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1ףסוי רופיסב הרובקו היוול יגהנמ 

קפוש ילינ 

תובאה ירופיס .תישארב רפסב תיאמצע הדיחי אוה (נ־זל 'רב) ףסוי רופיס 

אוה ףסוי רופיס וליאו ,תיתלילע תופיצר אלל םידדוב םירופיס םה ול םימדוקה 

לש יפרגואיגה עקרה .התמדוק תא הכישממה הילוח אוה וב קרפ לכו ,ףוצר 

.םירצמב ,םורדב ורקיעב שחרתמ ףסוי רופיס וליאו ,ינופצ אוה תובאה ירופיס 

תואיצמב תונגועמ ףסוי תורוק םאה :הז רופיסב תולוע תולאש המכ 

הפוקת וזיאל ?תיביטקיפ תיתורפס הריצי ונינפל אמש וא ,תמיוסמ תירוטסיה 

?ותרטמ יהמ ?בתכה לע רופיסה הלעוה יתמיא ?רופיסה תלילע תכייש 

תועצמאב ונייהד ,ומצע ארקמה ךותמ ולא תולאש לע בישהל ןויסינ 

היפרגוירוטסיההו (40 בי ימש ;13 וט 'רב) הרותב םיעיפומה םיכיראתה 

היפלש ,תורוקמה תטישב שומישה םג .סרח הלעמ ,(1 ו א"למ) תיארקמה 

ךיראתה תא עובקל אלא וב ןיא En J יעטק לש בוליש ךותמ רופיסה גראנ 

תאז ףאו ,הכולמה תפוקת רמולכ ,בתכה לע רופיסה תאלעהל רתויב םדקומה 

הטיש םושיימ םיגייתסמה ובר הנורחאל ןכש ,תורוקמה תטיש תא םילבקמ םא 

2.ףסוי רופיסב וז 

,ףסוי רופיסב םיירצמה םימושירה תקידב אוה רקוחה ידיב רתונש ילכה 

,ארקמל גוחב 2002 תנשב "תורודה יארבו ארקמב ףסוי רופיס" סנכב האשינש האצרה 

רופיס ,קפו'צש :ירקחממ םיינש לע תנעשנ האצרהה .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב 

וללכנ םש ואבוהש םירבדה לכ אל יכ םא .13-7 ימע ,ףסוי וציו ;133*-125♦ ימע ,ףסוי 

.ךפהלו ןאכ 

,ותחפשמו ףסוי ,םירפמה ;186-106 ימע ,ףסוי רופיס רקח ,דרופדר ;657 ימע ,ףסוי ,ןשטיכ 

,ףסוי רופיס)ירביו :םג וושה .311-310 ימע ,תיתורפסה הגוסה ,דלוהניימ ;199-198 ימע 

,סטוק המודבו ;J - דחא רוקממ לוטנה ינגומוה רופיסב רבודמש רובסה (528-522 ימע 

יתורפס ןמא ידי לע הבתכנש הלבונ אוה ףסוי רופס ותעדלש ,70-69 ימע ,םירצמל ןענכמ 

ימע ,םירצמב לארשי ,רייאמפוה :ואר רקחמה בצמ לש םוכיסל .םינוש תורוקמב שמתשהש 
 80-79.
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ףסוי רופיסב הרובקו היוול יגהנמ 

הלילע דלש אלא ודיב רתוויי אל םריסהל הסנמהו ,רופיסה ךרואל םירוזשה 

.םייח חור תרסח 

?ףסוי רופסב םיירצמה םימושירה םהמ ,ןכ םא 

תפוקתל םיכייש םהמ 28 רשא םיטירפ 32־ב רבודמש הרומ ונרקחמ 
תפוקתל םיכייש םכותמ הנומשו ,(ס"הנפל א"י־ו"ט האמ) השדחה הכלממה 

