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 קחצי 'רו בישאדמ קיזייא לאומש 'ר לש םהיתונויזח לע :תיטסימה הרובחה

 בלסרבמ ןמחנ 'ר לש םינושארה וידימלתמ ,עציוואהריטמ קיזייא

 תאמ

 קרמ יבצ

 המדקה

 בלסרבמ ןמחנ 'ר לש םינושארה םידיסחה תרובחב המייקתהש תיטסימ הסיסתב קוסעא הז רמאמב

 .עציוואהריטמ קיזייא קחצי 'רו בישאדמ קיזייא לאומש 'ר ,ויברוקמ ילודגמ םיינשב דקמתאו

 ןתנ 'ר ורפוסו ודימלת וילא עיגה םרטבו וכרד תישארב דוע ןמחנ 'ר לא וברקתה ולא םידיסח

 רמאמה 1.ןתנ 'ר לש ותוברקתה רחאל ףא ןמחנ 'ר לש ודוסו ונומא ישנא וראשנ םהו ,בורימנמ

 תורות עקרב ודמעש תויולגתהבו םייטסימ םיעוריאב קסוע ינא םהבש םירקחמ תרדסמ קלח אוה

 תומיוסמ תורות ןיב הקיזה תא וב ןוחבל שקבמ ינאו ,ך"רהומ יטוקיל' רפסב וללכנש תושרדו

 2.ןמחנ 'ר ידימלת וזחש םייטסימ תונויזח ןיבל רפסבש

 תיטסימ הרובח

 ןייפאמ .ומע שיא ןיאב ודבל הווח םדאש תוישיא תויוסנתהב ללכ ךרדב תונודנ תויטסימ תויולגתה

 דוסי לע ,ףיקע ןפואב קר .ודבל תולגתהה לעבל הפקות תא ליבגמ תיטסימה תולגתהה לש הז

 אלש ימל םג תיתועמשמל ךופהל תולגתה הלוכי ,תולגתהה לעבב םיפסונ םישנא םינתונש ןומאה

 לעו ויתורעה לע ןישח רזעילא ברל הנותנ יתדות .(430/04 רקחמ)עדמל תימואלה קקה ידי לע ךמתנ הז רקחמ

 הליעומה ותרזע לע גנל דיודל םג הדות .ךשמהב אבותש רדנב קחצי יול 'ר לש ותחיש תא ירובע םגרתל תואינש

 .תוממחמה היתורעה לעו האירקה לע טרבלא־טרופפר הדע 'פורפלו

 ,היבתכבו הללוחמ ייחב םיקרפ :בלסרב תודיסח ,דאקייפ 'מ :האר ןמחנ 'רל הברה ןתברק לעו ולא תויומד לע

 .264-259 ימע ,וינשת םילשורי

 תבשחמב םילשורי ירקחמ ,ףרשנה רפסהו ן''רהומ יטוקיל רפסה :שא ידירש' ,קרמ 'צ :האר םיפסונה םירמאמה

 רפסב וידה לעו בלסרבמ ןמחנ 'ר רבעש יטסימ הכינח סקט לע :תויתואה יפוריצ ןחבמ' ,ל"נה ;(סופדב)לארשי

 ך''רהומ יטוקיל רפסה לש םיינויזחה ויתורוקמ לע :הרותל ןודיחמ' ,ל"נה ;(סופדב) תעד ,'ן''רהומ יטוקיל

 .(הנכהב)

 [254-231 ימע ,(ט"סשת)ב תרבוח ,חע ךרכ ,תודהיה יעדמל ןועבר - ץיברת]
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 2] קרמ יבצ 232

 םדא לש ובלב םיצצונתמש 'ה תעידיו הגשה לש םינווג שיש שיגדה בלסרבמ ןמחנ 'ר 3.התוא ווח

 םדאל הרבעהל ללכ םינתינ םניאו םדאה לש תישיאה ותלחנ םהשו 4,'רפסל הפל רשפא יאש המ'

 רבעש תא ,רחאל דחא םוימ ,ומצעל וליפא ריבעהל לוכי וניא םדא ,ןמחנ 'ר רמא ,םיתעל .רחא

 5.'ה תעידימ ובלב ץצוגתהו וילע

 ותלחנ ויה אלשו ,ןמחנ 'ר הווחש תויטסימ תויוסנתהו תויולגתה תצובק תניינעמ הז עקר לע

 ןיא .וידיסחמ המכ םג ןהב םיפתוש ויה תונוש תומרבו םינוש םינפואבש אלא ,דבלב תישיאה

 ,ןכל םדוק וילע רבעש המב וידיסח תא ףתשמה קידצב רמולכ ,השעמ רחאלש תופתושב רבודמ

 וליפא םיתעלו ,ןמחנ 'ר לש םייטסימה םיעוריאב ליעפ קלח ולטנ םידיסח םהבש םירקמב אלא

 .הווחש תולגתהב יזכרמה דיקפתה תא ואלימ

 תודחאתהב תויוסנתה ןניא הז רמאמב ןהב קסוע ינאש תויטסימה תויווחהש ריהבאו םידקא

 ,יביטרנ יפוא םבורלש תוארמו תונויזח אלא תרחא הנוילע תושי םע וא הניכשה םע ,לאה םע

 .םוי ןויזחב םיתעלו ליל םולחב םילגתמ ולא תוארמ םיתעל .הייארו העימש םהב תוברועמשו

 וידימלתמ הרות עמוש ןמחנ 'ר .א

 :דחא טפשמ תללוכ איהו 'ן"רהומ יטוקיל'ב רתויב הרצקה הרותה איה במ אנינת הרותה

 י'י יניא ייכ
 6.ןוצ'ר יה'י ןיכ ןמיא :תובית ישאר (26 וט ימש)ןאפו'ר

 לע .המצע ינפב תדמועה הדיחיכ אלא רתוי הבחר השרדמ וא הרותמ קלחכ אל אבוה הז טפשמ

 :ך''רהומ ייח'ב רפוס וז הרות־הרימא לש הרוקמ

 ול םלחש רפסו ,ילתפנ יבר ירבחו ינא ריעל ץוחמ ומע ונעסנ הנשה־שארל ךומס ח''סקת

 .ךאפור 'ה ינא יכ דבל ךרבתי םשהמ איה האופרהש םיחישמ ויהש רשאב [ילש השגדהה]

 אלו ,ונינשמ דחא הנעו ?הצור ךרבתי םשהש עדוי ימ ורמאו תואפרל לוכי ךרבתי םשה קרו

 ןוצר יהי ןכ ןמא תובת־ישאר אוה יכ הז־לע הרומ ךאפור 'ה ינא יכ ,דחאה ימ דיגהל הצר

 7.ב''מ ןמיס אנינת יטוקלב ספדנב

 םושמ ןמחנ 'ר .םלחש םולחב ןתנ 'רמ וא ילתפנ 'רמ במ הרות תא עמש ןמחנ 'רש אופא ררבתמ

 תועמשמ המ ריבסהל ןוכנל האר אל םגו ,הרותה תא רמא םהמ ימ םיינשל תולגל הצר אל המ

 ,ץיבילפוק 'י םגרת ,רגרביט 'פ תאמ אובמ םע ,םדאה עבטב רקחמ :היגוסל תיתדה היווחה ,סמיי'ג 'ו :הארו 3
 .281-277 ימע ,ד"משת םילשורי

 .ג ימע ,א ,ה"נשת םילשורי ,ן־רה תוחיש 4

 .םש 5

 .במ ,אנינת ,ן"רהומ יטוקיל 6

 .(גג)גנ 'יס ,תורותהל םיכיישה תוחיש ,בס ימע ,טיישת םילשורי ,ן"רהומ ייח 7
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 233 תיטסימה הרובחה [3

 םיעדומ ויה אל ללכ םהינשש דועב םולחב הרותה תא ול רמאש אוה ןתנ 'ר וא ילתפנ 'רש רבדה

 .ונכותל אלו םולחל אל

 לקתנש ארוקה .טמשוה ינויזחה הרוקמשו ,ך"רהומ יטוקיל'ב האבוהש הרותל המגוד יהוז

 רבודמש תוטשפב חינמ ,ףסונ עדימ ודיב ןיאשו ,ך"רהומ יטוקיל' רפסב העיפומ איהש יפכ הרותב

 ןויזחב התוא עמש ןמחנ 'רש ךכל ךמסו זמר ןיא המצע הרותב ןכש ,ותעדמ ןמחנ 'ר רמאש הרותב

 .הליל

 ילבמ ןמחנ 'ר לש ומולחב תויומדכ הארנכ ועיפוה ילתפנ 'רו ןתנ 'ר םידימלתה וז המגודב

 קלח םילטונ םהש ךכל םיעדומ ויה םידימלתה םהבש םירקמ םג ויה ךא .ךכ לע ועדי םמצע םהש

 תורותל הרישי הקיז םהל התייהש םיעוריא ,םהב ףתוש היה ןמחנ 'רש םינוש םייטסימ םיעוריאב

 עגונ וב ןודאש ןושארה הרקמה .'ן"רהומ יטוקיל'ב ןכמ רחאל ובלוששו ,ןמחנ 'ר רמאש תושרדלו

 .עציוואהריטמ קיזייא קחצי 'רל - ינשה הרקמהו ,בישאדמ קיזייא לאומש 'רל

 'םינהכה לא רומא' הרותהו קיזייא לאומש 'ר ןויזח .ב

 םתרזעבש ,תשקהו ברחה ,חישמה לש ןיזה ילכ תא תראתמ (ב ,אמק)'םינהיכה לא רומא' הרותה

 :ותלועפ תא לעפיו םלועה תא שובכי

 לכו השעיש ותמחלמ לכו ותויח רקע םשמו [."] הלפתה אוה חישמ לש וניז־ילכ רקע

 :י"שר שרפו (22 במ 'רב)'יתשקבו יברחב' בותכש ומכ [...] םשמ לכה - שובכיש תושיבכה

 ומכ ,תירבה תרימש וניה ,ףסוי תניחב ידי־לע לבקל ךירצ ןיז־ילכה הח [...] 'השקבו הלפת'

 םש)'ךל אסכל תישא ךנטב ירפמ' בותכש ומכו (4 המ 'הת)'ךרי לע ךברח רוגח' :בותכש

 יתש תניחב (6 טמק םש)'םדיב תויפיפ ברחו' :תניחב אוהו [...] חישמ תניחב הז (11 בלק

 עדיל ךירצ ,הזה ברחל הכזש ימו [...נ תירבה תרימשב יולת איה יכ ,םינש יפ תניחב ,תויפ

 :אטחי אלו הרעשה לא עלוק אהישו ,לאמשל וא ןימיל התוא הטי אלש ,ברחה םע םחלל ךיא

 תניחבמ ברחה תאז לבקל ףסוי ךירצש וניה [...] טפשמ תניחב ידי לע אלא רשפא יא חח

 לעש הקדצה ידי לע ,טפשמ תניחבל הכוז המ ידי לעו :טפשמב וירבד לכלכיש ידכ טפשמ

 (4 טצ םש) רכו 'בקעיב הקדצו טפשמ' בותכש ומכו [."] טפשמה תדימב ןיזחוא הקדצ ידי

 לע ןיסכמד ןיננע םהש ,הלפתבש תורז תובשחמ תניחב הז [...] טפשמ ידי לע אוה הקדצ יכ

 ומכ ,טפשמ תניחב ןקתיש דיתעלו .(44 ג הכיא)'וכו 'ךל ןנעב התיכס' בותכש ומכ ,ןיניע

 וארי ןיעב ןיע יכ' אניע לע ןיסכמד ןיננע רבעתי יזא (27 א 'שי)'הדפת טפשמב ןויצ' בותכש

 ,רודבש םיקידצל ומצע רשקיש ותלפתב ןווכל דחא לכ ךירצו [...] (8 בנ םש)'ןויצ 'ה בושב

 8.חישמ השמ תניחב אוה רודבש קידצ לכ יכ

 .ב ,אמק ,ן־'רהומ יטוקיל 8
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 4] קרמ יבצ 234

 לע התלעוהשו ,הנש האממ רתוי הפ לעב הרבעש תרוסמב רמשנ וז הרות תרימאל ינויזחה עקרה

 אוה ןושארה .תורוקמ ינשמ ונידיל העיגה וז תרוסמ .םירשעה האמה תישארב הנושארל בתכה

 :ו"צרת תנשב ץראל הלעשו ,ןירהעשטב לדגש ,(ו"טשת-ב"כרת ;בל בכוכ)ץראהנרטש םהרבא 'ר

 רדנב קחצי יול 'ר אוה ינשה רוקמה 9.בלסרב תודיסחב ןורימ גלפ תא גיהנהו דסיי םהרבא 'ר

 ,ןמואב (ןזח)ןישטלוטמ ןמחנ 'רב םהרבא 'ר לש ותרובח יריכבמ דחא היהש ,(ט"משת-ו"נרת)
 ,ותריטפ דע בלסרב תודיסחב רתויב עיפשמה גיהנמל ךפהו םילשוריל הלע האושה רחאלשו

 10.ט"משת תנשב
 הארמה תקיז לעו בישאדמ קיזייא לאומש 'רל הארנש םשור בר הארמ לע תרפסמ וז תרוסמ

 םיבורקהו םיקיתווה וידימלתמ היה ("ז"פקת-ה"כקת)קיזייא לאומש 'ר .'םינהיכה לא רומא' הרותל
 לדוי 'ר לעו וילע דיעה ןתנ 'ר .ילופיטלזב ותייהש תעב דוע וילא ברקתהו ןמחנ 'ר לש רתויב

 12.'ויברקמ ילודגמ ,דאמ ויניעב םירקי ויה ל"נה םישנאה יכ' בישאדמ
 .'תונורכז תובוט' רפסב ,א"ישת תנשב הנושארל סופדב רוא התאר הארמה לע תרוסמה

 םהרבא 'ר ובר יפמ "גינעק ןרהא הילדג 'ר בתכש תונוש תויבלסרב תורוסמ וללכנ הז רפסב

 .ץראהנרטש
 .הפ לעב החישב רדנב קחצי יול 'ר רפיס ויתובקעב שחרתהש המ לשו םולחה לש הנוש חסונ

 תפשב הנושארל םירבדה וספדוה ט"לשת תנשב .הרמשנו הטלקוה ,שידייב המייקתהש ,החישה

 יא טימשמ םגו יתורפס ךפונ ףיסומה דוביעב 14,'םימש תארי ןופ רצוא רעד' רפסב ,שידייב ,רוקמה
 חסונ אצי ג''משת תנשב .קחצי יול 'ר לש ותחישב םירבדה רוקמש הדבועה ןויצ אללו םיטרפ ולא

 'שדוק יפרש חישי רפסב ספדוה םירבדה לש רצוקמ חסונ ".קדקודמ אל םוגרתב רפסה לש ירבע
 17:וז החיש ןהבו רדנב קחצי יול 'ר תוחיש לש רוטילקת רואל אצי ח"סשת תנשב 16.א''נשת תנשב

