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 הרשע·עשתה האמב ם"ררהה םףוה•ה תול•הק
 ם•רשעה האמה ת•שארב •ורה •דוה•
 םירשעה האמה ת•שארב םיריעצ ם•דוהי

 ם•חרזאה תמחלמב זאקוואקב םימודא םינאזיטראפ
 ראצה אבצב םידוהי םיל"ח

 םירשעה האמה תישארב יררה ידוהי

 תוצעומה-תרכ רוביג .בורזעלא והיעיש

 תוצעומה-תרכ רוביג .בומארבא לאיתש

 ה•נשה םלועה תמחלמ תפוקתב ת•ביטארטסינימדאה הקולחה

 ה 1' עס ןמחנ לא זאקוואקמ בתכמ

 ןודרוג ל"' לא יקחצי בקעי גדה לש תרגא

 'קחצ' בקע• ברה לא ןודרוג ל"י לש הבושת תרגא

 ם'רשת- יחרזמה זאקוואקה ידוהי תיסולכוא

 הרשע·עשתה האמב ידגוינ רפכב תיב

 יללכ הארמ- יקראט רפכה

 )םרשעה האמה לש םישישה תוגש( וקאנב ידוהיה תורבקה·תיב

 הרשע-עשתה האמה ףוסב הבוק ריעה

 הבוקב תוידוהי
 )הרשע-עשתה האמה ףוס( הבוקמ הידוהי השא

 ונימינ הובקב תףוהי החפשמ

 הרשע·עשתה האמה ףוסכ טננרדב הידוהי השא

 )הרשע-עשתה האמה ףוס( טנברדמ תוידוהי םישנ תצובק

 )םירשעה האמה לש םרשעה תוגש( ידוהי לכור

 םרקנ ונישיתהש םיררה ם 1' והי לצא רוקיבב ישד" רפוס

 'טזוא' ש"ע ם"ררה םידוהי לש זוחולק

 יתרוסמ ושבלכ תבו םא

 םירשעה האמה תישארב םיררה םידוהי תחפשמ

1 8  

48 

49 

65 

69 

72 

80 

88 

9 1  

99 

1 1 3 

1 1 6 

1 1 8 

1 30 

1 39 

1 40 

1 53 

1 8 1  

1 89 

203 
206 

209 

2 1 1 

2 1 2  

2 1 7  

22 1 

25 1 

277 

285 

304 

308 

13 



 'קחצ' קחצ' זב בקע' ברה

ררה ם'דוה' חחפשמ  חספ רדסב ם"

 הנשה שאר ברעב הבוקב ם'ררה ם'דוה' חחפשמ

 הרוחב הא'רקל חוד'ו ם'נומ'ר

 הבוקב חסנכ-ח'ב

 הכאלמ-ח'בל ךפהכש ,הבוקב חסנכ-ח'ב

 טכברדב חסככה-ח'בב שדוקה-ךורא

 טכברדב חסככה-ח'ב ם'כפ

 חו'כ'טאל חו'חואל חרוה'-ח'טאט לש בחכה חרבעהל חמזו' הצובק

 ח'דוה'-ח'טאטה ךושלה לש ק'חעחב ם'בלש העברא

 'רבע בחכב ח'דוה'-ח'טאטב ם'כוח'ע

 ח'ד 1 ה'-ח'טאטב בוטאכ'אדוח ' T חאמ ם'רפס

 טכברדב 'דוה'ה רפסה-ח'ב 'ל'עפ

 וקאנב 'דוה' רפס-ח'ב ; ח'דוה'-ח'טאטב דומ'ל רפסמ ם'רו'או רעש

 טכברדב 'הכוכ ד'מלח'

 'ועצקמ םע-'רופס רפסמ- 'רממ המלש

 וכב םע רוש ם"ח זב ףסו' 'רבעה רפוסה

 'אזחמו ררושמ .בונו'מס ונו'

 רפסמו 'אזחמ ,ררושמ .ב"שחאב 'ש'מ

 רקבמו רפסמ ,בומולשבא ל•גז•ח
 זאקוואקה ךרפצמ ם"ררהה ם'דוה'ה חקהל

 םר"רה ם•דוה• לש החפשמ

 זאקוואקל לארש•-רץאמ ר"דש בחכ

 'כו•צה סרגנוקכ זאקוואקהמ ם'ר'צ

 ירמושה' •דס'ממ ,בוכס•כ לא•קזח'

 דורח-ך•עב רמוש ,בוכס'כ •בצ

 ה•לצרה ה'סכמגב אפור ''כ'מ'כב ךרהא

 זאקוואקב ·וץלחה' •ל•עפמ ,בודארומ ךורשג

328 

336 

338 

348 

350 

352 

355  

356 

367 

3 70 

3 75  

378  

396 

4 1 2  

420 

43 1 

434 

440 

449 

450 

460 

472 

480 

488 

496 

497 

499 

507 
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 44,000 . יושנאה ףונהו עבטה לש רתויב םיינועבצה םלועה-ילבחמ דחא אוה ) Kavkaz ( זאקוואקה
 םקלחל גוהנ .יפסכה םיב חרזמבו רוחשה םיבו בוז� םיב ברעממ םימחותמה ,םיועברה םירטמוליקה

 םירהב רתובמה זאקוואקה-ןופצ . ןופצב ירושימה זאקוואקה-םדק : םיירקיע םיקלח הושלשל
 . ןטקה זאקוואקהו לודגה זאקוואקה לש םירה תולשלש .םררדכ זאקוואקה-רבעו ,זכרמב םיהובג

 חרזמל זאקוואקה-רבעו זאקוואקה ןופצ תא תוקלחמ ,חרזמ-סורדל ברעמ-ןופצמ תוכשמנה
 ,הנוכיתה היסא לש תויתשבי רויוא-תומירזמ עפשומ .תויברעמ תוחור ינפב םוסח חרזמה .ברעמלו
 סינתשמ םיה ינפ לעמ םילועש לככ ךא .שבי יפורט-תת ורקיעב אוה ירושימה קלחב ומילקאו
 תוטוע םהיתוגספו . קוריו תובע רעיב תוסוכמ םירהה ילגר . יחהו חמוצה .םילקאה תוריהמב םיכלוהו

 םירוציו . שרעבו זועב םידרויה .םילחנ םיכפמ סירהל תוניב .הנשה תומי בור םינוחרקו סיגלש
 ינתאה בכרהה לש ותוינוגבר ןכ יחהו חמוצה תוינוגססכ .םיריבע-יתלב תומוהתו םיביהרמ םילפמ
 י.זאקרואקב

 סיטבש ורבע וכרד ; היסא ןיבל הפוריא חרזמ-סורד ןיב רשג זאקוואקה שמיש םינש יפלא
 רקיעב ,זאקוואקה תא וכפה םרייבע-יתלבה םירהה .ותייסולכוא לע םמתוח תא ועבט סכורו ,םימעו
 םינושה םיינתאה םידברל ועייס חטשה ינפ 2 ,תופדרנ תוצובקו םיטבשל טלקמ-רץאל ,ונופצ תא
 הז ינושלו ינתא פוקסודילאקב .םכותב לוציפה תרבגה לע ועיפשה ףאו .םנושלו סדרחי לע רומשל

 ינפמ טלקמ וב ושפיחש וא ,םישבוכה ןמ םידחא ידי-לע ןאכל ואבוהש ,םידוהיה סג ופקתשה
 .תידוהיה היסולכואה לע סג חספ אל .םיטעמ אל סיטבש לש םקלח-תנמ היהש לוציפה .סהיפדור
 סג הבר הדימבו . ןתוברתב . ןנושלב וזמ וז תולדבנה ,תוידוהי תוליהק יתש אופא ווהתה זאקרראקב
 תחא הבוצע וחרזמבו .םידיודגה םדיוהיה תדע השבגתה זאקוואקה-רבע לש וברעמב . ןהיתודלותב
 :םירירה םידוהי· התונכל גוהנש לארשי תודעמ

 היה םתוא תבבוסה היסולכואה ןמ קלחו .)ידוהי( רוהו'זד םמצע וניכ יחרזמה זאקוואקה ידוהי
 ושגפ יסורה ושביכה םע J .געל לש המינ םהב התיחש תרמש .תוהו'זד וא דוה� םשב םתוא הנכמ

 זא קוו אקה ידוהימ קלח . ןכל םדוק וריכהש הלאמ םינוש םידוהי זאקרואקב םישדחה םיטילשה
 טופו'צ-גאד : תיכרותבו .םייררה םידוהי םתוא וניכ ןכלו ,סירהל תוניב םירפכב וררוגתה יחרזמה

) Dag-Chufut ( טעמל · זאקוואקה-ןופצב רתוי חיכש .הארנכ ,היה הז םש .רוהו'זד-גאד וא 
-רץאב םג תאז תובקעבו .תינויצה הוענתב •.זאקוואקה-רבעב רשאמ ,) Dagestan ( ןאטסגאד
-ךסוחב םיוקלה תומש ,סינאטסגאד ,סזיאקוואק 5 ,סיסקר'� םידוהי םהייוניכ םיתעל ויה ,לארשי

1 ,'קצדזובג 1 .בוניטנאטסנוק ; 958 1 ,בונ'טנאטסנוק; 928 930 . 
 ם'מעל טלקמ אלא .םימע תר'גהל םוקמ ה'ה אל זאוקואקה•ש .ותר'מאב ראלסוא זאקוואקה דקרת חס'נ וז העפות
1 .ןאטסגאד רקס 'פ-לע טטוצמ( ירושימב ודמושהש ם'פדרנ 90 1  .) 36 ימע , 
1 .'קצ'ב'לס 1 .רכוקטרו·צ; 23 ימע, 868 1 ,הפו'; 4 ·מע . 933 1 ( ןףי•זדאנ . 962 90 1 1 ימע,   1 'ה ם'ניגזהל 'כ. ןועט ) 65
.'זנכשא· יחרזמה זאקוואקה דיוה' חא םינכמ  .ק"ודמ ונ'א הז רוקמ 'כ המוד ךא '

1 ,םיףרה ם'דוה' 4 1 .ןאה; 885 1 ימע , 892 1 .ןאטסגאד רקס; 83 90 1 1 .ןדייזדאנ ; 40 ימע ,  90 1 1 ימע ,   .דלימ; 65
1 1 •מע , 903 1 .'קסכוזוק; 60 1 ."ב-דעסא ; 306 ימע , 906 93 1 1 ימע י  9 1  . 

1 ·מע , 1957 .ןרהט 09 . 
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 6 ,ההז םש ילעב םימלסומה יפבש תיטאטה ןיבל תובורמה םתפש ןיב תינושלה הבריקה תמחמ .קויד
 רקיעב הז םשב םישמתשמ םיטייבוסה :סיטאט' םשב ושמישה םינורחאה םריושעב רשתשה

 םימוסרפה דועב ,ידוהיה םעל הדעה לש הירשקו התוכייתשה תא שטשטל דיכ ,םייטילופ םיקומינמ
.העידי-רסוחמ תאז םיושע תוצעומה-תירבל וץחמ  ו

 עיפומ גשומה ,עודיש המכ דע . לפרעב הטול ) Tad ( ואט וא ) Tat ( ט�ט חנומה תועמשמ
 היסולכוא תוצובק םמצעל וארק וא הז םשב ונוכ ,םידחא םריקוח תדעל .תינימשה האמב הנושארל

 יכ ,םיחינמה םירקוח שי .היולגנומבו הריגנוהב ,סרפב ,ריביסב ,הנוכיתה היסאב ,םריקב ,זאקוואקב

 יכ םירובסה שיו ,תוינאריא תופש ירבודל תויכרות תונושל ילעב דיי-לע ןתינש ויניכ אוה טאט םשה

 לש ותדעל s . תוברתו ןושל לדבה אלב תבושנ היסולכוא לש תווצבק םידוונ םיטבש וניכ םיטאט םשב

 ,דבעושמ םדא וא דבע לש תועמשמ :תוויעמשמ המכ טאט גשומה ליכה ,) P. Zhuze ( הזו'ז 'פ

 תונשב דוע .תילילש היצאטונוק בורל ול התיה ,םוקמ לכמ ; יסרפ אצוממ םדא וא ,ןימאמ-יתלב

 אצויכו בולע דבע' ךלכולמ ,הזובמ' לש תועמשמ טאט הלמל הדעונ םירשעה האמה לש םרישעה

.ולאב  ,ונל עודיש המכ דע ,רשקנ אל ,סיטאט התנוכש היסולכוא הביש סהבש םירוזאה לכמ ןא 9 '

 לש םתפש לא סהלש תינושלה הבריקה םושמ יאדוול בורק ; זאקוואקב אלא םדיוהיל ינתאה האצומ

 לש תוליהקה תושבגתהל ךומס ןמזב זאקוואקב ובשייתה סיטאטהש םושמ ןכו ,םייררהה םדיוהיה

 ,סדיינססה תלושש ימיב זאקוואקב ובושה םיטאטה יכ ,םיחינמ םיבר םירקוח .םייררהה םידוהיה

 יכ ,םריבוס ףא םידחא .הירפמיאה לש ביצי-אלה ר�סב ינאריאה טנמלאה תא קזחל ושקיבש

 ינתאה אצומה יכ ,םינועטה שי 10 .םייאבצ ויה וידיקפת רקיעש 'ןגמ-חוככ רוזיאל ואבוה סיטאטה

 ינפל דוע יכ ,םישיגדמ םירחא דועב יי,םינמראו םיסרפ לש תבורעת אוה זאקוואקב סיטאטה לש

 םלועמ ויה אל ,ולא תועד יפ-לע 12 .סידוהיו םיסרפ לש תבורעת-ינב ויה סה זאקוואקב םתובישיתה

 סיטאטה יכ ,הבוקמ ברנררהא ףסא איבמ התואש ,הסויג שי ןא .םידוהי זאקוואק תמדא לע סיטאטה

 : בתוכ אוה ןכו 'ומצע זאקוואקב ומלסואש ;:�ייררה םידוהי אלא םניא

37 ימע ןלהל הבחרה רח•ב הז אושנ לע 6 1-35 7 . 

.ם'ררה םרוה' ם'ארקנ םיטאטה' ) 62 •מע ,ו 952 ( לטנכל בחרב ,לשמל ,ךב ך  לבלבמ ) 203 ימע, ו T' (956 ארלק םג '
 'כ ,)ו 978 ,ברננחר' האר( םייררהה םררה•ה ןמ םרחא םיע•משמש הנטעה .םר"רהה םרוהיה ןיבל םיטאטה ן'ב
 .תססובמ הנ•א םב•לעהרל םחרדה'ב יפוד ליטהל תנמ לע ם'טאט םחוא םינכמ התרכב לארשיב
1 .הברקלרר, 3o ·מע. ו 894 .. ל.ל, 300 ·מע . ו 9 ו r: 4 ברספאש , ו 97 ו :ץ'בקושיל ןייע 9 7 3  ,ברדררק , 48-46 ·מע. 
1 ו 3 9 1 ,ברטסלוט ; ו 62 ·מע ,   , 394 ·מע , 1834 ,דלאורכייא ; 757-755 ·מע , ו 934 .'קסררנ•מ ; 94-92 ימע , 960

 לערכ•מס הלאק-·ץאחאמב םייקתה ו 97 ו לרפאב ו 5 •-5 ב . 75 'מע ,ו 888 ,םראבנד'ו' ; 305 ימע ,ו 906 ,'קסבוזוק
 ·לג' ו 97 ו ,תטיייבוס ה•פרגרנחא( 'טאט' חנומה תרעמשמ לע ברל•ח• ·מ הצרה ובר זאקרראקה לש הק•טסאמונראה
 .)ו 63 'מע , 6

9 T 'ם•אררש וןר'כ םחרימו אל חא םר'חסמ םיטאטה' 'כ, 'קסנ'טאפרל יל ןייצ הרשע-עשתה האמה ה'לשב . ו 930 ,הזר 
 יכ' ןייצמ )ו 69 ימע' ו 895 ( גררא'ג •רכה . 29 ימע' ו 894 ,. ל. ל :םראטאטכ םמצע חא םיג•צמ ןכלו ירזב המ רבד הב
 .ם'נרנשר ם•פרצח ,ם•בנג ,ם•אמרכ הביבסה לש היסרלכראה יד-ילע םיספתנ םיטאטה

1 0 1 ,טרקרא; 24 •מע 'ו 873 ,רדנאמרק  298-29 ימע' 888 1 ,'קסררמאס הררשהו , 7 1 ,טדר'; 26 ימע' 925 1 'מע' 904 76 ; 

 . 2 ו 8 ימע ,ו רךכ ,ו 90 ו ,רכאבזרמ; ו 62 'מע ,ו 9 ו 3 ,כורדרק

 . 297 ימע 'ו 888 ,טררקא ו ו
 ובברעתה סרפב דרע• :בחרכ )ו 82 ימע ,ו 888 ( ברמ•ס•נא . 22 ימע ,ו 904 ,'קסברזרק ; 40 ימע ,ו 90 ו ,ןאטסגאד רקם ו 2

 רצ•פה ,]ם'נאר•אהנ ם•נררחאה לש ם•ל•לאה חד חא ולביק םרחא דועב ,ינאריאה םטיאטה טבש םע םדיוהיה
1 .ןאה םג ךלוה ר•חובקעב :םינאר•אה ןיב השמ תד חא םרחאה 183 'מע , 892  . 
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 ןושלה[ תאזה הפשנ םלב םישמתשמ �קאנ ךלפכ םיבושיה םינדמחמ ףלא האממ רתוי
 םירבע יכ ,םידרמ )םהריבד יפל םג ,דנלכ םיררהה ריבד יפל קר אל( םמצעכ םהו ]תיטאטה
 תותמא לרע ,םידמחמה תדה יפנכ תחת םינאחה תלשממ ימיכ םתוא וסינכה דיה תקזחכו ויה

1 • ונינינ רמכ םויה דע םהינינ םירמתשמה םיגהנימה בור םידיעמו םיחיכומ םהירבד 3 

 ירפסכ םיקזיחמ םדוע' םיטאטה ןמ םיכר יכ ,תרמואה תרדענ אוצמל ילוא ןתינ רז הדמעל עויס

 ןמ תרמש םהידליל םינתונ םגר :םהיתובאמ רמל םה השרומ יכ ,רמשמ לכמ םתוא םירצונו םירבעה

1 .ארקמה  היה םייררהה םידוהיה תדע ןב אוהש יפ-לע-ףא יכ ,דיעמ ) Anisimov ( ברמיסינא והילא 4
 תא לידבהל היה ןתינ םיתעלו· ,ינוציחה הארמה יפ-לע םיטאטה ןינל םהיניב ןיחבהל השק ול

 תראיפ םיריאשמו שארה תא םיחלגמ םייררהה םידוהיהש ןוריכ ,תוזוזגה תראיפה יפל םימלסומה

.תררצק ' 1  םיטאטה ןמ קלחש ,החנהה הרצענ הרשע-עשתה האמה ןמ הלאה םירבדה לכ דוסיכ 5

 םידוהיהש רא ,םיטאטה ןמ םייררהה םידוהיה לש םאצומש םהנ רמאנ אל ךא ,םידוהיה ןמ םאצומ

 .םיטאט אלא םניא םייררהה
 ןינל םירירהה םידוהיה ןיכ ןיחבהל םייטייבוסה תונוטלשה בורל רגהנ םלועה-תרמחלמ יתש ןיב

 קרו הפש התרא לש םיגהל רא תונורק תרפש תררבוד םנמאש ,תוינתא תוצובק יתשכ םיטאטה
 ךככר םיטאט םירירהה םידוהיה תא תרנכל םייטייבוסה םימוסרפה םיברמ םינורחאה םירושעכ
 םירשעהו הרשע-עשתה תואמה ןמ תוררקמה בורכ םלוא .ידוהיה םעל םתוכייתשה-יא תא שיגדהל
 .םייררה םידוהי יחרזמה זאקרראקה ידוהי םינוכמ

 ודיעה הרשע-עשתה האמה עצמאכ רככ .רתויב םילד םייררהה םידוהיה תודלותל תוררקמה
 לע תועדייה רקיע 16 .הרנע לע בתכנ תודועת םרש ורמתשנ אל הדעה ברקכ יכ ,זאקרראקב םירקבמה
 רודמ תורסמנה ,)םע-ירופיסו תורגא( הפ-לענש תררוסמכ תולפוקמ היסורל החופיסל רע היתודלות
 רמוחה .תריוטסיהה תואיצמה לש ןירעגה תא תורעמו שבשמה ,ולשמ ךפונ ףיסומ רוד לכר רודל
 םדיירש ללוכה . יקחצי קחצי ןב בקעי ברה לש ריעז ףסוא אוה דיחיה ידוהי-םינפה ידועיתה
 םייררהה םידוהיה ברקב תינויצה תוליעפה ןניינעש ,תודועת ולא-יא תומייק ןכ יי.יטרפה ונויכראמ
 הלאכ דוחייכו .תרצרעמה- n דיב לש םינויכראב יכ חינהל וינס. לארשי-ץראכ םתובשייתה תונויסינו

 וילת-יתלבה רקוחלש אלא .םידוהיל ןקלחב רא ןאולמכ תוסחייתמה תודועת תרירצמ ,זאקרראקה לש
 הדרעוה תודועת' יכרכ רשע-םינשב ומסרופ הז גוסמ םידחא םיכמסימ . ןהילא השיג ןיא
A ( 'תיזאקרראקה תיפארגראיכראה kty Kavkazskoi Arkheograficheskoi Kommissii (, ואציש 
1 םינשב ) Tiflis ( סילפיטב רואל 904- 1  1s .םירחא םימוסרפכ ןכר , 866

 ריכהל ןוצר ןותמ רב והשש ,ררזיאנ םריקבמה ימרש םה םייררהה םידוהיה תודלותל בושח ררקמ
 תאמ םיבותככ םימרשנ .םדיקפתו םהיקוסיע ףקותב רא ,ותייסולכוא לש הייח-חרוא תא דומללו

 . 230 ימע . 1936 .םהינ ןכו; 182 ימע , 1888 .נומיסינא םג האר . 1895 ,נונורהא 13

 . 183 ימע , 1892 .ןאה לע םיססנחמ םריבדה , 649 ימע , 151 ילג . 1894 ,הטילנטאקושמ 14

 . 183 ימע , 1892 'ןאה םג הוושה . 182 ימע ' 1888 ,נומיסינא 15

 המ יחלכ חרתכב חוריעי ןיא זאוקואקנ םרוהיה אוצמ ונד ל'ע יכ .הנוקמ ) 1888 ( ןושרג בחכ םינומשה חונשכ 16
 .ונילא יעגה אל הז די-בחכ םג ךא :םינוחככ וחcו רשcו ויחונורכז רפסנ ח"ינשי ברה ריומ לבקש

 . 35 ימע , 1974 ,יקחצי הcור ףסוcוה רואיח 11

 .יקוצטופ ; 1822 ,נוולמרי; 1816 ,ונולמרי; 1811 ,נוסcומרוט ; 1810 ,הנוק; 1810 .נוסcומרוט ; 1809 .וקאנ : האר 18
 . 1850 .ןריאגאג; 1837
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 אובמ

 תינוציחו הרצק בור-יפ-לע איה םייררהה םידוהיה לא תוסחייתהה ,םידוהי-אל םירקכמו םיעסונ

 ןאהוי לש ויתומישר ןה השדחה תעכ םייררהה םידוהיה ייח לש םינושארה םירואיתה דחא .הרקיעכ

1 חנשמ תרישש ,) lohan Gustav Gerber ( רכו� כאטסוג 7 1  ·ליחכ ןרס תגרדכ יסורה אבצכ 0

1 ( זאקוואקל לודגה רטפ לש ועסמכ ףתתשה ותוריש ףקותכ . םינחתותה  דע רוזיאכ ראשנו ) 722

1  תורצק חרמישו םשר הז ןמזכ .חינאמ·חועה הירפמיאל היסור ןיכ לובגה ןומיסל הדעווה רבחכ 729

 Daniil ( כונוחיט ליאינד םג 19 .םידוהיה םללככו ,זאקוואקה חא תוסלכאמה תוינתאה תוצובקה לע

1764-1806 -Tikhonov (, היכרות-היסור תמחלמכ ףתתשהש ) 1 79 1 - 1 787  יסרפה עסמכו ) 

) 1  20 • זאקוואקה-ןופצ חא וירואיתכ םידוהיל הרצקכ סחייתה ,) 796
 לדג הרשע-עשתה האמה תישארכ זאקוואקכ םיסורה לש תכלוהו הקימעמה תוטלתשהה םע

 .םייררהה םידוהיה חא םג םהירואיתכ וללכ םהמ םידחא 22 ; היסורמו 21 הפוריאמ םירקבמה רפסמ

 םהרבא היה םידוהיה לש םרכע לע רמוח ףוסאל הרטמכ זאקוואקל עיגהש ןושארה עסונה

1 ( ·ץיכוקריפ 874- 1 785  רקיעכ ןיינועמ היה הז יארק ןפסאו רפוס . ףשר ןכא טעה-ויניככ רכומה .) 

 םדיוהיה לש םהייחל וכל םש יארקאכ קרו ,ולשמ םינוקית סינכה םהמ םידחאכש ד.י-יכחככ

 תובישח שי הרשע-עשתה האמה לש הנושארה תיצחמה ןמ רמוחה טועימ תאפמ ןא .םייררהה

1 חנשכ זאקוואקכ ורוקיבמ ויתומישרל תמיוסמ 84 1 - 1  םהיגהנמל םיסחייתמה וירואית יכ ףא ' 840

 23 .חיכרימ תוריהז םיכייחמ םידוהיה לש
 םהיגהנמ ,רוזיאה יכושח לע היתועידי חא ביחרהל איה םג השקיבש .תיסורה היצארטסינימדאה

 ·עשתה האמה עצמא דע ןא 25 .םיקלח העבראכ דחוימ רקס המסריפ ףאו 24 םיחוויד הניכה ,םחרו

1 ( לודגה דרמה םויס דע רקיעכו ,הרשע  הטילשל וץחמ םריכינ םיחטש השעמל ואצמנ ,) 859

 םידוהיה תודלוחל םתובישח הכר ןכ-יפ-לע-ףא .רסחכ הלא םירואית םיקול ןכ לעו .תיסורה

 .וחריכ לד אוה בחככ וילע דועיתהש ,הז ןמז-קרפכ םייררהה

 שי םהמ קלחכו ,זאקוואקכ רוא וארש םימוסרפה רפסמ לדג האמה לש היינשה תיצחמכ

 םישישכש :יזאקוואקה חולה· ןויצל יואר הלא ןיכ .םייררהה םידוהיל הפיקע וא הרישי חוסחיחה

1 ( םיכרכה םיינוש 9 1 3 - 1 852  רקיעכ .םימויסמ םינוחג םיויצמ ,הז רקחמ ןרוצל וקדבנ רשא ,) 

 םהמ םידחאש ,םריקחמ תיסורה היצארטסינימדאה הדדוע ןכ .םייררהה םידוהיה לע .םייטסיטאטס

1 חנשכ .םייררהה םידוהיה לע םיוסמ עדימ םג םיללוכ  ןושלכ ןומוי סילפיטכ עיפוהל לחה 846

1 חנשכו ,) Kavkaz ( •זאקוואק• תיסורה 88 1  לש םהידומעכ .) Kaspii ( ·יפסכ• ןוחעה וקאנב אצי 
 לע חוכחככ םהייח וראות ןכו 26 ,םייררהה םידוהיה לע תודחא חרמישו ומסרופ הלא םינותיע

 . 1728 ,רברגהאר 19

 . 1796 ,בוכו n יט ז"ע 20

 . 1854 .ןאמלדכיה ; 1841 ,לאומאס ; 1834 .דלאווכ'יא ,לשמל ,האר 21

 . 1850 .ךיזרב ,לשמל ,האר 22

 . 1872 :ץיבוקריפ : האר 23

 יסורה אבצה דקפמ 1811 "ב שמישש .) Nikolai Rtishchev , 1754-1835 ( ב•צישטר יאלוקיכ ןיבה .לשמל ,ךב 24
 םיה ךרואל תורעתשמה תויצניבורפה רואית' ,רודיאב סיורה להכימה שארכ ןהיכ 1816-1812 םיכשנו זאוקואקב
 . 1823 ,יקסבתרב םג ז"ע :הרוקו הבוק ,וקאנ .טכברד ,יפסכה

 . 1836 'זאקוואקה רקס 25

 ,גרב; 1885 ,.פ.ב; 1868 .יקציבילס; 1853 ,יקציבילס :האר 'זאוקואק' ןותיעב םירירהה םדיוהיה לע םרימאמ 26
1895 : n א n ויטכאפ ; 1900 ,בוכא n 1901 .בו . 
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 אובמ

 תראהכ אוה .םידוהי-אל דייכ בתככש ,הז ומוח לש ותובישח רקיע .םימיוסמ םיבושי תייסולכוא
 . ווזיאה לש תיקשמה תכועמכ םתובלתשה לוע םיירוהה םידוהיה תוסנרפ לע םידחא םיטביה

 תידוהיה תונותיעה איה הרשע-עשתה האמה עצמאמ םידוהיה תודלותל ותריכ בושחה רוקמה

 זאקוואקכ ןוחטיבה ובג לודגה דרמה םויס םע .הל הצוחמו היסורכ ורא התאוש .תיסורכו תריבעכ

 לע ןושארה רמאמה 2 י.םייווהה םידוהיה לש םהייח לע םג וחווידו רכ ורקיכ םידוהי רתוי ,יחרזמה

1 כ םסרופ תידוהיה הקידויופכ םידיוהה םדיוהיה 1 מו 28 ,-860  הרשע-שמחכ יכוא·צ הדוהי היה-862

 .תונותיעכ ומסרופש הז אושנ לע םירמאמה ברו לש םרבחמ הכש

1 ( הייצקתכ קסנימכ דלונ )יכואשט( יכוא•צ רילה בקעי ןכ הדוהי ףסוי 83 5  תיב-לעכ היה ריכא 29 .) 

 תא ןכר התורפסו תיסורה ןושלה תא דומלל ודדוע םג לכא .יתרוסמ ךוכיח רדיחי-רככל קינעהו דימא

 הדוהי ףסוי .תמ ןכמ-וחאל וצק ןמזו ,וסיכנמ באה דוי תורגכל ןכה יעגה םרטכ ךא .תינמרגה הפשה

 הנליוול עיגהל ףאש אוה .ומצע תוחוככ םייחכ וכוז תא· שפחל דואמ ריעצ ליגכ אופא ץלאכ

 רשפכ םלוא 30 .ותפיאש לע רתיו ןכ לוע ךכל הדגנתה ומא ךא ,םינברל שרדמה-תיבכ םש דומללו

 ןתממ סנרפתמו הניארקוא לש הריעכ דדונ לחה אוהו ,ותדלדה-ויעכ ועגרמ האצמ אל תשגורה

 שדחה ידוהיה זכרמל יכוא·צ הדוהי עיגה וידודככ 3 י.תיכמוגהו תיסורה ןושלכ םייטרפ םדיויעש

1 כ .תידוהיה תיתוברתה תילעה ןמ םישיא המכ ריכה ןאכו ,הסוראכש 85  רפסה-תיבל לבקתה-7
1 כ .ונזועל ץלאכ וצק ןמז רוכעכ ךא ,הסורא דילש םימרוכל  הוומ שמשל הנמזהל יכוא·צ הכעכ-862

ירפ  ,םייווה םידוהי םע הנושארל שגפנ הז םוקמכ . femir-Khan-Shura) ( הווש-ןאח-וימטכ ט

 וצומו ונמזמ שדיקהל טילחהש ,וזכ הדימכ ותוא ןיינע רכזהו ,הכ דע ריכהש הלא לכמ ולדבכש
 וצעי הזו. ליידשל ןיינעכ הכפ אוה .הלא םידוהי לש םהייח-חרואו םתוברת ,םרכע לע ומוח ףוסיאל
 רוקחו .ךיתוביבס ושא םידוהיה לא· וינפ םישל אלא םירחא ריפסמ ומוח תקתעהכ קוסעל אל
.םהיוופס וא םהירפסו םהיגהנמו םכושל  ,תומועזה ויתוסנכה ףא לע ,יכואיצ עסנ וז המגמ ךותמ 32 י
 שמשלו הדעה ייחכ ברועמ תויהל לדתשה אלא ,דכלכ ףיקשמ היה אל אוה ךא .) Derbent ( טככודל
 אל ,)םייסורו םייווה( תוידוהי תוחפשמ םיעבראכ התכמש ,הריעזה תידוהיה הליהקה םרכ 33 .הפ הל

 ררזיאב םידוהיה לש םהייח-חרוא לע הבחרהב חווידש ,וילכור יד זארקראקב המ-ןמז ההש םישישה חונש ףוסב 27
1 ,וילכור( 8 7 1  .) 1 ילג , 

. r בררדג , האר 28 י  1 860 . 
1 חנשמ ינדאיצ לש חוכחכה חחאב 29 1 ,יגרא'צ( 864 866- 1 863 ' 1 1 ילג' 863 5  הבחכ יפ-לע .םינש ג"כ ןב אוהש דייצ ) 

1 ב דלונ אוה רז 1 רא-840 8 4 1  .חיפארגריברטראה ותמירשל הריחסב דמוע רבדה ךא , 
1 ,יגראיצ 30 1 ימע , 930 26 . 
3 1 1 ימע .םש  34- 1 26 . 
1 ,ל"דש 32 863 . 
 םירירהה םדיוהיה לש יחרברחהר רימוחה 'יקוחה םבצמ חלקה ןעמל ולעפל תופוחד תואריקב הנפ ינדאיצ הדוהי 33

1 ( היסרק ףרלדא לא 880- 1 1 ( ןהאק טרבלא לאו ) 796 877- 1 8 1  .גררברטפב ·הלכשה יציפמ חרבח· לאו סריאפב ) 4
 . דראמ תלבגומ ,הארנכ ,החיה התלועפ ךא ,התולכי בטימכ השעח יכ הבישה סיראפב 'םירבח לארשי לכי חרבח
1 ( ןאמיינ םהרבא ברה 875- 1  תובקעבו גררברטפב •הלכהש יציפמ חרבחי דרע ינפב ינראיצ לש ותייגפ חא גיצה ) 809
1 ( גררבצניג לזוי ריי לע ינראיצ ןמזוה רןדיה 878- 1 8 1 2  םדיוהיה לש יקוחה םבצמ ןיינעב יכ ,ישגדה גררבצניג .) 
 לד חשה ל חטיבה ךא 'הנריוש םרחתמ גרוח דיבעהש וןריכ 'רבד תרשעל •הלכשה יציפמ חרבחי לבוח אל םירירהה
 לצא ·הלכשה יציפמ חרבח· ישנא ולדתשה רז הבושח חורמל ךא .םירירהה םדיוהיה לש יחרברחה םבצמ ררפשל
 םדיוהי לש תוליהק 14 ול ורוה זאקרראקה חא ינראיצ בזעשמ. זארקראק ידוהי לש יקוחה םבצמ תבטהל תונוטלשה
ינראיצ .םבצמ חצקמכ לקוה רחרנלדחשל תררוח יכ .םיבחרנה ונייצ הדרחה-בחכב .הכורבה ותולעפ לע םירירה . 

1 1 ,יגראיצ; 864 1 ,יגראיצ; 865 866- 1 863 , 1 1 , 9 ילג , 865 1 1 ,יקחצי:  878 . 
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 אובמ

1 "כר ,הדרמה ינדא·צ תא סנרפל תלגוסמ התיה  זאקרראקה תא בוזעל כל-ןרדבשכ ץלאנ אוה 864

 שקיבו .גדרכדטפכ ·הלכשה יציפמ תדכח·ל הנפ זאקרראקה ןמ וכרדכ .קסנימ ותדלוה-ריעל ברשלו

 םידבכה םיסימה לרעמ םיידדהה םידוהיה תדע ינכ תא ררחשל תונוטלשה לצא לדתשת רזש

 34 .דפס-יתכ םנעמל דסיילו םהילע םילטומה םינדה םיתורישהו
1 ףוסכ  הנפו ,ושפנל חונמ הכ אצמ אל אוה 35 ,קסנימ ותדלוה-ריעל ינדא·צ הדוהי עיגה 865

 ןזראל הכז ןאכ .זאקרראקה ידוהי רקחל ריתרינכרתכ 'םירבח לארשי לכ· תרכח תא ןיינעל סידאפל

 ךישמהל רהרדדרעש .םידחא םירוספורפ םע וצעייתה ·םירבח לארשי לכ· ישנא ןכש .תבשק

 ·םריבח לארשי לכ· תרכח 36 ,ךןדיכל םייוארה םיאושנ לש המישרכ רתוא ודייצ ףא .ותריקחכ

 .הסוראל ינדא•צ רזח סידאפכ תושיגפה ןמ דדועמ .זאקרראקל ףסונ עסמכ ינדא·צל עייסל החיטבה

 תוחטבה לביקש דחאל 37 .םינכדנ רעסמכ ןיינעל לדתשהו ר"כדת באכ ר"ט דע תוחפל ההש הכר

1 "כ רזח תומיוסמ  אלא .םיידדהה םידוהיה לע םינותנ ףוסיא ותרטמ רקיעשכ ,הדרש-ןאח-דימטל 866

 38 .תרנרטלשה תאמ רושיא רסוחמ תולבגומ ויה ויתויורשפאש
18 ( םייב המלש שקיב םינש ןתואכ 1 7- 1 867 , Solomon Beim (, הסוראכ םיארקה תדע שאר, 

1 תנשכ .םיארקהו םדיוהיה לע םיטרפ ףוסאל ידכ זאקרראקכ דוקיכל ןוישיר ןוטלשה תאמ  ןתינ 867
 יכ ןוטלשה ינפל ץילמה ,עסמל תאצל לגרסמ היה אלו הלחש דחאמ לכא .שקובמה ןוישירה ול

 ביצנה ידי-לע אופא רשבתה ינדא'צ .הדרש-ןאח-דימטכ דדוגתמה ינדא·צ הדוהיל דבועי ונוישיר

1 ( ·ץיכייאלרקינ ליאכימ ךיסנה- זאקרראקה לש ןוילעה 909- 1  רדנסכלא ראצה לש ויחא .) 832

 .םויולמ ותורשל ודמועה ןוישירה ךמס לע 39 .זאקרראקה תא דרתל תדחוימ תושד ול הקנעוה יכ .ינשה

 דריצמ ותויהכ .רז הרטמל ףסכ םרכס תושדה הביצקה ףאו ,םיחדינ םיבושייל םג עיגהל ול רדשפיאש

 שקיבו גדרכדטפכ ·הלכשה יציפמ תדכח·לר סידאפכ 'םירבח לארשי לכ·ל ינדא•צ הנפ ןוישירכ

 40 .םייטדפ םישנא לש תומועז תומורתכ קפתסהל ץלאנ אוהו ,ארבל השושב וז .ויתועסמל םתכימת

4 .כך ינרעכ רשכל היהו תכלכולמ רצחכש בולע דדחכ יח  דימתהלמ ןדעכ רענמ אל הלא לכ ךא 1

 .שדוק-תדובע ןיעמ רכ האדש ,ורקחמכ

 Konstantin ( יליזאכ ןיטנאטסנוק יסורה ןוריוטסיהה ול דמא זאקרראקל ינשה ועסמל םדוק

 ,•כרא·צ; 13 ילג . 1864 .•כרא'צ; 1864 .דקצ ןהכ; 1864 ,למרכה ,•כרא'צ; 69 ימע , 9 ילג, 186S , 1866-1863 '.נרא'צ 34
 . 9 •לג , IR6S ,ד•גמה

3S 42 ילג , 1864 , 1866-1863 ',נרא'צ . 

 . 186S '.נרא'צ ; 9 ילג , 1866 ; 39 ילג , 186S ,םש 36

 . 1866 ',נרא'צ 37

 1866 רבמבונכ-22 כ .זאוקואקכ •נרא'צ לש ו•חועסממ המכ לע םר'חא ם•כוחנ ןלהל . 93 ימע, 1889 "א-מ-ק יא 38

 ·כאסאח לא קודזומו קסרוג•טא•פ .קסב"גרוא•ג .קסכורדכסכלא ןור אצ• םשמ .לופורבאטסל בוטסורמ ע•גה אוה
 ·ר•מטל 'עגה 1866 רבמדצב 1s-ב .טרו•-ר"צב חר'והיה הלה-קל אצ' ונממו .ס"מו• קר ההש הז בוש"ב .טרו•
 .טרו•·ר"צ: חוילהק לש רהושב רוק•כל 1867 סראמב אצי .רץאה חא רוחל ימרש וןיישר לביקש רחאל .הרוש-ןאח
 סקוברטפמ םהי ךרד •כרא'צ אצי הנש החוא לש ינו•ב .•אטוג r זדו •לגרוד ,ראגאלשאד .קאנףב .טכק n אדובאראק
 'עגהו ,זאוקואקה-רבעל •נראיצ הכפ ןאכמ .ןאראסאבאטבו ןאט"קב ם•בוש• המכל ע•גה וז חוכמדזהבו .טנברדל
 . ןשאטראוובו הבוקב ם"ררהה םףוהיה חולה-קל

 . 1867 .דיגמה ',נרא·צ 39

 . 34-33 ימע . 1884 .ג-ב-ג; 1867 '.נראיצ 40

 . 1886 "ו.מ 41
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 אובמ

1 809- 1 884 , Bazil i  שמחכ םנמאו • 2 :עמשתו הארתש לכ םושר :הלותב ץרא איה זאקוואקה' :) 

 יפמ .םינויכראב ול ןמדזהש רמוח לש הקתעהו םושיר .ףוסיאב ינרא'צ הדוהי קסע תופוצר םינש

 .םייררהה םידוהיל שידקה בלה-תמושת רקיע םנמא .םירבד הלאב אצויכו תובצמ יבג לעמ .םישנא

 תיסורב ,תירבעב םסרפל ןנכית ףסאנש רמוחה תא .סרפו הראכוב ,היזורג ידוהיב םג ןיינעתה ךא

 תיפארגונתא ,תירוטסיה הניחבמ רואית . לולכל ויה םידיתעש .םיכרכ השישב תיתפרצבו

 ורפס תא רואל איצוהל ידכ 43 .טרפב םייררהה םידוהיהו ללכב זאקוואקה יטבש לש תיטסיטאטסו

 ,הבר הארנכ התיח אל תונעיההש יפ-לע-ףאו ••.ורפס לע םיוינמ אוצמל לארשי תוליהקב עסמל אצי

 . רמוחה תקתעהו רודיס . ףוסיא תדובעב ךישמהו זאקוואקל רזח

 יכ שח רשאכ. ןורגה תפחשב ינרא'צ הדוהי הלח רתויב םישק םיאנתב תצמואמה ותדובע ךלהמב

 ץמאמב םינש ךשמב ףסאש רמוחה תרימש תא חיטבהל ידכ הסוראל בש .תכלוהו הרימחמ ותלחמ

 רתס רבדה ךא ,לבור תואמ ששב רמוחה תא תונקל •הלכשה יציפמ תרבח'ל עיצה אוה .האלנ-יתלב

 לכ תא שירוה הבש ,האווצ ןיכה םירופס וימי יכ שחשמ .הלילשב הנענ אוהו הרבחה ןונקת תא

 אל .םשכורל הצרת ·הלכשהה יציפמ תרבח' םאש . שיגדה ותאווצב .הדיחיה ותוחאל דיה-יבתכ

1 ( מ"רתה רייא ז"יב. לבור תואמ ששמ רתוי וז םלשת 5 1 לירפאב   אלו ,ינרא'צ וי לה הדוהי רטפנ ) 880

 45 .וייחב רוא הארי םינשה-בר ולמע ירפש הכז
 העבק וז ,גרוברטפב 'הלכשה יציפמ תרבח'ל םישרויה דייב היהש רמוחה רבועה ותומ רחאל

1 ( יבכרה והילא םהרבא ןוירוטסיהה תישארב ,הדוע 9 1 9- 1 83 5  46 .אושנב התעד תא הווחתש ,) 

 תובותכ תודועת יקתעה )א( : תוביטח ושלשל תומירשה לש םידומעה יפלא תא הקליח הדועוה
 )ג( ; רוזיאה יבושת לש םהיפמ ומרשנש תווידע )ב( ; םינורחאה תורודב םידוהיהו רוזיאה תודלותל

 איצוהל הרבחה הטילחה ןויד רחאל •י.זאקוואקב רוא וארש םירחא םימוסרפו תונותיעמ תוקתעה
 תמחמ םלואו ,סופדל ותנקתה לע יבכרה חרט תודחא םינש .םידוהיל עגונה רמוחה תא רקיעב רואל

 עיבה סופדל איבמהו . ידוהיה רמוחה ןמ קלח קר וב ללכנ רפסה םוסרפב תוכורכ ויהש תואצוהה

 ראשנה תא סיפדיו ... קסניממ ץיבורוה השמ קחצי ,עסונה לש ורשויו וסיג ררועתי ילוא'ש הלאשמ

,ודיב וכמתי בל יבידנ םישנא וא ... חונמה תודלות םע דחיב  רמוחה ןמו ,םיבידנ ואצמנ אל ךא 48 '

 רשא תונידמבו זקוק רץאב תועסמה רפס'ב לולכה ןטק קלח קר םסרופ ינרא'צ הדוהי ףסאש ברה

1 ( 'איסור בגנב תורחא תונידמ תצקו זקוקל רבעמ 884 (. 

 לולכה רמוחה ןמ קלח .שידייב םיטפשמו םילמ ןהב םיברועמו .תירבע תובותכ רפסב תומירשה

 דימת אלו. ירקמ אוה םירבדה תאצרה רדס. וב קר םסרפתה קלח דועב תע-יכתכו םינותיעכ םסרופ וב

 םינבא לש לג אוה' רפסה .טנברד לש הכר תרדגהכ ךא . רמוחה לש ותובישח יבגל הנחבה רכ תמייק
.הזה םעה ימי ריבד תונכל דיסו רמוח ןהילע ופיסוי רשא .םריקוחה תלועתל  הלא םינבא ןבאו 49 '

 .םש .םש 42
1 .ינרא'צ 43 1 .ינרא'צ; 879 874 . 

1 ב הרסואוב רקיב אוה וז תרגסמב 44 1 בו-812 1 ,ינראיצ(-877 1 ,ינראיצ ; 872 877 (. 

1 •. ל.מ 45 1 .ג-ב-ג; 880  . 34 ימע , 884

1 ,ינראיצ( ןהכה יכדרמו ץיבוניבר רשיה ,רוטנאק בל .םויברדצ רדנסכלא :ויה םיפסונה הדועוה ריבח 46  ימע . 884
111 (. 

1 ,יבכרה 47 8 8 1  . 3S ימע ,\ 884 ,ג-ב-ג; 
1 .ינראיצ 48  .ו v ימע . 884
1 .תוינומדק .יקחצ• 49  . 3 ימע , 894
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 אובמ

 רמוחה תיברמ לע לבחו ,םייררהה םידוהיה תודלות לע םינותנה טועימ חכונ ןוירוטסיהל ןה תורקי
 ורפס .םירשעה תרכש ףוסכ ·הלכשה יציפמ תרכח' לש הקוריפ םע דכא הארנכו םסרופ אלש
 לארשי תוליהק לש םהייח תרכהל רתויכ הכושח המורת אופא םה יכראיצ הדוהי לש םיכרה וירמאמו

 םיחדינה לארשי יטכש תשרומ בולישל ומרתש הלא לכ ןיכ דקפיי ומשש יוארו ,יחרזמה זאקוואקכ
 . ותוברתו לארשי םע לש יללכה םרזכ

 אצוי לעופכ זאקוואקכ םידוהיה ייחכ תידוהיה תונותיעה לש התוכיכעתה הרבג םינומשה תרכשכ
1 תכשכ .הזכ הז םייולת-יתלכ םיעוריא יכשמ  )היזורג( יסיאט�קכ םד-תלילע לש טפשמ ךרעכ 878
1 כו 50 ,היסור תודהי תא זעעיזש -·ץיכורימכ יליסאו יסורה רפוסהו יאסמה לש ורפס רואל אצי-880
Vasili , 1844-1936 ( וקכיצכאד i  Nemirovich-Danchenko ( לצא ועבש- םחולה לארשי' םשכ 

.ןאטסגאד ידוהי 5 י  םייחה-חרוא תא תיתורפס היזטרופר לש הרוצכ וקכיצכאד ראית ורפסכ 1
 לע בר םושר ושע םירבדהו םחול םעכ םהיתונוכת תאו םייררהה םידוהיה לש ייטוסקא•ה

 םיידוהי םיארשככ תרבגומ תוניינעתה לש ךילהת הילע רכע םיכשה ןתואכש ,תידוהיה היצנגילטניאה
 םגו ירוטסיה ךרע לוטנ וקכיצכאד לש ורפס יכ ףאו .ודובכ לע ןגהל עדויה ידוהיל הצרעה הכ הרבגו

 תיינפהל תוכר םרת אוה ,הזרפהכ םיקולו םיינשמ תורוקממ ,הארנכ ,ובאשכ רכ םיראותמה םיגהנמה
 52 .חדיכה ידוהיה טבשה לש וייח לע תונותיעה לש רוקרז

 ועיגה ךליאו םינומשה תרכשמ רכ ררתשהש יסחיה ןוחטיבהו זאקוואקה לש יקשמה חותיפה םע

 ןמז רוזיאכ ובכעתה םהמ םידחא .כייויכו אפרמ יכרוצל םאו ,םיקסע יניינעכ םא ,םידוהי רתוי וילא

5 , ךושממ  וא םיעסונה ןמ םידחא .םייררהה םידוהיה ייח תא בורקמ ריכהל םהידיכ קפיס היהו 3

 םבצמו םהיגהנמ ,םמע יככ ייח לע תידוהיה תונותיעכ חוודל וץחכל ואצמ רוזיאכ םיעקתשמה

 זאקוואקכ םידוהיה ייח לע תועדייו תובתכ אופא ושעכ םינומשה תרכשמ .יטפשמהו ירמוחה

 .היסורכ םיידוהיה תעה-יכתככ םיועבק םיחרוא ,םייררהה םידוהיה לש םבצמ לע רקיעכו ,יחרזמה

1 ( םינומשה תרכשכ 890- 1 88 1  םיעשתה תרכשכ ,םייפארגוילכיכ םיכרע 38 וז הקידוירפכ רוא ואר ) 

) 1 900- 1 89 1 1 ( םירשעה האמה לש ןושארה רושעכ , 32- )  9 1 0- 1 90 1  ברע םיכשה עבראכו , 46- ) 

1 ( הנושארה םלועה-תמחלמ 9 1 4- 1 9 1 1 ( -1 0  םדיוהי לש םטע-ירפמ ויה תובתכהו םירמאמה בור . 
 תרוקיבו ,דחא דצמ ,האגה טבשה ןמ תולעפתהו היצאזילאדייא לש תומיכ םהכ ורסח אלו ,היסורמ

 תידוהיה הקידוירפכ רוא וארש תובתכה ןיכ לדבה רכיכ וז הניחכמ .רחא דצמ יליכשמ ןווג תלעב

 הכושל הנורחאה דועכ ,רתוי יתואיצמ ללכ-ךרדכ אוה רואיתה הנושארכ .תירבעה וז ןיכל תיסורכ

 ךליאו םינומשה תרכשמ תרניכ הללכהה ךרד לע ךא .דעימהו קוידה ןובשח לע תאזו ,תיצילמו תבגשכ
 ,םייניבה-ימיב םהייחו םאצומכ ךלוהו תחופ קוסיעו הווהכ םייררהה םידוהיה ייח רואית לש המגמ

 m כותיעכ ומסריפ אל םינומשה תוכשל דע .תופסלפתההו היצאלוקפסהמ טעמ אל םהכ היהש םינויד
 םיעבשהו םישישה תרכשכ ךא 5 •,)דחא רמאמ איצוהל( םייררה םידוהי לש םטע-ירפמ םירמאמ וז
 m כשכו 55 תיסורכו תריבעכ תדיוהיה הקידוירפה לא הדעה יככמ םדיחא םיליכשמ ועדוותה

 . 1879 ,לגס 50

 . 97-95 ינוע , 1889 .א-כו-ק 'א; 1880 .יושרג :האר רפסה לע תורוקיב . 1880 ,רקניצנאר-·ץיברריכונ 51

 . 1881 .ברכויסינא : האר רפסה הבז הלש הדוהתה לע 52

 :הפ בושי יבגא םינש שמחכ· : בחכ ) 1886 ( גרבנזרר 53
 . 1867 ,יקחצי 54

 .)םש .םש( 'דיגמה' חעה-בחכ טנברדל עיגהל לחה-1867 ב 55

23 



 אובמ

 םנמאו 56 .םתודוא ומסרפתהש םירמאמ לע ביגהל וא ,םהיתוליהק ייח לע הב חוודל ולחה םינומשה

 ,היפלכ םייתרוקיב ויה םג םא ,םינפבמ םתדע ייח תא ודינהש ,םיידדה םידוהי לש םתופתתשה

 .םיסורה םדיוהיה דיברמ תלבקתמה הנומתה תא המילשמו תנזאמ

 ,הנושארה םולעה-תמחלמ ימיב תידוהיה תונותיעה לע ולטוהש ,תודומחה תולבגהה ןמ האצותכ

 זאקוואקב םידוהיה ייח לע חווידה םג הב םצמטצה ,תיסורה הירפמיאב תרושקתה יישק ללגב ןכו

1 7 ( םיחרזאה-תמחלמו הכפהמה ימיב . טרפב םיידדהה םדיוהיה ייחו ללכב 92 1 - 1 9 1  רובגב ' ) 

 דוע המ ,םיידדהה םידוהיה לע תומירשהו תובתכה וברתה ,היסורב ידוהיה רוביצה ייח לש םתונדיע

 תידוהיה תונותיעה דמ ריזע קלח קד ךא .זאקוואקב דוא ואד םיידוהיה םינותיעה דמ םדיחאש

 םידוהיה לש םנושלב תונותיעה תישאר לש םידדובה תונוילגה הארנכ ודבא ןכו ,דמתשנ זאקוואקב

 .םידידהה
 תיסורב תיטסינומוקה תידוהיה תונותיעה לש התוניינעתה הכלהו הלדג םרישעה תונש עצמאמ

 ודמע םהילע תומישרהו תובתכה ,תועדייה לש ןדקומב .םידידהה םידוהיה לש םהייחב שדיייבו
 לע םיטרפ םג ואבוה ם-שריזע הפ-ריעז ךא ,תיאלקחה תובשייתהה תונויסינו תוילכלכ תויעב

 ייחל תמיוסמ בל-תמושת תימוקמה תונותיעה םג השידקה רושע ותואב .הדעה ייחמ םידחא םיטביה
 םיושלשה תונשב .ברעמה תוירפסב םייוצמ הנממ םידדוב תונוילג קדש אלא ,םיידדהה םידוהיה
 םולעה-תמחלמ דחאל לילכ טעמכ םלענ אוהו ,תונותיעב םידידהה םידוהיה לע עדימה ךלהו תחפ
iתוצועמה-תריבל וץחמ לא היעגה אל םיידדהה םדיוהיה לש םנושלב תיטייבוסה תונותיעה .היינשך, 
 ףא לע .ונידיל ועיגהש םיטועמה תונוילגה תא אורקל םילגוסמה םישנא אוצמל יושק ףא שוי
 הב דסחה תאו ,םיידדהה םידוהיה תודלות רקחמל רתויב בושחה רוקמה תונותיעה הווהמ תולבגמה
 ואבש םילועמ םג ומכ ,םירשעה תונשב לארישל ולע דשא הדעה ינבמ ובגנש תווידעב םילשהל זתינ
 זאקוואקה לע םריקחמה יקלח חרואב םימילשמ תווידעה ןמו תונותיעה דמ דעימה תא .הנורחאל
 . טרפב םידידהה םידוהיה לוע 'ללכב

 רולקלופה ,היפאדגונתאה ,היגולואיכדאה רקחמ ךלהו בחרתה הרשע-עשתה האמה יהלשמ

 'זאקוואקה רקח' הנוכש ,דוזיאה לש ימוחת-ןיב רקחמ חתפתהו ,זאקוואקה לש תונשלבהו

) Kavkazovedenie (. םריקוח ולעפ ,דוזיאה לש יביטאדטסינימדא זכרמ השמישש ,סילפיטב 

 רוספורפה לש ותוליעפל תודות ,הבקסומב היה הז םוחתב רתויב בושחה ידעמה זכרמה ןא 57 ,םידחא

1 ( זאקוואקל דלימ לש ויתועסממ דחאב .) Vsevolod Miller , 1848-1913 ( דלימ דולווסו 883  ( 
 הנדקיס תורכיהה 58 .תידוהי-תיטאטב תודחא םילמ םדש םהיפמו ,םיידדה םדיוהי המכ לא דעוותה

 תיעיבשה הדיועוב םנמאו .הז ידוהי טבש לש ואצומ לע תוקחתהל ןיינע וב הדדווע ד,מולמה תא
 ותאצרהב :םיידדהה םידוהיה לש ןושלהו אוצמה· לע הנושארל דלימ הצרה 1s8 ד-ב היגוולאיכדאל

 ואיבה םה יכ חינהו 'ןוזיאב ידוהיה בושייה לש ותומדקל תודע תשמשמ הלא לש םנושל יכ 'ישגדה

1 ב רזח וז האצוה לע .רזוב תכלממל םתד תא ,הבקסומב היגולואיכדאל תיתוכלמה הדבח'ב-889 ' 

 59 .בומיסינא והילא ודימלת יפמ תידוהי-תיטאטב םירבד תעמשהב םיגדה ויתוחנה תאו

1900 ' 1894 .'קחצ': 1888 .וןרשג : 1905 , 1899 . 1885 ,רוש :האר 56  : 1907 .נוסחכפ : 1903 .'מע-ןנ : 1897.

 . 1908 ,נומ•ס•כא : 1908 ,נר•טאגונ

1 ,חט•לנטאקושמ( ןאה 'ק 'חח חלא םריוקח ד'נ 57 1 ילג , 894 5 1  (. 

1 ,רל•מ 58 1 ,רל•מ ; 884  . 1 ימע , 892
1 ,רל•מ 59 887 1 ,רל•מ ;  889 . 
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 אובמ

1 תכשכ דלונ ברמיסיכא תברש ןב והילא  ,םידדוש ידיב חצרכ םיסנ רבס . Tarki) ( יקראט רפכב 862

 הרות דומלל עוסנלמ רדעב הענמ אל רז הדבוע .הנמלאה ומאבו ויחאב לפטל ץלאכ )תברש( ריבאו

.ןטק ןילרפ תנידמו היסור ירע תובישיב'  יקראטב תוקונית דמלמ תברש שמיש הכש םיושלשב 60 '

 ותודליב דמל ,והילא ,ינשה רכב .הררש- y אח-רימטב ברכ ןהיכ ןבמ-רחאלו ,תישעמ האופרב קסעו

 ,היהש רפסה-תיבב . ןאטסגאדב םייררהה םימעה ידלי ןעמל יסורה ןוטלשה םיקהש רפס-תיבב

 תומיוסמ תועדיי שכרו ברמיסיכא החפשמה-םש תא ץמיא אוה .) Petrovsk ( קסבררטפב ,הארנכ

 תונוטלשהו דייטצמ דימלת היה אוה .היסור לש הירוטסיהבו היפארגראיגב 'ןובשחב ,תיסורה ןושלב

 לרפררבאטסב תיסור היסנמיגל והילא תא חולשל העצהה ךא .היסנמיגל וחלושל ושקיב

)' Stavropol ( יכב דצמ תצרמכ תודגנתהב הלקתכ  םייסורה תונוטלשה ץחל רחאל קרו ,ותחפשמ-

-ינכטה רפסה-תיבל ברמיסיכא לבקתה היסנמיגב םידומילה םריס םע .םיכסהל החפשמה הצלאכ

 .ההובג הלכשהל דסומב םייררהה םידוהיה יכבמ ןושארה טנדוטסה היהו ,הבקסומב יתוכלמ

 ברמיסיכא והילא םסויפ ,םייררהה םדיוהיב תידוהיה היצנגילטניאה התליגש ברה ןיינעה חכונ

6 . ותדע-יכב לש ןותיחהו הרובקה יגהנמ לע רמאמ 1  םיקויד-יא ןקתל 'ראשה דיב ד,רעכ הז רמאמ 

 דררלרסר לש רבל-תמושת תא וילא הכפה רמאמה .רקכ'צכאד-·ץיבררימכ לש ררפסב וללככש תוזרפהו

 שדיקהל ודדווע תידרהי-תיטאטה הפשה תא ודמליש תכמ לע וילא ברמיסיכא תא ןימזהש ,דלימ

 : ברמיסיכא והילא בתכ ךכר 62 • ותדע-יכב רקחל וצרממו ונמזמ

 יפל אלו ילע השק התיה רז הדובע .הז אושנ לע דובעל יתלחתה זריסכה לעב יררמ לש ותכרדהב

 63 .יושקב ןיידע טלוש ינא הבש ןרשל .תיסור בתכהל הכירצ התיהש רחאמ ,יתוחונ

 רשפאלו םיררהה םידוהיה תוליהק רקחבש תובישחה תא עדמה ישנא לש םתועדומל איבהל ידכ
 אושנה לע תואצרה יתש דלימ דרלררסר ונעמל ןגריא ,ברמיסיכא והילא תא ישיא חרואב ריכהל םהל

 היפארגרכתאה ,עבטה יבבוח לש תיאבקסרמה הרבחה' לש היפארגרכתאל הקלחמב

.היגרלרפררתכאהר 1 תכשכו ,םושר ,הארנכ ,רשע ויתואצרה 64 '  ידי-לע זאקרראקל חלשכ אוה 886
 ךראש עסמב .םיררהה םידוהיה תוליהק תא רוקחל 'הבקסומב היגרלראיכראל תיתוכלמה הרבחה'

 םידוהי וררוגתה םהמ םיברבש ,םיבושי הכרמוש םיכרמשכ ברמיסיכא רקיב םישדוח הרשלש

 הרבחה' לש היפארגרכתאל הקלחמה יכפל ברמיסיכא הצרה הבקסומל וברש םע 65 .םייררה

1 תכשכו 66 ,ריאצמימ לע 'היגולופורתנאהו היפארגרכתאה ,עבטה יבבוח לש תיאבקסרמה  םסרופ 888

 ובר ,םייררהה םדיוהיה לע ןושאר יתטיש הדש-רקס אוה הז רקחמ 67 .םייררהה םידוהיה לע ורוביח

 יקכ רכיא רוביחה יכ ףא .םיגהנמהו יטסיטאטס-ילכלכה : הדעה ייחמ םיטביה יכשכ ורבחמ זכרתה

 וארש אושנה לע םיבר םימוסרפ וילע ותתושה 68 ,רתעפרה םע םריקבמה ועיבצה םהילעש ,םימגפמ

 . 13 ימע , n, 1894 ויכומדק ,יקחיצ 60

 . 1881 ,כרמיסיכא 61

 . 46 'םע ' 1963 ,רלימ ,כוילאק 62

 . 188S ,כרמיסיכא ןייע ןכר , 188S ,בחכמ ,כרמיסיכא 63

 . 178 ימע , 1888 .כרמיסיכא: 1886 ,כרמיסיכא ןכר ,םש ,םש 64

6S 181-180 ימע ,םש . 

 . 1887 ,כומיסיכא 66

 . 90 ימע , 1971 .כודאראמייק האר כומיסיכא והילא לש רחודכע לע הרצק הריקס . 1888 ,כרמיסיכא 67

 וכמיסיכאש ,ורמאמכ ישגדה ) 1889 ( א-מ-ק יא: 1888 ,ודחסור .וכמיסיכא : האר כרמיסינא לש ורוביח לע תורוקיב 68
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 אובמ

 יהלשב םיידדהה םידוהיה בצמל בושח דוקמ שמשמ אוה םויה דעו 69 זכמ-דחאלש םינשב דוא
 .הרשע-עשתה האמה

 ןושלהו ששו םירשע זב קד בומיסינא והילא היה רוביחה םוסרפ תעב יכ ,הדבועב בשחתהב

 ןא .וב ןומט היהש בד ירקחמ ןודשכ לע רוביחה עיבצמ ,ויפב הטוהר ןיידע התיח אל תיסורה

 יתוכלמ-ינכטה דפסה-תיבב וידומיל תא ומייסב ותדע רקחמל דסמתהל ול ודשפיא אל םיאנתה

 רוזחל ןמזוה אוה םלוא .דיענ השדחה םימה-תנדעמב הדובעל בומיסינא לבקתה ,הבקסומב
 השעמל אצי םנמאש שיאה .הדוש-ןאח-דימטב יוניבה תקלחמב הדשמ ול החטבוהו ,זאקוואקל

 העצהה תא ןוצרב לביק ןכלו ושפנ ימינב הילא רושק ראשנ ,ותדע לש יתרוסמה םייחה-חרואמ
 ול התיח ותודהי יכ ,ול ררבוה ןאכ םלוא .הדוש-ןאח-דימטב הבקסומב וריוגמ םוקמ תא ףילחהל
 הדובע שפחל אופא ץלאנ אוה. ןוטלשה לש תודחא תועורז ףא וקיסעהל וצר אל הז םעטמו 'ץעורל

 ,טפנ תקפהל דלישטור תרבח :יפסכהו רוחשה םיה לש הדבח'ב לבקתנ ףוסבלו ,םייטרפ םילעפמב

 ןהבש ,הדובע לש תושק םינש דחאל .וקאנ דיעה דילש ,) Balakhany ( ינאחאלאב רפכב דדוגתהו
1 "ב הנפ ,ותדע רקחל ונמזמ שדיקהל תורשפאה ול הבתינ אל  דולווסו וכירדמו ודרמל בתכמב 892

 ,דדוע דלימ 10 .תיפאדגונתא תורפס ול חולשל שקיבו ,ולדוג דמ תא בומיסינא ראית בתנמב .דלימ

1 "ב .םיידדהה םידוהיה רקחב קוסעלו בושל בומיסינא תא ,הארנכ  התעש ,בומיסינא בוש הנפ 905

 היינש הדודהמ לש דואל האצוהב ול עייסל ושקיבו רדומ לא ,) Grozny ( ינזודג דיענ דדוגתה

 והילא לבקתה דלימ לש ותולדתשהב ןא ,דוא האד אל םנמא םוסרפה .ורוביח לש תבחרומו

1 תנשב בומיסינא 9 1 2  השדחה הדובעה .הבקסומב חרזמה תופשל יבודאזאלה ןוכמב הצרמכ 

 תנכהב בד רץמב קסע אוה םנמאו ,םיידדהה םידוהיה תדע לש יביסנטניא רקחמל בושל ול הדשפיא

7 .ותדע לש רולקלופה ףוסיאבו תידוהי-תיטאטה ןושלה לש קודקד  וץרפ םעו דלימ לש ותומ דחאל 1

1 ב דדוגתהו ותדלוה ןוזיאל והילא רזח ,הנושארה םלועה-תמחלמ 9 1 .72 ( וקאנב-4 (Baku ימיב 

 םיטלובה םישיאה דחא הכפהמה דחאל היה הבו .קסבודטפל בומיסינא והילא דבע המחלמה

-ב דוע עיבה וז הבזכאו ,היסרדמ הרמ בזכאתה אוה .םיידדהה םידוהיה לש תיטילופה תונגראתהב

1  : תואבה םילמב ודרמל בתכמב 892

 אוושל יכ רבתסמ .יתוא הכניחו הדליג ,החפיטש ונלש ]היסור[ אמאב הרמ יתיעט

 .ינוחפיט ... הירוגב הבודה תגהונש יפכ .יב גהנת אל ונלש אמאהש ,הבשחמב יתעשעתשה

.תוחודה עברא תא' ינואדהו ... הנחדהו הלודגה ןדדל ינו איצוה . ינו לדיג  ,יתיפיצ רבד לכל '

7 .ןבל אל ןא 3  

 ,הז ללכב םיידדהה םידוהילו ,ידוהיה םעל הדיחיה ןרדה תא תונויצב בומיסינא האד היסרדמ בזכואמ

 יטייבוסה ןוטלשה תוססבתה תובקעב .ותדע ברקב ·ןויצ-יריעצ' לש םיטלובה םיליעפה דחא השענו

 םיגוחנ ףוסיאב קפחםהו יטפשמה םדמעממ םלעחה .הדעה לש םי'מינפה םייחה חא ואחל ליכשה אל
 . יוארכ וחתונ וללהש ילב םייטםיטאטם

 .בומיםינא והילא לש רוקחמ לע חחשרמ רחוובעמ וכינ קלח יכ ,רשופמב ן"צמ ) 182-181 'מע , 1892 ( ןאה 69
 . 1980 ,ולרטשלא האר טוריפ ותיב 70

 . 48 'מע , 1963 ,דלימ .ברילאק ; 1920 "מ.ו 71

 . 609 'מע , 1914 ,וקאנ 72

 . 308 'מע , 1980 ,ולרשטלא האר 73
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 ארבמ

 םג ךא. ודוביעו ופוסיא לע תובר םינש חרטש ברה רמוחה ומער ,ברמיסינא והילא לש ויתובקע רדבא
 .םייררהה םידוהיה תדע רקחל הבר המורת םרשמ רב שי רוא הארש טעמה

 םידוהיה תדע ינבמ ןושארה רקוחה .ברמיסינא והילא תא ,רומאכ ד,דועש רלימ דרלררסר
 ,עבטה יבבוח לש תיאבקסרמה הרבחה' תא ךפה 74 ,םנרשל רקחל םינש שידקה ומצעבש ,םייררהה
,היגולופורתנאהו היפארגרנתאה  וללכבו ,זאקרראקה לע רקחמל תירקיעה הינסכאל ,השארב דמעש '
 . םייררהה םידוהיה

 ורמש םקלחב רשא ,םיטבוש םיעזג ינב לש תובשייתהו רבעמ תריז היה זאקרראקהש הדבועה

 האמה יהלשב .םיגולופורתנאל דחוימ ןיינע לעבל רתוא התשע ,ירוקמה םייפוא לע רז רא רז הדימב

 קלחבו .תיסיפ היגולופורתנא לש םריקחמ רפסמ רב ושענ םירשעה האמה תישארבו הרשע-עשתה

 תודידמ ) R. von Erckert ( טרקרא רקוחה ךרע םינרמשה תונשב .םידוהי םג וללכנ הלא םירקחממ

8 לש 1 9 1 םינשב 75 .םידרהי הרשע םהבו ,םינוש םימראל ינב  89 1 - 1  גולופורתנאהו אפורה קדב 889

 תפנב ,םייררה םידוהי םהמ , יאבצה תורישל םיבצייתמה תא ) Pantiukhov .1 ( ברחריטנאפ 'י יסורה

.76 ( הב�ק (Kuba ברדררק 'ק ךרע םירשעה האמה תישארב ) K. Kurdov ( עיגהו תודידמ המכו המכ 
יב םימיוסמ םילדבה םימייק יכ ,הנקסמל יבל ןאטסגאדב םייררהה םידוהיה ד -רבע לש הלא ד

S. Veisen ,( גרבנסייר לאומש רקוחהו אפורה 77 .הלפשה ידוהיל רהה ידוהי ןיב רא ,זאקרראקה berg 

 יכ ,עבק היזורג ידוהי לש הלא םע םייררהה םידוהיה לע םינותנה תא הררשה רשא ) 1867-1928

 ךא תחא תיגולופורתנא הצובקל השעמל םיכייש )היזורג( יסיאטרק ידוהיו םייררהה םידוהיה
ייגולופורתנא אלו םייפארגרנתא םה םהיניב םילדבהה רקיעו ,םינוש םיפנעל  ,גרבנסייר םיעטה זב .ם

 'א גייתסה רז העיבקמ 78 • ידוהיה סופיטה זמ עפשוה יניזורגה םעה ברקב חיכשה סופיטה יכ

A ( כרחאררא'זד .  Dzhavakhov ( אלא זיררגה סופיטה לע ועיפשה אל םידוהיה יכ ,םיעטהש 

-רדררכ'ה סופיטל .םדירוגה זמ לידבהל ,זאקרראקכ םידוהיה םיכייתשמ השעמלו ,ונממ ועפשוה

.ינא'גייכרזא-יסרפ  הבריק תמייק אדריג תיגולופורתנא הניחכמ יכ ,םיער-ימימת ויה םירקוחה בור 79 '
יכ רתוי הכר יכל םייררהה םידוהיה ד יכל םניבש רזמ ררזיאכ םירחא םימע ד  ךא 80 .הפרריא ידוהי ד
יא יכ ,כרמיסינא והילא לש ותעיבקמ וגייתסה םהמ םידחא יכ הארמכ לדבה םרש ד  םידוהיה ד

 . 362-360 ·מע .ןלהל הבחרה רח'כ האר ןושלה רקח לע 74

3 ימע . ו 888 ,טרקרא 75 84-367 . 

 םוכיס .םיררהה םרוהיה ברקכ חווצפנ ויהש חרלחמ לע חרמ•רסמ חררעה םג ריעה רוקחה . ו 893 ,ברחריטנאפ 76
 . ו 902 ,הריטס לש ורמאמב האר רחדרבע

 .עבטה יבובח לש חיאכקסומה הרכחה' רי-לע כררדרק חלשנ ו-903 ב. ו 903 יקצדרררג הררהשו ו 905 .כרדררק ןייע 77
 .) 87 ימע. ו 9 ו 2 .בורדרק( הסירלכראה לש •גרולפררחנא רקחמ םשל החאמש חפנל 'ה•גרלרפררחנאהר ה•פארגרנחאה
 .ו 3 ו-ו 30 'מע ,ו 9 וו .גרכשיפ; ו 953 ,דל•פ האר כרדררק לש ריחרדרבע לע רקיעב ססובמה םרכ•ס

 •בובח לש הרכח·ב גרבנסרי הרצה ו 9 ו 4 ראוניכ-1 ב .ווו ·מע .ו 936 .ונולפ; ו 9 ו 2 ,גרכנסירי; ו 909 ,גרכנסירי 78
.םדירה'ה לש יגרולפררחנאה סופיטה' : אושנה לע ·ה•גרלרפררחנאהר ה•פארגרנחאה .עבטה  ישגדה רחאתהכ י
 .)ו 9 ו 4 ,גרבנסרי( רוהט רעג םניא ,הפור•א דיוהיל המרדכ ,דאקרראק דיוה• יכ ,גרכנס•רי

 .ו 9 ו 2 ,ברחאררא·דר 79

8 .ןייטשנרוכ 80  .וןסל m • ; 242 'מע .ו 909 .גרבנסירי; ו-76 ו 75 'מע .ו 904 ,טרוי; ו 65 ימע .ו 9o ו .ןדי·זדאנ; ו 89
92  . ו 933 ,רברקטרר•צ ; ו 8

27 



 אובמ

 םה םויה זאקרראקב םידוהיהש ,החנהה תא םג בודל וחד םיגולופורתנאה 8 י.םיטאטה זיבל םייררהה

 82 .םירזרכה לש םהיאצאצ

 יהלשב רצק y מזל דשוח אוהו יגולופורתנאה רקחמה קספ הנושארה םלועה-תמחלמ הצרפשמ

1 ( בררסנא יאלרקינ יפורפ לש ותכרדהב ןרענ םימיה םתואב .םירשעה תונש 894-, N. Anserov 

1  .םסרופ אל הז רקס א 1 .הברקב םייררה םידוהי 302 וקדבנ ותרגסמבש ,בחר יגולופורתנא רקס ) 944

1 ( הלודגה תיטייבוסה הידפולקיצנאה העבק y כ-יפ·לע-ףא ,הארנכ  םייררהה םידוהיה· יכ ,) 930

 םירות ... טעמכ םירדענ .ותוינוציחב ... דראמ ברועמ םע יסיפה סופיטה תניחבמ םה )טופו·צ-גאד(

 םדה תטילש רוריבב םהב תרכינ םימיוסמ םיבושייב ,םידוהיל םייניפראה ,םייגולופורתנא

.ילרגנרמה 1 ב 84 ' 1 ·כ לש תודידמ y ריל ·ו ןרע-932 , soo םייררה םידוהי םללכבו ,זאקרראקב םירבג. 

 ,זאקרראקה ימע לש ףיקמ יגולופורתנא רקחמ םירעמל הימדקאה העציב םישימחה תונשב

 םריקס לש הררש זאיגייברזאב ומייקתה םישישה תונשב 81 .םידרהי תואמ המכ םג וקדבנ ותרגסמבו

 םידוהי רפסמ םג וקדבנ םתרגסמבו , G6FD ·ה תוליעפ רסוח לש תיטנגה הילאמרנאה תצופת לע

 תורשע הלודג םייררהה םידוהיה ברקב רז העפות תורידת יכ ,ררבתה הקידבה זמ .םריפכב םייררה

 ידוהילו םייררהה םידוהיל יכ ,הרעשה התלערה הלא םינותנ ןמס לע .םהינכש לש רזמ םינומ

 יגולופורתנאה רקחמה 86 ,ןז הרעשה תוליבקב קפס םיליטמה שי ןא .ףתושמ אצומ y אטסידררכ

 רפסמ לע זיידע תתרשמ ,םייררהה םדיוהיה לש םאוצמ תעיבקל רהוצ עורקל ילוא וישעה ,יטנגהו

 .רז תניינעמ הלאשל הנעמ תתל דיכ רב זיאר ,םיקדבנ לש דראמ םצמוצמ

 ימיב רידס-אל חרואב ןשמנ היפארגרנתאהר תיתרבחה היגולופורתנאה םוחתב הדשה-רקחמ

1 ( אריפש סקילפ ידי-לע רקיעב ,הירחאל תודחא םינוש הנושארה םלועה-תמחלמ 96 1 - 1 879 (. 

1 "ב רקאבל עיגה אריפש 9 1 3  םידוהיב לקתנ אוה רתדרכעב .םיידוהיה רפסה-יתב לע חקפמל הנמתנו 

1 םינשב .וביל תא ןשמ אושנהו םייררהה 9 1 6- 1 9 1 4  ,אריפשל וקאנ לש תיפארגראיגה הרבחה העייס 

 .זאקרראקה-רבעב םייררה םידוהי לש תוליהקב רקבל 'ץישפיל ידר ·ץיברניבר םירפא םע ףותישב

 דרעב ,ילכלכה םבצמבו םייררהה םידוהיה ברקב םימיוסמ םיגהנמב זיינע רקיעב הליג אריפש
 תוליהקל רקיעב םילבגומ ויה םיינשה לש םהריקחמ .םהלש הקיסרמה םושריב דקמתה ץישפיל

 םירצק םירמאמב םסרופ םהמ ריעז קלח קר .הרורב הטיש אלב ושענ םה זהב םגר 'וקאנו הברק

 87 .תריבמרפ תואצרהב רוביצה תעידיל אבוהו ,תונותיעב

 הבר :זאיגייברזא דומילו רקחל הרבח· תינאיגייברזאה הקילבופרב הדסונ םירשעה תונש תישארב

 .ו 860 :ץיברדרג ן;ררשד:ר ,ו 82 'בוע ,ו 888 ,ברבזיסינא 8 ו

 . 30 'בוע 'ו 933 ,רברקטרר•צ 82

 . 37 ינוע ,ו 929 ,וליבו זכר ו-7 ו 5 ,וו , 8 • 7 ינוע ,ו 929 ,בררסנא 83

 . 7 ו ינוע 'ו 952 'טלנכל םג זיירע 'ו 930 ,םריירה םדיוהי 84

 . ו 964 ,ילרישילרשדבא ד:או ,םישיבזחן; חונש דע זארקראקב וכרענש ,םייגררלפררחנאן; םריקחבזן; לע ן;ריקם 85

 . ו 975 ,ד:ברבזיסאק ד:או םישימחה חונשכ זאיגייברזאב ךרענש יגררלפררחנאן; רקחבזן; זבז םימוכיס

1 ,ברנרררר 86 98 1  יחכוש ,חריבען; ד:טכiירבינראן; לש •ן;סךן;• יאופרה זכרמב הקיטנגל ד:קלחבזן; זבז 'זד:כ הרצח יפורפ . 
 .ד:רעשן;ן; לש ד:חרליבק יבגל קפס הליטה ,ד:לא םיכרחנ לע ד:בוע

 ,אריפש: זלהל( שובג אלו םלושה אלש םירירן;ן; םידרן;ין; לע רוביח חרבו םינש חוצרמכ בחכ אריפש . 19 ו 8 "י 87
 חגונמב ברחכד: ,רוביחה .חידרן;ין; חדה לא זיריען; וסחיב ףקחשמ רבדהו םיושלשה חונשכ בחככ וקלח ; )י"כ
 . 776 רפסמב םורשו םילושריב חריבעד: הטיסרבינואב ד:פרר•א·חרזמ חרדד:י דרעיחרל רקחל זכרמב רומש ,הביחכ

 . 109-74 , 6-3 ימע ,ו 983 ,אריפש :ד:או ורוביחמ םיטעקו זאקרראקב אריפש לש רחרלעפ לע םדיחא םטירפ
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 אובמ

1 כ המקוה ,תיטאט הדעו'-925  לש תדהו היפארגונתאה ,םהיתודלות ,םנושל תא רוקחל הדוענש '

1 כ רקיכ וז הדוע לש התנמזה יפ-לע 88 .םירצונו םימלסומ ,םידוהי- תיטאטה ןושלה ירבוד 928-

B ( דלימ סריוכ .  Miller ( םייררהה םידוהיה לש םתציחמכ דחא שדוח םש ההשו , ןא'גייכרזאכ 

1 כ םסויפ הז ףוטח רוקיב ךמס לע 89 .םימלסומה םיטאטהו  םתצופת- םיטאטה' םשכ תרכות-929

 םיטאטכו םייררהה םידוהיכ תוארל המגמה תטלוב הנכותכ םג ומכ תרכוחה לש המשכ :םהיגהלו

 םינותנ הכ םיאבומ וז המגמ ףא לע .התדכ רקיעכ תלדבנה ,תחא תינתא הוצבק םימלסומה

 :תיטאטה הדעווה' לש התלועפל ליבקמכ .תונותיעה ןמ בואשה עדימה תא םימילשמה ,םייתדבוע

 לש םיטייבוסה לש לועפה דעווה דיל ו 927 י a ויכ המקוה ,ריקחמ יפוא תלעב תויהל הדוענש

 םיטועימה לש םבצמ לע םינותנ ףוסאל היה הדיקפתמש ,םיימואל םיטועימל הדעו ןא'גייכרזא

 הליעפ התיה אל וז הדוע ךא 90 .תישעמה הדובעה תא ןנכתל ידכ ,םייררה םידוהי םללככו ,םיימואלה

 . םידוהיל עגונה רמוח המסו יפ אל ונתעידי בטימלו 'רתויכ

 םימעה לש רקיעכ ,יפארגונתאה רקחמה לש תוחתפתה תוצועמה-תריככ הלח םיושלשה תונשכ

 עיבצה וז הדבוע לע .םייררהה םידוהיה ןמ ומלעתה ךא ,הנידמה לש המורדכ ובשיש םיטבשהו

1 ( ר�לופ עשוהי 942- 1 1 כ םסויפש רמאמכ ) 896 .תיטייבוסה היפארגונתאה' ןואטככ-936  ורמאמכ '

 ענכשל ידכ .)םידיודגו םייררה( זאקוואקה ידוהי לש רקחמה ימוחת לש הבחר תינכות ונלופ הלעה

 יכ ,ונלופ ןייצ הז ןיעמ רקחממ חומצל היושעה תישעמה תלועתכ

 תא עיקוהלו ףושחל ידכ רכ שי ןכש ,תובישח לעכ אוה םייררההו םיידודגה םידוהיה רקח

 'הירואית' רוציל םיפאושה ,םינגרובה םירקוחה ברקכ ןיידע תוחיכשה ,תוינמואלה תודמעה

 לש ןאצומ לוע תונוש תוצראכ תויחה תוידוהיה תוצובקה לכ לש תימואלה תודחאה רבדכ

9 .םיפתושמה םייארקמה 'תובאה' ןמו- לארשי-רץא- תחא תדלוממ ולא תוצובק 1 

-תודסומ תא איבהל ידכ היה אל ,םינשה ןתואכ תוצועמה-תריככ בייחתהש רבד ,הז םייתפש-סמכ

 .םייררהה םידוהיה לע רקחמה תא םהיתוינכותכ בלשל םייטייבוסה עדמה

M. l ( כוליחי )השמ( ישימ לבקתנ היינשה םלועה-תמחלמ יהלשכ khi lov (, יררה ידוהי, 
 92 .םייררהה םידוהיה ורקחמ אושנו ,הבקסומכ היפארגונתאל ןוכמכ )הרוטנאריפסא( רקחמ-דימלתל
1 םינשכ כוליחי עסנ ותדובע ךרוצל 948- 1  עציב ןהכו ,יחרזמה זאקוואקל םימעפ המכו המכ 944

 הנגההו ,ורקחמ תא כוליחי םייס םיעבראה תונש ףוסכ .םימוסרפו ינויכרא רמוח ףסאו הדש-ירקחמ

 המשש ,כוליחי לש ותדובע . 1949 רבמדצכ 1 נ-כ המייקתה ולש היצאטרסידה לע תיבמופה
 תוצועמה-תריכל וץחמ רקוחלו ,המסרופ אל :יפארגונומ רקחמ לש ןויסינ- םייררהה םידוהיה'

 ןוטלשה וןניכל דע םדיוהיה תקוסעת חותינ : םימוחת העבראכ הדקמתה איה .הילא השיג ןיא
 הדובע-ילככ ושמתשהו תואלקחה לע רקיעכ וסנרפתה םידוהיה יכ השגדה ךות ,וירחאלו יטייבוסה

 ןיכ הבריק התיה םהכ ףאש ,םילכאמה ,ושבלה ,רודיה רואית ; םהינכשל תומודה דוביע-תורוצו

 דיקפתה' ףוסכלו ; התוררופתה יכילהתו הלודגה החפשמה ; זאקוואקכ םירחא םימוע םידוהיה

1 ,רלימ 88  . 3 ימע י 929

 . 4-3 ימע .םש 89

 . 1927 יןאיג"כרזא .ןאמשיא 90

 . 105 ימע , 1936 ,ונלופ 91

 . 1945 ,היגרלרחנא 92

29 



 אובמ

,תינויצה תיטסיניבושה היגולואידיאה םע הירשקו תידוהיה תדה לש יכויצקאידה  דוע ואלימ אלש '
 .יטייבוסה ןוטלשה תוססבתה רחאל שממ לש דיקפת

 לש תינחורהו תירמוחה תוברתהש ,הנקסמל היצאטרסידה לעב עיגמ רקחמה ךמס לע
 יובירמו ןמזה קוחר אלו ,םינכשה םימעה לש םתוברתל תכלוהו תברקתמ םייררהה םידוהיה
 .םיכאטסגאד לש תחא תיטסילאיצוס המוא שבגתת ןאטסגאדב םייטבשה םימעה

 הב שגדוהו' ןילאטס לש םינורחאה וימי ונייה ,הפוקתה לש רורב םתוחב העובט בוליחי לש ותדובע
 93 .היסור לש םירחא םירוזאב ידוהיה םעה יכב םע ףתושמ רבד םוש טעמכ ןיא םייררהה םידוהיל יכ
 94 ,םייררהה םידוהיה לע םירמאמ המכ םישימחה תוגשב בוליחי םסויפ ולש רקחמה-תדובע ךמס לע
 וא ,בוליחי ידי-לע ספתנ הז קוסיע ףא םלוא . ןמז ותואב תיטייבוסה תוינידמה תא םחורב רמאתש

 קסוע אוה םיעדמל תיטייבוסה הימדקאה לש יכאטסגאדה ףינסב וריקחמבו ,רתוימכ ,וילע םינוממה
 .ותדע יכבב קוסעלמ עגמכו רוזיאה תא םיסלכאמה םירחא םימעב תונורחאה םיכשכ

 תורפסה רקחב קוסעל הבוכאחאסומ )הכח( הנילג הלחה ,םלועה תמחלמ רחא תונושארה םיכשכ
 יהלשמ םלוא .הז םוחתב הרקחמ ,הארנכ .קספכ ןילאטס לש םינורחאה וימיב .םייררהה םידוהיה לש
 תידוהי תיטאטל תומגרותמ ,תיסור תובתכנה ,היתודובוע אדשכב תרקוחה תקסוע םישימחה תוגש
 םייררהה םידוהיה ברקמ תוצעומה-תירבב םידחא םיטנדוטס .וז ןושלב ךאכאמלאב תומסרפתמו

 ןיידע ושבגתה אל ולא תודובע ךא .םתדעל םג םהיתודובעב סחייתהל ןורחאה רושעב םילדתשמ
 95 .רקחמ ללכל

 לארשיב ושעכ ,םייררה םידוהי תבברמ רתוי ולע הבש .תוצעומה-תירבמ הנורחאה היילעה םע
 96 ,השדחה תואיצמל תולגתסההו יונישה יסופדו םתטילק לע םיריעז םייגולויצוס םירקחמ המכ
 97 .םאצומ רץאב םהייח לע תומישר ולא-יא ומסרפ םילועה ןמ םידחאו

 ,יפארגוכתא יפוא ילעב םרקיעב ויה התע דע וכרעכש םייררהה םידוהיה לע םיטעמה םירקחמה
 תישאר תלאש ןדקומב הדמע ,ירוטסיה ןויבצ תולעב תודובע ובתככש הדימבו ,ינשלבו יגולופורתנא

 םידוהיה תודלות תא ראתל ןויסינ הז רקחמב השעכ םתמועל .זאקוואקב םידוהיה תובשייתה
 איה יתוברתהו ינושלה ,יפארגוכתאה רושימל תוסחייתההו ,הרשע-עשתה האמה תישארמ םיידדהה

 תופשבו תיסורה ןושלב םה הז רקחמ ךמתסה םהילעש תורוקמה תיברמ .תירוטסיה הייאר-תויוזמ
 זאקוואקה ימע תופשב תורוקמב ושמיש וב השעכ אל טעמכ .שדיייבו תירבעב םטועימו תויפוריא
 הדבוע .םייררהה םידוהיה לע רמוח םהב םג אצמנ יאוול בורקש ,תיסרפו תיכרות ,תיברעב םיבתכבו

 לש תורומחה חא רקחש .)נישנק( ונרשק ·פ ם•נורוטס•הה ה•צאכtרס•דה חנגה חענ רשמש נרל•ח•ל אחגרלפ-•נננ 93
 לש ם•רחסמה םרשקה רקחמב דקמתהש. ז'קאנז ,,.. )'דכו .החפשמו ם•ארושנ ,הלכלכו קשמ( תר•תרנח תר•ננת
 ז"ע .רוטקודה-תאצרה לרע ר•לע חרו•דה לע תתשרמ נרל'ח' לש ורקחמ לע דע•מה .קוחרה חרזמה םע זארקראקה
1 .נרל•ח• 1 .ה•צאכtרסר .נרל•ח• ; 950 950 . 

1 ,נרל•ח• 94 955 1 .נרל•ח• ;  960 . 

 אושנה לע הדונע נונאחאזררמ ,,,, ת•ראקלאנ-רנףראנאקה הכt'סרנ•נראה לש כtנדרכtסה בתכ .לשמל .ךב 95
 תנשב. ק"צלאננ ררוגמ חנונשכ הדש-תרוכע לע התתשוה הדונעה :ם•ררהה םףרה•ה ברקנ ה•גהנמו החפשמה'

1  ·ם•ררהה םףוה•ה לש סרנתאה' לע ם'כtנדרכtסה לש ת•דעמה הרבחה לש הד•רערנ נרנאחאזררמ הרצה 983
1 .נרנאחאזררמ( 983 (. 

1 • רש•פ 96 980 . 

1 .חונמ האר 97 1 .•קסנלסול•מ ,הז רפס לע חררק•נר 984 984 . 
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 אובמ

 ןאכ םיאבומ הלא .רפסכ םירכזומה תרמוקמהו םישנאה תרמש לש קיתעתה תא הכר הדימכ העבק רז
 סרגנוקה תיירפסכ גרהנה ,רז ןרשלמ יניטל קיתעתכו תיסורה ןושלהמ יטנופ ירכע קיתעתכ בורל
 ביתכל תופידע הנתינ ,תונרש תררוצכ םיעיפומ תרמוקמהו םישנאה תומשש םירקמכ . ןוטגנישווכ

 .תונוש תורוצכ םיירבעה תורוקמכ םיעיפומה תומשה ביתכ תא דחאל ץמאמ השענ ןכו רתוי חיכשה
 .ארוקה לע לקהל תנמ לע האריקה תומא ופסונ ,רסח ביתככ ובתכנ בורלש ,תוירבעה תואבומכ
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 ןושאר קרפ

 יטילופ-יתרכחה דמעמה

 יסורה שוביכל רע זאקוואקכ םידוהיה .א
 תוכישממה ,הלוגב רתויב תוקיתעה תוידוהיה תוליהקה תחא אוה זאקוואקב ידוהיה בוישיה

 ,יפסכה םיל םכור תא םיסלפמה תורהכו םיגלפ תודג לע ,םיהובגה םריהל תוניב .ונימי רע םייקתהל
 תונוש תופוקתב םידוהי ,הארנכ ,ורוכ הז רוזיאמ .הכש םייפלאכ ךשמב םיפדרנ םדיוהי טלקמ ואצמ
 תוכופהתהו לבסה-תוברו תוכוראה ןהיתודלותב םלוא. זאטסיכאגפאלו ודוהל' זיסל ,הנוכיתה היסאל
 זתוא לאגיש רקוחל תוכחמ ןהו ,וילגה לע םותסה זיירע הבורמ זאקוואקב לארשי תוליהק לש
 לע וכל ועדיה טעמה רץמכ רוציקב םכוסי ןלהל . לארשי םע לש הריוטסיהה לולכמב זבלשוי

 .םיסורה ידי-לע זאקוואקה ושביכל דע וז הדע לש היתודלות

 זאקוואקכ ידוהיה בושייה תישאר . 1

 שי .חוכ תבית הרצעכ וב יכ ונייצש ויהו ,יארקמה ןדעה-זג םע זאקוואקה תא תוהזל ושקיבש ויה
 תוארל ושקיבש שיו' זעככ רץאל רובעל הווטצנש םדוק וניבא םהרבא דדכ הז רץא-לבחב יכ ,ונעטש
 לש םבל תא הכשמ זאקוואקב ידוהיה בושייה תישארש ,המית זיא י.בויא לש וירוגמ-רוזיא תא וב

 םהיאצאצ-יאצאצ תא אוצמל הוילגהו תרתסנה ההימכה .דחאכ םידוהי-אלו םידוהי םיעסונו םיזוה

 תרתובמה ,וז תיטוזקא רץאב הזיחא הרואכל הל האצמ :םיטבשה תרש.ב" ונובש ,לארשי ילוג לש

יבעמב  הפוריא רשאכ ,הרשע-ששה האמב .םיבורמ םיממוע םיטבש תסלכואמו םיהובג םירה ר

 תועומש )אמורו היצכיו( הילטיאב וצופנ ,תיכאמ'תועה הנידמה לש התוטשפתה יכפמ הדרח תירצונה

 םאלסיאה דגכ ברקל תאצל דמועה' לודג אבצב 'םיטבשה תרשע' יאצאצ ונגראתה זאקוואק ירהב יכ
 םידוהיה יכ ,שיגדהל וברה הרשע-עשתה האמה לש םימוסרפב םג 2 .תחטבומה רץאה תא ררחשול

 תומוקמ תוהזל ולדתשה ארקמה ריקוחמ םידחאו (,לארשי יטבש לש םהיצלח-יאצוי םה זאקרראקב

 ידוהי ושפיח לוכל לעמ 4 .זאקוואקב םיבושייו םירה םע לארשי ילוג ורשוג םהילאש בושי

1 'וןטרב 1 ימע' 808 1 1 ,לגס ; 8  לעכ זא וקר אקה תורהנמ רחא לע ועינצה רשא שי . 1930 ,יקסמאק; 539 ימע' 879
1 ,ינראיצ( דיגאה רןיטבמסה 866- 1 863 . 1  .) 5 ילג , 864

1 תנשמ ,םימיה םתוא לש תונותיעה ,תינמרגב םרייש ינש :תוודעת רשלש ונילא ויעגה ולא תרועמש לע 2 596 , 
1 ב תילגנאל םגרותש אמורמ חוודיו  שיו היצנרירכר אמורב וכלהתהש תוועמשל םירושק תררוקמה תרשלש .-607
1 ,הבל( ףתושמה ןמ הברה םהל -22 ימע ' 900 1 6 1 ,.ו. ו ;  607 (. 

1 :ץיברררג 3 -1866 ,ינראיצ ; 590 ימע , 860 1 863 . 1 1 'לג , 863 5 1 ,ךאטסגאר;  1 ,ינראיצ; 867  .ןאה ; 309 ימע , 878
1 1 ימע . 892 1 'ךמרבארב ; 82 895- 1 894 ' 1 1 ·לג . 894 1 .ךיטא לא : 76 9 0 1 1 .יארשכ; 96 ·לג'  '1 1 2 8 ימע'  - 5 . 1 2 - 1 0  : 

1 .ריגמ 1 .רברקטרריצ ; נ 'מע . 920  . 4-2 ימע . 933

1 .וןטרב 4 1 ·מע , 808 2 1  . 
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 יסורה שוביכל דע זאקוואקב םידוהיה

 םיידוהי םיזכרממ חוווד ךשמנ קתונמ היהש ,סרקמכ םכרשי תישארל רכסה םמצע זאקוואקה

 )םידיודגה םג ומכ םיירוהה( זאקוואק ידוהי םמצע םיסחיימ ,הפ-לענש תווסמה יפ-לע .םילודג
,םיטנשה תושע' יאצאצל  חנשכ. ורשא ךלמ. ישימחה וסאנמלש דיי-לע לארשי תכלמממ ולגוהש 5 '

 זאקוואקנ לארשי תוליהק ימכח ולד חשה וז חורסמ 6 .נ"הספל ד-20 נ ןרגוס ידי-לע וא ,נ"הספל 722
 ריוע ןזוג והנ ורכחנו חלחנ םחוא בשיו' קוספל וסחייתה דוחייכו .םיידוהיה תורוקמה לע ששאל

 החאמקזכ החריכו ,יחרזמה זאקוואקה רץאכ םלצא השופתכ ירמ .)ו ז"י ,כ סיכלמ( 'ירמ

) Shemakha ( ןאווויש לבחנש )' 7. (Shirvan תיעיבשה האמכ ,הארנכ ,סחייתה םיארמ םשה םנמאו 

 זאקוואקה לש ומורדכו זאקוואקה-ונע לש וחרזמכ ונשיש םיכשוחה ןמ קלחל נ"הספל תישישהו

 ידמ ירענ ושא תודיחיכ בצמ-ליחכ רכשוה לארשי ילוגמ חצקמ יכ ,הרכסל םיילגר סג שי s .ינופצה

 .קימעמ וקחמ הכירצמה ,הרכס לש ודגמ ןיידע תואצוי ןניא ולא תוחכוה םונ 9 .)'ידמ יוה' וא(

 איה :םיטבשה תושע· יאצאצמ םה זאקוואק ידוהי יכ ,חיכוהל דוענש ףסונ חיכש ןועיט

 םינהוכ תוחפשמ לש תווסמה הרמחשכ אל וללה תוליהקה ברו בוקנ יכ ,הדבועה לע תוכמתסהה

 ביצנה לא טננרדנ תידוהיה הליהקה יסנרפ ונתכ ן-g50 נ םנמאו . לארשי תוליהק ואשנכ םייולו

 :םיאנה םריבדה חא ,) Aleksei Ermolov , 1777-1861 ( נולומוי ייסכלא ,זאקוואקה לש ןוילעה

 חא ךוכל רוביצכ הליפתה חעכ לכויש ןרהא טבשמ ואצומש דחא ףא ןיא ונתליהקכש ןוויכ

1 חנשמ ורוגחמ הווש-ןאח-וימט רצבמכש ונל עדונו .הקיתעה ןרהא חכונ  ךלפמ ידוהי 844

 n וליהק לכ לש ך n לחג ·םטיבשה חרשע•מ אוצמה לע חרוסמה ה n יה הדימ וזיאכ .הלאשה םג וךכילל הויאר
 חונשכ םידידהה םדיוהיה תולהיק ורסמש .תווירע הרשע-שמח ךוחמ . דכלכ ךהמ קלח לש וא .ם"רדהה םדיוהיה
 י n שכ קר שרופמכ רמאנ ,םוקמה דיוהימ םיכר ומחח זהילוע .יגרא'צ הדוהיל הרשע-עש n ה האמה לש םייששה
 . לארשי יולג ידדיש ונחנא' יכ ,ודיעה לא קור דיוהי .לאריש יולג לש םיאצאצל םמצע םיסח"מ םידוהיה יכ . n ויודע
1 .יגרא'צ( יידמו סרפ רץאל ולגה רשא  ונחנא ,ונדייכ רשא הרוסמה יפכ·ש ,וכ n כ ריטאגומ דיוהי .) 94 'מע, 884
 וז הסויג n עכומ הניא תורחונה תווידעה הרשע-ושלשכ .) 92 ·מע .םש( יסרפו ידמ רץאל ולגה רשא ,לארשי ילוגמ
 ·מע( רי"מג ,) 348 , 66 ימע( סיילזדמ ,) 23 ימע( ירקאט n ולחיקמ n ווידע הוושה .םידירחה םדיוהיה לש םאצומ לע
24 ימע( טגק-יולק-םאמיא ,) 239 ימע( יכאלגא ,) 89 ימע( הגאראמ ,) 88 ימע( קייזדגפ-ילח ,) 82  ימע( יאסקא ,) 8

 .) 345 ימע( יץארמאמ .) 333 ימע( הלאק-ליצגאח .) 234 ימע( זשאטראו .) 276 ימע( ךאריזד .) 256 ימע( גאדא .) 244

 םיולגה זמ םה וגי n וכא יכ ,הלבקכ ונלצא ראשנ n אז רק' יכ ,יגרא'צ ינפכ דיעה ,בקיע ןכ קחצי ברה .טגכדד לש הכר 6
 'םודק ךמזנ דוע דימכ רשא ךולג תנדיממו סרפ רץאמ הלא n וצראל ואכו רושא ךלמ רסאנמלש הלגה רשא
1 .ינרא'צ( 1 כ כ n כ .יקחיצ קחצי ןכ בקעי ברה ,וגכו .) 34 ימע , 884  םדיוהיהש רבדה n וחמאכ קפס ןיא· :-894
 ·םטיבהש n רשע יולגמ םהו א n מדק םדקמ דוע זאוקואקכ םינכוש )םיריקיעה זאקוואק דיוהי םיארקנ ןכ J םדיוהה
1 • יקחצי( 1 ,רילכוד : םג ן"ע .) 6 ימע . 894 8 7 1 1 ימע . 1 ·לג .  5 - 1 4 1 , ץנ ;  1 , 8-7 ימע , 894 2- 1  . n ויגומדק .יקחצי; 1

1 1 .לגס ; 4 ימע, 894 1 ,זאוקואק ,כוגורהא; 538 ימע, 879 1 .רהיפצה .יקחצי; 895 1 .ילויהשילא; 222 ילג, 894 975  ' 

1 . יבכרה ; 21 ימע 1 ימע , 867 25 - 1 1 2 1 ,גרכגסיוי; 237 ימע' 1909 ,גרכגסיוי;  9 1 3 5 ימע'  1 1 • יגראיצ;   . 309 ימע, 878
 םדיעה דוחיכו .זאוקואק וז "דימ דיע" יכ· .יקחצי קחצי זב בקיע ןועט :וטילחה לארשי n ויגומדק ירקוח לכ•

 יאמ .הי m רכ m דגוהג דימ דיע ,א ,כ"ע ךיושדיקכ r גדימא זכר יפסכה םיה לש יברעמה ףוחל םיער n שמה
 חחמכ רשא . n ויחוא ףוליחכ ]החאמש[ ינאמש . יכמו ש וז יכושמ . יקסוהו יכושמ ךרכ וז לאומש רמא ? הי n ורכח
1 ויגומדק .יקחצי :לייגה זוחמכ רשא יקש ריע וז יקסוהו ןאווריש 894 . n , ברה ישגהש ורביח הוושה ךכו , 5 ימע 
1 ( זייכר n תגשכ גרוכרטפכ •הלכהש יציפמ n רכח•ל יקחצי קחצי זב בקיע  . יקחצי : האר . וגכ די""לע םסרופו ,) 867

1 1 .יתא•צ האר .יתאיצ והוהי לש ורפסכ ללכנ ,הז רוביח לש םילק םוייניש ובו ,רוצקמ חסונ . 25 ימע' 958 884 , 
1 • לגס .) Kizil-Uzan ( ןאזוא-ליזיק רהנה אלא וניא זךוג רהנה יכ ונטעש יש . 286-285 ימע  . 539 ימע , 879

 . 16 ימע ' 1959 .כודמוגאמ ; 37 ימע ' 1 רךכ ' 1958 •. כדזא .טסיה 8

1 .וךשש-זב 9 1 ימע ,א רךכ . 969 1 ימע , 1903 ,דילמ הווהשו . 38 6 1 1 .הכל זכר  934 . 

33 



 יטילופ-יתרבחה דמעמה

 ותכאלמ תא עדוי אוהו ןרהא טבשמ אוהש עמשמ .ןגב חספ ומשר ,באלסוגוב ריעה דמ .בייק
 .רוביצב הליפתה תעב ונתליהקל ליערמ תויהל יושוע

1 .ריעה לש ועבק בושתכ ומושרל ןוטלשה ןמ טנברד יסנרפ ושקיב ןכ לע רשא 0  ,התנענ אל רז השקב 

1 חספב תוליפתה רואיתמ קיסהל זתינש יפכ ,הארנכ 887  הליפת ומייק היסור ידוהימ םילייחה . 

 תא תוארל וחמשיו םנכודב םינהנה תא ]םייררהה םידוהיל הנווכה[ םתוארב היהיו' : םהלשמ

 הליפתה יתבל םג וכליש אבצה ישנא תא ושקביו םיריל אלו םינהנ דיא הפ וניחא דיב יכ ... הזחמה

.רשע ןבר םהיפכ אשיל םהלש ' 1 1  הרשע-עשתה האמה יהלש דע ואצמנ אל טנברד תליהקב םא ךא 

1 ( ז"כרת תנשב ודיעה ) Medzhelis ( סיל'זדמ ידוהי ירה 12 ,םינהרכ  דחא ןהכ אצמי ונלצא' יכ ,) 867

.ללכ ונתא שי אל םירילר רתוי אלו '  1  םינהנ יכ' , וריהצה ) Vartashen ( ןשאטראר תליהק ינב וליאו 3

.דחא וילו הנרמשכ רנילצא ואצמי ' 1  ונדיב דיא .םיירלר םינהוכ ואצמנ ןהבש ,תוליהקה תיברמ יבגל 4

-ינבמ אמש רא . זאקרראקב ובשייתהש תונושארה תוחפשמה יאצאצ םה ויה םנמא םא תויאדו תועדיי

 סרפמ ראבש .תוחפשמל םמצע וסחיי הררש-ןאח-רימטב םינהוכה .םירחואמ הריגה-ילג לש םהינב

1 ; הרשע-הנומשה האמה ףוסב  םה תובר תוליהקב ואצמנש םינהוכהש תרוסמה הרמשנ םנמאו 5

1 .סרפ יאצוימ  ט"יה האמב ויה םייררהה םידוהיה תוליהקמ קלחבש ,רמול אופא זתינ יכ המרד 6

,וריה ינחורה בצמה חכונ : תאז ףאו תאז .םינהוכ  ךשמב זאקרראקב לארשי תוליהק ואצמנ רבש ד

 תוחפשמ לש תרוסמהש רשפאו ,הרדסכ הרותה תאריק תובר תוליהקב ,הארנכ ,הקספנ ,תורוד

 1 י.םבלמ החנתשכ םייררל םינהוכ

-ךח החכוה תוארל השק יכ המור .םינורחאה תורודב ולא תוליהקב םיידלו םינהוכ רדעיהב

 רקיבש . ירצונ רנויסימ לש ותודע יפל יכ . דייצל יואר . לארשי תכלממ ילוגמ םאצומל תיעמשמ

1 םינשב זאקרראקב 838- 1 837 -אל םיממעמ םידחא םג 'םיטבשה תרשע' יאצאצל םמצע וסחיי , 

1 0 1 .יקסכרזרק   . 308 'מע , 906

1 1 1887 ,גרכנזרר   . 

1 ,יגרא'צ( ירכילצא ואצמי אל סריול סינהכ' יכ ,ז"כרחכ ודיעה לאקרר דיוהי םג 12  תליהק יסכרפ .) 97 ימע , 884
 'ץארמאמ דיוהי םג ךכ לע ודיעה ההז חסונכו ,) 332 •מע ,םש( •ונלצא יש אל סריול םינהנ' ש ,וריהצה ליזנאמרשח
1 כוקדיפ םג זייע טנכדד ינגל .) 347 ·מע .םשג 812 :r , 56 ·מע . 

1 3 1 ,יכרא•צ   . 67 ימע .םש הרושהו , 349 ימע , 884

 . 329 •מע .םש 14

1 5 1 .יאדשכ  1 ימע , 898 0 1 7  . 

1 .כרמסיינא 16  יתארקנו נ"כהיככ ונללפתה' רגומ רפככ ורוקינ תעכ יכ .יכרא·צ רפסמ. לשמל. ךכ . 558-557 ימע, 908
 רשא .םינמזה זמ רחאכ םכרחכ ונשייחב רשא רגומכ ראצמכ םינהנ ינש .רמוקמכ ארקנ זהכ יכ ,ויל םוקמכ הררחל
1 ,יכרא'צ( ·םכרחכ ררגל סרפ רץאמ ראכ 2 ימע , 884 1 7  (. 

1 7  הליהקכ ראשכ אל םאה· : בקעי זב קחצי ,טגכרד לש הכר םע ותחיש לע םיאנה םריכזה חא רפסמ יכרא·צ הדוהי 
, םתא םיטבשה ןמ הזיאמ םכלצא ' א .ועדי רכיחרכא ילואו רורבכ ונחנא םיעדוי אל תאז' : ברה בישה ךכ לרע?

'
 לכ

1 .ינרא'צ( ·ונתאמ חכתשנ חולגה בור ינפמ 3 ימע' 884 5 1 ( גרכנסייו .)  9 1 8 1 ימע,  1  רפסמ ,אושנכ זייכעחהש .) 8
1 יאמכש 9 1 0  םינהנה לע רדונכל חוודל דובכה יל ש" : םיאנה םריכזה חא קסכררטפמ ביזדראראפ ·ב ול בחכ 
 תוחפשמ 2-1 2 טככרדכ . ו ראגאלשאדכ ,סינהכ 9 קסבררטפכ : רנלש םירירהה םדיוהיה ברקכ םיאצמנה םיוילהו
-באסאחכ .םינהנ 2 סיל·זדמ רפכב ,יול טבשמ ואצומש תונעוט קר זהו ךכל תויאדו תוחכוה זהל ויאש ,םיויל
1 לכה ךסכ . 3 טרוי 7  ררבל הסיכ גדבכסייו :םיקירידמ םיכרחכ הלא. קרטו ןאטסגאד תוזוחמכ רתוי ויאו םריכז םינהנ 

 תורוכב' וז העפות ריבסה יורחאהו ,כרמיסיכא והילא לצא םירירהה םדיוהיה ברקכ םיגהנה טועימל הביסה חא
 :םאוצמ חא זטירלחל וחכשש .םייררהה םדיוהיה לש הרומגה
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 יסורה שוביכל דע זאקוואקב םידוהיה

1 .יחרזמה זאקרראקה לש םיידוהי  וללש וליפאו ,וגייתסה םידחא זאקרראק ריקוח יכ ,אופא המית ןיא 8
,םיטבשה תרשע'מ אוה זאקרראק ידוהי אצומש תרוסמה תא ןיטולחל 1 י  תריבעה תונותיעב ףאו 9

 זאקרראק ידוהיב תוארל ןתינ םאה חוכיו הרשע-עשתה האמה לש םיעבשה תרכשכ להנתה היסורב

.םיטבשה תרשע' לש םיאצאצ  ויהש ,לארשי תוליהקמ תרברב הצופנה ,רז תרוסמ ,םיכפ לכ לע 20 '

 ןתינ היהיש ידכ לקשמ תולעב תוחכוהל ןידיע הקוקז ,םיבושחה םיידוהיה םיזכרמה ןמ תוקתונמ
 .תירוטסיה הדבוע הב תוארל

 ,הדוהי ילוג לש םהיאצאצ םה יכ תרמוא .זאקרראק ידוהי ברקב החיכש איה ףאש ,תרחא תרוסמ

2 .כ"הספל תישישה האמב לבב ןלמ רצאכדכרבכ ידי-לע ולגרהש 1  458-538 םינשב ןריצל רבש אלו 
.ראר אל ונברוחב יכש תיב ןכלו' כ"הספל  האמה לש ןושארה עברב ררזיאב רקיבש ,וברג באטסרג 22 '

 תאז לכב ןא .םירוב םישנא םה ,םהלש םירומה רא .םינברה' :ויתומישרב םשר ,הרשע-הנומשה

 םהמו הלא תוצראבש ידמל ולגרה םהו ... םילשורימ יבשב וחקל םהיתובא תרבא תאש ,םירפסמ

.םאצרמ  ריקוח דצמ ןיכומיתל התכז . ררזיאב ינשה תיבה ימיב םידוהי רבשי היפלש תרוסמה 23 '

 ,תודהיה ןמ ועפושה אל ררזיאה ידוהיש רחאמ יכ ,ומיעטה הלא םירקוח .זאקרראקב תררצנה תישאר

 םג 24 .םיריקיעה היציפמל וכפה ףאו תררצנה תלבקל םיחונ ויה םה .יכש תיב ימיב השבגתהש יפכ

 רכיא םאצומש תרוסמה תא הדעה ברקב קזחל לדתשה 'ץיברקריפ םהרבא יארקה רקוחהו ןפסאה

 .תודיודגו תוינמרא תוקינורכב םג הזיחא הל תאצומ רז תרוסמו 25 ,יכש תיב ילוגמ

1 8 1 .לארמאס( ןד טבש 'צאצל ם'נ'גזלה םמצע וסח' ,לשמל .ךכ  84  .) 47-46 'מע , 1

19 1 .ןרג; ו 30 'מע ,ו 893 .ןרג  1 ·מע , 895 1 6- 1 1 1 .ןרכ•א; וו 'מע .ו 900 ,הכל הוושהו . 2 9 1 2  . 

1 .כרטנמ•זרדפ :ן"ע 20 .ץ'כודוג; 870  . 37-35 'מע ,ו 884 .ג-כ-ג םג הוושהו ו 870 '

 .ם'כומדקה רכ'תרכאמ ש'א 'פמ ש'א וכר•כ דשא הרוסמהו הלבקה •פכ'ש ,'כדא'צ 'גפכ וד•עה 'אסקא רפכ •דוה' 2 ו
 דשא ןאוודדוקל סרפמו סרפ רץאל לככ-ררשא רץאמ ודדנ רשא ןושאר ת•כמ דרע הלוגה 'שגא 'אצאצמ ונחנא ונכה
 רשא ,וכ•תוכאמ הלבקכ ם'דע 1 ' 1 םרבוד ונחבאיש ,רכ"צ 'קדאט ד'וה' .) 244 ימע ,ו 884 .'נראיצ( יןאורר'ש תנ'דמכ
 : ם'נפרא •כשכ הרשפל דת'נ 'ת'כ' הכ•תה .) 23 ימע .םש( 'ת'כ הז•אמ ם•דער' ונחנא דיא לכא ,ם•לושר•מ ונאצ'

 םרוהיה לע .ם•לושד' •דלגל םרוה'ה םמצע םס'ח'"מ ךאכ .ם'כפ לכ לע .דשקמה-ת'ככ רא טבשכ דבורמש רשפא
 םרוה' ; 25 'מע , 1924 • ןאה ; 62 'מע , ו 952 • לטנכל הרושהו , ו 880 '•בכרה םג האד ןושאר תיב ילוגמ זאוקראקכ
 . 367 ימע 'ו 875 ,זאוקראקכ

1 ,כוטנמיזודפ 22 95 .'קחצ'; ו 33 ימע , 862 2 'מע .ו 884 .'כדא'צ ; 27 'מע .ו 8  ךכ ; 8 'מע .ו 9 ו 2 .'אדשכ ד"עדכ . 86
1 ו .יקסנילרמדא' ; ו 50 ·לג , ו 89 ו . ךצכא 1 ו 5 ימע, ו 970 ,טטישיכ ; 24-22 ימע . ו 975 • •לרישהילא ; 94  וז תרוסמ .-6
 טלקמ רץאכ. זאקוואקה-דכע לש 'מודדה קלחכ םג הרעתשהש ,טרדא הועדי רכש ,ארקמכ ןיפיקע J 'כרמ'ס תאצומ
 רקיעכ החמצ וז תרוסמ 'כ .ונטעש םףירקח ר•ה .)ח"ל-זייל היעש'; זייל ,ט"' :כ ם'כלמ( שגונ ןוטלשמ ם'טלמכל
 אל זארקראק רוח' 'כ ח•כוהל רכ .ם'ד'דה םרוה'מ קלחו ה T' רדג רוה' ,ת 1" צוכ הכ'כסכ וכש•ש ם'ד 1 ה'ה ברקכ
 .)ו 8 ימע , ו 894 .ץנ( ךכ לע תוףיחאכ תאשל ם'כ"ח םכ'א ךכלו .רש' לש ותגירהכ ופתתשה

 .ךא בוקמ •חרזמ ]הבהאו? 1 הבהא ]'בד ברה ונרומ ךכנ דיידהרמכ וה'לא םכחה ףיכד 'פל· . ו ו 7 ימע 'ו 728 ,וברג 23
 רשכ 'מ'כ הולגה יכש םה'חא םע תולעל וצר אלו לכככ וראשכש הלאמ הדוהי טבש 'אצאצ םה ם'ףידהה ם•דוה'ה
 ןושש לע הלע ם'כד ם'מ' ףיחא .ת'מולע ה'הת אל תאזה הולאגה 'כ . דשוק חודכ ואד" דשא ם'שנא םה•כ•כ תו•הכ
 ראובוי m חפשמ תואמ המכ ודרפכ םשמ .ךו'ל'ג םג תארקנה דשאו לא םתוא הלגהו ךא·ח-דמחמ סרפ •דע דאשו
 .) 96 ·לג .ו 90 ו .ן'טאלא( ירקאכל

1 ,.וא .פ :ך"ע 24 25 ימע .ו 897 ,ךרטס; 869 1 5 ימע .ו 9 ו 2 .ובחאווא•זד ; 250-  ; 245 ימע .ו 909 ,גדבכס"ר ; 8-57

1 .ך•כדכ הוושהו . 507 ימע ,ו 930 ,'קסמאק 1 ו 42 ימע , 883 X ימע .ו 883 ,תףיאצה ה'סרר:-46 VI I I  דאלסרא . 
 רבחמה סקוע וז הודבעכ .ה•כמדאב דתו'ב ם'כד םרוהי רביש כייהספל ה"נשה האמכ 'כ .ןועט )ו 4 ימע .ו 88 ו(
1 ,טדקדא םג J "ע .זאקרואקכ תרמוקמל ארקמב ם•כד ם•כרש' ' 1 ה'זב  . 303 ימע . 888

 םתא' : םאיבה םףיבדה תא ס'ל'זדמב ם"דדהה םףוה•ה תל'הק •בבל דמא 'כ . דפ•ס ) 77 'מע . ו 872 ( יץ•כרקד'פ 25
 לכל םסדפת'שכו ... רמ ףיוע תוכ'דמל םתאכ םשמו סרפל םת•לג דשא ןושאר ת•כ תולגמו ןורמוש תולגמ
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 ססבומ אוה ,הריפסל תישימחה האמב הארנכ יחש ,הינמרא לש םיבושחה םיאקינררכה דחא

- Movses Khorenatsi ( יצאנרוח Moisei Kheronskii (, םינמראה תודלות' תא בתכש.  יפ-לע 26 '

 טבש ,תבש ילוא( טבמש םשב רצאנדכובנ ילוגמ ידוהי הנתמב הינמרא ךלמל קנעוה ולש הקינורכ

 םיבר םידוביכ ול קינעהש ,ךלמה יניעב ןח א•ס.נ הז ידוהי .דוד תיב יאצאצמ היהש ,)תמש וא

 ריתכהש ,) Artashes ( ןושארה סשאטרא הינמראב הכולמה סכ לע הלע נ"הספל ן-g9 ב .תועקרקו

 החוכ לכ יוצימל הינמרא העיגה הימיבש ,תלשושל דוסי חינהו הלודגה הינמרא ךלמל ומצע

 לש ויאצאצמ היהש ,יאבמאש ידוהיל בר דובכ ,יצאנרוח ירבדל ,קינעה סשאטרא .התוטשפתהו

 לע טארגאב-יאבמאש לש וינב תא ושינעה סשאטרא לש וישרוי .טארגאבל ומש תא בסהו ,טבמש

 ףתתשהל ,םהידלי תא לומל אלש ומיכסה םידוהיה ןמ םידחאו ,הנידמה ילילא תא דובעל םבוריס

- סנארגיט ימיב .םתושעל ובריס ןכל-םדוקש םיפסונ םירבד תושעלו תבשב םחליהל ד,יצב

56-95)  Tigranes רומשל הארנכ וכישמהש ,םידוהיה לע ץחלה ךשמנ ,יצאנרוח רפסמ ,)נ"הספל 

 ילילאל תונברק בירקהל טארגאב-יאבמאש תחפשמ יאצאצמ עבת סנארגיט .תווצמה ןמ קלח

 שנענ רחאו אבצב וידיקפתמ קלוס החפשמה ינבמ דחא( הבר הרמוחב ושנענ ול םיברסמהו ,םוקמה

 לש הנוטלש ימיבו .םיאנומשחה תכלממ לע הינמרא המייא סנארגיט לש ונמזב 21 .)ףוג ישנועב

 ,לארשי-ץראל עסמה ןמ ובוש םע .וכע לע סנארגיט רצ )נ"הספל 67-76 ( הרדנסכלא- y ויצמולש

 ירכזל ,סנארגיט ומע איבה ,הינמרא תכלממ ימוחתל םייאמור תונויגל תשילפ לש היטעב קספנש

 ינש ,הארנכ ,ויה ינש תיב ימיב יכ ,אופא רבתסמ יצאנרוח ירבדמ 28 .םיבר םידוהי םייובש . יצאנרוח

 תואבצ לש םהיתועסמ ימיב רחאהו ןושארה תיבה ןברוחל ךומס דחאה .םיידוהי םריגהמ לש םילג

 םג ןיכומית אצומ ינש תיב ימיב זאקוואקב םידוהי לש םתבישי רבד . לארשי-רץאל הינמרא

 .תוקינורכה ףסוא אוה היזורג לש תוקיתעה היתודלותל םיבושחה תורוקמה דחא .תוידודג תוקינורכב

 האמב ,הארנכ. ךרענו ףסאנ הז ץבוק .)'הכרב\'חצ סילתראכ'( 'הזיורג תודלות'כ ללוכה ומשב ועדיה

 לע .יאדוול בורק ,וכמתסה ףסואב וללכנ םהיבתכש .םיימינונאה םינוירוטסיהה .הרשע-םיחשה

 דיב ודעונש ,םירוביח ובלוש ץבוקב .ונדייל ועיגה אל ךא םהינפל ויהש םיבתכו תויממע תורוסמ

 : םש רמאנ זאקוואקב ידוהיה בושייה תישאר לע .היזורגב הכולמה תא ראפל ראשה

 יל p ראכל ואב .םשמ ולגוה רשא םידוהיהו םילשורי תא לבב ךלמ רצאנדכובנ בירחה זא

 ) Mtskhet ( תס� ?1 ב רשא הטמה שארמ ושקיבו ו]נימיב הזיורג לש יברעמ-יזכרמה קלחה[

 םכישוחו םשקובמ תא םהל ןתנ תחצמב רשא הטמה שאר .סמ םלשלו הילע בשייתהל המדא

A ( יוגאראה תודג לע ragvi ( ]הרוק רהנה םע דחאתמה תחצמ תברקב רהנ -Kura םרוזו 
 29 . יו�נ! םשב םיארקנה תונייעמ לוע י]פסכה םיל

 .תוקולחמכ ויה אל םכיתובא דייש דעי םריצונה לכ םכתא ובהאי חונו שארה תווילגמ אלא ינש תיב חולגמ םכניאש
 חוכלמ יניעכ דח הזכ ואצמתו ... םינומדקה לארשי ינכ תקזחכ םכתא וקזיחיו ואר אל םהיניוע ינש תיב תובדימו
. ... היסור יכלמ ,דסח יכלמ יפנכ חחת תוננאש תוחונמכו םיחטכמ תונכשמכ ונכשחו היסור '  

2 6  האר יצאנרוח לש ונמז תיעבקל תסחייתמה הפנע היפארגוילכיכ .תומודק תוקינורכ ,הארנכ .תועוקשמ ויכחככ 
1 .קכ-טסקילמ 960 . 

1 ,דיגמ 27 92 1 1 .ויכרכ הוושהו , 87-86 ימע ,  145 ימע , 883 - 1 1 ,רדוש דייוע , 28 1 ,לגס ; 64 ימע , 796  ימע , 879
5 3 7-536 , 54 1 1 .רוטס ; 540- 897 1 .דימא : 247-246 ימע ,  880 . 

1 .יושש-דב 28 2 'מע .א ךרכ , 969 1 4 1 ,לגס :   . 537 'מע . 879

1975 • ילוישהילא יפ-לע דאכ אבומ 29 1 ( יכויטארגאב יט ושחאו לש ותריציב םג וללכ הז רואית . 22 ימע ,  785 - 1 695 ( 
 םכרחבו. ושי לש ותבילצ רחאל םידוהי לש םאוב לע םג רפסמ הז רבחמ .)'הזיורג ייח'( 'הברבו חצ סוולוטראקאס'
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 לודגה רדנסכלא תואבצ יכ ,תרפסמו רוזיאכ ידוהיה בושייה יבגל הירואיתכ הגילפמ וז הקינורכ

 םירחא תורוקמ םג 30 .םירוהי תוסלכואמ םירע הכ ואצמ םה ונימי לש הזיורג-חרזמל ויעגה רשאכ

 ולעפ םיעבראה תונשכו ,תוידוהי תוליהק זאקוואקכ ויה נ"הספל הנושארה האמכ יכ ,םינייצמ

 תוריפח םג תודיעמ לארשי-ץרא דיכל זאקוואקה דיכ םירשקה לע .םידחא םיפיטמ םג ןהיניכ

3 • לארשי-רץאכו םירצמכ ,הירוסכ ורצונש םילכ ואצמנ ןהכו 'ןאטסגאדכ וכרענש תויגולואיכרא 1 

 םירשק לע תוחכוה תומייק הרואכל ךא ,וז תרגסממ גרוחה .קימעמ רקחמל זיידע קוקז אשונה םנמא

 זאקוואקכ ומייקתה ןמז-קרפ ותואכ יכ ,חינהל ריבסו ינש תיב ימיכ זאקוואקהו לארשי-ץרא דיכ

 ןוטלשל םייררהה םידוהיה תדע תושבגתה תא רושקל איה הייטנה ,םוקמ לכמ 32 .תוידוהי תוליהק

65 ( סרפכ םינססה 1 -226 (. 33 

 םייררהה םידוהיה תוליהק לש ןתווהתה . 2

 תזיוכיר תינוטלש תכרעמ הננוכש ,סרפכ )םידינסס( םינססה תלשושל דוסיה חנוה 226 וא 224 תנשכ

 סרפ דיכ תומחלמ-תריז זאקוואקה היה תיעיברהו תישילשה האמכ .הירפמיאה תולובג תא הביחרהו
 אמורו סרפ דיכ תומחלמה .םינוהה יטכש לש תופוכתה תושילפה ןמ עגפנ םג אוהו ,אמור ןיכל

 ונימיכ הזיורג ,הינמרא יחטש ורכע ויפ-לוע , 388 "כ םתחנש ,םולש-םכסהכ הז כלשכ ומייתסה

 ךשמנש ,םידינססה לש םנוטלש םוחתל ,םויה לש טנכרד ריעה תכריקל דע הערתשהש ,הינאכלאו

 תוטישפ ינפכ םוסחמ שמשמה ,רוזיאה לש תיגטרטסאה ותובישח תמחמ םרכ .הנש תואמ שולשכ

 יכלממ םיכר וגהנ הכש ,תיתדה תואנקהו דחוימ דמעמ ויטילשל קנעוה' ןופצה ןמ םידדונה םיטבשה

 3 •.זאקוואקכ םג הגהנוה דימת אל ,תידינססה תלשושה

 ,םיאדזמה ינהוכ ,םיושגמאה לש םחוכ לדג ) 293-272 ( ינשהו ןושארה םרהו לש םנוטלש ימיכ

 ,הארנכ ,איבהש רבד ,םדיוהיהו אהדוכ תד ינימאמ ,םריצונה דגנ תופידרה ורבג םתעפשהכש
 תואמכ זאקוואקכ לארשי תוליהק לש ןמויק לע םנמאו .זאקוואקל הלא תותד ינכ לש םתריגהל

 ,הליגמ תכסמ( ימלושריה דומלתכ .הזכ הז םיוילת-יתלכ תורוקמ ינש םידיעמ תיעיברהו תישילשה
,ד קרפ  ארפס וןעמש יד רכזומ ,תיעיברה האמה לש חיכשה תיצחמכ המייתסנ ותכריעש ,)ה"לה '
 לע 35 תישילשה האמה ףוסכ החמצש ,טנכרד ריעה אלא הניא טנכרט יכ ,חינהל ריבסו טנכרטיד

 סוטסכאפ תישימחה האמה זב ינמראה ןוירוטסיהה אוה רחאה רוקמה 36 .קיתע בושי לש תודוסי
 םיסחייתמה •הינמרא לש הריוטסיהה• ,ורמתשנש ורוביח-יקלחכש ,) :Favstos BuzanC ( דנאזוכ
 לע סרפ ךלמ ) 379-309 ( ינשה רופש לש ויתונוחצינ רואיתכ .םידוהי םג םריכזומ ,תיעיברה האמל

 ,קהבומ רוצנ •פו K לעב K וה רו K 'תה .םד'וה• םכותבו הרורג •בושת לש םתורצנתה לע הע•פשהש ,הושרקה הנ•נ
1 ,ד•גכו ה K ר .תינירצ בל-תמישל K וה וי K ר ם K קפסו 92 1 1 ,בונ K ח K ח; 90-89 ימע,  1 ,•בכרה; 33 'מע, 907  'כlע, 867

1 29- 1 25 . 

30 K 1 ,ילוישהיל 975  • 22 ימע , 

3 1 1 ,בורכווג K מ  1 ינוע , 959 7 1 "ג K ר .טסיה;  1 'מע , 1 רךכ , 967 1 2 . 

1 .ריגמ : r יע 32 1 ·מע . 920 3 -4 . 

1 • לטנכל 33  . 62 ·מע ' 952

1958 ,.ברז K .טסיה 34 1 ,בונומ K טר K ; 84-79 ימע , 1 ןרכ ,   . 60 ימע , 962

1 , יקחצ• 35 23 •לג , 894 1 ,תוינומדק , יקחצ• ; 1 1 • י'K 1 ווש ; 7 •כוע , 894 1 ,ובדכווגאכוו ב"כש 'כוע , 900  . 19 •כוע . 959

1 ,בוליחי 36 972 . 
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 יטילופ-יתרבחה דמעמה

 ךלמ הלגהש םילוגה רפסמ חא בר טוריפכ דנאזוכ סוטסכאפ הנומ ,הינמרא ךלמ ,ישילשה קאשרא

7 כ סרפל זאקוואקמ ולגוה הלא םינותנ יפ-לע .הינמראמ סרפ 1  יכ ףא 37 .חוידוהי תוחפשמ ףלא-

 לודג ידוהי בושי היה תיעיברה האמכ יכ דיעהל דיכ ונ שי ירה רתויכ םזגומ הארנ הז רפסמ

 האמכ סרפכ תויוחתפתהה תובקעכ לדג ףאו ,וז הילגה רחאל םג םייקתהל ךישמה אוהו ,זאקוואקכ

 .תיישמחה

 רומשל םידוהיה לע רסאו .תונושה תוחדה ינכ דגנכ תופידרה חא ביחרה ) 457-438 ( ינשה דר;דז�

 םשל חלש ךכ םשלו ,הינאכלאכ הגוהנ החיהש חיתרה תונלבוסה חא םצמצל לדתשה אוה .חכשה לע

 םדיינססהש ילכ ,הנש םיושלשכ תוקספהכ ךשמנש ,דרמ רץפ ךכל הבוגתכ .םיגאמ חואמ ענש

 אופא וצלאנ םדיינססה 38 .םייררהה ויקלח לע דוחייכו ,ןוזיאה לע שממ לש הטילשל עיגהל וחילצה
 םוקמ היהנ זאקוואקהו ,זאקוואקה ירוזאמ םיכרכ הגוהנ החיהש ,חיתרה תונלבוסה םע םילשהל

 .םדיינססה יכלמ לש תויחדה תופידרה ינפמ טלמיהל ושקיבש ,םידוהילו םירצונל טלקמ

 חסנכ-יחכ לש םמויק לע ורסא ,אעידש וניתורוקמכ הנוכמה ) 483-459 ( זוריפ דוחייכו ד,דגדזי

 לארשי ידלי וחקל ףאו ,םייסרפה ןידה-יחכ ינפכ תונידייה םידוהיה לע ופכ .תורשדמ-יחכו

 ילושכ טלקמ אופא םהל ושפח םיפדרנה םדיוהיה 39 .םיאנקה חדה-ינהוכ לש םכוניחל םוריכעהו

 .יחרזמה זאקוואקכש לארשי תוליהקכ שממ לש לודיג' יאדוול בורק' לח םימיה םחואכו ,הריפמיאה

 ,)אנוה בר ןכ( ארטוז רמ לש דרמה ויכיד תובקעכ זאקוואקל יעגה םידוהי םריגהמ לש שדח לג

,40 םינשכ תיאמצע הכלממ דסייש  דזימרוה לש ויתופידר תובקעכ הבחרתה הריגההו 502-495

4 .םידוהיה לש םייזכרמה תודסומה חא לטינש ,) 590-579 ( יעיברה  תוליהק לש ןתושבגתה תישאר 1

 ןקסעה חוויד ןהילעש ,הדעה ינכ לש תורוסמה תחאכ םג הרמתשנ הז ןמז-קרפכ םייררהה םידוהיה

 יפכ•ש רסמנ וירבד יפ-לעו ,הדעה ינכמ םיכר םע קודה רשקכ דמעש ,כוקינשופאילש ·מ ינויצה

 חואמכ סרפ רץאמ תאזה רץא לא ואכ המה ,זאקוואק ידוהי יפכ הנמאנ חרוסמכ לבוקמו םכסומה

.ץראה ידילימ הנומאה יאנק לש תופידרהו תוריזגה תכסכ השדחה הדיפסהל תונושארה  תודע 42 י

 סקילפ קיתעה ,זאקוואקל םייררהה םידוהיה לש םאונ חנש הנייוצ ףא הכש ,וז תרוסמל בחככ

1 כ היצניווכ ספדוהש דינע רפס לש הפיטעמ אריפש  ,כייכונח .קסכורטפכ חסנכה- n יכ יאנג .-579

 סרפמ לארשי תאיצי· איה תירבעכ ותרתוכש 'ותפיטע לע בותכה יכ 'ןעטו רפסה חא אריפשל הארה

 תיסורל תירבעמ ומגרת אריפשש ,בותכה ןמ עטקכ .הנוקכ ויחוכא- n וכאמ דחא ידיכ בתכנ :ידמו

 : ראשה ןיכ רמאנ

 וליאכ ךלמה ינפכ ונילע לילעה אוה .ינש עשר ןמה סרפכ הלגחה םלועה תאריכל 646 חנשכ
 בר םרפסמש םיסרפה ןיכ ונתד חא םיציפמ ,ידמ ירהל חונינ םיחדינה לארשי ינכ ץמוק ,ונא

 ןעמל ךלמה לש וכל חא םשה הטה םיכרה וניתונוועכ ... םיה חפש לע לוחכו םימשה יננוככ

1 ·י'גמ 37 92 1 1 •. רא.פ ; 89 ימע ,  1 ,ר'לברד: 6 ·מע , 869 87 1 5 •מע י 2 ·לגי  1 1 . למרכה י'קצ'ב'לס: 50-  , 63 ימע, 868
5 וררוגתה ) Zarekhavan '( ןארראחראז בר'ש'ב 'כ .ן'"צמ סרטסבאפ . 3 ימע , 1933 ,רברקטרריצ הררשהו .000 

 הס'רלנראה חא דמוא אוה ) Erundashat ( טאשאדנור' ד'עב .סד'וה' לש חותפשמ 8,000-1 ס'נמדא לש תוחפשמ
1 .לגס( חוד'וה' תוחפשמ Nakhichevan) 16,000 '( ןאוויצ'חאננר .תוחפשמ-30,000 ב חד'וה'ה 537 ימע, 879  (. 

-147 ימע , 1 ךרנ , 1967 ,.גאד .טס'ה ; 86-84 ימע , 1 רךנ , 1958 ,.בוזא .טס'ה 38 1 46 . 

1 .רןשש-ןכ 39 192 ·י'גמ : 366 ימע .א רךנ , 969 1  . 91 ימע , 

1 ,וחרדרלרס 40 1 .רןשש-ןכ: 940  . 366 ימע ,א רךנ , 969

 .םש ,םש 41
1 .ןט'אלא 42 90 1 1 ,סה'נ סג ן"ע . 96 ילג ,   . 230 ימע , 936
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 תא רימנ בקעיו קחצי ,םהרבא ינכ ונאש רצ אצוה הנירמה ירע לכלו . ןמה ירבדכ ןימאי
 תא םינפ תרשככ ורכע רנתריחאר וניחאמ םיכרש ונוכרדכ ונינפ תא הסכמ המילכ ... ונתד

 וניתובא רמכו ,ונחנא םג ונייה םינורחאה זיכ .תולגו ברח ,רסאמ ופידעה םכור ןא ... ףסה
 ונא ... ןענכל ראכו ןדריה תא וצחר ףוס םי תא ורכע ,הנש םיעברא םירצממ רבדמכ ודדנש
 זב סחנפ ... םימשל םיעיגמה םירהה רץאכ הוולשל ונעגהו תורהנו םימי וניצח ,תוכר ונדדנ
 •'.םיסנ

 לעש םיירושימה םירוזאכ יסרפה ןוטלשה לש ומושיר היה ,תורחואמה תופוקתכ רמכ ,רז הפוקתכ
 תווילפנתה ינפמ ןנוגתהל רתוי השק םג היה רושימכ .םירהכ רשאמ רתוי רכינ יפסכה םיה תפש

 תרמוקמ תריחב לע םמתוח תא ועבט הלא םימרוג. ןופצה זמ םעפכ םעפ וטשפש ,םידדונה םיטבשה
 בור םנמאו .סרפמ םידוהיה םירגהמה םללככו ,יחרזמה זאקרראקה יבשות בור לש םכרשייל

 ,קיתווה ידוהיה בושייה ידירש םג רטלקנ םכותלש ,יחרזמה זאקרראקכ םישדחה םידוהיה םירגהמה
 הלא םריגהמ .םימ-תוררקמל םרקמ-תוכימסכו םירהה דיכש םירצה םיצורעכ םהיכרשי תא רנכ

 .השדחה הביבסה זמ הדמתהכ ועפושה תחא הנרעכו תעכו ••,םהמע ואיבהש ןרשלכ רבדל וכישמה
 ,סרפ תודהי לש יתוברת-ינושלה םוחתל תרכייש ויהש .םייררהה םידוהיה תוליהק ושבגתה ןכ
 .הזיורג ידוהיכ םויכ םיעודיהו זאקרראקה-רכע לש וכרעמכ רבשיש םידוהיה זמ ולדבנו

 רזוב תכלממו םייררהה םידוהיה . 3

 םריעשל ןרפצמש םידרונה םיטבשה זיכ יאמצע חוככ םירזוכה ועיפוה תיעיבשה האמה תישארכ

 זא'גייכרזא לש החטש תא ושככל םהידיכ הלע ישילשה רושעכ .)ונימיכ טנכרד( םיינאכלאה

) Azerbaidzhan (, ולקתנ תוטשפתהה תרמגמכ .טנכרדכ רצבתהלו תגסל וצלאנ המ-ןמז רוכעכ ןא 

 לש םהיתונויסינ .םישימחהו םיעבראה תונשכ זאקרראקכ וססבתהו וכלהש ,םיכרעכ םירזוכה

 ינש זיכ תומחלמה ןא 45 , ןולשיככ ומייתסנ 652-642 םינשכ רדונ תכלממ םוחתל ושלפל םיכרעה

 הקינורכה תרדע יפל .םידוהי רבשי זאקרראקל תיכרעה השילפה תעכ 46 .םינש האמכ וכשמנ תרחונה
 הניחכמ רתויכ םיינגורטהה םירוזאה דחא היהש ,ז) abasaran ( ןאראסאכאט לבחכ :המאנ טנכרד'

 ןאטייח רא ,) Kaitakh ( ןאטייקכ םיידוהי םיבושי םג ומייקתה ןמז ותואכ יכ ,יאדוול בורק •ו.תינתא

) Khaitakh (, איג רמולכ :הטאק תוהו'זד' םשכ הרשע-עשתה האמכ דרע עודי היהש קמע 

 םרקאכאד םג הנוכמה ,) Bugai-Chai ( י�·צ-יאגוכ רהנל תוכימסכ ןכש 'םידוהיה איג' • s .םידרהיה

) Dabakum (, םיקיקנכ ונדרי' : תואכה םילמכ ינרא·צ הדוהי עסונה ראית וילא השיגה תאש םרקמכ 

.הרלעמ הרימשכ ןהכ רוכעל לוכי דחא בכור קר רשא דאמ ןה תררצ םירהה לע תרלסמהר םיקומע ' 49 

 . 8-7 'מע ,י"כ ,אריפש 43

1 ( יקסרוגאז רוקחה 44 8 8 1  ,סרפמ ראבו זאקוראקב הפרקח החואב רכיישחה סטיאטהר םריירהה םדיוהיה יכ ,רבס ) 
 . םהיניבש חינרשלה הכריקה םג זאכמו

57-4 ימע , 1954 .פרלנאר 45 1  . 

