
תמדקומה הלכשהה לש התולבקתהל םיקרפ ישאר 

הלכשהה תפוקת יהלשב 

יאלפ השמ 

תירבעה הלכשהה תורפיס תודלות רקחב םירגתאמהו םיניינעמה םיאשונה דחא 

תינמרגה הלכשהה לש 'התולבקתה' אוה - הכ דע ונודינ אלש - התוחתפתהו 

היסורל ןכו היצילגלו תירטסואה הירפמיאל הלכשהה רבעמ םע ,םינשה תצורמב 

תורפיס דגנ השק תרוקיב החתמנ הלכשהה תפוקת ףוסב יכ ,םיעדוי ונלוכ .ןילופלו 

תוררועתמה תולאשה .וז תיתרוקיב הדמעל איבהש ךילהתה עודי תוחפ ךא '.וז 

לש תורחואמה היתופוקתב ןילרב תלכשה יפלכ סחיה היה המ :ןה ךכל רשקב 

יפ לע ,הדובע תחנהכ ,ןייצל רשפא .הלכשהה תורפיס תא וכירעה דציכו הלכשהה 

הפוקתב תינמרגה הלכשהה לש התולבקתה יכ ,םיטסקטב ןויעו הנושאר תומשרתה 

(הילטיאבו היצילגב רקיעבו ,תירגנוה־ורטסואה הירפמיאב) הלכשהב היינשה 

.רתויב תיבויח התייה (היסורב) תישילשה הפוקתה תישארבו 

הלכשהה תורפיס לש התולבקתה תניחבל םינוירטירק 

לע תמדקומה הלכשהה תורפיס לש התולבקתה תקידב תועצמאב וז העיבקל יתעגה 

: דוסי ימוחת העבראב םינוירטירק יפ 

הפוקתה ןמ תע-יבתיכו םירפס לש תושדח תורודהמו תורזוח תוספדה .א 
םיסיפדמ לש םירפס תומישר :םינושארה םיליכשמה לש תויפרגויב :הנושארה 

:תויטרפ תוירפיסו 

:תמדקומה תורפיסהמ םירנא'זו תונונגיס לש םייוקיח :תועפשה .ב 
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הלכשהה ירפוסו הלכשהה תורפיס תולבקתה לע םירפסמה םירפוס תונורכיז .ג 

: ןמז רובעכ 

וא םיחבשמה םירישי םידגיה :םירקבמו םירפוס לש תוקימעמ תוכרעה .ד 

.וז תורפיס םירקבמ 

ןוידל םיקרפ ישאר הרצקב טטרשא - רתוי ףיקמ רוביחמ קלח איהש - וז האצרהב 

הלכשהב 'תורואמה יוקיל' רחאלש הנושארה הפוקתב רקיעב הלא םימוחת העבראב 

2.התוליעפ תקספה ,ונייהד ,תינמרגה 

שדוק ירפיס , ףסאמה :שרחזנ וספדנש תמדקומה הלכשהה ירפיס לש תורודהמ 

םהירפיסו םימדקומה הלכשהה ירפוס לש םתולבקתה תכרעהל םינוירטירקה דחא 

.תמדקומה הלכשהה ירפיס לש תושדח תורודהמו תורזוח תוספדה תקידבב דקמתי 

תורודהמב וספדנו ורזחנ םינושארה הלכשהה ירפיסש איה תיללכה תומשרתהה 

םיליכשמה .הלכשהה לש תורחואמה היתופוקתב םיליכשמה תא ושמישו תורזוח 

לע אופיא ונעשנ ,ךכ רחא ףאו ,ט"יה האמה לש הנושארה תיצחמב םירחואמה 
וכלה תמייוסמ הדימבו ,םהמ ודמל ,םתוא וכירעה ,םינושאר לש םתוגהו םהיבתיכ 

םייראלופופ ויה הלכשהה לש 'םירפסה ףדמ' לע דוסיה ירפיס .םהיתובקיעב 

לע תואובמ תייווילב ושרופו ומגרותש שדוק ירפיס ויה םהבש םיבושחהו ,דחוימב 

.ןושל ירפיסו םיישומיש דומיל ירפיס ,ןבומכו ,םיליכשמה ידי 

המכ קר ןאכ איבאו ,תקדקודמ תיפרגוילביב הקידב ךירצי הז אשונב ףיקמ ןויד 

לש הכשמהב רזחומש יתלכשה רמוח לש תונוש תוירוגיטקל תוירקיע תואמגוד 
יתומכה דצה תא תושיגדמ תואמגודה .תטלשה המגמה לע עיבצהל ידכ הלכשהה 

הסנת הקידב לש תרחא תורשפא .םתוכיאב הפ ןודל ילבמ ,םיטסקטה תולבקתה לש 

תמדקומה הלכשהה יבתיכ לש תישממה םתצופת רחא ,רשפאה תדימב ,בוקעל 

דדומתהל ידכ תורפיסה ינקסעו םיכרועה ,םירפוסה ,םיארוקה לש רעושמה םרפסימו 

.וז תרגסימב תאזכ הקידב םייקל לכונ אל ךא 3.תרחא תיווזמ תולבקתהה תייעב םע 

ספדנש רמוח לש תרזוחה הספדהה איה רתויב תומישרמה תואמגודה תחא 

םינשב ןיגוריסל אציש תינמרגה הלכשהה לש ןושארה ירבעה תעה-בתכ , ףסאמ;דב 

'לזבב ,ינשה ירבעה תעה־בתכב וללכנ ףפא'פ'דךותמ תורזוח תוספדה .1783-1811 

תנומשב 4.( 1831/2) ב"צקת דע (1820/1) א"פקתמ ןותנשב עיפוהש ,םיתעה 
- ףסאמה^ט םינושארה םיכרכה תעברא ךותמ בר רחבימ אבוה םינושארה םיכרכה 

ונמזל רבעמ ןושארה תעה-בתכ לש תכשמנה ותעפשהל תואכ - םינוש םיטירפ 207 
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,יוניש אללו הכירע אלל טעמכ ספדנ רזחוממה רמוחה .ויפלכ הצרעה לש סחילו 

ירוכיב - טיתעה תוכב ירפיסב .תירבעב 'ינונאק'־ומכ רמוח ןיעמ רצונ ךכבו 

ותריחבל רבסהה , ףסאמה ךותמ םיכרועה ורזחימש רמוחה תלאשב ןד ינא הלכשהה 
5.וחדינש תוטמשהלו 

