
דנארב עשוהי 

תורדקה יחנומל ןולימה ילושב 

תויחל דחויו םינש םייפ؛יא ינפל הקספש ירחא ،תירבעה חפשה תייחת סגב םיאג ונא 

דעו םידליה ןג ןמל ,םיבכרומה ונייח יחטש לכב שומישב איח םויח •םעה יפב תרבודמ חפש 

,הלקנ לע חכוויהל רשפאש יסכ ,תבכרומ וז חפש ♦ןוינכטבו הטיסרבינואב םיקיודמה תועוצקמה 

םיכרצל םימכח ושדיחש ,תושדוחמ תולטמו המודקה וגתודפסב אצמנה קיתע םילמ רצואמ 

.םיימוי-םויה 

תירבעה ןושלה יקוח יפל עבטיהל םיכירצ םישדוחמה סיחנומהש ,אוה רורב הז רבדו 

,רובידה תפשב שומישל ורזחוהש ,םיחנומה יבגל הלא סירבד ורמאנ דוחייב .החורל םאתהבו 

.ןפוליסו םודקה םילמה רצואב ןוכנ יתלב שימיש אלא ,ןושל תייחת ןאכ ןיא ,ןכ אל סאש 

םייוצמ םהבש ,םייתורפסה תורוקמה תנבה רסוח ידיל ןמזה תצורמב איבהל לולע הז רבדו 

וא תוחפ םיאתהל םיכירצ םיקיתע םיחנומ לש םיינרדומה םהישומיש רמוא יווה .הלא םיחנומ 

תא רוקסנ תאז הניחבמ .םייתורפסה תורוקמב םיפקתשמ םהש יפכ ,םיקיתעה םהישומישל רתוי 

ןושלל תימדקאה דוסייל ןיכמה דעווהו תירבעה ןושלה רעו איצוהש ,תורדקה יחנומל ןולימה 

םיחנומה תא קר ןאכ רוקסל יתעדב .חאבה הרעהה תא ם،דקהל יילעו .י"שת תנשב תירבעה 

םיחנומב ןודא אל .הנושארה םעפב וננושלב שומישל ועצוהו הז ןולימב וסנכוהש ,םיקיתעה 

ןיי ילכל ןקנק ןוגכ) וז הדעו י"ע ורשאתנו ןוכנ יחלב ןפואכ םעה יסב ולבקתנש ,םיקיתעה 

תייעבב אלו םיפדרנה תומשב הסנכוהש הקולחב ןאכ ןודא אל ןבו ,(דועו חרופמא םשב עודיה 

.יוכנ יתלב וא ןוכנ ןורתפל דוסיה אוה יכ ،ןא ,הדותימח 

לכב טעמכ יתשמתשה ,תעכ ספדנו ךלוהש ,"תידומלתה תורפסב סרחה ילב،, ירפסב 

.חויגולואיברא תוריפחב םיפשחנה הלאב םיוהיזו םיקיתעה םילכה רואיתל םייתורפסה תורוקמה 

יוהיזה תא ונל םירשפאמהו ןודינה אשונל םיינייפואה תורוקמ השלש םיינשב קר קפתסא ןאכ 

.תילאמינימ הדימב 

ימע םש) ןשבכב ופרטצנש יגפל .סרחה ילכ תא הז ןולימ יפי ןייצמ יסרח. חנומה .א 

סרח ילככ קחצי יבר רמא :ונינש די השרפ הבר תישארב שרדמב .ןוכנ וניא הזו ,(24 

וקסוה אלש רצוי ילב — םצפנת רצוי ילככ אלא ,(ט ב סיליהח) ןאב בוחב ןיא םצפנת 

וא ,סרחה וליאו ،רצוי ילב אופא ארקנ הפירצה ינפלש ילכה .(םנוקיתל) 'רווחל ןה ןילובי 

1 .הפירצה רחאל ילכה תא ןייצמ ,סרח ילב 

ןובנ חז RuckseUe וא back גשומה חא (26 יטע סש) ןייצמ "ריסה ירוחא" .ב 

רכזנה גשומה תא ،םינוציחה ילכה ידדצ לכ תא תידומלתה תורפסב םייסמ הז חנומ .וקלחב 

ואצי אמש ששוח וניא חיתרמ אוהש םוקמוק :ח הכ םילב הוושה ,םינוציחה תונפדה תאו 

אופא ארקנ ילכה תפשל ץוחמש חטשהי לב .וכותל ורזחו וירוחאב ועגנו וכותמ םיקשמ 
.ילכה ירוחא 

