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ףסוי ןד רתסאו סביל (,םיכרוע) לאומש םאר ךרוע)»(,רבשמ תיירפס םשרג םולש תרותב
דוסה :תידוהיה ,גולטק ,ב-א תיב םירפסה ימואלה ,יאטיסרבינואהו םילשורי ,טירשת
xv+1122+טכ ימע
תונייעמותשרומתיתורפסההרישעה תברוםינפה לש םשרג םולש םניאםיקיספמ,עובנל םינשהברה
רחאלותריטפ תנשב  .1982דוע הזרבדמ הזו :אב םרט םייתסנלעפמםוסרפהשדוחמה לשוירקחמ
,ויתוסמוםיצבוקמה ואםימגרותמהתופשמ ,תונוש רבכועיפוה םוגרתירבעףסואלםיבתכמהבבלמה
,יפרגופיטה
חלשש.ומאל התעםיחנומונינפל ינשםיכרכ יבר,ףקה םיאנםתרוצבתינוציחהםבוציעבו
םיראתמה תאהתלוכת לשותיירפס,תעדונההרקיעש תרותבדוסההלבקהו.תידוהיה
,תומסרופמהףסואווירפסיטרפה 25,000 -־כםירתוכ 2,500״כו
ותביח לש םולשםירפסל!דתיה ןמ
.1ויצירעמו
,םיסיפדתםתואש רבצלמעבןוממבוםיבורמ -עדונהליהתל דועימיב וייחברקבוידימלת
לכ,וייח ףאםדוקותיילעלהצרא תנשב  ,1923קסע םולשףוסיאבםירפס.םתשיכרבוינייפואותביחל
יעמשמ־ודהסרטנוק׳ ולע,׳םולשלםסרפשםילשוריב תנשב  ,1937וניאו
וזןורפסה,רצקהלעב םשה
אלא תמישר ירפסהלבקתודיסחוםישקובמה׳ףסואל וירפס לש םשרג.2׳םולש םוסרפ הז  -זוירוק
יפרגוילביבדחוימ ונימב -׳ץיפקה׳ דימ תאםהיריחמ לש םתוא םירפסךפהו םתואתחאבםירידנל
,תמאב םולשורעטצה לע ,ךכ,יבמופבו רעצ.לודג
ומכ לכ ןפסא,םירפסבבוח וא,יעוצקמ ןיבה םולשםלועלש אל ולכוי ילתוכ ותיבףילחהל תא
׳תוחמתהל׳ םוחתב דחא תוסנלו עיגהל
הידממםיישחומה לשהיירפסה,תימדקאה לעו ןכטילחה
ותרגסמב לאתומלשה.תפסכנה םוחתה רחבש היה תורפסהקיטסימה תרותו דוסהתידוהיה לכב
,תופוקתהתומוקמה.תופשהו ףא םוחת הז אוה םלוע,ואולמו קפסו םא םולשומצעב רעישתישארב
וכרדהזיאל ףקהחתפתי םוחת הזתצורמב םינשה אל) טעמ(.ותוכזבהטלחה תפסונהלמגש,ובלב
יאטיסרבינואהו,םילשוריב!דתיה ,הל יפכ
שירוהל רחאל ותומ תאףסואה תיבלםירפסהימואלה
רבסויש,ןלהלהעפשהתערכמ לעותוחתפתה לש.ףסואהותרטמ לש םולשהמשגוהטעמכ:האולמב
,והז לככ,הארנהףסואהלודגה בוטהו רתויב םלועב.ומוחתב אוה ללוכ וכותב אל קר תא ירפס
,תויליפוילביביפסואםירמאמ
,םירידנבשתורודהמ
דוסיה לש לכירודמ,הנשמהאלא םגםירפסםירידנ
,םיסיפדתוזוכירבדוקימבו ןיאשאצויכ.םהב
ןיא אלפ אופאותיירפסש וז ־החתפנש תנשב  1987תיבבםירפסהימואלה  -איה רתא היילע
לגרלירקוחל ,תד,הקיטסימ הלבקתודיסחו לכמ.םלועההיירפסב וז םה,םיאצומ שגומ ,הנקב תא
