
יא קדב הדע 

רוחשה קחרמה לא 
לגופ דוד תרישב ךלהה 

p

,וייח יכרד ןהש ,םלועה יכרדב דדונה ,ךלהה 
הרישבו םלועה תרישב רוגש ביטומ אוה 

האל תרייצמ 'ךרדה ףוס יריש"ב .תירבעה 
:וז הכילהב םיבלשה תעברא תא גרבדלוג 
חונל בשי" רשא ,ןקזהו רבגה ,םלעה ,רענה 
,הל הצוחמ לא עיגה ךכבו ,'"ךרדה דצב 
"ץוחב םיבכוכ" ירישב .ףוסה לא - ונייהד 
,ררושמה םע ךלהה תא ןמרתלא ןתנ ההזמ 
תומאו" :ןכמ רחאל ףאו ,וייח ךרדב ךלוהה 
לכ ,עודיכ .2(הלודגה ךרדב) "תכלל ףיסואו 
ץבוקב ןמרתלא לש תיטויפה *ומלוע תפקשה 
לע תתתשומ (וירחא םיאבה ןמ קלחב ףאו) הז 

.3הנממ תקנויו וז הסיפת 
תגצה לע תדסוימ לגופ דוד לש ותריש םג 

תואמגודל דוגינב .םיכרדב דדונה ךלהה 
ןיב קודה רשק לגופ לצא םייק ליעל ורכזוהש 
לש ותגצה ןיבל יפארגויב-ישיאה דצה 
תחא אל רייצמ אוה ונמויב .ירישה "ינא"ה 

T :םידודנ לש תואיצמ 

לכב .םיערק יערקל םיעורקו םיקסורמ ייח לכ 
,וישכע דעו הרשע שולש ןב יתויה ןמזמ ,ייח 

הפוקת וליפא ןיא ,םייתשו םירשע ןב יננהש 
הדובעו דחא םוקמ לע םייח לש המלש תחא 

.הדידנו קוסירו הדידנ קר .העובק 

(4ג"ערת ןוושח 'ח) 

עיפוהש /'לפאה רעשה ינפל" ץבוקה 
ודיקפת תאו ךלהה תא גיצמ ,1923 תנשב 
תורידתב לגופ דוד לש ירישה ךרעמב 
דעוצה ,םדא לכ אוה ךלהה .הבר השגדהבו 
ןמ :ינוויכ-דח לולסמ והז .םייחה ךרדב 
שה קחרמה" :ףוסה לא ,תודליה ,תישארבה 
ינפל"ב .והותהו ןיאה ,י(113 ימע) "רוח 

הלפסב "ךרדה ףוס יריש" :גרבדלוג האל 
ימע ,1968 ,םילעופ תיירפס ,"רחואמו םדקומ" 

188.

תורבחמ - מ"הקה יצוה ,םיבתכ :ןמרתלא ןתנ 
.111 ימע ,'א ךרכ ,א"כשת ,א"ת ,תורפסל 

וק לע" :ינענכ דוד האר .הברה בתכנ ךכ לע 
עופ תיירפס ,"םנמז ןיבל םניב" ורפסב "ץקה 
222 ימע רקיעב) 254-220 ימע ,1955 ,םיל 
ורפסב "ה;ערהו תמה" :ןורימ ןד :(247 
,"וננמז תב תירבעה תורפסב םינפ עברא" 

רקיעב) 13-36 ימע ,1962 ,א"ת ,ןקוש תאצוה 
ןתנ :ךותב וצבקנ םירמאמה ינש .(20-23 ימע 
הכרע ,ותריש לע םירמאמ רחבמ - ןמרתלא 
ןרק םע ףותישב דבוע םע ,ןטרגמואב הרוא 

.1971 ,א"ת ,תונמאו תורפסל א"ת 

.349 ימע ,ויה 'בוח ,(ריישת) 'י "םינזאמ" .4 
םיכשמהב ומסרפתנ לעפ לש ןמויה יקרפ 

.(א"כשת-ר"שת)גי-י םיכרכ ,"םינזאמ"ב 
לכ :לגופ דוד - יפ לע םה תומוקמה יארמ לכ .5 
הרודהמ ,םיגפ ןד ידיב םיטקולמ ,םירישה 
תדוגא תאצוה ,תבחרומו תנקותמ היינש 

