
 ff עגרל הטרדנא אוה טנוסה'

דוצ ןבואר טרס"ו יפד רוצ ןבואר יבורב □ע חחושמ טרס11!יפד 

האוש דלי ינא 

ותוא וניכהש 

לכ .חורבל 

היה ונלש ךוניחה 

תעידיל ןווכמ 

התא יכ תופש 

ןאל עדוי אל 

חרוב התא 

אלו הצרא יתילע 

.תירבע יתעדי 

יתעדי לבא 

שיא היהאש 

.המ-יהיו תורפס 

אלש יתעדיו 

תורפס שיא היהא 

אלא הלוג ירגנוה 

ילארשי 

 1.I ; ךתוא ךרבל הצור ינא ארוק רותב ,תישאר
.תנינעמהו הרישעה ,הפיה היגולותנאה לע 

תופש שמחמ ומגרותש םיריש תללוכ היגולותנאה 

תירגנוהמ ,תינמרגמ ,תילגנאמ ,תיתפרצמ — 
ךיא :תיפארגויב הלאש ןאכ תשקבתמ .תידרפסמו 

רב ןהב טולשל דועו ,וללה תופשה לכל עיגמ םדא 
?םוגרת תרשפאמה המ 

רת ידרפסה רישה תא .עדוי יניא תידרפס :צ.1 
הז .,Penguin book of Spanish Verse' יפ-לע יתמג 

רישה לש בצקה דגנ דומעל יתלוכי אל .יתוא ספת 
ראשל רשאב .ילולימ םוגרתמ ותוא יתמגרתו 

גנא .ילש םאה תפש וז תירגנוה .ךכ זא .םירישה 
ותוא וניכהש האוש דלי ינא .יתדמל תיתפרצו תיל 

יכ תופש תעידיל ןווכמ היה ונלש ךוניחה לכ .חורבל 

גנא יתדמל ךכ זא .חרוב התא ןאל עדוי אל התא 

תפוקתב ןיידע הישרוש תינמרג .תיתפרצו תיל 
פטמ ול היהתש ךירצ היה דימא ידוהי לכ .םולשה 
שי הז ןיינעב .ולש םידליל תירטסוא וא הינמרג תל 
,הרקש המ .תינמרג בוט יתעדי יתודליב .היעב יל 

האחמ תואכ תינמרג רבדל יתקספה דחא םויש 
תחתהש דע ,ירמגל הפשה תא יתחכשו רלטיה דגנ 

,והשכיא ,ילש תינמרגהו תיקי החפשמ ךותל יתנ 
.תופש עבראל יתעגה ךכ זא .היחתל המק 

?התנקנ תירבעה םג םאה ; I. ל 

עדי לבא .תירבע יתעדי אלו הצרא יתילע :צ.ל 
אלש יתעדיו .המ-יהיו תורפס שיא היהאש ית 
.ילארשי אלא הלוג ירגנוה תורפס שיא היהא 

הירפסל יתשגנ ןוסקילג רפכ ץוביקל יתעגהשכ 
יתבשי .'ץיק ליל םולח' לש ירבע םוגרת יתשקיבו 
יתיוושהו ירגנוהה םוגרתה םעו ילגנאה רוקמה םע 

.תילגנא םג םצעבו תירבע יתדמל ךכו 

תוביטח עברא ,ןכ םא ,ונל שי רפסב :1.1 

לילחה ,רוצ ןבואר לש ורפס תעפוה לגרל הכרענ החישה * 
,ימע 240 ,1993 ,דחואמה ץוביקה ,הריש ימוגרת ,היקוקהו 
תרוש איה החישל תרתוכה :םוגרתה לע הסמו םימוגרת 

ימע) 'טנוסה' יטסור לאירבג הטנר לש וריש ךותמ החיתפה 
 112).

