םג ,תאז דצל ךא ,הרגשה ימי לש תולבוקמה 

.םייתרבחה םימוקימה םלוסב בלתשהלו "הנבמ"ל 

םיכרעה תכרעמ יפ-לעש ,םיבחרמ םה םיילאנימיל םיבחרמ וא "רבעמ יבחרמ" 

,לשמל ,תשק ןורושי .לובג יבצמב דקמתהל ירעי לש ותייטנ לע תעדה תא ונתנ םירקבמהמ המכ 13 
.(230 ,1953 תשקו "לובג-יעפומ ,ליגרה רדגמ תוגרוח תועפות" רחא ותריציב ךשמנ ירעי יכ רובס 
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וא ,םיעובק םיבחרמ ןיב ץוצחל םידעוימ אלא ,םמצע ינפב םידמוע םניא תיביטמרונה 

םרוקמש םיבחרמ ,הכינח יבחרמ םה הלאכ .הרשכה יבחרמ וא םיינמז םיבחרמ תווהל 

14.ינומגהה יתרבחה הנבמל ץוחמ לא םידדומה םיבחרמ וא ,רבשמב 

החפשמה תיב אוה הזכ .הז גוסמ םיבחרמ םה לזוי דואב ב םיגצוימה םיבחרמה לכ טעמכ 

,יתרבחה רדסל ץוחמ לא םיחדנ םידוהיה ויבשותש ,תוערפהו המחלמה ןמזב הרייעב 
ירטסואה אבצה לש םיבחרמה םג םה הלאכ .םרורחשל םיכחמו דימתמ םויא תחת םיאצמנ 

רדסה ריממ םהבש ,םיילטוט תודסומ וא םיבחרמ םה דחוימב הלא .םיקאזוקה אבצ לשו 

תיב הנמנ הלא םיבחרמ ןיב 15.דיחיה לש וייח לע שלוחו ,םייחרזאה םיכרעה תא יאבצה 

הב הקול אוהש ,תישפנהו תיזיפה ותלחממ ףסוי ששואתמ ומוחתבש ,ימלשוריה םילוחה 

ףירצה לש הז אוה רחא המלחהו הלחמ בחרמ :םילשוריל היילעהו הצובקה תביזע רחאל 

.םיקאזוקה אבצמ םתסונמב ,התיבה הרזח ךרדב וב םירצוע וירבחו ףסויש ,דדובמה 

אצמנה םייוודו םילוח לש רפכ - ןמורה םויסב ףסוי בשייתמ ובש - חולישה רפכ ,ףוסבלו 

.תיצולח-תינויצה הרבחה לש היתולובגל ץוחמ 

לש םירשק הכותב תמייקמ ןמורב תבצועמה תיבחרמה תשרה ,םדוק יתרכזהש יפכ 

,תינושאר היווח אוה תוערפה ימיב הרייעב רגוסמה תיבה .המרטהו הלפכה ,הרזח ,היגולנא 

םיבחרמה ,ךכ .םיאבה םיבחרמה לש םנויבצ תאו ולוכ םייחה ךלהמ תא ךשמהב תננוכמה 

לש לופכשו הרזח םה ,חולישה רפכ םג רחא ןבומבו ,םילוחה תיבו רעיב ףירצה תמגוד 

תימויק תרגסמב .ןושארה רבעמה בחרמ םג ךא ,תודליה תיב םג אוהש ,"ןושארה" תיבה 

,רגוסמה תיבה ,ןושארה בחרמה תא םילפכשמה םיבחרמב םקמתהלו בושל ףסוי ןודינ וז 

.(16) "תוומהו םייחה ןיבש םוחתב" ,רוגשה םייחה רדסל ץוחמ אצמנש ,ירבשמה 

תועונתה םג ךכ ,יביטמרופה ,ןושארה בחרמה לש לופכש םהש םיבחרמל המודב 

ץוחמ לא הנושארה העונתה :העירכמ תינושאר העונת לע תורזחב תודקפתמ תונושה 

בחרמ תא ףסוי לש ותשיטנ תא ךשמהב ביתכת וז העונת .אבצל סויגה - תודליה תיבל 

.םילשוריל ךרדבש "רבדמ"ב תפסונ הייעתל ותאיצי תאו ,הצובקה 

רופיסהמ גרוחש ,רופיסה לש יזכרמ ןורקיע תופקשמ תיבחרמה תשרה ךותבש תוקיזה 

.לארשי ץראב םייחה ןיבל הלוגב םייחה ןיבש תויכשמההו הלבקהה :"ינקתה" יצולחה 

ןויבצה ילעב םיבחרמה אקווד יכ ,תפשוח ןמורב תשרפנה תיבחרמה תשרה ,דועו תאז 

,דיחיה בחרמה וליאו ,(םהמ תונביהל ףא וא) םתרגסמב תויחל ןתינש הלא םה "ירבעמ"ה 

הצובקה בחרמ - (שדחה) יתרבחה הנבמה לש גציימהו עובקה בחרמה תויהל היה רומאש 

,םייזכרמ םיבחרמ השולשב ןלהל דקמתא .וב תויחלו דימתהל ןתינ אלש הז אוה - 

.םילוחה תיבו הצובקה ,רעיב ףירצה :ליעלד ןורקיעה תא םיפקשמ םהיניב םירשקהש 

גשומ לש הנוש חוסינל .Eliade 1975 ;(2004 [1969]) רנרט ; van Gennep [1909] 1960 :ואר 14 
.2003 [1967] וקופ :ואר תוילאנימילה 

.2006 [1961] ןמפוג :ואר 15 
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ז 

תדיחיל שגפש םידוהי םירבח המכ םע ףסוי ףרטצמ ירטסואה אבצב ותוריש רחאל 

םיליחתמ ,הדיחיהמ םתחירב רחאלו ץורח ןולשיכב תמייתסמ וז תופרטצה .םיקאזוק 

םינסכאתמ םהו ,םירבחה דחא הלוח התיבה ךרדב .התיבה םכרד תא תושעל םירבחה 

ברקמ רעיב ףירצה לש ומוקימ .(125) "!שממ סנ" ,יאלפ ןויבצ ול סחוימש ןטק ףירצב 

ברקמ םגו ,(בלסרבמ ןמחנ 'ר) תידוהיה וא ,תיפוריאה היישעמהו הדגאה םוחת לא ותוא 

תוגהל לכויש ידכ ,רעיב רלבלכ וייח לכ יח" ףסוי לש ובס :ותודלי בחרמ לא ףסוי תא 

.ףסוי לש ויבא ,ונב דיקפתה תא שרוי ךשמהבו ,(28) "עירפמ ןיאב רהזה רפסב 

םיפדרנ ףירצה יבשוי ןאכ םג ,הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב הרייעב תיבה ומכ 

ונניד היה הניארקוא אבצ יבגל" :רטשמ לכב םירוסא ,יתרבחה רדסל ץוחמ םיאצומו 

ידיב הליפנ .םיביוא-םידרומ ןידכ ונניד היה םיקיבשלובה יבגלו םיקירע-םיריטרזיד ןידכ 

.(125) "התימ השוריפ ,ןוטלש 

,םחרה ומכ .םחרה לש יפיטיכראה רבעמה בחרמ תא תעדה לע הלעמ ףירצה רואית 

"םימוצע םינולא תורמצ"ב הפוחמ אוה :ינוציח םויא ינפמ ןגמה ליכמ בחרמ אוה ףירצה 

"םיכר םיפנע"בו הכימשב םידפרמו תיעיבר לגר םירבחה םידימצמ רובשה ןחלושל ;(124) 

ליכמה ,םחרל המודב .םיקתוממו םימח םימ התושה ,הלוחל הטימל ותוא םיכפוהו (126) 

ןיידעש ,םירבחל הסחמ םוקמכ דקפתמ הז בחרמ ,םייח-יאל םייח ןיבש םייניב תייווה 

אל ךא ,(128) "םיתממו בושימ םיקוחר" םה ומוחתב ."םייחה" לא בושל םינכומ םניא 

אלש ,רתויב קוחר אל ךא ,הנכס תקזחמ תאצל ידכ דע" בושיה ןמ קוחר ףירצה :ירמגל 

ןיאב ראשהל" ולכוי יכ םירבחה םישח ,הז םחר יומד בחרמב ."ונכרצ ןוזמ אוצמל לכונ 

יסקט לש תילסקודרפה םילמסה תכרעמ חורב ךא .(125) "םלועל וליפא ,המ ןמז עירפמ 

,ךושח רותסמ םוקמ אוה :רבקל המודמ ןכו הלחמ לש בחרמ םג אוה ףירצה ,6,רבעמה 

.(125) "םיבוקר םיצע-ילע הדופר" המדאה 

.יתרבחה רדסה לא הרזחה ינפלו התיבה הבישה ינפלש הנורחאה הנחתה אוה ףירצה 

סקא םיבחרמב ףסוי הווחש תוחונהו המחנה לע תדמלמ ומוחתב תרשואמה תוהשה 
,הרייעה ,החפשמה :רוחאמ וראשוהש םייחה םע תומיעה תא םיעשמה ,םיילאירוטירט 

:ךרדל האיציה תא םירבחה םיחוד ןכל .היצילג 

,הלח אל וליפאו [...] ךסכוסמה םלועה לא תאצלו הזה הוולשה שדקמ תא סורהל ונל היה רצ 

ךותב תוחונמ יא לעכ ,ולוכ םלועה לכל ץוחמכ םש ונייה .םימיה םתוא לכ םש םיבשוי ונייה 

"דדוב ףירצ ותואב םש ונל היה בוט .ונמצעמ וליפא ,םיתממו בושימ םיקוחר ,םייחה תרעסב 
 (128).

