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וכרדו ןושארה ירבעה תעה בתכ לש רשנמ 

יאלפ השמ 

אל חרואב ,דואל אצי אוה ."ףסאמה" ,םלועב ןושארה ירבעה תעה בתכ ,היסורפ ,גרבסגינקב עיפוהל לחה (1784)ד"מקת תנשב 

תובלתשהלו תונמאלו עדמל םידוהיה דצמ שדח סחיל ,לוח ידומילל ףיטה ,ודודב ינכפהמ היהש ,תעה בתכ .1811 תנש דע ,רידס 

.הז רמאמ לש וניינע אוהו ,וימזוי ואיצוהש רשנמ תעה בתכל םדק .תיללכה הביבסב תיחרזא 

"םירחבומ םיררושממ [שדוקה ןושל] ק"הל יריש" ואבוי ןויליגה שארב .א ..."םולש עימשמ ,בוט רשבמ" :רושבה לחנ (טקפסורפ)רשנמה 

ירבד" ןכו ,רסומו המכוחב םירדגומ וספדויש םירישה יאשונ .רוא ואר םרטש ,ןושאר ירבע ןוחרי לש הדיתעה ותעפוה תא רשיבש ,רושבה לחנ רשנמה 

אללו לוגיפ םהש םיבגעו קשח יריש אלל ךא ",םידוד תכרבו םיער תבהא ןח הארנכ אוה רשנמה רבחמ .(1783) ג"מקת ןסינ שדוחב רוא האר ,ףסאמה 

אורקלו םילילאה לא רמזל ,םימעה ךרד לע" םיבתוכה םישדח םיררושמ יריש לדנמ :םירחאה םיכרועה תשולשל ףסונב ,ךרועכ ופוסב םותחה ,לכייא קחצי 

,לזיו לש ותייחנה יפל) םלהקב ואובי אל הלאכ םיריש ".רכנ יהלא םשב ספדנ םידומעה 16 ןב רשנמה 1.רדנלדירפ ליוונזו רדנלדירפ ןועמש ,יולסרב 

,ליעל םירשנמה ינש ןיב האוושהה ןמ ונחכונש יפכ .*ךשמהב רכזותש 'א ךרכ שארב ךורכ אוהו ,ףסאמה תונויליג עיפוהל םירומא הבש תנוכתמב 

,תינמרגל םוגרתב ימור תרישמ םסרפל הבריה טפירשסטאנומ השינילרבה שמח לע תובושתב ינוטקטיכרא ןפואב יונב הז ךורא רשנמ .תעה בתכ לש 

תימורהו תינוויה היגולותימה תא םג המע האיבה תיסאלקה תורפסל הרזחהו ."?ךיאו ?המל ?ימל ?ימ ?המ" :ותליחתב תולאשנה תוירקיע תולאש 

.לזיו עירתה הדגנש ןותעה ןכות :םיאבה םיאשונה לע עדימ תורסומ ולא תולאשל תובושתה 

םגרותמ "םיבתכמ" חנומה .תוסמהו םירמאמה רודמ אוה :םיבתכמ .ב תיתורפסה תוכמסל היינפ :הנושארה םתלועפו םיכרועה לש םתוהז ,ןנכותמה 

שדקוי הז רודמ .ךגנולדנהבא ,יצעזפיוא" :תוירבע תויתואב תינמרגל ףתתשהל השקבב ,לזיו ץריה ילתפנ ןשרפהו רפוסה ,ררושמה זאד תירבעה 

:םייזכרמ םיאשונ העבראל תדדועמה ,(ריש תייוולב ,םידומע השימח תב> הכוראה ותבושתו ,ןוחריב 

,קודקדה יאשונב טרפב תירבעה ןושלהו ללכב ןושל יניינע :ןושל .1 רמוח הזיאו ירבעה ןותעה תא איצוהל דציכ תוצע םהל תנתונו םתוא הכירדמו 

תשגדהו הללכב ןושלב ןיינעה .םיפדרנהו הרישה ,(הקיטאופ-) הצילמה תאצוהל הביסה תא האיבמ ,"המל" הלאשל ,תיעיברה הבושתה .וב לולכל 

,תינמרגה הלכשהה לש הינייעמ שארב םניח תימואלה ןושלה לש התובישח ,"ךיא" הלאשל הבושתב ,ףוסבלו ,תויללכה ויתורטמ תאו תע התואב ןותעה 

הלא ."יללכה ןושלה תמכח"ב םיפסאמה וליגש תוניינעתהה תנבומ ןכ לעו .ןותעה תא איצותש רבע ןושל ישרוד תרבח דוסיי לע רסמנ 

הלכשהה תפיאש תא םיפקשמ ןבומכו ,תיללכה הלכשהה תומגמ תא םימאות ?המל ?ימל ?ימ ?המ" "תויסיסב תולאש שמח"ל רשנמה הנבמ תקולח 

םייצילמ םייוטיב העבראל םישרדנ םיכרועה .תירבעה ןושלה תא שדחל לש תויסאלקה תולאשה שש לש תירבע היצאירו ונינפל הלעמ "?ךיאו 

ביתנ ריאי" :םהירבד הלאו .ןושלה יאשונב לופיטה ךרד תא םיטרפמה ינויגה רדס לע תודיעמ תולאשה ."The five W's and one !!":תואנותעה 

ירדג תעד דמליו הירישב ךרד הרויו ,היתוצילמב לגעמ רשיי ,הקודקדב תוגיצמו ןיינע תוררועמ ןה .ותביתכ ךרדבו רשנמה ןונכתב תיטילנא הבשחמו 

םיטביהב הארוהו ךוניח יכרד אופא םיווהמ הלא תעברא ".םיפדרנב םישרשה תעה בתכ יכרוע תא לואשל יושע ןרקס ארוקש תויעבטה תולאשה תא 

םירבד לש םדוסיב .תופדרנ םילמו םיריש ,תוצילמ ,קודקד :הפשה לש םיאבה .ןנכותמה 
תונילפיצסידה שולשל תלבוקמה הקולחל םיפסאמה םיסחייתמ הלא םיכרועה .ףסאמה לש ונכותב תקסוע ,"?המ" הלאשל ,הנושארה הבושתה 

2.הפשה תשיפתב תורושקה ,הקיטאופו הקירוטר ,הקיגול :תוישארה ,הריש :םהו םיישאר םירודמ השימחל ןוחריה תא קלחל םתינכות תא םירסומ 

תעה בתכש םיעידומ םיכרועה .ארקמה אוה ינשה יזכרמה אשונה :ארקמ .2 םירודמה טוריפ תקידב .םישדח םירפסו תושדח ,תויפרגויב ,םירמאמ 

ארקמה תונשרפ :םהל םיבושחה הז עוצקמ לש םיטביה ינשב םירמאמ םסרפי ,ירבעה תעה בתכ לש ותוהמ תא ונינפל טטרשת ףסאמה יכרוע לש םחוסינב 

לש המגידרפה לע הארנכ תססבתמ וו הריחב .תינמרגל ארקמה םוגרתו :ןלהלדכ םיכרועה לש םתשיפתל םאתהב 

 48

בתכמ תחיתפו המדקה" :ףסאמה 
"וואל אצי דשא 

וכרדו ןושארה ירבעה תעה בתכ לש רשנמ 

יאלפ השמ 

This content downloaded from 128.146.23.50 on Thu, 01 Sep 2016 21:19:11 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



1998 רבמבונ ,24 'סמ רשק 

,םולשה תוביתנל ן"מבמרה לש ותמדקה לע רקיעבו ןוסלדנמ לש "רואיב",ד 

ישוריפל םוקמ דחייל םיכרועה תעדב .ותמגמו וירבד ח ו ר לע םיכמסנ םהשכ 

אל רשא םוקמב" ךא ,"םינומדקה םישרפמה" לע תוכמסיה ךות םישק םיקוספ 

דמועה ןוירטירקה יכ םישיגדמ םה ".תורחא תועד ואובי םהירבד וקיפסי 

ירבד תא םימאות םירבדה ".יתמאה טשפה ךרד לע" אוה םישוריפב םהינפל 

ןהמ טרפל אלש םירהזנ םה 3.םולשה תוביתנ רפסל ותמדקהב ןוסלדנמ 

דוק תלמ תויהל יושע "טשפ"ה ...טשפל ןתוא וליבגה ךא ,"תורחאה תועדה" 

אקווד ואל ךא ,טסקטה ףוגמ תוקחרתההו לופלפה ןמ םהב ןיאש םישוריפל 

הרותה םוגרתב יכ ,ריבסה ןוסלדנמ םג ןכש ,שרדה ןמ תטלחומ תומלעתהל 

4.ךרוצה יפ לע ,שרדב םג אלא ארקמ לש וטושפב קר אל רזענ אוה תינמרגל 

תא ךירדה ןעמל" :הרטמה תמעטומו םיוסמ דעי להק רכזומ הז רשקהב 

הבכרההו חותנה ךרד םתורוהלו רמאמה תנווכ לע בל םושל םידימלתה 

םיכלוה ךכב םגו "...רחא ןושלל וניאיבנ ירבד םקיתעהב ,בותכה ירמאמב 

ףחדה יכ ,ריבסה הבש ,תרכזנה ותמדקהב ןוסלדנמ תובקעב םיפסאמה 

ידכ ,וינב ,"םיכרה םידליה תלעות"ל אב םוגרתבו "רואיב"ב וקוסיעל 

ןוסלדנמ ירזועמ הליחתב היהש ,אנבוד המלש ".בותכה תנוכב םכנחל" 

