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 1995 יאמ ,17 'סמ רשק

 תושדח ושבמ"
 ק"קב

 "אומאדאס

 תעדונ אל תידיסח-יטנא הריטאס

 ףסא דוד

 תודיסחה" ןיב קבאמה היה 19-ה האמה לש הנושארה תיצחמב

 תידוהיה הרבחה לש הינב תובבל תא תשבוכו תכלוהה ,"תחצנמה

 ,המע האיבהש םישדחה םירסמהו הלכשהה תעונת ןיבל ,תיתרוסמה
 לע ,רחא רבד לכמ רתוי ילוא ,המתוח תא העבטש היווחל

 ולא תושדחתה תועונת יתש .הפוריא חרזמב ידוהיה םייחה יווה

 וז תונוש תויתדו תויתרבח ,תויתוברת תופולח ידוהיה ריעצל ועיצה

 רושימב ןה וקבאנ ןה .וזל וז תודגונמ ףא םיבר םירקמבו ,וזמ

 בוציע לע קר אל ,יתוברת-יתורפסה רושימב ןהו יטילופ-ירוביצה

 רודה לש ושפנ לע קר אלו ,הירדסו תידוהיה הרבחה לש הינפ

 תודהיה תא גציימ ןהמ ימ הלאשה לע םג אלא ,שדחה ריעצה

 םיאנקכ םידיסחה תא וארש — םיליכשמה םאה ."תיתימאה"
 תא וליאו ,םיתחשומו םירוב םיגיהנמ רחא ללוש םיכלוהה םיכושח

 םירהטמ ,םדקכ לארשי תד לש הימי תא םישדחמכ ואר םמצע

 :התראפת תא םימקשמו הב וקבדש םירז םיגיסמו םיתוויעמ התוא

 םמעב םידגובכ קר אל םיליכשמה תא וארש — םידיסחה אמש וא

 קתנתהל םישקבמש ימכ םג אלא ,תדה תומוח תא סורהל םישקבמה

 תוללובתהה לא הציפק שרק םהל איה הלכשההו תודהיה ןמ

 תרוסמה לש םינמאנה היכישממכ ואר םמצע תא וליאו ,הרומגה

 וחנזוהש םיינויח םייתד תודוסי הייחמה ,תודהיבש תיטסימ-תילבקה

 .תורוד ךשמב

 וענמנ אל תודיסחה תעונתב וקבאנש הפוריא חרזמ יליכשמ

 םידיסחל ביאכהל ויה תורומאש ,תוישעמ תולועפ תטיקנמ

 תוצלמהו םיריכזת תשגהב רקיעב ואטבתה ולא תולועפ .םהיכמותו
 — םידיסחה לש םטבמ תדוקנמ "תוריסמ" וא "תונשלה" —

 היגהנמכ ,היגיהנמכ ,תודיסחב עוגפל םדודיעו הנידמה תונוטלשל

 ואר םקבאמ לש תינחה דוח תא ,תאז םע 1.תיתרבחה התיתשתבו

 םילימה לש ןחוכב תבהלנה םתנומא .תיתורפסה תיזחב םיליכשמה

 ססבתהל המ לע ,ןבומכ ,ול היה אלש — ימצע עונכישב הבלתשנ
 קר םא ,ףורצה ןויגהה לש ולוקל ועמשיי םעה ינומה יכ —

 ,ביריה לש וימומ תא תפשוחה ,תינצקועה הריטאסה .וילא ופשחיי

 ךרעמבו ויגהנמבש םיכחוגמה תודוסיה תא הטילבמו םתוא העיקומ
 תיליכשמה הלומעתב יזכרמ דיקפת אלמל התיה הרומא ,ויתונומא

 .תידוהיה להקה תעד לע הקבאמבו

 19-ה האמה לכ ךרואל תידיסח-יטנאה תיליכשמה הריטאסל

 תא שטשטל ילבמ .םינפ הטשפו השבל איהו םיבר םירצוי ויה

 ,םתריצי לע תיפוריאה הריטאסה תורפס לש תרכינה העפשהה

 תא תומלוהה תוידוחיי תויתורפס תורוצ חתפל םיליכשמה וחילצה

 ,לותיה תונויזחו םיריש ,חוכיוו סומלופ יבתכ :ידוהיה ךעמנ"ה

 תולאש] םית"וש וא םידיסח תורגיא ,קרבופמ דועית וא רופיס

 םיקידצ לש לוכיבכ םייודיו וא תומולח ירואית ,םייודב [תובושתו

 ,הנשמ וא דומלת יפד לש תנוכתמב תובותכה תוריטאס ,ואטחש

 .דועו

 הסינ אלש ,םירפוס טבשב ודי חלשש ליכשמ היה אלו טעמכ

 קחצי :םהבש םילועמה ןמ המכ קר ריכזנו ,הז ףנעב םג וחוכ

 השמ ,ןודרוג ל"י-ו (ל"ביר) ןוזניוול רעב קחצי ,לרפ ףסויו רטךא

 תודח ,תונונש תוריצי :האצותה .אריפש ןמרה יבצו םולבנייליל בייל

 דע רומוהה תויוכיא לע תורמוש ןהמ תוברו ,הנעלכ תורמו רעתכ

 הלגמ" תא לייווצרוק ךורב תורפסה רקוח רידגה םניחל אלו ,םויה

 שאר ,לדפ ףסוי לש רתויב העודיה תיריטאסה ותריצי — "ןירימט

 תוקומעה תוריציה תחא"כ — היצילג יליכשמ ברקב םירבדמה
 הריטאס ןכאו 2".השדחה ונתורפס רחשב ורבחתנש רתויב תוינואגהו

 ףדרמה תא תראתמו םיבתכמ תפילחב הייונבה — וז הקירבמ
 ,ולגתי םא ,וינכתש ,("ךוב"ה) םולע רפס ירחא םידיסחה םילהנמש

 לע הקומע הרוצב העיפשה — ארונ ןוסא םהילע טימהל םילולע

 םהיניבו ,רתוי רחואמ ובתכנש תוידיסח יטנאה תוריטאסה ןמ תובר

 .ןלהל תאבומה וז לע
 ק"קב תושדח רשבמ" תידיסח-יטנאה הריטאסה לש הדוחיי

 בטימל — ילותיה ןותע תנוכתמב היונב התויהב אוה "ארוגאדאס

 ךכב .תירבעה הריטאסה תורפסב הגוסמ הנושאר המגוד יתעידי
 לש הכורא תרוסמל בא ןיינבכ המצע תוארל ,ילוא ,הלוכי איה

