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תוברתה תודלותב "רחא"כ רוחשה םדאה ?ורוע ישוכ ךופהיה דמלמ םהרבא 
.ב"סשת .ןתיב־הרומזו הפיח תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה .תידוהיה 

.םידומע 334 

תוארל שי ,תידוהיה תוברתב רוחשה םדאה לש וייומידב קסועה ,ונינפלש רפסה תא 

סחיה אוה דחאה :םינורחאה םירושעה ינשב םיחרופה םיירקחמ םינוויכ ינש ןיב תמוצכ 

םישנה לש ןמוקמ תודוא־לע םירקחמה הנושארבו שארבו) תידוהיה תוברתב "םירחא"ל 

תא ןיבהל השק .תירבה־תוצראב חרופה הרוחשה תוברתה רקח אוה רחאהו ,(וז תוברתב 

ןיב תירבה־תוצראב להנתמה סומלופה תא ריכהל ילבמ ונינפלש רקחמה לש ורשקה 

דגנ תיעזגה הילפאה רוקמ םא הלאשל רשאב תידוהיהו תיאקירמא־ ורפאה תוליהקה 

ובש ,ףירחו ןועט סומלופ והז .תידוהיה תרוסמב ץוענ תיברעמה תוברתב םירוחשה 

רשקהה וז הניחבמ 1.ינתאהו יטילופה קבאמל ןיטולחל םיסיוגמ םיימדקאה םירמאמה 

,דואמ רפסה םע ביטימ ,ידיימה יסומלופה רשקהל ץוחמ יוצמה ,הביתכה לש ילארשיה 

ולו ,סומלופה לש וידה םירכינ הז רפסב םג ,הז םע 2.היגוסה לע רתוי חונינ טבמ רשפאמו 

םירמאמ לע רקיעב םיכמסנ תידומלתהו תיארקמה תוברתב םיקסועה םיקרפהש םושמ קר 

הארנו בושנ דוע .הילע הנגהכ םאו תודהיה יפלכ המשאהב םא ,הלא םירשקהב ובתכנש 

הפיקע ךרדב יכ םא ,תרוסמה לע הנגהה לש ידוהיה טקיורפב ףתתשמ ונלש רבחמה םגש 

.הברהב תנדועמו 

תודבעה תייגוס לש רשקהב דחוימב רקחמב הנחבנ רוחשה םדאל סחיה תייגוס 

הכישמה ,תיטסינלהה הפוקתב חתפתהל הלחה הרוחשה תודבעה תעפות .היקודיצו 

םע התמצוע אולמב בוש הצרפש דע ,חרזמה תוצראב דחוימב ,םינתשמ םינונימב םייקתהל 

.הרוחש תודבעב תירצונה הפוריא תא םג שדחמ ופיצהש ,הקירפא־מורדו תוקירמאה ייוליג 

ןכש ,הרוחשה תודבעה תודוא־לע חישל בושח חתפמ הווהמ תידוהיה תרוסמה וז הניחבמ 

תומדב ,םירוחשה לש םתודבעבש "תויעבט"ל ןושארה יגולואיתה קודיצה תא תקפסמ איה 

תוברתל דוגינב םלוא .("םח סותימ" תורפסב הנוכמה ךלהמ) תישארב רפסב םח לש ושנוע 

החוורש הרוחשה תודבעה ביבס ןכא בסנ רוחשה םדאל סחיב ןוידה רקיע הבש ,תיטסינלהה 

םייתואיצמ םירשקהמ קתונמ רוחשה תומדב קוסיעה רקיע ל"זח תורפסב ,התביבסו אמורב 

השיאה ךרד ,רומאכ ,חונ ןב םח לש ואטחב לחה ,םייארקמ םיטסקט המכ ביבס זכורמו 

תא םיראתמה םירישה רישב םינוש םיקוספ לש תונשרפל דעו ,השמ חקלש תישוכה 
םייעדמ םינויד םג ולהנתה םייניבה־ימיב לחה) "תרוחרחש" וא "הרוחש"כ תימלושה 

