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 3המישרתיקלח לשוירפסוירוביחולשלקאבםימוגרתותופשל,תונוש:האר The NationalUnion
Cataloguepre1956 ,Imprint,LXXXII .pp 265-270

402

בקעי טיבש

][2

םתעדל תא ,חתפמה דציכ ןתינךופהל תאהירוטסיהה תישונאה תינועברה תברו תוריתסה
הירוטסיהל ןתינש ןגראל התוא לע יפ המכ תונורקע .4םיטושפ
ברקב היצנגילטניאה תידוהיה היה רכומ לקאב ןה וימוגרתמ ןהו וירוכזאמ
הקיטסיצילבופב תב .ןמזה םירוכזא הלא וכפה תא ׳תונעט׳ה לש לקאב תונעטל ירוירפ״א
תוצופנרבדב הביט לשהיצאזיליביצה ,תישונאה ןהו ומנפוההעדותב תירוטסיהה לש םיגוח
םינוש היצנגילטניאב היצנגילטניאיימסבו תידוהיה ףוסב האמה .תמדוקה
דה תונורקעל ואצמש םיליכשמ ותנשמב לש לקאב יוצמ דוביעב רצקה לש ׳י יקסבוזרג
(רוג)היפארגויבל תיסור לע לקאב תאמ .5ןיקבר לקאב רכזנ םש ןושארכ אצישחיכוהל יכ
םג תונויזחב הירותסהה לשומ רדס ,קידמ יכו ךלהמ תודבועה תוירותסיהה ונניא
,הרקמ יכ םא תונויזחדורדש,תרדסמ רשא ןויזחהדחאהדילומ תא ינשהאבה,וירחא
אוהודילוי ותעשב תא ישילשהאבה,וירחא יכו תונויזחה םלכ םירושקםידחאמודחא
,ינשב יכו םירושקהתודחאהו רשא תונויזחב ולאה םיקזח דאמ ,דאמ םדיבו עינכהל
םהינפל תא ןוצרה ישפחה רשא,םדאל יכו ירקמ םייחה לשםימעה לשו לכ תוישונאה
םישרוד דומל ,הריקחו רשאכ ודמלי ורקחיו תא ירקמ ייח עבטה.6םהיטרפל
םלוא רומאכ רתוי רשאמ הטישה תירוטסיהה ,ולש התבש תא בלהיצנגילטניאה תיסורה
ותפקשה לש לקאב לע הדיקפת לש היצנגילטניאה תריציב .המדיקה לקאב האר היסורב
תיראצה הנידמ תירברב ,תרגפמו תטלשנה לע ידי הבכש ,תיאבצ המודב .7היכרותל ודידל
קר תיליע,תילאוטקלטניא היהתש החותפ יכרעל ברעמה ץמאתו ,םתוא תאו יגשיה עדמה
,םייברעמה לכותאיבהל הרומתל תיתוברתה .היסורב ןבומ עודמ ספתנ לקאב הרומכהכלה
לצא׳םייברעמ׳ה היצנגילטניאב תיסורה תב .ןמזה
ב
ףא ותטישש לש לקאב התכזהדוהתל םג ,8הינמרגב אל יתאצמ תודע ותעפשהל הרישיה לע
היפארגוירוטסיההתידוהיה וא לעתמכח׳׳לארשי.9הללכב תמועל תאז תויוצמ תויודע תובר
4
5
6
7
8
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לע ותעפשה ברקב םיליכשמ םידוהי חרזמב .הפוריא רוכזאהםדקומה רתויב רכומה יל יוצמ
וירמאמב לש םהרבא ירוא ,רנבוק אוהשכ ביגמ לע םירמאמ םידחא ומסרפתהש ץילמהב
תנשמ  ,1866םהבש ןיוצ לקאבבהוא׳כ ,.לארשי םדגנכ טטצמ 10רנבוק עטק וירבדמ לש
,לקאב ובש אוה ןייפאמ ןויפא ילילש לעבו יפוא ימשיטנא תא םע .לארשי עטקב הז ראתמ
לקאב תא םע לארשי טבשכ עורפ ,דנו״ענו ודיש לכב דיו לכ .11וב םג ובתכמב םסרופמה
יקסבייוטסודל 27יהמ ראוניב  ,1877ריכזמ רנבוק תא לקאב ןיב יגוה תועדה ועיפשהש לע
ותוחתפתהתילאוטקלטניאה זאמ דמל אורקל .12תיסור
רוכזא דהוא ףאו בהלנ יבתכב םיליכשמ םידוהי היסורב ףוסב תונש םישישה ־ תליחת
תונש םיעבשה אצמנ לצא ץרפ .ןיקסנלומס ןיקסנלומס הברמ ויחבשב לש ,לקאב ריתכמ
ותוא ראותב יבא׳ ,,םימכחה הנכמו תא ,ורפס המדקהה תודלותל,היצאזיליביצה ראותב
רפס׳ /אלפנ רפסרשא׳ חקפ ןיע ירקוחל ירבד,.13םימיה ןיקסנלומס שמתשמלקאבב רקיעב
םשל ותמחלמ ןעמל םינוקית תדב ילב) לבקל תא הנקסמה רבדב ךרוצהתדרפהב תדה ןמ
(.הנידמה אוה טטצמ תא רואיתהיצאזיליביצה תירצונה דרפסב לצא לקאב  -ןמ רוקמה
ילגנאה תילגנאבו ־ ידכדימעהל לע תנכס ,תואנקה תונרמשה תוצירעהו ידיב ינהוכ תדה
תוחתפתהל .14תוברתה המגודה ,תינוציק ןכש לקאב ןעט קרפב שדקומההיצאזיליביצל
דרפסב יכ התוחתפתה תיתוברתה לש דרפס תרגפמ וליפא ירחא וז לש היכרות ,היסורו
הילעשו אל הרבע חור םינוקיתה תרבועש לעהפוריא זאמהאמה .15ז״טה םוקמב רחא לבקמ
ןיקסנלומס תא ורואית לש לקאב תא הילגנא הנידמכ תילארבילה תיביסרגורפהו רתויב
,הפוריאב ליאוה איהו הרחב ךרדב רחסה׳ ,ישפוחה םוקמב .המחלמב רקיעב הארנ יכ
ןיקסנלומס שקבמדומלל תודלותמ ,הילגנא לע יפ,לקאב תא ךרד םינוקיתה ןפואביתגרדה
,ינאגרואו ילב תריבש .16תרוסמה דגנכ תאז אוה סמלפתמ םע ירבד לקאב קרפב ןושארה
ןעוטו יכ שי לדבה ןיב טרפה הרבחהו לכב עגונהחרכהל הריחבלו .תישפוחה דועב יפלש
לקאב ןיא לדבה ןיב טרפ ,ללכו ןכש טרפה וניא לוכי,םמורתהל׳ לעמ ונמז ותביבסו אלא
םירקמב יאצוי,17ןפוד ירה ןיקסנלומס ,רובס יכישעמ׳םדאהודיב ונתנודיבורוחבל סואמלו
,ותושעב ךא תילכת וישעמ ועדונהעידיב הנושאר םא חילצי וא ,ןיא אל לכ ישעמ ינבםדאה
ללכב המה אל םישפוח המה קר םייחרכה לע יפ יקח עבטה רשא ומדק ..18,..םהל
ביבאילת,ז״שת
 10א״א,רנבוקיחרפ׳ץילמהתנשל/1866לכיבתכא״א,רנבוקאיבהסופדל ,י,הרומז
.126-124ימע
הרעה ,(2ימע:450׳WhentheJewsstainedwitheveryvarietyof,crimewere...
,ליעל)
11המדקה
plunderingand vagabond,tribewanderingon the face ofearthraisingtheirhand against
every,man and everyman raisinghis hand againstthenf
 12תורבחמ,תורפסל ,הרייא)א(,א״שת׳מע .101-95
,םירמאמ ,אםילשורי,ה״פרתימע
,רחשהיב(,א״לרת)בסנוכו:ורפסל
הנושארל
/רבדלספדנ
 13תע7
,213הרעה .1
, 14ל״נהםע׳/םלוע,רחשה(,ב״לרת)ג׳מע .22
, 15ליעל)המדקההרעה ,(2׳מע .626
,ליעל)׳םלועהרעה . ,(14םש
 16םע׳
, 17ליעל)המדקההרעה ,(2׳מע .4
,ליעל)׳רבדלהרעה ,(13׳מע ,213הרעה .1
 18תע׳
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ויתונורכיזב לש הדוהי ביל ןיול (ל״להי) לע ותפוקתתיטסילאיצוס״תילאקידארה
) (1882-1872אוה :רפסמ
דע תנש ב״לרת יתייה לככ יליכשמ םירבעה םימיב םהה  -לעב ...ןוימד ךא תנשמ
ב״לרת יתארק לכ םירפסה .םייסלקה יתארק לכ יבתכ וועראסיפ ] .[D Pisarevרשא
ולעפ ילע הלועפ ,תצרמנ וכפה שממ לכ יתועד תומודקה הנראתו יניע רואב .שדח
תואתב שפנ יתעלב ירפס תרקבה יקסניליבל ]Beiinsky
]Dobroljubov

