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,תונויצ לומ ינקירמא ימרופר םזילסרבינוא :םיבלתשמ םידוהי ףיש רפוע 
האושו תוימשיטנא 

;ןמציו םייח ש"ע תונויצה רקחל ןוכמה ,ביבא־לת תטיסרבינוא לש תפתושמ האצוה 

ןוכמה ,ןליא־רב תטיסרבינוא ;ןוירוגךב תשרומל זכרמה ,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא 

.2001 .דבוע םע תאצוה לש "הנתשמ הרבחב תידוהי תוהז" הרדסהו ;האושה רקחל 

.םידומע 287 

םיטביה ריאמ אוהש םושמ קר אל ףיקמ ןוידלו ידוסי ןויעל יואר ףיש רפוע לש ורפס 

לש הרוש ליבקמב ררועמ אוהש םושמ אלא ,תירבה־תוצרא תודהי לש םיקתרמו םיבושח 

לארשיב תודהיה לשו ,ללכב תודהיה לש התועמשמל רשאב תורגתאמו תובקונ תולאש 
תפחודה הנכסה לע העירתמ תירבה־תוצרא תודהי יבגל תושודנה תורימאה תחא .טרפב 

יכ ונרשבתה הנורחאל הנהו ,םירפסמב תוטעמתההו ןכותב תורדרדתהה לשב הילעמ 

תירבה־תוצרא תודהי .הבוטל יוניש אקווד הנורחאל לח (םירפסמ לש) הז ןורחא ןותנב 

.םלועב רתויב הלודגה תידוהיה הליהקה ןיידע איהו ,השיאו שיא ןוילימ השישכ הנומ 

קפס םייק םהמ לטובמ־אל זוחא יבגלו ,םידוהי ןוילימ השימחכ םייוצמ ,הז תמועל ,לארשיב 

םע רשק ,קהבומ ידוהי םש ,ידוהי בא :לשמל)ינתאה ךוישה ןיב לדבהה לשב םתודהיב 

םידומיל לש היווחו ,ימוימוי ןפואב תירבעב שומיש ,לארשיל היילעה תוכזב ידוהיה םעה 

.(הרייגתה אל םלועמש היידוהי־אל םא) יתדה ךוישה ןיבל (ל"הצב תורישו לארשיב 

תואמב ךרעומ אוה ךא עודי וניא הז רורב־אל גוויסב םיאצמנה םישנאה לש קיודמה םרפסמ 

,ורייגתה אל דוע לכ ,םהיניב םיריעצה רשאכ ,לדגיו ךלי קר הז רפסמש חינהל שי .םיפלא 

,ירק ,"םידוהי־אל־סידוהי" לש םישדח תורוד ודילויו (ןיסירפקב רקיעב הארנכ)ונתחתי 
.לארשיב יתדה דסממה ידי־לע תרכומ הניא םתודהיש ינתאה םאצומ יפ־לע םידוהי 

