
רוצ ןבואר 

סירוב לש ופוס
היצטניירוא–ןדבוא לש הקיטתסאל המורת

 חסונה תווהתהל םיווק

 ונב ,רודויפש רחאל ןוטלשל הלע אוה .1598-1605 םינשב היסור לש ראצה היה בונודוג סירוב

 לש וייח ימיב םג ,השעמלו ,רודויפ לש וסיג היה סירוב .םישרוי אלל רתפנ ,םויאה ןוויא לש

 ,ןטקה ונב וליאו ,ורוכב ונב תא גרוהל איצוה םויאה ןוויא .לוכילכה טילשה היה אוה רודויפ

 החוור 19–ה האמה ירבחמ ןיב ןכו ,16-17–ה תואמב .תורורב–אל תוביסנב חצרנ ,ירטימד

 חצרנ ירטימד םגש םירובס ונימי לש םינוירוטסיההמ המכ( סירוב תדוקפב השענ חצרהש העדה

 ירטימד םהש ונעטש ,רתכל םינעוט םיזחתמ ינש הז רחא הזב ומק םימיל .)םויאה ןוויא תדוקפב

 קר .המיבה לעו הירוטסיהה ירפסב תואסריג רופס–ןיאל הכז סירוב לש ורופיס .סנ ךרדב לצינש

 )הנש 295 לש רוחיאב( ימלוע הרוכב עוציב לע New York Times–ב חווד 2005 ינויב 12–ב

 Boris Goudenow, or The Throne Attained Through Cunning, or Honor" הרפואה לש

Joined Happily With Affection," ינמרגה קוראבה ןיחלמ תאמ Johann Mattheson. 
 םירנ'זה תשולש .הרפואו הידגרט ,הירוטסיה :םירנ'ז השולשב חוור סירוב לש ורופיס

 הנידמה תודלות ,ןיזמרק מ"נ לש ילטנמונומה ורפסב ,הרשע עשתה האמב םאישל ועיגה

 סירוב יקסגרוסומ טסדומ לש הרפואבו בונודוג סירוב ןיקשופ רגנסכלא לש הידגרטב ,תיסורה

 שולש ןיב הוושמ )Caryl Emerson( ןוסרמא ליראק לש קירבמהו דמולמה הרפס .בונודוג

 לע הבחר דיב ךמתסה וז המישרב רתוי רחואמ רבחמ לכ .םייניע ריאמ חרואב וללה תואסרגה

 .וימדוק
 .1872–בו 1869–ב םייס ןתוא ,בונודוג סירוב לש תוירקיע תואסרג יתש רביח יקסגרוסומ

 תרחואמה הסרגב ;סירוב לש ותומב ,תיתוכלמ הידגרטל יוארכ ,תמייתסמ תמדקומה הסריגה

 רעיב םידוונ לש העורפ הרובח הזכרמבש הכורא הכרעמ וז הניצס ירחא ףיסוה אוה רתוי

 .הבחרהב ךשמהב דומענ הז לדבה לע .ורקיעמ יקסטורג היפואש ימורק

 ינשו ןמיפ ריזנה לש הנושה םמוקמב הרצקב דקמתנ ירמאמ לש הז קלח לש וכשמהב

 ,ראשה ןיב ,לטנ יקסגרוסומ .תואסריגה יתש תולילעב ליאסימו םאלרו םיתחשומה םיריזנה

 םיריזנה ינש לש םהיתויומד תא ןכ ומכ ,ןמיפ ןקזה ןוירוטסיהה ריזנה לש ותומד תא ןיקשופמ

 יפסכמ הרכושל םיתושו ,לוכיבכ ,םרזנמ םשב תובדנ םיצבקמ ,םרזנממ וחרבש ליאסימו םאלרו

 תודוקנב הרפואה לש תמדקומה הסריגב ןהו ןיקשופ לצא ןה תועיפומ וללה תויומדה .תובדנה

 ןאכ השענ ןמיפ .ףוסה תארקל תינש תועיפומ ןה תבחרומה הסריגב .הלילעב תועירכמ תמוצ

 .הנורחאה הנצסל םהלשמ בושח ךפונ םימרות ליאסימו םאלרו םג ךא ;חתפמ תומד

 לש ,הלילב ,ךושח אתב הנושארה םעפב עיפומ ןמיפ ,יקסגרוסומ לצא ןה ,ןיקשופ לצא ןה

 ול הרתונ .םהל דע היה אוהש יפכ היסור ימי ירבד תא תיששעה רואל בתוכ אוהשכ ,רזנמה
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 םויב 'ץילגוא ריעל הרקמב ןמדזנ אוהש ,'ץיבראצה לש בעותמה חצרה רואית ,הנורחא השרפ

 ולש םירופיסה ךלהמב השענ — םירופיס רפסל ודיקפת רקיעש — ןמיפש הרובס ןוסרמא .חצרה

 לע ףא .דאמ בושח ןבומב ןוכנ הז .הירוטסיהה ךלהמ לע תערכמ העפשה שכורה ,תנכוסמ תומד

 הינוריא וזיאמ האצותכ תרצונ הירוטסיהה לע ותעפשה הנושארה ותעפוהבש רובס ינא ,ןכ יפ

 םג לבא ;ןמיפ לש הינשה ותעפוה תא רתוי םלוה ןוסרמא לש הרואית .ונוצרל דוגינב ,תיטמרד

 .ויותונווכל רשאב תואדו–יא לש תרכינ הדימ שי הפ

 אוה .ותונתפאשל יוטיבכ ןמיפ שרפמ םתואש תוהלב תומולח ףודר ירוגירג ןמיפ לש וכינח

 .הזה םלוע ילבהמ ריעצ ליגב קתינ אוהש ךכ לע רעטצי אלש וב ריצפמו םדגנכ םוצ לע ץילממ

 תולקב דמלש ףירח רענ ותויהב ,תוקינורכה תביתכ ,וייח לעפמ תא ודיב דיקפהל הצור ףא אוה

  לע תלפונה החיש לש תולשלתשה ליעפמ אוה ,תורהצומה ויתונווכל דוגינב ,ןאכ .בותכו אורק

 חצרנה 'ץיבראצל תוזחתהל הטלחהה תא וחומב לתושו ירוגירג לש ותונתפאשב הירופ עקרק

 .ךלמ חצור ונילע ונכילמהב ונאטחש לבוק ןמיפש ,ךכב ליחתמ לכה .רתכל ןועטלו ירטימד

 היה המכ ןב לאוש ירוגירג .ול דע היה ,רומאכ ,ןמיפש ,השעמה רופיס יטרפל ןיינעתמ ירוגירג

 ךליג ןב היה ,םויה יח וליא :רהרוהמ ןוטב ויבושיח תא םכסמו בשחמ ןמיפ .וחצריהב 'ץיבראצה

