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 ָּתְרַמָאְו ,לֵאָרְׂשִי יֵנְּב-לֶא רֵּבַּד" השמל םיהולא הרומ ,רומא תשרפב םיטרופמה םידעומה תמישר חתפב

 יתילכתה טפשמה .)2 ,ג"כ ארקיו( "יָדֲעֹומ םֵה הֶּלֵא --ׁשֶֹדק יֵאָרְקִמ םָֹתאּ ואְרְקִּת-רֶׁשֲא 'ה יֵדֲעֹומ :םֶהֵלֲא

  .תופתוש רדגב איה לארשיל םיהולא ןיב תירבהש ךכ לע הזרכהל תיל"זח תונשרפב ךפוה טושפהו

 

 המוא תישענ אלש דע :ה"בקה רמא קחצי 'ר רמא" :השולשל קוספה לש ינשה ויצח תא םיקלחמ ל"זח

 אבשכ םיהולא לש המואל ךפה אל לארשי םעש דע ."'םתוא וארקת רשא' ךליאו ןאכמ ,'ה ידעומ ,ילש

 םע רצונ םרטב דוע השדקתהו הכרבתה ,המגודל ,תבשה .'ה ידי לע ועבקנ םידעומה ,תירבב ותיא

 ,"ׁשֶֹדק יֵאָרְקִמ םָֹתאּ ואְרְקִּת ]םתא[ רֶׁשֲא 'ה יֵדֲעֹומ" :םיהולא םהל רמוא ,תירבה םעל םתכיפה םע 1.לארשי

 םאתהב ועבקו )שדוח שאר( הנבלה דלומ יפ לע שדוחה שודיק לע וזירכהש םיינברה ןידה יתבל ןווכתמו

 יָדֲעֹומ ]ל תויהל וכפה הלא[ םֵה הֶּלֵא" ,לארשי םע לש ןיד יתב תזרכה תובקעב 2.םידעומהו םיגחה ינמז תא

 ״.3]'ה ידעומ[

 
  )3 ,ב תישארב( "ֹוֹתא ׁשֵּדַקְַיו יִעיִבְּׁשַה םֹוי תֶא םיִֹהלֱא ְךֶרָבְַיו "1
 )ירשתב ב"כ-ו"ט( תוכוסו )ןויסב 'ו( תועובש ,)ןסינב א"כ-ו"ט( חספ ןוגכ 2
  .72 'מע ,)7919( םילשורי ,רתסנו יולג ,הכלהה שיא ,קי'צייבולוס .ד.יב טטוצמש יפכ 14 ,ב הבר םירבד 3
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 ידי לע ירבעה הנשה חול תעיבק לש ינכט טרפב קסוע ל"זח לש שוריפהש ילוא הארנ ןושאר טבמב

 .תופתוש לש םוקממ םידעומה תא םישדקמ םידוהיה .רתוי קומע רסמב רבודמ ,השעמל ךא .ןירדהנסה

 םירופכה םוי יתמיאו הנשה שאר יתמיא רמול ה"בקה ינפל תרשה יכאלמ ןיסנכתמשכ"ש רפסמ שרדמה

 םידעומה ,תורחא םילימב 4."הטמ לש ןיד תיב לצא ךלנ םתאו ינא ?םילאוש םתא יל :םהל רמוא ה"בקה

 ךכבו ןידה יתב תוערכה תא לבקמ םיהולא .םימשה ימרג תאו םיהולא תא םג םיבייחמ ןירדהנסה עבקש

  5.תירבה תרגסמב יביטמרונ בצמ איה 'ה לע םתעיבק תלחהש רשאמ םג

 

 לש( תירבב תופתוש םהמ שקבמ אלא ,םדא ינב םע םיסחיו רשק תריציב קר קפתסמ אל םיהולאש ןויערה

 תועפשהה יתש תא )ןקתמ וא( ענומ תופתושה לדומ .תודהיה לש תוינכפהמה תודמעהמ אוה )םלוע ןוקית

