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 תילגנאמ םגרת ,לארשי תודלותל רזש ןמלז זכרמ ,תודיסחה שדחמ ט״שעבה ,ןמסור השמ
 ׳מע 296 ,ס׳׳שת םילשורי ,שיבול דוד

 תידוהיה הליהקה ייח לש םיינלופה םירשקהה חותינב איה ןמסור השמ לש ורפס לש תטלובה ותמורת
 םיינורקע םיטביה המכל ןוידה תא ביחרמ ןמסת .םיינלופ םיינויכרא תורוקמב שומיש ךות /זובי׳זמב

 רוריבב םג קוסעיש רקחמל תווקל םוקמ ןיידע שי .ח׳׳יה האמב ןילופ ידוהי לש תיתרבחה הירוטסיהב
 רפסה לש םירחאה ויקלח ינש 1.ללכב תינלופה תוברתב םייתרבחה־מיינחלופהו םייתדה םירשקהה

 ,הלא םיקלחב זכרתהל ינוצרב .ט׳׳שעבה לש ויומידבו ט״שעבה תודלותל תורוקמה תרוקיבב םיקסוע
 .רפסה לש םייגולודותמה םיטביהה ןמ המכל סחייתאו םידקא ךא

 ,הדותמל היגולודותמ ןיב רשק תריצי אוה םירקוח ינפב םידמועה רתויב םילודגה םירגתאה דחא
 לעופב דבועה רקוח לכ אל .בוט רקחמ עיצהל ידכ הז רגתא םע תודדומתהב ךרוצ שי דימת אלו

 ,תודועתו םיטסקט לש הצובק תויתטישב חתנמ וא ,רדגומו ןותנ םוחת ךותב תיתטישו הנוכנ הרוצב
 לע וא ,יפיצפסה ורקחמ הדש תודוא לע תובוט תויללכ תויגולודותמ תוללכה עיצהל בייח וא לוכי

 חיכוהל ידכ חרכהב הז טביהב ןיאו ,ךכב ךרוצ שי דימת אל .ותוא ףיקמה רתוי בחרה לגעמה תודוא
 תוללכה עיצמ ןכא רקוחש הדימב יכ תופצל שי ,תאז םע דחי .הבוט הרוצב התשענ המצע הדובעה םא

 ןפואה ראבתיו ,עוציבה םצע ןיבל תויטרואתה תוללכהה ןיב תויטנרהוק הלגתת ,תויגולודותמ תוכרעהו
 .ןמסת השמ לש ורקחמב תירקיעה הפרותה תדוקנ וז .הדותמב היגולודותמה תכמות ובש

 ,תינרדומ־טסופ היצטניירוא לע הרהצה ןיבש קחרמב אטבתמ הדותמה ןיבל היגולודותמה ןיב רעפה
 לש ינורקע יגולודותמ ןוויכ ןיעמ לע עיבצהל התילכתש 2,רפסה תישארב זמורמו ףרפורמ ןפואב
 הדותמ יפל בותכה ,ומצע רפסה ןיבו ,תירקחמה המרב םותסה יובמה קודיצ לשו ,קפס תלטה׳

 לש השיג ףודהל ידכב אלא אב וניא לע־תטישל הטיש ןיב בולישהש המוד .תקהבומ תיטסיביטיזופ
 ־טסופה ,גייס׳ה ןיבל תיטסיביטיזופה ותשיג ןיב רבחמה ,רפת׳ ובש ןפואה .תילאוטקלטניא הירוטסיה

 ינחורה ונקויד םע שממ לש תודדומתה רדעה :הדובעה ףרות לע תוסכל ןויסינכ ךכיפל הארנ ינרדומ
 הירוטסיהל תיטסילאירטמ הירוטסיה ןיב קתנה לע רערעל הסנמ םזינרדומ־טסופה .ט׳׳שעבה לש

 המגמ תלעבכ תרהצומה השיג רבחמה עיצמ וז אלטצאב אקוודש רבדה הומתו ,תילאוטקלטניא
 .המצעשכל תיטסילאירטמ הירוטסיה לש השיג לע לעופב הפחמה ,תיטסיביטלר

 תויגוסב םינדה םיקרפה םה הלא .תידותמה המרב בטיה םייושע ןמסור לש ורפסב םיקרפ הברה
 ןמזב םוקמ - ׳תבידמ׳ ,׳תעקוש הנידמ׳ /תודיסחה ינפלש תודיסחה׳ :ומכ )םיקרפה תורתוכ יפ לע(

 תורורב הדותמהו הנילפיצסידה ובש הדשב רקוחה דמוע ןאכש הארנ .׳םייחה תויודדומתה׳ /בחרמבו
 םיישק תררועמ ומצע קרפה ךותב תידותמה לופיטה ךרד םהבש םיקרפ רפסב םימייק ,תאז תמועל .ול

 .ןלהל ןודא םהבש םיפסונ םיקרפו /תויודע׳ /שדוקה תרגיא׳ םיקרפה ןוגכ ,םיבר
 םייחב ט״שעבה לש ומוקמב דקמתהל׳ רחב יכ בתוכ רבחמה .תינייפוא הרהצהל תוסחייתהב חתפא

 תרוקיבה .ןוידה ללכמ ט״שעבה יחבש רפס תא איצומ אוה ךכ ךותבו 19), ׳מע(׳היגולואיתב אלו

 .ט״שעבב דקוממה רקחמה תרגסמב אל ךא תונוש תוניחבמ ונודנ םיינלופה םירשקהה 1
 18. ׳מע ןכו 5 הרעהו 15-14 ׳מע דחוימב 2
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 [16] תוריקס 516

 רתוי בר ןומא ילעב םירקוח׳ לע ,ןיטישה ןיבו יולגב 3,רפסב םיפסונ תומוקמבו ,ןאכ תעמתשמה
 תעב הבו היתורמוי דצמ תלבגומכ ותדובע תא גיצהל ןמסור לש ונויסינב גציימ וק איה /םירופיסב

 אלו תקדצומ אל תרוקיב תחטה יהוז /רתוי בר ןומא ילעב׳ םירחא םירקוח לש תודובע לע הנוילעב
 תקמונמ הטיש תמייק םא הלאשה אלא ןוידל ןאכ תדמועה איה ׳ןומא׳ה תדימ אל ירהש ,תקמונמ
 ןתינ ןכא יכ וארהש םייניצר םירקחמ המכל ךשמהב .םינושה וידדצ לעו ויתובכש לע טסקטה תכרעהל

 ירואית תא םג תמאל םוקמ שיו שיש ירה 4,תוירוטסיה תויודעל רוקמכ ט״שעבה יחבשב שמתשהל
 שומיש ידכ ךות ,וזכ היווח לש הייפוא לע תויודעל רוקמכ םנחבלו רוביחב םיעיפומה תיתדה היווחה

 םירחא םירקוח דגנ ןמסור לש וז הרעה לש הדיקפת רקיעש המוד 5.ןבומכ ,תקדקודמ הדובע תדותמב
 רבחמה ןיא ׳תודיסחה שדחמ ט״שעבה׳ תרתוכה תא אשונה רפסבש ,תירשפא הנעט ינפב ןנוגתהל אוה
 תישאר לעו ותרובח לע ,ט״שעבה לע תויודעל ירקיעה רוקמה אוהש ,ט״שעבה יחבש רפסב ללכ ןד

