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ההומים Â˘ÓÂררÌÈ
הˆÂÙÈר ÌÈההÌÈÓÂ
ב˘ר' )רשב"ם(.
לכל בשר'
וחמוד ומתוק
ÂÁד˘ אהוב
הÂא חודש
 ÈÎהוא
ר ,ÁÈכי
ונדף ריח,
)ר˘ב".(Ì
ÏÎÏ ˜Â˙ÓÂ
אהÂב ÂÓÁÂד
ÂנדÛ
עשר מאמרים
Âב Âארבעה
 ,ÁÈובו
Îר Íיח,
הÁד˘ ,כרך
השנתון החדש,
אנ Âפותחים
נ ,ÔÒÈאנו
בÂÁד˘ ניסן,
 ,ÍÎÂבחודש
וכך,
ÓאÓרÌÈ
ארבÚה ˘Úר
את ה˘נ˙ÔÂ
 ÌÈÁ˙ÂÙא˙
 Á˙ÂÙאת
אב ÊÂÚÈפותח
ÎÈÓא Ïאביעוז
ב˜Óרא .מיכאל
 ÌÈ˜ÒÂÚבמקרא.
ÓאÓר ÌÈעוסקים
ארבÚה מאמרים
ה˜ב .ÌÈÚÂארבעה
הÓדÂר ÌÈהקבועים.
בחמשת המדורים
א˙
ב˙˘ÓÁ
Óב˙־˘ב ,Úהלך
בנו מבתשבע,
˘ב˙ ÌÂימי
דÂד שבתום
על דוד
Èב מסופר
בשמ"ב יב
ÓאÓר Âבשאלה:
מאמרו
ÙÂÒÓר ÏÚ
ב˘אÏה :ב˘"Óב
הÍÏ
מות בנÂ
על ˙ÂÓ
האבל ÏÚ
 ÈÓÈהאבÏ
Âה˜Óד˘ בירושלים
 ,˙Úוהמקדש
בא˙Âה עת,
Áרב באותה
הÈה חרב
ב˘ÏÈה היה
שהמקדש בשילה
ה" .'.כיוון
להשתחוות ביבית
בÈרÌÈÏ˘Â
˘ ÔÂÂÈÎה˜Óד˘
ב'ב ˙Èה'
Ïה˘˙˙ÂÂÁ
ה˘Âנ ˙Âשהציעו
התשובות השונות
ב ÔÁÂאת
אביעוז בוחן
הלך דוד?
בית ה' שאליו
Ïא נבנה ,מהו
ÂÚד לא
עוד
˘א ÂÈÏהÍÏ
Óה Âב˙È
˘הˆÂÚÈ
א˙ ה˙˘Âב˙Â
דÂד? אבÊÂÚÈ
רב˙ משמעויות
הÈא רבת
'ב '˙Èהיא
שהמילה 'בית'
הצעה חדשה:
זו ומציע
על שאלה
Ùר˘נ ÌÈבעבר
פרשנים
˙ÂÈÂÚÓ˘Ó
כיוון ˘הÏÈÓה
Áד˘הÔÂÂÈÎ :
 ÚÈˆÓÂהˆÚה
˘אÏה ÂÊ
בÚבר ÏÚ
על
ויש להסבירו
הÈגד אנכרוניסטי,
זה היגד
ד˜ÂÂא ,אין
בנ ÈÂדווקא,
בניין בנוי
ואין ÈÙר˘Âה
ÂאÔÈ
ÏהÒבÈרÏÚ Â
אנÎרÂנ˘ÈÂ ,ÈËÒÈ
בפסוק Êה
לראות ב˜ÂÒÙ
אÏ ÔÈרא˙Â
פירושה בנÔÈÈ
בתקופת דוד.
הÈˆÓא ˙Âהפולחנית
ר˜ Úהמציאות
רקע
דÂד.
הÁÏÂÙנ ˙Èב˙˜˙ÙÂ
על
וז נכתב/נאמר
כשאלה – 'האם
גרÂבר מנוסחת
ÓאÈר גרובר
של מאיר
˙ÂÎר˙ מאמרו
ג Ìכותרת
גם
נ˙Îב/נאÓר ÏÚ
מיכה Ê–Â
'האÎÈÓ Ìה
Óנ˘Î ˙ÁÒÂאÏה
ÓאÓרÏ˘ Â
בÓאÓר ,Âואילו
ה˘נÈÈה במאמרו,
˜Òה השנייה
הפסקה
החל מן
על השאלה
פונה לענות
נבÈאה?' גרובר
ידי נביאה?'
ÚÏנÏÚ ˙Â
גרÂבר ÂÙנה
ÈדÈ
ÂאÂÏÈ
הפּ
רק הÏÁ
ה˘אÏה ר˜
œ ÔÓ
המקרא בישראל,
ÏÂ˙Ïד ˙Âחקר
הנÂג ˙Úלתולדות
אÁר˙ ,הנוגעת
˘ÏאÏה אחרת,
מייחד לשאלה
הפסקה הראשונה
את
ב˘Èרא,Ï
˜Áר ה˜Óרא
הוא ÁÈÈÓד
הרא˘Âנה הÂא
א˙ ה˜ÒÙה
מגילוי קולות
האקדמית בישראל
האם בקהילה
ÏÏא מענה:
˘ÓאÈר ללא
˘הÂא משאיר
˘אÏה שהוא
שאלה
˜˙ÂÏÂ
רתיעה ÓגÈÂÏÈ
יש ר˙ÚÈה
ב˘Èרא˘È Ï
ב˜הÏÈה הא˜ד˙ÈÓ
ÚÓנה :האÌ
ÎÈÓה הם
בספר מיכה
שפרקים וז
˘˜ד ÂÓלו
˜ÂÁר ÌÈשקדמו
הנחת חוקרים
˜Óב Ïאת
גרובר מקבל
נ˘ ÌÈבמקרא?
נשים
הÌ
 Ê–ÂבÙÒר
Ù˘ ÂÏר˜ÌÈ
א˙ הנ˙Á
ב˜Óרא? גרÂבר
Óג ÚÈלמסקנה
הוא מגיע
˙ÎÂנ Ôורקען,
הנבÂא ,˙Âתוכנן
 ÔÂ˘Ïהנבואות,
של לשון
א ,˙Áולאחר
ÙÒר ˙È˙Âאחת,
ÈÁÈדה ספרותית
יחידה
˜ÒÓÏנה
Âר˜ ,ÔÚהÂא
בחינה ˘Ï
ÏÂאÁר בÈÁנה
ב ÈÓÈירבעם
בישראל בימי
˘ ,Ìשפעלו
 ˙ÂÓÂÏÚשם,
Á˙Óר ˙Âעלומות
נביאות מתחרות
ה Ôשתי
א ÂÏהן
בÙר˜ ÌÈאלו
˘הדÂבר ˙Âבפרקים
שהדוברות
˘ ÂÏÚÙב˘ÈראÏ
˘˙ ÈנבÈא˙Â
ÈרבÌÚ
דבÂרה ,חולדה,
Óר ,ÌÈדבורה,
הÈד :˙ÂÚÂמרים,
הנביאות הידועות:
אלו לרשימת
Ïה ÛÈÒÂנביאות
 ˘Èלהוסיף
Ïדבר ÂÈיש
ה˘נ .Èלדבריו
השני.
ÏÂÁדה,
Ïר˘ ˙ÓÈהנבÈא˙Â
נבÈא ˙ÂאÂÏ
נ˘ ÌÈÈנוספים.
˜ ˙ÂÏÂנשיים
ב˜Óרא קולות
Ïג ˙ÂÏבמקרא
 ÌÂ˜Óלגלות
יש מקום
הנבÈא ונועדיה,
ישעיהו הנביא
אשתו
ועוד ˘È
ÂנÚÂדÈהÂÚÂ ,ד
של ÈÚ˘ÈהÂ
א˘˙Ï˘ Â
נ.ÌÈÙÒÂ
ר .˙Âאחד
Óג ˙ÏÈרות.
של מגילת
הב ÒÈÒהלשוני
א˙ הבסיס
ב ÔÁÂאת
בר־א˘ר בוחן
אברה Ìבראשר
אÂˆÈÏר אברהם
אליצור
אÁד
לאיחורה ˘Ï
הÂ˘ÏנÏ ÈאÂÁÈרה
בÓגÏÈה ,כגון
ÓאÁÂר ˙Âבמגילה,
 ÔÂ˘Ïמאוחרות
תופעות לשון
ÈˆÓא Ô˙Âשל
הוא מציאותן
לתיארוך זה
ה˘ ÌÈÏÂ˜Èהמכריעים
השיקולים
ÎגÔÂ
˘˙ÂÚÙÂ˙ Ï
Êה הÂא
הÎÓרÈ˙Ï ÌÈÚÈארÍÂ
מאמרו לבחינת
˜Óד ˘Èאת
בר־א˘ר מקדיש
האר .˙ÈÓבראשר
ה ÔÂ˘Ïהארמית.
של הלשון
חז"ל והשפעות
ב ÌÈÈÂËÈמלשון
ביטויים
ÏבÈÁנ˙
א˙ ÓאÓרÂ
Âה˘Ï˘ ˙ÂÚÙ
Ï"ÊÁ ÔÂ˘ÏÓ
הÓגÏÈה – צורות
בלשון המגילה
ה ÌÈÙÂÏÈÁהרבים
האÏה :החילופים
ה˙ ˙ÂÚÙÂהאלה:
אחת התופעות
ˆÂר˙Â
ונקבה בÔÂ˘Ï
זכר Âנ˜בה
צורות ÎÊר
של ˆÂר˙Â
הרבÏ˘ ÌÈ
א˙Á
È˜Òר˙ עמדות
ÏאÁר סקירת
ÎÊר .לאחר
ˆÂר ˙Âזכר.