רצחב ויתויוליעפו ףסוי לש ויראת חותינ .(ס"הנפל 1290-1550)ח"יה תלשושה 

,השדחה הכלממה ימיב ימש דיקפ לש הלודגל ותיילעב רבודמש דמלמ הערפ 

3.רחא םוקמב תוארהל וניסינש יפכ ,ח"יה תלשושה - קויד רתילו 

לבאו הרובק יגהנמ - רופסה לש רחא ירצמ טביהב דקמתנ ןאכ וננוידב 

רבעמו אובמ ןיעמ אוה הז קרפ .נ קרפ ,ףסוי רופיס לש ןורחאה קרפב םיזכרתמה 

.תומש רפס לש ןושארה קלחה קסוע הבש ,םירצמב לארשי ינב דובעש תשרפל 

:ףסויו בקעי תומ תשרפל םיעטק ינש םישדקומ נ תישארבב 

רחא .ויבא תא טונחל םיאפורה תא הוויצ ףסויש רפוסמ (J) 13-1 םיקוספב 

יפל ,ורבוקל ולע ךכ רחא .םוי 70 והוכיב םירצמהו ,םוי 40 וניתמה הטינחה 

רשא דטאה ןרוגבו ([13 'ספ] P יפל הלפכמה תרעמב) לארשי ץראב ,ותשקב 

.םימי העבש וילע ולבאתה ןדריה רבעב 

הוויצ ,ויבאכ ,אוה םגו ,הנש 110 יח ףסויש רמאנ (E) 26-22 םיקוספב 

.ןוראב המשוה ותפוגו ,טנחנ ,הנש 110 ןב תמ ףסוי .ץראל ותפוג תא תולעהל 

םיירצמה םימושירה םהמ :תואבה תולאשה לע תונעל הסננ ונירבד ךשמהב 

תיגולונורכ תרגסמב ךורכה יטנתוא ירצמ עקר םהל שי םאה ?ולא םיעטקב 

?תואיצמו ןמז ירסח םייללכ םיירצמ םינווגב רבודמ אמש וא ,תמיוסמ 

תוומה תסיפת לע םילימ המכ רמוא םיירצמה םימושירב קמעתנש םדוק 
.םירצמב 

רפסב תושביה תומצעה ןוזחב אבומש ומכ םלש םע תייחת לש ןויערה 

.טרפה לרוג לע אוה תירצמה השיפתב שגדה .םירצמל רז לאקזחי 

רבעמ בלש אוה אלא םייחה ץק תא ןמסמ ונניא תוומהש ונימאה םירצמה 

תייווה תא םיביכרמה תודוסיהש רחאמ ןכוסמ הז רבעמ בלשו ,אבה םלועל 

4:'חאהו אבה ,אבה םינמנ ולא תודוסי םע .רזפתהל םילולע םדאה 

ךלה" :ותומ םע ובזועו ודלוויה עגרמ םייקה ,םדאה לש םייחה חוכ אוה אבה 

,אבה םע דחאתהל רטפנה לע תויחלו בושל ידכ .תירצמב "תומל" ושוריפ "אבל 

.(1 הנומת)םיתמה תונברקל ,ןוזמל קקזנו ולספ ךותב ורבקב ןכושה 

.133*-125* ימע ,ףסוי רופיס ,קפו'צש 3 
. 140-138 ימע ,תירצמה תדה ,רנורב 4 
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קפוש ילינ 

.תודיינל רטפנה תפיאש תא תלמסמ םדא שאר תלעב רופיצכ תמשגומה ,אבה 

ומויק ךשמה ,אבה ומכ .(לכאמל אל ךא) םימל הקוקזו רבקה תא תרקבמ איה 

ראותמ השדחה הכלממה ירבקב םנמאו .אבה םע ורותיאב יולת רטפנה לש 

.(2 הנומת)טונחה םע אבה דוחיא תובורק םיתעל 

'חאה .םוקיה ארבנ ותועצמאבו ,שמשל ךייש ורוקמבש םייח חוכ אוה 'חאה 

אוה ודוחייו ,אבה םלועב ול תוניתממה תונכסה לע רבגתהל רטפנל עייסמ 

5.ערלו בוטל םייחה םלוע לע עיפשהלו רטפנה תחפשמ ינב תא רקבל ותלוכיב 

םולשב רטפנה לש ורבעמ תא חיטבהל ידכ ורצונ םינוש םיסקטו םיגהנמ 

:ונניינעל םיבושחה ןלהל .אבה םלועל 

הייחתל םק ךא תמש ,(3 הנומת)םיתמה לא ,םיריסואב ההוזמ רטפנה (1) 

לכ לש יוקיחל םגדל ךפהנ אוה ךכיפל .םיתמה ץרא לשומל היהנו 

םיתמה תונורא ס"הנפל ינשה ףלאהמ .ול תומדיהל ףאושה ירצמ רטפנ 

.סיריסוא תומדב םיבצועמ 

לכ .הטינחל הכזש ןושארה םג היה סיריסוא ,סותימה יפל .הטינחה (2) 