 הלאכ וא םיעובק םיידוראפ םינותע ןמל — תוירבע תוריטאס

 רופיצ"ל דעו 3,םירופ דובכל תימעפ-דחו תדחוימ הרודהמב וספדנש

 70-ה תונשב "וז pא וז" ,("תונורחא תועידי") 60-ה תונשב "שפנה

 ,(ומצע ינפב רפסכ ךכ רחאו "הזה םלועה" ןועובשה תרגסמב)
 וספדנש םיטקל רפסמו ,"רבד") 90-הו 80-ה תונשב "רחא רבד"

 ןלוכ — ("בירעמ") 90-ה תונשב "רשואה לא ךרדה"ו ,(םירפסכ

 ווד
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 ילייח םה םילייחהו הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב המלוצ הנומתה .תירטסואה הניבקובב ,הז םש תאשונה ריעב הרוגידס רצח לש תסנכה תיב
 ףזוי-ץנרפ רסיקה אבצ

 .יניצרכ הזחתמה ןותע לש תינכתו תיפארג תנוכתמב תויונב
 ,הילותיחב תירבעה תונותעה התיה 19-ה האמה עצמא דע

 םינמזב ועיפוהש ,םייגולואידיאו םייתורפס םיצבק תרושב המכתסנו
 ישודיחו םיליכשמ יבתכמ ,הרישו תורפס ירבד םרקיעו םיעובק אל

 האמה לש 60-ה תונשמ רקיעבו ,50-ה תונשמ קר .תונשרפו ןושל

 ךליאו 19-ה
 :םינושארה םיבושחה םינועובשה לש םתעפוה םע —

 (1861/1860) "ץילמה" ,(i860) "למרכה" ,(1856) "-!»גמה"

 (1863) "תלצבח"ו "ןונבלה"ו ,הפוריא חרזמב (1862) "הריפצה"ו

 4",תינרדומ" תירבע תונותע לע רבדל רשפא — לארשי pאב

 ירבעה ארוקה ינפב האיבמה ,תימואל ןיבה תונותעה תנוכתמב

 לע תועידי ,ול הצוחמו ידוהיה םלועב שחרתמה לע םיפטוש םיחוויד

 ,תונשרפו הקיטסיצילבופ ירמאמ ,היגולונכטו ירלופופ עדמ ,הלכלכ

 .דועו

 — ונינפלש הריטאסה
 :םירודמ השולשל תימינפה התקולחב

 תורוצה תמנפה תישאר תא תרשבמ — רומוהו היגולונכט ,תוינידמ
 תעה יבתכ ךותב תיזעולה תימואל ןיבה תונותעה לש תוינוציחה
 .םיירבעה

 רבחמה לש םירישיה ותקיני תורוקמ םה המ תעדל השק

 תוברתה בחרמב ,הארנה לככ ,הרבוח הריטאסהש ןוויכ ךא ,ינומלאה
 "Allgemeine :ןוגכ ,תינמרגב םינותע ריכהש ריבס ,היצילג לש

"Zeitung des Judentums, אוהש ןכתיי ,תאז םע .1837-ב דסונש 

 ןודנולב ודסונ 1841 תנשב .תילגנאה תוברתה בחרממ אקווד עפשוה
 "The — הרידס הרוצב ועיפוהש ,םיבושח םיידוהי םינותע ינש

"Jewish Chronicle, 01'-ו ,םויה דע עיפומו ךישממה The Voice" 

"Jacob, םיינשה .1848-ב רגסנו דבלב םינש עבש דמעמ קיזחהש 

 םיינרדומה םיידוהיה םינותעה ןיב ,תונושה םהיתומגמ ףא לע ,ויה

 םיאצומ ונא הלא םינותעל רבחמה לש ותקיזל רורב זמר .םינושארה

 םש רשא ןדנולמ תושדחה ירשבמכ וניאר רבכ ןכא" :וירבדב

 ו 18
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 1995 יאמ ,17 'סמ רשק

 איצוהל הקסהל םיצע םהל ןיא רשא תומוקמב םימכחה ואיצמה

 ".םדיב התלעו םימה דוסיב םירוגסה שאה יקלח

 הספדוה אל הריציה

 ןויכרא לש םילדה םידירשב רייתשנ "תושדח רשבמ" לש דיה בתכ
 תיבבש םיירבע די יבתכל הקלחמב רומשה ,"רחשה" תכרעמ

 — דדוב ףד והז 5.םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה

 ןועידיב הזחתמה ,ימינפ ידיסח ןיטילוב לש תנוכתמב הידוראפ
 לש ורצחב ,תירטסואה הניבוקובבש (Sadgora) הרוגידסב רבוחש

