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הקידויופה תישאו - "ףסאמה" 
תירבעה תיתורפסה 

תיצחמכ גרבסגינקב המקוהש ,'רבע ןושל ישרוד תרבח' .יכוניחהו ,ביבא-לת יבשותל עודי 'םיפסאמה' יוניכה היה םינש המכ ינפל דע 

יבתכ איצוהל הרטמל הל המש ,ןושארה ןויליגה תעפוה ינפל הנשה םוחנ םש לע םיאנותיעה תיבמ קחרה אל בוחר םשכ ותוהזל ולכיש 

הטטריש ובש דלשכ,ד למנ םשב רשנימ המסריפ ךכ םשלו ,ירבע תע םייתניב .הירקה דיל ,יקסבוחינרשט לואש םש לע רפוסה-תיבו בולוקוס 

4.ןנכותמה תעה-בתכ לש ןכותהו תינכותה יטרפ תא לש םיל"כטמרה דחא לש ומש לע ארקנ אוה התעו בוחרה םש ףלחוה 

הבש ,תיללכה תינמרגה הרבחב תוררועתה לש הפוקת וז התייה תא םירכוז ןיידע םיקיתווה ךא ,אפייסב ארפס תרמהל תודע ,ל"הצ 

לש התולבקתה .בחרתה התעפשה גוחו תינמרגה תורואנה הססבתה ...םשה 
תועפות לש ןתוטשפתה תובקעב האב רתוי םיבחר םיגוחב תורואנה ינרדומה ירבעה תעה-בתכ ,ףסאמה ירפוס ויה 'םיפסאמה' 

,'םייתורפס' הפק-יתב לש םתמקה ןוגכ ,הינמרגב תוברתה ייחב תובושח ליחתה הז תע-בתכ 1.םמצע תא וניכ םהש יפכ ,ויכרועו ,ןושארה 

תע-יבתכ ,תוירוביצ הלאשה תוירפס ,האירק תורבח ,האירק ירדח תנש דע ןיגוריסל הכשמנ ותעפוהו (1783) ד"מקת תנשב עיפוהל 

הרבחב תופסונ תובכשל הרדח ךוניחה תעדותש לככ .דועו םייתורפס ןויליגה עיפוה ,וירחא טעמ וא ,ד''מקת ירשת שדוחב .(1811)א"סקת 

,םינותיעבו םירפסב תוניינעתהה הלדגו ,תוניירואה הרבג תינמרגה התישארל רעשה חתפנ ךכבו ,הינמרג ,גרבסגינקב ףסאמה לוע ןושארה 

לש היגולואידיאה תצפהב ועייס הלא לכ .םתאירקבו םהילע המיתחב תירבעה תורפסה תישאר תא םג תנמסמה ,תירבעה הלכשהה תורפס לש 

םדאה ןוקיתל תויפוטואה היתופיאש םודיקבו תינמרגה תורואנה תפוקת ,ןכ-לע-רתי .תירבעה הקידוירפה לש התישאר תא ןכו תינרדומה 

תחוורה הווקתהו ,תונלבוסו המדיק לש הלא תונויער .הרבחה ןוקיתלו תינרדומה הפוקתל רבעמה - 'םינמזה-ןיב' ןדיע תא תפקשמ ףסאמה 

דמעמה יגוח לא םג ולחליח ,תינמרגה תורואנב םדאה תווחא לש ויכרועו ,השדח הפוקת ףס לע אופא בצינ הז תעיבתכ .לארשי תודלותב 

,םתביבס תוברתל רתויו רתוי ופשחנש ,םידוהיה לש ינברואה דימאה תודהיב ושחרתהש תויתוברתהו תויתרבחה תורומתל םידע וירפוסו 

המצע תידוהיה הרבחב םייוניש תריצי לע םהיתופיאשב ועיפשהו ןפואב םיליעפ םג אלא 'לארשי תיבל םיפוצ' קר םניא םה .הפוקתה 

םודיקל ןמזה ךשמב איבהל הרטמב שדחה ךוניחה תועצמאב התוברתבו .םהל ופיטהש םייונישה םושייל תויתרבחו תויתוברת תורגסמב ישעמ 

.םידוהיה יבגל לחוימה תויוכזה-ןויווש .םעפ-יא עיפוהש ןושארה ירבעה תעה-בתכ היה אל ףסאמה 

תמקהל עקרקה תא רישכה ,םיליכשמה לש םדוסיימ ,הז תעיבתכ לש תונויליג ינש ןוסלדנמ השמ איצוה ח''יה האמל 50-ה תונשב רבכ 

לועפל ליחתהש ,תינרדומ תירבע תוברתלו תורפסל ןושאר זכרמ תופיצרבו תועיבקב עיפוה אל אוה ךא 2,רסומ תלהק םשב םוסרפ 

,התורפסו תירבעה הפשה תייחתו תוברתה תייחת .תירבעה תאייחהל ,ידוירפ םוסרפמ שרדנכ ,תעיבתכ לש םיקהבומה םינמיסה וב ורסחו 

לש הפוקת ךשמב ךשמנש ץמאמ וויה 5,הלכשהב וליחתה יתעדלש העפות לאכ וילא סחייתהל שי ,קפסב תלטומ הניא ותובישחש ףאו 

בוטה םעטה בוציעל ומרת וירפוסו ףסאמה .הנש האממ הלעמל םדרטשמאב רואל אצי) םייה ץע ירפ ןוגכ ,תורחא תועפות .תפלוח 

תאז תיתוברת הייחת .תיתורפסה הקיטתסאה לש תשדוחמ הרדגהלו ןבומב ,תונותיע רדגב םניאש םימוסרפה םוחתל תוכייש ,<1691-ב לחה 

,תיפוריאה תורואנה חורב ידוהיה םעה תא םקשלו תויחהל הדעונ וליאו 3.הפיה תורפסה תרגסמב תיתורפס הקידוירפ אל ףאו ,ינרדומה 

םיליכשמה יגוחב ץפוה ונוזחש ,שדחה ןדיעה ףס לא ואיבהל הפיאשב דעו ד"מקת תנשמ ,תודחא תוקספהב יכ ףא ,תופיצרב עיפוה ףסאמה 

.דחאכ םיידוהיהו םיינמרגה תוביסמ ןכו ,וז הביסמ .א"עקת תנש דע ט"סקת תנשמ ךכ-רחאו ,ו"נקת 

