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 ,הדובא תיביטקייבוא תוהמכ אלא םויק "רוקמ"ל ןיאש הז ןבומב תוחפל ,םיעורג םימוגרת ןיא
 לאו וילא רוזחל רשפא יא לבא ,רוגשו יחרכה גשומ אוה רבע ,רמולכ — ירוטסיהה ןבומב טרפב
 תוגה "רוקמ" בשחנה ,סורמוה רשאמ רבעה לש דובאה וביטל רתוי הבוט המגוד ןיא ."רוקמ"ה
 ,תאז םע .רוגשו יחרכה .קיתעה םלועב רתויב עדונה ררושמה אוה סורמוה .התרישו ברעמה
 דחא ,רטרופ סמיי'ג לשמל רמואש יפכ .ותומד לע רבד םיעדוי ונא ןיאש ררושמ אוה סורמוה
 גצייש ןדבואה ,סורמוה לש ןדבוא ותוא" :תונורחאה םינשה לש םיטלובה קיתעה םלועה ירקוחמ
 םיארוק ובש ןפואה ,רמולכ[ היצפצרה תרוסמב עובקה ביכרמה והז ,ולש־ותומדב שמימו
 ."ולש תינרדומה ]סורמוה תא םיניבמו

 יא ."שדח ילכל ןשי ילכמ הקרהה" תלאש וא קוידה תלאש הניא הלאשה ?ןדבוא םימגרתמ ךיא
 ויתולמ לכ תא :יראפ ןמלימ רקוחה רמאש יפכ .רחאל דחא ילכמ םייק־אל לזונ ךופשל רשפא
 תויליפרע תולומרופ ןתוא לכ תאו ,םמצע םינומדקל תונבומ־יתלב ןקלחש ,סורמוה לש תומותסה
 רשא םיה" ,"תופנוכמ םילמ"( תורורבו בטיה תועודי ןמצע םילמה ןהבש ,תירמוהה הרישה לש
 השחמה ושוריפ םוגרת םא ,םגרתל ךירצ אלו רשפא יא ,)"ףושניה יניע תלעב הניתא" ,"ןייכ ונוג
 תופאוש ןהו הקיטנמסה תא ןמזמ ובזעש םילמ ןה סורמוה לש םילמה .ןדבוא ותוא תא תלטבמה
 .הקיסומל

 ויוניכ .תאז עדוי ,ןקוש תאצוהב רבכמ אל המסרפתהש האיסידואה םגרתמ ,יאתבש ןרהא
 הלמש שיגדמ יאתבש .)1 הרוש ,ןושאר ריש( "סופורטילופ" אוה האיסידואה רוביג לש ןייפאמה
 םירחאו( הלא םיראת" יכו ,דועו דועו ,"המזויה־בר ,תוינפה־בר ,םיכרדה־בר" :רישע הנבומ וז
 וא ןייטצמ אפורב רבודמ וליאכ ,רצהו ינכטה ןבומב םירושיכ ןייצל םיאב םניא )ריכזמ אוהש
 ימויק אוה הלאה םיטיתיפאה לש ןכותה .קושה תודונת תא שחנל עדויש םיקסע שיאב
 .)22 'מע( "יתאו

ןויע םירפס

האיסידואה לש ינגרובה םסקה דוס
 ודבא "םישפיט"ה ויער רשאכ דרשש םכחה שיאה אוה סואיסידוא ,יאתבש לש םוגרתב
רתוי הברה תבכרומ וזה הריציה ךא ,"תעד תולק" לשב
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 הרוש ,ןושאר ריש( "המזויה־בר שיאה לע יל ירפס ,הזומ" םגרתמ יאתבש ,תאז לכב .שרוד האנ
 םא ,תרחא אלו וז אל ,תדדוב הלמ לא לפטיהל םעט ןיאו םיעורג םימוגרת ןיא — ונחכש אל .)1
 ."ירמוהה ןדבוא"ה לש ינושלה וביט תא ןיבמו תינווי עדוי יאתבש .ןורקיע לע הדיעמ איה ןיא
 ןשומישש םילמ יתפדעה" :יאתבש לש םוגרתה תשיפת םצע אל םגו תירבעה הניא םג היעבה
 אוה "המזויה־בר סואיסידוא" .בתוכ אוה "ידמל םייתוכאלמ םה תירבעבש םיפוריצ לע ,יעבט
 .ןמזהו םוקמה חור יפ לע םגרתמ יאתבש .רצה ינכטה ןבומב היעב ןאכ ןיא .ףטושו יעבט יוטיב