לכהתוויאש .םשפנ הנורתילודגה לש תיירפס םולש וניא קרףסואב רישעהאלפנהו יוצמה הב
יאנתבוהאירקהןויעהוםיחונהאיהשהעיצמםירקוחלםידימלתלוםיאבה,הירעשב אלא םגתוינידמב
הנובנההחנמה תא:הילהנמ ןיארבודמףסואב,׳אופק׳קפתסמהתחצנהבףסואה,ירוקמהאלאהיירפסב
היחי,׳תמשונוהסנמההדמתהבטולקלםירפסםירמאמו םינשיםימילשמהתוילוחתורסח,ףסואב דבו
דבבשוכרלןפואבףטוש םירפסםישדחימוחתב.התוחמתה
1
2

םירבד)ולעופו
,׳היירפסלוםשרג:םולש לעשיאה
,הירא־תיבוסחיי לשםשרגםולשרפסל
:ואר ׳מ
(,ותוקלתסהלםילשורי,ג״משת ימע .70-63
ורמאנש םויבםישולשה
יהוזתרבוחתדדוב תבהרשעםידומע ׳םמ) ,(46גולטקבהילאשהחפסנ םגהמישרתיזעולב ׳םמ)
,׳םיסרטנוק יפכבתכש ןדתועטב,אובמב ימע .די
 ,(86אלותרדס׳
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םיקהבומה לש םולשירטונמו,ותשרומידיבו
יכרכגולטקה,שדחהוכרענשידיבףסוי ,ןדוידימלתמ
רתסא ,םביל תלהנמ תיירפס ,םולשםיליכמ םכותב .312,270םילויעןייעמהגולטקב אצמי רואית
יפרגוילביב אלמ לש לכ טירפ טירפו וניינעש תרותב דוסהתידוהיה׳היפגאואוהו יוצמתיירפסב
םולש -תיברמל,רעצה קרהלאכ וא)וספדנש וטלקנ(ףסואב דע תנש :ה״נשת םירפס לכב תופשה
,םלועבשתויצטרסידתודובעו ,רמג,םיסיפדת,םיטקפסורפ יריזג ,ןותיעתורוקיב ,תובוגתו תומישר
,יעראתואצרה אלשוספדנתוטויטו.4הספדהםיכרועה םג,ופיסוה לע יפ לוקיש,םתעד תואמ תובר
תויפרגוילביבתוירוטסיהו
לשםיטוטיצ ןמתורעהה םשרש םולשבתכב ודי ךותב.םירפסה תורעה
תונונשתומיכחמוהלאתורכומבטיהלכל ימ לטנשודיל רפסוירפסמ לש,5םולש ןהמוםילועךרדבכ
בגא םגםידדצ םינוש.6ותוישיאב
רשעדרעבשב,םירעשםיססובמהםרקיעב לעךרדההבשרדיס םולש
םייפרגוילביבה וניומ
םילויעה
ומצע תא.ותיירפסךרד וזתפקשמ תאבולישהיטמיתהיגולונורכהוחוורה לעהיתודלות לש תרות
דוסה:תידוהיה תרותדוסהתעברפס)הקיתעה,הריציוישוריפםירקחמוםירושקה ,ובתורפס,תולכיהה
ישרדמ הלואג םייל״זח (;דועוהתישאר לש תרות דוסההלבקהוהמודקההפוריאב רפס),ריהבה
,ף״טה-ד״יהרודשוריגההרפסמ
תודיסח,זנכשאהלבקהסנבורפב(;דרפסבו רפסרהוזה?ורודותואמה
הלבקהתורפסב;תירצונההאמה ז״טה תפצ)חרזמהו תלבקו (;י״ראהתוטשפתה תלבק י״ראה דע

3
4

5

6

לעופבותוחפ,הזמ ןכשרסירתכםירפסמרתויווגלוד.תועטב
היצטרסידה לש,ודימלתרקוחתודיסחה ףסוי ,סייותוטויטהו וולנש הל
ךכלשמלתוגלטוקמ ןאכ
טרוטקודהותרוצב .וז :ואר א״שרלה
׳סמ) ,.(8884-8883םולש,עדונכאלרשיאםייוולשיגהל תא
,׳ימלשורי,ארגא ,( 3א״נשת)ימע .45-44
