
 תובוגת

 ןיב
 תודלי

 תוומל

 וא

 ךיא
 םידדומתמ

 תולודג תוזת םע

 טיבש רהז

 ודגה תוירוטסיהה תוזתה תודימעמש רגתאה

 פמו עינמ חוכ אוה ירוטסיהה רקחמה ינפב תול

 תולבוקמ "תותימא" לש תשדוחמ הניחבב הר
 תה םע תודדומתה .תוירוטסיה תומכסומ לשו

 םיגשומה תכרעמ תא ובציעש "תולודגה" תוז

 ואית ןפוא תא ועבקו תוירוטסיהה תושיפתהו

 היצטרפרטניאה תאו תמיוסמ הירוטסיה לש הר

 הבישחה לש דרפנייתלב קלח איה הלש

 יכ המוד .ירוטסיהה רקחמה לשו תירוטסיהה

 החפשמה ייחו דליה ,םאירא םיליפ לש ורפס

 Ph. Ant*,centuries of child-) ןשיה רטשמב

hood), תנשב הנושארל רוא הארש i960, הנמנ 

 ךומס ."תולודג תוזת" לש הדבכנה הרושה לע

 ילעב םירפסה דחאל ךפה ,ותעפוה ןמזל דואמ

 הירוטסיהה תנבה לע רתויב הברה העפשהה

 ךפה אוה .תיפוריאיתירצונה תוברתה לש

 עיצהש םושמ קר אל דוסיירפסלו הקיסלקל

 ,ךוניחה ,החפשמה תודלות לש השדח השיפת

 תוולינה תויתרבחה תויוחתפתההו תורפסה

 לש ורקיעב .םייניבהיימי לש הפוריאב ןהילא

 אש דימעהש ךכב הצוענ ותובישח התיה ,רבד

 תוברתה לש םייזכרמ םימוחתב תושדח תול

 םיגשומה תכרעמ תא הלודג הלטלט לטליטו

 ולודותמה תאו היפרגוירוטסיהה לש הרוגשה

 היה אלש ןבומ .הירוטסיהה תביתכ לש היג

 ךרד עיצהש םושמ בר היה וחוכ לבא ,ךכב דיחי

 רקחמל םישדח םיסופרוקו השדח תוננובתה

 העפות לש השדח השיפת רצי ךכמ האצותכו

 ובישחו םדמעמ ,דליהו החפשמה ומכ תיזכרמ

 חירכה אוה .התוברתבו תיברעמה הרבחב םת

 רהזיהל וירחא ואבש הירוטסיהה יבתוכ תא

 תוברתה יגשומ תועצמאב רבעה רואיתמ

 שמו הרופ הלגתהש ,ןויסינ גיצהו םייוושכעה

 יפילע םג תוברתה תודלות תא רזחשל ,םלת

 תמיוסמ הפוקתב הטלשש םיגשומה תכרעמ

 הנבמה תא ראתל תאז תובקעבו ,תוברתב

 .הרבח התוא לש יפיצפסה הייפוא תאו יתרבחה

 תודלותב והשלכ םוחת לע בושחל ,ןכ םא ,השק

 .סאירא לש ותעפשה תרכינ אל ובש תוברתה

 ןויסינב שיש יותיפה תא ןיבהל לק םג ןכל
 רותסל ,ולש תוידוסיה תוזתה םע דדומתהל

 תודובע דצל ךכו .הפולח ןהל עיצהלו ןתוא

 לש דוסיהיתוחנה תא תולבקמה תובר תוירואית

 גשומה תחימצ תא ןתועצמאב תוראתמו סאירא

 המגודל)תונוש תוצראב תודליה לשו דליה לש

 ,(1979 ןאצ ןופו ןסלפ ,1979 ןאמרלק־רבו
 תוזתה תא ךירפהל תונויסנ ןורחאה ןמזב ושענ

 גוסמ תונויסנל .ןאולמב וא ןקלחב סאירא לש

 קולופ לש יסומלופה הרפס תא ךיישל רשפא הז
 םינמז) רחש תימלוש לש הרמאמ תאו (1983)

