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 :ריש רומזמ ֹתניגנב חצנמל
 םיליהתה רפס ןיינעב חפאק ףסוי ברה הנעמ
 ןמית ינב תונכשמב

 
 ןונ-ןב םדא

–1822 ,ה"מרת–ב"פקת( ריפס יולה בקעי 'ר היה םתוברתלו ןמית ידוהיל רוקרזה תא הנפהש ןושארה
 תונרקס רצי לעבו ןיע דח היה ריפס .םישדוח העשתכ הב ההשו )1859( ט"ירת תנשב ןמיתל עיגהש )1885

 םהייח תוחרוא דועיתב הנוילע תובישח הארו ,תידוהיה הליהקה ייחב הרעתה אוה .תילאוטקלטניא
 ריפס איצוהש זאמ ."ריפס ןבא" ורפסב בתכה לע הלעה ועסמ ימשר תא .הידוהי לש הבותכ-אלה םתוברתו

  .םינווגמו םיבר םימוחתב ידוהיה חישה לש יזכרמ אשומל ושענ ,םלועל ןמית ידוהי לש םעבט תא

 ונל היהש תומיענ" ןה ןמית ינב לש םהיתומיענש קיסה םידדוחמה וישוחב ךא ,גולוקיסומ היה אל ריפס
 :ךכ בתכ ךשמהב ;)ב"ע גנ ,1866 ריפס( "םדק ימימ

 ילב םינוגינה וחכש יכ .המה םימעטה ירדענ ךא יתרמא ,הרותב םתאירק יתעמש רשאכ שארמ הנהו
 רוחא תונפל ,אקרזב הישילש הלגע תושעלו ,הלעמל הנופה תלשלשו רזפב העורת לוק םירהל םיעדוי
 הז ירה ןורגב לצלצל הברמה לכ ונלצא רשא ,םהימודו עיברב בואכ ףצפצלו ,אלזאו אמדקב םדקו

 תאזל יכ יתיאר ,ןיבהלו דומלל יבל תא יתתנ ירחא ,]םנמוא רמולכ[ הנמא .םתא ןכ אל הלאו .חבושמ
 םהינוגינב דמלתהל ונלשמ ימל השק המ לבא .ועבטה ארקמה תנבה ינדא לעו ,הנוכנ האירק ארקי

 .)א"ע הנ ,1866 ריפס( םתומכ תורקל יל הדמע אל יעיגי לכו ,םהימעטב הלא

 חישל ולחלח ,יולה ףסוי ןחרזמה ,םינש ןתואב ןמיתב רקיבש רחא ידוהי דמולמ לש ןכו ,ריפס לש ויחוויד
 וררוע ,הפ לעב ורסמנ םג ךא בתכב ומסרופש יולהו ריפס לש םהירבד .הפוריאב הקיסומ לע ידוהי-םינפה
 לארשי ילילצל םידה ורמתשנ ןמית ידוהי ברקב ןכאש תורשפאה לע ועיבצהש םינושארה םה יכ ,בר ןיינע
 טטיצ בושח יאזירפ דמולמו ןזח ,ןיחלמ ,גרובמאנ לאומש .תויזנכשאה תורוסמב ושבתשה רשא המודקה
 ירקי םיכמסמ ולא" ,םכיסו לארשי םע לש הקיסומה לע ולש תיצולחה תירוטסיהה הריקסב םהירבד תא
  .)xxxii-xxxiii :1875 גרובמאנ( "תירבעה הניגנה תודלותל ךרע

 תע ,)1882( ב"מרת תנשב לארשי ץראל ןמיתמ םידוהיה ינושאר תיילע רחאל םיאבומ ריפס לש וירבד
 םודק ידוהי ץוביק לש םידירש םהב וארו ץראב ובשייתהש תונוש תונילפיצסידמ םירקוח םהילא ועדוותה
 ,ןוזלדיא יבצ םהרבא היה הקיסומה םוחתב ןושארו שאר .)ג"עשת ,רברג( וב העגנ אל ןמזהו יונישה דיש
 תטלקהבו ןמית ידוהי יפמ עמשש םינוגינה םושירב ,םייגרוטילרפו םייגרוטיל םיעוריאב הייפצב דקמתהש
 ינפמ םיקיתע תודוסי תרמשמכ ןמית ידוהי לש הקיסומב האר ןוזלדיא .)1914 ןוזלדיא( םידחא םינרסמ
 .תיברעה הביבסה לש תורז תועפשה ינפב םירגוסמו ברע יאה יצחב םידדובמ ויהש
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 ןוגכ ,לארשי תנידמ לש הימי תישארבו טדנמה ימי ףוסב ולעפש ,םיניחלמו םירקוח וכלה ןוזלדיא תובקעב
 ירוא ,טהב רנבאו ימענ ,גוצרה רודגיבא ,יוויק ןוזרג תידא ,רוטקפס הנהוי ,אניבר השנמ ,ןמכל טרבור
 יסקט ,םישנה תריש ,םירבגה תריש תומיענב חתפתהו ךלה רקחמה .םירחאו יש לעי ,לגיפש הרימ ,טיברש
 טעמ הארנה יפכ .דועו ארקמה תומיענ ,הנשמה ארמגה דומיל ,תסנכה תיב תומיענ ,הנותחהו הניחה
 ינבמ םידחא םינרסמל ועדוותה םקלח .יתוברת-ירוטסיההו ירוטסיהה טסקטנוקה תא םירסח ויה םירקוחהמ
 םיעיפשמהו םיטלובה םינרסמה םע .םהמ ועמשש המ ידי לע העבקנ םתסיפתו ץראב ובשייתהש ןמית ידוהי

 .ליעל ורכזוהש םירקוחהמ קלח םע הלועפ ףתיש רשא ,יקדע לאיחי הנמנ ,יגרוטילרפהו יגרוטילה םוחתב

-תיברעה הפשה לע םינומא ויה הנידמה ימי תישארב לארשיל ועיגהש םירגובמה ןמית ינב ,תאז דבלמ
 ,גוצרה ןוגכ לארשי תנידמב הקיסומ ירקוח לש םינורחאה תורודל םינרסמכ ושמישש םהמ הלא .תינמית
 םירקוחהש תונויארל ןיזאמה .תינרדומ תילארשי תירבעב םמצע תא ריבסהל ועדי דימת אל ,טיברשו טהב
 אורקל ןרסמהמ םירקוח ושקיב ןהבש תוטלקה המכ שי .םישריח לש חיש-וד םיתיעל אצמי םמיע וכרע וללה
 לש תירחשב – תונוש תויונמדזהב תרמאנה עמש תאירק לשמל ,םינוש םיעוציבב עצובמה יגרוטיל עטק
 תמיענ – תונוש תומיענב הרותה תאירק וא ;תבש לש תיברעב ,תבש לש תירחשב ,לוח לש תיברעב ,לוח
 הרובחב אצמנ וניאש ,ןרסמה ,םימעפה בורב .'ודכו םוגרת דחאו ארקמ םיינש תמיענ ,םינטקה םידליה
 תאז דבלמ .תונושה תומיענה ןיב לבלבמ ףא םימעפלו ועוציבב קיידמ וניא ,תסנכה תיבב הריוואה תא רסחו
 םירמזמ לש הליעפ תופתתשהב ומכ הרישע המגדה גיצהלו עצבל דואמ השקתי דדוב רמזש םיעוציב שי

 .)64 ,ו"סשת טיברש( םידחא

 אל םמצע ןמית ינב .ויפב תורוגשה ןמית תומיענ תא ונושלב ראתמה ינמית םכחל שי הלודג תובישח ןכ לע
 קלח ךכיפל .םיוות תרזעב םושירב אלש ןבומכו טושפו ילולימ ןפואב אל – םהיתומיענ תא דעתל ךרוצ ואר
 וראתיש םינרסמה תא ובבוד אלא ,םיילקיסומה םיעוציבה תטלקהב קפתסה אל הקיסומה ירקוחמ דבכנ
 תולעהל םהמ ושקיבש ויהו הפ לעבש תוחישב תאז ושעש ויה .ןהיניב םילדבהה תאו תונושה םהיתומיענ תא
 תוחפ אל ןמית ינב לש הקיסומה רקחל בזכא אל רוקמ אוה הזה בותכה רמוחה .בתכה לע םירבדה תא
 .ןמצע תומיענה תוטלקהמ

 םינמיתה תומיענ ןיינעב ירושג ןועמש ריאמ רמ תולאשל חפאק ףסוי ברה לש הנעמ אוה הז רמאמ לש ורקיע
 תולאשב קסוע ,דחאה :םיקרפ-תת השולש ללוכ רמאמה .טרפב םיליהת רפסבו ללכב ארקמב האירקל
 ירבדב הבחרהו ןויד ללוכ ישילשהו ;ונושלכו ובתככ חפאק ברה הנעמ תא גיצמ ינשה ;חפאק ףסוי ברל ירושג
 .חפאק ברה

 חפאק ףסוי ברל ירושג תולאש לע
 םירקוח םנמוא .רקחמה םלועב יתועמשמו ליעפ קלח תחקל אל ןמית ימכח בור ופידעה תונוש תוביסמ
 ,בתכה לע םירבד תולעהל םקלח תא ונברד ףאו םתוא וטילקה ,םתיב תא ודקפו תולאשב םהילא ונפ םינוש
 ,ס"שת–ח"ערת( חפאק ףסוי ברהש הארנ .תע יבתכבו רקחמ ירפסב םירמאמ ומסרפ אל םה ללכ ךרדב ךא

 קלח וב חקלו רקחמה םלועב הרועמ היהש ךכב דחייתה ,ןורחאה רודב ןמית ינבר ילודגמ ,)2000–1917
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 רחאל םג .םינוש תע יבתכבו םירפסב ומסרופ וטע ירפמ תומישרו םירמאמ תורשע .)ה"עשת יול( ליעפ
  .וייחב ומסרופ אלו בתכש םיבתכמו תומישר ,םירמאמ דועל ונא םיכוזו ,הכפמ ונויכרא ןייעמ ותריטפ

–ז"נרת( ירושג .םיליהתה רפס ןיינעב ירושג ןועמש ריאמ רמ תשקבל חפאק ברה בתכש בתכמ ונינפל
 יהמ ןיבהל ידכ .תידוהי הקיסומ רקוחו "יחרזמה לעופה" תעונת ידסייממ היה )1977–1897 ,ח"לשת
 :ויתומישרמ תחא ףוסב בתכש םירבדב ןייענ ,ירושג יניעב תידוהי הקיסומ

 .הדח ןיע לעבו ררושמ תויהל וילע .תוידוהי תונוכת לעב היהיש ךירצ הקיסומה הדשב ידוהיה רקוחה
 קרו ךא הניא הקיסומה .]...[ ויתועפות לכל ותוברתו ומע ימי ירבדב איקב תויהל ךירצ לכ תישאר ךא
 ,תימשג איה ןיא .הזמ הלעמלו דחי הלא לכ איה .ריוא תודונת אלו הניגנ ילכ אל ,ספדומו בותכש המ
 תמרוזו התוליעפב הדימתמ ,תימניד ונתניגנ התיה ונתולג תונשב םג .ונברק יקמעמב אוהש המ אלא
 איה .התמ אל איה לבא .םייח חור הב רכינ אל ןכלו ,תועודי תוביסמב הב םַעָּפ אל הריציה חור .רהנכ
 תוליפתב ץק ןיא גנוע ונל םרגנ ונל וראשנש הידירשב םגו .םלועל תכעוד הניאש שא יצוצינכ ונב הבהבה
 תניגנ .תועזעדזהו תושגרתה ,הארשה ,ןוימד ,השוחת לש הובג רודמ אצמנ םהב ףאו .תסנכה תיב
 םיתיעלו ,הצידו המחנ ונבלב המירזה ,ונשפנב דימת הננורתה ,וננורכזב היח דימת התיהש רבעה
 .)2 ,םיליהת רפס ,ירושג( תועמד ואלמ וניניעש דע תורדק השבל

 וירמאמבו וירפסב .ודי ךשמ אל תינמית הקיסוממ םג ךא ,תידיסח הקיסומב היה ירושג לש וקוסיע רקיע
 תומיענ לע תומישרו םירמאמ המכ דחיי ףאו םהיתומיענל רקיעבו םהיגהנמל ,ןמית ידוהיל ירושג סחייתה
 ה"לשת ,ח"צרת ;ד"לשת ;ז"כשת ;ח"צרת ,ח"ישת ;ך"שת ;ב"כשת ירושג םהיניב( םהידעומ לעו ןמית ידוהי
 ,ו"טשת ירושג( "םינמיתה לצא ארקמה ימעט"ל אובמב קרפ דחיי "תודיסחב דוקירהו ןוגינה" ורפסב .)דועו
 ריע םילשורי" ורפסב םג רזח םירבדה ירקיע לע .)גצ–אצ ,ו"טשת ירושג( "םינמיתה לצא דוקירה"ו )ס–הנ
 .)264–260 ,ח"כשת ירושג( "ןמית ידוהי לצא תוניגנה ימעט"ל קרפ דחיי םש ,"ינש תיב תפוקתמ הקיסומה

 לעו ןמית ידוהי ברקב םידעומה לע בתכש תומישר תרדס האצמנ תימואלה הירפסב ירושג לש ונויכראב
 "ןמית ידוהי ברקב תועובשה גח" ,)ירדנ לכ ,ירושג( "םינמיתה ילילצ ךובמב ירדנ לכ" ,ולא ןיב 1.םהיתומיענ
 "ןמית ידוהי לש הכונח תומיענ" ,)תוכוס ינושש ,ירושג( "ןמית ילהאב תוכוס ינושש" 2,)תועובשה גח ,ירושג(
 ידוהי לצא הרות תחמש" 3,)םירופ תומיענ ,ירושג( "ןמית ידוהי יפב םירופ תומיענ" ,)הכונח תומיענ ,ירושג(

 רמזב ןמית תודהי" ,)חספ תומיענ ,ירושג( "ןמית ידוהי לש חספ תומיענ" ,)הרות תחמש ,ירושג( "ןמית
 .)ןמית תודהי ,ירושג( "ןוגינבו

 תובכרומ תולאש הרשע-הנומש ובו ןולאש ףאדנלא םהרבא ברל ירושג חלש )1938( ח"צרת תנשב ךרעב
 4.)אפר–הער ,ח"עשת ףאדנלא( תולאשה יטרפ לכ לע טעמכ ול בישה ףאדנלא ברהו ,תוניגנה יניינעב
 ןולאשה .חפאק ףסוי ברל ,רתוי רצק ךא ,המוד ןולאש ירושג חלש הנש הרשע שמחכ רחאלש רבתסמ

 
 .MUS 56 B ,םילשורי ,תימואלה היירפסה ,ירושג ריאמ ףסוא  1
 MUS 56 B ,םילשורי ,תימואלה היירפסה ,ירושג ריאמ ףסוא ;"ןמית ידוהי יפב םירוכבה גח" ארקנה ,הנושארה ותרודהמב רמאמה לש ףסונ קתוע יוצמ םש  2

46. 
 .MUS 56 B50-51 ,םילשורי ,תימואלה היירפסה ,ירושג ריאמ ףסוא :דואמ תובורק תואחסונ יתש שי רמאמל  3
 םיניינעב ותיא בתכתהו ,)תווצמו הרות רמוש היהו אטילב קסירב תבישיבו "רדח"ב דמל ,בגאש( ירושג םע רשקב היה ףאדנלא םהרבא ברהש ףא יכ ריעהל שיו  4

 ירושג לש ומש תא ריכזהל ששח ןכ לעו ,ויתובאמ אוה בוטש בשח הארנכ ,ףאדנלא םהרבא ברה לש ונינ אוהש ,ףאדנלא ריאמ לארשי ברה ,רידהמה ,םינוש
 תעפות לע דוע .86 הרעה 505 ,1ו"עשת ןונ-ןב ואר ,רחא םוקמב יתרעה רבכ רידהמה לש וכרד לע .השעיי אל ןכו ,"ג.ש.מ" תובית ישארב וריכזהל םכחתהו

 .13 הרעה 211 ,ז"סשת ןרהא חפאק לצא ואר תומשה יטימשמ
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 ןעמנה לש ומש .וילא ןעוממ היה חפאק ברה בתכמו ,ומש תא םיעדוי ונא ןיאש ישילש םדא ידי לע חלשנ
 רזחשל ןתינ ונינפלש הנעמה בתכמ תועצמאב םלוא ,רמשנ אל ןולאשה ונרעצל .לוחכ טעב בטיה קחמנ
 ג"ישת בא םחנמב א"יב חפאק ףסוי ברה בתכ הנעמה בתכמ תא .ליכה אוהש תולאש עבש תוחפל תולקב
)23.07.1953(.  

 ,וירפסב שומיש םהב השע ךא ,םנושלכו םבתככ ןמית ינברמ לביקש םיבתכמה תא םסרפ אל ירושג
 שי .םמש תא ריכזהל ילבמ בור יפ לע ,ןמית ימכחמ לביקש םירבדה תא עקיש םש .ויתומישרבו וירמאמב
 "הקיסומב םיליהת רפס" :תפסונ המישר ירושג בתכ )ןמית תרוסמ לש רשקהב אל( םיליהת רפס לע יכ ןייצל
 .)םיליהת רפס ,ירושג(

 ,חפאק ףסוי ברה ידי לע בתכמה בתכנש רחאל הנש םיעברא יכ יתאצמ יתעתפהלש ןייצל םוקמה ןאכ
 ךרד יביתנ" ורוביחל לאילמג םולש ברה לש ותמדקהמ קלחכ בלושו הלימב הלימ טעמכ ונממ קלח קתעוה
 בתכמה עיגה דציכ רורב אל התע תעל .)גסק–בסק ,ג"נשת לאילמג( םירבדה רוקמ תא ןייצל ילבמ "םילהתל
 5.קיתעה ונממש רוקמה תא ןייצ אל עודמו לאילמגל

 ץוח יתאציש ןכתיי ,ידידי" :וירבד םויסב בתכש ומכו ,וכרדכ אלש ,חפאק ףסוי ברה ךיראה ונינפלש בתכמב
 ברה עגנ בתכמב ."ודעב רוצעל השק טעה ךשמנש ןוויכ ךא ,םיכירצ םניאש םירבדב יתכראהו יתציחממ
 ימעט ןמיתל ועיגה םרטב המודקה האירקה תרוסמ ,ןמיתל ארקמה ימעט ועיגה דציכ :םיאשונ המכב חפאק
 הלאו ךלמה דוד לש ןוגינה ילכ ,םיליהתה תומיענ ,המודקה האירקה ידירש ,ארקמה ירפס תומיענ ,ארקמה
 6,םיליהתה יקרפ לש תרגסמה יקוספב םיעיפומה 'וכו תומלע ,תיתג ,הלס םיחנומה לע ,ןמיתב שומישב ויהש
 ,ןמיתב םירישל תוסחייתהו םיליהת יקרפ תריש רוסיא ,)ןמקל ואר( חיטש ידומע ,םיליהתל םינמיתה סחי

 םלועה תא רוקחל האירקב םתח בתכמה תא .םיברעהמ םודמל םאו םינמיתה תומיענל םודקה רוקמה
 .ינמיתה ילקיסומה

 ןמית תומיענ לעו ,ןמית גהנמ לע רבידשכש רורב ,שרופמב תאז ןייצ אל חפאק ברהש ףאש שיגדהל שי
 תוכילה" ילטנמונומה ורפסל ותמדקהב בתכש המ וושהו .הנמנ אוה המיעש אענצ תליהקל קר סחייתה 'ודכו

 ןמית לש תולודגה הירע ראשו היתוביבסו אענצ יגהנמ קר אוה הז רפסב בותכה לכש ןייצל ילע" :"ןמית
 ,)לפסאלא ןמילא( הנותחתה ןמית לכו בערש ירע ןוגכ םיקוחרה תומוקמה אלו םירפכה יגהנמ אל ךא .]...[

 ףסוי חפאק( "םדוק תחא העש הפיו ,בתכה לע םלעי םהייח תוכלהב יקבש יוצרו ,בטיה םהב יקב ינניאש
 ,ויתובקעב יתכרד ינא םג .)היינש הרעה ,170 ,א"עשת( ןרהא חפאק הז לע בתכש המ וארו .)ח ,ז"משת
 .תרחא שרופמב יתבתכ ןכ םא אלא דבלב אענצ תליהקל יתסחייתהו

 
 לשו ומש לש ןיד"מלה תשולש ישאר םיארנ אל שוקשקל דעבמ ןכש ,קחמנ ומששו בתכמב רכזנש ישילשה םדאה רמולכ ,ןעמנה היה לאילמג ברהש הארנ אל  5