1 .סוקצורכ 46 937 1 ,סוקוצרכ הררשהו , 27 'מע,  97 1 1 .פולנאד;  7 'מע, 954 1 -60 . 77-76 • 84-8 1  , 1967 ,.גאד .טסיה; 
1 ·מע , 1 ןרכ 30 . 

1 •. גאד .טסיה ; 63 'מע , 9 ןרכ "קיצנא .וכי 47 1 ימע , 1 רןכ , 967 22- 1 2 1  . 

192 .דיגמ : r יע 48 1  . 16 ימע . 1920 .דיגמ : 93-92 ·מע , 

1 .ינרא•צ 49  . 74 'מע . 884
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 לארשי ינב ובשי' .טנבדדב בקעי ןב קחצי ברה לש ויפמ ינדא'צ הדוהי עמש התואש ,תרוסמה יפל

 ינשה רפכה םש ... יאדבח ארקנ ןושארה רפכה םש .הזל הז םיכומסה םירפכ השלשב ]םשנ

.]הלעמל ונייהנ ידאווז ישילשה רפכה םוש ... יאלקח '  דפס ... אצמנ' ודייב יכ ,דיעה םג ברה 50 

 טופושדב ןידמ לע ובשיש םינברה והודבחש .םייתד םיגהנמו םינידו םיקוח וכותב ללוכה ,די-בתכ

.הדשע עבשה האמהו הרשע ששה האמה תפוקתב ]הטאק תוהו'זדנ אטדאג ' 5  דפסה-תיב ידימלת םג 1

 דבעב יכ םידיעמ ,םיימוקמה םיבושתה יפמ הז ;זייג לע תועידי ופסאש .הדוש-ןאח-דימטמ ילאידה

52 .תובדוח קד ורתונ םהמש םיידוהי םיבושי רפסמ םוקמב ויה  םוקמב ינדא'צ רקיבש העשב םנמאו 

 וידיב הלע אל ןא .המוח לש םינמיס ורכינ םהמ דחאבש .םיבושי הושלש לש םדיירש אוה ףא אצמ
5 .תודוזפה תובצמה לע הבותכ תוא תולגל 3 

 םזיוכיר ויה םהבש ,תומוקמב זאקוואקב םירזוכה וססבתה תינימשה האמה לש ןורחאה עברב
 לע םתד תא ברחבו שאב ופכ םיברעה דועב .תיתד תונלבוסב וגהנ םה 54 .םידידה םדיוהי לש םילודג
 .נ;rידוהיה םללבבו ,זאקוואקה יבושת

 ןמחר-ובא םדוקה ומש היה תרוסמה יפלש ,םילסומ-ובא היה םאלסיאה תצפהב םיליעפה דחא

 לש היינשה תיצחמב זאקוואקה-דבעבו ינופצה זאקוואקה לש ומורדב לעפ םילסומ-ובא .דועס-ןבא

 לעב היהש . ומש קחצי . דחא ידוהי םלסאל ודייב הלע יכ . דייצל הדעי תרוסמה .תינימשה האמה

 לע הרקוה תואכ .םינד םידוהי ןכ ושע ומוע ) Kendishken ( ןקשידנק רפכב רתויב דבוכמ דמעמ

 יטחאל ןקשדינקמ רפכה םש תא בסהו .קחציל ותוחא תא םילסומ-ובא אישה ותומלסאתה

) 55. (A khty זומרל ידב ילוא הב שי ,לודג גשיה קחצי ידוהיה לש ומולסאב התאד תרוסמהש הדבועה 

 ןאדאסאבאטב םיברעה דגנ דדמ רץפ-122 ב םנמאו .םאלסיאה תלבקל ודגנתה םיטעמ אל םדיוהי יכ

 דחאל ןא .םירזוכה ןמ הכימתל וכז םידדומה .םינד םידוהי םג דיב קשנ םע ופתתשה ובו. ןאטייקבו

 ידכ םידוהיה ינפב ודמעש תווירשפאה תחאו 56 ,הבד תוריזכאב דדמה אכוד הקספנ וז הרזעש
 דה .םירזוכה לש הטילשה ירוזאל םיברעה ןוטלש םוחתמ החריב התיח חוכב םולסאמ טלמיהל
 הרשע-םיחשה האמל תריישעה האמה דיב אטושקב בתננש .ימינונא בתנמב עמשנ החריב התואל

 : דמאנ הז בתכמב 17 • וזרכ תכלמממ דיוהי ידיב

 יכ איד]זק ירשנ םולבקיו םילילא ידבוע לוע תאשל ולכי אל יב ... ו]נניתובא םהינפמ וחרבוי
 רץאה יבושיל ונתחתיו בתכמו הדות אלב ]םה סגנ ו]נדאשוי הדות אלב הליחת ויה אריזק ישנא

1 ,ינדא'צ ןבו , 35 'כוע .םש 50 1 ·לג . 868 5 1 ,הדיפצה .יקחצי הווהשו ,   . 224 ·לג , 894

5 1 1 .חודולח .יקחצי ןבר ,םש .םש   . 10-9 ·כוע . 894

1 ,כרסראכ 52 882 . 

1 .ינדא'צ 53 76-75 'ב/ע , 884  , 1 39- 1 3 8  . 

1 .כרדכורגאכו 54  . 1975 ,םריזוכ ,כודכורגאכו; 1975 .כרדכורגאכו ; 26 'כוע , 959

1 .כיאכאכ 55 1 'כוע , 893 39- 1 3 8  .יא·צ·טי n א רהנה לע .טנכדדל חיכדעכו·חיכורדד כו•ק-90 כ ןכרש טיחא רפכה . 
1 ( כרכויסינא יכ • ןייצל ויאר ןאב . דבעמל םישק םדיה תרדהנ םה םהינוש . יא·צ-דרכואסל רכפש תכר יקכ  'כוע , 888

1 1 דע תוחפל הדבושכ טי חא •בושח ברקכ יכ דיעמ ) 82  . דיוהיה םאצומ רבדכ תרוסמה 886
1 •. גאד .טס•ה 56 1 'ב/ע . 1 דןב, 967 54 - 1 5 2 1 .כרדמרגאמ;  1 ,דיגמ; 25 'מע . 959 92 1 1 ,דיגמ; 94 'מע,   . 20 'מע, 920

1 ,וטבש האד ונכרחו דיה-בחכ לש ותביתב ןמז לע 57 9 1 3 X 'כוע, 1932 ,רכצכרקרק:  XXVI I-XXVI :1 ,פרלנאד 954 • 

1 'מע 69- 1 55 . 
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 יסורה שוביכל דע זאקוואקב םידוהיה

 תירבב קר דחא םעל ויה]יונ ]המחלמנב דימת םהמע ואציו םהישעמ ודמליו ם]יוגב וברענתיו

 58 .תבשה תא םירמוש ]םתצנקמו וכמסנ הלימ

 ·ךבעמ ןה םירזוכה לש םתטילש םוחתל םידוהי לש הריגה אופא התיה תיעישתהו תינימשה האמב

יכ ןייצמ תריישעה האמה ןב יברעה ןוירוטסיהה ,ידועסמ 59 .םירחא םירוזאמ ןהו זאקוואקה  םידוהי

 םיבושי ונייה 60 ,יקראטו ) Karabudakhkent ( טנקז;r�דובאראקב רתיה ןיב ובשייתה סרפמ ררגהש

 לש הריבה ריע תוברוח לע הנבנש בושי יקראטב םיאורה שיו םירזוכה לש םתטילש םוחתב ואצמנש

 ןוזיאמ זאקוואקה ידוהי לש םתריגהש ,הבר תוריבס שי יכ ,אופא המוד 61 .רדנאמס םירזוכה

 בורק ,ויה הלא םידוהי .הנש םייתאמכ המייקתה םירזוכה לש םנוטלש םותחל תיברעה הטילשה
 האמכ( רזוב יכלמ ידי-לע תידוהיה תדה תלבק .וזרכ תכלממל תידוהיה תדה יאשונ ,יאדוול

 לבחב עמשמ .)טנברז םויה( םיינאבלאה םירבעמל ךומסה ןוזיאב ,םירקוח תעזל ,הרושק )תינימשה

 האוצתכ םירזוכה יטילש לש םרויג לח תורוקמה זחא יפל ,וזמ הריתי 62 .הבר תידוהי היסולכוא לעב

 ידוהי לש םקלחש יפ-לע-ףא יכ ,רמול אופא ןתינ 63 .ואצומ יפל ידוהי ,םידבכנה זחא לש ותלועפמ

 ואלימ םה יכ הרבסל םיילגר שי ,רוריב ןידיע ןועט וזרכ תכלממב תיליעה תבכש לש רויגכ זאקוואק

 םהיתובא· תובא ןיב יכ ןכתייו 'םירגה םע ונתחתה םידוהיה יכ 'חינהל םג ריבס . לטובמ-אל דיקפת הב

 ינתאה אצומה היה אל םתייווה תא עבקש המ םלואו ,םירזוכה ינבמ םג ויה םייררהה םידוהיה לש

 .םתזב תוקבדה אלא

 לזג ןמז ותואב יכ ,חינהל ןתינו ןויטנאזיבמו סרפמ םידוהי הילא הבשמ תידוהיה וזרכ תבלממ

 זאקוואקב לארשי תוליהק םג םייקתהל וכישמה תחא הנועבו תעב ךא 64 .זאקוואקב ידוהיה בושייה

 דעויה ןאל'צפ ןבא יברעה עסונה ריבדמ דומלל ןתינש יפכ ,םיברעה תטילשכ ואצמנש ,יחרזמה
 סוקצורב סויולי ההזמ התואש :גנובאב-לא ראזב תויסנכה-יתכ תא םיברעה ובירחה-922 ב יכ רפסל

) 1870-1951 , lul ius B rutskus ( 65 .םתריבב םדיגסמה תא םריזוכה וסרה ךכל הבוגתבו ,טנברז םע 

 .תיברעה הטילשה םוחתב ובשיש זאקוואק ידוהיל ןגמ ןיעמ אופא התשענ םירזוכה תבלממ

 לש םבור-בור .זראמ םצמטצה החטוש ,השק הכמ וזרכ תכלממ התכוה תירישעה האמה ףוסב

 ךא . ןמזה תצורמב ומלסאתה ,םיריוטסיה םירשוש אלל .תפפור התיח םתודהיש םישדחה םירגה

 זאקוואקב תוכיסנ ןיעמכ םייקתהל וכישמה םהילא וחפסנש םריגה ןמ קלחו םאצומ יפ-לע םידוהיה

 המכוח זכרמ םג הז ןוזיאב הארנכ היה הפוקת התואב .הרשע-ושלשה האמב ילוגנומה שוביכה זע

1 ( יפטיק לא ןכא יברעה ןוירוטסיההו ףארגויבה לש ותודע זומרל היושעש יפכ ,הרותו 248- 1 1 72 ( 

 ... ]ןאדאסאבאט[ ןתסריבט ישנאמ שיא ... גולורטסאו ידוהי אפור ,ריבט לא ןבר' תא ריכזמה

1 .בוצבווקק 58  חועצהה יפל ןאכ תואבומו ד.•ה-בתכב תורסח םיעבורמ םיריגוסב חראבומה תויתואה . 33 ימע . 932
1 ימע .םש האר הדרעחה לש יסור םרגוח .בוצבווקקו וטבש לש 1 3 . 

1 ( ברראמרק 59  .חינימשה האמב טנבדדמ הנופצ ובישיתה םריוה•ה יכ ,רבס ) 24 ימע , 873
192 ,דיגמ 60 1 1 ,דיגמ ; 93 ימע ,   . 16 ימע , 920

1 .תודולח .•קחיצ 61 1 ·מע , 894 3 1 .ברמסיינא הררשהו ,  1 .ןדי•זדאנ; 894 90 1 1 ימע ,  64 . 

1 .ברנרמאסרא 62  . 273 ימע , 962

1 .ברצברקרק 63 1 ( קרלפ ; 34-33 ימע , 932 94 1 1 ימע .  80- 1  .רז הרבס ה m ד ) 77
1 ,קרלפ 64 94 1 1 .יקסררנימ; 107 ימע ,  -193 ימע , 963 192 . 

1 .סרקוצרב 65 93 7 1 ,דיגמ ; 27 ·נוע ,  195 .קרלפ םג הררהשו 20 ימע . 920 1  . 285 ימע , 
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.םידרהיה תמכחכ ןייטצה ןכר רתוא  Vladimir Minorski ,-1877 ( יקסררנימ רימידאלר ןחרזמה 66 '
1  לש הטילשה• יכ דייצמ ,תירישעה האמכ םייקתהל הקספ םירזוכה תכלממ יכ סורג םנמאש ,) 966

 ,תקפסמ-יתלכ התיה ןאטסגאד לבחכו יפסכה םיה ףרח לע רבעשל םירזוכה תומדא לע םימלסומה
.תלטרכמ-יתלכ תירזוכ העפשה ראשהל הכירצ התיה ןהכו  בורק .םיבשות ךאטייקל רוזח הז ןמזכ 67 '
 ריזנה ןכאו .םיכרעה ץחל יכפמ וזרכ תכלממ םוחתל ןכל-םדוק רחונש ,םיכר םידוהי םכרתכ יאדוול
1 ( יניפראק ונאלפ הז יכארר•ג 182- 1 252 , J. del Plano Carpin i  לש הטילשה םוחתכ רקיכש ,) 
 אל םשה חנועפ ,סרקצררכ סרילרי לש רתעזל .ינאטררכ רמשש דיוהי טבש לע רפסמ ,בהזה תזורא
 ינאקסיצכארפה ריזנה 68 .םיזררגה יפכ םייררהה םידוהיה לש םמשכ ,יכאטרררא וארוקל שיו קירזמכ

1 ( קררכררמ םלרי ימלפה 2 1 5- 1 270 , Villem Rubrouck (, 1 כ ררזיאכ רכעש  יכ אוה םג רפסמ-254
 תיסחי החורו לש הפוקת התיה וזרכ יכלמ תפוקת 69 .םיכר םידוהי ויניע-רמכ האר הל םרוזמר טככרדכ
 דס.ינדה דדלא לש ורופיסכ אוצמל ילוא זתינ הל דהו ,יחרזמה זאקרראקכ דיוהיה וץביקה לש וייחכ

 םיטילש םג רגהכ ,בהזה תזרוא ימוחתכ םידוהיה יפלכ ןוטלשה לש תיסחיה תונלבוסה דצכ
 דחא לש האורה דיעהל היושע ךכ לע .הסנכה ררקמכ םהידוהי לע ןגהל םימויסמ םימלסומ

 תא ףסככ אלמל בייח ידוהי גורהה םילסרמ· :רמאנ הכש ,הרשע-םיחשה האמכ םיימוקמה םיטילשה
 דו:טילשל ורסמל וילע ףסכה תאו גרוהה לש וררע

 ,תיכרשי הניחכמ ידוהיה וץביקה לש תובחרתה הלח ,םידוהיה ונהכ רכממש יסחיה זרחטכה חכונ
 תינחור הניחכמ םג יכ ,חינהל ריבס .תטלשה תיליעה ברקכ העפשה ילעכ םג הארנכ ויה םידרה�הר

 .תורישי תוירדע ונילא ויעגה אל ךכ לע יכ ףא ,םייררהה םדיוהיה ברקכ החירפ לש הפוקת רז התיה
 תידוהי הריגה לש שדח לג דקפ ,וזרכ תכלממ לש םינורחאה םדיירשה ומלענש רחאל יכ ,הארנ

1 ( םיכא·ח-ליאה תלושש לש התיילעכ הרושק הריגהה התיה םעפה .זאקרראקה תא 335 - 1 258  ( 
 דאדגככ הזכרמו תיסאכעה תרפיל·חה סרהמ הנוזינ זאיגייכרזאל הריגהה . ןא•גייכרזאכ םילוגנומה

) 1 25 8  יאדוול ברוק התשענ רז הריגה .זריכטר ) Maraga ( הגאראמל ינוטלשה דקרמה תרכעהו ) 

1 ו-ו 284 ( ןא•ח-ןוגר� לש וימיכ תיתועמשמ  םירצונ יפלכ תרכלכרסכ גהנו יאהדרכ היהש ,) 29

 דיזיו שמיש רוצחכ יכ ,הדבועה שמשל היושע רז תונלבוסל םיטלובה םייוטיבה דחא .םידוהיו

1 כ הגאראמכ םקוהש ,םיבכוכה הפצמכו ,הלוד-לא דעס ידוהיה  אל םידוהי םיבכרכ-זירח ותרש .-259

 ותיילע םער ,םימי-תרצק התיה זא'גייכרזאכ םידוהיה רכז הלש תיסחיה החוורה תפוקת ךא .םיטעמ
1 ( ןא·ח-ןאזאע לש ןוטלשל 304- 1  .תופידר לש הכרוא הפוקת הלחה .םאלסיאה תד תא לביקש.) 295

 אלפיי אל 72 • ןא·גייכרזא לש תיתוברתהו תיתרבחה תיליעה זמ םיטעמ-אל םידוהי ומלסאתה הכש

1 יקלופ 66 94 1 107 ימע,  1 "ב.י:  1 ימע . 929 1 0 1 1 ."ב-דעסא הוושהו . 36-33 ימע, 1937 .סוקצורב;  93 1 195 ימע .   . 

1 ,רובדי יפ לע טטוצמ  . 295 ימע , 958

1 .יקסרונימ 67 1 ימע , 963 44 . 

1 ימע .םש 68 45- 1  . 36 ימע . 1937 ,סוקוצרב : 44

1 ,דינמ ; 36 ימע ,םש 69 92 1 1 ,דינמ ; 94 ימע ,   . 22 ימע , 920

 חחח םהו םוהח יררהב םייורש םהו• : רזוב חכלממל םסיח"חמכ ינדה דדלא לש הלא םףינדנ םיאורה םףיוקח יש 70
 םףיומחו םילמגו דואמ הברה הנקמ םהל שוי .םימי הרשע לע םימי הרשע ןלהמ םינוח םהו ... סרפו דימ רץא

1 ,ינדה דדלא('". טפוש םהל שוי ".שא דיבוע םיערש םהל בורק ויש ".םיסוס םידלגמ זיאו םדיבוע 89 1  ימע, 
1 דלימ זייוע , 24 1 ימע , 903 6 1  (. 

7 1 1 .נוראמוק   . 25 ימע , 873

1 ,לשיפ; 1938 ,סוירטש :זייע 72 1 "בוזא .טסיה; 953 1 ימע , 1 ןרכ , 958 8 7- 1 73 . 
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 יסורה שוביכל דע זאקוואקב םידוהיה

 ריאשה אל םינא·ח-ליאה תכלממב יסחי שפוחמ םדיוהיה ונהנ ובש רצקה ןמזה-קרפ יכ ,אופא
 האמה יהלשב רועש וזרכ תכלממ תפוקתמ לידבהל .םייררהה םידוהיה לש יצוביקה ןורכיזב תובקע

 דנ.םהיכלמ תא םהב וארו ,וזרכ יכלמ תא וריכזה םה הרשע-עשתה

 לפשה תפוקת . 4

 דושו סרה תועסמל םיולגנומה ואצי הרשע-ושלשה האמה לש םיעבראהו םירשעה תונשב
 תיתד תונלבוסב הגהנש .בהזה תרורא תא ומיקהו וססבתה םיטשופה ןמ קלח . יחרזמה זאקוואקב
 הרשע-ושלשה האמה ףוסב ךא .וזרכ תכלממ ידירשמ תוכיסנ ןיעמ ,רומאכ ,המייקתה הימוחתבו
 לש םדמעמ דעוהו םאלסיאל םיולגנומה םיטילשה תיברמ ורבע הרשע-עבראה האמה תישארו

 םידוהיה לש םהירוגמ רוזיא שמיש הרשע-עבראה האמה לש ינשה עברב .םידוהיהו םירצונה
1 ( ג�ז 1$ תוליח לש םהיתופקתהל הריז םייררהה 34 1 - 1 3 1 3  ןאוורישב השבגתה האמה ףוסבו ,) 

)' Shirvan ( לבס םימיה םתואב . יחרזמה זאקוואקה לש ובורב טילשה חוכה התיהש ,תיאמצע הנידמ 

1 ( גנל-רומית דנאקראמאס לש ילוגנומה טילשה לש ויתושילפמ רוזיאה 405- 1  תוטישפה .) 336
 וקתינ .םרעב ועגפ ,תואלקחה יחטש תא ותיחשה םירדעה לע הצחמל-םידוונה יטבש לש תורידתה

 ד•.עבקה-יבושת ןיבל םידוונה ןיב תוחיתמ וררועו רחסמה יכרד תא

 דחאל חילצה ליעאמסאש רחאלו םויוד;�ה לש םחוכ הלע הרשע-ששה האמה תישארב

 הלע אוה 'ןאווריש תנידממ םיקלח לע טלתשהלו םיטבש תירבב םישאבליזיקה תא ןא·גייברזאב
1 בו זירבטל s0 1  תלושש ןוטלשבש .סרפ לש הנש םיעבראכ לש תומחלמב .האשל ומצע ריתכה-

 םוחתב סנכוה יחרזמה זאקוואקה וליאו ,הריעז תילאסאו תוכיסנל הכפהו ןאווריש הענכוה .םיוופצה

 ,תינאמ·תועה הירפמיאה יטילש לצא תוששח ררוע תיעישה סרפ לש החוכ לודיג .סרפ לש העפשהה
s מו 1  וטלמנ הלא םיועריא תמחמ ד 5 .תונרימה יתש ןיב תומחלמה-תוריזמ תחאל זאקוואקה ךפה ו-4

-יתלב קלח ויהש חצרהו הזיבה ,דושה ינפמ רותסמ םשקבב הלפשהו ףוחה ירוזאמ םיבר םיבשות

 םדיוהיה לש םהייחב תורדרדיה םג ,הארנכ ,הלח הפוקת התואב .תומחלמהו תוטישפה ןמ דרפנ

 ןמ םיבר .ז"ט-ד"יה תואמה יבגל םהילע תועידי םוש ,ונתעריי בטימכ ,ורמתשנ אל םג םא ,םייררהה

1 תנשב .םהיניכ רשק היה דימת אלש הארנו ,םירהל תוניב םרייעז םירפכב ורזפתה םידוהיה  היה 638

 m ביסמ ריעה תא בוזעל םידוהיה וצלאנ האמה לש היינשה תיצחמב ךא ,טנברדב ידוהי בושי ןידיע
.6 ( הבוס-אבא ירפכב ררוגתהל ורבע םבורו ,תוועדי-יתלב (Aba-Sova סוריאילא שגפ הנש התואב ד 

 סאולקינ לש ורואית יפל דד. ןאראסאבאטמ ואבש םידוהי םיחיטש-ריכומ החאמש רחסמה ריעב
 לש םיירפכ םיבוישיב ,) Buinak ( קאנויבב םדיוהי ובשי ,האמה ףוסמ ) Niko\aas Witsen ( ןסטיו

יקב העיגפו םדיוהיה לש ברה רוזיפה ד s .הצחמו הבברכ ונמו . ךאטייק תולחנבו םיניגזלה  תולה

1 ,כוסיסינא 73 1 .ןאה; 182 יסע , 888  . 183 יסע , 892

1 יסע . 1 רןכ , 1958 •. בוזא .טסיה 74 84- 1 79 , 187- 1 86 , 199-  . 209-202 יסע , 1 רןכ , 1967 .. גcור .טסיה; 197

, 275-268 יסע ,םש 75 2 \ S  . 269-259 , 239-223 יסע , 1 רןכ . 1958 .. בוזא .טסיה ; 209-

1 "כ טנכדדכ דיוהי וביש לע סרדיcוילא לש רחרדע חא איבמ ) 39 יסע, 1937 ( סרקרצדכ 76  יסע . 1921 ( דיגמ ררעב, 638
 .הרש-עעבהש הcוסה חישדאכ טנכדד חcו ובזע םדיוהיה יכ ,אחכססא אלכ .ןועט ) 94

 . 39 •מע ,\ 937 ,סרקרצדב 77

 . 9S ימע , 1921 ,דיגמ 78
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 יטילופ-יתרבחה דמעמה

 זתינ הז בצמ לע 79 .ולא לש ינחורה ןבצמ לע םמתוח תא ועבט ,הבוק סג רשפאו טנברד- תולודגה
 דומלש םהרבא ר"ב יתבש רביחש :םינש רוביע' וא 'רכששי ןרקת' רפסמ רוציקל אובממ דומלל

1 ( ו"ית תנשב  תביתכל והואיבהש םימרוגה תא ריבסהש ,רבחמה .ףסא החמש דיי-לע םסרופו ) 656

 : ראשה דיב בתוכ 'רפסה

 ךולה ןלוה יתויהב ,הזכו הזכ יתיאר רשאכ יתוארב ... הזה רמה תולגה די ילע הלדג ןכ לכו

 םינשה רובעכ וניבי אלו ודעי אל יכ 'ןטשה סהב 'ה רעגי 'ןאטסגאד תולילג לא עוסנו

 אל תנשמ ןסינ שדחב םלצא יתסנכנש' ןתעד לכב חספב ]ץמח[ זילכוא ויה טעמכ יכ 'ןטושיפו

1 ( ה"טת  םבל ותש אלו ,ןרדה ןמ תוטהלו הנשה תא רבעל םתבשחמב הלעו ,הריציל ] 654
 היה םתרבס יפל יכ' לארשיל קחכ חספה ינוצל םיחירה תא רקנלו םרובל םיטחה לע שקבל

 תולילגה םתוא לע יתרזחו ,םתנכסו םתנווכ יתלטבו המח םהילע יתיאלמתנש דע 'ינש רדא

 םיבותכ תוריינה טעמ יתלוז ,הב וכלי רשא ןרדה םתוארל רוביע לש דחא רפס יתאצמ אלו

 אל דיל דימ םתקתעהב םתוא ועטה םלוכו ,]בלח ריעמ רודיס[ יבלח רודיס ינוקית קתעהמ

 80 .ונממ רוצק יתרבחו רכששי ןוקית םש אצמנ רשא םוקמ לא יתכלהו ילגר יתתכו ... הקני

 הירפמיאה ,סרפ דיב תויורחתו תויושגנתהל הריז זאקוואקה שמיש הרשע-הנומשה האמב

1 ( ישילשה דמחא לש ונוטלש ימיב הפאש תינאמ'תועה הירפמיאה . היסורו תינאמ'תועה 730- 1 703 ( 
 הזוחב ילאמרופ יוטיב ידיל האבש ,היסור לש התשלוח תאו סרפ תכלממב תוררופתהה תא לצנל

1 ( טורפ 7 1  התשע רחא דצמו ,חוכ הניגפה איה דחא דצמ. יחרזמה זאקוואקב היתודמע תא קזחלו ,) 1

 ססבתהל הווקת לכ תע התוא הדביאש ,היסור םלואו .םיימוקמה םיטילשה תדהאב תוכזל םיצמאמ

 וז הרטמ םודיק םשל .יפסכה םיל אצומכ יחרזמה זאקוואקב תוכזל הלדתשה ,רוחשה םיה יפוח לע

 תוחכונ תנגפה ןרוצל סיקאזוק ובשוה סהב ,םירפכ לש הרוש ) Terek ( קרט רהנל ןופצמ המקוה

 היסור דיב תורחתה חכונ .םייסור-רופה םיימוקמה םיטילשה תא דדועל ןכבו ,רוזיאב תיסור

 ,םיימוקמה םיטילשה לש םחוכ עבטה ןרדמ לדג יחרזמה זאקוואקה לע תינאמ'תועה הירפמיאהו

 ררחתשהלו םדמעמ תא לצנל ולדתשה וללה םנמאו .תונידמה ושלשמ דודיעל תופילח וכזש

1 ( תויוממוקתה לש הרוש יחרזמה זאקוואקה תא הדקפ אופא ןכ .סרפ ןוטלשמ 7 1 2- 1 707 , 

1 72 1 - 1  לצנל הטילחה .ןופצה תומחלמ תא המייסש ,היסור .רוזיאב סרפ תטילש תא ופפורש ,) 720

1 בו 'דחוימה בצמה תא  םיל ברעמבש רוזיאה ושביכל עסמ 'לודגה רטפ תושארב ,האבצ ןרע-722

 ,ראצה תבוטל רוזיאה לע רתוול סרפ לש התמכסהו ,יחרזמה זאקוואקל היסור לש התסינכ .יפסכה

 דיב המחלמה .ילתראכל וסנכנ היתואבצש ,תינאמ'תועה הירפמיאהו היסור דיב םיסחיה תא ודדיח

1 ילוימ אטושק םכסהל תודות הענמנ תינאמ'תועה הירפמיאל היסור  הטילשה הרכוה ויפ-לעש' 724

 םוחתב וללכנ זאקוואקה-רבע יחטש ראש דועב יפסכה םיה יפוח דילש רצ ספ לע היסור לש

 ויה ןה ןכש ,תפפור התיה תונידמה יתש לש ןתטילש םלואו .תינאמ'תועה הירפמיאה לש התעפשה

 .תובורק םיתעל ודרמו ןהיניב וגומיתש םיימוקמה םיטילשב הבר הדימב תווילת

1 ב תמ( וברג באטסוג ןאהוי ןרסה דקפ לודגה רטפ לש םינחתותה-תודיחימ תחא לע 734-(, 

1 דע ןאטסגאדב ההשש  ףוחה ןרואל םימעהו תוצראה לש רואית' זאקוואקב ןיכה רבוג . 729

, 1894 רינרמדק , יקחצי 79 n , 9 ימע . 

 . \ 6S6 ,יחכש 80
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 יסורה שוביכל דע זאקוואקב םידוהיה

 .דחא םעל דשקומ ףיעס לכו .םיפיעס 59 ןב חול תדרצנ ךרדע היה רואיתה :יפסכה םיה לש יברעמה
 : ןלהלכ בתכ ובו ,םידוהיה וניינע 58 "ה ףיעסה

 םייח םג החאמשכ . ךאטייקבו ה�וקב .ו�טאודב ,טנבדד דיל םינוש םידפנב םירג םידוהיה
 שדוקה-ילכ וא םינברהו ,םירג םה הבש הפנה ןושל איה םנושל .רחסמ יכרוצל םידוהי רפסמ
 תואלקחמ .םידחא םיירפכ םיבושתל המודב ,]םיסנרפתמ םידוהיה[ .תידוהי ןושל םג םיניבמ
 הז קוסיע ךא ,םיויבוש םיבונג םינמרא- םינידודגבו םינמראב םה םירחוס .דקב לודיגו
 ןמ דשאמ םיסימ רתוי ]םידוהיה ךמנ םהמ םיחקול .יסורה ןוטלשה תחת יחש ימ לע רסאנ

 םוקמה דיוהימ לודג קלח .תלוגלוג-סמ םלשל ,םינמראה םג ומכ ,םיבייח םהו םימלסומה
 התע םג םה ... םה טבש הזיאמ םיעדוי םניא םמצעב םידחאו 'ןימינב טבשל םמצע םיסחיימ
 .תומהוזמו תוכלכולמ ,תושק תודובעל םהב םישמתשמו ,םהילע םינוממה ידי-לע םיאכודמ

 .המחלמ יכרוצל םג םהב שמתשמ ךיסנהו ,םהלשמ קשנ םהל שי ךאטייקב םייחה םידוהיה

 : בתוכו רבוג ףיסומ הז ףיעסל הדעהב

 דחא ימלסומ קשנ-אשונ וא ליצא דשאכ .םידחא תומוקמב ומכ םינועמ ולא תופנב םידוהיה
 .סוסה ןמ דימ דדרי וניא םילסומה לש ותדוקפ יפלו 'ךרדה ןמ דדרי וניא הדר בוכר ידוהי שגופ
 דעמ וניא ידוהיהו ,גורהל אל קד ,הצפח ושפנש המכ ידוהיה תא תוכהל םילסומה יאשד
 s י.ךכ לע ןנולתהל

 םיריאשמ םידוהיה לש םושכרמ' : םידוהיה ייח לע םימיוסמ םיטרפ ףיסוה אוה רבוג םסויפש רפסב
 ,רבוג לש וירואית 82 :ךלוהו ןטק םרפסמ ... בערמ תומל אל ידכ םהל הושרדה תומכ התוא קד םהל
 לש ןושארה עברב יכ םידמלמ 'יסורה אבצב ןיצק ותויהב לארשי ידהואמ היה אל יאדוול בורקש

 ,היסולכואה ללכ לש הזמ השק יחרזמה זאקוואקב םידוהיה לש םבצמ היה הרשע-הנומשה האמה
 םדיוהיה לע רסאנ ) Anderi ( יררגא רפכב .םיפוכתה ןוטלשה-יפוליחמו תומחלממ איה ףא הלבסש
 םהל האדנש דבר לכ םיאיצומו תסנכ-יתב םדיקופ ויה םידדוש 'ישמ דיגב ושבללו סוס לע בכרל
 םאו דחפב ויח םידוהיה .םיכריכת דוש םשל םדינקה תא םיחתופ ויה ףאו .ךדע לעבכ

 ויבא היה 'ןדרג םש חכש םוקמה תא ו שטונב ךא 'לוכה בנגו ידוהי לש ותיבל תחתמ רפח בנג
 אלמל היה בייח ידוהיה .הלילב ונב חכשש ןזרגה תא ול בישהל ידוהיה ןמ רשודו דקונב אב
 ןפ דחפ יכ .בונגה ושכרה תרזחה דנדנ ויפמ הגה איצוהל ילבו ,םדיברו דמוא ילב השקבה תא
 ויה םיוללע ףאו ורחסמב ולכנתיש ,בנגה לש וידידיו ויבורק דצמ תודצ ומצע לע איבי
 83 • ותיב-ינבבו וב שקנתהל

 דימ ,בוטו דשח דגבב שבולמ תוצוחב ךלוה דחא ידוהי ומצעב לשומה וא ידדה שיא האד םא' ןכו
 . ןאיח-יאחדוס :ותיבב אצמנ רשא ףסכה םגו ול ודגב תא ידוהיה ןתנ דשא דע הנד הכמ ותוא הכה

Kazi-K ( ךומוק-יזאק תוכיסנ טילש u m u k h 1 םינשב טשפ .)  720- 1 71 7  היתוביבסו הברק דיעה לע 

8 1 1 ,ונרג  1 ך ימע . 728 1 8 - 1 1 1 .םיטסגר . ונרג הווהשו   .נרטקיבירלפ האר ויבתכו דאוקואקב ותוליעפ ,ורנג לע . 728
1 1 ימע , 935 1 4- 1 1 1  . 

1 .דיגמ :הרושה ןכו 24 ·מע , 1920 ,דיגמ יפ-לע טטוצמ 82 92 1  . 96 ימע . 
1 .נורדכסכלא 83  . 1669 ימע , 882
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 םינמראהו םידוהיה לע הררצ אוה' .םיעישה לש םלועמ היסרלכראה חא ,לוכיככ ,ררחשל חנמ לע
 > 4 :םכילע-םרלש חכונכ םחרא רכרכי אל םימלסומהש ידכ בוהצ יאלט םהיזח לע חאשל

1 ( חאש רידאנ לש ותיילע םע סרפ לש החוכ רבג םיושלשה חונשכ 747 - 1 688  לש ןוילע דקפמכ ) 

1 ( הנידמה לש הטילשכ ןכמ-רחאלו ,אבצה  חא חאש רידאנ שדיח הזה רושעה חישאו ב . ) 736

 אל םיימוקמה םיטילשה ןמ םידחא םרכ .זאקרראקכ חינאמ'חרעה הירפמיאה דגנ תויאבצה ויתולועפ
 ונייטצהש, ןישנרע- n רעסמ אופא וכרע חאש רידאנ חרא בצ. יעישה ןוטלשה חא םמצע לע לבקל רשש

 םירישה ןכ לע ודיעי .ררזיאה יכושח חעדרחכ קומע וטרחנ וללהו ,חצרו ןכרוח ,חרירזכאכ

 ימחרל לש םחררבגר חאש רידאנ ימקרנ לש םתוירזכא תוארחמ םהבש ,םיברה םייממעה םירופיסהו

 חודש ד.וסיה דע וסרהנ םירפכ תורשע : ררזיאה חלכלכ חושק העגפנ םישנרעה- n רעסמכ .םירהה

 85 .רקספ טעמכ הכאלמהו רחסמה ,שאכ ולעוהו ורקענ םיעטמו םימרכ ,ופרשנ

 םיטילשה ןיב תומחלמהו סרפ תודיחי לש ןישנרעה- n רעסמ ,ררזיאה חלכלכ לש סרהה יכ הארנ

 םיעוריא רקיעכ רחרחנ יביטקלוקה ןורכיזכ ןא ,םייררהה םידוהיה תייסולכואב םג ועגפ םיימוקמה
 . לארשי חרב ועגפש

1 ( א"צח חנשכ 73 1  ירא סרק רא ) Gusari ( ירא סרג רפכב םישנוע-עסמ חאש רידאנ תודיחי ומייק ) 

) Kusari (, ינרפצ מ"ק רשע-םינשכ ןכשש n -יא·צ-ראסרק רהנה חרדג לע ,הברק ריעל חיברעמ 

) Kusar-Chai (. וחד רימה אל רשא ימר דמחמ חרב םחר ורימיש הריזג' םוקמה ידוהי לע ורזג םה 

.םימכ ץראה לע ומד ןפשנו רפ רושכ טחשנ  םירחונה דרעב ,הברקל וטלמנ םוקמה ידוהימ םיבר '

-הלאקר ) Gulgata ( הטאגלרג תוליהק םג וסרהנ הז עסמב 86 .םימש םש ושדיק לע תוירזכאב וחצרנ

8 ( י'ציבד בושייה חבריקב יאדוול בורק הנכשש .) Kala-Cherakh ( ןאר'צ 7. (Devichi םרקמ שי 
 ויה אל ,תועידי ונילא ועיגה ןהילעש ,חאש רידאנ לש ועסמב וסרהנש תוליהקה רשלש יכ ,חינהל

 ראב ,הז ןברוח יעצפ ודילגה םרטב ןא .םימיה םחראב וברחנ תופסונ תוליהקו , ןפרד- n ראצרי תניחבב

 . לארשי תוליהקמ תודחא לע תושדח תויונערופ

 םגר 88 , יחרזמה זאקרראקל ףסונ ןישנוע-עסמ חאש רידאנ תואבצ וכרע םיושלשה תונש תישארב

 .יטחא רפכב הנטק הליהק המייקתה ןמז ותואל דע .םידוהי רבשי םהבש םירפכ לע וטשפ רב
 םירשעה האמה תישארב והארמו ,רהה יעלצ לע קובד היה רפכה .) Samur ( ררמאס רהנ תבריקבש

 : ןושלה רזב ראות

 רכפשיהל דע ] Akhty-Chai [ יא·צ-יטחא לחנהו ] Sharbeli [ ילכואש רהה ןיבש הניפה
 ידי-לע םיינשל קלחנ רפכה .רפכב דיחיה ירושימה םוקמה רהז .חטשמ ןיעמ רצוי ררמו:סל

 89 • םירהה תוגספל תולעל םילדתשמ וליאכ תועבג יתש לע םימרענ ויתבו . לחנה

1 ,ינראיצ 84 866- 1 863 , 1 863 1 ילג .  5 1 ,בוקטוב; 82 ימע ,  1 ימע, 1 קלח , 869 1 - 1 0  . 

1 "גאד .טסיה 85  . 372-337 ימע ,ו ןרכ , 967

1 .ינרא'צ 86  . 36 ימע , 884

1 ( ינראיצ רבדמ דחא םוקמב ןכש יךרא·צ-הלאק רפכה לש קףדמה יוהזיב ירשק יש 87  אלאקי לע ) 36 ימע י 884
1 ימע( רחא םוקמבו :הנרקל בורקה ךאראטש .ישטףועד ןאיצנאטס לצא ךארעשט-אלאקי רמאנ ) 18 ' 

1 "גאד .טסיה 88 1 יבודמוגאמ; 364-362 ימע י l ךרכ י 967  . 61 ימע י 959

1 :ץינראזאנ 89  . 42 ימע י 962
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 סיורה שוביכל דע זאקוואקב םידוהיה

 יכ ,תרפסמ תיגיגזלה תרוסמהו ,האש רידאנ לש וימקוג ועיגה ,סרפ זזטלשכ דדמש ,הז חדינ רפכל

 םילבחב םירוסא' ויה םה ; םוקמה ידוהיל םג זמוז לרוג ותוא 90 .םיסוס ילגרב וסרדנ םיבשותה ידלי

.רהג ימב וקרזנו זאצכ וטחשנו 9 י  קלחו ,םשה שודיק לע תומל םינוכנ ויה רפכה ידוהי לכ אל ךא 1

 ךא ,םאלסיאה תווצמ וץח יפלכ ומייק בר זמז ,הקיתעה םתדמ זיטולחל ודרפנ םרטב יטחא יבשותמ·

.תומדוקה םהיתווצמ לע ורמש רתסהב  תרמה םעיו ,תימלסומה תדה תא ולביק םה םינשה ךשמב '

.םיגיגזל ארקהל ולחהו םתוימואל תא ופילחה תדה  ידוהי לש םקלח-תגמ היה המוד לרוג 92 י

Dzhalagan אגאלא•זד ) y (, וחרכוה םהמ טעמ קרו ,םימכ םמד וכפשיש ,טגברד ריעה תוביבסבש 
.ךמחמ תדב םתד רימהל  ולדתשהו .תוידוהי תוליהק ובירחה חאש רידאנ לש זישגועה-תודיחי 93 י

 זמז ךות עינכהל חאש רידאנ לש ויתונויסינש זוויכ םלואו .םתד לע לארשי ינב תא ריבעהל שאו םדב

 ,חווט-תכורא הלועפב םהילע טלתשהל םיצמאמ השע אוה ,הפי ולע אל ברחב רהה ימע תא רצק

 תוכיסנ חטשב ,טגברדמ הנופצ הגבנ םיבושחה םירצבמה דחא .םירצבמ לש הרוש הנב ךכ םשלו
 האש רידאנ קקזנ רצבמה תיינב םשל 94 .)הברחה ןאריא( 'ברח ןאריא·כ היסולכואב עדוגו .ךאטייק
 רשא ... ברח ןאריאב םכיושחו םכילוהו' ) Arag ( גאדא רפכה ידוהי תא חקל ןכלו ,הדובע-תוחוכל

.ןמז הזיא םידוהיה ובשי םש ... אישזדיליבו ] Miushkiur [ רויקשוימ רפכ ןיב י  95 

 המכו המכ וצרפ יחרזמה זאקוואקבו ,םיבושתה תא הסיסתה ןוטלשה לש תירזכאה ותוינידמ

 רץפ ו-752 ב . ומעטמ ולעפש םיימוקמה םיטילשה דגנו יסרפה ןוטלשה דגנ תויוממוקתהו תודירמ

 ועגפנ תוירזכאב דרמה אכודשמו . ליעפ חרואב םידוהי םג ופתתשה ובש 'ךאטייק טילש דגנ דרמ

 הארש ,ךאטייק ךיסנ .יררגאל ךאטייק תוכיסנמ םידוהי וטלמנ םקנה-עסמ חכונ 96 .לארשי תוליהק

 תנמ לע ,רירגא יטילש לע התעפשה תא ליעפת וזש שקיבו היסורל הגפ ,בושח הסנכה-רוקמ םידוהיב
 יטילש ךא ,השקבל בויחב התנענ היסור םנמא .םימדוקה םהירוגמ-תומוקמל ורזחוי םידוהיהש
 97 • יררגאבש תידוהיה הליהקה הבחרתה ךכו הל תובעהל ובריס יררגא

 יחרזמה זאקוואקל ןברוחו סרה לש הפוקת אופא היה הרשע-הנומשה האמה לש ינשה עברה
 ; םלסאתהל םברסב םשה ושדיק לע םשפנ תא ורסמ םידוהי .טרפב לארשי תוליהקמ תוברלו ,ללכב
 תחא . תומלש תוליהק וסרהנ ףא וא . ןבומכ . ועגפנ ךיויכיד םוע . וכלהו ופכתש תודירמב ופתתשה םה
 .םיקזח םיטילש לש םלצב תוסח אוצמל התיח ,הלא תוכופהת ימיב יצוביקה םויקה ךשמהל םיכרדה

-ךבע ןופצב רתויב הקזח התשענש ,הבוק תוכיסנ לש החוכ הלע האמה לש ישילשה עברב
-ילאט� ימיב .םידוהיה ירוגמ לש םיריקיעה םירוזאב עמשמ ,ינופצה זאקוואקה םורדבו זאקוואקה
 תיתורירשה םתוכמס תלבגהל םדיעצ וטקננ .)ו-789 ו 758 ( ןא·ח-ילע-טפ םיתעל בתכנ ומשש . ןא·ח
 הליחתבש ,הריזעה טגברד תוכיסנ התיה הנושארה הרטמה .תוטשפתה תוינידמבו םיליצאה לש
 ןומראב ובושמ תא עבק ןא·ח-ילאטפו ,המצע ריעה השבכנ ןכמ-רחאלו הירפכמ קלח הבוקל וחפוס
 ותוסח תחת איבהל לדתשה אוה ,רחסמל הבר תובישח סחיי ןא·ח-ילאטפש ןוויכ .טגברד ךיסנ לש

37 ימע .םש 90  . 

1 ,ינדאיצ 91  . 55 'מע . 884

1 ,דלימ 92  . 21 'מע , 929

1 ,יגדאיצ 93 56-55 ימע , 884  . 

1 ,.גאד .טסיה 94  . 368-367 'מע , 1 דךכ , 967

1 .ינדאיצ 95  . 256 ימע , 884

1 ,ברדמרנאמ 96  . 63 'מע , 959

1 ,ברקטרב 97 1 .ביי·זדאנ ; 255 ימע . 1 קלח . 869  . 97-95 , 86 ימע , 988
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 הבוס באא לש קיתעה תורבקה-תיב
 )םירשעה האמה לש םיעבשה תונשמ םולצת(

 טפנמ ,חלממ תולודג תוסנכה תלעב ךא .ןיסולכוא-תטועמו הנטק התיה r וכיסכה .וקאנ תוכיסנ תא
 ,הזמ יאבצ ץחלו ,הזמ וקאנ תוכיסנ ךותב הבוקב תוכמותה תוצובק לש דודיע תועצמאב .רחסממו

 ונוטלש תא ביחרהשמ .תוילאסאו תויובייחתה ומצע לע לבקל וקאנ ךיסנ תא ןא·ח-ילאטפ חריכה

 תועסמ לש הרושב םנמאו . ןאווריש תוכיסנ תענכהל ויצמאמ תא ןא·ח-ילאטפ הנפיה הלפשב

1 ( םייאבצ 764 , 1 767 , 1  וחפוס ןכ .ותוסח תחת האיבהו וז תוכיסנ לש החוכ תא רבש אוה ) 768
Dzhengutai ( יאטוגניזד .) Sheki ( יקש תויוכיסנה לש ןחטש בוד הנוק תוכיסנל  ימורדה קלחהו ) 

 םידוהיה בור ובשי ןא·ח-ילאטפ לש וימיב הבוק תוכיסנ תוטשפתהמ האוצתכ . ןאראסאכאטה לש

 w ,הכיבסה יבשות חא הטלקש ,הבוק לש הלודגה תידוהיה הליהקה האצמנ הכ � s ; המוחתכ םייררהה

 .) Aba-Sava ( אבס אבא רא הבוס אנא יאצוימ טנברדב ידוהיה בושייה דשחתהו

 סירפנ יכש ומייקתה השעמל ךא 'דחא בושייכ הכוס אבא רמשכ םייררהה םידוהיה לש סנודכיזב

-10 כ( ונממ מ"ק השולשכ קחרמב רחאהו .טנברד ריעה ןמ מ"ק-7 כ ןכש דחאה רפכה .ההז םשכ

 ןמרז םהינשלו ,םיקודה םירשק םהיניב ומייקש .םיידוהי םיבושיי ויה םירפכה ינשב .)טנכרדמ מ"ק

 ינושיימ דחא 100 .תחא הליהק לעכ הכוס-אבא ידוהי לע רבדל תמיוסמ הקדצה שי ןכלו .ףתושמ לרוג

.קסנ"זדאגר , 1958 ,כיאלרדבא לש םהריוביח לע תתחושמ רד הריקס 98 ' 1847 . 

2 ·מע .ןלהל האר הברק יררהי תליהק לע 99 1 3 -205 . 
1 00  רדנסכלא רויאמ-לרנגה ,טנכרד לש )ררטאנרכרג( ךלפה-רש דיעה ההז םשכ םריפכ ינש לש םמויק לע 

 רואיתל ךשמהכ בחרנה .ומצע ינרא'צ לש וריואיתמ םג ובחסמ רבדה .ינרא'צ לא בתכמכ .כרראמרק ·ץיכרנרריאסרי

48 



 יסורה שוביכל דע זאקוואקב םידוהיה

� 

 הבוס אבא לש תורבקה ·תיבב תובצמ
יפל העקת תנש בא שדוחל םירשעה תבש םויב ומלוע ]תי[בל היחתמ רב ןרהא רטפנש םוי 'ןימימ  קי
 ןוש]א[ר םוי ליאכמ ןכ םימתה רוחבה דימלתה רטפנש םוי םולש ייחל ולא וצקי רפאמ לא ינשיל םיכרו לאמשמ

יפל ופקתה תנשכ ולסכ שדחל יט תכשכ  קי

 רה ךרד ם•לגרכ הרצ הלסמכ הרזחב ונכרד ונמש חור בקה ח•כ זמי : זלהלכ ולש חורכקה· n יכו הכרס אבא חוכרוח
 אדשכו ם•ולדנ ם•עלסכ ,ם•חוכע חורע•כ הסוכמ רהה רורמב רפ•השו ארונו קומע ק•קכ ולאמשמ . וללחו הרבג
 הצק דע הטמל רעתשמ קמהעו ם•מרר ם•ולל n ם•דה •בש r כ קומע קמע ךרח לא םולשב טעמ טעמ ונדד• ... בשע
 דמע הפ . חוד חא חו ברח לא ונאכו ונכלה קמהע ךרחב ". ם•ה ףוח לע רשא ולדגה רוישמה לא ארצ ם•רהה
 הכוס· אבאב דשא םה•חאל ם•נכש ו•הו ם•נפלמ לאו-ש •בכ זכ םג ובש• הזה םוקמכ '•ל ומאר א•שנהו r למה
1 ,•כוא'צ( 'הכוס אבא •דוה• םג דחא ןמזכ וכרחכו 1 ,ינראיצ םג והושה .)'לש תושגדהה- 43 ימע' 884 876 ' 
 . s ילג
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10 'הל ביבס םימדו םילודג םידהו םירי תבחר הלודג העקכ'כ אצמנ הכוס אבא תליהק לש םידוהיה 1 

 ףוח לע דשא לודגה רושימה לא אציו םידהה הצק דע הטמל דעתשמ קמע'כ ומוקמ דחאה דועכ

.םיה -תימורד מ"ק העבשכ אצמנש ,הכוס אבא בושייכ םדיוהיה ובשייתה ,תרוסמה יפ-לע 102 '

1 כ הכככש ,דחאה הכוס אבאכ דונ'.כ ,הרשע-עבשה האמה עצמאכ ,טככדדל-תיכדעמ 6 1  ובשי'-7

 ז"מת'ה תכשמ איה םוקמכ האצמכש רתויכ הקיתעה הבצמה 101 .ותמקה תישארמ םידוהי האוגכ

) 1 68 7  ,) Rostov ( כוטסוד ידוהיל ןא·ח-ילאטפ הדשיה האמה לש םיעבשה וא םישישה תרכשכ 104 .) 
-•לאטפ לש ודעצ יכ ,חיגהל םוקמ שי 105 .הכוס אבאכ בשייתהלו דובעל ,הבוק ריעל תוכימסכ רפכ

 ידוהי. בורקמ הז רשכככש טככדד תוביבס תא ול הנמאנה היסולכואכ רבגתל ותוינידמכ בלתשה ןא•ח

.םיגיד ויה םגו ... םינגהו םימדנה ,המדאה תדובעכו הדותכ' ,תרוסמה יפל ,וקסע הכוס אבא ' 106 

 םיסנ השעמ דפס לש די-בתכ דיעהל יושע הכוס אבא תליהקכ הדות יעדוי לש םתואצמיה לע םנמאו

 לארשימ דיעצה '"ע טנכדדל ךומסה הכוס אבא רפככ בתככ' דשאו יכדא'צ הדוהי אצמש ''"דאה לש

1 [ ג"כקת'ה תנשכ ףסוי ]ברה דובכ ןכנ ד"הככ  ·ילאטפ לש ונוטלש ןמזכ 107 :זומת שדוחל 'ח ,] 763

 יכ ,רפסל דעי טנכדד לש הנדו 108 ,הכוס אבא תליהקכ םידוהיל חווד ןא'ח

 ,וחוסח תחת אצמנ ]הכוס אבא[ הזה רפכה םגו ,טככדד דיעה לע ןא·ח-ילאטפ ןוטלש ימיכ
 הלודג המדא תקלח ללגכ ךומסה רפכה יבושי םע הכוס אבא רפכה ידוהיל הבידמ התיה
 המדאה תויהל ןיכק-דטש םידוהיל ותתכ םידוהיה תבוטל וטפשמ רץח רכזנה לושמה ןא'חהו
1 [ םויה דע אוהה הנקמ-רטשהו םלוע תזוחאל םהל תאזה  דשא לארשי תליהק ידיכ דרמש ] 894
 109 .טככדדכ

1 ,םד תולילע יכפכ םהילע ןגהו םידוהיה ויבושת יפלכ רושיכו קדצכ אופא גהנ ןא•ח-ילאטפ  ןכלו 10

l :לאדשיל בוט היה ונמזכ' יכ ,םיידדהה םידוהיה לש תרוסמכ הרמשכ l l  

 לע סרפו היסור לש הליעפה תורחתה השדחתה ןא·ח-ילאטפ לש ותומ דחאל רפסמ םיכש

1 כ .תיטילופה תלוברעמל דוזיאה ףחסנ המעו ,זאקוואקה  ןורחא 'ןא·ח-ילע-ףטול חצרכ-794

 ,דמחמ אקא .דא'גאק ינמכדותה טבשה ןמ ד,מחמ אקא ידיכ סרפכ םירכזה תלוששמ םיטילשה
 םינד ונגראתה סרפ לש התכימתכ . זאקוואקכ ותוברועמ תא ריבגה 'ו-795 ב האשל ומצע ריתכהש

 . 42 •מע ,ו 884 ,•נרא'צ ו o ו

 . 43 •מע ,םש ו 02
1  . 5 ·לג 'ו 876 .•נרא·צ ןכו , 28 ו , 40 'מע .םש 03

 .ו 4 ·לג ,ו 868 .•נרא'צ ו 04

,טנברדמ ןאח-•לא-טפ• לע חרבומ תודעה ו 05  ם•חעל הנוכ ,ובושמ םוקמ טנברד חא השע הבוק ט•לשש וןו•כ לבא '
1 ,•נרא'צ :האר .טנברדמ ןאח-•לא-טפ חובורק 1 .•נרא'צ ןכו 42 , 40 ·מע , 884 1 ·לג , 868 4  ןכש בוטסור רפכה . 
-300 כ וב ודדוגתה הרשע-עשתה האמה עצמאכו ,הבוק ד•על ח•חרזמ- n •מורד מ•ק ו-5 כ ,טובאק רהה •לגרל

 .ם•נום-ם•נא'ג"כרזא לש תוחפשמ
 . 40 •מע .ו 884 ,•נרא'צ ו 06

 . ו 20 ימע ,םש ו 07

 רע םש ונבש•ו ם•רהה ךרחכ טנברר ר•עה לצא רשא ,הבוס אבא רפכב בש"חהל ונאב' •כ ,•קראט ףרה• לש םחודע ו 08
1 .•נראיצ( 'םשמ ונ•שפנ טלמל ונ m בו ונ•לע ומזע הטמ חא ןאח-•לע-טפ ם•רה רשא  ח•ארנ ) 26-25 ·מע , 884
 . ו-789 ב תמ ןאח-•לאטפ דועב , ו-199 ב וא ו-191 ב הברחנ הבוס אבא חל•הקש םושמ ,תקרומ-יחלבכ

 . 23 ו ·לג ,ו 894 .•קחצ• ו 09

o ו 35 ימע .ןלהל ךכ לע האר טור•פ רח•ב ו ו . 

 .וו 9 ימע .ו 884 ,•נרא'צ ווו
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 .)ןא'ח-ילאחיש ומש בתככ םיתעל( ןא'ח-ילע·ךייש םשארבו ,היסורל ודגנתהש זאקוואק יטילשמ
 סרפ וקפתסה אל בוש .) Surkhai-Khan ( ןא'ח-יאחרוס ךומוק·יזאק ךיסנו , ןא'ח·ילאטפ לש וכב
 תא ושבכ סרפ תואבצ .םהיניינעב ןירשימב וברעתה אלא .םהיתוחוקלב דבלב הכימתב היסורו
 רחאל .טכברר תא ושבכו המודר ודרי םייסור םידודג דועב ,היזורגו ) Karabakh ( ךאבאראק תוכיסכ

 היתואבצו. זאקוואקב התוינידמב הכפמ לח היסורב הכולמה אסיכ לע )ו 796 ( ןושארה ל�אפ הלעש
 ןמ וגוסכ סרפ תואבצו . ולשככ ויתודמעב קיזחהל דמחמ אקא ישרוי לש םהיתונויסינ .הנופצ וגוסכ
 תא ריבגהש רבד .םילודגה תוחוכה לש יטילופ ללח ןיעמ אופא רצונ יחרזמה זאקוואקב .רוזיאה
 טכברד ךיסנ. ןא'ח-ילע-ךייש ומצע לע לביק ו-799 ב .םיימוקמה םיטילשה לש תוידדהה תומחלמה
1 .יסורה אבצה לש הנוצק תגרד ול הקינעהש ,היסור לש התוסח תא ,הבוקו 1  חרואבש יפ-לע-ףאו 2
 םינמראה תא הערל תולפהל גהנ אוה .תיסורה הכלממה םשב טכברדו הבוק ךיסנ התע טלש ימשר
 וביוח ,היסולכואה לכ לע ולטוהש .םיתורישבו םירצומב םידבכה םיסימה לע ףסונ .םידוהיהו
 ליגמ םיאושנ-אלה םריכזה לכו .תוכיסנה תועבטמב דחא לבור הכש לכ םלשל םיאושנה םידוהיה
5- הלעמו הרשע-שמח 5 1 .םימלסומ·אלה לש תוחנה םדמעמ ןגפוה ךכב .תוקייפוק  1 3 

 ןא'ח-ילע·ךייש לש ותופרטצהב האר . ךומוק-יזאק טילש . ךא'ח-באחרוס וא ןא'ח-יאחרוס
 ץלאכ ןורחאהו ,טכברד תא שבכ יסורה אבצהש תעב טלקמה תקנעה לע הבוט-תויפכו הדיגב היסורל
 ונייה . ןא'ח-ילע-ךייש לש ותטילש ימוחתל רדחו המקכ-עסמ אופא ךרע ןא'ח-יאחרוס .טלמיהל
 הדוהיל הרסמכש יפכ ,הדעה יכב לש תרוסמה יפ-לע .הברס-אבא תליהק תא בירחהו ,טכברד תוכיסכל
1 ( ז"כקתה תנשב הבוס אבא תליהק הברחכ ,יכרא'צ 797  הז היה יכ ,ריעהל עדי יכרא'צ דוע ךא ,) 
 טכברדו ךומוק-יזאק יכיסנש העש . ז"כקת תכשמ רתוי הריבס תיאדכ וז הכש םכמאו .)ו 799 ( ט"כקתב
1 .םייתודידי םיסחי םהיניב ומייק  רסמכ ה�רס אבא תליהק לש םירפכה דחא לש ותברחה רואית 14
 : םוקמה יבושת ןיב היהש ויבאמ ותוא עמשש .טכברד ינקזמ דחא יפמ יכרא'צ הדוהיל

 רקובב ... םיגד דוצל םיה לא רפכה ןמ הברה םידוהי וכלה ט]"כקתנ חספ מ"הוחד 'א םויב
 וללשכ רפכה יתב לכש םתוארב םהילע הלפכ תומ תמיא הכהו ,רפכה לא םאובב ינשה םויב
 ורקדכ םיברו . ךאצכ וטחשכ םהמ םיבר ,תוצוח יכפ לע םיכלשומ םיבר םיגורה . שאב ופרשכו
 םינטק םידלי .הכה דחאו הכה דחא ורזפכו םהילעמ ותרככ םהישארו ... ]תוברחנ םירקדנ
 תחקל םהיתומאל םדידושה וחינה אל רשא .תוברחה ךותב דוע ואצמכ םייח םדיש יקנויו
 םהישעמ תולכל וצלאכו רתסב הלילב םהילא ואב ךא'ח-יאחרוס ישנא יכ ןעי .היבשב םתוא
1 .טכברדב ןא'חהל רבדה הלגתי אלש ,רקובה רוא דע 1 5 

 לש ותוחא םג םהיניבו .שיא םישימח האמכ יבשב ןא'ח-יאחרוס לש וילייח וחקל וז הטישפב
1 .דעה 1  םיבוישיה ןמ יכ רפסמ ,ט"יה האמה לש םישישה תונשב םוקמב רקיבש .יכרא'צ הדוהי 6
 ורתוכ םיידוהיה

1 1 1 "גאד .טסיה 2 1 ימע . 2 רךכ , 967 4-9 . 

1 1 1 ,יקסכנודכ 3  . 392 'מע , 823

1 1 1 .ינרא'צ 4 4 'מע . 884 1  • 28 1 .דיגמ : 1 1 חנש r יצ טנכדד לש רוטאנרכוגה . 22 'מע . 920  ורשוג הכש הנשכ 199
1 ,ינרא'צ( הכרס אבאמ םררהיה  .) 5 ·לג ' 876

1 1 1 ,ינרא·צ 5 4 'מע , 884 1 1 ,•נרא·צ האר המרד חסונ .  1 'לג , 868 4  . 

1 1 1 .ינרא•צ 6 4 ·מע , 884 1  . 
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 םוקמ לע .םימודקה םהיתב דיירש לע םדייעמה םיכנא ילג םיכומה ,םיכומהו תוכר תוברח קר
 ןיכ ערתשת רשא הלודגה העקבה לא םיפקשכ ויה ויתונולחו הלפת תיב םוקמ ... וארה דחא
 לע תודיעמ תופורש םיכנל דיכוש םיכנא קר םויהו ... יפסכה םיה דע םיהובגה םירהה יכש
1 י.אוהה ןיגבה דוסי 1  

 השק העגפ ,םייררהה םידוהיה לש םיכושחה םזיכרמה דחא התיחש ,הכוס אבא תליהק תברחה
 .דחאכ ינחורהו ילכלכה םבצמכ

1 טככרדכ עקרק תקלח הכוס אבא יטילפל קינעה ,ויכיתנל יארחא ומצע הארש' ןא'ח-ילע-ךייש 1 8 
 ורזח םלוכ אל לכא ,םיויבשה תא בישיש ... ןא'ח-יאחרוס לצא לדתשהו םהמע דסחה השע םגו'

.תוחפשלו םידבעל ורכמכ םהמ םיכר יכ ... איהה היבשח ןמ םולשכ ' 1  הרשע-הנומשה האמה ףוסכ 19

1 ,טככרדכ ידוהיה בושייה אופא שדוח הרשע-עשתה האמה תישארכו  תשדוחמ הליהקש הארנ ךא 20

 רובקל אופא וכישמה טככרד ידוהי .םדוקה הכושמ םוקמ םע רשקה לע הרמש איהו הנטק התיח וז

 הילעו ,יכראיצ הדוהי הליגש הבצמה דמלל הוישעש יפכ ,הכרס אבא לש תורבקה-תיבכ םהיתמ תא

1 ( יח"פקתה ןדשח שדוחל די' ךיראתה 82 7  (. 1 2 1 

 ןיכ תומחלמו םיפוכת ןוטלש-יפוליחל םיכותכ םייררהה םדיוהיה ויה הכש תואמ הכומשכ ךשמכ
 ןתחימצ לעו ןרוזיפ לע עיפשהו םיילכלכה םהייחכ השק עגפ הז בצמ .םיימוקמ םיטילוש םיכיסנ

 ומרג רוזיאכ םידחוימה םיאנתה .וזמ וז תוקתונמ תובורק םיתעל ויהש ,תוריעז תוליהק לש
 םיידוהי םיזכרמ ןיכל םייררהה םידוהיה תוליהק ןיכ ,טלחומה םקותינל ףא וא ,םרישקה תופפורתהל
 לפשכ היהש ,ינחורה םבצמ לע םג םמתוח תא ועבט הלא םיאנת .זאקוואקל וץחמש םיכושח

 תרמהל םימילא םישעמ ףאו דימתמ ץחל לש בצמכ םייררהה םידוהיה ואצמכ וז הפוקתכ .הגרדמה
 .םתד

יטבש . 5 יממעו ם  'ידוהי אצוממ• ם

 תוצובקו םימע ,םיטבש לש םיושביכו תושילפ ,תויושגנתהל הריז תורוד-ירודמ שמיש זאקוואקה

 תא םכרח לע ואשכ םקלחכו ,םיבושתה לש םתוברתכו םתדכ םישבוכה ועמטנ םקלחכ .בורל תוינתא

 םיתעה תוכופהתכ יכ ,יאדוול בורק .רוזיאה לש היסולכואה לע ליטהל ופאש ןתואש ,םתוברתו םתד
 םיטבשל סחייל וטנ םיכר םיעסונו םירקוחש המית ןיאו ,םיטעמ אל םידוהי םג םתד לע ורבועה

1 • ידוהי אצומ זאקוואקכ םינוש םיממעלו 1 ( כוצכורוו ליאכימ ךיסנה 22 782-, Mikhai l Vorontsov 

1 םיכשכ זאקוואקכ יסורה אבצה לש דקפמה ,) 1856 854- 1  םיווהמה .םיכאכו;�ה טבש יכ חינה , 844

1 .השמ תד יככ רבעכ ויה . ידודגה םעה ןמ קלח םויכ  םה םיקימ�קהש ,רכס סוקצורכ 'י רקוחה 23

1 1 1 .ינרא'צ 7  . 14 ·לג , 868

1 1 1 .ינרא'צ 8 884 28 ימע .  1 . 
1 1  . 41 ימע .םש 9

1  . "דדושה ןא·ח-יאחררס ךיסנה לא בתכמ ומצעכ בתכ' ריעה ךיסנ יכ .ינראיצל רפיס טנכרד ריעה ינקזמ דחא 20
 בישהו טנכרדמ לרשמה תשקככ אוהה ןאיחה השויע חיכשכ חקל רשא בא יתכ םיישמחו האמ םריבשה תא בישיש
1 .ינראיצ J ·םרלשכ ורזח םולכ אל לכא ,טנכרדל לאריש יריבש תא 868  .) 14 ·לג ' 

1 2 1 1 .ינראיצ  884  . 43 ימע , 

1 2 2 .יכ-רעסא ; 253-252 ימע , 1887 ,רטנש ןייע   . 71 , 61 ימע , 1940 '.ילואכ; 196 ימע , 1931 '
1 1 • ןרק 23  . 45 ימע , 867

52 
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1 .יךוהי וא ירזוכ אצוממ  ד]"נרתנ הלא ונימיב' יכ ,בתכ יקחצי קחצי ןב בקעי ברה ,טנברד לש הבר 24
 ינב וניחאמ[ '"בהאמ םינפל ויה הלא .םינדמחמ םיגיגדל םיבר םיבשות ןאטסגאד תופנב םיאצמנ
 תדל םחרכ לעבו דיה תקזחב וסנכוה םינא'חה תלשממ ימיבו זאקוואקבש םייררהה ]לארשי

1 .'םינדמחמה  ,) Checheny ( םינ'צ'צה ברקב רתויב וץפנ ידוהיה סופיטה יכ , ןעט טרקרא רקוחה 25
1 .זאקוואקה לע תיברעה תוטלתשהה תעב ומלסאתהש םידוהי לש אצוממ םהמ םיברו  הנוי רפוסה 26
1 ( ןיכרנ 889- 1  ידוהימ דחא 12 י.םידוהיה יאצאצמ םה םינאראסאבאטהו םידנ�ה יטבש יכ ,רבס ) 865
 תליהק תא ראתמ ,הרשע-עשתה האמה לש היינשה תיצחמה תישארב זאקוואקב תרישש ,היסור
 רשא טבשכ םיארדידה

 יכ ףאו .ורמשי אל ויתווצמו וכלי אל סנואב םהילע ולביק רשא ןארוקהו דמחמ תוקוחב
 תדוקפ יפ-לע םנעמל םינבנהו םיכורעה דגסמ-יתב ואצמנ ]םהלש[ רפכו רפכ לכב טעמכ
 ,םיעלסה יקיקנבו תורעיב ואוביו וצבקתי םויה דע הלאה םיסונאה ... לימאש םאמיאה
 יכ םרמאב ,ווחתשי אלו ודגסי אל ,ואובי אל דגסמה יתב לאו םימש לא ינפל םחיש וכפשיו
1 • לאמוש ןימי רגפי אלו םהיתובקעב תכלל םהילעו ןכ ושע םהיתובא םג 28 

 םיניטסואה טבש יכ , וחינה ) P. Uslar , 1816-1875 ( ראלסוא 'פו ) (Pfaff ףאפפ זא קוו אקה ירקוח
 םיקוחו םיגהנמל םימוד ויה םתצקמש םיגהנמ ךמס-לע תאזו ,םידוהיה ןמ ,תוחפל וקלחב ,ואצומ
185 ( יקסבלאבוק םיסקאמ רקוחה גייתסה וז החנהמ .ארקמב םירכזומה 1 -, Maks im Kovalevski 

 ןיאו ,םינמראה ןמ םיניטסואה דיי-לע ולבקתנ םיגהנמ םתואמ קלחש יאדוול בורק יכ 'ןעטש ) 1916
1 .םידוהיה ןמ הז טבש לש ואצומש החכוה ךכב  םיעודי םיניטסואה יכ ,םירסומ םימיוסמ תורוקמ 29
 טנברד רוזיאב יכ 'רפסל דעי 'ץיבודוג יכדרמ עסונה �נ o .םידוהיה לש םהיאצאצכ זאקוואקב
 יבושת תרוצכ אל' אוהו 'וזרכ םשב הביבסה יבשות ברקב עודיה 'ןטק טבש ררוגתמ ןאראסאבאטבו
1 .'םתוא םיאושנ םה ןזואה ירוחאמו םשאר תאפ םיחלגמ םניא ... םידוהיכ קר ... ץראה 3  יבצ 1
 ןיב םיבר לאריש יגהנמ ורמשי םויה דע' יכ רסומ ,הרשע-עשתה האמה ףוסב רוזיאב רקיבש ,יארשכ
 יניד' רשב תחילמ ומכ לארשי רוקממ םאצומ יכ ,םידיעמה ]םייררהה םידוהיה לשנ םהינכש םימעה
1 .'תובקנלו םירכזל םירבע תומוש ... ריקה לע תווילת תיציצ יליתפו תמ לע העבש ,לבאו הדנ 32 
1 "ב ןאגאלא' T ד רפכב רקיבש ,'ץיבוקריפ םהרבא םנמאו  יכ ,ול רפיס וחראמ יכ ,רסומ 840

9J ,סרקצררב ו 24  .סרקוצרב לש רחרעשהל רגנחמ ) 275-274 'מע ,ו 95 ו( קרלפ . 4 ו 'מע ,ו 7
88 7 ( רטנש םג . 23 ו ילג , ו 894 . •קחצי םג הררשהו . ו 0 'מע . ו 894 .תודלוח • •קחצ• ו 25  םיני גז לב •ב . רבס ) 254 'מע , ו 

 . ו 893 .ברחר•טנאפ ; 92-9 ו ימע. ו 953 .רל•פ םג האר ; ) 25 'מע .נ 'לג, ו 900 ( רקה םג ךמח וז הרעבו . •דוהי םר םרוז
 . 39 'מע

 ,רוח' םר םרוז םינ'צ'צה יקרועב יב ,חינה ) 254 'מע .ו 887 ( רטנש רוקחה .ו-J9 ו J8 ימע ,ו 888 ,טררקא ו 26
 ·מע .נ ·לג .ו 9oo .רקה םג r יע .ררהי אוצממ םה םהיכושחש ם•נ·צ·צ יבושי לש הררש הנומ )ו 9o ו< ברחריטנאפר

25 . 

XVI 'מע .ו 88J .חראצה הסיור ; 5 ו 'מע , 2 'לג ,ו 87 ו .וילכור םג הארו ו 45 ימע ,ו 88J .זיברב ו 27 I . 
 . 46 ·לג ,ו 868 ,בוטנמזיררפ ו 28

 .ו-59 ו 54 'מע ,ו 890 .יקסבלאברק ו 29

o לג .ו 900 .רקה םג זייונ .הז זיארקראק טבשב םרוז ררהי םר •ב .חינה ) 254 'מע ,ו 887 ( רטנש ונ· J , 25 'מוכ . 

 . ו 868 ,'ץיברררג ונו

 . ו 95 'לג ,ו 898 .יארשכ ונ 2
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 יטילופ-יתרבחה דמעמה

 וראשכ ]תאז לכ םעונ ז"כעו רמחמ תד לבקל םחריכה חאש רידאכ ךלמהו םידוהיה ערזמ םה
 םגו םידוהיכ םיצחורו םיחלומו הטיחשה רחא רשבה תא םירקכמש םידוהיה יגהנמ םהב
1 • רתסב הז םגו בורה יפ לע ינימשב םילומכ 33 

 תובא סוחיי תומישר םוקמה יבושימ םימלסומה לש תובר תוחפשמ ידיב' יכ 'דייצמ רחא רוקמ
1 ,'םידוהיה ערזמ ןאצומ יכ תודיעמה Baron N. Fon-Der-K ( ןבוח-רד-ןרפ 'כ ןוראבהו 34 hoven ( 
1 .םידוהיה יאצאצמ ,ותעד יפל ,םה םהיבושתש יחרזמה זאקוואקב םירפכ לש הרוש הכומ 3 5 

 ,םימלסומה םיבושייה ןמ הברה ,]דלימ סירוב רפסמ[ ,הבוק ידוהי לש םירבדה יפל
1 [ התע םיסלכואמה  תוחפ אל ,לשמל .ךכ :םידוהי' ןכ יכפל ויה , Tat] [ םיטאטו םיגיגדל ] 928
 ורמש ,הבוק ןוויכל ) Baba-Dag ( גאד-אבאב ]והחנמ םיערתשמה ,םיבושי השימחו םירשעמ
 םג רשא ,הבוקל םורדמש ) Shudug ( גרדוש בושייה לשמל היה הזכ .השמ יקוח תא ןכ יכפל
 .דבלב תימלסומ ותייסולכוא יכ ףא ,תידוהי הכוכש הכוכמ םיקלחה דחאש ,םיינשל קלחכ התע
 םירסומ .'םידוהי' ויה םהיתובאש תרוסמה לע םירמוש ... םויה דע ... יטחא בושיה יבושת
 יכש התע םיאצמנ םלצא ... תורכ תבש ברעב םיקילדמה ,םיגיגדל םש םיאצמנ התע םגש
 תיכב ןמז לע 'ךיראת' איהש ,תוריבע תויתואב תבותכ תיארנ ןשיב . שדחו ןשי ,םידגסמ
1 .הרות רפס לש דחא קתוע התע םג רמשכ הז דגסמב .דגסמה 36 

 ויה היתובא-תובאש ) Avartsy ( תיר�ב�ה היסולכואב תרוסמה ןידיע המייקתה םירשעה תונשב
1 .םדיוהי 3 7 1 ב ודיעה ,לשמל .ךכ .ונימי דע וז תרוסמ הרמתשכ םידחא םיבושייב   רפכה יבושת-940

1 .םיכמראו םידוהי םעפ-יא וררוגתה דבלב םימלסומ סלכואמה םרפכב יכ 'יטחא  רקח תחלשמ 38
 תא הרקחש ,הרוטקטיכראל הימדקאהו הבקסומ תטיסרבינוא לש היפארגוכתאל ןוכמה םעטמ
1 ב ןאטסגאד לש יררהה רוזיאה  יכ 'ןושארה החווידב השיגדה '-946

 דחאב היה תיטאטה ןושלה ירבוד םידוהיה לש םרפסמ יכ ,תוחיכומ תויפארגוכתאה תויפצתה
 םג אלא יפסכה םיל הכומסה העוצרב קר אל וררוגתה םהו ,התע אוהשמ רתוי לודג םימיה
 תורוסמ תוצופכ , לשמל ,) Avariia ( ה:ך�ב�ב . ןאטסגאד לש יברעמה יצחל דע ,םירהב

 הפמה לע טיבהל יד ... םיבושי לש הרושב םיידוהי םיטנמלא לע םידיעמה תוקיתע דיירוש
 וליאכ תסורפתה .ירקמ רוזיפ לש םשור םיריאשמ םכיא הלאה םיבושיה לכ יכ ,ענכתשהל ידכ
 ףוחה רושיממ ,ברעמל חרזמה ןמ םעפ הצעככש ,םידוהי םיטנמלא לש העוצר לע תזמרמ
 לש רתויב תיברעמה הדוקנה .תיזכרמהו תיחרזמה היראבא ןיב הרתיבו ,םירהה לש םכות ךותל
 לש תרוסמה הרורב תישענ הז עקר לע .םיךכ�ה לש ) Muni ( יכומ בושייה היה וז הילוח

1 .ץיברקריפ 33 1 י  . 63 ימע , 872

1 1 ו .ןיטאלא 34 90  . 96 ילג , 

1 3 5 1 .יקדצרררג ; 228 ימע ,ו 9oo .ןבר n-רד-ןופ   .וו ימע , 903

1 1 ו( רילברד . 2 ו 20- ימע, ו 929 ,רלימ 36 8 7  ) Arag ( גארא םריפכה יבושח ברקב איה חורסמ ינ ,רפסמ ) 5 ו ימע , 2 ילג . 
 .םידוהימ םאצומש ) Usukh ( ך�ס�אר

1 3 7  . 2 ו ימע , ו 929 .רלימ 

1 3 8  . 80-79 ימע ,ו 982 .נררבאל 
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 ןוריכל הז םרקממ םידוהיה םיטנמלאה תרידחו . יכרמ רפכה לש ידוהיה אצומה לע םידכאה
1 • ןרפצ 39 

 'זאררק תפכ ,) Ukuz ( זוקוא בושייכ יכ ,לארשיל הלעש םייררהה םידוהיה דחא בתכ ן-974 כ ףא
) Kurazh (, כ ,םירהכ אצמנה-so ירפס לש םיליווג התע םג היסרלכראה תרמוש ,טככרדמ מ"ק ו-

.האצרמל תונמאנה למסכ הרות 1 י  היסרלכראה לש רכיכ קלח יכ ,תרוסמה הצרפכ זאקרראקכ םכמאר 40
 םג אלא .תימלסומה היסולכואכ קר אל ועמטנ םידוהי יאצאצ ןא .םידוהיה ןמ האצומ תימלסומה
 ,הרשע-עשתה האמה עצמאכ ורכס אכררסמ ינמראה פרקסיפאהר ןכרח-ךר-ןרפ •כ .םירצונה םינמראכ
14 .םידרהימ ואצומ םינמראה ןמ קלח יכ 1 

 לש םירחא םיממוע םיטבש ןיכל םייררהה םידוהיה ןיכ ינתאה אצומה ףותישכ םידדצמה
 ברקכ חיכשה סופיטה .הלא לש ינוציחה םנוימד לע םג םהיתוחנה תא ששאל ולדתשה זאקרראקה
 ,תובחר םייפתכ לעכו הזר ,עצרממ הברגו ההכ ררע לעכ אוה ,ושיגדה .םייררהה םידוהיה לש םירבגה
 .םיכיגזלה ברקכ םג חיכש הז סופיט .תוטלוב תסל-תומצעו ירשכ ףא ,תוינויער תררוחש םייניע
 הברג תולעכ ןה ,תוידוהי-אלה ןהיתונכשמ תוכר רמכ ,תוידוהיה םישנה .םינמראה ףאו םיסקר·�ה
 ףא .תורוויחו תררצ םייתפש ,םיכורא םיסירו ררחש רעיש ,דראמ םירוריחו םילגועמ םיכפ .עצרממ
 םיימוקמה םידוהיה לש ברה ןוימדה דצכ 142 .תררצ םיינתומו םייפתכ ,הרבג הזח .ךראומ רטנס ,רשי
1 ךךער םיקימוקה .םיררסיראה .םיכיגזלה .םינמראה- הביבסה ימעל )םייזררגהר םייררהה( 4J -
 תטלוב העפות' . ררזיאה ימע תיברמ ברקכ חיכש ידוהיה סופיטה יכ .םיכר םיגולופורתנא ושיגדה
 םרקמ לככ ןיעל רקדזמ .םיזררגה הכר הדימכו .םיסקר'צה .םיכיטסראה דכלמ יכ· ,טרקרא ןעט :איה
.טרפכ ידוהיהו ללככ ימשה סופיטה ]זאקרראקכ[ 1 י 44 

 ועמטנ םיטעמ אל םידוהיש ,הרכסל םיילגר שי יכ עיבצהל ידכ ןהכ שי ןהימודו ולא תוירדע
 תא העבטו תיוצביקה היווהה תא העבקש הדבועה ןא .זאקרראקה לש םיממעהו םיטבשה ןמ םיכרכ
 תרעמשמ לעככ הז םררג לע .תיתדה םתוכייתשה אלא םאצומ התיה אל ,תימצעה םתרהז לע המתוח
1 ( ראמ יאלרקיכ ,םיקהבומה וריקוחמ דחא דמע זאקרראקה יבשות ןוימכ תערכמ 865-, N .  Marr 

1  ידי-לע אל תעבקנ זאקרראקכ םיטעמ אל םיטבש לש תימצעה תרהזה יכ .ןייצ ראמ .) 934
 םתוכייתשה יפ-לע רקיעכ אלא ,םהיפכ הרוגשה ןושלה יפ-לע אל ףאו .םיבשוי םה הכש הירוטירטה
1 .תיתדה  םיכרככ םה ,םיימלסומהו םיירוצנה םיטבשה ןמ םידחא יבגל םיספות הלא םירכו םא 45
 .רוביצהו טרפה ייח בוציעכ רתויכ םיכושחה םימרוגה דחא התיה םתדש .םידוהיה יבגל םייתעבש
-עשתה האמה תישארמ םרקמ לכמ .ונבריע תונוטלשה אל ףאו םהינכש אל .םידוהיה אל םכמאר

1 1 ,גניליש 39  . 34 יזנע ' 948

1 1 .באימלש 40 974 . 

1 4 1 1 .ןרבח-רד-ןופ  1 .הריפצה ,יקרצורוג ; 228 •מע , 900 903 . 

1 1 ,ברמיסינא 42 24 ימע , 888 1 .ןיד'זדאנ ; 1 89 1 1 ימע ,  1 .ןאה; 26  . 204-203 ימע , 892

1 ,דברקטרר•צ 143  . 28 , 5 ימע , 933

1 1 ,גרבנסייר יפ-לע טטוצמ 44 1 ,ןרסלחרי סג רהרשה . 245 ימע , 909 1 ימע , 928 52- 1 50 . 

1 ,ראמ 145  הינכשל הסיולכראה חרסחייחהבר תימצעה הרדגהב עבוק סרוגכ חדה לע . 60-59 , 47 , 33 , 9-8 ימע' 920
 זאקרואקב םהינכש יפב םינוכמ "סיקינטונוס"הי .הרשע-עשתה האמה לש םישישה חונשכ יקציכילס ריעה
 איה ולצא חדה: חרזמה שיא לצא תחחופמ תוימואלה חעדו n ןיא המכ דע חרכוה תוחכוהה ןמ תחא וזו ,"דוהויוד"
 .יקציכילס( יתיחחפשמ הבריק ךיאו קוח ןיא הדכלמו .טבשהו החפשמה קוח איה. ןוטלשה תויקוח איה : לוכה תוזח

1 3 ימע ' 868 1  (. 
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 טיילופ-יתרבחה דמעמה

 טעמל ,זאקוואקה תא םיסלכאמה םריחאה םיממעהו םיטבשה ןיבל םירירהה םידוהיה ןיב ,הרשע
 .םירירהה םידוהיה תא סהב עימטהל םישקבמ םינורחאה םירושעבש ,סיטאטה

 היסורל זאקוואקה חופיס .ב
 םיבלש ינש וב ןיחבהל ןתינו ,הנש םישימחב ךשמנ תיסורה הכלממה ךותב זאקוואקה לש ובוליש
 תא רקיעב חיטבהל ודוענש .םידצבמ לש הדוש וב המקוהו ןוזיאה שבכנ ןושארה בלשב .םיריקיע
 המודה היצאדטסינימדא תגהנהו ,לודגה דדמה ויכדיב םייתסמ ינשה בלשה .תיאבצה הטילשה
 .היסורב הגוהנה וזל הרקיעב

 שוביכה . 1

 היה דנאלניפ חופיס רחא .הפוריאב היסור תוטשפתה טעמכ המלושה הרשע-עשתה האמה תישארב

1 תנשמ טסדאקוב םכסהב .טילאבה םיה לש יחרזמה ףוחה לכ טעמכ הידיב 8 1 2  לש חופיסה רשוא 

1 ( הנוי הזוח יפול ,היבאדסב 8 1 5  תוליעפה הרבג הז ןמזב .תיסורה הירפמיאב ןילופ תוכלמ הללכנ ) 

1 .ומצע זאקוואקב ושחרתהש םיועריאה ועייס התוברועמלו ,יחרזמ-םורדה הולבגכ תיסורה 46 

 לש הדוש ונבו ,) Terek ( קך. ?t רהנל דע םולבג תא םיסורה ומדיק הרשע-עבשה האמכ דוע

 היסור . ןמצע ןיבל ןניב םעפ ידמ וכסכתסהש ,תוכר תוויכיסנל לוצפמ היה זאקוואקה .םריצכמ

 דחאל .זאקוואקה לש ונופצב התטילש תא קימעהלו התעפשה תא ריבגהל דיכ ,הלא םיכוכיח הלצינ

 ) Kabarda ( הדדאכאק דוזיא תא 1 ד-22 ב החפיס איה ,תינאמיתועה הריפמיאה הלחנש תולפמה
1 ,תינופצה ) Osetiia ( היטסואו  ןופצל דע הרשע-הנומשה האמה יהלשב הלובג אופא עיגה ךכו 47

 םכבסל היה יושעש ,ידדהה םוחתל רודחל היטילש ןיידע וזעה אל הז כלשכ ךא .זאקוואקה

 ועייס זאקוואקה-דבע לש תוירצונה תוויכיסנכ תויושתכתהה .םלואו .תושיתמו תוכורא תומחלמב
 .רוזיאה לש םיימינפה םיניינעב ןרישימכ ברעתהל ,הוחריכה םידמוא שיו .הל

1 ב הנפ ,סרפ ידי-לע ץחלנש .)היזורג( ילתראכו היטחאכ ךלמ ינשה )סוילקאדיא( ילקך� 783-
-796 ( הינשה הנידטאקי םנמאו התוסח תחת אובל שקיבו תיסורה הריפמיאל 1  דודג החלש ) 1 720

 ,יסורה אבצה ידקפמ .ןופצה ןמ םתעפשה תא ביחרהל םיסורה ולדתשה ליבקמב .סילפיטל יסרד

1 כ . ןוזיאה יכיסנ תא םדצל ךושמל דיכ םהיצמאמ תא וריבגה . זאקוואקה-סדקכ ודמעש  הנפ-796

1 ( ןושארה ל�;:אפ ראצה ךא .הבוקו וקאנ ,טנבדד םריעה תא שבכו המורד יסורה אבצה 80 1 - 1 796 (, 

 וקל בושל ויתודיחי לע דקפ .תושיתמו תוכורא תויזאקוואק תומחלמכ היסור תוכבתסהמ ששחש

 סרפ תואבצ ןוזיאל ושלפ תיסורה הגיסנה םע .סילפיטמ תויסורה תודיחיה תא איוצה ףא .םדוקה

1 כ ריכה . זאקוואקב םירצונה לע ןגהל ותבוחמ האדש . ראצה .סילפיט תא רשככו  סויגרואיגכ-799

 הכלממל היזורג תא ותאווצכ שירוה סויגרואיג .היזורג ךלמ .ילקדא לש ורשויכ רשע-םינשה

1 .היזודגכ וז לש הרישיה התוברעתהל היצאמיטיגל הקנועה ךככו .תיסורה 48 

1 1956 .יקסביוצילק 46  . 194 ימע , 5 ןרכ , 

1 1 ,.ראקלאב-רנידראכאק .טסיה 47 1 ימע ' 1 רןכ ' 967 72- 1 68 . 

1 1 ,יקסביוצילק 48 1 ימע , 5 ןרכ ' 956 95 . 
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1 ( ןושארה רדנסכלא 825 - 1 80 1  הנימר ,זאקרראקב תיסורה תוברועמה תא ביחרהלו שדחל טילחה ) 
1 ( ברנאיציצ 'ץיברירטימד לבאפ ךיסנה תא 754- 1 806 , Tsitsiavon ( היה ברנאיציצ .דרזיאה דקפמל 
 יוכידב תאז חיכוהש יפכ ,תויודרמתה יוכידב דוחייב 'יאבצ ןויסינו יביטאדטסינימדא רשוכ לעב
 תרילאטנמה תא ריכהל רמייתה תללובתמ תיזררג החפשמ לש אצאצ ותריהנ . 1 ך-94 ב ינלופה דרמה
 ; םיבתכמה דחאב בתכש יפכ :חרכה אוה' רתויב הבוטה היטאמרלפידה רבש ,דרזיאה יבושת לש

 רז השיג ףא לע :אבצ תריכש םשל ףסכ- םיעצמאהו ,בל ץמוא- טילש לש בוטה השעמה·
 .היסור תרסח תחת םאיבהל ידכ ,םיימוקמה םיטילשה םע ןתמר-אשמב ארבל ברנאיציצ לע לטוה

 יקראטר ןאראסאבאט 'ךאטייק ,טנברד יטילש לש םיגיצנ םע עגיימ ןתמר-אשמ רחאל םנמאו
1 רבמצדב םתחנ  התוסח תא םיטילשה ולביק ריפ-לעש ,םכסה ) Georgievsk ( קסבייגדואיגב 802
 תומחלמהש ןוריכ .תיסרפ הפקתה לש הרקמב הדצל םחליהל ובייחתהו היסור לש הנוילעה
 םהיניב םיכוסכס רותפל אלש ובייחתה םה ,יסורה רחסמל לושכמ ויה םיטילשה ןיב תודימתמה
 םמולשל גואדל ובייחתה םיטילשה .םייסורה תונוטלשה תוררובל םאיבהל אלא קשנה תועצמאב
 יסורה ןוטלשה םהל עבק ולא תוחטבה תררמת .םדייחא םיסכמ עובקלו םיסורה םירחוסה לש
 היצארדפ ןיעמ דוסיילו יחרזמה זאקרראקה תעיגרל אופא איבהל דרענ הז םכסה .תויתנש תררובשמ
 םיעצבימ ןנכתל ברנאיציצ ךיסנה לחה דבכו ,םכסהה לע רידה השבי םרט םלוא 149 • היסור תרסחב
-ךח התיה אל ןושארה רדנסכלא לש ותדמע .יפסכה םיה יפרחב תויגטרטסא םידע ושביכל םייאבצ
1 .ברנאיציצ לש ותרעכהל הבר הדימב ראשוה רבדהו ,הז ןיינעב תיעמשמ  יסורה אבצה ידקפמ 50
 םאיבהל ושקיבו ,םיימוקמה םיטילשה םע םיפפורה םימכסהב ללכ-ךרדב וקפתסה אל זאקרראקב
1 .םהיניב םיימינפה םיככתה לוצינ ךות היסורל האלמ תופיפכל 5 1 

 רכזש ,תינאמ'תרעה הירפמיאהו סרפ דצמ תודגנתה הדדוע זאקרראקב היסור לש התוקזחתה
-דבעמ היתוחוכ תא איצוהל היסרדמ אופא הרשד סרפ .תפדצו הילגנא לש הכימתל תופילח
1 יאמב המחלמ הילע הזירכה הבריס רזש רחאלו ,זאקרראקה 1 ףוסב . 804  ןיב המחלמ םג הצרפ 806
1 .זאקרראקה היה היתוריזמ תחאש ,היסור ןיבל תינאמ'תרעה הירפמיאה  וכשמנ המחלמה ימיב 52
 וחלשנש ,תויאבצ תודיחי ץחלב םנמאו .תופסונ תוויכיסנ הרישיה התורמל ףיפכהל היסור יצמאמ
1 ב לילח םיהדביא ךא'חה םתח 'ךאבאראק תוביסנל 1 יאמב-4  יסורה דקפמה םע םבסה לע 805
 ןוטלשל הלעיש לשרמ לכש ,בייחתהו היסור לש לאסאררכ ומצע לע ריהצה ןא•חה .ברנאיציצ
 תא רוסמל בייחתהו היסורל םינומא-תרעבש עבשנ אוה .רז לש הרושיא תא לבקל ךרטצי ותוכיסנב
-אשמ להנל רסאנ ךאבאדאק לש ןא'חה לע .םכסהה שומימל הבורע-ןבכ ,סילפיטב קזחויש ,ודכנ
 8,000 לש דבוע סמ הנשב הנש יסורה רצואל םלשל הלה בייחתה ףא ,תורז תונידמ םע ןתמר

1 .ן•בררברד 149 7 'מע . 866 1 1 "בוזא .טס•ה ; 63- 1 ,.גאד .טס•ה ; 3-2 'מע , 2 ךרכ , 958 1 'מע , 2 ךרכ , 967 5  . 

1 1 .ן•בררברד 50  . 78-74 ימע . 866

1 5 1 1 "ב  1 "גאד .טס•ה( ןרישמכ הס'רר תרסח חא הראבא ך•סכ ומצע לע לב•ק 803 1 •מע , 2 ךרכ , 967 7 - 1 6  החראב .) 
 ,טכברד חוכ•סכ לש הט•לש, ןא n-•לע ך"ש •כ ,וקאנ חוכ•סכ לש הט•לש .ןא• n-•ולק-ן"סוחל בוכא•צ•צ יעדוה הכש
 תבצהו ה•סור לש הר•יש תוסח תלבק א•ה וקאנ חוכ•סכ םר•ק ךשמהל הד•ח•ה ךרדהו ,רחרכ•סכ חא ושבכל ןכרבחמ
 בוכא•צ•צ חרצכ ר•עה רצבמ חרס'מ ךרחו .ם•סררה ול רב•חכהש ם•אכחה חא רפה וק אב ט•לש .וקאנ ר•עב ה•חרד•ח•
1 רבמטפסב 8 ( 1 . ן•בורכוד( חוכב רוז•אה חא ע•ככהל ם•סררה וט•לחה התע .) 806 1 •מע , 866 1 3- 102 ' 48 1 -47 1 (. 
1 ם•כשב 802 ' 1  .טס'ה( ה'חנאג חוכ•סכ השבכנו חו•כאקאלאב·ררא'זדהה תולחכה ם•סורה •ד•-לע וענכוה 804
 .) 4-3 ימע , 2 ךרב ' 1958 ,.בוזא

1 -16 , 7 , 5 ימע , 2 ךרב , 1958 ,.בוזא .טס•ה 52 14 1 ,.גאד .טס•ה;  1 'מע , 2 רךכ . 967 7  . 
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 תונדכו .תוכיסנה לש םיבושייכ ויתודיחי תא קיזחהל יסורה אבצל רתוה הז םכסה יפ-לע .םיצכוכד'צ
 םיאנת לע .יחרזמה זאקוואקכ םינוש םיכיסנ םע ומתחכש םימוד םימכסהל תפומ שמיש םימיה
1 .הכש התואכ יקש לש זא'חה םתח םיהז טעמכ 5 3 

 .ושביכ-תועסמ םג יסורה אבצה להינ .קשנה חוכ לע הנעשכש ,תיטאמולפידה הלועפל ליבקמכ
1 ףוסכ  הזו ,סופל טלמכ וקאנ לש ךיסנה .טככדדו הבוק ,וקאנ תויוכיסנ םיסורה ידי-לע ושבככ 806
 זא·ח-יטחמ .יקדאט ןיסכ לש ותטילשל הדסמכ טככדד לש תוכיסנה .םידהכ טלקמ אצמ הבוק לש
) Mekhti (. 1 .היסוד ןעמל ויתודיש לע הרקוה תואכ 54 

1 תכשכ 8 1 2  קד-ןאלסדא הכמתנ הטילשלו ,) Kiura ( הוויק תוכיסכ תא יסורה אבצה שבכ 
) Arslan-Bek (, לש םדסחכ ואסכ לע בשיש טילשה .תוכיסנה לש ןא'חל םיסורה ידי-לע הלעוהש 
-סמ םלשלו יסור אבצ ויבושייכ ןכשל ,תורז תונידמ םע אשמו-עגמ לככ אובל אל בייחתה םיסורה
-ידאק תוכיסכ לש טילשה םג היסורל תונמאכ לע ריהצה יסורה אבצה דחפמ .האובתכו ףסככ דבוע
1 .ךומוק 5 5  .םיטילש ודמע הלא תואבצמ םידחא שאוב .תואבצ םידהכ ונגראתה היסור יושביכ חכונל 
 תואבצ . ושביכל ודגנתהש םישדח םיגיהנמ םידחא שאובו .םיסורה דיי-לע ושבככ םהיתויוכיסנש
 יחטש לוע יסורה אבצה לע םילפנתמ ויה םהו .תיכאמ'תועה הירפמיאהו סופ דצמ הכימתל וכז הלא
 ,היסולכואכ השק תואבצה ועגפ תושילפה ידכ ךות .היסור ידיכ תוושבכ וא ,תויתודידי תויוכיסנ

1 ךוזיאה תלכלכ השק העגפכ תומחלמה זמ .וגרהו ודדש ,ופדש  היסולכואה םג ןהמ הלכסו 56
 .הבוק ידוהי לש םהייחכ ףקתשה ונדהש יפכ ,תידוהיה

1 כ  דיעה לע דצו לודג אבצ סייג ןאח-ילע-ךייש חדומה טילשה ךא ,הבוק תא םיסורה ושבכ-806
 יכדא'צ הדוהי קיתעהש .תוכותכ יתשכ תפקתשמ הלא םיעוריא לש םתעפשה .םישדוח הושלש
 : ןהמ תחא לש הכושל וזו .הבוק דיענש הטאגלוג יאצוי לש תסנכה-תיכב

1 [ ט"סקת תכשכ כ"כהיכ תוכבל ליחתהש םוי  ידכאכלאק השעו זאח ילע ךייש אב ... ] 809
1 הליק םיטיח השעכו .םישדח השלש ו']וצמ[ 1 זמ דשכ .םיעלס השימח 57  .םיעלס הכומש 58
,פוק השימח דחא חופת .םיעלס השימח ז]ווא[ אגוד  ודעי אלו לודג דקויו לודג דעצ היהו '
 אלו הלודג הלחלחו דחפכ ויה ,םייוגו לארשי .םלוכ .הלודג המחלמ ליבשכ הז תא הז דינהל
 ואכ כ"חאו .םימ ליבשכ ךדד ושע ד]הה ךדדנ דאככדעק כ"חאו .םימ ליבשכ ךדד יתאצמ
 לאוכפ 'ו לש דימלת .תדדונ זב בקעי דיעצה ינא יתבתכ זאכ דע .המחלמ ושעו םילאעמשי
 ... וןהיחיו ודוצ והדמשינ ר"צי

 : תילכלכה הקוצמה הניוצ .תסככ-תיב רתואנש .תדחאה תברתכב םג

ד.יסכו םינבאב ]הטאגלרג[ אתוקלוק לש תסנכה-תיב תא תרכנל ליחתהש ןמזב ...  ךייש אב 
 אלו לודג דעצו לודג בעו היה וימיב .םיכש שלש דע תרכנל עדי אלו דיעה תא לבלבו זאח ילע

1  . 7-6 'מע . 2 ךרכ , 1958 "בוזא .טסיה 53

1 1 'מע .םש 54 3 1 •. גאד .טסיה; 9- 1 'מע , 2 רךכ . 967 9  . 

1  . 26-24 'מע ,םש 55

1  . 22 'מע , 2 רךכ , 1958 "בוזא .טסיה 56

1  .ךרעל ג"ק הישש 57
1  . ג"ק הנומשכ 58
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 ליבשב רעצב ויה לארשי המכו המכ ... רעצהו דחפה ןמו תוירבה רעצ ליבשב הז תא הז ריכה
1 ••• היחשו הליכא 59 

 .רדס טילשהל התיה ותמגמש ,יסורה ןוטלשה תא הדהאב ולביק םיבר םידוהיש םירבדה עבטמ
 לש ובור' ןיפיקעב וא ןירשימב ,היסור תוסח תחת אבוה הרשע-עשתה האמה לש ןושארה רושעב
 הירפמיאה םע היסור לש םולשה-ימכסהב הכתינ הלא םישוביכב תימואלניב הרכהו ,זאקוואקה
1 יאמב .סרפ םע היסור לשו תיכאמ'תועה 8 1 2  הירפמיאה דיב םולש-םכסה טסראקובב םתחכ 
-לע .זאקוואקה-רבע לש םילודג םיקלחב יסורה ןוטלשה רכוה ויפ-לעש ,היסור דיבל תיכאמ'תועה
1 רבוטקואב םתחכש ,סרפ םע םולשה םכסה יפ 8 1 3 Gul ( ןאטסילוג הרייעב  istan (, םיכיישכ ורכוה 
 ןהשלכ תועיבת לע הרתיו סרפ .ותמיתח תעב התטילשב ואצמכש זאקוואקב םיחטשה לכ היסורל
 ה'זדכאגו ךאבאראק 'ןאווריש ,הבוק לש תויוכיסנהו ןאטסגאד לש םיחטשה ,היזורג יבגל
) Gandzha (. הניחבמ םוקמ לכמ ,אופא וללככ ,םייררה םידוהי תע התוא ובשי םהבש ,םיחטשה בור 
 160 .תיסורה הכלממב ,תילאמרופ

 ,רצואל תוסנכהבו רחסמ תויוכזב ,תיאבצ הטילשב רקיעב ןיינועמ היה שדחה ןוטלשהש רחאמ
 ,םיכאיחה .יסורה אבצה לש הנוצק תוגרד וקנעוה םיכא·חלו ,תויוכיסנה תא ןככ לע ריאשה אוה
 ולכנתהו םירצמ אלב ןוטלשב היסולכואה ללכב גרהכל וכישמה ,יטילופה םחוכמ םכמא ודביאש
 םיטעמ אל םידוהי וטנ ,םירפכב דוחייב תטלוב התיה םיימוקמה םיטילשה תררשש ןוויכ .םידוהיל
 לצב ףפוטצהל םידוהיה ןמ קלח ושקיב ןכ .םירעל רקיעב ,רתוי םילודגה םיזוכירל רובעלו םכזועל
 וקקזכ םירצבמבש םילייחהו םיניצקה . הסכרפ ימעטמ ןכו יסיפ ןוחטיב ימעטמ ,םייסורה םירצבמה
 לש םינושארה םירושעב .הז דיקפת ואלימ םיטעמ אל םידוהי םכמאו ,ריעז רחסמלו םיתורישל
16 .םייסורה םירצבמל םהירפכמ םידוהי אופא ורבע הרשע-עשתה האמה 1  וחתפתה ןמזה ךשמב 
 הזכ רבעמ לב םלוא .רתויב םיקיתווה ןהיבושת םע םידוהיה ונמכ ןהב ,םירעל ויהו םידחא םירצבמ
 .הכתינ דימת אל וז המכסהו ,רוזיאה לש יסורה ודקפמ וא ,רצבמה דקפמ לש ותמכסהב יולת היה
 היסור לש התוסח תחת יררגא הסכככשמ .יררגא רפכב תידוהיה הליהקה שמשל היושע ךכל המגוד
 לע םיסימה ץחל רבג םיבורמ ףסכ-ימוכס יסורה רצואל םלשל בייחתה ימוקמה טילשהו
1 ב ושקיב הלא םימעטמ .םידוהיה לש היילפה ךות ,היסולכואה  לארכגה ןמ תורש רירגא ידוהי-822
 דגנתה רפכה אצמנ ומוחתבש ךיסנה ךא .רחא םוקמב בשייתהלו םרפכ תא בוזעל בולומרי ייסכלא
 תעגופ התיה ,ויתוסנכהל םיבושחה תורוקמה דחא ושמישש ,םידוהיה לש םתביזע ןכש 'ךכל
 אל ןכלו ,םידוהיה לשב היסורל ןמאנה ךיסנה םע ויסחי תא דדחל הצר אל בולומרי לארגכה . ורצואב
 םוקמב תבשל ךישמהל וצלאכ םהו ,יררגא רפכ תא בוזעל תושר םהל קינעהל םתשקבל הכעכ
 162 • דבכה םיסימה-לוע תחת קנאיהלו

 רבדל ףאו ןיבהל ,םירצבמל ךומס ובשיש ,םייררה םידוהי ודמל םיסורה םע אשמו-עגמה ךות
 ,וד הדבוע לצינ יסורה אבצה .םייררהה םיממעה ןמ קלח לש םהיתונושל תעידי לע ףסונ תיסור טעמ

1 1 ,יכראיצ 59 1 ימע , 884 2 1 - 1 20 . 
1 1958 ,.בוזא .טסיה 60 1 ימע , 2 ךרכ ,  7 1 ,.גאר .טסיה ; 20 ,   . 28-26 ימע . 2 רךכ , 967
1 6 1 1 ,ןמדולג   . 1 ילג , 867
1 1 .בררדכסבלא 62 1 ימע' 882 1 ראורבפכ .ראצל ברלרמרי חלשש וינזחב . 670 8 1 7  חוויכסיכה חא רקפל וירצ יכ ישגדה . 

1 ,ובול כורי( םוקלסי די r לע אול םטיילשה חרמ םע השיעי רבדהש בטומ ךא ,זאוקראקכ  .) 39-37 ימע ,םיחפסכ, 868
 .תורחא םיכרדב סג רבדה השעכ השעמל
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 יטילופ-ותרכחה דמעמה

 ורוחישל ןתמו-אשמב םיכוותמ ןכו ,םיקפס . ןדד יכירדמ וב ושמיוש ויתורושל וסויג םידוהיו
 תוגהנתהה ןמ םהיתושפנ תא טלמל ושקיב םיידדהה םידוהיה ןמ קלחש הדבועה ןא .םיויבש
 .יאדוול ברוק ,הריבגה םיסרוה לש םנוטלש לצב תוסחל ופאשו םימלסומה םיטילשה לש תירזכאה
 .םיידדהה םיממעה לש היסולכואב םיקלח דצמ . םהיפלכ האנשה ףא וא . ןומאה וסוח תא

 ןיידע ויהש ,םיסכמה תא ןיטולחל לטבלו דוזיאב תישממה ותזיחא תא קזחל ףאש יסרוה דוקיפה
 . זא קוו אקה ןופצ לש דהה ימע תא יענכהל שקיב רקיעבו ,תוכיסכל תוכיסכמ תורוחס דבעמב םימייק
 חרואב אופא לעפ אוה .תוטישפו תויודרמתה לש תדמתמ הככס ובוחב אושנה טנמלאכ ול ראונש
 םיסרוה ומדיק ליבקמב . םמוקמב םידקפמ יונימו 163 םיימוקמה םיטילשהו מ יניס כ ה קוליסל יתטיש
 לע רדאשכ ןיידעש םיטילשה םתואל תוחכונ ןיגפהל ודרעכ הלא םיסיסב .םידהה ךותל םהיסיסב תא
 םמצע לע לבקל ונדיסש םיטבשבו םידפנב עוגפל דיכ ,םירהל ןישנוע-תוחלשמ וחלשכ םהמו ,םנכ
 .תיסורה הריפמיאה תורמ תא

 תיפאדגואיג הניחבמש ,) Okrug ( תולילגו תויצניבורפ ומקוה תוויכיסנה ולטוב םהבש םיחטשב

 לילגה דקפמ לש ותוכמסב ואצמכ תולילג וא תויצניבורפ רפסמ .תוויכיסנה תא הברה וא טעמ ומאת

 בושייב בוד-יפ-לע היה ובשומ םוקמש ,טכאדכמוקה .טכאדכ .?1 וק בשי ןהמ תחא לכבו 164 .יאבצה

 זאקוואקה תודלותב הז ןמז תוכנל םיליגו ןכיפלו הטילש השעמל היה .היצניבורפה לש ישארה

Magal ( תופכל תוקלוחמ ויה תויצכיבודפה בור .םיטכאדכ .?1 וקה תפוקתכ , Makhle (, ודמע ןשאובש 

 םינמאנה )םיימוקמ םיליצא( םיק�ה ןמ ויה םיביצנה .טכאדכמוקה דיי-לע וכמתנש ) Naiby ( םיביצנ
 ופסמ הלא לש םתושרלו .םירזוע ולעפ םדצל .םיסנרפ ללכ-ןרדב ודמע םירפכה שארב .היסורל

 . ריוביצה רדסה לע רומשל ידכ םירטוש
 ברקי'צליסאו 'ו ןזורה םתוא ראית ןכו . דואמ תובחו תוויכמס וכתינ םיטכאדכמוקל

) Vasil '(,:hikov ( 1 תכשכ 83 7  : 

 םתורשב ; תובוחה לכ תא םיעבוק םה . ןוטלשה תוויכמס לכ תא םידחאמ םיטכאדכמוקה

 םיבשוי םהו .תוריקח תועצבתמ םתדוקפ יפל .דיענו תויצכיבודפב הרטשמה תודיחי תואצמנ

165 .םיסימה לש המושה תא םיעבוק םה ; םריקחנה יניינעב םיקסופה ]םיפוגה[ שארב  

 םיכיסנה ןמ לדבכ אוה ןא . ןיפנא-ריעזב דיחי טילש םיבר םימוחתב אופא היה טכאדכמוקה

 ההובג תושד לש התורמל ןרתכ היה ימשו ןפואבו ,תוומ ןיד-יקספ עצבל וילע רסאנ ןכש ,םימדוקה

 .טכאדכמוקה לש ויתוויכמס יבגל תובייחמו תודודב תונקת ויה אלש ןוויכ . ופילחהל תיאשר התיחש

 תובורק םיתעל ואצמכ םכמאו .שיאה לש ותשיגו ויתופיאש .ויפואב וילת הבר הדימב רבדה היה

 םיביצנהו םהירזוע .םיטכאדכמוקה 166 .םיכוש םיסימו תובוח םהילע ולטוהש .הזל הז םיכומס םידפנ

 .היסולכואה לע וליטהש תובוחהו יוסימה ןמ האכה-תובוט םג תחא אל וקיפה

1 1 םינשכ 63 8 1 3 - 1 1 כ .טגכרדר הבוק ,וקאנ ,ה'זדנאג לש תוויכיסנה ולטוב 804 8 1 1 כ .יקש לש תוכיסנה הלטוב-9 820-

1 "כ .ןאורריש לש 1 כר ,ךאכאראק לש 822 1 "בוזא .טסיה( ישלאט לש-826 9S8 , 20 'מע . 2 ךרכ (. 
1 64  להנמ' הנוכש ,יאבצה דקפמה לש ותוכמסכ ואצמנ שילאטר ךאכאראק .ןאווריש .יקש לש תויצניוברפה 

 היה רכושמ םרקמש ,יאבצה דקפמה תוכמסכ ויה טנכרדר הברק ,וקאנ לש תויצניבורפה :תוימלסומה תויצניוברפה
2 • 20 ימע , 2 ךרכ , 19S8 ,.בוזא .טסיה( טנכרדכ 1 1 ,כידיאפ ;  279-24 'מע , 960 1 (. 

1 6S 1 ,הדאזטאכמוס 96 1  . 4S 'מע , 

1 3 'מע . 2 ךרכ , 19S8 ,.בוזא .טסיה 66 1  . 
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 היסורל זאקוואקה חופיס

 ,וירזוע רכחו טכאדכמוקה לש וכל-תורירשכ םייולת ויהש 'דבכה יוסימהו תוכרה תובוחה םכמאו
 תמיא לכ רקיעכ ,בושייל בושיימ םידוהי לש םרבעמ לע ועיפשהש םימרוגה ןיכ תחא אל ויה
 םיביצנה- טכאדכמוקה יגיצנ לש השקה דיה . ןטק היה םידוהיה רפסמ םהכש ,םירפככ רבודמש

 רפוש תויושרה לש תושיגנה ףא לע לכא .םידוהי ועגפכ ןהכ ףאש ,תויודרמתהל םעפ אל המרג-
 לשנ ... םידוהיהו םינמראה' .סרוקה םבצמ תמועל יסורה ןוטלשה ןוניכ םע םידוהיה לש םבצמ
1 "כ בתככ[ יחכונה םבצמ לע תולעפתהכ םילכתסמ ]ןאווריש תוכיסכ  םימיכ םירכזכ המיאכו ,] 836
 ףסככ םיכא'חה ןמ תונקל וצלאכ םה תאז תוכז רשאכו םהלש םיהולאה תדובע הלבגוה רשאכ ורכע
.אלמ '  1  לש םינושארה םירושעכ םידוהיה וכז ולש ,יתדה ןחלופל יסחי שפוח ותוא םג םרכ 61
 .םהירוגמ ירוזאמ קלח ףיקהש ,לודגה דרמה ימיכ ררעעתה ,יסורה ןוטלשה

 לודגה דרמה . 2

 שנועכ שינעמ היה םהכש 'יסורה אבצה ךרעש תועסמהו םיטכאדכמוקה לש תחשומה להכימה
 וררוע ,םהירדע םירחמו םהיתודש ףרוש ,םהיתב תא סרוה ,םימלש םירפכו תוחפשמ יביטקלוק
 .היסור לש התוסח תא םמצע לע ולביקש ,םיכיסנ םג ופרטצה וז תודגנתהל .תכלוהו תרבוג תודגנתה
 168 .לודגה דרמה םשכ הועדיה .תבחרכ תודרמתהל תידארופסה תודגנתהה התיה ןמזה ךשמכ

 זאמ זאקוואקכ החיכש העפות ויהש ,תומילאה תויוצרפתהה ןמ הכוש היה לודגה דרמה 'ןכא
 חרזמ-ןופצכ בחרכ רוזיא דרמה ףיקה תוימוקמה תויוממוקתהככ אלש .הרשע-עשתה האמה תישאר
 םידרומה ומיקה ןאכ . ןאטסגאד לש םייררהה םירוזאהו- ) Chechnia ( ה��·צ·צ- זאקוואקה
 ןמ .תוחפל ונופצכ וא ,וולכ זאקוואקכ תימלסומ הנידמל ןירעג שמשל הדוענש ,סהלשמ הנידמ
 םינמזכ ולחנ םהיתופקתהכו ,יפסכה םיה לש ףוחהו הלפשה ירוזא תא םידרומה ופיקתה םירהה
 ·•ץאחאמ םויה( קסכ i' רטפ , ןופצכ ) Mozdok ( קודזומל דע ויעגה םהיתוחוכ .תוחלצה םימיוסמ
 .ןגרואמ אבצ םידרומה תורשל דמע םעפה .חרזמ-סורדכ יטחאו טככרד םיבושייהו ,חרזמכ )הלאק
 ךשמ תניחבמ םג .תחא אל וסבוהש ,םייסורה תוחוכה םע הכוראו תננכותמ תודדומתה רשפיאש
 .יסורה ושביכה תישאר זאמ זאקוואקכ תויודרמתהה תודלות לככ הזה דרמה תמגודכ היה אל ןמזה
 . וגיהנמ תא ובשש רחאל קר ויענכהל םדיכ הלע םיסורהו ,סיכש םיושלש תופיצרכ טעמכ ךשמכ אוה
 הועדיה ,היגולואדיא םשכ להנתה אוהש ,הדבועה איה הז דרמכ לוכמ רתוי דחיימו ןייפאמה וליאו
.סזידדוימ·כ תירוטסיהה תורפסכ ' 

 זאקוואקכ החמצ 169 ,םדירוימה תוענת וא :םזידירוימ'כ היפארגוירוטסיהכ העודיה העונתה
 ואבוהש ,) Naqshabandiyya ( הידכאכאשקאכה חסונכ התיה ןהיניכ תריקיעהש ,תויפוצ תופקשהמ
1 .הרשע-עשתה האמה תישארכ וא הרשע-הנומשה האמה יהלשכ רוזיאל הארנכ  תיטסימה וכרד 10
 הדבועש רשפאו ,םרדסמ וא הליפת-יתככ זאקוואקכ הרושק הליחת התיה אל :הקריט' ה' יפוצח לש
 תויפוצל הדעונ התישארכ ודנ.תומויסמ תויפוצ תופקשה לש ךרעל הבחר תוטשפתה לע העיפשה וז

1 ,דאוקראקה רקס 167  ' 78 • 77 ימע , 3 קלח ' 836

1 1 ,גאר .טסיה 68  . 84 • 79 ימע , 2 רןנ , 967

1 1 ,ברנרימס 69 963 ' 

1 1 ,םהגנימריט 70 1 , 64 • 62 ימע , 973 27 . 

1 7 1  היסאמ הז ררדאיב הטסופחה איה יכ ,םינועטה סוי .םירע·תרריחא דיא דאוקראקב חריםרצה לסו האוצמ רבדב 
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 יטילופ-יתרבחה דמעמה

 םכיבסו ) Murshid ( םידישדומ ויה תויוכיסנה ןמ תונדכו .תימוקמ תועמשמ רקיעכ זאקוואקכ
1 .)םידידוימ( םהידימלת  הזכירו תחא תוכיסנ לש היתולובגמ הוענתה הגרח םירשעה תונשכ קד 72
 םימרזמ הלידבמה ד.חוימה הנוג תא ןוזיאכ תויפוצה הלביק הז כלשכ .םינד םידירוימ הביבס
1 .תורחא תוצראכ םייטסימ םיימלסומ 7  ומלוע תא ללכ-ךרדכ ושיגדה םייפוצ םידוסימו תוצובק םא 3
 ,וז העונת השכל זאקוואקכ ירה .םיהולאל תיעצמא-יתלכ תוברקתהל ףאושה ,םדאה לש ימינפה
1 •,תקהכומ תיטילופ תועמשמ .םירשעה תונשמ תוחפל  הוענתה יכ .חינמ םייסורה םירקוחה דחאו 1
1 .'הנומאה ןעמל שדוק-תמחלמ- ישעמ דיקפת רורב חרואכ הדימעהש' םושמ זאקוואקכ הטשפ 75 

 תדה תווצמכש הלענה הרטמכ גצוה .טאכאזאג זאקוואקכ םימעה יפכ הנוכש ,דאהי'גה םנמאו
 םייפוצה םיפיטמה דחא ,הגאראימ ךיישה םג הנוכמה ,) laraga ( הגאראימ דמחמ אלומ .תורחאה
1 "כ שרדש השרדכ שיגדה ,זאקוואקכ םיטלובה  לכ לש הנושארה ותבוח יכ ,ותדלוה רפככ 823
1 .היערשה תווצמ ראש ןכמ-רחאל קרו ,)דאהי'ג( טאכאזאגה אוה םילסומ  היה זאקוואקכ דאהי'גה 76
 יסורה שבוכה דגנ המחלמ התיח וז ןכש .תיתוברתו תימואל םג אלא תיתד תועמשמ לעכ קר אל
 אל דוע לכ לעופה לא חוכה ןמ אצי אל טאכאזאגה םלוא .גצייש םיינחורהו םייתוברתה םיכרעהו
 דצמ תרערועמ-יתלכ הרכהל הכזיש . יתדו יטילופ חוכ וידיכ דחאל לגוסמ היהיש שיאה אצמנ·

 . םאמיאכ זרכויו וידיסח
1 תנשכ  ירמיג רפכה דילי ,אלומ יזאק וא אמהמ יזאק םג הנוכמה ד.מחמ יזאג רחבנ 828

) Gimri (, 1 כ דלונ אוה .זאקוואקה לש םאמיאל  וידימלתמ דחא היהו ,םירכיא תחפשמל-794
 ,) adat ( םוקמה יגהנממ ררחתשהל ףיטה דימלת ותויהכ דוע .הגאראימ דמחמ אלומ לש )םידירוימ(
 דגנ תרשפתמ-יתלכ המחלמל ארקו ,יערשה קוחה יפ-לע רוהטה ימלסומה םייחה-חרואל רוזחל
1 כו ,בר ןומה סייגל וידיכ הלע רצק ןמז ךות .תיתימאה תדה ןמ םיטוסה דגנו םינימאמ-יתלכה 830-

1 "כ םסויפש זורככ .םימחול םיפלא תנומשכ ותורשל ודמע 83 1  טלקמ םה' םידרומה יכ ,שגדוה 
.םינקפסלו םינימאמ-יתלכל םויא ךא ,םינימאמל הרזעו ' 1  ·יתלכה לככ אופא ואר םידרומה 77

 ףיקתה אוה ,םירהכ ססבתה דמחמ יזאג לש ואבצש רחאל . םהיביוא תא . םללככ םידוהיהו . םינימאמ
1 .יסורה אבצה לש םירצכמ לע טשפ ףא ,היסורל םינמאנ םיבושי 1 תנשכ 78 83 1  לש וילייח וברקתה 
 םינמאנ וראשנ םידוהיה קרו םידרומל ופרטצהו וענכנ ויבשות בורש . יררגא רפכל דמחמ יזאג
1 • יסורה ןוטלשל  םהמ םידחא וחצר ףאו וסרה ,ודדש .םידוהיה יתכ לע ולפנתה םיירפכהו םידרומה 79
1 .רפכל ךומסה יסורה רצבמכ הלצה-ןגוע אופא םהל ושפיח םידוהיה .יכשכ וחקלנ םידחאו 80 

 ורפצל העיגה איהש םינעוט םדיחא דועב .חינאמ'חרעה הריפמיאה םע הירשק חא םישיגדמ םריחא ,הנרביחה
1 .ברנרימס ןייע . ואדוויש ורויאמ דא וקר אקה 1 'מע , 963 3 7  , 1 4 1  . 

1 1 .בוקבדומחמ זייע זכר , 41 'מע .םש 72 -22 'מע , 898 1 4  . 
1  חונפגס גהנמ רגהנש .חויפוצ חרוצ בק םג ורויאב רמייקחה וחרימ ידאקרואק וךוג ילעב םייפוצה רצבש ךנחיי 73

 ,רפחחשה אל ולא חריפוצ חרצובק .םיהולאל חרברקחה לש םיבוד הלאב אוציכו הדה םלועה יכרצמ ומלעחהו
1 ,.גאד .טסיה .לודגה דרמב ,הארנכ 1 .ברקבדומחמ הררשהו , 87 'מע 2 ךרכ , 967 -40 'מע , 898 1 5  . 

1 1 .בונרימס 74 1 'מע , 963 1 .זאטלוס םג זייע . 42 933 . 
1 1 .יקסבלדרוג ןייע 75 929 . 
1 1 .בונרימס 76 1 ·מע , 963 7 5 - 1 74 . 
1 1 .יקסרובאי 77 8 8 'מע . 77 5-84 . 
1 1 •. גאד .טסיה 78 89-88 'מע , 2 ךרכ ' 967  . 
1 1 :ץיברקריפ 79 1 , 85 'מע , 872 03 . 
1 1 ,בורדנסכלא 80 1 •מע , 882 670 . 
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1 ( היאנפאזינו רצבמה לע ורצ דמחמ יזאג לש ויתוליח 8 1 , (Vnezapnaia ימיב םידוהיה לש םלבסו 
 : עוריאה רחאל הנש םישולשכ הרסמנש תודעב םהיפמ ראות רוצמה

 ןיב ראשה ל ונצפח אל' ונינפל הער יב וניארו ,]יררגא[ איירדנא רפכ לע אלומ ידאק אבש ןמזב
 ליח ישנא ויה םש רשא 'דחי ונ יושכרו ונפטו ונישנ םע היאנפאזינו רצבמה לא ונחרבו םירגה
 אלומ ידאק .רוצמב םוי רשע-העבראב ונייה רשא תע תורצ המב ונלבס המש םג .םיסורה
 ותמ ונתאמ םיברו םימ אלב ונראשנו דצ לכמ ] Aktash [ שאטקא רהנה ימ ורגס וישנאו
 רשא דעו ,םימל ואמצי אלש םהיתובל תא ררקל תורובב וניפטו ונידלי ונחנה ונחנא .אמצב
 תא ונרסמו אלומ ידאק ליח םע םחלהלו םיסורה ליח תא רוזעל ונדמע ונברקב םייח חור היה
 לכב .רצבמה לא רהנה ןמ םימ איבהל ןעמל חכנ םחלהל רצבמה ןמ ונאציו הנכסב ונישפנ
 ונללפתה ,םימל הוקת ןיאש וניאר רשאבו ,ריעזמ טעמ םא יכ ,םימ גישהל ונלכי אל תאז
 ויה ונלש םינברה . ואטח אל רשא םידש יקנוי לעו ונילע םחריש וניתובא יהלאל וניכבו

 הרשע העבראה םוי ,)בא שדוחב( שדוק תבש םוי ברע דע היכנבו הליפתבו תינעתב םייורש
 לע םימ לובמ ומכ בר םשג דריו םיננעבו םיבעב םימשה ורדקתיו ונילע 'ה םחריו ,ונירוצמל
1 .ידמל דע וניתשו תורובב םימה ונפסאו םימ תותשל ונחקל הלודג החמשב . ץראה 82 

 ובתכנ םידברה .הכונח ךב לאהשע לש ודי·בתכמ ינרא'צ הדוהי קיתעה הלא םיעוריאל תפסונ תודע
1 "ב הארנב  יכ םהב רמאנו 862

1 [ צ"קת תנש. ךתולעהב תשרפב ןויס שדוחב  .היסור לש רצבמה ךותב ויה םילארשיה ] 830
 ש"כו ]םדא יבבלנ א"בל אל םימ היה אל ,םימה לע רויצה ןושאר םוי ,זומת שדוח ב"י היה
 היהו ויאורב לע םחר וימחר בודב ה"בקה לבא .תותשל םימ דוע היהנ אל .תומהבל ]ןכש לבו[
 תותשל םימ אצמנ אל ךליאו םימי ינשמ לבא ,םימשג ימימ ותש םימי ינשו םוי דחא .בר םשג
 ו]דוה םודינ ה"די רסיקה ךלמהמ לודג לייח ואב .תבשב ינש םוי ,בא ח"י םויבו .בא שדוח דע
i נ. אמהמ ידאק ליח תא וחצנו s  

 ףא' לטובמ-יתלב היה רצבמה לע הנגהב םידוהיה לש םקלח יכ ,תודוהל וצלאנ תויסורה תויושרה םג
 בל-ץמוא םמצעל ולגיס תמחול היסולכוא ברקב םייחש' םייררהה םידוהיה יב ,ראצל חווידב ונייצ
.אבצה םע דחא םכש ומחל םה היאנפאזינו רצבמה לע רוצמה ןמזבו .םיוסמ ' 1  לש םתדימע לע 84
 לש תרובגתה קדו יצחו שדוחב ךשמנ דוצמה יכ .םינייצמה םידרומה תורוקמ םג םידמלמ םירוצנה
 ברקב הרבגו ,יררגא רפכב םדיוהיה יתב ועגפנ רוצמה ןמזב 181 .תגסל םתוא החירכה יסורה אבצה
 דמחמ יזאג הנפ הנש התוא .הז רפכב ובשייתהו ורזח םיטעמ קר ןכלו םהילא האנשה רפכה יבשות
1 .יקראט רפכה תא שבכו הלפשל ואבצ םע  לכ תא ללוש' .םוקמה דיוהי ודיעה :ונתיב תא ףרשו' 86

1 8 1 1 "ב הכבכש ,ה•אכפאז•כו רצבמה  8 1 9  רפכל חוכ•מסב שאטקא רהכל רבעמ העבג לע ןכש .בולומר• חרוקפ •פל 
 .)םש .םש( רירגא

1 1 .ינראיצ 82  . 245-244 ימע , 884

1  . 246 'מע ,םש 83

1 1 .•ש•לשה רדנסכלא 84 888  . 

1 1 ,רי•הט 85 94 1  . 46 ימע . 

1  . 45 'מע .םש 86
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.םירגה ירפכ ןיב דחא דחא רכרזפתכ ונחנאו ונושכר ' 1  ומרג שפנבו ושכרב דמחמ יזאג לש תועיגפה 87
 .) Dzherakh ( ךאר'זד ידוהי רשע ךכר ,םיטלמנ םידוהי ויה םיאבו םיברקה ויתואבצ חכונלש , ךכל

 לא חיכשב םתוא וחקלו םהילע ו]לפנתה[ ולפכו אלומ יזאק יליח םואתפ ראב' םתסונמ ךרדב ךא
 דע :אלומ יזאק לש חיכשב םוי םירשעכ ויה םידוהיהו ... טכברדל בורק רשא ברח ןאריא םרקמ
1 .םמצע תודפל םהידיב הלעש 88 

,מחמ יזאג לש ויתודיחי ודרי ןופצה ןמ 1 טסוגואב טכברד ריעה לע ררצמ ומשר ד 83 1  ריעב . 
 תודחא םימעפ וחילצהש ,םידרומה ץחל יכפב דומעל ידכו 'יסורה אבצה לש תונטק תודיחי ראצמכ
1 .םישלרפה יכפמ ריעה לע ןגהל היסרלכראה העבתכ ,היתומרח ןיבל רודחל  ופתתשה ריעה לע הנגהב 89
 190 .אבצה ינסחממ קשכ םהל קלוחש ,םייררהה םידוהיה םג ליעפ חרואב

 ךרדה יכ ,הנקסמל יסורה דוקיפה תא ואיבה םידרומה לש תוירפצ-יתלבהו תוזוענה תולועפה
 ירמיג רפכה- גיהנמה לש ותדלוה רפכ לע הפקתה איה דרמה תוענתב עוגפל רתויב הבוטה
) Gimry (. 1 רבוטקואב דמחמ יזאג לפכ ובר ,ברקה ךלהמ תא םיסורה וביתכה ןאכ 83 2  עקש דרמהו, 
1 .רצק ןמזל 9  דרש ,לבס וברחב אשונ אוה םהל יכ ,םידוהיל ררבתה דרמה לש תונושארה םיכשכ רבכ 1
 ריבגה ךכר .יסורה אבצה לש ולצב קר אוצמל םה םייושע םושכר םג ילואו םהייח תלצה תאו ,גרהו

 אלא םינימאמ-יתלבכ קר אל התע וספתכ םידוהיה ןכש ,םידרומה ברקב םידוהיל האנשה תא הז בצמ
 .םהיכנשכ םידגובו בייראה לש תירב-ילעבכ םג

1 תישארב  רחבנש ,) Khamzat-Bek ( קב-טאזמאח לש ותגהנה תחת דרמה רץפ ברש 834
1 .םאמיאל  ןרוכמכ םינושארה ועגפ םהל םדיגנתמה ןיבר םידרומב וכמתש םיטילשה ןיב תומחלמב 92
 תרכשכ יכרא•צ םשרש ,תידרהי-תיטאטב יממע רופיסב אצמנ םיעוריא םתואל רכז . לארשי ישדוקב
 : רפוסמ ובר ,ט"יה האמה לש םישישה

1 [ םלועה תאירבמ עבראו םיעשת תואמ שמח םיפלא תשמח תכשכ  ,םימלסומה רשאכ ,] 834
 גאראל איבה ךאטייח רפכה יבשותב םחלהל 193 ןאיח לוסרומ םע ואצי ,גאדא רפכה יבושת
 . ךאטייח ידוהי לש תסנכה-תיבב דדשש הרות רפס ] Damur [ ררמאו םשב דחא םילסרמ
 קליח אוה תוכיתח הברה דוער םילעכ םהמ ול השער תוכיתחל הרותה רפס תא ךתח םילסרמה
 ידכ ... םהיחדקאו םהיתוברחל םיקיתרנ ,םילעכ ןהמ ושעי םה םגש ,םירחא םימלסומל
 'רץכב ןתוא וסמרו הרותה רפס לש תוכיתח ]םימלסומה[ וחקל רתוי דרע םידוהיה תא זיגרהל
 19 •. לארשי יהלא תא ולליקו וגלגל 'וקחצ

 ימ לכ לע לפכ לודג דחפו עשרה שנענ םכמא ,יממע ךפרכ ףסונ רבש ירוטסיהה ןירעגלש ,הז רופיסב
 רבכ םייררהה םידוהיה ויח הבש ,תואיצמה לע רוא וערזל דיכ רב שי ךא 'לארשי ישדוקב ועגפש
1 תכשכ קב-טאזמאח חצרכש רחאל םג םת אלש 'לודגה דרמה לש תונושארה םיכשכ  םכמא . 834

1 8 7 1 ,ינראיצ  884  . 23 ימע , 

1  . 277 ימע ,םש 88

1 1 .יקסבוזוק 89 1 ימע , 906 79 - 1 72 . 

1 1 ,ינראיצ 90  . S2 ימע , 884

1 9 1 1 •. גאד .טסיה  9 ימע . 2 ןרכ , 967 1 -90 . 

1 1 ,יריהט :האר םירדומה חורוקמ יפל ק::-טאזמא n לש ויתוולעפ רואית 92 94 1  . 68-61 ימע , 

1  . 346 ימע , ו 884 .ינראיצ .רכלכ חתא הנש הוויק תוכיסנב טלש זאי n-לוסרומ 93

1 1 .ינראיצ 94 1 ימע , 870 2 - 1 0  . 
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1 ( לימאש םאמיאה 871 - 1797 ( 

1 ( לימאש דחכנ דשא דע ,םידדומה לש םתוליעפ המ-ןמזל התחפ חצרה דחאל 797- 1 8 7 1  , Shami l  ( 
1 תנשכ םאמיאל  ןישנוע-תועסמל תאצל גהנ הנממו ,םידהכ תימלסומ הנידמ םיקה לימאש . 835
 םריפכה תא ,) Khadzhi Murat ( טאדומ י'גאח ,לימאש לש וידקפממ דחא שכנ ן-g43 כ 195 .שוכיכו
 רפכה ןמ םידוהיה וחדנ איהה תעכ'ו :לארשי יתכ תא ... כידחה'ו יאטוגנ'זדו ) Durgeli ( ילגדוד
.המש וראשנ םיתב השמח קדו םינוש תומוקמכ טלמהל םשפנ לע יאטוגנ'זד  ויתואבצש םעדויכ 196 '
 רפכה דיוהי וטלמנ ,םהידי-לע שבכנה בושי לככ םידוהי לש שפנכו ושכרכ םיעגופ לימאש לש
 םיתכה תאו לארשי יתככ אצמש המ לכ חקלו ןאכל אנ טאדומ י'גאח'ו ,ויתוליח ברקתהכ ךאד'זד
 הרזחכ ןאכל גאדאמ םארככ ,לכ רסוחכו םוריעכ גאדאכ ונשי םימי שדוחכ .ול ךלהו שאכ חלש
.םיפודש םהיתודש תואובת לכו ... םיפודש םהיתב ואצמ ]ךאד•זד רפכל[  ולכס לכמ רתוי ךא 197 '

 .יקדאט ידוהי לימאש תוליח לש םהיתועיגפמ

1 1 "גאד .טסיה 95  . 107-9 'מע , 2 ןרכ , 967

1 1 .•נרא•צ 96 1 'מע , 884 7  . 

