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 Daniel Boyarin Unheroic Conduct: the Rise of
 Heterosexuality and the Invention of the Jewish Man.

 Berkeley: University of California Press. 1997. 417 pages.

היווח ןיראיוב לאינד טטצמ ,ורשועב םיהדמה ,ורפס לש ןושארה קרפה תחיתפב 

רפיסש רופיס לע רפסמ דיורפ .תומולחה תונשרפב הלה רזחשש יפכ ,דיורפ לש ותודלימ 

ךלה יכ רפסמ באה .ותוריעצב באל הרקש עוריא תודוא־לע רשע ןבכ ותויהב ויבא ול 

תדרל הקעצב וילע הוויצו ושארל לעמ ועבוכ תא ליפה ,ירצונ וילא שגינ םואתפו ,בוחרב 

תא םירהל יתפפוכתהו שיבכל יתדרי" .דליה דיורפ לאש "?תישע המו" .הכרדמהמ 

ונוימדבו ,"unheroic conduct" הזש זא רבכ שח אוה יכ רפסמ דיורפ .באה הנע ",עבוכה 

לעבינח עיפוה זאמ .םיאמורב םוקנל ויבאל לעבינח תעובש לומ וז תוגהנתה דימעה 
.(33 'ע> ולש תויסטנפב 

ויבא תאו ומצע תא דימעמ רואל קחצי ,1997 לירפאב "ץראה"ב םסרפתהש רמאמב 

תורח רואל לש ונורכזב םג .הירוטסיהה ףצרב המוקימ לעו האושה לע תפלאמ הסמ זכרמב 

,"רוראה ידוהיה הנה" ארק ,בוחרב וילא שגינש ןכשה ןב לע ויבא ול רפיסש המוד רופיס 

אשנ רואל םגש הארנ ,דיורפ ומכ .באה תבוגת אלל הארנכ ,לכ יניעל הריטס ול ףיטחה 

.תובר םינש ךשמב הז רופיס 

,"תובאה דוד"מ רבעמב קסוע אוהש רמולו Unheroic Conducts תא תצמתל רשפא 

הגלבהה תא ןיבהל השקתמה ,"םינבה רוד"ל ,הקיתשב םייוגה דצמ הלאכ תועיגפ קפסש 

תויתועמשמ תויוחתפתה יתש לע הז רבעמ לש תוכלשהבו ,הלפשה הב האורו תובאה לש 

.תונויצו הזילנאוכיספ :םירשעה האמב דואמ 

חישבו יטסינימפה חישב רצונש תוינימ לע חישה ךותמ ורפס תא בתוכ ןיראיוב 

הינבהב קר אל קסועה ,תויאומוהו תויבסל תורקוח ידי־לע רקיעב חתופש חיש)יריווקה 

רחא םגד ונל קפסל איה ולש תירקיעה הרטמה .(תוינימ לש הינבהב םג אלא ,רדגמ לש 

,ימורה־ינוויה לדומהמ ןיטולחל הנוש הרוצב תוירבגה תא ספותה םגד ,תוירבג לש 

תינרדומה תיברעמה תוברתה השריש תוירבג לש יומידה תיתשתב ,ןיראיוב תעדל ,דמועה 

הגיצה הלאה םינשה ךשמב .הירוטסיה תונש םייפלא תצורמב ימורה־ינלהה םלועהמ 

לדומ לש ורואיתב קסוע ןיראיוב ,ורפס לש ןושארה קלחבו ,תוירבג לש רחא לדומ תודהיה 

,לארשיב םיירדגמו םיינימ םילדומ לע םיקבאמל קפס אלל יטנוולר ןיראיוב לש ורפס .הז 

לש רפסה יכ םידיעמ ,רואל לש הסמה םג ומכ ,תונויצל רושיקה לבא ,רחא םוקמ לכב ומכ 

תוירבגב הסאמש ,תונויצה לש תשרומב ונלש ימצעה־טוטיחל תוחפ אל יטנוולר ןיראיוב 

ךכב ךישממ ןיראיוב .ינרדומה יפוריאה לדומה תא המצע לע הלביקו תיתרוסמה תידוהיה 

ירדגמה חישה ןיבל ינרדומה ימואלה חישה ןיב רשקה לע דמועה ףלאמו שדח ירקחמ ןוויכ 

ול ףיסומ ןיראיוב ךא ,ןבומכ ,וצימחה אל תוילארשי תויטסינימפש רושיק ,יטסיאו'צמה 

.ףלאמ ירוטסיה ךבדנ 

באה דיורפ לש תובוגתה ,"ןשיה ידוהיה" יבגל עודמ ריבסמ ןיראיוב ,ןושארה קלחב 

ידוהי" .יתרוסמ ןפואב םיידוהיו םייאודיה־יטנא םא יכ ,"םייאוריה־אל" ויה אל באה רואלו 