 יחבש רפס תרדגהו ,אסיג דחמ היגולואתה ןיבו םייחה ןיב רבחמה ביצהש הימוטוכידה .תודיסחה
 ול הרשפא ,אסיג ךדיאמ )ויתוחנה יפל ןיטולחל יטסטנפ ,הארנכ ,ןכ םאו(יפרגויגה רפסכ ט״שעבה
 ןכות לש רתוי החוכנ הרדגה .וילע םיירקיעה תורוקמל שרדיהל אלב ט״שעבל םלש רפס שידקהל

 לש הנוש תיגולודותמ הרדגהל ותוא הליבומ התייה ילוא רבחמה לש הדובעה יכרד לש וא רפסה
 אטיל ,ןילופ תודלות עקר לע ט״שעבה׳ :ורפסל תרחא תירשפא תרתוכל ךכל םאתהבו ותיישע תוהמ
 .׳םייחב ט״שעבה׳ וא ׳ןילופ ינויכראמ דועית רואל ט״שעבה׳ /םוימויה ייחב ט״שעבה׳ /׳זובי׳זמב וייחו

 רפסמ תררועמ וז השיג .׳םייח׳ה ןיבו היגולואתה ןיב תכתוח הדרפהב ןייפאתמ ןמסור לש ורפס
 ,םויכ ונל עודי וילעש ןבומ ותואב ,םייחב והשלכ םוקמ ספות ט״שעבה היה םאה :תובקונ תולאש
 ?׳םייח׳ה תרדגה יהמ ללכבו ?תינחור־תיתד הרושב ויפב התייהש הדבועה אלול /היגולואת׳ה אלול
 לש רבטצמה רואיתה קר םה םייחה םאה ?םייחה לש תינילק הרדגה ץמאל רומא ןוירוטסיהה םאה
 ושע אל וא ושע םישנא תוצובקש המ לש רבטצמה רואיתה םג אמש וא ,ושבלו ולכא םישנאש המ

 העונת לש וא תיתד תוישיא לש קימעמו בכרומ רואית לכ ?וויקו ובשח ,ומלח ,ונימאהש הממ האצותכ
 (!)תירוטסיה הנבה עיצהל לוכי וניא 6,תיתד העונת לש התדיל הכורכ הבש תוישיא לש רמוחו לק ,תיתד
 .וז העפות לש הענהה חוכב םירושקה םיינחורה םימרוגב תובשחתה אלל העפותה לש הבוטו האלמ

 ).תויודע(ינימש קרפ ,ןמסור 3
 238-228, ׳מע ,ס״שת םילשורי ,הגהנה ,הקיטסימ ,היגאמ - ט״שעבה :םשה לעב ,סקטא ׳ע :ונייע 4

 .םיינוציח תורוקמ רואל ט״שעבה יחבשמ םירופיסה תונימאב ןדה
 דיגמהו האנלופמ ףסוי בקעי ׳ר ,בוט םש לעבה׳ ,הידפ ׳ח 162-122; ׳מע ,יעיבר קרפ ,םש :ונייע 5

 65-41. ׳מע ),ס״שת( 45 ,תעד ׳תיתד תיגולופיט השיגל דוסי יווק - שטירזממ
 ןועטל התילכתש הדימב ,תורצנה תישארל תודיסחה תישאר תא ןמסת לש ותאוושהמ תגייתסמ ינא 6

 ,הנרדומה ךותב לעופ ט״שעבה ןיידע ירה ,תומדה ביבס תומימעה לכ םע .רקחמה לע השקמה לפרעל
 תרוקיבה ילכו היסקלפרה לעב רקוחל /ינרדומה טקיורפה׳ םע ףצרב טעמכ םידמוע ןיידע םירקוחכ ונאו

 עדומ אוה םא דחוימב ,ט״שעבה לש ותומדלו ותיילעל הנבה לש םירורב רתוי הברה םיבחרמ םידמוע
 ןיב תוושהל תורשפא ןיא .וידי לע הנתומ היהי אל ורקחמש ךכל רתוחו הז ףצרל תיתרוקיב המרב

 250־כ ינפלש הפוקתה תא ונתנבה ןיבל הנש 2,000 ינפלש הפוקתה תא ונתנבהבש קוחירהו לפרעה
 תישארל תורצנה תישאר ןיב תובושחו תובר תולבקה ןבשיש הרובס ינא תאז םע דחי .הנש 300 דע

 ןאכ שי ןכאש המוד .העונתה ןיבו תללוחמה תומדה ןיב הקיזבו תוחתפתהה לש הקימנידב ,תודיסחה
 .תינורקעה תיגולופיטה המרב תיתרבח־תיתד הקימניד לש האוושה םשל לצונ םרטש תורצוא בר הרכמ
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 517 תרוקיב ירבדו םירפס [17]

 חנומב םיללוכ השעמלו /םייח׳ה גשומ לע ותומכ םינעשנה םירחא לשו ,ןמסור לש ותשיג תמועל
 יל הארנ ),הטמלמ האבה העונת :רחא חוסינב וא( םייחה לש םיישעמהו םיירמוחה םיטביהה תא הז

 האלמה םתנבה תא םג םא יכ היגולואתה תנבה תא קר ץימחמ וניא היגולואתב ןויד אלל םייחב ןוידש
 וא הז יקלח דצ רקח לע םיססובמה הלאכ םיירוטסיה םינוידב חרכה שיו ךרוצ שי .םמצע םייחה לש

 תאזכ הימוטוכיד דימעהל ןתינ ןכא םא םג .לוכה תוזח תויהל ורמייתי אל דוע לכ /םייחה׳ לש רחא
 תוישיאב דקמתמה ןוידב תאזכ הנחבהל םוקמ ןיא ),רבדה קפסו( תיתרבח הירוטסיהב ןויד לש רשקהב
 .תיזכרמ הכ תיתד הרושב תאשונה

 ,תילאוטקלטניא היפרגויב וא היפרגויב גשומב שומישה גיצמש תויתייעבה לע ריעהל שי ךכל ךשמהב
 םיאתמ אוה ןיא םא ,ןכא .תטלוב תיתד תומד לש הנקויד רוזחשל ודוסימ םיאתמ וניא הז גשומ ןכש

 בתוכ ךכו .אל וא ירשפא רבדה םא חוכיוול אשומ וא ילילש אשומ שמשל לוכי וניאש ירה ,ודוסימ
 רואיתמ ענמיהל אוה - ןוצר עיבשהלמ קוחר ןכא אוהו - וז היעבל עיצמ ינאש ןורתפה׳ :ןמסור

 יכ רמול זרפומ הז היהי אלש המוד 184-183). ׳מע( ׳ט״שעבה לש תילאוטקלטניאה היפרגויבה
 םיכלהמה ןיבו םייטרקנוקה םיטרפהו םיעוריאה ןיב סחיה תלאש הלוע בוש ,הירוטסיהב ומכ ,היפרגויבב