 .הירוטסיהה ילגלג תא עינתמ ןמיפ ,תעדל ילב ,ךכב .ךַלָמו קוידב

 ידי לע םא יכ ,הלילעל ץוחמ ורוקמש יהלא שנוע ידי לע המרגנ אל סירוב לש ותליפנ

 — יפואה[ הדמה ךותמ תווהתהל תוכירצ השעמה–ירופס תורתה" .ויתובשחמו ותוישיא

 אוה ךרוצה ןמ"ו ,תיזיפ אלו תיגולוכיספ איה הקמנהה .)ו"ט קרפ הקיטאופ :וטסירא( "]צ"ר

 הדשב )הלפמ וא( ןוחצינ ."רבסמה תא וא ,יחרכהה תא וא ,םישעמה–בכרהב ומכ ,תודמב שקבל

 תויולת ברקה הדש תוכופהת ךא .יפואב תוחפו תואבצה לש יסחיה םחוכב ידמ רתוי יולת ברקה

 לע ןנוקמו בשוי הזחתמה תא ןיקשופ לש הידגרטב םיאור ונא ,לשמל ,ךכ .יפואב םג םימעפל

 ֵתְעּב !ָסבּומ סּוס לַע / ?הֶּכְִבי ְךָּכ לַע" ושפנל ריעמ )ןיקשופ ומש םג( ויוולממ דחא .תמה וסוס

 ירטימד לש ומש םצע םא יכ ,יזיפ חוכ וניא סירוב תא עירכמש המ "!ליִלָּכ דַמְׁשָה / ּוֵנאְָבצ ֶרׁשֲא

 ּוז םֵּׁשַה אָרֹונ( ןוטלשל רזחויו היחתל םוקי ירטימדש םינומהה ןוצרו )ולש ונופצמ ,ונייהד(

 .)יקסנולש םוגרת — ותתימ שרע לע ונבל סירוב רמוא "לִיַח ּוּנְֶרַּזאְי

 תחא המישרמ העפוה םהל שי — םרזנממ וחרבש םייותשה םיריזנהו ןמיפ שודקה ריזנה

 ,הברהב הכוראה ,תרחואמה הסרגב .תינש עיפוהל ילב ,ןיקשופ לש והזחמ תלחתהל בורק

 לש ותומ תנצסב ןמיפ תא ,תונורחאה תונצסה יתשב תינש המיבל םתוא ריזחמ יקסגרוסומ

 הנבמ תא תקדהמה תרגסמ רצוי אוה ךכב .יִמֹורק רעיב הנצסב םיחרובה םיריזנה תא ,סירוב

 ןוויכב ןזאמה תא הטמו רתויב תיתועמשמ הינשה םתעפוה ,ןלהל הארנש יפכ .הלילעה

 והזחמל .םירבחמה ינש לש תיללכה היצפצנוקה םע דחא הנקב הלוע הז לדבה .ילטנדנצסנרטה

 םעמעמ יקסגרוסומ .םיראיובה לעו יטילופה דסממה לע תרוקיב לש םייליע םילילצ ןיקשופ לש

 ,תילאוטירה המרדל הקיז םושמ םהב שיש תודוסיה תא טילבמו ,וללה םייליעה םילילצה תא

 1.)והשלכ לתופמ יונישב ,הארנש יפכ ,ךא( ןיקשופמ לטנש םיקלחה םתואב וליפא

 יסורה םעה .ורתכל ןעוטו ,חצרנש 'ץיבראצה לש ותוהז תא ץמאמ ירוגירג טלמנה ריזנה

 .תילאוטירה המרדה לש היצזינוריאכ הרפואה תא האורה ןנכותמ רמאמ לש טנמגרפ שי ילש רתאב.1
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 םהל שי םינלופהו םיאטילהש הדבועה תא לצנל עדוי םג ירוגירגו ;יתימא אוהש םינימאמ

 היסנכה ,ןכ ומכ .היסורל שולפל הנאות םהל קפסמ אוה :יתימא אוהש ןימאהל יטילופ סרטניא

 עויסה לכ תא לבקמ אוה ,ךכיפל .םייסורה םיבלסובארפה לש םתד תא רימהל הווקמ תילותאקה

 .םלועבש

 ףוסבלו ומולחב עיפוה חצרנה ירטימדש ,ןקז רוויע ןאצ העור לע רופיס ךלהתמ היסורב

 בייח רתכל ןעוטה יכו רובקו תמ ירטימדש לילעב חיכומ הז רופיס .ירטימד לש ורבק לצא אפרנ

 השעו דחוימב בעתנכ חצרה תא האור םיהלאש זמור אוה ןמזב וב םלואו .בזוכ הזחתמ תויהל

 ידי לע לפותיחא תצע ןימכ ךלמל רפוסמ הז רופיס ןיקשופ לש והזחמב .וישודקמ דחא דליה תא

 הכובמל תמרוג וז העצה .הזחתמה תא ףושחל ידכ וב שמתשהל רשפאש עיצמה ,ךראירטפה

 טעמכ ,ומצע רופיסה ותוא תא םילבקמ ונא הרפואב .ךלמה לש וחצמ לע העיזלו םיראיובה בלב

 לצא ,תישאר .דאמ םייתועמשמ םייוניש וב םילח ןכ–יפ–לע–ףא .תולק תוטמשהב ,הלמב הלמ

 אוה יקסגרוסומ לצא וליאו ,תוכיבמ תוירקת תרדסמ תחאכ ,הלילעה עצמאב אב אוה ןיקשופ

 לש בלה ףקתהל תידיימה הביסה שמשמ אוה ,השעמל ;סירוב לש תוומה תנצסב ,ףוסב אב

 ,ןמיפ ידי לע רפוסמ אוה ,רשי–לכש לוטנ ךראירטאפ םוקמב ,תינׁש .ותומל איבמה ,סירוב

:ןושלה וזב ןמיפ תא גיצמ יקסיוש .תיאובנ תומד ןימל ךפוהה

 ,הנובנ הצעו קדצ לש שיא

 ,יפוד אלל וייחש םדא

 .לודג דוס רפסל שקבמ

 ןיא ."ערלו בוטל רבעמ" אוה רוויעה ןאצה העור לש ותמלחה סנ לע ןמיפ לש ורופיס

 וא ,"רובקו תמ ירטימד ,דחפ לא" דיגהל אב אוה םא ;םחנל וא חיכוהל אב אוה םא היצקידניא

 ישונא"ב דקמתמה "לודג דוס" תניחבב אוה .שודק השענ ךכ לכ בעותמ חצר חצרנה ירטימדש

 Francis( ןוסוגרפ סיסנרפ לש ונושלכ ,"היצזילנויצר לכ ינפלמ וא תחתמש המרב ,יגרטה
Fergusson(.  