תאצוהב התוליעפ תא הליחתהש ,תירבעה הלכשהה תעונת םג .ןושארה ינרדומה ירבעה תעה-בתכ תא וב תוארל שי ,תורחא 

לש תוברתהו חורה ייחב תיתוהמ הכפהמ השעמל הללוח ,ףסאמה אוה :תכשוממ תיתורפסו תיתוברת הריצי לע ףסאמה דיעה ופקיהב 

תונויער ולעוה ירבעה תעה-בתכ יפד לעמ .השדחה תעב ידוהיה םעה לע ףסונבו ,תירבעב םידומע 3000-ל בורק םהבו םיכרכ הרשע קיזחה 

ואבוהו ,תיליכשמה היגולואידיאל םיווק וותוה ,תירבעה הלכשהה .תינמרגב םיפסומ םג ךכ 
ןוחריב ועיבה םיירבעה םירפוסה .ידוהיה ךוניחב םינוקיתל תועצה ונניא ,ףסאמה תעפוה רחאל הנש םייתאממ הלעמל ,םויכ 

םתביתכב םתווקתו םהיתופיאש ,םהיתויווחו םביל ישחר תא שדחה לש הצובק המצע לע הלטנש לעפימה לדוגמ תואתשהל אלש םילוכי 

הזורפבו הרישב - תוברה תוירנא'זה היתורגסמל הגווסש ,תרצויה תא ונייצש תוברועמהו תובהלתהה ןמ ,םיריעצ םיירבע םיליכשמ 

הקווד ואלו יללכ יתוברת תעיבתכ היה ףסאמה .םינושה ןהיפנעל יתדה ,יתרבחה דסמימה דגנכ ץצוח תאצל םביל ץמואמו ,םהישעמ 
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ףסאמה לש םיכרכה תרשעב .דבלב יתורפס 

תוילאוטקא תולאשב םינוידו תוסמ וללכנ 

תידוהיה תוברתה ימוחתב קרפה לע ודמעש 

יאשונב םיילאוטקא םינויע :תידוהיה הרבחהו 

תונשרפ ,תירבעה ןושלה תולאש ,תודהיה 

,םיעדמו לוח ידומיל ,ךוניח יניינע ,ארקמה 

שדחתמהו שחרתמה ןמ םיאשונו תויפארגויב 

םולב רצוא אופיא וב אצמנ .הפוריא תודהיב 

.וז הבושח הפוקת לע תורוקמ רמוח לש 

המב הפוקת התואב שמיש תעה-בתכ 

קר אל ויחש םייזכרמ םיירבע םירפוסל 

םירפוסה ןיב .הל ץוחמ םג אלא הינמרגב 

ויה ףסאמהב הריציו ןויע ירבד ומסריפש 

רבחמ) לזיו ץרה ילתפנ קדקדמהו ררושמה 

ןוסלדנמ השמ ףוסוליפה ,(תראפת ידיש 

קחצי םירפוסהו םיכרועה תשולש ,('דואיב'ה) 

ןוספלוו ןורהא ,("םלשמ תורגא") לכייא 

תידיעמ ל"ירב לאויו ('יפייתת ץראכ החיש") 

וקנארפ דוד ררושמה-גרוטמרדה ,(לארשי 

הדוהי ןשרפה קדקדמה ,(תילתע לומג)סידנימ 

ררושמה ,(שדיק "יארקמ לא אובמ)באז ןב ביל 

ררושמה ,(ללאש תכולמ) יתרפאה ףסוי 

,(ןורשי תצילמ) ןוזיוול המלש קדקדמה 

םולש ךרועה ררושמה ,(םירוענה ינכ הלא)וטאצול םירפא ררושמה 

עברא תרגא) םייהנפאפ המלש קדקדמה ררושמה ,(דוד רינ)ןהכה 

םירפוסה ןמ המכ .ויכרועו ןותיעה ימזוי םג ויה םהיניב .דועו ,(תוסוכ 

רצי םידנימ .ינמרגה זכרמל ץוחמ םיליעפ ויה םירחאו הלאה 

הדוהיו ךורב .ןודנולב תכשוממ הפוקת יח וטאצול םירפא ,םדרטשמאב 

- םייהסנא השמו ,הילטיאב - וגרופרומ והילא ,גארפב - שלטיי 

.תפרצב 

,רנזולק .י - היתודלות ימשורו השדחה תירבעה תורפסה ירקבמ 

.ףסאמה תעפותב הבחרהב וגד - ןנאש .או אריפש .נ.ח ,רבוחל .פ 
תיתורפסה םתלועפ תא רתויב בישחהש אריפש הז היה םהיניבמ 