תריחבב ךתוא וחנה תונורקע וליא .תויזכרמ 
?םירישה 

ישב רבודמ .תנווכמ התיה אל היצקלסה :צ.1 
.יתורגב ךכ-רחאו יתודלי ךשמב יתיא ויחש םיר 
תעשב .רוקמב הפ-לעב םהמ דואמ םיבר יתעדי 
שארה ,םיכורא תועסמ ןמזב ,ילש יאבצה תורשה 
עסמה ןמ ונרזחש ירחאו .םוגרתב קוסע היה ילש 

.םירבדה תא יתבתכו יתבשי 

 1.I ; יל המדנ וללה םירישה תא ארוק ינאשכ
.הרישה לש ןונאקה תא םימאות ,םבורב ,םהש 
,רסנורו ןויו תא אוצמל רשפא תיתפרצה הביטחב 

םיאצמנ ילגנאה רעשב .ובמרו ןלרו ,רלדובו לוורנ 
,'גדירלוקו 'תרווסדרוו ,ןודו ריפסקש ,ינדיסו רסנפס 

ישל "תונטק תובהא" ךל ןיא םאה .סטיקו ילש 
שוריפבש וא ,םיינונאק וא םייתרוסמ תוחפ םיר 

?ןונאקהמ קלח ןאכ גצייל תיצר 

חוורש ןונאקה ידי-לע עבקנ םצעב ןונאקה :צ.1 
ןונאקה ךותמ היצקלסה .יתלדגש ןמזב הירגנוהב 

.ילש ישיאה םעטה איה 

רה רבעב רבכ םסרופ םימוגרתהמ קלח :1.1 
.('דקע' תאצוהב ןויו אוסנרפ יריש ,לשמל) קוח 
םתספדה ךרוצל והשלכ דוביע ורבע םירישה םאה 

?רפסב 

ןוקית יתסנכה ןויו יריש לכבש בשוח ינא :צ.1 
וסנכנ אלש םיפסונ םיריש ינש שי .םיינש וא דחא 

יאקיפרגה יכ ,םימגרותמ ויה רבכש תורמל ,ץבוקל 

.1969-ב הריש םגרתל ,םצעב ,יתקספה ינא .רבשנ 
העברא וא השולש לכה ךסב ןאכ שיש יל המדנ 
תל המלשה םה םגו 1969 ירחא יתמגרתש םיריש 

הילגנאל יתעסנש עגרב .םדוק יתלחתהש םימוגר 
םוגרת לש ןיינעה ילצא רמגנ טרוטקוד תושעל 

.הריש 

 1 .I ; בורק ינפל ,ןכ םא ,םגרות םירישהמ קלח
פסרפב םתוא האור התא ךיא .םירושע השולשל 
התנתשה תירבעה ןושלה ירה ?ןמז לש הביטק 

.דואמ 
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יתקספהש תוביסה תחא םצעב תאז :צ.1 
יל היה ,ןושאר רבד .םירבד המכ ןאכ ויה .םגרתל 
רישעה םילימה רצואב שמתשהל םיבייחש רורב 

סמ אל הז םג .ךתושרל הדימעמ תירבעהש רתויב 

תופשה ןיבל תירבעה ןושלה ןיב רעפה ללגב קיפ 
.תויפוריאה 

שמתשה ןמרתלאש תורוצה ןתואב יתשמתשה ינא 
רותב דיתע ןמז ןוגכ ,ןהב עגי אל רבכ ךז ןתנו ןהב 
תא םייקל תוסנל לוכי אל התא הז ילב .הווה 
םייזעולה םירישה לש םיינרוצה םיצוליאה 

לא ברקתהל ךרוצ יתשגרה דחא דצמ .תירבעב 
ולשמש םימגרתמה רודל תיסחי ,תרבודמה הפשה 

ף'הי אל>טא 

 Ars Poetica
אוה יקסע יכו — ינא ןטןפ 

רוצ ןבואר :םוגרת  ןילו ומצע טויפל המ 

ועיקךה ול ,בוט אל הז היה 

.ילילה לחנה-יבכוכ 

,חוקמ ילב — רשא ובה יל  .איה תיטא ותודאתה ןמזה 

,ילע וקךיי ליכה — אלו  ,בלח-תותודבמ יתלמגנ 

,עוגנ םיח-ימתכב יפוג  ,יתיתש תואיצמ לש םלוע 

.ילזונ אמגת תחדק  .וילע םיפצקמ םימש 

,תעדל שיגא י :תומוצע  !וב לבטל — ןיעמה הפי 

.שרודה יפ םיסחא אלו  תתךה ,עגרה הנה 

,דעסב טיבמ יב ונרוד  וב ליגי ליגו ,וקבחתי וב 

:שרוח רכא רהךהי יב  .טפטפמ ,חקפ ןח-לוק 

,עונ-ילב-ענה לעופה ףוג  לעיגב םילבוט סינטיפ שי 
 " - : ▼ • : - : -

!םהל ססבי - הוךע ידע ,שוחי יב קר תועונת יתש ןיב 
להכ ינימו בזכ-תונומת עונלוקה לומ וכחי יל 

