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 תרותב םולש םשרג תיירפס «),רבשמ ךרוע( םאר לאומש ),םיכרוע( סביל רתסאו ןד ףסוי

 ,טירשת םילשורי ,יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב ,ב-א ,גולטק :תידוהיה דוסה

 ימע +xv+1122טכ

 הברה םינש ,עובנל םיקיספמ םניא םולש םשרג לש םינפה תברו הרישעה תיתורפסה ותשרומ תונייעמ

 וירקחמ לש שדוחמה םוסרפה לעפמ םייתסנ םרט :אב הזו רבדמ הז דוע 1982. תנשב ותריטפ רחאל

 בבלמה םיבתכמה ףסואל ירבע םוגרת עיפוה רבכו ,תונוש תופשמ םימגרותמה וא םיצבוקמה ,ויתוסמו

 ,יפרגופיטה םבוציעבו תינוציחה םתרוצב םיאנ ,ףקה יבר םיכרכ ינש ונינפל םיחנומ התע .ומאל חלשש

 .תידוהיה הלבקהו דוסה תרותב הרקיעש ,תעדונה ותיירפס לש התלוכת תא םיראתמה

 2,500״כו םירתוכ 25,000־כ - יטרפה וירפס ףסואו ,תומסרופמה ןמ !דתיה םירפסל םולש לש ותביח

 1.ויצירעמו וידימלת ברקב וייח ימיב דוע הליהתל עדונ - םיבורמ ןוממבו למעב רבצ םתואש ,םיסיפדת

 ותביחל ינייפוא .םתשיכרבו םירפס ףוסיאב םולש קסע 1923, תנשב הצרא ותיילעל םדוק ףא ,וייח לכ

 וניאו 1937, תנשב םילשוריב םסרפש ,׳םולשל ולע סרטנוק׳ יעמשמ־ודה םשה לעב ,רצקה ןורפסה וז

 זוירוק - הז םוסרפ 2.׳םולש םשרג לש וירפס ףסואל םישקובמה׳ תודיסחו הלבק ירפס תמישר אלא

 םירידנל תחאב םתוא ךפהו םירפס םתוא לש םהיריחמ תא דימ ׳ץיפקה׳ - ונימב דחוימ יפרגוילביב

 .לודג רעצ ,יבמופבו ,ךכ לע רעטצה םולשו ,תמאב

 תא ףילחהל ותיב ילתוכ ולכוי אל םלועלש םולש ןיבה ,יעוצקמ וא בבוח ,םירפס ןפסא לכ ומכ

 עיגהל תוסנלו דחא םוחתב ׳תוחמתהל׳ טילחה ןכ לעו ,תימדקאה היירפסה לש םיישחומה הידממ

 לכב תידוהיה דוסה תרותו הקיטסימה תורפס היה רחבש םוחתה .תפסכנה תומלשה לא ותרגסמב

 תישארב רעיש ומצעב םולש םא קפסו ,ואולמו םלוע אוה הז םוחת ףא .תופשהו תומוקמה ,תופוקתה

 ,ובלב הלמגש תפסונ הטלחה ).ותוכזב טעמ אל( םינשה תצורמב הז םוחת חתפתי ףקה הזיאל וכרד

 יפכ ,הל !דתיה ,םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבל ףסואה תא ותומ רחאל שירוהל

 :האולמב טעמכ המשגוה םולש לש ותרטמ .ףסואה לש ותוחתפתה לע תערכמ העפשה ,ןלהל רבסויש

 ירפס תא קר אל וכותב ללוכ אוה .ומוחתב םלועב רתויב בוטהו לודגה ףסואה ,הארנה לככ ,והז

 םירמאמ יפסוא ,תויליפוילביב תורודהמ ,םירידנבש םירידנ םירפס םג אלא ,הנשמה ירודמ לכ לש דוסיה

 .םהב אצויכ ןיאש דוקימבו זוכירב ,םיסיפדתו

 היילע רתא איה - ימואלה םירפסה תיבב 1987 תנשב החתפנש ־ וז ותיירפסש אופא אלפ ןיא

 תא ,הנקב שגומ ,םיאצומ םה וז היירפסב .םלועה לכמ תודיסחו הלבק ,הקיטסימ ,תד ירקוחל לגרל

 הב יוצמה אלפנהו רישעה ףסואב קר וניא םולש תיירפס לש לודגה הנורתי .םשפנ התוויאש לכ

 תוינידמב םג אלא ,הירעשב םיאבה םידימלתלו םירקוחל העיצמ איהש םיחונה ןויעהו האירקה יאנתבו