תירבעה תורפסה יחתופ תא םהב הארו 'םיפסאמה' לש תיגולואידיאהו 

לע הפירח תרוקיבב זיירפנרהא יכדרמ אצי הייחתה הפוקתב 6.השדחה 

ושדקוה תונורחאה םינשב 7.ןיטולחל הלטיבו םיפסאמה לש םתריצי 

,ףסאמה אשונב רפס םסריפ ןוירמצ חמצ :םירוביח המכ תעה-בתכל 

לע הירוביחמ המכב הרצקב ויתודלות תא המכיס עובלג החונמו 
.תירבעה תונותיעה 

וקסעש תודובע המכ תונורחאה םינשב ומסרפתנ ,ךכ לע ףסונ 

םירחא םייתורפס םירנא'ז המכב ןכו התישארב תירבעה הריטאסב 

לש םייתורפס םיטביה ונודינ ךכ ךותבו ,ףסאמהב הנושארל וספדנש 

םייריטאסה םהירוביח לע רובידה תא הביחרה תרוקיבה .תעה-בתכ 

המכו המכ .ףסאמה יכרוע םג ויהש ,ןוספלוו ןורהאו לכייא קחצי לש 

הירוא ןב םלשמ תורגא" תיראלוטסיפאה הריטאסה תא וחתינ םירמאמ 

תרדיסב ,ןוספלוול "םייחה ץראב החיש" תאו ,לכייאל "יעומתשאה 

תרגסמב .התישארב הלכשהה לש תעה-בתכב רוא וארש ,םיתמה תוחיש 

לש הריצי יטביה ןוידל ולעוה ,ינא םג יתמרת םהלש ,הלא םינויע 

תורחא תויתורפס תוגוס המכב יתנד הלא תוגוסל ףסונ 8.ומצע ףסאמה 

"תירבעה הלכשהה תורפסב תויגוסו תוגוס" ירפסב ףסאמהב וספדנש 

תיתרוקיבה תיעוצקמה תורפסב .הלכשהה לש םירנא'זב קסעש 

יכיראתל רשקהב םג ,וב ספדנש רמוחו ,תעה-בתכ ןודינ תירוטסיההו 

טבמה הנפוה ךכבו ,תיתפרצה הכפהמל הנש 200 תאלמב ןוגכ ,לבוי 

.וכרדו ויפוא ,יליכשמה תעה-בתכ לא םג 

חתפמ" ,הנורחאב ויתמלשהש שדח יפארגוילביב טקייורפ 

הלכשהל רעש .ףסאמה רקחל הבושח המורת הווהמ אוה ףא ,"ףסאמה 

תא ללוכה ,תעה-בתכ יכרכ תרשע לש רעומו בשחוממ סקדניא אוה 

אובמ ול הוולנו ,ינמרגה ףסומב םגו תעה-בתכב וספדנש םיכרעה לכ 

ינא הז יפארגונומ אובמב .ףסאמה תעפוהל יתוברתה עקרה לע ףיקמ 

הקידוירפה רואל תירבעה הקידוירפה תעפוהל עקרה תא ןחוב 
,תויתורפסה תועפותה תא חתנמו ,ח"יה האמב תיפוריאה תיתורפסה 

ןכו ףסאמה תעפוהב תורושקה תויתרבחהו תויתוברתה ,תויאנותיעה 
.תיתורפסה וכרד תאו ויפוא תא 

ספדנש רמוחה תא ןוחבל התע רשפאמ "ףסאמה חתפמ" 

םיאשונ :תויפארגוילביבו תויתורפס תוירוגיטק יפ-לע ףסאמהב 

תועוצקמב ןויע ימוחתו ,םייללכ םיאשונ ,םירבחמ ,םירנא'ז ,םייתורפס 

רסמנש ,'חתפמ'ה לש דיה-בתכ .םיעדמהו הרבחה ,תודהיה ,חורה 

רוד"ב קסועה ףסונ רפס תנכהב יילגרל רג שמיש ,סופדל הנורחאל 
יצולח לש תיתורפסה םתמורת"ב זכרתמו "הלכשהה רחשב םיפסאמה 

."התישארב תירבעה הלכשהל ,ןושארה ירבעה תעה-בתכ ,ףסאמה 

ךירעמ ,םינורחא הכירע יבלשב התע אצמנה ,םיפסאמה דלד רפסה 
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ר"מיקת תיש גרעבסגינעק 
רשנאק ואששירא לאינד ש-כדמה .חיכנ שכרנ 
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;"ףסאמה" לש (1784)ד"מקת תנשל ןושארה ךרכה רעש 

רעשב ספדנש יפכ לבנה לע טרופה - הזומה - "בודכ"ה וריצבו ןוסלדנמ השמ לש ונקויד טירחת :לאמשמ 

.(1784)ד"מקת ,'א "ףסאמה" 

;"ףסאמה" לש (1784)ד"מקת תנשל ןושארה ךרכה רעש 

רעשב ספדנש יפכ לבנה לע טרופה - הזומה - "בודכ"ה וריצבו ןוסלדנמ השמ לש ונקויד טירחת :לאמשמ 

.(1784)ד"מקת ,'א "ףסאמה" 
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,הרישה •.ףסאמהב וספדנש תוירקיעה תויתורפסה תוגוסה תא 

ינושלה םוידמב ןויע ,םוכיסלו ,היפארגויבהו םתכמה ,לשמה ,תרופיסה 

הוותמ הז ינושאר ןויד .תירבעה ןושלה :תשדחתמה תורפסה לש 

גיצמו ,תוישארה ויתוחולש לע ירגא'זה יתורפסה םקרמה תא הנושארל 

.אמייק-תבו תמכחותמו תבכרומ הריציכ ףסאמה תורפס תא 

ןויד הלכשהה תרוקיבב הנושארל הלעה תליג יסל /לנגיס ירפס 

.תירבעה תיליכשמה הריציב םינוש םייתורפס םירנא'ז הרשעב יתורפס 

השדחה תירבעה תורפסה לש התומדל םישדח םיווק וותוה ךכבו 

תויורפסב םילבוקמ ויהש ,םייתורפס םירנא'זב קסוע רפסה .התישארב 

וניא םקלחש ,תירבעה תיתורפסה תשרומב וא האמ התואב תויפוריא 

,תדה סומלופ ,ינוימדה גולאידה ,םיתמה תוחיש :ןוגכ ,םויכ לבוקמ 

,תיפארגויבוטואה ,היפארגויבה ,תועסמה רופיס ,יראלוטסיפאה רופיסה 

תוריציב םג ,רומאכ ,יתנד הלא םינויעב .היפוטואהו לשמה ,הריטאסה 

,ףסאמהב ומסרופש תודחא 

םיירוטסיהו םייתוברת ,םייתורפס םיטביהב ןויד לש הז עקר לע 

:םיפסאמה רתי לש םלעפמ תא ךירעהל התע ונא םישרדנ ףסאמה לש 

עובקל םויכ שרדנ הלכשהה תורפס לש היתודלות רקוחו תורפסה רקבמ 

םינוירטירקה תא ףאו םימיאתמה הכרעההו תרוקיבה ילכ תא הליחת 

תעצומה הקידבה .וז תניינעמ תיתורפס העפות לא ותשיגב והושמשיש 

תירבעה הלכשהה תורפסב ודיקפתו ומוקמ ,תעה-בתכ תכרעהל םורתת 

המולגה העפותה תכרעהל שגינ הדימ-ינק וליאב .הל ותמורתו 

יפ-לע ותכרעהלו תעה-בתכל סחייתהל יוצר יכ ,ינרובס ?ףסאמ,דב 

תיתורפס הכרעה דחמ .יתורפס-ץוחהו יתורפסה ןויעה ימוחתל הקולח 

.תיתורפס-ץוח הכרעה ךדיאמו ,העפותה לש 

וספדנש תוריציה תא ןוחבל שי תיתורפסה הכרעהה תרגסמב 

,יראלוטסיפאה רופיסה ,הריטאסה :ןוגכ ,תירגא'ז תרגסמב תעה-בתכב 

,גוויסה תדובע לש התישאר .המודכו םיתמה תוחיש ,לשמה ,הרישה 

,תונורחאה םינשב התשענ תויתורפסה תוגופה לש הכרעההו חותינה 

תויתורפס תונוכתב ןייטצמה ,רישע יתורפס םלוע רייטצמ הבו 

תוגוהנ ויהש תויתורפסה תויצנוונוקה תושירד לע הנועהו ,תוקהבומ 
תיארנ תשדחתמה תירבעה תורפסה .האמ התואב תויפוריאה תויורפסב 

