
ןימינב תאשמ ברתו 

ל״ז רמייהנפוא ןימינב רוספורפ לש יעדמה ולעפל םיווק 

תאמ 

ןמפוה ריאי 

תילארשיה האובנה לש תירוטסיהה הכרד תא רייצל יתאב הז רפסב 

תוחנה המכל קקזיהל אלב ... תיסאלקה האובנה תחימצל דע התישארמ 

אל ... ושרדמ תיבו ןזואהלו תעפשהב ושרתשה רשא ,תועטומ דוסי 

השמ ירופיס תא םיעיקפמה ,םירקוח םתוא לש םתטיש תא יתלביק 

לארשי תודלות רואית תא םיליחתמו לכו לכמ תירוטסיהה םתקזחמ 

תלאש לע הז רשקהב חוספל ןירוחךב יתייה אל ... תולחנתהה תפוקתב 

וא וינפל ,השמ ימיב הרצונ םאה :דוחייה תנומא לש התוהמו התישאר 

וז הלאשב םג יכ םא ,םימידקמה תטיש יפל יתטקנ הז רקחמב ?וירחא 

הכילהה תא החוד ינאש םשכ ,יטמגודה םזילטנמדנופה ןמ ינא קוחר 

תא הבר הדימב ןורחאה רודה רקחמ שטנשמ ...תומכסומ ירחא תרוויעה 

ךרוצ יתיאר ןזואהלו לש ודוסימ תיעטומה תיטסינויצולובאה החנהה 

,תמיוסמ תיגולופורתנא החנה לע דמועה ,ןמפיוק לש רואיבה ןיב עירכהל 

.רבוב לש יתרבחהו ילאיצנטסיזקאה רואיבה ןיבו 

רפסמ אוצמל ןתינ 'המודקה האובנה לע לודגה ורפסל ׳רבד חתפ׳ ךותמ הז טוטיצב 

תויזכרמ :ארקמה רקחב רמייהנפוא ןימינב ׳פורפ לש תדחוימה וכרד תנבהל תוחתפמ 

.205 - 198 ימע ,(ו״נשת)ומק/אמ ארקמ תיבב ועיפוה הלא ןורכז ירבד * 

האובנה :ןלהל) ג״לשת ,םילשורי ,סנגמ תאצוה ,לארשיב המודקה האובנה ,רמייהנפוא ןימינב 1 
.(המודקה 
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222-215 ימע ,(ו״נשת) 36 תודהיה יעדמ 
תודהיה יעדמל ימלועה דוגאה תמב 



ןמפוה ריאי 

ךרד סוליפ :דוחייה תנומא :תיארקמה תרוסמה לש תירוטסיהה תונמיהמה :האובנה 

.ול ומדקש רקחמה ילודג ןיב תיאמצע 

,ארקמה לש ומלוע זכרמכ האובנה תייאר רמייהנפוא ירבדמ הלוע לכל תישאר [א] 

