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?יתמיא—תירבעב ךמסנ"ה עודיי
)ארקמה ןושל יפ לע(
תאמ

ירדק יבצ םחנמ

תוימש תוגושל לשו תירבעה ןושלה לש קודקדה יללכב אוה םסרופמ ללכ .1

עידיה א"ה( עודייה תיוות תלטה ידי לע השענ תוכימס ףוריצ לש ועודייש ,תורחא

ג וילאמ דלוהו רדגומ וז ךרדב !1דבלב )ב= !ךמוסה( ובש ינשה רביאה יגפל

דצב ורבוש הז ללכ תירבעבש אלא ).א = !ךמסנה( ףוריצה לש ןושארה רביאה

נענכב ךכל המודבו  2,ךמסנה םג עדייתנ םהבש ,םירקמ שי ארקמה ןושלב רבכ

רבעב ןכו ,השדחה תעה לשו םייניבה ימי לש הבותכה תירבעה ןושלב .־< תיברעבו

רואכל הלגתנש 'הזה יסאלקה ללכה תובקעב הכובמ תרכינ ונימי לש תרבודמה

מסנה עודיי ךרדב תוארל םיטונ םיטעמ אלו ! 1ןושארה ורוקמב רבב ךכ לכ ףפורב

'מ תרודהמ !םתסהו העדוהה ,זל רעש( המקרה רפסב חנא'ג־ןבא 'י ירבד תא לשמל האר 1.

ומס םש ועידוי רשאכו" ):העש ימע ,ד"כשת ,םילשורי ,הינש הרודהמ !ט"פרת ,ןילרב ' יקסנליו

תוקדו הארמה תוער תורפה הנלכאתו ורמאכ ,וילא ךומסה לע העדוהה אובתש השקהה
ד( זב ,ה"ל 'דבל י"שר בתוכ ןכו !")ד ,א"מ 'רב( הארמה תופי תורפה עבש תא רשבה

א"ה וב ליסהל ךרצוה םא ...הז ןוגכ לופכ ומשש רבד לכב ארקמה ךרד ןכ): "...עבראה תירק
 p. joüon, Grammaire deןוגכ ,םישדחה קודקדה ירפסב הארו !"...הינשה הבתה שארב הנתינ

מראב 'תינענכב המודבו ),ןייו'ז=( 140—139 §§ ,1947 ,L'He'breu Biblique2, Rome
.תיברעבו

ךומסהו ךומסה םיעידומש שיו" :ולא םילמב ללכה חוסינ תא ךישממ חאנ'ג ןבא 2.
דחאב םלקתיהב :ונישרפמ םיגהונ ןכו !)ןלהל האר( תובר תומגוד הנומ דיימו ),םש( "ודחי וילא
.תופסונ תומגוד רבסהכ םינומ תומוקמה

 -Z. S. Harris, A Grammar of the Phoenician Language, Newהאר תינענכה לע 3-
די וננושל ",תוינופהו תויקיניפה תובותכב עודייה יכרדל" ,ןייטשסוג 'מ ;56 .Haven, 1936, p
 -C. Brockelmann, Grundriss der verתיברעה לע  32—36).ימע דוחייב(  19—38ימע '>ו"שת(

;236 .gleichenden Grammatik der semitischen Sprachen, Berlin, 1908—1913, II, p
.ךליאו  156ימע ,ב"כשת 'םילשורי ,תידוהי,ה־תיברעה קודקד ,ואלב 'י

ם"בשר( ם"וכעה :םיסופדל םה ורבע םהמו ,םיעדוימ תובית ישאר אצמנ םיבר די יבתכב 4.
תאצוה ,דרפס הסונ ,לארשי תליפת רודיסב ןוגכ ,ונימיב םג חיכש( ץ"שה !>א"ע הנ ארתב אבבל
רשפא היהש ,עמשמ זב ,ה"ל 'רבל י"שר ירבדמ :תובית ישארב אלשו !)דועו  71, 77,ימע ,הדסמ
,ירניבא'י ירבד תא הארו("עברא תירקה ארממ בותכל ול היה ת"או" :וירבד ןכש ,ךמסנה תא עדייל

:ק"דרמ המגוד !חוור הז ןיא ארקמה ןושלב קרו ),הלש ימע 'ך"שת ,ביבא־לת ,ד ,י"שר לכיה
"תיבה לעבה ךלוהד" :רתוי תרחואמ הבותכ תירבעמו !)די ,ז"ס ב"למ("העידיה איהה םע ךומס"
תיב ,ל''דש("הזה י"כה" !)ג"ע טסק ףד ,ד"לרת ,השרו ,םלשה ארוהנ רודיסב אבומ ,ה"לש רוציק(
:ונימי לש תירבעבו ).תובית ישארב דימת ,הברה ןכו !כ ימע 'א"מרת ,בובל 2,א הכשל 'רצואה

,א"ת ,יש לבוי ,יקצולבולאיב 'ש( ]!עדוימ יתלב ךמוס[ הארוה הרומה ידיב" ",םיתב ילעבה םה•
).תונותיעהמ( דועו ",תועדה הגוהה" ",תוצראה םעה• :תילאמרופ־אלה ןושלבו !) 128ימע ,זז"ישת
42
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לב תינקת־תת ןושלו 'םייתורפסה תורוקמה ןושלב תועטו שוביש

ב ליגר ךמסנה עודיי ארקמה רחאלש ןושלבש ןוויכמ םלוא • 5ונימיב

מולכ( תובכרומ תויטנמיס תודיחיכ םתוארל רשפאש ,דבלב םימיוסמ

חת הרקיע לעפ אמש 'קודבל היהי ןידה ןמ ),תחא תינולימ הדיחיכ
.הפוג ארקמה ןושלב רבכ

מ א ילעב )"תוכימס" לש הנבמב( םיינמשה םיפוריצה תמישר 1.1

המו ,ארקמה ירפסב יתטיש ףוסיאב :םיכרד יתשב הלבקתנ ןאכ

יאר ךכ ךותמ  <'.הלאכ םיפוריצ ואיבהש תונשרפהו קודקדה ירפסבש

דחו םינשי 'םיגוש םירבחמ לצא םשרנש הרקמו הרקמ לכל קקדזהל

ללכו ללכ תוכימסל המגוד םהב ןיאש ,התייה ונתקידב תנקסמ םא

יה ירקמ רמולכ ,אוה רובח יוניכ ב םהבש םירקמ םתוא קר ןויעה

ר תוכימס אל ןכש ),גל ',ח 'שוהי ',ריצחהו" גוסה ןמ( םייוניכ םע

לאכ םיפוריצב ןאכ היה ועיינעו ,םירקמ םתואב ירביא־וד ינמש
(50).האר ילנויציזופירפ ףוריצ איהש

ב התלע םיליגרה תוכימסה יפוריצב תולכתסהה זוכיר ךותמ 1.2

טנמיסה תודיחיל םייטקטניס־ופרומה רכיהה ינמיס רברב ונלש הזיתל

ארקמה ןושלב )תוכימסה לש הנבמה תולעב תודיחי םג ןהיניבו(

ופ םינחב לש הרומחה םתלעפה ךדיאמ .ז תומדוק תויונמדזהב התוא

צ ללכמ םיבר םיפוריצ לש םתאצוהל סיסבה תא ונל הנתנ ונתקידב

בצהל ונלוכי ולא תועיבק רחאל ורתונש םירקמ םתואבו !הרואכל

ךמסנה עודיי תעפות תא ריבסהל ידכ םהב שיש ,םיליגר םייריבחת

הרקמה ידילי םניא םיגירחה םגו ,דמוע וניעב יסאלקה

מ א םע ,תוכימסה לש הנבמה ילעב םיירביא־ודה םיינטשה םיפוריצה

:תואבה תוצובקל אופא םיקלחתמ ,ןאכ

ימע ,ז"טשת ,א"ת ,ג ,י־שר לכיה ,ירניבא 'י לצא ןוידה תא לשמל האד 5.

