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תעיקש סוסב ףסאמה תעה גתב 
הינמרגב הלכשהה 

ףסאמה שודיח לע עודי יתלב טקפסורפ 
הלכשהה תורפס לש גצמ תנומת :ט"סקתב 

ט"יה האמה תליחתב 

יאלפ השמ 

םישדח םיפסאזנ תרושכ 

לעו התישאר לע ועיפשהש רתויב םיבושחה םילעפמה דחא 

ירבעה תעה בתכ ,ףסאמה היה תירבעה הלכשהה לש התומדקתה 
רבע תעה בתכ .הינמרגב תירבעה הלכשהה לש הנואטיבו ןושארה 

ותאצוה תישאר זאמ העפוה שודיחו תוקספה ,םירבשמו םילוטלט 
א"עקת תנשב תיפוסה ותריגס דעו (1783/4) ד"מקת תנשב רואל 
תירבעה הלכשהה לש םויקה יקבאמ תא םינייפאמה ,(1811/2) 

.הדוסיי תונשב 

זכרמ לש ותלועפ תישאר תא הנייצ ד"מקת תנשב ותספדה תליחת 

תעבש לש ןושארה רוזחמב ותעפוה תקספהו ,הינמרגב הלכשהה 
תא הנמיס ףאש ,(1797) ז"נקת תנשב העריא םינושארה םיכרכה 

.האמה יהלשב תינמרגה הלכשהה תורפס לש הסיסגה ירופרפ 

תורפסה לש התומלעיה תשוחת הקזחתה ט"יה האמה תליחתב 
לאוי :םיליכשמה ישארמ המכ לש םתריטפ םע הינמרגב תירבעה 

ילתפנו ,1804 תנשב בונאטאס קחציו לכייא קחצי ,1802-ב ,ל"ירב 
תויחהל ולכויש םישדח תוחוכ וארנ אלו ,1805 תנשב - לזיו ץריה 

שחרתה (1809)ט"סקת תנשב ,תאז תורמל ךא .,ליכשמה זכרמה תא 
רחאל הנש הרשע-שולש .ףסאמה לש שדחמ ותאצוהב יבויח הנפמ 

ןהכה םולש ררושמה תכירעב ףסאמה תעפוה השדוח ותריגס 
תופסונ םינש שולש ךשמב רואל אצי תעה בתכו ,(1845-?1771/2) 

 (1811-1809).

לע ךרועה עידוה דציכו ףסאמה לש ותאצוה שודיחל עקרה המ 
תורפס לש הבצמ תנומת התייה המ ?רוביצב תשדוחמה ותעפוה 

ןושארה רושעב תשדחתמה תירבעה לש הבצמו תינמרגה הלכשהה 
?ט"יה האמה לש 

,שדחה ךרועה ,ןהכה םולש םסרפ ,ףסאמה תאצוה שודיח םע 
עדימ ובו "ארוקה לא רבד" םשב ךרועה רמאמ ןושארה ןויליגב 
ינפל יכ ,ךרועה רסמ רמאמב .תעה בתכ לש ודועיי לעו ונכות לע 
הנווכה 1.ונושלב "הרושב" ,תיבמופ העדוה םסרפ תעה בתכ תאצוה 

,עודיכ .תעה בתכ לש הבורקה ותאצוה לע עידוהש טקפסורפל התייה 

ידי-לע (1783)ג"מקת תנשב ץפוה רזשב'ד לחנ םשב המוד טקפסורפ 
2.ןושארה ףסאמה יכרוע 

תליחתב הספדנש הרעהב אצמנ 'הרושב' חונימב המוד שומיש 

המלש ,םיעודיה הלכשהה ירפוסמ דחא לא ןהכה םולש חלשש בתכמ 

יכ ךרועה ריכזה ובו ,ףסאמה לש ןויליג ותואב ספדנש ,םייהנפאפ 
תרושב ול ונחלשב [...] םלשה ינרותה םכחה ברהל" רגוש בתכמה 

,תושעל ונוליחה הזו" :יוטיב ותוא לע ןהכה רזח ובתכמב ."ףסאמה 
3."תושעל ונמת רשא םעידוהלו לארשיב הרושב חולשלו סיפדהל 

רעש - ףסאמה היפרגונומהו חתפמה םוסרפל ייתונכהב 
ןושארה ירבעה תעה-בתכ ,ףסאמהל דעומ חתפמ :הלכשהל 
רוקמ יתשפיח 4,א"סשת תנשב רואל אציש ,(א"עקת-ד"מקת) 
תויפרגוילביבה תומישרב העיפומ הניא איה .וז העודי יתלב 'הרושב'ל 

וא 5,םירחאו באוושו ,בקעי-ןב ,ןילטייצ ,רדיינשנייטש לש תונושה 
תורפסה תודלות תא ובתכש םינוירוטסיההו םירקבמה לש םהיבתכב 

6.ןהאפו ,ןנאשו גרבניצ ,אריפש ,רבוחל ,רנזולק ,השדחה תירבעה 
תליחתב תירבעה תונותיעה לע ובתכש םירקוח לש םהיתומישרב םג 

לע רבד אבוה אל ,םירחאו ןוירמצ חמצ ,עובלג החונמכ ,הלכשהה 

םישולשב יישופיחב ףאו 7.שדוחמה ףסאמה תא המידקהש 'הרושב' 

ףסאמה יכרכ תא יתקדב ןהבש ,תוירפס 25-ב תונורחאה םינשה 
.וז ןיעמ 'הרושב' לכ יתאצמ אל טקיורפה ךרוצל 
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תריסמ רחאל ,ןילרבב הנידמה תיירפסב יארקא שופיחב ,ףוסבל 

סקילפ ןויכראב יתאצמ ,(2000 יאמ) ס"שת רייאב ,סופדל דיה בתכ 

ןהכה םולש רשא רשנמ - 'הרושב' לש עודי יתלב קתוע ןוסלדנמ 
.(1808/9)ט"סקתב ףסאמה תאצוה שודיח ינפל םיברב וציפהו רביח 

בתכ שודיח לע עידוהש ,"םישדח םרפ0אמ תרושב" םשב טקפסורפה 

.ט"סקת תנשל שדחה ףסאמה לש 'ח ךרכ שארב ךורכ היה ,תעה 

עדימה תא ףיסוהל ירפס תספדה ינפל יתחלצה ,הז יוליג םע 
רוקמה אוה 'חתפמ'הש ךכו ;ףסאמה חתפמ'ל יפארגוילביבה 
עודי יתלב טקפסורפ לש ומויק לע רסומה ידעלבה יפארגוילביבה 

8.הז 

תירבעה תוברתה בצמ לע חוויד :רשנמה 
וקלחב)הפ הנושארל ואולמב םסרפתמ ובש ירבעה טסקטהש ,רשנמה 

לש הבצמ תנומת ףקשמה ידועית ךמסמ הווהמ ,(רמאמה לש ינשה 
ונל רסומ אוה .ט"יה האמה ףס לע הינמרג תודהיב תירבעה תוברתה 

םירפוס גוח ותוא ,'םיפסאמה רוד' ירייש ודדומתה ןמעש תויעבה לע 

סופד - םיליכשמה לש רואל האצוהה תא ,תעה בתכ תא םיקהש 
דומעל הסנמ הז ךמסמ .תורפסהו תוברתה ילעפמ רתיו - םירענ ךוניח 

ףאו ,(1797)ז"נקת תנשב ןושארה ףסאמה לש ותריגסל תוביסה לע 
התואב יזכרמ רפוס לש ותבשחמ ךולהו ומלוע לע םיטרפ ףשוח 
הנש 11 -כ רובעכש ,ןהכה םולש ,ףסאמה ךרועו ררושמה ,הפוקת 

9.( 1820/1 ,א"פקתב) םיתעה ירוכב לש ןושארה ךרועכ ןהכל דיתע 

תועצמאב תירבעה ןושלה שודיחל האירק השעמל הווהמ רשנמה 
,שדוחמה תעה בתכ לע םירבד םיאבומ רשנמה ףוסב .ףסאמה שודיח 

.ונכות לעו ,רואל ואיצוהל ידכ המקוהש הרבחה לע 

תירבעה הפשה שודיחל האירק :םיש7ח םי30אמ תרושב 
ואולמב אבומ ובש ירבעה טסקטהש ,טקפסורפה :טקפסורפה רואית 
ידומע לש ריינה לדוגכ ולדוגש ריינ לע ספדנ ,רמאמה לש ינשה קלחב 