תא האר ,הפורתל םילע ,"רואיב"ל רשנמה תא בתכשו "רואיב"ה לעפמב 

"םידימלתה תלעותל" וסיפדהל עיצהו ,וידלי ןעמל ןיכה ןוסלדנמש םוגרתה 

הפשל ומוגרתב לוגרתהו ירבעה יארקמה טסקטה תנבהב ךרוצה .ללכב 

םולש ירבדב לזיו ןוגכ םיליכשמה ידי לע ולעוה םידימלתה יפב תרבודמה 

5.תמאו 

םא הלאשה תא ררועמ ,ןנכותמה תעה בתכל רשקהב הז דעי להק רוכזיא 

וא תונשרפה ירמאמש םיכרועה ופיצ ןכא םאו ,םידימלתל דעוימ ףסאמה היה 

.(ךשמהב ךכ לע האר)?םידימלת ידי לע וארקיי םיקוספה ימוגרת קר 

תיסלקה תורפסה ןמ ,םוגרתבו רוקמב ,רסומו יללכ עדי :"רסומו עדמ" .3 

תתל םייוארה ...תומיענ תוצילמו תוחצ תורגא"ב אבוי ,"ונרוד ימכח"מ וא 

םירמאמ ונייהד ,"תורגא" לש תלבוקמה הרוצה ".לארשי ינב יליכשמ ינפל 

,רתיהש ,ירלוטסיפא בוציע ולביק קרש וא ,םיבתכמב הליחתכלמ ובתכנש 

:רמולכ ,"תומיענ תוצילמ" הדילו הזב תרכזומ ,תוסמ תשגהל ךרדכ הרוגש 
.םיליכשמל םימיאתמה םיאשונב תיטתסא הביתכ 

םימיעטמ םיכרועה .דומלתה אוה ףסאמה ןודי ובש אבה אשונה :דומלת .4 

,הכלהה רוקמ לע השגדה ךות ,תרדוסמ הטישב דומלתה תארוהב וקסעי יכ 

םיריכזמ ןאכ .ןשיה ןונגסב תלבוקמה תיתרוסמה דומילה ךרדל דוגינכ 
ינב ידמלממ םיבר הב ולשכ רשא הלשכמה ריסהל" :םתרטמ תא םיכרועה 

תויגוסב הפיקמ תואצמתה בלשל תבייח תעצומה הארוההש רורב ".ונמע 

קמועל תדרל ולכויש ןפואב "המכחה ירעש" לע תוססבתה ךות ,ארמגה 
ירבדב לזיו לש וירבד חור תא אטבמ דומלתה תארוהל סחיה .לדח תנווכ 

יגלע םידמלמה לע תרוקיב ,דומלתה לש רדוסמ דומיל וללכש ,תמאו םולש 

םירמאמ הז רודמ לולכי ןכ 6.לבלובמה דומילה רדס לע תרוקיבו ןושלה 

הזב הז םירושקה םיטביה ינש ,ףוגה ךוניחו ירסומ ךוניח :ךוניחה יאשונב 

שגדו הלכשהה תפוקתב ךוניחה תשיפת יפ לע שפנה תרימשו ףוגה תרימש 

7.ינפוגה ךוניחה לע םשוהש והשלכ 

לש םהייח תודלותל שדקויש היפרגויבה רודמ :לארשי ילודג תודלות .ג 

ירישעו םידבכנ םירחוסמ ,המכחב םימסרופמו םילודגמ ,ץרא ינואגו םינבר" 

א רושבה לחנ 
עלקה בהואו תתאה שרוד ליכשת לכל / םילסעיתשת / היטישכמ 

• ןתא םלוע דעו התעת םהילע 'ה סעוכ יהי ןורושי תדעכ 

רנד לכ תילכתו םצע תעדל קקיתשמה יתתאהסכחה תניחב 
סהו י תוישאר תולאש שמחל 'ןעזישת > ומלצ לכוי 

? ךיאו ? המל ? ימל ? ימ ? המ 

ןדע רשא / שלח בתנת הצה ןתוארכ ! םיענה ארוקה התעו 
הלחת ןשפנ 'ןיסכת ' תוציחכ טטושת ! היה אל ונימיב 

רבל סא ? הוה שדחה רבדה המ תלאש קדיעתו יתיהת תא תעדל 

/ הלאכ אצויכו זרא ךרדותויסימנוא התנחרכדסא ' הדגיואהנלה 

ןל ראשי יתלבל ןיכנ ילס לע לכ תא ןל דיגה ןעמלו —י ןיאסא 

י תזיאתחא תחכונה תולאשהתא ןל ריתהל אובנ / psp סוש 

י הת תלאש תרתהכ 'א 

רשא רחא בתנמ תחיתפו המדקה אוה / ןדיב רשא הוה בתכמה 
• ושדחב שיח ילמ ה"יא םידחא םימי לועכ ריאל אצי 

תונחמ לכל 'ןוסאי ינ ףסאמה םשכ ארקי רשא בתכמה רבד הוו 
תא םיחתשמהו םיליעומה םייבל םינוש םיבתנמ םיבתנ רסומהו עדתה 

* רפסמכ שמח ויתוקלחמ הנייהתו י התנחה לצפתכשל תלמוחה שפנה 

רשא םירחבומ םיררושממ קיהל יריש ישאר לע ואיבי (א) 
התנח ינינעח סלכ ה *וענ לוע ורבחי רשאו הנה דע סועדב יאב אל 

קשחה יריש םנמא • םידוד תכרבו םיער תבהא ןח ירבד דסימו 

ןרחב רשא םישדח םיררושמ תצק ירישו י וצרי אל המה לוגפ "ייכ ועהו 

/ רכנ יהלא םשכ אורקלו םילילאה לא רמול ! םימעה ןרד םהירישב 

ןלהל דוע הארת רשאכ * ונללהמב ואיבי אל ' ונתאמ םה סירוות 

י*נ לויוו ןריה 'רןילתהכרהלשתיגאנ 

ררפי הוה קלחהו (ןגנולדנהבא י יצעופיוא) םיבתכמ (נ) 

(טקפסורפ)רשנמה לש חתופה דומעה - רושבה לחנ (טקפסורפ)רשנמה לש חתופה דומעה - רושבה לחנ 

.הלכשהה חורב רעונה ךוניחל הבושח ,דתיה רנא'זכ היפרגויבה ".םע 

בתכב ול דעויש םוקמהמ קר אל ררבתת ותובישחו רודמה לש תויטנוולרה 

אבוהש תוירבע תויתואב תינמרגל רודמה תרתוכ םוגרת ךותמ םג אלא ,תעה 

ררזנוא ןסארג רעד עיהפארגאיב)" :הז קלח לש רתוכה דיל םיירגוסב 

תא ריבסהל ביטימ הז םוגרת 8."ונתמוא ילודג תודלות" :רמולכ ,"(ןאיצטאנ 

םוקמ שופתל הליחתהש תידוהיה תוברתה תייחתב היפרגויבה לש המוקמ 

םתקיז תא ושיגדהב ,הינמרגב םינושארה םיירבעה םיליכשמה תוינכותב 
.ידוהיה םואלל 
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,רודמה ןכות יבגל םהיתוינכות תא שדחה ןוחריה יכרוע םיטרפמ ןלהל 

יפכ תירבעה היפרגויבה לש התוהמ רבדב הנבות תונקהל ידכ וב שיש טוריפ 

ןייצמ ,"ונלש" המואה ילודגל יפרגויבה רודמה דוחיי .םהיניעב התארנש 

ובתכיש יוארש םישיאה םה ימ טוריפב רסומו תידוהיה תוהזה תא רומאכ 

:תוירקיע תוצובק שולש ךותמ הרחבנ תאזה תוגיהנמה .תויפרגויב םהילע 

;יתכלה-ינרותה םוחתב םישיאו תודהיה ילודג - "ץרא ינואגו םינבר" 
אוהש תירבעה הלכשהה ילודגו תפומ ישנא - "המכחב םימסרופמו םילודג" 

הלועו הצצה ,תיתוברתו תילאוטקלטניא תוגיהנמ לש שדחה דוסיה 
תגרדב .תיתרוסמה תינברה תוגיהנמה םע הגהנהה תוכז לע תדדומתמו 