 ; r * -

.שובלה-יער םינוירבה 
 - * : - : ■ .םהישות וריכשן רכשה 

אנדעה תאבסמ לע חספא לעילב-ידודג-ידודג םאו 
 V}- ~ •!:- T י: T

!הנובתל — רבעמו — דע יזא — יריש רטשמ םיפיחר 

אנ-דימעא לב :ישפח ילכש לעת םיקנט לש םיחא- תמח 
 • J T • t • - *- C- - ▼

▼ נ • י * ▼ c \ ו "נ .ענכנ ,סואמ םטמטמ ינפ .יזורח םערב תורזל 

:אנ-התשו ליכא ,ןשיו קבח ;וידע לודג ם-זאה ןיא 

.הוא ולכ — לדגתה יכ  !לבת-אלמב ןמצע דימ 

אנ-ןתא לב םג ןש-קורחב :םינשה וירוה ,וילע ורמש 
.הבהאהו חורה 

 T : - T - ~ ▼ .לפש יוכד- ןוטלשל די 

ף'הי אל>טא 

 Ars Poetica

רוצ ןבואר :םוגרת 

יתשמתשה ינא 

תורוצה ןתואב 

ןמרתלאש 

ןתנו ןהב שמתשה 

עגי אל רבכ ןז 

ןהב 
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רורב היה יל 

היה ילש לדומהש 

,יקסנולש 

האלו ןמרתלא 

.גרבדלוג 

יתרזחשכ 

םואתפ הילגנאמ 

םהש יתיאר 

הז לע םיפקתומ 

הפשב ובתכ םהש 

תקתונמ 

הז .תואיצמהמ 

היהש והשמ היה 

השק דואמ יל 

יכ וילע רבגתהל 

םאש ,יתשגרה 

הפשל ךלא ינא 

הז תרבודמ רתוי 

לד רתוי היהי 

לש םימוגרתה 

רבדה ,םסיק 

םהב יתוא ךשמש 

,ישוקה הז 

םוכחתה 

יטנאמסה 

,ריבחתהו 

לוג האלו ןמרתלא ,יקסנולש םהיניבשו הפיכב זא 

סקש לש םימוגרת וסיפדה .ןפוד יאצוי ויה גרבד 
סרפ ונתנו םעוניבא ןבוארו 'ץיבודיוד תאמ ריפ 

רורב היה יל .םעוניבאל םוגרתל יקסבוחינרשט 
תלא ,יקסנולש היה ילש לדומהו הטוס ינא הזמש 
םואתפ הילגנאמ יתרזחשכ .גרבדלוג האלו ןמר 
הפשב ובתכ םהש הז לע םיפקתומ םהש יתיאר 
דואמ יל היהש והשמ היה הז .תואיצמהמ תקתונמ 

ךלא ינא םאש ,יתשגרה יכ וילע רבגתהל השק 
דחא דצמ לד רתוי היהי הז תרבודמ רתוי הפשל 

םיצוליאה לע רתוול ץלאא ינא ,ינש דצמו 
.םיידוזורפה 

רשאכ .ךתוא לואשל יתיצר הזל רשקב :1.1 
רנש םייוטיבו םיפוריצ ויה םימוגרתה תא יתארק 

וריצ רכוז ינא ,לשמל .תיוושכעה ןזואל םירז יל וא 

לא ינתחק" ,רלדוב לצא "חישמה-חכש" :ןוגכ םיפ 

וב דיא — ץרא-ליח" ,סטיק לצא "ןיליל תרקינ 
םירבדהש רורב .דועו ןוד ןו'ג לש ורישב "םימיאו 
םיילאמרופ םיצוליאו םינורמת לש תרגסמב ושענ 

ההבגה ןאכ ןיא םאה ךא לילצו זורח ,הקירטמ לש 
?הפשה לש ידמ תינוציק 

.שי ,תישאר .תובושת יתש יל שי הז לע :צ.1 
ינפל ודמעש םימגרתמה תמועל — הינש הבושת 

רדגב התיה ילש תירבעה ןיידע הפוקת התואב 
,יתרזחשכ היה ילש לודגה קושה םצעב .הכמנה 
תא יתישע םש ,הילגנאמ םינש עברא ירחא 
תא 'תורפסה' תעה-בתכב יתארקו ,טרוטקודה 

