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 ״ךשמהב םייוניש םייופצ ,יפוס דומיע רבע םרט הז רמאמ*

 'ך"נתב םיטפשמ אורקל' לע :1"דיִתָעֶּב תיִגֹולֹואֵכְרַא הָבְכִׁש ּהָתֹוא יֵנְּב ּונְחַנֲא"

 *רגירט יבצ

 אובמ

 קוספה ,הרואכל קר ,הרואכל 2".ׁשֶמָּׁשַה תַחַּת ׁשָדָח לָּכ ןיֵאְו ,הֶׂשָעֵּיֶׁש אּוה הָׂשֲעַּנֶּׁש הַמּו ,הֶיְהִּיֶׁש אּוה הָיָהֶּׁש הַמ"

-קרב הנפד 'פורפ ,ןוילעה טפשמה תיב תטפוש לש שדחה הרפס לש וטומה תויהל היה ךירצ הזה םסרופמה

 תוישונאה תומלידהמ הברהש םושמ תאז 3."ילארשי טפשמו יכ"נת קדצ לע :ך"נתב םיטפשמ אורקל" ,זרא

 וא ךוסכס ןיא טעמכש הלוע רפסב האירקמ .תולעפתה תררועמ הדימב תוילאוטקא ןה הרותב תורכזומש

 ילעבל תומאתה ךרד 4,תויושרה תדרפה ןורקיעב לחה ,הרותב םידקת םהל ןיאש םייוושכע טקילפנוק

 6.םיזוח שפוחלו ןיינקל תוכזב הלכו 5,תולבגומ

 יפכ ."השענש המ"ל ןהו "היהש המ"ל ןה תסחייתמ "שמשה תחת שדח לכ ןיא" הרימאהש אלא 

 עגונב לבא ,"היהש המ"ל עגונב )טעמכ( שדח לכ ןיא ילואש הרפסב המיגדמ זרא-קרב ,וז המישרב האראש

 ,ךכש בוט ,םירקמהמ קלחב .השעייש המ םג אוה דימת אל ,השענש המו ,שדח שי םג שי – "השענש המ"ל

 .לבח ,םירחא םירקמב לבא

 הָיָהֶּׁש הַמ .א

 ,םיטפושו הטיפש ,ןוטלש ירדס( ינרדומה טפשמה ימוחת יפל םירעש השישמ בכרומה ,רפסב האירק ,רומאכ

 קתרמ ןפואב הריהבמ ,)השוריו החפשמ יניד – ףוסבלו יחרזא טפשמ ,ןישנוע יניד ,יתרבח קדצו םדא תויוכז

 םדאה ינב תא וקיסעה םה .םתוהמב םישדח םניא ,םויכ ונתוא םיקיסעמש םיטקילפנוקהו תומלידהש

 הדרטהכ רפיטופ תשאו ףסוי לש םרופיס לש תקתרמ האירק העיצמ זרא-קרב ,לשמל ךכ .תושונאה רחשמ

 ,20-ה האמה יהלשב תירבה תוצראב עבטנ םנמא "תינימ הדרטה" חנומה 7;תורמ יסחי לוצינכו תינימ

 יפקשמ ךרד תישענ איה :האירק לש העבט והז לבא ,1998-מ תינימ הדרטה תעינמל קוחב רכוה לארשיבו

 לש םייטסינורכנא םייפקשמ ךרד היהש המ תא תטפוש אל איה .טסקטה בתכנש זאמ רבצנש עדיהו ןמזה

 אלש השק ולא םייפקשמל דעבמ .םויכ המוד הרקמל ביגמ היה ונימי לש טפשמה דציכ תלאוש אלא ,ונימי

 
 .להנמל הללכמה – ימדקאה לולסמה ,סקירטש ש"ע םיטפשמל רפסה תיב ,ןיינמה ןמ רוספורפ *
 .)1998( 28 תועבצאו החותפ די םעפ היה ףורגאה םג "םימע תדידנב" יחימע הדוהי 1
 .9 א תלהק 2
  .)2019( ילארשי טפשמו יכ"נת קדצ לע – ך"נתב םיטפשמ אורקל זרא-קרב הנפד 3
 .82–26 'מעב ,םש 4
 .410–103 'מעב ,םש 5
 .250–482 'מעב ,םש 6
 .610–104 'מעב ,םש 7
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 הדרטהכ ,ותינודא ,רפיטופ תשא לש תוינימה היתועצה תובקעב הב ןותנ היה ףסויש היצאוטיסב ריכהל

