
 םירשקה תכסמ רוריב :׳הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת׳

 רנרב םייח ףסויו ןילטייצ ללהל קוק ה״יארה ןיב

 ריאמ ןתנוי

 .ןילובגה לע תדמועה הפוקתב יח קוק ברה
 .אוה ןילובגה־יסופטמ אוה ףאו

 'ןימינב ׳ר

 החיתפ

 תצקמ ודמע רבכ ורוד ןב הגוהכ קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה תייארב תובישחה לע

 םייזכרמ םישיא ינש םע ה׳׳יארה לש וירשק תכסמ תגצהב הז וק ךישמהל ינוצרב2 .םירקוחה

 ביבס םינוש םילגעמ םיגציימה ,רגרב םייח ףסויו ןילטייצ ללה ,םירשעה האמה תליחתב

 .קימעמ ןפואב וילא וסחייתה ,רמול וצרת םא ,וא וילע ועיפשהו ונממ ועפשוהש ה׳׳יארה
 ,קוק ברה לע רקחמה תורפסב הז רשקהב םירכזומ םניא טעמכ הלא םישיא אלפה הברמל

 דוחייבו ,ה׳׳יארל םוקמ תוכימסב ובשיש םצמוצמ גוח ישנאב ללכ ךרדב תדקמתמה

 3.םהידימלת־ידימלתבו םהידימלתב

 לע] ׳("היאר תורגא"ורפסב ןויע בגא ותעשב םשרנ)ל״ז קוק ברה׳ ,[ןמדלפירלדר עשוהי] ןימינב ׳ר
 .126 ימע ,ו׳׳צרת ,הפצמ תאצוה :ביבא־לת ,ב ,םירמאמו תומישר :םיפוצרפ ,[ג׳׳פרת ,'היאר תורגא׳

 ,(ס״לשת) 1 ,םינוויכ ,'קוק ברה תרותב תויחישמו היפוטוא׳ ,רמייהנפוא־ץ״ש הקבר :לשמל ואר

 ׳י ,וט ןויליג ,זנ הנש ,ראודה ,״׳הינשה הילע׳׳ה שיאכ קוק ה׳׳יארה׳ ,אריפש םהרבא ;16-15 ימע

 .231-230 ימע ,ח׳׳לשת א רדא

 םע תאצוה :ביבא־לת ,תיתדה תונויצב השעמל ןויער ןיב :םיכרד תשרפ לע הנומא ,ץרווש בד :ואר

 תירפס ,דבוע םע תאצוה :ביבא־לת ,תויחישמל ןויגיה ץב :תיתדה תונויצה ,ל״נה ;ו׳׳נשת ,דבוע

 ,םיקפא תירפס ,דבוע םע תאצוה :ביבא־לת ,קוק ברה גוחב רבשמו רגתא ,ל״נה :ס״נשת ,םיקפא
 .׳ה״יארה גוח׳ ברקב תינויער תודיכלו תודיחא רבדב תכל תקיחרמ הנקסמל עיגמ ץרווש .א״סשת

 שבוגמ גוח לש ומויק םצעב דדצל הרומא [...] תחכופמ תיפוסוליפו תירוטסיה השיג׳ ,וירבדל

 אקווד יכ יל הארנ .(7 ימע ,םש> ׳(תירוטסיהה הייארה תיווזמ)ברה תנשמל ותונשרפ לש תויטנתואבו
 הלא .ויכישממ יכישמממו ויכישמממ קתונמה ׳גוח׳ב ה׳׳יארה תא םקמל שי תירוטסיה הייאר תיווזמ

 .ותומ רחאל קר קהבומ ןפואב םתוליעפב ולחה םבורו ןיטולחל הנוש יתרבחו יטילופ בחרמב ולעפ

 ימע ,(ט׳׳נשת) 90 ,הרדתק ,'תודדומתהל היגולופא ןיב תיתד תונויצ׳ ,םולש שיא ןימינב :םג ואר

148. 
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 2] ריאמ ןתנוי

 םישנאה תא ןובשחב וחקייש רקחמב םישדח םיקפוא חתפת םיפסונ םילגעמ לש םתגצה

 םילגעמ ינש ןאכ ןייצא .הלוגבו ץראב ה״יארה תפוקתב ויחש העפשהה־יברו ןפודה יאצוי

 לאומש ןרהא ברה ,ןילטייצ ללה תמגוד םישיא ללכש ,יפוריא חרזמה לגעמה :הלאכ םיגוח

 גלשא ביל הדוהי ברה ,בורדנסכלא לאומש ,םואבנריב ןתנ ר׳׳ד ,ןח םהרבא ברה ,תרמת

 ,ילארשי ץראה םירפוםה־םיגוהה לגעמו ;לארשי ץראל ועיגה םתצקמש ,םירחא םיבר דועו

 ,ח׳׳זא)ץיבוניבר דניקסיז רדנסכלא ,ןונגע י״ש ,רנרב םייח ףסוי ראשה ןיב ונמנ ומעש

 .קילאיב ןמחנ םייחו ןודרוג דוד ןרהא ,(ןמדלפ־רלדר עשוהי)ןימינב ׳ר ,ןומיר יבצ ףסוי
 תשגדה ךרד .ולגעמב דחא לכ ,תויטננימוד תויומדכ רנרבבו ןילטייצב זכרתמ הז רמאמ

 ה׳׳יארה לש ותוגהב תויזכרמ תודוקנ המכ ריאהל הסנא ה״יארה לא םסחי תניחבו םתומד

 .ויבתכב םינוש םיטביה ןחבאו

 ׳םיצבק הנומש׳ ופשחנ הנורחאל .קוק ברה יבתכ לע הרצק הרעה ריעהל םוקמה ןאכ

 יכ רוכזל שי ךא 4.םיבר ונודי דועו ונד ה״יארה לש ותוגהל םתמורת לעש ,(ט״נשת)

 ,לשמל ,םלוכ םיזונגה םיבתכה םירקוחה יניעל ודמעיש דע תיקלח דימת היהת וז הכאלמ

 - ונל תורסחה רתויב תויזכרמ תוביטח יתש
 תפוקת׳מ וימושירו ה״יארה לש וינמוי ךשמה

 תורגיאה ומסרופ הכ דע)הפוקתה התואמ ויתורגיא תואמ תוחפ אל תובושחו 5,׳םילשורי

 םירחובו הלא םיבתכ םיזונג ידכב אל ילוא 6.(יקלח ןפואב ןה םגו ,דבלב ה״פרת תנשל דע

 .םינשה ןתואמ ה׳׳יארה לש תויתכלהה ויתוריצי תא אקווד סיפדהל

 םוסרפ' ,'ץיבומרבא ידוא ;112-93 ימע ,(ס״שת) א ,רהצ ,'תורואה תורוקמ׳ ,י״ביבא ףסוי :ואר

 םיצבקמ דחפמ ימי ,קנזור םעוניבא ;161-135 ימע ,(ס״שת בא) 157-156 ,תובש ןולע ,'םיצבקה
 ,ה׳׳יארה תורצוא ,לאירוצ לאיחי השמ ;291-257 ימע ,(0"שת)טס ,ץיברת ,'?קוק ברה לש םיזונג

 .6-4 ימע ,ב״סשת ,ןויצל ןושאר רדסהה תבישי תאצוה :ןויצל ןושאר ,תבחרומו השדח הרודהמ ,ד

 קר הנפו הביתכ לש הז גוסמ ה״יארה קספ עתפלש רעשל השק .הלאכ םיסקנפ םימייק ןכאש רורב
 תורמא' :לשמל ,הפוקתה התואב ויסקנפמ ומסרופש םיעטק םיאצומ ונא ,דועו תאז .תיתכלה הביתכל

 ירשת)א תרבוח ,תישילש הנש ,דהה ,'א״טילש קוק ןהכה י״ארהמ םינברה שאר ןרמ תאמ תושדח

 םירבדה' :םיילוש תרעהב רמאמה שארב בתכ ,ןימינב ׳ר הארנה לככ ,סופדל איבמה .ח-ו ימע ,(ח״פרת

 בש .'ז״פרת לולאב למרכה רה לע קוק ברה ןרמ םשרש תומישרה לש דיה־בתכ ךותמ וחקלנ הלאה

 ,ל״נה :ןכו .68-66 ימע ,ם״דשת םילשורי ,םירמאמ ץבוק :היארה ירמאמ ,קוק ה״יארה :ךותב ספדנו

 ;408-407 ימע ,ח״פרת םילשורי ,ינש ךרכ ,הביתנ ,'(הז אשונ לע םיבתכ ץבוק ךותמ)הנומאה תורואמ'

 .71-70 ימע ,היארה ירמאמ :ספדנו בש

 לש ויבתוכמ יגוח :היאר יבתוכמ ,לטוג הירנ :ואר ה״יארה תורגא תא תופמל ףיקמו ינושאר ןויסינ

 הדובע .ס״שת ,ל״צז קוק ה״יצרה ש״ע ןוכמה תאצוה :םילשורי ,ל״צז קוק ןהכה קחצי םהרבא ׳ר ברה

 .ןיינעתמו רקוח לכל תושיגנו םינוש םינויכראב תויוצמה ,די בתכבש תורגא תללוכ הניא טעמכ וז

 לשב םא ,םירחא םיצבקבו תורגאה יצבוק ׳דב לולכל אלש ורחב המ־םושמ רשא ,תורגאה אקווד

 ןובשחב חקול לטוג ןיא ןכ ומכ .רתויב ןה תובושח ,רתוי רחואמ ובתכנש םושמ םא תימינפ הרוזנצ
 הבושתה תורגא לכ אלש רורב ירה .דוע דומלל ןתינ ןכותמש ,ה״יארה לא ובתכנש תורגאה תא

 וספדנ ןקלח .וילא ובתכנש תורגאה תרזעב הנומתה תא םילשהל ןתינו (ופשחנ וא)ודרש ה״יארה לש

 .די בתכב םינוש םינויכראב תויוצמ ןקלחו
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 ׳הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת׳ [3

 תנבהל םורתל םייושעה ,׳םיצבק הנומשיב םידבר השולש לע דומעא םירבדה ךשמהב

 ןהכ דוד ׳ר ,ה״יצרה ,ה״יארה וכרע םכותמש ,'תוטויט יסקנפ׳כ םיצבקה (א) :םתוהמ

 ברה בתכ ובש /יטסימ ןמוי׳כ םיצבקה (ב) ;תורגיא ףאו םירמאמ ,םירפס םירחאו (׳ריזנה׳)

 תומישר סקנפ׳כ םיצבקה (ג) ;זע יחישמ ןווג תולעב ןהש ,רתויב תוישיאה ויתויווח תא קוק

 רוכזא אלל ,ותפוקתב םייפיצפס תוערואמל תויוסחייתה ה״יארה םשר ובש ןמוי - ׳םימשרו

 טרופמ רקחמ ךורעל שי םאולמב הלא םידבר ריאהל ידכש קפס ןיא .יוכו תומש ,םינש

 .רתוי

 תרגסמב רתוי בחרה ףקיהב קוק ה״יארה לש ותומד תנבהל םינויצ המכ ןייצא הז רמאמב

 עיבצא ,ןילטייצבו ה״יארב ןדה ,ןושארה קלחב :םייזכרמ םיקלח ינש הז ןוידב .ותפוקת

 ובו ןילטייצבו רנרבב קסועה רבעמ ףיעס אובי וירחא .םיינשה ןיב הקומעה הקיזה לע

 ,׳השודק׳ תומד רנרבב תוארל ןילטייצ תא האיבהש ,םהיניב תישפנה הברקה תא הארא
 ןיב םירשקה תכרעמ תונודנ ינשה קלחב .ה״יארה לע העיפשהש הפקשה ,׳הולא תשפחמ׳
 .םינשה ךרואל םיינשה ןיב תויוסחייתההו רנרבל ה״יארה

 ןילטייצ ללהו קוק ה״יארה :׳יח לאל ןואמיצה׳ .א

 ׳םיצבק הנומש׳ לע הרעהו תורגיאה תפילח
 ותוקקותשהל םיפתוש םהב הארו ותברקב םיבשויה תאו קוק ברה תא ץירעה ץלטייצ ללה

 ץראל עיגה אלו השרווב ולעפמ תא ךישמהל רחב אוה ,תאז םע .ינחורה ולעופלו הלואגל
 ,ה״יצרה ונבו קוק ה״יארה ןיבל וניבש תורגיאה תפילחב הלגתמ רשק ותואמ טעמ .לארשי

 ,ונינפל םייולג וז הפנע תובתכתהמ םידירש קר םנמא .ויבאל ריכזמ תע התוא שמישש

 םירמאמ תועצמאב הז ןיינעמ רשק רזחשל ןתינ ךאי ,׳ברה זכרמ׳ ישנא וזנג הרקיע תא ןכש

 ותודע ךרד ןכו ,וירפס לע בתכש תרוקיב תומישרו קוק ברה לע ןילטייצ בתכש םינוש

 תחיתפ לגרל לארשי ץראב רצק רוקיבל עיגה תע ,ה״פרת תנשב ה׳׳יארה םע שגפמ לע

 ביבס יכ רורב ךא ,הז רשק ליחתה יתמ תודע ונל ןיא .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה

 בר ןיינע ןילטייצ הליג וירבדלו 8,השרווב ןילטייצ לש ותיבב ה״יצרה רקיב פ״רת תנש

 ןכו ויבאל ןילטייצ בתכש םיבר םיבתכמ ודיב יכ ה״יצרה רפיס ו״כשת תנשב ומע ךרענש ןויאירב
 קוק ברה לש ותציחמב הבושת ילעב׳ ,(ןייארמ)ןייטשלדא בקעי :ואר .ןילטייצ לא ויבא לשמ תורגא
 תכירעב ,תונותעה ךותמ :תירוביצה הכרעמב ,קוק ה״יצרה :ספדנו בש :ו״כשת ירשת 'ה ,הפיצה ,'ל״צז

 דואמ ןכתיי .תוזונגה תורגאה תא תוארל ידיב הלע אל .טל-הל ימע ,ו״משת םילשורי ,ןוסמרב ףסוי
 .לארשי ץראב היסקודותרואה לע הלא תורגאב ה״יארה בתכש םיברוצה םירבדה אוה הזינגל םעטה יכ

 .ןילטייצ ללה לש ונב ,ןילטייצ ןרהא ירבדמ םג ונא םידמל םיגעוה ינש ןיב תובתכתההו הקיזה לע
 קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה לש ובבל חישו וחור תוגה :השודקב לארשי בהוא ,יראב ׳ב עשוהי :ואר

 .טל ימע ,ט״משת ביבא־לת ,א ,ל״צז
 םירפוס :ואר ומוליצ .ד״פרתה טבשב ׳ה זיאתמ בתכמב ןילטייצ ירבדמ ונא םידמל הז רוקיב לע
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 4] ריאמ ןתנוי

 לביקש דע רשקה קזחתה ךליאו ןאכמ 9.םינשה ןתואב ויבא הגהש ׳םילשורי לגד׳ ןויערב

 םינודנש ,ה״יארה לא ןילטייצ לש ויתורגיא תצקמ ונדיב שי .םירשעה תונש עצמאב הפונת

 ןנכתש יתורפס ץבוק רובע וטע ירפמ חלשי ה״יארהש השקב :לשמל .םינווגמ םיאשונ ןהב

 הרזעו הכימתל השקבב הנפ ןכ ומכ .ןמנייטש רזעילא רפוסה םע רואל איצוהל ןילטייצ

 ובשו ובלתשה אל ,ץראב המ־ןמז ויהש וינב ינש םהב ,םילשוריל ועיגהש םינוש םישנאל

 בשייתהל ונוצר תא ריכזמ ,יתורפסה ולעופ תא םג ללוגמ ןילטייצ ויבתכמב .השרוול

 תובר דומלל ןתינ ןילטייצ לש הלא םיטעמ םיבתכממ 10.ה״יארה ירפסב ןדו לארשי ץראב

 תורתסנ ה״יארה לש הבושתה תורגיא .ויניעב ה׳׳יארה לש ותומד לע םג ומכ ומצע וילע

 .(ח׳׳פרת)׳םימעל רבד׳ רפסה תלבק לע ןילטייצל הב הדומ ה״יארהש תחא תרגיא דבלמ ,ןה
11 

 המכב יכ הארנ .׳םיצבק הנומש׳ב ,עיתפמ ןפואב ,ףושחל ןתינ ׳תוזונג תורגיא׳ ןתואמ חפט

 ,םיצבקה ךותמ םיעטק ונב וא ומצע אוה קיתעה ,ןילטייצ ללה לא ה״יארה לש ויתורגיאמ

 .רתוי רחואמ דעומב םיסקנפה ךותל וקתעוהו בתכממ םיקלח םיעטקה ויה םרוקמבש וא

 םנכותו ,ןילטייצ לא בתכמב םילולכ ויה רשא ,הלאכ םיעטק ינש םייוצמ ׳םיצבק הנומש׳ב

 ,׳םיצבק הנומש׳ב ףסונ דבור תפשוח וז הדבוע12 .הלא םינשב ןילטייצ לש ויתובשחמל רושק

 וכרע וא םינוש םירבד ה״יארה ךרע םכותמש ,׳תוטויט יסקנפ׳ ושמיש םתצקמש ,ונייה

 םיעטקש הדבועה ךא ,םיסקנפה ךותמ וכרענ םירפסו םירמאמ יכ םסרופמו עודי .ורובע

 - םיבתכמ יקלחל וכפהנ םימיוסמ
 םירבדל רובענ .םיצבקה יפוא תנבהב שודיח שי ךכב

 .ה״יארה תומ רחאל ומסרופו קוק ברה לע ןילטייצ בתכש רתוי םיבושחה

 .622-619 ימע ,ג׳׳לשת ביבא־לת ,(81 ןויליג ,10 הנש ,ה ךרכ ,םיזנג ןועידי)האושב ופסנש םירבע

 ,ל״צז ה״יצרה ש״ע ןוכמה תאצוה :םילשורי ,ד ,היארה תורגא :ואר השרווב ה״יצרה לש ותייהש לע

 .265 ימע ,ן׳׳שת םילשורי ,א ,ה־יארה יטוקל ,הירנ יבצ השמ ;יק-טק ימע ,טקא תרגא ,ד׳׳משת

 ,תיתדה תונויצב םירקחמ :הייחתה יליבשב ,(ךרוע)באילא יכדרמ ,'םילשורי לגד׳ ,ירנבא יסוי :ואר

 ןילטייצ יכ ה״שת תנשב בתכ ה״יצרה .58-39 ימע ,ט״משת ,ןליא־רב תטיסרבינוא תאצוה :ןג־תמר ,ג

 רפס ,(םיכרוע)יבכרה יבצו גרבספלוו היעשי ,יללה שדקמל רכז' ,קוק ה״יצרה :ואר .הז לעפמב ךמת

 בש ;79-76 ימע ,ה״שת ,קוק ברה דסומ עויסב תילארשי־ץראה םירפסה תאצוה :םילשורי ,ןילטייג

 ימע ,ג״סשת ,םוקמה ינבאמ תאצוה :לא תיב ,םירמאמ תצובק :ב ,לארשי תוביתנל ,ל״נה :ספדנו

 תווצמב הז ןיינעב םינוש םישנאל תורגא ץירה ה״יצרה .הנושארה הרודהמל ןה ןאכ תוינפהה .חס-גס

 .ולשמ םילימ המכ ה״יארה ףריצ ןתצקמלו ,ויבא

 רפס ,(םיכרוע)יבכרהו גרבספלוו ;289-287 ימע ,(א״לשת)ד ,םדנג :ואר .ומסרופ תורגאה תצקמ

 ןויכרא :םיזנג ןוכמבו יברה זכרמ'ישנא ידיב תואצמנ תורחא תורגא .דועו ,128-127 ימע ,ץלטייצ

 .(A38)קוק ה״יצרה ןויכראו (38)קוק ה״יארה ןויכרא ,(237)ןילטייצ ללה
 .483 ימע ,123 תרגא ,א ,הייארה תורצוא ,לאירוצ :ךותב יקלח ןפואב הספדוה וז תרגא

 ,העק ימע ;בק הקספ ,עק ימע ,ט״נשת םילשורי ,ד ץבוק ,ב ךרכ ,םיצבק הנומש ,קוק ה״יארה :ואר

 .אנש ימע ,םש ואר ,הנושארה םלועה תמחלמ ינפל הארנה לככ ובתכנ תואקספה יתש .וטק הקספ
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 ׳הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת' [5

 ויבתכב הלבקהו לבוקמכ ה״יארה

 קוק ברהש ןיררוע ןיא יכ יולג ותוגה לע ה״יארה לש ורוד ינב ובתכש םירבדה תניחבב

 ויבתכב קר אל אצמנ הלא םירבדל סוסיב .הלבקה תורפסמ יתוהמו קומע ןפואב עפשוה

 בתכ ,קוק תיבל רתויב ברוקמ היהש ,רייא רפוסה ,לשמל .ויפמ ועמשש המב םג אלא

 יכ טפשמה ה״יארה יפב רוגש יכ ןייצמ אוה ובו ותוגה לע ןטק סרטנוק ה״יארה ייחב

 םילבוקמ םע וירשק תאו הלבקב ויתועידי תא אוה טילבמו ,יעבטב יתסמ אוה םדאה׳
 ,ילש תובשחמהו תועדהמ ,רבד םוש ןיא׳ יכ ויבא יפמ רסמ אוה םג ה״יצרה ".םינוש

 ה״יארה לש הפנעה תובתכתהה תא ןייצל שי ןכ ומכ14 .׳ל״ז י״ראה יבתכב רוקמ ול ןיאש

 ןיבאר קחצי השמ ברה תמגוד ,הלבקה םלועל םיברוקמ םע וא םינוש םילבוקמ םע

 טאלבנזור יכדרמ ברה ,זריבמ פוטניל סחנפ ברה ,לוואשמ בושילא המלש ברה ,זיווינאפמ

 לע ויתומכסה תא 15,םירחאו רעצלעז ביל הדוהי ׳ר ,גלשא ביל הדוהי ברה ,אנימשאמ

 ןמיתב הררועתהש הלבקה תמכח תותימא לע תקולחמב תצרחנה ותדמע תא 16,הלבק ירפס

 דומלל דודיעהו םילשוריב הלבק תודסומב ותכימת תאו 17,םילשוריל ףא ועיגה הידהו

 ופיב ד׳׳בא קוק ןהכה קחצי םהרבא ׳ר לש תינחורה ותרוצל :הרות רתכ ,ץיבוניבר דניקסיז רדנסכלא
 תאצוה :םילשורי ,קוק ברה ,[איחי ןוד יתבש] ןוסניבר ש״י ;22-20 ימע ,א׳׳ערת םילשורי ,תובשומהו

 .ו ימע ,א״צרת ,םירוא

 וכרדכ אלש ,ה׳׳יצרה .ומ ןמיס ,ח״צרת ,םילשורי תאצוה :םילשורי ,לולאב השלשל ,קוק ה״יצרה

 :ואר .ויבא יבתכב תוזמורמה י״ראה יבתכמ תואבומב תוקמעתהמ רתוי רחואמ עתרנ ,יריזנה׳ לש

 ,ה׳׳יארה גוח ילגעמב ,'ל׳׳צז ברה ר׳׳ומאא תנשמב ןויעה יכרדל :ה׳ייארה גוחל םיוקי ,קוק ה״יצרה

 טיעממ הז רמאמב .(טלש-ולש ימע ,םירמאמ תצובק :ב ,לארשי תוביתנל־)י-ז ימע ,ה״שת םילשורי

 .ויבא יבתכב םייפוסוליפהו םיילבקה םידברה לש םתובישחמ ה״יצרה

 ,קוק ה״יארה :ךותב ,ה״יארה לש ויבתכמ תא וארו .ו-ה ימע ,א ןמיס ,לולאב השלשל ,קוק ה״יצרה

 'ר לבוקמה ןב ןסינ ׳ר לא :ה״כשת-ב״כשת ,קוק ברה דסומ תאצוה :םילשורי ,ג-א ,היארה תורגא

 ,ביק תרגא :בצ-אצ ימע ,זפ תרגא ,פוטניל ברה לא :טסר-חסר ימע ,זיר תרגא ,ןיבאר קחצי השמ

 ,רעצלעז ביל הדוהי ׳ר לא :הש-אש ימע ,וסר תרגא ;במר-טלר ימע ,דפק תרגא ;גמק-אמק ימע

 ל״ירה לבוקמה םע וירשק לע .דועו ,דלר-אלר ימע ,ברת תרגא :הכק-גכק ימע ,גפת תרגא ,ב ךרכ

 ם״ירומדאה םישודקה וניתובר לש םתנשמו םהייח יקרפ :םלוסה ,בילטוג יכדרמ םהרבא :ואר גלשא

 ימע ,היאר יבתוכמ ,לטוג :םג ואר .ולר ,המק-במק ימע ,ז״נשת םילשורי ,םהידימלתו גלשא תיבל

 .טמ ,המ-דמ

 תאצוה :םילשורי ,תומכסה ץבוק :היארה תומכסה ;טכ-חכ ימע ,ל תרגא ,א ,היארה תורגא :ואר

 .ח״משת ,ל״צז קוק ה״יצרה ש״ע ןוכמה

 םסרפ אוה .תודהיל הרדחש הרז הדובע הלבקב הארש ,חפאק איחי ברה היה וז תקולחמ לש הררועמ

 לש וירמאממ דחא דגנ ,(א״צרת םילשורי) 'םיקלא תעדי ,תרבוח םג םהבו הז אשונב רפסמ םירפס

 םילשוריב .הב ברועמ היה ןוטלשהו 'םישקעיל ׳םיעדרדיה ןיב ןמית ידוהי תא הערק תקולחמה .ןילטייצ

 ,וילא חלשש תיסרפ תרגאב יוטיב ידיל האב ה״יארה תבוגת .וירפס תאו חפאק ברה תא ומירחה

 .521-518 ימע ,היארה ירמאמ :ואר .א״צרת תבט ו״כב ,'התשודקו הלבקה תמכח תתימא לע בתכמ'

 :חמר-זמר ימע ,וכרת תרגא ,ב ,היארה תורגא ,ד״ערת תנשב סומלופה ץורפ םע וירבדל וושה

 .447 ימע ,76 תרגא ,א ,ה׳׳יארה תורצוא ,לאירוצ :ךותב הספדוהש הטויטלו
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 6] ריאמ ןתנוי

 תורוא׳ב דוחייבו וייח ימיב וספדוהש םיבתכב ןויעמ ,הלא םיניינע לע ףסונ ךא 18.וז המכח

 לש העידי אלל םירבדה תא ןיבהל רשפא־יא יכ רוריבב הארנ ,'םיצבק הנומש׳בו ׳שדוקה

 .וירבד לכל דוסי אוהש ,ידיסחהו ילבקה חונימה

 רשקהב ה״יארה לש ודוחיי לע דמעו הבחרהב ךכ לע ןדש ןושארה היה ןילטייצ ללה
 עיבצמ אוה 19/ל״ז קוק ברה לש הלבקב ידוסיה וקה׳ ,ח׳׳צרת תנשב םסרפש רמאמב .הז

 ברה לש ושודיח .קוק ה״יארל דעו ד״בחו ט״שעבה ךרד ,י׳׳ראה תלבקמ תוחתפתה לע

 איגולוכיספ׳ה תא ,׳םיברה תמשנ׳ תא הלבקב הליגש ךכב אוה ,בתכ ,וימדוק תמועל קוק

 לבוקמכ ןילטייצ האר ותואש ,קוק ברה לש ותוגהל תורוקמה ,ןכ םא .׳תימואל־תירוביצה

 םיגוהל ןושאר חתפ ןילטייצ חתפ הלא םירבדב .תודיסחהו י״ראה יבתכ םה ,רבד לכל

 הלאלו ,םירשעה האמה ןב ןקיטסימ וא לבוקמ ה״יארב וארש ,וירחא ואבש םירקוחו

 20.ויבתכב םיידיסחהו םיילבקה תודוסיה תא וטילבהש

 רעשי תדוגאב ותכימת ;בפ-אפ ימע ,וע תרגא ;במ-אמ ימע ,גמ תרגא ,א ,היארה תורגא :לשמל
 .דועו ,ע-חס ימע ,דית תרגא ,ב ,םש ,'םימשה

 בי-אי תרבוח ,הכ הנש ,דהה :ספדנו בש ;6 ימע ,(1938 רבמטפסב 25) ה״צרת לולא סייכ ,הפיגה

 תאצוה :םילשורי ,םיצבוקמ םיבתכ :םידיחי לש קפס ,ןילסייצ ללה ;גכ ,ג-ב ימע ,(י״שת לולא-בא)

 .185-182 ימע ,ה ,השודקב לארשי בהוא ,יראב ;237-235 ימע ,ם״שת ,קוק ברה דסומ

 ,א״עד קוק הייארה ברה ץומל ׳שדוקה תורוא׳ב םירועיש ץבוק ךותמ :הייארה גוח ,יריזנה׳ :דוע וארו

 ,םינהכ ירוטע ,'(ןויאר)קוק ברה לש ותטיש' ,ל״נה ;20-18 ימע ,ח״משת ,דוד רזנ תאצוה :םילשורי

 שיא' ,סוגייא ׳ב בקעי :דחוימב ואר .רקחמב םג יוטיב ידיל אב הז ןוויכ .7 ימע ,(ג״נשת לולא) 103

 .578-528 ימע ,(ח״שת ןסינ)ד-ג תרבוח ,ג הנש ,תויפלת ,'(ל״צז קוק י״ארגה לש ורכזל)ןירותסמה

 ימע)׳לארשי תד תודלותב ןושארה יתורפסה יטסימה ףוסוליפה ילוא היה קוק ברה' :בתוכ סוגייא

 ברה ןרמ תנשמב םירמאמ ץבוק :הייארה ,״'שדוקה תורוא״ב תויתייעבה' ,ץלזנייטש ןידע ;(528

 ימע ,ו״כשת ,קוק ברה דסומ תאצוה :םילשורי ,ותוקלתסהל הנש םישלש תאלמ םע קוק ןהכה קחצי

 ,יאגרש ןמלז המלש ;סת-הלת ימע ,ד״משת םילשורי ,א ,הייארה ידעומ ,הירנ יבצ השמ ;הק-בק

 םהרבא ברה קמ תנשמב םירמאמ ץבוק :הייאר ןורכז ,'ל״צז קוק ה״יארה תנשמב תודיסחהו הלבקה'

 ,ו׳ימשת ,קוק ברה דסומ תאצוה :םילשורי ,ותוקלתסהל הנש םישמח תאלמ םע ל״צז קוק ןהכה קחצי

 שיא ןימינב ,'קוק ברה לש ותנשמב םיילבק םיגשומב שומיש׳ ,יזנכשא ןואל הדוהי ;בנק-דמק ימע

 :םילשורי ,ל״צז קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה לש ותוגה :תורוא לבוי ,(םיכרוע)גרבנזור םולשו םולש

 ךרוצ הירוטסיה׳ ,י״ביבא ףסוי ;128-123 ימע ,ח״משת ,רנילא תירפס ,תימלועה תינויצה תורדתסהה

 ,ב ,תודהיה יעדמב םירמאמ תפוסא :ראיורב יכדרמ ברל לבויה רפס ,(ךרוע)רשא־רב השמ ,יהובג

 ירקחמ ,'קוק ברה תרותו י״ראה תלבק' ,המלש־ןב ףסוי ;772-709 ימע ,ב״נשת ,ןומדקא :םילשורי
 תסיפת לש תילבקה תיתשתה' ,רטכפ יכדרמ ;457^149 ימע ,(ב״נשת)י ,לארשי תבשחמב םילשתי

 ברה ,םולש שיא ןימינב :וארו .100-69 ימע ,(א׳יסשת) 47 ,תעד ,'קוק ברה תנשמב הריפכהו הנומאה

 ,23-22 ,14 ימע ,ן״שת ,םיקפא תירפס ,דבוע םע תאצוה :ביבא־לת ,הקיטסימל םזילנויצר ץב :קוק

 ,'קוק ברה לש ותוגהב םייתרוסמו םיינרדומ תודוסי :התיגו הזוניפשל קוק ברה ץב' ,ל״נה ;249-195
 םילשורי ירקחמ)ב ,רמייהנפוא־ץ׳׳ש הקברל ןורכיזה רפס :םיבר תולוק ,(םיכרוע)ןד ףסויו רואילא לחר

 תא ןיבהל םולש שיא הסנמ הלא םירוביחב .551-548 ימע ,ו״נשת םילשורי ,(גי ,לארשי תבשחמב

 .רתוי בכרומ ןפואב ה״יארה תורוקמ
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 ׳הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת׳ [7

 םיאצומ ,תיאובנ־תיחישמ חור םהב תבשונש ,ךליאו םירשעה תונשמ ןילטייצ ירוביחב

 הבר הברק שי ךכבו ,תוינרדומ הבישח תורוצל םיילבק םיגשומ לש היצמרופסנרט ונא

 .ונב לאו קוק ברה לא ןילטייצ לש ויתורגיא לכב תשגדומ וז הברק21 .קוק ברה ןיבל וניב

 ׳הבושתה תורוא׳ תלבק לע הדומ ןילטייצ ויתורגיאמ תחאב .הז ןיינעל תחא המגוד איבא

 ,תאז םע .המוד ןונגסב תע התואב שרד ומצע אוה יכ האילפב ןייצמו (ה״פרת םילשורי)

 ןפוא 22.׳תמאב םינובנה ליבשב׳ תוילבקה תונווכה תא טרפמ ה״יארה ןיא יכ לע רצימ אוה

 ותרוקיבמ םג הלוע הז רבד .הלבק רפסכ אופא היה ׳הבושתה תורוא׳ תא ןילטייצ לש האירקה

 ה״יארה תא הנכמ אוה הבו הנשה התואב ׳טנעמאמ רעד׳ב םסרפ התואש ,הז רפס לע

 IM /Jlj/ . 23.׳לודג לבוקמ׳

 וז הפוקתב םיברב רתסנה תרות תא ץיפהל ךרוצב ה״יארה םע תופתוש שח ןילטייצ

 .תידוהיה דוסה תורפס רואב הפוקתה תוערואמ תייארבו ׳אחישמד אתבקע׳ לש

 ׳אחישמד אתבקע׳ו הנושארה םלועה תמחלמ

 לאומש ןרהא ברה - םיבר םיגוה לע יתוהמ ןפואב העיפשה הנושארה םלועה תמחלמ

 ,םואבנריב ןתנ 24,תרמת
 ושיגדה םינורחאה ינש .םירחאו קוק ה״יארה ,ןילטייצ ללה 25

 ,׳הלבקי ,םולש םשרג ;Gershom Scholem, Kabbalah, Jerusalem: Keter, 1988, p. 85 :ואר

 .99 רוט ,ז״לשת ביבא־לתו םילשורי ,סכ ,תירבעה הידפולקיצנאה

 ,יתעד יפל ,היה ךירצי :וירבד תצקמ הלאו ,289-288 ימע ,(א״לשת)ד ,םדנג :ךותב ספדוה בתכמה

 ידי לע םינוילעה תומלועב םישענה םינוקיתה ץינעב (תמאב םינובנה ליבשב) רתוי טעמ קימעהל

 םירודהה לכ םירשיימ םינוילעה תומלועבש םינוקיתה הלא ןפוא הזיאבו לארשי תסנכ לש התבושת

 םינוילע תולכיהב סנכיהל ,ינמודמכ ,׳יה רשפא יאו לכה ליבשב הבתכנ וז השודק תרבחמ ךא ,הטמל

 .'ל״דו ,היליד ארועש םופל דחו דח יכ ,ועדיו וריכי לכהש ,א״טילש ר׳׳ומדא תשודק ץפח יכ ,רתויב

 7 ,טנעמאמ רעד ,['הבושתה תורוא'לע] 'רוסארעטיל רעשינבר רעססעיינ רעד ןופ' ,ןילסייצ ללה

 .5 ימע ,1924 רבמצדב

 ,11931-1869)תרמת לאומש ןרהא ברה לש ותוגהל יטסיפיצפ ןוויכ הנתנ הנושארה םלועה תמחלמ

 תאצ םע ה״יצרה לא חלשש בתכמב .<פ״רת השרוו)׳םייוגה תומחלמו לארשי תסנכ׳ ורפסב לשמל

 לש הרזה הדובעה תריקע אוה יזכרמה ונויער' :םיאבה םישקה םירבדה תא בתכ רואל הזה רפסה

 םיכלמה ןיינע ץאונמ אפוג ונדומלתבו ונכ׳׳נתבש תוארהל ץוחנל יתאצמ [...] הנידמהו הכולמה

 םזיפיצפ ,תרמת לאומש ןרהא ,׳אובמ׳ ,זול דוהא :ואר .'םיכלמה אלו םיאיבנה המה ך״נתה ירמגו

 ימע ,ב״נשת ,רוניד זכרמ תאצוהו ןומדקא :םילשורי ,'םישיגרמה םינברה דחאי יכתכמ :הרותה רואל

 ימע ,(א״משת) 9 ,םינוויכ ,'תרמת לאומש ןורהא לש ותוגהב םזיפיצפו תומילא ,המחלמ' ,ל״נה ;חכ

114-103. 

