
ינאמ׳תועה תועקדקה־קזח:>קסלו1וכוס םהרבא
אובמ •א
 ־יקוח לכ תא לארשי־תנידמ לש שדחה םיעקרקמה־קוח לטיב 1970 ראוניב 1 םויב
 לארשי־תנידמב תועקרקה־רטשמו תועקרקה־יגיד תניחבמ .םייגאמ׳תועה תועקרקה
.תיטפשמו תירוטסיה תובישח לעב ערואמ הז היה
 ןטלושה ידי־לע השוביכ זאמ לארשי־ץראב ףקותב היה ינאמ׳תועה תועקרקה־טפשמ
 לארשי־ץראל םינאמ׳תועה ואבש דע .16־ה האמה לש הנושארה תיצחמב םילס
 ־יכרותה תועקרקה־טפשמל דאמ המד ורקיעבש םיבולממה לש תועקרקה־קוח הב ררש

.ינאמ׳תועה
וביכה זאמ ןוכיתה חרזמב לוחל יגאמ־תועה יכרותה תועקרקה־טפשמ לחה השעמל
 ינאמ׳תועה תועקרקה־טפשמב תוארל םיטונ .םיכרותהו םילוגנומה לש םילודגה םיש
 םלוא ,תיפוריאה תילדואיפה הטישהו תימלסומה תיטפשמה הטישה לש םייאלכ־רוצי
 םודקה תועקרקה־טפשממ וז הטיש תעבונ אבהל רכזנה רואיתה ןמ הארנש יפכ
 םע דבב־דב ןוכיתה חרזמל אבוהש ,םייכרותה םיטבשה לש ןשיה תועקרקה־רטשמו

.םילוגנומהו םיכרותה לש םילודגה םישוביכה

ינאמ׳תועה תועקרקה־רטשמ תוחתפתה ♦3
 דסימ ,ןאמ׳תוע לש ויבא—(10811111£!) לוגוטרא לש ותושארב םייכרותה םיטבשה
 ןטלושה ןמ ג״הפסל 13־ה האמב ולביק הנטקה היסאב ודדנש—תינאמ׳תועה תלשושה
 םאתהב ,תיאבצ תונמאנ ףלח ,ףרוחו־ץיק־הערמל םיבחרמ הינוק לש יקו׳גלסה
ןשיה יכרותה גהנמל

י בגל יהשלכ תובישח ול הנקש םיחא העבראמ דיחיה—ןאמילוס ןב לוגוטרא םג
ר רוגתמ אוה ןכמ■ רחאל ךומסש ,םידדונ טבש שארכ ןיידע עיפומ—תינאמ׳תועה הירוטסיהה
ו ל רותל רחוב אוה ןכ־ירחא לבא ,םורזראל חרזממש רוזיאב תוחפשמ תואמ המכ םע
י נשה ןיד־לא אלע הילע טלש זאש ,םיימורה■ םיקו׳גלסה תוכלמב רתוי םינכמו טקש ןכשמ
, יהשלכ קחד־תעשב ינשה ןיד״לא אלעל רוזעל רשוכ־־תעש ול הנמדזה רשאכ ,היגוקמ
ל בקתנו הז טילשל דומעו ןעשמ השענ ,חוכיירידא םיילוגנומ תוסייג דגנכ ועייסלו
ת או ןמלאי׳ץינאמוד תא ול ליחנה ולש םיריכשה־אבצ .םיקו׳גלסה לש םתורישל ריכשכ
.ףרוח־ןכשמל דוגוס ירושימ תאו ץיק־בשימל גאד־ ינמרא

 ורוקיב תא ויתועסמ־רפסב ראתמ ,רי׳גנטמ 14־ה האמה ןב יברעה עסונה ,הטוטב־ןבא
 .הנטקה היסאבש רא׳צאמלא ריעה דיל הנחש ,קבזוא דמחומ יכרותה ןטלושה הנחמב
 םירע שי יכ ףא ,םוקמל םוקממ והנחמ םע דדונ אלא עבק בשוי וניא ומצע ןטלושה
 יניעב הארנ הנחמה לכו (ס!<1ט) ודרוא ארקנ ןטלושה הנחמ .וטופיש־םוחתב תובשומו

 ־םיענ ולש ודרואהו ןטלושה .תדמתמ העונתב תאצמנה הריב־ריעכ יברעה עסונה
 לש וטופיש זוחמבש םירפכב וא םירעב םיבשיתמ םניאו הערמ םהל רותל םידנו

2.ןטלושה
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 הטוטבדבא לש ונמזבש ,תלשושמ דסימ ןאמ׳תוע לש ונב ,ןא׳חרוא ןטלושה לע
 גהונ וניאש תועסמה־לעב רמוא ,הנטקה היסאב םייכרותה םינטלושה לודג בשחנ
ן טלושה תא 3.והנחמ םע דחי דנו־ענ אוהו םימי־שדוחמ הלעמל דחא םוקמב תוהשל
 ולגוא ןידייא תלשוש יבא ,םסרופמה ןידייא לש ונב ,דמחומ ,יגריב ריעה לש
 ¥(.4גץ13לא—קאליאי) ץיק־הנחמב םירהה לע בשוי הטוטב־ןבא אצמ ,(^ץ&מ 0811111)

 ,וב דגב ןאמילוס ונבש םושמ דאמ זגרנ היה דמחומ ןטלושה יכ םג רפסמ הטוטב־ןבא
 ,תיאבצה תונמאנה תורפהמ האצותכ .שטנמ לש ןטלושה ,ןא׳חרוא ונתוח לא חרבו ושטנ

 5.ותזוחא תא ןאמילוס דיספה ,תוזוחא ונממ ולביק רשא ןטלושה ינב לע הלחש
 ,ולש םידודנה־רצי לע ונל רפסמ הטוטב־ןבא רשא ,ןאמ׳תוע ןב ןא׳חרוא ןטלושה
 .םיהאפיסה ליח דאמ חתפתה וימיב .וישנא ןיב תועקרק קליחו לודג םישרפ־ליח קיזחה
 ,העטאקומ וא עאטקא יברעה םשב תונכל ולחה יאבצ תוריש ףלח עקרקה תקנעה תא
 תוזוחאל רשקב דוחייבו—"ירימ" תומדא לש םינאשוקב םויכ םג אוצמל רשפא הז םשו
 ־אפיסה םישרפל ורסמנש תועקרקה .םירבדה ךשמהב רבסויש יפכ ,"ןויאמוה ץא׳ח"
 וארקנ ולא תועקרק .ןהמ תועבונה תוסנכהה לכ תא ובג וללה יכ סממ תורוטפ ויה םיה
 םשה ".םיהאפיסה ידיל "תורוסמ" ,םיסממ תוישפח ,(^1ט83113מ1!ץ3ז) תאימלסומ םג
 לכב לבוקמ היה ,תימלסומה הפוקתב םידקפהה תטישל ןתינש ,העטאקומ וא ,עאטקא
 תיכולממה ,תינאמ׳תועה הכלממה ללוכ ,יכרות אצוממ םיטילש וטלש ןהב תוכלממה

7.תיסרפהו

 הפוקתה ןמ םייסרפה םינאמרי׳פב עיפומ תימלסומו עאטקא םיחנומב שומישה
 תומדא לע לאגרויוסב ןדה ,(׳1!131מ38ק) פסאמחת האשה לש ןאמרי׳פ .תיוופצה
" ל4ט3£ עקרקל ארוק ,דמחומ שיוורד הפל׳ח םשב םדא לש ותוכזל וא׳גייבראזאב
 אל יסרפה ןאמרי׳פב יכ ןייצל שי .(םיסממ הישפחו תררחושמ) ט ן*1ט831131ת 8£ז"8

 .התמ עקרק תאייחה רובעב אלא יאבצ תוריש דעב הז הרקמב עקרקה הקנעוה
 הכלממב .תינאמ׳תועהו תיסרפה הכלממב בצמה אופא היה המוד וז הניחבמ םג
9.התאייחה רובעב התמ עקרק לש "ףורצת״ב הייכז לש דסומה םייק היה תיסרפה

 ימיב דחוימב החתפתה ,םיהאפיסה םישרפל תועקרקה תקנעה ,םידקפהה תטיש
 תוזוחאה .ףיקמ רדסהל התכזו (1389—1352) ןושארה דארומ ינאמ׳תועה ןטלושה
 .החפשמב םירכזל השוריב ורבעו תונטקו תולודג תוזוחאל וקלחתנ םיהאפיסל ורסמנש
 התיה וזו הכלממל תרזוח רקפהה עקרק התיה ,תמה יהאפיסל םישרוי ויה אל םא
 לכ תתא תובגל תוכזה תא םילבקמ ויה םיהאפיסה .רחא יהאפיסל התקינעמו תרזוח
 וא לימע וארקנש םידחוימ םישנא ונימ ךכ םשלו ,םהל ורסמנש תוזוחאהמ םיסמה
 רבכ .ינאמ׳תועה תועקרקה־קוחל הלא םייוטיב ואב םג ןאכמ .לצחומ וא םזתלומ
, 11־ה האמב ,ןאלסרא פלא עודיה יקו׳גלסה ןטלושה לש וריזו ,בלומ־לא םאזינ ימיב
 .םיהאפיסה ידיל תרסמנ םייאבצה תוזוחמב םיסמה תייבגש םיקו׳גלסה לצא גהנוה
 הערמ־תודש תריסמב םידקפמה תטיש הליחתב םיכרותה לצא הססבתה ,רומאכ
הברה שובכל םיכרותה וחילצהשמ ,ןכמ־רחאלו ;םישרפה לש "תודרוה״ה ידיל
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 םימחולל קלחל ולחה ,הינאסקוא־םנארטב דוחייב ,תוחתופמ םירעו תוברת־תוצרא
 .תיאבצ תרוכשמ ףלח—םלוצינ םשל תוזוחמ
 היתודלות לע רפס בתכש ,ינאהפצא־לא ןיד־דא דאמע יסרפה ןוירוטסיהה ירבדל
 קלחל אלש האש בילמ ונבו ןאלסרא פלא ימי דע היה גוהנ ,םיקו׳גלסה תכלממ לש
 ,הלאה םיקו׳גלסה םינטלושה ינש ימיב ,הנהו .םילייחה ןיב תודבועמה תועקרקה תא
 רטשמהו ןוטלשה יניינע תא בלומ־לא םאזינ רידסה ,האש בילמ ימיב דוחייבו
1־ה האמב טילשהש אוה בלומ־לא םאזינ .תיקו׳גלסה הכלממה לכבו סרפב  ירבדל ׳1
 םידקפהכ תודבועמה תועקרקה תקולח לש הטישה תא ,ןיד־לא דאמע ןוירוטסיהה
 םיעקרקמה .ןהיבשוימ לוביה תאו םיסמה תא ובגיו ןהמ ונהייש ידכ םיהאפיסה ןיב
 המאעז םייסרפה תומשה ןאכמו ,אבצה־ישנא לש תרוכשמהו המחלמה־ללשמ קלח וכפה
 אופא שמתשה בלומ־לא םאזינ 10.(אבצ־ישנאל היסנפ) ראמיתו (המחלמ ללש)
 בשח אוה .תובשוימהו תוירופה תומדאה לע םג התוא ליחהו הנשיה תיכרותה הטישב
 םוחפטי ,םהילע וללה וחיגשי אבצה־ישנא ידיב םידבועמה םיעקרקמה ורסמיי םאש
 ־רקמה תריסמ םעו החילצה הטישה יכ ירדנוב־לא ןוירוטסיהה רמוא םנמאו .םוחירפיו
 ".תיסרפה הכלממה תועקרקל החירפ ימי ואב אבצה־ישנא ידיל םיעק
 ויה הליחתב ;םיקו׳גלסה ןמ םינאמ׳תועה ודמל בלומ־לא םאזינ לש הטישה תא
 תוחתפתה תא ונרכזה רבכ .הינוקבש יקו׳גלסה ןטלושה לש םילאסאו םינאמ׳תועה
 ינןימ ראופמה ןאמילוס ימימ ןאמרי׳פ .ןושארה דארומ ימיבו ןא׳חרוא ימיב הטישה