1  . 277 'מע .םש 97
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 םייגטרטסא םימרוגמ ועפשוה יקראט רפכה לע לימאש תואבצ לש תובורמה תופקתהה
 תוכימסב ונכשש ,) Burnaia- היאנר�ב( ודילש רצבמבו יקראטב הטילשה .םיישגר-םייטילופו
 לימאש האר ךכמ תוחפ אל םלואו .בושח הרובחת-ריצ לע הטילש םידרומל םיקינעמ ויה ,םיל
 אל ,ברקב לפנ דמחמ יזאגש רחאל .דמחמ ידאג תוגיהנמב ומדוקו ודדיי לש ורבק תלואגב תובישח
 ותפוג תא וריבעה ןכלו ,דרמה דקרמלו לגרל-היילע םרקמל ךפהיי ירמיגב ורבקש םיסורה וצר
 יקראט לע לפנתה לימאש .היסורל רתויב םינמאנה ןיב היה וטילשש 'יקדאט רפכב הרובקו
,דאמל ארונו ער בצמב ונראשנו ונושכר תא ללוש ונתב תא ... ףרשו•  רפכה ידוהי ורפיס 198 '

 רבכו ,לימאש תואבצ לש השילפה ןמ ששואתהל וקיפסה אל ךא .ינראיצל

 גרה םא יכ ,וניתב תא ףרש אל תינשב םעפה לבא .ףרוחה תעב ונילא לימאש םעפ דוע אב
 השמחו ונלצא ראשנה לכ תא ללשו .ףטו םישנ םג הדה רפסמב ,םישנא השמחו םישלש
 י"".רדבאנ הפיא םויה דע םיעדוי אל ונחנא רשא ,היבשב חקל םישנא

-·דעמ דחא וסקנפב םשר ,םידדרמה לש היינשה השילפה תעב ,יקראטב םיעוריאה לש טרופמ רואית
 :ונרשל הדר םירפא ןב ןרעמש •ך םכחה ,לימאש תויפונכ דייב הבשנש שיאו הייאר

1 [ זיירת תנש טבש דשחל אייי לילב  םואתפ ,וניתוטמ לע םינשי ונייה רשאכ הלילה יצחב ] 847
 תונושמ תרתימכ וגרהנ וניחאמ םישנא המכו המכ ... יקראטל ונילא ויתוליחו לימאש אב
 ונלוכ ונללשנ ,ונברחנ ,הירט הכמו הרובחו ברח תכמ רכוה לארשימ םיבר ... תוירזכאו
 ידיב היבשב וחקלנ תולותבו םידרחבו ףרוחה ררקמ רתמ ונידלי .הידער םררע ונראשנו

 יתוא םג .ותרבע טבשב ינע יתיאר רבגה ינא .םימחר אל ,םירזכא ]םימלסומ[ םינדמחמ
 ףדור ינפל חנ אלב ונכלה . לזרב ילבח ונילע ודיבכה .םירבשה רתי ןיב םיצריעה רגהנ יתוחאו
 ויה ונילגרו' ונידיו רנירארצ לע לזרב לש תואלשלשב ונתוא רדסא םש .םירהה ךות לא ה יבשב
 טעמ- רנל ונתנ הליכאו ונילע רוגסה קומע ררב ךרתב םימי תשלש ךשמ .םיצעב םיאנומ
 ונתוא ואיצוה וניתויבשל יעיברה םויב .םויו הליל םימי תשלש ונלכא אלו םימב ברועמ ןיבוס
 200 .תרשק תוכאלמ םלצא ונישער החפשלו דבעל םישדח םילעב ינשל ונרכמנו דרבה ןמ

 םיניצקה דחא לש תונררכזב םג דה ואצמ יקראט לש תידוהיה הנרכשה לע םידדרמה לש תויולפנתהה
 : ןושלה רדנ זראיתש ,םייסורה

1 [ ראוניב-25 ב רבע ]םידדרמה ידקפממ דחא[ ) Abakar-Dibir ( ריביד-ראקאבא  תא ] 847
 רפכה דיל עיפוה לפרעה תא ולצנבו ... שיא תואמ רשלשכ םע Sulak] [ קאלרס ר]הנה[

 היה רפכה דיל ... עסמה לש ותרטמ התיה יקראט אל לבא. ןכוסמו ץימא היה הז דעצ . יקראט
 םיצימא ,בושייה בשוימ םהבש ,םייררהה םידוהיה םנמא .ויניד תא התיפש אוהו דיוהי בושי
 םה ןכ-יפ-לע-ףאו ,היצאדיליביצה תונידמב םייחה םהיחאמ רתוי תצק קשנ םיאושנ םהשכ
 .דחא ףא לע תויולפנתה רשע אל םלועמו ,םקשנב שמתשהל םיליגר םניאו ,םירחוס ,וילש םע

1 98  . 23 'מע .םש 

1  . 24 ימע .םש 99

 . 28 ימע .םש 200
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 לככ דדש ,םהילע לפנתה אוה .תריענ אלל םהמע רדתסהל ידכ וינידל רתוהו יד היה הז
20 .ויתוכקע לע הכפו םידליו םישכ םישולש הבש ,ותלוכי 1  

 ירה .קיודמ ,יסורה אבצה לש החלצהה-יאל תוקדטצה לש המיכ וב תרדענ אלש ,הז רואית םכמא םא
 םושמ םא .תידוהיה )בושי( הנוכשה תא רקיעב סורהל הנווכ ךותמ יקראט לע ולפנתה םידרומה
 רשאכש' איה הדבוע ,היהת רשא הפקתהה תכיס היהת .םידוהי םתויה םושמ םאו םיסורל םועיס
.תויוג םע םיאלמ תובוחר אצמ אוה הצחמל סורהה בושייל סכככ ... ]יסורה[ אבצה ' 202 

 : םייררהה םידוהיה לש חורה ייחב השק העגפ םידרומה לש הטילשה ירוזא לכב תיתדה תואנקה

1 "ב יכרא'צ דיעה[ איהה תעב םהל ויה אל הלפתל תודחוימ תויסככ יתב  תחאכ קר ,] 863
 דאמ ודחפ יכ 'וןגכ אלבו שחלכ י"י יכפל ללפתהל דעומו תבשב ופסאתה תולדה םהיתוכוסמ
 ,םיכומה וצרפ הלפתה תיב םוקמ םידירוימה תבהל עדותכ רשאכ היהו םהידצ תמח יכפמ
 תונולתכ םיכנא וקרז םירעכו הלמח אלכ הכר הכמ םתוא וכיו םתליפת תיבכ םידמחמ םיכומה
 203 ••• ןולקלו הצמשל ידוהיה יהיו תוצוחב סופדריו

 הצופכ העפותל ויה םושכר תרידשו םהיתב תפיוש ,םידוהי תייבש ,חצרה ,תדה ייחב העיגפה
 םושמ ןה םידוהיכ ועגפ םידרומה .םהילא העיגה םידרומה דיש םיבושיה בורב ,הארנכ ,ושחרתהו

 ךרדכ חטשה יכפ לע ולע דרמה תונשכ .םיסורל וטישוהש עויסה םושמ ןהו םינימאמ-יתלב ויהש
 דצמ ןהו םיסורה דצמ ןה רישיו ףיקע דודיע ולביקש ,תויורחתו תואכש 'ןוטלשל תופיאש סג המילא
 םיכיסנה ןיכ םיפוכתה ןוטלשה-יפוליח .ותבוטל הלא םימרוג לצכל שקבמ דצ לכשכ ,םידרומה
 םישעמל םיכשה ןתואב וכפה יסורה אבצה לש ןישנועה-תועסמו םידרומה תויולפנתה ,םינושה
 םתודעב ) Aksai ( יאסקא ידוהי הז בצמ ומכיס ךכו .תידוהיה היסולכואה העגפכ סהמו ,םוי לכבש
 ונתאמ םיכר ,הככסה יכפמ םיכרדכ תכלל ונלוכי אל ,ידמל תורצ ... ונלבס לימאש ןמזב' : יכרא'צל
.וגושכרו וניתב ללשכ םעפ אל .בר ףסככ וניויבש תא תודפל דימת ונחרכוהו היבשב וחקלכ ' 204 

 ,תודחא לארשי תוליהק םכמאו ,םידרומה תומילא תא סולבל לגוסמ היהש דיחיה חוכה ויה םיסורה
 ומויקכ םיניינועמ סג ויה םדיוהיה. ןהילע יסורה אבצה לש ותנגה תא ושקיב 205 , יאסקא לש וז תמגוד
 לש הלא םע םהלש םיסרטניאה ובלתשה וז הניחבמו ,םרחסמ תא רשפאיש רוזיאב רדסה לש
 לאשימ ןכ והילא ברה ,םירירהה םדיוהיה לש טלובה םגיהנמש ,אופא המית ןיא .יסורה ןוטלשה
 אבצה דקפמ דצמ הרקוהל הכז אוה הז דעצ לע .םתלוכי לככ םיסורל עייסל ותדע יכבל ארק ,יחרזמה
 םדיוהי 206 .תוכמאכ דעב תונייטצה-תוא ול קינעה ףא הלה יכ םירמוא שיו .בוצכורוו ליאכימ יסורה
 תודיחי ויה אלש םיבושי םתואכו ,םהריוגמ יבושי לע הנגהב יסורה אבצכ ובלתשה םיבר םייררה
 וסייגתה םהיתוליהק תנגה לע ףסונ .םידרומה תווילפנתה דגכ םמצע תוחוכב םידוהי ודמע תויאבצ
 וא ,םפגב תולילכ םירדוח ויה םריייסה 207 .םירייסכו םימגרתמכ ונייטצה ובש ,יסורה אבצל םדיוהי

1 ,•קסנוקולו 201  . 494 'מע , 882
1 .•קסרובא• 202  . 83 ימע ' 877
1 ,•נראיצ 203 866- 1 863 . 1 1 ימע . 24 ילג . 863 23 . 
1 ,•נרא'צ 204  . 245 ימע , 884
1 ,•נרא'צ 205 878 3 ימע .  1 2  . 
1 ,ץ 1' אקווק 206  . 7 ימע . 2 ילג י 862
1 ,ןט'אלא 207 90 1  . 96 'לג , 
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 I .( בונאלקאב 'י לארנגה לש וליחב םימסרופמה םירייסה דחא .ביואה ירפכל ,תודיחי שארב

1 809- 1 873 , Baklanov ( ש"ע תונייטצה-חוא לביק ברקב ותונייטצה דעבש ,ינזורגמ ןווהא היה 
 םסרופמה ברקב םידרומה לש םייבשב לפנ ינזורגמ ןווהא . ןיצק תגרדל הכזו ושדקה סויגרואיג
1 תנשב ,) Vedeno ( ונדורכ  וחומ רחא .וייחל םיעבראה תנשב אוהשכ הבר תוירזכאב והוחימהש, 859
 ןיכמ יסורה אבצב םיתרשמה ,הארנכ ,ויה םיטעמ אל 208 .םירפא םשכ רחא ידוהי המוד דיקפת אלימ
1 חנשכ ומסרופש םיאבה םריבדה ןמ רבתסמש יפכ ,םייררהה םידוהיה ינכ  םידוהיהמ[ םיבר' : 868
 הכילומה ךרדה רמל תוארהלו םהינפל תכלל ועיציו היסור ליח ידיקפו ירש ינפל ואכ ... ]םייררהה
.שידל רפעכ םומשיו םידדושה חא תוכר םיסורה וכה זא 'ןכ ושעיו םיצירפה חורעמ]ל[ ' 209 

 ]םידרומה דצל[ סנואכ ... םימעפל ומחל' םה םיסורה דצל םידוהיה לש םתמיחלל ליבקמכ
2 ".'היכשכ םהילא וחקלכ רשאכ 1 1 ( לימאש לש ןורחאה ברקב  8 5 9 G ( ביכוג רפכב )  u n i b  הפתתשה ) 
2 .םאמיאה לש םיבורקה וידידימ ,סוכרי לש ויתושנמ תחא ,) Zeinab ( כאנייז הידוהיה 1 1  םוקמ שי 
 לש םתמיחלו ,םידרומה דיי-לע תופוטחה ןיכ החיה ,תורחא תוידוהי םישנ ומכ ,כאנייז יכ ,חינהל
 .החיכש העפות החיה אל םידרומה דצל םידוהיה

 חיטבה הז ןוטלש יכ ,םיסורה דצל לודגה דרמה ימיכ ובצייתה םייררהה םידוהיה לש םכור-בור
 : כומיסיכא םיסנ ןכ תכרש םכחה דיעה ךכ לע . םידרומה לש חצרהו תושיגנה ינפמ םנו חטכ חא

 חאמ ]םידוהיה[ ולבסש םישקה םיוינעהו תוארונה תורצה ילגרל רמהו ךוראה ןמזה ךשמכ
 חרואכ ולזגו וסמח ,וגרהש ... לימאשו קכ-טאזמאח ,אלומ ידאק םירזכאהו םילרעה םימעה
 םידוהיהו הרידאה היסור חוכלמ םע םהיתומחלמכ םהל ורזע אל רשא לע םידוהיה חא םשפנ
 ולצכ יבשוי לכ יכ םתוארב ,היסור ךלמ אוה ,דסח ךלמ יפככ חחת אובל הראת וואתה ,וקשח
2 ••• םיטקשו סירלש 1 2 

 ,וסרהכ םהיתוליהקמ תובר .םייררהה םידוהיה לש םהיתודלותכ תושקה תופוקתה תחא ויה דרמה ימי
 תחא .תידדה תוכרע לש םייוליג םג ירטב ידיל ואכ תחא הנועבו תעכ ךא ,וזזבנ לארשי ידשוק
 םייובש תחיקל התיה ,םיימוקמ םיטילש ןיכ תומחלמ םג הכ ובלתשהש ד,רמה תפוקת תועפותמ
 םנוידפל .הביבסה יליצאל תוחפשלו םידבעל םירכמנ בורל ויה םייובשה .םיידוהי םיויבש םכותכו
 תוכומסה םינשכו דרמה תונשב. רכ דומעל ולכי אל הדיחי הליהק ףאו החפשמש ,בר ןוממ ושרד היה
 שורדה םוכסה חא ץבקל ידכ ,הליהקל הליהקמ םידוהי תדידנ לש הצופנ העפותל אופא םידע ונא ול

1 רבמטפסב עבקנ ושדקה סר•גדראיג ש"ע תראה 208  ר•ה תואל .ברקה הרשב זוענ השעמ דעב תונייטצה-תואכ 782
 ·בל ץמואו תררש דעב' : תברתכ הת•ה בכרכ תרוצב בוצעש תראה לע .הלוצא ראותל ובז וילבקמו ,תוגרד עברא
1 'מע , 22 ןדכ :דיפרלק•צנא יזל•מ האד( 2 1 - 1 1  יזרהאל הקנועה תראה לש הגרד רז•א רדבל רניד•ב הלע אל .) 7

 האר םררה•ה לש םתונייטצה לע . 740-739 ימע , 2 ןרכ ,םש זייע ברנאלקאב ,, לאדנגה לש וייח לע .•נזררגמ
1 'ץ•זארקרק 1 'זאקררק-יזפצ : 2 ·לג ' 862 885  . 360 ימע . 

1 ,ברטנמ T' רדפ 209 3 'מע , 868 5 1  . 
2 1 0 1 ,ינרא'צ  1 ב זאקרראקה לש תינויצה הדיועוב . 4 'מע , 884 9 1  םס'ררה לש םארב םע •כ ,ברדאדרמ יורשג רפיס-7

 תונמאנ ןותמ רז העצה וחד םדיוהיה ןא .ם•קאזרקל המרד דמעמ לבקל םייררהה םידוהיל ועיצה םה ורויאל
 •נריצ תדיוע( םדיוהי לש תומדא םיסורה ומריחה .ברדאררמ זעט ,הז בוריס לע שנועכ .םימלסומה םה•נכשל
1 ,זאקרואק 9 1 7 , 1 8  .רנחררשל ודמעש תוררקמב רושיא םרש ונאצמ אל רז העדייל .)רבוטקואב 

2 1 1 1 ,הבומולשבא  194 ,דייהט םג זייע . 75 ימע , 973 1 1 , 95 , 90 ימע ,  06- 1  ימע .םש ,ם•שנ לש ותמיחל לוע . 02
249-248 . 

2 1 2 1 ,יקחצי  5 ימע ' 894 -4 . 
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 הרשע-עשתה האמב םיירוהה םיודהיה תוליהק

2 .םרשב-ראש ןוידפל 1  היה םיויבש ןוידפ יכ ,דיעהל דיכ הכ שי הצרפנ התיה רז העפותש הדבועה 3
 תורחא תוליהק לש םיויבש ןוידפל עייסל תונוכנה לע .תודחא תוליהק ינב לש ףתושמ ץמאמ
 לארשי לש הרשחתה םג ךכל המרת ךא ,תוכר תוליהק ידוהי לש החפשמה ירשק ,הארנכ ,ועיפשה
 לש םהיתובקע ךא ,דרמה יריבשמ קלח ודפנ םיפתושמ םיצמאממ האצותכ םנמאו .הזכ הז ךיכרע
 .ומלענ םיכר

 . םהינכשמ םיבר . ןדסהו שיטפה דיכ לש בצמכ םייררהה םידוהיה תוליהק תא דימעה דדמה
 .םיסורכ ךרמתל ופחדנ ךכ םרשמו םתנומא ללגכ םהכ ועגפ ,תיתדה תואנקה חורכ םיבהלושמ
 האנשה הרבג ןכ ,םיסורה םע םהישעמכ והדזה םידוהיהש לככ ךא .םלצכ םיסוחל ןוחטיב וקינעהש
 ·יפתשמ םג אלא דכלכ םינימאמ-יתלכ דרע םהכ התאר אלש ,תימלסומה היסרלכראה דצמ םהיפלכ
1 לש דרמכ ןקרופ ראצמ ולא האנש-תוושחת םנמאו .אכדמה יסורה טילשה םע הלועפ 877  . 

1 ( תינאמיתרעה הירפמיאהו היסור תמחלמכ 878- 1  תונויעה ןמ קניש ,דרמ ןאטסגאדכ רץפ ) 877

2 1 3 1 ,ינרא•צ  3 'מע , 878 1 2  . 
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 לש החטש תיברמ תא ףיקה דרמה . לימאש םאמיאה חורב הנידמ ןכרכל רפאש ויפתתשמו ,היסורל
1 רבמבונ-טסוגוא( םישדוח העבראכ ןשמכו .ןאטסגאד 877 (. 2 1  ]ללש וחקלנ וללש ... םידרומה' 4
1 ב כרמיסיכא תברש בתכ :םושכר דער םתמהבמ ןאטסגאד לש םידוהיה לכ  ףא וריאשה אל' ,-894
 ןיאו ןכרח ןיאכ ... רבשמ דע םיכב ראבו ... טכברד ... ךלפ לכ םירפכבו םירזופמה םריעב דחא
.םחרמ ' 2 1 5 

 הילפהל תווש תויוכז ןיכ .ג
 יכש לע תתשוהש טפשמה יחרזמה זאקרראקב גרהכ היה הרשע-עשתה האמה לש םישישה תרכש דע
2 • ןושארה ןמ אוה ףא עפושהש .)טאוא( יגהכמה קרחהו יערשה קרחה ,םיירקיע תוררקמ  רחאל 16
1 ( לודגה דרמה יוכיד  קלחכ ,הז ררזיאב םג יסורה קרחה תלחהל םיינססה םידעצב ןוטלשה לחה ) 859
1 ב ועבקכ רז תרגסמב .תיסורה הירפמיאב ובוליש תוינידממ 2 ,יממעה טופישה יכרדל תונקת-860 1 7 
-יתבב ,םידוהי םללכבו ,םימלסומ-אל םיברועמ םהבש םיטפשמ ןודיהל םיכירצ ויה אל ןהיפ-לעש
-29 ב .תודגנתה הארנכ וררועש םרשמ ,ררזיאה לכב דימ ולעפוה אל ולא תונקת םרב .םייערש ןיד

1 ראוניב  ,) Durgeli ( ילגררד ,קאכירב ,יקראטב לארשי תוליהק יגיצנ אופא ורביח 866
 : ובתכ ובר . ןאטסגאד ךלפ לש יסורה דקפמה לא היינפ הררש-ןאח-רימטר טכקחאדרבאראק

 וטפשיש ,םימלסומה םיטפושה ידיל ורסמי וניכיב רשא םירבדו ןיד לכש ,רכל הרש ונכיא
 גורהי ימלסומ םא םימעפל הרקיו )טאוא( םהיגהנמ יפ לרע ירעשה רא םתד יקרח יפ לע ונתוא
 זא .םימלסומה דחא תא םימעפל גורהי ידוהי םאר ותיבב ישפוח ראשי הכהו םידוהיה דחא תא
 םינמאכ םידבע תעכ ונחנא רשאכ ןכל ... ריביס רץאל חלושי םגר וץרח טפשמ ול השעי
 יקרח לרע תחתמ רכאיצרתש םרה ןתלעמ דרבב תא ונלוכ ונחנא םישקבמ ,היסור תלשממל
2 .הממררה הלשממה יטפשמו יקרח לא ונחפסלו םימלסומה 1 8  

 יסורה ןוטלשה ביחרה ןמזה ןשמנ ןא ,דימ התנענ אל ,ררבל ונדיב הלעש המכ דע ,רז השקב
 יכפב ןכש ,םייררהה םידוהיה תבוטל התיה טופישה תבחרה .םילילפ יניכעב רטופיש תא הדמתהב
 . ררזיאה יבושת ראש לש הזל םדמעמ הוושוה יסורה יתכלממה ןידה-תיב

 היה ותנווכב ןא ,הדימה לע רתי ברעתהל ןיינועמ יסורה ןוטלשה היה אל םייחרזאה םיניינעב
 תויושרה ודדוע ןכש ןוריכ .םימלסומה תדה-ינהוכ לש תידעלבה םתטילשמ הז םוחת םג ררחשל
 םידוהי םיברועמ ויהש םירקמב .יגהכמה קרחה יפ-לע וכדש ,רפכה ישאר לש ןידה-יתב תא םירפכב

2 1 4 1 •. גאד .טסיה  967 1 'מע . 2 רןכ ,  62- 1 50 . 
2 1 5 1 ,יקחיצ   סינ'צ'צהר םיניגזלה םיארפה תדירמ םגר' :רז רךשלכ םריבדה חא רבחמ וחרא חסינ רחא םרקמב . 894

 דיי לע זאקרראקב םידרומה יאבור רהנ רבוע .]?[םריק תמחלמ ימיב היסור ךלמב ודרמו ורשק רשא םיסרק'צהו
 ףא וריאשה אל .םושכר דרע םתמהבמ ןטסגאד לש םדיוהיה לב וללש זא םגר סוחוי גב •לקא רבחאיגר ייגח גיבילע
 , n רדלרח . יקחצ'( יחיילרחה וךשח ףוס דע זיילר n ה חנשכ טנברד ריע ךלפ לכ םריפכבו םריזופמה םריעב . דחא

1 1 'מע , 894 4  (. 
2 1 6 1 .יקסבלאברק האר זאקרראקב יגהנמה רקחה לע ימלסומה קרחה תעפשה לע  -403 ימע , 890 1 27  םג ןייעו . 

1 .ברנאדראג 960 . 
2 1 7 1 .בישגא האר ןאטסגאד זוחמב רב טופישה יבורו יממעה טפשמה הנבמ לע  9 1 2  . 264-233 ימע , 
2 1 8 1 .ינרא'צ  884  . 30 'מע . 
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 רזעל דומעל םכותמ םירשי םישנא השולש וא םינש םידוהיה םג ורחבי' םיירפכה ןידה-יתכ ינוידכ
.טפשמכ םימלסומה םיאישנהל ' 2 1  ןידה-תיבמ םידוהיל רתוי חונ אופא היה ירפכה טפשמה-תיב 9
 םייערש אלו םיירפכ ןיד-יתכ ינפכ איבהל הבוחל יוטיב .םתד ףקותכ תוחנ םדמעמ היה ובש ,יערשה
-30 כ איצוהש הארוהכ קרט זוחמ דקפמ ןתנ ,ידוהי אוה תוחפל םיניידתמה דחא םהכש ,םיניינע
1 ינויכ  ןודיהל םיבייח ויה ידוהי םיניידתמה דחא תוחפל היה םהכש ,םייחרזאה םיניינעה לכ . 866
 תרזעכ הוושה קמעל םהכ עיגהל םהידיכ הלע אל םידוהיה םיניידתמהש םיניינע ןכו ,הלא ןיד-יתככ
 ,ימינפה ידוהיה טופישל םייחרזאה םיניינעה וראשוה וז הארוה יפ-לע יכ ,אופא עמתשמ .ישילש דצ
 .יגהנמה קוחה יפ-לע ןדש טפשמה-תיבל היינפ םידדצה דחא ינפכ החותפ התיח לשכנ הז רשאכ קרו
 יניינע . ירפכה טפשמה-תיבל תונפל הארוה התוא יפ-לע יאשר ידוהיה היה םינינעה לככ אל ךא
 ךותכ תועד-יקוליח םג ומכ ,םירגפמלו םיניטק םימותיל הגאדה ,תושיא יניינע ,רסומו הנומא
 .ימלסומה טופישל ומכ ימינפה ידוהיה טופישל קרו ךא וראשוה םירבד ולאכ אצויכו החפשמה
 תימלסומה היסולכואה לש הזל םייררהה םידוהיה לש םדמעמ אופא הוושוה טפשמה תניחבמ
 : הרשע-עשתה האמה ףוסכ רוזיאכ םירקבמה דחא בצמה תא ראתמש יפכ ,תככוסה

 ,םהיחא ברקמ דיניו-יתכ יפ-לע וגהנתיו ויחי םידוהי קר םיבשוי םהכש ]םירפכה[ םילו�ה
 םירפככ[ תכורעת-םילואכו .רוד ירודמ םילהנתמה ,תובא תשרומ יפ-לע םהל םידחוימה
 ורוסי םייררהה םיטבשה רתי ינכ םגו םידוהי םג ורוגי רשא םוקמכ ']תיתד הניחכמ םיכרועמ
 ·םהינקז' םע דחי .םוקמה יבשוי ראש רפסמ ךרעל ומיאתי םרפסמ רשא ·םינקזה· תעמשמל
.םהיטפוש ' 220 

 הדימכ הנטקוה םיירעש ןיד-יתכ ינפכ םתעפוהכ םייררהה םידוהיה ולכס הנממש תטלובה הילפהה
 .תומיוסמ תועפשה ימלסומה קוחל ויה יגהנמה טפשמכ םג ןכש 'ןיטולחל המלענ אל יכ ףא ,הכר
 תייסולכוא ראש לא טפשמכ םידוהיה לש םדמעמ תא תוושהל יסורה ןוטלשה תמגמ יכ ,אופא ןכומ
 הזל םדמעמ הווושי אמש ויה םייררהה םידוהיה לש םהיתוששח ךא ,חור-תרוקכ הלבקתנ רוזיאה
 . היסור ידוהי לש

 הריזג ,םתבישי ירוזא תלבגה היה ,םידוהיה יפלכ ןוטלשה גהנש .םיטלובה הילפהה יקוחמ דחא
.בשומה םוחת· כ העודיה 1 תנשמ םידוהיל תונקתכ '  אל :בשומה םוחת' ירוזא וטרופ ןהכש ' 835
22 . ושריגל םייופצ ויה רוזיאכ ובשייתהש םייפוריאה םידוהיהו 'זא קוו אקה םהכ ללכנ  ררוע הז בצמ 1

 ךכל רשקכ .ול הצוחמו זאקוואקכ םינוש םירוזאכ םייררהה םידוהיה לש םתבישי תוכז יבגל תולאש
 ושריגה םא הלאש ,) Nal'chik ( קי·צלאנכ היה ובושמ-םוקמש ,) Kizliar ( ראילזיק תפנ דקפמ ץירה
 ן g3 ן-כ וטלמנש רחאל .) Staro-Iurt ( טרוי-רראטס רפככ ובשייתהש םייררהה םידוהיה לע םג לח
 היצארטסינימדאה לש םינוש םיפוגכ הנודנ וז הלאש 222 . םידרומה תולפנתה תעכ יררגא רפכמ
 :ראשה דיכ רמאנ הכש ,הארוה ראילזיק תפנ דקפמל החלשנ ןוידה תובקעכו ,זאקוואקכ תיסורה

2 1 9 1 ד l ,רילנוד םג הוושהו .םש ,םש  8 'מע , 3 ·לג , 8 1  . 
1 .ןיטאלא 220 90 1 1 .נורדכסכלא ןייע ןכו 97 ·לג .  8s2 . 1 ונמתב-30 מ הדוקפ יפל  ךידה-יחנ םיכריצ ויה 869

 לש טופשה םוחתנ ררוגתהש טבש לכמ דחא גיצנ תוחפל םבכרהב וללכל זאוקואקנ רהה ישנא לש םייחרזאה
1 ,דלימ( רפכה  .םירירה םדיוהי םג ונשי םטיעמ אל ןדי-יחכנ יכ ,רבדה ושרפ .) 545 ימע ' 884

 וךטלהשש השעמל הכלה תוינידמהו ,זאוקואקנ םזחנכשאה םדיוהיה לש םחניש• חונזב םירושקה םינינעה לע 221
1 ,נויכצ : זייע ,םהיפלכ גהנ 1 ,דהיפצה ,דהוש-זאח·ר•מט : 1903 ,הרוש-זאח·ר•מט : 35-32 ימע , 899 903 . 

1 ,נוטנמדיורפ 222 1 ימע ' 862 3 5  . 
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 יררה ידוהי
 םירשעה האמה תישארב

 ... םיידדהה תודרמתה ןמזב ]יררגא לש יסורה םשה[ ב�יך.דנא רפכה ןמ ראבש םידוהיה ךותמ
 םה ללכה ןמ אצוי אלב הלא םידוהיש ןוריכ םלוא ... טדרי-רדאטסב סויכ םייחה תא שרגל שי
 דע םרקמב םריאשהל ןתינ ךכיפל. ףרוחה תומיב ]ושריגה תא[ עצבל רשפא-יא .םידודמ םיינע
221 .טדרי-ידאטסמ םתוא שרגל טלחהב שי זאו ,ביבאל  

 םיסחייתמה םיקרחה תא תואדל תויטנ ויה דרזיאב תויסורה תויושרה ךרתב יכ .תזמרמ רז הנרשת
 תונוטלשה ועתרנ תחא הנועבר תעב ךא .םיידדהה םידוהיה לע םג םילחכ םייפוריאה םידוהיל
 ןמ קלח לש דהואה סחיה םרשמ םאר םרדגל יושע היה רבדהש םיישקה םרשמ סא .שוריגה עוציבמ
 תונוטלשה דשאכ םנמאו .וירחאלו לודגה דדמה ימיב םידוהיב ועייתסהש .תויאבצה תויושרה
 ועיגה ףאש .םיידדה םידוהי םג ןהב ותדיש הרטשמ-תודיחי םינוש םיבושייב ומיקה םייסורה
1 ( ןזור 'ג לש ריכזתב סג ףקתשה הז יטנלארריבמא סחי .הנרצק תוגרדל 78 1 - 1 84 1  , G .  Rozen ( 

 : יתכלממה טאנסל

1 .ילכריק 223 945 1 ימע '  48 . 
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 לעמ' לודג רפסמ ... םייח זאוואקה לבח לש םירחא םיכר תומוקמכ םג אלא היזורגכ קר אל
1 ל  םיענכנה ,םייררהה םיבשותה ברקכ םידוהי םיאצמנ ךכל ףסונ .םידוהי לש ,שפנ ףלא-2
 זאקוואקכ ררוגתמ הז ם� .תעדל ללכ רשפא-יא קיודמה םרפסמ תאש ,םיענכנ-יתלכהו ונל
 להקל .םירחאה רהה ימע םינהנ ןהמש תויוכזה ןמ הנהנ אוהו ,םינדיעו ןדיע הז ולשמ םירפככ
 הז בצמ חכונ ... הכאלמכו תואלקחכ םיקסוע וישנא .ולשמ םילעפמו םייאלקח םיקשמ הז
 ונייהנ םהלש עבק-תבישיל ודעונש ,םיכלפה לא הלאה םידוהיה תא ריכעהל טלחהכ ןתינ אל
 224 • ]'בשומה םוחת' ל

 היולת התיה 'בשומה םוחת' יכלפל זאקוואקה ןמ שוריג לש סלקומד ברח יכ .קיסהל ןתינ ריכזתה ןמ
 ,זמרמ םג ריכזתה .םיושלשה תונש עצמאכ .םיידודגה םג ומכ .םייררהה םידוהיה לש םשארל לעמ
 םיידודגה םידוהיה לע שוריגה תא ליחהל התטנ אל זאקוואקכ תיסורה היצארטסינימדאה יכ
2 ·כ םינפה-דרשמ חלש .הל תומוד וא וז היינפמ האצותכ . םייררההו 1 1 יאמכ   תישארה הלהנהל 837

 :רמאנ הכש הארוה זאקוואקה-רכעו זאקוואקה .היזורג לש

1 "כ רוטארפמיאה ותלעמ דוה תואינ .םירטסינימה תדעו לש התדמעל םאתהכ 8  יאמכ 
 ןתמ ךות ... םימלש םיבושייכ םיבשויה םידוהיה םתוא לבח ותואכ ריאשהל : תורוהל
 םהירוגמ-ירוזאכ ]םידוהיה יבגל[ ועבקנש םייללכה םיקוחה ןמ תונהיל םהל תורשפא
 225 .•• םיועבקה

 :בשומה םוחת'ל זאקוואקה ןמ םייררהה םידוהיה לש שוריגה תנכס תא אופא הלטיב וז הארוה
 םידוהיה לע ,היסורכ םידוהיה יפלכ תוגוהנה .תולבגמ תלטהל חתפ חתפ הלש אפיסה םלוא
 םתבישי תוכז יבגל יהשלכ הילפהכ םייררהה םידוהיה ושיגרה אל האמה יהלש דע ךא .םייררהה
1 ילויכ . יוסימכ םג ומכ זאקוואקכ  לש ןוילעה ביצנה :ץיכייאולקינ ליאכימ ךיסנה חלש 865
 םידוהיה םימלשמש םיסימהו םאצומ .םהירוגמ תומוקמ לע רקס ךורעל הארוה ,זאקוואקה
 םוש םילטומ אל םייררהה םידוהיה לע יכ .תורוקמה דחא רסומש יפכ ,ררבתה הז רקסמ .םייררהה
 זאקוואקכ ורוקיב תעכ .יסורה ןוטלשל ךכ לע םתרקוה תא ועיבה םה תחא אלו 226 םידחוימ םיסימ
1 ( ישילשה רדנסכלא לש 894- 1 8 8 1 1 "כ )   .חלמו םחלכ םייררה םידוהי לש תוחלשמ והושגפ , 888
 הדעה יגיהנמ בלכ ןניק הז ןמזכ רככש הארנ םלואו 227 .תווש תוויכז םהל קינעמה ןוטלשל ודוהו
1 כ . םייפוריאה םידוהיה לש הזל םדמעמ הוושוי .ץמש . ששחה 1 רבמטפסכ-7  לש ברה רביח 889
 הרסמנש :םירירהה םידוהיה לש םהיתודלות לע הרצק הריקס' .יקחצי קחצי ןכ בקעי 'ו ,טנכרד
 הדעה תודלות תא ברה ראית הריקסכ .םינפה-דרשמל התרכעה םשל ריעכ הרטשמה דקפמל
 ןיא םג םא .םייפוריאה םידוהיה לש תדה ןמ םהלש תדה תלדבנ םימיוסמ םימוחתכ יכ . שיגדהו
 :וז הקסיפכ םייסל ברה ןוכנל אצמ הריקסה תא .המואמ םיארקה ןיכל םהיניכ

 ןיכ רתויכ םימודקה םימיה ןמ וילע ורכע וייחש .םייררהה םידוהיה ם� יכ ,ענכושמ ינא
 םיאנתהמ האצותכ .םהלשמ םייח-תוחרואו םיגהנמ לביק ,זאקוואקכ םימלסומה-םינאיסאה

1 ימע .םש 224 46 . 
1 ימע ,םש 225 49 . 
1 .ןמדלוג 226  . 20 ימע . 3 ילג , 867
1 .ישילשה רדנסכלא 227 888 . 
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 יטילופ-יתרבחה דמעמה

 וניכ . ןוימד םוש םהיניכו וניכ דיאו ,םייפוריאה םידוהיה ןמ דרפנו לדבנ אוה םיימוקמה
 ףידעה ]הז ם�[ .תידוהיה תדה לש םינד םיגהנמ ינגל ... תועד-יקוליח םימייק םהיניכו

 ולש קיתעה שודקה דפסה לע תונדפקכ רומשל ךא ,םימלסומה םע דחאתהל המימי םימימ
 228 • דומלתה-

 שיגדהל: קד לבח לע ךלהל .םייפוריאה םידוהיה לש םהיתובישיכ דמלש .ברה אופא שקכמ ריכזתכ

-חדוא תניחבמ יכ אסיג ךדיאמ םיעטהל לכא ,דומלתכ םיידדהה םידוהיה תנומא תא אסיג-דחמ

 וז המעטה .םייפוריאה םידוהיל דשאמ םידוהי-אלה םהינכשל םיידדהה םידוהיה רתוי םימוד םייחה

 םידוהיה לש םדמעמ תא תורשהל דוסי לכ דיא יכ ,תונוטלשה תא ענכשל .יאדוול בורק ,הדוענ

 בתכנ זאמ םינש ושלש אלא ודנע אלו ,אושל היה אל הז ששח םנמאו .םייפוריאה לש הזל םיידדהה

K '( ןאכוק תוזוחמכ םייררהה םידוהיה לש םתבישי תוכז חלאוש ריכזתה uban ( לע התלע קרטו 

 .םויה-רדס

1 תנשל דע  םג ררוגתהל 'בשומה םוחח'ל וץחמ הבישי-תרכז ילעכ היסור ידוהיל היה רתומ 892

 229 • רשפאה תדימכ םרפסמ תא םצמצל ולדתשה םיימוקמה תונוטלשה יכ ףא .קרטו ןא ברק תרזוחמכ

1 כ האצוה .ררזיאכ םיקאזרקה דקפמ לש ותולדתשה רחאל ךא 1 ילויכ-8  תא הליבגהש הדוקפ 892

 ; תויתלשממ תודשמכ םיתרשמו ההובג הלכשה ילעכ )א( :םיגוס ינשל הלא תוזוחמכ םידוהיה ידרגמ

 תכשל םיאשר ויה םיסכנה ילעכ .הדוקפה לש המוסרפל דע ידיינ-אלו-יסכנ לש םריכוחו םילעכ )כ(

 2J0 .הריכחה חפוקת םות ךע _ םריכוחהו ,םתולעככ ואצמנ םינןךנה םיסכנה ךןע לכ הלא תוזוחמכ

 םינושייכ םיועבק םיכושחכ םימושר ויהש .םיטעמ אל םייסור םידוהי הלא תרמוקמכ ואצמנ םלוא

 תא בייח הז בצמ .םירומאה םיגוסה ינשל וכייתשה אל דשאו קרטו ןאכוק תוזוחמ לש םינוש

 גוסמ םידוהיל ךא .םימושר ויה םה םהכש םינושייכ דדוגתהלו ךישמהל םהל םג ריתהל תונוטלשה

 תונקתה יפ-לע קד התיה םכותמ האיציהו ,םימושר ויה םהכש םיבושי םתואכ קד דדוגתהל רתוה הז

 ינגל אופא השענ קרטו ןאכוק תוזוחמכ בושי לכ :בשומה םוחת'מ םידוהיה תאיצי לע םירוצהו

 רוכחלו רוכשל ,ושכרל םידוהיה לע םג רסא רצה .ןיפנא-ריעזכ 'בושמ םוחת' דיעמ םידוהי םתוא

2J .חילכלכה םתלועפ דראמ דע הלבגוה ךככר ,דייינ-אלו-יסכנ l לש םתבישי תוכז לע ןרידל רשקכ 

1 כ םינפה-דש חלש . ןאכרקר קרט תוזוחמכ םדיוהיה 1 ראוניכ-4  לש ךלפה-ירש לכל הארוה 893

 ןוזיאכ םתבישיש תועוצקמה םע ונמנ אל רשאו ונ ונשייתהש םידוהי םתוא רשגל זאקוראקה

 לש יקוחה םדמעמ חלאש תא בוש התלעה רוזיאכ הררתשהש םידוהיה לש ושריגה תרויוא 2J2 .הדתוה

 . םיידדהה םדיוהיה

 םיועבק םיבושתכ םימושר ויהש .םיטעמ אל םירירה םידוהי ודדוגתה קרטו ןאכוק תרזוחמכ

1 כ זאקרראקכ ןדענ הבישיה תרמוקמ לש םושירה .זאקרראקה לש םידחא םיקלחכ  .יוסימ ךרוצל-866

-םוקמ תא ומשרו . שיאה לש ישעמה הבישיה םרקמ לע ודיפקה אל םושירה תא ונדעש םידיקפה

 זא רככ השעמל וררוגתה דשא םידוהיש .בצמ אופא רוצנ .תיטאדקרדריכה תרחונה יפל ונשרמ

1 דעש ןוויכ . ןכל-םדוק רדג םהכש םריעו םירפככ ומשרנ םידחא תומוקמכ  תולבגה לכ ויה אל 892

 . יקחצי ףסואב ידוהיה םעה חוד לוחל זיכרמה וןיכראב די-בחכב רומש תיסורה ןושלב ריכזתה 228
1 .טאכסה חט לחה : האד 229 886 . 
1 .ןרסמארב : 898-897 ימע , 9 דןכ .קיצכא .דבי 230 9 1 4 1 ימע .  09 , 206-204 . 
23 1 .יקרח בצמ 1 9 1 0  . 3s ימע . 

1 .ביטמרש 232 1 י.מרס רמוה : 893 893 . 
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 הילפהל תווש תויוכז ןיב

1 כ וררוגתהש הלאמ םיטעמ אל ירה ,זאקוואקה ךותכ םייררהה םידוהיה לע העונת  בושייכ-866
 םע תונמיהל ימשר חרואכ וכישמה םה דועכ . ןא בוקו קרט תוזוחמכ ובשייתהו ורכע םיוסמ
 התצר אל תיסורה תודיקפה .םהיסימ ומלוש םהכש ,זאקוואקה לש םירחא םיקלח לש םיבשותה
 היה ובש םוקמכ ויתובוח תא אלמל םדאה ךישמה דוע לכ ,םושירה םוקמ תא תונשל ללכ-ךרדכ
1 לש הדוקפה יפל .עבק-בושתכ םושר  קרט תוזוחמכ ובשיש .םייררהה םידוהיה םתוא לכ ודוענ, 892
 םישרוגמ תויהל ,זאקוואקה לש םירחא םיבושייכ עבק-יבושתכ םימושר ויה רשאו ןאכוקו

 לש וצה תלחה :דועו תאז .ידיינ-אלו-יסכנ ילעכ ויה ףאו .םינשכ תורשע ובשי םהכש םיבושיימ
1  רחסמ לע הכר הדימכ תתתשומ התיחש .םתלכלככ השק תעגופ התיח םייררהה םידוהיה לע 892

233 • םהירוגמ-םוקמל וץחמש םיבושייו םירפככ תולכורו  םייררהה םידוהיה יפלכ תדחוימ תושקונכ 
1 כ יררה ידוהי תאז ראיתש יפכ .קרט זוחמ-לשומ תע התוא גהנ 9 1 2-: 

 הרזג ןדו וירבחכ זלה אנקתנ. ריק תמחכו ןרעג שכ םירהה ידוהי םע גהנתמ ליחתה לילגה לשומ
 המ? בושמה םוחתכש םהיחא לרוגמ םיזאקוואקה םידוהיה לש םקלח רעגי המכ . ומצעל הרש
 ,םהלש הוענתה-תוכז תא ליבגה .קוחה יפ תא לואשל ילכמ ,ונוטלש חוככו זרדזנ ?השע
 םוחת'ל רוכעלו תואסרפ יפלא דודנ קיחרהל וא רכ ומרשנש םוקמכ תכשל םהילע ודקפכ
 234 • זאקוואק ידוהיל ךכ-לכ רזה 'בשומה

 ,תויאבצה דוחייכ .תויורשה .ולוכ זאקוואקכ תיסורה היצארטסינימדאה לש התעד התיח אל וז ךא
 הלא םיקוח תלחהמ וגייתסה. לודגה דרמה יוכידכ הליעפה םתופתתשה תא םייררהה םידוהיל ורכזש
1 ראורבפכ-28 כ .םהילע  טנאטוידא-לארנגה .זאקוואקכ םייחרזא םיניינעל להנימה שאר חלש 893
 םניאש םידוהיה ושריג רבדכ רוזיאה לש ךלפה-ירשל תטרופמ הארוה ,) Shermetiev ( כיטמרש
 יגוס תא כטימרש הנמ הארוהה חתפכ .שוריגה עוציכ לע ול חוודל שקיבו ,רכ ררוגתהל םיאכז
 םינמזמ ובשייתהש .םיימוקמ וא םירירה םינוכמה םידוהיה' םהו .םהילע לח שוריגה דיאש םידוהיה
.םיכושתה תומירשכ וללכנו זאקוואקה לש םינוש םיבושייכ םימודק  ןנווכתנ הלא םריבד 235 '
 התואכ האצוה ןכלו . ןאכו קר קרט תוזוחמכ תודיקפה תא וקפיס אל םהש הארנ ךא ולוכ זאקוואקל
 לע םיקוחה יכ 216 ,שרופמכ ןויצ הכש .) Khasav-lurt ( טרוי-כאסאח דקפמל תדחוימ הארוה הנש
 םולא .םירירהה םדיוהיה לע םילח םניא הלא תוזוחמכ םידוהיה לש םתבישי-תוכז
 םיקוחה תא ליעפהל הלדתשהו ,בצמה םע המילשה אל ןאכוקו קרט תוזוחמכ היצארטסינימדאה
 תוזוחמכ םייררה םידוהי לע ולטוהש תולבגההו םיושריגה .םייררהה םידוהיה לע םג םיידוהי-יטנאה
 לש םינוילעה תודסומכ ןוידל אושנ היה רבדהו .םדצמ תונולת לש הרושל ואיבה ןאכוקו קרט
1 כ 237 • ןוטלשה  םדמעמ תקידבל תדחוימ הדוע זאקוואקה לש תישארה הלהנהה דיי-לע המקוה-894

1 • ךא בוק 233 90 1  . 
1 .תודחאה .. ב.א 234 9 1 2  . s ·מע , 39-38 ·לג . 
1 .ביטמרש 235 893 . 
1 .. ח : האר ןכ לע .הביבסבש םירפכה יבושתב ועגפ םידוהיה לע ולטוהש תולבגהה 236 893 . 
1 ד.רחסרו יכוכ .ם"דרה םדיוהי 237 9 1 0 1 .ם"ררה םידוהי;  9 1 0 1 .. ו.כ;  9 1 0  םדיוהיה ברקכ הררתשהש הרויואה חא . 

 לא םגו ונרצאב םדיוהיה חלאש הררועתה דשאכ תונורחאה םינשב· ; ךלה דלכ ךמד באד ב םייח ראית םריירהה
 ילאפיציוא דןדב םהיתוויכז חא ריכת הלשממהש םצפחבו ; םדיוהיה חלאש תודוא לע בבוגי רבד םירירהה
 ושקבוי הרבג םרקמל םג ןכ רחאו ]םיק 15 זוקה גיהנמ[ ך 15 מ 15 ט 15 ל חושקב ישגהל ולחה . זחיא היהי םבצמש .]ימרשנ

 ךתכתהב ... הלא ומכ חושקב וכרע רשא זא רקו אקה יככוש .םימעה רתי תא חפומל םתחקב םבל הגה ... רשא תא
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 יטילופ-ותונחה דמעמה

 לע .םתבישי-תרמוקמ לע .םרפסמ לע םינרתכ ףוסאל לטוה הדערוה לע .םייררהה םידוהיה לש יקוחה
 היסרלכראה לע םתעפשה רכזכ ףיעסה תללכה 238 .תככרסה היסרלכראה לע םתעפשהו םתקוסעת
 יסורה ןוטלשה םיקהש .תודעורה תא ריכזהל זיכ הכ היה הדערוה לש היתוריקח םוחתכ תככוסה
 םידוהיה יסכרפ .הזעה תוגיהנמ בלכ הכר הזרח הליטה איהו .םייפוריאה םידוהיל ותוסחייתהכ
1 כ וחלש ףאו יתכלממה טאכסל םיריכזת ורביח .םיקאדרקה דקפמל תרשקנכ רכפ םייררהה 899-

 גואדל חיטבהש :ץיכייאלרקיכ ליאכימ ךיסנה םע השגפכש .גררכרטפל תדחוימ תחלשמ
 240 תירצרכה הפוקתה יכפל דרע דאקרראקכ םיבושי םה יכ .םיכופה ושיגדה םהיתוינפכ 239 .םהיכייכעל

 טרוי-כאסאח לש תוידוהיה תוליהקה יסכרפ .רשי לש ותבילצל תוירחאכ םיארשכ םכיא יכ ,רזמר ךככר
I-( כרקשאז-כצכרררר ןריראליא םש לע תושקכ וצירה .קרט דרחמכש יכדררגר l l ar ion  Voron tsev 

1 83 7- 1 9 1 6  , Dashkov (, רכז םרש רכל ןיא' יכ ונייצ ןהכו ,רצחה יניינעל רש תע התרא שמישש 
24 .'םייפרריאה םידוהיה םע ףתושמ 1 1 כ  -לארכגה .דאקרראקה לע רבעשל יאבצה דקפמה םג הכפ-895
 קרט תרדוחמכ םיידוהי-יטנאה םיקרחה תא ףוכאל אל שקיבו המחלמה-רשל .כיטמרש טכטריזא
1 תכשכ 242 .םייררהה םידוהיה לע ןאכרקר  N .( ןיצילרג יאלרקיכ ךיסנה .טכאטריזא-לארכגה הכפ 899

1 850- 1 925 , Go\its in (, ושרוי היפ-לעש תדחוימ הארוה אצותש גואדל אבצה-רשמ שקיבו 
 רחסמה םהילע רסאיישו .םירחא םימראל יככל המרזכ .םיקאדרקה ירפככ ררחסל םייררהה םידוהיה
 243 • דכלכ תונייכ

 ואיבה . ןיצילרגר כיטמרש לש םהיתוינפ דוחייכו .םייררהה םידוהיה לש תבחרנה תוליעפה
 תרדוחמכ םייררהה םידוהיה לע ליחהל אלש הצילמה רד .תיאבצה הצועמה יכפכ אושנה תאלעהל
1 כ אושנה ללככ רד הצלמה תובקעכ .םהכ וגהנוהש םיידוהי-יטנאה םיקרחה תא קרטו ןאכרק 4-

1 ראוניכ  םלוא 244 .הקיחת יניינעכ ןוילעה ץעיימה ףרגה התיחש ,הניזמה-תצעומ לש םויה-רדסכ 905
1 לירפאכ-27 כ )טכמאלראפ ןיעמ( תיתכלממה המודה לש התמקה  הדייקפתכ המרופרל האיבה 905
 םיפוחד םיניינע קר ולעוה ומרי-רדס לעש . ןוילע תיב לש ןריבצ הלביק הצעומה . הניזמה תצעומ לש
 תא תולעהל אופא הרוה אבצה-רש .םהכ ללככ אל םייררהה םידוהיה לש יקוחה םדמעמו 245 , רתויכ
 םידוהיה לש יקוחה םדמעמו וידיכ הלע אל רכזה ךא .תיתכלממה המרזה לש המרי-רדס לע אושנה
 ,דאקרראק לילג לש יאבצה דקפמה 246 .םךרקמכ רורב-יתלכ ראשכ קרטו ןאכרק תרזוחמכ םירירהה
 .אשונכ לופיטה תא דרזל שקיבו אבצה-רשל םימעפ רפסמ הכפ. ןיינעה םע דדומתהל דציכ עזי אלש
 דאקרראקה לילג לש יאבצה דקפמה תעדייל אבצה-רש איבה תריכפ ןתואל הבושתה-יבתכממ זחאב
1 ( ןיפילרטס רטפ לש רתעז תא 862- 1 9 1 1 , Peter Stolypin (. 1 ילויב 8 ןמל הלשממה שאר 906 , 

 םדיוהיל ישש תוריכז לכר םיזיאקרראק םדיבעל םידיוהה םידוהיה תא ריכה ,ודינש תוריקחה תואוצת יפ לע טאנ,םה
1 .ךמרכארנג ·וךותי םוש ילבמ םהל םג יש םיפוריאה 895 - 1 894 • 1 1 ·לג . 894 16 (. 

1 .תוריכזה תקדיבל הדוע 238 1 .ךאנוק; 894 90 1  . 
1 • ינויצה סרגנוקב םדייוה םדיוהי 239 903 . 
1 .ךטיאלא 240 90 1 1 .ךמרנארנ ; 96 ·לג .  895- 1 894 , 1 1 ·לג , 894 76 . 
24  . 236 ·לג .םש 1
1 .יוקח בצמ 242 9 1 0  . 
1 • זייצולג 243 899 . 
1 .יקות בצמ 244 9 1 0 1 .םידיוה םידוהי ;  9 1 0  . 
1 .ךיקזשרי 245 3 'מע . 960 5 1 -348 . 
1 ,דותסוו ינרכ .םריירה םדיוהי 246 9 1 0  . 
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 לע ,הלשממה שאר לש ותעד יפל. ןאכוקו קרט תוזוחמכ םיידדהה םידוהיה לש םתבישי-תוכז ןיינעכ

 עמשמ 247 ,דיכיסכ םידוהיכ םיגהונש ומכ הלא תוזוחמכ םיידדהה םידוהיכ גוהנל היצאדטסינימדאה
 תואדל שי אלא :בשומ םוחת' ןיעמל בשחיהל ךידצ םיידדהה םידוהיה םימושר ובש בושי לכ אל

 לככ םידוהיה לש תישפוח העונת רשפאמ היה הז שוריפ .םחומלשכ תוזוחמה תא 'בשומ םוחת'כ

 ןכלו .תיטרפ העד וז התיה ךא .זוחמה ןמ האיצי לע קדו ךא תולח ויה תולבגההו ,זוחמה ימוחת

1 כ אבצה-דש הלעה  הלשממכ ןויד דחאל .הלשממה ונייה ,םידשה-תצעומ ינפכ אשונה חא-909

 הירפמיאכ םידוהיה תויוכז לש תיללכה היעבה ןורתפכ הרושק וז הלאשו ליאוה' יכ ,טלחוה

 היעבה לכ לש תשדוחמ חיתקיחת הקידבל דע התוחדל שיו דרפנכ ]הכ ןודל[ רשפא-יא ,]תיסורה[

.חיךןהיה  םדמעמ חא האןך הלשממהש )א( : תונקסמ יחש ןעמתשה טילחהל אלש ןז הטלחהמ 248 '

 איהש )כ( ; הנידמכ םידוהיה ללכ לש םהיתויוכזכ ןירשימכ ךרדכ םיידדהה םידוהיה לש יקוחה

 םג ןכתייו .קרטו ןאכוק תוזוחמכ םיידדהה םידוהיכ גוהנל תימוקמה היצאדטסינימדאל הריתמ

 חא בטיה הניכה ןאכוקו קרט תוזוחמכ היצאדטסינימדאה ןכאו .היניע תואדכ ,םידחא םירוזאכ

 םיבושייה חא בוזעל םהילע רסאנו םיידדהה םידוהיה לש העונתה לע תולבגהה חא הריבגה 'זמרה

 רקיע התחשוה יחרזמה זאקוואקה לש םידחא םירוזאככ אלש .םיעובק םיבשותכ םימושר םה םהכש

 .םהירוגמ יבושייל וץחמ ורקיעכ להנתהש ,רחסמה לע הלא תוזוחמכ םיידדהה םידוהיה לש הסנרפה

 םיידדהה םידוהיה יסנרפ ונפ בושו .ילכלכה םבצמכ רתויכ השק העיגפ אופא ועגפ העונתה תולבגה

 םיידדהה םידוהיה לש םדמעמ דברכ דחוימ קוח אבוי תיתכלממה המודלש ,ושקיבו אבצה-דש לא

 לש םידוהי-אלה םיבשותה תפיסא לש תוטלחהכ ועייתסה םה וז היינפכ .קרטו ןאכוק תוזוחמכ

1 ראורבפכ-25 מ יאסקא רפכה לשו ,ראורבפכ-3 מ יררגא רפכה 9 1 0  תולבגהה יכ ,שגדוה ןהכש , 

 אל ,דדכל ונדיכ הלעש המכ דע םלוא 249 .םהידפכ תלכלככ השק ועגפ םיידדהה םידוהיה לע ולטוהש

 לש הוענתה שפוח חא םינפ יתשל עמתשמ-יתלכו יעמשמ-דח חרואכ עבקש קוח םוש אבוה

 לש הבל-תודירשכ הכר הדימכ יולת היה רבדהו 'ןאכו קר קרט תוזוחמכ םיידדהה םידוהיה

 לש היצאדטסיכימדאה הנייטצה םידוהיה תיילפהל תוריהבה רסוח לוצינכ םכמאו . היטאדקודויכה

 ריעל עוסנל יקדאט דיוהי לע ינוטלשה ןונגנמה רסא ,לשמל .ךכ .דכלכ איה אל ךא 250 ,קדט זוחמ
25 .חידוהיה תואקסדוככ דואמ השק עגפ רבדהו ,םיחלש םינוק ויה םה הכש ,)יפסכה רכע( בדמ 1  
Pet ( קסכודטפכ תונוטלשה rovsk ( םיכושחכ םימושר ויה ךא ,הכ ודדוגתהש םידוהיה לע רדסא 

 .הייריעה לש התוברעתה חא הז ןיינעכ שקכל וצלאנ םהו ריעכ רוחסל ,הדוש-ןאח-דימטכ םיעובק

 םידידהה םידוהיה םינוחכ אופא ויה הכפהמל דע 252 .דיעכ רחסמה תבחרהכ תנינועמ התיחש
 .םהלש הבישיה-תוכז לש תולבגהו םישוריג לש חרמתמ הנכסכ הנש םישולשכ

1 יאמכ-3 ה ןמ 'תוינמזה תונקתה' -אלו-יסכנ תונקלו רוכחל םידוהיה לע רסאנ ןהיפ-לעש ' 882
 ןודנ אל אושנה יכ ףא ,םיידדהה םידוהיכ ןהיתותוא תא ןה םג ונתנ .תורייוע םידעל וץחמ ידיינ

1 כ .תויושרה ידי-לע שרופמכ  יכ ,הבוקמ חווד-886

1 ,ט"נסזאר .יקרח בצמ 247 9 1 0  . 
1 .יקרח בצמ 248 9 1 0  . 
1 .דרחסרר ינרכ .םריירה םרירהי 249 9 1 0 1 .םריירה םרירהי:  9 1 0  . 
1 ,חרדחאה ,.נ.א 250 9 1 2  . 5-4 ימע , 39-38 ילג , 

25 1 ,גרנכסירי 1 9 1 3  . 
1 .קסנררטפ 252 903 . 
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 יטילופ-יתרבחה דמעמה

 וגהנוהש תושדחה תורמוחה תא )םיכויר�טוכ( הלשממה ירפוס רגהכ רשאכ םימי םייתנשכ הז
 יכב תועקרקל הריכחה ירטש תא דוע םייקלו רשאלמ התע םירהזכ םנהו היסורב וניחאל
25 .םידוהיה דחא םש לע )םילאעמשיה( םירפכה 3 

 רבגתהל ולדתשה םהש הארנו ,וכעכ אל ךא לופורבאטסב תונוטלשל הז גהונ לע הנולתב וכפ םידוהיה
 תונלדתש ,דחוש ,םיכויראטוכל םיהובג םימולשת ןוגכ ,םהלשמ םיעצמאב הלא םילושכמ לע
 .םריבד הלאב אצויכו

 לש םתוכז רבדב הלאשה תא םג רוזיאב תויסורה תויושרה וררוע 'תוינמזה תונקתה' םוסרפ רחאל
 דע ןוידל העיגה וז הלאש 254 • )להוכ 'ש"יי 'ןיי( םיפירח תואקשמ רוכמלו רצייל םייררהה םידוהיה
 םיינשה ועיגה םיכפה-רשו רצואה-רש ןיב םיעגמ תובקעב .םירש לש רתויב ריכבה ינוטלשה גרדל
1 יאמב-7 ב  ומכ וסחייתי םיפירח תואקשמ םירכומו םירציימה םייררהה םידוהיל יכ ,הכבה ידיל 884
 הרושיח יזכרמה ןוטלשהש יפ-לע-ףא 255 .ףכע ותואב םיקסועה ,זאקוואקה לש םירחא םיבושתל
 העבק .ףנעב םיקסועה ראש לא םייררהה םידוהיה דיבמ םיפירחה תואקשמה ירחוס תא הכלהל
 םא ש"ייה רכממ תדועת לבקל ידוהי שיא לכ דוע לכוי אל· יכ ,הבוקב תימוקמה היצארטסיכימדאה
.ופסכ תנקמ ונכיא תיבה  תוגוהכ ויהש ,תולבגמ םייררהה םידוהיה לע הליטה איהש ,רבדה שוריפ 256 '
 תא תוצרל וצלאכ םייררהה םידוהיהו ,הירפמיאה לש םירחא םיקלחב םיידוהי ש"יי-דיבומ יפלכ
 ·תכשל האיצוה םירשעה האמה תישארב .ףנעב םיקסועה ראשבכ םהב גהנתש היצארטסיכימדאה
 ואיבי םא אלא רחסמל תונוישיר וכתניי אל הבוקב תידוהיה הנוכשה ידוהילש ,הארוה וקאנב ר r! ואה
 םידמלמ הלאה םירקמה לכ 257 . רחוס לכ לש יתנשה רוזחמה ןיוצי ןהבש ,הרטשמה ןמ רושי-תודועת
 תיסורה היצארטסיכימדאה לש תומגמה וכלהו ורבג הרשע-עשתה האמה יהלשמ יכ ,אופא
 .םידוהיה רחס לע םילושכמו תולבגמ ליטהל זאקוואקב

 םידוהיהו ,זאקוואקה לש רהה ימע לע יאבצה תורישה תבוח הלח אל םינומשה תרכש עצמא דע
1 ףוסב .םנוצרמ תאז ושע אבצב ותרישש םייררהה  םללכבו ,רהה ימע לכ לע וז הבוח הלטוה 886
 : טכברד יבושתמ דחא לש ורואיתכ ,הכבה ךותמ הולביקש 258 ,םייררהה םידוהיה

 הדעה ינקז ... ; המינפ ןדובכ לכו ןהיתבב תוננאש תובושי םישנה םגו ,החנא ןיאו הקנא ןיא
 םיככרמ יכ ... םיאפורב ושרדי אל םיריעצהו ,תושעל המ הצע סכטל םיפסאתמ םכיא
 ןיאכ אבצב הדובע יכ ... הצפח שפנבו בוט בלב הנידמלו ךלמל םתבוח אלמל םה םינמוזמו
 הכאלמ לכל םמכש תא וטיו הדובע דובעל רועכמ וניכסה ןכסה םהו ,םהיניעב איה ספאכו
 ,םילק םיבכור םה םלוכו ,רעוכמ םיקנופמ םכיא םעה ירישע יכב םגו ; הדשבו תיבב הדובעו
 הנקב תוריל לכוי אל רשא םהמ ימ יכ ; דחפו התמיא םהילע וליפי אל םיארונ רתויה ןיז ילכו
 םילוכי םכיאש הריזגל אבצה תדובע תא ובשחי אל תאזל יא- ? הרטמה איטחה ילבל הבור
 259 .הב דומעל

1 ,ל"איניש 253 1 ,טאנסה תדמע :ןייע םריחא םינושייכ םימוד םירקמ לע . 886  . 67 'מע . 884
1 'זאוקואק-וןפצ 254 885 . 
1 ,דוחסוו ינרכ .םריירה םדיוהי 255 9 1 0 1 .םירירה םדיוהי ;  9 1 0  . 
1 ,ל"איניש 256 886 . 
1 'רחסמל וןיריש 257 903 . 
1 ,.ג.א 258 1 ( יקסנוזוק . 886 1 ינויכ-28 כ האצוה אבצל הנוח סויג ונדנ הדוקפה ינ .בחרנ ) 288 ·מע , 906 887 . 
1 ,גרננזור 259 88 7 1 ·לג '  8 1  . 
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 אבומה רואיתה יכ ףא ,סויגה תבוח תא תיסחי הוולשב ללכ-ךרדב ולביק םייררהה םידוהיה םנמאו
 .) Baye ( היאב ןורבה לש ותודע ונילע רתוי הנמאנו ,אבצב תרשל םתונוכנ יבגל הזרפהב הקול ליעל

 תורישל םיבהלתמ םייררהה םידוהיה ןיא םנמא יכ ,רפיסו םירשעה האמה תישארב רוזיאב רקיבש

 וללכנ סויגה יביוחמ 260 .דובכב םתבוח תא אלמל םילדתשמ םה םיסייוגמ םה רשאכ ךא ,יאבצה

 יביוחמ ןיב ויה 'לשמל 'ךכ .תובצייתהה תעב שרדנה רפסמב םיסיוגמה ולרגוה ןכותמש ,תומישרב

1 ב סויגה 26 ,םישנא העשת וסויג םכותמו ,םייררה םידוהי 90 טנברדב-887 1  הדעה ינב לכמ וליאו 

1 תנשבו 262 ,סילפיט ךלפב תרשל וחלשנש ,םירבג הנומשו םירשע לוכה-ךסב הנש התוא וליוח 899 

 263 .םייררה םידוהי 67 וסיוג
 תרחאהו ,הליהקה לש םיימינפה םייחה לע העיפשה תחאה; תויעב יתש הררוע סויגה עוציב ךרד

 .םימלסומה םהינכש יפלכ תלבוקמה וזמ םידוהיה לא תרחא תוסחייתה יבגל הדרח הררוע
-20 ליגב םירכז ,סויג-יבייוחמ םושיר 1 8  לכב םידבכנ ידיל רסמנ ,םיסויגמה ולרגוה םכותמש , 

-20 ינב םיתעל ומשר םדיבכנה .הבוקמ חוודש יפכ ,רשויבו קדצב רגהנ דימת אל וללה .הליהק 10 

 ,סויג-יביוחמ לש תומירשב וללכנ םיעברא-םיושלש ינב ויהש םידחא םירבג דועב 30-25 ינבכ

-20 כ ןיוצ םליגו 1  הררוע .ךכ רגהנש םידיחיה ויה אל יאדוול בורקש ,הבוק דיבכנ לש וז תוגהנתה .-8

 26 •:לכ יפב םיצאונמ· ויה םהו הסיסת

 תררמת םתוריש תא רימהל ולכרי סויג-יביוחמ םימלסומ יכ ,עבקנ זאקוואקב סויגה-תונקתב

 ןויסינ ולא תונקתב ואר םידוהיה .םינמראלו םידוהיל הקנעוה אל וז תרכז ךא' לבור 250 לש םולשת
 םידוהיב הנושארו-שארב ,הארנכ ,העגפ וז הנקת .םימלסומה םהינכשב וגהנשמ תרחא םהב גוהנל

 וחלש תובר תוליהק .תורישה תבוחמ םהינב תא ררחשל ךכבו ,םולשתב דומעל ולכיש םידימאה

 סויגה תונקת תא תורשהל ושרד וללהו ,סילפיטב זאקוואקה לש תישארה הלהנהל תוחלשמ אופא

 ידוהי םעטמ סילפיטל חלשנ ךכ םשל .םימלסומה רהה-יבשוי לש ולאל םייררהה םידוהיה לש

 וררחוש היפלש .הדוקפ האצוה ותולדתשה תובקעב 261 .בייכרנח )לי )W � l ( לאומש רחוסה טנברד

 תורישה תבוח לע וצה םסרופש םדוק ,םישנ ואשנש םידוהי סויג-יביוחמ תומירשב הללכהמ

 תא ףסכב תודפל תורשפאה םייררהה םידוהיל הנתינ אל .קודבל ונדייב הלעש המכ דע 266 .יאבצה

 .םימלסומל ןתינש ומכ תורישה תבוח

1 ינויב  תינוריעה המודה : תודסומ ינש ועבקנ ובו ,ינוריעה להנימה לע שדח קוח םסרופ 892

 ויוש לש םיסכנ ילעב ףתתשהל םיאכז ויה ריעה-תצעומ תריחבב .הלהנימו )ריעה תצעומ דיעמ(

 :רמאנ ) 24 ףיעס( הריחבה-תוכז ילעב לע ףיעסל הרעהב .םיינוריע סיסימ םהילע ומלישש ,םיוסמ

 םידוהי : םיאבה םיללכה ועבקנ םידוהיה יבגל םיפקתה םיקוחה לש תשדוחמ הקידבל דע

 ןכו ... םיתבה-ילעב לש תרפיסאבו תוינוריעה תרריחבה-תופיסאב ףתתשהל םישרומ םניא

 לש םיועבק םריוגמ םריתומ סהבש ,םיינוריע םיבושייב ... םריעה לש תוירוביצה תולהנימב

 : םיאבה םיאנתב ... המודה ריבח תויהל םידוהיה םישרומ ,]'בשומה םוחתי ונייהנ םידוהיה

1 ,היאב 260  . 8 ימע, 902
26 1 ,גרבנזרר 1 888  . 
1 'וןרשג 262 888 . 
1 וסריג וקאנ ךלפמ 263 8 4 ךאטסגאר זוחממו ,םריירה םרירה• 8 רלפטבאס•לי ךלפמ ,שיא  1 1 ,סויג(  7S ימע . 899 -72 (. 

1 'וןרשג 264 888 . 
26S 1 ,גרבנחר 887 1 ילג .  8 1  , 234 . 
1 ,טנברר : 234 ילג ,םש 266 887 . 
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 םיריעצ םידוהי
 םירשעה האמה תישארב

 םייושעה .םידוהי לש תדחוימ המישר ... הלהבהה ידי· לע תלהובמ יבוריע בושי לכב )א(
 םילולכה ךוחמ )ב( ... ]םיאתמ ושכר ילעב עמשמ[ הז קרח ךמס לע רוחבל םיאשר תויהל

 ךא .םינפ יניינעל רשה ידי-לע עבקבש .המרדה ירבח רפסמ ]תונוטלשה[ ... םירחוב המירשב
 267 • ןיררוע הילע ןיא הז ןיינעב ]תויושרה[ חט לחה ... המרדה ירבח לש תריישעמ רתוי אל

 םוחח'ב תוינוריעה תוצעומב ללכיהל םידוהי לש םהיתוויכז ןיב הרורב הנחבה אופא העבקב קרחב
 ירבח םע תונמיהל רקיוע ללכ םידוהיל רתוה אל 'בשומה םרחת'ל ץוחמ .ול הצוחמו 'בשומה
 ךא :תוינוריעה תרצערמ'ב ללכיהל םידוהי ולכי ,הז תמועל :בשומה םרחת'ב .תוינוריעה תוצעומה
 .םיוסמ ושכר ילעב לכ ךותמ תויושרה ידי-לע ועבקב אלא הריחבה תרכז ילעב דיי-לע ורחבב אל םה

1 .ברטיברלג·צש 267 1 'מע , 902 20- 1 1 9 . 
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 םידוהיה לש םניד המ : הלאשה אופא הלאשכ .תודיחככ ףתתשהל םיאשד ויה םתודהי אלמלאש
 ? זאקוואקכ םיזנכשא· אלה

1 "כ  יסיאטוק ,סילפיט- הדיודג לש םירע המככ שדחה קוחה יפל ינוריעה להכימה גהנוה 892

 יכ ,םיכפה-דש בישה וז הלאש לע .םידודגה םידוהיה לש םדמעמ דנדנ הלאשה התלעו- ךיצלאחא

 ללכ ףתתשהל םיאכז םכיא עמשמ :בשומה םוחת·ל ץוחמ םיבושיה םידוהיכ םיבשחנ הלא םידוהי

 268 .תויכודיעה תוצעומכ רקיוע

1 רבמצדכ  טכאטוידא-לארכגה ,זאקוואקה לש םייחרזא םיניינעל ןוילעה דקפמה ריכעה 892

 תורשפא לוקשל ידכ ,שרדנה רמוחה לכ תא וילא ריכעהל השקכ ןאטסגאד זוחמ-רשל ,כיטמרש
-29 כ האצוה תוכשוממ תונכה רחאל .שדחה קוחה יפל זוחמה-ירעכ יחרזאה להנימה תא גיהנהל

1 יאמכ  קסכורטפ ,הרוש-ןא n-רימט םירעכ טושפה ינוריעה להכימה תגהנה רבדכ הארוה 895

 המודה םוקמכ ךא ,יללכה ינוריעה להכימל ורקיעכ המוד היה 'טושפה ינוריעה להכימה· 269 .טככרדו

1 ,םיינוריע חוכ-יפוימ תפיסא רחביהל הכירצ התיה תינוריעה 5 - 1 2  תומצמוצמ ויה היתויוכמסו. שיא 

 םוקמכ ,וירזוע וא ,ורזועו הטסרראטסה תא חוכה-יפוימ תפיסא הרחב ןכ-ומכ .המודה לש וזמ רתוי
 ועבקכש הלאל םיהז ויה חוכה-יפוימ תופיסאכ םידוהיה תופתתשה לע םיללכה .הלהכימה תא רוחכל
 ירכח לש תריישעמ רתוי אל· םידוהי תויהל ולכי ןהכש תונושארכ אלש ךא ,תוינוריעה תומודה יבגל

 2 ד o .דכלכ דחא ידוהי רתויה לכל ףתתשהל יאשר היה חוכה-יפוימ לש הפיסאכ ירה :המודה

 הריחב-תוכז ילעכ 982 לש המישר טככרד ריעה לש הרטשמה דקפמ ןיכה תונקתל םאתהכ
 ןמ הריחב-תוכז ילעכ 94 וללככ וז המישרכ .ריעה לש םיעגורה תרשע יפל ,חוכה-יפוימ תפיסאל

 םלואו .םירחא םיעגורכ הריחב-תוכז ילעכ דיכ םג וללכנ םידוהיש רשפאו ,תידוהיה הנוכשה

 יפל דועכ ,םידוהי הכ וללככש ךככ ראשה ןיכ הלוטיב תא קמינש. ךלפה רש ידי-לע התחדנ המישרה

27 .תדרפכ המישרכ ללכיהל םיבייח םידוהיה קוחה  ·תוכז ילעכ לש תונקותמ תומישר ונכוהש רחאל 1

1 רבמצדכ-22-20 כ ומייקתה ,הריחבה  לש חוכה-יפוימ לש הפיסאל תונושארה תוריחבה 895

 )ליאמש( לאומוש ) P. Dadashev ( כשאדאד )ס�כיפ( סחנפ ,םידוהי יכש ויה םידמעומה ןיכ .טנכרד

 תוריחבה דועית. חוכה-יפוימ תפיסא רבחל דחככש ,הייכשה הדליגה לעכ רחוס ,כייכוכח םולשבא ןכ

 לש הרוש תמחמ תוריחבה תא לספ הטמה ךא ,רושיא םשל זוחמה לש הרטשמה הטמל רבעוה

 לש גיצנה עבקכ קוחה יפ-לע דועכ רחביהלו רוחכל םידוהיל הכתינש תושרה םהיניכו ,םימגפ

1 ראוניכ 26 "כ .תדחוימה םתמישר ךותמ תושרה ידי-לע ריעה לש חוכה-יפוימ תפיסאכ םידוהיה 896 

 םירירהה םידוהיל זתינ היה אל םעפהו . חוכה-יפוימ לש תושדוחמ תוריחכ טככרדכ ומייקתה
 ךותמ תונוטלשה דיי-לע הכמתנ טככרד לש חוכה-יפוימ תפיסאל ידוהיה גיצנה 272 • ןהכ ףתתשהל

 ריעכ גהנוה רשאכ .הבוק ידוהי לע םג לחוה הז גהונו ,הריחבה-תוכז ילעכ םידוהיה לש המישר

27 .טושפה ינוריעה להכימה  לש םתופתתשהכ רבודמש תמיא לכש ,תונוטלשה ועבק השעמל ךככ 1

 םדיוהיה יבגל ועבקכש תולבגמהו םיקוחה םהילע םילח ,ינוריעה להכימכ םייררהה םידוהיה

.בשומה םוחת· ירוזאכ םייפוריאה  םידוהיה לא טככרדכ םייררהה םידוהיה לש וז האוושה לע '

1 .תוינוריע תומרו 268 894 . 
1 .יקסברזרק 269 3 ·מע . 906 1 4-3 1 0  . 
47 'מע , 1902 ,ברטיברלג•צש האר םרירהיה לע תולבגההו 'טושפה יתריעה להנימה• לע 270 1 -460 . 
27 1 1 .יקסברזרק  3 'מע , 906 1 5  . 
3 'מע .םש 272 1 7-3 1 6  . 
1 ,דנאבסייר 273 9 1 2 1 ,הברק ; 35 ·לג ,  901  . 
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 םה ןהבו ,זאקדדאקה לש תישארה הלהנהל תוינפב הליהקה יסכרפ וביגה 'בשומה םדחת'ב םייפוריאה
 םתשקב .םימלסומה םהינכשל המודכ חוכה-יפוימ תפיסאל הריחב-תוכז םהל קינעהל ועבת
 274 .התחדכ

1 ב הלכשהה-רש םסויפ תכלוהו הפירחמה תידוהי-יטנאה תוינידמה עקר לע  רבדב תודוקפ-887
 םדימ .םיהובגו םיינוכית רפס-יתבב םידוהי םידימלת לש )סוזואלק סורמוג( םיזוחאה תבציק
 לכב םידוהיה זוחא תלבגה התיח ןתמגמש ,םינדש םיגוסמ תוארוה ןהילע דפסונ דלא תודוקפ ואצוהש
1 תכשל דע .תיממעל לעמש הלכשהה תודסומ 9 1 2  רפסה-יתב ידימלת לש םועזה רפסמה לבקתה 
 תבציק'ל ץוחמ ,םיינוכית-לעה תודסומב םיטנדוטסה ינדש ,םייררהה םידוהיה ןיבמ םיינוכיתה
 יכ ,העבקש הארוה זאקדדאקב רפסה-יתב לע חקפמה איצוה הכש התואב ךא .םידוהיה לש 'םיזוחאה
 לש 'םיזוחאה תבציק'ב םיללככ םייררהה םידוהיה ןיבמ םיינוכיתה רפסה-יתבב םידימלתה
 םידוהיה לא הלכשהה םוחתב םייררהה םידוהיה תא תוושהל הדוענש ,דז הריזג 275 .םידדהיה
 ידבככ תא דימ ןמיז :ץיבדכיבר 'י ,טכברדב םעטמ-ברה .הבר הדרח םינושארב הררוע ,םייפוריאה
 העיסכל םיחילש העברא ונמתכ םיבר םיחוכיו רחאל .הריזגה דגכ הלועפ רבדב הצע סכטל ידכ ,הדעה
 לע הלטוהש 'םיזוחאה תבציק' לוטיבל זאקדדאקה לש ןוילעה ביצנה לצא םש לדתשהלו ,סילפיטל
 תחיתפ הכלהו הברק םייתניבו ,הז םע הז ומילשה אל תחלשמה ירבח םלואו .םייררהה םידוהיה
 יתבב םיידוהי םידימלת לש םתלבקב ןהיתותוא תא דימ ונתכ תושדחה תוארוההו ,םידומילה-תכש
1 םידומילה תכשל .םיינוכית-לע רפס 9 1 3 / 1 9 1 2  יררה ידוהי דימלת קר ילאירה רפסה-תיבל לבקתה 
 אל רפס-תיב ותואל הנכהה-תתיכל וליאו ,רפס-תיב ותואב ןכל-םדוק דמלש םדשמ תאז םגד ,דחא
 הריזגה לש היתואצות ושחמוהש רחאל .םייררהה םידוהיה ןיבמ דחא ריעצ ףא הכש התוא לבקתנ
 לש יקוחה םדמעמ יכ הריבסה תחלשמה .סילפיטל החלשנש תחלשמ ףוסבל הנגראתה השדחה

 םג םהילע ליחהל ןיא ןכלו' זאקדדאקב םיבושיה םיזנכשאה םידוהיה לש הזמ רחא םייררהה םידוהיה
-ב הלטוב דז תונלדתש תובקעב .םייפוריאה םידוהיה יפלכ תוגוהנה תולבגמה תא ךוכיחה םוחתב

1 9 1 4  רפס-יתבב םידוהיה לש 'םיזוחאה תבציק'ב םייררהה םידוהיה תללכה רבדב הארוהה 
 276 • םיינוכית

 ,דכאבסייד עלוק רואית ראית םייררהה םידוהיה יפלכ היצארטסיכימדאה לש התוינידמ תא
1 ב טכברדב ררוגתהש 9 1 2-: 

 תוכזה תא םהמ וללש ךכ .םידוהיה ראשל ,תויוכזה רסוחב דא ,תויוכזב 'םתדדשה'ל דלחה
 םהילע רסאנ םיקאזדקה לש םירוזאב ... ינוריעה להכימב חוכה-יפוימ לש תוריחבב ףתתשהל
 םידוהי תלבק לע םג תולבגהה ובחרתה התדע ,םתוא ורשיג םידחא םיבושימ ,בשייתהל
 277 .םייכדכית רפס-יתבל םייררה

 הרבג םייררהה םידוהיה לע םג ,היסדרב םיגדהכ דיהש ,םיידוהי-יטנאה םיקדחה תא ליטהל המגמה
 הנידמה לש דזל המוד הלש הכבמבו הבכרהב התשענ זאקדדאקב היצארטסיכימדאהש לככ ,הכלהו

 ימיב םתרזעו םתופתתשה דסח תא םייררהה םידוהיל ורכזש ,תויאבצה תויושרה לש ןתעפשה .הלדכ

1 ,הרי n ב- n וכז 274 9 1 1 . 
1 ,דכאבסיוי 275 9 1 2 1 "מ.י ; 35 ילג ,  9 1 4 2 ימע ,  1  . 
1 ,דנאבסיוי ; 22 ימע ,םש 276 9 1 2 4 ילג '  1  . 
 . 35 ·לג .םש 277
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 רבג ךכ .הכלהו התחפ ,תימלסומה היסולכואל האוושהב םתיילפהמ תוגיוסמ ויה רשאו לודגה דרמה
 לככ םישדח םימוחת ףיקה אוהו הילפהה יקוח תא םייררהה םידוהיה לע םג ליטהל ץחלה

 .רתויו רתוי החושק התשענ היסורכ ןוטלשה לש תידוהי-יטנאה תוינידמהש
 הערל םייררהה םידוהיה ולפוי אלש ,רמשמה לע ןמזה לכ דומעל אופא הצלאכ הדעה תוגיהנמ

 התחמתה איה .םייפוריאה םידוהיה לש הזל יקוחה םדמעמ הוושוי אלשו םימלסומה םהינכש תמועל
 םכמא .הריכל וליפאו סילפיטל תוחלשמ תאיציבו ,םיריכזתו תושקב ,תריכפ תביתכ ,תואחמ רוגישב
 ידיל איבהל ידכ הב היה אל ךא ,תוריזג לוטיבל ףא וא ,תולקהל םיבר םירקמב האיבה וז תונלדתש
 .זאקוואקב ובשיש םיזנכשאה םהיחא ןיבל םייררהה םידוהיה ןיב םיבוט םיסחי

 םיחרזאה-תמחלמו הכפהמה- הווקתל סרה ןיב .ר

 ךא ,היסור ידוהיל גרהו בער 'ןברוחו סרה תרכש ויה םיחרזאה-תמחלמו הכפהמה לש םיכשה עברא

 םוחתב הפיכע תוליעפבו תימואל תונגראתהב יוטיב ידיל ואבש ,תובר תווקת לש הפוקת םג וז התיה

 םידוהיה לש םלרוגל היסור ידוהי לרוג ןיב בר ןוימד היה וז הניחבמ . חורהו תוברתה 'ךוניחה

 .םייררהה

 )יגאירוגירגה חולה יפל סראמ( ראורבפ תכפהמ רחאל היסור תודהי לש תימואלה תוררועתהה

1 9 1 7  ותריגס ףא לע .זאקוואקה םללכבו ,הירפמיאה לש םיימורדה הירוזא לע םג החספ אל 

 ,םידוהי םיטילפ יפלא הנושארה םלועה-תמחלמ ימיב זאקוואקל ועיגה ,רוזיאה לש תימשרה

 ,הלא םידוהי .רוזיאב לארשי תוליהקל שדח םד ומירזה וללהו :בשומה םוחת'מ ושרוג וא וטלמנש

 טנמלאל ושעכ 'ןמז ותואל דע זאקוואקב ובשיש םייסורה םידוהיה ןמ ולדבנ תובר תוניחבמש

 .ראורבפ תכפהמ רחאלש ןגראמהו ססותה

 ובשי ובש 'זאקוואק-ןופצב םיעוריאה תולשלתשה ןיב םייתועמשמ םילדבה ויה תובר תוניחבמ

-רבע ןינל .םיקאזוק לש םירפכ הבו הרקיעב תינוריע תיסור היסולכוא ,םייררה םיימלסומ םיממע

- הברה וא טעמ םישבוגמ םימע הושלשמ תבכרומ ותייסולכוא רקיעש ,זאקוואקה

 ובשייתה םבורש םיסור ,םירעב רקיעב ,ורג ולא לש םדיצב .םידרוגהו םינמראה ,םיכא'גייברזאה

 ימיב םיקסועה םירקוחה תיברמ יכ ,אופא יעבט .הרשע-עשתה האמה לש הייכשה תיצחמב רוזיאב

-רבעבו זאקוואקה-ןופצב םיעוריאה לע דרפכב םיכר זאקוואקב םיחרזאה-תמחלמו הכפהמה

 הלא ןיבו זאקוואקה-ןופצב םייררהה םידוהיה ןיב םיקודה םירשק ויהש רחאמ לבא .זאקוואקה

 'רחאה וקלחב לארשי תוליהק לע םג ועיפשה רוזיאה לש דחא קלחב םיעוריאו 'זאקוואקה-רבעבש

 .םייררה םידוהי ובשי םהבש ,זאקוואקה יקלח לכב םיעוריאה תולשלתשהב בלושמב ןודל לדתשנ

1 )סראמ( ראורבפ תכפהמ לע תועידיה 9 1 7  .זאקוואקב הבר תובהלתהב ולבקתה דארגורטפב 

 תא הקליחו ,זאקוואקל וןילעה ביצנה תרשמ תא הלטיב וז הכפהמ תובקעב המקש תינמזה הלשממה

 הכמתנ זאקוואקה-רבעב הנידמה יניינע לוהינל . זאקוואקה-רבעלו ינופצה זאקוואקל רוזיאה

 'ןא'גייברזאמ דחאו הויורגמ דחא ,הינמראמ דחא : תיתכלממה המודה ירבחמ בכרוהש 'ןויראסימוק

 ןוטלשה תוויגיצנל ךא . ןא בוקו קרט 'ןאטסגאד תוזוחמל םיראסימוק םג ונמתכ . יסור גיצנ םשארבו

 םריכומב 278 .םיימוקמ םיפוגל השעמל רבעש' ןוטלשה תא בצעל ידכ חוכו תוכמס יד ויה אל יזכרמה

 . 1952 ,הדאזלרסאר 278

83 



 יטילופ-יתרבחה דמעמה

 לש המוקמב אובל ודוענש :םייחרזא לועפ ידעו' ונגראתה ןאטסגאדו קרט תוזוחמ לש םיינוריעה
 :דחואמה יזאקוואק-סנארטה דעו'ב וז הפלחוה זאקוואקה-רבעבו 279 ,הנשיה היצארטסינימדאה
 רדס חיטבהל םחוכב היה אלש אלא .םינוש םיימואלו םייתרבח םיגוח הלועפ ופתיש הלא םידועוב
 להנימ-יפוגל ליבקמב 280 .היסולכואה לע םתתיח תא וליטה אבצה ןמ םיקריע לש תויפונכו. ןוטלשו
 לכ קלח ולטנ םהבש .םילייחו םילעופ לש םיטי'בוס ,הלוכ היסורב ומכ ,זאקוואקב ומקוה הלא
28 .תויטסילאיצוסה תוגלפמה  לש םיימשר-יתלב םיגיצנ ופתתשה ןהבש .תויללכה תורגסמה דצב 1
 אלמל ויה תודיתעש ,תויתדו תוימואל תויודחאתה וכלהו ושבגתה ,םינוש תודמעמו םימואל ינב
 .םיחרזאה-תמחלמב ותויב בושח דיקפת

1 ב 1 יאמב- 9 1 7  , קרט זוחמ לש תישארה ריעה ,) Vladikavkaz ( זאקוואקידאלווב הסנכתה 
.רהה ימע לש תדחואמה תירבה' לש יזכרמ דעו וחבנ הבו ,רהה ימע יגיצנ לש הדיעו  הדיעווב '
,תירב'ה לש היינשה  הדיחיה תימיטיגלה תוגיצנכ המצע לע וז הריהצה ,רבמטפסב-20 ב הסנכתהש '
 תיסורה הנידמב ימונוטוא דמעמב תוכזל ינופצה זאקוואקה לע יכ הישגדה ךא ,רוזיאה לש
 התאר ךא ,ינופצה זאקוואקה לש רהה ימע לש תוימואל תופיאש אופא הגציי 'תירב'ה .תדחואמה
 282 .תיסווה הנידמה ןמ קלח ווזיאב

 תא דחאל הדוענש .תיתד תונגראתה ליבקמב התוולתנ ,ימואל ןויבצ תלעב התיהש ,וז תונגראתהל
1 לירפא ףוסב .זאקוואקה לש םימלסומה לכ 9 1 7 ,זאקוואקה לש ימלסומ סנכ' וקאנב סנכתה   ובו '
 דיבו ינופצה זאקוואקב םימלסומה דיב הלועפ-ףותיש רתיל איבהל השקיבש ,םואית תכשל הרחבנ

1 טסוגואב-2 ב .תדה ינהוכ לש תוליעפה תא הדדוע וז תונגראתה .זאקוואקה-ובעבש הלא 9 1 7  

 ססבתהל בייח רוזיאב טפשמה יכ ,שגדוה ןהבש תוטלחה ולביקו הרוש-ןאח-רימטב וללה וסנכתה
 ,םהלש תפסונ תוסנכתהב .דבלב יתד יפוא ילעב תויהל םיבייח רפסה-יתבו םאלסיאה יקוח לע
1 רבמטפסב 9 1 7  הז דעו לש ותמסיס :ןאטסגאד זוחמ לש ימואל דוע' ןגראל תדה ינהוכ וטילחה . 
 תושרל .וז תודחאל םיעירפמה לכב המחלמו ,תוימואל תוציחמל רבעמ תימלסומ תודחא : התיה
 יתדה חוכה תיילעל רתויב טלובה יוטיבה :תיערשה היצילימה' היה וויניכש יאבצ חוכ דמע דועוה
1 רבמטפסב .) Andi ( ידבא רפכב סנכה היה זאקוואקה ןופצב 9 1 7  ,םימלסומ ינומה הז ופכל ואב 
1 ( יקסניצרג ןידומ'זאנ תא וריתכהו 859- 1 925 , Nazhmutdin Gotsinski  וירזועמ דחא לש ונב ,) 
 תומד לימאשב האר יקסגיצוג .זאקוואקה-ןופצ לש יעיברה םאמיאל .לימאש לש רתויב םינווקה
 םירז אנש יקסניצוג .תיתד תואנקב תויטילופ תופיאש והומכ גזמלו .תוקחל שקיב התואש ,תצרענ
 283 .תיסורה הנידמה תרגסמב ראשיהל ופאש רשא ,רהה יבשות לש ימואלה הנחמה ןמ גייתסהו

 תוחוכה ושבגתה )רבמבונ( רבוטקוא לש תיקיבשלובה הכפהמהו )סראמ( ראורבפ תכפהמ דיב
 וז וא וז הדימב ורמש וללה לבא .םיחרזאה-תמחלמב יזכרמ דיקפת אלמל םידיתע ויהש ,םיירקיעה
 התיה הרומאש .תננוכמה הפיסאל התכיח הלוכ הנידמה דוע לכ ,םייטילופה 'קחשמה יללכ' לע
 הלהנתה .םייררהה םידוהיה לש הללכבו ,תידוהיה תוליעפה םג .היבואכמו היתויעב תא ורתפל

1 ,.גאד .טסיה 279 1 ימע , 3 ןרכ , 967 5 - 1 3  . 
1955 .קוסוק ןייע ינופצה זאקוואקב אבצה ןמ םיקריע ינומה תוללותשה לע 280  . 
28 1 ,.באו .טסיה 1 -20 ימע , 3 ןרכ , 967 1 5  . 
1 ,רהה ימע קבאמ 282 92 1 1 •. באו .טסיה :   . 22 ימע , 3 ןרכ , 967
2 , 20 ימע ,םש 283 5-23 . 
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 םיחרזאה-תמחלמו הכפהמה

 ועבקלו תננוכמה הפיסאה ינפל היתועיבת תא גיצהל הדוענש .תימואל תונגראתה לש לולסמב
 . ןהב בשחתהל בייח היהי יטארקומדה ןוטלשהש תודבוע

 םיעגמ וקאנב תוידוהיה תויטילופה תוגלפמה יגיצנ ומייק ראורבפ תכפהמ רחאל רצק ןמז
 .ריעה ידוהי לש יללכ דסומ שמשתש .תיטארקומד תידוהי הליהק ןוגריא לע וטילחהו .םהיניב
 תוידוהיה תוגלפמה יגיצנ לש דועוה .תונוטלשה ינפב ידוהיה רוביצה לש םיסרטניאה תא גצייש
 וז הטלחה .השדחה הליהקה לש היקוסיע םוחתב וללכיי אל תדה יניינע יכ ,תועד בורב טילחה ריעב
 דעווה ןגריאש תופיסאה תחאבו .וקאנ לש םייררההו םייזורגה םידוהיה תוליהק לש ןמעז תא הררוע
.םד ךפשיי . ונתרותב ועגפת םאש' . וריהצהו םקשנ לע םייררהו םייזורג םידוהי ינומה ואכ  רחאל '
 םוחתב תדה יניינע תללכהל ודגנתהש ,תוידוהיה תויטסילאיצוסה תוגלפמה יגיצנ דיב תושגנתה
 הדדיח וז תושגנתה 28 •.הפיסאה הצצופ .םייזורגהו םייררהה םידוהיה דיבו ,הליהקה לש היתולועפ
 הנועבו תעב ךא .םייזנכשאה םידוהיה ןמ קלחו וקאנ לש םייררהה םידוהיה ןמ קלח דיב םיסחיה תא
 ןמ קלח דיבו תוינויצ תויטנ ילעב םיזנכשא םידוהי דיב הלועפ-ףותישל םילולסמ ואצמנ תחא
 תוריחכב .םהיתוליהק לש היצאזינרדומל לועפל שי יכ ,ורבסש םייזורגהו םייררהה םידוהיה
 םידוהיה ןמ קלח םג וכמת הבש .ינויצ ןווג תלעב תידוהי המישר הפתתשה וקאנ ריעה תצעומל
 ידוהי דיבמ םיליכשמה תא םג תרשל לכויש .תירבעב ןואטיב םסרפל טלחוה ןכ .םייזורגהו םייררהה
 לא םייררהה םידוהיה ןמ קלח לש תוברקתהל המגמ הרכינ םירחא םיבושייב םג 285 .םייררההו היזורג
E '( לופטבאסיליב המקוה ז"ערת חספב .היסור ידוהי l i savetpol ( ·תוברתל תירבעה הדוגאה 
 םידוהיו תיזנכשאה תידוהיה הליהקה ינב .םוקמכ ונחש םידוהי םיליית ופתתשה הבש :הלכשהלו
 םילייחה לא ברקתהלו בל םישל· : התיה הדוגאה המצעל הגיצהש תורטמה ןמ תחא .םייררה
 ןמ קלח ךא '":חרזא רותב ידוהיל וישכע שורדה לכ תא םתורוהלו םדמלל .םוקמה יבשויו םייררהה
 םידוהיה דצמ םהילא ילאנורטאפה סחיה םע םילשה אל םייררהה םידוהיה לש היצנגילטניאה
 .םהלשמ תדחוימ תונגראתה ידי-לע םמצעל עייסל ףאשו .םיזנכשאה

 .בומיסינא והילא סדנהמה םשארכו .םידוהי תוצבק ינזורג ריעב הנגראתה הכפהמה רחא דימ
1 ךינויב-6 ב ינזורגב ןמזל הארק ובר זורכ המסריפש 9 1  .םירירהה םידוהיה לש תיזאקוואק-לכ הדיוע 

 ןוטלשה-דיקומ ינשב ונייה .םילעופה לש םיטייבוסבו תינמזה הלשממב ןומא עבוי הדיעווכש עצוה

 לכב םייררהה םידוהיה לש םיימואל םדיעו לש םנוגריאב ןודל הדיעווה הכירצ התיה ןכ .הנידמב

 םייזנכשאה .םידיודגה םידוהיה םע הלאה םדיועוה יסחיל םיחנמ םויוק ועבקלו ,םהירוגמ יבושי
 תיתוברתה םתמר תאלעהל םיכרדה לע ףיעס לולכל עצוה הדיעווה לש המוי-רדסב .םיארקהו
 28 '.השיאה לש הדמעמו תואלקחה .רפסה-תיב יאושנב ןויד ןכר ,םייררהה םידוהיה לש תילכלכהו

 יאמב-24-22 ב וסנכתה םרייצה .הדיועול םרייצ ןהב ורחבנו .לארשי תוליהקב בר ןיינע ררוע זורכה

1 ך 9 1  ינש ינזור גמ : תוליהק ששמ םיגיצנ ופתתשה תוצעייתהב .טרוי-באסאחב תמדקומ תוצעייתהל 

 םרייצ הושלש ואב הבוק ריעה ןמ ; בר לואש יאמוש . שאר-בושיו םזויה .בומיסינא והילא- םיריצ
 ינש טנברדמ; בוסחנפ ףסאו ) Simandi Simanduev ( ביודנאמיס ידנאמיס ,בולאפר קחצי ברה-

-ןאה-רימטמ; בוליאשומ לאפר ברהו .תוצעייתהה ריכזמ םג שמישש .ץיבוריאמ הךשוי- םיגיצנ

1 .ן-א 284 9 1 7  . 
1 .וקאנ 285 9 1 7  .ח"תוע הגשה שאר ברעכ :רעקועו רוע· יד n יעה לש דחא ידילג קר רואל אצי שדייי יושלכ . 
1 .ןיחייג 286 9 1 7  . 
1 ,הידלג ,םריירהה םדיוהיה n דיוע 287 9 1 7 1 .זן"ז .םיררהה םדיוהיה n דיוע:  9 1 7 . 
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 יטילופ-ותרכחה דמעמה

 ,) Khudainatov ( ב;טאניאדרח יאכז תוצעייתהב ףתתשה קסבררטפמ ,ביאבאב ןושרג- הררש
Manuvakh A ( ברמיסינא )חונמ( חבונמו ב;לואש ןרשש ברה- טררי-באסאחמר n isimov (. 
1 ינויב ו s-ב טנברדב המייקל טלחוהש ,הדיעווה לש קיודמ םוי-רדס ןכרה תוצעייתהכ 9 1 7  םע . 
 ומוכיסכש ,הנידמב יטילופה בצמכ ןודלו היתודסומ תא רוחכל רז הכירצ התיה הדיועוה חתפיה
 הדוענ ןכ .דארגררטפכ םילייחהו םילעופה טייכרסכר תינמזה הלשממכ ןרמא עיבהל ,רומאכ ,הדעונ
 הררלימ'ל הבידנ דיכ םורתל םייררהה םידוהיל אורקלו הלשממה לש הידי תא קזחל הדיעווה
,תוריחה  עבקנ ךכ ,הדיתעה הדיעווה לש ישילשה ףיעסה .תינמזה הלשממה הזריכה וילעש '
 לולכת רשא ,םייררהה םידוהיה לש תיללכה תונגראתהה לע ןרידל דשקוי ,תמדקומה תוצעייתהכ

 ןודל הדיעווה לע היה המרי-רדס לש יעיברה ףיעסכ . יזאקרראק-לכ דרע ןכר הליהק לככ םידער
 ; םתלכלכ חותיפל טוקנל שיש םידעצכו םייררהה םידוהיה לש יתוברתה בצמה רופישל םיכרדכ
 שומישה יבגל םייררהה םידוהיה לש תודחוימה תריעבכ ןרידל דחוימ ףיעס דשקוה ךכל רשקהכ
 םייללכ רפס-יתכ ןרגכ ,תיתלכשההו תיכוניחה תכרעמל שדקוה םויה-רדסכ ףיעס .עקרקכ
-בתכ רא ןותיע תאצרהכ ןודל הדיעווה לע היה ןכ .םירגובמל רפס-יתכו תוברת תרדסומ ,םייעוצקמו
 ויה רחאה ףיעסה לש דקרמכ .תד יניינעל ושדקוה םויה-רדסכ םיפיעס ינש .םייררהה םידוהיל תע
 תא םיאתהל ידכ סהל תתל שיש הרזעהו ילכלכה םבצמ רופישל םיכרדה ,שדוקה-ילכר םיבכרה

 דיל תדחוימ םיבכר תדער רחביהל הכירצ התיה ,רחאה ףיעסה יפ-לע .םישדחה םיכרצל םהיתולועפ

 םיניינעכ וררועתיש תועדה-יקוליח לככ עירכתש ,םייררהה םידוהיה לש יזאקרראק-לכה דוערה

 ,םיריצ הדיעוול חולשלו ןגראתהל םייררהה םידוהיה לכ לא ארוק-לוק המסריפ תוצעייתהה .םייתד

 288 .סהיתרליהק תבוטל רוכעל םילגרסמ ריהיש

1 ינויכ s 1-כ םנמאו 9 1 7  ואכ הדיעוול. םייררהה םידוהיה לש הנושארה הדיועוה טנכרדב הסנכתה 

 תוצעייתהה ידי-לע ונכרהש םיפיעסה לכ הבחרהכ ונרדנ הכר םימי הרשע הכשמנ איה .םרייצ האמכ

 םידוהיה לש םידחוימ םידער לש תונגראתה רכרכ תמדקומה תוצעייתהה תעצהכ אלש .תמדקומה

 לש דרפנ-יתלב קלח סנה םייררהה םידוהיהש הרכה ךותמ' יכ ,הדיועוה העבק ,בושי לככ םירירהה

 יפל הליהק םהמע דחי ןגראל ... תדרפנ הליהקכ םידוהיה ראשמ םלידבהל אל טלחוה ,תודהיה לכ

.היסרר לככ םיגרהנה םיללכה  ,םייררהה םידוהיה לש םנושלכ ןואטיב איצוהל הטילחה הדיעווה 289 '

.תוברת' תרכח לש ףינס חותפלו -לע .השיאה לש הדמעמכו תדה יאושנכ להנתה דחוימכ רע חוכוי '

 םדקומה ליגהו ,תוירכז יוריש םישנל קינעהל שי ןורקיעכ יכ ,הדיעווה הטילחה תודעה יקוליח ףא

 התיה אל תדה יניינעכ סג .םירבגל הרשע-הנרמוש םישנל הרשע-שש היהיש ךירצ םיאוישנל רתויכ

 התיח רז הדיעו ()29 .רלא תריעבכ ונרדיש םיבכר לש תדחוימ הדיער ןמזל טלחוהו ,םיער-תודחא

 תא וקיסעהש תויזכרמה תויעבה ונרדנ הכר ,םייררהה םידוהיה לש הנושאר תיטילופ תונגראתה

 תוינכתה לכ לאל ומשר זאקרראקכר היסורכ תויושחרתהה ואכ םלואו .היצאזינרדרמה ךרד לע הדעה

 .הדיועוכ ושבוגש
 םילודג םיצמאמ םיטעמה םהיתימע רשע 'ןוטלשה תא דארגורטפכ םיקיבשלובה וספתש רחאל

1 רבמבונכ-26 כ .זאקרראקה ירעכ םיטייבוסה תא ושככל ריכ 9 1 7  לש השומח הצובק טנכרדל האב 

 ידוהיה סג ללכנ הכר ,החורכ תואישנ רכ העבקו ימוקמה טייכרסה לע הטלתשה ,סיקיכשלרכ-ררפ

1 ך 'םירירהה םדיוהיה לא 288 9 1  . 
9 ך ,םייררהה םידוהיה תדיוע 289 1  \ . 
 .םש .םש 290
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29 .כייכוכח יררהה  . ןוטלשכ קיזחהל םהדייכ הלע אלו' לד היה םיקיבשלובה םיכמותה לש םחוכ ךא 1

1 ראוניכ תננוכמה הפיסאה רוזיפ םע 9 1 8  ובש ,יטארקומד רטשמ ןרכי היסורכ יכ ,תווקתה רגומכ 

 הנידמכ ומכ 'זאקוואקכ םייטילופה תוחוכה תיברמ . יכיטארדפ וא ימונוטוא דמעמל הימואל וכזי

 .היסורמ רומג קותינ לש המגמ ךותמ םהיניינע תרדסה לע דוקשל ולחה ,הלוכ

 זאקוואקה-ןופצכ רהה ימע ןיכ התרככש תירכה התיה םישדחה םיאנתל רתויכ טלובה יוטיבה
1 סראמכ דוע )איבצמ .גיהנמ( ןאמאט� םהל ורחב םינורחאה .םיקאזרקה ןיכל 9 1 7  ףוסל דע ךא . 

 ספתנש רחאל םלוא .םייתרוסמה םהיביוא ויהש רהה ימע םע הלועפ-ףותיש לכמ וענמכ הנשה

1 כ ועיגה םה ,םידגוב םהכ ואר םיקאזוקה בורש .םיקיבשלובה ידיכ ןוטלשה 1 רבמצדכ- 9 1 7  םכסהל 

 הנידמכ זרכוה הז רוזיא. ןאטסגאדו קרט לש הלשממה המקוהו :רהה ימע לש תדחואמה תירכה' םע

 הדימכ המלכ איה ךא ,השלח התיה השדחה הלשממה םכמא .היסורכ דוע הרושק הכיאש תיאמצע

 םלוא 292 • ןוזיאה תא רס לכיאש תויתדהו תוינתאה תוצובקה ןיכ הכיא תוצרפתה המ-ןמזלו תמיוסמ

 םילדבהה ןכו .עקרקכ רומח רוסחממ ולבסש' רהה ימע ןיכל ,תומדא-ילעכ 'םיקאזוקה ןיכ םידוגינה

 ראוניכ. ןמז ךרואל םייקתהל ןאטסגאדו קרט לש הלשממל ורשפיא אל .תדכו תוילאטכמכ םיקומעה

1 9 1 8  תויפונכו םיקיבשלובה ידי-לע לצונש ינוטלש ללח ןיעמ רצונו ,תאזה הלשממה הקרפתה 

 ,רדסהו ושכרה ,שפכה לע הרימשה התיה םתגאד רקיע םיבשותה ןמ רכיכ קלח 293 .ןהיכימל תושומח

.הנגה ידעו' ודסונ םיכר םיבושייכו  ראוניכו תיחרזא הרטשמ תודיחי ודמע הנגהה-ידעו תושרל '

1 9 1 8  .יררה ידוהי ,כרמירפא )ןכח( ןונח דקפמ ןגס שמיש הכש תאזכ הרטשמ קי'צלאככ הנגרוא 

 לע רפכה ושביכ םע ךא .הליהקה יככ ייח לע רומשל ידכ תימצע הנגה לש הדיחי הנגראתה ךאר'זדכ

 ואצוה תימצעה הנגהה ריבחמ םיכרו םיקיבשלובל הדהאכ םידוהיה ומשאוה ,תוימלסומ תויפונכ ידי
 .תידוהי תימצע הנגה לש תודיחי ןגראל )םותי( כוסחכפ ףסא םג לדתשה דלונה תייאר ךותמ .גרוהל

 שממ לש םרוג תויהל וז הנגה לש החוככ היה אל ךא 294 .םיכור תורשע המכ שכר ףא ךכ םשלו

 .םידוהיה לש ושכרהו שפכה לע ןגמ שמשלו . ןוטלשה תוכופהתכ
 לע םהיתואמסיס תובקעכ אבצה ךותכ הלדג םתעפשהש ,םיקיבשלובה לש םחוכ רבג ןמז ותואכ

 ,הז ןוזיאכ בורקמ הבשייתהש ,תיסורה היסולכואהו םיקאזוקה .תועקרקה תקולחו המחלמה םויס

 רקיעכ 'רהה יבושת תויולפנתהמ השק ולכס )תורחאה םירעה יאצוי( 'היכדרררגרכיא' התנוכו

 וללה .םיקיבשלובכ ותוא ואצמו םייררהה םיממעה דגכ תריכ-לעכ ושפיח ,םישוגכיאהו םיכ'�'�ה

1 ראוניכו ןוטלשה תא סופתל .תיקיבשלוב העפשהכ התע ואצמכש ,םיטייבוסל ועייס 9 1 8  לע זרכוה 

 דמועה וז הקילבופר לש השארכ :קרטה לש תיממע תיטסילאיצוס תיטייבוס הקילבופר' לש הדוסיי

1 ( הזדי'צאוכ ליאומאס ידודגה קיבשלובה 882- 1 9 1 8  , Samuil  Buachidze (. 

 .יקסכיוצג םאמיאה לש ויתודיחיו םימלסומה םידעווה לש םתעפשה ןאטסגאדכ הרבג תע התואכ

1 ראוניכ 9 1 8  ןיכש ינוריעה טייכוסה תא הכממ ורשיגו ,טככרד לע םימלסומה םידעווה וטלתשה 
 תודיחי ןיכ תוברק הרוש-ןא n-רימטכ ולהנתה ראורבפכ .בוחתמ ליחי יררהה ידוהיה היה וישאר
 לע טלתשהל וחילצה יקסכיצוג לש ויתוחוכש רחאל .תויקיבשלוב-ורפ תויסור תודיחיו םאמיאה

29  . 1928 .כונוראגא ; 38 'מע . 3 ךרכ ' 1967 "גאד .טסיה 1
1 •. גאד .טסיה 292  . 35 ·מע . 3 רךכ , 967
1 ,כוקורוחוס 293 96 1  . 56-47 'מע . 
1 .קכטיל 294 1 • ויראל; 5 'מע ' 976 -ך�·צק�( ךאר'זדכ גרוהל תואוצהה לש םיפתתשמה דחא יכ. ריעהל ויארה זמ . 928

1 כ חריש )ילגוא-ק� 928-  .טנכרד חוטשמכ-1927
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 סיחרזאה תמיrלמב זאקוואקב םימודא סיכאזיטראפ

 חרחרכה לש ןוטלשה ךא 29S .םייררהן םייזנכשא םידוהי םללככו םיקיבשלוב הכ ןחצר םה ,ריעה

1 לירפא עצמאכ .םימי-רצק םעפה היה ןאטסגאד לש הלפשכ םימלסומה 9 1 8  ליח לש ריחרדיחי רסינ 

 אלש רחאל .יקיבשלובה ינכפהמה דעורה ןוטלשב האצמנש .קסבררטפ ריעה חא ושבכל יקסניצרג

 .תסנכה-חיננ ררצבחה םה ריעה לע טלחשהל םיפיקתמה ידיב הלע

 דיינבו ,היירי-בנשא םהל שמיש ןולח לכ ; םהלש הייארה-הדשל סנכנש םדא לככ ורי םה

 רזכאו 'רצבמ· ל ץורפל ]םיקיבשלובה םיפקותה דחא רפסמ[ וניסינ .רצובמ רצבמל היהנ ןכאה
 לש ןשעה ךסמ ירחאמ . ןרדחפ ףוסבל ונאצמ ... חראצרח ילב ךא .םישנא רשע-השימחכ רנל

 םירצכחמה תא רשיג ןשעה רשאכ. רחיצהלר ןיינבל םדקתהל ונידיב הלע. ונחצהש שק חרמירע

1 ,הבונאחאסומ 295 975 1 .םףוהי חדמשה ; 62 ימע .  9 1 8  . 
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 ןמ ותמ םידדושהמ קלחו ,ולשמ רודכל הכז 'רצבמה' ןמ ץפוק לכ : ונרות אב ,תדוכלמה ןמ
 296 • ןשעה

 היתועיגפ תאו ,זאקרואקכ תע התוא השוטנ התיהש המחלמה לש התוירזכא תא שיחממ רואיתה
 ןמ םיכר יכ ,אופא המית ןיא .ןהל לכנתהל תדחוימ הנווכ לכ התיה אלשכ םג לארשי תוליהקכ
 לש היתוחוככ ועייתסהש ,םיקיבשלובה ידיכ הלע רשאכ החוורל רמשנ םייררהה םידוהיה
 יאמכ ןנוכל ,רקאכמ ועיגהש תוחוככו קרט לש תיממעה תיטסילאיצוסה תיטייבוסה הקילבופרה

1 9 1 8  .ןאטסגאדכ םנוטלש תא 

 תוגלפמ רכ ופתתשהו ראורבפ תכפהמ רחאל רצק ןמז ךגראתהש ,וקאנ לש טייכוסה

 ףא-לע .היתוביבסכו ריעכ הכר העפשה לעכ היה ,תוינמראו תרינא'גייכרזא ,תויסור תויטסילאיצוס

 לע לביק אוה ,תיזאקרראק-סנארטה היצארדפה לש םייתכלממה תרדסומה ויכל וניכ םיכוכיחה

1 ביבאל דע ,ומצע 9 1 8  המקרהש ,תיזאקרראק-סנארטה היצאררפה .םייתכלממה תרדסומה תורמ תא ' 

1 ראורבפכ 9 1 8  היצארדפל .תדיודגהו תינמראה ,תינא'גייכרזאה הנידמה לש תירכמ תבכרומ התיה , 

 ךא .)תוריכזמ( הלשממו ,תננוכמה הפיסאל ורחבנש םיריצה ךמ בכרוהש ,)םייס( םירחבנ-תיב היה

1 יאמכ 9 1 8  תוחוכה תשילפמ ודדועתה םינא'גייכרזאה .היצארדפה יביכרמ ויכ םיסחיה ודדחתה 

 םידודגה ידי-לע הבתכוהש תוינידמל םתודגנתה תא וילגכ עיבהל ולחהו ,רוזיאל םייכרותה

 רשככש .םיקיבשלובה ובצייתה םינמראה דצלשכ המילא הררצ השכל רז תודגנתה .םינמראהו

1 לירפאכ 9 1 8  לש הנומוקה' רהרניכש ,היתוביבסו ריעכ יטייבוס ךרטלש תמקה לע וזירכהו וקאנ תא 

 הפקשנ תישממ הנכסו םינאיגייכרזאה ויכל םינמראה ויכ הברקכ תוברק וצרפ תע התוא :וקאנ
 לע ונגהש ,תוניידזמ תודיחיכ םייררהה םידוהיה ונגראתה' שפנהו ושכרה לע ךגהל ידכ .ריעה ידוהיל

1 עצמאכ .ךרטלשה תוססבתה דע תידוהיה הנרכשה 9 1 8  םהירוגמ ירוזא לש םכור-בור אופא ואצמנ 

 תרדסומה תא םיכר םיבושייכ קריפ רשא ,יקיבשלובה ךרטלשה תחת םייררהה םידוהיה לש

1 כ ,טנכרד ריעה לש םיראסימרקה תצעומ האיצוה ,לשמל 'ךכ .םיימואלה 1 1 יאמכ- 9 1 8  רבדכ רצ' 

.םימע ויכ בירו היצקאיר לש םדיקרמ'כ הליהקה רוזיפו ימלסומה דעווה קוריפ  לש םנוטלש ךא 297 '

 .רפסמ תוערכש קר ךשמנ ררזיאכ םיקיבשלובה

 םימלסומה םינאיגייכרזאה ןיכ תויושגנתההו ,הקרפתה זאקוראק-סנארטה לש היצארדפה ףא

 אבצה תא םינימזמ םינורחאה דרעכ םיכרותכ םירזענ םינושארהשכ ,וכלהו ורבג םירצונה םינמראהו

 ילגנא ועיסכ טלתשהל החילצה תויסור תוגלפמ םע תירככ תינמראה םיק!:ונש!:ודה תגלפמ .ילגנאה

 םרכ :יפסכה םיה זכרמ לש הררטאטקידה' לש הדוסיי לע הריהצהו ,יפסכה םיל ךומסה ררזיאה לע
 i s-כ . יכררת-ינאיגייכרזאה ץחלה דגנ דומעל וקאנב ותחנש תוילגנאה תודיחיה לש ךחוככ היה אל
1 רבמטפסכ 9 1 8  ימלסומה ףוספסאהו ,היתוביבסו וקאנ תא םייכרות-םיינא'גייכרזאה תוחוכה רשככ 
-יפוליחכ .םייררהה םדיוהיה םללככו ,םינימאמ-יתלכה דגנ םקכ-עסמכ חתפ םהילא הוולתהש

 םהיתוחפשמ-ינכ יצמאמ ףא לוע ,םייררהה םידוהיה לש םירענ השיש החאמש ריעכ ופטחנ ךוטלשה

 תוביבסכ םירפכה ךמר ,םידוהי לש חבט היה הברקכ 298 .םהמ םידחא קר ררחשל םהידיכ הלע

1 ,נרמיםינא 296  . 59 ימע , 957
1 ,נררנקילא 297 1 ,רהרש-זאח-רימט : 72 ימע , 962 9 1 8 1 ,ניינושי:  988 . 
1 ,הדאזלרסאר 298 1 .םיפוטחה תנשה; 953 9 1 9  קיח ,מ"צא .ןגהנפוקכ תינדיצה חרררחסהה חבשלמ קרכמ םג ןייע . 

3 1 /1 L6 . 
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 ידוהי בור םג . םיירפכהו תויפונכה דחפמ וקאבל םיבר םידוהי וטלמכ ) Gaukchur ( רו'צקואג

 םבוש םעו ,תויפונכה דחפמ םהיתבמ וטלמכ ) Haftoran ( ןאררטפז:;ו ) Miudzhi ( ''דדוימ םירפכה

 הלא םירפכ לע תויולפנתהב .םישימח םייתאמכ ןותמ םיתב םישימחכ קר םלית לע םהירפכב ורתוכ

 לש םבצמ רימחהו ןלה ןאטסגאדב םג 299 .תופגמו בערמ ותמ םהמ םיטעמ אלו ,םידוהי וחצרנ

 .תוניוזמ תויפונכ תוללותשה חכונ םידוהיה

1 יאמב 9 1 8  תלשממ תמקה לע ריהצהש ,רהה ימע לש םיגיצנ סככ ) Gunib ( ביכוג רפכב םייקתה 

 תתשומ היהיש רטשמ ןרכיכו רוזיאה זמ םיקיבשלובהו םיסורה לש טלחומ קוליסל הארקש ,םייררהה

 ,אבצל רשאמ תוניוזמ תויפונכל רתוי ומדש ,וז הלשממ לש היתוליח .לימאש ימיבכ תדה תודוסי לע

 ןכ ךות. יטייבוסה ןוטלשה םהב קספ השעמלו 'ףוחה ירוזאב םג הנשה ףוסב םהיתולועפ תא וריבגה

 אבה לבמ ודדשו ,) Niug-Di ( יזגריכ ידוהיה רפכה לע םיבהלושמה םיימלסומה םיינוריעה ולפנתה
 .םיקאזוקה דקפמ .ברחאר•צוב ראזאל תוליח לש םהיתולועפמ םג הכוה יטייבוסה ןוטלשה .דיל

 .םיקיבשלובה םע והיז םתואש ,םירפכב םייררהה םידוהיב דחוימב ועגפ בוחאר'צוב לש ויתוליח

 זמ םידחא 300 .רךסה רתוי רמשכ ןהבש ,םירעה לא םירפכה זמ םידוהי לש הסוכמל ומרג הלא תולועפ

30 .רתוי ביצי היה ןוטלשה הבש ,היזורגב הסחמ ושפיח םייררהה םידוהיה  תוחוכה דיב המחלמב 1

 םיביואב עגופו סרוה 'זזוב שבוכ לכ רשאכ 'דיל דימ ינופצה זאקוואקב םיבושי ורבע םינושה

1 "ב הררתשהש ,תיללכה היסומלרדנאב .םימודמ וא םייתימא 9 1 9- 1 9 1 8  וטלמכ ,ינופצה זאקוואקב 

 ·יתבב םימויא םייראטיכאס םיאנתב ופפוטצה םיטילפה .םהירפכמ םיבר םייררה םידוהי ושרוג וא

 .תובוחרב ולגלגתהש וא ,רתויב םישק םהירוגמ יאנת ויה יכה-ואלבש ,החפשמ יבורק לצא ,תויסככ

 דבלב וז אל וללהו ,םירעב לארשי תוליהקב םג השק ועגפ םירעה לע ןהינימל תויפונכה תויולפנתה

 .רתויב השק ילכלכ בצמב ואצמכ ןמצע זה אלא םיטילפה ןהיחאל הרזע טיושהל ןחוכב היה אלש

 םייררהה םידוהיה םיכותכ ויה הבש הקוצמה .םיבר םיללח ליפה ,תופיגמ וולכ וילאש ,םויאה בערה

 לש יזכרמה דעווה לא זאקוואקב ·וץלחה' יגיצנ ושיגהש ,ריכזתב הכירצ ןאטסגאדו קרט תוזוחמב

 יכ רמאנ ובו ,הניווב תימלועה העונתה

 םיחרזאה-תמחלמ לגרלו ,םהירוגמ-תומוקמב הוולשב הלאה םידוהיה ובשי המחלמה יכפל

 םהו ,םהמ החקלכ םתמדא ,וברחכ םהירפכ .דוסיה דע םבצמ ששורתה םינורחאה תורעואמהו

 302 .םישדח תומוקמל רובעל םיחרכומ ויה

1 טסוגואב 9 1 8  ,הנשה תישארמ םייק היהש .םיקאזוקל םיקיבשלובה דיבש הלועפה-ףותיש טטומתה 

 ·ךרפ תוחוכ ובצייתה םלומ .זאקוואקידאלו- קרט רוזיאב תישארה ריעה תא ופיקתה םינורחאהו

 בוסחכפ םהיניב ,םייררה םידוהי םג ויה וז הגולפב .קי·צלאכ ריעה זמ הגולפ םג וללכש ,םייקיבשלוב

 םהידיב הלעש םוקמ לכב רהה ימע לש היסולכואב הבר תוירזכאב רגהכ םיקאזוקה 303 .ברקב לפכש

1 ( ןמררייגש 299  ,ןמרדייגש ;דחוינ םזגומ האוג הז רפסמ ךא .חורוהי חוחפשמ 500 וחבטנ הבוקנ יכ ,בחרנ ) 926
1 . ייזדוומ 926 . 

1 קיח ,)רקוי-ויב( אווייב ןזור ףסוי ןויכרא 300 1 1 יסמ ' 5 04 . 
30 1 ,היזורגב םריירה םידוהי 1 929 . 
 דועוהו זיאקוואקה ילבחה דועוה םשב שגוהש ,הנויוב חימולעה וץלחה חורדחסה לש יזכרמה דועוה לא וינזח 302

 ול הנוחג יחורחר .)דגלדירפ יא( ןרלש יא רמ לצא רומש ריכזחה ןמ קחוע. ןיקייפ ישו דנלדירפ יא ידי-לע סילפיטב
1 ,יקסבוטסוא םג ןייע .יחורשל ודימעהל ליאוהש לע  . 9 ימע , 927

1 ,ראקלאב-וגרראבאק .טסיה 303  . 67 ימע , 2 ךרנ ' 967
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 ראצה אבצב םידוהי םילייח

1 ב .ושנרבל 9 1 A ( ןיקינד ןוטנא לארנגה לש ויתוליח תוליעפל הריז זאקוואקה-ןופצ היה-9 nton 

1 8 72- 1 947 , Den i k i n  :םייארפ' ה םייזאקוואקה רהה-יטבשל תוירזכאבו זובב, לוזלזב וסחייתהש ,) 
 ידוהיה רפכה לע ולפנתה םה .םידוהיה יפלכ תטלוב האנשבו .היסורמ רוזיאה תא קתנל םישקבמה
-ב םוקמב הרקיבש הרוע הדיעה :תוברת ייע אוה הז רפכ' .ויתב לכ תא ובירחהו שפנב ועגפ .יזגריב

1  JO •:לופיל םיטמה םילתכה דיל םמצעל וניקתהש ,תךךפחמב םינכוש םיבשותהו' , 925
 לא .םישוגניאו םינ'�'" רקיעב .םיבר םייררה םיבשות וטלמנ ןיקינד אבצ לש וסחיל הבוגתב

 ויה םיטלובה היגיהנמש .תיקאזוק-יטנאו תיסור-יטנא תינאזיטראפ הוענת םש ונגריאו םירהה ירוזא
 םינקסעה ןמ םידחא םג וטלמנ םירהל .י'גאח ןוזואו )יקסנישוקא( השוקאמ י·גאח-ילע
 .םיקאזוקהו ןיקינד תואבצ דגנ םתמחלמב רהה ימע לש םינאזיטראפה תא ודדועש .םיקיבשלובה
 יסורה םללכבו .םיקיבשלובה םיגיהנמה .הנידמב יטייבוסה ןוטלשה לש ומויק םצע לע ומייאש
1 ( רלאקיג יאלוקינ 897- 1 939 , N i k o l ai G i k a l o  ,תינאזיטראפה הוענתה לע טלתשהל ופאש ,) 

1 טסוגואב .תיסור-יטנא העונת הרקיעב התיחש  םירהכ ולעפש םינאזיטראפ םידודג ינש וחתפ 919
 ןיב תירבה ךא .הרוש-ןאח-רימטו טנברד םירעה תא ושבכו . ןיקינד תואבצ לע תבחרנ הפקתהב
 הגהנהב םינאזיטראפהו ,בר ןמז דמעמ הקיזחה אל םיימלסומה םינאזיטראפה יגיהנמו םיקיבשלובה
 דגנ םירהב ומחלש םייררהה םידוהיה 305 .בורקמ םתירב-ילעב דגנ המחלמב וחתפ תיקיבשלובה
 תוחוכה םע תוהדזהל םהילע םאה : השק המליד ינפל התע ודמענ ןיקינד לש ויתואבצ
 ויה תדילאטנמהו םייחה-חרוא תניחבמ .םהב ומחלנש םינ'צ'צה םע וא .םייסור-םייקיבשלובה
 םינושארה לש תוינידמה תא ךא .םיקיבשלובל רשאמ םינ'צ'צה םהינכשל רתוי םיבורק םידוהיה
 ... ימא לס יא-ןפ ינא' : תואבה םילימב םיגיהנמה דחא אטיב התואש .תיתדה השיגה העבק םהיפלכ

1 ק• n י)קרו•-ו•נ 1 אוו"ב ןזור ףסו' ןויכרא 304 1  . 104 יסמ י 5
1 יס'חרזאה תמחלמ .טס'ה . 105 91>0- J  J(JH-. 104 ימע , 4 ךרכ י 937
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.יבירא אוה- היהי יחא םא ףא ,ילש תדב ןימאמ-יתלב לכ  םידוהיה תא אופא העינה רז השיג 306 '
 לש ודוקיפבש םייקיבשלובה םייכאזיטראפה םידודגה יכשמ דחאבו ,םיקיבשלובה דצל בצייתהל
 םיטשופ ויהש ,םינ'צ'צה JO י.םייררהה םידוהיה לש ) Sotnia ( םישרפ תדיחי התיח רלאקיג יאלרקיכ

 לע ולפנתהו םיסורה-םיקיבשלובה לש תירב-ילעב םידוהיב ואר ,םייסור םיבושי םיסרוהו םירהה ןמ
 308 .היברשת ושכר תא רודשו הרסוה ,טררי-באסאחב תידוהיה הנרכשה

1 ב אופא םיכותכ ויה זאקרראקה-ןרפצ לש םייררהה םידוהיה 9 1 9- 1 9 1  םיעוריא לש תלוברעמב-8
 ןברוחהו סרהה םהל ףתושמה ךא ,הררצ םיטשופו םישבול םימחלנה תוכחמהשכ ,סרמ םיברקע
 ןהו םינימאמ-יתלב םתריה לע ןה םידוהיב ועגפ םיינוציקה םיימלסומה תרחונה .םהמע ואיבהש
 תא והיז ןיקיכד לש ויתודיחי. לודגה דרמה ימיב םיסורל וטיושהש ,הרזעה תא םהל ורכזש םרשמ
 םידוהיה לע םג וקיתעה הז יוהיזו ,היסור לש היבירחמו היסרהמ ,םיקיבשלובה םע םידוהיה
 םהמ םיטעמ אלו ,וטועימב ערכ םייררהה םידוהיה ןמ קלחל םיקיבשלובה וארנ ךכש ןוריכ .םייררהה
 309 .סייקיבשלרב-יטכאה תוחוכה לש םהיתופקתה יכפמ טכברדר יכזררג ,קי'צלאכ לע הנגהב ופתתשה
 .הפירחה םיטילפה תייעבו ,סהב תועיגפה תא הריבגה קר םיקיבשלובה דצל םידוהי לש רז תופתתשה

 .תיסחי הביצי הכיפ זאקרראקה-רבעבש ןא'גייברזא השמיש זאקרראקה-ןרפצב תלוברעמה תמרעל
1 רבמבונ ףוסב 9 1 8 .W.M ( ןרסמרט לארכגה לש ודוקיפב םייטירב תוחוכ וקאנב ותחנ   Thomson (, 
 הפלחוה רצחל תובקעב .תריטארקרמדה תוירכזה תא ביחרהל ןא'גייברזא לש ןוטלשה ןמ עבתש
 לש )םייס( טכמאלראפב .םייכרותה תונוטלשה תעפשהב ןכל-םדוק הבכרוהש ,הלשממה
 'ןמרשב 'א ר"דה םייסל סכככ רז תרגסמבו ,תריכא'גייברזא-אלה תוגלפמל םג גוציי ןתינ ןא'גייברזא
3 ,ךצראה-רש לש םרייכבה וירזועמ דחאל הכמתנ רחא ינויצו ,םיינויצה םיליעפה ישארמ 1 0  

 ףתתשה הבש ,תוינוריעה תומודל תוריחב תכרעמ הלחה סככ לע םייטארקרמדה םייחה תבשה םע
 ; םייררה םידוהי םג ובלוש תוריחבה תכרעמב .םינויצ ויה ויליעפ ישארש :ידוהי ימראל קולב'

 ומגרות םהירבדש :ידוהיה ימואלה קרלב'ה םעטמ םימארכ ועיפוה וקאנב םהלש תסנכה-תיבב
3 .תידרהי-תיטאטל תיסורמ 1 1  וצרמ תא שידקהש ,ינויצה רוענה הז בלשב הליג תדחוימ המזוי 
3 .תיתרברתה היישעה תבחרהל 1  םשב תירבעב יתררפס-יטסיצילבופ ןואטיב רוא ואר התרגסמב 2
1 בר :יזקרקה רשבמה' 1 ראוניב-8 9 1 9  רשבמה' תיסורה הפשב ינויצה ןואטיבה ותעפוה תא דשיח 

 יכש תיסורב וקאנב ואצוה הנשה ךשמב .) Kavkazski Evreiski Vestnik ( 'יזאקרראקה ידוהיה
,הכיטסלפ' דחאה : םינואטיב -23 בך 'לארשי-ץראב תידוהיה תובשייתהה תריעב ודמע וזכרמבו '

1 .ן•טכופא 306 1 'מע , 923 73 . 
1 .בובאס 307 93 1  . 
1 • ן•טכרפא 308 1 'מע . 923 1 • רןשלו ב : 73 . ! ונב•וא אוה חרהר•זד ! ק•בשרלכ אוה חרהר•זן• : רמול רגהנ ם"רפכה . 928 '  

1 ,וטג .ברנרדאגא 1 ,.ח.צ( n רדעה חחא . 928  .טרר•-באסאחב חו•פרנכ לש n רלפנחהה תובקעב •כ ,הרפס ) 3 'מע, 973
 .ק"צלאנל םקלחו קרדזרמל םקלח .הז רפכמ םףרה•ה בור וטלמנ

1 .בובאס 309 93 1  . 27 'מע , 
3 1 0 1 .רןשרלב  928 1 .רןלש ; 20 'מע ,  920 . 
3 1 1 1 ב  1 רארנ•ב-1 1 סנכה- n •כ .וקאנ( לשנ•,.. ''וקאנב ם"ררהה םד'וה•ה לש חסנכה- n •בב םאנ 920 920 .n (. 
3 1 2 1 "ב  9 1 9  חרמשה חא ראשנש ,םףבג לש ם•טנדרטס-•נרגרא •כש: ם"נר•צ םס'נדרטס ינוגרא העברא וקאנב רמ"קחה 

 הולעפ רפח•ש ם•נרגראה חעברא :הררבד'ר · n •מלר v חריטנדרטס לש ם•נרגרא •בוש ."בכמ·ר ''אנרמשח'
 .הר•ש-•צכק הושלש המסר•פ היצאררפררקה . n•n רברח n רל•עפב הדקכוחהש .•נר•צה רוענה לש ה•צארופררקב
1 וקאנ( ןטק ר'בע רןל•מו , n •סורב הארנכ 920 (. 

92 



 םיחרזאה-תמחלמו הכפהמה

1 יאמכ 9 1 9  תלשממ J ו J :ןויצ-יריעצ' תיממעה היצקארפה לש ןועובש-וד תיסורכ עיפוהל םג לחה 
 ,תוידוהיה תוגלפמה לכ יגיצנ ופתתשה הכש .תידוהיה תימואלה הצעומכ השעמל הריכה ןא'גייכרזא
 ותיינפ דמלל היושע ךכ לע .ידוהיה ימואלה טועימה לש תוגיצנכ יטארקומד חרואכ הרחבכ רשאו

 שי ןושל וזיאל : הלאשכ תידוהיה תימואלה הצעומל ןא'גייכרזא תלשממ לש םיטפשמה-רש לש
 .ינויצ בור תלעב התיחש ,הצעומה .טפשמה-יתככ ועבשייש העובשה תא םידוהיה ליבשכ םגרתל
 J ו•.וז ןושלכ תויהל תימשרה הועבשה םג תכייח ןכלו .תירבע איה םידוהיה לש םכושל יכ הבישה
 רשאכ . ןתמשגהכ הליחתה קר וזו .תידוהיה תוברתה חותיפל תובחר תוינכת ויה תימואלה הצעומל
 םיכשכ .הרזיפ ףוסכלו הצעומה תולועפ תא דואמ דע םצמצ רשא .יטייבוסה ןוטלשה רוזיאכ םקוה
 םיידוהיה םייחה ןייכבל תובחרכ תויככות אופא ומקרנ םיחרזאה-תמחלמו הכפהמה לש תוטעמה
 ןוטלשה לש ותמקה םע ץק םושה הלא לכל ךא .םייררהה םידוהיה םג ובלתשה ןהכש םיימואלה
 .יטייבוסה

 םלועה-תרמחלמ יתש ןיב .ה

 תוצעומה-תירכ זיכ המחלמל דע .יטייבוסה ןוטלשה תרכש םירשעכ םייררהה םידוהיה תודלותכ
1 ( ןושארה ןמזה-קרפכ . ןמז-יקרפ השולש ןיחבהל ןתינ .תיצאנה הינמרגל 924- 1  תשמשמ ) 920
 ןגראמה ףוגה ,פ"קיכ םייסורה תרכית-ישארכ העודיה :ןויצ-ילעופ' תידוהיה תיטסינומוקה הגלפמה
 .םירשעה תרכש לש הייכשה תיצחמכ לחש .ינשה ןמזה-קרפכ .הדעה לש היתויעבכ ירקיעה קסועהו
 םיילכלכה הייח תא םקשל הל עייסלו הדעל רודחל םיישעמ םידעצ יטייבוסה ןוטלשה ידי לע םישעכ
 היישעה תבחרהל תינוטלשה תוליעפה תדקוממ םיושלשה תונשכ .תיאלקח תובשייתה ידי-לע
 .םייטילופה םיכרצל ןיטולחל תדבועשמ רככ וזו .םייררהה םידוהיה לש םכושלכ תיתוברתה

1 לירפא-סראמ םישדוחכ  .םייררה םידוהי ובשי ובש .חטשה תיברמ תא םודאה אבצה שבכ 920

1 לריפאכ 2s-כ .תויטייבוס תוקילבופר לש ןדוסי לע רהצוהו  הקילבופרה לש הנוניכ לע זרכוה 920

1 רבמצדמ הללככש .תיכא'גייכרזאה תיטייבוסה 1 רבמצד דוע 922  הקילבופרה םע דחי 936

 איה הז ןמזמו . זאקוואק-סכארטה לש תיכיטארדפה הקילבופרכ .תיזורגהו תינמראה תיטייבוסה

 קלוח ינופצה זאקוואקה לש יפארגואיגה רוזיאה .תוצועמה-תירכ לש תירכ-תקילבופר הווהמ

192 ראוניכ המקוה חרזמ-םורדכ : םיינשל תיכיטארטסיכימדא הניחכמ 1  תימונוטואה הקילבופרה 
 וללככ םיחטשה ראש וליאו .)ר"ספסר( תיסורה תיכיטארדפה הקילבופרכ הללככש . ןאטסגאד לש
 בורש .זאקוואקה-םדק חטש .ר"ספסר לש קלח התיח איה ףאש .תיררהה תימונוטואה הקילבופרכ
 .ד m ימ ימואל וןיבצ לכ אלכ ,תיסורה הקילבופרה לש תוזוחמכ ללככ ,םיסורו םיקאזוק ויה ויבשות

 התיח. ןאכו קזוחממ םיקלחו רבעשל קרט זוחמ וללככ הכותכש .תיררהה תימונוטואה הקילבופרה

192 ראוגי( הדוסיי רחאל רצק ןמזו .תיתדו תימואל הניחכמ תינגורטה 1  הכממ קתנל ןוטלשה לחה ) 
192 רבמטפסכ .ר"ספסר ךותכ ימונוטוא דמעמל וכזש .םיימואל תוזוחמ 1  ימונוטואה זוחמה םקוה 
1 ראוניכו .יכידראכאקה -כ רכ וויה םירירהה םדיוהיהש . יסקר'�-י�' i אראקה ימונוטואה זוחמה 922

1 o/o 1-מ so 3 • ךרעל ויבושת ףלא 1 רבמבונכ 15  זוחמה תרירהה תימונוטואה הקילבופרה ןמ קתרכ 922

3 1 3 1 ,רולטשלא  2 'מע , 970 1 2  • 224 • 23 1 -230 . 
3 1 4 1 .זאוקראקכ סרירזזיזז ייח  9 1 9 1 ,זאוקראקכ םדיוהי ;  9 1 9  . 
3 1 5 1 .כיילא  923 . 
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1 ילויב . יר!'(קל!'(ננה  תוזוחמה .תיררהה תימונוטואה הקילבופרה ימשר חרואב הלטוב 924
 הניחבמ וללכנ ,תיררהה תימונוטואה הקילוכפרה םוקמב ומקוהש .םיימואלה םיימונוטואה
 . ינופצה זאקוואקה לילגב תיביטארטסינימדא

 תוקילבופר לש דמעמל וכז םהו .םיימונוטואה םיימואלה תוזוחמה ןמ המכ ודחוא םינשה ךשמב
 ·בור .זאקוואק- y ופצ לש לילגל תיביטארטסינימדא הניחבמ תופופכה ,ר"ספסר ךותב תוימונוטוא
 תיברמב ואצמנ . זאקוואקה- y ופצ לש יפארגואיגה רוזיאב וררוגתהש 'םייררהה םידוהיה לש םבור
-רנידראבאקה תוימונוטואה תוקילבופרב רקיעב . זאקוואקה- y ופצ לש לילגב הנודנה הפוקתה
 םינש רובעכ הקתונש ,תינאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרבו תישרגניא-ונ'�'�ה ,תיראקלאב
 אופא רבודמש תמיא לכ .ר"ספסרל הרישי תופיפכב האצמנו יזאקוואק- y ופצה לילגה ןמ תודחא
 וכותבש ,ההז םש לעב יפארגואיגה רוזיאל הנווכה דיא ,זאקוואקה- y ופצ לע תיטייבוסה הפוקתב
 הדיחי אוהש זאקוואק- y ופצ לילגל אלא ,תינאטסגאדה תימונוטואה הקילובפרה לש החטש םג ללכנ
 .תיביטארטסינימדא

 פ"קי לש תוספורטופאכ . 1

 תוחוכ םהב לועפל וכישמה ,םייררהה םידוהיה לש םהריוגמ-ירוזאב יטייבוסה ןוטלשה ןוניכ םע

 .םימלסומה שדוקה-ילכ לש דודיעלו היסולכואה לש תבחרנ הכימתל וכז וללה .םייקיבשלוב-יטנא

3 .םייתנש תוחפל ךשמנש' זייוזמ דרמ רץפ ןאטסגאד ירהב 16  תיביטקפאה ותטילשש' שדחה רטשמה 

3 ( םיינכפהמ םידעו םיקה ,הלפשה יבושייבו םידעב רקיעב התיה 1 7, (Revkom םהדייקפתב וקסעש 

 םייטייבוס-יטנאה תוחוכה דגנ ומחלייש ,תויאבצ תודיחי ןוגריאו הלומעת לוהינב םג םינווגמה

1 ינויב 28 "ב זרכוה וז תרגסמב . ןילופ דגנכ המחלמה תיזחל וחלשיי וא רוזיאב  לע קי'צלאנב 920

 םילמעה לע ןגהל ידכ' תינלופה תיזחל חלשיהל הדוענש ,תידוהי םישרפ-תביטח לש הנוגרא

 שומיש לע םינומא ויהש ,םייררהה םידוהיה רייעצ .םימורגופ וכרעש ,םינלופה ינפמ 'םידוהיה

 ובדנתה .םיחרזאה-תמחלמ ימימ תימצע הנגה לשו תינאזיטראפ המחלמ לש ןויסינ ילעבו קשנב

Piat ( קסרוגיטאיפמ ,ינזורגמ ואב םה .יז הביטחל םהינומהב igorsk (. לופורבאטסמ, 

3 ( שאלאטאב תפ�מו זאקוואקידאלוומ 1 8. (Batalash ידוהיה הנויבצ תא ,הארנכ ,הדביא וז הביטח, 

 תויאבצ תודיחי לש ןתמקהל םיפסונ תונויסינ לע עודנ אלו םיבדנתמה ןמ םינד הובזע ךכיפלו

 .םודאה אבצב םייררהה םידוהיה לש תודחוימ

-ורפו םיסור לע ורקיעב ןעשנו ,ביצי-יתלב ,רומאב ,היה יחרזמה זאקוואקב יטייבוסה ןוטלשה

 היסולכואב הריתי תוריהזב גוהנל לדתשה אוה ךכש ןוויכ . ותויב םיטעמ םיימוקמ םיטסינומוק

1 לירפאב-2 ב .םייתדה היתושגרב ועגפל אל רקיעבו ,תימוקמה  ירוגירגל ידוס קרבמ דינל רגיש 920

 ןוטלשה תמקהל הכשלה שאר-בשוי ,) Grigori Ordzhonikidze , 1886-1937 ( הזדיקינו'זדרוא

 : דייצ ובו 'זאקוואק- y ופצב יטייבוסה

3 1 6 1 .יקסררמאס   . 107 ימע , 925

3 1 7 1 סראמב 28 "ב   הקלוס 1920 לריפאב 28 "ב .קסבררטפב-30 בר טנבררב-29 ב ,טררי-באסאחב םרקבו םוקה 920
1 "באו .טסיה( טאבאסרמה תגלפמ תגהנהבש ,הלשממה ןא'נייברזאב 1 ימע , 3 ךרנ, 967 1 1 - 1 1  .טסיה .קיצנא ; 0

1 96 1 -1960 ,םיחרזאה תמחלמ .טסיה ; 244-243 'מע , 1 רךנ ,  1937 23 ימע . s ךרנ ,  1 -220 (. 
3 1 8 1 ,תרריהי םירשפ-תבטיח  920 . 
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 ,םימלסומה יפלכ בוט ןוצר לש כרימ תולגל םיבייח .תוריהזכ לועפל תפסונ םעפ שקכמ ינא
 תודהאה תא רתויכ יגיגח חרואכו תונוש תורוצכ וניגפה . ןאטסגאדל הסינכה ןמזכ דוחייכ
3 .המודכו תואמצעל ,הימונוטואל ,םימלסומל 1 9 

 ,הדבועה שמשל היושע םימלסומה לש םייתדה םהיתושגרכ הריתיה תובשחתהל תטלוב המגוד

 םקוה תינאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרה לש )הלשממה( םייממעה םיראסימוקה הצעומכש

3 . םייערש םיניינעל דחוימ זויראסימוק  הלשממכ םייתד םיניינעל זויראסימוק לש ומויק םנמא 20

 תא תריש אוה ךא ,תיטסיאתאה הסיפתהו הנידמה דמ תדה תדרפה ןורקע תא דגנ תיקיבשלוב

-יתככ ורכוה םייערשה זיזה-יתכ : דועו תאז .םישדחה םיטילשל היסולכואה בוריק לש םיסרטניאה

 יפ-לע וקספנש זיזה-יקספ תא ףכוא היה ןוטלשהו ,הנושארה האכרעה לש םייטייבוס טפשמ

32 .תימלסומה הכלהה  תא םמע תאשל םיכיישל רתוה ,תדה ינהוכ תא רשפאה תדימכ סייפל ידכ 1

 ,םייטייבוס רפס-יתככ םירומכ ובלוש שדוק-ילכ 322 .הרקויו דמעמל למס שמישש ,ישיאה םקשנ

1 כ חלש זאטסגאד לש תיטסינומוקה הגלפמה דעוו  םישל דיא' יכ זייוצ ובש 'דחוימ רזוח-924

 לש הנושארה הגרדה תא ומייסש ,םידליל םידגסמכ םאלסיאה תד לש חיתצוכק הארוה לע םילושכמ

1 ליגל ועיגהש םירענל וא ,]דומיל-תונש 4 [ יטייבוסה רפסה-תיב 4  אלש עצבתת הארוההש יאנתכ' 

.תוליגרה הארוהה-תועשכ ' 32 3  
 ,הנידמה לש םיימלסומה םירוזאכש םיטעמה םייטייבוס-ורפה םיימוקמה תוחוכה דודיע םשל

1 רבמטפסכ הנמוז 'לובגל רבעמ םג תיקיבשלובה העפשהה תא ריבגהל ידכו  לש הדיעו' וקאנב 920

.חרזמה ימע  םהיתויעב תא תולעהל ,פ"קיה יגיהנממ ,יקסכררטסרא אמאיז לדתשה וז הדיעווכ '

 .בתככ ריכזת תשגהכ קפתסהל ץלאנ אוהו ול זתינ אל רבדה ךא ,םייררהה םידוהיה לש תודחוימה

 םגיצנכ יקסכורטסוא ללכנ הכו :חרזמה ימע ברקכ הלומעתהו הלועפה תצעומ' הכגראתנ הדיעווכ

.םייחרזמה םידוהיה' לש ש תיספורטופא דיעמ אופא התשענ פ"קיה 324 '
.