 ךרדש 'םילוע׳ רבח םיקה אוה .תודהיה תורוקמל המחלמה תובקעב בש (1937-1864)םואבנריב ןתנ

 .חישמה תארקל שארב אצתו ידוהיה םעה לש חורה תיילעל עקרקה תא רישכתו תפומ שמשת םהייח

 האצרה) 'םילועה׳ ,ל׳׳נה :ז״ערת הניו ,(א תרבוח ,'םילועה'יבתכ) ,םילועה ירבד ,םואבנריב ןתנ :ואר

 ;[ד״שומח] (1927 רבמצדב 28 ,ח״פרת תבס ׳ד ,ןילרבב ׳לארשי תדוגא׳ לש תיזכרמה הצעומה תפסאב

 תדוגאיל ךייתשהש יפ לע ףא .ז׳ילשת ,חצנ תאצוה :קרב ינב ,תוסמו םיבתכ רחבמ :םשה םע ,ל׳׳נה

 ותפוקתב םיובנריב ןתנ׳ ,ןוסקילג השמ :ואר .וימיב היסקודותרואה תא תובר םואבנריב רקיב ,ילארשי
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 8] ריאמ ןתנוי

 תועמשמ הל וקינעהו המחלמה תוצרפתהבש יטפילקופאה־יחישמה דבורה תא דחוימב

 םירבדה תא ח׳׳פרת תנשב רביחש הרצקה היפרגויבוטואב בתכ ןילטייצ ללה .הזע תיחישמ

 :םיאבה

 ,הזב ריכזא אל םא הנוכנו המלש היהת אל (ייח רקיע םהו)םיימינפה ייחמ הנומתהו

 ,םלועה־תמחלמ ץורפ םוימ יבלב הנומאה ייח תורבגתה תא ,ץרמנ רוצקב םג ולו

 ףא ,הצילמ ךרדב אל ׳אחישמד אתבקע׳ הירחאל הרקש המ לכבו הב האור ינאש
 ד׳׳ערת תונשב .שממ דוד ןב חישמ תובקע םא יכ ,אדירג תימואל היחת ךרדב אל

 יתרכה תישארב וב יתאצמנש הזטסכא לש בצמה ותואב טעמכ יתייה יורש ה׳׳ערתו

 האלפנה הזטסכאה ירפ [...] ׳תונויזח הזוח׳ לש הגרדמל טעמכ זא יתעגה .ד״בחה תא

 26.ולא םינשב םיינחורה ייח לכ םה איהה

 לשמל ךכ .׳םיצבק הנומש׳ב ה״יארה לש וירבדב םג בטיה רכינ םלועה תמחלמ לש המשור

 27.׳המחלמה׳ רתוכה תחת ,׳תורוא׳ רפסב וספדוהו ה׳׳יצרה ידיב וכרענו וטקולש תואקספב

 התואש ,הנושארה םלועה תמחלמ אלא הניא הלא םיקרפב הילע רבדמ ה׳׳יארהש המחלמה

 הנומש׳ לש םיוליג םע 28.׳אחישמד אתבקע׳ ימיל תואכ ,יטפילקופא־יחישמ ןמיסכ האר

 הלועה ,יופלס יכדרמ ;דכ-גכ ימע ,(ז״צרת רייא) ח תרבוח ,הרשע םיתש הנש ,דהה ,'תישילשה
 ,םואבנריב׳ ,רלה והילא ףסוי ;ד״כשת ,םינינפ תאצוה :םילשורי ,וילעפו וייח םיובנריב ןתנ r ד :לודגה

 םיניינעמםירבד .דועו ;541-539םירוט ,ט״כשתביבא־לתוסילשורי ,ח ,תירבעה הידפולקיצנאה ,'ןתנ

 ,תישש הנש ,ךרדב ,׳(ותריטפ רחאל םישלשה םויל)םיובנריב ןתנ רייד׳ ,טסנרא ןועמש :ואר וילע

 הקיטסימ לש תורשפא לע םירוהרה׳ ,םולש םשרג :םג ואר .4 ימע ,(ז״צרת רייא ו׳׳כ) 18 ןויליג
 ,ו״לשת ,םיקפא תירפס ,דבוע םע תאצוה :ביבא־לת ,היחתו השרומ יקרפ :וגב םירבד ,'ונימיב תידוהי

 .73 ימע

 :(ו׳יצרת)׳לוקו הממד׳ רוביחב וירבדל וושהו .4 ימע ,םיצבוקמ םיבתכ ,׳יתודלות רוצקי ,ןילטייצ
 לרוגו םלוכ םימעה לכ לרוג התע ךתחנ יכ ,דחי םג םיינחורהו םיימשגה ירבא לכב יתשגרה יכנא׳

 בלב תיאשח הליפת יתללפתה ,יתלוכיש המכ דע יתדדובתה ,ימצע ךותל ילוכ יתסנכתה .דוחיב ימע

 ןורתפ ,דימת םהב יתוגהב יתשקבו ,םינפל םיתדמל רשא םיזרה ירפס לכ לע יתרזח ,קספה ילב טעמכ
 םיחוקל םישנא ...ביבסמ יתיאר ...םימלש םימעל תוומהו םייחה תדיח - ינפל רשא הלודגה הדיחל
 .(62-61 ימע ,םש)׳!ויחו ובוש :םירהה ישארב תצצופתמ לוק תבו ...םישערנ ,םילהבנ םישנא ,חבטל

 ,םילשורי תאצוה :םילשורי ,(היחתה תורוא :ב ;לפואמ תורוא :א)תורוא ,'המחלמה׳ ,קוק ה״יארה

 .7-6 ימע ,פ״רת

 ,ונק-הנק ימע ,ה׳׳משת ,קוק ברה דסומ תאצוה :םילשורי ,א ,שדוקה תורוא ,קוק ה״יארה :וושה

 םרשקהמ הלא םיעטק קותינב .הברה דועו ,ג-ב ימע ,םשת תרגא ,ג ,היארה תתגא ;זלק הקספ
 םייטנטילימ םיטסקטל ,ולש תרחואמה תונשרפב ןה הנושארה הכירעב ןה ,ה״יצרה םכפה ירוטסיהה

 יכ הלא םיעטקב ןייצ אל ה״יארהש יפ לע ףא ,לארשי תנידמ לש ׳הווצמה תומחלמ׳ תא םיקידצמה

 יכ ה״יצרה בתכ (י׳׳שת םילשורי) 'תורוא' לש היינשה הרודהמל המדקהב .םחולה אזר לארשי םע

 םינתיאה־תכרעמ ינפ לע התע וז הרדאנ החרזהב דחוימה בויחה'איה תשדוחמה הספדהל תוביסה תחא
 תינוציק תונשרפ .׳ונשפנ־תודפו ונתלואגל הלועו תבגתשמה ,לארשי תלשממל םילשורי תוממוק לש
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 ׳הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת׳ [9

 רעפה וירבדב דדוח ךכ .המחלמה וב הללוחש הנפמה תא תוריהב רתיב ונא םיאור ׳םיצבק

 ימיב ויתויווח יכ הארנ .רתוי השבוג לארשי תלואג לע ותסיפתו םימעל לארשי ןיב

 29.הלואגה ךילהתב תינחור הניחבמ לארשי םע לש ודועיי רוריבל ותוא ואיבה המחלמה

 הברהו ,ויבתכב ינשה טוחכ רבועה ,׳אחישמד אתבקע׳ גשומל יזכרמ םוקמ שי ןאכ םג

 הסינ ,תיחישמה ותייארמ אצוי לעופכ ,ןילטייצ 30.ונממ ועבנ ולעופ יכרדו ויתובשחממ

 ,'םינובה׳ תמגוד ,הלבקה ךרד לע ןוקיתלו תימינפ תולעתהל םידיחי לש תודוגא םיקהל

 ה״יארב ףתוש שפיח אוה 31 .יחישמה הנפמה תא וליבויו ורשביש ,׳אלכיה ינב׳ו ׳הנבי׳

 לא ויתורגיאמ הלוע הז רבד .אשונב םהיתועד תא ריכהש רחאמ ,לארשי ץראב וירבחבו

 םהילאש ,ה״יארל םיברוקמ ויהש לארשי ץראב םינוש םישיא לא ויתורגיאמ32 ,ונבו ה״יארה

 תימויה תונותיעב וספדנש ה״יארה לע ויתומישרמו ",ויסרטנוקו וירפס תא חלש םג

 ויתוחישב םירופיכה םוי תמחלמבו םימיה תשש תמחלמ רחאל תרמאנ הלא םיעטקל ה״יצרה לש רתוי
 ,(רניבא המלש :ז״כשת תנשמ החיש ךותמ ךרע)׳הכרבל ונורכז ברה ןרמ׳ ,ה״יצרה :ואר .תוברה
 :האורה לש ותוחילש׳ ,[איחי ןוד יתבש] לאינד ׳ש ;5-1 ימע ,(ב״סשת לולא) 214 ,םינ,דכ ירושע

 א ,ל׳׳צז קוק הייארה תנשמב רקחמו ןויעל תע בתכ :רואמ ,׳קוק ןהכה הדוהי־־יבצ ברה םע החיש

 ,א׳׳סשת ,תועושי ןשוח תאצוה :םילשורי ,ד ,ונתע תנומאל ,ואט יבצ ;41-34 ימע ,ח״משת לולא)

 ,[רמר םהרבא ברה לש ויתונורכיזמ] השומש לודג ,(סופדה תיבל איבמ)ןיקייח ףסוי ;טלק-גכק ימע
 :ואר ה״יארה יבתכב המחלמה לע .ולק הקספ ,37 ,איק הקספ ,33 ,24 ימע ,ד׳׳משת םילשורי ,א

 .314-310 ימע ,ה׳׳משת ,תימלועה תינויצה תורדתסהה :םילשורי ,קוק ברה לש ותנשמ ,ןורי יבצ

 :ואר ונב לש תרחואמה וכרד ןיבו ה״יארה לש ותרותב חוכב שומישהו המחלמה תסיפת ןיב רעפה לע

 ,סנגאמ ל״י ש״ע םירפס תאצוה :םילשורי ,תידוהי תוהזו רסומ ,המצוע :קובי לחנב קבאמ ,זול דוהא

 םיגולואידיא םימרזב חוכב שומיש לש תופקשה :רסומו תוימואל׳ ,רצלוה ילא ;382-362 ימע ,ט״נשת

 םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל הדובע ,'םייתד םינויצ ברקב

 יגולואית קודיצ׳ ,ץרווש בד :ואר ה׳׳יצרה לש תרחואמה וכרד לע .דועו ;142-87,42-15 ימע ,ט״נשת

 .81-61 ימע ,(2000)בכ ,תונויצה ,׳קוק הדוהי יבצ ברה לש ולעפמ :תיחישמ־תימואל הנשמל

 תואבומה תוברה תוטטיצהו ,281-278 ימע ,׳?קוק ברה לש םיזונג םיצבקמ דחפמ ימ׳ ,קנזת :ואר

 .׳םיצבק הנומשימ םש
 ,ברה לש ותנשמ ,ןורי ;27-23 ימע ,'קוק ברה תרותב תויחישמו היפוטוא׳ ,רמייהנפוא־ץ׳׳ש :ואר

 םינויע :ורואב ,(״ןרוע)לאימח י״ח ,'קוק ברה יבתכב חישמ ילבח׳ ,רברפש לאומש ;281-270 ימע

 ,תימלועה תינויצה תורדתסהה :םילשורי ,התארוה יכרדבו ל״צז קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה תנשמב

 םירקחמו תוסמ :הייארה תויאר ,(םיכרוע)רברפש לאינדו דוד :ספדנו בש .291-272 ימע ,ו׳׳משת

 .דועו .בנ-דל ימע ,ד״נשת ,ברה תיב תאצוה :םילשורי ,ל־צז קוק ברה לש ותרותב

 ,םיצבוקמ םיבתכ ,ןילטייצ :ךותב ,ילוקו הממד׳ ורפסבו ׳םידיחי לש ןרפסי רפסל ותמדקהב ךכ לע ואר

 .ב״כשת [לארשי] ,ישפח ןתנ שידיימ םגרת ,[ד״פרת] הביתה הנטקה תרבוחבו ;89-88 ,66-65 ימע

 ץוביקה תאצוה :ביבא־לת ,ןילטייצ ללה לש ותנשמו וייח :הממדל רעס ןיב ,עלס־רב אגרש :םג ואר

 לש הלא תונויסינ םע דבב דב יכ ןייצל יואר .261-259 ימע ,1999 ,םייח־ןב לליה תיירפס ,דחואמה

 ןתנ ריידו הניצסאיפמ אריפש שימלק סומינולק ר״ומדאה ,גלשא ביל הדוהי ברה םג וסינ ןילטייצ

 .תומוד תודוגא םיקהל םואבנריב

 .10 הרעה ליעל ואר

 רפס ,(םיכרוע)יבכרהו גרבספלוו ,'םירוריפ' ,יבכרה יבצ :ואר .םינוש תומוקמב ומסרופ םיבתכמה
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 10] ריאמ ןתנוי

 הארמו ,הלא םישיא ןיב םיבורקה םיסחיל םיעינמה דחא איה וז תפתושמ הדוקנ 34.השרווב

 הנמנ ןילטייצ םגש ,הפוקתה ינב םירחא םישיא םע דבב דב הלא םירבד הגה ה״יארה יכ

 35.םמע

 תיאובנ תוחילשל דיחיה תייווח ןיב :ןואמיצה

 ןעמל תוחילשבש חרוכה ןיבו דיחיה תייווח ןיב רעפה תשגרה ,יהולאל ןואמיצה תשוחת
 הלא תושוחת .ה״יארלו ןילטייצל תופתושמ ׳ללכה תמשנ׳ םע תישיאה תוגזמתההו ,םיברה

 םינוש םירבעמ רבע ןילטייצ .ירוביצה הדשב ,וכרדב דחא לכ ,לועפל םהינש תא ואיבה

 תנשב .יחישמה־יאובנה ונוזח הב שבגתהל לחהש הפוקת ,םירשעה תונש עצמא דע וייחב

 ,׳ןואמצה׳ םשב הסמ רביח ,תולשבה ויתוריצי תא בתכש ינפל הברה ,ע״רת-ט״סרת

 וז הסמב אטיב אוה 36.תוישיא־תויטסימ תויווחמ ןה םיינאישטינ םיטסקטמ ןה תעפשומה

 תויגולואתה תוטישהמ הבזכאה תאו ,לוכל דוסיה אוהו ומצע תא ןיזמה ,יהולאל ןואמיצה תא

 .תומייקה תויפוסוליפהו

 רבעמ תרחואמה ותוגהב האר ןילטייצ .ףסונ דבור וז הקושת הלביק תרחואמ הפוקתב

 יוליג׳ םסרפ אוה (ח״פרת)׳םימעל רבד׳ ורפס שארב .ללכה שפנל טרפה שפנמ השעש

 :םיאבה םירבדה ,ראשה ןיב ,םירמאנ ובש ׳תעד

 .יתדיחי־יתמשנ לוק ,יתשגרה־יתבשחמ ירפ אוה ילש ירבד - הזה רבדה יכ ,ינא עדוי

 :רתוכה תחת וספדוהש ,[!] ב״ל לא ט״צרת תנשמ םיפלאמה םיבתכמה םג ואר .132-128 ימע ,ןילטייצ

 .570-569 ימע ,א״לשת זומת ׳ב ,בל ןויליג ,נ הנש ,ראודה ,'האושה ינפל םילשוריל םיבתכמ השולש'

 ימואלה םירפסה תיב :ואר .ונויכרא תקידבמ הלועש יפכ ,ןילטייצ ןרהא ,ונב ידיב ורזנוצ הלא םיבתכמ

 לש ויסרטנוקמ הברה .2 קית ,(1490)ןילטייצ ןרהא ןויכרא ,די יבתכל הקלחמה ,יאטיסרבינואהו

 תונוש תוירפסב יתאצמ ,היירפס לכב םייוצמ םניאש רתויב םירידנה םג םהב ,הז ןיינעב ןילטייצ

 .ה״יארה יברוקמ לש תויטרפ תוירפסב ןרוקמש

 רעד ,[ג״פרת ,'היאר תורגא' לע] 'תונורכזה רפס ןעשירארעטיל ןיימ ןופ' ,ןילטייצ ללה :לשמל

 "הנוהכבש דיסח"ןעסיורג םעד ןעגעוו רעטרעוו ראפ א' ,ל״נה ;4 ימע ,1923 רבמבונ 30 ,טנעמאמ

 ,טנעמאמ רעד ,'(קוק ל״צז ןהכה קחצי םהרבא יבר ישארה בר רעימלשורי םינופ טייצראי ןעט-2 םוצ)

 ׳קוק ברה יבתכ תאצוהל הדוגאיב ךומתל ןילטייצ ארוק ןורחאה רמאמב .ד ימע ,1938 רבמטפסב 9
 .רואל איצוהל הננכיתש םירפסה תא חבשמו

 הז רשקהב .253-252 ימע ,הממדל רעס ןיב ,עלס־רב :ואר ה׳ייארל ןילטייצ ןיב וז הברקמ טעמ לע

 ינשל ףתושמ והשמ היהש ינבשוח' :רמייהנפוא־ץ״ש הקבר לא בתכמב םולש םשרג ירבד םיקתרמ

 ברה לצא ריזנה לש ומוקמב ותוא הדימעה אל החגשההש לבחו ,קוק ברלו ןילטייצ ללהל ,םישיאה

 .346-345 ימע ,(ג״משת ןויס) 105-104 ןויליג ,14 הנש ,ח ךרכ ,םיזנג תועידי :ואר .׳קוק

 לש 'ןכותה־חול׳ב .160-141 ימע ,(ע״רת-ט״סרת השרו)ד ץבוק ,א ,תורפס ,'ןואמצה' ,ןילטייצ ללה

 ךכו ,׳(בל־ןוזח)' :בתכנ רמאמה ףוגב וליאו ,'(םיעותה דחא יבתכמ)׳ :הנשמ תרתוכ םג הנתינ הז ךרכ
 :השרו ,ינש קלח ,הרישו הבשחמ :ב ,םירחבנ םיבתכ ,ןילטייצ ללה :הסמה לש היינשה הרודהמב םג

 .184-165 ימע ,ב״ערת ,הישות תאצוה
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 ׳הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת׳ [ 11

 ,׳ןואמצה׳ו 38׳הלעמ לש יפוי׳ 37,׳הניכשה׳ ןוגכ יתוריציל המוד הז ירפס ירה הז דצמ

 ינאש ,הז רפס אוה הנוש תאז לכב .הרישו הבשחמ לש הדחוימ הבכרה ןהב שיש

 תומודה תוריציהו ׳הניכש׳ב .יוניש תילכת - תורומאה יתוריצימ ,םיארוקל ןתונ

 תומלועל ,׳ןאכ אל רשא לא׳ העגעגתהב ינא יתמשנ יל הדיגהש המ לכ תא יתעבה הל

 יתמשנ יל הדיגה רשא תא עיבמ ינא ,׳םימעל רבד׳ב ,הז ירפסבו ,םיקוחר םינוילע

 39.לארשי לש תיללכה המשנה םע הלוכ הגזמתהב

 :תקהבומ תיחישמ־תיאובנ חורב בתוכ אוה רחא םוקמבו

 אל .ונבזעי אלו ומע תא ׳ד בזע אל .עגרה .םחנה :רמאל ימינפה ילוק יל בישה

 עמשת אנ לאו תועמד ךיניע הנדרת אנ לא .קלתסת אלו ותניכש ונממ הקלתסנ

 שדח רוא .ונממ לודג רוא וילע ריאיו חרזי ןעמל ךמעמ רואה קלתסנ .היכב לוק

 תורעמו םיכוכ ,םיקדסו םירוח לכב ודובכ ויז ץפיו בקעי תונכשמ לכב ריאי הז

 ,לארשי תיב לכב אנ והאש .הז שדח רוא םיאשונה הלאמ דחא היה התאו - תוכשח

 תרונמ תא קלדה ;ץוצינל ץוצינ ,וקל קבדי וק ,תבהלשה תא רבגה ,תורנה תא לעה

 ןכשמ הנב .לפוא תולילב לארשי תא החני רשא שא דומע םיקת םקהו השמ

 ןוראבו ,שדוקה ןורא תא םש םקה ,םידיחי לש םהיתובלב
 םיטהולה םיקיתעה תוחול -

 40.םידיחיל רמאת הכו .השדח שאב םיצצונתמו

 קדטצמ אוה םיבר תומוקמבו ,ןילטייצ תא טעמ אל ופקת םהל םימודהו הלא םירבד לע

 םיאיבנ ויה םא ךא .ולש ויתובשחמ םה וירבד לכ יכו איבנ ןב אלו איבנ ונניא יכ רמואו

 41.שממ םירבדה םתוא תא םירמוא ויה ,ןילטייצ רמא ,ונתפוקתב

 אצמנ םהל טלוב יוטיבו ,ה״יארה יבתכב םג תינוציק הרוצב םיעיפומ םימוד םירבד

 םיקרפ :וירדח׳ ןורפסב וצבוקש םיעטקבו ׳םיצבק הנומש׳ לש םייטסימה־םיישיאה םיקלחב

 :ןילטייצ ירבדל ףלאמ ןפואב םיליבקמה ,אבה עטקב וירבדב ,לשמל 42,׳םיישיא

 .84-67 ימע ,(ע״רת-ט״סרת השרו)א ץבוק ,א ,תחפס ,׳(תולכתסהו הניכש' ,ןילטייצ ללה

 השרו) ב ץבוק ,א ,תורפס ,׳(הלבקהו הדגאה ןמ הריש־יפורצ) הלעמ לש יפוי׳ ,ןילטייצ ללה

 .82-33 ימע ,(ע״רת-ט״סרת

 .126 ימע ,םיצבוקמ םיבתכ ,'םימעל רבדי ,ןילטייצ

 ,תאבחנ המל :שחל־שחר ילא עיגה הממדה־יקמע־קמועמ' :דוע וארו .8 ימע ,םש ,'םידיחי לש ןרפסי

 ףא ,רבד .ךתמועל רפעב ורפעי םא ףא ,רבד .ךל וגעלי געל םא ףא ,רבד ?תמלאנ המל ?םדא ןב

 .(49 ימע ,םש ,ילוקו הממד') '!הכדנה ,ןדחפה ,שלחה התא ,רבד .ךתלגלוג תא ץפנל ךילע ומוקי םא

 םלועה תומחלמ יתש ןיב וצופנ השרווב .םיבר תומוקמ דועבו .59-57 ימע ,םש ,ילוקו הממד'

 תא לשמל ואר .תירבה תוחול תא וידיב זחוא ,עורפו רעש לדוגמ ,ןילטייצ לש תונוש תורוטקירק

 .ןילסייצ ללה קית ,ןמדבש ףסוא ,די יבתכל הקלחמה ,יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבב היולגה

 ,דירש ןר ךרעו טקיל ,ל״צז קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה יבתכמ םיטקולמ םיישיא םיקרפ :וירדח
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 12] ריאמ ןתנוי

 ינא דימת .םיזונגה תורצואה תא תחקל דימת ךירצ יננה ,יניעמ ךותמ ,יכותמ

 הניאו תאלמתמ הניא וזו ,הנוילעה תומלשה תשירד לש שודקה רעצה ותואב רושק

 ןואמצה אוה הדוסיש ,תיחצנה הגירעה תנוכת איה תאז יכ ,תואלמתהל הכירצ
 ןואמצה ,ודבל שקובמה םאייכ ,ותוא הורי אל םלועבש רחא רבד לכ רשא ,יהלאה
 ךפהתמ אוה ומצעב אוה ,רתויו רתוי דימת רכויו ,רתויו רתוי דימת ףשחיש ,ודבל

 43.ידש ויזל ,םיינחורה םינדעה לכ ןוכמל ,גנוע לכ רוקמל

 לעופכו ,ללכה שפנב ׳תוללכתה׳ה תשוחתל םג ה״יארה עיגה הלא םיקומע תושגר ךותמ

 :תיחישמ תוחילש אלא הניאש תוחילש תשוחתל ךכמ אצוי

 רשק ךותמ ,יתמשנ תמשנ ךותמ ,םכמע רבדמ ינא יתמשנ ךותמ ,ימע ילא ועמש
 שח ינאש השגרהה התוא ךותמ ,יב םירושק םכלכ םתאו םכלכב רושק ינאש םייחה

 ,םכלכ ,םכלכ קר ,םתא קר ,םתאש ,ילש םייחה תושגרה לכמ רתוי קומע התוא

 הביטחב ,םכב ,יח ינא םכב ,ייח ןכת םכנה םתא קר ,םכיתורוד לכ ,םכיתומשנ לכ

 .םולכ יל ןיא םכידעלבמ .םייח יורק אוהש ןכותה ותוא ייחל שי םכלכ לש תללוכה

 קר יברקב אצומ ינא לכה ,םייחה יווש לש ךרעה לכ ,תופיאשה לכ ,תווקתה לכ
 44.םכלכ םכיתומשנ םע רשקתהל קוקז ינאו ,םכמע

 רדחל ןולח׳ ,(׳ץיבדלמ)יואמ רהז :ואר ותמורתו הז ץבוק לע .ח״נשת ,תוער תאצוה :ץיצ תרשבמ
 :לשמל ואר .םינוש םיגוח לש השק תרוקיבל הכז רפסה .157-151 ימע ,(ח׳׳נשת)ה ,תומדקא ,׳ברה

 זריז הז רפס םוסרפש ןכתיי .26.8.1998 ,םירפס ףסומ ,חאה ,'םרשקהמ ואצוה םירבדה׳ ,לטוג הירנ

 ידיב t בתכמ ןכל םדוק דוע ומסרופ 'וירדח׳ חורב םיעטק ,'םיצבק הנומש׳ לש רואל ותאצןד תא

 תנשמב רקחמלו ןויעל תע בתכ :רואמ ,׳המשנ לש הנושבכמ׳ ,קוק ה״יארה :ואר .הירנ יבצ השמ

 רפכ ,הייארה הדשב ,הירנ יבצ השמ :ספדנו בש ;14-9 ימע ,ח״משת לולא)א ,ל׳־צז קוק ה׳׳יארה

 .57-47 ימע ,ז״משת ,האורה

 ינאש המש עדוי ינא .םיהלאל הבהא אלמ ינא׳ :ןכו .דמ-חל ימע ,םש בתכנל וושהו .טי ימע ,וירדח

 ןמ רתוי ,לכה ןמ רתוי אוהש המ םשב ארקי ךיא .םש םושב ארקנ ונניא בהוא ינאש המ ,שקבמ
 האבה הבהאה התואב יתמשנ תא עיבשהל לוכי יניא [...] !?היוהה ןמ רתוי ,תוהמה ןמ רתוי ,בוטה

 ימע ,םש)׳םיניעה ךותל תרדוחה היוהה ידיילעש ,םלועה ידי־לעש לא רוא שופחמ ,ןויגהה ירשקמ

 רוניכ היהי ימ ,יבאכ ללמי ימ ,יוה .םיקיפא לע ליאכ ,יהלאל יתאמצ ,יתאמצ׳ :אבה ׳יודיו׳ה וא .(זל

 תגשהל אל .תמאל יתאמצ .םימי לכ יבחרמ בחרה ,ייוטיב רעצ ,יתורירמ לוק עימשי ימ ,ינוגי ירישל

 ץבוק ,ב ךרכ ,םיצבק הנומש)׳וכו ׳עלבומ תמאה ךותב ילוכ ינירה ,היקחש לע בכור ינא ירה ,תמאה
 ראתמ םג ה״יארה .(זנר הקספ ,וצ ימע ,םש)׳וכו ׳יבבלב תדקויה שדוק שא׳ ;(פר הקספ ,בק ימע ,ג

 תוראה תעפש תלבק רותב האבה ,ןוילע םעונ לש גנוע תשגרה הנשי׳ :קיודמ ןפואב 'ויתויווח' תא

 העפשה רותב האבה ,ןוילע ןדע האלמה תאזכ השגרה הנממ הלעמל הנשיו .ןוילע רידא עבוש תואלמ
 ימע ,ג ץבוק :וושה .(דיק הקספ ,העק ימע ,ד ץבוק)׳םהיאולמו םימלוע הריאמ הנוילעה המשנהש

 .תובר תואמגודהו .איק הקספ ,געק-בעק

 ׳תונשי תומשנ לש אלמ םלוע האור ינא׳ :םילימב תחתופה תזעונה הקספל וושהו .אעק ימע ,וירדח
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 ׳הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת׳ [13