תוסיפת לש בחרה לגעמה תא םיוותמה ,םיסוידר ןיעמכ הנממ םיעבונה םיאשונה תייארו 

ןמסמו ,האובנה תישארב קסוע רמייהנפוא לש ןורחאה ורפס ,ןכאו .ויתונומאו ארקמה 

תא רקח ןושארה ורפסבש רחאל ,וז תדחוימ תילארשי העפות לש ןותחתה ןמזה וק תא 

־רתבה תיטפילקופאה תורפסה ןיבל הניבש הנחבהה לע דמעו ,האובנה תפוקת ףוס 

האובנה לע בושחה ךרעהו ,תיסלקה האובנה רקחל ושדקוהש םיברה וירמאמ 2.תיארקמ 

ןיבש יגולונורכה ללחה תא תמיוסמ הדימב םיאלממ 3תיארקמה הידפולקיצנאב בתכש 

ורפס םוסרפ םע קר לבקתת המלשהו תללוכה הנומתה םלוא .התירחאל האובנה תישאר 

.סופדב ותוארל הכז אל ךא ,םילשה ורוביח תאש ,תיסלקה האובנה לע 

הדוחייל ןמאנ יוטיבכו יארקמה ןונאקה דקומכ תיאובנה תורפסהו האובנה תכרעה 

תורפסכ ולוכ ארקמה לש תיתרוסמה תידוהיה הסיפתב בטיה תנגועמ ארקמה תונמא לש 

האובנה תויזכרמש אלא ".האובנ ירבד תניחב ולוכש עמשמ /שדוקה חור׳ב הבתכנש 

האובנהש הנעטב הרוקמ .תויתד תומויסקא לע תדסוימ הניא רמייהנפוא לצא 

יהירה תאז הניחבמו ,קיתעה םלועב הל הינש ןיאש ,תידוחיי העפות איה תילארשיה 

ץוחמש םודקה חרזמה תויוברתב ערו חא ןיא ול ףאש ,יארקמה םזיאתונומל גוז־תב 

רמייהנפוא בורק יארקמה םזיאתונומה לש יארכ האובנה לש וז הסיפתב .לארשיל 

האובנה לש התומדקלו ילארשיה םזיאתונומה תומדקל ןעט אוה ותומכ .ןמפיוקל 

רקיע תא לאה חילשכ איבנה תסיפתב האור אוה ותומכו ,לארשיב תיטסיאתונומה 

:תיפוסוליפ איה ןמפיוק לש אצומה תדוקנ םלואו .תילארשיה האובנה לש הדוחיי 

תדוקנ וליאו ,תוברתה תודלותב תינויצולובאה הסיפתה לש ,תירוירפא ,תינורקע הייחד 

תורוקמה לש תידוסי הניחב ךות ,תירוטסיה־תיגולוליפ איה רמייהנפוא לש אצומה 

.רבדב םיעגונה םישדחה םייארקמ־ץוחהו םייארקמה 

וא ,לכו לכמ תירוקמ תילארשי הריצי איה תיחילשה האובנה םאה :איה הלאשה 

רוקסל ונילע ךכ םשל ?ןומדקה חרזמה תויוברתב הזיחא תודוקנ הל שי אמש 

5.ןומדקה חרזמה יבחרמ תויודעה תא הרצקב 

לארשיב ארקמה רקחל הרבחה תאצוה ,הקיטפילקופאל האובנה ןמ ,הירכז תונוזח ,רמייהנפוא ןימינב 2 

.(הירכז תונוזח :ןלהל) א״כשת םילשורי ,מ״עב רפס תירק ידי לע 

.732 — 690 ימע ,ח״כשת םילשורי ,ה״מא ,איבנ ,האובנ ,רמייהנפוא ןימינב 3 
כ״פעאו .לארשימ שדוקה חור הקלתסנ יכאלמו הירכז יגח םינורחא םיאיבנ ותמשמ :ר״ת׳ :לשמל האר 4 

.(א״ע אי ןירדהנס ילבב)׳...לוק תבב ןישמתשמ ויה 

.5 ימע ,המודקה האובנה 5 

 [ 216 ]



ל״ז רמייהנפוא ןימינב ׳פ1רפ :ןימינב תאשמ ברתו 

— םיימטופוסמו םיינענכ ,םיירצמ תורוקמ לש תקדקודמו תיתטיש הניחב ךותמ 

יראמ יבתכממ םייאובנה םיטסקטה רקיעבו נ״הספל ט״יה האמה ןמ םיירושא םיבתכמ 

תולבקה ןכא שי יכ ,הנקסמל רמייהנפוא עיגה ,(נ״הספל ח״יה האמה ,םלרמז תפוקת) 

.םימוחת ינשב תוחפל םיימטופוסמה םיבותכה ןיבל תיארקמה האובנה ןיב 

לש החכותה ירבדו הרותה לש הפטהה ירבד וב םיחסונמש ,יביטנרטלאה ןונגס׳ה 

.׳תשקובמ יתלבהו הרישיה תיהלאה תוחילשה ןויער׳ו ׳םיאיבנה 

םינמנ הלא ינש 

תושרה הז הרקמב .התישארמ לארשי תוברתב תעקושמה םימודקה תשרומ םע 
.יראממ תירוטסיה העפשה לע רבדל ונידיב 

