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םינושארה לא 
איצמהל ,ץרא איצמהל /ץיבולוב הפי 

לש הריציב תוברתו תורפס תויתשת ,םע 

ץוביקה תאצוה ,הנושארה היילעה 

ימע 292,1996 דחואמה 

ארה םא" :אנימז -ס אבר רמא ,אריז יבר רמא" 

םאו ,םישנא ינב ונא - םיכאלמ ינב םינוש 

,תבש> "םירומחכ ונא - םישנא ינב םינושאר 

.<ביק 

,תורוקמה םתוחב העממ התייה וז תומדק 

עבק םתרות ושע םינושאר תורוד ןכש 

וליאו ,םדיב ומייקתנ וזו וזו - יערא םתכאלמו 

םתרותו עבק םתכאלמ ושעש םינורחא תורוד 

.םדיב ומייקתנ אל וזו וז - יערא 

הכירצ הניאש המויסקאל הכפהש ,וז החנה 

תע ,םינורחאה תורודב המעוה ,החכוהו היאר 

תונמאהו תויתשתה תפישחל גילפה רקחמה 

.דרוסבאל השרדנ 

הקיז לש החנהה תא הל הצמיא ץיבולרב הפי 

ירופיס" .א תא המסרפ היארלו ,םינושארל 

עא" .ב ;(1984)הנושארה היילעה תונב םישנ 

"הנושארה היילעה ישנא תועסמ-ץראב אנ הדנ 

ךבדנ םהילע ףיסוהל האב וישכעו ,(1992) 

לע (1996)"םע איצמהל ץרא איצמהל" הרפסב 

הבישה" ךרדכ הנושארה היילעה תורפס 
םימי לש םוחת ותוא לא הרזחו "תרחואמה 

.השדח תישארב לש - םינושאר 

תרקוחה הלעמ "השדחה תישארב"ה תא 

חפטל שקיב" רשא הדוהי-ק רזעילא לש וחודב 

שי' לש תינושאר תורפסו טבש לש סותימ 

תכפוה ימתס ץרא לבחמ עקרק תסיפ תע ,'ןיאמ 

".שדוקמ םוקמ וליפאו תובשייתה לש םוקמל 

לע תע התוא הבתכנש תורפסה הצצ ןאכמ 

רמע ללכה תא רפסל התייה ותמגמש רצוי ידי 

םדא"ב ודקמתה ויביכרמ תשולשש ללכה 

."השדח ץרא"בו "שדח םע"ב ,"שדח 

תונויצ תונש האמ לש הביטקפסרפה םע 

ותוא ירחא תוקחתהל תדנחמה האב ,ונימיב 

שואידת יכ םא) םולחה תישאר לש סותימ 

רידגה - ינלופה םזינלהה רקוח - יקסנילי'ז 

םלועמש רבע אוה סותימה" יכ ןונש ןפואב םעפ 

הנושארה היילעה תורפסו ("הווה היה אל 

תואבה תוילעה ידי-לע המועז ןיעב הלבקתנש 

תילארשיצראה תורפסה תפממ הקחדנ 

הנושארה היילעב הקבדש המגיטס .תילארשיהו 

הימי תישארב לפא םתככ ףירבוג תירונ יפל) 

ךשמב .הנממ תומלעתהל המרגו תונויצה לש 

ומכ ,דודיע תולוק םג םנמא ועמשנ םינשה 

יבהרל ארק רשא ןוסלנצכ לרב לש ולוק 

ונפ וננמזבש דועב ,ונענ אל הלא ךא ,היצטיל 

המכ םינושאר םישרוש םתוא לא אקווד 

תור ,קוינק םרוי ,דיפל תימלוש :ומכ ,םירפוס 

."םיבהלצ"בו "תומדקמ"ב רהזי 'סו גומלא 

,תפרטצמ "םע איצמהל ץרא איצמהל" רוביחב 

הרטע תרזחה" התואל ץיבולרב הפי ,אופא 

תורפס התוא תא ביצהל תנמ-לע "הנשויל 

.הל יוארה םוקמב הנושאר 

היגולופורתנאל תועצה הלעמ איה וז המגמב 

שדחה םדאה" לש לדומה ןוניכ תודוא לע תינויצ 

.ילארשיצראה םואלה תחימצ היה ודועייש 

רבכ היה רכינ "שדח םדא" גשומה לש ומושיר 

ךא ,הפוריאב תיתרבחה הבשחמה תודלותב 

ידוהיל דופיטנאכ ספתנ אוה ינויצה םלועב 

וניינעש ןסוחה תומלש םע רשקתהו יתולגה 

ויה תונוש יכ םא ,האירב שפנ לעב אירב ףוג 

תשולש לש םהיתוריציב ןודנב תויצטרפרטניאה 

ץבעי באז :הנושארה היילעה ינב - םירפוסה 

,(1951-1873) הדוהי-ק הדמח ,(1924-1848) 