םה ،5 ףיעס 6-5 'סמ Supplementary Studies ء(او48ر BASOR ום؛ק יפ؛ .1 
•ןשבכב ףדצנש רחא؛ י؛בה תא םינייצמ םהינשו םיפדרנ חומש 
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דיחיב אלו אקווד םיבדב חופתכ אורקל ךירצ ודאוצ ןיבו ילכה תונפד ןיבש קלחל .ג 

.םיירוחא /םיילוש ךרד לע אוהו .בב آ ו תואווקמ אתפסות הוושה .('א דויצ 'ד חול םש) 

ילבה ילופיש אלו /םיילוש תורוקמב ארקנ ורבמו וכותמ ילכה לש ןותחתה קלחה .ד 

יפ לע םרחה ילכ ורצונ דומלתהו הנשמה תפוקתב .םויח סג ומש עבקיהל ךירצ ךבו (םש) 

איטסג דומלתבו הנשמב ארקנה אוהו ןותחתה יצחה תא ורצי םדוקמ .םיבלש ינשב בור 

םיילושה .תיעקרקה תא ללוב אוה .ילכה ןטב רמולב ןטב :תינוויב ושוריפש .(ו ב םילכ) 

וא ןגוא וניתורוקמב ארקנה אוהו ןוילעה קלחה תא ול ופיסוה ב"חא :ילבח עצמאמ קלחו 

הפ :םת0 וניתורוקמב ארקנ ראוצה .תופתכהו ילבה תונפדמ קלח ללובה (ג אי םילכ) ןגוה 

ילכב םילידבמ ללב ךרדב .רכו סיינוואה תא ופיסוה הזלו (םש סירה שוריפ האר ,ד ל םילכ) 

קלחה .ב •ול בורקה חטשה סג יאדוובו ראוצה אוה .חפה .א "הלא םירוזא השולש ןיי לש 

"די ו אעיצמ אבב אתפסותב וניגש הזל םאתהבו .םיילושה .ג ;ילכה שילש וא ،יעצמאה 

הילוש (ראוצ—) היפ "(םיריחמ٠) םירעש השלשב םילשוריב תרכמנ (ןיי לש) תיבח חתיחשכ 

אלו .ןיחמק ינפמ היסמ אל (םיכסנ ןיי) איבמ וניאו :םיבסנ ןייל עגונכ ונינש ןכו .התיעצמאו 

העצמא איהש השילשמ רמולכ .(ז ח תוחנמ)העצמאמו השילשמ איבמ אלא .םירמש ינפמ הילושמ 

ארק) ןהיפמ התשי אל תיבח ילושל םש ארק :די ח יאמד אתפסות םג הוושה ?תיבח לש 

לכואו הרידק ילושל םש ארוק לבא /ןיברועמ ץקשמהש ינפמ הילושמ התשי אל היפל (םש 

.הילושמ לבואו היפל (םש ארוק) היסמ 

רנה יפ .םתס אורקל ךירצ הליתפל דוחה אצמנ ובש קיתע דנ לש רצה קלחל .ח 

רוהט ויפ לטינש רנ :ב ג םילב הושה .(38 ימע םש ןבו ןיב רויצ יד חול םש) םוטרח אלו 

.ולוב רנה לש רצה קלחל הנווכה .רוהט תליתפב ויפ קסוהש המדא לשו 

רורעס םשה תא ןושלה דעו עבק hole-mouth jars ילגנאה ומשב עודיה ילבל ו 

היה בצחה .ידומלתהו ינשמה בצחל ,יתעדל ,ההז ילכה .(1 'סמ 'ה חול שש :23 ימע םש) 