 ׳קידצה׳ לש םחוכ ןניינעש ,תוברה ׳תויאובנ׳ה תואקספב םג יוטיב ידיל האב וז תוחילש
 תונדה הלאבו 46,׳תולודגה תומשנה׳ ילעב לע תואקספב 45,׳םינוילעה םיקידצה׳ לש וא

 ,׳םיישיא םייודיו׳ו ׳םייאובנ־םייחישמ׳ םיטסקט וספדוה ׳םיצבק הנומש׳ב 47.האובנב

 48.םימיוסמ םישנאל יאדווב ומרצו ,םויה דע םתופירח אולמב םייולג ויה אלש םיטסקט

 ןיא .ןילטייצ לש םיגיגהלו תונויערל קהבומה ןוימדה לע הארמ הלא םירחבנ םיעטקב ןויע

 תישיאהו תינויערה הברקה תא טילבהל אלא ,העפשה לש הדימ וז הברקב תוארהל ינוצרב

 49.קיר ללחב לעפ אל ה״יארה יכ תוארהל ךכבו םיגוהה ינש ןיבש

 הכירעו ׳םיצבק הנומש׳ ,׳םייטסימ םינמוי׳ לע תורעה

 ,ללכה שפנב ׳תוללכתה׳ב ןהייוטיבש ,תוחילשהו המינפ תרעובה תמאה ,ןואמיצה תשוחת

 ־םיימינפ םיטסקט לש םמוסרפלו םייטסימ םינמוי תביתכל םינוש םישנא ואיבהש ןה

 ׳םירשימ דיגמ׳ םה םהבש םימסרופמה .תודהיב םייוצמ םייטסימ םינמוי דואמ טעמ .םיישיא

 ,לאטיו םייח ׳רל ׳תונויזחה רפס׳ ,ירכזא רזעלא ׳רל ׳אימשד ילימ רפס׳ ,וראק ףסוי ׳רל

 תלגמ׳ רתוי רחואמו ,ילאו דוד השמ ׳ר ודימלתו (ל״חמר)וטאצול םייח השמ ׳ר יבתכמ קלח

 ימע ;דק הקספ ,אנ-נ ימע ,םש :םג ואר .(וס הקספ ,די ימע ,ג ץבוק ,ב ךרכ ,םימק הנומש)יוכו
 .הנר הקספ ,וצ

 הקספו גל הקספ ,הש ימע ,ב ץבוק ;ש הקספ ,חק-זק ימע ,א ץבוק ,א ךרכ ,םיצבק הנומש :לשמל
 ,גכ-בכ ימע ;סי הקספ ,זט-וט ימע ,ג ץבוק ,ב ךרכ ;גיק הקספ ,זכש ימע :זל הקספ ,זש-וש ימע :דל

 .דועו .ח הקספ ,דלר-גלר ימע ,ז ץבוק ,ג ךרכ ;לק הקספ ,חנ ימע :בל הקספ ,גכ ימע ;ל הקספ
 ;דל הקספ ,הכ-דכ ימע ,ג ץבוק ,ב ךרכ ;ז הקספ ,וצר-הצר ימע ,ב ץבוק ,א ךרכ ,םיצבק הנומש

 .דועו .טל-חל הקספ ,זכ ימע
 ץבוק ,םש :םג וארו .הכ הקספ ,כ-טי ימע ,ג ץבוק ,ב ךרכ ,םש :ואר תאזכ הקספל תינייפוא המגוד

 ,םדא לש ותוימינפמ םיאב שדוקה חורו האובנה׳ :םילימב תחתופה ,זכק הקספ ,אנר-נר ימע ,ה
 ,דיבש רזעילא :ואר ה״יארה יבתכב האובנה לע .׳ולוכ םלועל עגונש המ לכל עפשנ אוה וכותמו
 ימע ,(ז׳׳נשת) 38 ,תעד ,'וקוק ה״יארה תנשמב האובנה) הלואגה תישאר תעל תשדחתמ האובנ'

 תא רשק ןושארה :׳רדנה׳ לש וזמ ץטולחל הנוש ה״יארה לש האובנה תסיפת יכ הארנ .103-83

 וחוכ תא באש ינשה וליאו ,הפוקתה ינבמ םיברל תפתושמה המגמ ,יחישמה ןדיעב תוחילשל האובנה

 דחא יכ ןעוטה ,ץרווש בד לש ותדמע תא דגנכ וארו .תידוהיה הקיטסימב ׳םייאובנ׳ םיטסקטמ אקווד

 ׳ר לש ותלבקב הדוסיש ,תיטטסקאה־תילבקה הסיפתה ץומיא׳ אוה ׳ה״יארה גוח׳ לש דוחייה דוקמ

 רגתא)׳תיתדה־תינויצה תוגהל הבר הדימב תידוחיי איה׳ וז הסיפת ץומיא יכו ,'היפעלובא םהרבא

 ומצע ץרווש הארהש יפכ ,'ריזנ׳ל םימיאתמ ןכא הלא םירבד .(9-8 ימע ,קוק ברה גוחב רבשמו

 קחרמ םיקוחר םה יכ יל הארנ ךא .(304-273 ,197-174 ימע ,תויחישמל ןויגיה ןיב :תיתדה תונויצה)

 .ותוא םיבבוסה בורו ה״יארה תפקשהמ בר

 איבמש תוברה תואמגודה תא וארו .טער הקספ ,בק ימע ,ג ץבוק ,ב ךרכ ,םיצבק הנומש :לשמל

 .286-285 ,273 ,262-261 ימע ,׳?קוק ברה לש םיזונג םיצבקמ דחפמ ימ׳ ,קנזת ךכל

 תוגהב "תיאובנ הקיטסימ׳״ ,דיבש רזעילא :ואר הפוקת התוא ינב םיפסונ םיגעו ברקב המוד המגמ לע

 :תושונאלו םמעל םיאיבנ ,ל״נה ;106-83 ימע ,(ב׳׳נשת) 29 ,תעד ,׳םירשעה האמה לש תידוהיה

 .ט״נשת ,סנגאמ ל״י ש״ע םירפס תאצוה :םילשורי ,םירשעה האמה לש תידוהיה תוגהב םיאיבנו האובנ
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 14] ריאמ ןתנוי

 םירשעה האמה תליחתב .אנרמאקמ ןירפס לאיחי הדוהי קיזייא קחצי ר״ומדאל ׳סירתס

 גלשא יולה ביל הדוהי ׳ר לש ונמוי :םקלחב ומסרופ התע קרש ,םינמוי ינש ובתכנ

 םישיא לע 51.(׳ריזנה׳)ןהכ דוד ברה לש ׳םירתס תליגמ׳ו 50,׳םלוס׳ה לעב ,(1956-1886)

 .קוק ה׳׳יארהו ןילטייצ ללה תא ףיסוהל שי הלא

 ךותמ)תומלוע ינש לובג לעי םשב ,יטסימה ונמוימ קלח ט״ערת תנשב םסרפ ןילטייצ

 תמחלמ תונשב ויתונויזחו ויתומולח ,וירוהרה תא ללוכ ןמויה 52.׳(םלוח לש תומישר רפס

 תויעדמ ,תוינרות תורעה ,םיניינעמ םיבר תוערואמב׳ םיברועמ ,הירחאו הנושארה םלועה

 רחא דצמו ׳שדח ״רהוז״ ןימ׳ דחא דצמ ונמויב האר ומצע ןילטייצ .׳תובר תוירותסמו

 ».׳סוניטסוגבא לש ״ויודיו״מ יבבל רתוי הברהו קומע רתוי הברה ימינפבש ימינפ יווד׳

 בושו 54,׳תונויזחה רפס׳ רתוכה תחת ג״פרת תנשב ןמויה ךשמה תא סיפדהל ץפח אוה

 תונשב ומלענ םיבתכהו רואל איצומ אוצמל ודיב הלע אל ךא ,םישולשה תונש ףוסב

 55.האושה

 תטמשהב םנמא ,רבד לכל יטסימ ןמוי ׳םיצבק הנומש׳ לש םיבחרנ םיקלחב םג תוארל שי

 תואקספ תורוזש הלא םיצבקב 56.ןיטישה ןיב םיזמרנה םישרופמ םיעוריאו תומש ,םיכיראת

 ,ד-א ימע ,םלוסה ,בילטוג :ךותב ומסרופ םהמ םיסעמש ,דועו תומישר ,תורגאמ םיקלחל יתנווכ
 .דיה יבתכב םיזונג ןיידע םירבדה ירקיע .בכ-אכ ,וט-די

 ,׳("ריזנה ברה"לש יטסימה ונמוי לע)ונרודב ידוהי ןקיטסימ לש ותוישיא־יווקו ותומד' ,ץרווש בד :ואר

 ,תויחישמל ןויגיה ץב :תיתדה תונויצה ,'יטסימ ןמוי׳ ,ל״נה ;158-127 ימע ,(ב״נשת) אס ,ץיברת

 .197-149 ימע

 םיבר םייונישב ,ןרהא ונב ידיב ספדנו בש ;545-501 ימע ,(ט״ערת)ד רפס ,הפוקתה :ךותב םסרופ

 .215-169 ימע ,ך״שת ,הנבי תאצוה :ביבא־לת ,תומלוע ינש לובג לע ,ןילטייצ ללה :תוטמשהבו

 .180-176 ימע ,הממדל רעס ןיב ,עלס־רב :ואר ןילטייצ ייחב וז הפוקת רואיתל

 ימע ,(ט״כשת)ג ,םיזנג ,1938 יאמב 16־מ רבוחל לשיפ לא תרגאב ואר ונמוי לע םיפלאמה וירבד

 הקלחמה ,יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב) 1921 ינויב 28־מ רנזולק ףסוי לא תרגאב .187-186

 רזהו הנושמה רפסה׳ :ונמוי לע ראשה ןיב אוה רמוא ,(436 קית ,[1086] רנזולק ןויכרא ,די יבתכל

 לע םשב ״הפוקתה״ב אב ותלחתהש תמא אלמו ןיינע אלמ ךכ־לכ תמאב ךא ,ונלש היצנגילטניאל

 .׳תומלוע ינש לובג

 ,היפרגואילביבלו תרקבל :ארוקה ץע ,׳םירפוסהו תורפסה חול׳ ,(ךרוע)ןמדירפ ד״א :ךותב ךכ לע ואר

 ומצע ןילטייצ ירבדמ הלגתמ ןמויה םע ׳תונויזחה רפס׳ תוהז .183-182 ימע ,ןג׳׳פרת רדא-תבט)א

 .םסרופ אל רומאכ ךשמהה .472 ימע ,(א״פרת)אי רפס ,הפוקתה ,'םלענהו סומכה לעי ,ורמאמ ילושב

 םסרפל ול ורזעיש ,רבוחלו רבוב ןיטרמ ,ןונגעל ראשה ןיב ,םישנא רפסמל ןילטייצ הנפ ח׳׳צרת תנשב

 תא ואר .הלא םיצמאמב ןולשיכ לחנ אוה ךא ,'ןקוש׳ תאצוהב ןכמ רחאלו ׳קילאיב דסומ׳ב ןמויה תא

 םינשהמ ןונגע לא ויתורגא תאו .186 ימע ,(ט׳׳כשת) ג ,םיזנג ,רבוחל לשיפ לא ותרגיא

 ׳סמ ,ןונגע י״ש ןויכרא ,די יבתכל הקלחמה ,יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב ,ט׳׳צרת-ח״צרת

 תא םג הז ללכבו ,לארשי ץראב ויבתכ תאצוהל הדוגא ט״צרת תנשב םיקהל ויתונויסינ םג .5:2276

 ןוכמ ,וז הנשמ ,זוה ףסוי בקעי ,ובורק לא תוברה ויתורגא ךכ לע ואר .החלצה ולחנ אל ,ןמויה

 .(237)ןילטייצ ללה ןויכרא ,םיזנג

 קוק ברה לש רסומה תטיש :הוונעהו זועה׳ ,ולרש רדמס הזמר םייטסימ םינמויכ ׳םיצבק הנומש'לע
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 ׳הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת' [15

 ףיעסב יתאבה ךכל תוטעמ תואמגודש ,תוקומע תויווח הווחש םדא לש רתויב תוימיטניא

 תוחפל םסרפל היה ונוצר יכ רורב ךא ,ה״יארה ייחב וספדוה אל םיצבקה םנמא .םדוקה

 ילפרע׳ לש הספדהה ןויסינ תשרפמ הלוע הז רבד .הכירע אלל ,םהש תומכ םהמ קלח

 הנומש׳ ךותמ םיקלח אלא םניאש /שדוקה תורוא׳ תכירע ילוגלגמו ד׳׳ערת תנשב ׳רהוט

 תרהבהלו ונניינע תנבהל הבר תועמשמ שי הכירע אלל וינמוי תספדהלש רחאמ .׳םיצבק

 ללוגא ,ותביתכ ביט תנבהב תובישח ךכל שיו ,ומצע ולש ויבתכ תא ה״יארה לש ותסיפת

 .תוישרפה יתש תא הרצקב

 ךרעש ,ונב תרזע אללו ,תוטמשהו הכירע אלל ׳רהוט ילפרע׳ תא סיפדהל ליחתה ה״יארה
 דחא אוה ׳רהוט ילפרע׳ .ונב לש וחור תרומל ,רמול שי ילואו ,תע התואב ויבתכמ המכ

 הכאלמבש קפס ןיא57 .׳םיצבק הנומש׳ הנוכמה סופרוקב רומאכ ללכנש ה״יארה לש וינמוימ

 :הלוגב ההשש ,ונבל בתכ ד״ערת רייא ט״כב .תוישפוח לש הבר הדימ ה״יארה שיגרה וז

 לצא סיפדהל יתוליחהו םהש ומכ רדסכ ,תומישרמ הזיא סיפדהל הקושת תושגר ילע ופקת׳

 םהמ ילואו ,הכרבל ויהי םה םג דוביעו קרש אלב םהש ומכ םירבדהש הוקא [...] 58ןיתיא

 ה׳׳יצרהש הארנ 59.״׳וחקלה םויכ םח םחל"דוביעה ןורסח י״ע אקוד טלובת םתכרבש ואצמי

 ,םינוקיתו תועצה המכ עיצה ןויס שדוח תליחתמ בתכמב ,םינפ לכ לע .רתויב בהלתה אל

 םידמלו ונדיב הרמשנ אל וז תרגיא .תונוש תוטמשהו ׳רהוז ילפרע׳ל רתוכה יוניש :לשמל

 רבדמ ר״ומאאקכ יל עידוה ירחא׳ :ה׳׳יצרה בתכ ןויס ד׳׳יב .תובתכתהה ךשמהמ הילע ונא

 ,הספדהל עגונב יתועצה ירבד תא רבעה יעיברב ץירהלו םידקהל ץוחנל יתאצמ ,הספדהה

 בתכמבו ,הלא םירבדל בישהל רהימ ה״יארה 60.׳םירבדה ראש תא תוחדלו קיספהל םהינפמו

 אל וז הבושת תאירק םע61 .םייוניש ךורעל ונב לש ויתועצה תא לטיב ד״ערת ןויס א׳׳כמ

 תאצוה :םילשורי ,תירבעה תוברתב השטינ ,(ךרוע) במולוג בקעי ,'השטינ לש המצועה רסומ לומ
 ותוחילש :םלוע דוסי קידצ' ,ל״נה :הבחרהב ואר .57 הרעה ,374 ימע ,ב״סשת ,סנגאמ ל״י ש״ע םירפס

 .136-99 ימע ,(ב״סשת) 49 ,תעד ,'קוק ברה לש תיטסימה

 .'םיצבק הנומש'לש ב ץבוק אוה ׳רהוס ילפרע'
 היינשה היילעה ינבמ םיבר םירפוס וסיפדה ובש ופיב ןיתיא 'א לש וסופדב הספדהה תא לחה ה״יארה

 ,תונורכז יקרפו םישיא תושרפ :ידעו יצרא ינב םע ,יקסנלימס דוד :ואר הז סופד לע .םהיתוריצי תא

 ימע ,ח״ישת ,הדסמ תאצוהו יקסנלימס דוד לש ויבתכ תאצוהל ירוביצה דעןד תאצוה :ביבא־לת

 ,תישילש הנש ,סופדה םלוע ,'הירוטסיה השעש סופדה תיב וא ,ינשוש הידעס' ,ןייטש ש״א ;170-167

 .146-139 ימע ,(ט״ישת ב רדא) (22) 10 תרבוח

 .גצר-בצר ימע ,זפרת תרגא ,ב ,היארה תורגא

 שי .בע ימע ,בע תרגא ,ז״נשת םילשורי ,2ט׳׳ערת-ז׳׳סרת תונש :א ,תתגא :יבצ חמצ ,קוק ה״יצרה

 לע ,לשמל)ויבא יבתכ תכירע ךרד לע ןה הברה דומלל ןתינ ה״יצרה לש ויתורגא חותינמ יכ ןייצל

 היפוסוליפה תא ותורכיה תדימ לע ןה (דועו זנ ימע ,טי תרגא ,םש ,'םיסקנפ ינשי ךותמ ׳םינוערז׳ תכירע

 .(זטק-דיק ימע ,דמ תרגא ,םש)תיללכה

 .זצר ימע ,גצרת תרגא ,ב ,היארה תורגא
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 16] ריאמ ןתנוי

 .הבר תוריהזב וירבד תא חסינ ךא ,הספדהב יתוהמ יוניש הצר אוה .ה״יצרה לש ותעד החנ

 :בתכ וז הנש לש זומת ׳הב

 לכוי ילוא םאש ,תוטמשהל אקוד יתנוכתנ אל ןושלה ןוקתו דובע ד״ע יתרעהב

 תפסוה :םינוקת יכרצ ראשמ תוחפ רתויה המודמכ אוה םימעפל ךרצ ןהב תויהל

 ידוהיב םינינעה רודס - רקיעבו ,םימעפל תונושל יפולחו םירבד ירוריבו םירואיב

 ירוריבו ומצעלשכ ינונגסהו ינושלה קודקדה דבלמ ,רשפאד המכ םהיתומוקמ

 62.הקספהה ינמיסו ,תויתואה

 םירבדה תא סיפדהל ה״יארה לש ותנווכ תא תורתוס ה״יצרה לש הלא תועצהש קפס ןיא

 ץבוקה תספדהב לחהו הלא תוצעב רזענ אל ה״יארה ,ןכאו .ללכ הכירע אלל ,םהש תומכ
 ׳א םיפדמה תיילגהו ,הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ לשב .ירהוט ילפרע׳ רתוכה תחת

 ,תרבחמהמ תוישיש שמחכ ,סופד תונויליג השימח .הכאלמה הקספ ,לארשי ץראמ ןיתיא

 הדבועה יכ רעשל ןתינ 63.רואל םאיצוהלו תוסנל ה״יארה רזח אל בושו וזנגנו וספדנ

 רבדהש והוענכש ויברוקמש ךכמ העבנ רתוי רחואמ רפסה תא סיפדהל הסינ אל ה״יארהש

 ייחב דוע םיבר ןיב םיצופנ ויה םייקלחה סופדה תונויליג ,תאז םע 64.וילע תקולחמ ררועי

 וכותמ םיטוטיצ ןכו ה״יארה דגנ סומלופה יבתכב רפסה לש םירוכזא םיאצומ ונאו ,ה״יארה

 תטלבהב ,עוריאה תא ריבסהל ה״יצרה הסינ םימיל .קוק ברה יבתכמ םימדקומ םיטקלב

 יבתכ תנבהבש ישוקה תאו ץבוקבש תויתייעבה תא שיגדהו ,ויבא יבתכ ךרועכ ולש ותומד

 65.הכירע אלל ה״יארה

 .טע-־חע ימע ,טכ תרגא ,יבצ חמצ ,ה״יצרה
 ברה ,רזנוצמ ןפואב םנמא ,םסרפ ץבוקה תא .ונדיב םייוצמ ,םידומע 80 םיפיקמה ,הלא תונויליג

 וז תימואתפ הספדהל זוריזה יכ הארנ .ג״משת תנשב םילשוריב ה״יצרה ןוכמ תרגסמב תליש קחצי
 ילפרע׳ תא יעדמ ןפואב סיפדהל הנוצרבש ץ״ש הקבר רוספורפ לש הפ לעב הירבד תובקעב אב

 ץ״ש הקבר ידיב .21-20 ימע ,(ז״משת לולא ׳ג) 113 ,הדוקנ ,'לפואב תתואי ,לגס יגח :ואר .ירהוט
 תיירפסב התע יוצמ הז םוליצ .ה״יצרהמ הירבדל הלביק ותואש ,ץבוקה לש דיה בתכ םוליצ היה

 ץבוקל היתורעהמ קלח םג ורמשנ .ms-rs-9 יסמ ,יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב ,םולש םשרג
 ירהוט ילפרעימ םיעטק לע ורקיעב ססובמה רמאמ הבתכ ףא ץ״ש הקבר .ms-rs־39 יסמ ,םש ,הז

 םינושארה םיחסונה תאו ;'קוק ברה תרותב תויחישמו היפוטוא' ,רמייהנפוא־ץ״ש :ואר .ןיתיא סופד

 ,םולש םשרג תיירפסב ,ירהוט ילפרע'ץבוקבש שודיחה תא רתוי םישיגדמה ,הדי בתכב הז רמאמ לש

 .ירהוט יליפרע יסב םינויע' :אוה הנשמה רתוכ הלאה םיחסונה דחאב .MS-RS-37, 38 ׳סמ

 ,(ס״שתבא) 157-156 ,תובש ץלע ,'םיצבקה םוסרפ' ,׳ץיבומרבא ידוא טטצמש םירבדה תא לשמל ואר

 .137 ימע

 ,[ד״משח] 24 ןויליג ,רניבא המלש תכירעב ,הדוהי יבצ ברה תוחיש ,ירהוט ילפרע' ,קוק ה״יצרה

 אבא לש םיבגשנו םינוילע םירבד סיפדהל ונלחתה םינש תורשע המכ ינפל׳ :וירבד הלאו .8-6 ימע

 ינא ה״בו .םימורממ םרז ,שדוקה חור לש עפש היה ל״ז אבאל .הספדהה עצמאב ונקספה ךא ,ל״צז

 ריאהל ולכויש הרוצב םרדסל ידכ ,םירבדה תא תצק יתבכע .םירבדה רודיסב קוסע תויהל תצק יתיכז

 חור עפשמ ואציש יפכ אלא ,םדקומ רודיס אלל וספדנ "רהוט ילפרע"לש תונוילגה לבא .םלועה תא

[786] 

This content downloaded from 82.80.198.164 on Tue, 28 Jan 2014 09:52:11 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 'הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת׳ [ 17

 ׳םיצבקה תנומש׳ ךותמ ׳שדוקה תורוא׳ תכירע רדס חותינמ םג םילוע םימוד םירבד
 ,ב׳׳פרת תנש ביבס ,׳ריזנה׳ ,ןהכ דוד ברה היה םיצבקה תכירעל םזויה .ותספדה ילוגלגו

 ול רמא קוק ברה יכ בתכ אוה 66.רדוסמו יתטיש ןפואב ה׳׳יארה יבתכ תא שיגהל הצרש

 ,יעבט ןפואב םירמאנ ויהי םירבדהש ,ול חונו הארנ םג ,ול השקש אלא ,ונוצר אוה הז יכ׳

 זוכירהו ,ילארשיה םכחה ,םדאבש ׳א תמשנ ,ותוממור ינויגה קמועמ םיעבונ םהש ומכ

 אילפמ67 .ידאמ קדצ הזבו׳ :׳ריזנה׳ ףיסוהו ,׳הזל עירפמו רוצעמ םש יעדמה יתטשה דוביעהו

 ישגר ילע ופקת :יל בתכ אוה ,ידעלב היה ל״צז אבאו ץראל ץוחב יתרגשכ .לד אבא לש שדוקה

 ,םירדוסמ אל ,םייח םיקלא ירבד ,םיבגשנו םינוילע םירבד לש תונוילג המכ ואצי [...] סיפדהל הקושת
 ךישממכ הדוהי יבצ ברה ונבר׳)רניבא המלש ,ה״יצרה לש ודימלת .(6 ימע ,םש)׳ילש הכירעה ילב

 :בתכ ,(246 ימע ,ס״שת ,הוח תירפס ,לא תיב תאצוה :םילשורי ,לארשיב םישיא :םדא יכיסנ ,׳ויבא

 ,ץראב היה אל [ה״יצרה] ונברשכ רואל איצוהל ליחתה [ה״יארה] ברה "רהוט יליפרע" רפסה תא׳
 עקתנ רפסה םימשה ןמ ךא [...] תושמשה ילבו דוביע ילב םהש ומכ םירבדה תא איצעול ושפנ הקשח
 ורפסב ,׳ריזנה׳ לש ונב ,ןהכה בושי ראש םירבדה תא גיצה רחא ןפואב .׳רואל זא אצי אלו סופדב

 םתספדה םושמ םג ברה י׳׳ע וזנגנ עודיכש "רהוט־יליפרע׳״ :ןח׳׳משת םילשורי)׳םיפתוש השולש׳
 תוחישב ץיצו בש ה״יצרה .(14 ימע)׳ונמוי ךותמ תופטוש ,תורוהט שדוק תורמאב תיתטיש הכירע ילב

 ךישממה ינא׳ ותרמא ןוגכ ,ןמאנה וכישממ אוהו ,םיבתכה תא ךורעל דבלב ותוא ךימסה ויבאש תובר
 ,(א׳׳נשת לולא) 78 ,םינהכ ירוטע ,׳וניבר תורוק׳ ,(ךרוע)רניבא המלש :ואר .׳אבא לש יטולוסבאה

 :ויבא יבתכ תכירע לע וירבד .דועו :295 ימע דוחייבו 297-291 ימע ,הייארה הדשב ,הירנ ;46 ימע

 ןסינ) 160 ,םינהכ ירוטע ,(רניבא המלש :החיש ךותמ ךרע) 'תואידיאה ךלהמל המדקה׳ ,קוק ה״יצרה

 :לשמל ,הז רשקהב יריזנה׳ דגנכ ינוציק ןפואב ,הפ לעב ,אטבתה ףא םיתעל .9-8 ימע ,(ח׳׳נשת

 המו :הלאשה לע .פ״לרח ברה ירבדב םגו ,ירבדב בשחתהל שי ל״צז ברה אבא םשב םירבד תריסמב׳

 ירוטע ,׳וניבר תורוק׳ ,(ךרוע)רניבא המלש :ואר .׳ךכ רחא ףרטצה אוה :בישה ?ריזנה ןהכ דוד ׳ר םע

 ,םש)׳דוד ׳ר לש תיסרפה ותעד וז׳ :רמא אוה 'האובת לוק׳ לע .45 ימע ,(א׳׳נשת זומת) 76 ,םינהכ

 .הנוכת הכירעכ ולש ותכירע תא 'ריזנה'שיגדה דגנכ .(46 ימע

 ,ןמוי יעטקו תורגא :ךיפוצ לוק ,ןהכ דוד :ואר ח״פרת באב ח״כ ,ה׳׳יארה לא יריזנה׳ לש ותרגיא
 תורואל אובמ׳ ,ל׳׳נהל וושה ;גצ ,צ ימע ,םש ,דועו :מ ימע ,גי׳לשת ,לשיפ ירה ןוכמ :םילשורי

 דוע .18 ימע ,ה׳׳משת ,קוק ברה דסומ תאצעו :םילשורי ,א ,שדוקה תורוא ,קוק ה׳׳יארה ,׳שדוקה

 הבשחמה ,ןוסנמלק ןנחלא תכירעב ה״יארה ירבד ץבוק תא ׳ריזנה׳ לביקש רחאל ,ף׳׳רת תנשב

 רפסל תוכא המכ הז ישפנ תאשמ׳ :קוק ה׳׳יארל תובהלתהב אוה בתכ ,(ף״רת םילשורי)תילארשיה

 איפוסוליפה תוטיש תלשלשל התופיצרב ,היפנעבו הירקעב המלש הטשכ ונבר לש ותרות ןתנת ובש

 לוק תיימהל רתנספ ןויכ ןיעמ איה [תילארשיה הבשחמה] כ׳׳נה תרבחמהו .רוד רודמ תירבעה תיתדה
 :רדנה תכסמ ,הירנ יבצ השמ :ךותב ,ף׳׳רת בא א״כמ תרגא .׳הדליגל הכחמה ,ונבר לש ותרות

 הטישה תלאשב .הע-גע ימע ,א׳׳נשת ,דוד רזנ תאצוה :םילשורי ,ל׳צז ןהכה דמ גרה לש ותומדל

 סיסבכ "שדוקה תורוא׳׳ב םיביטומ העברא׳ ,ןוסיד הנינוי :וארו ,םירקוחה םיקולח ה׳׳יארה יבתכב

 .46-44 ימע ,(ן״שת) 24 ,תעד ,'השדח הכירעל

 ץיבוקרמ לאומש ,רודיבא ןהכה בקעי ,ןלפק יבצ ,ןהכה בושי ראש ,׳םיקלא ריזנ תונורכז׳ ,׳ריזנה׳

 {ריזנה ברה}ןהכ דוד ברה ןרמ םיהלא רדנל ןורכז ,הכרעהו תוגה ,הרות ירבד :ויחא רדנ ,(םיכרוע)

 .׳ךיפוצ לוק׳ ץבוקב הלא םירבד יתאצמ אל .זפר ימע ,ח׳׳לשת ,דוד רזנ תאצוה :םילשורי ,א ,ל׳־צז

 ,ויתלאשו וילא יתילע תחא םעפי :ךכ םירבדה תא ירדת׳ רייצ רתוי רחואמ ומע ךרענש ןויאירב

 .הטיש ,ןכות ,המ שי םאה ,ברה לש הרות םג שי םאה לבא ,ןאכ שי השודק ,ןאכ שי חור ,ונבר

[787] 

This content downloaded from 82.80.198.164 on Tue, 28 Jan 2014 09:52:11 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 18] ריאמ ןתנוי

 תכירע לע וידי תא ךמס אוה .רוביחה תספדה יבגל ה״יארה לש שפנה ןויווש אוה רתויב

 ענמנ ,הדובעל תורושקה תולאשב ׳ריזנה׳ וילא הנפשכ .הכאלמב ללכ ףתתשה אלו ׳ריזנה׳

 רפסמל תוהגה ךרעו רוביחהמ םיקלח לע אוה רבע תאז םע 68.בישהלמ ללכ ךרדב ה״יארה

 69.םידומע

 שיגדהל ול בושח היהו ,וירבד תא ץיפהל תמלוהה ךרדה וז ןיאש הארנכ שח ה״יארה

 70 .יוכו ׳תכירעב׳ ׳שדוקה תורוא׳ רעשב ןייצל ונממ שרד אוהו ,םירבדה תא ךרע ׳ריזנה׳ש

 שגינשכ71 .ולש תיאמצע הריצי אלא וז הכירע תכאלמ ןיא יכ בתכ ׳ריזנה׳ םג ,השעמל

 ,הפה םותסל רשפא יא׳ :ול הנע ,םיוסמ עטק תטמשה ןיינעב לאשו ה״יארה לא ׳ריזנה׳

 הצר ה״יארהש אופא הארנ 72.׳הצור ינניא תקולחמ לבא ,ףיסומ רוביד ידכ ךות ךא

 דוד :ואר .׳שדוקה תמכח ,ברה תטיש ,ברה תרות תא רדסל ונלחתה זאו .ןכ ,יאדו ,התיה הבושתהו

 הז ןויאירב .7 ימע ,(ג״נשת לולא) 103 ,םינהנ ירוטע ,׳(תונותיעל ןויאר)קוק ברה לש ותטיש׳ ,ןהכ

 לכ .אעמק אעמק ברה לש ורוא הלגתיש םיוקמ ונחנא׳ :הרוזנצלו תוטמשהל םעטה תא ריבסה םג

 ברקתתש ,םיוקמ ונא תאזבו ,םירבדה ןכות תא ןיבהל ברקתי ךכ רחאו .ותרות חורמ םסבתי ,דחא

 .(9 ימע ,םש)׳הלואגה

 .חפ ימע ,ךיפוצ לוק ,'ריזנה'

 ךלהמ רואית תאו ;19 ימע ,םיפתוש השלש ,ןהכה :ץ״רת תנשמ ה״יארה לש תרגאה תא לשמל ואר

 .גל-ל ימע ,דיזנה תכסמ ,הירנ ,'שדוקה תורוא'לש ההגה ףד יפ לע הדובעה

 לארה .(חפ ימע ,ךיפוצ לוק)׳...תכירעב ,רעשה לע יהי אמתסמ ,םעפ יל רמא ברה' :בתכ יריזנה׳