ניג ןבא=(זל רעש ,המקרה רפס 'האניג ןבא 'י :םיירקיעה תורוקמה םה ולאו 6.

י־וינ ,ןייבנפלא ש"י תרודהמ ,י"שר תובושת !ך"נתל ןשוריפב י"שר ;) 1הרעה

ע''באר !ב''ע המ ףד ,גנקת 'אדרויפ ,לולכמ !ך"נל ושוריפב ק"דר ;) 12ימע( הי

E. König, Lehrgebäude der Hebr. Sprache, II. Syntax, Leipzig, 1897,
) C. Brockelmann, Hebr. Syntax, Neukirchen, 1956, §73ןמלקורב־־(;
וקדבנ ןכו >ירניבא=( בצק—אצק ימע ,ג ,י"שר לכיה ,ירניבא 'י S. R. Driver,

A treatise on the Use of the Tenses etc., Oxford, 1892, Appendix I

הל אלש ידכ ,ג—א תוצובקב וללכנ אל םא ,ןאכ ונודינ םלוכ אל לבא ),רווירד־־(
.הדימה לע רתי

ל יעיברה ימלועה סרגנוקב תירבע ןושלל רודמה לש תואצרהה יריצקתב האר 7.

ומ תויטנמיס תודיחי לש םירחא םיגוס לע ןכו ; 22—23ימע ,ה"כשת ,םילשורי

ףיע לש הארוהה הנשמ" לע ירמאמ תא םג ןייעו ;וננושלב עיפוהל דמועה

ב ",ארקמה ןושלב ןונגס לש תודבוע יוהיזל" ןכו ; 355ימע ,),ד"כשת( דל ץיברת

 53—69.ימע ,ג—ב תרבוח
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נמ ךותמ וראבתי רבחמ םעט םע םירקמה וליאו 'ונחותינל םיעייסמ

האה )!(39קיספמה םעטה לש םירקמה םה ולאו .םימעטה קוסיפב
יתבשיה )! (54רהנה )! (48תעדה )! (47האובנהו )! (45רובה )! (44אבצה )(42

!תוכשלה )!(62תונורכזה רפס )!(60תבה )!(59ץראה )!(58חבזמה ))! (55ביתכ(
.םויה )!(65תורגאה )(63
א עודיי םעט תניחבמ דחאל דחא םינושה םיינטשה םיפוריצה תא ןאכ קודבנ .2
.םהבש

תבכרומ תיטנמיס הדיחי איה ףוריצה .א 2.1
ינפל ןה העידיה א"הב םיעדוימה ,םיאבה םיירביא־ודה םיינמשה םיפוריצה 2.11

לש הצופתה ינמיס יפ לע םר תובכרומ תויטנמיס תודיחי 'םהבש ב ינפל ןהו א
םיפודיגהש )רפסב רמולכ(ינושלה־יתורפסה רוקמב םילעפומ םהשכ הלאכ תודיחי
! 11םהב םירצמ םינודינה

).זי ,ט"ל ימש(...תעבטה יתש־לע בהזה תתבעה יתש ונתיו )(1
א !)ארקמה לבב ילואו( תומש רפסב אוה לובכ ףוריצ "בהזה תתבע" ףוריצה
םיקרפב תומש רפסב םימעפ  5הזמו .םימעפ  6ארקמה לכב יוצמ )וז יוביר תרוצב(

דימת עדוימה 'ב־ל ךמסנ אוה ןלוכב !ןכשמה ישעמ תא םיראתמה ,ט"ל—ח"כ
רשפא 'הבהא תותבעב !ד ,א"י 'שוהב ,ימשל החמ א לש דיחיה העפוהה םוקמ(
).ימשבש ףוריצה סופדב איה תיטויפ הרוגתש

!)די ,יג 'שוהי( םעה ינפל חירבה ןוראה יאשנ םינהנהו )א )(2
).זי ,יג 'שוהי( הברחב י ה ־ ת י ר ב ןודאה יאשנ םינהנה ודמעיו )ב

דימת ),םימעפ  42ארקמה לכב( םימעפ ' 12שוהיב יוצמ "תירבה ןתא" ףוריצה
ויתועפוה ללכ ןיבו ב םע ףוריצב א לש ויתועפוה רפסמ ןיב סחיה !עדוימ ב־ב

תחא תיטנמיס הדיחיל תלובקת לש םירקמ םג שי !) 045 (=12:29אוה 'שותיב
ילגר םדה ), //א 'ז"י א"הד(יכנא ')!//ה־תירב ןורא" ףוריצל('שוהי רפסב אלש
).ב ,ח"כ א"הד(וניהלא

).ה ,ג"י 'שוהי( ןונבלה־לכו ילבגה ץראהו )(3
ץרא" ! 12יטמוידיא ףוריצ ןאכ שי רמולכ 'דבלב ונמוקמב ארקמה לכב עיפומ ב
".ילבגה
לש ויתועפוה רפסמ ןיב סחיה )אוה דרוי רדס םרפסמ יפל םירביאה לש םהיתועפוה רדס 10.
ןושלב וא( ארקמה ןושלב ויתועפוה ללכ ןיבו ינשה רביאה תברקב >ב לש בורל( םירביאה דהא

,ליעל ורכזנש יירמאמב ךכ לע הארו !אוה עובק םתביא רדס בורל !0.50־מ לודג )םיוסמ רפס
.םיפוריצה לש ינויגהה ןכותה לע תוכמתסה וז העיבקב ןיא םוקמ לכמ .ד הדעה

דבלב םיוסמ רפסל םיפוריצה תביא לש םתעפוה תפסמ תעיבק םשל ןושלה ףקיה םוצמצ 11.

םינושה ארקמה תפס לש ינושלה םתחייש רחאמ 'קדצומ )השעמל עיפומ ףוריצה ובש רפסל(

םיזוחאב הלגתמ וז הקידב ךרדב ןורתיה .דועו ,ורבחמ ,ואשונ ,ותפוקת יפ לע וילאמ הלוע
.תואצותבש םילטובמ יתלבה

דחא םיינמש םיפוריצ לש הדקמב !תלבגומ ,תדחוימ הביבסב עיפומ = "יטמוידיא" 12.
 Z. S. Harris, Structuralהאד )ףוריצה ךותב אלא עיפוהל יושע ומא )םהמ רתוי וא(םירביאה

> 7הרעה( ליעל םתכזנה יירמאמב הארו ! 192ימע 1951 ,Linguistics, Chicago,
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).וט ',מ
ףוריצ אופא אוה "ןותיאה דעש" ,ןאכ אוה ארקמה לכב ב לש דיחיה ותעפוה םוקמ
.יטמו ידיא

).מ ',מ 'חי( ,דנופצה רעשה חתפל )(11
םיימעפ רכזנ "הנופצה" ןכש ,יחי ןושלב אוה עובק ףוריצ הארנב "הנופצה רעש"
םידרפומ םירביאה ינש ,די ',ח ,ינשה םוקמב("רעש" םע קודה רשקב ,דבלב 'חי רפסב

םג שמשמ ףוריצה לש א ךדיאמ ).הנופצה־לא רשא 'ה־תיב רעש חתפ־לא :הזמ הז

ךרדב רדגומ וא עדוימ דימת ולש ב־ש("רעשה חתפ" :רחא ףחיצ לש עובק קלחכ

:םיעובקה םיפוריצה ינש לש בוריעמ עבט "רעשה" עודייש ,אופא ןכתיי ):תרחא
".הנופצה רעשה חתפל" > "הנופצה דעש" " +רעשה חתפל"

בשחתהל ךרוצ לכ ןיא ".גרא" ךרע ,א ךדכ 'ארקמה ןושל רצוא ,ואלב 'י—םטשנויל 'ש ןייע 13.