 — יקסגרוסומ לצא ןהו ןיקשופ לצא ןה — םיפתתשמ ,תוימוק תויומד יתש ,ליאסימו םאלרו

 ילגלג תא המידק העינמ איה ףאש ,תיניצר ךכ לכ התיה אלמלא תעשעשמ התיהש הסראפב

 ירוגירג ,הרכושל םיתוש םה דועב .אטיל לובגבש קדנופל םתרבחב עיגמ ירוגירג .הירוטסיהה

 ירוגרג תא רוסאל רסאמ וצ םע םירטוש ינש םיאב .לובגל רבעמ לא ותחירב תא ןנכתמ

 ולש ורואית םוקמב ךא ,ארקל בדנתמ ,הסיפתה ריהמ ,ירוגירג .ארקל עדוי ןאכ ימ םילאושו

 המהדתבו ,ןיכס ףלוש ירוגרג ,תימרתה הלגתמ רשאכ .םאלרו לש ורואית תא "ארוק" אוה

 גוז תא ריזחמ יקסגרוסומ תבחרומה הסרגב .לובגל רבעמ לא חרובו ןולחה דעב ץפוק תרצונה

 תומדב ירוגרג םע םתוא שיגפמ ףאו ,הרוצה יונישב ימורק רעי דמעמב םיתחשומה םיריזנה

 .)הטמל האר( והער תא שיא והזיש ילבמ ,חצנמה 'ץיבראצה
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יקסטורגהו רוגיסה
 יקסגרוסומ לש הרפואל םייביטנרטלא םימויס ינש לש טקפאה תא ןחוב ינא ירמאמ זכרמב
 תרדה לש תויוכיאה ןיבו וללה םימויסה ןיב תירשפאה ןילמוגה תלועפ תאו ,בונודוג סירוב
2.הזמ תיקסטורגהו הזמ דובכה

 הסריגה תא ;1869–ב בונודוג סירוב לש םדקומה חסונה תא ,רומאכ ,םייס יקסגרוסומ

 ,תיתוכלמ הידגרטל יוארכ ,תמייתסמ תמדקומה הסריגה .1872–ב )הברהב הכוראה( תרחואמה

 תניחבמ ןהו ןכותה תניחבמ ןה ,דובכ תרדהו בגש תרמוא הלוכ וז הנצס .סירוב לש ותומב

 הנצסב תמייתסמ תיפוסה הסרגה .ותכלהכ םויס לש תצרמנ השוחת תררועמ איה .הקיזומה

 יוקיחה ןונגסב ,השעמל ,הבור .הלענה תיגרטה הריוואה תא תרתוס דאמ תובר תוניחבמש

 תבר ,השדח הרוצ הווַשמ איהו ,"יקסטורג" אוה הנצסה תריווא תא םלוהה רואיתה .ךומנה

 ,בו'צשורחב עורפ גנועב תללעתמה םידוונ לש הרובח תדמוע הנצסה זכרמב .הרפואל ,המצוע

 םע ןיאושנו הרתכה יסקטל געל ייוקיח ול םיכרוע םה .סירוב לש )םיליצא( םיראיובה דחא

 .ףוספסאב רתויב הנקזה השאה

 איה םיבר םיגוחבו ,הרומזתב אלו הרפואה תלילעב אל ,ורוד םעטב בשחתה אל יקסגרוסומ

 רמזית בוקסרוק-יקסמיר ורבח ,יקסגרוסומ לש ותומ ירחא .תוניוע לש תרכינ הדימב הלבקתנ

 לע רתוי תלבוקמ התושעל יאוריה ץמאמב" ,התלילעב םייוניש ךרעו הרפואה תא שדחמ

 :תונורחאה תונצסה יתש לש ןרדס תא ךפהש ,אוה הלילעב ךרעש רתויב טלובה יונישה ."להקה

 .הל תמדוק ימורק רעיב םידוונה תנצסשכ סירוב לש ותומ תנצסב בוש המייתסה הרפואה

 לש דיה בתכו ,המבה לע התלעוה בוקסרוק-יקסמיר לש ותסריג קר הנש האמ טעמכ ךשמב

-דיול דיוייד גולוקיזומו חצנמה ידי לע הלגתנ הנורחאל קרו ,דוביאל ךלה ףא יקסגרוסומ תסרג

 .)David Lloyd-Jones( סנו'ג
 )םילהקו םיאקיזומ( ונרוד ינבמ המכ עודמֹו ?ורבחמ "להקל יתודידי" רתוי דחא םויס עודמ
  ?"להקל יתודידי" תוחפ תויהל רומאה םויסה תא אקווד םיפידעמ ומצע יקסגורסומ םג הרואכלו
 תנצס .תינונגסה ןתונפואב תודגונמ ימורק רעיב הנצסהו תוומה תנצס ,תונורחאה תונצסה יתש
 תחאה .ךומנה יוקיחה תונפואב איה ימורק רעיבש הנצסה ,הובגה יוקיחה תונפואב איה תוומה
 המיא תררועמו תימוק התרבח .תוומה םע המלשהו םייליצא תושגר ,דובכ–תרדהב תנייפאתמ
 ררועמה לש דחי םתוחכונ אוה יקסטורגה .תיקסטורג איה ,תחא הלמב — תחא הנועבו תעב
 תשוחתו ,ראיובל יופצה לרוגה ינפמ המיא ,ןנד הרקמב :ותא דחא הנקב הלוע וניאש המן קוחצ
 תרובח תשלוח הנצסה לש ינשה קלחה לע .האממ הלעמל תב השא םע םיאושינה חכונל לעוגה

רתאב תשרב םיאצמנ הז רמאמל םיָנּוּוקמה לוקה יצבוק 2
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 ,המיבה לע ודבל ראשנ הטושה ,הניצסה םויסב 3."שודק" הטושב םיללעתמו םיסלקתמה םידלי
 .)הטמל האר( אכודמה יסורה םעה לע ןנוקמ אוהשכ

 רוגיס–תריתסו רוגיס )Barbara Herrnstein-Smith( 'תימס-ןייטסנרה הרברב לש םיגשומה
  .ןאכ םייטנבלר

 תוקספיה לש השוחת ארוקב ררועמ רישה לש םייסמה עטקה רשאכ רצונ רוגיסה
 השוחתה תא קזחמ אוה .תפסונ תוחתפתה לכ לש רדעה קידצמו רשבמ אוה .התואנ
 אוהו .תונמאה תוריצי לכב םיכירעמ ונאש תוחונינהו תומלשה ,ףוסה תגשה לש
 עיצמ אוהשכ ,רישב ותּוסנתהמ ארוקה תיווחל תויטנרהוקו הנורחא תודחא קינעמ
 תא סופתלו ףיקמ ןפואב ומדקש תודוסיה לכ לע ףיקשהל ןתינ הנממש הדוקנ
 .)Herrnstein-Smith, 1968: 36( תקהבומ ,תיתועמשמ תינבתמ קלחכ םהיתוקיז

 ,ןנד הרקמב ,םלואו ."ינבמ רוגיס" לש תולובחתב אוה 'תימס-ןייטסנרה לש ירקיעה הניינע
 היזולא" וא "יטאמית רוגיס" הנכמ איהש המ אוה רוגיסה טקפאב המצעה יבר םיביכרמה דחא
 היהי אלש היפצ להקב ררועמ" רבדה ,תוומב תמייתסמ )הרפוא וא( הידגרט רשאכ ."תירוגיס
 תויושגנתהל ץק םש אוה ;"תפסונ תוחתפתה לכ לש רדעה קידצמו רשבמ אוה" ,"ךשמה םוש
 ."לקשמ–יוויש וא ,הרתה ,תוביצי" לש השוחת ררועמו תולודגה )תוישיא–ןיבהו( תוילטנמה
 ךלה"( תוומל הזימר םושמ וליפא ,הנצס םייסל ידכ הב שי הביזע ,תוקלתסה ,ךכל המודב
 .)"ומלועל קלתסה" ,"ומלועל

