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 ל״ז דגיבא ןמחנ

 ב״נשת טבשב ג״כ-ה״סרת לולאב ה״כ

 ב״נשת טבשב ג״כב םילשוריב רטפנ דגיבא ןמחנ ׳פורפ

 .ששו םינומש ליגב ,(1992 ראוניב 28)

 םיגולואיכראה ברקב תדחוימ תומד היה דגיבא

 .םינווגמה ויתונורשכו ותוישיא תוכזב םלועבו pאב

 לש םינש לבוי ינפ לע הערתשה תיעדמה ותדובע

 ןה לארשי־ץרא תוינומדק לש הרופ יגולואיכרא רקחמ
 היה אוה .היירפסב ונחלוש דיל ןהו חטשב תוריפחב

 תובר םינש .תילארש^אה היגולואיכראל דוסיה יחינממ

 לש היגולואיכראל ןוכמב רוספורפכ היגולואיכרא דמיל

 הכורא הפוקת שמישו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה

 .היגולואיכראל ןוכמהו גוחה שארכ םג

 םוסרפל וכז דגיבא לש םינווגמהו םיברה וירקחמ

 ,(1977) לארשי סרפ :םיבר םיסרפב הכז תוכוראה ותוליעפ תונשב .םיימואלניב הרכהלו
 .(1984) דלישטור סרפו (1984) םילשורי סרפ ,(1979) למיש םרפ

 לש רשע־הנומשה ךרכה :ול םיכוז םירקוחבש םיבושחה קרש דובכל הכז דגיבא

 ול תאלמב ,ול שדקוה היתוקיתעו לארשי־ץרא תריקחל הרבחה תאצוהב ׳לארש^א׳
 להנמה דעווה רבחכ םינשה־תבר ותוליעפ לעו תיעדמה ותמורת לע הרקוהכ ,הנש םינומש

 .הלש דובכ רבחכ ןכמ־רחאלו ,הרבחה לש

 התע ;הפוקת התואב) הירטסואבש (Zawalow)ולאוז ריעב דלונ (0ייר) דגיבא ןמחנ

 ץראל ותיילע םע .היקבולסוכ׳צבש ונרב ריעב תולכירדא דמל אוה ,(הניארקוא םוחתב
 ףרטצה 1929 תנשב .םימודקה הירתאב pאב וילויט ךות ןיינעתהל לחה 1925 תנשב

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה םעטמ ויתוריפחב קינקוס ׳פורפל טטרשו לכירדאכ
 םירתאבו ןורמושב וכרענש תוריפחב ףתתשה ןכו ,רדג תמחו אפלא־תיב לש תסנכה יתבב

 ופשחנש םימודקה םידירשה חותינו טוטרשל ויתונורשכו ויתועידימ ותמורת .םיבר םיפסונ

 םישולשה תונשב .תוריפחה תואצות לש םייעדמה םימוסרפב יוטיב ידיל האב הלא םירתאב

 עדוותה ןאכ .םילשוריב הרובקה תורעמ לש תוריפחו רקסב קינקוס םע קסע םיעבראהו

 ךשמהב ותוא קתירו ובילל עגנש אשונ ,ןהב ולגתנש תומודקה תוירבעה תובותכה לא
 ׳היזוע תבצמ׳ לש המוסרפו היוליג הז אשונב תרכומ רקיעב .תיגולואיכראה ותוליעפ

 .דגיבאל רקיעב ,קדצב ,ךייש היהש יוליג ,םיתיזה רהבש יסורה רזנמב קינקוס אצמש

 היגולואיכראב םירידס םידומילב לחה ,ותדובע תרגסמב ,םיעבראה תונש תישארב

/ 
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 ל״ז דגיבא ןמחנ

 תדובע תא 1952 תנשבו ,.א.מה תדובע תא םייס 1947 תנשב .תירבעה הטיסרבינואב

 ־ינוטקטיכרא חותינ ךות םיטרפה אולמ תא הנושארל םסרפ הז רקחמב .טרוטקודה
 ורפסב ןכמ־רחאל םסרופ הז רקחמ .ןורדק לחנבש תומודקה תובצמה הנבמ לש יגולונורכ