 .קוטשנניב השמ 'ר השעש תירבעל ינטלומיס םוגרת הוולנ החישל

 רדנב קחצי יול 'ר יפ לע ןויזיחה חסונ

 ,ץראהנרטש םהרבא 'ר לש הז רחאל בתכה לע הלעוהו רמאנ רדנב קחצי יול 'ר לש חסונה רומאכ

 צ"נ :וילע האר .ןירהעשטמ ןמחנ 'ר לש ודכנו בורימנמ (חאהנרטש)ןתנ 'ר לש ונינ היה pאהנרטש םהרבא 'ר

 ,ג''כשת קרב ינב ,ש"נא יבתכמ לארשי תיראש ,ל"נה ,'שיגא ילודגמ המכ לש םהייח תודלותב ייחד ארקיי ,גינעק
 .אכרת-כרת ימע ,ו"נשת םילשורי ,ת''תהומ תודלות :םימבו שאב המרק מ"ח :גסק-בסק ימע

 .ג"נשת םילשורי ,רדנב קחצי יול 'ר (...] לש [...] םייח יקרפ :ךידיסח שיא ,ןמדירפ ב"ב :וילע האר

 .חר 'יס ,וצ ימע ,ן''שת םילשורי ,ג ,שדוק יפרש חיש ,רדנב קחצי יול 'ר

 .(גכ)גסר 'יס ,ותגשה תוארונ תלודג ,טסר ימע ,(7 הרעה ליעל)ץרהומ ייח

 .טע-זע ימע ,(ם"שת בא-זומת) 32-31 ,לחנה יעובמ ,'ל''צז גינעק קהא והילדג 'ר :ייחד ארקיי ,ןמ 'ש :וילע האר

 .דעק ימע ,טילשת םילשורי ,ב ,םימש תארי ןופ רצוא רעד
 .ת ימע ,ג"משת םילשורי ,ב ,םימש תארי רצוא

 .19 הרעה ןלהל האר

 םינשי יתפש בבוד ןוכמ תאצוה ,א ,םדוקה רודב בלסרב ידיסח יבושחו ינקזמ ל"צז רדנב קחצי יול ח"הרה ירועש

.(MP3) 
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 235 תיטסימה הרובחה [5

 אוה רתוי םדקומ דעותש חסונה וליאו יניערגה חסונה יניעב אוהש ןוויכמ הליחת וב ןודא ךא

 ןכמ רחאלו קחצי יול 'ר ירבד לש תירוקמה הטלקהה לש בותכת ןלהל איבא .בחרומ חסונ יתעדל
 .ןישח רזעילא ברה ידיב ושענ םהינש ,תירבעל םוגרת

 טמוק אליממ .הליפת זיא חישמ לש ונייז־ילכ רקיע רעד זא 'ב הךות ןיא טגאז יבר רעד

 ןטךאך ןופ סיוא ךאר
 ,ןטךאד 'האךמי ך גילדעוו ,רעבא .ן'חישמ ןופ זיא הליפת רעד זא -

 .םענייא ץןעי ןופ ןייז־ילכ ך ןעמ טניימ רקיע רעד זא סרא טמוק ,ן'קיזייא לאומש 'ר ןופ

 ,ןייז־ילכ םהיא טיג רענייא רעךען ,םענייא ןדעי ןופ ןייז־ילכ ןטימ ןעלטךאגנא ךיז טעמ חישמ

 .חישמ לש ןייז־ילב רעד זיא סאד ןוא ,ןייז־ילכ םהיא טיג רענייא רע־זעי

 שיא לש ונייז־ילכ רקיע' :'ן"ךהומ יטוקל רוציק' ןיא רזא טגאז ןתנ 'ר :חיעמ '8בד בקעי 'רז

 !אי ,אי :טיגמ קחצי יול 'ר1 .'הלפתה אוה ילארשיה

 - הליפת ןיא קסוע רעמ ןענעז רימ סאוו ,ןייז־ילכ ןביג םהיא ןפךאך רימ זא סיוא ךאר טמוק

 שטנעמ רעד סאמ [...] םענייא ץזעי.ייב ולפא זיא .ןייז שבוכ לאז רע ןייז־ילכ םהיא רימ ןביג

 םענ - ןסרו רע לאז ,ךאזא סעפע ןייז שבוכ ,הדמ א ןייז שבוכ ,ךאזא ןייז שבוכ סעפע לימ

 .ןייז שבוכ וטסעוו ןייז־ילכ םער טימ ייג ןוא ,ןייז־ילכ םער

 טשיינ סע לית ךיא ,אן זיא - ןזיירג ךאסא זיא אך ,ן'קיזייא לאומש 'ר ןופ 'הארמ' ך טאה

 ןעוויג זיא ,דן־בתכב ןאמוא ןיא ןהעזיג איז באה ךיא .טזיירתאפ רעייז זיא סע [...] ןגאז יוזא

 יד ןהעזיג ךיא באה ,'תואןמי ףעניפ ןעוויג זיא'ס ,ן'קיזייא לאומש 'ר ןופ 'תואךמ' ףעניפ

 .ןטךאך 'האךמי

 .טזיירג ראפ קךאטש זיא'ס ,שרעדנא זיא אד רעבא :טאכ תמינב!

 :ןהעזיג ךיא באה רזא

 ,םולח ןייק טשינ טייטש רעבא ,'האךמי א ,םולח ץיק טשינ טייטש - קיזייא לאומש 'ר זא

 - ןהעזיג טאה רע ,יהאךמ' א
 א' ןזעוויג זיא ,רעטניוו טכאנ ייב ןעגנאגיג סיורא זיא רע

 א ןוא יינש'רעקךאטש א טייג יס ,טנימ א טימ יינש א :טסייה - 'עכעררואז א' ,'עכערימאז

 ראג טהעז'מ ,ןייג וצ יוו ןהעז טשינ ראג ןעק עמ ןוא ,'עכעריוואז אי א־ז זיא'ס ,טילפ יס ,טניוו

 .ןצנאג ןיא ןייג טשינ ראג ןעק עמ ,ןצנאג ןיא טשינ

 טשינ סייוו רע ןהעזיג רע טאה .ןהעזיג רע טאה יוזא - 'עכערימאז ןירוקש' :[ןורכיזהמ טטצמ1

 .ןייג וצ יוו טשינ טהעז רע ,יינש (רעסיורג)א זיא'ס ,ןייג וצ ימ

 ,טךא א ףיוא סעפע ךיז טכייל סע ,סעפע ךיז טכייל סעפע ןהעזיג רע טאה סנטייוורעד ןופ
 .ךיז טכייל סע יוו ,טייקיטכעל םעד וצ ןעמוק לאז רע ןעגנאגיג ךאנ רע זיא

 רע זיא ,לכיה םעד ןיא ןעגנאגיגניירא רע זיא ,לכיה א ןעוויג זיא ,ןטךאך ןעמוקעג רע זיא

 .רעטייוו רעטיימ ןעגנאגיג ץלא ,רדחל רדחמ ,רדחל רדחמ ןעגנאגיג

 הידפולקיצנאה ךרועו (ב"לשת קרוי וינ)'חרפו רותפכ' רפסה רבחמ ,םיקיתווה בלסרב ידיסחמ ,יולה בד בקעי 'ר 18

 .(טילשת םילשורי)'ינמחנכ אתכלהו' תיבלסרבה
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 6] קרמ יבצ

 .'חישמ לש לכיה א' איוו יוזא ,ןביךשעגנא ןעוויג ןט־ואד זיא ,ריס א וצ ןעמוקעג זיא רע זיב

 ןוא ,ןייז־ילכ טימ ןא ףיז טוט חישמ יוו ןהעזיג רע טאה ,לכיה םער ןיא ןעגגאגיגניירא רע זיא

 .טלעוו ך ןעמענפא ףיא לעור ןייז־ילכ םער טימ זא :טגאז רע

 חישמ תעשב ןעוויג זיא טאוו טייקנייש םאר ןלאמ סיוא טשינ ןעק עמ' :יוזא טךאך רע טגאז

 .'טייקנייש סא־ז ןלאמ סרא טשינ ןעק עמ ,ןייז־ילכ םער טימ דיילקיגנא ףד טאה

 :טגאזיג םהיא רע טאה .זיא סאך סאוו טשיינ סייוו רע ןוא ,טן7וק ןוא טייטש רע ןוא

 'ףל' :(ןורכיזהמ טטצמ!ןבער ןייך וצ ייג
 טאה ,ןבער םוצ ןעמוקעג זיא רע !ןבע־ו ןייד וצ ייג -

 ןיא טשפ ןענאטשךאפ ןרש רע טאה .'םינהיכה לא רומא' ןופ ה־חת ך טגאזיג יבר רעד

 .ןענייעד

 הילעש] הליפתהש הז יפל אצמנ .'הליפתה אוה חישמ לש ונייז־ילכ רקיע'ש 'ב הרותב רמוא יברה :םוגרת)

 רקיעבש אצוי קיזייא לאומש 'ר לש 'הארמיב םש רפוסמה יפל תאז תמועל .חישמ לש איה [יברה רבדמ

 לכ ,קשנ ול ןתונ דחא לכ ,דחא לכ לש קשנה םע ומצע תא רוגחי חישמ .דחא לכ לש 'ןייז־ילכ'ל םינווכתמ

 .'חישמ לש ןייז־ילכ'ה והזו ,קשנ ול ןתונ דחא

 אוה ילארשיה שיא לש ונייז ילכ רקיע' :ך"רהומ יטוקיל רוציקיב ךכ רמוא ירה ןתנ 'ר :(ריעמ בד בקעי 'ר]

 !ןכ ,ןכ :(ביגמ קחצי יול 'ר] .'הליפתה

 לכויש קשנ ול םינתונ ונחנא - הליפתב רתוי םיקסוע ונחנאש המכ .קשנ ול תתל םיכירצ ונחנאש אצמנ

 ,והער] הדמ הזיא לע רבגתהל ,והשמ שובכל הצור םדאש המ לכ [...] דחא לכ לצא וליפא .(חצנלו] שובכל

 .[חצנלו] שובכל לכות זאו [...] ותא ךל ,[הליפתה] קשנה תא חק [...] עדיש ,רבד הזיא שובכל

 רבדל הצור אל ינא ,תואיגש הברה אצמנ [ספדנ הזש םוקמב הארנכ] ןאכ ,קיזייא לאומש 'ר לש הזה ־הארמ'ה

 ,קיזייא לאומש 'רמ 'תוארמ' השימח םש ויה ,די בתכב ןמואב ןויזיחה תא יתיאר ינא .דואמ יוגש הז [...] ךכ לכ

 .הזה 'הארמ'ה רופיס תא יתיאר םשו ,םה ויה 'תוארמ■ השימח

 .דואמ יוגש הז ,תרחא עיפומ הז ןאכ לבא :(באכ תמינב]

 :םש יתיאר ךכו

 קיזייא לאומש ■רש
 ,הלילב אצי אוה - האר אוה ,'הארמ■ ,םולח אל לבא ,'הארמ· ,םולח הז היהש בותכ אל -

 גלשה ,[הזע] חור םע קזח גלש דרוי ,חורב הוולמ גלש :ושוריפ - 'עכעריוואז■ .'עכעךיוןאז' התייהו ,ףרוחב

 .ללכב תכלל רשפא יא ,םולכ םיאור אל ,תכלל ךיא ללכ תוארל רשפא יאו ·םיגלש תפוס' ,ףע

 עדוי וניא [קיזייא לאומש ■ר] אוהש האר .האר אוה ךכ 'עכעךיוןאז ןירוקש■ :[ןורכיזהמ טטצמ קחצי יול 'ר]

 .וכרדב םדקתהל ךיא האור וניא אוה ,דואמ בר גלשה ,תכלל ךיא

 .ריאמש ןכיה ,רואה ןוויכל תכלל לחה אוה ,קוחרמ והשמ חרוז ,והשמ חרוז רוא הזיא האר אוה קוחרמ

 דוע דעצ ךכו ,רדחל רדחמ ,רדחל רדחמ ךלה אוה ,לכיהל סנכנ אוה ,[ןומרא[ לכיה םש היה ,םשל עיגה אוה

 .דוע

 ךיא הארו הז לכיהל סנכנ אוה זא .·חישמ לש לכיה' ומכ והשמ ,םושר היה םשש ,רדחל עיגה אוהש דע

 .םלועה תא שובכא הזה ןייז־ילכה םע :רמואו ,ןייז־ילכב ומצע תא רגוח חישמש
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 תא חישמ שבל הבש העש התואב זא היהש [רדההו] יפויה תא ראתל רשפא יאי :ךכ [דיה בתכב] םש בותכ

 .יתאז ראתל רשפא יא ,הזה קשנה

 :[חישמה] ול רמא .הז המ עדוי וניאו ,לכתסמו דמוע [קיזייא לאומש 'רנ אוהו

 'ךלי :[ןורכיזהמ טטצמ קחצי יול 'ר] .ךלש יברל ךל
- 

 רמא ,יברל עיגה [קיזייא לאומש 'ר] אוה .ןלש יברל ךל

 1,(.הארש 'הארמיב טשפה תא ןיבה רבכ אוה זאו 'םינהכה לא רומא' הרותה תא יברה

 טלש וחתפבש רדחל סנכנ קיזייא לאומש 'ר .חישמכ ברחה לעב לש רורב יוהיז שי הז חסונב

 תא טעמ ריכזמ עוריאה .ומע רבדל ףא אלא ולכיהב רקבל קר אל הכז אוהו ,יחישמ לש ולכיה'

 הנשה שארב ול התייהש תמסרופמה המשנה תיילע תעב חישמ לש ולכיהל בוט םש לעבה תסינכ

 20.'שדוקה תרגיא'ב הדעותשו ,ז"קת

 רדנב קחצי יול 'ר חסונ יפ לע ?קיזייא לאומש 'ר ןיבל חישמה ןיב החישה לש הניינע המ

 רמוא ןמחנ 'ר תא עמש קיזייא לאומש 'רש רחאל קר הררבתנ ןויזיחהמ הלועה תיזכרמה הרימאה

 ןתרזעבשו ,ותשקו וברח ,חישמה לש וניז ילכ ןה תוליפתהש ראבמו 'םינהכה לא רומא' הרותה תא

 .םלועה תא שובכי

 קיזייא לאומש 'ר םע ישיא ןפואב חחוש אלו םולחל שרופמב סחייתה אל ןמחנ 'ר הז חסונ יפ לע

 ומצע ןמחנ 'ר םא רמאנ אל .םולחל רשפו שוריפ איה ןמחנ 'ר לש ותרותש ררבתמ .םולחה יניינעב

 חישמה ירבדל שוריפ איה ותרותש ךכל עדומ היה םאו ,קיזייא לאומש 'ר לש ומולחל עדומ היה