תא עונמלו ףוגה תא רמשל דעונש הז ךילהל אופא לחיימ ירצמ רטפנ 

.ונובקיר 

םיכרדב קפוסמה ןוזמל םג ןבומכ קוקז רטפנה .ףוגה תרימשב יד אל (3) 

רמוחמ םילכאמ לש םימגד תסנכה ,אבה לספל תונברק תברקה :תונוש 

םילכאמ תנכה רואית וא תונוזמ תמישר תטירח ,רבקל הלכתמ ונניאש 

.םירבקה ילתוכ לע 

,היוול תעשב השדחה הכלממה תפוקתב עימשהל וברהש "לבנה ןגנמ יריש"מ 

.םייניע ןויליכב ול ופיצ אל לבא תוומל וננוכתה םירצמהש הלוע גחו התשמ 

ויקתועש ,פתנא ךלמה רבקמ "לבנה ןגנמ ריש" אוה ולא םירישבש עודיה 

תפוקתב הארנכ רבוח ומצע אוה יכ ףא ,השדחה הכלממה תפוקתמ ונילא ועיגה 

:(ם"הנפל ינשה ףלאה)הנוכיתה הכלממה 

פדצר'חו פתוחמא ירבד תא יתעמש 

,תוטטוצמ םהיתורמא רשא 

?(םהירבק)םהיתומוקמ םה ןכיה 

,ולפנ םהיתוריק 

.ויה אל םלועמ וליאכ ומלענ םהיתומוקמ 

דחאב .רבכמ הז ורטפנש םהיבורק לש םי'חאה םע םיבתכמ יפוליח להנל וגהנ םירצמה 

.ותוא דירטמ החונמה ותשא לש 'חאהש ןמלא םדא ןעוט ,לשמל ,ולא םיבתכממ 
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ףסוי רופיסב הרובקו היוול יגהנמ 

,םשמ רזוח וניא שיא 

,םבצמ לע רפסל 

,םהיכרצ לע רפסל 

,וניתוביל תא עיגרהל ךכבו 

!וכלה םה וילא םוקמל שוחנש ינפל 

,ךבילב חמש ןכל 

.הכרב האיבמ החכש 
T ־י 

!ךייח ימי לכ ךביל רחא ךל 

,ךשאר לע רומ םיש 

...םיפי התשפ ידגב שבל 

.ךיתואנה תא הברה 

!ךביל ףעיי לא 

...ךתאנהו ךביל רחא ךל 

:הלהקמ 

!ונממ הפרת לא !גח השע 

,ומע וליח תא לטונ אל דחא ףא ,האר 

.רוזחיש ךלוה רשא ןיא ,האר 

6.(74־73 ימע ,םידוד יריש ,סקופ) 

ליכמ נ תישארבב תובאה תומ רואיתש הלוע ירצמה רמוחה לש הריקסה ךותמ 

:םיקהבומ םיירצמ םימושיר 

.וטנחנ ףסויו בקעי - הטינח (1 

הארנש יפכ ,ירצמ רשקהב ולא םג ".םיאפר" ורכזנ הטינחה יעצבמכ (2 

.םירבדה ךשמהב 

.ןוראב םשוה ףסוי - ןוראב הרובק (3 

.הנש 110 יח ףסוי - ילאידיא םייח ךשמ (4 

רקיע 7.םיטעמ םירצמב הטינחל םיסחייתמה םיסקטהו תונצסה :הטינחב חתפנ 

,ינש רפס) םוטודוריה לש םהיבתכ ,םייסלקה תורוקמהמ תועבונ וניתועידי 

.רמאמה תרבחמ לש םילק םייונישב 

5158־ו ריהקמ 3 קלמ - (הריפסל 'ג האמ־ס"הנפל 'א האמ)תימורה הפוקתהמ םיסוריפפב 

לע םיטרפ דוע .הטינחה סקט לש םיבלש 13 לש רואית רתונ - זירפב רבולה ןואיזוממ 

ירבק ילתוכ לע תונצסבו ח"יה תלשושהמ (Rhind)דניר סוריפפב םיעיפומ הטינחה תודוא 

םירבאה ןוסחאל ושמשש םידכ) םייפונק םידכו םיתמ תונורא לעו יבתכ פואמנמאו יות 
.442 ימע ,הטינח ,דיוד ואר .(הטינחה תעשב ףוגהמ ואצוהש םיימינפה 
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(ס"הנפל 'א האמ ,91 ,ןושאר רפס)סוליקיס סורודוידו (ס"הנפל 'ה האמ ,88-86 

