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לש יובעה תעה בתכ ,דמח םיכ 
הילטיאבו היצילגב לארשי תמכח 

יאל9 השמ 

דמח ירוחב תלעותל תעדו תוצעומב םיבותכה תונוש תורגא תרבחמב רוגאלו םימכח השעמ רואל איצוהל" 

.(רואל איצומה תמדקה) "השודקה וננושל ישרוד 

היה ,1856-1833 םינשה ןיב ןיגוריסל רואל אציש ןותנש ,דמח םרכ 
עשתה האמב תירבעה הקידוירפה תודלותב תדחוימו השדח העפות 

םיתעה ירוכב לש רואל ותאצ תקספה רחאל דימ ותעפוה .הרשע 
תורפסה ינוירוטסיה וחינהש יפכ ,ומדוקל ךשמה תקיזב ותוא תרשוק 

,םתוהמבו םינותנשה ינש לש םייפואב קדקודמ ןויע ךא .םירקבמהו 
.םהיניב םייתוהמ םילדבה םימייק יכ הנקסמל איבמ 

.םירעשה לש הנושה בותיכה חסונמ רבכ רכינ הנושה יפואה 
תעה בתכ לש תיכוניחה הרטמה לע ריהצמ םיתעה ירוכב לש רעשה 

:תלעות וב שיש עדי םע האנהו תיטתסא הריצי בלשמה ןכותה לעו 

םיללוכה [1820/1821] א"פקת תנשל האובת ירפ םה םיתעה ירוכב" 

,םירוה תכרבל םידעונ ,תלעותו עדמ ינינעו ,םידמחנ םירבד המכ 
."חקל ףיסויו םכח עמשי ןעמל ,םלוקל םיעמושה םהינבל יש ליבוהל 

:תירבעל ומוגרתב ,(תוירבע תויתואב) תינמרגב רעשה בותיכ ןכו 
הנשה שארל ישכ א"פקת תנשל האנהלו םיקסעל ףלאמו ליעומ רפס" 
1."םיצורחה םירוענה ינבל (רפס לש)סרפכו םיליכשמ תוהמאו תובאל 

ללוכ דמח םרכ רפס" :רחא ןוויכ ןייצמ דמח םרכ לש רעשה וליאו 
הנומאה ינינעב והער לא שיא וננמז ימכח וצירה רשא תורקי תורגא 

2."עדמהו המכחה 

גרבנדלוג ביל הדוהי לאומש ,רואל איצומה לש ותמדקה ,ןכאו 
לש הנושה יפואה לע הדיעמ א ךרכל (1846-1807)(גרעבנעדלאג) 
ותעדוה םע שדחה ןותנשה תעפוה תא תרשקמ םג ךא ,שדחה תעה בתכ 

,ןורחאה ךרכב ,םיתעה ירוכב לש ל"ומהו סיפדמה ,דימש ןוטנא לש 

רעצב ןייצמ גרבנדלוג 3.תעה בתכ לש ותעפוה תא קיספהל ותינכת לע 

בר קזנ םורגת וירבדלש ,"םיתעה ירוכב רקיה רפסה תתבשה" תא 
הרקיה הירבעה הפשה םווג ירחא וכילשי" רשא םיריעצה םיליכשמל 

להקל איבהל ךרוצה תא אלמל ידכ 4."םדק ימימ ונדמחמ תטילפ תאזה 

ירבע ןותנש איצוהל ומצע לע לביק ,שדח תע בתכ תירבעה ירחוש 
.ומדוקמ הנוש יפוא אשייש 

תעה בתכ לש דחוימה ויפוא תא שדחה ל"ומה שיגדמ הליחתמ 

תורקי תורגא ןוכנ רדסב ךורעאו" :ובש שודיחה תאו ןנכותמה 
עידוה רשאכ יכ חוודמ אוה ."וילודגו רודה ימכח ובתכ רשא תומיענו 

תורגא תרבחמב רוגאלו םימכח השעמ רואל איצוהל" ותינכת לע 

ישרוד דמח ירוחב תלעותל תעדו תוצעומב [!] םיבותכה תונוש 

לעופל האיצוהל ותוא ודדוע םה ,"ןמזה ימכח"ל "השודקה וננושל 
ירוכב דועב יכ ,המדקהה ןמו רכזנה רעשה חסונמ אופא רורב .(םש) 

ילואש רמוח םג םיפדהו ,רפוס טעב ךשומ לכל וירעש חתפ םיתעה 

רשא עדמ ירבד קר איבהל דיתע שדחה ןופוקתה ,סופדל יואר היה אל 

,םייק יעדמ ךרע שי םהירוביחלש םש יעודי םימכח ידי לע ובתכנ 
.תורגיא לש העובק תנוכתמב אבוי רמוחהו 

ךשמה תויהל דעונ אל דמח םרכש םיריהבמ גרבנדלוג לש וירבד 

ךא" יכ םיעטמ אוה .ןיטולחל תלדבנ תוהמ םא יכ םיתעה ירוכבל 
תינבת ללוכ רפסכ אל יכ ליכשמו ןיבמ ארוק לכ ןזוא ריעהל רתומל 
תוסנל םיליחתמ םידלי רובע הצילמה רששב [!] םיחושמ תורגא 

המכח ירבד ולאה תורגאב שיו שי ןעי ;הזה רפסה ,רבע ןושלב םחכ 
5."עדמו 

ותועדומ תרכינ שדחה תעה בתכ תאצוהבש תובהלתהה לכ םע 

דמח םרכ תא סיפדהל דימש לש ותובייחתהש ךכל גרבנדלוג לש 
.תומיתחה ידי לע סופדה תואצוה יוסיכב תינתומ התייה 

וניא םיתעה ירוכב לש ודיתעש רורב רבכ היה (1831) א"צקתב 
וי'גר לאומש קחצי יקלטיאה דמולמהו ליכשמה ,י ךרכ ךרוע .חטבומ 

רסמ ,אי ךרכל םג ךרועה תמדקה תא בתכש ,(1855-1784)(ר"שי) 
רשע ךשמב ןותנשה תא איצוהו ויתוחטבהב דמע דימש םיפדמה יכ 

דימש ,וירבדל ."תובורמ תואצוההו רפסמ יתמ םינוקה" יכ ףא ,םינש 

תעדל ןויסנ תומדכ ול הזו ,תאזה הנשב םג ובוטמ קינעהל בדנתה" 
הפצמ אוהו ,"לדחי םא וא תואבה םינשב רואל האיצוהל דוע ףיסויה 

6.םימתוחה רפסמ לדגי םא תוארל 

ךכ .(1830) ץ"קתב םיעלקה ירוחאמ לועפל לחה גרבנדלוג 
וטאצול דוד לאומש יקלטיאה ררושמהו דמולמה לש ובתכממ רבתסמ 

גרבנדלוגש ןויערה יכ ןייצמ אוה ובו ,וילא (1865-1800)(ל"דש) 
הרשי" :ויניעב הפי ,םיבתכמ טקל איצוהל (דימש) םיפדמל עיצה 
ישנאמ םיבתכמ תצובק רבד לע סיפדמה תא תצעי רשא הצעה יניעב 

חיטבמ אוה ."הזה רבדב ךמע ידי תויהמ לדחא אל ינא םג ,רודה 

םג סיפדהל ול השרמו ,ר"שי תועצמאב ",תורגאמ תצק" חולשל 
הדוהי המלש יאצילגה רקוחהו דמולמה לא החלשנש ותרגיא תא 

7.(1867-1790)(ר"יש) טרופופאר 

הארנ ,קפסב לטומ ודיתע ךא רואל אצוי םיתעה ירוכב דועב ,ךכו 
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יפכ ,שדחה תעה בתכ תא ךורעיש ר"ישמ החטבה לביק גרבנדלוג יכ 

,ר"שי בתוכ .א"צקת ולסכמ גרבנדלוג לא ר"שי לש ובתכממ הלועש 

םיזרפ לומגל םיתעה ירוכב ופיסוי ילוא יכ הבוט הרושבב ינתחמש" 
,טראפפאר ר"רה ראופמה םכחה תרוקב ןיע תחת תואבה תונשב 
סואמלו בוטב רוחבל רבד ןובנו ןחוב והמכ ימו [רוקמב ךכ] [!...?] 
ןיא בוש ומכש לע תרוקבה אשמ םושל בדנתהש רחאמ התעו ,'ילבהב 

םישי הזלה רקוחה יכ ונל ידו [...] תאזכ תרמשמ ילע םג דוקפל ךרוצ 

שקיב גרבנדלוגש יאדוול בורק 8."הדיתעה תרבחמה לע ותניחב ןיע 

לביק ר"יש יכ ול עידוה התעו הכירעב ןיינועמ היהי ר"שי םא ררבל 
.וז המישמ ומצע לע 

םיתעה ירוכגב ופתתשהש םידחא םירפוס לא הנפ גרבנדלוג 
ליכשמה .שדח תע בתכ רואל איצוהל ותינכת לע םהל עידוהו 

רייאב וילא בתוכ (1831-1798) סיזימ ביל הדוהי קיתווה יאצילגה 
יכ הדמחנה ךתרגאמ יתוארב יתחמש דואמ המ" :(1831) א"צקת 
ובתכ רשא ךרעה ירקי םיבתכמ ללוכ רפס רואל איצוהל ךנוצרב 
הדומ אוהו ."!םינוש םינינע תודוא לע ירבע ןושלב לארשי יליכשמ 
םתמגמש וללה םירפוסה תרבחל ףרטצהל הנמזהב ותוא דביכש לע ול 

9.ידוהיה םעה לש דוריה ודמעמ תא ביטיהל 

תכלל דמוע םיתעה ירוכב יכ היה הארנ (א"צקת) הנש התואב 
איצוהל גרבנדלוג לש ותינכת םע דבב דבש רבתסמ .ץראה לכ ךרדב 

םיתעה ירוכבב ופתתשהש םירפוסה ןמ המכ וגה ,שדח תע בתכ רואל 

לש וזמ הנוש היהת ותמגמש ,שדח תע בתכ איצוהל ןויער םה ףא 
ןסינב ר"שיל חלש ר"ישש בתכמב הלגתמ רבדה .םיתעה ירוכב 
םישנאמ םיבתכמ" ףוסאל ותעדב יכ בתוכ אוה ובו ,(1831) א"צקת 
םידחאל ויהי דע והערל שיא שיא םתוא חלשנו ,םשב ונל םיעדונה 
רבודמה 10."שדח םש םהל ארוקו ,ןיווב וספדוי ונלוכ תמכסהבו ,ונידיב 

,םידמולמ םיתימע לש תרוקיב ורבעיש "םירמאמ"ב וא "םיבתכמ"ב 
אוה .ןנכותמה תעה בתכב וספדיי םהו ,םהיתורעה ופסותיי ףא ילואו 

לכ יניעב רבכ וסאמנ םירוכבה" יכ ןעוטו םיתעה ירוכב תא רקבמ 
אוה המרה לע רומשל ידכ ."ומב וברעתה םישואבה בורמ םהיעדוי 

דוע ופיסוי לב ,ונל דלוי רשא שדחה דליה תא דאמ רומשנ" יכ עיצמ 

ןומא יהי קר ,לספו עשר ירבדב הנושארבכ ותונעל םירעובו הלוע ינב 

"."ל"דש ךיעירכו ךומכ םירשיו םימכח לצא 
תופסונ תוינכת ר"יש השע ןמז קרפ ותואבש יאדוול בורק 
השמ סופדב וסיפדהל דתעתהו ,ןורשי םשב רחא תע בתכ איצוהל 
בובלב ר"שיל בתכש רחא בתכממ רבתסמ הז רבד .גארפב אדנל 