ןאכמו 

םנמא הבצוע תיחילשה האובנה יכ ,רמול ונא םיבייח םויכ וניתועידי בצמ יפל 

היתולחתהו התישאר ךא ,הירוטסיהב םידקת ול ןיאש בוציע לארשי תוברתב 

6.המואה תובא םהמע ואיבהש ,תיברעמ־תימשה תשרומב תוצוענ 

הילא עיגה הבש ךרדהו (׳םויכ וניתועידי בצמ יפל׳)החוסינ ,רמייהנפוא לש וז ותנקסמ 

תא םלואו .ןמפיוק לצא התומכ אוצמל השקש ,תיטמגוד יתלב תוחיתפ לע םיעיבצמ 

לארשי תנומאב תיזכרמ הכ העפות לש םימודק םיינוכית חרזמ םישרשב ריכהל תונוכנה 

םאצומ רבדב תיארקמה תירוטסיהה תרוסמה קוזיחל ףונמ רמייהנפוא השוע תיארקמה 

ותסיפתל ףירח דגנתמו ,ןמפיוק תפקשהל ףתוש אוה ךכב .המואה תובא לש ימטופוסמה 

ןוגכ)הימטופוסמ תוברתל תיארקמה תרוסמה תקיז תא ריבסהל שי היפלש ,ןזואהלו לש 

ירהש ,ינענכ עוצימ לש החנהב (קוחה םוחתב 

תוחילשה ןויערל רכז לכ תימראהו תיקיניפ־תינענכה תוברתה םוחתב ועצמ אל 

7.לארשיב האובנה לש םיקהבומה רכיהה ינמיסמ ,רומאכ ,אוהש ,תיהלאה 

אליממ האיבמ ,תירוטסיה תמא איה תובאה אצומ לע תיארקמה תרוסמהש הסיפתה 

,םירצמ דובעש — המואה תישאר לע יארקמה ירוטסיהה רואיתה ךשמה םגש ,הנקסמל 

.תירוטסיהה תמאה םע דחא הנקב הלוע אוה םג — ץראה שוביכו םירצמ תאיצי ,השמ 

רחאלש םיאיבנה ןמ אלו ,השממ ליחתהל בייח המודקה האובנה רקחש ןאכמ 

לש הרוקמ תלאש הלוע אליממו ,(םהידימלתו רשלה ,ןזואהלו לש םתשיגכ)תולחנתהה 

.הרותב ןמאנה הגציימ אוה השמש ,דוחייה תנומא 

.45 ימע ,םש 6 

.16 ימע ,םש 7 
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ןמפוה ריאי 

 [p ספתיהל ילבו ,הקלחב קר ןמפיוק תנקסמ תא רמייהנפוא לביק ןאכ ףא

תעדכ)׳הביבס׳ ךותמ תחמוצ תוברתש הרבסה תא החד ןמפיוק .תיטרואית תויטמגודל 

ךכיפל 8.׳תיתוברתה הריציה רוקמ אוה םדאה חור לש רצויה חכה׳ יכ עבקו (םייהקריד 

היכס תומדב םלועל האב׳ רשא תירוקמ הריצי ילארשיה םזיאתונומב םג האר 

תמועל ,רמייהנפוא .תינויצולובא ךרדב אלש יאדוובו ׳יגשומ חוסנ אלל תיביטיאוטניא 

ילארשיה םזיאתונומהש הנקסמל עיגמו ,ינויצולובאה ןויערה תא החוד וניא ,תאז 

םילא לש םמויקב רופכל ילב דחא לא תדובע) הירתלונומ לש בלש רחאל שבגתה 

.(םירחא 

ימואתפ ץונצנל ןיינע היה אל תובאה יהלאב הנומאל םסיאיתילופה ןמ רבעמה 

ןיינע אל ףאו ,תילאוטקלטניא הערכהל ןינע ןכש לכ אלו המואה שפנב ימעפ־דח 

הלשחתנש ,תילאיצנטסיסקא הערכה לש אצוי לעופ אלא ,תיטיא היצולוביאל 

חמצ הערכהה ןוויכ .תישארב רפסב תוראותמ ןתצקמש ,תובורמ תויצאוטיסב 