לש הלועה דמעמה "םע ירישעו םידבכנ םירחוס" ואצמיי תישילש תובישח 

.תידוהיה הליהקב םירחוסה 

תבלשמה םיליכשמה לש השדחה םתשיג תא תולמסמ וללה תוצובקה שולש 

,רתיה הנווכה ךא ,ןושארה םוקמה םנמא הצקוה םינברל .שודיחו תרוסמ 

הצובקה האב ךכ רחא דימ .םרוד ינברל אקווד אלו תירוטסיהה תודהיה ילודגל 

ףסאמה יכרוע םישיגרמ הנורחאה הירוגטקב .םמצע םיליכשמה לש השדחה 

תורחאה תוירוגטקה יתשש דועב ,םתריחב תקדצהל םירבסה ינש תתל ךרוצ 

רבדב ןושארה רבסהה .רבסה וא הקדצה לכ תושרוד ןניאו ןהילאמ תונבומ 

לארשי תיב תא םיקיזחמ" םה יכ ,ןעוט תויפרגויבל אשונכ םירחוסה תריחב 

.הליהקה תודסומ תקזחהל תיפסכה םתמורת תובישחב ריכמ אוה ".ףסכ ינדאב 

,םמצע םיליכשמה לש םייתוברתה םהילעפמ לע זומרל אב אוהש ףא ןכתייו 

ןיב .העפשה ילעב םיטאנצמ ידיב וכמתנ רשא ,ףסאמה יכרועו לכייאכ 

ןושל ישרוד תרבחב םתכימתש)רדנלדירפו גיציא תחפשמ ינב ויה םיכמותה 

רשא ,לזיו לא לכייא לש ובתכמב ,םמש ןויצ ילב ,הרכזוא ףסאמהבו רבע 

סחייתמ םירחוסה לש םתריחב תא קידצהל ינשה רבסהה .(ןלהל ןודיי 
יצילמ םשמשב ,תונוטלשה לע םירחוסה לש העפשהה תלוכילו תוגלדתשל 

בוט רבדל ובצייתי םיכלמ ינפל רשאו" :םהירבד הכו .הרצ תעב םמע לע רשוי 

".םמע לע 

הז רנא'זבש תלעותה תא םיכרועה םישיגדמ רומאה רודמה םוכיסל 

לש ויטביה ינש ,םיארוקל םרגיתש האנהה תא ןכו ,"םיליכשמ םירענל" 
.תיפוריאה תורפסב םג שגדוהש רנא'זה 

תוצראב םידוהיה ןיב שחרתמה לע תושדח איבי רודמה :ןמזה תודלות .ד 

השענב תונכדעתה .םימעה תונושל תא עדוי וניאש ארוקל תורישכ תונושה 

עדמה ירפ ירוכב ימי"כ שפתנה ,הז ןדיעב דחוימב הבושח תורחא תוצראב 

רסנמה שדחה ןדיעב אופא םישח םיפסאמה ".אפורייא תוכלממ לכב הבהאהו 

םינושה םימוחתב עדיה יובירו תורעבה רועיבמ האצותכ הפוריא לש הריוואב 

ונחי תושדחה .הפוריאב תולגתהל הליחתמה ("הבהאה")תונלבוסה תובקעבו 

תבוגתבו םידוהיל םיכלמה לש יבויחה םסחיב ,םימעהו םידוהיה ןיב שחרתמב 

.הלא םירבדל םחוהיה 

םירפס לע תועדוה םיינשל קלוחי רודמה :םישדח םירפס תרושב .ה 

וכירעיש תורוקיב ןכו ,םידוהיל תלעות םהב שיש ,תיזעולבו תירבעב ,םישדח 

.םתלעותו םנורסח ,םביט תא 

הריצי רדגב םה ןושארה רודמב םירישה ,וז תינכותב םיאשונה לולכמ ךותמ 

ך"נת ,ןושל יאשונל רומאכ קלוחמ םירמאמה רודמ :תירבעב תירוקמ 
ירודמ .םייללכ תויהל םייושעש רסומו עדיו ,םתוהמב םיידוהי םהש ,דומלתו 
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ךא תיפוריאה תונותעב לבוקמה ןמ םילואש תרוקיבהו תושדחה ,היפרגויבה 

תעה בתכ לש ירבע-ידוהיה ודועיי .רקיעב םיידוהי םיאשונל םישדקומ םה 

.רשנמה ןמ טלחהב טלוב 

הקולח וב שי .םכחותמו יטויפ אוה הז קלחב רשנמה לש ינושלה ןונגסה 

תורושקה תורופטמב שומיש ךות םירמאמה רודמ לש םיאשונה תעבראל 

",םישאר העבראל היהו דרפי הזה קלחהו" :םנושלבו ,"(רושבה)לחנ" גשומב 

תא תוקשהל ןדעמ אצי רהנ" קוספל ילאוטסקסרטניא רוכזיא הווהמה דגיה 

אופא אוה יומידה .<י ,ב תישארב)"םישאר העבראל היהו דרפי םשמו ןגה 

.ותוא בבוסה תא תורפהל דעונשו ןדע ןגב ורוקמש ינומדקה ("רהנ")לחנל 

.2 ;"ורוקמ עיבי" .1 :םה רהנה לש ויתוחולש עבראל םיעגונה םייוטיבה 

לעו" ךשמהבו ."ויתורחנ וכלי" .4 ;"ויתוניעמ וצופי" .3 ;"ויתולעת חלשי" 

ךות ותנווכ תא האנ ירויצ ןפואב אטבל רבחמה חילצה ךכ "...ורבעי ויקיפא 

וכרד תא םיגדה םג תאזב .ויארוקל רכומהו שדוקמה טסקטה לע תוכמסיה 

םעו .ינרדומ רשקהב הלש יסלקה דבורל הזימר ךות תירבעה ןושלב שומישב 

,תושונאה לש בהזה ןדיע ,םוסקו םודק ןדיעל הביש לע םג ךכב זמר תאז 

.שדחתהל דיתע התעש 

םמצע יניעב םיכרועה 

םמצע תא םיכרועה םיגיצמ הבושתכו ,"ימ" איה האבה תיזכרמה הלאשה 

,םנושלב "םיליכשמ םיערמ תזחא" ,הלכשה ירחוש לש תינגומוה הצובקכ 

יפ לע םמצע תא םירייצמ םה ךכ .המכוח ידומילו שדוק ידומיל ובלישש 

םיעדוי ארמג ודמלש הלא .הלכשהה לש תבלושמה תילאידיאה השיפתה 

טשפה ךרד לע" אוה םתוא החנהש ןורקיעהו ",הכלה לש הקמועב ןתלו אשיל" 

לש ארקמה תונשרפ יבגל ןה רומא ,"יתמאה טשפה" ,הז חסונ ".יתמאה 

,רומאכ .םתנשמב הכלהה תשיפת יבגל ןהו ליעל וניארש יפכ םיליכשמה 

,תומכחתההו לופלפה ןמ הב ןיאש הנשי-"השדח" השיגל דוק וניה "טשפ"ה 

.רשיה לכשה יפ לעו תילרטילה ותועמשמב טסקטה תונשרפ לע תססובמהו 

קפס לכ ןיא .תורז תונושל יעדויו "המכח ילעב" םה םירחא הרובח ינב 

םניאש ימכו ,םינותמכ ,הדהא ררועמה ןפואב םמצע תא גיצהל םתנווכש 

תא םיגיצמ םה רשאכ ,ךכ ,םינברה לעו תיתרוסמה הליהקה לע םייאל םילולע 

ירפסב ,"השודקה ונינושל יכרד"ב השירדו הריקחב םקוסיע :םלוכל ףתושמה 

םתנווכ ךא ,םינורחאה םה המו ימ םיטרפמ םניא ,םינומדקה ירפסבו ך"נתה 

ילואו ,יולה הדוהיו ם"במרה ןוגכ ,םייניבה ימיב םידוהי םיפוסוליפל הארנכ 

תא ףקשמ הז רואית .ךשמהב טרופש יפכ ,םינומדק םינשרפל ונווכתנ 

הרות ןיב בולישכ יליכשמה לאידיאה יפ לע תרייטצמה תימצעה םתימדת 

םיגוח לש םתעד תא סיפהל ןוצר םושמ םג הז השעמב היה ךא ,המכוחו 

וטנש םיריעצ ךושמיש ןותמ יליכשמ טביה ןייצלו ,דחא דצמ םייתרוסמ 

.ינש דצמ ,תורואנלו הלכשהל 

יתורפס ןויסינ םהירוחאמ יכ תוארהל דחוימ ןיינע שי םיריעצה םיכרועל 

רמול וקייד אל יכ ףא בתכה לע םהירבדמ ולעה יכ םינייצמ םה ןכ לעו ,והשלכ 

,ארקמה שוריפ :וקסע םהבש םיאשונה ...סופדב םתוא ומסריפ רבכ םא 

םירזוח םה .וירבד רדסו רפוסמה תוחצ ,וירישו ויתוצילמ ךרע ,ונושל קודקד 

בושח הצובקה ןיינע .הלא םיאשונב רבעב הנדש הצובק םתויה תא םישיגדמו 

.םהירוחאמ רוביצ שי יכו ,םידדוב םניאש ןייצל םיפאוש םה :רתויב םהל 
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תונפל וששח םימזויה .הינמרמ תידוהיה הלכשהה יבא ,ןוסלדנמ השמ לש ונקויד 
וינפ לע לזיו .ה .נ תא ופידעהו וילא 

תונפל וששח םימזויה .הינמרגב תידוהיה הלכשהה יבא ,ןוסלדנמ השמ לש ונקויד 
וינפ לע לזיו .ה .נ תא ופידעהו וילא 

ןייצל םיאב "הרובחב" ,"תותכ ושע" ,"דחא םכש" :םהל ושרדנש םיחנומה 

ובו ףסונ רמוח תייוולב סופדב םירבדה תא איצוהל רמוא ורמג התע .תאו 

םכחה ץילמה ינברה תלעמ דובכ" לא בתכב ונפ ךכ םשל .םיבתכמו םיריש 

וירישמ סיפדהל םהל תושרהל השקבב "'יחי לזיוו ץריה ילתפנ ר"רהומ 

תויונמדזה לגרל ,לבגומ ימוקמ שומישל וספדנש וא בתכב םהידיב םייוצמה 

ךוניחו ןושל יניינעב ףסונ רמוח םהילא חולשל והושקיב םג םה .תויגיגח 

ןשרפו ןשלבכ ודמעמ רואל תנבומ לזיו לא היינפה .שדחה ןוחריב ףתתשהלו 

ךוניחב המרופרה תלחה ןעמל לועפל ץלחנש ימכו ,אוצמ תעל ררושמכ ףאו 
.תמאו םולש ירבד ויתורבוחב ידוהיה 