 םידוונה ףוספסא .דאמ הנוש טקפאה ,תוומה תנצס ירחא האב ימורק רעיב הנצסה רשאכ
 סירוב לש ותומ תא תנייצמה תוכלמה תרדהב םילבחמ םיעורפה םיחחרפה תרובחו יקסטורגה
 .)ןוטלימ לש ונושלכ ,"calm of mind, all passions spent"( הווהתמה לקשמה–יוויש תשוחתבו
 ןוחצינה רוטע הזחתמה הזה דמעמה ףוס תארקל .תרערעתמ — הגשוהש להקה לש חורה–תוולש
 ףוספסאהשכ ,המיבל ץוחמ לא דעוצ אוה זאו ,תיתוכלמ הרהצה עימשמו רצק ןמזל עיפומ
 .םדוקה רוגיסב הלבחה לע המ–יוציפו ינש רוגיסכ שמשל ,ילוא ,היה יושע הז רבד .ויתובקעב
 הרמזב הרפואה תא םייסמו ,המיבה לע ודבל ראשנ הטושה .וב םג לבחמ יקסגרוסומ ךא
 הדוזיפאב .טאל תמלענו–תעווג איה — הרפואה תא םייסל ידכ הב ןיאש ,תננוקמ ,תינוטונומ
 ותובכרומש ,ישירחו ךלוה ,יטאו ךלוהה ,חפיתמ ,ימומגע לילצ הקחמ הקיזומה ,וז הנורחא
 .תדרויו תכלוה תידולמהו תינומרהה

 ,רתוי תמדקומ הנצסב תשחרתמ םיחחרפה תדוזיפא יקסגרוסומ לש 1869 תסרגבו ןיקשופ לש הידגרטב .3
 :םיאבה םיררמצמה םירבדה תא סירובל רמול הטושל רשפאמ הז .סרוב לש וייח ימיב

,יִּלֶשֹ הָקיֵּפֹוַּקה ֶתא ּוחְָקל םיִדָלְַּיה
םָתֹוא טֹחְׁשִל אָנ–הֵּוַצ
 .ןָטַָּקה 'ץיִבֶָרּצַה ֶתא ְָּתטַחָׁשֶשֹ םֵשְֹּכ

 יקסגרוסומ 1874 תסרגב )."ןֵּכְִסּמַה הְָקלֹוקיִנ ,יַלָע לֵּלַּפִתה .ֹול ּוחיִַּנה" :ךכ לע הנוע ץיָרֶעה סירוב ,בגא(  
 טקפאה תא ריבגהל ידכ ,םייקסטורגה םירביאה תא ץבקמ אוהשכ ,ימורק רעי תנצסל הדוזיפאה תא ריבעמ
 קוקז יקסגרוסומ .חרכהב וטמשוה וללה תורושה ,סירוב לש ותומ רחאל שחרתמ רבדהש ןוויכמ .םהלש
 לש ותטלקהב .רוגיסה–תריתס טקפא תא תרצויה ,םויסבש תננוקמה ותריש םשל םג וז הנצסב הטושל
 הטושה תא ריזחמ אוהשכ ,רתוי תמדקומה הנצסב תשחרתמ וז הדוזיפא )Claudio Abado( ודבא וידואלק
 .םויסבש תננוקמה הרישה םשל קר הנורחאה הנצסל
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:םיוותה לע טבמ אנ–ףיענ

 .הטושה תניק לש תונורחאה תוביתה יתשב לחה ,הרפואה לש תונורחאה תוביתה הרשע–שולש     1 םישרת

 תוביתה יתשב לחה ,הרפואה לש תונורחאה תוביתה הרשע–שולש תא הארמ 1 םישרת

 הלב הבותכ ללככ הניקה יכ ףא .ילטנמורטסניאה םויסב ךשמַהו הטושה תניק לש תונורחאה

 ירונימ וא ירו'זמ םלוסל םיכייש םניאש םיות הב שי ,ונייהד( דאמ תיטמורכ הבור ,רונימ

 ,ןכ ומכ ,ליגרה ןמ תילנויצומאכ ללכ ךרדב תספתנ תאזכ הקיזומ .)םינוט–יאצחב הענ ;והשלכ

 לצונמ ירונימ–הלה םלוסהמ ראשנש טעמה .ללכב םא ,ליגרה ןמ שלח רוגיס רוציל ידכ הב שי

 ןוטה" אוהש ,זאיד לוס אוה רש הטושהש ןורחאה לילצה ."הגרדהב תעווג" תוכיא תריציל

 דוסיה לילצ( הקינוטל תחתמ )ןוט יצח( ןוטימֶס אצמנ "ליבומה ןוטה" .הל םלוס לש "ליבומה

 ןוטה וליאו ,הידולמ וב םייסל רתויב ביציה לילצה איה הקינוטה .וילא "ליבומ"ו )םלוסה לש

 דרוקא"מ קלח אוה ןנד הרקמב .ךשמה שרוד אוה ,ביצי תוחפה לילצה אוה ליבומה

 ול םיסחיימ תובורק םיתעלו( רתויב ביצי–יתלב אוה ףאש ,)"augmented" chord( "לדגומ

 ,תויצלּודֹומ לש הכורא הרוש תמדוק הז דרוקאל .)תיקסטורג וא תירוטסימ ,הדיחפמ השוחת

 ויתובית יתש תא קר הארמ 1 םישרתש( והנשמל דחא םלוסמ יתגרדה רבעמ ,ונייהד

 ירו'זמ דרוקאב תמייתסמ הזארפ לכשכ ,יטמורכ חרואב תדרוי הידולמה ,וז הרדסב 4.)תונורחאה

 םלוס :היצלודומל םיבלש השולש .היצלודומל סיסבה איה תויטמורכה ןאכ :הנוש םלוסב

 תסיפתב שדחה םלוסה תא ססבל ידכ והשלכ ןמז קרפ שורד ןאכ ;שדחה םלוסהו ,רבעמ ,רוקמה

 תא םילשהל ידכ הכרצ לכ הכורא הנושארה קר יקסגרוסומ לש תויצלודומה תרדסב .ןיזאמה

 .ססבתהל היה לוכי ומדוקש ינפל עיפומ שדח דרוקא לכ ,תויצלודומה ראשב ;סוסיבה בלש

 הקזח הלבחה הז הרקמב ,תוביציה תחת ללכ ךרדב תורתוח היצלודומהו תויטמורכה םא ,ךכיפל

 .רועיש–ןיאל

 .רדל עטנ תרזעב השענ הטושה תניק חותינ .ןָּוּוקמה לוקה ץבוקל תשרב ןזאה 4



רוצ ןבואר6

7 סירוב לש ופוס

רוצ ןבואר8

 ביטומ תא ,רתוי ךומנ רטסיגרב ,שדחמ הליחתמ תרומזתה ,םייסמ הטושה רשאכ

 דולרפה לש המיתה תרזוח יוויל אלל "תוחפיתה" לש תחא הבית ירחא ."תוחפיתהה"