וצחל ,דוד ,ונבו ויתימע '2."ד"צקת א"ה ןושאר רדא ד"כ 'ב םוי"ב 
וילאש ,ר"שיכ רודה ימכח תופתתשהב "יתע בתכמ" איצוהל וילע 
,םירוכבהו םיפסאמה ומת ירחא ,םכל םימודהו" ל"דש ןכו ,בתוכ אוה 
יירפ [...] םש גנעתהלו בל ירשי לכ המש דחאתהל דוע םוקמ ספאו 
םירישב טיעמהל" ותעדב ,תעה בתכ ןכותל רשאב 13."ותלוז תובשחמ 

םיניבמלו םירקוחל ליעוהל רתוי יהת תרבחמה תדועת יכ ,דאמ דאמ 
14."תוחצ יבהואו םירענ ינפל תופיתהלמ 

"חולק" ינורטקלאה חולה יפל ןכש ,יוגש אוה ספדנש יפכ ךיראתה 

5)יעיבר םויב אלא עובשב ינש םויב לח אל ד"צקת 'א רדאב ד"כ 
לח ןכא ב"צקת 'ב רדאב ד"כ 15.ב"כ לח ינש םויב ;(1834 סראמב 
ד"צקתב יכ חינהל השק ,דועו תאז .(1832 סראמב 26) ינש םויב 
לש ורדעה תא ןייצי ,םיתעה ירוכבלו ףסאמהל קר ר"יש סחייתי 
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רפס 

דמח םךכ 
ללוב 

וננמז ימכח וצירה רשא תורק תורגא 
הנומאה ינ-נעב והער לא שיא 

.עדמהו המבחה 

ריעצה יכנא וואי) [יתאצוה םת י.י15א 

*גרעבנעדלאנ ביל הדוה• לאומש 

בוחלאב ידילימ 

 (Kerens Haned-,)

קדו 
עליע ןאטנא אינ יתרדענ! i^S •דעקהינוב 'לרו'ופ 'ק יק .רימש 

 \YIEH, Rcdruckt bey ANTON Edlrn von SCHMlD.k.k.prhil.
 iiuchdrucker wd Hucbb'itniler, 1633.

םרכ תא ריכזהלמ ענמייו ("המש דחאתהל דוע םוקמ ספאו")תע בתכ 

יתעד רמגב בר קלח" גרבנדלוגל יכ בתוכ ר"יש ,ךכ לע ףסונ .דמח 
תורגא ץורמב טעמ אל יל רוזעי אוהו .יתעה בתכמ רואל איצוהל 
רבחלו וטעב ךשח ילב םויה לכ לועפל וגהנמכ ,תומיתח תפיסאבו 
ובתכנ םירבדה יכ אופא רבתסמ 16."ויתועצהו ויבתכב םיקוחר םישנא 

יכ תעדה לע רתוי לבקתמ .דמח םרכ תא רואל איצוהל הטלחהה ינפל 

הדיתעה ותריגס לע עדונש רחאל ,ב"צקתב הלא תוינכת השע ר"יש 
.םיתעה ירוכב לש 

,םיתעה ירוכב לש ל"ומהו סיפדמה אופא עידוה (1831)ב"צקתב 
םיארוקה טועימ תמחמ תעה בתכ לש ותעפוה תקספה לע ,דימש ןוטנא 

םוזיל דימש תא גרבנדלוג ענכש ןכל םדוק דוע ,רומאכ ךא .םימתוחהו 
תע בתכש החנהב תורגיאכ בותכה יעדמ תע בתכ לש רואל האצוה 

תא רואל איצוהל תואינ דימש ,ןכאו .םיבר םיארוק ךושמי הז ןיעמ 
ןויע תורפסו שדוק ירפס תצפהב דימש לש ונויסינ .שדחה תעה בתכ 

אלש ,רתוי בחר םיארוק להקש תווקל ואיבה תובר םינש ךשמב 
הנפי ,םיתעה ירוכב תא ןייפא רשא ורקיעמ יתורפס רמוחל ךשמנ 

This content downloaded from 140.254.87.149 on Mon, 18 Apr 2016 01:08:21 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



2009 ביבא ,38 סמ רשק 

הארנ םירטל לש וחווידמ .שדחה ןופוקתה ידי לע התע עצומה רמוחל 

,(ןלהל ואר ,םהיניב ךוסכס לע)והשלכ בוח דימשל םליש גרבנדלוגש 

חקל םנמא" :שדחה תעה בתכ תא איצוהל דימש ומצע לע לביק רחאו 
בייחתה רשא בוח תמולשל גרעבנעדלאג ביל לאומש 'ר ליכשמה דימ 

רואל דימש איצוה תונושארה תורבחמ יתשו ,דמח סרכ 'ס י"כ ,ול 

'7."(א"צקת-צ"קת) 

גרבנדלוג ביל לאומש 
,ויבא .תיליכשמ החפשמב לדג ,גרבנדלוג ,שדחה תעה בתכ םזוי 
ינושארמ היה ,תופש עדר תיללכ הלכשה לעב היהש ,שריה 
השא אשנש םירישע ןב" היה הז ריעצ ליכשמ .בוחילובב םיליכשמה 

ויתונורשכב ןייטצה אל אוה .ונתוח ןחלוש לע ךומס היהו לופונראטב 

השעמ-שיא היה לבא" ,גרבניצ לארשי וילע בתוכ ,"םייתורפסה 
םיבתכמ תפילח םייק גרבנדלוג יכ רסומ רבלג מ"נ 18."ץורח ןגראמו 

הנמנו ,הילטיאבו הינמרגב ,הירטסואב ,היצילגב םיליכשמה ישאר םע 

.הילטיא יליכשמ םע רשק רציש היצילגב םינושארה םיליכשמה םע 

םיליכשמה ישאר ןיבמ םידידי שוכרל ונורשיכ תא ןייצמ רבלג 
עיפשהל היה לוכי ךכו ,"םיתעל ףינחמהו בידאה ונונגס" תועצמאב 

םייניב-שיאל השענ" אוה הז ןפואב .תעה בתכב ףתתשהל םהילע 
האיגש ןושלב היינפ תרוצ ,ןבומכ 19."ברעמהו היצילג יליכשמל 
חכוויהל רשפאש יפכ ,םיליכשמה ןיב תלבוקמ התייה תיצילמו 
םיזגה גרבנדלוג הארנכ ךא ,דמח םרכב וספדנש םיבר םיבתכממ 
ר"שיכ םידחא םיליכשמ לש תויתרוקיבה םהיתובוגתמ רבתסמכ ,ךכב 

20.וז וכרד לע (1860-1793)(טסאי) טסוי יכדרמ ןוירוטסיההו 
תא ר"שי ןייפאמ ,(1829) ט"פקתב ,דמח םרכ תאצוה ינפל דוע 
ויהו תעדה ץע םע םייחה ץע" תא דחי רבחל חילצהש ימכ גרבנדלוג 

,"רקחמ ירבדב םיסאומה" םירחא םיריעצכ אלש ,"ךדיב םידחאל 
,רמולכ - היצילגב תוילילשה תומגמה רחא וטנש הלאל דוגינבו 
חילצה אוה יכ גרבנדלוגל בתכ אוה 21.םיארקהו םידיסחה תעפות 

תוקד לע תוא הזו ,םיבהר לא תונפ ילבמ יעצמאה ליבשב ךורדל" 

חבשמה ,הז בתכמ םסרפל ססיה אל ל"ומה ."ךבבל רשויו ךלכש 
.א ךרכב ,ותוא 

ל"דשל בתכמב ללהה תא ר"יש וילע רמוג (1830) ץ"קת תנשב 
הארנכ 22.לבוקמה ןונגסב ,"אלפומה םלשומה ליכשמה" ותוא הנכמו 
ל"דשל ר"יש בתוכ םהילעש ,הנטש יבתכו תועומש ויאנוש וילע וציפה 

םהיצח ורי ,רתסב םיעישרמו םינישלמה ויאנשמ קר" :[א"צקתב] 
הזיאלו ,םכלו םהל המ אל םאו ,וירחאמ םכבל תא אינהל קוחרמל 
ףילחהל לחה תעמ והריכהל יליחה הז רשא ,ינאו [...] תאז ושע תילכת 

,ודיב ןהה תורגאה רורצו הנושארב ילא אבו ,ר"שי םכחה םע תורגא 

םגשב ,םדא ינבל וא םיקלאל אטח רשאמ רבד ץמש וילע יתעמש אל 

לע רבע אל רשא קר יתעדי יכ ,םימשל ער ארקת ימ תא דוע עדא אל 
ולילעה יכ ר"שיל םג בתוכ אוה המוד חסונב 23."ו"ח תורומחהמ תחא 

,םירבד תולילע הלא ךא ,"תוירבלו םימשל ער" אוהש גרבנדלוג לע 

.תולק וא תורומח תוריבע רבע אוהש וא והשימ קשעש עמש אל יכ 
רהזהל ולכוי אל רשא ץרא ירחוסמ שיא"כ גרבנדלוג תא ןייפאמ אוה 

ףוסב 24."םתנמוא םתרות רשא ח"תה ומכ תורימשהו םיגייסה לכב 
םדא ידיב וצפוה גרבנדלוג דגנ תוצמשהה יכ ר"יש רשאמ ובתכמ 

םע ךסכתסה גרבנדלוג יכ םג עמשנ ובתכממ 25.עובצכ הצמשל עודיה 

םיארקה ירפס לש םתספדה רובעב םולשת לע ,סיפדמה ,דימש ןוטנא 

וכוויתב הארנכ 26,םהיניב הרשפ הגשוה רבד לש ופוסב ךא ,היצילגב 

,ודגנ תוצמשהה עקר לע ,גרבנדלוג לע בתוכ טסוי יכדרמ 27.ר"שי לש 

תיבויח העד אוה ףא עיבה ר"יש יכו ,"ולעפ רשיו אוה ךז" ויניעב יכ 

28."עדמו המכח יבהוא תרשל חמשו אוה תעד אלמ"ש ,גרבנדלוג לע 

לש תילילשה תומשרתהה ףא לע יכ ר"שיל ר"יש בתוכ רחא בתכמב 

בהוא ,בבל בוט רחא דצמ" אוה ר"יש לש ותעדל ,גרבנדלוגמ ר"שי 

בתכ תספדהל תונכהב ול רוזעי אוה יכו ,"שפנו בלב הדבועו הישות 

29.רואל איצוהל ןנכתש תע 

- (1837) ז"צקתב ר"ישל בתכמב ריעמ ,תאז תמועל ,ל"דש 
לא יכ - דמח שרכ לש םינושארה םיכרכה ינש לש םתעפוה רחאל 

ודי תחתמ איצוי וזפחב יכ ,בהזה רה ונדידי תוקתעה" לע ךומסל ול 

אב ל"דש ."[םירטל] היגמה לע ןנולתי כ"חאו ,ןקותמ וניאש רבד 
יל ויה") (1871-1800)(סירעטעל) סירטל יולה ריאמ םע םירבדב 

םיכרכה ינשב סופדה תואיגש לע לבקו ("םידיגכ םישק םירבדו ןיד 
המשאה תא ליטהו וירבסה תא לביק רבד לש ופוסב ךא ,םינושארה 

30.גרבנדלוג לע 

17מח םרכ לש ךרועה היה ימ 
ר"שי תא ןיינעל גרבנדלוג לדתשה ןותנשה תאצוה ינפל דוע ,רומאכ 

גרבנדלוג םא םג ךא .םמצע לע לעופב הכירעה תא לבקל ר"יש תא וא 

עודי הכירעב ר"יש לש וקלח ,ךרועל אלו ל"ומל קר ומצע בשח 
.דמח םרכ תא ךרע םינש וליאב תוקולח תועדה תאז םע ,לבוקמו 

רשא" ,יעיבר ךרכב לחה הכירעל םרת ר"יש יכ ןעוט דלפנרב 

,ורמא לכה לבא ,גרבנדלוג ידי לע רדוסמו ךורע היה ןיע תיארמ יפל 
ינינעב איבמהו איצומה אוהו ר"יש תחגשהב ורודס השענ תמאב יכ 