,יקסנליוםשרג׳םולשףסויו :סייורופיס
׳הטלע׳ ׳סמ)
.דחוימב ,ךכ,לשמל םשר לעורוביח לשםירפאדראנייד
אלו םעפויתורעהתוטוב
:(569רפס׳!אילפמטעמכלכטפשמרקשבזכו -לכוהמאיצומשויפמםירבדרתיב,ןוחטב,״תודבוע״
,םיכיראתםיניינע לע רשק ןיב ןיינעןיינעל -לוכה,סרוסמ אל,ןבומ וא םתס,אתודב יאורשפא
׳םמ)׳הלבקה׳ :(674
ורקבלטפשמרחא.טפשמלבחו לעריינה.׳!הפיה לעורפס לשןרהאםוקרמ
רבחמה׳ אל ןיבה המ,בתכשםגרתמהו אל לכ .ךכש לע ורפס לש א״שיקצדורוה Religiose
 Stromungenim Judentum׳סמ) :(6952קלח׳לודגרפסמ הז םגרותתינמרגל לע ,ידירשאכ
החיכוהש יל יכ והז רפס׳יחטש
רבחמה ינאו ונרגתנשב 1919ריעב...ןרבתכאלמםוגרת וז איה
וארו) לע ךכ :םג ׳ג,םולשןילרבמ,םילשורילביבא־לת,ב״משת ׳מע  .(127לע ורפס לשריאמ
׳םמ)׳תיקנארפה :(5928רפסה׳בתכנורוקמבתינלופםגרותותירבעלידיב
תודלותל׳העונתה
ןבלב
׳משילזיימ(ישיבא)ןאכוומילעהרבדםוגרתהןבלב) אלעדיבותכל.׳(תירבע לע ורפס לשברה
םהרבאקחצי קוקשאר׳׳סמ)׳ןילימ:(11140לע׳ רפס הזרמארבחמה לאידידילואש,ןמרביל ןמז
טעומינפל,ותומרשאכ ןתנ ולספוט,הנתמב יכהתע וניאןיבמףאהלמהממבתכש ,וב ףא לע יפ
עדישתנווכםירבדהרשאכ בתכ,םתוא ךכיתעמשויפמ.ף״כשתב
.םיללובתמ וארלשמל
םידוהילםירמומ וא
תדחוימהקינעהשםולש
ךכלשמלתטלובתמושתבלה
רבחמה׳)עידוהרבובל יכ רזח,תודהילרבובו אלןימאה ,ול,קדצבו יכ
ויתורעהב׳סמל 859 ,664
םיטאיגלפל
 .5948,2862,2177,2162-2161,1141,1046ןכתטלובותושיגר
ראשנרמומדעףוס(,׳וימי
וירקחממ (.ולשוארלשמלויתורעה׳סמל ,959
דחוימבו)יפלכהלאונוזינש
ישעמלוהמרמםייתורפס
:העודיהםיריכזמ יתואםימעפתודחאםיבנוגו ינממ יפ,השימח ילב לכ ןויצ
1221 ,1089הטישה׳)
םיבברעמוירבד םעירבדםילבה.תויעטהוךסבלוכהרפס,בולע בונג(,׳בוקרו ,5308 ,2998
,רוקמ
.11326,6285 ,6238
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םירפסירבדותרוקיב
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ןדמע״ץישבייאיניינעו(;םזיקברפהלבק רסומו
עצמאהאמה ;ז״יהתואתבשהללוכ)היתוחולשוסומלופ
;םידיסחהתודיסחה תנשמ ה״עקת
,תודיסחהםידגנתמהסומלופהוםניב ןיבו
תואמב;ח״יה-ז״יהתישאר
(.׳כה-ח׳׳יהרעשהחתופה רקוסםירקחמםייללכ
םירוביח)םינורחאתרותבדוסהתואמב
;ךליאותורוד
ללכבו) הז םיברוירקחממ לש םולש ומצעירבדותרוקיבהכרעהוובתכנש וילע לעו(,ותריצי וליאו
רעשבלעונה וזכורםיאשונ ,םינוש םניאשםיפרטצמתויעבטבדחאלםירעשהןוגכ)םימדוקההימיכלא