במקום צורות
א Ûצורות
Âא ÈÏÂאף
נ˜בה ואולי
צורות נקבה
נקבה בÌÂ˜Ó
ˆÂר ˙Âנ˜בה
במקום ˆÂר˙Â
זכר בÌÂ˜Ó
ÎÊר
ÓÚד˙Â
˘ה˙ÚÙÂה המדוברת
˜ÒÓÏנה שהתופעה
מגיע למסקנה
בÓגÏÈה הוא
Óד˜Âד˜ במגילה
 ÔÂÈÚמדוקדק
ÏÂאÁר עיון
 ,ÂÏולאחר
˘˜ד ÂÓלו,
החוקרים שקדמו
הÓדÂבר˙
הÂא ÓגÚÈ
ה˜ÂÁרÌÈ
בÓגÏÈה מאפיינות
ה˘Âנ ˙Âבמגילה
הלשון השונות
ÙÒר ,˙È˙Âושצורות
˙ÚÙÂה ספרותית,
אÏא תופעה
Â˘Ïנ ˙Èאלא
תופעה לשונית
איננה
אÈננה ˙ÚÙÂה
ÓאÈÈÙנ˙Â
Âˆ˘Âר ˙ÂהÔÂ˘Ï
הלשוניות הללו
'אין בכוח
ה˘Âנ .ÌÈלטענתו
הדÂבר ÌÈהשונים.
˘ Ïהדוברים
התבטאותם של
את
הÂÏÏ
התופעות הÂ˘Ïנ˙ÂÈ
ב ÁÂÎה˙˙ÂÚÙÂ
ÚËÏנ˙' ÂאÔÈ
דרכי ה˙בËאÌ˙Â
א˙ דרÈÎ
˙˘Âבה עצמאית
רק תשובה
להיות הפוך:
הד ÔÂÈצריך
ÒÂדר הדיון
הÈÁבÂר' ,וסדר
 ÔÓÊÏהחיבור',
בנוגע לזמן
ללמדנו דבר בנÂגÚ
ÓÏÏדנÂ
ÓˆÚא˙È
ה :ÍÂÙר˜
ˆרÏ ÍÈה˙ÂÈ
ה˘אÏה ההיסטורית
בפתרון השאלה
ב ,ÔÂ˘Ïתעזור
˙ÈÂÏה בלשון,
שאינה תלויה
 ÔÓÊהחיבור,
˘א ˙Ïזמן
על שאלת
ההÂËÒÈר˙È
˙ÂÊÚר ב˙ÙרÔÂ
תשובה ˘אÈנה
הÈÁבÂרÂ˘˙ ,בה
ÏÚ
 ÔÂ˘ÏÏהדיבור.
חז"ל ללשון
הÂ˘Ïנ ˙Èבדבר חדירתן
הלשונית
הדÈבÂר.
של Ï"ÊÁ
לשון ˘Ï
צורות ÔÂ˘Ï
של ˆÂר˙Â
ÁדÈר˙Ï˘ Ô
לחש ואין
הנחש בלא
ב˜ה' :˙Ïאם
אחד בקהלת:
˘ Ïפתגם
בÈÙר Â˘Âשל
ÂÙר ÈËדנה בפירושו
ÂËבה פורטי
טובה
ישך הנ˘Á
ֹׁÍ
ÂאÔÈ
בÏא ˘ÁÏ
'אÈœ Ìשּ
חכמתי אÁד
˙ÙגÈ˙ÓÎÁ Ì
הˆÈר ÌÈÙÂבפתגם:
שני הצירופים
משמעותם המדויקת
Èא( .היא
)י ,יא(.
Ïב ÏÚהלשון'
יתרון לבעל
ב˙Ùג:Ì
של ˘נÈ
הÓדÏ˘ ˙˜ÈÂ
את Ì˙ÂÚÓ˘Ó
בוחנת א˙
הÈא בÁÂנ˙
ה,È) 'ÔÂ˘Ï
˙ÈרÔÂ
ומבררת לעומקה
˜Óב ˙ÂÏÈמקראיות
ÏאÂר מקבילות
ה 'ÔÂ˘Ïלאור
ויבעל הלשון'
'נ ˘Áבלא
'נחש
לחש' 'ÂבÏÚ
בÏא '˘ÁÏ
˜ÓÂÚÏה
וחוץמקראיותÓÂ ,ברר˙
˜ÓראıÂÁÂ ˙ÂÈ־˜Óרא,˙ÂÈ
][Á
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תוכן עניינים
דבר העורכת
דבר
הÂÚר˙Î

הפסוקים
יחסו ליחידות
בהקשרו מסייעת
ה˙Ùג .Ìבחינת
 ˙ÂÚÓ˘Óהפתגם.
א˙ משמעות
את
ÈÁÈÏד ˙ÂהÌÈ˜ÂÒÙ
לבירור ÂÒÁÈ
גם ÏבÈרÂר
 ˙ÚÈÈÒÓגÌ
הפתגם בה˜˘רÂ
בÈÁנ˙ ה˙ÙגÌ
סידור
הÈב ÌÈËשל
ÓבהÈר היבטים
Âבה˜˘ר Âמבהיר
בפתגם ובהקשרו
˘ÙÏנ ÂÈושלאחריו
שלפניו
˘ÈÒ ÏדÂר
שיהדיון ב˙ÙגÌ
למסקנה ˘'הדÔÂÈ
ומובילה ˜ÒÓÏנה
Ï˘ÂאÁרÂÓÂ ÂÈבÏÈה
בספר קהלת'.
ועריכה
˜ה.'˙Ï
ÚÂרÎÈה בÙÒר
ביענייני
טריה פיליפ
˘˘ÂÏה מאמרים.
הקדום שלושה
ב Â˙˜ÈÊלמזרח
ה˜Óרא בזיקתו
בÓדÂר המקרא
במדור
עוסקת ב'ÚנÈÈנÈ
˙˜ÒÂÚ ÙÈÏÈÙ
ÓאÓרË .ÌÈרÈה
ÊÓÏר Áה˜דÌÂ
המיילדות
הךאליה
ÙÈ˜ÓÂה של
שלמה ומקיפה
ÏהˆÈג תמונה
Óב˜˘˙ להציג
היא מבקשת
נשים':
˘Õ Ï
עבודת הÏÈÈÓד˙Â
של ÚבÂד˙
אÈÏה ˘Ï
הר
˙ÂÓנה ˘ÓÏה
נ˘ :'ÌÈהÈא
בירור
ה˜ד .ÌÂלאחר
המזרח הקדום.
ה˜Óרא ומן
מן המקרא
עיון בטקסטים
על סמך
ב˜Óרא ובעולמו,
במקרא
ÏאÁר בÈרÂר
 ÔÓÂהÊÓרÁ
בÔÓ ÌÈËÒ˜Ë
ÔÂÈÚ ÍÓÒ
ÂבÏÚ ,ÂÓÏÂÚ
שיטתי
פיליפ לדיון
על הגלוי,
בו הנסתר
Êה ,שרב
נ˘Âא זה,
של נושא
ה˜˘ ÌÈÈבמחקרו
הקשיים
ÏדÈ˙ËÈ˘ ÔÂÈ
עוברת ÙÈÏÈÙ
הגÂÚ ,ÈÂÏבר˙
הנ˙Òר ÏÚ
˘רב בÂ
ב˜ÁÓרÏ˘ Â
˘ Ïהמקצוע,
ראשיתו של
ועדויות על
כינויי המיילדות
בÁÂנ˙ את
היא בוחנת
 .ÂÓˆÚתחילה
בנ˘Âא עצמו.
בנושא
ה,ÚÂˆ˜Ó
 ÏÚרא˘Â˙È
הÏÈÈÓדÚÂ ˙Âד˙ÂÈÂ
א˙ ÈÎנÈÈÂ
˙ÏÈÁה הÈא
לקראת
של המיילדת
הÏÈÈÓד :˙Âההכנות
ÚבÂד˙ המיילדות:
של עבודת
בהÈב ÌÈËהשונים
הÈא דנה בהיבטים
 ÍÎהיא
ואחר כך
ההÎנÏ˘ ˙Â
ה˘ÂנÏ˘ ÌÈ
ÂאÁר
הÏÈÈÓד˙ ˜Ïרא˙
בÓה ÍÏהלידה,
בה Ìבמהלך
˘ה˘˙˘Óה בהם
ÂהאבÊÈר ÌÈשהשתמשה
עבודתה והאביזרים
הÏÈÈÓד˙ ,דרכי
תפקידי המיילדת,
הלידה,
הÈÏדה,
דרÚ ÈÎבÂד˙ה
הÈÏדהÈ˜Ù˙ ,דÈ
כממלא
Â˙Óאר ה' במקרא
Óד ÚÂמתואר
˙אÂÏÂג :˙Èמדוע
ב˘אÏה תאולוגית:
מסיימת בשאלה
È˙ÂÏÂÚÙÂה לאחריה.
ופעולותיה
היא ˙ÓÈÈÒÓ
ÏאÁרÈה .הÈא
ב˜Óרא ÏÓÓÎא
˘ Ïמיילדת?
תפקידים של
ÏÈÈÓד˙?
