
יבטק-וד סיסב לע ילדנמ לזרב ללה 

םירפס-רכומ-ילדנמ לש ולעפמ תא דימעמ * "עמדל קוחש ןיב" דקש ןושרג לש שדחה ורפס 
.רפוסה לש ותריצי תמקרנ םביבסמש םיבטקה ינש םה יטיתאפהו ימוקה .יבטקרד סיסב לע 
אשונה לא רתי-תוברקתה ךותמ ינשהו ,בבוסה ןיבו וניבש קחרמה תטלבה ךותמ ,ןושארה 
םילאיצבקה לכ לע וטוש םירמה ,ץרמנה ףילצמה קד וניא ילדנמ רומאל .ודי-לע רייוצמה 
השועה ,תחשומה ןצבקה קר אל וינפל בצייתמ .םלרוג לע לודגה ןנוקמה םג אלא ,םהינימל 
דקש .עבטה רדהמ תונהיל עדויה ,קחשימה בהוא ,םתה ידוהיה דליה םג אלא ,ומומב הרוחס 
הדהאהו באכה ,םותאפה לש םיעבצה תשק" .םיבטקה ינשל ביבסמש לוגיעה תא ביחרהל עדוי 
קוחש לש םינווג עמדל קוחש ןיב וניצמ םאו ,תימוקה םיעבצה תשקמ תוחפ הנווגמ הניא 
"דחא ןווגמ יושע וניא ומצע עמדה םג ירה ,הידמוקיגארט ,הקסטורג ,הינוריא ,עשעשמ 
הללכהה .תחאכ הטרפהו הללכה לש ךרדב רבחמה ידי-לע תישענ םינווגה תניחב .(181 ימע) 
םיילאוטסקט םיחותינ ךותמ הטרפההו ,היגולוכיספבו הקיטיתסאב תודות לע תונעשיה ךותמ 

.םיקדקודמ 

הבש ,הסיפתה לש היתודוסי תא עקעקל ידכ תקפסמ דקשל תיארנ תיבטוק-ודה השיגה 
תידוהיה הרייעה לע עבשומה גרטקמה תא ילדגמב תוארל שי היפל ,םירחאו בירק םילגוד 
םלוא .ימיטיגל ,ןבומכ ,אוה םידוהיה ייח רויצל יעצמאכ הרוטאקירקב שומישה .הידוהי להקו 
לולסמה ןמ ושיקה םה .תיטיתסא ןחוב-תמאל ינויערה הדימה-הנק תא וכפה ילדנמ לש ויפיקתמ 
תודוקנל ותוסחיתה .יתורפסה ביתנה לע ,ילדנמ לש ולעפמ תא וכילוה וב ינפקותה ,רצה 
תצחומה הפקתהה .הרייעה לשו הלוגה לש תוהמה ףוליסכ העקוה םידוהיה ייח לש הפרותה 
רמוש דקש .הריציה תומד םוצמיצ — האצותה .תעשורמ וליפאו ,תזרפומ התארנ ילאיצבקה לע 
חתמה ןמ םלעתהל ןיא םלוא .תקפואמ הריווא לע תאז הסיפת םע רתסנהו יולגה וחוכיווב 
לש םיטובה םירבדל םג ףרטצמ אוהש יפכ ,ילדנמ לע בירק תפקתה הוולמה םוצעה ישגרה 
עפשומ תויהל אלש בידק לא בדקחמל םויכ השק .םידחאה הלוגה יללוש לעו ג"לי לע בידק 
הפוריא-תודהי ןברוח .יתורפסה טופישה ךילהתב היצומאה תבברעתמ םא םג ,וירבד תרמוחמ 
רייטצהל הנלכות אל דוע ןניאש תופורשה תורייעה .היחובט תא שדח רואב דיאה וליאכ 
שיחכהלו הרייצמ לע רגת אורקל תלגוסמ הניא בוש תואיצמה רשאכ ,ילדנמ לש ולוחכמב 
— הנמיהמה הנומתה לש הפקות תא המצעל עובתלו אובל הלולע הדוטאקידקה .ותסיפת תוהמ 
תא עדי אלש ,ךנחתמה רעונה לש ותייאר תוויע לש הנכסה ,תיכוניח הניחבמ ? הנרתסי ימו 
הסיפתה ינפב בצייתהל יושע ,דקש לש וחסונב ,שובכה יטיתסאה ןוידה .הלודג יאדווב ,רבעה 
,רבצש הנגהה-ידמוח תרזעב ,דקש םא קודבל שי םלוא .ילדנמ לש ומלוע תמצמצמה ,תרחאה 
ילב ,רבחמה םע ,הז תויכב ,גישו חיש יכ ,המוד .רתוי הריצב המוח תונבל היה לוכי אל 
ךירצ ,העבה-תלוכיו חותיג-רשוכ ,הבר העידי ועקשוה ובש ורקחמ ךרעמ והשמב תיחפהל 