ררבתמ .תונורחאה םינשה תורשעב האופרו עדמ ישנא ידי לע תוימומה רקחמו 

:םדאה לש וסיכו ודמעמ יפ לע הטינח יגוס השולש ויה הקיתעה םירצמבש 

,דבכ ,םייעמ)םיימינפה םירבאהו חומה תאצוה הללכש תמלשומ הטינחמ לחה 

ףוגה ללח תמיתס ,הפוגה תפיטש ,ןרתנב ףוגה תיירשה ,(בל םג םיתעלו תואיר 

הכירבו ףרשב ףוגה לש ינוציחה קלחה תחישמ ,םירחא םירמוחו ןרתנ תועצמאב 

םירבאה תאצוהו ףוגה ללח לש הפיטש ידי לע הלוז הטינחב הלכו ,םיכירכתב 

8.ןרתנב ףוגה תיירשהו םיימינפה 

וזיאב עירכהל השק יארקמה רופיסב םיאבומ םניא הטינחה יטרפש רחאמ 

תומל עגונה לכב םיראותמה םיגהנמהש קפס ןיא םלוא .הטינחה התשענ ךרד 

םירצמהש רפוסמ ךכ .םיימוקמה םיגהנמה תא םימאות םירצמב וילע לבאהו באה 

םירחא לבא ירוכזאבש הזמ ךורא ןמז קרפ ,(3 'ספ) םוי 70 בקעי לע ולבאתה 

תומ זאמ ףלוחה הזל הווש הז ןמז קרפ םיירצמה תורוקמה יפל לבא 9.ארקמב 

.םוי 40 הכשמנ בקעי לש הטינחהש םש רפוסמ דוע .הרובקל ותאבה דעו םדאה 

ןמז יקרפ לע םירבדמה םיירצמה תורוקמה תא תמאות הנניא וז הפוקת םנמא 

אוה תיטסינלהה הפוקתה דע ט"י־ח"י תולשושמ לחה ץופנה ןמזה - םינוש 

םניא ולא לכ םלוא ,דועו םוי 270,80,32,20 לש ןמז יקרפ םג שיו ,םוי 72-70 

הפוגה תיירשה ימי 40 לש ןמזה קרפל ןווכמ הז ןויצש יאדוול בורק .םייתרגש 

םיסקטל השדקוה ןמזה תיראש .הטינחה סקט לש ןושארה בלשה - םיחלמב 
10.(4 הנומת)ירצמה סותימבו הנומאב םיכורכה 

אוהו ,דחא טרפ איצוהל ,ירצמה גהונה יפל אופא הכרענ תובאה תטינח 

הרוסמ הטינחה תכאלמ התייה םירצמב ןכש ,הטינחה יעצבמכ םיאפורה תגצה 

םש ,"םישבוח" תילולימ וא ,םיטנוח - wtw ונוכש םידחוימ עוצקמ ילעב ידיב 
.תירצמב swnw םינוכמה םיאפורהמ ולדבנ םה ".שובח"ל wt שרושהמ רזגנש 

דוחייב ,םיטנוח אלו "םיאפר" חנומב שמתשמ יארקמה רבחמה עודמ ,ןכ םא 

!?םייחל ירצ תאבהב אלו םיתמב לופיטב רבודמש רורב רשקהה ןמשכ 

ם"וכע יגהנמו תורז תונומא סוחיי עונמל ושקבב ירבעה רפסמהש חינהל שי 

ימע ,תוומ ,רולייט ;444-439 ימע ,םש ואר וב תוכורכה תוטישהו םירצמב הטינחה ךילהתל 8 

.243-241 ימע ,םוי םוי ייח ,הטנומ 'פ ;91-49 

ןורהאו השמ לע וליאו ,(13 אל א''מש) םימי העבש דעלג שבי ישנא ולבאתה לואש לע 9 
.(8 דל 'בר ;29 כ ימב)םוי 30 ולבאתה 

לש ןמזה ךשמל .''יכבל 'לו הטינחל 'מ ,'םוי םיעבש םירצמה ותוא וכביו''' :י''שר וושה 10 

רקחמ ,דרופדר ;72-71 ימע ,תויגולוטפיגא תורעה ,ןסני :ואר םירצמב היוולו לבא יסקט 

.200-199 ימע ,םירצמב ףסוי ,טוחרפ ;241-240 ימע ,ףסוי רופיס 
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ףסוי רופיסב הרובקו היוול יגהנמ 