 .ותחפשמ םש
 .ןמית תדעל וב סחייתה אל ךא ,)א"שת ירושג( "םילהת רפסב הניגנה" םשב ,)1940( א"שת תנשב רמאמ ירושג םסרפ רבכ הז אשונ לע  6
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 חפאק ףסוי ברה הנעמ
 תויועטב עפושמ בתכמה 7.חפאק ףסוי ברה ןויכראב אצמנ הנושארל ואולמב ןאכ םסרפתמה הנעמה בתכמ
 בתכ ךותמ דלקוה בתכמהש הארנ .וירמאמו חפאק ברה יבתכמ ראשכ ריהבו ריהנ וניא וחוסינ ףאו ,הדלקה
 ףוגב ןכש ,בתוכ אוהש המ לכ תא ןיבה דימת אלו בתכה תא חנעפל ליכשה אלש ימ ידי לע חפאק ברה די

 דיה בתכ םוליצב לשמל( חפאק ברה לש ודי בתכב ןייעמהו ,"ףד" אלו "פד" תועטב דימת דלקוה בתכמה
 הדלקה תויועט םג .הליגר א"פל טעמב המוד תיארנ תיפוסה א"פהש הארי )חפסנכ רמאמה ףוסב ףרוצמה
 ."םינוניב" תועטב הדלקוהש "םיתניב" הלימה ןוגכ ,דיה בתכ לש יוגש חונעפב ןרוקמש תוחיכומ תורחא
 קלחכ ספתנ "ףדה רמוש"ש ךכמ תעבונו ,דיה בתכ תאירקב תועט איה םילימה תוליפכ םגש הארנ
 ;ורוד-ודוד ,טאל-טעל ,ארקמה-הרקמה ,טבמ-בטמ ןוגכ( הקיתשב ונקות תורורב הדלקה תויועט .טסקטהמ
 ןקתל םאתוה ביתכהו ,םיעבורמ םיירגוס ךותב וחתפנ םירוציקו תובית ישאר ,)דועו ;תולופכ םילימ תטמשה
 חסונב ןוקיתל תועצהו ,םייריבחת םינוקית .םיעבורמ םיירגוס ךותב ופסונ תורוקמ ינויצו תומלשה .לבוקמה
 תא יתדקינ ףאו קוסיפ ינמיס יתפסוה 8.לבוקמכ םיעבורמ םיירגוסו םילוגע םיירגוס תועצמאב ונקות בתכמה
 תורתוכ המכ יתפסוהו תואקספל בתכמה תא יתקליח ארוקה תלעותל .תינמית-תיברעב תובותכה םילימה
 :םיעבורמ םיירגוס ךותב הנשמ

 9,]____[ ידידי דובכ
 תדוקנמ ,ורוניכלו דודל ,םיליהתל עגונב םיניינע המכ ריהבהל ירושג ]ריאמ[ .מ רמ תשקבל ינתלאש
 םהיתובאמ ולביקש ייתוברו ייתובאמ יתלביקש יפכ תחאל תחא תונעל יננהו .ןמית ימכח טבמ
 .תרחא םהב בושחל שיש םירבד םנשיש פ"עא ,םהיתוברו

 ?ארקמה ימעט ]ראשמ[ ונתשנ המו םיליהתלש ארקמה ימעט .א
 םינוש ]םיליהתו ילשמ ,בויא[ ת"מא ירפס תשולש לכ ימעט אלא םינוש םיליהתה ימעט קר אל עודיכ
  .ך"נתה ירפס ]ראש[ )רחא( ימעטמ םה
 ועיגה םיקוחר תומוקממ קרו ,ןמיתב ורצונ אל ארקמה ימעט תרוצש תומסרופמה ןמש ,םידקהל ינוצרבו
 זכרמ תוזוחמ אלא ,דחא ןמזב ןמית לכב ולבקתנ אלו ,םתריצי םע ןושאר ןושאר ןמיתל ועיגה םה .םשל
 תוזוחמל ועיגהש ךכ ,הגרדהב םירחואמ רתוי םינמזב םולביק תוזוחמ ראשו ,םדקומ רתוי םולביק ןמית
 ב"ישת לולא–בא יניסב ירמאמ ןייע( הזמ תוחפ ילואו הנש תואמ ששכ ינפל קר םש ולבקתנו ןמית יווצק
 .)"ןמיתב תרוסמו םימעט דוקנ"
 ינמיס ועיגהשכו .הפ לעב ויכינחל הרוה דמלמהש תמיוסמ האירק תרוסמ ןמיתב התייה תאז תמועל
 םאתהכ םמצעל םולגיס אלא םשוע]ו[ םרצוי ןוצרל םאתהב םהב ושמתשנ אל ,ןמיתל םימעטה
 )ך"נתב( ותניגנ ,דימעמה ןכו .ך"נה ראשמ תרחא ותניגנ הרותב חנתאהש ךכ ,םתשרומו םתרוסמל
 ך"נתה ירפסמ רפס לכל ןמית ידוהיל ללכ ךרדב יכ .תרחא ילשמבו ,תרחא בויאבו ,תרחא ]הרותב[
 .תדחוימ המיענו הניגנ
 :תוניגנ שמח הרותל שיש ךכ .תמיוסמ המיענו האירק ןמז לכל .דחא רפסל תונוש תוניגנ םימעפל שיו
 םיינש[ ת"ומש הרזחל ,םילודג]ה[ ר"בשת דומילל ,םינטקה ]ןבר תיב לש תוקונית[ ר"בשת דומילל
 .תלסלוסמו הטושפ :תוניגנ יתש תבשב הרותב האירקל ;תדחוימ הניגנ דחא לכל ,]םוגרת דחאו ארקמ

 
 .ול תודוהל םוקמה ןאכו ,יחרפ יסוי ידידימ יתלביק בתכמה תא  7
 םנושלכ יתראשהש ךכ ,ונקות אל הבקנו רכז יפוליחש ריעא בגא .ירוקמה טסקטב רבכ ויה םיעבורמ םיירגוס םהירחאל ןיאש םילוגע םיירגוסש רורב ונירבד יפל  8

 םוקמב[ דחא לכו ,רפסמ תומיענו תוניגנ םהל ויה" ;"תויתידיחי תואירק ]'ןה' םוקמב[ םה ך"נתב םינמיתה תואירק לכש" ןוגכ ,יוגש יריבחת םאתה םע םיטפשמ
 .יל ]'תועודי ןניא' םוקמב[ םיעודי םניא םיליהתה לע תודחוימ תודגא" ;"היירפס ]'וזיאב' םוקמב[ הזיאב ןמזה ךשמב ואצמייש ןכתייו" ;"הרפסמב העודי ]'תחא'
 .דועו ;"םילק םייוניש הלא יא ]'ןהב' םוקמב[ םהב וסנכנש ןכתיי םנמוא" ;"תעכ ינורכיזב ]'ןניא' םוקמב[ םניא ךא ,תודגא הלא יא ]'ןנשיש' םוקמב[ םנשיש ןכתיי
 .טעב קחמנ ןעמנה םש  9
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 הכיאל .תדחוימ הניגנ דחא לכל – רתסאל ,תורל ,תלהקל ,ילשמל ,]םירישה רישל[ ש"השל ,םיאיבנל
 ב"מ קרפמו ,'ב 'א םיקרפל בויאל .תחא הניגנ 'ה 'ג םיקרפל ,תדחוימ הניגנ ]'ד[ )'ג( 'ב 'א םיקרפל
 .תרחא הניגנ ב"מ קרפב ]'ז[ )'כ( קוספ דע 'ג קרפ תליחתמו ;תדחוימ הניגנ ףוסה דע ]'ז[ )'כ( ]קו['ספ
 רוביצהו וקוספ רמוא דחא לכש ונייה ,תויתידיחי תואירק םה ך"נתב םינמיתה תואירק לכש ןייצל שי

 ]תאז[ לכב ,תוקיתע תויתרוסמ תואירק םהל ויהש פ"עא ןכלו .דחיב קוספ ותוא לע וירחא םירזוח
 האירקה תא המ דצב ונישו ,]ם[תעפשה תא ,םיקחרממ ואבש ,םימעטה ינמיס םהילע ועיפשה
 .הקיתעה תיתרוסמה
 תואירק ןתואב קר ,ץוחה ןמ העפשה םוש ילב התומלשב הקיתעה תיתרוסמה האירקה הראשנ]ו[

 .תיברעו תירחש םוי לכב עמש תאירק ןוגכ ,םר לוקב דחיב םירוק רוביצה לכש ונייה ,תויתידיחי ןניאש
 האירקה וב הרמתשנ ןכלו ,דחיב םירוק ]םלוכ ותוא[ )םלוכש וניה( ףאש ,םיליהת רפסל ןידה אוה
  .םויה דע איהש ומכ הקיתעה תיתרוסמה
 יפמ שיא םייתרוסמ קוסיפו האירקב ]קר אלא[ )קרו( ,םימעטב שומיש םש םישמתשמ םניא]ש רחאמ[ו

 :םיליהתל ול תוניגנמ עשתו .תונושה ויתומיענו ויתוניגנמ ]לכ[ )לכב( וב ורמתשנ ,םינומדק תורודמ שיא
 :ןמקלד םיבוקנהמ ץוח ,רחא ןמז לכבו ,תוצחב תבש ילילל הליגר האירק .1
 .תבש לש תירחש ינפל האירק .2
 .םיגחב םיגחה ירומזמ .3
 .באב העשתב ]זלק םילהת[ "לבב תורהנ לע"ו ]טע םילהת[ "ףסאל רומזמ" .4
 .םוי לכב בירעמל החנמ ןיב םירומזמ .5
 .שדוח שאר ילילל ]דק םילהת[ "ישפנ יכרב" רומזמ .6
  .]כ ,חיק–גיק םילהת[ ללהה תאירק .7
 .הנותחב הנותחל ]המ םיליהת[ "םינשוש לע חצנמל" .8
  .תבש ילילב ]בצ םילהת[ "תבשה םויל ריש רומזמ" .9
 תצקב אלא לוכה לצא הגוהנ הניא לבא ,םיגחה יליל]ל[ "שיאה ירשא"ל תירישע הניגנמ דוע הנשי

 .תוליהק
 יאש יתעדלו .םישוריפ אלו הרבה םוש יתעמש אלו יתלביק אל ותניגנ ילכו דוד לש ורוניכ לע .ב
 םושבו ,ריש ילכ םושב וקסע אל םינמיתהש ןוויכמ ,תיעבט העפות איה דוד לש ותניגנ ילכ לע םישוריפה
 םהיגוס תנבהבו רישה ילכ ישוריפב וקסעתנ אל ןכלו ,ריש ילכב ושמתשה אל הביסמ םושבו בצמ
  ."ןְחַצ"ו "ףֻּד" :םישנה ןיב ןמיתב םיגוהנ ויהש הלאב יתלוז ,םינושה
 רוע חותמ וילע ,הרבכה תרגסמ ןיעכ קד ץע לש רז יושע אוהש ,ארקמבש "ףות"ה אוהש םישרפמ ףֻּד
  .ויתועבצאב ןגנמה הכמ וילעש קד
 .הקצומ תשוחנ תידיב ןגנמה קפוד וילעש ,הקצומ תשוחנ תחלצ אוהו ,ארקמבש "לוחמ"ה אוה ןְחַצ
  .לולצה םלוק תא ועימשי ,תוישפוחבו תולקב םילכה ינשב קיזחמ אוהשכ
 לש ןתוא ןיעכ וזב וז ןתוא םישיקמש תכתמ לש תוכיתח יתש ןה "םייתלצמ"ש םישרפמ יתעמש ןכ
 ינא ,םייתלצמו לוחמל טרפבו ,םירחא םישורפ םנשיש י"פעא ."סוס" ןירוקש הקשמה ירכומ םיברעה
 .ןמית ימכחמ יתעמשש המ קר ןאכ רסומ
 .'וכו תומלע ,תיתג ,הלס םיחנומה .ג
 רש אל בא תיב ותואל דחוימה רישו ,םימיוסמ בא יתבל םימיוסמ םירומזמ ויהש ונל וריבסה וניתובר
 .תובא יתב לכל םיפתושמ ויהש שיו ,בא יתב ינשל םיפתושמ ויהש שיו .רחא בא תיב ותוא



ריש רומזמ ֹתניגנב חצנמל ,ןונ-ןב   | 

 
7 

 םג םהל היהש שיו ,הניגנמ לכב םתוא םירש ויהש שיו ,םהל העובק תדחוימ הניגנש םיריש ויה ןכ
 הניגנ ןייצל וצרשכו ,םירפסמב םהל תועודי ויהש שי תוניגנמה .םיוסמ בא תיב םגו תדחוימ הניגנ
 "הלס" חנומהש םידקאש רחא ,תואמגוד טרפמ יננהו .ןייוניכ ןהל ויהש שיו ,הרפסמ תא ונייצ תמיוסמ
 .דעו םלועל וטושפכ ושוריפ
 אלו העובק הניגנ ול היה אל הז ריש ,םתס "רומזמ" ,םתס "חצנמל" ,םתס "תוניגנב" בותכש םוקמ לכ
  .ותוא רישל יאשר בא תיב לכו ,וב תורשכ תוניגנה לכ אלא םיוסמ בא תיב
 ,בל תומש[ "השמ לחיו" ןמ הניחתו הליפתל םידחוימ ויהש הלא ותוא ורש – ]ה םילהת[ "תוליחנה לא"
 .םיוסמ בא תיב אל לבא תדחוימ הגונ המיענ ול היהו ,]אי
 הניגנמה וזו ,הרפסמב העודי דחא לכו ,רפסמ תומיענו תוניגנ םהל ויה – ]בי םילהת[ "תינימשה לע"
 .תינימשה
 "ןבל תומ לע" ןכו .יתיגה םודא דבוע ערזל ונייה ,םיוסמ בא תיבל דחוימ ריש – ]ח םילהת[ "תיתגה לע"
 "חרק ינבל" ,]טל םילהת[ "ןותודיל" ןכו .ח"י ו"ט א"הדב רכזנה ,ןב ,יולה ערזל דחוימ היהש ]ט םילהת[
 .בא תיב ותואל דחוימ דחא לכ – ]נ םילהת לשמל[ "ףסאל" ,]במ םילהת לשמל[
 .תובא יתב ינשל ףתושמ – ]דפ םילהת[ "חרק ינבל תיתגה לע" ,]אפ םילהת[ "ףסאל תיתגה לע"
 הבושה ,הטקשו תמלענ ,תישירח ,הקד הניגנ – )ו"מ רומזמ( "ריש תומלע לע" ,)'ט רומזמ( "תומלע"
 .לילחבש תוקד תומינכ שפנה תא
 ."ןשוש" םשב התוא םינכמ ויהש הניגנ םש – ]ס םילהת[ "ןשוש לע" ,]טס םילהת[ "םינשוש לע"
 .לוחמ יווילב דחוימב ותוא םירש ויהש – ]גנ םילהת[ "תלחמ לע"
 .ההובג הניגנו םר לוקב ותוא םירש ויהש – ]כק םילהת לשמל[ "תולעמה ריש"
 וניתובאש ןכתייו ,ג"סר ישוריפב םג םיתאצמ ל"נה ןמית ימכח ישוריפמ הברהש ןייצל יאדכ ילוא
 ישוריפל םיחנומ תצקמב םימיאתמ ]םהישוריפ[ )וישוריפ( הרקמבש וא וישוריפ תא ולביק ונינומדקו
 םיעטק ,ל"ז חפאק איחי 'ר ,ינקז ינפל תובר םימעפ יתיאר ןכש ,רתוי ילצא לבקתמ ןורחאהו .ג"סר
 םיעטקש דואמ לבח .םשריפ ךכש םיליהת לע ג"סרה לש ורוד ןב ןומדק ינמית םכח ישוריפמ םילעו

 םכחה םשש יל המדנ .היירפס הזיאב ןמזה ךשמב ואצמייש ןכתייו .ילצא דוע םיאצמנ םניאו ודבא ולא
 .דדוע ןב םהרבא היה ינמיתה
 ?םיליהתה רפסל םינמיתה סחי והמ .ד
 ]רמ[ לכו םוי השק לכש תוליפת רפסכו ,שדוקה חורב רמאנש שודק רפס לאכ וילא םסחיש וילאמ ןבומ
 ירומזמ תשודקו דוד לש ותוכזבש חטבומו ,םלוע ארוב ינפל וחיש ירמ תא ךפושו וילא הנופ שפנ

  .םקיר ותליפת בושת אל ,םיליהת
 הביסמ וזיאל להק ץבקתהב ןכו .םיליהת ירומזמב קר םיחתופ רוביצ תוינעתבו הליפת יצוביק לכב ןכ
 םירמוא ןכל ,הקיתשב ובשיש רוביצל יאנגש ןוויכו ,היהתש הביס וזיאמ הביסמה תחיתפ תיהתשנו

 .יל םיעודי םניא םיליהתה לע תודחוימ תודגא ."םיקידצ וננר" גוהנ .םיליהת ירומזממ רומזמ םייתניב
 .תעכ ינורכיזב םניא ךא ,תודגא הלא יא םנשיש ןכתיי

 .תרחא הדע םוש לצא יתיאר אלש המ םיליהתל רשקב ןמית ידוהי לצא גהונ יוניש ןייצל יאדכ .ה
 ירומזממ רומזמב וקיתעהש רפס לכ תחיתפ טשקל וגהנ םינומדקה וניתובאמ םיחמומה םירפוסה
 ביבחה רומזמה תא ומצעל רחב רפוס לכ .תונליא וא םיחרפ וא םיעבורמ תרוצב ותוא ןיבתוכש םיליהת
 המדנ .םתחיתפ תא םלצלו הלאכ םירפס גישהל היה יאדכ יתעדל .ורפס רעש תא אוה טשקמ ובו ,וילע
 רפסל ]םהילע[ )ילע( הרתי ]הביח[ )הרבה( ךותמש ינבשוח .הלאכ םיינש וא דחא רפס ילצא שיש יל
 לארשי ךלמ דוד לש ותוכזבש 'ה י]נ[פל תישירח הליפתב םגו ,םהירפס תא וב טשקל וגהנ םיליהת
 .וייוואמ םילשהל רפוסה תא 'ה הכזי
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 תביסמ םושב םירחא שדוק יקוספ ראש וא םיליהת יקוספ רישל וגהנ אל םינמיתהש דוע ןייצל שי .ו
 הדועסה ןיב "םינשוש לע חצנמל" םירש הדועסהו הייתשה רמג רחא םינתח תביסמב קרו ,החמש
 לכב םינמית םירבחמ ידי לע ךכ םשל ורבוחש םיריש רישל וגהנ הביסמה ךותב לבא .דבלב הכרבל
 יריש בוזעל טאל טאל וליחתה ,וינבו ויבא ,יזבש םולש 'ר עודיה ררושמ]ה[ םקש תעמו .ןמז לכבו רוד
 יזבש תריש ירחא וכשמנו ,םייכ"נת םיאשונ לע םטועימו םיפוסוליפ םיאשונ לע םבור ויהש םינומדקה
 ,תולג ,הבישיה ימכחו הרותה חבש ,ןויצ תבישו ,הלואג :רתוי ןומהה בלל בורקו רתוי לק האשונש
 .'וכו 'וכו תורצו

 ל"זח ירבדל םאתהב איה ך"נתה יקוספ ראשו םירומזמ יעטקו םירומזמ ורש אלש רמולכ וז אדבוע
 .עודיכ ,"'וכו ךינב ינואשע"
 וניתוניגנמש וניתובאמ ונידיב איה תרוסמ ,ןמית ידוהיל הלא תונוש תוניגנמ ואב ןיינמ הלאשה לע .ז
 .םתמדא לעמ םתולג ןמזב לארשי ץראמ םהב ואציש וניתובא תוניגנממ םידירש םהו ,דואמ ןה תוקיתע
 דע ,םיכוראה תולגה ינמזו תורודה ךשמב ןיעדוי אלב םילק םייוניש הלא יא םהב וסנכנש ןכתיי םנמוא
 עובק וניאו ,הפ לעב רודל רודמ םעה ןומהל רסמנה רבדכ ליגרכ ,םהבש יתונמואה בצקה תא ודביאש
 ,והבא 'ר ןיקתאד דע תועיקתה ייוניש ךכל אמגוד .םייוניש הלא יא וב ולוחיש רבדה יעבטש ,רפסה לע
 דירש םהב תוארל שיו ,בטיה הרמתשנ תיללכה םתרוצ יאדווב לבא .תונושה תודעה ןיב וננמזב ןכו