היתותדבו היתונחלופב רשא ,הפוקתה לש ינחורה עקרה ןמ ינאגרוא ןפואב 

ןיא רומאכ .ןוילע לאב הנומא תארקל הרורב המגמ הנמתסנ תויטסיטרקניסה 

ךא אלא ,םירחא םיהלא לש םתושממב הריפכב תינתומ תובאה יהלאב הנומאה 

9.ותגהנהל תורכמתהבו ודבל ׳הב תטלחומה תוקיבדב קרו 

תוחתפתהה תא ךא ,לכו לכמ תינויצולובאה החנהה תא החוד וניא רמייהנפוא ,רמוא יוה 

םידקמ ,ןושאר תיב ןברוח רחאלש הפוקתל התחד ןזואהלו לש הלוכסאהש תיתדה 

ולשב רבכ השמ לש ורודב ,ותטישלש ןאכמו ,תובאה תפוקתל ,םינש ףלאכב רמייהנפוא 
10.תילארשיה דוחייה תנומא לש רתי שוביגל םיאנתה 

תורפסל שרדנ אלא ,םייארקמה םיבותכה קותינב קפתסמ רמייהנפוא ץא ןאכ ףא 

דוחייה תנומא לש בחרה יתוברתה רשקהה תא ןוחבל ידכ ,המודקה תינוכית חרזמה 

תירב יזוח םויכ ונל םיעודי .ומעל ׳ה ןיב תירבה תדמוע הזכרמבש וז ,תילארשיה 

האמה ןמו (תיתיחה הכלממה)נ״הספל ינשה ףלאה לש הינשה תיצחמה ןמ ,םיילסאו 

תירב לש םיבותכ ןיבל םניב בר ןוימדש (תירושאה הירפמיאה)נ״הספל תיעיבשה 

תירבה יזוחל רבדב םיעגונה םייארקמה םיבותכה תקיז לע עיבצמ רמייהנפוא .הרותב 

תרוסמה תנעטכ ,םירצמ תאיצי תפוקתב רבכ השמ תירב תא תאזב ןגעמו ,רתוי םימודקה 

רשק רמייהנפוא אצומ (ןכמ רחאל ףאו)האובנה תפוקת םותל דעו השמ ימימ .תיארקמה 

.(הנומאה תודלות :ןלהל) בכ ימע ,ך׳׳שת םילשורי ,א תילארשיה הנומאה תודלות ,ןמפיוק לאקזחי 8 

.68 ימע ,המודקה האובנה 9 
תולבוקמה תורעשהה ןמ תחא תייחדו ,הרותה תורפס תומדקב הנומאה אוה וז השיג לש אצוי לעופ 10 

תיעיבשה האמה ןמ רוביח אוה םירבד רפס יכ ,הטוו־הד תובקעב ינרדומה ארקמה רקחב רתויב 

138 ימע ,(ט״ישת) חכ ץיברת ,ילארשיב ןחלופה זוכיר תלאשל׳ ,רמייהנפוא ןימינב :האר .נ״הספל 

.גי ימע ,המודקה האובנה ןכו ; 153 — 
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ל״ז רמייהנפוא ןימינב ׳סורפ :ןימינב תאשמ ברחו 

םיטפושה תפוקת לכ ךשמב איה םיעישומה־מיטפושה לש תיטמזיראכה הגהנהה׳ .ףוצר 

לש האידיאה תא הנמאנ גציימ לאומש תיאובנה תוחילשה ןויער לש קהבומה יוטיבה 

תורוצ השבלש ,(ח א לאומש) הכולמל תינורקעה ותודגנתהב תיטמזיראכה הגהנהה 

והילא ימיב תמחול האובנל החתפתה ,לארשיו הדוהי יכלמ לש רצחה יאיבנ לצא תונוש 

ןויער תא ושטנ הלא יכ ףא ,םייסלקה םיאיבנה לצא בושח ביטומל התיהו ,עשילאו 

תושירד םע דחא הנקב הלעתש דבלבו ,הכולמה םע ומילשהו תיטמזיראכה תוגיהנמה 

.ותירבו לאה 

רמייהנפוא שקיב ,בתכה יאיבנ ,םייסלקה םיאיבנל ושדקוהש םיברה םירמאמב [ג] 