 .תינימ

 וירקבמ ןיבל ןוטלשה תיב חתמב תקסוע ,רפסה יפד ןיבמ הלועש תפסונ תילאוטקא הייגוס 

 ינפמ עירתהל םישקבמש ימ לאכ ?ןוטלשה ירקבמ לא סחייתהל שי דציכ ;)ארקמה תפוקתב ,םיאיבנה(

 תרוקיבה לבא ,תרוקיב בהוא אל ןוטלשה ,התע ןכ זאכ ?"םידגוב" לאכ וא ,הרבחה תא ןקתלו תותיחש

 המכ דע המיגדמ םיעיצמ םיאיבנהש סוזנצנוקל הביטנרטלאה .הנממ עתרנ אל יארקמה רפסמהו ,תיחרכה

 8.טילשה תא םולבל תרזועו הצוחנ איה המכ דעו ,םידקת תרסח הניא ןוטלשה לע תרוקיבה

 ,טועימה ןיבל בורה ןיב חתמב תקסוע רפסב הנודנש תוילאוטקא תוכלשה תלעב תפסונ הייגוס 

 תוטנל" איה הצלמההש ףא ."תיחצנ הלאש"ב רבודמ ,תבתוכ זרא-קרבש יפכ 9;בורה תוצירעבש תונכסבו

 10."תוטהל םיבר ירחא היהת אל" יארקמה רפסמה ריהזמ ,"םיבר ירחא

 םיעדוי ונלוכש יפכ ,תושונאה רחשמ ומייקתה תרומשמ יכוסכסו דליה תבוט לע תוקולחמ םג 

 הרותב רבכ םה םג םימייק רדגמ סיסב לע הילפהל תונעט םגו השורי יכוסכס ;"המלש טפשמ" רופיסמ

 רשק ילב ,ישונאה בצמהמ קלח ןה ,רפסב תוראותמש תופסונהו ולאה תומלידה לכ .)11דחפלצ תונב תשרפ(

 ןכלו ,"תויחצנ תולאש"ב קסוע ולוכ רפסהש ,רמול רשפא ,הז ןבומב .תולעופה תושפנה לש תדל וא אצומל

 תופייל ילב ,ישונאה בצמה תא קמועל ןיבהל ביטיהש טסקט אוה ך"נתה המכ דע קתרמ ןפואב םיגדמ אוה

 .ולש רתויב םילפאה םיטביהה תא ריתסה ילבו ותוא

 

 הָׂשֲעַּנֶּׁש הַמ .ב

 םיאור ונא ,רפסה ךרוא לכל ומכ .השוריו החפשמ ינידב קסועה ,רפסה לש ישישה רעשב דקמתא וז המישרב

 .ונימי ןיבל הקיתעה תעה ןיב חתמנש יתועמשמה רעפה ןיבל ,"שמשה תחת שדח לכ ןיא" ןיבש חתמה תא

 ולאמ ,ללכב םא ,הברהב תונוש וניא ך"נתה ירופיסב תונודנש תוישונאה תויגוסה ,רומאכ ,דחא דצמ

 ,)רגהו הרש רופיס לשמל( תואקדנופו תורקע ,)טול תונב רופיס( "ערז תבינג" :ונימי ינבו תונב תא תודירטמש

 תרומשמ לעו תורוה לע תוקולחמ ,)דחפלצ תונב רופיסמ הלועש יפכ ,השוריה ינידב ,לשמל( םישנ תיילפה

 .דועו )המלש טפשמ(

 
 .82–26 'מעב ,םש 8
 .32–21 'מעב ,םש 9
 .22 'מעב ,םש ,זרא-קרב ;2 גכ תומש 10
 .725–525 'מעב ,םש 11
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 תניחבמ שדח שיש ירה ,םירופיסהו תוישונאה תומלידה תניחבמ שמשה תחת שדח לכ ןיא םאש אלא 

 היה רבגה הקיתעה תעב .השעייש המ אל אוה ,השענש המ ןכלו החפשמה יניד םוחתב םויכ םיגהונש םיכרעה

 יבא לש ושוכרל ובשחנ םידליו ,תויוכז לכ ויה אל םישנל .החפשמה לש רערועמ יתלבהו ידעלבה טילשה

 תמרה .םתוא שוטנל ,תודבעל םתוא רוכמל ,וידליכ םהב ריכהל אל וא םהב ריכהל היה לוכי באה .החפשמה

 אצוי אוהש ךכב הרכהל תומיוסמ תויוברתב הבשחנ החפשמל ותלבק סקטב םייכרבה לע ותחנהו קוניתה

 סקטב םג 12.ןוירפ למסכ ןכלו ,ןימה ירביאל יקנ יוטיבל תובשחנ םייכרבה ןכש ,החפשמה יבא לש ויצלח