 .םייררהה םידוהיה ל

 יתוא חולשלו תריבעה הפשכ יתועדיי לצנל ]היליעפמ דחא רכזנ[ ץוחכל האצמ הגלפמה
 עגמכ הכ שמתשהל היה רשפא תריבעה הפשכ קר יכ ,םייררהה דיכ תרשפכ תושעל זאקוואקל
 325 .םיטאטה םע ,םייררהה םע

 ידוהיה זריראסימוקה לש םתחונמ תא דירטה םייררהה םידוהיה רוביצכ פ"קי לש העפשהה לודיג
 תא ריבגהל טילחה ידוהיה זריראסימוקהו הז אושנכ תדחוימ תודרעתה אופא ונמיז הלא .היצקסכיהו
 )ימואלה קשמה טייכוס( זרחר 15 נכרסה לש סופדה תקלחמל הנפו םייררהה םידוהיה ברקכ ותלועפ
 תא ןגראל הסינ יטסינומוקה-דבוכה ףא .תידוהי-תיטאטכ םייטסינומוק םימוסרפ איצוהל העיבתכ
1 טסוגואכ הסנכש .םייררהה םידוהיל היצקס המקוה וקאנב דבוכה ףינסכ .םייררהה םידוהיה 920 

3 1 9 5 רןכ .ןינל  1 1 ימע ,  75 . 
1 .ןיניריט 320 93 1  . 62 'מע , 
32 1 1 ,תינאטסגאדה הקילבופרה לש הדוסי   . 58 , 53-48 'מע . 962
1 'ןיניריט 322 93 1  . 62 'מע , 
1 ,ברדיגאמ 323 97 1  . 27 'מע , 
1 ,חרזמה ימע תדירע 324 1 ימע , 920 70 , 2 1 9  . 
1 רבמבונב 29 םוימ זנימ לארשי לא ןמית ןווהא לש בתכמ 325  בתכמ יתורשל ידמהעש. זנימ דמל הנרתנ יתדות . 977

 .הז
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 ךא 326 .םייררהה םידוהיה לש תיאלקח הנומוק דסייל טלחוה הכ ,םיפתתשמ תכר הפיסא
 לע וראשכ הלאו םהיתוטלחה תא שממל ידכ םישנא ויה אל רכרכלו היצקסכיל ,ידוהיה ןויראסימוקל
 .ריינה יבג

 ידירש' תמחמ תרוקיב הילע החתמכ ףא ,תיטסינומוקה הגלפמה ןמ קלח התיח אל פ"קי
 אוה ,זאקוואקכ יטייבוסה ןוטלשה אצמנ הכש הקוצמה חכונ ךא ,הכ וקבד ןידיעש 'םזיכיטסלפה
 'כ דמע וקאנב פ"קי לש ףינסה שארכ .םייררהה םידוהיה ברקכ התוליעפל הכר תובישח סחיי
,327 ( קיראגאמ וא ,קירהמ (Magarik דיעמ :קירהמ תרזעכו' ,ריעכ ךוכיחה דרשמכ ריכב דבר;ב היהש 
.םייררהה םידוהיה דיכ תינרדומ תוברת ץיפהל יחוכ תא ופי' 'ןמית ןווהא ' 328 

 הכפהמה תואמסיסל וספתכש ,םרייעצה ברקכ הלועפל השדקוה תדחוימ כל-תמיש
 היסולכואו חתופמ ןויראטילורפ תלעב' וקאנב דחוימכ הלודג התיח ולא לש ןתעפשה .תיקיבשלובה
.329 ( יקסררג )ליסריג( לצרה היה הז םוחתכ רתויכ םיליעפה דחא .תרכינ תיסור (Girsi l  Gorski 
 ולחה' יקסכיגארכ 'י יסורה ידוהיה תרזעכו ישימ םשכ םייררהה םידוהיה לש ףסונ ריעצ ןכו 'יקסרוג
 ןמז ךות . וקאנב םייררהה םידוהיה לש רוענה ברקכ םייטסינומוק-ורפ םרייעצ גוח ןגראל ן-920 כ
 ,םירלדנס תוילוש ויה םהמ הושלש : םריבח הרשע תכ הוצבק םיקהל הושלשה דייכ הלע רצק
 העפשהה תבחרה ךרוצל . יא קסרו כ לש הילווש ,רגכ לש הילוש ,םיילענ-יחצחצמ השימח
 םהל הצעיו הריד גוחה תושרל פ"קי הדימעה ,םייררהה םידוהיה לש רוענה ברקכ תיטסינומוקה
 םידלי םכמאו ,בר שודיח םושמ היה םייררהה םדיוהיל רועכ-ןודועמ לש ומויקכ. ןודעומ הכ חותפל

 אוהש תויטילופה תורטמכ ואצמתה וא והדזהש ילכ 'ןוצרכ רכ ומרשכ הדעה יככ לש םיכר םיריעוצ
 גוח רתיה דיכ הללכש ,םייררהה םידוהיה לש םכרשלכ תיתוברת תוליעפ החתופ ןודועמכ .גצייל דרעכ
3 .תךרעכה רועיכל  תיברמ לש םיידיימה םיכרצל תונעיהל ידכ יד היה אל תיתוברתה היישעכ ךא 30
 ןגרוא ךכיפל .םיכרה םיילענה-יחצחצמ לש םתקוצמל אל דוחייכו ,םחלל םיברע ויהש םיריעצה
 וז הדמצה ףקותכ .םיכרש םייטייבוס םילעפמל ודמצוה וריבחש ,םיילענ-יחצחצמ לש כיטארפרארק
 ,םייטייבוסה תודסומהו םילעפמה ידבוע ולביקש ןוזמ-תוכמל םרייעצה םיילענה-יחצחצמ וכז
33 .םייררהה םידוהיה ןיכמ םיכר םרייעצ וילא ךשמש םרוג היה הז רדסה יכ חינהל ריבסו 1 

 לש סוניכ םוזיל וז הגלפמ הטילחה ,םייררהה םידוהיה ברקכ פ"קי לש התוליעפ תובחרתה םע

 םידעווה לש םיגיצנ םיחכונ ויה' ןהכש ,תרפיסא תוכר םריעכ וסכרכ וז הדיוע תארקל .תירוזא הדיוע
 תופיסאכ :םיריצה תריחבכ ףתתשהל ורשוה אל םיינגרובה םיטנמלאהו ,םייטייבוסה םיינכפהמה
 תועצמאכ הדמעמ תא קזחל התוויק הגלפמה םכמאר 332 פ"קיכ הכימת-תוטלחה בורל ולבקתנ ולא
 לש )ררויכטילרפ( תיטילופה הכשלל פ"קי תוגיצנ התנפ םרייצה תריחב תובקעכ .םייררהה םידוהיה

-כ הכשלכ ןודכ אושנה .םייררהה םידוהיה לש הדיוע ןומזיל רושיא השקיבו תיטסינומוקה הגלפמה

1 .ידוהי זרריאסימרק 326 1 .רעקרער ,וקאנ : 920 92 1  . 
 תוריפסב אוצמל ונדייב הלע אל 'םירירהה םדיוהיה ברקב הלכשהה לש הדיקפת' לע קריאנאמ לש ורמאמ תא 327

1 .קיראנאמ( רבעמה 920 (. 

 . 325 הרעה ,ליעל .ץנימ לא זמית לש רבחבמ 328

 . 437-436 ימע .ןלהל זייע יקסררנ לש תיתורפסה ותלועפ לע 329
 . 462 ימע .זלהל הבחרה רתיב האר זררערמה לש תיתוברתה ותולעפ לע 330
3 3 1 1 .יקסנינארב   . 248-247 'מע , 967

1 רבמטפסב s 1-ב הפיסאב הלבקתנש .הז גוסמ הטלחה 332 1 .הברק האר , 920 920 . 
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 םלועה-תומחלמ יתש רינ

1 4 1 רבוטקואכ   רסומה ןמ הקנפשוג פ"קי הלביק ךככ .הנומיז תא תרשאמה הטלחה הלבקתנו 920
 333 • רתויכ ריכבה יטסינומוקה

 2s ·כ טנכררכ החתפנ קרטו ןאטסגאר רוזיאכ 'םייררהה םידוהיה לש םעה-תלד לש הדיעווה·
1 רבמצדכ  ודמע הינויד ימי תנומש זכרמכ 334 .םיכר םיחרואו םיריצ םינומשכ הכ ופתתשהו , 920
 תוליעפה )ג( ; תוילכלכ תויעב )כ( ; הנירמכ יטילופה בצמה )א( : םיירקיע םיניינע העברא
 .השיאה דמעמ )ר( ; תיתוברתה

 ןיינע םייררהה םידוהיה ןיכמ םיריצה 'הארנכ 'וליג אל םהכש 'יטילופה בצמה לע םינוידכ
 םייקיבשלוב-יטנאה תוחוכה רגנ קבאמה ,יטייבוסה רטשמה לע םייללכ םירבד ועמשוה ,דחוימ
 ירי-לע יטייבוסה רטשמל םייררהה םידוהיה תא ברקל ךרוצה לע רבוד ןכ . הרגישכש תואמסיס רועו
 תעושהכ תואצמנה תוליהקה לש ןמוקמכ ואוביש ,םידוהי םילמע לש )םיטייבוס( תוצעומ תמקה
 הארנ לכא ,פ"קי לש תויטילופה היתודמע תא ופקיש ולא תועצה 335 .םייתרה םיגוחהו םינויצה
 .תילכלכה הקוצמה התיח םתגאד רקיעש ,םייררהה םידוהיה לש םכל לא ורביד אל וללהש

 .םינוש םיבושימ םיחווירה ימי ינשכ הדיעווכ הלע םייררהה םידוהיה לש שאונה ילכלכה םבצמ
 הז רחא הזכ ולע המכה לע

 הלא םישנא .תואקסרוכהו המדאה חיר ןיידע םהמ ףדנש ,םיספסוחמו םיסג םירכיאו םילעופ
 ישנאכ עקרקה לע עבק ןיידע ובשי רשאכ ,בורקה םרכע תא ... שואי ךותמו םיעוגעגכ וריכזה
 בערה ,םידודנה ייוניע תא ןיידע ורעי אלו זוחמה לש הכאלמכ ריקפת ואלימ רשאכ ,למע
 תא וחטשו םרוסחמ תא וראית םה ,םהיניעכ תועמדשכ ,הכר הנומאכו תומימתכ .תולדהו
 רכ םיגהונש ,ינלמע-יתלכ טנמלאל תחא-תככ םתוא ךפהש ,לרוגה תוכופהת לע םהיתונולת
 336 .םיעשופכ ומכ

 םג ולכס ,םהישארל לעמש גגה-תרוק תא ףא םהמ םיכרו ,םמחל-הטמ תא ורכיאש הלא םידוהי
 .יטייבוסה ןוטלשה לש הלכ;!מ סחימ

 סויג ,הנירמה לש םירחא םירוזאכ ומכ .ןוטלשה רכ גיהנה זאקוואקל םודאה אבצה תסינכ םע
-כ, ןאטסגארכ םודאה אבצה םסויפש וצכ :םייליפטו םיינלמע-יתלכ םיטנמלא· לש הכרח-תרוכעל

1 רבמבונכ 27  םיטילפש בצמ רוצנ ךכ :םיימלסומ םייררה לע• הלח הניא וז הכרח יכ שגרוה ' 920
 ·לע וספתנ ,םילכורכ וא הכאלמ-ילעככ ,םיאלקחכ םתסנרפ-רוקמ תא ורכיאש םידוהי וא ,םידוהי
 ,תובוחרכ ורסאנ םיטעמ-אל םייררה םידוהי :םייליפטו םיינלמע-יתלכ םיטנמלא·כ תויושרה ירי

 יביטקלוק בתכמ לבקתנ הדיועוכו ,הרוכעל סויגה-תבוח יוליממ תוטמתשה תמשאכ םהיתבכו קושכ

 וילת היה היפכ-תרוכעכ םויאה .הכרח-תרוכעל חלשיהל ודמעו ורסאנש ,םייררה םידוהי םישישמ

 ויה אל ךא ,יראטילורפ טנמלאכ תויושרה ירי-לע ורכוהש ,םיטעמה םתוא לש םג םהישארל לעמ

1 קי·צלאנכ םייועצקמה םידוגיאכ םימושר ויה 'לשמל 'ךכ . לעופכ םיקסעומ  ךא ,םייררה םידוהי 70

.יליפט טנמלאיככ םילטבומכ גהנ ןוטלשה רועכ ורכע םהיניכמ רכלכ-20 כ ' 337 

1 ,יקסבררטסרא 333 92 1  . 12 , 8 ימע ' 
192 .םעה-חלו חדירע ; 9 ימע ,םש 334 1  . 
1 :ץיברכרמיס 335 92 1  . 
1 ,יקסבררטסרא 336 92 1  . 9 ימע , 
 . 10 ·מע .םש 337



 יטילופ-יתרבחה דמעמה

 סיינלמע-יתלב םיטנמלא' סה םייררהה םידוהיה לש סכור-בור יב 'ןוטלשה ישנא לש םתסיפת
-תמחלמ ימיב וטלמנ וא ,ושרוג אלש םידוהיה זמ רטפיהל ושקיבש .םיירפכל התע העייס ·םייליפטו
 יכ ,רפסל דעי יקסכורטסוא אמאיז .םיחרזאה

 םידוהיה לש םעה-תלדמ שיא 30-20 לש תונטק תווצבק לש םירסאמ םיעצובמ םירפכב
 םיירפכ לש רמשמ תחת םילבומו םירסאנה ,רבעשל סיאקסרוב וא המדא-ידבוע .םייררהה
3 .טנברדל םהינבש םיימלסומ 38 

 רפסמו .יטייבוסה ןוטלשה םקוהש רחאל סג אופא ןשמנ םירפכה זמ םירירהה םידוהיה לש םלושינ
 .ןלהו לדג אלא ןטק אלש דבלב וז אל םיטילפה

 תיקשמה תכרעמב םידוהיה תא בלשל ןרוצה לע הדיעווב הברה רבוד הז רומח בצמ חכונ
 הלעש המכ דע ,סהב התוותוה אלו םייללכ םירבד ויה הלא ןא .תרצוי הדובעל םבישהלו תיטייבוסה
 339 .תישעמ תינכות םוש . ררבל ונידיב

 זמ םיבר .סיידוירפ םימוסרפו רפסה-תיב ודמע תיתוברתה תוליעפה לע םינוידה דקומב
- y ושלב להונתש .םייטייבוס סינכת תלעב ןוניח תשר לש הדוסייב ןרוצה תא ושיגדה םיפתתשמה

 ידליל רפסה-תיב לש ןושלה ןיינעב ןא .תידוהי-תיטאט ןושל עמשמ .םייררהה םידוהיה לש םאה
 .הרוש- y אח-רימטמ תחלשמה דיבל הדיעווה יפתתשמ בור דיב תקולחמ הצרפ םייררהה םידוהיה
 אלב הרוש- y אח-רימטמ וללה ורחבנ .םיבושייה תיברמב הדיעוול םיריצה תריחבמ לידבהל
-רימט יריצ 340 .בודארומ ןורשג דמע וז ריעמ םיריצה תשמח שארב. ןוטלשה לש הרישי תוברעתה
 .תירבע היהת םייררהה םידוהיה לש רפסה-יתבב הארוהה-ןושלש .עיגפמב ועבת הרוש- y אח
 ץמאמב ןא . וץציפ ףס לע אופא הדמע הדיעווה . םירחא םיבושיימ םיריצ סג ופרטצה וז העיבתלו
 העידוה וזו ,הרוש- y אח-רימטמ םיריצה תצובקל יוניג-תטלחה ריבעהל פ"קי ישנא ידיב הלע בר
 םוקמ לכ דיא תירבעה ןושלל יכ שיגדהל ידכ .האחמ תואל הדיעווה תא תבזוע איה יכ. ןורחאה סויכ
-תיטאטבו תיסורב הדיעווה לש םילוקוטורפה ולהונ .םייררהה םידוהיה ברקב תיטייבוסה תוליעפב
 ןושלל תודגנתה לש תיטייבוסה תוינידמה .הדיעווה תארקל זורכה סג םסרופ ולא תונושלבו .תידוהי

 . וז הדיעווב סג הייוטיב תא אופא האצמ םיימואלה םיטועימה לש םאה-תובושל דודיוע תירבעה
 תא ברקל ידכ תידוהי-תיטאטב הלומעת תורבוחו תע-בתכ רואל איצוהל ןרוצה לע טלחוה הבש
34 • שדחה רטשמל םייררהה םידוהיה רוביצ  היגוולאיזארפב תועפושמ ויהש ,הלא תוטלחה 1
 .רתויב טעומ ישעמ ןרע תולעב ויה .תיטייבוס

 רודחיש היה ,חרזמה ימעב ונדש תיטייבוס הדיעו וא סנכ לכמ רדענ אל ומוקמש םיאושנה דחא
 .ה�רנסינ העיפוה הדיעווב .הז אושנ הלעוה םייררהה םידוהיה תדיעווב סגש המית דיאו .השיאה
 .לעבהו באה לש ונוטלשמ הררחשל ןרוצה לע ,השיאה לש הדובעש לע תויללכ תונעט העימשהש
 איה ןא .יתרהצה יפוא היה הדיעווה תוטלחה בורל 342 .סייטייבוסה רוביצה ייחב הבלשל חרוכה לעו

 גיצנ הב רחבנ .םייררהה םידוהיה ברקב תנגרואמה תיטייבוס-ורפה תוליעפה תישארל ףונמ השמיש

 .םש .םש 338
 ,הז אושנב תוטלחהה .)ו 92 ו .יקשמ בוליש ,יקסבורטסוא( יקסבררטסרא אמאיז הרצה חילבלכה הארבהה לע 339

 . ןאוצמל ונירינ הלע אל ,חע-בחכ וחרא לש ו ו-ו o ןוילגב ומסרופש

 .ו 922 ,קריאגאמ; ו-2 וו ימע ,ו 92 ו ,יקסבורטסוא 340

 . ו 92 ו ,יקסבורטסרא 34 ו

 .ו 92 ו .השיאה לא הינפ; וו ימע .םש 342
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 סלועה תומחלמ יתש ןיב

 יררה ידוהי
 םירשעה האמה תישארב

 הקילבופרה לש הנוגיכב תורושקה ,תויקוחה תולאשב הגדש הדעוול םייררהה םידוהיה לש
 םידוהיה ברקב פ"קי תגלפמ לש תוליעפה תכתרה תא הצירמהש איהו 14 ,' ןאטסגאד לש תימונוטואה
 םיימואל םייחל וררועתה התע קרש ,הלא םידוהי אקווד יכ' ,וויקש םיגוח ויה ךכיפל 34 •.םייררהה
 זוטלשהמ תוימואלה םהיתושירד תא וגישי הרורב תיטילופ הדמע סהל התיה אל התע דע רשאו
 J•l :היסור תודהי יגפל יטייבוסה

.קסבורטסוא 343 '  . ו ו ימע . ו 92 ו 
92 ראוניב 2 �-ב טנברךב פ"קי ף•-לע הנגרואש ,םירירה םירוה• לש הלודג הפיסא לע 344  לע ו 92 ו .טגברך ; האר, ו 1

 .ו 92 ו .קי·צלאנ ;ןייע .קי·צלאגב הגלפמה ףינס לש ותמקה
 ו 4 ·מע . ו 92 ו .םירירה םידוהי 345
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 יטילופ-יתרבחה דמעמה

 רבוטקואכ .רעונהו םישנה ברקכ התעפשה תבחרהל תדחוימ כל-תמיש השידקה פ"קי תגלפמ

1  הארוהה הלהנתה ובו ,םייררהה םידוהיה תושכ ברקכ תורעבה רועיכל רפס-תיב וקאנב חתפכ 920

1 עצמאכ חותפל ןככות ןכ .תיסור ןושלכ 9 2 1  להנתהל םידומילה ודעונ ובש .ףסונ רפס-תיב 

 תרבגה רבדכ דחוימ רזוח החלש וז הגלפמ לש םישנה ברקכ הלועפל הקלחמה .תידוהי-תיטאטכ

 לש השיאה לא היינפ' : זורכ המסריפ ןכו ,םייררהה םידוהיה תושכ ברקכ תורכחה לש ןתלומעת

 תוריצ רוחכלו ,תופיסא בושיו בושי לככ ןגראל הדעה תונכ ושקבתנ זורככ :םייררהה םידוהיה
1 כ הבקסומכ סנכתהל הדמעש ,חרזמה ישכ תדיעוול .346 לירפאכ- 1 9 2 1  הגלפמה יצמאמ םכמאו 

 וקאנב םידלי-ינגכ דובעל ובדנתה ,םייררהה םידוהיה תונכ ןללככו ,היתורבחו םיוסמ ירפ ואשכ

 הנשה ןויצל תוגיגחכ .םייררהה םידוהיה ישכל הרפתמ-כיטארפואוק ןגרוא וקאנב .הבוקכו

1 לירפאכ 28 ( תיכא'גייכרזאה תיטייבוסה הקילבופרה דוסייל הנושארה 9 2 1  דחאה תוכולהתכו ,) 

 םירבד האשנ ףא ןהמ תחאו ,תידוהי-תיטאטכ הזרכ ןהידיכו םייררהה םידוהיה תונכ ודעצ 'יאמכ

1 ינויכ-6 כ 347 .םיכומה-תרצעכ וז ןושלכ 92 1 ,חרזמה ישכ תוגיצנ' לש סככ יכזורגכ םייקתה   ובו '

 ישכ לש הדיעווכ תוריצ ויה הדעה תוכבמ הכומש .םייררה םידוהי לש םישכ הרשע-שמח ופתתשה

1 כ 'וקאנב המייקתהש ,תיכא'גייכרזאה הקילבופרה 5 348 ינויכ- . 1 92  ופתתשה וז הפ ינע תוליעפכ 1

 תיטילופהו תירוביצה תוברועמה םצעכ ךא ,הכחמה הצקכ קר העגנ איהו הדעה תוכבמ תוריעצ רקיעכ

 .הטעמ-אל תודגנתה םג ררוע יאדוול בורקש ,שודיח םושמ היה םייררהה םידוהיה ישכ לש
 ויהש ,ידוהי יטסינומוק רעוכ תוצובק רכ ןגראתהל ולחה זאקוואקכ יטייבוסה ןוטלשה תמקה םע

 'לומוקכ.?'כ רצוקמה יסורה ןמשכ תועודיה ,ולא תוצובק .פ"קיל םלועה-תפקשה תניחבמ תובורק
) Evkomol (, ןותנהו לטבומה רעונה ןמ קלח לצא .םייררהה םידוהיה לש רוענה ברקכ לועפל וכפ 
 תונויער טולקל חוכ התע היה אוהו ,תיתרוסמה תוגיהנמה לש התוכמס הרערעתה הקוצמכ
 םידוהיה יככ ולעפ םהכש :לומוקכי'ה לש םיפינס אופא ונגרוא םיכר םיבושייכ .םייטסינומוק
 ןמ קלח לש םמעז תא הררוע םייררהה םידוהיה לש רעונה ברקכ 'לומוקכי'ה לש החלצהה .םייררהה
 כלשכ ןכומ היהש ,יטייבוסה ןוטלשה ךא ,וז הוענת קרפל ועבתש ,היסורמ םידוהיה םיטסינומוקה

 תרבגהל הלועפמ ענמכ אל יכ ףא 349 , וז הוענתל עייס . יטסינומוק-ורפ םרוג לככ עייתסהל הז

 יקסכיגארכ 'י הכמתנ וז הרטמ תמשגהל .םייררהה םידוהיה לש רוענה יככ לע הרישיה ותעפשה
.חרזמה ימע ברקכ הלומעתהו הלועפה תצעומ'כ םייררהה םידוהיה לש רעוכ-ךירדמל  וילע לטוה '
 .הרוש-ןאח-רימט .קסכורטפ .טככרד ,הבוקכ םייררהה םידוהיה ברקכ יטסינומוק רועכ יגוח ןגראל
 הגהנהה לע תרוקיב וחתמש ,םייררהה םידוהיה ברקמ םיריעצה 350 .םירחא םיבושייו קי'צלאכ

 תואמסיסה ידי-לע ופחסכש םינושארה דיכ התע ויה ,המחלמה יכפל רככ הדעה לש תיתרוסמה

 לע .תיטייבוסהו תיטסינומוקה תוליעפכ וז וא וז הרוצכ ובלתשהו .שדחה ןוטלשה לש תוינכפהמה

 תיטסינומוקה הגלפמה דיכל פ"קי דיכ קבאמ להנתה םייררהה םידוהיה לש הלא םיגוחכ העפשהה

 .היצקסכיה התחולשו

1 כ 92 1  העפשה התיה הרבחכ :םייררהה םידוהיה לש הרבסהו תוברתל הרכח' וקאנב המקוה-

1 .םישנה תקלחמ רדוח 346 92 1 1 .השיאה לא הינפ ;  92 1  . 
1 ,וקאנ 347 9 2 1  . 
1 ,םישנ .וקאנ 348 92 1  . 
1 .לומו קני 349 92 1  םירירהה םידוהיל תוגיצנ תתל הענתש הטלחה ,ראשה ןינ ,הלבקתה ונש ,וקאנב רוענ-תפיסא לע . 

1 .לומוקני ,וקאנ :האר ,חרזמה ימע לש רוענה טיינוסנ 9 2 1 1 ,דאקוואק .לומוקני;  92 1  . 
1 .יקסניגארנ 350  . 249 ימע , 967
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 .תריבעה ןושלה קוליסל ודגנתהש ,םירתא םינויצ םג ,הארנכ ,ופתתשה התלועפכו ,פ"קיל הכר
 תא ריבגהל ,היצקסכיה ישנא תעפשהכ ,הארנכ ,הטילחה ןא'גייכרזא לש תיטסינומוקה הגלפמה
 הקלחמהו הלכשהל ןויראסימוקה לש םיגיצנ וללכיי התלהנהכ יכ העבתו וז הרבחכ התעפשה
35 .הגלפמה לש הדנגפורפלו היצאטיגאל  הגלפמל פ"קי דיכ תורחת הרכיכ ובש ,רחא דקומ 1
 . טרפכ וקאנבו ללככ תוברתה-ינודעומ ויה ,תיטסינומוקה

 םיריעצ םיאב ויה םהילאש ,םינודעומה ושמיש תיתוברתהו תיטילופה תוליעפה יזכרממ דחא
 דגככש-לקשמ םג שמשל ודרעכ םינודעומה .םירבח םע שגפימלו החישל ,יונפה םנמז יוליכ םשל
1 תישארכ .יתרכח שגפימל םוקמ ,ראשה דיכ ,שמיש אוה ףאש ,תסנכה-תיבל 92 1  תגלפמ המיקה 
 ןודעומכ .םייררהה םידוהיל תדחוימ כל-תמיש הכתינ ובו ,וקאנב לאלצב ש"ע ןודעומ פ"קיה
 .תידוהי-תיטאטכ ולהנתהש תיטילופ הלכשהל םיסרוקו ,יתאמארד גוח ןגראתנ ,הירפס המקוה
 םדיוהיה ברקמ הריעצ תוגיהנמ חפטל ולדתשה ,םיכירדמ דיעמ רכ ושמשש םיסורה םידוהיה
 ; ילא רעזיו )יררה( יקסרוג ליסריג : םייררהה םידוהיה דיכמ םיריעצ יכש וטלבתה ןודועמכ . םייררהה
 .בוכורוכ רכ ש"ע םייררהה םידוהיה לש דחוימ ןודעומ וללה ודסי פ"קי תרזעכ

 תויהל הפאשש ,היצקסכיה לש התאנק תא וררוע םייררהה םידוהיה ברקכ פ"קי לש היתוחלצה

 תא שידייה ןושלכ התאר וז יכ ףא .םייררהה םידוהיה ברקכ לעופה דיחיה יטסינומוקה ףוגה

 . פ"קי לש הלופיטל םייררהה םידוהיה תא ריתוהל הינקסע ומילשה אל ,התלועפל תירקיעה הקדצהה

1 כ אופא םקוה םייסור םידוהי תמזויכ 92 1  םדיוהיה לש רתויכ לודגה זרכונ היצקסביה לש ףינס-

 ,הז ףינסכ ןיינע וליג אל ,ררבל ונדיכ הלעש המכ דע ,םייררהה םידוהיה ךא 352 .הכוק- םייררהה

-כו םינודועמה םוחתב םג פ"קיכ תורחתהל אופא הלדתשה היצקסכיה .ותמקהל ךומס קרפתהש

1 9 2 1  םלוא :רבוטקוא תכפהמ' םשב וקאנב םייררהה םידוהיל דחוימ ןודעומ דסייל הטילחה 

 םיישק םושמ םאו םירירהה םידוהיה לש םתונעיה רסוח םושמ םא לעופל האצוה אל וז הטלחה

35 .םייככט  םינותנה םינודועמל םכפהלו פ"קי ינודועמל רודחל היצקסכיה השקיב ךכש ןוויכ 3
 ןודועמכ .לאלצב ש"ע ןודועמה לע טלתשהל הדייכ הלע תצמואמ הדובע רחאל םכמאו .התעפשהל
1 כ םירקכמ ויה הז  ירכח ויה-20 כ םהמ ,םייררה םידוהי םיכומשכ ,רתוי וא תוחפ ,רידס חרואכ-923
1 ו )לרמרסמרק( תיטסינומוקה רוענה תעונת  ריבח תועצמאב .תיטסינומוקה הגלפמה ריכח-2

 שממ לש הרומת הלחש ילב 'ןודעומה לע םיטסינומוקה וטלתשה הגלפמהו לומוסמוקה
 לש וןדועמ ןכל-םדוק היהש ,וקאנב טרקל שריח ש"ע היצקסכיה לש ןודעומכ םג 354 .ותלועפכ

1 כ השעכ ד,גובה  התולעפ תא הלהינש תדחוימ היצקס רכ המקוה ,םייררה םידוהי בלשל ןויסינ-924

 שדיייב תפתושמה תוליעפה םרכ 355 • ןודועמה תלהנהכ ובלוש הירבח יכשו ,תידוהי-תיטאטכ

 םינודועמ םירירהה םדיוהיה ליבשכ דסייל המגמה הטלבתהו ,הפי התלע אל תידוהי-תיטאטכו

 .םידחוימ

 ,אסיג דחמ ,פ"קי לש תוליעפה דיקומ לע םייטסינומוקה םימרוגה לש תיתגרדהה תוטלתשהה

 ךדיאמ ,תוצועמה-תריכ לש ןוטלשה ריכומל ועיגהש הדעה לש תילכלכה התקוצמ לע םידההו

3 5 1 1 ,וקאנ  1 .קראגאמ ; 922 922 . 
1 'ןא·גייברזא 352 92 1  . 
1 .םיימראל םכt"רעימ .ןזו·גייברזא 353 92 1 192 "ג;  1 1 ,רניקסרי; 1924 ,.א.ח;  924 . 

1 :ץיבררג 354 924 . 
355 n .1 •. א  . 1921 .סכר : 1924 ר.ניקסרי םג r ירע . 924
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1 כ .םבצמכ תויושרה לש רתי-תוניינעתהל ומרג ,אסיג  םיימואל םיניינעל זויראסימוקכ המקוה-923

1 .ןאמטלו 'ץיכראזאל לאכימ לש יוגכ( 'ץיכולכאפ 'מ לש ותושארכ .תדחוימ הדעו 927- 1 8 7 1  (, 
 אל ךא .ורופישל םישורדה םידעצה לע תוצלמה תנכהלו םייררהה םידוהיה לש םבצמ תקידבל

1 ( םיימואל םיניינעל זויראסימוקה קרופ רככו התדובע תא םייסל הדעווה ןיידע הקיפסה 924 (, 356 

 .םייררהה םידוהיה לש םתקוצמל ןוטלשה לש ותונעיה רסוחכ שממ לש ויניש םוש לח אל ךכו

 םירשעה תוגש לש היכשה תיצחמכ . 2

 םידוהיל םיימוקמה תונוטלשה לש םתוסחייתהכ םייתועמשמ םילדבהכ דיחכהל זתינ הז ןמז-קרפכ
 הלא םירוזאמ דחא לכ; תינאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרכו ןא'גייכרזאכ ,זאקוואק- y ופצ לילגכ
 םייררהה םידוהיה ברקכ ולעפש ,םהידהואו םיטסינומוקה לע ףסונ .תדרפנ תוסחייתה בייחמ
 דיעמ התוויה וזו ,םהלש הלודש תוצעומה-תירכ תריככ הכלהו השבגתה ,םיירקיעה םהירוגמ-ירוזאכ
 'טזמוק'ו 'טזוא' ,היצקסכי- םייצרא-לכה םייטסינומוקה םיידוהיה תודסומה דיכ תרשקמ הילוח
 לש יזכרמה לעופה דעווה לש םימואלה תצעומ תואישנ דיל םילמע םידוהי לש יאלקח רודיסל דעו(

 .זאקוואקכ הדעה דיכל- )תוצועמה-תירכ
 שפחל ועסנש םישגא ,אבצה ןמ םרורחש תובקעכ םייררהה םידוהיה דיכמ םיריעצ ואכ הבקסומל

 .תיקיבשלובה הגלפמה םע .ןיפיקעכ וא ןירשימכ .םירושק ויהש .םידיחי םגו .םידומיל וא הדובע

 ןמ ואציש רחאמ .הזל הז וברקתה םהו ,םתדע ינכ תכריקכ חונ םמצע וישגרה םרייעצהש הארנ

 .הל עייסל הכר הדימכ תאז לככ םיארחאכ םמצע ואר .תיתרוסמה הרכחה לש תימוי-םויה היווהה

 ברקכ פ"קי תגלפמל התיהש ,הכרה העפשהה םע ומילשה אל היצקסכיה לש םייזכרמה םיליעפה

 ןכל .וז העפשה םע דדומתהל ידכ זאקוואקכ םילדה םהיתוחוככ היה אלש אלא .םירירהה םידוהיה

 לש ןודעומכ םוקמ םהל וצקהו ,הבקסומכ והשש םייררהה םידוהיה דיכמ םיריעצה תא לצנל וטילחה

1 ראוגיכ .הנודעומכ ומיקהו .וז םיחרוא-תסנכהל ןוצרכ ונענ וללה .היצקסכיה  דומילל גוח' ' 926

 גוח הז היה גוחה דסונשכ :םייררהה םידוהיה- םיטאטה לש םייתוברתהו םיילכלכה םיכרצה

 םישדוח רוכעכ םמצע לע וריהצה םה. ותלועפ םוחת תא ביחרהל הפיאש ךותמ ךא . ימוקמ יאכ קסומ

 השמיש וז תונגראתהל יוטיב 357 .)למעה( 'ש�ת .?1 ח!' םשכ יצרא-לכ יתוברת וןגרא לעכ םידחא

1 רבמטפסכ-22 כ ,הבקסומכ הסנכתהש .םייררהה םידוהיה לש תיצרא-לכ תוצעייתה  הכו ' 927

 תולאש ודמע תוצעייתהה דקומכ .תורחא םירעמו יגזורגמ .קי'צלאגמ ,ק;דז;ממ םיגיצנ ופתתשה

 אלא . ןוטלשה לש ויתוגאד שארכ העש התואכ הדמע אל תיתוברתה הלועפהש ןוויכ ךא 358 ,תוכרת

 תוליעפה רקיע .תוישעמ תואצות תוצעייתהל ויה אל .םייררהה םידוהיה לש שאונה ילכלכה םבצמ

 .םייררהה םידוהיה לש םיירקיעה םהירוגמ-תומוקמכ אופא הלהנתה תיטייבוסה

1 לירפאכ  לש ילכלכה םבצמ לע דחוימ רקס זאקוואקה- y ופצ לילג לש היצקסכיה הכרע 925

1 .ריןאל 356 1 ימע , 929 29 . 
1 ,כל ; 1927 "ק 357 1 .כוכאס ; 928 93 1  . 
1 ם•נשה לע ה•צקסכ•ה לש ח!"כדמה הכשלה לש רyכש m ןרכ . 1927 .לאד•מ 358 926- 1  חייודה n פוק n כי :דמאנ 924

 המקוה וקאנב .ונתדלכ• כט•מכ םהל ונרזע .זאוקואקכ ם•ףדהה םרוה•ה םע םףשק ח T" כדמה הכשלה רהשק
 ן•כל זאוקואק יזפצ לש ם•ףדהה םד'וה•ה ן•כ ונדש•ק הנורחאל .ה•צקס-תת ןרדה לע כוטסודכו ]תד'וה•נ ה•צקס
 םףוה•ל .ם•ףדהה םרוה•ה תוכושמ לש ד•זע דוז•א ם"ק זאוקואק יזפצכ . r ט"כוסהנ טדוא לש !"ברמה דועוה
. •טיזמוק" תועצמאכ וע•ס םג ןת•נ םד"דהה ' 1 ,ה•צקסכ•ה תר•וע   . 95 ימע , 926
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 יכ ,המית ןיא 359 .ארונ בערמ םילבוסו הסנרפ ילוטנ סכור יכ ,ררבתה הז רקסמ .םייררהה םידוהיה

1 יאמכ הנמוז ובו ,םייררהה םידוהיה לש תיאלקח תובשייתהל תוליעפה הלחה הז לילגב  הדיעו 926

 ,הדיעווב 360 .תטלחומ טעמכ תיטסינומוק הטילשב האצמנש םייררהה םידוהיה לש הנושאר

1 ו םירבג 39 ( םיריצ 56 ופתתשה .קי'צלאנב הסנכתהש  ,ינזורג( םיבושי הרשעמ )םישנ-7

 ,לרפררבאטס ,] Novomaisk [ קסיאמובונ ,קי•צלאנ ,] Maikop [ פוקיאמ ,קודזומ ,זאקוואקידאלו

 ודקמתה הדיעווה ימי תושלשכ .)ןרדה לע כרטסררו ] Kislovodsk [ קסדובולסיק ,קסררגיטאיפ

 ןוידכ .השיאה רודחיוש תיתוברת תוליעפ ,תיאלקח תובשייתה : םיירקיע םיאשונ השולשב םינוידה

 ךלמה-ךרדכ תואלקחל םירירהה םידוהיה תרכעה תא ביחרהל ךרוצה שגדוה תובשייתהה לע
 .ךוניחה תשר תבחרהב ךרוצה לע תוטלחה ולבקתנ תוברתה יאשונב ; סהלש היצאזיביטקודורפל

 ויה השיאה לש הדמעמ לע םינוידה ; תידוהי-תיטאטכ םימוסרפ לש רואל-האצוהו םירומ תרשכה

 לש ישעמה הכרע םנמאו .והשלכ ישעמ ןכות אלב 'ןמז ותואב תולבוקמ תואמסיס לע תורזח

 םידוהיה ייחכ יטייבוסה ןוטלשה הלגמש ןיינעל הנגפה םושמ הב היה ךא ,רתויב טעומ היה הדיעווה

 תמר לע םינותנה םידיעמש יפכ ,הדעה ינכמ םיליכשמה ןמ קלח וילא ברקל חילצה רשאו םייררהה

1 ,ההובג הלכשה לעב היה הדיעווה יריצמ 1 ; םיריצה לש םתלכשה 4  .תינוכית הלכשה ילעכ םרייצ 

1 ו ,תידוסי הלכשה ילעב 24 36 .יושקב בותכו אורק תעידי ילעב םיריצ-7  הדיועוה רייצ עברמ רתוי 1

 התע ובלתשהש .םיליכשמ םתואמ קלחש חינהל ריבס .הלעמו תינוכית הלכשה ילעב אופא ויה

 ןוטלשה האר ןכלו .פ"קי לש רז רא תוינויצ תורגסמב םיליעפ ןכל-םדוק ויה ,תיטייבוסה תוליעפב

 .לטובמ-אל גשיה הדיועוה לש המויק םצעב
 ןוטלשה לא רוענה בוריקל העדונש תדחוימה תובישחה השגדוה הבש ,הדיעווה תוטלחה חורב

1-ב הסנוכ ,יטייבוסה s 1 רבמצדב   וז הדיעווב :יתגלפמ-יתלכ ידוהי רוענ לש הדיוע' קרדזרמב 926
 362 .הלומעת-תמב רקיעב השמיש איהו םיטסינומוקה וטלש

 תייסולכוא תא ךומנה וןנגנמה תורישב ךרוצה תא שיגדהל יטייבוסה וןטלשה גהנ הז ןמז-קרפב

 יתשב ויטיב ידיל ארבל דוענ וז תוינידמ לש הושמימ .סהלש םאה-ןושלב םיימואלה םיטועימה

 היה .תיפארגואיג הניחכמ זכורמ םויסמ ימראל טועימ היה סהבש תומוקמב )א( : תוירקיע םיכרד

 )ב( ; ימואלה טועימה לש םאה-ןושלכ להונת ותלועפש ,)תילאפיצינומ הלהנה( טייבוס םוקל ךירצ

 םנושלב םיטלושה םישנא ימוקמה ןונגנמב בלשל ץלמוה ,השק וא ,ירשפא רבדה ןיאש םיבושייב

 םדיוהי וררוגתה סהבש .םיבושייה ןמ קלחב ומושי תחאכ תוטישה יתש .םיימואלה םיטועימה לש

 .םיידדה

 טייבוס םקוה הבו .ריעה לש תדחוימ ) Raion ( הפנכ-1925 ב הרדגוה קי•צלאנב תדיוהיה הנוכשה

 ,לועפ דוע וכותמ רחב טייבוסה 363 .תריוהי-תיטאטב ותולעפ תא להנל דוענש ,רידה-ידוהי ימואל

.364 ( בורימא דמע ושארבו ,הנוכשה לש הלהנהכ לעפש (Amirov לש רידה-דיוהיה טייבוסב 

 ,םריימאה םיבושתה .םייתנש ךשמכ םימעפ שמח תודיחכל ואיבהש ,םיבר םיכוכיח ולגתנ קי·צלאנ

 ומייקתהש תודיחכב . הדי n ב- n וכז ילוטנכ וזרכוה הלאכ אוציכו םייטילופ םדיגנתמ , שדוקה-ילכ

1 'מע , 192S :r וככי'ל 359 34 . 
 · רלמוסמוקרל תטיסינומוקה הגלפמל ימרש m ואכ וכי'תהש הדיועוה דייצמ 30 360

1 .ו.מ 361 926 . 
1 •. ק 362 927  . 
1 .ק ; 1927 ,םדייוה םדיוהי 363 927 . 
1 ,טחא 364  . 7S·76 'מע , 927
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1 תישארכ 7ss-ל תופתתשה תרכז הקנעוה 927  .תרריתכה-תפיסאל ראכ םכותמו ,דכלכ שיא 

 זב טייכרס רחבנ תוריחככ 365 .םישנ 309 םהיניכ ,שיא 569 ,םאלומה תסנכה-תיב דיינככ המייקתהש

3 3 1 ויה רכש 'שיא  2  'שיא השימח זב לעופ דער וכותמו 'לרמרסמרקהר תיטסינומוקה הגלפמה ירכח 

 רטוש ונובשח לע קיסעה קי·צלאנכ ידוהיה טייכרסה לש לעופה דערוה 366 .םיטסינרמרק ינש ויה רכש

 .םרקמכ האפרמה תא להינש ,שבוח זכר ,הנרכשכ רדסל גאדש ,ידוהי

 ררזיאכ םירשעה תונש ףוסכ םקוהש ירפכה טייכרסד זכר .קי·צלאנ ריעכ ידוהיה טייכרסה

-ןרפצ לילגכ םייררהה םידוהיה לש םידיחיה םיטייבוסה ינש ויה 367 ,תידרהיה תיאלקחה תובשייתהה

 םתלועפ ףאו ,ידוהי זכרת דראמ טעמ היה הלא םיטייבוסלש יפ-לע-ףאו .זאקרראק

 םיטייבוס ארקיהל וכישמה םה ,תידרהי-תיטאטכ בורל הלהונ אל השעמל תיכיטארטסינימדאה

 םהינונגנמו ,רושעה לש היינשה תיצחמכ ומלענ םה .םיושלשה תונש עצמא דע תוחפל םיידוהי

 368 .תיללכה תרגסמכ ובלוש

 םידוהיה לש םייצוביקה םייחל והשלכ יוטיב תתל תונויסינ ושענ זאקרראקה-זרפצ לילגכש תעכ

 לע תוצעומה-תירכ לש םייזכרמה תונוטלשל עדונ ,םיילאירוטירט םיטייבוס לש הרוצכ םייררהה

1 ינויכ-29 כ .תינאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרכ םידוהיה לש הסגה םתיילפה  אופא החלש 926

 לש לעופה דערוה לא דחוימ בתכמ תוצעומה-תירכ לש לעופה דעורכ םיימראל םיניינעל הקלחמה

 םידוהיה לש םבצמ רופישל םיטקננה םיעצמאה לע הל חוודל השרד רכו ,תינאטסגאדה הקילבופרה

 לטוהש ,) Vinogradov ( כרדארגרניר תושארכ הדרע ןאטסגאדכ המקרה בתכמל הבוגתכ .םירירהה

 קר .םייררהה םידוהיה לש יתוברתהו ילכלכה םבצמ תבטהל םיכרדה רבדכ תוצלמה שיגהל הילע

 תינאטסגאדה הקילבופרה לש םיראסימרקה תצועמ ידי-לע ררושא הדרעוה תוצלמה זמ קלח

1 ףוסכש אלא ,ומשרי אל תוצלמההש דכלכ רז אל ךא .ריינה יבג לע וראשנ וללה ףאו ,)הלשממ( 926 

 הנרמש םשכ ) Atnilov ( כרלינטא הנפ הז ןיינעכ 369 .םיכרשי המכו המככ םידוהי דגנ םימורגופ וצרפ

 רהררסא ותיינפ לע הבוגתכ .תוצעומה-תירכ לש תויזכרמה תויושרל םייררה םידוהי לש םיבושיי

 לש תוסחייתהה רסוח עקר לע .רכ הכוז םנמאש ,טפשמל רהרדימעהר זאטסגאדכ תונוטלשה

1 ראורבפ ףוסכ חלשנ ,כרלינטא לש ורסאמ זכר ,הבקסוממ תוארוהל םיימוקמה תונוטלשה 927 
 םיניינעל הקלחמכ ךירדמו תיטסינומוקה הגלפמה רכח התע היהש .יקסכררטסרא אמאיז זאטסגאדל
 ,הנקסמ ידיל עיגה אוה זאטסגאדכ בצמה תקידב ךותמ .תוצעומה-תירכ לש לעופה דוערכ םיימראל

 הערל הלפמ אוהו תוימשיטנא לש םיטוב םייוליג םימייק רז הקילבופרכ יטייבוסה ןונגנמכ יכ

 יכ .יקסכררטסרא שיגדה הבקסומל ויחווידכ. ןונגנמכו םילעפמכ הדובעל םתלבקכ םייררה םידוהי

 אוה .בזוכ היה םייררהה םידוהיה לש םבצמ רופישל םהיתולועפ לע זאטסגאד תונוטלש לש עדימה

 ,תינטסגאדה תימונוטואה הקילבופרה לש הלשממהו לעופה דערוה לש תפתושמ הבישיכ עיפוה

1 :ןלהלכ םתקוסעת יפל וקלחנ תוריחבב ופתתשהש םריבגה 260 365 . .2 ;תיועצקמ היצנגילטניא 9% 3 %  ;םילועפ 
o/o 6 ; םילכור עמשמ ,םריוע םריחוס 2 . ד 8 ; המדא-ילרטנ םייאלקח םידבוע 9%. . 5%  דד. ד%; םיטיייבוס םדייקפ 
1 ד .קייצלאנ( הכאלמ-ילעב 92 (. 

2 ( ,םונורגא- 1 : ןלהלכ םתקוסעת יפל וקלחנ טייברסל ורחבנש םריבגה 28 366 ;  (3 .6o/o םדייקפ 2 ; )ד. 1 %( םילועפ 
1 ; ) 28.6% ( הכאלמ-ילעב 8 ; )ד. 1 %( םייטייבוס 5 53 ( המדא-ירלטנ םריכיא   .םש ,םש .) 6%.

 . 284-283 'מע 'ןלהל ןייע הז דיוהי טייברס לע 367
1 חנשמ אוה ידוהי טייבוסכ ריפכה טייבוסה לש וןרחאה דוכזיאה 368 1 וקנטאמ :האר . 934  דיוהיה טייבוסה . 934

1 ב ,תווידעה תחא יפל ,רקופ קייצלאנב 938-. 
1 'מע 'ןלהל האד טוריפ רחינ ךכ לע 369 43 . 
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1 ינויכ-9 כ הלבקתנ וירבד תובקעכ .םייררהה םידוהיה לש ארונה ילכלכה םבצמ חא ראית הכו 927 

 חחלו תיאלקח תובשייתהל םייררהה םידוהיה לש םתרכעה חא זרזל ךרוצה שגדוה הכש ,הטלחה

 אל ולא תוטלחה םג ךא 370 .יטייכוסה ןונגנמכו הישעחכ ,הכאלמכ םבולישל תדחוימ כל-חמיש

 דיככ ךירדמ ,) Galilov ( כרלילג-1928 כ הבקסומל חוויד הרוחשהש הריוואה לעו ,ושממחנ

 : ןושלה וזכ .)ןירקכאן( םירכיאהו םילעופה לש תרוקיבל יממעה זויראסימוקכ

 תייסולכוא לש הלרוגל ןאטסגאדכ םיריכבה םיינוטלשה תודסומה לש םחוניינעחה )א(
 .דכלכ רצק ןמז הכשמנ .יקסכורטסוא רכחה לש ואוב םע הררועתהש .םייררהה םידוהיה
 לש ואוב םע חונוטלשלנ המרגנש תומיענה-יא לע תונמקנ לש היצקאירה האב ןכמ-רחאלו
 ןורתפל םישורדה םידעצה חא טוקנל םהילעש ,תודסומהו םישנאה )כ( ; ]יקסכורטסוא
 אל תוארוהה יכ .אופא אלפיי אל .תושידאכ רתויה לכל וא הלילשכ םיסחייתמ .תויעבה
 םיווהמ םהו םיירוהה םידוהיה לש ותריכ בושחה זכרמה אוהש .טנכוד חפנכ )ג( ... ומשוי
 היסולכואכ תושיגנ וכעככ תויטייבוסה תויושרה תומייקמ .היסולכואה ןמ-27% כ ריעכ
 . יטייבוסה ןונגנמכ םהיליעפ לש םבוליש-יא ךשמנו ,חירו היה

1 ( ןיואל .�י ידיכ המסרופש ,וז הנולח 882- 1 932 , l u .  Larin ( הגלפמה לש יזכרמה ןותיעכ 

,הדכאופ'  זילאס לש וחושאדכ השדח הדעו תמקהל ןאטסגאדכ יטייבוסה ןוטלשה תא האיבה '

) Salin (, דועכ 31 '.כולילג לש ויתומשאה חא ןוחכל ידכ .ןאטסגאדכ ןיוקכ�וה לש יממע ואסימוק 

 תרשוה לש םידיקפ םג די הל ונחנש םד- n לילע טנכרדכ הללוחתה ,הכודמה לע חכשוי הדעווה

 25 םוימ דחוימ בתכמכ חוצעומה- n יוכ לש םייזכרמה תונוטלשה רעכת הז עקר לע .תימוקמה

 לש םבצמ רופישל וטקננש םדיעצה לע דימ חוודל חוינאטסגאדה תויושרה תאמ 1929 ואווכפכ

 םרייהמ םידעצ וטקנ םיימוקמה תונוטלשה 372 .םהכ תוללעתהכ םימשאה תשנעהו םיירוהה םידוהיה

 םיטייבוס העברא ומקוה םירפככ .םיירוהה םידוהיה לש םבצמכ רופיש לח םנמא יכ חיכוהל ידכ

 .374 טנכוד חוכיכסכ תדיוהי תובשייתהל תומדא וצקוהו 373 ,םיידוהי

 הקילבופרה לש תיטסינומוקה הגלפמה לש תריישעה הדיועוה 1929 לירפאכ הסנכתה הז עקר לע

 זיריצ םנמאו .תוימשיטנאה הנוגת היתוטלחהכש יעבט הז היהו ,חינאטסגאדה חימונוטואה

 יכ ,תוטלחהכ

 תויטנה ילעכ םיטנגילטניאהו שדוקה-ילכ . ףוגה ילעכ לש םירבוגה חונויסינה חכונל

 ,תוימשיטנאה ייוטיב חכונלו ,םיטבשהו םימעה דיכ האנש תובלל םילדתשמה ,חוינמואלה

 ביחרהל ידכ .םדיחאהו םייטייבוסה .םייתגלפמה תודסומה תדובעכ םימגפה םהכ םילצונמש

 רכעה דיריש לש םמויק חכונלו .םיבחרה םילמעה םינומהה לע תיטילופה העפשהה תא

 תדיוע העיצמ ,ולמוסמוקהו תיטסינומוקה הגלפמה ריכח בוקכ ןיידע רומחשכש .םיינמואלה

1 ,ןיר K ל 370 1 .ןר K ל; 928  . 132 'מע . 929
37 1 1 ,ןיר K ל  928 . 
1 ,ןיר K ל 372 1 ימע , 929 33 . 
373 K 1 ,יקסכררטסר  . 1929 ,ו'רהי טי'כרס ; 929
-295 ·מע ,ןלהל ןייע טורפ רתיכ ךכ לע 374 292 . 
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 םגר ימרקמו יסורוקילך םזיניבוש לש םייוטיבה לכ דגנ קבאמה תא ריבגהל ,היפינסל הגלפמה
 375 .תרימשיטנאה דגנ

1 יאמב ,ןאטסגאד לש תיטסינומוקה הגלפמה דער חלש ולא תוטלחה חורב  דחוימ רזוח , 929
-אלו םייררה םידוהי לש תופתושמ תרפיסא ונמרז טנברדבר ,תוימשיטנאב קבאמה לע םיפינסל

 376 .ריעה יבשות ןיב הנבהה תרבגה םשל םידוהי

 ואצוה וכלהמבש ,הגלפמה ירבח 'רוהיט' עקר לע להנתה םייררהה םידוהיה תיילפהב קבאמה
3 .תךימלסיא-ןאפר תריכררת-ןאפ ,תונמואל לש תומשאהב םיימוקמה םיליעפה ןמ םיבר היתוררשמ 77 
-תירב לש םייזכרמה תרדסומה לע אופא ןעשנ םתיילפה דגנ םייררהה םידוהיה לש םקבאמ
 םידוהיה ודמעוה ךכר .היסרלכראה לש םיבחרנ םיקלחב תושררשמ תופיאשל דוגינב דמוע ,תוצעומה
 תרפיאש ןיב ,הרשע-עשתה האמב לודגה דרמה תפוקתל המרדב ,הז ןמז-קרפב ןאטסגאדב םייררהה
 םהל ושמשש הבקסומב תונוטלשה לש תויזוכירה תרמגמה ןיבל תימוקמה היסרלבראה לש תוימראל
 וגאד ףאו הדובעל הלבקב היסרלכראה ראש םע דחי םנויווש תא וחיטבה ,חריסיפ חריו לכנתה דגנ ןגמ
 .םהלש םאה-ןושלל תוירכזל

 םיבושייב םייררהה םידוהיל תונוטלשה תוגהנתה התיח ןאטסגאדב בצמה ןמ הברהב הנרש אל

 יבשותמ תיצחמכ התוויה תידוהיה היסרלכראהש יפ-לע-ףא .תינא'גייברזאה הקילבופרה לש םידחא

 ,יתפנהו ינוריעה טייברסה לש לעופה דעורב גיצנ םהל היה אלו םתנוכש החתופ אל ,הברק ריעה

1 ב הז ןיינעב ונפ םוקמה ידוהיו 925 A ( ברקיו יסכלא לא בתכמב- .  Rykov (, בשויכ ןהיכ ןמז ותראש 

 379 ,הברקב תוידוהיה 'תולכה תשרפ' 378 .)הלשממה שאר( מ"הירב לש םיראסימרקה תצעומ שאר

 אלש' ןא'גייברזאב תונוטלשה וביגה הילע רשאו תוצעומה-תירב לש תיזכרמה תונותיעב התלערהש

 .םייררהה םידוהיה לא תוימוקמה תויושרה לש ןסחיב םירסמ יונישל המרג ,תוריהמב 'ןאטסגאדבכ

 לש תיטסינומוקה הגלפמהו ,םייררהה םידוהיה לש תוברתל הכשל המקרה הברק לש יתפנה טייברסב

 םיבושייב םג םייררהה םידוהיה לש םיינחורה םהיכרצב לפטת רז הכשל יכ הטילחה ןא'גייברזא

1 ב 380 .הקילברפרה לש םירחא  לש טייברס הב םקוהו ,הברק ריעה ןמ תידוהיה הנרכשה הדרפוה-929

1 ב .םייררהה םידוהיה 93 3 Atni ( ברלינטא ליבטא שמיש- l  Atnilov ( הז טייברס לש שאר-בשוי, 

38 דע תוחפל ידוהי טייברס ארקיהל ךישמה אוהו 1 . 1  םימיוסמ םידעצ ןודנה ןמזה-קרפב וטקננ ןכ 936
 םייאלקחה םהיקשמ םוקישל ועיס תועצמאב ,םייררהה םידוהיה ןמ קלח לש ילכלכה םבצמ דופישל

 .םיביטארפרארקב הנגרואש ,הכאלמבו הישעתב םתטילק דודיוע

 םירשעה תונשב תיטסינומוקה הגלפמה ידיב הלע ,םידוגינהו תוריתסה תבר תוינידמה ףא לע

1 .כודמוגאמ יפ-לע טטוצמ 375 1 ימע , 963 30 . 
1 ימע .םש 376 33 - 1 32 . 
377  ויה בורהש דרעכ ןוזיאהמ סר'כח ינש קר ויה זאטסגארכ תטיסינומוקה הגלפמה ירכח לש •רוהיטה• חרועוכ 

 ,הקיתרנ( ןיקנאח ירוטאמו ןוסלחימ המא םידוהיה סג ויה םינורחאה דיב .הז רןוצל דחוימב וחלשנש םישנא
1 1 בו זאטסחאזאקב ·רוהטיה· חדוע לש שאר בושי שמישש .) 929  ריכזמל הנרמ םוש זאיגיברריבל עיגה-934

 הלאכ םג ויה זאטסגאדב הגלפמה חוורשמ םיאצומה דיב . דיוהיה ימונוטואה חחמה לש תטיסינומוקה הגלפמה
 .) 1929 .יקסבורטסוא( תוימישטנאכ ומשאוהש

1 .הרזע .ןאמשיא 378 926 . 
1 ימע .זלהל ןייע וז הרשפ לע 379 43 - 1 42 . 
1 ,בל 380 928  . 
38 1 .ןאמשיא 1 1 .ונלופ ; 1933 ,ובקינסיקאר ; 929 1 'מע , 936 1 6 . 
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 םלועה-תומחלמ יתש ויב

-תוענתלו הגלפמל ופרטצה םיידדה םידוהי תורשע המכ .הדעה ךרתכ תמיוסמ הזיחא הל אוצמל

 םיאלומוסמוקר םיטסינומוק 382 .הדעה ךרתכ םתלועפ רקיע תא ואד םהמ םיכרו ,תיטסינומוקה דעונה

 דיכ םתרקויו םתעפשה תא הלעה הז רבדש יאדוול בורקו ,הדעה יביגמכ תונוטלשה ינפכ ועיפוה הלא

 .םישולשה תונשכ בושח דיקפת אלמל דוענש ,יטייבוס םיליעפ-רכח רשכוה ךככר ,םהיחא

 םישולשה תרכשכ . 3

 היצאזיכיטקלרקה הגהנוהשמ .השק הלטלט םיידדהה םידוהיה ולטלוט ישילשה ןמזה-קרפ תישארכ
 םיטעמ אל וצלאנ רחסמה לסוחשמו ,הנממ ואצוה רא תיאלקחה חרכשייחהה תא םהמ םיכר ובזע
 ודגאתה הכאלמה-ילעכ .םרייכש םידבועל תויהלו קשמה לש םישדחה םיאנתל םמצע םיאתהל
 .יאמצעה םנויבצ תא ודביאש ,םיכיטאדפרארקכ הדידכ רסוחמ

 .יניטאל תיב-ףלאל .םידידהה םידוהיה ושמתשה רכש ,תירבעמ תיב-ףלאה דבעוה ליבקמכ
 הרצפנ התיחש ,תורעבה דועיכל םיצרמנ םדיעצ וטקננ ןכ .תידרהי-תיטאטכ ךוניחה תשד הבחרוהו

1 ףוסכ .הדעה ברקכ דראמ .24 קד ןאטסגאדכ םיידדהה םידוהיה ברקכ בותכו אורק ועדי 926 6% 
9 םישנ( 1 ראוניכו ,) 8%. 93 1 1 םישנ(-32.6% ל הז זוחא יעגה  7. 2% (. 383 

 תימונוטואה הקילבופרה לש תוימשרה תונושלה תחאכ חרכוה תידרהי-תיטאטח ןושלה
 התיח תאזה תיתוברתה תוליעפה לכ ךא .הכ םימוסרפה רפסמ יתרעמשמ חרואכ לדגו ,תינאטסגאדה
 דגנ קבאמה. רץחנ יוכיד האכוד תגרוח תידוהי היישוע ,םידייימח םייטייבוסה םינרצח דסכ הנרתנ
 תוכותח לש תיתומכה החידפה םג םלוא .ךלחר ףירחה ,שדוקה-ילכ דגנ תופידר ללכש .תדה
 .םימי-תרצק התיח םיידדהה םידוהיה לש םנושלכ תיטייבוסה

1 םינשכ ןאטסגאד ידחכ תדח תופידרו חיצאזיכיטקלרקח 934- 1  ברקכ תרצמנ תודגנתה ודדוע 933

 םרזה : םימרז ינש ויה רז הוענתכ .יטייבוסה ןוטלשה דגנ ידמ תוענתכ הנגראתהש ,היסרלכראח

 דגנ המחלמו םימלסומה לכ דרחיא תמסיס תא ולגד לע תדחש. יתדה םרזהו יללכה יקיבשלוב-יטנאה
 אבצה לש עבושמ בירא חיח•ש ,כרלילח אפטצמ דמע ןורחאה םרזה לש ושארכ .םינימאמ-יתלבח
.םיידדהה םידוהיהו ]םודאה[ ,דמה 384 '  דמעמ קיזחה ,אבצהו ד"ררקנ תודיחי דיי-לע אכודש ד

1 לירפא-סראממ  לזרב-די טוקנל רז הקילבופרכ תונוטלשה תא ץירמה ארחו , 1935 רבוטקוא דע 934

1 כ דככ 1 כ חתפנ תוימוקמה תוכיסנל דבעמ ךא .-935  ,זאקרראקה-ןרפצ לילגכ רץמנ עסמ-936
 םטייייבוס םינקסע דגנ תינאיגייכדזאח תידכח-תקילכרפדכר תינאטסגאדח תימונוטואה הקילבופרכ

 37 םכרחכו .תיטסינומוקה הגלפמה ריכח 3,362 ולכה-ךסכ חינאטסגאדה הקילכרפדכ ויה ו 924 דבכוטפסב ו-ב 382
) 1 . 1 • יקסררכואס( םדיוהי ) 6%  טנכרד ויונב ויה םרישהע חונש ףוסכ .םיסיור םדיוהי ,הארנכ ,םכור .) ו 25 ימונ , 925
 .דהרבונ- n וכווקכו יפל זולש אתכ םינגרואמ ויהש .)םדימועמ 4 • 1 םריבח 8 ( םטיסינומוק םדייוה םדיוהי ו 2 דבלב

1 ,רכדכווגאכו( םתדע ינבל תנווכמ החיה םתוליעפ רקיוע 1 ימע, 963 3 1  אתה הנכו ק'יrנלאנ לש תדיוהיה התכשכ .) 
1 הגלפמה לש 0  םריבח 33 םימורש והי ובש .תטיסינומוקה רוענה-תוענת לש ףינס םש לעפ זכר .םדיוהי םריבח 

1 ,.ק(  .תודשחה תואילקחה תוכושמכ תטיסיתכורקה ררענה-תוענח יפינסכ םימורש ויה םרייעצ תרושונ המכ.) 927
1 ,התכריט .זסיישנכואק( הריתי תוליעפ וליג אל םה ךא 1 .טאטשנדייא; וו 'כוע . 928  .קזוסשנאג ; 30 ימונ , 929
1 ,הנובריט 929 (. 

1 .הקיטסיטאטס 383 1 וםימ :שכחכו m ·כ הסכורפחה תורעבה חא רעכל המגמ ךוחמ . 505 ימע, 932 4 1 ררכטוקאב  929 • 

-50 ילגכ םדייוהה םדיוהיה לכ לש דקפיכו זאטסגאדכ רךעי דשוחכ-20 ב יכ היעדי 1 4  .רבחוכ אורק םידעוי אלש 
1 ,רבדלרא 384  . 79-77 'כוונ , 1959 .רכ rm: ק םג זייוע 233 ·כוע , 957
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 יטילופ-יתרבחה דמעמה

.תריכמראל תריטס' לש תומשאהכ ' 38  םידוהיה ברקכ םייטייבוס תוברת-ינקסע םג ועגפכ הז עסממ 5
 רגדומ 'תוינמראל תריטס' דגכ עסמה םע .םייטייבוס רגסה-תוכחמכ רחמ רא וחצרנו ורסאכש ,םייררהה
 .םיידוהי םיטייבוס ארקיהל וקספ ףא ,םירחא םיטייבוס םע םייררהה םידוהיה לש םיטייבוסה תעכש
 תיסורה ןושלהו ןלהו םצמטצה ,תידרהי-תיטאט התיח םהכ הארוהה תפשש ,רפסה-יתכ רפסמ
 בתכה רבעוה תיסורה ןושלה ,לש התעפשה תובחרתה םע .חרכרשארה תרתיככ רככ הארוהל הסנכוה
 תידרהי-תיטאטכ תוליעפהו ,)יסור( יליריק בתכל .תורחא תרכושל רמכ ,םייררהה םידוהיה ןרשל לש
 .זאקרראקה-ןרפצ לילגכו תיכא'גייכרזאה הקילבופרכ ןיטולחל טעמכ הקספ

 םידוהיה לש תיטייבוסה תיתוברתה תוליעפה אופא האצמכ תינמרג-תיטייבוסה המחלמה ברע
 היככת רתויכ ומצמוצ תומדוקה םיכשכש רחאל ,תיתומכ תוקמטצה לש םדקתמ ךילהתכ םייררהה
 .םיימואלה

1 ( האושהו הרובגה .ו 94 5 - 1 94 1  ( 

 ףרועכו תיזחכ . 1

1 ינויכ-22 כ תינמרג-תיטייבוסה המחלמה 94 1  יחרזאמ םיכרל ומכ ,םייררהה םידוהיל העתפהכ האב 

 היתואצותכ ושח ,םידוהיה םללככו ,זאקוראקה יבשותו םיבורמ םימי ואצי אל ןא .תוצעומה-תירכ

 ןכו 386 , ןורה לע כרטסררמר הניארקואמ םהידבוע לע תשורח-יתכ ורבעוה זאקוואקל .תופיקעה

38 .ון ריעכ וככשש יגוגדפה ןוכמהו הטיסרבינואה  םינופמה ןיכ .רוזיאל ומרז םיטילפ יפלא 7

 םייררהה םידוהיה 388 .היכאראסכר םירק ,הסדוא .קסיררכרכמ םיטעמ אל םידוהי םג ויה םיטלמנהו

 הזש םידוהיה תא םהיתכל וסינכה· םה םכמאר ,םיטילפה םהיחאל עויסה רגתא יכפל אופא ובצינ

.הדילמו ןטבמ תויחאו םיחא ויה וליאכ לוככ םהמע וקלחתהו ואכ בורקמ  טככרדכ ,רזמ הריתי 389 '

 ריעצ טילפ רפסמש יפכ ,םידוהי םיטילפל עייסל התיח התרטמש ,תדחוימ תידוהי הדעו הנגראתה

 : ןילרפמ

 תכשכ םימיה דחאכ יתעגה 'ץראל יתריתחכ ,המחלמה ימיכ היסורכ ילש םיכרדה ילוטלטכ

1 94 1  יל ןתכ ... יתשגפש ןושארה םדאה ... טככרד ריעכ ועקת יתראשכ ... ןאטסגאדל 

 תדעו רכח הז היה .תוכפל ילע וילאש דחא םדא ]םש[ יל וארה ... תסככ-תיב לש תבותכ

 390 • ןולמל הקתפ יל ןתכ ,םישימח ןככ 'ידוהיה ... םידוהי םיטילפל הרזעה

 ןוויכ 'וכלהו ומצמטצה םיטילפה םהיחאל הרזע טישוהל םייררהה םידוהיה לש תויורשפאה םרכ

 .רוזיאל ינמרגה אבצה תוברקתה םע רימחה זאקוואקכ ילכלכה בצמהש

1 טסוגוא-ילוי םישדוחכ  זוחמ תא שבכ אוה .זאקוואקה לע הפקתימכ ינמרגה אבצה חתפ 942

1 ,א·צראק 385 959 . 
1 ,.גאד .טסיה 386 1 .ברזאראמייק ; 353 ימע , 3 רךכ , 967  . 7 ימע , 963
 . 274 ימע .םש 387
1 • זיבאח 388 945 . 
 .םש .םש 389
1 .בקיע 390 946 . 
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 האושהו הרובגה

 . וקאנו יכזורג לש םיכושחה טפנה-יזכרמ רבעל החרזמו ,רוחשה םיה ןוויכל הכרעמ םדקתה 'ןא בוק

1 תכש תא הריכזהש ,הזפוחכ גוסכ יטייבוסה אבצה 94 1  תשחהו הריהמ תונגראתהל תודות קרו , 

 תא תיתועמשמ הדימכ ביחרהל םהידיכ הלע אל םינמרגהו .תינמרגה תומדקתהה המלבכ תרובגת

 ושע הכש התוא לש רבמבונו רבוטקואכ .קרט רהנה לש תימורדה הדגכ ומיקהש רשגה-שאר

 רהנה לע ורצבתהש ,םייטייבוסה תוחוכה תא ףרגאלו יכזורגל ךרד םהל ץורפל ףסונ ןויסינ םינמרגה

 יטייבוסה ןוחצינל תודות רשבתשכ זאקוואקה שוביכל תוינמרגה תויככותה םלוא . קרט

 . דארגכילאטסכ

 דוקיפל תמיוסמ העתפהכ אב זאקוואקה לע תינמרגה הפקתהה לש קיודמה דעומהש רשפא

1 כ דוע ךא ,יטייבוסה 94 1  טפנה-תורוקמ רבעל וץרפלו תוסכל םילולע םינמרגה יכ ,חינה אוה-

 לש ורוציבכ ליחתהל הארוה ) GKO ( הנגהל יתכלממה דעווה ןתכ םכמאו .הז רוזיאכש םיכושחה

 רדעיהכ .תויקכאט·יטכא תולעת תריפחו םירוציכ תייכב ,תודמע תמקה ידי-לע זאקוואק-ןופצ

 םירעכו םינקז ,םישכ רקיעכ .םישנא יפלא תורשע .רוזיאה תייסולכוא לע וז הדובע הלטוה תונוכמ

1 לש השקה ףרוחכ וררוגתה ,וסיוג אלש 942- 1 94 1  תועשו בער ןוזמ םנוזמ .םילהואכו תורופחמכ 

39 .התעיקש דע המחה תחירזמ םתדובע  תודובע ובחרוה רוזיאל ינמרגה אבצה תוברקתה םע 1

 גרהככ .תורחת החתופ םירוציבה תודובעכ . זא קוו אקה יבשותמ םילודג םיקלח ופיקהו םירוציבה

 כוקאסיא 'מ ןייטצה ולא תודובעכ .םייררה םידוהי םג ופתתשה הכו ,םימיה םתואכ תוצעומה-תירככ

) M .  Isakov (, הידוהיה לש העצבמ הכז םוסרפל .םיבקועמ םירטמ העשת רפח דחא הדובע-םויכש 
U ( הכיסיא 'וא ,סיל'זדמ רפכמ .  Jsaeva (, תריפח לש הסכמ םוקמכ .םירוציבה תדובעל הבדנתהש 

 הידו היה. לוכ יפכ אשינ המשו . םירטמ השיש-השימחל הכייסיא העיגה םויכ םיבקועמ םירטמ יכש

 לריגהל החיטבמ איה יכ ,םיפתתשמ-תכר הפיסאכ הריהצה ) Tavat Sadikova ( הכוקידאס טאכאט

 ובלתשה המחלמה ןמזכ 392 • ץראה תנגהל הקלח תא ךככ םורתלו תוריפחה לש תימויה הסכמה תא

 םירוציכ לש תוכרפמה תודובעל ואציו .יתמחלמה ץמאמכ םייררהה םידוהיה לש םישנה אופא

 רוזיאה תנגהכ רקיעכ טלב םייררהה םידוהיה לש םקלח םלוא . ןהיתוחפשמו ןהיתבמ בר קחרמכ

 .תיצאנ-ורפה תיכאזיטראפה תוליעפה יכפמ

 תורוקממ יטייבוסה אבצה תא קתנל: תורטמ יתש גישהל םינמרגה ופאש זא קוו אקה לע הפקתמכ
 חרזמה ושביככ עייסל ךככו .ריצה תונידמ דצל המחלמל היכרות לש התסינכל םורגלו ,טפנה
 . ןאכוקכ םיקאזוקה דצמ םיטייבוסל תוניועה תא לצכל םינמרגה ולדתשה וז תיככות שומימל . ןוכיתה
 םירגהמ לש םיגוח וריהצה 1938 ףוסכ דוע .זאקוואקכ םימלסומה לש םייסור-יטנאה תושגרה תאו

 רשא .הינמרגו זאקוואקה ימע ןיכ השדח תירכ תכלוהו תשבגתמ יכ .תפרצכ ובשיש ,זאקוואקמ
 39J :םיכוככ תויהל םיבייח םיזאקוואקה ונאו המקנה תעש העיגמ'ו םימע אכדמה 'ןוקרד'ה תא סורהת
 םתומדקתה תעכ םהכ ועייתסהו .םייסור-יטנאהו םייטייבוס-יטנאה תושגרה תא ןווכל ועדי םינמרגה
 ·יטנא םילאונב םשל ואבוהו ,'יקאזוק זוחמ' ומיקה םה ןאכוקה רוזיא שוביכ רחאל .זאקוואקל
1 ( כוכסארק רטפ ומכ םיחרזאה-תמחלמ ימימ םייקיבשלוב 869- 1 947 , P. Krasnov ( ורוקש יררגאו 
) 1 88 7- 1 947 , A.  Shkuro (. ה לש תודיחי זאקוואקל ואבוה תימלסומה היסולכואה דודיע םשל-

Sonderstab F , 1 "כ דוע ומקוהש  תימלסומה היסולכואה ירוזאכ הלבחו הלומעתל ורשכוה , 940

391 1 ,בודאראמ"ק ; 372-367 • 364-363 'מע , 3 רןכ , 1967 ,.גאר .טסיה  1 ימע . 963 4  , 276 . 280 . 

1 ,.גאר .טסיה ; 282 . 279 ימע ,םש 392  . 376 'מע , 3 רןכ , 967

1 ,יטלמחא 393 I ימע י 938 S - 1 4  . 
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39 • ימלשוריה יתפומה תכימתל וכזו 394 חרזמב 5  יפכ 'ןוכיתה חרזמה דמ םיברע ויה ולא תודיחיב 
 : הדיחי התוא ייובשמ דחא לש ותודע לע רפסמה ,יטייבוס יאנותיע לש ויתונורכזמ דומלל זתינש

 םהמ דחא לכ .הניטסלפ ,הירוס' ןדריה-רבע: תונוש חרזמ-תוצרא יאצוי ויה ונלש םיברעה לכ
 תא שרגל עיצה דחא .ולשמ יהמארגורפ• התיח דחא לכלו ,תויטילופ תואקתפרה שפיח
 ןויער ול חפיט ישילשה ,הניטסלפב םידוהיה תדמשהל תיככות דינה רחאה ,קאריעמ םילגנאה
.הלודגה ןתסיברע• לש ' 

 ולגיסו ,תינמרגה ןושלה תא ודמל םש ,הינמרגב בר ןמז ויח· ,יטייבוסה יאנותיעה רסומ :הלא לכ·
.םירוטאקובורפ לוש םיטאמולפיד לש ,םילייח לש םיגהנמ םמצעל ' 396 

 תימלסומה היסולכואה ברקב תינמרגה תוינידמה עוציבב ועייס ןהילא םיחפסנהו ולא תודיחי
 ינמרג-ורפ דרמ םנמא . יטייבוסה ןוטלשה דגנ תיללכ תודרמתה ררועל הדוענש תוינידמ 'זאקוואקב
 ,תויצאנ-יטנא תוינאזיטראפ תודיחי ונגראתה ףא םיושבכה םיחטשה דמ קלחבו ,זאקוואקב רץפ אל
 םידוהיה לש תימוהתה םתאנשל יתורפס יוטיב 397 .)בוסחלא 'ג םכותב( םידוהי ופתתשה ןהב םגש
1 ב בתכש :םירהל תוניב' ורופיסב ןוסלגרב דוד יריאה רפוסה ןתנ ינמרגה שלופל םייררהה 943-. 
 רשא ,ידוהי לש התקבל וצרפ הגוסנה םתדיחימ וקתונש םינמרג השולש

 וליפא קפואמו רבס-רומח םדא ,םייררהה םידוהיה ןמ םיבר ומכ ,תצקמב יתד ןיידע היה
 זזג אלא רעתב חליג אל ונקז תא .רתויב םימחה םייהבאה תושגרה תא אטיב רשאכ
 398 .םיירפסמב

 דע הכוהש רחאל םג קתש אוה .בריס אוה ךא ,םירהה ךובממ אצומ םהל האריש ידוהיהמ ועבת םה
 בדנתה ,ינמרגה ושביכל עלקנו השפוחל אבש לייח ,עוצפה ונב .ושאר תא חליפ רודכש דע ,םד בוז
 היהש רחאלו ,םירהה יקיקנ דיב תועש יבג לע תועש םהמע בבוס אוה .ךרדה תא םינמרגל תוארהל
 תומת תניחב ,םליבוהלו ךישמהל בריס' ךובמה דמ אצומה תא םהיתוחוכב דוע ואצמי אל יכ חוטב
 ןמ קלח לביק ,םייררהה םידוהיה דמ םיבר לש ולא דיעמ תובוגת תמועל 399 .םיתשלפ םע ישפנ
 המכ ושע ,תירוביצ הכימתל וכזש ,תדה ינהוכ •oס.ינמרגה שבוכה תא הדהאב ימלסומה רוביצה
 ויה ולא תווחמבש תוטלובה .שדחה ןוטלשה דמ ןוצרה-תועיבש תא טילבהל ודעונש ,תווחמ
1 ב .)'חבזה גח· .הו:זד 15 לא ריע( םךי�ב ןברק לש תויבמופה תוגיגחב 1 1 רבוטקואב-  הנגריא 942
 תורושת ושגוה ןהבש תויבמופ תוגיגח ,םינמרגה ידי-לע המקוהש ,תינידראבאקה תימואלה הצעומה

1 :ץיבורשיה 394  . 323 , 287-286 , 243 ימע , 963
1 .תויזאקוואק תודיחי( תויזאקוואקה תודיחיל זארוק ריפס לש דחוימ חולשמ חלש םילושרי לש יתפומה 395  ימע, 944

30 (. 
1 .זיקטורקאז 396 962 3 ימע ,  1 4 . 
1 ,.ראקלאב-ונידראבאק .טסיה 397  . 257 ימע , 2 ןרכ , 967
1 • זוסלגרב 398  . 14 ·מע . 947
 .יליוושאדוג םשה תא ישארה רוביגל זתנ זבלו .םייררהה םדיוהיה לש םהייח תא בטיה ריכה אל ,הארנכ ,רבחמה 399

1957 . זוסלגרב : האר רופיסה לש תיסורל םוגרת . וז הדע ינב לצא ינייפוא ונניאש  . 
 ןכב וניא זיינעה· : המחלמה רחאל בתכש .ברעמב םייטיולפה םריגהמה דחא זתנ הולעפ-ףותישל ףיקע רושיא 400

 ,שפוחה תא םהמ ולטנש ,םיקיבשולבה ידי-לע םינועמ םתויהבש ןכב אלא ,םינמרגה תא ודהא זאקוואקה ינבש
 םחליהל ריכ זטשל ףא דיב קשנ םע ףרטצהל םינוכנ ויה ,םזיוחולקל םתוא וסינכהו תרוסמה תא ,תדה תא
1 ,ייבטלבאד( ·םיקיבשולבב 953  (. 
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 האושהו הרובגה

 םיגיהנמה ושיגה ןכלהמכו ,רבמצדב ו s-כ .קי'צלאגכ ומייקתה תומוד תוגיגח .םיינמרג םידקפמל

 הלומעתה . ןארוק ירפס לש תוכתמכ רבישה םינמרגהו .םייעזג םיסוס םינמרגל םיימוקמה

 אבצה לש ופרועכ דה האצמ ,הפ-לעכו בתככ םינמרגה ולהינש ,תיסור-יטנאהו תיתד-תימלסומה

40 .םרדאה 1  תא ודדש םה' .יטייבוסה אבצה ןמ םיקירע לש תויפונכ םירהכ ונגראתה םש-יא הפ-יא 

 שאר-יבושיו םיאלומרסמוק' וחצר םה :םיזוחלוק םג דודשל ולחה ןכ-רחאו תימוקמה היסולכראה

.ןוזמ םהל תתל ובריסש .םיזוחלוק לש  דודשל ,םיכרדכ םידוהי םיגהנ לע לפנתהל' רגהכ םה 402 '

.חוצרלר תויונח  404 .ידרהיה שוכרה תא תשרל ידכ םינמרגה אובל םייניע-ןרילככ ופיצש םג ויה 403 '
Istrebitel ( 'הדמשה תוגולפ' תוצעומה-תירכ תוגוטלש ומיקה ולא תויפונככ המחלמ םשל 'nye 

batal'ony (, השעמל ןא 405 ,יטייכוסה ףרועל ורדחש םיינמרג תוחוכ לסחל היה רהצומה ןדיקפתש 

 םידוהי ויה ... הדמשהה תרגולפ'כ .םייטייבוס-יטנא םיכאזיטראפ לש תויפוגככ רקיעכ רמחלכ ןה

,םיכר  ןשיה סופיטה ןמ םיבור םע ... םירהכו תורעיכ לגרכ וכלה םכור ןא םיסוס לע' םקלח 406 '

 ובדנתה' ,הייאר-דע רפסמ :םירהה ידוהי' .תויפונכה ימחול תא 407 'ודימשה םהו ... רתויכ

 םירהה דיכ. ןאטסגאדכ הניפ לככו ].א.מ- הדמשהה תוגולפ ירקנ "יריה יכרילאטאכ"ל םהינומהכ

 יבושת םימלסומה םיטסישאפכ םוחלל םיריבא םיסוס לע לארשי ירוחכ ובבותסה ,תורעיכו םיארפה

 בור רמחל . יטייבוסה ףרועב תויפרגכ דגנ ומחל םייררהה םידוהיה יככמ םירגובמה דרעכ 408 • 'םוקמה

 .םודאה אבצכ םיריעצה לש םכור

 וכפ םיסיריגמה . המחלמה לש םינושארה םימיכ דוע םודאה אבצל וסיוג םייררה םידוהי

 דגכ המחלמכ םקלח תא םורתלו אבצל בדנתהל םתוא ודדועו .םתליהק ינכל תיזחה ןמ םיבתכמכ

 ·כאסאחב רפס-תיב לש רבעשל להכמ ,) L. Shaulov ( כולראש 'ל תאז השעש יפכ ,רזכאה כייראה

 ובדנתהש םירירהה םידוהיה רייעצמ םידחא לע העפשה . יאדוול בורק . התיה הלא םיבתכמל 409 • טרוי
 ןדמוא וליפא דיא םיצאנה דגכ המחלמל רז הנטק הדע לש תלטובמ-יתלכה התמורת ףא לע ןא . אבצל

 םא ףא ,ויטיב ראצמש .הרובג ישעמ לע רקיעכ הז רןיד תיתשהל אופא ץלאינו .םימחולה רפסמ לע

 .םייטייבוס םימוסרפכ .ירעזמ
 ינמרגה אבצה תודיחי ויעגה .המחלמה תישארכ םודאה אבצה לחכש תושקה תולפמה רחאל

 חתפמה-תרודקכמ תחאו .הכר תיגטארטסאו תיטילופ תרעמשמ התיה הושביכל .הבקסומ ירעשל
 יסורה רןירשהו .םיירזכאו םישק ויה היתוביבסכ תוברקה .) lstra ( הרטסיא ריעה התיה הבקסומל
 תריש כייכדררמ .כייכדרומ קילא יאכררישה היה ,הז ברקכ ופתתשהש .תודיחיה תחאכ .קחשכ
 תואררששכ סרד אוה הרטסיא דיל ברקכ . ןרירשל רפס-תיב םייס המחלמה ברוע ,רידס תורישכ
 םילייח תורשע גרהו םיקכאט העברא רישי רןכיכב דימשה .םייקגאט-יטכא םיחתות יכש ולש קכאטה

40 1 ,תוידאוקואק תודיחי 1  )דאה"ג( 'טאבאדאג· םשב רךתע ומסרפ םינמרגה . 2S2-244 'מע, 19S7 .ןילאד; 30 •מע, 944
1 .ביאכאכ( תימוקמה הסיולכואל דוענש 96 1  .) 21 'מע , 

 . 42 ימע .כומארכא לאיחי םע ידיאוי 402
1 סראמכ 28 םויכ .עבש-ראבכ כומולש 'י םע ןויארי 403 977 . 
1 ,המלש 404 97S . 
40S 1 ,כודאראמייק 27 'מע . 963 1 -268 . 
1 .בקיע 406  דחא וילפא' .םייששק םדיוהי דואמ הרכה ויה 'הדמהשה m גולפ'כ יכ .ישגדה םינייאורמה דחא םג . 946

.ןהכ היה יבורקמ  .) 42 ימע .בומראכא לאיחי( י
1 • בקיע 407 946 . 
 .םש ,םש 408
1 ,וככאגאו 409  . 239 ימע . 967
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 טלמל םוקמכ ךא ,כייכדרומ לש קכאטה תא תיצה כייואה זגפו ,רצק חווטכ להנתה ברקה .םיינמרג
 םיניצק תורשע םע דחי ץצופתהו כייואה לש הדקפימ לע רעובה ילכה תא כייכדרומ ליבוה ושפנ תא
-תוא כייכררומ קילאל קנעוה הברקההו הזועתה לע .םיתשלפ םע ישפנ תומת תניחב ,םינמרג
4 .תוצועמה-תריככ ותובישחכ ינשה תואה אוהש . דיכל םש לע תונייטצה 10 

1 םוימ 0 1 ראוניכ   תויובלטצהה תחא .דארגכילאטס לש היתובוחרכ םיירזכא תוברק ולהנתה 943

-לת התיח .םילפוכה רכזל הטרדנא םויה תאשנתמ הכש . לטקהו הברקהה למסל הכפהש ,תוכושחה

 השימח ידי-לע םימי רפסמ ךשמכ קזחוהו ,םיכר תוככרוקכ שבככ לתה .) Mamaev kurgan ( יאמאמ

 .הבוק לש תידוהיה הכוכשכ דלונ קראמ .) M. Shamaev ( כייאמש קראמ ידוהיה םהיניכ ,םילייח

-תיבכ דבע אוה .ותחפשמ תסנרפל עייסל ידכ ריעצ ליגכ הדובעל אצי קראמו ,םוי-ריכש היה ויבא

 רגיה הבוקמ .)'לומוסמוק'( תיטסינומוקה רוענה-תוענתכ ליעפ היהו םיגד-ירומישל תשורח

-תיטאטל תיכא•גייכרזאמ םוגרתכ ,ראשה דיכ .קסע הכו .וקאכל ,םירחא םרייעצל המודכ .כייאמש

 תרישו סיוג תינמרג-תיטייבוסה המחלמה וץרפכ .תיתכלממה םירפסה-תאוצה ליבשכ תדיוהי

1 לירפאכו ,וחורל היה אל הז תוריש ךא .)ימינפה ןוחטיבה תוריש( ד"ררקכ תדיחיכ  הרכעה שקיב 942
 לע לטכ כייאמשר ,הדיחיה דקפמ גרהכ דארגכילאטסכ יאמאמ-לת לע רזכאה ברקכ .תמחול הדיחיל

4 .תררכגת העיגהש דע לתה לע הברקהכ ןגהו ודקיפה תא ומצע 1 1  ןכחרי םג גהנ המוד חרואכ 

 יוליג ךות .םיכפ לא םיכפ ברקכו ד.וקיפה תא לטכ אוה . וידקפמ וגרהכ תוברקה דחאכש .כרכומרלרס

4 .רפכ םהידימ ררחשלו םינמרגה תא ףודהל ודוקיפכ הדיחיה דייכ הלע ,המורוע הירשח 1 2 
A ( כיסיא 'א אפורה הכז ןאטסגאדכ בר םוסרפל .  Isaev (. ףרועכ םינחנצ תדיחיכ חנצוה רשא 

 .ביואה

-ףא .אפורכ ודיקפת תא ףוסה דע אלמל ךישמה ךא .כייסיא עצפכ בושי לע תורעתסה ןמזכ
 םלוא .חוכל בריסו םיחותינ עציב .םיעוצפ שבח אוה ,וכלהו ולכ ויתוחוכו םד בז היהש יפ-לע
4 .ועצפה אפורה לע רבג יושנא-לעה ץמאמה 1 3 

 בור-יפ-לע םיכוכמ םה םייטייבוס תררוקמכש .םייררה םידוהי לש הלא םיטעמ הרובג-ישעמ

 רדעכ אל הכש .םיצאנה דגכ המחלמל רז הנטק תידוהי הדע לש התמורתמ ריעז קלח קר םה .םיטאט

 .םישכ לש ןמוקמ םג

 V. Chuikov ,( כרקי�'צ יליסאר לארכגה לש ודוקיפכ ,םייתשו-םישישה הימראה לש הדקפימכ

 דע הכורא תוברק-ךרד הרכעש ,) Vera Khanukaeva ( הכייכרכח הרו תירשקה התריש .) 190 � 1982
A ( הכומארכא היסא םג השמיש תיברק תירשקכ .הינמורל .  Abramova (, םידוהיל תכ איה ףא 

4 • םייררהה 1 4  

1-כ ןיכ so ויה .תוצעומה-תירכ רוביג לש רתויכ הרבגה תונייטצהה-תואל רכזש .םידוהי םימחרל 

lsai I ( כררזעלא )והיעשי( יאסיא ,םייררה םידוהי ינש םג l l azarov ( כרמארכא לאיתשו ) Shatie l  

Abramov (. 

4 1 0 1 ,ובזאראמייק  1 ,.גאד .טסיה; 25 'מע , 1959 ,וברכקילא ; 426-425 'מע , 963  . 366 'מע , 3 ךרכ , 967
4 1 1 ,רגריק 1  . 252-246 'מע , 978
4 1 2 1 .•קסכוניולפ  943 . 
4 1 3 1 ,כורכק•לא  26-25 'מע , 959 1 ,כוזאראמייק ;   . 426 'מע , 963
4 1 4 1 ,כורכקילא  1 ,כוזאראמייק ; 58 'מע , 959 1 .כוכאגאו ; 448 , 430 'מע , 963 1 .כוצכארק ; 227 'מע , 967 97 1  . 
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1 ( בורזעלא והיעשי 944- 1920  ( 
 תוצעומה-תירב רוביג

, · . 

. . 
.טרוי-באסאח רפכמ בורזעלא חחפשמ לש האצומ

-
1 ב יאסיא דלונ ובש  מהחלמה וץרפל דע .-920

 לעב ,הז םונצו הובג רוחבב .טכברדב םיילענל חושרח- n יבב לעופכ יאסיא דבע תינמרג-תיטייבוסה
1 יהלשב :רוביג לש תוmד.ימ תונוכת ורכינ אל' ורובינבב.ניםנערכםב.יטיא , n ובצה.!בJיפ.תכה 94 1  רבע 
 הרצק המלחה רחאלו ,עצפכ םג םש ,הבקסומ דיל םדה-יבוקע תוברקב שאה-תליבט תא בורזעלא
 לש ותוגהנתה לע .) Kurskaia duga ( הגוד-היאקסרוק לש םישקה תוברקב ףתתשהו ותדיחיל רדח
 : הדיחיה ןותיעב בתככ הלא תוברקב בורזעלא

 חתפ ךבב חיגשה בייואה רשאכ ... הכובמ הב הלח הכשמה-תודיחימ תחא לש תומדקתה ךות

 ואיצוה השקה בצמה ןמ .תעקרוקמה םריעתסמה תרוש לע תומגרמו םיעלקמ לש הדבכ שאב
 .) Trofimov ( ב;מיפררט יארוט-ברו בורזעלא יאסיא למס-בר הדיחיה תא

 הנטקה ותדיחי תא ליבוה אוה .םימחולה תורושל רזח םעפה םג ךא .תינשב בורזעלא עצפכ הז ברקכ
 : תיזחה ןותיעב וראותש םייטירקה םיעגרה דחאב

 ,בייואה לש עלקממ תרפוע לש דרב ףוטשל לחה הז עגרב ... רחש םע הלחה הפקתהה
 .עצפכ הדיחיה דקפמ .העקרוק םירעתסמה תרוש .ףסונ עלקמ וירחאו .םיפגאה דחאב רועיכש
 ... תפותה שא ףא לע םמורתהל בייח היה והישמ .וכלהו ופלח ברקה לש תועירכמ תוקד

 םיטסינומוקה לש ברקה תאריק העמשכ ! ! הידראבגה ימחול המידק ... ואצמכ הלאכ םיזוענו
 .) Khomakov ( בוק�מרח יאלוקיכו בורזעלא יאסיא

 ואכ בוש .תיישלשב עצפכ בורזעלא ךא .רעכוה בייואהו הפקתהה הכשמכ וז דודיע-תאירקל תודות
 ףתתשהל הדמע ותדיחוי ןושארה וקל בורזעלא רדח םהירחאלש .םילוח יתכ לש תרעובשו םימי
 ,בטיה םריפוחמ ויה םינמרגה .) Vitebsk ( קסכטוי ריעה תוביבסב ,רוצבמ ינמרג רק לע הפקתהב
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 יטילופ-יתרבחה דמעמה

 וזב ודקפמ ראית הז ברקב בורזעלא לש וקלח תא . ףוס-ינק ויה םירעתסמה לש דיחיה םרותסמ דועב
 :ןושלה

 לש הדבכ שאב םינמרגה וחתפ ... בייואה תולעתל הברקו תורעתסהב הלחה הגולפה רשאכ

 . לשכיהל התיה הלולע ... הנגהה יווק תא וץרפל הגולפה לש התמישמ .תומגרמו םיעלקמ
 בורזעלא ומצע לע לטנ' םימחול לש םהייחב התלע היינש לכ רשאכ ,הז עירכמו ךבוסמ עגרב
 תלוכיו םיליגר-יתלב הרובגו בל-ץמוא יוליג ךות .תורעתסהב ךישמהל הדיצו דוקיפה תא
 דעב' האירקב . ןוחצינ חוכ םימחולב בורזעלא חיפה ,ברקב הדיחיה תא גיהנהל הקירבמ
 ,דחא שיאכ הגולפה לכ ןכ התשע והומכ .]הגולפה שארכ[ המידק בורזעלא ץרפ 'תדלומה
 .הלהבב תגסל לחה ... ץחלב דמע אלש בייואה .בייואה תולעתל הצרפ םינודיכ ברק ךותו
 תרעסב ... ןהב םירתונה תא ודימשה עגמ ברקבו ,תולעתה ךותל ומדקתה בורזעלא ישנא
 בייואה רחא הפודרב .שבכנ הז וק םגו ,ינשה תולעתה-וק לע רעתסהל בורזעלא דקפ ברקה
Kartashi ( ישאטראק בושייה דע הגולפה היעגה גוסנה  .ותוא השבכ םגו ... ) 

 תיברקה וכרדב ךישמהו ותדיחיל בוש רזח שדוחכ רובעכ ךא ,תיעיברב בורזעלא עצפנ הז עצבימב

 רבמטפסב םיחא-רבקב רבקנ םש ,ילאקריק רפכב תוומ-רודכ והגישה ןאכ .היבטאל ינחדמל דע

1 1 סראמב-24 ב ,בורזעלא יאסיאל קנעוה קסבטיו דיל ברקב הישותהו הזועתה לע . 944  ראותה ' 945

4 .תוצעומה-תידב רוביג לש 1 5  

1 תנשב טנברדב דלונ אוה . םייתנשב בורזעלא יאסיאמ רגובמ היה בומארבא לאיתש . 9 1 8  םייס . 

1 ב ) Makhach-Kala ( הלאק-'ץאחאמב ןוכית רפס-תיב  ןוכמב דמל המחלמה הצרפשכו ,-938
 רבעש רחאל. םודאה אבצל בומארבא בדנתה המחלמה תישארב. ינזודג ריעב טפנה תיישעת חותיפל

-תוברקב התיה בומארבא לש שאה-תליבט .) vzvod ( םיאבור תקלחמ דקפמל הנמתנ רצק ןומיא

 התיה ותדיחי העציבש תושקה תומישמה ןמ .ינופצה ץ�נוד רהנה תוביבסב ,םישאונה המילבה

 בייואל הדיחיה התלגתנ תוחילצה תחאב .תרחאה הדגה לא רהנה לש תחא הדגמ תשומחת תרבעה

 שארב רעתסה אלא ,ויתונותשע תא דביא אל עוצפ היהש בומארבא ךא .הדבכ שא הילע החתפבו

 אצוי-לעופ התיהו ,תיטייבוסה המיחלה-תנירטקודמ הגרח וז הבוגת. םלס יחו יריה תורוקמ לע וישנ.א

 לע דקיפו ,םימחולה תורושל בומארבא רזח םילוח-תיבב םישדוח רחאל .בומארבא לש ותיישותמ

1 ב .דארגנילאטס תיזחב דויס תקלחמ 1 רבמטפסב-8  ירחאמ ותקלחמ שארב בומארבא חלשנ 942

 תורורצב בייואה תולעת תא וססירו ,םינמרגה ירוציב תא ורבע םה הלילה תוסחב .בייואה יווק

 .רויסה תקלחמ לע תפות שאב וחתפו ,שדחמ םינמרגה ונגראתה הכובמ לש םיעגר דחאל .םינומיר

 םיראשנ תשבוחו רייס דמיעו ומצע אוה דועב ,תונטק תוצובקב תגסל וידוקיפל הרוה בומארבא

-הדשמ םאיצוהל הרוה אוהו ,בומארבא לש וידוקיפמ םיבר ועצפנ הגיסנה ךות .חטשב םינורחא

 בומארבא לאיתשו הממי הפלחש רחאל .עוצפ היה אוה םגש יפ-לע-ףא ,ודבל רתונ אוה דועב לטקה
 ססובתמ םינמרגה תודמעל ךומסב בומארבא בכש תע התואב ךא ,ללחכ םרשנ אוה ותדיחיל בש אל

 ודיב הלעו ,העיצפה לע םייחה-ןוצר רבג תובר תועש רובעכ .תכלוהו תשטשטימ ותרכהשכ ,ומדב
 .ןגס תגרדל בומארבא לאיתש הלעוה הז ברקב ותוגהנתה לע .םודאה אבצה יווקל עיגהלו חוכ רוזאל

 .הגולפ לע דקיפ םילוח-תיבמ בשש רחאלו

 ,'םודאה בכוכה' תונייטצהה-תוא בומארבאל קנעוה וב ועצבימ לעש ,םיירזכאה תוברקה דחא

4 1 5 1 .כונאטרוש  1 ,.ראקלאכ-רנידראכאק .טסיה ; 969  . 267 ·מע . 2 ןרכ ' 967
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lz ( םויזיא ריעה דיל היה ium (. וסינ ותואש ,רצובמ ינמרג טלשמ היה ריעל תימורד מ"ק-35 ב 
 ךות ןא ,טלשמה תא שובכל התווטצנ בומארבא לש ותגולפ .תודחא םימעפ החלצה אלב שובכל

 תא חיכוהש ,בומארבא . לוחב ואלמתנש םיעלקמה-תת לב טעמכ לועפל וקיספה תורעתסהה

 שומיש ךות תורעתסהב ךישמהל ותדיחי לע םעפה םג הריצ 'ן 94 ן ·ב ץינודה רבעמב ותיישות

 עגפנ הז ברקב .שבכנ טלשמהו הנורתי תא בומארבא לש ותשיג החיכוה םעפה םג ןכאו ,םינומירב

 .ותמיחלב ךישמהו תונפתהל בריס ןא ,תישילשב בומארבא
 רפסמ םיקה םודאה אבצה .) Dnestr ( רטסיגרה רהנ לע םישק תוברק םודאה אבצה להינ ן-944 ב

 טילחה זא .םיפידע םיינמרג תוחוכב ורתוכש ,רהנה לש תיברעמה הדגה לע תוריעז תועלבומ
 ידיב הלע ןכל תודותו ,תורחא תודיחימ ץחלה תא לקהל ידכ ,ותדיחי לע שאה תא ךושמל בומארבא
 .תרובגת העיגהש דע םימימת םימי רשע-םינש יברעמה זחאמב דמעמ קיזחהל תויטייבוסה תודיחיה
 לש הריהדב :הלודגה תדלומה תמחלמ דעב' תואה בומארבא לאיתשל קנעוה הז ברקב ותרובג דעב

 תואב הכז הלא תוברקב ותופתתשה דעבו ,הלסיווה תחילצב ברמארבא ףתתשה הברעמ םודאה אבצה
 .) Poznan '( ןאנזופ תינלופה ריעב היה תיברקה וכרדל ירקיעה ןחבימה םלואו :םודאה לגדה'

1 ראורבפב םודאה אבצה לש ותפקתהו ,ריעה תא בטיה ורציב םינמרגה  םיישקב הלקתנ 945
 הדיחי החלשנ ברמארבא לש ודוקיפב .תורצובמה תודמעה תא חצפל וחילצה אל םיחתותה .םיבר
 תודמעל רדח הריעז םימחרל תצובק שארב בומארבא לאיתש .בייראה ירוציבל עיתפמב רודחל הנטק
 וחתפו םינמרגה וששואתה רצק ןמז רובעכ .די-ינומירב םיקנאטה תא ףיקתהו ,תורצובמה תוינמרגה
 ולעפש ,םילייח השימח-העברא לש תונטק תוצובקל ויתוחוכ תא קליח בומארבא ןא ,דגנ-תפקתהב
 . לקשמה-ירוישמ בייראה תרחוב תא ואיצוהו עיתפמב

 ·תנחתב ורצבתה םינמרגה ןא .שבכנ ריעה תראובמב םירוציבה דחאו ,ירפ האשנ וז תוליעפ
 ךישמהו ןושארה ןוחצינבש גשיהה תא לצינ ועצפה ברמארבא .ריעה תדוצמב הנכשש ,רודישה
 .ףקותה חוכה לש דקפמה לפנ הפקתה ידכ ךות .םיפסונ תוחוכ םיפרטצמ וילאשכ ,הדוצמה תפיקתב

 . ןרס תגרדל הלערהש ,ברמארבא לאיתשל רבע דוקיפהו
 תוליל ינש ךשמב וכשמנש תונויסינהו ,תוקומע תולעתו תרבע תרמוח תפקרמ התיה הדוצמה

 תא רובעל טילחהו שיא רשע-םינש רמיע לטנ בומארבא .תואצות ידיל ואיבה אל הילא רודחל

 ,החילצה םילבח-תומלוס תועצמאב הדוצמה ךותל ותרידח .םינמרגה תייעטה ךות רחש םע המרחה

 לש ותוגהנתה לע .הדמעו הדמע לכ לע ,המדא לעש לכ לע תומרחה ןיב ומחל םימחולה ץמוקו

 : ודקפמ בתכ הז ברקב ברמארבא

 ויהש' רודישה תונטנא ואצמנ רבש' רשוחה תא ברמארבא שבכ הגשוהש החלצהה חותיפ ךות

 לוצינ ךות תאז השע אוה .]הדוצמה לשנ יעיברהו ישילשה לדגמה ןיב ירקיעה ןעשמה

 לש הדיחיה .בומארבא םחל ובש עטקל ורבעוהו םיאבורה תודיחימ ודרפוהש ,םיקנאטה

 ךות ,ששואתהל בייואל רשפאל ילבו ,יעיברהו ישילשה לדגמה ןיב זריטכ הרדח ברמארבא

 בייואה חוכ תא התצח ןכו יעיברה לדגמה לע הטלתשה ,םינוש םידדצמ הפוצר תורעתסה

 וילע ולפנתה .רתויב השק בצמל ברמארבא ןרסה עלקנ הז ברק לש םיעגרה דחאב .םיינשל

 השימח ליפהל בומארבא ידיב הלע םינומירו ןודיכ לש שאונ ברק ךות ןא ,םינמרג השיש

 לש הדיחיה הליפה ןאנזרפ לש הדוצמב ירזכאה ברקה ןלהמב .הבש ישישה תאו ,םהמ

 יטייבוסה אבצה ידיל לפנ ןכ .רבשנ ו, soo ·מ רתווי םיינמרג םיללח תואמ עבראכ ברמארבא

 .בר ללש
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 ,,,· 1 יטילופ�יתנiחה דכח(מ�
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1 ב דלונ( בומארבא לאת.וש 9 1 8 -( 
' 

 תוצעומה-תי�

 ו 1-""" •.
 23 ·ב ןאנזופ רודחישכ בומאדבא לש ותמורת

'
1 דאודבפב 3 בו .ןויצל התכז 945 1  הנש התוא יאמב-

 .תוצעומה-תידב רוביג לש ראותה ול קנועה
 דחאל ךא .) Speyer ( די�ש דיל תיעיבשב עצפנו תיברקה וכרדב ךישמה בומאדבא לאיתש

4 . גאטסכיירה ושביכב ףתתשהו 'ןילרבל דע עיגה המיעש 'ותדיחיל בש הרצק המלחה  לאיתש 16
 בודב .הנטק הדבוע עיבצהל היושע ךכ לער ,האג ודיהי םג אלא .תח· אלל םתו ל קד אל היה-כומארבא
 ומש ללכנ אל ךכ םושמו ,יטאטה םעה ןבב ברמאדבא לש ותוימואל הניוצ םייטייבוסה םימוסרפה
 ךא :דנאלמייה שיטעוראסי יריאה תעה-בתכב המסרופש .םידוהיה תוצעומה-תידב ירוביג תמישרב
 תכרעמל בתכמ ץירה .טפנל ןוכמב הצרמו ינזודגב םויכ ררוגתמה ,בומארבאל עדונ רבדהש רחאל
4 .תוצעומה-תידב ירוביג םידוהיה תמישרב רמש תא לילכהל שקיבו .תעה-בתכ 1 7 

 ךדדב קד םייטייבוסה םימוסרפב רכזומ 'ללבנ םידוהיה לש ומכ ,םייררהה םידוהיה לש םקלח
 ידכ תוטעומה תואמגודכ יד יכ המוד ךא .םיטאטכ רבודמש ןויצכ בוד-יפ-לע תאז ףאו ,יארקא
4 ,ינמרגה שלופכ םחליהל התעד-תושיחנכו התזועתב הנייטצה רז הריעז הליהקש ,חיכוהל 1  אלש 8
 .יצאנה ןוטלשה תוסחכ ם"תדהו םיימואלה הייח שודיחל התוויקש .תבבוסה היסולכראהמ קלחכ
 ןברוח קד איבהל לולע ינמרגה ןוטלשהש ,תיביטקניטסניא השוחתמ םג ,הארנכ ,הקני וז תושיחנ
 .דבלב סרהו

4 1 6 1 .טוובוטופ  1 .בוזאואמ"ק; 968 1 .בו פופ; 46 ימע' 1959 .בוובקילא; 443 ימע' 963  ךרכ, 1967 "גאד .טסיה; 970
 . 403 ימע , 3

4 1 7 1 ,הדרלבויפ  970 . 
4 1 8 1 ,זאקוואקב םידוהי  943 . 
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 האושהו הרובגה

 האושה חכונל . 2

 תניחבמ : הייאר-תויווז יתשמ האושה חכונל םייררהה םידוהיה לש םבצמ תא ןוחכל יוארה ןמ
 .חטשכ תויושחרתהה תניחבמו ,תיעזג-תינורקעה השיגה איה ,םהיפלכ תינמרגה השיגה

1 כ 94 1  'וץח-תוצראו רפסה רקחל ןוכמה' םסויפ ,תוצעומה-תירכל תינמרגה השילפה תנש ,-

) I nsfitut fiir Grenz und Auslandsstudien ( םימואלה תמישר' םשכ 'ןונגנמה שומישל' תרכוח, 

 םייררהה םידוהיה וניוצ וז תרכוחכ :תוצעומה-תירכ רבעכ ויהש םירוזאה לש םיטבשהו םימעה

4 .ידוהי טבשכ היזורג ידוהי םע דחיכ  ךייט דראהרג ר"ד ידי-לע הדבועש ,המוד תרכוחכ 19

) Gerhard Teich ( לכור ץנייה ר"דו ) Heinz Ru bel ( 1 כ רואל האצוהו  ס"סה תדקפימ ידי-לע-942

 ידוהיו םייררהה םידוהיה ורדגוה :ץוח-תוצראו רפסה רקחל ןוכמה'ו עזגל דרשמה 'ךיירה לש

 םיכר םיעזג דוע םעו ,תימינפה היסאו ודוה לש םינוש םיעזג םג יחרזמה עזגה לש תכורעת'כ היזורג

 ןאטסגאדל רגיהש ידוהי טבש םה' םייררהה םידוהיה ,תרכוח התואד אבילא :םירדגומ-יתלכ

.ךרעל תינימשה האמה עצמאכ  לדבה תרכוחה ירבחמ ואר אל תינורקע הניחכמ יכ ,אופא עמתשמ 420 '

 . םייפוריאה םידוהיה ןיכל םייררהה םידוהיה ןיכ

 לש ןוחטיבה תורשו ןוחטיבה תרטשמ שאר איצוה זאקוואקל הלודגה תינמרגה השילפה ברע

 םג דשקוה וז תרכוחכ .ותוא םיסלכאמה םימעהו זאקוואקה לע תדחוימ הכרדה-תרכוח )ד"ס( ס"ס

 םאצומ רבדכ[ וז וא וז העיז לש התונוכנל לדבה אלכ' : ןלהלכ ורבחמ םכסמ ותואש ,םידוהיל קרפ

 הנווכה[ בורקמ םשל ורגיהש וללה ןה ,םייזאקוואקה םידוהיה תא תוארל שי ]זאקוואקה ידוהי לש
 תרטשמ תדמע תפקתשמ ןאכ 42 ו:כחרמכ רז ףוגכ ,םייזאקוואקה םידוהיה ןהו ]היסור ידוהיל

 םידוהיה עזג לש הרדגהה תלאש ךא .קיזמ דוסי רוזיאה לש םידוהיה לככ התארש ,ד"סהו ןוחטיבה

 .יצאנה ןוטלשה תועורז לכל יעמשמ-דח חרואכ הרורב התיח אל םייררהה

 םיינמרגה תונוטלשה לצא .הארנכ ,הררועתה םייררהה םידוהיה לש תיעזגה םתוכייתשה תייעב

 422 היזורג ידוהי לש תוחפשמ רפסמ ונעט תפרצכ .תפרצכ םידוהי תוצובקכ לופיטל רשקכ רקיעכ

 423 .השמ תד ינכ םיטוגו'ג וא םידודג םה יכ . ןאטסינאגפאו ןאריא ,הראכוכ יאצוימ םידוהי האמכו
 ולצינ .םיינידמ-םייתלועת םיקומינמ .ינמרגה ןוטלשה תועורזמ קלח לע לבקתנש ,הז ןועיט תוכזכ
 לש תידוסי הקזיכל ינמרגה ןוטלשה תועורז תא ץירמה אוה ךא ,השובכה תפרצכ םידוהי תואמ המכ

 .םייררהה םידוהיה םללככו ,הלאה םירוזאה ידוהי לש תיעזגה םתוכייתשה

1 רבמבונכ-7 כ -לאנויצאנה הגלפמה לש עזגה תוינידמל דרשמה להנמל ץוחה-דרשמ ריכעה 942

 .ןאריא ידוהי יכ ,הארנכ .עבק ובש ,) Euler ( רליוא 'פורפ לש ותעד-תווח תא תיטסילאיצוס
1 ראוניכ-7 כ 424 .ידוהיה עזגה ינכ םניא זאקוואקו ןאטסינאגפא  יכ ,ל"נה דרשמה להנמ בישה 943

 שי םאה הלאשה לע•ו. ןאטסינאגפאו ןאריא ידוהי יבגל רליוא לש וינועיט תא לוכו-לוכמ החוד אוה
.תמכסמה יתעד תא עיבא דוע ,םידוהיכ ומכ זאקוואקה לש םייררהה םידוהיכ לפטל  םנמאו 425 '

4 1 9 1941 .המירש  6 'מע ,  1 -60 . 
1 • ךייט 420  . 89 'מע , 942
421 1 .זאקוואק   . 64 'מע , 942
1 .ילירשאלוגילא האר ישיו לש תפרצב היזורג ידוהי תוחפשמ לש ובצמ לע תרדע 422 967  . 

1 .דילישטא דייע 423 967 . 
 . וילא תוסחייתהה דמ ותדמע לע דומלל דתיכ ךא .אוצמל ונדיינ הלע אל רלויא 'פורפ לש וריכזת 424

 . םיחפסכ האר 425
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 תויטייבוס תירב-תוקילבופר לובג ...- •..

 תוימונוטוא תוקילבופר לובג------

 ארקמ

 ימואל-ןיב לובג·-·-

 םיימונוטוא תוזוחונ לובג •••.•.•••

 הקוחרה תינמרגה תומדקתהה וק ' ' ' '
 ) 1942 ( רתוינ tOO מ•ק

 הינשה םלועה תמחלמ תפוקתב תיביטארטסינימדאה הקולחה

 'רץח-תוצראו דפסה רקחל ןוכמה' לא הגלפמה לש עזגה תוינידמל דרשמה להנמ הנפ םוי ותואב

-כ ךייט דדאהדג בישה וז היינפ לע .םיידדהה םידוהיה לש יעזגה םאצומ דברב ותעד תורח תא שקיבו

1 ראוניב 27  'פרדפו ) W. Holtz ( ץלרה 'ו ד"ד לש םהינועיט תא לוכו לוכמ החד רבש ריכזתב , 943

 םה ]. א.מ- דחאכ םייררההו םיידודגה םידוהיל הנווכה[ םייזאקוראקה םידוהיה' יכ 'ןעטו 'רליוא

.דבד לכל םידוהי  םיינאגפאה םידוהיהו ןאריא ידוהי ,םייזרדגה םידוהיה לש סיראפמ תוחכוהה 426 '

G ( לטיק 'ג 'פררפ לש ותעד-תרוחל םג ודבעוה ,ידוהי עזג ינבמ םניא םהש .  Kittel  תטיסרבינואל ) 

1 ב .) Tubingen ( ןגניביט 1 ראורבפב-6  תוריהזב םכיס ותואש ,הז ןיינעב ריכזת לטיק חסינ 943

יזאקוואקה םידוהיה יפלכ דחוימ סחיל הקדצה ."תמייק· :וכתרכל תינייפוא 'תיעדמ•  יבגל .םי

ינאריאה םידוהיה  ןיב םייניב-בצמב ךדעב םיאצמנ םיינאגפאה םידוהיה .ךכל ןתיא סיסב ןיא םי

.םינשה ,זאקרראקב םייררהה םידוהיל דשאב' 427 '  תכשלב עזגה תוינידמל דרשמה להנמ בתכ '

1 ראורבפב-22 ב ,תיטסילאיצוס-לאנויצאנה הגלפמה  : ןלהלכ ' 943

 םידוהיכ םיאור ,עודיכ .םידוהיה .םיער תודיחא ןיא זאקרראקב םיידדהה םידוהיה ןיינעב

 העדב ינא ... םיטייבוסה יניעכ םג םידוהיל םיבשחנ םה יל עודיש המכ דע .םידוהי םיידדהה

 . ם'חפסנ האר 426

 'ם•חפסנ האר 427
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 האושהו הרובגה

 רקחמ תועצמאב קר ריהבהל ןתינ םידוהי םייררהה םידוהיב תוארל שי םאה ,הלאשה תא יב
 םידוהיב לופיטה רבדב הרעכהה תא תוחדל שי םייתניב ,יתעד תריכע יפל .ןכל .םוקמב טרופמ
 428 • ךיירה לש ישארה ןוחטיבה דרשמ תדמע סג רז יל עודיש המכ דע .םייררהה

 המחלמה ימיב הדעה יכב ינזואל ועיגה םייררהה םידוהיה יבגל םינמרגה לש תוריהבה רסוחל םידה
 ,םהיפלכ גרהכל דציכ הלאשכ ןילרבל קרבמ וחלש םינמרגה יכ ,רופיסה םכרתב חוור .הירחאל רא
.סיבלכ תרמ- בלכל. ררחש בלכל ןבל בלכ ןיב לדבה םוש ןיא' : רז הבושת הלבקתנ ןכ לער  ןא 429 '

 םתוגהנתה העבק םירירהה םידוהיה יפלכ םסחי רבדב םינמרגה לש תוינורקעה תושיגל רבעמ
 .חטשב

 אל היסור ידוהי לש םדצל ,תונטק תוצובק רא םידיחי ,םייררה םידוהי וררוגתה סהבש םיבושייב
 ,םיטילפה רא םיבשותה היסור ידוהי םע דחיב וחצרנ םייררה םידוהיו ,תודעה ןיב םיצאנה ולידבה
 ויה םייסורה םהיחאמ דרפכב םייררה םידוהי ובשי סהבש םיבושי 430 • המחלמה ןמזב םרקמל ועיגהש
K ( םירק יאה-יצחב קר rym ( זאקרראקבר. 

 ,םיבר .םירקל םייררה םידוהי סג ורבע תננכותמה תיאלקחה תיטייבוסה תובשייתהה תרגסמב

 בורש ,זוחלוק היה תוחפל דחא רפכב ןא ,םיזנכשאה םידוהיה םע םיברועמ םירפכב רבשי ,הארנכ

43 .סייררה םידוהי ויה םלוכ רא וירבח  ןאפטס ינמראה קיבשלובה לש רמש תא אשנ הז זוחלוק 1

1 ( ןאימואש 878- 1 9 1 8  , S. Shaumian (, וחרצנש ,וקאנ לש סיראסימרקה השישו םירשע ןותמ דחא 

1 רבמטפסב-20 ב 9 1 8  ינמרגה אבצה תומדקתה םע טלמיהל ,הארנכ ,וחילצה אל זוחלוקה יבשות . 
1 ויתסב םירקל 94 1  תדמשה לש ןושארה בלשב 432 .םירחאה םזיוחלוקה ידוהימ קלח רשעש יפכ ' 

 יבושתמ דחא ןא ,םדיוהיה ויבושתו ריעזה ןאימואש זוחלוקב םינמרגה וחיגשה אל םירק ידוהי

 תפכ דקפמ חווידמ עמתשמ רבדהש יפכ ,תומיאתמה תויושרל ןכ לע עידוהל 'גאד' רפכה

1 ב ) Evpatoriia ( היררטאפבי 1 סראמב-6 942 : 

1 ןידיע םיאצמנ הז םרקמב יכ 'ןאימואש זוחלוקה בושת ידי-לע ,הדשה תדקפימל חווד 1 4 
 יאקירמא ףסכ תרזעב םש ובושה סה .סיטאט םינוכמה ,םייררה םידוהיב ןאכ רבודמ .םידוהי

.433 תנשב 1  החרזמ מ"ק 4-3 ןרעב אצמנ אוהו ".הפמה לע ןיידע ןיירצ אל םוקמה 939

1 טסוגואכ .םיחפסנ האר 428 .M ( ילנאשכוק לאכימ יארקה ישגה 944  K owschan ly 1 ( טרופמ וינזח )  4  )'מע 
 םרוהיה· : ןלהרלכ ריכזתה חא םייס אוה . םייררהה םרוהיהו םיקאיצמרקה לש םתודהי לע םיינמרגה תונוטלשל
 םרוהי םחוא םינכמ רשאכ רדאמ םיבלענ םה . םרוהי אול םרוהט םילארשי םמצע םיאוד זאקוואקה לש םחררהה
 פיכ םיררהה םרוהיב גוהנל ןיא יכ .חיכוהל שקיב ב m כה .) JM / 4473/2695805 .םרש די וןיכרא( ·םילארשי אלו

 םר� םה ם,....דהה םרוהיה יכ ,הדע הוצפנ החיה זאוקואקב ינמרגה אבצה רכקב ןכאו .היסור רוהיב םיגהונש
1 .רןק :ךכ לע ןייע .תילארישה חדה ינב םירוהט 95 1 1 ימע .  27- 1 26 . 

1 ,המלש 429 975 . 
1 ,ולק 430 1 .ויטסלוט ; 944 1 .רמשמה ,ויטסולט ; 943 943 . 
43 -276 ימע .ןלהל האר תיאלקחה תובשייתהה לע 1 275  
432 1 .רןק  1 ימע , 973 50- 1 48  . 
1 ב ) K ( : םימטע ינשמ ת KT ו .קוידמ ונניא הז רפכב םיררהה םרוהיה לש םתובישיתה דועמ 433  רבכ הת'"ה K ל '"939

 .תוז:ועמה- n רבב רבכ לעפ אל טנוי·גה )ב( : םרקב הדשח םרוהי תובישיתה
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 יטילופ-יתרבחה דמעמה

 םיבשות ]ודמשוה עמשמ[ שדחמ ובשוה ד"סה םע הלועפ-ףותישכ ... הקכידיפדופמ
 434 .הלא

 םידוהי לש הלודג הצובק לש ןושארה חצרה ,עודיש המכ דע ,התיח ןאימואש זוחלוק ידוהי תדמשה
 םידוהיב רבודמש םינמרגה לש תשרופמ תועדומ ךותמו ,םיסורה םידוהיל רשקב אלש ,םייררה
 . ןורחאה חצרה הז היה אל ךא םייררהה

1 ילויב-23 ב  תבחרנ הפקתהב חתפו .ןורה לע כוטסור ריעה תא ינמרגה אבצה שבכ 942

1 בו .פוקיאמ ריעה השבכנ טסוגואב s-ב .זאקוואקב  תודיחי ודעצ טסוגואב 2s-ב .קסדוכולסיק-4

1 בו ,) Mozdok ( קודזומ לש היתובוחרב טכאמרווה Novorossi ( קסיסורובונב רבמטפסב-0 isk (. 

 תא ודשיח סה םישדוח רוכעכ ךא ,ינמרגה אבצה לש הריהמה ותומדקתה המ-ןמזל המלבנ ןאכ

 הקילבופרה לש החטש לכ טעמכ הירחאלו .קי'צלאנ ריעה השבכנ רבוטקואב 2s-בו ,םתפקתה

 ,החרזמו המורד םדקתהל טכאמרווה ידיב הלע אל ןאכמ 435 .תיראקלאב-ונידראבאקה תימונוטואה

 יחטשב .ינמרגה שוביכה תחת םייררהה םידוהיה לש םיירקיעה םיזוכירה ואצמנ אל ךכל תודותו

 תיאלקחה תובשייתהה ירפכב דחאה : םייררה םידוהי לש םיזוכיר ינש רקיעב ויה ושבכנש זאקוואקה

1 תנשמ ללכנש .קודזומ רוזיאב .קי'צלאנ ריעב רחאהו .קודזומ ריעה תבריקבש תיטייבוסה 936 

 הקבונאדגוב ,םירפכ ינש ואצמנ 'זא הדסונש תיניטסוא-ןופצה תימונוטואה הקילבופרב

) Bogdanovka ( מוtקסני'זנז -Manzhinsk )ג ןכל-םדוקtטשנזtויה םהיבשות בורש ,)הקבוקז 

 םידוהיה לא םינמרגה לש םסחי .הביבסבש םיפסונ םירפכב םידוהי ובשי ןכ .םייררה םידוהי

 .דיחא היה אל הלא םיזוכיר ינשב םייררהה

 ירפכמ םייררה םידוהי לש תוחפשמ הקבונאדגוב רפככ וזכרתה זאקוואקב תוברקה ימיב

 הלודג התיח וב תידוהיה היסולכואהו ,השקה ןמזב םתדע ינב םע דחי ףפותסהל ושקיבש ,הביבסה

1 רבמטפס תישארב שבכנ רפכה .המחלמה ברע רשאמ רתוי אופא  אל םיינמרגה םילייחהו ' 942

 יתב תא דוקפל וגהנ סה .םידוהי-אלהו םידוהיה ויבשות ןיב שוביכה לש םינושארה םימיב וניחבה

 םינכש ואצמנ רצק ןמז ךות ךא .םירחא ןוזמ-ירבדו םיריזח .תומהב .תופוע דודשלו םירכיאה

 רתי-תוירזכאב גוהנל םינמרגה ולחה התעמ .םידוהי סה רפכה יבשות בור יכ .םינמרגל וריבסהש

 ולא תוידארופס תועפות .גרוהל האצוה ומע ררג םהיתודוקפל תויצ-יא לכו םייררהה םדיוהיה יפלכ

 ,השדח הדיחי רפכל העיגה םיארונה םימיל ךומס םלואו ,ושביכה לש ןושארה בלשה תא ונייצ

1 רבמטפסב 20 ( ג"שת רופיכ םוי ברעבו ,רוזיאב ולעפש 'עצבימה תובצוע'מ הארנכ 942 ( 

 ביבס תרבגומ הרימש ודימעהו ,םתוא ולענ 'ןודעומה ןיינבל רפכה ידוהי לכ תא וסינכה
 םיתא םהל ונתנ ,םירענו םיקזח םירבג דבכ רמשמ תחת וחקלנ ".תרחמל רקובב . ןיינבל

 ... ורונ סה ךרעב הרשע-םיחש העשכ ... ר]פכל ךומס היהש[ רובה תא תוקנל םתוא וחירכהו

 'ורפיס הייאר-ידע . ףטו םישנ ,םינקז- םידוהיה ראש גרוהל ולבוה בורקב םייתש העשב

 םידלי יככ ועמשנ הלחתהכ .תותילט םייוטע םבור ישארו ,הליפת ךות וכלה ... םינקזהש

 קשנמ תורורצ ועמשנו םידליה יכב קספ ןכמ-רחאל ... ןהמ וחקלנ ןהידליש ,םישנ תוקנאו

 : אוה קיחה לש ריוקמה רפסמה . JM / 2996 רפסמ .םרש די וןיכראכ רומש הדועתה לש םליפורקימ 434
74 . Bundesarchives Koblenz, RH 23/V 

1 ,.ראקלאב-וכידראבאק .טסיה 435 2SS-2S ימע , 2 ןרכ , 967 l  . 
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 האושהו הרובגה

 ורוכ .הארנכ .ןהבש תודדוב תוידי רעמשכ ןכמ-דחאל .קספה אללו ןמז הברה ודי .יטאמרטרא
 .םיעוצפה

 הז םויב. םידוהיה תיברמ לש םתרובק-םרקמל תרעש רפסמ ךות ןפה הקברכאדגרב רפכל ךומסה דרבה
-בוטל תודות םריאה חבטה ןמ ולצינ ,הדעה תחפשמ םכותבו ,םידוהי תורשע .םידוהי-470 כ וחצרנ
 הבצמ םרקמב ביצהל וגאד םיטעמה םילוצינה .םינכשה םירפכה ןמ םידוהי-אל לש םתונכתסהו םבל
 436 .םרקמב דרע דדוגתהלו ךישמהל ולכי אל ןא ,םהיריקי רכזל

 דחאל . ןכשה קסכייזכ�מ רפכב םיידדהה םידוהיה תיברמ לש םקלח-תכמ היה המרד לדוג
 ילוצינמ דחא ראתמ ןכר' ןכשה ידוהיה רפכל רכפ םה ,הקברכאדגרבב ·םתכאלמ· תא וליכ םיחצורהש
 :רב םיעוריאה תא רפכה

1 רבמטפסב-5 בנ םינמרגה ארב םע  רפסמ ,תוידוהי תוחפשמ םיעבראכ רפכב ורתוכ ] 942
 םארב ברע שממ ... ]תבש רימוש[ םיקיכטרנרס לש תוחפשמ רשעכו םינמרא לש תוחפשמ
 תודיחיה תוחפשמה שש ןהבו ,םיאזרחלרק לש תוחפשמ הרשע-םיחש ונפתה םינמרגה לש
 םיקוסע ויה םה .םיליגר םדא-יכבכ ולגתה םינמרגה ... םייפוריא םידוהי לש רפכב
 תוקוחד םיתעל קד .ודדוגתה םהיתבבש רפכה יבשותב ןיינע לכ םהל היה אלו ,םהיניינעב
 ןקז הלילב יעגה רבוטקוא עצמאב .םינמרגה ליבשב תודובע דרתה יפל םיבשותה ועציב
 .קסכי·זכאמל תוברקתמ ןישנועה-תודיחיש ... הארונה הרושבה תא איבהו ... הקברכאדגרבמ

 יכ .ולצינה תחפשמל ,רטוש לש דיקפת אלימש ,רפכה יבושתמ דחא עידוה םידחא םימי דובעכ
 לע ברשל וצלאכ ןא ,טלמיהל וסיכ תוחפשמ המכ .בושייה ידוהי לכ תא דימשהל םידמוע םינמרגה

 .ןהיתובקע

 םיככרמ תויהל םיקיכטרנוסהר םידוהיה לכ לע תוינמרגה תווישרה רויצ ןכמ-דחאלש ברעב
 ןכמ-דחאל .םייישא םיצפח ג"ק 40 תחקל החפשמ ןב לכל רתוה . שדח הדובע-םרקמל דבעמל

 .םידוהיה קד ודבעויש רדבתה

1 ב 1 רבוטקואב-9  רפסמ וטלמכ הנורחאה םכדדב םעסמ ידכ ןרתו ,תולגע לע םדיוהיה וסמעוה 942
 דלוג 43 '. יקסדרק רפכה דיל םינבלל תושרח-תיבב ורוכ רפכה ידוהי בוד .תודעה דסומ םכותבו םיריעצ

 קורחמ ריעבו הביבסבש םדיחא םירפכב םידידהה םידוהיה ןמ םיברל םג יאדוול בורק ןמרז המרד
 438 .המצע

 יבושת תיברמ .הייפכ-תוודבעל םיחרזא לע דוצמב טכאמדררה ילייח וחתפ קי·צלאכ רשבכ םע

 םדיוהי המכ וחרצנ םימיה םתואב דבכ .בוחרל תאצל אלש ולדתשה ,םידוהיה םללכבו ,דיעה

 : קי·צלאכ תבושת הדיעה תוחיצרה תחא לרע ,םיידדה

 ... הריפחה ןמ אצי ]ברדריד ןרדב[ אוה .הכרשב האצמכ החפשמה ,אובחמב התיח החפשמה

1 .חוכמ 436 1 סרcומג 28 םו•ג עגש-רcוגג ם"קתהש .גומו לש·· םע ךויאיר: 72-66 ימע, 984  ה m שש .תודהע תחcו . 977
 ,.ח.ז תוד(זנ m ודייהי תוחפשמ 600 וחתנ הקוגנcודגרגג יכ ,הרסמ ק"'צלאנ ריל םףפכה רחאכ םימיה םתואכ

 .םזגומ הארנ רה רפסמ .) 8 •בןע , 1973
1 ,הדמהש ,כיאסיא 437 1 נמ הררהש ךכר , 1984 .ךכלק םג ך"ונ . 980 984 . m  . S6-69 'מונ , 
 . 69 •בןע ,םש יrע 438
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 יטילופ-יתרבחה דמעמה

 המכ ואצמנ םוקמכ ... 'ךלא אל' : בישה אוהו ,תינמרגכ ול ורמא 'דובעל ךל' .םינמרג ורכעו
 439 .םוקמכ והוגרה ,אוה ידוהי יכ םינמרגל רמאנ רשאכ .ידוהי אוה יכ ורמאש ,םיסור

 ולאמ ,תוירקיע תוניחב שולשמ ,תורחא קודזומ רוזיאכ תוכיסנה ויה ולא תוידארופס תוחיצר ףא לע

 ,קרט רהנה לש תינופצה הדגכש התביבסו קודזומ לש ינמרגה שוביכה )א( : היתוביבסכו קי'צלאנכש

-5 כ הררחוש ריעה( םימי השימחו םישיש קר ךרא קי'צלאנ שוביכ דועכ ,םישדוח השימח ךשמנ

1 ראוניכ  יטייבוסה ןוטלשה ידי-לע ובשוה קודזומ תוביבסכש םירפככ םידוהיה םיבשותה )כ( ; ) 943

 הסחייתה םכיבס היסולכואה .הכפהמה רחאל ומאלוהש תועקרק ויה ןקלחכ וא ןלוכש ,תומדא לע

 ויה ,הז תמועל .קי'צלאנכ .רז ףוג הכר הדימכ םהכ התארו ,תונויעכ םג ילואו ,תוגייתסהכ םהילא

 קלח היבשוימ םיכר םהכ ואר ןכ לעו 440 ,םינושארה םייחרזאה םיבשייתמה דיכ םייררהה םידוהיה

-ףותישל העדונ תוינמרגה תוינכותכ תדחוימ תובישח )ג( ; םוקמה תייסולכוא לש ילארגטניא

 תוינמרג-ורפ תומגמ דדועל ולדתשה וללהש ,אופא יעבט .זאקוואקכ םימלסומה םע הלועפה

 קלחש ,תיניטסוא- y ופצה תימונוטואה הקילבופרה יחטשכ רשאמ רתוי היראקלאכ-ונידראכאקכ

 תויטנ וניגפה םימלסומה םיראקלאכה( .םיסורו םיניטסוא רמולכ ,םירצונ ויה היבושת לש יראה

 אבצה םיקה וז תינמרג תוינידמ תרגסמכ ) 44 י.םימלסומ-אלה םינידראכאקה זמ רתוי תוינמרג-ורפ

Sel ( כודאש םילס ןידה-ךרוע השארכו ,תיראקלאכ-ונידראכאק תימואל הצועמ i m  Shadov (, 6 כו-

1 רבמצדכ  ומקוה אל הלאכ םיפוג .םירכיאל תומדא תקולחו םיזוחלוקה קוריפ רבדכ וצ םסרופ 942

 ימיכ קי'צלאנ ידוהי לש םלרוג תא ריבסהל ידכ םג שי הלא םימרוג בולישכ 442 .היטסוא ןופצכ

 . ינמרגה ושביכה
 אוה האושה ימיכ קי'צלאנכ םייררהה םידוהיה תליהק לש היתורוקל תוכושחה תודועתה תחא

 תונש ףוסכ םייקתהש ,תיראקלאכ-ונידראכאקה תימואלה הצעומה שאר ,כודאש םילס םע ןויאר
 איה ,םויה דע המסרופ אלש ,וז הדועת לש הכרע תאפמ 443 .םישימחה תונש תישארכ וא םיעבראה
 .התומילשכ ןאכ תאבומ

 תישארכ יתייה ,תיראקלאכ-ונידראכאקה הקילבופרכ תימואלה הלשממה שאר רחבנ יתויהכ

1 רבמבונ שדוח  יאזוחלוקה ושכרה תקולח ,תודעו תמקה ,םימע תדיעו ןוגריאכ קוסע 942

 התנפ וז הפוקתכ .םירכיאל ןהילע תולעבהו תומדא תריסמ לש תיעקרקה המרופירה עוציכו

 כייאכאש ןודאה השארכו ,םייררה םידוהי לש תחלשמ ,הלשממה שאר לאכ ,ילא

) Shabaev (. השע ד"סהו ס"סה תדיחי לש יאבצה דוקיפהש ,יל העידוה תידוהיה תחלשמה 

 ,ישיאה םדובככ םיעגופה ,םיבוהצ דוד-ינגמ םהילע הלת ,םייררהה םידוהיה לכ לש םושיר

1 ימע .טנכרק הנ'ד תרדע 439 4 1 .ןכלק( כרד'רד םהרבא .ברל'מאש א'ח' .כרמרפא וחוצנ .ןכל המרדכו .ןכ .  984 (. 
. 6 נמ םג הררשה 1 984  . m  . 