?ףושיכוםיגהנמ;רולקלופו;תויחישמ,תולוגס,תועימק;תומשםישוריפםישורדו?ך״נתלתוליפת(.דועו
ינש םירעשודחויםיגלפלםיידיסחה לשדי׳בח,בלסרבו אל קר לשבםדוחיייגולואיתה,יגולויצוסהו
אלארקיעבלשבףקההםוצעה לשתורפסהרציישרציימו לכדחא .םהמתודיסחבלסרבהתיההביבח
םייפרגוילביבהםינושארה היההלא׳ /תומש תמישר
הבורקודחוימב ובלל לש .םולשדחאוירוביחמ
ירפסבלסרב,םתורודלותואש ןיכה תנשב  1928ישכולבויל לשודידיןיטרמ.רבוב ןיא המיתאופא
ףסואשםהירפס לשידיסחבלסרב ספות םוקמ לודגדחוימב.7ותיירפסב
ךותב לכ רעש רעשו ורדוסםילויעה לע יפ ןורקיעיתיבפלא לש תומש?םירתוכה םימעפ תובר
תויפרגוילביבב
בלוש ןוימ הז םגןוימביתיבפלא,רחא לע יפ תומש.םישיאהןורקיע ,הזלבוקמה םנמא
היפרגוילביבלםיפרוצמ
תובר ןוגכ)הלא׳ ׳תומש רכזוהש (,ליעל יוארהבשחמל.תשדוחמ רשאכ
תוחתפמםיללכושמ ־גולטקבוונינפלש ןכא שיהאמכםישימחוידומעתוחתפמ לש םישיא,םירוביחו
תירבעבתיזעולבו  -םהש,םמצצב לע יפ ,םעבטםירדוסמ רדסב,יתיבפלא ןיא לכ ךרערודיסל
םירתוכההרוצבתיתורירש ,וזןעמלשתמאה ןיא הל לכתובישח תיניינע איהו תברקמםיקוחר קר
לשביפוריצתויתוא.תוכומסףידע היהעיקשהלץמאמ ףסונרדסלו תאםירתוכה לע יפ תנשרוביחה
וא תנש,הספדהה ךכו התיה תלבקתמ הנומתתפלאמ הרישעו ,רתויתדמלמה םג לעותוחתפתה
תיגולונורכה לשעוצקמה,םיוסמהויתורוקמ,ורקחמו יארב.סופדה
רפסלםידקה ףסוי ןד,אובמ,קסועהדבלרואיתמהשעמ,גולטקה םגתבהאברפסהתידוחייה לש
םולשרוזחשבוךרדה הבש ףסא תא,וירפס םניימםרדיסוותיירפסב.תיתיבהףוסיאםירפסה ןוניכו
היירפסה אל וספתנויניעב לש םולש ־ יפכביטימש ןדריבסהל ־לעפמ׳כ יטרפ,דבלב אלאךבדנ
היחתב תינחורה תרגסמב ותנומא,.תינויצה האצותכ ךכמ ויה תולובגה ןיבש׳יטרפ׳ה׳ימואל׳ל
םישטשוטמ ידמלתכרעמב םירשקה התווטנש ןיב םולש שיאה,יטרפה םולש רקוחה ץרענה רבו
,8אכמסה תיבוםירפסה.ימואלה ילהנמ תיבםירפסה ־ םולשש הנמנ םעוידבוע תונשבםירשעה
ותובייחתהל
םישולשהו -ועייסוידיב לש םולששוכרלםירפס םירקיםירידנוךרואל,םינשההרומתב
דיקפהל תאףסואהידיבהיירפסהרחאל.ותריטפ ןתינרעשלונימיבש אלאצמית ףאהיירפסתירוביצ
׳םיקפקופמ׳,הלא ועבנשןומאהמיתלבהלבגומ
השרתשהמצעל גוהנל .ךכ,םלואותודוהםירדסהל
תיפרגוילביבה לש
 7ימע)ואובמב(זט-דישיגדה ןד,ןידב ןיאש רשקיחרכה ןיבימוחתותוניינעתה
,ללכבו)בלסרב
התריקחב לשתודיסח
.ירקחמה,ךכ,לשמלםולשטעמכאלשקסע
םולשןיבלולעפמ
הקיטסימה
תודיסחה םהםיילושירמגלתרגסמבולעפמללוכהרקחבתודלות
היתודלותב לש
