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 םישמרו םירופיצ ,םייח ילעב ולא תועבוקה תויארקמ תוכלה יצבקמ ינש ךותמ דחא תללוכ ינימש תשרפ

  .ךפיהלו הליכאל םירתומו םירשכל םיבשחנ

 תורוקיב תועמשנ םינש תואמ ךרואל .תידוהיה תדה תא תורידגמה תורוסמה תחא איה תורשכ תרימש

 ."ןטבהמ תודהי" תואטבמ ןהש הנעטב תורשכ תוכלה תא םילטבמ םיזיעלמה .הסיסבב דמועה ןויערה לע

 אֵּמַטְי הֶּפַה־לֶא סָנְכִּנַה ֹאל" יכ רמואש ושי תא תטטצמ איהשכ אשונב הדמע העיבמ השדחה תירבה םג

 לש חופיטו לופיטל רשקיהל הרומא תוינחור 1."םָדָאָה־תֶא אֵּמַטְמ ּאוה הֶּפַה־ןִמ אֵצֹּויַה־םִא יִּכ םָדָאָה־תֶא

  .הנזה קופיסל וא ןובאיתה תעבשהל אל ,תויואר תורטמל םתנווכהו שארהו בלה

 ילאידיא םלוע לע ינחורה ןוזחה לש ןפוד תאצוי המגידרפ תווהמ תורשכ תוכלה .וז השיג לע קלוח ינא

 םיקזחתמש העשב תיוושכע תואיצמב םייתניב תויחל שי דציכו ותוא האור הרותהש יפכ )יביטמיטלוא(

 
 התונוילע םיידוהיה תורוקמב תעל תעמ הלוע םינש תואמ ינפ לע .15 ,ז סוקרמ יפ לע הרושבה ;ו"ט ,יתמ יפ לע הרושבה 1
 תנשב םסרופש גרובסטיפ עצמב אשונה תא תדהדהמ 19-ה האמב תימרופרה תודהיה םג .תינחור/תירסומ תוגהנתה לש

 ידוהיה לע תינהוכ השודק חור לש םשור רוציל םיחילצמ םניא . . . . ןוזמ יאשונב םיינברה םיינרותה םיקוחה לכ" :1885
 "…ינרדומה
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 תדל תעגונ יתונשרפ סיסבב תדמועה דוסיה תחנה 2.יפוס םלוע ןוקיתל ךרדב רתוי הובג טרדנטס

 ףרטצהל םיארקנ םדא ינבשו םמצע םייחה אוה רתויב בושחה ךרעה יכ ונתוא תכנחמ תודהיה :תידוהיה

 תויחל ידכ לועפל ונילע ,יוושכעה ,יתימאה םלועב רבכ 3.םייחה תא שדקלו םיהולא םע תירב תופתושל

 ,ףוסבלו .ןכרעב הרכהו הרבחבו עבטב םייחה תורוצ לכ לש דבוכמ םויק ןעמל דובעלו םאולמב םייחה תא

 ןעמל לועפל םיארקנ םדאה ינבו תוומל םייח ןיב הריחב תישענ םייחב תוישונאה תויוגהנתהה ינפוא לכב

  .םהישעמ לכב תוומה רועזמו םייחה םוסקמ

 וניכהל דציכו לוכאל המ הריחבה ךא .תומנ - לכאנ אל םא .תוומל םייח ןיב הרורב הערכה איה הליכא

 יניינע תא הרידסמ הרותה ,וז הביסמ .הליכאה תעשב תוומה תנמ וא םייחה תנמ תא לידגהל היושע

 .םייחל דובכו תילמיסקמ תואירבל יוטיב הליכאה תייווחל הנקמו ותנכהו לכואה

 תורחא תויח תגירה ידי לע םייקתהל וצלאיי אל םישנאש רמולכ ,תונוחמצ אוה יארקמה לאידיאה ,השעמל

 רֶמֹאַּיו" :םייחה םירוציה לכ םג אלא םינוחמצ םה םדא ינב קר אל יכ רמאנ ןדעה ןג רואיתב .העדות תולעב

 .הָלְכָאְל ֶהיְהִי םֶכָל עַרָז ַעֵֹרז ץֵע יִרְפ ֹוּב רֶׁשֲא ץֵעָה לָּכ תֶאְו . . . . עַרֶז ַעֵֹרז בֶׂשֵע לָּכ תֶא םֶכָל יִּתַתָנ הֵּנִה םיִֹהלֱא