 איה המצע הריציה 6.( 1850- 1797) ןי'זורמ לארשי 'ר עדונה קידצה

 .ןושארה הקלח קר ונינפלו רתוי הכורא התיהש ןכתיי ךא ,המלש

 ,זופח די בתכב המשרנש תפסות הפוסבו ,הטוהר סופד תביתכ יהוז

 — טרופמ ךוראית ןתינ ןותעה שארב .רפוס ותוא ידיב אל הארנכ

 (1849 לירפאב 5 :חספ ברע ינפל ,ישימח םוי) ט"רת ןסינב ג"י

 ,הרואכל .יודב וא יטנתוא ךיראת והז םאה הלאשה תלאשנו —

 תועמשמ לכ רסח אוה ןכש ,יביטקיפ םשור השוע וניא הז ךיראת

 תוסחייתהה םג .ונל העודיה וזכ אל תוחפל ,תירוטסיה וא תיתורפס

 קר תיתועמשמ תויהל היושע ,1848 תנשב "םימעה ביבא" יעוריאל

 ךומס וא הז ךיראתב הריטאסה הבתכנ ןכא םא .ילאוטקא רשקהב

 ןכתייו ,רבחמה לש ותוהז לע עיבצהל םילוכי ונא ןיאש ירה ,ול

 םינושארה וידעצ תא עספ רבכש ,תויליכשמ תויטנ לעב דיסח והזש

 תאו יריטאסה ונונגס תא לטנ הנממו תירבעה הלכשהה תודשב

 .רמה וגעל

 שי ,רבחמה לש ותוהזל הרורב החכוה ונידיב ןיאש ףא

 תורשפאה ירה ,הנוכנ איה םאו ,יאדוול הבורקה הרעשה ונמע

 בתכ תאוושה .תלטבתמ ,ט"רת תנשב הבתכנ ןכא הריטאסה יכ

 רפוסהו הרומה לש ודי בתכ םע "תושדח רשבמ" לש דיה

 .בר יפרגילק ןוימד לע העיבצמ ,ןייטשנרוא השמ ינמור-יאצילגה

 תיגארט תומד היה ,היצילגבש וקסיל דילי ,(1906- 1839) ןייטשנרוא

 עבש םלועה ןמ רטפנש דע ול רמה ולרוגש ,ןותמ ליכשמ לש

 הקיז ךותמ לדגו תידיסח החפשמל ןב היה אוה 7.רעצו םידודנ

 םיאבגה דחא היה ,אקרוטמ לאוי 'ר ,ויבא .הרוגידסב רצחל הקומע

 .קידצה ידלי לש "דמלמ"כ שמיש ףאו ,רצחב

 לש םגישו םחיש תא בטיה אופא ריכה ריעצה ןייטשנרוא

 לא הנפו ומעט תא ריעצה ןייטשנרוא הניש םימיל .םידיסחה

 םיעות לש םכרדכ — לחהו הרוגידס תא בזע אוה .הלכשהה

 תא .םייחה יכרדב ומוקמ תא שפחל — ונמז ינב םירחא םיבר

 ,םישישה תונש תישארב לחה תידיסח-יטנאה תיתורפסה ותוליעפ

 .קידצה רצח תא שוטנל אוה ףא ץלאנ בוהאה ויבאש רחאל

 תצפהל וצרמ תא שידקהל טילחהו הרוגידסל זא רזח ןייטשנרוא

 תטהול האנשמ אופא תענומ ותביתכ .תודיסחב קבאמלו הלכשה

 :רפסמ אוה ךכו .המקנל ןוצרמו תודיסחל

 אל לבא תונימ חיר יב וחירה ארוגאדאסמ םידיסחהו םימיה וכרא אל

 יתאצמ רשא ,בקעי םהרבא 'ר קידצה ינב דובכ ינפמ םלוק םירהל ולכי

 ,יתובשחמ תא תוסכל לכוא אל יכ ,ישפנב יתשגרה יכנאו .םהיניעב ןח

-ffi 
S 7 אייקריטו ןעינעמור # םע ך"רטפאב וריחמ i 

 J ןילעוי רינ לעו .לפ! ta MBB99 fcfe ib ®SB >לכב ,רלפ 6 אטראפ
 .ןיראלפ 8 — רחבומ I | I f/*7 I I .קראמ 12 זנכשא ץרא

 | רתיבו ,ךייררעטסאכ } י י _ י ■®י י _ י \ .ב"ור 5 איטור ץראכ |
 | .רלפ 9 — תוכראה j •סקנארפ 22 תפרצב |

 !לבור 8 רעלאהט 6 ,הינאטייב תיצרא'.■

J קראמענעד ,ןערעווש | 
Till I ש♦ J שקנארפ 80 .ףפכ. j 

 .הוההו רבעה תותעב לארשי ינב יכרד לע ביתנ ריאי

 .חמצת הרהמ יןתכךאו ףך1א רהשכ עקב; זא

 .(יח חינ והיעשי)

 :ואבי וב

 רישה תודלות ,םשה ישנא תודלות ,םימיה ירבד ,המכח ירמאמ (א

 .רבע ■תפשב הצילמהו

 .עבטה תמכח (ב

 .רבע תפשב םיבותכה םירפסה תרוקב ,תועממו םיריש ,םירופס (ג

 .תודגאו םישרדמ' דומלתב ,שדקה יבתכב םירואב (די

 .םירפט תעידי ,לארשי תיב ברקב תושענה'תושדח (ה

 .םשה ישנא יבתכמ (ו

 .די יבתכב םיאצמנה םיקיתע םירפס (ז

 ייאל אציי

 ייי
\. v 

 י -

^ 
 השמ

 ץ\ ל.ץייטש:ערא
 /אי

 יי

 י* 'י י• ••'' הנושאר הנש

 .יב תרבו ה

 'אקארק
 *ג"נרת

 .ל''וטה תואצוהבו .62 עםםאנדארנ רעשיפ ףפוי לש סופדב

®§ 

 ןכתייש ,ןייטשנרוא השמ ךרעש לפנה-ינותעמ דחא - "שדחה רחשה"
 "הרוגאדאס ק"קב תושדח רשבמ" הריטאסה תא בתכש אוה יכ דואמ

 ,ארוגאדאס ריע תא יתבזע .יתלכי אל לכלכ יתומצעב תורוצע שאכ רשא
 םוקמ םהה םימיב התיה רשא ,הינאמור חאב ןאשוטאב ריעל טלמאו

 ,יסאי ריעל יתרבע םשמו .ףדרנ ליכשמ לכלו עשופו אטוח לכל טלקמ

 תורחל אצאו ,ומענ יכ ,רורדהו שפוחה גנוע שיגרהל יתולחה םש

 םג שפוחה חור אב םהה םימיב .הלכשהה תורחל תודיסחה תודבעמ

 יתבש יכנאו ,קידצה תיבמ ףחדנו רודה יקידצב [הרס] רבדיו ,ל"ז יבאל

 יתמשו רודה יקידצב המקנ תושעל יפאב יתעבשנו ארוגאדאסל יסאימ

 ארוגאדאס ריעב .הז רפסב םיקתענה םירמאמה תא בותכאו ,יטע קרב

 ב"כרת תנשב אוה ,הזה ןמזבו ,יסאימ יבוש ירחא ,םימי םייתנש יתבשי

 ריעב םירענ בל ימלת לע הלכשהה ערז עורזל יתולתה [1862] ק"פל

 8...תומלצו ךשוח

 םש" ,הכומסה ץיבונר'צל ומוקמ תא ןייטשנרוא קיתעה רתוי רחואמ
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 1995 יאמ ,17 יסמ רשק