לע קנבדנז ןועמשו רהז-ןבא רמתיא לש םירמאמה 
הז הילע ודריש ןושאר רבדו , גרבדלוג האל ימוגרת 

,ןכל םדוק םינש עברא .הלש ההובגה הפשה לע 
יריה תומלגתה ןיידע התיה וז ,הילגנאל יתעסנשכ 

.היעבה םצעב התיה תאז .תרבודמה הפשל הד 

יל םרג רבדהו הזה רעפה לע רובעל יל היה השק 

רלדוב לצא "חישמה-חכש" יבגל .םגרתל קיספהל 
הזמ ץוח הדיפקב הרחבנש הלימ התיה תאז י- 
צב Tanatheme' הלימה .הפי יל הלצלטצה איהש 

הלימ איה .תרבודמה הפשה דבורמ הניא תיתפר 

.תינווי 

שחנש םידחא םנשי רפסבש םירישה ןיב :1.1 
ההובגה תובכרומה תגרד ילעב םירישכ םיב 

ןו'ג לש תואלפנה תודואל ,לשמל ,יתנווכ .רתויב 
ינושלה דובירלו תילילצה המקרל שי ןהבש סטיק 

וסניאה ןורמתה םע תדדומתה דציכ .ריבכ דיקפת 

םאה ?םוגרתה לש םיצוליאה תכרעמ ךותב יפ 
לע ,הקיטנאמסה לע רומשל בושח רתוי ךל היה 
ויה המ ?תרתיו המ לע ?לולצמה לע ,הקירטמה 

?תורשפה 

יתוא ךשמש רבדה ,סטיק לש םימוגרתה :צ.1 
.יריבחתהו יטנאמסה םוכחתה ,ישוקה הז םהב 

ךותב קומע רבכ יתייהשכ תעגל יתלחתה סטיקב 
ישע םימוגרתה בור תא .םייאטיסרבינואה ידומיל 
אבצה ינפל וליפא וא רידסה' אבצב יתייהשכ ית 

יתדמלשכ קר תעגל יתלחתה סטיקב לבא .רידסה 

לצא הז גשומב תושק יתקבאנ ינאו 'ambiguity' לע 

ןורתפ יל היה אלשכ םימעפל .ילש לצאו סטיק 
.רישב יתעגנ אל זא יזכרמ ambiguity הזיאל 
רישהמ החוקל תואמגודה תחא ,לשמל 
The :ףוריצה עיפומ םש ילש לש 'סאידנמיזוא' 
 .hand that mocked them, and the heart that fed

די"ה ונייהד ,תועמשמ-וד שי ,mocked' הלימב 
ןורתפ יתאצמ אלש דע ."הגעלש דיה"ו "התקיחש 
םוגרתב ללכב יתעגנ אל תאזה תועמשמה-ודל 

םג ןאכ ךל שי ."ולסופ די" היה ילש ןורתפה .רישה 

המגוד ילוא חקינ ."לוספל" םגו "לספ תושעל" 
.רחא גוסמ 

תיטרואיתה יתדובעב יל םיבושחה םירבדה דחא 

הידוזורפ לע רפס יתבתכ ךל עודיכ .הידוזורפה אוה 
שמהמ תויטסל הבר תובישח סחיימ ינא .תילגנא 

ות שי תילגנאה הרישב .םיספתנה םיטקפאלו לק 
הרבה תונב םילימ הברה ךכ-לכ שי .תידוחיי העפ 
ויהיש ילב יבמאי לקשמ רוציל דואמ השקש תחא 
תורבה עבראו שולש ,םייתש לש םיפצר ךל 
ףצר םע ןוטלימ לצא תחא אמגוד שי .תומעטומ 
הז רבד .הווש הדימב תומעטומ תורבה שש לש 

רה ךכ-לכ ךל ןיא הב ,תירבעב גישהל דואמ השק 
.יתשקעתה ינא לבא .תחא הרבה תונב םילימ הב 
תתל יתיסינש םייוטיבה דחא ,לשמל 
טושפ ."קנעה-דירש ביבס" היה 'סאידנמיזוא'ב 
אלש ידכ יוגיהה לע דיבכהל תויורשפא יתשפח 
ימב תומעטה לש םיפצר רוציל אלא הרירב היהת 