תורפסב תולבוקמה תועפותה רחא תבקועו הרתה ,הרע תורפסכ אופא 

,דבב דב .היפואלו היתושירדל ומיאתהש ,תוגוסה תא תצמאמו הנמז 

הצמאב היתורודל תירבעה הריציה תרוסמ תא הכישממכ םג תיארנ איה 

תואטבמ ולא םג ולא .תירבעה תשרומב תולבוקמ תויתורפס תוגוס 
.תירבעב תינרדומ הביתכל םיינושארה תונויסינה תא 

,וז תורפס ךירעהל ןתינ ותועצמאבש ,רחא הכרעה ןוירטירק 

םייתאמ הדרשש וז תורפס .תיתורפס תודרשיה לש ןוירטירקה אוה 

הרוצב ןיידע תאצמנ איה .ןוידל תדמועו האירק ,השיגנ ןיידע הנש 
תואטיסרבינואב תורפסל םיגוח המכ לש םידומילה תינכותב יהשלכ 

איה ןכ-ומכ .תורפסל אובמ יסרוק וא הבוח יסרוק תרגסמב ץראב 

ץוחמ תואטיסרבינואב תודהיה ידומילב הלכשהל אובמכ תדמלנ 

הלכשהה תורפס לש םימיוסמ םיטביהש רמול ןתינ ןכילעו .לארשיל 

,תילאוטקלטניאהו תיתורפסה תיליעה ידי-לע םידמלנ ןיידע התוברתו 

תירבעה תורפסה ירקוח לש םנויעל תדמוע םיפסאמה תורפס ,ןבומכו 

ףסאמה תריציש ירה וז הניחבמ .הלכשהה לש היתודלות ינוירוטסיהו 

הקלחבו תירבעה תורפסה לש ןונאקל הסנכנ הקלחבש תורפס וז .הדרשנ 

הלכשהה תורפסש ,רמול ןתינ הז הדימ-הנק יפ-לע .וילושב תאצמנ 

הנוע ןכא - ט"יה האמב הכשמה תא ריכזהל אלש - הזב הנודינה 
.תודרשיה לש וז השירד לע תמיוסמ הדימב 

,רמולכ ?האנהל האירקה תא הכרעה ןוירטירקכ םשייל לכונ םאה 

האנהב ארקיי הנש םייתאמ ינפל ספדנש רמוחהש תורשפאה תא 

תוברת-ןב ילארשי ריעצש ונחור יניעב תופצל ונילע השקי ?לנימיב 

להב תא ותאנהל ארקיו ביבא-לתב (רבעשל)"םיפסאמה" בוחרב ךלי 

לש אוצמ-תעל םירישה תא וא ,ףסאמה לש טקפסורפה ,רישכה 

,רמול םג שי ךא .םוקמהו הפוקתה יכלמ תא םיראפמו םיחבשמה ,לזיו 

לזרב ןאצ-יסכנב ותאנהל ןייעמ ותוא רייצל ליכשמ וניא וננוימדש 

תורפסה תא ריכזהל אלש ,תרחואמה תירבעה תורפסה לש םירחא 

תיתורפסה תשרומב םירחא םיקרפ וא ,םייניבה-ימי לש תירבעה 

וז הלכשה תורפס אורקל לכוי תוברת-קש רמול שי יכ ףא .תירבעה 
.םימיאתמה םילכב דיוצמ אוה םא 

הטכיהמ הלכשהה תורפס תא ךירעהל היושע תרחא השיג 

,ףסאמה תריצי םג הכותבו ,הלכשהה תריציש חינהל ,ונייהד .ירוטסיהה 

תורפסה תלשלשב ,הנממ םלעתהל ןיאש ,תינויח רשק-תאלול יהירה 

התמהבו הלכשהה תורפס תעידיב ךרוצה תא תעבוק תאז ךרד .תירבעה 

תובישח שי :רחא ןושל .תירוטסיהה תיתורפסה תוחתפתהה תעידי םשל 

ךרוצל ןויע .תורפסה תודלות תנבה םשל תירבעה תורפסב הז קרפב 

ךכב ירהש .רוהט יתורפס וניא םג ,ירמגל יתורפס-ץוח וניאש ףא ,הז 

תורפסה תנבהל רישכמכ קר הרואכל תשמשמ וז תורפס יכ ,םיעבוק ונא 

תא תשמשמה המא תניחב אופא יהירהו ,רתוי תורחואמ תופוקתב 

,הז ןועיט לטבל ןיא םא םג .ןילקרטה ינפלש רודזורפ וא ,התריבג 

.אוהש תומכ ולבקל םינכומ ונניא 

ידכ ,תמדקומה הלכשהב םירנא'זה לע ירפסב יתיארהש יפכ 

התביבס עקר לעו הנמז עקר לע הניבהל שי וז תורפס ךירעהל 

התוא לש הפוריאב ינחורה םילקאה םע רשקהב תיתורפסהו תיתוברתה 

דיעי תויתורפסה היתוגוס יפ-לע הלכשהה תריציב קדקודמ ןויע .האמ 

לש םייתורפסה םינוירטירקה ןמ םיברב הדמע הלכשהה תורפס יכ 

לש הקיטאופלו תויתורפסה תויצנווגוקל תעדומ התייהו הפוקתה 
הבצינש תמכחותמ תורפס וז התייה 9.השרדנ םהלש םינושה םירנא'זה 

ןתוא הרתפו ,תירבעה העבההו ןושלה םוחתב תובכרומ תויעב ינפל 

הקיטאופ לש ןצומיא םושמ וז תורפס תלטבמה השיגה .הכרד יפל 

וא יתרוקיב ,ירוטסיה ןחבמב תדמוע הניא ,וננמזב תושדח הקיטתסאו 
.יתורפס 

ילכמ תעבונ הלכשהה תורפס תכרעהב תורושקה תויעבה תחא 

.םימדוקה תורודב תאזה תורפסה ינוירוטסיה םהל ושרדנש תרוקיבה 

םייפארגויבה םירטמרפה תעיבקב הבושח תיתשת תדובע ושע וללה 

יאוות וניכהש םהמ ויה יכ ףא ,הלכשהה תורפס לש םייפארגוילביבהו 

האצותכ .תורפס התוא לש תויתורפס תוכרעהלו תיתורפס תרוקיבל 

,םימצמוצמה הימוחתב הכורא הפוקת ךשמב וז תורפס הדמלנ ,ךכמ 

תודלות ,תירוטסיהה התוחתפתהל םיעגונה ,םייחרכההו םיבושחה ךא 

.ורביחש םירפסה לש םייפארגוילביב םינויצו הירפוס 

םילכב הלכשהה לא שגינ רבכ וננמז-תב השדחה תרוקיבה רוד 

ךשמב רבטצנש בר יתרוקיבו ירקחמ רמוחב דיוצמ אוהשכ ,םירחא 

ובו ,התוהמו היכילהת ,הלכשההו םיליכשמה לע םינורחאה תורודה 
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תודיעמ תואצותה ןכאו .הלכשהה ירפוס לש םתריצי יפוגב דקוממ ןויע 