, 303b§.גינק רבוסש יפכ ,דבלב א־ב

האבה תפסות חינהל ןיא לבא ",רפסה"ל דבלב תפסות אוה "הנקמה" , 303d§,גינק יפל 14.
.עורגל
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"מ 'חי( ...תאזה המורתה ־לא היהי ץראה םעה לכ )(12

רקמה ןושל לכבו 'חיכ תבכרומ תיטנמיס הדיחיכ שמשמ "ץראה םע"

כ ארקמה ןושלב וליאו ),א לש ותעפוה  98ךותמ( םימעפ  10ףוריצה

בכרומ תיטנמיס הדיחיכ ותעיבק !)א לש העפוה ירקמ 1750־כ ךותמ(

טצמה רידגמ ידי לע רדגומ ולוכ ףוריצהש שי ): 1םיאבה םילוקישה

מימ תלעב תלובקת לש םיבר םירקמ שי ))! 2וצרא םע־לכבו :י ',ט

אישנה ' (: :חיב ,ףוריצה דגנכ )תחא תיטגמיס הדיחי לש וא( תחא

ה ראשב דוחייבו ).זכ ',ז 'חי :אישנלו ךלמל דוגינכ !ט 'ו"מ !זי—זט

מל דוגינכ  5חכ—זכ 'ד 'קיו  5אישנל דוגינכ עיפומ אוה 'לארשי' תועמ

כ 'תי 8אכ ,ד"מ 8כ 'ז"ל !טי 'דיל !חי ,יא 'די 8ב"ויכו !די 'א"י ב"למ

נכ שמשמ אוה 'רחא יוג' תועמשמבו  8ו ',ט ינד !ה ',ז יכז !ד ''ב יגח

ד ''8םהיתובא"ל 8ד ''ד 'זע "8הדוהי םע"ל 8גמ ',ח א"למ :ילארשי

ל ףדרנכו 8ב ''ט 'זע ":שדק עדז"ל :טי ,ב"ל ב"הד ":םלשודי"ל
)«.אי 'יי
.אוה ףא חיכשה "םעה לכ" ןיבו ונפוריצ ןיב בוריעה היה ירשפא ןאכ םג ךדיאמ

).י  nיכז( ...לבבורז דיב לידבה ןבאה ־תא ואדו וחמשו )(13
םע ףוריצבו 'תחא םעפ 'בזב עיפומ ב ןכש /בזב אוה יטמוידיא ףוריצ "לידבה ןבא"

".דבלב א

).ד ,גכק 'הת( םינויאגל תבה םיננאשה געלה ונשפנ הל־העבש תבר )(14
םילהתב כ לש דיחיה ותעפוה םוקמ ןכש ',התב אוה יטמוידיא ףוריצ "םיננאשה געל"

.אוה א םע ףוריצב

ינפל העידיה א"הב השעג עודייה םיפסונה םיירביא־ודה םיינטשה םיפוריצב 2.12

יושע וניאש יטרפ םצע םש אוהש רחאמ ,וילאמ עדוימכ בשחנ ב וליאו ,דבלב א
.א"הב עדייתהל

).ב ,ד"ל ימב( ן ע נ כ ץ ר א ה ־לא םיאב םתא־יכ )(15

ויתועפוה לכ ):ארקמה ןושל לכב הארנכו(ימב רפסב אוה עובק ףוריצ "ןענכ ץרא"

90,־כ ךותמ  66ארקמה ןושל לכבו( ןה א םע ףוריצב )םימעפ ' (12מבב ב לש
 ".ימבכ אוה יטמוידיא ףוריצה השעמל 0.74) 8־כ רמולכ

ב"למ( ...ןומהה רתי חאו לבב ךלמ ה ־לע ולפנ דשא םילפנה־תאו )(16
).אי ,ה"כ

 23ךותמ םימעפ ) 218םיפסונ םירפסבו( םיכלמ רפסב אוה עובק ףוריצ "לבב ךלמ"

"ץדאה םע» ףוריצה לע וישכע ןייעו F.W. Nicholson, "The Meaning of the 15.
 DJ in the Old Testament", Journal of Semitic Studies X (1965),ץראה Expression
 ;pp. 59—66ןסינ ,ךוניחה '"ןמדל דע אתיירואדמ—'חאה־מע' לש וילוגלג לע, -רבליז ד
ימע ,ה"כשת .143—135

לידבה ןבא ןבאה רמאי ולאכ ךממנה רסח אוהו: "...ק"דר F. W.M. Philippi, .«...16.
Wesen und Ursprung des Status Constructus im Hebräischen, Weimar, 1871, p. 37
ירקמ ןיב דרפנה תרוצב אב עולש איש סיפוריצה ראש תאו הזה ףוריצה תא הנומ )יפיליפ=(
.היציזופאה

(49).ןלהל האר )ב"ויכו *לארשי ימע* חיכש(ילנויציזופא ףוריצ אוהש »לארשי מע.ד* לע 17.
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דמולכ

רהנ"

,תועפוה

"תרפ

תיטנמיס הדיחימ קלח אוה ףוריצה ירביאמ דחא .ב 2.2
תבכרומ

יפ לע ףא ,םהירביא ינש יגפל םיעדוימה םיינמש םיפוריצ םג שי

םידחא םירקמב .םה תובכרומ תויטנמיס תודיחי םיפוריצהש ,ךכל

ףתתשמ םהירביאמ דחא ,הז םיפוריצ גוסב םיללכנ םמצע םיפור

ה תלשלש ןיב בוריעה ךותמו ,תבכרומ תיטנמיס הדיחיכ בשחנ אוהש
.לופכ עודיי ןודינה ףוריצה

צ לש )ינש( רביאכ שמשמ א־ש ,איה תחא תורשפא 2.21 1.

מחנ(הנושארב םילועה שחיה רפס אצמאו )(20

רקמה ןושלב עיפומ "שחיה" :אוה יטמוידיא ףוריצ "שחיה רפס"

 (3תומדוקה ן"יהה תעפשה תא א ינפלש איהב האוד גינק 18.

גשומה יפקיהש םושמ ,ילגויגיזופא ףודיגב בשחיהל היה לוכי ףודיגה 19.
ביר ללגב )א לש דרפנה תרוג ףא לע( וז המישרב ותוא ונללבו ,םה םיהז
.םירחא תומוקמב תוכימס לש ףודיגב
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דוימ ףוריצ לש רדגומכ ןאכ שמשמ אוהו 'עדוימ אוהש ךותמו ;20דבלב
ומוסר ךמסנ לש לופכ עודיי בוריעה ךרדב לבקתנ "),הנושארב םילועה"(

עובק ףוריצ ומצע אוה ב־ש ,איה תרחאה תורשפאה 2.22 2.