.[V.Gוואבעילארבאדו

. .[N.Aדועו יתדמל הדיקשב תא תרות הימונוקעה היגולויצוסהו

רשא החקל יבל ישפנו יהתו יעושעש ,יתומוחנתו יתיגה םוי הלילו תרותבהלכלכה
תינידמה לחה םדאב ,טימס ללימ דע ...סקראמ רתויב דוצ ינודצ ירמאמ
יקסוועשינרעשט ] .[N.G Chernyshevskyרשא יתלגס יל ונונגס ...ונויגהו ןבומ יכ
יתארק ירפסהמכחה לש ןמזה,אוהה ומכ ,ןיורד ,רסנפס ,לקוב,19רפרד 20רנכיב דועו
.דועו
ל״להי רפסמ ,דוע יכ םגרת תירבעל תא קלחה ןושארה תיצמתו קלחה ינשה ורפסמ לש
,לקאב ךא אל אצמנ םהל סיפדמ םוגרתהו .דבא תא תעפשה לקאב וילע םתואב םימי אוה
ריבסמ ותויהב /םת׳ ןכלו ץמיא תאהפקשהה התארשתוחתפתהב,לכשה הנובתהעדמהו תא
םרוגה ירקיעה.היצאזיליביצל תא׳ ותעד תאז יתרתס םינש תובר ירחא ןכירמאמב םירויצ״
ייחמ ״לארשי ׳  -בתכ .ל״להי תא ותוחכפתה לש ל״להי לקאבמ םזילאנויצרהמו ולש הלת
בקעי ץיבוניבר ותבזכאב המדיקהמ ןורתיפמו תלאש םידוהיה הרבחב תילארביל
.21תיטסילאנויצר
רמאמב,ץילמהב רייא ׳םמ)ג״מרת  :(39תרזע׳ .םירפוס /םדא ,׳.םתא ןתונ ל״להי יוטיב
בקונהבזכאל ןמ.היצאזיליביצה ,תעדה אוה ,בתוכ איה קר ילכ׳ שימשת ינבל,׳םדאה לכהו
יולת ךרדב הבש ינב םדאה םישמתשמ .הנובתב קדצה טפשמהו םניא םיעבונ חרכהב ןמ
:הנובתה
ודיגה אנ יל  -ןנחתי רעסנעפס  -שיא רשא ןיריהנ היל יליבש אימשד עדויו בשחל
תופוקת תולזמו ןיבמו טיבמו ימרגב םימשהםהילולסמו קוידב ,ץרמנ וא שיא עדויה
תבכרה לכ תודוסיה עבטו לכ םיארבנה יטרפב ,םיטרפ וא שיא רשא ול ירקחמ ץרא
ןיאו רתסנ דגנמ ויניע ףא ביתנ ול ועדי טיע -ודיגה אנ יל המ איה הלוגסה הרוצאה
תנוכתב לכ תחא תועידיההלאה רשאהחכב רוצע רוצעת דעב שיאה ,עדויה ילבל
בונגי יתחפטמ ?יתחלצמ