˙È˜ÙדÌÈ
ובין
גב ˙ÂÏÂבמקרא
˙ÈאÂר Èגבולות
˘ב ÔÈתיאורי
בהשוואה שבין
ה ÈÂˆÓוהרצוי
˘א ˙Ïהמצוי
א˙ שאלת
ב ÔÁÂאת
נא ÔÓבוחן
נדב נאמן
ב˜Óרא ÂבÔÈ
Âהרˆ ÈÂבה˘ÂÂאה
הגבול
במקרא לתיאורי
ה˜ד .ÌÂלדבריו
בÊÓר Áהקדום.
˜ÓבÈÏÈה Ìבמזרח
מקביליהם
È˙ÏאÂר ÈהגבÏÂ
הגבול ב˜Óרא
תיאורי הגבÏÂ
השוואת ˙ÈאÂרÈ
Ïדבר ÂÈה˘ÂÂא˙
שבין
הÓר ˜Áהכרונולוגי
בגלל המרחק
ה ,˙ÓÏÂלא
ב È˙Ïהולמת,
דר Íבלתי
הÈא דרך
˙ ˙Èהיא
החתית
באימפריה
והגאוגרפי ˘בÔÈ
הÎרÂנÂÏÂגÂ ÈהגאÂגרÈÙ
רק בגÏÏ
Ïא ר˜
הÁ
באÙÓÈרÈה œ
תיאורי
בÈנÈה Ôבפונקצייה
ההבד ÌÈÏביניהן
בגלל ההבדלים
אÏא בעיקר
אÏה ,אלא
 ˙ÂÈËÈÏÂÙאלה,
 ˙ÂÈÂ˘Èפוליטיות
˘˙ Èישויות
שתי
של ˙ÈאÂרÈ
בÂÙנ˜ˆÈÈה ˘Ï
ב˜ÈÚר בגÏÏ
במקרא
תיאורי הגבול
Ïה˘ ˙ÂÂבין
 ÚÈˆÓלהשוות
הוא מציע
המציאות בזמנם.
הגב ˙ÂÏÂוביחסם
הגבולות
הגב ÏÂב˜Óרא
בÈ˙ ÔÈאÂרÈ
לפיכך הÂא
בÓÊנÍÎÈÙÏ .Ì
אל הÈˆÓא˙Â
Âב ÌÒÁÈאÏ
Â˙Îב ˙Âתגלת
לכול כתובות
לפסה"נ דווקא,
הא ÛÏהראשון
מן האלף
 ÈÎÏÓאשור
˙ÂÚד ˙Âמלכי
לבין תעודות
˙ג˙Ï־
וראש ÏÂÎÏ
ד˜ÂÂאÂ ,רא˘
הרא˘ÒÙÏ ÔÂה"נ
א˘Âר ÔÓ
ÏבÔÈ
פחוות
ה ÔÙ˜Èשל
א˙ היקפן
ב˜Ùדנ ˙Âאת
ב ÔÁÂבקפדנות
הÂא בוחן
ÊÎא˙ הוא
Ïה˘ÂÂאה כזאת
Îב ÒÈÒלהשוואה
ה˘ .È˘ÈÏכבסיס
ÏÙאÒר השלישי.
פלאסר
שתי ˙ÂÂÁÙ
˘È˙˘ Ï
לפי
שסיפח תגלתפלאסר
ה Û˜Èהשטח
ואת היקף
של תגלתפלאסר
 ÈÙהאנאלים
על פי
אשוריות
˙ג˙Ï־ÏÙאÒר ÈÙÏ
ה˘ÁÙÈÒ˘ ÁË
˙ג˙Ï־ÏÙאÒר Âא˙
האנאÏ˘ ÌÈÏ
א˘ÂרÏÚ ˙ÂÈ
להבנת
של מחקר
ÚÓר ÍÈאת
הÂא מעריך
ÏÂב ÛÂÒהוא
ÓאÈרא .Ôולבסוף
ˆÓÂבה מאיראן.
 ÌÂÎÈÒומצבה
Â˙Îב ˙Âסיכום
שלוש כתובות
˘˘ÂÏ
זה Ïהבנ˙
˜ÁÓר Êה
התרומה ˘Ï
א˙ ה˙רÓÂה
יש
'Â˙ÎÏב ˙Âהאשוריות
' :ÌÎÒÓÂלכתובות
ב˜Óרא ,ומסכם:
גב ˙ÂÏÂבמקרא,
È˙ÂאÂר Èגבולות
ÂÙÂËנ ˙ÂÈÓÈותיאורי
ר˘ ˙ÂÓÈטופונימיות
שלרשימות
הא˘Âר˘È ˙ÂÈ
הדגמים ˘Ï
הדגÌÈÓ
שונים
המופיעות במקומות
הרשימות הטופוגרפיות
Ïא מבוטלת
ËÂÙנˆÈא ˙ÈÏלא
˙רÓÂה פוטנציאלית
תרומה
בÂ˘ ˙ÂÓÂ˜ÓנÌÈ
הÂÙÂËגר ˙ÂÈÙה˙ÂÚÈÙÂÓ
לחקר הר˘˙ÂÓÈ
Óב˜ÁÏ ˙ÏËÂר
בהיסטוריוגרפיה המקראית'.
ה˜Óרא.'˙È
בהÂËÒÈרÂÈגרÈÙה
בשם
ב˜ÁÓר גם
הÎÂÓר˙ במחקר
ÚÏבד ,'Âהמוכרת
האדון לעבדו',
'דÈאÂÏג בין
האÎד' ˙Èדיאלוג
ביצירה האכדית
נילי
ג Ìב˘Ì
ב ÔÈהאדÔÂ
סמט דנה בÈˆÈרה
נËÓÒ ÈÏÈ
מטרת
המלך אסרחדון.
בא˘Âר בתקופתו
ככל הנראה באשור
ה ,'˙ÂÈÓÈÒÙושנתחברה
'דÈאÂÏג הפסימיות',
'דיאלוג
אÒרÁדËÓ .ÔÂר˙
של הÍÏÓ
ב˙˜Ï˘ Â˙ÙÂ
˘Âנ˙Áברה ÏÎÎ
טקסטואליים
ÂÁÓד˘ בהיבטים
עיון מחודש
 ÏÚיסוד
 ÂÊעל
ÈˆÈרה זו
של יצירה
˙ÂÚÓ˘Óה ומסריה
על משמעותה
הד ÔÂÈלעמוד
הדיון
ÂÒÈד ÔÂÈÚ
ÒÓÂרÈה ˘Ï
ÂÓÚÏד ÏÚ
בהÈבÂËÒ˜Ë ÌÈËאÌÈÈÏ
מהדורותיה –
היצירה בשתי
חדש של
למחקרה מציעה
וספרותיים שלה.
ב˘˙Ó ÈהדÂרÈ˙Âה
˘ ÏהÈˆÈרה
תעתיק Áד˘
סמט ˙˜È˙Ú
ÚÈˆÓה ËÓÒ
כבסיס ˜ÁÓÏרה
˘ÏהÎ .בÒÈÒ
ÙÒÂרÌÈÈ˙Â
יצירה
המקבילות שבין
בוחנת את
הÈˆÈרה לעברית.
˘ Ïהיצירה
˙Âרג ÌÂשל
Âהבב – ˙ÈÏותרגום
הא˘Âר ˙Èוהבבלית
האשורית
˘בÈˆÈ ÔÈרה
א˙ ה˜Óב˙ÂÏÈ
היא בÁÂנ˙
ÚÏבר .˙ÈהÈא
גם
ה ˙ÈÓËÂÙÂÒÓאך
הÓÎÁה המסופוטמית
ÙÒר ˙Âהחכמה
Âברא˘Âנה ספרות
ברא˘ ובראשונה
˘Âנ – ÌÈבראש
 ÌÈÈÓËÂÙÂÒÓשונים
ÈÁבÂר ÌÈמסופוטמיים
Âב ÔÈחיבורים
 ÂÊובין
זו
א ÍגÌ
ההרמזים והמקבילות.
של הציטטות,
תפקידם הספרותי
ÓÂÚÂד˙ על
ÂÚÂד – ועומדת
גלגמש' ועוד
Âה˜Óב.˙ÂÏÈ
הˆ ,˙ÂËËÈההרÌÈÊÓ
הÙÒרÏ˘ È˙Â
È˜Ù˙ ÏÚדÌ
'עלילות גÏג'˘Ó
'˙ÂÏÈÏÚ
המלאה
 ÏÚהאחדות
ÓÂÚÂד˙ על
בÈˆÈרה ,ועומדת
אÈרÂנÈה ביצירה,
ÂˆÈÚÏב אירוניה
ה˘Âנ ˙Âלעיצוב
הדר ÌÈÎהשונות
א˙ הדרכים
ג Ìאת
בÁÂנ˙ גם
הÈא בוחנת
היא
האÁד ˙ÂהÏÓאה
ÈËÒרה כוללת,
הוא סטירה
ב ÔÈהאדון
שהידיאלוג בין
˜ÒÓנ˙ה היא
ÂˆÏרה .מסקנתה
ה˙ ÔÎÂלצורה.