10.רתויב םישרמ יתורפס יאצמ לע 

:לואשל התע ןתינ ,הלכשהה תרוקיבב הלא תויוחתפתה רואל 

איבת אל וז הדבכנ הלאש ?וז תורפס לש ימינפה יתורפסה הכרע והמ 

היפלכ ותדמעש ימל אלא ,הרורבו תיעמשמ-דח ,הלק הבושת היתובקעב 

הכרעה עובקל לק וז תורפס יללושל ,ונייהד .הרקיעמ תילילש איה 
.תיטלחהו תססהמ-יתלב 

שארב .רתוי תיארחאו רתוי השק הכאלמ הנוכנ םיססהמל 

תוגוסב וקסעי אלא ,תללוכ הדמע ועבקי אל םה ,הנושארבו 

וז הלטמ ,ןכאו .ןעקרבו ןתרגסמב תחא תחא ןוכירעיו תויתורפסה 

תורוש בתוכ .תונושה היתופוקתב הלכשהה תורפס ירקוח יגפל תדמוע 

ותמורתב ןודל ,םירחאו ליעל ורכזוהש םירוביחב ,ומצע לע לטנ ולא 

".וב ומסרפתנש םיגושה םירגא'זה יפ-לע ףסאמה לש תיתורפסה 

דדומתהל בייחש רתוי בחרנ ןויע לש הלחתה אלא וז ןיא ,ןבומכו 

תונקסמ .התישארב הלכשהה תורפס לש תורחאה תועפותב שדחמ 

וז אלו ,הלכשהה תורפס לש הלוטיב תא לוכו לוכמ תוללוש ונירוביח 

חותינ .הלש םיבושחה םייתורפסה םיטביהב תוריכמ ןהש אלא דבלב 

תוליבקמ תועפות םע ןרושיקו הנשמ-תוגוסל ןתקולח ,תונושה תוגוסה 

קהבומ יתורפס לעפמ לע םידיעמ ח"יה האמב תויפוריאה תוידרפסב 

וז תורפס דגנכ הנעטה .תומכחותמו תובכרומ תויתורפס תומגמ ובו 

תחת תויכוניחה היתורטמ תא השיגדה רשא ,תיטקאדיד תורפס איהש 

רסומה יכרע תא המיעטה רשאו ,תויתורפסה תורטמה תא שיגדהל 

הז גוסמ ןועיט .תספות הניא ,תורפסב םימולגה תישונאה תלעותהו 

םיקהבומה םייתורפסה םינוירטירקה ויה הלאש הדבועה ןמ םלעתמ 

תורפס ידי-לע וצמוא רשא ,האמ התואב תיפוריאה תורפסה לש 

"!ללהתי אוה ליעומהו בוטה ,יפויה לבה ,ןחה רקש" .תירבעה הלכשהה 

הלכשהה לש הקיטתסאה לע ותתואב ל...י ירבעה ליכשמה ונל רמאי 

.<ב"לק :א ,ףסאמה) 
תא הריתוהש יהשלכ הריצי תונמל אוה ונינפל בצינה רגתאה 

הלכשהה תורפס תא ןיבהל רשפא-יאשו ,החמיי-לב חרואב המושיר 

,תידיימו הרורב הבושתל סוסיהה רבגתמ וז הדוקנב .הידעלב התפוקתב 

.םיינוכיתהו םיידוסיה רפסה-יתבב תירבע תורפסב ךוניחה ןמ עבונה 

ילוא איצוהל ,הלכשהה תורפס יכרב לע ,ללכ ךרדב ,ונכנחתנ אל 

הזכ ךוניחש הדימב .ג"ליו ופאמ ,תרחואמה הלכשהה ירפוס ינש תא 

רייטצמו ףחס לח ןהב םגו ,תואטיסרבינואב דחייתמ והירה ,ןתינ 

היה לוכי אל עודמ ןבומ ,ךכ םושמ .הלכשהה תורפס תארוהב םוצמצ 

,"דימתמה" ,"הטיחשה לע"ל דוגינב ,ןורכיזב הריצי-רבד לכ קקחיהל 

יהשלכ הרוצב תודמלנ ןיידעש תוריצי ,קילאיבל "שאה תליגמ" וא 
.רפסה-יתבב 

תורפס תא בטיה ריכהל ונילע הליחת יכ ,וז הלאש לע בישנ 

אוהש יתלכשהה רמוחה תנבהל ונמצע תא חותפל ונילע .הלכשהה 

תורפסב תשדוחמ האירק .וננמז-ק ארוקל העודי הדימב ירטוזא םיתעל 

ךרוצ איה - ףסאמהב המסרפתנש תורפסב םג התרגסמבו - הפוקתה 

.ונתבושתב ונל עייסת ףסאמה תורפסב תשדוחמה האירקה .העשה 

ןורכיזב הקקחנ ףסאמהב וספדנש הפיה תורפסה לש תוריציה ןיבמ 

"יעומתשאה הירוא ןב םלשמ תורגא" תרכזנה תיראלוטסיפאה הריטאסה 

תורפס רקחב בל-תמושת הל השדקוה תונורחאה םינשבש ,לכייא קחציל 

לש רנא'זב ,"םייחה ץראב החיש" ךותמ םיקלח .הב ןויעהו הלכשהה 

12.רוכזאל םייואר םה םג ,ןוספלוו ןורהאל /םיתמה תחיש' 