לש םהישעמ ירהש ,םיטנוחב אלו "םיאפר" חנומב ןווכמב שמתשה ירבעה באל 

היגולותימב תורושקה תויסקט תולועפבו םישחלב םיוולמ ויה wtw^ םיטנוחה 

סיבונא - הטינחה לע הנוממה םיתמה לא תוסחב ושענ ולא םישעמ .תירצמה 

wtw inpw - הז לא לש ומשב םג ולא םיטנוח ונוכ םיתעל .תירצמב ופנא - 

.(5 הנומת)"םיבונא לש םיטנוחה" - 

רוכזא - הז עטקב תרחא ןפוד תאצוי העפות םע הפי תבלתשמ וז החנה 

ןושלל םיכוז םיאפורה ארקמב םירחאה םירוכזאה לכב .יבויח רשקהב םיאפורה 

םיאפורל תילילשה השיגה .(12 זט ב"הד ;4 גי בויא ;22 ח 'רי)תרוקיבלו יאנג 

ינא יכ" :ןוילעה אפורה אוה לאהש ארקמב תטלשה הרכההמ תעבונ שונא ינב 

.(3 גק 'הת ;39 בל 'בר הזב אצויכו ;26 וט ימש)'ךאפיר 'ה 

םמשש ,םיירצמ םיאפור םה םירכזנה םיאפורהש חיננ םא םלענ הז ישוק םג 

11.םתצע תא שקבל וססיה אל םירז םיטילש םג יכ דע קיתעה םלועב םהינפל ךלה 

השעמ לע "םיאפרה" םינוממ ארקמה ןושלב םא םג .הטינחה ןיינעל רוזחנ 

.תובאה תטינח תא ריבסהל השק ירה ,ירצמה גוהנכ םיטנוח אל ךא הטינחה 

?תיטסאיתונומה הנומאה תא תדגונה תוינאגפה ןמ וב שיש הז השעמ רתוה דציכ 

תמ ויטעבש ףסוי לש אטח וב הארו הז השעמב השקתה (ג ,נ ר"ב)שרדמה רבכ 

אל (ינש רפס) םידוהיה תוינומדקב והיתתמ ןב ףסוי .(6 א ימש)ויחא ינפל 

םינשרפ .ןורבחב ורבקנ ףסוי ןה בקעי ןה ,ודידל .תובאה תטינח תא ללכ ריכזמ 

תא טונחל" בתוכ ,לשמל ,י"שר :קחודב ןיינעה תא ושריפ םינורחאו םינושאר 

הטינחב רבודמש םיריבסמ ונימי ינב םינשרפ וליאו ,"אוה םימשב תחקרמ ויבא 

ןכ ןיאש המ ,לארשי רבקל התאבהל דע הפוגה תא רמשל קר הדעונש תדחוימ 
12.תירצמה הטינחב 

הז רוכזא םג .ןוראב ףסוי תרובק אוה ןאכ רכזנה רחא יסופיט ירצמ גהנמ 

תא ללכ ךרדב ןייצמ ארקמה ןושלב "ןורא" חנומה ןכש ,ארקמב ימעפ דח אוה 

הדעונש הספוק ןייצמ תחא םעפו ,תירבה תוחול ורמשנ ובש "שדוקה ןורא" 

ףלאהמ לחה ץופנ םירצמב לבא .(10 בי ב"למ) שדקמה תיבב ףסכ ףוסאל 

ףלאהמ 13.תכתמ וא סרח ,ץע יושע ןוראב רטפנה תא רובקל גהנמה ישילשה 

לא ,םיריסוא תומדב ןוראה בצוע ,השדחה הכלממה תפוקתב דוחייב ,ינשה 

שקיב ,םיתחה ךלמ ,ולאו ,םייניעל ירצמ החמומ תרזעל הנפ סרפ ךלמ שרוכ ,לשמל 11 

םג ךכיפל ,הנש 60 ואלמ וזלש ררבתמ ךא ,הרקעה ותוחאל ץעייש ירצמ אפור 'ב ססמערמ 
.רוזמ הל אוצמל לוכי היה אל ירצמ אפור 

ימע ,תישארב ,ןמרטסו ;430 ימע ,תישארב ,דאר ןופ ;199 ימע ,םירצמב ףסוי ,טוחרפ וושה 12 

.347 ימע ,תישארב ,אנרס ;1199 

.287-279 ,יקסניוינו פל ;243-214 ימע ,תוומ ,רולייט 13 
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.(6 הנומת)והזח לע תובלושמ וידיו ,וינפל תוטושפ וילגרשכ בכוש םדא :םיתמה 