 יראנילה ףצרה תדמעהו םיטרפה יוביר םג .שפנה תא וסנרפו וניזהש םיישפנה םיעינמהו םיינחורה
 םיכלהמ םילבלבמה הלא םיימינפ תוזוחמ לא העגהה תא םיחיטבמ םניא ןיידע רוביגה ייח לש טרופמה
 םג ןכלו /לאוטקלטניא׳ אוה ט״שעבה תא רתויב םלוהה ראותהש החינמ ינניא ,ןמסורל דוגינב .םיבר
 ןויסינ ךותמ יתעדל ןיבהל שי ט״שעבה תא .תילאוטקלטניא היפרגויב עיצהל רשפאש הרובס ינניא

 ףצרב ןתדמעהו הפוקתב תורחא תוינחור םיכרדל התקיז לע העבצהו תינחורה וכרד לש ןקויד עיצהל
 לע רשפאה לככ הקימעמ העבצהל הריתח ךותמו ;םמוקמבו םנמזב םרובע יטנוולרה סרוקסידה םע

 םא ,תויגולואת תודמע תוחתפתהל ןהלש תויטנוולרה רוריבל הריתחו ,םייחב םיעוריאב חתפמ תודוקנ
 חרכהב אל ,יתד ינחור ןקויד תדמעהל רותחל שי .ינחורה ןקוידה טוטרש םוקי וא לופיי ןהילע אל יכ

 .ךראותמ
 לש תילאוטקלטניאה היפרגויבה׳ רואיתל עיגהל תורשפאה רסוח רבדב תונוש תוזרכה תורמל
 התוהמ המ .תיתדה וכרד תוחתפתה תודוא לע תוכרעה עיצהלמ ענמנ וניא ןמסתש ירה /ט״שעבה

 ,ררבתמ ,הז אשונב ?תוינויער תודמעמ הגיסנו תוחתפתה לע העבצהה אל םא וז ןיעמ היפרגויב לש
 תיתדה היווחה יביכרמ לכב ןודלמ ענמנש רקוח דציכ :םיהמת םידמוע ונאו .רמול המ רבחמל שי אקווד
 ?המל האוושהבו יונישה המ עקר לע ?ןהשלכ תויתד תודמעב יוניש לע עיבצהל ומצעל תושרהל לוכי

 ןמסור 177). ׳מע( תונפגסל ט״שעבה לש סחיה תייגוסב ןוידב תטלוב ןמסור לש וכרדבש וז הריתס
 ףוסבלו הז ןיינעב ותדמעב יוניש לחש הכרעהל עיגמ ,תונפגסל ט״שעבה לש וסחיב הריתס לע עיבצמ
 סופטה ןמש תינפגסה־תיטסימה תידיסחה תרוסמה ךותמ חמצ ט״שעבהש׳ :רחא ןויער רואל תאז ץרתמ
 תישארב ןפגס היה ט״שעבהש ןמסור לש ותכרעה .׳הרומת וז תודיסחב ללוח םימיה תוברב ךא ,ןשיה
 ׳ר בתוכ םש .׳זעובו ןיכי דוס׳ ורפסב ,תוילגרמ ריאמ ׳ר לש תמסרופמה ותודע לע תססבתמ וכרד
 קידצ ,ותמכחו ,תושירפו ,תודיסח בורב ,הרהטבו השודקב ויתוגהנה ויה הזש הנמאנ יתעדי׳ :ריאמ

 :ןמסור בתוכ הז בתכמ לע .׳רבד רתסה ׳ה דובכ היל ןילג ןירמטמד היחי ותנומאב

 ,תונפגסו תושירפב גהנתמכ ט״שעבה לש תראותמה תומדה ןיב הריתס ןאכ שיש הארנ םנמוא
 םינמיס םימלוה םירבדה ןיא ןכ ומכ ;האנלופמ ףסוי בקעי ׳רל ט״שעבה לש רכזנה ובתכמ ןיבו
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 .הז ןודנב ט׳׳שעבה לש ותדמעב יוניש לחש - ןאכמ הלועה .תושירפל דגנתה ט׳׳שעבהש םירחא
 תידיסחה תרוסמה ךותמ חמצ ט״שעבהש ,ינשה קרפב עצוהש ןויערה םע דחא הנקב הלוע וז הנקסמ

 177-176). ימע( הרומת וז תודיסחב ללוח םימיה תוברב ךא ,ןשיה סופיטה ןמש תינפגס־תיטסימה

 עדימ ךמס לע תוגלפומ תוכרעהל עיגמ אוה דציכו תורוקמל ןמסור עיצמש חותינל תטלוב המגוד יהוז
 .ותוריהז לע ויתוזרכה לכל דוגינב ,רתויב טעומ

 םג וב לילכהלו תונפגסל ט׳׳שעבה לש וסחיב בכרומו ריהז רתוי ןויד עיצהל יואר היהש יל המדנ
 לע תויודעו ,תונפגסל דגנתמ ט״שעבהש גילפד ןאמ תיל .ט״שעבה יחבשב םירושקה תורוקמב ןויד
 ןפגס היה ט״שעבהש הכרעהה םלואו .ףסוי בקעי ,רל ותשיגב ןה דיגמל ותשיגב ןה תומייק ךכ

 תודיסח בורב׳ :ןה ריאמ ׳ר לש םילימה .החכוה יתעדל הנועט ומעט הנתשה ןכמ רחאלו וכרד תישארב
 ןמסל האב רצה העמשמב ׳תושירפ׳ .׳תונפגס׳ חנומל ההז ׳תושירפ׳ חנומה יכ חינהל ןיא ךא ,׳תושירפו

 תודדובתה יגהנמ םויק לע ףאו ,ירק תייארמ תוריהזו תוליבט לע הדפקה ,הרהט יגהנמ לע הדפקה
 תאקלהל ףא םיתעלו תוינעתל םירושק ׳םיפוגיס׳ תאז תמועל .תולגתה תייווחל הפיאשב םירושקה

 םג .דחא םדאב םייקתהל תולוכי תועפותה יתש םיתעלש ףא ,ללכ םיהז םניא םיחנומה ינש .ףוגה
 רפסב .תונפגסל תודגנתה םע דחי תושירפ וייח חרואב בליש ,י״ראה תמגוד ,,ןשיה סופיטה ןמ דיסח׳
 היה י״ראה תעדל ותקיתש ,ףגתסמה יטנאלג םהרבא ,ר תודוא לע בושח רופיס עיפומ י״ראה יחבש

 תורודצורפל הייפיצה ןיב הפירחה הדגנהה אוה הזה רופיסה דקומ 7.םוי לכב הנמש תלוגנרת תליכאב
 ישוקהש י״ראה לש הנבהה ןיבו - ןיד תיב תותימ עברא גוסמ דבכ שנוע - ינפגס סופיטמ ןוקית

 לוכי ונוקיתש הנבהה תא םינפהלו ךירעהל םצהו ןפגסה סופיטה לש תלוכיה רסוחב ץוענ ןוקיתבש
 הליכא תרוצ ןיבו בוט הרות דומיל ןיב רשקה רבדב הרכהה תובישחבו ,תומוצה ןמ תוענמיהב אובל

 .םיבורמ תומוצ לע ןעשנה םייח חרוא דגנכ ,תנקותמ
 הרוצ איהש ,תודדובתה םג ןמסל הלוכיש תושירפ ןיבו תוינעתו םיפוגיס ןיב ןיחבהל שי ,דועו תאז

