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לש םינושארה םיירבעה תעה-יבתכ 
:תירבעה הלכשהה 

(1811-1783) ףסאמה» רבעמה 
(1831-1820) םיתעה ירוכבל 

יאלפ השמ 

ם יתע ח ירוכב דעו ףכאמהוג .א 
ירבעה תעה-בתכ ,ףסאמה לש ותעפוה תקספה רחאל םינש עשתכ 
ןיגוריסל רואל אציש ,(היסורפ) הינמרגב הלכשהה לש ןושארה 
ירוכב ןותנשה הניווב עיפוה ,(1811-1783) א''עקת-ד''מקת םינשב 
םיירבעה םייתורפסה םייחה זכרמב דמעש ינש ירבע ןופוקת - םיתעה 

.ט"יה האמה לש 20-ה תונשב הפוריאב 

תירבעה הקידוירפל ךרדה תא ץרפש ץולחה השעמל היה ףסאמה 

וכז וכרדו ונכות ,ותנוכתמ .הצרעהלו יוקיחל תפומ-םגד שמישו 
.הכורא הפוקת ךשמב ונמז רחאל ףאו ונמזב םיליכשמה תרקוהל 

הלכשהב םייזכרמ םירפוס ידי-לע ןיפולחל ףסאמה ךרענ עודיכ 

ףוסבלו ,ל"ירב לאויו ןוספלוו ןורהא ,לכייא קחציכ הינמרגב תירבעה 

ותמורת תא םירה םהמ דחא לכ .ןהכה םולש ררושמהו רפוסה ידי-לע 

תועצמאב תיליכשמה היגולואידיאה תצפהלו הלכשהה תורפס םודיקל 

תצובקו הלא םיכרוע .םירחאה ויבתכ תועצמאב ןכו תעה-בתכ 
תא ומיקה ,'םיפסאמה' םשב םיעודיה ,ףסאמהב ובתכש םירפוסה 
תורפסה תא וחתפ ךכבו ,התורפסלו תירבעל ןושארה ינרדומה זכרמה 

תליחת תא ןייצש יתרבחו יתוברת הנפמל ואיבהו השדחה תירבעה 
.לארשי תודלותב םישדחה םינמזה 

תונויסינ המכ ושענו ,1797 תנשב עיפוהל לדח ןושארה ףסאמה 

רובעכ הנפ ןהכה םולש ריעצה ליכשמה .ושדחל םיעלקה ירוחאמ 

לא ,ד?גא ילשמ ןושארה ורפס תא איצוהש רחאל ,1799-ב ,םייתנש 

אלל ךא ,תעה-בתכ תא שדחל וצירמהל הסינו ,לכייא ,ןושארה ךרועה 

ןהכה םולש ידיב הלע ,1809 תנשב ,םינש רשע רובעכ קר 1.החלצה 

,םינש שולש ךשמב ותוא ךרע אוהו,ףסאמה תעפוה תא שדחל ומצע 

םיכרכה תעבשל םיפרטצמה םיכרכ השולש איצוהו ,1811 תנש דע 
.עיפוהל לדחו ףסאמה 'ףסאנ' זא .וימדוק ואיצוהש 

ושודיחל תונויסינהו ף0אמד תריגס 
םירעב םיליכשמ םידוהי לש תויתוברתה םהיתויטנב לחש יונישה 
לדליד התוברתלו תינמרגה הפשל םתושרדיהו הינמרגב תולודגה 

ןיינועמ היהש וא תירבעל קקזנש ילאיצנטופה םיארוקה רפסמ תא 
ןהכה םולש םסרפ (1809) ט"סקתב רבכ .תוברת תפשכ תירבעב 
לש ותעפוה שודיח תארקל םישדח םיפסאמ תרושב םשב טקפסורפ 
ןהכה .התוברתו תירבעה הפשה לש הבצמ תא דעית ובו ףסאמה 
חורב ,ןמז ותואב תירבעה לש דוריה הבצמל םימוגע םיווק טטרש 
הלכשהה תחירפ רחאל הנש 20-כ ,1799-מ וילא לכייא לש ובתכמ 
םסחיב לחש יונישב ןיחבה ןהכה 2.ףסאמה לש רואל ותאצוה תישארב 

.ונמע הצקב םעפל הלחה תרחא חור" :תירבעה יפלכ םידוהיה לש 

וחדש הלא ,ותעדל ."םוג ירחא הוכילשהו םהיתובא ןושלב וסאמ 
ונל המ"' םרמואב "םימע[ה] ןושל" תא המוקמב וצמיא תירבעה תא 
3."'ץראה ימע לכמ ונמטשנו ונלדבנ הז רובעב אלה ?תירבע תפשלו 

,תוללובתהה תפיאש ןמז ותואב הרבג ,ןהכה לש וז ותנחבה יפל 
תידוהיה תוברתהש ,הלכשהל םיטונה םידוהיה ןיב השוחת הנמתסנו 

הפאשש ,תירבעה הלכשהה יכ ,רבתסמ .םידוהיה תאנשל םרוגה איה 

תירבעה תוברתה לע רומשל תאז םעו תויוברתה יתש ןיב רשגל 
רוצעל החילצה אל ,תיפוריאה תורואנה חור תא תמאותו תנייפאמכ 

תונבל הלמעש ילאיברוורפה רשגה הארנכו ,תוללובתהה לג דעב 

םיליכשמה לש םבל תניגמל ,ץוחלו תודהיה ןמ - ירטיס-דח היה 
.םיירבעה 

םהידלימ וענמש םירוהב ןהכה אצמ תירבעה תחינזל תפסונ הביס 

םה ,תאז םוקמב .תישעמ תלעות הב ואר אלש םושמ תירבע דומלל 

הנומת .םהינב לש םתייחמל דיתעב וליעויש דומיל תועוצקמ ופידעה 

םדוק םייתנש באז ןב ביל הדוהי ליכשמה יניעב םג הרייטצה המוד 
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הפשה לש הדמעמב הלחש תורדרדיהל וז הביס איבה אוה ףאו ,ןכל 
תירבעה הלכשהה לש המלעיה תוביס תא םכיס רלהאמ 4.תירבעה 

לש ריעצה רודהו םימיה וכרא אל" ,ובתוכב הימי רצוקו הינמרגב 
היה הילאש תינמרגה תוברתב םלשה וקופיס תא אצמ הינמרג ידוהי 

5."תירבעה תוברתה לש לבגומה םוחתה תמחמ םדוקמ םג קוקז 

ידוהיה תעה-בתכ יכרועמ דחא ,לקנרפ דוד ריבסה ךכ ,ןכאו 
ןיב ,1806 תנשב גיצפיילב עיפוהל לחהש (תימלוש) Sulamith ינמרג 

תא ,(1809-ב)ןהכה םולש ידיב שדוח רשא ףסאמהו ןושארה ףסאמה 

תירקיעה הביסה :ףסאמה לש ותעפוה תקספהל ואיבה רשא תוביסה 

ליבשב" .תירבעה הפשב בותכ ותויהב הכורכ ותעפוה תקספהל 
רפס-יעדוי וליאו ,'ינויח ךרוצ' וב היה אל בוש םיליכשמהו םירואנה 

םיאנקהש טרפבו ,וגוסמ םירפס תאירקב אטח ואר םימשה-יארי 
םיארוק ויהש ,םירחא וליאו .וחיר תא שיאבהל ולדתשה 'םיעובצ'הו 

6."תירבע םיעדוי םניאש םושמ וב אורקל ולכי אל רואנ תע-בתכ ןוצרב 

תע-בתכ" ותוא הנכמ אוהו רתויב דהוא ףסאמה לא לקנרפ לש וסחי 

שיש "בושח ישונא טנמונומ"כ ףסאמה תא בישחמ לקנרפ ."הלועמ 
.רתוי דוע וכרע תא וניבי יאדווב יחכונה רודה יאצאצשו ,וכירעהל 

ףסאמה תא שדחל הפיאשה 
רוביצ ברקב יכ הארנ ,לכייאו ןהכה ןיב תרכזנה תבותכתה ךותמ 
בתכל ,ול היה אל םא םג .ףסאמה שודיחב בר ןיינע היה םיליכשמה 

לעשו ,םימתוחה רפסמ טועימ תמחמ ,ןתיא ילכלכ םיסב ,ירבעה תעה 

הרושה ןמ םיליכשמ ןכו הלכשהה ירפוס ופאש ,ותעפוה תא קיספה ןכ 

אצמית ךכל תודע 7.1811 תנשב תינש רגסנש רחאל ותעפוה תא שדחל 
הנידמה תיירפסב תודחא םינש ינפל יתיליגש תינמרגה הפשב זורכב 

ךרוע ,ןאמענייה הימריו לאהטנעשיב השמ ררושמה וציפהש ןילרבב 

איצוהל וסינ הלא םיליכשמ יכ ,רבתסמ ונממו ,1818 תנשב,הידידי 
רומא רבחמה היה תינכתה יפל .ףסאמה ךותמ יתורפס רחבמ רואל 
תפסות" ינשהו "ףסאמה רחבמ" ארקנ דחאה :םיקלח ינש לולכל 
םוגרתו ל"ירב לאוי תאמ תירבעב ריש ואיבה המגדה םשל ."ףסאמה 
וקלחב ספדנ זורכה .רדנלדירפ דוד ידיב רנסג ןומולס תאמ הילידיא 
.םתינכת תא םישגהל וחילצה אל עודיה לככ 8.1818-ב הידידיב םג 

.מ .א חוויד ,"ארוק לוק" תרתוכב ,תירבעב ךא ,המוד זורכ לע 
,זורכה .םוסרפה רוקמל םייפרגוילביב ןיכומיס איבהש ילבמ ,ןמרבה 
לע רשיב ,ןאמענייהו לאהטנעשיב תמיתחב ח"עקת זומתב ספדנש 
רמוחה לש היגולותנא אוהו "ףסאמה רחבמ" תא איצוהל תינכתה 

ול הפסונו ,ףסאמה לש םינושארה םיכרכה העבש ךותמ רתויב בוטה 

ותמש וא םייח םירפוס תאמ ספדנ םרטש רמוח הבו "ףסאמה תפסות" 

בורק ,רומאכ 9.ףסאמה יכרוע גהנמכ ,םיקיתע םירפסמ רידנ רמוח ןכו 

שודיחב בר ןיינע היהש רורב ךא .המשגתה אל תינכתה יכ יאדוול 

לש ותעפוה תקספה רחאל םינש עבש ,1818 תנשב םג תעה-בתכ 
הפיאשה .םיתעה ירוכב לש רואל ותאצוה ינפל םייתנשכו ףסאמה 
ותעפוה תעב ,20-ה תונש ףוס דע םג הכשמנ ףסאמה תא שדחל 
ףסאמה תא להטנטשריפ לאפר םסרפ ט"פקתב ;םיתעה ירוכב לש 
א ךרכ לש השדח הרודהמ םירטל איצוה םינש רובעכו ט"פקתתנשל 

תא תוקחל ושמומ אלש תונויסינ ינש 10.ד"מקת תנשל ףסאמה לש 
איצוהל ןויסינ ףשח לור רקוחה .די-בתכב ורתונ ףסאמה תעה-בתכ 

םידומע 72-כ ןב ןויליג הז היה ;1799 תנשב לסאקב ףסאמה תא 

תיירפסב יתאצמ ןכו ".סופדה רוא תא האר אלו די-בתכב אצמנש 
אלש ,ףסאמה [,] הרות רתכ םשב תע-בתכ לש די-בתכ הנאילטנזור 

12.(1815-1816)ו"עקת-ה"עקת םינשה ןמ ,םסרופ 
םירע המכב ןהכה םולש דדנ ,1811-ב ףסאמה תכירעמ לדח זאמ 

רחאו ,1816/17 דע 1813-מ ןודנולבו םדרטשמאב ההש ,הפוריאב 
החמומ" שמשל דימש ןוטנא סיפדמה ונימזה 1820-ב .גרובמהל רבע 

תשרפ הליחתה ךכ ".הניווב ולש סופדה תיבב היגמו "יתורפס 
הכשמנ ותעפוהש ,םיתעה ירוכב ,ינשה יליכשמה ירבעה תעה-בתכ 

הארש,תלעות ירוכב ,יאדיחי תע-בתכ איצוהל)ןמז ךרואל ,תועיבקב 
.(ןלהל האר ;דבלב דחא ךרכב עיפוה רשא ,(1820) פ"קתב רוא 

דבוכה תדוקנ תקתעה תא םג הנייצ הניווב םיתעה ירוכב תעפוה 
בחרמה תוצרא לא הינמרג תוצראמ שדחתמה ירבעה לעפמה לש 

הירטסואל הלכשהה תורפסו הלכשהה זכרמ רבעמו ,ירגנוה-ירטסואה 
.התביבסו 

הירטסואב הלכשהה ינצינ 
ןילרב יליכשמ ברקב התיבש םהל ונקש תיפוריאה תורואנה תונויער 

,הניו ידוהי לא עיגהל םנמא ורחיא הינמרגב תורחא תויזכרמ םירעבו 

חרזמלו תירגנוה-ורטסואה הכלממה תודהי לא םג הרדח הלכשהה ךא 

רקוח .הלשמ בוציע םש הלביקו םינוש העפשה יכילהתב הפוריא 
ןיב םירכינ םילדבה לע עיבצה ןהאפ ןבואר תירטסואה הלכשהה 
לש הרוגיפ תא ריבסהל הסינ ךכבו ,הניוובו ןילרבב םידוהיה בצמ 
,המדקה תונויער תועפשה .תיפוריאה תורואנה תונויער םושייב הניו 

היה ידוהיה טועימה הבש ,הניוול עיגהל ורחיא שפוחהו תונלבוסה 

ריעב םירוגמ תוכז ןוגכ ,תוישיא תובטה תגשהב רקיעב ןיינועמ 
םימדקתמה םיגוחה ופאש ןילרבב וליאו .רחסמב קוסיע תורשפאו 
יתרבחהו יתוברתה םדמעמ תא רפשלו םלוכ םידוהיה בצמ תא תונשל 

,ללובתהל וליחתהש םיטעמ םידימא םידוהי ויח הניווב םג םנמא .דחאכ 

לש ותנחבה יפל ,היה רסח ךא ,תיללכה הרבחה יכרד תא ץמאל וא 

דימלת" לשו דחא דצמ תיברעמה תוברתה שיא לש סופיטה ,ןהאפ 
ינש ונייהד 14,ינש דצמ לארשי תוברת םע רושק היהש "'ץמחנה' םכח 

.הלכשהה ןוויכב וטנש םיילאיצנטופה םיסופיטה 
'תונלבוסה בתכ' םוסרפ םע ועלגתה "הינמיסו הלכשה תותוא" 

,הרואכל ,ודעונש ,1782 תנשמ ינשה ףסוי רסיקה לש ויתונקת - 
םיליכשמה .תירגנוה-ורטסואה הירפמיאב םידוהיה בצמ תא ביטיהל 

ןתוא ולביק ,לזיו ץרה ילתפנב םיירבע םירפוס םהיניבו ,םיינמרגה 
ואר - דבלב םה אלו - םיידרחה םיגוחה וליאו ,הריתי תובהלתהב 

הכלממה תלעותל רתוי ןרקיעב ודעונ תונקתה ".תושק תוריזג ןהב 
המכ לוטיב ןוגכ ,תובטהה םע דחי ".םידוהיה םינומהה תלעותל רשאמ 

הסנרפב תולקה ,(אלמ ןפואב אל יכ ףא) םירוגמבו העונתב תולבגה 

,תוריזגב ובשחנש תונקת םג ויה ,ינרדומ ידוהיו יללכ ךוניחל תוכזהו 

תבוח ,תוריכחה רוסיא ,תימינפה תידוהיה הימונוטואה םוצמצ ןוגכ 
17.םיסימה לטנו אבצב תורישה 

וז ןיבו ןילרבב הלכשהה תוחתפתה ןיב ןוימד יווק אצמ ןהאפ 
תא ואטיבש םיירקיעה תודסומה ינש תמקהב הניווב המקרתהש 
םיליכשמה ומיקהש סופדה תיב .א :תושדחה תוחורה תאו םישודיחה 

תובקעב םיירבע םירפס תאצוהל הניווב ודסונש סופדה יתבו ןילרבב 
.ץראל ץוחמ םיירבע םירפס אובי לע תונוטלשה וליטהש רוסיאה 
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•רוכיב זכרמ 
ביבא-לתב םיתעה ירזגמ בוחרב טלש 

חולה רעש 

ovona םיתע 

'א ךרכב ללכנש 
םיתעה ירזגמ לש 

תעה-נתכ רעשל יתמרגורפ רויא 
(1818)/דיריריינמרגח-ידוהיה 

סנגאמ תאצוה ,הלכשהה ירוככ - םיתעה ירוכב :ךותמ סנגאמ תאצוה ,הלכשהה ירוככ - םיתעה ירוכב :ךותמ 

םירפוסהו שדוקה ירפסו הלכשהה ירפס תא רואל ואיצוה רשא 
.םהב דובעל ונמזוהש םיהיגמה 

תוקבדיהלו תד יניינעב תוניתמל וטנש םיליכשמל ףסונ רוקמ 
ןילופמ ורגיהש םידוהי ויה היתורודל תירבעה תוברתה תשרומב 
היצילגמ םהילוטלטב ורבעו תירגנוה-ורטסואה הכלממל ולגלגתנו 

התייהו ,תודהיה תורוקמב םירועמ ויה ,םתורענב ודמל וללה .הניוול 

19.הנותמה תירבעה הלכשהה חסונב לארשי תשרומל תיבויח הקיז םהל 

,היבארומ ,הימהובמ - הירפמיאה יבחרמ םידוהי םירחוס ףאו הלא 

ידלי תא דמלל םירעה יתשב ומקוהש םיינרדומה רפסה יתב .ב 
ויה תיתוברת תוליעפ לש הלא םימוחת ינש .הלכשהה חורב לארשי 

עבק ,ןכ לעו .םירומלו םיהיגמל - םיירבע עוצקמ ילעבל םיקוקז 
ריעב היביחרמו הלכשהה יסינכמ אופא ויה היגמהו הרומה" ,ןהאפ 

18."הריבה 

עבנ ט"יה האמה תישארב הניווב הלכשהה לש התורצוויהל ףחדה 
חתפ וחתפ רשא םיליכשמה םירומהו םיינרדומה רפסה יתבמ אופא 

םיירבעה םופדה יתבמו הלכשהה חורב םיכרע יונישלו ינרדומ ךוניחל 
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םייערא םיבשותכ םהיקסע לגרל הניווב והשש - היצילגו הירגנוה 
לש תוללובתהה ךילהת תריצעב ועייס ,הריבב תדה ייח לע ועיפשהו 

דחוימבו ,תיחרזמה היצילגב תויזכרמה םירעב םג ךא 20.הניו ידוהי 

ויהו הנמזב תינילרבה הלכשהל וטנש םיגוח ויה ,לופונרטבו ידורבב 

ןילרבל תינחור הניחבמ םג אלא תירמוח הניחבמ קר אל םירושק 
,םיתעה ירוכב תפוקתב ךא .םירחא םיבושח םיינמרג םיזכרמלו 
תורבגתה םע הנוש םבצמ היה רבכ ,ט"יה האמל םירשעה תונשב 
תואיצמ תושבגתה םעו הלכשהה דגנ רמה הקבאמו תידיסחה העונתה 
תיחרזמה היצילגב .תינרדומה תיפוריאה תורואנה חורל תרכונמה 

ףאו 21.תנייוע הביבס ךותב ויחש םימצמוצמ םיגוח םיליכשמה וויה 

םייתורפס םירשק ןמזה ךשמב ורצונ ,ךכ םושמ ילואו ,ןכ יפ לע 
םיארוקהו הניווב םיתעה ירוכב יגוחמ םיליכשמה ןיב םייגולואידיאו 

.הירפמיאה יבחרבו היצילגב םירפוסהו 

הניוול ירבעה זכרמה רבעמ 
תירקחמה תורפסב רבסומ הירטסואל הלכשהה תורפס רבעמ 
ןפואב ראית ןהאפ .הניווב םקרתהל הליחתהש תואיצמב תירוטסיההו 

האצמש אלא ...השאר לע הידיו" ןילרבמ האציש רבע ןושל תא ירויצ 

הז חסונ ."ירבע זכרמל התיהנש ,הניו ריעב ןמז הזיאל הינסכא הל 
.הלועפ םוקמ רחא שופיחב הליעפכ תירבעה הפשה תא הרואכל גיצמ 

םוקממ םיישיאה םהילוטלטבש תירבעה ןושלה ישנא הלא ויה ,ןבומכו 

השמיש הניו .םהלש "ירבעה םירפסה ןורא" תא םמיע ואשנ םוקמל 
םישולש לש ןמז ירחאו .םידדוב םירבע םירפוסל טלקמ" ןהאפ ירבדל 

הינמרגמ אב ,וז ריעב םתלועפ תא הלא וליחתהש תעמל ,ךרעב םינש 

תמקה תא אופא הלת ןהאפ ".וללה תולועפה תא םכסל ןהכה םולש 
תרשכומ עקרק אצמ הניוול ואיבב"ש ןהכה םולש לש ותומדב זכרמה 

תירבע העונת ללוחלו ,ירובצ ףקיהב תיתורפס הדובע תלחתהל 
'םיפסאמה' ךשמה ןיעמ ויהש םיתעה ירוכב תאצוה דוסי ידי-לע 
עקר לע אופא הרשפאתה ליעפה ליכשמה לש וז ותמזוי 22."םינילרבה 

רבוחל םג .ואובל םדוק תמייק התייהש ,תיליכשמו תירבע תוליעפ לש 

ויה הירטסואב הלכשהה תעונתב ולעפש םיליכשמה ןמ םידחא יכ ןייצ 

23.םירחאו ,באז ןב הדוהיו ןהכה םולש םהבו ,זנכשא יאצוימ 

24,הריבה הניוול םידוהי תסינכ לע ולטוהש תולבגהה תורמל 
םירומכ םא תודחא םינש הניווב םיבושח הלכשה ירפוס המכ והש 