ףוגה ןויליכ תא עונמל יתדה ךרוצהמ העבנ ןוראב הרובקה םג הטינחה ומכ 

םיביטומב רטוע ןוראה .םיירצמה היגאמהו סותימה םלועב התייה תשרשומו 

,סיריסואכ רטפנה תגצה ןוגכ)םיתמה לא סיריסוא תודוא לע סותימהמ םיחוקלה 

הנומאב םיכורכה תודוסי םג .(םיינזאמ לע רטפנה בל לקשנ ובש םיתמה טפשמ 

שמשה :שמשה לרוג םע רטפנה לרוג יוהיז ןוגכ)ורדענ אל שמשה יהולאב 

תירצמה הנומאה יפל .לואשב הגילפמ איה ברעבו ,םימשב םוי ידמ הגילפמ 

.רקוב ידמ שדחמ התוא הדילומה ,םימשה תלא ידי לע ברע ידמ תעלבנ איה 

תדלויה םימשה תלא לש המחרב שדחמ רצונ ירצמה רטפנה םג ,שמשה ומכו 

אבה םלועב רטפנה לש ומולש תא חיטבהל ודעונש םישחל .(אבה םלועל ותוא 

.(7 הנומת)הז רוטיעמ דרפנ יתלב קלח םה םג ויה "תונוראה יבתכ"כ םיעודיו 

יעבטה ומוקמ תא אצומ ךא תיארקמה הריפסל רז רופיסב ןורחאה טרפה 

הז םייח ךרואל .הנש 110 יח ףסוי .ףסוי לש וייח ךשמ - ירצמה םלועב 

אולה :ךכב המית ןיאו ,(8 ב יפוש ;29 דכ 'והי)עשוהי - דחא םדא דוע קר הכז 

לחה 14םירצמה לש ילאידיאה ליגה אוה הנש 110־ו ,םירצמב דלונ אוה םג 

רקיעב חיכש אוהו ,תימור־תינוויה הפוקתב הלכו המודקה הכלממה תפוקתמ 

םירזוח םירוכזא 27 ךותמ 17 :(ס"הנפל א"י־ג"י תואמ) תיססמערה הפוקתב 

:תואמגוד המכ ןלהל .וז הפוקתל 

םילמב וייח תא םכסמ ,ס"הנפל תישילשה ףלאה ףוסמ ריזוה ,פתוחחתפ 

:ולא 

פתוחחתפ תארוה)"ךלמה יל ןתנ רשא םייח תונש רשעו האמ יתילב" 

 642-641)

:רמאנ ידצ ומשש רחא םכח לע 

,הנש רשעו האמ ןב שיא אוה 

,םחל תורככ תואמ שמח לכואה 

,רוש תיצחמ לש רשב 

0Les. 28,23-29,3 רכטסו סוריפפ)םוי לכ הריב ידכ האמ התושו 

ימע ,םירצמב ףסוי ,טוחרפ ;69-60 ימע ,ןקדזהל ,ל"נה ;41-33 ימע ,םייח ךרוא ,ןסני 

ונתונש ימי" :םילהת ררושמ תרהצהכ ,הנש 80-70 אוה ילאידיאה ליגה ארקמב .201-200 
ראותמ 80־ה ןב ירעלגה יליחב .(10 צ)"הנש םינומש תורובגב םאו הנש םיעבש םהב 

הנושארל העיפומ הנש 120־ל םדאה ליג תלבגה .(36-33 טי ב"מש) גלפומ שישקכ 
םימי ךרואל הכז השמ .םדאה תונב םע םיהולאה ינב יאושינ תשרפ תובקעב 3 ו תישארבב 

.(7 דל 'בר)הזכ 
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:וז ןושלב והרומל דימלת ףינחמ תיססמערה הפוקתהמ ס"היב רוביחבו 

,החמש לש םינש ליפכתו ןתיי ימ 

,גושגשב ךישדוח 

,זועבו םייחב ךימי 

,תואירבב ךיתועש 

...ךמע ןוצר יעבש ךילאשכ 

ךל (הווצי :ילולימ)ןכוי בוט (רבק)ברעמו 

תומדא ילע הנש רשעו האמ םילשתו ןתיי ימ 

...םינתיא ךירבאשכ 

(LEM 7-9,4 in יזאטסנא) 