.םיניינע השולשב תעגל 

"הדסמ» דיל טידפוסה תדוגא תאצוהב ,דוקמ תירפס ,דקש ןושרג תאמ "עמדל קוחש ןיב» • 
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לזרב ללה 

ךרד ול ץמאלמ רבחמה תא ענומ וניא ,ונינפלש רפסה לש ומשב הצמתנש ,הייארה-לפכ 
אוהש יפכ ,לודג קלח לביק דקש ןושרג .ילדנמ תריציל חתפמכ ,תיתביס-דח ,תיטסינומ הייאר 
רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ" ורפסב רעניוו .מ לש ויתוחנהמ ,ומצעב דיעמ 
תנייצמה תינוציקה תיטסיסכראמה המגמה ןמ םנמא גייתסמ אוה ."טרעדנוהראי ןט-19 ןיא 
רייוצמה םדאה יכ ,ןיניידב םג קבד הבש ,החנהב השעמל זחאנ לבא ,רעניוו לש ויתוסיפת תא 
איה ,ןיניירב לש ןונשה וחוסינ יפל ,"הבולעה הביקה" .ילכלכה םדאה אוה ילדנמ ידי-לע 
ןורקיעה תא לטנ דקש .ותריצי לכב דקומ-תדוקנ הכפהו יריטאסה רפסמה תא הקיסעהש 
ךומנה בלשל ובוריק ןכ םג עמשמ ,ילכלכה םדאה .ותטילש םוחת תא ביחרה הבר תופירחבו 
תחח ןאכמ .דבלב םיינושאר םיפחד םיטלוש הב םגש ,יחה תכלממ רומאל ,האירבה םלוסב 
אוה ,"םתוא ארב יחה םלצב" .היחה לא ילדנמ לש וירוביח תקיזב דקש לש תכשוממה תוננוב 
וירוצי תא לישמהל םירפס-רכומ-ילדנמ לש וכרד תא טילבמו רפסבש םיפיה םיקרפה דחא 
תוסחייתה ךותמ תישעגה ןקוידה תסיפת :דועו תאז .םישמר וא ,תופוע ,תויחל םיישונאה 
ךות ,םטוחב תוזחאיהה .םיינפוג ,םיישוח תודוסי תטלבה לע ןעשיהל הכירצ םדאה לא הכומנ 
ואסכמ םדאה תא הדירומ ,רייוצמה ףוגה לש ינשוחה סיסבה תא הפירחמ ,ויתודימ תלדגה 
םתוחב" דקש לש הנחבהה .רכתשמ רויצהש ילרוטאקירקה חוורה תא םג ךכ לע ףסוה .ינחורה 
תקזחמו "ילכלכה םדאה" לש ומושיר תא הקימעמ ,גייס אלל ילדנמ שמתשה ובש "םטוחה 