 . 232 ימע ןלהל האר 440
44 1 .טרר 1  . 390 ימע . 1 ןרכ , 968
1 "ראקלאכ-רנףראכאק .טם'ה .םש .םש 442 1 ( לטנכל . 247-244 ימע , 1957 .ן'לאד ; 255 ימע . 2 ןרכ , 967  ימע , 952

-20 ףלגכ ם'צאנה םע ק"צלאנ 'בושחמ ם'כר לש הולעפה ףרחש חא ריכםמ ) 78 1 5  1 'ה םהמ דחא לככש ם'רכק 
 רקיעכ .בתוכה ירבדל ויה .הלא ם'רבקכ .הגיסנה 'גפל דייררקנה ", לע וחצרנש ם'שנא לש תרפוג 30-20

 :םייררה םףרה 1' םיסור םג ןא ,םיראקלאבר ם'נ'דראבאיק
 ןילאו יפורפל יתדרח .תיטרפה ותירפסכ רומוש ן'לאד רדנסכלא יפורפל ןח'נ 'ןראת אושנ רנ'אש . רןיאףה 443

 . הז רן'א'ר לש םולצת ד'יל ר'כעהש
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 האושהו הרובגה

 ,ידיכ הלע הווהתהש דומחה בצמכ בשחתהכ .םידוהיכ תיסיפה םתדמשהל םיששוח סה התעו
 חוכה-יפוימ םעו טסיילק-ן;פ לאשראמדלפה םע תורישי תוחישל עיגהל ,םיצמאמ ךות
 ימצע לע יתלטנ הנורחאה ודכ .קי'צלאג ריעכ ןכו קסר;גיטאיפ .קסד;כ;לסיקכ ולש םידחוימה
 יררה טבש סהו סיטאט סה םייררהה םידוהיהש ,]םינמרגל[ סהל יתעדוהו תוירחאה אולמ תא
 יכ ,יתרהצה ןכ .םיראקלאכלו סיגדיראכאקל המודכ
 .) Korennoe naselenie ( םידיליכ ונלצא םיכשחב םייררהה םידוהיה ) 1
 .םייררהה ונידי-לע םידוהיכ םיזרכמ ויה אל םלועמ ,םייררהה םידוהיה- סיטאטה ) 2
 ,סיגידראכאקל תואישנ תוידוהי( תכורעת יאושינ לש םמויק םירבסומ ךככ ) 3

 תויראקלאכ ,תויגיטסוא ,תויגידראכאק םיאשונ םידוהיו :דכו סיראקלאכ ,סיגיטסוא
 .)'דכו

 לש תורוסמל םיהז םייררהה םידוהיה לש תוברתהו שובלה ,תרוסמה ,םייחה-חרוא ) 4

 .םירחא םייררה סיטכש

 םייררה סיטכש לש תוגע תמאות איהו ,טלחהכ תדחוימ םייררהה םידוהיה לש ןושלה ) 5
 .םירחא

 לש ומויק ןמדמ דוע סיטאט סהש הדבועה תא ומילעה אל םמצע םייררהה םידוהיה ) 6

 .תיטאט תיררה תוברת ורציו ,יטייבוסה ןוטלשה
 םתדמשה לע ףקותכ ודמעש 'ד"סהו ס"סה תודיחי לש דוקיפה תודגנתהכ בשחתהכ ) 7

-ן;פ לאשראמדלפה 'ןוילעה דקפמה יגפכ הלאשה תא ףקותה לככ יתילעה ,תיסיפה
 םייררהה םידוהיל תורשפא ןתמ ךות וד הלאש לש דעותמ דומיל יתעבתו ,טסיילק
 טבש- סיטאטכ םתוא םינייפאמה ,םירחא םינותנו תוירוטסיה תודועת ףוסאל םמצע
 .יררה

 דקפמה לש ישיא גיצנ : אבה בכרהכ תדחוימ הדעו לש התמקה לע ףקותכ יתדמע ) 8

 תימואלה הלשממה ןמו ד"סהו ס"סה תודיחי לש גיצנ ,תינמרגה תיזחה לש ןוילעה

 .)ינא יתסגננ(

 .הלאשה לש ידוסי דומילל םישדוח 3-2 לש ןמד וד הדעוול תתל ) 9

10  טבש סהש םיידועית םינותנ גיצהל רככ םידוהיה םינכומ המכ דע יתעדי אלש ןוויכ ) 

 ידוסי ריכזת ינמרגה אבצה דוקיפל ,תימואלה הלשממה םשכ 'ידיצמ ינא יתגצה 'יררה

 טבש סה סיטאטה-סייררהה םידוהיהש ,םיירוטסיה םיגוחנ דוסי לע רשאמה ,דעותמו

 .יררה

1 1  ,סיטאטה לש תרוסמהו םייחה-חרוא תא ]סרקמכ[ הדעווה הרקח ,יתעצה יפל ) 

 .םידוהיה לש םהיתבכ םיישיא םירוקיב תועצמאכ

1 2  םינותנ תגצה ,ישיא חרואכ דיי-לע דחוימה ריכזתה תגצה ,ילש תיטלחהה העיבתה ) 
 םדיעצ לש הרושו ,םהייח יאגת רקח ,םמצע םידוהיה דיי-לע ,םיירוטסיה-םיידועית
 ןוילעה דוקיפה תא ףוסכל ועגנש ,םידוהיה תא ליצהל הרטמכ ידי-לע וטקננש םיפסונ

 ףוסכל ומיכסה סהו ,ד"סהו ס"סה תודיחי לש דוקיפה תא סג ומכ ,ינמרגה אבצה לש
 םטיבשה ראשמ לדכב ונניאש 'יררה טבש סה םייררהה םידוהיה- סיטאטהש 'ךכל
 .דאקוואק-ןופצ לש םייררהה

1 רבמצד שדוחמ טסיילק-ןופ לארשאמדלפ לש תישיא הארוהכ  : עבקנ 942
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 . ידדה טבש סה םיידדהה םידוהיה )ו
 ,םיבוהצה דוד-ינגמ )ב ; לטוב ]סהלש דחוימה[ םושירה )א : ולטוב תולבגהה לכ ) 2

 ; רדסוה 'ידדההו ישיאה םדובכ תא ומילכהש
 .םידחאו בייכונח ,בייאבאש( שיא השימח ןב יטאט ימואל דעו םייקל םהל רשויה ) 3

-ףותישכ דבעש .)שיא העבש תב תידאקלאב-ונידדאבאקה הלשממה התיה ןמז ותואב
 .םיימינפה םהייחב הנדעתה אלש ,תימואלה יתלשממ םע הלועפ

 ןיכ ואצמנ- תידאקלאכ-ונידדאבאקה הקילבופרה תלשממ לש תוימשר תובישיב ) 4
 ךשמהכ דחיב ונד םלוכו ,יטאטה דעווה יגיצנ ,ינמרגה אבצה לש םילאדנג םיחרואה
 הקילבופרהו ללכב זאקוואקה ןופצ לש םזיבשלובה ןמ יפוס רודחיש םשל תוליעפה
 .טרפב תידאקלאב-ונידדאבאקה

 דקפמה הז ןיינעב אלימש ,עירכמה יבויחה דיקפתה תא ןייצל אלש רשפא יא-ןאכ ) 5
 קדצ הליג ,תושיגרב סחייתה אוה תצרמנה יתאחמל .טסיילק לאשדאמדלפה ןוילעה
 לש רקחה תואצותל תונלבסכ הכיח אוה .לוכב תישיא תוניינעתה ךות ישונא סחיו
 לש-100.000 מ רתוי הדמשהמ ליצה הז לכ .הלאשה תא הדמלש ,תדחוימה הדעווה
 רשפא-יא .תידאקלאב-ונידדאבאקה הקילבופרה לש םיידדהה םידוהיה תייסולכוא
 .הז ןיינעכ טסיילק לאשדאמדלפה לש ותוכז תא ןייצל אלש

 לש ותוליעפ וב תטלבומו םידוהיה רפסמב םיזגמ' קהבומ יטגו לופא יפוא לעב אוה ךמסימה יכ דודב
 תא ןוחבל אופיא יואר .תמיוסמ תונמיהמ ול םינקמה .םינד םיטרפ ללוכ םג אוה ךא .ןייאורמה
 .תוינוציח תויודע חכונל ויטרפ

 יאלט ריכזה אל יצאנה שוביכה ןמזב קי'צלאנ דיענ ההש דשאו ונייאורש םידעה ןמ דחא ףא
 הדימ וזיאב תואדווב עובקל השק ךא ,הזכ יאלט ואשנ אל דיעה ידוהי יכ ,אופא רבתסמ •••.בוהצ
 תדחאה הלאשה .ידאקלאב-ונידדאבאקה ימצעה להנימה שאר לש ותוליעפמ האצות וז התיה םנמא
 םתוסחייתהכ תוקפס קייצלאנב םיינמרגה תונוטלשה וליטה םנמא המכ דע ,איה הניחבל היוארה
 .םידוהי םכיא םה יכ חיכוהל המגמכ תוליעפ התיה םאו ,םיידדהה םידוהיל

 יאדוול בורק היה ומשש ,היחא לש ןב יכ ,דתיה ןיב וז הרפיס הבייכונח הדופצ םע ןויאירב
 : םידוהי םניא םהש הנעטב .קייצלאנ ידוהי תא ליצה ,ועוצקמב טייח .בייכונח

 ... םתוא ךשמ אוה ... םיטאט .סידאטאט ונאש ןעט אוה ... ]םינמרגל[ םהל דקיש אוה
 445 • לוכיש המכ דע ]םינמרגה תא[ םתוא ךשמ אוה ... םיטאט םהש ]ןעט אוה[

 ,םיידדהה םידוהיה לש םביט לע דומעל ולדתשה םינמרגה םנמא יכ 'ןיפיקעב תרשאמ וז תודע
 םניא םה יכ ,החכוה ןיעמ שמשל הכירצ התיה םיידדהה םיממעה דאש ינבכ םיגהנתמ םהש הדבועהו
 םיליעפה ןיב יכ ,ידאקלאב-ונידדאבאקה להנימה שאר לש ונועיט תא תרשאמ וז תודע .םידוהי
 ויה םיידדהה םיטבשה ראשל םימוד םיטאט םה םיידדהה םידוהיהש תוינמרגה תויושרה עונכשב
 תוולמ ויה םיידדהה םידוהיה לש םעזג לע תוריקחה ןתוא ךא .תידוהיה הליהקה ינב םג םיליעפ

 . 65-61 ·מע . ו�א 4 .חונמ הררשהו .הנ"כרנח הררפ•צר נרראזאנ ךונח לש םה•חר•רדע 444
 .הנ"נרנח הרופיצ לש תורע 445
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 אל םנוצרמ שקובמה תא וכתיש וללה יכ ,וחיטבהו בהזו ףסכ םידוהיה ןמ רעכת םינמרגה .הטיחס
 .ועגפי

 ןתינ םייררהה םידוהיה לש םתודהי יבגל .קי'צלאנכ רקיעכ ,זאקוואקכ ולהנתהש תוריקחל סירה
 עצבמה תובצוע יעשופ רגנ םיטפשמל רשקכ תיברעמה-הינמרגכ ורסמנש ,תודחא תויודעכ אוצמל
1 סראמכ ) W. Reinholz ( ץלרהנייר גנאגפלוו דיעה , לשמל , ךכ .)ןפורגצ 15 זנייא( 963 : 

 ריכזתכ .אושנכ ריכזת יתנכה תרחאו תיסור תורפס ךמס לע .םייררהה םידוהיכ יתקסע דחוימכ

 תידוהיה תדה תא לביקש )שפנ 30,000 ( יראטאט אצוממ טבשכ רבודמ יכ ,השגדהכ יתנייצ

 דקפמ[ רריפנ�ורגה יכ יל עודי .םידוהיה רתי םע ותונמל ןיאו הרשע-עבראה האמכ

 תודסומהמ גישהו הדע התואכ היה ] Bierkamp [ פמזtקריכ ר"דה ] D הפורגצאזנייאה

 םתוא וטקניי אל םייררהה םידוהיה יפלכש ,גרכנסור לש ןוירטסינימה םללככו 'רתוי םיהובגה

 .םירחאה היסור ימוחתכ םידוהיה רגנ םיטקננה םיעצמאה

F ( למוה ךיררירפ .  H u mmel (, 1 תנשבש 942  סג דיעה זאקוואקכ הלעפש עצבמה תבצוע שיא היה 
 : אוה

 םייררהה םידוהיה תיעכ לע חוודלו רוקחל דיקפת היה ,] Metzger [ וגצמ ,ונלש ד"סה ץעויל

 ןהו תוכר םישנ סהל שיש םושמ ןה םידוהי סהב תוארל ןתינ אל יכ ,יל עודי ונממ .זאקוואקכ

 םייררהה םידוהיהש הרקמ ףא יל רעוי אל ,םינפ לכ לע .םידוהיכ םיארנ אל ללכ סהש ללגכ

 446 .הגיסנל דע ולש ןובשחו ןידה תא וגצמ םייס אל 'יל ועדיש המכ רע . יהשלכ הרוצכ ופדרנ

 תורוקממ דעימה תא רשאל ידכ ןהב שי ירה ,תוכייחמ הז גוסמ תויודעש תינוימה תוריהזה ףא לע

 לש ותגיסנ דע המלושה אל וזו םייררהה םידוהיה לש םתודהי לע הריקח הלהנתה םכמא יכ ,םירחא

 . ינמרגה אבצה
 ןתינ קי'צלאנכ םייררהה םידוהיה יפלכ תוינמרגה תויושרה לש דחוימה סחיל תעייסמ תורע

Otto Braut ( םאגיטיארכ וטוא לש ויתונורכזכ אוצמל igam (, םייטילופ םיניינעל ץעוי היהש 

 ,ד"סה תדקפימ הענכתשה ותולדתשהל תודות יכ ,שיגרמ תונורכזה לעכ .זאקוואקכ ינמרגה דוקיפכ
 גוהנל ןיא ךכש ןוויכו ידוהיה םעה ןיבל םייררהה םידוהיה ןיכ תוהז ןיא יעזגה םאצומ תניחבמ יב
 זאקוואקה ןמ םדיבהמ לש תויודע לע ךמתסמה .) R. Loewental ( לטנכל 'ו 447 .סידוהיככ סהכ
 וזב קי'צלאנכ םיעוריאה תא ראתמ ,שבוכה םע הלועפ ופתיש סכור יאדוול בורקש ,תירכה-תוצראכ
 : ןושלה

 םרייש 'ימוקמ ןוזמ םע תננכותמ הגיגח הנגרוא .סרקמכ ןיינעה תא רוקחל וטילחה םינמרגה

 תוחאפאפ ד,י תדובע םיחיטש : תונתמ סהל ונתינ .םינמרג םיניצק תצובקל 'םידוקירו

 דע ,סידוהיה-סיטאטה ןמ וןצר-יעבש הכ ויה םינמרגה .המודכו ףסכ-תוברח ,תויזאקוואק

1 םיקיתהמ ןה תואבומה. ו s 'מע .טנכרק הניד תרדע 446 704 . ZSL-AZll  2 1 3, AR 1 897/66 Bd. 8, p ןוכ ZSL-1 1  

1 84 . 2 13  A K- 1 8966, Bd. 8, p דיי לע וקתועה םיטעקה · ףרדדסגרירדלכ םייצ>ונ םיושעפ דגנ היעבתה דרשמכ 

 .יתדות ול הנרתנ ךכ לרע .ררטקפס 'ש ר"ד
.ד חפסנ האר 447  . יתרדח ול הנרתנ ךכ לרע 'רלריסרקכ ריאמ ר"ד ינדימעה הז ררקמ לע '
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 לע ולטוהש ,םידחוימה םיהובגה םיסימה ןמ םתוא ודדחישו רחסמ לככ קוסעל םהל ושרהש

 448 .םיכעוצהו םידוהיה ,םינלופה ומכ •רתוי םיכומנה םיעזגה'

 ןיכל םינעוצהו םידוהיה יפלכ םינמרגה לש סחיה ןיכ ןו�כמ כוכדיעו הכר המזגה שי הז רואיתכ
 םידוהיה לש םתודהי יבגל םיינמרגה תוקפסה תא תרשאמ איה ךא ,םינלופה יפלכ םתוינידמ
 .םיידדהה

 ויתועידי תא באש יאדוול בורקש' ינקירמאה ידוהיה ןותנשה םג המחלמה ימיכ טקכ המזגה ןושל
-וכידדאכאקה תיטייבוסה הקילבופרכ' : ןושלה וזכ בצמה תא ראית אוה .םייטייבוס תורוקממ
 םהו ,הלאכ הלא דוגבל םידאקלאכהו םיידדהה םידוהיה וצר אל זאקוואקה ידהכ דשא תידאקלאכ
.תוכדחכו םיניכסכ םינמרגה תא ףיקתהל ידכ תויכאדיטדאפ תודיחיל ופרטצה  449 י

 ,דיעה לש יצאנה ושביכה ןמדכ ועגפכ אל קייצלאכ ידוהי בוד םכמא יכ ,הדבועל תעייסמ אתכמסא

 ,יקסלדרגרפ יחו יקסר·�� •ג ד,אדגכיכלמ םידוהי יכש ידיכ השעכש ,תויושחרתהה םוכיסכ אוצמל ןתינ

1 רבמטפסכ ריעכ ודקיבש 958  םירבדה תא ובתכ םוקמכ םהידי לע ופסאכש תויודע ךמס לעו 

 : םיאבה

 וחקלכש שיא הרשע טעמל ,םהיתושפנ תא וליצה ]םיידדהה םידוהיה[ םה ]קייצלאככ[ ןאכ
 ירבד דעכ ,שדוח לכ וכתנש ,בהז דובעכ ןכמ-דחאלו ףסכ דובעכ הליחת ,ודונו ריעל ץוחמ
 תודות ףסכ דובעכ םהייח תא תונקל םהידיכ הלע ,םוקמה יבשות תרהצה יפל .םיטישכתו ךדע
 היה ותוימואל יפלש ,רלטיה לש תונוטלשה םעטמ ימוקמה הנוממה דצמ םהילא בוטה סחיל
 שיגהל ךידצ היה םתואש ,]םיידדהה םידוהיה לכ לשנ תומישר וכרעכ דככ םלוא .יכידדאכאק
 ימוקמה הנוממה ידיכ הלע ןושארה ןמזכ .יטסישאפה דוקיפל םישדוח השולש ךות
 אל טבשמ םאצומש ,םייפוריאה םידוהיכ םכיא םיידדהה םידוהיה יכ ,חיכוהל יכידדאכאקה
 םע םתוושהל יאדלטיהה דוקיפה טילחה ךכ-דחא םלוא .םיזנכשאה םידוהיה ןמ לדבכו ,ידוהי
 450 .תטלחומ הדמשה םהילע המייא .)סידאקלאכה דצמ תוכשלה ויה( םייפוריאה ]םידוהיה[

 םינמרגה לש הרצקה תוהשה לש תבלושמה העפשהה יכ ,ועבקל ןתינ ולא תויודע תניחבמ
 ןמ קלח לש תונוכנהו םיידדהה םידוהיה תבוטל תימוקמה היסולכואה ישאר תולדתשה .קי'צלאכב
 םתלצהל ואיבה ןכא םהלש םייטילופ םיעיכמ ךותמ הלא םיקומינל ןזוא תוטהל תוינמרגה תויושרה
 ,אופא אלפיי אל .ינמרגה ןוטלשה ןמז לכ המויא הדדחכ ויחש ,ריעכ םיידדהה םידוהיה בוד לש
 םע הלועפ ופתיש דשא ,םהינכש ןיבמ םיברמ לידבהל ,הכר החמשב סוראה אבצה תא ולביק םהש
 .גוסנה אבצה םע וטלמכו םינמרגה

 םיבר וסנכוה הילאש ,האלכמ בד ןוזפיחכ הדיל המקוה קייצלאכל םינמרגה תסינכ דחאל רצק ןמז
 םיאולכה בצמו הכחמה תא .יטייבוסה ןונגנמכ ,םיריעז ףא ,םהשלכ םדייקפת ואלימש םיבשותה ןמ
 ,םויא דוק ,סרית תודש ,םמוש פטס ,המורע הכרע ,המואמ ןיא ,םיתב ןיא· : תואולכה תחא הראית וב
 םיכידדאכאקיש ךכמ רקיעב ומיקתה םהו' רתויכ תוריעז ןוזמ-תוכמ ונתכ םיאולכל :תוחושכ םיככוש

1952 ,לטנכל 448  . 79 ימע , 
1 .זותנש 449  . 303 ימע , 943
 חודמ חודה' דרע•תלר רקחל זכרמה לש ןר•כדאב דרמש דאקוואקב םדוק•במ •קסלדרגרפו •קסדיצפ לש םוכסה 450

 . 692 יסמב םושרו .ח•דבעה הט•סדב•נראה .הפוד•א

126 



 האושהו הרובגה

.לרכאל המ-רבד םעפ ידמ רכל םיכילשמ ויה םידחא '  45 1  םידוהי תורשע המכ םג ויה םיאולכה ןיב 
-יטנא תרופחמל ואצוה .ףטו םישכ ,םירבג-900-600 כ ,טלמיהל םהידיב הלע אלש וללה .םייררה
 תאש ,םידוהי ויה םיחצרנה ןיב .הבר תוירזכאב וחצרנו ,ריעה ןמ מ"ק השישכ לש קחרמב .תריקכאט
 המסריפש יפכ ,םידוהי לש רקיעב חצר הז היה אלש הארנ ךא 452 ,ערבקל ןתינ אל קיודמה םרפסמ
1 תישארב ןוטגנישווב תיטייבוסה תורירגשה  ררועל תניינועמ התיה תוצעומה-תירבש ןמזב ' 943
 453 .בךעמב תידוהיה להקה-תעד תא התבוטל

 םייררהה םידוהיה ןיב הררשש ,הרוחאה תא תיטייבוסה תונותיעה םג השיגדה המחלמה ימיב
 אל רמשש ,םירפכה דחא תייסולכוא תא םינמרגה ופסא ,םירואיתה דחא יפל .םיראקלאבה ןיבל
 'ןכ תרשעל ובריס םינורחאה ךא ,םיראקלאבה ןיבל םייררהה םידוהיה ןיב דירפהל רויצו 'רסמכ
 לש רז תוגהנתה .הרמוחב ךכ לע ושנעייש ועדי יכ ףא םהינכשב עוגפל ומיכסה אלש םידוהיכ
 םיראקלאבב הנחבה אלל ורי םהו ,םינמרגה תא דראמ הזיגרה םייררהה םידוהיהו םיראקלאבה
 זומרל דיכ רב שיש רשפא לבא .תקהבומ תיתלומעת המגממ ררחושמ ונכיא הז רואית 454 .םידרהיבר
 .םיראקלאבה ןיבל םייררהה םידוהיה ןיב וררשש ,םידחוימה םיסחיה לע

 םבור-בור תא וליצה רוזיאב הרצקה םתוהשו זאקוראקה םיכפל םינמרגה תומדקתה לש התמילב
 ילושב קר העגפ האושהו ,םיזנכשאה םהיחא תא דקפש המוד לרוגמ םייררהה םידוהיה לש
 ןתינ' ינומה חצר לש תדיימ הככסב םינרתכ םייררהה םידוהיה ויה המכ דע ךא .רז תידוהי היסולכוא
 הדוקפ הלבקתנ םימיה דחאב' : עצבמה תובצוע ישנא דגכ טפשמב ורסמכש ,םיאבה םירבדהמ דומלל
 הפורגצזtזכייאל ) Eichmann תויהל ךירצ הארנכ ךא Eidmann בותכ תודעב[ ןמכייא לש ודרשממ

D אל םישנאה םתוא לש לוסיחה ךא ... םיררהה םידוהיה תא ]דימשהל רק[ שדחמ בשיל 
.עצוב ' 45 5  

 הינשה םלועה-תמחלמ רחאל .ז

 םיכילהתה תצאהב תונייפאתמ םייררהה םידוהיה לש םהיתודלותב תונורחאה םיכשה םיעברא
 תנידמ לש התעפשהבו ,אסיג דחמ ,הייכשה םלועה-תמחלמ ברע ורכיכש םייתוברתהו םייתרבחה
 םירפכה ןמ םייררהה םידוהיה לש רבעמה ןיטולחל טעמכ םלשוה וז הפוקתב .אסיג ךדיאמ ,לארשי
 םנמאש ,תודחוימ תונונשב םירוגמה .רפכה יבשות םה םהיניבמ רתויב םיטעמ קר םויהו ,םירעל
 םיכתרכ םידלילש העפותה החיכש ןורחאה רודב .תורוד יכש יכפל ומכ םיצופכ םכיא 'ןיידע תומייק
-רוזא תא ובזע הדעה יכב לש םירסמ זוחא .יסור לילצ ילעב תרמש םג םייתרוסמ תומשל ףסונב

45 1 ימע ,טגבוק הגיד חודע 1 6  . 
1 ,הדמשה ,ביסיא האר( קייצלאגב םדיוהי חוחית לע םריבדה בור ,הארנכ .םיסחייתמ הז גוסמ חוחיתל 452 980 ' 

1 .זבלק הררשהו 1977 סראמב 28 םוימ ,עבש-ראבב ברמרלש םע ידיאוי זייע זכ . 984  (. 
1 .קייצלאג 453 943 . 
1 'הגריה איג 454 943 . 
455 2035 . ZSL-AZ 2 1 3-A R 1 897/66, Bd. 9, p ה דרשמב n ריהעל ויאר .ףררדסגוירדלב םייצאנ םיעושפ דגנ העיב, 

 יזיילמ השש דימשהש' רלטיהש רגל ועדי זהרי : םיקוידמ םניא יזרגה אושנב יבצ-זב קחצי לש םיאבה וריבד יכ
 ימע לש רהובגה חנגהל חוורה ,זארקראק תוולבגל יעגה אל )םיקאיצמריקה( םריק דיוהי םג םהבו לארשימ
 ,יבצ-זב הררהשו , 46 ימע, 1956 ,יבצ-זב( יזארקראק ריהבש הז ודיהי טבשב וממז עצבל קיפסה אול םטיייבוסה

1 950 (. 
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 יטילופ-יתרבחה דמעמה

 דואמ ףפורתה ךכו ,תוצעומה-תידב לש תולודגה הידעכ דדוגתהל ודבעו ,םיירוטסיהה םהירוגמ
 זאקוואקכ דדוגתהל וכישמה םיידדהה םידוהיה לש םבוד-בוד ךא ,םתדע יככ םע םהלש רשקה
 .הייכשה םלועה-תמחלמ יכפל ומכ הדדיכ העפות דוע םכיא םה ףא תבורעתה-יאושינ .יחרזמה

 הליחת .תוידוהי-אל םישכ םהמע ואיבהו יאבצה םתורשמ םיריעצ ורזח המחלמה המייתסנשמ

 ךשמכ ךא ,סהכש םירגובמה רקיעכ ,הדעה יככמ קלח דיי-לע הכר חוד-תדומכ ולא תוגוז ולבקתנ

 םישכ ואשכש םיידדה םידוהי טעמ אל שוגפל זתינ התעי ,תוברועמה תוחפשמה גוח בחרתה םיכשה

.דכו תויניארקוא ,תויסור 1 כ םישכ ואשכש ,םיידדה םידוהי 84 ךותמ 456 '  הקילבופרכ-967

1 ואשכ ,תיכאטסגאדה תימונוטואה 4. 3 %  ) 1 2  הכש התוא ואשינש םישכ 78 דיכמו ,תויסור םישכ )שיא 

 ידדה ידוהי היה תוחפל םיאשינה דחאש ,הכש התואכ תוכותחה לכמ 457 .םידוהי-אלל ואישנ 7 . 7%

1 ( 20% ויה .)ה"ס תוכותח 90 ( 8  תוחפשמל תודגנתהה התפר םיכשה תצורמכ .םידוהי-אל םע ) 

 ,דעומו גח ימיכ ותחפשמ-יככו וירוה לצא דקכל גהונ הידוהי-אלה ותשא םע לעבהו ,תוברועמה

 .תיעבט העפותכ לבקתמ רבדהו
 ,ידוהיה רוביצה זמ תוקחרתהל חרכהכ םימדוג םיברועמה םיאושינה דיא היסור ידוהימ לידבהל

 דחא דיעה ,לשמל .ךכ .באה ידי-לע בוד-יפ-לע תעבקנ םידליה לש תינתאה תוכייתשההו
 תא ולמ םה ךא ,היסור השיא ולו ידדה ידוהי היה דבע ובש לעפמכ הדובעה להכמ יכ ,םינייאורמה

-תאצוי ,הארנכ ,הכיא וז העפות 458 .השיאה ידי-לע תויעבטכ לבקתה רבדהו .ןידכו תדכ םהינכ יכש

 .תבורעתה-יאושינ יככ לש תימצעה הרדגהכ םג תרשאתמ איהו 'ןפוד

 תמשרכ הכש ,)טדופסאפ( תוהז-תדועת לבקל תוצעומה-תירככ םדא לכ בייח הרשע-שש ליגכ
 םיכשכ .םאה וא באה תוימואל תא דוחכל םיאשד םינוש םימואל יככ םידוהל םיככ .ותוימואל

1 969- 1 965 1 ,תיכאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרה תריכ ,הלאק-·ץאחאמכ תוהז-תודועת ולביק  7  

.76 .תוידוהי-אל םהיתומאו םיידדה םידוהי ויה םהיתובאש םיריעצ 5 %  ) 1 3  ילבקמ ךותמ )םיריעצ 

.23 קדו ,ידוהיה באה תוימואל תא ודחכ הלא תוהז-תודועת 5 % -אלה םאה תוימואל תא )םיריעצ 4 ( 

 זאקוואקה לש םידחא םיבושייכ רתוי ףא הצופכ וז העפות יכ ,חינהל םוקמ שי 459 .)היסודה( הידוהי

 תוידוהי םישכ לש םיאושינמ רתוי הצופכ תוידוהי-אל םישכ תאישכ לש העפור:הש ןוויכ .יחרזמה
 םוצמצל חרכהכ םימדוג םיברועמה םיאושינה דיא אדריג תיפאדגומד הניחכמ ידה ,םידוהי-אלל

 לע' ןיפיקעכ וא ןירשימכ ,עיפשמ תוכרועמ תוחפשמ לש ןמויק ךא .םיידדהה םידוהיה לש םרפסמ

 .הדעה לש יצוביקה םייחה-חדוא תורערעתה

 ורכיכש ,םיידדהה םידוהיה ייח לש תויתרוסמה תורגסמה תורערעתה לש הלא םיכילהת םכמאו

 םכוכיח תא ולביקש ,םירגובמה תככש בוד .םינורחאה םירושעכ ורבג ,הייכשה םלועה-תמחלמ ברע

 רדס ךורעל' ללפתהל םילגוסמה םישנאה רפסמו 'דוע םייק וניא 'יטייבוסה ןוטלשה ססבתהש םדוק

 הררעעתה איה ףא החפשמכ ןקזה לש ותוכמס . ךלוהו תחופ םירבד הלאכ אצויכו ותכלהכ חספ

 עיפשהל דוע םיכישממ םה יכ ףא ,ופפורתה תבחרומה החפשמה לש םירשקהו ,םינורחאה םירושעכ

 .הדעה ייח בוציע לע

 דחאלש הפוקתכ וצאוה ,הלכשהה תמר תאלעהכ יוטיב ידיל םיאבה ,היצאזיכדדומה יכילהת

 . ו ו . 8 ימע 'ו 977 ,בוקאסיא 456
8 ו 84 ימע ,ו 97 ו .תוברח 457  .ו-5

36-35 ימע , ו 978 ,.ס תורע 458  . 
 .ו 88 ימע ,ו 97 ו .תוברח 459
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 הינשה םלועה-תמחלמ רחאל

 םויה םה םייררהה םידוהיה לש הדימעה ליג ינכר םיריעצה לש םכרר-כררר ,היינשה םלועה-תמחלמ
 .הביתכו האירק ,רוביד-תפש םהל תשמשמ רקיעכ תיסורהו .תידוסיל לעמ הלכשה ילעכ

 המכל תלבגומ )תידרהי-תיטאט( םייררהה םידוהיה לש םנושלכ תימיטיגלה תיטייבוסה תוליעפה
 םהש רא ,המויק לע םיעדוי םניא הדעה ינכ בור 460 .תריתאמארד תוקהל המכלו הנש לכ םימוסרפ
 . טעומ ןיינע הכ םילגמ

 יתד-יטנאה עסמה תובקעכ רקיעכ ,םייררהה םידוהיה לש תסנכה-יתכ רפסמ תחפ רז הפוקתכ
 ,הדעה לש הרכחה ייחל דקרמ ןיידע שמשמ תסנכה-תיב ךא .םישישה תונשכ להנתהש ץרמנה
 .דערמו גח ימיכ וליפא רכ םירקכמ םניאש וללה ףא ומויקכ םיכמותו

 םיתעלו םישישה תונש תישארכ להונש תוצעומה-תירככ הרוחשה הלכלכה דגכ ץרמנה עסמה
1 תישארכ .םייררהה םידוהיה לע סג חספ אל ,ידוהי-יטנא יפוא שכל  ,כייכרנח 'י טנכרדכ עשרוה 963
 התרא .וסיכל ףסכה תא לשלוש םיבוקנה םיריחמל לעמ תורוחס רכמ להינש תיתכלממה תונחכ יכ
 םיפסכ בנג ,טככרדכ םירומישל תבולשתכ יאפוק ,כרכרקעי והיעשי יכ .תונותיעה החוויד הנש
 םייקל ומיכסה אלש םרשמ תודבוע רטיפו וידבועמ םיפסכ טחס ,סופד-תיב להנמ ,כרלימחר והילאו
46 • ןימ יסחי ומע  תגהונ הניאש ,תונותיעכ בחרנה חווידה ךא ,תוקדצומ ויה תומשאה ןמ קלחו ןכתי 1
 רא הרישי הררצב ויהש ,םיטעמ אל םייררה םידוהי לש סכלכ דחפ ליטה ,םילילפל סרקמ תוצקהל
 .זאקרראקכ הצופנה הרוחשה הלכלכל םירושק הפיקע

 תרכשכ דרע .תוריהב רסוח תוצעומה תריככ םייק םייררהה םידוהיה לש תימואלה םתרדגה יבגל
 םעה לש קלח סה אלא ידוהיה םעל םיכייש םכיא םייררהה םידוהיהש ,תועד רעבוה םישולשה
 םייררהה םידוהיה יכ ,הסרג תימשרה תוינידמהו ןפוד תואצוי תועד הארנכ ויה הלא ךא 462 .יטאטה
 םולעה תמחלמ רחא ןושארה רושעכ סג המייקתה רז השיג .סיטאטהמ תדרפכ תינתא הצובק סה
1 תכשמ הלודגה תיטייבוסה הידפולקיצנאה .חיכשה  תיעטומ הררצב· יכ ישגדהל רןככל האצמ 956
 םע סכה ךא תיטאטה ןרשלכ םכמא םריבודה םייררהה םידוהיה תא סיטאטל םיתעל םיפרצמ
)' Narodnost ( דרפכ.  םעבר יכא•גייכרזאה םעכ השעמל הכלה ועמטנ םיטאטה לש סכור-בור 463 י
 יכ ,םריקוחה םיעבוק ,םישימחה תרכשכ ןאיגייכרזאכ ךרעכש .בחרכ יגולופורתנא רקסכ .ינמראה
 סיכאיגייכרזאה ןיכל םהיניכ םיאושינה ... םיכא·גייכרזאכ הכר הדימכ ועמטנ• םימלסומה סיטאטה
.הערכק העפות סה  ןיכל םהיניכ םיאושינה םייררהה םידוהיה לצא ,רקחמ רתוא דייצמ ,הז תמרעל 464 י

386-385 ·מע .זלהל הבחרהב האר וד חול•עפ לע 460  , 465 -463 . 
46 1 ,בייבונח 1 1 ,בומילס : 963 1 :ץאברוג : 963 1 ,סוקניפ : 963  . 450-445 ·מע ' 984
1 חכשנ 462 93 1  ךא דיוהיה םהע םע הנמנ ]סר'"רהה םדיוהיה ונייהנ יטאטה םהע יב 'זאכ וייצל יואר' : ברבאס 'ד בחכ 

 .םיגהנמב הלכר יושלב לחה ,רכיהה ינמס ראשב תודהיה םע ףחדשמ רבד םרש ול ויאש דרעב וחד ללגב קרו
1 ,ברבאס :םייחה חרואו םילגרה 93 1 1 ( ברנימ•נב " הדהע זב . 27 ימע '   : םדייוהה םדיוההי חא רדיגה ) 30 ימע' 932
 לש יושלב רבודה .ינאריא-יולגנומה ףנעה לש תברועמ Natsional'nost] '[ תוימראל לעב ] Narodnost '[ םע'

 :תדיוהיה חדה זכר )ינאריאה ףנעל ךיישה םע( םטיאטה
1 ,סיטאט 463  רהרהש . 1952 ,םידיוה םדיוהי :זיארקראק םעיכ סר'"רהה םדיוהיה ורדגוה הדיפולקיצנא החראב . 956

1 ,סטיאט :סג 1 ימע , 1949 ( בדיאקרט . 946 5  ·םטיאט ריפב םיתכמה ,סר'"דהה םדיוההיש חורמל יב ,ישגדה ) 
 םיישמחה חונש הילשב .תורדפנ תוינתא תווצבק יחש םה ריה הפש החרא םריבוד םימלסומה םיטאטהו ,םדיוהי
 טןק םע ריי לע רק r זאטסגאדבנ תגוצימ תוינאריאה תופהש חחפשמ· , רז יושלב > 226 ·מע . ו 958 ( בריא קרט טקנ
. "םיטאט" םינוכמה םירירהה םדיוהיה- דחא '  

1 ,הברמיסאק 464 1 ימע, 975 1 1 ,ברנאדראג:  96 1 1 ימע,  5  :םינcנ•גיירבראה רןחב הרב תורהימב החזנ םיעמטנ םטיcנטה· . 
1 ,הרברלרקס הבחכ 1 ימע , 953 23 . 
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 לארשיב הידעס ןמחנ לא זאקרראקהמ בתכמ ןותמ

.הררינ העפות' איה םימלסומה  תוארל השקיבש המגמה הרבג םישימחה תונש יהלשב ךא 461 '

 תישילשה הרודהמב 466 .םייקתהלמ קספו טעמכ .רומאכש ,יטאטה םעה לש קלח םייררהה םידוהיב

1 תנשמ הנטקה תיטייבוסה הידפולקיצנאה לש  ]םיללוכ[ םינימאמה' םיטאטה יכ ,רמאנ 960

.םידוהיו םינאירוגירג-םינמרא .םיעיש-םימלסומ  ,םייררהה םידוהיה יכ . וברה תועמשמ 467 '

 םג הטקנ ההז חסונ .יטאטה םעה לש קלח םה ,תידוהיה תרה ינב םיטאט ןאכ םינוכמה

468 תנשמ הלודגה תיטייבוסה הדיפולקיצנאה . 1  ךרעה תומלעה אוה וז השיגמ אצוי לועפ( 976

 םירושעה ינשב תויטייבוסה תוידפולקיצנאה לש תונורחאה תורודהמהמ ·םייררה םידוהיי

1 ב םסרפש רמאמב גרבנוריג יא ןשלבה רזח וז הדמע לע ).םינורחאה  וקלחנ רבעב יכ. ןייצ ובו-966

 ,בתכו תכל קיחרה ףא אוה . םידוהי םיטאטו םימלסומ-םיטאט : תוצובק יתשל תדה יפל םיטאטה

.םיטאט םמצע םינכמ הלאה תוצובקה לכיש  עודיהו לבוקמה תא םאות רבדה ןיא יכ. וישגרהב םלוא '

 469 .םייררה םידוהי םג םיתעל םמצע םינכמ תידוהיה תדה •בכ םיטאטה יכ .ףיסוהל וץחנל אצמ אוה

 . ו ו ·מע , ו 975 ,הנוכויסאק 465
 לארשיל הלעש םירירהה םדיוהיה דחא דיעה :םינאיגיינרזאל םיבשחנ זאקוואקנ םימלסומה םטיאטה םויכ· 466

 ) 60 ·מע , ו 970 ( ניאסיא טיייבוסה רקוחה רשאמ וז הדבוע .)ו 974 .נאימלש : האר( םיעבשה חונש חישארנ

 "םינא· גיינרזא םמצע םינכמ סינא· גיינרזאה םטיאטה לש ריאה קלח ינ . r יצל ויאר· ' בחרנה
 רקיעכ םיררוגחמ טופו·צ-גאד וא םטיאטה .םירירהה םדיוהיה· :בחרכ ) 305 ימע ,ו 958 ( נריאקוט .ו 960 .םטיאט 467

 :ןאטסגאדב
 .ו 976 .םטיאט 468
1 ,גדננוירג 469 28 ·כוע, 966 1 .ניזאנ םג ןייוע 1 1 ( ניסיא יטייבוסה רקוחה . 46 ימע' 973  טביהב ןדה .) 60 ·כוע, 970

-םטיאט : חוריקיע חווצנק יחשל יחדה הדימה הנק יפל רכענ וקלחנ םטיאטה• : המרד חורכ בחרנ ,ינושל
 . •הז חא הז םינינמ יושקנ םהיאושנ םריכש םיגהל ינש אופא ורוצנ ... םימלסרמ-םיטאטר . ''םדיוהי
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 הינשה םלועה-תמחלמ רחאל

 ,תדרפנ תינתא הצובק םניא םייררהה םידוהיה יכ שיגדהל םייטייבוסה םימוסרפה םישקבמ ןכב

 הימדקאה לש ףינסב הז אושנב ןיינעתהש םייררהה םידוהיה דחא .ידוהיה םעל םיכייש םניא אליממו
 םמצע לע ולביקש ,םיטאט ונייה' ינאריא םע םה םייררהה םידוהיה' יכ ,הנענ ןאטסגאד לש םיעדמל

.םירזוכה ןמ תידוהיה תדה תא  רמאמב ,בוחתמ 'מ השע וז הדמעל 'יעדמ' סוסיב תוושל ןויסינ 470 '

1 "ב םסרופש 98 1  םיינאריאה םימעה ןמ קלח יאצאצ אלא םניא םייררהה םידוהיה יכ ,שיגדה ובו 

47 .תינויצ המגמ אלא הז ןיא ידוהיה םעה לש קלח םהב תוארלו ,זאקוואקב ובשיתהש  הבוגתב 1
1 "ב 'דנאלמייה שיטעוואס'ב ןינר'צ רימידאלו םסרפ ,בוחתמ לש ורמאמל  לכמ החד ובש ,רמאמ 982

 סיסב ירסוחמו םיינטשפ םה בוחתמ לש וינועיט יכ ,חיכוה ןינר'צ .ןושארה לש ויתוחנה תא לכו

 םתוא האור ובש ןפואה ; ]ןינר'צ שיגדמ[ ... םייררהה םידוהיה לש תימצעה תוהזה' .ירוטסיה

 םידוהיה ןיב תבורעת יאושינ רדעהו םלצא םיינת!:!ה םיכילהתה תמגמ ; תבבוסה היסולכואה

 :םידרפנ םימע ינשב ןאכ רבודמש ,םיחיכומ ולא לכ- םימלסומה םיטאטה ןיבל םייררהה

 ומוסרפ 472 .ידוהיה םעל תכיישה הדע וא ·תינתא הצובק' 'ןינר'צ לש ותעדל ,םה םייררהה םידוהיה

 תוכייתשהה רבדב הלאשה יכ ,חיכוהל ידכ הב שי ,שידייב םג םא ,יטייבוס תע-בתכב הז רמאמ לש

 םיינוטלשה םיגוחב יכ ,המוד ןא .תוצעומה תירבב הערכוה אל םייררהה םידוהיה לש תימואלה

 הל האצמ וז המגמ .יטאטה םעה לש קלח םייררהה םידוהיב תוארל יוצר יכ ,העדה תכלוהו תרבוג

-4 ב .םינומשה תונש לש היינשה תיצחמב תוצעומה-תירבב רוא-וארש םירמאמ רפסמב יוטיב

1 רבמטפסב  וב :תיטייבוסה היסור' ןותיעב רמאמ ברמולשבא ליגזיח יררה-ידוהיה רפוסה םסרפ 986

 תויושרהמ ושקיבו םיררהה םידוהיה ןיבמ םיטסינומוק רפסמ ונפ םיושלשה תונשב דוע יכ 'ןעט

 לש ונושלכ ,תידוהיה תדה ינב םיטאטה[ ומרשיי אל ]םיטרופסאפ ירקנ תוישיאה תודועתב יכ

 ימואלה ונהה ןמיס יפל אלא 'םייררה םידוהייכ יתדהו יפרגואיגה ןממסה יפל ]בומולשבא

 רקיעב תעבונ תידוהיה תדה ינב םיטאטב םינויצה לש תוניינעתהה ... ·םיטאט'כ ינושלהו

 ,םנושלכ :תודהיה ידקומ· לע ]קיתעמה תשגדה[ יתוכאלמ ןפואב רומשל םתפיאשמ

 .ונייחב תוברעתה תורשפאמה תוינויצ תויצאקובורפל חונ וץרת- זאקוואקבו ןאטסגאדב

 ·תריבל וץחמ להקה תעד תעידיל ואיבהל תוניינועמ ויהו רמאמל תובישח ,הארנכ ,וסחי תויושרה

 473 • ןודנולב עיפומה וז ןושלב ןוועבשב םסרופו תילגנאב הבקסומ וידרב ונכות רדוש ןכלו תוצעומה

 'ז ונתנ יטאטה םעה ינב אלא םניא םייררהה םידוהיהש 'ןועיטל 'לוכיבכ ,יעדמ ירוטסיה סוסיב

1 רבמבונב ·הירוטסיהה תויעב· ןוחריב ומסריפש רמאמב בוחתמ 'מו ןיווטולוג  רמאמה ירבחמ . 986

 ,תינאריא ןושל תרבוד היסולכוא יאצאצ םה ,םייררהה םידוהיה םללכבו ,םיטאטה יכ ,םינייצמ

 םידוהיה לש תינתאה תוכייתשהה תא לטבל םילדתשמ םה ןכב 474 .םייאבצ םיכרצל רוזיאל האבוהש

 ןיסולכואה ידקפימב .םיישעמ םידעצב םג יוטיב תואצומ הלא תועד .ידוהיה םעל םייררהה

 תוימואלה ינבכ םמצע לע וריהציש םייררהה םידוהיה תא םידקופה 'הארנכ 'ודדוע םינורחאה

 ינבמ דחא לש ותודעכ :םיטאט'כ םהלש תוהזה-תודועתב םשרחל םידוהיל ועייס םהו ,תיטאטה

1 .בוקאס'א 470 9 7 7 1 ימע .  5  .הפור'א-חרדמ חודה' דוע'חלו רקחל זכרמנ רומשה '"כ . 
47 1 1 ,בוחחמ  98 1  . 
1 'ד'כר•צ 472 1 ימע ' 982 3 8  . 
1 בומולשבא 473 1 ם'טאט ; 986 1 • ןאטסגאד ; 986 1 בורשיה םג ד"ע . 986 986 :r . 
1 ייטוולג 474 986 • r . 
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 יכ ,יטאטה םואלה יכבכ ]תוהזה-תודועתב[ םימושר םייררהה םידוהיה לש םיוסמ קלח' : הדעה

 םתומדקתהבו ההובג הלכשהל תודסומל םתסינכב ]םידוהיהמ[ התוחפ הדימב םילפומ םיטאט

.תיכוטלשה היכראריהב  לש ירכיכב םיעיפומ יטייבוסה ןונגנמב םייררהה םידוהיהמ םיבר םכמאו 475 '

lzm ( בולי�מזי בקעי יררהה ידוהיה םישישה תרכש תישארב ןהיכ ,לשמל ,ךכ .םיטאט ailov ( רשכ 

 בשוי לש דיקפת אלמ םיעבשה תונש תישארבו תיכאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרה לש הישעתה

 קר הטלבוה םתודהיש ,) Reuvinov ( בוכיבואר 'ש )ריעה שאר( טכברד לש ינוריעה טייבוסה שאר
 'ח( תיכאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרה לש טייבוסב םידוהיה םרייצה יכש .הלומעת יכרוצל

 בורל םה ףא םיכוכמ בולי��ד ילוטאכא תיטסינומוקה הגלפמה ןקסוע )ב 1 מארבא ןכחו בודיגמ

 םישועש ,םיישעמה םידעצהו 'םייעדמ'ה םירבסהה םע דבב דב 476 .םיטאט םייטייבוסה תורוקמב

 םידוהיה לש תוכיישהו אצומה תא שטשטל הרטמב ,םינורחאה םירושעב םייטייבוסה תונוטלשה

 םייררהה םידוהיה לש םתמורת תא טילבהל םיעבשה תונשב ולדתשה םה ,ידוהיה םעל םייררהה
1 ראוניב-4 ב השדקוה וז תרגסמב .היילעה תופיאשל דגככש-לקשמכ תוצועמה-תירב ייחל 973 

 ימיב תיטייבוסה תדלומה תנגהל םידוהיה לש םתמורת לע ןאטסגאד לש היזיוולטב תדחוימ תיככות

 477 . הייכשה םולעה-תמחלמ
 לעב םרוג םיווהמ םייררהה םידוהיה רוביצמ םילודג םיקלח ורשקש המע םירשקהו לארשי

 התיה םיעבשה תונש תישאר ןמל .תונורחאה םיכשה הרשע-שמחב דוחייב ,הדעה ייחב תובישח
 הז רבד . ץראב םרשב-יראש םע םירשק הדעה יכבמ םיברל שי םויהו 'לארשיל הדעה יכב לש היילע
 עפשומ םהיפלכ תבבוסה היסולכואה לש הסחיש דוע המ' לארשיב השענה לכל םתוכריע לע עיפשמ
 . ןוכיתה חרזמב תויושחרתהה זמ תמייוסמ הדימב אוה םג

 םידוהיהו תבבוסה היסולכואה .ח

 םיברל םימוד םהייח-חרואו םהיתורימז ,םהילכאמ ,םשובל ,םהיגהנמ תניחבמ ויה םייררהה םידוהיה

 םיבר םירפכב ויה םידוהיה םירחוסלו הכאלמה-ילעבל ,םיאלקחל 478 .יחרזמה זאקוואקה יטבשמ

 םיכוככו הז לצא הז םיחראתמ ויהש .תבבוסה היסולכואה זמ ,םידריי וא )שאדרוק וא ק�כוק( דידי
 . החפשמ-זב היה וליאכ דיוהיה לע ןגהל

 םיתימע ידוהי לבלו םיידוהי םירפכב ולשמ םידידי שי' ,יכרא'צ הדוהי בתוכ :ימלסומ לכל'
.םימלסומה ירפכב םימוד  םיכפ רבסב ולבקמ ןורחאה היה ,ודידי לא ןמדזמ היה ידוהיה רשאכ 479 '
 ויתושגרב בשחתהל לדתשה תואמה .םיחרואל דוענש רתויב ראופמה רדחה תא ול הצקמו תופי

 תובורק םיתעל ויה םידוהי .לארשי תד יפ-לע םירוסאה םילכאמ ול שיגה אלו ידוהיה לש תויתדה
 480 .םהיכיב התרככש הווחא-תירב דיעמל ןמיס היה הזו ,םימלסומה םהינכש םע םקשכ תא םיפילחמ

1977 ,בוקאסיא 475 1 .יקסבונאמלז ; 43 ימע , 1979 .ינומלא ; 3 ·מע ,  1 .בוסחלא םג רסמ המור תודע . 963 973 . 
1 .טנברד 476 1 לעב )ריעה תצועמ( טנברד לש ינוריעה טייבוסה היה םישישה חונש תישארב . 974 1  23 םבוחבו .םרייצ 3

1 ,טנברד :ץיבוניבר( םייררה םדיוהי ) 20.4% ( 96 1 1 ,טייבוס; 1961 .הבודויד ;)   . 71 . 62 'מע , 973
1 ראורבפב 3 םויב התבגנש תודע ,בוסחלא בקיע 477 973 . 
1 ,לגס 478 1 ,רבוקטרו'צ ; 590 ·מע , 879  . 4 'מע , 933
1 ,ינדא'צ 479 1 .זמרבארב הוושהו , 6 'מע . 870 895- 1 894 , 1 1 ·לג , 895 70 . 
1 :ץיבוקסוב 480 1 .זאה הוושהו , 894 892 1 ימע ,  84 . 
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 םהיניב הוולשבו םולשב םייח םימלסומהו םידוהיה· יכ . ררזיאב םירקבמה דחא דייצ םנמאו

,סיחאכ ריהיו ורבחתיש הרקי .זאקרראקב ' 48  םדא ינבר םילאעמשיה םהינכש םע• יכ .שיגדה רחאו 1

.תרערר הרוחאו הבהאב ויחי ]סיניגזלנ םיגסילהר ]םינמרא[  םידוהיה ולבס תחא הנועבר תעב ךא 482 '

 לכבש השעמ היה םיכרדב חצרה .םרחסמ ךרוצל םידקופ ויה םתראש ,םירפכבו םיכרדב חצרו דרשמ

 סרקמ עדונ אל ףא סהמ קלח יבגלש ,םיחצרנ תורשע לע רפסל העדי הליהק לכ טעמכו 483 ,סךי

 םיתעל תורדוח ויה אלא .םיכרדב חצרו דרשב תוקפתסמ ויה אל תומילאה תויפונכה 484 .םתררבק
 םידוהיה וענמנ בורל 486 .תיבה-ינב תא תוחצור ףאו 485 םשוכר לכ תא תודדושו םידוהיה יתבל

 ןנולתמה תא דימעהו תלערת איבה אל רבדה יכ ,םייסורה תונוטלשל הלא זרגכ םישעמ לע חוודלמ

 די תאז לכבו ברק ידמולמו קשנ ישומחו ברח ירוגח ויה ץראה יבשוי לכ עבטכ' םידוהיה 487 .הנכסב

,הנש דיאו םהילע הרבג לאעמשי ינב -עשתה האמה לש םינרמשה תונש ףוסכ םידעה דחא חוויד '

.סיכרמר םידודש סהמ םיברו םיכרדבו םירפכב השימח-העברא םילארשימ וגרהי אלש' ,הרשע ' 488 

 ,םדיוהי לש םהיתודשל ועיגי אלש ,םימה-תולעת תא םימתוס םיתעל ויה םימלסומה םינכשה

 ,םיחיחצה םירוזאב םוי-םוי לש תועפות ויה םימ תקולח לע םיקבאמ 489 .סהילרביב םיעגופ ויה ךכבו

 היה םימ לע בירה רשאכ ךא 490 , שארמ םיועבק םירדסה יפל םינושה םיקשמל םימה וקלחנ סהבש

 ו-g93 ב הצרפ 'לשמל 'ךכ . יתד רא ינתא קבאמ לש תרעמשמ לבקמ סג היה אוה םינוש סיטבש זיב

48 1 ,הט•לנטאקושמ 1 1 ·לג , 894 1 .•קרצורוג םג ן"ע . 54 903 . 
1 ,גרנגזור 482 1 ,גרנגס'ו' : םג ן"ע . 886 1 'מע' 908 1 ( !"בותכ וד•עה ל•זגאמושח רוח' . 24  םע ם•נוש' ונחנא· 'כ.) 867

 ם•מעפל םג. וג•חנ תא בונגל ואוב' יכ .ם•מעפל וגל םה םרצעמ תול•לב קר .םו•נ וג•ג•נ םולוש דח•נ ם•לאעמש•ה
.ו]גל וזוב'[ ןו•זב וגל ושע' ' 1 .'גרא·צ  1 ( ה•אב . 332 'מע' 884  טרו•-באסאחב םרוההי 'כ ,ד•עה ) 10-9 'מע' 902
 .םה•גכש ם•קימוקה םע ם•בוט ם•סח•נ ם"ח ,רקיב םלצאש . יאסקאו

1 • ל"איבשי 483 886 . 
 האר ,םה•בושי לע ופרשנ םהיתבש וא .ם"מלסומ םרפכבו ם•כרדנ וחצרנש .הנוקמ םרוהי לש הכורא המירש 484

1 .•גרא'צ 1 ימע ' 884 23 - 1 1 דוע סיורה ושביכה ןמל וחרצנש' ןשאטראו ד'והימ 45 לש המירש . 22  .םש האר 867
330-329 ימע 1 ( .ב.א .  9 1 2  ח'שארב םרפכל ךרדכ וחצרנש .ףסונ ר'עצו רדרד לע רפסמ ) 44-43 ילג .תודחאה , 
1 .יקציב•לס םג הוושה .וגלש האמה לש ינשה רושעה  . 29 'מע , 868

1 נ ררלאבאראק רפכב םרוה' הושלש לש דוש לע 485 8 1 1 1 ,נוסאמרוט : האר םהמ דחא לש הע•צפו- 8 1  ודש לע . 1
 הל•להי : יזשלה וזכ ה"אר-דע לש חודע יש יאסקא רפכב הרשע-עשתה האמה לש ם•עבשה וא םישישה תוגשב
 ותיב לתוכ ורפ m וה•לא r ת ןכנ ך•ב לאזיר אישנה לש ןב לש ות•ב לא םיטסל .םיננג ואב ,הפמ יתכילה םדוק
 ןמוקממ זוזת לא .וקצעול רתלמ סה ול רמאו בכש רשא l' והיה לא שיגהו ורעתמ וקדה איצוה דחא .המיגפ ואכו
 ת•נה ילכ וחקל םראשגהו ומוקממ חזל דחפמ ולכ• אל רוהיה . ןתוא טחשא עגרנ ינא ,וקדה הז האור התא יכ
 ולקב וקצעל הל•חתהו הוצחה ה m נ רוהיה הז לש ותשא עגרה וזב .ם'ער םרבד תושעל דוע םיוצר ויהו עגרה הזב
 ונת m םהלש רדקנ תילאמשה הדי ףכ תא ועצפל םטיסלה וקיפסה הוצחה ה m ב ותשאש ןמזב .וחרב םיננגה .רמ
 ןמ הלהבבו דחפב םה ןמז לבנ '"נחא בצמ ןכ . דואמ הנוה ויעצפה םייענצאה ןמ דחאו ףכה לש רשבה תא
 יאםכי ק•דק ז"מ םסי•ג ןב יזשש ריעצה . דקוצ תמא רבד לע םותחה לע יתאב . םהינכש םרזכאה םילאעמשיה
1 .ינרא'צ( ']יאסקא[  לא ואובי ".םטיסהלו םיבנגה' 'כ .'נרא'צ •גפל וננולתה הגאראמ רדהי .) 246 'מע , 884

 .) 90 ימע .םש( 'תוריזכא תוכמנ ונתוא םיכמו םילולוש ם•מסוחו םיתבה
1 ב הלפנתה ,לשמל .ןכ 486  תיבה תלעבש יפ-לייע ףאו .הובקב ם•מ m ןב לאפר לש רתינ לע םרדוש ת"פרנכ-899

 החפשמה תושפנ סוש וחרצ c ה , ושכרה לכ תא םדדיושל רוסמל הכוננ התיחו הת•נ-יגב שפנ לע םימחר השקיב
1 ,ררש( חינה-לעב לש ורדעיהב 899 (. 

1 ,וילכור :האר 487 8 7 1 1 ,ינרא'צ :'אסקאו לאוקר חל•הק ינב חודע והושהו , 80 ימע , 3 ילג ,  97 'מע , 884  , 24S . 

1 'יזרשג 488 888 . 
1 ,ינרא•צ 489  . 30 , 24 ימע י 884
 . ו � 92 .. ו. ג ן"ע 'ק'מוקה רוישמב ם•קשמה ןיב ם•מה תקולח לע 490
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 םימרכה דחא תאקשהל םימ לע ביר לשב םימלסומה םהינכש ןיבל ןשאטראו ידוהי ןיב הלודג הטטק

49 ,םיעוצפ ויה וז הטטקב .ידוהי לש  םוקמה ידוהי ןיבש םיסחיה תא הדדיח איה יכ חינהל שיו 1

 .םביבס היסולכואהו

 יכ ,וננולתה תובר תוליהק .םריבק דושו תובצמ וץתינ התיה זאקוואקב תוחיכשה תועפותה תחא

 ועגפל ןוצרמ םאו דוש תורטמל םא .םיידוהי תורבק-יתבב תובצמה תא םירבוש םימלסומה

 יוטיב םייררהה םידוהיה ואר הלאה םישעמה לכב 493 .םהלש םיתב תיינב ךרוצל וא 492 ,םהיתושגרב
 ןמ קלח ויה ןהמ וליאו םידוהיל תונויעמ ועבנ תועיגפ וליא ועבקל השק ךא ,םהיפלכ האנשל

 רידת שומיש .תומילא תווילפנתה .םיכרדב חצרהו דושה ובש. יחרזמה זאקוואקב תיללכה תואיצמה

 סחייתנ אל וליפא לבא 494 .תוצופנ תועפות ויה םירבק-תרידש ףאו םימ-תורוקמ תמיתס .קשנב
 התאר תבבוסה היסולכואהש תויודעה תובר ,םידוהיב הרישי העיגפ לש םייפיצפס םיעוריאל

 תמחמ תוניוע ףא וא תוגייתסה לש סחי היה םהיפלכ הסחיו ,היתומדא תא לזגש ,רז םע םידוהיב

,ונילע הערל םהיניעו ונתוא םיאנוש םיניגזלה· . יתדה ינושה 1 ב ראצל טנברד ידוהי ובתכ 495 ' 840-. 

 גאדא ידוהי ונעט :ונתוא םימעפל ]םריעצמ[ םריעטצמ ונינכש םיארפה םיניגזלה םילאעמשיה'

1 ( ז"כרתב 86 7 .ונתוא םיפרחמו ונתד םיללקמ . וניתב בונגל םיאב' םה .)   םישחור םימלסומה' 496 '
,םאלסיאה תד ינב םניאש םידחא םימעל רשאמ רתוי הבר תיאנק תוניוע םידוהיל 1 ב דיעה 497 ' 8 7 1 -,, 

 םינכמו התשמ ול םיושע םלסאתמ הז רשאכ ךא .]העוטה[ יתפכ ידוהיה תא הנכמ ימלסומה' .וילכור

 םג . יחרזמה זאקוואקב המ-ןמז ההשש יפוריא ידוהי חוודמ 498 ,"וכו וילא ווחתשי 'ךייש ותוא

 האור הנורחאהו , היסולכוא ה ראשמ םידדובמ םידוהיה יכ 'ןייצמ ברדרוק 'ק יסורה גולופורתנאה

 האנשל ףא םיתעל תרבועה ,הצחמל זוב לש תונחלס ןיעמב םהילא תסחייתמו ךרע-תוחפ םע' םהב

.שממ  םידוהיה ויה- זאקוואקב הצופנ העפות- תופגמ תעב יכ ,אלפתהל ןיא הז עקר לע 499 '

 הדלוחה תפגמ הנושארה םלועה-תמחלמ ימיב הצרפשמ . לשמל 'ךכ . ןתצפהב תחא אל םימשאומ

 500 .הוציפהש םה םידוהיה יכ ,העומשה תא ץיפהל םיקוושב דימ ועדי ,הבוק ריעב
 םישדחה םיסורה םיבשייתמה דצמ דודיעל ללכ-ךרדב התכז םידוהיה יפלכ תיתרוסמה תוניועה

50 .רוזיאב 1  לשמל .םינושה םהיישקל לזאזעל ריעש םתוליעפבו םידוהיב אוצמל ולדתשה וללה 

49 1 ,יפסכ .זשאטראו 1 893 . 
1 ( ינרא'צ דיעמ . לשמל 'ןכ 492  תובצמ יתש םא יכ םש •תאצמ אלו· : יקראטב תורבקה-תיבב ורוקיב לע ) 32 ימע , 884

 רשא .ם•מלסומה •די לע ורבשנ זהמ בור תודשחה תובצמה רתיו זקוז וברמ ןהילע תורכנ אל תויתואהו תוניש
 םג הוושה :האנש תילכת םבבל וערמ םתוא ואנשי יכ . םדיוהיה תא הזב רעצל ןעמל הנווכב םינבאה תא ורבשי

1 "ג-ב-ג זייוע . 24 ימע .םש  . 43 ימע , 884
1 .ינרא·צ 493 1 ,ינרא'צ: 36 ימע , 884 878 3 ימע ,  1 0  . 
1 ,ביצראטס : האר זאקוואקב תיללכה תואיצמה ןמ קלחב ולא תועפות לע 494 890 . 
.יבורקיפ 495 1 ץי  . 103 ·מע .םש הוושהו , 84 ימע ' 872
1 ,ינרא'צ 496 258 ימע , 884  . 
1 ,רילבוד 497 8 7 1 1 :ץיבוקסוב ןכו , 80 ·מע , 3 ·לג ,  894 . 
1 ,הטילבטאקושמ 498 1 ·לג , 894 54 . 
1 ,בודדוק 499  ירק[ תדיאטאטה היסולכואה' יכ ,רקוחה ןייצמ " T דוימב תדיוהיה הל•הקה לע ורבדב . 59 ימע , 905

1 ,בודרוק( םדיוהיל 'תונויעב תסחייתמ ]תימלסומה 9 1 2  .) 87 ימע , 
 . 32 ימע ,י"כ .אריפש 500
50 1 1 ( רלימ דוולוסו לש רואיתה דמלל וישע םדיוהיה יפלכ םיסורה םיבשייתמה לש סחיה לע   ורוקיבמ ) 544 ימע' 884

1 ינויב קייצלאנב 883  ינפב ןרב רעכ ןאכ םיבושיה םיסורה ןותמ והזשיא רוכש 'דחא דיוהי תיב דיל ונבכורב• . 
 לש ובג לע."! םדיוהיב תוכהל ונל אנ הרשה 'ותוממור דוה" : םר ולקב לליו ונתוא הווילש הפנה דקפמ לש ורזוע
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1 תנשכ  .הנראמה רכשמל םיירקיעה םימרוגה דחא םייררהה םידוהיכ 'זאקוואק' ןותיעה האר 874

 תא םילדלדמו הילדגמ תא םילצנמ םה הנראמה תא םירכומהו םינוקה םה םידוהיהש רחאמ ןכש

 ללכ םאת אל ,הירפמיאה לש םייברעמה םירוזאכ תיסורה השיגכ ורוקמש ,הז ןועיט 502 .םהיתוסנכה

 רשאמ םיידוהי הנראמ-ילדגמ רתוי .הארנכ ,ויה ונש ,יחרזמה זאקוואקה לש תואיצמה תא רקיעו

 רכשמה ןמזכ תויורכ םיינזוא לע לפנ הז דיעמ ןועיט יכ ,יאדוול בורק םלוא .הז רצומכ םירחוס

 . ולוכ רוזיאכ ילכלכה

 ויהש .תוימינפ תומחלמו תודירמ לש תופוקתכ חטשה ינפ לע הלוע בורל התיה וז הירבח תוניוע

 תולועפו תורחא חותר ילעכל תונויע ,רזל האנשה .םינומהה לש חיתרה היווחה תרבגהכ תוולמ

 יהלשמ םרקמ לכמ ,םייררהה םידוהיה ייחל יוול-תרנכ םדה-תולילע ויה ךכמ תוחפ אל ךא ,תומילא

 .הרשע-הנומשה האמה

 הנש םינרמשכ הנתינש תודעמ ועיגה הל םידהש ,םייררה םידוהי דגנ הנושארה םדה-תלילע
 ןא·ח-ילאטפ לש ונוטלש ימיכ השחרתה הלילעה .) Gusari ( יראסרג רפככ התיה ,עוריאה רחאל

) 1 789- 1 758  : רפכה יאצוי ודיעה הילעו ,) 

 ולילעהו .גרהנ ,הברקל ךרמס רפכ ,] Rakhim [ םיחארכ היה תרשמ ,ילאעמשי דחא

 הריצו וילא םידוהיה ארק ןא·ח-ילאטפ .םד ליבשכ רהוגרה םהש םידוהיה לע םילאעמשיה

 לודג רעצ םהל היהו ... דואמל םתוא שינעי ודיגי אל םאר ירגה חא גרהש ימ ול ודיגיש םהילע

 רפכה ותואל םיסיג ומרש דחא ידוהי אב ןמזה ותואכ .הלודג הנכסכ ויה םלוכ יכ ,ארונו

 יפל וילא תרמוא השיאהו תוירזכא תוכמכ ותשיא תא הכמ דחא ריגש עמשו מ"ומ יניינעכ

 ידוהיה ערמשכ '? םיחארמ תרשמה תא תגרה התא רשאכ ינגרהל הצור החא המ' : המות

 הילע הרצו השיאהל ארק ןא·חה .םריבדה ול רפסו ןא'חהל הרהמכ דימ ךלה ,הלאה םירבדה
 503 .ה"כקה תלמחכ איהה הריזגה הלטכתנר היהש דציכ ול הרפס השיאהו תמאה ול דיגהל

 םירפסמ . ןא·ח-ילאטפ לש ונוטלש ימיכ איה ףאו הבוק ריעכ הארנכ השחרתהש .תפסונ הלילע לע

 יכ תררוקמה

 םידוהיה לע םגהנמכ הלילע םילאעמשיה ושעו קושה ךותמ לאעמשי לש דחא דלי דבאנ

 ריעה ביבס םירמוש דימעהל הצע ומצעכ םהל ןתנו לארשיל דראמ בוט היה ןא'חה .םד ןעמל

 לודגה לאטנפה ךותכ דליה אצמנ םימי שדוח דרעכ .םכרשי םרקמל רהוכילשי אלש חיגשהל

 סs 4 _ ריעכ רשא

 חפוסש םדוק בר ןמז .תיממע תרוסמ החוור יחרזמה זאקרראקה ימע ברקכ יכ .תודיעמ ולא תולילע
 םידוהיה דגנ הנושארה םדה-תלילע .םימלסומ לש םמדל םיקקזנ םידוהי יכ ,היסורל רוזיאה
-עשתה האמה לש ןושארה רושעכ השחרתה .םיסורה ידי לע זאקרראקה שוביכ רחאל .םייררהה
 ,םדיוהיה לש םושכר תא ודמח הביבסה יבשות .) Zalum ( םול�ז וא ,) Zulum ( םולוז רפככ הרשע

 הטושפ הכ הדוצב. רצעמה חיכל חקלכ אוה ישאה חקפחיש חנמ לרע דקפמה לש רחלא דימ החחכרה םדיוהיה-לולד

 .בחרנה ףיסומ :חידרהיה היעבה ןאכ חרחפכ
1 .ברקספ 502 874 . 
1 ,יכרא·צ 503 1 ימע , 884 1 9 . 
1 'מע.םש 504 20 . 
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 רתוי ,רפכה יטילפ ודיעה םולוזב םיעוריאה לע .םתרטמ תגשהל תואכ יעצמא םדה-תלילעב ואדו
 : ןושלה וזב ,עוריאה רחאל םיכש לבוימ

 תיבכ והורבקו ופוגב תומוקמ המככ רקדנ ותוא ורקדו תמ וא יח דחא דלי וחקל םיכמכרותה

 וכלהו והואצמ אלו לארשי לש בושי ךותב והושפיחו וכלה ךכ רחא .לארשי לש תורבקה

 רשא שדח דחא רבק ךותב והואצמו תורבקב שפחל ]םיליצאה[ םיק�ה םע דחיב םינמקרוטה

 תוירזכא תותימכ םינברה תאו םתוא וגרהו םידוהיה לע ]ולפנתהו[ ולפכו .םמצעב ונמט

 סs 5 .םיוגה ירפכ ןיב ורזפתכ םיברו רדמתשכו וגרהכ םיבר ךכ רחא ... וללשו

 .םימלסומל ףדרנ-םש ,םינמקרוט םדה-תלילע חא ועציבו וככבית ,וז תודע יפל
 יכ ,הרבסל םוקמ אופא שי .םיסורה ןמ חדינה רפכה יבשות ועפשוה הז בלשב רבכש ,חינהל השק

 ,םירכוב לש םמדל םידוהיה לש םתוקקדזה רבדב תורוסמ ויה היסרלכואה לש תויממעה תונומאב
 וחקפיש ידכו .םירוויע םידלונ םידוהיה ידלי יכ ,חרוסמ הצופכ התיח זאקרואקה ימע ברקב םכמאו
 506 .םהיתוקוכית יניע תא םיחשומ םה ובש ,םדיברכ םדל םידוהיה םיקוקז םלוע-רוא ואריו םהיניע תא

1 "ב וקאנב הרעיאש ,םד-תלילעב ליעפה םרוגה םג ויה םימלסומ 8 1 3 1 וא  8 1 4  יבשותמ המכ . 

 ולילעה .םיעיש ויהש םושמ םאו סרפמ ואבש םושמ םא :םייסרפ' ונידיבש רוקמב םיכונמה ,ריעה

 .הבר הדוהת הל התיחו רהמ-שיח הצופכ הועמשה .וקאנב הנטקה תידוהיה הליהקה לע םד-תלילע

 ,הדעה ישאר .ףסוי ןב םירפא ויחא תאו ףסוי ןב םהרבא 'ר תא תוצרמכ תרכמ הכיח קושב ןומהה

 תודות .םידוהיב תוערפ רעכמכ ןורחאה עגרב קר .הלוכ הליהקה לע הפחיר הדמשה תככסו
 םג םידוהיה לש םכיגמל ךפה יסורה ןוטלשה 507 • ריעה לש יסורה דקפמה לש תצרמנה ותוברעתהל

1 תכשנ ןשאטראו ידוהי לע םד-תלילע ולילעהש ,םיימוקמה םיטילשה דגכ םגו ןומהה דגכ 8 1 6  . 
 ,םיידוהי תורוקממ דבלב תועטוקמ תועדיי ונידיב שי ןהיבגלש ,ורכזוהש תולילעה ןמ לידבהל

 הריקח וכרעש .םייסורה תונוטלשה יקיתב םיקייודמ םיטרפ ואצמכ ןשאטראררב הלילעה יבגל ירה

 האמה לש םישישה תרכשנ הרסמכש, ןשאטראו ידוהי לש םתודעב תומלשהו sos ,םיועריאל ךומסב

 .הרשע-עשתה

 ידאבאכאח רפכב השעמל הליחתה . ןשאטראו ידוהי ויה םיירקיעה היתונברקש .םדה-תלילע

) Khanabadi (. הפוגב .הלאדבע םשב ימלסומה תדה-ןהוכ לש וכב ,עבש ןבכ דלי חרצכ הז רפכב 

 םוחתבש .ליעאמסא .יקש לש ךיסנה .ןיכסב ךותח היה דליה לש ונורגו ,הזחב תוריקד רפסמ ואצמכ

 ,ודיעה רפכה תושכמ המכ .דליה חצרב םידשוח םה ימב םוקמה יכב תא לאש ,רפכה אצמנ ותטילש

 יאדוול בורקו ,) Karabaldir ( רידלאבאראק רפכהמ םידוהי הרשלש ןרפכב ואר ןה חצרה ןמזב כי

 ה�חן. רפכל השולשה תא איבהל הווצי ךיסנהש דיכ הז דשחב היה יד . דליה תא וחצרש סה-סהש

) Dekhne (, תושק וכוה םידוהיה' .השעמה עוציבב ודריש דע םתונעל הוויצ, ןאצ לש האלכמב םשו 

 אל ןא'חה .םהיניש תא ורקע ףוסבלו .םהיזחו םהייחל .םהינזוא ,םהיפא תא וטרמ תותבצב ,תולקמב

.םהישארל תורוקעה םיינישה תא ועקתל םייאו הלא םייוניעב קפתסה  ולכי אל םיכועמה תרשלש 509 '

1 'מע .םש 505 1 0 . 
1 .יקציכילס 506  . 34 ימע , 868
1 ,ינראיצ 507 884  . 263 ימע , 
1 .זשאטראו 508 8 1 6  . 725-723 ימע , 
 . 724 ימע ,םש 509
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 םידוהיהו תבבוסה היסולכואה

 ידוהי חא דימ איבהל אופא הוויצ טילשה . ןשאטראו ידוהי לע המשאה תא וליטהו ,םירוסינ דומעל
 םיכועמל .רידלאבאראק רפכה דמ םהיחאב וכרע םהמ הושלש .שיא םיושלשב ואבוה . ןשאטראו
 תדה תלבק לע עידוהו התפתה הושלשה דיב ריעצה .םלסאתהל וא ,דליה חצרב תודוהל עצוה
 .םודס השעמ וב ושע ףאו ותוכהל וכישמה ןא'חה יתרשמ .וירוסי ומייתסנ אל ןכב ןא ,תימלסומה
 ויתרשמ לע הוויצ טילשה .ותליהקמ םירחאה םידוהיה יכש לע המשאה תא ליטה ,ויתוחוכ ושתשכ
 תידוהיה הנוכשל וכפ םה םידוהיכ םמעז תא וליכ םינושארהש רחאלו .םידוהי םיושלש תוכהל
 ןשאטראווב

5 תוידוהי םישכ שש וסגא ... םידוהיה יתכ לכ תא ודדש  ודדש הז ןמזב .דחא ידוהי וגרהו 10

,34 םוכסכ ףסכה לע ףסונ םידוהיה לצא  םירבד הברהו םירווש .םיסוס רפסמ םג לכור 280

5 .םירחא 1 1  

5 .םימלסומה ןשאטראו יבושת םג ופתתשה ןא'חה יתרשמ ושעש םורגופכ 1 2  חקלכ םידוהיה דחא 
 תא איבהל ידכ .ריעה רעש דיל רוכל הכלושה ותפוגו ,הכ חרצכ ,) Nukha ( החונ ,תוכיסנה תריכל

5 • לבור 60 םלשל םידוהיה וצלאכ . לארשי רבקל חצרנה 1 3  תונוטלשה וכרעש הריקחה תובקעב 

 הלגי אלש דיכו ,הלאדכע ימלסומה תדה ןהוכ תשא לש תוסלעתה-ישעמל דע היה דליה יכ ,ררבתה

 .בהאמה ותוא חצר רבדה תא

 : השעמ רחאל םיכש לבויכ ןשאטראו ידוהי ,רומאכ ,ודיעה הלא םיעוריא לע

 םירוסאה תיבכ םיכר בישוהו .םיכר םידוהי גרהו ונילע םדה תלילע השע ... ןא·ח ליעאמסא

 ףייסב ןתחו . וראווצ תא ףרש שאכ הפורש תכחמ ילככו הכונח ר"כ םהרבא 'ר ברה תא ספתו

 אלש םידוהיה כל לע רבידו ותד רימהל הצר אלש ליבשב דובכה תיבכ והוכילשהו ושאר תא

5 •.םיברב םימש םש תא דשיקו םהיתובא תד ובזעי 1  

 תא רימהל ונממ רשד טילשהו .הליהקה בר היה החוככ חרצנש ידוהיה יכ ,אופא רבתסמ וז תודעמ

 .םימש םש שדיק ברה ןא .םייחכ ותראשהל יאנתכ ותד

 יכ ףא ,רושיא אצמנ תונוטלשה תריקחכ ורכזכש וז םד-תלילע לש םריחאה םיעוריאה יבגל םג

 ליעאמסא היפלש הרומאה תודעכ .םיטרפ רפסמכ הכוש

 'וו . )םיחא יכש( יכדרמ רכ ןושמש 'וו . יכרדמ רכ לאעמשי 'ר : םידוהי השש תחקל הריצ

 םהינדא תא עצרו קחצי זב דודו .השמ רב המלש 'וו. ןרהא ר"כ והילא •ךר . לאיתוקי זב םהרבא

 םכתא חינמ םכלש תדה ור ימח םא· : םהל רמאו שאכ תופורש לזרב לש תועצומכ םהימטוחו

.הלאכ םירוסינ וגרהת אל םאו םייחכ  יקלא לא םשפנ תא ורסמו חצורה ריבדל ועמש אל םה '

5 .םשה ושדיק לע םישק םירוסינ וגרהנו םהיתובא 1 5  

5  .לגס( תודירה• םשיינ הרשזסושרז תולפנתהב וסנאנ .ט••ה האמה לש ם•עבשה תונשב ,החונ דיוה• לש םתרדע •פל 10

1 880 (. 
5 1 1 1 .ןשאטראר  8 1 6  . 724 ימע , 
5 1 2 1 ,לגס  880 . 
5 1 3 1 .ןשאטראו  8 1 6  . 
5 1 4 1 ,•נרא•צ   . 324 ימע , 884
5 1 5  .םש ,םש 
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 טילשל רגיש אוהו ,כולומדי לאדנגה ,זאקוואקכ ןוילעה יסורה ביצנה תא העזעז וז תירזכא תוללעתה

 םינעמה דחא תא גרוהל איצוהלו וצופיש דע םינועמה תא ותיבכ ןכשל וילע הוויצ ובו .בתכמ יקש

5 • םיישארה 1 6  וז ומכ 'ותבוגת תובישח ןא ,כולומדי לש ויתואדוה ועצוב המכ דע תועידי ונידיכ ןיא 

 ינפמ םידוהיה לש םבי גמל ןפה יסורה ןוטלשהש 'ןככ איה 'וקאנ דיעה דקפמ תוגהנתה לש

 אל תחא הנועכו תעכ ןא .םיימוקמה םיטילשה לש םתוירזכא ינפמו םדגנכ תוינומה תויוערפתה

 ידיל אב רבדהש יפכ ,םידוהיה יפלכ תומודק תועדמ תררחושמ תיסורה היצאדטסינימדאה התיה

1 מ זאקוואקה לע רקסכ יוטיב  םינוש אל· כ 'ןאוודיש ןוזיאכ םיידדהה םידוהיה וראות ובש '-836

.םלצא םג תמייק המהוז התוא 'ןויקינ-רסוח ותוא- םידחאה םטבש ינכמ ' 5 1  ןיא ,םוקמ לכמ 7

 היסולכואה תוגהנתה תא ריבסהל ידכ תיסורה היצאדטסינימדאה ישנאמ קלח לש וז השיגכ

 תורטמל םידלי חוצרל םידוהי םלוהה דברכו תעדה לע לבקתמכ התאדש ,תימוקמה תימלסומה

 חונ עקר השמיש ,ידוהיה לש ינחצרהו תחשומה ויפוא יבגל וז הצופנ תיממע הסיפת .תוינחלופ
 תואנק ידוהיה לש יממעה פיטואידטסל הפסונשמ ,לודגה דדמה ימיכ םידוהיכ תושק תווילכנתהל

 דצמ ,אכדמהו שבוכה יסורה ןוטלשל עייסמו הולעפ ףתשמכ ידוהיה לש ותמשאהו דחא דצמ ,תיתד

5 .דחא 1 8  ומלענ אל ,הנדה וא טעמ .ביצי יסור ןוטלש גהנוהש דחאלו דדמה ויכיד דחאל םג םלוא 

 .ופכת ףא אלא םדה-תולילע

1 תנשכ  ובשיש םיידדה םידוהי לש תוטעמה תוחפשמה לע ינמראו ימלסומ ןומה לפנתה 869

 אוה יכ ,ןומהה ידי לע םשאוה ) Aga-Dzhan ( ןא'זד-אגא םשכ ידוהי אפרמ .) Erivan '( ןאווידאכ

 הררתשה דיענ .וז המשאהכ והודסא םייסורה תונוטלשהו םיינחלופ םיכרצל םירכוב םדכ שמתשמ

 ןומהה דחפמ םהיתבכ ורגתסה םידוהיה .םחר-אלל הכוה בוחרל אציש ידוהי לכו םורגופ לש הריווא

5 .תוחודה תא עיגרהל תנמ לע יעצמא לכ טוקנלמ םעפה ענמנ ןוטלשהש דועכ 1  ופתתשה וז הלילעכ 9

 .זאקוואקה-דכעכ תודחא תולילעכ ומכ דחאכ םימלסומו םירצונ אופא

1 תנשכ  .ה גרוהל שקיב אוה יכ הקעצ המיקהו ,הבוק דיענ דקינש ידוהימ היוצרכ הדלי הלהבנ 884

 ונימאה תונוטלשה ,וזמ הריתי .תוצרמנ תוכמ ידוהיה תא הכיו בד להק ףסאתיש התקעצכ היה יד
 תודות קד .תוינחלופ תורטמל הדליה תא חוצרל הנווככ םשאוהו רסאנ ידוהיהו הדליה לש התודעל
 םייתנש אלא ודבע אל ןא 520 .יךוהיה ררחוש ,דחושכ םג יאדווכ הכורכ התיהש ,הנד תונלדתשל

5 1 6 1 ,ב'צישטר  8 1 6 1 .נרלרמרי; 563 ימע'  8 1 6  .נרלרמרי לש ויתומירשב םיאצומ ונא םדה-תלילע יועריאל ושלק דה. 
 םהילאש .)ליעאמסא( יקשמ ןאיתה לש תויוללעתה לע תונר תונולת וילא ויעגה סילפטיל וארנ םע ינ .ןייצמ אוה
 םיננולתמה .יקש לש ןא• n ה ןמ םינומלש ולביק וריזועש םרשמ ,הנר תונחלסב ,ב'צשיטר ,דיקפתב ומדוק סחייתה
 אוה .ריביסל וחלשנ םהמ המנו .תוכלמנ םריורמ תיסורה n רדיקפה רי..,.לע וחנוה .רברלמרי ןועט .ןא· n ה דגנ
 .ול יתרעה .םיבר םישנא תוחכונב .ליעאמסא ןא· n ה םע הנושארה הישגפנ·ר הז סחי הניש ,נרלרמרי דיעמ .ומצע
 הנמתנש סיורה דיקפל . םעל תונחלסב סחייתהל וינפל יתצלמהו . וןטלשב הועל ושמיש לע ]נררלמרי בתונ ךכנ
 תא תוחפל הצפי רשא דע, ןא· n ה לש ורצחב םננשלו השק הניע םתראש .םיללמואה תא ףוסאל יתריוה ןא'חה דיל
1 .נררלמרי( ·םתסנרפל גאדר" תוחפשמה 1 ימע . 868 1 - 1 0  (. 

5 1 7 1 ,זארקראקה רקס  836 88 ·מע , 4 קלח ,   . 
5 1 8  . 67-62 ימע ,ליעל האר דרמה ימינ םרירהינ תויעגפ לע םיטרפ 
5 1 9 1 .ןאררריא  870 . 

1 ,ל"איניש 520 886  םיושלק םידה קרש .םד-תלילע הנרקנ השחרתה הנודנה הלילעל םדוק םינש הנומשש רשפא . 
1 ( ח"ולת תנשב .רנריילריעגה הנממ 8  םריבדה תא ןרודרג ל"יל .•קחצי קחצי ןב בקיע ברה ,טננרד לש הנר בתנ ) 78
 ריבד תולילע לע רשפתנ רשא ... הנרק ריע יבושת ידבכנמ םויו בגה םיחאה רשא םינש שלש הז תויה· : םיאנה

 ונרדנ םיינשה' ... ץעמיחא תיבל אינרח ·מכו רזעילא ·מכ םתרמוש ]ןלצל אנמחר[ ל"חר איהה ריענ הווהתנש חוצ
-תיבר. ןיינעה תא שדחמ קודבל הריבנ טפשמה-תיבל השקנ וישגה הליהקה ריוהימ תואמ שמח ךא . ךרפ-תודנעל
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 םידוהיהו תבבוסה היסולכואה

1 ( ר"מרת ןרויס שדוחכ .הברק תברקכש תידוהי הליהק לע ולילעה ברשו 'ךרעל םימי  רפככ דכא ) 886

 ידמולמ .רהרחצר םידוהיה יכ ,הערמש הצרפנ דימ .ימלסומ דלי ,) Migo ( רגימ רא ,) Mugu ( וגומ

 דחפמ תינעתכ רבשיו םיחיחצכו תורעמכ םידוהיה ראכחתנ םימי ·ג· הברקכ תויושחרתהה ןמ ןויסינ

.רלצנ םידוהיהו דליה אצמנ יעיברה םויכ .םהילע לפנ רשא םעה 52 י 1 

1 כ .הרשע-עשתה האמה ףוסכ וקאנב השחרתה ,ונידיל ועיגה הילע םיטרפש ,חפסרנ הלילע 9-

1 ינויכ  וניחא יכ ,) Pristav ( הרטשמה חקפמל . ילגרא-ילרג-ןייסרח-יאלכרק , וקאנ בשות עידוה 898

 'רפיסש הברק יבשותמ דחא יורילכ הרטשמה-תנחתכ דליה בצייתה רצק ןמז רוכעכ . םלענ >ןאמלאס(
 רחאלו ,הברק בשות ןעט ,דשח ררוע קשה .רמכש לע קש אשנ םהמ דחאו םידוהי ינש בוחרכ האר יכ

 רוסאל הרויצו ,רד תודעכ ןרמא ןתנ הרטשמה חקפמ. דליה היה וכרחכ יכ רוכחה ידוהיה ןמ רתוא חקלש

 שיח הטשפ ימלסומ דלי ופטח םידוהיה יכ העומשה .) Ragmilov ( כרלימגאר לאפר ידוהיה תא דימ

 הניהד .םייררה םידוהי וררוגתה הכש .הנרכשה לע לפנתה שיא םייתאמכ הנמש בר ןומהו ,ריעכ רהמ

 .הרטשמה-תנחתכ ערפתמה ןומהה ינפכ טלקמ ושפיח םיכומה םידוהיה .וכרדכ ןמדזהש ידוהי לכ

 .הכ שחרתמה לע ועדיש ילכ .הברקמ םידוהי רשע-העברא םיסוסו םירומח לע רקאכל ועיגה ןמזכ רכ

 הכרעש הקידבכ .הרטשמה תוחוכ תרדענ קר 'ץנילמ ולצינ םהו ,םהילע םג לפנתה תסומה ןומהה

5 .כרלימגאר לאפרכ םקנתהל הצר ןנולתמהש ןוריכ .םירכ רופיסה לכ יכ ,ררבתה הרטשמה 22 

 .ןהילע תועידי ונדיכ שיש ,הרשע-עשתה האמה ףוס דע םייררה םידוהי דגנ םדה-תולילע לכ

 ,םיזזוג .םינמרא( תרכינ תירוצנ היסולכוא רכ התיהש ררדיא עמשמ ,דאקרראקה-רכעכ ושחרתה

 ,תוירצונ תורוסממ העפשוה תימלסומה היסרלכראהש רשפא ךכש ןוריכ .)דוער םירצרנ-םי�יךוא

 ,םימלסומ ויה תולילעכ תולעופה תושפנה לש ןכור-בור םלוא .םירכוב לש םמדל םיקקזנ םידוהיהש

 תומילאכ רז ןיעמ הרעמש לכ לע ביגמ היה ןכלו ,םדל םיקקזנ םידוהיה יכ הנרמאה החוור ןומהכ םגר

 לש חרררעעחה לכ התיה ידוהיה לש רד תימדת חכונ יכ ,אופא המיח ןיא .תידוהיה היסרלכראה דגנ

 חתמה רבגשמ .םינטקהו םיחדינה םיבושייכ רקיעכ ,םידוהיכ תועיגפל תמרוג ירוביצה רדסה

1 ( היסורכ הנושארה הכפהמה ימיכ יטילופהו יתרכחה  תוליהק לע חררילפנחהה םג ורבג ,) 905
 רדכרחה םהו ,םהיחנמ לוכ-ירסוחמ טלמיהל וצלאנ םייררהה םידוהיה ןמ םיכרו ,םירהכ לארשי
 תויעגפה ןכאו 523 .םירהה ןמ םידוהיה םיטילפל דרענש ,טנכרד דיל ) poselok ( דחוימ בושייכ
 . ןאטסגאדכ םירשעה האמכ ורבג ,םד-תולילע ןללככו ,םידוהיכ

1 כ יקראטכ השחרתה .ונילא ועיגה הידהש .הנושארה הלילעה 9 1 1  יכ הרעמש הצרפנ רפככ .-
 תא םיערופה וליכ םרטכ ךא ,דיל אבה לכ סרהו תסנכה- n יכל רץפתה חסומ ןומהו ,הדלי המלענ

 ברהו ,גררברטפב אלכה-תיב לש םיולחה-תיבב תע התרא ואצמנ םיינשה . הבוקל דחוימ רקוח הז ןרוצל חלש דיזה

 תאזו ,תולגל וחלישי אול הריקחה םייתסת רשא דע גדוברטפב ובכועי םינודנהש דלתשהל דודרוג ל"ימ שקיב

 לפטיש תואג דדי-ןררע רוכשל הליהקה ינבל גיילי ץיע הז בתכמל ותובשתב .םיאכז ואציי םה יכ הרוקת ןותמ

 חיירלת תמתב רייס םוימ גיילי לש ותבושתמ קתהעו . ךריאת אלב . •קחיצ בקעי ברה לש ובתכממ קתעה( r יגעב

1 'מע , 1949 ( רהדת .יקחצ• ידיכראב םריומש  .•קחצי בקעי ברה לש וגבמ היצאמררפגיא ,הארנכ .לביקש .) 438

1 ב יכ דייצמ ,םיבתכמה ויה ודייבש ,•קחצי קחצי -ךח ופואב ודדב רבדה דיא ןא ,הבוקב םד-תלילע התיה-878

1 חבשב שחרתה ומצע ועריאהו .םר-תלילעב רבודמש יעמשמ 1 ,בקע..,ראב :םג דייע( 875 958 1 ·מע ,  84 (. 

52 1 ,ל"איביש 1 886 . 
1 ,םד-תלילע 522 898 . 
1 ,גרבגסירי 523 9 1 3  . 57 ימע , 
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 ויהש ,הלא תולילע עקר לע 524 .וביאב ודועב קספ םורגופהו ,המלשו האירב הדליה העיפוה םמעז
1 ( םיחרזאה תמחלמב יכ ,המית ןיא תבבוסה היסולכואב העובטה לארשי תאנשל יוטיב 9 2 1 - 1 9 1 7  (, 
 םידוהיב תועיגפה וכפה ,תיתד תואנק לש ןווג ילעב םיימואלו םייתרבח םיחתמ וררחתשה הבש
 525 .הוצפכ העפותל

 םתואב וקאנב הז חור-ךולהל המגוד .םידידי ןיב םג התצח םיכרש םימואלו תותד יכב ןיב תוכריעה
 טושא ידבלמ; תחא התיכ יכב הושלש ונייה' : רפסמ אוה םהבש 'ויתוכורכזב יקסכיגארב איבמ םימיה
 :הנטק תוכח לעב לש וכב ,בשאדאד ףיסוי י]דוהיהו[ ... רלדנס לש וכב ,י]נמראה[ ץכאילימאד
 ול בישה :טוחשכ' .תוכורכזה לעב ולאש '?המ םשל' .הכורא ןיכס ינמראה ול ןיכה םימי םתואב
,?ימ תא' . ורבח . ... ]םיינמראה[ םיקיכשאדה תאז ושעש ומכ . ימ תא עודי' . יקסכיגארב ולאש '  המו' '
,היהי רשא היהי' .תוכורכזה לעב ולאש :ףיסוי לע היהי  היהש ריעצ יפלכ תאזו ,ינמראה בישה 526 '
 . רבודה לש שפנב-רבח

 ,םידוהיה דגכ תוסגהו תומילאה תויוצרפתהה ומלבכ זאקוואקב יטייבוסה ןוטלשה ןרכיכ םע םכמא
 םימל רותב ,ראשה ןיב ,יוטיב דייל אב היה הז חתמ .םינושה םימואלה ןיב חתמה םלעכ אל ןא
5 .םירחאלו םיסורל ,םדיוהיל: םימ תביאשל םידרפכ םירות םימייק ויה בורל .טכברדב  יכ ,חינהל שי 27
 אל םיחתמה ןא .םינושה םימואלה יכב ןיב םיכוכיח םעפ ידמ םיצרופ ויה הלא םידרתב םכמא
 .םיימוקמ םיבשות רתוי וב ותרישש לככ 'ןונגנמל םג ורדח אלא דבלב ןומהה ברקב ומצמטצה

 הלטוהש ,הבוחב ןרככ םייררהה םידוהיה יפלכ הזבמהו ליפשמה סחיל םיטלובה םייוטיבה דחא

לע
. 

 ,םינושארה היאושינ הלא יכ הריהצהו 'סגאז'ב םיאושינל המרשכש הלכ לכ .הבוקב לארשי תולכ

 ןמ הטלמכש ,תורענה תחא .הילותב תקדיבל ) Ademiants ( ץכאימדא ינמראה אפורל החלשכ

 רגהכש ,הז גהונ .הקדבכו חוכב הטשפוה ,הרטשמה ידי-לע אפורל האבוה ,הליפשמה הקדיבה

 םיטייבוסה לש לעופה דעווב וננולתה םהו ריעה ידוהי תא םמוק ,תוידוהיה םישכב תונוטלשה

 ,ללכ-ןרדב תורקשמה ,תוידוהיה יכ רשאל הדרעכ הקידבה יכ ,םהל ובישה טייבוסה דייקפ .הבוקב

 התיה 'ןוטלשה תכימתו וז הליפשמ תוגהנתה חכונ יכ ,אופא ןבומ. ןהיתורהצהב תמא תורבוד םכמא

 הנולת םהידיבו םיחילש יכש הבקסומל וחלשכו ,לבור 80 ופסאכ .החקרמב הבוקב תידוהיה הליהקה

1 ומתח הילעש 5 5  ·תירב לש לעופה דעווה דיל םימואלה טייבוסל הרבעוה הנולתה .תוחפשמ 

 ·ךבעב תיטסינומוקה הגלפמה ריכזמ תע התוא שמישש ,הזדיקיכ'זדרוא ירוגירגלו תוצעומה

 ירוי םסויפ' יטארקורויבה ןבסב עקשי אל אושנהש ידכ לבא. רוזיאה טילש השעמל היהו זא קוו אקה
lu ( ךדיאל .  Larin ( הבוקב םיימוקמה תונוטלשה דגכ ףירח רמאמ 'הדבארפ' לש ןושארה דומעב 

5 • ימואל יוכידו םזיניבוש לש יוטיבכ וז תוגהנתה רידגהו ,םידוהיה תא םילפמה  ביגה הז רמאמ לע 28

 ואבוהש[ תודבועה' יכ ןייוצ ובש 'דחוימ רמאמב תיכא'גייברזאה הקילבופרה לש יזכרמה ןותיעה

.תויוכז-יווש םיחרזא השעמל םכיא םייררהה םידוהיהש ענכשמ חרואב תוחיכומ ]"הדבארפ"ב ' 529 

 הדעו תיכא•גייברזאה הקילבופרה לש תונוטלשה ועבק ,תונותיעב תופירחה תובוגתה תובקעב
 .טפשמל ודמעוה 'תולכה תשרפ·ל םיארחאהו ,םייררהה םידוהיה לש םבצמ תקידבל תדחוימ

 . 58 'מע .םש 524
94-83 ימע . ליעל האר טוריפ רחינ 525  . 
1 ,יקסניגארב 526  . 244 ימע , 967
1 .בורמרגאמ 527 1 ימע ' 963 30 . 
1 .ןריאל 528 926 . 
1 .ןריאל 529  . 40 ימע , 930
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 ,הבוקב םייררהה םידוהיה ןודועמב םייקתה רשאו העיבתה םעטמ םידע םירשע ודיעה ובש .טפשמב

 םישימח הבוג היה אפורהש עדונ ףאו . ורמאמב ןיד אל עיבצה ןהילעש תודבועה לכ תונוכנכ וחכוה

5 .הילותב לע רושיא ןתמ דעב הידוהי הלכ לכמ לבור  הדעווה תונקסמו 'תולכה תשרפ· םכמא 10

 לש ןסחיב םייוסמ רופישל ואיבה ןאיגייבדזאב םיידדהה םידוהיה לש םבצמ תקידבל תדחוימה

 התע האצמ םהיפלכ תוניועה ןא ,תינאיגייבדזאה הקילבופרב םידוהיה לא תויושרהו היסולכואה

 . ןאטסגאדב יוטיב

1 ויתסב  ימלסומ דלי וחצר םיידדהה םידוהיה יכ ,העומש ןאטסגאדב םיבושי רפסמב הצופנ 926
 : םידוהי דגנ םימורגופ המכו המכ עצבי תסומ ןומהש ידכ וז העומשב היה יד . ןחלופ יכרוצל

53 .םידחא םיבושייבו .טנבדדב ,הלאק-·ץאחאמב  םיידדהה םידוהיה דגנ המילאה תוצרפתהה תא 1

 הבודב היסולכואהש הדבועבו ,חתופמ ןוידאטילודפ לש ורדעהב םייטייבוסה תורוקמה וריבסה

 532 • רחסמבו הכאלמב םיקסועה םידוהיה ןיבל הניב םיפירח םיסרטניא ידוגינ םימייקו .תינגרוב-ריעז

 תמייק התיחש ,לארשי-תאנש לש הכוראה תרוסמה ןמ תמלעתמ וז תינטשפ הבושת יכ .המוד ןא

 .תודוד ךשמב דוזיאב
 חלש .םיימשיטנא םייוטיב דגנ םימיה םתואב םחלנש .תוצעומה-תידב לש יזכרמה ןוטלשה

 תויושרה ףא .יקסבודטסוא אמאיז .םימואלה טייבוס םעטמ ךידדמ םימורגופה תובקעב ןאטסגאדל
 םהמ םידחא דשא .תושד ישנא םג םיועגנ ויה הבש .תוימשיטנאה דגנ תוטלחה ולביק תוימוקמה
 השדח םד-תלילעו בר ןמז דבע אל ןא .םייטסינומוק-יטנאה תואבצב םיחרזאה-תמחלמ ימיב וחדיש
 .טנבדדב השחרתה

1 ב 1 1 יאמב-  ,דיכב שלב שמישש ,) Aliev ( ביילא םשב ימלסומ דיעה תרטשמב בצייתה 928

 םיכרצל םדל םיקקזנה .םידוהי דיי-לע החרצנ איהש דשח אוה .עברא תב הדלי הדבא יכ עידוהו

 דחא לע הוויצ ,תיטסינומוקה הגלפמה רבחו הרטשמה דקפמ ,) Adamov ( ב;מןא .םיינחלופ

 םיינשה ונפ קושל תונפל םוקמב םלואו .קושב הדליה תא שפחלו ביילא לא תוולתהל םירטושה
 הדליה הבש .םישפחמ םיינשה דועב .תחרצנה דחא םיצרמנ םישופיח הב וכרעו .תידוהיה הנוכשל

 רסוח לע ופזננ דבכש וללהו ,תונוטלשל ונפ הלילעה ןמ ולהבנש דיעה ידוהי .התיבל המלשו האירב

1 ב םידוהיב םימורגופל הבוגתה 1 תישארב . )בומדאו ביילא( םיינשה תא ןדיל ודימעה-926 929 

 לש םמדב םישמתשמ םידוהיהש ןימאמ אוה םא טפושה תלאשל ביילא בישה ובש ,טפשמה ןדענ

 תוררגיהב םשא בומדא תא אצמ טפשמה-תיב :ןכ םידמוא לוכה ןא . ןימאמ ינניא' : ןלהלכ םירבונ

.ותודוב ללגב· ררחוש ביילא דועב תחא רסאמ-תכשל ןודינ אוהו ,תוקיזמ תועומש דחא ' 5 3 3  הז טפשמ 

 ,תויממע תודוסמ תונשל םחוכב היה אל .םהילע תועדיי ונילא ועיגה אל יכ ןכתייש . וימודו

 .הז גוסמ םיפיטואידטס דועו םהינכש וןבשח לע םירשעתמ םהש ,ימלסומ םדל םיקקזנ םידוהיהש

 רוכמל ) Gandzha ( היזדנאג דיענ ונדיס םייטייבוסה םייתכלממה םיביטארפואוקהש ,המית ןיא
 ,הנעטב םלצא רתוי םילוז ויהש םיכרצמ .םירשעה תונש לש היינשה תיצחמב ,םידידה םידוהיל
-תכשלב םידוהי םילטבומ םורשל תומוד תונטעב ונדיס ןכ :בהז םכל שי ןכלו םידוהי םתאש•

1 • טפשמ 530 926 . 
5 3 1 1 • זיראל   . 39 ימע , 930
1 .זיראל 532 1 .זיראל; 928 1 ימע' 929 1 .רץאווש; 30  . 35 ימע' 952
1 .זיראל 533 1 ימע י 929 28- 127 1 ,םירירה םריוהי :םג ז"וע ,   . 194 ימע י 930
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5 הדובע ,סיישדרש םיכשוח' םניא םה יכ ,הנעטכ םידוהי קיסעהל ובריס םיתעלו 34  יפ-לע-ףא 531 '

 תרדסומ' .םידחא םיממעו םיטבש םשל ראכש םדוק בד ןמז דרזיאכ רבשי םהיחרכא- n רכאש

.]ןאטסגאדכנ םייקשמו םייטייבוס -כ חרצערמה- n ידכ לש תיזכרמה תידוהיה תונותיעה הדיעה '

1  םילעפמכ הדובעל םיידדה םידוהי לבקל םינש ןשמכ תונשקעכ ובריס' , 929

 לע" רומשל ןרוצה רבדכ תונעטכ תאז לכ רוסהו ,םיימראל םימעטמ ]דוקמכ השגדה[ 'םידדשמכו

 .הקוסעתכ תימואלה 536 • "חרילאנריצדרפרדפה ןורקע

 דצמ הפירחה תרוקיבהו 'ןונגנמה גהנש הילפהה ,הירלגה תיממעה תוימשיטנאה חכונ םנמא

 םייתלומעת םדיעצ תוימוקמה תויושרה םג רטקנ ,חרצרעמה- n ידכ תונוטלש לש םייזכרמה תרדסומה

 שרשל ידכ ןככ היה סא קפס ןא .םידוהיה דיכל תככוסה היסרלכראה דיכ הנכהה חא ריבגהל ידכ

 לע לטות המשאהש ידכ והשלכ םוחתכ םיילכלכ םיישקכ היה ידר ; םידוהיה יבגל תומודק תונומא

 .םידוהיה

1 ףרוחכ 93 1 - 1  זאקרראקכ ןללככו ,חרצערמה- n ידכ דיעמ הברהכ טפנכ דומח דוסחמ היה 930

 .דוסחמכ םשאה דחא שפחל וליחתהו ,היסרלכראה ברקכ הכר תורמרמתה דדוע רבדה .יחרזמה
 שי טפנכ דוסחמ םייק םאש, ינריגה היה האדנ ,טנכדד לש ינוריעה טייכרסה רכח ,) Nabiev ( בייכאנל
193 סראמב וילא אופא ןימזה אוה .םידוהיה לצא ושפחל  כ;קוסדאכ דיעה חרטשמ דקפמ חא 1

) Barsukov (, ןא :םידוהיה יחכ לכב שופיח ןרדעלו תידוהיה הנרכשה חא ףיקהל• וילע הרויצו 

 ,הזכ השעממ הארנכ ששחש ,הרטשמה דקפמ .םידוהי-אל לש םהיתבכ ועגפל אל ןפואו םינפ םרשב

 ,ולש לע דמע כייכאנ ןא .תומרהמ דדועל לולעו תוימשיטנאכ שרפתי רבדה יכ' ןעטו דגנתהל הסינ

 .םיידוהי םיתב-500 ככ שופיח הנדרע הנרכשה תא הפיקה שאה-יאבככ הרבגותש הרטשמ תגולפו

 תלטהו םתנוכש לע דוצמה זמ ודרחוהש םידוהיה . ומרחוהש טפנ ג"ק 320 ואצמנ וללה םיתבה לככ

 יתפנה עבותה לא ןכר ,דיעה שאר ,) Dagaev ( כייאגאד לא הז ןיינעכ ונפ ,םהילע יביטקלוק דשח

 ,םתדע-ןכ לצא תבשק ןזרא אוצמל םידוהיה רריק. םתיינפמ ומלעתה וללה ןא ,) Pashaev ( כייאשאפ

 םלעתה אוה םג ךא ,בוחתמ ליחי חינאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרה לש )ד;דךק;דפ( עבותה

 ברעתה .הרצרצק העידי הסיפדה קדו ,הפקיה אולמכ השרפה חא םסרפלמ הענמנ תונותיעה םג .םהמ

 אלש םירבח םג רכ וללכנש ,חינאטסגאדה הקילבופרה לש תיטסינומוקה הגלפמה לש דערוה ןיינעכ

 טילחה הדערוה חוויד תובקעכ . םרקמכ ןיינעה תא קודכל תדחוימ הדרע חלש אוהו 'ןאטסגאדמ

 יפוא תלעב איה טנכדד דיעה תייסולכוא לש ידוהיה קלחה לצא קד שופיחה תכירע' יכ ,דערוה

 :םינוש םימראל ינכ דיכ םיסחיה דודיחל חרכהה ןמ איביש ,קהבומ ימשיטנאו יטסיניבוש

 תרדסומהו טנכדד לש תיטסינומוקה הגלפמה דרע ופזננו ונרג רז הטלחהב .דיעה תא םיסלכאמה

 טייכרסה רכח חא תרעשהל ץלמוהו ,בוחתמ הקילבופרה לש דרדרקרדפה ףזננ ןכ .ריעכ םייטייבוסה

 םיארחאה תא זיזל דימעהל הקילבופרה לש עבותל ץלמוה םג .יארחא דיקפת לכמ כייכאנ ינוריעה

 ןתנש ינוריעה טייכרסה רכח( כייכאנ : םישנא הרשלש ורסאנ רז הטלחה תובקעכ .השעמל םירישיה

-כ .)טנכדדכ שאה-יככמ דקפמ( Garden- ןדדאגר ,)הרטשמה דקפמ( ברקרסדאכ ,)האדוהה תא

1 יאמכ 29 93 1  טפשמה-תיב ינפל השולשה לש םטפשמ ריעכ םילעופה ןודעומ םלואב חתפנ 

 הושלשה .טנכדדל דחוימכ ןכ םשל עיגהש ,חינאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרה לש ילילפה

1 '•נ•זטא•מ 534 929 . 
1 • ה•זדנאג 'ןאמ'שא 535 928 . 
1 '•קסבודטסוא 536 929 . 
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 םידוהיהו תבבוסה היסולכואה

1 ו 109 םיפיעסה יפל ועשרוה 1  ןורכ בייבאכ .תיסורה תיטייבוסה הקילבופרה לש ילילפה רוקה לש-0
5 '.םייתנשל ןרדאגו יצחו םייתנשל בוקוסדאב ,שפוח תלילש םינש שולשל 3 

 תונוטלשהש םושמ םא .םידוהיל תווילכנתה לע תועירי ונידיל ועיגה אל םישולשה תונשמ
 יוטיב יריל וללה ואב אל השקונה רטשמה תלטה תמחמש םושמ םאו ןמסרפלמ וענמנ םייטייבוסה
 ולבס הנממש תוברעתה .םידוהיה יrבוטל םייזכרמה תונוטלשה תוברעתה יכ חינהל השק ךא .יולג
 םיסחיה תא דדיח קד רבדה .אוה ךופהנ ; םהינכש לע םידוהיה תא הבביח :רכלשמ' םישנא םיתעל
 לע התלעהו םיסורל תוניועה תא הררועש ,היינשה םלועה-תמחלמ ימיב תיצאנה הלומעתה .םהיניב

 תוניועה תא איה ףא הררוע. םידוהיל חצרו ןברוח ואשנש ,םידחאו לימאש ןוגכ םיימואל םירוביג סנ
 דועב .המחלמה דחאל םישוגניאהו םינ'�'�ה לש יביטקלוקה שוריגה .םיידדהה םידוהיה יפלכ
 שממ לעופב םייטייבוס םידיקפכ ופתתשה םיתעלו םבשומ תומוקמב וראשוה םידוהיה םהינכש
 .םיסחיה דופישל םרת אל אוה ףא ,הילגהה עצבימב

-עסמב .תידוהיה תרה רגנ בחרנ הלומעת-עסמ תוצעומה-תירבב חתפנ םישימחה תונש ףוסב

 ךכו .לארשי ידשוק תא ףיקתהלו הטובה ונושלב ידרהתהיל ימוקמ ןותיע לכ לדתשה הז הלומעת

1 טסוגואב-9 ב םסרופ ,טסינומוק· ןותיעב ,תיקימוקה ןושלב , 960  הגלפמה רעו לש ונואטיב '

-ידפ :ךרדה החותפ םיהולא ילב ףא• םשב רמאמ ) Buinaksk ( קסקאנויב דיעה לש תיטסינומוקה

D ( ב;ךןמגאמ 'ר לש וטע .  Magmudov (. םאדג 10-5 םינוק םיידדהה םידוהיה יכ, ןעט רמאמה לעב 

-ינבל ימלסומ םדב םילוהמה םימה תא םירכומו םימ לש הלודג תיבחב ותוא םילהומ ,ימלסומ םר

 יחרזמה זאקוואקה לכב הצופנ םדה תלילעו ,ימוקמה ויראדב םויב וב דרוש רמאמה ןכות .םתר

 דיעה לש טייבוסל .קסקאניובב הגלפמה דעוול דימ ונפ דיעה ידוהי .םורגופ לש הריווא הרצונו

 ןותיעה םסויפ היינפה תובקעב .תוערפ תעינמל םייריימ םידעצ טוקנל השקבב ימוקמה יתפומלו

K .( ביאטא יח יתורפסה ךדועהו רבחמה תמשאב יכ ןייוצ הבו :ןוקית· תרחונה חחת ,הנטק העירי h  

Ataev (, תיטילופ האיגש• הז רמאמב התשענ.  ,םרל םיקקזנ םידוהיש הלפשהו תיארפה הלילעה' '

 חכוה הז ךינע- םידוהיה יפלכ האנש דדועל התרטמ לכו ,שדוקה-ילכ ירי-לע הצפוהש הידב איה

 :םולעב רתויב םימסרופמה קוח-ישנאו םינעדמ ירי-לע דבכ הז
 ברקב ידוהי-יטנאה חתמה תא יןוקיתיה הפדה אל ,הבר הדוהתל הכזש רמאמה ןמ לידבהל

 תב .תידוהי תחלשמ .אבו ברק םורגופ לש הרדחב תויחל וכישמה םיידדהה םידוהיהו ,היסולכואה

1 ב האב )טדוי-באסאחו קסקאנויב ,טנבדד ,הלאק-·ץאחאמ( םידע עבראמ שיא העבש  טסוגואב-7
 לש ןושארה ריכזמה ריי-לע לבקתהל השקיבו )הלאק-·ץאחאמ( תיכאטסגארה הקילבופרה תריבל

 תועצמאב הרשבתנ איה תרחמל ךא ,הלבקתנ אל תחלשמה .הקילבופרב תיטסינומוקה הגלפמה

 הגלפמה דוע יגיצנו )בייאטא 'ח( •טסינומוק· ןותיעה לש ךדועה-ןגס לש ותוחכונב יכ .תונותיעה

 יניינעל ועבק בתכל ,בורומגאמ ., ,םרה תלילע לע רמאמה רבחמ הנמתנ קסקאניובב תיטסינומוקה

 .)ד;קל 9 ב 15 ד( םירכיאו םילעופ
 איה שרוחב-29 ב .הקילבופרה לש הגלפמה ריכזמ םע ןויאיר ףקותב ועבתל הכישמה תחלשמה

 רגנ תונוטלשה וטקנש םדיעצה וערווי בורקב יב חיטבה דשא ,וירזועמ דחא ירי-לע הלבקתנ

 האצי ןכ לוע םדגנ תוערפ ינפמ וששח םידוהיה .אובל וששוב הלא םידעצ ךא ,הלילעב םימשאה
1 רבמטפסב-5 ב .הבקסומל  איליא .בולימאש )לאהשע( לישע :שיא העברא תב תחלשמ , 960
 תא איבהל ריכ ,דדבל ונידיב הלע אל ומש תאש ד.חא ןקז רווע ) Sabaev ( ביאבאס ןדסיב ,בוסחלא

1 ,בררטפ 537 93 1  . 
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 יטילופ-יתרבחה דמעמה

 .תוצעומה-תירכ לש םייזכרמה תונוטלשה ינפכ םייררהה םידוהיה לש השקה םבצמו הלילעה רבד

-יקפתמ וררחוש ןותיעה ךרוע-ןגסו רמאמה בחרכ יכ ,םסרופ הבקסומכ תחלשמה לש התוהש ןמזכ

 כולסוס ליאכימ םע השיגפ עובתל וכישמה םה .םקופיס לע םייררהה םידוהיה ואכ אל ךככ ךא ,םהיז

) 1 902- 1 982 , M. Suslov (, םייררהה םידוהיה לש הילפה לע תונולת לש הרוש וינפל תולעהל וצרו 

 םמעש םישנאהו ,םהמע שגפיהל בריס כולסוס .תוימשיטנאה דגנ הרבסהו הלומעתכ חותפל שקכלו

 תקלחמכ דבועו )כולימאש( הלומעתו הרבסהל הקלחמה להנמ ןוגכ .שגפיהל םהידיכ הלע

 הבקסומכ וראשנ תחלשמה ירכח ינש .םהירוגמ תומוקמל רוזחל םענכשל ולדתשה .םימוסרפה
1 רבוטקואכ 3 דע תוחפל  ריכזת וחלש םה. ןוטלשה ישאר םע שגפיהל םהידיכ הלע אלש רחאל . 960
1 ( ןאיוקימ סאטסאנא תוצעומה-תירכ תלשממ שאר לש ןושארה ןגסל 895- 1 978 , A .  Mikoian (, 
1 ( הוייפ ןאי םימואלה טייכוס שאר-בושיל 906- 1 976 , la. Peive ( תיטסינומוקה הגלפמה ריכזמלו 

 תושוחתו תודרחה תא הנמאנ ףקשמ והירה ,ריכזתה בתכנ הכש תגליעה ןושלה ףא לע .כולסוס 'מ

5 .םישימחה תונש ףוסכ םייררהה םידוהיה לש םקלח-תנמ ויהש .הילפהה 38 

 דוסי םג הכ שגדוה םיימורדה םירוזאכש .היתובקעכ תיטייבוסה הלומעתהו םימיה תשש תמחלמ
 הסנכתה . לשמל. ךכ .םהינכש ןיכל םידוהיה ןיכ חתמה תא שדחמ ולעה .תימלסומה תויראדילוסה
 םשכ וארקש םילעפמו םיזוחלוק שאר-יבשוי ומאנ הכו . לארשיל יוניג-תפיסא טנכרד ריעכ דגסמכ
 םנמאו ,םידוהיכ עוגפל רתיהכ םירבדה תא ןיכה ןומהה .שבוככ תוכהל תימלסומה תויראדילוסה
 ןגראתהל וסינ ןכו .םתנגה תא ושקיבו תונוטלשל ונפ םידוהיה .םורגופ לש הריווא ריעכ הררתשה
 הגלפמה ריכזמו. יסור ידוהי. ריעה-ןיצק ומתרנ תוחורה תטקשהל. ךרוצה תדימכ הנגה םשל םמצעכ
 ןמזוה ןכלו . ןומהה תא עיגרהל דכלכ םחוככ היהי אל יכ וניכה וללהש הארנ .תיטסינומוקה
 םצע םלואו .םורגופ ענמנ ךכו ןומהה תעגרהל אוה םג לעפש . ימלסומ תד-ןהוכ הלאק-'ץאחאממ
5 .םידוהיה לא וסחיכ רוביצכ םיצופנה תושגרה לע דיעהל ידכ הכ שי תוחורה תוטהלתה 39 

.ל"וחכ םיסקר'צה םע תוברת ירשקל דעו' היראקלאכ-ונידראכאקכ םקוה םיעבשה תונשכ '  
 תועווז' לע הלומעת רמוח ץפומ ותועצמאכו קאריעכו הירוסכ םינוש םיפוג םע םירשק דעוול
 לש תומיוסמ תובכשכ תטלקנ ,הארנכ .וז הלומעת .לארשי ץראכ םימלסומה דגנ 'םינויצה

 .קי'צלאנכ תוידוהי תוחפשמ לע תויולפנתה רפסמ ועריא םיעבשה תונש יהלשכו היסולכואה
 םהידיכ הלע אלש םיילילפ םישעמכ ןתוא ורידגהו הלא תויולפנתהמ בורל ומלעתה תונוטלשה
 540 .םיעשופה תא תולגל

 ןמ קלח םג הללככו היסולכואה לש םירכנ םיקלח דצמ םייררהה םידוהיל ןיידעה סחיה תניחבמ
 תונשכש דועכ ךא .םירשעה תונש ןיכל םיעבשה תונש ןיכ בר ןוימד רוצנ ימוקמה יטייבוסה ןונגנמה
 ,תוימשיטנא לש יולג לכ לע תצרמנ הרוצכ תוצעומה-תירכ לש םייזכרמה תונוטלשה וביגה םירשעה
 שטשטל םילדתשמו םידוהיה דגנ הלומעת רמוח םיציפמ םמצע םה םינורחאה םריושעכ ירה
 .תוימשיטנא תועפות קילחהלו

1 .ברדרמגאמ 538 960 ; n 1 • ךרקי  זכרמב הרומש n וצרעמה- n ירב תונוטלשל םירירהה םדיוהיה לש תחלשמה n יינפ . 960
 n רירהיה n רנר n יעב הז אושנ לע םירמאמ . 866 יסמ .םירירהה םדיוהיה ףסוא ,הפוריא-חרזמ n רדהי דועיתול רקחל

1 ."וjנררקס :האר ברעמב 1 .ךמנל; 960 960 . 
1 ,.י.א לש תרדע 539 1 .קבטיל; 972  . 13 ימע , 976
1 • קייצלאנ 540 979 . 
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 יכש קרפ

 תיבושי תסורפתו םייפארגומד םיכילהת

יפארגרמד םיכילהת .א  םי

 היסולכואה לרוג . 1

 ,תכייחמו איה הכובס תונורחאה םינשה םייתאמכ םייררהה םידוהיה תייסולכוא לש הלרוג תעיבק

 ,ונתעירי בטימל ,להנתה אל לארשי תוליהקכ .תופיקע תוקינכטכ שומיש 'ןרמוא לש ררגכ ףא

 רקוח ןייצש יפכ ,םיקויד-יאכ התקל תויושרה לש הקיטסיטאטסה סגו היסולכואה לש םושיר

 ללכ לש הלדוג יבגל םא'ש ,םירשעה האמה תישארכ ,) E. Kozubski ( יקסכוזוק 'י זאקוואקה

 יבגל' ךרעכ קר רבדל םייטסיטאטסה םינותנה לש יחכונה בצמכ זתינ ןאטסגאד זוחמ לש היסולכואה

.ןכש לכ אל ינתאה בכרהה לע םינותנה  הכ וללכנ תימשרה הקיטסיטאטסכש םייוקילל רבעמ ךא !'

 םידוהיה ןיכל םייררהה םידוהיה ןיכ ןיחבהל זתינ אל היפ לעו 'רוזיאכ וררוגתהש םידוהיה לכ דחי

 האמהמ םינותנה .הרשע-עשתה האמה יהלשמ םיכלוהו םילדג םירפסמכ וב ובשייתהש םייסורה

 םיקול ,טרפכ םייררהה םידוהיהו' ללככ זאקוואק ידוהי ברקכ תוריטפהו תודילה לע הרשע-עשתה

1 רבמצדמ דקפימה טעמל 'ןיסולכואה דיקפימ לככ 2 .ססוכמ ןדמוא םהילע תיתשהל השקו 926 ' 

 ונייטצה הכש ,בושייל בושיימ הכרה תודיינה .םיזנכשאה םהיחא םע דחי םייררהה םידוהיה ונמנ

 לש קלחמ םינותנ לע ךמתסהכ ,םרפסממ תללוכ הנומת תגצה לע איה םג השקמ ,םייררהה םידוהיה

 םינוש םיימתס םינדמוא ונתינ הרשע-עשתה האמה לש םימוסרפכ יכ ,המית ןיא ךכיפל (.תוליהקה

 םידוהיה יבגל וטקנ הלא םינדמוא .םייררהה םידוהיה לעו •זאקוואקכ תידוהיה היסולכואה ללכ לע

1 ,יקסברזרק ו 1 'מע, 904 5  . 
1 ( םיכש עברא יבגל םינוחכ יפ-לע 2 842 ' 1 869- 1 1 םרכז 109 ( חרקרכיח 238 טנברד תליהקב ודולנ.) 867  )תובקכ 29-1

1 ,יגרא'צ .)תובקכ 45-1 םרכז 43 ( שיא 88 ורטפכו  ןאכ .םיבר םיקרדי-·אב ,הארנכ .םיקול הלא םיכרחכ . 64 ימע' 884
.45 ל םיקלחכ םידוליה .54 ר םירכז-8%  יפל .תובקכמ םרכז וחרי םדילונש אוה ללכה דרעב .תרבקנ-2%
1 ( םיכש עבראב זארקראקב ודלונ ,תימשרה הקטיסיטאטסה 8 5 1 - 1 8 50 , 1 856 . 1 1 ולכה-ךסב ) 858  םרלי 945,
1 ורטפכו )םייזנכשאו םיזיררג ,םיררה( םיידוהי , 1 1 ,הקיטסטיאטס( ישא 49 1 ,הקטיסטיאטס ; 852 853 ; 

1 ,הקיטסיטאטס 1858 ,הקטיסיטאטס; 856 1 חנש יבגל .)   סילפטי יכלפב יכ ,תימרשה הקיטסטיאטסה תחוודמ 857
3 ודלונ טנברדר 1 3 375 ורטפנו םידוהי  8 .הקיטסיטאטס(  5 7  חנשכ . m דילה לע הלע תורטיפה רפסמ עמשמ .)או 

1 1 יכב: ןמקלדכ ליגה יפל וקלחנ םרטפכה .תורטיפ-48 ר תודיל 94 טכברדב םיררהה םדיוהיה לצא ויה 885 0-0 
-20 ; 57%- םיכש 1 1  -1 1  % - 70-6 1  ; 8% - 60-4 1  ; 1 0% - 40-2 1  ; 6o/o 8%- 80-70 ילג יכבו 
1 ,אקילאק( 1 ימע , 983 50  (. 
1 ,דילברד ריהע הברה םתודיינ תמחמ םיררהה םדיוהיה לע םייטסיטאטס םיכרחכ ףוסיאב םיישק לע 8 7 1  . 2 ·לג , 

1 כ לש רפסמ תונותיעה הבקכ םייששה חוכש תישארב 4 1 .הקיטסטיאטס( דארקראקב םדיוהי-4,000  עצמאוב ) 862
1 ,דארקראקב םדיוהי( 23,000 לע רבוד םיעבשה חוכש  רטנש רבדי םינרמשה חוכש לש הייכשה תיצחמב .) 875
) 1  . וולכ זארקראקב םדיוהי-30,000 כ לע ) 256 ימע . 887
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 דחא רוקממ וקתעוה םהמ םיכרש .םינדמואה םלוא 5 • שפנ 30,000-20,000 םירפסמה תא םייררהה
 לדוג רדס לע ונדמלל ידכ םהכ שי רתויה לכלו. והשלכ בישחתל סיסב שמשל םייושע םכיא . והנשמל

 םישישה תרכשמ םה םייררהה םידוהיה לע םריישיה םיללוכה םינותנה .םייררהה םידוהיה תדע לש

1 כ דקפימה ןמו הרשע-עשתה האמה לש םינומשהו 1 כ .-926  רפסמ תא יכרא'צ הדוהי םשר-867

1 כו .םהיתוליהקכ םייררהה םידוהיה לש תוחפשמה  תא םג קדכש .כומיסיכא והילא ןכ השע-886

1 כ יטייבוסה דקפימה .בושיו בושי לככ תושפכה רפסמ  לע םיללוכ םיכותכ אוה םג קפסמ-926

-עשתה האמה לש הייכשה תיצחמל םדקומה לכל אופא םיסחיתמ הלא םיכותכ .םייררהה םידוה'ה

 6 .דכלכ תורעשהכ קפתסהל ץלאכ הנושארה תיצחמה ינגל וליאו ,הרשע

 : דא קוו אקה תייסולכואל רתויכ השק הפוקת התיה הרשע-עשתה האמה לש הנושארה תיצחמה
 הלא לכש יאדוול בורק .תידוהיה היסולכואה םג העגפכ םהמש ,תוימינפ תומחלמו דרמ ,ושביכ
 תופגמ ו.םידוריה םייראטיכאסה םיאנתה תמחמ יכה-ואלכ הובג היהש התומתה רועיש תא ולעה
 האמה לש הנושארה תיצחמכ יכ ,תוריכס לש הכר הדימכ רמול אופא ןתינ .םריבד הלאכ אצויכו
 .התחפ אלא םייףירהה םידוהיה תיסולכוא הלדג אלש דכלכ וד אל הרשע-עשתה

1 ( יכרא'צ הדוהי לש ויכותכ יפ-לע  םיירקמ םיטרפ 8 .תוחפשמ 2 , 780 םייררהה םידוהיה רכמ ,) 867

 התיה םייררה םידוהי לש תעצוממה החפשמה יכ .םירומ תוירפכ תוליהק עבראמ םישישה תרכשמ

6 תכ  לש תעצוממ החפשמ לע םידמלמ םיעבשה תרכשכ תוליהק ענשמ םימוד םיטרפ 9 .תושפכ 84.

5 . 5 6 1 ( כומיסיכא לש םיללוכה ויכותכו 10 ,תושפכ  5 לע- ) 886 . 1 7 1 .תושפכ   ןמ יכ .ןכ לע המוד 1

5 ( החפשמה לש עצוממה לדוגה תא םשייל יוארה . 86 1 כ התכמ ויפ-לעו ,)   םידוהיה תייסולכוא-867

1 םייררהה 6, 290 ) 780 , 2 5 . 86  x ( הלעמ יפלכ הטונ םייררהה םידוהיה תיסולכוא לש הז ןדמוא .שפנ, 

1 כ הכמ ,הלא םיכותכ יפ-לע .) N. Voronov ( כוכורוו 'כ לש ויכותכמ קיסהל ןתינש יפכ  בושיה-868

 ןהכו תוחפשמ 983 )םייסורה םירצנמל וץחמ( ןאטסגאד דוחמכ )םייסורה םידוהיה ללוכ( ידוהיה

5 לש תעצוממ החפשמ ןהש .שפנ 4,945 .0  לע החפשמה לש הז עצוממ לדוג םשייכ םא .תושפכ 

1 כ םייררהה םידוהיה תדע התכמ ,יכרא'צ הדוהי לש ויכותכ 1 קר-867 3  וננדמוא יפ-לע .שפנ 900,

,6 ןאטסגאד דוחמכ ונשי 3 1 0 1 ( םייררה םידוהי  5 לש עצוממ לדוגכ תוחפשמ 046, . 86  דועכ ,)שפנ 

5 לע חוודמ כוכורוו , 1 1 .הד דוחמכ םידוהי 60 2 1 כ יכ ,רמול אופא ןתינ   םידוהיה לש בושייה הכמ-867

1 ( ןמרכארכ ורכיו םריירה םדיוהי 20.000 לע 895- 1 894 ' 1 1 ילג' 894 1 ( כרמיסיכאר ) 76 1 ( ןאה .) 467 ימעי 908 892 , 
1 ימע 8 1 2 לש רפסמ טקנ )  1 1 ( רקה וליאו ,םירירה םדיוהי 000. 1 הריפצה( יקרצרררגר ) 3 ילג ' 900  ונייצ ) 903

1 ( ןטיאלא . 25,000 90 1 1 ( טרקרא ררעכ , ooo.27-כ םירירהה םדיוהיה רפסמ תא רמא ) 96 ילג'   ) 345 , 299 ימע' 888
 .-30,000 כ

1 ( זארקראקה רקסכ 6  החטשכ םהמ ,םיררהי 4,508 םירררגחמ ולוכ ררזיאכ יכ .ןיריצ )רפסה ףוסכ חול , 4 קלח , 836
1 ונימיכ הינמראו הורירב לש , ,2 ,םדיוהי 999  ונייצ םגש יפכ ,וחריכ םייקלח ויה הלא םינותנ .חטשה ראשכ 509-1
 .רקסה ריבחמ

 עינצה םייררהה םדיוהיה ברקכ הרבגה החרמתה-רועישל םיכושחה םימרוגה דחאכ םיריאטינאסה םיאנתה לע 7
1 .לגס  . 592 ימע , 879

1 .ינראיצ 8  . 43 ימע , 870
1 רנמש ,תודיוהי תוחפשמ 277 ררררגחה ילגרררר טנקחארדכאראק .יאסקא ,'יזדרימ םירפככ 9 ,  .שפנ 895

1 0  רנמש חריררהי תוחפשמ 532 וניש ליזנאמרשחר יכאלגא ,זיגריב ,גארא :ץארמאמ ,'יזדרימ .ןאררטפה םירפככ 
 .תושפנ 2,957

1 1 1 ,כרמסיינא  1 חנשכ החיה ןאטסגאד תיסיולכואכ תעוצממה החפשמה יכ ,ריהעל ויאר ןאכ .חול' 888 886 5  שפנ 4.
1 .כיאשאח(  .) 25 ימע , 959

1 2 1 • כרנרררר  869 . 
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1 םייררהה 6, 300- 1 3 , 1 ב .שפנ 900 2 בומיסינא והילא דקפ-886 1 , 1 1 .םייררה םידוהי 29  יכ ,רבתסמ 3

,7 ב תידוהיה היסולכואה הלדג הנש םירשעב 300-5  יתנשה יעבטה יובירה .בורקב שפנ-000,

.2 אופא היה עצוממה 1 %- 1 . 3 %  ןיבל )בומיסינא ינותנ( םינומשה תונש עצמא ןיב יכ ,חינהל ריבס . 

 תעב .םייררהה םידוהיה לש עצוממה יתנשה יעבטה יובירב היילע הלח אל יללכה ןיסולכואה דקפימ

1 לש דקפימה 27,000-25 םייררהה םידוהיה אופא ונמ 897  זאקוואקב ודקפנ דקפימב 14 .שפנ 500,

1 .םייררהו םייזורג .םייסור םידוהי 56 , 783 ולוכ 5  םייררהה םידוהיה וויה דקפמה תעבש ןאכמ 

1 ,םינשה עשתו םירשעב יכ ,חינהל ריבס .זאקוואקב םידוהיה לכמ 44%-47% 9 1 4- 1  הלח אל , 886

,38 , 700 ונמ םה הנושארה םלועה-תמחלמ ברעו. יתנשה יעבטה יובירב היילע  יואר ןאב. שפנ 600-30
 תישארבו הרשע-עשתה האמה לש ןורחאה עברב םייררהה םידוהיה לש יעבטה ויבירה יכ ,ריעהל

 םידוהיה לש ןוירפה רועיש .תבבוסה היסולכואב לבוקמה לע תע התואב הלע םירשעה האמה

 ללכ לש וזמ הכומנ התיח םכותב תוקוניתה תתומת ךא ,הביבסה יבושתל המוד ,הארנכ ,היה םייררהה

1 .םייחה תלחות תכראהל אוה ףא םרת םילוחב ןמאנה לופיטה .רוזיאה יבשות  םידוהיה ברקב 6

 תא ןייפיאש .ךילהת םירשעה האמה תישארבו הרשע-עשתה האמה ףוסב אופא שחרתה םייררהה

 .םלועה-תמחלמ וץרפ םע רצענ הז ךילהת ךא ,הרשע-עשתה האמה תיברמב הפוריא ידוהי

 סויג םושמ ןה ,םייררהה םידוהיה לש יעבטה ויבריב הדירי הלח הנושארה םלועה-תמחלמ ימיב

 תליהקמ םינותנה םיזמרמ וז הדבוע לע .האורבתהו הנוזתה יאנת תערה םושמ ןהו םירבגה ןמ קלח

1 ,םינשה ושלשב .םייררהה םידוהיה ינב לכמ שילשכ ויח הבש ,הבוק 9 1 6- 1 9 1 4  הבוק תליהק התנמ, 

1 כ עצוממב 1 .תוריטפ-622 ו תודיל 903 הב ויהו ,שפנ-0.000  יעבטה ויבירה יכ ,אופא עמתשמ 7

 ירה ,םייררהה םידוהיה לכ לע הז יעבט ויביר םשיינ םא . 0.94o/o היה וז הליהקב עצוממה יתנשה

1 תישארב 9 1 8  בושיחב ךא .שפנ 40,000-32,000 תונמל םייררהה םידוהיה תייסולכוא הבירצ התיח 

 יכ. ןכ לע המוד .המחלמה לש לטקה תודשב םייררהה םידוהיה לש תוריבאה ןובשחב ואבוה אל הז
1 תישארב םייררהה םידוהיה תייסולכוא תא דומאנ םא ,הברהב העטנ אל 9 1 8  38,000 דע-30.000 ב 

 .שפנ

 בערה םייררהה םידוהיה לש יפארגומדה בצמה לע םמתוח תא ועבט םיחרזאה-תמחלמב

 התומתה הרבג םהבש .םיטילפ ינומה ואבו וצבקנ ולא םינשב .הריגההו םימורגופה ,תופגמהו

 ןיב םג ומכ ,םיטילפה ברקב .יכה-ואלב םידורי ויהש םייראטינאסה םיאנתה תערהו בערהמ האצותכ

1 3 1 .ברמיסינא   . m ל . 888
1 ( ןיברראז 14 2 ימע, 927 1 1 ב רקפיסה ינותנ תא חתינש .)   , ooo.25-ב םירירהה סדירהיה רפסמ תא רסא זאוקראקב-897

1 ( לטנכל םגר  .הז רפסמ בקנ ) 6 יסע , 952
1 5 1 ,גרבנסריי  909 1 ,.ו.ה; 238 ימע,  1 ( ןאה . 66 יסע, 1952 .לטנכל; 628 יסע, 903  45,959 ופסנו בוקנ ) 335 יסע, 900

 .שפנ 40,489 לע רבדמ ) 6 יסע , 1953 ( וליפ וליאו ,זארקראקב םדיוהי
1 6 1 הרש-עעשתה האסה לש םישעתה תונשב היה זאוקראקה לכב עוצממה יתנשה יעבטה ויבריה   ויה ךא , 4%.

.2 הז ויברי ההי ,םירירה םדיוהי רביש אל טעבוכ רבש. ולפורבאטס ךלפב .םייתרעסשס םרייוזא םידלבה  דרעב 2%
 םג הסירלכראה לש יעבטה ויבריב תמויסס היילע הלח םרישעה האמה תישארב .דבלב 0.2% ןאטסגאד חתמבש
1 ב .וראבו הכוסנ r דיע הראשנ רז ךא .םירירהה םדיוהיה לש םרייקיעה םהריוגמ-ריוזאב 9 1  יעבטה ויבריה ההי-3
1 ןאה( o . 53% ןאטסגאד ח n מב 197 .רןסלא ; 333-332 יסע , 900 1 1 ב םריקפיסה ןיבר .) 108 יסע .  1 בר-897 926-
1 .הבייגרס(-9.2% ב רק תינאטסגאדה תיסרנרטראה הקילבופרה לש החטשב היסרלכראה הדלג 2 ימע, 967 1 0-209 (. 
1 תנשב 1 ב .תרטיס 22 ובר וןשארה ינוריהע םיולחה תיב טנברדב חתפנ 902  םירירה םדיוהי 8 רב וזפושא-903
1 .יסקרבזרק( םדיוהי םיולח 393 תואפרמב ררקב רז הנשבו  .) 105 ימע , 904

1 7  . 26 ימע • יייכ ,ארימש 
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 םינשכ יכ ,הבר תוריכס-תדימב ועבקל ןתינש .ןכ לע המוד .תופגמ וטשפ .םיעובקה םיבשותה
 . התיחפ התיה ףאש רשפאו . יעבט יוביר לכ היה אל תונודנה

 ןכ. שפנב תונכרוק וליפהש ,םידוהי לע תונווכמ תויולפנתה םיבושי רפסמכ ויה הנודנה הפוקתב

 לככ .תויטייבוס תוינאזיטראפ תודיחיב םג םהייח תא ובירקה םידוהיו ,םיכרדב תוחיצרה ורבג

1 ב םיגורהה רפסמ תא דומאל ןתינ הלאה םיעוריאה  םיחרזאה-תמחלמ תונשב .בוריקב שפנ-000.

 תוצראלו לארשי-ץראל ,היכרותל( היסור תולובגל רבעמ לא םייררה םידוהי לש הריגהה םג הרבג

 .רתויה לכל שפנ-2.000 כ זאקוואקה תא ובזע הז הריגה-לגב .)תורחא

 תונש תישארב םייררהה םידוהיה תייסולכוא תא דומאל ןתינ ולא תויושחרתהמ האצותכ

-ב רתויה לכלו .שפנ-27.000 ב .יחרזמה זאקוואקב יטייבוסה ןוטלשה תוססבתה םע .םירשעה

35 1 .שפנ 000, 1 דע .יטייבוסה ןוטלשה תמקה רחאל 8  םייררה םידוהי לש הריגה הכשמנ ,תוחפל 924

1 ל בורק רוזיאה תא ובזע הז הריגה-לגב םגו .תוצעומה-תירב תולובגל וץחמ לא  קלח .שפנ-000,

 .םיחרזאה-תמחלמ רמג םע שדחתהש יעבטה יובירה ידי לע יאדוול בורק זזקתה וז הריגהמ

1 ב דקפימה יפ לע  תינתא הצובקכ םייררהה םידוהיה ודקפנ ובש דיחיה ,רומאכ ,היהש-926

25 ונמנ ,תדרפנ , 1 .םייררה םידוהי 866  רעפ אופא היה ונלש ךומנה ןדמואה ןיבל דקפימה ינותנ ןיב 9

4 לש % .44 ( תיצחמל בורק .הדיקפה ךרדב םייוקילמ ,הארנכ ,עבנ רשא  8 %  םייררהה םידוהיה ) 

193 ףוסב .תינוריע היסולכוא התע ויה םבור-בורו ,תינאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרב וררוגתה 1 

1 תינאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרב ובשי 2, 1 תמועל םייררה םידוהי 547 1 ,  דקפימה יפ-לע, 592

1 כ 1 ( םינשה שמחב התיה אל וליא .-926 93 1 - 1  הקילבופרה ןמ םייררה םידוהי לש הריגה ) 926

1 מ םינותנה ויה ירה ,הילאו תינאטסגאדה 93 1 1 לש עצוממ יתנש יעבט ויביר לע םידמלמ- .  ךא . 6%

 הריגה התיה ןכו ,הנידמה לש םירחא םירוזאלו םירקל םייררה םידוהי ורגה ןמז-קרפ ותואב

1 תנשב .תינאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרל זאקוואק-ןופצמו ןא'גייברזאמ 93 1  התנמ 

1 תמועל ,שפנ 6,079 הבוק תפנב םייררהה םידוהיה תייסולכוא 4, 8 1 2  ) 7 ,8 1 4  )תובקנ-6,998 ו םירכז 

.20 תנשב 1 9 1 5  .ןאטסגאדל םג התיה הקלחכש ,הריגה לש האצות קפס אלל היה וז התיחפמ קלח 

 המחלמה ברע םייררהה םידוהיה רפסמ תא דומאל רתויכ הבוטה הטישה יכ . ןכ לע המוד

 תינוריעה היסולכואה ללכ לש יעבטה יובירה תא םהיבגל םשייל איה תינמרג-תיטייבוסה

1 ב עיגהש ,וז הפוקתב תינאטסגאדה הקילבופרב 2 ל-939 1 . 1 .  יבגל הז יעבט יוביר םשיינ םא-97%

 תינמרג-תיטייבוסה המחלמה ץורפ םע התנמ םייררהה םידוהיה תדעש ירה ,םייררהה םידוהיה ללכ

1 8  םיכותכב אוצמל ןתיב םיחרזאה-תמחלמ ימיב םיידדהה םדיוהיה לש טלחומה םרפסמ תדדייל הפיקע החכוה 
 םימורגופה יכפמ טלקמ דרזיאב ראצמ םיחדזאה- n מחלמר המחלמה ימיב . דרזיאב דיוהיה בושייה לע םייללכה
1 "ב ולוכ זאקרראקב דיוהיה בושייה הכמ ןכ-יפ-לע-ףאו .םיסור םידוהי יפלא תופדירהו  שפנ 58,082 קד 920
1 ,דברקטדו'צ( 1 ב דקפמב 56 . 783 תמרעל .) 6 ימע. 933  םייטייבוסה תוברחה-ינקסע לש הנושארה תוצעייתהב.-897
1 "ב םיידדהה םדיוהיה ברקב 9 2 1  ,הברק ,וקאנ ,יגזרדג( םדיע ששב ודדוגתה םהיפ-לעש םימזגומ םריפסמ ונויצ , 
33 )רקזדרמר ק'יצלאכ ,קסדרגיטאיפ 1 ,חרבדח ינקסע לש הנושאר תוצעייתה( םידידה םדיוהי 300, 92 1  (. 