 היירפסב אלא ,ירוקמה ףסואה תחצנהב קפתסמה ,׳אופק׳ ףסואב רבודמ ןיא :הילהנמ תא החנמה הנובנה

 דבו ,ףסואב תורסח תוילוח םימילשמה םינשי םירמאמו םירפס טולקל הדמתהב הסנמה ,׳תמשונו היחי

 .התוחמתה ימוחתב םישדח םירפס ףטוש ןפואב שוכרל דבב

 םירבד(ולעופו שיאה לע :םולש םשרג ,׳היירפסלו רפסל םולש םשרג לש וסחיי ,הירא־תיב ׳מ :ואר 1
 70-63. ימע ,ג״משת םילשורי ),ותוקלתסהל םישולשה םויב ורמאנש

 ׳םמ( תיזעולב המישר םג החפסנ הילאש ),גולטקב 46 ׳םמ( םידומע הרשע תב תדדוב תרבוח יהוז 2
 .די ימע ,אובמב תועטב ןד בתכש יפכ ,׳םיסרטנוק תרדס׳ אלו 86),
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 ידיבו ,ותשרומ ירטונמו םולש לש םיקהבומה וידימלתמ ,ןד ףסוי ידיב וכרענש ,שדחה גולטקה יכרכ

 רואית אצמי גולטקב ןייעמה 3.םילויע 12,270 םכותב םיליכמ ,םולש תיירפס תלהנמ ,םביל רתסא

 תיירפסב יוצמ אוהו ׳היפגאו תידוהיה דוסה תרותב וניינעש טירפו טירפ לכ לש אלמ יפרגוילביב

 תופשה לכב םירפס :ה״נשת תנש דע )ףסואב וטלקנ וא(וספדנש הלאכ קר ,רעצה תיברמל - םולש

 תומישר ,תובוגתו תורוקיב ,ןותיע יריזג ,םיטקפסורפ ,םיסיפדת ,רמג תודובעו תויצטרסיד ,םלועבש

 תובר תואמ ,םתעד לוקיש יפ לע ,ופיסוה םג םיכרועה 4.הספדה תוטויטו וספדנ אלש תואצרה ,יערא

 תוירוטסיהו תויפרגוילביב תורעה .םירפסה ךותב ודי בתכב םולש םשרש תורעהה ןמ םיטוטיצ לש

 ךרדבכ םילוע ןהמו 5,םולש לש וירפסמ רפס ודיל לטנש ימ לכל בטיה תורכומ הלא תומיכחמו תונונש

 6.ותוישיאב םינוש םידדצ םג בגא

 םולש רדיס הבש ךרדה לע םרקיעב םיססובמה ,םירעש רשעדרעבשב וניומ םייפרגוילביבה םילויעה

 תרות לש היתודלות לע חוורה יגולונורכהו יטמיתה בולישה תא תפקשמ וז ךרד .ותיירפס תא ומצע

 ,תולכיהה תורפס ,וב םירושקה םירקחמו וישוריפ ,הריצי רפס(הקיתעה תעב דוסה תרות :תידוהיה דוסה

 ,ריהבה רפס( הפוריאב המודקה הלבקהו דוסה תרות לש התישאר );דועו םייל״זח הלואג ישרדמ

 הרפסמ שוריגה רוד ,ף״טה-ד״יה תואמה ?ורודו רהוזה רפס );דרפסבו סנבורפב הלבקה ,זנכשא תודיסח

 דע י״ראה תלבק תוטשפתה );י״ראה תלבקו חרזמהו תפצ( ז״טה האמה ;תירצונה תורפסב הלבקה

 .תועטב וגלוד רתויו םירפסמ רסירתכ ןכש ,הזמ תוחפ לעופבו 3
 הל וולנש תוטויטהו ,סייו ףסוי תודיסחה רקוח ,ודימלת לש היצטרסידה ןאכ תוגלטוקמ לשמל ךכ 4

 רלה א״ש :ואר .וז ותרוצב טרוטקודה תא שיגהל םייוול רשיא אל ,עדונכ ,םולש 8884-8883). ׳סמ(
 45-44. ימע ),א״נשת( 3 ,ארגא ,׳ימלשורי רופיס :סייו ףסויו םולש םשרג׳ ,יקסנליו