ןוחריל ןועובשמ 
ינש ןב בתכמ גרבסגינקמ לכייא חלש <1784 ראוני) ד"מקת תבטב א"כב 

ןושל ישרוד תרובח" ,השדחה הרבחה םשב ןילרבב היהש לזיו לא סופד ידומע 

שדקויש (!) ןועובש איצוהל :התרטמ תאו הרובחה תא גיצה ובש ,"רבע 

,םידוהיה יניינעב תושדח :תויפרגויבו םירמאמ ;םיריש :םיאשונ השולשל 

.םישדח םירפס לע תועדוהו ,םכוניחו םהיתויוכז 

ימזוי ונפ עודמ והשלכ רבסה לבקל ןתינ בתכמה לש ןושארה עטקה ןמ 

רפוסו ררושמכ לזיו תא ללהמ עטקה .ןוסלדנמ לא אלו לזיוול אקווד ףסאמה 

,בתוכה ירבדל .וירפס תועצמאב תירבעה הלכשהה תא ץיפהל לחהש עודי 

םע .תירבעה הלכשהה םע ןכ םא ההוזמ לזיו .וכרד םעו לזיו םע םיהדזמ םיבר 

םישוריפ יבגל ץועייל רשקהב לזיו רחאל ןוסלדנמ תא םיריכזמ םה ,תאז 

.םמוסריפ ינפל תכרעמב ולבקתיש םימוגרתו 

תאצוהל הרובחה לש תומדקומה תוינכותה לע םיטרפ הלגמ לזיוול בתכמה 

,ןוחריל ןפה ןנכותמה ןועובשה .תונכהה ידכ ךות ונתשנש ,שדחה תעה בתכ 

,תויפרגויבו םירמאמ ,םיריש :םיאשונה תשולשו ,לזיו לש ותצע יפ לע 

לש תימשרהו תרחואמה הסריגב ובחרוה םישדח םירפס לע תועדוהו תושדח 

הנשמ יאשונ העברא וללכש םייזכרמ םיאשונ השימחל םיכרועה תינכות 

:תימשרה תינכותב וטרופ אלש םירבד הלגמ הפ םהירבד חסונ .םיפסונ 

רכזוהו לזיוול בורק היהש אשונ ,"תויסומנה" יאשונב םג וקסעי םירמאמה 

ךא ,ןאכ הלעוה ןכ לעו ,תמאו םולש ירבדב ולש "םדאה תרות" תרגסמב 

תודימ ,רסומ ,ץרא ךרד ,לבוקמה יפוריאה סומינל הנווכה .תינכותב טמשוה 

יושעש ,"רסומ"ל הז לכ םצמטצה תימשרה תינכותב .חצ רובידו תובוט 

תרגסמב .יכרעה רושימב הקיתאכ םג אלא תודימה ןוקיתכ קר אל שפחתיהל 

םישודק" םגו םייח ויידעש לארשי ימכח לש תויפרגויב וללכיי תויפרגויבה 

םיפסאמה םינווכתמ ,תושדח ונייהד ,"םישודיח"ה תרגסמב ."המה ץראב רשא 

ךוניחהו <"םתורח"> םהיתויוכז יניינע ,לארשי ללכל תועגונה תושדח איבהל 

.ידוהיה 

ףקיה לעו הרובחה ינב לש םכוניח תודוא לע ףסונ עקר בתכמה רסומ ןכ 

יכ םיעטמ בתוכה .ליעל םיאבומה םייללכה םירבדב ורכזוה אלש םהיתועידי 

תומכחב" םיניבמו "םימעה רתיו ימורו ןוי םירז תונושל" םיעדוי םה 
אוה ,תירבעה אשונב .היפוסוליפבו עבטה יעדמב ,"תומרהו תוישומישה 

,םידוהיה ברקב תירבעה הפשה תעידי תצפה תיבמ :הלופכה המגמה תא ןייצמ 

רסמנ ןכ .םימעה ינפל תירבעה ןושלה לש תויטתסאה תונוכתה תגצה ץוחמו 

."וניתלהק יריבג" לש תיפסכה הכימתה לע 

ףאו םדיב םייוצמה בתכב םיריש םסרפל לזיו לש ותושר תא שקבמ לכייא 

וכז רשא םיימוקמ םיעוריאו תויגיגח תויונמדזה לגרל וספדנו ובתכנש םיריש 

םישדח םיריש חולשל לזיוומ לכייא שקבמ ןכ 9.דבלב הטעומ הצופתל 

תיתריציה ותוליעפ יקיפא תשולש ךוניחהו ןושלה ימוחתב םירמאמו 

.םדוק דוע הרכזוהש תונשרפה לע ףסונב ,לזיו לש תילאוטקלטניאהו 

הליחתמה תירבעה הלכשהב ומוקמ םושמ םיליכשמל הבושח לזיוול היינפה 

םולש ירבד לש תונושארה תורבוחה יתש םוסרפ רחאל התיב תא תונבל 

ךשמהכ לזיו לש "המכסה" לבקל ןויסינ םג ךכב תוארל שי .(ב"מקתב)תמאו 

.תולבוקמה תוינברה תומכסהל ףילחתכו העודיה "תומכסהה" תייצנוונוקל 

לזיו לש ותבושת 

לא ותבושת תא הנפיהו ד"מקת טבשב 'ד םויב ןילרבמ ותבושת תא חלש לזיו 

תא רכזאמה םר יטויפ ןונגסב ,הבר תויצילמב הנייטצה ותביתכ .בתכמה בתוכ 

בתכנ בתכמה .תירויצ ןושלבו ארקמה ןשרפלו ררושמל האיכ תורוקמה 

ספדנש ,ריש ףריצ ובתכמל .םידומע העבראמ הלעמל קיזחמ אוהו תוכיראב 

תרבוחב ספדנו הפ טמשוהש ,"םדר" שרושה לע ינושל רמאמו ,דוקינב 
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תורופטמל שרדנ לזיו 10.ד"מקת ירשת שדוחל ףסאמה לש הנושארה 

רקבה- כ םיליכשמה תצובק לש תוליעפה תישאר ןויצל תורהבומ תויתלכשה 

אוה תוצילמה ןיבמ .המודכו ,רקובב <ןמ> טוקיל ,"םתקדצ שמש" תחירז ,"רוא 

תיצילמה הפשה ךרדכ ,זמורה ,"תמא תפש ןרק םיקהל" יוטיבב םג שמתשה 

.תמא תפש לכייא לש ורפס לע ,הגוהנה 

.תוישעמ תוצעב םג אלא רמוחב קר אל איה שדחה לעפמב לזיו לש ותכימת 

הליהקב םיינרמשה םיגוחה דצמ תודגנתה ינפמ םריהזמ אוה הנושארבו שארב 

תירויצ-תיצילמ ןושלב שמתשמ לזיו .תודהיה תא דגונה שודיח ןותעב ואריש 

ארוקל תילכתב הרורב םתנווכש םיזמרב רישעה ונונגס תא גצייל הדעונש 

הארמל יונב לכיהמו ,וניניב הער ישרוח םיבר יכ" :וירבד הלאו .ליכשמה 

הדות לוע ןהילע הלע אל ,םה םישדח תותובע ורמאיו שיבכע ירוק םיחקול 

;גי ,ו"ט> םיטפוש רפסב רפוסמל זמור ילאוטסקטרטניאה רשקהה "«רוצמו 

הלילדל ןושמש הלגמ ",םישדח םיתבעב ינרסאי רוסא םא" :<בי-אי ,ז"ט 

רוסאל ידכ םהב ןיא םישדחה םיתובעה יארקמה רופיסב ...וחוכ דבאי זא וליאכ 

יפ לע> "לוע ןהילע הלע אל" יוטיבה םע וז הרופטמ ךרוכ לזיו .ןושמש תא 

לבקתמ ףכ ."הוצמו הרות לוע" יוטיבה םע ותוא בילכמו ,חועו ז ,ו ,א לאומש 

.תודהיל דגונמ שודיחה וליאכש ,אווש תמשאה לש רויצה 

תארי לע דיעת תרצויה םתביתכש .א :תוצע שמח לזיו םהל עיצמ תאז רואל 

ןווי ירישב ואבוהש םילילאה תומש תא וריכזי אל םהיריש ימוגרתבש .ב :יה 

םירישה ימוגרת תמגודכ)ןמזה ינב הפוריא יררושמ וכלה םהיתובקעבו ימורו 

ומסרפי אלש .ג ;,1טפירשסטאנומ השינילרבב ,רכזנכ ,ומסרופש תיניטלמ 

לאונמע יריש תא ריכזמ אוה המגודכו "הבהאו םיבגע ירבד קשח יריש" 