,םש ותואב תע־בתכ (1829) ט"פקת תנשב להטנטשריפ לאפר איצוה ,ךכ ךותבו 

איצוהל ושמומ אלש תונויסינב םג תיארנ ףסאמה תעפשה 6.ט"פקת תנשל ףסאמה 

תא איצוהל ןויסינ ףשח לור רקוחה .המוד תנוכתמב ףאו ,הז םשב המוד תעה-בתכ 

בתכ לש די-בתכ הנאילטנזור תיירפיסב יתאצמ ןכו 7.1799 תנשב לסאקב ףסאמה 

8.(1816-1815) ו"עקת-ה"עקת םינשה ןמ ,םסרופ אלש ,ףסאמההרות דמב םשב תע 

,ןמנייה והימרי ,הידידיינמרג-ידוהיה תעה-בתכ ךרוע ושע 1818 תנשב ,דועו תאז 

איצוהל - הפי הלע אל הארנכשו עודי וניאש - ןויסינ לטנשיב השמ ררושמהו 

רפוס סיפדה (1862) ב"כרת תנשבו 9.ןושארה ףסאמה ךותמ יתורפיס רחבימ 

ד"מקת תנשל ףסאמה לש 'א ךרכ לש השדח הרודהמ סירטל יולה ריאמ הלכשהה 

ףא השרווב ץרהנייר ביל הדוהי איצוה ,1866-ב ,םינש עברא רובעכ ,0.ותומלשב 

תוצילמ ,םיריש ללכ ןויליגה .דבלב תחא םעפ עיפוהש ,ףסאמהשעב תע בתכ אוה 

לאפר תאמ ןוסלדנמ לש ,יפוסוליפה רורבה' רמאמ לש תיתפרצמ םוגרתו םיבתכימו 

".1829 תנשב ףסאמהו ןכל םדוק דוע איצוה רומאכש ,להטנטשריפ 

לש םתרדההב שדוקה יבתיכ וכז הלכשהה ירפיס לש ןווגמה סופרוקה ךותמ 

ןושארה יתצובקה לעפימל .תובר תורודהמלו תבחרנ הצופתל םינושארה םיליכשמה 

יפ לע הרותה לע שוריפה היהש - ןוסלדנמ השמ לש 'רואיב'ה ,ןילרב יליכשמ לש 

העפשה העדונ - תוירבע תויתואב תינמרגל הרותה לש םוגרתהו טשפהו תורוקמה 
- םולשה תוביתנ תא וסיפדהו ורזח םינוש םיסיפדמ .הלכשהה לש הכשמהב הבר 

,2.ט"יה האמה תצורמב תונוש תורודהמ עשתב ןוסלדנמ לש - 'רואיב'ה אוה 

תמזויב םשוריפו ארקימה ירפיס רתי לש םימוגרת ועיפוה 'רואיב'ה תובקיעב 

לש ילשמ רפס לש תורודהמה ונמינ םהילע .ןוסלדנמ לש וכרדב וכלהש םיליכשמה 

םירישה ריש ןכותבו ,ל"ירב לאויו ןוספלוו ןורהא לש תוליגמה שמח ,לכייא קחצי 

ירפיסל םיברה תואובמהו ,ל"ירב לש םיליהת רפס ,תינמרגל ןוסלדנמ לש םוגרת םע 

תפוקת ךרואל תופסונ תורודהמב וספדנ הלא .באז ןב ביל הדוהי איצוהש ארקימה 

".הירחא ףאו הלכשהה 

אלש תובר תורודהמו ,לארשי תוצופתב שקובמ 'רצות' ויה שדוק ירפיס ,ןבומכ 

םיליכשמה תורודהמ לש ןתצופת ,אסיג ךדיאמ .תוצופנ ויה הלכשהה תרוסמב 

יגוחב רקיעב חינהל שיו ,תרחואמה הלכשהב ןתולבקתה לע הדיעה יאדווב 

םולשה תוביתנ לש םולשה תוביתנ לש השדח האצוה לע רמאמב חוויד יקסב'צידרב םלואו .םיליכשמה 
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,רכו םימכח יתפש ,י"שר ,םייתרוסמה םישוריפה םע םישמוח הנוק םעה בורש 

קר םירכמנו תיוז-ןרקב םיחנומ 'םישדח םירואיב' וא 'רואיב'ה םע םישמוחהו" 
14."םיטעמ םיליכשמל 

הפי תורפיס ; היגולואידיא ירפיס ; דומיל ירפיסו ןושל ירפיס 

,דומיל ירפיסו םיישומיש ןושל ירפיס ויה םישקובמ םירפס לש תפסונ הירוגיטק 

.ללכב םיליכשמה ןיבו ,םייטרפ םירומ ןיב ,רפסה יתבב שרדנ 'ךרצימ' ויה םה ףאש 

הצופתלו תובר תורודהמל וכז באז ןב םסריפש םינושה דומילה ירפיסו ןושלה ירפיס 

ןושל ןושל דומלת לש תונוש תורודהמ 12 לע חוויד רנזולק .ט"יה האמה ךרואל תבחרנ 

15 םשר גרבדירפ וליאו ,(1874) ד"לרת דעו (1796) ו"נקתמ לחה ,באז ןב לש ירבע 

תא םכיס רנהלקו ,תורודהמ שמחב אצי באז ןב לש םישרשה רצוא 15.תורודהמ 

לש ןושלה־רצוא תא םיריעצ לש תובבר-יפלאל הארה" רפסה יכ ,ובתוכב ותעפשה 

רפס ,6."ללכב תירבעה ןושלה לש היכרד תא םג ךכ ידי-לע םהל הרוהו [...] ך"נתה 

עשתב ספדנ ,םזיכטקכ שמישש ,באז ןב תאמ אוה ףא ,רפסה תיב דומילה 
1'.תורודהמ 

ופתתשהש םירפוסה גוח - םיפסאמה לש יתורפיסה סופרוקה ךותמ םיטסקט 

ףסאמהבףסאמהב הנושארל ואבוהש םייכוניח םירופיסו םילשמ : םירפסל וסנכנ - ףסאמהב 

לש ןושל ירפיסו - תויטמוטסירכו םזיכטק ירפיס - דומיל ירפיסב שדחמ וספדנ 

18.םיליכשמה םיארוקהו םידימלתה לש םשומישל הלכשהה ירפוס 

ועבקש תיליכשמה היגולואידיאה לש תכשוממה התעפשהל תויודעה תחא 

.ובתכ וללהש היגולואידיא ירפיס לש תרזוחה הספדהה ,ןבומכ ,איה ,םינושאר 

םינושאר לש םתנשימב ןייעלו רוזחל ךרוצה לע הדיעמ תרזוחה םתספדה 
ןיב .תושדח תורודהמב וספדנ ,לשמל ,לזיו ץריה ילתפנ לש וירפס .הילע תוכמסיההו 