םייח ,רבקו םחר :הזל הז םידגונמה םירבד אטבל םייושע םיילאנימיל םיבצמל םיסחוימה םילמסה 16 

.Eliadc 1975 ;2004 [1969] רנרט :וארו .הזב אצויכו הלימקו תושדחתה ,תוומו 
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:הז בחרמ לש ילאנימילה ןויבצה לא רשקנ "דדוב ףירצ" ףוריצבו יאה לש למסב שומישה 

םימייקתמ ובש ,טלפמ םוקמל למס תילסרבינואה םייומידה תכרעמב שמשמ דדובה יאה 

.וירטשמו ויכרע לע יתרבחה רדסל םיינוציחה םייח 

םג ספתנ אוה ,הז ילאנימיל בחרמ לש "םיימחר"הו םייאלפה וינייפאמל ףסונב 

םהל רשפאיש ןורתיפ עיצהל שקבמ ,םירבחה דחא ,םחנמ .תוער לש שדקמ - "שדקמ"כ 

ארונ ,ךבוסמ םלועה !וידחי דימת ,יחא ,וידחי תויחל" :תויחל ךישמהלו ףירצהמ תאצל 

לודג הליפאה ינפמ דחפה ןיא םיעיר תרבחבש אלא ,הזה םלועה ינפמ דחפמ ינא .לפאו 

.(130) "!תושפנ ףותישב םוצע חוכ שי [...] .ךכ לכ 

בחרמל הרשכה וא "תמדקומ הכינח לש בחרמכ בצועמ ףירצה בחרמ ,הז ןפואב 

,תוער ביבס תשבוגמ תויהל הרומאש ,(ןמורב גצוימה אבה בחרמה) תיפותישה הצובקה 

אקווד וז האידיא לש התושבגתהו התעיבנ לבא 18.ףתושמ יאידיא ךרעמו "שפנ תברק" 

ובש ןפואה תא המירטמ ךכיפלו תיטמוטפמיס הנה ,ףירצה לש ילאנימיל בחרמ ותואב 

.תידיתעה הצובקה בחרמ ךשמהב בצועי 

יפכ ,ולש המירטמ הלפכה ותויהו הצובקה בחרמ לא ףירצה בחרמ לש הלבקהה 

הרזחה תא ןמסמה ,לובגה רבעמ תא םירבחה לש הייצחב האישל העיגמ ,ךשמהב הארנש 

לדומה ןושלב ,וילא "שדחמ תורבחתהה" תא םידקהל רומאהו "ךסכוסמה םלועה לא" 

לובגה תא רשבמה לחנה םירבחה ינפל הלגתמ רחש םע .רבעמה יסקט לש יגולופורתנאה 

רבעה ןיב הצוחה לובגה למס"ל םהל ךפוההו ,היצילגל הניארקוא ןיב הצוחש בורקה 

:האירב תנומתכ בצועמ לחנה ףונ .(133) "םימיה ונל ושדחתי ותוא רובענ ךא .דיתעהו 

.(134) "רעיה ירוחאמ התלע יקנע בהז חופתכ המודאו הלודג שמש" 

,הזה לחנב לובטל" :הליבטה - תיסופיט תיסקט הקיטקרפ עיצמ ,םירבחה דחא ,םחנמ 

לכ תא ,םדה לכ תא ,אוהה דצה לכ תא ונילעמ ףוטשנ הבה .לובגה תא רובענש םדוק 

ונתשה םה יכ םהל הלגמ לחנה ימימב םירבחה לש םתאובב ."הניארקוא לכ תא ,תוומה 

,ילש הפסוהה ,םש)"םותכה אלש טעמכ ![םינפה] ונתשנ המכ" :םמצעל םירז םישח םהו 

לא וינפש שדח "ינא"ב תגזוממה ,ןשיה "ינא"ה תבשה ,ןכ םא ,איה לחנב הציחרה .(ש"ח 

אל וליא" - ערה תלוזה םע היצקארטניאב הכורכ תכפוה הז "ינא" לש תוהזה .דיתעה 

."ימצע תא ריכמ יתייה אל ,םחנמ ינאש יל םתרמא 

,"דיתע"ל "רבע"מ ילמס רבעמ ותוא םג המעו ,הליבטה תמייתסמ ,ינוריא ןפואב לבא 

- ונבלמ הארונ הקעצ הצרפ עגר ותואבו דומעל וניסינ" - רבעה םע עזעזמ שגפמב 

לש דבליומנלאב ץרווש לאגי לש ןוידב ואר ,הכינח בחרמכ דקפתמה "םוקמ אל"כ דדובה יאה לע 17 
.(126-124 ,2007 ץרוושו לצרה 

,"ריעצה רמושה" תעונת חסונ הדעה לש האידיאה לא הקודה הקיז םייקמ "תושפנ ףותיש" ףוריצה 18 

דוסי לע .וצראב דבועה םעה םיקי השדח היגלר דוסי לע השדח החפשמ" :ץש יבצ לש וירבד לא םגו 

.(1958 [פ"רת] ץש) "היחתל החפשמה םוקת םדה תברק קר אלו שפנה תברק 

This content downloaded from 140.254.87.149 on Thu, 22 Nov 2018 18:56:12 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



57 ירעי הדוהיל להי רואכ ןמורב תוילאנימילו בחרמ :ןתפמה לע 

הבישה" םג ןכו "דיתעה" לא רבעמה 19.(135)"לחנב םילטומ ויהש ,םיתמ ירגפ לע ונדמע 

.םיתמ םידוהיב ,ןכ םא ,הפוצר "התיבה 

תנמטה .םילקתנ םה ןהב ,תוערפה תונברק ,םידוהיה תויווג תא םירבוק םירבחה 

וב ןפואל תיגולנא (136) "ףוגה יוסיכ ידכ קר" ,םיקומע אל םירבקב וללה תויווגה 

ויהי םייושע םידירשה רשאכ ,ףוגה יוסיכ ידכ קר - תויומדה שפנב ןשיה תיבה "רבקיי" 

.תע לכב המדאה ןמ ץבצבל 

תורבחתהה תא ןמסל רומאש ,דיתעו רבע ןיב הצוחה לחנה תא םירבחה לש רבעמה 

תרגסמב .לשכנ - םיער תצובקכ םידגואמ םהשכ תאזו - וירדס לאו םלועה לא שדחמ 

םירבעמה ןולשיכ תא הז ןולשיכ םירטמ ,הצובקה בחרמל ףירצה בחרמ ןיב הלבקהה 

ץרא לא "הביש"הו לארשי ץראל רבעמה ,ךשמהב האראש יפכ .תואבה "תוביש"הו 
הייצח ורשפאי אלו ,םיתמה םידוהיה תא ,רבעה תא םג דימת םכותב וליכי ,תובאה 

תא םינחוב םא ,"לשוכ" לובג רבעמב רבודמש תורמל ךא ."דיתעה" דצ לא המלש 

םירשקה רואלו ,טסקטב גצומה יבחרמה לולכמה רואל הז לובג רבעמ לש עפומה 

ןיא יכ חכוויהל ןתינ ,הז לולכמ םיביכרמה תועונתהו םיבחרמה ןיב םימייקתמה םינושה 

רשפא אלא ,ירשפא יתלב אוה םלועל םלועמ רבעמ היפל ,תיטסינימרטד העיבקב רבודמ 

תוצחל וא רובעל ןתינ ,ןמורה יפ-לע ובש ןפואל ,םידקמ זמר הז לובג רבעמב תוארל 

ךשמה ךות ןכו ורכז רומיש ךות ,רבעה לש החכנהב דימת הנתומ רבעמה :תומלוע ןיב 

היגולואידיאה יפ-לע תלבוקמה וזמ הנוש תוינויחב רבודמ םא םג ,ומויק לש ינויח 
.תיצולח- תינויצה 

ח 

תקיחרמ איה הילא העונתהו ןמורב רתויב יטמרדה רבעמה אוה לארשי-ץרא לא רבעמה 

,תיתוברת ,תיפרגואיג - תירשפא הניחב לכמ היצילגמ הקוחר לארשי ץרא :רתויב תכלה 

רתויב הנושה ,הרואכל ,אוה ,ףסוי בשייתמ ובש הצובקה בחרמו ;תיגולואידיאו תינושל 

החפשמה לש המוקמ תא סופתל רומאש ףוגכ תבצועמ הצובקה .הרייעה לש הזמ 

םיכרעהו תרוסמה םוקמ תא אלמל הרומא תיצולח-תינויצה היגולואידיאהו ,הררופתהש 

.םייתליהק-םייתדה 

לא ולש תוקיזה תא ,רבד לש ופוסב ,המיצעמ הז בחרמ לש היופצה ותויבטוק אקווד ,לבא 

ושפנ תא "ןקתל" הז בחרמ לש תלבגומה תלוכיה לע תאש רתיב העיבצמו ,םימדוקה םיבחרמה 

םיבחרמ םהש ,םימדוק םיבחרמ לפכשמה בחרמכ הצובקה בחרמ בוציע .וייח ךלהמ תאו ףסוי לש 

לא הבישה לש דוסיה רופיס ,םירצמ תאיציב ףוס םי תעירק לש יגולותימה רופיסל תיארקמה הזימרה 19 

אלו םידוהיה םה םיתמה רשאכ תינוריא תכפוה ,(2007 ץרווש :וארו) תולגה ןמ "תחטבומה ץראה" 
.45-44 ,1991 ולהמ :ואר ,לזוי רואנב םיירצמ תאיצי סותימ לש ידוראפה דוקפתה לע .םהיביוא 
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בחרמב בשייתהל תורשפאה יא תא אטבמ ,יתרבחה רדסל ץוחמ םינותנה םיבחרמו םיילאנימיל 

"שדחמ תורבחתהה'' לש יביטמיטלואה בחרמכ ותיינבהל דוגינב תאזו ,עובק ןפואב הצובקה 

גשגשמהו רוהטה םוליגכ םיצוביקהו תוצובקה ונמוס תינויצה הכפהמה לש המוחתב ירה .תינויצה 