 .קיזייא לאומש 'ר לש ומולחב ורמאנש

 ץראהנרטש םהרבא 'ר יפ לע ןויזיחה יחסונ

 המכב הנוש 'תונורכז תובוט' ורפסב ץראהנרטש םהרבא 'ר איבהש חסונה .'תונורכז תובוט'

 :ונושל הזו ,םיפסונ םיבר םיטרפב רישעו רדנב קחצי יול 'ר חסונמ םיבושח םיטרפ

 'שדוק יפרש חיש' רפסב ספדוה ,קחצי יול 'ר לש ומשב אוה ףא ,רופיסה לש רצוקמ חסונ .(17 הרעה ליעל)רדנב

 תוארמ השמח וב היה בותכש די בתכ ןאמואב האר לד קחצי יול יבר' :ותשל הת ,רלדנהציו םהרבא 'ר ידי לע

 השק יפרח לילב :והת ,'ב הרותל תכייש םהמ תחא ,לד ונבר דימלת קיזייא לאומש יבר ונויזחב הארש תונויזחו

 עתפל ,תונפל ןאל עדי אלש דע ,ז'־עלב ־עכיריוואז" ארקנה הזע גלש תפוס ךותב ,ץוחב דמוע ומצע תא אצמ דחא

 רדחל רדחמ וב סנכנו ,םירדח אלמ רדוהמ קמרא אוהש הארו םשל שגנו תיב הזיאמ קוחרמ עקובה רואב ןיחבה

 הברהב ומצע רגוח בשוי חישמ תא הארו וכותל סנכנו ,''חישמ לש ולכיה'' וילע בותכ היהש תלדל עיגהש דע

 חישמ ול הנענ .ללכו ללכ רעשל ןתינ ןיא ולא תוברחב ומצע רגוח חישמ תא תוארל ןחהו יפויה לדוגו ,תוברח

 דמעשכו .''טלעוו יד ראג ןעמענ פאה ךיא העג ןדרעווש יד טימ" ,"םלועה לכ תא שובכא ולא ןיז ילכב" ול רמאו

 .היה אלכ קיזחה םלענו ,רבדה שורפ ךל רמאי רבכ אוהו ךברל ךל :ול רמאו חישמ וילא הנפ דרחנו םמותשמ ךכ

 ליחתמה ,ב קלח ן־רהומ יטוקלבש "םינהכה לא רומא" הרותה תא וינפל רמול ונבר ליחתה ,ונבר לא סנכנו אבשכו

 רוכזא .(הר 'יס ,הצ-דצ ימע ,[11 הרעה ליעל] רדנב)'רבדה ןיבהו ,רכו "הלפתה אוה חישמ לש וניז ילכ רקיע"

 ,ב ,חיש םעונ סרטנוק ,רדנב קחצי יול 'ר :האר .תרחא החישב קחצי יול 'ר ירבדב יוצמ הארמה לש ףסונ רצק

 .חפק ימע ,[ד"שח1 םילשורי ,קנרפ ·מ תכירעב
 .אק-ק ימע ,א־מקת ץרוק ,ףסוי תרופ ןב ,האנלופמ ףסוי בקעי 'ר
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 8] קרמ יבצ 238

 [ינקז יבא יבא1 ז"אא לש די בתכמ ן"רהומ ייחב אבומש יפב ,םינחבה לא רומא ,'ב הרותה

 לאומש 'רה !קידצה ברה1 צ"הה לש הביס ידי לע הרמאנ ל"ז !ןתנ ■ר ברה ונברו ותומ1 ת"נרהומ

 .ילאפעיטאלזב [םלועה ייחל הכרבל ורכז)ה"ללז ת"נרהומ לש תוברקתה םדוק דוע ,ל"ז קיזייא

 הזיא האר אלו ידמל דע לודג רעי הזיאב היהש םולח ל"ז וקיזייא לאומש!א"ש 'רהל םלחש

 ארקנה תויפ 'ב הל שיש הדח ברחב רגחש דחא שיא וב עגפו ותיבל רוזחל םשמ תאצל ךרד

 לא ול רמאו תופי םינפ רבס ול הארמ היה זלה שיאה ךא ,דאמ ל''ז א"ש 'רה דרחנו ןיפראש

 הזה תיבל סנכיש ול רמאו רעיהב לודג תיבל ואבש דע שיאה הז םע ךלהו ,יתא ךל דחפת

 עדת ךא ,םינטק תוברתהמ [ןכ םג1 כ"ג חקיל תושר ךל שיו ,יברחמ תונטק ,הברה תוברח םשו

 ךל חשפא יא] א"א ול רמאו דחא ןקז םש בשיו םשל סנכנו .עצוממ ךרדב םתא גהנתהל ךיא

 עדתו ךתירבבו ךפוגב םימתכמ הקונמ התאש ךמצעב שיגרתש דע ברח םוש הפמ חקיל

 תובשחב םילפכומו םילופכ םיננע ותוא ובבס ךכ ךותבו ,הפמ לוטיתש ברחה זוחאל ךיא

 ,םיננעה תמחמ הזל רשכומ התא ןיא דוע ול רמאו ,תיבל ץוחל ל"נה ןקזה ותוא ףחדו ,לודג

 תוברחה דדחמ אוהש הזכ ןמוא םש שיש ראופמ ןינבב ןלהל רעיהב אובל לכות םא ךא

 כ"יפעא הזחאל ךיא בוטב עדוי אוהש תיארש שיאה לש לודגה ברחה חלנ'יפא םגו ,םינטק

 וחתפ ךל חתפי ןמואה םא עדוי ימ ךא ,הזה ןמואה לצא וברח דדחל כ"ג חרכומ [ןכ יפ לע ףא]

 .ולצא סונכתש

 הזו ,הזמ ידמל דע ובל ופקנו דואמ להבנו ותנשמ ץיקה ךכ ךותבו ,םולחב היה 1הז לכו1 ז"בו

 בישאד ריעב ותרוגמ היה א''ש 'רהו ,!ונברו ונרומ וננודאל] ר"ומודאל ותוברקתה תליחתב היה

 ,אכודמ ינע היה א"ש 'רהו ,אוה בר קחרמו ,ילאפעיטאלז ריעב זא בשי ה''ללז ר''ומודאו

 לביקו השעש המ השעו ,ה"ללז ר''ומודא לצא !הז לעו ז"ע תויהל חרכומש ףכית ותעדב רמגו

 היה אלו ,ילאפעיטאלזל אבש דע ףרוחב היה הזו ,ילגר ךלה רתויבו ,תואצוה לע ןטק םוכס

 אולה ולצא ךל המ ול רמאו ,ותריד ןכיה דחאל לאשש דע ,ר''ומודא לש ותריד ןכיה עדוי

 לכותש םש חותפל לכות םא עדוי ימ ןקזה ול רמאש המ רכזנו ,ריעב וילע לודג תקולחמ

 עמשש דע הברה תוקיפד קפדו ,רוגס חתפה םש היהו ר''ומודא תיבל אבש דע ,ולצא סונכל

 חותפל תורשפא תעכ ןיא ,א"ש התא ,ול רמוא ר"ומודאש תלדה ירוחאמ הקד הממד לוק

 ר"ומודא ול חתפו ,הז רבשנ בלבו לוקב הכבו העש ךרעב דמע א''ש 'רהו ,ןפוא םושב ךל

 םירעשה לכ יתמייק ךא ,סונכל לכות םא עדוי ימ ךתיבב דוע ךל ורמא אלה ול רמאו ,ה''ללז

 םולחהמ עדוי ר"ומודאש א"ש 'רה ןיבהו ,ולעננ אל וךכ לכ1 ב"כ תיכבש תועמד ירעשו ולעננ

 .ול רפסל ארייתנו ולש

 לע1 ז"ע א"ש 'רה םמותשנו להבנו ,ךובבס םיבר םיננע אלה ר"ומודאה ול רמא ךכ ךותבו

 ינפל דחא רוביד וליפא רבדל ויפ חותפל לוכי היה אלש דע ,הזכ !שדוקה חור!ק"הור לע [הז

 .ומולחמ ה"ללז ר"ומודא

 הליג ה"ללז ר"ומודאו יקבידוודעמ ריעמ !שדוק תבש1 ק"ש לע םיברוקמ דוע ואב ב"חאו
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 אבומ הרותהבש .םולחה תא ןיבי תאזה הרותב בטיה ןייעיש ימו ,(ב ,אמק) רומא הרותה

 םדדחל תוברחה םע הזה ןמואהל םיאב םלוכש רקיעהו ,דועו דועו חישמ לש ברחהמ

 .וברח םע הזה ןמואהל אובל חרכומ הזחואל ךיא עדויש לודגה וברח םע שיאה [ול]'יפאו

 ליצהל ודיב ותשקו וברח זחוא היהש רוחבהמ [תוישעמ ירופיסב! ש"עמפיסב תצק זמורמו

 דע הלפתה תודובעב ל"ז א"ש 'רה ר"ומודא לא רשקתנ האלהו זאמו ,יוכו תויחהמ ומצע

 ש"נא ןיב עודיכ ולוכ םויה לכ םדא ללפתיש יאוולו 'טגב אבומש המ ולצא םייקתנש טעמכש

 21.םילודג תוחוכב ותלפת קסעמ םינקזה !ונמולש ישנא!

 דוע' ועריא םירבדה .הרותה תרימא לשו םולחה לש ,םיקיודמ אל םנמא ,ןמז ינויצ שי הז חסונב

 'רו ,ס"קת לולאב ילופיטלא עיגה ןמחנ 'ר .'ילאפעיטאלזב ,ה"ללז ת"נרהומ לש תוברקתה םדוק

 הרייעה תא בזע ןמחנ 'רש רחאל ,ב"סקת לולאב ,ןכמ רחאל םייתנש ןמחנ 'ר לא ברקתה ןתנ

 לולא ןיב ומייקתה רבודמ םהבש םיעוריאהש ןכ םא הלוע 22.בלסרבב ררוגתהל רבעו ילופיטלז

 .ב"סקת לולאל ס"קת

 לאומש 'ר ןבומכ איה תחא תומד .'תונורכז תובוט' חסונ יפ לע םולחב ועיפוהש תויומדה ןה ימ

 ,ןמחנ 'ר לש ותומד איה רוריבב התוהזל רשפאש תפסונה תומדה .רעיב העתש ,ומצע קיזייא

 םייקתה ןמואה לע קיזייא לאומש 'ר םלחש המ לכ ןכש ,תוברחה דדחמ ןמואה תומדב םלגתהש

 .ןמחנ 'רב ןכמ רחאל

 םולחה יניינעב ומע חחושו קיזייא לאומש 'ר לש ומולחל בטיה עדומ היה ןמחנ 'ר הז חסונ יפ לע

 עדיו ('[...] ךל ורמא אלה')םולחהמ טטיצ ןמחנ 'ר .'םינהכה לא רומא' הרותה תא רמא םרטב דוע

 המ לכש קיזייא לאומש 'רל ריבסהש אוה ןמחנ 'ר .ףובבס םיבר םיננע'ש קיזייא לאומש 'רל רפסל

 דדחמ ןמואה אוה ,ןמחנ 'ר ,אוהש ךכ ךותמו ,ותיבב הארש םולחה לש תושממתה אוה ול הרקש

 .םולחב וב רבודש תוברחה

 הסרגבכ אלש .רבדה שרופ אל ומצע םולחב ?תויפ יתש תלעב הדח ברח תרגוחה תומדה יהימ

 לאומש 'ר םולחה ךלהמב הארנכו ,'חישמ לש ולכיה' עידומה טלש ןאכ ןיא ,רדנב קחצי יול 'ר לש

 עמשש רחאלו םולחהמ ררועתהש רחאל קר .חישמה תא שגפש ךכל עדומ היה אל ומצע קיזייא

 אוהש תויפ יתש תלעב ברח אוה חישמה לש וניז ילכש הב רמאנש ,'רומא' הרותה תא ןמחנ 'רמ

 ,םולחב הזחש תומדהש ךכ ךותמ ןיבה 23,תירבה תרימש הניינעש ,ףסוי תניחב ידי לע לבקמ

 .ומצעבו ודובכב חישמה לש ותומד איה ,תויפיפ ברח הרגחשו

 ןהב המולגה הרימאב אוה םולחה לש תונושה תואסרגה ןיב רתוי בושחהו יתוהמה יונישה

 ,א"ישת םילשורי ,םינתיאה חרי ,הירא יבצ ןב ןמחנ ,'תונורכז תובוט' ,(ץראהנרטש) בל־בכוכ םהרבא 'ר
 .דק-גק ימע
 .(בי)וטק-(אי)ריק 'יס ,ותבישיו ותדיל םוקמ ,עק-טמק ימע ,(7 הרעה ליעל)ן''רהומ ייח
 השעמה' ,קרמ 'צ :האר תירבה תרימשל יומידכ ברחב טולשל תלוכיה לעו תירבה רביאל יומידכ ברחה לע

 .199-197 ימע ,(ה־סשת)ע ,ןויצ ,'תיבלסרבה הרוזנצה יזנגמ - הליל הרקמל קקיתהו ןוירשהמ
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 'ר תא ריתכה חישמה קחצי יול 'ר חסונב .יחישמה ךילהתב ןמחנ 'ר לש ודיקפתלו ודמעמל רשאב

 .םלועה תא חישמה שובכי הבש ךרדה תא ןיבמו עדויה ,יחישמה ןויזיחה לש ךמסומ ןשרפל ןמחנ

 אוה אלא יחישמה ךילהתה לש ןשרפ קר וניא ןמחנ 'ר ץראהנרטש םהרבא 'ר חסונב תאז תמועל

 תוברח םג שי ךא ,הלודגה ברחה לעב אוה חישמה יחישמה ךילהתב יזכרמו ליעפ קלח לטונ

 ,ברחב זוחאל עדוישו ,תורזה תובשחמה יננעמ דרטומ וניאש ,םימתכמ יקנו יוארש ימש ,תונטק

 יננעמ רטפיהלו וז תורשפא שממל ידכ .םלועה תא שובכל חישמה ידיב עייסלו ןתוא לוטיל רומא

 'ר אוהש ,תוברחה ןמואל קקזיהל םיבייח ,תירבה ימתכמ רקיעב ,ףוגה ימתכמו תורזה תובשחמה

 ךכבו ,הליפתה ברח תא ןקתל ךכ ךותמו שרדנה לכ תא ןקתל לגוסמ ןמחנ 'ר קר .בלסרבמ ןמחנ

 24.ותמשגה תאו יחישמה ךילהתה תענה תא רשפאל

 לש יחישמה ודיקפת רואיתב ךכמ רתוי ףא תכל קיחרמ ץראהנרטש םהרבא 'ר לש חסונה

 ןמחנ 'ר אוה אלה ,תוברחה ןמוא ךרד רובעל םיבייח חישמל עייסל םיאבש ימ קר אל .ןמחנ 'ר

