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שיאל שרדנה רבד לכ תורוהלו רשבלו עידוהל" 
:"םדאה תרבחל רבחו ידוהי אוה רשאב תעדל ידוהי 

עשתה האזנב הפוריאב תירבעה תונותיעה תודלותל 

הרשע 

 Gideon Kouts, The Hebrew and Jewish Press in Europe:
 Select Problems in its History, Paris-London, Suger Press,
 2006, 274 pp.

עשתה האמב תירבעה תונותיעה רקוח ,ץוק ןועדג לש שדחה ורפס 
תורחבנ תויעב :הפוריאב תידוהיהו תירבעה תונותיעה ,הרשע 
תונותיעה לש היתודלות לע םירמאמ ץבוק אוה ,היתודלותב 
לעו ,הל רבעמו הרשע-עשתה האמב הפוריאב תידוהיהו תירבעה 
תואצרה לע םיססובמ רפסה יקרפ .הינפל ובצינש םירגתאהו תויעבה 

תרושקתהו הידמה רקחל תימואלךיבה הדוגאה לש םייעדמ םיסנכב 
 International Association for Media and Communication)
 (Research הז ץבוק .םלועה יבחרב 2005-1994 םינשב ומייקתהש
לת) סיתע יבתכמו םיכירעמ ,תירבעב םדוקה ורפס תא םילשמ 
תעה יבתכ לע רבטצמה עדיל ךבדנ ףיסומו ,(1999 ,ןלוג ןורי ,ביבא 

.םיידוהיהו םיירבעה 

תעה יבתכ תודלות תא םירקוסו םיסכמ רפסה יקרפ תעשת 
םהיכרוע תאו ,םויהו הריפצה ,ץילמה ,דיגמה ,למרכה ,ןונבלה 
תונותיעה :רפסב םינודנה םיאשונה ןיב .םהינימל תכרעמה ירזועו 
לש הפוכת העפוה דגנו דעב םיימינפה םיקבאמה ,תירלופופה 
ב ןועובש-ודל ךפה ,1860-ב ןועובשב עיפוה ץילמה) תונותיעה 
תונותיעה לש הדוקפתו תרושקתה תסיפת ,(ןומויל 1886-בו ,1883 
היצטניירואמ רבעמה ,התפוקת לשו הישוע לש תיטילופה היגולואדיאב 

ורפסב םג םקלחב ונודנש םירחא םיאשונ .דועו ,תינויצל תיליכשמ 

,סופיירד תשרפב תונותיעב ,תונויצל תונותיעה תקיזב םיקסוע םדוקה 
בתוכ ץוק .ואדרונ סקמו לצרה ידיב תיתפרצה תונותיעה תרוקיבבו 
דבכ ידועית ןונגנמ ארוקה לע סימעהל אלב שפנ לכל הווש ןושלב 

.קרפ לכ ףוסב םירבדה ירקיע תא דעתמו ,ידמ עגיימו 

הפוריאב תירבעה תונותיעה תודלות לע ובתכש םירבחמה ןיב 

עשתה האמה יהלשב דלפנרב ןועמש תא ריכזנ ,הנודנה הפוקתב 

.ר .א ,ישוקלא הילדג ,םירשעה האמה תישארב ןורטיצ .ל .ש ,הרשע 

םירחאו עובלג החונמ ,לסרק לצג ,ןוירמצ חמצ ,בוקבק בקעי ,יכאלמ 

,35 רשקב "ןופצ יחרפ" לע)ןיקלז יכדרמ הנורחאבו ,האמה ךשמהב 
תודלותל םירושקה םיאשונל רקיעב וסחייתה הלא דועב ךא .(2007 

,םייתורפס םיאשונל ןכו יתוברתהו ירוטסיהה טביהב תונותיעה 
תידוהיהו תירבעה תונותיעה תסיפתב איה ץוק ןועדג לש ותמורת 
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היתויעבל םיסחייתמה םיאשונב דקמתמ אוה .media ,תרושקת ילככ 
םיאשונבו ,תימלועה התביבס ךותב תירבעה תונותיעה לש תויעוצקמה 