?) 22גי 'א"ל 'רב( לא ־תיב לאה יכנא )א )(21
)».זי ,ג"כ ב"למ( לא־תיב חבזמה ־לע ...ארקיו )ב
יטרפ םצע םשכ רמולכ ,םוקמ םשכ שמשמו אוה תבכרומ תיטנמיס הדיחי "לא־תיב"
המודב( א ינפל עודייה ןמיס םדקוה ךכ םושמש ןכתיי ;א"הב עדייתהל יושע וניאש

ב—א ףוריצה יוהיזל םייתצופת םינחב םתוא ןאכ ונידיב ןיאש אלא (15)—(19),־ל

ןיאו "לא־תיב לא" ןיא( םימדוקה םיפוריצב ונילעהש תבכרומ תיטנמיס הדיחיכ
עודיי לש רבסהה תא ףידעהל שי ילוא ןכ לע !) 24עבק לש םיפוריצ "לא־תיב חבזמ"

־לע" " 1לא־תיב לאה" > "לא־תיב לא" " +לאה"(ןאכ םג בוריעה ךרדב ךמסנה
") 25.לא־תיב חבזמה־לע" > "לא־תיב חבזמ" " +חבזמה
)־תלת דחא הרקמב(־וד םיינמש םיפוריצ םתוא המצע ינפב הצובקכ ןאכ הנמנ 2.23

תויהל הטונ "לכ" ןכש •"לב"ל ךמוסכ םישמשמה 'לופכ עודיי םיעדוימה םיירביא
םיפוריצב עדוימ ב ןיבו עדוימ א ןיב בוריע לש תורשפא ןאכמו ,עדוימ םשל ךמסנ
.הלאכ םיינמש

ז עדוימ דיחי םצע םש )"לכ" לש ךמוסה =( א 1.

>2.י )אי ',ח 'שוהי( ...ולע ותא רשא המחלמה םעה ־לכו )(22
םימעפ  (+5וב עיפומ אוה םימעפ '; 5שוהיל דחוימ ףוריצ אוה "המחלמה םע"
םיעדוימ ב ירקמ בור ;רפסב ב לש ותעפוה ירקמ  18ןיבמ )"המחלמ ]שיא[ ישנא"
רשפאש אלא .חוור ינמש ףוריצ לש ועודייכ רבסוי א עודייש ןכתיי ןאכמו  (15),םה

ןיבו )'שוהיב םימעפ "(13םעה לכ" ןיבש בוריעה ידי לע ןאכ םרגנ לופכה עודייהש
".המחלמה םע־לכ"

'רי('הל שדק )ירק( תומדשה־לכו ןשדהו | םירגפה קמעה ־לכו )(23
) ".מ ,א"ל
םילרעה" ןינו יניב םידירפמו "דזל הז "שחיה רפס" ירביא תא םיפרעמ טימעסה :ךכל עויס 20.
).ב"ע ,בס ףד םיחספ .ב("ןיסחוי רפס" :םימכח ןושלבש ףודיעה ןכו !"הנושארב

 +םעה לכ )(12םג ילואו !הנופעה רעש  +רעשה חתפ ):(11תומדוקה תומגודהמ םג הארו 21.
.ץראה םע

.תחא הביח לאתיב יאחנידמל 22.
עדייל תורשפאה רדעיה ללגב א עודיי לש תורשפאה תא הלעמ  3,הרעה  38,ימע ,יפיליפ 23.

זי ,ג"כ ב"למ !)הניחבה רואית = ב(ילאיבדזחא ףורי« גי ,אל 'רב תא ראבמ אוה םינפב !ב תא
.לא תיבב * :היגולולפהכ , 303c§,גינק שרפמ

םימעפ " 6לא תיב" תברקב "חבזמ" !דבלב תחא םעפ עיפומ "לא תיב" םע רשקב "לאה" 24.
.ארקמה לכב

"חבזמ" אב ",לא תיב"ו "חבזמ" לש ףתושמה םתעפוה תומוקמ  6ןיבמ 5־בש 'ךכל עייסמ 25.
.עודייב

.הז רואיב תנווכ לע דומעל השק לבא ",םע"ל רואיב אוה "המחלמה" , 303b§,גינק תעדל 26.

.םש  »Kהרעה ,ליעל( י"שר תובושת האר ,ויתובושתב הזה םוקמה תא ריכזמ י"שר 27.
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ןאכמו

22),

ךותמ

"תבעותה

...םייחמ

תומ

רחבנו

)(25

.־)8ג ,יז ירי(
רפסב אלו 'ריב אל עבק לש ףוריצ "םיראשנה תומוקמ" ףוריצה ןיאש יפ לע ףא

,םימעפ ' 9ריב יוצמ ב :וז הצובקב ואבוהש םימעטה דחאמ א םג עדייתנ ,רחא
םירפסב ןכו("לכ"ל ךמוסכ עודייב )םימעפ  (5דימת אב א ךדיאמ :עודייב דימתו
.בוריע לש תורשפא ןאכמו  1),ימחנ '' 1זע ' 1,חי  2,א"מש :םירחא

)«2.וכ 'ה"כ 'רי( המדאה ינפ־לע רשא ץראה ת ו כ ל מ מ ה ־לכ תאו (26) ...
םאו ) 5גי ''ל 'דימ ץוח( ב עודייב  6ןהמו ,םימעפ ' 7ריב רכזנ "ץראה תוכלממ"
קרו ,העידיה א"הב  125םהמ ,רדגומ '(217ריב עדוימ ללכ ךרדב ב־ש ,ךכל ףיסונ
תורשפא ןיאב יחרכה עודייב א לש ועודיי רבתסמ ),עדוימ יתלב — רדגומ יתלב 48

ןושלב םימעפ " (4תוכלממה לכ" ןיב בוריעה ירשפא ןאכ םג ךדיאמ :ב עדייל
".ץראה תוכלממ" ןיבו )"תוכלממה" הרוצה לש התעפוה ירקמ  7ךותמ ,ארקמה

דבלב עודייב עיפומ םירביאה דחא .ג 2.3
עדייתנ תאז לכבו ,תועיבק ינמיס םושמ ןיא םיאבה םיינמשה םיפוריצה תצובקב
אוה ב בורל '3.י םירביאה דחא לש ועודיי־יאל תורשפאה רדעיה ללגב םהלש ךמסנה

א תא אצמנ םיימעפ קרו ),דימת טעמכ וא( דימת ןודינה רפסב עדוימה רביאה

,םלש עודיי ףוריצה תא עדייל ךרוצה אופא הלעשכ .דימת טעמכ עדוימה רביאכ
.ינשה רביאל םג עודייה ןמיס תא ףיסוהל ךרוצ היה ,הרדגה חוכ לעב

:עדוימ בורל ב 1.
).בכ ,ו"כ א"מש( ךלמה תינחה הגה :דבלב ביתכב )(27
330־כ תמועל ),הרדגה וא(עודיי לכ אלב דבלב םימעפ 25־כ לאומש ירפסב דצמ ב

דצמ ומצע רכזנה קרפב ):א"הב עודיי 300־מ הלעמל :הרדגה וא( עודיי לש םימעפ

עודיי תא ריבסהל ידכ אופא ךכב שיו ),זט ,ו"כ( "ךלמה תינח" עדוימה ףוריצה
תעייסמו "),הנה" רחא( דבלב היפארגוטיד ןאכ שיש רשפא ךדיאמ ).ביתכ( ךמסנה
.ביתכהמ הנוש ירק תעיבק ךכל
חינהל ךרוצ ןיא ךא !תמדוקה הרושהמ "םיראשנה'' ןאכל בברתשנ , 303d§,גיגק יפל 28.
.המצע ןושלה ךותמ רבסה ונידיב שישכ ,םיקיתעמו םירפוס לש תועט

).םש ,גינק( ךשמהה ללגב ןאכל הררגנש ,דבלב תיניינת תפסות "ץראה"ב תוארל ןיא 29.
תיברעב םג אצמנ ךמוסה לש הרדגהה חוכ ןדבא ללגב ךמסנה עודיי • 23הדעה ליעל האר 30.
 156.ימע , 224§,ב"כשת ,םילשורי ,תידוהיה־תיברעה קודקד ,ואלב 'י האר ,תינוניב
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ב"למ(דעלג תמר איבנה רענה רענה דליו )(28

 5םהמ( םה םירדגומ  73םיכלמ"ירפסב ב'לש ויתועפוה  82ןיבמ

ה ןאכמו 'בורל עודייה תרוצב עיפומ א םג הז ףוריצ לש הרקמב
.דחאכ ב ינפלו א

ט ב"למ('ה ינפל דשא ת ש ח נ ה חבזמה תאו )(29

 13),דעכ  (12םיכלמ ירפסב עדוימ יתלב ב דעכ לוקש עדוימ ב

ל א לש וכרדש חינהל שי .עודייה תרוצב אלא אב אוה ןיא )ז"ט(

ודיי לש םירקמ  (54לופכה עודייה לע ןאכ העיפשה הז רפסב ללכ

עודיי־יא לש םירקמ  9תמועל 'תרחא

למ( ...תונכמה תורגסמה־תא זחא ךלמה ץצקיו )(30

תב םיכלמ רפסב  23םהמו ,םימעפ  24ארקמה לכב יוצמ עדוימ ב

תיי  (8),שדקמהו )(6ןכשמה רואיתב בורל שמשמ א םגש רחאמ
 17).אוה א תועפוה ךס(ינכט

היתחת רשא תשחנה רקבה לעמ דרוה םיה־תאו(31) ...