 םג םללכב - תותדהו םישנאה םיבר .הירוטסיהה ךלהמב םדאל םיהולא ןיב שגפמל ויהש תוילילשה

 רצוי םדא ינבל תגאודה הלוכי-לכו תיפוסניא תושי הנשיש יוליגה םרובעבש - תונוש תופוקתב תודהיה

 םהיתושקב תא םיריבעמ םה ,תוירחא לוטיל םוקמב .היצזיליטנפניא וליפא- תמיוסמ הגיסנ םלצא

 ,רתוי בוט םלוע םהל קינעהל - םמוקמב הדובעה תא תושעל ונממ םישקבמ םה .םיהולאל םהיתוניחתו

 תויוברעתה ללוש תופתושה ןויער ךא .םיתפומו תותואב - םהלש םיישיא םיכרצ לע תונעל וא ,המגודל

 הדובעה תא השעי אל םיהולא ,תופתושב םקלח תא ומייקי אל םדא ינב םאש ריהבמו תוידדצ דח תויסינ

 .םליבשב

 

 תוהולאה ןמ ךכ לכ םיפצומה םישנא שי .הביאב עדוג תופתושה לדומש תפסונ "היגולותפ" תמייק

 תרשל םצרמ רקיע תא םיעיקשמ םה םלוע ןוקית ןעמל דובעל םוקמבש ,םינוילעה תומלועה תונויזחמו

 
 .ירבעה הנשה חול תא רבעב עבק רשא ,ינברה ןידה תיב ,ןירדהנסל איה הנווכה 4
 שודיקב ."תבשה שדקמ" םיהולא תא םיכרבמ ונא תבשה םוי לש שודיקב .ליעל ןיוצמה רוקמב קי'צייבולוס לש וירבד ואר 5
 ."םינמזה ]תא םישדקמ םרותב םה[ו לארשי שדקמ" רשא םיהולא תא םיכרבמ ונא דעומו גח לש
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 ילעב ,ותנעטל ."םינומהל םויפוא" וזכש תדל ארק סקרמ .אבה םלועב קלח םהל היהיש גואדלו לאה תא

 ווק סוטססה לע ורערעי אלש ידכ ןותחתו ןוילע םלוע לש תדב ןימאהל םישנאה תא וכניח ןוממהו חוכה

 םיבאשמ תקולח דגנכ וממוקתה אל ךכיפלו אבה םלועה ייחב םהיצמאמ תא וזכיר "םינומה"ה .ינלצנה

 תקתשהל ונווכ םהישעמש םייטרקומד-אל םירטשמ לש תרשרשל תדה הכפה תופוכת  .תנגוה יתלב

 םיהולאש וילאמ ןבומ ,תופתוש לש השיגב ךא .םדגנכ ודרמתי אלש חיטבהל ידכ םיתימצה /םירכיאה

 ןוקיתב רתוי םיברועמ תויהל אלא הזה םלועהמ םבל תמושתו םטבמ תא בסהל אל םדאה ינבמ שקבמ

 תונתמה יתש תא השיגדה תירבה תופתוש .המחלמו הלחמ ,יוכיד ,ינוע :םייחה יביוא רוגימבו םלוע

 םיידי םירהל דמע םעהשכ קוידב .לפנ עשרה ןוטלש .ונמלועב לאה תוחכונ םע דחי תועיגמש תולודגה

 הָנְכָׁש ,טַעְמִּכ יִּל הָתָרְזע 'ה יֵּלול" :םילהתה לעב לש ויתולימבו .םתדימעב ךמת םיהולא ,םשואייל ענכיהלו

  6."יִנֵדָעְסִי  'ה ָךְּדְסַח יִלְגַר הָטָמ ,יִּתְרַמָא-םִא .יִׁשְפַנ הָּמוד

 

 דחשל ןתינ אלש טפוש אוה םיהולא .תוניגהו קדצ ,רשוי לש ףר גיצמ לאהש ךכב הנומט הינשה הנתמה

 ןיב םיקסופה םה רשאכ םג ,ישונאה דסממה לע הטילשו חוכ םירבוצ םיעשרהשכ .ויטוחב ךושמל וא ותוא

 הבוחל ןדו םהיתונעטל ףקות ןתונ ודיצמ רשא ,םיהולאל הרישי השיג יוכידה תונברקל שי ןיידע ,ערל בוט

  7.יוכידה ךרד תא

 

 םיפתוש ונא 8,לאה תכלממ וזש םגה - דחאה .םילודג םידועיי ינשב תושונאה התכז תופתושה ןויער ךותמ

 חינהלו הדובע תועש תתל ,'ןועש קופדל' םילוכי אל ונחנא .קסעה תיצחמב םיקיזחמ - רמולכ ,הב םיאלמ

 ,ץראה רודכ לש יללכה בצמל גואדל הבוח ונל שי ,הצחמל תו.םילעבכ .המלשה הנומתל גואדל םירחאל

 טוקנלו )ןיסולכואה וא ,המגודל ,םילקאה יפלכ( תילילש וא תיבויח איה עגר ותואב הנפואה םא ןיב

 
 .17-18 ,ט"צ םילהת 6
 .6-8 ,ו"מק םילהת 7
  .1 ,ד"כ םילהת ."ּהָב יֵבְֹׁשיְו לֵבֵּת ]םג ומכ[ ּהָאֹולְּמו ץֶרָאָה 'הל "8
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 ייח םייקלו םיהולאל תוירחאה תא ריבעהל םילוכי ונניא .יבויחה ריצה לע םלועה תא וססבי רשא םישעמב

  .םיליגר הרגש

 

 םיזחוא תירבה ירבח לכ .םייתדב םג אלא םיינוליחה םימוחתב קר אל םיפתוש םה םישנאה יכ ןיבהל שי

 תודהיהו תושונאה תמישמל הכפהש תירבה לעו תרוסמה תוחתפתה לע ,םיכרע תלחנה לע תוינמב

 .יטמוטוא ןפואב היתוארוה רחא אלמלו הרותה תא לבקל םילוכי ונניא .תומלש ידיל םלועה תא איבהל

 רצוי רותב אלא טושפ לבקמ רותב אל יניסמ הרותה תא לביק" 9 לארשי םע ,קי'צייבולוס לש םילימב

 שממל המישמה תא םדאה ינב לע הליטמ תופתושה.10 "תישארב השעמב ה"בקל ףתוש רותב ,תומלוע

 רשפאה לככ םיבוט םייחל םיביתנ תאיצמל תוירחאה .םינקותמ וא םישדח םיאנתב הרותה ךרד תא

 םיאיבמ הרותה יכרעו ,תושדח תונבותו תויאר ןנשי םהב םיבצמ תללוכה הארוה יהוז .ונילע תלטומ

 דצל דומעתש ךכ הרותה תא םיאתהל לועפל תובייוחמ שי תירבב ישונאה ףתושכ ונל .תוינסרה תואצותל

  .םלוע ןוקיתו םייחה

 

 תוחיפ תודהיב לח הירוטסיהה ךרואל - דחאה .תעכ יתוא םיקיסעמה םימוחת ינש איבא ,המגדה םשל

 סחי וניפלכ וליגו וניביואל ובשחנ םהש םושמ םילילא תדובעכ וספתנ םהיתותדו םידוהי-אל לש םדמעמב

 םידוהי םניאש ימ לש םהייחו םדמעמ תא גרדשלו שדחמ ךירעהל המישמה וניפתכ לע תלטומ ,תעכ .ןיוע

 רתאל המישמב הקוסע תירבה תודהי ,המודב .םדאה ינב לכ ומכ קוידב ,םיהולא םלצב וארבנש םישנאכ

 הלועפ םתיא ףתשל שי .םיירסומהו םייתדה םיכרעה תא תורחא תותדב תוהזלו םייוגה ןיב לאה תוחכונ תא

  .םלוע ןוקיתו םייחב ךומתל םיהולאמ ונל ןתינש טדנמה שומימב

 

 
 .קי'צייבולוס לש "הכלהה שיא" תא שרפמ ינא ךכ  9
 .)ילש השגדהה( 73 'מע ,םש 10
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 הדמעה העבקתה רבכ ונרודב .םילאוסקסומוהה תייסולכוא לש הדובכ סוסיבל הרושק הינשה המגודה

 תוינימ לש יעבט יוטיב אלא ,םייתחפשמ יטנאו םיתוועמ םייחב הריחב וא הייטס הניא תוילאוסקסומוהש

 קר )הזה רודה ,רמולכ( ינא" יכ הנעטה ירוחאמ רתתסהל ןתינ אל תאז הביסמ .הלש בחרה חווטה ינפ לע

-יטנאו 'תורקפומ' תוינימ תויוגהנתה יפלכ הרותה לש תרוקיבהש ךכב ריכהל ונילע םיפתושכ ."ןאכ דבוע

 החפשמ םיקהל םיפאושה םישנאב תעכ תעגופ , םיסחי תוכרעמ אלו חוכ יסחי לע תוססובמה תויתחפשמ

 רסומה יכרע תא דבכל תוכמסה ונידיב הנותנ ,םיפתושכ .תישגר תונמאנו תוביוחמ לש םייח חרוא םייקלו

  .םתוא םג םישדקמו םירישכמ םהש ךכ הרותה ירבד תא ןווכלו םיסחי לש הז גוסב החפשמהו

 

 תופתוש/תירבל תופרטצהב ,קי'צייבולוס לש םילימב .וללה תומאתהה תא עצבל חוכב זחוא יחכונה רודה

 ה"בקהו רזוג הטמ לש ןיד תיב ...לארשיל םרסמו ותלשממ תא ,וילעמ וידע לצנתה ,לוכיבכ ,ה"בקה"

  11."םייקמ

 

 טבמה תא םיטיסמשכ .םיארחא םיפתוש ויהיש םיאבה תורודה לע םיכמוס הרותהו םיהולא :ילש םילימבו

 ידכ לועפל איה םיפתושה תמישמ 12.הילפאו יוכיד לש ילכל ךופהל רושיא תלבקמ הרותה ,יוכידו תולוועמ

  .םייח-יכמותו םיישונא ויהי הרותה לש םושייה ינפוא לכש חיטבהל

 

 
 םה .לועפל אלמ טדנמ םילבקמ רוד לכב םיישונאה םיפתושה ,"לוכיבכ" מ עגרל םלעתנ םא .)73 'מע( םש ,קי'צייבולוס 11
 לאומשכ ]תיתד תוכמס התוא לעב היה[ ורודב חתפי" :דומלתה ירבדכ ,םימדוקה תורודל ההז דמעמ ילעב תויהל םיכירצ אל
 .)ב"ע ה"כ ,הנשה שאר תכסמ( .ינחור דמעמבו הנובתב לאומשמ תוחנ היה חתפיש יפ לע ףא ,"ורודב
 ןישוריגמ םישנ לע ןגהל ידכ טגה תניתנ תא רבגה לע הליטה הרותה .ךכל המגוד איה תונוגע םישנ לש יחכונה ןבצמ 12
 םילשוכ םיסחי ךותב םהיתושנ תא קשחל ידכ בצמה תא םילצנמש םירבג שי ונימיב ךא ,הפ-לעב םישענש םייתורירש
 ןיאושינ םויסל תויתכלה תוביטנרטלאב ורזענ אלש ינפמ יוכידה ןורתפב ולשכ םיינברה ןידה יתב בור .טג ןהל תתל םיברסמו
 .הטישה תא תונשל הסנמש םינברה ץמוקל היצמיטיגל-הד םישוע םג םירקמה בורבו


