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הליזנה תוהזה לעב ידוהיה טאריפה
ןיב עונל ותוא וצליא תוביסנהש ,17-ה האמה תישאר ןב ידוהי ןקתפרה היה ה'צאלאפ לאומש
אוה תונוש תויוהזו םינוש םישרוש וכותב אשנש ןוויכמו ,וקורמו לובנטסיא ,דנלוה ,לגוטרופ ,דרפס
ירבע םוגרתב עיפוה התע .ןותנה בצמל רתויב םיאתמה היהש וכותב קלח ותוא בבודל לגוסמ היה
לש האמ" התונכל רשפאש האמ ה'צאלאפ לש ותומד ךרד היחמה ללכה ןמ אצוי הירוטסיה רפס
"תוזחתה

לנרא־היסרג סדסרמ תאמ ,םדרטסמאל שקרמ ןיב טמולפידו םי דדוש ,רחוס — ה'צאלאפ לאומש

,ןוסח רוא תידרפסמ םיחפסנהו תודועתה תא םגרית ,ןהכה ןר תידנלוהמ םגרית ,סרכיו דרארחו

,סנגאמ ל"י ש"ע םירפס תאצוה ,ןודלפ־באילא ירימ :תירבעה הרודהמל תיעדמ הכירע

םידומע 249 ,םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה

ירימ רוספורפ האשנש האצרהב הנושארל ה'צאלאּפ לאומש לע יתעמש ,ינעטמ וניא ינורכיז םא

םשה תא אשנש ,סנכה .2009 תנשב םילשוריב יבצ ןב דיב ךרענש ימואלניב סנכב ןודלפ־באילא

יתחכש אל .םיסונאה ןניינע רקיעש תוקתרמ תואצרה ףוצר היהו םימי השולש ךשמנ ,"םיחדינ ירתס"

תעדל ידכ וילע בתכנש רפסה תא גישהל ךרד יתשפיח זאמו ,הליזנה תוהזה לעב טאריפה לש ומש תא

,העדות הנשמ ףא ילואו ,קתרמו והומכ ןיאמ רישע אוהו ,ירבע םוגרתב עיפוה הז התע הנהו .רתוי

.יתניחבמ תוחפל

הירוטסיה רפס והז .הריקחהו שוליבה ןמ וב שי ןכאו ,ישלב רפס םיארוקש ומכ חתמב ותוא יתארק

לע םירופיסב ףוצר אוהו ,ותחפשמ ינבו דחא שיא לש ותומד ךרד המלש הפוקת ראתמה ללכה ןמ אצוי

לש האמ" התונכל רשפאש האמ היחמ הז ןפואבו ,17-ה האמה תישאר ,הפוקתה ינב םיעוריאו םישיא

.חיכש היה תדל תדמ רבעמה ןכש ,"תוזחתה

םיינוציק םיאנתב תאצל ותוא וצליא תוביסנהש ,ןקתפרה הנושארבו שארב היה ה'צאלאפ לאומש"

ויתואקתפרה" ,ןכו ,םוכיסה קרפב םירבחמה םיבתוכ ,"תודרשיהל םיעצמאו תומוקמ ירחא שופיחל

.)181 'מע( "םיחרזא תמחלמו רוסחמ ,רֶבֵד תפגמ בקע וקורממ ותחירבב 1603 תנשב ולחה

לש תודועת םהידיב ויהש תורמל ,חלצ אל דרפסב ותחפשמ לכ םע עקתשהל ה'צאלאפ לש ונויסינ

הכ התיה דרפסל םתקושת לבא ,)דרפסל סנכיהל םידוהי ושרוה אל שוריגה ירחא( "ןוישירב םידוהי"

עקתשהל תונויסינה םג .הב רוגל ולכויש דבלבו תילותקל םתד תא רימהל םינכומ ויה םהש דע הקזח

ורציש ,"המואה ינב" ,םילגוטרופה םידוהיה תליהקל לבקתה אל ה'צאלאפ .וחלצ שממ אל דנלוהב

ינבו ה'צאלאפ לאומש ויה השעמלו .ברגמה ןמ םידוהיב ןומא הנתנ אלש תדכולמו הרוגס הליהק

דנלוהבו ,לבסנ יתלב םבצמ היה דרפסב ,םיעיגפ ויה וקורמב .ןגוע אללו םוקמ אלל םידוהי ותחפשמ
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.וקקותשה הילאש םדרטסמאב אלו ,תידוהי הליהק הב התיה אל ןיידעש ,גאהב רוגל וצלוא