 ׳סמ( ׳הטלע׳ דראנייד םירפא לש ורוביח לע םשר ,לשמל ,ךכ .דחוימב תוטוב ויתורעה םעפ אלו 5
 ,״תודבוע״ ,ןוחטב רתיב םירבד ויפמ איצומש המ לכו - בזכו רקש טפשמ לכ טעמכ !אילפמ רפס׳ 569):

 רשפא יאו ,אתודב םתס וא ,ןבומ אל ,סרוסמ לוכה - ןיינעל ןיינע ןיב רשק לע םיניינע ,םיכיראת
 674): ׳םמ(׳הלבקה׳ םוקרמ ןרהא לש ורפס לע .׳!הפיה ריינה לע לבחו .טפשמ רחא טפשמ ורקבל

 Religiose יקצדורוה א״ש לש ורפס לע .ךכש לכ אל םגרתמהו ,בתכש המ ןיבה אל רבחמה׳
Stromungen im Judentum )רשאכ ,ידי לע תינמרגל םגרות הז רפסמ לודג קלח׳ 6952): ׳סמ 

 ׳יחטש רפס והז יכ יל החיכוהש איה וז םוגרת תכאלמ ...ןרב ריעב 1919 תנשב ונרג ינאו רבחמה
 ריאמ לש ורפס לע 127). ׳מע ,ב״משת ביבא־לת ,םילשוריל ןילרבמ ,םולש ׳ג :םג ךכ לע וארו(
 ידיב תירבעל םגרותו תינלופ ורוקמב בתכנ רפסה׳ 5928): ׳םמ(׳תיקנארפה העונתה תודלותל׳ ןבלב

 ברה לש ורפס לע .׳)תירבע בותכל עדי אל ןבלב( םוגרתה רבד ומילעה ןאכו )ישיבא( שילזיימ ׳מ
 ןמז ,ןמרביל לואש ידידי לא רבחמה רמא הז רפס לע׳ 11140): ׳סמ(׳ןילימ שאר׳ קוק קחצי םהרבא
 יפ לע ףא ,וב בתכש הממ הלמ ףא ןיבמ וניא התע יכ ,הנתמב ספוט ול ןתנ רשאכ ,ותומ ינפל טעומ
 .ף״כשתב ויפמ יתעמש ךכ ,םתוא בתכ רשאכ םירבדה תנווכ עדיש

 לשמל ואר .םיללובתמ וא םירמומ םידוהיל םולש קינעהש תדחוימה בלה תמושת תטלוב לשמל ךכ 6
 יכ ,קדצבו ,ול ןימאה אל רבובו ,תודהיל רזח יכ רבובל עידוה רבחמה׳( 664, 859 ׳סמל ויתורעהב

 םיטאיגלפל ותושיגר תטלוב ןכ 5948,2862,2177,2162-2161,1141,1046. ),׳וימי ףוס דע רמומ ראשנ
 959, ׳סמל ויתורעה לשמל ואר ).ולש וירקחממ ונוזינש הלא יפלכ דחוימבו( םייתורפס המרמ ישעמלו

 ןויצ לכ ילב ,השימח יפ ינממ םיבנוגו תודחא םימעפ יתוא םיריכזמ :העודיה הטישה׳( 1089, 1221
 2998, 5308, ),׳בוקרו בונג ,בולע רפס לוכה ךסב .תויעטהו םילבה ירבד םע ירבד םיבברעמו ,רוקמ

.11326 ,6285 ,6238 
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 רסומו הלבק );םזיקברפ יניינעו ןדמע״ץישבייא סומלופ ללוכ(היתוחולשו תואתבשה ;ז״יה האמה עצמא

 ה״עקת תנשמ תודיסחה ;םידיסחה ןיבו םניב סומלופהו םידגנתמה ,תודיסחה תישאר ;ח״יה-ז״יה תואמב

 םייללכ םירקחמ רקוס חתופה רעשה ).׳כה-ח׳׳יה תואמב דוסה תרותב םירוביח(םינורחא תורוד ;ךליאו

 וליאו ),ותריצי לעו וילע ובתכנש הכרעהו תרוקיב ירבדו ומצע םולש לש וירקחממ םיבר הז ללכבו(

 הימיכלא ןוגכ(םימדוקה םירעשה דחאל תויעבטב םיפרטצמ םניאש ,םינוש םיאשונ וזכור לעונה רעשב

 ).דועו תוליפת ?ך״נתל םישורדו םישוריפ ;תומש ,תועימק ,תולוגס ;תויחישמ ;רולקלופו םיגהנמ ?ףושיכו

 ,יגולויצוסהו יגולואיתה םדוחיי לשב קר אל ,בלסרבו די׳בח לש םיידיסחה םיגלפל ודחוי םירעש ינש