.םיאתמ רמוח אצמיי ,הרישה לע קרפה תאירק רחאל ,הרישב 

יתמרגיפא לשמ וא ,רעס ריש ,דמחנ ביבא ריש הזיא אצמיי םשו הפ 

".שממ "וקקחנ" אל םה םג ךא ,ןונש יריש 

הלכשהה תורפס לשו ףסאמה לש ותולבקתה תדימ תניינעמ 

תניינעמה הדבועב אצמית ותולבקתהל תודע .הכשמהבו התישארב 

ףסאמה תובקעב עיפוהש ירבעה יתורפסה תעה-בתכ ,םימע,ד ידיככש 

םירמאמו תונויליג סיפדהו רזח ,ט"יה האמל םירשעה תונשב הניווב 

תא שדחל תונויסינ המכ ושעג ןכ .ןושארה תעה-בתכ ךותמ םימלש 

ותכירעב שדחה ףסאמה - ט"יה האמה לש ןושארה רושעב לחה ותעפוה 

ותרודהמ :האמ התואל יעיבשהו ישילשה רושעב הלכו - ןהכה םולש לש 

סירטל איצוה 60-ה תונשבו ,1829-ב העיפוה לטנטשריפ לאפר לש 

בתכ לש ותעפשה תדימ ,ףסאמה לש 'א ךרכ לכ לש היינש הרודהמ 

תע-בתכ איצוהל םידיחי לש םהיתונויסינב םג תרכינ ןושארה תעה 

14.חיכוי ,לור ידי-לע אצמנש ףסאמה לש די,היבתכו ,ההז םשב ,המוד 

םימישרמ ףסאמ!ד תכרעהב םירושקה םייתורפס-ץוחה םיטביהה 

ירבע תע-בתככ ףסאמה תעפות לע קוחרמ ףוטח טבמב .תוחפ אל 

המכב ,ז"גקת) 1797 דע ח"מקתז 1783-מ תועיבקב רומאכ עיפוהש 

הפוקתב חילצהש ןושאר ןויסינכ ובישחהל שי יכ הארנ ,(תוקספה 

יכ ףא)גשומה לש ינרדומה ןבומב ,"םינומה תרושקת" לש תינרדומה 

.(האלמה ותועמשמב אל 

ותוא יגשומב ךא ,ףסאמה לש םיקתוע תואמ קר וספדנ םנמוא 

להק ףיקהלו הלודג הצופתל עיגהל התייה הנווכהש קפס ןיא ,ןמזה 

הפיאשב - תיפארגואיג הניחבמ הז טביה לש ותובישח .לודג םיארוק 

המכב ארקנו ץופנ ףסאמה ירהש ,םוקמ לש תומצמצמ תורגסמ ץורפל 

היה אלש ,רחא טביה 15.ותאצוה םוקמב הקווד ואלו הפוריא תוצראמ 

'םוסחמ' וא ,ןמזה תרגסמ תא וצרפ םהש אוה ,םתעשב ויכרועל עודי 

,יהשלכ תעל לבגומ והירה ותרדגהו ועבט םצעמש ,תע-בתכו ,ןמזה 

גרח ,'םייתורפס-ץוח' םיכרצל וב שמתשהל ילוא ןתינ הירחאלש 
.וירחאלש תורודה יניעב תוחפל יתורפס סכנ ראשנו ולא ויתולבגממ 

תודידבה ןמ תאצל ןושאר ןויסינ תאטבמ ףסאמה תעפוה 

,םינושה םהיתומוקמב םירפוסה לש תיגולואידיאהו תיפארגואיגה 

,םשל וכשמנש םירפוסל תבאוש ןבאכ שמישש יתורפס זכרמ רוצילו 

הייטנה תנמתסמ ךכ .םוסריפל םהיבתכ תא וילא וחלשש םירחאלו 
תורבדיהלו תיתורפסה הרובחה ינב לש םיינחורה םיבאשמה זוכירל 

היגולואידיאה תצפהו תירבעה הריציה םודיק םשל תיתלכשה- םינפ 

ךות הירפהו רזוח ןוזיה תלבק םשלו תירבעה הלכשהה תעונת לש 
.תיתלכשה 

םיארוק להק תריציל הפיאשה תא ףסאמה ןייצמ תרחא הניחבמ 

םג אלא ,להק 'תריצי' קר אל ,ונייהד .ומיע עובק עגמלו תירבע 

תפאושה תנעמנ הריצי אלא ,ללחב הריצי קר אל ;להק-תעד תריצי 

.םיארוקה םע םג אלא דבלב םירפוסה ןיב אלו ,תורבדיהל ,הבוגתל 

ןכאו ,וב ספדנש רמוחה לע ביגהלו תעה-בתכב ףתתשהל וארקנ הלא 

לש השוביגו העונת לש התישאר תרשבמ וז הפיאש .ושע ךכ 

- תמחולו הפיטמ - תשקבמו םייק בצמ יונישב תלגודה היגולואידיא 

.הפוריאב םידוהיה לש ינחורהו יתוברתה ,יתרבחה םבצמ תא ביטיהל 
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יתב - ול דומצב ומקש תוברתו ךוניח ילעפמב ךמת ןוחריה 

ךונח' סופדה-תיבו 'רבע ןושל ישרוד תרבח' ,'םיינרדומה' רפסה 

התווילש תיטקארפה-תישעמה השיגה תא םינייפאמ הלאו - 'םירענ 
תישממ הביטנרטלאכ תירבעה הלכשהה לש היגולואידיאה תא 

תעה-בתכ .תונושה ויתוחולש לע םייקה ידוהיה דסמימל הרחתמו 

תורוקיב םסריפ ,רואל ואציש םישדח םירפס לע תועדוהל המב שמיש 

וב לחהש 'רואיבה' לעפמ תא ךישמה ןכו ,םירפס לע תויזנצרו 

תועדוהו םוחת ותואב םישדח םירוביחמ םיעטק ומסרפב ןוסלדנמ 
.רואל םתאצוה לע 

תונויליגבו דלשכ,ד לחנ טקפסורפב) הליחתב יכ ,ןיוצי 

,דסממה םע יולג ןפואב תורחתהל םיאב ףסאמה ירפוס ןיא (םינושארה 

םייונישה עוציב ןעמל לועפלו ומיע גולאיד רוציל ןוצרה רכינ הנושארבו 

'טנמשילבטסא-יטנא'ב םיקסוע ונא ןיא .תמייקה תרגסמב םיעצומה 

הפחוד היקרועב םעופה םירוענה םדש ,תינדרמ הצובקב אלו ומשל 

ךא ,ידמל תינרמש הדוסיב איהש הצובקב אלא ,יהשלכ 'יטנא' תלועפל 

הארנ .םייקה דסמימה תופיאש םע דחא הנקב תולוע ןניא היתורטמ 

הלכשהה תעונת לש היתומגמל יתרבחהו יתדה דסמימה תודגנתהש 

.ותפרחהל האיבהו םיינשה ןיב בוטיקה תריציב העייסש איה-איה תירבעה 

שמשל ,ךכ לע ףסונב ,ףסאמה דעונ ,יתורפס-יתוברת תע-בתככ 

תונויער תרדחה - םש-ילהואב תפי לש ותופיפי :תויוברת ןיב רשג 

ושרדמ-תיבל תיפוריאה תורפסה לש הקיטתסאהו תיפוריאה הלכשהה 

בושח ,ליבקמ דיקפת ול דעונ תאז םעו ,ףסאמה תועצמאב םש לש 

הר ,ונייהד :םש ילהואב םש לש ותופיפי לע עיבצהל :תוחפ אל 

תרוסמה לע תלבוקמה ךרדב אלש תורודה תודהי לש היצאטרפרטניא 

יפ-לעו תיפוריאה הלכשהה לש החורב אלא ,הילכב אלשו ,תחוורה 

םתסיפתב םייניבה-ימיב ידוהיה םזילאנויצארה לש ומלוע-תסיפת 

.םיליכשמה לש םתונשרפבו 

ושקיב וירפוסו ויכרוע :ותמורתו ףסאמה לש דחא טביה דועו 
יגפל תירבעה הלכשהה לש התייארב 'תשדוחמה' תודהיה תא גיצהל 

םיחפסנב תינמרגה ןושלב ,ןבומכ ,ושע תאז .תיפוריאה הלכשהה 

םילודגה םילעפמב ןכו ,הדיקפל הדיקפמ ףסאמ,דל וחפוסש םיינמרגה 

'רואיבה'ו םוגרתה השעמ - ופוג ףסאמ,דב קוסיעה םוחתמ וגרחש רתוי 

.ומצע תעה-בתכב םג םידה ואצמש ,ך"נתהו הרותה לש 

ךורא ךילהת תירבעה ןושלה הרבע ףסאמ,ד ירפוס לש םתביתכב 

ןייצמ הז ךילהת .םישדחה םינמזה תושירדל המאתהו ךותיה לש עגיימו 

ףסאמ,ד ירפוס לש תיגולואידיאה-תיסומלופהו תיתורפסה םתביתכ תא 

ןושלה םע השק תודדומתה וז התייה .םהיתובקעב ואבש םירפוסהו 

יוטיב יעצמא בוציע :העשה יכרוצ תא םולהתש ידכ התשמגה ןויסינו 

יתנד ךכ לעו ,ןילוחבש םיאשונבו עדמ יניינעב ,ןמזה-ןב ,ינרדומ 

.הלכשהב תירבעה ןושלה תלאשב רכזנה רמאמב 

םע תודדומתהב הכורכ תואנה יוטיבה תלאש םע תודדומתה 

תאיצמל ץמאמו - רבעה תרוסמ לש שדחמ תונשרפ ךות - העשה-תולאש 

םוקמהו ןמזה קחרמב .הפוריאב םידוהיה תויעבל םיירשפא תונורתיפ 

ויתושלוח תורמל םירידא לעפמכ 'יתורפים-ץוחה' ףסאמ,ד לעפמ הארנ 

הליגר-יתלב השה לעבכו ,ןוימדבש תולבגמה ףרח ,ןוזח-לעבכ ,תונבומה 

רגתא אופא חולש ליכשמה ארוקל .וב םינומטה הרשפבש תודוסי ףא לע 

■ .םינשי יתפש 'בבודל' ,הנשי תורפסב שדחמ ןייעל :יתורפס 

.'םיפסאמה ירבד' המיתחב תעה-בתכב םהיתועדוהו םהיתורעה לע ומתח םיכרועה .1 

.B 23 'סמ ,יטירבה ןואיזומב יוצמ ןושארה ןויליגה לש קתועה .יא דעש דסימ תלהק .2 

ד םיקרפה םג ובו ,יב ןויליג תא םג ללוכה ,ינשה קתועה ,'ג-יא םירעש ללוכו 1940 

תודלותל יזכרמה ןויכראב אצמנ ומוליצו ,גיצפייל לש הטיסרבינואה תיירפסב יוצמ ,'ו 

דסומ תלהק ,ןוליג ריאמ לש ורפס האר .2 1/249 יניא 'סמ ,םילשוריב ידוהיה םעה 

.<ט"לשת ,םילשורי)ותפוקת עקר לע ןוסלדנמל 

תע-בתכ היה םייח ץע ידפ תובושתל תולאש :ףסאמהל ומדק םייתיע םימוסרפ ינש .3 

תולאש ללכ ,1715 ,ריצק ירוכב ;םדרטשמאב 1807-1691 םינשב עיפוהש ינרות 

לכל ת"ושכ הארנה 1701 תנשמ סייה ץע ידפ לש םוליצ יוצמ ידיב .הכלהב תובותשו 

ןורכז רפס ,"דנלוהב תידוהיה תונותעה תישאר" ,ירוט .י לש ורמאמב ןייע .רבד 

םיקרפ" ,לאפר קחצי ,הארו .320-319 ימע ,זס"כשת ,םילשורי) סירפ-הד ןימינבל 
•323 ימע ,וז''ישת ,ביבא-לת» בינודחאו בינושאד ,"תירבעה תונותעה תודלותב 

עשתהו הדשע-הנומשה תואמב תירבעה תונותיעה ןוקיסקל ,עובלג החונמ ;327 

תירבעה תונותיעה ןוקיסקלב הליחת ספדנ ,51-49 ימע ,ם"נשת ,םילשורי) הרשע 
.32-28 ימע ,(ו"משת ,ביבא-לת)'א ,ט"יה האמב 

.ףסאמה" ירמאמ האר דושבה להנ .ח"מקתי 'א ,ףסאמה םע ךורכ ,רושבה לחנ .4 
.56-48 ימע ,(1998 ,רבמבונ) 24 ,רשק ,"ירואל אצי רשא בתכמ תחיתפו המדקה' 

,ןושארה ירבעה תעה בתכ ,,ףסאמה' :הלכשהב הלחה ןושלה תייחת" ירמאמ האר .5 
.79-59 ימע ,(ט"נשת רדא-תבט ,'ב)'נ ,םעל וננושל ."הפשה שודיחל רישכמכ 

ימע ,<ך"שת ,םילשורי)'א ,השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק ףסוי .6 