ךותמ .םתוליעפל ירוטסיהה עקרה לע הררבלו ,הלא םיאיבנ לש םתרות רקיע לע דומעל 

םמש לעש םיאיבנה לש תואובנ יפסוא םדוסיב םה האובנה ירפסש תיסיסב הסיפת 

דימעה ,תונוש תופוקת ינב םיימינונא םירבחמ לש תוירוטסיה־א תויגולותנא אלו ,וארקנ 

תואובנה ךותמ הלא םיוק רוזגל ןויסינ ךות ,איבנו איבנ לכל םיישיא םיוק רמייהנפוא 

עשוה לש םתומד ןיב ןיחבה ךכ .םיאיבנה תוליעפל הסחי תרוסמהש הפוקתה עקר לעו 

עיצה ןאכ .הדוהיב ואבינש ,הכימו והיעשי ןיבו '2ןופצה תכלממ דגנ ואבינש ,סומעו 

,ד הכימ :ד-א ,ב והיעשי) םימיה תירחא לע הלופכה האובנה תעפותל ןיינעמ רבסה 

,ולשמ תיאמצע הדמע טוקנל ידכ והיעשי תאובנ תא טטיצ הכימל ורבסה יפל .(ה-א 

םולשה ןיינעב ןכו 13.׳םייוגה לש תיגולוטכסאה הבושתה ןויער תא לביק אלש םושמ׳ 

.והיעשי לשמ הנוש הדמע הכימ טקנ 

ןוזחב ראותמכ המחלמה ילכ לש םתדמשה לע דסוימ וניא ילאידיאה םולשה 

״.(ה-ד ,ה) ...חכהו המצעה לעב עבקי וב ,ןיוזמ םולש הז היהי .םימיה תירחא 
ימע םע תיאבצ תירב לע םיזמור םדא יכיסנ הנומשו םיעור תעבש לע הלא םירבד 

דגנ 853 תנשב לארשי ךלמ באחא ףתתשה הב ,תירב התוא תמגוד ,הביבסה 
.ישילשה רסאנמלש 

עקרה תא ןבלל ךרוצל האיבה ןרוביח ןמז עקר לע תואובנ ןיבהל שיש תיסיסבה הסיפתה 

םיטבהב םג רמייהנפוא לש קוסיעה ןאכמו ,םיאיבנה תוליעפל יתרבחהו ירוטסיהה 

םהיתודמע תושבגתהו םיאיבנה לש םתרות ןיבל םניבש רשקבו םייטילופ־םייגולויצוס 

לש יתונמאה בוציעב קוסעל רמייהנפוא הברה ךכל ליבקמב 14.תויתדהו תויתרבחה 

.137 ימע ,םש 11 

םילשורי ,ר״זש רפס תורובגל רז,׳תילארשיה האובנב םיכרד יתש — עשוהו סומע׳ ,רמייהנפוא ןימינב 12 
.319 — 284 ימע ,ג״לשת 

טוטיצה .65 — 48 ימע ,ג״כשת ז ארקמ תיב ,׳הכימ רפסב היגולוטכסאו הירוטסיה׳ ,רמייהנפוא ןימינב 13 

ןימינב :ראשה ןיב םה תיארקמה היגולוטכסאה ןיינעל רמייהנפוא שידקהש םיפסונ םירוביח .53 ימעמ 

,׳תיטפילקופאל תיאובנה היגולוטכסאה ןמ׳ .ה״כשת םילשורי ,לגס רפס ,׳ונל דלוי דלי יכ׳ ,רמייהנפוא 

. 15 הרעה ןמקל הארו .71 — 27 ימע ,ד״משת םילשורי ,סרב יבצ ךרוע ,היגולוטכסאו תויחישמ :ךותב 

,רפכהו ריעה :ךותב ,׳האובנה תורפסב תיתרבחו תיתד היעבכ היצזינברואה׳ ,רמייהנפוא ןימינב :ןוגכ 14 
.226 — 207 ימע ,ח״כשת םילשורי 
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איה ךכל המגוד .ןכותל הרוצ ןיב ןהב דירפהל ןיא הריש ןתויהבש הרכה ךותמ ,תואובנה 