 .1954 תנשב רואל אציש ,׳ןורדק לחנב תומודק תובצמ׳

 תורעמבו הדצמ ,םירעש תיבב ומצעב רופחל דגיבא לחה םישימחה תונש תישארב

 תיב׳ ךרכב ומסרופ ,םוקמב רזמ תוריפחל ךשמהב םירעש תיבב ויתוריפח .הדוהי רבדמ

 .1975 תנשב רואל אציש ,׳ח״ישת-ג״ישת םינשב תויגולואיכראה תוריפחה — ג םירעש

 תנשב לחה ןהבש ,ויתוריפח ויה דגיבא לש יגולואיכראה ולעפמ לש תרתוכה תלוג

 תובר החיטבה אל התישארבש ,הריפחה .םילשוריב הקיתעה ריעב ידוהיה עבורב 1969

 תובושחה תוריפחה תחאל רצק ןמז קרפ ךות הכפה ,םוקמב םידירשה תורמתשה תניחבמ

 תונש ךלהמב םישק םיאנתב הכרענש ,הריפחה .םילשוריבו לארשי־חאב םלועמ וכרענש

 עבורב םיבחר םיחטש ינפ לעו ץיק לכ םיבר םישדוח ינפ לע הערתשהו ,םיעבשה

 דגיבא .לארש^א לש הרבע רקוחכ דגיבא לש ותומד תא לוכמ רתוי הלמס ,ידוהיה

 התואב ומע ודבעש ימל לילעב הארנו ,םילשוריב תיגולואיכראה הדובעב ומצע עקיש

 רשקה ומקרנו וכלה ךכ ;ריעה לש הרבע ידירש תפישחב תישגר ברועמ אוה יכ ,הפוקת
 היישעב ולוכ־לכ ןותנ דגיבא היה הריפחה לכ ךשמב .םילשורמ דגיבא ץב הבהאהו

 תא םיירוב לע דמלו הריפחה תומדקתה תא ןורשכב טווינ אוה ,תיגולואיכרא־תיעדמה

 התינכתו ריעה לש הרבע םע תשדוחמה הרכהל הבחרה םתועמשמו םיפשחנה םידירשה

 ,׳הבחרה המוחה׳ תפישח תא תונמל שי םוקמב םיבושחה וייוליג ןיב .ורבע תופוקתב

 תפישח .ןושארה תיבה ימי ףוסב םילשורי לש םיבחרומה הימוחת תא רוריבב העבקש

 םירכוז ונא .ינשה תיבה ימימ םילשורי לש הנוילעה ריעב םירדוהמ םיידוהי םירוגמ ינבמ

 ידיב סרהנש ,׳ףורשה תיבה׳ תפישחל שידקהש תוברה תועשהו םימיה תא דובכ־תאריב

 הלעש ץפחו ץפח לכ הבהאבו שדוק־תדרחב ששימ דציכ .הריפסל 70 תנשב םיאמורה

 תחפשממ ׳סורתק רב׳ אוה ׳ףורשה תיבה׳ לעב לש ומש יוליגל ויניע ורוא דציכו ,הריפחב

 .ןבא תלוקשמ לע קוקח הלגתנ ומשש ,םינהוכ
 לכירדאכ ונורשכו ונמזמ דגיבא שידקה ,םינומשה תונש תישארב ,הריפחה םות םע

 םינייצמה שי .ידוהיה עבורב םירתא לש רכינ רפסמב םימודקה םידירשה רוזחשו םוקישל
 .םימודק םירתא לש רקובמו חלצומ רומישל רתויב הבוטה המגודה םה הלאה םירתאה יכ

 .רזחשמו רפוחכ םהב רושק דגיבא לש ומש

 םילשורי לש הנוילעה ריעה׳ ורפסב ומסרופ ידוהיה עבורב דגיבא תוריפח תואצות
 אציש ,׳םילשוריב הקיתעה ריעה לש ידוהיה עבורב תויגולואיכראה תוריפחה תשרפ —

 .1980 תנשב רואל

 תירבעה היפרגיפאהו היפרגואילפה םוחתב דגיבא לש ותמורתל תעדונ הבר תובישח

 קסע םהב הלא םימוחתב ימלוע אכמס־רבכ םיברב עדונ דגיבא לש ומש .תימראהו
 ׳י ׳פורפ םע אתווצב .תובר םינש הדמתהב

 תינוציחה הליגמה תא שריפו חנעפ ןידי

 תובר תובותכ חונעפב הלדנ יתלבה ונורשכ תא דגיבא אטיב תובר םינש ךשמב .תישארבל

 הירובנ רפכב תסנכה תיב תבותכו ,םילשורימ ׳תיבה לע רשא והי...׳ רבקה תבותכ ןהיניב

 םתוח־תועיבטו תומתוח לש תובר תורשע לש םסרפמו חנעפמכ םסרפתה דגיבא .לילגבש

 הלעמ־ימר םידיקפ לש הלא רקיעבו ,תורחאו ׳הצומ׳ ,׳םלשורי׳ ,׳דוהי׳ :םיימראו םיירבע
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 ל״ז דגיבא ןמחנ