םינפומ םניא וללה םינוידה בור .(םידובאה םיטבשה תרשע לש םמוקמבו םימילקאה תרותב 

םשל הדובע) שוכ ינבלו םירוחשל הסוחייו ל"זח תורפסב םח תללק ןהכ רזעיבא ואר הז קבאמ לע 1 

.םש תואבומה תוינפההו ,17-12 (א"סשת ,ןליא־רב תטיסרבינוא ,ינש ראות תלבק 

םיעיגמ (תמדוקה הרעהב ואר> ןהכ רזעיבא לש ותדובע ןהו ונינפלש רפסה ןהש ןייצל םוקמה ילוא הז 2 

רשאמ ,תויוגייתסהה לכ תורמל ,םייאקירמא־ורפאה םירקחמה לש הלאל רתוי תובורק תונקסמל 

.(84-85 'ע ,דמלמ ;134 'ע ,םש ,ןהכ :ואר> הז ןיינעב תיאקירמאה־תידוהיה הקיטגולופאל 
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םירפס תרוקיב יבצךזור ישי 274 

וא םיבותכב יוצמה הז ,יטוזקאהו יטסטנפה רוחשל אלא 3,יתואיצמה ,בורקה רוחשה לא 

רשפאמ ,ל"זח תורפסב לחה ,םינוידה לש ינשרפהו יתורפסה יפואה .שוכ ירהנל רבעמ 

.תונוימדו םייומיד ,תונשרפ לש תולאשל םייתואיצמה םירשקהה ןמ טבמה תא ביחרהל 

,תורצנב םקוסיעל דוגינב) םימכחה לש םיידיימה ךוכיחה ידקוממ רוחשה םדאה לש וקוחיר 

םמלועל סחיב רתוי הברה םייביטמרופניאל וירואית תא ךפוה *המודכו םישנב ,םזינלהב 

.ותוא םירדסמו םיקלחמ םה הבש ךרדלו םימכחה לש ןיימודמה 

ארקמה ןמ - יגולונורכ רדס יפ־לע קלוחמ רפסה ,אשונה לש תיאובמ הגצה רחאל 

,תירוטסיה־סנרט תנוכתמב הריחבה .השדחה תעה תישארב םייפרגואיגה םייוליגה דעו 

הרקמב וא) "ח"מלפה דעו ך"נתה ןמ" ,תונוש תופוקת ךרואל תמיוסמ המת תנחובה 

,(תינרדומה הפוקתל אובמב תמיוסמ תוסחייתה תפסותב ,הרשע־עבשה האמה דע ונינפלש 

לש הנושארה תיצחמה ןיב יולגה רעפב רבכ רכינ הריחמ הז רפסב .הילאמ תנבומ הניא 

־ימי תורפסב תקסועה היינשה ותיצחמ ןיבל ,ל"זחו ארקמה תפוקתב תקסועה ,רפסה 

תוברתה לע ותביתכב רתויב רכינ הז רעפ .רבחמה לש ותוחמתה םוחת - םייניבה 

הבש ,ל"זח תורפס לע ותביתכבו ,דבלב תינשמ תורפס לע ךמתסמ אוה הבש ,תיטסינלהה 

לש חוורב אצוי ירוטסיהה קוידה רסוח לש דספהה םאה 4.םיקיודמ־אלו םירסח םיחותינה 

רחא תרשפאמ איהש בקעמב אוה הז גוסמ הביתכ לש קודיצה יכ ינמוד ?ללוכה טבמה 

ןייפאתמ םייתוברת םיפיטואירטס לש הז םוחת .תופוקתה ךרואל תורוסמה ילוגלג 