 תויודע ט״שעבה יחבשב שי ,ןכא .תולגתה לש תורטמל ללכ ךרדב ,הזה םלועה יניינעמ תושירפ לש
 קר ססבתהל ןיא ךא ,תוילגרמ ריאמ ,ר לש ותודע םע ןשיגפהל וא ןתמעל יואר היהו תונעתה לע
 תמדקהבש תויודעה תא לולכל ןיא םיידותמ םילוקישמ 8.תערכמ תודע הב תוארלו ולש ותודע לע

 הנושארה הבכשב םג תטלוב תחא תודע הנשי 9.ט״שעבה לע תויודעכ תונימא תמר התואב סיפדמה

 אלה ,ילא אב ןודאה המל :ול רמא ברהו׳ 221: 7נע ,ז״כשת םילשורי ,י״ראה תודלות רפס ,והינב ,מ 7
 זז יניא התעו וב יתייה העוטש יתרמא רבכ ברה בישה .איבנ ןב אלו יכנא איבנ אל רמל יתרמא
 אוה ונוקיתש רמל רמא המ ,ול רמא זאו .ישפנ ןקתל ךירצ ינאש המ לכ ברה יל רמאיש דע ןאכמ
 ישוקבו .ילע לבקא התעש ,הדובעה .ןיד תיב תותימ ׳דמ רתוי היהי יכו :ל״א .והשעי אלו השק
 הנמש תלוגנרת םוי לכב לוכאל אוה ולש ןוקיתהו יתיאר רבכש ,רבדא המ ול רמא לודג

 הדובעהו .היתוריש אבלכ לוכיל ל״זחא וילע רמ השועש תוינעתה ולאו .הרותב דמול ותויהלו
 י״ראה לש הזכ רסמ גוס ןיב קהבומ ןוימד שי .׳יתעידי והז .רמכ אטח םוש ילב ׳א םדא יתיאר אלש

 .ךיחומ׳ב םיעגופ תומוצה :ףסוי בקעי ׳רל ט״שעבה לש דואמ המוד רסמ ןיבל ותברק ישרודל
 .רתוי תונימא ןניה תוינוציח תויודעש ןמסור לש תמדקומה ותחנהל רושק רבדה 8
 ונוצר תושעל חרכוהש דע׳ 46: ׳מע ,ב״נשת םילשורי ,ט״שעבה יחבש ),רידהמ( ןייטשניבור ׳א 9

 רש תא ץראל ׳דירוהל׳ ןויסינה לש ביטומה תא וכותב ליכמה ידגא רפיס והז .׳ל״נכ הקספה ונעתהו
 :ונייע(ןורכיזה רופיש וא עדי גישהל הרטמב תולגתהב הייכזל הרשכה ךילהכ םוצ ונייהד ,הרותה
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 ביטומה עיפומ םש קר .טחוש רדנסכלא ׳ר לש ונתח היהש ,לאומש ׳רב רעב בוד ׳ר ,רפסמה לש
 ךלה ש״יה ותשאל איבהשכ וכרד היהו׳ ):תפסות וניאש הדימב( הנעתמו דדובתמ היה ט״שעבהש
 חקול היהו רהב בצחנ ןטק תיב ומכ עלס רהב ול היה םשו .טורפ ארקנה רהנה רבעמב תודדובתהל

 שדק תבש ברעו םינש המכ הנעתה ךכ עובשב תחא םעפ לכוא היהו תחא הדועס לע תחא םחל ול
 תכשמנה ,תינעתה יפוא .ןתרטמו ןהירשקה תא דקמל בושח תוינעתב םינד רשאכ .10,ותיבל אב היה

 ,האילפהו הנקה ירפס תא דחיימה הרשכה ךילה לע ,רבעב יתנייצ רבכש יפכ ,דיעמ ,םלש עובש
 ימ ,הנקה רפס יפל .תחאכ הרהטבו הרפכב תוכזל הייפיצה תא וכותב ליכמ תוינעתה לאוטיר םהבש

 הרפכלו הליחמל הכוז 11,הטימש ןמז ונייהד ,תופיצרב וייחמ םינש שש ךרואל תאזכ הרוצב הנעתמש
 הכזישו שדוקה חור וילע הרשתש יוארו שדחמ דלונש ימכ אוה וז הפוקת רחאל .ויאטח לכ לע

 ליג :ותולגתה םשל רדגומו עובק ןמז ט״שעבל שיש הדבועה םע דחא הנקב הלוע הז רבד .תולגתהל
 זא דע םייסש ירה ,הנקה רפסב םיראותמה םוצה יכילהב טקנ ןכא םאש החינמ ינא 12.ששו םישולש
 דיעמ רבדה .אקווד הז סופיטמ תוינעתב קסע האנלופמ ףסוי בקעי ׳ר ףא .תורהטיה ירוזחמ ינש תוחפל

 13.ט״שעבה חמצ ןכותמש ,תורובחב תולגתה לש ךרעה תויזכרמ לע םג
 ,ןשיה סופיטה ןמ דיסחה לש תונפגסל ףתוש היה ט״שעבהש הכרעהה תא לולשל ןיא םנמא ,ןכ םא
 תפוקת תא םילשה ט״שעבה :תרחא הכרעה הז דצל תולעהל רשפא םלואו .הנפמ וב לח ןכמ רחאלו
 םחי היטביה לכב הנירקמה ,תידוסיהו תיתוהמה ומלוע תסיפת יוטיב ידיל האב ןכמ רחאלו הכינחה

 ןיא ,רבדה ךכ םא .םדאה לש ותוילוכ לש הנוש הסיפתו תוימשגל הנוש םחי ,םדאה לש ופוגל הנוש
 יכ חינהל היהת רתוי הבוט תורשפא .רחא גוסמ הרושבל רבעו ןפגס היה ט״שעבהש חינהל ךרוצ לכ

 החונמ תירבו האילפהו הנקה ירפסמו אסיג דחמ י״ראה יחבשמו י״ראהמ תוקומע עפשומה ,ט״שעבה
 המכ דע ריכזהל שיו( שודק תויהל ותכינח תפוקת תרגסמב ,תינעתב הליחתכלמ טקנ ,אסיג ךדיאמ
 םירכזנ וילא רשקב ףאו ,ותכינח תפוקת תודוא לע י״ראה יחבשב ראותמל איה ףא המוד וז תינבת

 הליכמה ,ותרושב םע םלועה לא אצוי אוה ןכמ רחאל ).תוינעתל תודגנתה ךכ רחאו תינעתו תודדובתה
 תיאלפ הרוצב בצועמה ,תינעת לש הז דדוב רוכזא דגנכ .םדאה תוימשגל הנוש סחי תידוסי הרוצב
 הליחתכלמ ,תורוקמה ללכב תובשחתה ךותמו תטלוב רתוי הברה הרוצב ימעטל ,ט׳׳שעבה עיפומ ,ידמל

 רתוי ףא השעמלו ,תוימשגל יבויח סחי לע דיעמ היתויוגהנתהו היתוישע חווט לכש תיתד תוישיאכ