ןוגכ ,סופדה יתבב םיהיגמכ וא םידימאה םידוהיה יתבב םייטרפ 

ןיב .ריעב תיערא הבישי ןוישירל וכז ךכו ,דימש ןוטנא לש הז 
אשמ רבחמ ,ילינאמור לאומשכ םיקהבומ םיליכשמ ויה םירפוסה 
,באז ןב ביל הדוהי לשממהו ארקמה רקוח ,קדקדמה ;(ב"נקת)ברעב 

,(א"עקת)ירבע ןושל דומלת ,(ז"סקת) םישרש רצוא תא םסרפש 
,ןוזיוול המלש ןשלבהו רפוסה ,ררושמה ;דועו ,(א"עקת)תדה ידוסי 

השמ םג ןכו ;(1819) ץרא ירקחמו (1816)ןורושי תצילמ רבחמ 
,(1814) רסומ יריש םהבו תוזחמו םיריש רבחמ ,ןאמיינ לאומש 
תירבע ןושל ךונח ,ןוגכ ,תירבעב דומיל ירפסו (ה"סקת) חתפי תב 

םשב ך"נתה לש םוגרתו רואיב איצוהש ,קינרבוא ריאמ ;(ה"עקת) 
ץאנגיא קחצי ,ןוסלדנמ לש םולשה תוביתנ תמגודכ השדח החנמ 
תורפס ירצוי ויה" םירחאו הלא 25.דועו ,סלטיי ךורב לש ונב ,סלטיי 

םתעפשהש רובס רלהאמ 26.ןהאפ יפל ,הירטסואב "תירבעה הלכשהה 

רתוי" הלא "םיקהבומ הלכשה ירפוס" :הניו תולובגל רבעמ הגרח 

דרופמהו םועזה ידוהיה בושייה לש תוברתה בצמ לע ועיפשהשמ 

ברקב הלכשהה תצפה לע הבר העפשה םהל העדונ ,וז הריב-ריעב 

27."היצילאג ידוהי דוחיבו ,הכלממה לש תויצניבורפה ידוהי 

ןהאפ ?הניווב שדח תע-בתכ תאצוה םוזייל איבה - ימ וא - המ 

השק ךא ,םיתעה ירוכב תאצוהל םרוגה היה ןהכה םולשש ןעט 
28.ןותנשה לש ךרועכ רקיעבו םג וא היגמכ הדובעל לבקתנ םא חיכוהל 

הצרת וליאו ,ןותנשה תאצוה תא םזי ןהכה םולשש ןעט ןייטשפאו 
לעפמה לש גיהנמה םא יכ םזויה היה אל ןהכה יכ ,הרובס רגרבמל 

ותקסעהו ןהכה םולש לש ואוב ןיב בוליש ןאכ שי יאדווב 29.הזה 
לכמ .ויקסע תא חתפל דימש לש ותפיאש ןיבו דימש ןוטנא סופדב 

ןנכותמה ןותנשה ךרועכ ןהכה תא קיסעהל דימש לש ותטלחה םוקמ 

,ףסאמה םע רשקה תא שיגדהל אב יונימה :תנבומו הנובנ התייה 
תירבעה תורפסל הקיזה תא ןכו ,ןורחאה וכרוע שמיש ןהכהש 
דחא היה ןהכהש ,הינמרג תמדא לע הרצונש וז רקיעבו ,השדחה 

.םינש ןתואב םיטלובה הירצוימ 
רובס גרבניצ ?תירבעה תורפסל זכרמ שמשל הניו המיאתה םאה 

תירבע המבל רתוי םיאתמ םוקמ הניו זא התיה אל השעמל" :אלש 
ברקב תוללובתהה יכילהת הברה ומדקתה םש םג ;ןילרב רשאמ 
אל םהו ,הילא םיברוקמה היצנגילטניאה יגוחו תידוהיה תונגרובה 

'ףרוע' הל היה הניווש אלא .ירבע ןואטב לש ותלומעתל ללכ וקקזנ 
,היצילג ןוגכ תופנ הב וללכנש הכלממ לש התריב התיה איה :בחר 

הייח-חרוא לע ,הפופצ תידוהי הייסולכוא ןהבו ,הירגנוה ,הימהוב 
הרוביחב ,רגרבמל הצרת םג 30.'"הלכשה'ה תלומעתל בחרנ רכ ,ןשיה 

זכרמ שממ התייה אל הניווש הרובס ,דמח םרכו םיתעה ירוכב לע 
אל םירפוסה .םיירבעה סופדה יתב זכרמ אלא תירבע תורפסל 

לש םיזכרמ ויהש ,םהיתומוקמב םהירפסל םיסיפדמ אוצמל ולכי 
.הילא העיגה אל םיאנקה דיש ,הניווב ןכ ןיאש המ ,היסקודותרוא 

תא וכרעו ללכ הניווב ורג אל םיכרועהו םירפוסה בור ,התעדל ,ךכו 
31."קוחר-טלש" לש ט"יה האמה תסרגב םיתעה ירוכב 

ןויצ ןב הלעה היצילגל תירבעה תורפסה רבעמל ףסונ רבסה 
ידוהי ןיבו ףסאמה ןיב םייק היהש רשקה לע דמוע אוה ובו ץ"כ 
חרזמב רתוי השגרוה שדוחמה ףסאמה תריגס ,ותעדל .הפוריא חרזמ 

ידוהיה תלכשהל" .המצע הינמרגב רשאמ ,תיחרזמה היצילגב ,הפוריא 

אל תירבעה ןושלה תצפהלו ,םחליהל ךרוצ םוש היה אל הינמרגב 

תעפשה הב התיה הברש תיחרזמה היצילגב ןכ ןיאש המ .םוקמ היה 

תוברתל הקיזה התיה הקזח ןכו ,הירטסואל החופיס ירחא ,ברעמה 

,ףסאמה לש ויתורבוחל םוקמ ןיידע היה םש - הרוקמב לארשי 
היה םיאתמה םיארוקה להק 32."םיליכשמה יגוחל רעצ המרג ותריגסו 

.םשל ירבעה זכרמה תקתעהל ואיבה תוביסנהו הפוריא חרזמב אופא 

- (1806)ו"סקת :הפוקת התואב םיידוהיה תעה-יבתב 
ואסד תימלוש 

שי ט"יה האמל 20-ה תונש תישארב םיתעה ירוכב תעפוה תא 

תירבעהו תידוהיה הקידוירפב ולחש תובושח תויוחתפתה רואל ןוחבל 

.ףסאמה תריגס זאמ 

1797 תנשב ןושארה ףסאמה לש ותעפוה תקספה רחאל 
,1806 תנשב תאצל ליחתה 1809 תנשב תשדוחמה ותעפוה ינפלו 
ספדנש (תימלוש) Sulamith םשב תינמרגב ידוהי תע-בתכ ,רומאכ 
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םייוקיחה דחא" ירוט בקעי ידי-לע הנוכ רשאו ,ףסאמה תינבתב 
ףלוו ףסויו (1779-1865) לקנרפ דוד ויה ויכרוע 33."'ףסאמ'ה לש 
לש ותדלומ ריע ,ואסדב ידוהיה רפסה תיבב םירומ ,(1772-1826) 
תרגסמב ןה תיליכשמה המדקה תונויער תצפהל ולעפ םה .ןוסלדנמ 

ןכו ,ןוסלדנמ לש ודוסימ 'רואיבה' לעפמ ךשמהב ןהו רפסה תיב 
יתבב ודמלנש םישדחה תועוצקמל םיינרדומ דומיל ירפס תאצוהב 
רוריבב העיבצמ תעה-בתכ לש הנשמה תרתוכ 34.םיינרדומה רפסה 

eine Zeitschrift 2^":ויכרוע לש םתנווכ לעו ןוחריה לש ודעי לע 

 Beförderung der Kultur und Humanität unter der jüdischen
 Nation"; ברקב תוינאמוההו תוברתה םודיקל תע-בתכ" :רמולכ
ובש רעשב רויאה דיעמ תעה-בתכ לש וכרד לע ."תידוהיה המואה 

באוי ידי-לע הרוצנה ריעה תא הליצה רשא המכחה השאה תריוצמ 

ב לאומשב רפוסמכ ,דודב דרמש ירכב ןב עבש לש ושאר תתירכב 

הומכו 35,תינומלא השא התוא ,םהירבדל ,התייה תימלוש .בכ-וט ,כ 

36.היבירי ןיבו המואה ןיב ךוותל םיכרועה ושקיב 

ימינפה רשקה הארנ תימלוש לש ןושארה ןויליגב רבכ ,רומאכ 

תימלוש .רגסנש תעה-בתכ ,ףסאמה ןיבל שדחה ןוחריה ןיב ינוציחהו 

הפשב ינרדומו רואנ ידוהי ןוחרי ותויהב רסחה תא אופא אלימ 
.תירבע רבוד היה אלש ,ליכשמה להקה תא תריש רשא תינמרגה 

םירצק םירמאמו םיריש םעפל םעפמ תימלושב ומסרפתה ,תאז םע 
.תירבעה הפשב 

םנמאש - םיליכשמה םיארוקה ירייש תא םג אופא ללכ דעיה להק 

וכירעהו ףסאמה תא אורקל ולגרוה רשא - הינמרגב לדלדיה םרפסמ 

יכרוע ושידקה הלא םיארוקל תורישכ .םיירבעה הלכשהה ירפוס תא 

תרוקיב 37,לזיו ץריה ילתפנ לש ותמורת לע תינמרגב רמאמ תימלוש 

38,באז ןב ביל הדוהי תאמ דומלה תלסמ דומילה רפס לע תינמרגב 

ןופצ תמדא לע םדק יעטמ ךותמ תינמרגל םוגרתבו תירבעב םיעטקו 

םירמאמ ומסרפתנ ןכ ומכ 39.הנש רובעכ רפסכ אציש ,ןהכה םולשל 

םדאה תבהא ןינעמ" לקנערפ השמ לש ורמאמ ןוגכ ,תירבעב םירצק 

תוירבה תבהא תווצמש" ותנקסמש ,םירכונל סחיה לע "םדאל 
,ונמעמ אלש ןה לארשי םעמ דחא דגנ ןה א"ב ללכ לע תטשפתמ 
וסינ םהיבתוכש ,הז גוסמ םירמאמ 40."ונומכ לא יאורב םה םלכ יכ 
ריציכ םדא לכ בוהאל הינימאמ תא תבייחמ לארשי תד יכ תוארהל 

לש ורוביח ןוגכ)םיתעה ירוכבב םג ךשמהב ועיפוה ,ארובה לש ויפכ 

.(41ללה לע ןירוח ןורהא 

תמגמ ,םיטעמ ויהש ,ירבעה רמוחהו תירבעב םירמאמה דבלמ ךא 

ךותמ תונלבוסו תמא תווחא ,תוינאמוה ץיפהל התיה הרקיעב ןוחריה 
רשואה תא םידוהיל ואיבי האמה תישארב םישדחה םינמזהש הנומא 

43.1848 תנש דע ןיגוריסל עיפוה תעה-בתכ 42.הפוצמה 

ןילרב ,,דידימ ידוהיה ןועברה - (1817)ז"עקת 
ךישממ תימלוש דועבו ,1811 תנשב שדחה ףסאמה תריגס רחאל 
1817-ב ןילרבב עיפוה ,(1817-1818 ,א קלח ,ה ךרכ) ותעפוהב 
,תירבעב םג הנתינ ותרתוכש ,ןמנייה הימרי תכירעב ידוהי ןועבר 

לש וביט תא הריבסמ הנשמה תרתוכ Jedidja ,תינמרגב םגו ,הידידי 

"eine religiöse, moralische und pädagogische:שדחה תעה-בתכ 
 "Zeitschrift - "עיפומ ןועברה רעשב ."יגוגדפו ירסומ ,יתד תע-בתכ

תוחול ינש םדילו רמת ץעל תחתמ וידימלת תשולשו הרומ לש רויא 

םיהלאה תא" :קוקח הילעו ,הרומה עיבצמ הילאש ףלק תליגמו תירבה 

הליגמה 44."ךומכ ךערל תבהאו" :בותכ היינש הליגמבו ."ךלמו ארי 

,ה תלהוק) "ארי םיהלאה תא" :םיקוספ ינש רוזיש איה הנושארה 
הנומאה תא העיבמה ,(אכ ,דכ ילשמ) "ךלמו ינב 'ה תא ארי"ו (ו 
ךכבו ,לאה דסחב טילשכ ספתנ ךלמה .דחאכ ינוליחה ןוטלשבו לאב 

הכימתב תחאכ תידוהיהו תירבעה הלכשהה לש הכרדב ךרועה ךלה 
.םידוהיה םיסוח םהיפנכ תחתש דסח יכלמב - הררשב תגיוסמ יתלב 

ךרעכ תושונאה תווחאו תונלבוסה ךרע תא הלעמ היינשה הליגמה 

םידוהיה תואמסס ,אופא ,ןה ולא .םירכונה יפלכ םג ןאכ םשוימה ידוהי 

תא תואצומה ,םיתעה ירוכב תאצ ינפל םינש שולש ןילרבב םירואנה 

.יאניווה ןותנשב םג ןייוטיב 

רמוח םסרפ ,תינמרגה הפשב ןועבר ורקיעב היהש ,הידידי םג 

אלמל הפיאשה לע ,תימלוש ,ומדוקכ אוה ףא עיבצמ ךכבו ,תירבעב 

■ ןה םיחיכשה םירנא'זה דחא .תע התואב תירבעה הקידוירפב רסחה תא 

ספדיהל ופיסוהו ,הידידיב םגו תימלושב וספדנש תירבעב תוליפתה 

ידיב הבתכנש הליפתה איה תטלוב המגוד .םיתעה ירוכב ןותנשב םג 

ךופשי יכ ןובנל" םשב תירבעבו תינמרגב לטנשיב השמ ררושמה 
התא" :הלכשהה חורב זירכמו לאה לא ררושמה הנופ הליפתב ."חיש 

חילצנו וניבבלב ליכשנ ןעמל המכח חור ונילע הרעה !המכחה רוקמ 

םהייח יאנתלו תוביסנל ללפתמה םחייתמ ךשמהבו ..."וניכרדב 
תואלתה לכ ןוכנ חורב תחקל ונדמל" :ורמואב הפוקתה ידוהי לש 
התוא רחוש עיר בוהאלו תמא רחשל ונבלב ןת ...ונתוא תואצומה 
חלסנ ונל אטחי םא ,ותרצב רצנ העתי םאו ,האצמי םא והדבכנ ;ונתא 

הליפתה 45."!הבהאהו תמאה רוקמ התא ,חלסת'התא רשאכ בל לכב וב 

םידוהיה לש המוקה תכמנה תאו ןמזה חור תא האטבמ תיטמלבמאה 

םער תאו הנוכנ חורב םהיתולבס תא לבקל םינכומ ויהש ,םירואנה 
.םהל ערי םא םג ירצונה 

םיראפמה תירבעב םיריש וספדנ הידידיב ירבעה רמוחה ךותב 

האמה יהלש לש תינמרגה הרישה חורבו ףסאמה ןונגסב לאה תא 
תכרעמה 46.ירבעה תעה-בתכ ןונגסב םה ףא ,םימתכמו ,תמדוקה 
הטנוס הסיפדהו תירבעב תע-בתכ לש ודיקפת תא אלמל הלדתשה 

ןוסלדנמ השמ תאמ רנסגל "לבה תתימ" םוגרת ןכו 47,ל"חמר תאמ 
ספדנ ןכ 48.שדחה ףסאמהב ףתתשהש עודי ירבע רפוס ,טרופקנרפ 
"לאל חבש" רישה :תוחפ םיעודי םירבחמ תאמ תירבעב רמוח 

אוה ףא ,"ותולתב ןקזה לאיתיאל בתכמ" ,הזורפב הילידיאו 49,הליפתו 

ןיב 50.תמדוקה האמה לש תינמרגה תורפסה חורבו ףסאמה ןונגסב 
ליכשמ רבג" םשב רליש לש רישל דוביע אצמנ םידוביעה-סימוגרתה 

םיעודיה םיירבעה םירפוסה ןיב 51.לטנשיב השמ תאמ "הליגה לא 

רמאמ תעה-בתכב םסריפש ןהכה םולש םג היה הידידיב ופתתשהש 

אוהש ,ןוסידא ףזו'ג תאמ ריש לש םוגרת ןכו ,םיריש ינשו תינמרגב 

:ףסאמה ירפוסמ םיינש ןכו 52.םיתעה ירוכגב וסיפדהלו רוזחל דיתע 

לש דוביע-םוגרת סיפדה ןרטלאה ףסויו םימתכמ םסרפ וראק דוד 

הקידוירפב רסחה תא אופא אלימ הידידי 53.ןיסארל רתסאמ עטק 

שמיש אל יאדווב ךא ,ט"יה האמה לש ינשה רושעב הינמרגב תירבעה 

.תירבעל שדקומ ,ובור וא ,ולוכ לכש תע-בתכל ףילחת 

רואל תאצל ךישמה רחאו ,1819 דע 1817 םינשב עיפוה הידידי 

.ךליאו 30-ה תונשב 
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םדרטשמא ,חלעות ידלכב - (1820)פ"קת 
תידוהי הליהקב ,הינמרגל ץוחמ שגרוה ירבע תע-בתכב ךרוצה 
ויה היליכשמשו ,תירבעה הלכשהל רבעב המרת רבכש ,תססובמ 

.םיירבעה ךוניחהו הריציה םוחתב םיליעפ 
תע-בתכ םדרטשמאב רואל אצי םיתעה ירוכב תעפוה ינפל הנשכ 

ןופוקתה םש .רדלומ לאומש תכירעב ,תלעות ירוכב םשב ירבע 
זמור ןבומכו רואל ותאצוה תא המזיש 'תלעות' תרבחל סחייתמ 
.תלעותה - הלכשההו תורואנה לש היגולואידיאה תואמסיסמ תחאל 

דיעמה בותיכה ספדנ ,עיפוה ונממ דחא ךרכ קרש ,תעה-בתכ רעשב 

,םידומל םירמאמ ,םיריש ,ללוכ רובח תלעות ירוכב" :ותוהמ לע 
ןתינ 54."תלעות תרבח ישנא ידי-לע דחי ופסאנו ורבחנ רשא םיבתכמו 

55.םיתעה ירוכב םשה תריחב לע עיפשה תעה-בתכ םש יכ ,רעשל 
וא יזעול רודמ וב היה אלו דבלב תירבעב רמוח ללכ תלעות ירוכב 

.םיתעה ירוכבבכ אלש ,הנידמה תפשב רמוח לכ 

- ףסאמה ירישמ המכ םיתעל םיריכזמה םיריש םיללכנ ךרכב 
המלש לש םיריש ינש וספדנ ,לשמל ,ךכ .םהבש םיבוטה אקווד ואל 

םהמ 56,ותריש לע תרוקיב וחתמ ףסאמה יכרועש ,חונמה אנבוד 
ןכ 5'."הונעה תדמ תבוטו ,הואגה תדמ עור לע" דחא יאשילק ריש 

תניק" ןוגכ ,הכולמה תיב דובכל םיריש ,אוצמ תעל םיריש ומסרפתה 

חלשנש ,ץיוורוה םייח תאמ "אינטרב ךלמה רצע תב תומ לע ןורשי 

םסובמה ינרדומ יארקמ ריש בותכל ןויסינ וא 58,ןודנולמ ןופוקתה לא 

תונויסינ .דועו 59,רדלומ לאומש ךרועה תאמ ,םיליהתב ח קרפ לע 
תיטויפה תנוכתמה .םיתעה ירוכב ,אבה תעה-בתכב וחוור הלא ןיעמ 

עיפוהש תעה-בתכב תרמשנ ןיידע ינפל רוד תונש ףסאמהב העבקנש 
.םדרטשמאב 

ןיב .ןאכ םג םיעיפומו םירזוח םיקהבומה הלכשהה יאשונ 
םשב ,ןייטשנהאל השמ ,דעווה שאר לש רסומ רמאמ אצמנ םירמאמה 

."םדא ברקב ןוכנ חורו רוהט בל תרקי לדג לע לכשה רסומ ירבד" 

היתוקח היתוצמ" תרימשל ,תרוסמ םע הבולש הלכשהל ארוק רבחמה 
60."המכחה ילחנ לכ ובוזי הנממ" יכ "םימימתהו םירשיה היטפשמו 

לש היתולועפב ךומתלו הלכשהה יניינע תא םדקל דעונ רחא רמאמ 

("יאלפ")ינומלא ארוק לש ובתכמ הז היה .םדרטשמאב ךוניחה תרבח 

המכח ןרק םירהל הישות יציפתו בוט ירחוש בל לע תולעב" בתכנש 

םיליכשמה תרבחל הזימר ךות ,"םהיחא ברקב המזמ ץיפהלו עדמו 
ישרוד תרבח'מ המש תא התניששו ,ןושארה ףסאמה תא הדסיש 
ףיטמ םג הז בתכמ 61.'הישותהו בוטה ירחוש תרבח'ל 'רבע ןושל 
,רפש ירמא ןתונה ילתפנ" לש וכרדב הצילמהו ןושלה לע הדפקהל 

יליכשממ ,לזיו ץריה ילתפנל הנווכהו ,"וילכ יאשונ םיצילמה ראשו 

הלכשהה לש היתורוקממ קני הז תע-בתכ םג 62.םינושארה ןילרב 
.תינילרבה 

םגרתל םדרטשמא יליכשמ ושקיב ,ןושארה ףסאמה יכרדב 
,רטסאק לואש ,דחא לש ומוגרת ןוגכ ,תיזעול תורפסמ הזורפ תירבעל 

יכ רשי הארו םת רמש" תרתוכב ןייטנופ-הל תאמ ירסומ רופיסל 
64.תירופיס המדקה םע הזחמ ספדנ ןכ ומכ 65."םולש שיאל תירחא 