 ךיסנה לש ותסיפתל רשקב קשמד דלפ לש (867161-1נ€ץ) "גברלייב״ה לא הנופ 1559
 ;דגובה ונב תא סופתיש ימל עקרק־ידקפה חיטבמ ןאמילוס .ויבאב דרמש דיזאיב
 :אבה קנעמה תא לבקי והבשיו דיזאיב תא איביש ימ

 .גברלייבל היהי ירה ,גבקא׳גנס אוה םא
.גבקא׳גנס השעיי ,המאעז לעב אוה םא
 .המאעז לעבל היהי ,ראמית לעב אוה םא
 12.םיסממ ררחושי ,(טושפ רכיא) "היער" אוה םא

 םידקפהה .הקנעההת עב תוסנכהה תגרדל םאתהב אופא וקלחתה םייאבצה םידקפהה
 ה׳צקא ףלא־האמ דע ףלא־םירשעמ םיקיזחמל וסינכהש ,המאעזה ויה רתויב םילודגה
 הארנכ וסינכהש ,("לראמית ריגא") תודבכה דאמיתה תוזוחא ואב םהירחא ">הנשל
 1■*.הנשל ה׳צקא םיפלא־תשש דע םייפלאמ
 םייאבצה םידקפהה תטיש הבאתסה דציכ הארמ 1568 רבמטפס שדוחמ ןאמרי׳פ
 הנוממ ה,הש ׳קשמד 1,ש 15״גב,אלא״ה לא הנפומ ןאמריפה .תינאמ׳תועה הכלממב
 לע הנוממה לביק דציכ רפוסמ ןאמךי׳פב .קשמד לש קא־גנסב םייאבצה םידקפהה לע
 תא תחת ׳גביאלאהו (ןמיתכ המחלמל םילייח סייגל יתוכלמ וצ םידקפהה
 ימד ,אבצ תורישמ םתוא ררחישו ףסכ םהמ חקל ,אבצל םתוסח־ישנאו םידקפמה
 ןטלושה .יקוח־יתלב םולשת ויהו ^!<:1135) וארקנ ,דחוש ןיעמ ויהש ,רורחישה
 ראמיתה ילעב םיהאפיסה לצא ןידכ־אלש הבגש םיפסכה תא ריזחהל "גב״ה לע הווצמ
**.המאעזהו
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 ישילשה דארומ ןטלושה ידי־לע ונפוהש ,1579 לירפאמו 1583 ראונימ םינאמרי׳פ
 םע ןטלושה להינש תומחלמל םיהאפיס סויגב םיקסוע ,קשמד לש גברלייבה לא
ושינעיו והרטפי יכ גברלייבה לע ןטלושה םייאמ 1583 תנשמ ןאמריפב .םיסרפה
םיהאפיסה לכ תא ,תיחרזמה תיזחה דקפמ ,החפ־דאחרפ ריזווה תושרל דימעי אל םא
ילעבמ דחוש גבה לביק הז הרקמב םגש הארנ 17.המחלמה־עסמ יכרצל ולש ךלפב
הווצמ 1579 תנשמ ןאמריפב .יאבצ תורישמ טמתשהל וסינ םהו םייאבצה םידקפהה
(7ו.מ10111<3) תינאמ׳תועה הכלממה לש םייתאיסאה םיקא׳גנסה לש םיגבה לע ןטלושה
םידקפהה ילעב תא קלחל דציכ עבוק ןאמרי׳פה .סרפב המחלמל םיהאפיסה תא סייגל
העבש איהה תעב ויה וב ,הזע לש קא׳גנסל סחיב .םהילע םילטומה םידיקפתל רשקב
לע ןטלושה הווצמ 1,,ראמית ילעב הנומשו־האמ וא השימחו־האמו המאעז ילעב
ראשה וליאו זוחמה לע רומשל תנמ־לע םמוקמב םהמ תיצחמ ריאשהל גב־קא׳גנסה
ויה וב ,םכש קא׳גנסל סחיב .תיסרפה תיזחל גב־קא׳גנסה םע דחי תאצל םיבייח
זוחמב ראמית ילעב 15 וראשיי 19,ראמית ילעב עבשו־םיעבראו המאעז ילעב העבש
המאעז ילעב העשת ובש ,םילשורי קא׳גנסל רשאבו !תיזחל וכליי ראשהו הרימשל
27.תיזחל ואציי ראשהו זוחמב ראמית ילעב הרשע וראשיי 20,ראמית ילעב 161־ו

1

25.םירצמ לש

 לע יכ עבוק ,ישילשה דמחומ ןב ןושארה דמחא ןטלושה ימימ ,1614 תנשמ ןאמרי׳פ
 הפמל לגרה ילוע לע ןגהלו ףיסוהל םילשורי קא׳גנסב ראמיתהו המאעזה ילעב
 לש ורבקל לגרה־ילוע לע ןגהל ןכו ןהילא םירזוחו ןורבחמו םילשורימ םיעסונה
פתמ ולה םיהאפיסה םירוטפ הז םתוריש תוכזב ."אסומ יבנ" תוגיגחב השמ איבנה
22.םירחא םייאבצ םידיק

 זוחמה .יאבצ דקפה לעב השעמל היה ומצע זוחמה לע הנוממה םג ,וניאר רבכש יפכ
 םתונמאנו םתוריש ףלח גברלייבל רסמנ (£ץ31ש1) ךלפהו גב־קא׳גנסל רסמנ היה
 ועבנש םיפסכב ךלפה וא זוחמה לש להנימה לכ תא לכלכל םיבייח ויה םיגבה .ןטלושל
 וארקנ תוהובגה תורשמה ילעב לש םידקפהה .ךלפ ותוא לש תוסנכההו םיסמה ןמ
 ,םירכזל השוריב ורבע ראמיתהו המאעזה ידקפהש דועב !דחוימ דקפה רמולכ ,"ץא׳ח"
 יפ־לע והנשמל דחא הרשמ־אשונמ ורבע אלא םישרויל ׳ץאחה ידקפה ורבע אל
 ץא׳ח" וארקנש תולודג עקרק־תוזוחא ומצעל םג ריאשהל גהנ ןטלושה 23 .יונימ
 ויה ולא תוחחא .רסיקל תודחוימ תוזוחא רמולכ ,"ינאקא׳ח ץא׳ח" וא "ןויאמוה
 תאז תרומתו עובק יתנש םולשת םלשמ היהש ,םיסמ תייבגל ןכוס ,לימעל תורסמנ
 םינאשוקב םימושר םויה דעו ,"העטאקומ" הארקנ הטישה .הזוחאה תא לצנל היה יאכז

 .ז״יהו ז״טה תואמב הגהנש הטישל דירש—"העטאקומ ירימ״כ םיבר םיחטש
 ,לצחומה וא םזתלומה ,םיסמה־יבוגל הזוחאה תא ריכחהל םינטלושה וגהנ םימיל
. (מ131!לא311€) הנאכילאמ הארקנ וז הטיש .םהישרויל תרבוע התיה םתומ רחאלש
 תטיש 24.השוריב םיסמ־יבוגל ורסמנש הנאפילאמ תוזוחא ויה הזעו דול ,ופי תוביבסב
 תועקרקה תא רוסמל םינטלושה ובריס םש ,םירצמב םג הגוהנ התיה הנאכילאמה
לודגה יאלקחה לוביה תא םתלעותל לצנל וצפחש םושמ םאזו ,םייאבצ םידקפה ילעבל



6,86 2ץג€1!1:ז12מ1€81 ורפסב ,17־ה האמה ןב יכרותה עסונה ,(0ן12101נ1) יבל׳צ הילווא
 הרסמנש הנאפילאמ תזוחאכ ןכמ־רחאלו יאבצ דקפה תזוחאכ הליחת הזע תא ראתמ
 אופא ולחה םייאבצה םידקפהה תטיש תוררופתה םע .השרומב לצחומלו םזתלומל
 תא ורכחש ,םיסמ־יבוגל ורסמנש םידקפהל הכלממה תוזוחא תא ךופהל םינטלושה
־ 27.עובק םולשת ףלח הזוחאה
 תוכולהתב ףתתשהל םיהאפיסה םג וגהנ תינאמ׳תועה הכלממה לש רהוזה־תפוקתב
 םידיקפתה לע ףסונ תאזו ,םיידע־ידעב םיטשוקמ םהשכ הריבה לובנטסיאב תויגיגח
2*.ואלימש םייתמחלמה

 הכלממב םיעקרקמה םושיר תטיש תא הירחא הררגש איה םייאבצה םידקפהה תטיש
 לבקמ תא םושרל היה ךירצ דקפה םירצוי ויהשכ .תיכולממהו תינאמ׳תועה ,תיסרפה
 דצמ .דקפהב הנתינש עקרקה רואית תא עובקל תנמ־לע םידחוימ םירפסב הנתמה
 ,םירחא םיקיזחמלו םירכיאל ותזוחאב םיקלח קינעמ ומצע דקפהה לעב היה ,ינש
 םיגהונה םילייחה תאו ומצע תא םייקל תנמ־לע לוביב קלחה תא הבוג היה םהמש
 תומדאל סחיב דמחומ שיוורד הפיל׳ח תבוטל פסאמחאת האשה לש ןאמרי׳פה .וירחא
 הזה לאגרויוסה תא םושרל שי יכ עבוק ,הלעמל ונרכזה רבכ ותואש ,ןא׳גייברזאב

:רכ
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 ־פצה תיסרפה הכלממב וגהנש ,בטיה םירומש תועקרק־ימושיר ויה "דולו׳ח־רתפד״ה
 ןיינעמ .ראופמה ןאמילוס לצא וגהנוהש "ינאקא׳ח רתפד״ה לש םירפסל המודב ,תיוו
 ףיעס לש חסונה םע םסאמחאת האשה לש ןאמרי׳פה חסונ ןיב ןוימדה תא תוושהל

."ינאקא׳ח רתפד״ב ןדה ,הל׳גמב 1737
רקמה תא םיקלחמ ויה םה .תועקרק םושירל םהלשמ הטיש וגיהנה םידקפהה ילעב םג
 םיהאפיסה וקינעהשכ .לוביה ןמ קלחו םיסמ םהמ תובגל תנמ־לע םתוסח־ינב ןיב םיעק
 ,חתפמ־ימד ןיעכ ,ימעפ־דח םוכס הליחת ונממ תובגל וגהנ ינולפ קיזחמל עקרקה תא
.עקרקב קיזחהל תוכזה דעב
 ארקנ היה עקרקב הקזחה תקנעה ףלח םידקפהה ילעב ידי־לע עבקנש םולשתה
 הדועת הקזחה־לבקמל קינעהל םג וגהנ םידקפהה ילעב .(1גקט) ופאט תיכרותב
 ןינקה־תודועת תא ףא תינאמ׳תוע־תיכרותב וניכ ךכיפלו ,ותקזח תוכז לע הדיעמה

־ קוחב 3 ףיעס 30.םויה דע ובאט ארקנ ןינק־תודועת םימשרנ וב דרשמהו ופאט םשב
 ־דיקפל םלוש קוחה לש וקוקיח רחאלש םולשתה תא הנכמ ינאמ׳תועה תועקרקה
 דעב שארמ ןתינה ץאומ םולשת רמולכ ,הל׳געומ םשב עקרקב הקזחה דעב הכלממה
 ילעבל ןתינש ופאטה םולשת םוקמ לע אב הל׳געומה םולשת .עקרקב קיזחהל תושרה
 המודב םולשת רמולכ ,"לתמ ופאט" תונכל םג וגהנ הל׳געומה תא .רבעב םידקפהה
31.םעפ םייק היהש ופאטה םולשתל