('סמ ליעל עדוימ ב לע רמאנה תא האר

שה ־תא דמיו םורדה רעשב ימינפה רצח־לא ינאיביו )(32
) 32.הכ ',מ

"רעש" תברקב םיתעלו ')עודיי אלב תחא םעפ דועו( םימעפ ' 12היב רכזנ "םורדה"
(2).הכ ,ימ 'היל הבורקה הביבסב םג ומכ (7),

).אכ ,ג"מ 'הי( תאטחה רפה תא תחקלו )(33
),יוניכ י"ע רדגומ ' 13א"הב עדוימ (8רדגומ םימעפ  21ןהמ 'םימעפ ' 26היב יוצמ ב
.א לש עודייה ןאכמו

).טי ,ו"מ 'חי( םינהכה־לא שדקה ת ו כ ש ל ה ־לא ...ינאיביו )(34
תוכשל" ףוריצה !א"הב עדוימ םימעפ  19ןהמו 'םימעפ ' 27היב יוצמ דיחיב ב
).עודייב דימת ,םימעפ '(3חיל דחוימ "שדקה

.י) 3גי ',ח ינד( ...םמש עשפהו דימתה ן ו ז ח ק יתמ־דע )(35
.עדוימ אוה דימתו ,םימעפ ' 5גדב רכזנ "דימת"

)34.זי,ז"יא",רך( הלעמה םדאה רותכינתיארו )(36
ןהמו ,םימעפ  45םיברב !דבלב עודייבו 'ארקמה לכב םיימעפ דיחיב רכזנ "הלעמ"

אוהו ,רפסמ םש י"ע רדגומ םשה תומוקמ 10־ב( תרחא ךריב רדגומ וא עדוימ 35
) 35.עדוימ ןניא

!עדוימ בורל א 2.
).די 'ה"מ 'חי( ןמשה תבה ןמשה קחו )(37
.עדוימ אוה םימעפ  5ןהמו 'םימעפ ' 6חיב עיפומ א
".תשחנה חבזמה ומכ העידיה א"הה םע ךומס" :ק"דר 31.
.םורדה רעש :םיסרוגה םירפס שי 32.

17,15.־ב הלמה תרוצ תעפשהב "ןוזחה" :ריעמ ־§, 303fגינק 33.
,ראותכ = "רותכ" ".הזבנו לפש ינאו לודגה םדאה תנוכתכ הלודג הלעמב ינתיארה" :ק"דר 34.
).חי ',ח 'וש("ךלמה ינב ראתכ"ל המודב

יתבתכש המב ןייעו ^חכ 'ח"י 'רב( "ןיאכז ןישמח" ןוגכ ,סולקנוא ןושלב ךכל הוושה 35.
 238.ימע ),ג"כשת( בל ץיברתב
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.יי )זב ,ו"ט א"הד( ...םירדשמה אשמה רשה היננכו םידרשמהו (38) ...
עדוימ 20־כ( הדדגה־עודיי לש םירקמ 80־כ ןהמו ,םעפ 90־כ י"הד ירפסב יוצמ א
דומצ 10־ב 'יטרפ םצע םשל דמסג 15־כ ,א"ה י"ע עדוימ ךמוסל ךמסנ 35־כ ,א"הב

:ןוגכ( יטרפ םצע םשל דמצומ אוהשכ עדוימה םשה יוצמ ךדיאמ ז )ןיינק יוניכל
בוריע לח ןאכ םגש אופא ןכתיי ')וט 'םש ,רשה ןגחוהי  tדי ,ז"י ב"הד ,רשה הנדע

".אשמה דש" " +רשה היננכו" :םיפוריצה ינש ןיב

םירידס יתלב םיפוריצ .ד 2.4

פוריצ אל םה ןיאש ,עדוימ א ילעב םיינמש םיפוריצ םתוא םג הנמנ ךליאו ןאכמ

ש םירביאה דחאל עדוימ־יתלב תרוצ רדעה ללגב ועדייתגש םיפוריצ אלו ,עבק

ריצ לש א עודיי .עדוימ א ילעב "תוכימס"ה יפוריצ תמישרב ומשרנ םה םגש שי

מ ,רוסיח ! 2.העבה יכרד יתש ןיב בוריע : 1.תואבה םיכרדה תחאב ראבתמ ולא

קמב( דורב יחלב םעט ! 4ללכ תוכימס וניאש ףוריצ ! 3.א לש ,היגולולפה
).בי 'בימ 'חי !םותס ב לש ידיחי
:העבה יכרד יתש ןיב בוריע תובקעב א עודיי 1.
.י) 7זס ,ד"ב 'רב( ו מ א ה ד ש ה ל ה א ה קחצי האיביו )(39
".ומא"הרש להא" ןיבו "הלהאה" ןיב בוריע

) 88.חי ',ט ימש(התע דעו ה ד ס ו ה םויה ־ןמל )(40

כיה דסי־רשא סויה־ןמל !חי ',ב יגח הוושה('דסונ רשא םויה ןמל"«ןיב בוריע
".הרסוה םוי ןמל"♦ ןיבו

םולשב אב דשא םויה־דע ךלמה תכל םויה ־ןמל םבכ אל וידגב־תאו )(41
•)«3הכ ,ט"י ב"מש(

"ןמל" ןכש("ךלמה ךלה רשא םויה־ןמל"• ןיב בוריע ־ הרירגו בוריע ןאכ שי

'יד 'בד ..." :דשא" אוה ךשמהה בורלו ,ךשמהל בל םיש אלב ",םויה" םע אובל

ךלמה תכל ןמל"« ןיבו )חי ',ב יגח !אל ,ב"ל !הכ ',ז 'רי !אי ,ד ב"מש !ז ',ט
.ךשמהבש "םויה־דע" לא ןאכ התייה תירשפא הרירגו

)0*.גכ 'יכא"מש( לארשי אבצה ־לב לא באויו )(42

שי( ב־ב ןאב תוארל שי ילואו !"לארשי אבצ" ןיבו "אבצה־לכ" ןיב בוריע

ה־לכ תאו באוי־תא חלשיו :לאומשב רחאה ףוריצה ךרדכ ),אבצה( א־ל הרומת

).ז ',י ב"מש(םירבגה

ב־ודאשנ דשא לארשי )ןומה 'ק( ןומ ה ה ־לכב םנה !דבלב ביתכב )(43
).גי ''ז ב"למ( ...ומת רשא לארשי ןומה־לככ םנה

םירדשמה" רואיבה לש עודייה תעפשהב ןאכ השענ ךמסנה עו־זייש ,רבוס ,םש 'גינק 36.
.קיפסמ רבסה הז ןיא לבא