 עונמל ידכ ,הרוגס תרגסמ  הווהמ איהשכ( רתוי הובג רטסיגרב הטושה תניקל ילטנמורטסניאה

 .)"ostinato"( 5םיינשקעה "םיחפיתמה" םילילצה םע דחי ,)ירמגל סמסמתי ליזנה הנבמהש

 תא הוולמ םיעבר השולש ךרואב הל לילצ ךליאו הז ילטנמורטסניא עטק לש הינשה הביתהמ

 עבראב ,רתוי ךומנ תחא הבטקוא בושו בוש רזוח אוה זאו ,תובית שולש ךשמב וטניטסואה

 דועב ,הריציה לש םיסבב ביצי ראשנה ךשמתמו ךומנ ןוט( "בגוע תדוקנ" יהוז .תואבה תוביתה

 קר הכראשכ ,רצקתמ הזה הלה תישימחה הביתב .)וילעמ תוישפחב םיענ םירחאה תולוקהש

 ,ןכבו .הזה ליזנה הנבמל המ–תוביצי הווַשְֹמה הקינוטה אוה הלה ,ונרמאש יפכ .ןוטה תינימש

 ןכלו ירטמיסא אוה — לשמל ,תובית עברא ומכ אלש — תובית שמחו תובית שולש לש הז ףצר

 קר וכרוא ןורחאה טירפה ,םינוט יעבר–תשולש לש ףצרה סוסיב רחאל ,וזמ הריתי .ביצי תוחפ

 תא קר םיעמוש ונא ךליאו ןאכמ .תומלש–יאו ֶרֶסח לש השוחת ררועמ הז רבדו ,ןוטה תינימש

 וזו ,הווהתמ "תיתגרדה העיווג" לש הזע השוחת ,וז ךרדב .תונשקעב "םיחפיתמה" םילילצה

 הלה תומלעיה רחאל .הקיזומה לש לוקה תכמנהו םילילצה לש תגרדומה הטאהה ידי לע תרבגומ

 רשאכ ,רתוי הקמקמח ,רתוי תשטשוטמ תישענ תוילנוטה ,רונימ–הלה םלוס לע רמשש ךשמתמה

.)םלוסה לש דוסיה לילצ( הקינוטה וניאש לילצ לע תמייתסמ הרפואה
6
 

 רוזחל ןתינש ,ימ-הָפ ,ימ-הָפ םילילצהמ תבכרמ "תונשקעב םיחפיתמה םילילצה" תרדס

 תילולימ הארוה םיעצבמל תתל םיגהונ םיניחלמה ,םויס לש השוחת רוציל ידכ .דועו דוע םהילע

 םשָר יקסגרוסומ ,ןנד הרקמב .ופמֶטה תא הגרדהב וטאיש ,ונייהד ,Ritardando לש תיללכ

 לש גוז ונל שי הנורחאה ינפל הביתב .התרפהב םג הטילש ול היהתש ידכ ,הטאהה תא םיוותב

 בוש ליפכמש ,ןוט–יצח לש הפ וירחאו ,)ומדקש תוגוזה לש םָכְשִֹמ םיילפכ ,ונייהד( םינוט–יעבר

 ,תוחפיתהה לש ביטומה יערק םע ונראשנ ,הקינוטה לש סיסבה תא ונדביאש רחאל .ךשמה תא

 :Leonard B. Meyer, 1956( רייאמ 'ב דראנל תעדל .חותפו יוקל םויס לש םשור ררועמש המ
 .תומלש לש השוחת — "המידק העונת רדעה"ל עטק לש ופוסב זומרל יושע ךראתמ ןוט ,)136

 :העטמ אוה םגש ררבתמ לבא ;הריציה לש םייסמה לילצהכ ספתיהל היה יושע ךשמתמה הָפה

 המודמה ריעזה רוגיסב םג ,בוש ,לבחמ אוהשכ ,ןוטה תינימש ךרואב ימ אב ןוטה–יצח ירחא

 לבחמ אוה ,דחא דצמ :תחא הנועבו תעב הפוצמ–יתלבו הפוצמ ןוטה תינימש ךרואב הז ימ .הזה

 םלוסה לש תוילנוטל רזוח אוה ,ינש דצמ ;ךראתמה הפה ידי–לע גשוהש המודמה רוגיסב

 .)ותרתה תא שרוד ןיידע אוה ,הקינוטל לעמ הטניווק ותויהב ךא( ססבתנש

 )Herrnstein-Smith, 1968: 245( "דחי םג תוביציו תויכשמה לש השוחת" ררועמ הזכ םויס

 .דאמ תינרדומכ תשגרומ הז ןיממ רוגיס–תריתס .תחא הנועבו תעב רוגיס–תריתסו רוגיס —

 הריש הברהב תחוור רוגיסה–תריתסש ,ךכ לע העיבצמ 'תימס-ןייטסנרה הרברב ,תמאבו

 רבעמ הברה תועיגמ הזכ םויס לש תוכלשההש ,ךכ לע םג העיבצמ איה ךא .תינרדומ הקיזומו

 ."תוחפיתהה" ביטומל תשרב ןזאה 5
 "םיחפיתמה" םילילצב םימייתסמה ,ךשמתמה הלב םיוולמ ,תונשקעב "םיחפיתמה" םילילצל תשרב ןזאה6

  .יוויל–אלל תונשקעב
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 רוא קורזל ידכ הב שי וז הדוקנ .התוא ללוחמה ילאוטפצרפה לוכסיתהו םזינרדומה תשוחתל

 .הרפואה לכ לע שדח

 ןוימדה–תבר היצטרפרטניאה" רבדב )Wilson Knight( טיינ ןוסליו לש היצפצנוקה יחנומב

 דובכ–תרדה ךותמ תוומה לש םיבקועה תודמעמה ,)Imaginative Interpretation( "רצויה

 ןיב טושפ דוגינ ,"תיתוזחהו תיטמרדה תועדומב" ,םיווהמ בונודוג סירובב יקסטורגה ףטספסאהו

 רסיק סוילויבש םשכ שממ .רוגיסה–תריתסו רוגיס .והובו–והותו תוביצי ןיב ,רדס–יאל רדס

 אניס תא םיערקל ערוקה ףוספסאה תועצמאב תיתוזח השחמה ידיל האב תיתרבחה היכרנאה

 יתרבחה והובו והותה תא הבר תּויחב ןוימדל גיצמ סירובב ןסרה–חולש ףוספסאה ,ררושמה

 דמעמב הגשוהש "תוחונינהו תומלשה ,ףוסה תשוחת" תא רפמ אוה העשב הב .ראצה תומ ירחא

 גשוהש רוגיסה תא רפמ ימורק דמעמ .תומר יתשב ,ןכ םא ,רפומ רוגיסה .דובכ ררועמה תוומה

 ,הנורחאה הנצסה תא תרגוס הניא הטושה לש ,תננוקמה ,תינוטונומה ותרמזו ;סירוב לש ותומב