20.תיביטקלוקה העדותב ונבוהש יפכ ,תוינויצה תורטמה לש ,''ideal Type" ןיעמ ,רתויב 

הלעמלמ התרקתב" :לתה דרומב הבוצח הרעמ םירבחה םילגמ ,עקרקל םתיילעל ךומס 

םניאש ,םירבחה .(183) "חריה רואמ תא טלקש היפוצ ןיע ןיעכ לודג בקנ בוצח היה 

,רעיב ףירצב ושעש ומכ "אבחתהל"ו בושל ,ונייהד ,הרעמה בחרמב ראשיהל םיצור 

תאצל םירבחה לש םתפיאשל דוגינב לבא .לתה ילגרל םינבאה לע םיחנו ןיעמל םידרוי 

תורבק" - םירבקב תולגתמ הלא םינבא ,וז האיצי לש תויועמשמה אולמ לע ,הרעמה ןמ 

.(183) "רבק יבג לע ונבשי ונחנא םג ,תורבק בור ,םש ויה 

הביטקפסרפבש ,םימדוק םייבחרמ םיגוצייו םיביטומ םיזקנתמ הצובקה לע קרפה לא 

בשה ,ידוסי ביטומכ הלגתמ םירבקה ביטומ .תללוכה םתועמשמ תררבתמ הז קלח לש 

הנועט הקיז תמייקמ ןאכ ותעפוה .ףסוי לש וייח לולסמ ךרואלו טסקטה לש וכרואל רזוחו 

תועצמאב ,עיתפמ ןפואב תוומה הלגתמ ,לחנב ומכ ,ןאכ .ןתרובק לאו לחנב תויווגה לא 

"םידמוע" וא "םיבשוי" רבכ םירבחהש ךותו ,םירבקב וא תויווגב םיילאירטמה וימוליג 

ןתינ ,רהנב תויווגה לע הכירדה לש הנצסה לופכשבו םירבקה יוליגב .תעד ילבב וילע 

תוומב בושו בוש וירבחו ףסוי םישגפנ התרגסמבש ,תינאידיורפ "הרזח תייפכ" תוארל 

לש רבעמה בחרממ האיציה .דיתעה לא רבעה ןמ רובעל םישקבמ םהש תעב ,רבעבו 

"דיתעהו רבעה ןיב הצוחה לובגה" תא תוצחל הפיאשה שומימכ ,רוכזכ ,תבצועמ ףירצה 

ידי-לע תחכנומ ,תיתרוסמה התנוכתמב וזה הפיאשה תודבתה 21 .(133)"םימיה תא שדחל"ו 

.הצובקה לש המוחתב םיתמ םתוא לש םתרזח 

תרזוחה הייצחה/רבעמה הרופאטמב תושחמומ תאזה הייצחהמ תולועה תויועמשמה 

הצובקה לא ףרטצמש קיתו ץולח ,באז לש ותוטטומתה רופיסב לשמל העיפומהו ,ןמורב 

ףסויל שמשמה ,ןודרוג ד"א לש ותומד ןב ,ילילגה קודצ עיגמ הצובקה לא .הריעצה 

לכב דרומה ,באז ןיב קבאמה ןמיסב דמוע הצובקל קודצ ןיב שגפמה 22.ינחור ךרד הרומ 

עיגמ קודצ .השעמל הכלה ותרות תא יחש שיאה ,ילילגה קודצ ןיבל ,דסממ לכבו הרות 

םאה קודבל ידכ רקיעבו ,בושייב הצובקה לע וצופנש תועומשה תקידב םשל הצובקל 

("הירמוש"ו "!וינתיב") תונושארה תוצובקה לש ירוטסיהה רופיסה לע ססובמ ןמורב הצובקה לע קרפה 20 

,הינתיב לעו להי רואב לש ירוטסיהה רשקהה לע .תישילשה היילעה לשו "ריעצה רמושה" תעונת לש 

.2009 סרטש ;1996 ופוא ;1995 תשק ;1981 רוצ :ואר 
.137-95 ,1968 דיורפ 21 

העודיהו ,ןודרוג ד"א לע תוססובמה תויומד תועיפומ תונושארה תוילעה ירפוס לש תוריצי המכו המכב 22 

איה ןודרוג לש תומדה תאלממש היצקנופה .רנרבל ןאכמו ןאבמב תודיפל הירא לש ותומד איה ןהבש 

םינמורהש ,ינויצה דסממה תא תוריציהמ המכב גציימה ,הצובקה לע ינוציח טבמ לש הגצה ללכ ךרדב 

.םיריעצה םיצולחל ינחור ךרד הרומכ םג תגצומ ותומד ךא ;וילע רערעל םישקבמ 
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םבצמ תשחמהל יעצמא תשמשמ תינוציחה וטבמ תדוקנ 23.םתדובעב םילשרתמ םירבחה 

:הצובקה ירבח לש ילאטפה ילאנימילה 

שגרה יל היה [...] .תוערפבו המחלמב וב רבשנ והשמש ,לקלקע רוד ,הכיפה לש רוד ינב 
,רשפא יא לובגה תא רובעל .לובגה לע םש םתראשנו לובגה דע ועיגהש םישנא םכנהש דימת 

.םילוכי םכניא ןיידע בושל ףאו ,םייחה םירמגנ םש ,ןיבהל המ רבכ ןיא ,לובגל רבעמ ,םש יכ 

םירוחב ,םתאו :םייחה עצמאב דמוע ינא ןכ-יפ-לע-ףאו [...] ןקז ול םיארוקש ידוהי ינא [...] 
.ןשייח ,ילש תושגדהה ,234-233) לובגה דע םתעגה רבכ םתא ,םימיל םיריעצ 

ותרגסמבש הז - ןמורה תא הוולמש ,יליגה תוויעה תא בוש םישיחממ קודצ לש וירבד 

:םעז תאובנ םהל אבנמ ,תוכמס-בר איבנכ בצועמה ,קודצ .הליל ןב ןקזל ךפוה דלי 

ינעוצ ,םלועב ויהת םידנו םיענ .םכתא טולקת אל ץראה ,םייחה ןמ ויהת םישולת" 

תקנוי םידודנהו תומקמתהה-יא ,"תושילת''ה דגנכ הדובעה תדמעה .(235)"...תוישונאה 

,םידודנ ןיבל (דחוימב המדא תדובעו) הדובע ןיב ,יסיסבה יארקמה דוגינהמ התועמשמ תא 

ספות קודצ .(יד ,תישארב) ץראב "דנו ענ" תויהל וילע רזגנש ,ןיק לע רופיסב ודוסיש 

,ילאירוטירט-סקא ,ילאנימיל בחרמ ותוא ,לובגה לע וראשנש ימכ הצובקה ירבח תא 

.תוומהו םייחה ןיב ,םיבחרמ ינש ןיב ןותנה 

םהבש םיכרעה לש םתופקת לעו האובנה לש התופקת לע רערעמו ץרפתמ באז 

:תיצולחה המשגהה תוישואב דרומו רערעמ אוה ,השעמל .קודצ ץיפמ םתואו קיזחמ 

םגו :המדאה םע תשדוחמה תודחאתהה לשו לארשי ץראל םעה תביש לש היצקיפיטסימב 

ןיב ,ביאכמהו ףירחה רעפה תא םיפשוח וירבד .לארשי-ץראב שדחמ דלוויהל העיבתב 

:לעופב םייחה ןיבל םולחהו ןוזחה 

רחא םוי השק םידבוע ונא .הדובע וז המ םיעדוי ונא .תוישעמ ונל רפסל לכות אל התא [...] 

,ול אנ ורפס [...] ...תישארבמ םדאה לע תצבורה הרוחש הללק ,הדובעה איה הללק (...) .םוי 

.העקבב ןושארה םלתה תא םתשרחשכ ,זא םתאצמ םיהלא הזיאו הריצי הזיא (...) ,םחנמ ,ףסוי 

.(236) וילא ברקתהל הצור ינא ןיא ,םיהלאל תוברקתה איה תאז םא 

הכוב אוה ."ןתכ ללימ" ליחתמו תוטימה תחא לע באז ומצע ךילשמ םישקה וירבד םויסב 

:ארונ קוחצ קחוצו תנבומ אל ןושלב רבדמ ,תורמ 

,התע קר (...) .ףצק לזנ ויפמו ירמגל ומלענ ויניע .דאמ םירעוכמו ,תמ ינפכ ויה וינפ 
לע ךלהתמ (...) הזה םדאה ךותב טבלתמש והמ יתעדי ,ידי תופכב םילטומ וינפ תא יתיארשכ 

,אוה הלוח (...) .לובגל רבעמ לא ץיצהל ארי ונניאו - ילילגה קודצ קדצ הזב ,ןכ - לובגה 

.(238) קפס ןיא הזב .הלוח ,ןכ 

,םישיבכה תונחמב רויס ךרע ןודרוג :ירוטסיה ערואמ לע ססובמ הצובקב ילילגה קודצ לש ורוקיב 23 

ילויטמ" ,ןודרוג לש ותמישר :וארו .הז ןמורל ירוטסיה עצמ הווהמ הרופיסש ,"הירמוש" תצובקב םהבו 

הפוריאב תינויצ הדיעווב ילילגה קודצ םע ףסוי לש השיגפה רופיס םג .(584-563 ,1952) "םישיבכב 

ירעי לש וייח תורוק לע ססובמ ,ץראב תובשייתהה רחאל ומע ויסחיב רבשמהו לארשי ץראל וכרדב 
.(1991 בוטבל ואר) 
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תנמסמ םוהתלו רבקל ותקיזש יפרגואיג בחרמ - ידאווב באז תמ ,וז תוטטומתה רחאל 

רופיסה ךא ,היורי תאצמנ באז לש ותייווג 24.יטאנתה דבורה לש יפרגופוט גוצייכ ותוא 

הייצח אוהש תוומ אלא יאורה תוומ וניא באז לש ותומ .שממ לש םירבסה ךכל קפסמ אל 

לש תיתורפס תומד ןימ ,ללימ ןתל ותכיפה ,באז לש "ונועגש" ."לובג" ותוא לש תינסרה 

עוריא רחאל טעמ .הינפמ םיעירתמו לובגה תייצח לש תוכלשהה תא םינמסמ ,"הפכנ" 

םייניב בצמ תרייצמה ,םימודמד תנומתב ליחתמ הביזעה קרפ .הצובקה תא ףסוי בזוע הז 

:םהיתויופקתשה ןיבל םימצע ןיב םגו תונוע ןיב ,הלילל םוי ןיב - םצעומ 

םייצח ,םישבי ץיק-יננע .רופאה הלילה הלתנ רבכ חרזמבו עקושה םויה ףיסכה דוע ברעמב 

תירלקפסאב םיפקתשמ םירהה לש תואובבכ ,עיקרה ינפ לע םירוזפ ויה ,םירוחש םייצחו םיבהזומ 

וב היהש ברע ,ץיק יהלש לש ברע היה [...] .םיבכוכ ינושאר ןויפרב ובהבה םתוניבו ,עיקרה 

,החוורל המשנ וליאכ העקבהו ,העקבב הבשנ הרירקו החלחל חור .ויתסה לש הגותה דוהמ והשמ 

.(ש"ח ,ילש תושגדהה ,261) םיבר םימי לש ברש רחאל 

,דוע :תויקלחו גויס לש םיילולימ םינמסמכ שומיש ידי-לע שגדומ םימודמדה בצמ 
דיתעש יונישל הייפיצ םג תבצועמ וז הנומתב .והשמ וב היה ,םתוניב ,רבכ ,םייצח 

תרפומ תילרוטספה הנומתה ,לבא .ךשוממה ברשב תרדוח תיוותס חור לש התליחת :אובל 

:יטמרד ןפואב הרהמב 

יאול תננרכ היה ותננרו לבנכ ןנורתה ןיעמה [...] .ךלוהו בירעמה ,םוקיב וניניע תא ונילת 

שורפ היהש ,קפואה ינפ לע .םירהה לעמ ךפשהלמ הקספ אלש ,םיעורה ילילח לש םתרישל 

םיללצ הזחמכ הילהואו הלדגמ ,הפירצ לע ריאמ-לת הרייטצנ ,יפוס-ןיא ףסכ לש עקרכ ונינפל 

ןיא יכ ךריכזמה ןוחטב רוא ןימ ,ךורבו הבהאב קוחרמ ונילא זמרש ,רוא קלדנ םילהואב .רדהנ 

הנהו [...] .םלועב דחא לרוגל םיפתוש םדא ינב שי יכ ,להוא ךל שי יכ ,םלועב ידיחי התא 

.העקבב ברעה תממד תא תוקסרמ תוארונ תוקעצ [...] לתה לע םש הלודג שא םואתפ החקלתנ 

.(263-262) לתה לע םש קעצ לכה 

:השיטנ רזוג הניר לש התומ .הפירשב התומ תא תאצומ ,ףסוי בהואש הרענה ,הניר 

ןקורתנ" :הלוכ הצובקה לש התומ אוה התומ ,ףסוי רובע "!דימ ןאכמ חורבל !חורבל" 

.(264) "םלועה היה םמוש ללח ,ריאמ-לת התע יל התיה קיר ללח .לכה ,לכה [...] 