תונושלל
,.;J .w Darper 19ורפסאצישרואלטעמכתעבהנועבותחאםעורפסלשלקאבםגרותףאאוה
.תובר  .Historyof the IntellectualDevelopmentof,Europe New York 1861ןכו:האר .D
,Fleming.J .W Darper and theReligionof,SciencePhiladelphia1950
.L ,BuchnerKraftund ,Stoff1855 20רפסה)םגרותדע תנש 1904שמחלהרשע.תופש:תילגנאב
.(Force and Matter
תמיתחב(,ףריףר,םידה ,גתבט)ד(,ו״פרתימע .116-115
גולורקנה
לעב)ץיבוניבר
 21׳י
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דועבםיליכשמהש םינושארה ועימשה תא תמסיס ברקה!הלכשה׳ !/הלכשה רודה יוושכעה
תונשב) (םינומשה לשםיליכשמה עימשמ תא תמסיס ברקה,איצזיליוויצ׳ /איצזיליוויצ
רחואמ רתוי רזוח ל״להי אשונל.22הלכשהה םג ןאכ רחוב ל״להי תדמעב :םייניב אל
הלכשהה המשאתוטעמתהב ,רסומה ךאהלכשה ילב רסומ איה ילכ קיר :תיחשמו רסומה...׳
ילב דובעש לכשל אוה רסומ ,םילבה יכ ןעמל רחביםדאה בוטב וילע תעדל המ .23׳...בוט
ךלהמב ןוידה אוה עיגמ חותינל ותפקשה לש לקאב תרוקיבלו :הילע
 ...דעו המכ הגש לקאב רבכ וארה .םימכח ןה הז לקאב ,אבנ יכ יפל בצמהמכחה
םיעדמהו וימיב יא רשפאהיהתשהמחלמ ןיב םימעםימכח .םירואנו דבלמו אלש ביטה
תוארל תירחאתמחלמ ,םירק הנה תמחלמ זנכשא תפרצו תרקוע לכ ,ותרעשה דבלמו
תאז הנה לקאב ותעיסו ,םחיכוהב יכ תוחתפתהה תילכשה הכירצ ביטהל תא בל
,24םדאה וגש דוע,תחאב דע יכ אול היה לקאב יח ונימיבהלא היה בישמ וירבד.רוחא
לקאב םיקיזחמהו וב אל ומש םבל לא תוחתפתה ,םיכרצה יכרצ ,םייחה יכ בקעב לכ
תואצמהה םיעדמהו בקעבו לכ תולסמה תושדחה תוינאו רוטיקה תאיצמו םיכרד םיב
רשא)השביבו לכ הז תבחרהלהלכשהה ןוקתלו ,תודמה תעדל (לקאב הנה בקעב לכ
הלא ןלגרלו וחתפתי םג יכרצ םייחה לדגיוחרכהה .םתואלמל םלגרל ושגנתי רתוי
רתויו ינבםדאה רצהל שיא,והערל קוחדלתא־שיא ילגר והער דע יכ וחגנתי,דחי דע
רשא תומכחהםיעדמהו ויהי ינפל םדאה אל רוככ ףרצמ רהטמו תועד ,תודמו יכ םא
ילכל ברק תישל תופסונ לע םיעצמאה תולבחתהו תמחלמב םייחה םוחללו שיא תא
...ויחא לקאב ,חמשי יכ הרבגשמ תעדה הלטב טעמכהפידרה לע רבד הנומאה ־ךא
תמאבה הלטב ףא ?טעמב םנמא ןיא ידקומ ,שא ןיא ,איציזיווקנא לבא שי םיקח
...םיטפשמו ןיא תעכ רפסלקאב תחת ,ידי קרו יפל רומשה ינורכזב אוה רמואורבדב
לע תוחתפתה ,רסומה יכ לכדיסח םא ןיא וב תעד ערי דאמ,ותודיסחב םאו ותלשממ
הלודג תקושתו ותודיסח תרעוב וברקב ,דאמ אוה הברי ערהל דוע .רתוי םא אוה
בהוא תא ,ומצע לכונלועפל,וילע םאוהדיחפנךלהנו וילע,םימיא זאולדחי,ערה לבא
םא אוה ריקפמ תא ומצע ןעמל בוטה,דסחהו זא ןיא הצע רוצעל דעב ויתולילע רשא
אילפי תושעל תלצהל ינב םדאה רשאו ןה תולילע עשר תונוועו ,ברח וב רעבת
הקושתה רשא הנבשחי תיתימאל השעיו םדב .חצרבו לקאבוךלוה טרפמו תא יללח
תאנק תדה םיפדרנהו דעב הנומאה ,רמואו יכםיפדורה ויה ישנא תמא ושעו לכה קר
םבשחבחילצהל תא םתלוז ויהו ישנא רסומ תמאב וצפחו,ביטהל םגוםיטיאוזעיהמ
םירוטיזיווקנאהו ויה םתנומאב  -לקאבו ,רמוא יכ לכ הלא ולדח לע ידי תוחתפתהה
,תילכשה לבא וזיאב תוחתפתה ?תילכש םאה לע ידי יובר תואצמהה ?םיעדמהו

.ץילמהב
רבמצדב 1896
המסרפתנש
 22תרדסבםירמאמ
רבמצדב .1896
,.תילכתל ,-םש 7
 23תרזע׳.םירפוס /רקח
תודימהאלאלע
,ליעל)המדקההרעה ,,(2מע.127-114םלואלקאבוניארבדמ םשלערופיש
, 24לקאב
תויביטקייבואההמחלמל רבגתו
תוחתפתהתיביטקייבוא איבתש ידיל ךכומלעישתוליעה
תוגהנתהב.תישונאה
תוילאנויצרה
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המכחהעדמהו ולטב םנמא תא תוצירעה תאו,תודבעה לבא לכ הז השענ אל ינפמ הזש
חנומ עבטב יכהמכחה םא י״עש תולגתהםיעדמה שלחנ חכ ,עורזה םלוא דלונ חכ
.רחא חכ עורזה הסגה הטושפהו עירכמה תא ,שלחה חכ הז רבע ,לטבו לבאהואתה
עירכהל תא שלחה אל הלטב י״עהמכחה.25םיעדמהו
לקאב ראית ןפואב ינטשפ יחטשו תא תוחתפתההיצאזיליביצהתיפוריאה תב .ונמז ותטיש
םזירטנצולגנאהו ולשואיבה ותוא חסנל הרוש לש םימרוג ומכ)םייביטקייבוארחסה ישפוחה
תוחתפתהו (קשנה םיאיבמה ידיל ןוחצינ ךותבו)המדיקה ךכ ןוחצינ יכרע (רסומההרבחב
ברעמה .תיפוריא ותרוקיב לש ל״להי ףוסמ האמה שי הל אופיא לע המ .ךומסתש
רשקהב ידוהיה רורב יכ ותנשמ לש לקאב הלוכי התיה שמשל תנעשמ הווקתל יכ
תוחתפתההיצאזיליביצה ןוחצינו םזילאנויצרה ואיבי ןוקיתל םבצמ לש .םידוהיה ןויד הז
השענ רומאכ לע עקרחוכיווה ןיב יגוה תועדה םיסורה םייזכרמה,הלאשב םאההלכשה עדיו
םילוכי קינעהל דוסי ירסומ שדחהרבחל םאהו׳הלכשה׳׳עדמ׳ו םילוכי תויהל סיסב .רסומל
׳י רנזולק דיעמ קרפב ראתמה תא ותפוקתתיטסילאיצוסהיתילאקידארה לש ,ל״להי יכ
דוע׳ ימיב ירוענ רנזולק] דלונ תנשב  [1874ויהםיליכשמה םיירבעה םיברמ ותורקל תא]
[לקאב םוגרתב .26׳יסור
תוטויטב ויבתכמ לש ייו״ליבה המלש ןמלז ןמרקוצ עשוהיל בד ןוסנינב 9״המ סראמב
 1884רכזנלקאבהאבומבהכורא תמשרנה ןמ .ןורכיזה וראתב תארוסחמהתולדהו םיפיקמה
תאהרובחה תייו״ליבה בתוכ :ןמרקוצ רכז׳ הרכזא התע ירבד לקב :רמאל םוקמב״ רוסחמ
ןיא תרבח ,םדא שיא לא ורבח הנפי ןעמל אוצמ תיחמ ,ושפנ אוה לידגי תא הואתה לכלרבד
רשא ,ונניא םוקמו האנק םש האנש ןיאו,הבהא ןכל םיינעהםידורמהםיכלוהה [ךשוחב] אל
וארי רואב ..״.םייחה .27׳ האבומה הכוראה היושע ררועל תא םשורה ןמרקוצש טטצמ ןמ
,ןורכיזה דיעהלו לע ןכ לע ןפואה קומעה ובש וטלקנ ירבד לקאב .ותעדותב השעמל ןיא
ןמרקוצ טטצמ ךותמ רפסה אלא ,תואכרמב)איבמ וליאכרבודמה (הטטיצב הזרפרפ תצלמנ