תרבח םאנ" םשב יתמרגורפ ריש ךרועה םסרפמ ךרכה ףוסב 
ךלהתהלו'ץראב טושל התמדא ירוכב תישאר החלש םויב תלעות 
:הלכשההו תעה-בתכ תומגמ לע זירכמו רזוח הז יתמוטפמיס ריש ".הב 

ירפסת םימאלבו /,דסימ תילכתל דובכ ימיש ...!יפוע יתרבחמ יפוע" 

תדעלו םימעב ידיגה ...תורעבה תותלד רבשל ורתח יב יכ םתמגמ 

התלאג תונש ,תונשלה תרבגל סכ םקוה יתומחב /ירמאת ןורשי 
עשעתשא לא תוקחבו /הטיבא תואלפנ המכחה רסוממ הב /:ויתא 
המרות תמחלמל תרתוח פ"קת תנשב םדרטשמא תלכשה 65."םויה לכ 

שגד תמיש ךות ,התלואגלו הנשויל ןושלה תרטע תרזחהל ,תורעבב 
הנותמ הלכשה וז .(?תודהיה תווצמ) לאה קוחו המכחה רסומ לע 

.ןיטולחל תיתרוסמ תודהיב הבולשה תקהבומ 

ל"ומהו ךרועה ןחלוש לע חנומ היה הז ירבע תע-בתכ יכ חינהל שי 

.איצוהל ודמע רשא ןותנשה תא וננכתש תעב םיתעה ירוכב לש 
תא ץיפהל ךרועה לש ותאירקמו תעה-בתכ םשמ ועפשוה םא ףאו 
םהל התייה 66,"הב ךלהתהלו ץראב טושל התמדא ירוכב תישאר" 

רתוי תיעוצקמ הסיפת ,תע-בתכ לש ןיטולחל תרחא הסיפת הניווב 
ולעפ םה ,ןבומכו .רדלומ לאומש לש תינבבוחה השיגה רשאמ 

.הנוש דעי להקל ונפו הנוש תיתוברת הביבס תרגסמב 

םיתעה ירוכב תא איצוהל הטלחהה לע העפשהה רוקמ תא שפחמה 

אלש ,המצע הירטסואב תידוהיה הקידוירפב וא הניווב ותוא אצמי אל 

בתכ איצוהל לשכנש ןויסינ לע רסומ ירוט בקעי .ללכ תמייק התייה 

,ןמרביל רזעילא לש ותמזויב Syonia םשב תוימרופר תויטנ לעב תע 
ירוט ,השעמל .תיתדה המרופרה תצפה םשל הניוול 1819-ב עיגהש 

לאכ ומצע םיתעה ירוכב לש ג ךרכב ספדנש ינמרגה ףסומל סחייתה 

67.הניווב תידוהיה הקידוירפה תישאר 

הינמרגב תידוהי הקידוירפ תואיצמ לש המלש תכרעמ ,ןכבו 
םיכרצ ןכו ךשמהב ונודייש תופסונ םוסרפ תועפות ,םדרטשמאבו 
תע-בתכ איצוהל הטלחהה תא ולישבה םיירחסמ םיפחדו םייתוברת 

.הירטסואב שדח ירבע 

...םינמוזמ םיתע ...הנש חול" :חולל ןותבש ןיב .ב 
ירוכב םשב ...דואמ ליעומ ,ןכות רישע רפס ול ףרוצמו 
םיתעה ירוכב ןותנשה תאצוה לע עידומ דימש ."םיתעה 

םינמוזמ םיתע חולהו 
העדוה דימש ןוטנא ל"ומה םסרפ (1820 ץרמ) פ"קת רדא שדוחב 
רואל איצוהל ותינכת לע רסמ הבש ירבע קיתעתב תינמרגבו תירבעב 

םיתע םשב "םלש ידוהי חול" ,א"פקת תנש ,האבה הנשה תארקל 
רעשב .םיתעה ירוכב םשב ירבע תע-בתכ וילא ףרצלו םינמוזמ 

:רמאנ העדוהה 

ףיוא סרעדנעלאק ןעשיטילעארזיא ןעגידנעטשללאפ סענייא גנוגידניקנא 

םענייא טסבענ םינמוזמ םיתע :לעטיט םעד רעטנוא .א"פקת רהאי זאד 

דנוא-סטפעשעג ןעכייררהעל דנוא ןעכילצטינ רהעז ,ןעכיירסטלאהניא 

עטעדליבעג ריפ קנעשעגסרהאיאיינ םוצ ,ךובסגנוטלאהרעטנוא 

עגיסיילפ איד ריפ ךובנעימערפ טלא רעטטימזיוה דנוא רעטעפזיוה 

םלש ידוהי הנש חול לע העדוה] םיתעה ירוכב :טלעטיטעב ,דנעגוי 

רישע רפס ול ףרוצמו .םינמוזמ םיתע :תרתוכה תחת א"פקת תנשל 

תובאל הנשה שארל ישכ ,האנהלו םיקסעל ףלאמו דואמ ליעומ ,ןכות 

םשב ,םיצורחה םירוענה ינבל {רפס לש} סרפכו םיליכשמ תוהמאו 
68.[םיתעה ירוכב 

רואל איצוהל ונייהד ,וז המישמ ומצע לע לבקל ל"ומה תא איבה המ 

?תירבעב תע-בתכ ןכו ירבע הנש חול - םיידוירפ םימוסרפ ינש 
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ךשמהב רקס רשא ומצע דימש ידי-לע הנתינ ךכל הבושתה 
תאצוהב תומדוקה םינשה םישולשב תיל"ומה ותלועפ תא וז העדוהל 

ס"ש ,ך"נת ,תונשרפהו תירבעה הקיסלקה ןמ םיירבע שדוק ירפס 
ירפסו םינולימ םג םהילע ףסונבו ,םירוזחמו םירודיס ןכו ,םיקסופו 

היגולואתה םוחתב יכ ,האגתה דימש .םירחא םירפסו ,םיירבע קודקד 

בור תא םסרפש ולש סופדה תיב הז היה ,תיטלקה תורפסהו תידוהיה 
.ולוכ תא אל םא רואל אצויה רמוחה 

םיניינועמ ויהש םירואנ םידוהי ידי-לע ,וירבדל ,שקבתנ התעו 
ידוירפ ןפואב רואל איצוהל םמע ינב לש ירסומה ךוניחה תא םדקל 

ירפוס ,םיפסאמה ןמ רחבמ דחוימבו תירבעה תורפסה תוריפ תא 
המואה לש השדחהו המודקה הירוטסיהה ןמ רמוח ,םיבוהאה,ףסאמה 

יכרעלו ןמזה חורל םיאתמה יללכ ינוליח עדי רמוח ןכו ,תידוהיה 
יבהוא רפסמש ךכל עדומ אוהש ףא יכ ,םיעטמ ל"ומה .תורואנה 
תורפסב םיניינועמה לש םרפסמל האוושהב ןטק השדחה תירבעה 
ולש (?םיילכלכה) םיסרטניאה לע רומשל בייח אוה יכ ףאו ,שדוקה 

,ונמזמ שידקהל טילחה אוה ,ולש םירפסה תאצוה לש בוטה המש לעו 

.הז שדח לעפמ חותיפל ,תונפתהל לוכיש לככ 
היה אוה יכ זומרל יושע ל"ומה ידי-לע םיפסאמה רחבמ רוכזא 

איצוהל ןויסינל תוחפל ,רומאכ ,וא ףסאמה תא שדחל תונויסינל עדומ 

...הזה לגה לע הלע ךכ םושמו ,1818 תנשב ףסאמה רחבמ תא 

"דבוכמהו עודיה רפוסה" לש ותקסעה לע עידומ אוה ,דבב דב 

,וירבדלו ,ולש ילטניירואה סופדב "יתורפס החמומ"כ ןהכה םולש 

.ותאצוה ימוסרפב "תרפושמו השדח המגמ" עבקית ,הז יונימ תובקעב 

םימוסרפה ידי-לע אופא הנינעית ךנוחמה ידוהיה להקה תושירד 
ותאצוה יכ ,שיגדמ ל"ומה .םהמ תעבונה השדחה חורהו םישדחה 
הכ דע אבוה אלש רמוח ובו ,א"פקת תנשל שדחה חולה לש רואל 

תנייצמ ,םיתעה ירוכב ןכותה רישע ןותנשב הווליש ,םימייקה תוחולב 
.השדחה המגמה תלחתה תא 

רישי ןפואב הרושק םיתעה ירוכב תעפוה יכ ,אופא רבתסמ 
היה המ ךא .םינמוזמ םיתע םשב ירבע הנש חול לש רואל ותאצוהב 

הנשה חולל ףרוצ ןותנשה םאה ?וללה םימוסרפה ינש ןיב רשקה 
ינש ויה ל"ומה לש השדחה הסיפתה יפ-לע יכ ,רווחתמ ?ךפיהל וא 

.ןלהל ררבתיש יפכ ,הזב הז םירושק וללה םימוסרפה 

רסמנה ,םיתעה ירוכב לש ןושארה ךרכה רעשב עדימה ןמ 
.הזה הנשה חולל ףרוצ ןותנשה יכ קיסהל ןיא ,ירבע קיתעתב תינמרגב 

דנוא-סטפעשעג סעכייררהעל דנוא סעכילצטינ ןייא" :רמאנ בותיכב 

קנעשעג-סרהאיאיינ םוצ א"פקת רהאי זאד ףיוא ךובסגנוטלאהרעטנוא 

ריפ ךובנעימערפ סלא רעטטימזיוה דנוא רעטעפזיוה עטעדליבעג ריפ 
:('חתפמ'ב רעשה לויעב אבומה יפכ)ומוגרת ."דנעגוי עגיסיילפ איד 

שאר תנתמכ א"פקת תנשל האנהלו םיקסעל ףלאמו ליעומ רפס" 
םירוענה ינבל {רפס לש} סרפכו םיליכשמ תוהמאו תובאל הנשה 

69."םיצורחה 

ותעדוהמ םלואו .חולהו ןותנשה ןיב רשקה רורב אל ךכ ךותמ 

עמתשמ ,חול לש רואל ותאצוה לע ,דימש ןוטנא ,ל"ומה לש תרכזנה 

םלש ידוהי הנש חול לע העדוה" :רומאכ .חולל ףרוצ ןותנשה יכ 
רישע רפס ול ףרוצמו .םינמוזמ םיתע :תרתוכה תחת א"פקת תנשל 
םירקבמה תאז וניבה ךכ ,ןכאו 70."םיתעה ירוכב תרתוכב ...ןכות 

71.גרבניצ דעו רנזולקמ 

תקיז לע רחא םשור לבקתמ םינמוזמ םיתע לש רעשה ןמ וליאו 
לש} םרפ לבקל לכוי ןיינועמה לכ ...ךכ לע ףסונב" :ןותנשהו חולה 
72."םיתעה ירוכב תרתוכב םיצורחה םירוענה ינבל ןכות-רישע {רפס 

(?שוכרל) לבקל הנוקה לכוי חולה תשיכר םע ,חולה לש רעשה יפל 
.ירבעה ןותנשה תא 

הז םירושק םימוסרפה ינש יכ אופא רורב ,תרחא וא ךכ םא ןיב 
.ךשמהב ךכ לע דועו .הזב 

?ירבע חול איצוהל דימש ןוטנא סיפדמה תא איבה המ 

הפוקת התואכ וספדנש םיירבע הנש תוחול 
לש םשומישל ז"יה האמה ןמ רבכ הפוריאב ומסרפתנ הנש תוחול 
חולה יכיראתל וא םהיקסעל ישומישו יללכ עדימל וקקזנש םידוהי 
וספדנ תוחולה 73.םיידוהיה םהייח ילגרה תא םייקל ידכ ידוהיה 
.הקזחאלו שומישל החונה ,(מ"ס 9.5x6.5) הנטק סיכ תנוכתמב 
םיירבע םיכיראת םהבו םיישדוחהו םייעובשה הנשה חול יפד דבלמ 

םידירי יכיראת דחוימבו ישומישו ןווגמ רמוח תוחולה וללכ ,םייזעולו 
.הפוריאב םייזכרמ םייתנש 

לע םיטרפ הלגת ולא הנש תוחול המכ לש גציימ םגדמ תקידב 

חולב ןוידל עקר שמשיש דחוימ ידוירפ םוסרפכ םתוהמו םנכות 
המגוד הווהמ ה"מקת תנשל םדרטשמא חול .דימש איצוה רשא שדחה 

;טפורפ סופדב החונ סיכ תנוכתמב עיפוה אוה .םוסרפ לש הז גוסל 
הזמ הנוש קיתעתב) שידיאב עובשה ימיו תירבעב םינתינ םיכיראתה 

ישאר ,תוינעת ,םיגח ,עובשה תוישרפ ןכו ,(דימש לש חולב גהנוהש 

חולב םיליבקמה םיכיראתה םיאבומ םדיל .הנבלה דלומו ,םישדוח 

עדימל ףסונב .רופסמל תוירבעה תויתואב שומיש ךות ,יללכה הנשה 

םישודקל ןורכיזה ימי םג הוולנ רוטב םיניוצמ ,וילאמ ןבומה ,ידוהיה 

םישודקה לכ"כ) םיגחו ,(סיצנרפ ,סלוקינ ,סומינוריה ,ןוגכ) םיירצונ 

"םימלצה לכ" ,רבמבונ תישאר וא רבוטקוא ףוסב "תומשנה לכ 
בוחרב השענה לע םידוהיל עדימ קפסל ודעונ הלא םימושיר .(ינויב 

.םירחא םיכרצל וא םידירילו םיקוושל תועיסנ ךרוצל םא ירצונה 
אלה ,"םיבלכה ימי ףוס"ו "םיבלכה ימי תלחת" תא ללוכ םג חולה 

74.טסוגואו ילויב םימחה ץיקה ימי םה 
הירוטסיהב םיעודי םיכיראת ינויצ םיאבומ חולה ידומע תיתחתב 

,("הילדג םוצ")םקיחא ןב הילדג גרהנ וב םויה ןוגכ ,םהיטרפו תידוהיה 

םוי ,םילשורי לע רוצמה תליחת ,והיקדצ יניע תא ורוויע וב םויה 
ויה .דועו ,איבנה לאומש תומ ,ןורהא ינב תומ ,ונבר השמ לש ותומ 
םיילאיווירט ףאו םיינשמ ןורכיז ימי ןהו םיבושח ןורכיז ימי ןה הלא 

.ןורכיזלו ןויעל ודעונו ,ידוהיה הנשה חולב 

םידומע ינש תב ("קינארק") היגולונורכ הספדנ ךכ לע ףסונב 
3097 ...םלוע תאירבל 5545" :ןוגכ) לארשי תודלותב םיכיראת לש 
293 ...ןושאר תיב ןברחל 2207 ...הרות ןתמלו םירצמ תאיציל 
ןינבל 113") םדרטשמאב הליהקה תודלותבו ,("...אינאפש שוריגל 
תורצנל - םיכיראת ינויצ ינש דועו ,("םידרפס ק"קד תסנכה תיב 
לכ ;("םילאעמשיה תנומאל 1203") םלסיאלו ("םניינמל 1785") 
םיבושח םיידוהי םיכיראת ןיב בוליש היה הז .תירבעב םיבותכ הלא 

.םוקמה ישנאל םיבושח ויהש םיימוקמ םיכיראתו 

,ישעמה עדימה ירודמ םיאב ,ידוהיה עדימהו יתנשה חולה רחאל 

,תונושה דנלוה ירעמ תוגילפמה אשמה תוינוא ידעומ לע עדימ ןוגכ 
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2006 ביבא ,34 יסמ רשק 

, תוסחייתה ףוסלו ,(ריהמה ראודה)םיבכורה ראודו ראודה תובכרמ חול 

חולה 75.םיסנרפהו ד"בא תומש תמישרב - המצע תידוהיה הליהקל 

הווהה תקיזב יכנמלא ןויעל ,םוימויה ייחב ידוהיה לש ושומישל דעונ 

ישנאו םילכור ,םירחוס שומישל רקיעבו ,ידוהיה ירוטסיהה רבעל 

תרושקתהו הרובחתה יעצמאל תוקקדזה ושרד םהיקסעש היישעת 
.םיינרדומה 

34 םדרטשמאב םה ףא רואל ואציש םירחא הנש תוחולב 
םיתע לש ותאצוה תנשל בורק ,א"פקתבו ט"עקתב ,ךכ רחא הנש 
,ליגרה חולל ףסונבו ,הליהקה ישאר תומש 'םג םיאבומ 76,םינמוזמ 
ידעומ םהבו ,הנשב הנש ידמ ונכדועש םירכזנה םירודמה בור םג 
תוינואה תגלפה ידעומו ,ץוח תוצראמ עיגמה ראודה תמישר ,ראודה 

.םדרטשמאמ 

תיבב םייהלדרבו טרופקנרפב רואל ואציש ,םיפסונ הנש תוחול 
תע התואב ,20-ה תונש תישארב םייהנדייה ףלאוו לש עודיה סופדה 

ויה ךא ,סיכ תנוכתמב םה ףא ויה ,ולש ויתוחול תא דימש איצוהש 
ובש ישדוחהו יעובשה ידוהיה חולה דמוע םזכרמב .רתוי םימצמוצמ 

,עובשה תוישרפו תוינעתה ,םיגחה ,םיידוהיה הנשה ינויצ םינמוסמ 
חולל .םייזכרמה םידיריה ןויצ םע יללכה חולה יכיראת םדצבו 
םידיריו םיקווש לש תטרופמ המישר םהבו עדימ ירודמ ופסונ יתנשה 

וספדנ רשא םירכזנה תוחולה ןמ ורדענש ,(ירבע קיתעתב תינמרגב) 
םישדקומ םידחא םידומע .הרצק תידוהי הקינורכ ןכו ,םדרטשמאב 

טרופקנרפ] מ"דפפ [השודק הליהק] ק"קב תסנכה תיבב הליפתה ןמזל 

תבש תלבק ןמז ,לוחב החנמ ןמז ,לוחב תירחש ןמז ,[ןיימ רהנ לעש 
ללכ ךרדב םיבותכ)ט"יו תבשב החנמ ןמזו ,ט"ויו תבשב תירחש ןמזו 

םידיעמ םירודמהש דועב ,לוחו שדוק לש ישומיש בוליש - (תירבעב 

77.ידוהיה ייח לש תיתדה תרגסמב רושקה עדימ לע ללכ ךרדב 
םהיתורודהמב םיהז ויה רחא וא הז סופד תיבמ ואציש תוחולה 

םע ךא .םינשה ךשמב םיטעמ םישודיחו םיכיראת ןוכדע ךות הנש לכ 

תזקה" ןוגכ ,תיממע הסרגב "יאופר" עדימ םג ועיצהש תוחול ויה תאז 

קודב אוהש ל"ז ם"במרה יבתכמו םיאפור יבתכמ קתעוה לודג דוס םד 

הנכס םה םימי הזיאבו הזקהל םיבוט םה שדוחב םימי הזיא הסונמו 
יעצמא אופא שמיש חולה 78."הפורת יתלב ו"ח ןכתסי רובעיש םאבו 

.ףטוש 'יאופר' לופיט םשל ימוימוי בקעמל 

ספדנש ,א"לקת תנשמ ,רתוי םודק חולב האצמנ המוד העפות 
תנשמ חול" :המוד "יאופר" עדימ לע רעשב זירכהש ,ךאבצלוזב 
םהלש השדח הנשמ ןינומ םהו םירצונה םיגחה םגו ...ק"פל א"לקת 
אל וא בוטו ...ןילופ ..זנכשא תנידממ םיקושו םידיריה םגו 1771 
ויה הז חולב ."םישדח םירבד ראשו .ומויב םוי ידימ םדה זיקהל בוט 
לש תולזמה ירויצ םהו "םלועמ וספדנ רשאכ יפויה תילכתב םירויצ" 

79.ושדוחב שדוח לכ 

לדפ ףסוי לש (1814-1816)ןמאנ ריע הנשה תוחול 
ןוגכ ,םיליגרה תוחולה לש תיללכ תירנא'ז העפשה התייהשמ רתוי 

תעפשה וז התייהש יאדוול בורק ,דימש לש וחול לע ,ורכזוהש הלא 

80.1814-1816 םינשב לופונרטב לרפ ףסוי איצוהש ןמאנ דיצ חולה 
תא לרפ םידקה ךכבו ,"בלה חול" םשב יתורפס ףסומ ףרוצ הז חולל 

.יתורפס-יכוניח ףסומ םע ישעמו ישומיש חול בולישב ןהכהו דימש 
לש םלדוגל התמד איהו סיכה תוחולמ רתוי הלודג התייה חולה תינבת 

.דימש ןוטנא איצוהש םינמוזמ םיתעל ןכו םיתעה ירוכבו ףסאמה 
,עובשה תוישרפ ןויצ ללכו תישדוח רדוסמ היה לרפ לש הנשה חול 

ילותק ירצונ חולל ףסונ רוט ול ףרוצו ,לארשי יגחו םישדוח ישאר 
ימי ,אגחה ימי טוריפ םע יסורו יסקודותרוא ינווי חולל ינש רוטו 
תחפשמו תירסיקהו רסיקה לש תדלוהה ימיו םיירצונה םישודקה 

.הכולמה 

חולה לש ירדנלקה קלחה ירחא :ה"עקת תנשל חולב ןלהל ןייענ 

תורואמה ייוקיל ,"איסורמ רסיקה תיב תודלות" :עדימ ירודמ םיאבומ 

םידומע ינשו ,בובל יפ-לע התעיקשו המחה תחירז חול ,בובלב 
םיכיראתה ."םלוע תומי ןורכז" תרתוכב תיללכו תידוהי הקינורכל 
טוריפב יכ ףא ורכזוהש סיכה תוחולב ואבוהש הלא תמגודכ ויה וניוצש 