וירקחמ
(.תידוהיה
לכיוצמהתיירפסב םולשריכמבטיה תאתושדקההתוינתוונעהומשרשירבחמםירפסםירמאמו
8
׳השבי׳ה
היפרגוילביבה
םהירוביחונויעל לשםרומ.לודגהיכרועגולטקה ורז ןיביטיש
םשיגהב תא
השדקהה:האבהרירמל׳
יקסנליו־רלה תא
הצרעהל .וז,ךכ,לשמלהמשרהרש
טעמתויודעתוינניח
׳סמ)׳לחייא .(2442
םשרג םולש  -םאינלטקתךל
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הטיסרבינואהםשרגל,םולש שיונידיב םויהףסואהמודש יכ ןיא ינש
ןמוהצרעההושחרשתונוטלש
ול.םלועב
אובמה רידגמ בטיה תא םתרטמ לש:םירידהמה ראתלךרדבתיעדמהתלבוקמה  -ירק םושיר
יפרגוילביבקיודמ לעו יפ לכיללכ,עוצקמהךרדכתוגהונשתוירפס תוברתוקיזחמהןתושרבםיפסוא
םיבושח ־ תאויפואדחוימה לשףסוא,םולשוגיצהלודחאכיפסואמםירפסהםילודגהםלועבימוחתב
,הקיטסימההלבקה תרותודוסה.תידוהיה וזהרטמהיואראלל ,קפס ףאו ןתינשריעהלתורעה תובר
לע תרוצןוימה לעותואיגש תונוש ולפנשרוביחב שיאו אלטלמיי,9ןהמ ירה ןה תוילושתוירעזמו
םירדוהמה
חכונלעפמהלודגהץמאמהויעדמה ברםינשהדימעהש .ותוא,םלואוהארמל ינשםיכרכה
הלועהלאש,תרחאקפסש םאהררועתהאולמבהתופירחינפלרושע,רתויוהעשידבועש תיבםירפסה
ימואלהולחהתכאלמב.גולטקה הזמ םינשתוברדעותמףסוא םולשללוכ)ותומלשבםימוסרפה תנשמ
יאטיסרבינואהוהשיגהו וילא הלק לכל
ה״נשת(ךליאוגולטקבבשחוממה לש תיבםירפסהימואלה
.שרוד אל קררקוחחירטמהומצעתיבלםירפסהימואלהאצמי תאוצפחיפוסמבבשחמה לש,היירפסה
אלא םגיבשויעברא תופנכ לבתרשאב .םהלכה,םילוכי םא קר ,וצריסנכיהלתולקבתיסחי תשרל
התועצמאבוןייעלףסואב םולשןכדעתהלולכבויטרפ
(,׳ףלא׳)לארשיב
תיאטיסרבינואךיבה
תוירפסה
היפרגוילביבתספדומןדיע׳ב
.ויקודקדוהדבוע וזהביצמאולמבהתופירח תא תלאשהתוציחנ לש
ידכתאצל ידיהבוח ריענ לעהמכםישובישתויועטוולפנשםוחתב:ןוימהםירפסוניומשירפסכ
9
תודיסחבלסרב ןוגכ) ׳םמ  (8786 ,8742ללכ םניאםיכייש .הל תצקמיבתכסומלופהומסרפתנש
,תודיסחה
הצרפש)הרוגידסותנשב ,(1869וניומרעשבתישאר׳
תויודיסחזנאצ
תקולחמהןיבש
ךלהמב
תודיסחה׳תנשמה״עקת
׳סמ)׳סומלופהו ,(7390,7387-7385וליאוקלחרחארזפתנרעשב
םידגנתמה
׳םמ)׳םינורחא
דע תנש׳םמ)׳ה״נשת ,(9944 ,9921 ,9919-9917,9370-9368 ,9365רעשבותורוד׳
דחוימהםהל ןוגכ)׳םמ ,9699-9696
םירודמבםינושאלורעשב
 .(11247םגהמכירפסמד״בחורזפתנ
,ה׳צשיבוהורפמ ןיומ
.(10274רפסהעימשמ׳,׳םולש טקלירבד הרותםיסחוימה׳רל םולש אנכש
תרחואמה׳סמ)  ,(10267ףארבחמהשרטפנ תנשב ,1803אוהוןידהםהירפסב לש