 הביבח התיה בלסרב תודיסח .םהמ דחא לכ רציימו רצייש תורפסה לש םוצעה ףקהה לשב רקיעב אלא

 תמישר /תומש הלא׳ היה םינושארה םייפרגוילביבה וירוביחמ דחא .םולש לש ובלל דחוימב הבורקו

 אופא המית ןיא .רבוב ןיטרמ ודידי לש ולבויל ישכ 1928 תנשב ןיכה ותואש ,םתורודל בלסרב ירפס

 7.ותיירפסב דחוימב לודג םוקמ ספות בלסרב ידיסח לש םהירפס ףסואש

 תובר םימעפ ?םירתוכה תומש לש יתיבפלא ןורקיע יפ לע םילויעה ורדוס רעשו רעש לכ ךותב

 תויפרגוילביבב םנמא לבוקמה ,הז ןורקיע .םישיאה תומש יפ לע ,רחא יתיבפלא ןוימב םג הז ןוימ בלוש

 םיפרוצמ היפרגוילביבל רשאכ .תשדוחמ הבשחמל יואר ),ליעל רכזוהש ׳תומש הלא׳ ןוגכ( תובר

 ,םירוביחו םישיא לש תוחתפמ ידומע םישימחו האמכ שי ןכא ונינפלש גולטקבו ־ םיללכושמ תוחתפמ

 רודיסל ךרע לכ ןיא ,יתיבפלא רדסב םירדוסמ ,םעבט יפ לע ,םמצצב םהש - תיזעולבו תירבעב

 קר םיקוחר תברקמ איהו תיניינע תובישח לכ הל ןיא תמאה ןעמלש ,וז תיתורירש הרוצב םירתוכה

 רוביחה תנש יפ לע םירתוכה תא רדסלו ףסונ ץמאמ עיקשהל היה ףידע .תוכומס תויתוא יפוריצ לשב

 ותוחתפתה לע םג תדמלמה ,רתוי הרישעו תפלאמ הנומת תלבקתמ התיה ךכו ,הספדהה תנש וא

 .סופדה יארב ,ורקחמו ויתורוקמ ,םיוסמה עוצקמה לש תיגולונורכה

 לש תידוחייה רפסה תבהאב םג ,גולטקה השעמ רואיתמ דבל ,קסועה ,אובמ ןד ףסוי םידקה רפסל

 ןוניכו םירפסה ףוסיא .תיתיבה ותיירפסב םרדיסו םניימ ,וירפס תא ףסא הבש ךרדה רוזחשבו םולש

 ךבדנ אלא ,דבלב יטרפ לעפמ׳כ ־ ריבסהל ןד ביטימש יפכ ־ םולש לש ויניעב וספתנ אל היירפסה

 ׳ימואל׳ל ׳יטרפ׳ה ןיבש תולובגה ויה ךכמ האצותכ .,תינויצה ותנומא תרגסמב תינחורה היחתב

 רבו ץרענה רקוחה םולש ,יטרפה שיאה םולש ןיב התווטנש םירשקה תכרעמב ידמל םישטשוטמ

 םירשעה תונשב וידבוע םע הנמנ םולשש ־ םירפסה תיב ילהנמ .ימואלה םירפסה תיבו 8,אכמסה

 ותובייחתהל הרומתב ,םינשה ךרואל םירידנו םירקי םירפס שוכרל םולש לש וידיב ועייס - םישולשהו

 תירוביצ היירפס ףא אצמית אל ונימיבש רעשל ןתינ .ותריטפ רחאל היירפסה ידיב ףסואה תא דיקפהל

 לבגומ יתלבה ןומאהמ ועבנש ,הלא ׳םיקפקופמ׳ םירדסהל תודוה ,םלואו .ךכ גוהנל המצעל השרתש

 לש תיפרגוילביבה ותוניינעתה ימוחת ןיב יחרכה רשק ןיאש ,ןידב ןד שיגדה )זט-די ימע(ואובמב 7
 ,ללכבו(בלסרב תודיסח לש התריקחב קסע אלש טעמכ םולש ,לשמל ,ךכ .ירקחמה ולעפמ ןיבל םולש

 הקיטסימה תודלות רקחב ללוכה ולעפמ תרגסמב ירמגל םיילוש םה תודיסחה לש היתודלותב וירקחמ
 ).תידוהיה

