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הייחתל םק דלפשריה                           

 
םייח לש הדובע ,ןורא-ךותב-ןוראה לא יתשגינ 21.00 העשב 22.101990 םויב  
תלדב ."יעבט לדוגב" תכורעתב לארשי ןואיזומב הגצוהש ,1988 -מ ךבנייטס  
יתאדיוושמ .חתפמ ץוענ היה )ינרדומ ןורא לש וכותב בצוהש( קיתעה םידגבה-ןורא  
.קיר היה ןוראה .ןוראה תא יתחתפו חתפמה תא יתבבוס ,חטשב וניא רמושהש
 
,ופוסש ינשרפ עסמל ונימזמו הפוצה תרכה תא רגתאמה אשונ אוה קיר ןורא ,תונמאב  
,ןכל .רתוי ףא ריעסמ עסמה ,םיתמ-ןורא אוה קירה ןוראהשכ .הרכה-תת ,תחא אל  
םהמ לודג קלח יכ ."ןועבג" הירלגב התע םיגצומה ,דלפשריה ןתנוי לש וירויצ יל ומסק  
םג המ ,ןבה ןייבלוה סנה ידיב 1522-1520 ןיב ריוצש יפכ ,ושי לש ורבק םע "בתכתמ"  
.קיר רבקה – םירויצה בורבש
 
תוער םייתש יכ" :13 ,'ב "והימרי"ב הרוקמו ,"םירבשנ תוראב תוראב" היורק הכורעתה  
וליכי אל רשא םירבשנ תוראב תוראב םהל בוצחל םייח םימ רוקמ ובזע :יתוא ימַע השע  
דבועהו ויהולא דגנ אטוחה םעה יפלכ איבנה לש םעזו יוניג יקוספ םתואמ ".םימה  
)רוב=ראב( תוראבה יכ :דלפשריה תכורעת לש רסמה הז אלש ,אלא .הרז הדובע  
תוצלחיהה םניינע ,לכמ רתויו ,יגולואיתו ימויק ,ישיא ישפנ רבש םניינע ולש םירבשנה  
ראבל )רבק( רוב םיכפוה דציכ :איה הכורעתה לש דוסיה תלאש ,וצרת םא .רבשהמ  
?םייח םימ
 
,)םיתמהמ ומיקה ושי רשא( "סורזל" :"ןועבג" הירלג ילתכ לע חכונ תוומ הברה  
,"ןורחאה רבקה" ,"תופקר רבק" ,"המלעהו תוומה" ,)לבא-תניק איהש( "היגלא"  
רזוחה יומידל םג ומכ ,םירויצה לש וללה תורתוכלש ,םתרבס םאו ."רבקב דלפשריה"  
,םייחל "ןה" לש תוילאטיו רשאיו אוה ףא ןאכ ריוצמה עבטה הנעי ,הרובקה-ןורא לש  
– םתציחמבו ,םינוש םירויצב ושגפתו ובושת "םמדמ סוסיק" יוטיבה תא יכ :םתיעט  
.ןלבא תגותב ןשאר ןיכרהל תובש ינושרג לש תופקרה
 
ןיב םינתיא-ברק להנתמ וזה תידיברומ-תיטאנתה תיתונמאה היווחה בלב ,תאז םעו  
.תיעצמא-יתלבה תונמאה ןוחצינכ םייחה ןוחצינ ןמיסב ולוכו ,םייחה ןיבל תוומה
 
וירויצ תיתחתבש קירה םיתמה-ןורא ךותב דלפשריה ןתנוי לש תרדענה ותוחכונ  
דחאב ךכ .ןוראב תמ בכוש ומצע תא דיחיו דחאה יטסילאירה ורויצ ומב תששואמ  
ךותב ופוג תא ביכשה ןמאש הנושאר םעפ וז ןיא .2017 -מ ךיטפיד ,הכורעתה ירויצמ  



דחאב ךכ .ןוראב תמ בכוש ומצע תא דיחיו דחאה יטסילאירה ורויצ ומב תששואמ  
ךותב ופוג תא ביכשה ןמאש הנושאר םעפ וז ןיא .2017 -מ ךיטפיד ,הכורעתה ירויצמ  
דילי( יאקירמא-ורפא ןמא ,ילייוו הדניהק רייצ 2007 -ב :ושי לש ינייבלוהה ורבק  

יסנסנרה גוסהמ הרובק-ןורא ךותב )דבלב םינותחת םע( עורש ומצע תא ,)1977  
ושי לש ותורשפא לא ןבלה ושי לש האידיאה תא ביחרהל שקיב ילייוו הדניהק .רוכזה  
.אשונב ולופיטב רתוי הברה קומע דלפשריה .רוחש
 
.האישב היפרגונרופ איה םיתמ-ןורא וא רבק ךות לא תיתונמא הצצהש ,רמאנו חתפנ  
ןתינ .םדא לש ותומ :תישונאה תוימיטניאה לש םישדוקה-שדוק לא הרוסא הרידח יהוז  
תמ תפוג גוציי לש וזמ רתוי ההובג םזילאיר תגרד אצמנב ןיאש ,המודמכ ,ןועטל ףא  
רבקה ,הטפירקה ימוסחמ דעבמ רדוח גוצייל טוהלה טבמה ,ןנד הרקמב יכ :ורבקב  
ינמיס ,ןייבלוה לצאו( הנובקיר/התוקרפתה ךילהתב הפוגה תא גצייל הרטמב ןוראהו  
םוריע עורש ומצע תא רייצמ דלפשריהשכ ,ןאכמ .)םיארנ טלחהב ןובקירה  
הטשפהה תבושת ,דגנמ ,ךא .תוומהו םזילאירה תירב תא רשאמ אוה ,םיתמ-ןוראב  
וא/ו )ךורא ןמור דלפשריה להנמ וז םע – הקרקריה תיאקצירזה( תירילה  
,טוברשה :ןוראה יומיד לעמ איה ףא הלגתמו הבש )תיינושרגה( תיטסינויסרפסקאה  
םיירטמואיג-קפס םיחטשמב תופיקתהו תוריהמה לוחכמה תוחישמ ,הליזנה  
לש תונמא ונל םירמוא הלא לכ – הבהל-תויומד תויטמרד תוחישמ םג ,םייפרומא-קפסו  