לע ונעשנ ולש ימינפה דובכה תושגר ;תויורגתה לע ביגהל אל ,וסעכב טולשל רומא היה 

'עב טטוצמ ןמגרב ןיטרמ)".רערעל לוכי היה אל יוג חחרפש ,תינחורה ותונוילעב הנומא 
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תואמ ךשמב םיידוהי םירבגל וסחויש "תוישנה" תונוכתה יכ ןעוט ןיראיוב (.36-34 

בצמב רבודמ ןיא םג .םימשיטנאה לש הצמשה קרו ךא ןניא םהיגרטקמ ידי־לע םינשב 

םיידומלת םיטסקט ארוק אוה .ואצמנ וב ילמרונ־אה בצמה לשב םידוהיה לש יגולותפ 

אוה הלא תורוקממ רייטצמה ילאידיאה רבגה לש יומידהש תוארהל ידכ םייפוריא־חרזמו 

ךרעוה ידוהיה רבגה .תימורה תוברתהמ הרזגנש תיברעמה האירקל םאתהב "ישנ" ןכא 

םג .ותחפשמל ותגאדו ותוקידא ,ותונפגס ,ותונלבס ,ותונידע ,ותונדמל לע ותוברתב 

,הלא םירבג ךא ,תוקידאו תונפגס ,תונדמל לשב וכרעוהש םירבג ויה תירצונה הרבחב 

שלחה ,ןידעה ,רוויחה ,יביספה" הבישיה דימלתש דועב ,תיטוריא־אל תוהמ וויה ,םיריזנה 

,הרובג ,תאז תמועל .תובאל יוצר ןתחו םישנ לש "תיטוריא הקושתל אשומ היה תיסיפ 

הלא ;ידוהיה רוביצב ללכ וכרעוה אל תומוד תונוכתו דובכה ןעמל תומל תונוכנ ,ץמוא 

םיירדגמה םיסופדה יכ ןעוט ןיראיוב .םידוהיל תויוצר תונוכת םניא ךא ,"םייוגה יעושעש" 

