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 ינעה ךלמה ןב

 לש יתורפסה ולעפמ תנבהל חתפמ רישכ 'ךלמ ןב יכונא'

 ןומיר יבצ ףסוי

 רדיא רורד

 תונחמה ןיב .א

 .(1889-1958)ןומיר יבצ ףסוי ררושמה ץראל עיגה םירשעה האמה לש ןושארה רושעה ףוסב
 ותוא ודימעה ילארשיצראה בושייב ריעצה םלעה לש וינפב ודמעש תויתוברתה תויצפואה

 הדמע ,היכרב לע לדג ןומירש ,הקיתווה תיתדה תרוסמה לומ לא .הכובמב תמיוסמ הפוקת

 ותנומא לע הלאש ןמיס הביצהו םיילאוטקלטניאהו םייגולואידיאה הייותיפ לע הנרדומה

 יעמשמ־דהו רורב ןפואב עירכהל הצר אל ריעצה ררושמה .קודאה יתדה וייח חרוא לעו

 .ןיידע ול האצמנ אל וזו ,תיתד־תיתוברת הזתניס רחא שפיח אוה ;תומלועה ןיב

 האמה תישאר ירצוי לש הלא ןיבו ןומיר לש היפרגויבה ןיב םיפתושמ םיווק שיש ףא
 יתדה וייח חרואב ןומיר םהמ לדבתה - דועו ינועמש ,גרבנייטש ,רואינשכ םיררושמ -

 דסיימ םע ,רענ ותויהב ,ינושארה עגמה םהיניב ,םידחא םימרוג ךכל ורזע .ותנומאבו

 הזתניס לש - הפוריא חרזמב תוחפל - שדח לדומ חתיפש ,סנייר ברה ,'יחרזמ'ה תעונת

 ברה לש ותבישיב וידומיל תעב רענה בלב ונמטנש ,ולא םיערז .הנרדומה ןיבל תדה ןיב

 .תיתדה תרוסמל רודה ינב ווישש םזינורכאנאה תא תרכינ הדימב והקה ,אדילב סנייר

 רתיב השיחמה ,וביבס השחרש תיתורפסה הרובחלו רנרבל ופיב ןומיר לש ותועדוותה

 ,היינשה היילעה לש תעה־יבתכב רוא ואר ויתוריציש ףא .ותורז תאו ותונוש תא תאש

 .שדחה בושייב החתפתהש תינוליחה תיתוברתה היווהב אלמ ףתוש ןומיר ומצע האר אל

 .יחצנה רחאה ןומיר רתונ ,תיתורפסה הרובחה תניחבמ

 הבא אל ריעצה ררושמה .ולשכנ ןשיה בושייה ייחב בלתשהל ןומיר לש ויתונויסינ םג

 בושייה לש ינוליחה תוברתה לעפמב תוברועמ ועבתש ,םייתורפסה ויקוסיע לע רתוול

 תא ומאת אל ולאו ,םיצולחה לש תעה־יבתכב וירופיסו ויריש לש םוסרפ ןכו ,שדחה

 וקסע ,הזורפבש הלא רקיעב ,ןומיר לש ויתוריצימ תצקמ .םילשורי ידרח לש םייחה חרוא

 1.בושייה לש הז קלחמ ותדירפ תא תיפוס ומתחו ,ןשיה בושייה ןמ ותוקחרתהב

 בליש ובו ;דדונה ףסויי םינודביספה תחת בתכנש ,'םילשורי תואובמב' ,ןומיר לש ורופיס ,לשמל ,ואר 1

 ט"כ) 8 תורחאה ,(ןומיר יבצ ףסוי) דדונה ףסוי .ימלשוריה 'השרוי ללוכב רלבלכ ויתונורכיזמ ןומיר
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 בושייל הפוקת התואב ילארשיצראה בושייה תא הצחש רפתה וק לע אופא ךליה ןומיר

 ותעדות .םינכפהמ לומ םינרמש ,תרוסמה לוע יקרופ לומ תווצמ ירמוש ,ןשי לומ שדח

 וקוחיר .תיתונמא הרכה גישהל הוויק ובש ,שדחה בושייה יפלכ רקיעב הנווכ תירישה

 לע ומייא ,היינשה היילעה לש המלוע לא ותוכשמיהו תימלשוריה תידרחה הליהקה ןמ

 .וייח חרוא לעו ותנומא

 תמגוד ,תכמות םא תליהק ןומיר רסח ,רצויכ ותומד השבגתה הבש הנושארה הפוקתב

 ןשונה יומידה ןיידע היה םימי םתואב 'יחרזמ'ה לש יומידה .תיתד־תינויצה הליהקה
 היסקודותרואה לש

 ומחלנ ודגנ רשא - 'השעת־לאו־בש'ב קבדה ,ןרמש ,ןקז רוביצ -

 תעונת הזחאנ אל הנושארה םלועה תמחלמ דע .תונויצב םהיכישממו הלכשהה ישנא

 יצולח דצמ ןגפוהש חטובה םזילאידיאה לומ לאו ,ץראב תידוהיה תובשייתהב 'יחרזמ'ה

 .עגמב םמיע ואבש םייתדה םיריעצה דצמ המוק תוכימנ לש חור הבשנ ,היינשה היילעה

 החמצ וילעש םיסותאה דחא היה הז יכ ,הלוע הפוקתה ינב םייתד םיצולח תונורכיזמ

 .ןומיר תריש ףא הנוזינ הז סותאמו ,תיתד־תינויצה היווהה

 ,ינכפהמ דרגנאווא לש ,תרחא תוילטנמ היינשה היילעה יצולח וגיצה ינשה רבעה ןמ

 דוע היה ,איהה תעב לארשי ץראב תידוהיה הייסולכואב חינזה יפרגומדה ולקשמ ףרח רשא

 ־לע השגדוה היינשה היילעה יגיהנמ לש םהיתונורכיזב .בור תעדות לעב וכרד תישארב

 .תילארשי־ץראה תואיצמה בוציע לע תערכמה התעפשהו וז היילע לש התוירוקמ בור־יפ
 םישנא ,יצולחה דרגנוואה לש תינחורה תילעה םע עגמב אב ןומירש ,ךכל בל םישל יואר

 םהיתוריציו םהירמאמש ,דועו ץיבונורהא ףסוי ,רנרב ח"י ,ןוירוג־ק דוד ,יבצ־ןב קחציכ

 תחינז תא וססיב ךכבו ,ידוהיה םעה לש שדחה ירוטסיהה ךלהמב תובלתשהה תא ודדוע

 םבצממ ךורע ןיאל בכרומ ובצמ היה ,תאז הניחבמ .םילעופה ינומה לש תיתדה תרוסמה

 הכפהמה לש הדשה תוסייג םע קר ללכ־ךרדב דדומתהל וכרצנש ,'םיליגר'ה םיצולחה לש

 ותודידב תשוחתו ,םיבר םימ ףטש לומ ידיחי דמועש ימכ שח ןומיר ;היללוחמ םע אלו

 רבדב ולא תושוחת םיפקשמ הפוקת התואמ ןומיר לש ויריש .ךכ לשב םייתעבש הפירחה

 2.ינומגהה זכרמה ןמ ריעצה ררושמה לש ותרדה

 ךלמ ןג יכונא' .ג

 בושייה ןמ ויחא ידי לע שרוגמ ,תיתוברת תניחבמ 'רקפה חטש'ב ןומיר לש ותואצמיה

 תבט ד"כ) 12 ;(15-12 :ג"ערת תבט ז"י) 11 ;121-16 :ג''ערת תבט 'י) 10-9 ;(14-10 :ג"ערת ולסכ

 - עלזנונ שבד :ךותב ,'ודגנכו ןשיה בושייה ךותב' ,ןירבוג תירונ :םג ואר .(16-10 :ג"ערת
 סירוקתונ

 .(263-257 :ט"משת) ל^רשי־יזרא זזתזמב

 - ובלב םיקחשו םימי תריש' ,ירמאמ ואר ,אשונב הבחרהל
 ,'היינשה היילעה תפוקתב ןומיר יבצ ףסוי
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 םתוברת לש םירזה הייותיפ לע ,היינשה היילעה יצולח לש םחתפב חרואכ דמועו ןשיה

 סותימ םירחאה ויבתכבו וירישב חתפל יתורפסה ולעפמ תישארב דוע ותוא איבה /תרקופ'ה

 ייותיפ םע דדומתהל ךרצוהו ויחא ידיב רובל לטוהש יארקמה ףסוי רופיס לע ךמסנש ,ישיא

 לש ומוקמ תנבהל חתפמ ריש אוה 'ךלמ ןב יכונא' רישה .היירכונ ץראב הרזה תוברתה

 ויתונשב רבכ םסרופ רישה .ולש תיתורפס־ץוחה היפרגויבב ןכו ןומיר לש ותריציב הז סותימ

 3.וייח לכ ךרואל ותוולל דיתעו ,ריבד ינשה ויריש ץבוקב ,ץראב ןומיר לש תונושארה

 !יכנא ךלמ ןב ,ךלמ ןב יכנא

 ,םנומךא ירוחא יתליט ירוה ןגב

 .עלקל םירז יל םינשוש יתטקל
 ,המרב החרפ הל הרחצ הנוי זא

 ,הפנכ ךר ינמסק ,ודיני? ינובבל

 ... הירחא עונל ףשכ!? אצאו

 ,ינוכשל? םיקחשב תלכתה יסךךפ

 - תועקבל יתךךי ,םירהל יתילע

 ... תלכתל יניעו םיקחשל יניעו

 !הנניא הנויה :קחרמל יתטבה

 ,יתיעת שפנ רמ תולילו םימר
 ,ירשב לע הלבנ רבכ םיספה־תנתכ

 .וקצב ילגרו תומ דע יתפלע

 - יתאב היכ הנעמ ,םירזה ,םכילא

 !יכנא ךלמ ןב ,ךלמ ןב יכנאו

 !יכנא ךלמ ןב ,ךלמ ןב יכנא

 ,יבבלב ומהי בהזה ירזוימו

 - המי טי. שמש תע למךכה ןמגראכ

 ;וביהלי. ישפנ תא ,יבבל וקילךל

 ,האגה יתריש םירזל הךז ךא

 ,םיקושב ינמי תולקמב עגשמכ
 - הליפא םינוא ןיאו ףעיא יכ היהו

 ;ינורבקי יתומב רדגה ירוחא

 ,םהינזאב דימת קר לצלצת תחא ךא

 :םורמב דימת קר רקנת תחא ךא

 !יכנא ךלמ ןב ,ךלמ ןב יכנא

 ,ןומיר צ''י לש ישילשה ויריש ץבוקב םג עיפוה רישה .(12-11 :ג''ערת) 'ךלמ ןב יכונא' ,ןומיר צ''י 3
 .(56 :1973) םירייפ ץבוקב ןכו ;(40-39 :ו"ערת) זזזזומב
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 ,וירוה ןומרא לש ירוחאה ןגב רבודה לש ולויטב חתופ ,רישב טטרושמה יטמתה ריצה

 הפחירש הרוחצ הנויב ויניע ושגפ ,םש ותויהב .םירז םהמ עולקל ידכ םינשוש טקיל םש

 תלכת רחא םג ויניע וכשמנ ,וכרדב .היתובקעב אצי אוהו ,ותוא ךשמ הארמ .וילעמ

 וכרד תא המיע דחיו הנויה תא דביא יכ ןיחבה םימשה ןמ וטבמ תא וריסהב .םימשה

 העירכהו טעמכ תופייעה ;ודבכ וילגרו וטפרתנ וידגב ,ךרדב העת םיבר םימי .התיבה

 הרביד אל תבהלנה ותריש םג .וריכה אל שיא םש ,רז בושיי םוקמ לא הרקנ ףוסבל .ותוא

 ואצומ רבד לע תינשנו תרזוחה ותזרכה ,תאזמ הרתי ;םוקמה יבשותמ והשימ בל לא

 םייתסמ רישה .ריעה תוצוחב והוכיהש ,תוירבה יניעב עגושמכ ותוא הבישחה יתוכלמה

 ץוחמ םוקמה יבשות והורבקי ,תומיו ויתוחוכ ולזאישכל יכ ,רבודה לש ותחטבה־ותאובנב
 תא דורטל ותומ ירחא םג ףיסות ,ךלמ ןב אוה יכ ,ותזרכה םלוא ;ןימלעה תיב רדגל

 .םחומב רקנלו םתחונמ

 - טלחומה ץוחה לא האיציה .ג
 יטקטניסו ילדוטקודטס ןויד

 םירוטה רשע־השולש :ירטמיס ןפואב םהיניב םיקלוחמ רישה ירוט השישו םירשע

 וכרד דוביאל דעו וירוה לצב ףפותסהש זאמ רבודה לש ויתורוק תא םיראתמ םינושארה

 (תורקל דיתעש המו) עריאש תא םירפסמ םינורחאה םירוטה רשע־השולש וליאו ,םהילא
 :תויטמת תויצקנופ שולש ןנשי רישה יקלחמ דחא לכב .םירזה תרבח לא עיגהש זאמ

 קלחב וירוה ןומרא ןג הז םא :םוחמ םוקמב רבודה לש ותואצמיה איה הנושארה היצקנופה

 לבא ,םוחתל ץוחמ האיצי איה היינשה היצקנופה .ינשה קלחב םירזה תרבח םאו ,ןושארה

 סחיב ןיידע אצמנ רבודמה ץוחה ובש ףסה לא האיצי וז ;תינושארה תרגסמה ךותב ןיידע

 ;ןגה ימשב הארש הנויה תובקעב הצוחה רבודה אצוי ןושארה קלחב :אצומה םוחת םע
 .הנויה םע ןיע רשק לע רמשש ןמז לכ ,ןושארה ומוקמל המ־תדימב ןיידע הרושק ותאיצי

 וז האצוה־האיציב םג ;עגושמכ ונומיס תועצמאב הרבחל ץוחמ רבודה אצוי ינשה קלחב

 המרונה ןמ גרוחה הטוסכ עגושמה ןומיס ןכש ,םדוקה ומוקמ םע רשקב ןיידע רתונ אוה

 תא שרוד הרבחה ילושב עגושמה לש ומוקימ ;תיתרבח היצקנופ רדגב אוה תירוביצה

 ,רישה יקלח ינשב העיפומה ,תישילשה תיטמתה היצקנופה 4.הזכרמ לש דימתמה ומויק

 לש התוביציו הקוזיחל םיסוסהו םיניירבעה לש בושחה םדיקפת לע סקרמ לרק לש וירבד ,לשמל ,ואר
 הרבחה תא רענמו םיינגרובה םייחבש ןוחטיבה תא רערעמ ,סקראמ ןעט ,ןיירבעה .תינגרובה הרבחה

 השיגמ אצויה .םיירסומה םהיתושגר קוזיחל האיבמ ודגנ הרבחה ינב לש םתאיצי .ירסומה הנועביקמ
 Karl marx, Selected Writings in :ואר .איה היתולובג ןומיס ךרוצל םיסוסל הקוקז הרבחהש ,אוה וז

158-160 :1964) Sociology and Social Philosophy). ןזעגמה ת־חלרת ,וקופ לשימ לש ורפס םג ואר 

 תא עגושמה ספת הרשע־עבשה האמה ןמ לחה דציכ וקופ הארמ ורפסב .(ךיראת אלל) הנובתה ץזייןב

 ,ערוצמה ומכ ;תיגשומ הניחבמ ןהו תיתרבח־תידסומ הניחבמ ןה ,תיפוריאה תוברתב ערוצמה לש ומוקמ

 .הרבחה לש 'רחאיכ הנובתה לש הלובג לע בצינה ןמוסמלו יתרבח לובג ןמיסל עגושמה השענ
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 ןושארה קלחב :טלחומה ץוחה לא ,ףסל ץוחמ ףא ,ונייהד ,םוחתה ןמ הטולח האיצי איה
 רבקנו רבודה תמ ינשה קלחב ;רוזחל תלוכי ילבמ םיכרדב העותו הנויה תא רבודה דבאמ

 םיישקה םע דדומתהלו ףיסוהל ןוצרה ןדבוא תא רבודה ןייצמ םיקלחה ינשב .רדגל ץוחמ
 .רבודה לע אבו ברקה תוומל זמורו

 דחא םוקמב תועבקיה רסוח :דחא ןניינע תורבודמה תויצקנופה שש לכ ,השעמל

 תזמרמ ,ןומראה ןגב רבודה לייטמ הבש ,הנושארה היצקנופה .םוחתל ץוחמ לא האיציו

 רבודה אצי ונממו ,ןומראה םינפ היה ינושארה םוחתה ןכש ,םוחתל ץוחמ לא ותאיציל

 אצומ וא אצויו והשלכ בחרמל רבודה סנכנ םירקמה ראשב םג .ןומראה ירוחאמ ןגה לא

 םשמ :עבטה יבחרמ לא ונממו ןגה לא ןומראה ןמ רבודה אצוי ךכ .המ ןמז רחאל ונממ

 ודמעמב דימתמ אוה ןיא ןאכ םגו ,עגושמכ הנממ אצומו םירזה תרבח לא אבו אצוי אוה

 וזו תחתופה וז ,תוינוציקה תויצקנופה יתשב תאז תוארל ןתינ .ותומ לא םייחה ןמ אצויו

 :רישה תא תרגוסה

 ,םנומרא ירוחא יתל!ט ירוה ןגב [...]

 ;ינורבקי יתומב רדגה יךוחא [...]

 ירוחא' רבודה אצמנ רישה תליחתב :'ירוחא' תוכימסה תרוצ העיפומ םירקמה ינשב

 ,רבודה ומצע תא אצומ ובש דיחיה עובקה םוקמה .'רדגה ירוחא' - ופוסבו ,'ןומראה

 םאו וירוה ןומרא לש םא - תירוחאה רצחה אוה ,רישב תויצאוטיסה ללכל ףתושמהו

 ןומראה ירוחאמ ןגב םא - וזכרמב אלו םוקמה ילושב דימת אצמנ רבודה .הרבחה לש
 ונומיס הז םאו ,תרדוג איהש םוחתה ךותב אלו ,רדגה ירוחאמ םא ,ומצע ןומראב אלו

 תמועל ,לבא .םיגירחהו םיטוסה ראש םע דחי הרבחה ילוש לא ותרדהו עגושמכ

 ןמ תוקחרתהו תוימיטניא תגציימה - ירוחאה יתוכלמה ןגה - הנושארה היצאוטיסה

 ,רדגה ירוחאמ רבודה רבקנ הבש ,הנורחאה היצאוטיסהש ירה ,ךלמ ןבל האיכ ,ןומהה

 הדונמכ רתויב תיבמופה הפישחה לא ,םיברה תושר לא רומג ןפואב רבודה תא האיצומ

 ךילהת לש םיירקיע םיבצמ השלש ןמסל ןתינ ,השעמל .ביטקלוקל ץוחמ םקומ ורבקש

 ותירחאו ,הרבחה לא האיציב ותיעצמא ,ןומראה לש ירוחאה ןגב ותישאר :האיציה

 :רישה לש קמועה תרוטקורטס יהוז .הדונמכ ותעקוהו הילוש לא רבודה לש וקוליסב

 הדיקפמה תיביטמיטלואה הפישחה לא רוגסה םוחתבש תטלחומה תוימיטניאה ןמ האיציה

 .טלחומה ץוחל רבודה תא

 לש ופוסב האיבמ ןומראה ןמ האיציה :ופוס תא םג אופא תנמסמ רישה לש ותליחת

 תליחתב חרופה ןגה ןיבש היגולנאב טלוב הז ןוויכ .םמצע םייחה ןמ האיציל ךילהת

 :וללה םירוטה ינש ןיב תפסונ היגולנאל בל םישל יואר .ופוסב םמושה רבקהו רישה

 לייטמו ןומראה תא אצוי ומצע רבודה ובש ,יביטקא לעופב שמתשמ חתופה רוטה
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 5.ותוא םירבוק 'םה' ובש ,יביספ לעופב רגוסה רוטה ןייפאתמ ותמועל .ירוחאה ןגב

 ןבכ ודמעמ תא רבודה דביאש ינפל ,ןושארה קלחה ילעפמ םיברל תינייפוא תויביטקאה

 םילעפה םינייפאתמ ,םתמועל ;יתטבה ,יתדרי ,יתילע ,עונל אצאו ,יתטקיל ,יתלייט :ךלמ

 ,וביהלי ,וקילדי ,ומהי :רבודה לע םילעופ םירחא - תויביספב ינשה קלחב םייזכרמה

 ,הרבחה םע עגמב ואובב ,ךלמ ןבכ רבודה לש ודמעמ ןדבוא .ינורבקי ,הלופא ,ינוכי

 היצנטסניאה לש אצאצל יוארכ עיפשמו לעופ דוע אל ;םייחב תיללכה ותזיחא תא התניש

 .הנותחתה הטוידל דע ותוא םיפחודה ,םירחא ידסחל ןותנ אלא ,תינוטלשה

 תיבב אל :רישב תורכזומה תויצנטסניאה ןמ תחאב אל ףא ומוקמ תא אצמ אל רבודה

 ,רבד לש ותימאל .עגושמכ - הילושב אלו ,הרבחב אל ,עבטה יבחרמב אל ,ךלמה

 הרזחו ורבקמ האצי ,תיזיפה ותוחכונל הימינוטמכ ,ותריש ;ומוקמב רתונ אל ותומב םג

 .הדונמה לש יתוכלמה ואצומ לע תוצוחב זירכהל

 ךלמ ןב ,ךלמ ןב יכונא' ףוריצל שרדיהל שי ,רישה לש ילרוטקורטסה חותינל המלשהכ
 תא חתופ ףוריצה .ןזואהו ןיעה תא ספות הזככו ,רישב יזכרמה יוטיבה םג והז .'יכונא

 ךרצנ עודמ ?הז יוטיבב שי המ .ופוסב ותוא םתוחו ,םיקלח ינשל ותוא קלחמ ,רישה
 ןיב ןיחבהל ןתינ תיטקטניס הניחבמ - ?הזה םילימה ףוריצ לע הפוכת הרזחל רבודה
 םגו) טפשמה שארב 'ינא'ה תא ביצמ 'ךלמ ןב יכונא' :'יכונא ךלמ ןביל 'ךלמ ןב יכונא'

 וסנכיה םרט רבודה לש תנחבומה תוהזה יהוז .('יכונא' - ימימש־יתוכלמ יוטיבב אוה

 .'ינא'ה לע אופא ןאכ םשומה שגדה .'ךלמ ןב' ךויאה עיפומ ןכמ רחאל קר .םישנא תרבחל

 תינוציחה תוסכה תא ,דיקפתה תא ושארב גיצמ 'יכונא ךלמ ןב' ףוריצה ,תאז תמועל

 טלובה שגדה .םרה יתרבחה ראותל ףדוע חרסכ הוולנ 'ינא'ה .הרבחה ינפב ותוא הגיצמה

 .תינוציח תוסכב קר הלגתמ ימצעה ךותהש דועב ,תפטעמה לע םשומ ןאכ

 תיתודלי תושקעתהל המוד ,יבצק ,חותפ ףוריצ אוה ,'ךלמ ןב יכונא ,ךלמ ןב יכונא'

 ,רוגס ילגעמ יוטיב אוה ,'יכונא ךלמ ןב ,ךלמ ןב יכונא' .הררש לעב לש תונצחש וא

 דבוכ ףיסומה רבד ,הרימאה םינפב תוהתשהל םרוגו ,יכרביפמאה רטמרטטה תא שיגדמה

 6.ןיינעל תובישח הנשמו

 רישה ךלהמב בושו בוש רזוחה ףוריצה .היטסגוסוטואל ןאכ שרדנ רבודה יכ המוד

 :תורקסנה תויגולנאה תא בטיה שיחמהל םייושע הלבטב םילימה תבצהו םיטפשמה קוריפ 5

 (ינא) יתלייט ירוה ןגב םנומרא ירוחא

 (םהו ינורבקי (רבקב) רדגה ירוחא

 ־ ־ 6

 .יכנא ךלמ ןב ,ךלמ ןב יכנא
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 םושמ ךכל ךרצנ רבודה .רוגס לגעמב ומכ המצע לע תרזוחה העבשה לש םשור השוע

 .ךלמ ןב וניא ןכאש ותוא ענכשמ טעמכו ותוהז ןוחטיבב םסרכמ םירזה לש םטבמש

 ןומראה ןגב לויט :תוהז לש הרורב תוימיטניאב חתפנ רישה תא זרוחה ךלהמה ,רומאכ
 קחרה ,תנגומהו תרכומה תיתחפשמה הביבסב /ןומראה ירוחאמ' קויד רתילו ,וירוה לש

 הריבשל דעו - םינשיה הנגהה ינונגנמ םיררופתמ םהבש תולג יבצמ ךרד - םירז ןיעמ

 ומצע תורבקה תיב - רדגה םינפ .רדגל ץוחמ הרובקה טקאב תוימיטניאה לש תטלחומ
 ,תעכ ;יביטמרונה יתרבחה לגעמה ךותב םוקמ וא ,יהשלכ תוימינונא חיטבמ היה -

 .הליהקל ץוחמ לא השעמל אצוהו הדונמכ תימשר זרכוה - רדגל ץוחמ רבקנשמ

 תופשחיהל תוותסהו תוריגסמ ליבומ רישב ןמתסמה ןוויכה ,ליעל הארנש יפכ

 תא תרגסממה הרופנאב תרבודמה המגמה לש התיצמת תא אורקל ןתינ .תיביטמיטלוא

 'ינא'ה ראות ,ליעל יטקטניסה חותינב .םיינוציחהו םיימינפה ויתולובג תא תעבוקו רישה

 'ינא'ה אבחנ ובש ,ינשה ףוריצה תמועל ('ךלמ ןב יכונא') ןושארה ףוריצה שארב טלבומכ

 קר אל יכ ררבתמ ,רישה ףוס תארקל .('יכונא ךלמ ןב') טלבומה יתרבחה ראותה ירוחאמ
 ףוריצב יכ ,הלגתמ תעכ ;ירישה טסקטה תונשרפ םג אלא ,היצמרופסנרט רבע רבודה

 יתרבחה ראותה ידי לע רתסוהו הסוכ דימ לבא ,הליחתב 'ינא'ה םנמא טלבוה ןושארה

 'ינא'ה ץבצבו הלע ,יתוכלמה ראותה תא טילבהש ,ינשה ףוריצב וליאו ,('ךלמ ןב יכונא')

 .('יכונא ךלמ ןב') תוסכמה הכולמה תולמשל תוניב

 תומילשמ םיכרדה יתש השעמל ךא ,םדוק עצוהש הזל ךופה םנמא ןאכ ףשחנה ךלהמה

 תא ובריקב ףושחל ,רבודה לש היומסה ותקושת תפחרמ רישה תיתשתב ןכש ,וז תא וז

 הגצוהש יפכ קמועה תרוטקורטסל םיאתמ רבדה .תושופחתב ףלועמה יטנתואה ינאה

 ץוחה לש הרומגה הפישחה לא ירישה ינאה לע תננוגמה תוימיטניאה ןמ האיציה :םדוק
 .טלחומה

 תועמשמה תמר לע םג דמלל היושע ילרוטקורטסה חותינב הררבתנש קמועה תינבת

 ינשה רושעה עצמא תארקל ףירחהו ךלהש ,ןומיר לש תוהזה רבשמ .תילאוטסקט־ץוחה

 יתש ןיב בצינ ותויהב ,ררושמב זחאש יתוברתהו ישפנה ערקה - םירשעה האמה לש

 ,רישה ינפ לא וזוע אולמב ץרפתה - לארשי ץראב ידוהיה בושייב תויזכרמה תוליהקה

 ןומיר ףיסומ עודמ ,תרחא .הערכהל איבהל ידכ ומצע תחת רבודה רתוח ובש ןפואב
 הלגד רומחה יתרבחה ודודיבל ףיסוי רבדה יכ ועדויב ,ךלמ ןב אוה יכ לכ ינפב ריהצהל

 ?דחי םג תומלועה ינשמ ותוא

 העיבצמ - וילא עיגמ רבודהש בחרמ לכמ תאצל - רישה לש ושרושב תמייקה המגמה

 ודמעש תויתוברתה תויצפואה ןמ תחאב אל ףא ומוקמ תא אצמ אלש ימ לעכ ןומיר לע

 תיטילופ וא תיתוברת העפשה תרסחכ תנמתסמ תירוביצה ותוחכונ .תע התואב וינפב
 ומוקמב תחלשנה ,ררושמה לש ותריש קר אוה הנממ רתונש המו - תנייאתמ ותומד -

 .ץראב תיתוברתה היווהה ברקב התלועפ תא לועפל
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 הקיטתסאו הניכש .ד

 העתש ךלמה ןב לע תמסרופמה המתה תאצמנ 'ךלמ ןב יכונא' רישה לש ותיתשתב

 םלוא ;ךלמה ןב אוה יכ זירכהו םיקוושב ךליה בר ןמז :וירוה ןומרא תא דביאו וכרדב

 המתה לש התישאר ,עודיה לככ .עגושמכ תולקמב והוכיה קר ,וירבדל העש אל שיא

 ידיב וא ךאלמ ידיב ותפלחהו ואסיכמ ךלמה המלש תדרוה רופיסב אוה םיידוהיה תורוקמב

 וילאש םוקמ לכבו ,שרדמה יתבבו םיחתפה לע המלש רזיח ,רופיסה יפ־לע 7.יאדמשא

 .'םילשוריב לארשי לע ךלמ יתייה תלהק ינא' :(בי ,א ,תלזזק) זירכה עיגה

 בשוי ךלמה ול ןירמוא ויהו] !?תלהק ינא רמיתו הידיד ןויליסב לע ביתי אכלמ :היל ןירמ ווהו

 התואב .םיסירג תרעק וינפל ןיאיבמו הנקב ותוא ןיכמ ויהו [!?תלהוק ינא רמוא התאו ואסנ לע

 .ןו ב ןירדהנס ,ימלשורי) 'יקלח היה הזו' (י ,ב ,םש) רמא העש

 ןמחנ 'ר לש וז איה תומסרופמה תואסריגה תחא .תובר תואסריגב המתה הלגלגתה םשמ

 8.'ופלחנש החפש ןבו ךלמ ןבב השעמ' ,בלסרבמ

 רישב תרזוחה ,תוכלמה תזרכהב זול יבצ האר ןומיר יבצ ףיברי תריש לע היפרגונומב

 חולשו ,תיתוכלמה םיספה תנותכ ידי לע ןמוסמה ,רחבנה ןמאב הרכה ,םימעפ הנומש

 ןמאה לש וינעמנ ןכש ,תוומ דע תפייעמו השק תוחילשה 9.םלועב ודועיי תא םישגהל

 יוניעהו ברה ישוקה תורמלו ,ובבלב םימוה ותריש רוניכ לש בהזה ירתימ .ול םירז

 10.ויריש עוציב תארקל תבהלנ ושפנו קלדנ ובבל ,ותונמא חוכב ןמאה ששואתמ דימתמה

 הניא ותוכלמ םלוא .ותריציב וחוכש רצוי לש ותונוביר תשגרה ,תיתונמאה ותוכלמ יהוז

 תושפתנ ,תוצוחב ותוכלמ לע תונשנו תורזוחה ויתוזרכה :ויעמושל הרז ותרישו ,תלבקתמ

 ינוכי תולקמב עגושמכ' :אובל תורחאמ ןניא תואצותהו ,ןועגישכו דרטמכ הביבסה יניעב

 ולהק לע ןמאה ליטמש המשאכ תאז ןיבמ זול .'םיקוושב
 םניאש 'םירז'ה וינעמנ ולא -

 ,תאז םע .ןמאה לש ותרובקו ותגירהל הלוקש ותולבקתה יא :ותריש תא טולקל םירשכומ

 .ךלמ ןבכ ומצע תוארל ףיסומו ,ולשב ןמאה רתונ

 ןמאה לש ותורחבנו דועייה תמת :טסקטב דבלב ןושאר דבור תפשוח רישל וז תונשרפ

 תסריג ןיב הנתשמ המלש לש ושנועל הביסה .דועו ,ו ב ןירדהנס ,יונליע־חי ;ב"ע חס ןיטיג ,ילבב :ואר 7
 יובש היהש ,םידשה ךלמ ,יאדמשא לע ותואגתה לשב המלש שנעוה ,ילבבה יפ־לע .דבליס־חיל ילבבה
 ,סירבר) לארשי ךלמ לע לטוהש יארקמה רוסיאה תרפה התייה שנועה תביס ,ימלשוריה יפ־לע .וידיב

 יעיברה קרפב רבכ עיפומ הפוקת ךשמל ואסיכמ ךלמה תדרוה רופיס ,'םישנ ול הבך? אל' ,(זי ,זי
 .המ ןמזל היח תומדב ולוגלגו ךאלמ ידיב רצנדכובנ לש וקוליס ןיינעב ,ל*.יגד רפסב

 ■\ב ,ןיווט קרמ לש ורפסל םג הלגלגתה המתה .(90-75 :ט"פרת) זורייסעונ ירופיס ,בלסרבמ ןמחנ יבר 8

 .יגיןזזו ךלונה

 ןומיר יבצ י\ימי תרייט ,זול יבצ :ואר 9
 .(86-85 :1998) היפרגגעמ -

 ירתימ ןיבל ותריש ןיבש רשקה לע םירורב םירבד ןומיר רמוא ,ותומ רחאל םסרופש ,ונובזעמ רישב 10

 םילמ ה57יבאן / ,ולוק עימשיו וירתימ דיךחא / :דיב רונכ חקולכ ינא /,רישה יב רועי יכ' :רוניכה

 .189 ,םש ,םירייס .יבר שגרב
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 לש ותפוקתב םג בורל םייוצמ ויה הז גוסמ םירישו ,ללכב תורפסב הצופנ המת איה

 ,רומאכ .רישב םיזמרנה םייתורפם־ץוהה םירשקה יוהיזל שרדית תרזוח האירק .ןומיר

 םלוע'ה םע יתייעבו בכרומ יתורפס גולאיד להינו ןשיה םלועה לובג לע ןומיר ךליה

 .יתועמשמ לדבה ;'ךלמ ןב' אוה יכ אלא ,'ךלמ' אוה יכ ורישב ןעוט וניא ןומיר .'שדחה

 ןומראה תא אצוי אוה ןיא ,תאז םע ".ותרושב תא אשונ ונבו ,םלוע לש וכלמ אוה ךלמה

 רחא וביל התפנ םשמו ,םינשוש טקלמ ,תירוחאה רצחב לייטמ אלא ,ישארה חתפה ךרד

 :רחא יפוי לא ךלהש םושמ ,התוא דבאמ אוה וכרדב .ותוא ףשכמ היפויש הרוחצ הנוי

 םע ררושמה לש שגפמהש ,ךכל בל םישל שי .תוצוחב העות אוה זאמ .םימשה תלכת

 ,ותריחב םע םלש וניא ןומיר .הליהקה ןיעמ קחרה ,תירוחאה רצחב השעג הקיטתסאה

 הנממ םסקומ ,הל התפתמ אוה ,םנמא .םינמאה ראשכ הקיטתסאל דגוס אוה ןיא ךכ םושמ

 הבש הרבחה ילושב השענ רבדה .תיבמופ ,היולג הריחב וז ןיא םלוא ,הדי לע ףשוכמו

 ,דוונל ךפה ,םנומרא תא בזע זאמ .וירוה םה היגיצנש תיתד הרבח התוא ,ררושמה יח

 .והשמ שולת

 לע הדיעמ איה לבא ,וילעמ תרוסמה לוע לכ תקירפ השוריפ ןיא ,ןומראה תביזע

 םיספה תנותכ .ותביבסו ותחפשמ לש תנגומה תינומאה הממחל ץוחמ לא האיציו תוקחרתה

 ול השעש תנותכה .תרוסמה םלוע לש ןורכיזה תקיחשל למס איה ורשב לע התלבש

 ןורכיזה תא השילחה הב העיגפ לכו ,םהיניב תימיטניאו תדחוימ הבריק לע הדיעה ויבא
 ןמסמ הנויה ןדבוא .ורבעמ ותוא הקיחרה השעמלו ,וירוה תיבמ ול רתונש דיחיה ישחומה

 ריחמב ררושמה חכונ תעכ ;הקיטתסאה לא הכישמה לש ינושארה םסקה תוגגופתה תא

 שי ,וידודנב עיגה וילאש םלועב .תונמאה רחא וז ותייטנ לשב םלשל וילעש דבכה

 הרישב ותזיחא םע דחי םדוקה ומלועב קובדל ותושקעתה םלוא ,עירכמ דמעמ תונמאל

 .יודינ לש םייח ול םידיעומו ןיק תוא וחצמב םיעיבטמ

 םיחוקלה ,רישב םייטאופ םיטנמלא יוהיז ידי לע תונשרפה תעירי תא ביחרהל ןתינ
 לש ונב אוה ררושמה 12.עירכמ ןפואב הכותב העוטנ ןומיר לש ותרישש ,דוסה תרותמ

 ןיבש ןוילעה גוויזה ןמ הדלונ ותמשנש ,קידצה אוה ךלמה ןב .םלוע לש וכלמ ,ךלמה
 אוה 13.הניכשה תא תגציימה ,תוכלמ תריפס ןיבל ,ה''בקה תא תגציימה ,תראפת תריפס

 אוה אולה' ;(ו ,וכ ,םירבד) 'אנש ה"בקה אלא ויבא ןיאו [...]' :ב''ע הל תמרב ,ילבב ,לשמל ,ואר 11

 תך1ת שטת־לאן ךיבא רסומ ינב עמשי ;(ח ,א ,ילשמ) 'אנש לארשי תסנכ אלא ומא ןיאו 'ךנןל ךיבא

 .שרדמבו דומלתב םיבר תומוקמב ןכו .'ךמא

 תובושח תויטסימ תומאופ יתש לש תונשרפל ןכו ,ןומיר לש ותרישב הלבקה לש עירכמה המוקמל 12

 - "םיסדרפ לש ךלמה ךרדב ידיחי"' ,ירמאמ ואר ,ררושמה לש
 "דחא" תומאופב ילבק־יתורפס ןויע

 .(368-301 :2004 ץיק) 11 הלבוק ,'ןומיר יבצ ףסויל "התמה הנבלה"ו

 ןגה תא תוקשהל ןדעמ אצוי רהנו (יב תישארב) ביתכ אה קחצי 'ר רמא :ב"ע בפ ,א קלח ,רהגו :ואר 13
 ןיריפ אדיבע הינמו הינמ יקתשא אתנגו (ןדעד) אתנגל יקשא והיאו הילע םיאק אמלעד אכמס אוה אד

 אייקידצד ןוהתמשנ והנינ ןאמו אתיירואד אמויק אמלעד אמויק ןוניאו אמלעב ןיחרפ ןיריפ והלוכו
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 תא תגציימ תילבקה תורפסבו שרדמב הנשושה ;וירוה ןומרא ירוחאמ םינשוש טקלמ

 עפשה ףוסיא לש יטסימ ךרע ןייצמ םינשושה טוקיל 14.'לארשי תסנכ' איה ,הניכשה

 ובש ,הז יגרואית טקא .ךלמה ןומרא ירוחאמ ונייה ,רמוחה םלועב רזפתהש יהולאה

 תויעצמאה תוריפסה שש - (םינשושה) םינוילעה םירביאה תא ןקיטסימה (טקלמ) דחיימ

 אזר' ,לבוקמה לש הנוילעה ותדובע אוה ,(תוכלמ) הנותחתה הריפסה םע - (י"הנ ת"גח)

 .ןשרושב תוהולאה לש תויטננמיאה תוגרדמה לכ דוחיא ,ונייה ,(דוחייה דוס) 'אדוחייד

 תוערל ,םשבה תוגורעל ונגל דרי יךוד' (ב ,ו ,םירישה ריש) קוספה ןמ תאז דמול רהגו ה

 איה העילקה :םירזל ררושמה עלוק תופוסאה םינשושה תא 15.'םינשוש טקללו םינגב

 העשב לאה הב רטענש הנוילעה הרטעה אוה רזהו ,תונותחתהו תונוילעה תוריפסה דוחיא

 ןיינעתהל םינשושה טוקיל בייחמ ,יולגה רושימב ,םנמא 16.החילצה דוחייה תלועפש

 הנויה .הלעמ ןנובתהל הנויה ותוא תצלאמ ,דגנמ .תיצראה תואיצמב ,עקרקב תעה לכ

 רהנו' :(י ,ב ,תישארב) בותכ ירה :קחצי יבר רמא :םוגרת .אוה ךירב אשדוקד יודבוע ירפ ןוניאד
 ,ונממ הוורתמ ןגהו ,ןגל הקשמ אוהו ,וילע דמוע םלועהש דומע אוה הז ,'ןגה תא תוקשהל ןדעמ אצוי

 תומשנ ?םה המו .הרותה םויק ,םלועה םויק םהו םלועב םיחרופ תוריפה לכו ,תוריפ השוע אוה ונממו
 דוסי קידצ' הנוכמה ,דוסי תריפס אוה רהנה :רבסה .אוה ךורב שודקה לש וישעמ ירפ ןהש ,םיקידצה

 ןהש ,תומשנה תורצונ ערז ותואמו ,ןגה איהש ,תוכלמל תראפתמ גוויזב ערזה תא ריבעמ דוסי .'םלוע
 ימע ,א"כשת םילשורי ,ב קלח ,רהגוה תגשמ ,יבשת והיעשי :יפ־לע תורעההו םוגרתה .ןגה תוריפ

 המכ האלע רתאמ וכשמתא איקידצד ןוהתמשנד ימנ עמשמו :א"ע בי ,ב קלח ,רהגו :םג וארו .הכ
 ,'אעראב אפוגל םאו בא תיאד המכ אתמשנל תיא םאו באד עמשמד אנפילוא הלמד אזרו אנמיקואד

 עמשמש ,ונדמל רבדה דוסו ,ןוילע םוקממ וכשמנ םיקידצה לש םהיתומשנש ןכ םג עמשמו :םוגרת
 תבשמ יפ לע תורעההו םוגרתה .'ץראב םאו בא שיש ומכ המשנל שי (תוכלמ) םאו (תראפת) באש

 .םש ,םש ,רהגוה

 ."םיחוחה ןיב הנשושכ" ,ביתכ ,חתפ היקזח יבר' :א"ע ,א ףד ,רהגוה תגמרןןה ,'הנשושה רמאמ' :ואר 14

 .ילארשי תסנכ (וז) אד - הנשוש (איה ימ) ןאמ

 דוחייכ םינשושה טוקיל תא שרפמ רהוזה ;(אנמיהמ איער) ב"ע־א"ע גסר ,ג קלח ,רזוגו ,לשמל ,ואר 15

 ךירב אשדוקד הימש אדחיל אד אדוקפ דחא 'ה וניהלא 'ה לארשי עמשי :עמש תאירק ןמזב לאה
 חכתשא אליעל הימש דחייתא יכה אתתל אוה ךירב אשדוקד אמש ידחיימד המכ אהד אמוי לכב אוה

 יאהב אוה ךירב אשדוקד אמש אדחייל נ"ב יתאד אתעשב [...] אתתו אליע יאדיחי אוה ךירב אשדוק

 תאד אמכ םינשוש טקלמ והיא אדו אדוחי אוההל הכחמ אמייק [...] אשמש אנממ דח אמייק אתעש

 ,ו ,טירבד) 'דחא 'ה וניהלא 'ה לארשי עמשי :םוגרת ."אפוגד ןיפייש ןוניאד םינשוש טוקללו רמא

 ךכ ,הטמל ה"בקה לש ומש םידחיימש ומכ יכ ,םוי לכב ה"בקה לש ומש דחייל איה וז הווצמ ,(ד
 ,ה"בקה םש דחייל אב םגאהש העשב [...] הטמלו הלעמל דיחי ה"בקה אצמנו ,הלעמל ומש דחייתמ
 רמאנש ומכ 'םינשוש טקלמ' והזו .אוהה דוחייל הכחמו דמוע [...] דחא שמשו הנוממ דמוע וז העשב

 ריגמ :ואר .'םלוסה' שוריפ יפ־לע םוגרתה .'ףוגה ירביא םהש ,"םינשוש טוקללו" (ב ,ו ,םירישה ריש)

 ,'ןנחתאו' תשרפ ,רמאמה לכב הבחרהב םש ונייע .ה"נשת םילשורי ,זט קלח ,םלגמה שוריפ םע רהגוה
 .פר-וער ,םש ,ב קלח ,רהגוה תגשמ :םג ואר ,עמש תאירקב דוחייה דוס ןיינעל .דכ-טי

 ,אדח אדוחיב והלכ יוהמל ,אדחכ ןיפייש ןוניא לכ ןרבחתמ דכד .והיא אזר םינשוש' :םש ,רהגו :ואר 16
 םינשוש :םוגרת ,'ארטעתמ יורקיב יוהמל ,זפ םתכד אשירב הרטעב ה''בק רטעתמ ןידכ ,ןברקד אזר

 רטעתמ זא ,ןברקה דוסב ,דחא דוחייב םלוכ ויהיש ,דחי םירביאה ולא לכ םירבחתמ רשאכ .דוסה אוה

 .םש ,'םלוס'ה שוריפ .ורקיב רטעתמ היהיש ,זפ םתכ לש הרטעב ושארב ה''בקה
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 ובלב תעגונ איה ".ץראל םימשה ןיב תכוותמו ,לארשי תסנכ איה ,הניכשה תא תגציימ

 תלכתה יסדרפ' לא ,תיטסימה תולעתהה רבע לא ,הנוויכב עונל ול תמרוגו ךלמה ןב לש

 אסיכלו עיקרלו םיל המוד תלכתה עבצו ,עודיכ ,דוסה םלוע אוה סדרפה .'םיקחשב

 תולכ דע םיעוגעגב תלכתה לש יגולומיטאה השרוש לע םיננובתמ םינקיטסימ 18.דובכה

 ירקיעה דעיה זוחמ אוהש 19,הריציה םלוע םוחתב יוצמ סדרפה ,ףסונב .הארובל שפנה
 וכרד תליחתב רבכ ןומיר ןמיס ,הנושארה ותפוקתמ םירחא םירישב ומכ .ררושמה לש

 .יהולאה הריציה םלועמ עובנל הצור ותריצי :םייטאופה וינוויכ תא

 וסנכנש םתואכ .הריציהו דוסה םלועב םיכירדמה םיעצמאה ןדבוא איה הנויה תומלעיה

 חפב ררושמה לפונ ,(ב"ע די הגיגח ,ילבב) םולשב ונממ תאצל ועדי אלו סדרפל

 טקלטניאה ילכו חורה רוק תא חנוזו ,תונוילעה תוגשהה לש םישוחה ןורכישו תובהלתהה
 - הניכשה - הנויה לע ותניק תנבומ ןאכמ .תלכתה סדרפב הכ דע ותוא וכירדהש

 ןדבואל ליבקמב .ויהולא ןיבל רבודה ןיב רישיה רשקה קותינ תא ןמסמ הנדבוא :הדובאה

 לש יחה רשקה ףפורתמ ,וילעש םיספה תנותכ לש התקיתשלו וירוה תיב לא ךרדה

 םינווכמ רבודה לש ויעוגעג .ותוקבד רוקמ םע ןקיטסימה לשו ,ותריש רוקמ םע ררושמה

 ןיבש רשקל בל םישל יואר .ותריש תעבונ החוכמש תיטסימ הראה התוא לא אופא

 ,הנויל לארשי תסנכ (הלושמש) יליתמד - הנוי אנש יאמו' :ב"ע ,גנ תוכרב ,ילבב ,המגודל ,ואר 17

 תלוצינ הניא הנוי המ - (די ,חס ,םיליהת) "ץירח קרקריב היתורבאו ףסכב הפחנ הנוי יפנכ" ביתכד

 לארשי תסנכ ןיב יוהיזה .םיבר תומוקמב דועו .'תווצמב אלא ןילוצינ ןניא לארשי ףא ,היפנכב אלא

 תא וא הניכשה תא תגציימו תוכלמכ ההוזמ הנורחאה הריפסה .דוסה תרותב רתויב ץופנ הניכשה ןיבל

 אנווגכ [...]' :ב"ע די ,ב קלח ,רתוו ,לשמל ,ואר .הנויה יומיד םע םג תוהוזמ ולאו ,לארשי תסנכ

 ביסנ אוהו [...] יברבר ןהילע ינמו רביע לכל ןימע לכל קירז אעראב אוה ךירב אשדוק דיבע אד

 הירקי תניכש איה אד המאל איה תחא יתמת יתנוי איה תחא הל ארקו [...] לארשיד אתשינכ היקלוחל
 םימעה לכ תא ץיפה :ץראב ה''בקה השע הז ןוגכ :םוגרת .'היל תדחוימו איה תחא ןוהיניב ירשאד

 ,םירייסה רייס) הל ארקו [...] לארשי תסנכ תא וקלחל חקל אוהו [...] םירש םהילע הנימו רבע לכל
 איה תחא ,םהיניב הרשהש ודובכ תניכש איה וז ,'המאל איה תחא ,יתמת יתנוי איה תחא' וט ,ו

 יסוי 'ר לש ותחיש וארו .חכר-וכר ןכו ;ז ,םש ,א קלח ,רזגווזו תעסונ :יפ־לע םוגרתה .ול תדחוימו
 יתרמאו "?וז הברוחב תעמש לוק המ ינב" :יל רמאו [...]' :א"ע ג תוכרב ,ילבב ,איבנה והילא םע
 תא יתפרשו יתיב תא יתברחה םהיתונועבש םינבל יוא' תרמואו הנויכ תמהנמש לוק תב יתעמש" :ול

 .""תומואה ןיבל םיתילגהו ילכיה
 .ב"ע וי הטוס ,ילבב :לשמל ,ואר 18
 רחא יכ ,ל"ז וניתובר ונווכ הז לאו' :(ב"עו א"ע ,זכ :ב''ערת) ג זגיס־ח? ירעיט ,לאטיו םייח 'ר :ואר 19

 םדבל םמצע הריציה תורוא ךשמה אוהו ,שדוקה חור רייתשנו ירמגל האובנה הקספ יכאלמו הירכז יגח

 םגו ן''ורטטמ םלוע ארקנה הריציה םלוע אוה רשא ,'סדרפה תיילע' דומלתב ארקנה והזו ,הטמל םשמו

 םידוחייה דחיילו ,הריציהו הישעהו לכשה םלוע ןמ שיש םירעשה חותפל םיעודי םישומיש ויה הזל

 ושמתשנש תולכיה יקרפ שומיש דוס הזו ,הבש תוריפס 'יב הריציה םלוע יפכ םיתואנה תוליפתהו

 םישומישה יכרד םג וחכתשנ ךכ־רחאו ,הלודגה תסנכ ישנאו לאעמשי 'רו אביקע 'רו אינוחנ 'ר וב

 תא ץלזנייטש ברה לש ורואית :וארו ,'... סדרפה תיילעב ךליאו זאמ ושמתשנ אל ןכלו ... םהה

 ילע ריסי? היטרליס ,ץלזנייטש ןידע ברה) םיסלופמיאו תויצומא ,שגר לש םלועכ ילבקה הריציה םלוע

 .(17 :ח"נשת ,זועטריטה
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 טבמב ,הנויהו םיימשה יפלכ ,ילקיטרווה טבמה תפלחה .הנויה ןדבוא ןיבו קחרמל טבמה

 ,םדוקה ןמ קוחר ,שדח ינחור־יתוברת תוניינעתה דקומ תנייצמ ,םיקחרמל ילטנוזירוה
 .ינושארה יוהיזה וק שוטשט :ודצב וריחמש

 ואצומ לע לודג לוקב זירכהלו קועצל אלא ררושמל רתונ אל םיינוציח םינממס ןיאב

 רתתסמ אוה ןיאו ,ושפנו ובלמ תעבונה ותריש תועצמאב תאז השוע אוה .יתוכלמה

 ,ךלמ ןב אוה יכ ,וירישב רמואה .'ךלמ ןב יכונא' :םישרופמ םירבדה ;תוצילמ ירוחאמ

 םירשקמה םיטוחה תא קתינש םלועב ךא .םלוע לש וכלמ ,'ךלמה' לע ,השעמל ,דיעמ
 הזכ םלועב :ואסיכמ ךלמה תא דירוהו תויתדה תוטירוטואב דרמש ,לאה םע תוירבה תא

 תועמשנה תותימאה תא ליכהל תולגוסמ ןניאש ,תולרע םיינזוא לע תיתדה הרישה תלפונ

 היפוי לכ םעש ,בהזה רות תרישל םומע דהכ העמשנ וז הפוקתב תיתד הריש .הב

 .השדח ץרא דסייל הרבחה הצור הבש ,וז השדח תעל אלו ,םייניבה ימיל תכייש התראפתו

 םישועש יפכ - 'רדגה ירוחאמ' הרבחה ותוא רובקת ותומבו ,חורה שיא עגושמ ,ןכא

 ינוריא לגעמ רצונ ךכ .ללכה ןמ םמצע ואיצוהש וא ,םתודהיב קפס שיש הלא םתוא םע

 וא םייטתסא - םירחא תומלועל רבחתהל ידכ ןומראה ירוחאמ לא האיציב ותישארש

 יתדה ררושמה אצמ אל ותומב םג ,הנה .רדגה ירוחאמ עגושמ תרובקב ופוסו ,םייטסימ

 ותריש ףיסות ,רמה ולרוג תמועל .הדונמו שולת רתונ אוה :תומלועה ןמ דחאב החונמ

 .םתבשחמ תא סיסתתו ול ורכנתהש םתוא ברקב תויחל

 'יטנתואה ינא'ה לש תופשחיהה .ה

 םיוסמה 'יטנתואה ינא'ה לא ריעצה ןומיר לש ועסמ תא אופא הפממ 'ךלמ ןב יכונא'

 תויתרבחה תוכסמהו תימצעה השחכהה ינונגנמ וקרפתה הבש - הערכהה תדוקנ .ולש

 .ברקה תוומה תרכה עגרב תנמוסמ - תחאב ולשוהו תימצעה תימינפה ותייטנ לע וסיכש
 הפיסומ ךכבו ,להקה ראש ךותב הרובקל הכוז ררושמה ןיא ןכש ,דחוימב יוזב תוומ והז

 ,םייחבו רישב תיפוסה הנחתה וזש ןוויכמ .ותומ רחאל םג תיתרבחה הרדהה םייקתהל

 הבש ,תיטאופ הביטקפסורטרב רבודמ ,השעמל .רישה בתכנ וז טבמ תדוקנמ יכ רורב

 לע ,רישב תוניוצמה תונחתה .תיטנתואה ותוהז רוריבל ךרדב תונחתה תא ןומיר ןמסמ

 :ןה ,ןתעפוה רדס יפ
 .("םנומרא ירוחא יתליט ירוה ןגב") םירוהה תיב .א

 •("הירחא עונל ףשכמ אצאו [...] החרפ הל הךחצ הנוי זא") הנויה ידי לע יותיפה .ב

 .("ינוכשמ םיקחשב תלכתה יסךךפ") םלועה תוארממ תומסקיהה .ג

 .<"!הןניא העיה :קחרמל יתטבה") התיבה ךרדה ןדבאו הנויה דוביא .ד
 .("יתיעת שפנ רמ תולילו םימר") םיכרדב הייעתה .ה
 .("יתאב היכ הנעמ ,םירזה ,םכילא") הרבחה - םירזה םע שגפמה .ו

 T - 'T' •T ־ TT י ־ י .("האגה יתריש םירזל הרז ךא") הרבחה ןיבל וניב המוחכ תצצוחה תורזה .ז
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 .("םיקודב ינופ: תולקמב עגשמנ'ר יתרבחה יודינהו םירוסייה .ח

 .("הליפא םינוא ןיאן ףץיא יב היהן") תוומה .ט

 .("ינורןקי יתומ? רדגה ירוחא") רדגל ץוחמ הרובקה .י

 םייחה :רבודה לש וייחב תוירקיע תוירוגטק עברא ,השעמל ,תוגציימ תונושה תונחתה

 הוולש ותישארש ,הז םייח ךלהמ .תוומהו ,ץוחה םע שגפמה ,תאצל יותיפה ,תיבב

 יכ ררושמה לש ותרהצהב וכרוא לכל רוזש ,תוומו תיגארט תודידב ותירחאו תיתחפשמ

 יתעדות ןונגנמ .ךילהתה ףוסב עדוותמ אוה הילאש תימינפה הרכהה יהוז -,ךלמ ןב אוה

 ינאה לש ומוקמ תודוא לע תדמתמ הריקחב ןייפאתמ ,רישב ןאכ ףשחנש ,הז ישפנו

 וז הריקח תפקשמ יתורפס־ץוחה רושימב .עלקנ ןהילאש תושדחה תויצאוטיסב ירישה

 תינחורה תואיצמה ךבסב יתד ריעצכ ומוקמ לא ןומיר צ"י לש תדמתמה ותושרדיה תא

 האמה תליחתו ט"יה האמה ףוס תארקל ידוהיה םעב החתפתהש השדחה תירוטסיההו

 .םירשעה
* 

 ררחיש בורקה וציק .יופצה ותומב רבודה לש הרכהה חכונל בתכנ 'ךלמ ןב יכונא'

 ךלהמ תא רזחשל ישפוח אוה תעכו ,היתומכסוממו הרבחה לש התתיפלמ ,השעמל ,ותוא

 .תיטנתואה תימצעה ותימא לא ישפנו ימינפ עסמ אלא ויה אלש ,םיעוריאה

 תויורשפא יתש תויטנתואה־יאבו תויטנתואב רגדייה ןיטרמ האר 20,ןונור תריטי ורפסב

 ירוחאמ ותוימצעל םדאה תוכייש לש הפישחה איה תויטנתואה .ליבקמב םדאב תומייקתמה

 - תירוביצה תוימוימויה
 הסנמה - Das Man)21) 'עצוממה םדאה' וא להקה תעד ןיעמ

 תמאה ,רתויב תישיאה תמאה איה .הילע טלתשהלו לאודיווידניאה לש ותייווה תא עובקל

 רמולכ ,'םינשוש טוקיל'ב וירוה תיבב רבודה קסע ,רוכזכ ,ןומיר לש ורישב 22.ימצעה לש

20 1962 ,Martin Heidegger, Being and Time. תמגרותמה הרודהמה ןמ םה ןלהל ונתנייש םידומעה ירפסמ; 

 :ואר .sz רוציקה תפסותב 1927 תנשמ תירוקמה תינמרגה הרודהמה ידומע םיירגוסב וניוצי ,תאז םע

.(19271) 1972 ,Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 
 ,םדאה לש סקודרפה תא רגדייה שיגדה הז ףוריצב .(Man) רכזל (Das) םורטיונ ןיב ןיקת אל ףוריצ 21

 תדרפנ תושי אלא ץפח וניא תאז תורמלו ,םלועב םישיה ראש ןיב שי ,ץפח לאכ ומצע לא סחייתמה

 .'םתסה' וא ידחא לכי אוה גשומה לש תירבעל םוגרתה .ןיטולחל

 דע רוגקריקמ תויטנתואה ישופיח - ?הריפכה רוביג וא הנומאה ריבא ,במולוג בקעי לש ורפסב ואר 22

 eigentlich חנומב םיבר תומוקמב ורפסב שמתשמ רגדייה יכ ,ריעמ במולוג 4155-153 :ט''נשת) ימאק

 eigen הלימה לא הקיזה תטלובו ,(ףלוסמל דוגינב) ירוקמ־יתימאו ישממ ,יטנתוא לש תועמשמב
 תויטנתואה יכ ,רמולו גייתסהל שי .(15 הרעה ,319 ,םש) 'דבלב ילש אוהש המי איה התארוהש

 חנומה לא סחייתהל שי ךכ םושמו ,תיטנוא אלו היגולוטנוא הרוטקורטס איה רגדייה לש ותוגהב

 ־ץוחה תויפרגויבותימה תוכלשהבו ןומיר לש ורישב ןוידה ,הרקמ לכב .ןוידה תולבגמב 'תישיא תמאי
 וניאו ,תונויערה תובקעב הכילה תניחבב אוה ,רגדייה דימעהש לדומה רואל - ול תוולתמה תויתורפס

 יבא לש ורמאמ ואר ,הז ןיינעב .יתורפסה הדשב םהלש קדקודמו טרופמ םושיי ביצהל ןויסינ חרכהב

 .(292-248 :ב''סשת) איגש
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 תימינפה ותימאב קסע רבודה יכ ,רמול ןתינ רגדייה לש ותפשב .הנוילע תיטסימ הדובעב

 לא הכרבה עפש תמרזה םשל םייהולאה תוחוכה דוחיא לש ,וז הדובע .רתויב תימצעה

 תוירחאה תליטנ .רבודה לש תוריעצה ויפתכ לע רתויב הדבכ תוירחא הליטה ,םלועה

 תא הלת רגדייה .יתוכלמה ואצומ תאו ותוימצע תא ,ורוקמ תא תעה לכ רוכזל - השוריפ

 םדאהש םושמ תשחרתמ הליפנה .ותוימצעמ קחרה םדאה לש ותליפנב יטנתוא־אלה םויקה

 קסופ ינאה .וכותב עלבנו םיברה וייותיפל ענכנ אוה זאו ,םלועה ןמ םסקומו םעפנ
 23.'דחא לכ' לש רוביצ אלא ,ומצע אוה וניא בוש .םלועל דבעתשמו ימצע תויהלמ

 ,תונרקסה לש התומד תב איה ,ןומיר לש ורישב רבודה לש וביל תא תכשומה הנויה
 הדימעה ןמ תעדה תא חיסהל ידכ םישדח םייוריג תעה לכ תשפחמה ,הליפנה ינויפאמ

 איה ,'ךלמ ןב' ותויה תדבוע לע תידימתה הרזחה 24.ימינפה לוקה לומ לא םינפב םינפ

 ,ךכמ הרתי .וירוה תיבב ותויהב ,ךכל תמדוקה ותושחכתה תא תרשאמה דבעידב האדוה
 ,םינוש םיעצמאב ימינפה לוקה תא טיקשהל ויתונויסינ לע תדמלמ הפוכתה הרזחה

 .ףוסבל ולשכ םלוא ,המ ןמזל וחלצש תונויסינ

 לש העבטל הדבכ תוירחא ויפתכ לע הסימעמ םדאה תויה לש תויטנתואה תשוחת

 קיחדהלו טיקשהל רשפאמ יותיפה .(Angst) הלודג הדרח תררועמה תוירחא ,ותומצע

 ,תיטנתוא הנבהב ךרוצהמ ותוא ררחשמו הוולשו ןוחטיב םדאל הנקמ ,םויקה תדרח תא

 תקפסמש עגורב ותריחב לע םדאה םלשמש ריחמה 25.הדרחה לומ תידימת הדימעב רמולכ

 קחרתמו ותומצעלו ותייווהל רכנתמ םדאה .תימינפ הכובמבו ימצע רוכינב ךורכ ,הליפנה

 .ומויק ישרושמ

 ידימתה יותיפה ןמ העבנ ,תיתחפשמה הממחה ןמ קחרה ,הצוחה רישב רבודה לש האיציה

 אל וירוה תיבב הנקש תונומאהו םיכרעה .םיינשדחה ויתונויערו ויפוי לע םלועה עיצהש

 עונל ףשוכמ אצאו' רוטב בצועמה ,יותיפה .ינוציחה יותיפה תמצוע לומ לא דמעמ וקיזחה

 םע רבודה לש תיזיפהו תישפנה העונתה לש הרוטקורטסה תא רשקמ /[הנויה ירחא] הירחא
 רורחשבו תילטנמ תומדקתהכ התישארב הספתנ הצוחה העונתה .םייביטמרונ אל םיעצמא

 רבודה תאז רשקמ ,רישה בתכנ ובש םוקמה ןמ ,תעכ םלוא ,תינחור היצנגטסכ המדנש הממ
 קלחכ הליחתב ול התמדנ הירחא עונל ותוא הפשיכש הנויה .החדהו התסה לש תוקינכט םע

 גשומב רגדייה לצא אטבתמ ,יטנתוא דוחיי ירסח םישנא ןומה לש ןבומב ;םתסה' וא 'דחא לכי 23
 ,דחא לכיל לאודיווידניאה ןיב קחרמה לוטיב םה תוירוביצה ינייפאמ .(Öffentlichkeit) 'תוירוביצה'

 'םמצע םירבד'ב ןוידה דודיר ךכ ךותמו ,ידוחייה לעו טלובה לע אלו עצוממה םעטה לע שגד תמיש

 .(SZ, 126-127) 165-163 ,רגדייה :ואר .לכל םירכומו םישיגנ םתושעלו םתוא דיחאהל ןויסינ ךות
 Michael E. Zimmerman, Eclipse of the Self: The Development of Heidegger of Authenticity :םג ואר

44-45 :1981)). 
 .לאודיווידניאה לש ימצעה םויקה תדרחמ תעדה תא םיחיסמה ,תומימעהו טופטפה םיפרטצמ תונרקסה לא 24

 .(SZ, 175-176) 220-219 ,רגדייה :ואר
 .(SZ, 177-178) 223-222 ,רגדייה 25

This content downloaded from 76.181.167.8 on Fri, 6 Jun 2014 12:09:52 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 195 ינעה ךלמה ןב - 'ינמ: תולקמב עגושמכ'

 ,רבודל שיחמה םיקחרמב הנדבוא םלוא ,וירוה תרוסמ לש םיימיטיגלה םייומידה רצואמ

 ררבתמ .ורוקממ קחרה תולגל ותוא ליבוהש םיטהל השעמ ,דבלב הילשא וז התייה יכ

 אלו תיחטש התייה הנויב תוניינעתהה ,רבד לש ופוסב ;ללוש ותוא הכילוה תונרקסה יכ

 26.ויבא ןקויד לוקל יפולח ,רחא יתועמשמ לוק דימעהל החילצה

 ללכל הכבתסה ,תיבו בא הללגב חנזש דע ,רבודה לש ונוימד תא הביהלהש הקתפרהה

 םיילגרהו הברה תופייעה ,היולבה םיספה תנותכ .םייחה יכרדב תיזיפאטמו תיזיפ הייעת

 םויב תוגפסיהו תילטנמה העונתה תטאה ,ימינפה ינאה תוססומתה לש םינממס ןה תוקצבה

 תיטנתואה ותוימצע לע רבודה הסיכ ובש ,ינאירגדייהה הליפנה ךלהמ .םלועה לש תונטקה

 ,תוירוביצה םע הלה שגפנ תע םצעתה ,ימוימויה םיניינעה רדסל תוענכיהה תועצמאב

 הנועמ ,םירזה םכילא' םילימה .תיטאופה ותלוכרמ םע דמע החתפבש הרז הרבח התוא

 בירקהש תונברוקהו םיברה וירוסייש ,רבודה בשח ובש בלש היה יכ ,םידמלמ 'יתאב הכ
 הסינכ סיטרכו םירזה תרבח יניעב תוכז תדוקנ ווהי ,םתוברתו וירוה תיבל ותושחכתהב

 ךשמהה ירוטב רבודה לש תיביטיטפרה ותרהצה יכ המוד ,תאז רואל .שדחה םלועל דבוכמ

 ןמ הרזחו יתוכלמה ורוקמ לע דבעידבש הרהצה קר הניא ,ךלמ ןב אוה יכ ,םייעצמאה
 לדוג תא ךירעהל הרזה הרבחה לא רבודה לש תיתימא הקעז יהוז ;תימצעה תושחכתהה

 תא ווג ירוחאמ ךילשהל בשח ךכ םשל .םזינרדומהו הקיטתסאה יהולאל הלעהש ןברוקה

 לש תועלביהה ןונגנמ .וירוה תיבב ותורחב תונשב שכרש ינחורהו יתוברתה ןעטמה לכ

 בשח ויפ־לע ,דואמ םיוסמ ןווג ןאכ לביק ,'דחא לכ' לש תוירוביצה ךותב ינאה תוימצע

 ועסמב רבעש עגיימהו רסיימה ךילהתה .הרזה הרבחה ךבסב ותוימצע תא דבאל רבודה

 התעיקש לומ לא הבש ,רבודה לש תיפוסה הרמהב ואיש לא עיגהל בשיח תומלועה ןיב
 ,החנמכ ברקוהש םדוקה ומלוע םוקמ תאו ,תיטאופה ובבל שמש תקלדנ וירוה שמש לש

 לע ודמעב תמעפנה תירילה תוכפתשהל ,המוד ,הביסה וז .הרישה תכאלמ התעמ סופתת

 םייתסהל תעכ ודמע רבדמב הייעת לש םינש .םירזה תרבח םע לאוגה שגפמה לש ופס

 תדבוע תא םינייצמה םירוטה רחאל ,ךכ םושמ .אצמש שדחה בושייה םוקמ לומ לא

 םיאב ,וירוה תיב תא ובזועב םלישש דבכה ריחמה תאו םירזה תרבח לא 'הנועמ' ועיגה

 :םיאבה םישגרנה םירוטה

 ,יבבלב ומהי בהזה ירתימו

 - המי טי. שמש תע למרכה ןמגךאכ

 ;רביהל! ישפנ תא ,יבבל וקילדי

 םדוקה ינחורה ומלוע תא רימהל רבודה לש ונוצר תא השעמל םירזחשמ הלא םירוט

 דוע רוזחת ,תולגה ירוסיי לאו םלועה ייותיפ לא םירוהה תיבמ האיציה לש ,וז תירופיס היצקנופ 26
 .ןומיר לש ותביתכב תובר םימעפ
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 תחתו ,תימינפה ותניגנ ירתימ בהזב קפתסהל רבודה ןכומ תוכלמה בהז תחת ;תונמאב

 ,ויריש לא העיקשה יעבצ םיפסאנ - ןומראה רצחב טקלמ היהש םינשושה ןמגרא

 שדח הריש רתכ תרטועה ,שמשה תליהב םדה יחרפמ עלקש יתוכלמה רזה תא םיפילחמו

 .הרישב תד ,ןמגראב ןמגרא ,בהזב בהז .ושארל

 םג איה ,'דחא לכ' לש תוירוביצב ותוגפסיה ,השדחה הרבחב רבודה לש תועמטיהה

 .םהל תומדיהל ץפחש הלאמ תיתונמאה ותורחבנל היצמיטיגל לבקל שאונה ונויסינ

 לש ולוקש ינאל המדנ ,םצעתמ ימצעה רוכינהו ימינפה לוקה אכודמ הבש ,וז היצאוטיסב

 ןכלו ,המינפ וכותב תאז עמוש וניא אוה .ולש ולוק םג אוה ,'דחא לכי ,יללכה רחאה
 ולוק ךרד ומויק רושיאל הכיחש ,רבודה .תימצעה ותוהז לע ץוחה ןמ עומשל הפצמ אוה
 .השולח תונע לוק אלא עמש אל ,הרזה הרבחה לש ירוביצה הלוק ,ידחא לכ' לש םרה

 עוקבל חילצה אל אוה .שיא םישרה אל ונברוקו ,היעמוש תובילב דה הררוע אל ותריש
 אקווד ,תיתרבח תועמטיהל וכרדב רבודה וילע הטעש תוכסמה לכמ .תורזה םוסחמ תא