םוסריפמ וענמייש .ד ;םיבהא ירופיס תספדהמ ענמיהל עיצמו 12,ימורה 

ינשלב ןויעמ וענמיי ןושל יניינעב םהינוידבש .ה ;תוריטאסו םילותיה ירופיס 

םכלובג ומישת לא" :ונושלבו ,תודהיה לש המלועל הקיז וב ןיאש יללכ 

יכרד םידמלמש ךרדכ ,תוחצ בותכלו תוחצ רבדל דבל ןושלה יכרד דומלב 

דע םסריפש תורבוחה יתשב ןד אוה ,לזיו בתוכ ,הז אשונב ".לוח לש תונושל 

תניחבב .ותנווכ לע ,וירבדל ,ודמע אל תמאו םולש ירבד יארוקמ המכו ,זא 

שדחל לזיו ריתמ ,םהישרפמו םישדוקמה תורוקמה תודוסי לע תירבעה ןושלה 

תישרוהש המב" ללכה יפ לע השירדהו הריקחה לע םיססובמה םישוריפ 

ןיאש" םושמ םייקה סופרוקל דומילה תא םימצמצמה ןמ םלעתהלו ,"ןנובתה 

."רבד ףיסוהל ונל 

טמשוהש ,"םדד" שרושב רמאמ לזיו םהל חלש םיאתמ רמוחל המגודכ 

תופיכתל רשאב .ףסאמה לש ןושארה ןויליגב ,רומאכ ,אבוהו הז ובתכממ 

סיפדהל םוקמבו העיריה תא ביחרהל םהל עיצמ לזיו ,ולדוגו ןותעה תאצוה 

תחא םלש ןויליג וא םייעובש לכ ןויליג יצח איצוהל ,עובש לכ ןויליג עבר 

.ןוחריכ ףסאמה תא ואיצוהו ותצע יפל וגהנ םיכרועה ,ןכאו .שדוחל 

תומגמל דוגינב תיפוריא יתלב היצטניירוא ףקשמ לזיו לש ובתכמ 

לזיו רזוח תובר תוניחבמ .הלכשהה לש תולבוקמה תוינושלהו תויתורפסה 

13.םימדקומה ויבתכב גהנש יפכ ,תויליכשמ יתלבה ויתודמע תא עיבמו 

הקיסלקה לש םימודקה תורוקמל תרזוח ,ותשיפת יפ לע ,תירבעה הלכשהה 

תירבעה ןושלה שפתית אל ןושלה יניינעב םג .(תימורהו תינוויה אל)תירבעה 

.תודהיה לש םישדוקמה תורוקמל התקיז םושמ לוח לש תורחא תוגושלכ 

בלשל ,ןכ םא ,התיה ףסאמה לש היגולואידיאה בוציעב םיכרועה לש םתמגמ 

לש תויללכה תומגמל הליזפ בגא לזיו לש תוינרמשה ויתועידמ המכ הליהתב 

.תינמרגה הלכשהה 

?תעה בתכ דעוימ ימל 

הבושתה יכ ,הרצקב םיכרועה םיבתוכ ,"ימל" :תישילשה הלאשל הבושתב 

להק יכ םינייצמ ךא ,הכ דע בתכנש המ יפ לע םכח לכ בלב הילאמ תנבומ 

תורפסב וקסעש םירקוחה ןמ המכ ."לארשי ינב ירענו ירוחב" אוה דעיה 

םינוש םירשקהב םתעד תא ועיבה ,טיבש רהוזו קפוא לאירואכ ,םידליה 

םהו .םידליל דעונ ,בונאטאס לש ףסא ילשמ ןוגכ ,הלכשהה תורפסמ קלחש 

םהלש דעיה להקש םיליכשמה לש רזוחה דגיהה ןמ םתרעשהל עויס םיאיבמ 

הרעשה 14."לארשי ינב ירענו ירוחב" :(רושבה לחנמ איה ןאכ הטטיצהו)אוה 

םיריעצל ןווכמה יאשילק ןושל יוטיב והזש רובס ינאו ,יל תיארנ הניא וז 

יכ חינהל השק ,ליעל ורכזוהש ,ארקמב תונשרפה ירמאמל רשאב .ללכב 

.ףסאמה תא וארקי (םיינרדומה וליפאו)רפסה יתב ידימלתש ופיצ םיכרועה 

לע וירבדב ןוסלדנמ תובקעב םה םיכלוה ,םירכזנה םייוטיבל םשרדיהב 

ומסרפתיש ף"נתה ירמאמש ונווכתנ אל םהש יאדוול בורק ןא ,"רואיב"ה 

םה םיקוספה ימוגרת תאש ןכתיי םלואו .םידימלתה ידי לע וארקיי תעה בתכב 

אלא רפסה יתבב אקווד ואלו םידימלתל ארקמה תארוהב בלשל וסינ 

.םידימאה יתבב ומייק םיליכשמה ןמ המכש םייטרפ םירועישב 

תירמוח הניא םתרטמ יכ ,םיבישמ םיכרועה ."?המל" איה תיעיברה הלאשה 

הלטמ םמצע לע ולטנ םה ,רמולכ .ארוקה ןעמל אלא ,דובכ תפידר םשל הניאו 

רבסהל עצמה תא םישרופ םה .יתרבח וא ירמוח חוור םשל אלש תירוביצ 

ןדיע תסינכ רמולכ "הנתת ץוחב המכח תעכ הנהו" :םיאבה םירבדב יללכה 

םה הז טפשמב .ןותעה תאצוהל תירקיעה הביסה איה הפוריא תלכשהב שדח 

דגיהה .תירבעה הלכשהה םוזייל ףחדכ תיפוריאה הלכשהה תעפשהב םיריכמ 

הלכשהב שדחה ןדיעה תעפות :וז העפשה לש םיטביה השולש לע דמוע 

הלכשהה םלוע ןיב זומרה בוטיקהו םתוא החנמה המכוחה ןורקע ,תיפוריאה 

תידיימ הלועפל האירק האב ןכמ רחאל דימ .ימינפה תודהיה םלועל ינוציחה 

."התיבה האיבהל ושוח ,הוארק ורהמ" :תישממו 

דגיהה יקלח ינש ןיב הלבקהבו ןושארה קלחב יכ"נתה יוטיבב שומישה 

םיכרועה תעדבש תוברתה "רשג" ןוזח תאו הלכשהה לש רסמה תא קזחמ ינשה 

ולחהש תורומתל תועדומ לע םידיעמ הלא םידגיה .המידק ץוחה ןמ םיקהל 

תכרעמב בלתשהל ןוצרה לע םיעיבצמ םהו ,תיפוריאה הריזב תולגתהל 
.תיפוריאה הלכשהב תללוחתמה תורומתה 

שומיש .(כ ,א)ילשמ רפסמ קוספה לש הזרפרפ וניה ליעל טטוצמה טפשמה 

םכרד תא ןייפאמ הפוקתה ןב שדח גשומ תגצה םשל שדוקמה יכ"נתה דגיהב 

ףסאמה יכרוע .ינוליח יוטיב םשל תשדוקמה הפשב שומישב םיליכשמה לש 

הבהאהו עדמה ירפ ירוכב ימי" ותוא וניכו אבו שמשממה שדחה ןדיעב ושח 

ינש .תושדחה רודמל ליעל תרכזנה םתעצה טוריפב "אפורייא תוכלממ לכב 

,"הבהא"ו ,עדימ ,עדי :ונייהד ,"עדמ" םה שדחה ןדיעה לש םיביכרמה 

םישדחה םינמזה לש הלא םיטביה ינש ,םתשיפת יפ לע .תונלבוס :העמשמש 

הווהתמל תוחיתפ יכ םתווקת תא תעה בתכ יכרוע ועיבה ךכב .הזב הז םיכורכ 

יסחיב יתרבחה רושימב היתותוא תתל הדיתע יפוריאה תוברתהו חורה םלועב 

.םידוהיה יפלכ שונא 
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םיכרועה .ןותעה לש דעיה להקל בוש ןוידה ךשמה שלוג ךכ ךותב 
ודמעמב בשחתהל אלב םדא לכ לש וניינע איה הלכשהה יכ ,םימיעטמ 

,םכלהא יער להאכ םאו ,ובשת םיכלמ תוריטב םא")ילכלכה ובצמבו יתרבחה 

םידעוצ םה תאזב ףאו ,("ןובכשת רפע לע דחי םאו וחטשת ןש תוטמ לע םא 

םהו .ינוניבה דמעמה ינבל םהירעש תא וחתפש םייפוריאה םינותעה תובקעב 

ירוכזיא םיסומעה םייוטיבל םשרדיהב םהילא ףרטצהלו אובל םלהקל םיארוק 

ךרדב .-םיחא תרות ושטת לאו ,םיער רסומ וחק" :תויועמשמ יזמרו םיקוספ 

חונ- ורחביו -יה תרותב ץפח" ואצמי רשנמה יארוק יכ ,םיחיטבמ םה המוד 

ןושל תרגישכ קר אל אב 'ה תרות םע תעה בתכ יוהיז ."המכחה ןדעב 

.םייתרוסמה םיגוחה לכ לש םתעד תחנה ךרוצל םג אלא ,הצילמכו 

יכ םיכרועה םירסומ ,תעה בתכב ןיינע תולגל םיארוקה תא ךושמל ידכ 

בלשל ןויסינ ןאכ השענ .םישק םיקוספ ישוריפב ףתתשהל ונמזוי םיארוקה 

לעפמ לש המגידרפה יפ לע ארקמה תונשרפב ישיאה רושימב םיארוקה תא 

לש םמש יכ םיפסאמה ועידוה ףתתשהל םזוריז םשל ."רואיב-ה ,הלכשהה 
.לארשי תיב לכב םסרופי םיבתוכה 