רבמצדב .1896
, 25ץילמה 15
׳רסומ׳ליפלילקאבלקאבעבוקןפואברורב יכךירצןיחבהל ןיבדמימה
׳הלכשה׳
יהמהקיזה ןיב
םיללכושמו לש רסומםימייק רבכ
ירסומהםדאב ןיבלהביט לש.המדיקה תונורקעםיחתופמ
םימלשומו.םהמלכבו,תאז אל
,םיללכושמםירפושמ
אנדיתמדקמ ןיאוותלוכיב לשםדאהףיסוהל
,יטאטסאוה
.תואיצמברסומהאוה
הטילשהו
תואיצמה
המדיקהאלאתנבה
רסומהאוהחוכהעינמהתא
המדקה,ליעל]הרעה ,,[2מע
םישמתשמ.וב,לקאב)
תיתימאהאיהלעןכךיא
הלאשהו
,םלשומו
עובק
,תמדקתמידכו
,.(146רמולכידכהרבחשלכותםשייל תאיללכרסומהםילענההילעתויהלהרבח
תועדהמו
ררחתשהלתוצירעמעבטה
תויהלהרבחתמדקתמהילעחינהלהנובתלשפוחהלועפידכ
.יתרבחהואוה קררובס
ותובישחמולשרסומהישונאה
.תומודקהלקאבאופיאוניאטיעממוכרעמ
תילאנויצר ןיאםצעברסומלךרע.דיקפתו
הרבחבהנניאש
,המדיקל יכו
רסומהשוניאלוכיאיבהל
;תויראבראבההנורתיאוהתוחוכבלכשה
,הפוריאלאוה,בתוכ ןיאםושןורתיירסומלעינפתומואה
הנובתהו.הלש
,השדחה ,ו לתביבא,2ט״ישת׳מע .123
תירבעה
הירוטסיהלשתורפסה
 26׳י,רנזולק
,םייו״ליבהםילשורי,ט״לשתימע .175-173תודות,הל
םיבתכמהמאבומלצאתימלוש,בוקסל
 27עטק
.ןויציתביח
תודלותל
םסרפתהלםיבתכב
דמועה
הרשפאש ילתוארלתאחסונבתכמהולוכ
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לשמ .ומצע םוקמהדיחיה לצאלקאב בורקה חורלםירבדה וללה אוה ,ותעיבק יכ תוחתפתה
תוברתה הלוכי אובל קר ירחאםדאהש לגוסמ קפסל ומצעל תא יכרוצ םויקה םייסיסבה ;ולש
קר זא אוה לוכיליחתהלףואשל .תורתומל תרבחב ,רוסחמ תמועל ,תאזםדאה קוסעקבאמב
לע יכרוצ םויקה םייסיסבה ולש לעו ןכ וניא לוכי׳רצייל׳ .28תוברת לכב ,הרקמ רורב םגש
ןמרקוצ ריכה בטיה תא ירבד .לקאב
20״ב ינויב  1899בתכ ח״י רנרבודידיל ןועמש ,יקסבוחיב ןנולתהש יכ אוה רסח הנבה
,תיתרואית ץעיו ול אורקל תא ירפסתודלות׳:׳ארוטלוקה ירחאו׳ ןכמ לכות אורקל םג תא
,ןיווראד תאו רסנפס תאו לקוב לכוםיכאלמה,םילודגה ךאש תא םמש וריכזי לכ וניליכשמ
חצפב״ו ,״םיחצפמ התאו לכות םג.29׳ןיבהל
דהה רחואמה רתויב הסיפתל תאז לש תוחתפתה תוברתה תעפשהב לקאב היוצמ יתשב
תואסריגה ורמאמל לש באז יקסניטוב׳ז תונשמ םישולשה תרות׳ .׳קשמה םש ןיחבמ
יקסניטוב׳ז ןיב חוכ,׳חרוכ׳ה רמולכ חרוכה דורשל ,םייקתהלו ןיבל חוכ,׳קחשמ׳ה לעופה
רחאל יכרוצש םויקה וחטבוה רציימו תא.30׳תוברתה׳ םג םירבדה לע וחוכ לשטקלטניאה
תמועל תובישחה התוחפה לש תדובע ,םייפכה יקסניטוב׳זש איבמ ךות ידכ וסומלופ םע
םזילאיצוסה ,ינויצה םרוקמ ןושארה לצא הארו)לקאב (.ןלהל
לקאב רכזנ םג תוריציב תורפס .תונוש הרומה ןולטב ןמורב לש י״מיקסב׳צידרב׳םירמ׳
תנשמ  ,1921אוה ליכשמ ארוקה אל קר םינוחרי אלא םג .םירפס אוה׳ ארק תמאב תא לקוב
תאו .רפרד תעד תוחתפתה״היצאזיליביצ״ה תוברתהו היה רבד הגהש וב .דימת םיטרפה אל
וקיסעה ,ותוא יכ םא,םיללכה,.31םיפוריצה הלבונב?׳ןאל׳ לש ז״מ גרבראייפ תנשמ ,1899
לקאב אוה ןיבםיפוסוליפה וריעסהש תא ושפנ לש :ןמחנ תיב׳שרדמה ולוכ םע וירפס  -ותמ
...ובלב המש םייח התע ,הזוניפש ,טנק ,ןיורד ,לקוב .32׳...רסנפס ןמורב לטומ׳ ןב יסייפ
׳ןזחה לש םולש םכילע תנשמ)  (1901םיראותמ םירגהמה הקירמאל םהשכ םיחיגמ ךותמ
תנחת הירוטקיו .ןודנולב רבחה יניפ רעסנ לכךכהארממ ,ויניע דע אוהשלמלממ תא ומש לש