ןטושפכ תורואנה ייותיפ דגנ .סואיסידוא

אשונב תובתכ דוע

31.10.2014k   "האיסידוא"ה לש םוגרתב בזכאמ המ :םיליפנ לש ןולשיכ•

 יאתבש ןרהא .םינוויהמ לכה דומלל יאדכ עודמו וייחב םישנה ,"האסידואה" םוגרתל ישיאה עסמה•
23.09.2014k   ןויארב

18.09.2014k   םייניעה הבוגב "האסידוא"ה לע לכתסהל ךיא•

תודחוימ תועצה
PreviousNext
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 ןרהא לש ויתולמ תא לואשל רשפא ןאכ — היעבה ."קיודמ"ב םגרתל ךירצ אלו רשפא יא
 ,"םזיה סואיסידוא" ,"םיקסעה־שיא ,סואיסידוא" ונינפל .תיתאו תימויק איה — ומצע יאתבש
 תא דמל"ש ,דמולמה ,ינרדומה ,ילנויצרה ,רואנה םדאה ,הווסמב שדח־ןשי רוביג
 ,"ןיחבה" ,gignôskô לעופה ןמ ,egnô בותכ רוקמב — םישנא הברה לש )3 הרוש( "םהיכרד
 ןדיע ינפלש תינווי לש הקיטנמסב רבודמשכ טרפב( ילטנמורטסניא־ילנויצר תוחפ ןבומב "עדי"
 ,)5 הרוש( "ובושיש גואדל ,וישנא לעו וייח לע קבאנ" רשא בוטה גיהנמה .)תיסאלקה ןווי
 לע ,)הנרדומה דסמ — תינאיטנאקה הקיתאה לש תרוסמה בטימב( הרואכל ,רמושה גיהנמה
 .דחאכ תלוזה לעו ומצע

 רשאכ דרשש םכחה שיאה אוה סואיסידוא ,יאתבש יפל .רתוי שטשוטמו םומע ינוויה רוקמה
 ,האיסידואב םיבושח םיביטומ ןה תושפיטהו המכוחה ."תעד תולק" לשב ודבא "םישפיט"ה ויער
 תוקוניתכ ,רתוי הברה םיללמוא םיערה רוקמב .רתוי הבר תיתא תימויק תובכרומ רישב שי לבא
)nêpioi(, ףוריטהו הוואתה םות לשב אלא ,המכוח רסוח לשב אל םהל אב םנדבואו, 

atasthaliêsin. םע שגפמה דיעמש יפכ ,תונערופה ערז וב שי .דחא ןפ ול ןיא ,ומצע סואיסידואו 
 .דועו סויתנאלמ םע ,תותרשמה םע ,םירזחמה םע ,פולקיקה םע ,תונריסה

 אלא ותוצמל ףאוש וא רמייתמ אל ינא םגש( רוקמה לש ענמנ יתלבה ןדבואב הניא ןאכ היעבה
 ןמז תא בטיה ,רומאכ ,תצמתמו ללכב ער אל יאתבש ןרהא לש ומוגרת .)ותובכרומ תא ןמסל קר
 תא ןימזמ יאתבש לש תשטולמה ונושל לש רבטצמה טקפאהש איה היעבה .ונתפש תאו הווהה
 ינרדומ םדא ןימ סואיסידואב תוארל ,טעמכ תובנגתהב ,הלמ רחא הלמ ,יתטיש ןפואב ,ארוקה
 .ןבומכ ,יתאה ימויקה ןבומב ,בוט ךכ לכ אל אקווד

 ,תונפל ונילע התרמוחו הרשקה תא ןיבהל תנמ לע .רקפהה ןמ יל האב אל וז תימויק היעב
 רמייהקרוה סקמ לא ,רתוי תרחואמ הסריגב ,וא ,השטינ ךירדירפ ינמרגה ףוסוליפה לא ,לשמל
 םה ונרודאו רמייהקרוה .1947 תנשמ "תורואנה לש הקיטקלאיד" םרפס לאו ונרודא רודואיתו
 הבושח העפשה ילעב םיגוהו האיסידואה לשו סורמוה לש רתויב םיחכופמהו םיפירחה ויארוקמ
 .התעדותו תרחואמה הנרדומה תוגה לע

 לש ינגרובה םסקה דוסבו סואיסידוא לש ותומדב קסוע הז רפסב םיבושחה םיקרפה דחא
 תא אוצמל רשפא ,"המזויה־בר" רוביגה ,סואיסידוא לש ותומדב רבכש אוה םנועיט .האיסידואה
 לרוגמ ומצע תא ררחשל חילצמה הז ,ילנויצרה ,"ילכלכ"ה םדאה ,ינרדומה טקייבוסה ןיערג
 ןויגיהה ,הנובתה חוכב וייחו ודיתע תא רמשלו ,גשגשלו דורשל ,רזכאהו םודקה סותימה םלוע
 .הברה חיוורמו טעמ עיקשמה שיאה :המדיקהו