.ילדנמ לש ותעבה ךרדל תיטסינומה תוסחייתהה לש הפקות תא 

ילבמ ,ילדנמ לש ותריצי תנבהל חתפמכ "ילכלכה םדאה" תא ביצהל היה ךירצ םא קפס םרב 
ילדנמ לצא ופרטצה ילטנמיטנסהו יטיתאפה ,יגארטהש םשכ .הביטנרטלאה תא ןאכ םג דימעהל 
קר אל .ידוהיה םדאה לש וחור-ראשב הרכהה ולצא הפסותנ ךכ ,יקסטורגלו יריטאסל ,ימוקל 
ילדנמ .ןקוידה בוציע םג אלא ,תוליפכ לש ןמיסב םידמוע ישגרה סחיהו תויושחרתהה דויצ 
דצבש םשכ .הרתיה המשנה שיא תא םג אלא ילכלכה םדאה תא קר אל טילבהל לגוסמ 
תויווה תוכומנ תויווה דיל ביצמ אוה ךכ ,הנידעה שפנה לעב דליה תא ילדנמ דימעמ רגובמה 
הלא לש םרפסמ עירכיו רשפא ,םיראותמה םיבצמה לש םתומכ יפל טופשנ םא ,יאדו .תולענ 
תא םג םיסרוה ויהו רשפא םייטסיטאטס םיבושיח לבא .רקיעל יתביקה ןותנה ךפה םהבש 
יבתכב הנינשהו געלה תוחרא לש םרפסמךודתי םיטילבמו עמדו קוחש לש תילאודה הייארה 
לש םניינממ תוחפ אל ,םידדוב םיעטק לש ימינפה םלקשמ עבוק תיתורפסה הניחבב .ילדנמ 
ימוחתל "אכבה קמע"ב ,קילאיב תמגוד ,ברקתמ ,לשמל ,ילדנמש העש .םידחא םיבר םיעטק 
הליפתה-תיב לש וילתכ לא איבמו עתפל סייגמ ילדנמ .רחא ןקויד הלועו ץצ ,שדדמה-תיב 
,ושרדמ תיבל דימ רזח ומא תא חלש ילשריהש רחא"ל .רחא רמוחמ וצרוק וליאכש תואנקויד 
יבר ,ןקז שיא דחא — ושפנ יבוהא ינש ליבשב וילע היה הזה םוקמה ןח .ובלב ותוא דמחש 
ןתדמעה .('ח קרפ ,אכבה קמעב) "הלהשמ ומשו ,םיינע ינבמ וליגכ רוחב דחאו ,לבוקמ םהרבא 
תרצויו ראותמה תיבה לש ורוא תא הלידגמ ,תחא הרקית תחת תויוצר תויומד שולש לש 
םהרבא יבר .םהינפךקויד לעו טעמ-שדקמ לש ומלואב םיבצינה תשולש לע תרזוח הנרקה 
וסחי לע .םירחאכ ומטוח ףרוג אוה ןיאו בבר וילע ןיא ,עורק וניא ודגב .ויחא ראשמ הנוש 
ךרוצ ןיא ,ורבח הלחשמ לאו ,ולש ינאה לש תרתסנה הירלקפסאה ,הלשריה לא ילדנמ לש 
םיניעב תומיענו ןח המכ !םיניעה הלא ואלפנ המכ ,םלוע לש ונובד" .רובידה תא ביחרהל 
תוכשומו בל ירדח לא תודרוי ויה ויניע !הז ץצורמו שלח ףוגב תוראופמ םיניע יא !הלא 
ךכ .(םש) "!הבר םוהת ןהו — תונטק ןיפט יתש .וחקל שיא שפנ תאו םסק ילבחב ותוא 
.םינפה םתוח ושענו ,שפנה יאר ,םייניעה אופיא ואב םטוחה םוקמב .הלהשמ תא רייצמ אוה 
,םטוח ,שמר ,היח לש םלקשמ קמטצמ ןהבש ,תוהובג תוריפס לא ןווכמה רפוסה לש טבמה 
תיב ילתוכ לא .השודק תורוקממ עפושה ןרוק רוא לוטיל ןכומ ילדנמ .בהלתשמ ,הביק וא 
,שדוקב יניס אוה—'רהוזה," .וילילצו ומוח ,"רהוזה" תא קיעזמ אוה השולשה תציחמב תסנכה 
הוולתמ ןדועמהו הפיה לא .(םש) "םיבגשנ תודידי ישגרו הבהא-שא-תובהל בצוח םיחולא-דה 
,ילכלכה םדאה לש אל ,רחא ןקויד רצוי בגשו השודק-יליווגב קוסיעה .תולובגה ץרופ בגשנה 
םידלי לש תוצירעמ םייניע תוננובתמ ובש חורה שיא לש אלא ,הביקהו םטוחה וינמיסש 
ירבדלו הדגאל ושפנ האמצ .וכרד יפ לע ינטייפו היה חורה שיא םהרבא יבד" .םידימלת 
לש דומילה ,ןכא .(םש) "דימת הגש הי-תבהא ,שדוק תבהאבו תואנ םימכח תוחישו תואלפנ 
ריתהל ידכ ,תילכלכ הטוידל רשקתמ ,הבש שבויה ללגב בהוא םהרבא ןיא התואש ,ארמגה 
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יבטוקרד סיסב לע ילדנמ 

השוע לבוקמה םהרבא ,קוד לבא .חספ ברעב תורוכבמ םוצ עונמלו בא שדוחב רשב תליכא 
תיב ישבוחמ אוהש יפ-לע-ףא םהרבא ,יאדווב .ומצעל אלו ויברוקמל הליכא ריתהל ידכ תאז 
יוליעל תוינשמ תרימאל ומצע תרכשהב 1 האצומ אוה ךדד וזיאב לבא ,הסנרפל קוקז ,שרדמה 