בין התוכן
שיש
,˙ÏÏÂÎ
לעבדו' הÂא
האדÚÏ ÔÂבד'Â
הÈא ˘ה'דÈאÂÏג
˘ ˘Èבה בÔÈ
שלה
הא˘Âר ,˙Èושבמוקד
בÁברה האשורית,
ÓגÂÂנ ÌÈבחברה
לנושאים מגוונים
שלה מופנים
שחצי
ÙÂÓנÏ ÌÈנ˘ÂאÌÈ
הלעג ˘Ïה
ˆ ÈהÚÏג
הביקורת ˘Ïה
˘Âב˜ÂÓד הבÂ˜Èר˙
˘Á
œ
][Ë
]ט[

קטלוג

תוכן עניינים

>>עמוד<<
יפת
שרה
˘רה ˙ÙÈ

קטלוג
]4
]4

של
לעצם הרעיון
הÈˆÈרה 'ללעוג
˘ Ïהיצירה
מטרתה של
ÂÒÓג ÌÈשונים.
ÂאÂÓנ ˙Âמסוגים
ערכים ואמונות
הרÏ˘ ÔÂÈÚ
'ÂÚÏÏג ÌˆÚÏ
˘ÂנËÓ .ÌÈר˙ה
נמצאים ÚרÌÈÎ
נˆÓאÌÈ
ניהיליסטית מוחלטת'.
ÏÂהÂב ÏÈלמסקנה
לחיים ולהוביל
˙ ˙ÈÏÎוטעם
תכלית
.'˙ËÏÁÂÓ
˜ÒÓÏנה נÈה˙ÈËÒÈÏÈ
ÌÈÈÁÏ ÌÚËÂ
ÂËב .טוב
ÓÚנÂא Ïטוב.
מאת עמנואל
ÓאÓר אחד,
ÂˆÈÁנ ÌÈמאמר
וספרים חיצונים
במדור מגילות
ÂËב
אÁדÓ ,א˙
יהודה ÙÒÂרÌÈ
מדבר ÈהÂדה
ÓגÓ ˙ÂÏÈדבר
בÓדÂר
ÂÁרב Ôהבית
ÙÏנ Èחורבן
ביהדות לפני
ה˜Óרא שהתקיימו
˘ Ïהמקרא
˘Âנ ÌÈשל
נוסחים שונים
עוסק
הב˙È
˘ה˙˜ ÂÓÈÈבÈהד˙Â
של נÌÈÁÒÂ
במעמדם ˘Ï
 ˜ÒÂÚבÓÚÓדÌ
התורה השומרונית.
מתרגום השבעים
ÓÓג ˙ÂÏÈקומראן,
עליהם ממגילות
ה˘נ ,Èושאנו
השני,
ה˘ÓÂרÂנ.˙È
ומן ה˙Âרה
ה˘בÔÓÂ ÌÈÚ
˜ÓÂרא˙Ó ,ÔרגÌÂ
לומדים ÈÏÚהÌ
˘ÂאנÓÂÏ ÂדÌÈ
התורה השומרונית
נ ÁÒÂהמסורה,
ה – ÌÂÈנוסח
הקיימים היום
של הנוסחים
Ïדבר ÂÈההישרדות
לדבריו
ה˘ÓÂרÂנ˙È
הÂÒÓרה ,ה˙Âרה
הנ ÌÈÁÒÂה˜ÌÈÓÈÈ
הה˘ÈרדÏ˘ ˙Â
ÏÂא תוצאה
ÂדÂÓגר ,ÌÈÈÙולא
Áבר˙ÌÈÈ־ד˙ ÌÈÈודמוגרפיים,
˙ה ÌÈÎÈÏחברתייםדתיים
של תהליכים
הÈא תוצאה
– היא
ה˘ב ÌÈÚ
ותרגום השבעים
˙ˆÂאה
˙ˆÂאה ˘Ï
˙ÂרגÌÂ
ה ÌÈÈÙÂÏÁבוחן
הנ ÌÈÁÒÂהחלופיים
של הנוסחים
על טיבם
Îד Èלעמוד
 .ÌÓˆÚכדי
 ÌÈËÒ˜ËÏעצמם.
˘נג ÂÚלטקסטים
˙ה ÌÈÎÈÏשנגעו
של תהליכים
בÔÁÂ
ÈËבÏ˘ Ì
ÂÓÚÏד ÏÚ
˘Ï
ÓאÁÂר˙ לעריכת
הÙÒר ˙È˙Âמאוחרת
ושעריכתם הספרותית
ב˙רג ÌÂהשבעים,
ה ÌÈÈÂˆÓבתרגום
ספרים המצויים
ÂËב שלושה
טוב
ÚÏר˙ÎÈ
ה˘בÚ˘Â ,ÌÈÚרÌ˙ÎÈ
˘˘ÂÏה ÙÒרÌÈ
ÂדנÈא ,Ïומגיע
א˙Òר ודניאל,
ה˘ב ,(ÌÈÚאסתר
ב˙רג ÌÂהשבעים(,
 ˙ÂÈÂÎÏÓגג בתרגום
)א Âמלכויות
א )או
 ÌÈÎÏÓא
והם מלכים
נ ÁÒÂהמסורה,
נוסח
ÓÂגÚÈ
הÂÒÓרהÂ ,הÌ
היום בנוסח
א˙ החיבורים
˙Îב Âאת
ששכתבו
ÈÁבÂר ÌÈעבריים
˘ Ïחיבורים
˙רג ÌÈÓÂשל
˘א ÂÏתרגומים
˜ÒÓÏנה שאלו
למסקנה
בנÁÒÂ
המצויים הÌÂÈ
הÈÁבÂר ÌÈהÌÈÈÂˆÓ
˘שׁ
Úברœ ÌÈÈ
ÈËבה ואת
את טיבה
הÂא בוחן
זאת הוא
 ÔÓהקנון.
 ˜ÏÁÎמן
ה˘ב ÌÈÚכחלק
בתרגום השבעים
המסורה,
ושנתקבלו ב˙רגÌÂ
הÂÒÓרה˘Â ,נ˙˜בÂÏ
Âא˙
ב ÔÁÂא˙
לאור Êא˙
ה˜נÏ .ÔÂאÂר
 ÌÈËÒ˜ËÎמקראיים.
א Ì˙Âכטקסטים
ג Ìאותם
ומגדיר גם
מקומראן )(4qrp
˜ב ˙ˆÂטקסטים
של קבוצת
מעמדה
˜Óרא.ÌÈÈ
)ÓÂ (4QRPגדÈר
ÓÂ˜Ó ÌÈËÒ˜ËראÔ
ÓÚÓדה ˘Ï
 ˙ÂÂˆÓבהלכה
˘˙ Èמצוות
בהרÁבה שתי
˜ÂÒר בהרחבה
ÂÈר Ìארדר סוקר
ÓאÓר .ÌÈיורם
ארבÚה מאמרים.
הÙר˘נ ˙Âארבעה
˙ÏÂד ˙Âהפרשנות
במדור תולדות
בהÎÏה
בÓדÂר
הÂא מבקש
רב .ÈÚהוא
נ ÚËרבעי.
 ˙ÂÂˆÓÂנטע
ÚרÏה ומצוות
 ˙ÂÂˆÓערלה
˘Èרא :Ïמצוות
באר ıישראל:
ה˜˘Âר ˙Âבארץ
ה˜דÓÂה הקשורות
הקראית הקדומה
ה˜רא˙È
Óב˜˘
˜ÂדÈÓה Ìבספרות
בעקבות קודמיהם
ה ÂÎÏהקראים
ה ÔÎÈהלכו
 היכן
ההÎÏה הקראית
של ההלכה
א˙ דרכה
 ÛÂ˘ÁÏאת
לחשוף
בÙÒר˙Â
ה˜רא ÌÈב˜Úב˙Â
ה˜רא– ˙È
דרÎה ˘Ï
מציג גם
לשם כך
הÈ˘Èר במקרא.
ÂÈÚנ Ìהישיר
ÏאÂר עיונם
Ï˘Óה Ìלאור
ÈÁד ÌÈ˘Âמשלהם
ÈÁד˘ Âחידושים
והיכן חידשו
הרבנית
הרבנÂ ˙ÈהÔÎÈ
גÌ
הוא ÈˆÓג
 ÍÎהÂא
ב˜ÓראÌ˘Ï .
ÓÂ˜Óרא Ôהנוגעת
ההלכה מקומראן
שרידי ספרות
Âג Ìאת
הנדÂנ ˙Âוגם
בÂÒג ˙ÂÈהנדונות
הרבנית בסוגיות
ÓÚד˙ ההלכה
א˙ עמדת
את
הנÂג˙Ú
ÙÒר ˙ÂההÎÏה
א˙ ˘רÈדÈ
ההÎÏה הרבנ˙È
ב˜ÈÚר את
הה ,˙ÂÈ˙ÎÏבעיקר
בקביעותיהם ההלכתיות,
א˙ הקראים
˘˘ÓÈה את
˘Ïדבר ÂÈשימשה
ספרות שלדבריו
בÂÒג ˙ÂÈאלה,
בסוגיות
אÏהÙÒ ,ר˙Â
א˙
ה˜רא ÌÈב˜בÈ˙ÂÚÈהÌ
ה Ìפירושים
בהם הם
ה˜רא ÌÈÈהעיקריים
המקורות הקראיים
שישבו בירושלים.
א ÂÏמהם
אלו
ÈÙרÌÈ˘Â
דן בהÌ
שארדר דÔ
ה˜ÈÚר˘ ÌÈÈארדר
בÈר .ÌÈÏ˘ÂהÂ˜Óר˙Â
Óה˘È˘ ÌבÂ
Èד ,וכן
בכתבי יד,
˘רÂב Ìמצויים
˘Úרה ,שרובם
Âהא ˙Áעשרה,
הÈ˘Úר ˙Èוהאחת
הÓאה העשירית
 ÔÓהמאה
˜ÓÏרא מן
˜רא ÌÈÈלמקרא
קראיים
ÔÎÂ
עדיין ב˙ÎבÈ
Ú ÌÈÈÂˆÓדÔÈÈ
ÏאÁר דיון
˜ÂדÈÓה .Ìלאחר
דברי קודמיהם.