 םשרש ונאצמ ושדק יבתכ ןיבו׳ :םיאבה םירבדה תא בתכ ,ידוד רזנ'ןויכראב 'ריזנה'יבתכ ןמאנ ,ןהכ

 אל "תכירעב" :וזה ןושלב שדוקה תורוא רעש לש תונושארה תוטויטה ןמ דחא לע ןורפעב ומצעל

 ברה ירבד ןיב לידבהל ,ונממ אל איה הטשה לכו רדסה לכ ןכש ,תמאה ינפמ אלו ,הדובעה ינפמ

 לש המשנ :ךותב ,'(ה שדוקה תורוא)לארשיב הרות רואי ,(יריזנה׳)ןהכ דוד :ואר .דימלתה ירבדל

 ,לאירא ימלש תאצוה :ןורבח ,ל׳׳קוצז ןנער המלש והילא ברה לש ורכזל םיינרות םירמאמ ףסוא :תבש

 .134 ימע ,ט״נשת

 יתירה הב .ל׳׳צז ןרמ ברהל שדוקה תורוא תכירע איה ,םינש תורשע ךשמב ,םייח תדובע׳ :וירבדכ

 ׳ריזנה' .(אפ ימע ,ךיפוצ לוק)'וז הריציב יננה ףתוש[...] .םויה לכ יתכרעו ,יתרדס ,יתקתעה ,יתיגהו

 ומש .דועו ץיברוג השמ ברה ,פ״לרח ברה ,ץישפיל םייח ׳ר תא הכירעה תכאלמב םיעייסמכ ריכזמ

 ול רמא ה״יארה יכ ׳ריזנה' לש וירבדב .הב זומר קר אוהו וז המישרב ונורסחב טלוב ה׳׳יצרה לש

 'שדוקה תורוא'תכירע לע .ןיינע ותואל זמר ילוא שי (חפ ימע ,םשו ׳וירמאמ רודיסב ילע קר ךמוסש׳

 ,׳(ינויער שגפמ לש ויתודלותל תורעה)ריזנהו ה״יארה׳ ,ץרווש בד :ואר הכאלמב ׳ריזנה'לש ומוקמו

 תורוא"תכירע לע דוע)הריצי לומ הכירע׳ ,ל׳׳נה :תופירח רתיבו ;221-216 ימע ,(ט״משת)ה ,יאקרב

 :תיתדה תונויצה ,׳"שדוקה תורוא"תכירע׳ ,ל״נה ;92-87 ימע ,(ן״שת) 24 ,תעד ,'(קוק ברל "שדוקה

 הזוניפשל קוק ברה ןיב׳ ,םולש שיא לש ויתורעה תא םג וארו .231-198 ימע ,תויחישמל ןויגיה ץב

 .12 הרעהו 531-528 ימע ,'התיגו

 םהרבא ברה ןרמ לע ורפוסש םירבד :ה׳׳יארה יחבש)ןלפק יבצו ץישפיל םייח .הפ ימע ,ךיפוצ לוק

 ודמעשכ' :המוד העומש םיאיבמ ,(וצר ימע ,ה״נשת ,דוד רזנ תאצוה :םילשורי ,ל׳׳צז קוק ןהכה קחצי

 יתעדל :רמאו ,סיפדהל אל המו רפסה ןמ סיפדהל המ ברה תא ולאש ,"שדוקה תורוא"תא סיפדהל

 ,ה״יארה תורצוא ,לאירוצ :דוע ואר .'...ילש "םירוזנצ״ה תא לואשל שי לבא ,לכה תא סיפדהל שי

 .6-4 ימע ,ד

[788] 

This content downloaded from 82.80.198.164 on Tue, 28 Jan 2014 09:52:11 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 ׳הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת׳ [ 19

 סחיל ףסונ יוטיב .םיינוציח םימרוגל ענכנ ךא ,םהש תומכ םירבדה תא סיפדהל הליחתכלמ

 .וינמוי לש תונוש תואקספב אוצמל ןתינ ויתושוחתו ותביתכ ןפוא ןיבו םיספדומה ויבתכ ןיב

 :אבה עטקב ךכ

 יכנא אלמ ,יברקב יחור רדהו יתראפת שיגרמ ינא .הרידאו הלודג ,הבחר יתמשנ

 יתוא ךילוהל לכות אל ,םימש תארי לש שובלב תפטעתמה תונדחפה .שפוחו זע

 ךירצ ינא רוצעמ אלב .יל ץצונתמ שדוקה דוה ,תמאה ינפ תא ינא הפוצ .ללוש

 ךיא דיפקמ יניא .יבבל תוגה לכ תא ןוילגה לע [י] קיצהל רוצעמ אלב ,בושחל

 73.ץצונתי רואה ףוס לכ ףוס ,דחא לכה ,הלגנ וא רתסנ ךרדב ,םירבדה ולעי

 םימוסחמ אלל ויתובשחמ תא עיבהל ה״יארה לש ונוצרב .ןה תובורמ הז ןונגסב תואקספ

 ,תוקומע תויווח לעב וא ןקיטסימ לש ךרוצ האור ינא ,הכירע אלל וירבד תא םסרפלו
 תא ריבעהל ןתינו םירבדה לש םנכות רתוי קיודמ ןפואב יוטיב ידיל אב הכירע אלל ירהש

 לכ .הז ןפואב והוארקיש הצר ,תקסופ יתלב המירז התייה ותביתכש רחאמ 74.זעה םמשור

 רבודמשכ המכו המכ תחא לע ,רוקמה לש הרישיה הנבהה תא הקיחרמו תתוועמ הכירע

 ה׳׳יארה שחש קחרמה תשוחת לעו תוחונ־יאה לע .תוישיא תויווחב וא תויטסימ תויווחב

 דמול אוה יכ ,יריזנה׳ לא וירבדמ םגו ליעל ונודנש תוישרפב תוארל ןתינ םיכורעה וירבדמ

 םייטסימ םיטסקט בתוכל תוינייפוא הלא תושגרהו תונוכת 75.׳שדוקה תורוא׳מ ומצע תא

 .(םירבדה ןכותל רבעמ)

 היסקודותרואה לע תרוקיב
 תדוגא׳ו ׳יחרזמה׳ תועונת לש ןחוכב םאה ?הלואגה ןדיעב היסקודותרואהמ חומצל לוכי המ

 ?התע תשרדנה תינחורה הדובעה תא זרזל ולכוי םאהו ,הווקמה יונישה תא ללוחל ׳לארשי

 תושירדל הנעמ תתל הלא תועונתב ןיאש םיעד ימימת ויה קוק ברהו ןילטייצ יכ הארנ

 ומעיפש תוזעה תויחישמה תושוחתהמ העבנ וז תרוקיבמ דבכנ קלח יכ קפס ןיא 76.רודה

 ,תויחישמ תושוחת ומכ היסקודותרואל (םייאמ ףא םיתעלו)ךפוהמ רבד ןיא ירהש ,םהב

 ןבומב אלא תיתרבח תרוקיבב קר ןאכ רבודמ ןיא .תחא הפיפכב תובר ןה תורדש יפ לע ףא

 הקספה לש ינשה הקלח קר םסרופ ׳וירדח׳ב .הצר הקספ ,וק ימע ,א ץבוק ,א ךרכ ,םיצבק הנומש
 הקספה לש הפוס ,(׳קיצהל׳ בוש ספדנ [ב׳׳סשת] השדחה הרודהמב)׳גיצהל׳ל הנקות ׳קיצהל׳ הלימהו
 ׳מע ,םש)וז חורב םיברה םיעטקה תא םג וארו .<בפ ימע)׳ץצונתי לכה ףוס לכ ףוס׳ :בותכו הנוש

 .׳םיצבק הנומש׳ב תויוצמ הז ןיממ תובר תואקספ .(בפ-הס
 ברה לש םיזונג םיצבקמ דחפמ ימ׳ ,קנזור :ואר םיכורע אלה םיצבקב הנושה האירקה תייווח לע

 .259-258 ימע ,׳?קוק

 .ופ ימע ,ךיפוצ לוק

 לאומש ןרהא ברה אוה ןהב םיקסוע ונאש תויומדה דצל רתויב טלובה .וז תרוקיבל םיפתוש ויה םיבר

 .בכ ימע ,הרותה רואל םזיפיצפ ,תרמת ,׳אובמ׳ ,זול :ואר .תרמת
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 20] ריאמ ןתנוי

 תרוקיבבו תיטסימונ־יטנא המינב תורוקיבה תוולמ םימעפ טעמ אל ןכ לע .רתוי יתוהמ

 .הלא תועונתבש םייחה םוצמצ לע

 ׳לארשי תדוגא׳ תאו ללכב היסקודותרואה תא ויבתכב םיבר תומוקמב רקיב ןילטייצ

 תא רותפל שורדה הריציה חוכ ןהב ןיא יכ הנעטה הדמע ותרוקיב דקומב .טרפב ׳יחרזמה׳ו

 קוסעל םוקמב ,ותנעטל 77.׳םישדח םייתד םייח ללוחל תולגוסמ ןה ןיא׳ו /רודה תויעב׳

 הקזחתה קר וז תרוקיב 78.ךרע ירסח םייטילופ םיככתב תוכבתסמ ןה ,תובושחה תויעבב

 םוקמה .יחישמה ונוזחבו תודיסחהו הלבקה םלועב עוקש היה הבש ,וייחב הנורחאה הפוקתב

 ץראב יחש ,ה״יארה לש הזמ ןיטולחל הנוש היה 79,תססותה השרו ונייה ,ןילטייצ וב לעפש

 תרוקיבה לש אצומה תדוקנ ךא .׳שדחה בושיי׳ל ׳ןשיה בושייה׳ ןיב דמעו ׳הנטקה׳ לארשי

 םימרזה דגנכ ויתונעטל ףתוש ה״יארב האר ןילטייצ ,דועו תאז .ההז התייה םיינשה לש

 :ה״פרת תנשמ תרגיאב ,לשמל .תונעטה ןתוא תא הלעמ אוה ויתורגיאמ תודחאבו ,הלאה

 ׳דו ,[׳לארשי תדוגא׳] העודיה ׳הדוגא׳ה יאנק דצמ םיבר םיאנושב ףקומ ינא הפ

 םהישעמ דגנ םירבד הזיא םימעפל בתוכ ינאש המ לכב יכ ,תמאה תא עדוי תמא

 לש םרזב ללכ ףחסנ ינניאו אוהש ימ תא רטנקל ןווכתמ ינניא ׳הדוגא׳ה ישאר לש

 ירהש ,׳הדוגא׳ה ישאר םע יתגלפמ ביר םוש יל ןיאש [ןכש לכמו] ש״כמו ,סומלופ

 ,יכנא שיגרמ רשא תא םא יכ ,יהתש המ יהת ,הגלפמ לכמ קוחר ,תמאב יננה

 לע עירהל אל םא ידיבש הז טע יל ןתנ המל יכ ,בתוכ ינא בותכל איה יתבוחש

 80?תמא רבד לכ ראפלו חבשל ,ללהלו רקש לכ

 םינש ןתואב ,ה׳׳יארה יכ עודי רבכ ךא .הז בתכמל ה״יארה לש ותבושת ונדיב ןיאש לבח

 81 .תינרמשה היסקודותרואה ונייה ,'תיתולג׳ה תודהיבש ןואפיקה תא תופירחב ףקת ,שממ

 לע םג ומכ ,׳ןשיה בושייה׳ ישנא דגנכ וירבד לע םיבר םיגוח לש םפצק אצי ידכב אלו

 דגנכ ןילטייצ לש םישקה וירבד תא וארו .חתפמה יפ לע םשו ,221 יטע ,הממדל רעס p ,עלס־רב

 .113-107 ימע ,םיצבוקמ םיבתכ ,ילוקו הממד׳ ,הלא םימרז

 הימונוטוא :םלועה תומחלמ יתש ץב השרו תליהק ,ןמרטוג רדנסכלא :ואר השרווב תויתגלפמה לע

 ןילופב םידוהיה תודלות רקחל זכרמה :ביבא־לת ,1939-1917 תואיצמהו קוחה ילבכב תימואל
 .דועו 132-98 ימע ,ז״נשת ,ביבא־לת תטיסרבינוא ,תוצופתה רקחל ןוכמה ,םתשרומו

 :ביבא־לת ,השרוו ידוהי תודלות ,ןוסניול םהרבא :ואר וז הפוקתב השרווב םייתורפסה םייחה רואיתל

 ,השרווב תידוהיה תוברתה זכרמ :ןותיעו רפוס ,רפס ,ןהכ ןתנ ;311-274 ימע ,ג״ישת ,דבוע םע תאצוה

 .ג״סשת ,סנגאמ ל״י ש״ע םירפס תאצוה :םילשורי ,1942-1918

 .289-288 ימע ,(א״לשת)ד ,םדנג :ךותב ספדוה

 ישנא לע ,ח״סרת תנשמ ,םישקה וירבד םימסרופמו ,רתוי םדקומ רבכ םנמא תמייק התייה וז תרוקיב

 ,ה״משת םילשורי ,ג ,שדוקה תורוא ;הפק ימע ,ומק תרגא ,א ,היארה תורגא :ואר .׳ןשיה בושייה׳

 איה םילשוריל רבעמה םע ךא .וכק ימע ,ה״משת ,קוק ברה דסומ תאצוה :םילשורי ,תודוא :וכ ימע

 .הברהב הקזחתנ
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 ׳הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת׳ [21

 יכ הארנ 82.םהבש ׳לועה יקרופ׳ םע ויסחי לעו היינשה היילעה ישנא םע ףותישב ולעופ

 ךרדה איה וזיא אלא ׳ןוליחה׳ םע דדומתהל ךיא התייה אל ה׳׳יארה לש אצומה תדוקנ
 תא ןיבהל שי דציכו ,׳אחישמד אתבקע׳ לש וז תדחוימ הפוקתב םדאה הב ךליש הנוכנה

 ךא ,תטלבומ הניא וז תרוקיב וייחב וספדוהש םיבתכב .הפוקתה עקר לע םינושה םימרזה
 יטנא תורימאב הוולמ םיתעל 83,תובר תואקספב תרזוחו הלוע איה ׳םיצבק הנומש׳ב

 םנמא ,׳לארשי תדוגא׳ו ׳יחרזמה׳ תא ותרוקיב דוסיב םג תודמוע הלא תולאש84 .תויטסימונ

 תרוקיב ונא םיאצומ ,תועונת ןתואל הכרעה דצל .םימדקומה ויבתכב רבכ ,ענצומ ןפואב
 תכרעמב ןהל הצקהש םוקמבו ,׳םילשורי לגד׳ תמקה ןויערב דוע ןהילעפמ לע היומס

 ותוהש תפוקתמ םיבתכה ונייה ,׳םיזונג׳ ןיידעש ה׳׳יארה יבתכש חינהל ריבס 85.תיטילופה

 הרעשה קזחל שי86 .תיתדה תונויצהו היסקודותרואה לע הפירח תרוקיב םיליכמ ,םילשוריב

 סרטנוק ,(ף׳׳רת םילשורי)׳תורוא'רפסה תספדה רחאל ה״יארה דגנ אציש סרטנוקה תא לשמל ואר
 סרטנוקב .ימע 12 .ק״פל ׳םינוציחה ירפסמ לדבהל׳ תנש םילשורי ,רפושה לוק :םינוש תומרח ליכמה

 רפס אוהש ׳תורוא׳ לע תרוקיב ןוגכ ,וירפסו ה״יארה דגנכ ובתכנש רתויב םיפירח םירבד וטקלנ הז
 ךומסלו ןיעל רוסא׳ יכו ,'םימסוק ירפס׳ םה ללכב וירפסש ,׳לארשי תרותל םירזו םיסג םירבד׳ אלמ
 םייח תופסות ,ץיוורוה ןהכה םייח לש סרטנוקה תא לשמל וארו .יוכו 'ויתומולח לעו וילבה לכ לע

 םיבוט ,פ״לרח מ״ירה לש הנגהה ירבד תא הבוגתכו :םיפד ׳ח ,ח״פרת םילשורי ,םולשהו חוכיוו םשב
 ,פ״רת ,םיבוט־ןב קיזייא תאצוה :םילשורי ,א׳׳טילש פ־לרח השמ בקעי יבר ברה תאמ בתכמ :תחואמ

 תאצוה :םילשורי ,ד ,היארה תורגא ,הז ןיינע לע תונוש תורגאב ה׳׳יארה ירבד תא דוע וארו .ימע 14

 ,וסא תרגא :זע-וע ימע ,גסא תרגא :חס ימע ,טמא תרגא ,ד״משת ,ל״צז קוק ה״יצרה ש״ע ןוכמה
 ימע ,וצא תרגא :דסק ימע ,דפקא תרגא ;זפ ימע ,העא תרגא ;ופ־־הפ ימע ,דעא תרגא ;טע-חע ימע

 ,יניס ,'םירבד רוריבו הבושת' ,קוק ה״יצרה :ואר תקולחמה לע .וטק-דיק ימע ,חיקא תרגא ;אק-ק
 ,׳קוק ברה דגנ עסמה תישאר׳ ,ץ״ש הקבר ;הל-גל ימע ,קוק ברה ,ןוסניבר ;חת-את ימע ,(ך׳׳שת)זמ
 :תדו הרבח ,ןמדירפ םחנמ ;262-251 ימע ,ח׳׳לשת תבט) (242) 32 תרבוח ,(ל)ו (השדח הרדס)דלומ

 קחצי די תאצוה :םילשורי ,1936-1918 / ו״צרת-ח״ערת ,לארשי ץראב תינויצ־אלה היסקודוטרואה

 הילעה"תפוקתב ןשיה בושייה םע ויסחיו ל״צז קוק ברה' ,ירנבא יסוי ;109-87 ימע ,ח״לשת ,יבצ ןב

 .150-145,117-107 ימע ,ג ,השודקב לארשי בהוא ,יראב ;30-11 ימע ,(ה״משת)ב ,יאגרש ,"׳הינשה

 ותומדו וייח :גיהנמו בר ,(ןייטשלדא)ןח־ןבא בקעי :ואר יתמגמו יתורפס דוביעב תקולחמה רואיתל

 תידוהיה תונכוסה :םילשורי ,לארשי־ץראל ןושארה ישארה ברה קוק ןהכה קחדי םהרבא ברה לש

 ־לת ,א ,תויומדה רפס)בתכ ךבילרק לאירזע .409-399 ימע ,ט׳׳נשת ,רנילא תירפס ,לארשי־ץראל

 .יבמופב 'תורוא׳ רפסה תא ופרש ׳לארשי תדוגא'יאנק יכ (224 ימע ,ט״שת ,בירעמ תירפס :ביבא

 הקספ ,חי-זי ימע ,ג ץבוק ,ב ךרכ ;חעק הקספ ,גע ימע ,א ץבוק ,א ךרכ ,םיצבק הנומש :לשמל

 .וכק הקספ ,גר ימע ,ה ץבוק ;וק הקספ ,אעק ימע ,ד ץבוק ;טכק הקספ ,חנ ימע ;בכ
 .טער הקספ ,בק ימע ,ג ץבוק ,ב ךרכ ;דל הקספ ,הש ימע ,ב ץבוק ,א ךרכ ,םש :לשמל

 ימע ,בפקא תרגא ,ד ,היארה תורגא ,ןמרב יולה ןויצנב ברה לא ה״יארה לש ובתכממ הלוע ךכ

 בד ;267-258 ימע ,ברה לש ותנשמ ,ןורי :וושהו .44 ימע ,'םילשורי לגד' ,ירנבא :וארו .גסק-בסק

 דרשמ :ביבא־לת ,(תרדושמ הטיסרבינוא תירפס)היגולואידיא יקרפו תודלות :תיתדה תונויצה ,ץרווש

 .47-40 ימע ,ג״סשת ,רואל האצוהה - ןוחטבה

 טטצמ אוהש םירבדה דוחייבו ,260-259 ימע ,'?קוק ברה לש םיזונג םיצבקמ דחפמ ימ׳ ,קנזת :ואר

 תדוגא׳ יפלכ ה׳׳יארה לש תרוקיבה לע רבדמ אוה ובש ,ןנער ןתנ םולש ברה םע ךרענש ןויאירמ

 .דלפננוז ברהו ׳לארשי
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 22] ריאמ ןתנוי

 תרוקיבל רבעמ 87.הלא תויגוס תולוע ה׳׳יארה לא ויתורגיאב ןילטייצ ירבדבש ךכב וז
 ושיגדה םהינש יכ ןייצל שי ,םינושה םייתדה םיגוחה לע ה׳׳יארהו ןילטייצ לש תפתושמה

 תעונתל הגלפממ ךפהית תונויצהש וויקו וז הפוקתב אקווד תודחאה לש התובישח תא

 תרדגומ תיתגלפמ תוכייתשה לכמ ענמיהל ,וכרדב דחא לכ ,וסינ ךכלה .תללוכ םייח

 ידכ תינויצה תוגהבש ,ינחורה רמול אצמת םא וא ,יפוטואה ןפה תא וטילבהו תבייחמו

 ןפואב ,תושק רקבל םהמ ענמ אל הז רבד ,רומאכ 88.רשפאה לככ בחרו ףתושמ עצמ רוציל
 .םתפוקתב םינוש םימרז ,יומסו יולג

 ןח םהרבא ברה לע הרעהו ;ה״יארה תומ ירחא
 ןפואה לע תובר ונדמלל ידכ וב שיש ה׳׳יארה לע רמאמ ןילטייצ בתכ ה״יארה תומ רחאל
 תא ןילטייצ עיבה הז רמאמב .ןילטייצ יניעב םינפ לכ לעו ,ורוד ינב יניעב ספתנ אוהש

 הדוחייב תטלוב וז הווקת .םילשוריב ה״יארה לש וכרד תא ךישמי ןח םהרבא ברה יכ ותווקת

 וריתכה אל ה׳׳יארה תומ רחאל דימ םנמא .וז הפוקתב המוד העצה יתאצמ אלו ,התורזומבו

 תשש תמחלמ ןמזב ול אב וחוכ רקיעו ,׳ןמאנה וכרד ךישממ׳כו הבישיה שארכ ה״יצרה תא

 .דחוימ ןיינע שי ןח ברה תשגדהב ךא ,הינפל רצק ןמז וא ,םימיה

 רקחמ יבתכמ)וייחב וספדוהש ,ה״יארה לא בורדנסכלא לאומש לש ויתורגאב םג הלוע וז תרוקיב
 ךרכ :ע״רת אקארק ,ב ךרכ ;ז״סרת הנליוו ,א ךרכ ,הקיתעה לארשי תמכחבו ןמזה תולאשב תרוקבו

 ,וירבדל .וימיב היסקודותרואה תא תושק רקבמ בורדנסכלא הלא תורגאב .(ב״צרת םילשורי ,ג
 הרהמ תומי אל אלש העש ייח קר אוה המואה בל לע ונילודגמ םיבר םיחינמש רמצ לש םיגופסה׳

 ןכ ומכ .(6 ימע ,א ,םש)׳הרחבנה המואה ינב בורב הסיסג ינמיס וניבבל לכ ןובאדל הארנ רבכ לבא

 םיקוחרה םידרחה םינברה לע׳ :בתכו תינויצ־יטנאה היסקודותרואה םע ויעגמ תא קתנל ה״יארב ץיאה

 ׳כ ןיבי אל םאהו [...] עורפה ונתד קוזחל הנטק עבצאב ףא ופקנ אל דוע םלוככ םבור םגשב ןויצמ

 ןהבש םיקדה םיעוגעגהו תונידעה תושגרהה ןתואמ םיקוחר םהה םינברה בור יכ רבדה תא םג ונואג

 ברה ירמאמ תא חולשל דגנתמ אוה .(13-12 ימע ,םש)׳ה׳׳בקו לארשיו אתירואל ג״רתכ שפנ ךפתשת

 ישארל קליחש תואמחמ לע ותוא רקבמו ,(12 ימע ,םש) '?תורבקה תיבב ןהכל המ׳ הנעטב ׳סלפה׳ל

 ילודגל םיבשחנה םהמו םירכזנה םישנאהמ הברה חורל יתנכת יכ ודובכ עדי ללכב׳ :תידרחה תוגיהנמה

 יכ הארנ .(5 ימע ,םש) 'םהמ הלועה השאבהו ןובקרה ינפמ ימסח לע ידי יתרבעה תאז לכבו המואה

 דגנתה אל יכ םא ,בורדנסכלא לש הטובה ונונגס לע ה״יארה קלח (ונדיל ועיגה אלש הלא)ויתובושתב

 .םירבדה םוסרפמ תמיוסמ תחנ־יא ה׳׳יארל המרגנ ,םינפ לכ לע .(דועו ,13 ימע ,םש)םירבדה ןכותל

 ה״יארה תורגא תצקמ .חנק ימע ,דכק תרגא ,א ,היארה תורגא)לאומש ,ויחא לא ותרגיאמ הלוע ךכ

 ימע ,זיק תרגא ;ולק-גלק ימע ,יק תרגא :גנ-גמ ימע ,דמ תרגא ,םש :ואר .ומסרופ בורדנסכלא לא

 ירבד תא ואר תורסחה תורגאה לע .המר ימע ,בכרת תרגא ,ב ,םש ;חעק-געק ימע ,טק תרגא ;זמק

 יתד םזיכרנאו םזילאוטיריפס׳ ,זול דוהא :ואר בורדנסכלא לע .(ט ימע ,א ,םש)ג״שת תנשמ ה״יצרה

 לאומש יבר׳ ,הדוהי תב הלואג ;138-127 ימע ,(א״משת)ד ,תעד ,׳בורדנסכלא לאומש לש ותנשמב

 הניא ,הפיקמ הרוצב תורגאה תא תחתנמה ,תרבחמה .אכר-אצק ימע ,(ז״משת)ק ,יניס ,׳בורדנסכלא

 האוושהב בורדנסכלא לש ויתורגא חותינ יכ ןייצל שי .ליעל ונאבהש תרוקיבה ירבד תא הריכזמ

 .םיקתרמ תוריפ בינהל יושע ה״יארה יבתכ ראשו ׳םיצבק הנומש׳ל

 .214-213,208 ימע ,הממדל רעס ןיב ,עלס־רב זמר הלאה תולבקהה תצקמ לע
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 ׳הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת׳ [23

 תיללכו תינרות הלכשה שכרו תיד״בח החפשמל דלונ 89(1958-1878)ןח םהרבא ברה

 אוה .זירפב המךמז םג ההשו ןילופבו היסורב םינוש תומוקמב תונברב ןהיכ אוה .הבחר

 .וסנוכ םטועימ קרש ,לארשי ץראבו הפוריא חרזמב תויתורפס תומבב םיבר םירמאמ םסרפ

 בתכב ולשמ רמאמ םסרפו םגרתש העשב ,םירשעה תונשב דוע ומע רשקב דמע ןילטייצ

 תמזויב לחה קוק תיב ןיבו ןח ברה ןיב עגמה תליחת יכ חינהל ריבס 90.׳ףלא רעד׳ תעה

 אלא ,קוק ברה לש וזל התוושהלו ןח ברה לש ותוגה תא ןאכ חתנל יתנווכב ןיא .ןילטייצ

 .וחור תנבהו ה״יארה תא ותסיפתמ קלחכ ,ןילטייצ לש וז תניינעמ העצה לע עיבצהל קר

 :(ו״צרת)׳לארשי ץרא לש חורה יניינע לעי ורמאמב ןילטייצ בתוכ ךכו

 ןורשכ בורב הזה וקה תא וכישמי רשא ,הלאמ דחא היהי ןח ברה יכ ןימאמ ינא

 תלשלשב השדח תעבט תויהל דעוימה הז לש ומכש לע תלטומה תוירחאה תרכהבו

 ׳לארשי העור׳ ונל דבא םא יכ .םילשורי לש םיינחורה םיגיהנמה יריקי לש תאזה

 םישיא אוה ךורב שודקה ונל ריתוהש ירה הכרבל קידצ רכז קוק ברה לש ותלודגמ

 91 .ויכרדב תכלל םהיתוחוכ יפל וצמאתי רשאו ותלודגבו ויכרדב הגשה םהל שיש

 םע .ה׳׳יארה לש ותפשלו ונונגסל הלודגה הברקב שוחל ןתינ ןח ברה לש ויבתכב ןויעמ

 ויכישממ ,ה״יצרה ונב הוחסינש יפכ דוחייב ,ה״יארה לש ותרותל ויבתכ ןיב קחרמה בר ,תאז

 הרות וב תעבומו םיברה אלו דיחיה דמוע ןח ברה לש ותוגה זכרמב .ויכישממ יכישממו

 ׳חצרת אל׳ וצל ,תודהיב תונברקה אשונל םישדקומ וירמאממ םיבר .הרודס תיטסיפיצפ

 ,םירעוס תחיש ,'ןח םהרבא ברה׳ ,יננזדלא םייח םהרבא :ואר .םייללכו םיטעמ םירבד ובתכנ ןח ברה לע
 םיתש הנש ,דהה ,'ןח םהרבא ברה .א םיטוטרש׳ ,ןימינב ׳ר ;הע-בע ימע ,1960 ,סמ ןבואר :םילשורי

 םילשורי ,םיפוצרפ :םימכח תסנכ ,׳ןח םהרבא׳ ,ל׳׳נה :כ-טי ימע ,(ז׳׳צרת רייא) ח תרבוח ,הרשע

 ףסוי המלש ;6-5 ימע ,(ןלהל ואר)א ,תידוהיה תוכלמב שארב ,'ויתודלות׳ ;251-247 ימע ,א״כשת

 ,ןח׳ ,לסרק לצג ;גי-י ימע ,ל״נה רפסה שארב ,׳(ל׳׳ז ןח .א ברה לש ותנשמל)םילכהו רואה׳ ,ןיווז

 םירוט ,ה״כשת ,םילעופ תירפס :היבחרמ ,א ,םינורחאה תורודב תירבעה תורפסה ןוקיסכל ,׳םהרבא

 ימע ,ו״לשת ,רמוע תאצוה :ביבא־לת ,םיגוהו םירפוס דוסב ,׳ןח םהרבא׳ ,סקלוט םחורי ;789-788

 ,ג-א ,הבשחמו תוגה יקרפ :תידוהיה תוכלמב םיכרכה תשולשב וסנוכ וירמאממ הברה .70-66

 תא יתטישו ידוסי ןפואב חתינש ימ יתאצמ אל .ל״שת-ט״ישת ,קוק ברה דסומ תאצוה :םילשורי

 .ותוגה

 רפסמבו דבלב םיסרטנוק השולש רואל ואצי ,ןילטייצ ידיב הבורב הבתכנו הכרענש ,וז הרידנ תרבוחמ

 ןרהא ,רבוב ןיטרמ ,דבוע השמ :רתיה ןיב ,םינווגמו םינוש םישנא וב ופתתשה .םצמוצמ םיקתוע

 א ןופ ןעטנעמגארפ)הכולמ־טייקשידוי א ןופ יובפיוא םוצ׳ ,ןח םהרבא ברה :ואר .ןח ברהו ןילטייצ

 תרבוח ;31-27 ימע ,(1932 רבוטקוא / ג״צרת ירשת השרו)א תרבוח ,ףלא רעד ,'(טייברא ערעסערג

 ירבעה רוקמה .12-11 ימע ,םש :ואר ןילטייצ תבוגת .10-7 ימע ,(1933 ראורבפ /ג״צרת טבש)ב

 ברה תבושתו ןילטייצ תבוגת ,רמאמה לש תירבעל שדח םוגרת .דבא שידייל ץלטייצ םגרת ונממש

 ,יתד יאמדקא ץבוק :הנבי ,ןמלוו ׳פ םוגרת ,'תודהיה תוכלמ ןינבל׳ ,ןח םהרבא :ואר וז הבוגתל ןח

 .107-99 ימע ,א ,תידוהיה תוכלמב ,ןח :ספדנו בש ;28-22 ימע ,(טיישת ןסינ)בי-ז תורבוח ,ג

 .250 ימע ,םיפוצרפ :םימכח תסנכ ,׳ןח םהרבא׳ ,ןימינב ׳ר לצא טטוצמ
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 24] ריאמ ןתנוי