תודיסחה
רעשב
טחושהקחציקיזייא,ץיבורוזמרטפנשתנשב  1783׳םמ) ,(9619-9612׳רלאיזוע,שילזיימרטפנש
תנשב 1786׳סמ) ,(9804-9803׳רקחציקיזייא,ץרוקמרטפנשתנשב 1787׳סמ) ,(9693-9688דיגמהו
לארשי,ץינ׳זוקמרטפנשתנשב 1814׳סמ) ,.(9651-9620םתמועל ׳רדוד,הנלוטמרקיעשותוליעפ
תיצחמבהיינשה לשהאמה ט״יה רטפנ) תנשב ,(1882חתפומאקוודרעשב לעתישארתודיסחה
תודיסחה׳תנשמה״עקת דע תנש.׳ה״נשתוללכנ
׳סמ),.(7875-7871ללכבלובלבברשגרומרעשב
,הנדורגמדיסחלבוקמו ןמ
רדנסכלאדניקסיז
,תידיסחה ןוגכ
ובםישיאםניאשםירושקללכהעונתל
םילאידיאה לש ירומ
גוסה׳ןשיה׳ ׳סמ) ,(9073-9068היה׳שדוגינ רומגותומדל לשדיסח לע יפ
,קצולופמ
,תודיסחהםילשורי,ח״לשת׳מע ;(53סחנפ
,׳זאקייפימיבתחימצ
׳מ)׳םינושארה
תודיסחה
דימלתא״רגההיהשדגנתמ׳סמ)קהבומ ;(10021-10019ואןמחנ,ןילרבליכשמאסילמרביחשםירפס
התאירבל לשהעונת
םיימרופר־יטנא׳םמ).(9200-9199ףאוללכנ ובםישיאויחשתואמ םינשםדוק
׳םמ)׳יבשתה׳
,וז ןוגכוהילא ןברשאאלה)יולהאוהוהילא,רוחב ןבתואמה(ז״טה-ו״טהונולימו
;(9062השמ ןבלארשיורפסותיב׳,׳תובאספדנשתנשב 1712׳םמ)  ,(9889ואםהרבא ןבלאומש
יזנכשאורפסורעצ׳ תב,׳םיברקסועהתוריזגב ט״ת-ח״ת׳םמ)  !(9103ףא אלןבומעודמםירבחמ
ןוגכ)׳םינורחא׳םמ ,10723 ,10682 ,10659 ,10601
םירוביחוםיידיסחםיקהבומ וניומרעשבתורוד׳
 (11246 ,10778וארעשבןוגכ)׳םיאשונ׳,.(11835-11833םויסלו יניאלוכיענמיהלהרעהמ:תישיא
רוספורפהו
וירוביחמ לשברה
׳יתיכז׳ ןמרקפהההמכב
תודוההאיגשלהלפנשחתפמבתומשםישיאה
׳םונוב׳כו םגרפסבםילהתףוריצבשומיש...םילהת
החמש,ףסא
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/טנרטניאהםנמואה שי ןיידע םעטךלהל םתואב םיביתנ םינשיםירכומו לש רפס,ספדומ םנמאש
ותרוצ האנ אוהו חונףודפדלשושימלו שיו וב דוע תולעמ ,תופסונ ךא תולככ לכה תולע ותקפה
?תבשחוממה
המוצע לכו המ שיש וב ןתינשומישל םגהסריגב
ןאכו ןבה :לאוש םאה אל היה ןובנ ,רתוי לוז רתוי ףאו ליעי רתויקיפהל תסריגרוטילקת לש
?היפרגוילביבה רוטילקת בשחמ ליכמ וכותבתויורשפא תובר ןיאש רפסב:ספדומה אל קר אוהש
רשפאמ ןקתל תואיגש רבע קפסלותומלשהםינוכדעו םיפטוש בושו) ריכזנ יכ גולטקה ונינפלש
׳ןכדועמ׳ תנשל (,ה״נשת אלאותלעמשתירקיעה איהתויורשפאבשופיחהיתלבהתולבגומ אוהש
,היצנדרוקנוקל יפכעודיש לכל
עיצמםישמתשמל .ובשופיחהבשחוממהךותב ץבוקהמודהשעמל
שמתשמטוידה,בשחמב אוהו רתיימ תאךרוצהתוחתפמב.םיליגרה אלולםיטבה,םיינכטםיירחסמ