.ב"לשת ,מ"הקה - םירבעה םירפוסה 
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יעב םידודנה תנוכתמ תשגדומ "לפאה רעשה 

לש תרגסמ ןיעמב ןותנ רפסה תויה לשב רק 
הסומעה הלגעה תא גיצמ חתופה רישה :עסמ 

ןורחאה רישה וליאו !ךרדה ףוס והז .םיתמ 
םדקומ בלש גיצמ (ע ריש) םירישה תרדסב 
/ .ךרדל ןוכנ רבכ ןורחאו ידיחי ןורק" :רתוי 

.(145 ימע) "הכחי אל יכ / עסנו הלענ הבה 
םג) םלוכש ,הארי לגופ ירישב ןויעה 
חואמה םגו "לפאה רעשה ינפל"ל םימדקומה 
.ךרדב רבעמה ,העונתה ןמיסב םינותנ (ול םיר 
ועה תסיפתבש תודיחאהו תודחאה לכ םע ךא 

ןיינעמ אוה יטרקנוקה ירישה בוציעה ירה ,םל 
העיפומו תרזוחה ,ךלהה תומד .יליטבוסו 
הנויפיא יכרד לשב תנווגתמ ,םיברה םירישב 

.תופלחתמה 

"דדונ" וא "ךלה" גשומה ,רבד לש ותימאל 
םקלחב .דבלב םיטעמ םירישב שרופמב יוצמ 
היבגל ,השאה יפב םימשומה ,הבהא יריש םה 

ךנה" :בוהאל ףדרנ םש "דדונ" גשומה הווהמ 
דלי - " :וא :(100 ימע) "דדונה ,ימעמ ךלוה 
לע םייניע לוכת / דדונ רבע אל םא / !דלי 
רבודה ,םוקמ לכמ .(153 ימע)" ?ךינפ 
."ךלה" םשב ומצע תא הנכמ ונניא םלועל 
לע בסומ ,ישילש ףוגב דימת עיפומ גשומה 
:ומכ ,דיחי ןושלב םיתיעל .לוכיבכ ,םירחא 
,(112 'ע) "ףייעה ךלהה / עמשי הלא לכ" 
ונח םידדונ יפלא" :יצוביק ףוגב םיתיעלו 

.(111 ימע) "...שרח 
קמב קר שרופמב תרכזנ ךרדה םג השעמל 
שומישל דוגינב ךא .סחיב םיטעמ םיר 
"ינא"ל ךרדה תא ררושמה רשוק "ךלה"ב 
ורחא תחא ךרד קרו הדודמ יתע יכ" :רבדמה 
קר / יכרד לכב" :וא ;(257 ימע) "ינפל הנ 
רבדמ ףוגב םגו .(240 ימע) "יתשקיב ןה ךתוא 
.(234 ימע) "...ונרבע הכורא ךרד" :םיבר 
םיעטהלו שיגדהל לגופ לש וכרד יהוזש ,המוד 

.ךרדהו ךלהה לש ילסרבינואה טקפסאה תא 
תפסותב דימת עיפומ ךלההש ,אוה הרקמ אל 
דחא לכ ,םדא לכ ועמשמ ןכש ,העידיה א"ה 
,ראות לש דומיצ תלבקמ ךרדה וליאו .דחאו 
:הבש תועמשמ-דחהו דוחייה תא ןייצל אבה 

.הנורחא ךרד ,הכורא ךרד ,תחא ךרד 

אורקל" טעממ אוהש ,לגופל דואמ יניפוא 
בושו בוש רזוח אוה :ונייהד ,"ומשב דליל 
דזהל אלש ףידעמ ךא ,ךרדהו ךלהה תנומתל 
ךרדה לש התויזכרמ תא .םמצע םיגשומל קק 
העיסנ ,הכילה :6םילעפה לכ םדוק םירצוי 