valeurs" ", אלו .תילארשיה הנרדומה חבטממ "םירוהט" םיינרוצ םיכרע לש תונמא  
.רציו חוכ לש תונמא ונל םירמוא םה ,ןכמ תוחפ
 
קוראבה תונמא ןיב ברק םג איה "ןועבג"ב םייחהו תוומה תמחלמ :העמק ןיתמנ ,לבא  
לש קוראבה והז .ליבקמב ולא םייתשל שרדיהל הברמ דלפשריה .תינרדומה תונמאהו  
תא אופא ביחרנ .הנועמה ושי לש ופוג ,תמ ףוג ךא ,יאו'גָווָרָקה ,ינשוחה ףוגה גוציי  
.שודקה תומ ,תוומ=קוראב=םזילאיר :רמאנו העיריה
 
םיכרעב הנוע איה .דלפשריה לש םייחכונה וירויצב הנרדומה הנוע וז האוושמל  
הימונוטואה – שיגדהלו רהמל שי תאזו – ךא ,םיימונוטוא םייתוזח-םייתונמא  
איה וז הניחבמו( לשמ ךא איה ןאכ הטשפהה ,ןכש .הירוגלאכ תיתונמאה  
,רשואה אוה לשמנה ?לשמנהו .)ינרדומ ילארשי רויצ לש "טוטיצ" איה ,תינרדומ-טסופ  
.הריציה תוודח
לאשנו "ןועבג"בש דלפשריה ירויצב םיקירה הרובקה-תונורא לא בושנ הבה ,ךכש ןויכ  
הלאש יהוז ?ןוראהמ הפוגה המלענ עודמו ןכיהל :תשקבתמה הלאשה תא  
דגיה ,הפירח תינאישטינ הנעט איה חישמה לש ותורדעיה ,אלהש :תועמשמ-תרה  
הנעטב ריכהל אלא ונל ןיא ,ןניקסע םירבק דושב אל רשאבו .רמ ינומא-יטנא יתוזח  
ורבקמ אציו םק חישמהש םושמ טושפ קיר ןוראה :תילכתב הכופהה תיגולואיתה  
םיחנומבו .עישומה לש ותייחת סנ :תורחא םילימב .ותנמטה רחאל םימי השולש  
.דלפשריה לש ותייחת סנ :ןמאה לש םיעונצ-אלה
 
.רייצה לש ותייחתו ותומ רופיס תא ונל תרפסמ "ןועבג"ב דלפשריה לש ותכורעת ,ןכא  
יתונמאה לוכיעה ,ךא ;תרעוב שאה םג ,ןכ ,שאר-תויופח תופקרה ,ןכ ,םמדמ סוסיקה  
איה איה – שאהו םדה לומ לא ןוירש-תלוטנ תימויק-תישפנ תובצייתה ךות הלא לכ לש  
הירטמואיגה .)תיסינויד( תוינאישטינ ,ןכ יפ לע ףאו .הייחתה איה איה ,העושיה  
.םירעוסמה םייחה ירעוס ןורפיעהו לוחכמה ידי לע הסבוה ןוראה הנבמ לש תינתלכשה  
רייצה ,)4 ,'י ,"תוכרב" תכסמ – "וניהולאכ רייצ ןיא :וניהולאכ רוצ ןיא"( רייצ אוה םיהולא  
.ונב – תוחפלו ,םיהולא אוה  



רייצה ,)4 ,'י ,"תוכרב" תכסמ – "וניהולאכ רייצ ןיא :וניהולאכ רוצ ןיא"( רייצ אוה םיהולא  
.ונב – תוחפלו ,םיהולא אוה  

גולטקב הפיהו םכחה ורמאמב ןייטשקלוו דדוע לש ותנבות לע אופא קלוח ינא  
דלפשריה לש וירויצב רבקה ןמ הלוע וניא רבד םוש" :ןעוט ןורחאה הזש .הכורעתה  
]…[ .המצע הרובקה תא אלא םכותב םיאשונ םניא םה יכ ,םיקיר םירבקה .]…[  
לש תרזוחה התומדב העיפומו םעפ רחא םעפ תרבקנ ,תקחדומה איה הרזחה  
לש דוסי ,םנמא ,אוה הרזחה דוסי :העודי תינאידיורפ תמא )22 'מע( ".הרובקה  
םא יכ ,דלפשריה ירויצב בושו בוש רזוח הרובקה-ןורא קר אלש ,אלא .תוומ לש ,הרובק  
לש ורויצ ,ירוגלא רויצ תניחבב :ןעוט ינא .ודצלש טשפומה יסינוידה עפומה םג  
לש טקא וניא דלפשריה  
.םייחה תא רשאל אבה יגשומ-טסופ רויצ ,הפקשה-רויצ אלא ,קחדומה תרזח    