תודוסיה תא תולגל יושע הזכ לע־טבמ קרו ,וב םידקפתמה םייומידה לש הבר תודימעב 

םדוקפתו םמצע םייומידה ןמ קימעהל ףא לגוסמ הזכ טבמ .םיתיעה־יפוליחל דעבמ םיביציה 

,הז ןורתי לצנמ רבחמה םידחא תומוקמב ,ןכא .תוטילשה חישה תורוצו קמועה־ינבמ לא 

יאקירפאה םילקאה ,השמ לש תישוכה השיאה) תונוש תורוסמ לש ןהילוגלג תא גיצמו 

קרפה ,לשמל .ןמזה ךרואל הבר תוביצי לע תדמלמ ןכא הלא םיאשונ לע הביתכה .*דועו 

ףא יכ דמלמ ,תירצונה הפוריאב תידוהיה תוברתב רוחשה םדאה לא סחיב קסועה ,ישישה 

רבחמה עבוקש יפכ ,תידוהיה הרבחב תוהובגה תובכשל םג העיגה הרוחשה תורבעהש יפ־לע־ףא 3 

הז רשקהב םיקתרמה תורוקמה דחא .*תומיוסמ תופוקתב םידבע רחסב םיברועמ ויה ףא םידוהיו) 

לע ,(69 'ע ,יקצוסיו תרודהמ) ט קרפ ,ילשמ שרדמב רופיסה אוה *רבחמה יניעמ המ־םושמ םלענש) 

,ולצא ןיבוסמ םינקזה ויהש ,ןקזה לאילמג ןברב היה השעמ דועו" :לאילמג ןבר לש עודיה ודבע ,יבט 

םיקידצ ןיב ,ךינבל תבייחש ןענכ ךל יא :הירזע ןב רזעלא 'ר רמא .ושמשמו דמוע ודבע יבט היהו 

םדאכ יבט לש ויתולעמב הרכהה ןיבש חתמה ".ןישמשמ ונאו בסומ יבט אהיש היה ןידב .םיעשר ןיב 

(א הנשמ ,ב קרפ ,הכוס תכסמ ,הנשמ םג ואר :ותוא ותרשיש םה םימכח יכ יואר היהש ךכ ידכ דע) 

ןאכ עיפומ ,("םיעשר ןיבו םיקידצ ןיב") הנממ ררחתשהל ןיאש ,המודקה םח תללקמ קלח ותויה ןיבל 

.ותופירח אולמב 

תורחואמה תוליבקמה טוטיצ ןוגכ ,םירתוימ םיילאוטסקט םיקויד־יאב רמונמ ל"זח תורפס לע קרפה 4 

ילבבה דומלתב אבומל תרחואמ תפסות לאכ הבר תישארבל תוסחייתהה ,(115,88 'ע ,לשמל) אקווד 

תוברתל (קדצב) סחיימ רבחמהש הברה תובישחה חכונל רקיעב תאז שיגדהל שי .דועו (99 ,97 'ע> 

לש תינשנו תרזוחה ותוכמתסהל סחיב .(11 'ע ,לשמל ,ואר) רוחשה םדאל סחיה תווהתהב תידומלתה 

םחנמ ואר ,בודכ הלעב ינפ תא הריחשמה הערה השיאה לע ,כ ,הכ ,אריס ןבב רומאה לע רבחמה 

.134 <ג"משת> זמ וננושל "אריםךב רפס ילושב" רטסיק 
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הלא תוצראב תודבעה ןכש> םירוחש םע עגמב ואב אל וז תוברתב םיידוהיה םידמולמהש 