 םודא ,באומ ,ןומע :תונכש תוכלממ ףאו ,הדוהיו לארשי תוכלממ לש היצרטסינימדאב

 ןאכ ןייצל יואר רקיעב .םירמאמ תורשעב ומסרופ הז אשונב וירקחמ תואצות .היקינפו
 אציש ,׳ןויצ תביש ימימ יתכלממ ןויכרא ךותמ תומתוחו תולוב׳ :םיפיקמ םימוסרפ ינש

 ,׳תודועת ןויכראמ םילצומ םידוא — והימרי ימימ תוירבע תולוב׳ו ,1976 תנשב רואל
 .1986 תנשב םסרופש

 ןתינ םהיתומש יאשונ תאש תומתוח ןתואב תישגרו תישיא תוברועמ ידיל עיגה דגיבא
 םהילא סחייתה דגיבא .תיארקמה תורפסב רכזנכ ^אב ולעפו ויחש םישיא םע תוהזל היה

 םיאנתה תא עבקש אוה .םהיניב ודירפהש םיברה תורודה תורמל ,תישיא םריכה וליאכ

 ,ארקמב םירכזנה תומשל םיהז תויהל ןבהו באה תומש לע :הזכש יאדו יוהיזל םייחרכהה

 חילצה ךכ .ארקמב תרכזנה תומדל אצממה ןיב תיגולונורכ המאתה תויהל תבייח ןכו

 תכלממב םייזכרמ םידיקפת ואלימש תויומד תויחהלו החכשה םוהתמ תולעהל דגיבא

 .םילבבה ידיב התליפנ ברע הדוהי

 םידיתעש תועיבטו תומתוח לש תובר תואמ לע טרפל טרפ דגיבא ףסא תובר םינש

 הז ולעפמ תא תוארל הכז אל דגיבא .םייברעמ־םיימשה תומשה סופרוקב םסרפתהל ויה

 .םיעדמל תימואלה הימדקאה םעטמ בורקב רואל תאצל דמוע ונובזע .םויסה וקל עיגמ

 ומרתיו יפוס םוסרפ ידכל ועיגי ידוהיה עבורב ויתוריפח תואצות םגש הווקתב ןיתמהל שי

 .רבעה תופוקתב לארשי־חאו םילשורי רקחל םתמורת תא

 תוברת לעב םדאכ םג אלא ,ןמיהמו לוקש ,יוויטקייבוא רקוחכ קר אל רכזיי דגיבא

 דובכהו םוסרפה תורמל רשא ,הלוגד תוישיא לעב היה אוה .םיפסונ םיבר םימוחתב עדיו

 הרתונ ותיב תלד .וישעמב ךרד־רשיו ויתוכילהב עונצ רתונ ,וירקחמ םוחתב הכז םהל ברה

 ןדפקה ,ילאידיאה רקוחה תומדכ וידימלתל שמיש אוה .הכרדהלו הצעל החותפ דימת
 הדימה לע רתי גילפמ וניא ,תיעדמה תואיצמה םע וירשקב ןויגיהה םוחתב ,ןזואמ רתונש

 םג היה דגיבא .ןהל הקדצהו סוסיב שי יכ חוטב היהש ינפל ןמסרפ אל רשא ויתונקסמב

 תודוהל ונממ וענמ אלש ילאוטקלטניאהו ירוביצה רשויה תדימב ונוחנש םירקוחה גוסמ

 .ךרוצה תדימב ןנקתלו תויועטב
 ותמורת תאו ,םילעפה־ברו ןווגמה יעדמה ולעפמ תא םיריקומ וכרד יכישממו וידימלת

 ותריטפ .תילארש^אה היגולואיכראה םודיקו חותיפ ,סוסיבל ךורע־ןיאל הבושחה

 .בטיה שגרומ תיעדמה הליהקב ונורסחו ,ללח הריתוה הרצק הלחמ רחאל תימואתפה

 ךורב ורכז יהי

 עבג ללה

[13] 

This content downloaded from 195.34.79.253 on Tue, 17 Jun 2014 15:54:34 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

	Article Contents
	p. 11
	p. 12
	p. 13

	Issue Table of Contents
	Shnaton: An Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies /     ,   ("), pp. 1-366, I-XXVI
	שער קדמי
	עם חילופי העורכים [pp. 7-7]
	הספדים
	Obituaries / נחמן אביגד ז"ל: כ"ה באלול תרס"ה—כ"ג בשבט תשנ"ב [pp. 11-13]
	משה גושן-גוטשטיין ז"ל: י"ז באלול תרפ"ה—ו' בתשרי תשנ"ב [pp. 14-15]
	ח"א גינזברג כחוקר הלשון [pp. 16-19]
	חיים יונה גרינפלד ז"ל: כ"ב בחשון תרפ"ז—י"א באדר ב' תשנ"ה [pp. 20-20]
	חנוך רביב ז"ל: ו' בתמוז תרפ"ט—ז' באדר תש"ן [pp. 21-22]