 הרפס לש ידמ תוטלובה ויתושלוח לשב .(17

 תא רותסל רשפא הבש תולקהו קולופ לש

 יפלכ רקיעב ןאכ יתובוגת תא ןווכא ,היתונעט

 הזתה םע תדדומתמה רחש תימלוש לש הרמאמ
 .קולופ לש וזמ תרחא אצומיתדוקנמ סאירא לש

 ןויסינה ףתושמ תורקוחה יתשל ,םוקמ לכמ

 רעל תוחפל וא סאירא לש ויתונעט תא ךירפהל
 תודמועה "תודבוע" תועצמאב ןתופקת לע רע

 ואכל ,תוגיצמהו ויתונעטל ,לוכיבכ ,הריתסב

 ןהיתשל תפתושמה החנהה .הנוש הנומת ,הר
 סחיהש ךכל "תוחכוה" איבהל רשפא םאש איה
 םייניבה־ימיב (לוכשלו החפשמלו) דליה לא

 לצא ראותמה תא םאות וניא (17יה האמה דעו)

 שומה תכרעמב ןה סאירא העוט זא יכ ,סאירא
 יתש .ולש ירוטסיהה רואיתב ןהו ולש םיג

 לש תוזתה ירקיע תגצהב ןכל תוחתופ תודובעה
 ־צמימו תויאר איבהל תוסנמ ךכירחאו סאירא

 .וללה תונעטה תכרפהל םיא

 ןאכ תקסוע ינאש תורמל יכ ריהבהל יוארה ןמ
 וניניב חוכיווה ןיא תויפיצפס רקחמ תודובעב

 תוירוטסיהה "תודבועה" לע תרוקיבב דקמתמ

 ,תחא הדובע לש הימוחתב םצמטצמ אוה ןיאו
 גרוח וניניב חוכיווה .היהתש לככ הבושח

 ,לח אוהו תיפיצפס תירוטסיה היעבל רבעמ

 טרואיתה םיגשומה תכרעמ תלאש לע ,השעמל

 ןגראמ אוה ובש ןפואה לעו ןוירוטסיהה לש םיי
 וטסיה תועמשמ ילעב םינותנל "תודבוע"ה תא

 רחש לש ןהיתודובע תושמשמ וז הניחבמ .תיר

 חוכיו לש ותחיתפל בוט "ץורית" ןיעמ קולופו

 .הזכ

 טרופמ חותינב קוסעל םוקמה ןאכ אלש ןוויכמ

 יבה השולשב ןוידה דקמתי תודבועה תכסמ לש
 :םייזכרמ םיט
 בוע"ה ןיבש סחיב רמולכ ,יטרואיתה טבהב .א

 ,הללכהה ןיבל "תודדוב"ה תוירוטסיהה "תזז
 .ןתוא תנגראמה תינבתה וא
 רמוח לש תויתייעבב רמולכ ,ירואיתה טבהב .ב

 תונשרפה לש תויתייעבהו ,ויפואו תורוקמה

 .הלא תורוקמל תקנעומה

 ומ הבש ךרדב רמולכ ,יגולודותמה טבהב .ג
 רקחמה לש תויזכרמה תוזתה תוגצומו תונב

 .סומלופה ךרענ ותאש

 דלי לש ידמעמ גשומ

 עבק םאירא זסאירא לש תיזכרמה הזתה יהמ
 יכ ,(םיפסונ םירקחמ ידי־לע ךמתנש) ורפסב

 הרבחב טלש 17יה האמה דעו םייניבהיימי זאמ
 פשמה לשו דליה לש גשומ הפוריאב תירצונה

 ונל רכומה גשומה ןמ ןיטולחל הנוש היהש הח
 שהלו חתפתהל לחה תודלי לש הז גשומ .םויה
 צמרופסנרט רבעו 17־ה האמה תצורמב תונת