םהלש לופיטה ךרד ,םהימימ רוחש םדא ואר אל ףא םהמ םיברש ןכתייו ,(תיבלס התייה 

קרפ> הרוחש תודבע המייקתה הבש ,תימלסומה תוברתה לש וזל דואמ המוד וז היגוסב 

ןמ רתוי הברה םייומידה תא הבציע תיתורפסה תרוסמה יכ דמלמ לודגה ןוימדה .(ישימח 

.ל"זח תורפס לש הרידאה העפשהה תרכינ הז רשקהב .ישממה ןויסינהו תידיימה הביבסה 

לא סחיה תא ועבק ל"זח תוברתב ורצונש תורוסמ דציכ םינוש תומוקמב הארמ רבחמה 

אלימ אל םירקמה בורב ,ןכא .רתוי תורחואמ תופוקתב ידמל ביצי ןפואב רוחשה םדאה 

סחיה ךכיפלו ,ידוהיה יבגל יתועמשמ ישממ דיקפת (ירצונל וא טסינלהל דוגינב) רוחשה 

.תוינשרפו תוילאוטסקט תורוסמו םייומיד ,תויזטנפ לש קחשמ ןיטולחל טעמכ היה וילא 

ירוטסיהה בחורהש יתאוושהה ילכב בר שומיש השוע וניא רבחמה יכ הארנ ללככ םלוא 

.וב תוטקננה תודותמה ןמ ןהו רפסה סיסבב תדמועה הזתה ןמ ןה עבונ רבדה .ול רשפאמ 

תוביצי תוידוהי־םיגפ תורוסמ לש רוזחש רשפאמ רפסב ףסאנש ברה רמוחהש יפ־לע־ףא 

תא חתנמ אוה רשאכ רהצומב יתוברת־א רבסהב רחוב רבחמה ,רוחשה םדאל סחיב ידמל 

:הלא תורוסמב הלגתמה סחיה 

תוינתא תוצובקל האוושהב םרוע ןווג אלא ,הלא םידמולמ לש םתודהי אל 

ול יוארה דמעמהו רוחשה עבטל סחיב םתדמע תא ביתכהש אוה ,תורחא 

ןבלה רכזה לש הטילשה םזינכמל יוטיב הנתנ םתדמע .תישונאה הרבחב 

שובל ןנובתמה ןתנ הלא םיילכלכו םייתרבח ,םייגולוכיספ םיכרצל .תיסחי 
תינתא־ ואיתה ותוכיישל םאתהב ־ ימלסומ וא ירצונ ידוהי ־ יגולואית 

(12 'ע> .תיגולואית היצמיטיגל םהל תתל הרטמל 

:רתוי יללכ ןפואב ,ךשמהבו 

אל - רוחשה םדאל וא ־ השאל סחיב םידוהיה םידמולמה וחתיפש הדמעה 

טעמכ ,הביתכהש ,תינתאהו תינימה םתוהזמ אלא ,םתודהימ ,אופא ,העבנ 

(143-142 'ע) .םמלוע תפקשה תא ,חרכהב 

עובט ןבל רועו רוחש רוע ןיב דוגינה םנמואה .תוהימת תררועמ וז תיתוברת־א הסיפת 

יכ המוד ?אוה רשאב ןבלה םדאה לש ןייפאמ והז םאה ?תוברתל רבעמו ץוחמש םוקמב 

תוברת רקחמ לש םינש ירהש ,רתוי דוע הלאשה תא תדדחמ קר ירדגמה רשקהל האוושהה 

תטקננה יהשלכ תחא תיסיסב הדמע קקזל תורשפא לכ ןיא יכ ונודמיל רדגמ תויגוסב 

הסיפת .ןיטולחל תוברת־תויולת ןניה הלא תויגוסב תושיגהשו ,םה רשאב םירבגה ידי־לע 

תא םישאהל ןיא עודמ ריבסהל ןויסינ תרגסמב ־ קהבומ יטגולופא רשקהב אובמב הלוע וז 

סומלופל רבחמה לש ותמורת איה יכ המודו - הז רקחמבש םישקה םיאצממב "תודהיה" 