(resistance) תודגנתה לש יעצמאכ תינברה תוגיהנמה ידי־לע וחתופ תודהיל םיידוחייה 

.ירכונה ןוטלשל 

הרובגל סחיה תא שיחממ אוה .םייתוברת תורוקמ לש בחר ןווגמ לע ךמתסמ ןיראיוב 

.ריבאכו םחולכ תובר תודגהב ריוצמה ,הדגהב "עשרה ןבה" לש רויאה תועצמאב תיאבצה 

ויבא ,רופיסה יפל .ותחפשמ תורוקמו בוט־סש־לעבה לע יממעה רופיסה איה תרחא המגוד 

תוכזב ,ךפוהו לגלגתמ באה .ליצאל רכמנו םיארפ ידי־לע ףטחנ בוט־םש־לעבה לש 

וידיקפתב ליח השוע אוהש ןבומכ .ואבצב איבצמו ךלמל ברוקמ ץעויל ,ותנומאו ותמכוח 

הכלממהמ חרוב ,ומעלו ותשאל ןמאנ ראשנ אוה ךא ,לשומה תבל אשניהל דעוימו םינושה 

ודועב ,ומצע בוט־םש־לעבה .הרותה דומיללו ותחפשמל רזוחו ןוטלשה ימורמל עיגה הב 

,תיטנמור הברקו עבטב םייח לש "ייוג" חישל זמר ,רעיב דדובתהו דמלמהמ חרב ,דלי 

ומצע ךפהש ןטשהמ דמלמה לא םיכלוהה םידליה תא ליצמ וליפא אוה .לאל ,תינדמל־אל 

,"תייוג" הרובג ,הרואכל .תצלפמה תא גרוה ,לאב ונוחטבו וביל־ץמוא תוכזבו ,תצלפמל 

־לעבה הנמתמ ,תצלפמה תגירה רחאל .ותונדמל ,תאז לכב ,איה תיתימאה ותלודג לבא 

הכזמה איה ,ותרובג אל ,וז תונדמלו ,רתסב הרות דמולו שרדמה־תיב רמושל בוט־םש 

ןיינעמ ןפ ףשוח אוהו ,תורוקמב איקב ןיראיוב .תובר תומגוד דוע שי .דבוכמ ךודישב ותוא 

.ולש תדחוימה תינשרפה הביטקפסרפה תועצמאב תודהיה לש דואמ 

לש קר אלו ,מלד,די,ד לש תוללובתהה תא ראתמ ןיראיוב ,רפסה לש ינשה קלחב 

."םיינרדומה" ,םייברעמה םיירדגמה םיסופדה ץומיאב יוטיב ידיל האב איהש יפכ ,םידז,די 

דיורפ םה "םיערה" םירוביגה .תחא "הבוט הרוביג"ו "םיער םירוביג" ינש שי הז קלחב 

המורתה ילוא איה ־ תונויצהו הזילנאוכיספה - ודסי םהש תועונתה ןיב רושיקהו ,לצרהו 

דיורפ לש הפקשהב יונישה חותינל בחרנ םוקמ שידקמ ןיראיוב .רפסה לש תינואגה 
(םיטעמ םישנא לש)ינימ לוצינ לשב המוארט לע הבוגתכ הירטסיה לש לדוממ רבעמהו 

.(תילסרווינוא העפות)וירוה לא דליה לש הכישממ האצותכ תוזוריונ לש ילפידא לדומל 

תרוקיבל ינגרובה דיורפ לש העינכ וב הארו תרוקיבב הז יונישל סחייתה םזינימפה 

תא תינימ ולצינ ךכ לכ םיבר "םידבוכמ" םישגאש הדבועב ריכהל הבריסש ,תירבג 

ףייעתהל לולע תיאקיטילנאוכיספה הקיטסימה יזרב יוצמ וניאש ימש יפ־לע־ףא .םהידלי 

(העמשנ רבכש) הנעטה סוסיבב דיורפ לש ינשרפה חוכיוול םרות ןיראיוב ,הז ףיקמ ןוידמ 

םירבגלו םישנל אלא ,תוימוטנא םישנל תידעלב התיה אל הירטסיה" לש הירואיתהש 

םישלחל תינייפוא העפות איה הירטסיהה ;<192 'ע) "םיוסמ יעזג אצוממ םימיוסמ 
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רקחמ ךמס־לעו ,םימדוק םינשרפל רבעמ דעצ דוע ןאכ השוע ןיראיוב .םיקתשומלו 

דיורפ לש רבעמה יכ ןעוט ,תמדוקה האמה לש םיעשתה תונשב הניו לש יתוברת־ירוטסיה 

"תויריווק"הו "ותוישנ" לע רבגתהל ץמאמב ,ויתודרח לע תונעל דעונ תילפידא הירואיתל 

קר "האצמוה" תוילאוסקסומוהה יכ ןעוט ןיראיוב ,"םייריווק" םירקוח תובקעב .ולש 

אל םהיניב הבהאו םירבג ןיב תיטוריא הכישמ ,ןכ־ינפל .הרשע־עשתה האמה ףוס תארקל 

תומרונמ גרח םירבג ןיב ינימ עגמ םא םג ,הקושתה ילעב לצא ישפנ םגפ "הנמיס" 