 םיליכשמל זכרמ התיה ץיבונר'צ ".וידחי יתועד םג יתולמש יתפלחה

 .ןקותמה רפסה תיבב הרומכ הדובעל לבקתנ ןייטשנרואו םילקידר
 םה םיעורג םירואנה יכ" ןייטשנרוא הליג בר אל ןמז ךותב ךא

 9".םידיסחהמ

 תודיסחל הביא ןיב וענ תיתורפסה ותריציו ינחורה ומלוע ,ןכאו

 תפיוזמה הלכשהה" :רחא םוקמב וירבדכו .הלכשההמ הבזכא ןיבל
 ועלבי רשא ,וזב וז תועגונה תווצק יתש ןה העובצה תודיסחהו
 ,הסנרפ ירוסי 10".לארשי תלחנמ הבוט הקלח לכ תא ותיחשיו

 ךליאו ןאכמ וולי ףירח יעוצקמ לוכסיתו תושק תויתחפשמ תויעב
 הנפה יתורפסה וצרמ בור תא .ןייטשנרוא לש םיברה וידודנ תא

 רוביחב וחוכ הסינ םג ךא ,וילע האונשה תודיסחה דגנכ םנמא
 אלש םינותע תכירעב ףאו 11,תיללכ הירוטסיה לש דומיל ירפס

 12.םימי וכיראה

f/; ,V ג 
<j*' 

-*))]. AJt ץ'./ייק/[< }(^s 

 t"ft16"lr'*1<Z1 ייו/? If • Tt+nJ'Wcft jf f ^'i^iJPjl>>"> • ז"ט!('•נ_1/

'1'1/." (.py |./^ 
 |*eJ/ •//י*- [כ

 גייי'יי
"nljV" fi'VH•}•• י/0 ■יה/ ?t<-/<avT■ 

 . UJf/'*rJt? |.l •*"/5/-,'י" • "-"*ft '""/ •,'י^

 -"-י V** |"י •'"' 'יי '•'/'י !נ/
--•") 

 .א>'^ ft י/0 • 'יי'"'
U Jit Jbt "•י'/י^ /י /<r~l• /1/1 -'!"^ י/ i.kJ*, . 

 (1845) ה''רת תנשב ןי'זורמ לארשי 'ר בתכש בתכממ עטק

 םהיניב) ןייטשנרוא לש םייפרגוטוא די יבתכ המכ םייוצמ ונידיב
 תיבל שדחה הפוצה — וימי תירחאב ןיכהש ידיסח יטנא רפס

 םינושה םיחסונה תאוושהו ",(וסיפדהל הכז אלו — לארשי

 ןונגסב םג אלא, היפרגילקב קר אל ,בר .ןוימד לע ,רומאכ ,העיבצמ
 .ןכותבו

 ,"רחשה"ב וטע ירפ תונונש תוריטאס המכ םסריפ ןכא ןייטשנרוא
 רשבמ" תא םג םוסריפל חלשש ןכתיי '4.ןיקסנלומס ץרפ תכירעבש

 ילושבש תפסותה) םוסריפל היואר האצמנ אל וז הריציו ,"תושדח
 הניכהלו הריציה תא רפשל יתכרעמ ןויסינ ילוא תפקשמ דומעה

 "רחשה" קספ םייתניב .רתוי רחואמ דעומל התחדנש וא ,(סופדל
 הנודנ הריציהו ,(ד"מרת תנשב רוא האר ןורחאה ץבוקה) עיפוהלמ
 תונשל "תושדח רשבמ" תביתכ דעומ תא רחאל אופא שי .החכישל

 .80-ה תונש תישארל ףא וא 70-ה

 ללכונה-לכורה תחתמאב המ

 :םימוחת השולשב "תושדח רשבמ" םג קסוע ןמזה ינותע ךרדכ

 ,("יתוכאלמ") תושדח תואצמהו היגולונכט ,(",תינידמ") הקיטילופ
 םיאשונה ןיב לדבהה טלוב ךכ ידי לעו ,("קוחשב האצמה") רומוה

 םמלוע ןיבל תינרדומה תונותעב םינודנה לקשמה ידבכו םייניצרה

 ןואטיבב ,לוכיבכ ,ויוטיב תא אצומה םידיסחה לש ךחוגמהו ינונטקה
 .ימינפ ידיסח

 יחישמה םמלוע תא ןה געלל רבחמה םש ,"יטילופ" ה רודמב

 .םיקידצה לש לבגומ יתלבה םחוכב הנומאה תא ןהו םידיסחה לש
 תחאב םיפסאתמה ,היצילג יקידצמ המכ לש רתסנ סוניכ ראתמ אוה

 לאכימ םיכאלמה ינפב גיצהל שי דציכ הצע סכטל ידכ תוליהקה

 איצוהל ידכ רבד םוש םתאמ השענ אל עודמ" הלאשה תא לאירבגו

 — "רורד תנש" איה וז הנש ,לכה תולככ ."תולגמ הניכשה תא

 ךכ םאו — 1849- 1848 םינשב "םימעה ביבא" יעוריאל רורב זמר

 אלא יוריע םילשוריל בשו ותחטבה תא ה"בקה םייקמ אל עודמ

 ולבקי םא גוהנל דציכ וטילחה אל אתווצב ופסאנש םיקידצהש

 הלא לע הלא םיקולח םה םכרדכ .םתעד תא חינת אלש הבושת

 קידצה םשארבו — םירמואה שי .המכסהל עיגהל םילוכי םניאו

 ןלשימרפמ ריאמ 'ר
 "הפצוחב השקב" שיגהל םהילע היהי יכ —

 םישיאה ילדח םיכאלמה תא ףילחהל תנמ לע ,(תימשר היציטפ)