 םג ךכיפלו ,רחואמה םזילטיפקהו הנרדומה לש םלועב החלצהל לדומ אוה ,ןכ םא ,סואיסידוא
 תיגולוליפ האירקב ונרודאו רמייהקרוה םיארמש יפכ ,םלואו .ונימיב ץרענ "יתורפס" רוביג
 יפכ( ותוא תענכשמש איה ,ילנויצרה ילכלכה טקייבוסה ,סואיסידוא לש ותנובת אקווד ,תטרופמ
 ידכ יכ )םיקאיפה לש "םולחה םלוע"ב תונכ לש עגרב ומצע לע שרופמב סואיסידוא דיעמש
 לא התיבה רוזחל ידכ .ותוהז תא תווסהל ,הברה לבקלו טעמ תתל ,תומרל וילע דורשלו חילצהל
 ןדבוא ידכ דע ,סותימה לש ילנויצר־אלה םלועה לא הרזח גילפהל סואיסידוא ךירצ ותוהזו ותשא
 .תוהזה

 לעכ( וילעש שיאה ,"םדא םוש" .ןבומכ ,םיתרכמ ןרקשה ?ןכ םא "המזויה־בר" שיאה אוה ימ
 לש הקיטקלאידה לש תילסקודרפה התיצמת וז .םולכ־אלו לכה םיעדוי ונא )ומצע סורמוה
 אוה ונרודאו רמייהקרוה לש םרוביח .רפסה ארקנ המש לע רשא תורואנה לשו סואיסידוא
 ,המדיקה לש הקירוטרה יותיפ דגנ ,תחכופמו תיתטיש ,תינרדומ ,תימויק־תיתא הרהזא תאירק
 ,ןאכ םג ילוא תשרפנ רשא ,הרואכל־תימיטפוא הנומא התוא דגנכ ,ןטושפכ תורואנהו הנובתה
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תובוגתה לכ תא חתפ

 ברו ביהרמ ,שטולמ ,תינכדע הפש רבוד ידווילוה סופאב ומכ ,הסונמ םגרתמ לש ודיב ,ןורשכב
 .םיצוציפו תוירי ,תוינוכמ יפדרמ

f קובסייפ t רטיווט g סולפ לגוג 

רלולסלהלבגהאלל$10
הנתמ03וקםגולבקו .שדוחל$10קרלארשיברלולסלהלבגהאללתוחיש

תובוגת

הבוגת ופיסוה

הנושארל הנורחאהמ

 עדיה לכ ! ךתוא בונגל הסנמ והשימ ? קסע לעב
 המ לכ רחא בקעמו הרקב , לועפת ךרוצל ץוחנה
 הרבחה יתרש ךותב ךלש ףאל תחתב שחרתמש
> םיפסונ םיטרפל , םידבועה יבשחמו

תמוסרפ

 ךתוא ןיינעל תויושעש תופסונ תובתכ

תועד
 תבכר א"תל ןיא המל
תיתחת

םיגולב
תואמ ןאריא הטלק דציכ
 תמחלמב םיטילפ יפלא
 ימו היינשה םלועה
?תאז חיכשהל שקבמ

תועד
ינויזיבה הנחמה

תורפס
תינללז

ןיפור ימדקאה זכרמה
 :יקסנישש רוספורפ
 םיתוויעה ונקית"
 תנידמש םיגולמתב
 יצברממ תלבקמ לארשי

סבולג
 ךתוא וכפהיש םישנאה
רחא והשמל

)ש"נוע( תבש גנוע
 םוקמה לא' :האירק ןמוי

 תובקעב םיכרדב –
'םירפס

Ofir Jacobson
 תועמשמה
 לש תילאסרבינואה
םיסותימב שמשה ןחלופ
תותדבו
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Itzik Sivosh | 13:2811 - שוביס קיציא
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Itzik Sivosh - 11:4311.02.201506 | שוביס קיציא

"סטטקוליפ" הזחמב םדוק םש יתייה ינא - רמייהקרוהו ונרודאל דובכה לכ םע

 הדות .'םישופיחה סקנפב' םשרנו ,תנייוצמ הצלמהכ עמשנ סלקופוס@
סלקופוסל

 םע , HBO לש תראופמ הקפהב ןמגרב רמגניא לש ותריצי תשגנה לקשמ לע
 הקפהה ירזועמ דחא ריבסיש יפכ 'עבצב בוט רתוי תומלטצמש'( ןוקיליסמ םיידש
 תיווילבו ,המגודל הזסרוקסכ ,לע קיפמ תמיתחב ,)םיוולינה תונשרפה ירבדב
 יכ תומימעה וא ףגנה ינבא לכ תא וקלסיש םיקנירש השימח לש םיחמומ לנאפ
 הלאשה ינמיס רשאכ תומוסרפל ראשהל םינכומ םניא הקסרבנב תורדס יפוצ
)ת"ל( ...הלק תונבצעל םהל םימרוגו ידמ םיבורמ