םיימינפה םיעינמה תא םימכסמו "?המל" :הלאשל םיבתוכה םירזוח ןלהל 

תצפה .א :תירבעה ןושלב םירושק הלאו ןותעה תא איצוהל םתוא ואיבהש 

תוצילמה שוכינ .ב 15:תופשה ראש לע הנורתי תגצהו תירבעה ןושלה תעידי 

םה ןאכ .(םיינברה םיגוחב רקיעב) תירבעב תלבוקמה הביתכב תופודשה 

תורופטמ לש היבוברע וב שיש ,-עודי שיא בתכמ- ךותמ עטק םימיגדמ 

םימכסמ םהו .תוינמכח םילמ יקחשמו ינושל תוויעב םיקוספ יקלח בולישו 

;-רמאמה הז תנוכ ןיבהל ודיב ןיא האובנה חור וילע החנ אלש ימו" :רומוהב 

רישה .השדחה ותשיפתב ירבעה רישה לש תינרדומה הקיטאופה םודיק .ג 

תוימינפ תוינושל תונוכתב ןחינ אלא ,לוקש וניאו זורח וניא שדחה 

ןושלה תלוכיו ,ןויעה ףקיהו יוטיבה זוכיר ,הבשחמה תוממורב תואטבתמה 

הוורפב רשאמ רתוי ארוקה שפנ לע עיפשהל ("וירויצו ויראת")תיביטרוגיפה 

תובקעב תירבעה תוברתה תא שדחל האירקב םיכרועה םינופ בושו 16.הליגר 

.הפוריאב תשחרתמה תיתוברתה הייחתה 

"רבע ןושל ישרוד תרבח" דוסיי 
ובו רשנמה לש ןורחאה קלחה תא הגיצמ "?ךיא" הנורחאה הלאשל הבושתה 

17.ג-מקת תבטב 'ז ,'א םויב "רבע ןושל ישרוד תרבח" דוסיי לע םיטרפ 

ויהיש םישנא העברא תריחב .א :ןלהלדכ ,הרבחה ןונקת אבומ ךשמהב 

קציא" םהו ,הכירעה לע ודקפויש םיינש םכותמ ,תעה בתכ לע םינוממ 

ןועמש ,םיינשו ,רשנמה ףוסב ומתחש יפכ ,"איולסערב לדנעמ"ו -ליכייא 

יפ לע תורבחה ירדס .ב ;הלהנמה לע ודקפוי ,רדנעלדירפ ליוונזו רדנעלדירפ 

לטוי הבש הרבחה תבישיל ןמזוי דמעומה .רדנלדירפ ליוונז לא בתכב היינפ 

תאצוה איה ,ררבתמש יפכ ,הרבחה לש תירקיעה הלועפה .ג ;רבח סמ וילע 

16 ןב סופד ןויליג)"םלש ן"גאב" לש ףקיהב שדוחל תחא עיפויש ףסאמה 

רסוחו ,ירבע רדס רדעיה ,תואצוהה יוביר לע םיעידומ םיכרועה .(םידומע 

לבוקמ היהש יפכ .ןילרבמ ונמזוהש ,תומיאתמ תוירבע סופד תויתוא 

איה ףסאמהבו ,תונויליג המכל תינועבצ הפיטע הקפוס ,תיזעולה תונותעב 

,רלטסכייר ינשל ועבקנ הנשל המיתחה ימד .ד ;םישדוח השולשל תחא הנתינ 

הריחבה תוכז תלבק ןויצל עבטמ :"ףסאמה" תעפוה תעב הינמרג ידוהי יווהמ לע עדימ .ה 18;יולסרבו אנליו ,ןילרב :תואבה םירעל םניח חולשמ וללכש 
(הטמל)היראוובב ידוהי לכור .(הלעמל)ןסה ידוהיל 
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ו784-ד"מקת ,ןושארה ןויליגה רעש - ףסאמה 1784-ד"מקת ,ןושארה ןויליגה רעש - ףסאמה 

לזויו רדנלדירפ דוד לש ותיבב ל"ירב לאוי תועצמאב ןילרבב המיתחו הצפה 

רוסמל םג רשפא םהלש ,לזיו ץריה ילתפנ לש ותיבב (עוואנכארו יוונכור 

לא היינפב תמייתסמ העדוהה .גרבסגינקב תכרעמל רבעויש סופדל רמוח 

חולשל הריציה ישנא המה אולה "לארשי ינבב רגסמהו שרחה בוהאה ארוקה" 

ישנא הנימזמו תרזוחה תוירבע תויתואב תינמרגב העדוהו ,תכרעמה לא רמוח 

.דיתעב וספדויש םיינמרגה םיפסומב ףתתשהל רפס 

הלכשהה תרושב :רושבה לחנ 

ך"נתב רכזנש לחנ םשל סחייתמ רתוכה ;רושבה לחנ רתוכה תועמשמ 
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רשקהה .ןהשלכ העדוהו "הרושב" אטבמ אוהש םושמ ןאכ רחבנשו 

רשא שיא תואמ ששו אוה דוד ךליו" :'ל קרפ ,א לאומשב אצמנ ילאוטסקטה 

שיא תואמ עבראו אוה דוד ףודריו .ודמע םירתונהו רושבה לחנ דע ואביו ותא 

םיתאמ לא דוד אביו ...רושבה לחנ תא רבעמ ורגפ רשא שיא םיתאמ ודמעיו 

דוד תארקל ואציו רושבה לחנב םבישיו דוד ירחא תכלמ ורגפ רשא םישנאה 

ותא רשא םעה תארקלו 

,ושרד ("לעילבו ער שיא לכ") לעילב ישנא יכ ,ךישממ יארקמה רופיסה 

ךא ,ללשב םקלח תא ולבקי אל ברקב ופתתשה אלו םילכה לע ובשיש הלאש 

םילכה לע בשיה קלחכו המחלמב דריה קלחכ יכ" :וקולחי םלוכש עירכה דוד 

."הזה םויה דע לארשיל טפשמלו קחל" היה ךלמה וצ ."וקלחי וידחי 
הלכשהב רומאה בושח רסמ םיפסאמה אופא וניפצה "רושבה לחנ" םשב 

רשקהה .ירבע תע בתכ תאצוה :ןושארה ירוביצה הלעפמבו תירבעה 

םיליכשמה ושפת הבש ךרדה לע הנבותל חתפ חתופ ילאוטסקטרטניאה 

רשקהה יפל .ידוהיה רוביצל םתקיז תאו םישוע םהש השעמה תא םיליעפה 

איבת אל - ףרועה ישנאלו םיליעפ םימחולל ,םיינשל םעח תקולח ,יכ"נתה 

םיאצוי םיליכשמהש איה תידיימה תועמשמה .םהיניב דוריפל םתעדל 

קבאמה ףוסב הכזי אוה םג ,םילכה לע בשייש ימ יכ םיחיטבמו המחלמל 

וניא םא םג םהב הצריש ימ לכל םיחטבומ הלכשהה תוריפ :ונייהד ,"ללש''ב 

.הלכשהה ןעמל קבאמב ליעפ 

זומרל ילוא אב ,ףסאמה ,ומצע תעה בתכ םש םג :ףסאמה רתוכה תועמשמ 

יפ לע) "תונחמה לכל ףסאמ" שמשל םיליכשמהו םיכרועה לש םנוצר לע 

ילוא ךכב שיו תונחמה לכל ץולחכ םמצע תא םיאור םה ןיא .<הכ ,י רבדמב 

תנווכ .דתיה ,אסיג ךדיאמ .והשלכ ןוחטיב רסוחו םיוסמ סוסיה לע עיבצהל 

יכ" :רושבה לחנב הרבסוהש יפכ ,רמוחה ףוסיא לש רשקהב רתוי הרורב םשה 

םיליעומה םירבד םינוש םיבתכמ םיבתכ רסומהו עדמה תונחמ לכל ףוסאי 
תומשל המד ירבעה םשה ".המכחה לצב תבשל תדמוחה שפנה תא םיחמשמהו 