דוחיא תאטבמש ,תמדוקה תילרוטספה הנומתל האוושהב תפרחומ םלועה לש ותונקורתה 

:שאה תעיקשב התיעבמה הנצסה לש המויס .עבטה םעו הצובקה םע דיחיה לש ימסוק 

(שאה לש ,שמשה לש) העיקשהו םימודמדה ."לתה הצקב היתחת שאה העקש ךכ-רחא" 

תימינוטמ תכפוה הניר התייהש "ןשדה תמירע" .תמצעומ תילאנימיל הנומת םירייצמ 

25 .(264) ףסוי לש ףורשה ומלועלו ,הלוכ הצובקל 

לש הפיס דע קר עיגהש השמ ,איגב ונבר השמ לש ותרובק תא תעדה לע הלעמ איגב באז לש ותומ 24 
,יארקמה "רבדמה רוד"ל ורודו ףסוי לש תינורקעה הלבקהב תבלתשמ וז הזימר .הילא םנכנ אלו ץראה 

.וז הרעה לע לארה ןיעמל הדומ ינא .ךשמהב וארו 

.םירבקה ביטומל המודב ,"הרזחה תייפכ" תא איה םג תאטבמ אקווד הפירשב תיתלילעה הריחבה 25 
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.הלילה תדר םע שדח םידודנ עסמב חתופו הצובקה תא ףסוי בזוע ,ךכמ האצותכ 

םייברעה ןמזל טסקטב הכומסה ,הצובקה לש עבקה בחרמב תוזחאיהמ תוקלתסהה ,החירבה 

לש תוארונה תוכלשהה ."לובגה לע" הדימע לש ידימתה בצמה תא תאטבמ ,ילאנימילה 

.ךוותב תוראשיהה תא ףסוי לע תורזוג ומכ ,באז לש לובגה תייצח 

ט 

ללכ לש םצעומ גוציי ןה ,םילשורי ךותב תועונתהו םילשורי לא הצובקה ןמ העונתה 

םידודנה תוידימת תא השיחממ הכותבו םילשורי לא העונתה .ןמורב תומדוקה תועונתה 

רבכו (הצובקה) סרקש םלועמ טלפמ תשמשמ איהש ךכב ,תומדוק תועונתל הליבקמ איהו 

רוקמ טטור אוהו ,"רבדמה" לא ףסוי לש ותאיצי .(יתליהקו יכרע) הנעמ קפסל לוכי וניא 

.םדוקמ שאה התוא תעיקש לש יפוסה שומימה איה ,(264)"יביבס חרק לש רבדמ" וליאכ 

אוה הז יכב ."יתיכבו ימלוע תוברוח לע יתבשי" הצובקהמ האיציה םע יכ רפסמ ףסוי 

ונרכזב וניכב-טג ונבשי םש לבב תורהנ לע" - ןויצל םיעוגעגה יכב לש תינוריא היסרוו 

ירבעה םידודנה עסמ לע תיתימ הרזחכ ,רבדמל האיציה םג .(א ,זלק םילהת)"ןויצ תא 

(םילשוריל ךרדב) יארקמה רבדמב תועתלו דודנל רזוח ףסוי :ינוריא ךפונ הטוע ,ידוהי 

תיפותישה הצובקה - הלש ינויצה חסונב "תחטבומה ץראה" לא הרואכל-ותעגה רחאל 

.התמדא תא תדבועש 

:הירוחאמ רבכ הרהז ימיש ,הרובשו המותי ,הבוצע ריע ףסוי הלגמ ,םילשוריל ועיגהב 

ומכ .(271)"וברחש םימודק תולכיהל רכז - תוצוחב וללוגתנ תיזג-ינבאו םידומע ירבש" 

תואטמס ומכ םיילוש םיבחרמ םיטלבתמ םילשורי לש הבוציעב םג ,ןמורה יקלח ראשב 

תרעמב דבואו העותכ" אוהו "הרטמ אלבו תילכת אלב" םהב טטושמ ףסויש ,תואובמו 

לכאנ לכה"ש תינומדק הימוד היוטע איה :ינעלוב בחרמכ תבצועמ םילשורי ."תניריבל 

:(272) "הב עלבנו 

.ןודבאה יל יופצ הז דעצל רבעמו םוהת יפ לע יתדמע וליאכ ,דועצל יתדחפ דחא דעצ וליפא 

לע ךלהמ םדא .ןירותסמ לוק ןימ יברקב קעצ - !הזה לובגה תא רובעת לאו רהזה .לובגה ןאכ 

דחפיו ךרדה עצמאב תכלמ דומעי דחא םוי ,בל םישי אלו שיגרי אלו םימיה לכ תחפ-יפ-ירבע 

יתדער .ינתזחא תרומרמצו ילע לפנ דחפ ...ולרוג תא הז דעצ ךתוח וליאכ ,דחא דעצ דועצל 

ובכש ,לפא רשג ןימכ בוחרה ינפ לע יוטנה גגל תחתמ ,קחרה אל ,םש .תחדק והתפקתש ימכ 

םוקמב םש ,ץראה לע ינא םג יתבכש [...] .ץראה לע תיתפשאה םתמונת תא ומנו תיב-ילב-ינב 

ןובקר חיר .הלא תוברוח ןיב ינא םג יל בכשא ,תוברוח-שיא ,תיב-ילב-ןב ינא םג [...] יתדמע וב 

יתמצע ,הזה חירה תא חירהל אלש ,הלעמ יפלכ ינפ יתכפה .םירגפ לש חירכ ץראה ןמ הלע 

.(ש''ח ,ילש תושגדהה .273-272) הדערב יתמדרנו ןכותל הליפאה רודחת אלש ,ידי ףכב יניע 

תפירשו הרייעב שרדמה תיב תפירש :ןמורב תוראותמה תומדוק תופירש תדהדהמ הניר לש התפירש 
.תוערפב םיתבה 
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ותייצח ינפמ הרהזאבו ןמתסמה לובגב :ךשוממ ךילהתב הריבשה תדוקנ תא ןמסמ הז עטק 

תודהדהמו ,לובגה לע ףסוי לש ורוד ינב תדימע לע ,ילילגה קודצ לש וירבד םידהדהמ 

רבעש ,באז לש ותומב תושחמומ ןהש יפכ ,הזה לובגה רבעמ לש תוכלשהה םג םהב 

לש תיטרקנוק תילולימ הסיפת ןיעמ איה ץראה לע בכשל ףסוי לש הריחבה .לובגה תא 

ףרטצמו ,ףסונ דעצ דועצל ילב ,םוקמב וב בכשנ אוה :לובגה תא רובעל אלש ,הרהזאה 

,תיביספ תירבוע היציזופל רזוח ףסוי .רשגה תחתמ םיבכושש "תיב-ילב-ינב" םתוא לא 

.ןובקירה תוחיר ינפמ רתתסמו ,הליפאה ינפמ ויניע תא םצוע אוהשכ ,תפנוכמו תרתתסמ 

תחתמ" ,ךוותב ,םימודמדה םוחתב תועקתיה התוא תא ףירח ןפואב תמלגמ וז הנומת 
."רשגל 

,("תיב-ילבךב" אוהש הז)"רבדמה רוד" ןב לש שולתהו ידוונה לרוגל וז העינכ םלוא 

בחרמ - םילוחה-תיב .רחא אצומ תבייחמ איה יכ דע ,םייאמו ףירח הכ ןפואב תבצועמ 

אצומ ושממי ,ףסוי תא תפקותש "תימלשוריה תחדקה" - המצע הלחמהו ,קהבומ םייניב 
.הז 

לע קפוד אוהו ,ויבא תיב תא ול ריכזמש ,ימלשוריה םילוחה תיב לא עיגמ ףסוי 

דקפתמה ,יליגה ךרעמה שוביש תרגסמב 26.(276) "ותיב חתפ לע קפודש ימכ" תלדה 

ומאש דליכ םר לוקב יתיכב" :ומא תא שפחמה ,דלי תויהל ףסוי בש ,ןמורב יזכרמ ריצכ 

רזחשמה בצמ :ףסונ םייניב בצמ לא ףסוי לבומ-ליבומ ,ךכ .(275) "קושה עצמאב ותבזע 

רשק םייקמה ,ןנוגמ בחרמ לש ותוסחב ןה ,םינוא-רסח הלוחכ ןה ,תודליה תפוקת תא 

.ישפנהו יזיפה ,םירוהה תיב לא קומע 

םא לוק"ל המודמ ךרה הלוק .ןגמ יהמיא ךאלמל המודמ תלדה תא תחתופה תוחאה 

ףסויל תרשפאמ תיהמיאה התומד ."ןטק דליב רעוגש ימכ" וב תרעוג איהו "הלוח הדליש 

הסינכה .(277) "'ןאכ ינא רז ,תיב יל ןיא' [...] יתשחל ,'תיב יל ןיא'" :ובצמב ריכהל 

ןיבל םילוחה תיב לש ןגומהו םצמוצמה בחרמה ןיב הרומג הדרפה תרצוי םילוחה תיבל 

:ינוציחה םלועה 

היה ץוחה םלוע .ןיטולחל תואיצמה ןמ קוחר ןכ-יפ-לע-ףאו ,ךכ לכ יווד [...] רזומ םלוע 

.שולק םולחכ ןאכ ויה ,בוחרה ןמ ולעש ,םיליבומוטואה ןואשו תוירבה תולוק [..] .קוחר-קוחר 