.הווש הד 

 1 .I ; התאש םירישב האירקמ יתמשרתה תמאב
רוטה תא םצמצל ידכ תונוש םיכרד שפחל הסנמ 

ושה תויקוחל ,תונווגמ םיכרדב ,ומיאתהלו ירבעה 

םסרופמה ורישב ,לשמל .תילגנאה הפשה לש הנ 
.םירחאבו 'ןח אלבוק' - 'גדירלוק לש 

גנאה ,תינמרגה תוביטחב .תצקמב הנוש היגוסלו 
המ הפוקתה תא םיסכמ םירישה תיתפרצהו תיל 
ועל .19-ה האמה דעו םייניבה ימימ וא סנאסנר 

ושמ רקיעב םיעיפומ תירגנוהה הביטחב ,תאז תמ 
תוביטחב םג ,םיגצוימ אל עודמ .20-ה האמה ירר 

תאז .יטסינרדומה םרזה ןמ םיררושמ ,תורחאה 

,דנואפמ םגרתל אלו סטייב םייסל עודמ ,תרמוא 
פסקא הריש ןיא עודמ ,תינמרגב וא ?ןדואו טוילא 

 22

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sat, 08 Jun 2019 03:04:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



םאה .ויתימעו לקארט גרואג לשמ ,תיטסינויסר 
?תוישיא תופדעהמ עבונ רבדה 

תחא הביס .תוביס יתש םצעב ןאכ שי :צ.1 
דחא ריש ףא הזה ץבוקב ןיא ,בל תמש םא ,איה 
הדימב יתוא ךשמש המ .זרוחמ וא לוקש ונניאש 
ה לכ .םייוסמ גוסמ ינכט רגתא הז דואמ הבר 

 'Verse libre, ךשמ אל טושפ הז .קרפה ןמ דרי
םיריש אוצמל לוכי יתייה לקארט לצא .יתוא 
רט תאש איה תמאה .הזה ןוירטירקה לע םינועש 
בשוח ינא .יל אצי אלו םגרתל יתוא ךשמ לקא 
ךרדב יתמגרת אל הפ-לעב יתעדי אלש םירישש 
אל םעפ ףא יכ שארמ םתוא יתדמלש אל .ללכ 
מה תא וקריפ רבכ טוילאו דנואפ .םיריש יתנניש 

.יתוא ךשמ אל רבכ הזו תידוזורפה תרגס 

תדוקנמ הלאש לואשל יתיצר וז הדוקנב ; 1.1 
סב םיגצוימ םיררושמהמ קלח .ארוקה לש וטבמ 
רבודמו םיינש וא דחא ריש תועצמאב קר רפ 

ףאו תורשע ובתכש ,םיירופ ,םילודג םיררושמכ 
וא ןוטלימ ,ובמר ,הקליר ,לשמל :םיריש תואמ 
.וזכ היגולותנא לש התריציב הרטמה המ .סטיי 

הקיטאופ לע תיקלח ולו הנומת ןאכ ןיא דחא דצמ 

וא תורפס לש ףוקיש ןאכ ןיא ינש דצמו ררושמ לש 
הניא היגולותנא ףאש החנה ךותמ ןבומכ ,הפוקת 

?לכה תא ליכהל הלוכי 

סה .תיעמשמ-דחו הרורב דואמ הבושתה :צ.1 

רמייתה אל אוה .היגולותנא תויהל ןווכתה אל רפ 
הפ יל התיה .היגולותנא לש ןוירטירק םושב דומעל 

תפה תא תתל ,איהו תבשוחמ דואמ דואמ השיג 
ירשפאה בוט יכה חסונה ,רתויב יטנגלאה ןור 
םינש יתקבאנ דחא ריש םע םימעפל .דדובה רישל 
לש ריש ,לשמל .םיבלשב ןורתפ יתאצמ םימעפלו 
יבשל םישימחה תונשב יתמגרתש ,ף'זוי הליטא 
קר .תונורחאה תורושה יתשל טרפ ינוצר תוע 
ללגב ילוא ,בשחמה לע םירבדה תא יתילעהשכ 
דקוממ רתוי יתייה ,דוקינה םע ינטרפה קוסיעה 

םימעפלש דיגהל הצור ינא .ןורתפה יל ץצ םואתפו 

אש רתויב בוטה ןורתפה תא םינש ךשמב יתשפח 
ילש הנוילעה תובייוחמה וז .ריש לכל תתל לוכי ינ 