.תמה תמשנ 

לעב דחאה ידוהיה תא םג אלא ותסנרפ לע לוהבה רוציה תא קר אל אופיא עדי ילדנמ 
ומוקמב דימעהל היה בטומ ילוא ,וילא םיקקזנ רבכ םא ,"ילכלכ-טדא" חנומל רשאב .המשגה 
ירצי לע בכעתמ אוה ןיא ,החכותו העקוה סומע ילדנמ לש וטבמש הדימב ."ימשגה םדא"ה תא 
השאל לדבנ סחי עבוק ילדנמ .יטוריאה ןוויגה ,לשמל ,ירה .דבלב הסנרפ יכרוצו הליכא 
הבהא םיעדוי םניא םינורחאה הלא .םיינוניבהו םינותחתה ,םינוילעה :תודמעמ השולש דצמ 
לכ םנמא .הב ןנובתי לעבהש ילבמ התמו לבסב תאשונ ,תמשונ ,היח ,תדלוי השאה .איה המ 
לילב ןיי תייתש וא תודועס שולש תליכאכ והומכ ,הווצמ םשל אלא וניא ןיאושינה ןיינע 
סוריאה דרומ השעמל לבא ,(ג"כ קרפ ,םינצבקה רפס) דבלב הווצמ םויק םשל םהש ,רדסה 
הרוחס םישועה ,םירחאה תודמעמה תלחנ איה תותיחשה .חורה-ראש לוטנ ,ימשגה וסיסבל 
םייטוריאה םיבצמה .הידסחב תוכזל וא ,הב ללעתהל ידכ רסומו קוח עורפל םינכומ ,השאב 
הילגר תקחוד תוימשגה .השאב לוזלז לש סחיו םידשב תוואת לש תומילא תויוצרפתה םיפוצר 
דיחי גיצנ וב האר אל לבא ,"ימשגה םדאה" לש ונקויד תא רייצל אילפה ילדנמ .חודה לש 

.המרח דע וב םחליהל ידכ הז ירה ,וטילבה םא .םיידוהיה םייחה לש 
אנייבוגל שיגהל רשפא ,םינולטבהו םינולסכה ,םילאיצבקה לש םתונתרק לע רבודמ רשאכ םג 
תא הב הדוי ילדנמש ,תונתרקה לש הביט תא חתנל ביטיה דקש ןושרג .דגנכש רטשה תא 
לבגומה ומלוע ךותמ הבואשה םיגשומ תכרעמ ומצעל רצוי ינולסכה .םיזחשומה ויציח 
קחרמה לשב ררועתמה ךוחיגה .ותוא תבבוסה הייווהה תניחבל הדימ-הנק הכפוהו םצמוצמהו 
עיגמ ,תורחא תוסיפתו תודימ יפל רזגנש ,הילע שבלוהש שובלמה ןיבו איהש תומכ תמאה ןיבש 
טושיק ןוד .סטנאוורס לש הלא ןיבו ילדנמ לש ויתויומד ןיב תעלוק הנחבה ןיחבמ דקש .ואישל 
ןיכומס הל שיש ,הסיפת לעב אוה םהמ דחא לכ .תונתרקה תא םיגציימ םניא ה'צנאפ ושנאסו 
ושנס לצא ומכ ,רתוי םצמוצמ םלועב םא ,ריבאה טושיק ןוד לצא ומכ ,רתוי רישע םלועב םא 
וירוביג ינש תמועל בצינ ילדנמ ."ישילשה ןימינב תועסמ"ב ןכ ןיאש המ .םילכה-אשונ ה'צנאפ 

.הרומג תוגייתסה ךותמ םייגתרקה 
לחוב דימת אל .ילדנמ תריצי ליבשב ירטס-וד ביתנ עובקל דקש היה לוכי הפ םג םלוא 
לא הגרדהב ,סטנאוורס תמגוד .ברקתמ אוה ןיא םנמא .ונוימד ירוצי ,לרדנסו ןימינבב רבחמה 
רשאב .וחור יאורב לע ילדגמ לש וימחר םירבוג םימייוסמ םיבצמב לבא ,םתוא הבהאל וירוביג 
,םירפס-רכומ-ילדנמ .ויתוכסמ יתש לע "םידוהיה ידוהי" ןמזה לכ הלוממ בצינ ידה ,תונתרקל 
םירפסה םה וניינק םלוא .םיבולע םיסוס לע וטוש ףינמו תבה יכרדב דדונ ,ויחאכ והומכ 
םייק ךא .תויתפהו תונתרקה ייוליגל תיקלח הביטאנדטלא לש הגציימ אוה .ותייחמ םהילעו 
תעבהב דצכ ןונשה וטעבו הדחה ונושלב ומצע ףתשמה ,רתסנב וא יולגב ,רפסמה-יגאה םג 
דיימ רצבתמ ךכב .תוזולנ םיכרד עיקומו תויתפה לע רגת ארוק אוה .תותימא ףושיחבו תועד 
חותינ .םכותב אצמנ אלא ,ויחא לומ בצינ ונניא "םידוהיה-ידוהי" .הריציב ידגנה בטוקה 
,הכרעהו ןומא ררועמ ,דקש ידי-לע השענש יפכ ,ילדנמ תריציב רפסמה-ינאה לש ומוקמ 
.ויתועסמ לכ ךרואל ילדנמ לש הלופכה הייארה תא ותרזעב רצבל ידכ יד השע אלש המוד םלוא 