וזכ הכישמ לע לכתסהל וליחתה הרבעש האמה לש םיעשתה תונשב .תולבוקמה תוגהנתהה 

דשחנ "תוישנ" ויה ותוגהנתה וא ותעפוהש ימ לכו ,תתוועמ תוישיאל תודע לעכ 

.הטוסכ ,"ריווק"כ 

סילפ םלהליו ודידי לא שחש הכישמל םיזמר המכ וכרד תישארב ריתוהש ,דיורפ 

םג ןכלו ,ישנכ גיותמ תויהל לולע היה וב בצמל עלקנ ,ומצע לש הירוטסיהה תא ריכזהו 

ךא .תילפידאה הירואיתל רבעמה תנבהל חתפמה תא ןאכ אצומ ןיראיובו ,לאוסקסומוהב 

ןיראיוב ."ימואל" ששח םג אלא ,ישיא ששח קר אל ,ןיראיוב תעדל ,היה דיורפ לש ששחה 

לצרה רודואית לש "שדחה וטיגה" הזחמב ותייפצ תובקעב דיורפ םלחש םולח שרפמ 

רבגה לש בצמה" ."ותודהי" לע רבגתהל ךא ,ידוהי ראשיהל דיורפ לש ותפיאשל יוטיבכ 

תינימ תונשרפ הרצי (disempowered) יטילופ חוכ־רסחכ תיפוריאה תולגב ידוהיה 

 (sexualized) םע דיורפ לש ומלועב ההוזמ התיה תיטילופ תויביספש ןוויכמ ,ריווקכ ולש

לש ימשיטנאה יוהיזה תא ומינפה הניו לש םיליכשמה םידוהיה .(229 'ע> "תוילאוסקסומוה 

רמוא ,אלפ ןיא .םיטיירטס תויהל ןוצר תאטבמ תולגה תא לסחל םתפיאשו ,םיישנכ םידוהי 

הקינפה"ש ירקמ הז ןיאש יפכ ,רושע ותואב ואצמוה תונויצהו תוילאוסקסורטההש ,ןיראיוב 

רשק הרושק התיה הרשע־עשתה האמה ףוסב הפוריאב םייחה תא הנייפיא הכש תירבגה 

ןיבל םישנה ןיב ההזמ דיורפ דציכ הארמ ןיראיוב .(354 'ע> "םידוהיה תאנשל קודה 
"למרנמ"ו ,(הלימה־תירב לשב םידוהיה לצא) סוריסה תדרח תא םיררועמכ םידוהיה 

וטואמ דיורפ לש ותוגייתסה תורמל .םייוג םירבג דצמ םידוהיו םישנ תאנש ךכ ידי־לע 

םייוטיב ויה םהינש יכ ןעוט ןיראיוב ־ םישנה אנושו ימשיטנאה ידוהיה - רגנינייו 

דיורפ" .האמה ףוס לש תינמרג רבודה םלועב םיידוהי םירבג לש םבצמל םייטמוטפמיס 

אוה .ינעזג ןפואב טלשנה טקייבוסה לש ימצעה־זובה תא ,רקיבו שיחכהש ןמזב־וב ,ליעפה 

יוטיבו ישפנ ןפואב 'הלרעה םוקיש' ןיעמ ,ולש (cricumcision) הלימה תא 'ןוראל סינכה' 

.(239 'ע> "םירבגה לככ רבג תויהל ,לומינ תויהל אל הפיאשל 

תונויצלו לצרהל דואמ רהמ רבועו דיורפב ליחתמ ינשה קלחב ישילשה קרפה 

תיטנייצפה ,ןייליפש הניבסל דיורפ בתכש אלפנ טפשמ טטצמ ןיראיוב .תינאילצרהה 

זע ינויצל חתפתי אוה ,ןב היהי הל דלווייש קוניתה םאש הווקמ אוה יכ ,גנוי לש שגליפהו 

,דתיה תונויצ יכ ריבסמ ןיראיוב .("המצע ליבשב רבדת" איהש ,תב היהת וז םאו) שקיעו 

,ןיראיוב בתוכ ",וז הניחבמ" .ולש תילאוסקסומוהה תוישנה תא אכדל ךרד דיורפ יבגל 

תויהל םיכפוה םידוהיה הכלהמב תוללובתה ,רתויב הקומעה תוללובתהה איה תונויצ" 

תועמשמ רבוצ הז קתרמו ןיינעמ ןועיט .(276 'ע)"םשב םידוהי םיראשנ לבא ,םימעה לככ 

רודואית ,תינידמה תונויצה לש הרצויל וטבמ תא ריבעמ ןיראיוב רשאכ רתוי דוע הבר 
.לצרה 

,"שדחה וטיגה" רכזוה רבכש הזחמה דחוימבו ,לצרה לש ויבתכמ חותינ ידי־לע 

תא ליצהל הצר אל אוה .ותוברתבו ושפנב ינמרג היה ,דיורפכ ,לצרה יכ הארמ ןיראיוב 
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221 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