 .הגרדהב תמלענו–תעווג םא יכ

 םרוג דחי םג ורקאמהו ורקימה הנבמב הז רחא הזב םירוגיס–תוריתסו םירוגיס לש הזכ םויס

 תא טילבהל ידכ .תידיימ הייארב ,רתוי הבחר הביטקפסרפב ישונאה םויקה תא סופתל להקל

–תריתס רבדב 'תימס-ןייטסנרה הרברב לש התשיפתל רוזחל ונילע ,הז רבד ירוחאמש ןויגהה

 "השדח הקיטתסא"ב קלח אוה הז יטאופו ילקיזומ גהונ .תינרדומה הרישבו הקיזומב רוגיסה

 'תימס-ןייטסנרה ירבד תא ליעל יתטטיצ .םדא ייח לש תמיוסמ הפקשה תפקשמ ,הדצמ ,רשא

 עיצמ אוהשכ ,רישב ותוסנתהמ ארוקה תיווחל תויטנרהוקו הנורחא תודחא קינעמ" רוגיסהש

 קלחכ םהיתוקיז תא סופתלו ףיקמ ןפואב ומדקש תודוסיה לכ לע ףיקשהל ןתינ הנממש הדוקנ

 םע ונתוא הריאשמ הרפואה ,הב רוגיסה רדעה לשב ,ךכיפל ."תקהבומ ,תיתועמשמ תינבתמ

 דוסיב" ."התרקל עונל רשפאש הרטמ רדעה" לש השוחת ,תלכוסמ תועמשמ לש השוחת

 :"םוקיהו םדאה לש תמיוסמ השיפת תחנומ" ,רייאמ 'ב דראנל רמוא ,"וז השדח הקיטתסא

 תשרופמ הלילש לע תוססובמ ]…[ תילכתה תויטנבלר תלילשו תוקיז לש ןתושממ תלילש"

 ,Herrnstein-Smith-ב טטוצמ( "בבוסמו הביס לש םתושממ תלילש :תידוסי רתוי ךא תוחפ
 ,התוא שפת וטסיראש יפכ ,יגרטה רוביגה תליפנב ןמתסמה רוגיסה םע ,הידגרטה .)178 :1968

 ,תינרדומה הרישהו הקיזומה ;בבוסמו הביס לש ןויגהה טלוש ובש תועמשמ לעב םוקי תפקשמ

 וניא בבוסמו הביס לש ןויגהה ובש ,תויטנרהוק–רסח םוקי תופקשמ ,ןהבש רוגיסה–תריתס םע

 הסיפתל ינבמ םגפ תגצה ידי–לע םא יכ ,ילולימ ֶרֶסמכ רסמנ וניא םוקיה לש הז ןויפא .ףקת

 תויה םש םוקמ" :תחא הנועבו תעב םיילקיזומו םייתוזח ,םיילולימ תודוסי וב שיש ,תידיימה

 'ןורתיפ ןיא'ש אוה דיחיה ןורתיפה ,רקש איה הנורחא הלימ לכו תימצע–האנוהכ הארנ ענכושמ

-Herrnstein( "תויטלחה–יאמ הביצי תוחפ םג םא יכ ,הנוגה תוחפ קר הניא תויטלחה לכו
Smith, 1968: 240–241(. הארמ איה ,ןורתפ–רסוח לע תרבדמ הניא וז ןיעמ רוגיס–תריתס 

 ןוד ,טלמה .)]saying that[ "...ש רמול" אלו ]perceiving as[ "...כ סופתל"( ןורתפ–רסוח

)Donne( סטיֵיו )Yeats( ןדבוא לש תמיוסמ םלוע–תשוחת רוסמל ידכ םילמב ושמתשה–

-Tis all in peeces, all cohaer" ;)םָלֹועָה קַרְפִמ עַָקנ( "The world is out of joint" :היצטניירוא
ance gone" )ןבו ;)הכלה תויטנרהוק לכ ,קרפתמ ולוכ
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Things fall apart; the centre cannot hold; 
Mere anarchy is loosed upon the world …

 .)םלועב החלוש היכרנא םתס / ;דוע קיזחהל לוכי וניא זכרמה ,םיקרפתמ םירבדה(

 "תיתוזחהו תיטמרדה תּועדּומה" .םלועה לש הזכ םיניינע–בצמ המבה לע תולעהל רשפא–יא
 ימורק רעי דמעמ .תידיימ הסיפת לש הדיחי הלועפב הזכ םיניינע–בצמ טולקל תלגוסמ הניא
 :הזמ רתוי הברה השוע אוה ךא ."םלועב החלוש היכרנא םתס" הרימאה תא ,ילוא ,זיחממ
 ראית )Thomson, 1972( ןוסמותש המ םיררועמ הזמ רוגיסה–תריתסו ,הזמ יקסטורגה
 ירבד םע ןילמוג–תלועפ תלעופ וז השוחת ."תילנויצומא היצטניירוא–ןדבואו לובליב תשוחת"כ
 .הטושה לש םויסה

הטושה
ולש ןבאה לע בשייתמו וביבס לא לכתסמ ,וילגר לע ץפוק(
)ופוג תא דנדנמ אוהשכ רשו

,תורמ תועמד וה ,ומרז ,ומרז
,הירצנ שפנ וה ,יכב
 ,לופי הלילהו טעמ דוע
 .ארונ ךשוח ,ךשוח
,היסורל ודונ
,יסור םע וה ,וכב ,וכב
 !בער–יזמ םע
 .תכשמתמ המומעה הרצוצחה תעורת ,המבל ץוחמ(
 .)לחלחתמ הטושה ,הרעבתה רוא תא ותוארב

 לכ ןיוצמה הרפסב .הז ךורא דמעמ לש תיסיסבה תויטנרהוקה–יא לע וריעה םידחא םירקבמ
 :תבתוכ )Caryl Emerson( ןוסרמא ליראק בונודוג סירוב

 .רחא גוסמ ןויגה לבקל הליחתמ הז דמעמ לש תויטנרהוקה–יא ,תאזה הביטקפסרפהמ
 יסקטל געלה ייוקיח .ילֶבנְרַק יפוא ול םתֹוּוַשֹב םויא לכל םיביגמ ימורקב םידוונה
 םויאה םצע לע רבדל אלש — בו'צשורח ראיובל םיכרוע םהש ןיאושנהו הרתכהה
 תונברק ,ןמזה לכ תונתשמ תורטמה .שומימ ידיל םיעיגמ םניא — תוומ דע ותונעל
 )םידוונ ,םיעושי ,ראיוב( תונברקה לכו ,םישדח תונברק תבוטל םיחנזנ םינשי
 :Emerson, 1986( רזוחה 'ץיבראצה ידי לע תגצוימה הלודגה הווקתב םידחאתמ

203(. 
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 ותיילע רסיק סוילויב ומכ( השדח תוביצי תשוחת זיחמהל התיה היושע "'ץיבראצה" תסינכ
 הטושה לש תמייסמה ותניק ,יתרמאש יפכ ,ןאכ ךא .)שדחה תוכמסה לעבכ רסיק סויבטקוא לש
 7..)"הלודגה הווקת"בו תוביציה תשוחתב ןכו( רוגיסב תלבחמ