 תוקספהב דימת הנעתמ היה ט״שעבהו׳ 51: ,מע ,םש דועו );םיקלא תולעפמל הנפמה ,םש ,ןיטשניבור
 הזו המחה םוחמ הפאנ היהו םימו חמק םשל ןתונו ץראב אמוג רפוח היה לוכאל הצר רשאכו תולודג

 .,תודדובתהב היה וימי לכו ותינעת רחא ולכאמ לכ היה
 64. ׳מע ,םש 10
 טסקטו ירוזחמ ןמז - תולעתה :ץ׳במרה ,ל׳׳נה 124; הרעה 56, ימע 5), הרעה ,ליעל( הידפ :וושה 11

 427. ׳מע ,ג׳׳סשת ביבא לת ,שודק
 יטירקכ הז ליג תסיפת לע םהרבאד אתוזירז רפסב דואמ הרקי תודע שי .רתויב קתרמ ליגה אשונ 12

 םג םירבדה תא ליבקהל רשפאו ,וייחב םדאה ךלוה הבש ךרדה לש תועבקתההו תוססבתהה תניחבמ
 .תישפנ היצרגטניא יכילהתב םתוח קרפכ הז ליג רבדב תוינאיגנוי תוירואתל

 ,תורודה הנפמב /םייחישמהו םיילאיצוסה היתודוסיו תודיסחה לש התישאר׳( רוניד צ״בש הדוקנ וז 13
 רתי רשק םנמא אוה .זאמ רקחמב קיפסמ הנודנ אלו השיגדהל הברה 227-83) ׳מע ,ו׳׳טשת םילשורי

 .הצוחנ הנחבהה םצע םוקמ לכמ ךא תויחישמל תולגתה ןיב הדימה לע
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 ,ולש הזטסקאה יפואב אטבתמ הז רבד .תיתדה הדובעה ךילהתב ימשגה ביכרמה תרבגה לע :ךכמ
 הרבגהב - תיתעדותה המרב ,הצאהב - תינפוגה המרב ,תכרעמה ללכ תרבגה לש הרוצ אוהש

 15.תוימשגב הדובעה ןויערב דחוימבו ,ש׳׳יה תייתשב 14,יקלולה ןושיעב ןכו ;המצעהבו
 לא ט״שעבה לש ותשיגבש שודיחה לע דמע רשא ,סייו ףסוי לש הקימעמהו הפיקמה ותדובעמ םג

 16.בבותסה םהבש םיחיכומהו םינשרדה גוח ךותב תיאמצע תוישיאכ ט׳׳שעבה רייטצמ ,תורזה תובשחמה
 תיגולואתה המרב םיאטבמ תורזה תובשחמה תאלעהו תוימשגב הדובעה תונויערש רמול רשפא יתעדל
 תנייפאמה ,שפנו ףוג לש ,רתוי תימוטוכיד הבישח תכרעמל דוגינב ,תימוטוכיד יתלב הבישח תכרעמ
 .ןשיה סופיטה ןמ דיסחה לצא םיתעל םיאצומש ומכ הפירח תונפגס ללכ ךרדב

 ןוידל :םיינשל ,ןידבו ,קלחנ הזה ןוידה .ט״שעבה תורגיאב ןויד ןמסת עיצמ ורפס לש םירחא םיקרפב
 קינעמ ןאכ( תופסונ תורגיאב ןוידלו 17,ט׳׳שעבה לש המשנה תיילע תא תדעתמה תמסרופמה תרגיאב
 ).ט׳׳שעבה לש ובתכממ תקתעומכ תראותמה תרגיאל תופידע לש דמעמ ,קדצב ,ןמסור

 .ט״שעבה לש ותומד תובכרומ תא ףשוחה רתויב ןיינעמ חותינ ןמסור עיצמ תורגיאה ראש לע ןוידב
 הבש ,ודלי רובע הפורת הניינעש ,בוטוקמ השמ ,רל תרגיאה ןמ הלועה ףוריצה תא חבשל ריכזהל שי

 הטיחשל עגונב תיתכלה הלאשמו ;םינעוצמ היתודוא לע עדימה תא גישה דציכ ראתמ ט׳׳שעבה
 הלא .ט׳׳שעבה אוה םהב טלובהש /זובי׳זממ םילאוש תצובק ידיב בוניטנטסנוקמ ריאמ ׳רל תינפומה
 ,רטע ןב םייח ׳רל תעגונה תובתכתהה היואר םג דחוימ ןויצל .ןתובישחב זירפהל השקש תונחבה
 .בוטיקמ ןושרג ׳ר לש ובתכמ תא םג הפי ריאמ אוה .הידצ ינשמ התוא חתנמ ןמסורש
 ,ט״שעבב ונויד תרגסמב ןאמאש גשומה תללכהב איה ןמסת לש ורפס לש תובושחה תומורתה תחא

 היווחה רקחב היד תלפוטמ הניא וז הירוגטק .רפסה ךרואל םימעפ רפסמ הז חנומב השעש שומישבו
 הנורחאל .ףיקמ ןויד רסח ,םזינאמאש וא ינאמאש חנומה רכזומ ןכאש תודדובה םימעפבו ,תודהיב תיתדה
 חרזמב םזינאמאשה עקר לע תולכיהה תורפס תא ןוחבל ,תקתרמ תירקחמ העצה הליוא׳ד סמי׳ג הלעה
 ןועגישבו הקיטסימב קסועה ,קרמ יבצ לש שדחה ורפסמ םג תרדענ וז הירוגטק /18זה האמה ביבס

 םילגה דחא ץרפתמ ח׳׳יה-ז׳׳יה תואמב 19.תודיסחה תישארל םג שרדנה ,בלסרבמ ןמחנ ׳ר תריציב
 קתונמ וניאש םזינאמאש לש גוס ותואל איה יתנווכו ,תודהיב םזינאמאשה לש םינורחאה םיבושחה

 תאז ,בוקאממ דוד ,ר לש ותודע(׳קוביצו יקלולה ויפב הואג רטוח םע תובוחרבו םיקושב ךלוה היה׳ 14
 ,ה״משת ביבא לת ,וגב םירבד /ט״שעבה לש תירוטסיהה ותומד׳ ,םולש ׳ג :ואר ).תואנקה תרות
 299. ׳מע

 :ואר הנממ קרפל .תודיסחה תישארב ףוגה לא סחיה הזכרמבו הנכהבש הדובעב הביחרמ ינא ךכ לע 15
 ].סופדב[ 55 ,תעד ,׳תודיסחב יתדה םלועהו תיטסימה היווחה :ףוגה תפשו ימצע ,ינא׳

 103-43. ׳מע ),א״ישת(זט ,ןויצ ,׳תידיסחה ךרדה לש התחימצ תישאר׳ ,סייו ׳י 16
 םוקמה לשבו ,ןמסור ׳מל סקטא ׳ע ןיב תטלובה תקולחמה עקר לע ,שדוקה תרגיאב יתרוקיב ןוידל 17

 /שדוקה תרגיא׳ :ירמאמ ואר 4), הרעה ,ליעל(סקטא לש ורפסבו ןמסור לש ורפסב הל שדקומה ברה
 ].סופדב[ )ה״סשת( ע ,ןויצ

 J.R ,Davila Descenders to the :Chariot The People Behind the Hekhalot ,Literature. :ואר 18
,Leiden-Boston .Mass 2001 