ךלהה תומד .םיפסונ םינוש םיעצמאב העונתו 
לע" :ומכ םירוט תועצמאב תשבגתמו הווהתמ 

ימע) "...ךלוה יננה / ...העספא רפכו ריע 
לא אלו ןיאמ אל / םלועב הכלא הזמ יא" ;(93 
שרח / יכונא ףא דועצ ינונת" :(224 ימע)"ןא 
רבודמה ןיא רומאכ ךא .(107 ימע) "...שרח 
/ תולילו םימי ךרד" :ונלוכב אלא ,טרפב 
זאו" :וא ;(138 ימע) "...ךלנ םיחוחש ונלוכ 
/ אוושל ונתוא שקב / בצעב תכל ףיסונ 
...המוקנ רחאו" ןכו ;(229 ימע)"םלוע יבחרב 
םמוי דודינ / שאר ידרומו בג יחוחש הכלנו / 

.(117 ימע) "לילו 
םיברבו דיחיב ןמצע לע תורזוח תולועפה 
םייניפואה םיראתב תובורק םיתיעל תוכראמו 
,יאשחב ,שרח ,טא :ומלוע תשוחתלו לגופל 
תריציל םיעייסמ הלא םיראת .ידכו םיחוחש 

'יקעהו תינורקעה הייארל תיוולנה ,הריוואה 
תניפואמ השוחתה .ךרדה לש התוהמ יבגל הב 
בוש .תופייעב דימת הוולמ איהש ,ךכב םג 
"חוחש ,ףייע דדונ לצ" :דומיצה עיפומ בושו 
םיפייע" ;(118 ימע) "ועגי ילגר" ;(94 ימע) 
ונילגר" ;(253 ימע) "ןושיל אנ הכלנ / ונחנא 
תופייע .דועו דועו (108 ימע) "םויה ןמ / ודבכ 
שיגדהל ידכב םילעפה תא הוולמו תרזוח וז 

ובש ,םוקמב יוצמ רבודה :תויצרופורפה תא 
,רגובמ רבוד והז .וירוחאמ רבכ ךרדה בור 
והו הברק ךרדהש ,עדויה ,יטסילאיר ,חכופמ 

.הצק לא תכל 
הכילהה תמועל .תונוש תויצאיראו הכילהל 

תצאה לש בצמ םג שי ,תיטיאה ,תישירחה 
וא הציר תועצמאב ףוסה תשחהו רבעמה 
;(179 ימע) "דרומב ץרו ץר" םדאה .הרהד 
םילעופ ,םדאל לרוגל םיפתושה ,םייחה ילעב 
ימע) "...שרפ רהוד הזב יא" :המוד ןפואב 
דוע / המוריע לבת יליבש לע" :וא :(128 
ימע) "המואמ אל ירחא / ידיחי בלכה קולדי 
תועצמאב וידחי םיפרטצמ םיינשהש שי .(212 

דל / הקוחרה יתודלי ךותמ" :ףתושמ לעופ 
יבחרב" :ןכו ;(260 ימע) "יתזפחנ ךיא רוה 
יפלאב ןכא / ...ורהדי םימוריע םיסוס הליל 

.(221 ימע) "הסוננ םיכרד 
:ךרדה רבעמ לש העונת דוע ריכזהל שי 
;(139 ימע) "רותחו רותח ונל" .הריתחה 
ימע)"ונטיאל רותחנו / תודבכב רותחנ הככו" 
םיפרטצמ הריתחב םג ןכ הכילהב ומכ .(251 
תויטיא ,דבוכ :המוד תוהמ ילעב םיראת 
ילכ תועצמאב עסמל - הריתחה ןמו .ב"צויכו 
ןורק ,(210 ,73 ימע) הלגע :םינוש הרובחת 