A Companion to the 
Ancient Novel 
(Blackwell 
Companions to  …
Edmund P. Cueva,  …
Hardcover

£120.00 (plus delivery)

FD

FD

FD

 רתאב תוארקנה תובתכה

 הטועפ||םיילאריו םינוטרס
 גאבשוד ,ריזרזח תשגופ
ןופורקימ שגופ

יסחייתת ?תיניצר תיאטרופס
 ינימ טקייבואכ ךמצעל

 ינש קר||לארשי סרפ תרעס
תודעו שולשב ורתונ םיטפוש

 ילילצל הנש 50
 ולכא םירקבמה||הקיזומה
עבוכה תא
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 תוארקנ תובתכ דוע

רוציע םושב ורצעת לאו הנח הירוטקיו תא עומשל וצור
kVc15|רוחש לגד // רדמ לטיוור

 ןיא"ה תא ליצהל ארקנ רלדא ,תוריחבה ינפל שדוח
"ןייפמק
c32|רטרו יסוי

 תא השע אוה ךיא .םישדוח השימח רבכ יחוור 10 ץורע
?הז
c54|רקוט יתנ,גייט רימא

 ירחא דימ רובטה לבח תא קתנל יאדכ אל עודמ
?הדילה
kc15| ןייטשנוב לכימ
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>

 לצא יתחראתה ינש םויב
 איהו ,והינתנ הרש
יתוא הררחסו המיסקה

 דייס לש ןורחאה רוטה
?עושק

 ךכ :תיתשתו קפס ,ייב ייב
 ןופלטו טנרטניא ונקת
שדוחל לקש 110-ב

 טישלוב-יטנא םוסחמ
 הלואג ומשו ריבע יתלב
ןבא

<

H
ונלצא םסרפ|תובושתו תולאש|יונימ השע|רשק רוצ|םישורד|ץראה תודוא|הלהנה|תכרעמ
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םירודמ
הירלג

תושדח

טרופס

םירפס

םשג ם"כמ

םיצלמומ םיטרס

2015 תוריחב

טנרטניא ןטפק

Haaretz.com

Israel Weather

Israel news

Travel in Israel

Jewish World

Shabbat Times

םיישומיש םילכ
םודאה ליימה

תויטרפ תוינידמ

םיקזבמ ןולח

ץראה רוויד

םויה תורתוכ לכ

רשק רוצ

שומיש יאנת

ץראה יונימ

ןותיעל יונימ

םייונמל עדימ

 םיסנכ

תחא סונימ

תושיגנ

ריעה רבכע
לכוא

תונמא

המב

היזיוולט

םידלי

הליל

הקיזומ

םיטרס

ריעה רבכע

םלוע רבכע

תורשכ תודעסמ

תוליכר

ש"פוס

ביבא לת

הפיח

םילשורי

TheMarker
2 םייט ינאמ

ןובשחו ןיד

קטייה

ן"לדנ

םוסרפו הידמ

ןופטראמס

םינטק םיקסע

תונכרצ

הריירק

בכר

ןוהה קוש

TechNation

Cafe

הלועפ יפותיש
הבוט תונכרצ

 תוינקה תריז

קילוהופוש

םילויט סוסגפ

 דנייבמוק לטוה

יח יבא תיב

ןווקמ תילגנא סרוק

ופי – א"תב םיקסע םישוע

ןומהה תמכוח

הנפוא

חספ

הדילו ןוירה

החפשמ

הדובע

הנוזת

ל"וחב ן"לדנ תועקשה

EXTRA רבכע

םיסיטרכ רבכע

תלדו ןולח לטרופ

nליימב םינוכדע

dילטיגיד יונימ הנק

yןותיעל יונימ הנק

bונלצא םסרפ

Hתספדומ הרודהמ

Hןותיעה ייונמל תוריש

לארשיב יתוכיאה רתאב קמוע יריקחתו תויונשרפ ,םירמאמ ,םיפוקס .ץראה ןותיעב תושדחהו תועידיה - םלועהו ץראהמ תועידי ,תושדח

מ"עב ץראה ןותיע תאצוהל תורומש תויוכזה לכ ©
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