לשב ,הנתשמו שדחתמ םלועב ידוהיה םעה לש ודיתעל רשאב רבשמה ,תאז הניחבמ 

,םלועב רתויב הלודגה הליהקה תא קר אל דקופ ,(assimilation) העימט לש ךילהת 

.תידוהיה הנידמב תאצמנה הלדוגב היינשה הליהקה תא םג אלא ,תירבה־תוצראב 

םינושה ויקבאמ תאו ,תירבה־תוצרא תודהיב םיעודיה םימרזה דחא תא ראתמ ףיש 

ןפואב בלתשהל אלא ,ןוצרמ הרוגס תרגסמב רגתסהל אל ןויסינ ךות םידוהיכ תודרשיהל 

דחמ ,תוילסרווינואב רבודמ יכ רהבומ רפסל הנשמה־תרתוכב ןכל .תבבוסה הרבחב אלמ 

יבויחה רגתאב לחה ,אסיג ךדיאמ ,ידוהיה םעה לש םידוחיי םיטביהל תוביוחמה לומ ,אסיג 

האושב הלכו ,תוימשיטנאה לש ןימויה־תקיתע היעבה םע תודדומתהב ךשמה ,תונויצה לש 

,תימרופרה העונתה השרתשהו הדלונ הבש הפוריא התוא ,הפוריא תודהי תא הדקפש 

השקה םיחאה־ביר חתפנ ,הרשע־עשתה האמב דוע ,הב רשאו ,הברעמבו הזכרמב דחוימב 

.םיסקודותרואה ןיבל םימרופרה ןיב דחוימבו ,תודהיב םינושה םימרזה ןיב 

תויומדה תחאב תודקמתה תועצמאב םינושה םיכילהתה תא ורפסב ראתמ ףיש 

תורשע ךשמב שמישש ,ןרטשגגרומ ןאילו'ג ךנחמהו ברה ,תימרופרה העונתה לש תוטלובה 

.The Hebrew Union College - העונתה לש ןוילעה יכוניחה דסומה לש אישנ םינש 
רחאל דיימ יכ רבחמה ריכזמ ובש ,וחתפב רבכ העיפומ רפסב וילא הנושארה תופשחיהה 

ותאצרה לש תונמדזהה תא ןרטשנגרומ לצינ ,הינמרגב ןוטלשל רלטיה לש ותיילע 
הלוכי ותעונת םא הלאשה תא הלעהו ,הללכמב םידומילה תגש תחיתפ לגרל תיתנשה 
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םירפס תרוקיב ףלש ןואיל 270 

תמקה אמש וא ,תודהיה םע תוילסרווינואה בוליש לש תידוסיה התשיגב דימתהל ןיידע 

.העונתה תונורקע לש תשדוחמ הניחבו שדחמ תוכרעיה תבייחמ הינמרגב יצאנה רטשמה 

יבגל דחוימב ורמאנ הלא םירבד .יונישב ךרוצ ןיאש ,ירק ,יתבר ואל התייה ותבושת 

םידוהיה לכ יכ ,תינויצה תורדתסהה אישנ ,בולוקוס םוחנ לש ויפמ עמשוה רבכש ןועיטה 

,ך"נתה רקחב רכומ החמומכ .םינויצל תויהל ,הפוריאב לחש יונישה לשב ,תעכ םישרדנ 

ימימ תומרופרל םזיצאנל תינויצה הבוגתה תא הוושהו וירקחמ לע" ןרטשנגרומ ךמתסה 

- םזיצאנל תינויצה הבוגתה ומכ שממ - ולא תומרופר םג ,ותונשרפ יפ לע .הימחנו ארזע 

,ינחורו יסיפ ,ימויק םויאל תינוציק תיטסירלוקיטרפ־תידוהי הבוגת לש גוס ןתעשב ויה 

לע ,תוירכונה םישנה שוריג רקיעבו ,ןללכב תומרופרה .תניוע תידוהי־אל הביבס דצמ 

תויכשמה תחטבהב" המורת לכ םרת אלש ,ילילשו רומח רבדל ויניעב ובשחנ ,"ןהידלי 

הילגהה רחאל לארשי־ץרא לא הרזחה תפוקת ־ ןמז ותואב .<14-13 'ע> "ידוהיה םויקה 

,תובלתשה ןיבל תורגתסה ןיב הרירב םידוהיה ינפל הבצינ ־ שדקמה־תיב ןברוח םע 

התואב תבורעת־יאושינל הימחנו ארזע לש תילילשה םתדמע תא ריכזמ ןרטשנגרומו 

תרגסמב תורגתסה הפידעמ תינויצה העונתה ,ןרטשנגרומ יניעב ,המוד ןפואב .הפוקת 

.תילסרווינוא הסיפת ךותב תובלתשהב תרחוב תימרופרה העונתהש דועב ,תינמואל 

לארשיב תיחכונה תואיצמל ידמל עיתפמ ןפואב הפקת ןרטשנגרומ לש תאז האוושה 

המוד היעב רשאכ ,רבעשל־תוצעומה־תירבמ תוידוהיה תוליהקה לש הצרא ןתיילע רחאל 

ינפב תבצינ (ינרדומה ןדיעב בוש הלעתש ותעד לע הלעה אל יאדווב ןרטשנגרומש) 