ושודיח ךכב .קרפה לע םילועה תידוהיה תוברתל םירושקה םייללכ 
.רפסה לש 

,תע בתכ וא ןותיע תאצוה לש םיינכטה םידדצה לע םידמל ונא 

םייולת תויהל אלש ידכ סופד יתב םיקהל םיל"ומה תא ואיבהש 
ידכ סופד תיב דסי ,לשמל ,לירב לאיחי .םהיתומחגבו םיסיפדמב 
סופד תיב םיקה (ז"רא) םיוברדצ רדנסכלא ןכו ןונבלה תא סיפדהל 
תא דסיש ,ןמרבליז ןמפיל רזעילא וליאו .ץילמה תא סיפדהל ידכ 
דוע סופד תיב לעב היה ,1856-ב ,דיגמה ,ןושארה ירבעה ןועובשה 

.ןכל םדוק 

ןדו ,ןותיע תאצוה לש ילכלכה טביהב דחוימ ןיינע הלגמ ץוק 
אוה .םמויקל ילכלכה סיסבה ויהש ,םינותיעה לע םייונמה אשונב 
השיש היה דיגמה לע תיתנשה המיתחה ריחמ יכ ,המגודל ,רסומ 
:ןכוסהו ל"ומה ןיב הז םוכס קלחנ דציכ ארוקה תא עדיימו ,םילבור 
םג םיתעל ויה םינכוסה .םילבור 3.5 ל"ומה לביק תאזכ המיתח לכמ 
םהיטע תא ותתיכ ךכו ,תעה יבתכב ובתכש "םיאנותיע"הו םירבחמה 

.תומיתחל םהילגר תאו הביתכל 

ףקיה לש הנומת גיצמ אוהש ינפמ דחוימב ןיינעמ םייונמה רפסמ 

הטנ םאה - תעה בתכ לש היגולואידיאה תוטשפתה לשו ,הצופתה 

םינותיעה ןיב תורחתה .תונויצל וא ןויצ תביח תעונתל ,הלכשהל 
לש םייונמה רפסמב הדיריל המרג ,תכסכוסמו השק התייה םיתעלש 

ץוק יפל עיגה םרפסמש ,דיגמה לש הלא ןוגכ ,םירחתמ םינותיע 
רפסמ .800-כב רפסמה תחפ למרכה תאצוה םע וליאו ,1,800-ל 
לדג 1882 תנשב וליאו 2,500 היה הסידואב ץילמה לע םייונמה 
הלע (1898-1897) סופיירד טפשמ תפוקתב .4,000 ידכל רפסמה 
האמה תישארב .םייונמ 10,000-כ ויה הדיפצהלו םימתוחה רועיש 
הפוצה ,הריפצה םינותיעה תשולשב םייונמה רפסמ עיגה םירשעה 

קידצהל הלוכי תירבעה תונותיעה התייה תאזבו ,20,000-כל ןמזהו 
."תיעיבשה המצעמה" יוניכה תא יסחי ןפואב 

תונויליגהש ןוויכ רתוי לודג היה םיארוקה רפסמ יכ ןייצמ ץוק 
לש םישרמ רפסמל העיגה תונותיעה יכ אופא רבתסמ .דיל דימ ורבע 

םייונמה רפסמל ,המגודל ,התוושהל ןיאש תבחרנ הצופתלו םייונמ 

200-כ הליחתב היהש ,(1811-1783)ףסאמה ,ןושארה תעה בתכ לע 
.תובוטה ויתונשב 360-ו 

תא םידחיימהו רבחמה תא םיניינעמה םיידוקפתה םיאשונה ןיב 

יתפרצה ןויכראב םיאצמנה ןונבלה יכמסמ ץבוק תא לולכל שי ורפס 
רוא םיכפוש הלא םיכמסמ .(ליעל ירבעה רפסב ואבוה רבכש)ימואלה 

ןוישיר תלבקל םכרדב םיל"ומהו םיכרועה ינפב ודמעש תויעבה לע 

לע רסאנש ,יטילופ רמוח וב לולכל םהיצמאמ לעו תע בתכ תאצוהל 

.דדומתהל םיכרועה וצלאנ ןמעש הרוזנצה תויעב תונודנ ןכ .ןונבלה 

בתכ לש וירודמבו ונכותב ןויעל בחרנ םוקמ ץוק שידקמ ךכ לע ףסונ 

ץניימל םשמו ,סירפל לארשי ץראמ ונותיעו ךרועה ילוטלטל ןכו תעה 

:תכרעמה בכרה םה םינודנה םירחא םיאשונ .ןודנוללו הינמרגבש 

,םיאנותיעהו םירפוסה ,הכירע ירזוע ףאו ךרוע רכש םיתעלש ,ל"ומה 
רחאלו ,שדוחל לבור 40 היה ,לשמל ,ןודרוג דוד לש ורכש)םתרוכשמ 