יתשל לארשי תקולח ,קחצי תדקע ,לובמהו םלועה תאירבמ - רתי 
הז חולב .יקצינלמח תוריזגו דרפס שוריג דעו ס"שה רוביחו תוכלממ 

תעבטה ,"אווקסאמ ריעה ןינב" ןוגכ ,םייסור םיכיראתל םוקמ שדקוה 

,ותוכלמ אסכ לע רסיקה תבשל ד"י ,הבקסומב ןושארה ףסכה לבור 

,"חתות ינק תאצמה" ,"ףרושה קבא תאצמה"כ ,תויעדמ תואצמהלו 
ינפמ םינינבה תלצה תאצמה"ו ,ןוסיחה תוקירז ,לזבב ריינה תאצמה 
הקינורכב אבומה ןורחאה ךיראתה ."ןילקנארפ םכחה ידי-לע ...םערה 

."ןמאנ ריצ חולה רוביחל היינש הנש" :תאזה תימלועה 
תויזכרמ םירעב וכרענש םידיריה חולב רסמנ םירחוסל עדימ 

םידומע ינש ןב אוה הז חול .ידורבו גרבמל ,גארפ ,הניו ,גיצפיילב 
ןמ תודיח ןורתפ אבומ וירחאל .ירבעה חולה יפל םה וב םיכיראתהו 

.ד"עקת תנשל חולה 

שדקומ ,תוריעז י"שר תויתואב םיפופצ םידומע 13 ,דבכנ םוקמ 
תסנכה תיב תוכלהו הליפת יניד - "ה"עקת תנשל םיללוכ םיגהנמ"ל 

"ה"עקת תנשל םיטרפ םיגהנמ" םהילע ףסונו ,גח ימיו לוח ימיב 
ישארו םיגח ,םיארונה םימיב םיגהנמה טוריפ םהבו - (םידומע 9) 

.םישדוח 

דעונש עדימ ,יללכ עדימ בלשמה ךנמלא וניה הז חול םג 
,תויתדה ויתוכילהב ידוהיל שרדנה עדימ ןכו ,םירחוס לש םשומישל 
םושמ דחוימב תניינעמ הקינורכה .תסנכה תיב יגהנמבו הליפתב 
,םירחאה תוחולב ואצמנ אלש ,תונושה תויעדמה תואצמהה רוכזא 
ידומיללו יללכ עדיל ,עדמל ךנחל הלכשהה תמגמ לע תודיעמ ןהו 
הארנ הז עדימ .םיתעה ירובגב ןכו ףסאמהב ולעוהש םיאשונ ,לוח 
הכולמה תיב לע עדימה .ינרדומה ידוהיה לש ותלכשהל שרדנכ אופא 

ריכהלו ותדלומל ןמאנ ןב תויהל ידוהיה תא ךנחל הפיאשה לע עיבצמ 

.םידוהיה וסח םהיתחתש ,וז הסיפת יפל ,דסחה יכלמ תא 

םג ועיפוהו ורזח הז חולב וספדנש םידחוימה םירודמה ןמ המכ 

ןיכומיס שי ךכ םושמו 81,ןלהל ןודייש יפכ ,םינמוזמ םיתע חולב 
.תוחולה ןיב העפשה לש הקיז תעיבקל 

ארקנ אוהו ,םידומע 60-כ ןב אוה ןמאנ ריצב יתורפסה קלחה 
םרשק .ךובזעי לא תמאו דסח" ילשמב קוספל תוסחייתהב בלה הול 

.הז יתורפס רודמל וטומכ שמשמה ,"ךבל חול לע םבתכ :ךיתרגרג לע 

ןורכזל לארשי ינב בל לע תויהל בלה חול" :רמאנ בלה הול רעשב 

ףאו ,םירשיהו םישודקה ושע רשא דסחו הקדצ ישעמ ורפוסי וב יכ 
קדצ לכשה רסומ תחקל ,הניב ירמאו םימכח ירבד ,תודבכנ וב רבודמ 

רשא ,םידמחנו םירקי םירבד ואצמתו וב וארק ,וניחא ןכ לע ,טפשמו 
יכרדב וכלת םא םכל ירשא .םכשפנל שפונו םכבבלב החמש ונתי 
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הלא םידגיה 82."!םדאו םיהלא יניעב רשיהו בוטה ושעתו ,וניתובא 
בולישהו לכשה רסומ לע השגדה ךות רבד לכל םייתרוסמ םיעמשנ 
תא ריבסמ רבחמה .דחי םג םדאו םיהולא יניעב רשיה תושע לש 

תבשב חולב ןויעה בגא יכ ורמואב יתורפסה קלחה םע חולה בוליש 

םג ארוקה אובי (ןורכיזה יכיראתב וא םיגהנמב יאדווב) דעומב וא 

83.(א"ע ב)"שפנל םימיענה םירבד" ,חקלהו רסומה ירבדב ןייעל 
:הנשמ ירודמ העבראב רדוס הזה קלחה 

םירחא תורוקממו רקיעב שרדמהו דומלתה ןמ תפומ ירופיס .א 
לע שרדמה אבומ רמוחב ."בוט חקלו רסומו המכח דמלל" םתרטמש 

;(ב"ע ג) הירחא הטונ םעה בלש הדגאה תוכזב - "הדגאו הכלה" 
"תוכלמה םולשב ללפתה"ל רחאו ,(ב"ע ד)"היקנ ןושל" חבשב רופיס 

דע ךרבח תא ןידת לא" םשב ץוח רוקממ ינולשמ רופיס ןכו ;(א"ע ו) 

84.ףסאמהב ספדנ רבכש "ומוקמל עיגתש 
לכ רדס עבטה תניחב" תרתוכב והנימל יחה רואית - היגולויב .ב 

,םיעלותה םהבו ,"הנוילעה דע הנותחתה הגרדממ םהינימל םייחה 
,םירופיצה ,(םייביפמא) השביבו םימב םייחה ,םיגדה ,םיצרשה 
4-ב קסוע אוהו ימע 28 ספות הז קלח ;(א"ע אי) םדאהו םיקנויה 
ךשמה ;ירצמה רבכעה דעו םשגה תעלותמ םינושארה םירוציה 
רודמה תרטמ 85.ו"עקת תנשל חולב םיאב יחה תרתי רואיתו רודמה 

דיגהל ,םירוציה תדלות" :ןכותה תמישרב ןויליגה שארב תרהצומ 
.(א"ע ב)"'ה תורובג 

תחכותו לכשה רסומ דמללו ,רפש ירמא תתל ,הצילמו רסומ ילשמ" .ג 

.םילשמ ידומע 6 - (א"ע ב)"םייח 

ג) "תלכשמה שפנה תא דדחלו ןנשל םירקי םירמאמו תודיח" .ד 
.תודיח ידומע 3 - (ב"ע 

הלכשהה לש היכרעו התמגמ תא םיפקשמ הלא םירודמ העברא 

הגהנהל הכרדהו רוקמ םישמשמ דומלתה ירופיס :התורפסב תירבעה 

יפלכ יבויח םחיו ןושלה רהוט לע הדפקהה תשגדה ךות תירסומ 
ידומילל ךנחל םיליכשמה תפיאש תא אטבמ יגולויבה רמאמה .הררשה 

ותרשכהו ידוהיה לש ויקפוא תבחרה םשל עדמה תעידילו לוחה 
.תושקובמה תויוכזה תגשהל וכרדב תיפוריאה תוברתה ןב תויהל 
הנותחתה הגרדממ םהינימל םייחה לכ רדס" רמאמה ,הזל רבעמ ךא 
חור תא םג אלא הלכשהה תפיאש תא אטבמ קר אל "הנוילעה לע 
'היווהה תלשלש' תא תורואנה תסיפת לע ססובמ ותויהב הלכשהה 

 (Vast Chain of Being) תא האורה ,תיליכשמה-תידוהיה התונשרפב
86.האירבה רזנכ אלא 'היווהה-מלוס'ב םש-יא אל םדא 

ירוכבב ןהו ףסאמהב ןה םייראלופופ םה ףא ויה רסומ ילשמ 
לרפ לש תוחולב רמוחה לכ יכ ,שיגדהל שי .תודיחה םג ןכו םיתעה 

הלכשה םדמללו ויארוק תא ךנחל לרפ שקיב ויתוחולב .תירבעב בתכנ 

םקוסיע ימוחת לע תיגולופורתנא הריקס שמשת ךכל המגוד .תיללכ 

"םדאה תראפתל רשא ,תומכחה ישאר"כ ךרועה הנמש םדאה ינב לש 

תדובע :תישונאה היצזיליוויצה תומדקתה םע םתוחתפתה רואיתו 
,םיבכוכה תנוכת ,עבטה תמכח ,האופרה ,הדידמה ,ןיינבה ,המדאה 

תנווכש קפס ןיא 87.לוחמהו ,ןוגינה ,רויצה ,רסומה ,ןויגיהה ,רובידה 

רובל ינרדומה ידוהיה לכויש תונוש תוכאלמ לע זומרל התייה ךרועה 

תודחוימ תונוכת לע םג אלא תוכאלמ לע קר אל השגדה ךות ,ומצעל 

תא ןייצמ םיאתמה ןמושייש - רסומהו ןויגיהה ,רובידה ןוגכ ,םדאל 

:תויונמואה ןכו - ויתוכילהבו ותבשחמב ,ונושלב :יתימאה ליכשמה 

.לוחמהו הניגנה ,רויצה 

דימש ןוטנאו ןהכה םולש ינפל ודמע ןמאנ ריצ יכרב יכ חינהל שי 

ירוחאמש הסיפתה יכו ,םישדחה חולהו ןותנשה תא וננכתש תעב 
םה יכ יאדוול בורקו ,םנונכת לא הלחלח הז יכוניח-יתורפס ףסומ 
ירוכבב ללכנש רמוחב ןוידהמ ןלהל הארייש יפכ .הנממ ועפשוה 
ןהכה לש םימוסרפהו לרפ לש ויתוחול ןיב הבר הברק שי ,סיתעה 
םירודמב ןוימד לע קר אל עיבצהל ןתינש אלא ,דבלב וז אל .דימשו 

ו"עקת תנשל ןמאנ ריצו ד"עקת תנשל בלה חולב רמוח לע םג אלא 
,המגודל .םיתעה ירוכב תנכהב ןהכה םולש תא ושמיש יאדוול בורקש 

,"זראכ השק יהי לאו הנקכ ךר םדא אהי םלועל" ידומלתה רמאמה 

ספדנו רזחנו ד"עקת תנשל ןושארה חולב ספדנ ,תינעת תכסמ יפ לע 

'דומלתה ןמ תורמאו רסומ ירופיס' רודמב א ךרכ םיתעה ירוכבב 
,אתותרב שיא רזעילא לע רופיסה םג .תוירבע תויתואב תינמרגב 
אוהו ,תיארקמ תירבע הזורפב הפ ספדנ ,תינעת תכסמ יפ לע אוה ףא 

אוה 88.ירבע קיתעתב תינמרגב א ךרכ םיתעה ידוכבב ספדנו רזחנ 
םויאק יאמורה רסיקה לע ינש תיב תפוקתמ ירוטסיה רמאמב ןידה 

ירוכבב ספדנו רזחנ רשא ,שדקמב ולספ תא דימעהל הוויצש הלוגילק 
89.תינמרגה ותסרגב םיתעה 

דימש ןוטנא סיפדהש םינמוזמ םיתע שדחה חולה 
טילחה ,הנשה תוחול לש ,רעושמכ ,הברה םתצופת רואלו ,הז עקר לע 

םתינבתב םישודיח סינכהלו תוחול איצוהל דימש ןוטנא ל"ומה ףא 
ףאו שדוק ירפס רואל איצוה אוה הכ דע .סיכה תוחול לש םנכותבו 
תמישרב דעותמכ ט"יה האמבו ח"יה האמה יהלשב בורל לוח ירפס 

ירוכב לש (א"פקת) א ךרכב הספדנ רשא ותאצוהב ואציש םירפס 
90.םיתעה 

וליטהש רוסיאה תובקעב האב הניווב םיירבעה סופדה יתב תמקה 

תואכז ןתמו ץראל ץוח יסופדמ םיירבע םירפס אובי לע תונוטלשה 

וכרד ליחתהש ,דימש ןוטנא .םיירבע םירפס איצוהל דבלב םירצונל 

תיב תא ןמזה ךשמב שכר ,ילטניירוא סופד תיבב תויתוא רדסכ 
ירפסו שדוק ירפס וציפהש םיירקיעה םיל"ומה דחא היהו סופדה 
להקל תונפל ובלב דימש רמג התע 91.הכלממה יבחרב םיירבע ןושל 

השדח תינבתב ,יטקרפו שדח רצותב ותוא ןיינעל תוסנלו יליכשמ דעי 

מוי שומישל חול םג ןכו ירבע תע-בתכ :הלופכ הכרעכ - תכשומו 
ליכשהל ותמגמב ןוטלשה תא תרשל םג הצר דימש יכ חינהל שי .ימוי 

.םידוהיה תא 

םיתע חולה לש הדיתעה םתעפוה לע העדוה םסרפ דימש ,רומאכ 

םידוהי" לש םתיינפ תובקעב ,םיתעה ירוכב ןותנשה לשו םינמוזמ 
ינב לש הקיתאהו ירסומה ךוניחה תא םדקל םיניינועמה ,םיליכשמ 

תוריפ תא הדיקפל הדיקפמ םסרפל" והושקיב םה ,וירבדל ."םמע 
םיניינעמה םירמאמה לש םיעטק רקיעבו ,השדחה תירבעה תורפסה 

םינוש םיטירפ ,ךכ לע ףסונב ןכו ,םיבוהאה םיפסאמה ךותמ רתויב 

לוח תועידי םוחתמו ,המואה לש השדחהו הקיתעה הירוטסיהה ןמ 
92."תורואנהו םינמזה חורל םיאנה םירחא םיבתכו 

,רומאכ ,ןהכה םולש לש ויונימ םע לחתוה שדחה טקייורפה 
יקסע" יכ ,דימש עידוה ,ןכ לעשו ,וסופדב "יתורפס החמומ"כ 
םתלאשמ 93."תרפושמו השדח המגמ לבקל התע םילוכי ילש סופדה 

 69

This content downloaded from 140.254.87.149 on Tue, 14 Jun 2016 03:54:54 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



2006 ביבא ,34 יסמ רשק 

לש רואל םתאצוה חכונל םשגתת "םיליכשמ םידוהי" םתוא לש 

ןמזה-ןב יטנאוולר עדימ ובו הנש חול :ונייהד ,םישדחה םימוסרפה 

עדימ ןוגכ ,םיידוהי הנש תוחולב הכ דע ספדנ אל וירבדלש רמוחו 
יפל ,רבגותי חולה .יללכ עדימו תועדוה ןכו ,היגולונורכ ,ימונורטסא 

.םיתעה ירוכב - ןכותה-רישע תעה-בתכב ,וירבד 

ירוכב לש ולדוגל ההזה ,ןויליגה תינימש לדוגב ספדנ שדחה חולה 

ורכזוהש םייטרדנטסה סיכה תוחולמ רתוי הלודג תינבת ,םיתעה 
,ריק חול םגו סיכ חול םג הנש התואב דימש סיפדה הארנכ .ליעל 
ירוכבב המסרפתנש םירפסה תמישרמו העדוהה םויסמ עמתשמה יפל 

94.םיתעה 

לש היגולונורכ ללוכ ,א"פקת תנשל ,א םינמוזמ םיתע חולה 
תידוהיה הירוטסיהב םיבושח םיכיראת ןויצ ךות תישונאה הירוטסיהה 

,(א"פקת .'ה :א ,םינמוזמ םיתע) חריה יעבר ינמיס 95,תירטסואהו 
:א ,םינמוזמ םיתע)ןתליחתו הנשה תונועו תורואמ ייוקיל לע עדימ 
,(א"פקת .'י-'ז :א ,םינמוזמ םיתע)ריוואה גזמ תיזחת ,(א"פקת .ר-'ה 
,םינמוזמ םיתע)םידחוימ םימיבו םיגחב תוליפתהו תסנכה תיב ירדס 
תלבקו החנמ תליפת ינמז ,הנבל שודיק ןמז ףוס ,(א"פקת .ו"ט-'י :א 

חולה רבדב רמאמ ,(א"פקת .ז"ט ,ו"ט :א ,םינמוזמ םיתע) תבש 
.ב"ל ,א"ל-'ל :א ,םינמוזמ םיתע) ץינייטש רזיל היגמה תאמ ירבעה 

יגח לע עדימ אבומ א"פקת תנשל יזעול-ירבעה חולב .דועו ,(א"פקת 

ידעומו יזעולה חולב םיבושח םיכיראת ,עובשה תוישרפו לארשי 
96.הפוריאב תויזכרמ םירעב םידירי 

:ספדנ חולה רעשב 

םוימ םנינמ יפלו) ק"פל א"פקת תנשל חול אוה םינמוזמ םיתע 
וננובשח יפל התומילשב הנשה תעיבק ללוכ (1821 תבט ז"כ 'ב 
טסבענ [...] היפוליח העבראו הנבלה ידלומ ,םימעה ןובשח יפלו 

ןעזעיגילער ,גנאגסגנוררעטטיוו םעכילניישרהאוו םעטגיפעגאייב 

רוצ ןלעטטעלבעביירשנייא ןעסייוו טימ ,ןלעגערסגנורהאפרעפ 
,עטפעשעג ןעכילזייה רעד ,עבאגסיוא דנוא עמהאננייא רעד גנוקרעמעב 

דנוא-סטפעשעג ןרעדנא דנוא ,טייצללאפרעפלעסכעוו ,ןעגנוצטאזעגאט 

רעד ,רעדעי סרעדנאזעב ךאנ ןאק ךיוא ןעטייהנעגעלעגנא-ןעילימאפ 

ריפ ךובנעימערפ סעכיירטלאהעג ןייא ןעטלאהרע וצריה ,טשניוו םע 

תיזחת תפסות ללוכ] םיתעה ירוכב טלעטיטעב ,דנעגוי עגיסיילפ איד 

םושירל [םיקיר] םינבל הביתכ יפד םע ,תדה יגהנמ ,יופצה ריואה גזמ 

ןוערפ יכיראת ,ימויה ףירעתה ,תיבה יקסע לש תואצוהו תוסנכה 

,ךכ לע ףסונבו .םיפסונ םייתחפשמו םייקסע םיניינע ןכו ,תורטש 

םירוענה ינבל ןכות-רישע רפס ,יש לבקל לכוי ןיינועמה לכ ,דחוימב 

97.[םיתעה ירוכב תרתוכב םיצורחה 

,ב"פקת תנשל ,ב םינמוזמ םיתע חולה ספדנ ,היינשה ותנשב 
םנוכדע ךות ,םירכזנה םירודמה לכ ללוכ ,ומדוקכ תנוכתמ התואב 

98.השדחה הנשה תא ףקשיש חולה ןוכדע ןבומכו ,ב"פקת תנשל 
רזיל היגמה תאמ ירבעה חולה לע רמאמה ךשמה וב אבומ ןכ 

".ץינייטש 
ןייטצמ דימש לש חולה ,םירכזנה סיכה תוחולל האוושהב ,ןכאו 

םופדה תינבת םג .םירחאה תוחולב היה אלש עדימו בורל ןווגמ רמוחב 

ךנמלאב ותוהמ לע הדיעה ,לוטלטל םיחונה סיכה תוחולמ הלודגה ,ולש 

אוה לרפ ףסוי איצוהש ןמאנ ריצ חולהש קפס ןיא ,תאז םע .ןויעל 

לשו םינמוזמ םיתע לש היצפצנוקב ל"ומהו ךרועה לע עיפשהש אוה 

ייוקיל לע עדימ ,הכולמה תיב יכיראת ,היגולונורכה .םיתעה ירוכב 

- יתורפסה קלחה לש תיתורפס-תיכוניחה ותוהמ רקיעבו תורואמה 
םתרוצב םיעיפומו םירזוח ןמאנ דיצב וללכנש הלאה םיאשונה לכ 
איצוהש םיתעה ירוכב ןותנשב וא םינמוזמ םיתע חולב השדחה 
תיב ימימ ירוטסיה רמאמו דומלתה ןמ רסומ ירופיס ,רומאכ .דימש 
תורמא 100.םיתעה ירוכבב םיעיפומו םיצצ ןמאנ ריצב וספדנש ינש 

תורידתב רודמב ןכ םג ועיפוה ןמאנ ריצב וספדנש דומלתה ןמ המכח 

ןוגכ ,בר עדימ ,ךשמהב הארנש יפכ :דועו תאז .םיתעה ירוכבב הבר 

ךותב םג הבחרהב רסמנ ,דועו םיסימ תואלבט ,ראודה תובכרמ ידעומ 

לש תינשדחה תילאירוטידאה הסיפתה יפ לע ,ןכבו .םיתעה ירוכב 

ןמ רמוחו ,הלא תא הלא ומילשה םיתעה ירוכב יכרכו תוחולה ,דימש 

תירוקמה ותסיפתב ,םיתעה ירוכב .םיתעה ירוכבל םג רבעוה חולה 
עדימלו תורפסל ןותנש - ךנמלא אופא היה ,תונושארה ויתונשבו 
ידי-לע ללכ ךרדב הגצוה אל םיתעה ירוכב לש וז הייאר .ישומיש 

םבל ונתנ אלש םושמ םא תירבעה הלכשהה תורפסו תונותיעה ירקוח 

םושמ וא ,םיתעה ירוכבב יזכרמה ומוקמלו םינמוזמ םיתע חולל ללכ 

ןותנשה יקתוע תכירכ ךות טמשוהש ברה יוויטמרופניאה עדימהש 
תוירפס המכב םירידנ םיקתועב קר אצמנשו) תונושארה םייתנשב 

.םהל עודי היה אל (101רקחמ 

אסיג דחמ .ברועמ אופא היה ל"ומה לש ותינכתב דעיה להק 
,השעמ ישנאו םירחוס ,םיליכשמ להקל עיגהל ל"ומה תנווכ התייה 
.תוליפתה ינמז לע דיפקמה יתרוסמ להק חינזהל אל אסיג ךדיאמו 