 םויכ 13.החפשמה יבא חרכהב וניא קדנסה יכ םא ,קדנסה יכרב לע קוניתה תא םיחינמ ידוהיה הלימה תירב

 חרזא תויוכזו םדא תויוכז ילעב שונא ינב אלא ,וירוה לש וא החפשמה יבא לש וניינק דוע םניא םידליה

 .)רחביהלו רוחבל תוכזה ,לשמל ומכ( םייטסילנרטפ םימעטמ תועשומ ןקלח םא ףא ,תואלמ

 םידעסה תֶשֶקְּב ןכו ,םיטפושה לש םתוכמסבו םחוכב לחש יונישה תא םג ףיסוהל ךירצ ךכל 

 הז תמגוד תרומשמ ךוסכסל ןורתפ לש ינרדומ םושיי תעדה לע תולעהל השק ,ךכ .קינעהל םתורשפאבש

 םאה תאיצמ – היואר הארנכ התייה המלש לש הרטמה 14.םיינשל קונית תייצחב ,ךלמה המלש הגהש

 .תוינרדומ םייניעל יתייעב יעצמאה לבא – דליה תבוטל רתויב בוטה ןפואב גאדתש ימ ,"תיתימאה"

 םיביטומ" תווהמה ,םידליל ההימכבו תורקעב יארקמה קוסיעה ןודנ רפסב .תואקדנופל עגונב םג ךכ 

 ומכ ,תופסונ םישנ םג .תורקע ויה ,לחרו הקבר ,הרש ,תוהמאה עבראמ שולש 15."ך"נתה ירופיסב םירזוח

 החפשב שומיש היה ןורתפה ך"נתב םיראותמה םירקמהמ קלחב 16.תורהל ושקתה ,לאומש לש ומא ,הנח

 ,הז רפסב תוברל ,םיתעל םירכזואמ הלא םירקמ .תורקעמ תלבוסה השיאה לש הגוז ןבל םידלי דלתש

 .תואקדנופ לש המודק המגודכ

 טביהב ,תישאר .םיטביה המכב ונימי לש תואקדנופהמ הנוש קיתעה םלועב תואקדנופהש אלא 

 תינוצר תיזוח תורשקתה לש רצות התיה אל )ללכב קיתעה םלועבו( תיכ"נת תואקדנופ :ישפוחה ןוצרה

 םלועל אב קוניתה הקיתעה תעב 17.החפשה לש הידיקפתמ קלחל הבשחנ אלא םיישפוח םישנא ןיב הרומתבו

 הנממ קוניתה תחיקלו ,)ןודאה ידיב החפשה לש סנוא ,הארנה לככ( החפשה םע ןימ יסחי םויקמ האצותכ

 
 .)1998( 44–34 'מע ארקמה טפשמבו םודקה חרזמה יטפשמב םידליו םירוה ןמשיילפ ףסוי 12
 .)2014( היכראירטפה דגנ םיעשפ רגירט יבצ 13
 .827–276 'מעב ,2 ש"ה ליעל ,זרא-קרב 14
 .259 'מעב ,םש 15
 תורקעה ירופיס תובקעב רתיה ןיב ,תיברעמה תוברתב השרתשה וז הסיפת .הללקכ תורקעה תסיפת לע הבתכ רירג ןיימר'ז 16
 .)1992 ,תמגרתמ איג תימרכ( 76–756 ישונאה ןימה תוירופ לש הקיטילופה :לרוגו ןימ רירג ןיימר'ז .ך"נתב
 םהיתוחפש תא םיסנוא ויה תוחפשו םידבע לש םילעב תירבה תוצראב תודבעה תפוקתב .דבלב הקיתעה תעה תלחנ הניא וז 17
 היפרגויבוטוא סבוקיי'ג טיירה לשמל ואר .ןודאה לש ושוכר ויהו ,םה םג םידבע ובשחנ ודלונש תוקוניתה .ןוירהל ןסינכהל ידכ

 דסומב רבודמ םויכ םגש תונעוטה תינרדומה תואקדנופה לש תורקבמ שיש ,ןבומכ .)2009 ,תמגרתמ ןמשיפ הילט( החפש לש
 Rosalie Ber, Ethical :לשמל ,ואר .תישפוח הריחבמ תאז תושוע אל תויאקדנופכ שמשל ידכ וילא תוסנכנה םישנהש ,ינלצנ

issues in gestational surrogacy, 21 THEOR. MED. & BIOETH. 153 (2000) )תודבעו תונז לש הרוצ איה תואקדנופש תנעוט(; 
 .262 'מעב ,2 ש"ה ליעל ,זרא-קרב ואר ,תינרדומ תואקדנופ לע תורוקיבב רצק ןוידל
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 לֶא אָנ ֹאּב ,תֶדֶּלִמ 'ה יִנַרָצֲע אָנ הֵּנִה םָרְבַא לֶא יַרָׂש רֶמֹאּתַו" :ותוא קיניהל המייסש רחאל וא ותדלוה םע