תלוכיה תא תלרטנמה איה וז השיגש בושח ונניינעל .ונחתפ ובש יאקירמא־ורפאה-ידוהיה 

אלו ,בתוכה לש רועה עבצב ןומט חתפמה םא ןכש ,ףיקמו בחר יתוברת רופיס רפסל 

וא תירצונ ,תידוהי - תיתוברתה תרוסמל יזא ,לעופ אוה הכותמש תמיוסמה תוברתב 

.רחאה לא וסחי בוציעב דבלב ינשמ דיקפת שי ־ ונושלכ ,תימלסומ 

לש "התימדת" רופישל ילכ תווהל הדעונ רבחמה לש וז תינושאר הנעט יכ הארנ 

הרחתמ וז הנעט ,ןכא .ומצע רקחמה ןמ הפקת הנקסמ רשאמ רתוי תידוהיה תרוסמה 

בוציעב תידוהיה תרוסמה לש הדוחיי תא אקווד תושיגדמה תורחא תונעטב רפסה ךלהמב 
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םג ומכ ,(85-84 'עב תיטסינלהה תוברתל האוושהה תא ,לשמל ,ואר) רוחשה לש ותומד 

תודבעה לש התדידיו התיילע ןוגכ) םיירוטסיה םייונישב תאז תומד לש התולת תא 

ןתינ הז רשקהב תידוהיה תרוסמה לש הדוחיי תשגדהל המגוד .(תונושה תופוקתב הרוחשה 

:אבה עטקב תוארל 

תוברתה לש קהבומ רצות אוה [ר"י - רוחשה םדאה לש] הז יומיד 

רוחשה יומיד לע תכל תקיחרמ העפשה ול התיה הזכש רותבו ,תינברה 

תוברתה לש הירוטסיהב ,ללכב רועה עבצ ייומיד לעו ,טרפב תוחנה רחאכ 

םיטסקט לש השקה םתועמשמ תא שטשטל ןתינ אל ...ונימי דע תידוהיה 

הלאש קפס ןיא .תוינוציח תועפשהל יוטיב אלא ןאכ ןיאש הנעטב הלא 

טושיק םתס ןניאו ,תינברה תוברתל תינגרוא הרוצב תוכיישה תופקשה 

<11 'ע> .ץוחבמ עיגהש 

,(13 'ע) תיטגולופא המינ לכמ תוענמיה לע רבחמה לש הפיקתה ותרהצהל דוגינב 
םהב םייורש ונאש תינתאהו תיעזגה תושיגרה יאנתב תירשפא הניא וזכ תוילרטינ יכ המוד 

םירשקהה לע רבגתהל הרמויה תא 5.(ילארשי רשקהבו תירבעב בתוכש ימל יאדוובו) 