יטפילקופאהו יקסטורגה

 ליאסימו םאלרו םינצבקה םיריזנה הרפואל יקסגרוסומ לש 1869 תסרגבו ןיקשופ לש הידגרטב

 תא הצוחו הצוחחה ץרופ ירוגירג ופוסבש דמעמה ,קדנופה דמעמב :תחא םעפ קר םיעיפומ

 םתוא ריזחמ יקסגרוסומ 1874 תסרגב .'ץיבראצה לש ותוהז תא ץמאל וכרדב ,אטילל לובגה

 היצרגטניא תשוחתל תמרותה תינבמ תרגסמ לש םשור ררועמה רבד ,ימורק רעי תנצסב המיבל

:ןמקלדכ וז תרזוח העפוה לע הריעמ ןוסרמא .תיטמרדה הלילעה לש

 ינויקומ ,ליאסימו םאלרו ידי לע יסורה רעיב גצוי הזחתמהש אוה םלוה ךא ןכל

 ירזיבאב ,קדנופה תנצסב ירטימדל ותוהז תא תונשל ירוגירג ידיב ועייסש לבנרק

 לע הידורפו הפ ילובינ ,תונציל ישעמ ,תוזרוחמ תודיח ,ןיי :םייתרוסמה לבנרקה

 .)Emerson, 1986: 203( הנידמה לש ןה ,היסנכה לש ןה תוילולימ תואחסונ

 םיעדומ םניא ןכו ,ירוגירג לש ויתוינכות ןה המ םיעדומ םניא םיריזנ ינשש ןייצל שי

 תספתנה תיטמרד הינוריא םע ונל ןיינע ,םתסה ןמ .שיא ותוא םה המודמה ירטימדו ירוגירגש

 .םילמב תרמאנ הניאו םישוחב

 ,הנושמ םשור השוע יִמֹורק רעיבש הנצסב המבל םתסינכ תעב ליאסימו םאלרו לש ןחלה

 בורקה ןויפיאה .וז הקיזומל עגונב הרזומ השגרה יתוא תפדור םינש תורשע הז .הטעמה ןושלב

 יתשקיב תונורחאה םינשב ."יקסטורג"ל "יטפילקופא" ןיב והשמ היהי הז רזומ םשורל רתויב

 ןדבואו לובליב לש השוחת אוה יקסטורג טקפא .הז םשורל ףיקמ רבסה ידכ רבסה יערק ףרצל

 תוחכונ ןוגכ ,והשלכ םאות לש הטוב הרפה לשב ,ראשה ןיב ,תררועתמה תישוגיר היצטניירוא

 ,לעוג וא הלמח וא המיא ררועמה :ותיא דחא הנקב הלוע וניאש והשמ םע ךחוגמה לש תינמז–וב

 ןתינ ,םלואו .הרפואב הז ןיעמ טקפא קמנל ןויסנב ןכותה לע ךמתסהל ,ןבומכ ,חונ יכה .לשמל

 םג ,םוקמ לכמ .)תיסורב( תורשומה םילימה תנבה םדוק ,המצע הקיזומב וז תוכיאב ןיחבהל

 .וז תוכיאל םורתל םייושע יטמרדה רשקההו םייטנמסה תודוסיה

 לש וז תינמז–וב תוחכונ לע )1877 רבמבונמ( ויבתכממ דחאב עיבצה ומצע יקסגרסומ

 יצבקמ םיריזנה ינשש ןייצמ אוה הז בתכמב .ותיא דחא הנקב הלוע וניאש המ םע ךחוגמה

 רעי לש הנצסה ינפל ,ונייהד( םידוונה תרבחב םתעפוה ינפל קר קוחצ םיררועמ תובדנה

 ."הרואכל תוכחוגמה ,וללה תויומדה ןה תונכוסמ תויח וליא" תוירבה םיניבמ זא קר יכ ,)ימורק

 תא םיתיסמ םיריזנה ינש הבש ,לשמל ,הדוזיפא התואל ןווכתהל היה יושע יקסגרוסומ

 הבר הדימב תפפוח )ב'צאכיל תובקעב( וז הנצסל ןוסרמא לש "תילבנרקה" תינאיניטכבה היצטרפרטניאה 7
 האירקלש ןימאמ ינא ,ןכ–יפ–לע–ףא .הנממ תטרופמ רתוי הברה יאדובו ,ילש "תיקסטורגה" האירקה תא
 .עיצהל שדח והשמ שי ילש
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 .םיילותאקו םינלופ םתויה לשב ,םיעושיה םירמכה ינש תא תולתל ףוספסאה

 קר ,ךכיפל .תולוקש )ןכוסמהו ךחוגמה לש( תושגנתמה תוסיפתה הבש הדוקנ שי ,םתסה ןמ

 .תינמז–וב תורתוסה תויוכיאה תא םיספותש תיקסטורגה תוכיאב וסנתי להקב םישנא םתוא

 דוסיה הז ידיימ רשקהב .יטפילקופא וליפא ,המיא ררועמ אוה הקיסומה תא הוולמה טסקטה

 .ךחוגמה םע דחא הנקב הלוע וניאש המ תא גציימה אוה יטפילקופאה

 :)ןימימ ,המיבל ץוחמ( ליאסימו םאלרו
 ,וכשח חריהו שמשה

 ,ולפנ םימשה יבכוכ

 .םיירזכאה סירוב יאטח חכונל דער םוקיה

 ,ץוחב תוטטושמ תורזומ תויח

 ,תוחפ אל תוארונ — תורחא תודילומ

 ,םדא ינב תופוג תולכוא

 .סירוב לש ויאטח חבשב

 ,םינועמו םילבוס םיהלאה םַע

סירוב יסגלק ידיב םירסוימ

 ,לואשה תוחוכ ידי לע םיצרמומה

 .ןטשה לש דובכה סכ תראפתל

 תיטפילקופא תוזח ,ןכ יפ לע ףא .איה הלודג ןכא ורבד–ישועו סירוב לש םתוירזכאש ןכתיי

 ,טסקטל והשמ השוע הקיזומה םג ךא .ימוק דוסי םושמ הב תויהל יושעו התוא תמלוה הניא וז

 ,םידחא םיעוציבב ,תוחפל( יקסטורגל המיא ררועמה תכיפה תא ךומתל ידכ הב שי ,ונייהד

 .)André Cluytens( ןטיולק ירדנא לש וחוצינב הטלקהה תמגודכ

 )Fónagy, 2000: 125–126( 'גאנו'פ ןוויא ,"הקיזומו היצנוטניא"ב םייניעה ריאמ ונוידב

 ידכ םהב שי — םילילצה הבוג חווט לש ילקידר םוצמיצו אופק ידולמ וקש ךכ לע עיבצמ

 םאלרו לש םתסינכ תא ריכזמו ,היצנוטניאב ןהו הקיזומב ןה שפנ ירוסייו הקוצמ תעדב תולעהל

 םירזוחה סומתירהו הניגנמל ותנווכש יל הארנ .בונודוג סירובב יִמֹורק רעי לש הנצסב ליאסימו

 חווט לש ילקידר םוצמיצ םושמ ןה םהב שיש ,םאט-יט-יט ,אט-אט-םאט ,אט-אט-םאט לש

 הבוגה–יביציו םידרפומה םילילצהש ףיסומ יתייה .אופק ידולמ וק םושמ ןהו םילילצה הבוג

 ךכבו ונוסינואב המ–ןמז םירש םיינשה .תינרודק ילוא ,תיסקיט תוכיא םיררועמ םישגדומה

 רתימה ילכ ידי לע עמשומה ילקיזומה ףצרה ,העשב הב .הריתי הדימב טקפאה תא םיטשפמ

 הכומנ המרמ תוימאתפ תוילעו םיריהמ םייוניש ,םייח אלמ בצק"ב ןייטצמ )הלהקמה ןכ ירחאו(

 .יסופיט חרואב החמשב ךורכ 'גאנו'פ תעדל ,רשא "ההובגל תינוניב וא

 רושקה טקפא ,ונייהד ,ינוטאיד טקפא לע םג )תישיא היצקינומוק( עיבצה במולוג יַרה

 םיחוור ויהש תומלוס הנומשמ דחא לע בסומ "יתייסנכ סודומ" חנומה .ירונימ וא ירו'זזמ םלוסל

 ןוטב ליחתמו הנוש םילוורטניא תינבתב שומיש השוע םהמ דחא לכש ,םייניבה ימי תב הקיזומב
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 םיחוורמהו םיחוורמה יאצח רדסב םינוש ,עודיכ ,רשא( ירונימהו ירו'זמה םלוסה .הנוש

 תואמ תב ,רתוי תרחואמה תיברעמה הקיזומב .וללה םיסּודֹומהמ םיינש אלא םניא )םימלשה

 לפטל תוילטנמ תומכס ונל שי ;ודרש םיירונימהו םיירו'זאמה תומלוסה קר ,תונורחאה םינשה

 םאלרו לש האופקה תידולמה החסונה .הגירחכ תספתנ וללה תומלוסהמ היטס .הלאב קר

 הניגפמ איה .ךכל תפלאמ המגוד הווהמ םאט-יט-יט ,אט-אט-םאט ,אט-אט-םאט ליאסימו

 םיכייש םניא )תצקמב םיהובגה( "יט-יט"ה ילילצ ינש ךא ;ירונימ םלוס לש תקהבומ המגמ

 .)"ירֹודה"( םירחאה "םייתייסנכה םיסּודֹומה" דחאל םא יכ ,ירונימ וא ירו'זאמ םלוס םושל

 ,תומילהה לש הרפה םושמ ,ליגרהמ תטלוב הגירח םושמ וב שי — וז ןיעמ היטס לש טקפאה

 .הריציב תויהל יושעש יטפילקופא וא יקסטורג דוסי לכ קזחל ידכ הב שיו
 תומיכסל תומידק תנתונה )Bartlett( טלטראב דסייש תרוסמל הטונ ינא יכ ףא

 .האלה דחא דעצ תכלל תשרוד התוא ןיבמ ינאש יפכ תיביטינגוקה הקיטאופה ,תויביטינגוקה

 שי אמש וא ,תומיכס רצויה ,אדירג "רבעה ןויסנ" לש ןיינע אוה הפ ןודינה טקפאה םא יתיהת

 םא בר ןמז הז יתיהת ,ןכ םנמאו .ליאסימו םאלרו תרישב וב ןחבוהש טקפאל תויטנרהניא תוביס

 תרוסמב ודרש הנומש ךותמ םייתייסנכ םיסודומ ינש קרש תירוטסיה "הנואת" קר וז התיה

 תא קפיס ליעלש ינועיט לע ידמל תוטרופמ תורעה ריעהש ןוזנב ליב .תיברעמה תילקיזומה

 הטישה רבדב רתויב בושחה ןיינעהש רמוא אוה .וללה יַרוהריה לע עדיש ילב ,רסחה עדימה

 תנגרואמ איהש ,אוה — הילע "טרופ" )Meyer( ֶריאַמש — תיברעמה הקיזומבש תינוטאידה

 לילצה תניחבב קר וניא דוסיה לילצ .דוסיה לילצ תארקל ףחדל ביבסמ ,דוסיה לילצל ביבסמ

 לש השוחתה .תאזכ הניא תילַדומה הקיזומה .תיבה סיסב אוה םא יכ ,םלוסה לש רתויב ךומנה

 םורתל ידכ הב שי "תילדומה החיספה"ש ,אופא עיצמ ינא .הב הקזח תוחפ הברה "תיבה סיסב"

 וניאש דוסיה( ובש יטפילקופאה דוסיל ןהו יקסטורגבש היצטניירואה ןדבוא לש טקפאל ןה

 שיה ,ןוזנב רמוא ,לילמתה לש יטפילקופאה ועבטב בשחתהב .)ךחוגמה םע דחא הנקב הלוע

 תכרעמה ,תינוטאידה תכרעמהמ ךתוא האיצומה וז רשאמ רתוי תמלוה תילקיזומ הלובחת

 הב שי ,העשב הב ?רוגשה םילילצה םלועב היצטניירואל תוטנידרוא–וקה תשר תא תקפסמה

  .תיתייסנכ ,תימייניב–ימי הריווא ןימ ינרדומה ןיזאמה תעדב תולעהל ידכ

 אל ,בונודוג סירובב תילנויצומאה היצטניירואה–ןדבוא לש וביט לע דומעל שקיב הז רמאמ

 תרצונ וז ןיעמ תוכיא .ולוכ םויסה לש תילאוטפצרפ תוכיאכ םא יכ ,שרופמה ןכותב דוסיכ קר

 וא םייביטינגוק םיכילהת לש הקלחה םתלועפב תיטסרד תוברעתה ידי לע יסופיט חרואב

 ןה להקה לש הקלחה ותבוגתב תוברעתה לש םינוש םיגוס השולש לע יתעבמה .םיימנידוכיספ

 ,יקסטורגה אוה תילנויצומא היצטניירוא–ןבוא ררועל רישי יעצמא .הקיזומב ןהו הלילעב

 ינונגנמ ינש ,ונייהד( ותיא דחא הנקב הלוע וניאש המו קוחצ ררועמה לש תינמז–ובה יתוחכונב

 םיינוטאידה תומלוסה לש הביציה תרגסמה ,הידולמה תניחבמ .)הז תא הז םיתיבשמה הנגה

 תייגולוכיספ יפל .תויטומרכל וא ,יגירפה וא ירודה םלוסל תימאתפ האיצי ידי לע תשבתשמ

 אוה תיטנרהוקו הדיחאכ םייוריג תינבתת תסיפתל רתויב םיבושחה םיאנתה דחא ,טלטשגה

 רוגיסב הלבח תישענ בונודוג סירובב .הרישב ןה ,תיתוזחה תויונמאב ןה ,הקיזומב ןה — רוגיסה

 רדסב ;)סירוב לש תוומה תנצס ירחא אב ימורק–רעי דמעמ( תודמעמה רדסב :תודחא תומרב
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13 סירוב לש ופוס

 ראצה לש תיתוכלמה ותאיציו ותסינג ירחא האבש הטושה תניק( ןורחאה דמעמב תודוזיפאה

–ןדבוא לש הלא םיטקפא .הטושה תניק לש תילקיזומה הרוטקורטס–ורקימבו ;)שדחה

 תואיצמ םע ןילמוג תלועפ םירצויו להקה תסיפתב הז תא הז םיריבגמ תילנויצומא היצטניירוא

 תאז רסומש יפכ — "הכלה תויטנרהוק לכ ,תקרפתמ הלוכ"ש תואיצמ ,הטילש ללכמ האציש

 .שרופמה ןכותה

 .היבחרמ :םילעופ תירפס .יקסנולש םהרבא :תירבע ,בונודוג סירוב )ךיראת ילב( .ס.א ,ןיקשופ

 .תורפסל תורבחמ :ביבא לת .ַקה יכדרמ םגרת ,טויפה–תונמא לע )ב"כשת( וטסירא
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