 הרקמל ןוירפ תדותע ןיעמ שמשל היה החפשה לש הדיקפת ,םיבר םירקמב 18."הָּנֶּמִמ הֶנָּבִא יַלּוא יִתָחְפִׁש

 השיא 19.דווטא טרגרמ לש "החפש לש הרופיס" ןמורב ומכ שממ ,םלועל םידלי איבהל לכות אל התינודאש

 .תרחאהמ הֶנָּביִּת תחאה :השיא ידיב תלצונמ

 ןוירהה קותינ תועצמאב רמולכ( תיפוג ץוח הירפה תועצמאב גשומ ןוירהה ונימיב תואקדנופ יכילהב 

 תמורתמ וא תדעוימה םאה לש תיציבמ רצונ אלא תיאקדנופה לש יטנגה הדלי וניא קוניתה ,)ןימ יסחי םויקמ

 ידי לע תיקוח איה ןהבש תונידמהמ קלחב תרדסומו הרומתב ,תיזוח איה םידדצה ןיב תורשקתהה ,תיציב

 דלונש קוניתה םג 20.ותדיל רחאל קוניתה תא רוסמל אלו טרחתהל תורשפא תיאקדנופל שיו ,הנידמה

 שריג םהרבאש יפכ ,שוריגל ןתינ אלו ,םידעוימה םירוהה לש אלמה םדלי אוה ,תואקדנופה ךילהמ האצותכ

 .ףתושמ ןב הרשלו ול דלונ רשאכ ,לאעמשי ףתושמה םנב תאו ותחפש רגה תא

 םירוה ןיבש םדה רשקל רתוי שימג ,הנוש סחי לע הרואכל עיבצמ יארקמה רופיסה ,ךכ ךותב 

 היהי םהרבאלש ךכב תניינועמ הרש :תיטנג השיגב אלו ,תורוהל תיתרבח השיגב רופיסה לש ותליחת .םידליל

 בוזעי אלש ידכ הארנכ( ותחפש םע דחי דילוהל ול תרשפאמ איה יזא ,םהרבאל תורהל הלוכי אל איה םאו ,ןב

 :םינוויכה ינשל הפקת איהו ,םודקה חרזמב תובר תויוברתב תורוהה תסיפת תא תנייפאמ וז השיג .)התוא

 ,יתנייצש יפכ ,לשמל ,ךכ .ודילומ-ויבא לש ונבכ וב הרכה-יאו יטנגה דליה תשיטנו ,יטנג אל דלי לש ןבכ ץומיא

 ויה אל הבש הפוקתב .ולשבכ קוניתב ריכה אל החפשמה יבא דוע לכ תועמשמ תרסח התיה תיטנג תורוה םג

 לדוג תוסיוול ,םנמא תירזכא ,ךרד התיה וז ,דנואסרטלואו תויטנג תוקידב וא םייביטקפא העינמ יעצמא

 ימ ,םינב תדלוהל תופידעה לשבש ,ענמנה ןמ אל .םומ ילעב ובשחנש תוקונית םע תודדומתהלו החפשמה

 21.תונב רקיעב ויה באה ידליכ ורכוה אל וא ושטננש

 לש ופוסב רשאכ ןכש ,םדה רשק תונוילע לע קהבומב עיבצמ לאעמשיו רגה רופיס לש ופוסש אלא 

 תעה ןיב בושח יזכרמ לדבה הלוע ,ןאכ םג .ושרוג לאעמשיו רגה ,םהרבאלו הל ףתושמ ןב הדלי הרש רבד

 םהרבא ,ונימיבו ,םהרבא לש יגולויבה ונב אוה לאעמשי .וידלימ שרגתהל לוכי אל הרוה :ונימי ןיבל הקיתעה

 23.ונב תשיטנ לשב יקיזנ יוציפב בייוחמ היה םגש ןכתיי אלא 22,ויתונוזמב קר אל בייח היה