לבור 225 היה ץילמהב ג"לי לש ורכשו ;לבור 66-ל הלעוה קבאמ 
תויתואה רדס לש ורכש ;רזועה רכשל לבור 50 וכונ םכותמש שדוחל 
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קסעוה םש ,ץילמהב לבור 20 קרו דיגמהב שדוחל לבור 24 היה 
תועדומה ןכו ;(םולבנייליל ביל השמ רפוסהו יאנותיעה הז דיקפתב 

,םיכרועהו ל"ומה ןיב םיכוסכס ויה םיתעל .ןותיעל הסנכה רוקמכ 
.ןודרוג דודו ג"לי לש םתרוכשמ תלאשב ןוגכ 

עיפוהל לחהש ,ןיפ ףסוי לאומש תכירעב למרכהב ןד דרפנ קרפ 

האוושהב וירקבמ יניעב "ילאיציבורפ" בשחנו 1860-ב הנליווב 
,(1856-ב)ןכל םדוק דוע עיפוהש ןושארה ירבעה ןועובשה ,דיגמ,דל 

רכוה למרכה יכ ףאו .וירחא םישדוח המכ עיפוהל לחהש ץילמהו 
הניחבמ לשכנ תעה בתכ יכ רובס ץוק ,היסורב הלכשהה ןואטיבכ 
ירבעה רוביצה תא ליבוהלו להק תעד רוציל חילצה אל ךרועהו וז 

.ותונרמשו "ותוניתמ" םושמ רקיעב ליכשמה 

תורפסה םוחתב הבושח תוחתפתהל תעה בתכ םרת ןכ יפ לע ףא 

תרוקיב ירמאמ תא םסרפש ןושארה היה אוה .תורפסה תרוקיבו 
םהרבא לש ורמאמ תאו ,"ןשי אלמ שדח ןקנק" ,אנריפאפ לש תורפסה 

.(םירפס רכומ ילדנמ)ץיבומרבא .י .ש דגנ ,"ךופה םלוע" ,רנבוק ירוא 

תאו ,"ימע הציקה" יתמרגורפה וריש תא וב םסרפ ג"לי :וז ףא וז אל 

לוכי וניא למרכה ץוק תעדל ,תאז םע ."הכלנו וכל בקעי תיב" ורמאמ 

.םירחאל האוושהב ינרדומ ןותיע בשחיהל 

לש התוהמב םמצע הלא תע יבתכב ןוידה ספות בושח םוקמ 
תונותיעה לש התייארב בר ןיינע שי רבחמלו ,תירבעה תונותיעה 
לע םיאנותיעהו םירפוסה ינושאר וחתמש תרוקיבבו ,המצע תא תאזה 

למרכה לש וכרד לע תרוקיבה תורמל .התוהמו הדיקפת ,תונותיעה 

תונותיעה לע יניצר ןוידל םוקמ הצקה הז תע בתכ אקווד ,ןותיעכ 
דומילל "תניינעמ הדבעמ תדובע" הלא םינוידב האור ץוק .תירבעה 

ביל השמ היה הלא םינוידב םיפתתשמה ןיב .זאד תרושקתה ילכ 
ןוחבל ודיקפת יכ ןעט ןותיעה לש ותוהמ לע רמאמבש ,םולבנייליל 

ביל הדוהי םג .רוביצה תא תוקיסעמה תוירקיעה תולאשה תא קודבלו 

,ץילמה ךרוע ןכו םויה ןומויה לש ךרועה היהי םימןלש ,רוטנאק 
לש ותומדל .תירבעה תונותיעב וקסעש םירמאמ למרכהב םסרפ 
(1995-ב רשק לש 18 ןויליגב עובלג החונמ הבתכ וילעש) רוטנאק 

.ץוק לש ורפסב בחרנ םוקמ שדקומ תירבעה תונותיעל ותמורתלו 

שומישה תוחתפתה אוה רבחמה וב קסועש רחא בושח אשונ 
ךות הבחרהב דיתעב ןודייש הז אשונ יוארו ,תונותיעה ןושלכ תירבעב 