תונתרקה תא וא ,ילכלכה םדאה תא טילבמה ,דחאה ביתנב דעוצ דקש ןושרגש םוקמב םא 
,וידדצ ינש לע ילדנמ תא דימעמ אוהש םוקמבש ירה ,ינש ביתנ דיימ גיצהל היה לוכי ,הייתפה 
קוסיעה .ןושלה תייגוס לשמל ירה .ותריציב םייבטוק-בד ,םינפ-יבר םייוליג טילבהל היה לוכי 
תואיצמ ןיבש השיגפה ללגב רצונה ימוקה רדגה דיל רקיעב םצמטצה ילדנמ לש ונושלב 
ודה ותייאר תא בר חוכב ןאכ םג חתפמ דקש .תראותמ איה ובש הובגה ןונגסה ןיבו ,הכומנ 
ךותל םתלטהו םישדוקמה תורצואה ןמ םיקוספו םיבינ סויג ךות ,תפרטצמ ןושלה םג .תיבטוק 
ילדנמ לש ונושל םלוא .םייגארטהו םיימוקה םיפוגה לא ,םיבולעה םייחה לש ןיכפושה-ביב 
תא ביחרה וז הנוכת לע .תורוקמה לכמ תדמתמה התביאשב ,הינפ יובירב התלודג רקיע 
ילדנמ לש ותשיג םלוא .תמצמצמה ךרדל הטנ דקש .ילדנמ לע וירקחמב רנזולק ףסוי רובידה 
ליכשמ היה אל אוה .תוינחורה ויתודמע לש םינפה יוביר תא םג תפקשמ םינושה ןושלה ידבורל 
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לזרב ללה 

תועפות ,תוכימסב וא ,תופילח חבשו חביג אוה .יאנק ןויצ-בבוח חיה אלש םשכ ,םיקפא-רצ 
ןיב" קרפה םג .שודג ידומילו ינויער ןעטמב תועייתסהו הבר תימינפ המצע ךותמ תונוש תוינחור 
איהש יפכ ,ילדנמ לש ומלוע-תפקשהל רתוי תפקמ תוסחייתה .דקש לצא ידמ רצ "םוקמל םדא 
"ילדנמ לש יפאה ומלוע" קרפב דחוימבו ,לשמל ,לייווצדוק ךורב לש ויתופמ ךותמ תפקתשמ 
חא איה ףא תקזחמ !דתיה ,(ביבא-לת ,ןקוש תאצוה ,"ו הכפהמ וא ךשמה השדחה ונתורפס") 
ץוביקה לש תוידוהיה תונוכתה חותינל המוד ןיד .ילדנמ-תריצי לש יבטוק-ברה המושיר 
שיא םיסנכנ ץיבומרבא בקעי םולש לש ויחא ינב .ילדנמד אבילא ,אוהש םוקמ לכב ידוהיה 
תפיו םש" רופיסה םלוא .םילהובמו םיקוחד םלוכ ,הז לש ותחלצמ הז םילכוא ,ורבח ירבדל 
.ולגעמ תא םעפ לכב ביחרהל ותלוכילו ילדנמ לש ונוצרל תנייוצמ המגוד שמשל לוכי "הלגעב 

דגנ ףורגאה חוכמ שמתשמה ,אוש-תולילעל ספתנה תפי לש ויתושלוח לכדכדוק תולגתמ 
אב ,וגישמ וניא דיחיה םאו ,תפי ידימ תומולהמ לבוס םש .קוחה תוויעב ךרוצה תעשבו ידוהיה 
ונתוא תדמלמ םשל תפי לש תוברקתהה לבא .םייתורירש שוריג-יווצ ודגנ ליעפמו רואנה יוגה 
.תימינפ תוליצא ךותמ ןוטיר אלב ולרוגל ענכנ אוה .אקווד ןורחאה לש תוימורתה ויתולוגס לע 
תוהדזה ךותמ אל דחוש לש וחוכ דמול אוה .םויק-וצ ךותמ איה עשרה יקוחל ותולגתסה 
רופיסה לש החיתפה .רעוס םיב הלצה-לגלגב זחאנש ימכ אלא ,םינומלש ןתמ םע תינויער 
חשרפנש העש שדח רואב תראומ ,תבכרה ןורקב םתוקחדיהו םידוהיה תוליהב לע תדמלמה 
וא ,ןצבק אוה ןיא .למע שיא אוה טייחה השמ .רחא ןקוידב בוש םילקתנ ונא .הלילעה תעירי 
רוטפ אוה .השקה ותדובעב ותסנרפ אצומה ךרד-רשיו םייפכ-יקנ הכאלמ-לעב אלא ,ןלטב 
וניא ילדנמ לש ורוביג ."םיחמשה םינויבאה" תיבל וכיישמ ילדנמ .תמוערתמו הרוחש הרממ 
.תורבדיה ללכל עיגהל םייוכיסה תא םות דע הצממו וילע םילילעמש ,אוש-תולילע ינפמ עתרנ 