 םירמאמו םירפס ירבחמ ומשרש תוינתוונעה תושדקהה תא בטיה ריכמ םולש תיירפסב יוצמה לכ 8
 ׳השבי׳ה היפרגוילביבה יטיש ןיב ורז גולטקה יכרוע .לודגה םרומ לש ונויעל םהירוביח תא םשיגהב

 רירמל׳ :האבה השדקהה תא יקסנליו־רלה הרש המשר ,לשמל ,ךכ .וז הצרעהל תוינניח תויודע טעמ
 2442). ׳סמ(׳לחייא ךל ינלטקת םא - םולש םשרג
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 ינש ןיא יכ המודש ףסוא םויה ונידיב שי ,םולש םשרגל הטיסרבינואה תונוטלש ושחרש הצרעהה ןמו

 .םלועב ול

 םושיר ירק - תלבוקמה תיעדמה ךרדב ראתל :םירידהמה לש םתרטמ תא בטיה רידגמ אובמה

 םיפסוא ןתושרב תוקיזחמה תובר תוירפס תוגהונש ךרדכ ,עוצקמה יללכ לכ יפ לעו קיודמ יפרגוילביב

 ימוחתב םלועב םילודגה םירפסה יפסואמ דחאכ וגיצהלו ,םולש ףסוא לש דחוימה ויפוא תא ־ םיבושח

 תובר תורעה ריעהל ןתינש ףאו ,קפס אלל היואר הרטמ וז .תידוהיה דוסה תרותו הלבקה ,הקיטסימה

 תוירעזמו תוילוש ןה ירה 9,ןהמ טלמיי אל שיאו רוביחב ולפנש תונוש תואיגש לעו ןוימה תרוצ לע

 םירדוהמה םיכרכה ינש הארמל ,םלואו .ותוא דימעהש םינשה בר יעדמה ץמאמהו לודגה לעפמה חכונ

 םירפסה תיב ידבועש העש ,רתויו רושע ינפל התופירח אולמב הררועתה םא קפסש ,תרחא הלאש הלוע

 תנשמ םימוסרפה ללוכ(ותומלשב םולש ףסוא דעותמ תובר םינש הזמ .גולטקה תכאלמב ולחה ימואלה

 לכל הלק וילא השיגהו יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב לש בשחוממה גולטקב )ךליאו ה״נשת

 ,היירפסה לש בשחמה יפוסמב וצפח תא אצמי ימואלה םירפסה תיבל ומצע חירטמה רקוח קר אל .שרוד

 תשרל תיסחי תולקב סנכיהל ,וצרי קר םא ,םילוכי לכה .םה רשאב לבת תופנכ עברא יבשוי םג אלא

 ויטרפ לכב ןכדעתהלו םולש ףסואב ןייעל התועצמאבו ),׳ףלא׳(לארשיב תיאטיסרבינואךיבה תוירפסה

 ןדיע׳ב תספדומ היפרגוילביב לש התוציחנ תלאש תא התופירח אולמב הביצמ וז הדבוע .ויקודקדו

 ירפסכ וניומש םירפס :ןוימה םוחתב ולפנש תויועטו םישוביש המכ לע ריענ הבוח ידי תאצל ידכ 9
 ומסרפתנש סומלופה יבתכ תצקמ .הל םיכייש םניא ללכ 8742, 8786) ׳םמ ןוגכ( בלסרב תודיסח
 ,תודיסחה תישאר׳ רעשב וניומ 1869), תנשב הצרפש(הרוגידסו זנאצ תויודיסח ןיבש תקולחמה ךלהמב

 ה״עקת תנשמ תודיסחה׳ רעשב רזפתנ רחא קלח וליאו 7390,7387-7385), ׳סמ(׳סומלופהו םידגנתמה
 ׳םמ(׳םינורחא תורוד׳ רעשבו 9365, 9370-9368, 9919-9917, 9921, 9944), ׳םמ(׳ה״נשת תנש דע

 9699-9696, ׳םמ ןוגכ( םהל דחוימה רעשב אלו םינוש םירודמב ורזפתנ ד״בח ירפסמ המכ םג 11247).
 ןיומ ,ה׳צשיבוהורפמ אנכש םולש ׳רל םיסחוימה הרות ירבד טקל ,׳םולש עימשמ׳ רפסה 10274).
 לש םהירפסב ןידה אוהו 1803, תנשב רטפנ רבחמהש ףא 10267), ׳סמ( תרחואמה תודיסחה רעשב
 רטפנש ,שילזיימ לאיזוע ׳ר 9619-9612), ׳םמ( 1783 תנשב רטפנש ,ץיבורוזמ קיזייא קחצי טחושה
 דיגמהו 9693-9688), ׳סמ( 1787 תנשב רטפנש ,ץרוקמ קיזייא קחצי ׳ר 9804-9803), ׳סמ( 1786 תנשב