חז דיקפת וילע לקה בחרה הפה .(תוליבקמבו א ,חמק תבש הוושה) סימל קהבומ הביאש ילב 

וילע ,(ב זע תבש) רהנה ןמ םימ בצוהש שיע .ךכ ארקנ אוה דומלתב תיממעה היגולומיטאבו 

תלגועמה ותיעקרק המיאתה ןכו ,וילע ףפותל ידכ (ב טמ הטוס) (ףות ןימ) ארובנט ונחנ 

.חרזמה תוצראב םימ ילכב גוהנב שארה וא ףתכה לע האישנל 

וניא (28 'םע סש) תצקמב התיעצמאב העוקשו תבחרומ הפשל ףגוא תפש" חנומה .ו 

קלח ללוכה ,ילבה לש ןוילעה קלחה אוה .('ד תוא) הז ינפל תצקמב יתרביד ןגואה לע .ןוכנ 

העיבצ תיב וא הטיבצ תיב אורקל שי וזכ תבחרומ הפשל .ראוצה ילב תופתכה /ילכה עצמאמ 

סולביראב ומכ חסה חטש תא תמצמצמו המינפ םימעפל תטשפתמה הפשח איהו ,(א ג הגיגח) 

.אבה ףיעס האר .עודי לוביק תיב תרצויו הירוחאל תרזוח איה םימעפלו ,ינוויה 

הפש,, אורקל ןיא עצמאב רוניצ ןימכ תרצויו הירוחאל תלפקתמה ילכ תפשל .ח 

הזל .הפשה לש הרוצה תא אלו ןוויכה תא אל ןייצמ וניאש חנומ ,(30 ימע םש) "תלפוקמ 

."הירוחאל תעפוש הפש" (גב ז ו תואוקמ) אתפסותבש חנומה םיאתמ 

יחנומב עודיה ילבה תא ןזלימב ןייצמ ،תימורב Iagenos .ןיגל ידומלתה חנומה .ט 

וניא הז ירהו .(41 ימע םש ;69 ,ז חול םש) water decanter םשב יגולואיכראה עוצקמה 

ילב .הבישי רשוכ ילב םיירודכ וא םידח ויה .ולש תיעקרקה רמולב .ונלש ןיגלה ילוש .ןוכנ 

ותוא קיזחמה (incitega) ןב ןימ (ב זט םילב) "םיניגל תיב"ב ךכ םושמ אצמנ אוה .הכימס 

אוה לולע ןכ אל םאש ,(גי (ח) ז זיי'ע אתפסות) הטימה יערקב רושק וא ןשורדה בצמב 

עיפומה .קובקבל (80 ימע PEQ 1939) ןמיגוה ידי לע ההוז רבכ ןודינה ילכה .ודצ לע לופיל 

ומלענ ילכהו םשה םהינשו ,(ז א טי הימרי أد די איבלמ) הדקמב תוישרפ יתשב ילכ םשב 

.ןושאר תיב ןברוח_םע דחאכ^גולואיכראהו יתורפסה קפואה^ןמ 
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٢٦٨ םש) ויתופתכ^ ראוצה תא ٨١٦٥٨٥٨ םיינזואו דצ ראוצו חוטש ףוג ؛?עב ילבח .י 

לופנוא תרוצב וניתורוקמב אצמנ הז הנומש ןייצל יאדכ ;ampullar םשב הנוכ (73 ח 

תורוקמה ןמ אל תעדל ןיא תקיודמה ותרוצ תאש /(י ה אעיצמ אבב ،םילב אתפסות) 

ואצומש .םסרופמה ןותיקל ההז ןודינה ילבה ,םרכ .סייגולואיבראה תורוקמה ןמ אלו םייתורפסה 

רקיעב שמיש ןותיקה .וידיקפתל והורישכה הלאה תודחוימה ויתונוכתש ,ינוויה _0>ע-ה ןמ 

תרוצב הפ .(ח חלשיו ،רעבאב ,אמוחנת) תוחפה לבל סיינזא יתש ול .(א בס ב"כ) ךרדל ילב 

תחפצה תרוצ אופא ותרוצ ,(١١ 'ד מ"ב ,םילכ אתפסות) רוניצכ וכיראהל רשפאש רצ ראוצ 

וא דכה תחת ומישל רשפא ןבו םיכרד לוטלטל םיאתמה חוטש ףוג לעב ונלש ("היימימה") 