 הררבתה םרטב ,םולחב רבכ .ותליפת ברח תא ולצא דדחל בייח ומצע חישמה אלא ,בלסרבמ

 בוטב עדוי אוהש ,[חישמה] תיארש שיאה לש לודגה ברחה [ול]'יפא םגו' :רמאנ ,ןמואה לש ותוהז

 שיגדהו רזח ץראהנרטש םהרבא 'ר .'הזה ןמואה לצא וברח דדחל כ"ג חרכומ ב"יפעא ,הזחאל ךיא

 םיאב םלוכש רקיעהו' :'רקיעה' התוא רידגהו םולחהו הרותה ךותמ שקבתמה רסמכ וז הרימא

 אובל חרכומ הזחואל ךיא עדויש לודגה וברח םע שיאה [ולנ'יפאו םדדחל תוברחה םע הזה ןמואהל

 .'וברח םע הזה ןמואהל

 ,םימיוסמ םימוחתב תוחפל ,ההובג ןמחנ 'ר לש ותלעמ :הרורב העיבק ןכ םא הלוע ןויזיחה ןמ

 .ןמחנ 'רל ךכ םשל קקזנ אוהו תוברח דודיחב ךרוצה יד החמומ ןמוא וניא חישמה .חישמה לש וזמ

 אוה אלא ,וברח תא דרחיש תוברחה ןמוא תא וילא ןמזלו אורקל ךרוצה יד בושח וניא םג חישמה

 ידכש ררבתמו ,תיחישמה ותלועפב חישמה לש יזכרמה ילכה איה ברחה .ךמואהל אובל חרכומ'

 ןמחנ 'ר .ןמחנ 'ר לש ותונמואל קקזנ חישמה תיחישמה הכפהמל רתויב בושחה ילכב שמתשהל

 אוה ןמחנ 'ר .ויתוליפת תא דדחלו ןקתל ידכ וילא הנופה ,חישמה לש ינחורה הרומכ הלגתמ

 (זט ,אמק ,ן"רהומ יטוקיל)'יעתשמ ןנחוי ירי הרותב .ןמחנ ·ר לש תובר תושרדב רזוח םיננעה ביטומש הארה סייו
 גוציי לאעמשיבו וישעב תוארל עיצה סייו .לאעמשיו וישע ןיבל םייניעה תא םיסכמה ךיננע ירתי ןיב ןמחנ 'ר רשיק

 תואתבשה תובקעב הרמהב שממתהש יותיפ ,הרמהל לודג יותיפ ורציש ,םאלסאהו תורצנה ,תולודגה תותדה לש
 דיתעלש■ ,וז הרותל רשקב ורמאנש ןירהעשטמ ןמחנ 'ר ירבד תא איבה סייו .(תורצנ) םזיקנרפהו (םאלסא)

 םירבדה .ידחי ןיחישמ ץרתמ לולכ אוהש דחא קידצ שיו דוד ןב חישמו ףסוי ןב חישמ ןיחישמ ץרת םתוא ושבכי
 יחישמה ץמאמהמ קלחכ ולא תותד תורצויש הרמהה ייותיפב קבאמב חצנלו דדומתהל רומאש ,ןמחנ 'רל ונווכ

 ,ה"נשת םילשורי ,בלסרב תודיסחב םירקחמ ,סייו 'י :האר .דחי םיחישמה ינשמ לולכה קידצכ ודיקפתמ קלחכו
 - 'םינהכה לא רומא' הרותה תא ןהו קיזייא לאומש 'ר לש ץיזיחה תא ןה הפי םימלוה ולא םירבד .57-51 ימע

 לועפל ותלוכילו חישמה תחלצהל יאנת איה ןמע תודדומתההש תורזה תובשחמה תא םיגציימ םיננעה םהינשב

 םע תודדומתהה ךילהתב יזכרמ דיקפת ןמחנ 'רלש םידמלמ םהינשו ,םלועה שוביכל הליפתה ברח תרזעב

 הדוקנל יבל תמושת תא בסהש לע תכרעמה םעטמ ןיירקל הדומ ינא)תיחישמה ברחה תנכהבו תורז תובשחמה

 שרדיהל הווקמ ינאו ,הז רמאמ תרגסממ תגרוחש הבחרה םישרוד וז תינשרפ תורשפא לש חותיפו הקידב .(וז

 .רחא םוקמב ןמחנ 'ר לצא הרמהה ייותיפ תייגוסל
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 יפ לע .םלועה תא שובכלו ותמחלמ תא םוחלל םיינחורה םילכה תאו קשנה תא חישמל קפסמה

 :חישמה לש ואובל ןרדה תא לולסלו עקרקה תא ןיכהל קר וניא ןמחנ 'ר לש ודיקפת הז ןויזיח

 ןמחנ 'רל ודי לע םירזועה וינימאמ להקו חישמה וקקדזי דוע הלגתיו עיפוי חישמהש רחאל םג

 ,תירבה ימתכמ דוחייב ,םימתכה לכמ רהטיהל ,תורז תובשחמה יננע תא ריסהל תנמ לע וינוקיתלו

 .הליפתה ברחב הנוכנ זוחאלו

 יפכ ןמחנ 'ר לש ותפקשהמ םיבר םיביכרמל קתרמו יתיצמת יביטרנ יוטיב הז ןויזיחב שי

 25,'םימתכה לכמ רהטמה רהנ ינא רמאיו ומצע לע זירכה ןמחנ 'ר .םירחא תורוקממ תרכומ איהש

 אילפהל םלוה םג ןויזיחה 26.תירבה ימגפמ םירצונה ולא םה םנוקיתב קסעש םיירקיעה םימתכהו

 ללכמ תרייטצמ איהש יפכו 'רומא' הרותהמ הלוע איהש יפכ תיבלסרבה תיחישמה הפקשהה תא

 ןמחנ 'ר לש תוחיש יתש תללוכ 'םירתס תליגמ' .'םירתס תליגמ'מ דחוימבו ןמחנ 'ר לש ויבתכ

 סומכ דוסכ ורמשנ ולא תוחיש .ו"סקת תנשב ורמאנש תוחיש ,קדצה לאוג תאיב רדס אשונב

 קסועכ חישמה ראות 'םירתס תליגמ'ב ".ו''סשת תנשב ,הנורחאל קר ומסרופו הנש 200־כ ךשמב

 חישמה לש ותוליעפב םייזכרמ םיביכרמ םה ןוגינהו הרישה ,הליפתה .םייוגה לכל תוליפת ןוקיתב

 28.םימעה לכל ינחור גיהנמכ ודמעמ תיינבהבו

 הרורב המאתה שי חישמה ןיבל וניב סחיהו יחישמה ךילהתב ןמחנ 'ר לש ודיקפת אשונב םג

 הלוע איהש יפכ ןמחנ 'ר לש ותפקשה ןיבל ןמחנ 'רו קיזייא לאומש 'ר וזחש יחישמה ןוזחה ןיב

 תנשב ,םירפא המלש ונב תריטפ דעש הלוע םינוש תורוקממ .'םירתס תליגמ'מו ויבתכ ללכמ

 ןבה תריטפ רחאל .םייחישמה ויצמאמ תואצות תא וייחב דוע תוארל הכזיש הוויק ןמחנ 'ר ,ו''סקת

 'ר קיספה אל רבשמה תורמל .הבורק הלואגל ותווקת הגגופתה ,וילע תקולחמה הרבגתהש רחאלו

 ואוב תא תוארל הכזי אל ומצע אוהש עדי רבכש ףאו ,חישמל ךרד סלפמכ ודיקפתב ןימאהל ןמחנ

 ריבעהל ,רמשל וכישמי וידימלתו וירפסש ןימאה ,תושעל לחה רשא תא וייחב םייסל הכזי אלו

 תא לועפל ךישמתו הבכת אל ריעבהש שאהש ךכל וגאדיש םהו ,יה תדובעב וכרד תא ץיפהלו

 29.לאוג אוב דע הכורבה התלועפ

 הארנ ,ותועמשמ בוציעבו וב ףתוש היה ןמחנ 'רש ,קיזייא לאומש 'ר לש יחישמה ונויזחמ

 ב"סקת לולאל ס"קת לולא ןיב ונייהד ,ירומא' הרותה הרמאנו םולחה םלחנ הבש הפוקתבש
- 

 ותעיסנ ,וטר ימע ,םש :םג האר .(במ) בלש 'יס ,וילא םיברקתמה תלעמ ,דש ימע ,(7 הרעה ליעל)ן"רהומ ייח

 .(ה)טפק 'יס ,ןימואב ותבישיו

 :ךכ לע האר /תירבה קקית' תא ללוכה ,'יללכה ןוקית'בו 'הליל הרקמל ןוקית'ב הבר תובישח האר םג ןמחנ 'ר
 'י

 ,ה"נשת םילשורי ,תיאתבשה הנומאה דוס ,ל־נה ,'תואתבשל וסחיו בלסרבמ ןמחנ 'ר לש יללכה ןוקיתה■ ,סביל

 ורבקל היילעהו הליל הרקמל קקיתה ,יללכה ןוקיתה לש םתושבגתה ךילהת■ ,קרמ 'צ ;448-429,261-238 ימע

 ,(23 הרעה ליעל)ל"נה ;133-101 ימע ,(ה"סשת ץיק) 56 ,תעד ,'יחישמה חתמל םתקיזו בלסרבמ ןמחנ 'ר לש לש

 .216-191 ימע

 .ו"סשת ןג תמר ,בלסרבמ ןמחנ 'ר לש ידוסה יחישמה ונוזח :םירתס תליגמ ,קרמ 'צ :האר

 .83 - 78 ימע ,םש :האר חישמה לש ותוליעפב הליפתה לש המוקמ לע

 .125-113 ימע ,םש :ךכ לע האר
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 הוויק - םירפא המלש ונב תריטפ ינפל םינש עבראכו ילופיטלזב ןמחנ 'ר ההש ןהבש םייתנשב

 םיברל ךרד הרומכ יחישמה ודועיי תא ישיא ןפואב אלמלו לאוגה תאיבב יחו חכונ תויהל ןמחנ 'ר

 .חישמל ךרד הרומכו

 'ר ,ןמחנ 'ר לש ודימלתל ןה הלגתהש יחישמ ןויזיח עקר לע הבתכנ 'רומא' הרותה ןכ םא

 חסונ יפ לע .הזחנש הארמל ינויער קמועו רשפ הנתנ הרותהו ,ומצע ןמחנ 'רל ןהו ,קיזייא לאומש

 ןמחנ 'רל העגה ןוגכ ,םיבורקה םיעוריאל םיעגונה ןויזיחה יטרפ ושממתה ץראהנרטש םהרבא 'ר

 ןדיעב ןמחנ 'ר לש וקלחלו חישמה תאיבל םיעגונה םיקלחה ושממתה אל ךא ,וילא סנכיהל ישוקו

 ררבתה ןמחנ 'ר לע תקולחמה תורבגתהו םירפא המלש ןבה תריטפ םעש ןיבהל ןתינ .יחישמה

 םג ןכש ךרפוה אל םולחהש ןועטל ןתינ ןיפולחל .שממתי אל רבכ ןויזיחהשו ,תונמדזהה הצמחוהש

 םתרזעבש ,וינוקיתו ויתוצע ,וירפס תועצמאב תאזו ,חישמל ךרד הרומ תויהל לוכי ןמחנ 'ר םויה

 .תיחישמה םתמישמל םמצע תא ןיכהלו םהיתוברח תא דדחל וילא םיפרטצמה לכו חישמה ולכוי

 אוהו ,ןויזיחה לש ףסונ חסונ אצמנ ץראהנרטש םהרבא 'ר לש ונובזיעב .'ןויצ תניר' חסונ

 ןתנ 'ר ידיב סופדל אבוהש ,'ןויצ תניר' רפסב ,ותריטפ רחאל הנש םירשעכ ,ה"לשת תנשב ספדנ

 ,'ן"רהומ יטוקיל'ב תונושארה תורותל םהרבא 'ר בתכש שוריפ אוה 'ןויצ תניר' רפסה .גינעק יבצ

 לאומש 'ר לש הארמה תא םהרבא 'ר איבה 'ב הרותל שוריפב .דבלב םירופס םיפד ללוכ אוהו

 :ונושל הזו .םינוש םיטרפב ונממ הנושו 'תונורכז תובוט'בש חסונהמ רצק הז חסונ .קיזייא

 העתו לודג רעי הזיאב היהש ה"הללז א''ש ירה שודקהל םלחש םולחה ןמ הארנה יפכ הנה

 הארו םשל סנכנו ךוראו רצק תיב אצמש דע ,םשמ אצילו רוזחל ךרד םוש ול היה אלו ,םש

 ,הפ ךל המ ותוא לאש ךרבאה הזו ,ומע רבדל ארייתנש דע דאמ םיואמ היהש דחא ךרבא

 וזיאל ךרצנ ךל ךרבאה וילא רמאיו ,ימוקמל רוזחלו אציל ךרדה עדוי יניא א"ש 'רה בישהו

 עדתו ךיכרי םהש ךינתמ לע רוגחתו (!זנכשא ןושלב!א"לב ןפראש) תויפ ינש הל שיש ברח

 חתפב רחא רדחל ול הארהו ,ךל ךרצנה ךרדה עדילו אוצמל לכות זאו ,התא עולקל ךיא

 ךאיבה ימ ותוא ולאשיו ,טפשמל תואסכ לע םישנא םש ובשי ,םשל סנכנשכו ,ןטקו רצק

 ,ןאכל יתוא ףחד דאמ ארונו םיואמ אוהש ןושארה רדחמ דחא ךרבא ,רמאיו הנעיו ,םולה

 העידי ךל שי םא ,וילא ורמאיו ,דאמ דרחיו ,תותשקו תוברח םיבר ןייז ילכ םש האר בגאו

 ובבס ךכ ךותבו ,ןכ םג הקדצבו טפשמב רשויב עלקת ךא .תויפיפ ברח ךל ונתי ,טפשמב

 ולצא דומלת םש וילא ורמאיו ,ןושארה רדחל ותוא ופחדו ,ול ךשחנש דע ולאכ םיננע ותוא

 היה הזו .ותנשמ ץיקהו ,ךל ךרצנה ךכרדל ךלילו אציל ךיא ןיעב ןיע הארתו הקדצו טפשמ

 ל"צז ונבר לא ףכית עסיו ,םולחה ןמ דאמ וחור םעפתו ,ה"ללז ר''ומדאל ותוברקתהל ךומס

 רמא ,ומולח תא ול רפסל הצרו ,עיזו תתרבו המיאב ל"צז וילא אבשכו .ומולח ול רותפיש

 רמאו ,הרות ירבד ךל רמוא םדוקמ ,'םינורתפ םיקלאל אלה' רמא ףסוי ,ל''צז ר"ומדא וילא

 י י י* ,םכלצא יתוא ופחד הז ינפמ א"ש ברה רמא זאו ,ולכ םולחה ול רתפנו ל''נה הרותה וז וינפל