 .שדחה םלועה לא ותוכייתשה־יא תדבוע תאו ,יתוכלמה ואצומ תא הפשחש איה הרישה

 תא המרב עימשהל ויתחת הרתחו רבודה לש תויתימאה וינפ לעמ טולה תא הריסה הרישה

 סננוסידה .תוירוביצה תוקיטקרפה תועצמאב הכ דע רתסוהש ,ףיוזמ אלה ,יטנתואה ולוק

 תחטובה הדמעה ןיבל ,הרבחה יפלכ ןיגפהש חורה תוכימנו רבודה לש ותובילע ןיבש

 םירזה תרבח תועורז לא הליפנהש דועב .היומסה ותוהז תא הריגסה ,וירישמ הנרקש

 לע םידע ףלאכ רבודה לש הנושה ותריש הדיעה ,תיתדה תוהזה לופרעבו יוסיכב התוול

 .תוותסהה תונויסינ תורמל ,רחא םלועל ותוכייתשה תדבוע תא לכ ןיעל הפשחו ,ורוקמ

 ,האגה יתריש םירזל ה־ח ךא

 םיקושב ינופל תולקמב עגשמכ

 תבהלנ ושפנו קלדנ שגרנה ובבלש תעב ,רישב רבודה לש הרמהה ךילהת לש ואישב

 רושיקה תלימ .תורז לש הרוצב המוחב רבודה לקתנ ,הרבחה לש הניד קספ תארקל
 תא רזחשמה ןושאר ךלהמ :רישב םייטמת םיקלח ינש ןיב הדירפמ ומכ 'ךא' הדיגנמה

 תולמשה תדרוה לש ידגנ ךלהמו ,אישל העיגה דע תימצעה האנוהה לש התוחתפתה

 דחאכ םירזה ןיב בלתשהל וינונכתו ויבושיחש ,רבודל רווחתמ תעכ .ינאה לע תוסכמה

 הז עגרמ .וז הייפיצל ילאיר סיסב היה אל ובש ,יטתפ גולונומ השעמל ויה ,םהמ

 תורדרדיהה .ורבע תא חונזל התפתה ןהיתובקעבש דוסיה תוחנה לכ וז רחא וזב תוטטומתמ

 תחתפתמ איה ;רבודה לש ותריש יפיל העוש הניאש תיטקרוק תורזב קר תרצענ הניא

 ןמ תפלקמ ,םתבריק תא שפיחש הלא דצמ תנגפומה תונפקותה .תיזיפ תומילא ללכל
 .יתימאה ובצמ לומ החוכנ ותוא הדימעמו וב וזחא דועש תומימתה תויראש תא רבודה

 זאמ יכ ,ותווהל ול רבתסה התע :שדח תיב אצמ יכ הווקתב רבודה עשעתשה זא דע

 הנקכ התלגתה שקיבש תנעשמה .וב תזחוא הדרחו ,יתיבב אל' היה וירוה תיב תא בזע

 תא ויניעל ופשחו םתחת ועקש םמיקהל למע הכש םיילטנמהו םייתרבחה םינבמהו ץוצר
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 יתוברתה ביתכתה לא ורבעמו ומצעמ תדמתמה ותחירב :תעה לכ ריתסהל הסינש המ

 ץוחה ןמ תבתונמו ,תילטנמהו תישפנה ותונווכתה םג הנתשמ תחאב .םירזה תרבח לש
 .ורוקמו ומצע לא ,המינפ -

 ותומב ןושארה לש ותרכה רואל םצעתמ ןומיר לש ורישב רבודה לש ילטנמה ךפהמה

 הדוקנמ ,ליעל רומאכ .םייקתהל יתרבחה ויודינ ףיסוי ותומ רחאל םג יכ ,העידיהו ברקה
 .ולוכ רישה בתכנ וז

 - הל'9א םינוא ןיאו ף !ןיא יכ היהו

 ;ינורבקי ית1מ? רדגה ירוחא

 לש ןתליפנ תא םא יכ ,ותומ לא ולש ותליפנ תא קר אל רבודה ןמסמ 'הלופא' הלימב

 ווילש דוסיה תוחנהו הרואכל תויואדווה לכ ,וינפ לע תוטעל הסינש תויודבה תויוהזה לכ

 תיבמ וכרדב הוותהש ךלהמה יכ ,ןיבמ רבודה .ומיע דחיב רוב ילא דריל תודמוע ותוא

 ררבתמ .ביזכה ,השדחה הרבחה יכרע תלבק לא רבעה אשמ תקירפמ ,ץוחה לא וירוה

 :הליחתב הזחש יפכמ ךופה ןוויכב המשגתה ותוהז לע יתרבח רושיא ןתמל ותווקת יכ

 תומלועה .ךלמ ןב אוה יכ ,הנשי־השדחה הרכהה תא וב הססיב הרבחה םע השקה השיגפה

 .םירזה ידיב וינפב הקזוחב וחטוה רוחאמ חונזל בשחש

 הקינעמ וז השדח הנבה .ולרוג םע תימינפ המלשהל איבמ רבודב ללוחתהש יונישה

 ןויזיבה .תיתרבחה תונוירבה לש היטעב ועיגהש הלאל דחוימב - וירוסייל שדח ןכות
 ףקותמ קר אלו ,ןידב ול האבש וזכ םעפהו ,תיתוכלמ הרתכה לש ףקות לביק ירוביצה

 תאו שדחמ ותריחב תא ןמיס ופוגב םירזה ועיבטהש ןיקה תוא .ךלמה לש ונב ותויה

 םילבקמ יתרבחה ויודינו רזה לש ונולק .וירוה ןומרא לא הרזחב םעה ןומהמ ותולדביה
 םושמ ול אב רבודה לש ויודינ .דובכ לש דמעמ ןומיר לש ורישב טטרושמה ביטרנב

 לגעמה בל לא המינפ ויריש ירוט ורדחי ,רדגל ץוחמ לא אצוי םא םגו ,ותריש לע ספתנש

 .יתוכלמה ואצומ לע וזירכיו יתרבחה

 ורפסב שמתשה רגדייה .רתויב תימצעה תמאה תפישח םע ההז יטנתואה ינאה תפישח

 לש תמאה תפישח המכ דע שיחמהל ידכ ,םימילא םילעפ לש יטנמס הדשב תובר םימעפ

 ץלחל ידכ חוכ ליעפהל שיש דע ,רקיעו ללכ הטושפ הניא 'דחא לכי ידיב טלשנה םדאה
 דצמ ףירח היציזופסיד יוניש ןאכ שיש םושמ תשרדנ השקה הלועפה 2'.תמאה תא וכותמ

 העדותה לש תומילאל םנמא ןוויכ רגדייה .םלועה ידי לע התופו םסקוה הכ דעש ,םדאה

 המילאה הפישחה לע היגולוטנואה הפישחה תלועפ תכלשה םלוא ,היצנטסיזקאה לש וא

 (entrissen) ףטחנ שיה .םישיה ןמ (abgerungen) חוכב טוחסל תישאר דימת םיחרכומש רבד איה תמאה' 27

 sz,) 265 ,רגדייה .'(ein Raub) הלידג לש גוס דימת איה תיתדבועה תופשחיהה .ולש רותסמה ןמ

 לע ומצע לא אבומ ,ולש רותסמה םוקממו ונכשממ ותוא (beraubt) הדדש האירקהש ,ינאה' .(222

 .א''ד .ילש םוגרתה .(SZ, 273) 317 ,םש .'האירקה ידי
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 אל רבודה לש תוחכפתהה ךילהת .ןיעל היולג ,רישב רבודה לש תיטנתואה ותימא לש

 עיצמש הרוטקורטסה .ריעה תוצוחב המילאה ותפיקת תועצמאב אלא ,ויוצימל עיגה

 םילוע ירוביצה לוקב התוגפסיהמו היתוילשאמ תערקנה שפנה יעצפ יכ ,הריהבמ רגדייה

 .יתרבחה יודינה ןויזיבבש ןובלעה לע וליפא םיליפאמו ףוגה תוכמ לע רועיש ןיאל

 ,םה־ניאב דימת קר לצלצת תחא ךא

 :םחימב דימת קד רקנת תחא ךא

 !יכנא ךלמ ןב ,ךלמ ןב יכנא

 שלתנשמ ,תעכ .רבודה לש יטנתואה ינאה תפישח ךילהת תא אישל האיבמ רישה תמיתח

 תא ףוס ףוס עומשל רבודה ישפוח ,ירוביצה לוקה יביתכתמו םירזה תרבח לש התייווהמ

 .ימינפה ולוק

 לש תשקיעה התתיפלמ םדאה 'ףטחנ' ,רגדייה רמוא ,תוומה ינפב תיטנתואה הדימעב

 םויק לש ןפוא לכש ,הריהבמ יופצה תוומב הרכהה 28.'דחא לכי ותויה ןפואמ ,הרבחה
 םירחאה םישיה דצב דוחיי רסח טקייבואכ ודמועב - םלועה ידי לע םדאה התופמ ובש

- 
 ררחתשמו ,םלועב זחאיהל דוע לוכי אוה ןיאש הלגמ םדאה .ותוימצעמ ותוא קיחרמ

 ןמו םלועב םישיה לש עובקה םמויקב בזוכה ןוחטיבה ןמ ,ותושי לש קיעמה יוסיכהמ

 ,תוומה תורשפא םע תיטנתואה השיגפב :תחאב .תוירוביצה ול הקינעהש ףיוזמה עגורה

 דימתמה םויאל םדאה תא תפשוח תוומה תואדוו .ומצע לומ טלחומ ןפואב בצינ םדאה

 רמוא ,'הדרחה בצמב' .הלודג הדרחב ףשחנ תעכו ,הכ דע יטנטל היהש םויא ,ותושי לע

 יא לומ רמולכ - (Nichts) "ןיא"ה לומ םינפ לא םינפ ומצע תא םדאה אצומ' ,רגדייה

 ,רוביצהו ,הביזכה הליפנה יכ ,םדאה ןיבמ יטנתוא ןיע־ףרהל 29.'םויקה לש תורשפאה

 ינאה לש ולוק ,ימינפה לוקה תעימשמ השעמל ותוא טיסה ,עוגרמ שקיב םחה וקיחבש

 30.יטנתואה ימצעה

 םה הכ דע עמשש םידיחיה תולוקהש םושמ ,ימינפה לוקה תעימשב אופא לשכנ םדאה

 תימוימויה העימשה תבייח ומצע לא רוזחל ידכ .'דחא לכ' לש ולוק ,הרבחה לש היתולוק

 תימינפה האירקה .םדאה תוימצע לא הרישי היינפ תועצמאב השענ רבדה .רבשיהל

 איה ךכב ;ותושי לא סנכתהל םדאה תא תפחודו םיינוציחה םישערה תא הטיקשמ הרישיה

 יפ־לע ,תאזה האירקה .ותוא תטטוממו ימתסה םויקה לש תועמשמה רסוח תא תפשוח

 31.ותוימצע לא 'דחא לכ'ב ותועלביהמ בושל םדאל ארוקה /ןופצמה' לוק איה ,רגדייה

 .(SZ, 263) 307 ,םש 28

 .175-174 ,במולוג :םג וארו .233-232 ;(SZ) (SZ, 187-188, 266) 310 ,םש 29

 וארו .(SZ, 274-280) 253-319 ,םש :ואר ,ימינפה לוקה לע 4sz, 260-267) 311-304 ,םש ,הבחרהב ואר 30

 .76-73 ,ןמרמיצ לצא ןכו ;186-176 ,במולוג :םג

 .(SZ, 270-273) 317-315 ,רגיייה 31
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 ול ארוק םדאב והשמ .םדוק ןויסינ שרוד וניא ףאו ןנכותמ רבד וניא ימינפה לוקה

 יאדווב תאזה האירקה ,רחאה דצה ןמ .ונוצר דגנ ףא םיתיעלו ,תויפיצה לכ דגנ בצייתהל

 םע דחיו ינממ תעקוב האירקה' :םלועב םדאה םע אצמנה רחא והשיממ העיגמ הניאש

 32.'ילעמו יל רבעמ תאז

 רוביצה תלומהל ץוחמ האיציה םג איה /רדגה ירוחא' רישב רבודה לש ותרובק

 ישפנה טקשה תא ול הקינעמ וז םלוא ,הניפה לא םנמא קחדנ אוה .להקה תעד יביתכתו

 ,הקומע תישפנ המלשהו תעד תולילצ לש ,הז בצמב .המינפ ומצע לא ןיזאהל לחוימה

 ,'ךלמ ןב יכונא' האירקה .הכותמ ותוא האיקהש הרבחה לש קיעמה הנופצמל רבודה ךפוה

 לש ותאירק איה ,רבודה לש ותומלעיה רחאל םג םירזה לש םמלוע ללחב דהדהל ףיסותש

 וטבמ תדוקנמ תכראמ תיטנתואה תוימצעה .םתוימצע לא רוזחל םירזה לא יוחדה חרואה

 - םידדצה ינש רבד לש ודוסיב :רתויב הרורבה הרוצב רבודה לש תיביטקייבוסה
 ךלהה

 ותלחנ התייה אל ךלמה ןומרא תביזע .יתוכלמ רוקמ ותואל םיכייש - םירזהו העותה

 אלש םלוא .חפתסהל שקיב םתלחנבש םירז םתוא לכ ךכב ול ומדק :רבודה לש תידעלבה

 התייה ןכ לע .ויבא תיב םע ותוא םירשקמה םיטוחה תא ירמגל רבודה קתינ אל ,םתומכ

 ראשיהלו תומלוע ינשב זועב קיזחהל שקבמה ,םייאלכ רוצי ןימ :םהיניעב תגעלנ ותומד

 ותוקבדו ותונוש לשב קר אל - רזומהו רזה םלעה תא םירזה וחד ךכ םושמ .םלש

 לע תעה לכ העיבצהו הבש איה ןכש ,םהל הקיצה םבריקב ותוחכונ -,םירחא תומלועב

 .םחוכ לכב חיכשהל וסינ התואשו ואב הנממש תיתוברת תושי התוא

 ,'דחא לכ' לש תוירוביצה לא םויקה תדרח חכונ םדאה לש ותחירבב האר רגדייה

 םדאה תניחבמ ,ןכ לע רשא .ןופצמה לוק תא עומשל ןגפומ ןוצר רסוחו בוריס לש השעמ

 תויטנתואה לא םויקה תוימתסמ תאצל ול ארוקה רז לוק אוה ןופצמה לוק ,יטנתוא־אלה

 33.ומצע לש

 ופוסב ומצע לע ןומיר לש רבודה לטונש - יתרבחה ןופצמה - רעשב חיכומה דיקפת

 .'ךלמ ןב יכונא' הרימאה תא תוכייאמה תורופאטמה רואל קוזיח לבקמ ,ךילהת לש
 סופוטל איה ןאכ הזימרה .םיעמושה ינזואב ידימת לוצלצב םילימה תא תראתמ הנושארה

 רשא ,םיאטוחה שאר לע לוחל םידיתעה םישק םיעוריאב םייאמה ,החכותה תואובנמ עודי

 ויתולימ תא תרייצמ היינשה הרופאטמה 34.םיעמושה תא דירחהל יושע דבלב םרואית

 תחאל איה ןאכ הזימרה .ףרה אלל םירזה לש םחומב תורקנמכ רבודה לש תודירטמה

 תיב תא בירחהש ימורה איבצמה ,סוטיט ןיב תוחצנתה לע תרפסמה ןברוחה תודגאמ

32 'Der Ruf kommt aus mir und doch über mich'. 320 ,םש (275 ,SZ). 

 .(SZ, 277) 322-321 ,םש 33

 ועמש־לב רשא לארשיב רבד השע יכנא הנה לאומש־לא 'ה רמאייו" :אי ,ג ,א למוניס :לשמל ,ואר 34

 םיבלמ :םג וארו ."הדרחה לדוגמ וינזוא ודערי" :םוקמה לע שרפמ 'דוד תדוצמ' .וינזא ינוש הנילצת

 .ג ,טי ,הימרי ןכו ;בי ,אכ ,ב
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 יכ דע ,םידוהיה לע ונוחצינ לשב התאג ימורה לש ותפצוח .לארשי יהולא ןיבל ,שדקמה

 .םיה תא לאה וילע ריעסה ,וצראל רוזחל הניפסל דרישמ .םהיהולא תא םג חצינש רבס

 םירבעה יהולאש הדבועב הצוענ הרעסל הביסה יכ הלעמ יפלכ חיטהו עתרנ אל סוטיט

 .'המחלמ ימע השעיו השביל הלעי ,אוה רוביג םא' ןכלו ,השביב אלו םיב קר לודג וחוכ

 הלע[שכו ...] המש שותיו [...] הלק היירב' ימורה איבצמל לאה ןמיז ,ךכ לע שנועכ
 35.'םינש עבש וחומב רקינו ,ומטוחב סנכנו שותי אב ,השביל
 רבודה לש ותריש .תדמתמ החכות לש יטנמס הדש ותואל תוכייש תורופאטמה יתש
 תא תואל אלל הריכזמו הבש איה ;רודה לש ןופצמה לוקכ ותומ רחאל אופא תשמשמ

 .םכותמ םיספה תנותכ לעב רזה לש ותקחרה השעמ תאו וינב לש יתוכלמה םרוקמ
 תונש לכ ךשמב םיחאה תא תוקומע הדירטה רובה לא יארקמה ףסוי לש ותכלשה םג

 העשב - ירצמ ןודא לש הווסמב ןיידע - ףסוי םע ןושארה םשגפמ תעב .םדוריפ
 תטלמתמ - וילא ןימינב תאבהל הבורעכ ןועמש תא רסואו לוגירב םמישאמ ןורחאהש

 לבא' :הקיחדהלו האכדל וחילצה הכ דעשו תובר םינש םחומב הרקינש המשאה םהיפמ
 ־לע - ונעמש אלו ונילא וננחתהב ושפנ תרצ וניאר רשא ,וניחא לע ונחנא םימשא

 לא םלעה לש ותניחת תעה לכ התלעו הבש רובה ךותמ 36.'תאזה הרצה ונילא האב ןכ
 ויתולימ .םיחא ןיב םיגהונ ךכ אלו ,םתומכ 'ךלמ ןב' אוה ןכש ,וילע םוחל םירגובה ויחא

 הטרחל םואיבהש ןפוסו ,םיחאה תעדותב וססת יפוסה שוריגה םרט ףסוי לש תונורחאה
 .יוחדה חאה לש ותרוכבב הרכהל ףא ףוסבלו ,הז םשעמ לע הנכ

 ,ךלמ ןב יכונא' ותאירק לע רבודה לש תיביססבואה הרזחה תא ןיבהל ןתינ תאז רואל
 ,םימיוסמה םייצראה הייוטיבכ ,תויטנתואה יכ ,תחא אל שיגדה רגדייה .'יכונא ךלמ ןב

 קבאמ ךותמ קר הגשהל ןתינש ,לטלטימ חור־ךלה אלא ,םדאה לש עובק סודומ הניא
 ־אלה םויקה תמצוע .ימתסה םויקה לא חורבל ,תירוביצה הריפסב העוטנה הייטנב דימתמ
 הכירצ וז תיטנתוא תושיחנ .תויטנתואה תא גישהל תושיחנ תבייחמ םדאבו םלועב יטנתוא
 ,ימתסה ימוימויה םויקה תחת רותחל לכות תאזכ הדמתה קר יכ ,'המצע לע רוזחלו בושל'

 37.'רערועת תושיחנ־יא ךותמ דוביאל ותכילה' ובש בצמל םדאה תא איבהלו
 התייה רישה ירוט ןיב הפשחנש הסומכה הפיאשה יכ ,רמול ןתינ םיירוטסיה םיחנומב

 ימואלה יטנתואה ינאה לא - היינשה היילעה יצולח - םידבואה םינבה תא הרזחב רבחל

 ,תיטאופה וכרד לכ ךרואל ויפתכ לע לטנ ןומירש טקיורפה הז .ידוהיה - םהלש 'ןוכנה'

 הוויצ סוטיט יכ ,הפיסומ הנורחאה הסריגה .דועו ,ז ,י הבר תישארב ;ב"ע ונ ןיטיג ,ילבב :ואר 35
 .ישיאה ותואמ ערפנ םידוהי לש םהיהולא המב ועדו ,[סוטיט] שיאה ותוא לש וחומ ועצפי םיאפורל

 רחאל וב זחאש תוילכה רסומו הטרחה שגר לש היצזיטרקנוקכ תיבה בירחמ לש וחומב רקנמה שותיה
 .ותומ םוי דע ונממ הפרה אלו השעמ

 רפסב זגימיין ,ץיבוביל המחנ :ואר ,םיחאה לש אטחה תרכהו המשאה שגר לע .אכ ,במ ,תישארב 36
 .(333-329 :ז"כשת) תישארב

 .183-184 ,במולוג .(SZ, 307-308) 356-355 ,רגדייה 37
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 הדשב וידעצ תישארב ,הז םדקומ רישב רבכ עומשל ןתינ ולש החיתפה תרהצה תאו

 .תילארשיצראה הרישה

 היפרגוילביב

 שרדמה ,הדגאה הירפס ,ך"נהה :תמוקמ

 ך"נת

 אי ,ג ,k לזהוגיט

 בי ,אכ ,ב םיבלזב

 ג ,טי ,זויוברי

 ד ,ו ,םירבד ; זי ,זי ,זבירבר

 ד ל*ינד

 ח ,א ,יליסונ

 בי ,א ,תלה?

 ב ,ו ,זבירייסר רייפ

 םישרדמ

 ז ,י ,הבר תישארב

 רהז

 .םילשורי ,זט קלח ,םלוסה שוריפ םע רהוזה רפס :(1995) ה"נשת

 'הנשושה רמאמ' ,א"ע ,א ףד ,רהוזה תומדקה

 א קלח

 ב קלח

 'אנמיהמ איער' ,ב"ע־א"ע גסר ג קלח

 ילבב דומלת

 ב"ע ,גנ ; ב''ע הל תוכרב

 ב"ע ,ונ :ב''ע חס ןיטיג

 ב"ע ,די הגיגח

 ימלשורי דומלת

 ו ב ,ןירדהנס
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 - "םיסדרפ לש ךלמה ךרדב ידיחי'" :2004
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 .בוקרטעיפ ,ג קלח ,השורק ירעש :(1912) ב''ערת

 יבצ ,זול
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 המחנ ,ץיבוביל
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 .ןילבול ,תוישעמ ירופיס :(1929) ט"פרת

 יבצ ףסוי ,ןומיר

 .םילשורי ,טקל :(1910) ע"רת

 .ופי ,ריבד :(1913) ג"ערת

 .ופי ,הזחמב :(1916) ו"ערת

 .ביבא לת ,םירתב :(1944) ד"שת

 .ןג תמר־םייתעבג ,םיריש :1973

 (ןומיר יבצ ףסוי לש םינודבספ) דדונה ףסוי

 :תיעיבר הנש ,תודחאה ,'םילשורי תואובמב' :(1913) ג"ערת

 ;14-10 :ג"ערת ולסכ ט"כ ,8 'ליג (א

 ;16-21 :ג"ערת תבט 'י ,10-9 'ליג (ב

 .16-10 :ג"ערת תבט ד"כ ,12 'ליג (ד ;15-12 :ג"ערת תבט ז"י ,11 'ליג (ג
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 לשימ ,וקו®

 .םילשורי ,(רימא ןרהא :םוגרת)תבובתה ןדיעב ןועעטת ת־חלרת :(ךיראת אלל)

 יבא ,איגש

 איגש יבא :םיכרוע)תרעזנת ץעב תידרתי תוברת ,'ידוהיה תוהזה חיש תרוקיב' :(2002) ב"סשת

 .םירוצ ןיע ,(ןליא םחנו

 ןידע ברה ,ץלזנייטש

 .םילשורי ,םיידומלת םימוסרפל ילארשיה ןוכמה ,הנשומת ילע רימע תשולש :(1998) ח"נשת

 רבוחל ,לשיפו ,היעשי ,יבשת

 .םילשורי ,ןושאר ךרכ ,רתוות תגשמ :([1949 ] 'ט"שת) (1996) ו"נשת

 .םילשורי ,ינש ךרכ ,רתוות תנשוג :([961 ,לשיפו 1] 'א"כשת) (1998) ח''נשת

Heidegger, Martin 

1972 (19271): Sein und Zeit, Tübingen. 
1962'. Being and Time (A translation of Sein und Zeit by John,Macquarrie and Edward 

Robinson), San Francisco. 

Marx, Karl 

1964: Selected Writings in Sociology and Social Philosophy (translated from German by 
T.B. Boltimore),New York. 

Zimmerman, Michael E. 

1981: Eclipse of the Self: The Development of Heidegger of Authenticity, Athens Ä 

London. 
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