םנמוא תשרוד הניא הנידמה .ןהידלילו תוירכונל םחייתהל דציכ ־ תילארשיה הרבחה 

תולעב תולועכ תוירכונה תא תלבקמ אלא ,,(תיכ"נתה הפוקתב ילוא היהש יפכ) םישוריג 

הייחד ןיבל ינתא ךויש ןיב תלטלוטמ תידוהיה ןתוהז תא הריאשמ ךא ,תויחרזא תויוכז 

- ןכשמב טעמכ תוהז ויה תוצעומה־תירבבו לבבב תולגה תופוקתש ןיינעמ ,בגא .תיתד 

אלו ,תותדה לכ תא הפדרש הנידמ התייה תוצעומה־תירב ,ןיינעה םצעל .הנש םיעבשכ 

שרדנש רורב .תידסממה היגולואידיאה לש הליצב ןתוא הדימעהו ,תידוהיה תדה תא קר 

לע תרבוג תורגתסהה בוש ךא ,םישנא לש הלודג הצובקל ירוקמו ףיקמ ןורתפ םויכ 
לש אלא ,(תונויצה) תינמואל העונת לש הניא תורגתסהה םעפהש אלא .םזילסרווינואה 

קויד רתיל וא) התפכנ תידוהיה תוהזל התשיגש ,(תידרחהו תיסקודותרואה) תיתד העונת 

.לארשיב םינוליחה לע םג (הלבקתה 

ספדוהו תירבעב בתכנש ,הז רפס םיארוק רשאכ יכ ילארשיה רשקהה תא יתרכזה 

יבגל הלוגב םיגיהנמ לש םהיטבל - תראותמה היעבהש השוחתה ןמזה לכ הלוע ,לארשיב 

הדימבו ,םג אלא ,הלוגב םידוהי לש םתלחנ קר הניא ־ תובלתשה וא תורגתסה 
םא איה לארשיב םידוהיה תא הוולמש היגוסה .תידוהיה הנידמב םידוהי לש ,התוחפ־אל 

תודהיבש דוחייה לע הדימע ךות םלועב בלתשהל אמש וא ,ןוכשי דדבל םעל תומדיהל 

התייה ןכא וזש רורב .שרגתהל וצלאנ םיברועמה תוגוזה יכ ללכ רורב הז ןיא ך"נתב בותכה ןמ 1 

הדעו המקוה תוירכונל ואשינש לארשי־ינב רתי יבגל ךא ,םינהוכ לש ץמוק יבגל תידיימה הרזגה 

רמאנ אל ך"נתב .הרקמו הרקמ לכ קדקודמ ןפואב הנחבו םישדוח השולשכ ךשמב הכודמה לע הבשיש 

אל ןכ אל םאש ,םייטמוטואו םיידיימ םישוריג ושרדנ אלש קפס ןיא ךא ,םינוידה תואצות ויה המ 

.םינויד לש םישדוח השולשב ךרוצ םוש היה 
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דחא תא הווהמ ותבילצש ,ושי לש ודמעמב הריפכ ,ירצונה־יברעמה םלועה יבגל ,לשמל) 

.(ינרדומה םלועה לש ינוליחה ןדיעב וליפא ,ברעמה לש םיטלובהו םיקהבומה וילמסמ 

.ללכה תלחנ םניהש תונורקעו םיכרע םתואב בלתשהל הפיאש תמייקש קפס ןיא 

שממ לש ןכות תקצל ןתינ םא יטפשמהו יטילופה רושימב חוכיווה ןיינעמ הז ןיינעב 

םינועיט לש עפש שי ירה .תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי־תנידמ לש התרדגהל 