ךכ .(1918-1855) טדטשנזייא יליזרב עשוהיו 

תא עובתל אבש ןימאמ םדאכ ץבעי באז ןחבוא 

הדימ-ינקכ "תודחאה עבט" תאו ינרותה םרוגה 

ןייפוא ורוביג רשא יוצרה לדומה תעיבקב 

לש ךילהתכ המדאה תדובע לש התוהמב 

.שפנה תוככדזהו תורהטיה 

תכרעמ תא הדוהי-ק הדמח הגיצה ותמועל 

הנועכ תיגולונכטהו תיכרעה הלכשההו המדקה 

תילרביל התויהב ,"שדחה םדאה" לש לדומל 

םדקל התייה היושעש הרשע-עשתה האמה חסונ 

םיידדה תמרת יפוליחב םוקמה ןב יברעה תא 

לש היצקנופל ףסונב ,ימשה בחרמה םע 

תא החלצהב אלמל תבייחש "השדחה היידוהיה" 

.יצולחה-ינויצה לעפמב הדיקפת 

נזייא יליזרב עשוהי אוה ישילשה רפוסה 

תא יטרקנוקה ידוהיב תוארל שקיבש ,טדטש 

תימואל תועדומ לעב "שדחה םדאה" סותימ 

ייה" שיאב םג לחב אל ךא ,תינוליח תויחישמו 

בושיי תווצמ" המייקתה ודי-לעש "ןשיה בוש 

הז שיאב .תונמאנב השעמל הכלה - "ץראה 

בושייה" שיאב וליאו ,תישרוש תומד ההיז אוה 

.טבלתמה םדאה ישחר תא טלק אוה "שדחה 

,"שדחה םדאה" סותימ לש וביט לע הז קרפב 

היילעה ינב ,םירפוסה תשולש לצא גצומ 

היגולופורתנאל העצהכ ינושאר םגד ,הנושארה 

תא תונשל התייה התמגמש ,השדח תידוהי 

ןקוידל שדקומ רפסבש ינשה קרפה .הירוטסיהה 

לש לדומ וגיצה אל רשא םירפוסה לצא השיאה 

,המצע ינפב תיגולופורתנא תושיכ השדח השיא 

תשא" תא ,לשמל ץבעי באז ומכ ,ואר אלא 

דועב ,יתרוסמה יתרגשה סופדב "אצמי ימ ליח 

היצנבנוק תשבול איה יקסנלימס השמ לצא 

הניא יליזרב לש ןייטשרפוק רמת םגו ,תיטנמור 

.הדוחיי יווקב וניניעל תרייטצמ 

הררועתנ "שדחה םדאה" לע לגה תובקעב 

הרבחב השיאה לש היצקנופה לע הבשחמה םג 

לדומב ןודל ולחה תוריעצ רשאכ ,תשדחתמה 

ארקמב רבכ ואצמ ךכל םידהש ,ףסכנה 

הפיטה הדוהי-ק הדמח .תינוציחה תורפסבו 

ןוגעל הרתונ ךא ,תולבגומהמ רענתהל םנמא 

יקסבצחופ המחנו ,תימואלהו תירסומה תומלשב 

.תיתרבחה היעבה לע שגדה תא המש 

תא ץיבולרב הפי הגיצמ ,ישילשה קרפב 

םגדכ ינמיתה לש ותומד תאו יתדעניבה שגפמה 

תומדש ףא ,יפוריא-חרזמה רפוסה יניעב גציימ 

העפוהה ןיבש תוידוגינה לע העיבצה וז 

ןיבל תובילעו תונכסמ הלוכש תינוציחה 
.רהוט הלוכש תוימינפה 

הנומא לעב ימיטפוא םדאכ רייטצה ,ינמיתה 

הנועבו תעבו ,ןויצ תבישבו הלואגב המימת 

,הדובעה רסומ לש ךרעה לע דקש אוה תחא 

."הדובעה תד"כ שדקתנ רתוי רחואמ רשא ךרע 
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"רחאה םעה"ל שדקומ ,יעיברה קרפה 

רשא ירוטסיהה הטביהב תיברעה הלאשה - 

באז רשאכ ,תקולחמב התייה היונש איה םג 

,"תובאה לא רשג"כ יברעה תא האר ץבעי 

ןילי דוד ,הדוהי ש"א)תימלשוריה הרובחה 

וליאו ימשה רשקה לש שודיחכ (םירחאו 

רבס ,ו"ליב ינושארמ ,דניקלב לארשי 
יברעהש םואל רוציל בייח ירבעה םעהש 

אצמ ץבעי .ונממ קלח אוה ילארשיצראה 

ייחו קוחרה דנעה ןמ תיטנתוא תומד יברעב 

ןיבל המודקה תשרומה ןיבש הזתניס 

דניקלב לארשיו ,םות לש תיטבשה הקיתאה 

"דבואה ןבה" ןיבש שגפמה תא םדקל אב 

.וצראל בשה - "דדונה םעה" ןיבל וצראב 

ורטנוק יפוא ושבל הלא תופקשה 

תוהימכה וכעד ןמזה ךשמב רשאכ ,ילאסדנ 

וררועתנ ךא ,ןומדק ירבעכ יברה לע 

ןהו טויס לש ןמיסב תוימויקה תושוחתה 

ונתעדות לע קיעהל תופיסומה 
צוויה תא ןייצמ רחא קרפ .תיביטקלוקה 

יזכרמ רנא'זכ ילארשיצראה עסמה לש ותור 

עדימכ םא ןיב ,הנושארה היילעה תורפסב 

(יליזרב)יפרגואיג עדימ ,<ץבעי> ירוטסיה 

תורפס .(יקסנלימס) יגולונתא עדימ וא 

קיתעה םלועב היתודלותש ,וז תועסמ 

הנוארה היילעב הכפה ,(האיסידואה) 