 ,שדח ילקיזומ םלוע םהמ חתפלו םללכשלו ,סיסבכ םחינהל שיו ,דואמ הנשי תובא תשרומו קיתע
  .ןשונ ןשיה אוהש
 יפלא ורג םהיניב רשא ץראה ימעמ תורז תועפשה םוש ןמית ידוהי תוניגנמב וסנכנ אלש רבדה רורב
 ורקיב אל .ץראה ימעמ טלחומ קותינ םיקתונמ ויה ירהש ,רבדה ןכתיי אל תיתרות הניחבמש ןויכ ,םינש
 ןיאש ךכ ,םהיניב רשק םוש היה אל]ו[ ,םהיתוביסמב ואב אל ,םתליפת יתבל וסנכנ אל ,םרפס תיבב
 לצ וא ןוימד םוש ןיאש ונא םיאורו ,ונינפל רבדה ירה תיתואיצמ הניחבמו .םהמ ועפשויש תורשפא םוש
 .ןמית ייוג תומיענ ןיבל ןמית ידוהי תומיענ ןיב ןוימד לש
 .לארשי ץראב ןאכ םינורמושה ןיבל ןמית ידוהי ןיב תוניגנמ הלא יאב טעומ ןוימד שיש דיגהל תמאה ךא
 .תוירוקמו תוקיתע לע הארמ הז רבדו .סרפ ידוהיו ןמית ידוהי ןיב תורחא תוניגנמב ןוימד ונשי ןכ
 םוש ילב יעבט ןפואב םתוא םירש םהש ,תושמוחמ וליפא ,תועבורמ תוניגנמ ןמית ידוהי לצא ורמתשנ
 וב ,םהיתובא תרוסמל םאתהב םה םירש אלא ,םירש םה תולוק המכב העידי ילב וליפאו ,תויתוכאלמ
 ,םהלש םהש םינעוט בחרה םלועב םייוגהש דע .לארשי תודע ראש לצא וחכתשנ הלא תוניגנמש ןמזב
  .םדיב םיבונג אלא םניאו
 םהיתומיענו ןמית ידוהי תוניגנמב ףעוסמ רקחמ חתפל םלועב הקיזומה ירקוח לכ]ל[ ינא ארוקו

 המינה תא תולקב תטלוק ןזואה ןיא םימעפל יכ ,םעפ אל הניגנמ לכ עומשלו ,דואמ תובורמה
 הליגר-אלה ןזואהש םימעפל שי .ליעל יתמדקהש ומכ בצקה שוטשטו דוביא ללגב רבדבש תיתונמואה
 ,שולשו םייתשו םעפ תרזוח העימש ירחא לבא ,הלא תוניגנמב ןואשו שער קר תעמוש הלא תומיענל
 .םלועה ןמ הידירש ודבאיו וחכתשיש ינפל וז הקיזומ רוקחלו םידקהל שי .הבש םימודק ןח ,ןחה הלגתמ
 רשפא יא זאו ,הרעשל םילוכי ונא ןיאש תוריהמב עמטיהל לוכה לולע ,יחכונה תויולגה ץוביק םע יכ
 .המואמ תושעל רבכ
 רוצעל השק טעה ךשמנש ןוויכ ךא ,םיכירצ םניאש םירבדב יתכראהו יתציחממ ץוח יתאציש ןכתיי ,ידידי

 .ודעב
 ]23.07.1953[ ג"ישת בא םחנמ א"י םוי
 חפאק דוד ןב ףסוי ]ירבד הכ[ ד"כ
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 ןמיתב ארקמה ימעט
 אל עודיכ" :ךכ חפאק ברה בתכ ,ארקמה ימעט ראשמ םיליהת לש ארקמה ימעט ונתשנ המ הלאשה לע
 ראש ימעטמ םה םינוש ]םיליהתו ילשמ ,בויא[ ת"מא ירפס תשולש לכ ימעט אלא םינוש םיליהתה ימעט קר
 קר םידחוימ םימעט שי .םהב הגוהנה ארקמה ימעט תטישב אטבתמ ינושהש ראבל שי ."ך"נתה ירפס
 םדיקפת םלוא ,)ך"נתה ירפס ראש רמולכ( םירפס א"כ ימעטל ההז םתרוצש םימעט שיו ,ת"מא ירפסל
 םלוא .בויא רפס בורלו םתומלשב םיליהתו ילשמ םירפסל ונתנווכ ת"מא ירפס ונרמואב .הנוש יריבחתה
 יכ ףיסוהל שי ןכ ומכ .םירפסה א"כ ימעטב םימעטומ )זי–ז במ ,ב–א םיקרפ( בויא רפסב תרגסמה יקוספ
 תינרבטה תרוסמב קר הגוהנ םירפס א"כ ראשל היינשהו ת"מא ירפסל תחאה – המעטהה תוטיש יתש
 .םירפסה א"כ ראש ומכ םימעטומ ת"מא ירפס תילבבה תרוסמב םלוא ,ונידיב תלבוקמה

 םש ולבקתהו ןמיתל ועיגה םימעטהש הרצקב ןייצמ חפאק ברה ,ןמיתב םתולבקתהו םימעטה תריצי ןיינעב
 ףסוי חפאק( הבחרהב ןיינעב קסועה רחא רמאמל חפאק ברה הנפמ םירבדה לע הבחרהל .תויתגרדהב
 .)ט"סשת( ןונ-ןב לצא םירבדה םוכיס וארו .)א"ישת

 תיתרוסמה האירק"ה וזו ,ןמיתל ארקמה ימעט ועיגה םרטב המודקה הפוקתל חפאק ברה סחייתמ ךשמהב
 אל ,ןמיתל םימעטה ינמיס ועיגהשכו .הפ לעב ויכינחל הרוה דמלמה" הליחתב .ןמקל ריכזמש "הקיתעה
 ןבומכ ותנווכ ."םתשרומו םתרוסמל םאתהכ םמצעל םולגיס אלא םשועו םרצוי ןוצרל םאתהב םהב ושמתשנ
 םימעטה תכרעמ ןמיתל העיגה ןכל םדוק השעמל םלוא ,ונינפל איהש יפכ תינרבטה םימעטה תכרעמל
 10.)495–493 ,1ו"עשת ןונ-ןב וארו( בסר–אסר ,ל"נה ורמאמב ומצעב חפאק ברה בתכש ומכו ,תילבבה

 ך"נתה ירפס תומיענ
 הניגנ ך"נתה ירפסמ רפס לכל ןמית ידוהיל ללכ ךרדב יכ" :ךכ חפאק ברה בתכ ך"נתה ירפס תומיענ לע
 ירפס לכל תחא המיענש ךשמהב ןייצ אוה םג השעמל יכ ,"ללכ ךרדב" רמול שיגדה ."תדחוימ המיענו

 שיו .רשע ירתו לאקזחי ,הימרי ,היעשי ,םיכלמ ,לאומש ,םיטפוש ,עשוהי – םינורחאהו םינושארה םיאיבנה
 ,)ןלהל ואר התמיענ לע( תור ,בויאב תרגסמה יקוספ – םיבותכה ירפס בורל תחא המיענ םגש ףיסוהל
 ומכ ,תחא המיענ ןה םיבותכה בור תמיענו םיאיבנה תמיענ השעמל .םימיה ירבדו הימחנ ,ארזע ,לאינד
  .ןמקל ןייצאש

 שמח הרותל שיש ךכ .תמיוסמ המיענו האירק ןמז לכל .דחא רפסל תונוש תוניגנ םימעפל שי" םנמוא
 תאירק תא הלילכה אלש השיגדה לבא ,תומיענ שמח איה םג הנייצ )56–52 ,ט"נשת( לגיפש ."תוניגנ

 ,)דער ,ח"עשת( ףאדנלא ,)1 הרעה במ ,ג"כשת( גרומ ,םתמועל .'רדח'ב םדומילב ןבר תיב לש תוקונית
 םירפסמ ועיצה )78 ,ז"משת( םוחנו )165 ,ז"כשת( קודצ ,)262 ,ח"כשת( ףאדנלא םהרבא ברה םשב ירושג
 .ףוס רבדל ןיאו ,םירחא םידעתמו םירקוח םג ךכו ,הרותה תומיענל םירחא

 תובשחנ ןהש וא תונוש תומיענ יתשכ תובשחנ תומיענ יתש םא ןיחבהל טושפ אל יללכ ןפואב יכ תעדל שיו
 )ריהמ תמועל בשוימו יטיא( הנוש בצקמה ךא ההז המיענה םימעפל .םינפוא ינשב תעצובמה תחא המיענכ

 
 .513–510 ,1ו"עשת ןונ-ןב ;472–471 ,ט"סשת ןונ-ןב ;50–49 ,ט"נשת לגיפש ;ד"משת גרומ ואר ןיינעה לכ לע 10
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 םיביטומה דחאב ינוש שי ךא תחא המיענה םימעפלו ,)טושפו ךומנ תמועל יגיגחו הובג( הנוש ןוטה וא
 רצויו הנוש םיקוספה הנבמ ךא ההז המיענה םימעפלו ,)קוספה םויסב וא 11"ּהֵרסִּכ"ב לשמל( םיילקיסומה
 הז ןיינע ?תחא המיענ וא תומיענ יתש ונינפלש רמול ונילע םאה .דועו דועו ,תונוש תומיענ יתש לש םשור
 ןהו תונוש הרשעה תוגרדב עצובמ תויהל לוכיה דחא ןחל לש תיטתסא תואיצמ תמייק עודיכ .רורב וניא
 .)60 ,ו"סשת טיברש וארו( םינוש םינחל ינשכ םיעמושה ידי לע תוספתנ

 ןבר תיב לש תוקונית דומיל"ל המיענ :הבחרהו רואיב תפסותב חפאק ברה ןייצש תומיענה שמח ןלהל
 םירבדה עבטמו ,)תורבהל םילימה תקולחו תויתואה ףוריצ( א'ֵּגִהה תא םידליה ודמיל וז המיענב – "םינטקה
  .םינטקה םידליל קר תדחוימ המיענה

 םילודגה םידליה תמיענ םע אענצב ההוזמ התייהש וז המיענ :"םילודגה ןבר תיב לש תוקונית דומילל" המיענ
 לע סולקנוא םוגרת תא םימגרתמ םה הבו ,םירגובה תמיענכ םג ןמיתב םירחא תוזוחמב םויכ ונל תרכומ
 ינב םירגובמ טעמ שיש ריעהל שיו .הנממ הנוש איהש אענצב תלבוקמה םוגרתה תמיענמ לידבהל ,הרותה
 ,ח"כשת ירושג( ףאדנלא םהרבא ברה םשב ירושג בתכ ןכו .הרותב םתאירקב וז המיענב םיארוקה אענצ

 ץראל ץוחב הספתנ םירגובמה תמיענב ארקי דלי הבש ,הכופה תואיצמש ,יתעמש אענצ ינקזמ .)262
  .)60 ,ו"סשת טיברש ;132 ,א"סשת לגיפש וארו( ץרא ךרד רסוחכו הוואגכ

 ךרדב התשענ םוגרת דחאו ארקמ םיינש השרפה לע הרזחה :"םוגרת דחאו ארקמ םיינש הרזחל" המיענ
 ,הנשמב שילש – "שוליש" ארקנה ימויה דומילה רדס םוקמב ,תירחש תליפת רחאל ישימחו יעיבר ימיב ללכ
 דומיל רדס םימייקמ ויהש שיו .המכח תישאר טעמ םיארוק ןכמ רחאלו ,םיבותכב שילשו םיאיבנב שילש
 רדסב הרותה יקוספ תא םיארוק וז המיענב .תבשל תירחש םדוק תסנכה תיבב םוגרת דחאו ארקמ םיינש
 לע םינחבנ םידליה ויה םג וזה המיענבו ,הבר אנעשוה לילב םירבד רפס תאו תועובש ליל לש דומילה
 ןיא ,וזה המיענב ףצרב םיקוספ םיארוקשכ יכ ריעהל שי םנמוא 12.ישימח םויב יראמה ינפל השרפה תאירק
 םעפב קוספה תאירקב םוגרת דחאו ארקמ םיינש תאירקב םג רבדה אוה ךכ .קוספה ףוסב םילסלסמ
 תוושהל שיו .קוספה ףוס תמיענב םילסלסמ )םגרתל םיליחתמש ינפל( היינשה םעפב םנמוא .הנושארה
 בויא תליחתב ןוגכ( ףצרב םיארקנ םיקוספהשכ םיבותכה ירפסב קוספה ףוס תמיענ ןיב לדבהה תא הזל
 המיענה זאש תועובשה גחב םוגרת םע תארקנ איהשכ תור תליגמ לש קוספה ףוס תמיענ ןיבו )ופוסבו

 הכיאב ה ,ג םיקרפה תמיענ ןיינעב ןמקל וארו .)קוספה תא ארוק ארוקהש הנושארה םעפב םג( תלסלוסמ
 .בויא רפס בור תמיענו

 טרפבו ,אענצ ינב יפב תועמשנ ןניא רבכ םידליה תומיענ יתשו ,דומילה ירדס ונתשה ,םויה דומילה תואיצמב
 תוביסמ םירגובמה תמיענב ,םילודגה ןהו םינטקה ןה – םידליה תא םידמלמ םיבר .םינטקה םידליה תמיענ
 תוטלקהב הלאה תומיענה תא ומיגדהש םירחאו הראבוח םייח ברה ,ךישלא איחי ברה בוטל םירוכז .תורורב
 ארקמ םיינש תאירק םג .גרומ המלש 'פורפ לש ודוסימ "לארשי תוליהק תורוסמ רקחל זכרמה" ףסואבש

 
 לע רשבמ ונייהד ,"רשבמ" םשב הז ןורחא דימעמ וניכ רקחמב .הריבש תמיענב ארקנה קוספב ןורחאה דימעמה תא ןייצל ןמית ינב יפב שמשמ "ּהֵרסִּכ" חנומה 11

 .םויסה ינפל הנכהכ שמשמו ,ברקה עטקה םויס
 האירקה לש ךשומהו ךושמה ןוגינב אלא ,דומילה לש הליגרה המיענב אל הרותה תא םיארוק" הניחבה םויבש בתכ ןייטיוג .אענצ ריעה ינקזמ שוריפב יתלביק ךכ 12

  .)262 ,ג"משת ןייטיוג( וירבד בגא םש ריכזהש םירחא תוזוחמל ןווכתהש הארנו ,"םידימלתכ אלו םירגובמכ התע םמצע םישיגרמ םהו ,תסנכה תיבב
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 תא קר עומשל ןתינ ץראב ןאכ .תירוקמה המיענב םע-תולהקמבו הרובחב תישענ אלו טעמכ םוגרת דחאו
 הלא ליעל רומאכו ."תלסלוסמו הטושפ :תוניגנ יתש תבשב הרותב האירקל" תוירקיעה תומיענה יתש
 לכלש ריעהל שי .םתאירקבו םידליה דומילב םג אלא הרות תאירק תעשב םירגובמה יפמ קר אל תועמשנ
 תשרפבש תורבידה תרשע ,)טי ,וט–ל ,די תומש( םיה תריש תמיענ דבלמ תחא המיענ הרות ישמוח תשמח
 .)י–א ,דל םירבד( השמ תריטפו )חי–ו ,ה םירבד( ןנחתאו תשרפבו )די–א ,כ תומש( ורתי

 :רואיבו הבחרה תפסותב ,ונובשח יפל ןה ולאו ,ך"נתה ירפס ראשב תומיענה תא חפאק ברה הנומ ךשמהב
 )דער ,ח"עשת( ףאדנלא ברה שוריפב בתכש ומכ ,תחא המיענ שי םיאיבנה ירפס לכל :"םיאיבנל" המיענ
 ."ל"נכ םינוגינ 'ד 'ג שיש הרותה ןוגינב ומכ אל .דחא ןוגינ םינגנמ ןמיתה לכ ]...[ םיאיבנה תניגנב םנמא"
 קר .תרחא תונמדזה לכבו "דעומ יאירק" רדסב תועובש לילב ,שולישה רדסב ך"נה תא םיארוק וז המיענב
 ,ריענ בגא .תבשוימו תלסלוסמ איהש ,תרחא המיענב םירמוא םיגחבו תותבשב הרטפהה תאירק תא
 השעמל .ופוסלו בויא תליחתל המיענו ,תורל המיענ ,םיאיבנל המיענ ןאכ הנמ חפאק ברהש הארנ הרואכלש
 םיבותכה ירפס בור תמיענ )1 הרעה במ ,ג"כשת( גרומ ירבדל .תחא המיענ תובשחנ ןתשולשש רמול לבוקמ
 .םהל תחא המיענש רמול לבוקמ רומאכ םלוא ,"הל ההז הניא לבא םיאיבנה ירפס תמיענל איה הבורק"
 ןהש קוספה ףוסו "הרסכ"ה ,אקרזה תומיענ דבלמ ,םוגרת דחאו ארקמ םיינש תמיענ תא הריכזמ וז המיענ

 אחנתאה תמיענ ןיבו םיקיספמה ראשל אחפטה תמיענ ןיב םיבותכהו םיאיבנה תמיענב הנחבהה-יאו ,תונוש
 .םידימעמה ראשל

 ילשמ ,םירישה רישל השעמל ."תדחוימ הניגנ דחא לכל :רתסאל ,תורל ,תלהקל ,ילשמל ,םירישה רישל"
 ,תדחוימ המיענ שי הלאה םירפסה תשולשמ דחא לכלש ןייצש חפאק ברה ומכ ךא 13.תחא המיענ שי תלהקו
 ,ןפואה ותואב םיארוק םיבתוכה לכ אולה יכ .הנוש האירק גהנמ ךכב תוארל ןיאו 14.םינוש םידמולמ ובתכ ךכ
 םירבדה ןיא ןרואיתבו תומיענה תרדגהב ,רומאכש אלא ,אענצ ךותב הלאה םירפסל תונוש תומיענ ןיאו

 .םיטלחומ

 תאזו .רתוי תבשוימ איהש אלא ,םיבותכה בורו םיאיבנה ירפס ראש תמיענ איה תור תליגמ תמיענ אענצב
 ברהמ .)14–13 ,1ד"עשת ןונ-ןב( תלהקו ילשמ ,םירישה רישכ התוא םימיענמה םירחא תוזוחממ הנושב
 ,ב"משת רייאב 'ב ךיראתב( ןורקע-תיירקמ אהק םולש ברה לאשש תולאש ףד יתלביק יריבוצ הירנ

 לש הניגנה ומכ תור תליגמב הניגנה םאה" :התייה תולאשה תחאו ,יריבוצ ףסוי ברה תא )25.04.1982
 ,םיאיבנה תמיענל ותנווכ[ איבנה ומכ תור תליגמ םינגנמש ןמית תודהי תולהקב תוזוחמ שי יכ ,ילשמו תלהק
 :ךכ התייה יריבוצ ףסוי ברה תבושת ."ילשמו תלהק תניגנמ הנוש ,]ן"בא .ןבומכ הרטפהה תמיענל אלו
 ימו ,םיאיבנה תאירקמ ןוגינב םינוש םתשלשו ,ילשמ ןוגינמ הנוש תלהקו ,תלהקמ הנוש תור תלגמב ןוגנה"

 רומאכ ."תורודל ורמִָּשי הזבו ,יפושבו תולקב תוניגנה לכ טילקהל םויכ תורשפא הנשי ,ןתוא תעדל הצורש
 התואב םירמאנ ילשמו תלהק ךא ,תלהק תמיענמ הנוש תור תמיענ םנמוא ןכש .םיקיודמ םניא םירבדה ליעל

 
  .םימעפ המכו המכ הפ לעב יריבוצ ףסוי ברה יל רמא ןכו ;13 ,ז"משת ידירג ;78 ,ז"משת םוחנ ;165 ,ז"כשת קודצ ;3 ,ןוגינבו רמזב ירושג ;4 ,חספ תומיענ ירושג 13
  .אהק םולש ברל הבושתב יריבוצ ףסוי ברה ;262 ,ח"כשת ירושג ;1 הרעה במ ,ג"כשת גרומ ;הער–דער ,ח"עשת ףאדנלא םג 14
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 תואירק לכ תא םיגדמה יריבוצ ברה לש תוטלקה יידיבו .תור תמיענל ההז םיאיבנה תמיענ םגו ,המיענ
 .םימעפ המכ שוריפב יל רמא ןכו ,ונבתכש המ תא תומאות תואירקהש ןבומכו ,ך"נתה ירפס

 םירישה ריש ,ילשמ תמיענל )ההז הניא יכ ףא( המוד איה וז המיענ :"תדחוימ הניגנ 'ד 'ב 'א םיקרפל הכיאל"
 ןושארה קוספה ךא .קוספה ףוסו "הרסכ"ה תמיענבו הגונה ןונגסב ,בצקב םילק םילדבה שיש אלא תלהקו
 תמיענבו באב העשתל תוניקה תמיענב רמאנ הכיאב הלאה םיקרפה תשולשמ קרפ לכב ןורחאה קוספהו
 תוניקה לכ ומכ םיארוק הכיא תאש )174 ,ב"כשת( ירושג בתכש המו .באב העשת תירחש תרטפה בור
 םע לולכש ןיעמ איה תוניקה תמיענו ,החפשמה התואמ ןה תומיענה יתשש ןווכתה הארנכ ,באב העשתל
  .תיסיסבו הטושפ איהש הכיא תמיענל סחיב םילוסלס תפסות