ךא .תחא הפיפכב רודל תולגוסמ ןניא היטרקומדהו תודהיהש - וכופיהו רבדב רבודמש 

(תוללמוא םימעפל) תורמאב ינרירב שומיש ךות וא סוסיב אלל ללכ־ךרדב ורמאנ םירבד 

,תומוד תוליפנ ןיא תוקהבומ תויטרקומדל וליאכ) תידוהיה תרוסמב םעפ ידמ ועיפוהש 

ינפב בצינה יתימאה רגתאהש ןכתיי ,השעמל .(תודבעב הריכמש תיאקירמא הקוח ןוגכ 

ןיינעבו ,תיטרקומדו תידוהי הנידמ לש תאזה הרדגהל תושממ ןתמ אוה תילארשיה הרבחה 

םיידוהי םידמולמ שי רכנב אקווד יכ םא ,טעמכ םיקסוע ןיא ,ירעצלו יתעד תוינעל ,הז 

ילואו ,הדוסיב תיטרקומדכ תודהיה .לא סחייתהל םיברמו תשדחתמ תונשרפ םיטקונה 

.(תודבע לש היעב התייה םהל םגש) םינוויה תא םדק ימיב המידקמכ וליפא 

םלועב תודהיה תועמשמ לש הקומע הקידב ךורעל ןכ םא תבייח תילארשיה הרבחה 

לש םינשה־בר הנויסנב ,סקודרפה הברמל ,אקווד רזעיהל היושע איה ךכ םשלו ,ינרדומה 

ךרוצלו ,םזילסרווינואה ןיבל תודהיה ןיב בוליש רחא הישושיגבו ,תימרופרה העונתה 

שי םא .היטרקומדה ןיבל תודהיה ןיב ,יטילופה טביהה יבגל רתוי דקוממ ןפואב ,ןיינעה 

קמועל םורתל יושע תורחא תוליהק לש ןנויסנש ןתניהבו ,לארשיב הזכ ןויד םייקל הנווכ 

.ףיש לש הז בושח רפסב ןייעל שי המכוח תישאר יזא ,ןוידה לש ףקיהלו 

תויטנתואה תלאש אוה םהיניבש םיבושחה דחאש ,םיפסונ םיבר םיטביה שי רפסל 

רקח) עוצקמל וירבחו ןרטשנגרומ וססיה אל ,תודהיה תנבהל עגונה לכב .תודהיבש 

םייקתמ לארשיב םג .ארקמה תרוקיב לש השיגב רזעיהל (תימרופרה) העונתלו <ך"נתה 

בורל ךא ,לשמל םייאטיסרבינוא םיגוחב ,ארקמה תרוקיב לש השיגב רזענה ןויד ןבומכ 

השיגב שומישהמ רכינ קלח ,הז תמועל ,תירבה־תוצראב .ינוליחה רושימב להנתמ אוה 

The Hebrew Union College ןוגכ ,םייתד םיימדקא תודסומב השענ וז החותפו השימג 

,(The Jewish Theological Seminary) תיביטוורסנוקה העונתה לש ליבקמ דסומ ןכו 

,לארשיב םיפינס םנמוא שי תודסומה ינשל .םייללכ םידומיל םג םימייקמ םתויתד ףרחש 

(םילשוריב ןמטרה ןוכמ ןוגכ תודסומ ןכו) הלאכ תודסומ .הטעומ ץראב םתעפשה ךא 

,תודהיה תוהמב יתימא ןויד ־ תילארשיה הרבחה ינפב שממ לש רגתא דימעהל םילגוסמ 

םתשיג ןחבית ,םידרחה לש םזילטנמדנופהו היסקודותרואה לש תורגתסהה לומ רשאכ 

אל ־ רבעב וללה תולאשב וקסעש םידמולמ לש היגולואיתהו תיגולואידיאה ,תיפוסוליפה 

תא קר אל הלסיח האושה יכ ריכזהל ןתינ הז רשקהב .הפוריאב םג אלא ,הקירמאב קר 

הזכרמבו הברעמב ססותה ידוהיה םלועה תא םג אלא ,הפוריא חרזמ לש תובישיה םלוע 

תחכשנש הדבוע ־ (ריכבו רכומ דמעמ תיביטוורסנוקהו תימרופרה תועונתל היה םש) 
.םימעפל 

תדה לש תויטנתואל ונעטש םידמולמ ףא ויה ,תודהיה לש תויטנתואה אשונב 

הרמויה תא עקעקל ידכ וז השיפתב" ושמתשהש ויה ,ףיש לש םילימבו ,תימרופרה 

עיצה" ףא ,רלהוק ,וללה םידמולמה ןמ דחא ."הרוהטה תודהיה תא גצייל תיסקודותרואה 

לש הכורא תויוחתפתה תרשרשב םדקתמו ןורחא בלש איה המרופרה היפל ,הכופה השיג 

ידכ (ןיוורדב הרוקמש) תינויצולובא השיגב וליפא ורזענ ןרטשנגרומו רלהוק ."תודהיה 
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תא היסקודותרואה לש הירמש לע תאפוקהו תרגתסמה ידוהיה םויקה תשיפת לומ ביצהל" 