1952 ,םידידה םדיוהי 19 1 ,הדכאדג;   ינגל םיכרש םינדמוא ועמושה דקפימה תואוצת םוסרפ ברע . 79 ימע , 936
1 ,-000 כ םייח חיכאטסגאדה הקילבופרכ יכ. ןטע חדירהי- n יטאטכ וןועבשה ךדוע .םידידהה םדיוהיה לש םרפסמ s  
1 ,בל( הדעה ללכמ 65o/o םויוהמה ,םדיידה םדיוהי  ליעפ .שפנ 23,000 "כ הדעה חא דמא אוה דמולכ ,) 928
1 ( יץירכבייל תיאלקחה תובשייתהה 2 ימע ' 926 1 4  . שפנ 45,000 "כ םייזודגהר םיידדהה םדיוהיה תא דמא ) 

1 ,הקיטסיטאטס 20 9 1 5 1 ,הקיטסיטאטס;  9 32 5 ימע ,  8 1 - 580 . 
2 1 1 םיכשכ  1 לכ לע ודלונ 938-39 -49 ליגכ םישנ 000, 1 5 1 חיכאטסגאדה הקילבופרה לש תינוריעה היסולכואכ  24.9 

1 'ןוסלא( םידלי 9 7 1 1 ימע '  1 1  (. 
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194 עצמא( 1 ,34 מ )  1 כ דקפימה ינותנ לע בישחתה תא תיתשנ םא( שפנ-300 35 דע )-926 , soo 

 יפלכ ,הארנכ ,הטונ םייררהה םידוהיה רפסמ לש הז ןדמוא .)ונלש ךומנה ןדמואה לע תתשומ(

 22 • ןמד ותואכ תוצעומה-תירככ םיהובגה ןמ היה ןאטסגאדכ יעבטה יוכידהש ןוויכ ,הלעמ

1 ( תינמרג-תיטייבוסה המחלמה תונשכ 945 - 1 94 1  המודכ םייררהה םידוהיה תייסולכוא העגפנ ) 
 תפוקתכ וסיוג םריבגה לש םכור-בור .תודחוימ תוידוהי תוכיסמ ןכו ,הנידמה יבשות ללכל

 ויכיד לע ללכ רבדל ןיאש. ךכ לע המוד .התלע התומתה דועכ הדוליה רתויכ הדרי ךכיפלו ,המחלמה

 תונרקכ ולפנ הנידמה יחרזא ללכ לש עצוממה רועישל המודכ 23 .המחלמה תונש עבראכ יעבט

3-4% "כ היינשה םלועה-תמחלמ %  ) 1 , 500- 1 1 "ל בורק .םייררהה םידוהיה ןיכמ ) 000, , 500- 1 ,000 

 םע דחי האושכ ודמשוה .תוצעומה-תירכ לש םירחא םירוזאכו םריקכ ונשייתהש .םייררה םידוהי

1 ל בורק .היסור ידוהי םהיחא .  ריעכו םיידוהיה םירפככ םינמרגה ידי-לע וחצרנ הדעה ינכ-000

-כ היינשה םלועה-תמחלמ רמגכ םייררהה םידוהיה רפסמ תא דומאל אופא ןתינ .ינופצה דאקוואקה

33 ,000-3 1  .שפנ 000,
 םולעה-תמחלמ רחאלש םינשה הרשע-עבראכ םייררהה םידוהיה לש יעבטה יוכידה ינגל

1 ( היינשה 959- 1  ויכידה . ןאטסגאדכ תינוריעה היסולכוא ה ללכ לש םינותנה תא םשייל יואר ) 945

1 "כ תינאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרה ירעכ עצוממה יתנשה יעבטה 2.04 היה 950 1 "כו , % 959 
24. 2.  םויס ןמל םייררהה םידוהיה לש יעבטה ויכידל הלא םינותנ ינש לש עצוממה תא םשיינ םא 34%

1 תישארכ ירה ,םישימחה תונש ףוס דעו היינשה םלועה-תמחלמ  תונמל םיכירצ וללה ויה 959

 . שפנ 44 , 500-42,000

1 ראוני דקפימכ ןכ ןיסולכואה לש םימדוקה םידקפימל המודכ  דחי םייררהה םידוהיה ונמנ . 959

 לש רפסמ דקפימ ותוא יפ לע ונקנ םימיוסמ םייטייבוס תורוקמ ךא ,תוצעומה-תירכ ידוהי ללכ םע

 םייפוא שוטשט לש תוינידמ הלהנתה ךליאו םישימחה תונשמ םלואו 25 .םייררה םידוהי 30,000

 םעכ ןיטולחל טעמכ העמטנש תינתא הצובק ,םיטאטכ םמושירו םייררהה םידוהיה לש ידוהיה

 םינורחאה םדיקפימכ יכ ,םיזמרמ םימיוסמ םייטייבוס תורוקמ ףא . ינמראה םעכו ינא'גייכרדאה

 יכ ,הכייגרס תרקוחה תכתרכ .לשמל ,ךכ .םיטאטכ םייררה םידוהי ומשרנ

1 ( םידקפימה ןיכש הפוקתכ 970- 1  לש היסולכואה לדוגכ תויתועמשמ תורומת ולח ) 959

1 "כ )ןאטסגאדכ( םיטאטה רפסמ לדג .םדיחא םימע 1  יעבטה ויכדיהמ האוצתכ קר אל ' 8%

יררהה םידוהיה ןיכ היסולכואה לש שדחמ-הקולח לש אוצי-לעופכ םג אלא הובגה  םי
 .)ילש תושגדה( םיטאטה ןיכל

1 "כ רוא הארש . ןאטסגאדכ תויתוברתו תויתרבח תורומת לע רקחמכ םג  : ןיויצ 988

 ולחה םירירה םידוהי לש לטונמ יתלכ רפסמ ,ונלש הדשה ריקחממ םינותנה וחיכוהש יפכ

 םג רשאתמ הז רבד .םהלש הפשה תופתוש ללגכ םיטאט םמצע תונכל םינשה תצורמכ

 הלו ,םריירה םודיהי 50,000 לש רפסמ םרישהע חוכש ףוסכ בקכ ) 1929 ( ןאמישא יאנותיעה ינ ,ריעהל ויארה ןמ 22
) 1 355 ימע , 946 1 נ זאוקואקנ הרקינש ,)   .םירירה םריוה• 40,000 לע חרכומ ,-933

1 דקפ•מל 1939 ךקפבד ןישב םיכהש םרישעכ ינ ,הדובעה שמשל הוישע רז היעבקל ףיקע זמר 23  הדלג 959
3 "נ חיכאססגארה הקילבופרה חי'סרלכוא 1 ,הנייגרס( רנלכ 8%. 2 ימע ' 967 1 0  (. 

1 .ןרסלא 24 97 1  . 108 ימע , 
196 ,.טסיה .ק•צכא 25 1  . 599 ימע , 4 ךרכ , 
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-1959 םינשה דיב .םייטסיטאטס םינותנב 1  שיא-200 מ םיטאטה רפסמב טלוב לודיג לח 926
3 ל  26 .תינאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרל םיטאט לש הריגה התיה אלש תורמל ,שפנ-000,

1 דקפימב םיטאטכ םידקפתמה לש םבור-בור יכ ,חינהל אופא ריבס  םידוהי אלא ויה אל 959

1 כ ודקפתה ןודנה דקפימב .םייררה 1  רפסמ לע םייטייבוסה םינותנל םפרצב םאר ,םיטאט-000.

4 לע םישימחה תונש ףוסב רבודמ ירה ,םייררהה םידוהיה 1  רתויב בורק רפסמ ונייה ,רז הדע ינב 000,
 .וננדמואל

1 ןאטסגאד ירע תייסולכוא לש יעבטה יובירה היה םישישה תונשב . 1 ב 76% 1 ר ,-965 . -ב-44%

1 .27 :םישישה תונש יבגל עצרממ יעבט יוביר עמשמ , 969 1 .  יבגל הז יעבט יוביר לש םרשיי 6%

1 תישארב יכ ,עיבצמ םייררהה םידוהיה 53 הדעה התנמ 970  .שפנ 000-50,000,

 ןמ קלחו ,םישישה תונש לש עצוממה יעבטה יובירה רועיש ,הארנכ .ךשמנ םיעבשה תונשב

 םידוהיה לש םייתועמשמ םירפסמב היילעה . לארשיל תוצעומה-תירבמ ולע םייררהה םידוהיה

1 תישארב הלחה םייררהה ,56 םייררהה םידוהיה תייסולכוא אופא התנמ ןמז רתואנ . 974 500-53 , 300 

1 ( םינש שמחב .שפנ 979- 1 7 לארשיל ולע ) 974 ,655  יובירה ךשמנ םירתונה לצאו ,םייררה םידוהי 

1 תישארב יכ ,אופא רבתסמ .םישישה תונש לש רועישב יעבטה  זיסרלכראה-דקפימ ןמז , 979

52 תוצעומה תירבב ויה . ןורחאה יטייבוסה 1 ראוני זאמ * 27 .םייררה םידוהי 800-49,400,  דער 979

1 ראוני ,2 כ לארשיל ולע 984 -תירבב םירתונה לצא יעבטה יובירה יכ ,חיננ םא .םייררה םידוהי-800

1 תישארבש ירה .תומדוק םינשבכ ךשמנ תוצעומה -תירבב םייררהה םידוהיה תייסולכוא התנמ 984

53 , 700 רתויה לכל תוצעומה  תוצעומה-תירבב םייררה םידוהי-50.000 כ לש ןדמואה . שפנ 300-49,

 28 .יפארגרמד ןויגיה לכ תולוטנ הזמ לופכ רפסמ לע תררבדמה תוכרעהו ,הלעמ יפלכ הטונ

1 ,הבייגרס 26 1 .ןאטסגאד : 29 'מע , 973  . 24 'מע , 988
-1970 ( הפוקת התואב 27 1  ןאטסגאד •מע לשו נ. 7% ם•כא'גייברזאה לש עוצממה •תנשה •עבטה יובריה היה ) 959

3 .4o/o . םיהובגה ןמ אוהש ,הז יעבט ויביר םשייל תורשפא לכ ןיאו ,תריפכה היסרלבראה ברקב ררק•ע.ב היה אוה ךא 
1 .ברשיחאב( םייטייבוסה םריוקחה דחא ןכאו .םייררה םדיוהיל ,תוצועמה-תריבב  תונשב יכ, ןייצ ) 70 ימע . 982
 םרשי .תיכא'גייברזאה הקילבופרב תדיוהיה היסרלכראה ברקב הדוליב הדרי•ה םישישה תונשבכ הכשמכ םיעבשה
 תונשב ולעש הדעה יכב לע לארישב ופסאכש .םינותנה תא דגונ ףא םירירה םידוהיל הלא םימע לש יעבטה ויבריה
1 ( תוחפשמ 264 ברקב ךרעכש רקסב .םיעבשה , 1 תישארמ לארשיל ולעש ,םירירה םדיוהי לש )שפנ 496  ויהוש 973
1 ליג דע םיזל• םהל 8 1 יכב לש םקלח היה ,הז ליגב םדילי םהל ו•הש תוחפשמב קרו ךא רבודמו,  0-0 29. 9% 
1 רודיבא( 977 37 ה•ה ם•כאיגייברזאה לש הס'ולכראה ללכב הז ל•ג •כב לש זוחאה דועב .)  .  •מע לצאו , 5%
35 ןאטסגאד . 1 הנשב . 3% 85 ןאטסגאר לש ת•כוריעה ה•סולכראב הש•א לש הנוריפ ה•ה 969/70 . 5 1 ל םיזל•  ,000-
1 .וןסלא( םישנ 9 7 1 1 ימע .  1 1 1 ( קבטיל .)  972 1 , 4 ימע .  6  םייררהה ם•דרה•ה ברקמ ם•לוע תוחפשמב יב ,ריעה ) 

 .םזיל• הרשלש רתויה לכל ש• םהייחל ם•עבראהו ם•רשלשה תונשב םה םריוההש
1 דקפימב ודקפתה םיימרש םיטיייבוס םינותנ יפ-לע * 27 1 , 733 לכה ךסב ת•כטסגאדה ת•מרנרטראה הק•לברפרב 979 8  

1 ,רולטשלא( םדיוה• 987 25 •מע ,  1 כ לע עיבצמ דקפ•מ ותוא .) 1  הק•לברפרב ם•טאטר ם•רירה םידרה•-4,000
1 ,ב•אגא( ת•נאטסגאדה 985  .) 8 ימע , 

5-מ ם•עבשהר ם•ש•שה תונשב וענ תוצועמה-תריבב םירירהה םדיוהיה רפסמ •בגל תר•מתסה תוברעהה 28 ,ooo דרע נ 
1 1 1 ,גרבנטרר( שפנ 6,000 967 1 ימע'  6 1 ,.י.א תודע;  1 ,•קסררג; דנ ימע י 1972 .ןריצ ןוא קלאפ ,טט"שכ: 972 974 : 

1 ( ם•כשה-87 בש ירה ,הרבגה ןדמואה תא לבקכ םא .) 1 ימע , 1977 .בוקאסיא 972- 1  ויב•ר תויהל ך•רצ ה•ה ) 886
 .ריבס-יתלבב הארנש רבד , 2% :דכו הריגה ,תומחלמ וןבשחב איבהל ילבמ .ףורצו עצרממ ,•תנש יעבט
-45,000-25,000 ב םייררהה ם•דרה•ה תא םינרמשה תרכש תישארב דמא בוכילצ לאכימ יטייבוס-דיוהיה ףארגונתאה
1 .ברכילצ( שפנ 1 'מע , 982 00  (. 
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1 ,םיירוהה כl'דוהיה תייסולכוא 984 - 1 8 6 7  

1984 1 959 1 970 1 94 1  1 945 1 9 1 4  192 1  1 886 1 897 

 תיפאוגואיגה הקולחה . 2

 לע ריה ,םיפיקע םיבישחתכ שמתשהל היה ןתינ םיריוהה םדיוהיה לש בושייה ללכ יבגל םא

 .תומויסמ תומאתה-יא תווהתמ אליממו ,ומסרופש םינותנ יפל קור ןא דומלל ןתינ םהלש תסרופתה
 ןאכרק( םהמ םיינשכ .תרזוחמ היששכ םייררה םדיוהי רביש הנושארה םלועה-תמחלמ דע

 תרזוחמכ .םהריוגמ-ריוזאכ תרזוחמ העברא לע רבדל ןתינ ןכלו ,םועז םרפסמ היה )לרפורכאטסר
1 "כ וררוגתה )רלפטכאסיליר קרט ,וקאנ .ןאטסגאד( הלא  .םייררהה םידוהיה ,לכ טעמכ רא ,לכ 867

1 ( םינשה םירשעכש יפ-לע-ףא 886- 1  ריה ,תרזוחמה תעבראכ םירירהה םידוהיה לש ולדיג לח ) 867
1 "כ 89% ( 10% "כ דרי ידוהיה בושייה ללככ םקלח 1 "כ 79% "ר 867  לש הריגהמ האצותכ ,) 886

 r כש תריפכה יהסרלכראה רדעכ ,םריעכ רבשי םסיורה םידוהיה לכ טעמכ . זאקרראקל םיסור םידוהי
1 "כ םייררהה םידוהיה  •. S3% התיה 867

1 ( םינשה םרישעכ 886- 1 1 "כ .םריעל רבעמ לש המגמ םייררהה םידוהיה לצא םג הרכינ ) 867 886 

1 "כ( ישלשמ רתוי םהמו ,תינוריע היסולכוא םייררהה םידוהיה לש SI % ויה 867  % 40. S 1 "כן 886 
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 תינושו תסורפתו םייפארגומז םיכילהת

.2 חול 1 
1 ,תוזוחמ העבראכ םייווה םידוהי 88 6 - 1 86 7  

 >ולפ( זוחמ

 לכה ךס

1 867 1 886 

 זוחא רפסמ זוחא רפסמ

6,654 40.9 7,93 1 37 . 5  
6 ,203 38. 1 8, 1 07 38 .4 
2,443 1 5. 0  3.4 1 7  16 . 2  

988  6.0 1 , 396 6 .6  

1 6, 288 100.0 20,85 1 7 . 98 

 וקאנ
 ןאטסגאר
 קרט
 לרפטנאסילי

37  תושדח םירעב םג ושבגתהו וכלה םהלש תוליהק ןא .טנברדו הבוק : םריע יתשב וררוגתה ) 6%.

 . ןשמנ םייררהה םידוהיה לש רויעה ךילהת. דוער קסבררטפ ,הרוש- y אח·רימט .קי·צלאנ . ינזורב ומכ

1 לש ןיסולכואה דקפימ יבגל ןא 29 ,האמה יהלשב םג ,הארנכ  ללכ לע קר םינותנ םייוצמ 897

 .םידוהיה

3 לוכה-ךסב לרפטבאסיליו קרט . ןאטסגאד ,וקאנ תרזוחמב ודקפתה הז דקפימב 1  ,םידוהי 422,

1 ובשי םכותמש 9, 289) 6 1 .4 o/o 1 יכ ,אופא רבתסמ .םירעב )שפנ 2, 1 3 3  .םירפכב וררוגתה םידוהי 

 דמ 52%-56% וררוגתה דקפימה תעב ירה ,םייסור אלו םייררה םידוהי קרו ןא רבשי םירפכבש ןרויכ

 הקלחנ םייררהה םידוהיה לש תירפכה היסרלכואה .םירפכב 44%-48% "ר םירעב םייררהה םידוהיה

1 "ב 89 7  : ןלהלכ תרזוחמה יפל 

2 חול . 2 
1 ,תוזוחמ יפל םיירוהה םידוהיה לש תירפכה היסולכואה 8 9 7  

 זוחא תרשפב רפסמ )ךלפ( זוחמ

5 ןאטסגאר , 549 45. 7 
3 וקאנ , 357  27 .7  
1 לרפטנאסילי , 848 1 5 . 2  

1 קרט , 379 1 1 . 4  

1 לכה ךס 2. 1 33 1 00.0 

 הרשע-עשתה האמה ףוסב אופא הררוגתה םייררהה םידוהיה לש תירפכה היסולכראה לכמ תיצחמכ

 תעבראל ץוחמש םירפכב םייררהה םידוהיה לש םרפסמ . וקאנ ךלפב עברמ רתויו . ןאטסגאד זוחמב

1 נ וליאכ וןעטיה 29 1 .םייררה םדיוהי( תירפכ היסולכוא םייררהה םדיוהיה ןינמ 60% ויה-903  .םזגומ הארנ .) 930
1 ( כרדררק  .םירפככ ררוגתהל וקיספי םירירהה םדיוהיהש םויה קוחר אל יכ .ןעט ) 905

154 



 םייפארגרמד םיכילהת

 רקיעב ובשייתה סה םירחא תוזוחמל ררגהשכו ,םועז היה םהירוגמ לש םיירקיעה תוזוחמה
 .יתדעה הבכרה תניחבמ תינגומוה התיה אל תידוהיה תינוריעה היסולכואה .םיינוריע םיבושייכ
 ובשי תורחאכו ,םייררהה םידוהיה תליהק לע םיסורה םידוהיה לש בושייה הלע תומיוסמ םירעכ
 . דכלכ םייררה םידוהי טעמכ

.2 חול 3 
 םירע יפל תינוריעה תידוהיה היסולכואה תקולח

1 דקפימ( 8 9 7  ( 

 הסיולכואה ךותמ זוחא חושפנ רפסמ ריע ןזוחמ
 תדיוהיה תינוריעה

9,4 וקאנ ךלפ 13  48 .8  
.36 6,966 הבוק 1 
1 2,447 וקאנ 2. 7  

5 קרט זוחמ ,208 27 .0 
1 2.239 ינזורג 1 .6 
1 זאקוואקידאלו .6 1 5  8 .4 
1 ק"צלאכ , 354 7.0 

,4 זאטסגאד זוחמ 5 1 4  23.4 
1 2,528 טנברד 3. 1  
1 הרוש-זאח-רימט , 354 7.0 
3 632 קסבורטפ .3  

1 לופטבאסילי ךלפ 54 0.8 
1 לופטבאסילי 29 7 . 0 

 100.0 19.289 לבה ךס

1 יכ ,רבתסמ הזה חולה ןמ 1 , 94 6 ( שפנ 1 1  תוזוחמה תעבראכ תידוהיה תינוריעה היסולכואה ןמ ) 9%.
 לש. םבור-בור ודכדתנ תונושארה םייתשב ; וקאנו טככרד ,הבוק : םירע שולשכ ובשי םיכרדנה

 תנשמ םיטרפ דועכ ,תידוהיה היסולכואה ללכ לע ,רומאכ ,םירבדמ הלא םינותנ .םייררהה םידוהיה

1 90 1 - 1  םידוהיה לש תינוריעה היסולכואה תקולח תא רתוי תקיודמ הניחכ ןוחכל םירשפאמ 900
1 לש הקולח לע םיכותכ ונדיכ שי וד הכש יבגל .םייררהה 6. .2 חול( םירעה יפל םייררה םידוהי 502 4 (. 
 וזכרתה םירשעהו הרשע-עשתה תואמה הכפימכ יכ ,םידמלמ םהירה םיקיודמ םינותנה דיא וליפאו
 טככרד ,הבוק( םריע ושלשכ םייררהה םידוהיה לש תינוריעה היסולכואה לכ לש 90o/o "מ רתוי
 . וקאנב השעמל וררוגתה הבוק יבושת םע ימרש חרואכ רכמכש םייררהה םידוהיה דמ קלחו ,)ינזורגו

 דועכ ,םייררהה םידוהיה לש םיירוטסיה בושי-תומוקמ ויה )טככרדו הבוק( הלא םירע ךותמ םייתש
-תמחלמ דע .םירירה םידוהי םכותכו ,סריגהמ םהילא וכשמש םישדח םיבושי בורל ויה תורחאה
 .םירעל םייררה םידוהי לש רבעמ ךילהת אופא םייקתה םלועה

 הרומת הלח ,םדמ הבוקעה םיחרזאה-תמחלמ תונשב רקיעכו ,הנושארה םלועה-תמחלמ ימיכ

 םהירפכמ וטלמכ וא ורשוג םריפכה יבושת בור .םירירהה םידוהיה לש היסולכוארד תסורפתכ תידוסי
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 תיבושי תסורפתו q ייפארגומד םיכילהת

.2 חרל 4 
 םירע יפל םייררהה םידוהיה לש תינוריעה היסרלכראה תקולח

) 1901-1900 ( 

 זר חאה חרשפנה רפסמ ריע

 וקאנ ךלפ
,10 הבוק 560 64.0 

 קרט זוחמ
,2 יכזררג 3 1 0  1 4. 0  
.2 380 ק"צלאכ 3 

 זאטסגאד חחמ
2,3 טככרד 1 0  1 4.0  
2 380 הררש-זא n-רימט .3  
23 קסכורטפ 1 1 . 4  

 לופטכאסילי ךלפ
.0 99 לרפטכאסילי 6 

.0 83 החאמש 5 
1 וארוקכל 49 0.9 

1 לכה ךס 6. 502 1 00.0 

 זוגינ םע 30 .רתוי לודג ןוחטיב היה ןהבש ,םירעב וזכרתה םידוהי םיטילפ יפלא .הזיבו חצר ששחמ

 תבשל וכישמה םבור-בור ךא ,םהיבושי ירפכל םיטילפה זמ ריעז קלח בש ,יטייבוסה ןוטלשה

 דקפימב הפקתשה וז הררמתו ,םדיע יבושתל אופא הכפה םייררהה םידוהיה תייסולכוא .םירעב

1 רבמצד  .םייררהה םידוהיה לש תסורפתה לע הנומת זתונ והירה וייוקיל ףא לעש , 926

 ,תינא•גייברזאה הקילבופרה זאקוואקה-רבע לש יחרזמה קלחב המייקתה םירשעה תונש עצמאב

 הדיחיה הל תינופצו ,תינאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרה- ינופצה זאקוואקה חרזמ-םורדב

 תרשפאמ הניא וז תיביטארטסינימדא הקולח .זאקוואקה- y ופצ לילג התנוכש ,תיביטארטסינימדאה

 .םירשעה תונש עצמאמ דקפימה תואצות לא םימדוקה םינותנה תאוושה אופא

25 ,רומאכ ,ונמנ 1926 דקפימ יפ לע , 3 ,םייררה םידוהי 866  תודיחיה שרלשכ וזכרתהש 1

 .תויטייבוסה תויביטארטסינימדאה

1 .זיראל .הברק .קסקאכריכ ,הלאק-יץאחאמ .טככרד ,ראילזיק ,קרדזרמ םריעכ רזכרחה םיטילפה 30 1 ימע' 929  זכ; 28
1925 .כרכומרלרס :זייע 1 כובייל:  925 :r . 1 ימע 3 5 1 .םירירה םדיוהי:  1 .יקסמאק; 930  .כרליחי ; 509 ·מע . 930
 . 1950 ,החפשמ

3 1 1 ( יקצסילפ  1 דקפימב יכ .זייצ ) 937 1 רדקפחה 926 9 1  חרבש עצמאכ םרפסמ חא ומאר ,םייררה םדיוהי 25 , 
 . שפנ-30,000 כ םיושלשה
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 s .2 חול
 32 חוקילכופוה יפל םיירוהה םידוהיה

 ) 1926 דקפימ((

 זוחא ופסמ יללג / הקילבופר

1 חינאטסגאד .פו 1 , 588 44. 8 
,10 חינא·גייבדזא . פו 269 7 . 39 
1 4,009 33 זאקוואק-ןופצ לילג 5. 5  

1 25,866 לכה ךס 00.0 

1 קר םירפככ ובשי הז דקפימ יפ-לע 1 כ 44%-48% תמועל .םיריוהה םידוהיה ןמ 5.9% 897-. 
 ואיבה אל .תיאלקח תובשייתהל םהמ קלח תבשהל םייטייבוסה תונוטלשה ועיקשהש .םיצמאמה
 םרישעה תונש יהלשכ תצקמכ לדג םירפככ םיריוהה םידוהיה זוחאש ףא ,שממ לש תואצות

 לש ויפכה בוישיה דואמ םצמטצה היינשה םולעה-תמחלמ ימיכ ךא .םישולשה תונש תישארכו

 רפכה ןמ וכע קלחש םרשמ ןהו םיצאנה םינמרגה ידי-לע וחצרנ קלחש םושמ ןה ,םייררהה םידוהיה
 המכ ) 14 הלאק-ליצנאח 'ןשאטראר :ץארמאמ ,סיליזדמ( םידחא םירפככ ואצמנ התע . ריעה לא

 םריעכ םירירה םידוהי לש םיוצביק םייוצמ תונורחאה םינשכ .םייררה םידוהי לש תוחפשמ תורשע
 הברוק וקאנ ; תינאטסגאדה הקילבופרכש קסקאנויכ ,טרוי-כאסאח ,הלאק-·ץאחאמ ,טנכרד
 תריכ- קייצלאנ ,תירשגניא-רנציצה הקילבופרה תריכ- ינזררג ,תינא·גייכרזאה הקילבופרכש
 יקרטנסי .קסדוגיטאיפ .קסדרכולסיק םידעכ ןכו ,תיראקלאכ-ונידראבאקה הקילבופרה

 וץחמש תונוש םריעכ םג תרטעמ תוחפשמו 35 , זא קוו אקה-ןופצ לילגכש ידור-היינלאונימו
 . זאקוואקל

 םינימה דיכ הקולחה . 3

 .הכלהו הפפורהת התואריבו ,השקו תכרפמ הדובע התיח יחרזמה זאקוואקכ השיאה לש הקלח תנמ
 םשינה יכ ,ודיעה םרישעה האמה תישארכו הרשע-עשתה האמכ ןוזיאכ םירקבמה ןמ םיכר םנמאו

 התיחש הארנו ןתשלחהל ומדג תובורמה תודילה םג . ןליגמ הברהב תודגובמ תוארנו רהמ תונקדזמ

 םישנ לש רתוי הכומנ םייח-תלחותל םרג הלא םימדוג לש םתעפשה בוליש . ןהב הבורמ התומת

1 .ןוסבקיע 32 1 .דלימ: 928 1 ·מע , 929 1  ךכו חצקבוב םיתהסז .םריפסמ םיתש n דווקבוכ רטקככ דקפימה יבגל םג . 
1 ( ןא-מ ןייצמ ,לשמל ,ןכ .ליעל אבובוה 1 ימע , 929 3 1 דפקמיב ודקפתה n ינאטסגאדה הקליובפרב יכ ,)  3,455 
1 ( בוולזוג .םריוה םדיוהי 1 ימע , 929  .זאודקcוקה-וןפצ יללגב םידיוה םדיוהי 3,944 לוכ רבדמ ) 70

 ,םסייור םודיהי 42,476 : ןהללכ וקלחנש ,םדיוהי 46,623 זcווקוcוקה-וןפצ לילגב הז דקפמכ ודקפתה ולכה-ךסב 33
3 1 .םיויוה םדיוהי 944, 1 .דקפיבו( םיוריוג םדיוהי 49-1 )םיקcו·צמדיק( םדיק דיוהי 54  בוקנ הז ורקבו .) 52 ·בווב . 926

 .םדיחcו m ורקממ תוחפ םיריוה םדיוהי 65 לש ופסמ
1 ,הפרי 34 962 . 
1 ,ינומלא 35  .ח.צ לש התרזע ; 42 'מע , 979
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 האמה תישארבו הרשע-עשתה האמב אופא הכייפאתכ יחרזמה זאקוואקה תייסולכוא .םירבג רשאמ

 לכרכ ,הימאגילופ םג הגוהכ התיה רוזיאב יכ ןובשחב איבנ םא 36 .םישכ לע םירבג ףדועב םירשעה

 .םישכ תופיטח לש ןתוחיכש תאו ורימאהש רהומה יריחמ תא ןיבהל

 תא ועבט רוזיאה תייסולכוא ללכב םינימה ןיב הקולחה לש היצרופורפסידה לע ולעפש םימרוגה

1 לכ לע .םייררהה םידוהיה לע םג םמתוח , 1 ב םירכז 000  37 .תובקכ 940 קר םלצא ויה-886

 םינימה בכרה תא וכיש ,תובקכמ רתוי םירכז ועגפכ ןהבש ,םיחרזאה-תמחלמו המחלמה

 הב םגש ,הריגהה םלצא הפסונ ךכ לעו ,םייררהה םידוהיה לע ועיפשה םג ןה .ררזיאה תייסולכואב

 דקפימב הפקתשה וז הרומת .הדעה יכב ללכבש הזמ םירבגה רועיש רתוי הובג יאדוול בורק היה

1 1 לכל ויה ויפלש , 926 1 םייררה םידוהי לש םירכז 000, , 1 ( תובקכ 007 1 ו םירכז 2,476 3 , 390-

 ןיב הקולחה ,הארנכ ,הנזאתה םיושלשה תרכשכו םירשעה תרכש לש הייכשה תיצחמב 38 .)תובקכ

 .םייררהה םידוהיה ברקב םינימה
 היה רבכ המחלמה רחאלו ,םינימה ןיב ןוזיאב הרפה הלח בוש הייכשה םלועה-תמחלמ ימיב

 רודב .םירכז לע תובקכ ףדוע .תוצעומה-תירב לש היסולכואה לכ לצא ומכ .םייררהה םידוהיה ברקב
 םידוהיה ברקב םינימה ןיב והשלכ ןוזיא םייק ,הארנכ ,התעו םינימה ןיב רעפה ךלהו רגסכ ןורחאה
 .םיידדהה

 ,תוידוסי תויפארגומד תורומת םייררהה םידוהיה תדע לע אופא ורבע תונורחאה םיכשה םייתאמב
 . םהירוגמ יבושייב ידוסי ויניש אוה ןהב תוטולבה תחאש

 תיבושי תסורפת .ב

 בור .תוקימעמ תורומת םייררהה םידוהיה לש תיבושייה הפמב ולח תונורחאה םיכשה םייתאמב
 הרשע-עשתה האמב רשא דועב ,םיינוריע רקיעב ,םיבושי לש םצמוצמ רפסמב םויה םיבושי םבור
 . ןופצב ןא בוק דעו םורדב ןאוורישה ןמ םישורפה .םירפכ תורשעב וררוגתה םה

 תוליהק לש ןתולסחתה ףא וא ,תידוהיה הליהקה יכבמ םיקלח לש םירוגמה-יבושי תפלחה
 ואצמכ הרשע-עשתה האמב רבכ 39 .םייררהה םידוהיה לש םהיתודלותב החיכש העפות ויה ,תרמלש
 בושי םהב םייקתה םינמזה ןמ ןמזב יכ ודיעה םהיתומש קרש ,םיבושימ-יתלב תומוקמ טעמ אל

 תומיוסמ תרכרכש ראשכ ,הכורכה הפוקתב םידוהי דרע רבשי אל םהבש ,םיטעמ אל םירפכב 40 .ידרהי

4 .םידוהי לש בשומ םרקמ םעפ-יא ושמיש יכ ,לילעב ודיעהש תרמש  יסורה שוביכל דע קר אל ךא 1

 . 39 ·מע . 1928 .וכניטנאטסנרק r יע 36
1 .כרמסיינא 37 888  . m ל , 

1 .םריירה םדיוהי 38  ןמ הובג סייררהה םדיוהיה ברקכ םירכזה לע תרבקנה ףדוע היה זארקראק-רןפצ לילגכ . 930
1 לכ לע .עוצממה 1 דקפימ יפ-לע ויה םריכז 000, 926 1 , 09 1 1 ,דקפימ( תרבקנ   .) 52 ימע , 926

1 ( רילכרד יעבצה רז הדבוע לע 39 87 1 1 ·מע , 4 ·לג ,  1  חא דראמ חרכררק םיתעל םיפילחמ םיזיארקראקה םדיוהיה· :) 4
.םהריוגמ תרמוקמ  םרקמל םרקממ חרכררק םיתעל םידדונ· םידיוהה םדיוהיה יכ . ישגדה כרמיסינא והילא םג '
1 .כרמיסינא( ·הדובע רחא םהירסזפיחכ 88 8 1 ימע ,  90 (. 

 .םדיוהיה-לח- הכט-טרפר·צ ,םדיוהיה רפכ- טכק- n1 ה 1 •זד .הז גוסמ םיכרה תרמוקמל תואמגוד רפסמ ןלהל 40
1 .ץילדיזי .םינימאמ-יתלכה רצכמ- הלאק-רראיג ,םדיוהיה רבק- )ורב,ק טרפרצ רא( ריכאק-טרפר•צ  ·מע, 879

S l l -S I O 1 ,כרמיסיכא ;  88 8 1 'מע ,  1 ,רלימ; 83 1 'מע , 903 1 ,מ.ו םג ןייוע 60 920 . 
4 1 1 ( כרמיסיכא תרדע יפל ,ואצמנ הלאכ חרנרכסו  1 ימע , 888  .דרוע ןארררדרק .סואררק-הראקכ .) 83
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 תיבושי תסורפת

 לע רבע קומע עוזעז . ןאכ הנודנה הפוקתב סג אלא ,ויה אלכ ומלענו לארשי תוליהק ולסחתה
 ,םידוהיה בור .סיחרדאה· n מחלמ ימיב לילכ ולסחתה ןהמ תוברו ,לודגה דרמה ימיב לארשי תוליהק
 ומכו .םירעכ ובשייתה אלא םהילא דוע ובש אל ,סיחרדאה· n מחלמ ימיב םהירפכ חא ובזעש
 ונשי םידחא םירפכבש ,בצמ רוצנ םיחרזאה-תמחלמ לש היטעב ךכ • 2 לודגה דרמה תובקעב
 ךרואל םירפכה םחואב ררוגתהל ודימתה אל ןה הלא ןמד-יקרפ ינשב ךא 43 ,חודדוב תוידוהי תוחפשמ
 תיטייבוסה תיאלקחה תובשייתהה תונויסינ סג .תידוהי הליהק התיח סהכש םיבושייל ורגיהו 'ןמד
 44 ,סייררהה םידוהיה לש חיבושייה הפמכ תיתועמשמ הרומחל ואיבה אל םישולשהו םירשעה חונשכ
 ·תומוקמל ורדח םיבשייתמה ןמ םיברש םושמ םאו ,סהמ ריעז קלח קר הפיקה ודש םושמ םא
 .םימדוקה םהירוגמ

 יחרזמה דאקוואקה סורדמ התיח םייררהה םידוהיה תדידנ לש תיללכה תירוטסיהה המגמה
 תרגסמה .רדס וחואכ םהירוגמ-יבושי סג ,הז קרפ-תחב ,רשפאה תדימכ וראות ןכלו ,ונופצל
 ןמדב קר אל םידוהיה לש םהייח-חרוא לע המתוח חא העבט- תוכיסנה- תירוטסיה-תינוטלשה
 ךוחמ חיבושייה הפמכ ןודל הקדצה שי יכ ,המוד ןכל .ימשרה הלוטיב רחאל סג אלא המויק
 .הזמ םידוהיה ובשי םנוחבש םיממעהו ,הזמ ירוטסיהה סופדל תוסחייתה

 דמעמ לביקש בושי לכ ריעל בשחנ הז ךרוצל( םירעב םייררהה םידוהיה ייח ולדבנ תובר תוניחבמ
 םירפכה יבשוחב דרפנב ןודל יוארה ןמ ןכלו ,םירפכבש ולאמ )הנושארה םלועה-תמחלמ דע הז
 .תוינוריע תוליהקבו

 םירפכה יכשוח . 1

 לש דאקוואקב חיכשה גהונה חכונלו ,ידוהי בושי םויה דוע ןיא ןאכ םינודנה םירפכה לש םבור-בורב

 דוע רחונ אל םתיברמב יכ ,חינהל ריבס םוקמ שי ,היינב יכרוצל תובצמב שומישו תורבק-יחב תסירה
 :דועו תאז .םירשעה האמה תישארב ףא וא הרשע-עשתה האמב תידוהי הליהק לש המויקל רכז
 ויה ,םהיבשות לכ וליפאו ,םהיכושח בורש םירפכ וא ,תוידוהי תוליהק ויה סהבש םירפכה ןמ םידחא
 ינב לש םירואית ךמס-לע קר ועבקל ןחינ רועשמה יפארגואיגה םמוקימ חאו ,לילכ וסרהנ םידוהי
 םירפכ המכש ידמל חיכש דאקוואקב 'ודמ הריתי . םיעוריאל ךומסב ורסמנש תויודע וא 'ןמזה

 חפמ יכ ,אופא ןבומ 45 .ויחוביכס ירואית ךוחמ קר רשפאתמ םוקמה יוהיזש ןפואב ,םש וחוא םיאשונ

 םיעברא יכ ,חינהל ריבס םוקמ שי ךא .רסחב הקול םייררהה םידוהיה לש תוירפכה תוליהקה יבושי

 . 90-89 ·מע ,ל•על האר 42
 סכt'ררפמה ם•נרחנה ןמ דומלל ןח•נ ,סוחדה סדי'רה• לש דכלכ תחא החפשמ הכש• םהכש ,ס•כרש"הר םרפנה לע 43

1 כ ן•סולכואה דקפ•ממ  דחא לככ הביש ,הלא ם•נרחנ •פ-לע .ח•נאטסגאדה n •מרנוטואה הק•לכופרכ-926
 3 ·סמ "קרכ . 4 יסמ סא בור ם'ג"דה •רפככ : ם•ררהה ם•דוה•ה לש תחא החפשמ ם•אכה ם•כוש"ה רשע-הש•מחמ
 : ה•אקסנרד·צ-שוראטסר ,ה•אקסנרדיצש-וכרנ ,הלאק-דממ לחכה-חלס-מ לש ם•כוש"כ: 4 יסמ לס•מורפ •בברו
 ,הל-קצאכ ,קאנאצ ,רא•טלאט ,טנק-ה"אק ,רא•לאמזאק 'זאכויצ•לד .גאווראד ,ןר•זדג : ס'יאלקחה ם•רפכב
1 . זאטסגאד ,דקפ•מ( ר•באנוק 7 , 68-66 , 64-62 ימע ' 926 1  ' 72  ' 95 , 98 , 1 1 6 (. 

 ימע .זהלל ז"ע ,הנממ הזווצחכ וחמצש .ם•ררהה סדי'וה•ה לש ם•בוש"הו ח'ט"בוסה n •אלקחה חוביש• n הה לע 44
298-277 . 

1 • זאטסגאד : ז"ע 45 922 . 
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 תיברשי תסררפתר םייפארגרמד םיכילהת

 החפשמ קר הבשי םהכש .םירכזומה םירפכה רשע-השימחו 46 ןאכ חוראותמה תוליהקה שוש

 .םידוהי ובשי םהכש םיירפכה םיבושייה לש יראה קלח תא םיפיקמ ,תחא תידוהי
 תויוכיסנכ לארשי תוליהק ,רדכל ונדיכ הלעש המכ דע ,ואצמנ אל ןאכ הנודנה הפוקתכ

 יקש. ןאוורישכ רקיעכו .ינופצה זאקוואקל םיכומסה םיחטשכ אלא .זאקוואקה-רכע לש תוימורדה
 חטשכש תוירפכה תוליהקה ולסחתנ הרשע-עשתה האמה לש היינשה תיצחמכ רככ םלוא .הבוקו
 לע רומשל םירפכה יאצוי וכישמה וז ריעכ 47 .תישארה ריעל ורכע ןהיבשות בורו ,הבוק תוכיסנ

 בושייל רשקהכ הלא תוירפכ תוליהק דיירשכ ןודל הקדצה תמייק ןכלו .תמדוקה תיתליהקה םתרגסמ
 יחטשכ אופא דקמתמ זאקוואקה-רכעכ תוירפכה לארשי תוליהקכ ןוידה .הבוק ריעכ ידוהיה
 . ןאוורישו יקש לש תויוכיסנה

 האמה תישארמ דוע לארשי תוליהק ויה הכש ,זאקוואקה-רכעכ תויוכיסנה דיכמ תימורדה

 ,הרשע-הנומשה האמה לש היינשה תיצחמכ השבגתה תוכיסנה . ןאווריש תוכיסנ איה ,הרשע-עשתה

 הל החרזמ .ונימיכ תינא'גייכרזאה הקילבופרה לש החטשכ רתויכ תורישעה תוויכיסנה תחא התיחו

 הכרעמ .יקש תוכיסנכ כרעמ·ןופצכו ,הבוק תוכיסנכ הלבג חרזמ-ןופצכ .וקאנ תוכיסנ הערתשה

 ינאילאס לש תולחנהו טאווא·זד תוכיסנ המורדלו . ךאכאראק תוכיסנ הנכש הכרעמ-םורדו

) Sal ' iany (. םצחל רבג- יקשו ךאכאראק תוכיסנ ,תונכשה תוויכיסנה תא וחפיס םיסורהש רחאל 

 היסור לש תוסח ןתמ לע ןאווריש טילש םע אשמו-אשמ להנל וסינ םה ןושארה כלשכ . ןאווריש לע
 לכאפ התוא שבכ ,םייסורה םיאנתה תא לביק אל ןא'ח-אפטצמ ךיסנהש רחאל לכא ,תוכיסנל

1 ·כ היסורל החפיסו כונאיציצ 80s . לש תוחפשמ 70 ךרעכ ןדמוא יפל הכ ובשי תוכיסנה חופיס תעכ 

 לש היצניבורפכ ללכנ החטשו 48 ,ינאילאס תולחנ הילא ופרוצ תוכיסנה חופיס רחא .םייררה םידוהי

1 תנשכ ובשי וז היצניבורפכ .ןאווריש 83 1  תובקעכ 49 .םידוהי םירכז 332 .םיימשר םינותנ יפל . 

 ללכנ ,הרשע-עשתה האמה לש םישישה תונשכ רוזיאה לש תיכיטארטסינימדאה היצאזינאגרואירה

 יא•צקואג תפנכ רחא קלחו ,החאמש 50 תפנכ רבעשל ןאווריש תוכיסנ לש החטשמ קלח

) Geokchai (, 1 .וקאכ ךלפכ וללכנ ןהיתוש 1 תנשכ ובשי ךלפה ירפככ 1  ,םיימשר םינותנ יפל , 888

1 , .0 וויהש םייררה םידוהי 976 3 %  וררוגתה )וקאכל וץחמ( ךלפה-ירעכ .תירפכה היסולכואה דמ 

1 ףוסכ 9 1 0  1 4, 7 ( םייסורו םייררה םידוהי 963 7,07 "ו םירכז 892, l 1 וויהש ,)תובקנ 7 . 8 %  יבשותמ 

 .תינא'גייכרזאה הקילבופרכ רבעשל ןאווריש תוכיסנ לש החטש ללכנ םויה 52 .הלא םריע

 ·סנארטה לש םיראטאט וא .םיראטאט ונמזכ ונוכש .םינא'גייכרזא ויה תוכיסנה יבושת בור

1 ( כרמיסינא זעט הארצהב 46  הררמ .(אהו ,םיבושי הנרמוש םרישעב זאקרראקב םיבושי םייררהה םדיוהיה יכ ,) 885
1 • זאה( ךרעב םירפכ םיעבראב םרירוגתמ םה יכ .םיעשתה תרכש תישארב בתכ .סילפטיב יזכית רפס-תיבכ 892 . 
1 'מע 8 1  (. 

 רשא הברה םירפכ ואצמי הברק ריעה תוביבסכ רשא ךל רפסל לכרא הז םג· : ינרא·צ ינפכ דיעה הדעה ינקזמ דחא 47
1 .ינרא'צ( ·םינפלמ וניתא םש רביש  .) 36 ימע , 884

1 .כרסאמררט 48 8 1 "ב ךא ,םדיוהי ינאילאס תולחנב רביש אל םדישעה האמה דע . 38 ימע , 10 9 1 0  רפככ םיאצומ ונא 
1 .כיטנרט( תושפנ שמח הנרמה תחא תדיוהי החפשמ .תולחנכש ישארה רפכה .ינאילאס 9 1 29 'מע , 1 1 -290 (. 

1 ,זאקרראקה רקס 49  . 74 'מע . 3 קלח , 836
 תיטייבוסה הדיחיה יבגל םג רמכ . Uezd תיכטיארטסינימדאה הדיחיל הפנ חנומכ םישמתשמ רגא הז רקחמכ 50

 . Raion- הל הוברקה
5 1  . ך'ןפל זאכ םגרתינ Guberniia חנומה 
1 ,כיטנרט 52 9 1  הרייעכ םידוהי 5 וררוגתה החאמוש (ארוקכל .הברק םריעה רשלש לע ףסונ . XVII, XV ימע . 1

29 ימע ,םש .יא·צקראיג 1 -290 .XVII .XV . 
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 ובשי םינא'גייברזאה דצב .רוזיאב םימלסומה לכ םיתעל ונוכ םיראטאט םשבש ןוויכ ,זאקוואק

-40-35 כ .תוידוהי תוליהק םג תומייק ויה םירפכ רפסמבו .םינמרא .םיברע .םיסרפ םג וז תוכיסנב

- םירפכ הושלש הזל הז תוכימסכ ונכש- 53 תוכיסנב תישארה ריעה ,החאמשמ תיברעמ מ"ק

 .תוידוהי תוליהק ואצמנ םהבש- רגומו י'זדוימ • ןאווטפה

 רצ איגב ןכש. יא'צקואג תפנב הרשע-עשתה האמה לש םישישה תונשב ללכנש 'ןאווטפה רפכה
 רפכה דמ םאצומו םידוהי ויה ויבשות לכ . יא'צקואג הרייעה דמ מ"ק 47 לש קחרמב . ןייעמ דיל

-י'זדוימ רפכה ךייש םויה 5 •. ןאראטפאג-י'זדוימ וא , י'זדוימ-ןאווטפה רפכה םג הנוכ ןכלו , י'זדוימ

 .תבכו-תנחתמ מ"ק-50 כו מ"ק 7 קחורמ אוה הנממ . ןא'זדנימ 55 תירפכה היליהקל ןאואטפאג

 56 .תינא'גייבוזאה הקילבופרבש ) lsmail ( ליעאמסא תפנמ קלח םויה איה וז תיופכ היליהק
 הנושארה םלועה תמחלמ דעו ן-g73 מ ךא 57 ,לפוע הטול ןאווטפהב ידוהיה בושייה לש ותישאר

 .הדמתהב תידוהיה היסולכואה וב הלדג

.2 חול 6 
58 .ןאווטפהכ םיירוהה םידוהיה תייסולכוא 1 9 2 9 - 1 8 7 3  

1873 1886 1910 19 12  1921  1929 

 59 ,פשמ
83 

 'שפנ
438 

 יפשמ
88 

 'שפנ
692 

 'פשמ
108 

 'שפנ
760 

 'שפנ 'פשמ
777 

 יפשמ
50 

 יפשמ 'שפנ
80 

 'שפנ
] 400 [ 60 

 רקיבש .בודווק ןייצמ ןכלו ,םיפוכת ןיסולכוא יפוליח ,הארנכ ,ויה י'זדוימו ןאווטפה םירפכה ןיב

1 ב םוקמב 9 1  םיחרזאה-תמחלמ ימיב 6 ו:ןאווטפה לודגה בושייה ןמ ןאכל ורבע' 'יזדוימ ידוהי יכ,-0

 . 204 ימע 'ןלהל האר החאמשכ םדיוהיה לע 53
 ונא ,ארוקה לע דיבכהל אל ריכ .חרנרש חרררצב אטוב םש רחואש רא ,חרמש המכ זאקרראקב ראשנ םיבר םריפכ 54

 ,םהשל סיורה קיחעתה לע .םש רתוא לש םיאטבמה רא ,תומשה ראש וליאו' וחריב ץרפנכ הארנה םשב םישמתשמ
 ןרארטפא רא ,) Gav ו oran ( ןאררטבאג ,) Gaf ו oran ( ןארוטפאג םג הנרכ ןאררטפה רפכה .תורעהב םיאבומ
) Aftoran (. 

 . Sel'sovet חנומה לש םוגרת איה תירפכ היליהק 55
1 .ץילדייז 56 4 'סמ ,ווו קלח , 879 1 6 1 ,ןא'גיידבזא ;  96 1  . 64 ימע , 

1 ( ה"דלת תנשב ןוזיאב ינרא'צ הדוהי לש ורוקיב ןמזב 57 1 ,ינדא'צ( הליהקה ינב םע שגפנ אוה ,) 875  ימע , 884
2 1 4-2 1 3  אל הז רמוח ךא :ףלק לש העריי לע ]ןאררטפה דיוהי[ ובתכ רשא תוערייה הנארתב הפ' יכ ,ררפסב ןייוצ ) 

 .דבאש רשפאו ,רפסב ללכנ
1 , ץידלייז 58 4 יסמ .ווו m ל , 879 1 6 1 .וקאנ , ץילדיזי ;  1 .רבמיסינא; 509 ימע . 879 1 .רבדררק; m ל, 888 9 1 2  ; 87 ימע, 

1 ,ס-יל 9 1 6 1 .זי· דוימ . ןמרדיינש ;  1 ( רבגאדרב ; 926  ראטקה 570 םדיוהיל וצוקה ןאדרטפה רפכב יכ ,חוודמ ) 929
1 לש הסנמ יפל ,ערקק Y2 זאה-תמחלמ רבע יכ ,-1926 ב דיעה רפכה דיוהימ דחא .שפנל ראטקה m רביש םי 
1 ."דודימ . ןמדדיינש( םירירה םדיוהי לש תוחפשמ-250 כ ןאררטפהב  'נ .רתויב םזגומ הארנ זה רפסמ ךא .) 926
 . ייחרימ-ןאררטפהב םדיוהי 680 לש רפסמ טקונ ןרבח רד-ןרפ

 :בא-תי'ב רא 'החפש'מל םגרות .זיסימ יכרוצל קשמ רא החפשמ , dvor יסורה חנומה 59
 . רועשמ רפסמ 60
1 .ברדררק 61 9 1 2  . 87 'מע , 
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 ,ובזע הלא םג ךא .םיטילפה ןמ קלח קר וילא ובש המייתסנשמו רפכה תא םיבר םידוהי ושטנ
 . י'זדוימ ןכשה ידוהיה רפכל ןמוז המוד לרוג . םישולשה תונשב . הארנכ

 רפכה .י'זדוימ רפכה ןכש .םיה ינפ לעמ רטמ 995 לש הבוגב ,החאמש ריעל תיברעמ מ"ק-35 כ

 ידוהיה רפכה רעתשה םירהה ילגרל .דרפנ רפכ השעמל היה םהמ דחא לכו ,םיקלח ינשמ בכרומ היה

 טולוס לחנל רבעמ ןכש )םיראטאט( םינא'גייברזא סלכואמ היהש ,ההז םש לעב רפכ דועב . י'זדוימ

) 62. (Sulut רחאלו , ןאווריש תוכיסנ לש 'הישגל השקהו יררהה קלחב' ןכש י'זדוימ 

 אוה הרשע-עשתה האמה לש היינשה תיצחמב רוזיאה לש תיביטארטסינימדאה היצאזינאגרואירה

A ( רסחא תפנב ללכנ תומדקומה םרישעה תונשב .וקאנ ךלפבש החאמש תפנב ללכנ khsu (, יהלשבו 

 63 .ליעאמסא תפנכש ןאיבאלגאט תירפכה היליהקל ךייש אוה םויה .החאמש תגפב רושעה

 תויופעתסה ףקומה ,טולוס וא ) Miudzi-Chai ( יא'צ-••זדוימ לחנה קמעב' אצמנ י•זדוימ רפכה

.65 ( גאד-לאינ םג הנוכש 64 ,גאד-אבאב רהה לש תולולת תוימורד (Nial-Dag 1 ב 9 1  רפכה ראות-0

 : ןושלה וזב ''דדוימ ידוהיה

 םהידודנ תומוקמ .םייציק הערמ-ירכ םירוזפ ,לחנה לש ומרזב ,וילעמשכ וץרעב ןורחא בושי
 ,םייררה םילחנ יקיפאב תרבוע בושייל הדיחיה ךרדה .עבק-בושי דוע ןיא ךא .םיראטאטה לש
 .אשמ-תומהבל ליבש ףא אלא ,תולגעל ךרד קר אל ןיא ןאכ .ו:ןסקא וא[ רסחא רהנל םימרוזה
 ימיב ... רrפכה לא עיגהל ידכנ קיפאב תורוזפה םינבא לש תומריע ןיב טטושל אופא אצוי

 66 .רפכל השיגה ןיטולחל תקספנ ,תובורק םיתעל ןאכ םידרויה .םימשגה

1 ב לכא 67 ,םידעוי ונא ןיא ''דדוימ ידוהיה רפכה הווהתנ יתמיא 1 וב ויה-867 4 5  תיצחמכ 68 .תוחפשמ 

 י'זדויממ תוידוהיה תוחפשמה ,הארנכ ,ורבע םיעבשה תונש תישארבו םישישה תונש לש היינשה
1 בו ןארוטפהל 1 .םיימשר םינותנ יפל ,וב ונמנ-873 3 ( שפנ 694 ןהבו תוידוהי תוחפשמ 02 8 1  םירכז 

3 ן 1  תונשב 69 .ההזה םשה לעב ןכשה ימלסומה רפכה ןמ הלודג התיה תידוהיה י'זדוימ .)תובקנ-3

1 בו. ''דדוימב םידוהיה רפסמב יתועמשמ לודיג לח םינומשהו םיעבשה  יפל 70 • שפנ 957 ונמ םה-886

1 תנשמ םיימרש םינותנ 888 1 רפכה יבשות ונמ ,  , 2 1 6 1 וויהש ,)תובקנ-573 ן םריכז 643 ( םידוהי  27 

1 • רן גויס 62  . 363 'מע . 890
1 א·גייכרזא 63 96 1  ,y , 64 'מע . 

1 ( ינרא'צ 64 884 1 'מע,   .•הלאה םריהה ךרח העקבכ אוהו ביבסמ ']' T דרימ רפכה חא[ רחוא וברס" םריהה יכ ,ואחמ ) 06
1 ( ינרא·צ 65 1 .רןגריס; גאר-טיפ םשכ רהה חאו .לאינ םשכ לחנה חא הנכמ ) 106 •מע , 884  . 363 'מע , 890
1 ,כרדררק 66 9 1 2  . 87 'מע, 

1 ( דלימ 6 7  חא הדסי םשר ,הנש 62 ינפל יאיצקראיג חפנל הרכע ייזדרימ לש היסרלכראה תיצחמ· יכ ,בחרכ )ו 7 ימע . 929
 . רד הסויגל ורישא ונאצמ אל ןא ; y אראטפא-·זדרימ בושיה

1 .ינרא•צ 68 870 , 43 . 
1 .ץידלדיי 69 8 1 יסמ .וו m ל , 79 1  .ץילדייז: )םש ,םש( שפנ 350 רנמש תוחפשמ 46 רבשי תימלסומה י·זדרימכ . 4

1 .וקאנ  . 509 'מע , 879
1 ( כרמסיינא יפל 10 888 1 ייזדרימכ תידוהיה הליהקה החנמ .) m ל,  1 45 ר םריכז 506 זהכ .תוחפשמ 2 1  .רן גויס .תונקנ-

1 1 ףוסכ םרקמכ רקינש .) 364 ימע( 890 -כ ןהכו תוחפשמ האממ וחרי חררררגחמ תדיוההי ייזדרימנ יכ דייצמ, 889
1 ( כררדרק טקכ ההז רפסמכ . שפנ 700 9 1 2  .) 87 ימע , 
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1 "כ ןיסולכואה דקפימכ 7 י.תוחפשמ 1 הז רפככ ודקפתה 897 ,0 1  ,הלחה האמה ףוסכ ךא 72 ,סידוהי 1
 73 .םשמ םידוהי לש הריגה ,הארנכ

 ויה לארשי יתכ יכ 'רפכה לש וחטשכ יוניש לח אל 'י•זדוימ לש תידוהיה היסולכואה הלדג יכ ףא
 תויכבל חטשה תא ביחרהל ... םישרמ םכיאש םיראטאטה תומדא לש הקודה תעבט םיפקומ'

1 "כ םוקמכ רקכמ בתכ :םירחא םירפכל רוכעל וא ,תושדח 9 1 0  יכפמ םידחפמ םמצע םידוהיה םג' . 
 עקרקה טועימ :םירהה הבעמכ םג ונימכ דחוימ "בשומ םוחת" דיעמ הווהתמ ךכ . זב תושעל דושה
 :רפכה לש והנבמ לע ומתוח תא עבט

 תורצח .אשמ-תמהב קר רוכעל הלוכי םהכש ,תותקבה תוריק זיכ םירצ םיליבש םה תובוחרה
 דע-9 כנ םיועבר 74 םינ'זאס 6-4 לש לדוגכ םיזגרא דיעמ זה תורצחה ... תומייק דגיא השעמל

1 4  .הכותל םיאצוי ןהיתותקכ יחתפש תוחפשמ 5-3 תושמתשמ תאזכ רצחכו .]םיעובר רטמ 
 ינימ לכ ,לבזה תא םיכילשמ רצחל .רצחה התואכ םיפפוטצמ םירגובמו םידלי ,םייח-ילעכ
 75 .רע חרי הלעמה ןובקיר לש הבע הככש םירצויש .תלוספו תויראש

 :םינפכמ תיכה לש ונויקינ לע ,רשפאה תדימכ ,רומשל םידוהיה ולדתשה םישקה םיאנתה ףא לע
 סירכ לש םירה תוחמוגכ ,םיחיטשכ תוסוכמ תופצרה ,םדייוסמ וא רמיחכ םיחורמ תוריקה'

.תוכימוש  ,י'זדויממ םידוהיה לש םתריגהל תוכיסה תחא .יאדוול בורק ,ויה םישקה םירוגמה יאנת 76 '
1 כו 9 1 33 ו םריכז 429 ( שפנ 760 ןהכו תוחפשמ 108 קר הליהקה התנמ-0 1  ·יתלכ תוכיסמ 77 .)תוכקנ-
 םינרתכ יפלו ,םירשעה האמה לש ינשה רושעה לש הנושארה תיצחמכ וז הליהק הלדג תורורב
1 "כ התנמ איה םיימשר 9 1 2  1 , 3 1 4 6 " 1 םריכז 695 ( שפנ  1 9  ·תמחלמ ,המחלמה ימיכ 78 .)תוכקנ 
 אוהו 'ייזדוימכ דיוהיה בושייה רכינ חרואכ תחפ יטייבוסה ןוטלשה לש תונושארה םינשהו םיחרזאה
 79 • שפנ-500 כ םירשעה תונש ףוסכ הנמ

 ק�·ססחל ךייש רגומ רפכ היה ,הנידמ תומדא לע םייונב ויהש ,י'זדוימו ןארוטפהככ אלש
) Khasam-Bek (, רפכל תוכימסכ ןכש רפכה 80 .םיפסונ םירפכ העשת לש םהילעכ סג היהש 
8 .קכ-םסח לש וירוגמ בושי ,לאקסאכ  : יזשלה וזכ ינרא'צ דיי-לע הראות רפככ םידוהיה יתכ תיינב 1

 םינבא לש הרוש םימש ... דיס םוקמכ טיט םינקתמ םידחאו םינבא ]םיבצוח[ םיכתוח םידחא
 תרוש תא קזיחתש דיכ ,םרימסמכ םיקזחמ התואש .ץע לש הרוק הילעו טיטכ התוא םיחרומו
 שאה זמ םידחפמ םניא הלאה םינינכה ... םינבא םעפ דוע םיחינמ תורוקה לע .םינבאה
 82 .סכותכ ]תונםיאצמנ םינבא רתוי יכ ,הרעכתהו

 . XVI ימע .ו 9 וו .כיטנרט 7 ו
 . 442 ימע .וו ןרכ ,ו 9 ו 3 •. קיצנא .וכי 72
1 יבגל טקונ ךכו n-רד-ךופ ינ 73  ."חרימכ םףוהי 950 לש רספמה תא 900

 .רטמ 2 .ו 34 = ךיזאס 74
 . 88 ·מע ,ו 9 ו 2 ,כודרוק 75
 .םש .םש 76
 .ו-7 ו 6 ימע ,ו 9 וו .כיטנרט 77
 .ו 9 ו 6 ,ס-יל 78
 . ו 929 .כוגאדוכ 79
 . 2 ו 3 ימע ,ו 884 .ינרא'צ 80

 . 2 ו 8 'מע ,םש 8 ו
 . 2 ו 8-2 ו 7 ימע .םש 82
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-תלילע יטילפ ופרטצה הילאו הרשע-הנומשה האמה ףוסמ תוחפל רגומב המייקתה תידוהי הליהק
 םדה-תלילעמ ןהו .תומדאה לעב לש השקה רדימ ןה הלבסו הנטק התיה הליהקה 83 .םולוזמ םדה
1 ( ר"מרת תנשב םייוגה הילע ולילעהש  ,הארנכ ,ובזע הרשע-עשתה האמה ףוסבש המית ןיא 84 .) 886
 .םירחא תרמוקמל ורבעו רפכה תא םידוהיה לכ

 האמה לש ישילשה רושעב םייקתהל אופא קספ ןאריריש תוכיסנבש םיידוהיה םירפכה שרג
 יקש תוכיסנה חטשבש םהיחאל ופרטצה םהמ םידחא .הנופצ ודדנ רב רבשיש םידוהיהו .םירשעה
 .רבעשל

 חרזמב הלבג ,הרשע-הנומשה האמה לש הנושארה תיצחמה ףוסב השבגתהש .יקש תוכיסנ
 תוכיסנו ךאבאראקב- ברעמ-םורדב .ךרמרק-יזאק תוכיסנב- ברעמ-ןרפצב ,הברק תוכיסנב
 הדסיימ רשאכ ,הרשע-הנומשה האמה עצמאב ויה היחטש ברימר .םיביצי ויה אל היתולובג .ה'זדנאג
 Kabalinskie ( הלאבאק תולחנ תא םהילא חפיס ) Gadzhi Chelebi-Khan ( ןא'ח-יבל•צ

Vladeniia (, רשא תוכיסנו ) Areshskoye Sultanstvo (. 1 ב תוכיסנה דסיימ לש ותרמ רחא 755-, 
 התיה הרשע-עשתה האמה תישארב 85 • ךלהו םצמטצה החטוש םיילאגרפרטנצה תוחוכה הב ורבג

 הל וליערה אל היצמאמ ךא ,היסור לש התעפשה םוחתל סנכהל אל הלדתשהש ,הריעז תוכיסנ יקש
1 יאמבו  דרעב היסורל תוכיסנה החפוס ריפ-לעש ,םכסה לע ) Selim-Khan ( ןא'ח-םילס םתח 805
 תא ודיקפתמ וקליס םיסורהו םיבורמ םימי ורבע אל 86 .םדרקה טילשה ידיב ראושה ימינפה להנימה
Dzhafargul-( ןא· n-ילרגראפא•זד ,םהל ןמאנה שיא רמוקמב ונימו ,ןא· n-םילס i-Khan 

87. (Khoiski 1 ב םלואו 8 1  רצואל ורבעוה ויתומדאו .יקש לש ןא'חה דיקפת תא ולטיב םה-9
 הבש 88 ,יקש היצניבורפל ךפה תוכיסנה לש החטוש ,טנאדנמרק לש ודייל רבועה להנימה ; הנידמה
1 מ םיימשר םינותנ יפ-לע .רבשי 833-, 55 ,  השדחה היצניבורפב .םידוהי 485 םכותבו .םריכז 723
 הקולחה לש תונשיה תורגסמה 89 .םילאגאמל הקולחהו ןשיה להנימה םנכ לע וראושה
 ןוטלשה ךרע ןכלו .תיסורה הירפמיאב ררזיאה לש היצארגטניא רתי לע ודיבכה תיביטארטסינימדאה
1 תנשב  'יפסכה 90 זרחמב ללכנ זאקרראק-סנארטה לש וחטש תיברמו .תילהנימ היצאזיגאגרראיר 840
 ללכנ רבעשל יקש תוכיסנ לש החטשו .תופנ עבשל קלוח זוחמה .החאמש ריעה השמיש ותריבש
1 ב רבשי הבש .הי:זונ תפנב 9 1 1 ,םיימרש םינותנ יפל ,-2 , 9 .םידרהי 848  92 ,תררזגל הקלוח הפנ לכ 1

1 ב תפסונ תיביטארטסינימדא המררפירבר  תרגסמ . לרפטבאסילי ךלפב החונ תפנ הללכנ-868
 .םירשעה האמה לש םרישעה תונש יהלש דע ךרעל הרמשנ רז תיביטארטסינימדא

 םינידראה .) Udiny ( ינידראה םעה ינב וררוגתה ,החונ תפנ ןכמ-רחאלו ,יקש תוכיסנ לש המוחתב
 ויה םבור בור . ןאטסגאד תרפש לש תיניגזלה הצובקה-תתל תכיישה ןרשל רבודה ,ריעז םע םה

 . 327 ·מע ,םש 83
1 'ל"איביש 84 886 . 
1958 ,.בוזא .טסיה 85  . 337-336 'מע , 1 ןרכ , 
 . 7-6 'מע , 2 ןרכ .םש 86
 . 14 'מע ,םש ,םש 87
2 •מע .םש .םש 88 1 -20 . 
1 ,זאקרראקה רקס 89  םיחעל .הפנל ןרעכ הליבקמה ,חיביטארטסינימרא הדיחי החיה לאגאמ . 359 'מע , 3 קלח , 836

 .) Makhle ( הלחמ רא , לאגאמ םשב ריע ןרחב עבור םג הנרכ
 . Oblast ' חיסררה הלמל םרגוח ןאכ חשמשמ זוחמ הביחה 90
9 1 1 ,ס-יל  9 1 6  . 
1 ,.בוזא .טסיה האר . Uchastok יסורה חנומה םרגוחל רנשמחשה הרדיג הלמב 92 958 88-87 'מע , 2 ןרכ ,   . 
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 סינידואה לש םיזכרמה דחא .תיכאלסוכאדפהו תינמראה ,תיזודגה הייסנכל וכייתשהש ,םירצונ
 םימלסומ ,תינמראה תדה ינכ סינידוא םג ובשי ובש 'ןשאטדאו רפכה היה סיכאלסוכאדפה
 93 .סדיוהיו

 רטמ 760 "כ לש הבוגכ ,החונ רפכל תיחרזמ-תימורד מ"ק םיעבראכ םקוממ 94 ןשאטדאו רפכה
 הנוכ דחא קלח .הזמ הז מ"ק ינשכ לש קחדמכ ונכשש ,םיקלח ינשמ בכרומ היה אוה .םיה ינפ לעמ
 ןשאטדאו םויה . ןשאטדאו ויקלח יבש ונ�כ ןמזה ךשמכ . ןשאטדאו-גאלשיק דחאה דועכ ןשאטדאו
 95 ,ןמש לע תארקנה תידפנ היליהק לש ישאר רפכ אוה

 והופיקה ויתויופעתסהש ,יזאקוואקה סכרה לש תימורדה עלצה ילגדל יונכ היה ןשאטדאו
 ימיכש ,) Aldzhigan ( ןאגי'זדלא לחנה םדז וחרזממ .בחרנ רושימ רעתשה ומורדכו ברעממו חרזממ
 ונכנ רפכה ינכימ בוד 96 .דפכה יתכ תא ףיצמו ויתודג לע הלוע היה םיגלשה תרשפה

 ידמל חוודמ היה עבורמה םירוגמה-דדח ... שקמ גגה 98 ,םינכאמ תודוסיה 97 ,תוחל םינכלמ
 ץראה לע ויתחתמש ... עבורמ חתפ השענ הרקתה עצמאכ ... תונולח םוקמכ םיחתפ םע
 . .. הלילו סמוי התככ אל הדודמה .החפשמה לכ הממחתהו לכוא וניכה ןאכ .הדודמ האצמנ
 . .. םיושככ תוקרי םע םרייסו חבטמ-ילכ ,הטימה-ילכ ונסחוא ןהכש ,תוחמוג ושענ תודיקכ
 התוא םיאלממ ויהו ,םיטוטרמסמ וישע הליתפש ,דמחמ הדונמכ ראומ דרחה היה םיכרעכ
 99 .טןזאמכ

 .הרשע-עשתה האמה לש היינשה תיצחמכ םיויניש ןמתסהל ולחה ןשאטדאו ידוהי לש רוידה יאנתכ
 לכ תא טעמכ וליכש .תדפירש דחאל. ןכאמ םינכמ רתויו רתוי ונכנ 'תוחל םינכל' מ היינבה םוקמכ
 .םיפרעכ םיתכה תוגג תינדמ וסוכ ,תידוהיה הנוכשה

 םיסכמ דמחמ הפצרה ... ןמש-עבצכ ועבצנ- ץעמו ,ודיוס ןכאמ םישדחה םינכמה
 .ישימח סויכ .ועבשל תחא םרייסמ תוספדמהו םדירחה .תוספדמ םיתכה תיזחכ .םיחיטשכ
 לכ ... חבטמ תשמשמ תספדמה .םידרח הושלש בודל ךא ,םיינש םיתעל ד,חא ליכמ תיכה
 100 .תונוליווכ תוסוכמ תוחמוגה

 םדירחה דחאכ .םידרח הושלש יככ ויה ,םידוהיה לש םללככו ,יחרזמה זאקוואקכ םיתכה בוד

 דוענ ,הושלשה דיכ לודגה בודל .ישילשה דרחהו ,לעבה ינשה דדחכ ,הידלי םע השיאה הדדוגתה

1 • יקסלרפמאי 93 962 . 
 םהשו. ןאטאראג ,יכדירא ררושמ דיי-לע רפכה רסונ ,תחא חרוסמ יפ-לע )א( : תררוסמ יחש ויה םשה אוצמ לע 94

 :ן-שו יסריראר' : םילמ יחשמ בכרומ םהש יכ .תנועט חר n אה תרוסמה )כ(: ןאטאראג לש רפכה רעמשמ ןשאטראר

 .םיכר םדריו םינמזה ןמ ןמזג וולג בוישהי חרגיגסב םנמאו .םדירווה בושי ןושריפש

1 .ןא'גייגרזא 95 96 1  . 36 'מע , 
1 ,גרנא'זג 96 2 ימע , 892 1 3  . 
 .וקמע cול ררב םריפוח ויה ,חרנביהל דיתהע םריוגמה-םרקממ דג אל קחרמכ· :רז ךרדג םיניקתמ ויה םינבלה חא 97

 .תרמהבכ החרא םיכורד ויה הסימחה חא בברעל ריב ... וyצק שוק לבז .םימכ הטברוהש המרא ונבריע וכרחכש

 . זעמ חרינגחל םיחcוג החרא םסיינכמ דיה ןכמ-רחאל .תוממי 4-3 הצמחה םשל םרייאשמ ויה הנכומה הסימחה חא

1 ,ז:יצברק( יורשחכ ךשמנ םינבלה ושביי ... ערקקה לע חוורשכ םיחינמ ויה חרגרטרה םינבלה חא 1 ימע' 962 2  (. 

 .)םש .םש( םילחנה יוצרעב םטיקלמ ללכ ךררג ויה םינגאה חא 98
1 ,גרנאיזג 99 2 ך 'מע ' 892 1 8-2 1  . 

1 ,גרנאיזב 100 1 'מע ' 894 1 4 . 
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 ותפצרו םיאנ םילככ טושקמ היה .הנשה תומי בורב ושמישב היה אלש ,הז רדח .םיחרוא-תלבקל
10 .םיחיטש הסוכמ  היה .םירחא םירפכב ומכ .ןשאטראווב םידוהיה יתבב םירדחה דחא לש ריקב 1
 וקיסי ובו הצוחה ריקה ךרד הלעמל אצווי הטמל דחא רוח ריקב ושעי' : וז ךרדב ןקתוהש 102 חא
.םיצע  החפשמה .תוקוחר םיתעל שא וב םילעמ ויהו 104 'םיחרואל השעמל ד:ןועכ[ ... חא'ה ךא 103 '
 .םידחוימ םירודיס םהל ונקתוהש ,תושחול םילחג דיל תממחתמ בורל התיה

-עשתה האמה ףוסב ןשאטראווב רקבמ ראתמ[ יסרוקל תחתמ םידוהיה םיממחתמ ףרוחב
 תאו[ .תושחול םילחג רופח רובב םימש ויתחתמש .ףרפרש רדחה עצמאב רשאכ ,]הרשע
 תחתמ םימש םהילגר תא .ביבסמ םיבשייתמ החפשמה יכב . חיטשב םיסכמ ]ףרפרשה
 דיל םיעצמה תא םג םיעיצמ הלילב .םיממחתמו חיטשב םיסכמ ףוגה תאו .ףרפרשל
 תויווכ' חדק תלערה( םריידכ םכיא ןוסא ירקמ .םיילגרה תופכ תא םימש ויתחתמש 'ףרפרשה
 105 • )המודכו םילגר

 106 .הל המודב וגהנ םיכא'גייברזאה םירפכב םג ; םדיוהיל תדחוימ התיה אל וז םומיח-ךרד
 לש הדוסי תעב 107 .הרשע-הכומשה האמה תישארב ןשאטראווב ובשייתה םידוהיה ינושאר

 Kirkh-( ךאלוב-ךריק רפכה ןמ ,הארנכ ,ואב םידוהיה 10s .הליהק וב התיה רבכ יקש תוכיסכ
109, (Bulakh 1 ןכשש  עברב ךא. רפכה יתאפב בישיתהל תושר ולביקו . ןשאטראו רפכה ןמ מ"ק 0-7

 הרשע-הנומשה האמה לש ןורחאה

 יכב ודיעה[ ,וניושנו ללוש ... תולילע השע ]ןא·ח-ןסח דמחמ[ .לארשיל דואמ הדעה
 רימהל הקזחב ונתוא סנאו ... םדא יכבמ המכ גרהו וכיתולותבו וכישכ תא הניוע ]הליהקה
1 .תופירט ונליכאהלו דמחמ תדב וניתו 10 

 ידוהיל טעמ חוור . ןא·ח-ילוגראפא'זדו ןא'ח-םילס םיכיסנה 'ןא'ח-ןסח דמחמ לש וירשוי ימיב
 ןשאטראו ידוהי תליהקל ופרטצה זאש הארנו . ינלבוס סחי םהיפלכ וליג הלא םיניסכ . ןשאטראו
1 ,םולאז וא םולוז רפכמ םדיוהיה םיטילפה 1 1  ןשאקטוק תליהקמ תוחפשמ רפסמ ןכו , 
) Kutkashen (. 

1 0 1 1 ,הס•לבסאקושמ  1 ·לג . 894 53 . 
1  .ב·צ•ברק האר ,םר'רהה" •תבבש הזל •ארררל בורק ההז ה•הש ,ם•גא'ג"ברזאה לש םה•תבב חאה לש סרופמ ררא•ת 02

1 1 ·מע , 962 5  . 
1 .•נרא·צ 103 8 66- 1 863 , 1 1 ·לג . 863 5  . 
1 04 1 ,ברנא•זב  1 'מע , 894 1 5 . 
1  .םש .םש 05
1 06 1 צ•בוק  962 , :r , 1 ימע 5  . 
1 1 ב •נרא'צ רהוהיל הליהקה ינב ורסמש תודעב 07  ם•ישמ n ו האמכ ןשאסראווב ובש•תנר ".ואב וניתובא· :רמאנ-867

1 ,•נרא'צ( 'םדוקמ הנש 1 ( בונא'זב .) 324 ימע ' 884 1 'מע , 894 1 1  םףרהי ובישיתה ןשאסראו בויש• r: •ב' ןייצמ ) 
 :הנש םייתאמכ •גפל

1  תוכיסנ דס'ימ .ןא•ח-•בל•צ "זדגאג םע ותוהזל ,הארנב ,ש'ש ,•ב'לנ "גאח תא ןשאסראר ו'וה• וריכזה םתודעב 08
 .יקש

1  .תונייעמ םיעברא אוה ךאולב-רך•ק םשה ושריפ 09
1 1 ,•גרא'צ 10 884  . 324 ·מע , 
1 1 1 1 ( •נרא·צ  1 ימע( ·םלאז' רפכה דחא םוקמב בתונ ) 884 1  .) 328 •מע( םאלאז •שילש םרקמבו ·םלז· רחא םוקמב ,) 0
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 ירהמ המורד דרויה .) Kara-Chai ( יא·צ-אראק לחנה ויל ןשאטראר תבריקב ןכש םרלרז רפכה
1 .לרדגה זאקרראקה 1 1 .הלרדג הליהק התיח ,םידוהי ויה םלוכ רא ויבושת בורש ,רפכב 2 1  םיטילשה ךא 3
1 •,םד-תלילע םידוהיה לע ולילעה .םימלסומה םינכשה עויסב ,םיימוקמה 1  וצלאנ היתובקעבש 
 .תברתכ התיח סרלרזב ידוהי בושייל דיחי רכז .דוסיה דע וסרהנ םהינבמ לכר ,םוקמה תא שוטנל
1 ( ז"כקת ךיראתה הילער ,ינרא•צ הדוהי אצמש  לש הנבימל ינרא•צ התרא סחיי ,התרוצ יפל .) 767
1 .תסנכ-תיב 1  לכ ... הדשכ שרחנו ]םוקמה[ םמש· םיכש לבוימ רתוי רובעכ םש ורוקיב ןמזב ךא 5
 ןיב השירחה תחת םריכינ דרע תוררבהו םריבקה קר ,שרחנ ולוכ ]תרדבקה-תיבנ ק"היב לש םוקמה
.המש םלועמ בושי םרש היה אלש רמכו האובתהו םיבשעה 1 י 1 6 

 םחטש ספתנ ,םידוהיה ונממ וטלמנש רחאל יאדוול בורק םייקתהל קספש ,סרלרז רפכבכ אלש
-תיחרזמ מ"ק םישימחכ ןכש יקש תוכיסנבש ןשאקטרק רפכה .םהינכש דיי-לע ןשאקטרק ידוהי לש
 ,תוחפשמ םירשעכ תב תדיוהי הליהק רב התיח .סיניד�א ויה ויבושת בורו 'ןשאטראררל תימורד
1 ( ד"עקת תנש דע תוחפל המייקתה רז הליהק .הברק ריעה ןמ ןאצומש 8 1 4  הידוהי בור רבש זאו ,) 
1 .ןשאטראררב ובשייתה םטועימו הברקל 1  ןשאקטרק יאצווי םרלרז יטילפו בר ןמז רבע אל 7
 .ןא·ח ליעאמסא םהילע לילעהש ,םד-תלילע לבסב םהיחא םע דחי רסנתנ ןשאטראררב ובשייתהש
1 .יקש תוכיסנ טילש 1 s 

1 ב ןא·חה לש וקוליס תא חור-תרוקב אופא ולביק ןשאטראר ידוהי 8 1  טנאדנמרק לש ווינימו-9
 תנשב. ןשאטראררב לארשי תליהק תא הדקפ הדשח תונערופו ,םינש עבש קר ופלח םרב .ויתחת יסור

1  ררלתנ סרפ תואבצל .זאקרראקה-רבעמ םרשגל המגמב יסורה אבצה לע הפקתהב םיסרפה וחתפ 826
 טלקמ סהל ראצמו ,יסורה ןוטלשה דיי-לע וקלוס רא וטלמנש ,םיימרקמ םיטילש לש החפשמ-ינב
 ]לפנתה[ לפנו· ןשאטראר תא שבכש. יקש לש םיכיסנה תחפשממ. ןא·ח-ןייסרח סג היה םהיניב .סרפב
1 תנשב רפכה ידוהי ודיעה :םימעפ המכ ונתוא ללוש וניתב לע 1 9. 1  תא החמשב ולביק םדיוהיה 867
 ורשה ,םידוהיה לע תומודק תועדמ םרירחושמ ויה אלש .םיסורה םדיקפמה ךא ,רזוחה יסורה אבצה
1 .סהיתרנרלתל רעש אלו סהל לכנתהל םיימוקמה םיליצאל 20 

 ,היסור יפלכ תונויעה תא ררזיאה יבושת לצא ריבגה םיסורה סיטנאדנמרקה לש השקונה ןוטלשה
1 תנשב .דרמל התרא ררועל דיכ .םינא'חה תחפשממ רצנ .גיהנמ לש ותעפוהב די היהו  יעגה 837
1 .יקש יכיסנ לש םרשוי אוה יכ ריהצהש ,ואשממ דמחמ םשב םדא יקש תייצניבורפל סרפמ 2  רחאל 1

 הררהש .) 327 ימע ,םש( "איגרק' רחא םרקמבו :איציי אראק יזטק· לחכה חא הככמ )וו o ימע ,ו 884 ( ינרא'צ וו 2
 . 362 ימע , ו 9S7 ,יאקשאק

 הז רפסמ ןא .) 327 • ו ו o ימע' ו 884 .יתא'צ( ילאריש לש םיחנ ףלאב רביש םלאזב' יכ ,וריעה ןשאטראר יכושח ו ו 3

 . וחריכ םזגומ הארנ
1 ימע ,ליעל טוריפ דחיב האר רז הלילע לע ו ו 4 36- 1 3 5  ' 
s ווו •מע .ו 884 .ינרא•צ וו. 
 .וו o ימע ,םש וו 6
 .ו 20 'מע.םש וו 7
-38 ·מע .ליעל האר טוריפ דחיב וו 8 1  .ו 36
 . 40 'מע , 2 רןכ . ו 9S8 "בוזא .טסיה הררשהו , 324 ימע , ו 884 ,ינרא•צ ו ו 9

 . 32S ימע , ו 884 ,ינראיצ ו 20
 וחראב ווברמ יב יאודול וברק ךא ,) 328 ימע , ו 884 • יכרא'צ( רמחמ דשמ התכמ אוה ןשאטראר ידוהי לש םחרדעב ו 2 ו

 ,םש( •ןאיח אפטז:מ חחפשממ אוהש . ''רמאיש וילע ורפסי יכ . ןויצ הבש .חררע החראב חרשאחמ רז הדבוע 'שיא
 .)םש
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1 כו ,חרב ונממש רהוסה-תיכב שבחנו ספחכ ,הנטק הצובק שארכ םיסורה תא ףיקתהש  אב-838
1 ( לוטורמ ןא·ח אגא םע םירשקכ 2 2 . (A ga- H a n- R u t u l 's k i  םיכר ופרטצה םהילאש ,םיינשה 
 'ןשאטראו רפכה תא ושבכו יקש תוכיסכל עסמ וכרוע 'לודג אבצ ופסא ,תוכיסנה יכשוחמ
 םהכ רמ קני םירדומה יכ , ודחפש םינמראהו םידוהיה 12 נ. יהשלכ תודגנתה התליג אל וחייסו לכואש
 : הז ערואמ לע ןשאטראווכ םידוהי ודיעה ךכ� .תורעיל וטלמכ ,היסורל דהואה םסחי לע

 אל הזכ בר םע דגכ לכא ליחה ירוכג םהש ףא ןעי םהינפמ ודרח הזה רבדה םעמשכ םידוהיה
 .םהינכש םינמראה םע דחיכ םירההו םידעיה ךותכ םדחפמ םלוכ וחרב ןכלו דומעל ולכי

 ונייה ונחנא .הערה םתמזמכ םתוא רוזעל םידדושהל ןכ םג ופתתשה רכיככש םילאעמשיה
 ]ללש וחקלנ וללשו ונלש םיתכה לא םיכיגזלהמ הכרה חלש ןא·ח אגאו םירההו םידעיה ךותכ
1 ... וחקל ונלש םיסוסה םג ,וצפחש המ לכה 24 

 וסכ ,םפדוהל חילצה תרובגת לביקש יסורה אבצהו ,החוכ ריעה ושביככ ולשככ םידרומהש רחאל
- םידוהיה ודיעה- 'ונחנאו ןשאטראו דע םיכר ועיגה םתחריככ'ו םהיתובקע לע םידרומה
 הכרה וגרהכו םתארקל ונחנאו םהירחא ופדר ]יסורה[ אבצה .קשכ ילככ םדגכ ונאצי ,וכעמש רשאכ'

.וכלצה ,ונתוא וללש רשא ללשה ןמ םהמ ליצהל ונלכיש המ .םהמ 1 י  םע אופא ובצייתה םידוהיה 25
 .םיכרדכ ןוחטיב רתי איבהו םויסמ רדס טילשהש 'יסורה ןוטלשה דצל דיכ קשכ

 ךותכ ,דוחיכ םיבושי ונחנא' : םמצע תודעכ ,תדרפכ הכוכש ןיעמכ וררוגתה ןשאטראו ידוהי
.וכל ביבסמ םיבושי םהו םילאעמשיהו םינמראה םימעה 1 י  יבושי יפכ התנוכ תידוהיה הנוכשה 26
1 ( הריאו ראילטוג'זד םוקמה 27. (Dzhegutliar Daira 'םייח ]םידוהיה[ םה ,תומדא םהל ןיאכ 
1 כ בתככ :הכר תופיפצכ  . לבזה 'ךולכלה לכ . ןיכפוש-ירוכ אלו תוארחמ אל ,םינג םהל ןיא' .-892
 הכוכשכ לוכ-םדוק הלגתמ הפגמ לכ ... בוחרלו רצחל םיקרזנ האוצ ףאו םייחה-ילעכ ירגפ ,הפשאה
.)םידלי רקיעכ( םיללח תואמ הליפמ איהו ,תדיוהיה 1 י  הרשע-עשתה האמה לש הנושארה תיצחמכ 28
1 ( ץ"קת תכשכ ןשאטראווכ לארשי תליהקכ ·ידד. לש תושק תרפגמ יתש אופא ועגפ  תכשכו ) 830
1 ( ז"רת 84 7  (. 1  לודג קלח הלכמ התיה התצה וא הפירש לכש ,ךכל המרג הכוכשכ הברה תופיפצה 29
 .םדיוהיה יתכמ

1 [ ט"צקת תכשכ  בושיה יצח ףרשכו ,]הליהקה יככ ודיעה[ ונלצא הלודג הפירש התיה ] 839
1 [ ז"טרת תכשכ ... תסנכה-תיב םע רכלש  ףרשכו היכשה םעפכ הפירש התיה ,וילסככ ז"ט ,] 856
 ד"כרת תכשכ ... תופווע םיסוסו תומהכו לארשימ תושפכ העבש םע דחיכ רכלש בושיה לכ
] 1 1 .םיתכ םיעבשמ רתוי ופרשכו הפירש תישילשה םעפכ התיה ] 864 30 

1  .)םש .םש( ·ילוטרואל ןא· n אגא·נ ומש זיויצ ןשאטראו דיוהי לש םתודעכ 22
1 1958 ,.בוזא .טסיה 23  . 87-86 ימע , 2 ןרנ , 
1 ,ינרא•צ ו 24 884  . 328 ימע , 
 .םש ,םש ו 25

1  . ו ו ו ימע . ו 894 ,כונא'זכ הוושהו , 326 ימע ,םש 26
1  . 57 ימע 'ו 962 ,כ'ציכוק 27
1 1 ,כוגא' T כ 28  . 247 'מע , 892
 . 325-324 ימע ,ו 884 ,ינרא•צ ו 29
 .םש ,םש ו 30
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 ידוהיל תבאוש-ןכא השמיש איה . ןשאטראו תליהק לש הקלח-תנמ ויהש ,תויונערופה ףא לע
 תוחפשמ םישימח האמכ . ןדמוא יפל . ןשאטראווכ ובשי הרשע-עשתה האמה עצמאכ .הביבסה
1 .תוידוהי 3 1 תנשכ 1 .םיתכ םיעשתו האמ וישכע שי ונלצא' יכ .הליהקה ינכ ודיעה 867 ' 1  עברכ םג 32

1 כו . לודגל ןשאטראו תליהק הכישמה הרשע-עשתה האמה לש ישילשה 2 התנמ איה-886 1 3  

1 ןהכו ,תוחפשמ , 1 .)תוכקנ-652 ו םירכז 744 ( שפנ 396  לע .רפככ וררוגתה םיעשתה תונש תישארכ 33
1 ,תוינמרא 270 .תוידוהי 300 : ןלהלכ וקלחנ וללה .תוחפשמ-800 כ .ויקלח ינש  תד תונכ 50
1 .תוימלסומ-80 ו תיכאלסוכארפ  החטש .הארנכ .בחרתה אל ,היסולכואכ דימתמה לודיגה ףא לע 34
 ןשאטראו ידוהי ודעי ןכ-יפ-לע-ףא .יראטינאסה בצמה תא רימחה רבדהו .תידוהיה הנוכשה לש
1 כ .הפגמ לש תותיעכ התואנ הניגיה לע רומשל  וביגה הילעש ,הדלוח תפגמ םוקמכ הצרפ-892
 לש וזמ הנוש הדלוחה לא םתשיג ןשאטראו ידוהי' .םימלסומה םהינכשמ תרחא םידוהיה
 ןמזכ גהנתהל שי דציכ םעל וריבסה .ברה תופטה לע ףסונ .םלצא' .תונותיעה החוויד :םימלסומה
.התומתה לש הדרייכ אובל ורחיא אל תואצותהו .הדלוחה ' 1  םיאיכמ םא וןיצל היואר וז הדבוע 35
1 כ יכ .ןובשחכ 1 מ רתוי עמשמ .תוידוהי תוחפשמ 300 ןשאטראווכ ובשי-894 . 1 שפנ-500  לע 36
1 '.םאנוד 28 ו-כ לש חטש 3 

 . ןשאטראווכ ידוהיה בושייה לש ותופיצר הכשמנ םיחרזאה-תמחלמ לש תוכופהתה ףא לע
1 כ ונמש ,תוחפשמ 232 רכ וררוגתה םירשעה תונש ףוסכו 1 • שפנ-000.  תוליהק תיברמכ אלש 38
 תוידוהי תוחפשמ םייתאמכ תובשוי .םינורחאה תורודכ םייקתהל וקספש תוליהק .םירפככ םידוהיה
1 .הזה םויה דע ןשאטראווכ 39 

-עשתה האמה תישארכ יקוש ןאווריש תוויכיסנכ ומייקתהש .תוירפכה תוידוהיה תוליהקה ששמ
 ולח הז ןמז-קרפכ .ןשאטראווכו 'יזדוימכ :דכלכ תוליהק יתש םיחרזאה-תמחלמ רחאל ורתונ הרשע
 ,תוריפכ תוליהק .זאקוואקה-רכעכ םירירהה םידוהיה לש םיבושייה תפמכ תוגילפמ תורומת אופא
 .הפמה ןמ בוישיה קחמנ ןהמ תודחא לש ןמלעיה םעו .םייקתהל וקספ .תורוד לש הירוטסיה ןהלש
 ופרטצהו הנופצ ודדנ םריחא דועכ .םריעל ורכע זאקוואקה-רכע ירפכ תא ובזעש םידוהיה ןמ קלח
 .ינופצה זאקוואקה לש םיירפכה םיבושייכש םהיחאל

 140 .הרויק תלחנ םג התנוכש ,הוויק תוכיסנ התיה ינופצה זאקוואקכש תוימורדה תויוכיסנה תחא
 יחרזמה הלובג . ןאראסאכאטכו ךאטייקכ הלבג ןופצכ .הבוק תוכיסנל תיכרעמ תינופצ הנכש איה
 ברעממ .רומאס זוחממ הרריק תוכיסנ תא רומאסה דירפה םורדכו ,רומאס רהנה לש וכרואל ךשמנ

1 3 1 1 ,יקציכילס  1 ,יקציכילס הרושהו ' 853  . 26 'מע . 868
1 1 .ינרא·צ האר ךכר , 326 'מע ,ו 884 .ינרא·צ 32  . 43 'מע , 870
 .חרחפשמ 304 זא םדיוהיה רנמ .)ו 892 ,החונ( רחא ררקמ יפל . m ל ,ו 888 ,כרמיסינא ו 33
 .ו 893 ,ה m נ ו 34

 . ו 892 ,יפסכ .ןשאטראר ו 35

 .ו 894 .ךשאטראר J זשאטראררכ חרדירהי חרחפשמ 350 לע םריבדמ םריחא חרררקמ .ווו ימע ,ו 894 .כרנא'זכ ו 36

5 רפסמה חא ו-900 כ טוקנ ךרכח-רד-רןפ .)ו 895 ,רדחסרר .ךשאטראר  '"750 ו םריכז 800 ( ןסזאטראררכ םדיוהי ו, 50

 .)חרכקנ
 .ו ו ו ·מע .ו 894 .כרנא'זכ ו 37

1 1 ,דלימ 38 1 ימע . 929 7  . 
1 1 ,כרליחי 39 1 .אקילאק ; 554 ·מע , 960 1 'מע , 983 50 . 
1  Vladenie Kiurinskoe .- רהריק חלחנ ; Kiurinskoe Khanstvo- הרריק חרכיסנ 40
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14 • ןומדק-ידאק תוכיסכ הככש הל  תעפשהב הרשע-עשתה האמה תישארב השבגתה תוכיסנה 1
 שלחכ ,היסור רגכ המחלמב תונולשיכ ולחנ תיכאמ'תועה הירפמיאהו סרפ תואבצש רחאל .םיסורה
 לש החטש לע םג טלש רשא . ןא'ח-יאחרוס םשארבו ,היסור רגכ ומחלש םיכיסנה לש םחוכ םג
1 ב .הוויק תוכיסכ 8 1 1 1 ראוניבו ,הרויקל יסורה אבצה סכככ- 8 1 2  קב-ןאלסראו היסורל וז החפוס 
 ןטק םע .םיגיגדל בור-יפ-לע תסלכואמ התיה הוויק תוכיסכ 142 .הךויק לש >ןא'ח( ןיסכל הכמתנ

 המרופרה רחאל . ללככ תוכיסנה לש החטש 143 • ןאטסגאד ימע ןיב ולילכהל םיליגרש
 וז תוכיסכב ובשי ,םיימשר םיכותכ יפל . ןאטסגאד זוחמבש הוויק תפכב ,תיביטארטסיכימדאה
1 בו 144 ,תוידוהי תוחפשמ תואמ ושלשכ הרשע-עשתה האמה עצמאב 9 1  הב ידוהיה בושייה הכמ-2

1 ( שפנ נ, 276 , 1 ו םירכז 696 , .תובקכ-580 ( 1  ושלש הרשע-עשתה האמב ויה תוכיסנה לש החטשב 45
K ( הלאק-ל'צכאח : תוידוהי תוליהק hanchel-Kala (, גאדא ) Arag ( ץארמאמו' ) Mamrach (. 

 גא'צראק רפכה יאצוי ידי-לע הרשע-עשתה האמה תישארב דסונ 146 'ץארמאמ רפכה
) Karchag ( 1 כ ןכש אוה 147 .ודסיימ םש תא אושנ אוהו  טכקמוסאק רפכל תיחרזמ-תינופצ מ"ק-5
) Kasumkent (, תוססבתה םע .יטחא-י'זדילבו טכקמוסאק-י'זדילב ןיבש םיכרדה תופעתסה תבריקב 
 148 • ומש תא האשנש תירפכ היליהק לש ישאר רפכ שמיוש ,הוויק תפכב ללככ אוה יטייבוסה ןוטלשה

1 ( םיסורה ידי-לע השבככ הוויק תוכיסכש רחאל 8 1 2  149 םירשעה חוכשב קב-ןאלסרא ןימזה ,) 
 תועקרק םהל ןתכו 'ץארמאמ רפכל' .גאדאו טכקמוסאק םירפכב ובשיש .גא'צראקמ םידוהי םיטילפ
.רפבה תוביבסב ' 1 50 

1 ( ןושארה יאלוקיכ ימיב 85 5- 1  .) Harun-Bek ( קב ןורה הוויק תוכיסכ לע טילשל הכמתנ ) 825
 חקלו הכאלמב ןהו םיסמב ןה לארשי לע ויתוריזג דימת וכותכו ושדחתנו לודג ערש היה אוהו'

.]ןא'ח ןאלסרא[ ןא'ח-ןאלסא םהל ןתכש םהלש תועקרקה לכ לארשימ ' 1 5  ויחא הרויקב טלש וירחא 1
1 דע ןא'ח וא קב ףוסוי .לארשיל דאמ ערהו ויחאמ רתוי לודג רזכא היה אוהו' , 859 ' 1  תישארב 52

 .יסור דקפמ הכמתנ ומוקמבו .ךיסנה דיקפת לטוב םישישה תונש

1 4 1 1 ,ה'דרב   . 327 'מע , 856
1 1 •. גאד .טסיה 42 25 ·מע , 2 רןכ , 967 -24 . 
1 1 .בררבאל , r יע 43  . 5o3 ·מע . 960
1 1 .הקיטסטיאטס 44  . 368 ·מע , 856
1 1 ,ס-יל 45 9 1 6  . 
1  .) Mamrash ( שארמאמ םג הנרכמ אוה םיתעל 46
147 1 .ברתררר  1 ·מע , 869 1 3 . 
1 1 אטסגאר 48 922 ,y ,4 'מע 1  . 
1 1 ( ז"כרת תנשב 49  םיעברא הז ]גאדא( קארא רפכמ ... תבשל וניתובא ראב הנה' : הלאק-ל•צנאח דיוהי ודיעה ) 867

 .ינרא'צ( ·רתי ונבשי םהו ונחנא יכ .םהה הנש םיעברא לכ ךרעב ·ץארמאמב םיבושיה םדיוהי בצמכ ונבצמ .הנש
1  .) 333 'מע , 884

1  . 346 ·מע .םש 50
1 5 1  תמרעל .) 257 •מע ,םש( ·לארשיל ערהו רזכא לרשמ ןכ םג היה· קב וןרה יכ ,וריעה הגאראמ דוהי םג . 346 ימע ,םש 

3 ·מע .םש( רחא םרקמב ינרא'צ ןייצמ הז 1 5 .לארישל בוט היה קב ןורה' יכ ,ררמא להקה ינקזו יחבש., ברה יכ .)  ' 
1 1 ,ה•זרב הררשהו 346 ·מע .םש 52  םה .תצרחנ תוחפ התיח ןא· n-ףרסרי לע הגאראמ דיוהי לש םתדע . 327 ·מע , 856

 'רושיבו דקצב טפשו םףגה םע םברי ריברב לארישל חותפה לכל ןימאה לבא רזכא ןכ םג היה' אוה יכ ,ודיעה
1 ,ינרא'צ( 3 ·מע .םשג ינרא·צ ןועט רחא םרקמבו ) 257 ·מע, 884 1 5  לארשיל ביטימו בוט היה ... ןא· n ףוסו" יכ ,) 
 ,,הכרה
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1 , ובש באה-יתב ו ו 6 ללכמ תוידוהי תוחפשמ 75 'ץאדמאמב ובשי )ו 86 7 ( ד"כדת תנשב 53 
 דחוימ קלחב לבא דחא ופכב ,םיניגדלה ,םילאעמשיה םע םיבושי' ,הליהקה ינב ודיעה :ונחנא'ו
.םהמ ' 1 -ו םךיכן 330 ( שפנ 6 ו 0 ןהכ ,תוחפשמ האמ התנמו תידוהיה הליהקה הלדג םיעבשה תונשב 54

1 .)תובקנ 280 1 ,)תובקנ-350 ו םריכז 3 ו 8 ( שפנ 668 ןהבו' ו 886 דע דמשנ תוחפשמ ופסמ ותוא 55 56 
1 .האמה ףוס דע 'ץאדמאמב ובשי םידוהי לש הדה ופסמכו  תושאוב היפונכ הלפנתה ו 9 ו 8 תנשב 57
A ( כונאמחאדובא budakhmanov ( םג םה .םתוא החצרו תודשה ןמ ובשש ,םידוהי םירשעכ לע 
. 'ץאדמאמב תסנכה-תיב לש ... הריעזה וצחב )ידוהי( דוענ וחבטו ודי' '  תולגעב ואבש םי"פכ 

1 .םהב ויהש זלרבהו ץעה תא םהמע ולטנו ,םידוהיה יתב תא וסדה  בוקב הלהבל ומדג חצרהו סדהה 58
-ב .יטייבוסה ןוטלשה ססבתהש דחאל וילא בש םהמ קלח ןא ,רפכה תא ובזעש 'ץאדמאמ ידוהי

1 : ןלהלכ וקלחנש שפנ ו ו ו וב ובשי ו 926 59 

 2 . 7 חול
1 ( 'ץאדמאמ תייסולכוא לש תימואל הקולח 9 2 6  ( 

 תושפכ תוחפשמ

 חחא ופסמ זוחא ופסמ

 47.7 53 50.0 ו 6
.50 56 43.8 ו 4 5 
 ו. 8 6.2 2

32 oo.o ווו ו oo.o ו 

 םואל

 ם•ררה םףוה'
 ם•כ•גזל
 ם•סור

 לכה ךס

 ואשנ ,םולעה תומחלמ ןיבש הפוקתב םידידהה םידוהיה ידי-לע ובזענש ,םריפכה תיברמבכ אלש
 תונש ףוס דע תוחפל ידוהי בושי ,) Maragamkent ( טנקמאגאדאמ תפנב םויה ללכנה :ץאדמאמב
1 • םישימחה 60 

16 .הלאק-ל'צנאח רפכה ןכש 'ץאדמאמ תבדיקב 1  םדיוהיה ואבשמ וב ובישיתה םדיוהיה ינושאר 

1 5 3 1 .'כראיצ  1 ( כוכורוו . 347 ימע . 884 1 ( •כראיצ ול•או ,תור'וה' תוחפשמ 93 רפסמה חא טקונ )ו ו 3 ימע . 869 8 70 . 
 .תוחפשמ 82 לע רבדמ ) 42 ימע

 . 347 ימע ,ו 884 ,'נראיצ ו 54
 . 3 ו 2 , 3 ו ו ימע ,םש ו 55
 . m ל ,ו 888 ,נומ•ס•כא ו 56

1 1 לש זיסולכואה דקפ•מ יפל 57 1 .דקפימ( םףוה• 583 • 897 3 ימע' 897 1 3 1 'זונח-רד-וןפ יפול )   3 ו 0 ( םףוהי 650 ' 900

 .)תונקכ-340 ו םרכז
 . 243-242 ימע ,ו 936 ,וניקכטיקאר ו 58
1 .זאטסגאד ,דקפ•מ ו 59  .ו 09 ימע , 926

1  . 554 ימע 'ו 960 .בו ילחי 60
 .) Khendzhele-Kele ( הלק-הליזדכח וא .) Khandzhankala ( הלאקנאיזכאח םג ארקנ רפכה ו 6 ו
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 היליהקל ךייתשהו ,הרריק תפנב רפכה ללכנ םירשעה האמה לש םירשעה תונש תישארב :ץארמאמל
 ו 62 :ץארמאמ לש תירפכה

1 תנשב  רפכבש םידוהי-אלה ו 63 .ובש באה-יתב 54 ללכמ תודיוהי תוחפשמ 27 הז רפכב ובשי 867
1 "בו .תידוהיה הליהקה וב הלפכוה םינומשהו םיעבשה תונשב .םינוס-םיגיגדל ויה  50 התנמ איה 886

1 ( שפנ 243 ןהב ,תוחפשמ 1 ך םירכז 26 1  "ל'צנאחב ררוגתה םידוהיה לש הדה רפסמכ ו 64 .)תובקנ-7
 לש תיניגדלה היסולכואה הנטק םי n רדאה-תמחלמ תוכופהתב ו 65 .הרשע-עשתה האמה ףוס דע הלאק
1 "ב ןיסולכואה דקפימ יפ-לע .הנתשה אלש טעמכ וב תידוהיה הליהקה לש הלדוג דועב ,רפכה 926 

2 ( ויבושתמ 77% "כ וויה םידוהיה; 66 ךותמ ,תוידוהי תוחפשמ 54 וב וררוגתה 1  ו 66 .) 275 ךותמ שפנ 1
 דחא אוה הז רפכ םנמאו . ידוהי טעמכ רפכ הז היה םירשעה תונש עצמאב יכ . רמול אופא זתינ
 ו 6 ד.םישימחה תונש ףוס דע תוחפל םייררה םידוהי וררוגתה ובש ,םיטעמה םירפכה

 תומש ינש ויה רפכל .גאדא רפכה ןכש ,וראגריג רהנה תבריקב ,הלאק-ל'צנאחמ ןטק קחרמב
 גאדא עמשמ ,גארא-תוהו'דד םגו ,גאדא אסא וא ,)הגאשא( הגאטא הנוכ אוה .ובכרה לע ודיעהש
 לש תירפכה היליהקל ךייתשהו ,הרריק תפנב רפכה ללכנ יטייבוסה ןוטלשה תמקה רחאל . ידוהיה
.68 ( טינצ-הגאשא (Ashaga-Tsenit ו 

 הבצמהש ףא ,הרשע-הנומשה האמה לש הנושארה תיצחמב רבכ ,וב המייקתה תידוהיה הליהקה
1 ( ה"עקת תנשמ איה םוקמב ינרא'צ אצמש רתויב המודקה 8 1 5  חאש רידאנ לש ותפקתה ימיב ו 69 .) 
 ולבס םה םגו ,גאדא ידוהי לע םג וטלש 'ץארמאמ ילושמ .וב ובשייתהו ורדח ךא ,גאדא ידוהי ולגוה
1 תנשב ודס.השקה םדימ 1 ךותמ תוידוהי תוחפשמ 78 גאראב וררוגתה 867  ודו.ובש באה-יתב 59
 הז םיפוכת וניתב' וד 2 :םהמ דחוימ קלחב לבא' ,הליהקה ינב ודיעה :דחא רפכב םיויגה םע םיבושיו'

 .םיתבה ילתוכב ורתחי אלש םיבנגה דחפ ינפמ' ,גאדא יבושת ורסמ :הז לע הז םינעשנו הזל
 גחל התיח הליהקה ינבמ רחא לש תיב תיינב וד J :לדרב ירק םע םינטק םירוח קר םה ונלש תונולחה
 .הלוכ הליהקל

1 "ב ינרא'צ ראתמ[ התקבה תינב םויס םע 8  לעבל תולותבהו םרייעצה ,םישנה םיפסאתמ ,] 70
 םדבכמ ךכ ךות .התקבה גג לש הנורחאה הבכשה תא חורמל ול רודעל םיכריצ םהו התקבה
 ילעב לכ תא השרחה התקבה לעב ןימזמ םוי ותוא לש ברעב ... דיינ וא ש"ייב תיבה לעב

 . 4 ו 'מע ,ו y, 922 אטסגאד ו 62
 לש חודעב . n ורוהי n ו n פשמ n ורשע חואצמנ רפכב יכ , y ייצמ )נוו 'מע ,ו 884 ( ינראיצ .וונ 'מע ,ו 869 .בונודוו ו 6 נ

 y ייצמ רחא םוקמב .) 333 ימע ,םש( 'םיחנ םישלשכ ואצמי ונלצא• : רמאנ ז"כרח וללאב ה םוימ הלהיקה ינב
 . n ורוהי n וחפשמ נ o n ובושי הז רפכב יכ ,) 42 'מע , ו 870 ( ינרא'צ

 . m ל ,ו 888 .בומיםינא ו 64

 .)חובקנ ו ו o ·ו םריכז ו 20 ( םידוהי 2 נ o אוה y בו n-רד-רyפ ו-900 כ טקנש רפסמה ו 65
 .ו o9 'מע .ו y, 926 אטסגאד ,דקפימ :האר . n ובקנ ווו-ו םרוהי םריכז ו oo רפכב ודקפ n ה ו 926 לש דקפימב ו 66

 . 554 'מע ,ו 960 .בוליחי ו 67
 . 42 'מע .ו y. 922 אטםגאד ו 68
 .נונ 'מע ,ו 884 .ינרא'צ ו 69

 . 47 'מע .ליעל םג הארו , 258-257 'מע .םש ו 70
.םיחב םינומשכ ונלצא' יכ .) 258 ·מע .ו 884 ( ינרא'צ ינפב ודיעה רפכה ינב .וו 4 'מע ,ו 869 .כונורוו ו 7 ו  י

 . 258 'מע .םש ו 72
 . 260 ימע ,םש ו 73
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 תיבושי תסורפת

 ורזעש לע ]הדות תואלנ תראופמ ברע תחורא םנעמל הושעו רפכה לש םידוהיה םיתבה
1 .הנינבב 74 

1 "בו ,גאדא תליהק טעמ הלדג םיעבשה תישארו םישישה תונש לש היינשה תיצחמב  93 הב ויה 875

1 • שפנ 480 ןהבו תוחפשמ  ידוהיה בושייה לש ותחימצ הבשמכ םיעבשה תונש לש היינשה תיצחמב 75
1 "ב .גאראב 1 ( שפנ 705 הנמ אוה 886 1 1 .)תוחפשמ 0  בור ,הארנכ ,וטלמנ םיחרזאה-תמחלמ ימיב 76
1 דקפימ יפ-לע .וב בשייתהו בש םהמ קלח ךא ,רפכה ןמ םידוהיה  38 הז רפכב וררוגתה , 926

1 ןהבו תוידוהי תוחפשמ 8 < שפנ 69 1 1 • )תובקנ-88 ו םירכז   םירשעה תונש לש היינשה תיצחמב ךא 11
 .רפכה תא םידוהיה לב ,הארנכ ,ובזע םיושלשה תונשבו

 רשאמ רתוי ידוהיה בושייה לש ותופיצר הכשמנ רבעשל הרריק תוכיסנ לש החטשב
 םיבישממ הז חטשב ומייקתהש תוירפכה תוידוהיה תוליהקה שולש ךותמ .הנכשה ןאראסאבאטב
 . םויה דע ןהמ םייתשב רוג ל םידוהי

 ךרעל מ"ק םישימח ךרואל רעתשה רוזיאה . ןאראסאבאטה ןבש הרריק תוכיסנ לש הנופצב
 הברעמ מ"ק םישימחכ לש בחורבו ,) Chirakh-Chai ( ךארייצ רהנל דע ךאטייק תוכיסנל םורדמ
1 .טנברד תוכיסנל  Maisumstvo ,( םורדה תוכיסנ : םיינשל קלוחמ היה ןאראסאבאטה 18

Maasumstvo (, םיבושי םירשעכ וללכש, ידאקה תולחנ ןופצבו ,םירפב םיעבשכ וללבנ הימוחתבש. 
 ךא ,הושריב ורבע ידאקה לש םגו ךיסנה לש ונוטלש .םיישפוח םירפכו םיתימצ ירפכ ויה קלח לכב
1 .םיישפוחה ירפכו םיתימצה ירפכ לש םילאגאמה יגיצנ ופתתשה הבש ,תיסכטה הריחבה הרמשנ 79 

 םימולשתו תויסור הנוצק-תוגרדל ןאראסאבאט לש םיטילשה ינש וכז הרשע-עשתה האמה תישארב
1 "ב םיסורה דגכ םתמחלמ ךא ,םייתנש 8 1 5 1 בו ,םקוליסל האיבה   הז; רוזיאל טנאדנמוק הנמתנ-823
1 .ידאקהו ךיסנה תחפשמ יאצאצל ןוטלשה תא ןמז רובעכ ריבעה  קב םיהרביא לש ותורשל 80
) 1 850- 1 8 3 1 8 .ךאר'זד רפכה םכותבו םירפכ העבשמ תוסנכהה ודמועה .ךיסנה יאצאצמ ,)  1  \ 

 ןיסכ לש ובושמ םרקמ הרשע-הנומשה האמב שמיש ,םיתימצה ירפכ םע הכמכש ,ךאריזד רפכה
1 • ןאראסאבאט  לש בא-יתב םישימח האמכ רב ובשיו 'ררזיאב םילודגה םיבושייה דחא היה אוה 82
1 .ויבושתמ םיבר רהובזוע רתמ רב הצרפש הפגמ לשב .םימלסומה לע ףסונ םידוהי 83 

 לש ידאקהו תימורדה ןאראסאבאט ןיסכ לש ,הזיבו דרש תורטמל ,תוידדה תויולפנתה
 ןהמ תחאב .ידמל תוחיכש ויה תינופצה ןאראסאבאט

 לכ םע חיכשב םתוא חקול ]םידוהיה לענ םהילע הלילב םעפ ידאק ]הלאדבע( אלרדבע אב

 ףסכ ול היה אלש ימר ול ךלה ףסכב רתיבו ומצע תא הנקש ימ .םהל רשא לכו םהיתומהב

 .איהה הכובמב זא וגרהנ םיבר ... ]יבשב[ םתוא ליבוה

1 1 ,ינראיצ 74  . 4 ימע , 870
1 1 ,ינראיצ( תובקנ-230 ו םריכז 250 75 3 ימע , 884 1 3  (. 
1 1 ,בומיסינא( תובקנ-352 ו םריכז 353 76  .)חול , 888
1 1 .ןאטסגאד ,דקפימ 77  . 100 ימע , 926
1 1 .היחב( םיושלשכ וב m רו מ"ק םיעבשכ ןאראסאבאטה לש וכרוא היה ,רחא רוקמ יפל 78  .) 324 ימע . 856
1 1 ,.גאד .טסיה 79  . 326-325 ימע , 1 רךכ , 967
1  . 66-65 ימע , 2 ךרכ ,םש 80
1 8 1 1 ,היזרב   . 324 ימע ' 856
1 1 ,.גאד .טסיה .) Chegrekh ( ןוניצ וא ) Dzhara ( הראיזד .) Dzherag ( גאריזד םג ארקנ רפכה 82  ימע , 1 רךכ , 967

3 1 2  . 
1 1 ,ינראיצ 83  . 276 ימע , 884
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 תיברשי תסררפתר םייפארגרמד םיכילהת

1 .םרפכל ורזחש םהיויבש תיברמ תא תודפל הליהקה ינב ידיב הלע םיבר םיצמאמב 84 
 ]ךאר'זדלנ ראבו ףרוחה ימיב' יבשה זמ םברש םע .הליהקה ינב בור רבשנ לודגה דרמה ימיב

.םימלש םהיתב ה"ב ראצמו ... לכ רסוחב ,םוריע ' 1  ואצי םידרומהו ,םינש רשעכ אלא ורבע אל ךא 85
 םידוהיה y .186 אראסאבאטל ףסונ עסמל

 רחינהו םשפנל וחרב ... ]טלמנ קב םיהרביאר ךאר'זדל םיברק םידרומה תויפונכ יכנ םעמשב
 םימורע ףרוח ימיב םוי םירשעכ םש רבשיו ... םאר'חינ רפכל ראבו םהל רשא לכר םהיתב
1 .םהיתבב אצמ רשא לכ. לכה חקל ]םידרומה ידקפממ דחא[ אשלאמ ררק יכ . לכ רסוחבו 87 

 ,םירחא תרמוקמל ררגיה לארשי ינבמ םיבר םגר רפכה תא םידוהי-אלה לכ ובזע הלא תורעואמ חכונ
1 תנשבו 1 .תרחפשמ םירשע ובר ידוהי רפכ היה אוה 867  הכלהו הלדג תמיוסמ העיגר הלחש רחאל 88
1 ב .ךאר'זד לש תידוהיה הליהקה 87 1 תרחפשמ םירשלש התנמ איה-5 1 בר 89  רנמש ,בא-יתב 886-49

1 ( שפנ 276 3 7 1 ך םריכז  1 ב y אראסאבאטב תותימצה לוטיב םעש הארנ 190 .)תרבקנ-39 9 1 3-, 1 9 1  הלחה 
 .םידוהי רב רבשי אל ברש םיחרזאה-תמחלמ רחאלו רפכהמ םידוהיה לש םתריגה

 םירשעה תונש תישארב .תידוהי הליהק התיח רב םגש 192 ,גא'צראק רפכה זבש ךאר'זדל תוכימסב
 לע הארקנש תירפכ היליהק לש ישאר בושי היהו ,הרריק תפנב רפכה ללכנ םרישעה האמה לש
 ,הרשע-הנומשה האמה ףוסמ המייקתה איה םרקמ לכמ; לפרע הטול הליהקה לש התישאר 193 .רמש
.ץארמאמ רפכל ורבוע הרשע-עשתה האמה תישארב הרבזע הינבמ קלחו ' 194 

2 חול . 8  

יסולכוא 195 ,גא'צראקב םייררהה םידוהיה תי 1 8 8 6 - 1 8 6 7  

1 867 1 875 1 886 

 תוחפשמ
25 

 תוחפשמ תושפנ
36 

 תוחפשמ תושפנ
46 

 תושפנ
225 

1  .םש .םש 84
1 1 .•נוא'צ 85 884 277 ימע ,  65 ימע .ל•על םג ז"רע ,  -64 . 
1 1 ,•ו•הט האר ם•ודרמה לש םטבמ-תדוקנמ ןאואסאנאטל תוסעמה ווא•ת 86 94 1 1 ימע י  70- 1 69 ' 228-225 . 
1 1 .ינואיצ 87 884  . 277 ימע . 
1 1 ( נרתורר 88 1 ימע, 869 1 ( •נואיצ לש ותודע •כ המרד ךא .תודיוהי תוחפשמ 19 לע m רדמ ) 03  תקריומ ) 276 ימע. 884

 .דחוי
1 1 .ינואיצ 89 3 ימע , 884 1 6  . 
1 90 1 ,נרמיסינא  888  . m ל , 

1 9 1 1 'זאואסאנאט ינו ליחי   ,.נ.א( חרדירהי תוחפשמ םיושלשכ הז ופכנ רנ'ש םרישעה האמה תישארכ . 520 ימעי 960
1 ,תודחא 9 1 2  .) 46-45 ·לג ' 

1  .) Kirchag ( גאיצויק רא ,) Kuarchag ( גאיוצאוק םג הנונ רפכה 92

1 1 אטםגאד 93 922 ,y , 46 ימע . 
1 1 יינואיצ 94 884 1 ימע ,ליעל םג זייע . 345 ימע ,  70 . 
1 1 • ינואיצ 95 3 ימע, 884 1 6 1 ,רננוורר; 346-345 •  1 'ינדאיצ; 107 ימע' 869 8 1 ,נרמיסינא; 42 ימע' 70  ,םג זייע. חול' 888

1 .תודחאה "נ.א 9 1 2  . 46-45 ילג , 
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 תיבושי תסורפת

 בורק ,והובזע םירגהמה ינורחא .גא'צראקמ םידוהי לש הריגה ,הארנב ,הלחה חוחימצה לוטיב םע
 .םיחרזאה תמחלמ ימיב ,יאדוול

1 ( טנק-ילוק-םאמיא ומשו ןטק םיתימצ-רפכ ןכש גא'צראק דיל 96. ( lmam-Kuli-Kent תונשב 
 'ץיטריס תירפכה היליהקל ךייתשהו ,הרריק חפנב ללכנ אוה םירשעה האמה לש םירשעה
) 1 97. (Sirtych תוידוהי תוחפשמ ואבו וצבקתה הרשע-עשתה האמה לש םישימחה חונש תישארב 
1 .רפכה יתאפב תדרפנה םתנוכש חא ונכו 1 ב 98 -בו .)תובקנ-28 ו םירכז 30 ( םידוהי 58 וב ובשי-856

1 1 םכרחב ,בא-יחב 27 רפכה הנמ 867 5 1 .תויזוהי תוחפשמ 8-  תחא לש םיתימצ ויה םידוהיה 99
,וניתונב החפמ' וזו ,רפכה תוליצאמ '  םישנ יתש רבכו דמחמ תזב אובלו לארשי תד רימהל' ,וננולתה 
.]התתפ[ החפ  לש לוזג בושי לש רפכ הזיא'ל רובעלו רפכה חא בוזעל ופאש םידוהיהש ןבומ 200 '
,לארשי ' 20 -םאמיאמ רגהל םהידיב הלע םיעבשה חונשכ קר הארנכו ,םקיר ובשוה םהיתוינפ לכ ךא 1
1 ב זאקוואקב בומיסינא והילא לש ורוקיב תעב .טנק-ילוק  .הז רפכב םידוהי זוע ובשי אל ,-886

 ידפנב ןה לארשי תוליהק ואצמנ ,ידאקה לש ותטילשב היהש ,ינופצה ןאראסאבאטב םג
1 כ ןכשש ,םיתימצ לש םילוזגה םירפכה זחא .םיתימצה ירפכב ןהו םיישפוחה -תיברעמ מ"ק-5
 יזיימג רפכה היה ,םימר םירה ןיבו 202 'ההובג ךכ לכ אל העבג לע' ,טנברז ריעל תימורד
) 203. (Gemeidy לש ישאר בושי שמישו ,טנברז תפנב יטייבוסה ןוטלשה תישארב ללכנ רפכה 
 20 •.ומש תא האשנש חירפנ היליהק

1 ( ידאק אזרימ לש ונוטלש ימיב .הרשע-עבשה האמה יהלשמ תוחפל וב ובשי םידוהי  התיה ) 707
1 ( ו"עקח חנשמ איה האצמנש וחריב המודקה הבצמה ךא ,תידוהי הליהק םוקמב 8 1 6 1 ב 205 .)  867-

1 ךותמ תוידוהי תוחפשמ 22 יזיימגב ובשי  רפכה ךותב רנל שי דחוימ םוקמ' 206 .באה-יתב 26
,בושמל .ונינכש םיויגה םע דחיב םיברועמ ונניאו' 'יזיימג ידוהי ודיעה '  הלזג םינשה ךשמב 207 '
 המב ,הארנכ ,ובזע םינומשה תונשב 208 .חוחפשמ 29-25 החנמ םיעבשה תונשבו ,הליהקה טעמ
1 ב הליהקה התנמ ךכו ,רפכה תא תוחפשמ 886-1 9 -46 ו םריכז 56 ( שפנ 102 ןהב .דבלב תוחפשמ 

1  .טכק-יולק רוציקב הז רפכ תרנכל םיליגר ויה םיתעל 96
1 .ןאטסגאד 197  . 46 ימע , 922
1 1 .יכרא'צ( 'הכש הרשע שמח הז רפכה הזל תבשל ונאב ונחנא• יכ ,רפכה דיוהי ודיעה ז"כרת , וללאב ח"יב 98  ימע, 884

243 (. 
1 1 .הקיטסטיאטס 99 1 .יגרא·צ האר; 383 , 356 ימע . 856 3 , 243 ימע, 884 1 6 1 .יכרא·צ;   .רבכרררר הררהשו . 42 ימע, 870

1 1 ימע , 869 04 . 
1 ,יגראיצ 200  . 243 ימע , 884
 .םש .םש 201
3 ימע ,םש 202 1 7  . 
 .) Gemaidio ( ראדייאמג רא ,דייימה םג ארקנ רפכה 203
1 .ןאטסגאד 204  . 27 ימע , 922
1 ,יגרא•צ 205  . 84 ימע . 884
1 ( יגרא•צ לש ררפסב 206  ויןצ םהילשע • דייכויג תילהק יכב תרדע לש םיחסונ יגש םיוללכ ) 323 • 322 , 84 • 82 ימע , 884

 םיחסונה ןמ הזיא ועבקל השק .םיינונגס םרקיעב םה םידלבההו .םיהז םיחסונה יכשכ םיטרפה ובר .ההז ךיראת

1 ( רבגרררר . 322 • 82 ימע ,םש האר דייימכב תודיוהיה תוחפשמה רפסמ לע .וןשאר אוה  יב .ןיצימ ) 98 ימע , 869

1 וררוגתה דייימגב 5  .תודיוהי תוחפשמ 
1 .יגרא·צ 201  .) 322 ימע .םש J ·דחיב םילאעמישה םע אל .ד m ימ רפכב םיבושוי• :רמאנ רחאה חסונב . 82 ימע , 884

3 ימע .םש 208 1 6  • 320 . 
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 תובושי תסררפתר םייפארגרמד םיכילהת

1 הנמו ,רפככ ידוהיה בושייה לדג בוש הרשע-עשתה האמה יהלשכ 209 .)תוכקנ  ., םירכז 75 ( שפנ 53

2 .)תוכקנ 78  .םוקמכ בשייתהו כש םהמ קלח ךא ,ידיימג ידוהי ובזע םיחרזאה-תמחלמכש הארנ 10
1 "כ ןיסולכואה דקפימ לש םיימרשה םינותנה יפל  ידיימג יבושת לש ימואלה בכרהה היה ' 926
 :ןלהלכ

2 חול . 9 
1 ( ידיימג תייסולכוא לש תימואל הקולח 9 2 6  ( 2 1 1  

 תרשפכ ופסמ תוחפשמ ופסמ םואלה

 סינא' גייבוזא
 םיטאט
 םיקימוק
 םיויוה םדיוהי
 םיני גזל

107 
26 

5 1 1  
1 1 8 

2 

 הנמ רפככ ידוהיה כךשייהו ,םייררה םידוהי אלא ויה אל םיטאטכ ודקפתהש תוחפשמה ינכש רשפא
1 ו תוחפשמ 29 השעמל 2 1  תונשכו םירשעה תונש לש היינשה תיצחמכ ,םינפ-לכ-לע . שפנ-
 .ידוהי בושי דוע רכ היה אל היינשה םלועה-תמחלמ ברוע ,דייימג תא םדיוהיה ובזע םיושלשה

2 'סוס לע העש •א ךלהמ' לש קחרמכ 1  רפכה .) Mugatyr ( ריטאגומ םיתימצה-רפכ ןכש דייימגמ 2
 םירשעה האמה לש םירשעה תונש תישארכ ומש תא האשנש .תירפכ היליהקכ ישאר בויש שמיש
2 .טנכרד תפנכ ללכנו 1  לע רשא םיתובעו םילודג םירעי ךותכ' ריטאגרמו דייימג ןיכ לתפתה רצ ליבש 3
,םילרדג םירה ' 2 .םדיי בחר רושימ ךרת'כ ןכש ריטאגרמר 14 2 י 1  תידוהי הליהק המייקתה ריטאגומכ 5
 ינראיצ הדוהי אצמש הבצמ הדיעמש יפכ .הרשע-הנומשה האמה לש םיושלשה תונשמ תוחפל

2 .) ו 739 ( 'ק"ת תנש הידלג םרצ םוי' ךיראתה הילרע  בר ןמז םוקמכ ובשי םידוהי יכ ,חינהל םוקמ שי 16
 ןינכל םהל וחקל םינבא בורו' םיידוהי תורבק-יתככ תובצמ ץתנל רגהנ םימלסומה ןכש . ןכל-םדוק
.םהיתכ ' 2 1  רבשי .הרשע-עשתה האמה עצמאכ ןידיע המייקתהש ,ריטאגרמ ידוהי לש תרוסמה יפל 7
.לארשי לש תרכא יתכ האמ ןמ רתוי' ריטאגרמכ םינמזה ןמ ןמזכ ' 2 1  קלח ורכע םינשה ךשמכ ךא 8
2 • לא קור רפכל םהמ 1 9 

1 .בומיסינא 209 888  . m ל . 

2 1 0 1 ב היה , זבו n-וד-רןפ יפל  1 ידיימגב םדיוהיה לש םרפסמ-900 1 5 5 ו םויכז 60 (   .)תרבקנ-5
2 1 1 • זאטסגאד . דקפימ 1  . 64 ימע , 926

2 1 2 1 ,ינואיצ  3 'מע , 884 1 7  . 
2 1 3 1 .זאטסגאד   . 26 ימע , 922
2 1 4 1 .ינואיצ  3 ימע . 884 1 7  . 
2 1 5  .םש .םש 
2 1 6  . 92 ימע ,םש 
2 1 7  .םש ,םש 
2 1 8  .םש .םש 
2 1 9  .םש .םש 
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 תיבושי תסורפת

.2 חול 1 0  

1 ,ריטאגומכ םייררהה םידוהיה תייסולכוא 8 6 7  • 220 1 8 9 7  

1 867 1 874 1 886 1 897 

 תוחפשמ
3 1  

 תוחפשמ תושפכ
34 

 תוחפשמ תושפכ
45 

 חושפכ
232 

 תושפכ חותפשמ
233 

 ךכו ,ריטאגומ תא םידוהיה לכ ,הארנכ ,ובזע הירתאלש תונושארה םינשכו םיתרזאה·תמחלמ ימיכ
 .םינשכ תואמ תכ הליהק לש המויק קספ

22 ·ךרעכ סרס לע העש 2 ךלהמ' לש קתרמכ 1 1 ר ריטאגרממ  2- 1  טנכרדמ תיכרעמ-תימורד מ"ק-0
 רפכ שמיש יטייבוסה ןוטלשה תישארכ. ) Rukel '( ל קור רא ) Rukal '( לא קור רמשש , לודג רפכ ןכש
 ·רפכ היה לאקרר 222 .טנכרד תפנכ ללכנ אוהו ,רמש לע הארקנש תירפכ היליהקכ ישאר בושי הז
 וקלחכו םימלסומה וררוגתה ןוילעה וקלחכ: םיינשל קלוחמ היהו ,ידאקה תולחנכ ללכנש ,םיתימצ
 לש היינשה תיצחמה תליחתכ ףא רתויכ םישק ויה םידוהיה לש םהירוגמ יאנת .םידוהיה- ןותחתה
 וררוגתה םידוהיה .הרשע-עשתה האמה

 ,תונטק םינבאו טיט .רפע ,רמחכ םיחושמ םיפנעמ השענ ... גגה ... המדאה קיחכ חודוככ
 המא יצחכ ,תיכוכז אלכ ,חותפ ןטק רוח אוה וןלחהו .ץראה ינפ לעמ ךרעכ המאכ הובג
 ערקקה .הרעמה ךותכ ההכו לפא רוא ןכל ,וכות לא תודבככ ואבי שמשה ריק .ולדוג העבורמ
 תוריקה .תובחס יוילבכ וא ץע תוכיתחכ ... םדיגוס ןולחה תא ... םיטושפ תועצמכ הסוכמ
 223 .ללכ םיסרכמ םניאו רמחכ םיחושמ רפע לש

 התיח אל 'תורדיה· בורכ ןכש 'לא קור ידוהי לש רתוי םיחבושמה רוידה תומוקממ דחא היה הז
.םיטושפ םיעצמיכ ףא הסוכמ הפצרה ' 

 הבצממ רשאתמ םגש יפכ 22 •,הרשע·עשתה האמה תישארכ לאקורכ ובשייתה םידוהיה ינושאר
1 ( ז"עקת תנש וילסכ דשחל םירשוע םינשי ךריאתה הילעו ינרא·צ הדוהי אצמש 8 1 6  ןמ ואכ םה 225 .) 
.226 ( קאלסמ םיטילפ ופרטצה םהילאו ,ריטאגומ ןכשה רפכה (Selak םרקמכ ררוגתהל תודשה דעכ 
1 "כ. ןת לתהל וששח םדיוהיה ךא השק דיכ םהכ ודר םיטילשהו ,תובורמ תודובע םהילע ולטוה 867 

1 ( יתא·צ ןייצמ רחא םוקמב . 97 ימע ,םש 220  .וב m וו :חוףוהי תוחפשמ 29 חובושי רטיאגומב יכ .) 42 ימע , 870
1 . ינרא•צ; תוךףהי חותפשמ 20 תוררוגתמ ריסא גומב יב , ןויצ הז רוקמב . 99 ימע , ו 869  .ובמסיינ K ; 320 'כlע, 884
1 ( רטי K גומב םד'והי 238 ו-900 ב והי . ןובח-רד·וןפ יפל . 360 ימע , ו ו רןכ , ו 9 ו 3 "קיצנא . רב• ; m ל , ו 888 20 

 .)חובקנ ו ו-8 ו םריכז
 .. פ.כl :ה K ר ל K רוקבתד'והיההילהקה לעיתאיצלש ורפסמ טעקה לש תסיורל םוגרת . 3 ו 7 'כlע ,ו 884 ,ינראיצ 22 ו

 .ו 884
 . 26 'מע ,ו 922 ,ןאטסגאד 222
 . 94 'כוע 'ו 884 'יגרא יצ 223
 . 97 ימע .םש 224
 . ו 03 ימע .םש 225
 . 97 • 89 ימע .םש 226
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 תינושו תסורפתו םייפארגומד םיכילהת

1 מ תוידוהי תוחפשמ םירשלש לא קורב וררוגתה  םקלח-תנמ ויהש תורצה ינפמ 227 • רבש באה-יתב-56
.228 םינשב 'םינוש תרמוקמב ונשיתכו ]םידוהיה ןמ תיצחמכ[ הפמ ואצי' לאקרר ידוהי לש 1 875 - 1 867 

 רפסמ לא קורל ררגיה רא ורזח ,האמה לש ןורחאה עברב םהייח יאנתב םירסמ רופיש לחש רחאל לבא
1 כר ,תוידוהי תוחפשמ 1 ןהב ,תוחפשמ 26 הליהקה התנמ-886  229 .)תרבקנ-67 ר םירכז 59 ( שפנ 26

 . לא קור תא םידוהיה לכ ושטנ ,םיחרזאה-תמחלמ ימיב רא ,םירשעה האמה תישארב
 רתויכ לודגה רפכה יררה ררזיאב ןכש ,טנברדמ תיברעמ-תימורד מ"ק םירשלשכ' לא קורל ךרמסב

 הרשע-עשתה האמה יהלש דער ,םיתימצ-רפכ הז היה .הגאראמ רפכ אוה ,תינופצה ןאראסאבאטב
 ,טנברד תפנב רפכה ללכנ םירשעה האמה לש םירשעה תונשב .הנטק תידוהי הליהק רב המייקתה
 230 .רמש תא האשנש תירפכ היליהק לש ישארה בושייה היהו

23 ,הרשע-עבשה האמה ףוסב רב םידוהיה ינושאר ובשייתה ,תרוסמה יפל  הקיתעה הבצמה ךא 1
1 ( 'א"קת 'ה תנש ןסינ 'ב' םוימ איה הגאדאמב ןימלעה-תיבב האצמנש רתויב 74 1 1 תנשב 232 .)  867 

 תודובע ולטוה םוקמה ידוהי לע 233 . רבש תוחפשמה 244 ללכמ תוידוהי תוחפשמ 22 הגאראמב רבשי
 םיבושייל רובעלו ,רפכה תא בוזעל רפאש אופא םיבר .םהב הרזכאתה תימוקמה היסרלכראהר ,תונד
2 •.הנידמה תולעבב ואצמנש 3  ןמ תיצחמכ ובזע םיעבשה תונש תישארבו םישישה תונש יהלשב 
1 תנשבו ,הגאראמ תא תוידוהיה תוחפשמה 875 1 קר רפכב רבשי  2 - 10  םג םלוא 235 .תרחפשמ 
 זאקרראקב לארשי תוליהקב ברמיסינא והילא רקיב רשאכו ,הגאראמ תא ףוסבל ושטנ ולא תוחפשמ
1 ב יחרזמה  .הז רפכב םידוהי דרע ואצמנ אל ,-886

R ( סאברר רהנה תבדיקב ,הגאראממ יצחר העשכ לש ךלהמב u bas-Chai  םירפכ השרלש רנכש ,) 
Khil ( יליח ,) Tsanak ( קאנאצ : םרייזע i .236 ( גריטינר )  (Nitiug םשב בורל ונרכ םירפכה תשרלש 
K ( קי'זדנפ-ילח ףתושמ heli-Pendzhik (. היליהקב הלא םירפכ וללכנ יטייבוסה ןוטלשה תישארב 
.237 ( ןאראסאבאט-רגאטייק תפנב ןרי לש תריפכה (Kaitago-Tabasaran 

 םיתב ףלא הנרמשכ ר]ב רבשינ םינפלו' 'לודג בושי םינמזה ןמ ןמזב גריטינ התיח ,תרוסמה יפל
,םיבר םילילא דיבווע םינמרא דבלמ לארשי לש 2 .םיסרפה לש תומחלמב הסרהנ איהו '  רפסמ 38
 תרוסמש רשפא לבא רתויב םזגומ קפס אלב אוה ,הז בושיב רבשי ,הרואכלש .תוידוהיה תוחפשמה
 הרשע-עשתה האמב ,םרקמ לכמ .תורוד-ירודמ םרקמב תידוהי הליהק לש ה 7J ריק לע הדיעמ רז
 גריטינ .קי'זדנפ-ילחב לארשי תליהק לע םיתעל םריבדמ תררוקמהש ףא ,גריטינב םידוהי וררוגתה

1 • ינדא'צ 227 1 ,בונודוו ; 97 ·מע ' 884  .חוידוהי חוחפשמ 22 קד תובושי לא קודב יכ' ךידיצ ןורחאה רוקמב . 99 ·מע ' 869
1 ,ינדא'צ 228 884 3 'מע '  1 8  . 
1 .בומיסינא 229 888 1 ב לאקורב םדיוהיה רפסמ יעגה ,ןבוח-דד-וךפ יפל .חול ,  1 ל-900  .)תובקנ 10-1 םירכז 60 (-30
1 ,ןאטסגאד 230  . 26 'מע , 922
23 1 ,ינדא'צ 1 884  . 89 ·מע , 
9 •מע ,םש 232 1  . 
1 ,בונודוו ; 89 'מע ,םש 233 1 ( ינרא'צ בחרכ רחא םוקמב . 99 ימע , 869 8 1 תוררוגתמ הגאדאמב יכ ,) 42 ·מע , 70 6  

 .חודיוהי תוחפשמ
1 ,ינדא·צ 234 884  . 90 'מע , 
3 'מע .םש 235 1 6  , 320 . 
 .) Nitig ( גטיינ וא ,) Niteg ( גטינ םג ארקנ הז רפב 236
1 .ןאטסגאד 237  . 36 'מע , 922
1 ,ינדא'צ 238  . 4 ·לג ' 876
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 תיבושי תסורפת

.חדינה' והוניכ םידוהיהש ,חדינו ריעז רפכ ןודנה ןמזכ היה  ,ואכ םינושארה םידוהיה םיבשותה 239 '
 םהו .םהלשמ הנוכש םהל התיח אל 240 .קאלס רפכמ גויטינ לש תשדוחמה הליהקל .תרוסמה יפל
 םיטילשה .םיהובג םיסימ םלשלו תושק תודובעכ דובעל וצלאנו םוקמה יליצא תומדא לע ודדוגתה
.סיוג לש םינינכל וחקלנ ... ]תורבקה תיב[ ק"היכ לע דשא תוכצמה'ו ,סהל ולכנתה םהינכשו ' 241 

1 כ ובשי ,גויטינכ יאדוול בורק .קי·זדנפ-ילח ירפכ תשולשכ  42 ךותמ תוידוהי תוחפשמ 867-15

 ,הז חדינ רפככ הליהקה הכלהו הלדג הרשע-עשתה האמה לש היינשה תיצחמכ 242 .דפככש באה-יתכ
28 החנמ םיעבשה תונש עצמאכו 1 כ 243 ,תוחפשמ 25- 1 ןהכו ,תוחפשמ 26--886 5  83 ( שפנ 2

 ןאדאסאכאטכ םידחא םירפכל המודכ 2 ».האמה ףוס דע דמשנ הזה רפסמכו .)תובקנ-69 ו םירכז
 .םיחרזאה-תמחלמ ימיכ םייקתהל תידוהיה הליהקה ,הארנכ ,הקספ

 .ידאקה לש ותטילש םוחתכ עמשמ ,דוזיאה לש ינופצה קלחכ ודדוגתה ןאדאסאכאט ידוהי בוד
 ףא לע ,םהירפכ תא בוזעל םתורשפאכ טעמכ היה אל םיתימצ-ירפכ השימחכ ובשי םידוהיהש ןוויכ
1 ןיכש םינשה הרשע-עשתכ םנמאו .השקה ילכלכה םבצמ ףא לעו ולבסש תודומחה תופידרה 867  

1 ל 8  תליהקש יפ-לע-ףא ,ינופצה ןאדאסאכאטכ תוידוהיה תוחפשמה רפסמ הנתשה אלש טעמכ-86
1 כ .םייקתהלמ הקספ הגאדאמ 245 .וניבושיח יפל ,דוזיאכ ובשי-867 1 1 כו ,תוידוהי תוחפשמ 20 886-

-1 1 1 כ ןאדאסאכאטכ תותימצה לוטיב םע קד . 6 9 1  לש םירפכה תא בוזעל םידוהי ולחה-3
1 כו ,םיחרזאה-תמחלמ ימיכ הסונמל ,הארנכ ,הכפה וז הדיגה .ינופצה ןאדאסאכאט  ובשי-926
 תוליהק ויה םהכש 'ןאדאסאכאט ןופצ לש םירפכה תשמח ןיכמ )דייימג( דחא רפככ קד םידוהי
 לש היינשה תיצחמכ םייקתהל קספ הז ידוהי בושי םג לכא .הרשע-עשתה האמה יהלשכ לארשי

 .םישולשה תונשכ וא םירשעה תונש
1 כ ויה ןאדאסאכאט םודר לש תוכיסנכ  ףא 246 .כא-יתכ 60-50 ונמש ,תוידוהי תוליהק שלש-867

1 םינשה ןיכ םייקתהלמ הקספ תחא תידוהי הליהקש 1 ל 867  בושייה לדג ,)טנק-ילוק-םאמיא(-886
 תא םידוהיה ובזע םיחרזאה-תמחלמו הכפהמה ימיכ ךא .תוחפשמ-95 ל עיגהו דוזיאכ ידוהיה
1 כו .גא·צדאקו ךאד'זד םירפכה 1 כ ךותמ . ןאדאסאכאט םודר ריפככ םידוהי דוע ויה אל-926 60-

 לש תוליהק עשתכ הרשע-עשתה האמה עצמאכ ודדוגתהש ,םיידדה םידוהי לש תוחפשמ
1 כ הרתונ ,)ינופצהו ימורדה( ןאדאסאכאט  ןתינ .ובזע ןה ףאש ,תוחפשמ 29 תכ תחא הליהק-926
 . ןאדאסאכאט ירפככ םידידה םידוהי דוע ובשי אל היינשה םלועה-תמחלמ ברע יכ ,אופא דמול

1 כ המקוה איה .טנכדד תוכיסנ הנכש ןאדאסאכאטל חרזממ  ריעכ סרפ גיצנ חרצנש דחאל .-747
 ברעמ-םודרכו ךאטייקכ הלבג הנופצכ; הריעז התיח תוכיסנה 247 .הטילשל ומצע הנימ ןסח דמחמו
 תונשכ הבוק תוכיסנל התוא חפיס ןא·ח-ילאטפו .םימי-תרצק התיח התואמצע .הבוק תוכיסנכ

1 ,ינרא'צ 239 3 'מע , 884 1 7  . 
 . 87 ימע ,םש 240
24 3 ימע ,םש 1 1 7  . 
1 ,כרנרררר : 88 ימע ,םש 242 1 רק קייזדנפ-ילחכ ואצמנ ,הז ררקמ יפל . 100-99 ימע ' 869 1  יתאיצר ,תררירהי תוחפשמ 

1 ( רתא םרקמכ ןייצמ 1 תובושי רפככ יכ .) 42 ימע י 870 8  .תורירה• תוחפשמ 

1 .ינרא'צ 243 3 ימע , 884 1 6  , 320 . 
1 ,כרמיסינא 244  םהש ן M כ סזכרסז הארנכ ןא .) Niutus ( סרטרינ רפככ םרירה• 160 לע תרודמ ןכרח-רד-רזפ . m ל, 888

 .גרט'ינ רפכה לע רבודמו
1 .ינרא'צ םג טקונ הז רפסמ 245  . 105 ימע , 884
1 י'נראיצ( תימורדה ןאראסאכcוטכ תורירה• תרתפשמ 53 לסז רפסמ טקונ ינראיצ 246 1 ימע . 884 05 (. 