א הרש"ש ,התמה ןכו ;§, 303aגינק תעעהב ,היפארגוסידה תחנה תא ןיבהל ןיא 37.
.א עודיי תא הריבסמ הניא ,איה תססות

, 303a§.גינק תעדכ ,היזיזופא ןאכ ןיא 38.
שיק תרסח הקיז תיקוספ יוויטיניפניאה ףוריזב תוארל עיזמ  1,הרעה  39,ימע ,יפיליפ 39.
ןיבו א ןיב םידירפמ םה ןכש ,ךכל םיעייסמ םימעטהש רשפא !בסומ יוניכ תרסחו

, 303גינק תעדלו !)זט ',ח ב"מש יפ לע( דבלב א אורקל שי , 190§,רוויודד יפל 40.
).אבזה־לכ(א תא )!?(יניינת םוזמז םזמזמ )לארשי( ב
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אצמנה ףוריצה תנוכתמב '"לארשי ןומה" ןיבו "ןומהה־לכ" ןיב בוריע

ארשי ןומה־לכ ז טי ,ר ב"משב םג אצמנהו )ירקכ םג

טמה רצחב רשא ךלמה־ןב וה יכל מ ן רובה ־לא ותא ובלשיו )(44
) ".ו ,ח"ל
:ןאכ הנשמ תבשחמ ילוא וא ":והיכלמ רוב לא"* ןיבו "רובה־לא" ןיב בוריע
עצבמ( ךלמה־ןב והיכלמ. ...ב !הרטמה רצחב רשא רובה־לא ותא ובלשיו .א
).ז הלועפה

...קזחתה איבנה דדוע האובנהו הלאה םירבדה אסא עומשכו )(45
)».ח 'ו"ט ב"הד(
הרצונ אל הז לכ םעו !"איבנה דדוע תאובנו" ןיבו "האובנהו" ןיב ןאכ בוריע ילוא
ןיעמ הרוצ ךמסנה עודיי ירקמ לכב ןיאש םושמ ",תאובנהו" תברועמה הרוצה ןאכ
םירוציעה הנבמב םג אלא 'דבלב תועונתה תכרעמב אל דרפנהמ הנוש ךמסנה הבש ,וז
.ולש

:רוסיח תובקעב א עודיי 2.

הדוהימ אב־רשא םיהלאה־שיא רבקה ריעה ישנא וילא ורמאיו )(46
) 43.ןי ,גיכ ב"למ(
תחא םעפ דועו ",םיהלאה שיא" ףוריצה אובי םימעפ  (68חוור ףוריצ ומצע אוהש כ

תורשפא ןאכמו ,אוה עדוימ דימת טעמכ ),דכ ,ז"י א"למ 'םיהלא שיא :אושנב
ףוריצכ אופא ותוארל ןיאו ,חיכש ב—א ףוריצה ןיאש רחאמ םלוא .א עודייל רבסה
לש הרקמב עודיי־יא תעבה לש תורשפא רדעה ללגב עדייתנש יהשלכ תועיבק לש
ףוריצכ אליממו 'אושנכ ףוריצה תא לולבתש הבושת השקבתגשכ ,ןאכ ןוגכ(ךכב ךרוצ

לש א ןאכ רמחוהש ,ק"דר לש רבסהה חא לבקל היהי ףידע ילוא ),עדוימ יתלב
^,ד םע ותוהז ללגב א רסחוה ".סיהלאה־שיא רבק רבקהו" :בתכנ וליאכ ,ףוריצה
המוד יטסמונואראפ הנבמ ילעב םיטפשמ ירהו ),היגולולפה ןיעמ( וינפלש )אשונה(
.א) 43ןשע ידי םידיהו בקעי לוק לקה :בכ 'ז"כ 'רב ןוגכ( ,ארקמב םייוצמ

:ללכ תוכימס וניאש ףוריצ 3
).ט ,יב 'רב( ע ר ו ב ו ט ח ע ד ה ץעו  ...םיהלא 'ה חמציו )(47
רזפזה ףוריצה ךרדב ,ואשומ אלא ),תעדה( א לש ךמוס חרכהב וניא )ערו בוט( ב

עויס ).בב ',ג 'רב( ערו בוט תעדל :לעופ ותוא לש יוטנ רוקמ אוהש ןיערגה לעב

,םיימעפ וב אובי "תעדה"( 'רבב אוה עבק לש ףוריצ "תעדה ץע" :וז השיפתל

םייניבה ימי ינשרפ !)וילעב םש לע "והיכלמ" ארקנ רובה( א־ל היציזופא אוה ב :יפיליפ 41.

,י"שר ןכ !)אכלמ רב היכלמו אבוגל( ןתנוי םוגרת תובקעב תוכימס לש ףוריצ ףוריצב ואר
.ק"דר 'חאנ'נ ןבא

האובנהו ךרדכ תרחא רובעב שמשת ךאסכ תלמש יתעד יפלו: *...ז ,ה"מ 'החל ארזע ןבא 42.
, 303f§.גינק המודב !"איבנה דדוע תאובנ האובנהו ומכ אוהש איבנה דדוע

לידבהל שי ונכרד יפל !"תירבה ןוראה ןכו ,םיהלאה שיא רבק רבקה ךמסנה רסח" :ק"ור 43.
.תמדוקה הרעהה תא הארו •הלאה תומגודה יתש ןיב

הרזחה תסמשה תורשפא לעו "אשוג"ה לע הרזח לש הנבמ ילעב םיטפשמ לע וישכע ןייעו jm3

ןזור ב"ח ירבדב )זי .יג 'שמ 'םולש ]־תביתנ[• היתוביתנ־לכו םענ־יכרד היכרד :ןוגכ(
.ךליאו  79ימע (1965) GLECS. X,
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ונל ןיאו ,עדוימ וניא ב ):דבלב הז ףוריצבו

ה םג :ארקמה תשלב עדוימ יתלב ךמוס

נ ב ץרא רהנה ־לע רשא הרותפ )(48

( א־ל ךמוס )ומע־ינב ץרא( ב ןיא ןאכ םג

ב לארשי םעה ־תאךרבל )א )(49
(יצחל לארשי םעה קלחי זא )ב
לארשי םעה ולדבנ ־אל )ג

לש ףוריצ וניא )לארשי םע( הז ב—א ףוריצ

ה לש םירביאה ינש לש םיגשומה ימיה ןכש

ש םירקמה  61תא עדוימ א לש ולא םירקמל
לכב םייוצמ השעמל ) :לארשי ךמע ,לארשי

וארל רשפאו ,ומצעל רדגומ —עדוימ וניא

)ז ,ד ימחנ :ז ,,ב דע :אמ 'ט"י !ז ,ח"י ב"מש
.םה

י נ ו כ ש ה ךרד תעדג לעיו )(50

ביא ינש ןיבש הליגר תוכימס הז ףוריצ ןיא

ןיא :ילאנויציזופירפ ףוריצ אוה ולש ב־ש
.ןאכ םינוד

מ תישעו שש ת נ ת ? ה תצבשו )א )(51

ל גרא השעמ שש ת נ ת כ ס ־תא ושעיו )ב

מ ,ינש אשומ אלא ,ןאכ ךמוס־יאוול וניא ב

אזה המחה ןייה םוכ־תא חק )(52

אגויציזופא סחיב ןאכ םידמוע ףוריצה ירביא

א :ךכ ףוריצה תא אופא ןיבהל שי :תוכימס

"המח" םע "סוכ" יפוריצב אצמנ ךכל עויס

וכ  ...הלערתה סוכ :בכ ,א"נ 'רי :הלערתה
).תוסוכו ןיי :ה

ה־אלו המוהמ םויה בורק )(53

מעטל דוגינב("ללכ תחא המגטניס ןאכ ןיא

ובקתל קוספה תקולח :םינוש
,םויה בורק  //תעה אב ...
.םירה־דה אלו  //המוהמ

שרב הזה םוקמה תא איבמ דבלב גינק 44.