.האדיאו םואל לע תודדומתהל 

הפ תרבוע ,ןורחאהו ישישה קרפב 

הנדו תוברת יסופדל תורפס יפדמ ץיבולרב 

םיגח תריצי וא ,תירבע תוברת תריציב 

תכרעמ רמולכ - םישדח םיגהונו םישדח 

ץרא תוברתו אצומה תוברת ןיבש תיפולח 

תא אלמל ידכ תוביטנרטלא םשפחב ,דעיה 

.םירעפנה םיללחה 

םנמא השקיב הנושארה היילעה תורפס 

הירחא םיאבה ךא ,תיצולח תוחילש אלמל 

תא שפיחש רנרב ח"י .הכרע תא וטעימ 

תא ללש ןמזה תב תיתייעבה תואיצמה 

ויבגל יכ ,וז תורפסב יתונמאה ךרעה 

ףויז קר אל וז תינושאר תודדומתה התוויה 

יתונמא ףוליס םג אלא ,ירסומו ירוטסיה 

לע רשאמ בוציעה תשלוח לע רתוי דיעהש 

קיזחהו הרחה ןונגע י"ש םג .תודימה לוקלק 

ץראב םירפסמה לכ יכ" :ורמואב וירחא 

השמל דעו ץבעי באז 'ר תומימ לארשי 

רויא ,ןייליל מ"א 

ואר ץראה תא וארש הממ רתוי ,יקסנלימס 

הארת איהש ץראה ןמ ושקיבש המ ,םשפנל 

".םהל 

בותכל דקש ןושרג אב רשאכ ןידה אוה 

היילעה תורפס לש הירוטסיהה תא 

יקסב'צחופו יקסנלימס תא הארו הנושארה 

תירנא'זה תורפסה לש םיקהבומה םיגיצנכ 

תמושת תא ובסה רשא םיגיצנ ,תיביאנה 

ויה םהירופיסו הבשומה ייחל רקיעב םבל 

םהל בושח היה ךוניחה יכ ,םייטקדיד בורל 

.תונמאה ןמ רתוי 

ץיבולרב לש הקיטגולופאל המגמה 

הלוכי הניא איה ךא ,ןויצל יאדווב היואר 

תא ואר" ןיבש הקיטקלאידהמ םלעתהל 

איה יכ םא ,"םשפנל ואר" ןיבל "ץראה 

ובתכנש םירקחמה לכ תורמלש תנעוט 

,הנושארה היילעה תודוא לע םיבתכנו 

המרדה" הראותו התלגתנ אל ןיידע 
האיבהש "הלודגה הרעסה" וא "תעזעזמה 

.תינושאר שפנ התוא לש המלצ דוביאל 

הנושארה היילעה הווהמ תרקוחה יבגל 

תא הדעיתש "תישארב"ה תפוקת תא 

חורה יכלה לע ,ןושארה טבשה לש תורפסה 

.דחי םג םיינוזחהו םייטסילאירה 

חינהל רשפא ,ולא תובשחמ רואל 

תורפס אלא ,הקיטאופ וז התייה אל ילואש 

םייואר זא םג ךא ,תילאטנמירפסקא 
עדוותהל ידכ םהיתוריצי תויוארו םירפוסה 

הרקחמ תא ץיבולרב תמתוח - םהילא 

שקבמה םדא לכ" :תישגר היתפמאב 

ותודלי לא הגופ ,ומצע רחא תוקחתהל 

םייטננמיאה םידוקה תא הב אוצמל 

ונרזח ...ןכלו ,חתפתהו חמצ םהמ ותוישיאל 

היווחה לש תמדקומה התודלי לא 
לאו (הנושארה היילעה) תילארשיה 

תרצונש תורפסה לש תוימורטה היתויתשת 

ןיבהל ידכ (הנושארה היילעה תורפס)ןאכ 

ימע)'רניתויוהז ןיינמו ונא ימ - רתוי בוט 

הצרמ - ץיבולרב הפי לש וקה והז .<233 

לארשי םע תורפסל הקלחמב הריכב 

רפסב הנופ רשא - ןליא-רב תטיסרבינואב 

ינב לש תויומדכ אל ,םינושארה לא הז 

םהלש סותימהש םישנאכ אלא ,םיכאלמ 

■ .םעמוע 
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