יבתכל ןתינש רבסהל םיאתה ירבעה רבסהה םג .םימוד םיינמרג תע יבתכ 

"ףסאמה" לש תינמרגל םוגרתה - Sammler םשב ונוכש םיינמרגה תעה 

לש ףסואל הנווכהש ריעמ הקליו .תינמרגה הפשב ויפסומ לש ינמרגה םשהו 

תעה בתכ לש ומש יכ ,רסומ רנכריק .תורוקיב ןכו תושדחו םירמאמ 

 Sammler 1,...התצפהו תמאה ףוסיא לע זמר 30-ה תונשב עיפוהש

,"םיחמשמ"ו "םיליעומ" םיחנומה ינש םיעיפומ םשל ירבעה רבסהב 

םהיניע דגנל ודמעש תורטמה יתש ויה הלא ."רודיב"לו "האנה"ל םתנווכש 

.התונותעו הלכשהה תורפס תובא לש 

לש ותוהמ תרדגה ךות אשונה תגצהו היינפ לש דחוימ ןונגסב בותכ רשנמה 

הריש לש סומתיר שגרומו ,הנשמה תרתוכב תמיוסמ תויגיגח וב שי .תעה בתכ 

לכל ,םולש עימשמ ,בוט רשבמ רושבה לחנ" :("הרושב") הזרכה לש ןוטו 

דעו התעמ םהילע 'ה םעונ יהי ןורושי תדעב עדמה בהואו תמאה שרוד ליכשמ 

תבלכהב רבחמה לש ותונמוימב ליכשמה ארוקה ןיחבי ןאכ םג ".ןמא םלוע 

עימשמ רשבמ ילגר םירהה לע וואנ המ" :ןמקלדכ ,<ז ,בנ) והיעשי יקוספ 

ילגר םירהה לע הנה" :(א ,ב) םוחנ םע "העושי עימשמ בוט רשבמ ,םולש 

תשרא וירבדל תוושל ליכשה רבחמה ,הזמ הלעמל ךא ".םולש עימשמ רשבמ 

הזימר ךות *םילשורי תלואג לע :רוקמב) דודיע תאירקו המחנ תאובנ 

,דניה תיפוריאה תורואנהש ,םירחא תומוקמב םג הונאצמש ,תיליכשמ 
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םיליכשמה םיארוקה לש םהיתועידי לע תוכמסיהה 20"אתלואגד אתלחתא" 

םירסמ הריבעמו ינרדומה טסקטה תאירק תא הרישעמ יארקמה טסקטב 

.תועמשמ ינועט םינפצומ 

יבתכ לש תומדקהל האוושהב ךורא רתוי הברה אוה רושבה לחג רשנמה 

,טפירשסטאנדמ השינילרבה ,לשמל .ןמז ותואב ועיפוהש םיינמרגה תעה 

רואל תאצל לחהש ,הינמרגב הלכשהה לש רתויב םיבושחה תעה יבתכמ דחא 

21.1796 תנש דע הכשמנ ותספדהו <1783-ב)ףסאמה תעפוה ינפל הנש יצח 

הרצק המדקהב .רתויב םיעודיה םיפוסוליפלו םירפוסל המב שמיש הז תע בתכ 

היהי אובמה יפל .ותינכותו ןותעה ןכות תא םיכרועה םינומ םידומע ינש תב 

,ףסאמה לש םירודמה ןמ םינושה םייזכרמ םיניינע הנומשל קלוחמ ןותעה 
:ליעל ורכזוהש 

.תואצמההו עדמה םוחתמ תושדה .1 

.םיבורק םימע לש תודסומו םיגהנמ .2 

.ונתלוזו ונמצע תנבהל םורתיש לכו שונא ימוחתב םיאשונ .3 

.םהל העיגמה הרכהל וכז אל ןיידעש םישיא לש םייפרגויב םינויצ .4 

.רבעבו הווהב התורפסו תינמרגה הפשה יאשונ .5 

.ארוקה בל תמושתל העיגה אלש הקיסאלקה ןמ םוגרת .6 

.ץוח תוצראמ םיעודי יתלב םיטסקטמ םיעטק .7 

22.תעה בתכ לש ויתורטמל הנמאתתש תונוש תוסמ .8 

בתכ ,יילוקינ ךירדירפ ,Allgemeine Deutsche Bibliothek ךרוע 

1765-ב עיפוהל ליחתהש ,הז תע בתכל םידומע העברא תב הרצק המדקה 

שדקומ היה תעה בתכ .ףסאמה תאצוה תעב ,80-ה תונשב ותעפוהב ךישמהו 

וביט לע םייללכ םיטרפ ךרועה רסמ המדקהב .םימוחתה לכב םירפס תרוקיבל 

תנקהל תאזבו השדחה תינמרגה תורפסה תא ךירעהל :ותרטמ לעו ןועברה לש 

.(תמדוקה הנשב) רואל ואציש םיבושחה םירפסה לע ףיקמ עדימ ארוקל 

רמוח וחלשי םירפוסש השקבב ,הלא ןיעמ תומדקהב לבוקמכ ,הנפ ךרועה 

25.ףסאמ,דל םתמדקהב ושע ירבעה תעה בתכ יכרוע םגש רבד ,םיאתמ 

ךרוע ,(Abelung) גנולבא ףוטסירק ןאהוי ןשלבה לש המדקהה םג 

 Magazine für die Deutsche Sprache, 1782 תנשב תאצל לחהש,

לש ותוניינעתה ימוחת תא רידגה םהבש ,םידומע העברא תב ,הרצק ,דתיה 

תא ומדקיו תינמרגה הפשה תודלותב ונודיש םירמאמ םוסריפ :ןועברה 

םישדח ,םיבושח םירפס לע תורוקיב ואובי ןכ .הרוהטה ןושלב ןוכנה שומישה 

.הלכשהה תמסיסכ - בוטהו ליעומה ןמ םהב שיש ,הפשל עגונב ,םינשי םג 

תמאה :ספדויש רמוחה תריחבב ךרועה לש וכרד תא םיביתכמה םיכרעה 

הנמאתתש דבלבו הנאובת תוירוקמו תושדח תועיד .אשונה לש תפקמ העידיו 

יפמ םג םיעמשנו םירזוחה ,םירכומ תולוק ועמשנ ןאכ םג ,ןכבו 24.תמאל 

.םיירבעה םיכרועה 

הלכשהה לש דחוימה ,ריפוא תא ףקשמ ,ולוכ ףסאמהכ ,רושבה לחנ 

,תיפוריאה הלכשהה לש תיללכה הריוואה ןמ םנמא העבנש העפותכ :תירבעה 

.הלשמ ביתנ הל הסליפ ךא 

 ★★ ★

תעה בתכל רעומ חתפמ ללוכה ,ףסאמה לע ףיקמ רמיחמ קלח אוה הז רמאמ .1 

תעה בתכ ףסאמה ,ןוירמצ חמצ לש ורפס אצי ףסאמה לע .ןושארה ירבעה 

לש הירוביח ,ןכל סרוק דועו ,<ח"משת ,ביבא לת> תירבעב ןושארה ינרדומה 

עשתהו הרשע הנומשה תואמב תירבעה תונותעה ןוקיסקל ,עובלג החונמ 
האמב תירבעה תונותעה ןוקיסקלב הליחת ספדנ ,(ב''גשת ,םילשורי)הרשע 

 xixvi, גרבסגינק)רושבה לחנ ,םירחאו ליכייא קציא .ח"משת ,ביבא לת> 'א,

ירוכבב ספדנו רזחנ .ח"מקת)'א ,ףסאמה שארב ךורכ ,וט-א ימע ,<ג"מקת 

,(ה"מקת)'ב ,ףסאמה ,"לכייא תורגא" האר .63-51 ימע ,<א"פקת> 'א ,םיתעה 
רושבה לחנ תמדקה תא יתארק" :ושגפש םדא יפב םירבד םש אוה םש ,טק ימע 
.וירוביח תמישרב ותוא ללכו רושבה לחנ תא בתכ יכ דיעמ לכייא ".תבתכ רשא 

תמישר (Berlin, 1795, s. 116) Neustes Gelehrtes Berlin, I :האר 
'r ב"כרת תרודהמב רבחמכ ותוא ההזמ סירסל or לע הבותכ לכייא לש ויבתכ 

."רבע ןושל ישרוד תרבח םשב [לכייא קציא 'ר] א"אר" :ןכותב ,יא ,ףסאמה לש 

•66 ימע ,<1959 ,ביבא לת> ,יה ,לארשי תורפס תודלות ,גרבניצ רבוס םג ךכ 
 67.

ןושל ,"תירבעה הלכשהה תורפס תישארב הצילמה תשיפת• ,ירמאמ האר .2 
תונילפיצסידה שולש לש תויטנוולרה .35-34 ימע ,(1991 ,ינוי) 8 ,תירבעו 
הכרדה רפסב סויסאמות לש ותצלמהמ ,לשמל ,ררבתת הלכשהה תבשחמל 

ךרדכ הקירוטרו הריש ,קודקד דומלל ןיד יכרוע רובעב 1713 תנשב רביחש 

,לוקאלב ,האר .הפ לעבו בתכב התואנ העבהל םרישכהל 

 Eric A. Blackall, The Emergence of German as a Literary
 Language 1700-1775 (Cambridge, England 1959), p. 16

םידומע ,<ג"מקת ,ןילרבו 'א ,םולשה תוביתנ רפס ,"תישארב רפס"ל "המדקה" .3 
תא ץבקו ףסא :יתרבד רשאכ תושעל ל"נה ד"שרהמ לאויו" :םירפסוממ אל 

םינטשפה ישאר ירפס לעמ ,הנושארה ותנוכו ,וטושפ יפל בותכה ירואב 

הבתכנ ןוסלדנמ לש וז ותמדקה ".ארקמה רואבב םיניעכ ונל םה רשא םילודגה 

הביתנל רואב המצע ינפב הספדנו (הפוסב ךיראתה יפ לע> ג"מקת וילסכ ח"רב 

,תישארב רפסל המדקהכ הספדנ םישדוח השולש רובעכו ,<[ג"מקת1 ,ןילרב) 