הרקמ ןיב ינושה לע דמע דבכ  39,ימע ,יפיליפ 45.

מיל תיברעל האוושההש יפ לע ףאו !עדוימ וניא ןאכ

זופוסיה יפוריצ לא הלאה םיפוריצה תא

עש ימע ,המקרה( חאנ'ג ןבא ,סולקנוא םוגרת 46.
םע תוכימסב ףוריצה תא

רד ,ב"ע בכ ףד 'םינזאמ ורפסב ,ארזע ןבא יפל 47.

,המקרה רפסל יקסנליו תרעה האר

ה !)?(וויסאקוו א־ב האור , 303d§,גינק 48.
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םי תאובמ־לע )יתבשיח !ביתכ ?ירק( תבשיח רוצל תרמאו )(54
)ג ,ז"כ 'חי( םימעה תלכר

אכל םג ירקה יפל ! ) (50לע ליעל רמאנש המ רמול שי א לש ביתכה תרוצ לע
.ונתמישרל םוקמה תא ךיישל ןיא

) 50.בכ ,א"מ 'הי( ...הבג תומא שולש ץ ע ח ב ז מ ה )(55

שנ —ץע 'אשונ—חבזמה :יוויטקידירפ סחי אלא 'יאוול לש המגטניס ןאכ ןיא
.ץע ויתוריקו וכראו !ךשמהב הוושהו

) ".ח 'ז"מ 'הי(  ....םיאצומה המיה ־לא המיה ואבו )(56

חכ אב ףוריצה לכו ,ליעלש "םימה" לא בסומ ב אלא ,ןאכ שי תוכימס ףוריצ אל
.קוספב תומדוק םילמ לע

).ג,יזהכימ(ביטיהל םיפכ ערה ־לע )(57

חבמ ערה :הניחבה לש ילאיברוודא רידגמכ ןאכ שמשמ ,עדוימ יתלב אוהש ב
 52.תוכימס ןאכ ןיאו ,ויפכ

)53.טי/גיפצ( םתשב ץראה ־לכבםשלוהלהתלםיתמשו )(58

כימס ןאכ ןיא בושו ,םתשב תחת ץראה לכב :ריחמה לש ילאיברוודא יוטיב אוה ב

).גי ',ב הכיא( ם ל ש ו ר י תבה ךל־המדא המ )ירק( ךדיעא המ )(59
םירביאה לש םיגשומה ףקיה ןכש ,ןאכ ילאנויציזופא ףוריצ אלא ,תוכימס אל

"(49) 35.לארשי םעה" לע ליעל רמאנה תא האר !)םילשורי = תבה(

).א,יו 'סא( םימיה ירבד תונורכזה רפס ־תא איבהל רמאיו )(60

םה םיעובק םיפוריצ )םימיה ירבד = ב 'תונורכזה רפס = א(ןאכ םירביאה ינש

־ו !םיימעפ ,וט ''ד 'זעב "אינרכד רפס" :זט ',ג 'אלמב "ןורכז רכז" הוושה א־ל(

סב" ןוגכ ,תיאוול המגטניס לש תלשלשב ותדרפה ךרד ךותמ םג בכרהכ רכינ

כימס לש הנבמ םירצוי ב־ו א ןיאש אלא ),דועו ",לארשי יכלמל םימיה ירבד

ונרכזה רפס־תא :ךכ ףוריצה תא אופא ןיבהל שי ":תונורכזה"ל הרומתכ שמשמ ב
 56.םימיה ירבד רפס־תא רמולכ

זע(  ...םלשורי יבשהמ םיאבה לכו  ...םלשוריל  ...םאובל (61) ...
).ח ',ג

שהמ םיאבה :ןוויכה תניחבמ ילאיברוודאה ורידגמ אלא ,א לש ךמוס וניא ב
.םילשוריל
איבהל שי ,םינודינה םיפוריצב הז םוקמ םיללוכ םא .ב ןיבו א ןיב םידירפמ םימעטה 49.
 41.ימע ,יפיליפ לצא ןייעו 'םיפסונ םירקמ םג ןובשחב

הארמכ: ...רבדל םיילגר שי ןאכש יפ לע ףא ־)§ 303dגינקכ היפארגוטיד תחנהב ךרוצ ןיא 50.
...חבזמה

.םינודינה םיפוריצה ןיב ונמוקמ תא הנומה ידיחיה אוה ,םש ,גינק 51.

...".רוקמ ערה" :ק"דר המודבו ",םיפכ תערה רכש לע" :י"שר 52.
.ב ןיבו א ןיב םידירפמ םימעטה 53.
םיעיצמ םינוש המלשה תונורתפ !)םוקמל ע"באר ואיבה( היליטקי'ג ןהכה השמ 'ר שריפ ךכ 54.

תולגה ץרא לכב"( ק"דר "),הלהתלו םשל סנתא םש םתשבל םש ויה רשא םוקמ לכב"( י"שר
 38.ימע 'יפיליפ ןייעו !)"םתשב םש וחקלש
,דלוויא ומכ אלש ,ילניציזופא ףוריצ ףוריצב םיאור םירחאו  37,ימע ,יפיליפ , 190§,רזויידד 55.
 3.הרעה  252,ימע ,רוויירד האר !סויניזיג

, 303c§.גינק םג ךכ 56.
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כ ע ל  0םלשוריב ...ולקשת־דע )(62

ב אוה תבכרומ תיטנמיס הדיחי )'ה תיב( ב
םע ףוריצב "תיב" םימעפ  19דועו '",ה תיב"

אכ שמשמ אוה ןיאש אלא ),רפסב "תיב" לש
.ילאיברוודאה

).וכ ,יט א"הד( ם י ה ל א ה תיב ת ו ר צ א ה ־לעו תוכשלה־לע ויהו )(63

תיב" ,ב ןאכ םג( ולש ךמוסכ שמשמי וניאו 'א לש ילאיברוודאה ורידגמ אוה ב
ויתועפוה ירקמ  332ךותמ :י"הד רפסב אוה תבכרומ תיטנמיס הדיחי ",םיהלאה
םהמו 'יהולא םש םע תוכימס לש ףוריצב עיפומ אוה םימעפ  217י"הדב "תיב" לש
").םיהלאה תיב" עדוימה ףוריצב םימעפ 34

)88.חי ,ח"כ א"הד( םישרפל בהז םיבורכה הבכרמה תינבתלו )(64
הז יוויטקידירפ סחי ללכנ דבכ םא קפס( יוויטקידירפ סחי אלא תוכימס ןאכ ןיא
זמהו תוגלזמהו !וינפלש תוינמל המודב ),הרומת לש המגטניס רותב טפשמה ךותב
(18).לקשמב קקזמ בהז תרטקה חבזמלו (17),רוהט בהז תושקהו תוקר

םלש ותלכ־דעו 'ה ־ ת י ב דסומ םויה ־דע המלש תכאלמ־לכ ןכתו )(65
).זט ',ח ב"הד('ה תיב
תיקוספ הארנכ אלא '",ה תיב דסומ" ןיבו "םויה" ןיב תוכימס לש הנבמ ןאכ םג ןיא
)".םימעטה קוסיפ '" (piה־חיב דסומ וב רשא םויה־דע" .ונינפב תרשוקמ יתלב הקיז

ן רתב יתלב םעטמ א עודיי 4.