יפלכ הינוריאב ףאו תועדומב רימהל שי תירוטסיהה הביתכה לש םייוושכעהו םייטילופה 

.ןד אוה ןהבש תויגוסל ץוחמ לא קומחל לוכי וניאש ,רקחמה בתכנ ונממש םוקמה 

הירוגטק יפ־לע הנושארבו שארב םיטסקטה תא ןחוב רבחמה .הדותמל ןאכמ 

(תונוש םייניב־תוגרד ןבומכ תומייק)ילילש וא יבויח סחי םיניגפמ םה םא - תיטופיש 

ליפשמה םסחימ רבחמה לש ותבזכאב םילקתנ ונא בושו בוש .רוחשה םדאה יפלכ 

תוליקמ תוביסנ רחא שקבמ ומצע תא אצומ אוה בושו בושו ,תורוקמה לש יפיטואירטסהו 

תא ליבגמש אוהו ,רבחמה ירכועב וניה יטופישה טבמה 6.וידי־לע םינחבנה םידמולמל 

דסה ןמ רורחש תארקל ןושאר דעצ .רפסב םיאבומה ךכ־לכ םירישעה םירמוחה לוצינ 

7.תועמשמה לע שומישה לש ,הקיטנמסה לע הקיטמגרפה לש הפדעהב ךורכ יטופישה 

תדקפתמ ותומד ךיא לואשל ןתינ ,רוחשה לע םירמוא םינושה םידמולמה המ לואשל םוקמב 

רפסב םיחותינה .קפסמ אוה םיכרצ וליאו אלממ אוה דיקפת הזיא ,הנודינה תוברתב 

רבדב הזתה תא תותרשמה) תויגולוכיספ תוירוגטקל רקיעב הלא תולאשב םילבגומ 

רחאה ןמ דחפה תא ראתמ רפסה .(תונבלה תויוברתב רוחשה ייומיד לש תוילסרווינואה 

ףא רבחמה .הלא םייאמק םידחפמ תעבונה הייחדה תאו ,טרפב רוחשה עבצה ןמו ,ללכב 

סחיב ,ונלש רשקהב ,לכ־טדוק אלא ,יברעה-ידוהיה ךוסכסה לש רשקהב תונעוגל קר אל יתנווכ 

'ע ,1 הרעה ליעל ,ןהכ לש החיתפה ירבד תא הז רשקהב ואר .היפויתא ילוע יפלכ הלפמהו ינעזגה 

 12.

תעגיימל רפסב האירקה תא תכפוהה ,הביתכה לש הברה תונכראה תא ריכזהל אל רשפא־יא הז רשקהב 

תוכיראבו ונושלב רפסמ ,םימעפ לש תובר תורשע וינועיט לע רזוח רבחמה .טעמכ תשאיימ םיתיעלו 

תודוקנ תא םג ומכ םיבתוכה יפלכ ויתומשאה תא בושו בוש טרפמו ,תורוקמה ורמא רבכש תא 

ותוא תכפוהו םירכינ םיזוחאב רפסה תא תרצקמ התייה רתוי תקדוהמ הכירע .םהל אצומ אוהש תוכזה 

.הברהב חלוקו דחל 

.122 <2001 ,ביבא־לת) הווהה תדובע ריפוא ידעמ לאוש ינא הז יוטיב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:25:49 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



