
 
 

  תיב אלל תוריח ןיא
 

   ygreenberg@hadar.org   גרבנירג ץיי ׳רה

 רצלמ-זר הזילע :םוגרת
 

 א״פשת אראו תשרפ

Page 1 of 4 

 תושידאה ןמ שאוימ השמ ,תומש תשרפ לש חתומה םויסב .ךוליה הלעמ םירצממ האיציה ךילהת אראו תשרפב

 הרמחההו םראווצ לע לבחה קודיהמ עזעדזמ אוה .הברקה םתוריחל סחיב םיירבעה םידבעה םילגמש

 ןדורה לש המילאה ותבוגת .)1 ,ו - 6 ,ה תומש( השמ לש המזויה תא סורהל ידכ לעופש הערפ דצמ םהיתולבסב

 .רערועמ יתלבו טלחומ ישונא חוכל ץק תנמסמ הירוטסיהב תיהולאה תוברעתההש ןיידע ןיבמ וניאש ךכמ תעבונ

 לש ותוכמס תא תויתטישב תופפורמה תוכמ רשע םירצמ לע לאה ריטממ ןכל .םיהולא אוהש רובס ןיידע הערפ

  .ירצמה םעה חור תא תורבושו ותוריהיב תולבחמ ,הערפ

 יִּתְלַּצִהְו ,םִיַרְצִמ ֹתלְבִס תַחַּתִמ םֶכְתֶא יִתאֵצֹוהְו" :תוליעפ תונושל עבראב הלואגה לע לאה ריהצמ ןכל םדוק ךא

7- ,ו תומש( ...”]תירבה[ םָעְל יִל םֶכְתֶא יִּתְחַקָלְו .םיִֹלדְּג םיִטָפְׁשִּבו ,ָהּיוטְנ ַעֹורְזִּב םֶכְתֶא יִּתְלַאָגְו ;םָתָֹדבֲעֵמ םֶכְתֶא

6(.  

 ידכ רובעל ךירצ דבעש םייגולוכיספה םיבלשה תעבראל למסכ הלואגה תונושל עברא תא םישרפמה שי

 לש תרערועמ יתלבה תונוילעה תחת רותחל – "םִיַרְצִמ ֹתלְבִס תַחַּתִמ םֶכְתֶא יִתאֵצֹוהְו" .יתימא ןפואב ררחתשהל

 שיגרהל דבעה לכוי ,תרבשנ ןודאה תוכמס רשאכ .תרמגומ הדבוע הב םיאור יביספה דבעה םגו אוה םגש ,ןודאה

  .דובעשה תולוועו קדצה רסוח תא
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 תעבקמ תודבעה .םלוה רכש תרומתו הריחבמ דובעלו ךרפה תודובעמ לודחל – "םָתָֹדבֲעֵמ םֶכְתֶא יִּתְלַּצִהו"

 הדובעל האיצי לש ךילהת הליעפמ הז גוסמ תודובע תעינמ .תועינכו תותיחנ לש תיתוהמ השוחת םידבעה ברקב

  .תישיא ורחבנש תודבוכמ תורטמ תבוטל קר תעצבתמש הדובע – רמולכ ,תישפוח

 םיסחימ םמצע תא קיחרהל םדאה ינבל תנמסמ הניכשה לש היולגה תוברעתהה – "הָּיוטְנ ַעֹורְזִּב םֶכְתֶא יִּתְלַאָגְו״

 םיהולא תא םיקחמ רשא םדא ינבל קר ךליאו התעמ תייצי ררחושמה דבעה .םהיקוחל תייצל אלו תורמעתה לש

  .ונויוושו ותוריח תא ,טרפה דובכ תא תדבכמו הריכמ רשא תנגוה תוכמס םתויהב

 תוביוחמ רדעיה וא תויצ-יאב תנייפאתמ הניא תוריח .הלימה ןבומ אולמב שפוח תגשה– "םָעְל יִל םֶכְתֶא יִּתְחַקָלְו״

 תרטמ תא ה.ומצעב רוחבל םדאל תרשפאמ תוריחה תשוחת ,ץוחמ הייפכ אלל ,השעמל .תובגשנ תורטמ תגשהל