ענמ אלש לע ר"יש תא םישאה ל"דש יכ ןייצמ אוה ."'דמח םרכ' 
לש ד ךרכב םיובנכייא בקעי תאמ ודגנ ףירח תרוקיב רמאמ תספדה 

ל"דש ןימאהש ילב ,רבדה ןכ אל יכ ,לצנתה ר"יש" יכו ,דמח םרכ 
31."הז 'דמח םרכ'ב אצמש תומשאה לכ ושארב הלת ןכלו ,ותולצנתהב 

יכ ףא ,ישילשה ךרכב לחה לעופב ךרוע שמיש ר"יש ,גרבניצ יפל 
ךרועה היה ר"ישש בתוכ רנזולק םג 32.םיכרכה ירעשב רכזנ אל ומש 

עובלג החונמ 33.םינש וליאב ןייצמ וניא ךא ,דמח םרכ לש לעופב 
דיל 7-1 םיכרכה לש לעופב ךרועה השעמל היה ר"יש יכ תרסומ 
ךרכב הכירעב לחה ר"ישש עבוק יליזרב קחצי וליאו 34.גרבנדלוג 
ינפלש םיכרכה תא םג ךרע ר"ישש רובס רלדנהזייפש ארזע 35.ינשה 
רפסמ יפ לע הכירעב ותופתתשה לע טופשל םא 36.וירחא םגו ד ךרכ 

ב ךרכב ,םירמאמ השולש םסרפ א ךרכבש ירה ,םסרפש םירמאמה 

םסרפ ד ךרכב .דחא רמאמ קר - ג ךרכב וליאו ,רמאמ לכ םסרפ אל 

ךרכב העשתלו ה ךרכב העבשל לדג םרפסמ ;םירמאמ השולש ר"יש 
רואינש תכירעבש םינורחאה םיכרכה ינשב .השימח - ז ךרכבו ,ו 

הרועמ היה ר"יש יכ רעשל ןתינ הז יפ לע .ללכ ףתתשה אל שקז 

לע ריעה םהבש ,ו ,ה םיכרכב דחוימבו ,ז ךרכ דע ד ךרכמ דמח םרכב 

.ודגנ החטוהש השק תרוקיב לע ביגה וא וספדנש םירמאמ 
תנכהב חרוט אוה יכ ל"דשל בתכמב ר"יש חוודמ (1843)ג"רתב 

יתטקש אלו וב דובעל יתוליחה .דמח םרב רבדב" :דמח םרכל רמוחה 

יתלעה דע ,רוענ יתייה םינש אלו דחא הליל אל .ויתרמג דע יתחנ אלו 

םימכחהמ םירמאמה רתי תא ןכו םתוא יתרדסו ירמאמ לכ חול ילע 
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ורסמל יתרהימו .רמגנ רשא םיחרי ינשמ רתוי הז הנהו .םרכה יעטונ 

ר"ישש ,וירמאממ השימח ללוכה ,ז ךרכב רבודמה 37."סיפדמה לא 
.סופדל וניכה 

1835-מ בתכמב ?הכירעב גרבנדלוג לש וקלח אופא היה המ 
רפסה איבמהו איצומה יכנא" ,ורמואב ודיקפת תא גרבנדלוג רידגמ 

38."םופדה תיבל הזה 

לש תרוקיבל גרבנדלוג הכז םיבתכמה רדסמכ ודיקפתב םג 
לצנתמ אוה .םהלשל םתלוז לש םהיבתכמ םידקהש לע םירפוס 
דובכ יפל אלו םתעגה רדס יפל םיבתכמה תא ביצה יכ ריבסמו 

קר 39.רקחמה םלועב רחואמו םדקומ ןיא ,ותנעטל ,ירהש םהירבחמ 
וקלח תא ל"ומה טרפמ ,ודגנ תרוקיב לע תולצנתהב ,יעיברה ךרכב 
ישפנ תא יתמש אל" :ורמואב ,דמח םרכל שגומה רמוחה תכירעב 
לכ דעב ברע ינניא ינאו ,רודה ימכחמ ידי תחת ןתנה לע טפושו רש 

לע ןודל םנכנ יכנא ןיאו ,ימרכ ךותב קרוש םיעטונה םירבחמה ירבד 

טרפ לכ לע יתעד םיכסת אל םא ףא ,אוהה רפסב םירבדמה םינינעה 
םיבתכמב אצמי םא ףאו ."םהיטרפמ 

,םהמ החונ יחור ןיאו ,המה םינוכנ יתלב יניעב םג רשא תועדו םינינע 

לכב ,ילע הבוטה 'ה דיכ יתובשהמ יפכ םהילע גישהל יל שי ילוא רשאו 

םילודגה םימכחה לש ןרואל םמחתהל דגנמ בשאו ,רבד רמוא אל תאז 

ומכ םהיבתכמ ףסאמ יננהו ;רבדה לופי ךיא שירחמו האתשמ הלאה 

ברקל ,טפשמה חכו ןוישרה ול חינהב ארוקה ינפל םתוא ךורעאו ,םהש 

40.ץופחי רשאכ םהילע ןועטל םג וא ,ונוצרכ םהיתורבס קחרל וא 

,ןכאו .םתכירע אלו םיבתכמה רודיס ושוריפ ,וירבדב ,"ךורעא" 
רדסב םתעיבק םצעבש ירה ,םיטסקטה תכירעב ברעתה אל םא םג 
ורבסה ףרח ,ןכאו .הכירע לש לוקיש שי יאדווב ךרכה ךותב םיוסמ 

רשפא םידחא םיכרכב ,תכרעמל םתעגה יפל עבקנ םיבתכמה רדסש 

.םיקיתו םירקוח לש םהיבתכמ תפדעה לש תודחא תואמגוד ןייצל 
תוינוציק תויליכשמ תועד םהבו םיבתכמ-םירמאמ תנמזה ,ךכ לע ףסונ 

ירוט הלד ןהכה ללה יקלטיאה דמולמה לש ףירחה ובתכמ ןוגכ - 
- ,םינורחאה םיקסופה דגנכ ,"יאלפ" םשב םתוחה ,(1871-1805) 
גרבניצ 41.הכירעב ל"ומה לש תוברועמ לע הדיעמ יאדווב ,םמוסרפו 

,הלכשהה תעונת לש ינמיה ףגאל ךייתשה גרבנדלוגש ףא יכ ןייצמ 

42.רכזוהש הז ןוגכ ,םיינוציק םירמאמל םוקמ ןתנ אוה 
ינפל דוע םינושה םירפוסל םיבתכמ ץירהל ליחתה גרבנדלוג 
םירקובמה םירפוסל תרוקיב ירבד חלש ףאו דמח םרכ תאצוה 
,ךכ .םהיתובוגתו םתעד תווח תא לבקל ידכ תורישי וילא ועיגהש 
םהמ םיינש ,ל"דשל םיבתכמ השולש (1831) א"צקתב חלש ,לשמל 

43.טסוי לש ותרוקיב לע ותבוגת תא לביקו ,"ריזחהל תנמ לע" 

תורגיאב שומישה 

שודיח היה אל םירמאמ לש תינוציח תינבתכ תורגיאב שומישה 
תרוצב םיבר םירמאמ וספדנ םיתעה ירוכגב רבכ .דמח םרכ לש 

44.ףסאמהב ,ןכל םדוק דועו ,ל"דש לש וירמאממ םיבר םהמ ,תורגיא 
לש העפותה העודי תיטסירטלבה תירלוטסיפאה הביתכה תודלותב 

ויתוליבקמו ,הרשע-הנומשה האמה תורפסב החוורש םיבתכמב ןמורה 

רובידה תא יתבחרה וילעש ,הלכשהב ירבעה ירלוטסיפאה רופיסב 
תרוצב שומישה תורואנה תורפסב ידמל ץופנ ןכ ומכ 45.רחא םוקמב 

םיעודיו ,תיפוסוליפהו תיטילופה ,תירוטסיהה הביתכב םג תורגיאה 
46.רתיה ןיב ,רלישו ריטלוו לש םייפוסוליפה םהיבתכמ 
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שקז רואינש ךרועה תאמ לטנזור רזעילאל השדקה בתכמ 

תורפסב תירקחמ-תיאסמ הביתכב תרגיא לש טמרופב שומישה 
תמא תירב לש ןושארה קלחב ,(1820) ף''קתב רבכ יוצמ הלכשהה 
,םינושה םהירוגמ תומוקמב םידוהיה יגהנמב ןדה ,וראק דוד תאמ 
העפותה העודי ןכ ומכ 47.םיבתכמ העשת לש תנוכתמב בתכנש 
םייכוניח םיכרצל ובתכנש םינורגיא לש הלכשהה תפוקתב תחוורה 
48.תודחוימ תויונמדזהלו תוביסנל םיישעמ הביתכ יכירדמכ ףאו 
ץבוק תא ריכזהל יואר םהיניב ;וז תנוכתמב וספדנ םיבר םירפס 
םג ללכש ,ף"קת תנשמ ןהכה םולש תאמ רשוי בתכ םינורגיאה 
ץבוק תספדהב 49.םיליכשמה ינושאר לש םיבושח םיידועית םיבתכמ 

ורפסב גרבנדלוג תא סירטל םידקה רבכ םירפוס יבתכמ ורקיעש 
םיאשונב םינדה םירפוס יבתכמ 16 ללכש ,(1827 ;ז"פקת) םיבתכמ 
הדוהי ,רטרא קחצי ,(ק"נר)למכורק ןמחנ ונמנ םירפוסה םע .םיינויע 
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,רפסה תרתוכ .דמח םרכב ןכמ רחאל ופתתשהש ,דועו סיזימ ביל 
שיא םיליכשמ םישנא וצירה רשא תורגא ירבד םיללוכ םיבתכמ" 

זומרל היושע ,"הבהאו םולש תודידי ,רסומו המכח ינינעב ,ויחא לא 

ינש תקיז 50.דמח םרכל הנשמה תרתוכ תא גרבנדלוג חקל ןכיהמ 
וללכנש םיבתכמה ןמ המכש הדבועה ןמ םג תרבתסמ םירוביחה 
51.דמח םרכ לש א ךרכב ופסאנ סירסל יולה ריאמ לש םיבתכמב 
ןיב לדבהה תא םג תנייצמ םיבתכמ לש הנשמה תרתוכ תאז םע 
םישנאל רזעל תויהל" הדעונ סירסל לש ותרבוח .םימוסרפה ינש 

תא םג הסנרפש היצפצנוק ,"תירבע ןושל ישרוד ,םימיל םיריעצ 
רומאכ ךא ,םיתעה ירוכב תא םג ילואו ,םינושה םינורגיאה יבתכ 
ךרדב וכישמהש םירפוס םג ויה .תרחא הסיפת התייה גרבנדלוגל 
קחצי םסרפ לשמל ךכ .םידרפנ םירפסב םהיבתכמ תא ומסרפו וז 
תרוקיבה רפס םג 52.םינש ןתואב ר"שי תורגא תא וי'גר לאומש 
בתכנ ,וננמז ירבחמ ידפס רקבמו האורה ,ל"דשו ר"יש ,ר"שי לע 
השרדנ אל תינמרגב לארשי תמכחש אוה ןיינעמה .תורגיא תרוצב 
םידוהיה לש עדמלו תוברתל הדוגאה לש תעה בתכו ,תורגיאה תרוצל 

53.םירמאמ לש הליגר הרוצב עיפוה 1822-ב ןילרבב ספדנש 

טמרופה יכ רמול שי ,תורגיאה לש םינושה םישומישה ףא לע 
לש תידעלבה ותמורת אוה תורגיאכ רקחמ תוסמ לש ידעלבה 
ךלה תורגיאה טמרופב שומישה .תירבעה הלכשהה תורפסל גרבנדלוג 

תובקעב וספדנש םירחא תע יבתכב םג ומוקמ תא אצמו ,שרתשהו 
תנוכתמב םירמאמ ללכש ,(1863-1856)דמחנ רצוא ןוגכ ,דמח םרכ 