ןוסלדנמ לש הלא וירבד .ג"מקת ןסינל הנוש המיתחה ךיראת םשו ,ליעל רכזנכ 

לש ותדמע יכ חינהל שי ,ךכ לע ףסונב .רושבה לחנ תעפוה ינפל אופא וספדנ 

.םיליכשמל העודי התיה "רואיב"ה תולאשב ןוסלדנמ 

ינא" :םירפסוממ אל םידומע ,םולשה תוביתנ רפס ,"תישארב רפס"ל "המדקה" .4 
".שרדה ךרדב םימעפלו ,ודבל טשפה ךרדב םימעפל יתכלה ימוגרתב 

;םירפסוממ אל םידומע ,םולשה תוביתנ רפס ,"תישארב רפס"ל "המדקה" .5 
.31-24 ימע ,יז קרפ ,[ב"מקת ,ןילרב] 'א ,תמאו םולש ירבד ,לזיד חה ילתפנ 

.(1778 ,םדרטשמא)הפורתל םילע :"רואיב"ל רשנמה 

,יב תרבוחב .(ירופסימ יפל) 34,30 ימע ,יחו 'ז םיקרפ ,יא ,תמאו םולש ירבד .6 
הלעמ וניא יכ ףא ,דומלתה לש רדוסמ דומילב לזיו ןד ,לארשי תיבל בוט בר 

רבדל הפ ונאב אל לבא")אשונה ףקיהב ןודלמ קמחתמו דומלתה אובמ אשונ תא 

.עוגרמל תודחא תועש לזיו ריכזמ רשקה ותואב .א"ע חי ,ב"ע זי ףד ,<"הז לע 
תסנכהל ראשה ןיבו ךוניחב םינוקיתל וגרופרומ הילא לש ותעצה תא האר .7 

,ףסאמה ,"והילאמ בתכמ" ורמאמב ,םידימלתה לש םמוי רדסל םילויטו טרופס 

.אע-ע ימע ,<ו"מקת> 'ג 
"ונמע ילודג תודלות"כ ,היפרגויבה לע רמאמב תירבעב םג עיפומ חנומה .8 

.<ל ימע ,[ד"מקת] 'א ,ףסאמה) 
ןויליגב ךשמהב ספדנ רשאו ,רדנלדירפ דובכל בתכש רישה תא ריכזמ אוה .9 

."חא ידבכנמ התא רחוס" תרתוכב ד"מקת וילסכ 

.ח-ו ימע ,<ד"מקת> 'א ,ףסאמה ,"םדו שרש לע ."בתכמ" .10 
םירוענה ינב הלא וירישלו וטצול םירפאל תנווכמ וז הרעה יכ ,רובס רנזיולק .11 
דוד .152 ימע , 1960 םילשורי ,יא ,(השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה) 

ךמסנ ,76 ימע ,ד"נשת םילשורי ,ותריציו וייח וטצול םירפא ורפסב ,יקסרימ 

וטצול לש םיריש השולש ומסריפש םיכרועה לש םמעט תא חבשמו רנזיולק לע 

.(ח"עק-ז"עק ימע ,[ה"מקת] 'ב ,ףסאמה)ויריש רפס ךותמ 
תמדקהבו ,(1796 ,ןילרב)לאונמע תורבחמ תא בונאטאס רידהה הגש 13 רובעכ .12 
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ו 998 רבמבונ ,24 'סמ רשק 

הארה" ןכלו "וננושל תראפת רקי תא תוארהל" ררושמה תנווכש ריבסה היגמה 

קוסעת תורפסהש ךכב םגפ לכ האור וניא בונאטאס .ם"יבגע ירישב ןושלה הכ 
שפנה לע הרישה תלועפ לע בונאטאס בתכ רשא תא םג האר .םישנ תבהאב 

,רישה תכאלמ ,<[1775] ןילרב)ןויזחה רפסל ואובמב ,םיבגע יריש תעפשהו 
".לגשמהו קשחה תלועפ לא םדאה תא וררועי םיבגעה יריש" :'ג 'טע 

קרפב ,<ח"משת ,ביבא לת> הרומת יקבאמב ירפסב ואר ,הז אשונב ןוידב ןויע .13 
.55-47 ימע ,לזיו לע 

ימע ,ט"לשת ביבא לת ,הלחתהה - תירבעה םידליה תורפס ,קפוא לאירוא .14 

טיבש רהז םג ןכו .ורוד לש םירוענה ינבל ורפס תא ןוויכ בוגאטאסש ןעוט ,54 

,411 ימע ,קב ואיל לש ןותנשב ,הלכשהב תירבעה םידליה תורפס לע הרמאמב 
.םידליל םינווכמכ ךכ םושמו ,fables לאכ ףסא ילשמל תסחייתמ 

From Friedlander's Lesebuch to the Jewish Campe. :ואר 
 The Beginning of Hebrew Literature in Germany",

 Year book XXXIII of the Leo Baeck Institute

 385-415 ..(1988), pp
,התדירי ,תירבעה ןושלה תודלות לע תתצמותמ הריקס םיאיבמ םה הז רשקהב .15 
ירבדב לזיו ידי לע ורמאנש םיעודי םידגיה םיאטבמה ,היתולוגסו התודרשיה 

.םולשה תוביתנל ותמדקהב ןוסלדנמ ידי לעו תמאו םולש 

הקיטתסאהו הרישה לש יזכרמה ןמוקמ לע טיבש דוע לש ותעד וארו .16 
ימע ,1987 ביבא לת ,היגולואידיאו הריש ,הלכשהה לש היגולואידיאב 

 30-25, 41-40.

'ו ".רבעה תבס 'ז 'א םויב הדסיתנ" רבע ןושל ישרוד תרבח ,םיכרועה ירבד יפל .17 

'א םוי יכ ,יוגש הארנכ אוה ךיראתה ךא ,1782 רבמצדב 12 היה ג"מקת תבטב 

ו"י" :אורקל שי הארנכו ,עובש ותואב 'ה םויב לח תבטב 'ז :תבטב 'זב לח אל 
איה תועטה ילואו .יא ימיב ולחש ,(רבמצדב 8)"תבט 'ג" וא ,*רבמצדב 22)"תבט 

...עובשב םויה ןויצב 

השינילרבה ןויליג ריחמל האוושהב תיסחי םיהובג ויה ףסאמה לע המיתחה ימד .18 

124 ןיב רלטה ללכ היסורפב 18*ה האמב .ןשורג 8 היהש ,טפירשסטאנומ 

ןויליגה ריחמ תא ליפכנ םא .("בוטה" ןשורגה)ןשורג 130-ל (ףסכ ןשורג)ןשורג 
,הנשל טפירשסטאנומ השינילרבה לש תונויליגה ריהמ תא לבקנ 12-ב ישדוחה 

ךס .ןשורג 72 ךסב ,ףסאמה לע המיתחה ימדב לולכ היהש ,ראודב חולשמ אלב 
ךכב ילואו .ףסאמה לע המיתחל ושרדנש רלטסכיירה ינשמ תוחפ הברה אוה הז 

הלאה םיפירעתה .ירבעה ןוחריה לע םימתוחה טועימל הביסה תא תולתל רשפא 
תינמרגה הידפולקיצנאה יפלBrockhaus, V (1954), ימע 78. 

 Jürgen Wilke, Literarische Zeitschriften des 18, Jahrhunderts .19
 (1688-1789), I, p. 126; Joachim Kirchner, Die Grundlagen des

 Deutschen Zeitschriftenwesens, I, (Leipzig, 1928). p. 112
:ספדנ םהבש ףסאמה ירעשב ןבומה שפתנ םג ךכו 

תרבח ישנא ידי לע דחי ופסאנו וצבקנ רשא םיבתכמו םיריש ללוכ ."ףסאמה" 
.(,ד"מקת ,יב ךרכו ,ד"מקת ,יא ךרכ ירעשב)"הישותהו בוטה ירחוש 

,רבאנש יכדרמ :<43 'טעב) 72 הרעה ,34-33 ימע ,הרומת יקבאמב האר .20 
.74 הרעהו ,ב"ע ,זל ףד ,(1784 ,גרובמה)הלגמ תחכות 

1811 תנש דע רואל אצי תעה בתכש רסומ (90 ימע ,ליעל 19 הרעהו הקליו .21 

ןותעה עיפוה (159 ימע ,םש)רגכריק לש םושירה יפל .(םינוש תומשב עיפוהו 
.1796 דע 

 22. (1783 ,2 ,"Vorrede," Berlinische Monatsschrift (Januar יתלב םידומע
תעה יבתכ ינש תאוושהב קסוע ינא רחא רוביחב .ךרכה שארב םירפסוממ 

.םמוסריפ םע םינותעה ןכותו תעה יבתכ םוסריפ ינפל םיכרועה תינכות תניחבמ 

 23. "Voibericht", לש ,א"ח ,יא ךרכ שארב Aligemeine Deutsche Bibliothek
ךרוע .םירחא סינותעב סג תולבוקמ ויה הלא ןיעמ תושקב .i-iv 'טע ,(1765) 

שקיבש רוקרמ ךרוע ןכו ,רמוח תשקבב הנפ אוה ףא טפידשסטאנומ השינילרב 
.םהירישמ וחלשיש םיריעצ םיררושממ 

 Volker Schulze, "Der Deutsche Merkur [1773-1810], "Deutsche
 Zeitschriften des 17. bis 20. (Jahrhunderts, Heintz-Dietrich Fischer

 Magazine für die Deutsche (1782),א"ח ,'א ךרכ שארב ,"Vorrede" .24
 .Sprache (1782)
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