 ותוליעפ רקיעש ,הנלוטמ דוד ׳ר ,םתמועל 9651-9620). ׳סמ( 1814 תנשב רטפנש ,ץינ׳זוקמ לארשי
 תודיסחה תישאר לע רעשב אקווד חתפומ 1882), תנשב רטפנ( ט״יה האמה לש היינשה תיצחמב

 וללכנ .׳ה״נשת תנש דע ה״עקת תנשמ תודיסחה׳ רעשב שגרומ בר לובלב ,ללכב 7875-7871). ׳סמ(
 ןמ לבוקמו דיסח ,הנדורגמ דניקסיז רדנסכלא ןוגכ ,תידיסחה העונתל ללכ םירושק םניאש םישיא וב

 ירומ לש םילאידיאה יפ לע דיסח לש ותומדל רומג דוגינ היה׳ש 9073-9068), ׳סמ( ׳ןשיה׳ גוסה
 ,קצולופמ סחנפ 53); ׳מע ,ח״לשת םילשורי ,תודיסחה תחימצ ימיב ,׳זאקייפ ׳מ(׳םינושארה תודיסחה

 םירפס רביחש אסילמ ליכשמ ,ןילרב ןמחנ וא 10021-10019); ׳סמ(קהבומ דגנתמ היהש א״רגה דימלת
 העונת לש התאירבל םדוק םינש תואמ ויחש םישיא וב וללכנ ףא 9200-9199). ׳םמ( םיימרופר־יטנא

 ׳םמ(׳יבשתה׳ ונולימו )ז״טה-ו״טה תואמה ןב ,רוחב והילא אוה אלה(יולה רשא ןב והילא ןוגכ ,וז
 לאומש ןב םהרבא וא 9889), ׳םמ( 1712 תנשב ספדנש ,׳תובא תיב׳ ורפסו לארשי ןב השמ 9062);
 םירבחמ עודמ ןבומ אל ףא 9103)! ׳םמ( ט״ת-ח״ת תוריזגב קסועה ,׳םיבר תב רעצ׳ ורפסו יזנכשא

 10601, 10659, 10682, 10723, ׳םמ ןוגכ(׳םינורחא תורוד׳ רעשב וניומ םיקהבומ םיידיסח םירוביחו
 :תישיא הרעהמ ענמיהל לוכי יניא ,םויסלו 11835-11833). ןוגכ(׳םיאשונ׳ רעשב וא 10778, 11246)

 רוספורפהו ברה לש וירוביחמ המכב רקפהה ןמ ׳יתיכז׳ םישיאה תומש חתפמב הלפנש האיגשל תודוה
 ...םילהת שומיש ףוריצב םילהת רפסב םג ׳םונוב׳כו ,ףסא החמש
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 םנמאש ,ספדומ רפס לש םירכומו םינשי םיביתנ םתואב ךלהל םעט ןיידע שי םנמואה /טנרטניאה

 ותקפה תולע לכה תולככ ךא ,תופסונ תולעמ דוע וב שיו שושימלו ףודפדל חונ אוהו האנ ותרוצ

 ?תבשחוממה הסריגב םג שומישל ןתינ וב שיש המ לכו המוצע

 לש רוטילקת תסריג קיפהל רתוי ליעי ףאו רתוי לוז ,רתוי ןובנ היה אל םאה :לאוש ןבה ןאכו

 אוהש קר אל :ספדומה רפסב ןיאש תובר תויורשפא וכותב ליכמ בשחמ רוטילקת ?היפרגוילביבה

 ונינפלש גולטקה יכ ריכזנ בושו( םיפטוש םינוכדעו תומלשה קפסלו רבע תואיגש ןקתל רשפאמ

 אוהש תולבגומ יתלבה שופיחה תויורשפאב איה תירקיעה ותלעמש אלא ),ה״נשת תנשל ׳ןכדועמ׳

 לכל עודיש יפכ ,היצנדרוקנוקל השעמל המוד ץבוק ךותב בשחוממה שופיחה .וב םישמתשמל עיצמ

 םיירחסמ ,םיינכט םיטבה אלול .םיליגרה תוחתפמב ךרוצה תא רתיימ אוהו ,בשחמב טוידה שמתשמ