אוה .םינוכיסל ןמזה לכ ףושח ה'צאלאפ לאומש היה םי־דושב ותופתתשהו םייטמולפידה ויתועסמ לשב

,ךוותמכ ויתוריש תא ורכשיש םינורטפ אוצמל הסינ ,לובנטסיאל תועידי תריסמב םג ולזמ תא הסינ

ףאו ומצעל רוציל חילצה" לכה תורמלו .ללכב םא תיקלח חילצה הלא לכבו ,טמולפידו ןמגרותמ

שפנ ףוריחב וילע ןגה אוהש ,וקורמל דנלוה ןיב םיסחיה הדש — וב רדגתהל הדש ויאצאצל

םדא היה ,ותחפשמ ינב רתי ומכ ,לאומש" .הצרעהל יוארש המ ."ןימו גוס לכמ תינוציח תוברעתהמ

,ןלומ דומעל ץלאנ אוהש תוביסנה חרוכ יפל לגוסמ היהו ,תונוש תויוהזו םינוש םישרוש וכותב אשנש

."ןותנה בצמל רתויב םיאתמה היהש וכותב קלח ותוא בבודל

en todo el( "םלועה לכב אצמנ םיהולא ,שפנל רשאב" יכ בתכ 1607-מ דרפס ךלמל בתכמב

mondo(. הזוניפש לש ובס םע ךשוממ ךוסכס היה ה'צאלאפ תחפשמל יכ ןיינעמו .יטסיזוניפש עמשנ,

התיה ודגנ הנעטה .1605 תנש ביבס םדרטסמאב עקתשהו ןפרווטנאב ררוגתהש ,ססרג הקירנא

.םתוא םילעהו םיטישכתו תובוט םינבא לש הלודג תומכ הריכמל לביקש

הב( דנלוהל )שקרמו סאפ( וקורמ ןיב םידודנכ ותחפשמו לאומש לש וייח תורוק תא ראתמ רפסה

,ןודנולו תפרצ ,םשפנ הקשח הבש דירדמ ,)וקורמ ןטלוס לש םירירגשכ גאהב החפשמה ינב ועקתשה

רירגש תשירדל אלכ־תיבל ךלשוה הבו ויתוינואמ םייתש העיבטהש הפוס ללגב לאומש עיגה הילאש

.דרפס

וא ןטלוסה תוחילשב םי־ידדוש ,םיִרֶסְרֹוק ויה וקורמ לש םיטילשה תא ותרישש ה'צאלאפ תחפשמ ינב

אלש המ( םנוידפל דע ושמתשה םהבש ,םייובש ,ישונא ללש תגשה התיה םהיתורטממ תחאש ףירשה

תורצחב וא תורישעה תוחפשמה לצא תיבה תודובעל וא םילמנ תיינבב תוירוביצ תודובעל )הרק דימת

ובשנ 17-הו 16-ה תואמב יכ םיכירעמ םיחמומה .םייתד םירדסמ ומקוה םנוידפל .םירסרוקה יגיהנמ

בורל ויה םייובשה .וררחוש זאו םלסאתהל ורחבש ויה .שיא ןוילימ תוחפל םאלסאה יחטשב וקזחוהו

.היסולדנאו היסרומ ,סנבורפ ,הקיסרוק ,הירבלק ינב ,םיינע

םייובשה ןמ םיברו הייצחלו הרידחל םילק ויה ןוכיתה םיה רוזאב ,םייתדה ,םיילמסה תולובגה

.הבושח תיטילופו תיאבצ היצקנופ תלעב הטסק ןיעמ םימלסאתמה ורצי ברגמה תוצראב .ומלסאתה

ןתואב ורג םה .דרפסמ ושרוגש םימלסומה םיסונאה ,סוקסירומל המודב ,םמצע ןיבל םניב ויח םה

םג .םיריכזמו םימגרתמ ויהו תויטאריפה יקסעב הלועפ ופתיש ,תועוצקמ םתואב וקסע ,תונוכש

רמול רשפאו ,תלדבנו הרוגס הביבסב ויח םימלסאתמה םגו םאלסאל לוכיבכ ורזחש סוקסירומה

וא הנומא אלל ,תד אלל םישנא ,םירצונ אלו םימלסומ ויה אל םהש ,רפסה ירבחמ םינעוט ,םהילע