,ליעל)המדקההרעה ,(2ימע .25-23
, 28לקאב
דחואמה ,1960ימע  .219םינשרחואמ,רתוי),(1909ט״סרתבביגה
 29לכיבתכ ח״י,רנרב ,גץוביקה
םסרפתהשרינהבתאצוה)יבבוחתורפסה,ק״האבםילשורי(,ט״סרת ובשוהשענ
דנרב לערמאמ
היסכודותרוא,הלכשהוהנעטב םגש רמושתווצמ לוכיריכהלאלל ששח תא
ןויסינרשפל ןיב
רמאמה,םשךירצרוכזל יכהשיגה
היישילשה,לקאבןיוורד.רסנפסוםלואדחי םע,תאזףיסוהלעב
הנומאהתדבלארשיתרותבו.לארשי לעךכריעה
תיעדמההניאהלוכיאובלםוקמב
תיטסילאנויצרה
רנרב,םזקרסב יכלקוב׳ןיווראדולכוילעבעדמהםיקוקזתילטלהלוכשתלכתיאמבואופאיגילפ
דחואמה ,1960ימע .(257-256
לכ)׳?ןנבריבתכ ח״י,רנרב ,בץוביקה
יקסניטוב׳ז
(,ב/א)׳קשמההמא,הרבחוםילשורי,י״שת׳מע .221-193
,יקסניטוב׳זאובמ׳תרותל
, 30ז
,וימולעויהשודויצ׳עצוממלש
םינוקיסלקםתואשריכהימיב
הירואיתהולשהבאשניבתכמ
,הדומ יכ
הדוצמבתישארב תנש 1938
המסרפתה
הטיםרבינואיךינח,םש)׳עצוממימע .(195הטויטההיינשה
,םש)ימע .(306
,םירופיסה לתביבא,א״ישת ימע .הצרןמורהעיפוההנושארל
,יקסב׳צידרב-ןוירוג לכ
 31י״מ ןב
לולא-תבט)ב״י-יי(.א״פרת
הפוקתהבםיכרכ
,גרבראייפ,םיבתכ לתביבא,א״כשתימע .134
 32ז״מ
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לקאבהחכוהכךכלאוהש:׳תוברתךב׳םלועמ׳ אל יתיאר תא ונרבח יניפ םעפנ שגרנו.ךכ״לכ
ושפנ םילחג ,הטיהל ויניע .ורעב ומטוח ריהבה .ץצונתהו ויפ למלימ ינימ םירבד ,םינושמ
רשא אל העמש ןזוא :םלועמ דרול״ ...דליפסנוקיב ...ןוטסדאלג ...לקוב ...היצאזיליוויצ
...הירוטקיו ..״.ירויפיטנומ .33׳
רוכזא ומש לש לקאבךרואל הפוקתה יהלשמהאמה ט״יה דעו תונש םירשעה לש האמה
תיחכונההקיטסיצילבופב תורפסבו הפיה וניא תניחבב תורדהתה תיליכשמ אלא יוטיב דהו
עקשמל קומעה ריאשהש לע םייחהםיילאוטקלטניאה .34ונמזב
ג
םג ותנשמתיפארגואיגופורתנאה לשלקאב הטלקנ ברקבםיליכשמ .םידוהי ,ךכו םיאצומ ונא
שומיש ויתונויערב לש לקאב ןויסינב תתל ותקיזל לש םע לארשי ץראל לארשי רבסה
יפארגואיגופורתנא .׳יעדמ׳
ורמאמבסומזילאירטאמה׳ ירוטסיהה העונתהו׳תימואלה ןד ׳י רנזולק תונקסמב ןתינש
קיסהל ונויסינמ לש לקאב םשייל תא תרות היצולובאה תיטסיניוורדה לא׳ הירוטסיהה
.35׳היקוחו רנזולק םכסמ הרצקב תא ותפקשה לש ,לקאב תוחתפתהש הרבחה תישונאה
תרצונ תבצעתמו
אל וחורב לשםדאה ,ומצע אלא תונויזחב םיאצמנבוםייעבטהםיבבוסה ותואלכמ .דצ
המילקא לש ,וירוגמיץרא היחמצה ,הלש םייחהיילעב ,הבש הארמ ,החטש״ינפ ־ לכ
הלא וותיה תא ךרדה ותדובעל תירמוחה תילכשהו לש םדאה תורודב ,םינושארה
ועבק תא ,וייחייאנת תא )(milieu׳הביבסה׳ הבש היולת ותוחתפתה ןפואב לבגומ
,טלחומו םהו םה ואיצמהש ול םג תא וניזיילכ ותמחלמל :הלופכה עבטב  -לע
,ויתונוזמ ראשבו םדאהיינב  -לע ומוקמ .הרבחב
לע יפ לקאב -ךישממ רנזולק תיצמתבהפקשההתינאילקאבה -םדאה לבגומ וישעמבךלהבו
.וחור ותוחתפתה תיתרבחה תיתוברתהו היולת הלוכ המב אצמנש גשיהב די ותביבסב
.תיעבטה עפש םירמתה םירצמב רצי תאהרבחה תירצמה תדח םירעפה עפשו זרואהודוהב
רצי תא תותיכה תאו תונומאה המהארבב .אהדובבו םדאה וניא לוכי ררחתשהל
,׳ץראה״חור׳מ החוכש דמוע הלעמל ויתוחוכמ םיישפנה לש .םדאה לקוב׳ הצור קר ,תעדל
המב םעה ןוזינהמכבו םילוע ול ,ויתונוזמ זאו אוהחיטבמדיגהל המ בשוחש םע הז המואוהש
,,השוע טטצמ רנזולק תאדחא וירקבממ לש ומשב)לקאב וניא (.בקונ רנזולקהחוד ןבומכ םג
תא הסריגה תאזה לשםזילירטמ׳׳ירוטסיה רפוכה םכרעב ידוסיה לש םימרוגהםיילאידיאה