277 (ו)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

־לע תויזטגפה ןיבל רחאה ןמ םידחפה ןיב םיכובסה םירשקה לע רובידה תא ביחרמ 

דקמתמ רבחמה םהבש תומוקמב םג .תוינימה ויתולוכי לש רשקהב רקיעב ,ויתודוא 

לש סחיב םידקמתמה םייתרבח־וכיספ םירבסה עיצמ אוה ,תידוהיה תוברתה לש הדוחייב 

.(45 'ע> םהמ תותוחנ תוצובק לא תואכודמ תוצובק 

תולגל תורשפאמ ויהש ,רתוי תובחר טבמ־תודוקנמ םירבדה תא ןוחבל רשפא היה 

־טסופ תוירואיתב רזעיהל יואר היה ,לשמל .םינודינה םיטסקטב רתוי םיבכרומ םינפ 

תא בצעלו ידירביהה ןייפואמ חורבל תויוברת לש ןנויסנ תפישחב 8תויטסילאינולוק 

תא תוכילשמ ןדועב (רוהט עבצ ילעב ־ ונלש רשקהב) םירוהט םינייפאמ תולעבכ ןמצע 

לא" קוספל תונשרפה תודלותב דדוחמ יוטיב ידיל םיאב םירבדה) םירחאה לע תוידירביהה 

םדאל רתויב ףירחה סחיה עודמ םג ריבסהל יושע הזכ חותינ .("תרחרחש ינאש ינארת 

,תידוהיהו תיטסינלהה תויוברתב אלא ,"תונבל"ה תויוברתב אקווד ואל הלגתמ רוחשה 

רוע תולעבכ (םירחא ידי־לע וספתנ םג ,תוחפל םידוהיה לש הרקמבו)ןמצע תא וספתש 

םירשקהב םינודינה םיטסקטה תא םקמל םג תועייסמ ויה הלא תוירואית .ההכ ףאו ינוגיב 

יטופיש" לש םינוש םיגוס ןיב תונחבה רשפאלו ,תורחא תויוברתל סחי לש רתוי םיבחר 

רשפא־יאש ןיינעמ הז רשקהב ."םירחא"ה יפלכ (77 'עב רבחמה ןושלכ)"םיילילש ךרע 

יפלכ תויואטבתהל דוגינב ,םירוחש יפלכ האנש ייוטיב תידוהיה הביתכב אוצמל טעמכ 

ןד רבחמה ,לשמל .הקיטוזקאו תונוילע לש בוליש רקיעב אלא ,םזינלההו תורצנה 

ןיב הנחבהה תא דדחמ וניא ךא ,(91-88 'ע) תיל"זחה "תוירבה הנשמ" תכרבב תוכיראב 

ןייד ךורב" תכרב ןיבל ,(המודכו סננ ,ןקבל ,ישוכ) םייטוזקא םירוציל תדעוימה ,וז הכרב 

הכרבה .םימומו תויוכנ ילעב םישנאל תדעוימ רשאו אתיירב התואב העיפומה ,"תמאה 

,תומוגפה תוירבה לש םתוללמוא יפלכ ןידה קודיצ - רורב ידסומ רשקהב העיפומ היינשה 

9.םימחר אלו ,תונרקס דדועמה ,יטוזקאב תוננובתהב תגצומ "תוירבה הנשמ" תכרב וליאו 

לש םירחא םידברל רוחשה םדאה תודוא־לע םיטסקטה תא רושקל םג רשפאי יתוברת טבמ 

ידוחייה הנבמה ןיבל הלא ןיב רושקלו ,בחר ןפואב יוגלו רזל סחיה ןוגכ ,תידוהיה תוברתה 
.ידוהיה םזיאיתונומה לש 

יכ םייניבה־ימיב תירצונה הנעטה תא ןחובה הז אוה רפסב םיקתרמה םיקרפה דחא 

יכ דמלמ הירוטסיהב הז ףלאמ קרפ .(56-40 'ע) םיהכ רעצמל וא םירוחש םניה םידוהיה 

.רוחש והימ העיבקה םצע םג אלא ,יתוברת ןתמו־אשמל ןותנ רוחשה לא סחיה קר אל 

וצמיא ףאו ,תיריפמא הדבועכ םיהככ םנויפא תא םידוהיה ולביק דציכ הארמ רפסה 

רשקהב םירצונל םידוהיה ןיב חוכיווה .הז יוהיזל סחיב תויטתסאה תומרונה תא ןיטולחל 

תורשפא רבדב הלאשלו םידוהיה לש ההכה םעבצ רוקמ תרבסהל סחיב קר להנתה הז 

,הרשע־עבראה האמה ןמ יזנכשא יסומלופ רוביח ,"ןשי ןוחצנ רפס"ב ,לשמל .ותונתשה 

םירדחב םינבל תונוקיא םהל שיש ךכל הרושק םירצונה לש םתונבל יכ הנעטה העיפומ 

יכ ןייצל שי הז רשקהב .(16 'ע ואר) תוינרדומטסופל תורושקה תיירואיתמ תוגייתסה אטבמ רבחמה 8 

תא ןמסמה טילשה טקייבוסל יוניככ ,"ןמסמ" חנומב לבלבמ ןפואב רפסה ךרואל שמתשמ רבחמה 

.תינרדומה תונשלבהו ריסוס־הד דננידרפ ןמל הז חנומב לבוקמה שומישל דוגינב ,ונוצרכ רחאה 

John R. Clarke Looking at :ואר ,םייטסינלהה ריקה־ירויצב םג אצמנ הזכ יטוזקא טבמ 9 

 127 (1988 ,Lovemaking: Constructions of Sexuality in Roman Art (Berkeley.
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םירפס תרוקיב יבצ־ןהר ישי 278 