ובצינ ןאכ לבא .אליעלו אליעל םינמרג תויהל םידוהיל רשפאל אלא ,תידוהיה תוברתה 

ץומיא .טלושה םעה יכרע תא םינפמה דבעושמ םע לכ ינפל בצינה סקודרפה ינפל םידוהיה 

תא תמאמ קר הזכ דעצ ךא ,ילמרופה םוסחמה לע רבגתהל לוכי םייוגה לש תוגהנתהה 

לע רפסמ ןיראיוב .ימצע דובכ רדעיהו ,תוליבס ,תוירבגה רדעיה םע םיללובתמה יוהיז 

ידוהי לכ לש תיביטקלוק תד תרמה םוזיל :דבלב וינמויב ריתוהו לצרה הגהש תינכות 

םייתפש תולז עונמל ידכ םידוהי וראשיי - ןנכת אוה - תודהיה יגיהנמ לבא .הירטסוא 

תירב ותרכי םידוהיהש הפיאש חופיט ןמז רובעכ ."םירבג" םניא םידוהיה וליאכ תונעטו 

ולכוי םידוהיהש ידכ אלא ,םילעופה לש םהיתוקוצמ םע ותוהדזה לשב אל ,םילעופה םע 

התיה הרטמה אל ,תורחא םילימב .יהשלכ הרטמ ןעמל םחליהלו "םתוירבג" תא חיכוהל 

תא ןיטולחל דגנש רבד - ןויער ןעמל תומל תונוכנה ,קבאמה ,המחלמה םצע אלא ,הבושח 

.האמה ףוס לש םיפוריאה יניעב םידוהיה לש יומידה 

הדעונ אל תונויצה ."םימעה לככ" ירבג ידוהי םע תונבל החסונ "דוע" ,דתיה תונויצה 

לש הניווב םיינמרגה םידוהיה תא הדירטהש היעבה תא רותפל אלא ,תודהיה תא ליצהל 

תשחכהו םתד תרמה ידי־לע תוזבתהל ילבמ םיינמרג תויהל ךיא :םירשעה האמה ברע 

ידוהי הזכרמב .המיע דדומתה לצרהש וז המליד שיחממ "שדחה וטיגה" הזחמה .םתוהז 

ךותמ ברק־ודמ קמחתמ ךא ,היכרעו הינוניג לע תינמרגה תוברתה תא ץמאמה ,"ינרדומ" 

אוהש יגפמ הרואכל ,ומיע וירשק תא קתנמ יוגה ינמרגה ודידי .הלוחה ויבאל ותגאד 

רוביגהו ,ידוהיה ודידי תשא לש "ידמ רתוי" תידוהיה החפשמה םע םילשהל השקתמ 

:ידוהיה ףוספסאל ,"םהל" ךייש אוה ,לכה תורמל יכ יוגה ודידי ינזואב ריהצמ ידוהיה 

תאצל הכוז ידוהיה ,הלילעה לש הפוסב .ומע ינבל שחכתהל ול רשפאמ וניא ימצעה ודובכ 

תא הקפיסש וז ,דתיה תונויצה .ידוהיה דובכה תא ליצמו ,ינמרג ליצא ותוא םע ברק־ודל 

ףוסב םידוהיה ינפל רתויב החותפה תורשפאה היה םזילאינולוק .הז "ברק־וד"ל תונמדזהה 

תיברעמה תוברתה תצפה לש לעפמב תופתתשה ידי־לע םתוירבג תא ןיגפהל האמה 

תא "שובכל" הנויסנב הנושארבו שארב אלא ,םהל ןתניתש הינולוקב קר אל ,םלועב 

לש המלידה יכ שיגדמ ןיראיוב .םיינרדומל םתוא ךופהלו (Ostjuden) םייחרזמה םידוהיה 

אוה ,הבהב 'ק ימוהו ןונפ ץנרפ םע חיש־וד ךותו ,אכודמ םע לכ לש המליד איה ידוהיה 

ןוצרה לשב תודגנתה רצוי טילשל תומדיהל ןויסינה .רורחשה לש הקיטקלאידה תא גיצמ 

לע קבאמב יכ ,רתוי דוע תמלשומ העינכ תרצוי וז תודגנתה ךא ,טילשה ומכ ישפוח תויהל 
.אכדמה לש ותוברת תדבוא טילשה ומכ תויהל תוכזה 

,"?םיבוט םישנא לצרהו דיורפ ויה םאה" הניא לאוש אוהש הלאשה יכ שיגדמ ןיראיוב 

אוה <.301 'ע> "?םויכ ונל רוזעל לוכיה םהלש 'תויועט'ה ןמ דומלל ונא םילוכי המ" אלא 

םיניטסלפל ,םישנל קזנ םיאומוה ומרגש תועונת יתש לש תורוקמה לע עיבצהל הצור 

תא ףילחהל םיבר םידוהי וצר האמה ףוס לש הניווב .יתרבח ןוקיתל חתפכ םמצע םידוהילו 

תורדגהב יונישל דחא יוטיב קר איה תינאילצרה תונויצ .םירירשה־ידוהיב שטנעמה 

תוחפ םידוהיה ויה וב ,רתוי בוט רבעל רוזחל אל איה ותרטמ .םידוהי לצא תוירדגמה 

,תינויווש ,דתיה אל תינרדומ־םורטה תודהיה םג ,רמואו רזוח אוהש יפכ ."םייאו'צאמ" 