קקזנ ינרדומה להקה םגו ,ותסיפת יפל ,בוטיק היה אלש רשפאו 
היה הליחת הבשחמב יכ ,חינהל שיו .תסנכה תיבב רושקה עדימל 

עמשנש יפכ ,ההז ילואו דחא תעה-בתכ לשו תוחולה לש דעיה להק 

.םיתעה ירוכב לש ןושארה ךרכה רעשב המגמה תרהצהמ 

רעשמו ל"ומה לש ותעדוהמ ןכו תוחולהמ ףקתשמה עדימה ןמ 

ידי-לע שדחה תעה-בתכ תאצוה ירוחאמ יכ רבתסמ ןושארה ךרכה 
ךרועה תאו ל"ומה תא הכירדהש תדחוימ הסיפת הדמע דימש ןוטנא 

הלכשה ,רחסמ םע תורפס בלשל ונימב דחוימ ןויסינ הז היה .ןושארה 

הווהמה ןויסינ - םיסימ תוחול םע םינוידו םינויע ,ישומיש עדימ םע 
.הלכשהה תורפסב השדח המגמ 

תועפות ול ומדק ירה ?ןהכהו דימש לש םשודיח הז היה םאה 
לרפ ףסוי ידי-לע ,רומאכ ,השענ רבכ חולו תורפס לש בוליש :תומוד 

,ןותנשה תאצוה ינפל םייתנש ןכו .1814-1816 םינשב ןמאנ ריצב 
Almanack für die Israelitische הנשה חול עיפוה ,1818 תנשב 
 Jugend הידידי תא םג ךרע רשא ,רכזנה ןמנייה הימרי ר"ד םסרפש,
ןהכהו דימשש ענמנה ןמ אלו 102,תורפסו חול לש בוליש היה וב םגו 

שודיחב םינושארה ויה אל םא םג ,ןכ יפ לע ףאו .ויתובקעב םג וכלה 

םימוסרפל הבושח המורת םושמ הפקיהבו תינכתה עוציבב היה ,הז 
יכנמלא חול לש הז בוליש ךא .תירבעב הלכשהה לש םיידוירפה 

.עיפוהל חולה קספ ןהירחאלו ,םימי םייתנש קר דימתה ןותנשו 

ךכל הבושת ?םינמוזמ םיתע חולה תא סיפדהל דימש לדח עודמ 

רזיל היגמה לש ורמאמב םיתעה ירוכב לש ג ךרכ ףוסב קר הנתינ 
ויכרכ ינשב ןותנשל ףרוצ חולה ,וירבדל ."היגמה רמא" ,ץינייטש 
:הלודגה ותנוכתמב חולה תא ץיפהל חילצה אל ל"ומה ךא ,םינושארה 

אל יכ ,הזה םעה תא ,דימש ןאטנא דבכנה ןודאה האר הנה התעו" 
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2006 ביבא ,34 יסמ רשק 

םא ,הנה דע ספדנ רשאכ ןטק חולב א"כ ,הזכ לודג חולב םשפנ התצר 

לע יכ תאפמ םא ,םקיחב ותאשל רבדה םהמ דבכ יכ [תאפמ] םאפמ 

תגשמ םדא לכ די ןיאו ,תאזה תרבחמה לש הריחמ ףסכ הברתי ודי 

לעמ לקהל ,האלהו םויהמ וטימשהל ל"נה ןודאה רמא ןכל ,התונקל 

םידמחנ םירבד ראש ל"נה חולה םוקמב ףיסוהלו התנקמ ףסכ םינוקה 

תספדה לע תרוקיב ץמשו המוד הכרעה 103."תעד םדאל םידמלמה 
104.ט ךרכ תליחתב ךרועה רמאמב ואבוה םינמוזמ םיתע חולה 

םימוסרפה ינש בוליש רבדב ל''ומה לש הסיפתה יכ אופא רבתסמ 

תא הלעה ףאו ,אשינ סיכ חול ידכמ ידמ לודג היה חולה :החלצ אל 

תא הלעה הז ןולשיכ אקווד ךא ,ןויסינה לשכנ ךכו .ןותנשה ריחמ 
,שממ ירבע ןופוקתב תרחא תוהזל ,הנוש הכירע ךרדל םיתעה ירוכב 

ןוטה ןתונכ ותוא עובקל תרחא וא וז הדימב וחילצה םירחאה ויכרועש 
.תירגנוה-ורטסואה הירפמיאה תוצראב תירבעה תורפסב 

םולש ידיב ג-א םיתעה ירוכב תכירעב תומגמ .ג 

"האנהלו םיקסעל ףלאמו ליעומ רפס" :ןהכה 
לכ ךרועה םסרפ אל םיתעה ירוכב לש א ךרכ חתפבש ,רבדה אילפמ 

ןותנשה לש ותוהמו ונכות רבדב תינמרגב וא תירבעב יבמופ רשנמ 

ןהכה םולש .תיללכהו תירבעה הקידוירפב לבוקמל דוגינב ,שדחה 
לש םינורחאה םיכרכה תשולש תא ךרע רומאכש ,הסונמ ךרוע היה 

תארקל םישדח םיפסאמ תרושב רשנמה תא בתכ ףאו ,שדחה ףסאמה 

םג אוה 105.( 1808) ט"סקת תנשב ףסאמה לש רואל ותאצוה שודיח 

ובש ,"ארוקה לא רבד" םשב שדחה ףסאמהל החיתפ רמאמ תא בתכ 

יפ לע ףאו .ונכותו וכרד לעו תעה-בתכ תאצוה שודיח לע םיטרפ רסמ 

106.םיתעה ירוכב תאצ םע החיתפ רמאמ בותכל חרט אל ,ןכ 

הצפוהש ,ל"ומה לש 'העדוה'ה ,תינכט הניחבמ יכ ,יאדוול בורק 

הכרכנו הפרוצ ךכ רחאו ,ןותנשה תעפוה ינפל הנש יצחכ דרפנב 
עדימ הב שי ירהש ,הז דיקפת האלימ,םיתעה ירוכב לש א ךרכ ףוסב 

107.םיליכשמה יגוחלו ףסאמהל ותקיז לעו ןותנשה לש ונכות לע טרופמ 

לש טקפסורפה ,רושבה לחנל דימש לש וז ותעדוה התמד וז הניחבמ 

תרושבל ןכו ,הנושארה תרבוחה תאצ ינפל הנש יצח ץפוהש ,ףסאמה 

,ןהכה םולש איצוהש ,ףסאמה לש ושודיח לע רשנמה ,םישדח םירפס 

.הנושארה תרבוחה ינפל ספדנ אוה ףאש 

םיתעה ירוכב רבדב ל"ומה לש 'העדוה'ה 
חולה תא רואל איצוהל תינכתה לע תרשבמ ל"ומה לש וז ותעדוה 

,ונכותלו ןותנשה לש וכרדל שדקומ לודגה הקלח ךא ,ןותנשהו 
ירוכב לש ותאצוה תארקל יבמופ רשנמ הווהמ יהירה וז הניחבמו 
תאצל דיתעה ןותנשה ירודמ תנומש תא דימש הנומ העדוהב .םיתעה 

:רואל 

;תידוהיה הירוטסיהה ןמ תומישר .1 

;םימסרופמ םידוהי לש תויפרגויב .2 

;דומלתה ןמ רסומ תורמאו רסומ ירופיס .3 

;ףסאמה ךותמ רחבמ .4 

;םינוש םיאשונ לע םירמאמו םיריש - 'םישדח םיבתכמו םיריש' .5 

,רפס יתב ,ךוניח ,תוברת יאשונב רקיעבו ,תדלומה ןמ תושדח .6 
ןכו ,תוירגנוה-ורטסואה תוצראב םידוהיל החוורו עויס תודסומו 

;הפוריא ילשומ לש הריקסו תוכלמה תחפשמ ינב לש היגולואנג 

;המודכו םיבושח תוערואמ ,םיירסיק םיווצ ,םיעוריא רקס .7 
יפירעת :ןוגכ ,יללכ עדילו םיקסעל ןווגמ יכוניחו ישומיש עדימ .8 

,(המודכו סמ ילוב ,תיבירל) תונוש בושיח תואלבט ,הסנכה ילוב 
םייתנש םידירי ,הפוריאב םירע ןיב םיקחרמ ,ראודה ירדס לע עדימ 

108.דועו 

התייה תיפוסה םתעיבקש ,ןותנשה ירודמ תא תפקשמ וז הקולח 
.טעמב קר הנוש 

להקב תיבויח תונעיה היהת םאש ל"ומה תרעה דחוימב תניינעמ 

םיכרכ תוארל םנוצר תא ועיבי תירבעה תורפסה ירחושו ,םיארוקה 

תוביבסב ,הנשה תיצחמ ירחא ינש ךרכ עיפוי זא יכ ,הנש לכב םיפסונ 

ךומתל םירואנ םידוהיל ל"ומה ארוק ןכ ומכ .אבהל םג ןכו ,חספה 
ךוניחה לעו תידוהיה תוברתה לע רמוח חולשמ ידי-לע ןותנשב 
םהל םלושי יכו הכלהכ וספדיי םהירמאמש חיטבמ אוה .םהיתומוקמב 

.וז הפוקתב תירבעה הקידוירפב רתויב הרידנ העפות ,םירפוס רכש 

ירוכב ןותנשה ךא ;הנשה עצמאב ףסונ ךרכ עיפוה אל עודיה לככ 

12 ךשמב ותעפוהב דימתהו א"פקת תנש תישארב תאצל לחה םיתעה 
.הכירעהל רשפאש תופיצרב הנש 

רעשה יפ לע תעה-בתכ לש ותמגמ 
רעשה ,ןותנשה חתפב תכרעמ רמאמ ןהכה םולש םסרפ אל םא םג 
ןיעמכ שמשל דעונ םיתעה ירוכב לש תינמרגבו תירבעב טרופמה 
לע רוזחשל תנתינ תעה-בתכ לש תרהצומה ותמגמ .יגולואידיא עצמ 

םינשב םירעשה בותיכל וסנכוהש םייונישה ,ךכו .א ךרכ לש רעשה יפ 

םיכרועה לש הכירעה תוינידמב םייונישה תא םיפקשמ ןכא תואבה 
.תעה-בתכ לש םיפלחתמה 

םה םיתעה ירוכב" :ספדנ א"פקת תנשל ןושארה ךרכה רעשב 
עדמ ינינעו ,םידמחנ םירבד המכ םיללוכה א"פקת תנשל האובת ירפ 

,םלוקל םיעמושה םהינבל יש ליבוהל ,םירוה תכרבל םידעונ ,תלעותו 

."חקל ףיסויו םכח עמשי ןעמל 

ןייא" :תוירבע תויתואב תינמרגב בותיכה עיפומ רעשה ךשמהב 
ךובסגנוטלאהרעטנוא דנוא-סטפעשעג סעכייררהעל דנוא סעכילצטינ 

עטעדליבעג ריפ קנעשעג-סרהאיאיינ םוצ א"פקת רהאי זאד ףיוא 
עגיסיילפ איד ריפ ךובנעימערפ םלא רעטטימזיוה דנוא רעטעפזיוה 

ףלאמו ליעומ רפס" :('חתפמ'ב רעשה לויעב אבומכ)ומוגרת ."דנעגוי 

תוהמאו תובאל הנשה שארל ישכ א"פקת תנשל האנהלו םיקסעל 
109."םיצורחה םירוענה ינבל {רפס לש}סרפכו םיליכשמ 

איצומה וא ךרועה לש תאזה תילאירוטידאה הזרכהה תועמשמ המ 

לש ותוהמ יבגל (110"תיטסבמוב" התייהש רבוס ןייטשכאווש) רואל 
?ותכירעבו ןותנשה ןונכתב םכרד לע הנממ עמתשמ המו ,תעה-בתכ 

ענמנה ןמ אלו ,םיתעה ירוכב ןותנשה םש גצומ הנושארבו שארב 

הנש םדרטשמאב עיפוה רומאכש ,תלעות ירוכב תעה-בתכ לש ומשש 

הריציה ירוכיב תא ןייצל אבו וז הריחב לע עיפשה ,פ"קתב ,ךכל םדוק 

,האמה תליחתב ,ןכל םדוק דוע ךא .הניווב שדחה ירבעה זכרמב 
ןכתייש ,ךונח ירוכב םשב רחא ץבוק םדרטשמאב עיפוה ,1809-ב 
אופא אטבמ םיתעה ירוכב םשה 111.ךרועה יניע דגנל דמע ומש ףאש 

תליחתל הרופאטמ ,ונייהד ,ירפהו האובתה תישאר לש ןויערה תא 

.הניווב שדחה המוקמב וללה םישדחה םינמזב תירבעה הריציה 
הריצי ירוכיב םהו - "האובת ירפ" ליכמכ ההוזמ תעה-בתכ 
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תירקחמו תינויע הביתכ ןכו םינושה היגוסל הפיה תורפסה תרגסמב 

ינינעו ,םידמחנ םירבד" :הריציה תוהמ תא דימ טרפמ רבסהה .ללכב 

רמוחו ,עדי ,הקיטסירטלב :השולשל אופא תקלוחמ וז ."תלעותו עדמ 

עמשנה דגיה - "םירוה תכרב"ל ,בותיכה יפל ,דעונ רמוחה .ישומיש 

ססובמ אוה יכ חינהל שי .רדגומ אלו יטנלוויבמא ךא ,חטבל יבויח 

האצותה :ועמשמש (גכ ,גל םירבד)"'ה תכרב" יארקמה אטבמה לע 

ותנווכ יאדווב טסקטל רשקהב .רשואו החלצה :ונייהד ,'ה תכרב לש 

רמאנ ,ןכאו ,םידליה לודיגב וא (?) םיקסעב םא - םירוהה תחלצהל 

רבתסמ ךכו ;חקל דמלי םכחהו "םלוקב םיעמושה םהינבל יש"כ דימ 
.דומיל - דומיל רכש יכ 

רשקה קודיהל םיתעה ירוכב תמורת לע זומרל שקבמ טסקטה 
םינדקש םירוענ ינבו םירואנ םירוה - םהידליל םירוה ןיב יתחפשמה 

ירוכב לש םיטסקטה םאה :הלאשה תלאשנ ,ןבומכ .םהיכרדב םיכלוהה 

הזיאבו ?"םירוענה ינב"ל םימיאתמ ,ייש' וא 'סרפ'כ ןתינש ,םיתעה 
םיריעצל ןווכמ "םירוענה ינב" יוטיבהש ,חינהל שי ?רבודמ ליג 
םתמרש ,םהייחל תומדקומה 20-ה תונשבו תורחואמה הרשעה תונשב 

.הלכשהב ןיינע וליגשו ספדנה רמוחל המיאתמ התייה תילאוטקלטניאה 

"ב.רתוי םיריעצ םג ויה םיפתתשמה ןיב ךא 

םיקסעל" - האנהו עדי לש בולישו ליעומ עדי אופא שיגדמ רעשה 

ותרמימ לש תינרדומ תירבע הסרג ןיעמכ ,רעשב רמאנכ ,"האנהלו 
השדחה םתשיג יוטיב ידיל האב ןאכ םג ."utile dulci" :סויטרוה לש 

ייחב השדח המגמכ ,םיקסעו םידומיל בולישל (?ךרועהו) ל"ומה לש 
ינרדומה ידוהיה לש היצטניירוא-הרו ירבעה ליכשמה לש תוברתה 

ייחלו ,ללכל הליעומה תוליעפל ,השעמה ייחל ,הזה םלועה יניינעל 
.תירבעה תוברתה 

אוה ףא דיעמ רעשה לש טסקטב תינמרגהו תירבעה לש בולישה 

יטנגילטניאה םיארוקה להקב ולחש םייונישה לעו דעיה להק לע 
.םהילא םמצע םיאתהל וליכשה ,םתסיפת יפ לע ,ךרועהו ל"ומהש 

ןותנשהו ןוחריה לש םירעשה תאוושה :ףסאמהל הקיזה 
ירוכב לש םירעשה תאוושה ,ףסאמהל הקיזה תורהצה תורמל 
תעה-בתכ לש יהשלכ העפשה לע הדיעמ הניא ףסאמה לשו םיתעה 

תוארהל ךרועה ןוצר לע וא ,ירטסואה וליבקמ לע ןושארה ירבעה 
:בתכנ ןושארה ףסאמה רעשב .תעה-יבתכ ינש ןיב הקיז יווק עדומב 

וצבקנו ופסאנ רשא םיבתכמו םיריש ללוכ ד"מקתה תנשל ףסאמה" 
בותיכ ."גרעבסגינעקב רבע ןושל ישרוד תרבח ישנא ידי-לע דחי 

גכות לע - תיברמ תויתיצמתב - עידוהל ותנווכבו ,רתויב רצק הז 
ירוביצה ףוגה והימ רסומ אוה ןכו ,םירמאמו םיריש ליכיש ,ןוחריה 

.רבע ןושל ישרוד תרבח :ונייהד ,ןוחריה תא רואל איצומה 

ונכות תא ףסאמה יכרוע וטריפ רושבה לחנ רשנמב וליאו 
.השע אל םיתעה ירוכב ךרועש רבד ,תעה-בתכ לש ויתורטמו 
םיבתכ רסומהו עדמה תונחמ לכל ףוסאי ...ףסאמה" ,םהירבדל 
רמוח לש תיניזאגאמ הסיפת םהל התייה ,ונייהד ;"םינוש םיבתכמ 

ירוכב וליאו .ןווגמ רמוח לש ףסאמ היה תעה-בתכו - תירבעה הריציה 
תורהצומה תורטמה יתש ידי-לע החנומה רמוח שיגהל הטנ םיתעה 

םיקסע ךרוצל דעוימה רמוחה .האנהלו םיקסעל :ןושארה ךרכה רעשב 

עדימ ,םיסימ תואלבט ,ישעמו ישומיש רמוח וניינעו ךרכה ףוסב אבומ 

קלחה אוה האנהל דעוימה רמוחה וליאו ,המודכו ראודה תובכרמ לע 

ירבעה תעה-בתכמ טקל ,ףסאמה רחבמ םג ובו ינויעהו יתורפסה 
.ןושארה 

ידלכבו ףסאמה :ירבע תע-גתכ תכירע לש הנוש הסיפת 
םיתעה 

לא אב אוהש ךכל בטיה עדומ םיתעה ירוכב לש שדחה ךרועה 

ןושארה ירבעה תעה-בתכ ,ףסאמה תובקעב ליכשמה ירבעה ארוקה 

ךרועל יכ חינהל שי ."םירעשב עדונ" רבכש ,הינמרגב הלכשהה לש 

רבד ,הלכשהה תורפסו הלכשהה תונותיע ךשמהל תובייוחמ התייה 

,שדחמ ףסאמה תא איצוהלו בושל םירזוחה ויתונויסינב אטבתהש 

בר רמוח תקתעה םצעב ןכו - 1809-ב וידי-לע ושודיחל ואיבהש 
.םיתעהיירוכבב ,הלמב הלמ ,תרזוחה ותספדהו ירוקמה ףסאמה ךותמ 

העפשהה לע ורקיעב ססבתה םיתעה ירוכב תא איצוהל ןויערה ,ןכאו 

םידסיימה תובאכ םינושארה םיפסאמה רכזו ףסאמה לש תרבטצמה 

תירבעב תיתורפס המבל השירדה הרבג ןכ ומכ .תירבעה הלכשהה לש 

םג ךא ,ימוקמ יתורפס יוטיב הל ןתיתו השדחה תואיצמה תא ףקשתש 

ל"ומה ירבדמ עמשנש יפכ,ףסאמה לש 'הקיסלק'ה ןמ איבתו רוזחת 
םג היה ףסאמה לש ןורחאה ךרועהש הדבועה "3.תרכזנה ותעדוהב 

יבתכ ינש ןיב הרשיקו הרשיג םיתעה ירוכב לש וושארה ךרועה 
הייטנה ,ןכאו .תויכשמהל הפיאש וא השוחת ןיעמ הנייצ ףאו תעה 
ירוכבב תוארל התייה תורפסה לש הירוטסיהבו תיתורפסה תרוקיבב 

,הזמ דוחיב ,'ףסאמה' ןמ רשי ךשמה ןיעכ" ,רבוחל ירבדכ ,םיתעה 
הז היה ,ןכ יפ לע ףאו "4."וכרוע היה אוהש ,'שדחה ףסאמה' ןמ 
ינש לש הכירעה ךרד התייה הרקיעב ןכש ,דבלב חטשה ינפ לע ךשמה 

.וזמ וז הנוש הלאה תעה-יבתכ 

ידי-לע החנומ ןהכה םולש היה ,הנשל תחא אציש תע-בתכ ךרועכ 

,שדוחל תחא ,ללכ ךרדב ,אציש ,ףסאמה לש וזמ הנוש הכירע תסיפת 

רתוי ,עובק רתוי העפוה ףצר רצי ,ןכ לעו ,םישדוח השולשל תחא וא 

.והנשמל דחא ןויליג תעפוה ןיב קודה רתוי רשק םיןקו ,רידת 
רשק םייק היה ףסאמהב .ארוקה םע רשקה תא הבציע וז הסיפת 

תובושתהו תולאשה :ןוגכ ,ומיע גולאיד רצונ ףאו ,ארוקה םע דימתמ 

םילימב םיבתוכה-סיארוקה ןיב ןויד ,תודיח ,םיקוספ ירואיב ןיינעב 
היה לוכי אל םיתעה ירוכב ןותנשה וליאו .דועו ,ןושלב תופדרנ 
אצוי .ספדומה רמוחב רכינ רבדה ןכאו ,תדמתמ םיסחי תכרעמ עובקל 