םימולשתב השעמל אוה עקרק־תרבעהל רשקב תמלושמה הרבעהה־תרגא לש הרוקמ



77ינאמ ׳ת וע ה תועקרק ה ־קוח

 םיהאפיסה .םיעקרקמב קיזחהל תוכזה תלבק תעב םידקפהה ילעבל םלשל וגהנש
 קקוחמה רזוח ךכיפלו ,תועקרקה־םושיר לש ותוחתפתהב דבכנ דיקפת אופא ואלימ
32.ךכל רשקב בושו בוש םתוא ריכזמו ינאמ׳תועה

 איהו תיכולממה הפוקתב םירצמב םג הגוהנ התיה םידקפהה תקולח לש הטישה
33: םירצמב ףא תועקרקה םושירל דוסי התיהש

 הדקפה לש הטישמ יכולממה ןטלושה תומדא לש ןלוהינו ןלוצינ וחתפתה םיפולממה ימיב"
 םינשה םישמחו־חאמב ,ףוסבלו 8/14־ה האמה תישארב םאזיתלא לש הטישל ׳תנאמיא׳ב
 תלשומה הטישה התיהש וז ,ראמיטה ררש הב הטישל ,יכולממה ןוטלשל תונורחאה
 יללכה חנומה וילע בסוה יכולממה שומישבש ,ראמיטה .ינאמ׳תועה שוביכה תעב הפיכב
 אבצ־יניצק ןטלושה ןמ ולביק ותואש ,(רושנמ) ןיגק־רטש יפ־לע קזחוה ,עאטקא רתוי

 םרבד־ישועל ונתנ ןתואש רתוי תונטק תוזוחאל םוקליח םהו ,םיבחרנ םיחטש לע םיישאר
."יכולממה יאבצה גרדימב

 ־לושה םיכולממה וארקנ םהב םיבושחהו ,םיגוס השולשל וקלחנ םייכולממה תוחוכה
 רתויב םילודגה םיילדואיפה םידקפמה ויה םהלו (הינאטלוס־לא כילאממ לא) םיינט

:םירצמב

 ןומיא ולביק םה .תיאבצה הרבחה לש תיליעהו הרדשהידימע ויה םייתוכלמה םיכולממה"
; ליח 10,000־מ תוחפ״אל ונמ (648/1250־748/1382) ירחב תפוקתבו ,הנושאר הגרדממ
 ונמ ללכ־ךרדבו ,הז רפסמ לע ולע אל םלועמ (784/1382־922/1516) תיסקר׳צה הפוקתב
 ־למה םיכולממה ויה תיכולממה תונטלושה הלהינש םילודגה תוברקב .ךכמ תוחפ הברה
ושחה אבצה־יעסמ לכב ירקיעה חוכה ויה םהו ,המיחלה לטנ לש ורקיעב םיאשונ םייתיכ
 רתויב דבוכמהו בושחה קלחה םה םייתוכלמה םיכולממה׳ ,ידנשקלק־לא לש וירבדל .םיב
 םינמתמ םכותמו• ,רתויב תולודגה תוזוחאה ילעבו ,ןטלושה לא רתויב םיבורקה ,אבצב
34."׳תונוש תוגרדב םידימאה

 םיכולממה תכלממ תא 1517 תנשב ןושארה םילס ינאמ׳תועה ןטלושה שבכ רשאכ
ירו םירצמ תומדא לש רקס ךורעל ,גב רי׳ח ,םירצמ לש ןושארה לשומה לע ליטה
 קיודמ םושיר םייק היה תע התוא .םידקפהה ילעבו תועקרקה יקיזחמ לש םימוש
 םיכולממה םידיקפה םלוא ,םיסמ יכרצל םיכולממה וברעש תועקרקה יקיזחמ לש

 ,םאיא־ןבא 35.םימושירה תא ומילעה ינאמתועה ןוטלשה םע הלועפ ףתשל ובריסש
 םינאמ׳תועה וכרעש רקסה לע רפסמ ,16־ה האמה ןב םסרופמה ירצמה ןוירוטסיהה
 הכלממה םעטמ םיסמה־יבוג לש הז רקס ראתמו םירצמ תומדא םושיר ךרוצל

 ורסא םינאמ׳תועה םיסמה־יבוג .ץק־ןיא תוירזכא־ישעמ התוולש הלועפכ תיכרותה
 םילטיהו םיסמ המדא־תקלח לכ לע וליטהו םתוא וכיה ,לזרב־תולשלשב םירכיאה תא
 יפתתשמ לכו םירפכהמו תומדאה ןמ וטלמנ םידחפנה םיאלקחה .םניע־תואר יפכ
36.םינמש םיחוור ופרג רקסה

 םיירצמה םידיקפה ומיכסה ,םירצמ לש ינשה ילאווה ,החפ־דמחא לש ונוטלש ימיכ
 ימושיר יכ ,םיסמה תייבג הלקוה ךכבו ,םיכולממה םיטילשה יכזנג תא תולגל

ם ינאמ׳תועה 37.םיקיודמ ויה םירצמ תומדא לש םידקפהל סחיב םיכולממה םינטלושה
ישה תא ורסא זאו ,ןושארה דמחא ןטלושה ימיב ,1608 תנשב קר םושירה תא ומילשה
ורמשנ תיכולממה תורסיקה לש תועקרקה־ימושיר 38.םייכולממה םימושירב שומ



ן אוויד" ארקנו הכלממה לש םייסנניפה םיניינעה לכ לע חקפמ היהש רצואה־דרשמב
ר שקב םינטלושה לש םיווצה וא םידקפהה תא .(<¥3\11מ 3מ-״323ז) "ר׳טנ־לא
ע גונב יתוכלמ וצמ עבונש יפכ ,ר׳טנ־לא ןאווידב םושרל םיליגר ויה םיעקרקמל
ן תינש ,1199 תנשמ יניס־רה לעש הנירתק־הטנס רזנמב םירצונה םיריזנה תויוכזל
־ לא ןאוויד יפ ׳חסנויל" :ךכ םשריי וצהש עבוקה ,לדפא־לא יבויאה ןטלושה ידי־לע
8"."הללא אש ןא רומעמ־לא ירצמ־לא ץא׳ח לא ר׳טנ

סכ יניינעב קסעש דרשמה השעמל היהש ,ירצמה (ר׳טנ־לא ןאוויד) חוקיפה־דרשמ
ס חיב .תועקרקה ימושיר תא ףסא ,הירחא האבש תיפולממהו תיבויאה הכלממב םיפ
ה אמב ןושארה סרבייב יכולממה ןטלושה איצוהש וצל הנפנ םא יד תיכולממה הפוקתל
 רמאנ וילא סחיב םגו ,יניס־רה לע םיירצונה םיריזנה תויוכזל עגונ הז וצ םג .13־ה
40.ר׳טנ־לא ןאווידב דקפוהש

םיסבומו םייאבצ םידקפה ילעב תועצמאב יוסימה תטיש ♦>
. םיכולממה לש םייאבצה םידקפהה תטיש תא שדחל םינאמ׳תועה ובריס םירצמב
ם ייאבצה םידקפהה תטיש תוררופתהו ,הירופה םירצמ תמדא הנתנש ברה לוביה
ם יעקרקמה תא ורסמיש םינאמ׳תועל ומרג ,תינאמ׳תועה הכלממה לש םירחא םיקלחב
 רצואה ןמ ולביקש עובק םולשת ףלח ,םיסמה תא יזכרמה ןוטלשל וריבעהש םידיקפל
ב תוכ יבל׳צ הילווא .הכלממה ינמאנ ,"ןימא" םירצמב וארקנ הלא םיסמ־יבוג .ירצמה
ם ושמ ראמית וא המאעז םירצמב ןיא" יכ ,ונרכזה רבכ ותואש ,ולש תועסמה־רפסב
ם יעמוש ןיאו הכלממה־רצואב םירפכה לכ תא ומשר םירצמב רטסדקה תכירע תעבש
ח וכ שאר—011£ז11נ38111) ישאביר׳צ וא גביאלא וא המאעז וא ראמית ילעב לע םש
41."(יאבצ

שה תויאבצה תוטסקהו יזכרמה ןוטלשה תעפשה םירצמב השלחנ 17־ה האמב םלוא
־ תלומ ידיל םיסמה תייבג תא רוסמל ץלאנ היה "ןוילעה רעשה" .הכלממה לע וטלת
ם זתלומהו לצחומה ידיל םמה תייבג לש הריסמה .אבצ־ישנא םבורב ,םילצחומו םימז
ם ולשת ולביק אל ,ןימאל דוגינב ,םינושארה .ןימאה ידיל הריסמה ןמ הנוש התיה
ן יבל םניב עבקנש םוכס ונתנ תוכלמה רצואלו ,םסיכל םיסמה לכ תא ולשלישו עובק
42: םירצמב םידקפהה לש הטישה יוניש לע (8113^) וש רמוא ךכו .יזכרמה ןוטלשה

־ דרשמ לש ותורישב תרוכשמה ילבקמ םינימאה ןמ תאעטאקומה לע הטילשה תרבעה"
י פולממה גרדימה לש ותיילע תא הקזיחו הניגפה אבצבש םאזיתלאה ישנא לא רציאה
' יתלאה היה 11/17־ה האמל ןושארה עברה ףוסב .תינאמ׳תרעה בירצמב הטילש לש דמעמל
ם ימאזיתלאה לכב טעמכו ירפכה שוכרה לש תאעטאקומה תעקפה לש תערכמה הרוצה םאז

."םיניצקו םילייה וקיזחה הלאה
43: ןושלה וזב ןש ראתמ תוכלמה־רצואו םזתלומה ןיב םיסחיה תא וליאו

דנה םיסמה תא םלשלו המדאה דוביעל גואדל ויתויובייחתה תא םזתלומה אלימ אל םא"
ו לש םאזתלאה תאו ,רסאמב ומישלו ותונעל ,וב סופתל היה רשפא ,רצואל ונממ םישר
ו יה תמ וא רטפתה םא .םרכמלו רצואה תושרל ריבעהל היה רשפא ויניינק ראש לכו

לדבה ילבו .רצואל בוח בייח היה םא ,ויני-נק ראש תא םגו ,ולש םאזתלאה תא םילקעמ
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 ןמ ותומלשב רצואל ובוח ערפנש רחאל ,ורכמנו ויסכנ וספתנ ןהבש תוביסמה ויה המ
 יטרפה ורצואל אלא רטפנה לש וישרויל אל םג רצואל אל הרתיה הרבעוה ,םילובקתה
."אטשוקב ןטלושה לש

 ,ריחמב הברמל תיבמופ הריכמב תרכמנ התיה ינולפ םוקמב םאזתלא שוכרל תוכזה
 לדב" ארקנ ינולפ םוקמב תוכזה דעב "חתפמ־ימד״כ םזתלומה םלישש םוכסהו
 תפוקל סנכנ אלו ןטלושה לש תויטרפה תוסנכהה ןמ קלח היה הז םוכס ."םאזתלא
44.הנידמה

 ־צחומ וא םימזתלומ היה :םיסמ־יבוג לש םיגוס ינש אופא ויה תינאמ׳תועה הכלממב
 ןמ םיסמ תובגל תוכזה תא םהמ ורכשו םייאבצה םידקפהה ילעב ידי־לע ונומש ,םיל
 רצואמ דקפה ולביקש ,םיסמ־יבוג ויהו ,ראמיתה וא המאעזה תוזוחא תא םידבעמה
 ־תודועת רבדב תוארוהל 10 ףיעסמ .יאבצ דקפה ילעבל םיפופכ ויה אלו הכלממה
 לצחומהו םזתלומה ,םיהאפיסה תטיש יכ אצוי (נ״הפסל 1276 )1859 תנשמ ובאט
 ־יסה תטיש תא ולטיב 1846 תנשמ .(1263 )1846 תנש לש תאמיזנתל דע המייקתה
 תנש דע םייקתהל ופיסוה םיסכומהו םיסמה־יבוג לש םידקפהה וליאו ,לילכ םיהאפ