 תאצוה לכל ץילמהל יואר היה - דיתעב םנוקית לע ואובי םתסה ןמש - ךכב םיכורכה םייטפשמו

 רידת הרימהל היהי ןתינש ,רוטילקת תסריג םג הל ףרצל תספדומ היפרגוילביב הקיפמה םירפס

 .תונכדועמ תואסריגב

 לש תוכלשהה לע אלמ ןובשחו ןיד םמצעל ונתנ םרט ,הארנ ךכ ,תירבעה היפרגוילביבב םיקסועה

 תריגאל ילככ בשחמב וילאמ ןבומה שומישל יתנווכ ןיא .םעוצקמ לע (on line) תונווקמה תויורשפאה

 תארקל תוכרעהבו םישדח יפרגוילביב םושיר יללכ שוביגב ינויחה ךרוצל אלא ,םדוביעלו םינותנה

 ויה אל םלועמש םייפרגוילביב םילעפמ המכ רוא ואר ןורחאה רושעב 10.תול״ומ לש םישדח םיקיפא

 והיעשי ,דחא םדא לש םישרמ לעפמ ),ה׳׳נשת-ד׳׳נשת םילשורי(׳ירבעה רפסה רצוא׳ םשארבו ,םתומכ

 רוטילקתה עיפוה םג דבב דב 1863. תנש דע תירבע תואב םירפסה לכ תא ץיממו רצואה ,דרגוניו

 הז להנתמה ,יפרגוילביבה רקחמה לעפמ תוריפ תא וכותב ללוכה /תירבעה היפרגוילביבה לעפמ׳ לש

 םילעפמה ינש ןיב תענמנ יתלבה האוושהה .יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבב םינש תורשע

 ,רתוי בר עדימ ליכמ רוטילקתה .תספדומה הסריגה לש הדיתעל רשאב תוקפס הלעמ הלאה םיליבומה

 ׳תודליה תולחמ׳ ורתפייש רחאלש ינמוד .עיצמ אוהש שופיחה תויורשפאב רתוי ןימזו רתוי ןכדועמ

 אל תוקתעהו םירצוי תויוכז לש תויגוס הנרתפיתש רחאל ,תבשחוממה היפרגוילביבה לש תונושה

 לע םג טולשל בשחמה יושע - הזל הז רתוי ׳םייתודידי׳ בשחמהו היפרגוילביבה ויהי רשאכו ,תויקוח

 .וינפ תא ירמגל תונשלו הז ןימוי קיתעו יליצא עוצקמ

 ידכ הב שיש ,לוגד רקוח לש ראופמ ףסואל המישרמ הבצמ ,םולש תיירפס לש גולטקל בושנו

 ימ לכ םיכחהלו )תבשחוממ הסריג חלצת אל ןבומכ ךכלו( רפס בהוא לכ לש ותיירפס תא רישעהל

 לע םג עיבצהל שי ,ותאצוהבש לודגה גשהה דצל .תידוהיה דוסה תרות לש היפנעמ דחאב קסועש

 .םוחת לש וא עוצקמ לש ורואיתל אלו ףסוא לש ורואיתל תוביוחמ :ודועיי םצעמ תועבונה תולבגמ

 טלוב ׳ספדומ רמוח׳ לש תויטלקה תורדגהה תבחרהבו םישדח גולטקו םושיר יללכ שוביגב ךרוצה 10
 תואב ספדומ עדימ םיבלשמה ,םיילאוטריווה טנרטניאה ירתא לש המוצעה םתוחתפתה רואל דחוימב
 םחינהל רשפאו ׳תעגל׳ ןתינ םהבש ,םירוטילקת לש ברה םרפסמ םג ומכ ,ילאוזיו־וידוא רמוחו תירבע

 היצנדרוקנוקה אוה בשחמה תכפהמ ללגב ןיטולחל טעמכ םלענ יכ עובקל ןתינש ףסונ םוחת .ףדמה לע
 תויצנדרוקנוקה תא תורתוימל ךפה ,םיטסקט ירגאמב שופיח תויורשפא וב שיש ,רוטילקתה .תספדומה

 לוקישה תונורתי .היירפס לכב םיבר םיפדמ תוספותה ),ל״זח תורפס לש וז ןוגכ( םיכרכה תובר
 שופיחב תומולגה תויורשפאה חכונ םישישב םילטב תספדומ היצנדרוקנוקב ךורכה ינדמלה־ישונאה

