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תוכלשהה תא  ןמיהמ  ןפואב  אבנל  תלוכי  רסוחל  תמרוגה  תיעדמ  תואדו  - יא שי  םהב  שיש  םיבצמב  לועפל  דציכ  החנמ  הביבס , יניד  לש  דוסיה  ינבאמ  תורהזיהה , ןורֶקע 
Hans Braxmeier םוליצ : םדאה |  תואירב  לעו  הביבסה  לע  ונלש  תוינידמה  תוריחבה  לש 

אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

? תעגופ תוריהז  וא  תענומ  תוריהז 

תוריהזה ןורקע  : " תירבעל יוגשה  ומוגרתב  רתוי  ָרּכומה   ) תורהזיהה ןורקע  תא  הקיחל  הצמיא  תיתביבסה  העונתהשכ  םא  קפס 
רהזיהל בטומ   )" תיממע הנובת  תגרדִמ  ספיטשמ  ךא  .הביבסה  םוחתב  קר  ראשיי  אל  ומושייש  התעדב  התלעה  איה  תענומה ,)"

להנל ךירצ  ירוביצה  תוטלחהה  לבקמש  םוחת  לכב  ותוא  ליחהל  אלש  הקדצה  ןיא  תוינידמ , החנמ  ןורקיע  תגרדל  רעטצהל )" רשאמ 
.ןוכיסל וב  ףושח  רוביצהש  םוקמ  לכלו  ימואל  ןוחטיבל  תוחיטבל , תואירבל , ןוכנ  הביבסה , תוכיאל  ןוכנש  המ  .םינוכיס  וב 

"ב הרא לש  ןוחטיבה  תוינידמל  יתודע  תא  קיחרא  תוינידמ , תעיבקב  תורהזיהה  ןורקע  ץומיאבש  תויתייעבה  תא  שיחמהל  ידכ 
.תורהזיהה ןורקעב  קאריעל  השילפה  תא  שוב  לשממ  קידצה  קהבומה , ומושיי  ךות  ךא  שרופמה , ומשב  בוקנל  ילב  .הריחמלו 

הכירצ "ב  הרא תינומה , הדמשהל  קשנ  וגישי  םיטסירורטש  דחא  זוחא  לש  יוכיס  שי  םא  םג  : " יניי קיד צ' זא , אישנה  ןגס  לש  ונושלבו 
.תינומה הדמשהל  קשנ  קאריעב  אצמנ  אל  רוכזכ , תיאדו " . תורשפא  לאכ  וז  תורשפאל  סחייתהל 

ןורקעב םיקמונמ  םדא , תויוכזב  העיגפ  לש  םירקמ  דועו  טפשמ  אלל  םירצעמ  תוינוחטיב , תוקידב  .הלחתהה  קר  התייה  וז 
.רורטב התמחלמב  התוא ) קר  אלו   ) "ב הרא תא  החנמה  תורהזיהה ,

לבקמש םיבצמב  טלחומ  קותישל  איבהל  לוכי  תורהזיהה  ןורקעש  הארנ  תואירבהו , הביבסה  םוחתל  ןוידה  תא  ליבגנ  םא  םג  לבא 
וזכ תויהל  הכירצ  הזכ  הרקמב  תילנויצרה  ךרדה  הרואכל , .ןוכיסב  הכורכ  ןהמ  תחא  לכש  תופולח  יתש  ןיב  רוחבל  ךירצ  תוינידמה 

תוטלחהה לבקמ  לעופב , .הירואתב  ךכ  .רתוי  הכומנ  הב  תלחותהש  הפולחה  תפדעהו  הפולח , לכבש  ןוכיסה  תלחות  לש  הניחב 
תמרמ גרוחה  ןפואב  םדאב , םרוקמש  םייתביבס  םינוכיסמ  דחפל  הטונ  הליחתכלמש  רוביצה , תדמע  יפל  טילחהל  הטונ  ימואלה 
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. תויעדמ  הדימ  תומא  יפ  לע  העבקנש  ןוכיסה 

. רוביצה  יניעב  ןוכיסה  תסיפת  יפל  אלא  לעופב , ןוכיסה  יפל  חרכהב  אל  טילחמ  ימואלה  תוטלחהה  לבקמש  איה  האצותה 
יפ לע  ףא  לשמל , .לעופב  ןוכיסהמ  רוביצב  ןוכיסה  תסיפת  הקוחר  דציכ  תושיחממה  תואמגודב  השודג  תימלועה  תורפסה 

םיששוח םיטעמו  תוסיטמ , םידרח  םיבר  סוטמ , תנואתב  תופסיהל  תורבתסההמ  הלודג  םיכרד  תנואתב  גרהיהל  תורבתסההש 
ששחה לשב  תבצח  ינפמ  םהידלי  תא  ןסחל  יברעמה  םלועב  םירוה  ינוילימ  לש  םבוריס  איה  תפסונ  המגוד  .בכרב  העיסנמ 
ןורקע תא  סנ  לע  םימירמ  םירוה  םתוא  תאז , לכבו  םירקחמ .) רופס  - ןיאב ךרפוהש  ששח   ) םזיטואל םורגל  לולע  ןוסיחהש 
.וז הלחמב  תולחל  שממ  לש  ןוכיסל  םהירבח  תאו  םהידלי  תא  םיפשוח  ךכבו  ןוסיחל , םתודגנתהל  הקדצהכ  תורהזיהה 

תועפות לשב  םייח  תליצמ  הפורת  תוחדל  וא  רשאל  הטלחהה  לשמל , .ריחמב  ךורכ  םלועל  רוביצל , תועגונה  תוטלחה  לש  ןמושיי 
תוינידמ הניא  וז  .תוענמיה  התוא  לש  ריחמב  בשחתהל  ילב  ןוכיסמ  תוענמיה  הפידעמ  תורהזיהה  ןורקעב  תּוקבדה  .הלש  יאוולה 

ןורקע .הבש  תלעותה  לומ  לא  הפולח  לכ  לש  תולעה  תניחב  לש  ךילהת  ידי  - לע תיחנומ  תויהל  תבייח  תילנויצר  תוינידמ  .תילנויצר 
.םינוכיס לוהינ  תוינידמ  תעיבקב  תלעות  לומ  תולע  תקידבב  ךרוצה  תא  רתייל  השעמל  שקבמ  תורהזיהה 

הטלחה לכ  ץרתל  תוטלחה  לבקמל  רשפאמ  תורהזיהה  ןורקע  תוטלחה , תלבקל  ישעמ  ילכ  אלו  ירוטר  ןויער  ותויה  לשב  ףוסבל ,
תונידמה תושוע  תיתביבסה , הרדסאה  לש  דוסי  ןורקע  וב  האורה  הפוריאב , וליפא  .ותוכמס  תא  לביק  המשל  אל  םא  םג  תינעגופ ,

.הרחתמ אובי  ינפמ  הנגה  םשל  תורהזיהה  ןורקעב  יביטלופינמ  שומיש 

איבמ אוהש  ךכב  הניא  תורהזיהה  ןורקעב  היעבהש  ורפסב  ןעט  המבוא , לשממב  הרדסאה  לע  יארחאה  היהש  ןיטסנוס , סאק  פורפ '
תודמלמ יתביבסה , םוחתב  קר  אל  שומיש , וב  השענש  םירקמל  תואמגוד  לבא  רבד  . רמוא  אל  אוהש  אלא  תוער , תואצותל 

.ילארשיה טפשמה  םלועל  ומצע  ולש  ותסינכ  תא  עונמל  היה  ךירצ  תורהזיהה " ןורקע  , " ךכש תויה  .קיזהל  לוכי  אקווד  אוהש 
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