 ,(רוגקריק ןרסל המודב)׳דיחיה לש ףוסוליפ׳ ןח ברה היה םיוסמ ןבומב .ונממ ףעתסמהו

 תופקשה בלישו - הזמ ם״במרהמו הזמ תודיסחהמו הלבקהמ רתויב קומע ןפואב עפשוהש

 ןיטולחל ןה תונוש ותפקשה דוסיב תודמועה תולאשה .תינרדומ תיטסיפיצפ חור םע הלא

 לאומש ןרהא ברל הלודגה ותברק תשגרומו ,ה״יארה ירבד דוסיב תודמועה תולאשהמ

 תוכוראו תוקימעמ תוחיש יתש ה׳׳יארה םע להינ אוה ,ןח ברה לש ותודע יפ לע 92.תרמת

 יוצמ 93.םהיניב הבר הכרעה התייהו ,(תובר םימעפ ושגפנש יפ לע ףא)ח״פרת תנש רחאל

 ׳רזנוצמ׳ בתכמה .ח״פרת ,לודגה תבש ברעב ה״יארל ןח ברה חלשש דחא בתכמ ונדיב

 94.ומע תופתושה תשוחת לעו ה׳׳יארה לא ןח ברה לש וסחי לע ונדמלל וב שי תאז לכב ךא

 לכ לע .ה׳׳יארה תא שגפ יכ ותודע דבלמ ,קוק תיב םע וירשק לע םיפסונ םיטרפ ונל ןיא

 גוח׳ב חרוא היה ףאו ה״יצרה םע רשקב דמע אוה לארשי ץראל ותיילע םעש הארנ ,םינפ

 ם״במרה שרדמ תיב שאר היה ז״צרת תנשמו ביבא־לתל עיגה הליחת 95 .׳ה׳׳יארה

 לש ישיאה ונויכרא תקידבבש קפס ןיא .םרכה תיב תנוכש לש הבר ףוסבלו 96,םילשוריבש

 הז ןיינע ןויצבש תובישחה .טוריפ רתיב וז היגוס ראתל היהי ןתינ ותרות רוריבו ןח ברה

 המל תוהז ןניאש האירקו הייאר ,ויבתכ תא ארקו קוק ברה תא ןילטייצ הארש ןפואב איה

 .ה״יצרה לש ושרדמ תיבמ תיתבשחמו תירוטסיה הניחבמ חתפתהש

 רחואמה ה׳׳יצרה יניעב ןילטייצ

 :קוק ה״יצרה לש ורמאממ לבקל ןתינ ןילטייצל ה׳׳יארה ןיבש רשקה לע תפסונ תומשרתה

 םזיפיצפ ,תרמת ,׳אובמ' ,זול :ואר ץלטייצו ןח ברה ,ה״יארה םע וירשקו ,ותוגה ,תרמת ברה לע
 .ונב לאו ה״יארה לא תרמת ברה לש םיבתכמ המכ םירומש םיזנג ןוכמב .הל-ז ימע ,הרותה רואל
 ,(ו״צרת-ה״צרת)ד ,םיינזאמ ,׳(קוק ברה לש ותוקלתסהל)דיחיה לש ורדעה לעי ,ןח םהרבא :ואר

 ,(ו״צרת ולסכ)ג תרבוח ,אי הנש ,דהה ,׳(ל״צז קוק ברה לש ותוהמל)דיחיה' ,ל׳׳נה ;330-329 ימע

 ימע ,ב ,תידוהיה תוכלמב ,'(ל״צז קוק ברה לש ותומדל)דיחיה לש ורדעה לעי ,ל״נה ;חכ-זכ ימע

 .472-466 ימע ,םש ,'(םיטוטרש)האליע תומדל םיפוסיכה׳ ,ל״נה ;465-453

 ןרמ תויפלת־לת לא ןמזה ילמג לש םיבתכמ תצובק :ה׳׳יארל תורגא ,(ךרוע) אריפש ןויצ ןב :ואר

 קוק ה״יצרה ש״ע ןוכמה תאצוה :םילשורי ,תבחרומ היינש הרודהמ ,קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה

 ,ונואג תרדה םע יבלב יתחש םימעפ תובר' :וירבדמ טעמ הנהו .אמש ימע ,טכר תרגא ,ן״שת ,ל״צז

 ךיצירעמ םע דחי יתמלח םימעפ תובר ,בתכבש םישודקה וירבד תא אמצב יתיתש םימעפ תובר

 ־הדובע הזיא דוסי רבד לע ,רודבש םיטעמה הילעה ינבמ ךירבח םע םגו ,םיברה ךידימלת ,םילודגה

 םא .יבבלב ךנקויד תומד הקקחנ ידועמ ךיתיאר רשא ילבמו .השדח הריש הזיא ,תפתושמ תינחור

 ץוצנה דכלתיו ,דוס קיתמהל ונידיב הלעי ילוא ,השודקהו שדקה ריעל תולעל יעשי רוצ ינכזי

 .'הקובאהב

 ,'(םירמא)ברה' ,ןח םהרבא :ואר .םירבד ןח ברה אשנ ,ד״שת לולא ׳ג ,'היארה גוחי לש םויסה תכסמב

 ,ה״שת ,קוק ברה דסומ עויסב ל״ז קוק ה״יארה ירפס תאצוהל הדוגא :םילשורי ,ה־יארה גוח ילגעמב

 .י-ז ימע

 ׳י :ואר
 ברה דובכל הכרענש םינפה־תלבקב ורמאנש םירבדמ)םילשוריב ם״במרה שרדמ תיב' ,רקוס

 .זט-וט ימע ,(ז״צרת ןוויס)ט תרבוח ,הרשע םיתש הנש ,דהה ,׳(ז״צרת רייא 'ג םויל רוא ןח םהרבא
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 ׳הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת׳ [25

 וחצריה לע תונושארה תועידיה ועיגהש רחאל בתכנש ,הז רמאמב 97.׳ללה שדקמל רכז׳

 האור וחור רקיע תא .ויבאל ןילטייצ לש ותברק תא ה׳׳יצרה שיגדה ,הקנילברטל וכרדב

 ,תיישפנה תוטהלתהה :תאז איה ללה ׳ר לש תימצעה תימינפה ושדקמ תדוקנ׳ :ךכ אוה

 ןייצ םג ה״יצרה 98.׳יהלאל ןואמצה לש ,הלעמ יפלכ הינפה לש תיידיחיה ,תיישיאה
 ךלהמב ,תילארשיה הבשחמה תודלות׳ התייה ןילטייצ לש תונורחאה ויתודובעמ תחא יכ

 אוה /התירחא םתוח׳ב המייסל ןנכתו ,׳הינוג תוסרפתה לכל ,התולגתה תולשלתשה

 .ןילטייצ תא רפסמ םימעפ ה׳׳יצרה ריכזה ׳ברה זכרמ׳ תבישי ינב םע ויתוחישב ".ה״יארה

 ןיב רמא ,ואל וליאו םתורקל יואר לוח ירפס וליא ה״לשת ןוויס שדוחב לאשנשכ ,ךכ
 ביבס הרצונש ׳םיחבשה תורפס׳ב 100.ףיסוה אלו ,רמא .׳בושח ןילטייצ ללהי :ראשה

 םעפ׳ :ונושל הזו .ונניינעל רושקה ,רמר םהרבא ברה יפמ ,ןיינעמ רופיס אצמנ ה״יצרה

 םחנמ ׳רש םיעשרל םהל תפכא המ יכו" :תועמדב ץרפתה ,האושה תא [ה״יצרה] וריכזהב

 הלגמ םנמא ןילטייצ תא ה׳׳יצרה לש ותייאר ,01.״׳?םייחב ןילטייצ ללהו ?םייחב הבמז

 .ה״יארהו ןילטייצ לש םהירשקב תמייק התייהש תובכרומ התוא הב הרסח ךא ,הבר הכרעה

 םיבתכ׳ ונדגנל ודמעיש דע יוצימ ידיל אובת אל ןילטייצל ה׳׳יארה ןיב הלודגה הקיזה

 .ךליאו ה״פרת תנשמ תורגיאה תורשע םהבו ה׳׳יארה לש םיפסונ ׳םיזונג

 - רבעמ
 רנרב םייח ףסויו ןילטייצ ללה :׳העות המשנ לש התקושת׳

 ןילטייצ ןיב םירשקה לע הרצקב הליחת דומעא ,רנרבל ה״יארה ןיב סחיה תא ראתל ידכ

 לש ויבתכמ תלטובמ אל הדימב העפשוה רתב תא ה״יארה לש ותכרעה ןכש ,רתבל

 .ומע תוחישמו ןילטייצ

 תאצוי ותוישיא לשב אלא רפוסה לש ויבתכ לשב אל רתב תא דואמ דע ךירעה ןילטייצ

 לע רעטצה יכ םא ,ותכרעהב דמוע ראשנ אוה יטסימה ןוויכל ןילטייצ הנפש רחאל .ןפודה

 .79-76 ימע ,יללה שדקמל רכז׳ ,קוק ה״יצרה 97

 .77 ימע ,םש 98

 זומת ׳במ זעו ףסוי בקעי לא ןילטייצ ללה לש תרגאב אוצמל ןתינ הז רפסל הזימר .78 ימע ,םש 99

 אלל] רבוחל לשיפ לא תרגאבו ;20885/1 הדועת ,(237)ץלטייצ ללה ןויכרא ,םדנג ןוכמ ,ח״צרת

 .6446/1 הדועת ,(16)רבוחל לשיפ ןויכרא ,םש ,[ךיראת ןויצ

 ,[ד״משח] 42 ןויליג ,רניבא המלש תכירעב ,הדוהי יבצ ברה תוחיש ,׳השדחה תורפסה׳ ,קוק ה׳׳יצרה 100

 בורק׳ אוה יכ ,׳קוק ברה תלבקב ידוסיה וקה׳ ןילטייצ לש ורמאמ לע ה״יצרה רמא רחא םוקמב .8 ימע

 ,׳וניבר תורוק׳ ,(ךרוע)רניבא המלש :ואר .׳הרותה אוהש ,א״רגה לש וניינע תא ריסחה ךא ,תמאל

 .45 ימע ,(א״נשת זומת) 76 ,םינהכ ירוטע

 ב״שת תנשב הקנילברטל וכרדב חצרנ ץלטייצ ללה .ונק הקספ ,41 ימע ,א ,השומש למג ,ןיקייח 101

 ,השרוומ הבמז םחנמ ברה .ודיב רהוזה רפסו ,ןיליפתב רוטעו תילטב ףוטע ,(1942 רבמטפסב 11)

 .1943 תנשב םיצאנה ידיב חצרנ ,ןילופב םינדמלהו םינברה ילודגמ

[795] 

This content downloaded from 82.80.198.164 on Tue, 28 Jan 2014 09:52:11 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 26] ריאמ ןתנוי

 לחה םש ,(היסורוליב) למוהב םיינשה ושגפנ הנושארל .ורבח בתכש םימיוסמ םירבד

 ,רנרב ןיבל וניב הקומע תודידי המקרנ הז ססות םוקמב 102.תיתורפסה וכרד תא ןילטייצ

 רדנס לש וגוחב הררשש תימיספה הריוואה תא וגפס םיינשה .ישיא רזוע ןיעכ ול שמישש

 ביבסמ׳ו ׳ףרוחב׳ םירופיסב יקסבודיוד לאירוא לש ותומדב רנרב עקיש ותומד תאש ,םואב

 .םירחאו השטינ ,ראואהנפוש ,יוטסלוט ,יקסביוטסוד לש םמשור תחת ויהו 103,׳הדוקנל

 לע תוכרעה בתכ ןילטייצ 104.םהיניב תובתכתה החתפתה למוה תא םיינשה ובזעש רחאל

 רנרב ךרעש ׳ררועמה׳ תעה בתכב ףתתשה ףאו 105,וירפס לע תרוקיב תומישרו רנרב

 ,ןילטייצל וירופיסמ דחא תא שידקהל רנרב ץפח הלודג הברק לש הפוקת התואב .ןודנולב

 רנרב לש ותיילע םע ודרפנ םהיכרד106 .קילאיב ןמחנ םייח ,ךרועה תארוהב ךכמ ענמנ ךא

 קחרמ קוחר היהש ,תודיסחהו הלבקה םלועב ןילטייצ לש ותועקתשה םעו לארשי ץראל

 תובקעב האב רנרב לע ןילטייצ לש תונושארה תוספדומה תוכרעהה תחא .רנרבמ בר

 ןויזח לע׳ רנרב לש ורמאמ ביבס הלוגבו לארשי ץראב הררועתהש הלודגה תקולחמה

 םינוידו תובוגת תורשע ררג רמאמה .א׳׳ערת ןוושחב ׳ריעצה לעופה׳ב םסרופש ,׳״דמש״ה

 ,ןילטייצ לש ותבוגת 10י .׳רנרב ערואמ׳ התנוכ וז היירורעש .תדה תרמה תלאש לע םיבחרנ

 תא השיגדמ ,׳ןעטרא־סנעבעל ןוא ןעמראפ ,טלאהניא׳ רתוכה תחת שידייב המסרופש

 קחצי היה הלא םינשב וידימלתמ דחא .הארוהב קסעו םירחא תומוקמל םג דדנ וז ריעב ותוהש ןמזב
 :היבחרמ ,ב ,םינורחאה תורודב תירבעה תורפסה ןוקיסכל ,יללה ,ןילטייצ' ,לסרק לצג :ואר .הדש

 ישימחה ינויצה סרגנוקל ןילטייצ חלשנ למוח ריעה םעטמ .714-713 םירוס ,ז״כשת ,םילעופ תירפס

 ,׳(םימשרו תונורכז)דצה ןמי רתוכה תחת רתוי רחואמ םסרפ הז סרגנוקמ וימשר תא .1901 תנשב

 :ואר הפוקת התואב ןילטייצו רנרב לע .49-35 ימע ,וד״סרת טבש יג) 2-1 תורבוח ,ב הנש ,רודה

 הבושחה ותודעל וושהו .334 ימע ,<ז״כשת)חכ ,4 ,םינפבמ ,׳(ןובזיעה ןמז ןילטייצ ללה לעי ,רנרב ח׳׳י

 תאצוה :ביבא־לת ,ד ,ןמפוש .ג יבתכ לכ ,׳למוה׳ ,הפוקת התואב ןילטייצ לע ןמפוש ןושרג רפוסה לש

 לע .112 ימע ,ה ,םש ,'הריצי לש הנושבכמ׳ ,ל״נה ;198-197 ימע ,ך״שת ,דבוע םע תאצוהו ריבד

 M. Waldoks, 'Hillel Zeitlin: The Early Years (1894-1919)', :ואר ןילטייצ ייחב וז הפוקת

1984 ,Ph.D. Dissertation, Brandeis University 

 .15-14 ימע ,הממדל רעס ןיב ,עלס־רב :ואר םואב רדנס לע

 ץוביקה תאצוה :ביבא־לת ,תורגא :ג ,רנרב .ח .י יבתכ לכ :ואר ןילטייצ לא רנרב לש ויתורגא תצקמ

 רנרב לא ןילטייצ לש תרגא םוליצ .384-383 ,303-302 ,283 ,250 ,232-231 ימע ,ז״כשת ,דחואמה

 .195 ימע ,(ח״כשת ירשת) 59 תרבוח ,ט הנש ,ג ךרכ ,םדנג ןועידי :ואר

 'ז ,258 ןויליג ,ג הנש ,ןמזה ,['ררועמה'לע תרוקיב] 'תידוהיה הדוקנה׳ ,ןילטייצ ללה :לשמל ואר

 רעד ,[׳ןאכמו ןאכמ׳ רנרב לש ורפס לע תרוקיב] ׳רעלעק ןערעטסניפ ןופ דיא רעד׳ :ו״סרת תבט

 .1910 ,133 ןויליג ,טנעמאמ

 תאצוה :ביבא־לת ,םיסחי־תוכרעמ .ןונגע ,רנרב ,קילאיב :םתאנש םג םתבהא סג ,ראב םייח :ואר

 .55 ימע ,ב״נשת ,דבוע םע

 ,םילעופ תירפסו דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת ,ג ,םיבתכ ,רנרב םייח ףסוי :ספדנו בש רמאמה

 תירונ :ואר תובוגתה ףקיהו סומלופה לש ועקר לע .487^76 ימע ,(םיבתכ ,רנרב :ןלהל) ה״משת

 ןב קחצי די תאצוה :םילשורי ,(ג׳׳ערת-א־ערת)יוטיבה שפוח לע קבאמה :׳רנרב ערואמ׳ ,ןירבוג
 .ןילטייצ תבוגתב קר דקמתאו חוכיווה ירקיעל ןאכ סנכא אל .ח״משת ,יבצ
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 'הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת׳ [27

 שפוטמ טפשמ םשו הפ ,םנמא ,טלופה׳ הז 108.ויבתכמ הלועה תמועל רגרב לש ותוישיא

 ,תוסרוקיפא׳ וירבדב תוארל ןיא ןכ לע .׳השודקו רהוטב יח׳ ,ןילטייצ בתוכ ,׳ך״נתה דגנכ

 רמואו .תמאה תא ׳םישוחה ףוריטל דע׳ שפחמה שיא לש ׳הידגרט׳ אלא ׳תורובו תעד־תולק

 לגוסמ - לודגה בויאל חלסש ימ .םיהולא ול חלסי - הלא םימיב רנרב לש וירבד לע׳ :אוה

 109.׳הלודג המשנ תעיקש׳ לש יוטיב רנרב ירבדב האר אוה .׳...םינטק םיבויאל חולסל םג

 :אבה ׳ןויזח׳ב ורמאמ תא םייסו "0רנרב לש ויתודמע תא ןילטייצ ףקת הלא םירבד רחאל

 הבש תיסרוקיפא־תיליכשמה הביבסה ןמ ףוס ףוס ררחתשי רנרבש ,תווקל הצור ינא

 אל הליבומ תודהי אלל תוימואל לש הירואיתהש רוריבב הארי זאו ,וישכע יח אוה

 לבא ,ושאר רעש תא שולתי בוש זאו .םידוהיה ןוילכל םג אלא ,תודהיה ןוילכל קר

 יפלכ תוריבע לע ,תיתימא המשא לע אלא ,םויהכ ,םיאטח םניאש םיאטח לשב אל

 דחפ אלא ,וישכע ומכ ,ימתס דחפ אל ,ארונ דחפ וב זחאי זאו .ומע יפלכו ויהולא

 111...יניסב הלגתנש המ ינפמ

 רקיעב ,ויבתכב רנרב 112.םיינשה ןיב תידדהה הכרעהב ומגפ אל ןילטייצ לש הלא םירבד

 .ןילטייצ לש םוסרפ לכ לע ששו חמש ,תירבעה תונותיעה לע ולש תרוקיבה תומישרב
113 

 ףוקתלמ ענמנ אל ,תאז םע .רתויב וילע ועיפשהש םייחה םישנאה דחאכ וריכזה םג אוה

 "4.ןילטייצ לש השדחה וכרדמ תוחונ־יא שחש רכינו ,ךכב ךרוצ האר רשאכ ותוא

 שדחה בושייב הלודג המהדת ררוע חצרה .1921 יאמב ופיב תוערואמב חצרנ רנרב

 םע "5.סותימל ותומד הכפהנ וחצריה םעש ירה ,וייחב ץרענ רנרב היה םא .הלוגבו ץראב

 ,םש ;4 ימע ,10.2.1911 ,טנעמאמ רעד ,'ןעטרא־סנעבעל ןוא ןעמראפ ,טלאהניא׳ ,ןילטייצ ללה 108

 דגנ גורטקה׳ ,ןילטייצ ללה :ואר ,תירבעל םגרותש ,רמאמה לש ןושארה וקלח .4 ימע ,17.2.1911

 השענש יונישה לע .2-1 ימע ,(א״ערת רדא ׳ז) 7.3.1911 ,(זפר)ביק ןויליג ,(27)ב ,רואה ,דנרב .ח.י

 ,71-70 ,53-51 ימע ,םש ,ןירבוג :ואר ןילטייצ לש וטע ירפ ןניאש תופסוה לעו תירבעל הז םוגרתב

 תחת ןירבוג לש הרפסב ספדוהו ןמצלוה הליל ידיב שדחמ םגרות רמאמה .(60-59)םינמיס דיל 204

 .157-153 ימע ,םש ,'םייח תוחרואו תורוצ ,ןכות' :רתוכה

 .155-153 ימע ,םש 109

 .157-155 ימע ,םש 110

 .157 ימע ,םש 111

 ובתכממו םהל רוזעיש רנרבמ אוה שקיב ,לארשי ץראב עקתשהל ןילטייצ ללה לש וינב ינש וסינ רשאכ 112

 ותריציו וייח :ןילטייצ ןרהא לש ותדיריו ותיילע׳ ,ךוטנייש לאיחי :ואר .ול הלודגה ותכרעה הלוע

 .168-153 ימע ,(1997) 4 ,תוילוח ,'א׳׳פרת תנשב לארשי־ץראב

 ;(212-211 ימע ,ג ,םיבתכ) ח״סרת רייא ,קזה דה ,׳יתורפס סקנפמ םיפד׳ ,רנרב םייח ףסוי :ואר 113

 ,ל״נה ;(1087 ימע ,ד ,םש) ד״ערת ןוושח ,תודחאה ,׳(תיפרגוילביב המישר) תוביתנ' ,ל״נה

 .(1672 ימע ,םש)ף״רת ולסכ ,המדאה ,׳היפרגוילביב'

 .דועו 343-334 ימע ,(ז״כשת)חכ a ,םינפבמ ,׳ןובזיעה ןמ :ןילטייצ ללה לע׳ ,רתב ח״י 114

 :ביבא־לת ,רנרבל דדנתה תריש :׳הבירצ׳ ,ןירבוג תירונ לצא תוברה תויוסחייתהה תא לשמל ואר 115

 .ה״נשת ,ןוחטבה דרשמ תאצוה
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 28] ריאמ ןתנוי

 ורבח רכזל הקעז־הליפת ןילטייצ בתכ ,השרוול חצרה לע תונושארה תועומשה אוב

 םייח ףסויי רתוכה תחת ׳הפוקתה׳ תעה בתכב ךורא רמאמ םסרפ הנש רחאל "6.בורקה

 ןילטייצ לע םג אלא רמב לע קר אל דומלל ןתינ הז רמאממ117 .׳(תונורכזו םיכרע)רגרב

 ערואמ׳ ביבס ןילטייצ בתכש םירבדה לש המצעה וב שיו ,םימיוסמ ׳םירפוכ׳ לא וסחיו

 חיש ללוגמ אוה ,׳ושפנל המואמ שקיב אלש שיאה׳ ,רמאמה לש ןושארה ףיעסב .׳רנרב

 חבשמו בשו חבשמ אוהש לע ןילטייצ לע הנולתב אב הז ער .ויערמ דחא םע ול היהש

 לתוכה״ יברעמה לתוכל ארק׳ רשא הז ,׳לארשי ישדק לכ תא לליח׳ש הז ,רתב תא תורידת

 ויתופקשה יפ־לע ירצונ תויהל לארשי־קל ול רשפא יכ׳ בתכ רשא הזו ,׳...״שפועמה

 תניינעמ הלא םירבדל ןילטייצ תבושת "8.׳...בוט ימואל ידוהי הז םע תויהלו תויתדה

 :הגוהה־רפוסה רנרב ינפ לע םדאה רנרב תא השיגדמו רתויב

 אלא םכמלועב םכל ןיא םתא אלה ?רנרב םייח ףסוי יח דציכו םייח םתא דציכ

 םכתאריב םישוע םתא המ לבא .בטומ - םתא םידרחו םיארי .דבלב םכתאנה

 ?םכלש שפנה־תריסמ איה הפיא ?םיבירקמ םתאש תונברוקה םה המ ?םכתודרחבו

 םלועמש ,ותאנה תא אלמ אל םלועמש ,שיא ינפמ דובכה־תארי ךל ןיא התאו [...]

 תולדג אלו הואג אלו דובכ אלו רשוע אל שקב אל םלועמש ,ותואת רחא ףדר אל

 ומע לרוגל וברקב ובל גאד דימתש ;תופייתה אלו תואשנתה אלו תורדהתה אלו

 יח םימיה לכבש ,החונמב דחא םוי ףא יח אל םלועמש ;הלוכ תוישונאה לרוגלו

 ;םדא־ינב ינוילמ לש םהיתורצ תא ובלב אשנש ;םירחא ליבשב דבעו םירחא ליבשב

 תא ףא בהאש :םימוצע םירוסיו ארונ באכבו ,התמאל תמאה תא דימת שקבש

 ימע ,(א״פרת)בי רפס ,הפוקתה ,'תוליפת׳ ותמישרב ,(׳בורקה־קוחרה׳)זי הליפתכ המסרופ וז הליפת 116

 .231-230 ימע ,תומלוע ינש לובג לע ,ןילטייצ ללה :ךותב םייונישו תוטמשהב ץבוק .385-384

 :ירבעה חסונה יפל אוה ןאכ טוטיצה .1921 ינוי-יאמ ,טנעמאמ רעד :ואר רמאמה לש ינושאר הסונ 117

 .645-617 ימע ,ןב״פרת)וט-די רפס ,הפוקתה ,׳(תונורסח םיכרע)רנרב םייח ףסויי ,ןילטייצ ללה

 ענייז ןוא רענערב םייח ףסויי ,ל״נה :ואר .שידייב וירמאמב תונורכיז ןילטייצ ףיסוה הז רמאמ לע

 ,38 הנש ,טפנוקוצ יד ,'חניירפ ענייז ןוא ןעבעל רעמיטניא ןייז ,טייקכילנעזרעפ ןייז) עטנעהאנ

 ,(1938 טסוגוא) 7 ןויליג -,411-408 ימע ,(1938 ילוי) 6 ןויליג ;341-336 ימע ,(1938 ינוי) 5 ןויליג

 .598-596 ימע ,(1938 רבוטקוא) 9 ןויליג ;531-529 ימע ,(1938 רבמטפס) 8 ןויליג ;463^61 ימע

 ןבעל ץד ןופ :רענערב םייח ףסוי :ךותב ,'ןראי־טנגוי יד ןיא' :רתוכה תחת תוטמשהב שדחמ ספדנ

 ימע ,1941 קרוי וינ ,יקסנעזדארג המלש תכירעב ,טייצראי ןטסקיצנאווצ םוצ ךובלמאז ,ןפאש ץא

 ־רעלעטשטפירש ן׳טימ ץנעדנאפסעראק עטנאסערעטניא ןא)ווירב ענייז ןיא רענערב .ח .יי ;60-31

 םינושארה םירמאמה ינש .114־-110'מע ,(1940ראורבפו 2 ןויליג ,45 הנש ,טפנוקוצ יד ,'(רעריטראמ

 רינשוק יכדרמ ,'םיאולימיו ,'םיכרעו תונורכז' ,ןילטייצ ללה :ואר (םוגרתב ינשהו תוטמשהב ןושארה)

 ,36-19 ימע ,ד״שת ,דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת ,תונורכז־ירבד רחבמ :רנרב םייח ףסוי ,(ךרועו

 ןילטייצ םהבש םיעטקה וטמשוה ,דחואמה ץוביקה לש םירפסה תאצוהב רואל אציש ,הז רפסב .49-37
 .'הבושתב רזוחיכ רנרב לע בתוכ

 .617 ימע ,וט-די רפס ,הפוקתה ,'(תונורכזו םיכרע)רנרב םייח ףסויי ,ןילטייצ 118
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 ׳הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת׳ [29

 םישק םירבד םימעפל רבדש ;ךידלי תא בהוא התא רשאכ םיקוחרבש םיקוחרה

 םדא־ינבל םילודגה םימחרה תמצעמו באכה תמצעמ ,ףדגו ףרח םג ףאו ,םירמו

 תעד־תולקמ אל הברה העטו הגשש ;ומע ינבל - םהב םיללמואבש םיללמואל םלוכ
 ואבש ,רוקנו טוטח בורמו תורתי תשוחתמ םא־יכ ,תמאה־תשקב טועממ אלו

 "9.הרתי תונרשיו דחוימ שאר־דבוכמ

 םיהלאה שי ירה הז ןפואב יחש ימ׳ :הרימאבו ,בויאל רנרב תאוושהב םייתסמ הז ףיעס

 רחאל .׳הפ יודיו ילב הבושת׳ ,ורמאמ לש אבה ףיעסב םירבדה רתוי םיניינעמ 120.׳...ובלב

 לע ףאו לצניהל לוכי היה תע ,וחצריה ינפל רנרב לש תונורחאה ויתועש תא ראתמ אוהש

 חצנה־תאירק לוק תא תונורחאה ויתועשב זא עמשש יאדוב׳ :בתוכ אוה ,ראשנ ןכ יפ
- 

 וייחמ תוישרפ םכסמ ןילטייצ הז רמאמב 121.׳?אקווד הפ ־לעב יודיוול היה ךירצ םולכ

 :הליחתב םהב ןדש םירבד ןייצמו בש ופוסבו ,תיתורפסה ותשרומ תא חתנמו רנרב לש

 ויה - [...] תונורחאה וייח־תונשב רנרב עימשהש ,תועדה ןתוא לכ דגנ הזע־יכה האחמה׳

 םיפקשמ הלא םירבד122 .׳...ולשםישודק־תומ :העבש־יפ הזע השדח האחמ הנהו .וייח

 וארו רנרב םע רשקב ודמעש םיזויגילר םירפוסו םיגוה לש המלש הצובק לש םתבשחמ תא

 וז הצובק םע .הבושתב רזחש ופוסש ,׳הולא שפחמ תמא שיא׳ וא ׳יתד הזוה׳ לש תומד וב

 ןלפק והילא םהרבא ,ךרוכ רשא ,ר״זא ,ןימינב ׳ר123 ,בוכלמ בקעי ,ןילטייצ לע ףסונ ,ונמנ

 125.ה״יארה לש ותייאר לע םג הלא םישנא ועיפשה דציכ הארא ךשמהב 124.םירחא םיברו

 .619 ימע ,םש 119

 .ךשמהב םג ךכו רוקמב תושגדהה .620 ימע ,םש 120

 .621 ימע ,םש 121

 .645 ימע ,םש 122

 ,ןירבוג תירונ :ואר ,םירפוס טעב םג ךשמש ופיב ןולמ תיב לעב ,בוכלמ בקעי לע םיקתרמ םירבד 123

 תאצוה :ביבא־לת ,לאדשי־ץיא תורפסב םירקחמ :עלסמ שבד ,'בוכלמ בקעי :בהוא ,םעוז ,יאנק׳

 ערואמ׳ סומלופב םג ברועמ היהו בסיה רגרב תא ריכה בוכלמ .113-62 ימע ,ט״משת ,ןוחטבה דרשמ

 לש ותטמ רחאי תרבוחב ,רנרב חצר ירחא םימי העשת בתכ םיניינעמ רתויה םירבדה תא .׳רנרב

 :וירבד תצקמ הלאו ,רנרב םע החיש לש הנכות תא ןאכ רסומ בוכלמ .(ימע 8 ,א״פרת ופי)׳רנרב

 תובש תא ׳ד בושב רשב יניעב התאו ינא הארנו היחנ ,הנש רשע ןמז לש ךשמב םא המו ,ול יתרמא'

 .ותדל ןמאנ ידוהי תויהל המלש הבושתב זא התא רוזחת םא ,וצראב ישפח םע היהי לארשיו ,ומע

 תוארל הכזנ קר םאש ,יתרשיו יתרבד לע .ךירבדכ רמאו ודי תא יל סיש1ד ולצא הליגר יתלב תוזירזב

 רנרבכ ועבטמ רשי שיאו' :רמואו םייסמ אוהו .'ותדל ןמאנ ידוהי היהאו המלש הבושתב בושא זא ,תאז

 דבאנ לבא ,רפוכה רנרב ונתאמ דבאנ אל ןכ לע רשאו ,ותעובשו ותחטבה םייקמ קפס םוש יתלב היה

 .(70-68 ימע ,םש ,ןירבוג לצא טטוצמ)׳ותדל ןמאנ ידוהי הבושת לעבה רנרב ונתאמ

 ,םירפוסו םירפס לע תוסמ :ןובשחל ןיד ןיב ,ירתב ח״י לע :תובואכמה שיא' ,ןדס בד :ואר וז הצובק לע 124

 םייח ףסוי :ןנברד שידקי ,(ילואש) קיב םהרבא ;154-137 ימע ,ג״כשת ,ריבד תאצוה :ביבאילת

 .109-107 ימע ,ב״משת םילשורי ,םירפוסו םישיא לע ןורכז־תומישרו תוסמ :םתנשמו םה ,'רנרב

 .12-11 ימע ,םתאנש םג םתבהא םג ,ראב :םג ואר

 הנורחאה הפוקתב .ןילטייצ ןרהאל ןמרקוצ קחצי ירבדמ ונא םידמל רנרב תא ןילטייצ ךירעה המכ דע 125
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 30] ריאמ ןתנוי