לשו הזילנאוכיספה לש תורוקמה תרכהש איה ותווקת .ןורתפ וניא רבעה רוזחש ןכלו 

הרדגהל ךילומ וניאש יטילנאוכיספ לדומ סוסיבל ףאוש אוה .ןנוקיתל רוזעת תונויצה 

לדומה השעש לוועה תא ןקתמ ךכבו ,"םיילמרונ" תוינימו ןימ ידיקפת לש החושק 

,(?תונויצהו) תודהיה ןוקיתל םג ףאוש אוה .םיינימ םיטועימלו םישנל יסלקה ינאידיורפה 
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םירפס תרוקיב יאנוי לבוי 222 

שטנעמה תפלחה" :יטסיאו'צאמ־אל ןכות לבקתו בושת הלש תוירבגה תסיפתש ךכ 

ןיב טעמכ םירישיה םירשקה ופשחנש רחאל ...הריבס תוחפ הברה איה םירירשה־ידוהיב 

.(79 'ע)"םיצאנה ועציבש םעה־חצר ןיבל תוירבג תויגולואידיא 

יהוז .דיתעל תפומ ,ותעדל ,שמשל לוכיה ירוטסיה לאידיא םג אצומ אוה ןורחאה קרפב 

קובדל לוכי רבג היה םא קפס :השאב רבודמש עיתפמ וניא הזו ,ולש "הבוטה הרוביגה" 

רושעה לש יטסינימפה ךפהמה ינפל םישנלו םירבגל ןיטולחל ההז סחי לש לאידיאב 

,הינמרגב םזינימפהו תילאיצוסה הדובעה תצולח ,םייהנפאפ הטרב איה הרוביגה .ןורחאה 

התיה םייהנפאפש אוה עיתפמש המ .תונז דגנו םישנל ךוניח ןעמל תשקיע תמחול 

ילוא .תיתרוסמה תידוהיה תוברתל השחכתה אל ,לצרהלו דיורפל דוגינבו ,תיסקודותרוא 

םזיסקסה לשב ,םישנ יבגל אקווד דחוימב קזח היה אל תינמרגה תוברתה לש יותיפה 

םייקה רוסיאל רושק היה אל" םייהנפאפ לש םעזה ,ריעמ ןיראיובש יפכ .ולש ינחוכה 
אל תיאניווה הרבחהש הדבועל אלא ,םישנ לש דומיל לע תידוהיה תוברתב לוכיבכ 

אלו ,רתוי הברה העיתפמ .(322-321 'ע> "םישנל ילנויספורפו הובג ךוניח הרשפיא 

תולוחה תחא ,.וא הנא אלא הניא םייהנפאפ הטרבש הדבועה איה ,הינוריא תרסח 

תא החירבהש תיטנייצפה ,.וא הנא הכפהנ דציכ .דיורפ יבתכמ תורכומה תוירטסיהה 

עיצמ ןיראיוב ?הלוגד תיטסינימפ הגיהנמל ,<דיורפ לש והרומ ,ראורב ד"ד> הלש לפטמה 

ןיראיוב ,רפסה לש ופוסבש רתוי בושח לבא ;יטסינימפה־יטילנאוכיספה חישה ךותמ רבסה 

הנוכת ,תודהי לש תננוכמ הנוכת הניה תבלוצ־תירדגמ תוהדזה" אמש הלאשה תא הלעמ 

ןיראיוב .(353 'ע> "הקיחל הצמיא םייהנפאפ וליאו ,הנממ חורבל וקקותשה לצרהו דיורפש 

־לע" אוה ורפסש ריהצמ אוהו ,תודהי לש וזכ הייאר םע ול חונש הארנ ךא ,קסופ וניא 

ול ףיטמ אוהש המ תא םייטרפה וייחב םשיימ אוה ;"םישנ םע תירבג תוהדזה תודוא 
.ורפסב 

תולעהל לולע ירוטסיה גולויצוס ,םיטעמ םיטסקטב םידקמתמה םירחא םיחותינ ומכ 

יפכ .ןמזה לש תומגמה תא ףקשל םייד םייגוציי ורחבנש םיטסקטה ויה הדימ וזיאב תוקפס 

םג .תוירבג לש דחא יומידמ רתויו דחא לוקמ רתוי שי דומלתב ,הדומ ומצע ןיראיובש 
סרוג וניא םג אוה .תנווגמו הרישע יאדווב התיה הפוריא חרזמ לש תיפוריאה תוברתה 