(,ץיבוקרב לתביבא,4י״שתימע .גי-בר
םוגרתב)ןזחהד״י
 33םולש,םכילעלטומ ןביסייפ
האצוההש׳םעל׳ לשלעופהריעצההרחבאקוודםושירב
הדבועה,ליעל)הרעה ,(5
 34רבכהניוצ
ותומדבותנשמבו
םייראלופופההלשאלו
ילאוטקלטניאורצקלשלקאבתרדסלירפסעדמה
יפארגויב
לשהגוהתועד.רחא
ביבא-לת ,1955ימע .82
,תוישונאו ,א
 35׳י,רנזולקתודהי
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התובישחבו לשהלועפה תישיאה םתוחתפתהל לש םייחה .םיירוטסיהה ,לקאב יפל ,רנזולק
עיצמ הסיפת לשסומסילאטאפ׳׳ירוטסיה ובשהביבסהתיפארגואיגההליבגמ תאהכרד לש
הירוטסיהה .תישונאה סכראמ ותמועל ןעט יכהביבסהתילכלכה אוה חוכה .ליבגמה יפל הז
לקאב סכראמו םיעיצמ םהינש הטיש תינוציק לש םזינימרטד.36ירוטסיה
ןפואב הנוש ןיטולחל שמתשמ יקסניטוב׳ז לקאבב ךרוצל סומלופה בקונה םע
םזילאירוטירטה יטנאה .ינויצ רמאמב לע׳׳םזילאירוטירטה תנשמ  1905אוה אב ביגהל לע
,תונעטה יכ השעמל רקיע הריציה תינחורה לש םע לארשי אל רצונ ץראב לארשי אלא
,הלוגב החודו הנעט תאז לכמ .37לכו ןאכמ תוחתפתהש׳חור׳ה ילארשיה ידוחייה הרושק
הביבס׳ב ׳תיעבטה לש ,התוחתפתה רמולכ הפונב לש ץרא .לארשי יקסניטוב׳ז אב אופיא
חסנל תא תוביסה׳תויגולופורתנאדוויעבט׳ה ךכל ותייחתשתימואלה לש םע לארשי תבייח
שחרתהל ץראב לארשי הלוכיו שממתהל קר .הב אוה השוע תאז רמאמב תונויצ׳ ץראו
,׳לארשי ףא אוה תנשמ .381905
רמאמב הז הסנמיקסניטוב׳ז תתל םיסביפארגואיגופורתנא ןויערל.ימואלה ןיינעמ וניאש
איבמ ןיכומיסכ םירבד ןמ הסיפתה תיגולוטמילקה תיסאלקה39תימייניב״ימיהו ףאו אל ןמ
היפארגואיגופורתנאה תיטנמורה ,תינמרגה אלא הנופ רשי ירנהל סמות .לקאב
ועבט ינפוגה לשםדאה ןכו ועבט ישפנה -לכהלא םה תואנגנמ םישיגר םיקדו,ךכ״לכ
אלש ןכתי יכלדבהה שולקה רתויבהביבסב תיעבטה אל עיבטי תא ומתוחדחוימה לע
שפנםדאה לדגש ,םירהב תמועל שפנםדאה לדגש .רושימב ךכו לכב ;רבד ןיא ,קפס
ףאש םא לכלדבהה ןיב ינש ,תומוקמםימודה הז הזלהנבמבחטשה ,רכו אל היהיאלא
שלשדביתש תולעמהרוטרפמטב תיתנשה תעצוממה  -ירה םג לדבה טועפ הז דילוי
,חרכהב ךשמב המכ ,תורוד לדבה ליבקמ ןיב םיגיצנה םייסופיטה לש ינש ,תומוקמה
יאנתב אלש היהת םהיניב .םימדדובורעת ףאו םא ונא אל סופתנ וניניעב תא םושירה
דחוימה ,הזה ירה אהת וז קר היארותומילשייאל לשהיארהךונגנמ .ונלש לכםירבדה
הלאה ורבסוה ןמזמ הרבסה תנייוצמ דוע לצא ,לקוב קרו ךותמ תוידדצידח
היארירצוקו רשפא לולשל תא םתעפשההמוצעה לשעבטה״ימרוג לע ופוג ושפנו לש
,םדאה תאהעפשהה תבצעמה תא םיעזגה .םהינימל
ןאכמ עיגמ יקסניטוב׳ז,החנהל יכ ףונהרוכמה ץראב לארשי אוה עבקש תא הנבמ שפנה לש
םע ,לארשי רמולכ תא ןיערגה ,יתימאה ,יטנתואה לש דוחייה .ימואלה דיקפת הייחתה
תימואלה תויחהל תא ותוא ןיערג רוהט לשדוחייה .ימואלה
ותוחתפתה ...תערפומייתלבה לש ונדוחי ילארשיצראה אל ןכתת אלא לע התוא
עקרק התואבו הביבס ,תיעבט ןהבש רצונ םעפ״יא ותוא .דוחיה םילקא ,רחא חמוצ

36
37
38
39

,םשימע .89-82
,יקסניטוב׳זםיבתכםיינויצ,םינושארםילשורי,ט״שתימע .161-133
׳ז
,םשימע.129-109
,הלילמ ),(1944אימע .17-1
םימילקאה/ל״הירל
,ןמטלאתרות׳
הארןיינעב :הז׳א

410
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חמוצה
,םילקאה
ידיילע
חרכהבתאףוגה,שפנהוורצונש
םירחאופלסי
,רחאםירה
בולישמ
הדלות
תיעזגהםניאאלא
;לארשי״ץראירהשףוגהיעזגהשפנהו
םירההולש
...עבטה״ימרוג
םייוסמלש
יקסניטוב׳זוושריפתא
םהישוריפלשרנזולק
קודבנוםא
,לקאב
ןחבנהתעתאותנשמלש
השיג׳
תירוטסיההךותמ
תוחתפתהה
׳םיקוח׳לש
לקאבלע יפ.ויתונווכלקאבשקיבחסנל
הניחבו
רחאלןויע
רמולכ
,יביטקודניא
ןפואב
ותנעטל
׳םייללכהחסינ
םיקוחה׳
.׳תיעדמתא
תוחתפתהה
ירוחאמש
םייללכהודעונףושחל תאןויגיהה
לשתורוקמ.םיברםיקוחה
תושונאההאר
תודלות
תירוטסיההלעסיסב.ינוליח תא
העדותה
דימעהלותא
תירוטסיהה
הביבסה׳
םדאהןיבל
,עבטהוארתיל,קוידןיב
םדאהןיבל
םיסחיהןיבש
תכרעממ
םיבכרומכ
,40םעלבאםוקמב
תדחוימה.ולשםיתעלםנמארבדמלקאבלעתונוכתיפואלש
׳תיעבטה
תוחתפתה
שרופמב יכעדמהוניאלוכירמולרבדיתטישןמיהמורבדב
רחאאוהעבוק
תויראלוגרה
תחתפתמ
ךרדההבש
תוקיסעמותואאלא
.41יפואה אלתונוכתיפוא
תונוכת
.׳עבטב׳
םדאה
תוברתהוןבומבלשתטילש
תיתרבחה
תומודקה ץוענךכב
תויצאזיליביצהו
תיברעמה
היצאזיליביצה
לדבההיתוהמה ןיב
׳םיינוציח׳ה )(physicallawsםדאבהרבחבווליאו
תומודקבשוטלשתוחוכעבטה
תיברעמהטלושחוכה׳׳ימינפה ).(mentallawרוגיפהיתוברתה לש
היצאזיליביצב
תויביטקייבואןיאו ולרבד םעתונוכתעזג וא
תומודקהעבונתוביסנמ
תויצאזיליביצה
תויורשפאתונוש
עיצמשםהל
עבטהאוה
;לקאב
םדאהםיווש,םהבתוכ
.הדילמינב
תותיחנ
םיבצעמה
םייביטקייבואה
םיאנתה
רואיתל
אופיאםוקמבחרנ
שידקמ
.תוחתפתהלקאב
לש
,םימרוג
העברא
םיבתכומלעידי
םייביטקייבואה
םיאנתה
.הרבחה
התוחתפתהלש
תאןוויכ
העפשהלעתונוכת
יעיברהאוהלעב
.עבטהםרוגה
תועפותו
,םילקאה,ןוזמהעקרקה
:םהו
רוזיאבלעביפוא
וחתפתהש
תויצאזיליביצ
.יביטקלוקה
הבישחה
הרבחהלעוןפוא
יפואהלש
הברה
׳םיינוציחה
תוחוכה׳
תעפשהל
תיפארגופוטוויהתונותנ
תימילקא
הניחבמ
גזוממןותמו
תדמועה
תישונא
הרבח
,לשמל
׳רעוס׳.ןווגמוךכ
םירוזאבילעביפוא
תויוצמה
תורבחמ
תוחפ
,המדאירהשעג(׳דכואיההרבח
תודיער
הטילשלומכ)
ינפבתועפותעבטיתלבתונתינ
.42תומודקהורוציקלש
תועדהו
סותימה
,ןוימדה
תועצמאב
עבטהוללה
תועפות
הביגמשלע
תניחבמ
חתפתהל
ורשפיאהל
םייתביבסםגש
םיאנתל
תיפוריאה
היצאזיליביצה
:רבדהתכז