 תשרודה תרגתאמ הדובע יהוז 2003. ביבא לת ,בלסרבמ ןמחנ ׳ר תריציב ןועגישו הקיטסימ ,קרמ ׳צ 19
 .תרחא תרגסמב הילא סחייתהל הווקאו ,הפיקמ תיתרוקיב תוסחייתה
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 העפות לש דבלב םידדוב םידה 20.ז׳׳טה האמב י׳׳ראה לש הרקמל המודב שממ ,תללוכ תיתד הרושבמ
 .חרזמבו לארשי ץראב יכה האמה תישארב ומייקתה ןיידע וז

 :ןמסת בתוכ ןידב

 שדוקה םוחת ךות לא עסופה ,ןאמאש תרותב ט״שעבה לעופ ובל םיעודיה םירקמה תשולש לכב
 קינעה ט׳׳שעבה םרסמש יפכ םירבדה רואית .וללכב לארשי םע לע וא ותליהק לע ןנוגל תנמ לע

 םתנומאב םכירדהו ודרשש הלא תא םחינ ,תואיצמב ושחרתהש םיעוריאל יגולויטא רבסה
 146-145). ימע( םתוגהנתהבו

 .הז בושח אשונב ודקמתי רשא תודיסחה רקחב םיפסונ םינוידל חתפ חתפי הז ןיינע יכ תווקל שי

 ד׳׳בח תודיסחב הז בושח אשונל .,םגדכ ט״שעבל ירוטסיהה ט״שעבה ןמ׳ קרפב ןמסור םתוח ורפס תא
 ׳ר ןיבו הלושארטסמ ןרהא ׳ר ןיב הגהנהה לע קבאמהו תקולחמה רואל ,רואילא לחר רבעב השרדנ

 ןידב טילבמו םירושימ המכב ןמסור גיצמ קבאמה תא 21.ידאלמ ןמלז רואינש ׳ר תומ רחאל רעב בוד
 תויורשפאל הפירחה ותועדומ תא ןכו יטסילופופה טנמלאה תובישחל רעב בוד ׳ר לש תועדומה תא

 סחיה אוה הלא םישיא ינש ןיב תקולחמה תא טטרשל הסנמ אוה ובש ףסונ רושימ .סופדב שומישה
 .וז הלאשב תוגלפתהה רואיתב הצמחה שיש המוד ןאכו ,הזטסקאל
 םיסופיט ינש לש הרוצ לוגלג השעמל אוה הלושארטסמ ןורהא ׳ר ןיבל רעב בוד ,ר ןיב קבאמה

 אוה םיסופיטה ןיב ינושה .ט׳׳שעבה תמועל שטירזממ דיגמה תא םינייפאמה ,תיטסימו תיתד היווח לש
 לש הקיטסימ ןיבש לדבהה לע רבודמ :ט״שעבה לש וייחב רבכ דיגמה לצא אטבתהו ידמל קומע

 22.םינכת תגיפסלו תונוזחל הליבומה הפירח תיטטסקא הקיטסימ ןיבל תונייאתה לשו תוימשגה תוטשפתה
 סופיטמ הקיטסימה .תויביספל תויביטקא ןיב סחיה תלאש - תפסונ הלאש הלוע הזה רשקהה ךותב

 תוחנ בצמל ןמיס תרבגומ הלועפ ידי לע תיטסימה היווחה לש הצרמהל ןויסינ לכב התאר תונייאתהה
 הקיטסימב רבד לש וכופיה .ןורתי התאר םדאה לע בצמה לש לוכיבכ ץוחבמ ׳הליפנ׳ב וליאו ,רתוי

 תויביספב התארש ,האנלופמ ףסוי בקעי ׳ר לצא רבכ תגצומ איהש יפכ ,ט״שעבה לש תיטטסקאה
 לש ןושארה רודב םינותנ םירבדה :רמוא הווה 23.ההובג הלעמ תימצעה תוררועתהבו הכומנ הלעמ

 תונייאתהה :וללה הקיטסימה יסופיט ינש תא הווילש תויביספו תויביטקא לע חוכיוול רשקב תודיסחה
 הלאשב הכורכ םיתעלש תרחא הלאש .תויביטקאב התוולש תינוזחה הזטסקאהו 24תויביספב התוולש

 םינמא לצא םזינאמאשב טלוב קוסיע לש הפוקת התייה ח׳׳יה האמה יכ ריכזהל הז רשקהב ןיינעמ 20
 G ,Flaherty Shamanism and the. :ואר ;םזינאמאש לש גוסכ יתונמאה םדיקפת תא וארש ,םיגוהו

Eighteenth ,Century Princeton 1992 
 186-166. ימע ),ם׳׳שת( טמ ,ץיברת /ד׳׳בח תשרומ לע תקולחמה׳ ,רואילא ׳ר 21
 .רמאמה ךרואלו 46-45, ,מע 5), הרעה ,ליעל( הידפ :הבחרהב יתדמע הלא םייגולופיט םילדבה לע 22
 ].סופדב[ תושיו תוניא ,הידפ :ואר 23
 J ,Weiss. י Hasidism Studies׳, Via Passiva in Early :ואר הז סופיטל םיבושחו םיינורקע םיווק 24

;in Eastern European Jewish ,Mysticism Oxford ,1985pp . 69-94 תודיסחה ,רמייהנפוא־ץש ,ר 
 רסחו ,דיגמה לש ושרדמ תיב לכ לע ,ידמ תופרוג תוללכהה םש יכ םא .ם״שת םילשורי ,הקיטסימכ

 .ולא תויווח לש יביטקאה דצה רואית
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 ינפוג עוזעז ןיבו הזטסקאל הסינכה תא ץירממה ןווכמ ינפוג עוזעז ןיבש לדבהה תלאש איה תמדוקה
 תפוקתמ ונל העודי רבכ וז הלאשש ךכ לע יתעבצה רבעב .הזטסקאה ןמזב הטילש ןדבאמ עבונה
 קלח וניאש טלשנ יתלבו םוצע ינפוג עוזעז לע ןה תויודעה תיברמ םש יכ םא ,תולכיהה תורפס

 היוצמ הזטסקאה תא םידקמה ןווכמ ךילהתכ ינפוגה עוזעזה לע הרורב תודע .הרשכה לש הקיטקרפמ
 25.יניטובלא הדוהי ׳ר לצא ז״טה האמב

 המגוד׳ שמשמה אוה ט״שעבהש ןמסור לש ותנעט יכ יל הארנ ,ליעל יתשריפש תונחבהה רואל
 ךותמ הילא עיגה ןמסורש המוד .הנוכנ הניא ׳רעב בוד לש ותטיש יפ לע הנוכנה הליפתל תפומו

 תאו ,הפי לארשי ׳ר ידיב ותכירעו ט״שעבה יחבש תספדה תועמשמ תא ריהבהל שקבמה ךלהמה
 תומאתה המכ לע תניינעמ הרוצב עיבצמ ןכא אוה הז רשקהב .רעב בוד ׳ר םע םיבורקה וירשק