 ךירצ ןידע ןכ יפ לע ףא ,ל''צז ונבר וילא רמאיו ןעיו ,םכל רסומ ינא ילש הלפתהו הרותה לכ
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 תוארונו תולודגה בטיה ןיבי ל"נה 'ב רמאמב בטיה יקבש ימו)'ה ידסחל הברה דוע התא

 םיפלא יפלא המכו המכ תחא לע ,אקווידוודעמב דוע גישהש תובגשנה תוגשהה תואלפנ

 חומשל פ"כע הכזנ ןכ רבדל לוכי הפה ןיאש דע .ץמואב ב"חא טרפבו ,בלסרבב גישהש רכו

 30.(ארונהו שודקה ומש לע םינוכמו םיארקנ ונאש דימת הזב

 ותוא םילידבמו 'תונורכז תובוט' חסונל ותוא םיברקמ 'ץיצ תניר' חסונב םייזכרמ םיביכרמ המכ

 הארמה ;אקווידוודעמ תפוקתב דוע הרק עוריאהש ןיוצמ :קחצי יול 'ר רפיסש ןויזיחה חסונמ

 החיש תמייקתמ 'רומא' הרותה תרימא דבלמו :חישמ לש ולכיהל תעדומ הסינכ ןיא :םולח רדגומ

 הזב ומכ - הז חסונ יפ לע םולחב .ורשפו םולחה אשונב ןמחנ 'רל קיזייא לאומש 'ר ןיב תישיא

 טפשמה ,טפשמה תואסיכ ןוגכ ,'רומא' הרותבש םיבר םיטרפ םיעיפומ - 'תונורכז תובוט' חסונבש

 הברקה דצב .'תונורכז תובוט' חסונב םניא ןאכ םיעיפומה םיטרפהמ המכ ךא ,םיננעהו הקדצהו

 שיא שגפ קיזייא לאומש 'ר 'תונורכז תובוט' חסונ יפ לע :םיחסונה ינש ןיב םיטלוב םייוניש שי

 הל שיש ברח ךרצנ ךלי ול רמא הזו ,ךרבא שגפ אוה 'ץיצ תניר' יפ לע וליאו ,תויפיפ ברח רוגח

 ובשי' רדחב 'ץיצ תניר' יפ לע וליאו ,ידחא ןקז' רדחב שגפ אוה 'תונורכז תובוט' יפ לע ;'תויפ ינש

 יפ לע וליאו ,תוברח דדחמש ןמוא לע רבודמ 'תונורכז תובוט'ב ;'טפשמל תואסכ לע םישנא םש

 .דועו 'הקדצו טפשמ' ותוא דמלמ ךרבאה 'ןויצ תניר'

 םיוסמ רופיס רכוזש םדא םנמא ?ץראהנרטש םהרבא 'ר יחסונב םייונישה תא ןיבהל ךיא

 רחואמה תא םידקי םיתעל - ותוא רפסיש םעפ לכב טעמ הנוש ךרדב אטבתהל יושע בטיה

 - הלאב אצויכו םדקומה תא רחאי םיתעלו
 רשפא יא המגודל .ונינפלש הרקמה הז אלש הארנ ךא

 הארנ .טפשמ תואסיכ לע םיבשויה םיבר םישנא ןיבל 'דחא ןקז' ןיב לדבהה תא וז ךרדב ריבסהל

 האר רפסמהש די בתכ לש םומע ןורכיזמ םיעבונ םיחסונה ןיבש םייתוהמהו םיברה םייונישה יכ

 היה םנמא יללכה אשונה .םיקד תוחסנתה ילדבהמ אלו םירבדה תא רפיסש ינפל תוכורא םינש

 הרומא איהש עדיו 'רומא' הרותה תא בטיה ריכה רפסמהש אוה םשורה .וחכשנ ויטרפ ךא ,רורב

 ןכלו ,ולש תינשרד הליבקמו הארש ןויזיחל שוריפ תויהל
 ףיסוהו בליש - עדומ אל ןפואב הארנכ -

 .הל םדקש ץיזיחה רופיסל הרותה ךותמ םיטרפ

 קיזייא לאומש 'ר לש 'תונויזחה רפס' וא ןתנ 'ר לש ודי בתכב 'ן"רהומ ייח'

 ןייצ קחצי יול 'ר .תונושה תורוסמה ןיב לדבה שי תונויזחה םימושר ויה ובש רוקמה תלאשב םג

 רשק ץראהנרטש םהרבא 'ר וליאו ,תוארמ השימח ויה ובו קיזייא לאומש 'ר לש די בתכ הארש

 ןיא ונרעצל .ומצע ןתנ 'ר בתכש 'ן"רהומ ייח' לש די בתכ ןיבל ןויזיחה ןיב 'תונורכז תובוט' רפסב

 הז חסונ טטוצ 'שדוק יפרש חישי רפסב .ב 'יס ,י-ט ימע ,ה''לשת קרב ינב ,ןויצ תניר רפס ,ץראהנרטש םהרבא 'ר 30
 .וקת 'יס ,זיר-זטר 'מע ,ח־משת םילשורי ,א ,(11 הרעה ליעל)רדנב :האר .'קיצ תניר' רפסהמ
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 'ן"רהומ ייח' אלו קחצי יול 'ר ריכזהש קיזייא לאומש 'ר לש 'תונויזחה רפס' אל ונידיב םייוצמ

 .ולא די יבתכל תועגונה תורעה רפסמ ףיסוהל ינוצרב תאז םע .ןתנ 'ר לש ודי בתכב

 קיזייא לאומש 'ר לש 'תונויזחה רפס'

 יפרגוילביבה ורפסב ריכזה גינעק יבצ ןתנ 'ר .םיפסונ תומוקמב םייוצמ הז די בתכ לש ומויקל םידה

 וידימלתמ ל''צז בישאדמ קיזייא לאומש ר"רה דיסחה ברהמ "תונויזחה" רפסי תא 'םיקידצ הונ'

 31.'ןאמואב רפסה תא וארש םינקזה ש"נאמ יתעמש' :דיעהו ,'ע"נ ר"ומדא לש םינושארה

 בלסרב דיסח ,ץיבורוה לאומש 'ר לש דיה יבתכב היוצמ רפסה לש ומויק לע הרישי תודע

 ,ויבתכמ ןיב .רואל םאיצוהו םייבלסרב די יבתכ ומע איבה םילשוריל ובושבו ןמואל עסנש ימלשורי

 לש המישרו ןמואב הארש די יבתכ לש המישר ובו ףד שי ,םילשוריב ןקוש תירפסב םייוצמה

 ל"ז קיזייא לאומש 'ר י"תכמ תרבחמ' היוצמ הארש דיה יבתכ ןיב .םמויק לע עמש קרש די יבתכ

 32.'ולש תומולחו תונויזחמ

 אלל קיזייא לאומש 'ר לש ףסונ הארמ עיפומ ץיבורוה לאומש 'ר לש דיה יבתכב רחא םוקמב

 :ונושל הזו ,חקלנ ןיינמ ץיצ

 .םלועה לש בלהל ול בישהו ρ ןכיהל ול רמאו ρ איבנה והילא םעפ האר קיזייא לאומש 'ר

 א"פ דועו ".םלועה לש בלה םהש בלסרב ידיסחל ול בישהו םלועה לש בלה אוה ימ ותוא לאשו

 34.דימת םיחמש םהש בלסרב ידיסחל ול בישהו ρ ןכיהל ולאשו ρ ותוא האר ןתחא םעפ1

 תומולחו תונויזח תרבחמ התואב ץיבורוה לאומש 'ר האר הזה הארמה תא ףאש רעשל םוקמ שי

 'ר לש ודי בתכב תרבחמ לש המויקב קפס ליטהל ןיא ןכ םא .ןמואב התייהש קיזייא לאומש 'ר לש

 .'ולש תומולחו תונויזח' הליכהש קיזייא לאומש

 'די בתכ ן"רהומ ייח'

 ומאו ,'ן"רהומ ייח' תא בתכש ,(בורימנמ)ץראהנרטש ןתנ 'ר לש ןינ היה ץראהנרטש םהרבא 'ר

 ןב ותויהב הרטפנ ומאש רחאמ .סופדל רפסה תא איבהש ,ןירהשעטמ ןמחנ 'ר לש ותב התייה

 רשפא יתחפשמה וסוחיי יכ קפס ןיא .ןירהעשטמ ברה ובס תיבב םהרבא 'ר לדג םישדוח השולש

 לע הרבעש השקה הפוקתב דבא םהמ רכינ קלחש הפ לעב תורוסמלו םיבר די יבתכל השיג ול

 35.יטייבוסה ןוטלשה תונשבו םלועה תומחלמ יתשב הפוריא חרזמ תודהי

 .בק ימע ,ט"כשת קרב ינב ,םיקידצ הונ ,גינעק צ"נ
 .(אי/8) 70132 ןקוש ןוכמ ,םילשורי י''כ

 .םיפסונ תומוקמל לגלגתה ונממו ,בלסרבמ ןמחנ 'ר לש ·םינצבקה תעבשמ השעמיב יוצמ 'םלועה לש בלה· יוטיבה

 .157-137 ימע ,ט''כשת ביבא לת ,ןינקל הלאש ןיב ,ל''נה ,'םלועה בל' ,ןדס 'ד :האר

 .(ז/9/11) 70132 ,ןקוש קכמ ,םילשורי י"כ

 .(9 הרעה ליעל)רמרק :האר יתחפשמה וסוחיי לע דוע

This content downloaded from 192.245.89.44 on Thu, 25 Dec 2014 16:57:52 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 245 תיטסימה הרובחה [15

 ייח' לש םיבר די יבתכ 36.ןתנ 'ר לש ודי בתכב 'ן"רהומ ייח' אצמנב םויה ןיא יל עודיש המכ דע

 איבה רשאכ וטמשוהש תוטמשהה לש תוקתעה םהב שיו 'די בתכ ן"רהומ ייח' םינוכמ 'ן"רהומ

 'ר לש ןויזיחה ללכנ אל םהמ דחאב ףא םלוא ,סופדל 'ן"רהומ ייח' רפסה תא ןירהעשטמ ןמחנ 'ר

 חינהל רשפא ךא ,ןתנ 'ר לש םיפרגוטוא םניא 'ן"רהומ ייח' לש ולא די יבתכ םנמא 37.קיזייא לאומש

 ולאב דחוימב ,תוקתעהב םג אצמנ היה אוה ,ןתנ 'ר לש ירוקמה דיה בתכב ןויזיחה היה וליאש

 עודמ ריבסהל שי ןכ אל םא - וריתסהל ןיינע היהשו ,םוסרפל דעונ אלש ירטוזא רמוח ןהב ללכנש

 .ולא די יבתכב אבוה אל ןויזיחה רומאכ ךא .קיזייא לאומש 'ר לש ןויזיחה תא אקווד וקיתעה אל

 ,הקתעה ול התשענ אל המ םושמו דרש אל ןויזיחה היה ובש דיה בתכש תורשפאה תא לולשל ןיא

 לש דיה בתכ םע ןתנ 'ר לש דיה בתכ םהרבא 'רל ףלחתהשו ,דח היה אל ןורכיזהש םג ןכתיי ךא

 38.קיזייא לאומש 'ר לש 'תונויזחה רפס'

 'תונורכז תובוט' חסונ לע רדנב קחצי יול 'ר תרוקיב

 ךכ לכ רבדל הצור אל ינא ,תואיגש הברה אצמנ ןאכ ,קיזייא לאומש 'ר לש הזה 'הארמ'ה

 'רמ 'תוארמ' השימח םש ויה ,די בתכב ןמואב ןויזיחה תא יתיאר ינא .דואמ יוגש הז [".]

 הז ןאכ לבא .הזה קיזיחה רופיס תא יתיאר םשו ,םה ויה 'תוארמ' השימח ,קיזייא לאומש

 39.דואמ יוגש הז ,תרחא עיפומ

 ,'תונורכז תובוט' רפסה תאו חאהנרטש םהרבא 'ר תא שרופמב ריכזהלמ ענמנ רדנב קחצי יול 'ר

 התואב סופדב הארמה לש דיחיה חסונה היהו ,א''ישת תנשב רבכ רואל אצי רפסהש רחאמ ךא

 לעו 'תואיגש הברה' לע רביד קחצי יול 'ר .וירבדב קחצי יול 'ר ןוויכ וילאש חינהל ריבס ,הפוקתה

 הארנ .'דואמ יוגש' 'ןאכ' חסונהש באכב ריעהו ,הנוש היהש רכוז אוהשו ,דיה בתכ תא הארש ךכ

 חיטהלמ ענמיהל ןוצרה ןיבל םקויד לע םירבד דימעהל ןוצרה ןיב קד לבח לע ךלהל הסינ אוהש

 40.ורבח ירבד תא לוספלו תשרופמ תרוקיב

 ^ואהנרטש םהרבא 'ר לש וידימלתמו םדוקה רודהמ בלסרב τοπ ,לפיל שריה ירש יתעמש ןישח רזעילא ־רמ
 תא םינדריה ושבכ רשאכ ,חישת תנשב ךא ,םילשוריב הקיתעה ריעב םהרבא 'ר לצא דיה בתכ תא הארש רפיס
 שוביכב ודבאש םיבתכה לע דוע .ותושרב ויהש םירחא םיבר די יבתכ םע דחי דיה בתכ דבא ,הקיתעה ריעה
 .טפק ,הפק ימע ,(31 הרעה ליעל)גינעק :האר הקיתעה ריעה

 .35-33 ימע ,(27 הרעה ליעל) קרמ :האר רקילפט רטלא 'ר קיתעהש ך''רהומ ייחמ תוטמשה' דיה בתכ לע

 - ־םחלהמ השעמה־־ ,ל־נה :האר ןמרוק ריאמ קחצי רו ץיבורוה לאומש 'ר ידיב תויוצמ ויהש תוקתעה לע

 ליעל)ל־נה ;5-4 ימע ,(23 הרעה ליעל)ל־נה ;452-415 ימע ,(ג"סשת)בע ,ץיברת ,'תיבלסרבה הרוזנצה יזנגמ

 .132-131 ימע ,(26 הרעה

 לולאב יכב רטפנ) וייחל םינומשה תונש עצמאב םהרבא 'ר היה רבכ 'תונורכז תובוט' רפסה תביתכ תעב

 .(ו־טשת

 .(17 הרעה ליעל)רדנב

 תיבלסרבה הגהנהה ץבל ,חאהנרטש םהרבא 'ר לש ותגהנהב ,קרימ גלפ ןיב חתמ ררש וז תקולחמ אלל םג

 םייקל רתויב בוטה םוקמה ןכיה הלאשב וקלחנ ראשה ןיב .הב תיטננימודה תומדה היה קחצי יול 'רש ,םילשוריב
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 הז היהש בותכ אל - קיזייא לאומש 'רש :םש יתיאר ךכו' - ךשמהב קחצי יול 'ר ירבד םג

 לש חסונה לע הרישי תרוקיבכ םיארנ - 41'[."נ האר אוה ,"הארמ" ,םולח אל לבא ,"הארמ" ,םולח

 ז"כו [...] םולח ל"ז א"ש 'רהל םלחש' :םולחב רבודמש תובר םימעפ וב שגדוהש ,'תונורכז תובוט'

 ולש םולחהמ עדוי ר"ומודאש א"ש 'רה ןיבהו [...] ותנשמ ץיקה ךכ ךותבו ,םולחב היה [הז לכו]

 ימו [...] ומולחמ ה"ללז ר"ומודא ינפל דחא רוביד וליפא רבדל ויפ חותפל לוכי היה אלש דע [".]