יעפוא וניא לעופב יזכרמהו ףוכתה שומישה .6 
,שיגדהל שי לכה ךסב .הללכב לגופ תרישל 

תא םשו ,לעופלו םשל קקדזהל טיעממ לגופש 

ראותב יתריוואהו יאידיאה דבוכה-לקשמ רקיע 
.ויתורוצל 
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.דועו (188 ,166 ימע) עסמ ,(145 ימע) 
:ומכ ,שגדומב ירופאטמ םיתיעל אוה עסמה 
תגצומש שי !"םייספא לא םיתיעה ועסנ" 
שרע" :ומכ ,יטסילאירוס טביה תלעב הנומת 
ימע) "הקוחרה ךרדב / טאל הכ תעסונ / וז 
דחא טלוב עסמה תונומת לכ ןיב םלוא .(242 
ונניא עסמה :לגופ תריש לש םינייפאמה 
וציב ןפואב אלו ובצקב אל ,וגוסב אל :דיחא 
תעסונ" לומ :םיראתה ףוליחל בל םישנ .וע 
יא" :ךופיהה תא אצמנ (242 ימע) "טאל הכ 
ימע) "רהה דרומב הקיר הלגע תחרוב הזב 
,תרחא הנומתל דוגינב תדמוע וז הנומת .(210 
"...יסוס םילוע טאל" :ץבוקה תא תחתופה 
ומב ץרו ץר ינא" :ךופיה בושו .(73 ימע) 
לגופ גישמ המוד טקפא .(179 ימע) "...דר 
תועונת יתש וז לומ וז ביצמ אוהש ,ךכב 
- אסיג דחמ .תולתפתהו המירז :תודגונמ 
ימע) "םיקחרמל ףוטשל וזפח / לחנה ימ לכ" 
"יהבמ םילחנכ םטיאל" - אסיג ךדיאמ ;(115 

.(140 ימע) "םיכורא םימיה ולתפתה / םיק 
אוה ,7תונומת ידמצ רצויה ,יבטוקה בוציעה 
םע .לגופ לש ירישה ומלועב ןוזיאל איבמה הז 
לבו תיעמשמידח ,תינוויכ-דח ךרדה תויה לכ 
דימעמ ררושמה ירה ,יונישל תנתינ ית 
יגוסב ,םינוש םיגוסמ עסמ לש תויצאיראו 
הלא לכ .ףלחתמ סומתירבו םינוש העונת 
רשפאמה ,ימינפ לקשמ יוויש ןיעמ םירצוי 

.לרוגה םע תודדומתה 

ינויצ ןיב םג רצונ הז ןיעמ ףסונ ףוליח 
תניפואמ הכילהה .דרומו הלעמ :ךרדב הבוג 
.ונממ הדיריכ וא רה לע סופיטכ ללכ ךרדב 
הלעמ לע / יסוס םילוע טאל" - דחא דצמ 
ול טא / רהה הלעמ לע" :(73 ימע) "רהה 
רהה לע" ;(76 ימע) "...דדונ לצ / ספטי 
(119 ימע) "לעא דוע ,קפואה לע / ןורחאה 
ןאכ םגו :הדיריה הרצמ רחאה דצה ןמ .דועו 
תונומת וז לומ וז תובצומ דציכ ,תוארל רשפא 
,היילע תנומת - תחאה :םידמצב תוליבקמ 
הנומתה תדמוע ,לשמל ,ךכ .הדירי - תרחאהו 
דרוי הזרה ילצ / תולעמה ןמ דרוי יננה" 
טא / רהה הלעמ לע" תמועל (93 ימע) "ינפל 
;(184 ימע) "חוחש ,ףייע דדונ לצ / ספטי ול 
רהה דרומב הקיר הלגע תחרוב / הזב יא" :וא 
דוגינכ תבצינ (180 ימע) "ונתודלי ברקמ / 
ירכ / ונילא ולעי / לפרעה ימי ירחאמ"ל 