קפס ילב הזו ,(ד קרפ ףיס חבש הנשמ) םהלש הרוטרפמטב ובש סימה וראשיש ידב !תסבה 

.תסכה וא רכה לע ושאר וא ופוג םע ןשי םדאהש ןמזב 

(spindle shaped) רושיבה תרוצב היהש ילבמ חתפתהש ,ןידעה ןמשה ילב .אי 

םש ההוז ,(passim ,יול ןנחוי דפס ,אנהב 'פ האר) תיטסינילהה הפוהתב ותישארש ,(79 ח חול) 

שומיש השמישש ,ראוצה תכורא ,ונלש חיהולצל ותוהזל ךירצ הז ילב םלואו (42 ימע) קובקבכ 

,ךורא םימעפלו (םש) רצ היה היפ .(ו-ה (אי) בי םש אתפסות أ ב בי הרפ) תאטח ימל בר 

םימל עיגיש ידב (א בי םש הנשמ) שוכב וא טוחב בוזאה תא (רשקל) קפסל שי ירהש 
.תיחולצבש 

לודגה שרדמ ןטמ זמר ףוס חונ טוקלי) תורבקב ונתינו םיחירמ םינמשל ושומיש סג 

םתעפוה רקיעו ליאוה ,הז יוהיז לע דמלמ (ג תוא ךל ךל ןשי אמוחנה ן אנק ימע תישארב 

.הלא תומוקמב אוה הלא םילב לש 

'םות) הרעק םשב אורקל ךירצ בחרה קלחה תא .תפסונ ה-יולחל קוקז ךפשמה .בי 

.(חי ג תומורת 'םוח) הפ םשב רצה קלחה חאו (גי ג ט"ב םילכ 

יכ ףא ,םעה יפב רבכמ ושבתשנש םיחנומה תא וז יתרוקיבב יתסנכה אל ,רומאכ 

םיחנומ לע יתרביד אל ןכ ומכ ,ונתושרבש םיכרדה לבב םתוא •יורעל ונדיקפתמש ינרובס 

,םייוארהו דועו ץחמ ,השיפב ,י-יפוכ ,חיפט ,הטימה ,דנרוג ,בייג ٠ ןוגכ ללכ םיעודי םניאש 

וננושל רציאל וסנכויש ,יתעדל 

תכרעמה תאמ 

המודב — איה "תורדקה יחנומל ןולימ"ה רוביחב תירבעה ןושלה דעו יניעל התייהש ,הרטמה 

יכרדל ,םירצונ םה םהמש ,םירמחלו םהיקלחל ,םינוש סדחיילכל תומש תעיבק — וינולימ ראשל 

רצואב ןושלה דעו בשחתמ םיחנומה לע ךשוממה מ"הומה תעשבש ירב .הזה ןמזב וננושל 

ןושלה שומישל ומירזהל ידכ קיפהל — ותעדל — ןתינש המ לכ ונממ קיפהל לדתשמו םודקה וננושל 

םילמ תומש לש טעומ-אל קלןזש אלא ,רמאמה לעב איבמש םילמה ומלענ אל ויניעמ םג היחה 

תקולחמב יונשו אמש תקזחב אוה ,בטיה עודיכ ,םיוהיז המודקה ונתורפסב ועקתשנש ,םירישכמו 

,הזה ןמזב ןיינע דוע םהל ןיא ,טלחהב רורב תקזחב םיוהיזש ףא ,םיבר תומש רחא דצמו ,םירקוחה 

.וננמזב ןוכנה שומישה תעיבקל ןווכמה ןולימב םמוקמ ןיא ךכיפלו 

תכרעמה התאר ןכ פיעאו ,הלאה דוסיה תוחנה תא ןובשחב תייאיבמ ןניא הז רמאמב תוגשהה 

דגנכש העדל ףא םוקמ ןתיל ידכ ,ןאכ ןמסרפל 
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