.יתיאר אל תרחא תובייוחמ םושו 

,יניעב .ף'זוי הליטא תא תרכזה רבכ םא :1.1 
הביטחה אקווד איה רפסב הבושחה הביטחה 
מכ השיגנ הניא תירגנוהה הרישה ןכש ,תירגנוהה 
הב הנממ םגרת רבעב .ילארשיה ארוקה רובע טע 

ודג תונורשכ וז הרישב .טסק-זועי רמתיא הבחר 
,יתעדל ,אוה רתויב אלפנה תמאב .רתויב םיל 
ישה לע ךל שיש הבחרה המרונפהמ .ף'זוי הליטא 

עוהה הרישה תא םקממ תייה ךיא ,תיפוריאה הר 
?תימלועה הרישה לש ףצרב תיר 

םיררושמה לודג אוה ף'זוי הליטא יניעב :צ.1 
הביסמ בייחתהל לוכי אל ינא .ומשנ םעפ יאש 

לע יתיארו םייניעה תא יתחקפ ינא .דואמ הטושפ 
אל ינא ,תרמוא תאז .ף'זוי הליטא לש םיריש ידי 
לש םמוקמ המ הביטקפסרפה תא ךל תתל לוכי 
דחושמ ונניאש והשימ לצא הלאה םיררושמה 

שי הפש ,ידא ומכ ררושמ שי .ךכ רמאנ אוב .ינומכ 

ינאש ררושמ אוה לבא ,ולש םיריש השולש קר 
ןתינ וניא טושפ אוה .ותריש ירחא ףחסנ דואמ 

ריבסהל תויטרקנוק דואמ תוביס יל שי .םוגרתל 
איה תחא הביס .םוגרתל ןתינ וניא אוה עודמ 
אוה .רבידה יקלחב שומישה יללכ תא רפמ אוהש 

סצע-תומש םוקמב ראות-תומשב שמתשמ 
םא תירבעב .ראות-תומש םוקמב רזע-ילעפבו 
זא םצע םש םוקמב ראות םשב שמתשמ התא 
שיש שיגרמ התא תירגנוהב .םצע םש היהנ אוה 

וקמב תדמוע הנניאש הלימהש .ףושיכ והשזיא הפ 
הז תא תושעל לוכי אל התא .דמעמ הקיזחמ המ 
תמאה .המוקמב תללובתמ דימ הלימה יכ תירבעב 
ירגנוה תע-בתכב הנורחאל יתמסרפ ינאש ,איה 
וביבס םג יכ .ידא לש ףושיכה לע תירגנוהב רמאמ 

ביבס תוקולח ןה ונלצאש ומכ תועדה תוקולח 
םישנאב יתלקתנ הירגנוהב .ולש םסקהו ןמרתלא 
ינא לבא העפותה תובישחב םיריכמ םניאש 

דומעל השקש קומע ףושיכ הזיא ול שיש ,ענכושמ 
יתחלצה ילש םייביטינגוקה םילכה םע ינא .ודע 
מב אצמנש ,הזה ףושיכה והמ םירגנוהל תוארהל 

.םהב ודשח אל ללכבש תומוק 

,איה הליבקמה המגודה תינלופה הרישב :1.1 
סלוב 20-ה האמה ןב ינלופ-ידוהיה ררושמה ,ילוא 
ולש ןושלה תופשאו הפשה ישודיחש ,ןאימשל באל 
רצוי ולש םוגרת לכ .תירבעל םוגרתל םינתינ םניא 

שממ בלהש ,רישה לש הלודג ךכ-לכ היצקודר 
םילכ' גשומב תשמתשה ךירבדב .ץמחנ 
.ךכב ךורכש והשמ לואשל יתיצר זא ,'םייביטינגוק 

מל תב ,תבחרנ הסמ תפריצ ךרפסל רבד-תירחאכ 

תונמאל תשדקומה ,םידומע םישימחמ הלע 
םג אלא הפקיהב קר אל המישרמ הסמה .םוגרתה 

,האיבמ איהש תופלאמה תואמגודבו היתונבותב 
ךימוגרתמ ןה ,םוגרתה םוחתמ תונורתפלו תויעבל 
הבותכ הסמה ,תאז םע .םיתימע ימוגרתמ ןהו 
להקל השיגנ איהש חוטב יניאו ימדקאה בינב 
תאירקב ןיינועמש הז וליפא ,בחרה םיארוקה 
ףרצל ,יתייעב רבדה תא אצומ ךניא םאה .הריש 