ןיידע וסנכנ אלש םידליכ ןאכ ויה םישנאה .ויאולחתו םדאה לש ופוג דמע הז םלוע לש וזכרמב 

.(293) םירוסיב םירסיתמ םה רבכו םייחה ירעשב 

הנעטמ לע ,(278) "הרעמ"ל םימדוקה םיבחרמהמ המכ ומכ המודמש ,הזכ בחרמב ךרוצה 

םיאצמנה ,םימדוק םיילאנימיל םיבחרמב הריחבה תא לפכשמ ,תעב הב ירבקהו ימחרה 

תא בזועש ירבעה שולתה-ץולחה לש ועסמב תיחרכה דוסי תנחת אוה ימלשוריה םילוחה תיבש המדנ 26 

,(ןולשכו לוכש) ץפח לאקזחי לש םתלחמ ,לשמל .תיתד-תידוהיה הליהקה לא בשו "שדחה בושיה" 

םע םילוח-יתבב םיזפשאתמ םקלחש ,(םושלש לומת) רמוק קחצי םגו (ןאכמו ןאכמ) "תוצע דבוא" 
.יצולח-ינויצה ןוזחה שומימב םנולשיכ 
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גוציי אוה ,קהבומ םייניב בחרמ אוהש ,םילוחה תיב בחרמ .רוגשה םייחה רדסל ץוחמ 

לע הנושארל םג ךא ,ילאנימילה הנויבצ לע "לובגה לע הדימע" התוא לש םצעומ 
.הבוחב תנמוט איהש תודרשיהה תייצפוא 

בחרמ ףסויל שמשמ ,יוודהו הלוחה לש ונכשמ ,םילוחה תיב אקווד ,עיתפמ ןפואב 

,תוילאנימיל לש םיילמס םינייפאמב שודגה ,םילוחה תיב בחרמ רואיתב .חלצומ הכינח 

:הבחרמ לשו הלחמה לש תיתכינחהו תיטיופרתה תוכיאה תשגדומ 

דחי לבא .תוומו םייח ןיבש םלוע ,התע וכותל יתעלקנש הז רזומ םלוע ינפב והשמ יתלהבנ 

רתוי קזח רשג ךל ןיא יכ ,הז רזומ םלוע ךותל עלקנ תויהל הקומע חור-תרוק יתשגרה הז םע 

.םילוחה-תיבמ - תוומהו םייחה ןיבש הזה ףפורה םלועה ןמ ,והנשמל דחא םלועמ וילע רובעל 
.(288) םייחה לא בוש ינכילויש ,םייניבה-רשג אוה הז תיבש יתשגרה 

קזח רשגכ ,ןכ םא ספתנ ,םילוחה-תיבב תוהשה לשו הלחמה לש ילאנימילה בצמה 

[...] תוומהו םייחה ןיבש - הזה ףפורה םלועה ןמ" ,והנשמל דחא םלועמ וילע רובעל 

בחרמ .דיתעל רבעה ןיב וא ,םלועל םלוע ןיב םימדוקה םירבעמהמ הנושב ,"םייחה לא 

רשפאמה בחרמ :ולש תיתרוסמה היצקנופה תא ,ןמורב הנושארל ,ןאכ אלממ םייניבה 

תחדקה תא הפילחמ ףסוי תא תפקותש "תימלשוריה תחדקה" .שדחמ תורבחתהו תומדקתה 

תדקפתמש (הצובקה לע רפסב תגצוימה) תיביטקלוקה תחדקל דוגינב .תילמסה תיצולחה 

,תישיא הכינח תרשפאמ איהו דדובה דיחיה לש ותלחמ איה תחדקה ןאכ ,הכינח ןחבמכ 

הכינחה ךילהתבו הצובקה בחרמב רשפאתה אלש ,רבעה לא רשק הכותב תברעמש הכינח 

27.הצובקל תורבחתהב ךורכה יביטקלוקה 

תיבה לא ףסוי תא הריזחמ ,"ןשיה םלועה" לש הכודקניסכ ,םילוחה תיבב תוהשה 

,הקחדהה ךבס תא המ-תדימב ריתמש םרוגכ תדקפתמ וז הרזח ןאכ לבא .הרייעב 

ףסוי לוכי םילוחה תיבב ,תוערפה תפוקתב תיבב םייחה תמועל :הצפמ היווחכ ףאו 

םג תורשפאתמ הכינחהו הארבהה .וילע ןגמש ימ שיש דלי ,םעפהו ,דלי תויהלו בושל 

תירקיעה ."ןשיה בושייה" תונב תויומד םע ףסוי םייקמש םיסחיה תוכרעמ תועצמאב 

יתשב ןאכ שמשמ הראותו ,ףסוי לש התמה ותוחא םשכ היורקה ,המולב תוחאה איה ןהבש 

תחתופש וז איה המולב תוחאה .יתחפשמ סוחייכ תוחאו עוצקמכ תוחא - ויתויועמשמ 

תשמשמ איה .בלח ותוא הקשמו השיבלמ ,תצחור איהו ,םילוחה תיב תלד תא ףסוי ינפב 

.רוחאמ הרתונש םאל ףילחתו ,התמה תוחאה לש הליפכ תעב הב 

תויזהה .הלחמה תללוחמש תובכעה ןדבא תועצמאב םג רשפאתמ רבעה לא רשקה 

רחא לוגלג" ,םינושה וילוגלג תא תוחיכנמ ,וילע "העלבתנ" ותעדש ,הלוחה ףסוי לש 

היזהב םיעטקנ "םטאל םיטשה" תויזהה ימי תרשרש .הזב הז םתוא תובברעמו ,"לוגלג 

:םילוחה תיב בחרממ האיצילו אקווד המלחהל הליבומה השק 

.2008 לארה :ואר ,תונושארה תוילעה תורפסב תחדקה תלחמ לש םינושה םיגוצייה לע 27 
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.רבדה ליחתה יתרייעבש רעובה דעוה תיבב ,לוכיבכ שא לש הליל ,דאמ ךורא הליל אב הנה 

ינא ףאו וכותב הניר האצמנ שאה וב הזחאש העשבו דעוה-תיב םואתפ רבעוה ריאמ-לתל 

היהו רעוב ליחתה הניר לש השאר רעש םגו ונרשב לעש םידגבה וחקלתנ [...] .וב יתאצמנ 
וליאכ .תאצל הנאמ הניר .יחוכ לכב הצוחה היתכשמו הלהבב הדיב יתזחא דימ .שא תרטעכ 

.ןיעמה לא יתצרו ,השאב תשחול איהשכ ,םש היתבזע [...] השאר לעש שאה תרטעמ התנהנ 

,ינבכ' ,םינונחתב יתארק '!אבס ,אבס' .יבסב עגר ןב יל ףלחתנש םחנמב יתשגפ ןיעמה די-לע 

.העקבה-בלב םואתפ העיפוהש ,הלסיוה לא ינכילוהו ידיב אבס ינלטנ '...!אבס ,ףרשנ ינא יכ 

[...] חרקה תא רבשו ולש ןיליפתה קית ךותמ ןזרג אבס איצוה .שאב ילוכ רעוב ינדוע ינאו 

ןיננוצ סוכ יתפש לא השיגה המולב תוחאה [".] .יתררועתנ םיניש-תשיקנבו תרומרמצ-זוחא 

לא יתרזח ,יתרכה לעמ ןנעה רס טאל-סאל .יברקב הבכו תכלוה הלודג שא יכ יתשגרה [...] 

לכ תעיגי .יפוג לע התע טשפ לודג באכ .ויתושגרו ויתורגסמ ,וימוחת לכ לע הז הפרנ םלוע 

וליאכ ,םינוא-לדח יתמדרנ .התע ילע האב םינורחאה תועובשה ךשמב ןהב יתרבעש םיכרדה 

התיה יתעד ףאו ריהב םוי היה יתצקהשכ .הזה תיבה לא יתאב זאמ הנושארה יתמדרת וז התיה 
.(297-296) ירמגל הריהב 

לתב הניר לש וזו הרייעב דעווה תיב לש וז ,תוננוכמ תופירש יתש ןיב תגזממ היזהה 

תולכמ ןהש ךכב ,ףסוי לש תוכיישה רוקמ לש ונדבא תא תוגציימ תופירשה יתש .ריאמ 

ןיב הלבקה רצוי הפירשהו שאה ביטומ .(הצובקב הנירו הרייעב דעווה תיב) ויגיצנ תא 

רוערע ןיבל ,תיתליהק-תירוהה תוכמסהו הרייעה לש "ןשיה םלועה" לש ףקותה ןדבא 

,תאז דצל .ףסוי רובעב תוינויחו םייח לש בחרמ וניא רבכש ,הצובקה בחרמ לא תוכיישה 

לוכיש הז אוה ;םימהו חרקה :ישממה הדוגינ םע שאה תא שיגפמש הז אוה בסה אקווד 

ךכב ,הכינח סקט ףסוי תא ריבעמש הז אוהו (ומצע ףסוי אלו) ףסוי לש ושיא תא תובכל 

28.םהב ותוא ליבטמ השעמלו םימה ינפ לעש חרקה תא רבוש אוהש 

םג תגציימה ,המולב ידי-לע "ןיננוצה" סוכ תשגהב םלשומש ,בסה לש הלבטהה טקא 

הלבטהה .ןויליכהו םידודנה לגעממ תוצלחיה תורשפא לע רשבמ ,"ןשיה םלועה" תא איה 

ךרדל תאצל ףסויל תועייסמ ,המולב לש ןיננוצה סוכ - התטילשמו בסה ידי-לע חרקב 

םעפה לבא ,תפסונ העונת םנמא איה םילוחה תיבמ האיציה .היתומדוקמ הנוש ,השדח 

.ורבע םע רשקב דומעל ףסויל רשפאיש םוקמ תאיצמ הנוויכש העונת יהוז 

ףקותמ ,םג אלא ,רבעה םע רשק קר אל רשפאמ (המצע הלחמה ומכ) הלחמה בחרמ 

,תויפוטורטהה ."ץוחב" ראשנש יתרבחה בחרמה לע הנוש תוננובתה ,יפוטורטהה ונויבצ 

וקופ ."םוקמ לכל ץוחמ" םיאצמנש "דגנ ימוקימ" ןה ,(2003 [1967]) וקופ לשימ יפ-לע 

תומוקמ ;"רבעמ/רבשמ לש תויפוטורטה" - תויפוטורטה לש םינוש םיגוס לע עיבצמ 

םירגבתמ ,םינקז) יתרבחה רדסל ץוחמ ואצוהש םישנא םייח םהבש ,םירוסא וא םישדוקמ 

םילוח יתב) "םיטוס" םיטרפ םימשומ םהבש םימוקימ :"הייטס לש תויפוטורטה"ו ;(יוכו 

םיביכרמ ליכמכ - םולחלו ,עדומה לא םיקחדומ םינכת לש האלעהב םג שרפתהל הלוכי חרקה תריבש 28 