 
 .2 זט תישארב 18
 ,רפסה לע תססובמה היזיוולטה תרדס תאצ םע ןויארב .)2012 ,תמגרתמ אולימ רדמס( החפש לש הרופיס דווטא טרגרמ 19
 יליג .תינדיתע היפוטסידכ גווסמ אוהש ףא ,תישונאה הירוטסיהב ושחרתהש םירבד לע ססובמ רפסהש דווטא הרמא
 4.5.2017 ץראה "'םיעשורמ םג םתא ,םייטילופ םיבירי קר אל םתא ןוטלשל םידגנתמ םתא םא'"ץיבוקזיא

www.haaretz.co.il/gallery/television/.premium-MAGAZINE-1.4061352. 
 .1996-ו"נשתה ,)דולייה דמעמו םכסה רושיא( םירבוע תאישנל םימכסה קוחל 13 'ס 20
 .49 'מעב ,12 ש"ה ליעל ,היכראירטפה דגנ םיעשפ 21
 .1959-ט"ישתה ,)תונוזמ( החפשמה יניד ןוקיתל קוחל 3 'ס 22
 .)1999( 69 )5(גנ ד"פ ,ןימא 'נ ןימא 2034/98 א"ע ,לשמל ואר 23
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 ,הבוטל התנתשה תישונאה הרבחה ךיא תוארל ידכ זרא-קרב לש רפסה תא אורקל ןכ םא רשפא 

 תייפכ ;תוחפשו םידבע רתוי ןיאו הלטוב תודבעה :ונתשה םיכרעה ךיאו טפשמה תכרעמ התשע ךרד וזיא

 תועצמאב אלש תישענ איה ךא ,תיקוח תואקדנופ ;רבגה לש ותוכז אלו תילילפ הריבע איה השיא לע ןימ יסחי

 אלא ,םהיבא לש םשוכר דוע םניא םידלי ;יגולונכט-יאופר ןפואבו ,םולשתב ,תיזוח תורשקתהב אלא ,סנוא

 ויתובוחמ רענתהל לוכי אל וידלי תא שטונש בא ;םיריגב ומכ שממ םדא תויוכז ילעבו םיאלמ םדא ינב

 .תיקיזנ הלווע ידכ הלוע םתשיטנש חכוי םא ,ןיקיזנב תובח ףא ילואו תונוזמ תוברל ,םהיפלכ תויטפשמה

 ןויוושל שמוממ אל לאיצנטופ לע תועיבצמה ,המדיקה ביטרנל תוכופה תואמגוד םג רפסב שי לבא 

 תֶׁשֵא ,הָאיִבְנ הָּׁשִא הָרֹובְדּו" :האיבנה הרובד לש הרקמה לשמל אוה הזכ .ך"נתה ירופיסב רבכ םייקש

 אלא .לארשיב תיחרזאה תכרעמב תוטפוש שי םנמא םויכ 24."איִהַה תֵעָּב ,לֵאָרְׂשִי-תֶא הָטְפֹׁש איִה--תֹודיִּפַל

 הילאמ תנבומ התיה אל – הטיפשל ךכ רחאו ןיד תכירעל הליחת – טפשמה תועוצקמל םישנ לש ןתסינכש

 םויכ 25.יטירבה טדנמה תונוטלשו בושייה דגנ םישנ ינוגרא לש ןהו ילאודיבידניא ןה ,קבאמב הכורכ התיהו

 .הילאמ תנבומ טעמכ איה טופישה סכ לע ןתוחכונ

 םישנש םיבר יניעב תעדה לע הלעי אל ןיידע ,ינברה ןידה תיבב ,תיחרזאה תכרעמה דצב ,תאז תמועל 

 םידקת תא םירכזאמה םיינרדומ הכלה יקספ תורמלו האיבנה הרובד םידקת תורמל תאז .תוניידכ ונהכי

 לארשיב יערשה ןידה תיבב 26.ינברה ןידה תיבב תונייד ידיקפתל םישנ תסינכל ירשפא סוסיבכ האיבנה הרובד

 םידקתה ירחא רגפמ אקווד ,רמול רשפא ,ונימי לש ינברה ןידה תיב לבא 27,תידאקכ תנהכמה השיא שי רבכ

 .יארקמה

 רתוי בחר רועיש ,זרא-קרב לש הרפס תרזעב קיפהל רשפאש רבעה ןמ ףסונ בושח רועיש שי 

 קתרמ ןפואב גציימ לעבה לש וערז תא ךישמהל ידכ החפשב שומישה רופיס .תויטרקנוקה תויושחרתההמ

 תמזויש וז איה הרש .תורחא םישנ לע התוא תופכוא םישנ ובש ןפואה :היכראירטפה לש רבודמ תוחפ טביה

 םישנ דציכ םיגדמ הז רופיס .הדלוה ךרוצל רגהב )רתוי תחלצומ ,תרחא הלימ רדעיהב( שומישה תא