 בחה לש דוסיהייגשוממ דחא רותב תונוש תוי
 םירכומה םיסופדב שבגתהש דע תיברעמה הר

 האמה דע יכ ןעוט סאירא .םירשעה האמב ונל
 שפתנ ןכא אוהש יפכ) דליה שפתנ אל 17־ה

 ןכל .רגובמה לש וזמ הנוש תושי לעבכ (םויה
 םיישפנו םייסיפ םיכרצ ול שיש וחינה אל םג

 דליה םלוע לש וז תיתודחא השיפת .םידחוימ
 רובעלו רערעתהל הלחה רגובמה םלוע לשו

 העיגהו 17־ה האמה ךלהמב בוטיק לש ךילהת
 תודליה תפוקת .18־ה האמה ךשמב האישל
 וצקוהש םיטנמלא לש הרושב ןייפאתהל הלחה

 תכרעמל םירגובמה תכרעממ ודדנו םידליל
 היצקנופה יאשונל ךכ ידכ ךות וכפהו םידליה

 .(םידלי/םירגובמ)תוכרעמה יתש ןיב הניחבמה
 קחשמ ירזיבאל ,שובל יטרפל רקיעב הנווכה
 .המודכו

 דליה תשיפתב לחש םייתוהמה םייונישה דחא
 דלי לש ידמעמ גשוממ רבעמה ,ךכ םא ,היה

 ןיבל דליה ןיב תולת יסחי רקיעב ראתמה)
 מיא לדבה חינמה) יגולויב גשומל (רגובמה

 רגובמה ןיבל דליה ןיב ,ישפנו יגולויסיפ ,יטננ
 רתויו ,רחש .(םהיניב םיליגה ילדבה ללגב
 לש הזתה תגצהב תוקיידמ ןניא ,קולופ הנממ

 ךרפומ ןוויכב ותוא תופקות םג ןכלו ,סאירא
 אלש ןעוט סאיראש חינהל ןוכנ הז ןיא .ודוסימ

 ליל סחי" היה אלש וא תוברתב "םידלי" ויה
 ,תיב־תויח יפלכ "סחי" יאדווב היהש יפכ) "םיד

 הניא יאדווב םהיניב תינשנו תרזוחה האוושההו
 תועמשמהש איה סאירא לש ותנעט .(תירקמ
 עוהש תיתרבחה היצקנופהו תודליל הנתינש

 הלאמ יתוהמ ןפואב תונוש ויה דליל הקנ
 םג ןאכמ .ןכמ רחאל תודלילו דליל ונתינש

 יפלכ ,דליה יפלכ הרבחה הקיסהש תונקסמהש
 ־הל םעט ןיא .םינוש ויה ודמעמ יפלכו ודיקפת
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זמנים, 20, חורף 1986



 ובהא םייניבה־ימיב םירוהש ךכל תויאר איב
 יראלש הזתה תא ךירפהל ןויסינב ,םהידלי תא
 לא הנושה סחיהש שרופמב ןייצמ סאירא .סא

 :םהידלי תא ובהא אל םירוהש ושוריפ ןיא דליה
 0011011688 010111618 30(1 0300168 113(1 311638ץ £611

 1116 83016 \*'3ץ. 8111 001 3 810§16 006 113(1 3(1011116(1

 11131 111686 £66110§8 !0616 \00ז15ץ 6X 5010£ 0£קז688-

 6(1 10 811611 30 301111110118 £0ז01• (^ז168 49).