	מדור א: מקרא ותולדות ישראל
	The 'Men of Israel' and Gideon's Refusal to Reign / 'איש ישראל' וסירוב גדעון למלוך [pp. 25-31]
	The Megerah and the Tephahot / המגרה והטפחות [pp. 32-45]
	Qohelet, Pirqe Abot, and Wisdom of Torah / קהלת, פרקי אבות וחוכמה של תורה [pp. 46-55]
	The Chronological Data in the Greek Text of the Book of Kings / הנתונים הכרונולוגיים ב'תרגום השבעים' לספר מלכים [pp. 56-77]
	Notes on the Book of Jonah / הערות לספר יונה [pp. 78-82]
	The Epithet 'צבאות' in Relation to Editing of the Books of Prophets / הכינוי 'צבאות' ועריכת ספרי נבואה [pp. 83-102]
	The Israelite Ethos in which Deuteronomy Developed / האתוס הישראלי שבו צמח ספר דברים [pp. 103-113]
	Is David also among the Prophets? 1 Sam 21:11-16 in Circles of Inner-Biblical Interpretation / 'הגם דוד בנביאים?' שמ"א כא יא—טז במעגלי פרשנות פנים מקראית [pp. 114-130]
	The Perfect Structure of Genesis 1-11 Research on the Verge of Midrash / אחידות המבנה של בראשית א—יא — המחקר על סף המדרש [pp. 131-138]
	Two Misunderstood Verses in the Book of Proverbs (3:9; 6:30) / שני פסוקים לא מובנים בספר משלי (ג ט; ו ל) [pp. 139-152]
	A Suggested Commentary for the Doubling of Days of Impurity and Purity for the Woman who Births a Daughter / הצעת פירוש לשוני בדין ימי טומאה וטהרה ליולדת נקבה [pp. 153-166]
	A Literary and Theological Analysis of the Account of Solomon's Sins (1 Kings 11:1-8) / תיאור חטאי שלמה (מל"א יא א—ח): ניתוח ספרותי-תיאולוגי [pp. 167-179]
	The Land of Moriah, Mount Moriah and the Site of Solomon's Temple in Biblical Historiography / ארץ המוריה, הר המוריה ואתר מקדש שלמה בהיסטוריוגרפיה המקראית [pp. 180-194]

	מדור ב: המזרח הקדום בזיקתו למקרא ולתולדות ישראל
	The Sign of the Lily its Roots, Significance and History in Antiquity / סמל השושן: מקורו, משמעותו ותולדותיו בימי קדם חלק א [pp. 197-221]
	The Glosses in the Akkadian Texts From Ugarit / הגלוסות במכתבים האכדיים מאוגרית [pp. 222-236]
	On the Political Marriage in the Ancient Times, in the Light of El-Amarna No. 1-4 / לגילויו של טפח בנושא הנישואין הפוליטיים בעת העתיקה, תוך עמידה מפורטת על אל-עמרנה 1—4 [pp. 237-251]
	Egyptian 'Prophecy' and Biblical Prophecy / ה'נבואה' במצרים הקדומה והנבואה המקראית: הגדרת ספרות ה'נבואה' במצרים הקדומה לאור הנבואה במקרא [pp. 252-282]

	מדור ג: כת מדבר יהודה ומגילות קומראן
	The Secret World of the People of Qumran and the Sages / עולמם הסודי של אנשי קומראן וחכמים [pp. 285-301]
	The Book of Jeremiah in Qumran / שרידי ספר ירמיה בקומראן [pp. 302-312]

	זוטות
	On the Place 'Quetzon' / על שם המקום 'קציון' [pp. 315-316]
	On the Fate of the Treasures of the Temple of Jerusalem / לגורלם של אוצרות בית-המקדש [pp. 317-320]

	Reviews / מאמרי ביקורת וסקירות
	Review: untitled [pp. 323-326]
	Review: untitled [pp. 327-331]
	Review: untitled [pp. 332-337]
	Review: untitled [pp. 338-340]
	Review: untitled [pp. 341-345]

	מאמרי ביקורת וסקירות
	Publications / יומן פרסומים [pp. 349-360]

	ספרים שנתקבלו [pp. 361-366]
	תקצירי המאמרים באנגלית / ENGLISH SUMMARIES [pp. VII-XXV]