 .תולבגומ יתלבה ןוכדעהו ןוקיתה תויורשפא רואלו ,בשחוממה
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 והז םנמא .םלש םוחת גיצהל רמייתמ ונניא הז גולטק ,לכה תולככש ,רוכזל שמתשמהו ןייעמה לע

 תועטל ןיא םינפ םושב ךא ,הלא תועוצקמב העש יפל רתויב לודגה ספדומה יפרגוילביבה זוכירה

 האוושהב תאז םיגדהל ןתינ .קסוע אוה ובש עוצקמה לש ףוקיש וא םוכיס לאכ רפסה לא םחייתהלו

 /תומש הלא׳ תרבוחב :בלסרב תודיסחב קסועה הז ןוגכ ,רפסה ירעשמ המכל תיטסיטטס תיפרגוילביב

 תיירפס לש גולטקב ;וז תודיסח לע םייפרגוילביב םיטירפ 156 ותעשב םולש םשר ,ליעל הרכזנ רבכש

 יתכירעב /תדעומ היפרגוילביב - בלסרביב וליאו 8925-8499), ׳סמ( םירתוכ 425־כ ומשרנ םולש

 א״רגה ירפסב הרושק תרחא המגוד .םירתוכ 1,100־כ םימושר ),ס״שת םילשורי ,רזש ןמלז זכרמ(

 גולטקב ):הלבקהו הקיטסימה םוחתל תכייש תיתורפסה םתשרומ לכ אל יכ םא(וידימלתו הנליוומ

 בולקשמ לדנמ םחנמ ׳ר ,ןי׳זולוומ םייח ׳ר(וידימלתמ המכ לשו א״רגה לש םהיתומש תחת ונמנ םולש

 היפרגוילביב /א״רגה ירפס רצוא׳ב וליאו 7315-7197), ׳סמ( םירתוכ 120־כ )בולקשמ לארשי ׳רו

 !םירתוכ 1,400״כ םייונמ ,בורקב רוא תוארל תדמועה דרגוניו והיעשי לש ותכירעב

 יפרגוילביב עדימ םישקבמל ןימאו ןיוצמ רזע ילכ ןכא אוה םולש תיירפס גולטק :תורחא םילימב

 הלבקה ,דוסה תרות לש הימוחתמ דחאב - !ינושארמ רתוי הברה בור יפ לעו - ינושארו יסיסב

 ,תוידועיי תויפרגוילביבל ףילחת - ךכל רמייתמ וניא ףאש המודו - שמשל לוכי אוה ןיא ךא ,תודיסחהו

 אופא שי .ןתינש לככ ותוצמל תוסנלו םיוסמה םוחתה תא ףיקהל ןדיקפתו ,ןתומכ םירסח ונא ןיידעש

 הוולמה הצממו תטרופמ תיפארגוילביב המישר ןיעמ׳ :ונייפאל ןד ףסוי ביטיהש יפכ ,גולטקב תוארל

 11.׳תירבעה דוסה תרות לש היתודלות לע ]םולש[ בתכש תוידפולקיצנאה תוריקסה תא

 םינשו םימי .ותומכ הבוט יופכ עוצקמ ןיאש עדוי היפרגוילביב תנכה לש המעט תא םעטש ימ לכ

 ,ךרדה תוצרופ תולודגה תוזיתה לש הליהתה קבאב אל קבאתמ אוהו ,תלוזה ןעמל ףרגוילביבה למע

 ,תומלשל הפיאשה ,ברה ירקחמה ץמאמה .םינטקה םיטרפה תכאלמבו ,וטושפכ ,םירפסה קבאב אלא

 רפס ותושרל לבקמה ,ןייעמה ינפב דימת םילגנ םניא הלא לכ - תינכטה הסמעמה ,קוידלו תודיחאל

 וזו ,בושח ימדקאו יל״ומ עוריא אופא איה םולש תיירפס גולטק תעפוה .שומישל ןכומו ךורכ ,הפונמ

 .םיבר םירדע ותשי דוע היתונייעממש ,הכאלמב םישועל תודוהל תונמדזה

 ףסא דוד

 היירפס לש התריצי אלו תמייק היירפס לש גולטק והז׳ :בכ ימעב בתכש המ םג וארו .וט ימע ,אובמ 11
 .בר ונניא םרפסמש איה ונתווקתו ...םיבושח םירמאמ גולטקב םירסח ךכמ האצותכ .הלבקה רקחל
 .׳וב םילולכה םיאשונב םירקחמ לש תויעוצקמ תויפארגוילביבל ףילחת הז גולטק ןיא ,םוקמ לכמ
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