 42.'םולחה תא ןיבי תאזה הרותב בטיה ןייעיש

 .ןויזיחה דמעמב תוחיפמ ששחה םג אלא קחצי יול 'רל היה בושח ינושלה קוידה קר אלש הארנ

 הארנ ךא ,ןמחנ 'ר דעו ארקמהמ םייוצמ הלאכו ,םייאובנ תומולח תויהל םילוכי תומולח םג םנמא

 רשאמ רתוי םירורבו םיקהבומ ץיקהב הלגנה ןויזיחב תולגתההו האובנהש שח קחצי יול 'רש

 .הליל םולחב

 ריכזמה הרהזא רורמתכ שמשל םילוכי קחצי יול 'ר לש תוגייתסההו םינוש םיחסונ לש םמויק

 תוכורא םינש םירסומה וארקש בותכ טסקט רזחשל ןויסינ אלא הבותכו הרורב תרוסמ ונינפל ןיאש

 וליא תעדל השק ,םנורכיזמ רופיסה תא ולעה ןויזיחה ירסומ ינשש רחאמ .ןויזיחה תא ורפיסש ינפל

 .הפ לעבש םירבד לש םכרדכ וטמשוה וא ופסוה וליאו םתייווהכ ורמשנ םיביכרמ

 ןכא ץראהנרטש םהרבא 'ר יחסונב םייוצמה םימיוסמ םיביכרמש תורשפאה תא לולשל ןיא

 תאז םע .קחצי יול 'ר לש ונורכיזמ וטמשנו ןמואב רמשנש קיזייא לאומש 'ר לש דיה בתכב ויה

 הארמה ןיב קיודמ וניא הארנכש רושיקהו ,ץראהנרטש םהרבא 'ר לש םיחסונה ינש ןיב םילדבהה

 ידיל האב םהרבא 'ר יחסונבש םשורה תא םיקזחמ ,ןתנ 'ר לש ודי בתכב בתכנש 'ן"רהומ ייח' ןיבל

 - 'םינהכה לא רומא' הרותהמ ובאשנש םיבר םיטרפב ןויזיחה תא אלמלו םילשהל הייטנ יוטיב

 יניערג אוה רדנב קחצי יול 'ר לש חסונה דועב - תירבה ןוקיתו תורז תובשחמ ,םיננע ןוגכ

 רכז קחצי יול 'רש דיה בתכמ 'םיטוטיצ' ןיעמ לש םמויק 43.רוקמל רתוי דומצ הארנכו ,רתוי 'עונצ'ו

 44.ןויזיחל ולש חסונל קויד לש ךפונ ףיסומ ,םנושלכ

 הרותל ןויזיחמ

 הזכרמבש ןמחנ 'ר ידימלתמ דחא לש תקהבומ תינויזח תולגתה ונינפל ,םיחסונה ילדבה לכל רבעמ

 תקתרמ המגוד יהוז .םלועה תא שובכל תנמ לע חישמה קוקז םהלש םיעצמאהו יחישמה אשונה

 ןויבצ לעב ןויזיח ,חישמה לש תויפיפה ברח לע יביטרנה יחישמה ןויזיחה .הרותל ךפהש ןויזיחל

 .םילשוריב וא יאחוי רב ןועמש 'ר ןויצ לע ןורימב ,ןמואל עיגהל רשפא יא רשאכ הנשה שארב םידיסחה ץוביק תא
 .דרפנ רקחמב וז תקולחמל שרדיהל הווקמ ינא

 .(17 הרעה ליעל)רדנב

 .(21 הרעה ליעל)בל־בכוכ

 הבש ןרדה ןיבו םהרבא 'ר לש 'תונורכז תובוט' רפסב תופסונ תורוסמ ןיב לדבהה לע הלח וז הנחבהש הארנ

 .האבה הרעהב םג הארו .ןמצע תורוסמה ןתוא תא קחצי יול 'ר איבה

 םזילאיצנטסיזקא :בלסרבמ ןמחנ 'ר ירופיס' ,קרמ 'צ :האר ןמחנ 'ר לש רופיס דוביעב קחצי יול 'ר לש וכרדל המגוד

 .178-177 ,70-69 ימע ,ג"נשת ,ןליא־רב תטיסרבינוא ,ךמסומ תדובע ,יידיסח
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 ןווג אלל ינויער ינשרד ךלהמכ 'ן"רהומ יטוקיל'בש 'רומא' הרותב שדחמ הנבנו בצוע ,דואמ ישיא
 ריתוהלו ןמחנ 'ר לש ויתורות לש ינויזחה עקרה תא טימשהל המגמל תפסונ המגוד יהוז .יולג ישיא

 .ןתיתשתבש תויולגתהל רכז אלל 'ן"רהומ יטוקיל' רפסב תושרדה תא

 ידיסחמ ן"חה יעדוי לכ יניעב ףאו ,הז יתולגתה עוריאב םיליעפה םיפתושה יניעבש חינהל ןתינ

 תינויע השרד התייה אל 'םיגהכה לא רומא' הרותה ,השרדה לש ינויזחה עקרה תא וריכהש בלסרב

 בושחה דיקפתה תאו קדצה לאוג לש וכרד תא הפוצה יאובנ ףקות לעב ןוזח רבד אלא ,אדרג

 .יחישמה ןדיעב ןמחנ 'ר אלמיש

 ןמחנ 'ר לש ידוסה יחישמה ונוזחל תיתשתה ינבאמ תחא היה הז ןויזיחש רעשל ףא רשפא

 תא שבוכה חישמה לש ותומד תבצינ הליגמה זכרמב רומאכ .'םירתס תליגמ'ב ראותש בלסרבמ

 ןמחנ 'ר לש ןוחטיבהו תלוכיהש הארנ .םימד תוכיפש לכ אללו וינוגינו ויתוליפת תרזעב םלועה

 לע םג אלא ןשרדו ןשרפ ,הגוהכ ותוליעפ לע קר אל ןעשנ הז ןפואב יחישמה דיתעה תא ראתל

 'ר ודימלתו אוה וזחש תוברחהו חישמה ןויזהש רבתסמו 45.האובנ תוארמל הכזש החח ותויה

 קדצה לאוג תא יטלחהו רורב ןפואב ראתל תוצרחנה תאו ןוחטיבה תא ול קינעה קיזייא לאומש

 .המחלמ אללו הרישהו הליפתה תרזעב ולוכ םלועה תא שבוככ

 קיזייא קחצי 'רל התלגתהש הרותה לע - וריחמו םולחה

 הייטעב םרגנש תוומה לעו עציוואהריטמ

 ךייתשהש דיסח לש קיזיחל תפסונ המגוד אוה 4',עציוואהריטמ קיזייא קחצי 'ר עמשו הארש ןויזיחה

 ויה םהשו ,םידיסחהמ קלח םג אלא תויולגתהל הכז השארבש קידצה קר אלש תיטסימ הרובחל

 :ך''רהומ ייח'ב רפוסמ ךכ .ןהל הכז קידצהש תויטסימה תויושחרתהב םינוש םינפואב םיברועמ

 האר הכרבל ונורכז ונברש .הכרבל קידצ רכז קיזייא קחצי ברה ונרומ קידצה לש השעמ

 התא רומא דחאל ורמאו ,הרות עמשל ןמצע וקחדו ,תודוגא תודוגא ויהש הארש םוקמב

 ,הרות לע ןיבמ אוהו ,דאמ ויניעב בטוהו הכרבל ונורכז אוה עמשו .םהל רמאו הרות ונל

 חלשו ול וארהו םלועה הזב המשנה התוא םא לאשו .תאזכ עמש אלש רמאש המודמכ

 .הוהד המ הוהו וירחא

 ול רפסו אבו ,אוה עמשש ל''נה הרותה לכ ל"נה קיזייא קחצי ברה ונרומל םלח חספ םדקו

 ל''נה קיזייא קחצי ברה ונרומ ראשנו ,םשמ אוה ךלהו .דאמ הלודג עיזו תתרו הלודג המיאב

 47.ל"נה רטפנ ךומסב ךכ רחאו תושלח

 ,'ינאמסילט ןוקיגאמכו איבנכ ט־שעבה־ ,לדיא 'מ :האר םעינצהל המגמה לעו תודיסחב קיחהו האובנ לש םמויק לע 45
 ןג תמר ,ץיטשלא באויל םישגומ תידוהיה תרופיסב םירקחמ :רופיס השעמ ,(םיכרוע)יקסבלשוק 'רו רקספיל 'א

 .145-121 ימע ,ו"סשת

 .נ ימע ,מ־דשת םילשורי ,לחנה ילודיג ,דלפנרטש 'נ :וילע האר 46

 .(גכ)גיש 'יס ,וילא םיברקתמה תלעמ ,וצר ימע ,(7 הרעה ליעל)ן''רהומ ייח 47
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 הרות עמש ןמחנ 'ר .ןוילעה םלועב עריאש עוריאב רבודמש דמלמ 'הארש םוקמב האר' יוטיבה

 הרמאש המשנה םא ןיינעתה אוה .תולעפתה אלמתהו םלועמ עמש אל הארנכ התומכש האלפומ

 ןכ ןכאש ול וארהו ,םייחה ץראב ,הזה םלועב הארנכ ועמשמש ,'םלועה הזב' איה הרותה תא

 .אוה

 ךשמהמ .'הוהד המ הוהו וירחא חלשו' טפשמה רשפ המו ,המשנה איה ימ םירבדהמ רורב אל

 התייה ,ןמחנ 'ר לש ותולעפתה תא הררועשו ,הרותה תא הרמאש המשנהש עמתשמ רופיסה

 ץראב היה ןכא אוהו ,םולחב וז הרות לבקל הכזש אוה קיזייא קחצי 'ר ןכש ,קיזייא קחצי 'ר תמשנ

 שגפמ ,המע שגפיהלו המשנה התוא תא ריכהל ןוצרב רבודמש ןכתיי ,וירחא החילשל רשא .םייחה

 לש ותעגהש םג ןכתיי .הזה םלועה לע תוכלשה םוש ול ויה אלשו ,דבלב ןוילעה םלועב םייקתהש

 הארקנ וילאש שגפמה לש שומימ התייה ,םייחה םלוע ,הזה םלועב ןמחנ 'ר לא קיזייא קחצי 'ר

 .םולחב המשנה

 ותריטפשו ,הלעמ לש םלועל ,וילא קיזייא קחצי 'ר תמשנ תא ןמיז ןמחנ 'רש איה תפסונ תורשפא

 לש ותריטפל זמרמ 'הוהד המ הוזה' הז יפ לע .'וירחא חלש' לש שומימה התייה קיזייא קחצי 'ר לש

 המצע הרותה תא קר אל הללכ קיזייא קחצי 'רל התייהש תולגתההש ןכתיי ןכ םא .קיזייא קחצי 'ר

 לש םלועל הארקנ ותמשנש ןיבה קיזייא קחצי 'רשו ,התרימא לש תרגסמה רופיס תא םג אלא

 קחצי 'ר רטפנ ןכמ רחאל טעומ ןמז ןכש ,השממתה וז המיאו ;תושילתו המיא אלמתה ןכלו הלעמ

 רבודמ םנמא ?תוומ ןיד רזג הילע רזג ךכבו המשנה התוא ירחא ןמחנ 'ר חלש עודמ ךא 48.קיזייא

 ןויזיחל הפקת הלאשה ןיידע ךא ,וב שחרתי המ עבק אוה אלו ,ןמחנ 'ר לש ויניעל הארנש ןויזיחב

 ?םלועה ןמ רטפיהל הילע רזג ךכבו המשנה התואל ןמחנ 'ר ארק ןויזיחה ךלהמב עודמ - ומצע

 אלא וירחא חלש ןמחנ 'רש ינפמ אל תמ קיזייא קחצי 'ר :םירבדה ךלהמל רחא שוריפ םג ןכתיי

 הרותה תא ןמחנ 'רל רמול ךירצ היה אל אוה - יוארכ אלש לעפ ,קיזייא קחצי 'ר ,ומצע אוהש ינפמ

 ןמחנ 'ר לש וחור תרומל דה ךא ,ך"רהומ ייח' רפסב שרופמב רמאנ אל הז רבד .וחור ןויזחב עמשש

 םק אלא רבד קיזייא קחצי 'רל רמא אל ןמחנ 'ר - התרימא לע ותבוגת רואיתב שי הרותה תרימאמ

 האיציבו רמאש האלפומה השרדהמ תמעורה תומלעתהב ןיחבה םתסה ןמ קיזייא קחצי 'ר .ךלהו

 הליבוהש איה וז הדיפקש הארנ .וילע הדיפק ןמחנ 'רלשו ,הגשש ךכמ קיסהו ובר לש תיתנגפהה

 ןכש ,הרותה ןכותמ העבנ אל יאדו ןמחנ 'ר לש וחור תרומ .ששואתה אל םהמש השלוחלו דחפל

 םלועמש רמא אוהו ,המוצע תולעפתה וב הררוע איה ןוילעה םלועב תרמאנ וז הרות עמש רשאכ

 הרות רמול טילחה קיזייא קחצי 'רש הדבועה לע אופא התייה תמוערתה .וז ןיעמ הרות עמש אל

 .וינפב וז

 םג הכז הרקמבו ,יהימ ונל עודי אלש המשנ ,הרותה תא הרמא רחא םדא לש המשנ - תפסונ תורשפא הרואכל שי
 ,הריבס איה ןיא ךא וז תורשפא ןיטולחל לולשל רשפא יא םנמא .םולחב הרותה התוא תא עומשל קיזייא קחצי 'ר

 תא הרמאש המשנה לש הרופיסל ךשמה םוש ןיא .ויביכרמ תא תררופמו רופיסב תודיכל רסוח תרצוי איה ןכש
 הרקמ עמש אוה אלא ,םולחב עריאש המל קיזייא קחצי 'ר ןיב רשק םוש ןיאו ,'וירחא חלשיל שומימ ןיא ,הרותה

 רבסה ןהב שיו ,םירבדה ףצרב רתוי הבר תודיכל שי יתאבהש תורחאה תויורשפאב .הרותה התוא לש ףסונ
 .עוריאב רתוי םיבר םיטרפל

This content downloaded from 192.245.89.44 on Thu, 25 Dec 2014 16:57:52 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 249 תיטסימה הרובחה [19