תונתשהבו תוחתפתהב ,תובלתשהב יולתכ ידוהיה םויקה תא האורה ,תימרופרה השיפתה 

לש תוידגנה תונעטה לומו ,ידמ תינרמוי וז תטלחומ השיגש ןכתיי .(93 'ע> "תדמתמ 

ןפואב רחא וא הז דצ לש הניא הלוכ תילטה ־ הז םגו הז םג :הרשפ עובקל ןתינ תויטנתוא 

.התוא רישעמו קימעמה ,תושיגה ןווגמב אקווד ץוענ תודהיה לש הייפויו ,ידבלב 

תודהיה רשאמ רתוי השק רבשמב הניא תירבה־תוצרא לש תודהיה ,תאז הניחבמ 

.תודהיה ךשמה תא לכמ רתוי ילוא חיטבמש ןווגמ ותואב הנחינ איה ,הברדא :לארשיב 

(תורחא תועונת יפלכו) תימרופרה העונתה יפלכ הלגמ לארשיב תידוהיה הרבחהש לוזלזה 

אלא ,יתדה הנחמל קר רומש וניא הז לוזלז רשאכ המכו המכ תחא לע ,הירכועב וניה 

ןמ הברה יאדווב שי םינורחאלו) םייתרוסמ לש ףאו םינוליח לש תובחר תובכש םג ןייפאמ 

רואב הלא תועונת ריאהל ילוא רוזעי ףיש לש ורפסב ןויע .(וללה תועונתה םע ףתושמה 
.יבויחו רחא 

חופיק רבדב תונעטה חכונל :יגולויצוס תע־בתכל דחוימב המיאתמש ,הנורחא הרעה 

התליגש לוזלזה רבדבו ,היסא ברעמבו הקירפא ןופצב ןרוקמש תוליהקה לש תורוסמה 

העונתה אקווד דציכ תוארל ןיינעמ ,תד יניינעב ןהיגהנמ יפלכ תילארשיה הרבחה רבעב 

העונתב תיתד הניחבמ לוזלז יוליגב תנייטצמ ,ס"ש איה ,ןמשב המקוהש תיטילופה־תיתדה 

אל ם"ש ירבח .לארשיב הדמעמב הרכה לכ תעינמל החוכ אולמ תא הליעפמו ,תימרופרה 

אולמב תעכ לעפומ ,םינוש םתויהב ,ונמזב םתלחנ היהש חופיקה .רמה םנויסנמ רבד ודמל 

ידכ ,הז רפסב ןייעל יאדכ תאז הביס לשב םג .הנוש הניהש תרחא הצובק דגנ ותרמוח 

.ינוליח םלועב םדקתהלו חתפתהל ,םייקתהל הלוכי תד הבש ךרדל עדוותהל 

שממ לש יוניש התשע תימרופרה העונתה ,רפסה לש תרתוכה ןמ ףקתשמכ ,םוכיסל 

ןיב רושקל תלעופו ,תינויצה העונתה םע בטיה תבלושמ איה םויכו ,האושה תובקעב 

תיתד העונת לש התלחנ הניהש ,וז השימג השיג .םזירלוקיטרפה ןיבל םזילסרווינואה 

וניא ףיש לש ורפס .תידוהיו תיטרקומדכ תרדגומש הנידמ ידי־לע םג ץמואתש יואר ,רכנב 

הרבחה תא הקיסעמש היגוסל ירשפא םישרת םג אלא ,קוחר םלוע ,רחא םלוע לא הצצה קר 

ןיבל םזילסרווינוא ןיב יוצרה בולישהו ,ינרדומה םלועב תודהיה תוהמ ־ תילארשיה 

.שדח ןיבל שודק ןיב ,םזירלוקיטרפ 

ףלש ןואיל 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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