 'רו ט"שעבה ,ןוגכ) עיקרב לועפל םילגוסמה שממ לש םיקידצב

 ןי'זורמ לארשי 'ר םשארבו — םירמואה שיו ;(קסילרטסמ ירוא

 רוריבל דע ןיתמהל שי אלא ,ןוזפיחב לועפל ןיא יכ — ותעיסו

 .ןורטטמ לש ותעד

 הילמפה "יבושח"מ ,תיטסימה תורפסב עדונכ ,אוה הז ךאלמ

 ףקותבו ה"בקה לש ואסכל דואמ ברוקמכ בשחנ אוה .הלעמ לש

 רש") םלועה יניינע לע דקפומו תונוש תויוחילש עצבמ אוה הז

 לש וחוכב יכ הצופנה הנומאל געלה עקוב ןאכמו ןאכמ .("םינפה

 ,חיש וד םילהנמ םיקידצה יכו ,םייקל ה"בקה לעו רוזגל קידצה

 .םיימשה יבשוי םע ,ןתמו אשמ ףאו

 תוכלה לש תוינעה יקודקדל רבחמה געול ,"יעדמ"ה רודמב

 ןיעמ ןאכ שי ירהו ,חספ ברעב ,רוכזכ ,רואל אצוי ןותעה) ץמח

 ץמחה רוסיא לע רבגתהל ידכ .(אמויד יניינעב קוסיעו הילאוטקא

 — ש"ייה רוציי ךילהתב ךורכה
 דחוימב םיביבחה תואקשמה ןמ

 גוס ,ש"יי קוקיזב םיקסועה םידוהי ינש ואיצמה — םידיסחה לע

 םאו .העיזמ קפומה יטרוורפ הקשמ :ץמח ונניאש ןיי לש שדח

 הילגנאבש םשכ יכ רבחמה ונעידומ ירה ,הז אלפב ארוקה קפקפי

 ךכ ,(רוטיקל הארנכ ותנווכ) םיממ םוח קיפהל םינעדמה וחילצה

 ןמ םימ ואיצוהו ךפיהה תא עצבל "םיידיסחה םינעדמה" וחילצה

 יכ רבחמה ועיגרמ ,ןייה לש ותוכיאמ ארוקה עתריי םאו .שאה

 תויח ."שא תויח תעיז םעטכ ומעטו ...דואמ ףירחו לולצ אוה"

 ילחגכ םהיארמ תויחה תומדו" ךרד לע — םיכאלמה ןה שאה

 ,ףרש הלמה לע ןושל קחשמ והזו — (13 ,א לאקזחי) ."שא
 לצא הריכמל יוצמ אלפומה ןייה .ןייל םגו ךאלמל םג תזמורה

 תרוקיבל התכזש העודי העפותל רבחמה געול ןאכו ,"םיקידצה ינב"
 קידצה תחפשמ ינב םמצעל ולטנש לופונומה :םיליכשמ יפמ הפירח

 ףותיש רצונ ךכ .םימימתה םידיסחל םיצוחנה םירצומ תריכמ לע
 וא ןיי שוכרל וידיסח ינפב ץילממה — קידצה ןיב תחשומ הלועפ

 ךרצמה תא םירכומה וינב ןיבל — יופיר וא הלוגס םשל ןמש
 ".עקפומ ריחמב שרדנה
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 1995 יאמ ,17 'סמ רשק

 אוה ןאכ געלהו — "יריטאס"ה קלחה אוה דחוימב ךחוגמ
 רשכ" ,ילותיה קחשמ ראתמ רבחמה .הריטאס ךותב הריטאס :לופכ

 תילאיר תומד — ןחדבה םשארבו ,רצחב םידיסחה ואיצמהש ,"הפיו

 ובל תא חמשל לטוה הילעו תובר םיקידצ תורצחב הדקפיתש
 היצאירו אוהש ,קחשמה 16.שפנה ךודכיד לש תועשב קידצה לש

 ימ :םינוש םיעבצב םיחופת תקירז — םירודכ תריסמ לש תיתודלי
 לכ אוה — םיחופת ינש ורבחל "םלשמ" עקרקל טמשנ וחופתש

 ונממ םינהנ ,םשארב קידצהו ,םידיסחה וליאו ,שפוטמו לפת ךכ
 אל ותועצמאבש ,איה הז קחשמ לש הלודגה ותלעות .דואמ דע

 דעו םירהצה תחוראמ "ןמזה תא ריבעה"ל םיחילצמ םידיסחהש קר
 םה רשאכ — לוכיבכ "יכוניח"ה ויפואב םג אלא ,החנמ תליפת
 — ךרבל םיחילצמ םה ךכו ,םהילע םיכרבמ םה םיחופתב םיסגונ

 .םוי לכב תוכרב האמ — (ב"ע גמ ,תוחנמ) דומלתה תצלמהכ
 ךרעה רסחו ינרגרגה ,ינלטבה םמלוע תא ראתמ ליכשמה רבחמה

 תורצח תא םהינומהב םיסלכאמה םידיסחה םה ,"םיבשויה" לש

 ,יונפה םנמזב הרות דומלל םתעד לע םילעמ םה ןיא 17.םיקידצה
 בוהא הזה קחשמה .קירו לבה לע םמוי תא תולכל םיפידעמ אלא

 םיהושה םידבוכמ םירישעו םינדמל םגש דע ,קידצה לע ךכ לכ
 .ובל תא חמשל ידכ ,ותוחכונב וב קחשל םיגהונ רצחב

 ק"ק הפ" הליחתמה הקסיפב) זופחה דיה בתכבש תפסותה
 תועימקל םידיסחה םיניגפמש ץירעמה סחיל תגעול ,("ארוגאדאס