.ןאכ וילע דומעל לכוא אלש ,בושח דיקפת שי - םיעדומ יתלב 
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םיגצוימ"וכותבש ,הילשא לש בחרמכ תלעופ היפוטורטהה .(יוכו רהוס יתב ,םיירטאיכיספ 

בחרמכ וא ;"םיישממה םימוקימה רתי לכ [...] תקולחמב םייונש םג תחא הנועבו תעבו 

.(11 ,םש) רדס לוטנ אוהש ,ול הצוחמש בחרמל דוגינב ,ןגרואמו רדוסמ בחרמ - הצפמ 

לא תוקיז םייקמ ,הנוש יטרואית ךרעמ ךותמ עבונ אוהש ףא לע ,היפוטורטהה גשומ 

תודסומה" לא ןכו ,רנרטו הדאילא ,פנג ןאו וחסינש ,יסקטה ךלהמב ילאנימילה בלשה 

.ןמפוג גניוורא לש ותרדגהכ ,(םיינללוכ) "םיילטוטה 

,םג ךא ,הייטס לש ןהו רבשמ לש היפוטורטהכ ןה שמשמ ימלשוריה םילוחה תיב 

רשפאמש "יתולגה" קחרומה תבשהל ילכ שמשמ אוה .חלצומ הכינח בחרמכ ,רומאכ 

הצובקה בחרמ לש רקיעבו ,יתרבחה בחרמה לש הרזהל יעצמא ןכו ,ומע תוסייפתה 

םיכינחה 29.תיצולחה הכינחה תנוכתמ לש דחוימבו ,תיצולח-תינויצה היגולואידיאה לשו 

"שדחמ רבחתהל"ו רוזחל םירשכומ ,(לשמל ,תורגבתה יסקט) םייתרוסמה רבעמה יסקטב 

,םיצולחה-מיכינחה .רתוי הובג דמעמ וגישהש רחאל ,ואצי ונממש יתרבחה הנבמה לא 

הנבמה לא רשק םייקמ וניא רשא בחרמ לא הכינחה עסמ ףוסב םיעיגמ ,תאז תמועל 

רבועש חלצומה הכינחה ךילהת .תורגבתהה עסמ לא ואצי ונממ רשא יתוברת-יתרבחה 

אצי הנממש ,הליהקה םע רשק םייקמה םוקמ לא בושל ותוא רישכמ ,תאז תמועל ,ףסוי 

בלשמה בחרמ םג אלא ,הווההו רבעה לש גוזימ קר וניא הז םוקמ 30.(חולישה רפכ) עסמל 

.םיילאנימיל םינייפאמל עבק ינייפאמ ןיב 

דיתע אוה ובש ,חולישה רפכל ךרדב .םילשוריל רזוחו םילוחה תיב תא בזוע ףסוי 

תא ףשוח ךרדה לש דוקפתה ."םירוסייה ביתנ" היורקה הטמסב רבוע אוה ,בשייתהל 

ראשנ אלו ,ךרדב ףסוי רבוע תעכ :ןמורה ךרואל הז סודומ בוציעב הלחש תוחתפתהה 

.חולישה רפכ לש םירוסייה בחרמ :תנווכמ איה וילאש דעיה לא עיגמ אוהו ,המוחתב 

,חולישה רפכ לא ותוא הליבומ םימודמדה תעשב "תותפשאה רעש"מ ףסוי לש ותאיצי 

לעמ םייולת ומכ ויה [...] םידחא םיתב" םש ,הפיגמב םילוחה םינמית םידוהי לש רפכ 

טילחמ אוהו ,םילוחב לפטמה ,ןקזה הידעס יראמ תא שגופ אוה רפכב .(320) "איגה 

םילשורי תמוחש ,הזה איגב ,ןאכ .שדחמ ימלוע תא יל הנבא ןאכ [...] !ראשא ןאכ" - 

ןגב ,ויתומא ת"לדב .(321) "יוודה ימויק לש תומאה ת"לד תא יל רוצא ,וילע הפיקשמ 

,טעמ דוע .ךלוהו לדג ץעה ,וירפ ןתונ ןגה"ו תוקרי ףסוי לתוש ,הידעס ול ריכחמש 

.(2008) לארה ןיעמ הבתכ /'קחרומה תרזח" תשחרתמ ובש םוחתכ ינויצה רשקהב הלחמה לע 29 

לא "רבחתהל" םיכינחה םישרדנ וב) יצולח-ינויצה הכינחה ךילהת סיסבב הצוענש היצמרופ-הדה לע 30 

לע םינמורב תוגצוימ ןהש יפכ ,הלש תוכלשהה לעו ,(םוקמה לא "שדחמ רבחתהל" אלו שדח םוקמ 
.(2009) סרטש :ואר ,תיפותישה הצובקה תישאר 
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ןוזחה תא ךפהמ ןפואב תושמממ הליתשהו העיטנה .(322) "ולצב תוסחל לכוא טעמ דוע 

הז ןגו תיביטקלוק המדא תדובעב אל ,יטרפ ןגב רבודמ ןאכ :המדאה תדובע לש יצולחה 

.ונגב לדגיש תוקריה תא רוכמיש ירחא ,ףסויל הסנרפ איביש אוה 

איה - םילוח םהמ םיברש םינמית םידוהי לש רפכ - אקווד חולישה רפכב הריחבה 

יצולח םירבוע ןהבש תוילנויצנבנוקה תונחתהמ ךכ לכ הנוש התויהב ,תובישח תלעב 

םג ךא ,תיכשמהה תימויקה היצפואל התקיזבו םייתורפסהו םיישממה תישילשה היילעה 

.לזוי רדאכ עיצמש ,תילאנימילה 

חולישה רפכב האור ,תילארשי-ץראה תרופיסב ןמית ידוהי לע הבתכש ,ןמפוה היח 

דמולו ,"םירוסייה תועצמאב הלואגל םירוסייה ןמ הלואגמ" אדנל ףסוי רבוע ובש םוקמ 

לבקל וילע אלא ,םירוסייהמ חורבל לוכי וניא םדאה יכ ,רפכה יבשותמו הידעס יראממ 

ךילהת םאה ,תעדל ןתינ אלש ןאכמו חותפ ןמורה םויס יכ תנייצמ ןמפוה .הבהאב םתוא 

31.רוביגה ייחב הנפמ ,תאז לכב ,הז ןויסינב שי ךא ,חילצמ ןכא םייחל הבישהו הלואגה 

הילוח אוה אלא ,קוספ ףוס וניא חולישה-רפכ לש ןויסינה םג" יכ תבתוכ ןירבוג תירונ 

:םילשוכה ,"םימדוקה תונויסינה תלשלשב 

םויסב ובושיי לע אב וניא ,לארשי ץראל הלוגה ןיבו ,תובשייתהל םידודנה ןיב חתמה ,ןכאו 

אוהש יפכ) יתולג-ידוהיה ידוונה דוסיל הקודה הקיזב דמוע ןמורה לש "חותפ"ה םויסה .ןמורה 

תילטנמדנופה תינויצה העיבתה תחת רתוח אוהו ,(רבדמב ףסוי לש עסמב ,רתיה ןיב ,אטבתמ 

זחאיהל ,םישרוש תוכהל ,בשייתהל העיבתה :תישילשה היילעה תא רקיעב תנייפאמה ,רתויב 

,תינמז תובשייתה וז ולו ,חולישה רפכב תובשייתהה ,תאז םעו .לארשי ץרא תמדא תא שובכלו 

,חולישה רפכב תומקמתהה תא .לארשי ץראב םישדח םייחל תיביטנרטלא תורשפא תנמסמ 

,ןכ םא ,תוארל ןתינ ,ןמורה םייתסמ הבש ,יצולח-ינויצה ינומגהה הנבמל ץוחמ ןותנה םוקמ 

תיטמרהה תינבמה תנוכתמל תינענ אלש וזכ ךא ,תיסקטה "שדחמ תורבחתה"ה לש היצאירווב 

.(294 ,2002 ןירבוג) הלש 

- םויקה ילושב ןותנה םוקמ ,חולישה רפכב בשייתהל ףסוי רחוב ,ךכ םא ,הרקמב אל 

יכ הלוע ןמורה םויסמ .הלחמה לש ילאנימילה םוחתב ,איגל רה ןיב ,םילשורי ילושב 

,ןושארה תיבל הקיז םייקמש תיב לא תורבחתהה - שממל ןתינש הדיחיה תורבחתהה יהוז 

הליכמש תורבחתה ;(321) "יווד םויק" תרגסמב ;םירוסייה םע דימתמ עגמ ךות םא םג 

.רנרט רוטקיו לש ונושלב ,"ינבמ-יטנא"ה ,ילאנימילה ,יעראה דוסיה תא דימת הכותב 

לש וחוסינכ ,"תולג שוחל תוכזה" תא שממל רחוב ףסויש רמול ןתינ ,םיוסמ ןבומב 

היילעה ינב םירפוס לש תופסונ תוריציב עיפומ חולישה רפכ ,(231 ,1982 ןמפוה)ןמפוה תנייצמש יפכ 31 
ןמורה" ,התנעטל ,אוהש ,יחרז לארשיל זזולישזו רפב "יווהה ןמור" איה ןהבש תטלובה .תישילשה 

הנושב יכ םג תנעוט ןמפוה .(186 ,םש) "י''אב םינמיתה תובשייתה תורוקב קסועה ידיחיה ירוטסיהה 
ראתל הסינ יחרז ,(םינגב תבשויה ורפסמ עפשומ הולישה רפכש) זזה דצלו ,םיזנכשאה םירפוסה בורמ 

תא טילבהל ןכו ,תינמית-תידוהיה היווהה לש םינפה יוביר לש הגצה ךות "םינפבמ" םינמיתה ייח תא 

.תיצולחה המשגהלו ץראה בושייל תינמיתה הדעה לש התמורת 
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67 ירעי הדוהיל להי רואכ ןמורב תוילאנימילו בחרמ :ןתפמה לע 