 התיה םהידליל םירוה ןיב םיסחיה תכרעמ םלוא

 וז םיסחי תכרעמ .םויכ ונל תרכומה וזמ הנוש

 תומרונה תכרעמ יפל רשא תוגהנתהל הליבוה

 רסוח הלגמה תירזכא תוגהנתה איה ונלש

 העיגפ ידכ דע תושיגר רסוחו תובשחתה

 יוליג וניניעב תוארנ דחוימב .דליב תיטמוארט

 וחלשנ םידליש הדבועה תוירזכא לש קהבומ

 'ךנחתהל"ו לודגל ידכ שש ליגב םהירוה תיבמ

 קל וססיה אל םירוהש הדבועה וא ,םירז יתבב

 םתוא ודמיל ,םהידלי תוחכונב ןימ־יסחי םיי

 ףיסב ,דיצב םתוא ופתישו םירומיה יקחשמ

 .המודכו

 תא סאירא לש ומשב איבהל ןוכנ םג הז ןיא

 אל םישנאה" יכ רחש תנעוטש יפכ ,הנעטה

 עבש ול ואלמ םרטש ןטקה דליב ןנובתהל וחרט

 .(םירגובמה תרבחל סנכנ ובש ליגה) "םינש

 .באה לגיורכ תאמ "תייפכ הגיגח" ךיתמ טיפ לבוקמה ןמ הנוש ןפואב וב וננובתהש אוה ןוכנ

 הל לבוקמש האנהה תא ונממ וקיפה אלו ,םויה

 ירקיעה םרוגהש שרופמב ןעוט ןכא סאיראו ייא יכ הארמ ,םאירא ומכ ,טייווש ינפמ ,סאירא ,המצע רחש תנעוטש יפכ ,ןכאו .םויה דלימ קיפ

 היה תיתרבחה םיגשומה תכרעמב לחש יונישל יוניש םע דליה גשומ תחימצ תא רושקל רשפא 'איצנטופ חוכ רוקמכ םדלי לא וסחייתה םירוה"

 יוורה תיאידיאה םלועה תשיפתב לחש יונישה תלחותבו תוקוניתה תתומתב (ןיידע לח אלש) דליה יפלכ םהיתושגר תא ובתינ םג ןכלו ,"יל

 תרחואמה)התוטלתשהב רושק היה רקיעבו תח יכ רורב ןפואב עבוק סאירא ןכאו .םייחה 18יה האמב דליה תשיפתש יפכ .ךכל םאתהב

 חוכה ידקומ לע קר אל היסנכה לש (דואמ יאנת רדגב התיה תילכלכיתיתרבחה תואיצמה לא בלהיתמושת תא הבסה םימת ךאלמכ

 ירבחה העדותה לע רקיעבו םג אלא ,םייתרבחה ,דליה לש שדחה גשומה תושבגתהל עייסמ עקר 'ה האמה ינפל הבתונ ךכ ,ותולגלגעו ותוקיתמ
 תואיצמה לודימ לש םיגשומה תכרעמ לעו תית תא ריבסהל הלוכי איה ןיא ןפוא םושב לבא םורתל דליה לש ותלוכי לא בלהיתמושת לכ 17

 לעבכ דלי לש השיפתה ןוגכ) הנממ העבנש ןעוט ,ןוכנה אוה ךפיהה טעמכ ,גשומה תחימצ דליה לש ולודיג ךילהת .תבחרומה החפשמל

 .(לבטוהש רחאל דיימ המשנ ינפל חתפתהל לחה דליה גשומש ינפמ ,סאירא דיקפתה תא אלמל ותרשכהב ,ךכיפל ,דקמתה
 תתומתבו םייחה תלחותב יתועמשמ יוניש לחש ישמש יפכ אלש .רתויב ריעצ ליגמ רבכ הזה
 ההובג תויפיטואירטס :תוקוניתה שרופמב סאירא רבדמ ,רחש לש הירבדמ עמת

 "00 1116 011161 1130(1 111616 316 §1000(18 £0! 801- האלומ ובש ןפואה ןיב היציזופוא לש המויק לע

 םג ךכו) רחש לש הרמאמ ררועמש ףסונ ישוק קת86 10 1116 631110688 ס£ !116 1(163 0101111(11100(1, לא סחיה לש תילנויצרהו תישגרה תינבתה

 וילעש תורוקמה רמוח אוה (קולופ לש הרפס 86610§ !1131 000(1111008 !0616 81111 80 00£3!'0013516 ובש ןפואה ןיבל ,ןכמ רחאלו 17־ה האמב דליה

 רמוח לש היצטרפרטניאהו תודובעה תוכמסנ !0 11. 813118110311? 30(105]6011\'61? 8ק63510§, !1118 אוה ןיא .17"ה האמה ינפל וז תינבת האלומ

 םיטסקט לע תונעשנ תודובעה יתש .הז תורוקמ 1863 81100185306 3קק63!68 010011 1316!•".(4*1168 תינבת לש טלחומה הרדעהל הרקמ םושב ןעוט

 תוליבכה תדימו ןהלש תויפיטואירטסה תגרדש 39) ,17יה האמה ינפל וזכ תילנויצרו תישגר
 ךכל םאתהבו ,רתויב ההובג תויצנוונוקל םהלש "ז56!6 030 56 00 8005! 1531 !56101ק0ז!3006 .וז האממ לחה ,לוכיבכ ,תימואתפה התחימצלו