 םנמוא .ךשמהב ןיוצמה בויא רפס בור תמיענב םיארקנ הלאה םיקרפה ינש – "תחא הניגנ 'ה 'ג םיקרפל"
 בויא יקוספב ןכ ןיאש המ ,רתוי הרצק קוספה ףוס תמיענ ,הז רחא הז ףצרב םיארקנ הכיא יקוספש רחאמ
 תלסלוסמ המיענה םשש )ותוא םילפוכ רוביצה ןכמ רחאלו רותה לעב ידי לע םדוק( םיימעפ ארקנ קוספ לכש
 שי בויאב וליאו ,תועלצ יתשל םיקלוחמה םירצק םיקוספ םה הכיאב הלאה םיקרפה ינש יקוספ ןכ ומכ .רתוי
 םוגרתבו הרטפהבש אקרזה תמיענכ תדחוימ הדמעה תמיענ שי םשו רתויו תועלצ שולש ילעב םיקוספ םג
 השעמל ךא ,בויא תמיענב ארקנ הכיא לש ג קרפ קרש בתכ )174 ,ב"כשת( ירושג .אענצ תליהקב הרטפהה
 15.עודיכ הכיאב ה קרפ תמיענ םג איה ךכ

 ירפס בורו םיאיבנה תמיענ איה וז :"תדחוימ הניגנ ףוסה דע 'ז קוספ ב"מ קרפמו ,'ב 'א םיקרפל בויאל"
  .םיבותכה

 חתפ ןכ ירחא" קוספה םא םירפסה ןיב תקולחמ :"תרחא הניגנ ב"מ קרפב 'ז קוספ דע 'ג קרפ תליחתמו"
 אלש ךיא .ג קרפב ןושארה קוספה אוהש וא ,ב קרפב ןורחאה קוספה אוה ,"ומוי תא ללקיו והיפ תא בויא
 יריבוצ( ת"מא ירפס תמיענב וארוקל ןמית גהנמ ןכ יפ לע ףאו ,םירפס א"כ ימעטב םעטומ הזה קוספה ,היהי
 בויא תליחת תמיענמ תרחא ותנווכ ,"תרחא הניגנ" איה בויא בור תמיענש בתכש המו .)םש ,ח"סשת ףסוי
 קוספה תא םג ןבומכש ריעהל שיו .ליעל הרכזנש הכיאב ה ,ג םיקרפ תמיענ איה וז השעמל לבא ,ופוסו
 לאנתנ ברה בתכש ומכ אל הזו .בויא רפס בור תמיענב םיארוק )א ,בל בויא( "םישנאה תשלש ותבשיו"
 וניתוליהקב עמשנ אל הז גהנמ .)דסק ,ז"נשת ךישלא( "םיאיבנ תניגנב רובצה לכ ותוא םירמוא"ש ךישלא
  16.טרפב ךישלא איחי ברה ,ויבא לצאו ,ללכב

 
 רחא םוקמב ןכאו .איה אלו ,)5 ,ןוגינבו רמזב ןכו ;174 'מע ,םש( הרישכ תארקנ ראבה תרישש ןייצ ירושג )א( :םש ולפנש תויועט יתש דוע לע ריענ ונירבד בגאו 15

 .ןוכנ רבדה ןיאו ,)175 'מע ,םש( הדימעב ורמא תבש תלבקב "הננרנ וכל" יקרפ תאש בתכ ירושג )ב( ;)262 ,ח"כשת ירושג( ראבה תריש תא ריכזה אל
 רפסב תויעגה יובירו םימעטה ,דוקינה יכ ןייצנ ,ללכבו .עודיכ וניא הזו ,"תצק םידימעמ" םימעט שי ,םיקיספמ םימעטו םידימעמ םימעטמ ץוחש םש שדיח ןכ ומכ 16

 םישנא םע םירחאו ולא םיטרפ יתרריב רבכו .טרפב ויבא לשו ללכב רוביצה לש הרוגשה תרוסמהמ ברעממ חרזמ קוחרכ םיקוחר ,לאנתנ ברה ךרעש בויא
 הלאכ םירבד ויה אלש אלמ הפב ודיעהו ,ץראל ץוחב ותיא דחי וללפתהש םינקז םע םגו ,תובר םינש ךשמב ךישלא איחי ברה ויבא ינפל בויא ודמלש םינברו

 ראש לצא הרוגשה האירקכ ותאירק ןבומכ .בויא םש ארוק אוה ראשה ןיבו ,באב העשתב ךישלא איחי ברה לש תובר תוטלקהל יתעדוותה הנורחאל ה"ב .םלועמ
 אלו "םינב תרות" ףקשמ הז רודיסש בוש ונל ירה .ונב רואל איצוהש "תובא תרות" לאלכתב וחצנוהש תושדוחמה "תורוסמ"ה לכ ילב ,הימכחו ןמית ינקז וירבח
 .דועו ;15–12 ,ח"סשת ןונ-ןבו ןהכה יקארע ;26–17 ,ב"עשת ןונ-ןבו ןהכה יקארע ;45–40 ,2ד"עשת ןונ-ןב ;ג"עשת ןונ-ןב דוע וושהו ."תובא תרות"
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 םיליהתו עמש תאירק ןפוא
 תואירק .דחי רוביצה לכ תואירקל "תויתידיחי" תואירק ןיב לידבהל שיש חפאק ברה ןייצמ ךשמהב
 ןושלמו ;ורותב ארוק דחא לכ אלא הלהקמב םלוכ םיארוק ןיא רמולכ ,'תידיחי' הלימה ןושלמ ןה "תויתידיחי"
 םינושו )דחא קוספ ונייהד( תחא הדיחי םיארוק אלא ףצרב םלש קרפ םיארוק ןיא רמולכ ,'הדיחי' הלימה
 רוביצה תאירקל אלו ורותב ארוקה תאירק איהש תירקיעה האירקל ותנווכ ןבומכ .שרפמו ךלוהש ומכ ,התוא
 .וירחא םירזוחש

 האירקה תא המ דצב ונישו" ,םימעטה ינמיסמ ןמית ינב ועפשוה ,תויתידיחיה תואירקב חפאק ברה ירבדל
 ,'דצ' ךרע ,הצ–דצ ,ח"לשת יבהצר( .יהשלכ ךרדב ,םיוסמ ןפואב רמולכ "המ דצב" ."הקיתעה תיתרוסמה
 תיתרוסמה האירקה הראשנ" ,הלהקמב דחי םיארוקה רוביצה לכ תואירקב ךא .)היינשה תועמשמה
 ירהש ,"ץוחבמ העפשה תוחפ םע" רמול ךירצש הארנ ."ץוחה ןמ העפשה םוש ילב התומלשב הקיתעה
 יא םהב וסנכנש ןכתיי םנמוא" :תומיענה ייוניש לע ךשמהב בתכש ומכו ,תועפשה טעמ שיש רבדה יעבט
 ,םהבש יתונמואה בצקה תא ודבאש דע ,םיכוראה תולגה ינמזו תורודה ךשמב ןיעדוי אלב םילק םייוניש הלא
 יא וב ולוחיש רבדה יעבטש ,רפסה לע עובק וניאו ,הפ לעב רודל רודמ םעה ןומהל רסמנה רבדכ ליגרכ
 האירקה תורוסמ ןהב ורמשנ אלא םימעטהמ תועפשומ ןניאש רוביצה לכ תואירקל המגודכ ."םייוניש הלא
 םגש ףיסוהל שיו .םיליהתה תאירק ,היינשהו ;עמש תאירק ,תחאה :תומגוד יתש חפאק ברה ןייצ תומודקה
 תליגמ ,םיה תריש ןוגכ ,ןהימעט יפ לע קוידב ןארוקל "םידיפקמ" ןיא דחיב םיארוק רוביצהש תואירקה ראשב
 .דועו ,תבש ברעב םירישה ריש ,הכיא

 המדאה לע" דע םיוסמ ןפואב עמש תאירק תא אורקל היה אענצ גהנמש רמול שי עמש תאירק ןפוא לע
 תקולחמ לע ונעמש אלו ,אענצב תסנכה יתב לכב וגהנ ךכ .הצורמב םיארוק ויה םשמו "'וכו עבשנ רשא
 הוראיתש שי .האירקה תא רידגהלו ראתל ואבשכ םימכחה וקלחנ םלוא .עמש תאירק לש האירקה ןפואב
 הקלחו םימעטב ארקנ ןושארה הקלחש ובתכש שיו ,םימעט אלב האירקכ הוראיתש שיו ,םימעטב האירקכ
 תא תומיעטמה תונטק תוקספה" קר שיש ובתכש שיו ,םימעט יפ לע אל ארקנ )הצורמב ארקנה( ןורחאה
 התא יא בתכבש םירבדש ינפמ םא ,חרוטה ינפמ ולקה םא ,ךכ התאירק עודמ וקלחנ ןכ ומכ .דועו "האירקה
  17.דועו ,וז האירקל ומרג תיציצה קושינב םינוש םיגהנמש ינפמ וא ,הפ לעב םרמואל יאשר

 םירוק םלוכ ותוא ףאש ,םיליהת רפסל ןידה אוה" :בתכו ,םיליהתה תאירק ןפואל חפאק ברה סחייתה ןאכ
 גהנמה לעש ןייצל שי תישאר ."םויה דע איהש ומכ הקיתעה תיתרוסמה האירקה וב הרמתשנ ןכלו ,דחיב
 ,הנש ףלא ינפל טעמכ רבכ םיעמוש ונא םימעטה יפ לע וארק אל הליפתב םיבלושמה םיליהתה יקרפ תאש
-תחאה האמה לש הנושארה תיצחמבו תירישעה האמה לש היינשה תיצחמב יחש ,ןורה 'גרפלא ובאמ
 עמשמ וירבדמ .)56–54 ,ח"עשת רדלא ;34 ,ד"נשת רדלא( "ארוקה תיירוה" ורפסב בתכש יפכ ,הרשע
 .םהימעטב וארק הליפתב םיבלושמ םניאש םיליהתה יקרפ תאש

 
 ףאדנלא ברה ידי לע וירבד ואבוה יחידב איחי ברה ;צש–טפש 'מע ,םש ,ןנער תיז ,השמ-ןב וארו ,זכ ןטק ףיעס ,אס ןמיס ,םיתיז יליתש ,ד"סשת יקרשמ ואר 17

 ;)םש הרעהב הבחרהב וארו( ומ–המ ,ב ,ח"עשת–ה"עשת ןח :ךותב ,ישרע םולש ברה ;חצש–הצש ,ד"נשת יחידב ;ב"ע הל ,ט"לשת חלאצ :ךותב ,"םייח ףנע"ב
 הרעה אערת ,ד"משת ינולא ;151–144 ,ז"סשת ןרהא חפאק ;בנר ,ד"סשת ףסוי חפאק ;ד–ג ,ח ןמיס ,םייח חרוא ,ב"לשת יולה קחצי ;אסק ,ג"נשת םרמע חרוק

 .דועו ;72–67 ,ו"סשת ןונ-ןב ;)הפ לעב החישב חפאק ףסוי ברה םשב( 37
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 םהשכ ןיב – םהימעטב םיליהת ירומזמ וארק אל םלועמ ןמית ינב ,ל"נה "ארוקה תיירוה" ירבד תמועל
 בויא תא וארקו ,ת"מא ימעט תא וריכהש ףא רמולכ .תויונמדזה ראשב םוארקשכ ןיבו הליפתב םיבלושמ
 ת"מא ימעט תא ליחהל וסינ אלו ,וימעט יפ לע וארק אל םיליהתה רפס תא ,םהימעט יפ לע קודקדב ילשמו

 וקלחנש ליעל וניארש עמש תאירקמ לידבהל ,ךכמ הרתי .וז תואיצמ לע קלוח ןיא .םיליהתה רפס לע וריכהש
 ונימימ 18.םימעטה יפ לע אל אוה םיליהתה תאירק עוציבש םיעד ימימת םלוכ ןאכ ,עוציבה תרדגה ןפוא לע
 םיריהצמה םינקז המכ םע יתישעש הקידבמש ריכזא בגא .םימעטה יפל םיליהת ארקש ימ לע ונעמש אל
 םיארוק םה םגש יתיליג ,"םימעטה יפל םיליהתה תא םיארוק" םהש )םהילע םיריהצמה םירחא שיש וא(
 יפ לע םיארוק םה םתעדותבו ,רחא וא הז םעט ינפמ םילימ המכב ונישש אלא ,םליג ינב םהירבח לכ ומכ
  .ל"מכאו ,םיריהצמ םה ךכו םימעטה

 ןויאירב ראמ'ד ריעהמ 19)1988–1898 ,ט"משת–ט/ח"נרת( י'דשו םיסנ םלאס ברה ירבד תא המגודל ואר
 ול ןיאש ,רוגשהו ליגרה קוסיפבו תונוש תומיענב םיליהת יקרפ המכ ארקש רחאל .גוצרה רודגיבא ךרעש
 ידי לע שקבתהשכ .ת"מא ימעט יפל םיארוק םיליהתה תאש ריהצה ,ןבומכ ת"מא ימעטל רשקו הקיז םוש
 םהב ןייעל ךירצ" :הנעו ,ןבומכ קמחתה ,םמיגדהלו םימעטה תומש תא רמול ,גוצרה רודגיבא ,ןייארמה
  ."ךכ שיו ךכ שיו ךכ שי ,ךכ רחא ,שולש םיימעפ

 הבוחו וניתובא דיב תועטב הרוקמ וז האירקש םינעוטה ןמית ינבמ םימכוחמ םימכח המכמ לידבהל םלוא
 םיצוליא תמחמ הלבקתהש "הדפקה-יא"ב רבודמש םירובס םימכחה לש טלחומה םבור ,הנקתל ונילע
 ,דבעידב הניאו ץוליא הניא וניתובא תרוסמש הארנ םנמוא .וניתובאמ ונא םיבוט אלו ,הנקתל ונל לאו ,םינוש
 ,ג"כשת גרומ רובס ןכו( וללה חפאק ברה ירבדמ .םודק וק תרמשמה הליחתכל האירק וז ,ךפיהל אלא

 .דחי םלוכ והוארקש ינפמ איה המודקה האירקה תרוסמ הרמשנ םיליהתבש הביסהש הארנ )214–213
 אלו )הפ לעב האירקל תורוקמ ףושחלו ל"מכא( הפ לעב וארק םיליהתה תא עודיכש ,רתוי תאז ראבל הארנ
 םתאירקב םירמשמ םהש אצמנו ,םתאירק לע העיפשה אל הבותכה םימעטה תכרעמ ,ךכיפל .בתכה ךותמ
 לע רקיעב העיפשה תינרבטה תרוסמה ,רמולכ .ןמיתב םימעטה תולבקתה םרט דוע םימודק םיווק
 םהו ,תוחפ ועפשוה ,הפ לעב וארקנש הלא לבא .בתכה ךותמ וארקנש םימעטומהו םידקונמה םיטסקטה
 יכ ,ינרבטה דוקינה עיפשה אל תילבבה תימראבו ל"זח ןושלבש ומכ קוידב ,םימודק האירק ידירש םירמשמ
 .ןמית תרוסמב םיליהתה תאירק ןפוא לע דחוימ רמאמ דחייא ה"עבו .םידקונמ םניאש םיטסקטמ וארק
 ,הנקתל ושח אלו הרמשל ודיפקה וניתובאש ,"שוביש"כ תיארנה תרוסמל המגוד דוע ונינפלש ,אופא אצמנ
 .דועו ,ארקמה ימעט לכ לש עוציבה-יא ,חתפהו לוגסה ןיב הנחבהה-יא ומכ ,םודק דירשב רבודמ השעמלו

 
 יקרשמ הזל וושהו ;132 ,א"סשת לגיפש ;ו ,ב"סשת סחנפ חרוק ;213 ,167 ,ג"כשת גרומ ;זמר–ומר ,ג"לשת ףסוי חפאק ;בנר ,ד"סשת ףסוי חפאק בתכ ךכ 18

 ."םעה ןומהל םתוא דמלי ןכ םא םהב יקב ןודאה םאו .םילהת ירומזמ תניגנב יקבה אוה ימד ,ןניאיקב אל רומזמה ימעטב וליפא ףוס ףוסו" :גפ ,ו"טשת
 ןרק" חול ;חתפמה יפל ,ט"עשת םלושמ ;10 ,ט"נשת ילאילמג ;'םיסנ םולש ,י'צשו' ךרע ,116 ,א ,ג"סשת–א"סשת ארבג לצא ואר י'דשו םיסנ םלאס ברה לע 19

 המלש 'פורפ ססבתה וילעש ראמ'דמ דיחיה ןרסמה היה י'דשו םלאס ברהש ףיסוהל שיו .79 הרעה 70 ,2ף"שת ןונ-ןב ;זומת שדוח ,ט"עשת תנשל "יולה תיב
 ןויאירה תטלקה .64 ןב אוהש 1962 תנשב גוצרה רודגיבאל ןויאירה ותואב רמאש הממ ינא דמל ותדלוה תנש לע .)1 הרעה גמ ,ג"כשת גרומ ואר( ורפסב גרומ
 האמה ףוסב דלונ"ש 'םיסנ םולש ,י'צשו' ךרע ,116 'מע ,א ,ג/א"סשת ארבג רעיש הפיו .Y 03495 (20) :ףדמ 'סמ ,תימואלה היירפסבש לילצה ןויכראב הרומש
 הז יפלו .)1907–1906( ז"סרת היה ותדיל ךיראתש זומת שדוח ,ט"עשת תנשל "יולה תיב ןרק חול"ב בתכנש ומכ אל הזו ."םירשעה האמה תליחתב וא ט"יה
 .)ראד רודיבא ברה ויחאו ראד הירא ברה ,ימא'גל לאיחי ברה( והוריכהש םישנא דועו ויתונב יל ורמאש ומכ ,וניא הזו ,הנש 81-כ קר יחש אצוי
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 םיליהת רפס לש תונושה ויתומיענ
 םש םישמתשמ םניאש רחאמ" :וירבדל .םיליהת לש תונושה ויתומיענל סחייתהל חפאק ברה רבע ןאכ
 וב ורמתשנ ,םינומדק תורודמ שיא יפמ שיא םייתרוסמ קוסיפו האירקב ]קר אלא[ )קרו( ,םימעטב שומיש
 תוניגנמ עשת חפאק ברה הנמ ןכמ רחאל דיימ ."םיליהתל ול תוניגנמ עשתו .תונושה ויתומיענו ויתוניגנמ לכ
 .ךשמהב ןייצאש ומכ ,תירישע הניגנמ ףיסוה ןהילעו

 ,א"כשת( רחא םוקמב ףסוי חפאק לשמל ואר .טעממ הזו הברמ הז ,םיליהתה תומיענ תא ונמ םיבר םימכח
 שמח הנמש )262 ,ח"כשת( ירושג ;תומיענ ז"י הנמש )ה ,ב"סשת( סחנפ חרוק ;תומיענ ב"י הנמש )58

 העד ריכזה )61 ,ו"סשת( טיברש ,םיליהת לש תומיענ ד"י טילקהש ןייצ )אסק ,ג"נשת( לאילמג ;תומיענ
 םיילאקיסומ םיחסונ העשת םילהת רפס תאירקל"ש ןייצ )2 הרעה 213 ,ג"כשת( גרומ ;תומיענ ח"כ הנומה
 וא הז קרפב םיליהתב תומייקה תומיענ ונמ םלוכש םהל הוושה דצה .דועו ,"תונוש תויונמדזהב םישמשמה
 תויסיסב תומיענ שולש קר שיש ןיחבנ ,ופוס דע ותליחתמ םיליהתה רפס לכ תאירק לע ןנובתנ םא לבא ,רחא
 :ןה ולאו ,)165 ,ז"כשת( קודצ ןווכתה ןהילאש הארנו ,םיליהתה לכ תאירקל תודעוימה

 תא רמול םיגהונ ךכ( לוחה תומיב תיברעל החנמ ןיב םירומזמה םירמאנ הבש המיענה וז :הליגר המיענ
 שי וזה המיענל םירבדה עבטמ ,)אענצ תלוז ןמית תוזוחמ בורב תבש תאצ ינפל תולעמה ירישו טיק קרפ
 .םיבורק ךא םינוש םיעוציב המכ