תא םישמשמ אליממש ,םידוהיה לע ןבומכ רוסאה רבד ,תושיא יסחי םימייקמ םה םהבש 

חבשל ידומלתה רוסיאה תא הז ןפואב ריבסמ ףא רבחמה .(50 'ע> הכשחב קר םהיתוטימ 

יפלכ םיעלבומ תותיחנ ישגר חינמה רוסיא ,"ןח םהל ןתת אל" :םייוגה לש םייפוי תא 

.הישנא לש םייפוי יפלכ ףא ילואו ,תיטסינלהה הקיטתסאה 

םימוחתה דחאב בושח קרפ םיביכרמ רפסב םיאבומה םירמוחה יכ ןייצל שי הז רשקהב 

קיתעה סותימה לש קמועה ידממ .הקיטתסא - תידוהיה תוברתה רקחב רתויב םיחונזה 

־תויטסינלהה תויוברתל דוגינב - םידוהיה ויפלש ,לארשי תמכוח ישנא וחפיטש 

תוצלחיהה .ירקחמה םויה־ רדס תא ןיידע םיעבוק ,הקיטתסאב וקסע אל ־ תוירצונה 

ירוטיעו תסנכ־יתב לש תורוטקטיכרא רקחב רקיעב ונימיב תאטבתמ הלא תוסיפתמ 

ףוגה ייומיד לש םוחתב דחוימב ־ הלא םירשקהב ושענש םיטעמה םירקחמה .תוכורפ 

,ץרווש־גרבלייא דראווה ,לאיב דוד ,ןיראיוב לאינד לש םהירקחמב) תידוהיה תרוסמב 

חותינל ןמזה עיגה יכ המוד .הרופ הז ןוויכ המכ דע וחיכוה ־ (םירחאו טרבורנופ הטולרש 

ימכח תא וקיסעה הקיטתסא לש תולאש המכ דע הלגיש ,םמצע םיטסקטה לש שדוחמ 

,הנשמ) שדוקב תרשלמ םינהוכ םילסופה םימומה רואית תא ןוחבל ןתינ ,לשמל .תורודה 

,דוקפת לש הדימ־תומא יפ־לע ,יביטמרונ רבג יומיד לע םסובמכ (ז קרפ ,תורוכב תכסמ 

10.תיטסינלהה תורפסב םימוד םירואיתל ליבקמב ,הארמו תויצרופורפ ,תויוכנ ,םימגפ 

,רקחמב ידמל חונז םוחת חתופו ,בושח אשונב םיפלאמ םירמוח איבמ רבחמה ,םוכיסל 

ונחביי םירמוח םתוא יכ תווקל שי .םהב ןומטה לאיצנטופה תא תוצמלמ קוחר אוה םלוא 

תרוסמב ידמל םולעו בושח קרפ ופשחיש ,רתוי תורישעו תונוש תויטרואית תויווזמ םג 
.תידוהיה 

יבצ־ןזור ישי 
ביבא־לת תטיסרבינוא 

היושע האוושהה .71 ,43-42 ,21 יעב (תמדוקה הרעהב ואר) קרלק לש ורפסב םינחבנ הלא םירואית 10 

לש תויוכרמה ןוגכ ,תויוברתה יתשב יטתסאה סותאה ןיב בושחל לבוקמה ןמ בר ןוימד לע דמלל 

וא וירבאמ לודג ופוג" :ד הנשמ ,ו קרפ ,תורוכב תכסמ ,הנשמ) תיטתסאה הבשחמב תויצרופורפה 

לעבו ...השא לשכ םיבכוש וידד" :ה הנשמ ,םש) תפדעומה תירדגמה תוהוה ,(המודכו "וירבאמ ןטק 

דומלתב תוינימה חיש :חורבש רשבה ןיראיוב לאינד וארו ,"[דחוימב לודג ןימ־רביא־] רבג 

ףדעומה ינוניבה רועה עבצ ןבומכו ,(29 הרעה ,284-285 (1999 ,ביבא־לת ,ריפוא ידע :םגרת) 

.(92-91 ,84 יעב ,ןאכ רקסנה רפסב וארו ,ו הנשמ ,םש) הלא תויוברת יתשב 
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