,הטינח - םיקהבומ םיירצמ םימושירב ץבושמ תובאה תומ רופיס ,םוכיסל 

.הנש 110 לש ילאידיא םייח ךשמו םיתמ ןוראב הרובק ,םיאפור 

.ותוא תנבלמו יארקמה רופיסה לע רוא תכפוש ירצמה רמוחה םע האוושהה 

וז הפוקתב הצופנו ,השדחה הכלממה תפוקתב ואישל עיגה םיתמ ןוראב שומיש 

ןיקוזיח שי ולאב .שונא ןב לש תילאידיאה וייח תפוקת ןה םינש 110־ש הרכהה 

עבונ ףסוי רופסב ןומטה ירצמה רמוחהש ,ןוידה תליחתב העמשוהש העדל 

אוה ףסוי רופיס ,ונדידל .(ם"הנפל א"י־ו"ט האמ) השדחה הכלממה תפוקתמ 

15.השדחה הכלממה ימיל רזוחה ירוטסיה ןיערג לע תתתשומה תיתורפס הריצי 

,קפו'צש ואר .ףסוי רופיסב םיעיפומה םירחאה םיירצמה תודוסיה בור םג םידיעמ הז לע 15 

.ףסוי רופיס 
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היפרגוילביבו םירוציק 

 AEL - M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, I-III, Berkeley
 1973-1980

 LEM - A.H. Gardiner, Late Egyptian Miscellanies, Bibliotheca
 Aegyptica VII, Brussels 1937

 Les. - K. Sethe, Ägyptische Lesestücke, Hildesheim 1959

 OMRO Oudheidkundige Mededelingen uit he Rijksmuseum van
 Oudheden te Leiden

 H. Brunner, Grundzüge der Altägyptischen — תירצמה תדה ,רנורב

 Religion, Darmstadt 1983, pp. 138-143

 A.R. David, "Mummification", The Oxford — הטינחה ,דיוד
 Encyclopaedia of Ancient Egypt (ed. D.B. Redford), Oxford

 2001, vol. 3, pp. 439-444

 J.K. Hoffmeier, Israel in Egypt , Oxford — םירצמב לארשי ,רייאמפוה
 1997

 W.L. Humphreys, Joseph and His Family: A - ותחפשמו ףסוי ,םירפמה

 Literary Study, University of South Carolina Press 1988

 R.N. Whybray, "The Joseph story and Pentateuchal - ףסוי רופיס ,ירבד

 Criticism", VT 18 (1968), pp. 522-528

 C. Westermann, Genesis 37-50: A Commentary, — תישארב ,ןמרטסו

 Minneapolis 1986
 J.H. Taylor, Death and the Afterlife in Ancient Egypt, — תוומ ,רולייט

 Chicago 2001
 J.M.A. Janssen, "On the Ideal Lifetime of the - םייח ךרוא ,ןסני

 Egyptians", OMRO 31 (1950), pp. 33-41

 J.M.A. Janssen, "Egyptological Remarks on - תויגולוטפיגא תורעה ,ןסני

 the Story of Joseph in Genesis", JEOL 14 (1955-1956), pp. 63-72

 R.M. <fc J.J. Janssen, Getting Old in Ancient Egypt, — ןקדזהל ,ןסני
 London 1996

 K. Kitchen, "Joseph", The New Bible Dictionary (ed. — ףסוי ,ןשטיכ

 J.O. Douglas), London 1972, pp. 656-660

 G. Lapp <fe A. Niwinski, "Coffins, The - םיתמ תונורא ,יקסניוינו פל

 Oxford Encyclopaedia of Ancient Egypt (ed. D.B. Redford),
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 Oxford 2001, vol. 1, pp 279-287