 םרט םא "םיקידצ וננר" ,)"הננרנ וכל" יקרפ( תבש תלבק ירומזמ םירמאנ הבש המיענה וז :תבש תמיענ
 רמול םיגהונ ךכ ןכ ומכ .שדוח שאר לילב "ישפנ יכרב" ,)ןמקל ואר( םיגחה לש תיברע ינפל רוביצה ופסאתה
 םיליהתה תא אענצב תסנכה יתב בורב וארק ךכו ,אענצב תבש תאצ ינפל תולעמה ירישו טיק קרפ תא
  .)343 ,1ף"שת ןונ-ןב ואר( תבש תולילב

 תיב תסנכה תיבב וארק ךכו ,הליפת יצוביקב ,םיארונ םימיב אענצב וארק ךכ :תוכפתשהו הניחת תמיענ
 יתשלש הארנ .תוליפתו תושקב םהל ומידקהש ינפמ הארנכ ,תבש תולילב םיליהתה תא אענצב ךישלא
 וארק וז המיענב .תסנכה יתבב תויולתה תונוש תומיענ יתש ןייצש )78 ,א"משת( םוחנ ןווכתה הלא תומיענ
 תמיענב הנשה שארל רומזמב םירמואש המ ןוגכ ,םנידכ םיפטחהו םיאוושה תא ופטח אלו ,יתרבה בצקמב
 תאזה המיענה לש הדוחיי .)49 הרעה 149 ,ו/ה"עשת ןונ-ןב( ףס-א-ְל תית-ג-ה לע ח-צ-נ-ְמ-ל :אענצ תליהק
 דחאל ההז היהת איה ,רתוי ריהמ בצקמב תאזה המיענה תא ארקנ םאו ,ןותמה יתרבהה בצקמה אוה
 איהו ,הנוש םיארונה םימיב םיליהתה תמיענ תוליהק ראשב .הליגרה םיליהתה תמיענ לש םיעוציבה
  .ד"לשת ירושג לצא אצמת הרואית תא .םיארונ םימי לש עמש תאירק תמיענכ השעמל

 םרידגהל ןתינש ,תונוש תויונמדזהב םירמאנה םינוש םיעוציבו תומיענ-יתת שי המיענו המיענ לכל ןבומכ
 םיליהתה לכ תאירקל תודעוימה תויסיסבה תומיענה שולש הלא םלוא ,)ליעל יתבתכש ומכ( תונוש תומיענכ
 .םימיוסמ םיקרפל תודחוימ ןניאו ,ופוס דע ותליחתמ

 :תורעה תפסותב ןה ולאו ,חפאק ברה הנמ םיליהת תומיענ רשע ליעל רומאכ
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 היתנייצש הליגרה םיליהתה תמיענל ותנווכש הארנ :"רחא ןמז לכבו ,תוצחב תבש ילילל הליגר האירק" .1
 תולילל םיליהתה תאירק תא התיא ךרכ עודמ )א( :םירורב םניא םירבד ינש הז יפל םלוא .)א תוא( ליעל
 תמיענ איה וז המיענ ירה )ב( ;ןמקל ןייצאש ומכו ליעל יתבתכש ומכ הל תרחא הניגנ ירהש ,תוצחב תבש
  .)5 'סמ המיענ( ךשמהב ןייצש תיברעל החנמ ןיב םירמאנה םירומזמה

 םיליחתמו ,ןוקיתה רדס ףוסב םירמאנה םירומזמל הנווכהש הארנ :"תבש לש תירחש ינפל האירק" .2
 ,)ולק םילהת( "ודסח םלועל יכ םימשה לאל ודוה" דע )טי םילהת( "םירפסמ םימשה דודל רומזמ חצנמל"
 .)"תבש לש תירחשב תורימזה רדס" תוטשפב טקנ אל עודמ ,השקו( תבש לש תורימזה תמיענכ םתמיענו
 ,הלאה םירומזמה תא ללוכ ןוקיתה רדס לכ תא םירמוא ןיא רבכ תסנכ יתב הברהב ,תונוש תוביסמ ,ונרעצל
 ."רמאש ךורב" וא "ללוהמה" תרימאב הליחתמ הליפתהו

 "בוט יכ 'הל ודוה"( חספ :םידעומה לש תיברע ינפל םירמאנה םירומזמל ותנווכ :"םיגחב םיגחה ירומזמ" .3
 ,"חרק ינבל ליכשמ חצנמל"( תוכוס ,)חס םילהת – "ריש רומזמ דודל חצנמל"( תועובש ,)זק םילהת –
 םילהת – "דודל רומזמ תינימשה לע חצנמל"( תרצע ינימשו )גמ–במ םילהת – "יביר הבירו םיהל-א ינטפש"
 לש החנמ רחאל רמאנה )איק םילהת( "בבל לכב 'ה הדוא היוללה" רומזמ תא םג םירמוא וז המיענב .)בי

  .רתוי ריהמ ופמטה םשש אלא ,תבש

 קוספ ארוק ]...[ ןזחה" ,וירבדל .חספ לש רומזמה תאירק רואיתב הגש )ה"לשת( ירושגש ריעהל שיו
 להקה לכ הלעתמ םואתפ .להקהו ןזחה יפב תופילח םענומ רומזמה לכו ,ינש קוספב הנוע הלהקמהו

 .ל"מכאו ,םיניינע המכב לבלבתהש הארנ ."]...[ 'היוללה' תאירקב

 ."באב העשתב ]זלק םילהת[ 'לבב תורהנ לע'ו ]טע םילהת[ 'ףסאל רומזמ'" .4

 'ה דודל רומזמ" םירומזמה ינש תא רמול ללכ ךרדב גהנמה :"םוי לכב בירעמל החנמ ןיב םירומזמ" .5
 םיפיסומ םימעפלו .)במק םילהת( "הלפת הרעמב ותויהב דודל ליכשמ" ,)אמק םילהת( "יל השוח ךיתארק
 םיקרפ ינש םוי לכ אורקל וניקתהש שיו .םויה ןיינע ןיעמ וא ןמזה יפל םירומזמ דוע )םמוקמב וא( םהירחא
 "בירעמ" םישמשמ חפאק ברה לצא המ םושמו .ןמית ינב לצא שמשמה הז אוה "תיברע" חנומה( .רדסה לע
 ,ז"משת ףסוי חפאק – "בירעמ" לשמל ואר[ ןמית תוכילהב םג גהנ ךכ .היבוברעב "תיברע"ו ]זנכשאב גוהנה[

 .)]34 ,32 – "תיברע" תמועל ;13 ,5

 ירומזמ תא םג תללוכו ליעל הרכזנש תבש תמיענ וז  :"שדוח שאר ילילל ]דק םילהת[ 'ישפנ יכרב' רומזמ" .6
 ןונ-ןב( אענצב תסנכה יתב בורב תבש תולילב םיליהתה תאירק תאו ,)"הננרנ וכל" יקרפ( תבש תלבק
 ירהש ,תומודקה םיליהתה תומיענמ תחא התייה וזש ןכתיי ,םש ונירבד יפל .)78 הרעה 155 ,ו/ה"עשת
 לשמל ואר( םינואגה תפוקתמ רבכ אוה םודק גהנמ תבש תולילב םיליהתה תאירק תיגולונורכ הניחבמ
 לבוקמה תבש תלבק רדס גהנ םרטב דוע ,)84 ,ז"משת םוחנ ;23 ,ו"סשת יבהצר ;128 ,20 ,ח"משת יבהצר
 ידי לע ןקותש תבש תלבק רדס תא אורקל ולחה ,םינש תואמ רחאל ,הרשע-ששה האמב קר .םויה ונידיב
 .תבש תמיענכ רבכ הספתנש וזה םיליהתה תמיענב והורמא זאש רבתסמ ,תפצ ילבוקמ
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 ידי לע םלש רמאנ אוהש םימיב ןה גולידב רמאנ אוהש םימיב ןה :"]כ ,חיק–גיק םילהת[ ללהה תאירק" .7
  .תרחא המיענב ותוא םירמוא ,יוריקב םלש ללה לכ רמול םיגהונה ולא םלוא .רוביצה לכ

 :בתכו קייד ךשמהב ןכאו ,שממ הנותחב ותנווכ ןיא :"הנותחב הנותחל ]המ םיליהת[ 'םינשוש לע חצנמל'" .8
 םויב וא ישימח לילב ונייהד יעיבר םויב וא( הלילב ןיסוריאה רדס תא ושע ןמיתב ירהש ,"םינתח תביסמב"
 רחאל קר .)ישיש םויב וא ישימח םויב וא( רקובב תרחומל ושע ןיאושינה רדס תאו )ישיש לילב ונייהד ישימח
 ימי ראשבו ,)וערג אל ונממו ופיסוה אל וילעש( דחוימ הריש רדס םע "הווצמ תדועס" וכרע םיירהוצב ןכמ
 חצנמל" רומזמה תא ורמא ןמיתב .םיעובק םניאש םיריש םע רחא יפוא תולעב תודועס וכרע תוכרבה עבש
 םירמואש שי .הווצמה תדועסב אל ףאו תבשב והורמא אל ךא ,תוכרבה עבש תודועסב "םינשוש לע
 ןיאו םהיתומיענמו תבש ירישמ םינשמ ןיא תבשבו ,ריש ךרדב רמאנ רומזמהש ינפמ איה ךכל הביסהש
 תא רמשל שי םויה םג הז יפלו ,ליעל רומאכ הריש לש עובק רדס שי הווצמ תדועסב ןכו ,םהילע םיפיסומ
 יפלו ,יאנפ היה אלש ינפמ ץוליא אוה הווצמ תדועסב רומזמה תא ורמא אלש הביסהש םירמוא שיו .גהנמה
 גהנמ יפל תושענ ןניא רבכ "תוכרב עבש"ה תודועסש בצמ רצונ םויה ,היהי אלש ךיא .ורמואל ןתינ םויה הז
 ררושל תונמדזה ןיא רבכש רחאמו .תירוקמה התנוכתמב רמשל םיסנמ ןיידע הווצמה תדועס תא קרו ,ןמית
 תדועסב םג ותוא ררושל ולחה ,ורמואל אל גהנמהש םירבוסה הלא םג ,"םינשוש לע חצנמל" רומזמה תא
 ךכו .אענצ תליהקב תגהונ "םינשוש לע חצנמל" רומזמ לש תידוחייה המיענה .דבאיו חכשיי אלש ידכ הווצמ
 :טוריפ רתיב ויתראית

 קלח םירמוא םינש וא דחא ינשה קוספהמו ,ודבל ולוכ ןושארה קוספה תא רמוא םיררושמה שאר
 יעמש קוספמ ץוח .קוספה לש ינשה וקלח תא םימילשמ םירחא םינשו ,)הנושארה הדוקנה דע( קוספמ
 'וכו ךלמה ואתיו קוספ לכ תא םהל םינוע םירחאה םיררושמהו ,ולוכ תא םיררושמה םירמואש 'וכו תב
 םלוכ ורמאל םיגהונ תוליהק תצקבו( .רומזמה ףוס דע ,בר בשק םיבישקמ רוביצה לכשכ .וירחאש
  .)טיקת ,ו"סשת ןונ-ןב( )םיגחה לש םירומזמה תמיענ ןיעכו ,דחיב

 תא סיפדה )152 ,ז"משת( ףסוי חפאק םג םנמוא .םיארוקה תלעותל תוקרזהו תודוקנה תא יתנייצ םג םש
 תמיענ השעמל .הדוסי שובישב וז הקולח ךא ,םיקוספה תקולח לע םירומה םייקפוא םיווק םע רומזמה
 יתדיחי ןח תלעיב" ,"הדועת ריצ ררועי הדוהי יבא" םירישה לש ינשה יצחב תרשומה המיענכ איה רומזמה
 המיענ התואב ררושל וגהנ תיבה ךוניח תדועסבש ריעהל שי דוע ."הבהא תוקישנמ ינקשינ ימ"ו "הקובד
 יתפסוה םשו .)זער הרעה ועשת ,טיקת ,ו"סשת ןונ-ןב( "דודל תיבה תכנח ריש רומזמ" תא םג עוציב ותואבו

 ,)בי םילהת( "דודל רומזמ תינימשה לע חצנמל" רומזמ הלימ תדועסב םש ףיסוהל םיגהונ תוליהק תצקבש
 םילהת( "םימעה לכ תאז ועמש רומזמ חרק ינבל חצנמל" ומכ ,הליגרה םיליהתה תמיענב רמאנ אוה םלוא
 .םילבא יתבב ןוזמה תכרב ינפל רמאנה )טמ

 ואר .ןותמה יתרבהה בצקמב הנשמה תמיענ איה וז :"תבש ילילב ]בצ םילהת[ 'תבשה םויל ריש רומזמ'" .9
 .140 ,ו/ה"עשת ןונ-ןב

 תצקב אלא לוכה לצא הגוהנ הניא לבא ,םיגחה ילילל 'שיאה ירשא'ל תירישע הניגנמ דוע הנשי" .10
 "שיאה ירשא" :הלאה םירומזמה תשולשל ותנווכ "שיאה ירשא" ורמואב יכ רמול שי תישאר :"תוליהק
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 ירשא" ירומזמ תמיענ .)נק םילהת( "ושדקב ל-א וללה היוללה"ו )ב םילהת( "םיוג ושגר המל" ,)א םילהת(
 איה וזו ,)9 'סמ המיענ( תבשל תיברע תליפת ינפל רמאנה "תבשה םויל ריש רומזמ" תמיענכ איה "שיאה
 רומזמה תמיענב הלאה םירומזמה תא רמול וגהנ םיעדרדה תוליהקב קר .חספ לש הדגהו הנשמה תמיענ

 בורל ןווכתה "תולהק תצק" ורמואב םא רורב אלש ףא .)3 'סמ המיענ( םהינפלמ םהילא ךומסה גחה לש
 תירישע המיענ ןאכ ןיא ,היהי אלש ךיא ,הנמנ המיעש םיעדרדה תליהקל ןווכתהש וא )אענצב( רוביצה
 תומיענ יתש לע ;158–153 ,ו/ה"עשת ןונ-ןב ואר ,"ןותמה יתרבהה בצקמה תמיענ" לש התומדק לע .השדח
 .157–156 ,םש ואר שיאה ירשא ירומזמ

 ןמיתב םיגוהנה הניגנה ילכ
 ."םישוריפ אלו הרבה םוש יתעמש אלו יתלביק אל ותניגנ ילכו דוד לש ורוניכ לע" יכ בתכ חפאק ברה
 תודוא םירבד רופיסו העומש תועמשמ :ל"זח ןושלב תוליגרה תויועמשמה תחאל ןווכתה "הרבה" ורמואב[
 אוה ,םישוריפה ןורסח רמולכ ,"םישוריפה יאש" ראיב ףאו .]וכרעב הדוהי-ןב ןולימ ואר .רורב דוסי ילב ןיינע
 םהיגוס תנבהבו רישה ילכ ישוריפב וקסעתנ אל ןכלו" ,ריש ילכב ושמתשה אלו וקסע אל םינמיתהש ינפמ
 ילאילמג ;59–58 ,א"כשת חפאק ;בס–אס ,ט"משת ףסוי חפאק ;טער ,ח"עשת ףאדנלא ואר( "םינושה
 םיקהו ,)1912( ב"ערת תנשב ץראל הלעש ,הטצע ףסוי בתכש המ ףיסוהל שי וירבד לע .)33–32 ,ה"לשת
 :"םינמיתה חרזמה יריעצ תרומזת" תא 1922 תנשב

 םירכזומ םיתליצמהו הרצוצחה ,רוניכה ,לבנה .תורוקמב היה תרומזת ילכ םע ילש ןושארה שגפמה
 טושפ הניגנה ילכ תא .ונשגפ אל תונומתב ףא .ונלש רשבה יניעב םתוא וניאר אל ךא ,בורל ך"נתב
 אל יל םלוא ,דּועו )רוניכה ןיעכ( הבבר ינגנ םימלסומל שיש ונעדי .יחור יניעב הלעש יפכ יל יתימיד
 םיקרוטה תסינכ םע היה ישממה ילש ןושארה שגפמה .םעמושל אל ףאו םתוארל תונמדזהה התיה
 םואתפ .דעצמב הפוצ ,שגרנו םומה יתדמענ .תרומזת לש החוכ וניארו ונעמש הנושארל .ןמיתב ונריעל
 ילע ליטמו םילכה ךותמ ץרופה חכ ,וירחא ינכשומ יומס חוכ וליאכ תרומזתה ירחא ךלוה ימצע יתיאר
 .)152 ,ז"משת הטצע( םינגנה דחא היהא לדגאשכ ימצעל יתרדנ זא רבכ .ונוטלש

 תוכלה( ם"במרב הכלהל קספנש רוסיאה לע ודיפקהש ינפמ ריש ילכב ושמתשה אל ןמית ינבש רבתסמ
 ונושלכ וא .ןברוחה תרזג ינפמ )ג ףיעס ,סקת ןמיס ,םייח חרוא( ךורע ןחלושבו )די הכלה ,ה קרפ ,תוינעת
 םיולה תעובש םהילע ולבק יכ .]...[ הניגנב םה םיינע ךכ ,הרמזבו הרישב םה םירישעש ומכו" :ןוזלדיא לש
 םגש ףיסוהל שי הז לע .)26 'מע ,ט"סרת ןוזלדיא( "לבב תורהנ תפש לע םיתורונכ ולתש םיררושמה
 ןייצש תורוקמב לשמל ואר( הניגנ ילכ יווילב הריש לע הז ללכבו הקיזומ תעימש לע ורסא ןמיתב םימאמיאה
 .)76 ,ב"עשת יזנע

 הברה םינמיתה םהמ ושע ,םנכותמ םונקורש רחאלו ,טפנ יחפ םירחוסה ואיבה םיכרותה שוביכ םע
 ןיעמ השקה ילכ אוה הזה חפהמ ושעש םישומישה דחא .)42 הרעהבו גמ ,ג"נשת םרמע חרוק( םישומיש
 וגהנ ןמיתב תומוקמה בורב .)906 ,ט"נשת יולה ;'חפ' ךרע ,226 ,ג"סשת ירסו יבוט( ּהֵַּכנַּת ארקנה ףות
 בתכש ומכו ,והוריתה אל אענצב םנמוא .)חי הרעהבו ,פר ,ח"עשת ףאדנלא( חפ תקיפד םע רישל רתיה
 .)המ ,ד"משת ראסכ( "רוסאו רמז ילככ בושח מ"מ ,שממ רמז ילכ וניאש פ"עא חפה" :ראסכ םייח ברה
 תא םינברה ובזעש רחאל ,אענצ ריעב ןורחאה רודבש ,יריבוצ ףסוי ברה םשארבו ,ןמית ינקז יל ורפיסו
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 ריעב םג" :)7 ,ןוגינבו רמזב( ירושג בתכ ןכו ."רבשנ ףותהש דע ורשו ףות ואיצוה"ש הלאכ ויה ,הביסמה
 םיריעצ ויה ,תותבש יאצומ לש תוביסמה םויסב קרו .רמז ילכב םתרמז תא םיולמ םירבגה ויה אל הענצ
 הביסמה תא ומייס םינברהש רחאל קר ,חפ יבג לע השקהב םהיריש תא תוולל ]ן"בא .םמצעל[ תושר םילטונ
 בתכש ומכו .תועינצה ירדג תצירפלו תוללוהל דָעּומ היה וכלה םינברהש רחאל הז ןמז ."וכלהו ימשר חרואב
 םתוא םירמוא ןיא םנמא" :'ודכו "זעת תלאק" ,"גווזמלאו בזעלא" ןוגכ לוחה יריש לע ףאדנלא םהרבא ברה
  .)טער ,ח"עשת ףאדנלא( "םעה תלד וראשנו םימכח ידימלתה רבכ ואצישכ ,ףשנה ףוסב םא יכ

 :םישנה ןיב ןמיתב םיגוהנ ויהש הלאב יתלוז" :חפאק ברה גייס םירבגל ריש ילכב שומישה-יא לע וירבד תא
 ,ח"עשת ףאדנלא ;)עובשב ינש םוי( 125 ,)ןתח לש הפאז( 124 ,ז"משת ףסוי חפאק לשמל ואר ."'ןְחַצ'ו 'ףֻּד'