ףסאמהב ,ןכבו .ןאכ אבוהו ףסאמה ךותמ קתעוהש רמוחה הז רדגמ 

לא םיבתכמבו רמוחב ותופתתשהב אטבתהש ארוקה םע רשק רצונ 

םינשב אל יאדוובו ,רכינ וניא הז רבד םיתעה ירוכבב וליאו ,תכרעמה 
.תונושארה 

היה ףתתשמה רפוסה םע רשקה םג אלא ארוקה םע רשקה קר אלו 

ותעפוה ךשמהב םגו - הצובק דימ הרצונ ףסאמה ביבסש דועב .הנוש 

וידחי דקושה םירפוס רבח תורצוויה לש הנתיא השוחת תמייק התייה 

השגרה ןיא - הלכשהה םודיקב םיגשיה ןעמלו תפתושמ הלועפ ןעמל 

ןויסינ לש השוחת ןיא .םיתעה ירוכב לש םינושארה םיכרכב תאזכ 

התוא םישגהל ףתושמ ץמאמ רכינ אלו תיליכשמ היגולואידיא גיצהל 

םיכרכב תטלוב הרוצב הארנ רבדה ןיא יאדוובו ;הילע קבאיהלו 
תיתורפסה םתמורת תרבטצמ םירחואמה םיכרכב יכ ףא ,םינושארה 
"5.רצוי םיליכשמ גוח לש יתצובק יפוא תלבקמו םירפוס המכ לש 
וא רמאמל המדקה ירבדב וירפוסו ךרועה ןיב רשק לע זמרנ םשו הפ 
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לא םינפומה םיבתכמב םיבותכה םירמאמ םיספדנ םשו הפו ,הרעהב 

.ףסאמה תרובחב היהש יפכ קודה וניא רשקה ךא ,םירחא םיליכשמ 

תא איצוהל ,םיכרכה בורל תואובמ וא םייתמרגורפ םירמאמ רדעיה 

וק רסוח לע דיעה ,(ב"צקת - ט"פקת) םינורחאה םיכרכה תעברא 
.שבוגמ יגולואידיא תכרעמ 

ידיב התייה תונושארה םינשה שולשב םיתעה ירוכב תכירע 

ידיל ,ךרעל םייתנשל תחא ,הרבע רחאו ,ןהכה םולש ,דסיימה ךרועה 

םהמ המכו ,םיכרכה שארב ואבוה אל םהיתומש יכ ףא ,םירחא םיכרוע 

,(1771-1845)ןהכה םולש .ל"ומה תועדוהב םיכרועב ורכזנ אל ףא 
.הינמרגב םינושארה םיליכשמה יריישמ היה ,ךרועו ררושמ ,רפוס 
לע םדק יעטמ ,םילשמ רפס ןוגכ ,וירפסמ המכ איצוה רבכ זא דע 
דוד ,םהרבא לע תומאופ ,(1809) רוגא ילשמ ,(1807)ןופצ תמדא 
,דערתו למע ,לזיו לש תראפת ידיש סופאה חורב ילאערזיה תובנו 

"6.דועו ,ירוגלא הזחמ ,(1812) 

תורעה 
ירוכב ירפסב האר ,ותעפוהל עקרהו םיתעה ירוכב תעה-בתכ לע דוע 
ירבעה תעה-בתכ ,םיתעה ירוכבל רעומ חתפמ :הלכשהה ירוכב - םיתעה 

.2005 ,סנגאמ תאצוהב רואל אציש ,היצילגב הלכשהה לש 

,(1820 ,הניו) רשוי בתכ ורפסב הספדנ לכייא קחציל ןהכה םולש לש ותיינפ 

,הניו) תירבע יבתכמ רפס ,סירסל יולה ריאמ לש ורפסב ןכו ,96-95 ימע 
ןב ,ריעצה ןהכה םולש ארוק ,"ינודא התע אנ םוק" .137-136 ימע ,(1868 
,ךינתמ רבגכ דוע סנש ,ךתרובג שיאכ יכ" ,לכייא קיתווה ךרועה לא ,ו"כה 
םא ...הירוענ רשנכ שדחתתו ,רפעמ [תירבעה הפשה תא] המיקהל לכות ילוא 

,יתרזעל אנ םקה" :ותשקב תא חטוש אוה ."ףסאמה יבתכמ איצוהל בושת 
שודיחב םיניינועמ םיבר יכ לכייאל חיטבמ ןהכה ."תירבעה הפש תרזעלו 
תתל םתוא םג ודדועי ותופתתשהו ותמזוי יכו הינמרגל ץוחמ םג ףסאמה 
אציש רוגא ילשמ רפס תא תונמדזה התואב לכייאל חלש ןהכה .לעפמל די 

ךראות לכייאל ובתכמ ;ט"נקת רייא 'ט ךיראתה ןיוצ ותמדקהב) ט"נקתב 
יכנא םג" :טלחומ שואיי העיבה לכייא לש ותבושת .(ט"נקת [בא] םחנמ ז"י 

ופלח .ויליכשמ לעו הדוהי םע לע רבע רשא הלערתה סוכ תעבק תא יתמעט 
ינצנ וארנ תע ;לארשי ינב ןיבו יניב ויה רשא תירבה ימי ורבע ,הבהאה ימי 

טוקלל לארשי ינב ירענ ואצי זא ,תראפתלו הלהתל רבע ןושל חרפתו המכחה 

םוימ ;בוש ןופיסוי אל ףא !ההא - םניאו וסנ .ומויב םוי רבד התנובת ירפמ 
הוכילשיו ,םהיתובא ןושלב וסאמ ,העד ץראה לכ האלמ :רומאל םבבלב ורמא 

ימע ,רשוי בתכ ,ןהכה) "הברעב רערעכ ינובזעיו וחכש יתוא םג ;םויג ירחא 
.(137 ימע /וירבע יבתכמ ,םירטל ;96 

שארב ךורכ .רעש + 15-2 ימע ,םישדח םיפסאמ תרושכ ,ןהכה םולש 
הנידמה תיירפסב יתאצמ הז עודי יתלב טקפסורפ .ט"סקת .יח ,ףסאמה 
15-14 ,תורפסב רקחמל םיפדב דרפנ רמאמ ויתודוא םסרפאו ,ןילרבב 
בתכ ,ףסאמהל רעומ חתפמ :הלכשהל רעש ירפסב ךכ לע האר .(2005) 
לויעב 95 ימע ,(א"סשת ,םילשורי)(א"עקת-ד"מקת)ןושארה ירבעה תעה 
ןיב תבותכתה האר ןכו .105 הרעהב ןלהל ךכ לע דוע הארו ;'םולש ,ןהכה' 

.1 הרעהב לכייאו ןהכה 

.9-8 ימע ,םש,םישדח םיפסאמ תרושב,ןהכה 

18-17 ימע ,(ז"סקת ,הניו) 'א ,םישרשה רצוא ,"העצה" ,באז ןב ביל אדוהי 

,ןוסלדנמ השמ תריטפ רחאל הנש 20 הפשה תדירי לע ,(ילש רופסמה) 
באז ןב .הפשה תייחת ןוויכב יתוהמה הנפמה תא באז ןב האור ויתולועפבש 
רחא הריהנהו םעב ושפש עצבה תפידרו תונרמוחה תא תחא הביסכ הנומ 

הקיזומ ידומיל םהל ףסונבו לוחה ידומיל ןכו םתסנרפל םיליעומה םידומיל 

תולע רשע הפשה הדרי הנהו..." :תירבע דומלל יאנפ רתונ אלש ךכ ,לוחמו 

ודמלי אל הנושל ועדי רשא יכ .[ןוסלדנמ לש] וייח ימיב התלע רשא תולעממ 

םא יכ ןומהה לכמ ראשנ אלו .הנושל ועדי אל הירפסב ',ארוקהו 'ירפסב 
."הירבח ירדע לע היטועכ תירבע תפשו ,תונושלה ראש דומלב 'וצמאתהה 

,(1954 ,היבחרמ) 2 'א ,םינורחא תורוד לארשי ימי ירבד ,רלהאמ לאפר 
.81 ימע 

 ,(1806 ,Sulamith, Herausgegeben von D. Frankel und Wolf, I (Leipzig
 29 .S. לארשי יפל םוגרתה .40-12 ימעב ספדנ ,לקנרפ דוד תאמ ,רמאמה

.258 ימע ,(1959 ,היבחרמ)'ה ,לארשי תורפס תודלות ,גרבניצ 
,(ך"שת ,םילשורי)'א ,השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק ףסוי 

,בובלסינטס)'ב ,ךהאפ ןבואר יבתכ ,"הלכשה יקרפ" ,ןהאפ ןבואר ;279 ימע 
'א ,השדחה תירבעה תורפסה תודלות ,רבוחל .פ ;104-102 ימע ,(ז"צרת 
,הלכשה ,תודיסח ,תונבר ,ץ"כ ןויצ ןב ;135 ,130 ימע ,(ח"פרת ,ביבא-לת) 

ןושלב תיתעה תורפסה" ,דלפנרב ןועמש ;204 ימע ,(ט"ישת ,ביבא-לת)'ב 
אובמ םסרפ ןייטשכאו ,רומאכ .298 ימע ,('ח-ז"סרת)ז"י ,חלשה ,"תירבע 
Bernhard האר .ותעפוה עקרו וירפוס ,ויכרוע ,םיתעה ירוכב לע ךורא 
 1930 ,Wachstein, Die hebräische Publizistik in Wien, I (Vienna).
,וירפוסו ףסאמה תמורת תא ללהמה ריש ץשומאז דוד םסרפ ח"פקתב 
וארנ םיפסאמה ינצנ תע" :םיתעה ירוכבו ףסאמה ןיב רשקמ אוה המדקהבו 
.256-255 :יח ,םיתעה ירוכב) "םיתע ירוכב ירפסב םירבעה הנחמב תינש 

.(ח"פקת 
 .Ankündigung für Freunde der hebräichen Litteratur (Berlin, 1818)
(1809) שדחה ףסאמה לש 'א ךרכ ףוסב הכורכ ,ימע 15 תב תרבוח 
םסרפל יתינכתב .ןילרבב הנידמה תיירפסב יוצמה ,ןהכה םולש תכירעב 
תואמגודה אלב) הידידיב רמאמכ םג ספדנ זורכה .דרפנ רמאמ ךכ לע 
Ankündigung für Freunde der hebräichen Litteratur,"":(תירבעב 
 117-122 .Jedidja, II, 1,1, S. ותומ ללגב לעופל האצי אל תינכתהש ןכתיי
הנש יצחכ ,1818 רבמצדב 27-ב ,זורכה לע םימותחה ינשמ דחא ,לטנשיב לש 

ןויליג ,2 קלח ,יה ךרכ ,תימלושב ספדנש גולורקנ יפ לע)זורכה תעפוה רחאל 

תדובע ןיכמה ,ץרווש ןיטנלו סנאהויל יתדות ;216-215 ימע ,(1818-1819) 3 
לע ,הינמרגב תידוהיה תונותיעה לע םדסטופב ןוסלדנמ השמ זכרמב רוטקוד 

.(יתעידיל הז גולורקנ איבהש 

,םילשורי) תעהו טעה ירפמ ,ןמרבה .מ .א לש ורפסב ספדנ ,"ארוק לוק" 
ירוט בקעי .הז םוסרפל רוקמה תא ןייצ אל ןמרבה .50-47 ימע ,(א"משת 
לע םימתוח ןיינעל לטנשיב השמו ןמנייה הימרי לש םנויסינ לע אוה ףא חוויד 

Jewish Periodicals in" ,Jacob Toury האר .ירוקמה ףסאמה לש היגולותנא 
 Germany, 1817-1837," Kesher, 11 (1992), p. lie.

ןושארה ירבעה תעה-בתכ ,ףסאמהל רעומ חתפמ :הלכשהל רעש האר 
.203 ימע ,(א"עקת-ד''מקת) 

יוצמה תע-בתכ לש (1799) די-בתכ,לסאק הפ ק"פל ט"נקת ץיקמ ףסאמה 
לור רטלוו םסרפ וילעש ,גרובסארטסב תיאטיסרבינואהו תימואלה היירפסב 
 Walter Roll)) תירבעב הרעה דומע + תירבעב ימע 64 דיה-בתכב שי .רמאמ

Ha-Meassef' The Kassel" ,Walter Roll' :האר .תינמרגב תורעה ידומע 6 + 

 of 1799 [:] An Unknown Contribution to the Haskalah," The Jewish
 Response to German Culture, Jehuda Reinharz, ed. (Hanover Sl

 32-50 ..London, 1985), pp
הרות רתכ :םדרטשמאב הנאילטנזורה תיירפסב אצמנ ףסאמה די-בתכ 
םידמחנ [ם]ירופסו רסומ ילשמו םיבירעו םינוגה הצילמ ירבד ףסאמה 

.(Meier de Wulft) טפלוו הד ריאמ תאמ (ה"עקת ,ןדרבוק) דחי ופסאנש 
לש ותקסעה לע םיטרפ .91 הרעהב האר ,דימש ןוטנא לש סופדב וכרד לע 
החפסנש ,דימש ןוטנא לש ותעדוהב האר ,דימש לש וסופדב ןהכה םולש 
ןעשיטילעארזיא ןעגידנעטשללאפ סענייא גנוגידניקנא ,האר .יא ךרכל 
םינמוזמ םיתע :לעטיט םעד רעטנוא .א"פקת רהאי זאד ףיוא סרעדנעלאק 

ירוכב :טלעטיטעב ...ךובסגנוטלאהרעטנוא ...ןעכיירסטלאהניא םענייא טסבענ 

םיתע :תרתוכה תחת א"פקת תנשל םלש ידוהי הנש חול לע העדוה] םיתעה 

/ [העדוה] [םיתעה ירוכב םשב ...ןכות רישע רפס ול ףרוצמו .םינמוזמ 
ףוסב .םירפסוממ יתלב םידומע השולש :יא ,םיתעה ירוכב .דימש ןאטנא 

/דפסהב ךכ לע דוע .68 הרעה דיל טסקטב ספדנ אלמה רתוכה .א"פקת .ךרכה 

,"ריכזהל בתכמ" ,סירטל יולה ריאמ :ןהכה םולש לע סירטל בתכש היפרגויב 

;(ןהכה םולש תריטפ םע) ז"ע-ג"ע ימע ,(ו"רת) םישדחה םיתעה ירוכב 
,סירטל יולה ריאמ תאמ ,"ןהכה י"רב םולש 'ר ודלות"ב היפרגויבב םג ספדנ 

2- ימע ,רפסה שארב ,ןהכה םולשל (1869 ,בובל) הצרתו למע תרודהמב 
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2006 ביבא ,34 יסמ רשק 

'ב ,השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק לצא האר ןכ .14 
,יב ,ן,ראפ ןבואר יבתכ ,"הלכשה יקרפ" ,ןהאפ ;289 ימע ,(ך"שת ,םילשורי) 

.133 ימע ,יא ,השדחה תירבעה תורפסה תודלות ,רבוחל .פ ;107 ימע 
,ןהאפ ;11 ימע ,(1919 ,הניו) 'א ,הניוב הלכשהה תפוקת ,ןהאפ ןבואר 

.144 'טע ,יב ,ןהאפ ןבואר יבתכ ,"הלכשה יקרפ" 

,לשמל ,ומצע ןוסלדנמ ;תונלבוסה בתכל בויחב וסחייתה םיליכשמה לכ אל 

ימע ,2,'א ,םינורחא תורוד לארשי ימי ירבד ,רלהאמ ,האר .ונממ גייתסה 
ןכו .122 ימע ,יא ,השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק ;71 
,תאז תמועל ,הניו ידוהי .15 ימע ,יא ,הניוב הלכשהה תפוקת ,ןהאפ ,האר 
Steven Beller, Vienna and האר .הבר הדהאב תונלבוסה בתכ תא ולביק 

 128 .the Jews 1867-1938 (New York, 1989), p, ןכו "Robert S. Wistrich
 ,(1990 ,The Jews of Vienna in the Age of Franz Joesph (Oxford
 17-19 .pp. האר ,ינשה ףסוי לש ויתונקתו תונלבוסה בתכ לע דוע .Paul P
 Bernard, "Joseph II and the Jews: The Origins of the Toleration Patent
 101-119 .;of 1782," Austrian History Yearbook, IV-V (1968-1969), pp
,p ומכו .Max Grunwald, Vienna (Philadelphia, 1936), pp. 145-163,ןכו 
ע"רת)ג"כ ,חלשה ,"היצילאג ידוהיו ינשה ףסוי" ,רווארב בקעי םהרבא 

.434-427 ,343-333 ימע ,(א"ערת 
ןכו ;196-195 ימע ,2 ,יא ,םינורחא תורוד לארשי ימי ירבד ,רלהאמ ,האר 

 .Erich Zöllner, Geschichte Österreichs (Vienna, 1979), S. 324
לארשי םע תודלות ,יג ,השדחה תעב לארשי תודלות ,רגניטא לאומש ,האר 

,ינשה ףסוי לש וינוקית לע דוע .124 ,70 ,44 ימע ,(ט"כשת ,ביבא-לת) 
Israel Bartal, '"The Heavenly City of Germany' and ,לטרב לארשי האר 
 Absolutism ä la Mode d'Autriche: The Rise of the Haskalah in Galicia,"

 Toward Modernity[:] The European Jewish Model, Jacob Katz, ed.
 35..(New Brunswick, 1987), p

יבתכ ,"הלכשה יקרפ" ,ןהאפ ;27,15 ימע ,יא,הניוב הלכשהה תפוקת ,ןהאפ 
.165,147 ימע ,יב ,/תאפ ןבואר 

.212-211 ימע ,יב ,ןהאפ ןבואר יבתכ ,"הלכשה יקרפ" ,ןהאפ ,האר 
ידוהי לע .206 ימע ,2 ,יא ,םינורחא תורוד לארשי ימי ירבד ,רלהאמ ,האר 
M. Henisch, "Galician Jews in Vienna," The Jews האר ,הניווב היצילג 

 361-363.of Austria. Josef Fraenkel, ed. (London, 1967), pp.
.27 ימע ,(1960 ,היבחרמ)'ו ,לארשי תורפס תודלות ,גרבניצ 

םולבנילילש ןיינעמ .102 ימע ,יב ,ןהאפ ןבואר יבתכ ,"הלכשה יקרפ" ,ןהאפ 
ןילרבמ הלכשהה רבעמל וסחייתהב יוטיב ותואב ןכל םדוק דוע שמתשה 
ןילרבמ הטועפהו הריעצה תירבעה הלכשהה האציש ירחא" :ובתוכב ,היצילגל 

הלכשהה תובא" ,םולבנעיליל ביל השמ) "...השאר לע הידיו התדלומ-סוקמ 
יאדווב .(351 ימע ,[יי הנש] ב"סדת ףסאיחא חול ,"איצילגו אטילב תירבעה 
ליחתה 'ףסאמה' םוקמב" :דלפנרב עיצמש ינטשפה חסונה תא לבקל ןיאש 
ןושלב תיתעה תורפסה" ,דלפנרב ןועמש) "םיתעה ירוכב :יתנש רפס תאצל 

.(298 ימע ,['ח-ז"סרת] ז"י ,חלשה ,"תירבע 
.135 ימע ,יא ,השדחה תירבעה תורפסה תודלות ,רבוחל 

םג האר .206-193 ימע ,2 ,יא ,םינורחא תורוד לארשי ימי ירבד ,רלהאמ 
 Robert S. Wistrich, "The Modernization of Viennese Jewry: The Impact

 of German Culture in a Multi-Ethnic State," Toward Modernity[:]
 .The European Jewish Model, pp. 45-46

יולה ריאמ ,האר ;םיפסונ םיהיגמ ריכזמ סירטל .206 ימע ,םש ,רלהאמ 
'ב ,םירוכב ,"סופדה תכאלמ תודלותל םיעגונה םידחא םירבד" ,סירעטעל 

תפוקת ,ןהאפ םג האר הניווב סופדה תודלות לע .38-20 ימע ,(ו"כרת) 
ןבואר יבתכ ,"הלכשה יקרפ" ,ןהאפ ;ךליאו 27 ימע ,יא ,הניוב הלכשהה 

לאומש :דימש לצא ודבעש םיהיגמה םירפוסה ןיב .185-165 ימע ,יב ,ןהאפ 

,הניוב הלכשהה תפוקת ,ןהאפ) 1793-1798 םינשה ןיב הניווב היה ילינאמור 

,רנזולק ;29 ימע ,יב ,ןהאפ ןבואר יבחב ,"הלכשה יקרפ" ,ןהאפ ;29 ימע ,יא 
ביל הדוהי ;(312-311 ימע ,יא ,השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה 
ימע ,יא ,הניוב הלכשהה תפוקת ,ןהאפ) 1811-1799 םינשה ןיב ,באז ןב 
המלש ;(51-53 ימע ,יב ,ןהאפ ןבואר יבתכ ,"הלכשה יקרפ" ,ןהאפ ;38 
;53 ימע ,יא,הניוב הלכשהה תפוקת ,ןהאפ) 1820-1815 םינשה ןיב ,ןוזיוול 

ימע ,םש ,רנזולק ;67 ימע ,יב ,ןהאפ ןבואר יבתכ ,"הלכשה יקרפ" ,ןהאפ 

,"הלכשה יקרפ" ,ןהאפ) היגמכ דלומטיד לאומש שמיש ןכ ומכ .(269-265 
םירוביחב ורכזוה םירחאו הלא םיהיגמ .(169 ימע ,'ב ,ןהאפ ןבואר יבתכ 
האיציה" ,רנייפ לאומש םג האר .91 הרעהב ןלהל ורכזויש הלאב ןכו ל"נה 
םירעש האמ ,"(1824-1797) הלכשהה תעונת תודלותב ינש קרפ :ןילרבמ 
יקסרבט קחצי רכזל םייניבה ימיב לארשי לש ינחורה םמלועב םינויע 

.411-409 ימע ,(2001 ,םילשורי) 
Hans האר ןכו .175 ימע ,יב ,ןהאפ ןבואר יבתכ ,"הלכשה יקרפ" ,ןהאפ .26 