הרבחבש רובס לבא ,תידוהי הירוטסיה תונש תואמ ךרואל דיחא ראשנ תוירבגה יומידש 

םג רשפא .דבכ לקשמ ולש םייתרבחה םייומידל היה ,ינונקה טסקטה דומלתה היה הב 

בתכמו םולח ךמס־לע תונויצה יבגל תכל־תוקיחרמ הכ תונקסמל עיגהל ןתינ םא לואשל 

תונויצה ,לצרה לש תיטירקה ותמורת תורמל ,רבד לש ופוסב .לצרה לש הזחמו דיורפ לש 

,לצרהכ תידוהיה תוברתה תותלד לע וקפדיה אלש ,Ostjuden^ לש תיממע העונת התיה 

ילואש הדימ התואב םיידוהיה םייתוברתה םישרושהמ קתנתהל ופאש אלו ,ואדרוגו דיורפ 

ןתינש ענכושמ יניא ,ןיראיוב לש רבסהב התפמ והשמ שיש יפ־לע־ףא .לצרה ךכב הצר 

םירבצה וחתיפש תיטסיסקסהו תיטסירטילימה תינויצה תירבגה תוברתה תא ריבסהל 

הארה רזעילא־ןב ירוא .םייוגה יניעב םידוהי לש ישנה יומידה לע הבוגתכ קר םיילארשיה 

ןאכ םירבצה לש תויוחתפתההו תוביסנה ךותמ וז תוברת החתפתה דציכ תנווכה ךרדב 

םינוהה" יפלכ יכרע־וד סחי וליגש ,םידסיימה תובאה לש םחור־תרומל םיתיעל ,ץראב 

'ע ,הנוכנ החונמ ,זוע סומע)"םימוטאה ,הפה־ידבכ ,ףוגה־ילדוגמ םיראטאטהו םיתיקסה 
 52).

הסינ ,תונויצה ,"לודגה ידוהיה דרמה"ש הנעטב הארנכ קדוצ ןידאיוב ,תאז לכבו 
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הלוגה לש תידוהיה תרוסמה יכ רבתסמ דבעידבש יפ־לע־ףא ,תידוהיה תרוסמה תא קוחמל 