 ףותה אוהש םישרפמ" :ףֻּד דחאה .הלאה רישה ילכ ינש םה המ חפאק ברה ראיב ןאכו .דועו ;טער
 ןגנמה הכמ וילעש קד רוע חותמ וילע ,הרבכה תרגסמ ןיעכ קד ץע לש רז יושע אוהש ,ארקמבש
 ןיעמ ותרוצ ,רועמ ףת – ]םיברב[ ףּופֻּד ]דיחיב[ ףֻּד" :ןמית ינבמ םירחא וראית הזל המודב ."ויתועבצאב
 תורמזמה יתשמ תחא" .)337 ,ז"משת םוחנ( "'וכו תונותחב תורמזמה ידיב שמשמ ,םיבחר םיילוש םע שגמ
 ילכ אוהש ,)'ו ]הנ['שמ ו"ט ]קר[פ םילכ ןייע( 'סוריא' הנשמה ןושלב ארקנה ףות ןימכ הלאמש דיב הקיזחמ
 םוחנ( "םומע לוק עמשנ ונממו ]...[ 'ףד' ארקנו ,קד רוע ויפ לע ןיחטושו תולוגע היתונפדש הפנ ןימכ יושעה
 תא השעמל .52 הרעהו טפ ,ז"כשת–ג"כשת ףסוי חפאק ואר הנשמב רכזנה סוריאה לע .)154 ,ז"משת
 ילבו ,רתוי לודג קר ,"םירמ ףות" םשב םויה םיריכמ ונאש ףותכ ראתל ןתינ ןמיתב היהש תרגסמה ףות
 תידיב ןגנמה קפוד וילעש ,הקצומ תשוחנ תחלצ אוהו ,ארקמבש 'לוחמ'ה אוה" :ןְחַצ ינשהו .וילושב תוליצמה
 םוגרתה תא ."לולצה םלוק תא ועימשי ,תוישפוחבו תולקב םילכה ינשב קיזחמ אוהשכ .הקצומ תשוחנ
 :)343 ,ז"משת( םוחנ בתכ הזל המודבו .)328 ,ז"משת( רחא םוקמב םג חפאק ריכזה "תחלצ" ילולימה
 'לצלצ' ומגרת םירחא םלוא ."תרחא תכתממ וא תשוחנמ לודג אל שגמ ןימ – ]םיברב[ ןּוחֻצ ]דיחיב[ ןְחַצ"
 םוחנ בתכ הז ןיעכ ,הקצומ תשוחנ תידיב קפוד ןגנמהש ןייצש המו .)פר ,ח"עשת ףאדנלא לשמל ואר(
 לוק עימשמ הזו ,'ןחצ' ארקנה תשוחנ שגמ ןיעמ ,הלצמ לע חתפמב השיקמ הינשה השאה" )154 ,ז"משת(
 ןפואבו .)161 ,ד"נשת יש( רחא יתכתמ ילכב וא תיפכב ,תעבטב וילע םישיקמה שיש ריעהל שי ."קזח לולצ
 .םירשו וילע םיכמו תשוחנ שגמ םה םילטונ אלא ,םינגנמ ןיא" :)185 ,ו"לשת יבוט :ךותב( וסאראק בתכ יללכ
 ,)567 ,ה"נשת ידירג( "הסאט"ה תא "ףד"ה םע דחי וריכזהש ויהש ןייצל שי ."ןונאקו רונכ םוקמב אוה שגמה
 ."ןחצ"המ רתוי לודג תשוחנ שגמ ןיעכ איהש

 אוהש ,'לבט' לוחמ ]ג"סרה[ וניבר םגרת םוקמ לכב" :ךכ לוחמה תא חפאק ברה ראית םירחא תומוקמב
 ףסוי חפאק( "ץע תוידי יתשב וילע םישיקמו ,ןידדצ ינשמ רוגסו בחר וזיבזלו ,ףתה ןמ לודג השקה ילכ
 חותמ רועו ,ןיזבזל בחר ףותה יניממ אוהו ,םוקמ לכב וכרדכ 'לבט' לוחמ םגרת" ;)77 הרעה בל ,ו"כשת
 חפאק( "דבלב דחא דצמ וילע חותמ רועו רתוי רצ וזבזל ףתהו .ץע תוידי יתשב וילע םישיקמו ,וירבע ינשמ
  .)זפר–ופר ,ו"כשת

 ורשוה םישנה יריש לשמל ןאבחב .םישנה ירישב קר ושמיש "ןחצ"הו "ףד"ה תומוקמה לכב אלש ףיסוהל שיו
 שומישב ויה "ןחצ"הו "ףד"הש תומוקמ שיו .)163 ,ד"נשת יש( ןחצב ושמתשה םירבגה קרו ,הניגנ ילכ אלל
 המ ךא .)906 ,ט"נשת יולה( םישנל סטהו ףותה תא ובזעו וב ףפותל ולחה 'חפ'ה עיגהב קרו ,םירבגה
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 ןמיתל איה הנווכה םא קפס ,)26 'מע ,ט"סרת ןוזלדיא( לילחבו ףותב ושמתשה ןמית ינבש ןוזלדיא ריכזהש
 .לארשי ץראל ילוא אלא המצע

 יתש ןה 'םייתלצמ'ש םישרפמ יתעמש" :ףיסוה ,ארקמב רכזנה "לוחמ"ה תא חפאק ברה ראיבש רחאל
 הקשמ ."'סוס' ןירוקש הקשמה ירכומ םיברעה לש ןתוא ןיעכ וזב וז ןתוא םישיקמש תכתמ לש תוכיתח
 םש( "חרק שוש" ארקנה חמצה לש םיקותמה םישרושה תיצמתמ קפומה קותמו רק הקשמ אוה "סוס"ה
 قرع بارش( "סוס קרע בארש" ארקנ הקשמה .)ץירוקיל ,סוסקא םג הנוכמ ,Glycyrrhiza glabra :יעדמ
 ,הללאמרו םכש רוזאבו םילשורי חרזמב םיקוושב םיבבוסה "סוס"ה הקשמ ירכומ םויה דעו .)سوسلا

 בל תמושת תא ךושמל םיצור םהשכ תועבצאה תרזעב םהב םיכמו ,תחא דיב הלאה םייתלצמב םיקיזחמ
  20.םיבשהו םירבועה

 םיחנומ לעש ריעא קר .חפאק ברה לש םירורבה וירבד לע רוזחא אל  :'וכו תומלע ,תיתג ,הלס םיחנומה
 הרשע-םיתשכ ,)םיליהת רפס( ירושג ,דחאה :אשונב וקסעש םירבחמ השולש קר ריכזא .םיבר ובתכ ולא
 תישילשהו אשונב םירמאמ תרדס הבתכש ,)א"כשת ,ח"ישת ,ב"ישת( רייארב ,ינשה ;ןנד בתכמה ינפל םינש
 .הז ןודנב םיפיקמה םירמאמה דחא תא הבתכש ,)Bayer 1982( ראיאב

 ישוריפמ םילעו םיעטק ,ל"ז חפאק איחי 'ר ,ינקז ינפל תובר םימעפ יתיאר" :חפאק ברה בתכ וירבד ףוסב
 םיאצמנ םניאו ודבא ולא םיעטקש דואמ לבח .םשריפ ךכש םיליהת לע ג"סרה לש ורוד ןב ןומדק ינמית םכח
 ."דדוע ןב םהרבא היה ינמיתה םכחה םשש יל המדנ .היירפס הזיאב ןמזה ךשמב ואצמייש ןכתייו .ילצא דוע
 ללכ וילא סחייתה אלו וריכזה אל ףאש הארנו .ן"שת ףסוי חפאק םסרפש המישרב רכזנ אל הז רפס
 .)םיליהת ,חפאק( םיליהתל ג"סר שוריפל ותרודהמב

 םיליהתה רפסל ןמית ינב סחי
 תוליפת רפסכו ,שדוקה חורב רמאנש שודק רפס לאכ" אוה םיליהתה רפסל ןמית ינב סחי חפאק ברה ירבדל
 דוד לש ותוכזבש חטבומו ,םלוע ארוב ינפל וחיש ירמ תא ךפושו וילא הנופ שפנ רמ לכו םוי השק לכש
 יקרפ תאירק לע םירפסמ םהיתונורכיזב ןמית ינב ,ןכאו ."םקיר ותליפת בושת אל ,םיליהת ירומזמ תשודקו

 לכבו סוטמה לע ,לארשי ץראל ךרדב ,אלכה תיבב ,םיכרדב ,)םיפרוצו תויונח ילעב רקיעב( הדובעב םיליהת
 ,לארשי יררוצ לע רמאנה טק רומזמ ןוגכ ,תודחוימ תותיעב ורמאש םירומזמ דבלמ תאזו .תירשפא תונמדזה
 ."םיליהת ירומזמב קר םיחתופ רוביצ תוינעתבו הליפת יצוביק לכב"ש חפאק ברה ריכזהש המ ןוגכו

 ,היהתש הביס וזיאמ הביסמה תחיתפ תיהתשנו הביסמ וזיאל להק ץבקתהב"ש חפאק ברה בתכ ךשמהב
 ."'םיקידצ וננר' גוהנ .םיליהת ירומזממ רומזמ םייתניב םירמוא ןכל ,הקיתשב ובשיש רוביצל יאנגש ןוויכו
 ותבושתב טריפ אל חפאק ברה .ערואמ תועמשמב אלא הגיגח תועמשמב "הביסמ"ל הנווכה ןיאש הארנ
 טרפבו יהשלכ הליפת ינפל וא היוולל ופסאתיש םישנאל םיניתממשכ ןוגכ רמול ןתינו ,ןווכתה ערואמ הזיאל
 אורקל וגהנש ןייצש המ ךא .םיליהת יקרפ אורקל םיגהונה שי ולא לכב .'ודכו םיגחה לש תיברע תליפת ינפל
 תיב לש םיללפתמה רוביצ לכ םיאבש דע םיגח לש תיברע תליפת ינפל קר גהנמה ןכ ,"םיקידצ וננר"מ

 
 .אשונב עדימה לע ירשוא לאוילו רמע רהז 'פורפל יתדות .םינוקל הייתשה תא רכומה שיגמ ןהבש תונטק תוירעק השעמל ןה הלאה םייתלצמה גוז בלאחב 20
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 היוול ינפל ,תויונמדזה ראשב םנמוא .)20 ,ז"משת ףסוי חפאק ;מ ,ח"סשת ןונ-ןבו ןהכה יקארע( תסנכה
 .אקווד "םיקידצ וננר"מ םיליחתמ ןיא ,לשמל

 חיטש ידומע
 ירומזממ רומזמב רפסה תחיתפ תא טשקל וגהנש םיחמומה םירפוסה תעפות תא ןייצל ףיסוה חפאק ברה
 .םתומלשב םירטועמה םידומע םה חיטש ידומע ."חיטש ידומע" רקחמב ארקנ הז טושיק השעמל .םיליהת
 רפסל יתונמא רעשכ ושמיש םהו ,)הריעזה הביתכה תונמוא( היפרגורקימ תועצמאב ובתכנ ולא םיטושיק
 תדחוימ וז העפותש בתכש המ לע םלוא .)237 ,ז"משת ףסוי חפאק וושהו ;איר ,א"משת םוחנ( קתעומה
 לשמל ואר( זנכשאבו חרזמב תירישעה האמב רבכ תמייק התייה העפותה יכ ריעהל שי ,ןמית ינבל קר
 רחאלו ,טושיקכ הבצועש םירפסה תונויליגב הרוסמה תקתעהב הלחה העפותה .)102 ,ד"עשת הירא-תיב
 וניא "וקיתעהש רפס לכ תחיתפ טשקל וגהנ" ןמית ירפוסש בתכש המו .רפסל רעשכ םלש דומעב ןכמ
 בקעי ברה .תוחבושמ ]םישמוח[ 'תוישרפ' וא ]הרות ירתכ[ ןא'גית ןוגכ ארקמ ירפס לע רקיעב רבודמ .קיודמ
 ריפס( ורפסב םתוא ראית טיק קרפ תא םיללוכה הלאכ חיטש ידומע םע ןא'גית הארו ןמיתב רקיבש ריפס

 אל רבכ םינורחאה תורודבש דע םירפסה ירעשב חיטשה ידומע וטעמתה תורודה ךשמב .)פק ,ב ,1866
  21.ואצמנ

 רומזמב רבודמ ללכ ךרדב .קיודמ וניא ,"וילע ביבחה רומזמה תא ומצעל רחב רפוס לכ"ש בתכש המ םג
 םיליהת ירומזמב אקווד ורחבש הביסה ,חפאק ברה ירבדל .)50 ,2ו"עשת ןונ-ןב וארו( תולעמה ירישבו טיק
 'ה הכזי לארשי ךלמ דוד לש ותוכזבש 'ה ינפל" הליפת ןיעמ הזב שי ןכו ,םיליהת רפסל םתביח ינפמ איה
 ירומזממ םייונב םייפרגורקימה םירוטיעה דימת אל יכ ריעהל שי םנמוא ."וייוואמ םילשהל רפוסה תא
  .)50 ,2ו"עשת ןונ-ןב וארו( הרוסמ תומישרמ חוקל טסקטה םימעפל ,םיליהת

 ךא ,יתיאר אל תונליא ירוטיע ."תונליא וא םיחרפ וא םיעבורמ תרוצב" םהש חפאק ברה בתכ םירוטיעה לע
 ריעהל שי .תרתוכ ילע םע תוטזור םע םימעפלו דועו םילוגיע ,םיניועמ ןוגכ םיירטמואיג םירויא יתאצמ רקיעב
 ,)םייח ילעבו( םדא תויומד אצמנ אל בור יפ לע ,חרזמה תוצראמ םרוקמש םיבר םימודק םירוטיעב ומכ יכ
 ןונ-ןב ואר( תורודה ימכח תודגנתה ףרח םיחיכש ויה הלאכ םירוטיע םשש זנכשא תוצראב ומכ אלש הזו

 הארנכ 22.תיפרגורקימ תביתכב םיגד ירויצ ןמיתב םג ונאצמ תאז תורמל .)297 הרעה 50–49 ,2ו"עשת
 יאדכ יתעדל" :חפאק ברה בתכ ןכלו ,רקחמב םימסרופמ ויה אל "חיטשה ידומע" בתכמה תביתכ ןמזבש
  23.םירטועמ חיטש ידומע לש תומגוד הברה וספדנ זאמ ךא ."םתחיתפ תא םלצלו הלאכ םירפס גישהל היה

 
 תודוסו םיזמר ויתוריציב ןיפצמ אלא ,אדירג םירויצב קפתסמ וניאו ,ונושלכ "בתכה יפרצמ" לש הטישה תא חתיפש ןמוא אוהש ימע-רב ןויצ-ןב ר"ד בוטל רוכז 21

 .)ט"סשת ימע-רב ;ג"נשת–ב"נשת ימע-רב( וניתובא תעד לע הלע אלש המ
 לולאב בתכנש הינבל סחוימה גאתב ןכו .תויטרפ םיידיב ,)1483 / הריציל ג"מר'ה( תורטשל ד"צשת'א טבש שדוחב רפוסה הינב ידי לע בתכנש גאתב לשמל ואר 22

 ,ה"נשת יבהצר לצא אצמת חיטשה דומע םוליצ תא ,)6019 די יבתכ ימולצתל ןוכמב ורפסמ( Or. 2348 תיטירבה היירפסה ,)1469 / הריציל ט"כר'ה( פ"שת'א
 ,)1485 / הריציל ה"מר'ה( תורטשל ו"צשת'א תנש לולא שדוחב ,רפוסה הינב ןב דוד ידי לע בתכנש גאתב .64 'מע רחאל ןושאר םוליצ ,ט"משת יבהצר ;אצר
 ביבא־לת( שושבח תחפשמ ידי לע םוליצ תרודהמב רואל אצי דיה בתכ .)B 182 די יבתכ ימולצתל ןוכמב ורפסמ( Ms. Heb. 34°5840 תימואלה היירפסה
 ."שושבח רתכ" םשב ארקנו )ה"משת
 5 ,2 םימוליצ ,ט"משת יבהצר ;גצר ,ה"נשת יבהצר ;96 'מע רחאל ,3 'סמ םוליצ ,ח"משת יבהצר לשמל ואר ,ליעל ורכזנו יבהצר לצא ומסרופש תומגודה דבלמ 23

 .דועו ;64 'מע רחאל



ריש רומזמ ֹתניגנב חצנמל ,ןונ-ןב  |  22 

 ןמית תריש
 תביסמ םושב םירחא שדוק יקוספ ראש וא םיליהת יקוספ רישל וגהנ אל ןמית ינב ,חפאק ברה ןייצש ומכ
 ךינב ינואשע" ל"זח ירבדל םאתהב אוה הזה רוסיאה )טנ ,ט"משת ףסוי חפאק בתכ ןכו( וירבדל .החמש
 :ותומלשב עטקה ןלהל ."'וכו

 אלב תואתשמ תיבב קוספ ארוקהו ,רמז ןימכ ותוא השועו םירישה ריש לש קוספ ארוקה ,ןנבר ונת
 :וינפל תרמואו אוה ךורב שודקה ינפל תדמועו ,קש תרגוח הרותהש ינפמ ,םלועל הער איבמ ,ונמז
 המב ,ןיתושו ןילכואש העשב ,יתב" :הל רמא ."םיצל וב ןינגנמש רונככ ךינב ינואשע ,םלוע לש ונובר"
 םא .םיבותכבו םיאיבנבו הרותב וקסעי ,ןה ארקמ ילעב םא ,םלוע לש ונובר" :וינפל הרמא ."?וקסעתי

 חספב חספ תוכלהב וקסעי ,ןה דומלת ילעב םאו .תודגהבו תוכלהב הנשמב וקסעי ,ןה הנשמ ילעב
 .)א"ע אק ףד ןירדהנס( גחב גח תוכלהב תרצעב תרצע תוכלהב

 ףיסוהל שי .)4–3 ,ט"נשת ןהכה יקארע וארו ;בעק–זנק ,ט"סשת( קחצי ךיראה הזב ןמית גהנמ תורוקמ לע
 ףסוי חפאק ואר( וניתוליהקב העמשנ אל תורחא תוליהקב החיכשה ,בושו בוש טפשמ לע הרזח םגש
 קר איה ,הריש ךרדב םיליהת רומזמ רמאנ הבש הדיחיה םעפה .)7 ,ז"כשת ירושג ;גס–בס ,ט"משת
 הכרבל הדועסה ןיב ,הדועסהו הייתשה רמג רחא םינתח תביסמב "םינשוש לע חצנמל" תא םיררושמשכ
 ןיבו "דודל רומזמ" ןיב אוה רומזמה תרימא לש קיודמה םוקימה .)ליעל ואר ,רומזמה תרימא ןפוא לע(
 ורבוחש םיריש רישל וגהנ הביסמה ךותב"ש בתכש המו .ןוזמה תכרב םדוק םירמאנה "תוניגנב חצנמל"
 רדסב אלא ,הדועסה עצמאב םירש םניא םעפ ףא ןמית ינבש ראבל שי ,"םינמית םירבחמ ידי לע ךכ םשל
 ןאוידה ירישמ קלח ןכש ,םיינמית םיררושמ לש אקווד ואל איה הרישה זאו .הדועסה ינפל םייקתמה ,הלע'גה
 הדוהי יבר ,הרא'גנ לארשי יבר ,לוריבג ןבא המלש יבר :םהיניב ,עודיכ דרפס יררושמ ידי לע ובתכנ ינמיתה
 .דועו יולה

 טאל וליחתה ,וינבו ויבא ,יזבש םולש 'ר עודיה ררושמה םקש תעמ"ש ורמואב הז אשונ םתח חפאק ברה
 ירחא וכשמנו ,םייכ"נת םיאשונ לע םטועימו םיפוסוליפ םיאשונ לע םבור ויהש םינומדקה יריש בוזעל טאל
 ,הבישיה ימכחו הרותה חבש ,ןויצ תבישו ,הלואג :רתוי ןומהה בלל בורקו רתוי לק האשונש יזבש תריש
 24."'וכו 'וכו תורצו ,תולג

 ,"אובמ" ,יבוט( םיריש המכ רביח אוהו ,ןופלח ןב דגיבא ןב ףסוי היה יזבש םולש ברה לש ויבא יכ ריעהל שי
 )אפר ,ח"עשת( ףאדנלא וושהו ;)14–13 ,ף"שת ינאמיג ;ח ,2ב"לשת יבוט ;16 ,1988 ירסו יבוט :ךותב
 ויה יזבש םלש יברל ,ןכ ומכ ."ול םדוק םיררושמ כ"ג ויהש ונקזו ויבאמ דמל"ש יזבש םולש יבר לע בתכש
 ,וירישב היבא הריכזהש םירמ םשב תב דועו ;)ותוריעצב רטפנ הארנכש( ףסויו הדוהי ,ןועמש :םינב השולש
 םיריש המכ רביחש עודי ןועמש ונב לע קר וינב ללכמ .העמש םשב תפסונ תב לע תרפסמ תיממע תרוסמו
 יבר לש )!(ונבלו ויבאל ןווכתה חפאק ברהש ןכתיי ןכ םא .)38 הרעה 16 ,ף"שת ינאמיג ;י ,2ב"לשת יבוט(

 הרישה לע תורודל העפשה ועיפשה םיטעומה םהירישבש הארנ אל יכ ,השק ןיידע ךא .יזבש םולש