?בחרה להקל דעונש רפסב תימדקא הסמ 

ןווכתה אל רפסה 

תויהל 

אוה .היגולותנא 

רמייתה אל 

םושב דומעל 

לש ןוירטירק 

היגולותנא 

ומכ ררושמ שי 

קר שי הפש ,ידא 

םיריש השולש 

אוה לבא ,ולש 

ינאש ררושמ 

ירחא ףחסנ דואמ 

אוה .ותריש 

ןתינ וניא טושפ 

.םוגרתל 

התא תירגנוהב 

הפ שיש שיגרמ 

.ףושיכ והשזיא 

לוכי אל התא 

הז תא תושעל 

יכ תירבעב 

דימ הלימה 

תללובתמ 

המוקמב 
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יתייה םוגרתב 

ידיל עיגהל ךירצ 

וא הרשפ 

,תויורשפאל 

אל םימעפלש 

.תוחונ יל ויה 

תימדקא הביתכב 

ךירצ יתייה אל 

םושל עיגהל 

לכב הרשפ 

םיצוליאל עגונה 

םיינרוצ 

ךלוה התא םא 

לכ תא םגרתל 

אלו הריציה 

תויעב לע גלדל 

וא תורותפ אל 

תונורתפ תתל 

רבדה ,הרשפ לש 

קתנתהל שרוד 

.רחא קוסיע לכמ 

תלוכי שרוד הז 

תיתרבחו תיזיפ 

קתנתהל 

הביבסהמ 

הליחתכלמ .תחא הבושת קר יל שי הז לע :צ. 1 
איה ילש הבושתה .תאזה היגוסל יתסנכנ אל 

ורמא ילש תבה לש תורבח המכ דבעידב .דבעידב 

הזמ ןיבהל תלגוסמ אל ינאש החוטב יתייה" יל 
רק וליפא אלא יתנבהש קר אל ףוסב לבא םולכ 

".האנהב יתא 

 1 .I ; ןעוצקמב .לואשל יתיצר הזל רשקב דוע
ןיב רשק שי םאה .תירבע תורפסל רוספורפ התא 
םאה :תרחא תאז לאשא וא ?םוגרתל הימדקאה 
,הימדקא שיא אקווד אוה ילאידיאה םגרתמה 
קש תוירואיתה לולכמ תא םינפלמו ינפלמ ריכמש 

?םוגרתל תושיגבו םיטסקטב תורוש 

תויללכב הימדקאה שיא לע רבדא אל ינא :צ.1 
לעופ ינאש בשוח ינא יכ .ימשב קר רבדא אלא 
ןועמשמ תרחא לעופ אוהו קנבדנז ןועמשמ תרחא 
.םימגרתמ םירוספורפ המכ ריכזהל םא ןיקלה 
םילוקש םירישב ןורקיעכ עגנ אל ,לשמל ,ןיקלה 
הז אקוודש ,ךל יתרפיס ינא .םוגרתב םיזרוחמו 
ליחתה קנבדנז ןועמש .םוגרתב יתוא ךשמש רבדה 
הידוזורפה יצוליא לכב תראופמ הדימע םע 

קש לש םיטנוס לש אלפנ םוגרת איצוה ךכ-רחאו 
חיכוה אוהש ירחא ,הז לבא .םיזורח ילב ריפס 
עב ןתונ רבדהו שרדנש המ לכ תושעל לוכי אוהש 
הל הצור ינא .הזה םוגרתב םג ויתותוא תא םצ 

הבשחמ דואמ הברה .ילצא הרק המ טושפ ךל דיג 

הברה ,םוגרתה לש תויטרואיתה תויעבל יתשדקה 
םא ,רוספורפה טיברש תא יטוקליב יתאשנש ינפל 
תמסרופמה הרימאה לע הזארפאראפב שמתשהל 

ןב רענ יתייהשכ ,הירגנוהב דוע .ןוילופנ לש 
גרתמ לש םימוגרת יתיוושהו יתמגרת הרשע-שש 

רתש ךכל םרוג המ דומלל יתיסינו ,רוקמל קנע ימ 
םוש הזל ןיאו .ינש םוגרתמ בוט רתוי דחא םוג 
ילעה אל .ינפל בר ןמז היה הז .הימדקאל תוכייש 

וש ויה ילש םינוויכה .הימדקאל ךלאש יתעדב ית 

תא הישעב םישגהל יתיסינ ךכ-רחא .ירמגל םינ 
הרק ךשמהב ?יאמ אלא .יל ויהש הלאה תונקסמה 