ןוויכ ךכל ילוא .םירבצהו םיצולחה ובשחשמ רתוי הבר תוינויח תלעב ,ערלו בוטל ,התיה 

ותודדומתה רחאל ץוביקל רזחש ,הנוכנ החונמ רוביג ,ןתנוי תא ראית רשאכ זוע סומע 

דמועו םידומילה לע דקושה סוחי־לעב ידוהי ךרבא"כ ,תונויצה וילע הליטהש תויפיצה םע 

אוה .תונויצה יכישממכ ןומט לאיצנטופהש ןימאמ וניא ןיראיויב לבא .(377 'ע)"בר תויהל 

תודהיה תא ךופהל ילוא רשפא היהי ,םייתרוסמ םיידוהי םיביטומב שומיש ידי־לעש ןימאמ 

ידוהיכ .תינאכד־אלו ,ריפואב תינויווש ,השדח תינימ־תירדגמ הסיפת לש רוקמל 

תיברעמה תוינרדומל הפולחכ תודהיה תא רמשל תלוכיהש רובס ןיראיוב ,יסקודותרוא 

תדימב וניא וז הפיאש לש הכרע .תיסקודותרואה תודהיב ןומט ,"תורחא"כ ,תינסרודה 

אוה .תושדח תויורשפאל חישה תא תחתופ התאלעה םצעש ךכב אלא ,הלש תויתואיצמה 

ידוהי ,ינא .שפנ־טאשב ויתועצה תא החדי "יסקודותרוא" ומצע האורש ימ לכ טעמכש עדוי 

רתוי לודג יוכיס הז עצמל שיש ןימאמו ,ולש עצמה תא לבקל ,אסיג ךדיאמ ,ןכומ ,ינוליח 

־יתדה השובלב תילארשיה היסקודותרואה .תינוליחה תילארשיה תוברתה ךותמ חומצל 

לש ןוויכב תוחיתפ תורמל) תיטסילאיצוסה תונויצהמ רתוי דוע תינעזגו תינמואל ימואלה 

תיטסיטוא תוריגס לשב האופק איה ידרחה השובלבו ,(תונורחאה םינשב ירדגמ ןויווש 

תחמוצ ,תאז תמועל ,תינוליחה תוברתה .תיתרבחה־תילכלכה תואיצמהמ קותינו 

םירקוח ךא ,תינומה העונתב ןבומכ רבודמ ןיא .תינמואלה תונויצב תדרומו ,תחתפתמו 

לש היצקורטסנוק־הדב ולחה רבכ םירחאו ןמזולג יקימ ,יקסניזורג ףסוי ,רזעילא־ןב ירואכ 

ויבא לש הגלבהל רתוי הבר הנבה הלגמ ,ררושמהו יאזחמה ,רואל קחציו ,ינויצה ביטרנה 

.ןקיטילנאוכיספה דיורפ וא דליה רואל רשאמ 

תא ץמאת ןויצש הווקמ ינא .תינשדח תירדגמ הרות אצת ןויצמש הפצמ ןיראיוב 

,הרקמ לכב .ומצע ןיראיוב לע ועיפשהו תירבה־תוצראב וחמצש תוירדגמה תוסיפתה 

לע יטילנאוכיספה חישה :םינוש םיחיש חתופו רשקמ אוה וב ןפואה איה ורפס לש הלודגה 

.טרפב תודהיו תונויצ לעו ללכב תוימואל לע חישה ,ןימו רדגמ לע חישה ,םדאה עבט 

לש תוריהזה תא םג ףוקזל שי ןיראיוב לש ותוכזל .הרחתמ ןיראיובל ןיא וז הניחבמ 

בוש רזוחו ,ויתונקסמב םג רהזנ אוה .תורחא תוינשרפ תואירקל תועדומה תאו ויתונעט 

.יברעמה לדומהמ רתוי ינויווש היה אל יתרוסמה ידוהיה לדומהש ןועיטה לע ,לשמל ,בושו 

םירקוחל דוגינבו ,רבעה ינקחש לע ולש תרוקיבב ןוסיר הלגמ אוהש םג רמול שי ותוכזל 

קוספל םמצעל הבוח םיאור םירחא םירקוח .הירוטסיהה לש ןיד־תיב ומצע םש וניא ,םירחא 

הביטקפסרפמ תרוקיבב קפתסמ ןיראיוב ;"םיעשר" וא "םירוביג" ויה ןכא רבעה ירוביג םא 

התיה רבודמ הב תומדהש הדיעמ דבעידב תרוקיב לכ אלש ךכל עדומ אוהו ,תיוושכע 

ריהצמ ןיראיוב ,הברדא .תיכרע הדמע תעבהמ החירבל ץורית הניא וז הדמע .תילילש 

לכש ןעוטו ,םיכרעמ ישפוחו ילרטינ תויהל תודהי,ר־עדמ לש הרמויה תא לבקמ אוה ןיאש 

תוילשאב הגוש וניא םג ןיראיוב .תורחאו הלא םלוע־תוסיפתל רושק היה הז הדשב רקחמה 

הניבה םייהנפאפ הטרבש יפכ" רשא ,תרוסמה תא רזחשל שקבמ אלא ,רוחאל הרזח לש 

.(359 'ע)"דיתעה תא לואגל ידכ םישוע ונאש רבעה רוזחש אלא הניא ,המישגהו 

קדצה .רתוי בר רוציקב םינועיטה תא ןועטל רשפא היה .האירקל לק וניא רפסה 

םיכורא םיטוטיצב ךמתסמ אוה םתדובע לעש ,םינוש םירקוח םע השוע ןיראיובש 

,תאז תורמל .האירקה ףטש תא רצוע הז ןונגס ךא ,חבשל יואר ,םמיע תוסמלפתהבו 

ןעשנ ןיראיובש תורוקמה רשוע לשב תשגרמ וליפאו תפלאמ היווח איה רפסב האירקה 
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תורוסמ ןיב השוע אוהש רוביחהו הלא תורוקמ לש תונשרפל איבמ אוהש הנבותה ,םהילע 

הירוטסיהו היגולוכיספ ,תוינימ ,רדגמב קסועש ימ לכל דואמ ץלמומ .תונוש תוירקחמ 

.םלוכל - רוציקב וא ;תילארשיו תינויצ ,תידוהי 

יאנוי לבוי 

הפיח תטיסרבינוא 
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