:םימוחת השולשב ףסאמה לש ותמורת תא רנזולק הנומ ,163-162 ימעב ;164-151 
,השדחה תירבעה תלדפס,ד תודלות ,רבוחל .פ ;הקיטתסאו ך"נתל הרזח ,תינוליח ןושל 

השדחה תירבעה תורפסה תודלות ,אריפש .נ.ח ;52-50 ימע ,זח"פרת ,ביבא-לת»'א 

.177-173 ימע ,(ט"צרתמ תמלוצמ הרודהמ ;ז"כשת ,ביבא-לת) 

יכדרמ :שדחמ ספדנ .503-489 ימע ,<ז"נרת ,יו)'א ,חלשה ,"?ןאל" ,זיירפנרהע יכדרמ .7 

.133-105 ימע ,(ח"נשת ,םילשורי)ןמצלוה רנבא אובמ ףריצו סניכ ,?ןאל ,זיירפנרהא 

תרוקיבו רקחמ תודובע ומסריפ ,םירקוחה רתי ןיב ,רדנלדירפ הדוהי ןכו ולא תורוש בתוכ .8 

תניחבל" ,יאלפ השמ :המגודל ,םירוביחה ןיב .תורכזנה םהיתוריציו הלא םירפוס ינש לע 

ינימשה סרגנוקה ידבד ,"תירבעה הלכשהה תורפסב 'םייחה ץראב החיש'ה לש רנא'זה 
יראלוטסיפאה רנא'זה לש ותישארל" ;215-209 ימע ,(ב"משת ,םילשורי)'ג ,תודהיה יעדמל 

,(א"משת ,יא רדא) 16 ,תונשרפו תרוקב ,"ויתורגיאו לכייא קחצי :השדחה תירבעה תורפסב 

'יעומתשאה הירוא ןב םלושמ תורגיא' - הריטאסל אתחיתפ" ,רדנלדירפ הדוהי .101 -85 ימע 

ורפסב םג עיפומ הז רמאמ ;118-107 ימע ,<ז"לשת תבט ,2)ד"מ ,םינזאמ ,"לכייא קחציל 

,ןכו :(ם"שת ,ביבא-לתו הינמדגב ח''יה האמה יהלשב תירבעה הריטאסב םיקרפ 

.ח"משת ,לארשי)ט"יה האמב תירבעה הריטאסב םיקרפ [:] הריטאסה ירתסמב 

החבשהה תורפסב תויגוסו תינוס ירפסב 'א קרפ האר הלכשהב םירנא'זה תסיפת לע .9 
.תירבעה 

,"ונימיב הלכשהה תורפס רקחמ לע" ,ססרו לאומש ךרעש הלכשהה רקחמ ימוכיס האר .10 

הליחת ספדנ» 408-356 ימע ,<ן"שת ,םילשורי) הלכשהה תורפסב תורוצו תומגמ 

;([ז"משת] 27 ,[ו"משת] 26 ,[ה"משת] 25 ,תודהיה יעדמל ימלועה דוגיאה ןועידיב 

,(ו"נשת) 36 ,תודהיה יעדמ ,"התפוקתו הלכשהה תורפסב םינשי םגו םישדח םירקחמ" 

;38-31 ימע ,תודהיה יעדמ לש *ז"נשת) 37 ךרכב םינוכדעו תופסוה ןכו ;72-43 ימע 

ירקהמ ,"הלכשהה תורפס רקחב םיליבשו תוחרוא" ,ססרו ,ולש ורקחמ לע דועו 
.28-7 ימע ,(ב"נשת)ג"י ,תירבע תורפסב םילשורי 

התישארב ינרדומה לשמה ךרד [:]ףסאמה ילשמ ,דלא" :ףסאמ,דב לשמה לע ירמאמ האר .11 

Hebrew studies, (1999),"'הצילמו לשמב לכשה רסומ דומלל' :תירבעה הלכשהה לש 

 xl, ליכשמ תוניגנב חצנמל'" ,ףסאמה תריש לע ףסונ רמאמ .189-169 ימע' -
,"תירבעה הלכשהה לש ןושארה תעה-בתכ ,ףסאמ,דב הרישה תעפותו רישה תכאלמ 

,ףסאמ,דב תרופיסה לע רמאמו ,(2000) 12 ,תורפסב רקחמל םיפדב ספדיהל דמוע 

ירקחמב ספדיי ,"ןושארה ירבעה תעה-בתכ ,ףסאמ,דב והיירזיבאו תרופיסה לש רנא'זה" 
.(2000)ח"י ,תירבע תורפסב םילשורי 

הלכשהה תורפסב תויגוסו תופוס ירפסב האר ,ןוספלווו לכייא לש םהירוביח לע .12 

ץראב החיש" ;ן"קתב וספדנ לכייאל "םלשמ תורגא" .10-ו ,2,1 םיקרפ ,תירבעה 

.ז"נקת-ד"נקתב הספדנ ןוספלוול "םייחה 

,ןוירמצ חמצ לש ורמאמ ןכו 17 הרעהב רכזומה ףסאמ,דב הרישה לע ירמאמ האר .13 

ספדנו רזחנ ,(א"משת ,הפיח) 'ב ,שעמו ןויע .'"ףסאמה' תריש לש הקיטאמתה" 

.11 הרעהב רכזומה ,ףסאמה לע ורפסב 

השענ ושדחל ןויסינ .1809-ב עיפוהל לחה ןהכה םולש לש ותכירעב שדחה ףסאמה .14 

ףסאמה לש <ד"מקת> 'א ךרכ לש היינש הרודהמו 1829-ב לטנטשריפ לאפר ידי-לע 

.סירטל יול,ד ריאמ לש ותכירעב (1862) ב"כקתב העיפוה 

,ףסאמ,דל רעומ חתפמ הלכשהל רעש שארב תאבומה ףסאמה לע היפארגונומב .15 

םיבוטה םימיבש ,תעה-בתכ תצופת לע םיטרפ יתאבה ,רכזנה ,ןושארה ירבעה תעה-בתכ 

םימתוחה ןיב .360 ידכל העיגה <1809-ב> תשדוחמה ותאצוהבו םימתוח 300 ידכל העיגה 

.םיישפוח תועוצקמ ילעבו ,הלשממבו הליהקב תורשמ יאשונ ,םיבושח םישיא ויה 

.דועו ,אגיר ,םדרטור ,גרובסרטפ ,גארפ :הינמרגל ץוחמ םירעל העיגה ותצופת 
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