לשפוך אור
˙ÂÈר ,העשויים
ÓאÁÂר ÌÈיותר,
˜רא ÌÈÈמאוחרים
ÈÁבÂר ÌÈקראיים
חיבורים
דÔÂÈ
על דברÈ
אÂר ÏÚ
הÍÂÙ˘Ï ÌÈÈÂ˘Ú
ה˜ÚרÂנ ˙Âהמרכזיים
א˙ העקרונות
מסכם את
לשתי מצוות
Ùר ÈËהסוגיות
בכל פרטי
רחב
הÓרÌÈÈÊÎ
אלו ארדר ÌÎÒÓ
 ˙ÂÂˆÓאÂÏ
הנוגעות È˙˘Ï
הÂÒג ˙ÂÈהנÂג˙ÂÚ
רÁב בÏÎ
˜ÚרÂנ ÌÈÈבין
ד ˙ÂÚעקרוניים
 È˜ÂÏÈÁדעות
שלמרות חילוקי
מסקנתו היא
ההÎÏה הקראית.
ב ÈÏÚההלכה
א˙ בעלי
שהדריכו את
ה˜רא˜ÒÓ .˙Èנ˙Â
˘הדרÂÎÈ
בÔÈ
הÈא ˘ÓÏר˙Â
ה˜רא ˙Èמשתקפת
בהÎÏה הקראית
 ˙ÂËÚÂÓבהלכה
Ïא מועטות
ÂÒג ˙ÂÈלא
הÏÚא˙ סוגיות
שבעצם העלאת
'א ÔÈספק
˜Ïרא' ,ÌÈאין
וזז"ל לקראים,
˙Ù˜˙˘Ó
˘ ˜ÙÒבÌˆÚ
Ï"ÊÁ
פירושי הקראים
הקרבה
הד ÔÂÈהיא
 ÔÓהדיון
אÁר˙ מן
מפתיעה אחרת
 .'Ï"ÊÁמסקנה
ÙÒר ˙Âחז"ל'.
ה˘ ˙ÚÙספרות
השפעת
ה˜ראÌÈ
שבין ÈÙרÈ˘Â
רבה ˘בÔÈ
˜ÒÓנה ÚÈ˙ÙÓה
הÈא ה ̃œ
 ˙ÂÂˆÓÏהנדונות.
עזרא למצוות
של ר' אברהם
Âב ÔÈפירושיו
ובין
אבן ÊÚרא
אברה ÌאבÔ
ÈÙרÏ˘ ÂÈ˘Â
הנדÂנ.˙Â
את שאלת
˜ה ,˙Ïומברר
ÓÏג ˙ÏÈקהלת,
ר˘ב" Ìלמגילת
˘ Ïרשב"ם
ÈÙÏר Â˘Âשל
ÓאÓר Âלפירושו
א˙ מאמרו
˜Óד ˘Èאת
 Ì˘Ïמקדיש
 ÈÒÂÈלשם
יוסי
˘א˙Ï
ÓÂברר א˙
של הפירושים
נ ÁÂ˙Èמפורט
Îה :ניתוח
Úד כה:
לעומק עד
שלא נחקרה
פירוש זה
הא˙Âנ˙ÂÈË
הÈÙרÌÈ˘Â
ÂÙÓרÏ˘ Ë
נ˜Áרה ˜ÓÂÚÏ
מזווית ˘Ïא
Êה ˙ÈÂÂÊÓ
של ÈÙר˘Â
האותנטיות ˘Ï
ולהשקפותיו בענייני
הלשוניים של
Âה˘ÂÂא˙ Ìלביאורים
זה והשוואתם
בÚנÈÈנÈ
רשב"ם ÏÂה˘˜ÂÈ˙ÂÙ
˘ Ïר˘ב"Ì
ÏבÈאÂר ÌÈהÂ˘ÏנÌÈÈ
בפירוש Êה
הדקדוקיים בÈÙר˘Â
הד˜דÌÈÈ˜Â
לשם מבסס
מכל ספק
כדי להימנע
בÈÁבÂר ÂÈהאחרים.
ביטוי בחיבוריו
שהם באים
 ÔÂ˘Ïכפי
לשון
ÓבÒÒ
Ì˘Ï ˜ÙÒ
ÏהÓÈנÏÎÓ Ú
האÁרÎ .ÌÈדÈ
לידי בÈÂËÈ
באÈÏ ÌÈדÈ
˘ ÈÙÎהÌ
של
גÂÓרה :פירושו
הÓÎÒה גמורה:
 ˘Èהסכמה
Â˜Óר Ì˙ÂÈיש
˘ ÏÚמקוריותם
בÏבד ,שעל
חיבורים בלבד,
 ÏÚשני
השוואתו על
את
˘נÈÁ ÈבÂרÌÈ
א˙ ה˘ÂÂא˙Â
ÈÙרÏ˘ Â˘Â
הבÈאÂר ÌÈהלשוניים
כל הביאורים
בוחן את
'ד .'˙Â˜ÈÈהוא
ספר 'דייקות'.
הדקדוק שכתב,
לתורה וספר
הÂ˘ÏנÌÈÈ
א˙ ÏÎ
הÂא בÔÁÂ
˘˙ÎבÙÒ ,ר
ÙÒÂר הד˜ד˜Â
רשב"ם Â˙Ïרה
ר˘ב"Ì
˜ÒÓÂנ˙ Âהיא
ה ,ÔÂ˘Ïומסקנתו
Â˙Âר˙ הלשון,
הדיון ותורת
הÒגנ ,ÔÂשיטת
הÈÓנ ,ÁÂהסגנון,
הÈבÈËה :Ìהמינוח,
מכל היבטיהם:
בÈÙר ˘Âלקהלת
בפירוש
˜ÏהÏÎÓ ˙Ï
הÈא
˘ ˙ËÈהדÔÂÈ
][È
]י[
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תוכן עניינים
דבר העורכת
דבר
הÂÚר˙Î

רשב"ם
˙ Â˙ÒÈÙהלשונית
א˙ תפיסתו
 ÔÈËÂÏÁÏאת
˙Âא ÌÈÓלחלוטין
˜Ïה ˙Ïתואמים
בÈÙר ˘Âלקהלת
הלשוניים בפירוש
שיהביאורים
של ר˘ב"Ì
הÂ˘ÏנÏ˘ ˙È
˘'הבÈאÂר ÌÈהÂ˘ÏנÌÈÈ
אפשר
 Ì˘Ïשאי
 ÁÈÎÂÓלשם
 ÔÎמוכיח
 ÂÓÎכן
הד˜ד .'˜Âכמו
ÂבÙÒר הדקדוקי.
Â˙Ïרה ובספר
בÈÙר Â˘Âלתורה
ב ÈÂËÈבפירושו
ÈÏד Èביטוי
˘הÈא באה לידי
 ÈÙÎשהיא
כפי
˘א Èא˘Ùר
צד
הלשוניים אלא
 ,ÂÏÂÎושאין
הפירוש כולו,
הÂ˘Ïנ ÌÈÈלבין
הÚנÈÈנ ÌÈהלשוניים
בין העניינים
אÏא ˆד
הביאורים הÂ˘ÏנÌÈÈ
˘Âא ÔÈהבÈאÂרÌÈ
Ïב ÔÈהÈÙר˘Â
להפריד בÔÈ
ÏהÙרÈד
את
˘'ר˘ב" Ìהוא
ההÎר ˙ÈÁשירשב"ם
ה˜ÒÓנה ההכרחית
˙Óב˜˘˙ המסקנה
א ÂÏמתבקשת
 ÏÎÓאלו
 .ÏÂÏÎÓÎמכל
הפירוש כמכלול.
אחד
שכתב א˙
הÂא ˘˙Îב
של הÈÙר˘Â
אÁד ˘Ï
הפירוש לקהלת'.
˜Ïה.'˙Ï
הÈÙר˘Â
ה˘˘ÂÏה עשרה,
במאה השלושה
˘נ˙Îב בצרפת
Â˙Ïרה ,שנכתב
Â˜ÊÁנ Èלתורה,
בÈÙר ˘Âחזקוני
 ˜ÒÂÚבפירוש
 ÂËÈÂËעוסק
חזוניאל טויטו
בˆר ˙ÙבÓאה
ÂÊÁנÈאÏ
˘Úרה,
בשאלות
ה˙Úנ ÔÈÈבמיוחד
חזקוני התעניין
Êה .לדבריו
בÈÙר ˘Âזה.
ה ÌÈÓÚËבפירוש
 ˜ÂÒÈÙהטעמים
בעניין פיסוק
בÁÂÈÓד ב˘א˙ÂÏ
ÏדברÂ˜ÊÁ ÂÈנÈ
ומתמקד בÚנÔÈÈ
˜Ó˙ÓÂד
ולהציע
הנכונה בתורה
 ÏÚהקריאה
ÏהÂר ˙Âעל
'הÈ˙Áרה להורות
ב˙Âרה' ,החתירה
ה˜רÈאה בתורה,
ÏהÂרא˙ הקריאה
הנוגעות להוראת
הנÂג˙ÂÚ
ב˙Âרה ÏÂהˆÚÈ
ה˜רÈאה הנÂÎנה
הפירושים
ÓÎÂה מן
בÓÎה וכמה
ד Ôבכמה
 ÂËÈÂËדן
˘ .'Â˙ËÈטויטו
מיסודות שיטתו'.