 םיטסקט .תואיצמה ןמ םקוחיר תדימ םג הלודג 30001868 !0 156 05118י8 ק618003111? !*'381101168 ,הלולע סאירא לש ויתונעטב הריהזיאל האירק

 םה ,םינמויו םיבתכמ ,םישודק ירופיס ןוגכ !*'115156 §ז0\!'10§ 101106006 01 €5118113011)' 001116 וניאש ןפואב םירבד תגצהל איבהל ,ךכ םא

 יבוקה "םיחושק" םילדומ לע םייונבה םיטסקט 308 01300618. ד51810161681 8500/0 10 05118 ק!6- .ולש הזתה ירקיע תא םאות

 תגצומ ובש ןפואה תא הבר הדימב םיע 06868 01016 1530 3 0601010 !56 053"§610 86010§- ותדובע תא רחש האיבמ התנעטל ףסונ קוזיחכ

 'יצמ"ל יחרכה רשק אלל ,תואיצמה םתועצמאב !3ק510 0008111008". (4*1168 43). לש םיאצמימה תא ,הרואכל ,תרתוסה טייו לש

 קיסהל תורשפא ןפוא םושב ןיא .המצע "תוא םינותנ תועצמאב החיכומ טייו לש ותדובע 'חימצ תוביסנל ןתונ אוהש רבסהה תאו סאירא

 תחקל ילב ,המצע "תואיצמה" לע תונקסמ םהמ רחאל לח יפרגומדה יונישה יכ םייטסיטטס יעמל ,םלוא .תודליה לש שדחה גשומה לש ות

 ישעמ תא האיבמ רחש .וז הדבוע ןובשחב ,העדותב שבגתהל לחה רבכ דליה גשנמש לש הזתה תא טייו לש ותדובע תששאמ ,הש
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 לא סחיה רואיתל תורוקמה דחאכ םישודקה
 רואיתב ןיא יכ תעבוק המצע איה לבא .דליה

 רופיס הלא םיטסקטב עיפומה תודליה

 םיאבומה תודליה ירופיס יכו ,ילאודיבידניא

 וא ,יפיטואירטס יפוא ילעב םה הלא םיטסקטב

 ית לש לבוקמה לדומה ןמ םירזגנ ,רחא חוסינב
 ןמיהמ רוקמכ הזכ טסקט תלבק .תודליה רוא

 ויב תפפור ןכל איה תודליה לא סחיה רואיתל

 טסקטה יכ העיבקה תפפור הנממ רתוי דועו ,רת
 ,"הפוקתה לש םוייםויה ייחבו םיגהנמב ןגועמ"

 ומה לש ורוקמש חינהל רתוי אקווד ריבס ירהו
 ,תורחא םילמב .ושי לש םיסנה ירופיסב הזה לד

 םיסנ םיעיפומ ושי לש םיסנה ירופיסבש ןוויכמ

 ופיסבש חינהל ריבס םג ךכ ,םידליב םירושקה
 רגויבה לש רושיקל תופידע היהת םישודק יר

 ןיב ,דליב ךורכה םיסנ רופיסל שודקה לש היפ
 ירופיסמ .אלש ןיבו הזכ השעמב ברועמ היהש

 לש ותמצוע לע דומלל ךכ םא רשפא םישודקה
 תואיצמה רשאכ םג דורשל ותלוכי לעו לדומ
 ושכעה תואיצמה ןמ דואמ הקוחר ראתמ אוהש