 
 .גס–חנ ,ט"משת ףסוי חפאק ואר ןיינעה לכ לע 24
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 היה יזבש םולש יבר לש ויבאש 25,םירחא םימכח ומכ ,תועטב רבס חפאק ברהש רתוי רבתסמ .תינמיתה
  .תינמיתה הרישה לע תובר עיפשהו םסרופמ ררושמ היהש ,לארשי ןב ףסוי יבר

  ןמית תומיענ לש ןרוקמ
 וניתובאמ ונידיב איה תרוסמ" :חפאק ברה הנע ,ןמית ידוהיל תונושה תוניגנמה ואב ןיינמ הלאשה לע
 לעמ םתולג ןמזב לארשי ץראמ םהב ואציש וניתובא תוניגנממ םידירש םהו ,דואמ ןה תוקיתע וניתוניגנמש
 ינב תומיענ לש תוירוקמה ףא לעש ,וירבד תא גייס חפאק ברה ךא 26.םיבר ובתכ ךכ השעמל ."םתמדא
 ודביאש דע ,םיכוראה תולגה ינמזו תורודה ךשמב ןיעדוי אלב םילק םייוניש הלא יא םהב וסנכנש ןכתיי" ןמית
 ,רפסה לע עובק וניאו ,הפ לעב רודל רודמ םעה ןומהל רסמנה רבדכ ליגרכ ,םהבש יתונמואה בצקה תא
 שיו ,בטיה הרמתשנ תיללכה םתרוצ יאדווב לבא" :ךשמהבו 27."םייוניש הלא יא וב ולוחיש רבדה יעבטש
 ."דואמ הנשי תובא תשרומו קיתע דירש םהב תוארל

 'ר ןיקתאד דע תועיקתה ייוניש" תא חפאק ברה ןייצ ,הפ לעב רוסמה רבדב םילחה םייוניש לש המגודל
 תועיקתה ןיינעב והבא יבר לש ותנקתב הנד ארמגה םש א"ע דל ףד הנשה שאר ילבב ארמגל ותנווכ ."והבא
 העורת"ש רבוסה )ב ,ג רפוש תוכלה( הרות הנשמב ם"במרה שוריפ יפ לע חפאק ברה תנווכו .הנשה שארב
 איה םא – איה ךאיה ןיעדוי ונא ןיאו ,תוילגה בורו םינשה ךרוא יפל קפס הב ונל קפתסנ ,הרותב הרומאה וז
 החנאה וא ;ןיבבימש העשב ]ן"בא .בל ,זכ לאקזחי יפ לע ןמית תחסונ ךכ[ ןֶהִינְּב םישנה ןיללימש הלליה
 הכרדש ,הלליהו החנאה ,דחאכ םהינש וא ;לודג רבדמ ובל גאדישכ םעפ רחא םעפ םדאה חנאיש ךרדכ
 לכה ןישוע ונא ךכיפל .ללימ ךכ רחאו הלחת חנאתמ גאודה ךרד ךכש ,העורת ןיארקנה ןה הירחא אובל
 .תמא תועורתה יתשש רבוסה ןואג ייאה בר תעדכ אל הזו ."הלליהו החנאה

 ,ץראה יבשות םיברעה רמולכ ,"ץראה ימע" תעפשהמ תויקנ ןמית ידוהי תומיענש חפאק ברה ןייצ ךשמהב
 ךרעב הדוהי-ןב ןולימ ואר( תינרות ,רמולכ ,"תיתרות" הניחבמ יכ ,תחאה הביסה :תוביס יתש ינפמ הזו
 :רחא םוקמב ירושג בתכש המ וושהו .םהמ ועפשוהש ןכתיי אלו םימלסומל םידוהיה ןיב קתנ היה )'יתרות'

 ינפל בר ןמז ברע-םורדב קיתע ידוהי בושיכ וזכרתה םה ,םינמיתה לצא תלבוקמה תרוסמה יפל
 רחאל ףאו .תדחוימ הרוצב םיימואלה םיניינקה םלצא וחתפתה ךכיפלו .ןושאר תיב תפוקתב ,םאלסאה
 לע םינמיתה ורמש ןיידע ,תונוש תוצראב תסנכה יתב תניגנל )תימתירה( תיברעה הניגנה תרידח
 ינפמ םאו ,ללכב תובא תרוסמב םתוקבדב םא – המינ אלמכ ףא הילע ורתיו אלו ,הקיתעה םתניגנ

 דחפמ ןמית ץרא יחרזאל ברקתהלמ וענמנ הז דבלמ .אטחל םהל הבשחנ ם"וכע ישדקמל הסינכהש
  .)3 ,ןוגינבו רמזב( םיצירעה םילשומה ינפמ

 ןוימד לש לצ וא ןוימד םוש" ןיאש םיאור ונא תיתואיצמ הניחבמ יכ ,איה חפאק ברה ןייצמש היינשה הביסה
 לשמל ואר( םירחא תומוקמב םג חפאק ברה בתכ ולא םירבד ."ןמית ייוג תומיענ ןיבל ןמית ידוהי תומיענ ןיב

 
 .140–139 ,ף"שת רימע ;1ב"לשת יבוט ;ג הרעהו בפק ,ט"עשת ןח לצא ורכזנ 25
 החישב ירושגל ףאדנלא םהרבא ברה רסמ ןכו ;פר ,הער ,ח"עשת ףאדנלא ;15 ,ב"נשת קחצי יריבוצ וושהו ;25 ,ה"ערת ןוזלדיא ;241–240 ,ו"נרת ןוזלדיא ןוגכ 26

 ;1 הרעה 176 ,171–170 ,ב"כשת ירושג וארו ;תונזח שיה ,ירושג( םתלוזו םיברעהמ העפשוה אלו ,לארשימ ולגש זאמ ןמיתל םתיא האב הניגנהש ,הפ לעב
 בצקמב המיענה לש התומדק לע .הסר-דסר 'מע ,ב ,ג"עשת ףאדנלא ואר ,ךישלא םולש ןב לאנתנ ברה םשב ורמא ןכו ;)7–6 ,ז"כשת ירושג ;260 ,ח"כשת ירושג
 חפאק ;5 ,ז"משת ףסוי חפאק ;207 ,29 ,ח"משת יבהצר ואר ,)דועו "תבשה םויל ריש רומזמ"בו חספ לש הדגה בורב ,הנשמה דומילב תשמשמה( יתרבהה
 .154–153 ,ו/ה"עשת ןונ-ןב :ךותב יתרכזה לוכה תא .59–58 'מע ,א"כשת ףסוי
 .תומיענב םילדבה ולחה תוצרא-םע התברשמ קר יכ )60 'מע ,א"כשת( ףסוי חפאק בתכ רחא םוקמב 27
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 תומיענ לש העפשה ןיא ןמית ידוהי תומיענבש ושיגדה םירחא םימכח םג .)58–57 ,א"כשת ףסוי חפאק
  .)7–6 ,ז"כשת ירושג ;83 ,ה"משת הידבוע ;חער ,וער–הער ,ח"עשת ףאדנלא לשמל ואר( ץראה ייברע
 תומיענל הדמעש איהו ,לארשי תוליהק ראש לש וזמ הנוש התייה ,חפאק ברה בתכש ומכ ,ןמיתב תואיצמה
 :ךכ בתכש לארה לש ותהימתל הבושת ןאכמו .תימלסומה הביבסהמ ועפשוה אלש וניתובא

 הביבסה לש העפשה לכ התייה אל יכ ןועיטב ותוקבד לע ,יבוט 'פורפ לע הומתל ימצעל השרא ןאכו
 לכב ירה ]...[ .תסנכה תיב תריש לע ,ונייהד ,תידוהיה היגרוטילב הכורכה הקיסומה לע תימלסומה
 תושקבה תריש תא ריכזנ םא יד .תסנכה יתבל תירכנה בורה תרבח תריש הרדח ידוהיה םעה תוצופת
 ברה לש ותודע איה תפסונ המגוד .םיכרותו םיברע םיבגע יריש לע הלוככ הבור תדסוימה ,תמסרופמה
 ינפל ,היסנכה ירוחאמ םידמוע ויה ,ט"יה האמה עצמאב רימזא תליהקב םינזחה יכ ,ןזח השמ לארשי

 אליעלו אליעל תושודקו םישידק םהמ םירדסמו ,ירצונה ןחלופה תוניגנמ תא םידמול ,םיארונה םימיה
  .)318 'מע ,ף"שת לארה(

 רבדה ךכ אל םלוא .תסנכה תיבל ירכונה בורה תומיענ ורדח ידוהיה םעה תוצופת לכב ,לארה בתכש ומכ
 ורביד וירבחו חפאק ברהש ןבומכ הז לכ םע .תימלסומה הביבסהמ םישרפומו םירודג ויהש ,ל"נכ ,ןמיתב
 יריש תומיענ ןיב קלחל הארנו .ןמית ינב תומיענ ךותל וסנכנש תומיענ שיש ונל עודי ךא ,הללכהה ךרד לע
 טעמ התייה םינושארה הלאב .םיטויפהו תוליפתה ,ארקמה תאירק – "תסנכה תיב תריש" תומיענל ןאוידה
 תא וטלקו םיברעה תוביסמב ובשיש םידחוימ םימכח ויה דימת יכ ,תימלסומה הביבסה לש העפשה
 ברה ומצע לע דיעה ןכו ,)חער ,ח"עשת ףאדנלא( יסורע דיעס לע םירפסמש המ לשמל האר .םהיתומיענ
 ןויאירב( ה'כאנממ ינאלהק םולש ברה לע יקאדע לאיחי רפיס ןכו ,)ב ,ט"נשת ןהכה יקארע :ךותב( חרוק איחי

 ,תידוהיה הרישל םייוג לש תומיענ "ובנגוה"ש ענמיי אל ןכ לעו 28.)19.10.1976 ךיראתב טהב רנבא להינש
 ברהמ יתעמשש המ הזל וושהו .)164 ,ז"כשת קודצ( "המת ירפס" רישהמ תחא המיענ לע קודצ בתכש ומכ
 הניהו ,)אענצ( תיברעה ריעב ריש לוק עמשש רפיסש ,)חלאצ( קודצ םהרבא ברה ,ונקז םשב ,קודצ םיקילא
 דוע וארו .רמע ןאמילס ברה ררושמה תא רבעב עמשש יפכ קוידב רש ימלסומה ררושמה ותעתפהל
 .310 הרעה ,60 ,ף"שת ינאמיג ןייצש תורוקמב

 :יבוט ריכזה תאזה הקולחה תא .תוימלסומ תועפשה אצמנ אל טעמכ "תסנכה תיב תריש"ב תאז תמועל
 ארקמה תאירק לש םינחלה ןמ לידבהל – ןאוידה יריש ודקורו ורשוה םהיפ לעש םידוקירהו םינחלה ףא"
 הביבסה תארשהב קפס לכ אלל ורצונ – םיירוקמ םיידוהי ויהש םיטויפהו תוליפתה ,ויקלח לכ לע
 לע ןייצש ומכ ,תסנכה תיב תרישב םיגירח ריכה יבוט םג הז םע דחי .)198 ,ח"עשת יבוט( "תימלסומה
 .)252 ,ע"שת יבוט( "יח םיהל-א לדגי" תמיענ

 עטק לכ םלועב םידוהיה תוליהק ראשב .הטושפ ךכל הביסהש יתעמש יבערש םהרבא ןב בקעי ברהמ
 תנייפאתמה ,תילקיסומ הרישכ םיעצובמ תויהל םילוכי ,הליפתב םיבלושמה םיטויפה ןבומכו ,הליפת
 רחאמ .הליפתה תולימ םע ותוא םירשש ריש והז רמולכ .הרורב לקשמ תשוחת םע םיימתיר םיבצקמב
 תא וארק ןמית ינב םתמועל .םהיתוביבס רשא םייוגה תומיענ תרזעב םג םהיתומיענ תא ןווגל וכרצוה ,ךכש

 
 .ט"עשת ןונ-ןב :ךותב םסרופ ןויאירה לש ןושארה וקלח .Y 02096 :ףדמ 'סמ ,תימואלה היירפסבש לילצה ןויכראב הרומש ןויאירה תטלקה 28
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 לילצ יהבוג לע הדפקה אלל ,יתרמז םולקדב ,הב םיבלושמה םיטויפה לכ תא טעמכו ,הליפתה טסקט
 .רודס ילקיסומ לקשמ וא העובק המיעפ אללו םירדגומ

 תוניגנמ המכב טעומ ןוימד שי ,םימלסומה תומיענל ןמית ידוהי תומיענ ןיב ןוימד ןיאש ףא ,חפאק ברה ירבדל
 ."תוירוקמו תוקיתע לע הארמ הז רבדו" .סרפ ידוהי תומיענל ןקלחבו לארשי ץראב ןאכ םינורמושה תומיענל
 רמזב ,ירושג ;םינורמושה לע ,174 ,ב"כשת ירושג לשמל( םיבר ודמע סרפ ידוהיו םינורמושה םע ןוימדה לע
 .)סרפ ידוהי לע( ןוזלדיא םשב ,4 ,ןוגינבו

 םירש םהש ,תושמוחמ וליפא ,תועבורמ תוניגנמ ןמית ידוהי לצא ורמתשנ" יכ חפאק ברה ןייצ וירבד ףוסב
 םאתהב םה םירש אלא ,םירש םה תולוק המכב העידי ילב וליפאו ,תויתוכאלמ םוש ילב יעבט ןפואב םתוא
 בחרה םלועב םייוגהש דע .לארשי תודע ראש לצא וחכתשנ הלא תוניגנמש ןמזב וב ,םהיתובא תרוסמל
 ברה ןווכתה "תושמוחמ"ו "תועבורמ" ורמואבש חינהל ריבס ."םדיב םיבונג אלא םניאו ,םהלש םהש םינעוט
 םימיוסמ םיקרפ לש עוציבל םיינייפוא הכש ,תולוקה ןיב תוטניווקו תוטרווק לש םיחוורמב תילוק-בר הרישל
 .)1994 טיברשו םורא( ןמית ידוהי לש היגרוטילב

 ןמית תומיענ רקחמ חותיפל ארוק לוק
 ודבאיו וחכתשיש ינפל" ןמית ידוהי תומיענב רקחמה תא חתפל האירקב חפאק ברה םתח ובתכמ תא
 ,הרעשל םילוכי ונא ןיאש תוריהמב עמטיהל לוכה לולע ,יחכונה תויולגה ץוביק םע יכ .םלועה ןמ הידירש
-אלה ןזואה" םימעפל יכ ,בושו בוש הניגנמ לכ עומשל שיש ףיסוה ףאו ."המואמ תושעל רבכ רשפא יא זאו
 ,שולשו םייתשו םעפ תרזוח העימש ירחא לבא ,הלא תוניגנמב ןואשו שער קר תעמוש הלא תומיענל הליגר
 ויהי ןמית ינב תומיענ תא רוקחיש ימש עיצה ףאו וז חורב בתכ ירושג םג ."הבש םימודק ןח ,ןחה הלגתמ
  :הדעה ינבמ םירקוח אקווד

 םתאירקב הנתשמ םתמיענ ןיאשו ,תינוטונומ ,תינוג-דח איה םינמיתה תניגנ וליאכ עובקל ואבש ויהו
 ייונישב ןיחבהל לכוי אל ןמית ידוהי לצא ליגר וניאש ימש וקיסהש םיניזאמ ואצמנ רבכו .שדוקה ירפסב
 ימ םרב .הנתשמ הניאש תחא הניגנמ ןיעמ אלא טולקת אל ונזאו ,ןיינעו ןיינע לכב תויוצמה תוניגנמה
 לקנב לכוי ,'ודכו הנשמב ,ך"נתב םינושה היגוסל םתאירקל בישקמו ןמית ידוהי ןיב ךשוממ ןמז הלבמש
  .)3 ,ןוגינבו רמזב ירושג( תונווגמ תוניגנמב ןיחבהל
 ארקמה ימעט לע יעוצקמ רפס רוביחל ורסמתיו הקיסומ ודמלי םינמיתה תדעמ םירשכומ םיריעצש יוצר
 םניב תואושה תושעל םג ילואו ,םיותה בתכ יפל םעטו םעט לכ לש תומיענה לכ ףוריצב םינמיתה לש
 ידוהי לש ארקמה ימעט' המשש הלודגה השרומה תא ךכ ידי לע לואגלו ,תורחאה תודעה ימעט ןיבל
  .)7 ,ז"כשת ירושג םג וארו ;175 ,ב"כשת ירושג( לכ יניעל היולג התושעלו 'ןמית

 ירוטסיהה רשקהב םג ךא ,ונושלכ וארוקל שיש ,קתרמ ךמסמ ןה ירושג תולאשל חפאק ברה תובושת
 ןיבו ברע תוצרא ידוהי לש תוילאוטקלטניאה תוטילאה ןיב שגפמה לע דיעמ אוה .בתכנ אוה ובש יתרבחהו

 לש הפיאשה לשב יביסנטניא היה הז שגפמ .הילותיחב דוע התייהש ,תילארשיה היגולוקיסומה רקח
 תחת חכשיהל תולולע ויהשו ,תוקיתעל םהיניעב ובשחנש תורוסמה תא דעתל םייפוריא תורקוחו םירקוח
 ימכח ןיב שגפמה לשמל ומכ( םינפ לא םינפ םישגפמל ואיבה ולא תופיאש .ילארשיה "ךותיהה רוכ" שבכמ
 ,חרזמה ידוהי תעדותב "החכשה תדרח" תעמטהל ואיבה הלאה םישגפמה .)ןייטיוג ד"ש 'פורפ ןיבל ןמית
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 םע דחי ,םייתרוסמה תורוקמהמ קותינהו הריגהה םצע ,רמולכ .תיברעמה הנרדומה תא הנייפאש העמטה
  .םיאבה תורודה ןעמל רומיש לש העדות םישדחה םילועה ברקב םג וחתיפ ,ץראב השדחה תואיצמב םויקה

 הפ לעבש תורוסמב תולחש תורומתל עדומ אוה .חפאק ברה ירבדב בטיה תפקתשמ וז הנורחא המגמ
 חישל עדומ אוהו ,רומישבו רקחמב לגוד אוה ,ורוד לש ילקיסומה ןורכיזה לרוגל דרח אוה ,הריסמה ךילהב
 בישמ םנמוא ברה ,תורחא םילימ .םיינמית םניאש תורוקמב םג ןמית תודהי לש הקיסומה תומדק לע
 .ץראב שגפ אוה התואש ,ותליהקל ץוחמש תילאוטקלטניאה הביבסה םע בתכתמ םג אוה לבא ,ירושגל
 וא ,)!ומצע ירושג ידי לע הפוצה ןותיעב ומסרופש ולא קר ולו( םייגולוקיסומ םיטסקט ארק ברהש תורשפאה
 ןוגכ תינמיתה הדעה ךותמ "לופכ ןכוס" ללוכ ,היגולוקיסומה םוחתמ תויומד םע ןיפיקעב וא ןירשימב שגפנש
 תוצרא ידוהי לש םיגיצנ ןיב ,רישעמ םג ךא ,ןועט שגפמב קרפ הווהמ איה .ללכ תכרפומ הניא ,יקדע לאיחי

 חפאק ברה תובושת ,הז עקר לע .לארשי תנידמ לש םינושארה הימיב יזנכשאה דסממהמ םיגיצנ ןיבל ברע
 תרוסמה רקחל בושח ינושאר רוקמ םג ךא ,טלוק דסממ ןיבו םירגהמ ןיב םיירטמיס-א םיסחי לש הדלות ןה
 .ןמית זכרמ ידוהי לש תילקיסומה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ןליא רב לש ת"ושה טקייורפ"ו "המכחה רצוא"כ תונוש בשחמ תונכות םהבש םימיב
 ,ושארב ויניע םכח .ישונאה ןורכיזב קפתסהל השק היה ,תומולח רדגב ויה ןהימודו
 עבטמ .ול תובושחה תודוקנ לש תומישרו תורוכזת ומצעל ןייצמ היה ודומיל תעשבו

 לש ימינפה בגב ןוגכ( םירפס יפל וא םיאשונ יפל תוניוממ ויה תומישרה םירבדה
 יפכ .יריבוצ ףסוי ברה לש ויבתכ ןיב יתאצמ הלאכ תובר תומישר .)רפסה תכירכ
 תא .חפאק ףסוי ברה יבתכ ןיב םג ואצמנ הלאכ תומישר ,יחרפ יסוי ידידי יל רפיסש
 לש ותיירפסמ םיבר םירמוח םליצש ,יחרפ יסוי ידידימ יתלביק ונינפלש ףדה םוליצ
 ןייצ ,ונינפלש המישרב .)ולגלגתה ןכיהל עודי ןיא םויכו( ותריטפ רחאל חפאק ברה
 .םיליהת לע ג"סרה ריספתב םמוגרתלו םינוש הניגנ ילכל םינויצ חפאק ברה ומצעל
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 שפנב ירושג ןויכראב םירמוחה רותיאב יל ורזעש םירוסמה םידבועה ראשלו הדוגיו ןתמ רמל ,הקיסומה תקלחמ תלהנמ ,םלפ הליג ר"דל יתדות*
 ,יסורס ןיודא 'פורפל ,ביבח ןורחאו ;תובושחה םהיתורעה תא יל וריעהו רמאמה תטויט תא וארקש םולש-ןב לאידעלו רניילק סירוב ר"דל ןכו ;הצפח
 .תינמיתה הקיסומה ירקוח לע תובר יתדמל תובושחה ויתוינפהמו ויקוידמ ,ויתורעהמש