,תמדקומה הלכשהה לש דוסיה יבתיכמ דחא לש תורזוח תוספדה םיאצומ ונא ויבתכ 

ךרדכ ידוהיה ךוניחב םינוקיתל יגולואידיא עצמ אבוה ובש ,לזיוול תמאו םולש ירבד 
ררועו ונמזב םינושארה םיליכשמה לע תובר עיפשה רפסה .םידוהיה תלכשהל 

ידוהיה ךוניחב םינוקיתל תושירדה ,ןמז רובעכ ךכש סומלופה יכ ףאו ,ףירח סומלופ 
הרודהמב אצי רפסה .םיליכשמ לש תורוד יבגל םייטנאוויליר תויהלו דהדהל ופיסוה 

םע ,ו"מקתב השרווב תפסונ הרודהמב ןכו ,1827-ו 1826 םינשב הניווב השדח 

לש ךוניחב םינוקיתה תועצהל םידה ,ןבומכ ,9.ןמלוש ןמלק תאמ רבחמה תודלות 

רב קחציל לארשיב הדועתב ןוגכ ,םירחואמה םיליכשמה יבתיכב םיעמשנ לזיו 

20.ןוזניוול 20.ןוזניוול 20.ןוזניוול 
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ןתספדהמ לבקתהל הלוכי תוירוקמ הרישו הזורפ תוריצי לש ןתולבקתהל תודע 

ןפואב הנושאר הרודהמב אצי ,לזיו לש יארקימה סופאה ,תראפת יריש .תרזוחה 

.ט"סקתב.ט"סקתב גארפב האילמ הסריגב ספדנו רזחנ ךכ רחאו ,ט"מקתב ןילרבב יקלח 

ירפוס לע עיפשהש הז יכנת סופא לש תונוש תורודהמ עבש ואצי הפוקתה ךשמב 

תורודהמ לש בר רפסימל התכז איה ףאש ,המגודל ,תרחא הריצי 21.םיבר הלכשה 

עשתב הספדנש ,תועסמ רפסכ תגווסמה ,ילינאמור לאומשל ברעב אשמ איה 

הנושארל ספדנש , לואש תכולמ יתרפאה ףסוי לש יארקימה הזחמה 22.תורודהמ 

22.תורודהמ הרשע םיתשל אוה ףא הכז ,ד"נקתב 

םינושארה םיליכשמה לש תויפרגויב : עבטו עדמ ירפיס : תונשלבו תונשרפ 

תונשרפ ירפיס ןכ םג ואצי םיליכשמה לש םהיתורודהמב ארקימל םירואיבה דבלמ 

רפסה .תובא יקרפ לע שוריפ אוהש ,לזיוול ,ןונבל ;''תמגודכ ,תיסאלק תורפיסל 

לש םקוסיע תא ונייפיאש תונשלבה ירפיס ןיב 24.תורודהמ שולשב שדחמ ספדנ 

היה הפשה קודקידבו תוינשלב תורדגהב ,תוינושל תוניחבב םינושארה םיליכשמה 

.1765-ב םדרטשמאב הנושארל רואל אציש ,ןונבל םשב םג עודיה ,לזיו לש לוענ ןג 

ירפיס תרגסימב בשחיהל לוכי וניאו ,ארקימב המכוחה תונושלבו םיפדרנכ ןד רפסה 

תורודהמ ששב ספדנו ,הבחר הצופתל הכז אוה ףא .ליעל ורכזוהש ןושלהו דומילה 

25.לוכה ךס 

ךורב .עבטה יעדמו עדמ ,לוח ידומיל תצפה התייה הלכשהה לש היתורטממ תחא 

םסעכו 26 ףסאמ,דב עבט ירמאמ תרדיס םסריפ ,םינושארה םיליכשמה ןמ ,אדניל 

27.תורודהמ ששב ספדנ רפסה .ט"מקתב ספדיהל ליחתהש ,םידומל תישאר דרביזנב 

,םיליכשמה ינושאר לע תושדח תויפרגויב וא תויפרגויב לש תורזוח תוספדה 

ברה ןיינעל תודע ןה ףא ,לזיו ץריה ילתפנו ןוסלדנמ השמכ תפומ תויומד דחוימבו 

,לכייאל ן"מבמרה תודלות היפרגויבה ,וז הניחבמ .ןהב וליג םירחואמ תורודש 

שולשב הספדנ ,ט"מקתב רפסכ העיפוהו ףסאמ,דב ילאיריס ןפואב הליחת הספדנש 
28.תופסונ תורודהמ 

קידצ קידצ רכז התייה הנושארה היפרגויבה .ט"יה האמב תויפרגויב המכ ובתכנ לזיו לע 

ארק גילז קחצי ןב םייח ףסוי םסריפ 1857 תנשב .1809-ב דלפסכירדירפ דוד בתכש 

םישולשכ רובעכ 19.דיגמ,דב ילאיריס ןפואב הספדנש לזיו לע היפרגויב [ק"יבחי] 

םולש םולש 'לבד תרודהמב הללכנש ןמלוש ןמלק תאמ לזיו לש היפרגויב המסרפתנ הנש 

ןיב 30.( 1886 תנשב ןהיתש) ףיסא,דב הספדנש ןרקלדנמ תאמ היפרגויב ןכו תמאו 
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בתכ ויתודלות לעש ,לכייא קחצי היה תויפרגויבל וכזש םירחאה םיליכשמה תויומד 