ףסאמהב םידומעה לדוגמ טעמ לודג ספדומה טסקטה ךא ,ףסאמה 

ןויליג לש ףקיהב ,ונייהד ,םידומע 16 תרבוחב 10.רושבה לחנבו 
ירעשל המודה ,רעש ספדנ רשנמה לש ןושארה דומעב .ליגר סופד 
םיבותכ ,טקפסורפה ףוג ןכו ,ןלהל םיספדנ ויטרפש ,רעשה ".ףסאמה 

תויתואב תינמרגל ףטוש םוגרת עיפומ םידומעה תיתחתבו תירבעב 
.תוירבע 

:ירבעה וקלחב רעשה טסקט 
תרושב 

םישדח םיפסאמ 

איה 

,הייקנו החצ תירבע ןושלב םיבותכ ,הניב ירמא תצובק 

,תוידומלו תומכח יבתכמ ,תוצילמו םיריש תללוכ 

.םישודחו תלעות ירבד רתיו ,לארשי תיב ונמע תודלות 
םידיתעה 

תרבחמ םהמ תאצלו ,םיספדנו םיצבקנ תויהל 

ןילרב הפ ,הנשה תופוקת עבראמ הפוקת לכב 

םשב הארקנה ,תחא םירפוס תרבח י"ע 

תירבע ךושל יבהוא תרבח 

ףסאמ הב רודמ תרתוכל שרדנ "םישדח םיפסאמ תרושב" רתוכה 
לש םמוסרפ לע תועדוה ואבוה ובש ,"םישדח םירפס תרושב" םשב 

.םישדח םירפס 

םשב תעה בתכל אורקל ןווכתה ךרועהש ,רשאמ הז רתוכ 
טילחהו וב רזח אוה ךא .ףסאמה ,םדוקה םשב אלו "םישדח םיפסאמ" 

לא רבד"ב בתוכ אוהש יפכ,ףסאמה ,ונייהד ,ירוקמה םשב שמתשהל 

רשק שי יכ תוארהל שקיב ךכב .שדחה ךרכה שארב ספדנש ,"ארוקה 

12.שדוחמה תעה בתכ ןיבל ןושארה ףסאמה ןיב קודה 

תויתואב תינמרגב םושיר ספדנ רעשה לש ןותחתה קלחב 
רעשיארבעה טפאשללעזג" םשב הרבחהש רסומה ,תוירבע 
בתכ איצות (תירבעה תורפסה יבהוא תרבח)"עדניירפרוטארעטטיל 

."(רעלממאז ןעיינ איד)" "םישדח םיפסאמ" םשב תע 

המשש םירפוס תרבח דוסיי לע ,אופא ,עידומ רעשב בותיכה 
המצע לע הלביק רשא ,'תירבע ןושל יבהוא תרבח' היה ירבעה 

.תעה בתכ תא רואל איצוהל 

ףסאמה תריגסל ואיבהש תוביסה 
ירקוח תא תוקיסעמה תולאשה תחא לע םיטרפ ףשוח םג רשנמה 
,התישארב תירבעה הקידוירפה ירקוחו הינמרגב תירבעה הלכשהה 

.(1797)ז"נקת תנשב ףסאמה תריגסל האיבהש הביסה ,איהו 
יכ ,ךרועה בתכ ,ןושארה תעה בתכל שדחה ףסאמה תקיז לע 
[ךרד לע] ד"ע םישדח םיפסאמ רואל איצוהל ונחנא םידיתע" 
לע רוזחי אל יכ ,בייחתה אוה ךא ."ותבשנ רשא םינושארה םיפסאמה 

,ושיגדהב ,תעה בתכ תריגסל ואיבהש םינושארה םיכרועה תויועט 
תתיבש ובסה רשא לושכמו העינמ לכ קיחרהל וניכרד הרמשנ" יכ 

ינומיס ןכו ,10 ימע ,םישדח םיפסאמ תרושב) "ל"נה םיפסאמה 
רמוח םסרפלמ ענמיהל חיטבה ןהכה .(ךשמהב טסקטב םידומעה 
ביר ירבד לכ הקחרה תילכתב ונתורבחממ קיחרנ" :ילאסרוורטנוק 
געל לכ וא ,[ה]שודקה ונתדל הלילח דגנתמ רשא רבד לכו ,הטטקו 
םאו .(12 ימע) "וניבתכמ ירעש ואובי אל הלאכ [...] תורחא תותד 

הדונו" ,שובישה תא ונקתי ,"תמאה דגנ לושכמו האיגש הזיא" וספדיי 

,הבדו הרס לכ ונמכש לעמ ריסנ" ךכב .(13 ימע)"לכ ןיעל תמאה 
ליח ונרזאיו ,ונדעב ןיגי בוטה לאהו .רתסב ינשלמו ןיטשמ לכ םודיו 

"לארשי ינב וניחא יניעבו ויניעב ןח אוצמו ,רשיהו בוטה תושעל 
.(13 ימע) 

,םיכרועה ינש לש תינוציקה םתדמעמ האצותכ אופא רגסנ ףסאמה 

,ד"נקתב) לכייא קחצי תובקעב ואבש ,ל"ירב לאויו ןוספלוו ןרהא 

הז ךרכב .יליכשמה הנחמה ךותב תוימינפה תובירמה ללגב ןכו ,(1794 

המרוה תמחלמ וללה םיכרועה ושדיק םתכירעבש (ד"נקתב ,יעיבשה) 

םסרפ ןוספלוו .תידוהיה תרוסמה לע תרוקיב וחתמ ףאו םינברה לע 

'ינולפ' ברל געל הבש ,"םייחה ץראב החיש" םשב תינצקוע הריטאס 

םיתמה תנלה אשונ תא תולעהל םיכרועה וכישמה ןכ ומכ ".(ינלופ=) 

הרובק לש ששח עונמל ידכ רוחיאב לארשי יתמ תא רובקל השירדה - 

ףאו 14,םינברה םע תיתיזח ושגנתה ובש - התעב אלש 'תמדקומ' 
רחאל)ןילרב לואש ,תקולחמב יונשה ליכשמה ברב ךומתל ופיסוה 

,םיכוסכס וררועתה םמצע םיליכשמה ןיב םג ,רומאכו 15.(ותריטפ 
.םייגולואידיא םקלחו םיישיא םקלח ,םישק םיחוכיו וכרענו 
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,תירבעב תוניינעתהה תושלחיה םעו ,וללה תועפותה ורבגש לככ 

ץלאנ ,ךכו ,120-ל עיגהש םימתוחה רפסמב הדירי התייה תרכינ 
16.וירעש תא רוגסל ףסאמה 

ןמז ותואב תירבעה הפשה לש הבצמ 
תירבעה הפשה לש הבצמ רואיתל בושח רוקמ הווהמ הז םוסרפ 
האמה לש ןושארה רושעב תינמרגה הלכשהה ימודמדב התוברתו 

התורפסבו תירבעה הפשב תוניינעתהב הדיריה תא ראית ןהכה .ט"יה 

םיליכשמה לש םתלועפ תליחת רחאל הנש םירשעכ ,ןמז קרפ ותואב 

הלכשהל ףיטמה ירבע ןוחרי לש ותספדהו 'רבע ןושל ישרוד' תרבחו 
.תורפסהו הפשה שודיחלו 

,תירבעה הפשה יפלכ םידוהיה לש םסחיב יונישה לע דמע ןהכה 

םהיתובא ןושלב וסאמ .ונמע הצקב םעפל הלחה תרחא חור" ,ובתוכב 

תא המוקמב וצמיא םה תירבעה תייחד םע ."םוג ירחא הוכילשהו 

הז רובעב אלה ?תירבע תפשלו ונל המ'" םרמואב ,"םימע[ה] ןושל" 
תורבגתהב ןיחבה ןהכה .(9-8 ימע)'"ץראה ימע לכמ ונמטשנו ונלדבנ 

תוברתהש ושיגרה הלכשהל וטנש םידוהי יכ ןייצו ,תוללובתהה 
,תירבעה הלכשהה .םידוהיה תאנשל םרוגה איה איה תידוהיה 

אל ,תירבעה תוברתה ןיבל תורואנה תוברת ןיב םילשהל השקיבש 
.תוללובתהה לג דעב רוצעל החילצה 

ירבע ידוהי ךוניח םהידליל תתל אלש ופידעה םירוה יכ ןעט ןהכה 

םהידלי תא דמלל ופידעה םה .תישעמ תלעות וב ואר אלש ןוויכמ 

באז ןב ביל הדוהי ליכשמה םג .דיתעב םתייחמל וליעויש תועוצקמ 
17.ןמז ותואב תירבעה הפשה לש לש תורדרדיהה תעפות תא ראית 

ותנשמב תירבעה ןושלה תסיפת לע םיטרפ ףשוח םג רשנמה 
הפשה תודלותל םיקרפ ישאר רבחמה וב הלעה ןכו ןהכה םולש לש 
םילגעמה תיירואית לע תוכמסיהב תידוהיה תוברתהו תירבעה 

רכזוהש רמאמב רובידה תא יתבחרה ךכ לע .תידוהיה הירוטסיהב 

םיפסאמ תרושבב ךרועה תוינכות ןיב יתיוושה םג םש 18.ליעל 
תא יתראית ,רושבה לחנב ועצוהש הכירעה תוינכות ןיבל םישדח 
קחצי תא סייגל ויצמאמו ףסאמה תא שדחל ןהכה םולש לש ותוליעפ 

,ושודיחב רוזעל וא תעה בתכ תכירע תא בוש ומצע לע לבקל לכייא 

.ןהכה םולש לש ודיב ףסאמה לש השדחה הכירעה תא יתחתינ ןכו 

תנשב ,ןכמ רחאלו ,םינש שולשכ רואל אצי שדחה ףסאמה 
,שאונ רמא אל ןהכה םולש ךרועה ךא .יח לכל םייח קבש ,1811/2 
ודודיעב הניווב םיתעה ירוכב תא רואל איצוה םינש עשת רובעכו 

הקידוירפה תלשלש הכשמנ ךכו ,דימש ןוטנא ל"ומה לש ונומימבו 
.הלכשהה לש התישארב תירבעה 

תורעה 
ימע ,(ט"סקת)'ח ,ףסאמה ,"ארוקה לא רבד" ,(ןהכה םולש) םיפסאמה ירבד 

,ונינפל ונחלש רשא הרושבב !בוהא ארוק ,ךל ונדגה דגה" :(רפסוממ אל) 3 

ןכו ."ףסאמה תכאלמ דוע שדחלו ףיסוהל ,ונילא עיגה המו הככ לע וניאר המ 

לע יתיצרה .(3 ימע) "ונינפל תכלוהה הרושב"ה לע :םיפסאמה םיבתוכ ךשמהב 

יתמסריפו ,א"סשת ,םילשורי ,תודהיה יעדמל ג"יה ימלועה סרגנוקב הז אשונ 

,88-57 ימע ,(ו"סשת) 15-14 ,תורפסב רקחמל םיפדב םדוק רמאמ עקרה לע 

.הנושארל הפ ספדנה טסקטה אלב ךא 

'הרושב' לע תזמור תרתוכה .(ד"מקת) 'א ,ףסאמה שארב ךורכ רושבה לחנ 
.טקפסורפ וא העדוה - 

ימע ,(ט"סקת)'ח ,ףסאמה ,"ףסאמה תאצוה ד"ע תרגא ירבד" ,ןהכה םולש 
.(ז"ל ימע) "ךילא האבה הרושבב ךיניע הניזחת רשאכ" :ןכו .ח"ל-ו"ל 

ירבעה תעה-בנוכ ,ףסאמהל רעומ חתפמ :הלכשהל רעש ,יאלפ השמ 
.(א"סשת ,םילשורי)(א"עקת-ד"מקת)ןושארה 

םיפסאמ תרושב' לע רבד רסומ וניא ,576 ימע ,1 ,סותלטק ,רדיינשנייטש 
M. Steinschneider, Catalogus Librorum Hebraeorum :האר .'םישדח 
 1852 ,I860. Facsimile ed.: Berlin,-in Bibliotheca Bodleiana, I (Berlin
 1964 ,1931; Hildesheim), ךרעב ,11 ךרכ ;579-575 םירוט ,'ףסאמ' ךרעב
לש ותרגיא תא ,ריכזמ אוה םש ,2514-2512 םירוט ,(ןהכה) בקעי ןב םולש 
תרושב" םע רשקהב ,ליעל רומאכ ,הבתכנש םייהנפאפ המלשל ןהכה םולש 

לע זמור רדיינשנייטש ןיא ףסאמה ךותמ ולא םילימ וטטצב ךא ,"ףסאמה 

;יפרגוילביב ךרעכ התוא איבמ וניאו הזל בורק םשב וא הז םשב תרבוח םויק 

תרושב' ןויצ לכ אלב ,םישדחה םיפסאמה לע ,234 ימע ,רפס תירק ,ןילטייצ 
;"ףסאמה ירחא" םשב "שדחה ףסאמה" תא הנכמ אוה .'םישדח םיפסאמ 

;William Zeitlin, Bibliotheca Hebraica (Leipzig, 1891), S. 234 :האר 
ימע ,םש ,טקפסורפה תא ריכזמ וניא ןהכה םולש לש ויבתכ תמישרב ףאו 
ימע ,(ם"רת-ז"לרת ,אנליו) םירפסה רצוא ,בקעי-ןב קיזייא קחצי .61-59 
Moise Schwab. Repertoire des ,באווש אל ףאו ;רבד ריכזמ וניא ,286 
 (1914-1923 ,Articles (Paris. םינושארה םירבעה תעה-יבתכ" ,ןמרבה .מ .א
וניא ,52-31 ימע ,(א"משת ,םילשורי) תעהו טעה ירפמ ,"הלכשהה תפוקתב 
ף ס א מ ה' שדחה ךרכה תא תונכל ובשח הליחת"יכ ,רובס אוה .רבד ריכזמ 

רבד עדוי וניא ךא ,ד?שב,ד לחנ לש חותינ איבמ ןיל ףסוי .(35) '"שדחה 
Josef Lin, Die האר ,'ףסאמה שודיח תא ןייצמ אוה יכ ףא ,הזה רשנמה לע 

 (1928 ,hebräische Presse (Berlin, 8 ימע.
,(ח"פרת ,ביבא-לת)השדחה תירבעה תורפסה תודלות ,רבוחל .פ לש ורפסב 

םולש לע דרפנה רמאמב ;והשלכ רשנמ לע רבד ןיא ,104-99 ימע ,יז קרפ 
םינושאר ,"ןהכה םולש" ,רבוחל .פ :האר ;רבד רבוחל ריכזמ אל ןהכה 
ספדנ ;38-20 ימע ,(ד"צרת :הנושאר הרודהמ ;ו"כשת ,ביבא-לת) םינורחאו 
.458-443 ימע ,(ד"צרת ,יד 'דהמ :ף"רת ןוים-ןםינ) 'ז ,הפוקת הב הליחת 
ול וחלשב" םייהנפאפ לא ןהכה בתכש תרגיאל ונבל תמושת הנפמ רבוחל 

ךותמ טטצמ אוה ,(5 הרעה האר)רדיינשנייטש תמגודכ ךא ,'"ףסאמה תרושב' 

םינושא ר ) המוד םשב וא הז םשב תרבוח לש המויק לע ןייצל ילבמ ףסאמה 

ינוירוטסיה לש םהיבתכב רבד רכזומ אל ןכו .(הרעהב 34 ימע ,םינורחאו 
,השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק ףסוי :םיאבה תורפיסה 
הניכו הרבחה םש תא ןיטולחל שביש רנזולק .279 ימע ,(ך"שת ,םילשורי)'א 

.ח ."תירבע ןושל יבהוא תרבח" םוקמב "תירבעה ןושלה ישרוד תדוגא" התוא 

362 ימע ,(ז"כשת ,ביבא-לת) השדחה תירבעה תורפסה תודלות ,אריפש .נ 

,(1962 ,ביבא-לת)'א ,הימרזל השדחה תירבעה תורפסה,ןנאש םהרבא .363 
לארשי ,האר .םיארוקל יהשלכ העדוה לע זמור גרבניצ קר .102-101 ימע 
יכ ,בתוכה ,270 ימע ,(1959 ,לארשי) 'ה ,לארשי תורפס תודלות ,גרבניצ 
ליחתי 1809 תנשב יכ ,םיארוקה להקל עידוהל ודי-לאל היה" 1808 תנשב 
םידיקפתב אלו השדח תינכת םושב הגה אל אוה .ןילרבב בוש עיפוהל ףסאמה 

ימי ירבד ,רלהאמ לאפר ."תומלשה לילכ ןשיה 'ףסאמהיב האר רשאב ,םישדח 

עדומ וניא אוה ףא ,(1954 ,היבחרמ)ינש רפס ,יא ,םינורחא תורוד לארשי 
,הלכשה ,תודיסח ,תונבר ,ץ"כ ןויצ-ןב םג .(179-175 ימע) הז טקפסורפל 
םג .הז טקפסורפ לע רבד ריכזמ וניא ,152-143 ימע ,(ט"ישת ,ביבא-לת)'ב 
,ביבא-לת ,םילשורי)ד"י ,תירבעה הידפולקיצנא הב ןהכה םולש לע םיכרעב 

רכזומ אל ,(1971) תידוהיה הידפולקיצנא הבו 399-396 ימע ,(ד"כשת 
.(Encyclopaedia Judaica, V [Jerusalem, 1971], pp. 685-686) טקפסורפה 
םימעפ ןהכה םולש תא ריכזמה ,הפוקתה ןב ,גרובמאהמ ןוסלדנמ השמ םג 

,םדרטשמא) לבת ינפ האר ;טקפסורפה םויק לע עדוי וניא ,ורפסב תודחא 

.108-107 ,98 ,21 ימע ,(ב"לרת 
עשתהו הרשע-הנומשה תואמב תירבעה תונותיעה ןוקיסקל ,עובלג החונמ 

תעה בתכ ףסאמה ,ןוירמצ חמצ .56-52 םירוט ,(ב"נשת ,םילשורי)הרשע 
Tsemach M. 1801ז1תץ0ח,.(ח"משת ,ביבא-לת) תירבעב ןושארה ינרדומה 

 189 .204-Die hebräische Presse in Europa. I (Haifa, 1976), S.
תעפוה שודיח לע רשנמ)םישדח םיפסאמ תרושב ■:ףסאמה חתפמיב ךרעה חסונ 

שארב ךורכ .רעש + 15-2 :םישדח םיפסאמ תרושב .ןהכה םולש / (ףסאמה 
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תיירפס קתועב קר אצמנ הז עודי יתלב רשנמ :הרעה ;ט"סקת .'ח ,ףסאמה 
.תוירבע תויתואב ספדנ תינמרגל ומוגרתו תירבעב בותכ אוהו ,ןילרבב הנידמה 

,ונכת לע רסומ ,שדחה ףסאמה תא איצוהל תינכתה לע עידומ טקפסורפה 
:הלכשהל רעש ,יאלפ האר .ןמז ותואב תירבעה לש בצמ תנומת טטרשמו 

ימע ,(א"עקת-ד"מקת) ןושארה ירבעה תעה-בתכ ,ףסאמהל דעומ חתפמ 
 95.

"ריכזהל בתכמ" סירטל לש ורמאמב אצמית ןהכה םולש לע היפרגויב .9 
,ןהכה םולשל הצרתו למעל"ןהכה י"רב םולש 'ר [...] תודלות" ,המדקהבו 

דוע .38-20 ימע ,םינורחאו םינושאר ,"ןהכה םולש" ,רבוחל לש ורמאמבו 
ירוכיב - םיתעה ירוכב ירפסב האר ,םיתעה ירוכב ךרועכ ןהכה םולש לע 
הלכשהה לש ירבעה תעה-בתכ ,םיתעה ירוכבל רעימ חתפמ :הלכשהה 

.דועו ,42-37 ,29 ימע ,(ה"סשת ,םילשורי) היצילגב 

םילודג - ('ץניא x 6Vg 3716)מ"ס x 15.5 8.3 - ספדומה טסקטה ידומע ידממ .10 
.('ץניא x 3 53/4) מ"ס X 14.5 7.5-כ - רושבה לחנו ףסאמה ידמממ טעמ 

.רעש אלל אוה ,ונידיל עיגהש יפכ ,רושבה לחנ .11 

תא ונינכ וב רשא םישדח םיפסאמ םש ונבזע יכ ,ארוקה ךיניע אלפת לאו" .12 

תאז ונישע ןה ,ףסאמה םשב ותוא רימהל ,ונינפל תכלוהה הרושבב וניבתכמ 
םינושארה םיפסאמה ילעבמ םיעודי םימכח הזיא ונתא ודחאתה יכ רובעב 

םינושארה םהיבתכמ תפיסאל המה וארק רשא םשב ונקזחה םדובכל ןכל [...] 

לע אלו ,הפסאה וב רשא רפסה לע ףסאמה םש ךשמי תאז ירחאו ;תורבחמל 

,ףסאמה)"יטרפ םצע םש תאירקב ךיראהל הוש ןיאו ,הזב ידו .תופסא ילעב 
.('ד-'ג ימע ,[ט"סקת] 'ח 

,ףסאמהב ,ןוספלוו ןורהא ,הרבחמ םש םוליעב הספדנ "םייחה ץראב החיש" .13 

תורפיסב תויגוסו תוגוס ירפסב וז םיתמ תחיש לע האר .(ז"נקת-ד''נקת) 'ז 
קרפ ,(1999 ,לארשי)וזזיירזיגאו יליכשמה רנא'זה [:] תירבעה הלכשהה 

.72-48 ימע ,'א2 
,ףסאמה)ינשה ךרועה ,ל"ירב לאוי תאמ הז אשונב תרבוח םוסרפ לע העדוהב .14 

קחצי תאמ אשונ ותואב תוירבע תויתואב תינמרגב רמאמ םוסרפבו ,(םייק :יז 
רעש ירפסב האר ףסאמה לש ותריגסל תוביסה לע דוע .(א"סש ימע) לכייא 

.55-54 'מע,ףסאמהל רעומ חתפמ :הלכשהל 
הריטאסה ,רשוי בתכ תא תללהמה (ו"סר :'ז ,ףסאמה) תרוקיב ומסרפ םה .15 
ברה ,הרבחמ תא וחבישו ,תמאו סולש ירבדו לזיו תנגהל הבתכנש הנונשה 

.וילע וזמר ךאו ,ומשב שרפל ילבמ ,ןילרב לואש ליכשמה 

םג ספדנ .137 ימע ,(1868 ,הניו) תירבע יבתכמ רפס ,סירטל יולה ריאמ .16 
.96 ימע ,(1869 ,הניו) רפסב ךורכז ורפסב 

17 ימע ,(ז''סקת ,הניו) 'א ,םישרשה רצוא ,"העצה" ,באז ןב ביל אדוהי .17 
,ןוסלדנמ השמ תריטפ רחאל הנש 20 הפשה תדירי לע ,(ילש רופסמה) 18 
הנהו..." :הפשה תייחת ןוויכב יתוהמה הנפמה תא באז ןב האור ויתולועפבש 

רשא יכ ,[ןוסלדנמ לש] וייח ימיב התלע רשא תולעממ תולע רשע הפשה הדרי 

אלו .הנושל ועדי אל הירפסב [ם]'יארוקהו [ם]'ירפסב ודמלי אל הנושל ועדי 
תירבע תפשו ,תונושלה ראש דומלב [ת]'וצמאתהה םא יכ ןומהה לכמ ראשנ 
תפידרו תונרמוחה תא תחא הביסכ הנומ באז ןב ."הירבח ירדע לע היטועכ 
לוחה ידומיל ןכו םתסנרפל םיליעומה םידומיל רחא הריהנהו םעב ושפש עצבה 

.תירבע דומלל יאנפ רתונ אלש ךכו ,לוחמו הקיסומ ידומיל םהל ףסונבו 
.ליעל 1 הרעה האר .18 
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תרושב 

םישדח םיפסאמ 

(טסקטה) 

ותאצוה לע עידוהש רשנימה ,םישדח םיפסאמ תרושב לש טסקטה 

ןויד האר) (1809) ט"סקת תנשב ףסאמה תעה בתכ לש תשדוחמה 
תריבשבו ירוקמה דומיעה יפ לע רוקמב ותניתנכ ןאכ אבומ ,(רמאמב 

.רוקמבכ תורושה 

דומע לכ תיתחתב רוקמב ספדנש ,ירבע קיתעתב תינמרגב םוגרת 

.רעשה דומעל טרפ ןאכ טמשוה ,תרבוחה לכ ךרואל 

םשל יתפסוהש דוקינו ,רוקמב אצמנ טסקטב אבומה דוקינה 
ישאר םג ואבוה ולא תורעהב .םיילושה תורעהל סנכוה הרהבה 

:הרעהב - "חה"עבה ד"כ" :13 ימעב ןוגכ ,האלמה םתביתכב תובית 

:(3 ימעב)ןוגכ ,קודקידב תואיגש ןכו ,"םותחה לע אבה רביד הכ" 
םיירגוסב ונקות סופד ישוביש וליאו ."לפנ =" :הרעהב ,"הלפנ המע" 

דוקינה - [ודסויה] ודסיה" :(3 ימעב)ןוגכ ,טסקטה ףוגב םיעבורמ 
."[?םידחאל] םירחאל" :(8 ימעב) ,וא ;רוקמב אצמנ וניא םיירגוסב 

םיארנ םיקיספו ,יתייעב םיתיעל אוה ירוקמה טסקטב קוסיפה 
םיקיספב ןאכ ואבוה םה ךא ,תויתואה הבוגב םידמוע םיווקכ םיתיעל 

.םיליגר 

הנושארה הרושה תא תחתופה הלימה העיפומ דומע לכ תיתחתב 

תא אדוול ידכ - תע יבתכבו םירפסב לבוקמ היהש יפכ ,אבה דומעב 

,לאמש דצב הנורחאה הרושב התוא יתאבה ןאכו - ,םידומעה ףצר 
.[דדש] :(3 ימעב)ןוגכ ,םיעבורמ םיירגוס ךותב ךא רוקמב התניתנכ 

רזעכו ,ארקימה ןושל לע ססובמ ןהכה םולש לש ותביתכ ןונגיס 

םייוטיב .םיילושה תורעהב ארקימל תומוקמ יארמ יתאבה ארוקל 
ללכ ךרדב ,תיתורפיס הביתכב םילבוקמה ,םילימ יתש ינב םייארקימ 

תא יתנייצ אל - "דרופמו רזופמ" (3-2 ימעב)ןוגכ ,ןרוקמ אבוה אל 
.'ח ,'ג רתסא :רוקמה 

תויתואב תינמרגב העדוה הספדנ רשנימה לש 15-14 ימעב 

םיפסאמה לש העפוהה ירדס לע - הפ הטמשוה איה ףאש - תוירבע 

,ירוקמה םשל הנושש ,תעה בתכ לש ןנכותמה םשה - םישדחה 
.וילע המיתחהו - ףסאמה 

אבומ ןושארה טסקטה דומעבו קיר ראשנ רעשה דומע לש ובג 
תמייתסמ םידומעה 16 תב תרבוחהש ךכו ,3 םוקמב ,(2) רפסימה 

.15 ימעב 

תרושב 

םישדח םיפסאמ 

איה 

,היקנו החצ תירבע ןושלב םיבותכ ,הניב ירמא תצובק 

,תוידומלו תומכח יבתכמ ,תוצילמו םיריש תללוכ 

.םישודחו תלעות ירבד רתיו ,לארשי תיב ונמע תודלות 

םידיתעה 

תרבחמ םהמ תאצלו ,םיספדנו םיצבקנ תויהל 

ןילרב הפ ,הנשה תופוקת עבראמ הפוקת לכב 

םשב הארקנה ,תחא םירפוס תרבח י"ע 

תירבע ןושל יבהוא תרבח 

גנוגידניקנא 
רענייא 

רענייא ןאפ ,ןעיינ 

,עדניירפרוטארעטטיל רעשיארבעה טפאשללעזג 

(רעלממאז ןעיינ איד) םישדח םיפסאמ :לעטיט םעד רעטנוא 

טפירשטייצ ןשיארבעה ןדנעבעגוצסיורעה 

 (2)

הכלממו יוגל םג שיאל םג .םימשה תחת 'ץפח לכל תעו ןמז לכל 

תובסמ אוהו ,הטמ תדרל וא הלעמ תולעל עיגי רות דחי 

רוקמב תוזוחא ןהישארו 2,התוחא לא השא תובלושמה תוכפהתמ 

.וירוצי לכ בוט לא טיבמו ןיבמ ותמכחבו ,לכ דחי רצויה ,הבס לכ 

ןרק דרוה וא םרוה רשאכ ,ותלוגס לכ הרקמ ןכ םע הרקמכ הנהו 

5םיוג תישאר םירצמ .ותמכחו ונושל לפשתו לעת ןכ םואלו םואל 

.ותמכח לכתו םירצמ הדבאו ,תועידיו תומכח הנבמל הנפ ןבא הדסי 

הצוח םתמכח יניעמו ,תרדא תכלממל ויהו שאר ומירה םינוי 

םהירחא 4.הרתתסה םנובנ תניבו ,םיימור ידימ העדגנ םנרק ,וציפה 

םתירחא יהתו ,רפסו ןושל זועבו עורז זועב ליח ושע םיימורה 

רזופמ ןתטילפ ראשנ יכ ףא הלאה םידבואה םיוגה תונושלו .םהומכ 

[דרופמו] 

.יא ,יג תלהוק יפ לע 1 
.דועו 'ג ,ו"כ תומש יפ לע 2 

."קלמע סיוג תישאר" :יכ ,ד''כ רבדמב יפ לע 3 

."רתתסת ויניבג תניבו" :ד"י ,ט"כ והיעשי יפ לע 4 
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.ןה ונל אלה :רמאל םויה הלא הפ ןתא ןיא ,םירפסב דרופמו 

לארשיו .םוק ףיסות אלו 5הלפנ המע רשא ןושל לכ תירחא תאזו 

םג וב וזחנ םיאלפו ,[ודסוה] ודסיה םוימ והובבס םיאלפ 6,'הב עשונ םע 

הולא די 'תוארלמ םיניע חט הז ימ .הזה םויה דע ותדר ימיב 

םיריבא ןומה ןה ?ומינפ לע ףקשנ ותואלפנ זוזעו ,וילע תפפוח 

וירעו ,הממשל וצרא ומש ,ושפנ ושקב םיצירע ,וילע ותש ביבס 

תיראשו 8,ךרד אל והתב םועתיו ,תורחא תוצראל םולגיו ,הכפהמל 

,רפסמ ןיא דע םופיקה תורצ םהיביוא תוצראבו .התרכנ אל לארשי 

םהייח ,ודיבכה םלע ,ומפדור םהילע וננש םברחו םנושל דחי 

היהו ,לארשי בצנ 'בקעי םוקי דוע .הדחכנ אל םתיראשו ,וררמ 

םא ףא .ץרא ינזורו םיכלמ טבש לצבו ,ידש הסחמ תחת ,יוגל 

[דדש] 

 (4)

ויהלא תרות אלה ,לכיה ןיא שדקמ ןיא ,הכלממו ץרא ותאמ דדש 

,וילע ארקנ דוע ויתובא םש שודקו ,םדק ימימ השרומ 10,ומע 

הב ראפתי דוע ,םידמחמ הלכ ,תראפת לילכ תירבע ןושלבו 

יפלאמ ,םלוע תומימ ונל הוליחנה וניתובא ,איה ונל אלה :רמאל 
.רוד 

תוכופהתו ,תאזה השודקה ןושל לע םג ורבע תובר תואלת םנמא 

.התיח רשא 11תונושו תובר תורודב התוא םג ואצמ ןמזה 

יבתכב תוטרפב הישרוד תודלותו התדלות בותכ אצמי רשאכ) 

תעד תורודב .(,2ה''זעב איצוהל ונחנא םידיתע רשא םיפסאמה 

,יבצ תרטעל התיה ,4,יוכו ארזעו המלש ,דוד ,השמ רודכ 13,הניבו 

השמל 16ה"ב לאה רסמ הב .לכב התיה הדיו 15,תראפתו ןואגל חרפתו 

שרח השעמ באילהאו לאלצב דמל הב ;1,םיטפשמו םיקח תודע ודבע 

רקוח לכ םמותשי דע ,יוכו תשוחנו "םינבאב בצוחו םקורו 18בשוחו 

[לע] 

.לפנ = 5 

.ט"כ ,ג"ל םירבד יפ לע 6 
."םהיניע תוארמ חט יכ" :ח"י ,ד"מ והיעשי יפ לע ד 

."ךרד אל והתב םעתיו :ד"כ ,ב"י בויא ;ימ ,ז''ק םיליהת יפ לע 8 
."אוה ןיטק יכ בקעי םוקי ימ" :יה ,'ב ,יז םומע יפ לע 9 

."ובלב ויהלא תרות" :א"ל ,ז"ל םיליהת יפ לע 10 
.םינושו םיבר = 11 

.'התרזעב 12 

."הנובתו תעד" :יו ,יב ילשמב תינושלה תינבתה יפ לע 13 
.[היל]'וכו 14 

."תראפתלו ןואגל" :יב ,יד והיעשי יפ לע 15 
.אוה ךורב 16 

."םיטפשמהו םיקחהו תידעה" :'כ ,יו ;ה"מ ,יד םירבד יפ לע 17 
."םקירו בשיחו שרח תכאלמ לכ" :ה"ל ,ה''ל תומש יפ לע 18 

."ןבאה יבציחלו" :ג"י ,ב"י 'ב םיכלמ יפ לע 19 
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ידגבו םילכו רצחו ןכשמה תכאלמ רופסב 20חילמ רשועו דובכ לע 

המחלמ תוכרעמ וירובגו דוד ,םיטפושו ,עשוהי דמל הב ;הנוהכה 

יריש תא חרק ינבו ףסא ,ןמיה ,ןתיא ,דוד רש הב •,היתולובחתו 

הב ;הרמז ילכו רונכב ןגנ בטיה ודמלו ,םיבגשנהו םימרה שדק 

תורקיו תודמחנ תוצילמו תודיחו םילשמ םיפלא המלש 2'ןקתו רקח ןזא 

23,לכורו רחסמ תיישעו 22םירהב בצוח תכאלמ וישנא ודמלו ,םויה דוע 

תורמזו תולפת הלודגה תסנכ ישנא ונקת הב ;24םי בלב הינא תגהנהו 

םיער םהירחא ולע םירחא תורוד הנהו .הקקוזמו החצ ןושלב הי 

וכשמ ,םובבס רשא תורצה בורמ םעה בל סמהב רשא ,הכ ילדו 

םתמוחנת התיה 'ה תרות קר ,תועידיו תומכחב קוסעמ םהידי 

םירפסה לכו ,םהינפ תמגמו םצפח ומש הב ךא ,ומל 25רצ תעב 

תובשתו ,תוצמבו הרותב קר 26םישענו םירכזנ תאזכ תעב םיבתכנה 

םיהלא רבדב קר ,תוכאלמו תומכח ראשב תוגהמ םירבע ןושל 
התשע 

[ליח] 

 (6)

לע הרבע הניבו חצ חור יכ תע ,םהמ םינורחא תורודבו .ליח 

רוחא בישהל ,םברקב שחר םדא בלו ,ץרא יכיסנו תואסכ יבשוי ינפ 

,םתלשממ טבש הסחמב םהילע וננוגו ,לארשי תיראש עלבמ םדי 

וברה הב רשא ,המכח תבהא םתושפנב בהלתתו ,בקעי חור יחתו 

ויח םהה םימיב .תאזה הפשה ןרק םג טעמ םורל 2ילחה זא ,תוגהל 

,םיעדונו םילודג עדמו םש ישנא דרפסבו 28יברעב ,םירצמב ונמע ינבמ 

ןושלמ וקתענ םהמ הברה רשא ,םידבכנו םילודג םירפס ובתכ םהו 

תא ,םנושלב וביטיה אל הלאה םיקיתעמה ךא .תירבע ןושלל יברע 

הנויגה טפשמו ,וקיזחה 29ןילמו רמא ךא ,ורמש אל הקתעהה יקח 

הילא והוחפס וננושלב ןילמ רסוחמ יכ 30,ומל לשוכ םכרד הזו .ובזע 

היה רשא תחת ,היכרד ןהיכרד ןיא רשא ,תורחא תונושלמ תולמ 

[םהל] 

.(רוקמב וניא דוקינה) הילמ 20 
."הברה םילשמ ןקתו רקחו ןזאו" :יט ,ב"י תלהוק יפ לע 21 

."רהב בצח" :ז"י ,יב ;יא ,יב 'ב םימיה ירבד ;ט"כ ,יה 'א םיכלמ יפ לע 22 

."םילכירה רחסמו" :ו"ט ,יי 'א םיכלמ יפ לע 23 

."םי בלב הינא ךרד" :ט"י ,יל ילשמ יפ לע 24 

."רצ תעל יתכשח רשא" :ג"כ ,ח"ל בויא יפ לע 25 
."םישענו םירכזנ הלאה םימיהו" :ח"כ ,יט רתסא יפ לע 26 

.הלחה = 27 
.תויברעה תוצראב 28 

.(רוקמב וניא דוקינה)ןילמו רמא 29 
."ומל לסכ םכרד הז" :ד"י ,ט"מ םיליהת יפ לע םילימ קחשמ 30 

This content downloaded from 140.254.87.149 on Mon, 18 Apr 2016 03:07:42 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



2007 ףרוח ,35 יסמ רשק 

 (7)

תלוכי שי הזלו) םיאצמנה תירבע ישרשמ "םישדח ןילמ תונבל םהל 

,תינויו תיברע תימרא תירבעמ הללבנ הפשה יהתו .(תושעל 

"הפש יגעלבו .הרזו הירכנכ התארנ טעמכו ".דוע הל היה אל הינפו 

,דואמ ןושלה לדתו ,םהירחא םיאבה םירפסה ירבחמ ולגרוה תאזה 

רשאכ ,תונורחאה האמ תונשב םנמא .התבוגתמ הקתמ תא לדחהו 

טרפב ,ונמעמ הלוגס ידיחי בלב המכחה תבהא החימצהו התברה 

תרותב וזחא (ועדונ אלה םהמ םילודגה)זנכשאו ןעילאטיא תוצראב 

וקימעה המה ,םדי וחינה אל תורחא תונושלו תומכח שורדמ םגו 'ה 

םכרד וביטיה דואמו ,ודמל רשא ןושל לכ ןויגה טפשמ רוקחל 

תונושלמו ,תונושל ראשל וננושלמ 34תעדו הניב ירמא םתקתעהב 

םעונ וקיפה םהיתוצילמ 35,םהיתותפש הנפוטת תפונו ,וננושלל 

[וברקו] 

 (8)

המירה "האלוסמה ןויצ תפשו .םדק יררושמ תוצילמל 36תומדל וברקו 

.ןיע תב דמחמל יהתו .הטשקתה הירוענ תראפת ידעבו 38,שאר 

דמצת ,תססונ הב רשא רישה חורו היתפש אטבמ זוע ףקות םא 

םעונל ךורע ןיא ,םירחאל ויהו תורדוסמו תומיענ תובשחמל 

ופסאו ,םיפסאמה ילעב ומק הנהו הנש םירשעכ הזו - 39.היכרד 

,היקנו החצ תירבע ןושלב םיבותכ ,תעד ירמאו המכח יבתכמ וצבקו 

םוביחרהו ,הנשה תופוקת עבראל תורבחמ עבראב םתוא ומשו 

םהישעמ וחלצ םינש 41העבשכ 40.לארשיב םוציפהו בקעיב םוקלחיו 

,םיארוקה תקשח הדבא םואתפ ךא ,חמשו האר רוד ,םהידיב 
.ופסאנ םיפסאמהו 

וסאמ .ונמע הצקב 43םעפל הלחה תרחא חור הזה 42שדוחה רודבו 

44,הילילפ וקפ האורב ועת ,םוג ירחא הוכילשהו םהיתובא ןושלב 

אלה ?תירבע תפשלו ונל המ ,ריבגנ םימע ןושלב ךא" :םרמאב 

[רובעב] 

.תושדח = 31 

.ח"י ,יא 'א לאומש יפ לע 32 
."תרחא ןושלבו הפש יגעלב יכ" :א"י ,ח"כ והיעשי יפ לע 33 

,ה"ל תומש יפ לע החפרפו ,"הניב ירמא ןיבהל" :יב ,יא ילשמ יפ לע 34 
.'ג ,א"ל תומש ןכו ,"תעדבו הנובתב המכחב" :א"ל 

.יג ,יה ילשמ ןכו ,"ךיתותפש הנפיטת תפנ" :א"י ,יד םירישה ריש יפ לע 35 

.(רוקמב וניא דוקינה)תומדל 36 
."זפב םיאלממה םירקיה ןויצ ינב" :יב ,יד הכיא יפ לע 37 

.יז ,י"ק 'ןכו ,"ישאר םירמו" :יד ,יג םיליהת יפ לע 38 

."םענ יכרד היכרד" :ז"י ,יג ילשמ יפ לע 39 

."לארשיב םציפאו בקעיב םקלחא" :יז ,ט"מ תישארב יפ לע 40 
.עבשכ = 41 

.יב ,'מ תומש ,"ןושארה שדחה םויבו"לקשמ לע ושודיח ילואו ,[שדחה] 42 

."ומעפל 'ה חור לחתו" :ה"כ ,ג"י םיטפוש יפ לע 43 

."הילילפ וקפ האירב וגש" :יז ,ח"כ והיעשי יפ לע 44 

 (9)

םדק ימימ היבהוא םג ."ץראה ימע לכמ ונמטשנו ונלדבנ הז רובעב 

ואיבחיו ,הוזביו ףרוע הל ונפי ,ומענ יכ הירמא ועמש ןואמצב רשא 

בל תא םיתיחשמה לבה ירפס המכמ רתוי ,םהידלי ינפמ הירפס 

ואצמי םדי לע רשא םירבד ךא ודמלי ונינב" :ורמאי יכו .רענה 

אנ ורכז 45,םהידי וחיני אל הזמו הזמ םג אלה "םהיפל היחמו ףרט 

יעדוי ,םימכחמ םישנא ואצי םינומדקה רפס יתבמ םג יכ ,אופיא 

םימע ימכח םג אלה .רשועו ןוה 46םהימסא תואלמלו ,תעדו הניב 

לכ ינפ ואשיו ,הב שורדלו רוקחל ולימעיו ,וננושל תראפת ובהאי 

ירפסל ףרוע םתינפ םוימ יכ םכבבלב םתעדי ןה .היעדויו היריכמ 

הזב םתבטוה אלו ,םתשכר אל ,הנש םירשעכ הז ,תירבע 

.רשואי אל םירענה בלו ,המואמ 

?םהיניעב םימכח הלאכ םישנא חיכוהל ונירבד תיחשנ המל ךא 

םא ,תאזה הרושב בתכמ וארקי אלו ,עומשמ 47ןזא ומיטאי אלה 

[וארי] 

 (10)

!םירקי םישיא ,םכילא םלוא .תוירבעה תויתוא םהינפ דגנ וארי 

היתולמ ףוצו ,םכיתובא ןושל תבהא םכברקב תרעוב הנדוע רשא 

תואת אלמת שיח רהמ יכ ,תאז תעדומ ןתנ םכילא ,ומעני םככחל 

הפ ונפסאתה ןה .םיריבכ םימי הז םכחור הפאש הל רשא ,םכשפנ 

םידיתעו ,הנוכת תירבע ןושל יבהוא תרגח םשבו ,הפסא 
םינושארה םיפסאמה 48ד"ע םישדח םיפסאמ רואל איצוהל ונחנא 

וניכרד הרמשנ ךא .הנשה תופוקת עבראב םקלחנו ,ותבשנ רשא 

49.ל"נה םיפסאמה תתיבש ובסה רשא לושכמו העינמ לכ קיחרהל 

די םהל רשא ,ונמע ינבמ םילודג םיינרותו םימכחב ונרשקתה הנהו 

,תעדו המכח יבתכמ ונל וליבוי המהו ,תועידיו תומכח לכב 50םשו 

,ארוק לכ שפנ ןויור תואלמל ,לארשיב םציפנו םפסאנ ונחנאו 
דימתו 

ונבהוא ונתרבח ברקמ ונל ונרחב םג .ץפח ירבד וניבתכמב אצמי 

םירפסו וילעפמ תראפת "י"ע ומעב עדונ שיא ,הטמל םותחה רקיה 

,םיבתכמה תפיסא ינינעב קוסעל ,ונבהי ונכלשה וילעו .רבח רשא 

[חולשבו] 

."ךדי תא חנת לא הזמ םג" :ח"י ,יז תלהוק יפ לע 45 

."ךימסא ואלמיו" :יי ,'ג ילשמ יפ לע 46 

"ונזא םטא" :ג"י ,א"כ ילשמ ;ו"ט ,ג"ל והיעשי יפ לע 47 
.[ךרד לע] 48 

,[ליעל םירכזנה] 49 

."םשו די [...] םהל יתתנו" :יה ,ו"נ והיעשי יפ לע 50 
.[ידי לע] 51 
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אוהו .עדמו המכח ירמא ונל םיליבומה םימכחל תורגאה חולשבו 

דימת דומענ ונחנאו .םהיתוספדהו םירבדה רודס לע ויניע חקפי 

.ונידי לאל שי רשא לכב והקזחלו ול רזעל ונימיל 

רבדלו ,תירבע תפש ןרק םירהל ,היהת ונישעמ תילכתו 

רשא ,היבהוא תקושת תוור ןעמלו ,תומר תומכחב תודבכנ הב 

וא ,םידמולמ םניא ןומהל תורוהלו .המדאה ינפ לע םיבר 52םנדוע 

יבר תועידי המכ ,דומללמ םיענמנ ןמזה תדרטמ רשא םתואל 

םימכח םגו .הקקוש שפנל תורקי תעדו םעונ ירמאו ,תלעותה 

.חקל ופיסויו םישודח ועמשי 

:היהי וניבתכמ וללכי רשא םינינעה ןכותו 

תוקתעה ןהו םיירוקמ ןה .תירבע ןושל תצילמו ריש ינינע (א 

53.תמאו םולש ירבדבו ,לכשה רסומ ירבדב ,תורחא תונושלמ 

[ינינע] 

 (12)

.המכח ירדח המכמ תועידיו תומכח ינינע (ב 

54ןללכבו ,ך''נת ירפסב םישקה תומוקמ תוקתעהו םירואיב (ג 
.הישומש יכרדו ןושלה קודקדמ םישודח 

רשא םירפסו םירבחמה ילודגו ,הישרודו תירבע ןושל תודלות (ד 

.הזה םויה דע םדק ימימ הב ובתכ 

.ןמזה תודלותו ,םימודק תורודב ונמע תורוקו םישודח (ה 

הזיא ,הטמל םיעבקנה 55(ןעגאב) םילעה ךסל ףסונ םימעפלו (ו 

םינינעב םיעגונה ירבדב ,תפרצו תיזנכשא ןושלמ תופסות 
56.ל"נה 

,הטטקו קיר ירבד לכ הקחרה תילכתב ונתורבחממ קיחרנ וננהו 

תותד געל לכ וא 57,שודקה ונתדל הלילח דגנתמ רשא רבד לכו 

הלאכ ,(קיטילאפ) הנידמה תגהנהו ןמזה תמחלמ ינינעו ,תורחא 

הנומאל ,ףודרנ םולשו תמא ירחא ךא .וניבתכמ ירעש ואובי אל 

[קדצו] 

.םדוע = 52 

ורפסל הזימר ךות ,"תמאו םולש ירבד [...] חלשיו" :יל ,'ט רתסא יפ לע 53 
.הז םשב לזיו .ה .נ לש 

.םללכבו = 54 
.סופד תונויליג 55 

,[ליעל םירכזנה] 56 
.השודקה = 57 
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יעדויו הרות ילעב לכ ינפ ונרחש הנהו .ונינפ תמגמ םישנ קדצו 

לושכמו האיגש הזיא וניבתכממ דחאב אצמי אצמה םאש ,המכח 

תוועמה ןקתנ ונחנאו ,תחנו ןוצר ירמאב ונועידוי תמאה דגנ 

ונמכש לעמ ריסנ הזבו .לכ ןיעל תמאה הדונו ,םיאבה םיבתכמב 

ןיגי בוטה לאהו .רתסב ינשלמו ןיטשמ לכ םודיו ,הבדו הרס לכ 

יניעבו ויניעב ןח אוצמו ,רשיהו בוטה תושעל ליח ונרזאיו ,ונדעב 

,םדי תמיתחב ונידי וקיזחיש וניוק םבוטמ רשא ,לארשי תיב וניחא 

58חה"עבה ד"כ .ועשעתשי ונירמאמבו ,וניבתכמ תחקל אובל 

5,.ע"בל ט"סקת 'ה ירשת ג"י 'ג םוי ןילרעב 

.ןהכה םולש 

תירבע ןושל יבהוא תרבח םשב 

,[םותחה לע אבה רביד הכ] 58 
.[םלוע תאירבל[ 59 

This content downloaded from 140.254.87.149 on Mon, 18 Apr 2016 03:07:42 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. 56
	p. 57
	p. 58
	p. 59
	p. 60
	p. 61
	p. 62

	Issue Table of Contents
	קשרⰠ乯⸠㌵ חורף′〰㜩⁰瀮‱ⴱ㜰Ⱐㅥⴱ㡥
	שער 팅��
	∅ 퀅�הקוראים⁛灰⸠㈭㉝
	מה 턢קשר∠㌵㨠לפתע 턅�האחרון⸮⸠孰瀮″ⴳ�
	המגיד‱ㄠביולי‱㠶〠יחיאל 턅מדווח ��픅� ��휅�퐠בלבנוןਅ퐅��픅ביהודי 턅툅팅팠רעב 턅�픅�כישלון ���התישבות �픅팅�בשכם⁛灰⸠㐭㕝
	䑥浥摩潣牡捹㨠䑥浯捲慣礬⁍敤楡Ⱐ慮搠䵥摩潣物瑹 敭敤楯捲慣示 �דמוקרטיה �픅ונגעיה⁛灰⸠㘭ㄴ�
	䥳牡敬❳⁗慲猠慳⁒敦汥捴敤渠≈愭䅲整稢  ��휅�픅ישראל 턅퀅�יתון•הארץ∠孰瀮‱㔭㌰�
	≓潬摩敲Ⱐ却慹渠呯畣栢㨠偯牴牡祩湧⁴桥⁒敡汩瑹整睥敮潬摩敲湤⁈楳⁌潶敤⁏湥猠楮⁴桥⁁牭礠偯獴捡牤猠潦‱㤶〭㜰猠䥳牡敬 ਢחייל†ᐠשמור �קשר∺ ��픅פני ��픅בין 휅��ויקיריו 턅툅�픅�צה∅��בישראל �שנות 퐅�והשבעים⁛灰⸠㌱ⴴ㉝
	䥳獡挠䉡扥氠ⴠ䄠坡爠䍯牲敳灯摥湴  퀅�퀅באבל 픅צבאי אםਅ�퀠למעלה �혅퐩⁛灰⸠㐳ⴵ㑝
	䉥獯牡琠䵥慳晩洠䡡摡獨業渠啮歮潷渠偲潳灥捴畳⁁湮潵湣楮朊瑨攠剥湥睡氠潦•䡡ⵍ攧慳敦∬⁴桥⁆楲獴⁈敢牥眠健物潤楣慬Ⱐ楮‱㠰㠯㤠⼊כתב 퐅∅퐅�퀅 턅��שקיעת 퐅퐅퐠בגרמניה㨠פרוספקט 턅��דוע �חידושਅ퐅�퀅בתקס∅��픅מצב �ספרות 퐅퐅퐠בתחילת 퐅�퀅퐠הי∅�瀮‵㔭㘲�
	周攠健物潤楣慬•偩牨敩⁔獡景渢湤⁉瑳⁒潬攠楮⁴桥⁓潣楡氊卹獴敭映瑨攠䡡獫慬慨⁍潶敭敮琠楮⁴桥⁒畳獩慮⁅浰楲攠⼠אל 휅팅�픠בואਅ턅��픺 �턭העת•פרחי 픅� 픅�픠במערך 퐅휅턅�שכילי 턅퀅�הרוסית⁛灰⸠㘳ⴶ㥝
	周攠䥳獵攠潦⁈敢牥眠䩯畲湡汩獭渠≈愭䍡牭敬∠潦⁖楬湩畳ਨㄸ㘰ⴱ㠸〩 •הכרמל∠⠱㠶〠ᐱ㠸〩 픅퐅팅��בבעיות 퐅�픅픅העברית⁛灰⸠㜰ⴷ㍝
	卯浥⁗潲摳扯畴•䑡癡爢  בשער  팅턅על 팅턅⠱㤲㔠ᐱ㤹�
	嬅�턅픅큝⁛灰⸠㜴ⴷ㕝
	周攠剩獥湤⁆慬氠潦⁔桥⁓潣楡氊䑥浯捲慴楣⁐牥獳渠䕵牯灥  퐅�픅픅הסוציאלⴅ팅�픅�באירופה㨠עלייתהਅ픅�퐠孰瀮‷㘭㠳�
	䉥牬⁋慴穮敬獯渧猠䍯湣数琠潦⁃畬瑵牥  �התרבות �ברלਅ��픅�孰瀮‸㐭㠸�
	周攠偯獩瑩潮猠潦•䡡ⵐ潥氠桡ⵔ穡楲∠慮搠≄慶慲∠潮⁴桥獴慢汩獨浥湴映䵡灡椠⼠עמדות 퐅�픅∅팅턅 픢הפועל 퐅� �קמתਅ�퀢י⁛灰⸠㠹ⴹ㍝
	䑯瘠卡摡渠慳⁅摩瑯爠潦•䑡癡爢❳⁌楴敲慲礠卵灰汥浥湴  팅턠סדןਅ�픅�מוסף �픅של•דבר∠孰瀮‹㐭㤸�
	䍯湣敲渠瑨慴⁂散慭攠慮⁏畴捲示•䑡癡爢湤⁉瑳⁔牥慴浥湴昊瑨攠䩥睩獨⁓楴畡瑩潮渠䕵牯灥‱㤳㤭ㄹ㐲  퐅팅퀅툅퐠שהייתה �혅퐺•דבר∊ויחסו �픅퀅퐠בשנים‱㤳㤠ᐱ㤴㈠孰瀮‹㤭㥝
	卥汬楮朠卵扳捲楰瑩潮猠瑯•䑡癡爠汩ⵙ敬慤業∺⁐慲瑩獡湳桩瀠慮搊䱩瑥牡特⁉湤数敮摥湣攠楮•䑡癡爠汩ⵙ敬慤業∠䑵物湧⁴桥⁙楳桵瘠⼠∅턅퀠ילדਅ�휅픅�על•דבר �팅∺ �툅픅�픅ואיⴅ�툅픅�픅ב∅팅턅לילדים∠בתקופתਅ퐅�픅턠孰瀮‱ⴱㄷ�
	䱡ⵍ敲捨慶㨠周攠䕶潬畴楯渠潦⁎敷獰慰敲整睥敮⁕湩潮湤楶楳楯渠⼠למרחב†ᐠגלגולו �עיתון 턅פילוג �퀅�픅팠孰瀮‱ㄸⴱ㌱�
	周攠剥瑵牮映䕮条来搠䩯畲湡汩獭  휅�퐠של 퐅�픅픅המעורבת⁛灰⸠ㄳ㈭ㄳ㕝

	䥳牡敬楳渠瑨攠䱯捡氠慮搠瑨攠䝬潢慬⁖楬污来猺⁎慴楯湡氊䥤敮瑩瑹⁆慣楮朠䝬潢慬楺慴楯渠慮搠䵵汴楣畬瑵牡汩獭渠愊䵵汴椭䵥摩慥湶楲潮浥湴  �퀅�בכפר 퐅�픅��בכפר 퐅툅�픅턅��퐅혅퐅픅הלאומית 턅�턅휅�הגלובליזציה 픅퐅턭תרבותיות 턅��התקשורתਅ퐅턭ערוצית⁛灰⸠ㄳ㘭ㄴ㙝
	佣瑯扥爠㈰〰⁏捴潢敲′〰ㄺ⁔桥⁉浡杩湥搠䩥睩獨⁃潭浵湩瑹昊瑨攠䙲敮捨⁎敷猠䵡条穩湥猠⼠אוקטובר′〰〠ⴠאוקטובר′〰ㄺ 퐅퐅퐠היהודיתਅ퐅�팅픅��בשבועוני 퐅휅팅픅של 孰瀮‱㐷ⴱ㔴�
	䉯潫⁒敶楥睳 •קשר∠לספרים
	לא �픅חצר⁛灰⸠ㄵ㔭ㄵ㙝
	שלטון 퐅픅�퀅והיועצים⁛灰⸠ㄵ㘭ㄵ㙝
	נשים 픢פמיניזציה∠בעיתונות 퐅퐅퐠孰瀮‱㔶ⴱ㔷�
	שיח 퐅툅�픅�שיח 픅���孰瀮‱㔷ⴱ㔸�
	ביטחוןⰠתקשורת 픅퐅�מציאות⁛灰⸠ㄵ㠭ㄶそ
	הסנה 퐅턅픅⁛灰⸠ㄶ〭ㄶㅝ
	∅퐅�הערך 퐅��⁛灰⸠ㄶㄭㄶ㉝

	剥獥慲捨⁒数潲瑳 䡥扲敷湤⁅湧汩獨⤠⼠קשרਅ��휅孰瀮‱㘳ⴱ㘸�
	לזכר ��שר″㔠שהלכו �픅���孰瀮‱㘹ⴱ㘹�
	המחברים⁛灰⸠ㄷ〭ㄷそ
	EDITORIAL [pp. 2e-2e]
	þÿ�"�K�E�S�H�E�R�"� �3�5� ��� �I�N�T�R�O�D�U�C�T�O�R�Y� �R�E�M�A�R�K�S�:� �S�U�D�D�E�N�L�Y� �L�A�S�T�
�S�U�M�M�E�R� �[�p�p�.� �3�e�-�4�e�]
	תמציות 턅퀅툅��⼠䕮杬楳栠䅢獴牡捴猠潦⁈敢牥眊䅲瑩捬敳⁛灰⸠㑥ⴱ㝥�
	CONTRIBUTORS TO THIS ISSUE [pp. 18e-18e]