 היפרגוילביב
 .םילשורי ,םירמאמ רחבמ :ב לארשי ץרא חול ,)ךרוע( ץנול השמ םהרבא ,"םהיתורימזו ןמית ידוהי" .ט"סרת .יבצ םהרבא ,ןוזלדיא

 .65–3 'מע ,א תומשר ,"םתניגנו םתריש ןמית ידוהי" .ה"ערת ._____

 .םילשורי ,תינושלה ותנשמו ארוקה תיירוה רפס :ארקמב האירקה תרות .ד"נשת ,ןליא ,רדלא

 .םילשורי ,א"יה האמב לארשי-ץרא תאירק יפל 'ארוקה תיירוה' רפס לש ארקמה ימעט תרות .ח"עשת ._____

 יולה בוד ףסוי יבר ןואגה ונרומ דובכל לבוי רפס ,)םיכרוע( םירחאו לארשי לואש ,"םעלב ןבא הדוהי 'רל ארוקה תיירוה" .ד"משת .הימחנ ,ינולא
 .פ"רת–דמרת 'מע ,קרוי-וינ–םילשורי ,א"טילש קי'צייבולוס

 .אפר–דער 'מע ,קרב-ינב ,םייח ףנע לעב יבתכ לכ ,)רידהמ( ףאדנלא ריאמ לארשי ,ןמיתה תרוסמו יגהנמ .]ח"עשת[ .םהרבא ,ףאדנלא

 .קרב-ינב ,ל"קוצז ךישלא איחי וניבר .ג"עשת .ריאמ לארשי ,ףאדנלא

 .קרב-ינב ,באב העשתל :ד ,תובא תרות לאלכת .ז"נשת .לאנתנ ,ךישלא

 .םילשורי ,תוליגמהו הרותה לע המלש תלוע .ד"נשת .המלש ,יחידב

 ךותמ יתאוושהו ירוטסיה טביהב םייניבה-ימיב ובוציעו ירבעה רפסה תכאלמ לש היגולופיט :תירבע היגולוקידוק .ף"שת .יכאלמ ,הירא-תיב
 .0.12 טנרטניא תסרג םוסרפ םדק ,1549 תנש דע ךיראת ינויצב דיה-יבתכ דועית לע תדסוימה תיתומכ השיג

 .קרב-ינב ,ראובמה לאלכתה .ו"סשת .םדא ,ןונ-ןב

 .485–463 'מע ,הינתנ ,ו ףסויל הרוסמ ,"ןמיתב האירקה תרוסמו דוקינה לע" .ט"סשת ._____

 .264–241 'מע ,קרב-ינב ,םירופה תרגיא ,"ל"צז ךישלא איחי ברה תרוסמ" .ג"עשת ._____

 .34–9 'מע ,קרב-ינב ,םייח רואמ – תוליגמ שולש ,"אובמ" .1ד"עשת _____

 .48–35 'מע ,קרב-ינב ,םייח רואמ – תוליגמ שולש ,"םינב תרות וא תובא תרות – תוליגמ שולשב ידלבה תאירק תרוסמ" .2ד"עשת ._____

 .170–137 'מע ,31 הדוהת ,"אענצ תליהקב הבצקמו הנשמה תמיענ" .ו/ה"עשת ._____

 .529–488 'מע ,הינתנ ,ט ףסויל הרוסמ ,"ןמית תרוסמב ארקמה ימעט" .1ו"עשת ._____

 קלח'לו רשא ןב רתכבש םימעטהו דוקינה ביתכה תרוסמל האוושהב םהמ תפקתשמה תרוסמהו הרותה לש םיינמיתה דיה יבתכ" .2ו"עשת ._____
 .ןג-תמר ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,תוימש תונושללו תירבעה ןושלל הקלחמה ,רוטקוד תדובע ,"ץ"ירהמ לש 'קודקדה

 .66–47 'מע ,35 הדוהת ,"יקאדע לאיחי ררושמה לש תודלי תונורכיז :לארשיל ןמיתמ" .ט"עשת ._____

 .352–311 'מע ,37 הדוהת ,"יריבוצ בקעי ןב ףסוי ברה – םיכלוהל ןורכיז" .1ף"שת ._____

 .79–55 'מע ,זי אמית ,"ןמית זכרמ תרוסמ יפ לע םידקונמה הנשמה יספוט" .2ף"שת ._____

 .554–533 'מע ,ד–ג ,ה תויפלת ,"דומלתבו שדקה יבתכב רישה ילכ יוהיזל" .ב"ישת .לדנמ םחנמ ,רייארב

 .149–137 'מע ,א ,ז תויפלת ,"ארקמב רישה ילכ יוהיזל" .ח"ישת ._____

 .124–108 'מע ,ב–א ,ח תויפלת ,"םילהת ירומזמ שארבש תורתוכה לע – ארקמבש רישה ילכ יוהיזל" .א"כשת ._____

 .תובוחר ,בתכה יפרצימ תודוסי :תוא-אלפנ .ט"סשת .ןויצ-ןב ,ימע-רב

 .71–67 'מע ,13 הדוהת ,"בתכה יפרצימ תונמא" .ג"נשת–ב"נשת ._____

 .קרב-ינב ,ב–א ,ןמית ימכחל הידפולקיצנא .ג"סשת–א"סשת .השמ ,ארבג

 .םילשורי ,חורה ייח ,הרבח ירדס ,הירוטסיה – םינמיתה .ג"משת .בד המלש ,ןייטיוג

-תמר ,ורבקל היילעה לע תויודעו ותפוקתו ותומד לע אובמ יקרפ ףוריצב – ודי בתכב שדח ץבוקב םינויע :יזבש םולש יבר .ף"שת .ןרהא ,ינאמיג
 .ןג

 ךרד יביתנו חתפמ םעו לאילמג הידעס ר"ב םולש ברה תאמ שוריפ םע תלהקו תור ,םירישה ריש תוליגמה שולש .ג"נשת .םולש ,לאילמג
 .םילשורי ,םילהתל

 .ביבא-לת ,םישנה תריש תינמיתה תיממעה הרישה – ןמית תבהא .ה"לשת .ןימינב םיסנ ,ילאילמג
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 .14–10 'מע ,19 הדוהת ,"ראמד ריעב םידוהיה ייחמ םירופס ינש" .ט"נשת ._____

 .םילשורי ,?ונידיבש שדוקה ירפס וא ונא .ג"עשת .חנ ,רברג

 .םילשורי ,ןמיתב הרות דומל .ז"משת .ןועמש ,ידירג

 .ופי ביבא-לת ,ורבדי םימי .ה"נשת ._____

 .19 'מע ,)16.09.1937( ח"צרת ירשתב א"י ,םלועה ,"םהידעומב ןמית ידוהי" .ח"צרת .ןועמש ריאמ ,ירושג

 .6 'מע ,)23.09.1938( ח"צרת לולאב ז"כ ,הפוצה ,"םינמיתה לצא תורומשאו לולא" .ח"צרת ._____

 .58–53 'מע ,)ירשת( ז תרבוח ,ב הנש ןורצב ,"םילהת רפסב הניגנה" .א"שת ._____

 .ביבא-לת ,תודיסחב דוקירהו ןוגינה :א תודיסחה לש הידפולקיצנא .ו"טשת ._____

 .6 'מע ,)09.10.1957( ח"ישת ירשתב ד"כ ,הפוצה ,"תינמית תונזח שיה" .ח"ישת ._____

 .3 'מע ,)06.10.1959( ך"שת ירשתב 'ד ,םירעש ,"ןמית ידוהיב םינוגנו תונזח" .ך"שת ._____

-לת ,ל"ז ךישלא לאפר ברהל ןורכיז ץבוק – לארה ,)םיכרוע( לאיטבש קחציו יבהצר הדוהי ,"ןמית ידוהי לש ןוגנהו רישה םלועב" .ב"כשת ._____
 .176–170 'מע ,ביבא

 .7 ,6 'מע ,)23.09.1966( ז"כשת ירשתב 'ט ,םירעש ,"םינמיתה יפב ירדנ לכ תמיענ" .ז"כשת ._____

 .ביבא-לת ,ינש תיב תפוקתמ הקיסומה ריע םילשורי .ח"כשת ._____

 .22 'מע ,)16.09.1974( ד"לשת הנשה שאר ברע ,םירעש ,"םיארונה םימיה תוליפתב םינמיתה תומיענו םיטויפ" .ד"לשת ._____

 .10 'מע ,)26.03.1975( ה"לשת ןסינב ד"י ,םירעש ,"ןמית ידוהי לש חספ תומיענ" .ה"לשת ._____

 .MUS 56 B 45 ,תימואלה היירפסה ,הביתכ תנוכמב ספדומ ,"ןוגינבו רמזב ןמית תודהי" .ךיראת אלל ._____

 .MUS 56 B 52 ,תימואלה היירפסה ,הביתכ תנוכמב ספדומ ,"ןמית ידוהי ברקב תועובשה גח" .ךיראת אלל ._____

 .MUS 56 B 48 ,תימואלה היירפסה ,הביתכ תנוכמב ספדומ ,"םינמיתה ילילצ ךובמב ירדנ לכ" .ךיראת אלל ._____

 .MUS 56 B 47 ,תימואלה היירפסה ,הביתכ תנוכמב ספדומ ,"ןמית ידוהי לש הכונח תומיענ .ךיראת אלל ._____

 .MUS 56 B 50–51 ,תימואלה היירפסה ,הביתכ תנוכמב ספדומ ,"ןמית ידוהי יפב םירופ תומיענ" .ךיראת אלל ._____

 .MUS 56 B 49 ,תימואלה היירפסה ,הביתכ תנוכמב ספדומ ,"ןמית ידוהי לש חספ תומיענ .ךיראת אלל ._____

 .MUS 56 B 66 ,תימואלה היירפסה ,הביתכ תנוכמב ספדומ ,"הקיסומב םיליהת רפס" .ךיראת אלל ._____

 .MUS 56 B 53 ,תימואלה היירפסה ,הביתכ תנוכמב ספדומ ,"ןמית ידוהי לצא הרות תחמש" .ךיראת אלל ._____

 .MUS 56 B 54 ,תימואלה היירפסה ,הביתכ תנוכמב ספדומ ,"ןמית ילהאב תוכוס ינושש" .ךיראת אלל ._____

 .ונוא תיירק ,ב–א ,ןמיתב לארשי תריש .ט"נשת .ןוצר ,יולה

 318–314 'מע ,זט אמית ,"םירפס תרוקיב" .ף"שת .ןורי ,לארה

 .קרב-ינב ,ב–א ,ןמית ימכחמ תובושתו תוזונג .ח"עשת–ה"עשת .עשילא ,ןח

 .קרב-ינב ,יסורע םהרבא יברל תורודה ארוק .ט"עשת ._____

 .ןג-תמר ,ןמית יריש רחבמ – ריש ללמא ןאויד .1988 ,ירס םולשו . ]לבוי[ ףסוי ,יבוט

 .ביבא-לת ,ןוקיסקל – ןמית טוקלי .ג"סשת ._____

 .72–63 'מע ,ד–ג םיגת ,"ינמיתה םימי תדמח שרדמ לש ורבחמ יוהיזל" .1ב"לשת . ]לבוי[ ףסוי ,יבוט

 .םילשורי ,יזבש ףסוי ןב םולש ,)ךרוע( יבוט ]לבוי[ ףסוי ,"ותריציו וייח – יזבש םולש יבר" .2ב"לשת ._____

 .ביבא-לת ,ט"יה האמב ןמית ידוהי .ו"לשת ._____

 רחבמ – הל םיקשונה םימוחתהו םימכח ןושל ,)םיכרוע( תנבל רהזו ןזח םירפא ,"המודקה ןמית תרוסמב ענה אוושה תייגה" .ע"שת ._____
 .268–239 'מע ,ןג-תמר ,טיברש ןועמש דובכל םירמאמ

 .םילשורי ,ונימי דעו ותישארמ םאלסאה לצב ןמית תודהי .ח"עשת ._____

 .בקעי-ןורכז ,לארשי תוליהק ראשב םיגהנמ תפסותב ףועב ןמית תרוסמ .ט"סשת .יחיבא ,קחצי

 .םילשורי ,םימכח ירבד תובושתו תולאש .ב"לשת ,םולש .יולה קחצי

  .הינתנ ,חפאק ףסוי ברה לש ולעופו וייח ,ותשרומ : םימת ךלוה .ה"עשת .תיביבא ,יול

 .ביבא-לת ,תובושתו תולאש בהזה דיבר רפס .ו"טשת .יקרשמ איחיו דוד ,יקרשמ
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 .הווקת-חתפ ,א ,]השמ-ןב םהרבא ברל 'ךנחלושל ביבס'ו 'ןנער תיז' םישוריפה םע[ םלשה םיתיז יליתש רפס .ד"סשת .דוד ,יקרשמ

 .םילשורי ,ןמית ידוהי יפבש תירבעה .ג"כשת .המלש ,גרומ

 םעפ ספדנ[ .35–26 'מע ,םילשורי ,ןמית תוחרא ,)םיכרוע( םירחאו לאילמג םולש ,"תודחא תורעה :ןמיתב ותריסמו ארקמה" .ד"משת ._____
 תורוסמ ,)ךרוע( יבוט ]לבוי[ ףסוי :ךותב תישילש םעפ ספדנ ;315–306 'מע ,ה"נשת םילשורי ,ארקמה ןושלב םירקחמ ,גרומ המלש :ךותב היינש
 .]74–65 'מע ,ב"סשת ביבא-לת ,ןמית ידוהי יפבש תימראה ןושלהו תירבעה ןושלה

 .]הינתנ[ ,םיעוריאו תויומד ,םייח יווה – ראמ'דב תידוהיה הליהקה :ראמ'ד רפס .ט"עשת .והיזוע ,םלושמ

 .ביבא-לת ,ןמיתב תויתורפס תוריצימ .א"משת .יול הדוהי ,םוחנ

 .ביבא-לת ,ןמית ידוהי תונופצמ ,ז"משת ._____

 .]ל"שת םילשורי :םוליצ סופד[ .קיל ,ב–א ,ריפס ןבא .1866 .בקעי ,ריפס

 .ביבא-לת ,תונורכז – ןויצו ןמית תוביתנ .ה"משת .םהרבא ,הידבוע

 .הינתנ ,לארשי ןב ףסוי 'ר תריש :ףקשי .ף"שת .הדוהי ,רימע

 ,"1950–1872 ,לארשיל םתיילע דעו ינאמ'תעה שוביכהמ :ירוביצה בחרמב ירוטסיה ןויד ,תורומת לש ןדיעב אענצ ידוהי" .ב"עשת .השנמ ,יזנע
 .םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואב רוטקוד תדובע

 .ביבא-לת ,ףסוי ייח .ז"משת .ףסוי ,הטצע

 .קרב-ינב ,חספל םלשה הלודגה תסנכ רודיס .ח"סשת .)םירידהמ( ןונ-ןב םדאו ,ףסוי ,ןהכה יקארע

 .20–9 'מע ,קרב-ינב ,תרצע ינימשל םלשה הלודגה תסנכ רודיס ,"אובמ" .ח"סשת ._____

 .27–10 'מע ,קרב-ינב ,םירופיכה םויל םלשה הלודגה תסנכ רודיס ,"אובמ" .ב"עשת ._____

 .קרב-ינב ,ריש החתפא ןאויד .ט"נשת .)רידהמ( ףסוי ,ןהכה יקארע

 .םילשורי ,ב ,םלשה םייח ץע לאלכת .ט"לשת .)רידהמ( ןועמש ,חלאצ

 .ביבא-לת ,םהייח תוחרואו םהיתודלות ןמית ידוהי .ז"כשת .השמ ,קודצ

 .םילשורי ,ןרהא תחנמ .ז"סשת .ןרהא ,חפאק

 ,תורפס ,ןושל ,תוברת – לארשיל ןמיתמ ,)תכרוע( חפאק רתסא ,"םימכח ידימלת ידי לע ןמית גהנמ לע תוהימתו םירוערע" .א"עשת ._____
 .194–169 'מע ,םילשורי ,ךוניח

 ,ט"משת םילשורי ,ב םיבתכ ,)ךרוע( יבוט ]לבוי[ ףסוי :ךותב בוש ספדנ[ .וסר–אסר 'מע ,טכ יניס ,"ןמיתב תרוסמו םימעט דוקנ" .א"ישת .ףסוי ,חפאק
 .]936–931 'מע

 םילשורי ,ב םיבתכ ,)ךרוע( יבוט ]לבוי[ ףסוי :ךותב בוש ספדנ[ .60–56 'מע ,ב ןכוד ,"ןמית ידוהי תליפתב םינחלהו הרישה" .א"כשת ._____
 .]960–958 'מע ,ט"משת

 .םילשורי ,ו–א ,ם"במרה שוריפ םע הנשמ .ז"כשת–ג"כשת .)רידהמ( ____

 .םילשורי ,ג"סר שוריפו םוגרת םע םילהת .ו"כשת .)רידהמ( ____

 ףסוי :ךותב בוש ספדנ[ .זמר–גמר 'מע ,םילשורי ,ג"סרה שוריפו םוגרת םע בויא .)רידהמ( חפאק ףסוי ,"ןמיתב ת"מא ימעטל .ג"לשת ._____
 .]942–937 'מע ,ט"משת םילשורי ,ב םיבתכ ,)ךרוע( יבוט ]לבוי[

 :ךותב בוש ספדנ[ .דס–גנ 'מע ,םילשורי ,םירקחמו םינויע – ןמית ידוהי תשרומ ,)ךרוע( יבוט ]לבוי[ ףסוי ,"איה המ הלע'ג תליכא" .ז"לשת ._____
 .]920–909 'מע ,ט"משת םילשורי ,ב םיבתכ ,)ךרוע( יבוט ]לבוי[ ףסוי

 .םילשורי ,ןמית תוכילה .ז"משת ._____

 ]לבוי[ ףסוי :ךותב בוש ספדנ[ .28–7 'מע ,א אמית ,"ל"צז חפאק איחי ברל ןמית ימכח ירוביח תמישר – ןמיתב םנורכזו םיקידצ ירבד" .ן"שת ._____
 .]1392–1371 'מע ,ב"סשת םילשורי ,ג םיבתכ ,)םיכרוע( דמלמ ירואו יבוט

 .ונוא-תיירק ,הבהא :א ,הרות הנשמ רפס .ד"סשת .)רידהמ( _____

 .םילשורי ,ןמית תרעס .ג"נשת .םרמע ,חרוק

 .ח–א 'מע ,קרב-ינב ,ןמית חסונ םילהת )רידהמ( דופחמ ביגש ,"החיתפ ירבד" .ב"סשת .סחנפ ,חרוק

 .ביבא-לת ,ןמית ינבלש שדקה ןושל רצוא .ח"לשת .הדוהי ,יבהצר

 .ביבא-לת ,ןמית תולגעמב .ח"משת ._____

 .ביבא-לת ,תירבעה ןמית תריש .ט"משת ._____

  .ונוא-תיירק ,ןמית ינבלש ןתרות .ה"נשת ._____

 .35–17 'מע ,ביבא-לת ,ןמית תונכשמב םדק תוכילה ,)םיכרוע( רסיק לארשיו ירס םולש ,"ןמית תונכשמב םדק תוכילה" .ו"סשת ._____
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–155 'מע ,ביבא-לת ,היידוהיה השיאה לש המלוע – ןמית תב ,)ךרוע( ירס םולש ,"ןאבח ידוהי לש הנותחה יעוריאב םישנה יריש" .ד"נשת .לעי ,יש
163. 

 .68–43 'מע ,77 םימעפ ,"תינרבט םדקה האירקה תרוסמ לש תופקתשה – ןמיתב הרותה תאירק חסונ" .ט"נשת .הרימ ,לגיפש

 .135–127 'מע ,ז אמית ,"ןמית תרוסמב םייגרוטיל םיטסקט לש תיתרמזה הרימאה" .א"סשת ._____

 .68–59 'מע ,ט אמית ,"ןמית תרוסמב םילהת ירומזמ תריש" .ו"סשת .ירוא ,טיברש
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