לש יתורפס חותינ ךות 15.והיעשי רפסב ד-ב םיקרפה ץבוק לע םינורחאה וירמאממ דחא 

יתרבחה עקרה לע .׳ה םוי ביטומ תא ץומא ןב והיעשי חתיפ דציכ הארמ אוה םיבותכה 

האיבה והיעשי תעדלש ,תינרמוח רשוע תוברת החמצ נ״הספל תינימשה האמה ףוס לש 

תבשות ובש ״ה םוי׳ אוביש הנקסמל איבנה עיגה ךכיפלו ,תולילאלו תישונא הרהויל 

םיעוריאה םע תאזה תינורקעה הסיפתה תרשקנ ינש בלשב .חוכב םדאה תוואג 

הסיפתכ תשבגתמ איה ןורחא בלשבו ,רושא ישוביכב םירושקה םיירוטסיהה 

קיודמב תפקשמ והיעשי רפסב תואובנה תכירע יכ עבקש ,ןמפיוקכ אלש .תיגולוטכסא 

תויטמגודה ןמ ררחושמ רמייהנפוא ,6,איבנה ימיב םיצבקב ןשוביגו ןתרימא רדס תא 

חרכהב הניאש ,תרחואמ הכירע ירפ אוה ד-ב םיקרפה ץבוקש רובסו ,הז ןועיטב הכורכה 

.ומצע איבנה ידימ 

רקיעבו ,היגולוטכסאה תישאר תא ןה ןיבהל רמייהנפוא שקיב ירוטסיהה עקרה ךותמ 

תיאובנה היגולוטכסאה ןמ רבעמה תא ןהו ,הבש ״םימש תוכלמ״ ןויער תא 

רבוב לש המידקמה םתדמע תא לביק אוה היגולוטכסאה תישאר ןיינעל .הספילקופאל 

םיהולא תוכלמ ןויער תא רשק םתומכו ,(היטרפמ המכ לע תרוקיב ךות) ןמפיוקו 

.ןכל םדוק ףאו ,םיטפושה תפוקתל 

ןמזמ ונייה ,הנש םיתאממ הלעמל ךשמב םימי הכיראה םיהלא תוכלמ םנמא םא 

הדרי אל איהש ,ךכב וז העפות ראבל שי ,הכולמה תמקהל דע םירצמ תאיצי 

לש תיביטימירפה היטרקומדב הרושק התיה אלא ,תיתרבח הניחבמ קיר ללחב 

םינקזה ,תוחפשמה ישאר ידיב תדקפומ התיה ותרימש רשא ,םיטבשה רטשמ 
17.םיאישנהו 

תפוקת תישאר לש ירוטסיהה עקרה לע ןיבהל רמייהנפוא אב האובנה תפוקת םות תא 

תורפסה ןיבל האובנה ןיבש רשגכ הירכז תונוזח תא גיצה אוה .ןויצ תביש 
האובנה םלוע ןיב תולובגה׳ יכ ותעיבק ףא לע .תיארקמ רתבה תיטפילקופאה 

הארנה לככ ,שקיבש ,רבוב לש תונקספל ספתנ אוה ןיא 18׳םירורב םה הקיטפילקופאהו 

לע עיבצהל ,תיארקמה תודעה חותינ ךמס לע אקווד ואלו ,םייכוניח־סיינורקע םימעטמ 

ךלהמב בטיה תנגועמ הנושארה וליאכ ,הקיטפילקופאה ןיבל האובנה ןיב היורכה םוהת 

תא ,תאז תמועל ,שיגדהל רחב רמייהנפוא 19.לילכ ונממ תקתונמ הינשה דועב ירוטסיהה 

97 ימע ,(ד״נשת)זלק ארקמ תיב ,׳ד-ב והיעשיב ״ה םוי׳ ילוגלג׳ ,רמייהנפוא ןימינב :לשמל האר 15 
 —132.

.174 — 163 ימע ,ג ךרכ ,םש ,ןמפיוק 16 
.129 — 128 ימע ,האובנה 17 

.171 ימע ,הירכז תונוזח 18 

.118 — 106 ימע ,ר״כשת םילשורי ,ארקמ לש וכרד ךותב ,הקיטפילקופאו האובנ ,ןיטרמ יכדרמ האר 19 
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ל״ז רמייהנפוא ןימינב ׳םורפ :ןימינב תאשמ ברתו 