.תורגיא לש 

אוה .גרבסייו (ריאמ) םקמ איבמ תורגיאב שומישל ןיינעמ רבסה 

לע הדיפקה הרוזנצהש םושמ תרגיאה תרוצב רחב גרבנדלוג יכ ןעוט 

רובס וניא רנזולק 54.םירמאמב רשאמ תוחפ םיבתכמב רמוחה ןכות 
55."האנ תיתורפס הרוצ" התויה לשב הרחבנ וז הרוצ ותעדלו ,ןכ 
56.ויבתכממ המכב הירטסואב םישקה הרוזנצה יקוח לע ןנולתה ר"יש 

תויעבב ר"יש לקתנ (1843) ג"רתב דמח םרכ לש ז ךרכ תנכהב 
םושמ הספדהה תא בכיע סיפדמה יכ ל"דשל בתוכ אוה .הרוזנצ 

תוטמשה םע" ולביקו ,בר ןמז ךשמל רמוח רוזנצה לצא ריאשהש 
ליעומהו אלפנה רופיסה לע רתויב יבל באכי םהב רשא םיקחמו 
סיפדמה ירבד יפכ רוזנעצמ קחמנו) [...] וישנאו סוה תודוא ךבתכמב 

םיחלג ומכ תודשחנ תובית הזיא קוחמל שארמ יבל תא יתברע םא ףא 
57."(...םהימודו םירמכו 

ומרגנש םיישקה לע ,(1823)ג"פקתב ,ןכל םדוק דוע בתכ ךולב 
םיישק לע חוודמ גרבנדלוג 58."אניוומ רוזנעצה ןוישר"ל הייפיצב ול 
עידומ אוה .ד ךרכ לש תורגיאה רמוחב וינפל הביצה הרוזנצהש 
,(1845-1764)(לאהטנעזאר)לטנזור המלש דימאה ירגנוהה ליכשמל 
גרומו רוזנעצה ידיב התע והנה" דמח םרכ לש תיעיבר תרבחמ יכ 

עשימעלאפ המהש ורמאב תורקי תורגא הזיא יל קחמ רבכ הזלה ץורח 

לחהל הוקא ה"יא ל"עבה עובשבו ?דוע קוחמי המ עדוי ימו ,ןעטפירש 
59."הספדהה 

יקתוע לכ ,המגודל .הרוזנצה ידי לע םירפס תליספ לע םג עודי 

בתכנש ,(1837)וננמז ירבחמ ירפס רקבמו האורה רפסה לש א קלח 
הרוזנצה ידיב וזנגנ ,םירחא םימכח לעו ר"יש לע ,ר"שי לע תרוקיבכ 

קלחה תא וירבחמ וסיפדה הז רוסיא תובקעב .םתצפה לע רסאנו 
יכ לע וסנקנ םירבחמהו ,הירגנוהב ל"דשו ר"יש לע תרוקיב ובו ינשה 

הרוזנצה יקוח 60.ומסרפל הרסא הרוזנצהש רפס הנידמל ץוחמ וסיפדה 

םייללכ תע יבתכו םירפס תאצוה לע ושקה ךינרטמ גיהנהש םישקה 
61.1848 תנשב קר ולטוב םה .תירבעב םימוסרפ לעו 

תרוצב םירמאמ תביתכ לש וז העפותל רחא רבסה איבמ גרבניצ 

יכ בתוכה ,ל"דשל תרגיאב ר"יש לש ורבסה לע ךמסנ אוה .תורגיא 
המוק רועיש לעב דמולמל םידעוימה םיבתכמה תביתכ תא ףידעמ אוה 

גרבניצ ריכזמ ןכ 62.ויארוק ויהי ימו ימ עדוי וניאש םירפס תביתכ לע 

ןתוא חולשלו םהיתורגיא תא קיתעהל הלכשהה ירפוס לש םכרד תא 
סירטל לש ותרעהב עייתסמ אוה .בתוכמה דבלמ םיפסונ םישנאל 

רטרא לש וגהנמ לע ריעמ אוה םש ,לארשי תיבל הפוצהל המדקהב 

תוקתעה קיתעה זא ,ויבהואמ דחא לא תאזכ תרגא ובתכב ,דימת" 
63."םיראשנה ויחא ןעמל םג הנממ תונוש 

תורגיאה םא איה תירלוטסיפאה תרגסמל רשאב תלאשנה הלאשה 

הליחתכלמש וא םיבתכמה תרוצל ודבוע רחאו םירמאמכ הליחת ובתכנ 

.ל"ומה לא םיבתכמ תרוצב םהירמאמ תא חולשל םירפוסה ושקבתנ 

הרומ ,(1844-ב רטפנ) (סינאמ) םינומ לכימ קחצי ,םיבתוכה דחא 
תרדס םגרתש ,רבחמו לרפ ףסוי לש ורפס תיבב תירבעלו דומלתל 
תארוה ךרוצל תורגיאב שומישל ירוקמ רבסה הווט ,עדמב םירמאמ 
תמכח תישאר" תא דמיל ותואש ובתוכממ הדירפ ראתמ אוה .עדמה 

,םינפ לא םינפ ודמלל לוכי וניא אוה םתדירפ רחאל התעו ,"עבטה 
תחא ךל חלשא רשא תורגא" תועצמאב וצפח תא אלממ אוה ןכ לעו 
שומישה רבסה ךרוצל רצונ הז "תרגסמ רופיס" םא תעדל ןיא 64."תחא 

תרגסמ התוולנ הז תרגסמ רופיסל .יטנתוא אוה ןכאש וא תורגיאב 
ויבאל ל"ומה ידי לע וחלשנ וללה םירמאמה-סיבתכמה היפלש תפסונ 

65.ותעד תווח םשל 

הרוצ דמח םרכל תוושל לדתשה ל"ומה יכ ןייצמ ססרו לאומש 
הליחתכלמ ובתכנ אלש םירמאמ ויה יכ ףא םיבתכמ תפילח לש תיללכ 

םיפדהש רחאל ,גרבנדלוגל עידוה רטרא קחצי ,המגודל 66.וז הרוצב 

ידכ תרגיא תרוצ הל ףיסוהו ,"המכחו תודיסח" ולש הריטאסה תא 
תאז השוע היה אוה יכ ,תורגיאה לש תיללכה תינבתל םיאתתש 
ד"צקת תנשב יבשומ ריעב הפ ךתויהב" :שקבתנ ול הליחתכלמ 
תא תכפה התאו המכחהו תודיסחה רמאמ ךדיל יתרסמ [1834] 
.תדחוימ תרגאב ךילא םיכורע םילמ ושאר לע ךתתב ,תרגאל רמאמה 

תא ידיב יתכפה התע יכ ,ךיניעב ןח ואצמי תורגא קר יכ ינתעדוה ול 
חיטבמ אוה התעמ 67."ירבד חתפב ךתוא יעידוהב תרגאל רמאמה 
ומיאתה םירפוסה יכ חינהל שי .תורגיא תרוצב תוריטאסה תא חולשל 

.דמח םרכב העובקה תרגסמל םמצע תא 
לש רתויב םיירופה םירפוסה דחא לש ותמורת לע ביחרה ססרו 

תינויעה תרגאה" חופיטל ,ל"דש ,דמח םרכב תירלוטסיפאה הביתכה 
ל"דש יכ ריבסמ אוה ."ומצע יניעב ל"דש" לע רמאמב ,"תיסומלופה 

רוביח ךותמ עטק אוה ירקחמ רמאמש ןוויכ תרגיאה טמרופב רחב 

68.עטוקמבו רוציקב רמוחה תריסמל המיאתמ תרגיאהו ,רתוי בחרנ 

,םירפוס יבתכמ םוסרפב דמח םרכ תא םידקה רומאכש ,סירטל 
לא שיא וצירה רשא ונמע יליכשמ תאמ תורגא" םסרפ יכ ריבסמ 

ןיב לידבמ אוה ךכב ."ןהב דמלתהל אל ,םינמוזמ םיתעל תמאב ויחא 

םיכרצל ובתכנש םיינוידבה םינורגיאה ונייהד ,"סרעלעטשנווירבה" 

המכח ינינעב הלאכ" םייטנתוא םיבתכמ ןיבל ,םיישעמו םייכוניח 
לעו "םנויגהו םדא ינב תובשחמ" לע דומלל ןתינ םהמש ,"הישותו 
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69.םינושה םיבתוכה לש םתוהמ 

ןיינועמ גרבנדלוג יכ (1830) ץ"קת תנשב ל"דשל עדונשמ 
תא עיבה אוה םיתעה ירוכב םוקמב ינורגיא תע בתכ רואל איצוהל 

ויבתכממ םורתלו הז לעפמל ודי תתל חיטבה רומאכו ,תיבויחה ותעד 
םיליכשמל ליעוהל היושע "םיבתכמה תרבוח"ש רבס אוה .וירמאמ 

:םיבתכמה לש התואנ הכירעל תועצה שולש עיצהו ,תירבע ישרוד 
הברי תועדהו םיבתוכה ףולח" יכ ,םיבתוכבו םיבתכמב תוברהל (א) 

,םיבתוכה לע םיטרפ עידוהל (ב) ;"םיארוקל תלעותהו גונעתה 
תוריהב לע ,םיבתכמה ןושל לע דיפקהל (ג) ;םליגו םהישעמ ,םמוקמ 

תפומלו תואל תויהל" ידכ ,םילימה רצואב יואר שומיש לעו הפשה 

המגמ בלשל שקיב ל"דש 70."ושעי ןכו וארי םהמ ,לארשי ירוחבל 
תלעותל המגודכ .תירבעה ןושלל בל תמיש ךות ,תיעדמה וזב תיכוניח 

אורקל םיליכשמה תפיאש תא ל"דש עיבמ איבהל הז תע בתכ יושעש 

.וינפל וחבשל םיברמ לוכהש ,ק"נר לש ויבתכמ 
לש ובתכמב תואצמנ יתורפס ילככ תרגיאה לע תוניינעמ תונחבה 

ר"יש תורגא טקל תא ךירעהש ,1885 תנשמ סדורב רשא ןבואר 
תרגיאל רפס ןיב לדבהה תא ריבסמ אוה .הנש התואב רואל אצי רשא 

רבחמה ךכ םושמו םיברה ידיב ארקיהל הליחתכלמ דעונ רפסהש ךכב 

המ ."םעה תחונמ תא זיגרי" אלש ,תויטרפה ויתועד תא םיתעל ריתסי 

הבש ,יבמופב םוסרפל אלש יטרפ ןפואב תבתכנה ,תרגיאה ןכ ןיאש 

ןכרע תא שיגדמ סדורב .תויתימאה ויתועד תא רוסמל רבחמה אריי אל 
אוה .בתוכה לש "וחור תנוכתו ותדלות ישרוד" לכל תורגיאה לש 

וחור תא אצות םיתעל רשא םיטרפ םיבתכמ"כ םיבתכמה תא ןייפאמ 

םיבתכמה ,וירבדל ."ןדלוה םויב תומורע ומכ הארנ ויתועד תאו םהב 

לש ותוחתפתה רחא בוקעל ןתינ םתועצמאבו םינוש םינמזב ובתכנ 
71.ויתועד תוחתפתהו בתוכה 

לע ורמאמב (רוניד) גרובניד ןויצ ןב עימשה םימוד תונויער 
תא ונייצב ,ו"פרת-ה"פרתב ספדנש ר"יש לש ונויכראמ תורגיא 
,םיבתכמה .ןללכב תורגיאל םיפיה םירבד ,ר"יש לש תורגיאה תונוכת 

לש יעדמהו יתורפסה 'יוה'ה" לא ארוקה תא םיסינכמ ,ריבסמ אוה 
,םתדובע ירדחב לארשי ימכח תא ונל םיארמ" םה ."אוהה רודה 
יבתכ תקתעהו םירפס תשיכר :םהלש העשה תודרטבו םויה-תוגאדב 

,םירוזניצ ירוסאו םיל"ומ-תונובשח ,םתצפהו םירפסה תספדה ,די 
םיריעצ םירפוסמ הרזע תושקבו םירקבמ 'יקודקד'ו םירבח יסומלופ 