 םישנ ןיב תלצפמ היכראירטפה דציכו ,)"הָּנֶּמִמ הֶנָּבִא יַלּוא"( ןהיכרצל ןתוא תולצנמו םישנב תורמעתמ

 סותאל ןהיתש דובעיש ידי לע השענ הז .תובייואל ,לושמו דרפה לש רכומה ןורקעה חוכמ ,ןתוא תכפוהו

 
 .4 ד םיטפוש 24
 ;www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.8529215 13.2.2020 ץראה "ןיד ךרוע – השאה " ןבתכ לייאו ירדק ןירפלה יתור 25
 םינויע "לארשי-תנידמבו לארשי-ץראב תיטפשמה היספורפב םישנ לש ןתובלתשה ביתנ :'רבג לש הגוטב םישנ'" ןבתכ לייא
 .)2011( 263 לארשיב רדגמ :)אשונ תרדס( לארשי תמוקתב
 .ה ןמיס טפשמ ןשוח – ד ךרכ לאיזוע יטפשמ ת"וש "ןיד תיב בשומב השיאה" לאיזוע ברה :לשמל ואר 26
Ynet, 25.4.2017 -www.ynet.co.il/articles/0,7340,L "יערשה ןידה תיבב תידאקל התנומ השיא :הירוטסיה" יקומיצ הבוט 27

4953581,00.html. 
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 סותאב םימילשמ ךא םינוש םידיקפת תואלממ – תלצונמה ,רגה ןהו ,רגה תא תלצנמש הרש ןה – ןוירפה

 .םירכז םינב תדלוי איה םא קר הווש השיא ובש

 שי םאה הלאשל רושקשו ,השוריו החפשמ ינידב קסועש ,ישישה רעשב ןוידהמ הלועש ףסונ טביה 

 הנבמב ולחש םייונישל דגנ תעונת לארשיב שי םויכ .תיתרוסמה החפשמה הנבמ אוה ,שמשה תחת שדח

 ידי לע תומקומש תוחפשמב ,תוירוה-דח תוחפשמב הרכהל םידגנתמהמ קלח .םינורחאה םירושעב החפשמה

 ינשמ רתוי ןיב תפתושמ תורוהל םימכסהב תומקומש תוחפשמב וא ,םישנ לש תוגוז וא םירבג לש תוגוז

 .ידוהיה החפשמה דסומל תודגונמש ,תוילמרונ אל תוחפשמב רבודמש םירובס ,םיריגב

 300-כ וליגו ,רויעהו שועיתה תליחת םע דלונ תיניערגה החפשמה ןויער ?ך"נתה יפל "ילמרונ" המ 

 םיבר תומוקמב ,לשמל ,ך"נתב .תבחרומה החפשמה התייה "תילמרונה" החפשמה הקיתעה תעב 28.םינש

 הגרדמ החפשמ יבורק קר אל תללוכו ,טבשכ ,הבחרה התועמשמב העיפומ איה ,החפשמה תרכזומ םהבש

 .ןאצהו הנקמה תא ףאו תוחפשה ,םידבעה תא םג אלא ,היינשו הנושאר

 בא לש םיאצאצה תצובק וא תלשוש לש ןבומב העיפומ החפשמה ארקמב םירחא תומוקמב 

 ,ךכו – "תוחפתסה" ותועמשמ ,)"החפש" םגו( "החפשמ" הלימה תרזגנ ונממש ,.ח.פ.ש שרושה 29.ףתושמ

 30.םהידלי לאו םאה לא ,באה לא חפסנש המ לכ תאו ימ לכ תא תללוכ החפשמה

 Familia תיניטלה הלימהמ תרזגנ תילגנאה הלימה :ההז Family תילגנאה הלימה תועמשמ םג 

 תויחו םידבעה תוברל ,תיבה קשמל םיכייתשמה לכ רמולכ – תיארקמה "החפשמ"ל המוד התועמשמש

 דבע ,לשמל ,ימורב ."תרשמ" וא "דבע" התועמשמש ,Famulus תיניטלה הלימהמ תרזגנ Familia .קשמה

 31.ךייתשה הילאש החפשמה םש תא ומצעל לטנ ,ררחתשהש

 הברק ילעבו םיאושנ השיאו רבגמ תבכרומכ החפשמה תסיפת השבגתה 17-ה האמה יהלשב קר 

 תילגנאה הלימה לש הנושארה הרדגהה ,סמאיליו דנומייר יטירבה ןשלבה ןייצמש יפכו ,םהידליל תיגולויב