 גיצהל סרטניא רעב בוד ׳רל היה םא ףא ,ןמסת ירבדל דוגינב ,הזטסקאה אשונב םלואו .תוירשפא
 לע ןיררוע אלל עיבצמ לעופב וילע םיפדעומה היווחה יסופד לש חותינ ירה ,ט׳׳שעבל בורקכ ומצע
 חותינ ןיבל ימצע יומיד ןיב ןיחבהל רקוחה לע .שטירזממ דיגמה לש תיטסימה היווחה יסופדל הברק

 .ורקחמ אשומ לש ותדמע תא חרכהב ץמאל אלב לעופב תוטוקנה תוקיטקרפה
 תשחרתמה הרבגהה סופיטמ ,ינוציק ינפוג עוזעזב הכורכה הזטסקאה ךרד התייה ט״שעבה לש וכרד
 לש תיטטסקאה תיתדה היווחה תינבת ,רחא םוקמב יתנייצש יפכ .הליפתה ידכ ךות תובורק םיתעל

 רמולכ ,תיתדה ותוישיא לש ״תוימעפ דח״ב ,רתיה ןיב ,הרושקה תידוחיי העפות׳ התייה ט״שעבה
 אוה הז יופצ יתלבו ינטנופס ןוגרא .ותוישיאב םינוש םיביכרמ לש יופצ יתלבהו ינטנופסה ןוגראב

 26.׳וכרד יכישממ ינפב םיישק דימעהש
 ומייקל וצרו ,רבגומ ינפוג עוזעז ללכש ,ולש תיטטסקאה היווחה הנבממ ועפשוהש וידימלתמ םתוא

 רשאכש רוכזל ונילע .תוררועתהה לש תנווכמ תינפוג הצרמה לש דעצל ועיגה ,תובורק םיתעל םדיב
 הווה ;וז ינפב וז תומותחו תורודג תולוכסאב רבודמ ןיא ,דיגמה וא ט״שעבה ידימלת לע םירבדמ
 ויתורוסמו ויתורות ךרד םאו תורישי םא - ט״שעבה תועפשהל םג םיפושח ויה דיגמה ידימלת :רמוא

 לש םיעצמאב תיטטסקאה תוררועתהה תצרמה לש הלאשב תוחיתמה ,יתעד יפל .ףסוי בקעי ׳ר לש
 תנשב דיגמה ידימלת לש תמסרופמה םתוגהנתה .דיגמה ידימלת גוח ךותב התלע רבכ תינפוג הרבגה
 תמגמל טלחהב הרושק ,לודגה םרחל וליבוהש םיכילהתב דיקפת האלימש ,הנליווב םרוקיב תעב ,ל״קת

 ,ללפתמל יטטסקא עוזעז םורגל ותנווכו המינפ ןווכמה דחא :׳םיטבמ׳ ינש הב שיש ,תאזה הצרמהה
 תיב יללפתמ דגנכ תיתדה־תיתרבחה המרב סירתהל ףאו ןבצעל ,עזעזל ותילכתש ,הצוחה לזופה דחאו

 .תסנכה
 הבושח תקולחמ אופא איה הליפתה תלאשב רעב בוד ׳ר ןיבו הלושארטסמ ןורהא ׳ר ןיב תקולחמה

 לש תויתוכאלמ תוקינכט׳( םלוה יתלב חונימב הב לפטמ אוה תאז םע דחי .הילע עיבצמ ןמסורש בוטו
 ט״שעבה ןיבש דוגינב םיצוענ םיקומעה היתודוסי 255). ׳מע ;׳תילמרונ הליפת׳ ,׳שארמ הזטסקא׳ ,׳הקעצ

 םגדל ט״שעבה לש וכרד תא ךופהל ומצע דיגמה ידימלתמ המכ לש םהיתונויסינב םג ומכ ,דיגמה ןיבו
 אשונה( דיגמה לש וכרדב רתוי םיקבד ורתונש םירחא תמועל ,וילע רוזחל ןתינש יתד יתוגהנתה

 ,ב״סשת סל׳גנא םול ,ידוהיה ןירותסמב תולגתהה תיווח לש העבטב ןויע :רובידהו הארמה ,הידפ ׳ח 25
 75-72. ׳מע

 53. ׳מע 5), הרעה ,ליעל( הידפ 26
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 ,תיתוהמה וכרדל חרכהב רושק וניאש ט״שעבה לש וכרד לש רחא וא הזכ יומיד םיצמאמ רשאכ ךבתסמ
 תודיסחה תא הוולמ ט׳׳שעבה לש וכרדל הרזח רבדב הנעטה ).וז הדוקנב ללוש תכלל רקוחל ול לאו

 החכוה םושמ ךכב ןיא ךא ),טור ה׳להרא ׳ר דעו אנרמוקמ יברה דע בלסרבמ ןמחנ ׳רמ( היתורודל
 .ופוגל קדביהל ךירצ ןיינעו ןיינע לכו ,ט״שעבה לש וכרדל תיתוהמ הברקל
 וכרד תא ץמאל ושקיב רשא םידימלת םתואל ךייש הלושארטסמ ןורהא ׳רש הלוע רומאה לכמ

 הפירח הזטסקא לש סופיטמ תיטסימ היווחל הריתחב רושקה יתוגהנתה םגדכ בוט םש לעבה לש
 הניחבמ הלועש יפכ ,ט״שעבל ינייפוא הז םגד ,ןכא .תינפוג תוללותשהבו עוזעזב הכורכה ,רתויב
 םישקבמה ,םינוש םישיא לצא חתפתמה ךלהמל המודב ,יתנעטל ,םלואו .ויתודוא לע תויודעה לש תינדפק
 וחיטבה םה ,לחנומ םגד אוה םלצא וליאו הליחנמה תומדה לצא ינטנופס היהש יתד סופד לע רוזחל
 םה תורשפאב וא דסחב היולתה האצות םוקמב :תיטסימה ךרדב הנושה ומוקימ ידי לע עוזעזה תגשה
 האצותל רושקה תיטטסקאה הקיטסימב דממה תא ונביה םה :רמוא הווה .המוזי הקיטקרפל ותוא ושביג
 .המידקמ הקיטקרפ ידכל

 לש וכרד תא תיטטסקאה הליפתה ךותל תונבהל שקבמה אוה הלושארטסמ ןורהא ׳רש אופא ירב
 ,ט״שעבה תא שרפמ אלא וניא רעב בוד ׳ר וליאו ,ט״שעבה ךרד תרדגה לש יתוהמ םגדכ ,ט״שעבה

 ול היהשכ ל״ז ט״שעבה ומכ׳ :רעב בוד ׳ר בתוכ ךכו .דיגמה לש תיסלקה תיטסימה השיגה חורב
 תניחב ]א[והו שממ ףלעתמה ומכ ופוג ]תנוירמוח ייח תמשגה לכמ טשפומ ]ה[יה ׳וכ המשנה ]תניילע

 ומש תא ריכזמ אוה םנמא 257-256). ׳מע ,ןמסור(׳האכהו באכ לכ שיגרי אל רשא ...המדרתה ףקות
 ראתמ והירה לעופב לבא ),רתוי אלו ולש תימצעה העדותה לע קרו ךא דמלמה רבד( ט״שעבה לש