72."םינקז םימכחמ הכימת-תוניתנו 

םירפוסה ןיב תודידי לש רשק ושמיש תורגיאהש רמול רתומל 

(1829)ט"פקתב ל"דשל ובתוכב הז רשק אטבל ביטיה ר"יש .םינושה 
דבלמ והער תא שיא וריכהש ילבמ םהיניב הרצונש תודידיה לע 

םא יכ !דמחנ עיר ךמעמ לאוש ינא המ התעו" :םהיבתכממו םהיבתכמ 

ץרא יקחרמ לכ ,םימיו תורהנ ,תועקבו םירה ,םימיה לכ יתוא הבהאל 

לא תמאו םולש ירבד ;ךיניבו יניב דירפי תומה קר ,ונל ויהי תוחפטב 

דיגנ וב ,וניתוניב ץילמל יהי בתכמהו ,האלהו םויהמ ונתאמ ולדחי 

ילואו ,והעיר קיחב שיא ונחיש ךופשנו ,ונבלב רשא לכ תא הזל הז 
רובעכ הרערעתה וז תודידי 73."ךונ תאו ךתוא תוארל דוע 'ה ינחילצי 

.רפסמ םינש 

תורגיא .םירפוסה ןיב תויוביריו תויוחיתמ םג ואטיב תורגיאה ךא 

וחלשנ םירמאמ לע וא םירפס לע תורעהו סומלופ ירבד ןהב שיש 
תועד ופלחוהו רשק םהיניב רצונ ךכו ,ןהירבחמ לא םירקבמה ידיב 
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ליכשמה ארוקה תלעותל וספדנ הלא .ןהילע תובושתו תויתרוקיב 
ל"ומה .ללכה ןויעל יבמופ ןוידכ םירקוחה ןיב ישיאה ןוידה תא ולעהו 

םיתעלו ,הלא םע הלא םיהז וא םיבורק םיאשונב םיבתכמ רשקל גהנ 

הזב םיאבה ,הנעמו תרוקיב ,םיבתכמל תוידיימ תובושת םג איבה 
.ןיינעו חתמ םירצוי הלאו ,םיאבה םיכרכב וא 74,ךרכ ותואב הז רחא 

ינפל הדימעמה הקידוירפ לש קהבומ ןויבצ דמח םרכל הנקמ הז טביה 

.ןותיע לש וזמ הכורא םייח תלחות ול שי יכ ףא ,יתע רמוח ארוקה 
הביתכה ןונגס .דחוימב תוניינעמ םיבתכמה לש תוירנ'זה תונוכתה 

םיבתכמב הלגתמ בתוכה לש ותוישיאו ,יטרפו ישיא אוה תורגיאב 
"םירדח ירדח"ל הצצה רשפא הז טביה .אדירג םירמאמב רשאמ רתוי 

.םהלש הביתכה ןחלוש לא "הרישי" השיג ,םירקוח תבותכת לש 
וניאש רמוח תוללוכ ןה ,רמאמל דוגינב .תוילמרופ יתלב ןה תורגיאה 

המכו המכ תוללוכ ןה םיבר םירקמבו דחא אשונב חרכהב דקוממ 
.םיאשונ 

תויצנוונוקב שומישו הנבמ תורגיאב שי תוילמרופה יא תורמל 
,בתוכמה לא םיננגוסמ היינפ ירבד ,תומדקה :םיבתכמ תביתכ לש 
ךרדבש ,דועו הביתכה תוביסנ לע םיטרפ ,םוקימ ,ךיראת ,םויס ירבד 
ירבד םיאצמנש הדימב .אדירג םייעדמ םירמאמב םייוצמ םניא ללכ 

תיצילמה ןושלה ;תוריהזב םלבקל שי ,תורישי בתוכמל םינפומה חבש 

תויצנוונוק שי ןכש ,ןויעו הקידב הכירצ איה ףא בתוכמה לא תינפומה 

הנממ עמתשמש המ לע חרכהב הדיעמ הניאש ,האיגש היינפ לש 
.ילולימ ןפואב 

םיתעלו ,"םיינבאה ןמ רשי" רסמנ תורגיאב אצמנש יעדמה רמוחה 

תליחתב םיקוספל ל"דש לש ושוריפ ןוגכ ,דבועמ יתלב ןיידע אוה 
[...] הלאה םימיב יתשדח רשא" ,בתוכ אוה םהילעש ,רבדמב רפס 
לצנתמ ר"שי ןכ ומכ 75."ידימלת םע ךלוהו ארוק התע יכנא רשא 
,ןורכיזה ךותמ בתוכ אוהש ךכו ,וינפל וירפס ןיאש ובתוכמ ינפל 
רשא תא ינורכזמ קר ךל [םושראו] םישראו - יתא םניא ירפס םגו" 

76."םהב יתלעה 

םירפוסה תייליהק 
וא "םירפוסה תייליהק" חנומה שרתשה תורואנה תורפס תרוקיבב 
,םיליכשמה תליהק לש התושבגתה תא ןייצל דעונש ,"רפס תירק" 
ןה םהירמאמבו םהירפסב עיפשמו הלוע ירוביצ חוככ ,חורה ישנא 

.תיתרבח תיטילופ הניחבמ ןה ,תיגולואדיא תינויער הניחבמ 
התייה "רפסה יעדוי" לש םתיילעמ ועבנש תועפותה תחא 

תונותיעה תועצמאב םא םיארוקה רוביצל תרושקתה יעצמא חופיט 

תואמב הבחרתה םתצפהש ,םיטלפמפבו תע יבתכב ,םירפסב וא 
תעפוה תא ןייצל רשפא ליבקמב .הרשע-עשתהו הרשע-הנומשה 
ךכ רחאו הינמרגב הליחת תירבעה הלכשההו םיירבעה םיליכשמה 

תכרעמב הרחתמו תידוהיה תוברתב הלוע חוככ ,היצילגבו הירטסואב 

.תמייקה תיתליהקה 

תורואנב תילאוטקלטניאה הליהקה תריציב הרושקה יאוול תעפות 

םידמולמהו םירפוסה ןיב תורגיאה תפילח לש התיילע איה תיפוריאה 

םיארוקו םירפוס ןיב רשק וללה תורגיאה ושמיש ךכ .רוביצב ןמוסרפו 

.תופקשהו תועד יפוליח םשל רתוי הפיקמ תילאוטקלטניא הליהק ורציו 

םירפוס יבתכמ לע וביגה םיארוקהו ,ירטיס-וד היה תורגיאה רשק 
םינותיעה ירוטב וא םיטלפמפב םא םמצעב םירפוס תויהל וכפהו 
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וספדנ ,וחלשנו וקתעוש ,וקתעוה םיבתכמה .רואל תאצל ולחהש 
ילאוטקלטניא רשק רצונ ךכ .ךרועל םיבתכמב וא םייולג םיבתכמב 

77.תשביה יבחרבו ,הינמרגבו הילגנאב ,תפרצב תורואנה ירפוס ןיב 
.תירבעה הלכשהה תא םג ונייפא הלא תועפות 

םינושה םהיבשומ תומוקמב םירבעה םיליכשמה לש םרוזיפ 
,היצילגב םמצע םיזכרמה קוחיר ןכו ,הלכשהה יזכרממ םקוחירו 
ירשקב דומעל ךרוצה תא וביתכה ,והנשממ דחאה אטילבו היסורב 

הלכשהה יאשונבו העשה תולאשב תורגיא יפוליח ךותמ .םיבתכמ 
דומלתהו ארקמה תונשרפל רקחמ ישודיחו םיינויע םירמאמ םג ואב 

.םמצע ןיבל םניב 
תא דמח םרב שמיש הרשע-עשתה האמה לש םישולשה תונשב 

היצילג יליכשמ תא הדחיאש ,הלכשהה לש םילאוטקלטניאה תייליהק 

הסוסיבל עקרקה תא רישכהו ,םקלחב הינמרגו הילטיא יליכשמ םע 

אללו התוהמב תילסרבינוא התייה וז הייליהק .לארשי תמכח לש 
איצומה תמדקה"ב גרבנדלוג התוא ןייפאש יפכ ,םייפרגואג תולובג 

,ירקחמה םלועב םיליעומ םירבד" םסרפל הדעונ איה .ג ךרכל "רואל 

תבוט לא םיטיבמו ןורשי םע בצמ לא םיכרענה םעט לש םירבד 
םירזועו ,הרקיה וננושלל תראפת םיפיסומ ,היכרד ןוקית לאו המואה 

לארשי ראית ךכ ,ןכאו 78."הנידמל הנידממ תועידיה תוטשפתה לא 

םיליכשמה תאו ,תימואל-לעו תילסרבינואכ היצילג תלכשה תא לטרב 

79.הדוסימ תימואל ןיב התייהש הרואנה הליהקל םיכיישכ 

הרוקמב התייהש ,םמצע ןיבל םירקוחה ןיב םיבתכמה תפילח 
דעיתש ,ירוביצ ןיינעל התייהו םיברה תושר תויהל הכפה ,יטרפ ןיינע 

,תירבעה הלכשהה לש וז הפוקתב תודהיה ידומילב רקחמה בצמ תא 

.המצע הלכשהה לש הבצמ תא ףאו 

העדונ ,ל"דש לש ףאו ק"נר לש ,ר"יש לש םדוסימ לארשי תמכחל 
.םיליכשמה לש תוחורה ךולה לעו הלכשהה תבשחמ לע הבר העפשה 

היצילג ירקוח ינש ואיבהש יונישה תא האיגש ןושלב ראתמ רנזולק 
תירקחמה םתביתכ תועצמאב (ל"דש תא ףיסוהל רשפאו) הלא 

:תיאסמהו 

ודרי ק"נר לש הירוטסיהה-תיפוסוליפו ר"יש לש לארשי-תמכח 
,תודהיבש רואמה שדחמ הלגתנ .םיירבעה תובבלה לע היחת-לש-לטכ 

,חכוהו הלש קפואה בחרוה .םינפבמ הריבכה תירבעה הריציה הראוה 

ישונא-ימואל דועי הל ןתנ :דיתעב תימלוע העפשהל םייוכיס הל שיש 

ןקתלו תוירסומו השודק לש עפש ולוכ םלועה לעו המצע לע עיפשהל 

םילאידיאה רחבמ תא ללוכש ,יאובנה סומסיאיתונומה ידי-לע םלוע 
80.לארשי-סע לש םיישונאה-םיימואלה 

תירבעה תורפסה לש הירוטסיהבו תרוקיבב דמה םרכ 
רעזמ חתפמו דמח םרכ לע היפרגונומ תמלשה םע בתכנ הז רמאמ 

תוחתפמהו תויפרגונומה תרדס תא םיכישממה ,הילא הוולנה בשחוממו 

הלכשהל רעש ,ןושארה רפסה .תירבעה הלכשהה לש תעה יבתכ לש 

בתכל שדקוה ,א"סשת תנשב רואל אציש ,ף0אמהל רעומ חתפמ 
.הינמרגב תירבעה הלכשהה לש (1811-1783)ןושארה ירבעה תעה 
ידלכבל רעומ חתפמ :הלכשהה ירוכיב - םיתעה ירוכב ,ינשה רפסה 

לש ינשה ירבעה תעה בתכל דעוי ,ה"סשת תנשב עיפוהש ,עימע'ד 
1820 םינשב ספדנו הניווב רואל אציש ,היצילגב תירבעה הלכשהה 

 81.1831

ידיב רבעב התשענ היצילגב תירבעה הקידוירפה לע דוסי תדובע 

תירבעה הקיטסיצילבופה לע ורפסב ןייטשכאו דרנרב ףרגוילביבה 
םושיר הוויה ןייטשכאו לש ורפס .1930 תנשב רואל אציש הניווב 
,םיבתכמ ,םירמאמ) רמוחה לכ לש תינמרגב קדקודמ יפרגוילביב 
,םיתעה ירוכב) םירחא תע יבתכבו דמח םרכב (םירופיסו םיריש 
תורצק תויפרגוילביבו תויפרגויב תורעה תייוולב (דועו קחצי יבכוכ 