1 ,כיארלדכא 247 1 ימע , 958 4  . 
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1 כ יסורה ושביכה תעכ . הרשע-הנומשה האמה לש םישישה  ןיסכ' ןא'ח-ילע ךייש השארכ דמע-806
 ץלאכו ומעט הכיש ,היסור לש התוסח תא ומצע לע לבקל תוכרככ הליחת עיבהש .ךיסנה .הבוק
 םינמאנה םיטילשל הבוט תלמוג היסור יכ ,חיכוהלו וכוש יכפמ עקרקה תא טומשל ירכ .טלמיהל
 ופרוצש ,טככרד תוכיסכ לש תולחכה לוהינ םשל . ןא'ח-יטחמ יקראט ןיסכל החטש בור רסמכ ,הל
 .ומשכ טלשש ויליצאמ רחא ןא'ח-יטחמ חלש ,יקראטל

 ןמ רבעמכ הכר תיגטרטסא תובישח תלעב התיחש ,טככררל תדחוימ תושיגר הליג יסורה ןוטלשה
 הטילשה םוחתל .ותטילשכ היתוביבסו וז ריע ריתוה ןכלו ,זאקוואקה-רכעל ינופצה זאקוואקה
 הז לאגאמכ .) Ulusski Magal ( סולוא לאגאמהו ) Sabnova ( הכוככאס רפכה ףרוצ הרישיה תיסורה
1 כ וללככ 1 כו ,םיריעז םירפכ הרשע-856 5 ןיכ 248 .רשע-םיכש-867 1 1 1 כ רכ ובשי תוחפשמה  856-' 
3 רכמש תוידוהי תוחפשמ 66 ,םיימרש םיכותכ יפל 1  הושלשכ וררוגתה ולא תוחפשמ 249 . שפנ 0
 .) Khoshmanzil ( ליזכאמשוחו ) Aglabi ( יכאלגא ,) Niugdi ( יזגריכ : םירפכ

 ,םידוהי ויה םכורש' ויבשוי יפכ הכוכו ,טככרדמ תיחרזמ-תימורד מ"ק-35 כ ןכש 250 יךגויכ רפכה
25 .טככרד תפככש י'זדילכ תירפכה היליהקל רפכה ךייתשה יטייבוסה ןוטלשה תישארכ .רוקושימ 1 
 :ולא םילמכ כומולשכא )לאיקזחי( ליגזיח רפוסה ,היגלאטסוכ טעמ אלכ ,ראית ומוקימ תא

 רעי-יערמ ,םירהרוהמ תורעי ןיכ ,הקיתעה טככרדל תימורד מ"ק השימחו םיושלש ,םישלש
 בושי טלקמ ול אצמ ,טעמ המוגעו הקומע הממד הוילת םהילעמש םימוטא םיצורעו םיקורי

,גיד'ו 'הגונ' תויטאט םילמ יתשמ בכרומ רפכה לש ומש . זיגריכ- יתדלוה  ןושריפש '
.שדחה בושייה' ' 252 

1 כ םוקמ לכמ ,לפרעכ הטול יזגריככ תידוהיה הליהקה לש התישאר  ,תוחפשמ 74 רכ וררוגתה-867
 .םיגיגדל ויה רכ ובשיש םיטעמה םידוהי-אלה .תוידוהי 68 ןכותכו

.2 חול 1 1  
253 ,)רוקשוימ( יזגריבכ םייררהה םידוהיה תייסולכוא 1 9 2 6 - 1 8 6 7  

1 867 1875 1 886 1 894 1 897 1926 

 תושפנ חותפשמ תושפנ תוחפשמ תושפכ תוחפשמ תושפנ תוחפשמ תושפנ תוחפשמ תושפנ תוחפשמ
1 49 ו 99 68 1 4 778 1 1 6 52 1  479 76 279 

 . 322-32 ו ·מע .ו 856 ,היזרב ; 326 ימע .ו ךרכ ,ו 967 •. גאד .טס•ה 248

1 .הק•טסט'אטס 249  . 84 ימע , ו 869 .בונורוו ; 343 ימע , 856
 .) Nugidi ( ר•גונ הז רפכ ארקנ ם•חעל 250

 . 27 'מע ,ו 922 .ןאטסגאד 25 ו
 . ו 58 ·מע , ו 972 .ברמו לשבא 252
 .ו 895 .•קסבוזוק: m ל .ו 888 ,בומ•ס•נא : 3 ו 6 ימע ,ו 884 .•נרא•צ : 42 ·מע .ו 870 .•נרא'צ ; 83 ימע ,ו 869 ,בותררר 253

 ,דקפ•מ; רגו•נב םרוה• 790 ו 9oo-ב ויה' ןובח-רד-וךפ •פל ; 84 ו 'מע 'ו ו רךכ 'ו 9 ו 3 •. ק•צנא .וכי ; 365-364 ימע
 . 60-59 'מע ,ו 926 .ןאטסגאד
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 הרשע-עשתה האמב ידגויכ רפכב תיב

 לש המגמ הנמתסה האמה ףוס תארקל ךא .תידוהיה היסולכואה לש לודיג דכנ םיעשתה תונש דע

.אדוול בורק ,התיה וז העפות .תושפנה רפסמכ םוצמצו רפככ תוידוהיה תוחפשמה רפסמכ לודיג  י

 .הרוכע תומוקמ רחא ושפיחכ ריעל םיריעצה ןמ קלח וכעמ לש האצות

 : ןלהלכ כומולשכא ליגזיח ידיכ ראות םירשעה האמה תישארכ ידגוינכ יסופיטה תיכה

.דגוינ יבושת לכ לצא םיתכה רמכ ,םתיב  הרקתה עצמאכ היה ןולח סרקמכ .דמחמ רינכ היה י

 רינכ היה תחא הניפכ ... רוש לש תיחופלש דוע חרתמ וילעמש ,לודג אל לגועמ דוח רועפ

 .שא הדעכ רפרפא עבצכ תולגועמו תולודג סינכא יתש ןיכ הפצרה לע .חא יומד המ-דבר

 ץע-תקושכ הסוכמ חתפה היה םשג דרי דשאכ התע .גגכש חתפל דעכמ דמחיה ןשעו

 25 •.הכופה

 רפכה ינכ .ונממ קחרה אל החנוהש ,לזרבה-תליסממ האמה ףוסכ עפשוה ידגוינכ ידוהיה בושייה

 םע .תככרה תנחת דילש בוישיכ ררוגתהל הארנכ ורכע ויכושחמ קלחו .הלילסה תודובעכ ופתתשה

.דגרינל םידוהיה ןמ קלח כש יטייבוסה ןוטלשה תוססבתה  ן-974 כר ,רפכה תא ובזע וללה סג ךא י

.ערלצ דחא שיאו תונקז םישנ 4 וא 3 ' : ןושלה וזכ םיידוהיה ויבשות וראות ' 255 

 עצנזא דע 2 '•. סא בור רהנה לש וידדצ ינשמ ונכש סולוא לאגאמכש ליזנאמשוחו יכאלגא םירפכה

1 .בומולשבא 254 1 ·מע , 972 8 1 - 1 80 . 
 · m זמ תודהי דועיתול רקתל זכרמכ רומש 1974 רבוטוקאכ 5 םוימ הדיעס ומתכ לא הנייצת השמ לש בתכמ 255

 . 904 'סמ ,תריבעה הטיסרבינואה ,הפוריא
1 ,ינרא·צ 256  . 139 ימע , 884
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 רהנה ימימ ולע םיגלשה תרשפה ימיבו ,םירפכה תבריקב רהנה לע רשג היה אל הרשע-עשתה האמה
 .וביבס וככשש תוידוהיה תוליהקה יתש ןיב םירשקה תא השעמל םיקתנמ ויהו ,ויתודג לע

 :הכש םישיש וא םישימחכ הפ םיבשוי ונחנא' . ךרעל הריעצ התיה יבאלגאב תידוהיה הליהקה
2 .ךאר·זד רפכה ןמ יבאלגאל ואב םידוהיה ינושאר .ז"כרת תכשכ רפכה ידוהי ודיעה 1 ב 57  התכמ-867
1 ללכמ תוחפשמ 6 תידוהיה הליהקה 3  .ויה רפכב וררוגתהש םידוהי-אלה( 25B רפכבש תוחפשמ 
1 בו .םידוהיה רפסמ לפכוה ןכמ-רחאלש םיכשה רשעב .)םיכא·גייברזא .הארנכ 1 רכמ םה-875 2  

5 .תוחפשמ 5 2 ( שפנ  7  ידוהיה בושייה לודגל ךישמה האמה לש ןורחאה עברב 259 .)תובקכ-28 ו םירכז 
1 בו .יבאלגאב 27 הכמ-886  טכבררמ קחרה אל ןכש רפכהש הדבועה יכ הארנ 260 .)שפכ 33 ( תוחפשמ 
 בושייה וב לדג ,הירחאלש תונושארה םיכשכ ילוא וא .םיחרזאה-תמחלמ ימיב ףאש ךכל המרג
1 ףוסבו ,ידוהיה  67% וויה םידוהיה .ובש באה-יתב 64 ללכמ תוידוהי תוחפשמ 45 וב וררוגתה 926

1 ( רפכה יבושתמ 26 ,) 246 ךותמ 65  המודב יבאלגא תא םג םידוהיה ובזע םיכשה ךשמב םלוא 1
 .ליזכאמושחל

 היליהקב יטייבוסה ןוטלשה תישארב ללככש 262 ,ליזכאמשוחב ובשייתה םינושארה םידוהיה
 לש הייכשה תיצחמב ופרטצה םהילאו 264 ,ח"יה האמה עצמאב 263 ,טכברד תפכבש ראלוק לש תריפכה
 265 .קאלס רפכמ םידוהיה םיטילפה ינורחא םישימחה תרכש

 .יררהה ומרזבש סאבור רהנה תבריקב .םיעלס יקיקנ ןיב ינופצה ןאראסאבאטב ןכש קאלס רפכה
-הנומשה האמה תישארמ תוחפל .הארנכ ,המייקתה וב תידוהיה הליהקה .םידוהי ויה ויבושת לכו
 תכשמ התיה .םוקמבש סורהה תורבקה תיבב יכרא'צ הדוהי אצמש ,רתויב המודק הבצמ .הרשע
1 ( ז"כקת 767  רפכה תא םיבר ושטנ הרשע-עשתה האמה עצמא דעו הרשע-הנומשה האמב 266 .) 
 ןהו .םינכשה םירפכה יבשות לש תוכירעה תמחמ ןה 267 , לא קורו הגאראמ . ידיימג םירפכל ורבעו
 קר רפכב ורתוכ הרשע-עשתה האמה עצמאב 268 .םלשל ועבתכש םיתורישהו םיסימה ץחל לש ויטעב

1 1 1 ב וכפ וללהו 269 ,תוידוהי תוחפשמ  Orbeli ( יכאילברוא לארכג-ךיסכל-855 iani ( תושרהל ושקיבו 
 םתביזע םעו .קאלס ידוהי תשקבל הכעכ יכאילברוא .רחא םוקמב בשייתהלו רפכה תא ושטכל םהל
1 [ תעכ' ,םינכשה םירפכה ידוהימ דחא דיעה :וניחא ובשי•ש םוקמב 270 .םייקתהל רפכה קספ 867 [ 

 .םש ,םש 257
1 .כרנרררר 258 1 ,ינראיצ ; 84 'מע , 869  . 42 ימע , 870

1 ,יגרא'צ 259 3 ימע , 884 1 5  . 

1 .כרמיסינא 260  . m ל , 888
261 1 .ןאטסגאד ,דקפימ   . 68 ימע , 926

K ( לרזיממ-רשח רא .םיענ םרקמ וושריפש ,ליזנמ-רשח םג בחככ רפכה םש 262 hosh-Memziul (. ידכאמ רשח 
) K hosh-M anzi (. ליזנרמ-רשח רא ) K hosh-Monzil (. 

1 ,ןאטסגאד 263  . 27 ימע , 922

1 כ ינראיצ ינפכ ודיעה רפכה יכושח 264 1 .ינרא'צ( ·םינש האמ ןרעכ הפ םיכוש" יכ ,-867  .) 332 'מע , 884

 .) Sulakh ( ןאלרס םג םיחעל הנרכ רפכה 265
1 .ינראיצ 266  . 86 ימע . 884

 . 89 , 82 ימע .םש 267

 . 87 'מע .םש 268

1 .כרנרררר 269  . 99 'מע , 869

1 ( כ"רח חנשמ החיה קאלס לש חררכקה- n יככ ינרא'צ הדוהי אצמש וחריכ תרחואמה הבצמה 210  .ינראיצ :האר .) 842
1  . 89 ימע .םש הררשהו , 86 'מע ' 884
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27 .'המש םתייווה ןורכזיל ןמיס םרש דאשי אלש ,הדשל םכרשי דשחכ  רפכה לש ןורחאה דירשה םג 1
1 "כ יכדא'צ ראיתש יפכ .ללוח- תורבקה תיב-  אלכ הכה תחאו הכה תחא תורוזפה תובצמה': 867

 םימלסומה וחקל תוכרו ... ןהכ םפא ןרדח תא ולכ םיויגה דשא םיסיסרל תודרכש ןהמ תוכר ,םירדס
 האמה עצמאכ רכז רתוכ אל ,הכש האמ תוחפל המייקתהש .תידוהי הליהקל 272 .'םהיתכ דיינכל
 .לזיכאמרשחכ םידשוחמ םייחכ ליחתהל וצלאכ קאלסמ םיטלמנהו ,הרשע-עשתה

1 "כ 2 ליזכאמשרחכ ודדוגתה 867 1  ןוריכ .רפכה לש תוחפשמה םירשלש ללכמ תוידוהי תוחפשמ 
 273 .'ךחיכ םילאעמשיה םע םיבושי ונחנא' יכ ונייצ ודיוהיו .תדחוימ תידוהי הכרכש רכ התיח אל ןכש
1 כר .הליהקה הלדג םיעבשה תרכש עצמא רע 1 ןהכו .תוחפשמ 43 התכמ-875  תרכשכ ןא .שפנ 89
1 "כ .התיחפ לש המגמ הכ ןמתסהל הלחה םינומשה 1 רכמש .תוחפשמ 35 הכ רבשי 886 67  274 .שפכ 
1 ףוסכ .תימראל הניחכמ תנדועמל התיהר רפכה תייסולכוא הלדג הכפהמה דחאל  רבשי 926
3 ( תוחפשמ 82 ליזכאמשרחכ 1 2  םיסור 32% .םידוהי 65% : ןלהלכ תימראל הניחכמ וקלחכש .)שפנ 
3 "ו םיניארקואו %  275 .םיכיגזלר םיכא'גייכדזא 

 ןכש .םיידוהי םירפכ השעמל ויה .םדיוהי רבשי םהכש ,סולוא לאגאמכ םידפנה תרשלש
 . ולדגל וכישמה דה .תונטק ויה ולא תוליהקש ףא. לטובמ טועימ התיה םהכ תידוהי-אלה היסולכוא ה
1 "כ .הרשע-עשתה האמה לש םיעשתה תרכש רע תוחפל 1 כר .תוחפשמ 95 ןהילא וכייתשה 867 886-

-1  הלודגה הליהקל זתכדיקכ תמויסמ הרימכ הרושק התיה ןתחימצ יכ ,חינהל שי .)שפנ 978 ( 76
 םתוראשיה לע המתוח תא םג העבט טככדרל הכדיקה םכמאר .עייתסהל ולכי היתודישכש .טככדרכש
 ףוסכ .םיחרזאה-תמחלמו הכפהמה דחאל םירפכה תרשלשכ םיידוהיה םיבושייה לש םשודיח רא

1  תרמגמ וכמתסה ןמז ותואכ דככ ןא. שפנ 756 רכמש ,תוידוהי תוחפשמ 203 הלא םירפככ רבשי 926
1 תכשכ .החפשמה לש הלדוג לע םינותנה םיארמש יפכ .םירפכה דמ תידוהיה הריגהה  התיח 886
5 םירפכה תרשלשכ תעצוממה החפשמה .6 1 יכותכ יפ-לע דרעכ ,תרשפכ   ,חינהל אופא יש . 3 . ד קד 926
 דתיכ ןשמכ הז ךילהתו ,םירפכה תא ובזע .רקיעכ םיריעצ הארנכ ,תוידוהיה תוחפשמה דמ םיקלח יכ
 .םריפכ םתואכ םדיוהי ררע ורתוכ אל םויהש האדנ . ןכמ-דחאלש םיכשכ תאש

 ובישיתה ,םיחרזאה-תמתלמ דחאל טככדדל ןרמסבש םידפנכ תדיוהיה היסרלכראה לודיג רצכ
 םריפכמ רחא .תידוהי הליהק םהכ התיה אל יטייבוסה ןוטלשה לש ותמקהל דעש ,םידפנכ םידוהי

 ·תליסמ תכדיקכ ,טככדדל חרזמ-םודרמ מ"ק-20 כ ןכשש ,) Velikent ( טכקילו רפכה אוה הלא
1 "כ ןיסולכואה דקפימ יפ-לע .רקאכל לזרבה  270 ללכמ םידידה םדיוהי לש תוחפשמ 6 רכ ובשי 926
1 ןותמ שפנ 23 ( ויבושתמ רכלכ 2% "כ וויה םידוהיה .רכש באה-יתכ ,  ,הארנכ ,רהרכזע םהו 276 ,) 292
 רפככ דשחה דיוהיה בושייה םגש המור .םיושלשה תרכשכ רא ,םירשעה תונש לש הייכשה תיצחמכ
 תינופצ מ"ק-21 כ . זלרבה-תליסמ תכדיקכ ןכש ייקדיכ רפכה .םימי ךיראה אל ) Berikei ( ייקידכ
 יפ-לע .טיייבוסה ןוטלשה לש ותמקה דחאל רכ ובישיתה םינושארה םיידדהה םידוהיהו ,טככדרל
1 "כ ןיסולכואה רקפימ 1 וב ודדוגתה 926 3 3 ( שפנ 35 רכמש ,תודיוהי תוחפשמ  .  ללכמ 8%

271  . 86 'מע ,םש 
 . 87 'מע .םש 272
1 .בוכורוו ; 332 ·מע .םש 273 1 .•כרא·צ זכר , 85-84 'מע , 869  . 42 'מע , 870

1 ,•גרא'צ 274 3 'מע , 884 1 5 1 ,ובמ•ס•כא ;   . m ל , 888
1 .ןאטסגאד .דקפ•מ 275  . 69 'מע, 926
1 .רקכבצ 276 2 ·מע , 929 1 9  . 62 ימע , 1926 .ןאטסגאד ,דקפ•מ : 
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 בור םידוהיה וויה ןהכש .רבעשל טככרד תוכיסכ לש החטשכש תוקיתווה תוליהקכ אלש 277 .)ויכשות
 וז הדבוע .ןטק טועימ ויה םה הכפהמה רחאל ובשייתה םהכש םירפכה יכשכ ירה ,רפכה יבושת לש
 .ותשיטנ תא הציאהו םוקמכ םתושרתשה לע דואמ התשקה יאדוו

 ויה ןהיבשות בורש ,תויוכיסנ וערתשה טככרד תוכיסכ לש החטשל ברעמ-ןופצמו ןופצמ
 .םייררה םידוהי לש תוליהק ויה םהירפכמ םיכרכו .םיקימוק

 ,תויכרעמ- y ופצה חויכרותה תופשה תצובקל תכיישה ןושל רבודה 278 , ןטק םע םה םיקימוקה
 .םינוס-םימלסומ םכור . זאטסגאד ימע הנוכמה םיממעה תליהקכ ולילכהל םיגהונ םויהש
 תיכאטסגאדה הקילבופרה ןופצכש םירהה ילגרלו םיירושימה םירוזאכ ואצמכ םהיבושייו
 יפ-לע תוצובק ושלשל םיקימוקה תא קלחל גרהכ היה הרשע-עשתה האמכ .ונימי לש תיטייבוסה
 רושימה הנוכמה רוזיאכ 280 ,קאלוסו קרט תורהנה זיכ רקיעכ הבשי תינופצה הוצבקה 279 .םכושל יגהל
Zasulakskie K ( 'קאלוסל רבעמש םיקימוקה' וכוכ הלא םיקימוק .יקימוקה u myki  יככמ לידבהל ,) 
 הערתשה ) Kaka-Ozen ( זןוא-אקאק לחכל דעו קאלוסל םורדמ .רהנה לש ומורדכ ובשיש םמע
 היה תוכיסנה לש בשוימה קלחה .םיקימוקה לש הייכשה הצובקה יככ ובשי הכש .יקראט תוכיסכ
 .םירהה זמ ומרזש םילחנה ימכ ,הייתשל םג ומכ ,םהיתודש תייקשהל ושמתשה םיבושתהו .חיחצ
3-כ לש חטש לע תוינעבוט תוציב רכ וערתשהו .בושימ-יתלכ היה תוכיסנה זמ לודג קלח ,ooo מ"ק 
28 .םיועכר  תוכיסככ רקיעכ .תישילשה תיקימוקה הצובקה הככש יקראט תוכיסכ לש הכרעמ-םורדל 1
Mekhtul ( תיכילוטחמה inskoe Khanstvo ( תויוכיסנל ובשחכש ,הלא תויוכיסנל ףסונכ 282 .הריעזה 
 . ךאטייק תוכיסכ לש םייררהה םירוזאכ םג תזכורמ תיקימוק הייסולכוא האצמכ ,תויקימוק

Vladeni ( תולחכ ושלש הרשע-עבשה האמכ ושבגתה קאלוס רהכל רבעמ ia  ןשארכ .תויקימוק ) 
28 .םיכיסכ תצועמ לש הועיסכ ולשמש .םירחבנ םיטילש ודמע  קרט תורהנה זיכ .יפסכה םיל ךומסכ 3
K ( קטסוק תוכיסכ הככש .קאלוסו ostek (. המורדכש, יאסקא תוכיסכ הערתשה הל תיכרעמ-תימורד 
 284 .ירדכא תוכיסכ איהו .קאלוסל ןופצמש תישילשה תיקימוקה תוכיסנה האצמכ

28 ,הכ ישארה רפכה םש-לע הארקכ רירגא תוכיסכ  ךומס ,) Achi-Kol '( לוק-י'צא איגכ ןכשש 1
1 כ ,שאטקא רהכל  תימונוטואה הקילבופרכ הפכ-ריע םויה( טר�י-כאסאח בושייה זמ מ"ק-2
3-כ רפכה הכמ הרשע-הנומשה האמה לש הייכשה תיצחמכ 286 .)תיכאטסגאדה .ooo שמיש ,תוחפשמ 
 יתד שפוח זתינ םידוהיהו םינמראה ויבושתל .םידבוע םיויבשכ רחס וללככו ,בושח ירחסמ זכרמ

1 .רקנכצ 277 2 ימע , 929 1 7 6 ימע , 1926 .ןאטסגאד ד.קפימ ;  1 -60 . 
1 רדקפחה-1959 כר . שפנ 94,549 םיקימרקה רנמ-1926 כ ןיסולכואה דקפימ יפ-לע 278 3 5,ooo םיקימרק . 
 ,הררש-ןא n-רימט גהל ארקנ יתכיחה גהלה ; טררי-כאסאח לש גהלה םשב חונכל םיליגר ינופצה גהלה חא 279

 ,הב'יזראג: ןייע םיקימרקה רןשל רקח לע.) 1955 ,הכ'יזדאג( ןאטייק גהל רמש ימורדה גהלהו .םריהד קסקאנריכ
1959 . 

1 חנשכ עבקנ היסורו סרפ ןיכ םכסהכ 280  . קאלרס רהנל ןרפצמ אצמנ זאקרראקכ חיסררה העפשהה ררזיא יכ . 743
28 1 ,היחכ 1 856  . 299 , 288 'מע . 
1 ,הכייזדאג 282 960 . 
 ויה חרפיסאכ .חרלחנה ןמ חחא לככ חימלסרמה חדה ישארו םיליצאה .םיכיסנה לש חרפיסא חרסנכחמ ויה םעפ דימ 283

 .חרכיסנה שאר חא הכרחמ חר m כ החיהש ,םיכיסנ חצרעמ םףחרכ
322-32 ימע , 1 רןכ , 1967 "גאד .טסהי 284 1  . 
A ( לרא-ףדנא םשכ םג םיחעל ארקנ הז רפכ 285 nderi-Aul (. כיףדנא וחוגינ םסיורהו ) Andreev (. רביףדנא 

) A ndreevo (, הריקסכיר"דנא רא ) Andreevskoie (. 
1 ,ינראיצ 286 878  . 309 ימע , 
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 ,הארנכ ,רז התיהר הרשע-עבשה האמה לש ינשה רושעה ףוסכ יררגאכ ובשייתה םידוהיה 287 .כר
 החטבוה רפככ ובשייתהש םידוהיל. ק!.!לדס רהנה לש ונרפצמ םייררה םידוהי לש הנושארה הליהקה
 תרנכל רא ושכרל םהילע רסאנ ךא ,םיתוריש עוציכו םיסימ ימולשת תררמת ,םיטילשה לש םתנגה
 יאצוי לש םתודעכ 288 ,םהלש םינורטפה לש םהיתבכ תוריכשכ ררוגתהל וצלאנ םהו ,םמצעל םיתב
 ינפמ היה ןכתי אל ונליבשכ םידחוימ םיתב תרנכלו ... םילאעמשיה יתככ ונכשי ונחנא· : הז רפכ
.הנכסה 1 ( זאקרראקל לודגה רטפ לש רעסמ תעכ 289 '  רפכה לע ו]ידקפממ דחא[ לפנתה· ,) 722
.רפאל וכפהו וילע טלתשה ,]יררגא איה[ כיירדנא  םג הלכס הז השעמ תובקעכ יכ ,חינהל שי 290 '
 .רפכה יבשות ראש םע דחי תידוהיה היסרלכראה

 םינרמשככ יררגא לש תידוהיה הליהקה הדלג הרשע-הנומשה האמה לש הנושארה תיצחמכ
1 כ ךוסכסל ררקמ השמיש רז הדבווע תוחפשמ  לש רכושכ . ךאטייק תוכיסנ טילשל היסור ןיכ-774
1 ( ךילמג ג"ס 745- 1 774 , S.G. Gmelin (, רקחמ-עסממ ,גררכרטפ לש םיעדמל הימדקאה רכח 
 טילש ,אזמא-רימא רא ,) Amir-Khamza ( אזמח-רימא דיי-לע תחלשמה התבשנ ,זאקרראקכר סרפכ
 ולגיהו ךאטייק לע יררגא יבושת ולפנתה ,האש-רידאנ לש ויתועסמ תעכש לע לומגכ . ךאטייקה
 םיעבשה תונשכש ןרויכ .םידוהי לש תוחפשמ םינרמשו ךאטייק ינכ לש תוחפשמ םייתאמ םשמ
-80 ר ךאטייק ינכ לש תוחפשמה 200 תרזחה תא אזמח-רימא עבת ,היסור תרסחכ יררגא האצמנ

 ולדתשה םיסורה תונוטלשה .ותיויול-ינכר ךילמג לש ורורחשל הרומתכ םידוהיה לש תוחפשמה
 ךאטייקה ינכ יכ, ונעט וללה ךא .אזמח-רימא לש ויתועיבתל תונעיהל יררגא יליצא תא ענכשל
 אל ,תווילדתשהה לכ ףא לע. ךאטייקל םרזיחהל ללכ םתנווככ ןיאו .םנוצרמ יררגאל ורכע םידוהיהו
29 .ריכשכ תמ אוהו ךילמג תא ררחשל םיסורה ידיכ הלע 1 

1 כ 8 3 1 .מחמ יזאג םשארכו ,םידרומה תויפונכ ולפנתה-  השק עגפ רבדהו ,יררגא רפכה לע ד
 םהמ ; רכע לכל רירגא ידוהי ורצפנ 'יסורה אבצה ידי-לע םידרומה תפידה רחאל .םידוהיכ דראמ
 תוחפשמ .קטסרקר יאסקא םדיפנכ טלקמ ושפיחש םהמו ,טררי-כאסאח רצבמה דיל ובשייתהש
 דע .םהידודנכ וכישמהו חונמ ראצמ אל ןאכ םג ךא 292 ,טרדי-רר !_l טס רפכל ורכע תודחא תודיוהי

 רפככ ובשייתה יררגא לש םידוהיה םיטילפה ןמ םדיחא . ינזררג רצבמה תוביבסכ ובשייתהש
 ) Chir-lurt ( טרוי-רייצ םייסורה םירצבמה דילו ) Sultan-Iangi-Iurt ( טרןי-יגנ !_l י-ן!.!טדלס
 הריזעה הליהקהו ,תרטעמ םינש אלא ואצי אל .רירגא רפכל רכש תודיחי תוחפשמ קרו .קי·צלאנר
 293 .רשע-דחא רכוש םידוהי הרשלש וחרצש תויפונכ לש תויולפנתהמ ברש הלכס יררגאכ הירודהו

 לש היינשה תיצחמכ םג הריזע רירגאכ תדיוהיה הליהקה הראשנ רפכה יבושת לש ןיועה םסחי חכונ
1 כר ,הרשע-עשתה האמה  294 .רפכה לש באה-יתכ ללכמ-4% כ ,תוחפשמ 23 התנמ איה-867

1 ,רדוש 287 54-53 ינוע , 796 1 וכרברד :  8 7 1  .r , 500 'בוע . 1 רןכ . 
1 ,בררדכםבלא 288 1 ·בוע , 882 1 .•כרא•צ: 668  . 309 ·בוע , 878
1 .יכראיצ 289  התכש םסיורה לש סאוב דע התהי ףידנאב סףידה•ל •כ .זריצ תףירההי הידפולקצינאב . 244 •בוע , 884

 רחא םדקנו םרשב הז דדא•חל רוישא ונאצמ אל ןא .םהריוגמל ד m •בו חטש םהל הצקה וכולמר• לארנגהו , סהלשמ
1 "ק•צכא .רב'( 9 1 3  .) 567 ימע , 2 רןב , 

1 ,בר•וכולם 290  . 377 ינוע , 9 רפס , 959
29 1 ,ברטקבייולפ 1 925 1 ימע ,  33 , 1 4 1 - 1 40 , 146- 144 , 1 48 , 1 1 .ב"' T דאג: 50 1 'בוע . 988 5 1 - 1 49 . 
 סדונ רפכה .• m רג )ר'ע( רצבמה זמ ת•תעמ מ"ק םיעבשכ .) Sunzha ( הירכוס רהנה קמעב זכש טרר•-רראטם רפכה 292

72-7 ·בוע .ליעל סג האר( םיקמעכ ובישיתהו סרהה זבו ורדיש .ם•נ·צ·צ ףי•-לע הרשע-הנומשה האמב 1  (. 
1 ,בורדכםכלא 293 1 ינוע , 882 1 ,ינרא·צ: 668 1 .•תאייצ : 245 , 14 ימע . 884 3 •בוע , 878 1 2  . 
1 ,יכרא•צ 294  . 42 ימע , 870
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1 כו ,םיעבשה תונשכ סג יררגא תא ובזע תודחא תוידוהי תוחפשמ 1 קר וב וררוגתה-886 7  ,תוחפשמ 
1 ןהכו 5 7 7 ו םריכז 86 ( שפנ  1 1 כו ,האמה יהלשכ סג הלדג אלש טעמכ הליהקה 295 .)תוכקכ- 900-

1 הכ ואצמכ  ידוהי בושי םייקתהל קספ םיחרזאה-תמחלמו הכפהמה ימיכש הארנ 296 .סידוהי 70
 קרט תורהנה ןיכש םיקימוקה ירפככ הנושארה תידוהיה הליהקה לש הימי-ריבד ומתו ,יררגאכ
 .קטסוקכו יאסקאכ תוידוהיה תוליהקה ידסיימ ואצי וד הליהקמ םלואו ,קאלוסו

A ( יאסקא רפכה ksai ( 1 כ ויכשוח ורבעוה יסור ןיצק חצר תמחמ .םירהה יקוצ ןיכ ןכש 825-

 ה'צקשאט םיתעל הז רפכ לש ויוניכ ןאכמו ,י'ציקשאט ומשש ריעז רפכ דיל יקימוקה רושימל
) 297. (Tashkecha ההד םש תלעב חוכיסככ ישארה רפכה ,יאסקאכ ידוהיה בושייה לש וחליחח, 
- n יכופצ מ"ק השימחו םירשעכ ןכש רפכה .הרשע-עשתה האמה לש םיושלשה חוכש תישארכ
 ,ההד םש לעכ לחכ וחוא הצוח .טרוי-כאסאח )ריע םויה( רפכה ןמ מ"ק םירשעכו ,יררגאמ תיכרעמ
 חיושגכיא-וכ'צ'צה תימונוטואה הקילבופרה ןיכש יכיטארטסיכימדאה לובגה חכריקכ םויה אצמנו
 סג ולקתנ יאסקאל ואכו יררגא רפכמ וטלמכש םידוהיה .תיכאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרה ןיכל
 : םתודעכ 'ךירע סחיכ ןאכ

 ינדאל ונתקעצ האב םאו םירזכא םילאעמשי י"ע םינוש םינמזכ דחא דחא וגרהכ ונתאמ םיכר
 השע אל םיכפ אשמ יכפמ וא תדה חאכש יכפמ רשהו חצורה דעכ ןגהל םילאעמשיה םירשה
 298 .חצרכה ןיכו חצורה ןיכ םולש תושעל לדתשה דחא לכ .רבד םוש םיחצורהל

 םשל םדינק חותפלמ וליפא וענמכ אל םידדושה ; יאס קאנ םוי לככש םישעמ ויה הבינגהו דושה
 םינורחאהו ,םידוהיכ םיעגופה חא שינעהלמ ללכ-ךרדכ וענמכ םייסורה תונוטלשה .םיכריכת תניבג
.וכיככש םירזכאה םילאעמשיהמ הזמ קדכ דוע וכל אצח אלש יכפמ' ןנולתהל וששח 1 כ ךא 299 ' 845-

 יכפמ םתנגהו םתוסח חא םהילע סורפל השקככ םייסורה תונוטלשל וכפו ,דוע יאסקא ידוהי וביהרה
 .םהייחכ שממ לש יונישל האיבה אל וד היינפ םלוא 300 .סהיצחול

2 חול . 1 2  

30 ,יאסקאכ םייררהה םידוהיה תייסולכוא 1 1 9 2 6 - 1 8 6 7  

1 867 1 886 1 887 1900 1 926 

 תוחפשמ
82 

 תוחפשמ תרשפב תוחפשמ תרשפב
533 74 690 

 תרשפב תוחפשמ תרשפב חותפשמ תרשפב
758 7 1 0  1 9  97 

1 .כרמיסינא 295 888  . m ל , 
1 ( ןרכח-רד-ןרפ 296  .םדיוהי תרבקנ-80 ר םריכז 90 רכייש ריוגאכ יכ .ןייצ ) 900
 אוה חיקימרקכ יאסקא הלמה ושריפ. לחנכ םינבא-תרבעמ: ) Tashkachi ( ייצאקשאט רא ,ה'צקשאט םשה ושריפ 297

 .) Akhsai ( יאסחא םג םיתעל הנרכמ הז רפכ .ןכל םרז
1 ,ינרא·צ 298  . 245 ·מע ' 884
 .םש ,םש 299
1 .ינרא·צ 300  . 32 ימע . 870
301 1 ,ינרא'צ  1 ,כרנרררר ; 4 ימע ' 884 1 ( ינרא'צ ; 50 'מע' 869 8 לש רפסמ טקונ ) 43 'מע' 870 1  ,כרמיסינא ; תוחפשמ 

1 1 ,ויחרמ ; m ל , 888 1 .ןכרח-דד-ןרפ ; 34 'מע , 893 1 ,ןאטסגאד ,דקפימ : 900 147 ימע , 926  . 

186 



 תיבושי תסורפת

1 תנשב 7 םידוהיה וויה 867 .  ותחפ םינומשה תונש תישארו םיעבשה תונשב .רפכב באה יתבמ 5%
 םלועה תמחלמ זע ,הארנכ .ךשמנ הז לודיג .תושפנה רפסמ לזג ךא ,רפכב םידוהיה באה-יתב
1 תנשב .הנושארה 9 1 6  .תולגע אבצה תושרל דימעהל תונוטלשה תשירד דגנ רפכה יבשות ודרמתה 
-תמחלמו הכפהמה ימיב 302 .תורומח תולבגה ולטוה רפכה יבשות לוע ,השק דיב אכוד דרמה
 הסונמל םרג רבדהו ,הזב הז ומחלש תויפונכהו תואבצה ןיב תויושגנתהל הריז רפכה היה םיחרזאה
 .םירשעה תונש לש הינשה תיצחמב והובזע וב וראשנש םיטעמהו יאסקאמ םידוהי לש

303 ( קטסוק רפכב תידוהיה הליהקה לש התישאר (Kostek דרמה לש ברחה-יטילפב הצוענ 
 היהש 304 ,ירזנאל תיחרזמ-תינופצ מ"ק-50 כו יאסקאמ תיחרזמ מ"ק-60 כ ןכושה .קטסוקל .לוזגה
 םיטילפ ואב 305 ,יטייבוסה ןוטלשה תישארב טרוי-באסאח תפנב תירפכ היליהק לש ישאר רפכ
 םידוהיה םיבשייתמה ןיבמ תודחא תוחפשמ 306 .יקראט רפכה יפדרנמ םידחאו ירזכא ידוהימ
 וב ובשייתה םבור ךא 307 ,הרוש-ןאח-רימט רצבמה תוביבסל ורבעו ,בר ןמז וב וררוגתה אל קטסוקב
 ריזע לחנ םרז ומורדמו םיינרקוד םיצוק לש הבע רזגב וידדצ לכמ ףקומ' היה רפכה .עבק-תבישי
 אוצי ןיאו תורמשמ ובצוה םזילו תולילב ורגסנש םירעש רפסמ ואצמנ רזגב .) Kara-Su ( וס-אראק
.אב ןיאו ' 308 

1 תנשב  הרשע-עשתה האמה לש היינשה תיצחמב 309 .תוחפשמ 37 תידוהיה הליהקה התנמ 867
1 בו ,לוזגל הכישמה איה 1 ( שפנ 293 הב ויה רבכ-886 1 ו םירכז 60 3 ; )תובקנ-33 1 ב 10 900-3 1 0  שפנ 
) 1 1 ו םירכז 70 3 .)תובקנ-40 1 1  הרומ ,בייסאנאפא ראית םידוהיה לא םוקמה יבושת לש םתשיג תא 
1 ב רפכה לש רפסה-תיבב  לכב .הלפשהו זוב לש סחיכ ותונכל ןתינ םדיוהיל סחיה': ןושלה וזב'-893
 "תוהו'זז" הלמה םצע .םירחא תוחכונב ידוהיה תא בילעהלו ליפשהל קימוקה לדתשמ ןמדזמ הרקמ
.הלפשהו ףודיג תלמל תבשחנ ]ידוהי[ ' 3 1  ויטיב ואצמ ,םהיפלכ תונויעה וא ,םידוהיה ןמ תוגייתסהה 2

 םינכשה ולדתשה םיקימוק ויה םיטטוקתמהשכ .יזמל החיכש העפות ויהש ,תוטטק תעב דחוימ
 וטחשי וליפא םתנגהל הלמ רמאי אל זחא ףא' םידוהיב רבודמ היה םא לבא ,םהיניב זירפהל
.םתוא ' 3 1  לכ ובזע ,םילא יוטיב תואנשה ואצמשמ ,םיחרזאה-תמחלמו הכפהמה ימיב יכ ,המית ןיא 3
 .םייקתהלמ הקספ הליהקהו רפכה תא םידוהיה

 לש םהייחב הנפמ הרשע-עשתה האמה לש הנושארה תיצחמב דרמה ימי ויה תיבושי הניחבמ
 דבלב תחא תידוהי הליהק התיח דרמל זע .קאלוסל רבעמש םיקימוקה ירפכב םייררהה םידוהיה
 דיל וחמצש םיבושיילו ,םיפסונ םייקימוק םריפכל ירזכא ידוהי ורזפתה ויתובקעב ךא ,)ירזכא(
 ריפכל םידוהי תריגה הכשמנ הרשע-עשתה האמה לש היינשה תיצחמב .םייסורה םירצבמה

 . 1977 ,טאגלאד 302
 .תולחמל רוקמ התיחש .ר"מק soo-כ לש חטש לע הציב הרעתשה רפכה לש וחרזמל 303
1 "גאד .טסיה 304 322-321 'מע , 1 ךרכ . 967  . 
1 ,ןאטסגאד 305  . ss 'מע . 922

1 ,ינרא'צ 306  . 4 'מע . 884
 .םש .םש 307
1 ,בייסאנאפא 308  . 89 'מע ' 893
1 ,יגרא'צ 309  . 43 'מע ' 870
3 1 0 1 ,בומיסינא   . m ל , 888
3 1 1 1 , ןובח-רד-ךופ  900 . 
3 1 2 1 ,ביסיאנאפא   . 89 'מע ' 893
3 1 3  . 91 ·מע .םש 
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1 "ב .קאלוסל דבעמש םיקימוקה 1 כ הלא םירפכב ובשי 867 1 תנשבו ,םידוהי-000, 900 -1 , 200 

 םיקימוקה ידפנב םיידוהיה םיבושייה בודל ץק ומש םיחרזאה-תמחלמו הכפהמה ךא . ךדעב שפנ
 .קאלוס רהנל דבעמש

 Tarkovskoe ( יקדאט תוכיסנ ,דומאכ ,התיה היינשה תיקימוקה הצובקה לש הזכרמ
Shamkhal'stvo (. תויוכיסנה תחא התיה ,תיקימוקה תוכיסנה םג התגדכ םיתעלש ,וז תוכיסנ 

 יסורה ץחלה לומ דומעל החוכב היה אל ,רושימב הנכשש ןוויכ .זאקוואקב ושבגתהש תונושארה
 םלואו .היסור לש התוסח תא םמצע לע ולביק יקדאט יכיסנו ,הרשע-עבשה האמב ךלהו רבגש
 בוש וצלאנ ו 786 "מ םדב .הנממ ררחתשהל תונויסינ וללה ושע הרשע-הנומשה האמה תישארב
 .םייתנש םימולשת ףאו הלוצא-ידאת .תויאבצ תוגרד םהל הקינעהש .היסור לש התוסח תא לבקל
1 תנשב 1 "ב הב ססבתה הנוטלשו .היסורל ימשר חרואב תוכיסנה החפוס 806 8 1 8  דחאל םג םלוא . 
3 ,ונכ לע יקדאט ךיסנ ראשנ חופיסה 1 1 תנשב קדו 4  תפנב ללכנ החטש בודו וז תוכיסנ הלטוב 867
 לש תוליהק ויה ןכותמ שמחבש ,) Naibstva ( תופנ-תת ששל הקלוח הפנה .הדוש- y אח·דימט
3 .םידוהי 1 5  הפנה-תת לש ישארה בושייה היהש .יקדאט רפכב התיה הפנה ידפנ דיבמ הלודגה הליהקה 
 .םש ותוא תלעב

 קוצ לע' קומע ץורע ידצ ינשמ ערתשהש םושמ הארנכ ,דגדאט םיבשותה יפב יורק יקדאט רפכה
.דהה לש לולת ' 3  רוספורפ ראית :דיסו שקב ברועמ דמחמ םייונב .יחרזמ יפוא ילעב םיתבה' 16
1 ב םוקמב דקינש ,) Kazan '( ןאזאק תטיסרבינואמ 826- 1  םיתבל .-825

 אלב תונולח העברא דע הושלש ,רצחל ללכ ךדדב הנופה ... תחא הסינכ-תלדו םיחוטש תוגג
 ·ךדדב זתינ םכדדש .םידחא תונולח םג םיאצמנ םיתבה ידצב ... ץע יסירת םע קדו תיכוכז
 לכ ןכלו 'לודג דה ילופיש לע יונב ולוכ רפכה . דחוי ךומנ יונבה 'ןכשה תיבה גגל תאצל ללכ
 םייונב םיתבה ... דחאה לש וגגל דחא תיבמ תאצל זתינו ... דחאה זמ ךומנ רתוי אצמנ תיב
3 .תובוחד זאכ זיא השעמלש ןפואב ,רדס לכ אלב םירוזפו תרדוסמ-יתלב הדוצב 1 7 

 דבכ ירחסמ זכרמל והוכפה ןאריאלו זאקוואק-סנאדטל הגלווה זמ ךרדה םא לע רפכה לש ומוקימ
 אלא .םייניבה-ימיב דוע יקדאטב םייק היה ידוהי בושי .הרשע-הנומש-הרשע-עבשה תואמב
1 ( יטחמ לש וימיב המקוה תשדוחמה הליהקה .םייקתהל קספ תודודב יתלב תוביסמש 830- 1 794 (. 
.םיתב תונבל דיעה לצא ץרא תדבכ' הל הצקהו הילע ןגהל חיטבהש ' 3 1 -ב דינהש ,בונוחיט לאינד 8

.םיבד אל םידוהי םיאצמנ יקדאטב' יכ' דייצמ הפמ תנידע ךרוצל דוזיאה לש טרופמ רואית ו 796 ' 1 1 0 

 האמה לש םירשעה תונשב 320 .ימלסומה בושייה ערתשה הילעמו .הטמל הנכש תידוהיה הנוכשה
 וראית ךכו .וידצבמ תיינבב תופתתשה תבוח םידפנה יבושת לע ינtודה ןוטלשה ליטה הרשע-עשתה
 : םתדובע תא רפכה ידוהי

3 1 ,בונורוו 14 352-35 ·מע , 5 רפס . 1959 .בויבו לוס ; 8 'מע . 869 1 .ביאשאח ; 1 96 1 1 .בייזדאג; 36 ימע,  2 'מע ' 965 1 7  ; 
1 ,היזרב ; 35 ימע , 1 ןרכ , 1967 ,.גאד .טסיה 3 ·מע . 856 2 1 -3 1 9 . 

3 1 5 1 .בונורוו  1 ימע , 869 2-6 . 
3 1 1 ,היזרב 6  . 320 ימע , 856
3 1 7 1 • דלאווכייא  1 • ךיזרב הוושהו . 78 ימע . 834 6 ·מע , 850 1 -60 . 
3 1 8 1 ,ינרא'צ  884  . 26 'מע , 
3 1 9 1 .בונוחיט  1 ·מע , 796 29 . 
1 .ךיזרב 320  . 60 'מע . 850
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 יללכ הארמ- יקראט רפכה

 הגש עבש םילדגמו םריצכמ תרגכל ,הדובעל הלשממה רגתוא החלש כרלרמדי לאדגגה ןמזכ
 לע הכאלמה לא דחא םוי קד וכלה םימלסומ רפכו רפכ לכש ןמזכ .םררי םוי לככ תומימת

 קחודכ ונלכא םימר חלמב תפ : וגייח ךדד היה ןכר . ונתיבל המ תרשעל ןמז רגל היה אלו ; רדסה
32 .דבלב ןהידי תכאלממ ונישנ רגל ואיבהש הממ .לודג 1  

 הנרכשה תא וסדהש .םדידרמה תולפנתהמ יקראט תליהק השק העגפנ םיעבראהו םישולשה תרגשב

 רגל ונינק ןכל'ר .רפכל וץחמ דרע אל םעפה יכ ףא ,םהיתב תא רגכו ורזח םידוהיה ךא 322 .תידרהיה

 םיבושי ונחנא דשא םיתבה םימלסומה ןיב רגל רגינבו םימלסומה ןיב הלעמל תרמוקמ ןמזה ךשמב

1 [ הזה םויה דע םהכ .דהה לגדל רןפצ תאפב רמוקמו םהמ דחוימ לבא םימלסומה ןיכ ... ) 867 ' 323 

 רדה ילכ דמוחכ םיחריטמו םיקבודמ וץחכמו טטיו םינבאמ ,]יגרא'צ ריעמ[ םייוגב םיתבה
 יצח ךרעכ םה- םינטק םהיתב ינולח .תחא הילעמ רתוי םיהובג םגיא בורה לע .תראפתו
.0 ו = ןישדא[ ךישד� 7 1  ןמשב חושמ דיינב םתוא וקבדי ףרוחב .תיכוכז אלב עבורמ ר]טמ 
 12 •.ץע לש םיתדלכ ודגסיו םה םיחותפ ץיקבו

1 תנשב ןכש ,בד ןמז יקדאט ידוהיל חוור אל רז השדח הנוכשב םג ךא  תפסונ םעפ ולפנתה 846
 םריס םע .םהיתב אל יכ ףא .םושכר תא ודדוש םיויבש וחקל .םדיוהי וחצר וללה .םידדרמה תויפרגכ

321 1 .ינרא·צ   . 23 'מע . 884
 . 67-63 ·מע .ליעל טוריפ רחינ האר ךכ לע 322
1 .ינרא·צ 323  . 24 ·מע , 884
 . 21 ·מע .םש 324
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1 תנשב דרמה  הסחיו םישישה תונשב ורצונש םיאנתה םג .היוורו היינע יקראטב הליהקה התיה 859
 רצבמה לש ותכיפה .הליהקה לש ריהמ םוקישל עייסל ידכ םהב היה אל םידוהיה לא היסולכואה לש
 היה ישארה הבושייש ,תוכיסנה לוטיבו ,הרתסמב השק העגפ ריעל ) Petrovskoe ( היוקסבורטפ
 יקראט אופא ךלה םישישה תונשמ . יביטארטסינימדא זכרמכ ומוקמ תא ונממ לטנ 'יקראט רפכה
 ריבעהל וצלאנ רחסמב וקסעש םידוהיף; ןמ תצק .קסבורטפ- תחתפתמה ריעה דילש רפכל היהו
 325 .יקראט רפכב ררוגתהל וכישמהש יפ-לע-ףא .קסבורטפ ריעל םהיקסע תא

-יטנאה דרמה לוסיח רחאל םג הכישמה ,םידרומה תא הקלחב הדהאש ,תימוקמה היסולכואה
 םימלסומה יכ ,הליהקה ידבכנ וינפב וננולתה יקראטב ינרא'צ הדוהי רקיבשכ .םידוהיל לכנתהל יסור
-ףא 326 . םיסורהה םירבקה תא ויניע ומב האר יכ' דיעמ ינרא'צ. ידוהיה ןימלעה-תיבב תובצמ םיצתנמ
 יבשות ללכ רפסמש תורמל ,טעמ לודגל ףאו ,דמעמ קזיחהל יקראטב הליהקה הכישמה ןכ-יפ-לע
 . ךלהו תחפ רפכה

1 תנשב 5 ויהש ,תוידוהי תוחפשמ 49 יקראטב ובשי 867 . 2 % 1 ב 327 .באה-יתב ללכמ   ואצמנ-886
1 ( שפנ 300 ןהב ,תוחפשמ 56 הליהקב 5 5 1 ב דקפימ יפל 328 .)תובקנ ן-45 ו םירכז   רפכב וררוגתה-897

3 1 3 1 וויהש ,םידוהי  2 % 1 ( םינש םיושלשב 329 .ויבושתמ  897- 1  לש תיללכה היסולכואה התחפ ) 867
3 כב רפכה 7 %-) 2 ,6 1 0 1 ב שפנ  1 תמועל-897 1 ב 4 , 20 1 כב לדג םידוהיה לש םרפסמ דועב ,)-867 8%-

) 3 1 3 1 ב  1 ב שפנ 270 תמועל-897  הריגה ןמתסהל הלחה האמה לש תונורחאה םינשב ,םרב .)-867
1 בו ,רפכה ןמ םידוהי לש 1 ( שפנ 278 ונמ םה-900 1 ו םירכז 40  ימיב הלדג וז הריגה 330 .)תובקנ-38
 ןיבש םינשה עשתו םירשעב. יטייבוסה ןוטלשה לש תונושארה םינשהו םיחרזאה-תמחלמ ,הכפהמה

1 1 ל 897  .-92% ב תחפ רפכה לש םידוהיה ויבשות רפסמ דועב ,-24% ב רפכה תייסולכוא התחפ-926
1 ב ןיסולכואה דקפימ יפ-לע 1 ( שפנ 25 ונמש ,םייררה םידוהי לש תוחפשמ 9 קר רפכב ואצמנ-926 5  

1 ו םירכז 33 .)תובקנ-0 2 קר התנמ תעצוממה תידוהיה החפשמהש ןוויכ 1 . 8  תעצוממ החפשמ( שפנ 
3 תב התיה רפכה יבשות ללכב . 9  וכישמהש ,תוחפשמב םיריעצה ןמ קלח יכ חינהל שי ,)שפנ 
 הז רפכב םייקתהל הקספ תידוהיה הליהקהש ,םירבדה םיארנ םנמאו .ונממ ורגיה ,רפכב ררוגתהל
 .היינשה םלועה-תמחלמ ינפל דוע

-עשתה האמה לש היינשה תיצחמב יקראט לש תידוהיה הליהקה לש הלודיגש 'יאדוול בורק
 תוידוהי תוחפשמ וררוגתה םהבש ,םיכומס םירפכמ םידוהי לש הריגהה ןמ םג עפשוה הרשע
 332 .טנקחאדובאראק רפכה םכותבו תודדוב

 רפכל תימורד מ"ק-35 כ לש קחרמב ןכש ) Karabudakhkent ( טנקחאדובאראק יקימוקה רפכה
1 תנשב תיקימוקה תוכיסנה לוטיב םע .יקראט  בושייה היהו ,הרוש-ןאח-רימט תפנב רפכה ללכנ 867

1 .ינרא•צ 325  . 20 'מע , 884
 . 32 , 24 'מע ,םש 326
1 ,נונורוו 327 1 ,ינרא·צ הוושהו 8 'מע ' 869 2 ·מע ' 884 1  . 
1 ,נומיםינא 328 888  . m ל , 

1 •. קיצכא .וכי 329 9 1 3 1 רןנ ,  4  . 758 ·מע , 
1 . 1 נ 1n-רר 1- ופ 330 1 ( גרנכסיו . 900 9 1 3 1 .תודחאה( .כ.אר תוחפשמ 50 לש רפסמ טקונ ) 57 ימע,  9 1 2  'מע . 46-45 ילג, 

1 3  .יקראטנ תודיוהי תוחפשמ 70 לע רבדמ ) 
33 1 .ןאטסגאד ,דקפימ 1 1 ימע , 926 3 1 - 1 30 . 
 .) Karabudakh-gent ( טנג- n אדונאראק ןכו ,) Karabudak-Kent ( טכק-קאדונאראק םג םימעפל הכוכמ רפכה 332
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 תיברשו תסררפת

4 לש קחרמ הררש-ןאח-רימטל טנקחאדרבאראקמ 333 .רמש חא האשנש ,הפנ- n ח לש ישארה 1  מ"ק 
 334 .הברקר טנברד םע הררש-ןאח-רימט חא הרביחש ,תישארה ןרדב

 ·עבשה האמה ףוסב שדחתה אוהו קספ ומויק ןא ,הז רפכב ידוהי בושי םייקתה םייניבה-ימיב
 יפכ .םידוהיב תועיגפה ורבג הרשע-הנומשה האמה ףוסמ .הרשע-הנומשה האמה חישאו רא הרשע
 ובנגו םירבקה חא ורפח . רגיחב ילכ חא ובנג· : טנקחאדרבאראק יאצוימ יקראט ידוהי ןחרא וראיתש
.םיחמה ןמ םיכירכתה חא .חע לכב ונישנא חא גורהל ... ולחה' סיקימרקה 335 י  ומרג חררילכנחהה 336 י
 קר רדחונ םרקמב וליאו .םתליהק חא םש ודסייו יקראטל ורבע טנקחאדרבאראק ידוהי בורש .ןכל
 וץחמ רשא ץראה חרבנ חא דיה תקזחב ... ]םיירפכה[ וחקל· הלא תוחפשממ .תרטעמ תוחפשמ
1 [ התרע השרומל סהל םהיתובא ונקש ,רפכל  חא ליבוהל םיחרכומו תורבקל ףא סרקמ סהל ןיא ] 867
.הררבקל קאנירב רפכה לא סהלש םיתמה  טנקחאדרבאראקב םידוהיה ולכי אל עקרק רדעהב 337 י
1 רפכב רבשי םישישה חונש עצמאב 338 • םיקימרקה יחכב חור יכשכ וררוגתה סהו ,סה יחב חא חונכל 8  

3 ןרחב תוידוהי תוחפשמ  טועימו תדרפנ הנרכש לש הרדעהש קפס ןיא 339 .רפכה יבשוח 458,
 םידוהיה ןמ קלח לש םתפיאש לע ועיפשה וללהו ,הליהקה ייח לע רשקיה תידוהיה היסרלכראה
1 חנשכ .רפכה חא בוזעל 1 רב רבשי 886 6 7 רנמש תוחפשמ  1  חונש לש היינשה תיצחמב םלוא 340 ,שפנ 
 30 רב רבשי רככ םיעשתה חונש תישארבו ,רפכל תודחא תוידוהי תוחפשמ ררגה םינרמשה

1 בר .םיחרזאה- n מחלמ ימיב הארנכ רהרבזע וללה 34 י. n רחפשמ  תוחפשמ 2 הז רפכב וררוגתה-926
 342 .חרשפנ 9 רנמש ,דבלב תוידוהי

 ,הרשע-עשתה האמה יהלשב טנקחאדרבאראקב וררוגתהש .תרטעמה תוידוהיה תוחפשמה דיב
 םרקמב .יפסכה םיה ןמ קחרה אל ןכשש .קאנריב רפכה .) Buinak ( קאנירב ןכשה רפכה ןמ ראבש ויה
1 כ לש קחרמב אצמנ .םיה חפשכ םיעגרנ טעמכ םירהה יקוצש  היה רפכה .טנקחאדרבאראקמ מ"ק-8
 האמב .יקראטל סנכשמ חא וריבעהש םדוק .)יקראט יכיסנ( םייקימרקה םיכיסנה לש םבשומ-סרקמ
 343 .זאקרראק-סנארטה םע יסורה רחסה לש תיתשביה ןרדה רב הרבע הרשע-הנומשה

 םיפיה םיבושייה דחא היה אוה .יקראט ךיסנ לש ויחא תולעבב רפכה אצמנ הרשע-עשתה האמב
 דיל .תרועימ הגספ לעב רה לש וללח ןורדמ לע םיעוטנה םיעטמה ןיב םריוזפ ריחב• : ררזיאב וחריב
 רצבמהו יקראט םיארנ ילוחה ףרחה לע ולאמשמ .ףוס ול ןיאש יפסכה םיה ינפ .םי חרטש רפכה
.סירהה ימורמב םיללבודמה תורעיה ןמ חינהב דיעה .ונימימ הירקסבררטפ  תוכיסנ לוטיב םע 344 '
 .טנקחאדרבאראק לש הפנה- n חב ללכנו הררש-ןאח-רימט חפנל רפכה ףרוצ יקראט

1 ,ברנרררר 333 1 ימע ' 869 0  . 
1 ,היזרב 334  . 300 ימע ' 856
1 .'נרא'צ 335  . 23 ימע , 884
 . 26 ימע ,םש 336
1 ימע ,םש 337 5  . 
1 ימע ,םש 338 5- 1 4  . 
1 :נראיצ 339 4 ·מע . 810 1 1 :נרא·צ :   רשונ רק רבש' רפכב 'כ . r "צ •מרשה טייס•טאטסה םוסרפב . 14 ימונ . 884

1 ,ברנררור :האר( חרףוה• תוחפשמ 10 ימונ . 869  (. 
1 ,בומ•ס•נא 340  . m ל , 888
34 1 1 .בושאדראק  89 1 1 ימונ ,  80 . 
1 .זאטסגאד ,דקפ•מ 342 1 ימע . 926 23 . 
1 •. גאד .טס•ה 343  . 390 ימונ . 1 דןנ , 967
1 ,היזרב 344 30 ימונ . 856 1 . 
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 תיבושי תסורפתו םייפארגומד םיכילהת

 האמה תישארכ 345 • בא-יתכ 336 ןותמ תוידוהי תוחפשמ 26 וב וררוגתה םישישה תונש עצמאכ
 המכ הוכזע לודגה דרמה ימיכ ןא ,רתוי הלודג קאניוככ תידוהיה הליהקה התיה הרשע-עשתה
 םיתבכ וררוגתה קאניוככ םידוהיה .)םויה קסקאנויכ( הרוש-ןאח-רימטכ ובשייתהש ,תוחפשמ
 ךילהת לע עיפשה יאדו הז בצמ 346 .סהלשמ םייתליהק תודסומ םהל ויה אלו .םיקימוקה לש םירוכש
1 כ . האמה לש היינשה תיצחמכ רפכה תא םתביזע 1 קר וב ובשי-886 5  90 ונמש . תוידוהי תוחפשמ 

 347 .האמה ףוס דע רפככ ררוגתהל ךישמה הזה רפסמכו .)תובקנ-52 ו םירכז 38 ( שפנ
 Sultan-( טרוי-יגנאי-ןאטלוס רפככ ,רומאכ ,ובשייתה רירגא יטילפ תוחפשממ תודחא

langi- lurt (, 34 , יקראט תוכיסנ לש יברעמה לובגה דיל ןכששs האמה לש םירשעה תונשכ ללכנו 
 'תוישפוח תורכח·ל ןייש היה .םינכשה םירפכל המודכ ,רפכה 349 .הלאק-·ץאחאמ תפנכ םירשעה
) Vol 'nye Obshchestva (, יאצוי ידי-לע דסונ אוה 350 .תויוכיסנה תחאכ וללכנ אלש םירפכ עמשמ 
 ,םהיתוליהק לע ורמש םירפכה יאצוי .םיסורה ידי-לע ורבועה וא וילא ורכעש םינוש םריפכ
 .ויבושת לש םאצומ-תומוקמ יפל .םיעברו העבראל קלוחמ היה אוה הרשע-עשתה האמה עצמאכו
 35 י.טרוי-רי·צ לש הפנה-תתל ןייתשהו ,הרוש-ןאח-רימט תפנכ רפכה ללכנ יקראט תוכיסנ לוטיב םע

 םויה דע םש םיבושיו םיתב ]םידוהיה[ סהל ונק טרוי]-יגנאינ-ןאטלוס רפככ
1 "כרת[ 867 - T [. 1 : םרפסמ 7 1 ,םירכז  1  םידחוימ סיסמ ... סהל ןיא דחוימ להק .תובקנ 

 352 .תועקרק םהל דיא יכ זעי .םינתונ םניא

 ,תומדא רדעהש הארנ 353 .שפנ 40 ונמש ,תוחפשמ עבש קר הז רפככ ובשי םינומשה תונש עצמאכ
-כו ,רפכה תשיטנל ומרגש תוריקיעה תוכיסה ויה .םייתליהק םייח םייקל תורשפאה רסוח רקיעכו

1 1 ונמש תוידוהי תוחפשמ עברא קר וב ובשי 926 6  ובזע ,טרוי-יגנאי-ןאטלוסל המודכ 354 .שפנ 
,355 ( ייקרי'צ םירפכה תא סג םדיוהיה (C hirkei 356 ( ילפרא (Erpeli טרוי-ידאקו ) 357, (Kazi-Iurt 

1 .נרגרררר 345 1 'מע , 869 0 1 ( יגראיצ לש ורמאמ יפל .  4 ימע , 870 1 1 תידוהיה הליהקה החנמ .)  5  ררפסנ .תוחפשמ 
1 ( יגראיצ ןייצמ 1 ימע , 884 5  .תוחפשמ 26 הב רנ'ש יכ .) 

1 י.גרא•צ 346 1 , 4 •מע ' 884 5  . 
1 ,נרמיסיגא 347 888 1 .ןנוח-רד-רןפ: m ל ,  900 . 
 .טר�·-·גגאי רויצקב רהרנינ םיבושחה 348
1 .ןאטסגאד 349  . 53 ימע , 922
1 ,היחנ 350 856  . 320 ימע ' 
3 5 1 .נרגרררר 1  . 9 'מע ' 869
352 1 י.גרא·צ  1 ימע ' 884 4  . 
1 ,נרמיסיגא 353  . m ל , 888
3 1 .ןאטסגאד ,דקפימ 54 1 ימע , 926 29 . 
3 5 5 1 חכשנ .טרוי-רייצ n נריקנ .קאלרס רהנה לש )תינופצה( תילאמשה הדגנ ןכש ייקרייצ רפכה  84 1  םיסורה וריבעה 

 רפכנ .םדוקה רמוקמב ונשייתהו םיבושחה רנש ןמז רובעכ ךא ,רהנה לש )תימורדה( תינמיה הדגל ויכושח חא
1 נ הנ'ש 1 ,נרגרררר( רצק ןמז רובענ ,הארנכ ,רתוא הזבעש תחא תדיוהי החפשמ-867 I 'מע, 869 O 1 י,גראיצ:  884 , 

1 'מע 4  (. 
1 םינשנ :תוישפוחה ת�רנח•ל ךייש היה •לפוא רפכה 356 845- 1  ,םהריצנמ תנריקל ויבושת תא םיסורה וריבעה 844

1 ב. םדוקה םמוקמל ברשל רפכה יבושת ורשוה דרמה ריבדי רחאל םולאו 4 ךרתנ התיה-867 1 7  םג רפכה תוחפשמ 
1 .נרגרררר( תודחא םינש רובעכ רתוא הבזע רז ךא .םייררה םדיוהי לש תחא החפשמ 1 י.גראיצ; 7 'מע' 869  'מע' 884
1 4  (. 

3 ד 5 1 נ ררזיאנ r ברדקיפ דקינשכ .קאנוי ב רפכה יאוצימ ייה ,טרר•-זיאר רא .טדר•-זיאק רפכה יבושת   רפכנ ונשי.-840
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 תינושו תסורפת

 הריעז תידוהי היסולכוא התיה ןהכש ,םירפכה תביזע .תחא תידוהי החפשמ הבשי סהמ דחא לככש
 ) Dzhengutai ( יאטוגניזד רפככ םג ידוהיה בושייה תא הנייפיא ,םייתליהק םייח הדשפיא אלש
 .תינילוטחמה תוכיסנכש

 .יקדאט תוכיסנל תיכרעמ-תימורד הרעתשהו ,םירפכ רשע-הנומש לוכה-ךסכ הללכ תוכיסנה
 בריס אוה ךא 'קכ-ןאטלוס-ילעל ,הושריה יקוח יפל 'ןוטלשה עיגה הרשע-הנומשה האמה ףוסכ
 ושרפל והושקיכו וילא ונפ םדיוהיה 358 .סידפכ השולשמ ול ונתינש תוסנכהכ קפתסהו ,הכ טו l' של
-ילע םנמאו .םהיתב תא תונכל ולכוי ןהילעש ,עקרק-תוקלח סהל קינעהלו ותוסח תא םהילע
 תרומת ילגדוד רפככו יאטוגנ·זד רפככ המדא-תוקלח סהל הצקהו ,םתשקכל הנענ קכ-ןאטלוס
 דמש םהיתוסנכה תאש םירפכה תושלש דיכ ,הארנכ ,ויה הלא םיבושי 359 .סידחוימ םיסימ לש םולשת
 איגכ 'יקדאטמ תימורד-תיכרעמ מ"ק-40 כ ןכש 360 ילגדוד רפכה . ומצעל קכ-ןאטלוס-ילע
 . ההזה םשה לעכ רפכה סג אצמנ ובש 'יאטוגניזד

 םימדוקה םיטילשה ךא ,הרשע-עשתה האמה תישארכ היסורל החפוס תינילוטחמה תוכיסנה
36 .יאטוגנ·זדכ םכשומ םוקמו ,םידשחה תונוטלשה תא ותדישו סנכ לע וראשוה 1 1 תנשכ   ולפנתה 843
 לע וטלמנ ןמז ותוא .תוידוהיה תונוכשה תא וסדהו ,טאדומ-י'גאח םשארכו ,םידדומ םירפכה ינש לע
 אל' ילגדוד ידוהי סג ומכ סה ,וילא ובש וא ,רכ וראשנש םיטעמהו ,יאטוגנ'זד ידוהי תינדמ םשפנ
 ןמ בושמל םיתב סהל ... ודכש םא יכ ,סהל דחוימה רפכה קלחכ םהיתב תוברח תא תינש ונכ
1 [ םויה דע סג סהכ םיבשוי סה דשא םימלסומה 867 [.  תינילוטחמה תוכיסנה לש הלוטיב םע 362 '
1 תנשכ  ובשי םימיה םתואכ .הדוש-ןאח-דימט תפנל ילגדודו יאטוגנ•זד םירפכה ופרוצ , 867
 תא ובזע הלא סגו ,תוידוהי תוחפשמ 6 קד ,ההז םש תלעב הפנ-תתכ ישארה בושייה ,יאטוגנ'זדכ
 363 .םידוהי דוע רכ ויה אל םינומשה תונש עצמאכ .רפכה

Durgel ( יל גרוד i ( 1 כ .תינילוטחמה תוכיסנכ םילודגה םירפכה דחא היה 8 רכ ובשי-867 1 9 -•תכ 
1 ןהכו ,תוידוהי תוחפשמ 32 םכותכו ,בא  התיה הז רפכמ סג 364 .)תוכקנ-89 ו םירכז 86 ( שפנ 75
1 כו ,הרשע-עשתה האמה לש ישילשה עברכ םידוהי לש הדיגה  לש בא-יתכ 29 רכ ואצמנ-886
1 סהכ ,םדיוהי  עקרק תוקלח דבעל וגהנ רפכה ידוהי .האמה ףוס דע רפככ בשי הזה רפסמכו ,שפנ 20

 365 .ודעה ילכלכה םבצמו הכאלמל רוכעל וצלאנ סה ,םהיתודשכ תופוכת תותצה חכונ ךא ,תורוכח
 לש היינשה תיצחמכ הרכינ ,תינילוטחמה תוכיסנכ סג ומכ 'יקדאט תוכיסנ לש םיקימוקה ירפככ

 .הכומסה ךאטייק תוכיסנל המודכ ,תידוהיה היסולכואה לש התיחפ הרשע-עשתה האמה

1 כ .תודיוהי תוחפשמ יתש הז  ,יץוברקיפ( ןמז רוכעכ רפכה תא הבזע איה ןא ,תחא תדיוהי החפשמ רכ הביש-867
1 1 ,כרנרררר ; 48 ימע , 872 1 ,ינראיצ; 10 ימע , 869  .) 43 ימע , 870

1 ,.גאד .טסיה 358  . 323 ימע , 1 רןכ , 967

1 ,ינרא·צ 359 1 ימע , 884 6  . 
Durgal ( ילאגררד םשכ םיתעל הנ�כמ רפכה 360 i  (. 

361 1 ,היחכ  32 'מע , 856 1  . 
1 'ינרא'צ 362 1 ימע ' 884 7  . 
1 ,כרנרררר 363 1 ימע ' 869 1 1 ( כרמיסינא םסויפש טרופמה חולכ .   םידיוהה םדיוהיה לש םהיבושמ תרמוקמ לע ) 888

1 תנשכ  .םדיוהי םיבושי םהכש םירפכה ויכ רכזומ הז רפכ ןיא ' 886
1 ,כרנרררר 364 1 ימע' 869 1  תוחפשמה לש יללכה רפסמה תא םודק איהבשכ הטע ,ררקמ רתואמ באש הארנכש ,ינרא'צ . 

1 ,ינרא·צ האר( תודיוההי תוחפשמה רפסמ תא וילא ףריצ ןכמ-רחאול 1 ימע , 884 6  (. 
1 ,כרמיסינא 365 1 אוה ) 1900 ( ןובח-רד-רןפ טוקנש רפסמה ; m ל , 888 1 1 ,תודחא .. כ.זו .ילגררדכ םדיוהי 5 9 1 2  ילג, 

1 ימע , 46-45 4  . 
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 קאלונ-יאסרוא והכה היה ינופצה הלובג .תיכילוטחמה תוכיסכל םורדמ הככש 366 ךאטייק תוכיסכ
) Orsai-Bulak (, יא'צ-ךאנראד לחכה- ימורדהו ) 367. (Darbakh-Chai היה אל יברעמה לרנגה 

 םיליגר ויה תוכיסנה תא .יפסכה םיל ברעממ מ"ק האמכ לש קחרמב דנע אוהו ,ךרוצה-יד רדגומ
 .ול ברעממ אצמנש יררהה רוזיאהו ,םיל רתוי בורקה' ןותחתה וא ירושימה רוזיאה : םיינשל קלחל
 תוכיסכב םירפכ יכשנ 369 .םיקימוק לש םירפכ םג הב ואצמכו 368 ,םיכאטייק וכוכ תוכיסנה יבושת בור
 .םידוהי לש תוליהק הרשע-עשתה האמב ואצמכ ,) langi-Kent ( טכק-יגכארי סיל'זדמ ,וז

370 ( סיל'זדמ רפכה (Medzhelis סונ,  וא ,יל�וא·ילע- y סח ךאטייק ןיסכ דיי-לע ,תרוסמה יפ-לע ד
 םיה יכפ לעמ רטמ-400 כ לש הנוגב ,םירה דיב העקבב ןכש אוה .ךרעל ו sso ·ב , y א·ח- y סוח-דמחא
 סכטל ךאטייק יבושת םיסנכתמ ויה הז רפכב .טכבדד ריעל תיברעמ-תינופצ מ"ק-40 כ לש קחרמבו
37 .תרצעייתה- וושריפש ,ומש םג ןאכמו ,רוביצ יניינעב הצע 1  אוה יטייבוסה ןוטלשה תישארב 
 רפכה זמ קחרה אל 372 • ןאראסאבאט·וגאטייק תפכב הללככש ,תירפכ היליהקב ישאר בושי שמיש
 ,תרוסמה יפ-לע ,ואב רכממ רשאו- םידוהיה איג- הטאק תוהו'זד הנוכמה ,העקבה האצמכ
 תוכיסכב ןוטלשל הלע הרשע-הנומשה האמה עצמאב 373 .סיל'זדמל םינושארה םדיוהיה םיבושתה
 ודיעהש יפכ ,סיל·זדמנ תידוהי הליהק המייקתה רבכ ןמז ותואבו 114 ,אזמח-רימא ךיסנה ךאטייק
 םייתאמכ םיאצמנ סיל·זדמב יכ 'דייצמ ו 796 תכשמ יסור רוקמ 375 • יכרא'צ הדוהי יכפב םוקמה דיוהי
.םהלשמ בר םהל שי'ו ,םידוהי לש םיתב  האמה תישארבו הרשע-הנומשה האמה ףוסב ךא 376 '
 הז בצמ .םידבכ םיסימ םהילע ופיסוה םיטילשהו ,סיל·זדמ דיוהיב תושיגנה ורבג הרשע-עשתה
 ידוהימ םידחאו 'רתוי חוכ טלקמ םוקמ םהל שפחל וטילחה הליהקה יכבמ קלחש 'ךכ דייל איבה
 הכוכשכ וררוגתה רפכה ידוהי 377 .יקראט תוכיסכבו תיכילוטחמה תוכיסכב ובישיתהו והרבזע רפכה
 ךותב אוה' : םוקמה תא יכרא'צ ראית ךכו 379 .םוקאבאד לחכ תבריקב האצמכש 378 ,םהלשמ תדרפכ
 רה יופיש לע ןכוש רפכה ... לחכה לש םימה שרעי קיקנה ךותבו ... תועבגה תחא ויפיש לע קיקנה

 .) Karakaitakh ( ךאט'יקאראק רא .) Kaitagskoe Utsmiistvo ( גאטייק םשב םג התכרב רז תובסינ 366
 .) Darbak ( קאבראד םשב םג הנרכמ הז לחנ 367
1 ,ה'חב 368 8S6 , 1 ,.גאד .טסיה ; 324-323 ימע  . 324 ימע . 1 רךכ , 967

1 ,הב'יזדאנ 369 42 •מע ' 960 1 . 

 ,) Mandzhlis ( סיליזרנאמ .) Madzhelis ( סיל'זדאמ ,) Manzhe ( ה'זנאמ :ולא תררוצב םג אכרמ רפכה לש רמש 370
 .) Manzhis ( ס"זנאמ

3 7 1 1 .ברתררר  1 ,רקנבצ ; 87 'מע , 869  . 227 'מע , 929

1 .ןאטסגאד 372  . 34 'מע , 922

1 .ינרא'צ 373  . 66 'מע , 884

1 ,.גאד .טסיה 374  . 32S 'מע , 1 רךכ , 967

37S םילאעמשי לש םרישה לצ חחת ונכשי בר ןמז' :רמאנ ז•כרח בא-םחנמ דשוחכ 'ג םויב הדעה ינב ורסמש תודעב, 
1 .ינרא'צ( ·ימרצא אזמח רימא רנ'יהד .םריהש תמדא לע ונביש רשא םידעוי ונחנא תאז  .) 348 'מע . 884

1 ,ברנרחטי 376 1 •מע , 796 3 1 1 רדוש רהרשהו ,   . 107 'מע , 796

1 ,ינרא'צ 377 1 ימע , 884 7 - 1 6  , 26 . 
 סיל•זדמ רירה• רבחכ :דחיב םימלסומה םע םיברועמ ונניאו רפכה ךרחב דחוימ קלחב םה ... רנלש ... םיתבה' 378

1 ,•נרא'צ( ז•כרח חנש .בא-םחנמ ודשחב 'ג םרינ  םיבושי ונחנא·: רמאנ ךריאת רחואמ רחא ריהצתב .) 66 'מע' 884
 .) 348 ימע .םש( •דחיב םיויגה םע םיכורעמ אל ,רפכב דחוימ קלחב

 . 6S ימע ,םש 379
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.לתנה די לע יברעמה 1 "כ 380 ' 1 ללכמ תותפשמ 80 הליהקה התנמ 867 38 .רפכה לש באה-יתכ 65 1 

1 תנשכ 877  היסולכוא ה םג יכ חינהל שיו 382 , יסורה אבצה דיכל םידרומ דיכ תוברק תריז רפכה היה 
1 "כו ,תידוהיה הליהקה הלדג ןכ-יפ-לע-ףא . ךכמ העגפנ תידוהיה 1 התנמ 886 2 1  529 ןהכ ,תוחפשמ 

30 ( שפנ  תוחפ ,ביצי רפככ ידוהיה בושייה ראשנ האמה לש ןורחאה עברכ םג .)תובקנ-228 ו םירכז 1
1 "כ דיסו לכואה דקפימ יפל .דרי רפכה יבשות ללככ וקלח ךא ,רתוי וא  תידוהיה הליהקה התנמ 897

5 1 2 1 "כ 383 .ויכשותמ רתויו 36% ויהש ,שפנ  -230 ו םירכז 300 ( םידוהי-530 כ רפככ וררוגתה 900

 תייסולכואכ הדירי הלח יטייבוסה ןוטלשה לש תונושארה םינשהו הכפהמה ימיכ 38 •.)תוכקנ
 'דרפנ בושייל סיל'זדמ לש תידוהיה הנוכשה הדרפוה םירשעה תונש עצמאכ . רפכה לש םידוהיה
1 תנשכ דקפימ יפ-לע .) Evreiskaia sloboda ( ידוהיה בושייה םשכ הנ�כש  69 הז בושייכ ובשי, 926

1 ( שפנ 306 ונמש ,תוידוהי תוחפשמ 1 "ו םירכז 58  היינשה םלועה-תמחלמ ברע םג 385 .)תוכקנ 48
 םייררה םידוהי םיררוגתמ ובש םירפכה דחא אוהו ,סיל'זדמכ ידוהי בושי םייקתהל ךישמה הירחאלו
 386 .ונימי דע

,387 ( טנק-יגנאי יקימוקה רפכה אצמנ סיל'זדמ רפכל ךומס (Iangi-Kent דע ידוהי בושי היה ובש 
 Terekeme ( ןוילעה המקרט הפנה-תתכ ללכנו, יררהה ךאטייקכ ןכש רפכה .היינשה םלועה-תמחלמ

388. (Verkhnii  רעתשהו 389 , ןאראסאכאט-וגאטייק תפנכ ללכנ אוה יטייבוסה ןוטלשה תישארכ 
.םידי תבחרו הדמחנ העקבכ' ' 390 

 םהש איה ויבשות אצומ לע תרוסמה ךא 'ונל עודי וניא רכ תידוהיה הליהקה לש הדוסיי ןמז
39 .הטאק-תוה�'זד יטילפמ  ... תיב' היה הרשע-עשתה האמה עצמאכ רפכה דיוהיל ינייפואה תיכה 1
 ויה גגה תחתמ הלעמל ... המא יצחכ ויתונולח בחורו ךרוא .תונטק םינבאו רמחמ יונכו ןטק
 תוילא לש זמרוש ,םינושעמו םישבי רשכו םיגד םיאולת םהילעו הצקה לא הצקמ תולקמ םירושק
.הכרה תובחס ייולב דועו ' 392 

1 תנשכ 1 ךותמ .םידוהי רפכה יבשות בור ויה 867 1 ,רכ וררוגתהש ,תוחפשמה 65 1  ויה 6
1 "כ 393 ,תוידוהי 1 ויה 886  394 .)תוכקנ-325 ך םריכז 360 ( שפנ 685 ונמש תוידוהי תוחפשמ 03

32 ימע ,םש 380 1  . 
3 8 1 1 .ברגרררר  1 ,'גראיצ( !"ברחנ •גראיצל 1 'שגהש .ר•הצתנ רפכה ד'וה' םג רטקכ הז רפסמ . 8 ד 'מע ' 869  .) 66 'מע . 884

 •גראיצ םסר'פש רמאמב .) 348 ימע .םש( 'ס'ש'שרמנ רגלש ם•תנה רפסמ' :רמאנ ר•הצת רתוא לש רתא תסרגב ךא
1 ד 0 ,'גרא'צ( תרד'רהי תוחפשמ 100 לש רפסמ טקכ אוה 8  םג .הארבנ ,תנמתסמ הז רמאמ לע .) 42 ימע . 
10 ךרנ "קיצגא .וכי :האר .תיסורב תד'והיה הד'פרלקיצגאה  . 492 'מע , 

1 ד "גאד .טסיה 382 1 'מע . 2 ךרנ , 96 5 8  . 
1 ,ברמיסיגא 383 1 "קיצגא .רב• : m ל , 888 9 1 3  . 492 ימע . 10 רךנ . 
1 • ןברח רד-ןרפ 384 900 . 
1 'ןאטסגאד 'דקפ•מ 385  . דד 'מע ' 926

1 ,ברל•ח• 386  . 554 ימע ' 960
 .םיילזומ רפכה רחאל דסונ אוה ינ ,חיגהל םרקמ 'ש ךב לע .)יגגאי( דשח )טגק( בר'ש אוה םשה ושריפ 38 ד

1 ,ברגוררר 388  . 92 ·מע ' 869
1 .ןאטסגאד 389  . 36 'מע , 922
1 'יגרא•צ 390  . ד 1 ·מע ' 884
39 1  .םש ,םש 
 .ד 2 ימע .םש 392
1 .ברגרררר ; ד 3 ימע ,םש 393  . 92 ימע ' 869
1 ,ברמיסינא 394  אוה ,ררזיאב 'גשה ורוקיב ןמזנו טגק-יגגאיב םד'רההי יתב לע יגרא•צ איבמש ,םיטרפב . m ל , 888
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 םידוהיה לש הריגהה הרבג יטייבוסה ןוטלשה לש תונושארה םיכשכו םיחרזאה-תמחלמ תוגשב
1 רבמצדב .רפכה ןמ  : ןלהלכ ויבושת וקלחכ 926

2 חול . 1 3 
 395 טנק-יגנאי תייסולכוא לש תימואל הקולח

 םינימה ינש תובקנ םריכז תוחפשמ םואל

 זוחא רפסמ

 םיקימוק
 םדיוהי
 םיניגראד

197  
44 

5 

437 
96 

6 

398 
102 

6 

835 
1 98 
1 2  

79.9 
1 8 .9  
1 . 2  

1 506 539 246 לכה ךס ,045 1 00.0 

 ייחבש דוחייה ףא לע ,םיפתושמ םויוק המכ שי םיקימוקה ירפכב לאריש תוליהק לש ןהיתודלותל
 תיברמל .הפכ-תתב וא הפכב ,תוכיסכב םיישארה םירפכב וככש ןבור-בור .הליהקו הליהק לכ
 וז הדבועו ,הרשע-עשתה האמה לש הייכשה תיצחמב ןהלשמ הכוכש התיה אל תוידוהיה תוליהקה
 ,הנושארה םלועה-תמחלמ דע תויטיאב הכשמכ וז הריגה .םידוהיה תריגה לע המתוח תא העבט יאדו
 ךשמב .םידוהיה דיי-לע םיבר םירפכ לש תטלחומ השיטנל ואיבה םיחרזאה-תמחלמו הכפהמה ךא
 םויהו ,םירשעה תוגשב ידוהי בושי ןיידע םהב היהש ,םטיעמה םריפכה תא םג םידוהיה ובזע םיכשה
 .)סיל'זדמ( םידוהי םיבושי ובש דחא רפכ קר רתוכ

 םיכפ-לכ-לע' ימוימוי עגמב טעמכ ואב אל ,התע דע וראותש םזיפכב ובשיש ,םייררהה םידוהיה
 םידוהיה תרהט לע ויה ולא תוריפכ תוליהק .רוזיאל וץחמש היסולכוא םע ,הרשע-עשתה האמב
 ןמ םידחא .הכוש היה יסורה אבצה תוכחמו םירצבמה דיל וחמצש םירפכב בצמה ךא ,םירירהה
 ןמ ומלעכ םירחאו ,םירפכ לש תווהתהל ןירעג ושמיש קלח דועב ,םריע לש ןתישאר וויה םריצבמה
 םיבושי בור-יפ-לע ויה אבצה-תוכחמו םירצבמל ביבס .יגטרטסאה םכרע תא ודביאש רחאל הפמה
 ןיב .םיתוריש יכתרכו הכאלמ-ילעב םג ומכ ,םיניצקהו םילייתה תוחפשמ ובשי םהבש ,םייחרזא
 םידוהי לש בושי םג היה אבצה תוכחמו םירצבמה ןמ םידחא תוביבסב םייחרזאה םיבישיתמה
 .םייררההו םייפוריא

-קיראי רהנה לש תינמיה הדגה לע רצבמ םיסורה וכב הרשע-עשתה האמה לש םיושלשה תרכשכ
 וב ובשי ;יחרזא בושי חמצ רצבמל ביבסמ .קסבררטפל תיברעמ מ"ק םיכרמשכ ,) laryk-Su ( רס
 םדוקה ומש לע טרוי-באסאח ארקנש ,הז בושייב .םייררה םידוהיו אבצה יררחושממ םייסור םדיוהי

 םייסור םידוהי לש : תוליהק יתש הרשע-עשתה האמה לש הייכשה תיצחמב ומייקתה ,םוקמה לש

1 תנכ-יגנאייב· : בתוכ 1 1 אקווד וארה םדיוהיה( ]םדיוהי לש םיתכנ 8 1 1 ,ינרא'צ .)'ינממ ובנג םיתב הנומש' 0 884 ' 
 םיקוידמ ,םישישה תונש תמועל התיחפ לע םיארמה ,ינרא·צל הליהקה ינב ורסמש םטירפה יכ ,חינהל יש . 320 'מע
 .תונוטלשה ול ורסמש םינותנה ןמ רתוי

1 ,ןאטסגאד ,דקפימ 395  . 80 ·מע , 926
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 תינושו תסורפת

1 תנשכ .םייררה םידוהי לשו  רחאל 396 .תרידרהי 22 ןכרתכו .תוחפשמ 446 טררי-כאסאחכ רבשי 860
1 כר .תידוהיה הליהקה רכ הלדג .םידירי לש םרקמל היהנ בושייהש  לש תוחפשמ 40 התנמ איה-867
1 כר .הכשמנ בושייכ תוידוהיה תוליהקה לש ןתחימצ 397 .םייררה םידוהי 8  יפל ,רכ וררוגתה רככ-74
1 .םיימשר םינותנ , -בור 398 • שפנ 3 , 908 התנמש היסולכוא ךרתכ )םייררהו םייזנכשא( םידוהי 280
1 כר .םייסור ויה טררי-כאסאחכ םידוהיה לש םכור  .םייררה םידוהי לש תוחפשמ 55 קר רכ רבשי-886
1 ר םירכז 207 ( שפנ 348 ןהכ 4 1 1 כ דיסו לכראה-דקפימ יפ לע 399 • )תרבקנ- -כאסאח רפככ רבשי ,-897
14 וויהש .)םייררהו םייזנכשא( םידוהי 762 טרוי  לש הלולתה הדיריה • 00 .היסרלכראה ללכמ 4%.

1 םינשה דיכ הז בושייכ םידוהיה רפסמ 897- 1  תלבגה לש תוינידמה זמ .יאדוול בורק ,העבנ 874
 רז ,תוליהקה יתש ויה הרשע-עשתה האמה ףוסכ .קרט זוחמכ םייסורה םידוהיה לש הבישיה-תרכז

401 • ןלדוגכ ךרעכ תררש .םייררהה לש וזר םיזנכשאה לש  לילכ טעמכ הסרהנ םיחרזאה-תמחלמ ימיכ 
1 כ דקפימ יפ-לרע ,שדחמ בושייה הנכנ המחלמה םריס םע ךא 402 ,רצכמה דיל תידוהיה הנרכשה 926-

 : ןלהלכ תימראל הניחכמ וקלחנש . שפנ 6,888 רכ וררוגתה

2 חול . 1 4  

 403 טרוי-כאסאח תייסולכוא לש תימואל הקולח

396 
397 
398 
399 
 . 55 ד ימע .ו 5 רןכ ,ו 9 ו 3 "קיצנא .וכי 400

 .טרו•-באסאחב םריירה םריוה• 390 ו-900 ב ויה , ןבוח-ךד·וןפ יפל 40 ו

 . ו ך ימע , ו 966 ,הבוקרלו 402
 ריהע לס הסיולכו K ה ללכמ םדיוהיה ןןןל םרפסמ "עגה .) 33 ימע ,ו 925 ( יקסרומאס חדעל. ו 26 ימע, ו 929 ,וקנבצ 403

 . 2% "ל

 זוחא רפסמ סואל

45 3 ,ו 26 םיסור .4 
 ו ו.ד 80 ד סיקימוק
 9.9 682 ס•ניציצ
5 3 דו םינמרג .4  
 4 .ו 285 םיסרפ
 3 . ו 2 ו 5 םיקא ל
 } 3 .ו 2 וו םייפוריא םידוהי
.4 ו.ו דד םירירה םידוהי 2 

 2.2 ו 52 סיני גואד
 2 . ו ו 45 םיניארקוא

 ו. 9 ו 23 סריא בא

 ו. 2 80 סיבאדרלמ

8 6 ו 4 םריחא .8 

 ו oo.o 6.888 לכה ךס

 . ו 860 ,טרו•-באסאח
 . 43 ימע , ו 8 ד 0 ,•נראיצ
 . m 11 ל ,ו 8 ד 8 .ץירל"ד

 . m ל ,ו 888 ,בומיסינא
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 תיבושי תסורפתו םייפארגומד םיכילהת

1 לש דקפימה ינותנ 1 לש הלא תמועל 926  תידוהיה היסולכואב תורומת יתש לע םיזמרמ 897
1 מ דרי רפכה תייסולכוא ללכב םידוהיה לש םקלח )א( : טררי-באסאחב 4. 4 .4-ל-% 2o/o . רז הדירי 
1 ב( טררי-באסאח יבושת רפסמ לודיג לש ויטעב הטועימב העבנ 897--5 ,3 1 2 1 בר  926--6,888 

 טרוי-באסאחמ םייררהה םידוהיה לש הריגהה )ב(; ידוהיה בושייה לש ומוצמצ ללגב הבורבו ,)שפנ
1 תנשב .םייזנכשאה םידוהיה לש רזמ רתוי הלודג הנודנה הפוקתב התיה 93 1  דמעמ בושייל קנועה 

-תמחלמ ימיב ךא .וב םייררהה םידוהיה תייסולכוא לודיג לע ,הארנכ ,העיפשה רז הדבווע ,ריע לש
 לע .המחלמה ראחל לדגו רזחש .ידוהיה בושייה לש תידוהיה היסולכואב םוצמצ לח היינשה םלועה
1 תנשב דקפימ יפ  .)ועדי-יתלב םייסורה םידוהיה רפסמ( םייררה םידוהי 300 וז ריעב רבשי 959
0 וויהש  תופיצר הב המייקתנו ריעל התיחש ,טררי-באסאחמ לידבהל 404 .טררי-באסאח יבושתמ 9%.
 .טרוי-רי'צ רצבמה דיל חמצש רפכב תידוהיה הליהקה םימי הכיראה אל ,ידוהיה בושייה לש

1 כ םקוה ,) Geli-Bak ( קאנ-ילג םוקמה יבושת יפב הנוכש ,) Chir-Iurt ( טרוי-רי'צ רצבמה 5-

1 ב טררי-באסאחל תיחרזמ מ"ק  תודיחיל הקפסא-סיסב שמיש אוהו ,אבצה הטמ ןכש רצבמב .-845
 תפנב תירפכ היליהק לש ישאר בושי טררי-רי'צ שמיש יטייבוסה ןוטלשה תישארב .הביבסב תויסורה
1 תנשב .םייררה םידוהי םג ויה םינושארה םייחרזאה ויבושת ןיב 405 .הלאק-'ץאחאמ  חרזאתה 867
4 התנמ ותייסולכואו בושייה 1 5 7 ( 223- םיסור : ןלהלכ תימראל הניחבמ הקלחנש ,שפנ  %  . 53  (. 

1- םייררהו םייסור םידוהי 1 1 %( 46- םיסרפ ,) 27.0% ( 2 1 . 1 8 ( 34- םינמראו )  . 2 %  ןיב 406 .) 
 ןוישיר ולביקש ,םייסורה םידוהיה ןיבמ הכאלמ-ילעב לש תוחפשמ רפסמ םג ויה טררי-רי'צ דיוהי

 םידוהיה תליהק הכלהו הלדג הרשע-עשתה האמה לש היינשה תיצחמב .םרקמב תבשל דחוימ
1 בר ,טררי-רי'צב םייררהה 1 התנמ-886 0 1 1 ( שפנ  1  םג םרקמב רבשי ןהילע ףסונו 407 ,)תוחפשמ 
 .הז רפכ םייררהה םידוהיה ,הארנכ ,ובזע הרשע-עשתה האמה ףוסב .םייפוריא םידוהי

 רצבמב םג היסור ידוהיו םייררה םידוהי הז דצב הז רבשי טררי-רי'צבר טררי-באסאחב ומב
.408 ( ראגאלשאד (Dashlagar 1 ב םיסורה ידי-לע םקוה רצבמה  .קסבררטפ ריעה ןמ מ"ק-62 כ,-846
 409 .תיניגראדה הפנל רצבמה ךייתשה יטייבוסה ןוטלשה תישארב . ךאטייקר יקראט תוכיסנ לובג לע

1 ( ב"כרת תנשב  הנווכה; לארשי ינב וניחאמ[ י"בחאמ תוחפשמ עברא ר]אגאלשאדבנ ואצמנ' ) 862
 םידבועה ליחה ישנאמ שפנ םישישכו םירהה יבושי םיחדנה וניחאמ תוחפשמ שמח .]היסור ידוהיל
.אבצב .המש ןכ םג םיללפתמ םירהה יבשוי רניחא'ו ,םרקמב תסנכ-תיב היה םיסורה םדיוהיל ' ' 4 10 
1 תנשב 4 ( 332- םיסור: םיחרזא 809 רצבמה דיל וררוגתה 867 1 - םיסרפו םינא'גייברזא ,) 0%.

249 ) 30. 8 % 1- םינמרא .)  1 8 ) 1 1 ו ) 4.6% 1 0-) 1 3 . 6 % 4 .םייררהר םייסור םידוהי )  1 1  ויה םידוהיה בור 
 םהיקסע רבדב םיבושיה םידחא םישנא קר ואצמי אל ,םיידרפסה ץראה ידרהימ'ר ,םייפוריא
4 .'םתכאלמר 1 4 .םךיג הילא ופרטצהש םרשמ םג תידוהיה הליהקה הלדג םינרמשה תונשב 2 1  עברב 3

1 .ברדמוגאמ 404 1 .הבייגרס ; 88 'מע , 966 2 ימע , 967 1 8  . 

1 .ןאטסגאד 405  . 54 'מע , 922

1 ,ברתררר 406 1 ,יגראיצ ; 5 ימע . 869  . 14 ימע , 884

1 ,ברמיסינא 407  . m ל . 888
 .) Deshlagar ( ראגאלרש םג םיתעל ארקנ רפכה 408
1 .ןאטסגאד 409  . 24 ימע , 922

4 1 0 1 ,ינראיצ  862 . 

4 1 1 1 ,בותררר   . 82 ימע ' 869

4 1 2 1 .ינראיצ  1 ימע , 884 5  . 

4 1 3 1 ,גרכנזרר  887  . 605 ימע , 58 ·לג ' 
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 תיבושי תסורפת

 .תידוהיה חיסרלכראח לש םג ומער ,רפכה לש יתרעמשמ לודיג לת הרשע-עשתה האמח לש ןורחאה
1 ב 4 דאגאלשאדב םיידרחה םידוהיה תליהק חתנמ-886 1 1 ( שפנ 309 ןחבו ,תוחפשמ  1 ך םריכז 50 59-

1 ב דקפימ יפ-לע .)תרבקנ 3,0 ופכב ודדוגתה-897 1 6 -םירוצנ: זלהלכ םתד יפ-לע וקלחנש ,םיבושת 
1- םיבאלסרבאדפ , 825 ) 60. 5 % 14 ( 450- םידוהי .)  1 ( 355- םימלסומ ,) 9%. 1 . 8 % -םירצונ ,) 
33- םילרתאק 1 ) 1 1 . 55- עודי אל .) 0%  ) 1 . 8% (. 4 3 כ הז ופכב רבשי האמח ףוסב 14 1  םדיוהי-5
4 ,םיידדה 1  ימיב ךא .םירשעה האמח תישארב םג הלדג םיידרחה םידוהיה תליהק יכ חינהל וינסר 5
 .םכרשי רב דשחתה אלו רפכה תא םיידדהה םידוהיה הארנכ ובזע םיחרזאה-תמחלמ

 ארח .םירצבמה דיל וחמצש ,םידפנה תושלשב םיידדהה םידוהיה לש ולא תוליהק ןייפאמה רקה
 תידוהי-אלה חיסרלכראה התיח םהבש םדיחאה םידפנבכ אלש ,סיסרו ויה םידפנה יבושת בודש
 .זאקרראקה ימע זיבמ תימלסומ

 םיקאזרק לש םידפנב םג חדשע-עשחה האמה לש ןושארה שילשה זמ רבשי םיידדה םידוהי
 הנש תואמ רשלש דויצל תוראופמ תוגיגח םינרמשה תונש תישארב רכועכ דשאכו 'זאברק לבחב
4 .םיידדח םידוהי םג ןהב ופתתשה .קדטה לש םיקאזרקה תודיחי דוסייל 16 

 היסרלכראה זמ קלח םייסורה תונוטלשה ודיבעה הרשע-עשתה האמה לש ןושארה שילשב
4 ,םידידח םידוהי םג ,םכרצומ ודבע רא. ודבעוה רז תרגסמב. זא ברק דרז יאל םידחה זמ תיסקר'צה 1  ךכר 7
 .סיקאזרק ויה םהיבושת בודש םידפנב םידוהי לש תוליהק הנושארל ווהתנ

Dzhegunaiski ( יאנרג'זד יקאזרקח ופכב םיירוהה םידוהיה ינושאר ובשייתה םישולשה תונשב i  

Poselok (, 1 ב . ןאברק דרזיאבש קסנישאפלאטאבמ מ"ק-20 כ ןכשש  52 רז הליהק התנמ-886

1 ( שפנ 276 ןהבו .םיידרח םידוהי לש תוחפשמ 1 1 ר םירכז 6 .תרבקנ-60 ( 4 1  לש יזדחאה עבוה ןמ 8
1 ב .ופכב תדיוהיה היסרלכראה לודיג לש המגמ הרכינ הרשע-עשתה האמה  322 רב רבשי-897

1 ב 419 .האמה ףוס דע דמשנ ךדעל הז ופסמו ,רפכה יבשות 682 ךרתב םיידרח םידוהי 90 1  יכ ,חווד-
-תמחלמב 420 .שפנ 397 רנמש .םידידה םדיוהי לש תוחפשמ 47 הרוכח המדא לע ודדוגתה ופכב
 ינמז טלקמ םחל ושפיח רב ודדוגתהש םידידהה םידוהיה זמ קלחו ,רפכה יתב לכ וסדהכ םיחרזאה
42 .קךדזרמ דיענ  םג ופרטצה םהילאו ,םימודקה םדיוהיה ויבושת וילא רוזח תרבוקה ךרש םע 1
 800 רפכה לש תדיוהיה הנרכשכ אופא ופפוטצה םרישעה תונש עצמאב .םידחא םיבושיימ םיטילפ
 422 .הסנדפ אלב םכרדו ותריב םישק םיידאטינאס םיאנתב ויחש ,תוחפל שפנ

 יקאזרקה רפכה תא םיחרזאה-תמחלמ ימיב םידידהה םדיוהיה ובזע יאנרג'זד ידוהיל המרדב
 עברב .ינזרדג תפנב ללכנש ,הז ופכב ובשייתה םינושארה םידוהיה .) Chervlenaia ( היאנלבד'צ
1 כר .ינזרדג דיעה זמ מ"ק םירשלשכ זבש רפכה .הרשע-עשתה האמה לש ןורחאה  מ"ק-40
 םינמרא ,ססירו רב ובישיתה זאו םיקאזרק רפכה יבושת לכ ויה זמז ותואל דע .זאקרראקידאלררמ

4 1 4 1 ,כרכויסינא  1 .יקסכרזרק הררשהו , m ל , 888 3 ימונ , 895 1 1 -3 1 0 1 •. קצינא .וכי :  9 1 3  . 30 יבווג , 7 רןכ , 
4 1 5 1 .ךרכח-רד-וךפ  900 . 
4 1 6 1 .כררדנסכלא  1 ינוע , 882 668 . 
4 1 7 1 .םראכנדירי  1 ינוע , 888 28 . 
4 1 8 1 ,כרכויסינא   . m ל , 888
4 1 9 1 •. קיצנא .וכי  9 1 3 1 ינוע , 7 ךרכ .  1 ( זרכ n-רד-וךפ יפל . 53  .םריירה םרוהי 280 .) 900

1 .ךאכרק 420 90 1 1 ,.כ.א .  9 1 2  . 3 ימונ , 39-38 ילג .חרדחא , 
42 1 1 ,הרכקרלר  1 יבווג , 966 7  . 
1 ,קאטשנאג 422 927 . 



 תיברשי תסררפתר םייפארגרמד םיכילהת

 ,געלו זרכב םהיפלכ וסחייתה םיקאזוקהו ,רפכב וטלקנ אל םישדחה םיבשייתמה .םייררה םידוהיו
 : םיחרוא סינכמ וניאש. ילינ שיא ןייצל האבש ,היאנלבר'צב תלבוקמה הרמימה דיעהל היושעש יפכ
 םידוהי 45 הז רפכב ובשי םינומשה תונש ףוסב :ינמרא לצא ןוללו די'ז לצא לוכאל וליאכ ולצא'

1 ( םייררה 9  הארנכ םתוא העינה הז רפכב םידוהיה ושחש תורזה תשגרה ןא 423 ,)תובקנ-26 ו םירכז 
 .םיחרזאה-תמחלמ ימיב ונזועל

A ( ריבאמרא )ריע םויה( רפכה ןכש ןאבוק רהנה תבריקב rmavir (. םיבשות ידי-לע םקוה רפכה 
1 ב וילא ודבועהש .םינמרא  םירוזאל תיררה היסולכוא תרבעה לש תיסורה תוינידמה תרגסמב-839
 םג הז רפכל ורבעוה הרשע-עשתה האמה לש ןורחאה עברב .ינופצה זאקוואקה לש םיירושימה
 ,הליהק החתפתה אל םוקמב םלואו 424 .המדא-תוקלח םהל ונתינו ,םייררה םידוהוי םיסקר'צ
 .םירשעה האמה לש ןושארה רושעב דוע הארנכ והובזע וב ובשיש םיטעמה םידוהיהו

El ( סורבלא רה לש הגספה ילגרל ,רובאמראל תיחרזמ-תימורד 'brus (, ריעה ןמ קחרה אל 
 ומש בסוה םימילש , ןאבוק ומוש םייררה םידוהי רפכ ןכש ,) Batalpashinsk ( קסנישאפלאטאב
 האמה לש םישישה תונשב 425 .סורבלא לש תיאבצה הרזיגב ללכנ אוהו ) Uchkulan ( ןאלוק'וצאל
 : םוקמה תא ראית ןכו• ז"לרת הנשה שאר ברעב הז היה . ינרא'צ הדוהי הז רפכב רקיב הרשע-עשתה

 סוראבלא רהה ילגרל תנכושה ןאבוק ריעה לא ... יתאב הנשה שאר ברע 'ב םויב
 איה הנטק תאזה ריעה .םימלוע גלשב הסוכמהו זאקוואק יררה לכמ הובג רתויה ... ]סורבלא[
 טיט רמחמ וינב הדעה אישנ תיב ... דבלב לארשי ינב קר םה היבושתו הל ביבס תועבגו
 רמחב הסוכמו רפעמ אוה גגה ... םירדח הושלש וכותבו. ץוחבמ דיסב חושמו תונטק םינבאו
 תיבה עקרקכ קלחו אוה רשי םא יכ ,הפוריא יתב יגג תינבתב עפושמ ונניאו לעממ לוחו
 םהילוע סרפ ןוטא תובוטח םידברמב םידפורמ םינפבמ םיתבה תוריק ... ול ביבס הקעמו

 426 . םייסרפה ידי השעמ תוארמ

 םיקאזוקה תביבסבש םיידוהיה םיבושייה ראש לש הזל המוד לרוג ,הארנכ . ןמוז הז ידוהי רפכל סג
 םידוהיה ידי-לע הלאה םיבושייה לכ יאדוול בורק ובזענ םיחרזאה-תמחלמ ימיב .םיסקר'צהו
 .םיקאזוקה ירפכב םייררה םידוהי ,ועדיש המכ דע ,דוע ובשי אל בוש הז ןמז רחאלו .םייררהה

 דוע תומייק ויה 427 ,הז קרפ-תתב תונודנה 46 ןותמ .םייררהה םידוהיה לש תוריפכ תוליהק 26
1 ; זאקוואקה לש יסורה ושביכה ינפל 8  ינשב קרו ,היסורל זאקוואקה חופיס רחאל ושבגתה ןהמ 
 ןוויכ .תיטייבוסה הפוקתב םרייזע םיידוהי םיוצביק ווהתה .םידוהי םדוק סהב ובשי אלש םירפכ

 םידוהיה ברקב דחוימב הטלב איהו .זאקוואקנ הצופנ העפות התיה והערל דחא בושיימ הדדינהש
 תונודנה תוירפכה תוליהקה 46 ןותמ . ןמזה ךשמב ולטב לארשי תוליהקמ קלחש ןנומ ,םייררהה
 דוע ויה אל תוליהק הנומש ,הרשע-עשתה האמה לש ןושארה עברב דוע םייתש םייקתהל וקספ
 לח תוידוהיה תוירפכה תוליהקה לש תיבושייה הפמב טלובה הנפימה ןא ,האמה לש וןרחאה עברב

1 .ז"חנרר 423 1 .זיקבאילאמ; 889 89 1 1 ימע ,  1 8 , 1 2 1  . 

196 "טסיה .קצינא 424 1 1 .זרי•זראנ : 738 ·מע . 1 רןכ ,  89 1 1 .ןרי•זראנ ; 65 ימע .   . 145 ימע . 895

1 .זאברק 425 867 . 

1 .דינמה .ינרא·צ 426 1 ימע , 23 ·לג , 878 1 .הטילארעזי .ינרא·צ האר ההז טעמכ רואית . 78 8 78 . 

 לש הרלוג רתוי רא תוחפ הסיולכוא תאצמנ םיבויש םינרמשככ· ש .) 5 ימע . י"כ( אריפש לש תימתסה ותרימא 427
 .תקריומ-יתלככ תיארנ ·םריירה םרירהי
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 תיבושי תסורפת

1 ובזענ דשאכ ,סיחדזאה- n מחלמ ימיכ 8  .סהכ דדוגחהל דוע וגש אלש םידוהיה ידי-לע םידפנ 
1 ג .םידפנה ןמ םידוהיה לש הריגהה ןילהח ןשמנ םלועה-תומחלמ יתש דיגש ןמזה-קרפכ 3-

1 "כ םידוהי ובשי סהכש .םידפנ  וגשי סהכש .םידפנה 46 ןותמ-5 כ קד .ידוהיה בושייה קספ , 926
 לש רויעה ןילהח .ונימיכ םרייעז םידוהי םיבושי ןידיע םימייק ,הנודנה הפוקתכ םידידה םידוהי

 טעמכ התע אופא עיגה ,הרשע-עשתה האמכ רכינ דככ ומושירש .םיידדהה םידוהיה תייסולכוא
 .ומויסל

 םידעכ תוליהק . 2

 םזיכרמ ושמישש םדיע ונייה ,תוקיתו םדיעכ ונכשש לארשי תוליהק דיכ םילדבה ויה הנדה תוניחבמ
 םדיעכ ושבגתהש תוליהקה דיגל .היסורל דוזיאה חפוסש סרוק רחסמ-ידקומו סייכיטאדטסינימדא
 םיכושחה ןמ היסולכואה בוד דועכ .םייסורה םירצבמה תביבסכ יחרזאה בושייה ןמ וחמצש .תושדח
 םיבושתה חיכומ ויה תודשחה םדיעכ ידה . ןושארה גוסה ןמ םדיעכ התיח דוזיאה לש םיקיתווה
 הסנרפה-תורוקממ דחא תואלקחה השמיש תוקיתווה םידעה ןמ תונדכ .םישדח םיבשייתמ
 תא ועבט הלא םילדבה .רחסמו הכאלמ זיכרמ ןתישארמ ויה תודשחה םדיעה וליאו .םיכושחה
 םדיעכש ולאמ דרפנכ ,תוקיחווה םדיעכ תוליהקכ םג ןודל יואר ןכלו ,תוידוהיה תוליהקה לע םמתוח
 םג וראות. וןפצל םודרה ןמ ,דומאכ .ויה םידוהיה תריגה לש תוריקיעה תומגמהש ןוויכ .תושדחה
 .הז רדסכ תוינוריעה לארשי תוליהק

 ןאו וידא
 ןאוודי�כ הריזעה הליהקה הנודנה הפוקתכ התיח םדיעכ םיידדהה םידוהיה יבושי דיכמ תימורדה
 .הארנכ .הכ החיה םייניבה-ימיכ .תינמראה הקילבופרה תריג םויה תשמשמה ,) Erivan- ןאווידי(
 תונשכ .דיענ םידידה םדיוהי ובשי אל הרשע-עשתה האמה עצמא דוע הלטבתה וז ןא הליהק
 ריעכ יכ ,םיסעונה דחא חוויד םיעשתה חונש תישארכו 428 םידוהי םייתאמכ הכ ודדוגתה םישישה

 הפוש דרפס חסונ םיללפתמה סרפ ידוהי תדגא יתג םיישמח וא םיעברא ןדעכ םויכ םיאצמנ
 ןייש' ולדגה רישעה תיב אוה )דיעה דיצמ דחאכ( םהלש כ"היג .םהיפכ תדחוימ הלולכ
 429 .קחצי ןכ ףסוי םכחה אוה וןרויש דיליל הדומהו טחושה 'יכרדמ

1 תנשמ דקפימג םנמאו .םדיידה םידוהי לש הליהקכ ןאכ רגודמש . יאדוול בורק  דיענ ודקפתה 897
1 גו .םידוהי 270 9 1  םג ויה דיעה יגושת ןיכ יכ .חינהל אופא ריבס 430 .םיודהי 34 קד הכ ומרשנ-2

 םודיהי לש וביש לע תודיעי ונילא ועיגה אל םיחרזאה-תמחלמ דיחא ןא .םידיחי םידידה םדיוהי
 . וז דיענ םיידדה

1 • ןאררויא 428 870 . 

 . 239 ימונ , l 89S , רן רדוג 429

1 "קיצנא .וכי 430 9 1 3 1 רןכ ,  6 1 ,ס-יל ; 288 ימע .  9 1 6  . 
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 תיבושי תסורפתו םייפארגומד םיכילהת

 וקאנ

 לש הלודג הליהק םימיה תוברב החתפתה הבש .וקאנ דיעה תנכוש זאווידאמ תיחרזמ מ"ק-530 כ
 תוישארה םידעה תחא הרשע-עשתה האמה ףוסב התיח יפסכה םיה תפש לעש וקאנ .םיידדה םידוהי
 לש התישאר .הנטק תוכיסנ לש הדיבו הריעז הרייע התיח ךרדנה ןמזל דע ךא ,זאקוואקה-דבעב
 לשנ םיתב רשע-םינש ומכ ]הכנ ובשי' זאו הרשע-הנומשה האמה ףוסב וקאנב תידוהיה הליהקה
 תורבקה תיבו דיעה ךרפצ דצב םתריד םוקמו ודכש ]תסנכה-תיב[ כ"היב םגו תודרכש תודידב ]לארשי

.דהה לגדל טפנה רוקמל בורק ,סורד דצל םהלש ' 43  התנמ הרשע-עשתה האמה לש ןושארה רושעב 1
.2 דיעה תייסולכוא 1 1 טסוגואב .םיידדה םידוהי 26 ךהמו . שפנ 54  החיתפב םידוהי ופתתשה 809
 תישארב ךא 432 .תידוהי-תיטאטה ןושלב םגיצנ םאנ הבש ,דיעה לש למנב סכמה-תיב לש תיגיגח
 תוידוהיה תוחפשמה ובזע םהינכש דחפמו ,םד-תלילע וקאנ ידוהי לע ולילעה ינשה רושעה
 וקאנב ידוהיה בושייה קספ וז הלילע תובקעב 433 ·י'זדוימ ךפכלו הבוקל ךדבעו דיעה תא תוטעמה
 ,םיידדה םידוהי הב ובשייתהו ורזח הרשע-עשתה האמה לש היינשה תיצחמב .םינש לבויכ ךשמל
 דשאכ ,האמה לש ןורחאה רושעב רקיעב הלח ,ידוהיה בושייה המעו ,דיעה לש התוחתפתה םלוא
 . היזורג ידוהי ףאו היסרדמ םידוהי סג . םיידדהה םידוהיה לע ףסונ . הילא ואב

1 ב 1 ו םירכז 40 ( שיא 50 לוכה-ךס וקאנב וביש-873  .היסור ידוהיו םיידדה סיר.דהי לש )תובקנ-0
1 ב 8 9 1 39 ,םיימשר תרדוקמ יפ-לע ,הב ודדוגתה- 1 ב דקפימב ךא 434 ,סידוהי 1  וקאנב ודקפתה-897

2 ,34 .2 % וויהש ,םידוהי 1  םידוהי םטועימ .םייזנכשא םידוהי ויה וקאנ ידוהי בוד 435 .היבשותמ 1
 דיעה לש הריהמה התוחתפתה הכשמנ םירשעה האמה תישארב .הזיורג ידוהימ םידיחיו םיידדה
1 ב ךא .תיסורה הירפמיאב טפנה-תודאב לש רתויב םיבושחה םיזכרמה דחאכ  המ- y מזל םלבנ-905
 שיא ףלאמ רתוי וחצרנ ךהבש .תוערפ םינא'גייבדזאה ושע טסוגואו ראורבפ םישדוחב .הלודיג
1 דיבו ,דיעה הששואתה רצק ןמז דובעכ 436 .קוקיז-יתבו טפנ-תודאב שאב ולועהו  ן 9 ן-3 ל 897
1 מ( התייסולכוא טעמכ הלפכוה 1 1 , 1 ב שפנ-904 2 ל-897 1 1 תנשב-4,672 9 1 3  הב ידוהיה בושייהו ,) 
2 ( העברא יפמ רתוי לדג ,34 1 ב 1 1 ב שפנ-9,690 ו-897 9 1  טפנה-תודאב לש ךחותיפ תובקעב .)-3
 ,דיעה יבשותמ תיצחמכ ן 9 ן-3 ב ובשי הבש ,תדחוימ הנוכש ריעב התנבנ ךהב תורושקה תוישעתהו
1 %-כ קד םלואו 1  קיתעה קלחב אופא ודדוגתה ,דחאכ םיידדההו םיזינכשאה .םידוהיה בוד .הידוהימ 

2 כ ריעב ובשי הכפהמה ברע .וקאנ לש 1 ( תוחפשמ-250 כ .םיידדה םידוהי-000. , 500- 1 ,  )שפנ 250
 437 .הדובע םשל םינוש םירפכמ ואבש .םידיחי-500 כו

 .םינמראהו םימלסומה דיבש הפירחה תונויעה בוש הצרפ םיחרזאה-תמחלמו הכפהמה ימיב
 רפסמש אלא ,דיעה תייסולכוא תתיחפל תפסונ םעפ םדג םימלסומל םירוצנה זיב םיל�ה קבאמה
4 %-ב לדג ףא אלא תחפ אלש דבלב וז אל םיידוהיה היבושת 1 1 בו ,  1 הב ובשי-920 3 ,  .םידוהי 689

43 1 .ינרא'צ 1  . 263 'מע , 884
1 .ברסאמררט 432 8 1 0 1 ,וקאנ ; 37 'מע ,  809 . 
1 ,ינרא'צ 433  . 267-263 'מע . 884
1 .ץידלדיי 434 1 ,וקאנ .ץילרידי .רפסוממ-יתלב דומעב m ל , 879 1 ,הקיטסיטאטס: 509 ·מע . 879  . 43-42 'מע , 895
1 "קיצנא .וכי 435 9 1 3 1 ( ברדאדוח. 703 'מע , 3 ךדכ ,  1 ·מע, 923 1 דקפימ יפ-לע יב .ןייצמ ) 74  1 , 790 ריעב רבשי 897

 .םדיוהי
1 ,וקאנב תורעפ : האר 436 90 5 1 ,וקאנב גדה ;  1 ,זארקראקב תוחירצ : 905 1 ,תורעפה תודשחתה ; 905  .וקאנ; 905

1 1 .וקאנב ןברוח; 905 1 .וקאנב שאר םד; 905 1905 .וקאנב בצמ; 1905 ,וקאנב סרה: 905  . 
 . 40 , 5 'מע ,'י'כ ,אריפש 437
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 תיבו�" תסורפת

 )םירשעה האמה לש םישישה תונשמ םולצת( וקאנב ידוהיה תורבקה-תיב

1 קרש . 458) 10 . 7o/o 4 _םייררה םידוהי ויה םהמ )שפנJ8 תריגה הכשמנ םיחרזאה-תמחלמ המייתסנשמ 

1 דקפימ יפלו רקאכל םייררהה םידוהיה 2 תידוהיה היסרלכואה התגמ 926 1 ,  ויה םכותמש ,שפנ 995

1 9. 1 ,םייסור םידוהי 583 ,  םירשעה תוגש לש היבשח תיצחמכ .םיויורג םידוהי-427 ן םייררה 985

 םייררהה םידוהיה תיברמ. ··דודימ רפכה ןמ םיטילפ ןכר ,הברקמ םייררה םידוהי ריעל םורזל וכישמה

 םיכרו ,ריעה לש ימלסומה קלחכש )היאגראדגרכ 'חור היאכררדא'צ 'חר( תובוחר ינשכ וררוגתה
 בושיה לש לודיגה 4 [ 9 • 7 ו 'סמ ,ינאחאלאנ בוחרכש דחא הנכמכ ופפוטצה םיחרזאה-תמחלמ יטילפמ
 הנש ,וקאנ ידוהי לש םנור-בורו ,הילא םייזנכשא םידוהי לש םתריגהמ רקיעכ עבנ וקאנב ידוהיה

1 םידוהיכ ודקפתה 1 נ שפנ 29 , 97 7 ו-959 1 1 נ ןיסולכואה דקפימכ 29 ,-6  .םיוינכשא םדיוהי םה-970
-14 כנ ודמא םתואש ,הויורג ידוהיו םייררה םידוהי םטועימו 1  440 .שפג ףלא-2

 ה•זדנאג

-רכענ רתוינ תומסרופמהו תוקיתווה םריעה תחא תנכוש וקאנמ תיכרעמ-תינופצ מ"ק-350 כ
1 דע המשש ,זאקרואקה 1 נ היסורל החופיס םע .ה'זדנאג היה 804  ,לופטנאסיליל המש בסוה-804

1 ,כרד c� דרח 438 1 ימע , 923 1s . 1 •-000 כ וקאנב )םיררהו ס•רנכשאו ףיוה•ה כודדש דמאנ ס•רשלשה חונש צעמאכ s 
1 ,לה( רךעל שפנ  .) 360 ימע ' 946

1 יבררג 439 924 :r ,1 ימע , 1929 ,ולימ 1 1 .•קסניגארכ,  1 .וןסכקיע ; 246 ימע . 967 928 . 
1 .יקסנ"יצנח 440 1 ימע , 976 7  . 21 ימע ,•קסר·יצפר , 
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 תיבושי תסורפתו םייפארגומד םיכילהת

1 םינשה ןיכ 93 5- 1 9 1 8  דאכאכרדיק תארקנ איה ן-935 מ ןא ,ירוטסיהה המש הל בשוה 
) 44 1 . (K irovabad דקפימ יפל םלוא .םידיחי םייררה םידוהי הכ רבשי הרשע-עשתה האמה יהלש דע 

1 1 ריעכ וררוגתה 897 9 כ .םייררה הארנכ םכור ,םידוהי 30 1 1 כ 442 .םידרהי 99 הכ ונמנ ן-2 9 1  רבשי-7
 םע .םיטעמה םייזנכשאה םידוהיה לש םדצכ םייררה םידוהי לש תוחפשמ שמחו םירשעכ ריעכ
 םיטועימל הדערוה ריכזמ. ןשאטראר רפכמ םידוהי םיטילפ ריעל ועיגה יטייבוסה ןוטלשה תוססבתה
-כ קדכש ,) Budanov ( כרנאדרכ, ןא'גייכרזא לש תיטסינומוקה הגלפמה לש זיכרמה דעווכ םיימראל

1  םיסנרפתמו בער תפרחמ םילברס ריעכ םיררוגתמה םייררהה םידוהיה 293 יכ חוויד ,םבצמ תא 928
 התיה םכותמ העבראל קר רשא ,םיריעצה 22 לש םבצמ שאונ היה דוחיכ .תולכורמ בר קחודכ
 םירשעה תונש יהלשכ ריעכ רבשיש םייררהה םידוהיה תיברמ יכ ,אופא המית ןיא 443 .יהשלכ הקוסעת
 .תודדוב תוחפשמ קר הכ ורתונ םרינו הרכזע

 החאמש

 הכש 444 ,החאמש ריעה תנכוש ,םיה ינפ לעמ רטמ-725 כ לש הברגכ ,ה'זדנאגל תיחרזמ מ"ק-230 כ
 הלדלדינר הכלה רז הליהק 445 .םייררהה םידוהיה לש תוקיתווה תוליהקה תחא ,תרוסמה יפ-לע ,התיה
 האמה תישארכ ררזיאכ רקיכש ,וברג .םידוהי הכ רבשי אלש טעמכ הרשע-עבשה האמה ףוסמו
.ךחסמ יכרוצל םידוהי רפסמ םייח םג החאמשכ' : בתוכ ,הרשע-הנומשה  םע ,םינפ לכ לע 446 '
 רבשי אל החאמש התריכ לע הרשע-הנומשה האמה לש היינשה תיצחמכ ןארוריש תוכיסנ תושבגתה
 תונשכ ןא ,רחסמ יכרוצל רקיעכ ריעל םיאב םידוהי ויה הרשע-עשתה האמה עצמא דע .םידוהי הכ
1 כ .םייררה םידוהי דשחמ הכ ובשייתה םיעבשה 8 1 הכ וררוגתה-73 4 -6 ר םירכז 8 ( םייררה םידוהי 

 תישארכו ,ריעכ םייררהה םידוהיה תליהק הלדג הרשע-עשתה האמה לש ןורחאה עברכ 447 .)תרכקנ
1 כ .תוחפשמ-25 כ התנמ םרישעה האמה  תיברמ וסרהנ הכש ,השק המדא-תדירעמ ריעה הלכס-902
1 כ .םידחא םידוהי םג ,הארנכ ,הרכזע ןכמ האצותכו 448 ,היתכ 9 1  לש( ידוהיה בושייה הכ הנמ-0
1 )דחי םיזינכשאו םייררה 1 6 ( שפנ 9 1 5 ר םריכז  1 כו ,)תובקנ-8 9 1 -תמחלמ רחא 449 .תושפנ 82--2
 ןשמכ 450 .י'זדוימ רפכה ןמ םיטילפ הילא ופרטצה ןכש ,החאמשכ תידוהיה הליהקה הלדג םיחרזאה
 לש תודיחי תוחפשמ קר ,הארנכ ,הכ םירג םויהו ,ריעכ ידוהיה בושייה דואמ םצמטצה בוש םינשה
 . םירירה םידוהי

44 1 ,.טסיה .קיצכא 1 292-29 •מע . 7 וךכ , 969 1 . 

1 ,.קיצכא .וכי 442 9 1 3 5 ·מע ' 7 ןרכ .  1 4 1 ,ס-יל ;  9 1 6  . 

1 .ןיחיינ 443 9 1 7 1 ,ה•זרכאג ,ןאמישא;  928 . 

 .) Shemakhi ( יחאמש סג סיחעל תארקנ ריעה 444
1 ( ינראיצל ורפסי טרוי-רייצ ריוה• 445 1 ·מע ' 884 4- 1 3  ובר יכפמ ]ךא[ ... יחאמש ריעכ ונישתכ· םהיתובא תרכא יכ .) 

 :סהה תומוקמה תא ונזע תומחלמו תומוהמו תוכרכמו ןמזה תואלת
1 ,רברב 446 1 ימע , 728 1 7  . 

1 .ץידלייז 447 1 ,וקאנ .ץילדייז ;רפסמו דומע אלל חול , 879  . 509 ימע , 879

1 'יארשכ 448 902 . 

1 .כיטנרט 449 9 1 29 ימע, 1 1 1 ( כורדוק . 290- 9 1 2 1 .ס-יל .-300 כ םדיוהיה רפסמ תא דמא ) 87 ימע,  9 1 6  ."'כ( אריפש . 
1 לש רפסמ טוקנ ) 5 ימע  . ןמיהמ יתלכ הארנש ,החאמשכ םירירה םריוה• 1 , 50

1 ,רלימ 450 1 ימע , 929 7  . 
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 תיבושי תסורפת

 הברק

 הלודגה הליהקה הרשע-עשתה האמב התיה הבש .הבוק ריעה תאצמנ החאמשל תינופצ מ"ק 8s-כ
 התנבנ וילעש קיתעה בושייהו ד.בלב םינש תואמ המכ ןב אוה הבוק םשה .םירירה םידוהי לש רתויב
J .תועבג יתש עמשמ .) Godia \( לאידוג הנוכ ריעה  םיה ינפ לעמ רטמ 642 לש הבוגב הנכש דיעה • 1
 .היסורב ףאו ,זאקוואקב םש םהל אציש תרזיפ יעטמ ויה היתוביבסב .חונה המילקאב הדעונו
 יא·צ-לאידוק לחנה םרז דיעה ךותב .יעבט רעי רהה ילופיש לע רעתשה םיעטמה לש םכשמהב
) Kudial-Chai (, יא•צ-ילד וא ) Deli-Chai (, הקניבוק והוניכ םיסורהש ) Kubinka (. ידויצ רואית 

 ךזירב איליא יסורה עסונהו ףארגומדה ראית הרשע-עשתה האמה לש םיעבראה תונשב ריעה לש
) 1 896- 1 8 1 8  (: 

 ןורטאיתיפמא ףקומה .ילג קמעב ]תרעתשמה[ תירויצ ריע .ריעל הבוק דואמ המוד קוחרמ
 .לחנ ול לתפתמ ןאכ .תובע רעיב םהיתועלצ תאו םימשב םהישאר תא םיריתסמה .םירה לש
 תוגג םע םידגסמ .םינוש םיבוג ילעב םיירויצ םיתב .םיתב םירוזפ תולולתה ויתודג לעש
 םיפקומה .םיקורי םיצע לש םקרימ ךותב םיועלק. ןווג םשל וליאכ .סינבימה לכו .םיעבורמ
 ... םיכובס תובוחרה ].בורקמ הב םיטיבמ רשאכ ךא[ .הקניבוק לחנה אוהש. ןבא תמוח וליאכ
 םישרגמו תוריבע-יתלב תוציבמ ווהתנש .תורכיכ ךרוצ לכ אלל תריוצמ םימיוסמ תומוקמבו

 םיעבצ ללשב םיטושקמ ץרחנמו .ץעמ םיוינבו דואמ םיכומנו םינטק םיתבה ... םיממוש
 4J2 .סידחוימ

 תידוהיה הליהקה ןיב ולבג דיעמ סג שמיש אלא ,תיפארגואיג הניחבמ קר אל ריעה תא קליח לחנה
 ,ריעה לש ימלסומה קלחה ןכש ,הובגה םוקמב ,לחנה לש תינמיה הדגב .תימלסומה היסולכואהו

 םריעש הושלשל דעבמ התיה וילא הסינכהו .המוח ףקומ הרשע-עשתה האמה תישארב היהש
 םיתעל הנוכש .ריעה לש ידוהיה קלחה היה יא·צ-לאידוקה לש תילאמשה הדגב .תולילב ולעננש
.J3 ( •ידוהיה בושייה' (Evreiskaia s\oboda • יקלח ינש ןיב םרישקהו ,דבלב םדיוהי רבשי הז קלחב 

1 תנש דעש ,הדבועה דיעהל הוישעש יפכ .ידמל םיפפור ויה ריעה 8 5 1  לע ועבק רשג היה אל 
 . ץע-רשג הנבנ הרשע-עשתה האמה לש היינשה תיצחמב. ריעה יקלח ינש תא רבחיש יא·צ-לאידוקה
1 "ב טטומתהש  לחנב ועבט ,דחא דיוהי םללכבו ,וילע םדימועה לכו .ויתודג לע לחנה תיילע םע 905
 איבה אל אוה סג ךא .יא·צ-לאודיקה לע ןבא-רשג הנבנ םרישעה האמה לש ינשה רושעב קר .האוגה
 : אריפש סקילפ דייב ראותמה אבה ועריאה דמלמש יפכ 4J •,ריעה יקלח ינש ןיב שממ לש תוברקתהל

1 סראמב 9 1 7  .ראורבפ תכפהמ דובכל הבוקב םינומה-תכולהת וקאנ לש תוגלפמה רנגריא 
 יבושת לש רוטו ,ריעה רבעל םתנוכשמ דעצי םידידהה םדיוהיה לש םיניגפמה רוטש ןנכות
 ,רשגה דילש רשגמב ודחאתוי ושגפיי םריוטה ינש .תידוהיה הנוכשה ןוויכל הנפי ריעה
 דצמ הכולהתה ינגראמ ןיב .םימע תווחא לש תרצע ךרעית ובו .תידוהיה הנוכשל ךילומה

45 1 ,היאכ 1 1 •מע , 902 7  . 
1 ,הדאזטאכמרס יפ לע טטוצמ 452 96 1 1 'מע ,  3- 1 2  . 
1 ,כיארלדכא 453 1 'מע , 958 8 1 ,היחכ;  1 ,.ציקכא וןילמ ; 325 ·מע , 856 904-1 1 רןכ . 890 6 9 ·מע ,  1 5-9 1 4  . 
1 ( ריךכיא ראיח חדירהיה הברק חא 454 9 1 2  ססירפטיה סיארכ סי m טהסז חוגנה ילעכ רמחה יככימ עקר לזג: וןשלה רזכ ) 

 הוסיר של םודיהלי רקיוע ללכ םיובוד םכיא םש םשינהו םריבגה .הנישה חריכל םריויאכ םייראקמה םיושבלהו
 . 10 ·מע .י·כ ,ראיפש ; 1905 ,ררש : םג האר :חירכעמה
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 תיבושי תסורפתו םייפארגומד םיכילהת

 תידוהיה הנוכשה לע טבמ- הרשע-עשתה האמה ףוסב הבוק ריעה

 ימואנבש ידכ ,תידוהיה הנוכשל יתעסנ םח שקב יפלו 'ידימלת םג ויה םייררהה םידוהיה
 הכולהתלו ,העפשה החיה יתאירקל ... הכולהתב תופתתשהל םינקז םג ךושמא תירבעב
 יכ ,בל יחמש ,'אוהה דצל' רובעל ידכ רשגה לע התלע הכולהתה רשאכ .םינקז הברה ופרטצה
 העפשה לעב .]בונורהא[ ב;נוראגא ונשיל יתשגנ .םהיתובקע לע םירזוח םינקזה ןמ םיבר
 ילגר' 'ןקזה חויט לחהב בישה :אל' .הכולהתב ךישמהל וענכשל יתלדתשהו ,םינקזה ברקב
 דחא .םיפסונ םינקז ומער ויתובקע לע בש ונשי :הז רורא רשג רובעת אלו הרבע אל םלועמ
 455 ••• םירענו םידלי קר וראשנ ,םישנה םהיתובקעבו ,הכולהתה חא ובזע םינקזהש

 היסרלכראה ןמ הברק לש םידוהיה ברקב הקומע תישפנ תוגייתסה לע דיעמ הז עוריא םנמאו
 תמחלמ דע• : האבה תודעה ןמ עמתשמש יפכ .תובר םינש דרע המלענ אלש 'ימלסומה הקלחבש
 תוקוחר םיתעל קר הברק לש ינאיגייברזאה קלחל רנלש םייררהה םידוהיה וכלה ,הינשה םלועה
,רנלש םינקזב וללעתה םשש םרשמ  יקלח ינש ןיב םיילכלכ םירשק ומקרנ תוגייתסהה תורמל ןא 456 י
 .בושיה

 .המש לע הארקנש תוכיסנ לש החריב הברק ריעה השמיש הרשע-הנומשה האמה עצמאמ
 התעפשהש .ינופצה זאקרראקה-רבע תויוכיסנ דיבש טלובה חוכה התיה האמה לש היינשה תיצחמבו
 התריש הרשע-עשתה האמה תישארב .ינופצה זאקרראקה לש ומורד רבעל ףא הבחרתה תיטילופה

4SS 39-38 ימע ,םש . 
 . 4 ימע , 0314034 יסמ םשו די ןויכרא .כונומרלס המלש לש ו n ודע 456
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 תיבושי תסורפת

 ,יגטארטסאה הכרע תא הרכיא םישולשה תונשמ ךא .םיסורה לש תויאבצ תורטמ תרצובמה ריעה
 457 • ירחסמ זכרמכ היה התובישח רקיעו

 סקילפ אצמש תובצמה יפ-לע ךא ,ערזי וניא רכזה ? הברקל םינושארה םידוהיה ראכ יתמיא
 458 .ידוהי בושי םרקמכ היה הרשע-עבשה האמה לש y ורחאה עברכ יכ ,רבתסמ תורבקה-תיכב אריפש
 תישארכ רשאמ רתוי הלודג הבוקכ תידוהיה הליהקה התיח הרשע-הנומשה האמכ יכ ,חינהל שי

 יכ ,גאראו זשאטראר 'יקראט ידוהימ קלח לש םתרוסמ דיעהל היושעש יפכ ,הירחאלש האמה
1 כ 459 .הכרקמ םאצומ 8  .הבוק ריעה דיל זכרשה ,ידוהיה רפככ' יכ .םייסורה תונוטלשה וחוויד-10
1 תואצמנ ,תורצח 24 1 "מ' :סיסימ םהמ םיבגנו '  ·ךסו ,סהמ דחא לכמ לכור 3 םיאושנה םירבגה 74
1 ליגכ םירכזמ .לכור 522 לוכה 5 1 םהש ,םיאושינל דעו  5 1 1 ,רפסמכ  . .דחא לכמ לכור 5  לככ םא 460 '
 ךא 'שפנ y 700-600 מז ותואכ הנמ הבוקכ ידוהיה בושייהש ירה 'דכלכ תחא החפשמ הררוגתה רצח
 .תחא החפשממ רתוי הררוגתה רצח לככ יכ ,חינהל שי

 וילא ואכש םידוהיל םג ומכ ,הניכסכ םירפכה ידוהיל תכאוש- y כא שמיש הבוקכ ידוהיה בושייה
 תונוכשה תומשו ,םאצומ תומוקמ יפ-לע םהיתוליהקכ ונגראתה הבוקכ ובשייתהש םידוהיה .סרפמ
 האמכ תומייק דרע ויה אלש םירפככ לארשי תוליהקל תודע שמשל םייושע םהלש תסנכה-יתבר
 .הרשע-עשתה

 ,הטאגלוג יאוצי תליהק התיח הברקכ ידוהיה בושייה לש רתויכ תוקיתווה תוליהקה תחא
'Kul ( יטאקלוק kati ( טאגלוק וא ) Kul'gat (. מ"ק הושלש דע םיינש קחרמכ אצמנ הטאגלוג רפכה 
 ויתועסמ תעכ 461 .םידוהי 4,390 וב ובשי ,דחא ררקמ יפל .םידוהי ויה םכור וא ויבשות לכר 'ריעה זמ
 ובשייתהו ורכע היבשות בורו ,הטאגולגכ תידוהיה הליהקה הסרהנ זאקוואקל חאש-רידאנ לש
1 "כ יכ אוה יאדו ,םוקמ לכמ 462 .הכוקכ 76 1  דיעתש יפכ ,הז רפככ תידוהי הליהק דרע תמייק התיח אל 
 איחי ·הל רתוא שידקהש הרות רתכ הז· : הבוקכ הרות-רתכ לע ינראיצ הדוהי אצמש האכה תבותכה
.אטאגלאג y כרוח רחא ,הריציל א"כקת ·ה תנש y ושח שדוחכ הלא תוררש ובתכנ 'לאיחי יכר רכ ' 463 
 בתכ הרשע-עשתה האמה לש םיעבשה תונש תישארכו הטאגלוג רפכה לילכ סרהנ זכרוחה רחא
,יאיצ לא ידוק רהנה תרזג לע תוכרוח ]םש םיאצמנ[ התע· : ינראיצ 1 "כר 464 '  יכ' רלימ סירו כ דיעה 928
.םהש םינכימ וליא לשו תורבק-תיב לש תובקע· קר םרקמכ ודרש  465 י

 יראסרק רא ) Gusari ( יראסרג רפכה יאצוי םג הברקכ ובשייתה האש רידאנ לש ויתועסמ ימיכ
) Kusari ( הליהק ידוהי תיברמ ובזע ,הרשע-עשתה האמה תישארכ רא .הרשע-הנומשה האמה ףוסכו 
 םידוהי הרשע קר יראסרגכ רבשי םינרמשה תונשכ .הברקכ םהיחאל ופרטצהו ,םוקמה תא רז
 םיחרזאה-תמחלמ רחא 466 .סירירהה םדיוהיה ינכמ הרשע זכר 'יסורה אבצה יררחושממ םייפוריא

1 .ביאלרטאפ 457 974 . 
 . 6 ימע ,י"כ ,אריפש 458
1 'ינרא·צ 459 1 , 25 ימע ' 884 22 . 
1 ,הברק 460 8 1 0 1 ,ברסאמררט;  8 1 0  . 38 ימע , 
46 1 .ץילדייד 1 8  . 64 ימע , 70
1 .ינראיצ 462 1 ימע , 884 1 8 1 ,יארשכ ; 20 ימע . 1929 ,דלימ;  9 1 2  . 9 ימע . 
1 ,ינראיצ 463 1 ימע, 884  אוהו ,הרש-עעשתה האמב דרע םייקתה הז רפכב דיוההי בוישהי יכ ,חינמ ) 1957 ( ביציבוק . 20

 .הפוקת החראב ויתב חא ואחמ
1 .ינרא•צ 464 1 ימע , 870 5  . 
1 ,דלימ 465  . 20 ימע , 929
1 ,גרבנדור 466 887 1 ילג .  1 3  . 
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 תיבושי תסורפתו םייפארגומד םיכילהת

1 כר ,ידאסרגכ םיידדהה םידוהיה תליהק הלדג 35 החנמ-928  חא ובזע יאדווכש 467 ,חרחפשמ 30-
 .םיושלשה חונשכ םוקמה

 רפכמ םיבשייתמה ינושאר םג ריעל ראכ הברקכ ידאסרגר הטאגלרג תוליהק לש ןתווהתה תעכ
 הליהק רכ התיחו . ךאד·צ-הלאקל םידוהי רכש האש רידאנ לש ןברוחה דחאל ךא . ךאד·צ-הלאק
 תורבקה-תיבב האצמנש הבצמ הדיעמש יפכ ,הרשע-הנומשה האמה לש ןורחאה עברה דע תוחפל
1 ( 'ר"לק h תנשב רטפנה יכדרמ ןכ קחצי· :תבותכה הילער רפכה לש  האמה ףוס דע םלוא 468 .) 776
 .הברקל רפכה ידוהי בוד .הארנכ ,ודבע

 יא•צאדאק רפכמ םידוהיה םג הב ובשייתה ,הברקל הטאגרלג ידוהי לש םארב דחאל םינש רשעכ
) Karachai ( ראבש .סרפבש ינליג ידוהיל טלקמ םג השמיש דיעה 469 .םתליהק תא הב רדסי דשא 
 470 .םתליהק תא הב רדסיו הרשע-הנומשה האמב הארנכ

 םג. ןהלשמ תסנכ-יתב ןהמ תחא לכלו .תוליהק-תוליהק בכרומ אופא היה הברקב ידוהיה בושייה
 לש םאצומ-תרמוקמ יפל ,הברה רא טעמ ,חררינב ויה דיעה לש ידוהיה קלחב םידרגמה-תונוכש
 תרדוסמהו ןהיתומשש ,תונוכש הנרמש אדיפש סקילפ הנמ םירשעה תונש תישארב . ןהיבשוי

1 ב דרע . ןהב םידדוגתמה םידוהיה אצומ לע תודמלמ ןהב תורושקה  זאקרראקה רקוח דיעה-928
47 .רידסיימ לש םאצומ תרמוקמ יפל ,תונוכש עשתל קלוחמ הברק לש ידוהיה קלחה יכ ,דלימ סידרב 1 

1 ףוסב  ןמו דבעשל הברק ךיסנ .ןא·ח-ילע ךייש וליאו .יסורה אבצה ידי-לע דיעה השבכנ 806
 המחלמ השטינו . לודג אבצ ןגדיא ןא·ח-ילע ךייש 412 .םידהל טלמנ .םיסורל םיפירחה םידגנתמה
 בערו הקוצמ ימי ויה ררצמהו המחלמה תונש 473 • ריעל ביבס ויתוליח ןיבל היסור תואבצ ןיב תכושממ
 אל םידוהי ,הארנכ ,ובזע הלא םיעוריאמ האצותכ .תידוהיה הליהקל םללכבו .הברק יבשות לכל
 האמה לש ינשה רושעה תישארכ .יסורה ןוטלשה תובצייתה םע הילא רבש ךא .הברק תא םיטעמ
 םרקמב ראצמ םה וקאנב םדה-תלילע לש םידוהיה םיטילפה הברקל ראב דשאכ ,הרשע-עשתה

 תונוטלשה וליטהש םידבכה םיסימהר המחלמה תונש לש סדהה ךא 474 .תרידרהי תוחפשמ 800-700
1 מ ברקינטינש לש וירואית יפל . םידחא םיבושייל הברקמ םידוהיה לש הריגהל ומדג םייסורה 832-. 
6 )היקלח ינש לע( דיעה תייסולכוא התנמ , 50 1 2 ידוהיה הקלחו ,שפנ  ,67 1 ( שפנ 1 , 377 -ן םירכז 

1 ,  475 .)תרבקנ 294
1 תנשבו. שדחמ ססבתהו לדג הברקב ידוהיה בושייהו תודחא םינש אלא ואצי אל  676 רב ויה 836

 ידוהיה בושייה השענ ברש הז ןמזב םלוא 476 .םיתב 645 • ימלסומה הקלחב .המצע ריעבש דרעב .םיתב
 .םידדרמה ןיבל םיסורה ןיב ברק-תריזל הברק לש

1 ,דלימ 467  . 20 ימע , 929
1 .ינראיצ 468 884 1 ימע ,  1 8 . 
1 ימע .םש 469 2 1  , 1 22 . 
1 ימע .םש 470 1 8 , 1 2 1  . 
4 7 1 1 ,דלימ ; 6 ימע ,י"כ .אריפש   . 20 ימע , 929
 הבוק תוכיסנ ותטילשב ואצמנ הרשע-הנומשה האמה ףוסב .הבוק ךיסנ. זאי n ·ילאטפ לש ונב היה זאי n-ילע ךייש 472

1 חנשכ .טנברדו  טנבררמ ואציש רחאל םלוא .ותוכיסנמ זאי n-ילע ךייש חא וקלסיו טנברד חא םיסורה ושבכ 796
1 ,הדאזטאבמוס( ריעה לע טלתשהו זאיח-ילע ךייש רזח ,הנש החואב 96 1  .) 8-7 ימע , 

1 .זיבורבוד האר יסורה אבצהו זאיח-ילע ךייש לש ויתוולעפ רואית 473 888- 1 8 7 1 380-3 ימע , 5 ךרכ ,  7 1  . 
1 .ינראיצ 474  . 263 ימע , 884
1 ,הדאזטאבמוס 475 96 1 1 ימע ,  1 1 •. קיצנא .וכי( רחא רוקמ .  9 1 3 2,7 רפסמה חא טקונ ) 897-896 ימע , 9 ךרכ ,  1 8  

1 חנשכ הבוקב םדיוהי 835 . 
1 ,זאוקואקה רםק 476 836 -143 ימע , 4 קלח ,  1 1 ,הדאזטאבמוס םג הוושהו ' 42 96 1  . 44 ימע , 
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 תיבושי תסורפת

 )םירשעה האמה לש םיעבשה תונשמ םולצתה( הבוקב תוידוהי

 טרכמיג- הברק לש היצניבורפכ יסורה טנאדנמרקה לש תויולכנתההו םידבכה םיסימה
) G i m but (, תיצחמכ היצניבורפכ טקש-יאל ומרג ,היסור רגנ דרמל ףרטצהל לימאש לש תוינפה ןכר 
 סייגל םייסורה תונוטלשה לש םתעיבת השמיש דרמל הרישיה הליעה .םישולשה תונש לש היינשה
 םימחרל יפלא המכ וסייג םידרומה .השראררכ ןמז ותואכ הנחש ,ימלסומה םישרפה-רורגל םילייח
 .הבוק ריעה לע ורעתסהו

1 [ רבמטפסכ 6 "כ  ךא .]יסורה דקפמה חוויד[ ריעה לע טלתשהל םידרומה בוש וסינ ] 837
 ולהנו הבוקל דומצה ,ידוהיה בושיה חא ושבכ םה תרדככ תורכא םלברסכ ופדהנ םהש רחאל
 "'·ר]יעכ ןכשש[ ןוזינראגה םע םירחא תרמוקממו םיעטמהמ חוירי יפולח

 וענמו ריעה לע ררצ םדירומה . יסורה אבצהו םדידרמה ןיכ ברק-תריזל אופא ךפה ידוהיה בושיה
 . ןרזמו םימ הנממ

 ליח לש שיא 40 ידוהיה בושיל חולשל וקניצסיא דויאמה ץלאנ םימכ רוסחמה תא עונמל ידכ

 ,סונל ביואה חא וחריכה דיוהיה בושיל לעמש דהה תגספ תא םשכרככש ,םישרפ so ·ר םילגד

 ... חתות חלשנ תסנכה-תיב לש ותסירה םשל .תסנכה-תיכב ורצבתהש שיא-60 ל ץוחמ

 וכותל רנלש הדיחי הרצפ זא .תסנכה-תיבל םכנהל תורשפאה החתפנ ותלועפמ האצותכש

 478 .יכשכ החקל g ·ן שיא 52 הדימשהו

 . 82 ·מע ,םש 477
 . 85 ימע ,םש 478
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 יכ חינהל ןתינו ,הבוק ידוהי לש םושכרב אופא ועגפ םיסורהו םידרומה לש תויאבצה םהיתולועפ
 וגהנ םידרומה ןהו םייסורה תואבצה ןהש ןובשחב םיאיבמ םא דוחייב 'שפנב תועיגפ םג ויה
 .תיחרזאה היסולכואה יפלכ הבר תוירזכאב

1 ב רוזיאב רקיבש . ןאמלזניה ךירזירפ ינמרגה עסונה  םשב הבוקב ידוהיה בושייה תא הנכמ'-844
 : בתוכ אוה ךכו .טאגולק

 ידוהי לכ רסיקה תדוקפ יפל רובעל םיבייח ויה וילאש ,טאגלוק לודגה ידוהיה רפכל ... ונעגה
-םימלסומה םיבשותה ןיבל םהיניב תויחצנה תוקולחמל ץק דימתלו תחא םישל ידכ ,הביבסה
 479 .ףסכ ימולשת דעב קר םילבסנ ויה ]םידוהיה[ םה םלצאש ,םינוס

 ןכש .תקיודמ הניא ,רסיקה תדוקפב הבוקב םידוהיה וזכרתה היפלש .ןאמלזניה לש היצאמרופניאה
 ,וז תודעמ דומלל ןתינ יכ המוד ךא .יסורה ושביכל םדוק בר ןמז ליחתה ןאכל םתריגה ךילהת
 הדבועה םג ומכ ,הז דודיע .הבוק לא הביבסה ירפכמ םידוהיה לש םרבעמ תא דדוע יסורה ןוטלשהש
 ןהילובי לע תומדאהו ,ותובחרתה תא רשפיאש יפארגואיג םוקמב ןכש הבוקב ידוהיה בושייהש
 האמה לש היינשה תיצחמב הבוקב הליהקה לש הלודיגל ומרת ןכא ,התואנ הסנרפ ורשפיא םיבוטה
,זאקוואקד םילשורייכ הבוק תליהק לש המש םג .הרשע-עשתה  םילשורי· רוש ףסוי ררושמה יפבו י
,העשל  לודיג אופא רכינ האמה עצמאמ .הקוחרהו הבורקה הביבסה ןמ םידוהי הילא הכשמ 480 י
 .הבוק ידוהי תייסולכוא לש דימתמ

2 חול . 1 5  
יה 48 םינשב הבוקכ ידוהיה בושי 1 1 9 1 6 - 1 8 5 6  

 חרכקנ םריכז חרשפנ רפסמ הנש

1 856 3 ,041  1 , 654 1 , 387 
1 873 1 2 7  , 5 2.687 2,440 
1 886 6,282 3 , 230 3,052 
1 8 9 1  6, 247 3 , 226 3,02 1 
1 897 6, 662 
1 9 1 0  14 ,601  7,699 6,902 
1 9 1 2  1 4, 3 1 1  7,492 6 ,8 1 9  
1 9 1 6  8, 440 

1 .זאמזלניה 479 1 ( יקסבנררב סג . 456 ימע , 854  .טאגרלק םשב הברקב דיוהיה בושייה חא הנבמ ) 386 , 384 ימע , 823
1 ימע ,י"ב ,אריפש 480 0  . 
48 1 .הקיטסטיאטס 1 8 1 .ץילדיזי : 350 ימע , 56 1 ,ברמיסינא :רפסוממ-יחלב דומע , 879  ,הקיטסיטאטס: m ל , 888

1 1 ,.קיצנא .וכי : 43-42 ימע , 895 9 1 3 1 ב טקונ זבר n-רד-יזפ . 897 ימע . 9 רןב ,   םדיוהי 6,400 רפסמה חא-900
1 ( היאב לש וינוחג יפל .הברקב 1 ימע' 902 7 1 החנמש ,םרישעה האמה חישארב ריעה חייסרלברא הקלחנ .)  5 , 248 
.4- םינמרא; 41 . 7%- םירירה םדיוהי; 50.0%- סינא•גייברדא: זלהלכ ,שפנ 9o/o ביטנרט . 3.4%- םיסורו, 

1 9 1 29 ימע , 1 1 1 "ם-יל ; 290- 9 1 6  םדיוהיה סנכב ףסאנש ,עדימ לע םיחחושמ םיברחנה . 5 ימע ,י"ב ,אריפש: 
1 ב םירירהה 9 1 7-. 
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 הבוקמ הדוהי השא
 הרשע-עשתה האמה ףוס

 .ןרעל םיבוט הברק לש תידוהיה הנוכשב םירוגמה יאנת "!'ה הרשע-עשתה האמה עצמאכש הארנ

 קלחב. דיוהיהו ימלסומה הקלחכ תושפנהו םינגימה ופסמ לע םינותנה תאוושהמ קיסהל ןתינש יפכ

1 תנשב ויה ימלסומה ,4 ונשי םהכו ,םירוגמ-ינבימ 758 לוכה-ךסב 856  קלחב וליאו ,שפנ 866

 6.4 עוצממכ וררוגתה ימלסומה קלחב םריוגמ-הנבימכ יכ אופא עמתשמ 482 .םיתב 607 ידוהיה
 .דבלב 5 םידוהיה יתבבו .תושפנ

1 תנשב  םרקמב ורוקיב תעכ 483 .תרדיוהי תוחפשמ 952 תוררוגתמ הבוקכ יכ ,ינרא'צ חוודי 867

1 ( ח"כרתב  םה לכא , 852 םה םידוהיה ורמאש יפכ ]תוחפשמ לש ןבומב[ םיתבה ירפסמ' : בתכ ) 868
.םיסמה ]םולשת[ םולש ינפמ תמאה דיגהל םידחפמו ףלאל בורק רתוי  םג יכ ,אופא רשפא 484 '

 בוישיהו .רסחב םיקול .םיימרש םינותנ לע םרקיעב םיססובמה .הבוקב םדיוהיה ופסמ לע םינותנה

 . ליעל ואבוהש םירפסמה ןמ לודג ףא היה ריעב ידוהיה

 הליפהש הפגמל תישענ התיה הצרפש הלחמ לכו ,רודיה יאנת תא הרימחה הליהקה תובחרתה

1 ביבאב .םיבר םיללח  םיכר רתמ הנממש ,סופיטה תלחמ תידוהיה הנוכשב הטשפתה 887

1 ןמןה·קךפג ריעב ידוהיה בויישהש תוביסה תחזl ,הארנכ ,התיה ןן 48S .היבשןתמ 89 1 - 1  ןן זlל 886

 טעמ ז�ל הכ ואצמנ הנוכשכ היסולכרז�ה לש הולדיג םע .תצקמב תחפ וליפא ז�לא לדג אלש דכלכ

1 יהקיטסטיcוטס 482 8SS . 3 ימעS I . 