לת ,םיססמערה תפוקתב םירצמב םוי םוי ייח ,הטנומ 'פ - םוי־םוי ייח ,הטנומ 

.ג"כשת ביבא 

 A. Meinhold, "Die Gattung - תיתורפסה התסה ,דלוהניימ
 Josephsgeschichte und des Estherbuches: Diasporanovelle I",

 ZAW 87 (1975), pp. 306-324

 N.M. Sarna, Genesis, Philadelphia 1989 — תישארב ,אנדס

 G. von Rad, Genesis, OTL, London 1972 — תישארב ,דאר־ןופ

.ה"משת םילשורי ,הקיתעה םירצממ םידוד יריש ,סקופ 'מ - םידוד יריש ,סקופ 

 J. Vergüte, Joseph en Egypte, Louvain 1959 - םירצמב ףסוי ,טוהרפ

 G.W. Coats, From Canaan to Egypt, Structural — םירצמל ןענכמ ,סטוק

 and Theological Context for the Joseph Story, Washington 1976,

 pp.69-79
 B.D. Redford, A Study of the Biblical Story — ףסוי רופיס רקחמ ,דרופדר

 of Joseph (Genesis 37-50), VTSup 20, Leiden 1970

תישארב)'ויבא תא טונחל םיאפרה וידבע תא ףסוי וציו'" - ףסוי וציו ,קפו'צש 

ןואיזומ ,םדק ימיב אפרמו ילוח ךותב ,"ףסוי רופיסב םיאפורה לע - (2 נ 

. 13-7 ימע ,ו"נשת הפיח תטיסרבינוא - טבה 

,שדקמ ךותב ,"הירוטסיהל הדגא ןיב - ףסוי רופיס" - ףסוי רופיס ,קפו'צש 

'מ ,ץיוורוה 'א ,ץיברוה 'א תכירעב)ןרה םחנמל החנמ תרוסמו ארקמ 

125* ימע ,ו"נשת הנאידניא ,(קפו'צש ינו ץרוש י"ב ,ןיילק 'מ ,סקופ 
 *133.
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ס"הנפל ישילשה ףלאה ףוס ,ר תלשוש ,הרקסבש ורבקב אכוררמ לש אבה לספ .1 הנומת 

 (C. El-Mahdy, Mummies, Myth and Magic in Ancient Egypt, London 1993, p. 122 יפ לע)

ס"הנפל ג"י האמ ,ט"י תלשוש ,ינא רפוסה לש םיתמה רפסמ ,טונחה םע אבה דוחיא .2 הנומת 

 (C. Andrews, Egyptian Mummies, British Museum 1984, p.6, fig. 3 יפ לע)
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סיתפנו סיסיא תולאה ,ויתויחא יתש תודמוע וירוחאמשכ ואסיכ לע בשוי ,ירצמה םיתמה לא ,סיריסוא .3 הנומת 

 (E.A. Budge, Osiris, Dover Publications, New York 1973,1, p. 20 יפ לע)
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רפס .הרובק יסקט םיכרוע םינהוכו רטפנה לש םיצפח םיאשונ םיתרשמ ,תוננוקמ םישנ :היוול תכולהת רואית .4 הנומת 
ס"הנפל ג"י האמ ,ט"י תלשוש ,ינא רפוסה לש םיתמה 

 (C. Andrews, Egyptian Mummies, British Museum 1984, p. 56, figs. 68-69 יפ לע)
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רפס .הימומב לפטמ ,םיתמה לא ,סיבונא .5 הנומת 
ס"הנפל ג''י האמ ,ט"י תלשוש ,ינא רפוסה לש םיתמה 

 C. Andrews, Egyptian Mummies, British יפ לע)
 (Museum 1984, p. 15, fig. 12

י-' 

 fit*

ודצ - זכרמב .ס"הנפל 'ט-'י תואמ ,ב"כ־א"כ תולשוש ,ץעמ םייושע םיתמ תונורא - לאמשמו ןימימ .6 הנומת 
ס"הנפל א"י האמ ,א"כ תלשוש ,םיירצמה סותימהו תדה םלועמ םיחוקלה םיביטומב רטועמ םיתמ ןורא לש ימינפה 

 (C.Andrews, Egyptian Mummies, British Museum 1984, p. 45, figs. 47-49 יפ לע)
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סיבונא לאה - זכרמב .סיבונא ,ןתה יומד םיתמה לא ידי לע לבומ רטפנה - לאמשמ :תמה טפשמ .7 הנומת 
רופיצ יומד ,המכחה לא ,תוחת .קדצה תלא ,תעאמ הלאה לש הלמס ,הצונה לומ רטפנה לש ובל תא לקוש 

ס"הנפל ג"י האמ ,רפנוח לש םיתמה רפס ךותמ .הליקשה תואצות תא םשורו םיינזאמל ןימימ דמוע ,סיביאה 

(C. El-Mahdy, Mummies, Myth and Magic in Ancient Egypt, London 1993, p. 154 יפ לע) 

י ט>י3^י'.'י :;־יי^עדחי*■.twm•ושייP י 

n ;ע .־• *J3' יי*י' ־ י v ייייא 

.(הטמל)ויחאלו ויבאל ויתומולח תא רפסמ ףסויו ,(הלעמל) ףסוי תומולח .8 הנומת 
וביירס ,ימואלה ןואיזומה .הרשע־עבראה האמה לש היינשה תיצחמה ,הנולצרב .ב11 ףד ,וביירס תדגה 
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