Family קר תילגנאה הפשל דרופסקוא ןולימל הסנכנ )תיניערגה "החפשמ"כ( םויה ונל תרכומה התועמשמב 

 19.32-ה האמב

 .ֹוׁשְרֹויל בשחנ אוה ,רזעילא ,ויסכנ להנמו ולש תרשמה לע רבדמ ןיידע םינבה לוטנ םהרבאשכ ,ךכו 

 סנכנ דבעה ,םודקה חרזמב גוהנה יפלו ,"יתיב ןב" םהרבא ידי לע הנוכמ ,םהרבא לש 33"ותיב ןקְז" ,רזעילא

 
28 (1976) 134–131 OCIETYSULTURE AND COCABULARY OF V A :EYWORDSK ,ILLIAMSWAYMOND R; םיעשפ :םג ואר 
 .19–18 'מעב ,12 ש"ה ליעל ,היכראירטפה דגנ
 ."בושי ויתֹבא תזֻחא לאו ותחפשמ לא בשו ומע וינבו אוה ךמעמ אציו" :41 הכ ארקיו 29
 .32 כ לאקזחיו ;24 ל ;15 א הימרי ;3 בי ;5 י תישארב 30
 .tinyurl.com/tpnhmmk ,תירבעה ןושלל הימדקאה רתאב "החפשמ" הלימה תרדגה תא םג ואר 31
32 ILLIAMSW, 131 'מעב ,27 ש"ה ליעל. 
 .2 דכ תישארב 33
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 םָרְבַא רֶמֹאּיַו .רֶזֶעיִלֱא קֶׂשֶּמַּד אּוה ,יִתיֵּב קֶׁשֶמ ןֶבּו ;יִריִרֲע nֵלֹוה ,יִכֹנָאְו" :םינבה ךּוֹשח ןודאה לש וידלי ילענב

 34."יִתֹא ׁשֵרֹוי ,יִתיֵּב-ןֶב הֵּנִהְו ;עַרָז הָּתַתָנ ֹאל ,יִל ןֵה

 .התוא לדיג רשא ,ּהדוד ,יכדרמו רתסא לש םתחפשמ איה תיביטנרטלא החפשמל תפסונ המגוד 

 יניעב "תילמרונ"ל תבשחנה תיניערגה החפשמה אקווד איה םיירוטסיה םיחנומב השדחה החפשמה ,השעמל

 הלועפ איה ך"נתה ךות לא תיניערגה החפשמה םגד תאירק .תויב"טהל תוחפשמל םיינרדומה םידגנתמה

 וליפא ילוא ,םינווגמו םיבר םה ך"נתב םיעיפומה םייתחפשמה םימגדה ,רומאכ ,ןכש ,תקהבומ תיטסינורכנא

 .ונימיב רשאמ רתוי םינווגמ

 לופרע אקווד איה המרונהש ונל םיריכזמו םיבש ירבעה טפשמהו ך״נתה ,םירחא םירשקהב 

 תקזח תמייקתמ ןהבש תוביסנב חנזנ םדה רשק ,לשמל ךכ .םדה רשקל שגד ןתמ אלו ,םייטנגה םירשקה

 יגולויבה ונבל בשחיי האושנ השיאל דלונש דלי היפלש הקזחה ירוחאמ לנויצרה 35."לעבה רחא תוליעב בור"

 לש יגולויבה ודלי וניאש ויבגל ןעטנש קונית תדלוי האושנ השיא םא ,ןכל .תורזממ תעינמ אוה ,הלעב לש

 ,תורזממ-יא( יתרבח ללכ תפדעהל המגוד וז 36.לעבה לש יטפשמה ודליכ תאז תורמל םשריי אוה ,הלעב

 תחתמנ וז הקזח ,תוינרדומו תוקיתע טפשמ תוטישב ,תאזמ הרתי .םדה תבריק ינפ לע )םיאושינל תורישכ

 לש ונבל בשחנ םישוריגה רחאל םישדוח הרשע דע דלונש קונית ימורה טפשמב .םיאושינה תפוקתל רבעמ לא

 לש יטפשמה ונבל בשחנ ,םישוריגה רחאל םוי 300 דע דלונש קונית ,ינרדומה ילארשיה טפשמב 37.שורגה

 .םיהז ילארשיה ןידבו קיתעה ימורה ןידב ןמזה יקרפ 38.שורגה

 הֶׂשָעֵּיֶׁש הַמּו ,הֶיְהִּיֶׁש הַמ :םוכיס .ג

 לכתסהל" :ןגיליג לורק לש הנושלב וא ,ונרבע ךרד וזיאו ונינתשה ךיא תוארל ידכ רבעה לע םילכתסמ ונחנא