.תנייועה הביבסה לש הגיצנל ךפהו ועיד היהש ימ םע םינפ לא םינפ היח השיגפ לש ךרדב 
תולגתסהו ולרוג םע תוהדזה ידכ דע םשל תפי לש העיתפמה תוברקתהה לע תרפסמה הלילעה 
לש תודימ חקיפהו ףירחה ילדנמ לצא םג שי .ידמ תיביאנ וניניעב האריתו רשפא ,ויכרדל 
לש ופוס לא ,וירויצמ המכב ,זעונה םיפיעצה-דירומ עיגמ יטודיאה םוחתבש םשכ .תומימת 
הלילשה תא קד אל ריכה ילדנמ יכ ,רודב םינפ לכ לע .ינחורה רושימב םג ךכ ,םימתה רויצה 
תורשפאל ףסונ חתפ ןאכ .תחאכ םהינשל הפ שמישו בויחה תא םג אלא ידוהיה תונוכתבש 
רד קר אלו ,יבטוק-בר סיסב לע וידברלו ויתופוקתל ילדנמ לש ףיקמה ולעפמ תא דימעהל 

.יבטוק 

ךרדב ךלה דקש .טקנש הדותימה וניינעש ,ישילש םוחתב םג םוצמיצ-תדימ ומצע לע רזג דקש 
אוה .ילדנמ לע בתכנש רמוחב הלועמה ותטילשו תיתפומה ותואיקב תרכינו ,עדי-תדיבצ לש 
דוסיה תא םלוא .ולשמ תכסמ רציו םילוגד םיגוה לש םשרדמ-תיבמ תוכלה ךכ לע ףיסוה 
ןהילע דבא רשפאש תוטישב שומיש דקשמ עובתל ןיאש יאדווב .ןיטולחל קחד יפארגויבה 
לש התבוטל רידת ונניא םייפארגויב םיטנמלא לע ינוציקה רותיווה יכ ,המוד םרב .חלכה 
ילדנמ לש ותדובע רוכזל ילב הניבהל השק .יחל ילדנמ לש ותקיז ,לשמל ,ידה .תרוקיבה 
.תיתורפסהו תיכוניחה ותלועפל עבטב וקוסיע רשק ומצע רפוסה ."עבטה תודלות רפס" תנכהב 
םיררושמהו םיצילמה יכ יבל לכב שקבמ יתייה" :רמואו ןעוט אוה "יתודלותל תומישר"ב 
תשאו טול תונב תא םתצילמל רמוח וחקי אלו ,ההובג רבדל םהיפ םימשב ותישי אל ונב 
יתשלש ןכ לע רשא חלכ דבא ומילע רשא ,חור ירבדו תובר תושפנ המודכו ערפיטופ 
הבצהה .(יד ימע ,יבתכ לכ) "עבטה תודלות 'ס יתכאלמ תישאר יהתו ונתורפסב יתדובע תא 
םלוסב ךומנ בלש לא תומדה תא דירוהל ןוצרב קר אל ,אופיא ,הרוקמ היחה דיל םדאה לש 
,תויח תויווהב קוסעלו םיאפר תוחורמ קלתסהל השירדב ,השחמהל העיבתב םג אלא ,האירבה 
,ילדנמ לש ותנשמב םדאה לש תינוציק תומהבתה סרוג וניא אוה רשאכ דקש קדוצ .תוישממ 
ימע) "םינומיסא ושענש ןושל תועבטמ לע םיססובמ םייומידה בורש םושמ הזו" קומינה לבא 
ןיב תויגולאנאה .וב קוסיעה תדלות איהש ,יחה תצרעה ילדנמ לצא הירצמ .קיפסמ וניא ,(49 
אוה .והנימל יחה תכלממ לא דפסמה לש בבלנה וסחי תוגופס תילאמינאל תינאמוהה הריפסה 