פה ילש םיימדקאה םיקוסיעה .דואמ ןיינעמ רבד 
.ילש םיימוגרתה םיקוסיעל ועיר 

הבש ,1969 תנש דע ,רומאכ ,יתישע םימוגרתה תא 

יל ויה יתרזחשכ .טרוטקוד תושעל הילגנאל יתעסנ 

זה ןהמ תחא .םגרתל יתקספהש ךכל תוביס יתש 
יקוסיעב הרושק התיה הינשה הביסה .רבכ ונרכ 
תויציאוטניאהש הנקסמל יתעגה ינא .םיימדקאה 
רתוי יוטיב ידיל אובל תולוכי ילש תוירישה 

רמאמב ,הנוש יפוא לעב םנמוא ,קייודמ 
םירקמה ינשב .יטרואית רמאמב ,היצטרפרטניא 
.ילש תויציאוטניאל יוטיב אוצמלו םיאתהל יתיצר 

הרשפ ידיל עיגהל ךירצ יתייה םוגרתב םא לבא 
יתכב ,תוחונ יל ויה אל םימעפלש ,תויורשפאל וא 

הרשפ םושל עיגהל ךירצ יתייה אל תימדקא הב 
שיש אוה ןוכנש המ .םיינרוצ םיצוליאל עגונה לכב 

יש ינפל הברה יאדו ,תודליה ימימ עובט והשמ יב 

האנהה ירחא היהנה וזו ,בותכו אורק ללכב יתעד 

פל .ימדקא חנומב תאז רמול םא ,יטנופה גוצייהמ 
ריש םגרתל ילע הפוכו ילע טלתשמ רבדה םימע 

הזב קסוע אל רבכ ינאשכ םג ,ידארופס ןפואב 
.ףוצר ןפואב 

ךל שי םאה .דיתעה יבגל הלאש ,םויסל :1.1 
?תימוגרת תוליעפל והשיתמ רוזחל הנווכ 

ינא .ןיטולחל תינוטלפא הנווכ וז לבא ,ןכ :צ.1 
.םירבד ינש השעא תואלמיגל שורפאשכש ןימאמ 
רוזחאו האושה ימימ יתונורכז תא בותכא 

.םימוגרתל 

רבד רותב קרפה לע דימעמ תייה המ :1.1 
?םגרתל הצור תייה המ ?יזכרמ 

יתישע דימת .דימעמ יתייה המ גשומ יל ןיא :צ. 1 
ילע הדרי םואתפ .תיביסלופמיא הרוצב םירבד 

והשזיאמ ,הפיאמ יתעדיש ילבמ הרוש יהשוזיא 
ימצעל ראתמ ינא .ןמז הברה רבכ יתבהאש ריש 
הל הסנמ יתייה תאז-לכב ,ידא לא רזוח יתייהש 
הז תושעל הצור דואמ ינאש רבד .ותיא דדומת 

יל שיש ,'םדא-(ארפ) לש הידגרטה' לכ תא םגרתל 
תודגנתה יל התיה .הנממ דואמ ןטק עטק רפסב 
םיכאלמה לכ םע הנושארה הניצסב ליחתהל 

ליחתמ ינאו ,האירבה תאו ארובה תא םיחבשמש 
יד הז .חבשל ברסמ רפיצול ובש עטקהמ הז תא 
.םירגבתמ םירענ ונייהשכ םג ירבח לאו ילא רב 

ןושארה הקלח לעש ,דואמ הקזח הריצי תאז 
הריציה לכ תא םגרתמ יתייהש בשוח ינא .יתגליד 

יכ .רחא קוסיע לכמ קתנתהל שרוד הז לבא תאזה 

תירבעל תירגנוהה הפשה ןיב םילדבהה ,בוש 
הריציה לכ תא םגרתל ךלוה התא םא .םילודג 
תונורתפ תתל וא תורותפ אל תויעב לע גלדל אלו 

.רחא קוסיע לכמ קתנתהל שרוד רבדה ,הרשפ לש 
קתנתהל תיתרבחו תיזיפ תלוכי שרוד הז 

.הביבסהמ 

יאהש תפלאמה החישה לע ךל הבר הדות .י 1.1 
הנתמ אוהש ,רפסה לעו תובר תויגוסב יניע תא הר 

.הרישה יבהואל הפי 
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