הקידוירפה רקחל תיצולח המורת הוויהו םהימוסרפו םירפוסה לע 
דבלב םירבחמה יפל רדוסמה ,ןייטשכאו לש סקדניאל 82.תירבעה 

אובמ הוולנ ,(םירכזנה "תוחתפמ"בכ ,םיאשונו םירבחמ יפל אלו) 
וירפוס לש םתוגה לע ,דמח םרכ לש ויגשיה לעו ותוחתפתה לע ףיקמ 

תמישר ,רחא רוביח .םיתעה ירוכב לע אובמל ךשמהב ,םהיתוריציו 

םירשעה האמה לש ינשה רושעב אציש ,באווש השמ לש םירמאמה 

וב ןיאו םלשומ וניא ,דבלב םירבחמה יפל רדוסמ אוה ףא ,סירפב 
83.תורעה 

'פ ,רנזולק ףסוי לש תירבעה תורפסה לש הירוטסיהה ירפסב 
ירפוס לע בר רמוח יוצמ ןנאש םהרבאו גרבניצ לארשי ,רבוחל 
תא וביחרה גרבניצו רנזולקו ,דמח םרכב ופתתשהש הלכשהה 
וטטרש תורפסה ינוירוטסיה ,ןכא 84.ומצע תעה בתכ לע רובידה 
וב ןיא ךא ,הירפוס לשו התורפס לש ,הפוקתה לש ינושאר רואית 
הלכשהה לש תע בתככ דמח םרכ לש ותוחתפתה יווק תא חתנל ידכ 

.היצילגב לארשי תמכח לש התוחתפתהב וקלח תאו ,ותועמשמו 
ריכזמ וניא ,הניווב הלכשהה לע בתכש ,ןהאפ ןבואר ,רחא רפוס 
85.קחצי יבכוכב ןוידל םיתעה ירוכבמ גלדמו דמח םרכ תא ללכ 
,תירבעה הפשב ללכ הז תע בתכ ןודנ אלו טעמכ הלא םירוביח זאמ 
לש םתוגה לעו םהיתוריצי לע םייעדמ םירמאמב םירוכזא איצוהל 

הדוהי המלשו למכורק ןמחנ ,וטאצול דוד לאומשכ םייזכרמ םירפוס 

תירבעה תונותיעה ןוקיסקלב עובלג החונמ לש המוכיס ,טרופופאר 
לאומש לש וירוביחב וא 86,הרשע-עשתהו הרשע-הנומשה תואמב 

87.לרפ ףסוי לע ססרו 
לע רגרבמל הצרת לש תינמרגב הרוביח תא דחוימב ריכזהל שי 

תדובע תובקעב ,1995-1994-ב ספדנש דמח םרכ לעו םיתעה ירוכב 
הנדו תעה יבתכ ינש תא הרשיק רגרבמל 88.אשונ ותואב רוטקוד 
.הלא םינותנש ינש לע ףיקמ טבמ המרת ךכבו ,תחא הפיפכב םהינשב 

םיאשונבו הלא תע יבתכ לש םהינכתב קסועו יניינעו יטמת החותינ 

,היפוסוליפ ,היגולואת ,תירבעה ןושלה תולאשב םהב ונודנש 
המידקה ןכ ומכ .תוכרעהו םימוכיס ןתמ ךות ,דועו היפרגויב ,הירוטסיה 

שי .םיתעה ירוכבל הקיז ךותמ דמח םרכ לע יללכ אובמ רגרבמל 
תרחואמ תוחתפתה ףקשמ דמח םרכ יכ ,רמאמב שגדוהש יפכ ,ריעהל 

ןיטולחל הנוש תילאירוטידא הסיפת תנייצמה תירבעה הקידוירפה לש 
.םיתעה ירוכב רשאמ 

תורעה 

.ךרכה שארב ,(1820 ;א"פקת) א םיתעה ירוכב .[תכרעמה] / [א ךרכ רעש) .1 

.ב ךרכב הנתשה בותיכה .ךרכה שארב ,(1833 ;[ג"צקת]) א דמח םרכ 2 

,(1839 ;ט"צקת)ד דמח םרכ ,גרעבנעדלאג ביל לאומש ,רואל איצומה תמדקה 3 

ספדנ אל אוהש םושמ םיעבורמ םיירגוסב אבוה [iii] רפסמה .v-[iii] ימע 

.אבהל ןכו .ספדנ ןכא v ימורה רפסמה וליאו 

.[3] ימע ,םש 4 
.[4] ימע ,םש 5 
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ירוכב .ר"ש"י / [אי ךרכל המדקה] א"צקת 'ה תנשל םיתעה ירוכב תחיתפ 6 

.רוקמב השגדהה ,5-4 ימע ,(1831 ;א"צקת) אי ,םיתעה 

ב"מרת לשימעזרפ ,ל"דש תורגא ,(רידהמ) רעבארג קיזייא לאיתלאש 7 
רעבארג :ןלהל) 171 ימע ,ינש קלח ,(ז"כשת ,םילשורי :םוליצ תרודהמ) 

.(ליידש תורגא ,[רידהמ] 

םרכ ,וי'גר לאומש קחצי / [בתכמכ תרוקיב] [םירפס הזיא תרוקב] - כ בתכמ 8 

יעישתה חריל יחכ םויב" ,ץרגב בתכנ .135 ימע ,(1836 ;[ו"צקת]) ב ,דמח 

.גרעבנעדלאג ביל לאומש לא חלשנו ,"א"צקת 'ה תנשל [ולסכ] 

םרכ .סיזימ ביל הדוהי / [בתכמ] [הלכשהה תצפה לע ל"ומל חבש] - ול בתכמ 9 

.125-124 ימע ,(1833 ;[ג"צקת]) ,א דמח 

,גרוברטפ ,יבכרה והילא םהרבא ךורכז ,"םינשי יתפש בבוד" ,רנילרב םהרבא 10 

יתפש בבוד" ,רנילרב :ןלהל) (504-484 ימעב םיבתכמה לכ) 486 ימע ,ט"סרת 

קחציו ,גרובצניג דוד ןורבה ידי לע רואל ואציו ופסאנ" :רעשב .("םינשי 

."ןאקראמ רעבוד 
.םש 11 

,-!דגה ,"ריישי םכחהל [...] ר"יש יבתכמ ,םירפוס תטילפ" ,רענילרב םהרבא 12 

לע .("םירפוס תטילפ" ,רנילרב :ןלהל) 197-195 ימע ,(1902 ;ב"סרת) ג 
91 ימע ,ט"נרת ,ןילרב ,ר"יש תודלות ,דלפנרב ןועמש בתוכ הז ךיראת ךמס 

רואל איצוהל ר"יש ןנכת ד"צקת ףרוחב יכ ,(ר''יש תודלות ,דלפנרב :ןלהל) 

.ןלהל יתוגשה וארו .יעדמ תע בתכ 

.196-195 ימע ,םש 13 
.197 ימע ,םש 14 

 http://www.kaluach.org 15
.196 ימע ,"םירפוס תטילפ" ,רנילרב 16 

סופדה תכאלמ תודלותל םיעגונה םידחא םירבד" ,סירעטעל יולה ריאמ 17 

הנש םינומש ךשמב הריבה ןעיוו בר ךלמ תירקב רבע ןושלב םירפס יסיפדמו 

20 ימעב ולוכ רמאמה) 31-30 ימע ,(ה"כרת ,ו"כרת)ב ,םירוכב ,"תונורחאה 

 38).

59 ימע ,ו ,1960 ,היבחרמו ביבא-לת ,לארשי תורפס תודלות ,גרבניצ לארשי 18 

ואר ,גרבנדלוג לע םייפרגויב םיטרפ .(לארשי תורפס תודלות ,גרבניצ :ןלהל) 

,ז"כשת ,היבחרמ ,םינורחאה תורודב תירבעה תורפסה ןוקיסכל ,לסרק 'ג םג 

רדאב .60 ימע ,ד"צרת ,קרוי וינ ,הימכחו הנידמ ,רדאב םשרג ;425 ימע ,ב 

םיליכשמ" ,לדנה 'מ .ופסכב דמח םרכ תא רואל איצוה גרבנדלוג יכ ןייצמ 

ןורכזה רפס ,(םיכרוע) לשא אנינח-השמו הנוי ,"בוחילובב הלכשהה תעונתו 

תוכרעהה ןמ המכ םכסמ לדנה .35-34 ימע ,1967 ,הפיח ,בוחילוכ ישודקל 

.תומוקמה יארמ תא איבמו ,ונמזב גרבנדלוג לע 

,םילשורי ,תויולג לש הידפולקיצנא ,"לופונרט ידוהי תודלות" ,רבלג .מ .נ 19 

.("לופונרט ידוהי תודלות" ,רבלג :ןלהל) 87 ימע ,ג ,ו"טשת 

רשאכ" :(1829) ט"פקת לולאב בתכנש ,אכ בתכמב ריישי לש ותרעה ואר 20 

אל רשא - תוחבשת ירבד ילע סומעת לבל שולשו םימעפ ךתאמ יתלאש 

רשא םיפד 'ג וא 'ב ךרעה ילק םירבדה וליפא יכ ;ןכ אל התאו - םתאש לכוא 

תיברהו ,אלפו אלפה תוקומע תוריקחב ךיניעב ויה םיתעה ירוכבב יתסנכה 

תרגיאב טסוי לשו ,(79 ימע) "םריחמ ידמ םילפכ ילפכ תראפת רקי בגשל 

ןיב םינבא יחותפ ןמזה ימכח ואצמ רשא תואלפנהו תולודגה רבד לע] - בכ 

,(1857 ;ז"טרת) ט ,דמח םרכ .טסוי יכדרמ / [בתכמכ רמאמ] [הונינ תוברח 

ימע ,א ,דמח םרכב ספדנש ,1804 תנשמ ,רתוי םדקומ בתכמב .135-132 ימע 

,המה לוגפ ,םיאלפנ םיראתב ילא רבד ףסות לא" ,ר"שימ ןירוח שקבמ ,47 

הפ לעבש הרותה ,לארשי תנומא לע] - י בתכמ)"ימע רבדת יל חאכ עירכ ךא 

[בתכמכ רמאמ] [תודהיב ולבקתנש תושבושמ תועדו ,הלבקה תייחד ,הדועייו 

.47-27 ימע ,(1833 ;[ג"צקת]) א ,דמח םרכ .ןיראח ןרהא / 

,[וי'גר לאומש קחצי] ריישי / [בתכמ] [םיארקהו םידיסחה תרוקיב] - זי בתכמ 21 

.70 ימעמ טוטיצה ;71-70 ימע ,(1833 ;[ג"צקת]) א דמח םרכ 

(הנושאר תרבחמ) םינורחאל ןורכז" ,(1879 ילוי) [בא] ,ז תרבוח ,ד למרכה 22 

ימעב בתכמה לכ) 483 ימע ,"טראפאפר ןהכה ביל הדוהי המלש 'ר ברה ןורכז 

.יבכרה והילא םהרבאו םאטשרעבלאה םייח ןמלז המלש תרדההב ,(482-477 

םרכב אבוה אל וקלחש ,בחרומ חסונב די בתכ יפ לע שדחמ ספדנ בתכמה 

םהרבאו םאטשרעבלאה םייח ןמלז המלש :רפסכ ספדנ םינורחאל ךורכז .דמח 

ןורכז ,ינש קלח ,םינורחאל םגו םינושארל ןורכז ,(םירידהמ)יבכרה והילא 

לארשי תורפסב רקבמהו רקוחה ברה ןורכז :הנושאר תרבחמ ,םינורחאל 

.א"מרת ,אנליו ,טרופאפר ןהכ ביל הדוהי המלש יבר 

ימע ,ה בתכמ ,(1879 רבמצד-רבמבונ)[תבט-ולסכ] בי-אי תרבוח ,ד ,למרכה 23 

.49 ימע ,םינורחאל ןורכז רפסב .689 

.485 ימע ,"םינשי יתפש בבוד" ,רנילרב 24 

.487 ימע ,םש 25 

.486-485 ימע ,םש 26 
אוה ףא ר"שי .(1831) א"צקתמ ר"שיל טסוי לש ובתכמ יפל ,491 ימע ,םש 27 