45.ופקתל ינאמ׳תועה תועקרקה־קוח סנכנכשמ ,ג״הפסל 1858

 ־׳תועה תועקרקה־םושיר תטיש לש הירצוי םיסמה־יבוגו םיהאפיסה ויה ,ונרמאש יפכ
 .סמה תייבג יכרצל ורמשנ תועקרקה לש םינושארה םימושירהש םושמ תינאמ
 שדוחמ ןאמרי׳פ ךותמ .ינאמ׳תועה רטסדקה תא הרצי םיסמה־יבוג וקפיסש תועידיה
ממה ינאקא׳ח־רתפדב המושר התיה וז ריע יכ דורב תפצ ריעל סחיב 1564 טסוגוא
 הנולתב קסוע ןאמרי׳פה .םיסמה־יבוג לש םימושירה ךותמ רבוחש ,אטשוקבש יתכל
 ןטלושה .ןידכ־אלש דחוימ םיתב־סמ םהמ םיבוגש לע םימלסומה תפצ יבשות לש
 ינאקא׳ח־רתפדב תפצ תונוכש לש םימושירה תא קודבל רצואה־דיקפ לע הווצמ
 ןמושיר ירה ,כלומ תועקרקל רשאב 4".השעמל אוהש יפכ תויוכזה בצמ םע םתוושהלו
47.ימלסומה קוחה לח ןאכו םייערשה ןידה־יתב ידי־לע להנתה

 ־אמ׳תועה הכלממב תועקרק־םושיר לש הטישה שוביגל הרזע םידקפהה תטישש דועכ
 ויה םיהאפיסה לש םיסמה־יבוג .רתויב תורומח ויה תוילכלכה היתואצות ירה ,תינ
 טריפ יסרפ ןאמרי׳פ .תועקרקה יקיזחמ לע הבוח־ימולשת תיתורירש םיליטמ
ממב םג .וחוקיפל ןותנה זוחמה יבשות לע לימעה ליטהש םיסמ ינימ רשע־השימחכ
 ולטוה ."היפרוע ףילאכת" וארקנש םינוש םיסמ סמה־יבוג ואיצמה תינאמ׳תועה הכל
 וביוח םה ףא םיקוורה) "ןשע־סמ" ארקנ הזכ לטיהו ,םיתבבש תובוראה לע םיסמ
 םמלשל ילבש םיאושינה־תירבב םיאבה לע ולטוהש םיסמ םג ויהו ,(דחוימ םלושתנ
 םיסמה־יבוג .לוביה ןמ םנוצרכ ולטנ םג םה .הלכה לצא רקבל לוכי ןתחה היה אל
 תייבג םשל המחלמ־תועסמ שממ םיכרוע ויהו ,המחלמ וא בער ,תרוצבב ובשחתה אל

ת ועקרקה־קוחב 130־ו 72 םיפיעסה 48.םב םשפנ דוע לכ םיטלמנ ויה םיבשותהו סמה
 תמחמ םהיתומדא תא בוזעל םיבשות וצלאנ הב הפוקת התואל דה םה ינאמ׳תועי
 םיסמה־יבוגל תורוהל קשמד לש גברלייבה הווצמ 1565 רבמבונמ ןאמריפב .קיצמה
םושמ—םידוהיה לע םינמנ םהירה ,ןאמרי׳פה תסריגל—םינורמוש קיסעהל אלש
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 חא םיבוגו ,םימלסומה םיבשותל לובג אלל םיקיצמו דחוימב םירזכאתמ וללחש

49.היימר־יעצמאו תולובחתב םיסמה

 םינושה םיסמה תא םיינאמ׳תועה תונוטלשה ולטיב םידקפהה תטיש לוטיב רחאל
 "וקרו״ה םמ תא םמוקמב וליטהו םיעקרקמה לע םיסמה־יבוגו םיחאפיסה וליטהש

 דחאמה קוח אצי (ג״הפסל 1886) הר׳גיהה ןינמל 1303 תנשב .הנידמה תבוטל (\׳שז8!)

 טדנמה תפוקתב ,עודיכ ־¥.0ם!-81צ1 א12גמ1ז13מו€51 ומשו םינושה וקרווה יקוח לכ תא
 ץראב שוכרה־סמ לש ורוקמ .שוכר־סמב וקרווה ףלחוה לארשי־תנידמ ימיבו יטירבה

 הפוקתה ןמ םידקפהה ילעב םיסמה־יבוג וליטהש םיעקרקמה־יסמב אופא אוה

.תינאמ׳תועה
 םדוביעו םחותיפלו םיבשותל השק הקיזה םיכרותה וחתיפש םייאבצה םידקפהה תטיש
 לכו ,עקרקל סחי לכ היה אל םייאבצה םירויניסל .וטלש ןהב תוכלממב םיעקרקמה לש
 יפכ .תלוכיה לובג הצק דע םיפסכו לובי היבשוימ טוחסלו הלצנל התיה םתפיאש

 ךשמב חרזמב וטלשש םייאבצה םירויניסהו תוטסקה לש הטישה וז התיה ,הארנש

יאב םג .םירצמ וא הירוס ,ודוה ,סרפכ תוצראב םיכרותה ועיפוי םרטב דוע תורודה
 לע תוילדואיפ תויאבצ תוטסק וטלתשה ימלסומה שוביכה ינפלש תינאסאסה ןאר
 םירכזנה אסקטהו אגרכה םיעודי .ןחור לע הלועכ םיסמ וליטהו הכלממה יעקרקמ
 ולא םילמב ראתמה ,"ןאריא" ורפסב ןמשריג רוסיפורפה ירבד תא איבנ ןאכ .דומלתב

54:תינאסאסה הכלממב בצמה תא

ל ש וקלח־תנמ ירה ,חרופכ הלוע ותוללכב ימואלה קשמה היה ןיע־תיארמל םג םא ךא"
א וה .רבעה תלחנ היה תיטסינלהה הפוקתב ול הכז רשא רואנה סחיה .עדו■ דלח רכיאה
־ תיבל וא לודג ליצאל ,הנידמל ןינק ,עקרקל קתורמ ,הלכשה־רסחו יולת ,אכודמ היה
ת וחפ ,הרעשב״היולת תואמצע וזיא לע רמש םהבש םיטעמ םירקמ איצוהל ,שדקמ
ת א שקבל ןטקה הזוחאה־ לעב ךרצוה ,לודגה תועקרקה־לעב לש וחוכ לדגש לככ .רתוי וא
םיסמ תייבגל יארחא היהש יפל .הנידמה דצמ לובג־תגסהו ילכלכ רבשמ דחפמ ותוסח
י כ ףא .לודגה שיאה לש ותטילשל םינותנה םישנאה רפסמ לדג בוש ,הנידמה םעטמ
, םיילדואיפה םינודאב היולת הנידמה התשענ ,תוינוגראו םיסמ תייבג לע רבדה לקה
ל ש םחוכ רידאה הכ ,רבד לש ופוסב .והותב ולע םתעפשהל גייס םישל היתונייסנו
."תיאבצו תיפסכ הניחבמ םהב יולת ךלמה היהש דע םיליצאה

 בצמל המדו אושנמ היה דבכ איהה תעב תינאריאה תינאסאסה הכלממב םיסמה לטנ
 לטנ לע .הלעמל ונרכזהש םינאמרייפב ראותש יפכ תינמכרותה תיסרפה הכלממב

52:ןמשריג רוסיפורפה רמוא םיסמה

׳ תיטסינלהה תרוסמה תא התויחהב .םימחר־תלוטנ התיה הנידמה לש תילאקסיפה הטישה"
שתה תא הטחסו םדא לש ולבס־חוכמ הלעמל ויהש םילטיהב דיחיה לעו ץראה לע הדיבכה
שה אלש לכ .םעה לע ץחלה רתוי דוע וריבגה םינוש םיפיקע־יסמ םג .די״קזוחב םימול
ת ונומרא תא תונבל םיכירצ ויה םה .םיתוריש ינימ לכ תושעל וצלאנ םחוימה דמעמל וכיית
, אבצל הינסכא איצמהל ,ראודה־תונחתב קיזחהל ,תיעוצקמ הדובעו םירמה קפסל ,תוכלמה
ת וריישה׳ שאר ,ראודה תורישל ויסוס תא תתל ךירצ היה רכיאה .הכולמה ירדע תא תוערלו
ת רצות התנק הנידמה .ותריס תא ראווסהי ,ותלגע תא ררקה ,ולש אשמה־תומהב תא
יחשה תא רוקעל תוכלמה הטקנש םיעצמאה ףרחו ,קושב םיגהונה הלאמ םיכומנ םיריחמב
."הבוט הקלח לכ תלכוא וז ,דתיה שרושה ןמ תימשרה תות
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ת פוקתמ תינאסאסה תיסרפה הכלממל סחיב ןמשריג רוסיפורפה טרפמש םיסמ,ר
ס אבע האשה ימיב תימלסומה תיסרפה הכלממה הליטהש םיסמל דאמ םימוד דומלתה

י גוס 15־מ תוחפ־אל הנומה האש ותוא ימימ ןאמריפב םג ראותמש יפכ ,16־ה האמב
ן תקזחהל לטיה ,םידיקפ תקזחהל לטיה :תועקרק־יקיזחמ לע ולטוהש םילטיהו םיסמ
ל טיה ,םידיקפ תעסהב הלבוה תוריש ,םידיקפה עושעשל לטיה ,םידיקפה תומהב לש
ם ולשת ,תלוגלוג־םמ ,דיצה תעב תויח תפידר לש תוריש ,הלבוהה־תומהב תקפסאל
, גח־לטיה ,יתורירש ריחמב לדואיפה לש וקלח תא תונקל בויח ,תיב תקזחה דעב
ת ורושב לבקתהב םימולשתו ,תויתורירש די־תונתמ ,השדחה הנשה תארקל לטיה
, (םיסמה־םלשמל בויא־תורושב ,ןבומכ ,ויה ולא תורושב) טילשה םולש לע תובוט
י די־לע םסרופש יפכ יסרפה ןאמרי׳פב םיאצמנ הלא םיסמ לש םינושמה תומשה

ם יסמה .201, 202 ׳מע דרופסקוא תאצוה ,ולש םייסרפה םינאמרי׳פה ףסואב ןיטרמ
, "אגרכ" ,"אסקט" תומשב תובר םימעפ דומלתב םירכזנ תינאסאסה הפוקתהמ וללה
, ׳גאר׳ח הלמה .(א ,חע אעיצמ אבב ןכו ,א הנ ,ארתב אבב ילבב האר) "אירגנא"
י נאמ׳תועה תועקרקה־קוח ןושלבו ימלסומה טפשמה ימכח ןושלב עקרק־סמ תנייצמה

ה פוקתה ןמ אגרכ הלמב הרוקמ ,(הי׳גרא׳ח כלומ תומדא רבדב קוחל 2 ףיעס ׳ר)
.תינאסאסה תיסרפה
ה כ ,חרזמב תויאבצה תוטסקה לצא החרפש ,תועקרקה־יקיזחממ םיסמ טוחסל הואתה
ה נידמה אבצ לע ביואה אבצ תא ופידעה ודוה ימכחש דע דימתמו־זאמ התיה הזע
ליטמ אוהש םידבכה םיסמב ביואה ןמ רתוי קיעמ הנידמה אבצש םושמ

ן יסמו ותוצירעש יפל רתוי השק דלש ךאבצ—ביואה אבצו ךלש ךאבצ—םינשה ןיבמ"
ר שפא ,םימכח םירמוא ,ביואה אבצ ירה תאז דגנכ .וינפמ ןנוגתהל רשפא־יאו רתוי םידבכ
."ןידה־תלבק וא הסונמ ידי־ לע ונממ ץלחיהל וא וב םחליהל