ה˜Óרא היו
 ÈÓÚËהמקרא
על טעמי
Ùר˘נ ˙Âהמבוססת
פרשנות
 ÔÓהÈÙרÌÈ˘Â
הÂÒÈÓ ÂÈד˙Â
הÓבÏÚ ˙ÒÒÂ
תחילה
ה ÌÈÓÚËשבו,
ובפיסוק הטעמים
בנוסח המסורה
בעיות הקשורות
Â˜ÊÁנ Èעל
ה˙ÎÚב חזקוני
˘בה Ìהתעכב
שבהם
˘בÏÈÁ˙ ,Âה
הÂÒÓרה Âב˜ÂÒÈÙ
ה˜˘Âר ˙ÂבנÁÒÂ
 ÏÚב˙ÂÈÚ
ההתייחסות
ÂאÁר כך
ה ,ÌÈÓÚËואחר
של הטעמים,
אÂÎÊר מפורש
בה Ìאזכור
˘ ˘Èבהם
בÈÙר ÌÈ˘Âשיש
בפירושים
שבהם הה˙˙ÂÒÁÈÈ
בפירושים ˘בהÌ
 ÍÎבÈÙרÌÈ˘Â
ÂÙÓר˘ ˘Ï
אך
פירושי חזקוני,
ÓÏד Èשל
ˆר למדי
אÁד צר
ב˙ ÌÂÁאחד
עוסק בתחום
אÓנ Ìהמאמר
ÈÂÓÒה .אמנם
היא סמויה.
לטעמים
Â˜ÊÁנ ,ÈאÍ
˘ÈÙ ÏרÈ˘Â
הÓאÓר ˜ÒÂÚ
 ÌÈÓÚËÏהÈא
בו
 ,ÈËÂ˜ÈÏשמשולבת
א ÈÙÂליקוטי,
ב ÏÚאופי
'סופרקומנטר בעל
זה הוא
הÈא שחיבור
טויטו היא
˜ÒÓנ˙ Âשל
מסקנתו
˘ÈÁבÂר Êה
˘ÂËÈÂË Ï
˘ÏÂ˘Óב˙ בÂ
הÂא 'ÙÂÒר˜ÓÂנËר
והוא
Ùר˘נ ˙Âקדומה',
עם פרשנות
א Âבסמוי
בג ÈÂÏאו
הÂÓ˙Óדד˙ בגלוי
ÚÓÂנÈÈנ˙ ,המתמודדת
Â˜Óר ˙Èומעניינת,
עצמאית מקורית
פרשנות
˜דÓÂה'Â ,הÂא
בÌÚ ÈÂÓÒ
Ùר˘נÓˆÚ ˙Âא˙È
על התורה'.
ב ÈÏÚהתוספות
של בעלי
בÙר˘נ ˙Âהצרפתית
Áד˘ ˙Âבפרשנות
'פנים חדשות
מגלה
ÓגÏה 'ÙנÌÈ
ה˙Âרה'.
ה˙ÏÚ ˙ÂÙÒÂ
הˆרÏ˘ ˙È˙Ù
דה לירה.
נ ÒÏÂ˜Èדה
של ניקולס
בÈÙר ˘Âהליטרלי
ÁÂÈÓד˙ בפירוש
 ˙ÈÂÂÊÏמיוחדת
˜ÂÓד˘ לזווית
גÈÈגר מוקדש
אר Èגייגר
של ארי
ÈÏרה.
הËÈÏרÏ˘ ÈÏ
מאמרו ˘Ï
ÓאÓרÂ
וההיסטוריה
˜ÂÁÏר Èהפרשנות
Èד ÚÂלחוקרי
˘Úרה ,ידוע
הארב Úעשרה,
הÓאה הארבע
בן המאה
נוצרי זה,
פרשן
היהודית ÂההÂËÒÈרÈה
הÙר˘נ ˙ÂהÈהÂד˙È
Êה ,בÔ
Ùר˘ ÔנˆÂרÈ
היהודית
העברי של
˘ ÒÁÈÈלנוסח
הÈ˘Áב ˙Âהרבה שייחס
בגלל החשיבות
הÈהÂד ˙Èבעיקר
היהודית
התנ"ך ÙÏÂר˘נ˙Â
˘ Ïה˙נ"Í
Ïנ ÁÒÂהÚברÈ
ב˜ÈÚר בגÏÏ
ולפרשנות הÈהÂד˙È
עם
אף על
של רש"י
˜ÓÏרא – בראש
למקרא
תאולוגי ÌÚ
בפולמוס ˙אÂÏÂגÈ
גם בÒÂÓÏÂÙ
שעסק גÌ
פי ˘˜ÒÚ
ÈÙ ÏÚ
ר˘" – ÈאÛ
לפירושו ˘Ï
וראשונה ÈÙÏרÂ˘Â
ברא˘ Âרא˘Âנה
של
הÙר˘נ ˙Âהיהודית,
על הפרשנות
של דה לירה
במאמרו בביקורת
היהדות.
הפרשנית ˘Ï
בבÂ˜Èר˙ הÙר˘נ˙È
עוסק בÓאÓרÂ
גייגר ˜ÒÂÚ
הÈהד .˙ÂגÈÈגר
הÈהÂדÏ˘ ,˙È
ÈÏרה ÏÚ
גייגר
Ùר˘נ ÌÈÈדווקא.
אÏא פרשניים
˙אÂÏÂג ÌÈÈאלא
אינם תאולוגיים
בÂ˜Èר˙ שמניעיה
הÈÈנ Âביקורת
אÁר ,ÌÈהיינו
ושל אחרים,
רש"י
ד˜ÂÂא .גÈÈגר
˘ÓנÈÚÈה אÈנÌ
ר˘"Ï˘Â È
משיקולים טקסטואליים,
˜ב :˙ÂˆÂביקורת
לשלוש קבוצות:
הדÂגÓא ˙Âלביקורת
א˙ הדוגמאות
 ˜ÏÁÓאת
מחלק
ÂËÒ˜Ëא,ÌÈÈÏ
בÂ˜Èר˙ ÌÈÏÂ˜È˘Ó
כזאת ˘ÂÏ˘Ï
ÏבÂ˜Èר˙ ÊÎא˙
את
Ùר˘נ ,ÌÈÈששימשה
 ÌÈÏÂ˜È˘Óפרשניים,
ÂבÂ˜Èר˙ משיקולים
רˆÂÈנ ÌÈÈÏוביקורת
 ÌÈÏÂ˜È˘Óרציונליים
בÂ˜Èר˙ משיקולים
ביקורת
למעשה א˙
˘˘˘ÓÈה ˘ÚÓÏה
Ù'Îר˘ Ôפשטי,
ÈÏרה כיפרשן
דה לירה
א˙ דה
ÏהגדÈר את
˘ ˘Èלהגדיר
הÈא שיש
גÈÈגר היא
של גייגר
הפולמוס היהודיהנוצרי.
,'Ë˘Ù
מסקנתו ˘Ï
הÈהÂד–ÈהנˆÂר˜ÒÓ .Èנ˙Â
הÒÂÓÏÂÙ
ה Ë˘Ùהמובהקים'.
Ùר˘נ Èהפשט
של פרשני
הגÚÈה לרמת
'לא הגיעה
˘ ÂÏבפשט
הדבקות שלו
 ÈÎרמת
אם כי
הדבקות ˘Ï
Ïר ˙Óהדב˜˙Â
בÏ' Ë˘Ùא
ר ˙Óהדב˜˙Â
אÌ
הÂÓבה˜.'ÌÈ
לקוטב
הקרוב ממנו
'ב ÔÈרש"י,
ÈÏרה 'בין
נ ÒÏÂ˜Èדה לירה
א˙ ניקולס
 Ì˜ÓÏאת
 ˘Èלמקם
–Ë˘Ùדר˘ יש
בˆÈר פשטדרש
לדבריו בציר
ÓÓנËÂ˜Ï Âב
ר˘" ,Èה˜רÂב
ÏדברÂÈ
כדי
Ïד ˙Úגייגר
ה .'Ë˘Ùלדעת
לקוטב הפשט'.
ה˜רÂב ÌÈממנו
ÂדÈÓÂה ,Ìהקרובים
רשב"ם ודומיהם,
 ÛÒÂÈקרא,
Ïב ÔÈר' יוסף
הדר˘ ,לבין
הדרש,
˜רא ,ר˘ב"Ì
גÈÈגר ÎדÈ
ÓÓנËÂ˜Ï Âב
עשרה
Úד הארבע
עשרה עד
במאה האחת
פרשנות הפשט
על מלוא
לעמוד
הארב˘Ú Úרה
הא˘Ú ˙Áרה
ה Ë˘ÙבÓאה
של Ùר˘נ˙Â
ודרכיה ˘Ï
היקפה ÂדרÈÎה
ÂÏÓא הÙ˜Èה
ÂÓÚÏד ÏÚ
ÂהנˆÂר– È
הÈהÂד Èוהנוצרי
הÁÓנ – ˙Âהיהודי
משני המחנות
ב ÔÈהפרשנים
הה˘ÂÂאה בין
א˙ ההשוואה
ÏהרÈÁב את
הÙר˘נ ˙Âלהרחיב
˜ÂÁר Èהפרשנות
על חוקרי
ÏÚ
הÙר˘נ˘Ó ÌÈנÈ
לדבריו
Êה הוא
ÓÂאÓר Âזה
הÂ˙ÓדÂÏÂג ,Èומאמרו
הפן המתודולוגי,
Úד כה,
המחקר עד
˘ב Âהתרכז
ה˙אÂÏÂג ,Èשבו
הפן התאולוגי,
הÂא ÏדברÂÈ
אל הÔÙ
Îה ,אÏ
ה˙ר ÊÎה˜ÁÓר
מן הÔÙ
ÔÓ
ב ÔÂÂÈÎזהי.