 172 .Tietze, Die Juden Wiens (Leipzig, 1935), S.
.206 ימע ,2 ,יא ,םינורחא תורוד לארשי ימי ירבד ,רלהאמ .27 

דימש ןוטנא לע דוע .103 ימע ,יב ,ןהאפ ןבואר יבתכ ,"הלכשה יקרפ" ,ןהאפ .28 
.91 הרעהב האר 

Tirza ןכו ,xv ימע ,Die hebräische Publizistik in Wien, I ,ןייטשכאו .29 
 Lemberger, "Bikure Haitim und Kerem Chemed Ein Spiegelbild Ihrer
 Zeit?," Kairos Zeitschrift für Religionswissenschaft und Theologie,

 168 ..36-37(1994-95), S
.25 ימע ,יו ,לארשי תורפס תודלות ,גרבניצ .30 

Bikure Haitim und Kerem Chemed Ein Spiegelbild Ihrer" ,רגרבמל האר .31 
 ,Zeit?," Kairos Zeitschrift für Religionswissenschaft und Theologie
 270-280 .36-37 (1994-95), S. הניווב רוגל אב ןהכהש ןעט טירטל וליאו
םישדחה םיתעה ירוכב ,"ריכזהל בתכמ" ,טירטל) םייתנש תוחפל הב ההשו 
תרודהמב ,"ןהכה י"רב םולש 'ר ...תודלות"ב םג ספדנ ;74 ימע ,[ו"רת] 
םג ךכ לע רזח סירטל ;7 ימע ,רפסה שארב ,ןהכה םולשל הצרתו למע 
רואל איצוהש רטרא קחצי תאמ לארשי תיבל הפוצה תרודהמל אובמב 
םירוגמ ןוישיר לביק ןהכהש רסומ גרבדירפ םג .(xii ימע ,[ח"ירת ,הניו] 
שירעבוד םייח ,האר .דימש ןוטנא לש סופדה תיבב ותדובע תרגסמב הניווב 

,ןפרווטנא) ...הפוריאבש הלאה םירעב ירבעה סופדה תודלות ,גרעבדעירפ 
הנומשמ ץ"קת תנשב הניווב רוגל רבע שלטיי הדוהי םג .99 ימע ,(ז"צרת 
םירעב ירבעה סופדה תודלות ,גרעבדעירפ ,האר .דימש לש וסופד תיבב היגמ 

ןבואר יבתכ ,"הלכשה יקרפ" ,ןהאפ ;100 ימע ,(ז"צרת) ...הפוריאבש הלאה 
.123 ימע ,יב ,ןהאפ 

.204 ימע ,יב ,הלכשה ,תודיסח ,תונבר ,ץ"כ ןויצ ןב .32 
 33. 1806 ,Sulamith, Herausgegeben von D. Frankel und Wolf, Leipzig',
Siegfried Stein,,האר .תוקספהב 1848-1 1806 םינשה ןיב עיפוה תימלוש 
 Die Zeitschrift 'Sulamith,'" Zeitschrift für Geschichte der Juden"

 196-226 .P .in Deutschland, 7 (1937), S םיווק" ,ירוט בקעי האר
Jacob ;4 ימע ,(1989 יאמ) ,רשק ,"הינמרגב תידוהיה תונותעה תוחתפתהל 
 11 ,Toury, "Jewish Periodicals in Germany, 1817-1837," Kesher
 1992), p. 7e). תרוסמ ןיב ,ריאמ לאכימ האר ,תימלוש לש וכרד לע דוע
Michael A. Meyer,:ילגנאה ורפסבו 44-46 ימע ,(ן"שת ,םילשורי) המדקל 
 28-30 .Response to Modernity (New York, 1988), pp, ןכל םדוקו
 ,(1967 ,Michael A. Meyer, The Origins of the Modern Jew (Detroit
 119-121 .pp. האר David Sorkin, The Transformation of Germanen
 Jewry 1780-1840 (New York, 1987), pp. 82ff; תורפס תודלות ,גרבניצ
'תימלוש' תעה-בתכ תמורת" ,לאכימ ןבואר ,ןכו .260-258 ימע ,יה ,לארשי 

לאכימ .87-86 ימע ,(1974) 39 ,ןויצ ,"השדחה תידוהיה היפרגוירוטסיהל 
"ףסאמה לש וכרד יכישממכ םמצע ואר םג תימלוש יכרוע"ש אוה ףא רבוס 

.(87 ימע ,םש) 
'א ,השדחה תעב הינמרג ידוהי תודלות ,ץרג לאכימו ראיוב יכדרמ ,האר .34 

.330-327 ימע ,(1996 ,םילשורי) 
Werner Grossert,,טרסורג רנרו לש וחותינ האר ,תימלוש םשה תוהמ לע .35 
 ,(2001 ,Sulamith" die Friedliebende aus Dessau 1806-1848 (Dessau"
 3-14 .S. היבזואו תימלוש" רלמאר לש וריש םע םשה תא רשקמ אוה"

.ןוסלדנמ השמ תריטפ םע בתכנש 

 Wolf, "Erklärung der Titelvignette," Sulamith, I, 1 (2, August 1806), .36
 .S. 164

תאמ ,414-410 ימע ,1806 רבמבונ ,5 תרבוח ,'א קלח ,יא ךרכ ,תימלוש .37 
.לקנרפ דוד ךרועה 

.242-236 ימע ,1807 ,4 'בוח ,'ב קלח ,יא ךרכ ,םש .38 
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.424-412 ימע ,1806 רבמצד ,6 'בוח ,יא קלח ,יא ךרכ ,םש .39 
.496-493 ימע ,םש ,םש .40 

רניראח ןרהא ררוחמ דובכ םסרופמה םכחה לודגה ברה תאמ החיש ללה .41 

.2/43 :יד ,םיתעה ירוכב .[ןירוח] רניראח ןרהא / [גולאיד] דארא ק"קד ד"בא 

.ד"פקת 

.259-258 ימע ,יה ,לארשי תורפס תודלות ,גרבניצ ,האר .42 
Werner Grossert, "Sulamith" die Friedliebende ans ,טרסורג האר .43 

 113 .Dessau 1806-1848. S.

 44. 1, 1 (1817),eine religiöse, moralische und pädagogische Zeitschrift,
Toury, "Jewish Periodicals ,ירוט האר ,הידידי לע .רעשב ,Jedidja '7י7י7י 
 in Germany, 1817-1837," Kesher, 11 (1992), pp. 7e-8e; םיווק" ,ירוט
םג האר ;5 ימע ,(1989 יאמ),רשק ,"הינמרגב תידוהיה תונותעה תוחתפתהל 

.Meyer, The Origins of the Modern Jew, p. 119 ,ריאמ לאכימ 
 45. 53-54 .1, 1 (1817), S, הידידי Jedidja.

םימתכמה ;ךאבנעזאר [ןרה]או ראקלאק .א תאמ םירישה .60-57 ימע ,םש .46 
ימע ,םש)י-ה ה - שו רעטטעלש ריאמ תאמו (לקנרפ ןומימ) .רפ .מ תאמ 

 219-218).
.ןכותה יפ לע רבחמה ,78 ימע ,םש ,"רבק דע םולש ןוכשל בהוא הז ימ" .47 

ספדנ םדוק םוגרת .םיאבה םיכרכב םיכשמהו 260-255 ,84-79 ימע ,םש .48 
,טבש .ימ-ו"ל :2 'י ,ףסאמה ,לקנרפ ןומימ םוגרתב "לבה תומ" :ףסאמהב 
,םדרטשמא) לבת ינפ תא רביחו ,ינשה ןוסלדנמ השמכ עודי אוה .א"עקת 
ןוגכ ,םינוש םירנא'זב הכרעהו הריצי ירבד לש ףסוא וניהש ,(ב"לרת 

.םירישו םיסופא ,תרוקיב ירבד ,תוריטאס 

.הילדג .מ תאמ ,167-164 ימע ,Jedidja הידידי ,1,1 (1817) .49 
.רעטטעלש ריאמ תאמ ,218-215 ימע ,םש .50 

:םיתעה ירוכבבו ףסאמהב םג ספדנ וז תרתוכב ריש .292-287 ימע ,םש .51 
,[תינמרגמ םגרותמ ריש] "הליגה לא ליכשמ רבגל" ,רלמאר [םלהליו לראק] 

.[ד"מקת ,ןסינ .'ק-ז"צ :יא ,ףסאמה] ב"פקת .56-53 :יב,םיתעה ירוכב 
;ןודנולב םילוחה תיב לבוי לע ,209-201 ימע ,Jedidja, 1,2 (1817) הידידי .52 
הונ תרבח תפיסא םויל" ,םיריש ינש ,62-57 ימע ,11, (1819-1818) ,םש 
רישה .תילגנאל םוגרתב דחא ריש ןכו ,ןודנולב ידוהיה םילוחה תיב ,"קדצ 

65- ימע ,11,1 (1818-1819),הידידיב ספדנ ,"הדותל רומזמ" ,ןוסידא תאמ 
.כ.ש / [דבועמ ריש] "הדותל רומזמ" ,ןוסידא ףזו'ג :םיתעה ירוכבב האר ;68 

.א"פקת .106-104 :יא ,םיתעה ירוכב ,[םגרתמ] 
144-142 ,(וראק) 134-133 ימע ,Jedidja, 11, 2 (1818-1819) הידידי .53 

.(ןרטלאה) 

ורבחנ רשא םיבתכמו ,םידומל םירמאמ ,םיריש ,ללוכ רובח תלעות ירוכב .54 
'אובמ'ה תא האר .פ"קת 'ה םדרטסמא .תלעות תרבח ישנא ידי לע דחי ופסאנו 

הנאילטנזורה תיירפסב .םירחאו רדלומ לאומש תאמ (פ"קת) תלעות ירוכבל 
לאומש תאמ תולועפהו םינוידה לע תלעות תרבח יחוויד לש די-בתכ יוצמ 

HS.ורפסמש ,(ח"עקת)תלעות תרבחל תופיסאה ימושר רוצק האר ;רדלומ 
.111 הרעהב םיאבומה םירמאמה האר תלעות ירוכב לע .3544 

.הדצל טסקטהו 111 הרעה האר .55 
רחשב םיפסאמה רוד ירפסב ןייעו ,ח"מ ימע ,(ד"מקת) 'א ,ףסאמה האר .56 
תורפיסל ,ןושארה ירבעה תעה-בתכ ,ףסאמה ירפוס לש םתמורת :הלכשהה 

.40 ימע ,(א"סשת ,לארשי) התישארב תירבעה הלכשה 

.'י-'ד ימע ,(פ"קת)תלעות ירוכב .57 
.ו"ל-ב"ל ימע ,םש .58 

.ה"נ-ז"ל ימע ,םש ,"םדא ינבל ויתואלפנ זועמו 'ה תלהת" ,רדלומ לאומש .59 
.ט"כ ימע דוחייבו ב"ל-ד"י ימע ,םש .60 

.א"יר-י"ר ימע ,(ו"מקת)'ג ,ףסאמה ,הוושהו .ו"נ ימע ,םש .61 
,רפש ירמא תא רביחש לזיוול הזימרה .ט"נ-ו"נ ימע ,(פ"קת)תלעות ירוכב .62 
ימע ,םש)'םימדרנ יציקמ' תרודהמ (1868 ,קיל) תישארב רפס לע רואיב 

.(ח"נ 

.א''פ-ו"ס ימע ,םש .63 
.י''ק-ב''פ ימע ,םש ,"םתאנקו שיא ינב יסכר" ,לט רדנסכלא .64 

.ב''נק-נ"ק ימע ,םש ,"תלעות תרבח םאנ" ,רדלומ לאומש .65 
.נ''ק ימע ,םש .66 

 67. Jacob Toury, Die Jüdische Presse im Österreichischen Kaiserreich
 9 .Tübingen, 1983), s). ןהאפ האר ,הניווב ןמרביל לש ורוקיב לע דוע,
ןבואר יבתכ ,"הלכשה יקרפ" ,ןהאפ ;79-82 ימע ,יא,הניוב הלכשהה תפוקת 

Michael Silber, "The Historical Experience of ;189-192 ימע ,'ב ,ןהאפ 
 ",German Jewry and Its Impact on Haskalah and Reform in Hungary
 122 .Toward Modernity[:] The European Jewish Model, p; לע
,Moshe Pelli, The Age of Haskalah (Leiden, 1979)ירפסב האר ,ןמרביל 

.112-91 ימע ,v קרפ 
זאד ףיוא סרעדנעלאק ןעשיטילעארזיא ןעגידנעטשללאפ סענייא גנוגידניקנא .68 

.דימש ןאטנא / [העדוה] ."עינמלזמ פ יתע :לעטיט םעד רעטנוא .א"פקת רהאי 

.א"פקת .ךרכה ףוסב .םירפסוממ יתלב םידומע השולש :יא ,םיתעה ירוכב 

תיירפסב קתועב היוצמה ,םיליגרה םידומעה לדוגמ תגרוחה תדרפנ העדוה 

.הניווב פ"קת רדא ג"י ךיראתב המותח העדוהה .םדרטשמאב הנאילטנזורה 

,ראורבפב 28-ב היה רדא ג"י ןכש ,יוגש "1820 ץרעמ םיא" :יזעולה ךיראתה 

ונפסוה ךכ םושמו לברוסמ אוה ילולימה םוגרתה .ליעל 13 הרעה האר .1820 

:הטוהר האירק ךרוצל הטמשה לש תורשפא ןויצל {} םילסלוסמ םיירגוס 
"...ינבל [רפס לש] סרפכו" 

תינמרגל הנווכה ,תינמרגב אוהש םיתעה ירוכבב רמוח לע אבהל רמאיישכל .69 
.תרחא ןיוצי ןכ םא אלא ,ירבע קיתעתב 

.68 הרעה דיל ליעל האר .70 

לארשי ;30 ימע ,יב ,השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק .71 
החונמ םג ןכו ,25 ימע ,(1960 ,היבחרמ)'ו ,לארשי תורפס rm^n ,גרבניצ 
הרשע-עשתהו הרשע-הנומשה תואמב תירבעה תונותיעה ןוקיסקל ,עובלג 

.62 ימע ,(ב"נשת ,םילשורי) 
.92 הרעה דיל אלמה טסקטה האר .72 

ותוחתפתהב ירבעה 'חול'ה" ,ןמרבה .מ .א לש ורמאמ האר סיכו ריק תוחול לע .73 

םג ספדנ .60-53 ימע ,(א"משת ,םילשורי)תעהו טעה ירפמ ,"ותצופת יכרדו 
האר ןכ .522-517 ימע ,(א"משת ,ביבא-לת) הדוהי-ןב ךורב ר"ד רפסב 
Robert Singerman,,הנש ירפסו הנש תוחול לע ןמרגניס טרבור לש ורמאמ 
 Almanacs and Literary Annuals in Jewish Literature," Jewish Book"
 73-82 .Annual, 47 (1989-1990), pp, תוחול" ,רטסיימנטיה ליג לש ורמאמו
סרגנוקה ירבד ,"הינמרגב תוזינג יתשמ (19-ו 18 תואמ) ריק תוחולו סיכ 
ואציש תוחולה לע .189-183 ימע ,(1986 ,1) 4 ,יט,תודהיה יעדמל ימלועה 
Josef האר ,Freischüler לש סופדה תיבבו ט"יהו ח"יה האמב ןילרבב רואל 

 .Meisl, "Berliner Jüdische Kalender,"Soncino-Blätter, II (1927), S
 41-54.

המחה םע דחי חרוזה סויריס םשארבו םיבכוכה תצובק םש לע םיארקנה .74 
.הפוקת התואב 

,(ה"מקת ,םדרטשמא) םלוע תאירבל המקת םיפלא תשמח תנש לש חול .75 
.םידומעה רופסמ אלל ,ספורפ סופדב 

,(ט"עקת ,םדרטשמא) םלוע תאירבל טעקת םיפלא תשמח תנש לש חול .76 
תאירבל אפקת םיפלא תשמח תנש לש חול :ןכו ;ץ"כ םפורפ בקעי סופדב 

תשמח תנש לש חול ;ץ"כ ספורפ בקעי סופדב ,(א"פקת ,םדרטשמא) םלוע 
.אפור יול ןנחוי סופדב ,(1820 ,םדרטשמא) םלוע תאירבל א"פקת םיפלא 

;םייהנדייה ףלאוו סופדב ,(פ"קת ,םייהלדערו טרופקנארפ) ק"פל פ"קת חול .77 
ףלאוו סופדב ,(א"פקת ,םייהלדערו טרופקנארפ) ק''פל א"פקת חול 
סופדב ,(ב"פקת ,םייהלדערו טרופקנארפ) ק"פל ב''פקת חול ;םייהנדייה 
תיירפסב םיאצמנ התמדוקבו וז הרעהב םיאבומה תוחולה .םייהנדייה ףלאוו 

גייוצנזור הנח תינרפסל יתדותו ,םירידנ םירפסל הקלחמב הפיח תטיסרבינוא 

הרעהב םימושרה ,םדרטשמאמ א"פקת תוחול .יתושרל םתוא הדימעהש 
םיפסונ תוחול תמישר .םדרטשמאב הנאילטנזור תיירפסב םיאצמנ ,תמדוקה 
Julius Fürst, Bibliotheca Judaica, Iii טסריפ לש גולטקב תאצמנ 
 374 .Leipzig, 1863), S). ןכמ רחאל םג הכישמה תוחולה תעפות ,ןבומכ.
ללכ ,םדרטשמאב אציש ,(1843/4) ד"רת 'ה תנשל הנשה ירוכב ןופוקתה 
ןיא תוחול ,טילאש השמ לש וסרטנוק האר ןכ ומכ .יזעולה ודצב הנש חול 

טייצ רעקיטנייה רעד זיב םירפס רכומ ילעדנעמ ןופ רוטארעטיל רעזנוא 
ץיבומרבא י"ש ידי לע אציש ,םירחוס חול היה תוחולה דחא ;(1929 ,הנליו) 

חול ודעבו ...לארשי ישדח חול וכותב" ללכש ,ם"רת תנשל ט"לרתב הנליווב 
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םירצונה ישדח חולו ונכלמ תיב לש ןילעבאטהו תומוצהו םיגחה םע םיסורה 

ץרא ךרד תוכלהב םילודג םיקרפו םיליעומ םירבד הברה םג .ץראל ץוחב 
םוליצ)"םירחוסה תלעותל הלקו הרורב הפשבו הפי רדסב לכהו ...רחסמהו 
תוחולה תרוסמ יפ לע וחול תא ךרע ילדנמ יכ הארנ .(15 ימע ,םש ,רעשה 

.(ןלהל הארו) האמ התואל ינשה רושעב 

אצמנ קתועה ;רסח רעשה ,ב"עקתב ספדנ [ג"עקנו תנשמ ןילופ-היסור חול] 

,s/23 v 3723 ורפסמו םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבב 
.רפסוממ יתלב דומע 

יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבב אצמנ ,[א"לקת תנשמ ךאבצלוז חול] 

.רעשב , s/o 23 v 3760 ורפסמו םילשוריב 

ד"עקת םיפלא תשמח תנשמ הנשה חול ,(ןוציח רעש)דעקתה תנש לע חול 
ןעסיירו םינוי חולו ,אמור ירצונ חול םע ילארשי םע ןובשחל םלוע תאירבל 

"ושפנל עוגרמ אצמי וב ארוק לכ רשא בלה חול הזל ףסונו ...םהלש תואגחו 

,האר .ןמאנ ריצל םשה תא לרפ הניש הנש רובעכ .([ד"עקת] ,לאפאנראט) 

,ךכו .301-300 ימע ,'ב ,השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק 
םיפלא תשמח תנשמ הנשה חול" ,ה"עקתה תנשל ןמאנ ריצ :ינשה חולה 
םינוי חולו ,אמור ירצונ חול םע לארשי םע ןובשחל םלוע תאירבל ה"עקת 
עוגרמ אצמי וב ארוק לכ רשא בלה חול הזל ףסונו ...םהיגח ימי םע ןעסיירו 

םייתורפסה םיקלחה תא האיצוה עובלג החונמ .(ה"עקת ,לאפאנראט) "ושפנל 

,םמצע תוחולה אלל ,ו"עקת ,ה"עקת ,ד"עקת :םינשל בלה חול לש 
.([1973] ,ביבא-לת) ביבא-לת תטיסרבינואב 

."םינמוזמ םיתע שדחה חולה" לע ןוידב ןוידה האר 

.יא ףד ,ינשה קלחה רעש ,ה"עקתה תנשל ןמאנ ריצ 
יפרגוילביבה רוקמל םיסחייתמ טסקטה ףוגב םיירגוסב םיאבומה תומוקמ יארמ 

.אבהל ןכו ,הבורק הרעהב ןודינה 

/[תינמרגמ םגרותמ ינולשמ רופיס] ומוקמל עיגתש דע ךרבח תא ןידת לא 

רופיסב ןוידה הארו .ט"סקת ,לולא .א"מש-ט"לש :יח ,ףסאע'ד .איילק לארשי 

.84 ימע ,הלכשהה רחשב םיפסאמה רוד ירפסב הז 

.ךליאו א"ע ו"ט ףד ,"עבטה תניחב" ,ינש קלח ,ו"עקתה תנשל ןמאנ ריצ 
רחשב םיפסאמה רוד ירפסב הלכשהה תרישל רשקהב הז אשונב ןויד האר 

Basil ,יליו לש ורפסב ןייעו .תומוקמה יארמ ללוכ ,47 ימע ,הלכשהה 
 Willey, The Eighteenth Century Background[:] Studies on the Idea
 1968 ,of Nature in the Thought of the Period (Boston), 47-48 ימע.
Alexander ,היווהה תרשרש לע פופ רדנסכלא לש ותרמא תא האר ןכו 
 Pope, "An Essay on Man." Eighteenth-Century English Literature.