רינהו ןליאה לע ולצא תילגתמה תילידיאה תוקפרתהה :םיפוגל ילדנמ לש וסחי רויצב ןידה 
םירעי ,ול ביבס םידעי יגרוח יבא בשומ תיב" .ותודלי ימשר לע דומעל ילב הכלהכ ראותת אל 
בדה םגו ףרטל הלילב םש םיגאוש םיבאזה ,רעי ותיח לכ שומרת םב ,םימי יקיתע םילודג 
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דו־קוטבי בסים על מנדלי

 שם השמים עוף וכל הבר את קול» יתנו עפאים ומבין יקננו צפרים שם לפעמים. שם ירבץ
י״ג(. )שם, יצוחו" בבצה הגומא ומתוך המה

 מוות חטיפה, כמו קיצוניים למצבים מנדלי־מוכר־ספרים של זיקתו בניתוח לפסוח אין
 חווייה יוצרת י״ג, בן כשהוא אביו של פטירתו החפוזה. יתמותו על וחורבן, שור פתאומי.
 בייתר־ אותה מדגישה חברתית, או אישית, לשואה המתמדת הציפיה את המצדיקה חבלנית,

לתדירה. אליה ההיצמדות את והופכת מתרחשת כשהיא שאת

ה

 חד־ בגישות נאבק הוא תחומים. בכמה מנדלי על המחקר את הרחיב שקד גרשון ולסיכום:
 הוא דואלית. תפיסה לעומתן ומעמיד ואחרים, צמח קריב, ברנר, של מבית־מדרשם קוטביות

 )תורת פרויד של בספריהם שנקבעו להלכות מסקנותיו ומסמיך יפת של מיפיפיותו מוסיף
 שליטתו ניכרת ואחרים. )פולקלור( טומפסון )תורת־השיר(, שילד )הגות( ברגסון הנפש(,

 נקבעות נכריים הוגי־דעות של בבית־מדרשם שנפסקו שהלכות אף־על־פי מנדלי. בחקר
 לוויכוח, בסים משמשים עבריים חוקרים של ודבריהם עליהן, חולקים שאין מוצא בנקודות

 אומרם. בשם מביא שהוא הדברים כל על עניינית והבחנה כבוד של יחם מתוך שקד כותב
 על יתר חוזר שימוש על להעיר רק )ראוי בבהירות שקד של ספרו כתוב לשונית מבחינה גם

כמובן(. מושאל, במובן ערותו", את "לגלות בביטוי למשל, כמו, מטבעות״לשון בכמה המידה
 של מבקריו בפני לעמוד כדי מספקת איננה בלבד קטבים שני על מנדלי שהעמדת דומה ברם,
 בעיקר ולהתעכב מנדלי כתבי של הסאטירית במשמעות להמעיט נאלץ שקד גם הדגול. היוצר

 בפשטות פירושו ההומור אם כי לטעון יכולים מנדלי מבקרי אבל שביצירתו. הקומי היסוד על
 אלא צחק, ולא השנייה, בדרך ללכת הירבה שמנדלי הרי ל..., לצחוק — והשנינה עם... לצחוק

 מנדלי. כלפי חש שהוא ההערצה ויחס לנושאו היתרה חיבתו גם תצויין שקד של לזכותו לעג.
 וחומת אפשר וקריב. ברנר של המלוטשים חיציהם בפני תריס להציב כדי סגי לא באלה אבל

 מתחיל, הוא שבו המוניסטי, היסוד את הופך שקד היה לוא נוצרת היתה יותר טובה הגנה
 להוסיף, גם ראוי אולי רב־קוטבית. לראייה ממשיך, הוא שבה הכפולה הראייה ואת לדואלי,

 עומק מלוא את לו ליחס שאין עוקצני דיבור נוסח קרובות לעתים מגלים מנדלי של חיציו כי
 הלעג. רוויות התוקפניות, מטרותיו במיצוי לכת הרחיקו במנדלי הלוחמים הבוטות. הכוונות
 הלועג, מנדלי ובין הפולמוסית, השירה משורר הלוחם, יל״ג בין מכריע הבדל יש זו מבחינה

 היהודים שבחיי הטוטאליות את מיצה לא שמנדלי ייתכן האפית. הגישה בעל הצוחק, או
 לחזות התקרב מנדלי כי ההוכחה רק אולם עגנון, בידי למשל, הדבר, שעלה כפי בגולה,
 את הכיר רוחנית, כהווייה תפסו גם אבל בגשמיותו היהודי את ראה היהודים, חיי של כוללת

 של מריבה לקולות האזין הנעלות, בשעותיו בית־המדרש את גם אבל המרופשת, הסימטה
 שיעור־קומתו מלוא את להבליט תוכל — ״הזוהר״ קולות את גם שמע אבל וקבצנים, תגרנים