  .ה.וייחל ךרעו תועמשמ קינעתש לעה

 תוסוכ עברא תותשל אוה גהנמה חספ רדסב .יסקט ןחלופב הלואגה יבלש תעברא תא תנייצמ תידוהיה תרוסמה

 יעיקר לא דובעשה תולוצממ סופיטה לש רוזחש הווהמ הז טקא ,םיוסמ ןבומב 1.הלואגה תונושל עברא דגנכ ןיי לש

  .תוריח לש םייח לא תאצל ןמוזמו ןכומ אוהו ימינפ שפוחב הכזש םע לש הריציה

-לֶא ,םֶכְתֶא יִתאֵבֵהְו" :הלואג לש תישימח ןושל לאה ירבדב תפשחנ עובשה תשרפ לש רתוי הקימעמ האירקב ךא

 םושמ רתיה ןיב ,תוריחל האיציה ךילהתב ינויח בלש והז .ותשרומו ידוהיה םעה לש ותדלומ היהתש )8 ,ו( "ץֶרָאָה

 עצמ ,לארשי םע לש םתדלומ היהת ןענכ ץרא יכ תעבוק רשא וז ,תובאל הנתינש תירבה תחטבה תא םייקמ אוהש

 קלחמה םדא רדעיהב קר תגשומ הניא ישפוח םדאל הכיפההש אוה רתוי קומעה ןויערה ךא 2.םתחימצו םגושגשל

 ובש םוקמ – תיב ךירצ האלמ תוריח שוכרל ידכ .תויתועמשמ תוטלחה לבקל שפוחב וא הבורקה הביבסב תודוקפ

 ה.ישפוח ,ימצעל ה.ישפוח ינא ךכ .םהידסחבו םירחא לש תונוצרב יולת וניא םדאה דובכו תוכזה חוכמ אוה םויקה

 תוריחבה תא םיפקשמ ילש םישעמה ,וללה םיאנתב .םירחאמ שושחל ילב םתגשהל לועפלו ייתונוצר תא תעדל

 
 רוקמה .הריפסל 3-ה האמה תליחתל ךראותמו )1 ,י םיחספ( הנשמב הנושארל ןיוצמ רדסה לילב תוסוכ עברא תותשל גהנמה  1
 .5-ה האמה תליחתל דעו 4-ה האמה ףוסב ימלשוריה דומלתה אוה הז קוספב הלואג תונושל עבראל תוסוכה ןיב רשקמש ןושארה
 .12 ,ח"ל תישארב :בקעי ;3-4 ,ו"כ תישארב :קחצי ;8-7 ,ז"י ;18-21 ,ו"ט תישארב :םהרבאל וושה  2
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 תוירחא תלבקב רבודמשכ וליפא – ייחב תישענש הלועפ לכ םשמ .תוריח לש בצמ ךותמ ימצע לע תלבקמ ינאש

  .ילש תישיא-תימינפה תוריחה חור תא תקזחמו תששאמ – והשמ לע

 םיריחמבו תונכסב הדימע ךות ,רחאל דחא םוקממ רגהל םלועה יבחרב םישנא ינוילימ תורשע םיסנמ ,הנש ידמ

 ןוחטבו תוריח םנשי וב םוקמ – תיב םישפחמ םה .םהיתוחפשמ ינבלו םמצעל רתוי םיבוט םייח אוצמל ידכ ,םידבכ

 לש ואיש .תורערועמ טרפה תויוכז םהב תומוקמ וא תוינאכד תורבח לא רזוחו רוחאל ףטושש םרז טעמכ ןיא .ישיא

  .תדלומב תויחלו תויהל תוכזה – תוחרזא תגשהב אוה הריגהה ךילהת

 םיישפוחה לארשי ינבשכ .תדלומ ץרא תמקה -  ןורחאה הלואגה בלש לש ותוינויח תא םיגיצמ םייארקמה םירואיתה

 םהש םיבכרומ םיבצמב דבע לש היגולוכיספל הגיסנ תמשרנש םעפ לכב טאומ תומדקתהה בצק ,רבדמב םידעוצ

 םירגתא לומ לא ידיימ רותיוובו  4ןוקיתו יונישל לועפל םוקמב רחאה תמשאה 3,תוירחא תחיקל-יאב םהילא םיביגמ