 ולו ונידיב ןיא .אקווד שטירזממ דיגמל תינייפוא התייהש ,ףוגה תטקשה לש סופיטמ תינופלע הזטסקא
 בטיה ררבל אופא שי .רעב בוד ׳ר לש הזה רואיתל המודה יטטסקא בצמב ט״שעבה לש דחא רואית

 ףקותו ןופליע לש בצמ .ט״שעבה תא ןוכנ לא ראתמ אוהש וא תפומכ ט״שעבה תא גיצמ אוה םא
 הלפוט אלש ,תינופלעה הזטסקאה .תיביספ הקיטסימ לש םיבצמ רתוי םלוהה חונימה אוה המדרת

 ,תונייאתהה סופיטמ 28,םזיטיאווקה סופיטמ הקיטסימל תובורק םיתעל הרושק 27,רקחמב המצעשכל
 תולוק עימשמכו העוגכ ,רחרחמכ ,זזכ הארנ היה ט״שעבה תאז תמועל .המדרתב העיקשב םיארנ ןכאש

 המ ונל ירבש חנומכ ׳המשנ תיילע׳ חנומה לע גלדל ןיא ,ללככ 29.ויעמוש תא ודירחהש םימויא
 תועמשמ ול ןיא 30.ויתודוא לע לילעב תוקיודמ יתלב תוכרעה המכ רקחמב ושענ ףא םיתעלו ,ותועמשמ

 .תיטסימה היווחה תניחבל םיקדקודמ םיללכ יפל רשקהה ךותמ וחתנל שיו תחא העובק

 .רבד חתפ 25), הרעה ,ליעל( הידפ :םג ואר .דרפנ ןויד ךכל שידקהל יתנווכב 27
 24). הרעה ,ליעל( רמייהנפוא ץש :ואר 28
 ףוגה אשונב הנבהבש יתדובעב דחוימבו 5), הרעה ,ליעל( הידפ 4); הרעה ,ליעל( סקטא :םג ונייע 29

 תישארב הליפתה תעב הזטסקאה לע חוכיווה לש םישולקה תובקעהש ןייצל שי דוע 15). הרעה ,ליעל(
 .הליפתה יכרד תא תוולמה תווחמב העונת ידי לע תיטסינכמ הצרמה תומדב ונימי דע םירכינ תודיסחה
 .תרחא תרגסמב שרדיהל הווקמ ינא הז אשונל

 :האבה הכרעהה תא עיצמ 111, ׳מע 1993, ביבא לתו םילשורי ,םישדח םיטביה - הלבק ,לדיא ׳מ 30
 םוקמב .המשנה לש הלאכ תוינחור תוילע לש ןתובישח הטעמתנ ט״שעבה תומ רחאל ףכיתש תורודב׳
 םיטלובה וידימלת ופידעה ,המילח וא הניש לש בצמב הרושק ללכ ךרדב התיהש ,וז תיטסימ הקינכט

 .׳תוריע לש בצמב ועצובש תויוליעפ לודגה דיגמה לש
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 רשקהה עקר לע ט״שעבה לש ותומדב קסועה רקחמכ ןמסור השמ לש ורפסל םיסחייתמ םא ,םוכיסל
 הווטש ךלהמה יזא /ירוטסיה׳ דועיתב הרצה המרב רדגומה םצמוצמה דועיתה ברמ עקר לעו ינלופה
 וא םיילוש שיאכ ט״שעבה לש תוימוטוכיד תורדגה ורבשב רקיעב ,חבשל יואר רפסה ךרואל ןמסור
 רתוי הרדגהב ךמות ןכא ןמסור איבמש תורוקמה ספספ .יתליהקה דסממה דגנ דמועה ץראה םעו רובכ

 :ןמסור בתוכ לשמל ךכ .ט״שעבה לש יתדה־יתרבחה ודמעמ לש תבכרומ

 תדבוכמה הרבחה ילושל ותוא הליבגה אל )ןשיה ןבומב(ידיסח סופיטו םש לעב היהש הדבועה
 ,בטיה שרשומ יתליהק דסממ לש ותוחכונ רואל ,ןכ לע רתי .תיטסילופופ תומדל ותוא התשע אלו

 השקתמ היה /זובייזמב ט״שעבה לש ותוהש תפוקת לכ ךלהמב ,הארנה לככ ,ותוביציב דמעש דסממ
 112). ימע( הז דסממ לש ונוצרל דוגינב ריעב יהשלכ העפשה ידיל עיגהל

 :ט״שעבה תורגיאמ המכ חותינ רחאל ,שיגדמו ןמסת רזוח ךשמהב םג

 ןה הקיז ול התייה .ותביבסמ קתונמב לעפ אלו יח אל ט״שעבהש רוריבב הלוע ןודינה רמוחה ןמ
 תמגודכ ,ןשיה סופיטה ןמ םידיסחל ןהו ,תורשכה ןיינעב תקולחמב וקלח תודעכ ,יתליהקה הנבמל

 .יתרבח ןכפהמכ וא תילקידר תיתד השיג לעבכ ,ןיאמ שי המבה לע הלע אל אוה .בוטוקמ השמ ,ר
 לש לבוקמה ךלהמל ןמאנ אוהו ,יתליהקה דסממל תירב לעבכ עיפומ אוה תורשכה לע תקולחמב

 רכזומ אוה .תרכומ תיתכלה תוכמס ,ריאמ ,רמ הכלה קספ שקבמ אוהש ךכב ,תיתכלה הקיספ
 ריאמ ,ר יפמ חבשב הכוז ויברוקמ גוח לכו - ׳דיגמ׳הו ךמאנ׳ה - להקה ידיקפ םע תחא הפיפכב

 תחפשמל רצנ ומצע אוה - ריאמ ,ר יפב ט׳׳שעבה הנוכמ םהבש םיראתה ,ןכ לע רתי .ותכרבבו
 תמיוסמ הרקוימ הנהנ ט״שעבהש ךכ לע םיעיבצמ - תע התואב םינברה ילודגמו הבושח םינבר
 164). ימע( םימכח ידימלת דצמ דובכמו

 המרב ט״שעבה לש ותומד תייאר ןוזיאל םרותו ורפס יכלהממ המכ םכסמה בושח ןועיט ןכא והז
 בוט םש לעבה תא ץלחמ רפסה .רקחמב הכ דע לבוקמ היהש המ עקר לע תיתרבחה־תירוטסיהה

 וירשק ,וישעמ תשקמ לבקתמה יתוהמה דממה תא ול ופיסוהב ,תירוטסיהה המרב החוטש תומד תויהלמ
 ךכ ךותמו ,שודקה ייח לש יתדה דממה תא ןחוב וניאו יתרבח דוקפתב קסוע רפסה .םינושה וידוקפתו

 שומיש ,תאז םע .יתדה דממל יתרבחה דממה ןיב םיפצר תניחבל תויורשפאו םילכ הנוב ונניא אוה
 ־תיתרבחה המרב שודקה לש דוקפתלו םייחל סחיב ונתנבה תא םילשהלו קימעהל יושע רפסב ןובנ

 ידוהי לש יתדה־יתרבחה דממה תא ונתנבהל רפסה ףיסומש ךבדנה ןמ םירכשנ ונאיצוהלו ,תיתדה
 .ח״יה האמב ןילופ

 הידפ הביבח
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