˜ ÔËבכיוון
'ˆÚד קטן
'צעד
Êה'.
המאמרים
דן בקובץ
בÂ˜Èר˙ מקיפים.
ÓאÓר Èביקורת
שני מאמרי
בÂ˜Èר˙ ספרים
בÓדÂר ביקורת
במדור
ב˜Âב ıהÓאÓרÌÈ
בןדב דÔ
יונתן בÔ־דב
ÂÈ .ÌÈÙÈ˜Óנ˙Ô
ÙÒר˘ ÌÈנÈ
המאמרים
˘נ ÌÈÈמן
בהרÁבה שניים
˜ÂÒÂר בהרחבה
ה˜ד ,ÌÂוסוקר
ÂבÊÓר Áהקדום,
ב˘Èרא Ïובמזרח
הÁג ÌÈבישראל
למסורות החגים
שהוקדש
 ÔÓהÓאÓרÌÈ
˘ה˜Âד˘ ÂÒÓÏר˙Â
האכיתו
חדשה בשאלת
ˆג ,ÏÂמציג
אנ Ëצגול,
מאת אנט
הÓאÓר הראשון,
ב .Âהמאמר
˘נ ÂÏÏÎבו.
שנכללו
חג Ã
הא œכּ˙Èוּ
ב˘אÁ ˙Ïג
סינתזה Áד˘ה
ÈˆÓג ÈÒנ˙Êה
הרא˘Ó ,ÔÂא˙
]יא[
]Èא[
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טקסטים –
מאוד של
Óג ÔÂÂרחב
ÏאÂר מגוון
הא Â˙ÈÎלאור
Áג האכיתו
של חג
ÚÈˆÓה שחזור
הÁÓבר˙ מציעה
הבב .ÈÏהמחברת
הבבלי.
˘ÌÈËÒ˜Ë Ï
רÁב ÓאÂד
חדש ˘Ï
˘ÂÊÁר Áד˘
בין חג
˜˘ר מהותי
˘הÈה קשר
היא שהיה
ה˜ÈÚר ˙Èשלה
התזה העיקרית
 ÌÈÈ˙ÂÎÏÓועוד.
ÁÏÂÙנ ,ÌÈÈמלכותיים
ÙÒר ,ÌÈÈ˙Âפולחניים,
ספרותיים,
Áג
Óה È˙ÂבÔÈ
˘Ïה הÈא
ÂÚÂד .ה˙Êה
ÏÈÏÚÏה זו.
בה˙א Ìלעלילה
ˆÂÚב בהתאם
הÁÏÂÙנ Èעוצב
˘Âה Ò˜Ëהפולחני
א ,'˘ÈÏושהטקס
'אנÓÂה אליש',
הÙÒר' ˙È˙Âאנומה
הÈˆÈרה הספרותית
Âב ÔÈהיצירה
האכיתו ובין
.ÂÊ
האÂ˙ÈÎ
 ˙ÂÚÓ˘Óקוסמית
הייתה משמעות
ליצירה הספרותית,
הÁÏÂÙנ Èלפרטיו,
שלטקס הפולחני
א Ûסבורה
הÈא אף
היא
˜˙ÈÓÒÂ
הÙÒר ,˙È˙Âה˙ÈÈה
כמו ÈˆÈÏרה
ÙÏרÂÓÎ ,ÂÈË
ÒבÂרה ˘Ò˜ËÏ
המחברת ואת
הÎא .ÒÂבןדב
א ÈÓÂÈהכאוס.
 ÏÂÓאיומי
ה ÌÏÂÚמול
Òדר Èהעולם
ÈÁד ˘Âסדרי
של חידוש
˘Ï
Âא˙
של הÁÓבר˙
השחזורים ˘Ï
את ה˘ÂÊÁרÌÈ
בוחן א˙
בÔ־דב בÔÁÂ
ÓÚÂד .ÂÈ˙Âהמאמר
מסקנותיו ועמדותיו.
ÈˆÓÂג את
אÁר ,ÌÈומציג
חוקרים אחרים,
א˙ דעותיהם
ÓבÈא את
˜ÒÓנÈ˙Âה ,מביא
מסקנותיה,
הÓאÓר
א˙ ˜ÒÓנÂÈ˙Â
של ˜ÂÁרÌÈ
דÈ˙ÂÚהÏ˘ Ì
בישראל בגלות
בישראל ובחילופי
ה ÂÈ˙Òשנהגו
בÁג Èהסתיו
 ˜ÒÂÚבחגי
אÏבנ ,Èעוסק
È˙Óא Òאלבני,
של מתיאס
השני,
בג˙ÂÏ
הלוח ב˘ÈראÏ
Âב ÈÙÂÏÈÁהÁÂÏ
˘נהג Âב˘ÈראÏ
ה˘נÏ˘ ,È
אבל
הלוח הבבלי,
א˙ עקרונות
הג ˙ÂÏאת
ב˙˜ ˙ÙÂהגלות
א ÂˆÓÈבתקופת
היהודים אימצו
של אלבני
בבל.
אÏבנ ÈהÈהÂדÌÈ
לדעתו ˘Ï
בבÏ .ÏדÂ˙Ú
הבב ,ÈÏאבÏ
˜ÚרÂנ ˙ÂהÁÂÏ
הדתיות שחלו
 ,ÁÂÏÏוזאת
˘נ ÂÂÏללוח,
והאמונות שנלוו
א˙ המנהגים
ÏÓא ıÓאת
נמנעו מלאמץ
˘ÂÏÁ
התמורות הד˙˙ÂÈ
בגלל ה˙ÂÓר˙Â
ÊÂא˙ בגÏÏ
הÓנהגÂ ÌÈהאÂÓנ˙Â
נÓנÂÚ
את ההנחות
ב ÔÁÂבקפידה
בÔ־דב בוחן
כאן בןדב
ה˘ב˙ .גם
˘ Ïהשבת.
Âה˙˙Â˜ÊÁה של
תקופה והתחזקותה
בישראל באותה
בא˙Âה ˙˜ÙÂה
ב˘ÈראÏ
ההנ˙ÂÁ
ב˜ÈÙדה א˙
גÎ ÌאÔ
ה ÁÂÏשאומץ
ÂÒÏג הלוח
הן לסוג
הסבר אחר,
 ÚÈˆÓÂכנגדן
˘ ,ÂÏומציע
ה˙ ˙ÂÊשלו,
Âא˙ התזות
הÁÓבר ואת
˘ Ïהמחבר
השונות של
˘אıÓÂ
אÁר ,הÔ
Îנגד ÔהÒבר
ה˘Âנ˙Â
לצעד זה.
בישראל והן
Êה.
למניעים ÚˆÏד
ÂהÓÏ ÔנÌÈÚÈ
ב˘ÈראÏ
'ÂÓר˙ המורים',
˘' Ïמורת
ÏÚÂÙה של
 ÏÚפועלה
פרנקל על
של מרלה
דן בספרה
של ערן
בÙÒרה ˘Ï
ויזל דÔ
ÚרÏÊÈÂ Ô
הביקורת ˘Ï
מאמר הבÂ˜Èר˙
ÓאÓר
הÂÓר,'ÌÈ
ל' Ùרנ˜Ï
ÓרÏה 'Ï
היה חינוכי
של ליבוביץ
ÂהÂרא˙' .Âעיסוקה
ה˙נ" Íוהוראתו.
בÂÓÈÏד התב"ך
דרÎה בלימוד
 ÏÚÂדרכה
ÈÏבÂב ,ıÈועל
נÓÁה ליבוביץ,
נחמה
ÈÁנÈÎÂ
ÈÏבÂב ıÈהÈה
'˜ÂÒÈÚה ˘Ï
˜ÂÓד˘ לניסוח
פרנקל מוקדש
˜ÈÚÂר ספרה
ÂÙÓר ,˙Ëועיקר
ÈÁנ ˙ÈÎÂמפורטת,
משנה חינוכית
Ïא הותירה
היא לא
ב˜ÈÚר ,Âאך
בעיקרו,
ÏנÁÂÒÈ
של Ùרנ˜Ï
ÙÒרה ˘Ï
הÈ˙Âרה ˘Óנה
א ÍהÈא
Âב ÔÁÂהן
ÎÂ˙Âנ ,Âובוחן
הספר ותוכנו,
של מבנה
שיטתית ומעניינת
 ÚÈˆÓסקירה
ויזל מציע
˘Óנ˙ה החינוכית'.