 ורוקמש לדומב רבודמ רשאכ דחוימב ,תיו
 דומלל רתוי הברה השק ,םיינונאק םיטסקטב

 תונב תויטרקנוק תויתרבח תודמע לע ונממ

 .ןמזה
 ןוגכ) םירחא תורוקמ לע תוכמתסהה םג

 הל הרטמב (ירברטנקמ םלסנא לש היפרגויבה
 תודלילו דליל סחיב תויתרבחה תודמעה תא גיצ

 דבעידבו םאירא לש ותפקשה תא תרתוס הניא
 דליהש ,רוכזכ ,ןעוט סאירא .התוא תקזחמ םג

 רבח דמעמ לש םיגשומב 17־ה האמה דע שפתנ

 םיגשומב רתוי רחואמ שפתנש יפכ אלו ,ית
 אכ השפתנ תומתיה יכ תנעוט רחש .םייגולויב

 יכו ,םילודג םימחרל הכז םותיה יכו ארונ ןוס
 תושגר וטלש הרבחבש החכוה םושמ ךכב שי

 ,ןכא םא םלוא .החפשמלו דליל סחיב םירחא
 ה האמה דע שפתנ דליהש ,רוכזכ ,ןעוטש יפכ
 יפכ אלו ,יתרבח דמעמ לש םיגשומב וד

 רחש .םייגולויב םיגשומב רתוי רחואמ שפתנש
 יה יכו ארונ ןוסאכ השפתנ תומתיה יכ תנעוט

 םושמ ךכב שי יכו ,םילודג םימחרל הכז םות
 סחיב םירחא תושגר וטלש הרבחבש החכוה
 ירא ןעוטש יפכ ,ןכא םא םלוא .החפשמלו דליל

 אלמל ידכ םיוסמ דמעמ ךותל לדגו דלונ דלי ,סא

 וירוהמ ותומתייתהש ןבומ ,םימיוסמ םידיקפת
 הדימב ודיתע תא תעבוקו ולרוג תא תצרוח

 .תינרדומה הרבחב רשאמ רתוי וליפא ,העירכמ

 דליה יפלכ םימחרה תדימ לע הומתל ןיא ןכל

 םייפוא היה המ לואשל םוקמ שי לבא ,םותיה
 םויה בצמל דוגינב ,יכ המוד .הלא םימחר לש

 המוארט לש םיגשומב תומתיה תשפתנ ובש
 רובעב תיתחפשמה תרגסמה סרהו תישפנ

 סאירא לצא תראותמה הפוקתב ירה ,דליה

 ,רחש לש הירבד יפל םג ,תומחייתהה השפתנ
 תיתרבחה תומדקתהה ייוכיסב השק העיגפכ

 .דליה לש

 רחש לש תודובעב רתויב יתייעבה טבהה םלוא

 "תודבוע"ל תוקינעמ ןהש דמעמב אוה קולופו

 ועמש ישוקה ןמ םימלעתמ םא םג .תוראותמה
 יפיטואירטסה יפואה ללגב תורוקמה רמוח רר

 ירה ,ולש ההובגה לודימה תגרד לשבו ולש

 רמוחב תודליה רואיתש הדבועה ןיעל תרקדזמ

 םג אלא יפיטואירטס קר וניא הזה תורוקמה
 יתמ ןטק קלח שפות הרקמ לכבו ,רתויב רידנ
 על קר" :יכ תבתוכ רחש ,ןכאו) .םדאה ייח רוא
 היה היפרגויבה בתוכש הרקמב ,תורידנ םית
 ודלי לע םירבד ויפמ עמשו שודקל ברוקמ םדא

 ית" וא ,"ילאודיבידניא רופיס הב עיפומ ,ות
 יתש .("רגובמה תבוגת לש וטוריפב רידנ רוא

 ינב ךורכה םוצעה ישוקה לע תודיעמ תורקוחה

 רמוח ךותמ תודליה תפוקת תא רזחשל ןויס

 םייק וניא הז ישוק .םייניבהיימי לש תורוקמה
 םירחא ןמז יקרפ ראתל םישקבמ רשאכ ללכ

 הז ןיא םאה והז ישוק עבונ הממ .םדא לש וייחב
 תודליה לש הנוש השיפת ןאכ תמייק יכ רורב