different׳המדקה),ליעל]הרעה ,[2ימע .(22רתיב
thought׳habitsof national
 40לקאברבדמלע
.תוירביאהםלוא םגםשאוה
תומואהו
תויבאנידנקסה
תומואה
טוריפאוההוושמןיבתונוכתיפואהלש
םילקאה.םינושה
תולגתסהמיאנתל
/םיגיהנמאיהשהאצות
תויראלוגר׳לש
רבדמורקיעבלשרבדלע
,יקסניטוב׳זשלוגהןפואביתלב
ירבדב
,תיטסינאגרואההאבהידיליוטיב
הקיטנמורהמ
אוהקוחרדואמ
םזיביטיזופהמאוהשתדוקנאצומה.ולש
עדומםהילא
, 41המדקה ,םש ימע : .110-101האר .E ,Barker National Characterand the Factors in its
),FormationLondon 19393(1927
תורידתבהבר
שגפיהלןהב
םדאההיהךירצ
,הקירפאבובתוכלקאביכ
היסאב
 42רחאלרואיתיאנתעבטה
,המדקה ,םשימע .69
םעיתלבה.ןבומ
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ןוגראה יתרבחה ילכלכהו םגו ררחתשהל תעפשהמ ןוימדה העדהו המודקה חינהלו
טקלטניאל בצעל תא.43הרבחה
המוד ,רנזולקש דועו רתוי ונממ יקסניטוב׳ז םישרפמ תא לקאבהרוצב תפלוסמ.44ירמגל
יא הנבהה הכורכה תונשרפב לקאב הניוצש ליעל איה אופיא :הלופכ
(א) לקאב אל רביד לע בוציע תונוכת יפוא ׳תויעזג׳ העפשהב תידעלבה לש הביבסה
.תיעבטה לכל רתויה רביד לע םוחת רדגומ רתויב תוחתפתהב,תילאוטקלטניאהיתינחורה
וא רתיל קויד לע תוחתפתה ׳ןוימד׳ה לומ תוחתפתה .45׳טקלטניא׳ה ךכיפל ןיא
היצאטרפרטניאל לשיקסניטוב׳ז לע המ .ךומסתש (ב) לקאב רבסהיפואש לשהרבח תישונא
עפשומתוחוכהמ ,םיינוציחה םכותבש אוה ,היה קר רשאכרבודמתויצאזיליביצב .תומדקומ
תמועל תאז העפשה תאזכ הניא תמייקתויצאזיליביצב ,תוחתופמ ןהבש רומאכטקלטניאה
ררחושמ .ישפוחו םא שי םיטנמלאםיטסילאירטמ!השמב וו לשלקאב םה םיסחייתמ תורבחל
תויפיצפס אלו ללכלהרבחה .תישונאה ,רמולכ תאםזילאירטמה אוה רמושתויצאזיליביצל
תולודגה לש ,םירצמ)רבעה,הימאטופוסמ ודוה (,׳דכו וליאו תא׳םזילאידיא׳ה אוה רמוש
תוברתל תירצונה .תיברעמה
ד
ורמאמביטאמארגורפה תנשמ  1939בתכ ׳ס ןוראב יכ םוש ןוירוטסיה לש םע לארשי אל
הסינ םשייל תא הירואיתה תיפארגואיגופורתנאה לש ירנה סמות לקאב לע הירוטסיהה
.46תידוהיה הרואכל ןיא רבדה ,אילפמ ירהש םע לארשי אוה םע שלתנש ותביבסמ
תיפארגואיגה תיעבטה יחו תוביבסב תויפארגואיג ,תונוש ךות הרימש לע ותודחא לעו
.ודוחיי הפקשה תיפארגואיגופורתנא לע תודלות םע לארשי תדמוע אופיא דוגינב רומג
העבטלידוחייה לשהירוטסיההתידוהיה ועבטלו לש םע ,לארשי יחהתורמל׳.׳עבטהךכיפל
לכ ןויסינ המשייל ןודינ שארמ ןולשיכל .ץורח
ךא םג יפל ותפקשה תירוטסיהה לש ןוראב ומצע שי גייסל העיבק ,תאז ןכש יפל ותסיפת
התיה הפוקתבתיביטאמרופה לש תושבגתה םע לארשי וצראב העפשה אל תלטובמ יפואל
הביבסה תיעבטה לעבוציע .ותומד ףא ינושארהיפארגוירוטסיההתידוהיה וקקזנךרדב ללכ
הפוריא
התוחתפתהלש
הבכעתהלכךכ
ריבסהלעודמ
תירוטסיההןאכןויסינה
הסיפתב
 43המוד יכרסח
׳השדחה,שממ אלוהשחרתההברה רתוי,םדקומ םאםיאנתה
ירק)הילגנא (תפרצו דעתעה׳
תוחתפתהל.תאזכ
םייביטקייבואהויהםיחונ
םידוביעה,תיסורלאלווריכהתאותנשמאלאילכמ ינש וא
םימוגרתה וא
דחאב
 44ןכתייוארקשותוא
.ישילש
הבצעתהותעדותלשםע.לארשיןכאו
םלועהובש
תבייחמעובקלהליחתןכיההיהלבח
 45הירואיתתאזכ
םיעבוקההתוא
הירואיתללש(,ןאנראצמנשיש
הבוגתכ
אל)ךכבטעמםג
הקימלופבותקסועה
תורפסב
רבדמבוליאוםירחאץראב.לארשי םגתעיבקםוקמהץראבלארשיהנניא,תקפסמ ןכש שיעובקל
רומאכ המ ויהתונוכתעבטה לש,ץראההלאכתוררועמה תאןוימדה ואהלאכתוררועמה תא
רמאמב.רחא
תופקשהבולאןהינווגבו ינאהווקמןודל
.טקלטניאה