.8(78 ימע) "םיבחרה תודליה 
דע ישחומ בוציע תלבקמו תכלוה ךרדה 
ירי ךרוצ היילע" לש ךלהמה טלבומ .דואמ 
םגו ,לפואבו קמועב התליחת היילעה ."הד 
ךרדה תישארב .הכשחה לא הדיריב הפוס 
לש רכיהה ןמיס תא לפואהו קמועה םיווהמ 
ירק ,םילפא םימ" תניחבב איהש ,תודליה 
םיבצינ ךרדה לש הפוסב .'(141 ימע) "םיר 
ימע) "לודגה ,לפאה רעשה ינפל" םיאבה 
תרישב יזכרמ הכ םמוקמש ,םיעבצה .(138 
היתולובגל תיפוס הקנפשוג םישמשמ ,לגופ 
.לפואל לפואמ ,ףוס דע תישארמ :ךרדה לש 
ףרטצמ ,רצק םייניב-בלשכ ,ךרדה עצמאב קר 
יב המה רקובל" :הנוש תואיצמ רויצל עבצה 
בהזו םלוסכ / םר םוי ינפל בצינ יכ / יבל 
.(118 ימע) "וירהצל יתילע הנהו / ויבלש 
לש תונומת הלא לכ - בהז ,הבוג ,רקוב 
תרצק הילשא יהוז םלוא .הווקתו תוימיטפוא 
לכ" :םילמב םייתסמ ומצע הז ריש .םימי 

.(םש) "...ברעה לא / םיכלוה םיכרדה 
יתש וידחי גווזמ לגופש ,רוריבב רכינ 
ךרדב הכילהה .ןמז לשו םוקמ לש :תויצנבנוק 
רקובה-תודליה ןמ .םויה רבעמל הליבקמ 
,דיקפתה והז .ברעה-הנקזה לא ךרדה הליבומ 
:םירישה ןמ םיברב העיקשה תנומת האלממש 
/ םירופא ויתס יליפרע לע / םימודמד תעשב" 
;(112 ימע) "םירוענה / שרח ,ינמ שרח ועסי 
/ ... ן םיוולשה ייח ךרד / הרהנא טאו" :וא 
:ןכו ;(119 ימע) "העיקשה לא האובא דע 
/ המוריע ךרד / רהנת הדיחי / העיקשה לומ" 

.דועו (109 ימע) "ברעה לא 
ב ןאכ תטלוב בוציעה ןורקעבש תודיחאה 
םה הלא לכ - ויתס ,ברע ,העיקש .רתוי 
םע :תוומה רואיתל םיילאנויצנבנוק םיגשומ 
העיקפמה ,תוינומת ךותב םינותנ םה תאז 
.החיכשה תוילאנויצנבנוקה ןמ תצקמב"'םתוא 
לש החיכשה תפסותב איה ךכל תחא המגוד 
תרוכזת ךכב שי דחא דצמ ."םוריע" ראותה 
בושא םורעו ימא ןטבמ יתאצי םורע" קוספל 
ושה תונומתה תאז םעו .(אב ,א בויא) "המש 
םשור תריציל הז ראותב תועייתסמ תונ 
"...ורהדי םימוריע םיסוס" :ומכ ,יטסילאירוס 

םאתהב ,ףלחתהל ,םנמא ,םייושע הלא םידמצ 

ביצהל רשפא .םתוא רשקמה ףתושמה הנבמל 

ףוליח וא ,הלגעב תוקסועה תונומת יתש גוזכ 

.ידכו דרומו הלעמ ,רהמו טאל ןיב 

ומכ הנומת םע םג תומיעל תנתינ וז הנומת .8 
לגע קורחת הדבכ / ...יסוס םילוע סאל" 
ףתושמה הנכמב אוה ינושה .(73 ימע) "...ית 

אוה ףתושמה ליעל ףוריצב .תונומתה יתשל 
.הלגעה - ןאכ :תודליה 

םלוע ינמסמכ דימת לגופ לצא םיעיפומ םימה .9 

לבוקמ למס והז רולקלופבו סותימב .תודליה 
.תישארו הדיל לכל 
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.ןוזיא רצויו םידוגינה ןיב שיגפמה ,הז אוה 
יעל שמשמה אוה ,תוומה תא ןייצמה ,קחרמה 
ןיב רשגמ אוה .עגמלו רשקל םרוגכ םית 
ןתינ וכרדו ,םיקוחר תומוקמו םירחא םינמז 
רמה תועצמאב תודליה לאו רבעה לא עיגהל 