 רנרב םייח ףסויו קוק ה״יארה :׳הריפכבש רואה׳ .ב

 םייח־ףסויו קוק ברה ,לארשי ץראב ונמע םייח םילודג םידוהי ינשי יכ רמא ןוסלנצכ לרב

 םילדה תורוקמה יפ לע הלא םישיא ינש ןיב םירשקה תא הרצקב ללוגא הז קלחב 126.׳רגרב

 .ה״יארה יבתכ לע רפסמ תורעה ריעא ךכ ךותבו ,ונינפלש םירזופמהו

 בוטסש בל לע הרעהו רנרב לא ה׳׳יצרה תאמ בתכמ

 התוא שמישש ,ה״יצרה םע םיבתכמ רשקב רצונ רנרבל ה״יארה ןיב שגפמה לש ותישאר

 יולגה דיחיה רמול שי אמש וא ,וז תובתכתהמ דרשש דיחיה בתכמה .ויבאל ריכזמ תע

 ,רנרבל הרשע עבשה ןב ה׳׳יצרה חלשש ז״סרת תנשמ בתכמ אוה ,התע תעל וניניעל
127 

 בתכמ לש םינוש םיטביה 128.תע התואב רואל אציש ׳ןאצה יבקע׳ ויבא לש ורפסל ףוריצב

 טילבהל ינוצרב ךא ,תובר ונודנ םנמא ,דעוימ אוה ימלו רפסה לש ונכות תא טרפמה ,הז

 הלוע בתכמה שארבש םירבדב ןויעמ .היוארה בלה תמושתל וכז אלש רפסמ תודוקנ ןאכ

 .ויבא תווצמב ,ה׳׳יצרה הארנה לככ היה המזויש תמדוק תובתכתה תמייק התייה יכ רוריבב

 אוהו ,ותוגהל תורוקמה דחא לע עיבצמ ףאו ותרות תאו ויבא תא ללהמ ה״יצרה הז בתכמב

 רוכזל שי 129.׳חולישה׳ לש תורבוחה תחאב ספדוהו תירבעל םגרותש ןהכ ןמרה לש ורמאמ

 תעה בתכב ׳ןאצה יבקע׳ רפס לע תרוקיב בותכי רנרבש השקבה התייה בתכמה תרטמ יכ

 תויומד המכ רנרב דצל וב ובתכ .ןודנולב רנרב ידיב (ובורב בתכנו) ךרענש ,׳ררועמה׳

 דנרב תנומת תחנומ התייה ,תירבעל רהוזה םוגרתב קסעו השרו וטגב ותויהב ,ןילטייצ לש וייחב

 ג ,תמע ,'ןילטייצ ןרהא ררושמה ןיבל ןמרקוצ קחצי ןיב תובתכתה׳ :ואר .ונחלוש לע עבק ןפואב
 ז״מ תכירעב ,ז״טשת-ט־ערת :תורגא ,יקסננזופ םחנמ :ואר הז רשק לע דוע .126 ימע ,(ט״משת)

 ויתורגאו :191-189,180-179,148-147 ימע ,ך״שת ,דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת ,יקסבופלו

 ,ךאברוא םנוב החמש :(237)ןילטייצ ללה ןויכרא ,םיזנג מכמ ,ןילטייצ לא יקסננזופ לש תוברה

 :40-36 ימע ,1953 ,תפיו םש תאצוה :םילשורי ,ותנשמו שיאה ,קלטייצ ללה :תחא המשנ תודלות

 .חתפמה יפ לע ,הממדל רעס ץב ,עלס־רב

 תאצוה :ביבא־לת ,ילאנבי לאומש ייחמ הלילע יקרפ :קוחרמל האורה ,רינשוק ןועמש :ךותב טטוצמ 126

 .ש לש םיששה ולבויל :םירוהרהו םימשר' ,םולש םשרג ירבדל וושהו .68 ימע ,ב״לשת ,דבוע םע

 .465 ימע ,וגב םירבד ,'ןונגע .י

 :18-17 ימע ,קוק ברה ,םולש שיא :ואר .םינוש תומוקמב ומסרופ ונממ םיקלחו תובר טטוצמ בתכמה 127

 ,זר החמש ;25-19 ימע ,ה ,השודקב לארשי בהוא ,יראב ;300-298 ימע ,הייארה הדשב ,הירנ

 :355-353 ימע ,ד״נשת ,רשבמ לוק תאצוה :םילשורי ,קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה :םדא ינבכ םיכאלמ

 .ב-א ימע ,א תרגא ,יבצ חמצ ,ה״יצרה

 ,יד תשירד ,תובשחמה ,דחפה ,החמשהו גנועה ,רודה :םירמאמ תצובק)ןאצה יבקע ,קוק ה״יארה 128

 .ו״סרת םילשורי ,(םיהלא תדובע ,םיהלא תעד

 ,קראמיינ דוד םוגרת ,'םינברל שרדמה־תיבב תיתד היפוסוליפו הקיתאל תוארדתק דוסיי ,ןהכ ןמרה 129

 ויתובשחמ תא וניזהש ןכתייש םיפסונ םירמאמ םייוצמ הז ךרכב .367-358 ימע ,ח״סרת)גי ,חלשה

 .םעה דחאו קראמיינ דוד לש םהירמאמ ,לשמל ,קוק ברה לש
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 ׳הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת׳ [31

 ןודנולב וז הפוקתב ההשש ,רנרב יכ שיגדהל בושח 130.השדחה תירבעה תורפסב תויזכרמ

 היילעה ישנא לש ׳לודגה רפוכה׳ו ׳תובואכמה שיא׳ היה םרט ,יזכרמ ירבע רפוסכ עדונו

 :ויבא לש ורפס תא וילא חלוש אוה יכ ה׳׳יצרה ירבד לע אלפתהל ןיא ןכ לע .היינשה

 ריעצ רותב םא־יכ .םתצפהב ץפחו ויבא ילאידיא תא בבוחה רבחמה־ןב רותב אל

 םריכהש םימעטמ חלוש אוהש ,׳ראשנה הנחמה׳מ םילאידיאה ילעב ונרוד יריעצמ

 ,ושפנל בורקו ונימ־קל קוחרמ ונממ רכומה (יל חלס)ורבח ריעצל ,לכאהל םייוארל

 .׳ראשנה הנחמה׳מ םיטסילאידיאה םיריעצהמ אוה םגש

 ,לארשי ץראב ,רתוי רחואמ תודחא םינש הלא ןיעמ םירבד רמואו בש ה׳׳יצרה היה םא קפס

 לש הלא םירבד 131.תרוסמהו תדה דגנכ ונושל תודח תאו רנרב תא ריכהל דמלש רחאל

 /הקיטסימל הטנו באכ ושארש׳ ,םינש ןתואב רנרב לש וחור ךלהל ןה םימיאתמ ה׳׳יצרה

 ה״יצרה לש ויתושוחתל ןה 132,1906 רבמבונב 21־מ ןילטייצל תיטרפ תרגיאב וירבדכ

 תא רנרב גיצהש ךרדה ,דועו .םינשה םע םירחא םינוויכל וחתפתהו וכלהש ,ריעצה

 תורבוחה תחאב ,לשמל .קוק ברה תיבב הכימת ררועל ידכ הב היהש יאדו ׳ררועמה׳

 ראשה ןיב בתכו ,ויסרטנוק לש םייפוא תא רנרב הוותה הנושארה הנשה לש תונורחאה

 :ונבו ה״יארה לע םיביבח ויה יאדוובש ,םיאבה םירבדה תא

 ־יזוחב םהל הלחנו קלח רשא הלא לכ ילש אתביתמל וסנכתי :׳ררועמה׳ לש ותליפת

 הנשמה־ילעבבו םינוסחה דרמה־ירובגב ,ףוטעי יכ ינעל םיללפתמבו היאיבנו הדוהי

 יקחצי המלש יבר תובקעב םיכלוהבו לוריבג־ןבאו יולה תורימז ימיענמב ,םינדקשה

 ;בלצרבמ ןמחנ ׳ר לש ורבק רחא םיהונבו ע׳׳יז י״ראה לש ותילטב םיסכתמב ,ל׳׳שרו

 ושעיו - םהיפבו םבבלב םדאה־יהלאו לארשי יהלא רבד רשא הלא לכ םולה ואובי

 133!השודק ,הבגשנ ,הראפמ תחא הביטח

 :היבחרמ ,״ררועמה״ תפוקתכ רנרב .ח .י ,ןילייב רשא :ואר ותצופתו ונכות ,ותכירע ךרד ,'ררועמה׳ לע 130

 בתכ :׳ררועמה״,םרטמ תיגח ;1943 ,ריעצה רמושה יצראה ץוביקה תאצוהו ןורוד/םילעופ תירפס

 ;ד׳׳משת ,תודהיה יעדמל ןוכמה לש רקחמ ילעפמ ,תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי ,ותכירעו תע

 תורפסו ןושלל הקלחמה :ביבא־לת ,(1907-1905)״ררועמה״ תפוקת :ןודנולב רנרב ,ןוקב קחצי

 .ן״שת ,ןוירוגךב תטיסרבינוא לש תירבע

 ,םיפשר תאצוה :ביבא־לת ,רנרב םייח ףסוי יבתכב תידוהיה תרוסמה םלוע ,רדיינש לאומש :ואר 131

 :ביבא־לת ,רנרב תריציב הבשחמו רופיס לע רמאמ :תיניירבטה הטמיסה דע ,רקנירב םחנמ ;ד״נשת

 ןיינעמ חותינ .('רנרב לש ותוידוהי׳ קרפה) 190-157 ימע ,ן״שת ,םיקפא תירפס ,דבוע םע תאצוה

 עמשתה ,'רנרב לש ותודהי םע שגפמ ,רצימה ןמ תודהי׳ ,רוצ יקומ :ואר הז רשקהב רנרב ירופיס לש

 ,'םושלש לומת םאה ׳׳ןולשכו לוכש׳" ,ל״נה ;119-109'מע ,הי׳נשת ,דבועםע תאצוה :ביבא־לת ,ילוק

 .134-120 ימע ,םש

 .283 ימע ,209 תרגא ,ג ,רנרב יבתכ לכ 132

 .38 ימע ,(1906 רבמבונ)אי סרטנוק ,הנושאר הנש ,ררועמה ,׳!םיארוקהו םימתוחה לא׳ ,רתב ח״י 133

 .לעופב חרכהב המייקתה אל ןאכ תעצומה תוינוגברה יכ ןייצל יואר
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 32] ריאמ ןתנוי

 רבד םבוחב םינמוט ׳ראשנה הנחמה׳מ םיריעצה םע הנמנ רנרב םג יכ ה׳׳יצרה לש וירבד

 יפד לעמ ,ךכמ הרתי ךא ,רנרבל ינייפוא ףוריצ אוה ׳ראשנה הנחמה׳ .רתוי הברה ןיינעמ

 ותואב הנכמ רנזולק הז רמאמב134 .רנזולק ףסוי תאמ הז רתוכ תחת רמאמ ספדוה ׳ררועמה׳

 בותכ רמאמה .׳המלשה תובאה־תלחנ תא תוברהלו ןקתלו רומשל׳ םיצורש ימ תא םשה

 ןכש ,לארשי םע לש םיימינפה םייחל רוזחל שיש הסיפתה וב תעבומו תולגה תונגב ולוכ

 דומעלו םיינתומ סנשל שי ןכ לע .תיתוברת העימטלו תוללובתהל ליבות תולגב תוראשיהה

 רנזולק לש ורמאמש קפס ןיא .׳ראשנה הנחמה׳ אוה הז ץולח חוכ .הנחמה שארב ץולח חוככ

 תופסונ תוחכוה שי .ומצע ותואו רנרב תא הז ׳הנחמ׳ב ללכשכ ה״יצרה לש ויניע דגנל דמע

 תרגיאמ .הלאב ונל יד ךא 135,הז בתכמב ויערו רנרב לש ׳ותפש׳ב שמתשה ה״יצרה יכ

 תורבוחמ תחא תא ארק אוה יכ רוריבב הלוע ז׳׳צרת תנשמ יקסננזופ לא ה״יצרה לש

 136.קוק ברה תיבל ועיגה ןתצקמ תוחפלו ׳ררועמה׳

 .ה׳׳יארה לש ותוגה לע םיפסונ העפשה תורוקמ ןוחבל שי הלאה םירבדה רואלש ןכתיי

 .ונימיב חכשנ טעמכש ,(1938-1866) בוטסש בל יסורה־ידוהיה הגוהה תעפשה ,לשמל

 עיפשה ,תיללכה םידבועה תורדתסה לש חרואכ 1936־ב לארשי ץראב רקיבש ,בוטסש

 לש הנורחאה תרבוחב 137.לארשי ץראבו הפוריא חרזמב םינוש םידוהי םיגוה לע תוקומע

 .2-1 ימע ,(1906 לירפא)ד סרטנוק ,הנושאר הנש ,ררועמה ,'ראשנה הנחמה׳ ,רנזולק ףסוי 134

 םג דעונ רוביחה יכ ה״יצרה בתכ ,'ןאצה יבקע'רוביחב ויבא תורטממ תחא תא וריבסהב לשמל ךכ 135

 ריעצב וליפאו ...לוכיבכ בוט קלח אצמנ םהב םג ,םימחולה וניריעצב יכ םניבהל'ןשיה בושייה ישנאל

 .וייח לש וז הפוקתב וז העונתמ דלס רנרב יכ שארמ םיחינמ ,דנובב םילזלזמה ,הלא םירבד .דנובה

 .12 ימע ,(1906 ץרמ)ג תרבוח ,הנושאר הנש ,ררועמהב רנרב ירבד תא לשמל ואר

 ימע ,ד ,השודקב לארשי בהוא ,יראב :ואר המוליצ .15840/1 הדועת ,'םיזנג ןוכמיב היוצמ תרגאה 136

299. 

 לבוקמש המל דוגינבו ,םירשעה האמה תליחתב תודהיב תויזכרמ תויומד המכ לע עיפשה בוטסש בל 137
 הנש ,ררועמה ,'בוטסש .לי ,ןילטייצ ללה :ואר .תירבעב םיטעמ אל םירמאמ וילע ובתכנ ,בושחל

 המוצעה הריתחה לע)שואייהו קפסה תומוהתמ׳ ,ל״נה ;180-175 ימע ,(1907)תישימח תרבוח ,הינש
 .379-369 ימע ,ח״פרת)אכ רפס ,םש ;444-425 ימע ,ןג״פרת)כ רפס ,הפוקתה ,'(בוטסש בל לש

 טימשה ,'בוטסש בל לש םיהולאה ישופיח' תרתוכה תחת םירמאמה ינש תא דחיא ץלטייצ ןרהא

 ,'יתודלות רוצקי ,ל״נה ;102-69 ימע ,תומלוע ינש לובג לע ,ןילטייצ :ךותב םמסרפו םיבר םיעטק

 ,ז״צרת ביבא־לת ,תיללכ הידפולקיצנא ,'(הירא)ביל ,(ןמצרושו בוטסש' ;3 ימע ,םיצבוקמ םיבתכ

 ,םהיתומצע־לכ םירפסמה :ישילש רפס ,תורוד־תשרפ לע תורפס ,'בוטסש .ל' ,הרומז לארשי ;675 רוס

 ,'(הסמ) בוטסש ביל1 ,יקסבולסיוו יבצ ;247-244 ימע ,י״שת ,תורפסל תורבחמ תאצוה :ביבא־לת

 ,ןמכיפ בקעי ;103-87 ימע ,1944 ,הנבי תאצוה :ביבא־לת ,תתותו םישיא לע תוסמ :תויושר יבורע
 ,ריעצה רמושה יצראה ץוביקה תאצוהו ןורוד / םילעופ תירפס :היבחרמ ,תוצנצנמ תויומד ,'בוטסש בל'

 ,ריבד דיל םירבעה םירפוסה תדוגא :ביבא״לת ,םהיתויעבו םיגוה ,ידור יבצ ;94-80 ימע ,1947

 ;201-198 ימע ,(ז"כשת)די ,רבעה ,'ותדלוהל האמ ,בוטסשבל' ,יקסרבט ןנחוי ;283-277 ימע ,ח״ישת
 השמ ;232-229 ימע ,(ל״שת)זי ,רבעה ,ילארשי תמכחל תוללובתהמ בוטסש בל לש וכרדי ,רוש ׳י

 ,רפסה םע תאצוה :ביבא־לת ,(תוסמ רחבמ)םיררושמו םיגוה ,'בוטסש בל לש ותנשמ׳ ,דלפרגנוא
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 ׳הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת׳ [33

 תלחת׳ תרתוכה תחת ,ןיסנג ןסינ ירוא רפוסה לש ומוגרתב ולשמ רמאמ ספדוה ׳ררועמה׳

 םילועש םיבר תונויער יכ הארנ ,בוטסש יבתכ ללכבו הז רמאמב ןויעמ 138.׳םינורחא םירבד

 לש רהוטה ,היפוסוליפה לש הדמעמ :שממ םינשה ןתואב ה״יארה יבתכב םג םירסנמ םהב

 .םיבר םיניינע דועו ,הריפכב יהולאה ןואמיצה תייאר ,תישונאה המדקה ןויער ,תודליה

 םימרזמ טעמ אל עפשוה ה׳׳יארה יכ שיגדהל בושח ךא ,ףסונ ןויע םישרוד הלא םירבד

 ועיגהש םיברה םיירבעה תעה יבתכב אוצמל לוכי היה בר רמוחו ,הפוקתה ינב םייפוסוליפ

 139.תחא המגוד קר אוה בוטסש .וידיל

 ,׳ררועמה׳ תורבוחב ׳ןאצה יבקע׳ לע תרוקיב תמישר בתכ אל רנרב .ונניינעל רוזחנ

 רנרבל ולגתנש םיישקה איה ךכל הביסהש דואמ ןכתיי .ריעצה הדוהי יבצ לש ותשקבכ

 לארשי ץראל רתב לש ותיילע םע .1907 תנשב ותעפוה תקספהל דע ,׳ררועמה׳ תספדהב

 לע .שקבתמכ ,קוק ברה תיב םע רשקה קזחתה אל ,ופיב ותועקתשהו ,1909 ראורבפב

 לע תוישיא תויודע המכמ דומלל ןתינ א׳׳פרת-ט״סרת םינשב םיגוהה ינש ןיב שחרתהש

 .ה״יארה לש םידחא םירפס לע רנרב בתכש תרוקיב תומישרמ ןכו םירצק םישגפמ

 רנרב םע תושיגפו ׳ופי תפוקת׳

 .ותבשחמ תא יתוהמ ןפואב התניש הצרא ועיגה םע קוק ה״יארה המע שגפנש תואיצמה

 םייתבשחמו םיישעמ םירגתא ול ןמיז ׳םירפוכ׳ה היינשה היילעה ינב םע דדומתהל ךרוצה

 תניחבמ רתויב הרישעה הפוקתה איה ׳ופי תפוקת׳ יכ הומתל ןיא ןכ לע .תועמשמ־יבר

 ביבא־לתו םילשורי ,בל ,תירבעה הידפולקיצנאה ,יבל ,בוטסש׳ ,ןמרס והילא ;165-158 ימע ,ד״לשת

 .231-230 םירוט ,ס׳׳לשת

 ,(1907 רבמטפס-טסוגוא) ט-ח תרבוח ,הינש הנש ,ררועמה ,'םינורחא םירבד תלחת׳ ,בוטסש בל 138

 ץוביקה תאצוהו םילעופ תירפס :ביבא־לת ,ב ,ויבתכ לכ ,ןיסנג ןסינ ירוא :ספדנו בש ;353-312 ימע

 לע הכרעה ןילטייצ בתכ ׳ררועמה׳ לש רתוי תמדקומ תרבוחב .274-228 ימע ,ב׳׳משת ,דחואמה

 .(תמדוקה הרעהב ואר)בוטסש
 םייזכרמה תעה יבתכ תא קודבל שי .תוקתרמ תואצות ביניש הז ןיינעל דרפנ רקחמ שידקהל שי ,רומאכ 139

 .םינושה םינותיעהו רתוי םינטקה תעה יבתכ תורשע תאו ,רתויב םיצופנ ויהש ,׳הפוקתה׳ו ׳חולישה׳

 בושייה ,םר הנח :ואר .תע יבתכו םינותיע םישולשכ הב ה״יארה לש ותייהש תפוקתב ואצי ופיב קר

 ימע ,ו״נשת ,למרכ תאצוה :םילשורי ,1939-1839 ינויצ זכרמל תידרפס הליהקמ :ופיב ידוהיה

 רזעילא :לשמל ואר הז ןוויכב םירקחמ המכ ובתכנ .דועו 265 ימע ,קוק ברה ,םולש שיא ;205-203

 ,הווהבו רבעב תידוהי תוגה :םינויעו םירקחמ ,׳תיפוריאה הבשחמל קוק ברה לש ותקיז׳ ,ןמדלוג

 הזוניפשל קוק ברה ןיב׳ ,םולש שיא ;224-217 ימע ,ז׳׳נשת ,סנגאמ ל״י ש״ע םירפס תאצוה :םילשורי

 ,ףסונ רוקמ .41 הרעה ,367 ימע דוחייב ,׳הוונעהו זועה׳ ,ולרש :דוע ואר .556-525 ימע ,'התיגו

 ותשא לא ןונגע י״ש לש ובתכמ אוה ,ןמזה ינב םייתורפסה תעה יבתכב ארק ה׳׳יארהש ךכ לע דיעמה

 לכש ,קוק ברה תא רקבל ילעש ץישפיל מ״אר יל רמאי :ןונגע בתוכ הז בתכמב .ה״פרת תבט ׳דמ

 ברה ןב םגו .דועו חדנה ירופס תא תורקל ידכ הפוקתה תא ונממ חקול ׳יהו ידופסב ןינעתמ ׳יה םימיה

 םיבתכמ :יתריקי ןיילרתסא ,ןונגע י׳׳ש ,׳אובל יתוא ןימזהו םימעפ ינשגפ רבכ [ה״יצרה] קוק

 .43 ימע ,ג״משת ,ןקוש תאצוה :ביבא־לתו םילשורי ,(1931-1924)א׳׳צרת-ד־פרת
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 34] ריאמ ןתנוי

 םידוהי םילעופו םירומ ,םילאוטקלטניא וררוגתה ופיב .תיתורפסהו תירוביצה ותוליעפ

 עיתפמ ןפואב 140.תיתכלה וא תינויער הניחבמ ה״יארה םע םיוסמ רשק היה גוח לכלו

 ה״יארה לש תחא תרגיא וא דחא רמאמב אל ףא רכזומ וניא ,ופיב םינש ןתואב בשיש ,רנרב

 םושמ אילפמ הז רבד .ונינפל םידמועו וספדנש םיטסקטב אל ,םינפ לכ לע :וז הפוקתמ

 ,טרפב ופי ישנא ברקבו ,ללכב היינשה היילעה ישנא ברקב תילוש תומד היה אל רנרבש

 ויהש םישנאהמ םיבר ,ןכ לע רתי141 .רתויב תיתועמשמ התייה םינוש םיגוח לע ותעפשהו

 םיינשה ןיב שגפמ לע .רנרב םע םיקודה םירשקב ודמע והוצירעהו קוק ברל םיבורק

 י׳׳ש רפוסה לש היינשה ,קוק הדוהי יבצ ברה לש וז איה הנושארה .תויודע שולש יתאצמ

 .ןמטוג םוחנ רייצה לש תישילשהו ,ןונגע

 המכ הרצקב ה״יצרה ראית ויתוחישמ תחאב .תואסרג רפסמב הרסמנ ה״יצרה לש ותודע

 תא םשל ךשמ ר״זא׳ :תישילש הדועסב ויבא ביבס וצבקתהש היינשה היילעה ירפוסמ

 אוה .דואמ ףירח ןפואב ולצא ויה הריפכה ףקות יכוביס ךא !?ךל קיזי המ ,סנכיה :רנרב

 ,רוא ,רוא לע רבדמ ברה ,המילש העש רבכ םינפב יתייה״ :הצוחה אציו ססותו רשי היה

 ה״יצרה יפמ ונל םירסומ ,םינוש םינווגב ,הז רופיס 142.״׳!רואה תא האור ינניא ינא ,רוא

 .רמייהנפוא־ץ׳׳ש הקברו 143ירנבא יסוי
144 

 רנרבב קוק ברה ירבד וררועש תוחונ־יאה לע

 הניחבמו תינויער הניחבמ 'תוינוליחילו ׳םינוליח׳ל ה״יארה לש וסחי תייגוסל ושדקוה םיבר םירקחמ 140

 ברה' ,ירנבא יסוי ;230-210 ימע ,םש ,םר הנח :ואר ופיב ההשש םינשב ולעופ לע .דחאכ תיתכלה

 ימע ,(ה״משת) טי-חי ,הישרדמה בינ ,(ד״ערת-ד״סרת) ופי תפוקתב תיכוניחה ותוליעפו קוק

 ,הרדתק ,'(1914-1904)ד״ערת-ד״סרת ,ופי לש הבר ,קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה' ,ל״נה ;197-179
 תוינוליחה' ,דיבש רזעילא :ואר תיתבשחמה תודדומתהה לע .דועו ,89^9 ימע ,ןו״משת ירשת) 37

 תאצוה :ביבא־לת ,תינוליחה תוברתהו תודהיה ,'<קוק ה״יארה לש ותנשמ) תיתדה תוארהיתדוקנמ

 תואר־תדוקנמ תוינוליח' ,ל״נה ;142-110 ימע ,א״משת ,םייח־ןב לליה תירפס ,דחואמה ץוביקה

 ,ז״משת ,םיקפא תירפס ,דבוע םע תאצוה :ביבא־לת ,תודהיהו דדובה ידוהיה ,'קוקה״יארהתנשמתיתד

 יתד םזילקידרו תונויצ ,תויחישמ :םידוהיה תנידמו הלוגמה ץקה ,יקציבר רזעיבא ;192-178 ימע

 .דועו 200-111 ימע ,ג״נשת ,םיקפא תירפס ,דבוע םע תאצוה :ביבא־לת ,לארשיב

 ,ךרד־הרומו ׳תוצע־דבוא׳ :רנרב ,ל״נה ;׳רנרב ערואמ' ,ץרבוג :ואר רתב לש המוצעה ותעפשה לע 141
 .רנרב לש דימתה תריש :׳הבירצ׳ ,ל״נה ;א״נשת ,ןוחסבה דרשמ תאצוה :ביבא־לת

 ירוטע ,(ח״לשת לולא א״כב החיש ךותמ רניבא המלש ךרעו 'ןאכמו ןאכמ םישיא' ,קוק ה״יצרה 142

 ואר .תונוש תויונמדזהב הז רופיסמ םיקלח רפיסו בש ה״יצרה .4 ימע ,(ס״שת לולא) 190 ,םינהכ

 .טל-חל ימע ,תירוביצה הכרעמב ,ה״יצרה :לשמל

 תיבל ,תילאוטקלטניאה ותונרקס ןיגב ,םעפ סנכנ רתב יכ ה״יצרה יפמ עמש יכ רפסמ ירנבא יסוי 143

 ה״יצרה יכ רמואו ףיסומ ירנבא .בוש רזח אלו אצי ,ץיצה .עימשהש הרות ירבדל ןיזאהו קוק ברה

 עמשש םירבדה לע .סעוכ ,הרהמב אצי ךא ה״יארה ירבדל בישקהל רתב אב םעפ יכ דוע ול רפיס

 יסוי :ואר .הכושח הלוכ תואיצמהש העשב ,רואה לע קר רביד קוק ברה יכ רנרב רמא ברה תיבב

 ןייטשניבור םהרבא ,'ד״ערז^ד״סרת םינשב היינשה היילעה ישנא םע ויעגמו קוק ה״יארה' ,ירנבא

 ,ג״משת ,ןליא־רב תטיסרבינוא תאצוה :ןג־תמר ,א ,תיתדה תונויצב םירקחמ :הייחתה יליבשב ,(ךרוע)

 .64 הרעה ,72 ימע ,56 הרעה ,71 ימע

 רוא רוא רוא לע בתוכ ינודא :ברל רמא רדחב ולייטב החיש ךות' :רמייהנפוא־ץ״ש לש התסרג יפל 144

 .(23 ימע ,'קוק ברה תרותב תויחישמו היפוטוא׳)׳יתמשנ ירדח לכב ךשוח ילו
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 ׳הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת׳ [35

 ותודעב .ושגפש רורב ,םוקמ לכמ .ה״יארה ירפס לע ולש תרוקיב תומישרמ םג ונא םידמל
 רפוסה לש וייח תא ללוגמ אוה רנרב לש ורכזל רמאמב .םימוד םירבד םירמאנ ןונגע לש

 בתוכ אוה םג ןונגע .ופיב םירפוסה יגוח ברקב התרשש הריוואהו הפוקתה חור עקר לע

 ותואו יתוא ר״זא חקל דחא םוי׳ :קוק ברה לא ואיבהש אוה ,ר״זא ,רנרב לש ורבח יכ

 - ינאו םלועמ ולצא רקיב אל בוש רנרב .קוק ברה לצא [רעוב]
 145 .׳ודימלתל יתייהו וב יתקבד

 לצא ר׳׳זא ותוא איבהש רחא׳ :טרפ דוע ףיסומו הלא םירבד ןייצמו בש ןונגע רחא םוקמב

 146.׳ונכש היהש ןמזב וליפאו וינפל ומצע הארה אל בוש ועבר

 לא אובל רנרב תא לדיש ר״זא .המוד ,םינושה ןהינוג לע ,הלא תויודע יתש לש ןסיסב

 רבכ ה״יארה לע תבהלנ הסמ בתכש ,ר״זא .בושל הצר אלו אצי ,סנכנ רנרב .ה׳׳יארה

 :וירבדב אצומ אוהש תוישיאה ןחלופ לע רנרב לש הפירח תרוקיבל הכז ,א״ערת תנשב

 הנייוצמ הנוכת לעב םג םאש ,שיא יפלכ דוקרל ,בשוימה ,םינשב אבה ץיבוניברל ןכתיה׳

 ךלהתמה״ ,שודקו ןואגל וינפבו וייחב ותושעל הדימה ןמ ןיא ןיידע ,לארשי ינבר הנחמב אוה

 147 .׳?״םיהלאה ינפל

 ינפל ןמטוג םוחנ ללוגש ופי תפוקת לע םיקתרמה תונורכיזה ירבדב היוצמ תפסונ תודע

 תחרופ הפוקתמ תוניינעמ תודוזיפא רייצ ,ןויצ־ןב ׳ש רפוסה לש ונב ,ןמטוג .רזע ןב דוהא

 :אבה רופיסה תא רפיסו תירבעה תורפסב וז

 ,ןונגעו רגרב ,ינועמש ררושמה ,אבא :קדצ־הוונב ונתיב תספרמ לע ונבשי םעפ

 .קוק ברה לש ותיב לומ היה ונתיב .החנמה תעש העיגה הנהו .ר״זאו ןימינב ׳ר

 היה יניעב .ונא וניניעב ןהו םייתדה יניעב ןה ,דואמ הצרענ תוישיא היה קוק ברה

 םינפ לעב ,הארמ־חצ .ייחב יתשגפש הפי יכה םדאכ ותוא יתאצמש םושמ ץרענ

 הבישי התואב .םייניע־רוהט ,הטקש תובצע ןימב ןותנ דימת ,םימלשו םיוולש

 .57 ימע ,ב״כשת ,דחואמה ץוביקה תאצןר :דורח ןיע ,םירפוס םע תוחיש ז״ט ,ינדרי הילג 145

 תאצוה :ביבא־לתו םילשורי ,ימצע לא ימצעמ ,׳[א״כשת] ותומבו וייחב רנרב םייח ףסויי ,ןונגע י״ש 146

 .119 ימע ,ו״לשת ,ןקוש

 קוק ןהכה קחצי םהרבא ׳ר וניבר לש תינחורה ותרוצל)הרות רתכ' ,ר״זא לש ורמאמל ןווכתה רנרב 147

 ב־רעת תנשל יתורשסו ישומש לארשי ץרא חול ,(ךרוע)ץנול השמ םהרבא :ךותב םסרופש ,׳(א״טילש

 לש תינחורה ותרוצל :הרות רתכ :םשב סרטנוקכ ספדוהו .74-51 ימע ,א״ערת םילשורי ,(1911-12)

 לש םיפירחה תרוקיבה ירבד .א״ערת םילשורי ,תובשומהו ופיב ד׳׳בא קוק ןהכה קחצי םהרבא ׳ר

 ימע ,(ה״משת)ג ,םיבתכ ,רנרב :ספדנו בש ;ב״ערת ולסכ ,ןמזה ,'ןידוקיר׳ :ואר הז רמאמ לע רנרב

 האירק ינמיס ףיסומ ,ר״זא ירבדמ הברה וב טטצמ רנרב .הפירח הינוריאב שודג הז רמאמ .695-693
 ורבח לש תדחוימה ותוישיא תא דבכמ אוה ,תאז םע .וילע םיגיעלמו בותכה תא םיסרסמה הלאשו

 .וברמ ׳תועומש׳ וירמאממ םידחאב רסמו ,ה׳׳יארה לע הכרעה ירבד המכ דוע בתכ ר׳׳זא .שישקה

 324 ,278-277 ,252 ,46-44 ימע ,ה״צרת ביבא־לת ,םירמאמ :ג ,םיצבוקמ םיבתכ ,רדא :ואר

 ,יראב לש ינושארה ורקחמ תא ואר .םתכירעו ה׳׳יארה יבתכ תצפהב קלח ול היה ןכ ומכ .(הרעהב)