הגדול. היוצר של
 המוליכים דלתות ושתי אחד שער לפנינו פתח לדמע" שחוק "בין שקד גרשון של ספרו
 המפתחות נוספים. חלונות דלתות לפתוח יש הטרקלין כל שיואר כדי אבל מנדלי. של להיכלו
בספרו. לגלותם ניתן שקד, של בידיו מצויים

 
 
 

111

This content downloaded from 128.146.23.222 on Wed, 21 Aug 2019 15:53:05 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. 107
	p. 108
	p. 109
	p. 110
	p. 111

	Issue Table of Contents
	מאזניםⰠ噯氮 � מה⤬⁎漮 턧 רסב⤠⠅�תשכ∅픠⼠ינואר‱㤶㘩⁰瀮‹㜭ㄸ�
	על �המאזנים
	מבחר 픅픠לעם⁛灰⸠㤷ⴹ㡝
	באותו �� 퀅툅וחובה⁛灰⸠㤸ⴹ㥝

	ידותון⁛灰⸠〭㍝
	דברים ���ובלתיⴅ��על ��픅דורי㨠עם 턅�פרסⴅ턅孰瀮‱〴ⴱ〵�
	על �팅��מסביבו
	המנדלי✅�שלי⁛灰⸠㘭㝝
	מנדלי �בסיס 팅픭קטבי⁛灰⸠㜭ㄱㅝ
	מנדלי 턅�שתי 퐅�픅픅孰瀮‱ㄱⴱㄳ�

	הקולמוס 턅턅�瀮‱ㄴⴱ㈵�
	מה �퀠ארע⁛灰⸠ㄲ㘭ㄲ㙝
	מה 퐅�אפשריות⁛灰⸠ㄲ㘭ㄲ㙝
	מצוקת 팅픅המשך㨠על•מקום 퐅휅�הולכים∠מאת 턅�וז⁛灰⸠ㄲ㜭ㄳ㉝
	אגדה 픅��אצל ��‱〰 퐠להולדתו⁛灰⸠ㄳ㌭ㄳ㝝
	ברשרושⰠבענן⁛灰⸠ㄳ㜭ㄳ㝝
	מות 퐅�孰瀮‱㌸ⴱ㐰�
	בין �턠כהן �턅ח⸠נ⸠ביאליק㨠צרור 퀅툅픅ושיר 퀅휅팠של �턠כהן⁛灰⸠ㄴ〭ㄴ㉝
	יפי 휅팅孰瀮‱㐲ⴱ㐲�
	טכסי⁛灰⸠ㄴ㌭ㄴ㙝
	בין ��픅팅퐠למיתודות⁛灰⸠ㄴ㘭ㄵ㑝
	ח⸠ש⸠בןⴅ퀅턅�על 휅�픠ויצירתו⁛灰⸠ㄵ㐭ㄵ㙝
	בתוך 퐠דמעות⁛灰⸠ㄵ㜭ㄵ㝝
	האמן 픅퐅휅턅퐠孰瀮‱㔸ⴱ㘱�
	דרכי 퀅�הלכסיקון 픅팅�של 퐅���픅�孰瀮‱㘲ⴱ㘷�
	לכסיקון 퐅픅העברית 턅팅픅픅האחרונים⁛灰⸠ㄶ㜭ㄶ㡝
	השגות 픅툅픅턅픅�
	קלות 픅휅�픅픅 턅퀅��∅혅퐢⁛灰⸠ㄶ㤭ㄶ㥝
	אורח �툅孰瀮‱㜰ⴱ㜱�
	לכיש 퀅휅או ��⁛灰⸠ㄷㄭㄷㅝ
	בשולי 퐠אחת⁛灰⸠ㄷㄭㄷㅝ

	מכוננית 퐅�
	דרכים �퐅턅השירה⁛灰⸠ㄷ㈭ㄷ㕝
	שירי 퐅휅�퐠של 퀅턅퐅�ברוידס⁛灰⸠ㄷ㔭ㄷ㝝
	∅�픅�הצעדה∠孰瀮‱㜷ⴱ㜸�
	סיפורם �זכרונות⁛灰⸠ㄷ㠭ㄷ㥝
	סופרים 턅�ורו⁛灰⸠ㄷ㤭ㄷ㥝

	תיקון �픅孰瀮‱㜹ⴱ㜹�
	ידיעות �픅��הספרות⁛灰⸠ㄸ〭ㄸ㉝
	מדף �팅孰瀮‱㠲ⴱ㠳�
	נתקבלו 턅��孰瀮‱㠳ⴱ㠳�
	שער 퀅휅픅�



