
 
 

םיטילפ ,םילוע ,םירבצ 

רהנש קחצי לש ותריצי לע 

תאמ 

דקש ןושרג 

״ףלא״מ דחא .א 

2,׳םייניבה׳ תצובק לש םייזכרמה םירפוסה ןמ אוה 1(1957-1902) רהנש קחצי 

רתויה רפוסה אוהש םירובס שי 3.׳תיזג׳בו ׳תונוילג׳ב המוקמ תא האצמ רשא 

,תוחותפ תועורזב דימ לבקתנ אל אוה 4.תישילשה היילעה ירפוס ןיבמ בושח 

תנשב הצרא הלע .היצילגו הניארקוא לובגבש קס׳צולווב 1902 תנשב דלונ רהנש קחצי 1 
דבועו ןיינב לעופ ,תבכר לעופכ השע חאב וכרד תא .1957 תנשב םילשוריב רטפנו 1921 

וב רופחל םודרק וטע תא השע 1931 תנשב קר .ותדובעל לפט התיה תורפסהשכ ,יאלקח 

ןמ אוה .תורפסב תיסורה הלוכסאה ךינח אוה רהנש .הכירעו םוגרתמ רקיעב סנרפתנו 
,בוקסל תא רתיה ןיב םגרתו תירבעל תיסורה תורפסה ןמ םייזכרמה םימגרתמה 

הכפהמה ירופיס לש םתעפשה ולצא תרכינ ןכ ומכ .בוכ׳צו יוטסלוט ,לוגוג ,יקסביוטסוד 

לש םייתרבחה םיכילהתה םע תודדומתה ךות ותומד הבצוע ץראב .לבאב קאזיא לש 
תונשב וטע ירוכיבמ םסרפל לחה אוה .קהבומב גציימ אוה התואש ,תישילשה היילעה 

םג בתכ רודה ינב םירחא םירצויל המודב .(1924 תנשב ׳םידה׳ב ריש)תונושארה םירשעה 

.תרופיסלו םוגרתל וליח בטימ תא ןתנ ךא ,תוזחמו םיריש אוה 

םג סניכו (׳הליל דועו הליל ףלא׳ ןוגכ) םינומזפו םיריש בתכ .׳םידה׳ב ספדנ ןושארה וריש 2 
תועורזב :(ה״צרת-ד״צרת)כ ,׳תונוילג׳ ,(יטמרד שרדמ) לבב :ויתוזחממ .םיריש רפס 

,לובגה לע :(ז׳׳שת) 50 ׳סמ ,׳המב׳ ,רצחה רעשב ;(ב״צרת) ד-ג ,א ,׳תיזג׳ ,רעסה 

לא ץראמ׳ ,(1941)׳םדו רשבי םה םירקיעה םירופיסה יצבק .(ד׳׳שת-ג״שת) ח ,׳תסנכ׳ 

1960 תנשב ואציו ותומ רחאל וצבוק וירופיס .דועו (1945)׳ורבדי םימי׳ ,(1943)׳ץרא 
.קילאיב דסומב 

לש םיירקיעה םירבודה ןמ היהו .וכרד תישארב ׳תונוילג׳ לש ׳יארחא׳ה ךרועה היה אוה 3 

.ךרדה תישארב ןאכ םגו ׳תיזג׳ 
ירה ,היינשה היילעה ינבמ םיקיתווה םירפסמה לע התלעתנ אלש וז םייניב־תרמשמ םלוא׳ 4 
ץראה־ינב לש םדי לא םימיה תצורמב רסמנ אוה רשאכ רופיסה תוחתפתהל תוביתנ הסליפ 

הלודג תירוטסיה תוכז ,היתונויפר לכ םע ,וז םייניב־תרמשמ .ךליאו םיעבראה תונשמ — 

הזורפה תחירפל תודוסי החינמו תורודה תריציב תגזממה התיהש ,ונתורפסב הל 

םיפנכה ,ץישפיל הירא .׳רהנש קחצי — םהל ןושאר ,םהמ דחא .ונרודב תילארשיצראה 
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5.םינורחאהו םינושארה ויצבקב ולגתנש םימזיריינאממ וגייתסהש ויהו 

תויתורפס תומרונ ושביגש םירפוסה ןמ אוה ירעיו יחרזל המודב יכ ןועטל רשפא 

םינוכמה םירפוסה תיברמ ושעש ךרדכ ,השדח תואר תדוקנמ תומייק תויתרבחו 

תומרונ לולשל ואבש םירפוסה ןמ אוהש חינהל רשפא ףא .םיירנא׳ז םירפוס 

םירעפה תא תולגלו ,(תימשרה תינויצה המרונה תא ןוגכ) תולבוקמ תויתרבח 

תוחנהה יתשש הארנ יל 6.(ןורימ ׳ד לש ותעדכ)הלא תומרונב ורעפנש םיללחהו 

םירפוסה תצובק תא גציימכ רהנש תא ראתל םעט ןיא .תצקמב קר תונוכנ וללה 

אווש־ןויסינ תניחב םג הז אהי .הנממ הטס אוה קפס אללש םושמ ,חמצ הנממש 

השקימכ ותריצי תא דימעהל הסנתש ,רצויה לש תללוכ תיטפוניס הגצה גיצהל 

ןיבו ךכ ןיב .הפוקתה לע לבוקמה וקל היציזופוא לש תושדח םינפ הלגמה ,תחא 

יאצמה ןמ םירמוח ול ררובה ,רצויכ רפוסה לש וחוכ ןיב ידמל ףירח רעפ םייק ךכ 

הז יאצמ לש ןוגריאהו שומימה תורוצ ןיבל ,םיברה לע תלבוקמה ךרדב אלש 

וקה לש ידמל ןיינעמ יוליגל םיבר םירופיסב איבה יאצמה תרירבב .ותריציב 

ללה ךרע ,׳ותריצי לע םירמאמ רחבמ ,רהנש קחצי׳ ,(תירופיסה תונמאב רהנש קחצי)בלהו 

.([ך״שת] א ,׳ףסאמ׳ב הליחת ספדנ) 126 ימע ,1976 ביבא־לת ,סייוו 

(195-193 ימע [א״שת] בי ,׳םינזאמ׳ב הנושארל ספדנ)׳םדו רשבי רמרק ׳ש לש ורמאמ 5 
ונא םירופיסב רתוי תרדוח הקידב רחאל׳ :םיניינעמו םיפירח םירבד המכ הז אשונב רמוא 
ונתרישב תומש השועה הדינמ התוא — תיתורפסה הדדמה יערכ לע םידמוע םתוא םיאור 

ימע ,םש ,׳םירמאמ רחבמ,רהנש קחצי׳ יוכו ׳הזורפב םג םיכלהמ הל תשקבמ איהו השדחה 

רהנש קחצי לש תירופיסה ותריצי לע תרוקיבה ,סייוו ללה לש אובמה ירבדל םג הוושה .54 

ןייע ,לייווצרוק לש וירמאמב — הריציה לש יעמשמ־וד רואית .16 ימע ,םש ,(גרבנש) 

רפסמה :דפסה רמאמב לייווצרוק ירבדב ןיינעמ םוכיס .26-22 ימע .סייוו לש אובמב 

רפסמ היה אל רהנש׳ :21.9.60 ׳ץראה׳ ,(וירופיס סוניכל) תומלוע ינש ןיב םימודמדבש 
.׳םעט תוברת לעב ,םכח־רפסמ היה אוה לבא ,לודג 

׳םינמז׳ ,רהנש קחצי ירופיסב ףונו םדא ,ןמל רהנש לע םירמאמ לש הרוש םסריפ ןורימ ןד 6 

םירחואמ םירמאמל דעו ,ןורימ לש םינושארה וירמאממ אוהש (13.5.1955 ןכו) 6.5.1955 

לש ותכירעב ץבוקב םסרפתנש רמאמב וירמאמ תא םכיס ןורימ .׳ץראה׳ב וספדנש ,רתוי 

ךילהתל היציזופואב דמוע רהנשש ,ןעוט ןורימ .רהנש קחצי ירופיסב ףונו םדא ,סייוו 

הממדל דוגינ ןיעמב תדמוע תונויצהש חיכומה חתפמ רופיס ויניעב אוה ׳לשאה׳ .ינויצה 

הלש סותאפה תא ריאהל יוארה ןמש תירוטסיה הדוזיפא איה .ףונה ןמ תפקתשמה תיחצנה 

ףולחי ירוטסיהה לבנרקה .׳ףלאמ דחא׳בו ׳ןוזרפ׳ב רזוח הז אשונ .תינוריא טבמ תדוקנמ 

דמועה ךילהת .דודיבל אתווצמו ןויפרל תוליעפמ םירבוע םירוביגה .דומעת םלועל ץראהו 

ימיטפוא יתלב היהש םושמ ורוד־ינב וירבחמ הנוש רהנש .לבוקמה ינויצה ךילהתל דוגינב 

ןיסנג םה ויתובא םא .הקינכטבו ןכותב רהזיו ןיסנג ,יקסננזופל בורקו ,יגולואידיא יתלבו 

םירופיסלו הכפהמה ירופיסל םג תופי הלא תוחנה .ןצינו רהזי םה וישרוי ,יקסננזופו 

תא ףיקהל םיסנמ םה .ידמ םייללכ ןורימ לש וירבד יל םיארנ חכוי דועש יפכ .םיירוטסיהה 

לעו תרחא תצק שרפל ,ילוא ,שי הז קלח םגו .הנממ קלח קר םיספותו רהנש לש ותריצי ללכ 

.ןלהל ךכ 
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ךשמנ רשאו ןטושפכ ינויצה לדומה לש תומרונה תא לביק אלש ,ירנא׳זיטנאה 

אלש טעמכ הז דגנכ .ץיבורוהו זזהל יקצירטסיב ךרד ,ןונגעו ינבואר ,רתבמ וידע 

תינונגסהו תירופיסה הקינכטב ,רחא ןושל .ונוגריאו יאצמה בוציעב רבד שדיח 

,קילאיב לש םשרדמ תיבמ חסונה תרוסמ לש רתויב קהבומה ןוגיפאה ,ילוא ,אוה 

שחה ,רגהמה לש ותואר תדוקנל ויתויארב בורק ותויה 7.ןויצ־ןב ׳שו ,ץיבוקרב 

םדימלתל ותוא השוע הניא ןיידע ,ותוא םינשמ םניא לארשי ץרא לש הימש יכ 

חרזמ קוחרכ ונממ קוחר ןיסנג .ןורימ סרוגש ומכ ,יקסננזופו ןמפוש ,ןיסמ לש 

.יקסננזופו ןמפוש חסונ םייטסינויסרפמיא םימושירב טעממ אוהו ,ברעממ 

ירפוס לש תירנא׳זיטנאה תרוסמל תצקמב בורק אוה םייטאמיתה הרירבה יכרדב 

ירפוסל — םנונגסבו םירופיסה תונביתב .(ינבואר ,רתב) היינשה היילעה 

לע ולש םיבר םירופיס םייושע ןלהל הארנש ומכ ,ןכ לע רתי .(ץיבוקרב)׳חסונה׳ 

ירה ,דנא׳זל הטונ ונניא ותריצי בטימבש םעו ,ירנא׳זה־יטקאדידה רופיסה ךרד 

.רודה לש תורוגשה תומרונל רפוש שמשמ הנממ לודג קלח 

׳םיעפשומ׳ה םירפוסה ןמ אוה רהנש תיתינבתו תיטאמית הניחבמש קפס ןיא 

וקפתסה ורוד ינב המ .םהבש ׳םייתורפס׳ה ןמ אוהש םושמ רקיעב ילואו ,רתויב 

הדימעהלו הננגסל הסינ אוה ףא ,תיגולואידיאה התכרעהבו תואיצמה דועיתב 

םירפוס םגש םירמוחל קקזנ אוהשמ ךא .הירמוחמ תקחורמה תננגוסמ תינבתכ 

ול אצומ אוה ןיא ,(חרזמה תודע לש ׳המארדולמה׳ ןוגכ)םהל וקקזנ רחא רוד ינב 

לע תולבוקמה בוציע־תורגיש לע הבר הדימב רזוח אלא םתוא בצעל ולשמ ךרד 

׳תונוילג׳) ׳לרוג׳כ םירופיס .הליחתכלמ הלא םירמוח לא ונפש םתוא 

וא ׳ןיבורח בק׳ וליפאו)׳לחרש׳ו ׳ינדעמ רתסא לש התמשנ׳ ,(1944-1943 

הלילעה ירושיקב םיבורק (םישימחה תונשמ םירופיס הלא לכ ׳םוקמל םינב׳ 

םילדבה אוצמל שקביש ימ .אלרוב לש וירופיסל ןבוציעו תויומדה תריחבבו 

ומאו ר׳גת ארזע יסחיל היסחי ןיב וא רישעה ןמלאהו רתסא יסחי ןיב םירכינ 

׳האונשה ותשא׳ב וא ׳הנול׳ב תויומדהו ׳לדוג׳ה בוציע יכרד ןיבל (לרוגה) 

וא ׳תודלי ירותסמ׳ ןוגכ םינושאר םירופיס .תאז תושעל השקתי ,אלרוב לש 

.ץיבוקרבו יקסב׳צידרב לש םירופיסל דואמ םיבורק ,׳םילגד׳ 
ירבדכ)זזה לש וירופיסמ רתוי םינזואמו םיננגוסמ רהנש לש הכפהמה ירופיס 

הלבונה וליפאו ׳םדו רשב׳ ,׳תמליאה הגולפה׳ש רמאל השק ךא ,(ןורימ 

דוע תאז הלאשלו) אשונה לש ותראהב גילפמ שודיח ושדיח ׳ןאמור יקרפ׳ 

׳1919׳ ןמירפ ׳א לש ןאמורל תצקמב בורק ׳ןאמור יקרפ׳ .(רחא רשקהב רוזחנ 
.1935 תנשבו 1931 תנשב רואל ואצי ויכרכ ינשש 

71 ימע ,םש ,םיריעצה םייחה ןוחצנ ,ינמכוא ׳ע :םג ןיע רהנש לע ולחש תועפשה תלאשל 7 

.(זזה תעפשה) 116 ימע ,םש ,רהנש קחצי ירופיס ,תשק ׳י :םג ןייע .(יניסמ אצומ) 
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םירבדה תיברמ תא רהנש ףיקמ םיאשונהו םירמוחה תניחבמ יכ שיגדהל שי 

יאצמה ןמ םירחא םיטביה שיגדה אוה .םהילא וסחייתה ירעיו יחרזכ םירצויש 

סחייתהש ןאמורב תיתורפסה וכרד תא לחה ירעי המ .תונוש תוקינכטב רחבו 

ןמו הכפהמה ןמ םירופיסב רהנש םג לחה ךכ ,(׳להי רואכ׳) תיסורה הכפהמל 

םינוש םיטביהל ושדקוה רתוי םירחואמה וירופיסמ לודג קלח .היסורב תודליה 

םתיברמ 8:הבשומל םבור ,ץוביקל םטועימ :לארשי־ץראו ינויצה לעפמה לש 

ןמ קלח .חרזמה תודעבו הינמרג יאצויב םתצק ,הפוריא חרזמ ילועב םניינע 

םיברע ,םידוהי יסחיב רחא קלח ,םיבשותל םירגהמ ןיבש םיסחיב ןד םירופיסה 

ןשיה בושיה ןמ תויומד םג םיראתמש םירופיס שי .םילגנאו םיברע ,םידוהיו 

לא טבמה תא םינפמה הלאכ שיו ,(׳ןוליא קמעב חרי׳ו ׳הללא ביבח׳) 
תא רהנש הנפמ םירחאמ רתוי .(׳םיחא הוונ׳) השדחה תיביבא־לתה המהובה 

.תינתרק הרבחב הדונמה־רגהמה לש ותומד לא וטבמ 

וא תולבונ יתש קר בתכ אוה .רצקה רופיסה אוה רהנש לש ותריציב ירקיעה גוסה 

ןושארה .׳ףלאמ דחא׳ו ׳ןאמור יקרפ׳כ ,ידמל םיכורא־סירצק םירופיס 
היה יושע ויתויומד יפ לע .הלבונה תדיממ הלעמל ןהש ,הנשמ תויומד םלכאמ 

ינשה .ןאמור תלילעכ תחתפתמ הלילעה ןיאש יפ לע ףא ,ןאמורל עצמ שמשל 

ישארה רוביגה לרוגב ידמל םיבר םיבלש גיצמה ,ךורא־רצק רופיס אוה 

תסלכואמ ןהבש ,תובר תורצק ׳תויביטקלוק׳ תולבונ ןיעמ בתכ רהנש .(ךילרהא) 

הברה רבחמה ןיינועמ הלא תוריציב .תובר תויומדב לבגומ בצמ וא הרצק הלילע 

.דיחיה לש ולרוגב רשאמ תיתרבחה הצובקב תררושה הריוואה רואיתב רתוי 

לש םינוש םיטביה םיראתמ ׳ץיקה םרטב׳ו ׳תולוח׳ ,׳הבוזע רצח׳כ םירופיס 

בוציעמ רבחמל בושח ונממ עמתשמהו ףתושמה לרוגהשכ ,םילוע תוצובק 

תחא הלילע ,דחא רוביג :רצקה רופיסה חסונב לבוקמכ דחא לרוג לש טרופמ 

בורק ,רהנש לש םיעודיה הכפהמה ירופיסמ ׳היוללה׳ רופיסה םג .הלאב אצויכו 

אלל םירופיס .לבוקמה רצקה רופיסל רשאמ יתריווא־יביטקלוקה רנא׳זל רתוי 

׳לשאה׳ ןוגכ ,אוהש לכ םוקמ םהב תוספות ןניא תויומדהש םירופיס וא תויומד 

לש ןדיצב םיצבקב םיאב ,ירוגלאימס יפוא ילעב םהינש ,׳הלפנש העש׳ וא 

םירופיס םג םייוצמ הלא לכ דצב .(׳םיחא הוונ׳)ןיפנא ריעזב החפשמ תוגאס 

לש השגדהבו הרתההו הכבסהה ךרד לע ילאיווירטה רופיסה לובג לע םהש 

םיננגוסמ םיירוטסיה םירופיסו ׳םיחוחה ןיב׳ ומכ םייטוריאה םיטביהה 

חכונ ונניא ץוביקה יכ ,שיגדמ אוה ןידב .תאז העפות שיגדמ ינמכואכ ׳ינלאמש׳ רקבמ 8 

,ינמכוא ׳ע ,(׳ידסומ חוכ — רידא וחוכו׳) הלודג תינחור תוחכונ לעב אוה ךא וירופיסב 
.73 ימע ,םש 
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ידמל תוינוציח ןה ןאכ ונראיתש רופיסה תורוצ .(׳ןורמושב הליל׳ ,׳יזחיג׳) 

.תימינפה םתינבת תא וא םירופיסה לש םייפוא תא תוצממ ןה ןיאו 

ןהבש תוריצי :רהנש לש ותריצי רואיתב תורחא תונחבהל קקדזהל יוארש רשפא 

ןיבש חתמה ,רמוא הווה ,ותריצילו ורודל ינייפואה ידוסיה חתמה שממתמ 

ןיבל םישולתה־סירגהמה ןיבש הז וא םירבוחמ־םיבשות ןיבל םישולת־םירגהמ 

ויפוא לע ׳תעד תווח׳ ןיעמ ןהב השממתנש תוריצי רחא דצמו ,דחא דצמ םמצע 

ץראב יווהה רשאכ ,תילארשיצראה הרבחה לש היפוא וא ינויצה לעפמה לש 

םיתיעל .דח ןפואב םיגוסה ןיב דירפהל השק .תעדה תווחל עקר שמשמ הלוגבו 

םגו תינורכאידה תוחתפתהב םג היבוברעב ותריציב םירבדה םישמשמ תובורק 

םרוג .םירופיס יגוס המכב טילשה םרוגה תא שיגדנ ןלהל .םיינורכניס םיכתחב 
,הנשמ םרוג םירחא םירופיסב שמשמ ,תינבתה לע ומתוח עיבטמ דחא רופיסבש 

.םירבד לש םכופיהו 

׳הבוט׳ה הווקתה .ב 

יפוא ילעב םה ,םיעבראה תונשב ובתכנ םבורש ,םיאבה םירופיסה תעברא 

:ינטשפ ןפואבו דימ גשומ ונניא םהלש רוחהש תורמל ,קהבומ יגולואידיא 

ספדנ ,163-132 ימע ,ב ,1960 םילשורי ,רהנש קחצי ירופיס)׳וכלהש העבש׳ 

הווקתה׳ ,(1942 ,179-132 ימע ,א) ׳םוחנת תליגמ׳ ,(1940 תנשב הליחת 
.(1942,196-185 ימע ,םש)׳הבוזע רצחב׳ ,(1945,184-170 ימע ,ב)׳הבוטה 

השענ םהמ דחא לכב :ירוטסיה־יכודקניסה דצה טלבומ וללה םירופיסה תעבראב 

הרבחה תודלותב יזכרמ עוריא םיטרפ תרוש וא טרפ תועצמאב ףקשל ןויסינ 

םושמ ,ילמס דמעמ הלא תוכודקניסל קינעהל הסינ רבחמה .(ינויצה לעפמהו) 

רוקמ .תומודו תובר תועפות תוצממ אלא ,תוימעפ־דח תועפות תוגציימ ןניאש 
רבחמה לש ותייטנב םג אוה העפותה לש (היצאזירוגלאה ,בטומ) הלמסהה 

תליגמ׳) םיעוריאל וא (׳הבוזע רצח׳ ,׳וכלהש העבש׳) תויומדל קינעהל 

םיטרפ הלאש שיגדמ אוה .יגוציי דמעמ (׳הבוטה הווקתה׳ ,׳םוחנת 
קדקודמו טרופמ בוציע םירבדה תא בצעל הסנמ אוה ןיא .והשלכ ללכ םיגציימה 

םיגציימה םיטרפ ןיעמ םה ףא ושמשי םיעוריאהו תויומדהש ול יד ,םקימעהל וא 

,היילע ,הריגה — תירקיעה הכודקניסל תוכודקניס־תת :םלשה תא םירטעמו 

הריגהה לש יטיתאפה היפוא — וללה םירופיסה לכ לש םניינע .ןהב אצויכו 

.(׳םהמ העבש׳) הילא עיגמ דחא קרו לארשי ץראל ואצי העבש .תידוהיה 

ךרד הנשי תודהימ ,ותרבחו ורוד לש םייתרבחה םילוגלגה לכב לגלגתמ םוחנת 

היינואב םימעו תוצרא ינפ לע דדונ ןייפ גילז .תודהיל הרזחו םזינומוקו תונויצ 

אוהו תעבוט היינואה .םירוגס םירעשהש םושמ ,עיגמ וניאו — ׳הבוטה הוקתה׳ 
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היילעה ינב לש םהיתולרוגב רכזנו ׳הבוזע רצח׳ל רזוח רוביגה רפסמה .המע 

הכרד אוצמל השקתמה תינמרגה תררושמה רנסלפ הנרא :לפיט םהבש תינמרגה 

הבהאתנש הרענ ,הטול :וב דגב בורקה ודידיש אפור ,רמיז רוטקוד ;ץראב 

:ומוקממ רקענש היידוהי םאו ינמרג באל ןב ,דנרב בטסוג ;רוביגה־רפסמב 

לכל .זוכיר הנחמב וירוה תא ריאשהש תיאצילג החפשמל רצנ ,ןמלוש רוטקיו 

־יגולויצוס רופיסל הלא תולרוג םיפרטצמ רבד לש ופוסב ךא ,הלשמ לרוג תומד 

לכ .תושרתשהו הריגה :תיתרבח היעב לש םיטביה השימח הלעמה יגולואידיא 

םה .תוינויצ תוחלצה םניא םירוביגה .םדוסיב ׳םייגולואידיא׳ םה וללה םירופיסה 

המרונה לא יבויח סחי םתועצמאב תסוומ רבחמה לבא תונברקו תונולשכ 

ןויסינ הלא םירופיסב ןיא .םישגהל ושקיב התואש וא ולשכנ הללגבש תינויצה 

תודוזיפאה תא אלא (ןורימ) תפלוח הדוזיפאכ ירוטסיהה עוריאה תא גיצהל 

םירוביגה לש םתפיאש .יחרכה ירוטסיה ךילהתב םייטיתאפ םיעוריאכ תופלוחה 

םישמממ םירוביגהש ןיב ,רבחמה יניעב תיבויח איה םישרוש תוכהלו תורעתהל 

9.ןתוא םישמממ םניאש ןיבו הלא תופיאש 

המ םושמש ,׳לשאה׳ רופיסב שודל ובריה 10ןורימ ןד דעו (רדנל)דעלא סחנפמ 

דחא אוה (1952,57-46 ימע ,ג) ׳לשאה׳ .חתפמ רופיסכ הלא םירקבמל הארנ 

ימע ,ג ׳לובגה לע׳)תיברעה היעבב םילפטמה רהנש לש םירופיס לש הרושמ 

,179-160 ימע ,םש ׳רבדמב םיבנעכ׳ ,94-90 ימע ,םש ׳ברשב׳ ,73-68 

ביואמ׳ חסונ ,ינטשפ ירוגלא רופיס אוה ׳לשאה׳ .(310-298 ימע ,ב ׳םואלתב׳ 

,ליגרכ יוצמה ״דנא־יפה״׳ :םייבויח אקווד םה רהנש לש םירופיסה יכ שיגדמ ינמכוא 9 
ביוחמ םויס אוה .הטלחהמ־םויס ,ינוצר םויס ונניא ,השדחה לארשי־ץרא ייחמ וירופיסב 

הנניאש .תאזה העידיה ...םייחה לש רתויב םיימינפה םיקוחה ביוחמ ,תולשלתשהה 
תויהל ותוא הרישכמה איה ,גרבנש לש הזורפה תא תדחיימה איה ,דבלב תיתרכה־תילכש 

ךרד .70 ימע ,םש ,םיריעצה םייחה ןוחצנ ,ינמכוא ׳ע .׳תידוהיה תויצולחה לש הררושמ 
חבשמ ינמכוא .ידדצ־וד אלא ,ותריציב ידדצ־דח וניא רהנש יכ הדיעמ תאז תולבקתה 

,גרבנש ירופיס .רמרק ׳ש .ןיינעמ תוחפה ןוויכה תאו רתויב תועורגה תריציה תא אקווד 

רוביגה תומד ןיב היצרופורפסיד תמייק ׳םוחנת תליגמ׳ב יכ ןעוט ,(ג״שת)וט ׳םינזאמ׳ 

־ןב לש חבשה ירבדמ רתוי יל םיארנ וירבד .תודוזיפאהו תויגולואידיאה עפש ןיבל םימתה 

.ב-א (ג״שת) ה ,׳תיזג׳ גרבנש ׳יל ׳םוחנת תליגמ׳ ילושב :הז אשונב םולש ןב ןויצ 

:([ו״שת] אכ ,׳םינזאמ׳ב הליחת ספדנ) 63-62 ימע ,םש ,רושימ ירופיס ,(רדנל) דעלא ׳פ 10 

בטיממ הז ןיא .״לשאה״ רופיסב תחתפנ ״רפכ תואנ ןיב״ ולש הנושארה םירופיסה תרדס׳ 
הזמ הברה הנוש וניא דעלא לש ושוריפ .יוכו ׳םהבש ינייפואה אוה ךא ,רפסבש םירופיסה 

׳ד :האר .רהנש לש ותריצי ללכ שוריפל אצומ תדוקנל הז שוריפ ךפה ןורימ .ןורימ לש 

ללוכ רופיסה׳) 168 ימע ,םש ,רהנש קחצי ירופיס ,ליג ׳מ ןכו .76-75 ימע ,םש ,ןורימ 

יבגל יטפקס סחי םג אטבמ אוהו ,םהיקבאמו םדא־ינב ייוואמ לע הרירמ הינוריא אופיא 

.(׳ונמעב תובחר תורדשב [תלבוקמ הנדועו] תלבוקמ התיהש היגולויזיפה 
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םיטילפ ,םילוע ,םירבצ 

השעמ רופיס תרזעבו הרצק העיריב תוצמל הסנמה ",ןומע י״של ׳בהואל 

:תודעה ןיבש םיסחיה תאו ׳ידוהיה בצמה׳ תא ,׳יברעה בצמה׳ תא ,יטאמארדולמ 

חלפהש ךכב םייתסמה ,(׳םידמחומ׳ ינש)ידנפאל חלפ ןיב קבאמה תא ראתמ אוה 

ינימי)ץרא ינמאנ ןיבש חתמה תאו :םידוהיל הרסמנ ותמדאש םושמ דדושל ךפה 

קבאמה .םתיילע תריצעל םרוג רמושה לש ותומ רשא ,הלוגה ינויצ ןיבל (רמושה 

וניעב דמוע רבדמה למסכ לשאהשכ ,םידדצה ינש תדחכהב םיייתסמ םימעה ןיב 

תולבוקמה תומרונה תא ׳גציימ׳ וניא רופיסהש ףא לע .׳התיהשכ הממדה הבשו׳ 

םירייצמ םניא תיעמשמ־דחה םתגצהו םיאשונה יובירש ירה ,טילשה לדומה לע 

ןמ הייטסה .יטילופ רמאמ לש ירוגלא יוצימ ןיעמ והז .לדומה לש תניינעמ הנומת 

הניאש םושמ הכרוצ לכ ׳תלעופ׳ הניא ךא ,ידמל הפוקש לדומה לש תומרונה 

־דחו יולג ,ידיימ אוה ינויעה רושימל ישממה רושימה ןמ רבעמהו ,תשמוממ 
יסחי תא גיצהל תונויסינ םה רהנש לש הז אשונ לע םירחא םירופיס .יעמשמ 

תרוסמהו (Apologue הנוכמש המ) יאסמה רופיסהשכ ,םיברעהו םידוהיה 
וז תינבת .היבובריעב םישמשמ הסומ היגוח חסונ ׳יברע׳ה רופיסה לש הרוגשה 

— םידוהי לש וא םיברע לש — םירופיס ךותב םירופיס לע ללכ ךרדב תססובמ 

לע םירופיסה םה הלאכ .אמויד יניינע לע לכשה רסומ ןעמנה דמל םהמש 

תא הכיזו ןיאצחל הנקינש לרוגה רטשו (׳םילס ןבא׳) הנתמב ונתינש םיילענה 

םיסחיה לע תוכלשה םהל שי רשאו ,(׳ידוהי לש ורופיס׳)הלוכ הייכזב וילעב 

הנתמב תנתינה תוריחה תלאש :םה םילשמנה .םידוהיל םיברע ןיבש םייטילופה 

קר וכזש ףא לע הב תוכזל םידמוע םידוהיהש ,תיטילופה ׳הקולח׳ה תלאשו 

יברעה לש ותומד ןיבש תלובקתב ןידה אוה .(׳לובגה לע׳) רטשה ןמ שילשב 

,םידוהיה ןיבל ותבוהא תא לזגש ילע ןסח ידי לע ושארב עגפנ רשא ,ןכסמה 

ןמ דחא לכל סחיימ ןושארה רופיסה .(׳ברשב׳) העבגה שארב םימ וחדקש 
םייתרבחה םיקבאמה ןיב הוושמ ינשה רופיסה דועב ,תויטילופ תודמע םידדצה 

הדמע טקונ אוהש ךות ,המדאה םע םידוהיה לש םקבאמ ןיבל םייברע־םינפה 
.תינויצה המרונל םאתהב תיעמשמ־דח 

הרענה)יקסנלימס חסונ תיטנאמורה תרוסמל קקזנ ׳רבדמב םיבנעכ׳ רופיסה 

הרומאה הרענהש םושמ ,הדבתמש הייפיצב (בהאמהו יאודבה ךיישה ,הייברעה 

םייוצמה ,םימל ןואמיצה ללגב אלא םייטנאמור תונויזח ללגב תדבאתמ הניא 
.תבכרה תנחתב 

הפי גציימ אוה .וללה םירופיסה ןיבמ חלצומ תוחפה רופיסה אוה ׳םואלתב׳ 

לע דמוע ,205-194 ימע ,םש ,(רחש ׳ד ,זומת ׳ב ,רהנש ׳י) ,ןומע לש ויתובקעב ,לזרב ׳ה 11 

.רהנש לש תויצאזירוגלאה לע ןונגע תעפשה 
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לע בשויה ידוהי רפכ איה םואלתב .רהנש לש יתרבחה רופיסה לש ויתושלוח תא 

ךלה תוירסומ־תויתרבחה תופקשהה תניחבמ .סורה יברע רפכ לש ויתוברוח 

תנשב ועיפוה ׳העזח תברח׳ו ׳יובשה׳ וירופיסש ,רהזי תובקעב ורופיסב רהנש 
סחיב ינויצה לעפמה לש תירסומה המלידה תגצהב םג וירחא אלממ אוה .1949 

רואיתב םגו ,ותדכנו ילע־אבאל התבסו הווח ןיבש תלובקתה — םיברעל 

תמחלמ רחאלש תוינומהה תוילעה תפוקתב תאז הרבח לש תויתרבחה תויעבה 

ןיב הווח — םיזנכשאל םידרפס ןיבש םיחתמה תא ראתל הסנמ אוה .רורחשה 

תילארשיה הרבחה לש הבצמ תאו — (קמיש)יזנכשא רוחבל (יסוי)ידרפס רוחב 

תויעבה ללכ לע ׳תירסומ׳ תעד־תווחל ןויסינ והז .׳תורבעמ׳ה תפוקתב 
לש תבורעת אוה ׳רסמ׳ה ןמ ררבתמש המ .הרבחה תא ודירטהש תויתרבחה 
םייתסמ ובש רפכה תא ושבכש םימחולל ללה רישו תיתרבח תירסומ ׳העיבת׳ 

תיב — םוקמה תא ושבכש םיצימאה םימחולה תא ללהמ רפסמה 12,רופיסה 

׳תרירב׳ש ףא לע .תופורשה תוינוכמה ןיב םידלי וב םיקחשמ םויכש — קבה 

דח הניאש םשכ ,וללה תוריציה לכב תיעמשמ־דח הנניא יאצמה ןמ םירמוחה 

,דועו ׳רופיצ ןק׳ב ירעי ןוגכ ,רודה ינב םירפסמה לש תוריציה תיברמב תיעמשמ 

וא םייתרבח םיקמעמל עיגמ רהנש ןיא םפוריצו םירמוחה בוציע ךרדב הנה 
.רודה לש ויתויעב תגצהב םייגולוכיספ 

,ידמל םייעמשמ־דח םה היילעה יניינעב םיילמס־סייכודקניסה םירופיסהש םשכ 

׳תוסכל׳ םיסנמה םירופיסה םג ךכ ,וטושפכ ינויצה לדומה תא םילבקמ םניאש ףא 

קינעהל הסנמ ףונה לש היצאזירוגלאה .הפוקתה לש יאצמה ןמ םירחא םימוחת 

תתל שקבמ ילאטנמונומה ןונגסהו ,תיללכ תועמשמ הלא םייטרפ םירקמל 
.תממורמ תועמשמ תונוש תודוזיפאל 

היציזופוא וז התיה ,ינויצה דסמימל היציזופואב הלא םיאשונב רהנש דמע םא 

לדומל דוגינב תירנא׳זיטנא תורפס בותכל ,ילוא ,שקיב אוה .ידמל המימת 

ץלמ ושעש ךרדכ תיתרוקיב תירנא׳ז תורפס רתויה לכל בתכ ךא ,ולש תומרונלו 

13.רחא רשקהב םירחאו 

םוקמל םינב .ג 

לש תיתורפסה תרוסמה ןמ גרוח רהנש ןיא ויתוריצימ לודג קלחבש רוכזל שי 

.רוגשהו םכסומה ןמ םיטוס ולש ׳חרזמה תודע׳ ירופיס ןיא ,לשמ ךרד ,ךכ .רודה 

.הלא םירופיסל ךשמהכ וא תובקעכ בתכנ ,׳תורעיה לומי ,עשוהי ב״א לש ורופיס 12 

:6-5 ,בנ ׳םינואמ׳ (םלועה תומחלמ ןיב תובשיתהה ןאמורב םינויע)תונבל ,דקש ׳ג ןייעו 13 
.24-16 ימע ,349-340 ימע (א׳׳משת) 1 ,גנ 
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םיטילפ ,םילוע ,םירבצ 

,רומאכ ,הבורקה תיתרגיש םיאושינ תמארדולמ לע ססובמ הלא םירופיסמ דחא 

ןמלאה ןיבל הניבו ,רתסא ותב ןיבל תודיתעה דיגמ הימחנ ןיבש םיסחיה .אלרובל 

ןמ רתוי ,ילוא ,םיבואש ,(׳לרוג׳) השאל התוא אשונש ,(ידירא המלש) רישעה 

ארזע ןיבל רתסא ןיבש םיסחיב ןידה אוה .םייחה ןמ רשאמ (אלרוב) תורפסה 

הראה םניא הלא .המאו (הליחתכלמ הל דעוימ היה ןמלאהש הנמלאה ןב) ר׳גת 

םילבקמה םיישונא־ןיב םיסחי לש יטאמארדולמ שומימ אלא ׳הדעה׳ לש השדח 

םיילוש תצובקכ בשחנש המ תועצמאב היעבה לש הבוציע חוכמ יטוזקא ףקות 

תפוקתו רורחשה תמחלמ תא ריאהל םיסנמ םירחא ׳םייתדע׳ םירופיס .תיתרבח 

תדוקנ .חרזמה תודע ינב לש םתואר תדוקנמ הירחאלש חרזמה תודע לש היילעה 

םירגהמכ םילוע לש םתגצה יכרד תא תנייפאמה וזמ הקוחר רבחמה לש אצומה 
םישולתב ׳תדלומ׳ב םירגהמה תא בצעל םיסנמ וללה .רתויב םיבושחה וירופיסב 

םיבצמל ועלקנש תודעה ינב לש יטיתאפה בצמה תא גיצהל הסינ רהנש .םישדח 
םיאבומ םירבדה .םהמע דדומתהל םיסנמ םהו םתגשה חוכל רבעמ םהש 

ינפב םירוביג־םירפסמ לש םייודיווב וא םירוביג־םירפסמ לש םיגולונומב 

,תיחרזמ־ומכ ןושל רוציל רבחמה הסינ ידמל יתוכאלמ חרואב .םידע־םירפסמ 

בק׳בו ׳םוקמל םינב׳ב םידרוכ ןוגכ ,תודעה ינב לש םנושל תא תוקחלו 

.ךיבורח 

תוינויצ תווקתמ תוקומע תובזכא תולגתמ ׳ןיבורח בק׳בו ׳םוקמל םינב׳ב 

והילא ,ול ודלונש םינבה ינש .םירכז םינב דילוהל ידכ ץראל הלע באה .תוממורמ 

רורט תלועפב הזו ,הנגה שיאכ יטירב רצעממ החירב תעשב הז :םיגרהנ ,ךורבו 

ינשה רופיסה .(׳םוקמל םינב׳) חרובה לש ומד תמקנ םוקנל האבש ל״צא לש 

לש ורדגמו ורדגמ תאצל החפשמ לש ריעצה הנב לש ונויסינ ןולשיכ תא ראתמ 

תא תואיצמה הליטה םהילאש תולובגל ץוחמ לא ץורפלו םילועה־הנחמ 
הבחרוה ןושארה רופיסב .השעמה רופיס תא םיבצעמ ותבישו ונולשיכ .ותחפשמ 

םע קבאמה ,היילעה תובקעב םינבה תדלוה ,היילעה :הגאס ידכל העיריה 

לש תיפא הבחרה ןיעמ תשמשמ הגאסה .הלאב אצויכו ,םי׳גאנ ובא ,דדושה 

םלועה ראותמ ׳ינדעמ רתסא לש התמשנ׳ רופיסב .ילאוטקאה רופיסה 
,תידוטכודהו רוטקודה ןיבש יתרבחה רעפה םעטומו חרזמה תודע לש ןותחתה 

.וקראמו ארזע ,ינדעמ הרשו רתסא :התדע ינב ןיבל ,ינדעמ רתסא לש היקיסעמ 

,אופיא ,לחה רבכ ןותחתה םלועה ןיבל חרזמה תודע ןיבש יפיטואירטסה רושיקה 

הלשמ םיקוחו םיללכ הל שי תאז הרבח 14.רופיסה תספדה תנש — 1955 תנשב 

.םהירופיסב םחש ןתנו זומת ןימינב םג וכלה וז ךרדב 14 
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דקש ןושרג 

ןאכ םג שמשמ חרזמה תודע לש עקרה .הינמרג יאצוי לע םילבוקמ םניא הלאו 

.שונא יסחי לש תמצועמ היצאזיטאמארדולמל הקדצה ןיעמ 
הרבחב םירכומ יתלב םידדצו תושדח םינפ םילגמ םניא הלא םירופיס 

לש ןויפיאה יכרד וא רצקה רופיסה הנבמ םהב ושדחתנ אלש םשכ ,תילארשיה 

ךרדב םה םירבדהו ,הפי הלע אל תודעה ינב לש ןנושל תוקחל ןויסינה .תויומדה 

.הכלהכ תגזמתמ הניאש תממורמ ןושל ןיעמו הגעךיעמ לש תבורעת ללכ 

ול קינעהלו יווהה תא טישפהל רהנש ,אופיא ,הסינ וירופיסמ לודג קלחב 

םיברע ,םידוהי :וכותמ םינוש םילדומ תוקחל וא תירוגלא וא תילובמיס תועמשמ 
.תודע ינבו 

םילוע — םי־יבצ .ד 

׳דוגינ׳כ ול היה הארנש המ םע דדומתהל רהנש הסינ רתויב םיבושחה םירופיסב 

אוה .םישולשהו םירשעה תונשב לארשי־ץראב ירקיעה ישונאהו יתרבחה 

םירופיסבו תויביטקלוק תולבונב ,םירצק םירופיסב הז אשונ םע דדומתה 

לש וירוהרה ירחא בקעשכ ,רודה לש דוסיה־תייעב תא חסינ רהנש .םיכורא 

םיינשה .ילאנתנ דגנכש־רוביגה תמועל דימעמ אוה ותואש ,ךילרהא ורוביג 

:רהנש לש וירופיסמ לודג קלח לע ומתוח עיבטהש יבטוק־וד דוגינ ותוא םיגציימ 

אוה ימ .סרחה יציצעבש וללה םיבולעה םיחמצב תוקירומ וינפ יכ שח ךילרהא׳ 

םישנאו םידיבעמ ,םידבוע םה ץראבש תודמעמ יכ ,ובלב רמא ,ןעוטה 

םישדח םילוע ,םירבצ :םה ןאכבש תודמעמה תשולש ,רבדה רקש ?םייתניבש 

תודמעמה תשולש ,הנטקה תספרמב ןאכ םיסנוכמ ונחנא הנה ,הארו אצ .םיטילפו 

?המחלמ לש רפוש לוק עמשי אלו ןזוא לעב ימו .ץפנא ריעזב ,םהש תומכ 

,׳ףלאמ דחא׳)׳ייו ,חצונמל יו — ןאכ םגו .שפנבש תודמעמ תמחלמ ,ןבומכ 
.(275-274 ימע 

םניאש ,םיישארה םירוביגה לש םדודיב אוה וללה םירופיסה תא ןייפאמש המ 

וז אל .םרבע תא םהמע םיאשונ םהש םושמ ,תיתרבחה הביבסבו ףונב םירעתמ 
םתדיל תוזוחמב םא .הערל והוניש םהש אלא םדאה תא וניש אל םיימשהש דבלב 

םה השדחה ׳םתדלומ׳בש ירה והשכיא םירבוחמו םילותש רהנש לש וירוביג ויה 

.םוקמ ירסח םה תונביהלו תונבל ,לוכיבכ ,ולעש הלא .םישרוש־ירסח םיטילפ 

המחלמל ועלקנ ,הפידרהו רוקה תוצראמ םידידיו םיחא קיחל רוזחל וצרש הלא 

דגנ רקיעבו ,׳םיבשות׳הו םוחה ,ףונה דגנ םיטילפ לש םויקה תמחלמ — השדח 

,הרונ ,(׳ןוזרפ׳)ןרמזו הווח ,(׳תרניכה ףוחל׳)ואית (׳םיריעצ׳) ןתנ .םמצע 

טרברה ואית ,הקנאיב ,ארזע ,(׳תולוח׳) רוספורפהו יגיז ,ל׳סקאמ ,הטיר 

יבצ לארשי ,(׳ןויצ יבבוח בוחר׳) יקסרימ ,(יץיקה םרטב׳) עבשילאו 
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לש םיריעצ םיחאו םינב םה — (׳ףלאמ דחא׳)ךילרהא ףסויו (׳יבצ לארשי׳) 

ןילימח)ודוגינ לומ שיא םיבצייתמ הלא המ .קו׳צנרבו רמוק קחצי ץפח לאקזחי 

ירוביג םג םיבצייתמ ךכ ,(םהב אצויכו ןקרופ םוקי םנורג ׳רו הינוס ,ןמדלוגו 

הלאמ תולגתסה עבותה ירוטסיהה בצמה חכונל ןכו ,םידיליו םיבשות דגנכ רהנש 

ףוחל׳) הלואגו לכימ םהרבא :דגנכש םירוביגה .לגתסהל םילגוסמ םניאש 

לא ,לוכיבכ ,ועיגה רבכ (׳ןוזרפ׳)ינלוגו (׳ףלאמ דחא׳)ילאנתנ ,(׳תרניכה 

.ןמזלו םוקמל םמצע ומיאתה םה ,םישולתל דוגינבו ,הלחנה לאו החונמה 

םישקבמ םניאש םושמ ,המשאה ילוכא ,ירעי לש הלאמ םינוש םיירקיעה וירוביג 

וא (ואית)דגנכש בטוקה לא םיתיעל םיהמכ םה .תויהל םיעבתנ םהש המ תויהל 

תומכ םהייח תא םייח םה לבא ,(ךילרהא)האנשב תברועמה האנקב ונממ םיחדינ 

.םישולתו םיקתונמ — םהש 

ןמ םהש דחא ךורא רופיסו םירצק םירופיס השולש לע בורקמ ונתעד ןתינש יואר 

לש דוסיה־בוטיק תא הפי םיצממה ,הלוכ הצובקה ינב לשו רהנש לש בטימה 

ופערוה חבש ירבד 15.יקסננזופל ןדמל לש תרגיאב וחסונש יפכ רצויה לשו רודה 

תא וצימש םירופיסה בטיממ אוה ןכאו ,(114-81 ימע ,ג)׳ןוזרפ׳ רופיסה לע 

הז רופיס לש ינכטה וחוכ רוקמ 16.תדלומב םישולתה לש תדחוימה הריוואה 

ןואכידהו לוכסיתה תריווא תא םיפקשמה ,הייארה תויווזב םיניינעמ םיפוליחב 

ןמרביל ןמלז ׳רמ הייארה תיווז תא ריבעמ רבחמה .תנווגמ תיתרבח הצובק לש 

— תונוש תואר תודוקנ שולשו םירוביג השולש — רהומ הווחל ןרמזמו ,ןרמזל 

רחב אל רבחמה .תינתרק הבשומל ועלקנש םירגהמ לש תויומדב ןנובתהל ידכ 

וזל הלש תוילאטנמב רתויב הבורק ותייסולכואש בחרמב אלא ריעב וא ץוביקב 

םיעוריאל עקרכ — הבוציע ךרדבו — הבשומה תרירבב .תידוהיה הרייעה לש 

םילעופ :ןוגכ ,יאצמה זכרמבש םירמוחה ןמ רהנש הנפ ,םירגהמה תייסולכואלו 

,זכרמב אצמנ תיגולואידיא הניחבמש ,ץוביקה .וילושב םייורשש םתואל ,ץוביקו 

לע (ינלוג לש ותומדו ׳תומר׳ ץובק)׳םיילוש׳ה תא הב ןוחבל הדימ תמא שמשמ 

.זכרמב הז רופיסב הבשומה היוצמ תורחא תוניחבמש ףא 

לע ,הלוכ תינתרקה הביבסהש םושמ ,תמצועמ ׳ןוזרפ׳ב םירגהמה לש םתושילת 

,השולת איה ,(ותשאו רטניו ר״ד ,ןמביל ןמלז ,רהומ רזוע) הלש הנשמה תויומד 

עגונ תיב ןיא׳) הימינוטימכ ףונה לא םג ךלשומ הז רוכינ .תרכונמו תדדובמ 

םיקמוח .םיעלבנו םיננתסמ אלא םהיניב םיווקנ םניא םייחה םגש המודו ,ורבחב 

.28 ימע ,(א״משזו)א ׳תירבע תורפסב םילשורי ירקחמ׳ ,תורפס לש העונצ הניפ ,דקש ׳ג 15 

,םש ,לייווצרוק ׳ב :ןכו ,49-48 ימע ,םש ׳םירמאמ רחבמ ,רהנש קחצי׳ ,ןוחפ , םחנמה ׳ע 16 
.160 ימע 
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תריווא .([88 ימע ,ב ,ךוזרפ׳] ׳םיריית ןהל תואלמה תוינוכמה ןתואכ םימלענו 

ורחבנ םיירקיעה םירוביגבש ,ךכב םג הבר הדימב היולת תיתרבחה תושילתה 

ויתובא תיב שטנש ,קוורה .םיישיאה ןהייחב ןמצע ושמימ אלש תויומד שולש 

תיב וירחא ריאשהש ץולחה לש ינשה דצה ילוא אוה ,השדח החפשמ םיקה אלו 

םג םה הבהאו ןימ־יבער םיקוור .הב תונביהלו תונבל לארשי־ץראל הלעו 

רמוק קחצי — ןונגע לשו ,ןירופסאידו תוצע דבוא ,ץפח — רנרב לש תויומדה 

תוקמנהב ויקוורמ דחא לכ לש יתרבחה קותינה תא קמינ רהנש .ץינכר בקעיו 

.תיגולוכיספ תונימא רופיסל ול תוקינעמש ןהו תוישיא 

יוצמה ןיבל הלוגב רבעה לש יפאה קמועה ןיב רושקל עדיש רהנש לש וחוכ 
םתליחתש הלאמ הבר הדימב םינוש ,הווהב רבעה לעופ םהבש ,םירופיס .הווהב 

שי רופיסה ןמזל רפיסה ןמזמ הגיסנה תקינכטל .(יחרז ,ירעי) הווהב םפוסו רבעב 

־תותובעב הווהה תא תרשוק איהש םושמ ,הקומע תועמשמ רהנש לש ותריציב 

ןרמז .הלוגב ותיבבו ללוהה ויחאב ,ורבעב הרושק ןרעיה ןרמז לש ותודידב :רבע 

ףא תינתומ הווח .ברעמ יתאפב הווהו היהש הממ םירבתסמ וישעמ לבא ,ןאכ 

הניא בושו היתונותשע ולבלבתנ ,הלוגב התויח םוקממ הרקענשמ .הרבעב איה 

הדי־לע תשרפתמ הכותל הכלשוהש תיתרבחה תואיצמה .המוקמ תא תאצומ 

הייחו ,הירחאל הווח הטיבמ םימעפ׳ :התוריקעו התודידב לש הכלשה ןימכ 

םהמ .וב םיעובט תונולח ירוטו תומוק יונב תיב תרוצ הנוימדב םישבול רבעבש 

ללח ןיעמ שיגרת יזא .הברה תורואב םיראומ םהמו םילולבתכ םימוטאו םילפא 

ץראלו הל המ .ואלמל תולולע סירפ וא הצינ וא השראו קר רשא קיר ללח ,הבילב 

? םהלש דוחייה ייח תא הבר תונשיב ךותמ םיאשונה הישנא םע תאזה הנטקה 

שפנ־תואשמו ינוע לש ,ברעמו חרזמ לש םיאלט־םיאלט הייושע הלוכש ץרא 

םיכלהתמ הישנא .תושדחתה־תיימרו םייח־תוצילמ ,ןילוח לש תוירזכאו 
ךא .תכרובמ הרגיש־ןוחטיב םמצעל ושבכו וכז וליאכ םירמזמו םיחרוטו 

רבכ םאה :םילאושכ תויאנק םייניעב הז רחא הז םיבקוע םה ןיאשח־יאשחב 
לכב ורתיוו ומילשה רשא םישירחמה הנחמל תלפנו יומסה רשגה תא תרבע 

.(98-97 ימע ,םש)׳?םירותיווה 

תדוקנ תא תולעמ ןהש םושמ ,הבר תועמשמ תולעב ןה הכשמהו וז הקסיפ 

םידרמתמו תינויצה המרונה תא םילבקמ םניאש ׳תרגהמה׳ו ׳רגהמה׳ לש םתואר 

ירוהרהב לבא .לכו לכמ תאז תואר־תדוקנ םע ההדזמ וניא ומצע רבחמה .הדגנ 

התוא גיצמ אוה ףונה ןיבל םדאה ןיבש םיסחיה־תכרעמ בוציעבו וירוביג 

תינויצה הרבחה :תוינויצה תומרונה תמוחב העבנש ללח ןימכ ,תרחא תורשפאכ 

היווחל ההמכ רהומ הווח וליאו ,םיינאברוא־יטנא םילאידיא המצע לע הלביק 

לש ותוכז תעבות וז וליאו ,ללכה לש וחבשב הגילפה תינויצה הרבחה :תינאברוא 
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לש ומויק תוכזב תורוהלמ תענמנה הרבחה לש התונשייח תא החודו דיחיה 

םלועמו זאמ טוהלה הז ?וילע אהת המ דיחיה .רמול תיצר תאז אל ךא׳ .דיחיה 

׳...םרגל ,םרגלו ותרואמב המע אבחתהל דומלו ,וקלחב לופיתש הנטק םצע ירחא 

.(101 ימע ,םש) 

היושעה תלכת הלוכש תילטכ הגיצמ הווח ןיא תילארשי־ץראה הרבחה תא םג 

תובצייתהה ינפב הילע תננוגמ הרגישהש ,העוסש הרבחכ אלא ,תחא השקמ 

םושמ ,םימלקאתמהו םילגתסמה ןמ תדלוס הווח .םוהתה לומ לא הרישיה 

לש ,התעדל ,ךרובמ טקילפנוק ותוא לע רתוול ועמשמ תונביהלו תורעתהלש 

לעפמה היניעב הארנ תאז תואר־תדוקנמ .ברעמ ףוסב םבילו חרזמב םהש םישנא 

לש ותוספאל םליא־דע ןיעמ אוה ׳ןומדקה׳ ףונהשכ ,המילב לע דמועכ ינויצה 

:הוושהו)תבשונ ץראל תחדינ ץראמ וכפוהלו ותונשל שקבמה ,ישונאה לעפמה 

התואל עיגמ וניאש תורמל טקילפנוק ותוא שממתמ ןרמז לש ותומדב .(ןורימ 

,ץראב ומוקמ אצומ וניאש ,אוהו הקירמאל גילפמה ויחא .עדומ יוטיב לש הדימ 

הז לכ .וילא ועיגה הלא םירגהמש ,אצומה־רסח בצמל םיקהבומ םייוליג םה 

דצה ןמ ךא ,תורתסנה םהיתוהימכ תא שממל םינכומ םניא דחא דצמש םושמ 

.הביבסה לש תויתרבחה תועיבתה תא שממל םילגוסמ םניא ףא רחאה 

הלוע אוה דועב םירגהמ םה .תויומדה יתשל יבטוק דוגינ ןיעמ שמשמ ינלוג 

ןמ אקווד תעבונ ותורירע .וירבח תיברמכ ,דדוב אוה ףא .ותיילעב ונוזח םישגהש 

אוה .וביל רצי ירחא ךלה אלו טשפומ לאידיא ותואל ומצע שידקהש הדבועה 

אוה .(הווח) םירוענ־תרבחל ןיידע רושקו (לחר)וליצ הפאשש השאמ םלעתה 

תאו ברעמה ןמ קותינב חרכהה תא ,ברעמ ףוסב הבילש ,הווחל ריבסהל הסנמ 

םדיקפת ומייס ןכ לע יכ ,חרזמל בושל םיבייח םידוהיה׳ :חרזמל הבישב ךרוצה 

תומא ועוני יכ דע הקזוחב תלדה תא חיטהל םהילע המוש םשמ םתאצבו .ברעמב 

לש ץפח לאקזחי לש םמלועל דוגינב — ינלוג לש ומלוע .(99 ימע ,םש)׳םיפסה 

ראש לש םמלועכ חוטבו יאדו וניא — ןונגע לש דמועה םחנמ לש וא ,רנרב 

תא ינלוג יניעב קמנמ ץראה ןיינב .תישילשה היילעה תורפסב דגנכש םיבטקה 

הווש רכשה ןיא קמה רטעו לחר ,הווח לש םהיניעב ;םילוכסיתהו םיישקה לכ 

לש איה םהלש תוארה־תדוקנש םושמ ינויצה לעפמה םע םיהדזמ םניא םה .קזנב 

םה .תועמשמ־רסחו ינתרק םוקמ אלא םהיניעב הניא הטילקה ץראו :׳םירגהמ׳ 

תא םייסמ רבחמה .הב תונביהל וא תונבל ושקיב אלו םחרוכ לעב הנה ורגיה 
לרוגה תופתוש תא שיגדמה ,םיברעה ידי־לע םיצעה תפירש לש עוריאב רופיסה 

אטבתמ הלילעה ףוגב .םיערקה תא החאמ ינוציחה ץחלה .םילועו םירגהמ ןיבש 

.(114-113 ימע ,םש)׳וייח תדיבא׳ תא ינלוגל ריזחהל הווח לש הנוצרב הז יוניש 

ןוממישה תשוחת תא ךופהלו תיטוריאה תורקעה לע רבגתהל הסנמ הווח 
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דקש ןושרג 

תסיפתב הבר הדימב תינתומ רופיסל תינייפואה ןוממישה תייווח .ןוירפ תייווחל 

הפונל דסח הטונ רהנש ןיא ׳םושלש לומתב׳ ןומעל המודב .רהנש לש ףונה 

םרוג אוה ףונה לש ונוזרפ .םיביהרמ םיעבצב ורייצמ וניאו לארשי־ץרא לש 

הפושחו םדאה לטרועמ׳)וילע הקיעמה הגותה תא בצעמה ,רופיסה תריוואב 

.([81 ימע ,םש] ׳וכו ׳םהילע חנ אל ןליא לצו המדאה 

לא (ןרמז ,רהומ ,הווח) רופיסה לש הייארה־תויווז תורושק תיתינבת הניחבמ 

,רבעה סמועמ תצקמב ררחושמ ינלוג קר 17.בחרמב הלוגה לאו ןמזב רבעה 
ימכ ,ידמל ינוריא חרואב ראומ אוה יכ םא ,הווהה םע ההדזמ אוהש םושמ 

תא רצויש אוה הווהל רבע ןיב ףירחה רושיקה .וחרוכ לעב טעמכ ההדזמש 

תומרונה לש תיעמשמ־ברה הכרעהה תאו רופיסה ףוגב םייביטאמרונה םידוגינה 

־בר הראה יהוז .יעמשמ־דח ׳ינויצ־יטנא׳ רופיס הז ןיא .יאצמה ןמ תובואשה 

ןיב םייטקנופרטנוק םירושיק תרצויו תונוש תואר תודוקנמ תאצויה תיעמשמ 

ולוכ דחא דצ הבש תיבטוק־וד הפקשה תעמתשמ ןיא רסמה ןמ .הייארה־תויווז 

ךלהמב תרתפנ הניאש תיעמשמ־בר םלוע־תייאר אלא ,רקש ולוכ רחא דצו תמא 
,תיתרבח העפות לש תיתיווז־ברה הראהה תונמא .רופיסה םויסב וא הלילעה 

םירוחיאה לעמ טולה תא הריסמו תחא הרוק תחת לא םידוגינה תא האיבמה 

חילצמ אוה התועצמאב .רהנש לש ׳םייביטקלוק׳ה םירופיסל תינייפוא ,םימודמה 

הכשלה׳ ,׳תולוח׳ ומכ םירופיסב .ורגתשנש תועפות השדח הרוצב תולעהל 

׳ץיקה םרטב׳ ,׳ןויצ יבבוח בוחר׳ ,׳היוללה׳ ,׳םיחא הוונ׳ ,׳הבוהצה 
ידיל עיגהו תושגנתמו תונוש תואר־תויווזמ םלועה תא רהנש גיצה םירחאו 

.תבצועמה תואיצמה לש ידמל בכרומ רומזית 

בחרמ ידי־לע םיבצועמ ׳ץיקה םרטב׳ו ׳ןויצ יבבוח בוחר׳ םירופיסה ינש 

(׳דוד תכוס׳ ןויסנפ) הארבהה תיבו (ןויצ יבבוח) בוחרה .םגדימ שמשמה 

בחרמה .יתרבח סומסוקורקמ גציימה יתרבח סומסוקורקימ ןיעמ םישמשמ 

.לארשי־ץרא — תיתרבחה הדבעמה לש תבכרומ הכודקניס שמשמ ׳ירקמ׳ה 

ותשא יקסרימו הנידע ,(קילא)והילא ,ןייטש ףסוי ,ץיבומייח ,ינויצע ,ןושש ארזע 

לש יתרבח ךתח םה ,הקירמאל ץראה ןמ דרי רחאו ץוביקב יוצמ דחאהש ,וינבו 

,(׳ןויצ יבבוח בוחר׳) םייתורפס־ץוח תורוקממ הריכמ ןעמנהש ,תואיצמ 

ןאכ ףריצ רבחמה יכ עדויו יאצמב תויוצמה תויומדלו תומרונל עדומ ןעמנה 

.ירוקמ רושיק תחא ׳הרוגס׳ הפיפכב ןפוריצ םצעב שישו תונושמו תונוש תויומד 

תוסחייתהה רוקמ לא סחיה תא הנשמ הלילעב תאטבתמה הכודקניסה :דועו תאז 

ימע ,םש ,׳םירמאמ רחבמ ,רהנש קחצי׳ ,תומלוע ינש ןיב םימודמדב רפסמה ,לייוצרוק ׳ב 17 

.(1.9.1960 ׳ץראה׳ב הנושארל ספדנ) 155-154 
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ןיב ןאכ להנתמ וניא (ןג)׳תיאלקח׳ המדא לע קבאמה :העיתפמ הרוצב ינוציחה 

ןיב אלא — יאצמב רוגשו םכסומכ — םירכיאל םילעופ ןיב וא םידוהיל םיברע 

הבטימב המרונה תא שמממה םדא לש וילגר קוחדל םיסנמה םינוריע םידוהי 

,םידדוב — תויומדה תיברמ .תינוריע הליהק לש הרובטב יאלקח ןג דבעמו 
הלילעה .ינויצה לדומל דוגינב תודמוע — םירשעתמ ,םיבולע ,םישולת 

תובקעב יקסרימ)הלפמ לחונש ימ ךא ,לדומה לש וכופיה איה בחרמב תלהנתמה 

ותחלצה .תקדצומ תינויצה המרונה םג תאצמנו — קדצומש אוה (השאה תומ 

בכרומה קחשמה ןמ רמול בטומ וא םינעמנה תויפיצ תודבתהמ תעבונ תיתונמאה 

.תושדח תויפיצו תויודבתה ,תויפיצ ןיבש 

יביטקלוק רופיס אוה (1952 ׳ץראה חול׳ ,424-380 ימע ,ג)׳ץיקה םרטב׳ םג 

לש םתרירב לע — רהנש לש ותונמא תססובמ ןאכ ףא ,םיטקנופרטנוקב רישע 

ןויסינ השענש אלב ינגורטהה חתמה רמשנ תונביתבשכ ,דואמ םידגונמ םירמוח 

.ליעל ונודנש ׳םייביטקלוק־סייתרבח׳ םירופיסב ומכ ינגומוה יוחיאל יתוכאלמ 

תא סלכאמ רבחמה .תויפלתב הארנה לככ ,םילשוריב יוצמ ׳דוד תכוס׳ ןויסנפ 

ןהמו ׳ןויסנפ׳ב עבק ךרד תויורשה ןהמ ,תויומד לש הרושב רופיסה ׳בחרמ׳ 

הרבע תא המע תאשונ וללה תויומדה ןמ תחא לכ .ןולל תוטונה ׳תוחרוא׳ 

ןעטמ ,ןולמב תשחרתמה הלילעב תחתפתמה םיסחיה תכרעמ לא האיבמו 

ןיב םירשקה .רופיסב חתפתמה יביטומךיבה רומזיתל תמרות אליממו ,הלשמ 

שקבתמ ןעמנהש ,םיללחו םירעפ ריתומ רבחמה .םיהומת תונושה תויומדה 
חותמה רומזיתהו ,תונוש תויתדעו תויתרבח תובכשמ תובואש תויומדה .םאלמל 

,הפי ספת רהנש .יאצמה ןמ ׳םירמוח׳ לש ןיינעמ רושיק תרזעב רקיעב השענ 

תויומד תחא הפיפכב ןמזל יד ,לארשי־ץראב םיניינעמ םירופיס בצעל ידכש 

ןיב םירצונש םירושיקהו תולובקיתה ,םידוגינה .הלש יאצמה ןמ תונושמו תונוש 

לש תורופאטמב וא תירופיס־ץוח תיתרבח תואיצמ לש תוכודקניסכ — תויומדה 

ןיב רושיקה :דועו תאז .תיתורפס תובכרומ לש רוקמ םה — םיישגר םינעטמ 

הנקמה ,ןעמנה דצמ םגו רבחמה דצמ םג יתונמא ץמאמ בייחמ וברוקש םירמוחה 
ליעפהלו םישדח םילכ רוציל ללכ הסינ רבחמהש אלב ,ינושאר דמימ הריציל 

תלעב :ןה ךוראה־רצקה רופיסה תא תוסלכאמה תויומדה .תושדח תולובחת 

.תיניצהו הנקזה ןמפוה תרבג — העובקה תריידה ,ןמגילז תרבג ,ןויסנפה 
םיחר תרמו ןרוד רמ ,יררה רמ ,ויז רמ ,ןכדורט ותשאו טרברה ואית רמ :םיחרואה 

הקנאיבו תרויגה עבשילא ,ןובית רמ ,ןמגילז תרבגה לש התב ,הנידע ,לאגי הנבו 

ןמ םינמיתה ,הכרבו ארזע ,ושיב םינימאמה םידוהי לש תכל הפרטצהש הידוהיה 

,ריאי השמ ןורהא ,ידוהיה רפוסה ןורחא ןורחאו הנכשהו הרבעמה 
ןולמ׳ רופיסל האוושהה .ןומע ,הארנה לככ ,אוה ולש סופיטוטורפהש 
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תשקבתמ ,ןויסנפב םישנא תצובק לש הייחב אוה ףא קסועה ,יחרז לש ׳םיחרוא 

היילעל תלבגומה םינווגהו תויורשפאה תשקל שדקוה יחרז לש ורופיס .הילאמ 

,(טרברה ואית) הינמרגמ תויולג־ץוביק ףיקהל הסינש רהנשל דוגינב ,תינמרגה 

לאגי) ץראה ידילילו (הכרבו ארזע) ןמיתל דעו (יררה) הפוריא חרזמ ךרד 

,(ןובית ,ןמפוה ,טברה) םישדח םירישע :תויתרבח תובכש לש ץוביק :(הנידעו 

םייתד םיחתמ לש ׳ץ־מיק׳ ןכו הרבעמ ישנאו (םיחר ,ויז) הלשממ ידיקפ 

.(הרייגתהש היוגל הרצנתהש הידוהימ) 

םיניצקמ הלא .םיפתתשמה ןיב ידמל השיגר םיסחי־תכרעמ בצעמ רופיסה 

הרכהה ףסל תחתמ .םיילאנויצאר־יא תוחוכ לש םתוצרפתהל םימרוגו םיכלוהו 

רהנש .ןיעה ןמ םירתסנה םירבד םישחרתמ ׳יגולויצוס׳ה רופיסה לש ותיתשתבו 

.השדחה הרבחב תולקב וטלקנ אלש תויומד ןתוא לש ןתקעז עימשהל הסינ 
רבעמ םה הווהו רבע םישגנתמ םהבש םיימואלהו םייתדעה םייתדה םיחתמה 

לש ותוצרפתהב ואישל עיגמ רופיסה .םירוביגה לש םלבס חוכל לעמו םתגשהל 

םתואמ דחא׳ :תישונא הלליב םיחתמה ןמ קרפתהל שקבמה ,ינמיתה ארזע 
ואיצוהל וניבא םהרבא תניחבב םדאה תא םידימעמה םיימלשוריה תולילה 

הצור התאו .ןמאהו — םיבכוכה רופסו המימשה אנ־טבה :רומאל הצוחה 

קיעמ ןוגיהו חורה רצוע לכו ,רמאל ןתינ וניאש תא עיבהלו ךיפ תא חותפל 
ןותנה םונצה ףוגבש תובולעה תועלצה קקפתהל תורמואש דע ךבבל לע םינפבמ 

לש קד לוק ,ךשוממ ללי לוק עימשמו רוחאל ושאר תא לישפמ ארזעו .המא׳זיפב 

םרטב תוהלב־סולח ,שפנבש הקילד אלא ול ןיאו ןוצרמ וירואמ תא הביכש םדא 

.(417 ימע ,ג ׳ץיקה םרטב׳) ׳ץיקה 

(הקילד) וילא ההימכו (תוהלב םולח) שדחה ינפב המיא הבש תוקרפתה וז 
,הרוביג שפנב םיילאנויצאר־יא תוחוכ תררועמה הללי .היבובריעב תושמשמ 

.(הקנאיב)הידוהי ראשיהל ,תאז תורמל ,השקיבו ירצונה ושיל םינומא העבשנש 

דומלג םדא לש תודידבה תקעז לע תוסכל םיסנמ ןכדורט ותשאו טרברה ואית 

המיאהו הקנאיב לש התודבאתה ךא :קוחצ לש הווסמ תחת השדח ץראב 

הלבונב בצועמה ביטקלוקה יקמעמב יכ ,תודיעמ םוקמה תא תלטלטמה 

־יא רשא ינגורטהה ןווגימב םרוקמש ,םידחפו תוחוכ םישחור תאז תיביטקלוק 
הכסמה ירוחאמ יכ הפי ,אופיא ,שח רהנש .תושגנתה־תובייחמ וכותב תומאתהה 

םרגו םמויקב שח ,םפשח אלש תורמלו ,םייומס תוחוכ םימייק היולגה תיתרבחה 

,תעלבומ המרונ־יטנאה .ךכ לכ תיאדו הארית אל בוש היולגה תואיצמהש ךכל 

המרונ לש הנורסח) תומרונה לש ןתוינוגבר חכונלש םושמ ,המרונב ,אופיא 

ףסל תחתמ הרועפה םוהתה תא ףושחל רשפא ,תויולג ץוביק לש ץראב (הדיחא 
.היווהה 
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רתויב ןיינעמ שומיש רהנש השע ׳ץיקה םרטב׳ו ךויצ יבבוח בוחר׳ םירופיסב 

הלבונל דוגינב ,תינגורטהה תיביטקלוקה הלבונב תונומטה תויורשפאב 

ימע ,ג) ׳ףלאמ דחא׳ ךוראה־רצקה רופיסב .רהזי לש (!דואמ) תינגומוהה 

תיעמשמ־דח הרוצב הלוע־רגהמ — בשות םידוגינה תא רהנש ביצה (333-264 

דחא לש תומרונה תבוטל רבחמה לש הערכה עמתשתש אלב בצוה דוגינה .רתוי 

־יטנאה לש ותסירדו ותלפשה לע רופיס אוה ׳ףלאמ דחא׳ .םיצינה םידדצה ןמ 

ךילרהא :םיבהא שלושמ לע ססובמ השעמה רופיס .שולתה־רגהמה רוביג 

לכש ,היירפס לעב ,ןרפס אוה ךילרהא .ילאנתנב תבהואמה ידורטב בהואמ 

תולוע ןה המאו ידורט .ידורט ירחא רזחמ אוה םתועצמאבו םירפסב וינייעמ 

ריידכ ןלצא ררוגתמה ,ץראה דילי ,רכיא אוה ילאנתנ .ןויסנפ תוקיזחמה תושדח 

,ידורט לש הדי תא לבקמו שקבמ אוה ותלחנב םימ לאנתנ אצומשמ .הנשמ 

לוכש׳) ץפח לאקזחיל :רתב ירוביגל המודב .ךילרהא לש וביל תניגמל 

אוה רילרהא םג ,(׳הלחתהמ׳)היצ ןב ,(׳ןאכמו ןאכמ׳)תוצע דבוא ,(׳ןולשכו 
המודה ירמוחהו ינגרובה בשותה — ילאנתנ לש ודוגינ אוה .׳ינחור׳ו םנפומ 

ילאנתנש דבלב וז אל .רנרב לש םינאמורב דגנכש םירוביגה ירורדלו ןילימחל 

תאו ותוימצע תא ךילרהאמ לוטיל חילצמ אוה אלא ,הרענה תא שבוכ 

.םירפסב הנתומ ךילרהא לש ומויק לכ .היירפסה — ומויק לש הימינוטימה 

,םהב םינתומ םלועב ותולכתסה ךרדו םלועה לא םייעצמא יתלבה וירשק 

ותוא הנממו וירפס תא הנוק אוהשכ ,וירפס לע ףוסבל ילאנתנ טלתשמשמו 

ותוואג תיראש תאו ומויק םעט תא ונממ לטונ אוה ,תינוריעה היירפסה להנמל 
.רבגכו םדאכ 

רושימה ןיבל ישיאה רושימה ןיב םירשק הז רופיסב רוציל חילצה רהנש 
יפמ םיעמוש ונחנא ׳העדות׳ לש םיגולונומבו יודיו לש םיגולאידב .יתרבחה 

םידדצה ינש יכו ,יתרבח אלא ישיא ונניא ילאנתנ ןיבל וניב קבאמה יכ ,ךילרהא 
תא .ינחור ינע הלוע ,ינרמוח רישע בשות — םייתרבח תוחוכ ינש םיגציימ 

תוברתה לש הכשמה תא גציימ ךילרהא .תינושל הציחמ ןיעמ םג הצוח םידדצה 
:׳הפה םע ׳ תוברת לש התחימצ תא ילאנתנו ,׳רפסה םע׳ לש ׳הנשי׳ה תינושלה 

וידי תונוהב תא עקתו ילאנתנ רמא ״םישעמ םישענ ךכ ,יביבח־אי ,ןכ ,ןכ׳״ 

ךילרהאו ,ןכ ינפלש ותחישב ךישמהו רזח דימו .ויחש תיבל תחתמ ותיזח יחתפב 

,הרועכ הפש חוליק אלא תוטלוק וינזוא ןיאו לוכיבכ בישקמ ודמוע לע דמע 

םיעורז ״הללאשניא״הו ״יביבח־אי״ה םתוא לכו םיבינ לש הסיע ןימכ היושעה 

ךרדכ הדירצ עבצא תושיקנו םייתפש יצויצ ןילבתל םהילע ופסונו ,חצקכ הילע 

תיווע התזחא וליאכ ,הבעה ךרבה לע הל החנ ןיידע הגונעה דיה ףכו .םיאיברעה 

.(274 ימע ,ג ,׳ףלאמ דחא׳)׳דימת לש 
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.ובבד־לעב לש םיינושל־ופהו םיינושלה םיגהונה תכרעמ לכב לחוב ךילרהא 

אוה ילאנתנ .וילע םיסואמ ,חרזמה ןמ םיבואשה ,הלש יאוולה ינוניג לכו ןושלה 

םייברעה םימזירברבה ומכ ,ותוישיאמ קלח םה ויתושיקנו ויצויצו חרזמה־דילי 

הביבחו ,׳הגונעה דיה ףכ׳ ,ידורטל הבורק וז הסג תוישיא .׳םיבינ לש הסיע׳ ,ולש 

,ותייאר תיווזו ךילרהא םע ההדזמ וניא רבחמה .הב לחובה סינטסיאה ןמ הילע 

אוה .הבוח־ףכל רוביגה ןודינ תינוריאה הלילעב .ילאנתנ םע ההדזמ וניאש םשכ 

;ףוג לעב ילאנתנ לש ותומד םע דדומתהל לגוסמ וניאש ,םינוא־רסחו עשי־רסח 

ירוביג חסונ הצרעהל יוארה ׳שדחה ירבע׳כ ספתנ וניא ילאנתנ םג ךא 

ץראב) קנאלבו ינדה־רבע ,רודיאולו יקסנלימס ירוביג וא (הלוגב)יקסב׳צידרב 

קידצמ אוהש םשכ ,ילאנתנמ ךילרהא לש ותדילס תא קידצמ רבחמה .(הלוגבו 
וגצוה םידדצה ינש .ארבג חוכ רסח םדא לע סג רבג הפידעמ ידורטש הדבועה תא 

הלוכ הצובקה לש תומרונה .(ךילרהא) ינוריאו (ילאנתנ) יטסאקראס חרואב 
תישגר השלוחו יתוברת רשוע םמע ואיבהש םילועה :יעמשמ וד חרואב וראוה 

ףוג ילעב םה ,השדחה הרבחה יגיהנמ ,׳םישדחה םירבע׳ה ,ףצקו ןויזיב ןאכ ולחנ 

לשכיהל יושע ׳ידוהיה רבע׳ה .תונרמוח לש םיבק הרשע אלא םמלועב םהל ןיאש 

— רמאל בטומ וא ,ויתוחלצהל יואר וניא ילוא הווהה ,השדחה ץראה יאנתב 

.תויואר ןניא ויתוחלצה 

ףשח אוה .תילארשיה היווהב תורחא םינפ הלא םירופיסב הליג רהנשש ,קפס ןיא 

םג ןייעמה אצמי םהל המודבש ,הב םישגנתמה םינוש תוחוכ ןיבש םידוגינה תא 

אוהו ,׳םיחא הוונ׳ו ׳תרניכה ףוחל׳ ,׳העושיה ינייעמ לע׳ ןוגכ םירופיסב 

לש ותומד :יתוברת לוגלג לש רצומ וז .הלוכ היווהבש רדוקה דצה תא ףשח 

שדחה רשקהב .תעקושו תכלוה ׳דימתמה׳ לש ותומדו הטלתשנ ׳ףוג לעב הירא׳ 
.םידדצה ינש לש םתפרח הלגתמ 

בוציע לש ןורקיעכ תוינגורטהה .ה 

אוה ךא ,ןונגסב וא הקינכטב םילודג םישודיח שדחמ רהנש ןיא ,רמאנ רבכש ומכ 

םירופיסבו ׳תיביטקלוק׳ הלבונב ,הייאר תויווז לש הקודבה הקינכטל קקזנ 
בצמל תוסחייתמה תודמעה לשו בצמה לש תוינגורטהה תא בצעל ידכ ,םירחא 

הכפהמה ירופיסכ םיקוחרו םינוש םירופיסל תינייפוא תאז תוינגורטה .ןותנ 

־בר .׳הבוהצה הכשלה׳ ומכ ירוטאדנאמ רופיסלו ׳ןאמור יקרפ׳ו ׳היוללה׳ 

לש ינגורטהה דומזיתה ןמ תועבונ םירופיסה לש םתובכרומו םתועמשמ 

וא םיבכרומ שפנ ייח גיצהל וא תחא תומד קימעהל ןיינועמ וניא רהנש .תודמעה 
.תויוננובתה ללש ידי־לע םצעתמה ישונא בצמ אלא ,םידח הלילע יבצמ 

.׳היוללה׳ רופיסב תונושו תובר הייאר תויווזמ רבוטקוא תכפהמ תגצומ ךכ 
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םיאכלח םירוביג ,(הסיגו הטוי ,ילחר) םירבג אלל תוידוהי םישנ ןיבש ףוריצה 

תויומד לש הכורא הרוש רקיעבו (רוגי) םירוצעמ־ירסח םייוג ,(קילאוי) םיאכדנו 

חונ ,םיסוס אלל הלגעה לעב םלושמ ,טחושה לדנמ ׳ר ,יחמקה לזמ יול ׳ר)הנשמ 

טקפאה תא רצויש אוה — (הליואו אבא לאומש לש ונב הקרא ,רברבח 
לע הכפהמה האיבהש הקעומב תידדצ־בר תוננובתה רשפאמה ,ינגורטהה 
לשו תומרונ לש היבובריע ידיל האיבמ תוינגורטהה .הפרועבש תויומדה 

תא תאטבמ איה .יוגל התתפתנש הטיג לע ןנוגל תאצוי היתבשכו ,תויושיגר 

תויווז יוביר תועצמאב ׳ריבעהל׳ השקיב הלבונהש ,םיכרעהו תונותשעה־בובריע 

ימ ?םישודק להק ,ןאכל םתפסאתנ הז המ ,הנממ ופרה ,הל וחינה׳ :הייארה 

דוע שי םולכ ,ושקבת תונווע ?הילע םיטפושל םכמש ימ ?הלו םכל המ ?םתא 

.(1937 ׳תומילג׳ ,112 ימע ,א ,׳היוללה׳)׳?םלועב תונווע 

־דחה הראהה ןמ רתוי תבכרומו רתוי תניינעמ הז רופיס לש תוינופילופה 

הגולפב׳ו ,׳םדו רשב׳ :ןוגכ םירחא הכפהמ ירופיסבש ידמל תיעמשמ 
תא ריאמה ׳הבוהצה הכשלה׳ רופיסה לש תוינופילופהש םשכ .׳תמליאה 

ידוהי לש הייארה תויווזמ תודעה ןיבש םיסחיה תאו לארשי־ץרא לש הבצמ 

רתוי תניינעמ איה (לחר)הידוהי הרענו (ידראה)ילגנא ,(דמחא)יברע ,(ישיבא) 

.רחא רשקהב ונודנש בושיה תפוקת לע רתוי םייעמשמ־דח םירופיסמ 

הקינכטה תא ביחרהל ףא רהנש הסינ (344-188 ימע ,א) ׳ןאמור יקרפ׳ב 

תינבתה תא תוחירכמה תוילוחהו עיגה אל ןאמור ללכל .ןאמור ללכל תינגורטהה 

לש הריפסומטא ןתרזעב רוצילו תונוש תואר־תודוקנ רמזתל ןויסינה ךא !וקקפתנ 

.ידמל הפי הלע ,הפוקת 

ןמ (יוג) םיסינא לש ליבקמבו (ידוהי) רגניז לאינד ,ישארה רוביגה לש םתביש 

םרוגה איה היסורב תוכפהמה עקר לע הנושארה םלועה תמחלמ רחאל תיזחה 

,היוג הרענ — השאמ ,לאינד ןיב תלהנתמ ׳הלילע׳ה .ןאמורה תא ׳חירבמ׳ה 

,לאינד ןיב ליבקמבו .םיסינאו — הצחמל הידוהי איהש ררבתמש ,לוכיבכ 

ףוס תארקל .תימצע הנגהל םנגראל םיסנמ םיינשה רשא הרייעה יריעצו םיסינא 

ינפב השאמ הדוותמ רשאכ ,רופיסה ןמזל רפיסה ןמזמ עיתפמ הנפמ לח ןאמורה 

היינשה הידוהיה ותשא תב איה .םיאלפומה הייח תורוק תא ול תרפסמו לאינד 

היוגה תגרוחה התוחא ןיבל הניבש םיסחיה תא ראתל הברמ איה .יוג בא לש 

תדמתמ הקושתלו תימצע האנישל השאמל הל םימרוג הלא םיסחי .המלשה 

.ןאמורה לש ורובטב דמוע וניא הז ׳שלושמ׳ םלוא .תידוהיה התוהזמ רטפיהל 

המארונאפ גיצהל אוה ןאמורה לש וניינע רקיעו ,ןיטולחל תינשימ ׳הלילע׳ה 
תמועל םידוהי :תיסורהו תידוהיה הרבחה לש רשפאה לככ תינגורטהו הבחר 

תויומדה עפשל סנכיהל םעט ןיא .תונויצ תמועל תוללובתהל הקושת ,םייוג 
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דקש ןושרג 

תלילעל רושק ונניא ןהמ לודג קלחש םיעטהל שי ךא :ןאמורה תא תוסלכאמה 

תונושה תויופעתסהה ןיב םירושיק רושקל רשפאו רשפא .תירקיעה ׳שלושמ׳ה 

ללגבש ,ינגורטהה לולכמה ןמ תוחפ בושח םירבדה ןיבש רושיקה ,םרב .ןאמורב 

,םידוגינה ןיב איהש לכ תודחא ללכל איבמ וניא ׳ןאמור׳ה ךרואו םיברה וינווג 

.הז גוסמ רתוי םירצק םירופיסל דוגינב 

םירמוח לש ׳תיבטוק׳ הלעפהב רהנש לש ויגשיה םייולת רמאנ רבכש ומכ 

אקווד וניא םחוכ לכש םירופיס שי .תויתיווז־בר תוקינכט תועצמאב םיינגורטה 

תואיצמה תא הריאמה וז .יאצמה ירמוח לש תניינעמה הרירבב אלא ףוריצב 

הליל׳) רהנש לש םירוטסיהה וירופיס .היופצ יתלבו השדח תואר תדוקנמ 

,535-526 ימע ,םש ,׳יזחיג׳ :1944 ׳םינזאמ׳ ,553-536 ימע ,ב ,׳ןורמושב 

ימ לע׳ו 1947 ׳תונוילג׳ ,525-501 ימע ,םש ,׳ץראה תרמז׳ :1947 ׳םינזאמ׳ 

.תניינעמ תולכתסה ךרדב םינייטצמ (1955 ׳םינמז׳ ,557-554 ימע ,םש ,׳םורמ 

םירמוח תרזעב ראוה הירוטסיהה לש התודירש ןיבל ,ירקמה ,יסינה ןיבש דוגינה 

םיזירכמ ןורמושל ובושבש ,יובש רענ לש ותייאר תיווזמ ׳םיינורמוש׳ םיירוטסיה 

ףידעמה ,יזחיג לש ותייאר תיווזמ ראוה עשילא איבנה .לעבה אלא וניאש וילע 

תנתמ אוה ימוימויה ומויק םגש השוחתה .האובנה תוממור לע םוימויה ייח תא 

קשיש ,םעבחר תפוקתב ירוטסיהה רבשמה .יזחיג תא תעזעזמ איבנה לש דסח 

תא שיגדהלו רוזחל ידכ ,(הירמש) תונוש הייאר תויווזמ גצומ ינולישה היחאו 

תראומ םורמ ימ לע םינענכה לש םתלפמ .הירוטסיהה לש התוירקמו התודירש 

ןוחצינה תאו שוביכה תא ראתל אוה ןויסינה .ינענכה ימחי לש ותייאר תיווזמ 

לש םתייאר תויווז .וישנ ירק ותיבב ןודא רבעב היהש ,חצונמה לש ותייאר תיווזמ 

ןה ׳ץראה תרמז׳ב תודגונמהו תוברה תויומדהו ימחי ,יזחיג ,ינורמושה רענה 

יתלב תואר תודוקנמ ראומה ירוטסיהה רמוחה לש ויתומכסומ תא תושדחמש 

יארקמה רמוחב תירוקמה תועמשמה תא םג תונשמ וללה הייארה תויווז .תויופצ 

הייאר תיווזמ איבנה ,רמוחה לש ׳ינשה דצ׳ה הלגתמ ירוקמ שרדמ לש וכרדכו 

,שבכנה לש ותייאר תיווזמ ןענכ ישבוכ ,האובנה ןוטלשמ דלוסה איבנ־יטנא לש 

הווהל םגו רבעל םג ,ןבומכ ,תוסחייתמ תושדחה תוארה־תודוקנ .המודכו 

.הווהה לש תיתימ תיתשתכ רבעב ןנובתמה 
בצמ וא תומד רורבל רהנש לש ותלוכיל דבלב םגדימ םה םיירוטסיהה םירופיסה 

ןאכמ ׳הללא ביבח׳ :ןוגכ םירופיס .ןעמנה תויפיצ תא םירתוסש בצמב תומד וא 

18.וללה םירופיסה גוסמ םה ׳ןוליא קמעב חרי׳ו 

יתלב תושיגפ לש תודוזיפאב ןשיה בושיה ינב לש םינוש םיטביהב אקווד םיקסוע וללה 18 
.דעה רפסמה םע תויופצ 
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םיטילפ ,םילוע ,םירבצ 

ןשדח וניאש שדח?? .ו 

ורבחב םהל קקזנ אוהש שי .ורוד לש םירמוחה בורל קקזנ רהנש :םוכיסל 

וא תומייק תומרונ םירשאמה ,םייתרבח־םיירוגלא ,םייטקאדיד ומכ םירופיס 

הלא םירופיסב .ןנולשכ תורמל ןתוא םיקידצמו ןהיתולשכמ תמועל ןתוא םיגיצמ 

סחי רצוויש אלב ,תיתרבח הזית לש תומגדהב םיבצמלו תויומדל רהנש קקזנ 

הרבו הכות ירחא ,אופיא ,הטונ אוה הלא ןיעמ םירופיסב .םיביכרמה ןיב ינופילופ 
.תירנא׳זה תרוסמה לש 

דגנ קבאיהלו דדומתהל הסנמה תרוסמ לש הכישממ אוה םירחא םירופיסב 

ןנמזל תולגתסמ ןניאש תויומד םהב הלעמ אוה 19.יוצמה יתרבחה לדומה 

תואיצמבו יאצמב םילעופה םיינגורטהה תוחוכה תא טילבמ אוהו ,ןמוקמלו 

םירופיס םירצוי תחא תירופיס תינבתב הלא תוחוכ לש םנומיז .תיתורפס־ץוחה 

תוינבתל קקזנ רבחמה ןיא .תניינעמ הרוצב םיאשונה תא םיריאמו ידמל םיבכרומ 

תניינעמ הרירבלו הייאר תויווז לש תוקינכטל תלבגומ תיתורפסה וכרד .תובכרומ 

תיברמב ינוציקה ןונגיסה .השדח הראה ןיעמל תכפוה הרירבה םצע .םירמוח לש 

הלעמ וניא תונוש תוינושל תוצובק־תת לש ןתפש לש יוקיחה ןויסינ וא םירופיסה 

הגעל הכפה אל הגעה :ולשמ יתורפס ןונגסל עיגה אל רהנש .דירומ וניאו 

וניא ,םיתיעל תניינעמה תירויצה ןושלה תורמל ,ןומיסהו ,ולש הלוכש תננגוסמ 

.ןונגס רצוי 

יחרז םג םימייוסמ םירקמבו יריאמה ,ירעי רקיעבו — הז רוד ינב םירפסמה לכ 

,לוכיבכ ,וסינו יוצרה תואיצמה לדומ םע תוהדזהל ללכ ךרדב וטנ — אכיראו 

וסינ אלו הפוקתה לש ימינפה ׳חתמ׳ה לש וביל בלל וברקתהשכ קר .ותוא גצייל 

,חילצה ובטימב רהנש .םיירוקמ םיגשיהל ועיגה ,חבשלו ללהל ידכ ףוקעל 

.תעדה לע םילבקתמ םיגשיה המכל עיגהל ,אופיא 

לש ויבתכ תאצוהל אובמ ירבדב ןדס ׳ד לשמ אוה רהנש תוריצי לש רתויב ןזואמ םוכיס 19 

תוחנה .דכ-אי ימע ,1960 םילשורי ,׳רהנש ׳י ירופיס׳ ,גשיהל הגשה ןיב ,ןדס ׳ד .רהנש 

,ףלוחהו עובקה ביטומטייל תרזעב בוציעל הייטנ ,תייוסינ הייטנ ,תיטיא תוחתפתה :דוסיה 

בורקש המ (׳העושיה ינייעמ לא׳) תואר תודוקנ יתשמ םלועה תגצה וא ,(׳לשאה׳) 
.םהמ קוחר אוהש םירבדמ רתוי קומע ויתויווחל 
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