 .78-15 ימע ,ד ;325-283 ימע ,ב ,השודקב לארשי בהוא
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 36] ריאמ ןתנוי

 םיחכונה ןמ המכ .קוק ברה תיבל החנמל תשגל ןונגע עיצה ,תספרמה לע ונבשיש

 ׳.םייתד אל ונחנא .יתד אוה קוק ברה׳ :ודגנתה

 הצובקב ואציו ר״זאו ןימינב ׳רו ןונגע ומק תאז לכב .םידגנתמה ןיב היה רנרב םג
 אלא ,םמיע ךלה אל רנרב .תסנכה־תיבל והוויל ךכ־רחאו ,קוק ברה תיב לא וכלהו

 ויתועיספ תובקעב קוידב וילגר־תופכ סינכמ אוהשכ ,םהירוחאמ המ־קזתמב דעצ

 יתיאר תאז םעו ,יתודלי הזש םנמא יתבשח .לודג םשור ילע השע הז .קוק ברה לש

 ,תסנכה־תיבל ךלוה קוק ברה היהשכו .למס הזש יל המדנ םויה דוע .למס ןימכ ךכב

 לכ .וילגר־תובקעב יילגר־תופכ תא ינא םג עיקשמו וירוחאמ דעוצ הנווכב יתייה

 148.ותוא יתצרעה ךכ

 ,תולאש רפסמ ותוא לואשלו ה׳׳יארה לא אובל רנרב הצר רבשמ תעשב יכ םירפסמה שי

 ,49.ץראב ה״יארה היה אל תע התואב יכ המייקתה אל השיגפה ךא

 חור תא םלגמ רופיס לכש הארנו ,הלא םיניינעמ םירופיסמ הברה דומלל ןתינ אל

 לא םינפ שגפמב םצמטצה אלו ,בר היה רנרבל קוק ה׳׳יארה ןיב קחרמהש רורב 150.ורמוא

 ולעופ לעו ה״יארה ירפס לע רנרב לש תרוקיבב הלגתמ הז שגפמב ףסונ דבור .םינפ

 .ירוביצה

 קוק ברה לע רנרב :תורפס תרוקיב

 ,ה״יארה לש וירמאמו וירפס לע תוקתרמ תרוקיב תומישר המכ םינשה ךרואל בתכ רנרב

 הלא תרוקיב ירבדב .ה״יארה לש ותומד םע שגפמב רפוסה לש ויטבלמ הברה תופשוחה

 ןפוד תואצוי ןניא הלא תובוגת 151 .תרוסמהו תדה יפלכ רנרב לש וסחי וזוע לכב הלגתמ

 ,הנבי תאצוה :ביבא־לת ,םימש־לוחכו תולוח ןיב ,(בתכ) רזע ןב דוהאו (רייצו רפיס)ןמטוג םוחנ 148

 תאצוה :ןורשה דוה ,םיברעהו דנרב ,רזע ןב דוהא לש ורפסב םג םסרופ הז עטק .88 ימע ,ו״משת

 הז רופיס לע .78-76 ימע ,ה ,השודקב לארשי בהוא ,יראב :וושה .138-137 ימע ,2001 ,גולורטסא

 .110-109 ימע ,םתאנש םג םתבהא םג ,ראב לצא םג ואר

 קודבל השק .גפר ימע ,ב״כשת ,תורוא תאצוה :םילשורי ,םרזה דגנ שיאה ,רודיבא ןהכה לאומש 149
 .תורוקמ ןויצ אללו תיטנמור חורב בותכה ,הז רפסב םירבדה תותימא תא

 ןונגע תודע לשו ה׳׳יצרה תודע לש דוביעב היוצמ יסקודותרואה ןורכיזה בוציע לש תקתרמ המגוד 150
 ,םילשוריב ברה תבישי תונורדסמב בבוס היה ,ומש רנרב ׳ח ׳י ,דחא רפוסש םירפסמו׳ :דחא רופיסב

 :ואר .׳ףוס ץא רוא ,הזה םוקמב שי רוא ,רוא ,רוא :לוקב ארוק היהו ,תישילשה הדועסה תחיש רחא

 :ביבא־לת ,ולעפו ל״צז קוק ןהכה קחצי־םהרבא ברה תודלות :הייארה ,ןהכ הדיסחו ןייטשלא באוי

 ייח ,הירנ יבצ השמ :וושה .תואיצמב דוסי לכ ןבומכ ןיא הז רופיסל .22 ימע ,1961 ,תשרומ תאצוה

 אבש המלש לש ורופיס תא םג ואר .וסר-הסר ,וכר ימע ,ג׳׳משת ,הירומ תאצוה :ביבא־לת ,הייארה

 תוירוטסיה תודבוע ןיב בלשמה ,(18 ,11-10 ימע ,ם׳׳שת ןסינ ח׳׳י ,רבד ,'םיהלא לש וקיחב רנרב׳)

 .םהיניב תידדהה הכרעהה תאו רנרבל קוק ברה ןיב חתמה תא ראתמו ונוימד ירפל

 ,רנרב םייח ףסוי יבתכב תידוהיה תרוסמה םלוע ,רדיינש :ואר רנרב יניעב ה״יארה לע ןיינעמ ןויד 151

 .150-140 ימע
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 ׳הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת׳ [37

 ,ה״יארה לש ושרדמ תיבמ תאצויה הלימ לכ רחא ןיינעב בקע רתב יכ תודמלמ ןניא םגו

 ןטק קלחב רבודמ .ה״יצרה לש ושרדמ תיב יאצוי דוחייבו ,םירקוחה תצקמ םינייצמש יפכ
 .לארשי ץראב ידוהיה בושייב שחרתמה לכ רחא בקעש ,רנרב בתכש תרוקיבה תומישרמ

 .םיניינעמ םירבדהש קפס ןיא ,תאז םע

 ׳חולישה׳ תעה בתכ לש כ ךרכ לע רתב ירבד תא הז ףיעסל החיתפכ איבהל ינוצרב

 לע ונדמלל ,וז הפוקתב רתבל דואמ םיינייפואה ,הלא םירבדב שיש םושמ ,(ט׳׳סרת)

 :םירוהרהו םישגר׳ ,הז רמאמ חתפב .ה״יארה לע בתכש תונושה תרוקיבה תומישר לש עקרה

 :רנרב בתכ ,(ט׳׳סרת זומת ,ריעצה לעופה)״׳םיהלא ישפחמ״ לע

 םינורחאה םימרזב יקב ינא ןיאו היסור תמדא לעמ יתקחרתנש םינש המכ הז

 םידהה ילילצמ םלוא .הלש היצנגילטניאה לש םיירוטלוקה םייחבו התורפסבש

 םישפחמה׳ וישכע הכותב םש וברש ,דמל ינירה ,ילא םימעפל םיעיגמה

 ׳םיהלא תא םיאצומה׳ ,׳םיהלא לא םיפאושה׳ ,״ה רבד םישקבמה׳ ,׳םייזויגילירה

 [...] הרעשה טוחכ וליפאו םהייח לע העפשה ,ןבומכ ,הזל אהתש ילבמ [...]
 לכשב הדידמהו םיירסומה םיעוגעגהו םייתדה ןירותסמה לע םה םינד םירמאמב
 הליכאה תעשב ןכ ומכו ,ןוילע רתסב בשויה ינפ לבקלו בושל תנמ לע םלועבו
 םירבדמ ןורטאיתב הכרעמל הכרעמ ןיבו תוירוביצה תואירקהו םירועישהו היתשהו

 ,ינרדומ ,רואנ רפוס [...] .רמוגו - םיירסומה םיעוגעגהו םייתדה ןירותסמה לע
 לע ,םיהולאל ויעוגעג לע ,םיהולאה תא ותשקב לע הלולצ העדב ונל רבדמו אבה

 152?רומג יאדב לש ,יאדב לש אל םא ,וניניעב הזכ שיא ינפ המ - םיהולאב ויתואיצמ

 לש הכרע תא אוה עדויו ׳רשיה לכשה׳ יפ לע קר ךלוה וניא ומצע אוה םנמא ,וירבדל

 ילב היווהה לש תורדקה־רמ׳ו ׳םייחה יפוריצבשו םייחבש ישוקה׳ תאו ,הזמ ,המשנה

 רבד־לע׳ םירבדמ ׳םירואנל םירמאתמה׳ םישנא ךיא ללכ ןיבמ אוה ןיא ךא .הזמ ,׳םיהולא

 היצקיפ הזיא
- 

 םיאצומו הילא םיעגעגתמו הירחא םישפחמ םהש - םינבומה לכב היצקיפ

 חורב דועו דוע רנרב ךישממ ךכו 153.׳תוהולא אירקתמד היצקיפ וזיא רבד־לע ,התוא

 ,ןכ ?םילאה לכ ,םילאה ותמ ,ותמ יכ ,עדנ םרטה׳ :בתוכ אוהש דע ,תקהבומ תינאישטינ

 154.׳...״תוישעמה םהיתווצמ׳׳ו םהידוקפ ,םהיקוח םג םתאו ,םימלועל ותמ ,ונליבשב ותמ

 155.וז תרבוחב ספדוהש /ריעצה ירבעה׳ ,רנזולק ףסוי לש ורמאמ תא רקבמ אוה ךכ ךותב

 :געלב אוה רמוא ,ליעל ונראיתש םרזב לילכמ אוה ותואש ,הז רמאמ לע וירבד ףוסב

 .370-369 ימע ,(ה׳׳משת)ג ,םיבתכ ,רנרב 152

 .370 ימע ,םש 153

 .371 ימע ,םש 154

 לע םירמאמ םג וספדנ הז ךרכב .406-401 ימע ,(ט׳׳סרת) כ ,חלשה ,דיעצה ירבעה׳ ,רנזולק ףסוי 155

 .ויצח תא רתב ןוויכ םהילא םג יכ הארנו ,אנהכ דודו לאקזחי ןב יכדרמ תאמ תודיסחה
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 38] ריאמ ןתנוי

 ״רינה"ירפוס ויה ,םייערא םיאטבמ השולש םינש ונממ קוחמל םאש ,הזה יתדה רמאמה׳

 ,והודשחי אלש ,ששחה םע דחי ,םידי יתשב וילע םימתוח ,םשארב קוק ד״באה םע ,ונלש
 156.׳תיזעולה תורפסה לש םרזב ףחסנ יכ

 ץבוקה לע תרוקיבב הלולכ קוק ברה לש הריצי לע רנרב בתכש הנושארה תרוקיבה

 תא םג רקבמ אוה הז רמאמב 157 .ר״זא ידיב ךרענו ה׳׳יארה ידיב דסונש ,'רינה׳ יתורפסה

 התוא רבכ ןיא׳ ןאכש ךכב םירחאה ינשמ לידבמ אוה ׳רינה׳ תא .׳יבצה׳ו ׳תלצבח׳ םינותיעה

 היסכודותרוא תושמשמ רבכ ןאכ .םיעובצהו םינוגמה ״תלצבח״ה ינבתכ לש בלה־תולגתה

 םילדנסב םינותנ חרכהה־תב תועיבצה תובקע לעש םישודקה תואקמזופהו ,דחיב הלכשהו

 ךותב 158.״׳תרחא חור התיה״ - לבא ,רדס ןיא הנשמל ,תודבכב להנתמ ןונגסה .םייפוריא

 רחאלו 159,׳רינה׳ ץבוקב םסרופש ה״יארה לש ׳היחתה ךרד׳ רמאמה תא ריכזמ אוה ךכ

 ץרוח אוה ,רושיק תולימו םיינגעל הלאש ינמיס ףיסומ ,וכותמ רפסמ םיעטק טטצמ אוהש

 :אבה טפשמה תא

 ויתונוזחו תולבלובמה ויתוחנה לכ ירחאש ,ןהכה קחצי םהרבא ונברל ול יתיתו

 התוימיטפוא תורמל)םינשל העורק שפנ ךלה תדלות אלא םניא םלוכש ,םיכרפומה

 יואש ,תוירותסמה ויתואובנ לכ ירחאו ,(...רואה־םלועב תעבוט איהש ,תינוציחה

 .׳היחי ותנומאב קידצו׳ :קוספב םייסמ אוה - הבהי ךילשת ןהילע םא ׳היחתה׳ל הל

 קר זא יכ ספא .תיאופיה הליהקה ינב םג וניבי הז תאו םיעמוש ונא הז תא !ןכא

 םוקמ ןיאו ,׳תונתמדאהו תישארב ישעמ׳ ןיעמ ,׳רינה׳בש םיטופטפה לכ םה רתומל

 תוהמ׳בש םירוכרכה לכב ךרוצ ןיאו ,׳תוינשו תודחא׳בש םיסוכרפה לכל

 160...׳הריפכה

 .374 ימע ,(ה״משת)ג ,םיבתכ ,רנרב 156

 ,רנרב ח״י .(ט״סרת םילשורי)א תרבוח ,(ק׳׳האב תורפסה יבבוח י״ע רואל אצוי ,יתורפס ץבוק) ™ 157

 ה״יארה .327-319 ימע ,ג ,םיבתכ ,ספדנו בש :ט״סרת רדא ,דמה לעופה ,'תורפסבו תונותעב׳

 תרבוחב .לארשי ץראב תיתדה תורפסה תאייחה לש הלחתה וב הארו תולודג תווקת הז ץבוקב הלת

 ,פוטניל ןהכה סחנפ לבוקמה ,פ״לרח השמ בקעי :וילא םיברוקמהמ המכ לש םירמאמ וספדוה הנושארה
 ,פק תרגא ,א ,היארה תתגא :ואר קוק ברה יניעב ץבוקה תאצוה תובישח לע .ר״זאו ןפג בוט םש

 .במר ימע ,הפק תרגא :במר-טלר ימע ,דפק תרגא :טלר ימע ,גפק תרגא ;ולר ימע ,ט״סרת תבס ׳י

 .א׳׳ערת-ע׳׳רת םינשהמ קוק ברה לא ןיול השנמ ןימינב תורגא תא ואר ינש ץבוק איצוהל ןויסינ לע

 ;278-277 ימע ,ב ,השודקב לארשי בהוא ,יראב :ךותב ספדנ :38/44595 ־א הדועת ,םיזנג ןוכמ
 תרגא ,(ה״שת ןוויס ׳ה)בנר-אנר ןויליג ,ו הנש ,רושימב ,'ל׳׳צז קוק י״ארגהל ןיול ם״ברה יבתכממ׳

 .ה ימע ,ד

 .321-320 ימע ,(ה״משת)ג ,םיבתכ ,רנרב 158

 ,םיבתכמ רפסמב קוק ברה ביחרה רמאמה ןכות לע .9-1 ימע ,היארה ירמאמ :ספדנו בש רמאמה 159
 ,העש תרגא ,ב ,םש ;הש-אש ימע ,וסר תרגא :נר-טמר ימע ,דצק תרגא ,א ,היארה תורגא :ואר

 .הל-גל ימע ימע

 .325-324 ימע ,(ה״משת)ג ,םיבתכ ,רנרב 160
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 ׳הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת׳ [39

 ״רינה״ב׳ :םימדוקה םירבדה תמועל תודדועמה ,תואבה םילימב רנרב םכסמ רמאמה תא

 - קוק ברה לש תועודי תורושב דוהיב - וירפוסב ונא םישיגרמש םימעפל שי ונינפל רשא

 הכמ איהו הב רעס רשא ,תילולש - הימוה ,תרעוס שפנו ,שפנ־ילעב םע ונל םירבד יכ

 .׳...םילג
161 

 ,׳ינומכחת׳ב םסרופש ,'תוצמה ימעט לע הפקשה :תורוא־יללט׳ ה׳׳יארה לש ורמאמ לע
162 

 :תרחא תרוקיב תמישרב רנרב בתוכ

 - םינוש םימרז שי ,הארנה יפכ ,ונלש היסכודותרואה ךותב םג ,היהיש ךיא
 ןרבמו

 ׳ינומכחת׳ה ירמאמ לש ןתרוצ התיה ילמלא ןה .תוחוכה־דוביא לע קר רצ .הרות אצת

 ,ונונגסב ריהב רתוי היה ילמלא ,קוק ברה לש ורמאמ טרפבו ,תינרדומ רתוי תצק

 אוהו שיש ,דיחיה וננוחריב ׳לודג דובכב׳ םוקמ אוצמל ,קפס ילב ,םילוכי הלא ויה

 165.לארשיל הבושת קיזחמ ילכל השענ

 ,רנרב לש תרוקיב דוע 164.רחא םוקמב םג רנרב געול ה׳׳יארה לש ותביתכ ןונגס לע

 165.׳תילארשיה תוברתה׳ ץבוקה לע ותרוקיב איה ,רתוי םיבכרומ םיטביה הבוחב תנמוטה

 רנרב חתופ וירבד תא .הכאלמב קלח היה ה״יצרהל םג יכ הארנו ,ר״זא ךרע ץבוקה תא

 תוברת ילעב לש םהיכרד אלו וניתובשחמ הזה ץבוקה ילעב לש םהיתובשחמ אל׳ :םילימב

 ותוא םגו 166,׳םינוערז׳ ה״יארה לש ורמאמ םסרופ הז ץבוקב .יוכו ׳וניכרד וז תילארשי

 ותבוגתל וושה .62-52 ימע ,ב ,השודקב לארשי בהוא ,יראב :ךותב ותרוקיב חותינ תא וארו .םש ,םש 161

 תורגא ,(םיכרוע)יקסניברגופ ןנחויו ןומיס הירא :ר״זא לא בתכמב ׳רינה׳ל םעה־דחא לש תניינעמה

 ,ח״ישת ,ריבד תאצוה :ביבא־לת ,תבחרומו תשדוחמ הרודהמ ,1911-1906 :יעיבר ךרכ ,םעה דחא

 םייח תורגא ,(ךרוע)רבוחל לשיפ ,ר״זא לא תרגאב קילאיב נ"ח ירבד תא דגנכ וארו .188-187 ימע

 .חע ימע ,ח׳׳צרת ,ריבד תאצוה :ביבא־לת ,ג״פרת-ו״סרת :ינש ךרכ ,קילאיב ןמחנ

 .28-18 ימע ,היארה ירמאמ :ספדנו בש ;(ע״רת ןרב ,ןושאר רפס ,יתורפסו יעדמ ףסאמ)ינומכחת 162

 השמו ןיול ידיב תיתועמשמ הכירע רבע קוק ברה לש ורמאמ .ןיול השנמ ןימינב ידיב ךרענ ץבוקה

 .277-274 ימע ,ב ,השודקב לארשי בהוא ,יראב :ואר .לדייז

 ,(ה״משת)ג ,םיבתכ ,רנרב :ספדנו בש ;א״ערת ולסכ ,דעצה לעופה ,'תורפסבו תונותעב' ,רנרב 163

 .515 ימע

 ד ,םיבתכ ,רתב :ואר .ג״ערת ופי ,א תרבוח ,םילשורי ץבוקב ה״יארה ירבד לע רנרב בתוכ ךכ 164

 .1076 ימע ,(ה״משת)

 תוברתה תדוגא'םעטמ אצי ץבוקה .(ג״ערת ופי ,ןושאר רפס ,יעדמ־יתורפס ץבוק)תילארשיה תוברתה 165

 .ה״יארה לש ונוזח חורב ,םירחאו ר״זא ,סבח לארשי ,ה״יצרה ידיב ב״ערת תנשב הדסונש ׳תילארשיה

 .1095-1093 ימע ,ד ,םיבתכ :ספדנו בש ;ד״ערת ולסכ ,'תודחאה׳ב הליחת הספדוה רנרב לש תרוקיבה

 ,יבצ חמצ ,ה״יצרה :ואר .םינמויה לש םיסקנפ ינש ךותמ ה״יצרהו ר״זא ידיב ךרענ 'םינוערז'רמאמה 166

 תואקספ תביתכב יכ רבתסמיש ,ה״יארה לש הז רמאמל רשקהב תנעוט ולרש רדמס .זנ ימע ,טי תרגא

 :םג ואר .(367 ימע ,'הוונעהו זועה' ,ולרש) 'הפקשהל וירבחו רנרב תא ויניע לומ קוק ברה האר הלא

 .68-62 ימע ,ב ,השודקב לארשי בהוא ,יראב
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 40] ריאמ ןתנוי

 הברקה םג ךא ,הזמ ,םיגוהה ינש ןיב לודגה רעפה הלוע וירבדמ .דחה ורעתב רברב ׳ערוק׳
 :הזמ ,םהיניב הלודגה תישפנה

 (!וז הלמ םישיגדמ וננה רבדה תוירחא תרכה לכב) הממורה םלועה־תפקשה םג
 הכרפומ הזה רפסבש קוק ןהוכה קחצי םהרבא יבר ןרמ לש ׳וינוערז׳ לכב האטובמה

 ,׳םיהולאב קר׳ וניא ונא ונתחונמ־םוקמ .תוארלו תבשל םיליפשמה ,ןדיד יבגל איה
 תא ונב השוע ׳יעלקה ףוריטה׳ .והשקבנ אל רבכ ףאו ,החונמ־םוקמ עדנ אל ללכבו

 קר ,הרואה־לעבל ,הידידל םג איה לכיהה־םינפב הבישיה ירה .ףקות לכב ולעפ
 ןותחתה רודמב עלקיהל בטומ - ״ה תורצחב׳ ךכ רחא ותא חונלמו ,׳יערא בצמ׳
 .אפוג אוה ותחונמב םג םינימאמ ונניא ונחנאש שי ,ןכ לע רתי !הקיטסונגאה לש

 לע דיעמ אוה ׳םיקרממ םירוסייו ׳והותה־םלוע לש תומשנה׳ קרפה תא בתכש ימ

 םא יכ ,׳םיסרהמ׳הו םירפוכה לש שפנה־יסוכריפ ול םירז אל ללכו ללכש ומצע

 167...הברדאו הברדא

 ,הזיתניס ידיל עיגמ רבדה ןאכ ףא :בושו׳ :בתוכ אוה רמאמה ךותמ טטצמ רנרבש רחאל

 168 .׳ - !תוזיתיטנאה יכשחמב עתנ יכ בוט ולאכש ןכרי לע תועלוצ תוזיתניסמ לבא
 םע

 ךכ׳ :ה״יארה לש ורמאמ תא הז ללכבו ,ץבוקה לש יתורפסה ונונגס תא חבשמ אוה ,תאז

 169.׳!םיקימעמ םיגוה ורבדי ךכ :קושה ןמ םישנא ורבדי אל

 לע תוינצקוע תורעה םג תורזופמ םינוש םיניינע לע רנרב לש תורחא תוריקס ךותב

 יקוח יפ לע לועפל םילעופה לע יכ ותדפקה לע לשמל ומכ ,קוק ברה לש יתכלהה ולעופ

 הז ףיעסב ונאבהש םירבדהמ .דועו 172,יתדה ךוניחה 171,הטימשה ןיינעב ויתועד 170,תדה

 ךירעה יכ םא ,קוק ה״יארה לש יתכלההו יתורפסה ולעופב לזלזו געל רנרב יכ תוארל ןתינ

 רנרב לש ותעד תא םכסל ןתינ .לארשי ץראב םינברה ראשמ ותוא לידבהו ותומד תא

 אלמלא םידבכמ ונייה קוק ברה תא םג׳ :ד״ערת תנשב וירמאממ דחא ילושב בתכש הרימאב

 םידחא לש תוילאקירילק תופיאשל תרש־ילכ תדה תא השע אלמלאו ,םכחתמ תד־לעב היה

 173.׳!ופי ״ידבכנ״מ

 .1094-1093 ימע ,(ה׳׳משת)ד ,םיבתכ ,רנרב 167

 .1094 ימע ,םש 168

 .1095 ימע ,םש 169

 .587 ימע ,ג ,םש 170

 .הרעהב 935-934 ימע ,םש 171

 .1162 ימע ,ד ,םש 172

 .1169 ימע,םש 173
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 ׳הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת׳ [41

 :׳םימשרו תומישר סקנפ׳כ ׳םיצבק הנומש׳

 הפוקתה תוערואמל תוזימר

 רחא וא הז ןפואב ברועמ היה אוהו ,םינוש םירגתא ה׳׳יארל הנמיז ופי תפוקת ,רומאכ

 תשרפ ;׳םינג ןיע תשרפ׳ הנוכמה ,תבשה לוליח תשרפ :הפוקתה ינב םינוש םיסומלופב

 לע חוכיווה ;׳רתב ערואמ׳ - רנרב לש ורמאמ תובקעב דמשה לע סומלופה ;הטיחשה

 סחייתה ה׳׳יארה .דועו ,תדל הסחיו ׳תירבעה היסנמיגה׳ ןויבצ לע םינוידה ;׳הרוטלוק׳ה

 174.רקחמב הבחרהב ונודנ רבכש ,םיבר םירמאמו תורגיא ,םיריכזתב הלא תויגוסל

 ןאכ ריכזא .׳םיצבק הנומש׳ לש קדקודמ חותינב אוצמל ןתינ הלא תוערואמל תויוסחייתה

 תלאשב חוכיוול תונוש תואקספב ,הרישיהו הפיקעה ,תוסחייתהה אוהו ,דחא אשונ קר

 טלוב ךא רנרב לש רוכזא ןאכ ןיא םנמא 175.׳רתב ערואמ׳מ ןוזינו עבנש ,׳הרוטלוק׳ה

 :םירבד ינש ןובשחב תחקל ונילע רתב לש ומש תרכזה יאב .ויתועד םע יומסה ןוידה

 םינשה תא קר םיפיקמ וספדוהש םינמויהו ;תומש םירכזומ אל טעמכ םיצבקב

 176.קימעמ רקחמו ןוביל דוע רומאכ םיכירצ הלא םירבד .ט״ערת-ד״סרת

 ה״יארה לע םירבע םירפוס תעפשה :רנרב תומ ירחא

 ריאשהש םשכ ,קוק ברה לע םשור רנרב לש ותומ ריאשה םאה הלאשה לע תונעל השק

 תוארל ןתינ תופיקע תויודע יפ לע ,םוקמ לכמ .לארשי ץראב רוביצב תובר תובכש לע

 ודמעש םיגוהו םירפוס תועצמאב הבצועש הכרעה ,ותומד תא דואמ ךירעה ה״יארה יכ

 .הי־תבהלש לוכא היה רנרב :תחא הנומת הלוע הלא םירפוס לש תויודעה ןמ .ומע רשקב

 .ןתוא דחאמה וקה לע דומעא ןכמ רחאלו הלא תויודע גיצא

 ,רתב לע ןה "7ה׳׳יארה לע ןה םיקתרמ הכרעה ירמאמ בתכש ,ןונגע י׳׳ש אוה ןושארה
178 

 ותומד םג התלע ה״יארה םע ויתוחישב יכ חינהל ריבס .םהינש םע םיקודה םירשקב דמעו

 ןוכמה :ביבא־לת ,(4 ,רקח תורבחמ)תרוסמלו תדל הסחיו תדבועה היינשה היילעה ,ינענכ דוד :ואר 174

 תובשיתההו קוק ברה ,ינדה בקעי ;121-112 ימע ,ז׳׳לשת ,םילעופ תירפס ,הרבחו הדובע ירקחל

 ,ירנבא יסוי ;61^9 ימע ,ם׳׳שת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ :םילשורי ,םיעגמו תועסמ :תינוליחה

 ,(םיכרוע) שימלח השמו רפלב הלא ,איחי ןת רזעילא ,'תושבגתה יכילהתב תימדת :קוק ה׳׳יארה׳

 ,ןליא־רב לש הנשה רפס)גיטפהרו חרז ריד לש ודובכל םישגומ ירבע טפשמבו תיתד תונויגפ םירקחמ

 תדבועה תובשייתהה לש התקיז :ונא םיעורק ,אריעז יטומ :187-161 ימע ,א״סשת ןג־תמר ,(טכ-חכ

 ,175-167 ימע ,ב״סשת ,יבצ ןב קחצי די תאצוה :םילשורי ,תידוהיה תוברתה לא םירשעה תונשב

 .140 הרעהב ליעל םירכזומה םירמאמה ןכו ;200-184

 תורצוא ,לאירוצ ;262 ימע ,ב׳׳סשת ,תוער תאצוה :ןג־תמר ,הייארה יבתכל תוחתפמ ,ןפוא זעב :ואר 175

 .252 ימע ,ד ,הייארה

 הנומש ומסרופש ינפל בר ןמז ,יראב רבכ זמר וב םירכינ הפוקתה ימשרש ןמויכ םיצבקה תייאר לע 176

 .(250 ימע ,ב ,השודקב לארשי בהוא) 'םיצבק

 .192-181 ימע ,ימצע לא ימצעמ ,׳[ז״כשת] ל״צז קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה לע .החיתפ׳ ,ןונגע י״ש 177

 .141-111 ימע ,םש ,׳[א״כשת] ותומבו וייחב רנרב םייח ףסויי ,ןונגע 178
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 42] ריאמ ןתנוי

 ותוישיא תשגדומ רנרב לע ורמאמב .תושרופמ ךכ לע בתכ אל ןונגעש יפ לע ףא ,רברב לש

 179.ויבתכ ינפ לע רנרב לש

 עמש יכ ובתכב ,ןימינב ׳ר רסומ קוק ברה יניעב רנרב לש ותומד לע םישרופמ םירבד

 שפנ ירוסיב טבלתהו הלודג המשנ לעב היה רנרב׳ :םיאבה םירבדה תא ה״יארה תאמ

 קילאיב םע יתשגפנ םעפ .תובר וילע יל ורפיס ןומיר יבצ ףסוי ררושמהו ר״זא [...] םישק

 לש םרעצב ףרשנו ,לארשיל הבהא שאב ולוכ דקוי רנרב יכ יל רפיסו למרכה־תורעיב

 180.׳לארשי

 ,ןהכה רודיבא לאומש ידי השעמ ,'םרזה דגנ שיאה׳ ,ה״יארה ייח לש יתורפסה דוביעב

 ןאכמ טקלל ןפוא לכב ןתינ ילוא ךא .היבוברעב וב םישמשמ ןוידבו תמאש רויצ ריוצמ

 ,ה״יארל ןימינב ׳ר ןיב החיש ללוגמ רבחמה םיקרפה דחאב .הפ לעב ורמתשנש תורוסמ

 :םירבדה תצקמ הלאו

 דוע זא היה ר׳׳זאו ודובכ דבלמ׳ - ברה רמא - ׳ופיב ילצא זא םתרקיבש ינרוכז׳

 .׳דחא

 ׳ןוכנ׳
 ןימינב ׳ר רשיא -

 ףקותב בריס הליחת .ונמע היה ל״ז רנרב םייח ףסוי םג׳ -

 .ויבתכ תא ארק ה״יארה יכ הדבועה תא ושיגדהב תומוקמ רפסמב ןונגע בתכ ה״יארל ותברק לע 179

 השמ :ךותב ,דלפרגנוא לא ד״כשת תנשמ בתכמבו .57 ימע ,םירפוס םע תוחיש ז׳׳ט ,ינדרי :ואר

 יכ רסומ ןמרבה .198 ימע ,ד׳׳לשת ,רפסה םע תאצוה :ביבא־לת ,ורוד ירפוסו קילאיב ,דלפרגנוא

 י׳׳ש םע תוחיש' ,ןמרבה מ"א ,יול יואר רודה ןיא לבא ,ארדב דח אוה יכ׳ ה״יארה לע רמא ןונגע

 :םילשורי ,תומישרו םירמאמ ,תרוקיב ירבד ,םירקוחו םירפוס תודלות :תורפסו םירפוס תכסמ ,'ןונגע

 לע דוע .137 ,135 ימע ,םש ,'ןונגע י״ש יפמ' ,ל״נה :םג ונייע .132 ימע ,ז״לשת ,סמ ןבואר תאצוה

 תוגה ,'ןונגע י״ש יבתכב ברה תומד :יולה רפוסהו ןהכה ברה' ,(ילואש) קיב םהרבא :ואר הז רשק

 םתבהא םג ,ראב ;56-53 ימע ,ל״שת ,םשור תאצוה :םילשורי ,קוק ברה תנשמב םינויע :הייארב

 :ביבא־לתו םילשורי ,היפרגויב :ןונגע ייח ,רואל ןד :312-310 ,195 ,134-133 ,51 ימע ,םתאנש םג

 דוע וארו ;156-139 ימע ,ד ,השודקב לארשי בהוא ,יראב ;חתפמה יפ לע ,ח״נשת ,ןקוש תאצוה

 בתכ ה״יארה תומ םע .174 ימע ,םש ,ופי תפוקתב ה״יארל ןונגע ןיב רשקה לע ה״יצרה ירבד תא

 אל ימימו הברה ךכ לכ יתיכב אל ימימ .הברה יתוא הכדכד ל״ז ברה תריטפ םג׳ :ןדס בדל ןונגע

 ואצמי אל ותריטפב ושגרתנש תורשיהו תולודגה תושגרה לכש לבח .וזכ המוצע תוררועתה יתיאר

 רורב .םיבתוכ םניאו םיעדוי שיו הביתכה תמכח םיעדוי םניאו בותכל םיצור שי .בתכה םלועב ןנוקית

 אצמנש דע ורבעי תורוד המכש יניעב בורקו ותומכ קידצו ןואג לארשיל היה אל תורוד המכ הזש יל

 ,רבוחל ,קילאיב ,דנרב ,ןונגע) 1970-1909 םיבתכמ :םימכח דוסמ ,ןונגע י״ש :ואר .׳ותרומת

 ךוותיש ןונגעל הנפ ה״יצרה .236 ימע ,ב״סשת ,ןקוש תאצוה :ביבא־לתו םילשורי ,(ןדס ,ןוסלנצכ
 ןקוש ז״של קוק י״צ ברה ןיב׳ ,לטוג הירנ :ואר .ויבא יבתכ תאצוה ןיינעב ׳ןקוש תאצוה׳ ןיבל וניב
 םירמאמ :יחרזמה לש האמה לבוי ,(םיכרוע) הדוהי תב הלואגו יספלא קחצי ,'ךוותב ןונגע י׳׳שו

 ימע ,ב״סשת םילשורי ,(לק-טכק ,יניס) ב׳׳סשת-ב׳׳סרת ,יחרזמל הנש האמ תאלמב םירקחמו

 .טית-בית

 ורמאמ ,התע תעל ,יניע דגנל דמוע אל ירעצל .353 ימע ,םדא ינבכ םיכאלמ ,זר :ךותב טטוצמ 180

 .ןימינב ׳ר לש ירוקמה
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 ׳הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת׳ [43

 תודחא םינש .סנכנ אוהו וב ריצפהל הברה ר״זא .ןעט "?םינברלו יל המ״ .סנכהל

 וחור ,ודובכ תא רקבל ומצעב ךלה תולילה דחאב יכ ,רנרב יל רפיס ןכמ רחאל

 ץראל־ץוחל אצי ודובכש ול דגוה זאו ויפמ םימוחנ ירבד עומשל שקיב אוהו ול הקיצה
 ,םילשוריב בשוי אוהו רזח ודובכש עמש רשאכ .המחלמה ינפמ בושל לוכי וניאו

 ינפב ןגיצהל הצרש ,תולאש לש קתפ וידיב היה ,ורקבלו וילא תולעל ןנוכתה

 .יחצרנ אוהו ,ותוא םידקה תוומה ,לבא .ודובכ

 ררושמהו ר״זא׳ - ברה רמא - ׳םישק שפנ ירוסיב טבלתהו הלודג המשנ לעב היה אוה׳

 למרכה־תורעיב קילאיב םע יתשגפנ םעפ .תובר וילע יל ורפיס ,ןומיר יבצ ףסוי ׳ר

 םג .לארשי לש םרעצב ףרשנו לארשיל הבהא שאב ולוכ דקי רנרב יכ ,יל רפיסו

 ךירדמ רנרב ול אצומ היה ול יכ ,רובס ללה ׳ר .ויתודוא ימע רביד ןילטייצ ללה ׳ר

 .׳תודהיל ובל אולמב רזוח היה ,ןמאנ

 לאש ׳?בש רנרב םג היהה ,ויקלאל בש ןילטייצ ,למוהב םירבח ויה ןילטייצו אוה׳

 .וינפ תא התטע תוניצר לש תשראו ןימינב ׳ר

 המדרת ךותמ ומכ ,ררועתה עתפל .םירוהרהב עקשו ברה חש - ׳בש היהו רשפא׳

 181 .׳אוה רשכש יאדווב םשה שודיק לע תמש וישכע׳ :רמאו ,הקומע

 םיפסונ םישיא יכ רורב ןפואב ונממ הלוע ,תאז םע .ןורחאה רופיסב תמאה תא ררבל השק

 ה״יארל ותברק תא םדוק ונייצ רבכש ,ר׳׳זא 182:ןימינב ׳ר :רנרב לע ה״יארה םע וחחוש

 ילואו185;קילאיב ;בוכלמ בקעי ;ןילטייצ ללה ,84;ןומיר יבצ ףסוי ררושמה183;רנרבלו קוק

 .גפר ימע ,םרזה דגנ שיאה ,רודיבא ןהכה 181

 ורפסב ןויע בגא ותעשב םשרנ)ל״ז קוק ברה׳ :ה״יארה לע םיניינעמ םירמאמ המכ בתכ ןימינב ׳ר 182

 תאצוה :ביבא־לת ,ב ,םירמאמו תומישר :םיפוצרפ ,[ג״פרת ,׳היאר תורגא' לע] ׳("היאר תורגא׳׳
 ,(י״שת לולא-בא)בי-אי תרבוח ,הכ הנש ,דהה ,׳(םיטוטרש)ל׳׳ז ברה׳ ;133-125 ימע ,ו׳׳צרת ,הפצמ

 ,דהה ,ד׳׳צרת תנשמ ,וילא ה׳׳יארה תבושת תאו ה״יארה לא ולשמ תרגא םג םסרפ אוה .ב-א ימע

 ימו ה״יארה לשמ םיבר םיעטק ומסרופ ׳דהה'ןוחריב .ד ימע ,(ד״צרת זומת)י תרבוח ,תיעישת הנש

 ימע ,ה ,השודקב לארשי בהוא ,יראב :ואר הלאה םירמאמה תמישר .ןימינב 'ר היה סופדל םאיבהש

 ימע ,הייארב תוגה ,'תירבעה תורפסב ברה תומד :םירתכ השלש' ,(ילואש)קיב :דוע ואר .423 ,382

68-64. 

 ,ןימינב 'ר :ואר ,ונרכזה רבכש קוק ברה לע וירוביח לע ףסונ ,הי׳יארה םע םקרש רשקה לעו וילע 183

 םיכאלמ ,זר ;202 ימע ,ך״שת םילשורי ,םיפוצרפ :םירפוס תוחפשמ ,׳ץיבוניבר דניקסיז רדנסכלא'

 ןכו תובר תורגא איבמה) 78-15 ימע ,ד ,השודקב לארשי בהוא ,יראב ;352-351 ימע ,םדא ינבכ

 ,423 ימע ,א ,ה׳׳יארה תורצוא ,לאירוצ ;(׳לארשיב תואידיאה ךלהמל׳ רמאמל ר״זא ךרעש זונג חסונ

 ויבא לא ר״זא לש םיבתכמ תורשע ולצא םייוצמ יכ ומע ךרענש ןויאירב ןייצמ ה״יצרה .470

 ,םדנג ןועידי :ואר ה״פרתו ג״פרת םינשהמ תורגא יתש לש םוליצ .(חל ימע ,תירוביצה הכרעמב)

 ,ר״זא :ואר רנרבל ר״זא ןיב רשקה לע .665 ,662 ימע ,(ל׳ישת לולא) 71 תרבוח ,8 הנש ,ד ךרכ

 ,םירמאמ :ג ,םיצבוקמ םיבתכ ,ל״נה ;ב״פרת ופי ,תיתורפסהו תישיאה ותנוכתו וייח :רנרב םייח ףסוי

 :תואבה םילימב םהיניב רשקה תא ראית ןונגע י״ש .458-457 ,62-61 ,28 ימע ,ה״צרת ביבא־לת
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 44] ריאמ ןתנוי

 תוססובמ ליעל ונאבהש תויודעה .הזמ רנרב תאו הזמ ה״יארה תא וצירעה םלוכ186 .םירחא םג

 םג הארנכו רתב לע םיטסקט ארק ה׳׳יארהש תויודע יתש ונדיב .הפ לעבש םירבד לע

 ,ה״יצרה יפמ ,היינשהו ,ןילטייצ ללה לש וירמאממ דחאב היוצמ הנושארה .רנרב לשמ

 .בוכלמ בקעיל הרושק

 דלפננוז םייח ףסוי ברה םע ויתושיגפ תא ןילטייצ ראתמ ׳םילודג םירה ינש ןיב׳ ורמאמב

 :ה״פרת תנשב לארשי ץראב ה״יארה םעו

 םתוא ׳קמוע׳ב האור ינניאש ,ול יתדגה ,ל״צז קוק ברה תא ךכ־רחא יתרקיבשכ

 בילעמ תדה לא םיישפוחה םיצולחה לש סחיהשו וב האור ,ברה ,אוהש םיאלפה

 םינובה תא חבשל ךכ לכ הברמ ,ברה ,אוה עודמ ןיבמ ינניא ןכ לעשו דאמ ריפחמו

 .םהה

- 
 .הבושתה התיה - רנרב לש ותומ ירחא תבתכש המ תא יתארק

 ?יתלאש לע הבושת תאז המו -

- 
 לכ בל וביאכהש םירבד הברה בתכ רנרבו ,רנרב לע תבתכש המ לכ יתארק .ןכ

 ...ותד לע דרח ידוהי שיא

 ר״זא .הז רחא הז םירפוסה ינש ויה םיכושמ כ׳׳פעא [...] ר״זאו רנרבכ םיכפה ינש ,ונתורפסב ויה אל׳
 ימע ,ימצע לא ימצעמ)׳ר״זאבש תוטשפה תמחמ רתבו ויה תובשוימ רנרב לש ויתוכילהש תמחמ

119-118). 

 ,ןימינב ׳ר :ואר .םילשוריב ותבישיב רתוי רחואמ בשיו ופיב דוע ה״יארהמ הרות עמש ןומיר יבצ ףסוי

 ינחורה ערואמה׳ יכ בתוכ ןימינב ׳ר .168-162 ימע ,םיפוצרפ :םירפוס תוחפשמ ,'ןומיר יבצ ףסויי

 םיילוש־תורעהכ ןתניהל תויואר ןומיר תורישמ המכ [...] ,קוק ברה םע ותשיגפ התיה ןומיר ייחב לודגה

 ,הירנ יבצ השמ :דוע וארו .(165 ימע)׳ברה ירבדל שוריפ םיתעל םה ןומיר יריש [...] ברה ירבדל

 יבצ :502 ימע ,א ,הייארה תורצוא ,לאירוצ ;234-224 ימע ,ה״נשת האורה רפכ ,ג ,ה״יארה יטוקיל

 תא :10-9 ימע ,1998 ,דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבאילת ,היפרגונומ :ןומיר יבצ ףסוי תריש ,זול

 תונורכז רורצי ,ןומיר בקעי ,ויחא ירבד תאו ;189-186 ימע ,םש ,'יבא ייח' ,ןומיר דוד ,ונב ירבד

 בתכ ןומיר .319-317 ימע ,ח״כשת)חי ,םינזאמ ,'ותריטפל םינש שמח תואלמב :ןומיר צ"י יחא לע

 ,תודחא סופד :ופי ,(קוק .י .א ברה לש תינחורה ותומדל)תודהיה ררושמ :ה״יארה לע תורבוח יתש

 תירפס ,היחתפ סופד :םילשורי ,היחתה ןויערו קוק ןהכה םהרבא ׳ר ;ט״ערת ,יזכרמה דעוה תאצוה

 צ"י :ךותב ,'קוק ןהכה קחצי םהרבא יבר׳ :רתוכה תחת דחי וסנוכ תורבוחה יתש .ד״פרת ,הוקת

 .125-98 ימע ,ו״שת ,קוק ברה דסומ תאצוה :םילשורי ,א ,המואה ילודג לע םירבד :םייח יצע ,ןומר

 י תרבוח ,תיעישת הנש ,דהה ,'(ןונגע ןטייפה ,ר״זא שישיה ,קוק ןואגה) השלש' ,ל״נה םג וארו

 .בל-ל ימע ,ח״צרת זומת)

 ,ד ,השודקב לארשי בהוא ,יראב :ואר םהיניב תובתכתהה לעו ה״יארה םע קילאיב לש רשקה לע

 רואל קילאיב תריש) "הבושתה תורוא״ו ררושמה' ,(ילואש)קיב ;35-32 ימע ,ה ,םש ;138-79 ימע

 תא רפסמ םימעפ ה״יצרה שיגדה תורחואמה ויתוחישב .52-49 ימע ,ה־׳יארב תוגה ,'(ברה יבתכ

 הכרעמב ,ה״יצרה ;סק הקספ ,41 ימע ,א ,השומש למג ,ןיקייח :לשמל ואר .קילאיבל ותכרעה

 .12-10 ימע ,השדחה תורפסה ,ל״נה ;5 ,3-2 ימע ,ןאכמו ןאכמ םישיא ,ל״נה ;מ-טל ימע ,תירוביצה

 .63-57 ימע ,ה־יארב תוגה ,'קוק ברהו רנרב .ח .י :ןוקיתל והות ןיבי ,(ילואש)קיב :ואר
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 ׳הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת׳ [45

 ...ינאש - רנרב -
 ...םינטקו םילודג ,םיבר םידנרב שי םהל םימודהו ׳דורח־ןיע׳ ינב ןיבו -
 ...׳ךל המל אנמחרד ישבכ ידהב׳ ,ול והובישה ,לבא -
 לככ םינש התע ןיא ...׳אנמחדד ישבכ׳ - אקווד .ןכ רבדה ןיא ,ברה יננע ,אל -

 םא יכ ,׳אחישמד אתבקע׳ לש הפוקתב קר אל ונא םייח ...ןהל ומדקש םינשה

 אל טיבהלו ףיקשהל ךירצ התע .םמצע חישמה ימי לש םתלחתה ונינפל ונא םיאור

 יפ לע םא יכ ,םהילע טופשנ םייניע הארמל אלו םדא ינב לש םהיתומשנב קר

 ...הלואגה תבוטל םישוע םה רשא םישעמה יפ לעו הלואגה תפיאש

 םוקמ ברה יל הארה תומשנבש תוימינפהו תוינוציחה ןיינע לע םירבדה ובראשכ
 187 .׳םינפבמ בטו ץוחבמ שיב׳ היהי חישמ לש ורודש רמאנ ובש ,׳רהוזה ינוקית׳ב דחא

 ,'הפוקתה׳ב רנרב לע ןילטייצ לש ורמאמ תא ארק ה״יארה יכ ונא םידמל הלא םירבדמ
188 

 .םבבלב תרעוב תמאהש םישנא ,ונייה ,׳םינטק םירנרב׳כ ׳םיישפוח׳ה ורוד ינב תא האר יכו

 ,׳ותד לע דרח ידוהי שיא לכ בל וביאכהש׳ רנרב לש וירבד תא ארק יכ ונא םידמל ןכ ומכ

 תאו ,׳תילארשיה תוברתה׳ו ׳רינה׳ לע רנרב לש תרוקיבה תומישר תא ארק הארנה לככו

 189.׳ריעצה לעופה׳ב ׳דמשה ןויזח לע׳ רמאמה

 הנוע אוה ז״צרת תנשמ יקסננזופ םחנמ לא ה״יצרה לש ובתכמבש ףיסוהל שי ךכ לע

 הנע ה״יצרה .ותושרב םיאצמנ ילואש ,רנרב לש םיבתכמ ול איצמהל יקסננזופ לש ותשקבל

 לע תרבוח בתכש ,בוכלמ בקעי לש ויזנגב שפחל ול ץעיי ךא הלאכ םיבתכמ ודיב ןיא יכ

 .׳הבושתב רזוח׳ו ׳שודק׳כ רנרב תא הטילבמ ,ליעל הרכזוה רבכש ,בוכלמ לש וז תרבוח .רנרב

 190.ויבא ידיל םג הלגלגתנ יכ חינהל ריבס ,א״פרת תנשמ תרבוחה תא ה״יצרה ארק םא

 38 ןוילג ,ד הנש ,ךרדב ,׳(ל״ז קוק י״אר לש תינחורה ותומדל)םילודג םירה ינש ןיבי ,ןילסייצ ללה 187

 א תרבוח ,הרשע תחא הנש ,דהה :לשמל ואר .תובר םימעפ ספדנו בש רמאמה .(ה״צרת לולא ב׳׳כ)

 ,יראב :240-238 ימע ,םיצבוקמ םיבתכ ,ץלסייצ ;(ו׳׳צרת תבט א) ראודה ;י ימע ,(ו״צרת ירשת)

 טוטיצל וושה .11-9 ימע ,(ו׳׳נשת לולא) 140 ,םינהכ ירוטע ;188-185 ימע ,ה ,השודקב לארשי בהוא

 םייח ףסוי קמ ...ןואגה לש וייח תכסמ :לארשי אעראד ארמ ,ץילרעג לדנמ םחנמ :ךותב יתמגמה

 .45 הרעהו ועק ימע ,ד׳׳לשת םילשורי ,דלפננוז

 .וט-די רפס ,הפוקתה ,׳(תונורכזו םיכרע)רנרב םייח ףסויי ,ןילטייצ 188

 לש ןויליגה תא וילא חלשיש ה״יצרהמ ןיול השנמ ץמינב שקיב ׳ינומכחתה'תא רנרב רקיבש רחאל 189

 :ךותב ספדוה .38/3705־א הדועת ,םדנג ןוכמ .רנרב לש 'םיטופטפה ואבי ובש ,'ריעצה לעופה'

 לעופהיב ןודרוג ד״א לש וירמאמ תא ארק ה״יארהש ךכ לע .279 ימע ,ב ,השודקב לארשי בהוא ,יראב

 :תושונאו המוא ,דיחי ,ןייד־גרבסרטש הרש ;בנ ימע ,םרזה דגנ שיאה ,רודיבא ןהכה :ואר ׳ריעצה

 תיירפס ,דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת ,קוק ברהו ןודרוג .ד .א לש םהיתונשמב םדאה תסיפת

 .36 הרעה ,222 ימע ,1995 ,םייחךב לליה

 ,ד ,השודקב לארשי בהוא ,יראב :ואר הלש םוליצ .15840/1 הדועת ,םיזנג ןוכמב היוצמ תרגאה 190

 .123 הרעה ליעל הבחרהב ואר בוכלמ בקעי לע .299 ימע
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 46] ריאמ ןתנוי

 הכרעה וכירעה םהיבתוכ לכש ךכב אוה ונאבהש תויודעהו םירופיסה לכל ףתושמה

 וארו בטיה רנרב תא וריכה םג םה .ומע םיישיא םירשקב ודמעו קוק ה״יארה תא המוצע

 תויודעמ191 .םשה שודיק לע תמש 'העות םיהולא שקבמ׳ לש תומד ,ותומ רחאל רקיעב ,וב

 ,םירכזנה חורה ישנאו םירפוסה לש םהיבתכמו םהיתוחישמ עפשוה קוק ברה יכ הלוע הלא

 קוק ברה יכ םג הלוע ןילטייצ ללה לש וירבדמ .רנרב לש השדח תומד וינפל הרייטצהו

 .ללכב תינוליחה תונויצה לע ,הולא שקבמכ וראתמ אוה ובש ,רנרב לע ורמאממ ךילשה

 הנומאה שרושו הריפכה שרוש׳ ןונגסב םיבר םייוטיב ונא םיאצומ ה״יארה יבתכב םנמא

 םע ה״יארה לש ויסחי לע ןוידה תרגסמב 192.םירבדבש ישיאה ןפה הלגתמ ןאכ ךא ,ידחא

 .םיטשפומ םייגולואת םינוידמ הברהב גרוחה ,הז ישיא ןפ םג ןובשחב תחקל שי ׳םיישפוח׳ה

 רחואמה ה״יצרה יניעב רנרב

 ירה ,היינשה היילעה ישנאו רתבל ה״יארה ןיב תבכרומ הכרעה הררש יכ וניאר םא

 ומע ךרענש ןויאירב .הלא םישיא לע תורצק תורעה לש ןטק רפסמ קר רזיפ ה״יצרהש

 שי׳ :רמא ראשה ןיבו ,םירבעה םירפוסה יבושחמ המכ לע ותעד תא עיבה ז׳׳לשת תנשב

 ־דחא ,רנרב םה השולשה [...] תודהיה תסירהב םיטלובה םיסרוקיפא םירפוס לש הישילש

 - םינבר אנוש ,הרות אנוש היה אוה .תישיא יתרכה רנרב תא .יקסב׳צידרבו םעה
 םדא ךא

 היה םהבש עורגה .לודג ןורשכ לעב ןכו תמא שיא היה אוה .ביטימו בוט ,היה רקי

 תורפסה לע ה׳׳יצרה לש וז הכרעה193 .׳ ...ןורשכ רסחו שפיט ,םטמוטמ היה אוה .יקסב׳צידרב

 ,יקסב׳צידרב יפלכ תיתורפסה תושיגרה ירסחו סיסבה ירסח תרוקיבה ירבדו ,תירבעה

 המכ דוע ה״יצרה ףשח הלא תוחישב 194.׳ברה זכרמ׳ ידימלת םע ויתוחישב בוש העיפומ

 ונא םיאצומ תוחישה תחאב .רנרב ימוסרפ רחא בקע יכ הלוע םכותמש םיניינעמ םיטרפ

 :ואר .םשה שודיק לע ותמ םהינשש ,רנרב לש ותומל ןילטייצ לש ותומ ןיב םימיל הוושה ןדס בד 191

 תאצוה :ביבאילת ,םירפסו םירפוס לע תוסמ :ןובשחל ןיד ןיב ,'ןילטייצ ללהל הרכזא :ןקיטנאמורה׳

 .334 ימע ,ג׳׳כשת ,ריבד

 רואב היגוסה תא תודימעמה ,רתויב תוקתרמ ןתצקמ ,הלא ןיעמ תורימא תויוצמ 'םיצבק הנומש׳ב םג 192

 ,בלר ימע •,(׳שדוקה ינואגיו ׳לוחה ינואג'לע)טצק הקספ ,אלר ימע ,ז ץבוק ,ג ךרכ :לשמל .שדח

 ,אחישמד אתבקעבש לארשי יעשופ לש שפנה׳ :ה״יארה לש רתויב םיפירחה םירבדה תא וארו .ר הקספ

 תנקותמ רתוי איה ,המואה תייחתלו לארשי ץראל ,לארשי ללכ ינינע לא הבהאב םירבחתמ םהש םתוא
 ןינבו ,ללכה תבוטל תימצעה השגרהה לש ןורתיה הז םהל ןיאש ,לארשי ינומא ימולש לש שפנהמ
 .(אכ הקספ ,בש-אש ימע ,ב ץבוק ,א ךרכ)׳ץראהו המואה

 ,ה״יצרה :ספדנו בש ;ז״לשת בא ד״י ,ץראה ףסומ ,'הדוהי יבצ ברה םע רועיש' ,(ןייארמ)הונ םהרבא 193

 תידוהיה תרוסמה םלוע ,רדיינש :םג ואר .גכק ימעב טוטיצה ,הכק-וטק ימע ,תירוביצה הברעמב

 .150-149 ימע ,רנרב םייח ףסוי יבתכב

 'ןקורו לוונמ' ,'ףרוטמו טוידיא הטוש'ותוא הניכ אוה .דחוימב םיפירח ויה יקסביצידרב לע וירבד 194
 לודג ,ןיקייח ;2 ימע ,ןאכמו ןאכמ םישיא ;10-9 ימע ,השדחה תורפסה ,ה״יצרה :ואר .הזב אצויכו

 .פ הקספ ,76-75 ימע ,ב ,השומש
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 ׳הניכשה לא תומשנ לש ןתקושת׳ [47

 היה לבא ,תורפסב לודג םוקמ ספתו ןורשכ לעב היה רתב׳ :׳רנרב ערואמ׳ל םג תוסחייתה

 לעב [׳ריעצה לעופה׳] יעובש ןותיעב עובק ףתתשמ היה ,ץראל אב אוהשכ .הריפכב לודג

 דע ועיגה ,ולש תודהיהו תדה תאנשו ףודיגהו ףוריחה ירבד לבא ,יתוברתו יבושי ךרע

 הריפכה ינוב׳מ דחאכ רנרב תא האר ה״יצרה 195.׳לובסל לוכי אל רבכ םעה דחאש ךכ ידכ

 םוקמבו 196,םינורחאה םיינשהמ ולידבה תאז םע .יקסב׳צידרבו םעה־דחא דצל ,׳לארשיב

 197.׳התוא חנעפל היה השקש שפנ לעבו ,םירפוסה ןיב ונימב דחוימ סופיט׳ :וילע רמא רחא

 ונודנש ,׳תילארשיה תוברתה׳ ץבוקב ה״יארה ירבד לע רנרב לש תרוקיבה איה תפסונ היגוס

 םג וירבדלו)ר״זא לש ונוצרמ עבנ ץבוקה תאצוהב ךרוצה יכ הלוע ה׳׳יצרה ירבדמ .ליעל

 .םימיה םתואב הנטק אל הרמוי - ׳חולישה׳ תעה בתכל הביטנרטלא גיצהל (ולש ונוצרמ

 :רנרב לש תרוקיבל ה״יצרה סחייתמ הנהו

 ינאש יתעדב הלע אל - ,ינא .קהבומ רפוס היה רבכ רנרב .תכרעמ רמאמ יתבתכ

 יטמרגורפה רמאמה לע דחוימבו תרבוחה לע םלש רמאמ בתכ רנרב ךא .תורפסל ךייש

 לש ׳םינוערז׳מ םידחא םיקרפ .ונממ ׳הכימס׳ יתלביק .קהבומ רפוס ןונגס הזש ,ילש

 :בתכו ׳םיקרממ םירוסיי קרפהמ םשרתה רנרב .םש ונפריצ ,הכרבל ונורכז אבא

 םיעדוי םה המ - םינברה :ףיסוה ,ריעצה רודה שפנ יעוזעז תא עדוי הארנכ הזה ברה

 ,98.עדוי הזה ברהו ,ונשפנ תא

 ארק ה״יצרהש תקתרמ תודע ןאכ שי ךא ,ללכ קיודמ ונניא רנרב ירבדמ טוטיצה םנמא

 ונראיתש המגמה תא םימאותה םירבד ה׳׳יצרה ףיסוה הז רואית ךשמהב .תרוקיבה רמאמ תא

 דיסח ןכ םג היה רנרב םא .הבושת יחתפ לש תוברקתה תצק ולצא התיה׳ :םדוקה ףיעסב

 אוה׳ :רמואו ׳הבושתב ותרזח׳ ןיינעב רתוי ץרחנ אוה רחא םוקמב .׳ךכ םיאתמ .עדוי ינניא

 ביבסמ גוחל ףרטצהל םיישפנ םיישק ינפב דמע .ולשמ ךרדב ירסומ שיאו יארפ שיא היה

 עיקב הזיא םשו הפ הארנ תאז לכב םלוא .ןונגע י״שו ןימינב ׳ר םג ויה םהיניבש ,ברהל

 בואשה ,אבה רופיסה ףלאמ199 .׳ברה לא סחיה תוככרתה רנרב לצא השגרוה ןפוא לכב [...]

 :ה׳׳יצרה ביבס הרצונש םיחבשה תורפסמ

 תרוקיבל ןאכ הנווכה .טע הקספ ,75 ימע ,ב ,םש ,ןיקייה וושהו ;4 ימע ,ןאכמו ןאכמ םישיא ,ה״יצרה 195

 :חתפמה יפ לע ,ידנרב ערואמ׳ ,ןירבוג :ואר .סומלופה ןיינעב רנרב דגנכ םעה־דהא לש הפירחה

 .׳םעה דחאי

 .2 ימע ,םש ,ה״יצרה 196

 .חל ימע ,תירוביצה הכרעמב ,ה״יצרה 197

 .גכק ימע ,תירוביצה הכרעמב ,ה״יצרה :וושה .4 ימע ,ןאכמו ןאכמ םישיא ,ה״יצרה 198

 וירבד תא םכיס רנרבל סחייתהל דציכ רחא םוקמב לאשנשכ .טל ימע ,תירוביצה הכרעמב ,ה״יצרה 199

 רזוח ה״יצרה .(טע הקספ ,75 ימע ,ב ,השומש לודג ,ןיקייח)׳הבושת ירוהרה וב ולגתנ׳ :םילימב

 ינמיס׳ו ׳תילארשיה תוברתה׳ ץבוקה לע רתב לש ׳תיבויח׳ה תרוקיבה רופיס לע םיבר תומוקמב

 .ך׳׳שת לולא ׳ג ,הפוצה ,'תומימתו תומלש ,תודחא׳ ,קוק ה׳׳יצרה :לשמל ואר .וב ולגתנש ׳הבושתה

[817] 

This content downloaded from 82.80.198.164 on Tue, 28 Jan 2014 09:52:11 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 48] ריאמ ןתנוי

 ינשו ף״לא - השדחה תירבעה תורפסב הריפכה יססבמ לש םתשגב רבדל הברמ היה

 200.תוידיסח תוחפשממ ויהש שיגדהו ,(יקסב׳צידרבו רנרב ,םעה דחא) םית״יב

 .׳א״רגה תא קידצהל׳ :הנע ,ךכ לע רוזחל הברמ ךכ לכ אוה עודמ ,ויתלאששכ

 :הנעו תועמד וינפ לכ ואלמתנ ,תמא שיא היה רנרב ירהו ,ויתלאש םעפשכו

 היהש ללגב גרהנ אל אוה .שודק אוהש רוכזל שי לכ םדוק ,רנרבב םירכזנשכ׳

 םוקמ שי ,תינש .רבדב הקוספ הכלהו ,ידוהי היהש ללגב אלא ,רנרב םייח ףסוי

 ותשיגפבש ׳ךשוח קר האור ינא׳מ ירהש /[הבושת לעב] ת״עב תניחבב ובישחהל
 ףוסבש ׳ריעצה רודה לש שפנה יעוזעז תא ריכהו הזח ברה׳ דע ,ברה םע הנושארה

 201.הילע ןבומכ הנשי ,וימי

 תוחישה ןתוא לכב הרסח לבא .םהילא סחייתהו רנרב ירבד תא ארק ה״יצרהש הארנ ,ןכ םא

 ,םיפסונ םיגוהו םירפוס לש הרקמב םג אלא רנרב לש הרקמב קר אלו ,ה״יצרה לש

 ירבד הלא תוחישב ונא םיאצומ בורל .םירבדהו םירבודה םע תיתוהמו תיניצר תודדומתה

 םג ומכ ,הלא תוחישב ונונגסל םיינייפואה ,דבלב םייללכ הכרעה ירבד וא םיסג לוטיב

 ידיל האב איהש יפכ םירבדה לש תבכרומ הכרעה התוא ןאכ תרדענו ,ויתוחיש יקיתעמל

 .ה״יארה לצא יוטיב

 הליענ

 ילעב םישיא השולשב ןאכ רבודמ יכ רוריבב הארנ הז רמאמב ונמקרש םירשקה תכסממ

 ה׳׳יארל תינויער הברק שיגרהש ,ןילטייצ .הז תא הז וניזה ףיקעו רישי ןפואבש המוק רועיש

 לש ותומד בוציע לע ,םיעיפשמה ראש ןיב ,עיפשה רנרב םע םיקודה םירשקב דמעו קוק

 ךכל רבעמ ךא .ה״יארל םג הלגלגתהש וז הייאר לש הפוס .׳םיהלא אמצ שודק׳כ רנרב

 היה יואר .ותפוקת ינב םע םיסחיה רואל םירהבתמ ה׳׳יארה לש ויבתכמ הברה יכ וניאר

 םימעמעמש הנומת - ילארשי ץראהו יפוריא חרזמה ,הלא םיגוח לש תללוכ הנומת גיצהל

 דוחייהו קוק ה״יארה לש ותוליעפ ףקיה תא ןיבהל ידכ - ה״יארה לש ׳וכרד יכישממ׳

 .׳ויכישממ׳ל סחיב אלו ותפוקת עקר לע ותומדבש

 ,לארשי תוביתנל ,'רוהטה יאנקה׳ ,ה״יצרה .29-27 ימע ,ה ,השודקב לארשי בהוא ,יראב :ספדנו בש
 ,״׳לודגה ונבר״ ה׳׳יארל וארק םיסרוקיפאה םג׳ ,הירנ יבצ השמ :וושה .דק־בק ימע ,םירמאמ תצובק :ב

 .31 ימע ,(ן״שת תבט) 137 ,הדוקנ

 ,םינהנ ירוטע ,'וניבר תורוק׳ ,(ךרוע)רניבא המלש :ואר .תומוקמ רפסמב ה״יצרה רזוח הז ןיינע לע 200
 .46 ימע ,(א״נשת זומת) 76

 וקלחב טטוצמ ;גי הקספ ,9 ימע ,א ,השומש לודג ,ןיקייח :ואר .רמר םהרבא ׳ר יפמ אבומ רופיסה 201
 לש ורקחמל םג הלגלגתה ה״יצרה לש וז הבשחמ .דסק ימע ,תירוביצה הכרעמב ,ה״יצרה :ךותב םג

 .131 ימע ,א ,השודקב לארשי בהוא ,יראב
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