דומלל ןיינעמ לבא .ה'צאלאפ תחפשמב םג תיתודרשיה היגטרטסא התיה תדה תרמה .תונמאנ

.תורשכה תוכלה תא םייקל ידכ חבט םתא וחקל דימת םהיתועיסנ וא םהיתוגלפהבש

רחסב קסע לאומש .םיטאריפ וא םירסרוק ,םיטמולפידו םינמגרותמ ,םי־ידרוי ,םירחוס ,םילגרמ ויה םה

.תוימלסומהו תויפוריאה הכולמה תורצחב תיסופיט תידוהי הכאלמ התיה תופרוצה .םיטישכת

רבנע ,םיגומלא םג ודביעו ,םשוטילב םג וקסעו ודוהמ םיימלוג םימולהי ואביי וקורמב םידוהיה םירחוסה

.םויה ומכ שממ ,ןתריכמו תורקי םינבא תיינקל דואמ בושח זכרמ התיה ןפרווטנא .םדוא ינבאו
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16-ה האמה יהלשב .תידרפס התיה םהלש רובידה ןושל .דרפסמ אוה ה'צאלאפ תחפשמ לש האצומ

םירעה תחא םייניבה ימיב התיה סאפ .תונושארה ויתונשב יח הבו לאומש דלונ הבש ,סאפב וררוגתה

סאפ ריעל שדקומ התובישח ללגב .הלודג תידוהי הליהק הב התיהו ימלסומה ברעמב רתויב תובושחה

עבורה ,חלמ ארקנש עבורב םידוהיה תא ןכיש הבו השדח סאפ ןטלוסה הנב ןאכ .רפסב דחוימ קרפ

הלפנש הנושארה ריעה .םירצונה ידיב תושובכ ויה הלש למנה ירעש הקירפא־ןופצב ןושארה ידוהיה

.)1415( הטואס התיה םילגוטרופה ידיב

ייחב שממ בלתשהל חילצה אל לבא ,ותדב קודאו םכח ה'צאלאפ לאומש בשחנ דנלוהב ותבישי ימיב

םע קר אלא םילגוטרופ םע םיקסע השע אל םעפ ףאו םדרטסמאב תילגוטרופה תידוהיה הליהקה

אל ותחפשמ ינבמ שיאו ,"המואה" ינבמ ימל ונפ אל אפורל וידלי וקקזנשכ .םידנלוה םירחוסו םיטינרבק

ידי־לע חרכוה 1611-מ לחה .םדרטסמאב תילגוטרופה הליהקה ירבח םע ןיאושינ ירשקב אב

.גאהב ררוגתהל תונוטלשה

לש אוצייו אובי היה ורקיעש ,הלפשה תוצרא םע יאקורמה רחסה לע לופונומב קיזחה ה'צאלאפ לאומש

דועו וקורמל תועסמ השימח תוחפל לאומש ךרע 1614-ל 1609 ןיב .וקורמל המחלמ תוניפסו קשנ

םירופיסה דחא .ךרובלדימו םדרטור ,םדרטסמא ,גאה ןיב וצצורתה החפשמה ינב .הילגנאל תועיסנ

דרפסל ואבוהש ,)122 'מע( ןאדיז יאלומ ןטלוסה לש םירפסה דוש רופיס אוה רפסב םיניינעמה

טפשמ ,קודקד ,היפוסוליפ ,האופר ירפס 4000-כ .םויה דע םירמשנ םה םש ,לאירוקסאה תיירפסל

.תוינידמו

םינוש תומלוע ןיב םירשק ללוחל םחוכבש םימגרתמו םיחילש ,םיכוותמכ םמצע ואר החפשמה ינב

יפנעמ דחא ?םויה דעו זאמ םלרוגב הלע המ .תימואלניבה הריזב םילעופ םהשכ הפשל הפשמ רובעלו

בר היה ה'צאלאפ הדוי ןפ קזיא :םיטלובה היאצאצמ .םדרטסמאב ראשנ רחא ,ונרובילל רבע החפשמה

היה ה'צאלאפ ןואל הדוי ונבו ,םדרטסמאב תילגוטרופה הליהקה לש 1926-ל 1886 םינשה ןיב ישאר

ונימיב .ץיוושואב חצרנ היינשה םלועה תמחלמבו םדרטסמא תטיסרבינואב תוימש תונושלל רוספורפ

ירבחמ םיזמרמ ,תלשושה תא רוקחל היה יואר .דנלוהבו וקורמב החפשמה לש םיאצאצ םיאצומ ןיידע

םיסונאה לש הירוטסיההו ללכב הירוטסיהה יבבוח לכל ץלמומה ,רפסה ףוסב הזה ןיוצמה רקחמה

.טרפב
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