רפכב תובשייתהה - עצממ יבחרמ ןורתפב הנתומ וזה תוכזה שומימ 32.ןיקצוקרק-זר ןונמא 

יבחרמה ךרעמב בלתשמ אוהו םימדוקה םיבחרמה ללכ לש עוצימ אוה הז בחרמ .חולישה 

וא םיעובק םיבחרמ ןיבל ,םיילאנימיל םיבחרמ ןיב םיסחי ידי-לע ןגרואמה ,ןמורה לש 

.תובשייתה/תומקמתה ןיבל העונת ןיב חתמ ידי-לעו םירודס 

ףסויל עייסל יושעש ןורתפה ךרד רקיעב תרשפאתמ "שדחמ תורבחתהה" יכ המדנ ךא 

"שדחמ תורבחתהה" .הביתכה :וייח תא הננוכש תויועמשמה תכרעמ ןדבא םע דדומתהל 

בתכנ ףסוי לש "רפס"ה ,רוכזכ .ףסונ דבורב ,ןכ םא ,תשממתמ חולישה רפכ לש ומוחתב 

,הביתכה תייצאוטיס לשו חולישה רפכב וייח לש (םיטעמהו וירואית .חולישה רפכמ 

תועצמאב םילדבומה) םירצק םיעטקבו רפסה חתפבש גולורפב :תרגסמ רופיסכ םינותנ 

.םיקרפהמ קלח םימידקמה (הנוש ןפוג 

:הידעס יראמ לש ויוויצב ויתונורכיז תביתכב חתופ ףסוי 

רפסב בותכאש ינממ שקיבו תיבה-ןתפמ לע םש דמע ,םייברעה ןיב תסנכה-תיבל ויתיוילשכו 

ואצמש תואלתה לכ תא ונירחא ונינב ועדי ןעמל" .ןורכיזל ,םויה וינזאב יתרפיסש םירבדה תא 

שדח רוד םקיו םהילע ורמאי אלש ידכ ,לארשי יחדנ תא ץבקל ןמחרה ליחתה רשא דע ונתוא 

.(10) ..."ףסוי תא עדי אל רשא 

,גי תומש) "ךנבל תדגהו" ידוהיה יוויצה חורב הביתכ איה הידעס יראמ הווצמש הביתכה 

תיביטקלוק החכש לש התעינמ איה ,ןאכ תגצומ איהש יפכ ,הביתכה לש היצקנופה .(ח 

.(ח ,א תומש ,"ףסוי תא עדי אל רשא םירצמ לע שדח ךלמ םקר") םדוקה רודה לש 

רופיס תחכשל םג תזמרמ (יזכרמ אוה םירצמ רופיסב ומוקמש) ףסוי לש רודה תחכש 

וילע הליצאמ אדנל ףסויל יארקמה יוויצה תיינפה ,ךכ 33.לארשי םע לש הלואגהו דובעשה 

;"תולגה" רוד ,ול םדקש רודה תא ומצעב חוכשל אלש הווצמש הז אוה ףסוי :לופכ דיקפת 

תרצוי (ףסוי) ףתושמה םשב שומישה ,ןכ ומכ .םדוקה רודה רכז תא ץיפהל הווצמש הז םגו 

"רבדמה רוד" ןיב :אדנל ףסוי לש ורודל יארקמה ףסוי לש וערזמ דלונש רודה ןיב הקיז 

ףא ףסוי לע לצאומ ,ילוא ,ךכ .תונושארה תוילעה יצולח לש "רבדמה רוד"ןיבל יארקמה 

34.םיאבה תורודה ןעמל ,ומצע ורוד לש ןורכיזה רומישב עייסל :ףסונ דיקפת 

:ידוהיה ןורכיזה תסיפת דוביעו יוניש לע םידמלמ אדנל ףסוי לש וירבד ,תאז דצל 

ינניא ?ייח תליגמ ?יתבזע רשא ריאמ-לת ישנאל בתכמ .עדוי ינניא ?בתוכ ינא המ" 

.32 ,1993 ןיקצוקרק-זר 32 
ובס םש וליאו ,םירצמ ץראב תמ יארקמה ףסויש ןוויכמ הינוריא רוביגה םשב ההזמ (45 ,1991) ולהמ 33 

ינב תא סינכהש ימ ,עשוהי אוה הלוגב רתונש ויבא םשו השמ אוה תוערפב חצרנש אדנל ףסוי לש 

.ץראה לא לארשי 

"תא עדי אלש" ,אבה רודה לא ןורכיזה רומיש וצ תא הנפמ ,ןייפרוג הקבר תרקבמה יכ ןייצל ןיינעמ 34 

'ףסוי תא עדי אלש רודה ןעמל' בתכנש רפסה תא אורקל שי" :אדנל ףסוי לש ורוד ,םיצולחה רוד 

.(78 ,1938 ןייפרוג) "ונברקב דוע םיכלהתמה 'םיפסוייה םיבר יכ םא 

This content downloaded from 140.254.87.149 on Thu, 22 Nov 2018 18:56:12 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



סרטש ןח 68 

שיש ,תונורכיז תביתכ ןכ םא איה ףסוי לש הביתכה .(ש"ח ,ילש תושגדהה .10) "עדוי 

רוד ןורכיזו יוודה םירוהה רוד תונורכיז ןיב ףצר תריצי :תיביטקלוק תועמתשה הל 

המ עדוי ונניאש "ינאה" - ולש וייחו "ינאה" לש הביתכה םג איה ךא ;עורקה םינבה 

תא השיגדמ "ינאה" לש הביתכה 35.ןמראייפ הימרי ,רנרב לש ורוביג חורב ,בתוכ אוה 

תגצומ םאה תליהקל הבישה :ףסוי לש "שדחמ תורבחתהה" לש תילאודיבידניאה תוכיאה 

איה רבעה תונורכיז תביתכ .יפותיש-ינויצה ביטקלוקל דיחיה ןיב רשפל הדיחיה ךרדכ 

תא ,ותרייע ,ותוחא ,וירוה תא הביתכה ,ףסוי לש םייטרפה ויתונורכיז לש הביתכ םג 

.ומצע 

ןיב גוזימה תניחבמ קר אל ,עצממ ןורתפ איה חולישה רפכב "שדחמ תורבחתהה" 

וא ,תוילאנימילו תועיבק ןיב יטקלאיד ןפואב תגזממ איהש ךכב םג אלא ,הווהל רבעה 

.םיינבמ יטנאו םיינבמ תודוסי ןיב 

לע" ,תיבה לש ופס לע תושחרתמ ,חולישה רפכב ןמוקימש תויצאוטיסה בור ,ךכ 

יתכלה" .םיעוגעגו םירוהרה ,תונורכיזב ףסוי עקוש םש ,םימודמדה תעשב "ןתפמה 

תא ,התגות תא ,העיקשה תעש ,וזה העשה תא יתבהא [...] יתיב ןתפמ לע יל יתבשיו 
יתבשי הבר תע" ;(37-36)"בלב הלעמ איהש תונורכזה תא ,שפנב תכסונ איהש םיפוסיכה 

התוא [...] .הלש הגונה ברעה-שובל תא תשבולה םילשוריב יתננובתהו יתיב ןתפמ לע 

אל דוע .הליפת ודמלמו שרדמה-תיבל והחנמ ויבאש דלי םואתפ תויהל יתקקותשנ העש 

וטפשמכ ,תיבה ןתפמ לע ,ידי-לע ול בשיו תסנכה תיבמ אב הידעס יראמו םויה ךישחה 

.(270-269) "ברע ידמ 

,(תודליה תפוקת לא בושל ןוצרהו) תונורכיזה ,םיפוסיכה ,םיעוגעגה דועב ,לבא 

קרפ םות םע בתכיהל תבייח המצע הביתכה ,םימודמדה תעשב תיבה ףס לע םיעראתמ 

תדר םע ,תיבה ךותב תשחרתמ הביתכה .ופס לע אלו ,תיבה ךותבו ילאנימילה ןמזה 

העשה .בתוכו רנה רואל ןאכ בשוי ינא התעו" ;(37)"התיבה יתסנכנ ךישחהשכ" - ברעה 

תבשל יתצפח .םעפה ול יתיפיצ שפנ ןוילכב .הלילה אב ףוס ףוס" ;(10) "תוצח תעש 

.(34) "תושולקה רבעה-תוליגמ תא בוש לולגלו קלודה רנה לומ 

שפנה בצמ ןיבל ,םלועב השעמ איהש ,שדחה תיבה תמקה ןיב תבלשמ הביתכה 

הביתכה .רבעה לא םיבאוכ םיעוגעגו םיפוסיכ ונויבצש ,םימודמדה לש ילאנימילה 

תא םג ךא תיב אוצמלו בושל ישוקה תאו ןוקית ול ןיאש רבעהמ ערקה תא החיבנמ 

ךא ,ילוא יערא ,לבגומ - שדח תיב ןוניכ רשפאמש ,(ותביתכ ךות) רבעה םע סויפה 

הווה - הווהה איה הביתכה תייצאוטיס לבא ,רבעה לע הביתכ איה הביתכה .אמייק-רב 

,הז ןבומב ."םלוע לש רודזורפ"ב ,"םייחה-ןתפמ" לע אלו המינפ תיבה ךותב שחרתמש 

.הביתכה לש המוחתב תשחרתמ ,םלועב םוקמה תאיצמ ,תיתימאה תומקמתהה 

.ליעל 4 הרעה וארו 35 
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הזמ הברהב יביטקפא הכינח בחרמכ הלגתמ ,םדוק יתנייצש יפכ ,םילוחה תיב בחרמ 

ןמורב תספתנה םויק תייצפוא לא ףסוי תא ךנוח אוה יכ רתוי יביטקפא אוה .הצובקה לש 

תומקמתהה .ףסוי ןותנ םהיניבש ךוותבש םימוחתה ינש ןיב תגזממה וז - רתויב תנזואמכ 

הזתניסב תינתומ םימוחתה ינש ןיבש לובגה לש תחלצומ הייצח יכ ,הלגמ חולישה רפכב 

ורבע לא הייצח ךות לובגה לש דחאה רבעה ןמ תוקתנתהב אלו ,לובגה ירבע ינש לש 
.ינשה 

הלגתמה ,הערכה רסוח ,ךכ םא ,רשפאתמ ,תיפסה ,"תילובג''ה היצפואה לש המוחתב 

היגטרטסאכ לובגה לע הדימעה לש דוקפתה תא ףשוחהו ,אקווד יביטקורטסנוק דוסיכ 

לובגה תייווח תא ןמסמ ,'ץיברוג ילז בתוכש יפכ ,"לובגה לע" יוטיבה .תודרשיה לש 

,2007)"תונותשע דוביא ,תוויע ,הייטס ,תוצרפתה ינפל ןורחא רוצעמ ,המיסח ,הריצע"כ 

ךות תויכשמהו ףצר תנמסמ ןהו הליפנה תא תמסוח ןה לובגה לע הדימעה ,עמשמ .(185 

,(תודליה ,תודהיה ,הלוגה אוה ןאכש) דחאה רבעהו רבעה ןיב הנותנ איה :לובגה תמנפה 

היווח יהוז .(תירבעה "הייחת"ה ,"שדחמ תורבחתהה") ינשה רבעה - אובל דיתעה ןיבל 

,רבעה ןמ רענתהל בוריס לש - תופיצר לש היווח םג ךא ,םיפיעסה יתש לע החיספ לש 

.ןיאמ שי שדח רבד תיינב רבדב ומישגהל ןתינ אלש ןויער תבוטל 

היפרגוילביב 

.דגיבא ,זפוא 

.ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,תישילשה היילעה תרופיסו םייתצובק טיגמוי ןיב :1996 

ןרהא ,דלפלפא 

.6.2.1976 ,בירעמ ,"הדגאה שיא" :1976 

ללה ,לזרב 

דרשמ ,ףמוי-רב עשוהי ,ביבט יכדרמ ,אכירא ףסוי ,רהגש קחצי :זבילארשיצרא זנירפסמ :1974 

.ביבא לת ,וידחיו תוברתהו ךוניחה 

םחנמ ,רקנירג 

.ביבא לת ,דבוע םע ,רגרב תריציב הבשחמו רופיס לע רמאמ :תיגיירבטה הממיטה דע :1990 

םייח ףסוי ,דנרב 

.ביבא לת ,ריבד ,הדוקגל ביבסמ -,ףרוחב ,"ףרוחב" :1998 [ד"סרת-ג"סרת] 

.ביבא לת ,םילעופ תירפסו דחואמה ץוביקה ,ב םיבתכ ,"הלחתהמ" :1978 [1922] 
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תירונ ,ןירבוג 

.ביבא לת ,ביבא לת תטיסרבינואו דחואמה ץוביקה ,תוהתפמ :1978 

.ביבא לת ,םינווג ,א הילגעמב תירבע תורפס •.תורודה תאירק :2002 

גניוורא ,ןמפוג 

.ביבא לת ,גנילסר ,ןודגיז ןיעמ :םוגרת ,םיילמוסה תודסומה ינייפאמ לע :2006 [1961] 

ילז ,'ץיברוג 

.ביבא לת ,דבוע םע ,םוקמה לע :2007 

דוד ןרהא ,ןודרוג 

לע תינויצה הירפסה ,הדובעהו המואה •.א ]ודרוג ד"א יבתכ :ךותב ,"םישיבכב ילויטמ" :1952 

.םילשורי ,תינויצה תורדתסהה תלהנה די 

הקבר ,ץיפרוג 

.78-77 ,1938 יאמב 29 ,3-2/ה תלעופה רבד ,"רוד ירופרפ" :1938 

רנבא ,ןמצלוה 

תורפמ ןיב :ךותב ,"רהנש קחצי לש תילארשי-ץראה תרופיסה לע :ץראו םיימש ןיב" :2000 

רב תידוהי ,דקש ןושרגל םישגומ םירמאמ :השדהה תירבעה תוברתב םינויע - הרבהל 

,םילשוריו קרב ינב ,רתכו דחואמה ץוביקה ,(םיכרוע) סה 'ס רמתו ץרווש לאגי ,לא 
 242-228.

היח ,ןמפוה 

תטיסרבינוא ,ךמסומ ראותל הדובע ,תירבעה תורפמה יארב לארשי-ץראב ןמית ינב :1982 

.ביבא לת ,ביבא לת 

ןועמש ,ץקלה 

.ביבא לת ,וידחי ,תורפסב םירבד יריצו םירבד :1984 

ץעמ ,לארה 

,השדהה תירבעה תרופיסב ילוה לש םיגוציי •."המוגפ היווה .תראממ הלתמ .םוגפ ףוג" :2008 

.עבש ראב ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,רוטקוד תדובע 

ןנח ,רבח 

.ביבא לת ,גנילסר ,תירבעה תרופיסה ןונאקב תויתרוקיב תואירק :םואלהו רופיסה :2007 
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ריטקיו ,רנרט 

.ביבא לת ,גנילסר ;ץיבלימחר םענ :םוגרת ,הגבמ-ימגאו הנבמ :יסקטה ךילהתה :2004 [1969] 

הדוהי ,ירעי 

.ביבא לת ,םילעופ תירפס ,להי רואב :1981 [1937] 

.12.11.1982 ,בירעמ ,(לסרק 'ג ידי-לע רסמנ) ",תודלות :ירעי לש ורוא" :1982 

לת ,דבוע םע ,זרא הדוהי :הכירע ,ב תישילשה הילעה רפס :ךותב ,"םיתחתח ךרדב" :1964 

.ביבא 

(ךרוע) קחצי ,בוטבל 

ירדשמ \\ :תעגל תוסנמש םילמ ,(החיש) "םלועב הדוזיפא ףיסוהל - ירעי הדוהי" :1991 

.85-73 ,ביבא לת ,םילעופ תירפס ,תורפס 

יגצ ,זול 

.ביבא לת ,ריבד ,תילארשי- ץראה תרופיסב סראו תואיצמ :1970 

הירא ,ץישפיל 

.ביבא לת ,וידחי ,תישילשה היילעה תורפסב תואגקוידו תוריצי :הפוקת לש התיווה :1980 

הביבא ,ולהמ 

ןבואר ,לארשי-ץרא יפונל הלונה יפוג ןיב תישילשה היילעה תרופיס :םיפוג ינש ןיב :1991 

.םילשורי ,סמ 

ןד ,ןורימ 

,דחואמה ץוביקה ,ימילופ-יתוברת רשקהב תירבעה תורפסה :םילשורי היהת אל סא :1987 
.ביבא לת 

בד ,ןדס 

.ןג-תמר ,הדסמ דיל לארשיב םירבעה םירפוסה תדוגא ,רדג ינבא :1970 

ילינ ,ןייטשנבוליןדס 

.ביבא לת ,םילעופ תירפס ,לארשי ץראב םירשעה תונש תרופיס :1991 

הנח ,רגווש-רקוס 

.64-33 ,ב ןאבמ ,"יאתבש בקעי תריציב בחרמה לע :'םוקמה הז"' :2001 

לשימ ,וקופ 

.ביבא לת ,גנילסר ,יאלוזא הלאירא :םוגרת ,םירתא םיבחרמ לע :תויפוסודמה :2003 [1967] 
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דנומגיז ,דיורפ 

,ריבד ,קזיא םייח :םוגרת ,תורחא תומוגו גנועה ןורקעל רבעמ ,"גנועה ןורקעל רבעמ" :1968 

.137-95 ,ביבא לת 

יקומ ,רוצ 

.ביבא לת ,םילעופ תירפס ,ירעי הדוהיל לחי רואב :ךותב ,"רבד תירחא" :1981 

לאירבג ,קוצ 

ןוכמהו דחואמה ץוביקה ,יתורפסה טסקטב בחרמה ליט ונוגרא יברד -.בחרמ םלוע טסקט :1997 

.ביבא לת ,רטרופ ש"ע הקיטוימסו הקיטאופל ילארשיה 

םהרבא ,בידק 

.105-104 ,ול/ו םינואמ ,"להי רואכ" :ח"צרת 

םולש ,רמרק 

.ביבא לת ,ריבד דיל םירבעה םירפוסה תדוגא ,ונתורפסב תורמשמ יפוליח :1959 

לצג ,לסרק 

.היבחרמ ,םילעופ תירפס ,םינורחאה תורורב תירבעה תורפסה ןוקיסכל :1967 

ןורושי ,תשק 

.ביבא לת ,ריבד דיל םירבעה םירפוסה תדוגא ,תרוקיב תוסמ -.תויכשמ :1953 

תימלוש ,תשק 

הקיטאופל ןוכמהו דחואמה ץוביקה ,יצוביקה ןמורה תישאר לע :תישפנה תרתחמה :1995 

.ביבא לת ,רטרופ ש"ע הקיטוימסו 

ןונמא ,ןיקצוקרק-זר 

תרוקיבו הירואית ,"תילארשיה תוברתב 'תולגה תלילש' תרוקיבל :תונוביר ךותב תולג" :1993 

 4, 55-23.

ירוא ,םהש 

לש ותריציב רסומ תולאשו דוסי יבצמ :יברעה רפכהו רוגסה סדרפה ,החותפה הברעה" :1974 

.336-346 ,4-3 האירק ןמיס ,"רהזי .ס 

לאגי ,ץרווש 

רוא ,ריבד ,תשרחה תירבעה תורפסה לש היפרגוירוטסיהב תויגוס :ןאבמ םיאורש המ :2005 

.הדוהי 
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תירבעה תורפסב בחרמה תבשחמו םדאה תסדנה :הר-® ןומילה םש ץראה ת» תעדיה :2007 

.הדוהי רוא ,ריבד ,היפרהה 

ןח ,םרטש 

היילעה יונימ תיפותישה הצובקה לע םינמורב תורבהתהו הכינח •."םלוע ליפ רודזורפב" :2009 

.עבש ראב ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,ינש ראותל הדובע ,תישילשה 

יבצ ,ץש 

,דבוע םע ,ןודג לאומש :הכירע ,ץוביקהו הצובקה יביתנ :ךותב ,"הצובקה לע" :1958 [פ"רת] 

.ביבא לת 

ןושרג ,דקש 

.24-16 ,גב םינואמ ,"םלוע תומחלמ יתש ןיב תובשייתהה ןאמורב םינויע :תונבל" :1981 

הרודהמב להי רואב ורפס תאצ םע) ירעי הדוהי לש ותריצי לע :םימתבו תמאב" :1982 

.41-38 ,5חנ םינואמ ,"!השדח 

ביבא לת ,רתכו דחואמה ץוביקה ,הצופתבו ץראב :ב 1880-1980 תירבעה תרופיסה :1983 
.םילשוריו 

.םילשורי ,סנגאמ ,וירחאו וינפל ילדנמ :2004 

 Eliade Mircea

 1975: Rites and Symbols of Initiation: The Mystery of Birth and Rebirth, Har5er Torch
 Books, Harper and Row Publishers, San Francisco and London.

 van Gennep Arnold

 [1909] 1960: The Rites of Passage, trans. M. B. Vizedom and G. L. Caffee, Routledge and
 Kegen Paul, London.
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