 לש בושחהו קתרמה הרפסב האירק .הז רפסב זרא-קרב תעצבמש ךלהמה והז 39."המידק תוארל ידכ רוחאל

 .תוהז ןסיסבב ורתונ ונתוא תוקיסעמש תוישונאה תומלידה ,תוברה םינשה ףולח תורמלש הריהבמ זרא-קרב

 אל ילוא ןורתפה םיבר םירקמב .ןורתפל וכז ףאו ,ושחרתה רבכ ,ןפוד יאצוי םויכ וניניעב םימדנש םירקמ םג

 ןורתפל סחיב ונמדקתהש ררבתמ םימעפל .הארשה ונל תתל יושע אוה םירחא םירקמב לבא ,ונימיל םיאתמ

 .רורב ךכ לכ אל רבדה םירחא םירקמב לבא ,תויטפשמ תויגוס

 
 .3–2 וט תישארב 34
 .כ הכלה ,א קרפ ,האיב ירוסיא תוכלה ,םישנ ,ם"במרל הרות הנשמ ;ב ,א"י ןילוח ,ילבב 35
 .)2011( ןיסולכוא להנימ-םינפה דרשמ "ץראב הדיל םושיר להונ"ל 7.3.ג ףיעס 36
 .77 'מעב 12 ש"ה ליעל ,היכראירטפה דגנ םיעשפ 37
 ןיסולכוא להנימ-םינפה דרשמ "ןיסולכואה םשרמב ךכל םיאכזה תללכהו לארשיב םידלונ םושירל לופיטה להונ"ל 11.ג ףיעס 38
 .)רוקמב השגדהה( "היונפ הנניא ןישוריגה רחאל םוי 300 ךות הדליש השורג – השורג םאל דולי לש םיטרפ םושיר" :)2006(

 .)2016 ,תמגרתמ גלפ הנד( 41 תודגנתהל ףרטצהל ןגיליג לורק 39
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 תויטננימודה :השוריו החפשמ ינידב קסועה רעשל עגונה לכב תוחפל ,הנתשה אל ,הארנכ ,דחא רבד 

 סיסבה ,)רבוע ןיידעו( תישונאה הירוטסיהה ךרואל רבע החפשמה דסומש תורומתה ףא לע .היכראירטפה לש

 םיכרעל תופופכ ,"תויביטנרטלא" םויכ תונוכמה הלאכ םג ,תוחפשמ :רמשנ ולש ילכראירטפה

 לשמל – בא ,רמולכ – ישממ ךראירטפ ןיא הרואכל ןהבש תוחפשמב םג תמייק היכראירטפה .םיילכראירטפ

 םושמ תאז .ןימה ותואמ גוז תונב וא ינב וא ,)"תוירוה-דח תוחפשמ"( דבלב השיא תדמוע ןשארבש תוחפשמב

 ןיידע תוימשגל תוינחור ןיבו עבטל תוברת ןיב ,שגרל לכש ןיב ,תוישנל תוירבג ןיב תיתוברתה הימוטוכידהש

 40.ונימי דעו הקיתעה תעה זאמ תויטפשמהו תויתרבחה תומרונה תא בצעל הכישממו תמייקו הרירש

 ףיקהש ,זרא-קרב לש "ריזחה יקוח טקייורפ" לש יעבט ךשמה אוה "ך"נתב םיטפשמ אורקל" רפסה 

 םיקיתעה םישרושה רחא זרא-קרב התקחתה הז טקייורפב םג 43.תירבעב רפסו 42תילגנאב רפס 41,םירמאמ

 םקמועל ללצש ,הז טקייורפמ הנושב .הקיתע הקיקח לש םיינרדומה םייוטיבה רחא וא ,תינרדומ הקיקח לש

 םרוקמל סחיב תינרדומה לארשיב םרשב קוויש לעו םיריזח לודיג לע רוסיאה טרפבו( תורשכה יניד לש

 ,םיקתרמו םידח ,םירצרצק םיקרפבו ,םיבר טפשמ ימוחת ףיקמ יחכונה רפסה ,)תורשכה יניד לש יתכלהה

 הייגוס ךות לא לולצל אלו םיבר טפשמ ימוחת ףיקהל הריחבה .טפשמ ימוחת ןווגממ תומיעט תחורא קפסמ

 ,הב םולגש לאיצטופה לעו היתורטמ לע ,רוחאל תולכתסהה לע ןפוד אצוי לע-טבמ תקפסמ ,תדקוממו תחא

 .המידק תוארל ידכ
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