ר שפא ביואהש התיה ם״הנפל תישילשה האמב ודוה ימכח ועיבהש תניינעמה העדה
. סמה־יבוגב םחליהל וא רשפתהל תורשפא לכ ןיא םלוא וב םחליהל וא ומע רשפתהל

ן וטלשה יכמותמ םימכח ויה הילאטואק ימיבש דע םמה־יבוג לש םנובאת היה לודג הכ
ם תייבג קיספהל םמה־יבוג םיצלאנ הפיגמ תעבש יפל בערמ הפיגמ הבוט יכ ורמאש
 54.ודוהב הליכאב רוסאה רקבה ןמ םיסמ תובגל םה םיאכז ןיידע בער תעב וליאו

ן כל !םהב הרצע הפיגמ קרו ,סמה־יבוגב רצע אל ,ודוהב הנידמ־תכמ היהש ׳בערה
ם יליבש האמ") יסאלקה ידוהה רוביחב .בערה לע הפיגמה תא םינומהה ופידעה
י די־לע סמה תייבג לש הטיש תראותמ (81י31קג111ג ^זג113מ1גמג) ("הנאמארכל
:ןושלה וזב תיאבצה הטסקה
ה ישיאוול ארוק היה ,[תיאבצה הטסקה שיא] הירטאשקה לש ושפנ הקשחש תמיא־לכ"
, ותוא ששורמ היה ךכו ׳ן ינממ ריתסמ התאש המ תא הנה אבה־ :הווצמו [רכיאה]
, ילוגנומהו יכרותה שוביכה ןמ הלצינ אל ודוה יכ ןאכ ןייצנ 55."וב השע ץפח רשא ל3

ו דוהב .סרפבו הינאמ׳תועה הכלממב ומכ הב הגוהנ התיה םייאבצה םידקפהה הטישו
56.ראדנימז יסרפה םשב יאבצה לדואיפה תא תונכל וג׳ט
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 םידחאש ,םיידרפסה םינוירוטסיהה לש םהירואית תא אורקל ןיינעמ ,האוושה םשל
 וראית םיידרפסה תונורכזה־יבתוכ .וקיסקמב ולש שוביכה־עסמב םטרוק תא וויל םהמ
 םתוירזכאש ,וקיסקמ ךלמ המוזטנומ לש םיסמה־ירכוח וא םיסכומה תא הבחרהב
 תליפנל ואיבהו ידרפסה שבוכה דצל םיבר םיטבש וררג ועציבש העווזה־ישעמו

 ופידעהש ,םידוהה םיפוסוליפה לש םייחה־תמכח המשגתה וקיסקמב םש .הכלממה
 וארקנ םיאקיסקמה םיסמה־ירכוח .הכלממה לש םיסמה־ירש לע ביואה אבצ תא

3ק^<5ט68 .663<1ט<1361ס168 תידרפסב וא 10

 לש םהירואית תא ץביקש ,עודיה ידרפסה ןוירוטסיהה ,הגאיראדאמ־הד רודאוולס
 הלאה םיסמה־ירכוח ויה ךיא רפסמ ,וקיסקמב םטרוק לש ועסממ תונורכזה־יבתוכ
 הנהו 57.םיניתנה לש םפוגו םשוכרב םחור לע הלועכ םישועו םיגרוה ,םיסנוא ,םיטחוס
:םידרפסה ןיבל םיסמה־יבוג ןיב הנושארה השיגפה רואית
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 םינקילבופה לש לזגהו דושה ישעמ ינפמ םיניתנה לע ןגהל ידכ אציש דחוימ טקידאב

62: ינקילבופה תא רידגמ הטס׳גידה רפס ךכו .םתיב־ינבו

 לש םיברקעה לע ידרפסה טושה תא ופידעה םידחפנהו םינועמה םיאלקחהש ןבומ
 הכלממה תליפנב םיישארה םימרוגה דחא ויה הלא םיסמ־ירכוח .םקחיפלאקה

.תיקטצאה
 םהו ,םיאמורהו םינוויה לצא םג הצמישל םיעודי ויה םיסמה ירכוח וא םיסכומה
ה נותאב .1£1סת65 םיסמה־רכוח ארקנ תינוויב .השדחה תירבבו דומלתב הערל םירכזנ
 םינאמ׳תועה וגהנש יפכ ריחמב הברמה לכל תיבמופ הריכמב םיסמה תא ריכחהל וגהנ
 היה ,ס״הנפל הינשה האמה ןב ינוויה ןוירוטסיהה ,סויבילופ לצא 59.םיכולממה וא
( 6311311808 16101165) ״חור־םג סכומ״ יוניכהו סכומל םדא תומדל תונג םושמ ךכב

. ?!16116311118 םיסמה־רכוח ארקנ םיאמורה לצא 60.םינוויה יפב רוגש יאנג־יוניכ היה

 םדי הרצק תויצניבורפה ילשומ .תויצניבורפב העווז־ישעמב ומשאוה םיסמה־ירכוח
! 0־ה רפסב 61.העפשהה־יבר םיסמה־ירכוה דצמ העווז־ישעמו תויוללעתה עונמל £6813

3 רפסמ יעיברה ׳111:11105 ־ה אוהו םינקילבופב קסועה דחוימ קרפ שי קסוע קרפה .9
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 הערל םירכזנ םה רומאכו ,דומלתה תפוקתב לארשי־ץראב וטשפ םיסמה־ירכוח
 1610031 םתוא הנכמ השדחה תירבה לש ינוויה רוקמה •השדחה תירבבו דומלתב
 םיעשופ םע תחא המישנב םה םירכזנ ללכ־ךרדב .םעפ םירשעכ הב םירכזנ םהו
 דומלתב .םמה־יבוג לש םתוירזכא תא ריכזהל הברמ אוה ףא דומלתה "3.תוצורפו
כומה תביתמ אל ןיטרופ ןיא" :ןלזגל ףדרנ סכומ יוניכה םשו "׳,םיסכומ םיארקנ םה
 ףילחהל ןיטרופ ןיא" :הביסהו "■׳."הקדצ םהמ ןילטונ ןיאו ןיאבג לש םיכמ אלו םיס
 סכמה תועמ הב םינתונש ןתביתמ תוטורפה לוטיל ןיסכומ דימ תוטורפב םיעלס
 ״״.״לזג לש םהש יפל אנונראו תלוגלוג ףסכ הבוגש סכמה יאבג לש סיכמ ןהו

.וצפח לככ לטונה "7"הבצק ול ןיאש סכומ" יוניכב םג תשמתשמ ארמגה
 םיניתנה לע ןגהל אבה ,הטסגידב רכזנה יאמורה טקידאל המודב יכ ןייצל ןיינעמ
 לכ יכ עבוק דומלתה םג ךכ ,םתחפשמ־ינב ינפמ אלא םמצע םיסכומה ןמ קר אל

8 6.דחא סכומ החפשמב שי םא (םינלזג) םיסכומ םיבשחנ החפשמה ינב

 לש המגוד .הנשמ־תריכחב םיסמה תא ריכחהל םיליגר ויה םיישארה םיסמה־ירכוח
 םוריפאפב ונא םיאצומ הנשמה־סכומל ישארה סכומה ןיב םיסמ תרכחהל הזוח
 לש ותוכלמל תינימשה הנשב ,ג״הפסל 145 תנשמ םירצמבש יאוניסרא זוחממ ינווי

, 26 ןב םיטאטוטס םשב םדא הנימ ל״נה הזוחה יפל .סויפ־םונינוטנא ימורה רסיקה
 האילקאריה רפכב הנידמה םעטמ "9סכומ היהשו תילאמשה ולגרב תקלצ יפל ההוזש
 תובגל ,וחצמב תקלצ יפל ההוזש ,ומש םולינרוטאס ,רחא םדא ,יאוניסרא זוחמבש
 המ לכמ שילש רצואל םלשל בייחתה סולינרוטאס .האילקאריה רפכה יסמ תא וליבשב
70.ריינהו הביתכה תואצוהב תאשלו םירפס להנל ןכו ,הבגיש

 ריכחהל םיליגר תינאמ׳תועה הכלממה לש םילצחומהו םימזתלומה םג ויה ,עודיכ
 םיסמה תייבג תא ורכחש ,םינורמושה תא ונרכזה רבכ .הנשמ־תרכחהב םתוכז תא
קוחל 80 ףיעס .םירפכה יבשותב וללעתהש לע ינאמ׳תוע ןאמריפב יאנגל ורכזנו

 תא בתכב םתושעל גוהנש םיזוחה ןיב ,עודיכ ,לילכמ ינאמ׳תועה יחרזאה להונה
.הירפמיאב דאמ לבוקמ היהש ,(םיסמה תריכח) םאזתלאה החח
 ,תוטעמ אל תוכלממ לע ןברוח וטימה םיסמה־ירכוחו םיסמה־יבוג יכ ונא םיאור
 םיסמה־ןונגנמ שארב םידמועל הבשחמל רמוח שמשת םג וז הדבועש יאדכ ילואו
 היהש יפכ םירכוחה לש םייטרפה םהיסיכל םידרוי םיסמה ןיא םויכ םנמא .ונימינ
 תוכלממב היהש הממ לפונ וניא שדחה ןדיעב םמה־יבוג לש ץחלה םלוא ,םעפ גוהנ
 םירוזאו םירפכש הדבועל דה ינאמ׳תועה קוחב רבכ ונאצמ .םיסמ רוכחל וגהנ ןהג
 ינרדומה ןמזב הנהו ,םיסמה־ירכוח דחפמ םיבוזעו םישוטנ םיראשנ ויה םימלש
.םילטיהו םיסמ לש םצחל תמחמ הדובעמ םיטלמנ םישנאש םיתעל ונא םיאאי8
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םייאבצ םידקפה לע תויתאוושה תורעה •ד
ם ודק ינווי דסומל בלה־תמושת תא תונפהל יאדב .תויתאוושה תורעה המכ ,םויסל
ה יתומדא לע ליפהל וגהנ השדח הבשומ םישבוכ םינוויה ויהשכ .1€1שז011€1101 םשב
ת צק המוד הז דסומ .םירכיא־םילייח לש הבשומ רוצילו םישבוכה םילייחה ןיב לרוג
ן ייצל שי .םינומדקה םיכרותה םימחולה ןיב הגוהנ התיהש הערמה־תומדא תקולחל
ם ירקמ םג ויה .עקרקה תא םידבעמ תומדאב קלח ולביקש םילייחה ויה דימת אל יכ
. סמ םהמ ובגו םוקמה יבשותל דוביעל םהיקלח תא םיכוזה םילייחה ורסמ םהב
ת מדא תא .םיאנותאה ידיב סובסל שוביכ לע םידידיקות ינוויה ןוירוטסיהה רפסמ ךכ
ם ילאל ושידקה ןהמ תואמ־שלש ;תוקלח םיפלא־תשולשל םיאנותאה וקליח סובסל
ו דביע םיבסלה .םיבשיתמ־םילייח ויהש ,̂.!סזסטסתסקה ןיב וקליח ףדועה תאו
ל ע רפסמ םוטודוריה םג 71.םיאנותאל עקרקה רכש תא ומלישו המדאה תא םמצעב
רקה לע בשיתהל םילייח 4000 וחלשו ברקב םיאידיקל׳חה תא וחצינש םיאנותאה
72.םיסוסה ילדגמ לש תועק