3'.הבר הצרעה ךותמ ולש ףסאמה תרודהמב סירטל 

םירנא'זו תונונגיס לש םייוקיח :תויטרפ תוירפיסו םיסיפדמ לש םירפס תומישר 

תמדקומה תורפיסהמ 

לש םירפסה תומישרב אצמיי הלכשהה ירפיס לש םתצופתל בזכא אל רוקמ 

ואדנל השמו הניווב דימש ןוטנא ןוגכ ,הלכשה ירפיס וסיפדהש םינושה םיסיפדמה 

לע ןכו תונושה םהיתורודהמב וספדנו ורזחנש םירפסה לע דומלל ןתינ ןהמו ,גארפב 

םירפסה לע 32.ט"יה האמב (תמדקומה הלכשהה ירפיס לש) יליכשמה םירפסה ףדמ 

הספדנש המישרמ דומלל רשפא ןילרבב םיליכשמה לש םירענ ךוניח סופדב ואציש 

םירפס יפסואו תוירפיס לע עדימ שופיח 33.טפשמ ןיע,ש"רב ןמחנ לש ורפיס ףוסב 

תוירפיס לע תועדוה המכ ומסרופ (ד"מקת) ףסאמהב ,המגודל .תוריפ בינהל יושע 

לש ותיירפיס ןוגכ ,תופנע תוירפיס ויה םיליכשמה ןמ המכל יכ ,עודי 34.הקיאדויב 

אשונו 36.'היירפיס' םיקהש ויתונורכיזב חוויד ,ןיניירב ןבואר ,רחא רפוס 35.לרפ ףסוי 

.תקדקודמ הקידבל יואר אוה ףא הז 

איה םינושארה םיליכשמה לש םתורפיס לש התעפשה תא ךירעהל םיכרדה תחא 

לש תיתורפיסה םכרדב תרחואמה הלכשהה ירפוס וכלה הדימ וזיאב קודבל 

לש התליחתב םילבוקמ ויהש םירנא'ז חופיטו םנונגיס יוקיח ךות ,םינושאר 

םיסופא לע לזיו לש תראפת יריש תעפשה תא קודבל יואר ,לשמל ,ךכ .הלכשהה 

,ןהכה םולשל (1834) דזד דמו (1807) ןופצ תמדא לע םרק יעטמ ןוגכ ,םייכנת 

ןוסלדנמ השמל "ףסוי תודלות" ,רגניזלש רב רכששיל (1816) םיאנומשחה 

דניקסיזל (ד"פקת) ןושמש ייח יארקימה סופאה ןכו ,(ב"לרת) לבת ינפכ טרופקנרפ 

יריש יריש יריש לש תועפשהו םייוקיח םירשעכ לע חוויד ,לשמל ,רבוחל 37.וואקשאר 
 18 18

.דרפנ ןויד בייחמ הז אשונב ןויע ,ןבומכ .תראפת 

דניקסיז הז היה .םימדקומה הלכשהה ירפוסל םבוח לע ועידוהש םירפוס ויה 

לע לזיו לש ותעפשה לע ט"יה האמל ישילשה רושעב דיעה רשא וואקשאר 

ךלהש ,(ג"ירת) הנויל ןויקיקל המדקהב קלופ לאירבג ןעט םג ךכו 39.ותריצי 

תעבה םושמ וירבדב שי ,ורוביח תא םדקל קלופ הסינ ךכב םא ףאו 40.לזיו תובקיעב 

.לזיו לש ותריציל הבריק 

תוחיש ויה הלכשהה לש התישארב וחוורש םינושה םייתורפיסה םירנא'זה ןיב 

לש תכשמתמ הרידחל תודעכ הפוקתה ךרואל ספדיהל ופיסוה הלאכ תוחיש .םיתמה 
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ביל הדוהי ,ןוזיוול המלש לש תומשנה םלועב תוחישה : המגודל .תויליכשמ תוגוס 

41.םירחא ןכו ,(םיתעה ירוכב -ב ) רסלא יולה ריאמו ,םזימ 

,ךכ .תמדקומה תודפיהל תוקיז תולגל אוה ףא יושע םייתורפיס םיביטומ רקח 

ךרוא לכל הלכשהה ירישב הלעו רזחש ,'ביבאה' ביטומב רזוחה שומישה ,המגודל 
42.ט"יה האמה 

תורפיס תולבקתה לע םירפוס תונורכיז ! םירקבמו םירפוס לש תוקימעמ תוכרעה 
הלכשהה ירפוסו הלכשהה 

דיעהל םה ףא םייושע - םייללכ םיחבשל רבעמ - הקימעמ תיתורפיס תרוקיב ינויד 

ןוזיוול המלש לש ותכרעה ,לשמל ,ךכו .תמדקומה תורפיסה לש התולבקתה לע 

לע הדיעמ ,ותביתכו לזיו תא רכזיא ובש ,הקיטאופב ןדה ןורושי תצילמ ורפיסב 

לש תויטאופה תורדגהב גרובצניג בר לש ונויד ןכו .תיניינעו תיניצר תרוקיב 

,תמדקומה תורפיסל תינויעו תיניצר תוסחייתה לע תודע הווהמ אוה ףא םיליכשמה 

.התכרעהו התקידב 

רודב םיליכשמה תושרל ףסאמה יכרכו םינושארה םיליכשמה ירפיס ודמע םאה 

הלכשהה תפוקתב ןושארה רודה ןמ הלכשה ירפיסלו ףסאמהו תושיגנה לע ?ינשה 
יכ ויתונורכיזב חוויד רבולטוג םהרבא .םהיתונורכיזב םיליכשמ םירפסמ היינשה 

רבכ ,םינש 10 ןב ותויהב ,א"פקת תנשב ,ן''מבמרה תומ רחאל הנש שמחו םישולש 

רואיב םע ך"נתה ירפיס ,היסורב ,ןילהוו ךלפב ,ןשי-ןיטנטסנוק ותדלומ ריעב ויה 

,באז ןב לש םישרושו קודקיד ירפיס ,לזיו ץריה ילתפנ 'ר ירפיס ןכו ,זנכשא-פוגרתו 

ןילרב לואשל (1794 ,ה"נקת) רשוי בתכ הריטאסה םג .םירפס דועו ,םיפסאמה 

עיגה ןאדעכ יכ ולש היפרגויבוטואב רפיס גרובצניג ןרהא יכדרמ 43.וידיל העיגה 

ביל השמ וליאו 44.ויניעב ןוסלדנמ לש וכרע הלע ותאירק רחאל יכו וידיל 
לעו לזיוול "ןח חור" שוריפ םע המלש תמכח רפס תשיכר לע חוויד םולבנייליל 

- "גרעבסגינעק ק"קב" וספדנש םיפסונ םירפס לע רסמ ןכו ,וילע ותעפשה 
וספדנש םירפסה תועצמאב ינמרגה הלכשהה זכרמל םינשה קחרממ ותוא םיברקמה 

לע חוויד אוה ףא ןיניירב ןבואר 45. ירבע ןושל דומלת ,באז ןב לש ורפיס לעו ,םש 

ורואיב םע (! ) ך"נתו שמוח לע ןכו, ירבע ןושל דומלת ,באז ןב לש ורפיס תעפשה 

46.(ןוסלדנמ) "ראואסד השמ" לש 

םיקוחר תומוקמב .דיל דימ תמדקומה הלכשהה ירפיס ורבע הלכשהה יזכרמב 

ךכ .ססובמ ליכשמ םש היה ןכ םא אלא הלכשה ירפיס ויה אלש הארנכ םידדובמו 

ןיניירב ףאו ,הלכשה ירפיס ול ויהש רוחבל ותועדוותה לע םולבנייליל רפיס לשמל 
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לעו "הלכשה תורפס אלמ זגרא" ול היהש ליכשמ־דמלמ לע ויתונורכיזב בתכ 

תחאב םעה דחאל רפסמ גרבראייפ וליאו 47.הלכשה ירפיס גישהל םיישקה 
48.(הלכשה ירפיס) םירפס ותושרל ודמע אלש ויתורגיאמ 

לע תורסומ ןה ףא ,דרפנב ןתוא קודבל יוארש ,םירחאו הלא םיליכשמ תויודע 

.םיליכשמ לש תורוד לע םתעפשה לעו תמדקומה הלכשהה ירפיס לש םתואיצמ 

ןד ינא הז אשונב ,וז תורפיס םירקבמ וא םיללהמה םירישי םידגיהל רשאב וליאו 
.בחרה רוביחב 

תמדקומה הלכשהה תורפיס לש םירפוסהו םירפסה תולבקתה לע הכ דע ונינויד 

וקקזנש םיארוק לש םמויק תדבוע תא םיקזחמ הלכשהה לש תורחואמה היתופוקתב 

.רורב וניא םירפסה תצופת ףקיה יכ ףא ,הלא םירפסל 

תא תנחובה ,0ואן סנאה לש תולבקתהה תיירואיתל שרדינ םאש אלא ,דבלב וז אל 

שי ,םיארוקה לש "תויפיצה קפוא" יולימ לש ןוירטירקה יפ לע תוריציה תולבקתה 

קפוא" תא האלימ ןכא ,לזיו לש תראפת יריש תמגודכ ,הפיה תורפיסה יכ חינהל 

לע ןומא היה ליכשמה ארוקה ירהש 49.בטיה הלבקתהו םיארוקה לש "תויפיצה 

תיטיתסא האנה תונהיל לוכי היה ךכו ,םהלש שרדימה תונשרפ לעו ך"נתה ירפיס 
תורפיס לש תויטיתסאה תושירדה תא אלימ סופאה .תראפת ירישמ האילמ 

ימיל הרזח ,ך"נתה לש ויפוי תגצה ,תיכנת ןושלב שומיש ,ך"נתל הביש : הלכשהה 

.המודק-ודווספ הרובג תריש תביתכו ,המואה לש םדק 

תרוקיבה לש התוחתפתה תעב עריא תמדקומה הלכשהה יפלכ סחיב יונישה 

םהרבא ,רנבוק ירוא םהרבא לש םהיבתיכב ט"יה האמל 60-ה תונשב תיתורפיסה 
.תרחא תונמדזהל אשונ הז לבא .םירחאו אנריפאפ 

:תורעה 

,"הנולשיכו הלכשה" ,תשק ןורושי לש ורמאמב ףקתשמ רבדה תרחואמ תרוקיבב :המגודל .1 

לת) 'ב, ,די,כל;> דשדחה תירבעה תורפסה ,ןנאש םהרבא ,ןכו :359-351 ימע ,(ח"שת) 'ו־'ה ,,דדוצמ 

."הביזכה הלכשהה" :92 ימע ,(1962 ,ביבא 

ףא לע - םימדקומ םידדוב םיליכשמ לש תועפותל סחייתמ יניא : ןילרב תלכשה תא הנכמ ינא ךכ .2 

תידוהיהו תירבעה הלכשהל סחייתמ ,הלכשה' חנומה : 'הלכשה' לאכ הפוקתה ינפל - םתובישח 

:תיפוריאה תוברתב תוליבקמה תועפותל סחייתמ 'תורואנ' חנומה :תיתוברת-תיתורפיס העונתכ 

 Aufklàrung, Enlightenment, המודכו.

תא עבק ובש ,67-58 ימע ,(ח"משת ,ביבא-לת) םדעומב עידדמ ורפיסב ןורימ ןד טקנ וז ךרדב .3 

זא לחש ברה לודיגה תא רקסו ,ןמזה תב תירבעה תורפיסל החירפ ןדיעכ ט"יה האמל םינומשה תונש 
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יבתיכ לש םתצופת לע ליבקמ עדימ רזחשל השקי ךא .םהינימל םירפסהו תעה-יבתיכ לש םתצופתב 

לע םימתוח תומישר .הירחאו ט''יה האמה לש הנושארה תיצחמב ,םנמז רחאל תמדקומה הלכשהה 

רחאל הלכשהה ירפיס תצופת לע עדימ ךא ,תועודי ןכא םנמזב ןוסלדנמ לש 'רואיב'ה לעו ףסאמה 

.תקדקודמ הקידב בייח - תינושארה םתספדה 

:הלכשהה:הלכשהה ירוכיב - םיתעה ירזעב ,יאלפ השמ :רעומ סקדניאו היפרגונומ האר םיתעה ירזעב לע .4 

.(2005 ,םילשורי) היצילגב הלכשהה לש ירבעהתעה-בתכ ,םיתעה ירזעב ל יערמ התפמ 

.דועו ,70,66,54,52-51,45 ימע ,םש ,יאלפ .5 

.(1829 ,יולסרב) להטנטשריפ לאפר תכירעב ט"פקת תנשל ףסאמה.6 

תימואלה היירפיסב יוצמה תע-בתכ לש (1799) די-בתכ ,לסאק הפ ק"פל ט 'ינקת ץיקמ ףסאמה .7 

Walter Roll, "The Kassel : האר .רמאמ לור רטלוו םסריפ וילעש ,גרובסארטסב תיאטיסרבינואהו 

 Ha-Meassef of 1799 [:] An Unknown Contribution to the Haskalah," The Jewish'
 ,1985 ,Response Response to German Culture, Jehuda Reinharz, ed. (Hanover & London

 (32-50 .pp.
הצילמ הצילמ הצילמ ירבד ףסאמה [j הרות דמע :םדרטשמאב הנאילטנזורה תיירפיסב אצמנ ףסאמה די-בתכ .8 

הד ריאמ תאמ ,(ה''עקת ,ןדרבוק) דחי ופסאנש םידמחנ [םןירופסו רסומ ילשמו םיבירעו םינוגה 

.ה''סשתב תודהיה יעדמל ד"יה ימלועה סרגנוקב יתיצרה הז ףסאמ לע .(Meier de Wulft) טפלוו 

 9. (1818 ,Ankiindigung fur Freunde der hebràischen Litteratur (Berlin 15 תב תרבוח

תיירפיסב היתאצמש ,ןהכה םולש תכירעב (1809) שדחה ףסאמה לש 'א ךרכ ףוסב הכורכ ,ימע 

אלב) הידידיב רמאמכ םג ספדנ זורכה .דרפנ רמאמ ךכ לע םסרפל ,תינכותב .ןילרבב הנידמה 

"Ankiindigung"Ankiindigung fur Freunde der hebràischen Litteratur," Jedidja, II, : (תירבעב תואמגודה 

 117-122 .1, 1, S.

.(ב''כרת ,הניו) 'ב הרודהמ ,ד"מקתה תנשל ףסאמה ,רידהמ ,סירטל יולה ריאמ .10 

םג ןויערה יבגשנ תוצילמו םיריש וב ואובי ףסאמה : ץרעהנייר ביל הדוהי איצוהש ףסאמה. 11 

השמ 'ר ללוכה םכחה ברה תאמ יפוסוליפה רורבה רמאמ רקיה רפסה הזל דמצנו [.]םינוש םיבתכמ 

םג ספדנש ןוסלדנמ לש רסומ תלהקמ עטק םג וב אבומ .(1866 ,השרו) ל'ד ןהאזסלעדנעמ םחנמ ןב 

.ןושארה ףסאמהב 

טוריפב ןלהל ונייוצי ידי תחת ורבעש תורודהמ ;(ג"מקת ,ןילרב) ב7>ע',דתזבימ7,ןוסלדנמ השמ .12 

ר"רהומ םסרופמה םכחה תאמ רואבו יזנכשא םוגרת םע םולשה תוביתנ דעע:(אבהל ןכו) יפרגוילביב 

,גרבדירפ בר םייח םג האר .(1818 ; 1817 ,הניו) לג''מקתה ןילרבב ספדנ רשא יפכ איוסעדמ השמ 

.1074 ימע ,(1956 ,ביבא-לת) 'ד ,םירפס דקע תיב 

,ןילרב) לארשי תורימז רפס ,ל"ירב לאוי :(1817 ,הניו :ה''סקת ,ךאביפוא) ילשמ ,לכייא קחצי .13 

םחנמ ןב השמ ונבר תאמ יזנכשא םוגרת [...] םע םילהת רפס אוה לארשי תורימז רפס :(א''נקת 

תולגמ תולגמ שמח ,ל"ירב לאויו [ןוספלוו] ףלאוו-ןב ןרהא :(1817 ,הניו) ל"ירב לאוי 'ר תאמ ראובמו 

יזנכשא םוגרת םע בויא רפס ןוגכ שרוק יבתכ תרתוכב וספדנ תושדח תורודהמ .(1818 : 1807 ,הניו) 

שרק שרק יארקמ לא אובמ ,באז ןב ביל הדוהי ,ןכו .(1826 :1817 ,הניו) ןהאזספלאוו ןרהא תאמ רואבו 

.(1810 ,הניו) 

.ה"מר ימע ,(ךי'שת ,ביבא-לת) םירמאמ,'ב ,ןוירג-ןב ףסוי הכימ יבתכ ,יקסב'צידרב ףסוי הכימ .14 

האר .183-182 ימע ,(i960 ,םילשורי) •א ,השרחה תירבעה תורפסה לש הירוטסה ,רנזולק ףסוי .15 

.1105 ימע ,יד ,םירפס דקע תיב ,גרבדירפ םג 
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.43 ימע ,(1951 ,ביבא-לת) 'א ,םירפס דקע תיב ,נרברירפ .184-183 ימע ,םש ,רנזולק .16 

עבש לע חוודמ ,145 ימע ,יא ,םש ,גרבדירפ !תורודהמ עשת לע חוודמ ,184 ימע ,םש ,רנזולק .17 
.תורודהמ 

הלחתהה הלחתהה הלחתהה - תירבעה םידליה תורפס ,קפוא לאירוא האר ,דומיל ירפיסו םידלי תורפיס לע דוע .18 

הארקמה חותינ - ןילרבב תידוהיה הלכשהה רדח לש טוהירה"' ,טיבש רהז ,ןכו ,(ט"לשת ,ביבא-לת) 

(םיכרוע) ןוסלדנמ ארזעו יקסנאינרוט הוח ,לטרב לארשי ךותב ,"םידוהי םידליל הנושארה תינרדומה 

.207-193 ימע ,(ג''נשת ,םילשורי) קורמש אנתל לבוי רפס :ןילופו זנבשא גהנמב 

[תמאו םולש [תמאו םולש ילבד ללוכ] םינוש םיבתכמ •,(\%2b ,הניו) תמאו םולש ידכד,לזיו ץריה ילתפנ האר .19 

.ןמלוש ןמלק תרודהמ ,(1886 ,השרו) תמאו םולש ירבד רפס ,ליזייוו ץרעה ילתפנ :(1827 ,הניו) 
.225 ימע ,יא ,םש ,גרבדירפ ,הוושה 

.(ז"לשת ,םילשורי : םוליצ תרודהמ :ח"פקת ,אנליו) לארשיב הדועת ,ןהאזניוועל רעב קחצי .20 

ילתפנ :ידיב תואצמנה תורודהמה ןיב .997 ימע ,(1954 ,ביבא-לת) 'ג ,םירפס רקע תיב ,גדברימפ .21 

,השרו) תראפת יריש : (ט''סקת ,גארפ) תראפת יריש : (ט"מקת ,ןילרב) תראפת יריש ,לזיוו ץריה 

 1840).

תמישר האר .(ב''נקת ,ןילרב) ברעב אשמ ,ילינאמור לאומש : 'א הרודהמ .םירשעה האמב ללוכ .22 

דנאדה [:] תירבעה הלכשהה תורפיסב תויגוסו תוגוסירפיפברנאדה [:] תירבעה הלכשהה תורפיסב תויגוסו תוגוסירפיפב תועסמה תורפיס לע קרפב תורודהמה 

.208 ימע ,(1999 ,לארשי) והיירזיבאו יליבשמה 

,השרו) :(1829 ,הניו) :(1820 ,גרבמל) :(ד''נקת ,הניו) לואש תכולמ ,ץיורלפ^הטמ יתרפאה ףסוי .23 

תנשב .תורודהמ 12 לע חוודמ ,608 ימע ,(1952 ,ביבא-לת) 'ב ,םירפס רקע תיב ,גרבדירפ .(א"לרת 

.דקש ןושרג תרדההב לואשתכולמלש 'תורוד' תרודהמ הספדנ ט''כשת 

.(ח''נרת ,השרו) : (ד''מרת ,השרו) : (ה''לרת ,םדרטשמא) ןונבל ;יי,לזיו ץריה ילתפנ .24 

.199 ימע ,'א ,םירפס דקע תיב ,ורברירפ .25 

ןושארה ןושארה ירבעה תעה-בתב , ףסאמהל דעומ חתפמ :הלכשהל רעש ,יאלפ השמ האר .26 

.. ףסאמה ב. ףסאמה ב אדניל ךורב ירמאמ תמישר ,113 ימע ,(א"סשת ,םילשורי) (א"עקת- ר"מקת) 

תירבעה תירבעה תורפסה לש הירוטסה ,רנזולק םג האר : 931 ימע ,יג ,םירפס רקע תיב ,גרבדירפ .27 

בקעי םולש .18 ימע ,הלחתהה - תירבעה םידליה תורפס ,קפואו :192-191 ימע ,יא ,השדחה 

"רבדל תע'' אובמב ,אדניל ךורב ,ורבחמ תאו םירומל תישאר תא חבשמ (ץיבומרבא) ץיומרבא 

.xxix-xxviii ימע ,(ג"לרת ,הנליו) 'ג ,עבטה תודלות יהפיפל 

,(ח''מקת ,טבש) 'ד, לסאב,ד ,(לארשי ילודג תודלות) "םחנמ ןב השמ ונבר תודלות" ,לכייא קציא .28 

,ןושחרמ) 'ה : ח''סש-ז"לש ימע ,(ח"מקת ,בא) : ח"ר-ז"עק ימע ,(ח'־מקת ,'ב רדא) :ד"מק-ג"יק ימע 

: (ט"מקת ,ןילרב) םחנמ ןב השמ םכחה ונבר תודלות ,הנושארה הרודהמה .ד"ס-ג"ל ימע ,(ט"מקת 

: (ד"עקת ,הניו) םחנמ ןב השמ ונבר יהלא רקוחה םכחה ללוכה ברה תודלות : תורחאה תורודהמה ןיב 

.(i860 ,גרבמל) לארשי תורימז-\\תב םחנמ ןב השמ ונבר יהלא רקוחה םכחה תודלות 

.(ז"ירת) 51,37,36,33 ,30 ,26 'לג ,'א ,דעב,ד,''ילתפנ'רתודלות" ,ק''יבחי.29 

,ןרעקלעדנאמ המלש :ןמלוש ןמלק תרודהמ ,31-1 ימע ,(1886) תמאו םולש ירבד רפס .30 

.ו"מרתב.ו"מרתב השרווב אציש (ז"מרת) 'ג ,ליסא,ד,"ל"צז לזיוו ץריה ילתפנ 'ר תודלות" 

סירטל תאצוהב ד"מקת תנשל ףסאמה ,"ל"ז לכייא קציא 'ר םכחה תודלות" ,סירטל יולה ריאמ .31 

.'נ-א''מ ימע ,(ב"כרת ,הניו) 
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הלכשהה תפוקת יהלשכ תמדקומה הלכשהה לש התולבקתהל םיקרפ ישאר 

,93 ,92 'עה ,34 ימע ,םיתע,ד ירוכבל רעומ חתפמ :תלפש,ד,ד ירוכיב - םיתע;ד ירוכב,'aba האר .32 

םירוזחמ תאצוה לע דימש ןוטנא םשב םידומע ינש תב העדוה המסרפתה 1807-ב .156 'עה ,48 ימע 

הרפסימו תימואלה היירפיסב הייוצמה , רשבב לוק םשב ,םייהנדייה ףלאוו תאמ תינמרגל םוגרתב 

 L1047. ירפיס ,א"שרהמה תא רואל איצוהל ותינכות לע הכורא "העדומ'' דימש םסריפ 1815-ב

עיצמ אוה ובו ,ךהאזיוזעל המלש 'ר ליכשמה תאמ" הנשימה ןושל קודקיד לע רמאמ ,תוינשימ 

תיבב הייוצמה ,(1815 ,הניו) תובר םינש הז העדומ .שארמ המיתח ידי לע םירפסה תשיכרל תינכות 

םירפס תמישר .L736 הרפסימש ,וילופ לדוגב ימע 4 ,םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה 

השמ השמ סופד תיבב םיאצמנה םירפסה תמישר : ו"צקת תנשב המסרפתנ אדנל לש סופדה תיבב וספדנש 

.ט"צקת תנשב המוד תרתוכב הספדנ תפסונ המישר : ימע 8 ,(ו"צקת ,גארפ) ו"צקת גארפב אדנל 'ולה 

.L2429-3 L2428 ןהירפסימו םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבב תויוצמ תומישרה 
,גרעבדעירפ שירעבוד םייח לש וירפסב אצמנ ט"יה האמב וספדנש הלכשה ירפיס לע בר רמוח 

איצוהש םירפסה לע ,המגודל ,(ז"צרת ,ןפרווטנא) הפוריאבש הלאה םירעב ירבעה סופדה תודלות 

.ה"צרתב ספדנש ירבעה סופדה תודלותרקבוו ןכו ,99-95 ימע ,דימש ןוטנא 

.(ו"נקת ,ןילרב) טפשמ ;יע,א"רב ש"רב החמש ןב ןמחנ .33 

ימע ימע ,(א"עקת- ר"מקת) ןושארה ירבעה תעה-בתכ ,ףסאמהל רענמ התפמ :הלכשהל רעש האר .34 
 146-145.

.290 ימע ,(i960 ,םילשורי) 'ב ,השדחה תירבעה תורפסה >ש,די77עס,ד,רנזולק ףסוי האר .35 

.418-415 ימע ,(1965 ,היבחרמ) םירחבנ םיבתכ ,"תונורכז" ,ןיניירב ןבואר .36 

,הניו) דוד דיג ,ןהכה :(1818 ,אווקלוז : 1807 ,םייהלדר) ןופצ תמדא לע םדק יעטמ,]הכזו םולש .37 

תודלות" ,(טרופקנרפ) ןוסלדנמ השמ :(1816 ,גארפ) םיאנומשחה ,רגניזלש רב רכששי ;(1834 

,יולסרב) ןושמש "ח ,וואקשאר דניקסיז ;138-111 ימע ,(ב"לרת ,םדרטשמא) לבת ינפ ,"ףסוי 

.(ד"פקת 

רנזולק .146 ,76 ימע ,(12ג"כשת ,ביבא-לת) 'א ,השדחה תירבעה תורפסה תודלות ,רבוחל .פ .38 

.תראפת.תראפת ידישידי-לע הקוור ואלו ומצע ארקימה ידי-לע ועפשוה םידחא יאדוובש ןעוט 

.6 ימע ,(ד"פקת ,איולסרב) ןושמש י77,יולה וואקשאר דניקסיז האר .39 

יחכ רעצמ תא םהב יתיסנו" :iii ימע ,המדקהב ,(ג"ירת ,םדרטסמא) הנוילןויקיק ,?לע,ב לאירבג .40 

תורודב והומכ ןיא ררושמה ,שדוק ןושלו הרותב לודגה םכחה ,בגשנה רקוחה יבקעב ךרדל 

ויתורימז םיענכ וילא ךורע ןיא רשא ,ל''צז לזיוו ץריה ילתפנ ר"רוהמכ ראופמה ברה ,םינורחאה 

לע לכייא לש ותרוקיב לע ךמסנ קלופ ."םלוע תראפתל ןורשי סנל דמועה תראפת ידישדמחנה ורפסב 

התשענ אל התנוכתמב"ש ,לזיו לש תיפאה ותריצי לע ורמואב ותוא טטצמו ףסאמהב תראפת 'ריש 

.(םש) "םתמדא לעמ לארשי ולגש םוימ הומכ 

רנאדה[:]תירבעהדנאיזה [:] תירבעהדנאיזה [:] תירבעה הלכשהה תורפיסב תויגוסו תונוס ירפיסב האר ,תונושה תוחישה טוריפ לע .41 

.7,6 'עה ,49 ימע ,םיתמה תוחיש לע קרפב, וה"רזיבאו 'ליכשמה 

רחשב רחשב םיפסאמה רוד ירפיסב ףסאמה תריש לע קרפב הפוקתה תישארב העפותה לע ינויד האר .42 

תירבעה תירבעה הלכשהל ,ןושארה ירבעה תעה-בתכ ,ףסאמה יצולח לש תיתורפיסה םתמורת :הלכשהה 

ירפיסב םיתעה 'רוכבב התוחתפתה לעו ,45-42 ימע ,(אי'סשת ,לארשי) (א"עקת-ד"מקת) התישארב 
הלכשהה הלכשהה לש ירבעה תעה-בתכ ,םיתעה ירוכבל רעומ חתפמ :הלכשהה ירוכיב - םיתעה ירוכב 

לאומש לש ורפיס :ביבאל תשדקומה הרישל המגוד .108 ,75-74 ימע ,(2005 ,םילשורי) היצילגב 

תרישב רואיתה יכרד" ,יתרפאה ףסוי לש ורמאמ האר .(ה''רת ,ןילרב) ביבאה ,ןהאזגילעז ליווניז 
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,"קילאיב רוד תרישל האוושהב דוחייב ,הלכשהה תפוקתב תירבעה הרישה לש הקיטאופל ,הלכשהה 

.(ז"לשת ,ביבא-לת) ןושלהו תוארמה ורפיסב םג ספדנ .39-26 ימע ,(1969 רבמטפס ,1) 'ב ,תורפסה 

היסור ץראב לארשיב הלכשהה תוחתפתה תורוקל :היניבהו הרזיגה'' ,רבולטוג רב םהרבא .43 

רעב םהרבא ;72 ימע ,(ו''לשת ,םילשורי) 'תורוד' תרודהמ ,'ב ,תועסמו תותרכו ,"ןילופו 

ימע !באז ןבל 'רכע ןושל דומלתלוו :26 ימע ,(1880 ,השרו) 'א , ירוענ ימימ תתורכ! ,רעבאלטטאג 

ימע ,(1881 ,השרו) 'ב :[םישבושמ םידומעה ירפסימ] ן"מבמרה רואיב םע ןוינחה תולמ רואב : 19 

ןילרב לואש לש הריטאסה ,רשו' בתכ למ :31 ימע ,(1881 ,השרו) 'ג :םיפסאמה ילעבו לזיו לע : 11 

לע :78 ימע ,'א ךרכ ,'תורוד' תרודהמב ןכו .לכייא לע :34 ימע : ן"מבמרה תודלותו ,לזיו תנגהל 

בתכ :229בתכ :229בתכ :229 ימע :ן''מבמרה רואיב םע ןומהה תולמ 77*27:82-81 ימע :באז ןבל 'רבע ןושל דומלת 

.רשו'.רשוי 

הלכשה ,רפיס ריכזמ אוה ןכו ,119-115 ימע ,(1873 ,הנליו) רוע'בא ,גרובצניג ןרהא יכדרמ .44 
.םיפסונ 

ימע ,(ב"ערת ,אקארק) 'ב ,םולבנע"ל'ל ב'ל השמ 'בתכ לכ ,םירוענתאמח ,םולבנייליל ביל השמ .45 

םירוענ תאטחםירוענ תאטחםירוענ תאטח,[םולבנייליל ביל השמ] ההותה םישח רב דחפלצ :הנושארה הרודהמה ןכו .231,219 

.ג 'סורפ ידי-לע הנכוה תמלוצמ הרודהמ : (ו"לרת הניו) םירבעה םירפוסה דחא לש לודגה יודיו וא 

קרפב ,הרומת יקבאמב ירפיסב האר .ב"ערת ,אקארק 'דהמ יפ־לע ,ז"כשת ,ביבא-לתב ישוקלא 
.45-35 ימע ,"תולכשמתהו הלכשה'' 

.477,407 ימע ,םי7/7ב70יב27כ,"תונורכז" ,ןיניירב .46 
האר : 226 ימע ,יב ,םולבנע"ל'ל ביל השמ יבתכ לכ ,םירוענ תאטח ,םולבנייליל ביל השמ .47 

.ךליאו ,399-396 ימע ,םירחבנ םיבתכ ,"תונורכז" ,ןיניירב ,ןכו .הטמל 45 הרעהב תופסונ תורודהמ 

:הספדהה תנש אלל ,ביבא-לת) גרבראייס באו יכדרמ יבתכ ,''םעה-דחא לא םיבתכמ רורצ" .48 

.163 ימע ,(5 'דהמ 

Hans Robert Jauss, Toward an Aesthetic of Reception, ,האר םיטסקט תולבקתה לע .49 

 3-45 .Theory and History of Literature, II (Minneaspolis, 1982), pp, 18 ימע דחוימבו

םיטסקט לש םתולבקתה רבדב סואי טרבור סנאה לש הירואיתה תא ליחה דנאב םהרבא .ךליאו 

Arnold Band, "The .הלהת םירשיל ,ל"חמר לשו ,תראפת יריש,לויו לש םהירפיס לע םייתורפיס 

 ,Beginning of Modern Hebrew Literature: Perspectives on 'Modernity,"VUS Review

 1-26 .13 (Spring-Fall 1988), pp. תוריציה יתש תורודהמ לש תרזוחה םתספדה ןכאש ןעט דנאב

אלו "הנתשמ קפוא"כ השמיש לזיו לש וז ותריציש רובס אוה ךא .ןתולבקתה לע תודיעמ תורכזנה 

,ורמאמב) הריש לש השדח הרוצ העיצה איהש םושמ ארוקה לש "תויפיצה קפוא" תא האלימ 

.(17 ימע 
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