יכרע לש שגפמה םוקמ׳ הקיטפילקופאב הארו ,הקיטפילקופאל האובנה ןיב תויכשמהה 

תיחרזמה תוברתה ןמ םיבואשה םייומידו םיגשומ םע םייתרוסמ םילארשי חור 

20.׳םירזה םיכרעה תא ״דהיל״ו עימטהל קסופ יתלב ץמאמ ךות ...המודקה 

םהבו 21,דחאל דחא םיאיבנה לכ תא טעמכ םיפיקמ רמייהנפוא לש וירקחמ [ג] 

היאר םג שבגל היה לוכי ךכ 22.ארקמב תורחא ת־וגרסל האובנה ןיבש הקיזה םג הנחבנ 

רוקחל והואיבה הז םוחתב םירוריב 23.תיגולוכיספ־תיתד העפותכ האובנה יפלכ תללוכ 

לש ודמעמ תא ררבל ןאכמו 24׳המודקה האובנה תרוסמב יגאמהו יטנמה עקשמה׳ תא 

לש תצרחנה ותשיג םע דדומתמ אצמנ הז ןיינעב ףא .ללכב ארקמה תנומאב סותימה 

,תאז תמועל ,רמייהנפוא 25.׳לארשיב סותימ ןיא׳ יכ יעמשמ דח ןפואב עבקש ,ןמפיוק 

דוחייה תנומאבש םייגאמהו םייטנמה םיעקשמבו םייגולותימה תודוסיב בטיה ןיחבה 

שבגתה דציכו ,םהמיע קבאנ ארקמה דציכ הארה םהמ םלעתהל םוקמבו ,תיארקמה 

רמאמב בתכ ךכו .ילילאה םלועה םע תדמתמ תודדומתה ךות יארקמה םזיאתונומה 

.ארקמה תנומא לע םכסמ 

דוחייה תנומא לש תימינפה הקימנידה היגולונמונפ הניחבמ יכ תוארהל יתנווכ 

תוברתה ןיב תספות איהש םייניבה תדמע לש אצוי לעופ איה תיארקמה 

לע תדסוימה תיגולותימה תולילאה ןיבו היצזילנויצרל תרתוחה ,תיפוסוליפה 

יכ ...עבטה תועפות לש תינוצר היצזיטמרד לע ,םוקיה לש ההלאהו השנאה 

תויוברת לש ילארגטניא קלח איה דוחייה תנומא תיתוהמו תירוטסיה הניחבמ 

.םש 20 

הילוגלגו והיעשי תשדקה׳ ,רמייהנפוא ןימינב :והיעשי לע ,לשמל ,האר ורכזוהש םירקחמל ףסונב 21 

ןימינב ; 50 — 18 ימע ,ב״לשת ביבא־לת ,רויל בקעי רכזל לארשי תודלותו ארקמה ,׳ל״זח תרוסמב 

ןימינב :לאקזחי לע .13 — 1 ימע ,(ז״נשת)דמק ארקמ תיב ,רחש ןב לליה לע האובנה ,רמייהנפוא 

ןומדקה חרזמבו ארקמב םירקחמ ,׳(זט-א ,בי לאקזחי) ,הלוג ילכ ךל השע םדא ןב התאו׳ ,רמייהנפוא 

םילשורי ,ואלב עשוהיו רושיבא קחצי תכירעב ,הנש םיעבש ול תאלמב טטשניול ,׳א לאומשל םישגומ 

רפס ,׳רקשה יאיבנב והימרי לש ותמחלמ׳ ,רמייהנפוא ןימינב :והימרי לע :54 — 45 ימע ,ח״לשת 

B. Uffenheimer, ׳Theodicy and Ethics ;111 — 96 ימע ,1959 ,ארקמה רקחל הרבחה תאצוה ,רגיינ 

 in the Prophecy of Ezekiel', in: Justice and Righteousness, Festschrift for Benjamin
 ,1992 Uffenheimer,ed. by H. Graf Reventlow and Hoffman,•AS'07"Supplement 137, Sheffield

 .200-227 .pp

תריקחל הרבחה ,והירבג י׳׳מח רפס ,׳תיאובנה העדותהו תירומזמה תורפסה׳ ,רמייהנפוא ןימינב :ןוגכ 22 

.176 — 156 ימע ,ט״משת םילשורי ,לארשיב ארקמה 

תיב ׳(ליד הקברל רנ) ,תיאובנה העדותהו וטוא ףלודור לש ותטיש׳ ,רמייהנפוא ןימינב :לשמל ,האר 23 