,"ךתנידמב רשא םיארקה ירפס תספדה"לע (1830) ץ"קתב גרבנדלוגל בתוכ 

הזה רבדה דעב ץילמא"ןכ לעו תובבלה בוריקל הבושח המישמ ךכב האור 

לכ) 272 ימע ,(ב"נרת) ד ,תורפסה רצוא ואר ."ידואמ לכב דימש ןודאה לצא 

,17 הרעהב ליעל אבוהש םירטל לש וחוויד םג ואר .(273-271 ימעב בתכמה 
רחא בתכמב ר"שיל בתוכ ר"יש .דימשל בייח היה גרבנדלוגש והשלכ בוח לע 

."םירפסה קסעב ופתושמ עיגמ הזכ ךסו d 90 קר" דימשל בייח גרבנדלוג יכ 

"םיארק ירפס"רתאל ידיב הלע אל .196 ימע ,"םירפוס תטילפ" ,רנילרב ,ואר 

תא רואל איצוה דימש ןוטנא יכ יתאצמ םלוא ,רואל גרבנדלוג איצוהש 

,יארק רפס אוהש ,(1830 ,הניו)יכדרמ דד רפס ,ןסינ ןב יכדרמ לש ורפס 

תקיז לע עדוי יניא ךא ;דנאלגירט בקעי ,יזנכשא ירצונ םכחל תובושת ובו 
וידיל ועיגה יכ דנאלגירט ריכזמ הנושארה ותלאשב .הז םוסרפל גרבנדלוג 

ירפס"ל תוסחייתה ךכב תוארל ןיא ךא ,(םירפסוממ אל ימע) "םיארקה ירפס" 

.ליעל םירכזנה "םיארקה 

.491 ימע ,"םינשי יתפש בבוד" ,רנילרב 28 

.196 ימע ,"םירפוס תטילפ" ,ל"נה 29 

364 'מע םג וארו ,375 ימע ,ישילש קלח ,ל"דש תורגא ,(רידהמ) רעבארג 30 
 365.

זי בתכמ ואר םיובנכייא לש תרוקיבה לע .60 ימע ,ר''יש תודלות ,דלפנרב 31 
הולנו (...) ע"בארל ארומ דוסימ א"י רעשל ליידש שוריפ תודוא לע] - [א] 

ימע ,(1839 ;ט"צקת) ד דמח םרכ .ינומלא ינולפ / [בתכמ] [שדח שוריפ וילא 

דוסימ א"י רעש ,ע"בארה ירבדל שדח שוריפ] - [ב] [זי בתכמ] .114-113 

.121-115 ימע ,םש .םיובנעכייא בקעי / [בתכמכ רמאמ] [ארומ 

.61 ימע ,ו ,לארשי תורפס תודלות ,גרבניצ 32 

,ב ,ך"שת םילשורי ,השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק ףסוי 33 

.(הירוטסיה ,רנזולק :ןלהל) 37 ימע 

עשתהו הרשע-הנומשה תואמב תירבעה תונותיעה ןוקיסקל ,עובלג החונמ 34 

.(תונותיעה ןוקיסקל ,עובלג :ןלהל) 71 ימע ,ב"נשת ,םילשורי ,הרשע 

 35 Isaac Barzilay, Shlomo Yehudah Rapoport and His
 42 .Contemporaries, Israel 1969, p; לש ותמורת" ,יליזרב קחצי םג ואר
Jewish Book Annual 25 (1967 ,"לארשי תמכחל טרופופר הדוהי המלש 

Isaac Barzilay,ןכו .(258-249 ימעב ולוכ רמאמה) 257 ,253 ימע ,1968) 

 The Scholarly Contribution of Shelomo Judah Leib Rapoport"
 ,(Shir)," American Academy for Jewish Research, Proceedings
 (1-41 .XXXV (1967), p. 21 (the whole article, pp. תאז עבוק יליזרב
דועב ,א"צקת תנשב רבכש ,8 הרעהב ליעל רכזנה ריישי לש ובתכמ ךמס לע 

ומיכסי ר"יש וא ריישי םא ררבל גרבנדלוג הסינ ,רואל אצוי םיתעה ירוכב 

.םייתנש רובעכ קר אציש ,דמח םרכ תא ךורעל 

 Ezra Spicehandler, "Joshua Heschel Schorr: Maskil and Eastern 36

 European Reformist," Hebrew Union College Annual, XXI
 (1960), p. 194 (the whole article, pp. 181-222).
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2009 ביבא ,38 סמ רשק 

,(1886)ו"מרת לשימעזרפ ,ר"יש תורגא ,(רידהמ)רעבארג קיזייא לאיתלאש 37 

םוי :בתכמה ךיראת .(ד"יש תורגא ,[רידהמ] רעבארג :ןלהל) 139-138 ימע ,ב 

."חולק" ינורטקלאה חולב םג קדבנש ,טרפה יפל ,ג"רת ןסינ 'ו ,'ה 

ימע ,ו"כרת הניו ,םדק ינב יבתכמ ,"ימעו יחא לא רבד" ,סירעטעל יולה ריאמ 38 

.טמשוה בתוכמה םש .(םדק ינב יבתכמ ,סירטל :ןלהל) 209 

,דמח םרכ / [ךרועה תמדקה] רואל איצומה תמדקה ,גרעבנעדלאג ביל לאומש 39 

.[5-3] ימע ,(1838 ;ח"צקת)ג 
;ט"צקת) ד ,דמח םרכ / רואל איצומה תמדקה ,גרעבנעדלאג ביל לאומש 40 

.V—[iii] ימע ,(1839 

רמאמ] [לכשה ידומלו םינורחאה םיקסופה ירבד לע] - ט בתכמ ,יאלפ 41 

ללהכ ההוז רבחמה .94-85 ימע ,(1836 ;[ו"צקת]) ב ,דמח םרכ / [בתכמכ 

ל"נכ .(ירוט הליד) ערראטאלעד ןהכה 

.60 ימע ,ו ,לארשי תורפס תודלות ,גרבניצ 42 

.190 ימע ,ינש קלח ,ל"דש תורגא ,(רידהמ) רעבארג 43 

ידוכנל רעומ חתפמ :הלכשהה ירוכיב - םיתעה ירוכב ,יאלפ השמ ואר 44 

,'תורגיא'ךרעב ,ה"סשת ,םילשורי ,היצילגב הלכשהה לש תעה-בתכ ,עימגמ 

חתפמ הלכשהל רעש ,ל"נה ןכו ;(םיתעה ירוכב ,יאלפ :ןלהל) 122-120 ימע 

ךרעב ,א"סשת ,םילשורי ,ןושארה ירבעה תעה בתכ ,ף0אמהל רעומ 
.69 ימע ,"תורגיא" 

רנא'זה :תירבעה הלכשהה תורפיסב תויגוסו תוגוס ,יאלפ השמ ואר 45 
לע תומוקמ יארמ ,ד יעה ,29 ימע ,1999 ,ביבא-לת ,והיירזיבאו יליכשמה 

Moshe Pelli, In Search of Genres: Hebrew,ןכו ,םינורגיאה תורפס 
 Enlightenment and Modernity—An Analytical Study of Literary
 ,Genres in 18th- and 19th-century Hebrew Enlightenment
 83-118 .Lanham 2005, ch. 2, pp. ףסוי לש תידיסח-יטנאה הריטאסה
.תורגיא לש תנוכתמב הלוכ הבותכ איה ףא ,1819 ,הניו ,ןירימט הלגמ ,לרפ 

Edmund ורפסב תורגיאה תגוסב שומישל שרדנ קרב דנומדא ,המגודל 46 

 Burke, Reflections on the Revolution in France (1790), London,
 1920; first published in 1790, including "A Letter of a Member
 (1791) "Amanda Giffo and W. M. ;of the National Assembly
 ,2000 ,Verhoeven, ed., Epistolary Histories, Charlottesville, VA
 10 .p, ךירדירפ לש םייפוסוליפה םיבתכמה איה תינמרגה תורפסב המגוד .דועו

Voltaire, ,תיתפרצה תורפסבו ,(טנרטניאב "גרבנטוג טקיורפ" ואר) רליש 

 1964 ,Lettres Philosophiques [Lettres Anglaises (1733)], Paris,
ריכזהל אלש ,א"סשת ,ביבא-לת ,םיילגנא םיבתכמ :תירבעל םוגרתב ואציש 

.תיסאלקה תורפסב תורגיאה תא 

,ף"קת ,[ואסד] הניטנאטסנוק ,תמא תירכ ,[וראק דוד] קדציחא עדיבא ןב יתמא 47 
.ב-ג ימע 

םינורגאה תורפס תודלות ,קיווצ-יולה תידוהי לש הרפס תא ואר 48 
.א"נשת ,ביבא-לת ,(20 האמ-16 האמ) םיירבעה (סרעלעטשנווירבה) 

.1820 ,הניו ,רשוי בתכ ,ןהכה םולש 49 

.ז"פקת ,[גרבמל] ,םיבתכמ ,[סירטל יולה ריאמ] 50 

בתכמ) טי בתכמ :םיבתכממ וקתעוה דמח םרכ לש א ךרכב םיאבה םיבתכמה 51 

.(רדפ - ו)טכ ,([ק"נר] - ה)הכ ,(ר"יש - די) כ ,(גרבדלוג 'א - םיבתכמב י 

:לרפ ףסוי לש עדונ-אל יריטאס רוביח"ורמאמב ססרו לש םיבתכמה ינומיס 

,(ח"כשת ביבא) 1 ,א ,תורפסה ,"דיסח יניעב וירפוסו 'דמח םרכ' תעה-בתכ 

םרכ לש ב ךרכב חכ ,גי ,ט ,ד םיבתכמ] ןוקית םישרוד ,7 הרעה ,206 ימע 

סירטל .("עדונ-אל יריטאס רוביח" ,ססרו :ןלהל)[םיבתכממ וקתעוה אל דמח 

םיבתכמ הזיא" :("ימעו יחא לא רבד")םדק יגב יבתכמל המדקהב ךכ לע דיעמ 

םשו ל"ז גרעבנעדלאג ביל לאומש ר"רה םלשה ליכשמה חקל תאזה תרבחממ 

םשמ רשא רוקמה תא ריכזה ילב רואל איצוה רשא דמח םרכ 'סב ,וילכב 

."םחקל 

.1836 ,הניו ,ר"שי תורגא ,וי'גר לאומש קחצי 52 

 Zeitschrift für die Wissenschaft des Judenthums, Berlin 1822 53

 Max Weissberg, Die neuhebräische Aufklärungs-Literatur 54 ואר
 .in Galizien, Leipzig und Wien, 1898, p. 63

.38 ימע ,ב ,הירוטסיה ,רנזולק 55 

ט"כ ;[1831] ןטק טרפל א"צקת) ל"אצ ןסינ ט"כ 'ג םוימ ר"שיל בתכמב 56 
ספדנש ,('תולק' ינורטקלאה הולה יפל ,הבוקנה הנשב היה 'ג םויב לחש ןסינב 

ןוישיר ןתניי אל יכ בתוכ ר"יש ,487 ימע ,"םינשי יתפש בבוד" ,רנילרב ידיב 

עדונ וילע דקפנ רשא רמומה ןודאה"ש ןוויכ םהונ ירא רפסה תא סיפדהל 

םיבוט םירבד וב ואצמנ םא רתויבו ,ויניעב דושח רפס לכ .בל ערו רעבל יל 

תולמ וב ורכזנש םהונ יראב ומכ וילע דומעל םוקמ אצמי הרהמ דעו ,םירשיו 

דוס ירבד ,הז םגו הז יל המל רמאי ,םהל דגנתה ןעמל קר םא ףא הלבקמ 

וניחא בל קזחל םתמגמ האר רשא יתרבחמב םירמאמה לכ [...] סיפדהל רוסא 

םידחאתמהו םימדוקה םירבד הברה םהמעו ,קחמ ,םמצע יניעב םתרקי לידגהלו 

אוהו ,התדו הנידמה יקח דגנ יתפשב המואמ אוטחל דאמ יתרמשנ םגשב ,םהל 

ירחא ,רבוחי אל רשא תא ומצעמ רבחל ,ותעדב בושחי יכ ,חור םגו הטוש דוע 

רדסה ןורסח הלתיו ךובנכ םימעפל ז"יע השעי ארוקהו ,עצמאבש המ ריסה 

12-מ ןרטש א"מ לא בתכמב חוויד ר"יש יכ רסומ ןייטשכאו ."רפסה בתוכב 

אלו ,עדימה רוקמ תא איבמ וניא ךא ,הרוזנצה םע תויעב לע 1842 ראוניב 

Wachstein, Die hebräische Publizistik in ואר .הז בתכמ רתאל יתלוכי 

 Wien, I, S. LXVIII. 233-232 ימע ,ב ,הירוטסיה ,רנזולק םג ואר.

.139 ימע ,ב ,ר"יש תורגא ,(רידהמ) רעבארג 57 

ימעב ולוכ בתכמה)ג"פקתמ לרפל בתכמב ,146 ימע ,םדק ינג יבתכמ ,סירטל 58 

 152-145).

יש ,רעלכיב :ןלהל) 40 ימע ,1895 ,טשפדוב ,הרומל יש ,רעלכיב ןועמש 59 

.ט"צקת רדא ח"ר ךיראתמ .לאהטנעזאר המלש לא גארפמ בתכמב ,(הרומל 

בקעי ,קדוב בקעי ,רהאמ לידנעמ םהרבא ,ןאמשיפ ןהכה קחצי ןמחנ ואר 60 

;הנושאר תרבוח ,ח"צקת ,גרבמל ,וננמז ירבחמ ירפס רקבמו האורה ,שטנעמ 

ואר .הינש תרבוח ,ט"צקת ןפוא ,וננמז ירבחמ ירפס רקבמו האורה ,ל"נה 

לש התוברעתה לע חוודמ דלפנרב .99-98 ימע ,ר"יש תודלות ,דלפנרב 

ינשה קלחה תא וסיפדה ןכ לעש ,האורה לש ןושארה קלחה תזינגב הרוזנצה 

תולובגל ץוחמ רפסה תספדה לע םירבחמה לע וליטהש סנקה לע ןכו ,הירגנוהב 

ךרכ יקתוע לכ תמרחה לע םיטרפ רסומ ,רפסה ירבחממ ,ןמשיפ ןמחנ .הנידמה 

,הירגנוהב ב ךרכ תספדה לעו וז הספדה לע תוסנקו ,הפירשל ונודיי ילואש ,א 

.51 ימע ,הרומל יש ,רעלכיבב ספדנש (לאהטנעזאר)לטנזור המלשל בתכמב 

תודלותל" ,גרובצניג לואש ;245 ימע ,ב ,הירוטסיה ,רנזולק ואר ןכ ומכ 

;46-41 ימע ,ד"שת ,ביבא-לת ,םיירוטסיה םיבתכ ,"לארשיב סופדה-השעמ 

ימע ,2002 ,ביבא-לת ,1900-1700 םינשב תוברת ןכוסכ רפסה ,סירג באז 

תורבוח תאצוהל הרוזנצה רושיא לבקל לרפ ףסוי לש ויתונויסינ לע .137-135 

ימע ,1961 ,היבחרמ ,הלכשההו תודיסחה ,רלהאמ לאפר ואר ,תודיסחה דגנ 

ימע ,םש ,רלהאמ ואר ,הלבקהו תודיסחה ירפס לע הרוזנצה לעו ,163-160 

לש ותמדקהלו ל"דש לש םיענ רונכל הרוזנצה תוטמשה םג ריכזמה ,154-133 

.(135 ימע)וגידמלד והילא לש תדה תניחבל ר"שי 

Alan Palmer, Metternich, New ואר ,ךינרטמ גיהנהש הרוזנצה לע 61 

 226 ,184 ,83 .York, 1972, pp•
.59 ימע ,ו ,לארשי תורפס תודלות ,גרבניצ 62 

םע ,סירטל יולה ריאמ תרודהמ ,ח"ירת ,הניו ,לארשי תיבל הפוצה ,רטרא קחצי 63 

.92 ימע ,"שפנ לוגלג" הריטאסל הרעהב ,רואל איצומה תאמ היפרגויבו המדקה 

:עבטה תמכחב רמאמ תקתעה] הנושאר תרגא [וט בתכמ] .61 ימע ,םש 64 

א ,דמח םרכ ,[םגרתמ] סינאמ לכימ קחצי / [יעדמ רמאמ] [םירועישו תודימ 

,רבלג לש ורמאמב ואר ,(םינאמ) סינומ לע .62-61 ימע ,(1833 ;[ג"צקת]) 

,"םינמאנל הפש"ב וילע בתוכ ןיפ י"ש .88-87 ימע ,"לופונרט ידוהי תודלות" 

רפוסו אלפומ ינרות" :558 ימע ,(1879-1880 ;ם"רת-ט"לרת) ד ,למרכה 
."דבכנ 
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2009 ביבא ,38 סמ רשק 

.68 ,60 ימע ,םש 65 

.206 ימע ,"עדונ-אל יריטאס רוביח" ,ססרו לאומש 66 

[בתכמ] [לארשי תיבל הפוצה תנוכתו םסרפש תוריטאסה לע] - [א] ט בתכמ 67 

תא ןקתל שי .107-106 ימע ,(1838 ;ח"צקת)ג ,דמח םרכ ,רעטרע קחצי / 
עונמל הדעונ הרוצה וליאכ רבסהה תא רטראל סחיימה ססרו לש ותרעה 

רטרא לע םוקמה הארמו ,ןכ רמוא וניא רטרא ןכש ,הרוזנצה תוברעתה 

,ג :ל"צ ,106 ימע ,ב ,דמח םרכ םוקמב) ןוקית ךירצ ססרו לש ותרעהב 
 106).

,הלכשהה תורפסב תורוצו תומגמ,"ומצע יניעב ל"דש" ,ססרו לאומש ואר 68 

.266 ,264 ימעב רקיעבו ,274-261 ימע ,ן"שת ,םילשורי 

.םירפסוממ אל ימע ,םדק ינב יבתכמ ,"ימעו יחא לא רבד" ,המדקהב ,םירטל 69 

הרעה דיל ליעל ,הארו .171 ימע ,ינש קלח ,ל''דש תורגא ,(רידהמ) רעבארג 70 
 7.

רעבארגל חפסנב "תרוקב יבתכמ" ךותב תרוקיב עטק ,סדורב רשא ןבואר 71 

Archives Israelites, Nr. 25,ךותמ ,11-10 ימע ,א ,ר"יש תורגא ,(רידהמ) 

 1885 S. 195, 18 Juin.
ב ,רפס תירק ,"ר"יש לש ונויכראמ" ,םירפסה תיב יזנגמ ,גרובניד ןויצ ןב 72 

םירמאמה תרדס .(78-69 ימעמ ורמאמ לש הז קלח) 69 ימע ,(ו"פרת-ה"פרת) 

הכשמנו ,324-318 ,159-150 ימע ,(ה"פרת-ד"פרת) א ,רפס תירקב הלחה 

,(ח"פרת-ז"פרת)ד ךרכבו ,319-306 ,235-222 ימע ,(ז"פרת-ו"פרת)ג ךרכב 

.174-166 ,76-67 ימע 
"ןואג הידעס וניבר תודלות"ו ,הדוהי תיראש וירוביח לע] הבושת - ח בתכמ 73 

םרכ ,[טרופופאר הדוהי המלש] ר"יש / [בתכמ] [לארשי םע ינינעב ויתוריקחו 

.20 ימעמ טוטיצה .23-20 ימע ,(1833 ;[ג"צקת]) א ,דמח 

שריה יבצ / [בתכמ] ["ןתנ וניבר תודלות"ל תורעה] - אי בתכמ לשמל 74 

הבושת - בי בתכמו .50-48 ימע ,(1833 ;[ג"צקת])א ,דמה םרכ ,גרעבנעדלאג 

ר"יש / [בתכמ] [האר אל י"שרש םישרדמו "ןתנ וניבר תודלות"לע תורעהל] 

בתוכמה תורעהל תובושת - ,53-50 ימע ,םש ,[טרופופאר הדוהי המלש] 
.(אי בתכמב) 

,םש ,וטאצול דוד לאומש / [בתכמ] [רבדמב רפסב םיקוספ שוריפ] - הי בתכמ 75 
.73 ימעמ טוטיצה .74-71 ימע 

רמאמ] [דומלתה ימכח לע םירבדו םדאה תבהאו לארשי תבהא] - גב בתכמ 76 

ימעמ טוטיצה .87-83 ימע ,םש .[טרופופאר הדוהי המלש] ר"יש / [בתכמכ 
 .84

 Dena Goodman, The Republic of Letters: A Cultural History of 77
 ■,the French Enlightenment, Ithaca Sc London, 1994, pp. 137-139
 Elizabeth Heckendorn Cook, Epistolary Bodies, Stanford ,ןכו

 1996, pp. 40-41, 190 n. 13
,דמח םרכ .גרעבנעדלאג ביל לאומש / [ךרועה תמדקה] רואל איצומה תמדקה 78 

,[5-3] ימע ,(1838 ;ח"צקת)ג 

 Israel Bartal, "'The Heavenly City of Germany' and Absolutism 79
 ä la Mode d'Autriche: The Rise of the Haskalah in Galicia,"
 Toward Modernity, in: Jacob Katz (ed.), New Brunswick, 1987,

 p. 38 (the whole article, pp. 33-42).
,"הינלופב השדחה תירבעה תורפסה לש םיזכרמה השלש" ,רנזולק ףסוי 80 

.(223-214 ימעב רמאמה לכ) 216 ימע ,(א"שת-ש"ת ,ו-א) אי ,םינזאמ 

בתכ ,ףסאמהל דעומ חתפמ הלכשהל רעש ,יאלפ השמ ;םיתעה ירוכב ,יאלפ 81 

.א"סשת ,םילשורי ,ןושארה ירבעה תעה 

 Bernhard Wachstein, Die hebräische Publizistik in Wien, Vienna, 82
 .1930, I

 Moi'se Schwab, Repertoire des Article, Paris, 1914-1923 83
תירבעה תורפסה תודלות ,רבוחל .פ ;38-37 ימע ,ב ,הירוטסיה ,רנזולק ףסוי 84 

תורפס תודלות ,גרבניצ לארשי ;22 ימע ,א ,ח"פרת ,ביבא-לת ,השדחה 

,הימרזל השדחה תירבעה תורפסה ,ןנאש םהרבא ;63-59 ימע ,לארשי 

.150 ימע ,א ,1962 ,ביבא-לת 

;ז"צרת ,בובלסינטס ,ב ,ןהאפ ןבואר יבתכ ,"הלכשה יקרפ" ,ןהאפ ןבואר 85 

.א ,ט"ערת ,הניו ,ןהאפ ןבואר יבתכ :הניוב הלכשהה תפוקת ,ל"נה 

.71 ימע ,תונותיעה ןוקיסקל ,עובלג החונמ 86 

.206 ימע ,"עדונ-אל יריטאס רוביח" ,ססרו לאומש 87 

 T. Lemberger, Bikure Haitim undKerem Chemed: Ein Spiegelbild 88
 ihrer Zeit?, Ph.D. Dissertation, Institut fur Judaistik, Universität

 Wien, 1994
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