 קשהה לע וכנחתהש ימ לע םויה תלבוקמש וזמ
 רתויב העירכמה הפוקתה איה תודליהש הפ

 הפוקתה ,("שיאה יבא אוה דליה") םדאה ייחב
 תבצעמו וייח ךלהמ תא תעבוקה תיביטמרופה

 םיסנמש ,הילא םירזוחש הפוקת ,ויפוא תא
 לש ותורידנ םאה ?ןורכיזב החיצנהלו הרזחשל

 תעבונ הניא 17יה האמה ינפל תודליה רואית
 וקמ התיהש דליה לש השיפתה לש הרדעהמ

 יתש לש ןהירבדב יכ הארנ ?רתוי רחואמ תלב

 תורוקמה רמוח תאיצמב ישוקה לע תורקוחה
 ךכל תקהבומ היאר םושמ שי תודליל סחיב

 העדותב תילכתב הנוש דמעמ היה תודלילש
 העדותה לש היכרריהב יכו זאד תיתרבחה

 .ילוש םוקמ תודליה הספת תיתוברת־תיתרבחה
 דוובו ,המצע ינפב הפוקתכ זא השפתנ אל איה
 תועירכמה תופוקתה .העירכמ הפוקתכ אלש יא

 דמעממ ררחתשה ןהבש הלא ויה םדאה ייחב
 .יאמצעו רגוב ךפהו תודליה לש תולתה

 דוסייתלאש ןאכ הלוע תיטרואית טבמיתדוקנמ

 דמעמה ןיבל "תודבוע"ה ןיבש סחיל רשקב

 רוטסיהה רואיתהו ןועיטה תרגסמב ןהל ןתינה
 וחב יהשלכ "הדבוע" לש המויק םצע םאה .םיי
 "המויק" לע חרכהב דמלמ תורוקמה רמ

 םאה ?הל התיהש תועמשמה לעו הירוטסיהב
 יוסמ תוישיא לש תודלי רזחשל ןתינש הדבועה

 חייתה שי ינולפ לש ונמויבש הדבועה וא ,תמ
 תויהל תולוכי ותודליל תימתסו הרצק תוס

 וקת התואב תודליה לש הדמעמ תעיבקל סיסב
 םצע ילוא ,רמולכ .ןוכנה אוה ךפיהה ילואו ?הפ

 ובש רשקהה תוימתסו "תודבוע"ה לש ןתורידנ

 היהש ילושה דמעמה לע תודיעמ תועיפומ ןה

 היכרריהב בושח קלח וספת אלש ךכ לע ,ןהל

 תיטרואית הניחבמ .םייתרבחה םיגשומה לש

 ןגראל ןוירוטסיהה לש תלוכיה תלאש ןאכ הלוע
 אלא ,םיעוריא לש ירקמ ףסואכ אל תודבוע

 תמיוסמ הפוקתב ןהל היהש דמעמה תועצמאב

 רתב (תיזכרמ וא תילוש)ואלימש היצקנופהו

 תועצמאב "תודבוע"ה לש וזכ השיפת קר .תוב

 ןמויק ךיא ריבסהל הלוכי ואלימש היצקנופה
 תונוש תופוקתב טעמכ "תודבוע" ןתוא לש

 תוכרעמו תונוש תויוברת רצי הירוטסיהב
 הפוקתמ לחש יונישה ךיאו ,תונוש םיגשומ

 תודבועה לש ילטוט יונישב אל אטבתה הפוקתל
 ןבומכ .ןהל קנעוהש דמעמב רקיעב אלא

 רואיתב קפתסהל לוכי וניא ןוירוטסיההש
 ינפמ קר ולו ,דבלב תויטננימודה "תודבוע"ה

 "םירשבמ" ללכיךרדב ןה תוילושה תודבועהש
 ,רתוי רחואמ ושחרתיש םיכילהתל "םיזמר" וא

 ףסונ ישוקל ונתוא הליבומ וז היעב םלואו
 .קולופו רחש לש ןהיתודובעב

 תא הגיצמה סאירא לש ותדובעל דוגינב

 תשמ ,הרבחב הטלשש תיגשומה תוינופילופה
 ירוטסיה רואית יכ ול תודגנתהה ןמ ןיפיקעב עמ
 טוטו תינגומוה תכרעמ שפחל בייח הפוקת לש