ינפ לע / חלשא ישירח רמז" :יטסוקאה ביכ 
:וא ;(73 ימע) "קחרמל רובעיש / לילה ילג 
/ הרצוצח יל עקתת הדדוב / קחרמה ןמ" 
ךכל ףסונב .(74 ימע) "םיריהב תודלי יריש 
יה יעצמאה ילואו) יעצמאה םג אוה קחרמה 
ייח לש רושימב .םישנא ןיב רשקל (דיח 
תריציב ןייטצמ וניא ילגופה רבודה םוימוי 
םיעיבצמ ולש הבהאה יריש םג :ישונא עגמ 
רושימב אקווד .ולצא תמייקה תויתיעבה לע 
,םה רשאב םדאה ינב לכל ףתושמה ,רחאה 
עגר" :עגמה ןכתיי םש - קחרמה לש ומוחתב 
עגר / קוחרמל הכשחה דעב / ךבבל ששימ 
האצי ישפנ" :ןכו ;(126 ימע) "...הזח קימעה 

.(146 ימע) "דעור בל אוצמ / קחרמה לא 

לא םלענה ןמ :ךשוחה לא לפואה ןמ 
יהוז :תודידבה לא תודידבה ןמ :עודי-יתלבה 
ךורא תווממ" :ילגופה ךלהה לש םייחה ךרד 
- הזפחב רובעל / רצק םייח רשג / ונאצי הז 
,הרוהה יהוז .(261 ימע) "ךורא תוומ לא / 
עדוי ךלהה .בצעל לגופ תריש הסנמ התואש 
ררושמה .ה;לשא אללו ןוחכיפב ולרוג תא 
הןעב םע תודדומתהל ךרדה תא הרישב אצומ 

.וז 
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תוקיר ןהו / םילענ תודמוע הפו" ;(221 ימע) 
הנושו תרחא המגוד .דועו ;(228 ימע) "דואמ 
העיקשה תנומת לש בולישב איה תמדוקה ןמ 
תוגייתסהה לכ םע .תפטושו תמרוז העונת םע 
תשוחת םהב שיש /דכו "שרח" "טא" לש 
תובורק םיתיעל תפלחתמ הכילהה ירה ,הוולש 
תוריהמה ,עמשמ .העיסנב וא "הריהנ"ב 

קומעו ידוסי חרואב תועוטנ תוינוויכ-דחהו 
.ףוסה לא העונתב 

השק אל ?רבד לש ופוסב ךרדה הליבומ ןאל 
ףוסה תא לגופ רייצמ תאז לכבו .ךירעהל 
"לפאה רעשה" אוהש שי .דחא רויצמ רתויב 
,(142 ימע) "רוחשה ונרוב" ונשי ;(138 ימע) 
וחש ,המומע השיקנ" העימשמה ,ראבה וא 
שארב אוה םלוכל ףתושמה .(186 ימע) "הר 
םיתיעל .לפאה וא ,רוחשה עבצה הנושארבו 
השיקנ"ב ומכ ,יטקסניס רואית םג ףרטצמ 
יחפמו תמייאמ הנומתו שי ."הרוחש ,המומע 
הניבלמ יתלגלוג ,דרומב ץרו ץר ינא" :הד 
לע קבד לגופ ךא .(179 ימע)"רוחש קחש לומ 
,םוקמ אל ,ףוסניאב ףוסה תסיפתב בורה 
תומישרמה תונומתה תחא .יאליטרע קחרמ 
םאתהבו תוררופתהב איה תוומה לש רתויב 

תורהד תוערזנ / רוחשה קחרמב" :הבש תוס 
ימע) "םיכלוהו םיסמנה / םיארנ אל םיסוס 
אל" ומכ םיגשומ םישמשמ המוד ןפואב .(113 
אל" ,(116 ימע) "ןאל יא" ,(212 ימע)"המואמ 
ילאסקודאראפ חרואב .ידכו (224 ימע) "ןא לא 
קחרמה ,לגופל דואמ ימפוא תאז םעו ,הרואכל 
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