םייטפשמוםיכורכה ךכב  -ןמש םתסה ואובי לע םנוקיתדיתעב  -היה יוארץילמהל לכל תאצוה
היפרגוילביבתספדומ ףרצל הל םג תסריג,רוטילקת ןתינש היהיהרימהל רידת
םירפסהקיפמה
תואסריגב.תונכדועמ
היפרגוילביבב,תירבעה ךכ,הארנ םרט ונתנםמצעל ןידןובשחו אלמ לעתוכלשהה לש
םיקסועה
תויורשפאהתונווקמה ) (on lineלע.םעוצקמ ןיא יתנווכשומישלןבומהוילאמבשחמבילככתריגאל
םינותנה,םדוביעלו אלאךרוצלינויחהשוביגב יללכ םושיריפרגוילביבםישדחתוכרעהבו תארקל
םייפרגוילביבםלועמש אל ויה
םיקיפאםישדח לש.10תול״ומרושעבןורחאה ואר רוא המכםילעפמ
(,ה׳׳נשת-ד׳׳נשתלעפמםישרמ לשםדא,דחאוהיעשי
םילשורי)׳ירבעה
,םתומכםשארבורצוא׳רפסה
,דרגוניורצואה ץיממו תא לכםירפסה תואבתירבע דע תנש  .1863דבדבב םג עיפוהרוטילקתה
,יפרגוילביבהלהנתמה הז
היפרגוילביבה/תירבעהללוכהוכותב תא תוריפלעפמרקחמה
לשלעפמ׳
.יאטיסרבינואהוהאוושהה יתלבה תענמנ ןיב ינשםילעפמה
תורשע םינש תיבבםירפסהימואלה
םיליבומההלאההלעמ תוקפסרשאבהדיתעל לשהסריגה.תספדומהרוטילקתהליכמעדימ בר ,רתוי
ןכדועמ רתוי ןימזו רתויתויורשפאבשופיחה אוהש .עיצמ ינמודרחאלשורתפיישתולחמ׳׳תודליה
היפרגוילביבה,תבשחוממה רחאלהנרתפיתש תויגוס לש תויוכז םירצוי תוקתעהו אל
תונושה לש
׳םייתודידי׳ רתוי הז הזל  -יושעבשחמהטולשל םג לע
היפרגוילביבהבשחמהו
,תויקוחרשאכו ויהי
עוצקמיליצא קיתעו ןימוי הז תונשלוירמגל תא .וינפ
בושנוגולטקל לש תיירפס ,םולש הבצמהמישרמףסואל ראופמ לש רקוח ,לוגד שיש הב ידכ
רישעהל תאותיירפס לש לכבהוא רפס ךכלו)ןבומכ אל חלצתהסריג(תבשחוממםיכחהלו לכ ימ
קסועשדחאבהיפנעמ לש תרותדוסה.תידוהיה דצל גשההלודגה,ותאצוהבש שיעיבצהל םג לע
תולבגמתועבונה םצעמ:ודועייתוביוחמורואיתל לשףסוא אלוורואיתל לש עוצקמ וא לש .םוחת
תורדגההתויטלקה לשרמוח׳׳ספדומטלוב
תבחרהבו
 10ךרוצהשוביגביללכםושירגולטקוםישדח
םיבלשמהעדימספדומתואב
,םיילאוטריווה
טנרטניאה
םתוחתפתההמוצעה לשירתא
דחוימברואל
׳תעגל׳רשפאוםחינהל
,םירוטילקתםהבש ןתינ
,ילאוזיו־וידואומכ םגםרפסמברה לש
תירבערמוחו
היצנדרוקנוקה
ןיטולחלללגבתכפהמבשחמהאוה
לע.ףדמהםוחתףסונןתינשעובקל יכםלענטעמכ
תויצנדרוקנוקה
תויורשפאשופיחירגאמב,םיטסקטךפהתורתוימל תא
,רוטילקתה שיש וב
.תספדומה
תוברםיכרכה ןוגכ) וז לשתורפס (,ל״זחתוספותהםיפדמ םיבר לכב.היירפסתונורתילוקישה
תויורשפאהתומולגהשופיחב
היצנדרוקנוקבתספדומםילטבםישישב חכונ