 ית ךכל המאתהבו) תוברתב םיגשומ לש תיל
 םלוא .(םהמ תורזגנה תודבועה לש ינגומוה רוא

 יכ ,תיטרואית הניחבמ ,חינהל טלחהב רשפא
 תיטננימודה םיגשומה תכרעמ לש הדצב

 ןניאש תופסונ םיגשומ תוכרעמ םג תומייקתמ
 שומה תכרעמ תא אל תועבוק ןניאו תולבוקמ

 ־םויה ייח לש םייפוא תא אל םגו תחוורה םיג
 םיתעל עגיימהו טרופמה רואיתה ןמ ,ןכאו .םוי
 ףסונב ,תוברתב תומייק יכ הלוע סאירא לש

 תורחא תוכרעמ ,תטלשה םיגשומה תכרעמל
 ,רתוי רחואמ ,תורשפאמה ,תורתוס וליפאו

 ךילהתבו ןכותמ חומצל תושדח תושיפתל
 רעמ תוברתל רידחהל ךשוממו ךורא ירוטסיה

 קולופו רחש לש תודובעה .השדח םיגשומ תכ
 םיזמר םויק לע עיבצהל ,רתויה לכל ,תולוכי

 ־אירה ילושבו םיגשומה תכרעמ ילושב הלאכ

 לע רערעל תולוכי ןניא ךא ,תוברתה לש היל
 ןפואב ,הברדא ,סאירא לש תידוסיה ותשיפת
 .התוא תוססבמו תוקזחמ אקווד ןה ינוריא
 "תולודג" תוירוטסיה תוזת יכ הרימאב יתחתפ
 אוה שדחמ ןתניחב ךילהת יכו ,רגתא תווהמ

 רקחמהו ןויעה תודלותב יבויחו הרופ ךילהת
 הגיצה ותפקשהש ךכל הכז סאירא ;ירוטסיהה

 פאמה הזת םג אלא ,הרפמו השדח הזת קר אל
 רשא ,תוברתה תודלות לש השדח הניחב תרש

 וטטומ אלש דבלב וז אל הכירפהל תונויסנה לכ

 תא וקזיחו שדח רואב התוא וריאה אלא ,התוא,
 .החוכ

92 

This content downloaded from 132.66.160.154 on Mon, 15 Sep 2014 05:09:12 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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

	Article Contents
	p. 90
	p. 91
	p. 92

	Issue Table of Contents
	Zmanim: A Historical Quarterly / :  ,  20 ( 1986), pp. 1-104
	שער קדמי
	Chaim Weizmann — Science in the Service of Politics / חיים ויצמן - מדע בשירות הפוליטיקה [pp. 4-17]
	History, Mathematics and the History of Mathematics / היסטוריה, מתמטיקה, והיסטוריה של המתמטיקה [pp. 18-27]
	Loyalty to the Greek Polis in the Classical Period / נאמנות לפוליס היוונית בתקופה הקלסית [pp. 28-35]
	The "Triumph of Time" in Renaissance Art / "נצחון הזמן" באמנות הרנסנס [pp. 36-42]
	Anglo-Jewry and the Jewish International Traffic in Prostitution 1885—1914 / יהדות אנגליה והסחר הבינלאומי בזונות 1880-1914 [pp. 44-59]
	Westernization of Political Concepts in the Middle-East — the Semantic Dimension / התמערבות דפוסים פוליטיים במזרח-התיכון: המימד הסמנטי [pp. 60-69]
	French Jewry and the Jews of North Africa — Encounter and Collision / יהודי צרפת ויהודי צפון-אפריקה: התנגשות ומפגש [pp. 70-79]
	To the Chronicle of the "Khakham Bashi" in Jerusalem / לתולדות ה"חכם באשי" בירושלים [pp. 80-89]
	תגובות
	בין ילדות למוות או איך מתמודדים עם תזות גדולות [pp. 90-92]

	ספרים
	מי מפחד מריכרד ואגנר? [pp. 93-96]
	ההיסטוריה כמכלול בעידן ההיסטוריה המתמחה [pp. 96-98]
	המאבק על ירדן [pp. 98-100]
	"יפי-נפש" [pp. 100-101]
	הציונות האנגלית ומתנגדיה [pp. 101-102]
	דגלים שחורים מן המזרח [pp. 102-102]

	[על המחברים] [pp. 103-103]
	[English Summaries] [pp. 104-104]
	שער אחורי