להקל ושיגהל השק ןבומכש ,תומגדה תייוולב קדקודמ ינושל חותינ 

םג ריכזמ ץוק .(בתכנ ןכא וננמז תב תונותיעה ןושל לעו)תילגנא רבוד 
דרפנ יתלב קלחכ לבקתהש ןוטיליפה ןוגכ ,םישדח הביתכ יגוס חותיפ 

ןוטיליפה ורפסב לאינרק יבצ בתכ ךכ לעו) תירבעה תונותיעה לש 

הגוסב ונייטצה םירפוסה ןמ המכ .(1981 ,ף"לא ,ביבא-לת)ירבעה 
.ראשה ןיב רוטנאק בייל הדוהיו ןמשירפ ,ג"לי ןוגכ ,וז 

םכרדו םויהו לוקה םה רפסב םירקסנה םירחא םינותיע 
חתפל םיצמאמה ןמ קלחכ ,(ירבעה רפסב ונודנ רבכש) תיאנותיעה 

דיקפתלו תרושקתה ןויערל שדקומ דרפנ קרפ .תירלופופ תונותיע 
.יעלקלא הדוהי ברה לש ותנשמב תירבעה תונותיעה 

דמלייש יוארש אשונה תובישח תא בוש הלעמ ץוק לש ורפס 
תוברתה תודלותבו תירבע תורפסב ,תואנותיעב םיקסועה לכ ידי לע 

ישארל המב השמיש תירבעה תונותיעה .תומדוקה תואמב תירבעה 
,םולבנייליל ביל השמ ןוגכ ,הרשע-עשתה האמב םיירבעה םירפוסה 

םהיתונויער ירקיע תא אוצמל רשפא הבו ,ג"ליו ןמשירפ דוד 
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םישושיגה תא םינייצמ הלא םינותיע .ןושארה םרוביעב םהיתוריציו 

ילכ ויה םה .תינרדומ תירבע תונותיע תמקה תארקל םינושארה 
םג םיליכשמ יתלבו םיליכשמ ,םידוהיה ינומהל םיירקיעה תרושקתה 

ילכ .ידוהיה םלועבו בחרה םלועב השענה לע עדימ ובאש םהמש ,דחי 

תא וציפה ךשמהבו םנמזב הלכשהה תונויער תא ומדיק הלא תרושקת 

.המדיקלו ךוניחל יעצמאה ויהו תונויצהו ןויצ תביח תונויער 
,םירידנ ףא םקלחו םישיגנ יתלב הלא תע יבתכ ויה רבעב םא 

םיפסוא אל םש ףאו ,רקחמ תוירפס המכב קר םיאצמנ םהש םושמ 
להקה תושרל וללה םינותיעה ןמ המכ םידמוע התע ירה ,םימלש 
"תירוטסיה תירבע תונותיע" לש היצטיגידה לעפמ תועצמאב בחרה 

םהב ןייעל לוכי ארוק לכו ,יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבב 
םיישעמו םייטנוולר ץוק לש הלא ןוגכ םירקחמ ןכ לע .טנרטניאב 
ץוק ןד םהבש הריפצהו ץילמה ,דיגמה ,ןונבלה תעה יבתכ .רתויב 

רתי יכ תווקל שי .תלצבחהו יבצה לע ףסונ ,הז לעפממ קלח םה 
.בחרה להקה תושרל דומעתו קרסית איה ףא תירבעה הקידוירפה 

הז םוחתב רסחה לע םג הדיעמ תילגנאה הפשב רפסה תעפוה 
הסכמה תירבעה תונותיעה תודלות לע ינכדע רפס :תירבעה הפשב 

עשתה האמב התוחתפתה תאו התישארב תירבעה הקידוירפה תא 
הרבחמ תא התכיזש ץוק ןועדג לש הז אשונב הפיקמה הדובעה .הרשע 

המסרפתה סירפ תטיסרבינואב תידוהי תרושקתל הרדתקה תושארב 

רזעיהל לוכי ירבעה ארוקה .אלמה ירבעה המוגרתל הפצמו ,תיתפרצב 

ןוקיסקל ,החונמה עובלג החונמ לש תיצולחה רטנווניאה תדובעב םג 

,ןוירוטסיהה לע לקהל היושעש ,19-ה האמב תירבעה תונותיעה 
תומישמ ומצע לע לבקיש תוברתה רקוח לעו תרושקתה רקוח לע 

.הז םוחתב 

יאלפ השמ 
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