 "…הָלְכָאְל בֶׂשֵע קֶֶרי לָּכ תֶא ָהּיַח ׁשֶפֶנ ֹוּב רֶׁשֲא ץֶרָאָה לַע ׂשֵמֹור ֹלכְּלו םִיַמָּׁשַה ףֹוע לָכְּלו ץֶרָאָה ַתּיַח לָכְּלו

 םדאה ינב קר אל ,ןיטולחל ןקותמ היהי םלועהשכ ,יחישמה ןדיעב יכ רמוא והיעשי .)30-29 ;א תישארב(

-לַכֹאי רָקָּבַּכ ֵהיְרַאְו . . . . וָּדְַחי איִרְּמו ריִפְּכו לֶגֵעְו . . . . ׂשֶבֶּכ-םִע בֵאְז רָגְו" :תויחה םג אלא םינוחמצ ויהי

  )7-6 ;א"י והיעשי( ."ןֶבֶּת

 רחאל .ישונאה בצמה םע תרשפתמו רוחאל דעצ תדעוצ הרותה תיוושכעה תואיצמבו יתמאה םלועב ךא

 ,םילאידיא םיטרדנטס תופכל םוקמב רשפתהל ,תוישונא תויוקל דצל תויחל טילחמ םיהולא לובמה

 
 םורגלימ בקעי לש רמאממ יתדמל םייחה יפלכ הכרעהו דובכ תעבה ןתרטמש תורשכ תוכלה לש יסיסבה ןויערה תא 2
 חתפמ םורגלימ ,ארקיו רפסל ותונשרפב .אשונב ילש תובשחמ םג יתפסוה םינשה ךרואל .60-ה תונשב וילא יתפשחנש
  (Milgrom, Leviticus, vol. 1, pp. 643-742( .תורשכה תוכלהל םיענכשמו םיריהב םינויפא ףיסומו וז הפקשה
 )םיבותכב( The Triumph of Life ירפס 'ר 3
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 םיקוקז םדא ינבש תויה 4.תיפוסה ותומלשל דע םלועה לש יתגרדה ןוקית לע םדאה ינב םע דחיב דובעלו

  .)3-2 ,ט תישארב( רשב לוכאל םהל ריתמ םיהולא ,םתנזהל ינויח תויח דיצש החנהבו יחה ןמ םינובלחל

 יכ בל ומיש .תולבגמ הילע תולטומ ןכלו םייחה תשודק תחת תרתוחה הרשפ איה רשב לוכאל תושרה

 .םדא לכל םירשכ םה םילרנימ םיליכמה תונוזמו תוקרי .רשב תליכא לע תולבגמב תוקסוע תורשכ תוכלה

 ישונא-ללכ ףרוג רוסיא :דבלב םידוהיה לע אלו םדאה ינב לכ לע תלטומ תורשכה לש הנושארה הכלהה

 םדה תליכא רוסיאל תויצ 5.םייחה תא אשונה ילכל בשחנ אוהש םושמ הליכאל רסאנ םדה .םד תליכא לע

 .םירחא םייח ילעב תתמה ידי לע םדא ינב ןיזהל ןוכנ אל ילאידיאה בצמבש ךכב תושונאה לש הרכה אוה

 רוסיא .םיהולאל םיכייש םייחה .ונתולעבב םניא םייחהש םושמ ,םדה תא אל ךא רשבה תא םילכוא ונא

 הווהמ הז רוסיא .רשב לוכאל תושרה תלבק םע רערעתהש םייחה תשודק ןויערמ והשמ ונכ לע בישמ הז

 תוניסח לש בצמל ורזחי םייחה ובש יפוסה בלשה רבעל המוגפ תיוושכע תואיצממ תוקחרתה לש דעצ

  .תונוילעו

-ידרגנווא סוטטסל ובייחתה םה ,)יניס רה דמעמב ךשמהבו( םהרבא לש ותירבב ואב םידוהיה רשאכ

 חרוא ונמצע לע םיחקול ונאשכ .תושונאה םע תילסרבינואה תירבב "םיליבומ םיפתוש" ןיעמ - ינשדח

 תונווכמה תויוגהנתה דודיעב רתוי עיקשהל םיבייחתמ םצעב ונא רתוי םיהובג םיטרדנטס לעב םייח

 לע םירוסיאו תולבגמ רתוי הברה תוליטמ תורשכ תוכלה ןכלו ,יפוסה בלשל ותאבהלו םלועה תבטהל

 איהשכ םג .םילרנימ םיליכמה םירצומ וא תוקרי תליכא לע תולבגמו םירוסיא לכ ןיא - בושו .רשב תליכא

 תויוברת ינפ לע םייחה תשודק ךרעל תועדומ תולעהל תפאוש תידוהיה הנוזתה ,רשב תליכא הריתמ

  .תובבוס

 
  "תירבה" ,חנ תשרפ לע יתבתכש םירבד 'ר 4
 תוויעו האנש המכ םכמצעל וראת .11 ,ז"י ארקיוב עיפומ )תוומל םרוגו רצענ וניא םומידהשכ( םדה תליכא רוסיאל קומינה 5
 תליכא לע תושרופמ תרסואש תד תשפכהלו ,םמדמ תוצמ תנכהו םידלי תחיצרב םידוהי תמשאהל םיצוחנ תואיצמה לש
 .םד
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 ורצונש( תוחתופמ תוחפ םייח תורוצ .םילכאנה םייחה ילעב לש המרל תוליוכמ רבכ תופסונה תולבגמה

 הכומנה םייחה תרוצ םה םיגד .םירוסיאו תולבגמ תוחפ ןמיע תואשונ )האירבה לש רתוי םימדקומ םיבלשב

 ןימב רבודמ םא קר םיגד לוכאל רתומ - דבלב תחא הלבגמ םהילע שיו ,הליכאל תרתומה רתויב

 6.)9-12 ;א"י ארקיו( תֶׂשֶקְׂשַקְו ריפנסב ןייפאתמה

 ףא תעגונ תחאה .תויללכ תולבגמ יתשל תייצל שי םתוא לוכאל ידכו ,תופוע איה רתוי ההובג םייח תרוצ

 ריפנס ומכ( םירשכ םינז יוהיזל םינמיס תנתונ הניא הרותה .הליכאל םירתומה תופועה ינימ םוצמצל איה

 לוכאל ןיא :תופוע לש םתורשכ תליספל דחא ןמיס םינייצמ ל"זח ידומלתה ןוידב ךא 7.)םיגד לצא תשקשקו

 ןימ והזש הדבועה םצעמ 8.םהמ םינטק םייח ילעבו םירחא תופוע לש דיצב יולת םמויקש םיסרוד תופוע

  .םייחה תשודק ךרע תא םמורל ףאושש ימ לש לכאמל רישכ וניא אוה הגירהמ םייקתמה

 תזחשומ ןיכסב טשווהו ראווצה דירו ךותיח ללוכה ,הטיחשה ךילה איה תופוע תליכא לע הינשה הלבגמה

 ןיכסה תכמ .)יתגרדה ערקב אלו הרישי תחא הכמב הטיחשה תא תעצבמש הקלחו הדח בהל תלעב(

 ףועה תא תימהל שי ,תורחא םילימב .ידיימ הרכה ןדבואל תמרוגו חומל )ריוואהו( םדה תמירז תא תעטוק

 לודג לבסהו רתוי יטיא ולש תוומה 'ודכו הסימר ,העיצפ ,תוכממ האצותכ תמ ףועשכ .באכ אללו תוליעיב

 ךכבו לבסו תוומ רעזמל דעונ ףועה תרשכה ךילהת ,הז הרקמב םג .לכאמל רשכ וניא אוה ךכיפלו רתוי

  .ותליכא תעב םג םייחה ךרע תא םמורל

 םירוסיא השולש םנשי הז הרקמב .המהבה איה הליכאל תרתומה םייח תרוצ לש רתויב ההובגה המרה

 הליכאל םירתומה .םינושה תומהבה ינימל בוש סחייתמ ןושארה רוסיאה .רשב תליכא םיליבגמה םייללכ

 
 םינזה רחבמ תא יתועמשמ ןפואב םצמצל ידכ ודעונ םיגדה לש תורשכה ינמיסש )יתעדל( הנוכנ ךירעמ םורגלימ בקעי 6
 (Milgrom, vol. 1, pp. 643-743, especially p. 6610( .הליכאל םירתומה
 הבשוישכ .םימדוק תורודב םירשכל ובשחנש תופוע ינז קר לוכאל םיגהונ תורשכ ירמוש ,םירשכ תופועל םינייפאמ רדעיהב 7
 דמעו קדקודמ ןפואב ןחבנ ובש ךורא ךילהת רבע 'שדח'ה ףועה .ודוהה לוגנרת אוה אלה ,תופוע לש שדח ןז הלגתה ב"הרא
 יבהואל יאדכ הידוהה גחבש יל המדנ .םירשכה תופועה תמישרב ללכיהל הכז אוה רבד לש ופוסב .םייתכלה םינויד זכרמב
 .הליכאל םירתומה םירשכה תופועה ןואיתנפב ותללכה לע דסממל הדות עיבהל ודוה לוגנרת
 .6 ,ג ןילוח הנשמ 8
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 הירוגטקב תוללכנש תויחה תובר אלו ,עסש םיעסושו הסרפ םיסירפמ ,הרג םילעמש םייח ילעב קרו ךא םה

 )לוכיעל דע הסיעלל בוש ותוא הלעמ היחהו תדחוימ הביק ךותל עיגמ לכואה( הרג תאלעה יכ ונל עודי .וז

 ןה תורשכה תויחה לכש םידמל ןאכמ .לוכיעל רתוי םישק םהש ,דבלב םיחמצמ תונוזינה תויח תנייפאמ

   .תודצ ןניאו תופרוט ןניא ןה :בשע יכחול

 אוה לומג ןימ הזיא ?הליכאל תדעוימ תינוחמצו םולש תרחוש היח אקווד עודמ הלאשה תלאשנ ,ךכ םא

 תיתוהמ עפשומ םדאש ,קומעה יארקמה רסמה איה תויורשפאה תחא ?ןידע עבטב הנחינש היחל הז

 לא תיגולוכיספ וא/ו תיגולויזיפ היסרגא םירידחמ ונא תופרוט תויח תליכאב .ויפ לא אבש ןוזמהמ תיתוהזו

 .ונפוג

 ידכ 9.רשפאה לככ באכ לוטנו ריהמ תוומל םורגתש הטיחש איה םייח ילעב תליכא לע הינשה הלבגמה

 וללה תורודצורפה ןמ קלח ."הרכהב היילת" תטיש החתופ תולודגה תויחה תטיחשב ישוקה לע רבגתהל

 ויה .רתוי תוינמוה תוטישב דובעל ורבע תורשכ תוטחשמ ןכלו תויחל םיקזנו םיבאכ תבסהב תוכורכ ויה

 וא ךכ .הרשכה הטיחשה םש לע לצ וליטה ךכבו רבעמה תא עצבל ושקתהש רתוי תויתרוסמ תוטחשמ

  .ןבאכ תא םצמצל הפיאשו תויח לש םהייח יפלכ דובכ תואטבמ הטיחש תוכלה ,תרחא

 רוסא הכלהכ טחשנ רשבהשכ םג .ותנכה ןפואל תסחייתמ יחה ןמ רשב תליכא לע תישילשה הלבגמה

 אוה בלח .התמ היח לש רשב אוה לכאמה .הרורב תוילמסה .בלח םע ותוא )שיגהל וא( לשבל וא בברעל

 םייח םה םייח יכ העיבקב םכתסהל הלוכי תיתכלהה השיגה 10.םא בלח דחוימב ,יח לכ תנוזתל רוקמה

 
 םייחה ילעב תא םמהל םישרודו הרשכ הטיחשל תודגנתה םיעיבמ םייח ילעב תנגהל םילעופה םינוגרא םינורחאה םירושעב 9
 קזנה םא תעדל ןתינ אלש םושמ םומיהה תטיש תא לספ ינברה דסממב תוטלחהה ילבקמ לש טלחומ בור .םתטיחש ינפל
 הרשכה הטיחשה יכמות .הטיחשה תא תלסופ ךכבו התומל תמרוג וא םייחב ןתוא ריתומ םומיהה ךילהתב היחל םרגנש
 םינווגב עבצנ קבאמהש הדבועה .םומיהה תטיש ומכ קוידב )תוילאיצנטופ לשכ תודוקנו( באכ תלוטנו הריהמ איה יכ םינעוט
 החוורל רועפ ןוידה תא ריתוה )םירגהמ-יטנאו םימלסומ-יטנא םינוגרא םג ויתורושל ופרטצה תונורחאה םינשב( םיימשיטנא
 לכ יכו רבד לש ופוסב עירכתש וז היהת אל תוימשיטנאהש תווקל רשפא .תינרדומה הפוריא לש ירוביצה סומלופה זכרמב
 .תדה שפוח תרימש לע ןהו םייח ילעב לש םלבס לע לקהל השירדה לע ןה הנעת אשונב תומדקתה
 ,ד"י םירבד ;26 ,ד"כ ;19 ,ג"כ תומש( "ֹוּמִא בֵלֲחַּב יִדְּג לֵּׁשַבְת ֹאל" קוספה לע ססבתמ בלחל רשב ןיב בוברע לע רוסיאה 10

 יארקמה קוספה יכ הארנש יפ לע ףא ."תיתא הטישכ תורשכה יניד" התרתוכש הירוגטקב הז רוסיא ללוכ םורגלימ .)21
 .תופוע םג וב וללכנ רבכ תידומלתה הפוקתל דע ,דבלב תומהבל סחייתמ
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 תרוסמה ,םורגלימ בקעי יפ לע .םלועל םישגפנ םניאש םיליבקמ םיריצ ינשב םיענ םהו תוומ אוה תוומו

 םישקבתמ תירבב םיפתושה .ינטלומיס ןפואב תשחרתמש תוגזמתהל ,תוומו םייח ןיב בוברעל תדגנתמ

 דחא לכש עגרב .םהיניב תולובגה תא שטשטל אל םיווצמו םידגונמו םייראניב תוחוכ תוומבו םייחב תוארל

  ."םייחב רוחבל" היפתושמ תשקבמ תירבה ,תודחבו תוריהבב הארנ םהמ

 הליכאמ תוענמיהב - החורא לכב ,לכוא םע עגמ לכב ,םוי לכב םייחה תונוילע תא םיעיבמ תורשכ ירמוש

 הזרכה אוה רשבה לש לבגומה רחבמה .טרדנטס לכב לכוא לכמ וא דיל אבה לכמ ,תעדה חסיה ךותמ

  .םייח ילעב לע אלו הז לע הז ברח ואשי אל םדא ינב ובש ןדיעב ינוחמצ םייח חרוא ןוויכל העונת לע

 לע האיפק הקידצמ הניא םתונוילעב הרכה תועיבמו םייחה תא תורידאמ תורשכ תוכלהש הדבועה .ב.נ

 לע םירתוומ םיבר .ונימיב םילכוא ונאש לכואה יגוסל םאתהב תורשכה תוכלה תא ןכדעל שי .םירמשה

 תושעל הלשב תעהש ךכ ,רשבה תיישעתל הוולתמה םוצעה יתביבסה עגפמב הרכה ךותמ רשב תליכא

 המצע תא הנכמה תיתד )הבשחמ( תוגהנתה לש השדח הלוכסא .יחישמה טרדנטסה רבעל ףסונ דעצ

 תורשכ-וקא תוכלה .םייתביבסה םיכרצה יפ לע רוסא המו לוכאל רתומ המ תעבוק 'תיגולוקא תורשכ'

 ולא ייניעב .םזגומ ףקיהב גיד תויוליעפ וב ועצובש ןזב רבודמשכ םירשכ םיגד תליכא לע וליפא תורסוא

 הפיאשה הסיסבבש תיביטנרטלא הנוזת תורשכ-וקאב םיאורש שי .רשכה טירפתל תוכרובמ תופסות ןה

 אירב לכוא :תורשכ תעיבקל םיפסונ םינוירטירק עיצהל הצור ינא .תילמיסקמ המרל םייחה תא איבהל

 לחה םייח ילעבב ינמוה לופיט ,םיאלקח לש םתואירב לעו ןגוה רכש לע הדפקה ,)חלמ וא רכוס אלל(

 ןפואו לכואה תנכה ךילהת תכיפה :ונכ לע רתונ יסיסבה לדומה .הטיחשו הריכמל דעו לודיגה בלשמ

 .םייחה תשודק ךרע תא סנ לע הלעמה םייח ךרדל ותליכא