 636 ..Geoffrey Tillotson, et al., ed. (Fort Worth, 1969), p
םדאה ינב תבש םיענ המו בוט המ" ,ינש קלח ,ו"עקתה תנשל ןמאנ ריצ 

.ךליאו א"ע 'ב ףד ,"דחי 

רופיס ,ד''עקת םיפלא תשמח תנשמ הנשה חול ךותמ ינש קלח ,"בלה חול" 
:הוושה .רופסמ אלב ,"זראכ השק היהי לאו .הנקכ ךר םדא היהי םלועל" :ז 
(םלועל)] רעדעצ ענייא איוו טראה טכינ דנוא ,ףליש ןייא איוו םאזגיב אייז 
רסומ ירופיס' רודמב ינש רופיס)[זראכ השק אהי לאו הנקכ ךר [םדא] אהי 
:ןכו .א"פקת .30-29 :יא ,םיתעה ירוכב ,[ימינונא] / (ידומלתה ןמ תורמאו 
.ב"ע 'ו ףד ,"אתותרב שיא רזעילא" ,ינש קלח ,ו"עקתה תנשל ןמאנ ריצ 
רזעילא לש ותובידנ] אתותרב םיוא רזעילא סעד טייקגיבעגאיירפ :הוושה 

/ (ידומלתה ןמ תורמאו רסומ ירופיס' רודמב ישילש רופיס) [אתותרבמ 
.א"ע ד"כ תינעת יפ לע ,א"פקת .32-31 :יא ,םיתעה ירוכב ,[ימינונא] 

אל רשא לע ,םידוהיל הלודג הנכס" ,ינש קלח ,ו"עקתה תנשל ןמאנ ריצ 
:הוושה .ךליאו א"ע 'י ףד ,"אלוגילאק סויאק ,ימור רסיק לוקב עומשל ובא 

טייקכילגנעהנא עכילדניוורעביאנוא רעדא סויאק סרעזייק סעד סינדליב זאד 

וא סויאק רסיקה (םלצ)ןקויד] סיזאמ ןאיגילער איד ןא ןעטילעארזיא רעד 

רודמב ישילש רמאמ)[השמ תדב םידוהיה לש רוערעל תנתינ יתלבה םתוקבד 

.13-12 :יא ,םיתעה ירוכב ,[ימינונא] / ('תידוהיה הירוטסיהה ןמ תומישר' 
.א"פקת 

:יא ,םיתעה ירוכב ,[םינוש םירפס תמישר] םירפס דנאהרעללא ןאפ המישר 

םידמועה דימש ןוטנא לש סופדה תיבב וספדנש םירפס .א"פקת .208-205 
האר .ב"פקת . 228-227 :יב ,םיתעה ירוכבב המישרה ןוכדע האר .הריכמל 

.האבה הרעהב תורחא םירפס תומישר 

םידחא םירבד" ,סירעטעל האר ,סופדב וכרדו דימש לש ויתודלות לע .91 
.38-20 ימע ,(ו''כרת) 'ב הירובב ,"סופדה תכאלמ תודלותל םיעגונה 
...הפוריאבש הלאה םירעב ירבעה סופדה תודלות ,גרעבדעירפ ,ןכו 
Anton סיפדהש םירפסהו סופדה תיב לעו וילע האר .101-94 ימע ,(ז"צרת) 

 .Mayer,Wiens Buchdrucker-Geschichte 1482-1882 (Vienna, 1887), s
:תידוהיה הידפולקיצנאב ספדנ דימש ןוטנא לע ידפולקיצנא ךרע .143-148 

 Joseph Jacobs and S. Mannheimer, "Schmid, Anton von," Jewish
 Encyciopdia.com (רתאב רמאמ), יפרגויבה ןוקיסקלב ןכו,,Peter Csendes
 ,ed., Österreichische biographisches Lexikon 1815-1950, X (Vienna
 241 .1994), s. תפוקת ,ןהאפ האר ,הניווב םירחא סופד יתבו דימש לע
יבתכ ,"הלכשה יקרפ" ,ןהאפ ;49-48 ,29-27 ימע ,יא ,הניוב הלכשהה 
Anton" Raphael Julius םג האר .185-165 ,67-66 ימע ,יב ,ןהאפ ןבואר 
 ,von Schmid — Royal Printer and Nobleman,"Jewish Book Annual
 195-202 .51 (1993), pp. םשב םידומע ינש תב העדוה המסרפתה 1807-ב
,םייהנדייה ףלאוו תאמ תינמרגל םוגרתב םירוזחמ תאצוה לע דימש ןוטנא 
םסרפ 1815-ב .L1047 הרפסמו תימואלה הירפסב היוצמה ,רשבמ לוק םשב 
ירפס ,א"שרהמה תא רואל איצוהל ותינכת לע הכורא "העדומ" דימש 
,"ןהאזיוזעל המלש 'ר ליכשמה תאמ" הנשמה ןושל קודקד לע רמאמ ,תוינשמ 
,דז העדומ .שארמ המיתח ידי לע םירפסה תשיכרל תינכת עיצמ אוה ובו 

יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבב היוצמה ,(1815 ,הניו) תובר םמש 
קתוע דימש שיגה 1814-ב .L736 הרפסמש ,וילופ לדוגב ימע 4 ,םילשוריב 
תידוהיה הליהקל - לוכה ךס םיקתוע 133 - סיפדהש םירפסה לכמ דחא 
וללה םירפסה .םיפסונ םירתוכ םוסרפ םע ןמז רובעכ םג גהנ ךכו ,הניווב 
The Jewish" ,Richard Hacken האר .הניווב הליהקה תיירפסל ןיערג ושמיש 

 Community Library in Vienna: From Dispersion and Destruction to
 .Partial Restoration," Leo Baeck Institute Year Book. 47 (2002), pp
 152 .151-172, esp. p. םיירבע םירפס סיפדהל תואכזה ןתמ לע רסומ ןקאה
םיחוודמ רמייהנאמו סבוקיי'ג .(3 יעה ,152 ימע ,םש) דבלב םירצונל הניווב 
תיירפסל דימש שיגהש בורקה חרזמה ירפס לש םיקתוע תואמ לש יש לע 
Jacobs and Mannheimer, "Schmid, Anton von," Jewish האר .הכולמה 

 Encyciopdia.com (רתאב רמאמ). תספדה רוסיאו הניווב סופדה יתב לע
Tietze, Die Juden Wiens, S.. 171 ,האר ,םיירבע םירפס 

זאד ףיוא סרעדנעלאק ןעשיטילעארזיא ןעגידנעטשללאפ סענייא גנוגידניקנא .92 

.דימש ןאטנא / [העדוה] ..םינמוזמ םיתע :לעטיט םעד רעטנוא .א"פקת רהאי 
.א"פקת .ךרכה ףוסב .םירפסוממ יתלב םידומע השולש :יא ,םיתעה ירוכב 
תעפוה םדוק הנשה תיצחמ ונייהד ,פ"קת רדאב ג"י ךיראתב המותח העדוהה 

.ליעל 13 הרעה הארו .םיתעה ירוכב לש 'א ךרכו חולה 
.םש .93 

:יא ,םיתעה ירוכב ,[םינוש םירפס תמישר] םירפס דנאהרעללא ןאפ המישר .94 

."תוחולדנאוו .תוחול" םיעיפומ המישרה ףוסב .א"פקת .208-205 
ןעטייהנעבעגעבטלעוו ןעגידריווקרעמ רעד גנונכערטייצ רעדא קינארק .95 
זאמ םינשה רפסמ] [םלועב םיבושח םיעוריאל םינמזה בושיח וא הקינורכ] 
/ [הירטסואו הפוריא ,לארשי תודלותב םיירוטסיה םיעוריא תושחרתה 

.א"פקת .ד-'ג :יא,םינמוזמ םיתע .א"פקת .יא ,םיתעה ירוכב .[ימינונא] 
[1821 רעבמעטפעס - 1820 רעבמעטפעס ,א"פקת לולא-ירשת ,הנשה חול] .96 
,[ט"כ-ז"י] :יא ,םינמוזמ םיתע .א"פקת .יא ,םיתעה ירוכב .[ימינונא] / 

.א"פקת 
תבט ז"כ 'ב םוימ םנינמ יפלו) ק"פל א"פקת תנשל חול אוה םינמוזמ םיתע .97 
ידלומ ,םימעה ןובשח יפלו וננובשח יפל התומילשב הנשה תעיבק ללוכ (1821 

.א"פקת .יא ,םיתעה ירוכב ,[תכרעמה] / [רעש] [...] היפוליח העבראו הנבלה 

םיתעה ירוכב יכרכ בורמ רדענה ,חולה .א"פקת ,[יא] :יא ,םינמוזמ םיתע 
,ביבא-לת תטיסרבינוא תוירפסב אצמנ ,םלועה יבחרב תוירפסב םייוצמה 

ללכ ךרדב ךרכנו ,קרוי-וינב אוויי תיירפסו יטניסניסב 'גלוק ןוינוי ורביה 
.92 הרעה האר .(א"פקת) םיתעה ירוכב לש 'א ךרכ שארב 

תבט 'ח 'ג םוימ םנינמ יפלו) ק"פל ב"פקת תנשל חול אוה םינמוזמ םיתע .98 
,םימעה ןובשח יפלו וננובשח יפל התומילשב הנשה תעיבק ללוכ (1822 
.יב ,םיתעה ירוכב ,[תכרעמה] / [רעש] [...] היפוליח העבראו הנבלה ידלומ 

ירוכב יכרכ בורמ רדענה ,חולה .ב"פקת ,[יא] :יב ,םינמוזמ םיתע .ב"פקת 
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2006 ביבא ,34 יסמ רשק 

לת תוטיסרבינוא תוירפסב אצמנ ,םלועה יבחרב תוירפסב םייוצמה םיתעה 

ןוינוי ורביה תוירפס ,ביבא-לתב הלאירא תיב ןויצ-רעש תיירפס ,הפיחו ביבא 

ךרכ ףוסב ללכ ךרדב ךרכנו ,קרוי-וינב הטיסרבינוא הבישיו קרוי-וינב 'גלוק 

לולא-ירשת ,הנשה חול] .יבו 'א ךרכ ןיב וא ,(ב"פקת) םיתעה ירוכב לש 'ב 
.יב ,םיתעה ירוכב ,[ימינונא] / [1822 רבמטפס 1821-רבוטקוא ,ב''פקת 

.ב"פקת ,[ח"כ-ז"י] :יב ,םינמוזמ םיתע .ב"פקת 
םיתע .ב"פקת .יב ,םיתעה ירוכב ,[ימינונא] / הרצקב חולה רדסמ ךשמה .99 
םימעמ "היגמה רמא" רמאמה ךשמה .ב"פקת .א"ל-ט"כ :יב ,םינמוזמ 
ימע ,(ג"פקת) םיתעה ירוכב לש 'ג ךרכב .א"פקת .א"ל-'ל :יא ,סטמעמ 
ההוזמ ופוסבו ,"היגמה רמא" ,ההז תרתוכב ,ישילש רמאמ ספדנ ,240-236 

.ץינייטש ןמלז ר"ב רזיל :היגמה 
.89 הרעה דיל ליעל האר .100 

.208-כ א ךרכ לש םידומעה רפסמ תא םינייצמ םיפרגוילביבה תורוקמה לכ .101 
תטיסרבינוא תוירפסב םידדוב םיקתוע רתיא ולא תורוש בתוכ .ןכ רבדה ןיאו 

רדענש קלח םהבו קרוי-וינב אווייו יטניסניסב 'גלוק ןוינוי ורביה ,ביבא-לת 
:םידומע לש ףסונ רפסמ ללוכה ,םיתעה ירוכב לש םיעודיה םיקתועה בורמ 

יבחרב תוירפסב םייוצמה םיתעה ירוכב יקתוע בורמ רדענ הז קלח .256-209 

ams Press, inc.,ידי לע)שדחמ הספדנש הילימיסקפה תרודהמ ללוכ ,םלועה 
 1968 ,New York) תאצוהב)רועזמה תרודהמו IDC, inter Documentation

 Co.), ורביה ,ביבא-לת תטיסרבינוא תוירפסב םידדוב םיקתועב ותוא יתאצמו

םבל ומש אל םיפרגוילביבש אילפמ .קרוי-וינב אווייו יטניסניסב 'גלוק ןוינוי 

איבמ ,יח ךרכל ףרוצ רשא ,'ח-'א םיכרכל ,"םיניגעה ףקה" ןכותהש ךכל 
וניאו הז רמוחל עדומ וניא ןייטשכאו םג .הלא םידומעב ללכנש רמוחה תא 

בור :עודי יתלב רמוח ללוכ 'ב ךרכ םג ,יא ךרכבכ .ורפסב וילא סחייתמ 
ימעמ ,'ב ךרכב רמוחה וליאו .228 ימעב םימייתסמ 'ב ךרכ לש םיקתועה 

,םלועה יבחרב תוירפסב םייוצמה םיתעה ירוכב יכרכ בורמ רדענ ,296-229 
הטיסרבינוא הבישיו ביבא-לת תטיסרבינוא תוירפסב םיקתוע ינשב ויתאצמו 

טעמכ ספדנו ,א"פקת .196-187 :יא ,םיתעה ירוכבל ההז רמוחה .קרוי-וינב 
.יוניש אלב 

,האר .הז חולב הנושארל העיפוה תיתורפס תפסותש רסומ ןמרגניס .102 
 ",Singerman, "Almanacs and Literary Annuals in Jewish Literature
 73 .Jewish Book Annual, 47 (1989-1990), p. טסקטב ליעל האר ןמנייה לע
,ןמאנ ריצ ,לרפ ףסוי לש םיירבעה תוחולב ,ליעל רומאכ .44 הרעה דיל 
הרעה דיל טסקטב ליעל הארו ;"בלה חול" םשב תיתורפס תפסות העיפוה 

 80.

ר"ב רזיל / [ירבעה חולה לע הסמ] תויחדהו תועיבקה רדס [...] היגמה רמא .103 

תקספה לע העדוהה .ג"פקת .240-236 :יג ,םיתעה ירוכב .ץינייטש ןמלז 
.רמאמה שארב ןותנשל רבעב ףרוצש avarn םיתע הנשה חול לש ותספדה 

.ר"ש"י / [רישו 'ט ךרכל המדקה] ט"פקת 'ה תנשל םיתעה ירוכב תחיתפ .104 
.ט"פקת .4-3 :יט ,םיתעה ירוכב 

ימע ,(ףסאמ,ד תעפוה שודיח לע רשנמ)םישדח םיפסאמ תרושב ,ןהכה םולש .105 
אצמנ הז עודי יתלב רשנמ ;ט"סקת .יח ,ףסאמה שארב ךורכ .רעש + 15-2 
תינמרגל ומוגרתו תירבעב בותכ אוהו ,ןילרבב הנידמה תיירפס קתועב קר 
ףסאמה תא איצוהל תינכתה לע עידומ טקפסורפה .תוירבע תויתואב ספדנ 
לע .ןמז ותואב תירבעה לש בצמ תנומת טטרשמו ,ונכות לע רסומ ,שדחה 
תרושב" םשב ,תודהיה יעדמל ג"יה ימלועה סרגנוקב יתיצרה הז רשנמ 
תעה-בתכ ,ףסאמה תאצוה שודיחל עודי-יתלב רשנימ - סיש7/7 םיפסאמ 
ליעל םיטרפ האר .סופדל שגוהש רמאמ יתנכהו ,"ט"סקתב ,ןושארה ירבעה 

.2 הרעהב 

םולש] םיפסאמה ירבד / [ותמגמו ףסאמה תאצוה שודיח לע] ארוקה לא רבד .106 

.(רפסוממ אל)ט"סקת ,'ד-'ג :יח ,ףסאמה ,[ןהכה 
.68-ו 13 תורעה האר .107 

.68-ו 13 תורעה האר .108 

,םידמחנ םירבד המכ םיללוכה א"פקת תנשל האובת ירפ םה םיתעה ירוכב .109 

.ךרכה שארב :יא ,םיתעה ירוכב ,[יא ךרכ רעש] ...תלעותו עדמ ינינעו 
דנוא-סטפעשעג סעכייררהעל דנוא סעכילצטינ ןייא" םימגרתמה שי .א"פקת 

,רנזולק) "םיעושעשלו רחסמל ףלאמו ליעומ רפס" "ךובסגנוטלאהרעטנוא 

ליעומ רפס" וא ,(30 ימע ,יב ,השדחה תירבעה תורעסה לש הירוטסיה 
יתרחב ;(25 ימע ,יו ,לארשיתורפס תודלות ,גרבניצ) "עושעשלו קסעל ףלאמו 

ןויצל רתוי םיאתמ יתעדלש ,"האנהלו םיקסעל ףלאמו ליעומ רפס" םגרתל 
האר { } םילסלוסמ םיירגוסב שומישה לע .ןמזה חורלו ןותנשב יוצמה רמוחה 

.68 הרעהב ליעל 

ימעב ךכ לע זמור ,Die hebräische Publizistik in Wien, 1 ,ןייטשכאו .110 
 xvii.

דנלוה ידוהי תודלותב םינויע ףסוי ינמכמ ,ןמכמ ףסוי האר ךונח ירוכב לע .111 
,םעל וננושלב הליחת ספדנ ;228-215 ימע ,(ד"נשת ,םילשורי) םתורפסו 
ירוכב לע .135-120 ימע ,(ז"כשת)'ה-'ד ,ח"י ;90-76 ימע ,(ו"כשת)'ג ,ז"י 
יבתכ" ,גניניק-טראהייוט הלואפ לש הרמאמ האר ךונח ירוכבו תלעות 
תודלות לע םירקחמ ,"הינמרגב הלכשההו 'תלעות' תימדרטסמאה הרבחה 
ירפ תעה-בתכ .271-231 ,226 ימע ,(ח"משת ,םילשורי) 'ה ,דנלוה ידוהי 
תנשב ,םיתעה ירוכב לש 'ה ךרכ תאצוה תעב םדרטסמאב ספדנ תלעות 
רגסנש 'ףסאמיל ךשמה ןיעמ" היה תלעות ירוכב יכ ריעמ ירוט .ה"פקת 
תורשפא ריכזמ םג אוה ."הניו לש 'םיתעה ירוכיב'ל ץולח ןיעמו הינמרגב 
.וירחא הנש יצח הניווב אציש םיתעה ירוכב ןותנשה לש ומשל הקיז לש 
ןימינבל ןורכז רפס ,"דנלוהב תידוהיה תונותעה תישאר" ,ירוט בקעי האר 

רואל אצי (1843) ד"רת תנשב .327 ימע ,(ט"כשת ,םילשורי) סירפ-הד 
.ןודינה םשה תא אוה ףא אשונה ,הנשה ירוכב תעה-בתכ םדרטשמאב 

,(גרובצניג רעב בוד חונמה רפוסה לש ונב)ז"טה ןב ,גרובצניג םייח ,ןוגכ .112 
האר .ב"פקת .158-157 :יב ,םיתעה ירוכבב "דלי תרובק"רישה תא םסרפש 
דביעש ,ג"יה ןב ,סעקוד שריה ר"רהב ביל דלופואיל ןכו .רישל תחתמ הרעהב 

,ןרטש לדנמ םגו .ד"פקת .168 :יד ,םיתעה ירוכב ,"ל"זח ירמאמ לע" ,ריש 

.ד"יה ןב 

זאד ףיוא סרעדנעלאק ןעשיטילעארזיא ןעגידנעטשללאפ סענייא גנוגידניקנא .113 

.דימש ןאטנא / [העדוה] ...םינמוזמ םיתע :לעטיט םעד רעטנוא .א"פקת רהאי 

.א"פקת .ךרכה ףוסב .םירפסוממ יתלב םידומע השולש :יא ,םיתעה ירוכב 
איבה ףסאמה :םדוק תע-בתכמ רמוח תקתעה לש תרוסמ תמייק יכ ןיוצי 
וספדנו ורזחנ ףאש ןוסלדנמ תכירעב (1750) רסומ תלהקמ םיבחרנ םיעטק 

לע ךרבל םדא בייח ;דיבע בטל אנמחר דיבעד המ לכ ,האר .םיתעה ירוכבב 

ןושאר)[רסומ תלהק לש יגו 'ב רעשמ םיעטק] הבוטה לע ךרבמש םשכ הערה 

.ה"צ-'צ :יב ,ףסאמה] ג"פקת .90-85 :יג,םיתעה ירוכב .[ימינונא] / (הרדסב 
םיעטק] יבלבלמ אקד ינליא יזחו ןסינ ימויב קיפנד ןאמ יאה ;[ה"מקת ,רדא 
:יג ,םיתעה ירוכב ,[ימינונא] / (הרדסב ינש) [רסומ תלהק לש 'א רעשמ 

.[ה"מקת ,ןסינ .ה"ק-ג"ק :יב ,ףסאמה] ג"פקת .98-96 
דואמ הרזומ .130 ימע ,יא ,השדחה תירבעה תור30ה תודלות ,רבוחל .114 
תא םיבח ףסאמה םג ןכו םיתעה ירוכבש ,גלשרבליז קחצי לש ותעיבק 
.איה אלו .ח"יה האמה תישארב עיפוהש ילגנאה Tatler-ל םתינבתו םתרוצ 

האר .ילגנאה רסומה ןועובשמ םתינבתבו םתרוצב םיקוחר ויה תעה-יבתכ ינש 

 Eisig Silberschlag, From Renaissance to Renaissance (New York,
.101 ימע ,(1973 

.תעה-בתכ ביבס םידחא םירפוס זכרל וסינ םיכרוע המכש רובס ןייטשכאו .115 

.xxii, xxiv ימע ,Die hebräische Publizistik in Wien, I,ורפסב האר 
ןופצ תמדא לע םדק יעטמ ,(ט"נקת ,ןילרב) רוגא ילשמ ,ןהכה םולש .116 
,ןודנול) הנומא ישרש ,(1812 ,םייהלדר) הצרתו למע ,(1807 ,םייהלדר) 

.(1820 ,הניו) רשוי בתכ ,(1815 
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