׳Emphasesin Jewish,History׳.S .W ,Baron
755,1 ,(1939) .pp 69-71 (= Historyand Jewish 46
רמאמהתנשמ1963רבכטמשנןוידה
),.HistoriansPhiladelphia,1964.pp 65-88וחסונבינשהלש
לקאבב.ותנשמבו
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אובמל ,ירוטסיהייפארגואיג ובש וסינ עובקל תא הקיזה ןיבש תונובת ץראה ןיבל
הירוטסיהה תישונאה רקיעב) הירוטסיהה (תינחוריתיתוברתה הקצונש .הב ינייפוא יכ
םיתעל תופוכת וראיתןפואב הנוש תא היתונוכת לש ץרא ,לארשי ךותמוךכ םג ולת תועפשה
תונוש תורתוסו ףונל ץראה.47העבטלו לכמ ,םוקמ ורוכזא לשלקאב לע ידי ןוראב הארנדהכ
ןורחא רחואמו דמעמל היהש ותנשמל לש לקאב םתעדותב תירוטסיהה לש םיליכשמה
םיידוהיה חרזמב הפוריא עברב ןורחאה לשהאמה .ט״יה
ותבושת לש יקסניטוב׳ז ןיינעב תינבת׳ הירוטסיהה ׳תידוהיה היתונורקעו ־ הרואכל
ךמתסהב לע לקאב , -איה יכ הפוקתהתיביטאמרופה לש לכ םע איה .תעבוקה ויפוא לש םע
לארשי עבקנ הפוקתב,תיביטאמרופה הבש בשי לע ותמדא ץראב ,לארשי תונוכתו הלא
ועבטוה ומנפוהו וב קומע לכ ךכ דע ייונישש תוביסנ םוקמו אל ולכי עוגפל ןיערגביטנתואה
אלא קר .ויתופילקב ןבומ יכ הירואית תאזכ ךרטצתבישהל דציכ רשפא םעש יחה תורוד לע
תורוד הביבסב ,תמיוסמ וניא בצועמ שדחמ לע ידי תוחוכ הביבסה םישדחה ,וללה ירהש
התעפשה לשהביבסה הרומא תויהל תערכמ הקומעו לכ .ךכ
אל ונווכתה קוסעל תרוקיבב ותנשמ לש,לקאב הכרעשיעדמה שולק .רתויב םושמ ךכ םג
ןיא םוקמ ץמאל וא תוחדל תא םושיי ותטיש יבגלהירוטסיהה .תידוהיה הלאשה םאה שי
ץמאל וא תוחדל השיג תאז רשקהב ירוטסיהה ידוהיה איה הרקיעב דה רחואמהירוטסיהל
תילאוטקלטניא לש תונש םינומשה םיעשתהו לשהאמה.48תמדוקה םלוא האירק הנוכנ לש
לקאב,תדמלמ יכ תוחפלהכלהל ןתינ םשייל תאהירואיתה ולש לעהירוטסיההתידוהיה ־־
ךות תומלעתה ותפקשהמ ולש הילע ,-ןועטלו יכהירוטסיהה לש םע לארשי איההירוטסיה
לש םע ררחתשהש בלשב םדקומ רתויב לש ויתודלות םתטילשמ לשתוחוכה׳ ׳םיינוציחה
המודב) וינועיטל לש ׳ש (,בונבוד רשאו לע ןכ הירוטסיהה ולש התיה הלוכ הדלות לש
תוחוכה׳ ׳םיימינפה ,ולש לש תעדות תילכתה תמנפומה .וב ןוויכ תוחוכ׳ש ׳םיימינפ םה
ובציעש תא ךלהמהירוטסיהה תידוהיה קרו) בלשב םדקומה התיה ילוא תעפשה הביבסה
תיעבטה (,תשגרומ ירה ןיא תובישח ומוקימליפארגואיגה אלאותדמע׳ל יפלכ׳םלועה לכב
םוקמ ובש אוה .אצמנ הפקשה׳ תינאילקאב לש הירוטסיהה ׳תידוהיה תירשפא אופיא
הירוטסיהכ תבצועמה לע ידי תוחוכ׳ .׳םיימינפ תוסחייתהה ותנשמל לש לקאב איה אופיא
הדוזיפא תניינעמהירוטסיהבתילאוטקלטניאה תידוהיה עברב ןורחאה לשהאמה .תמדוקה
איה המגוד תעפשהל הביבסה תיפוריאה ישופיחב םיליכשמה םידוהיה ןיבהל תוסנלו
ריבסהל תא רשפהירוטסיהה .תידוהיה
דילוה
 47מ״י,טסוי,לשמלחתופרואיתבתונוכת,ץראהעבוקו יכעפשהקינעהשעבטהלשץראלארשי
תידוהיה
היפארגוירוטסיהה
,לאכימ מ״יטסוייבא
.תולילאה:האר ,ר
תורבגתהל
תשלוחתעדאיבהו
תוגזוממהלש
,תינרדומהםילשורי,ג״משת׳מע ,.23-22ץרגתמועל,תאזןייצמאקוודתאתונוכתה
יגולופרומהתיצמהתא
,ץראהםירחאו -אקוודתאינושה
גזוממהלש
ץרא.לארשי שיונייצשתאיפואה
,ןוימדהלכהיפליומידץראהםעהויניעב.בתוכה
ידוהיההבוהרצונ
תואמצעהלשתנידמלארשי יכץראבלארשירצונםעה
תזרכהב
העיבקב
 48המוד יכ
תיתוברתה(הלוגב שי ־דבל
הריציהמו
רבדמה
תומלעתהתונשמ
ךות)תיתוברתהו
ותשרומתינחורה
ןללכבו וזלשלקאב
תויפארגואיגופורתנאה -
תופקשהה
תעפשהל
היפארגוירוטסיהמתימואל -םגדה
.הרהצהה
-לעיחסנמ