 ?הלעמ לש םלועב היעמוש בל לע הלבקתהש האלפנ הרות תרימאב ןמחנ 'ר אצמ לוספ המ

 יפרש חיש' רפסב אבומ ךכו .םירבדל רבסה הלעמ םגו הנומתה תא טעמ המילשמ תניינעמ תרוסמ

 :'שדוק

 הלגתנש הארונ הרות ול רפסל הצרו ,ונבר לא הארונ תובהלתהב קיזייא קחצי יבר אב םעפ

 אל ובבל תרעבת בורל םלוא ,םלחש ומולח תא וינפל רמאי אלש ול זמר ונברו ,ומולחב ול

 םימי רחאלו השלוחל לפנ ךכ רחא ףכית ,ול םלחש הרותה תא הלגו ,ונבר זמרל ובל םש

 הילע בייחש 'ובר ינפב הכלה הרומ' תניחבב םגפ היה הזש הזב ש"נא וראיבו .רטפנ םיטעומ

 50.הכרבל םנורכיז ונימכח ורמאש ומכ 49,התימ

 רומאכ ךא ,הרותה תרימא םדוק המ רבד קיזייא קחצי 'רל זמר ןמחנ 'רש רמאנ אל ך"רהומ ייח'ב

 תרימאב םגפהש ,ש''נא לש רבסהה םג .וז תרוסמ קזחמו 'ן'־רהומ ייח'ב םג יוצמ וחור תרומל דה

 בייחש 'ובר ינפב הכלה הרומ' תניחבב ,ןמחנ 'ר ינפב התרימא םצעב אלא הנכותב היה אל הרותה

 ,'ן"רהומ ישנא' רפסב .הז עוריא לש יגרטה ךשמהה לע רפסמש ,ףסונ רוקממ שושיא לבקמ ,התימ

 תבהלנה ותוברקתה לעו קיזייא קחצי 'ר לע רפוסמ ,(ןזח)ןישטלוטמ ןמחנ 'רב םהרבא 'ר בתכש

 םינודנה םיעוריאה לע ך"רהומ ייח'ב רפוסמה תא ןמחנ 'רב םהרבא 'ר איבה ןכמ רחאל .ןמחנ 'רל

 ,'ן"רהומ ישנא' רפסה לש דיה בתכ תא קיתעהש 51,םהרבא 'ר לש וסיג ,רקילפט רטלא 'ר .ןאכ

 :הנושל הת ,ולא םירבד לע הרעה ףיסוה

 ,לוכאל ול ןתנו בטור טעמ ל"ז ונבר חקל ,יוד שרע לע לטומ קיזייא קחצי יבר היהשכו)

 ,ל''נה ל"ז קיזייא קחצי יבר לש ותריטפ רחאו .יתימא םכח דימלת תא יתשמש םויה ,רמאו

 רמאו ,ןה ול ובישהו ?קידצ ותואל םינב שיה לאשו עציווהריט ךרד עסנ ל"ז ונברש ןמדזנ

 ןיבהל לכוי ימו .וינב םג ותמו ,[םינב וילא ךייש ךיא] רעדניק םהיא וצ טמוק יוו :ןושלה הזב

 רתלא [קיתע]'מה)(םיתמהו םייחה לארשי תומשנ לכ םע קסעש ויקסעו ל''צז ר"ומדא ירבד

 52.(ל"ז קילפעטמ גילעז 'ר ןב

 היהש ,'קידצי ותואל םינב ויהי אלש המל יכו ?םינב קיזייא קחצי 'רל שיש ןמחנ 'ר אלפתה עודמ

 אקוודש איה הנעטהש רשפא הרואכל ?וחבשב גילפה ומצע ןמחנ 'רשו ,'יתימא םכח דימלת'

 .ב"ע אל תוכרב ,ילבב
 .הנר 'יס ,בפ ימע ,ח"משת םילשורי ,ב ,(11 הרעה ליעל)רדנב

 היהש ,קילפעטמ גילעו רשא 'ר לש ונב היה ,יקסנאילישזב עשוהי השמ 'ר ירוקמה ומשש ,רקילפט רטלא 'ר

 תקתעהב הברה קסעו ןירהעשטמ ןמחנ 'ר לש ונימי דיו ודימלת היה רקילפט רטלא 'ר .ןמחנ 'ר לש ודימלת

 ייחמ תוטמשה' רפסל השעש הקתעהה לע .די-גי ימע ,(46 הרעה ליעל)דלפנרטש :וילע האר .םייבלסרב די יבתכ

 ·שפנ תבישמ' םהיניבו ,םיבר םירפס בתכ אוה .35-27 ימע ,(27 הרעה ליעל)קרמ :האר 'םירתס תליגמילו ך־רהומ

 .םויה םג םיצופנשו ,בלסרב תודיסחל םיבר ובריקש ,ישפנה תוכפתשה'ו

 ,בל־אל ימע ,(ב"לשת םילשורי)ג"משת םילשורי ,רוא יבכוכ ,ל"נה ,']'־רהומ ישנא' ,ןזח ןמחנ ירב םהרבא 'ר
 .וכ תוא
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 20] קרמ יבצ 250

 תלעמש ונעמש ןכיה ךא ,םינב ול ויהיש היה ךייש אל קיזייא קחצי 'ר לש ותלעמ לדוג תמחמ

 ןמ עמתשמ ןכש ,ךשמהב תרבגתמ ההימתה ?םייקו יח ערז ול היהיש הכזי אלש ול תמרוג םדאה

 'ר ףא הארנכ .תידימ התימ קיזייא קחצי 'ר לש וינב לע הרזגש איה ןמחנ 'ר תאילפש םירבדה

 ,ל"צז ר"ומדא ירבד ןיבהל לכוי ימ' הרימאב וירבד תא םתחו ,ךכ לע המת רקילפט רטלא

 'ר לש והשעמב םגפהש ,ליעל אבוהש ש"נא לש רבסהב םירבדל רואיב אוצמל ןתינש רשפא

 ,הלעמ לעבו יתמא םכח דימלת היה ןכא קיזייא קחצי 'ר .ובר ינפב הרות רמאש היה קיזייא קחצי

 .וינב לע םג התימ הרזגש תמוערת ררועו ובר ינפב הרות רמאש םושמ התימ בייחתה ןכל אקוודו

 ,רבד בישמ' :י''שר] הלמ ביתומד לכ' :ילבבה דומלתב יול 'ר ירבד תא בטיה תמלוה םינבה תתימ

 55.'דלו אלב לואשל [ךלוה ,ובר ינפב] ליזא ,היבר הימק ['הכלה הרומ

 םוחתל רבעמ 'ובר ינפב הכלה הרומה' תייגוס לש התועמשמ תא ביחרה ןמחנ 'רש הארנ

 רפס'ב איבהל רחבש הדבועהמ עמתשמ ךכ .וברו דיסחה יסחי םוחתל התוא קיתעהו הכלה תקיספ

 'ר ירבד תא ןכו התימ בייח ובר ינפב הכלה הרומהש העיבקה תא ,אקווד 'קידצ' ךרעב ,'תודימה

 ותוא ןידירומו ,אטוח ארקנו ,שחנ ושיכהל יוארו ,התימ בייח ,ובר ינפב הכלה הרומה' :ילבבב יול

 54.'דלו אלב לואשל ליזאו ,ותלודגמ

 םלועמ ,'הרות לע ןיבמ' היהש ,ןמחנ 'ר וליפאש ,הומכ ןיאמ האלפומ הרות תרימא יכ רבתסמ

 לע רערעל ידכ הב היה ,תידיסחה הרובחה ינבמ דחא יפמ ,התומכ רמא אלו התומכ עמש אל

 יתדה םלוסב רתויב ההובגה תומדה אוה קידצה .הדעה שארב דמועה קידצכ ןמחנ 'ר לש ודמעמ

 ןוילעה םלועהמ תוגשה תגשה .הרותה ןיבל הדעה ןיב ,יה ןיבל הדעה ןיב תכוותמה תומד ידיסחה

 קידצה לש ודמעמ תא תננוכמה תיזכרמה תוליעפה איה תורותבו תושרדב הזה םלועל ןתדרוהו

 דע הלאשה לע 'זובי'זממ ךורב 'ר ודוד םע להינש ףירח חוכיווב .ינחור ךרד הרומו גיהנמ רותב

 יחרכה יאנת איה וז תלוכיש ןמחנ 'ר ןעט ,קידצל יתוהמ ןיינע איה הרות רמול תלוכיה המכ

 הרות תרימא הארונ תובהלתהב ובר ינפב קיזייא קחצי 'ר ןיגפה רשאכ ןכ םא 55.קידצ בשחיהל

 ינפב הרותו האובנ הרוה אוה ירה ,םלועמ התומכ רמא אל אליממו התומכ עמש אל וברש תימימש

 .דלו אלב לואשל ךלהו התימ בייחתה ןכ לעו ,ובר

 אלא עוריאה תרמוחמ הערג אל הארנכ יתמא םכח דימלתו קידצ היה קיזייא קחצי 'רש הדבועה

 םוש ךכב היה אלש ןכתיי ,ןמחנ 'ר ינפב הרות רמוא טושפ דיסח היה וליא .התוא המיצעה אקווד

 הדבועה אקווד .ןמחנ 'רל הפולח תויהל וחוכב היה אל ןכש ,קידצכ ןמחנ 'ר לש ודמעמ לע רוערע

 .א"ע גס ןיבוריע ,ילבב
 .אמ ףיעס ,'קידצי ךרעה ,גנ ימע ,[ד''שח] םילשורי ,תודימה רפס ,בלסרבמ ןמחנ 'ר
 ידוה" תויהל לוכי אוה ןיא זא)טינ דוי רעטוג ץיק ןיוש ןעמ ויא הרות רמול םילוכי ץא םאו■ :ההימתב לאש ךורב 'ר

 עדי אל שטירזעממ ליז דיגמה אלה' ןעט ךורב 'ר .אוה ךכש רבס ןכא ןמחנ 'רו .'[(תידיסחה הגעב קידצל יונמ)יבוט

 רגתא וז הנעטב האר ןמחנ 'רו .'[·בוט ידוה" היה אל אוה זא1 ןעוויג טינ דוי רעטוג ץיק ץוש רע זיא ,די רטא ץנע והמ

 ירב םהרבא 'ר :האר .יבוט ידוחייכ ודוקפתב םגפ שי ןכ אל םאש די רטיא ןיינע לע הרות רמול ותוא בייחמה

 ליעל)ןחבמ ,קרמ :האר הז חוכיו לע .אנת-נת ימע ,ח"נשת םילשורי ,רוא יבכוכ ,ל"נה ,'לזרב הינבא' ,ןזח ןמחנ

 .(2 הרעה
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 לש תיפולח תומד תורצוויהל המרגש איה יתמא םכח דימלתו קידצ היה הרותה תא רמאש ימש

 'ר לש ודמעמ לע רערע ךכבו ,קילעה םלועב ןרוקמש תואלפומ תורות רמואה םכח דימלתו קידצ

 .קידצכ ןמחנ

 קחצי יבר היהשכו' :קיזייא קחצי 'רב ןמחנ 'ר םייקש 'םימכח ידימלת שומיש' הז רשקהב ףלאמ

 דימלת תא יתשמש םויה ,רמאו ,לכאל ול ןתנו בטור טעמ ל"ז ונבר חקל ,יוד שרע לע לטומ קיזייא

 הרות הרוהש ,קיזייא קחצי 'ר לש ותריטפל םיוסמ ןבומב יארחא היהש ,ןמחנ 'ר 56.'יתימא םכח

 דימלתכ ותוא שמיש ףא אלא 57,'יתימא םכח דימלת' אוה קיזייא קחצי 'רש זירכה קר אל ,וינפב

 רוקיבכ וא דסח תולימגב ודימלתל שיגהש הרזעה תא רידגהל היה לוכי ןמחנ 'ר .ובר תא שמשמה

 ידימלת שומישכ וז הרזע רידגהל רחב אוה ךא ,דמעמ תרדגה םושמ ןתיישעב ןיאש תווצמ ,םילוח

 ,קיזייא קחצי 'ר רציש םידיקפתה ךופיה תא ,עיתפמ ןפואב ,ןמחנ 'ר ץמיא ולא וירבדב .םימכח

 קחצי 'ר לש ודימלתל וחרוכ לעב ןמחנ 'ר תא הכפה ןמחנ 'ר ינפב האלפומה הרותה תרימא ןכש

 שמישו ,זמרש זמרה תורמלו ונוצרל דוגינב התשענש ףא ,וז הדבועל שחכתה אל ןמחנ 'ר 58.קיזייא

 אקווד ילוא ,םימכח ידימלת שומיש לש וז הווחמ .ובר תא שמשמה דימלתכ קיזייא קחצי 'ר תא

 תאו קיזייא קחצי 'ר לש ותריטפ תא עונמל ידכ הב היה אל ,האטיבש םידיקפתה ךופיה ללגב

 .וינב לעו וילע רזעש התימה בויח שומימ

 'ר .םולחה לש שומימ ,קיזייא קחצי 'ר לש ותריטפבו הרותה תרימאב תוארל רשפא רומאכ

 לש םלועל הארקנ איה ךכ ךותמו ,םלועה הזב האצמנש המשנ התואמ הרותה תא עמש ןמחנ

 לש םלועל התולעהלו המשנ התוא ירחא חולשל םולחב ןמחנ 'ר לש ותשקב רבכש ןכתיי .הלעמ

 רמואה תמאה קידצכ ודמעמ לע רערעתו םלועה הזב ראשיתש ןוכנ אלש רבסש ךכמ העבנ הלעמ

 - 'שדוק יפרש חיש'ב רפוסמה יפ לע - הרות רמול אלש קיזייא קחצי 'רל זמרש זמרב ,דעמ .הרות

 ,קיזייא קחצי 'ר תריטפ תאו םולחה לש יגרטה ףוסה תושממתה תא עונמל ןמחנ 'ר ילוא הסינ

 .'הוהד המ הוה'ו זמרנ אל קיזייא קחצי 'ר ךא

 ןמחנ 'ר ידימלת לש תונויזחה תעפות תעפשה :רבד תירחא

 ותדע ןיבל קידצה ןיב םיסחיה םקרמ לע

 לע רערע אלו ןמחנ 'ר םע חתמ רצי אל קיזייא לאומש 'ר לש יחישמה תוברחה ןויזח עודמ

 ?וינב תריטפבו ותריטפב םייתסהש ףירח חתמ רצי קיזייא קחצי 'ר לש ונויזח וליאו ,ותוגיהנמ

 .(52 הרעה ליעל)ןזח

 ,ותבישיו ותדיל םוקמ ,םק ימע ,(7 הרעה ליעל)ן"רהומ ייח :האר .ומצע ןמחנ 'ר לע הז ראות בסומ 'ץרהומ ייח'ב

 .(טי)בבק 'יס

 וב גוהנל ךירצ תחא תוא וליפא וא דחא רוביד וא דחא קוספ וא תחא הכלה וא דחא קרפ ורבחמ דמולה'