 םיקידצה לש שובלה יטירפ ןחלופ 18.(םישדוקמ םידירש) תווקילרלו

 הרכשהו הריכממ סנרפתמה ,דדונ דיסח לש ורואיתב ךוחיג דע אבומ

 לכונה-לכורה לש ותחתמאב .תולוגס ךרוצל םיקידצ יצפח לש

 אלו ,םיעודי םיקידצ לש תיב ילענו רבש תורוגח הריכמל תויוצמ

 ויה ןכא ולא םיצפחש םיבזוכ םירושיא םג וידיבש אלא דוע

 .םיקידצה לש םתושרב

 .ותומילשב "תושדח רשבמ" ןלהל

 ט"דת 'ה ןסינ ג"י ארוגאדאס ק"קב תושדח רשבמ

 ,סעשינבעט יתוכאלמ ,סעשיטיללאפ יתינידמ לכלכי ק"פל

 קוחשב האצמה

 יתינידמ

 תולכיה ןב תרבד י"פע הלוגס ישנא תרובחב םישחלתמ הפ

 ודעותי [הבוטל ונילע אבה] ל"עבה רמועב ג"לב רשא ,םיקידצהמ

 דוס וקיתמי םשו 1,.אנילאד ק"קב תונידמה לכמ ס'יברה םיקידצה

 םינושארה םירשהל ולאשי רשא הלודגה הלאשה [רבד לע] ד"ע

 םג איצוהל רבד םוש םתאמ השענ אל עודמ ,לאירבגו לאכימ

 ,הינבל ר1רך תנש וז הנשב התיה רשא ירחא ?תולגמ הניכשה

 םאו ?ותחטבהכ םילשוריל תואבצ 'ד ןודאה דוע בש אל עודמו

 וינפא לע רובד רבד ל"נה םתלאש לע ובישי אל ל"נה םירשה

 [הז ירחא] ז"חא תושעל םא ,םיקידצה ןיב דוע תוקלוחמ תועדה

 דירוהלו תולודג תועבשהב (ןאיצטיטעפ םרוטש) אפצוחב השקב

 לארשי יבר יברה תא םמוקמב בישוהלו ל"נה םירשה ינשה םדמעממ

 לארשי יבהוא ויה רשא 20,רקסילערטס ירוא יבר יברה תאו ,ט"שעב
 תעדו .ותעיסו 2'ןאלשימערפמ ריאמ 'ר יבר קידצה תעד תאז .תמאב

 ט"טמ תעד עמשי ידע דוע ןיתמהל איה "יצלארשי 'ר יבר קידצה

 ןינעה אצומ לע רטמכ ונחנא םילחימו אוה םג ויפב המ [ןורטטמ]
 .הזה לודגה

 יתוכאלמ

 זאמ םילושכמה ובר ,חספ לש [ףורש ןייה] ש"יה [רבד לע] ד"ע
 ,[ונליצי 'ה :ןלצל אנמחר] ל"ר רומג ץמח היה יכ אצמנ םימעפל

 לכ לעו] פ"כעו ץמח קפסב םיבר ולשכנ רומג ץמחמ וטלמנ םאו

 ש"י יפרוש ינש ואיצמה וז הנשב .ץמח ששחמ וטלמנ אל [םינפ
 רשא [ה]עיזהמ חספ לש ש"י תושעל "ילאפאנןא ק"קב םתמכחב

 תוששחה לכ ןילטובמו ןילטב הזבו ,טושפה שאה דוסימ ואיצוי
 .שאה דוסיב ופרשנ רבכ 24תויהשמה לכ יכ ,ץמחה רבדב םלועבש

 וניאר רבכ ןכא ישאמ העיז םיאיצומ ךיא לואשל רהמת לאו
 תומוקמב םימכחה ואיצמה םש רשא ןדמלמ תושדחה ירשבמכ

 דוסיב םירוגסה שאה יקלח איצוהל הקסהל םיצע םהל ןיא רשא
 םימ יקלח ואיצוהו ךפיהב ילאפאנזאב הפ ושעו ,םדיב התלעו םימה

 והארמ .דאמ ףירחו לולצ אוה ל"נה ש"יה .שאה דוסיב םירוגסה

 — רוזחמב בותככ — שא תויח תעיז םעטכ ומעטו קזבה הארמכ

 .םיקידצה ינב לצא תונקל אצמיו .ףסכ לבור יצח טראווק לכ וחקמ

 קוחשב האצמה

 רשכ קוחש איצמה ארוגאדאסב רשא קידצהמ לודגה ןחדבה ןושמש
 ינש ןתי יכ אוהו .םיבוט םימיו תותבשב קידצה חמשל דאמ הפיו

 קידצה תיבב רשא םידיסח ינשל םודא דחאו קורי דחא םיחופת
 עגרב םיזחאנו םיקרזנ הלאה םינשה םיחופתהו םירהצה תדועס רחא

 .האלפנ תוריהמב םהה םידיסחה ינש לש ורבח דיל דחא דימ דחא
 ןתי ,ץראל םודאה וחופת םודאה חופתה לעבמ לופי הרקמב םאו

 לוקב םהמ דחא לע ךרבי םלבקמהו םיחופת ינש ודגנכ רשאל שנוע
 ונעי ,ויתוביבס םידמועה םיעמושה לכו ץעה ירפ ארוב תכרב םר

 לופי קוריה חופתה לעב דימ רשא הרקמ רקי םא ןכו .ןמא וירחא

 ,םודאה חופת לעבל םיחופת ינש ושנע אוה םלשי ץראל וחופת
 םירצקמ המה הזה קוחשבו .םהמ דחא לע ךרבי אוה םג רשא

 אוה הזה קוחשהמ אצויה בוטהו .החמשב החנמה ןמז דע תועשה

 רשא חאל םיחופתה ולפי הנווכב םימעפלו תואיגש הברהב רשא
 ךרבל וקחשי רשא םישנאהמ דחא םיחרכומ [הז ידי לע] ז"יע
 הנועה לודגו .םיביוחמה תוכרב האמה ומילשי הזבו חופתה לע

 וקחשי םימעפלו .דאמ הפי גהנמ אוהו .ךרבמה ןמ רתוי [ןמא]
 ןעמל םיגלפומ םירישעו םידמול ףא קידצה תיבב םיחופתה םע

 ימופמ [קוחצ] אכוח קספ אל רשא יתיאר יניעבו .קידצה בל חמש

 .ל"נה קוחצה ותוארב קידצה לש [ויפמ]

 ץחרמה תיבה (?)םוקמב ארוגאדאס [השודק הליהק] ק"ק הפ
 'ר לומתא ןסכאתנ ,לביטש םידיסחהמ שמש רגיח קיצא 'ר תיבב

 ו2ו
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 1995 יאמ ,17 יסמ רשק
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 1995 יאמ ,17 'סמ רשק

 םירשכ הנומש לופכ תיציצ רוכמל איבהו 25,םסאמ ק"קמ םייח

 ב"נמ םג 'גו 'ב ןמ םיקהבומ תועימקו ,לארשי חא רפע םג .דאמ

 יקולאה דיסחה [שודק רואמ] אשידק אניצוב לודגה ברהמ תויתוא
 ".ןיראגנואב לוהיא ק"קד ברה