ינדמלה־ישונאהךורכה
,בשחוממהרואלותויורשפאןוקיתהןוכדעהויתלבה.תולבגומ
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לעןייעמהשמתשמהו,רוכזלתולככש,לכה גולטק הז ונניארמייתמגיצהל םוחת .םלש םנמא והז
יפרגוילביבהספדומהלודגה רתויב יפל העשתועוצקמב ,הלא ךא םושב םינפ ןיא תועטל
זוכירה
םחייתהלו לארפסה לאכ םוכיס ואףוקיש לשעוצקמה ובש אוה .קסוע ןתינםיגדהל תאזהאוושהב
תיפרגוילביבתיטסיטטסהמכלירעשמ,רפסה ןוגכ הזקסועהתודיסחב:בלסרבתרבוחבהלא׳ /תומש
םייפרגוילביב לעתודיסח ;וזגולטקב לשתיירפס
רבכשהרכזנ,ליעל םשר םולשותעשב 156םיטירפ
היפרגוילביב/תדעומיתכירעב
םולש ומשרנ 425־כ םירתוכ ׳סמ)  ,(8925-8499וליאובלסרביב -
זכרמ) ןמלז ,רזשםילשורי (,ס״שת םימושר 1,100־כ .םירתוכהמגוד תרחא הרושקירפסב א״רגה
הנליוומ םא)וידימלתו יכ אל לכ םתשרומתיתורפסה תכייש םוחתלהקיטסימה(:הלבקהוגולטקב
םולש ונמנ תחתםהיתומש לש א״רגה לשוהמכ׳ר)וידימלתמ םייח,ןי׳זולוומ ׳ר םחנמלדנמבולקשמ
׳רו לארשי (בולקשמ 120־כ םירתוכ ׳סמ)  ,(7315-7197וליאורצוא׳ב ירפס /א״רגההיפרגוילביב
ותכירעב לשוהיעשידרגוניותדמועהתוארל רוא,בורקב םייונמ 1,400״כ!םירתוכ
םילימב:תורחא גולטקתיירפס םולש אוה ןכא ילכ רזע ןיוצמ ןימאוםישקבמלעדימיפרגוילביב
יסיסב ינושארו  -לעו יפ בור הברה רתוי!ינושארמ -דחאבהימוחתמ לש תרות ,דוסההלבקה
תויפרגוילביבל,תוידועיי
,תודיסחהו ךא ןיאאוהלוכישמשל -המודוףאש וניארמייתמךכל -ףילחת
ןיידעש ונאםירסח,ןתומכןדיקפתוףיקהל תאםוחתהםיוסמה תוסנלוותוצמל לככ .ןתינש שי אופא
תיפארגוילביבתטרופמהצממוהוולמה
תוארל,גולטקב יפכביטיהש ףסוי ןד:ונייפאלןיעמ׳המישר
.11׳תירבעה
תוידפולקיצנאה בתכש [םולש] לעהיתודלות לש תרותדוסה
תאתוריקסה
היפרגוילביבעדוי ןיאשעוצקמ יופכהבוט .ותומכ םימי םינשו
לכ ימ םעטש תאהמעט לש תנכה
ףרגוילביבה ןעמל,תלוזה אוהוקבאתמ אלקבאבהליהתה לשתוזיתהתולודגהתוצרופ,ךרדה
למע
אלאקבאב,םירפסה,וטושפכתכאלמבוםיטרפה.םינטקהץמאמהירקחמה ,ברההפיאשה,תומלשל
תודיחאל,קוידלוהסמעמהתינכטה  -לכ הלא םניא םילגנדימת ינפב,ןייעמהלבקמה ותושרל רפס
,הפונמךורכ ןכומו.שומישלתעפוהגולטקתיירפס םולש איהאופאעוריא יל״ומימדקאו,בושח וזו
תונמדזהתודוהלםישועל,הכאלמבהיתונייעממש דוע ותשיםירדע .םיבר
דוד ףסא

, 11אובמימע .וטוארו םג המבתכשימעב:בכוהז׳גולטק לשהיירפסתמייקאלוהתריצי לשהיירפס
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