* ילקה תטיש תראותמ ם״הנפל 251 תנשמ תיטסינלהה הפוקתה ןמ ירצמ סוריפאפב
ת חת היהש רחא דקפמ לא סאינאפ םשב דחא יאבצ דקפמ בתוכ .םירצמב היכור
ה תצקוהש המדאה דבועתש ךכל גואדל וילע הווצמ אוהו ,רטאפיטנא םשב ותורמ
ם ישרפה יכרצ לפש ךכ ידיל איבהל רטאפיטנא לע הווצמ םאינאפ .לרוגב םישרפל
ם יבוכר םהשכ ךלמה ינפל ובציתי םישרפה יכו ,וללה תועקרקה דוביעמ וקפוסי
־ האלעה רטאפיטנאל חיטבמ םג םאינאפ 73.םהל שורדה לכב םידיוצמו םיסוס לע
ו דבעיו םתבוח תא ואלמי וחוקיפ תחת םידמועה םישרפהש ךכל גאדי םא הגרדב
םשב הזה סוריפאפב םאינאפ ארוק וז תיאבצ תובשיתהל .תואיכ המדאה תא

, הארנכ ,ויה יאבצ תוריש ףלח תועקרקה תא ולביקש םירכיאה־םילייחה תואבצ
5 ־ה האמב רבכ יכ תילארשיה הירוטסיהה ךותמ עודי .ןומדקה םלועב ץופנ ןוזח
ה פוקתב .םירצמ םורדבש (הניטנפלא) ביב תידוהי תיאבצ תובשיתה התיה ס״הנפל
ו דמל ותואש רבד ,םירכיא־םילייח לש אבצ חתפל סרפ יכלמ םג וסינ תינאסאסה
75: םיטנזיבה םג

, תיאמורה תורסיקה יבחר לכב .הז ןוזיא׳ רסוחמ הלבסש הדיחיה ץראה התיה אל ןאריא"
ם ולבל שקיב ןושארה ורסוכ .תואלקח־ידוחע ומק הקירפא־ןופצו םירצמ ,הילאג ,הילטיאב
• םירכיא לש אבצ תמקהבו תוינוציק תומרופירב םיליצאה לש תרבוגה וז םתרוכב תא
ם ג םיקהש ,סוילקאריח רסיקה םתוא הקיחו אמור לע ועיפשה םינאסאסה לש םהידעצ
ר בכ ולכי אלו דעומה תא ורחיא ולש תומרופירה לבא ,םילייח־םירכיא לש דמעמ אוה
."ירכנה ביואה לש ותורעתסה לומ ץרפב דומעל

ם לועב רבכ .דתיה הצופנ רומאבש ,יאבצ תוריש ףלח תועקרק תקולח לש הטישה
ת ילדואיפה הטישה .תיברעמה הפוריאב םייניבה־ימיב ,ןבומכ ,הגוהנ .דתיה ,ןומדקה
ת ונמאנ תרומת םיעקרקמב םיסרטניא תקנעה לע הססבתה תיברעמה הפוריאב
׳ ןוכיתה חרזמב ,תיזכרמה היסאב וחתפתהש תוטישה ןיב ןוימד ןיא ,השעמל .תיאבצ
תרזמה לש תוטישה ןיבל תילוגנומהו תיכרותה תוטשפתהה תובקעב סרפבו ודוהב
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 לש המדאה־ידבוע םילייחה תטישל ךשאב .םייניבה־ימיב תיברעמה הפוריאו םודקה
 הטיש לכ וא יהאפיסה תטישמ םדוסיב םינוש ויה היתונורקע ירה ,םודקה חרזמה
 םהל היה אלו המדאה־תדובעל וזבש םימחול ויה ילוגנומהו יכרותה .תרחא תיכרות
 תקולחל .דתיה םתניחבמו ,םוקמל םוקממ םידודנה תא ופידעה םה .הילא דובכ־סחי לכ
.דבלב ללש תפיטח לש תועמשמ תועקרקה
 ־רטשמל תוילוגנומ־וכרותה תוכלממה ורציש יעקרקה רטשמה תא תוושהל םג ןיא
 םיסחיה ורצי תיברעמה הפוריאב .תיברעמה הפוריאב חתפתהש ילדואיפה עקרקה
 רויניסה ןיב םיקודהה ןומאה־יסחי .תיתחפשמה תונמאנל המודה רשק םיילדואיפה
 .החפטלו הדבעל ,הרמשל עקרקב קיזחמה דצמ םיצמאמ םהירחא וררג לאסאוול
 ,תינולפ הזוחא לש ןודא תויהל הואג וז .דתיה הפוריא־ברעמב ןורבה וא דרולה לצא
 הטישה ןיב לודגה לדבהה .הידבעמ לש םתחוורלו החופיטל הבורמ הגאד גאד אוהו

 ןוכיתה חרזמב חתפתהש יעקרקה רטשמהו םידקפהה תטישל תיפוריאה תילדואיפה
£זזת 03^ ,רנירוו ןירוד לש הרפסב הפי ראותמ יכרותה ןוטלשהמ האצותכ 6 £ 0
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ע קרקה לע תויטרפה תויוכזה יוהיז תילדואיפה הרבחה לש ריצה היה הפוריא־תוצדאב"
ם וחיי הקינעה ,אבצב תורש תרומת ,הריכחב עקרק תריסמ .ירוביצה דיקפתה םע הדובעהו
ו א הדובע־יתוריש איצוהל ,טפשמ תושעל ,סמ ליטהל תוכזה תא ;םיינידמ היצקנופו

ה יהשכ הררש תלצאהל רישכמ הז היה תינידמ הניחבמ .םיתימצה ןמ תרצות־ימולשת
.דתיה תילכלכ הניחבמ •'10< 1£א0ז<1ז61 £־186 סת —שלח יזכרמה ןוטלשה
ת ינמלוג הטיש םג ומכ חותיפ־תוינידמ התיה ׳ןודאאלב עקרק ןיא׳ .תוטשפתהל תרגסמ וז

־ ־רבחה תודמעה תומייקתמ תוקיתו תוילדואיפ תורבחב .יתרבח גרדימו ינידמ ןוחטב לש
ת וליצאה׳ וא ,תינידמ ,רוידחא לש השוחת :ומצע רטשמה ררופתהש רחאל םג תות
, םירכיאה לצא ,םיזע םיצרמהו תיעקרק תולעבל תרשקנה הרקוי ,הלוצאה לצא ,׳תבייחמ
.עקרק שוכרל ידכ רוגאלו ךוסחל
ת וצלפ ררועמה ,םקודאראפה תא שיגדה הזרליוו .תורדענ ולאה תודמעה הרופה ןורהשב
ת ועקרק־ילעב ,ירכיא םזיבאטא תוללושמה םירכיאה תויסולכוא׳ לש ,ברעמה־־שיא לצא
ם ילעופ ,יאלקח דוביעל םיזבה םיאלקח ,הילא דובכ לש םחי אל םג עקרקל שגר םהל ןיאש
ל יבשב .׳טבשל םינומא רומשל ידכ רפכל ףרוע םיכפוהה םיירפכו השרחמה תא םיאנושה
ב ולע יעצמא איה חאל׳פה ליבשב ;רשועב קיזחהל חונ יעצמא איה המדאה עקרקה״לעב
ה קיז לש םחי תועקרק־ילעב לצא ןיא ,הקזח תינוריע תויטוירטפ שי יכ ףא .םויק לש
ת ולעבל הרושקה תיתרבח תוירחא וא תינידמ תובייחתה לש השוחת ןיאו ,ירפכ םוקמ הזיאל
ת יעקרק הלוצא ןיא׳ .םייטבש תונמאנ־ירשק ןיידע םידרושש הדימב אלא ,תיעקרקה
׳ עקרקל שוח' רדעיה תמחמ יכ רובס אוה .הזרליוו רמוא ,׳...־־הד ןודא ןיא ,םאלסאב
יביצ איהש יפל ,הנימב״הדיהי ילואו ,ליגרה־רדגמ־תאצוי איה תיברעה היצזיליביצה
ט טצמ טורייע .הפקשה התוא םילבקמ םירחא םירקוח םג .עקרקב סיסב הל ןיאש היצזיל
ה מע איבהל ילב תיפל תסנכנ השרחמה ייא םלועלש ,דמחומ לש הרמימ ןודל׳ח־ ןבא לצאמ
."הלפשה

 תא איבהל יאדכ ,הלעמל הראותש יפכ תיפוריאה תילדואיפה הטישה רואית תמועל

6זמ77 1,ןוסיוייד לש ורפסמ תינאמ׳תועה תורסיקב יהאפיסה תטיש לש הרואית £ מ 0
:!מ £ 0110111311 1116מ1]נ1ז6

ךכל ויהו ,תויאבצ הריכח־־תוזוחאמ םיהאפיס תדמעהל הטישה הבאתסנ וזל המוד הרוצב"
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 לש רטשמה לכ יבגל םג אלא ינאמ׳תועה יאבצה חוכה יבגל קר אל תויניצר תואצות
 וצקוה אל הריכחה־תוזויחאמ הברה .רטשמה לש ודוסיבש תורכיאה יבגלו תועקרקה תקזחה
 םידיקפו ןומרה ישנ הז ללכב ,תונטלושח יניעב דסחו ןח אצמש ימל אלא המחלמ־ישנאל
 ודימעה אל ךא תוסנכהה ןמ ונהנו תוזוחא המכו המכל ועיגה םהמ םידחאש ,ןונגנמה לש
 דצמ יכ ףא .ןומראה ישנ ליבשב "םיילענ־ימד" תויהל וכפה "ברח־תוזוחא" .םכותמ םילייה
 ויה וליאכ ןהב וגהנ רתויו רתוי ירה ,הנידמה תולעבב ולא ןיעמ תוזוחא ויה ןיידע קוחה
 הטישב שמתשהל תוזוחאה יקיזחמ םגו הנידמה םג ולחה ךכ ךותב .רבד לכל יטרפ שוכר
 .ריחמב הברמה לכל רכמנ ןותנ רוזיאב םיסמ תובגל ןויכיזה היפלש ,םיסמ תרכחה לש
 לעמ חויר קיפהלו ותיינק ריחמ תא ול בישהל ידכ םירכיאה ייחל זא דרוי היה סכומה
 ,ןאיעא לש תיעקרק הלוצא המק תוימוקמ הברהב .םיסמ תרוצב הנידמל עיגמה םוכסל
 םג ,תועקרק לש טעמכ עבקרינק םמצעל וחיטבהש הזמ דבל ,הלא םידבכנ .םידבכנ וא
 ךכ ידכ דע וקזחתהש םהמ ויה .תימוקמ תינידמ תוכמס לש תרכינ הדימ םהידיב וזכיר
."יזכרמה ןוטלשב ורגתהש

3852 ¥-) תוילאסאווה יסחי לש ןורקעמ לע הססבתה הפוריא־ברעמ לש תוילדואיפה
 ־ידבעמל רויניסה ןיב תויטפשמ תומרונ לע םיתתשומה םיקודה םיסחי ויהש ,(11128

( 1זמזמט111135) יטילופו יטופיש חוכ לעב היה יפוריאה־ברעמ רויניסה 78.תועקרקה

 ,הליחתב הטישה הססבתה ,תאז תמועל ,םיכרותה לצא .הרמשל גאד אוהו ותזוחאב
 םע .םות־דע ולצונש רחאל תוריהמב ופלחוהש ,הערמ־יבחרמ תקולח לע ,רומאכ
 תודבועמ תומדא םימחולה ןיב וקלוח םיכרותהו םילוגנומה לש םילודגה םישוביכה
 עקרקה לא ידוונה עבטה לעב יכרותה םחולה לש סחיה םלוא ,בורל תותברותמו
 וישרש .דוע אלו דקפהה־תומדא יקיזחמ לש םלוצינל רישכמ היה דקפהה .הנתשה אל

 ־גומהו םיכרותה לש יעקרקה רטשמב אופא םיצוענ ינאמ׳תועה תועקרקה־קוח לש
 ןמ תיאמצע חתפתהש תועקרקה־רטשמ והז .הלעמל ראותש יפכ םימחולה םילוג
 עפשוה אלו ,םייכרות םידוונו םימחול יטבש לש םייתרבחהו םייטפשמה תודסומה
79.ימלסומה טפשמה ןמ אל ףא תיפוריאה־ברעמ תילדואיפה הטישה ןמ