 ,הנשמ)'ועדוימו ופולא וארקו דבלב םירבד ינש אלא לפותיחאמ דמל אלש לארשי ךלמ דודב וניצמ ןכש ,דובכ

 .(ג ,ו תובא
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 'ר לש הרקמה רשאמ רתוי ןמחנ 'ר לש ודמעמ לע םייא קיזייא לאומש 'ר לש הרקמה הרואכל

 לש 'תונויזחה רפס'ב .תויולגתה תרדסל אלא תימעפ־דח תולגתהל אל הכז אוה ןכש ,קיזייא קחצי

 היה אל םלועה בלל ץרה איבנה והילא הארמ םאו ,תוארמ השימח םימושר ויה קיזייא לאומש 'ר

 לע םייאל היה לוכי ,תונויזחה לעב ,קיזייא לאומש 'ר הרואכל .תונויזח השיש הזח ירה ,םהמ דחא

 .ימעפ־דחה ונויזחו קיזייא קחצי 'ר רשאמ רתוי יתועמשמ ןפואב ןמחנ 'ר לש תיקידצה ותוגיהנמ

 .םתולגתה ךרדל ןהו תונויזחה ינכותל ןה הרושקו הטושפ יתגצהש הלאשה לע הבושתהש הארנ

 לכ ךא - וב הלגתה ומצעבו ודובכב חישמה - םישרמ ןויזיח אוה יחישמה תוברחה םולח

 'ר לא עיגהל וילעש קיזייא לאומש 'ר תא דמיל םולחה .ןמחג 'ר לש ומש תרדאה אוה וניינע

 םידירטמה תורז תובשחמה יננע קוליסב ול רוזעל לכוי אוה קרשו ,לודגה תוברחה ןמוא ,ןמחנ

 רשפאיש ןפואב טפשמו הקדצ תרזעב ותליפת ךוכיזבו תירבהו ףוגה ימתכמ תורהטיהב ,ותוא

 וליפאש דמיל םולחה 'תונורכז תובוט' חסונ יפ לע ,וזמ הרתי .יחישמה ץמאמב קלח תחקל ול

 ודעיי תא םישגהל םיעצמאו ןוקית ונממ לבקל תנמ לע וילא תכלל חרכומו ןמחנ 'רל קוקז חישמה

 אלא ןמחנ 'ר לש תיקידצה ותוגיהנמ תא רערע אלש קר אל הז ןיעמ םולחש אופא ןבומ .יחישמה

 תדע גיהנהש קידצ היה ןמחנ 'ר ובש ,םצמוצמה יתליהקה רושימהמ התוא ריבעהו התוא םיצעה

 אוה ,חישמה לש קידצה אוה ןמחנ 'ר ובש ,ימלועהו ירוטסיהה ,ימואלה רושימל ,תמיוסמ םידיסח

 ותוגיהנמ תא םיצעהו קזיח ,ותומכ השימח ויה םא ףאו ,הז םולחש ןכ םא ןבומ .םלועה לש קידצה

 .קידצכ ודמעמב העיגפ ץמש וב היה אלו ןמחנ 'ר לש תיחישמהו תיקידצה

 'רל רפיס אל ךא ,םולחב ןקזה ותוא החנהש ומכ ןמחנ 'ר לא אב קיזייא לאומש 'ר ךכ לע ףסונ

 לאומש 'רל הליגש אוה ותמזימ ןמחנ 'ר .הזח רשא תא רמול ץרפתה אלו ומולח רבד תא ןמחנ

 לאומש 'ר רשפא וקופיאב .ןויזיח וינפב הרוה אל ומצע לאומש 'רו ,םולחה לע עדוי אוהש קיזייא

 ןכאו .וידיסח לש םינופצה םהיתומולח תא ףא עדויהו ,בלו תוילכ ןחובה קידצכ תולגתהל ןמחנ 'רל

 'ר"ומודא לא רשקתנ האלהו זאמ'ש לאומש 'רל םרג ויתובקעב שחרתהש המו םולחה הז הרקמב

 5,.זוע רתיבו תאש רתיב

 םידגונמ ףא תמיוסמ הניחבמו םינוש ורבשו םולחה קיזייא קחצי 'ר לש הרקמב תאז תמועל

 הכז םנמא ןמחנ 'ר .וחבשב גילפה אל םולחה ךא ,םולחב תומדכ עיפוה ןמחנ 'ר .תוברחה םולחל

 ךאלממ אל העמשנ וז הרות ךא ,התומכ ןיאמ האלפנ הרות םש עומשלו הלעמ לש םלועל תולעל

 'ר הזחש םולחה .קיזייא קחצי 'ר אוה יכ ררבתמש ,רחא םדאמ ,תרחא המשנמ אלא ףרשמ אלו

 רומא היה ןמחנ 'ר הרואכל .קיזייא קחצי 'ר לש ותרותלו ותמשנל הליהתו חבש ולוכ לכ ןמחנ

 יחבשיב רפוסמ המגודל .הברה יוצמ ,דימלתל ברה ןיב רשקה תא וקזיח םיפתושמה תונויזחה ובש ,הז םגד
 םולחב םהילא אב רטפנש םרבחש רחאל בוט םש לעבה לא וברקתה סעקרופ דוד 'רו סצוק באז דש 'ט־־שעבה

 הליג תבשב ונחלוש לע ואבשכ ןכמ רחאלו ,ןוילעה םלועב הרות ירבד רמוא ט־שעבה תא עמשש םהל רפיסו
 .(226-224 ימע ,ב"נשת םילשורי ,ןיטשניבור 'א תרודהמ ,ט"שעבה יחבש)'וילא וברקתנ האלהו םויהמו' .וז הרות

 רשאכ ךא ,הרות רמוא ט"שעבה תא עמשש םלח ט''שעבהמ קחורמ היהש 'חבי'זמב דחא ןדמל ןכל המודב

 ברקתנ זאמו' ,םולחב עמשש הרותה התוא תא רמוא ותוא עמש ט"שעבה לא אבשכ .הרותה תא חכש ררועתה
 .(83-81 ימע ,םש)'רומג קידצ השענו ובל לכב וילא
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 וילע ,וימימ עדי אלו עמש אלש תורות ,ולא ןיעמ תוהובג תורות עומשל ונוצר םאש םולחהמ קיסהל

 קיזייא לאומש 'ר דיסחה תא חלש תוברחה םולח ןכ םא .ונממ ןעמשלו קיזייא קחצי 'ר לא תכלל

 עומשל קוקזש ימכ ןמחנ 'ר תא ראית קיזייא קחצי 'ר לש ומולח וליאו ,ןמחנ 'ר וברמ הרות עומשל

 ףא ,האולימב תימימש תושחרתה התואב הזח קיזייא קחצי 'ר םא .קיזייא קחצי 'ר ודיסחמ הרות

 אל ןמחנ 'רש תורות רמול ותלוכיבשו ,הרות ונממ עומשל ךירצ ןמחנ 'רש ןיבהל היה לוכי אוה

 רמול קיזייא קחצי 'ר ומצעל השרה ,ןמחנ 'ר תא שגפ רשאכש הביסה ילוא וז .םלועמ ןתומכ עמש

 םלועמש דיעה ומצע ןמחנ 'ר .ןמחנ 'ר לש הרות אלו ולש ותרות וז ןכש ,עמשש הרותה תא ול

 םולחב רבודמ ןיא יכ שיגדהל בושח .הרותה לעב םע שגפיהל קקותשהשו ,וז ןיעמ הרות עמש אל

 םג אלא םולחה תא םלח ודבל אוה אל ןכש 60,ובל ירוהרהמ הארש ,קיזייא קחצי 'ר לש ישיא ינרמוי

 קידצכ ולש ודמעמ לע רוערע םהמ הלוע ןכאו ,ויטרפ תיברמ תא רסמש אוהו ,ותוא םלח ןמחנ 'ר

 61.הדעה שארב דמועה

 ןויזחל שוריפה תשרד איהש ,'רומא' הרותה עודמ ריבסהל לוכי תומולחה ןיב הז יתוהמ לדבה

 ןמחנ 'ר ועמשש האלפומה הרותה ןכות לע וליאו ,'ן"רהומ יטוקיל' רפסב הבלושו הבתכנ ,תוברחה

 איהו ,ןמחנ 'ר לש ותרות ןכא איה 'רומא' הרותה .רבד םיעדוי ונא ןיא םולחב קיזייא קחצי 'רו

 הרותה תאז תמועלו ,יחישמה ךילהתה םודיק יולת ובש ,תורודל קידצכ ודמעמ תא התנבהו הראית

 התרוה םנמא .קיזייא קחצי 'ר לש ותרות אלא ולש ותרות התייה אל ןוילעה םלועב ןמחנ 'ר עמשש

 לש םגפבו אטחב התוול הזה םלועב התדיל ךא ,השודקב התייה ןוילעה םלועב וז הרות לש התדילו

 לככ הנוכנו ההובג ,וז ןיעמ הרות .ברה לש ודמעמב העיגפבו ובר ינפב דימלת ידיב הכלה תארוה

 ץומיאל יעצמא שמשל היה וידעימ דחאש ,'ן''רהומ יטוקיל' ןמחנ 'ר לש ורפסב המוקמ ןיא ,אהתש

 אלמל ול רשפאל ךכ ךותמו ,םלועב ןמחנ 'ר לש ורוא תא תולגלו וידיסח ןיבל ןמחנ 'ר ןיב רשקה

 62 יחישמה ודועיי תא

 םייטסימ תומולחו תונויזחש ררבתמ קיזייא קחצי 'ר לשו קיזייא לאומש 'ר לש תונויזחה ידהמ

 הארנ .םיבורקה וידיסח ברקב םג ,הבר המצעבו ,ועיפוה אלא דבלב ןמחנ 'ר לש ותלחנ ויה אל

 ןה שדוקה חורו תוקבדהש וידיסחל הרוהש אוה ןכש ,ןמחנ 'ר יניעב תכרובמ התייה וז העפותש

 ןיב םיחתמ םג הררוע וז העפותש הארנ תאז םע .וילא עיגהלו ףואשל םדא לעשו ,הגשה רב דעי

 .וידיסח ןיבל ןמחנ 'ר

 .(ב"ע הנ תוכרב ,ילבב)'ובל ירוהרהמ אלא םדאל ול ןיארמ ןיא'
 'רש רפוסמ 'ט''שעבה יחבש'ב .אבנתהל רתומ ימל הלאשב תקולחמ לשב םיחתמ ויה בוט םש לעבה תרובחב םג

 ,(59 הרעה ליעל)ט"שעבה יחבש :האר .ןקתל םהילע ךיאו םאטח המ הרובחה ינבמ דחא לכ לא חלש בוסוקמ ןמחנ

 אבנתי אלש םהינב יאנת [ה]'יה יכ תואיבנה לע דאמ םהל הרחש' :הסועכו הפירח התייה םתבוגת .266-264 ימע

 אלא האובנה תונימאב הקפקפ אל הארנכ הרובחה .'אבנתמ התאש הז המ ותוא לאש כ''חאו [...] םהמ דחא םוש

 ןועגישו הקיטסימ ,קרמ 'צ :האר הז רופיס לע דוע .תוכמס לבקל ןוצרו תואשנתהכ הספתנש ,התרימא לע הסעכ

 הנקמ הניא אבנתהל תלוכיהש דמלל םייושע ולא םירקמ .26-24 ימע ,ד''סשת ביבא לת ,בלסרבמ ןמחנ 'ר תריציב

 .התורוהלמ ענמיהלו ותאובנ תא שובכל התחו םלוח ,איבנ לעש שי ;אבנתהל תושרה תא יטמוטוא ןפואב

 .120-118,70-64 ימע ,(27 הרעה ליעל)קרמ :האר 'ן־רהומ יטוקיל' רפסה לש ולא םידעי לע
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 לש ודמעמל הגאד ךותמ עשוהי עימשהש ,(28 אי ימב)'םאלכ השמ ינדא' האירקה ןיבש חתמה

 ,גיהנהל ותלוכיבו השמ לש ודמעמב עגפת הנחמב תטשופה האובנהש ששח ךותמו איבנכ השמ

 םייקתה ,(29 םש)'םהילע וחור תא 'ה ןתי יכ םיאיבנ 'ה םע לכ ןתי ימו' השמ לש ותאירק ןיבל
 .תוארמלו תונויזחל וכזש וידימלת ילודג ןיבו ןמחנ 'ר ןיב ןועטהו ןידעה םיסחיה םקרמב םג הארנכ

 םידיסחה תורשקתה תא ומיצעהו וידיסח ןיבל ןמחנ 'ר ןיב םיסחיה תא וקדיה תונויזחהש שי

 ןיבל קידצה ןיבש םיסחיה תכרעמב רבשמו חתמ הרציש קר אל תונויזחה תפישחש שי ךא ,םברל
 .וינב ייחבו וייחב דיסחל התלע ףא ,תיבלסרבה תרוסמה יפ לע ,אלא ,אבנתמה דיסחה

 לאומש 'ר לש ויבתכב דעות אלא ןתנ 'ר ךרד רבע אל בישאדמ קיזייא לאומש 'ר לש ןויזיחה

 .סופדב רוא ואר אל םלועמ ךא הנושארה םלועה תמחלמ דע תוחפל ןמואב ורמתשנש ,קיזייא

 63,קיזייא לאומש 'ר ןיבל וניב ויהש תקולחמהו חתמה ללגב הז ןויזיח ריכה אל ןתנ 'רש ןכתיי

 תורותל ןתקיזבו תוישיאה ויתויוסנתהב ןתנ 'ר תא ףתשלמ קיזייא לאומש 'ר ענמנ ילוא ןללגבשו

 תרוסמב רמשנש ,תויתואה יפוריצ ןחבמ ןויזח ןוגכ ,םיפסונ תונויזח שיש ריעא .ןמחנ 'ר רמאש

 64.ןתנ 'ר לש וכווית אלל תיבלסרבה

 תלאשל הקיז םהל שיש םירקמ ינשב הז רמאמב דקמתה תיבלסרבה תיטסימה הרובחב ןוידה

 םידיסחה תרובח לע ףיקמ רקחמ השענ םרטש ןייצל בושח תאז םע .הרותל ןויזיחמ רבעמה

 ,םמצע ןיבל םניבו ןמחנ 'ר ןיבל םניב ןידעה םיסחיה םקרמ לעו בלסרב תודיסח תא ודסייש

 תורפסב תורזופמ ךא ןתנ 'ר ירפסב וללכנ אלש תוברה תורוסמה לע םג םסבתהל יושעש רקחמ

 'ר לש םיקיתווה וידימלת לע ןיינע בר רמוח יוצמ ולא תורוקמב .די יבתכבו תרחואמה תיבלסרבה

 .םינושארה היבלשב בלסרב תודיסח לעו ןמחנ

 .(1 הרעה ליעל)'זאקייפ :האר 63

 .(2 הרעה ליעל)ןחבמ ,קרמ :האר 64
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