 'גו םירכזמ 28לצ 'ב 27םוליש דגנ םוי לכב תוארל ותא שי םג

 (דנאבכורב) םיכשאה תרוגח החנמ םדוק תחא העש תובקנמ לצ

 30ןלעפאטנאפה םג — 2'עדייו רעלאפש םשב עדונה קידצה דיסחהמ

 םיבתכ [ןכ םג] כ"ג הארמו ,רענאלשימירפ [ריאמ 'ר] מ"ר קידצהמ

 ,םיפיוזמ אלו םיתמא המה ,המהה םירקיה םיצפחה רשא םיקידצהמ
 עובשב יכ ,ולאה תולוגסה תוארל אוביו רהמי םתוארל הצורהו

 .הפמ ל"נה םייח 'ר ךלי [הבוטל ונילע אבה] ל"עבה

★ ★ ★ 

 ,היצילג יליכשמ לש תידיסח יטנאה םתוליעפ איה ךכל תקהבומ המגוד
 ףסוי לש ותמחלמ" ,רלהאמ .ר :האר .לופונרטמ לדפ ףסוי םשארבו

 ןילופבו היצילאגב הלכשההו תודיסחה ,"םיכמסמ רואל תודיסחב לרפ
 ,1961 היבחרמ ,הרשע-עשתה האמה לש הנושארה תיצחמב תיאסרגנוקה

 — םייחהו תדה ,[ךרוע] סקטא 'ע :ךותב בוש ספדנ) 155-186 ימע

 :(88-46 ימע ,ג"נשת םילשורי ,הפוריא חרזמב תידוהיה הלכשהה תעונת

 ןליא-רב ,"לרפ ףסוי לש ותוליעפ :תודיסחהו הלכשהה" ,ןיטשניבור .א
 .166-178 ימע ,ד"לשת ןג-תמר ,בי ,חורהו תודהיה יעדמל הנשה רפס —

 יכרע לע קבאמב ,"לרפ ףסוי לש הריטאסה לע" ,לייווצרוק .ב :האר

 הבתכנ ותריציו לרפ לע .70 ימע ,ל"שת ביבא-לתו םילשורי ,תודהיה

 ,"לרפ ףסוי לש הריטאסה תוטיש" ,ססרו .ש :לשמל האר ,הרישע תורפס

 .9-45 ימע ,1971 ןג-תמר ,ושרושו רופיס

 ,^אב הריטסהו רומוהה תונותע לש היתודלותל" ,רואנ .מ :לשמל האר

 התישארמ םה הלא םינותע לש םבור .95-106 ימע ,(1992) 11 ,רשק

 .ןותע לש תידוראפ תנוכתמב אקווד םה ןיאו ,ךליאו 20-ה האמה לש
 איצוהש יריטאס ןותע איה 19-ה האמה יהלשמ ,וזכ ןפוד תאצוי הידוראפ

 'קאזרעדיולפ'ה" ,עובלג .מ :האר .(1930- 1846) דראנייד םירפא רואל
— 

 .121-116 ימע ,(1989) 5 .םש ,"דרנייד םיירפא לש 'םינועפצה תרואמ'

 התיצחמב תידוהיה תונותעה ןמ תפקתשמה תינרדומה תועמשמה לע

 עידומו רשבמ'" ,לטרב .י :הנורחאל האר ,19-ה האמה לש היינשה

 ,(1994) 71 ,הרדתק ,"שודיח לש קיפאכ תידוהיה תונותעה :'ידוהי שיאל

 ,עובלג .מ :האר ,םירכונה םיירבעה םינותעה לע םיטרפ .164- 156 ימע

 םילשורי ,הרשע-עשתהו הרשע-הנומשה תואמב תירבעה תונותעה ןוקיסקל

 .םהיכרעב ,ב''נשת

 99 'סמ .ןומיס ןיא קיתה לע) Arc. 4ס 1528 ,ןיקסנלומס ץרפ ןויכרא

 .(םדוקה רופסמב
 טלמנש רחאל ,1842 תנשב קר הרוגידסבש ורצחל עיגה לארשי 'ר

 'ר ,ףסא .ד :טוריפב האר ,הרוגידסבש ורצח לעו וילע .היסורמ

 האמה לש הנושארה תיצחמב תודיסחה תודלותב ומוקמו ןי'זורמ לארשי

 הטיסרבינואה ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח ,הרשע-עשתה

 .ב''נשת םילשורי ,םילשוריב תירבעה

 המכ קרו ,רקחמב שממ לש הכרעהל התכז אל וז תניינעמ תומד

 הנידמ ,רדאב .ג :האר ,ותריציו שיאה תא םיראתמ םיינוקיסקל םיכרע

 תירבעה תורפסה ןוקיסקל ,לסרק .ג :27 ימע ,ד''צרת קרוי-וינ ,הימכחו

 — תוליהקה סקנפ :56-57 ימע ,ה"כשת היבחרמ ,א ,םינורחאה תורודב

 חתפמ ,(4 'עה ,ליעל) עובלג :חע-זע ימע ,ל''שת םילשורי ,א ,הינמור

 ,א ,רואה ,"לפואמ תורוא" :ויבתכב שי בר יפרגויבוטוא רמוח .וכרעב
 די בתכבש ורפסבו ,(דרפנ סיפדתב םג אצי) 210- 193 ימע ,(ג"מרת) ה

 ויתונורכזב םג וילע האר .(13 'עה ,ןלהל) "לארשי תיבל שדחה הפוצה"