 הכלממב המרופירה וא תאמיזנתה תפוקתב קקוחש ,1858־מ ינאמ׳תועה תועקרקה־קוח
 םידהדהמ הלעמל וניארהש יפכ םלוא ,יעקרקה רטשמה תא תונשל הסינ ,תינאמ׳תועה
 םיגופס םה ךכ־לכ ,םינשיה םייכרותה םיקוחהו תודסומה ףרה אלל ונושלמו ויפיעסמ
 יסכ םימודק םינידו םיגהנמ םתוא לש ץבוק ןיעכ וב תוארל המדנ םימעפלש דע וב
80.תינאמ׳תועה הכלממב תורודה ךשמב וחתפתהש

תירעה
10( 0(0080111011( 1774 18)1 £01011 0801311180110 38)1 ,18811118 £ז £30 181311118011011מ40ז), 81111, ג

!<01^ 011— £00111, 8 . 3— 4.
 ,ינש קלח ,"רארסא־לא ביא׳געו ראצמא־לא ביאר׳ע יפ רא׳טנ־לא תפחות" ,הטוטב־ןבא

.381 ׳ע
—321 ׳מע ,ינש קלח ,הטוטב־ןבא 322.
—298 ימע ,ינש קלח ,הטוטב־ןבא 302.
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? ,(0661460'! 61 06, ק. 36. 6_1ס16ז£0'1 ,16ו1ז4 81'^ץ41ת, 8ץ23ת1957 305
8 6110, !311 1681016 465 £1635 01111131168 4308 1*18130118016, 30111081 ^ 81311>[116, 1870, 10016 15, *

 ורמאמב גנילסיק ירבד ׳ר ,ןא׳חרוא ןמזב םייאבצה םידקפהה תטיש תוחתפתהל רשקב •ק• 225
:8 ׳ע ,״תינאמ׳תועה הכלממה לש הירוטסיהה״
 תרחואמה םינאמ׳תועה תכלממ התנבנ וילעש ,םיריכשה־ליח לש םיאנתה לע םינותנ םג"
 דוביעל ורסמנ בורקמ־הז ושבכנש תועקרק .ןא׳חרוא לש ונוטלש ימיב רבכ ונמתסה ,רתוי
 לש םיוסמ רפסמ טילשה לש ותושרל דימעהל וביוח תאז דגנכש ,ךכל םייוארה םימחולל
 תוריעז וליפא םימילו ,תולודגו תונטק תוזוחא ויה םילידבמ לדוגה יפל .המחלמ הרקמב םישרפ
."(ץא׳ח ,תמאעיז ,ראמיט)

1̂ !211 ,8661161 אס148ץ!16ס51ס 261151161 ׳ר ,םייפולממה םידקפהל רשאב 1111111865611101116 
^£4301111 461, ק■ 97. 60, 06 1  181801, 1910, 8 4 . 1

0x3014 ,13066065(0, !י. 189  ןתינש יוניכה ןיינעמ .^131110, 0060016018 !1001 18130116 
."רשואה טלקמ" — ״חאנאפ תדאפא״ תיסרפב ארקנה ,עקרקב הכוזל

."תאוומ" תועקרק רבדב יגאמ׳תועה תועקרקה־קוחל 105 דע 103־ו 6 םיפיעס ׳ר
 הירוטסיהה) "קו׳גלס־לא תלוד ךיראת" ורפסב םיאבומ ינאהפצא־לא ןיד־דא דאמע ירבד

 ־לא ןיד־לא םאווק יסרפה ןוירוטסיהה ידי־לע שדחמ דבועש ,(תיקו׳גלסה הכלממה לש
 לש ורפס םש .ןיד־דא דאמע לש ורפס דוביע תא 1226 תנשב בתכש ,יגאהפצא־לא יראדנוב
 תונוחצנבש תנמשה" ושוריפש ,"הרצוע־לא תב׳חונו הרצונ־לא תדבוז" אוה יראדנוב־לא
>11מ¥656\8ת, 61מ© 1118101־1561! 116(8111 180116־ .״תופוקתבש תורחבומהו 16116 8זק111!361ז!<11
.1513111, 1914, 8 )1. 5, 8 (61)1 ,¥686118\£611118 181311118611611 168( § £111816111111 116־ 89 .
8 ,.011, סק. 011., ן216 .1 ** . 8 9 .6(8601ז, סק. 661111 ;

.66 ׳ע ,םינאמריפ ,דה
 .הכלממה זוחמ יפלו ןמזה יפל הנתשה הכרעש תינאמ׳תועה ףסכה־תדיחי התיה ה׳צקאה

8 ,1834 861110 ,86161165 0501301561160 465 065011101116, ורפסב ¥00 11^3056 א301016ז 4 . 2 

 לש םיפילחה־רעשל רשאב .הפוקת התואב יתפרצ קנארפ עברכ ה׳צקאה תא ךירעמ 3415 .
ו רפסב 1588־ו 1574 תנשמ םינאמרי׳פה ׳ר ,שורגלו בהזה־ןירולפל סחיב לארשי־ץראב ה׳צקאה
—120 ׳טע ,דה לש 121.

 ןוטלשה ימיב הבושיו לארשי־ץרא ,יבצ־ןב ׳רו .10 הרעה ,66 ׳ע ,םינאמריפ ,דה האר
.101 ׳ע ,1963 ,קילאיב דסומ ,יגאמ׳תועה

 ןיב הגרדב רתויב הובגה דקפהה לעב היהו גבקא׳גנסה רחאל הגרדב ינשה היה גביאלאה
.ינולפ קא׳גנסב םידקפהה ילעב

.70 ׳ע ,םיגאמריפ ,דה
.74 ׳ע ,םינאמריפ ,דה 17
3 הרעה ,75 ׳ע ,םינאמריפ ,דה18
.5 הרעה ,75 ,ע ,םינאמריפ ,דה19
.6 הרעה ,76 ׳ע ,םינאמריפ ,דה20
.75 ׳ע ,םינאמריפ ,דה21
22

.76 ׳ע ,םינאמריפ ,דה
£ 1(611131 5, אס(£1 06110161118)1 1(311 68־0111 ׳1811(11111 ^ז28 ,1952 ,16111831601 ,6111¥68 6 \¥18

.15— קק. 20
24

.102 ׳ע ,תינאמ׳תועה הפוקתב לארשי־ץרא לע ורפסב יבצ־ןב ׳ר
13 8מ£סז̂ ¥\853 .1, ׳3 £1113110131 1116מ<11(̂. 1ז1111181ז01 311¥6־06¥610 1(311 831112311011ן>85 1116111

? 8117, ק• 39. —1517מ1¥6ז1655,1962 1798, ?  אבהל ארקיי הז רפס) ס£ 0111311(01 £§ץק111 1111661011
.)8113\¥, 0110111311
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—1898 םינשה ןיב לובנטסיאב ואציש םיכרכה תרשע ׳ר ( 1938־ב אצי) ירישעה קלחה .1938
.לארשי־ץרא תא הכותבו הירוס תא ראתמ (1935־ב אצי) יעישתה וליאו ,םירצמ תא ראתמ
.512 ׳ע ןכו ,׳וגו 449 ׳ע ,יעישת ךרכ ,יבל׳צ הילווא 27
י לעב םיהאפיסה") 51ק36113ז ק1נ1 קס1 ץ3מ3מ 301111138113 !70 616156161116 ס8£35617סז13ז<11 ״>
11x30 86x60, 831013730 860656 8, .(״ךרדה תא תונפל ולמע ףסכ יטושיקמ ץצונה שובלה
1963 ,151306111, ןנ. 364.

ף ויז ,התחשהמ הילע ןגהל תנמ־לע םייחצנה םימושירב םשרייו דקפוי וז הנתממ קתעה"29
.(189 ׳ע ,ןיטרמ לצא ןאמרי׳פה חסונ ׳ר) .״יוניש וא
ל עופה לש דוסיה־תרוצ .דתיה תמייק תיסאלקה היכרותב רבכ ;רורב וניא11?" הלמה רוקמ 39

ה אר) דובכ ול קולחל וא והשימ ינפל שאר ןיכרהל ושוריפש — ז3ק00 ןא 13ק!ס
ק יזחמה רכיאה םלישש ףסכה ושוריפו יכרות אוה הלמה רוקמש רשפא ןכל ■(338 .8 ,636310

ת מייק ,ינש דצמ .עקרקה לע זלה לע ותולעבו ותונדאב האדוה לש הווחמכ ונודאל עקרקב
, ופאטל דוגינב ,ופאת רמולכ ,ו״תב תיסרפה לש יברעה תויאב הליחתמה הלמה תיסרפב
ה אר) המדא יושע ילכ—תיסרפה הלמה שוריפ .ת״יטב ינאמ׳תועה־יכרותה תויאב הליחתמה
ש ומישה ןאכמ ילואו ,המדאה וא עקרקה תא וז הלמ הנייצ תיסרפבש הארנ .(272 ׳ע ,םגנייטש
.םינאמ׳תועה לצא ופאט הלמב
—x114301101, 15130601 (1340 .ק ” ̂ ,831612 ,14.313101106ז179 ,(42 .3.
־ מאזנ־ופאט) ופאטה קוחל 11 ףיעס ןכו .ינאמ׳תועה תועקרקה־קוחב 129־ו 3 םיפיעס ׳ר 32
ן ינק־ירטש חוכמ תועקרקב םיקיזחמה תא לתמ־ופאט םולשתמ רטוסה ,(1275 )1858 (יסמאנ

ן ינעב תוארוהה ןמ 10־ו 9 םיפיעס םג האר .םילצחומה וא םימזתלומה וא םיהאפיסה ונתנש
ו קנעוהש ןינק־ירטש לש םכרעב םה ףא םיקסועה ,10־ו 9 םיפיעס ; (1276 )1858 ופאט ירטש
ל ש יכרותה חסונה הארו .ל״נה ופאטה קוחל 11 ףיעס לע םיכמתסמו םידקפהה ילעב ידי־לע
ם יריזנה תאצוהב ,1813 ,תורייב) שאקנ ידנפא אלוקנ ולתעפר לש ורפסב וללה םיקוחה
.(םיעושייה
—27 •יי 863ק1> תק• 28 ,̂ 01100130 £87.
—£611160 ,8001617 64116317 6164301106 £3701601, ק. 42 “* .!>.̂ 8751601 166 ,73100 ס{ 81161

16— £87 01100130 ,/8637ק6 קק• 85 19
־ אלסא הקתוילביב ,הלאק לואפ תאצוה ,"רוהד־לא עיאקו יפ רוהז־לא עיאדב" ,סאיא־ןבא 39
.258 ׳ע ,ה ךרכ ,1932 ,לובנטסיאו גיצפייל ,הקימ

18— .£8 0110111311 ,¥\8113ץק1, קק. 87 19
.£2 0110111311 ,¥\8113ץק1, ק• 88 19

. "לאה תרזעב חרופה ,ירצמה דחוימה (ר׳טנ־לא ןאוויד) חוקיפה דרשמב הז וצ םושרל שי" 39
1(1ז£ 668זסזמ 1001111161118< ,811131 לש ורמאמב יתוכלמה וצה חסונ 'ר 816זמ, 0^7 ^ץ711א66>!
1 1813.11110 £106113מx10610 ,168־x101x1, 29 .ק.

£ 13118 1ז!!81, ם!6 לש ורפסב יתוכלמה וצה חסונ האר ."ר׳טנ־לא ןאוויד יפ תב׳תוא״40
81x131-1 168̂ 1̂ט113מטז1£טמ(16מ <1051618 01111̂ ת ומגוד הברה דוע ליכמ ל״נה רפסה ̂.180116118

.תומוד
.138 ׳ע ,10 ךרכ ,״י׳חיראת תהאיס״ ,יבל׳צ 41

.£8 0110111311 ,81131¥ץק1, ק. 8* 33
.1(1)11, ק. 34

.134 ׳ע ,ורפס לש ירישעה ךרכב םאזתלא תוכז לש תיבמופ הריכמ ראתמ יבל׳צ הילווא 44
—13 ׳מע ,״ידארא־לא םאפחא״ ,רומלא םביעד 45 14.
.122 ׳ע ,םינאמריפ ,דה 19
1 830675ז1670 ,£00600 ,615\3, ק. 49 ,ילגנאה עסונה לש ורפס ירבד ךכל רשקב האר 47
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, יקניסלה ,^5331153104 611? יניםה דמולמה איצוהש )81031 010!{ 400001601 ¥341 םג ןכו
 ,יניס־רהב (נ״הפסל 1654) הר׳גיהה ןינמל 1064 תנשב תועקרק תשיכר לע רפוסמ םש .1933

.יערשה ןידה״תיבב העצוב הקסיעהו
.20 ׳ע ,יבצ־ןב לש ורפס ןכו ; 40 ׳ע ,םש ,םידנס לש תועסמה רפס ׳ר 48
.172 ׳ע ,םינאמריפ ,דה 48

329— .?ג<6£181>1 ,81162 61 161ג11סח £סמ61£ז31? ,01101112106 6־1904 ,18, קק. 60 332
? ,30, ק. 51 344 .01111־11 ,81101311־8^800 6110311

.345 ׳ע ,םש ,ןמשריג62
 ךרעל ,הטפוגארדנא׳צ ךלמה לש ויריזו שאר ,הילאטוואק ימיב ודוה ימכח ועיבה וז העד 58
 .ורוד ימכח לש םתעד תא ללש ,הנידמה־עדמב רוביח בתכש ,הילאטוואק .ס״הנפל ׳ג האמ
? 0111150116ץ3, לש ^00 האר 016111111611 101 81331560611 >165 ^ ?116411011 ו¥1111611מ, ?30131

143113550^ : (144 ׳ע) םלהליו ךירדירפ רמוא ותונשרפ ירבדב .8.114 ,¥61138,1960 112
 לש ותרצמ השק ךלש אבצה תרצ יכ םימכחה םיעבוק וב ,43־ב הלאשה תגצומ ךכ אל םלוא"
 ,הדנאנ־ינבל רשא .אושנמ־םידבכ םיסמבו תוצירעב ךייחל דרוי ךלש ךאבצ ירהש ,רז אבצ
 ךלמה ךרצוה ,םוצעה חוכב קיזחהלו ויתורצוא תא רובצל ידכ׳ .לודג אבצב וקיזחה יכ עודי
.׳"םידבכ םיסמ ליטהל

.וז העד ללש ומצע הילאטוואק .113 ׳ע ,הילאטוואק לש ותנשמ ,םלהליו ךירדירפ 54
0 81331{( םג האר .86313ן>2,15 ,1,3 6136301303 3163 ךותמ םוגרת 55 40 א4ט, 06561150113
311611104160 1111, מ3זז¥1\350ז6 ,2 ,40 ,1957 ,¥61138 2•

111131716x15,00567? 0130,111411^€63 4 האר ;ודרוא ןושלל תיסרפמ הרבע ראדנימז הלמה 54
,£00400,1910 304 ¥004, ק. 40  םג גוהנ היה ראדנימז יסרפה יוניכב שומישה .£00£י800
 הרא׳גיא םשב ראדנימזל עקרקב קיזחמה םלישש םמה תא וניכ םש .תינאמ׳תועה הכלממב
2 3 םיפיעסב .המדאב שמתשהל ראדנימזה קינעהש תושרה תרומת שומיש ימד ,רמולכ—ןימז
 העוטקמ תרא׳גיא וא ןימז הרא׳גיא גשומה תא ונא םיאצומ ינאמ׳תועה תועקרקה־קוח לש 82־ו
 םוקמ לע אב ל״נה סמה .ירימ תמדא לע ןינב ינוב לע לטוהש יתנשה םמה אוהש ,(82 ףיעס)
 —תיסרפב ״ןימז״ .תדבועמ ירימ־עקרק התוא התיה וליא לוביה ןמ םלתשמ היהש רשעמה
."המדא"

5 31¥3401 46 ?434311383, 1161040 €01165, £41101131 5043016116303, 606005 ̂ 1165, >101013 67

6411100, ןנק. 191 ,188.
 [םטרוקל הנווכה] ןטיפקה דועב" :ומוגריתו ,193 ׳ע ,ל״נכ ,53173401461434311383 ־•
 יאלמ ,םהיניעל הרושב םירבוע [סק׳חיפלאק] םמה־יבוג תשמח תא ואר ,בצמב םיגוה ויערמו
 .םימוקר םיטנבאו םיראופמ המקר־יליעמ םיטוע ,םירזה יפלכ תושידא םתולגב ץחשו הואג

 םהילע ובישה םהירענו םהמ ףדנ םינשוש־חיר .הלעמ־יפלכ תיציצב רושק היהו ץצנ םרעש
 תואשנתהב .בורל היוול־ינב ףקומ היהו ודיב הטמ קיזחה םהמ דחא לכ .הצונ־תופיגמב חור
 ־רחאל .םידחפנה םיקנוטוטה םהל וכרעש התשמה לע וגנעתהו םנכשמל סמה־יבוג ונפ ץק־ןיא
 ןכל־םדוק ךפשש תועמד תוגלוז ןדוע ויניעש ,ודרוג [הדעה שאר] קיצקה תא םהילא וארק ןכמ
 ־ילדוגמ םינבלה יפלכ הליגש םיחרואה־תסנכה לשב תושק וב ורתה סמה־יבוג .םטרוק ינפל
 לאל וברק םתולעהל םישנו םירבג םירשע םהידיל רוסמל וילע וליטה ךכ לע שנועכ .םינקזה
."ילט׳צופ־ילי׳ציוא

0 101100317> £ץ46114130? ,611(£־1610031 3 ךרעה האי  ̂€13551031 ^ 011401)165, 051)31 86
£161317•

.13.9,12 רפס ,הירוטסיה ,סויבילופ
.ןר11511621מ1 ךרע 86ץ£6£ז1 ,ךאר

רצואל םירסומ םה ;םמש ןאכמו ,רוביצה ןמ םינהנה הלא םה ינקילבופה" :ומוגרתו ,נ
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 םירכוחה הלא לכ .םילטיהה תא םיבוגו (הנידמה יעקרקמב שומישה דעב) ע4611811 ־ה תא
 הטס׳גידב םיאבומ םירבדה .30,111.4,1 £1661 ,4(01865 .״ינקילבופ םארקנ הנידמה רצואמ
.55 רפס ,םונאיסלוא ןטסירויה לש ורוביח ךותמ

—31 אכ ןכו ,19 ,אי יתמ ׳ר —15 ,ב סוקרמ ; 32 .10 ,חי ,34 ,ז ןכו 30 ,ה םאקול ; 16
.השדחה תירבה לש תירוסה הסריגב 16101165 םוקמב עיפומ אסכומ ירוסה־ימראה םשה “
.(הנשמ) א ׳טע ,גיק ,אמק אבב ,ילבב65

.א ימע ,גיק אמק אבב ,י״שר ירבד
67

.א ׳טע ,גיק אמק אבב
.א ,טל תועובש

4? 61661 5קץ״,האר ןנז&וסוסז 4ז8נ׳ז111011, םיפסכ־יאבג תינוויב סכומה ארקנ ל״נה םוריפאפב "
2 .¥01 ,£1512117 €13.85103.1 £065, ק. 436.

.435 ׳ע ,ב קלח ,ל״נכ ,בל תאצוה האר
“ 6ע3 ; 4111611616101166005 !8101 4110115 1610118< 1 קרפ ,ישילש רפס ,הירוטסיהה ,םדידיקות

 םילייח םיאנותאה וחלש תורתונה תוקלחה לא" :ומוגרתו 14x611148 1003 41161161118411...״
..."לרוגב תוקלחב וכזש םהלשמ םיבשיתמ
“...מ6( 01110118( £131 66 68(1£68311(ז£161 21£18051110118־1 011( 011050118קק60(050מ (61 דב
 םיפלא־תעברא םיסוסה־ילדגמ לש םתמדא לע וחינהו וחצינ םה" :ומוגרתו 060161161עס51!1...”
.זע קרפ ,ישימח רפס ,םוטודוריה "...םיבשיתמ םילייח
46410610( 4£ קז1(6 6481164 611( 08קק61143<651(4<1 408641015 411013 018( 1141 01פ16001 י*
.558 ׳ע ,ב ךרכ ,״יריפאפ טקלס״

.םש ,םש ,"יריפאפ טקלס"74
x7401106 8 ורפסב ןמיסנאר בתוכ תיטנזיבה הכלממב בצמה לע .344 ׳ע ,ןאריא ,ןמשריג78

: 1961 ,66110(46? ,100(€1711154, ן!. 207
 ;תורסיקה תישאר לש םילודגה תועקרקה־ילעב לש םהימיב רתוי םיחיכש ויה םיענכנ םירפכ״
 תירפכה הרבחה הנגרוא תיעיבשה האמה תישארו תיששה האמה יהלש לש היסומלרדנאב לבא
 ־תונתמב םילייחל םלשל תגהונ הנידמה .דתיה דחוימב .ללכה ושענ תוישפח תוליהקו שדחמ
 םיריעז םיקשמ ילעב אבצ־ישנא לש דמעמ רצונ ךכו ,יאבצ תורישב תינתומ ןתקזחהש ,עקרק
."םתלחנ תא םישירומה

—60 י״ .74\ 001660זז106ז, 0x1016 ,.6(6 8610101 1(1.30, 1962, ןרק. 61
—116,1856, ק. 170 ” 1876, ? .1 8610110 ,0471500 11066110ס (66 ס((ס1ס4ס £ס1ןנ00,1963(11066
 ירבד האר תיטנזיבה הכלממב םג החתפתהש יפכ הפוריא־ברעמ לש תילדואיפה הטישה לע 73
—5 ורפסב ,רקראב טסנרא ?8123011001,0x10111 1641760086110(011, ן>ןג. 6  1<80614140, 1957.
 קוגס לוגדה ידנלוהה ןחרזמה ירבד האר ,ימלסומה טפשמה לש ותעפשה־רסוחל רשאב 7"

—246 ,הינור׳חרוה  טפשמה יכ וירבדמ אצוי •16<761 ,6408116040 011!>£ £6ס, 1957, קק. 262 ,247
 םינשיה םיגהנמה וררש םצעב יכו םימלסומה םיטילשה לצא התמ תוא השעמל היה ימלסומה
.םיטילשה לש םנוצרו

 תועקרקה־קוח ןינעל ,"תינאמ׳תועה הכלממב המרופירה" ,ל״נה ורוביחב ןוסיוייד ירבד האר 80

:ינאמ׳תועה
 הדקשש הדעו התוא .1858־ב ןקות אוה ףאש ,יעקרקה קוחה סקדוק יבגל רבדה היה ךכ אל"
 תונורקע גיהנהל הרומא התיה אל זאכ לבא ,הזה סקדוקה לע םג הדקש ילילפה קוחה לע
 תיעקרקה הקזחה לש תולבוקמה תורוצה תא תסוולו גווסל הרטמה .רתיה תאז תחת .םייברעמ
 םיינאמ׳תועה םינטלושה לש םהיגהנמ ךותמ וחתפתהש (הנידמה תומדאל רשאב רקיעב)
 םיחנומו םיללכ הווהל םיאתהלו ,םירוזפ ׳םינונאק׳ יפיעס סונכלו ףוסאל ,םימיה תישארמ
."תוילדואיפה תוזוחאה רטשמ לש ושמש העקש זאמ וגשיתנש
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