.13-1 ימע ,(ג״נשת) בלק ארקמ 

.278 ימע ,המודקה האובנה ךותמ טוטיצה 24 

.419 ימע ,א ךרכ ,הנומאה תודלות 25 

 [ 221 ]



ןמפוה ריאי 

ןיב םייגולוטנואה םילדבהה לע דמוע ינא תאז םע דחי םלוא ...ןומדקה חרזמה 

26.יטסיאיתונומה סותימהו ילילאה סותימה 

אב אוה .רתוי בחר ןבומב רמייהנפוא לש ורקחמ יפואל תקהבומ המגוד אוה הז רמאמ 

לש היומסה תיגולואתה תיתשתל תודגנתמה תויתרוקיב תוינורקע תודמע םע וירקחמל 

םזיליהינל ,זרפומה םזיצירוטסיהל ,(וילע לבוקמ היהש חנומ)׳יטנטסטורפה רקחמה׳ 

,תויטמגודמ קחר תאז תורמל םלוא :תיארקמה היפרגוירוטסיהה לש תונמיהמל רשאב 

רזח אלא ,ןתוא תורתוסש תודמעב רצבתה אלו ,תושדחתמו תושדח תויודעמ םלעתה אל 

.וירקחמ ידכ ךות ול שדחתנש המל םאתהב שדחמ ןבציעו ,ןתוא ןחבו 

,תיעדמ תוחילש ףא אלא ,יעוצקמ קוסיע קר אל רמייהנפוא האר ארקמה רקחב 

לש רתוי םיבחרה םייתוברתה םיטבהב ףא קוסעל רחבש המת ןיא .תינויצו תידוהי 

,תילארשיה הרבחב וכרד תאו ארקמה רקח לש ויגשיה תא ןוחבל הברה אוה .עוצקמה 

לש ללוכו ףיקמ טוטרש ידי לע ןהו ,םילוגד ארקמ ירקוח לש םתמורת תכרעה ידי לע ןה 

ןמ דחאל סחייתה אל הז לולכמב 27.לארשיב ארקמה רקחב תויללכה תומגמה 

תצקמ אלמל אב הז רמאמ .רמייהנפוא ןימינב — לארשיב ארקמה ירקוחבש םיקהבומה 

לש תיעדמה ותלועפ ללכ םוכיס לש רדגב ותוארל ןיא םינפ םושבו ,הזה ללחה ןמ 

קפס ןיא .חווט תכורא הביטקפסרפו רתוי הבחר העירי בייחמ הזכ םוכיס .רמייהנפוא 

ארקמה רקחמ לש הנוכנ הכרעה ןכתית אל וידעלב ןכש ,םויה אובב השעיי הזכ םוכיסש 

.לארשיב 

302 ימע ,ה״נשת גמק ארקמ תיב ,תויוברת יתש ןיב — תיארקמה דוחיה תנומא ,רמייהנפוא ןימינב 26 

B. llffenheimer,'Myth and Reality in Ancient Israel', in: S.N.:האר סותימה ןיינעל דוע .330 — 
 ,1986 ,Eisenstadt ed., Axial Age Civilizations Albany: State University Press of New-York

 .505-510 ;135-168 .pp רפסב סותימה ןיינעב רמייהנפוא לש ףסונ רמאמ רוא תוארל דמוע בורקב

.ביבא־לת תטיסרבינוא לש תודהיל רפסה תיבו קילאיב דסומ תאצוהב רואל אציש ,טכיל בקעיל ןורכיז 

; 225 — 207 ימע ,(ז״כשת)א ךרכ דלומ ,׳רבוב ׳מ לש ותנשמב דוחיה תנומא׳ ,רמייהנפוא ןימינב :ןוגכ 27 

; 438 — 415 ימע ,(ו״לשת)ז ךרכ דלומ ,׳םחולה ארקמה רקוח — ןמפיוק לאקזחי׳ ,רמייהנפוא ןימינב 

.108— 97 ימע ,(ה״נשת) אמק ארקמ תיב ,רז העשב ידוהיה ארקמה רקחמ לע׳ ,רמייהנפוא ןימינב 
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