 .81-86 ימע ,ו"צרת ביבא-לת ,יתונורכו סקנפמ ,שוברבליז .י.ד לש

 םהרבא קידצה .(ילש רורפיס) א80-ב79 ימע ,לארשי תיבל שדחה הפוצה .8

 לש ונב ,(1883- 1819) הרוגידסמ בקעי םהרבא 'ר אוה ןאכ רכזנה בקעי

 .הרוגידס תודיסח תגהנהב ומוקמ אלממו ןי'זורמ לארשי 'ר

 .א80 ימע ,םש .9

 .א22 ימע ,םש .10

 .ג"נרת אקארק ,םדק ימי ייוג תודלות :ל"רת ןעיוו ,םימעה תודלות ןוגכ .11

 אקארק ,שדחה רחשה :ב"מרת טשרקוב ,הפצמה :ט"לרת יסאי ,ךלהה .12

 .םכרעב חתפמ ,(4 'עה ,ליעל) עובלג :האר ,םהילע םיטרפ .ג"נרת

 םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבב רומש הז די בתכ .13

(1883 80 .Heb). םדוק וספדנ רבכ םהמ המכ) םיקרפ הרשע ללוכ אוה 

 .וכותמ םיקלח דיתעב רואל איצוהל יתעדבו ,(םינוש תע יבתכב ןכל

 ,"םירופכה םויב ןטשה" ;366-374 ימע ,(ז"לרת) ט ,רחשה ,"םלוגה" .14

 די בתכ :ןורחאה רופיסה לש יפרגוטוא די בתכ .486-502 ימע ,םש

 די יבתכ ימולצתל ןוכמב 12245 'סמ טרס) F. 18.54 157 'גלוק יטינירט

 .(םילשוריב ימואלה םירפסה תיבב םיירבע

 האר ,רצחב ש"יי תריכמ לע לופונומב קיזחמה ימינונא קידצ לש ונב לע .15

 אשראוו ,ל"ביר טוקלי ,"םיאפר קמע" ,ןוזניוול רעב קחצי לש הריטאסב

 רבנע ןמש הרכמש ,ץינ'זוקמ לארשי דיגמה תב לע .133 ימע ,ח"לרת

 'א :האר ,קידצה עיצמש תולוגסל וב שמתשהל ולכויש ירכ רצחה יאבל

 ,ז"לשת םילשורי ,םידיסחה תכ תוהמ לע ,לרפ ףסוי ,(רידהמ) ןיטשניבור

 .135 ימע ,םש ,"םיאפר קמע" :הוושהו ;106 ימע

 ןחדב היהש ,הילופורטסואמ ה'לשרה לש איה רתויב העודיה המגודה .16

 רוקמ ,תוילגרמ .ר :וילע האר ,'זובי'זממ ךורב 'ר קידצה לש ורצחב

 ךורב
 .א -,33 ימע ,א"צרת שטשומאו ,םלשה ארוהנד אניצוב —

 .ז :166-165 ימע ,ו"לשת םילשורי ,א ,תועסמו תונורכז ,רבולטוג .ב

 ימע ,(ב"לשת) טי ,רבעה ,"תורוד לש הירלקפסאב הילופורטסוא" ,תרגיא

 ,"היצילג חסונב רלופורטסוא הלשרה לש ותומדל" ,רורב .י .א ;209-211

 ,םידיסחהו תודיסחה ,יקצדורוה .א.ש :230-132 ימע ,(ה"לשת) אכ ,םש

 ןשידיי ןופ ןאקיסקעל ,גייווצרעבליז .ו :חעק ימע ,א"ישת ביבא-לת ,ד

 .5617-5640 ימע ,1969 וקיסקמ ,ו ,רעטאעט

 .219-224 ימע ,(6 'עה ,ליעל) ףסא :האר .הרוגידס רצחב םיבשויה לע .17

 ,ןירימט הלגמ :לשמל האר ,לרפ ףסוי לש הריטאסה תעפשה ןאכ תטלוב .18
 ,(15 'עה ,ליעל) םידיסחה תכ תוהמ לע :הוושהו :ב"ע הכ ,1819 הניו
 .92 ימע

 ררוגתה ןמז קרפ ותואב .בוחלוב דיל ,היצילג חרזמב ,(Doiina) הנילוד .19

 יניא ךא ,בו'צידיזמ קיזייא קחצי 'ר לש ודימלת ,המלש 'ר קידצה הב

 דח" ,רצינ'זיו .מ .מ :וילע האר .ןאכ זמרנה יפיצפס עוריאל ורשקל לוכי

 יאמק ידיסחמ
— 

 ,יבצ תלחנ ,"ל"צז אנילאדמ רפוס המלש יבר לבוקמה

 .חנ-חמ ימע ,ן"שת קרב-ינב ,ג

 .תיטטסקאה ותליפתב עדונו ,1826 תנשב רטפנ קסילרטסמ ירוא 'ר קידצה .20
 ,ןי'חרמ לארשי 'ר לש ורצח לא םבר תומ רחאל ורבע וידיסחמ םיבר
 .69-70 ימע ,(6 יעה ,ליעל) ףסא :האר

 לארשי 'ר םע וירשק לע .(1850 תנשב רטפנ) ןלשימרפמ ריאמ 'ר קידצה .21

 .76 ימע ,םש ,ףסא :האר ,ןי'זורמ

 .ןי'תרמ לארשי 'ר הנוכ ךכ :ה'צלורס :ארק .22
 תלשוש הלעפ וז הליהקב .תיחרזמה היצילגבש (Jezupoi) לופוזיי איה .23

 .ןיטארטס תודיסח לש הזכרמ התיה איהו ןייוודנרב תיבל םיר"ומדאה
 ירה שאמ קפומ הקשמהש ןוויכמ ."והשמב רוסא ץמח" לע ןושל קחשמ .24

 .ששחל םוקמ ןיאו'ופרשנ (םיבר ןושלב והשמ) ץמחה ידירש לכש
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 1995 יאמ ,17 'סמ רשק

 וז הליהק .היצילגב ביקלו'ז זוחמבש (Mosty-wieikie) הייקלייו-יטסומ .25

 ובתכמ תא לשמל האר .םיליכשמל םידיסח ןיב סומלופ דקומכ העדונ

 םרכ) וו ריעב בשיש גרבדלוג םהרבאל למכורק ןמהנ 'ר לש םסרופמה

 תונישלמ לע (1824 תנשמ) הדועתה וא ,(90 ימע ,ג"צקת ןעיוו .א ,דמח

 .(409-410 ימע ,[1 'עה ,ליעל] רלהאמ) טסאמ ידיסח דגנ םיליכשמ

 ,רמטאס תלשוש יבא ,(הירגנוה) יהיואמ םיובלטייט השמ 'ר קידצה אוה .26

 לש ומש תויתוא יפוריצמ םייושעה ויתועימקב עדונו 1841 תנשב רטפנש

 .ה"בקה

 .םולשת .27
 בלצ ושוריפש ,רצייורק ירטסואה עבטמל םידוהי ונתנש יוניכה אוה ל"צ .28

 םילשורי ,ונבו בא תונורכז ,רורב .י.או רורב ןהכה לאכימ :האר ,םלצ וא
 .64 ימע ,ו"כשת

 עדונו 1811 תנשב רטפנש ,הלופשמ "אבסה" ,ביל הירא 'ר קידצה אוה .29

 .ויתפומב

 .תיב ילענ .30
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