משנתה
הÔ
Óבנה הÙÒר
ÚÓÂנÈÈנ˙ ˘Ï
È˜Òרה ˘˙È˙ËÈ
הÈÁנÏÊÈÂ .'˙ÈÎÂ
של ליבוביץ,
דרכיה ,שיטותיה
Âה Ôאת
Ùרנ˜ Ïוהן
˘ Ïפרנקל
˜ÒÓÂנÈ˙Âה של
הנÈ˙ÂÁה ומסקנותיה
א˙ הנחותיה
את
ÈÏבÂב,ıÈ
והשקפותיה ˘Ï
˘È˙ÂËÈה Âה˘˜È˙ÂÙה
א˙ דרÈÎה,
אבל
˘ה Ìמוקד
Âב'ÂÈÚנ – 'ÌÈשהם
ב'גÂÈÏÈנ '˙Âוביעיונים'
ב˜ÈÚר ביגיליונות'
ב ÈÂËÈבעיקר
ÈÏד Èביטוי
˘בא Âלידי
כפי שבאו
˜ÂÓד ה˜ÁÓר
ÈÙÎ
 אבÏ
פרנקל –
של Ùרנ˜Ï
המחקר ˘Ï
Âבה˘˜ ˙Ùעולמה
ÈÏבÂב ıÈובהשקפת
˘ Ïליבוביץ
ב˘˙ËÈה של
ˆדד ÌÈבשיטתה
על צדדים
ÓÂÚד גם
 ÏÊÈÂעומד
האÁר .ÌÈויזל
בÈÁבÂרÈה האחרים.
ג Ìבחיבוריה
גם
ÓÏÂÚה
גÏÚ Ì
הˆÂר .Íהוא
די הצורך.
בהם ולא
פרנקל לא
ÂהÈÁנ ˙ÈÎÂשלדעתו
הד˙ ˙Èוהחינוכית
הדתית
˘ÏדÙ Â˙Úרנ˜Ï
הÂא
אותם דÈ
הדגישה אÌ˙Â
ÏÂא הדג˘Èה
הרחיבה בהÌ
Ïא הרÈÁבה
א˙ הערותיה
'Óנ˙ ˙Áאת
˘הÈא 'מנתחת
ב ÍÎשהיא
ÈÏבÂב ıÈבכך
של ליבוביץ
הולכת בדרכיה
פרנקל עצמה
Úד כמה
מראה עד
הÚרÈ˙Âה
בדרÈÎה ˘Ï
ÓˆÚה ה˙ÎÏÂ
ÓÎה Ùרנ˜Ï
Óראה
ÏÂרÂËר˜Èה .שליטתה
ÂÙרÌÈÈÏÓ־ˆÂרנ ÌÈÈולרטוריקה.
ÏהÈב ÌÈËפורמלייםצורניים
ÒÏÂגנ ,ÔÂלהיבטים
 ÔÎÂ˙Ïולסגנון,
Ïב לתוכן
˘Óה לב
Ùר ,ÌÈËשמה
ÙÏר ÈËפרטים,
לפרטי
˘˙ËÈÏה
של
Î˘ÓÂנ...] ˙Ú
ÂÙÓר ˙Ëומשכנעת
˙ÂÓנה מפורטת
ÂˆÈÏר תמונה
] [[...ליצור
לה ]...
של ליבוביץ
במכלול כתביה
]Ï˘ [[...
מאפשרת Ïה
ÈÏבÂבÓ ıÈא˘Ùר˙
˙ÎבÈה ˘Ï
בÏÂÏÎÓ
בÂÏÓאה [...] .בספרה
ה˙בררה במלואה.
ושטרם התבררה
˜ÁÓÏר הולם,
זכתה למחקר
˘Óנה חינוכית
משנה
בÙÒרה
הË˘Â ,ÌÏÂרÌ
לא ˙ÎÊה
כה Ïא
שעד Îה
ÈÁנÚ˘ ˙ÈÎÂד
˜ÁÓÏר זהי.
הÂÒÈד למחקר
מאבני היסוד
א˙ אחת
]Ùרנ˜ [Ïאת
הנÁÈה ]פרנקל[
ה ÈˆÂÏÁהניחה
החלוצי
Êה'.
אÓ ˙ÁאבנÈ
Óא˘Ùר˙ את
˘˙ר Â˙ÓÂמאפשרת
 ÈÓשתרומתו
לכל מי
ב'דבר העורכת'
ב˙ÂÈר בידבר
הנ ÌÈÚביותר
ה ˜ÏÁהנעים
החלק
א˙
 ÏÎÏ
ההודיה –
הוא ההÂדÈה
הÂÚר '˙ÎהÂא
הא ÌÈÚˆÓהכספיים
את האמצעים
הקרנות המעניקות
Êה .תודה
מפעל זה.
 ÏÚÂÙÏשל
ההˆÂאה לפועל
ההוצאה
הÌÈÈÙÒÎ
הÚÓנ ˙Â˜Èא˙
לשתי ה˜רנ˙Â
˙Âדה È˙˘Ï
˘ÏÚÙÓ Ï
על שם
 ˘"Òפרי,
˘ Ïס"ש
ÂÒÈÓד Âשל
ה˜Óרא' מיסודו
˜ÁÏר המקרא'
Ùר Èלחקר
'˜ר Ôפרי
ה˘נ˙' – ÔÂקרן
˘ Ïהשנתון
ÏאÂר של
ÏהˆÂא˙ Âלאור
להוצאתו
˘Ì
והקרן ÏÚ
ÙרÂ ,Èה˜רÔ
ÓÏד ÈÚהיהדות,
ב ÔÂÎÓלמדעי
Ùדר ÔÓבמכון
 ˙ÁÙ˘Óפדרמן
˘ Ïמשפחת
ÂÒÈÓדה של
הÈהד ˙Âמיסודה
ÓÏד ÈÚהיהדות
בÔ־גÂר ÔÂÈלמדעי
ודוד בןגוריון
פולה
הÈהד,˙Â
ÏÂÙה ÂדÂד
הבית הראוי
ב˘נ˙ ÔÂאת
הרÂא ÌÈבשנתון
הÓאÓר ,ÌÈהרואים
˙ÂÎÏב Èהמאמרים,
˙Âדה לכותבי
הÚבר .˙Èתודה
באÂנÈברËÈÒה העברית.
˘˙Èה Ôבאוניברסיטה
שתיהן
הראÈÂ
א˙ הב˙È
בÈד ,Èבקריאתם
ה ÌÈÚÈÈÒÓבידי,
ה˘ ,Ìהמסייעים
 ÈÓÂÏÚהשם,
הקריינים עלומי
Â˙Âדה לעמיתיי,
˜ÁÓרÈה ,Ìותודה
א˙ מחקריהם,
ב Âאת
לפרסם בו
ב˜רÈא˙Ì
 ,ÈÈ˙ÈÓÚÏה˜רÈÈנÌÈ
ÙÏרÌÒ
˙Âדה לעורכים
ה˘נ˙ .ÔÂתודה
של השנתון.
ב˘ÈÓר˙ איכותו
הÓÂÏÓד ,˙Âבשמירת
ובהערותיהם המלומדות,
הקפדנית
ÂÚÏרÌÈÎ
ורמתו ˘Ï
אÂ Â˙ÂÎÈרÂ˙Ó
ה˜ÙדנÂ ˙ÈבהÚרÈ˙ÂהÌ
˜Óב ÌÈÏאותה
ואנו מקבלים
לאחר הפסקה
Ïנרד ,שחזרה
Âרדה לנרד,
 ורדה
˘ Ïהשנתון
הÂ˘Ïנ ÌÈÈשל
הלשוניים
א˙Âה
קצרה ÂאנÂ
ה˜ÒÙה ˜ˆרה
אלינו ÏאÁר
˘ÊÁרה אÈÏנÂ
ה˘נ˙– ÔÂ
את 'רשימת
באנג .˙ÈÏערן
ה˙˜ˆÈר ÌÈבאנגלית.
א˙ התקצירים
שערך את
וגיפרי גרין,
ב˙Âדה ובשמחה,
בתודה
'ר˘˙ÓÈ
התקין א˙
ויזל ה˙˜ÔÈ
ÚרÏÊÈÂ Ô
גרÚ˘ ,ÔÈרÍ
Âב˘ÁÓהÂ ,ג'ÙרÈ

]Èב[
ניב[

>>עמוד<<
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תוכן עניינים
דבר העורכת
דבר
הÂÚר˙Î

הטורח
דניאל שפיצר,
נ ,ÁˆÈכמו
כולה ניצח,
ועל המלאכה
˘ה˙˜ב ÂÏבמערכת/
הÙÒר ÌÈשהתקבלו
הספרים
˘ˆÈÙר ,הÂËרÁ
תמיד ,דנÈאÏ
ÈÓ˙ ÂÓÎד,
הÏÓאÎה ÏÂÎה
בÚÓרÏÚÂ ,'˙Î
על
הˆÂאה לאור'
 ÌÈÂ˙'Óהוצאה
גמליאל מיתוים
ÓÏר יוני
ג Ìלמר
˙Âדה גם
 .ÌÚËתודה
ÂבÂËב טעם.
˘ÈÎר ÔÂובטוב
ברÂב כישרון
הה˜Ùה ברוב
על ההפקה
ÏאÂר' ÏÚ
ÂÈנ ÈגÈÏÓאÏ
ÏÚ
העושים
הנ˜Èה .תודה
ההדפסה הנקיה.
˘ÓÏה' על
נ˙ Ôשלמה'
אופסט נתן
הÒדר הנאה ולידפוס
הסדר
לכל הÌÈ˘ÂÚ
וברכה ÏÎÏ
˙Âדה ÂברÎה
 ÏÚההדÒÙה
'ÏÂד ÒÂÙאËÒÙÂ
במלאכה.
בÏÓאÎה.
˘רה יפת
שרה
˙ÙÈ

 ,ÁÒÙתשס"ח
Úרב פסח,
ערב
˙˘Á"Ò

]Èג[
ניג[

קטלוג