) 0».בי ,ב"מ 'חי( הניגה תרדגה ינפב ךרד )(66
םג ןיא םוקמ לכמ .ףוריצה עודיי תא שרפל ונידיב ןיא ,איה המותס הלמ ב־ש רחאמ
.עדוימ א ילעב תוכימסה יפוריצ ןיב וחוא לולכל הקדצה

תונקסמו םוכיס .3
לש חינמש המגטגיס לש דמימ תולעב תובכרומ תויטנמיס תודיחי לש ןמויק 3.1
אוה ןהל ףתושמ ילאמרופ דוסי .חכומ התעמ הארנ ארקמה ןושלב )יאוול( דובעש
תופקתשמה םיכרד יתש ואצמנ א לש תיגולונופופרומה ותרוצל רשא  fןהבש א עודיי

םילדבהה ולסחתנ הבש הרוצב וא ,ךמסנה תרוצב אב א !1.דבלב דוקינה תכרעמב

םירקמה במש ךוחמ .עדוימה דרפנה תרוצב אב א ! 2.דרפנה ןיבו ךמסנה ןיב
תחיחי הירבט דוקינ ישנא לש ןושלה תרוסמבש ,רמול לכונ ' 1.ךרדל םיכייש
םתוא ןאכמ .ןהלשמ תויקוח תולעב תוינושל תודבועכ תויח ולא תובכרומ תויטנמיס

.הזה םוקמה תא םשר אל חאנ'ג ןכא !ב ןיבו א ןיב םידירפמ םימעפה 57.

' 34.טע ),ו"שת( די וננושל ,ןייסשסוג 'פ ןייעו 58.
—.םויה־ןמ םיארוק )§, 303fגינק הוושה( םירחאו ק"דר !םירביאה ןיב םידירפמ םימעטה 59.
,ונודינש םינושה םיגוסב וללכנ רבכ םהש ינפמ 'ןאכ ואבוה אל םהב ןד רוויירדש םיפסונ תופוקמ

,רבד וב שדחל ונל היהש םוקמב קר !ויתומגודל וקקזנ רבכ וירחאלש םינוש םירבחמש םושמו
.הלעה אוהש םיפוריצה לא םג ונרזח

ורזוג ) 84ימע ,ויפרת ,אית ,ץיבוניבר ז-א ייע סקולמ שדקה יבתכל שוריפ( האניג ןבא 60.
הארו 'תעדה תא תוחינמ שוריפה תועזה ןיא םלוא ".תרכזנה ךרדל ראותי ב־ב האורו ",ןוגהימ
*.םותסי ):תרדג ךרע(ב ךרכ ,ארקמה ןושל רצוא ,ואלב—םסשניול
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םג ןאכמו 'ארקמה ןושלב עדוימ )"ךמסנ" בורל אוהש( א לש םירקמ
.וז העפות לש היתויור

פוריצ : 1.האבה תוחתפתהה תא חינהל רשפא תינורכאיד הניחבמ 3.2
היה םהלש כ רביא םיבר םירקמב !תוכימסה הנבמב ונבנ םיירביא־וד

כרומ תיטנמיס הדיחי היה ףוריצהש ןוגכ( םינוש םימעטמ !תועיבקב

נ הז תוחתפתה בלש !תינענכב אצמנ ליבקמ בצמ !א רביאה םג אופא

רוציעה הנבמב( הירבט לש דוקינה תרוסמב דבלב םיפוריצהמ קלחב

תרוצ ןיב םינדקנה ימיב ולידבה אל בוש םידקמה בורב ןכש ),ללכ יוצמ

מש לש םדוקינ ךרד לע היגולנא הלעפ . 2.םיבר תומש לש ךמסנה תרוצ

וקמב חוורה םדוקיג ךרדמ ,תוכימס יפוריצב םיעדוימ "םיכמסנ" ויהש

שכ םג דרפנה ךדד לע םידחא תומש לש םדוקינ ןאבמ !םיפוריצב אלש

 ".םיירוקמ תוכימס יפוריצב

סנה עודיי יכרד תא סנרפמ יניירבטה־יארקמה אצממה ןיא ץידעו 3.3

ש םיפוריצ תרבסהל ןכש .ןהיתטיחב לכב רתוי תורחואמה תוירבעה
",םיתב ילעבה" גוסה ןמ(עדוימ יתלב ב ינפל עדוימ א ילעב תוכימס

תרשקמ הילוחל םיקוקז טא )םהב אצויכו "ןיד ךרועה" ",הארוה הרומה"

כמ ).תירבעל הרזח הליאש םשמו ,תירבע אל .תידוהי ןושלל ףוריצה

דוסי תובכרומ תויטגמיס תודיחי םהש םיינמש םיפוריצ לש ןורקיעה

ויגולימ־תוידיבחת תועפות תרהבהל חתפ הזב חתפנו ,ארקמה תשלב
לש תירבעה תוברל ,רתוי תורחואמה תוירבעה תונושלב

כו ,היאיזופא יפוריא עדוימ א ילעב םיפוריאה לכב האור  40ימע ,יפיליפ 61.
ולא !היאיזופוס לע םג רבדמ אוה ,םירביאה ןיב דובעשה לש ינויגהה םתיב תודוהל

םאה לש תיריבחתה תוקדה תא םידחא םירקמב וריכה אל םינדקנה .ותעדל ,תוכימסה

נהל השק ךא .ךמסנה דוקינב א רביאה תא םידחא םירקמב ,ןידכ אלש ,ודקינ ךכ

יק תורוא ןתוא ויה אל וליא ,תוליגר יתלב תורואל תוליגר ןושל תורואמ וניש
.םדיבש ןושלה
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רפסמה
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)א(51סל
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;)(48

אי

!)(47ט
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ה

/ח

יבצ

!ןאכ
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ונודינש

,יב

;)ב(2זי

םיפוריצה

חתפמ

'רב

;)(40זדי

,ב"כ

58

,יט

ימש

ימב

/ג

):א(2די

''ג

'שוהי

(5).די 'זימ ;)(50אי ''ה 'וש

. (8).ד ה"כ ;) (42גב ',כ ;) (41הכ 'ט''י ב"מש ;) (27בכ ,ו"כ ;) (7טי /כ ;) (6א 'ד א"מש

— )(30זי ,ז''ט ;)(29די ,ז''ט ;) (28ד ',ס ;)(43גי ',ז ב''למ ;)ב (49אב 'ז"ט ;) (24דכ ,ד''י א"למ

זי 'ג"כ :םיהלאה שיא רבקה—) (46זי .ג''כ ;תשהנה רקבה—) (31זי ,ז''ט ;תונכמה תורגסמה
(16).אי 'ה"כ ;לא־תיב חבזמה—)ב(21

).ב(17י ,ו''ל ;)א (17ח ,ו''ל 'שי
(18).בל ,ח''מ ;)(44ו,ח''ל ;)(9בי,ב"ל ;)(23מ,א"ל ;)(26וב ,ה"כ ;)(52וט,ה"כ ;)(25ז/ז 'רי
;) (66בי ,ב"מ ;) (55בכ ,א''מ  (11):מ ',מ ;) (32חכ ',מ ;)(10וט /מ (54):ג ,ז"כ ;)(53ז ''ז 'חי

(19).וט ,ז''מ ;) (56ח >ז"מ  (34):סי ,ו''מ ;)(12וט 'ה"מ ;) (37די ,ה''מ ;) (33אב ,ג''מ
(57).ג ,יז הכימ
 (58).טי ,יג יפצ

(13).י ',ד 'בז
 (14).ד ,ג''כק 'הת

(59).גי ',ב הכיא
 (60).א ,יו 'םא
(35).גי /ח ינד

).ג(49א ',ט ;)(62טכ /ח ;)(61ח ',ג 'זע
 (20).ה ',ז ימחנ

(164.חי ,ח-כ (36):זי ,ז''י ;)(38זב ,ו"ט ;)(63וב /ט ;)•(19ט ''ה א''הד
 (45).ח 'ו"ט ;)(65זט /ח ב"הד
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