 ךורעל ןתינ .התוא הנב םג ךשמהבו תדלומ ץרא לע םחלש דע תטלחומ תוריח גישה אל אבה רודה וליפא  5.םיישקו

 14-ה ןוקיתב התוא ןגיעו תואמצע םהל קינעה ןלוקניל אישנה .ב"הראב םיאקירמא-ורפא לש תויווחל האוושה

 תויונמדזהו תויוכז םע םוקמ ,ישפוח תיב תונבל תונמדזה ולביק אל טעמכ םה ךא .תיאקירמאה היצוטיטסנוקל

 םיחטשב ודבעו תומדא לע תולעב ולביק אלש ךכב האטבתהש הצחמל-תודבעה ,תכשמתמה הילפאה .תווש

 םימרוג ישיא ןוחטב רדעיהו םיצעמ ךוניחל השיג רדעיה ,ואורק םי'ג יקוחמ הרזגנש תיתטישה הלפשהה ,םירכחומ

  .ןהיתוחפשמבו תוליהקב עוגפל םיכישממ תודבע לש םייחמ םייגולוכיספ םידירשש ךכל

 תישימח סוכ – םייניבה ימי דע הגוהנ התייהו דומלתב הדעותש תילמס תרוסמב תמלוגמ תדלומ ץרא לש תובישחה

 עבקתה אל גהנמה ךא ."ץֶרָאָה-לֶא ,םֶכְתֶא יִתאֵבֵהְו" תיהולאה החטבהה תא גוגחל ידכ  6,רדסה לילב ןיי לש

 תתושה עצפה םע תודדומתהה לע השקה ידוהיה םעה לש יתולגה בצמה ילוא .ךעדו ךלה אוהו תידוהיה הכלהב

  .רדסה תחמש תא סורהל ףא לולע היה גהנמהו

 
 .6-7 ,ז"ט רבדמבו 23-25 ,ו"ט תומש :המגודל 3
 .4-7 ,א"י רבדמבו 2-4 ,ז"ט תומש :המגודל 4
  .1-4 ד"י רבדמבו 11-12 ,ד"י תומש :המגודל 5
 עשוהי ,)2009 :םילשורי ,II הרודהמ( רטכש תדגהב אוצמל ןתינ תישימחה סוכה לע ירוטסיה עקר דוע .א"ע ח"יק םיחספ ילבב 'ר 6
 .175-176 ע"ע ,פלוק
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 תורפס לש סוניכב קסעש םכח דימלת ,)1983-1895( רשכ .מ םחנמ ברה ,1948 תנשב לארשי תנידמ תמקה םע

 החטבהל רכז ,רדסה לילב תישימחה סוכה תרוסמ תא ץמאל עיצה הבש 7תילארשי חספ תדגה ךרע ,תיל"זח

 .לארשי ץראב תידוהי הנידמ תמקה םצעב הלא םימיב תמשגתמ רשא םיירבעה םידבעל םיהולא לש תישימחה

 ןויערה ,ונתחפשמב .הדוהת הל התייה אלו ינברה דסממה תכימתל התכז אל רשכ לש ותעצה ,רעצה הברמל

  .ונלש חספה ירדסמ דרפנ יתלב קלח אוה תישימחה סוכה סיסבב ןומטה שגרמה

 יולגב תויחל ןתינ ובש תיב – תיטרקומדו תידוהי הנידמ תריציש רורב רתויו רתוי השענו ךלוה ,הנש םיעבש רובעכ

 תודהיה ןויער תא ןיזמ ילארשיה לדומה ,הבר הדימב .םלועה יבחרמ םידוהי לע העיפשה – תוכזה חוכמ םידוהיכ

 ידכ רדסה לילב תישימחה סוכה גהנמ תא ץמאל ונילע .לארשיב קר אלו םלועה יבחרב תוישפוחב תמייקתמש

 ונתונוביר ,ןיטולחל ונררחתשהש קר אל ךא .דובכו תידוהי תונוביר לש ןדיעב םייח ונאש ךכ לע הכרעה עיבהל

 םינתיא דומעל לכונ ,ונתוריח לע רגית ארקית םא - "דוע אל םלועל" םילימל השדח תועמשמ הקינעמ תשדוחמה

  .התנגה לע

 

 
  .(1976)תילארשיצרא חספ תדגה ,רשכ לדנמ םחנמ ברה 7