1 ,ינרcויצ 483  . 43 ימע , 870

1 ,ינרcויצ 484 1 ימע , 884 9  . ו 
48S 1 ,גרכנדרר 88 7  .\ 13 ילג . 
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 ונימיב הבוקב תידוהי החפשמ

 אוה ןהב דיחיה דראה-ררקמשכ ,הבר תופיפצב תרשפב הרשע-שמח דע רשע ררררגחה ןהבש ,תותקב

 ,ירביש לש םינושאר םינמיס םג הב ראונ תידוהיה הנרכשכ תופיפצה דצב םלואו 486 . ןתרקתב דרחה

1 ב רדאות הלא םיתב .הליהקה ריישע רנבש םישדחה םיחנב יוטיב דייל ראבש 9 1  : ןושלה רזב-2

 תא טאל דבאמ ישארה ברחו הר , חפ- n רגג םע םיבוט םיתב םמצעל םיגרב םריישעה םידוהיה

 ילעב םידוהי ףאו 'ומלענ ז�ל םיילכראירטאפה םייחה לש םילגרהה םלוא . יחרזמה ריפוא

 ]הברקב[ וחריב רישעה ידוהיה לצא יתחראתה .םהייח-חרוא תא םיגשמ םניא םיבר םיעצמא

 םיחיטש תוסרכמ ותיב תומוק ושלש .ראופמו לרוג תיב ותורשב .ביבאגא ]חונמ[ חבונמ

 ,בהז תרוגסמכ תראומב םיטושקמ תוריקה .תיבב טיהר םרש דיא ... רחוס אוה םהבש ,םידקי

 487 .םירוגמ-םוקמ לש הארמ ןיא םילודגה םידרחלו ,הריעז הדידב דג ומצע חבונמ ךא

 .תכלוהו תתחופ תידוהיה הליהקהש םינמיס ולגתנו ,םיחרזאה-תמחלמ ימיב וטטומתה הלא םירישע
1 דקפימ לש םיימשר םינותנ יפל -עשתה האמבכ אלש .םייררה םידוהי-6,000 כ הב וררוגתה ' 926

 ימלסומה קלחה לש הזמ ופרשמ תידוהיה הנרכשה הארמ היה ןהבש ,םירשע האמה תישארו הרשע

 הניחבמש יפ-לע-ףאו .הברק לש ימלסומה קלחה חותיפ םירשעה תונשב ףדועה ,ריעה לש

 וללסנ ימלסומה קלחב ריה ,הברק לש טייברסל ריעה יקלח ינש ןמד ותואכ וכייתשה תילאפייצנרמ

 הדרפוה םיושלשה תונש תישארב .תידוהיה הנוכשב זב השענ אל ךא ,תובוחרה וראוהו תוכרדמ

1 ,ויל 486 90 1  . 

1 ריכיא 487 9 1 2  ,y . 
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 תושרכ .) Krasnaia Sloboda ( 'הדרכרלס היאכסארק' התנוכו ריעה ןמ תידוהיה הנרכשה

1 כן םייררהה םידוהיה לש טייברס הכ רחבנ תדרפכ תילאפיציכרמ  ליאכימ ושארכ דמע-933

488 .כרליאשומ 1 תישארכ .הברק ריעל הנרכשה שדחמ הפרוצ תודחא םיכש רוכעכ םלוא   התכמ 956

1 כ ריעה  קמועל לולת ריק ןיעמ לפתשמ הכממש ,ההובג הגרדמ לע םויה תככרש איהו 'שפנ ףלא-6

 היאכסארק' םויה םג הנוכמה ,תידוהיה הנרכשה תאצמכ ינשה ודצמש 'לחכה ץורע לא רטמ-85 כ לש

 .םירשג לש הררש ריעה יקלח יכש תא תרבחמ םוהתה יכפ לעמ . דרפכ בושי דרע הנכיא ךא :הדרבו לס

1 ככ היסרלכראה תא םישימחה תרכש ףוסכ רדמא ריעה לש ידוהיה קלחכ  חכונ םלוא 489 .שפכ ףלא-2

 רקאבל הברקמ םידוהי לש תדמתמ הריגה תמייק ,המיאתמ הדובע תגשהכ םיישקהו רוידכ הקוצמה

1 כ קר הב ורתוכ םיעבשה תרכש עצמאכ יכ 'ןדמואה ריבסכ הארנ ןכל 490 .םישרלשה תרכשמ ,000-
49 .שפכ 7,000-6,000 עמשמ ,םידוהי לש תוחפשמ 1 

 טנכרד

 רא טככרד איה ,תידוהי הליהק הרשע-עשתה האמב התיח ןהכש ,תוקיתווה םירעה ןיכמ תינופצה

 םיל מ"ק העברא ידכ זאקרראקה ירה לש םיקוצה םיברקתמ רכש ,רצ רבעמב תככרש ריעה .דכברד

-ליא-באב םיברעה הרכיכ ןכל .היסא תמדיקל הפוריא-חרזמ ןיכ רעש ןיעמ השמיש איהו ,יפסכה

 תורוצבמה םירעה תחא התיח טככרד .)לזרבה רעש( דידאח-ליא-באב רא .)ישארה רעשה( באכא

 .תישישה-תישימחה תואמכ ,הארנכ ,התכבכ יסורה ושביכה תעכ התרא הפיקהש המרחהו ,ררזיאכ

1 תכשכ  ,הריעזה תוכיסנה תא היסורל חפיסו ריעה תא ,פאכזאלג לש ודוקיפכ ,יסורה אבצה שבכ 806

 ךא ,הרישי תיסור הטילשב ראצמכ ,הילא ףרוצש ,הכרככאס רפכה ןכר ריעה .התריב התיח טככרדש

 םירפכה ורסמכ ולופיטלש ,טילשה לש ויתוצעל תבשק ןזרא תוטהל םיכרככ ויה םייאבצה תונוטלשה

 לרשמהו תיסורה תושרה : לופכ ןוטלש ריעכ השעמל םייקתה תע התרא 492 .סרלרא לאגאמה לש

1 כ ןא·ח-יטחמ לש ותרמ רחא .ימלסומה  התע היה ריעה לש להכימהר .הז ראות םיסורה ולטיב,-830

 םייחרזאה םיניינעה וליאו ,רצבמה דקפמ היה ןוטלשה לש יאבצה גיצנה .ברועמ יאבצ-יחרזא

 .ריעה שאר םג םיתעלו .כיאכ הכוכש ,ימלסומה ביצנה לש ותוכמסב ראצמכ םיבשותה לש םיימינפה
 הבג ביצנה. ןרס תגרד ול הקנועהו .קכ-הכאפלא םג הכרב םיתעלש .קב קאכפ-ילע הכרמ ריעה ביצנל
 עבור לכל .םילאגאמ רכרכש ,םיעברל תקלוחמ התיח ריעה .םרייעז םיניינעב טפוש שמיוש םיסימ
 .תרכושה תותדה יכבל םג .םתכרכשכ ןויקינהו רדסה לע רומשל היה םדיקפתמש .םיחקפמ רכמתנ

 . ןוטלשה יכפכ םהיתודע יגיצנ ושמישש ,םינקז ויה ,םידוהי ,םינמרא .)םיעיוש םינרס( םימלסומ

 אוה ךא. זאקרראקב םירירהה םידוהיה לש תונושארה תוליהקה תחא היה טככרדכ ידוהיה בושייה

1 כ רשחתהו הרשע-עבשה האמה לש הייכשה תיצחמכ םייקתהלמ קספ -אבא תליהק ןכרוח םע-799

 : םיאבה םריבדה תא יכרא'צ הדוהיל ורפיס טכברדב הליהקה ושדיחו ןברוחה לע .הכרס

1 .בוקינטיקאר 488 1 ,ןוסבקיע; 926  אפור דיא .תובו m ב רהואת דיא . m כרדמ ןיא ... הבוק לש ריוהיה בוישיב' . 928
1 ,לה .) 1926 ,יקסולקינ( 'ץחרמ-תיב ןיא .שבוח אל ףאו  . 357 'מע , 946

 . 21 'מע 'יקסר'צפ 489
1 ,בוקינטיקאר 490 932  . 
49 1 .יקסני'צנח 1 1 'מע , 976 8  . 
1 .יקסבוזוק 492 1 'מע , 905 40- 1 1 .ןיבורבוד :האר ריעה לש סיורה חופסיה לע טרופמ רואית . 39 888- 1 8 7 1  • 5 רךכ , 

 . 66-64 'מע
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 ... ך�מ�ק-יזאקמ ןא'ח-יאחרוס אב ... הריציל ]ט"נקתה ל"צ[ ז"נקתה תנשבש ]םה[ םירכוז
 םהמ בור. לארשי יתב לכ תא ללשו חספ לש ישילש לילב הבוס-אבא רפכה לא רתסנ וליח םע
 זא'ח-ילע ךייש רשה לא טנברדל ואב םשפנ לע וחרב רשא הלאו ... תונושמ תותימב וגרהנ
 זא ונשיתב ונוישרבו טנברדב בשיתהל זוישרה םהל זתיש ותוא ושקביו זא'ח-ילאטפנ זב
 493 •••• ריעה ךותב רשה םהל קלח רשא ד.חוימ םוקמב טנברדב

 : יקחצי בקעי ברה בתכ טנברדב ידוהיה בושייה ושדיח לע

 מ"הותד 'א ליל ,האירבל ... ]ט"נקת ל"צ[ ז"נקת •ה תנשב הלפמ יע]מ[ל התיח ]הבוס הבא[
 דודש דדשיו טנברד ינודא זא'ח-ילע ךייש ותמחלמ שיא תמחב ... זא'ח-יאחרוס י"ע חספ
 םיתלד ,המוח ריע הקיתעה טנברדב החונמ םהל ואצמ םתיראשו םדא שפנ ז"נק םהמ א"י-בו
 ,494 חירבו

 םיימשר םינותנ יפלו ,הרעצמ הרשע-עשתה האמה תישארב אופא התיח טנברדב תידוהיה הליהקה

1 ב התנמ איה 8 1 0-1 3 ךותב םריכז 66 ,953 1 תע התואב ויה ריעב .םיבושת  ,  םהמ 59 קרו ,םיתב 435

 לוסנוקה .הב ידוהיה בושייה רכינ חרואב לדג אל האמה לש ינשה רושעב םג 495 .םדיוהי לש ויה

1 ףוסב הב רקיבש .אבמאג יתפרצה  םכותבו . שפנ יפלא 8-7 אוה טנברד יבשות ללכ יכ חוודי , 820

 רובקל וכישמה םהש הארנכו ,םהלשמ זימלע-תיב ריעה ידוהיל היה אל ןמז ותואב .םדיוהי 300-200

 496 .הבוס הבא לש תורבקה-תיבב םהיתמ תא
1 ףוסב  אכדל ידכ זאטסגאדב עסמל . זאקוואקב ישארה יסורה דקפמה ,בולומרי יסכלא אצי 823

1 תישארב עיגה הז עסמב .וכלהו ובחרתהש תויודרמתהה תא  זמ תוקומע םשרתה םשו ,טנברדל 824

 תותפשמ הז ללכבו ,הנותנ היסולכואה התיח םהבש םישקה םייראטינאסה םיאנתהו תופיפצה

 ריעה תומוח תא ץורפל ,גרבשא-ן;פ יאלוקינ ,ריעה דקפמ לע אופא הוויצ אוה .םיסורה םילייחה

 התבחרה ךות גואדל שי יכ .בולומרי שיגדה ריעה ושדיח לע ויתועצהב .החטש תא ביחרהלו
1 ב גרבשא זרפ ךרע ריעה לש הבחרהל הנכהכ 497 .'תודרפנ תינמראו תידוהי הנוכש'ל 1 ילויב-6 8 24 

 הליהקה לע הנושארה הקיטסיטאטסה השעמל יהוזו ,תיתדה םתוגלפתה לע היבשות לכ םושרי

 םושמ. לעופה לא האצי אל ריעה לש החטש תבחרהל תינכתה םלואו .טנברדב תשדוחמה תידוהיה

1 ב .טנברד תוביבסב םידרומ לש םתוליעפ הכלהו הרבג םירשעה תונש ףוסבש 83 1  .םידרומה וסינ-

 יבשות לש םושכרב השק ועגפ םידרומה םע תוברקה .טנברד תא ושבכל ,דמחמ יזאג לש ותושארב

 .ומתסנ םימ-תורוקמו .תומוחל ץוחמ רקיעב ,םיתב לילכ וסרהנ ,תודשו םימרכ שאב ולע :ריעה

 םינחתות לש הדיחי הב הבצוהו תיזח-וקל התיח םתנוכשש םג המ . ךכמ ולבס םידוהיה םגש . זכרמ

1 ב םתיינפב שרופמב תאז ונייצש יפכ ,ריעה תנגהב ליעפ חרואב ופתתשה םדיוהיה 498 .םיסור 832-
1 ( 'ץיבקסאפ זאביא. זאקוואקה לש ביצנל 856- 1 782 -יזאק לש רוצמה ןמזב': ראשה זיב ובתכ הבו .) 

1 תנשב אלומ 83 1  ךותב תורמשמ ונמייקו ]תומוחל ץוחמ לא[ תוחיג ודגנ ונכרע .קשנ ונלוכ ונאשנ 

1 .ינרא'צ 493 4 ימע , 884 1 36-35 ימע .םש סג זייע .  5 ימע ,ליעל הררהשו ,  2-50 . 
1 .ינרא'צ 494 884 28 ימע ,  1 . 
1 ,ב'צשטיר 495 8 1 3 1 .יקסברזרק סג האר : 349 ימע ,  24 ימע , 905 1 . 
 . 52 ימע ליעל זייע 496
1 .יקסברזרק 497 1 ימע . 906 66 . 
1 'מע .םש 498 79- 1 72 . 
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,ךיעה 5 תמועל .םירכזה רפסמ הכ תחפ דיעה לע דוצמהו המחלמה דמ האצותכ 499 ' 1 כ 407, 824-
1 הכ ומשרנ 1 כ 5 , 39  דצל דבע קלח יכ חינהל שי ךא .תוברקכ הארנכ ולפנ םירבגה דמ קלח .-832

-קרפ ותואכ תחפ אל הז תמועל .םידדומל ותדהא לשכ םיסורה ידי-לע דיעה דמ שדוג וא ,םידדומה

1 כ .לדג םג אלא דוע אלו .םידוהיה םירכזה רפסמ ןמז -כו .םירכז 230 תידוהיה הליהקכ ויה-824

1 832 -500. 256 
 לע םג הארנכ ועיפשהש ,םייכיטאדטסינימדא םיויניש יסורה ןוטלשה השע םיעבראה תונשכ

1 כ .טנכדד תייסולכוא לש הלודיג  יתשל ינופצה זאקוואקה דמ קלחו זאקוואקה דבע קלוח-840

 קלוח יפסכה זוחמה . יפסכה זוחמהו היטד .?t יא-הזיודג ךלפ : תולודג תויכיטאדטסינימדא תודיחי
1 כ . הפנ-ריעל העבקנ טנכדד דיעהו ,תופנ עבשל  החאמש ךלפ : םיינשל יפסכה זוחמה קלוח-846

 תובקעכ תומיוסמ תורומת ולח דיעה להנימכ so ו. ךלפה תדיכל התיה דיעהו ,טנכדד ךלפו

 ,ריעכ םייטופישהו םיילהנימה םידיקפתה תא התע האלימ הרטשמה .דוזיאה לש היצאזינאגדואידה

 ינוש םרייצ ינש הילא ופרוצ ,רוביצה דיכל הניכ תרשקמ הילוח רוצילו היתולועפ לע לקהל ידכ ךא

 . היבושתמ םידבכנהו םירישעה ידי-לע ודחכנ 'םידמעומ' ה ןהו םרייצה דה . דיעה יחרזאמ 'םידמעומ'

1 כ ומייקתהש תודיחככ 1 ויה-848 .6 ( םידוהי 8 םהכו ,הדיחכ-תוכז ילעכ 24  םקלחכ דמולכ ,) 5%

 רשע-דחאל וללהו .םיעברו הושלשל וז הקלוח דיעה לש רתוי ליעי לוהינ םשל 502 .דיעה תייסולכואכ

 ,ויבושת דיכמ סנרפ היה ףוקמ לכל. דיוהי ףוקמו ינמרא ףוקמ ,םימלסומ םיפוקמ העשת : םיפוקמ

 רקיכשכ so נ.ופוקמכ רדסה לע יארחא היהו ,הרטשמה ןמ תואדוה לביק םיעכודה ישאר תועצמאכש

 זב ןימינב 'ו דיוהיה ףוקמה סנרפ שמיש .םישישה תונש לש היינשה תיצחמכ .טנכדדכ ינדא'צ

.לאדשי לש אישנה' ינדא'צ הנכמ ותואש ,רכששי '  504 
 השינעהו טופישה יללכ יפל גוהנל טנכדדכ הרטשמה תא וכייח יסורה ןוטלשה לש ויתואדוה

 . ךכ .םזיכמו םיבילעמ םישנוע קוספלמ וענמנ דימת אל ןוטלשה תויושר ךא ,היסורכ םילבוקמה
1 כ דיעה תובוחרכ לכוה ,לשמל 1 ילויכ-3 85 1  ,דומח לע בוכר 505 כקעי זב לבבורז ידוהיה דבכנה 

 שנוע . ידלק תואל תודפ לבזכ וחרמנ ידוהיה לש וינפו ונקז .ובנזכ קיזחמ בוכרהו וירוחאל וינפש

 תונשכש ,וז דיעמ השינע 506 .והשלכ בוח םולשת-יא דעכ .בקעי זב לבבורז לע לטוה הז ריפחמ

 םידפנה ידוהיש אופא יעבט .םירפככ חיכש דבר התיה ,טנכדדכ ןפוד-תאצויל הבשחנ םישימחה
1 כ .הישנעהו טופישה לע רתוי הכר הדפקה התיה ןהכש .םידעל דובעל ופאש 85 1  ריעכ ודדוגתה-

 . 308 ·מע ,םש 499
 . 24 ו ,ו 8 ו .ו 66 ימע ,םש 500

 .-200 ו 99 • ו 97 ימע ,םש 50 ו
 . 24 ו , 205 ימע ,םש 502
 .ווו ·מע ,ו 904 .יקסרבזוק ; 204 •מע ,םש 503
 . 33 ימע ,ו 884 ,ינראיצ 504
 םינרב יבגל םג םיסיורה חותטלהש ושמתהש הולמ ראותב . Zarbail Molla Iakub Ogly ריוהיה הנרכמ ררקמכ 505

 r יצמ ררקמה ךא . זאכ ושובש בקויע לבבורז םירירהיה תומשה . ימלסומה חנומה תעפשהכ .םריוה' םריככבו

 . רירהיכ רבודמש רשופמכ
 . 205 ימע , ו 906 .יקסכרזוק 506
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1 1 בר .ריעב לודגל ךישמה ידוהיה בושייה 507 .שפנ-900 כ רנמש .תוידוהי תוחפשמ 82  התנמ רבכ-867

1 הליהקה ,  508 • יערא-יבשותל תימשר הניחבמ ובשחנש. שיא 75 דרוע םיועבק םיבשות 955 • שפנ 030

 הערתשה וזר .) Evreiskaia Sloboda ( 'ידוהיה בושייה' הארקנש .םתנוכשב וררוגתה םידוהיה

1 כ הבחורו רטמ-285 כ .ברעמל חרזממ הוערצב  .ריעה לש תימורדה המרחל דומצב ,רטמ-60
 ופפוטצה םדיוהיה .תראטמיס הבחורלו םירצ תובוחר השימח וכשמנ הנרכשה לש הכרואל

33 ךרעל היה שפנל הב חטשהשכ .םתנוכשב  המרג טנברדל םירפכה ידוהי לש הריגהה .. םיועבר רטמ 
1 ב ;'ידוהיה ברשי'ב םינבימ רפסמ ויבירל 1 ב , 50--832 856--1 .509 תנשבו 30 200- 1 94 - 1 866 

 םייתמוק-דחה םיתבה לש םבור-בורל .םיכרכל ומד םריוגמ ינבימל ומדשמ רתוי םינבימה זמ םיבר
 םיבולעה םינבמה דצב םלוא .החפשמה לש היחמה חטשב תובישח ןהל הדעונש .תורצח ויה אל

 : וראית ךכר . ינרא'צ ןסכאתה םהמ דחאבש ,םדיימא יתב םג הנוכשב ואצמנ

 ויה ויתוריק .םילודג תונולח השלש םע ]היינש המרק[ חיבשה עיציה לע היה ילש רדחה

 ידי ישעמ .תלכת עבצב תוטושפ תוארמ תווילת םהילער ישמ לש תוכימשבו תועיריב םיסרכמ

 תוכימש זהילרע תורדאב החרטש הפצרה ... ישמ לש תוכורא תוחפטמ תוארמה זיבר םיסרפה

5 .םייסרפה ידי ישעמ םינוש םיעבצמ םיחרפב תומקורמ תורקי םיעצמו 10 

 בצמה תאו .הב ויהש םייתרבחה םירעפה תא הטילבה הנרכשה ךרתב הלא םינבימ לש םתואצמיה
 .הנרתנ התיח רבש השקה יללכה

 טנברדב תידוהיה הנרכשה תא .תיסורה תושרה לצא ףא הגאד ררוע הנרכשה לש יסיפה בצמה
 : ןושלה רזב רקב 'א םישישה תונש ףוסב ראית

 םיחוטשה תוגגה ... טיטב םיחורמ םיאנ-יתלבהו םרייעזה םהיתב . םידוהיה םירג ריעה זכרמב
 םידוהיה יתב ינפל ... רקאבמ אכרמה טלפסא תבכש םימש הילעמש .המדאב םיסרכמ
 רמח לש תולגועמ תומירע םימיוסמ תרמוקמבו .בוהצ רמחב םיסרכמ םילספס זיעמ םיאצמנ
 לש םתואצמיה םרקמו םישנאה ירוגמ זיב תלד קר הדירפמ םהיתבב ... רופא רא בוהצ

5 .םירחא םיתיויבמ םייח-ילעבו םירומח 1 1  

 תינכתה תרגסמב :ידוהיה בושייה' לש שדוחמה רנרנכיתל תדחוימ הדער אופא המיקה תושרה

 הדרעוה .תימורדה המרחהו תינופצה המרחה זיב זטק חטשב הסוחד התיחש .ריעה תבחרהל תיללכה

 ושמשיו וקלוחי תובוחרה תעברא ראש דרעב ד.חא ךרוא בוחר קר תידוהיה הנוכשב ריתוהל העיצה

 תועקרקה תא ושכריש .תוחפשמ 50-45 קר תידוהיה הנרכשכ ריאשהל הצילמה זב .םיתבל תורצח

1 ראשמ 5 .תרמרחל ץוחמ הנביתש השדח הנוכשל ורבעי וללהו ,תוידוהיה תוחפשמה 50 1 2 

 היהש םרשמ םא .דקפמה ריי-לע ררושאש ,הדרעוה תוצלמהל תונעיהל ורהימ אל טנברד ידוהי

24 ·מע ,םש 507 1 ב וררוגתה .םיימרש תוררקמ יפל . 1 4 ( םדיוהי 864 קר טככרד ךלפכ-856 1 9  ךא .)תובקכ-445 ן םירכז 
1 .הקיטסיטאטס( רסחכ םיוקל הלא םיכותכ  .) 340 ·מע , 856

1 ( יקסכרחק 508 955 לערכדמ ) 209 •מע, 906  תמרעל ,יכרא•צ :ירעא יבושת לש לודג רפסמ םדכלמ•ר .םיועבק םיבושת 
1 לע חוודמ ,הז 1 .יכרא'צ( טככרדכ םדיוהי 030,  .) 64 •מע , 884

1 .הקיטסיטאטס 509 34 ·מע , 856 1 1 .יקסכרזרק :   . 209 ·מע . 906
5 1 0 1 ,יכרא•צ  1 ,יכרא•צ :האר ההז רואית . 36 'מע , 884  . 1 •מע , 870
S l l 1 ,רקכ  8 7 1 1 'מע ,  3 5  . 
5 1 2 1 .יקסכרזרק   . 209 ·מע, 906
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 טנגרדכ הידוהי השא
 האמה ףוסכ
 הרשע-עשתה

 לש תועצהה םגש רשפא .תועקרקה רדסהל יעגהל ישוקה םושמ םאו םתנוכשמ דדפ�הל השק םהל

 לכמ .ךרוצה די תושבוגמ ויה אל ,השדחה תידוהיה הנוכשה לש הרודיסו המוקימ רבדב תונוטלשה

 ,הארנכ ,וללהו ,דחא םוקמל םתכרכשמ ודבעי םהמ קלחש ,טכבדד ידוהי לע וצחל תונוטלשה ,םוקמ

 תידוהיה הנוכשה םוקיש תא יכ. ו s ד o ·ב הדוה הז . זא קוו אקה לש יסורה ביצנה לא ךכ לע הנולתב ונפ

 s ונ:קוחב ועבקנש םיגהונה לע הדימש ךותו ,תושיגכ אלב ,הגרדהב עצבל שי' טכבדדב

 הב ושעכ ,דיעה לש החטש תבחרהב ךורכ היהש ,יטאדקודויבה לובדיסהו תויטיאה ףא לע

 רבחל דיכ .םורדול םיה דבעל ,חרזמ ןווינל הטשפתה איה .םיעבשהו םישישה תונשב םיבר םייוניש
 דיעה לש הבחורו ,תימורדה המוחב םיבר םיחתפ וצרפכ ,םינשיה היקלח לא תושדחה תונוכשה תא
 תיתדה הוקלחה ךא ,תידוהיה היסולכואל םג תמויסמ הלקה האיבה דיעה לש החטש תבחרה .לדג
 םימלסומ רקיעב ודדוגתה ,דהה ילופיש לע ,דיעה לש יברעמה קלחב .הז ןמז·קדפב םג הרמשכ

 .תידוהיהו תינוס-תימלסומה ,תינמראה תונוכשה ואצמכ זיכרמה הקלחב .היבשות בוד ויהש ,םיעיש

 סלכואמ היה ,שדחה קלחה ורקיעב היהש .םיל ךומסה ,יחרזמה קלחה .םיטעמ םיסור הב ובשי ןבו

 ויה ,זיכרמהו יברעמה הקלחבש וללה דוחייבו ,טכבדד לש םיידאטיכאסה םיאנתה .םיסור רקיעב

 ·שעתה האמה יהלשב תידוהיה הנוכשה לש הבצמ תא ראית ךכו S ו•.האמה ףוסב ףא ךתויב םידןךי

"ץיבודימנ יסורה ףאדגוכתאה הרשע  : וקכ'צכאד'

 םע תויבוקל תומודה .תודופאו תונבל דמח·תותקיב ןיב םה ט]כבדדב םידוהיה[ תובוחר

 תוידוהיה דציכ ךתוארב ךיניע תא עיבשהל לכות םיברעבו ,דימת תוחותפ תותלדה ... תונולח

 ... תדויסמה הפצרה לע רישה ןהיעצמ תא ,טפנה תיששע לש רוויחה הדואל .תועיצמ

 םריהממ ולכה .םישנאמ תוגאוש 'ןבל דיסב תודויסמ תוריזע תורצח תופקומה .תואטמיסה

5 1 3 2 ימע ,םש  1 0  . 
5 1 4  . 288 ימע ,םש 
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 תיבושי תסורפתו םייפארגומד םיכילהת

 םירדחכ .םייקנ בוחרל םינופה םירדחה ךא ,הפשא תואלמ תוריעזה תורצחה ... אוהש ןאל
 המכ .תונח ןיעמ איה תישילש רמח-תתקיכ לכ .רחסמ םילהנמו םיתרש ,םילכוא הלא
5 "" אל המכו םיטוטרמסכ . רכ-יסגאכ : לוככ ? םירחוס 1 5  

 הנרכשה תא ודקפש ,תרפגמלו ההובגה האולחתל םימרוגה דחא בויבה היה תופיפצה לע ףסונ

1 כ הרטשמה דקפמ ראית תידוהיה הנרכשכ בויבה בצמ תא .חידרהיה 8 1  : ןושלה רזכ-0

-רחאלש ,תולעתכ םיזכרתמ םיכפשה .ארונו םויא בצמכ אוה ]ריעה לש ןוילעה קלחכ[ בויבה
 ,רמחמ תונבנ ... תולעתה ... ר]יעה לש הכרואל תמרוזה[ החותפ הלעתכ תוזקנתמ ןה ןכמ
 ןיכפושה-תולעת תכריקכ .הנחצ הלעמו םתוא תגפוסה ,עקרקל ןיכפושה םילחלחמ וכרדש
 הנרכשכ .המהוזה ןמ קלח תוגפוס הארנה לככש ,םימה-תולעת םימיוסמ תרמוקמכ תורכוע
 •••• הנחצ הלעמ אוהו ,המדאכ ירשקכ הסרכמ בויבה תידוהיה

5 16 

 ויה הדלוחה תרפגמ םנמאו .התומתו האולחת לש םיהובג םירועישל ומרג םישקה האורבתה יאנת
 הנרכשה יבשות ברקכ דוחייכ םיכר םיללח תוליפמו ,טנכרד תייסולכוא תא תובורק םיתעל תודקופ
 רחאל דוחייכ ,הילא הריגה לש האצותכ רקיעכ אופא אב טנכרדכ תידוהיה הליהקה לודיג .תידוהיה
 .בושח יכיטארטסינימדא זכרמל התיח דיעהש

1 תנשכ  . ןאטסגאד םורד לש ישארה דקפמה בשי הכר . יחרזא להנימ לש דמעמ ריעל קנעוה 860
 תוברועמה הכ הלדגוהש ףא ,הרטשמה ידי-לע רבעככ להנתהל וכישמה םיימינפה היניינע לכ ךא
 ,יסור דחא ,ינמרא דחא ,םיימלסומ העשת : םיפוקמ רשע-הושלשל ברש הקלוח ריעה .תיחרזאה
 לכ .תיסורה תודיקפה ישנא ויה ויבושת בורש ,ריעה לש רכופה שמיש דחוימ ףוקמכו ,ידוהי דחא

5 .סנרפ רחובו ויבושתמ םיסימ הברג היה ףוקמ 1  םידוהי ורחבנ אל ,ררבל ונדיכ הלעש המכ דע 7
 קינעה הז בצמ .םיפוקמה ראש לש הזל המרד היה ידוהיה ףוקמכ להנימה ךא ,םיינוריעה םידיקפתל
 הנתנ םהלשמ הנרכשכ םתבישיו ,טנכרדכ רבשיש תורחאה תותדה ינכ םע ןויווש לש היערחת םידוהיל
 .םיסורה לש םנוטלש שלחנש תמיא לכ ררעעתמ היה ןוחטיבה ךא .םירסמ ןוחטיב םהל

1 טסוגואכ 877  . ןאטסגאד לש םיבחרנ םיחטש ףיקה דרמה . יסורה ןוטלשה דגנ דרמ ץרפ 

5 .ריכשרי לכ תא רכ וחבטו ,) Kumukh ( ןומדק רצבמה תא םדירומה רשככ רבמטפסכ 1 s ליטה חבטה 

 ותושרלש' ריעה דקפמ. קכ-יטחמ םשארכו ריעל םידרומה וברקתהשמ ,טנכרד תייסולכוא לע המיא

 ןכומ אבצה יכ ,זמר םרשמ ךככ היה .םיניטקרסקה תוביבסכ ויתודיחי תא זכיר .ןטק חוכ דמע
 רכ ,ריעה לש ןוכיתה קלחה לע המייא רתויכ הלודגה הנכסה .םידרומה ידיל ריעה תיברמ תא ריקפהל

 תא יולגכ רדהא םהמ םיכרש ,םינרס-םימלסומהו םידוהיה ,םינמראה תנוכש הז דצל הז רנכש

 ןאחארטסאלר רקאכל םיה ךרדכ םהיתוחפשמ תא םינמראה ןמ קלח וניפ רז הנכס חכונל .םידרומה

)' Astrakhan (. תא ואיבחהו תויונחה תא ורגס םירחוס : הלודג הלהכ הררש תידוהיה הנרכשכ 

 ילכר טלקמ םשפחכ םידבrפנר םילהובמ םישנא ברוש ךולה וצצורתה תורצה תראטמיסכ ,תורוחסה
1 כ . ןכיה תדעל 1  הנורחאהו הדיחיה ךרדכ התארנש ,הינוא ןאחארטסאמ עיגהל הדמע רבמטפסכ-
 לש תוחפשמ תטהול שמשכ ףרחה לע ופסאתה הינראה לש הארב תארקל .םויא חבטמ טלמיהל

 תויפונכ יכ ,הערמש ןומהה ןיכ הצרפנ םעפ ידמ .םידוהי לשו םינמרא לש תוחפשמ .םיסור םידיקפ

5 1 5 1 ,רקניצנאד-יץיכרדימנ  9 1 1 ימע ' 1 37- 1 36 . 
5 1 6 1 ,יקסכוזוק   . 288 ימע . 906
5 1 7 253-25 ימע ,םש  1 . 
5 1 8 1 "גאד .טסיה דדמה לע הבחרה דחיכ האד  -162 ימע , 2 ךדכ , 967 1 50  . 
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 תיבושי תסורפת

 היכואה ברקתהב .הלהבהו חתמה תא הריבגמ קר התיה וז הועמשו ,ריעה תא רבב רשבב םידרומה

 ןוגעל ולכי אל תוינרא( הינואל םיעסונה תא וליבוהש ,תוריסה לע ףוחב םיפצמה ןמ םיכר ופחדכ

 םידוהיהו םינמראה ןיכמ םירבג לע רסא ,םימחולכ ןיינועמ היהש ,יסורה ןוטלשה .)טככרד למככ
 וארש ,םידחא םידוהיו םינמרא םידליהו םישנה ןיכ וקחדכ רוסיאה תורמל ךא .ריעה תא בוזעל

 .אוש-ששח היה אל םידרומה יכפמ טככרד ידוהי לש םששח םכמאו .הנורחא הלצה הסוכמכ

 וליא רחא היה אל טככרד תליהקמ םיכר לש םלרוגו ,ריעה לא םכרדכ םידוהי המכ וחצר םידרומה

 ,יסורה אבצה לש תרובגת ,רבמטפסכ-23 כ ,ריעל העיגהשמ ןכ לע .ריעה תא שוככל וחילצה

5 .םיסורה לש ולאמ תותוחפ אל תובהלתהכו החמשכ תידוהיה היסולכואה ידי-לע וז הלבקתנ 19 
 הבר הדימכ היולת אופא התיה ,םריחא םיכר םיבושי לש ומכ ,טככרד לש תידוהיה היסולכואה

 שמיש םירפככש הזמ םריעכ רתוי לודג היהש ןוחטיבה . יסורה ןוטלשה קינעהש רדסכו ןוחטיבכ

 היסולכואה .טככרדל הז ללככו ,ריעל םירפכמ םידוהיה לש םתריגהל םיכושחה םימרוגה דחא אופא

1 תמועל 'לודגל אופא הכישמה טככרד לש תידוהיה 1 כ ריעכ ובשיש' שפנ 030,  הליהקה התכמ'-867

1 כ 880-1 , 90 ( שפנ 693  טככרדכ תידוהיה היסולכואה לש הלדוגל רשאכ 520 .)תוכקכ-792 ו םירכז 1

1 תכשכ  םיכותכו ,כומיסיכא והילא לש ויכותכ: תורוקמ יכשמ םייטסיטאטס םיכותכ ונדייכ םייוצמ 886

 יבגל םריעפ םימייקש ןוויכ. ריעה תייסולכוא לש יתדהו ימואלה בכרהה לע תונוטלשה לש םיימשר

 ידי-לע םיאבומה םירפסמה תא םימאות םכיא וללה םגו ,תדה יפלו םואלה יפל םידוהיה רפסמ

.2 חול האר( הבחרה רתיכ ךכ לע ןודכש יואר ,כומיסיכא 1 6  (. 
1 תדה יפלו םידוהי 2,568 טככרדכ ויה םואלה יפל יכ ,םידמלמ םינותנה , 99  כומיסיכא יפלש דועכ' 1
1 קר ויה , 67 77 ו םריכז 900 ( םידוהי 1 1 52 .)תוכקכ- 1  קר ןתינ טככרד דיוהי רפסמכ רשפהה יבגל 

2 חול . 1 6  
522 ,תדה יפלו םואלה יפל טנכרד תייסולכוא תוגלפתה 1 8 86 

 תונבק םריכז תרשפכ תדה תונקכ םריכז תרשפכ םואלה

1 םיסור , 5 6 1  1 , 1  תירצונ 364 97
1 40 56 םידרוג 6 1 תיבאלסרבארפ  , 6 1 7  1 , 237 380 
 387 488 875 תיכארירגריג-תינמרא 387 488 875 םינמרא
1 םינמרג 3 1 תינרתול 4 9  3  9 4 
2 29 םינלופ 1 2 29 חירלתאק 8  1  

 תימלסומ
5 8,994 םיראטאט-םיםרפ  3,932 5,062 8,994 םישיע 3,932 062,

1 , 1 1 םינרס 543 626 69 , 746 933 8 1 3  םריאבא 
2,568 1 ,335 1 , 1 תידוהי 233 ,99 1  1  םידוהי 963 028,

1 לכה ךס 5, 265 8, 1 ולנה-ךס 6,487 778 5 ,265 8 ,778 6,487 

5 1 9 1 .יקםנרזרק   . 280-277 ימע' 906
1 'ץידלזיי 520 880 . 
52 1 1 .ברמםיינא   . m ל , 888

1 .יקםברזרק 522 1 הנש ה m א רביש ריעב יכ . r רצ ) 423 ימע. 10 רךנ .. קיצנא וןילמ< רחא ררקמ יפל . 290 ימע. 906 , 830 
 .םדיוהי
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 תיבושי תסורפתו םייפארגומד םיכילהת

 ןיבל בומיסינא לש וינותנ ןיב שרפההש רשפא . ןחיכוהל תורשפא ונידיב ןיאש ,תורעשה תולעהל
 םינותנה דועב ,םייררהה םידוהיל סחייתה בומיסינאש .ךכמ עבונ שפנ 320 לש םיימשרה םינותנה
 םידוהיה רפסמב לדבהה לש רבסהב ץוענ ריקיעה ישוקה ךא .ריעה ידוהי לע םריבדמ תדה יפ-לע
 עמשמ .םיראבאה ברקב רקיעב דקמתמ הז לדבה יכ ,שיגדהל יואר ןאכ .תדה יפלו םואלה יפל
 ןוויכ )א( : דחאכ םהינש וא ,םיאבה םימרוגה ינשמ דחא רועפ ןאבש ןכתיי . םינוסה-םימלסומה
 אלש םיסורה םידקופהש רשפא ,תידוהיה הנוכשל דואמ הכומס התיה םינוסה לש םתנוכשש
 םידוהיה ןמ קלח יכ .םג רשפא )ב( ; םייררה םידוהיכ םיראבאה ןמ קלח ומשר בטיה ואצמתה
 אוצמל ןתינ ילוא הלא םינותנב . ידוהיה םואלה ינבכ תאז לכב םמצע ואר ומלסאתהש םייררהה
 םלואו .םידוהי לש םהיאצאצכ םמצע ואר זאקוואקב םינוש םיטבשמ קלח יכ ,תויודעל רושיא

 יממע ברקב חתופמ היה אלש ,ינתא-ימואלה אלו יתדה םרוגה היה םידוהיה לש םרפסמ יבגל עבוקה
 .זאקוואקה

 הליהקה .טנברד ריעה תייסולכואב לודיגה ךשמנ םינומשה תונש לש היינשה תיצחמה ןמ

1 ב : הדמתהב איה ףא הלדג תידוהיה 1 ( שפנ 2,003--890 1 בו .)תובקנ-943 ך םירכז 060, 893--

523. 2 , 5 7  וז ךא ,התיחפ טנברד לש ידוהיה בושייב הנמתסה םיעשתה תונש לש היינשה תיצחמב 1

 תבאוש-ןבא השמיש איה תידוהיה הנוכשב הררשש המויאה תופיפצה ףא לוע .םימי-תרצק התיה
 לודיגל אוה ףא םרת לזרבה-תליסמל ריעה לש הרוביח יכ ,חינהל שי .הילא םייררה םידוהי תריגהל

1 בו ,ריעב ידוהיה בושיה 3 הליהקה התנמ-904 , 3 2 1 1 ו םירכז 1 , 736 ( שפנ  , 5  ללכמ )תובקנ-85

1 1 בו .הכלהו הכשמנ תידוהיה הליהקה לש החימצה 524 .ריעה יבושת 9,923 9 1  ףלאכ התנמ איה-2

 525 • שפנ םיפלא תשמחכ עמשמ .תוחפשמ

 ,תידוהיה הנוכשה לש החטש טעמכ בחרוה אל ,תידוהיה היסולכואה לש דימתמה הלודיג ףא לע

1 ב .יחרזא להנימל התכז ריעהש רחאל דוחייב .תויושרה תא הדירטהש הדבוע  טנברד לע לחוה-895

1 ב הרחבנ הז קוחל םאתהב .טושפה ינוריעה להנימה קוח  רשע-השימח תב ,חוכ-יפוימ תפיסא-896

5 • שיא 1 ( בשאדאד .בשאדאד סחנפ הנמתנ הב םידוהיה גיצנב 26 896- 1 1 ב טנברדב בשייתה ) 839 846-, 

2 ב ךרועה ותיב .הבש םידימאה םידוהיה דחא היהו  .םיעטמו תועקרק ואצמנ ותולעבבו .לבור-800.
1 ב ורחבנש ,חוכה-יפוימ תופיסאל 1 בך-900  םולשבא ןב םירפא םידוהיה גיצנכ הנמתנ ,-904

1 ב דלונ אוה .טנברד דילי היה אל ,דיקפתב ומדוקכ .בייכונח .בייכונח 83 -ב טנברדב בשייתהו-5

1 875  ,םיבר םילעופ ודבע ותולעבבש םימרכב .תידוהיה הנונשב לודג תיב לש םילעבה היה בייכונח . 

 םקלח תא המאת אל ריעה לש חרבה-יפוימ תפיסאב תידוהיה תוגיצנה 52 י.םידוהי םכותבו

 םירושק ויהש םיניינע ונודנ רשאב ףא הב עמשנ אל טעמכ ידוהיה גיצנה לש ולוקו ,התייסולכואב

 .תידוהיה הנוכשל תורישי

 האורבתה בצמ לע דחוימ ןויד וז השדיקה חוכה-יפוימ תפיסא לש הנוניכל הנושארה הנשב רבב

 חטש לש םיועברה םירטמה ףלא-46 כ ךותמ יכ .רבתסה ןוידב .תדיוהיה הנוכשב רוידה יאנתו

3 ( םהמ זוחא םיעבשכ םינבימב םיסופת ויה .הנוכשה 1 ,  םיטעמ אל םיתבב .)םיועבר םירטמ 900

1 .•לרישאררגףג 523 89 1 3 ימע , 1906 .יקסכרזרק; 162 ימע .  1 2  . 
1 .יקסכרזרק 524  . 87 ימע . 904
1 ,דנאכסירי 525 9 1 2  . 
 . 82-79 ·מע .ליעל ןייע n רר• n כה לע 526
1 .יקסכוזוק 527 3 ימע , 906 1 8  , 3 2 1  , 325 . 

220 



 תינושי תסורפת

 תוידוהי םישנ תצובק
 האמה ףוסב טנברדב

 הרשע-עשתה

 לש רתוי םיחוורמה םיתבה םג וללככ רבש ,עוצממה םיכבימה חטוש ,תוחפשמ שמח וררוגתה

1 היה ,םייח·ילעבל ודרעכש םיקלח םגר םידימאה 2  םיכותכ ןמס·לע .שפנל ןרעב םיעבורמ םירטמ 
 םיכפ םרשב ןיא תידוהיה הנוכשב יראטיכאסה בצמה תא יכ ,הנקסמל ריעה תצועמ ריבח ועיגה הלא
 .רחא םרקמל היכושחמ קלח תרבעה איה וינישל הדיחיה ןרדהו ,םייתרטשמ םיעצמאב רפשל ןפואו
 .ידוהי םרש ללככ אל הבש ,תדחוימ הדרע העבקכ תטרופמ תינכת תנכה ןרוצל

 סיכבימ םהל ויה אלש וללה דוחייב ,הנוכשה יבושח לע םג דראמ הקיעה תכלוהו הלדגה תופיפצה
 ושיגה םדיוהי 73 .החפשמ·יבררק לש סחררק·לצב ופפוטצה רא ,תוריכשב וררוגתה םהו םהלשמ
1 לירפאב אופא  לש שדחה קלחב םולשת אלב המדא תוקלח םהל תוצקהל' ריעה תצעומל השקב 897

 תינורקע הניחבמ הטילחה ריעה תלהנה .םהריוגמל םינטק םיתב הב חוכנל ולכריש ידכ ,ריעה
 ןמ יצחר רטמוליקכ לש קחרמב וצוקי םדיוהיל תוקלחה יכ העבק ןא ,רז השקבל בויחב תונעיהל
10 לש ילמס יתכש רכש םדיוהיה ומלשי הקלח לכ דעב יכ ,הצועמה העבק ןכ .רהה ילופיש לע ,ריעה  
 תא וכבש ,תופסונ תוודיהי תוחפשמ םגש ,הצועמה הצילמה השקבל תוסחייתה ןוחמ .תרקייפרק
 םדיבעמו םיכרד ורצפי ונפתיש םיחטשבו ,הדשחה הנוכשל ודבעי ,תריוביצ עקרק לע ןהיכנמ
 .ןתשיכר םשל תוערקקה ילעב םע ןחמר·אשמב ראבל ץלמוה ןכ·רמכ .תופיפצה לע ולקיש .םידשח
 אופא זתינ .תוריוביצ חווטמל םיכרפמה םיחטשה תדמעהו ,עקרקה לע םרייצמה םיכבימה תסריה
 לש םרבעמ דודעל התסיכו ,תידוהיה הנרכשה לש השקה הקוצמל הרע החיה ריעה תצועמ יכ 'רמול

 קלחל רובעול הנרכשה ןמ קתניהל םיכוככ ויהש .םידוהי םתוא סגש אלא 528 .שדח חטשל םדיוהיה

 . 408 • 407 ימע ,םש 528

 zz ג



 תיבושי תסורפתו םייפארגומד םיכילהת

 תמגמ דועכ ,דהה ילופישכ בשייתהלו דיעה ןמ קחרתהל העצהל וכעכ אל ,ריעה לש שדחה
 תייעב תא רותפל וחילצה אל ריעה יסנרפש ןוויכ .םיה ףוח ןוויכל התיה ריעה לש התוחתפתה
 ידי-לע םידוהיה 'ףדוע'מ רטפיהל וסיכ ,המכסה ךותמ תידוהיה הכוכשכ היסולכואה לש תופיפצה
 ןמ םידוהיה לכ תא ריעל ץרתמ לא איצוהל אופא עיצה ריעה שאר .הייפכ-יעצמאכ םתקחרה
 .ריעל ץוחמ עקרק-תוקלח תוצקהל רןככ היה הלאל ; תוריעז עקרק-תוקלח הכ םהל שיש ,הנרכשה
 ביחרהל ולכויש ,רתוי םילודג םיתב-ילעכל ןקלחכ רוכמל שקיב רז הלועפמ ונפתיש תועקרקה תא
 תובוחרה תא ךכ ידי-לע ביחרהלו םיכרה תושרל ריכעהל ןקלחכו ,םהיתורצחו םהיככימ תא
 ךלפה-רש לש ורושיאל הרבעוה הנרכשה ידוהימ קלח ויכיפ לע ריעה שאר תעצה .תראטמיסהר
 תא בוזעל םיבשות לע תרפכל רוסא קרחה יפ-לע יכ ,הנעטכ התוא החד הז ךא ,)ררטאכרכרג(

 ולדתשה ןה ,םידוהיה ןמ קלח הנרכשה ןמ חוככ ריכעהל ריעה תווישר לע רסאנו ליאוה 529 .םתכרכש
 הייכב תפסות לש הלבגה )א( : תוריקיע םיכרד יתשכ שומיש ךות ,םיפיקע םיעצמאכ תאז תרשעל
 .. שדח םרקמל םידוהיה ןמ קלח לש ןוצרמ רבעמ לע ןתמר-אשמ )כ( ; םיעוער םיככימ תסירהו

1 רבמטפסכ  איצוהל ,תידוהיה הכרכשכ הייכב לכ רוסיא לע חרכה-יפוימ תפיסא הטילחה 903
 תא ףטוש חרואכ קודכל תדחוימ הועבק הדער לע רז הליטה ןכ .םימייקה םיככימה לש םילק םינוקית
 םיככימה תעיבק רחאל .םסררהל שיו רוביצל הככס םיררהמ םהמ וליא ועבקלו ,םיועערה םיככימה
5 .הרטשמה דיי-לע חוככ סרהיל וללה ודרעכ םיככוסמה  םיבשותה ןמ קלח חירכהל הדרעכ רז ךרד 30
 . ךכ םשל הצקויש שדח םרקמל רוכעלו ,הנרכשה תא בוזעל

 םתרכעהל הנרכשה יבשותמ קלח םע ץרמכ ןתמר-אשמכ תוינוריעה תויושרה וחתפ ליבקמכ
 תולעכל תועקרקה תרכעהו ,םוקמה תביזעל יאנתכ םידוהיה וגיצהש תושירדה ךא . דשח םרקמל
 רטקכש ,םיכרדה יתש .תויפסכה היתויורשפא לע תולרעכ רא תומזגומכ הייריעל וארנ ,תירוביצ

 אופא ויה אל ,םירשעה האמה תישארכ תידוהיה הכרכשכ השקה תופיפצה תתחפהל ריעה תווירש
 התחפ אלש דכלכ רז אל רז הכרכשכ תידוהיה היסרלכראהר ,תמדוקה האמכ רטקככש ולאמ רתוי תוליעי

 .הכלהו הלדג אלא
 אב םהמ לודג קלחו ,םירפכה ןמ םייררהה םידוהיה ןמ םיכר וטלמכ םיחרזאה-תמחלמ ימיכ

 ויהש ,החפשמ-יבורק לש םהירוגמ תרמוקמכ רטלקכ םיטילפה .תדיוהיה הכרכשכ ףפר t דצהר טככרדל
 תידוהיה הכוכשכ םירוגמה בצמ . ךכ םשל רכככש תוירעא תוככסכו תסנכה-יתככ 'יכה-ראלכ םיפופצ
 ריעכ ורתוכש וללה לכא ,טככרדל ץוחמ טלקמ םהל ושפיח םיטעמ אל םידוהוי ,אושנמ השק השענ
 ןחרזמה ראית ,תידוהיה התנוכש דוחייכו ,טככרד לש הבצמ תא .רתויכ םישק םיאנתכ וררוגתה
 : ןושלה רזכ ן-925 כ 'ץיכרלכאפ

 םשור ילע התשע אל ריע ףא לכא ,תוצעומה-תריכ לש םיכר תרזוחמ יתדשח תונורחאה םיכשכ

 המויא דחוימכ .טככרד רמכ םיחרזאה תמחלמ הירחא הריתוהש תובקעכו היתוסריהכ זע הכ

 םירצה תובוחרכ 'ןאכ .הלודג תחא הלבזמ השעמל רז .טנכרדכ תידוהיה הנרכשה הארונו

 םיעורק םדיגבכ םידליו הפשאו םיללג לש תומריע האור התא הצחמל םיסורהה םיתבכו

 ... ןהכ םירבונ

 .םש ,םש 529
 .םש ,םש 530
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 .םיקיתווה םעה תלדו םיטילפ .)םידלי-950 כ םכרתכ( םיידדה םידוהי םיפלאכ לש םידרגמה יאנת תא
1 "כ יקסכרדטסרא ראית  : ןלהלכ 927

 סרקמכ .תרכמרקאטאק לש םיועבר םינ'זס 9 ןדעכ אוה החפשמל עצוממה היחמה חטש
 דראה טעמו .אצמנכ םניא בוד-יפ-לע תונולח .םדעכמ דובעל השקש .םיינבלמ םיחתפ תותלד
 .םילולס םניא תובוחרה .בויב אל סג . ןיא םימרוז םימ .הדקיתכ עבורמ חתפל דעכמ דדוח
53 .הנחצ הלעמה תינעבוט הציב סה ללכ-ןדדכו 1 

1 "כ יקסכרדטסרא לש ותוברעתה תובקעכ  גואדל דיעה לש םייטייבוסה תרדסומה לע לטוה . 927
 םיידאטינאסה םיאנתה תא דפשלו ,תודחא תונוכשל תידוהיה הנרכשה יבשותמ קלח תדבעהל
5 .המצע הנרכשכ  .דכלכ דיינה לע הראשנ הטלחהה ןא 32

1 ראורבפכ 2s ·כ  תלשממל ד"ספסד לש םיטייבוסה לש לועפה דעורה תואישנ התדוה 929
 ,והשלכ לופיטל התכז אל האדוהה .טנכדדכ תידוהיה הנרכשה תא לסחל תינאטסגאדה הקילבופרה
1 ראוניכ-10 כ .שממ לש הבושת ונענ אל זכרמה ןמ תורזוחה תולאשהו  לש תואישנה הרזח 930
 לועפה דערוה ונימ תרזוחה האדוהה חכונ .תידוהיה הנרכשה לוסיח לע התדוהו לעופה דעורה
1 רבוטקואכ , ןאטסגאד תלשממו  םיניינעה לכ תקידב םשל ) Kadiev ( כיידאק תושארכ הדער , 930
2 כ ,ולביק הדערוה לש החוויד תובקעכ .תידוהיה הנרכשכ םירושקה 1 1 רבמבונכ-  לועפה דרעוה, 930
 : תדמואה הטלחה תינאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרה תלשממו

 האדוהה דחא ואלימ אל ינוריעה קשמהו היינבה תרדסומו טנכדד לש ינוריעה טייכרסהר תויה
 הישג וליגו .תידוהיה הנרכשה לע לקהל ידכ טנכדד ריעכ םיתב תיינב דברכ הלשממה לש
 תטיייבוסה הקילבופרה לש וrרדוקרדפנ עבותה לע ליטהל )א( םתדובעכ תיטרקורויב
 הדרעוה דיי-לע ונויצש ,תודבועה תריקחל דימ תשגל ןאטסגאד לש תיטסילאיצוסה
 בצמה תלקה רבדכ ןאטסגאד תלשממ לש תואדוהה יולימכ בעתנה סחיה רבדכ תיתלשממה
 םימשאה תאו :רכו םישדחה םינכימה תמלשה תייחדכ ויטיב דייל אבש .תידוהיה הנרכשכ
 ןמ םיידדהה םידוהיל םדיועימה .םישדחה םיתכה תיינב זוריז םשל )כ( ; ןדיל דימעהל
 סדנהמ טנכדדל חולשל ןאטסגאד לש םדירגמ תיינבל דסומל עיצהל .תידוהיה הנרכשה

 דע 1 'סמ תיב תיינב תא םילשהל ןאטסגאד לש םידרגמ תיינבל דסומה תא בייחל )ג( ; דחוימ

1 ל 1 ראורבפכ- 93 1 1-ל דע 2 'סמ תיבר ,  s 1 ראוניכ  93 1  לש ינוריעה טייכרסל עיצהל )ד(; 

1 ראוניכ 1 דע ןיכהל טנכדד 93 1  תועצמאכ ,תידוהיה הנרכשכ בצמה תלקהל תקיודמ תינכרת 

 היינבל תומדא תאצקהו ,ריעכ םינפתמה םיתבכ םידרהינד סרלכיא ,םישדח םיתב תיינב

 533 .השדח

 עצמא דע סרקמ לכמ ,המואמ תדיוהיה הנרכשכ השענ אל ולא תופירחו תורשופמ תואדוה חורמל

1 93 1  . 
 ורדפנ םעפה םג .הנרכשה ינופמל ודוענש .תרמוק-יכר םיניינב המכ ונכנ םיושלשה תונש עצמאכ

 תושגרכ דהימה לע דתי ובשחתה אל תונוטלשה ןא .םתליהק-םתנוכשמ ןוצר-יאכ םדיוהיה

1 .יקסכררטסרא ; 24 'מןנ • 1925 ץ:יכרלכאפ 53 ו  . ו ו 'מןנ , 927
 .םש ,םש 532
93 .כררטפ 533  . 12 'מונ ,ו 1
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 ומת ךככ 534 .םךיה דע םייקה ןינל םש-לע ירוביצ ןגל היה םוקמהו היתבמ םיכר וסדה ,םיבשותה
 לש םתפיאש םלואו .הנש םיעבראו האמכ טנכדדכ המייקתהש ,תידוהיה הנוכשה לש היתודלות
 םידוהיה וכלהו וצבקתה םימיה תוכרכ .הגפ אל םתדע ינכ תכדיקכ דדוגתהל םיידדהה םידוהיה
-ךדדכ': םישימחה תונש ףוסכ םוקמכ רקיכש ,כאילא הידא דייצש יפכ ,םהלשמ תובוחרכ םיידדהה
 יתכ תא ריכהל היה לק ,חספ ברע םוקמל יתעגהש ןוויכו ,םהלשמ תובוחרכ םידוהיה םירג ללכ
.גחה דובכל םהיתב בוד ודיוס רכ ,שדחה תלכתה עבצ יפל םידוהיה ' 535 

1 ( ךדעל םינש האמכ 926- 1  הכ לדג הז ןמז-קרפכו ,טנכדד דיעה לש היסולכואה הלפכוה ) 824
 יפכ ,דיעה יבשות ללככ םזוחא הלע אליממ .רשע-השימח יפ טעמכ םידוהיה םיבושתה רפסמ
 .אבה חולה ןמ ףקתשמש

2 חול . 1 7  
536 ,טנכדד יבשות לש תיתדה תוגלפתהה 1 9 5 9 - 1 8 24 

 ולכה-ךס ועדי אל םריוצנ םידוהי םימלסומ הנש

 רפסמ זוחא רפסמ זוחא רפסמ זוחא רפסמ זוחא רפסמ

1 824 1 0,377 93 .8 444 537  4.0 239 2 .2 1 1 ,060 
1 856 10 . 557  88 .7  864 7.3 485 4.0 1 1 ,906 
1 886 1 0, 740 70.4 1 ,99 1 1 3 .0 2 ,534 1 6.6  1 5 , 265 
1 89 1  10 , 364 67 .9 2,490 1 6. 3  2,4 1 1 1 5 . 8 1 5,265 
1 897 10 ,383 70.9 2. 1 90 538 1 5 .0  2,072 14 . 1 1 4,645 

539 1 926 7, 830 33 .9 6,606 28 .6 5 ,497 23.8 3 , 1 64 1 3 . 7  23.097 
540 1 959 1 9,900 42.0 1 1 , 700 7 . 24 1 3 ,000 27.4 2 ,800 5 .9  47,400 

 רתויכ לודגה זוכירל טנכדדב ידוהיה בושייה אופא השענ םירשעה האמה לש םירשעה תונש עצמאכ
 דועכ ,ריעל םידוהי לש הלודגה הריגהה ,הארנכ .הקספ רושעה יהלשמ םלואו .םיידדה םידוהי לש

1 ,ברקינטיקאר 534  . 247-243 'מע , 936
535 1 .ימע-ןב  965 1 ימע ,  72 . 
1 .יקסברזרק 536 1 ימע , 906 1 ,הקיטסיטאטס ; 454 , 290 . 246 , 66  . 423 ימע , 10 ךרכ ,.קיצנא וןלימ; 856
1 תנשב 537 1 ,זאקרואקה רקס( .בוריקב תוחפשמ-50 ב טנברר ידוהי תא םייסורה תונוטלשה ררמא 832  , 4 קלח ' 836

1 'מע 66 (. 
538 1 ( היאב רמא םירשעה האמה תישארב  1 ימע . 902 1  .בוריקב שפנ ooo,3-ב טנברדב תדיוהיה היסרלכואה תא ) 
 םיריצונ םימראל ינבר םימלסומכ וניוצ םימלסומ םימע ינב . יתד אלו ימראל הדימ-הנק יפל רךענ הז דקפימ 539

1 ר ,םימלש םניא םיריצמה םינותנה םרב .םריצונכ 3. 7  יתש ןיב םיקלחנ 'ועדי אל·כ םרידגומה םיבושתה ןמ-%
2 ימע ,רקנבצ אוה ררקמה . ולא תותד 1 5 1 ( יקסרומאס בתכ דקפימה ברע .   ריעה לש היסולכואה יכ ,) 32 ימע , 925
.32 :ןלהלכ תקלחנ 2 ,םדיוהי 2% 1 . 1 % 3 .םיסור  2 ,םינא'גייברזא 2%. 2 ,םיגיגדל 8%.  ,םינלופ 1 .ג% ,םינמרא 3%.

1 % 2-ו םיסוררלייב  .4o/o 1 ( .י.ס .םדיחא  .הלאמ םינוש טעמ םינותנ איבמ ) 926
1 ,בררמרגאמ האר ,תימראל הרדגה יפל ךרענ הז דקפימ םג 540  . דבלב םייררה םדיוהיל םיסחיתמ םינותנה . 88 'מע, 966

 היתוביבסו טנברדב םייררהה םדיוהיה לש הסירלכראה התנמ ,םישימחה תונש ףוסב םוקמה ידוהי לש םינדמוא יפל
1 כ 2 ·מע ,י"כ ,יקסר·צפג שפנ-5,000 1  (. 
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 תיבושי תסורפת

 אופא ובשי ו 959 דקפימ יפ-לע .הדמתהכ הכשמנ ,סיכאלס רקיעכו ,םירחא םימואל ינכ לש םתריגה
 תא וויה םייררהה םידוהיה . םייפוריא םידוהי לש ריעז רפסמ זכר .םייררה םידוהי ו ו. 700 טנכרדכ
25 וויהש ,םיסורה רחאל ריעכ ולדוגכ ינשה םואלה  םידוהיה לש םתיילע ברע .היבושת לכמ 9%.
54 ו s.ooo ·כ ריעכ ידוהיה בושייה דמאנ .םיעבשה תונש תישארכ לארשיל םייררהה  .ןרעל שפנ 1
 .ונימיכ םייררה םדיוהי לש רתויכ לודגה זוכירכ הרוכבה-סרקמ לע הרמש טנכרדו

 םירעכ םייררהה םידוהיה תוליהק לש תיכושייה הפמכ הגילפמ הרומת הלח הנודנה הפוקתכ
 זהכ ובשי אל טע;כ וא זהכ ואצמנ אלש .)וקאנו החאמש( םירע יתשכ .זאקוואקה לש תוקיתווה
 דחא התיהש ,וקאנב דוחייכ ,םיידוהי םיבושי םויה םימייק ,הרשע-עשתה האמה עצמאכ םידוהי
 הנמתסה .טנכרדכ סג ומכ .וקאנב ידוהיה בושייה לש ולודיג תמועל .סהלש םיכושחה םיזכרמה
 הלודגה הבוקכ תידוהיה הליהקה התיה הרשע-עשתה האמה לש התיברמכ .הבוק תליהקכ הדירי

 התנוכ אושל אלו ,ינחור זכרמכ זהו היבושת רפסמ תניחבמ זה .םייררהה םידוהיה תוליהק זיכמ
,זאקוואקד םילשורי'  הכרע תדריי לש המגמ תרכינ האמה יהלשמ םלואו .הנטקה םילושרי וא '

 ןא .םירירהה םידוהיה לש יזכרמה בושייל תישענו תכלוה טנכרד תליהק וליאו . ינחורהו יכושייה
 תוליהק וכלהו ושבגתה ,זאקוואקה לש תוקיתווה םריעכ לארשי תוליהקכ ולחש ,תורומתה דצכ
 . רוזיאה לש תושדחה םירעכ וחמצש תוינוריע

 תואמכ םיסורה ידי-לע ונכנש םירצבמה תברקכ ושבגתהש .םייחרזאה םיבושייה זמ םידחא
 דמעמל וכז הנושארה םלועה-תמחלמ ינפל דווע ,תוריהמכ וחתפתה ,הרשע-עשתהו הרשע-הנומשה
 .םירירה םידוהי ,ועדיש המכ דע ,ובשי ולא תושדח םירע ןותמ תוחפל עבשכ .ריע לש

 הררש-ןאח-רימט

 תנשמ ,הרוש-זאח-רימט ריעה איה ,תדיוהי הליהק התיה זהכש .תושדחה םירעה זיכמ תימורדה
 דיל יחרזאה בושייכ התישאר .תינאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרכ םויה תללכנו .קסקאניוכ ו 92 ו
 ·הרוש רהנה לש הוללתה הדגכ ונופצכ ףקומה שתכמכ . ו 834 וא ו 832 "כ םיסורה ומיקהש ,רצכמ
 זבש בוישיה . וחרזמכו ומורדכ םרוזה .) Atlan-Ozen ( זזוא-זאלטא רהנהו ) Shura-Ozen ( זזוא
 ·תוקלח זהל וקנועהש .םילייחה תוחפשמ ויה םינושארה ויבושתו .םיה ינפ לעמ רטמ 475 לש הבוגכ
 ו sso-כו ,רצבמה תכריקכש יחרזאה בושייה ןלהו לדג האמה עצמא תארקל .רצבמה תכריקכ המדא
 םריחוס לש הנטק תפסות םע אבצ ישנא רקיעכ ... הרושן-rאח-רימטנ לש םיבשותה' ויה רככ
.סידוהי הכאלמ ילעכ רפסמו םינמראו םיסור םיקפסו  .יחרזאה בושייה בחרוה םישימחה תונשכ 542 '

54 1 ( קנט•ל 1 9 1 3 ( ג"לשת רופ·כ-םו• ברע •כ ךועט .נא•מלש לש ותודע לע ,הארנכ . ןמתסמה ) 9 ימע . 76  המל•ש ) 97
 ודקפתה הלא ם•מולשת •פ-לע. םיךולכוא-דקפ•מ ך•עמ הז ה•הו ,תסגכה-ת•נל תוקייפוק רשע תדיוה' החפשמ לב

 יש יכ המוד .םדיוהי-22.000 מ וחריב דוברמ ריה ,תושפנ s תב התיה החפשמ לכש ח•נג םא .תוחפשמ 4,470
 תודע וםשנ ורשאתה אל דקפימהו וםלשתה ךיינע )א( : םאינה ם•מטעה ךמ הלאה ם•נותנה קודיכ קפס ליטהל
 םודיהי ףלזו םירשלשכ לש הסיולכוא לע ותל ךריוצ םר לשח רתואנ ופתתשה אלש תוחפשמ ויה •ארד )ב( ; תפסונ
 יםקג"צגח דמא םיעבשה תרגשכ . דרסי-דםרחמנ הארנה רכו- ריעה 'בושתמ םישילש-•גשכ ונייה .ם•רירה
) 1 1 'מע ' 976 9  עבר דע תיישמחכ םרירהמ םריירהה םדיוהיה יכ' ךטער ןדעל שפנ-60,00 נ טגתד 'בושח רפסמ תא ) 

1 "כ' לע ךמד רתואנ הרבדי חטייייכרסה תרתתיהע .ר•נם הארנה זומרא ,ריעה תייסולכוא לכמ 4  םדיוהי ףלא 
 .רוזומ םיונוק הלא םיברחנו יקסג"צגח לש ונומרא ונייה ,) 1973 ,טגכרד( טגנרדכ יסיטאטר

1 'קםכרזרק •פ-לע טטוצמ .ךמרסזי יא לש ר•תרגררכזמ 542  . 32 ימע , 894
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 ועיפשה םירופישה .תחדקה תלחמל ררקמ התיהש ,ותברקכש הצינה השבווי םימה-תולעת רצפוש
1 כ .הררש-ןאח-רימטכ יחרזאה בושייה לש ותבחרה לע 2,03 רכ וררוגתה-858  89 םהיניכ .שפנ 1

 דרמה לש ברח-יטילפ ויה םרקמכ ונשיש םידוהיה בור 543 .)תרכקנ-44 ך םריכז 45 ( םייררה םדיוהי
1 ( ד"כרת תנשכ .לודגה  םילדו םיינע ,םעה תלדמ םלכר ... בא יתכ םיעברא קר' הכ ואצמנ ) 864
.דחי  ןויקינ לע ורמש המינפ םיתכנ. ךא ,המהוז הטלש ןניכסש ,תורצח המככ וררוגתה םה 544 '
1 תנשכו ךרעל ביצי היה ריעכ ידוהיה בושייה 545 .רדסר 35 .ינרא'צ יפל ,הליהקה התנמ 867  תוחפשמ 

 546 .םירירה םדיוהי לש
1 רבמבונכ-29 כ .1 הכ ונשי .ריע לש דמעמל הררש-ןאח-רימט התכז 866 1 00 5 םהמ ,שפנ  , 594 

 םיחיכומש יפכ ,תימראל הניחכמ ינגורטה היה היסולכוא ה בכרה . ירעא-יבושת 1 ,-506 ר עבק-יבושת
 .םינותנה

2 חול . 1 8  

547 ,הררש-ןאח-רימט תייסולכוא לש תימראל הקולח 1 8 6 6  

 זוחא חרשפנ רפסמ םואהל
3 ם•סרר ,536 63 .2  
7 ם•מלסרמ 1 0  1 2. 7  
7 406 םףרה' .3  
6 362 ם•נרלפ .5  
 6.3 353 ם•נמרא
1 ם•חרג 90 3.4 
 0.6 37 ם•נמרג

5 לכה ךס , 594 100.0 

 סחייתמ ינרא•צש .ךככ ררוקמ ינרא'צ לש וינותנ דיכל חולה דיכ םידוהיה רפסמכ שרפההש הארנ
 ומרשנו ריעל ראכ היסור ידוהי .םייסורה םדיוהיה םג םילולכ חולכש דרעכ ד,כלכ םייררהה םידוהיל
 םע ונמנש םייררהה םידוהיה דרעכ .רקיוע ללכ עבק-תבישי הכ בשי אל םהמ קלחש ףא ,היבושתכ
1 כ .הכ וררוגתה היבושת  שפנ 334 ןהכו ,תוחפשמ 64 םייררהה םידוהיה לש הליהקה התנמ-886
) 1 1 ר םירכז 64 1 כ 548 .)תרכקנ-10  רמכ הפגמה הטשפתה אל םעפה ךא ,הדלוח תפגמ ריעכ הצרפ-892
 בצמה רופישל םידחוימ םידעצ רטקנ רוניצה ןהו תונוטלשה ןהש םרשמ .תומדוק םינשכ
 549 .םידרהיה הכאלמה-ילעכ רקיעכ םיליעפ ויה ןהכש .תודחוימ תוגולפ ומקוה ךכ םשל . ריאטינאסה

1 ,הררש- y א n-ר•מט 54 נ 85 8 1 .•קסכרזרק :   . 42 •מע, 894
1 ,ינרא'צ 544 884 1 .ינרא•צ ; 28 , 4 ימע ,  1 ·לג , 864 3  . 96 ימע , 
1 י. r כרררג 545 1 .ינרא·צ האר רהרש-ןא n-רימטכ םד'רהיה יחכ לש רראח . 860 1 ימע . 884 1  . 
1 .ינרא'צ 546 1 ונמ חרחפשמה . 41 ימע , 870 1 םרקמכ ררררגחה ןהל ףסונו )חרכקנ-80 ר םריכז 90 ( שפנ 70  םרירה• 20

1 .•נרא'צ( היסורמ  .) 3 ימע , 884
1 ,יקסכרזרק 547 1 ,כרנרררר : 45-44 ימע , 894  .דנ ימע , 869

1 ,כרמיסינא 548 888  . m ל , 

1 .•קסכרזרק 549  . 46 ימע , 894
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 תינושו תסורפת

 ·כו ,ריעל םיידדהו םייזנכשא םידוהי לש הריגהה הכשמנ םיעשתה תונש תישארכו םינומשה תונשכ
1  תולבגהה ורבג םיעשתה תונש לש היינשה תיצחמכ ךא 550 • שפנ ו, 33 7 ידוהיה בושייה הכ הנמ 894

1 דקפימ יפל .ךלהו תחפ ידוהיה בושייהו ,ריעכ תכשל םייסורה םידוהיה לע 1 הנמ 897 , 1  שפנ 99
1 "כ וויהש ,דכלכ 3 % 55 .םיכשותה ןמ  1 

1 "כ .םידוהי הילא הדוש-ןאח-דימט הכשמ ,תולבגהה ףא לע  וויהש ,שפנ 1 , 779 הליהקכ ויה 898
28  ,דרי הכ םידוהיה זוחא לכא דיעה יבשות רפסמ לדג האמה ףוסכ 552 .תיחדזאה היסולכואה ןמ 2%.

1 מ םינותנה םידמלמש יפכ 1 ריעכ ובשי םהיפ-לעש ,-904 ,  749 ( םייזנכשאו םיידדה םידוהי 348
77 ו עבק-יבשותכ )תובקנ-599 ן םירכז 1  הדוש-ןאח-דימט לש תידוהיה היסולכוא ה . יערא-יבושתכ-
.22 התוויה 5 %  ·רימטכ תחפ םייסורה םידוהיה לש םיושריגהו תושיגנה חכונל ךא 553 ,ךיעה יבשותמ 
1 כ .םיידדהה םידוהיה רפסמ לדגו םרפסמ הדוש-ןאח 9 1 1 ריעכ תידוהיה היסולכואה התנמ-2 ,930 
1 הכותכו 'שפנ ,  554 .םיידדה םידוהי 206

 ךא ,היסור ידוהי לש תדחאהו םיידדהה םידוהיה לש תחאה : תוליהק יתש ,הארנכ 'ומייקתה ריעכ
 בושייה טעמ לדג םיחרזאה-תמחלמ תורעואממ האצותכ .ףתושמ תורבק-תיב היה תוליהקה יתשל
 ידוהיה בושייה הנמ ,הז דקפימ יפ-לע . 1926 "כ דקפימה ינותנמ ףקתשמ רבדהש יפכ ,ריעכ ידוהיה
1 )דבעשל הדוש-ןאח·דימט( קסקאניוככ ,47 1 וויהש ,שפנ 1 3 . 5 %  םדיוהי 980 ןכותמ ,דיעה יבושתמ 
49 ו )תובקנ-532 ו םירכז 448 ( םיידדה 1  לש בושייה לדג אל םירשעה תונש ןמל 555 .םייסוד םידוהי-
 ידוהי דצכ םידידה םידוהי 900-800 הכ ובשי םישימחה תונש ףוסכו 'קסקאניוככ םיידדהה םידוהיה
 556 .היסוד

 קסכורטפ

 .קסכודטפ טרופ וא .קסכודטפ דיעה הנכש הדוש-ןאח-ךימטמ תינופצ-תיחרזמ מ"ק 56 קחדמכ
 לש התישאר .תינאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרה תריכ תשמשמו הלאק-'ץאחאמ םויכ תארקנה
 רפכל ךומסכ הרשע-עשתה האמה לש םירשעה תונשכ יסורה אבצה הנכש ,היאנדוכ רצבמכ דיעה
 םוקמכ ןנעטמ תא וקרפש ,תוינראה לע ןגהל היה רצבמה לש םיכושחה וידיקפתמ דחא .יקדאט
1 "כ םידדומה לש םהיתופקתה תובקעכ םלוא .םיה ףוחל דואמ ברקתמ דההש 83 1  לש ותושארכ ' 
.7 כ ןכושה רצבמה יכ .תעדל דוקיפה חכונ ,דמחומ יזאג  תוליעיכ ןגהל לגוסמ וניא םיה ףוחמ מ"ק-5
 ךדעל מ"ק הושלש קחדמכ ןכשש ,) Nizovoe ( הריכוזינ םשכ שדח דצכמ םקוה ךכיפל .ףרחה לע
1 "כ הנכנ ןכלו ,םיכרצה תא קפיס אל הז דצכמ םג ךא ,םיה ףוחמ  . ףוחל הכומסה העבג לע דצכמ 844
 הז דצכמ . דשחה ורצבמל אבצה םע ודבע ,היאנדוכ רצבמה תוביבסכ ובשיש 'םייחרזאה םיבשותה

1 'יקסבוזוק 550  .ב 4 חול ' 895
5 5 1 1 "קיצכא .וכי  9 1 3 1 רךכ ,  4  . 798 'מע , 
1 ,בייסאכאפא 552  . 59 'מע ' 899
1 ,יקסבוזוק 553  . 87 'מע ' 904
1 ,הקיטסטיאטס 554 9 1 2 -147 'מע ,  1 .ס-יל; 146 9 1 6 ,2 ופסמ טוקנ ) 5 'מע ,י"כ( אדיפש:   םידידה סדיוהי לש 100

1 ב הדוש-ןא n-דימטב 9 1 6-. 
555 1 .ןאטסגאד .דקפימ  125 ימע , 926  . 
1 בוכיבד 556 96 1  .r . כ יפל n 1 מ ןסיולכואה דקפימ לש םיימרש סיכו 1 ויזנב וביש ,-959 00  ד.בלב םידידה םדיוהי 

1 .בודמוגאמ( םיטאטכ הז ווקמב ודדגור:ש  .) 88 'מע , 966

227 



 תינושו תסורפתו םייפארגומד םיכילהת

A ( הקרא-י'דדנא ארקנש םוקמב הנבנ ndzhi-Arka (, ועסמב לודגה רטפ םש הנח תרוסמה יפלש 
1 ב דאקוואקל  תישארמ ןכלו 'למנ יתורישב ונלתשנ רצבמה דייקפת . קסבורטפ הנרכ ןכלו '-122
 תא חתפל ידכ .םייפוריא םידוהוי םיסור ,םינמרא קלח ולטנ ובש ,רחסמה ודיל חתפתה ותמקה
 םושמ הפי ולע אל וללה לבא ,םידדיי וב ןגראל טלחוה' ןאטסגאד דוחמ לש ריחסמ זכרמכ םוקמה
 האמה לש םישימחה תונש תישארב .םתוא ומירחה יקראטב םייררהה םדיוהיה ןיבמ םירחוסהש
 .תדחוימ הנוכש םש ונבש ,םייררה םידוהי לש תוחפשמ המכ רצבמל ביבסמ ובשייתה הרשע-עשתה
1 תנשב 8 5 7 ,2 התייסולכוא התנמ םישישה תונש ףוסבו ,ריע לש דמעמ בושייל קנועה   557 .שפנ 203
1 ב ריעה לש רואיתב  בטיה םילהנמ ,םידוהיה ברקמ רקיעב ,םינמואהו הכאלמה-ילעב' : רמאנ-860
.םהיקסע תא 1 תנשב 558 '  ,)תובקנ-34 ו םירכז 59 ( שפנ 93 ריעב םירירהה םידוהיה תליהק התנמ 880
1 בו 1 הב ונמנ-886 1 ( שיא 23 5  םכחה דמע קסבורטפב םייררהה םידוהיה תליהק שארב 559 .)תוחפשמ 
 תיינב המייתסהש רחאל רקיעב ,ריעב ידוהיה בושייה לדגו ךלה האמה יהלשמ 560 .יבר רב ןימינב
 טקנ םירשעה האמה לש ןושארה רושעה לש היינשה תיצחמב םלוא . וקאב-בוטסור לזרבה תליסמ
 בושייה הב תחפ ךכמ האצותכו ,ריעב םייסור םידוהי לש םתבישי-תונד יבגל השק די ןוטלשה
 .חולה דמלמש יפכ ,דיוהיה

2 . 1 9  
56 קסכורטפב )םייזנכשאו םייררה( םידוהי 1  

1 הנש 890 1 894 1 897 1 904 1 9 1 2  

1 רפסמ 74 436 563 9 1 1  453 

 םוחת'מ םיטילפ לש רקיעב ,ריעב םייזנכשאה םידוהיה רפסמ לדג הנושארה םולעה-תמחלמב
 ריעב ובשייתהו ואב םינשה ןתואב .םיחרזאה-תמחלמו םימורגופה ימיב הצאוה הריגההו :בושמה
1 ןיב .םדיפנה ןמ םייררה םידוהי םג 1 ףוסל 904 3 יפ ריעב ידוהיה בושייה לדג 926 . 8  ףקתשמש יפכ , 
 .חולב

557 1 ז:אוקראק• יזחיהע  856 72 ·לג ,  1 ,בונררור ; 73 ,  1 "טסיה .קיצנא ; 4 'מע , 869 96 1 1 •מע , 9 ךרכ .  1 ר 95 96-. 
558 1 .ביאילזאק לש טוטיצ יפ-לע אבומ  1 'מע , 967 3  . 
1 .ץידלריי 559 1 .ברמיסינא ; 880  . m ל . 888
1 כררדג 560 863 :r . 
56 1 1 , ןאטסגאד רקס  2 •מע , 894 1 0 1 ,יקסכרזרק :  895 1 "קיצנא .וכי : ג 4 חול ,  9 1 3 1 רךכ,  2  ןכרח-רד-רזפ . 478 ימע, 

1 חנשכ טוקנ 1 ,יקסכרזרק .קסכררטפב םירירה םרירה• 230 רפסמה חא 900 1 .ס-יל : 87 •מע , 904 9 1 6  חנש יבגל . 

1 9 1 6  ריכס·• n לככ הארנ הז רפסמ ךא .קסכררטפ ריעכ םריירה םרירהי 75o ,3 רפסמה חא ) 5 ימע ,י"כ( אריפש טקונ 

 .הולכ הפנל אלא ריעל קר אל סחייתמ אוהש רשפאו
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2 חול . 2 0  

562 ,)קסכרוטפ( הלאק-•ץאחאמ יבשות לש ימואלה בכרהה 1 9 26  

 זוחא רפסמ םואלה

1 םיסור 6,086 50. 7 
.7 2,446 םיקימוק 7 
1 םייסור םידוהי }\. 5 2,050 םייררה םידוהי . 43 1 1 1 .0% 

5 . t 
1 םיסרפ , 593 5 .0 
.2 792 םיני גזל 5 
 2.4 762 םינמרא
2 709 סינא· גייברזא .2  
1 572 םיניארקוא . 8  
1 556 םירא בא . 8  
4 םידחא ,705 14 .9  

3 לכה ךס 1 , 702 1 00.0 

 ריע התייסולכוא בכרה תניחבמ )קסכווטפ( הלאק-·ץאחאמ התיח ו 926 ףוסכ וככש .םויומ םינותנה
 ·םירשלשכ .)ו ו%( ודלוגכ ינשה םואלה תא הכ וויה )םייזנכשאהו םיריוהה( םידוהיהו .תיסור

3 יפ ריעה יבושת ופסמ לדג ו 959 ראוניל ו 926 רבמצד לש םידקפימה דיכ םינשה םייתוש .6  .רךעל 
 וויהש ,םיסיור םידוהי 2,962 ריעכ רבשי ו 959 "כ .ןטק היסרלכואה ללככ םדיוהיה לש םקלח וליאו

2 6,000-5 לש רךמואה 563 .)ו. 6% ( םייווה םדיוהי ו, 897 "ו ,היבושת לכמ 3%.  הארנ םידוהי 000,
 .םיעבשה תונש יבגל ויבס אופא

 ינזררג

 ,ינזרוג ריעה תנכוש )רבעשל קסכווטפ( הלאק-·ץאחאמל תינופצ-תיכרעמ מ"ק הישמחו האמכ
 לש התישאר .טפנ תקפהל םזיכרמה דחאו ,תירשגניא·רנ•צ•צה תימונוטואה הקילבופרה תויב םויה
 ינושאר .) Sundzenskaia liniia ( ינ'חנוסה רוצבמה וקה ןמ קלחכ ו s ו s ·כ םקוהש ,רצבמכ ריעה
 הלע אלש וחאל ,םיושלשה תונשב רצבמה דיל ובישיתה וללה .ריזבא רפכה יטילפמ ויה םדיוהיה
 שפנ 932 ינזווג לש תידוהיה הליהקה התנמ ו 867 תנשכ 564 .טורי-וואטס ופככ עקתשהל םהידיכ
1 "כ 565 .)תוכקנ-479 ו םריכז 453 (  הריגהל ,הארנכ ,םרג רבדהו ריע לש דמעמ בושייל קנועה 869
1 "כ .הילא םידוהי לש תיסחי הולדג  ·ו םריכז 666 ( םיודהי ו, 259 .םיימוש םינותנ יפל ,הכ ובשי 874

1 סולכוא·דקפימ 562 926 .r  ·ב n רדיההיי םיהולכואה חcו ) 32 'נו' . 1925 ( יקסרונוcוס דנוcו דקפימה דכע . 363 'נו' . 
1 1  . 1926 .י.ס םג והוהש ,רי J ה יכושח ללכמ 9%.

1 .כיcו r' זאק 563 -10 כ לסז רפסנוה .םסיטcו 195 ר9 1926 דיקפבויכ םריירהה םודיהיה םינכזמ הז דוקנוכ . 98 ימע' 967

2 ימע( יקסר'צפ טוקנש ריעכ םדיוהי םיפלא 1  .םזגונו הדcונ .) 
1 ימע 'ליעל ןייע 564 8 5  . 
1 ,.קזיבא .וכי 565 9 1 3 1 ( יתcויז ; 698 'נו' , 6 רךכ ,   .וחניג רזבמכ חודיוהי m חפנוסז 19 ד ל J ררnדמ ) 43 ימי . 870
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8 לש בושייכ )תובקכ 593  רא ,םתסכרפ תא הכ ראצמ אל ריעל ראכש םדיוהיה בור ךא 566 .שפכ 452,
 הכ ידוהיה בושייהו ,עבק-תבישי הכ בשייתהל תימוקמה היצארטסיכימדאה ידי-לע ורשוה אלש
1 ראוגיכ .תוריהמכ תחפ 877 -268 ר םירכז 308 ( דכלכ שפנ 576 יכזררגכ תידוהיה היסרלכראה התכמ 
1 תכשכ .)תובקכ  םידוהי םגר ,התוחתפתה תא וציאהש ,ספכ-תוראכ יכזררג תוביבסכ ולגתנ 893

1 כ .הילא ארבל ולחה היסורמ 1 ריעכ רבשי-897 , 7 1 1 וויהש ,)םייררהו םייזנכשא( םידוהי 1 1 %  
2 כ יכזררגכ ידוהיה בושייה דמאנ האמה ףוסכ 567 .היכושתמ 1 כר ,בוריקכ שפנ-300, 9 1 2--3, 1 84 
 568 .םהלשמ הכרכשכ וררוגתה םירירהה םידוהיה .שפנ

 םייררה םידוהי ריעל ורהכ ןכ-יפ-לע-ףאו ,תדיוהיה הנרכשה לילכ הסרהכ םיחרזאה-תמחלמ ימיכ
1 כ .הניכסה ריפכמ 92 1  569 .כרריקכ שפנ ooo,4-כ יכזררגכ םירירהה םדיוהיה לש היסרלכראה הדמאכ-
 ,םיטילפ ויהש ,םייררהה םידוהיה ןמ קלח ריעה תא ,הארנכ ,ובזע טיייבוסה ןוטלשה תוססבתה םע

 .םריחא בושי-תרמוקמל ורכוע
 היסרלכראה הכ התחפש הארנ ,םרישעה תרכשכ ריעה תייסולכוא לש יללכה לודיגה תורמל

.2 חולכ םיבותכה םדימלמש יפכ ,תדיוהיה 2 1  . 
2 חול . 2 1  

570 ,ינזררג יבשות לש ימואלה בכרהה 1 9 2 6  

 זוחא רפסמ םואהל

.68 םיסור 1 52 70. 2 
,7 םיניראוקא 796 8.0 
5 םינמרא ,846 6.0 
.3 )סינא'גייכרזא( סריאטאט 108 3 .2  
.2 םדיוהי 787 2.9 

1 םריירה .475 ) 1 . 5 %  ( 
1 םייפוריא , 3 1 2  ) 1 .4% ( 

1 םינ'צ'צ , 93 1 2.0 
1 םסיורו לייכ . 897 2.0 
 0.7 726 םינולפ
7 םדיורב 1 4  0.7 
 0.6 536 םיסרפ
.3 םריחא 594 3 .7  

 100.0 97.087 לכה ךס

1 רלזיי 566 8 78 .r , ל m וו. 
1 •. קצינא .וכי ; 89-88 •כוונ , 1878 ,יקס r: סזצוכגאלכ 567 9 1  . 798 ·כוונ , 6 רןכ . 3

1900 וכח-רו-רןפ 568 , y . כ תדיוהיה התיסיולכוא חא דמא ,םרישעה האמה תישארכ ויונב רקיכש ,) 6 יסונ, 1902 ( האיכ-
1 כ הבוחכו' רןעל שפנ 2,000 , 1 ,ס-יל .םייפוריא םדיוהי-500 9 1 6 1 ,תווחא( .כ.א .  9 1 2  ומא ) 20 ימונ , 44-43 ·לג' 

1 ,נ oo זהש ,תוחפשמ 250 לעמכ ינ m כג םריירהה םדיוההי תיסיולכוא חא ,400- 1  .שפנ 
1 ·מונ. 1966 .הכוקולו 569 1 1 .תוברח ינקסונ לש הנושאר חוצונייחה ;  92 1 1 כוכייל םג ריכזמ הז רפסמ .  928 : 1926 :r . 

ד. יסונ  

-105 סולכוא-וקפים 570 104 , 1926 .r 1 .וכ ולחנ זבו 1 ימונ , 929  םינוחב איבמ .וקפיס וחואל סחייתמה ,רחא רוקמ . 78
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 : רתויב םישק םיאנתב וררוגתה ינזררגב םייררהה םידוהיה תיברמ

 רמחמ איה הפצרהו ןישרא 4-3 םלדוגש םינורדח ינש רתויה לכלו דחא תונב ןה תרתקיבה
 תלצחמ איה תיבב דיחיה טוהרה .תושפנ רשע-םינש םיתעלו הרשע ,הנרמש םיפפוטצמ ןהבו
57 .תיבה ירזבא ראשו תראסכ ,ןחלוש םרקמב םישמשמה הניש ישגרד בוטה הרקמבו 1 

 םישולשה תונש תישארבו ,ינזררג ריעב םייררהה םידוהיה לש םכרשי לדג הלא םיאנת תורמל ךא
3-כ הנמ אוה ,ooo תדחוימ הנוכשב וררוגתה םייררהה םידוהיה . שפנ ) Slobodka ( ריעב : 

 םסרופנ אופא םיצלאנ םיבושתה ... םימ-תקפסא תברעמ הב ןיאו ,למשח אלב איה הנרכשה
 הנוכשב ... ) Sunzha ( היזנרס לחנה לש םימהוזמ םימב שמתשהל ,]יטייבוס תע-בתכב
 זכרמל ץורל שי םירורפג-תספוק רא םחל תיינק םשלו ... ןכרד ףא ,תונח ףא ןיא תידוהיה
 ,המדאב םייצח דע ועקש םרייעזה םיתבה .םימויא תידוהיה הנוכשב םירוגמה יאנת .ריעה
 572 . ישרקב דמעמ םיקיזחמו

 דרעב .םינוש ויה םהירוגמ-יאנת ךא .םייזנכשא םידוהיו םייררה םידוהי הז דצל הז רבשי ריעב
 תוחפל ,םייררהה םידוהיה וכישמה ,ריעה לש םישדח רתויה םיקלחב וררוגתה םייזנכשאה םידוהיה
 .ינזררג לש רתויב םיחנזומה םיקלחה דחא התיחש ,םתנוכשב תבשל ,םישולשה תונש תישאר דע

 .תונורחאה םינשה םישימחב םג ,הארנכ ,הכשמנ ינזררגל םייררהו םייזנכשא םידוהי לש הריגהה
 רורב אלו ,ריעה תא םידוהיה ןמ קלח ובזע היינשה םלועה-תמחלמ ימיב תיזחה הברקתהשמ םלואו
 דמאנש ,םייזנכשאו םייררה םידוהי לש בושי ינזררגב םייק םויה ,םרקמ לכמ .המכו הילא רבש םא
 תא לבקל ויארו ,םזגומ הארנ הז רפסמ ךא 573 ,ךרעל שפנ ףלא רשע-םינשב םישישה תונש תישארב
 םידוהי ,הארנכ ,םבור 57 •,ינזררגב םידוהי םיפלא תשש ויה ריפלש םיעבשה תונש תישארמ ןדמואה
 .םיזנכשא

 קייצלאנ

 הקילבופרה לש התריב םויה תשמשמה .קייצלאנ ריעה תנכרש ינזררגל תיברעמ מייק םירשע האמב
1 תנשב .תיראקלאב-רנידראבאקה תימונוטואה 8 1 8  לש םיסכרה תולגרמל רצבמ םיסורה ומיקה 
 דיל ובשייתה לודגה דרמה ימיב. קייצלאנ רהנה לש תילאמשה הדגב 'לודגה זאקרראקה ירה תלשלש
 ) Andreevskoe ( הריקסבירידנא רצבמב םקלח ןכל-םדוק רבשי קייצלאנ דיוהי .םיחרזא םג רצבמה
 תא ושטנל וצלאנ ... ]דמחומ יזאגנ ארלמ-יזאק לש דרמה ןמזב' .היאנפאזינר רצבמב םקלחו

1 ב .ףוסבלש דע הדראבאקב ולטלטיה בר ןמזו ,םבשומ תרמוקמ  ףילחהל םהדייב הלע .ךרעל-847
 ןמ בר אל קחרמב .קייצלאנ רהנה ףרח תא םבשומ םרקמל ורחב םה .עבק-תבישיל םידודנה ייח תא
.ההזה םשה לעב רצבמה ' 57 5 

1 דק הב ראצמכ ריפלו ,ריהע יבושח לש תימואלה הוקלחה לע םריחא חצק ,  ,דקפימהררשה .םייפוריא םד"'רהי 264
1 'זארקראק-רןפצ  . 440 ימע ' 926

5 7 1 1 :ץיברבייל   . 7 ימע , 928
1 ,.ס.מ 572 93 1 1 ,בררלאש ;  93 1  . 
1 'יכזררג 573 963 . 
1 ,יקסכ"צכח 574 2 ימע , 976 1  . 
1 ,רילברד 515 8 1 1 1 ·מע , 4 ילג ,  1 5  . 
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1 תכשכ  דבא דדמה יוכיד דחאל 576 .םיידדה םידוהי לש תוחפשמ 74 רצבמה תבדיקב רבשי 867
1 ב זרכוה בושייהו ,יגטרטסאה וכרע רצבמל 8 7 1  הככש רבש ,) Sloboda ( ישפוח בושייל-
 לוכב המד קי'צלאכב ידוהיה בושייה 577 .קסדוגיטאיפ תפכ לש תיאבצהו תיחרזאה היצאדטסיכימדאה
1 תכשמ רואיתמ הרלעש יפב ,םיקאזרק רפכל 8 7 1  : 

 ךבאתמה .קבא לש הבכשב םיברח םימיב םיסרכמ תובוחרה ,בושייה לכ ביבסמ העולק רדג
 לידבהל[ ךא .דבעמל םישקו םיינעבוטל תובוחרה םיכפוה םימשגה ימיב .הלק חוד לכ םע
 הזמ ץרח .תיוצרכ הייסנכ אלו תסנכה-תיב רתויב טלובה םרקמב ןאכ ןכרש ]םיקאזרקה ירפכמ
 יפכ ,בוחרה הצקב םדיעש יכש םרקמבש 'ךבב יקאזרקה רפכה ןמ ]דיוהיה[ בושייה לדבכ

 םידצה תובוחרה ... םדיעש העברא ןאכ םיאצמנ ,םיקאזרקה ירפכב בוד יפ-לע םייק רבדהש
 הדרשב םירודס םיתבה לכ ... םייכאיסאה םיבושייה לכל דיוהיה בושייב םיהז םיקוחדהו
 ןהבו ,הועלק דדגב תורדוגמ תורצחה. ןטק עטמ אצמנ תיב לכ יכפל .הזל הז םידומצו הרשי
 578 .•• םיתבה םדיויסמ רץחנמ . ןסחמל המרדה והשלכ הנבימ בוד-יפ-לע

 םידוהי ודדוגתה 579 ,יללכה בושייה ןמ רטמוליקכ לש קחרמב האצמכש ,תדיוהי הכרכש רא בושייב
.580 ( 'ידוהיה בושייה' התכרב איהו ד.בלב םיידדה (Evreiskaia Kolonka לש ןורחאה עברה ןמ 
 .םיבותכה םידמלמש יפכ ,לודיג לש המגמ הב הרכיכ הרשע-עשתה האמה

2 חול . 2 2  

58 ,קי·צלאנכ תידוהיה היסולכראה 1 1 9 2 6 - 1 8 7 4  

 ו 926 ו 897 ו 880 ו 877 ו 874 הנש

 ו, 783 ו. 040 599 584 599 ופסמ

 דצב הז ודדוגתה ריעב .הרשלש יפ טעמכ קי·צלאכב ידרחיה בושייה אופא לדג הנש םיישמחכ ךשמב
1 ב .טלוב בוד םה םינורחאהשכ .םידידהו םיזינכשא םידוהי הז  םידוהי 335 קי'צלאכב רבשי-886
1 ( םירירה 1 ר םריכז 50  םינשבו שפנ-100 ב םרפסמ דמאנ םרישעה האמה תישארב .)תרבקנ-85

1 9 1 7- 1 9 1 6 1 ריעב וררוגתה  1 ןהש 582 ,םייררה םדיוהי לש תוחפשמ 90 1 ב .שפנ 050-950,  הנמ-926
1 םייררה םידוהי לש בושייה הב 7 ( שפנ 458, 1 0  וויה םירשעה תרכש עצמאב .)תרבקנ-748 ו םריכז 
1 ר ריעה דיוהי לכמ-82% כ םייררהה םידוהיה אופא 1 . 3  לודיג תרומל 583 .היברשת ללכמ-%

5  . 43 ·מע ,ו 870 ,ינוא·צ ; 5 וו •מע ,וו וךכ ,ו 9 ו 3 ,.קצינא .רכ• 76
 . 883 'מע , 9 וךכ 'ו 96 ו ,.טסיה .קיצנא 577
 . ו ו 5 'מע , 4 'לג 'ו 87 ו ,וילכור 578
1 ,רלימ 579  . 543 ·מע , 884
1 'ץידלייז 580 880 . 
5 8 1 1 ל, ו 878 .ץ•דל•זי  1  m :1 ,יקסנ·צשכרגאלב 1 ךוכ, 19 ו 3 ,.קיצנא .וכי: ו 88o .ץ•לרזיי: ו o4 •מע, 878 1  : 5 ו ו ·מע, 

 . 4 ו 2 'מע ,ו 926 ,זארקראק רןפצ ד.קפימ
1 ,ברמיסינא 582  . 26 'מע ,••ב ,אריפש : 1902 ,טואטשנזייא : m ל , 888
4 'מע .ו 926 ,זאקרראק רןפצ ,דקפימ 583 1 2 1 ( בררלחג .  1 לש רקםימ יבגל טוקנ )ו 77 'מע , 929  לש רפסמה חא 926
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 חונש עצמאב. דואמ טעמ ונחשה הינפו ,תידוהיה הנוכשה לש החטש לדג אל ,תידוהיה היסולכוא ה
 .םירוהט םימ רדעהמ היסולכואה הלבס דוחייב ןא ,םיראומו םילולס הב חובוחדה ויה אל םירשעה
 הנוכשל ועיגהש םדוק ושמישש ,םידהה זמ ודדיש םימהוזמ םימ חוחשל וצלאנ הנוכשה יבשוח
 ןשמנ יכ ,המיח דיא .םיאקסדובה ידי-לע תרדועה ויקינלו למשח- n נחח לש חוניבדוטה תענהל
1 מ( ןדעל םישדוח הנומש 1 דע יאמב- 8 1 רבמצדב  1 הנוכשב ומרשנ ) 926 ,  ,תולחמ לש םידקמ 778
 ופפוטצה תחא רצחבו ,דמיח םיוינב ויה הנוכשב םיחנה בוד 584 .םימה תייחשמ רקיעב ומדגכש
 ומדג םישקה םיידאטינאסה םיאנתהו הדודיה הנוזתה .םנוזמ חא הב וניכהש ,תוחפשמ עברא-ושלש
33 .םידליו חוקוניח לש דוחייב ,ההובג התומתל  חונשכ תונמלא וא תואושנ ויהש ,תוידוהי םישנ 1
1 ודלי םירשעה , 4 עמשמ ,םידלי 586 .8 2 %-מ רתוי ןא .השיאל עצוממב םידלי  1  םידליה לש ) 340 ( 
25 ו ,הנושארה םהייח-חנשכ וחמ . 5 1 דוע תחא הנש ליגב וחמ ) 404 (-% 4  . 10% ) 1  ליגב ורטפנ ) 60

30- 1 5 43 קד .  . 5 % 1 מ  ,  לודיגש ,אופא אצוי 585 .םהייחל םיושלשה ליג חא אופא ודבע םידלונה-586
 הריגהמ יאדוול בורק אלא יעבטה ויכידה זמ אל עבנ םיושלשה חונשכ קי'צלאנב ידוהיה בושייה
 הברהב החכתשה אל ,הלדג תידוהיה היסולכואהש יפ-לע-ףא הנהו .םירפכה זמ רקיעב ,הילא
1 חנשמ רואיתה זמ קיסהל זתינש יפכ ,היינשה םלועה-תמחלמ ברע םג הנוכשה 939 : 

 םידלי . קריב הסוכמה בוחרב השבכ וא זע הוער םוש הפ ... זאכ םירסח םניא םינגו קרי
 ררוגתה אל םעפ ... םיחנה לש םיחותפה םריעשהו תותלדה דיל םיקחשמ הצחמל-םימורע
 586 .םינידראבאק םגו םינמרג םג ,םיניארקוא םג ,םיסור םג זאכ םישגופ התע ןא ,דז ןאכ

 לבא ,ריעה לש תורחא חרכונשכ ררוגתהל םידוהי תאיצי לש המגמ םג הרכינ םיושלשה חונשכ
 ימיב .םחכונשכ רוגל ורזחו םתדע ברקב ףפוטצהל ופידעה םה קי'צלאנל םינמרגה וסנכנשמ
 ,הילא וטלמנ הביבסה ירפכמ םידוהי ןכש ,דיענ םייררהה םידוהיה לש בושייה לדג המחלמה
 םירירהה םדיוהיה תריגה הכשמנ המחלמה דחאל .האושב העגפנ אל טעמכ תידוהיה התייסולכואו
 חא ודמאש שי .םירירהה םידוהיה לש םיריקיעה םזיוכירה דחא וז ריע הווהמ םויהו ,קי'צלאנל
 ויארו' דחוינ םזגומ הז רפסמש הארנ ןא 587 , שפנ םיפלא תרשעכב הב םייררהה םידוהיה חייסו לכוא
 םירירהה םידוהיה בושי תא םישימחה חונש ףוסב ךריעה דשא ,םוקמה בר לש ונדמוא חא לבקל
 ריעב ידוהיה בושייה הנמ רחא ןדמוא יפלו .ןרעל שפנ םיפלא תשמחב היתוביבסו קי'צלאנב
 וררוגתה םירירהה םידוהיה בוד 588 .שפנ םיפלא חששכ םיעבשה חונש תישארב )םייררהו םיזנכשא(
 : ןלהלכ יקסלרוגופ 'חו יקסר'צפ 'ג םיישמחה חונש ףוסב וראית החואש ,תידוהיה הנוכשב

5 לש חטש לע תרעתשמו .חבכרה- n נחח לש הלאמשמ תאצמנ םיידדהה םידוהיה חנונש -4 
 .הולגע דבא ףוצרמ וקלחבש ,יניטסואה בוחרה אוה הנוכשב ישארה בוחרה ... םיראטקה
-950 כ הנוכשב ... תרושימ הנניא עקרקהו ,חופוצדמ דגיא בוחרה חא תוצוחה חואטמיסה

1 , 4 1 3 1 וביש ר•ונכ •כ . r ·צכו רחא ורקנו . ק•'צלאנכ ם•רירה םףוה•  .  .. פ-י. '< חר n פשכו-326 כ ,ם,,,.רה םרריה• 881
1 927 (. 

1 .סכף 584 927 . 
1 ,ולרקנוש 585 93 1  . 
 . 1939 .ן"טרשלכ 586
1 .ק•'צלאנ 587 1 .•קסכונאכוול ; 963 963 . 
1 ,•קסנ"צנח 588 1 .קכט•ל ; 20 'כוונ , 976  . 9 'כוונ . 972
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 10- הקטרס[ תרקטרס 4-3 לש לדוגכ םינג ןהכ םיירצמ .ידמל תורדוסמ ןהמ האמכש ,תורצח
 ינש ינכ ,םינטק םיתכה ואש .תרקוי ואוש םינופפלמ .םינולמ ,סרית םילדגמ םהכו .]םאבור
1 ודח לכ לש וחטש .חבטמו םירדח 6- 1 4  .קדוהמ רמח םיוינב םיריעזה םיתכה .רעכו וטמ 
 ומחמ איה םג היושע רדגה ... ץעמ רא םינכלמ תודוסי לע םייונב רתוי םיבוטה םיתכה
 הקיטנמאנוראה תטלוב םהבש ,םירוטיע םע ןה תורדגה רתוי םירדוסמה םיתבכו .קדוהמ
 589 .תינידואכאקה

 קר דזו מ

1 כ דסונ ,םיה ינפ לעמ וטמ-470 כ לש הברגכ .קי'צלאנמ תיחרזמ-תינופצ מ"ק-65 כ  ופס ופכ-763
1 כר ,םיקאזרק לש תוחפשמ רכושה םרקמכ .קודזומ םשכ יסור -כ <!59 .ויע לש דמעמ ול קנועה-784

1 877 1-כ )אבצ אלל( רכ רבשי  0.soo 32 ( םידוהי 44 םג ריעכ וררוגתה ןמז ותואכ .םיבושת -ו םירכז 
1 2 59 . ץע ירנכ תסנכ-תיב הכ היהו ,)תרבקנ  -תמחלמ דע הנטק תויהל הכישמה תידוהיה הליהקה 1
1 כ דקפימה יפ-לער ,םיירוהה םידוהיה ןמ םיכו םיטילפ הילא ראכו וטלמנ ושאכ ,םיחרזאה 926-
1 ( םייווה-303 ן םייסור םידוהי 423 ; םידוהי 726 הכ רבשי 1 ן םירכז 44  תיצחמכ 592 .)תרכקנ-59

 ריעה תא םיירוהה םידוהיה ןמ קלח בזע ,םיושלשה תונש תישארכו ,םרישעה תונש לש היינשה
 םידוהיה לש בושייה ,הארנכ ,הכ לדג תחא הנרעכו תעכ ךא .תיאלקחה תובישיתהל וברע
 . דחאכ םיירוההו םייזנכשאה םידוהיה הכ וחצונ םינמרגה ידי לע השבכנ ריעהש וחאל .םייזנכשאה
 . רז ריעכ םידוהי טעמכ דרע ןיא םויהו

 קסרוגיטאיפ

 תחימצל המוג ,םהיווגמ-יופכמ םיכו םייווה םידוהי וושרג רא ובזע היטעכש ,םיחרזאה-תמחלמ
 .קסורגיטאיפ איה הז גוסמ םירעה תחא .םייווה םדיוהי םש רבשי אל ןכל-םדוקש םריעכ םהיכרשי

 םידוהי הכ רבשי אל הנושארה םלועה-תמחלמ דע .לרפרוכאטס לש רושימה לש וזכרמכ תנכושה
1 תישארכ יכ ףא .םייווה 877 1 ךותמ שפנ 469 ידוהיה בושייה הכ הנמ  2,  .ריעה יבושת 836
 ידוהיה בושייה הכ הנמ םירשעה תונש עצמאכו .םייווה םידוהי ריעל ראכ םיחרזאה-תמחלמכ
 אלש ,םיירוהה םידוהיה ןאכ ודמושה הארשה ימיכ . שפנ תואמ שמח ףלאכ )םייווהו םייסור(

 םידוהי לש תוחפשמ המכ ובשייתהו רוזח המחלמה וחאל .םיסרוה םהיחא םע דחי ,טלמיהל וחילצה
 593 .םייווה םידוהי לש הריעז הליהק םויה תמייק קסורגיטאיפכ .םייווה

 . 22 •נןע .י·כ .יקסר'צפ 589
1 .יקסנ·צשונגאלנ 590 8 ימע , 878 1 1 ,נונארראג;  960 . 
5 9 1 1 ,יקסנ·צשונגאלנ  878  . 83 •נןע , 
1 ,זאקרואק רןפצ ,דקפימ 592  . 300 •נןע . 926
1 .יקסנ'צשונגאלנ 593 1 .קסרוגטיאיפ ; 878 1 נינייל ; 923 926 :r ; רדע n 1 ·מע . 1911 ,נרקאסיא לש ו . 
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 תיבושי תסורפת

 לופורכאטס

 בושייה .רלפורבאטס איה ,םיחרזאה-תמחלמ תובקעב םייררה םידוהי ובשייתה הבש ,תפסונ ריע
1 ב דסונש , יסור רצבממ חתפתה  דמעמ ו 78s-ב לביקו, קודזומ-בוזא לש רצובמה וקה ןמ קלחכ-111

 התיהש ףא ,םייררה םדיוהי ,ונתעידי בטימל ,וב ובשי אל הנושארה םלועה-תמחלמ דע .ריע לש
 הלדג םיחרזאה-תמחלמו תוכפהמה ,המחלמה ימיב .םייסור םידוהי לש הריעז היסולכוא תמייק
3-כ התכמ םירשעה תונש עצמאבו ,ריעב תידוהיה היסולכואה , soo םדיוהי-300 כ םללכב ,שפנ 
 ,דוע הב ורתוכ אל םויהו ,םלועה-תומחלמ יתש דיב ריעה תא ובזע םייררהה םידוהיה בור 594 .םייררה
 . םייררה םידוהי ,הארנכ

1 ב ובשי תושדחה םירעב תוידוהיה תוליהקה עבשב -בו ,םייררה םדיוהי לש שפנ-800 כ-886
1 ,4-מ רתוי )םייזנכשאהו םייררהה לש( ידוהיה בושייה ןהב הכמ 897 soo םייררהה םידוהיה .שפנ 

 .םיזינכשא םדיוהי לש תולודג תוליהק דצב ,תוקיתווה תוליהקה תיברמכ אלש ,ולא םירעב וררוגתה
 התיה םריבדה עבטמו ,בושייב רתויב לודגה םואלה יכב םיסורה ויה ולאה םריעה לכב ,דועו תאז
 לש םזיכרמכ ןתישארמ ושבגתה ולא םריע :הקכארפ הווגכיל' ןדסוויה תישארמ ןהב תיסורה ןושלה
 םימרוג .תילכלכה ןתוליעפ דקומב הכאלמהו תורישה ודמע אליממו ,תיסורה היצארטסיכימדאה
 םריעבש הזמ לדבכש ,תושדחה םריעב םייררהה םידוהיה תוליהק יפוא לע םג םמתוח תא ועבט הלא
 ומקוהש ,םירעב םג ובשייתה םייררה םידוהי .םיירפכה םיבושייבש הזמ ןכש לכ אלו ,תוקיתווה
 .קסייפסכו שאברבזיא ןכותבו ,הייכשה םלועה-תמחלמ רחאל םהירוגמ-ירוזאב

1 ב 1 ב . ) lzberbash ( שאברבזיא םשב ינוריע בושי ןאטסגאדב יטייבוסה ןוטלשה דסי-938 949-
1 ב ןיסולכואה דקפימ יפ-לע ובשי הבו ,ריע לש דמעמל בושייה הכז  ,םירירה םידוהי 959-100

.0 וויהש 9 %  קסיפסכ בוישיה ריע לש דמעמל הכז הייכשה םלועה-תמחלמ רחאל .היבושתמ 
) Kaspiisk (, 1 דקפימ יפ-לע ,םייררהה םידוהיה וויה הבש 959 , 0. 1 %  תודחא תוחפשמ 595 .היבושתמ 

 לש בוישיה .יחרזמה זאקוואקל וץחמש תוצועמה-תריב יבחרב םג תוררוגתמ םייררה םידוהי לש
 לש םצמוצמ רפסמב דחא דצמ זכורמה 'ורקיעב ינוריע בושי אופא התע אוה םייררהה םידוהיה
 המכב םרירוגתמ םירירהה םידוהיה לש םבור-בור .תיפארגואיג הניחבמ רזופמ רחא דצמ ךא ,םריע
-תריב לש הבחורול הכרואל תובר םריעב תוררוגתמה ,הדעה יכב לש תוחפשמ םג תומייק ךא ,םירע
 תוחפשמה ודעב ,םזיוכרי םתואב הרקיעב תכשמנ םהייח לש תירוטסיהה תויכשמהה .תוצעומה
 היעמט לש םדקתמ ךילהתב תואצמנ תוצועמה-תריב לש תונוש םריעב תוררוגתמה תוטעמה
 תכשמנה האיצי ,םיריוטסיהה םהריוגמ-ריוזאמ םייררהה םידוהיה לש םתאיצי .תבבוסה היסולכואב

 לע םגו הדעכ יוצביקה םמויק ךשמה לע תועמשמ-תובר תוכלשה תלעב אופא איה ,הדמתהב

 . ידוהיה םעה םע םהירשק

1 .ו.מ 594 926 . 

S9S 1 ,בורמוגאמ 1 ,הבייגרס ; 88 ימונ , 966 2 ימונ , 967 19-2 1 6  . 
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 ישילש קרפ

 הלכלכה ייח

 תא תוקלחמ םירשעה תונש תישארב זאקוואקב יטייבוסה ןוטלשה תמקהו םיחרזאה-תמחלמ
 םהייח ולהנתה הנושארה הפוקתב .תופוקת יתשל םיידדהה םדיוהיה לש תילכלכה םתוליעפ תודלות
 .היסורל ןוזיאה חופיסל דע ושבגתהש יפכ ,הקוסעתהו תורגסמה לש תויכשמהה ןמיסב םייקשמה
 הירחאלו ,םיידדהה םידוהיה לש הוערעה תילכלכה תיתשתה לילכ טעמכ הסרהנ םיחרזאה-תמחלמב
 .תילכלכה ·םתאדבה•ל םינווכמ תונויסינ ושענ

 ןשיה רטשמה תרכש האמ .א

 תלכלכב תורומת ולח .יטייבוסה ןוטלשה לש ונוניכ דוע היסורל ןוזיאה חפוס זאמ םינשה האמב
 דוענש תרצותה קלח ןא ,ריקיעה הלכלכה-ףנע דבעבכ הראשנ תואלקחה םנמא .יחרזמה זאקוואקה
 ןמ םירצומ. ףסכ תועצמאב רחסמה הדמתהב חתפתה ןיפילחה-רחס םוקמב . ןלהו לדג היסור יקושל
 הכירצ-ירצומ לש ןה תיתיישעת תרצותל ושקיבה לדג ןוזיאבו ,היסור יקושל וכלהו ודדח זאקוואקה
 תורומת .תושרח לש ןויבצ הקלחב הלביקו הכלהו הבחרתה הריעזה הכאלמה .דוצי-יעצמא לש ןהו
 תועצרב ובשי םבוד-בודש םושמ .םידחא םיממע לע דשאמ רתוי םידוהיה לע ןמתוח תא ועבט ולא
 לכב םיבלושמ ויה םידוהיה. יסורה קשמה תעפשה דחוימב השגדוה ןהבש .םידהה תולגרמלו ףוחה
 םיתוריוש יוסימ לש הדבכ הסמעמ םמכש לע ואשנו ,הכאלמבו רחסמב ,תואלקחב : קשמה יפנע
 .םיימוקמה םיליצאלו ןוטלשל

 תואלקחה . 1

 םירפכב םיידדהה םידוהיה תסנרפ לש םיריקיעה םיפנעה דחא הרשע-עשתה האמב התיח תואלקחה
 לע תולעב דיבל הדובע דיב ןיחבהל יואר ,הסנרפ-דוקמכ תואלקחב רבודמש תמיא לכ ,םדב .םדיעבו
 .עקרק

 היהש ,)טאדא( •גהנמה קוחה ןמ הבר הדימב עפשוהו רתויב ןובס היה עקרקה לע תולעבה ןיינע
 לש הנושארה תיצחמב יכ ,דמול ןתינ הללכהה ןדד לע םלוא .בוישיל בושיימ תובורק םיתעל הנוש
 שדקהה לש תולעב )א( .תיעקרק תולעב לש תוריקיע תורוצ עברא תוגוהנ ויה הרשע-עשתה האמה
 לש תולעב )ג(; ול םיכיישכ האד יסורה רצואהש םיחטש עמשמ ,הנידמה לש תולעב )ב( ; ימלסומה

 קלח םדיוהיל היה אל תולעב לש תונושארה תורוצה ושלשב י.תיטדפ תולעב )ד( ; תריפכה הליהקה

 תירפכה הליהקל וכייתשה אל ,תימואל הניחבמ םיברועמה םריפכב ובשיש .םדיוהיה ףא ; הלחנו

1 .כונאסאנ 928 . 
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 ןשיה רטשמה תונש האמ

 ידיב התיה הבורש ,עקרקה לע תיטרפה תולעבב םג .התולעבבש תומדאה ןמ ונהנ אל אליממו
 תולעבב תועקרק ויהש הדימב .קלח םידוהיל היה אל רודל רודמ הושריב הרבעו )םיקנ;:( םיליצאה
 תועקרקה לע תולעבל .םינש תורשע הב הדובע תעקשהו הקזח ףקותב ושכרנ רא וללה ונקנ ,םידוהי
 אל ושמיש ןכ לרע .םירורב דימת ויה אל תוקלחה דיב תולובגה ,םימושיר םרש בור-יפ-לע ויה אל
 ,הארנכ ,ולושנ תורודה ךשמב .םינכש םירפכ דיבר רפכ רתואנ םינוש םילעב דיב תקולחמ-עלס תחא
 לצא הרמשנש תרוסמה דמלל היושעש יפכ .םתולעבב רא םתקזחב ואצמנש תועקרקמ םיבר םדיוהי
 תדובעב ... םידוהיה וקסע' הז רפכב םנושיב יכ ,ודיעה הטאגלרג תליהק יאצוי .תודחא תוליהק
.סרפ ילרשמ ]תלשממ חחתנ מ"ת הנקמ ילעב בורה י"פע ויהו המדאה  יכ ,ומיעטה גארא דיוהי 2 '
 ז"כרת תנשב ררמא ךאר·זד ידוהיו נ:קאבאט ורעזו תועקרק טעמ r זכ םגנ כ"ג ויה' םהיתובאל
) 1 867 .המדאה תדובעב וקסע וניתובאש ו]נא[ םיעדוי' יכ .)   ,ויה ררזיאה לש יסורה ושביכה תעב 4 '
 לודגה דרמה ימיב .הרשע-עשתה האמה עצמאב רשאמ תועקרק רתוי תדיוהי תולעבב .יאדוול בורק
 תעב םירחא דיי-לע וספתנש ןוריכ ,םהל תרכיישכ תוועדי ויהש ,תומדאה ןמ קלח םידוהיל רדבא
 תא חיכוהל םידוהיה בורל ולכי אל דרמה םריס םע . םהיבשומ תרמוקממ םתחירב רא םידוהיה שוריג
 לש ןתוכייש לע תורורב תוחכוה םהדייב ויהש םיטעמה םריקמה םתואב םג ךא ,עקרקה לע םתולעב
 םע .טנברדב בצמה דמלמש יפב .ןהילעבל עקרקה תא בישהל היה לק אל ,םהל תומיוסמ תוקלח
1 ( דרמה םריס  תאמ ושקיבו .םהל תכיישה המדא ראטקה 273 לע תולבק םידוהי המכ וגיצה ) 859
1 דע ךא .ערקקה לע םתולעבב וריכה תווירשה םנמאו .ולא תומדא םהל ריזחיש יסורה ןוטלשה 886 
 לכ גורהל םייא םהידימ ןתוא לזגש הזוחאה לעב ןכש ,םהיתועקרק דבעל םידוהיה ולכי אל תוחפל
 5 .תרבררמ תוטטק תורמל תודבועמ-יתלב וראשנ ולא תומדא. ןכאו .תומדאה לע תולעל הסניש ידוהי

 ,רפסמה ןברח-רד-ןרפ 'נ רןראבה ריבדמ דומלל ןתינש יפכ ,הברקב םג היה המרד בצמ יכ הארנ
 תא רקוי רתיב רא ,םהיתולחנ תדלגה תא תולדתשהב גישהל השקבב ילא ונפ הברקמ םידוהי המכ'ש
 אל םייסורה םדייקפה םג .)קיתעמה תשגדה( 6 'םתקזחהב ןכל-םדוק ויהש תוקלחה תרזחה
 איקנרייג ףולא-ןגס גהנ ,לשמל .ךכ .םהיתוקלחמ ,םריחא םריכיא רמכ ,םידוהי לשנלמ וענמנ
) Girinkia (, 1 םינשב ואצמנ ודוקיפבש 867- 1  הקזחכ חקל• אוה 1 .ךאר'זד תוביבסב םירפכה 862
 ]תאז לע[ ז"ע הדועת ול שי רשא ... ןרעמש ר"ב אונש 'ר 'להקהב דבכנה דחא רכיאמ ... תועקרקה
.ריגל· ןתוא רסמו 'ןה ולש תועקרקהש עודי לכל רשא דבלמ  זאקרראקב תיעקרקה המררפירה ברע 8 '
 ינרא'צ איבמ םהילעש ,םירפכ רשע-הרשלש ךותמ .תידוהי תולעבב רתויב תרטעמ תוקלח אופא ויה
 .םדיוהי תולעבב תוערקק םריפכ ינשב קר ויה 9 ,תראלקחמ וסנרפתה וללהש םישישה תונשמ חרירדע
 ... תוערקק םהל שי םהמ םיתב םישימח .ר]פכב[ לאריש לש םיתב האמ' רנמש :ץארמאמ ידוהיל

1 .ינרא'צ 1 'מע . 884 1 9 . 
 . 256 'מע ,םש

 . 276 ימע ,םש 4
1 .בומםי'ינא 5 1 ימע , 888 96- 1 95 . 
1 .טסוניצושדוב .ךבוח-רד-יופ 6 900 . 

1 .ינראיצ  . 278-277 ימע , 884
 . 278 ימע ,םש 8
 .סי'לזדמ : ךה תומדא ךאיי ךףהבח m לעבב יכ רשופמב יתאיצ דיעמ זהילעש .תוידוהיה תוויפכה תוליהקה הנרמש 9

1 .יכראיצ( יבcולגאר יאטוגניזד .ךשאטראר ,לאקור ,הגאראמ ,)גוטיינ( קייזדנפ-ילח ,דייימג 1 ימע , 884 7  , 66 , 82 , 
88 , 89 , 97 , 322 , 326 , 327 (. 
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 הלכלכה ייח

 םיתב הרשעל שי' יכ ,הליהקה ישאר ורסמ הלאק-ל'צכאח רפככ IO :ללכ המרא םהל זיא םיראשכהלו
.תועקרק שי אל םיתב םירשעלו תועקרק ' 1  םתורשפאכ זיא יכ .השק וננולתה םירפככ םידוהיה 1
 םיקסוע םכיא ונחנא' יכ . זשאטראו ידוהי ונעט . לשמל . ךכ .תועקרק רדעה תמחמ תואלקחכ דובעל
.תועקרק םוש ונלצא שי אלש יכפמ המדא דובעל ונצפח םג ףא המדאה תדובעכ ' 1  סיל'זדמ ידוהי 2
 יכ זעי החמשכ המדאה תא דובעל ונלוכי ונלוכ ףא המדאה תדובעכ ונחנא םיקסוע אל' יכ ,ומיעטה
.תועקרק םוש וכל שי אל לכא המדאה תא דובעל ונלוכי ונלוכ ה"כ ונחנא ' 1  זורחאה עברכ .םלואו 3
 תצקמכ תוחפל ונהכ הכממש ,תיאלקח המרופרי יחרזמה זאקוואקכ הלהנתה הרשע-עשתה האמה לש
 .םידוהי םג

 לע םיבחרכ םינוידכ םייסורה תונוטלשה ולחה ,םישישה תרכש תישארכ םירכיאה רודחיש םע
 ילעכ לש תולעבה .היסורכש ולאמ תרכוש תויעבכ ולקתנ םה זאכ .יחרזמה זאקוואקכ םג המרופיר
 םירכיאה בור .היסורככ אלש .בושייל בושי זיכ םיכר םילדבה ויהו .קוחכ תנגועמ התיה אל תוזוחאה
 אלא תותימצה לוטיב התיה אל תיזכרמה היעבה ןכלו .םיתימצל ובשחכ אל יחרזמה זאקוואקכ
 .עקרקה לש תדשוחמ הקולח

 היטארקורויכה לש תלברוסמה התלועפמו יחרזמה זאקוואקכ םידחוימה םיאנתה זמ האצותכ
 ויה אל םעפה םגו .םיעבשה תרכש תישאר דע תוחפל המרופירה תונורקע לע םינודיה וכשמכ תיסורה
 םירתוומ תוזוחאה ילעכש .היה וז המרופירכ עבקכש החנמה וקה .רוזיאה לכ תא ופיקה אלו םידיחא
 יסורה זוטלשה ריכמ ךכל יוציפכ ךא ,הרומת לכ אלכ םהיתועקרקמ 40%-50% לע םירכיאה תבוטל
 הרומא התיה םירכיאל תועקרקה לש הקולחה .םהדייכ תורתוכה תועקרקה לע תטלחומה םתולעככ
 דע המייתסנ אל ףא םימיוסמ םיבושייכו .םיכש תורשע הכשמכ וזו . זוטלשה דיי-לע תושעיהל
1 .הכפהמה 4  יסורה זוטלשה .ראשה זיכ .קסע הרשע-עשתה האמה לש זורחאה עברכ .םיכפ לכ לע 
 םידוהיה זמ רכיכ קלח יכ ,תופצל םוקמ אופא היה .תועקרקה לש תשדוחמ הקולחכ םג זאקוואקכ
 םהל קלחל' זוטלשה גהנ תמאכ וליא עקרק לע תולעכל וז המרופירכ וכזי ,תואלקחה לע וסנרפתהש
1 כ 'זאקוואק' זותיעה בתכש יפכ :םיבושי םה םכותכש םיבושתל המוד הרוצכ תומדא 5 . 1 ss5-
 המרכ . לשמל . ךכ .תועקרק תלבקל םיאכזה זיכמ םידוהיה ואצוה םהכש םיבושי ויה ,השעמל
 רוזיאכ ובשייתהש ,םינ'צ'צ לש תוחפשמ 299 תועקרק תלבקל םיאכזה ללכמ ואצוה תיקימ�קה
1 תכש רחאל 142 זכר , 859  שי 16 .םיקיתווה םיבשותה םע וכמנש ףא .םייררה םידוהי לש תוחפשמ 
 וז הניחכמ תיקימוקה המרה התיה אל תועקרק לבקל םיאכזה ללכמ םידוהיה תאצוהכ יכ ,חינהל
 אל םיבושייכ תועקרק תקולחכ םידוהיה יפלכ הגוהכ התיהש הילפאה יפ-לע-ףא . זפוד-תאוצי

 הכומשכ .הרשע-עשתה האמה לש זורחאה עברכ תידוהי תולעככש עקרקה תומכ הלדג .םיטעמ
 ,תועקרק זיא םהידוהי תולעככ יכ םישישה תונשכ יכרא'צ הדוהי שרופמכ זייצ םתואש .םירפכה

1 0 3 ·מע .םש  1 1  . 

1 1 3 'מע .םש  1 1  .) 333 •מע .םש האר( 'טעמ רנל שי תוערקק· :רפכה דיוהי ונייצ רחא םרקמב . 

1 2  . 326 ·מע .םש 

1 3  . 349 ·מע .םש 

1 "גאד .טסיה 14 1 'מע . 2 ןרכ , 967 36- 1 1 כ . 26  ·סנארטה לש רךעל םירשעה קלחב קר יכ .ןברח-רד-רןפ בחכ-900
 .תוערקקה תוקלח לש םימותחה ועבקנ זארקראק

I S 1 ,ברמיסינא יפ-לע אכרמ  1 'מע , 888 97  . 

1 6 1 "גאד .טסיה  1 ·מע . 2 רןכ , 967  •המדא לבקל קרט ררזיא לש םירירהה םדיוהיה ובריס' ,רחא ררקמ יפל . 32
1 .ןיד'זדאנ( 90 1 1 •מע .  66 (. 
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1 "כ ואצמכ .277 תוידוהי תוחפשמ 95 ידיכ 886  וזיאכ םיכותכ ונדייכ ןיא 17 .תדכועמ עקרק ראטקה 1
 תומדאה ושכרכ הדימ וזיאכו ,המרופירה ןמ האצותכ תועקרק לע תידוהיה תולעבה הלדג הדימ
 האצמכ םינומשה תונש עצמאב יכ ,תואדווב רמול ןתינ יכ המוד ןא ,םינומשהו םיעבשה תונשב
 .םישימחה תונש ףוסכ לודגה דרמה םויסבש וזמ עקרק לש רתוי הכר תומכ תידוהי תולעבב

1 תכשמ בומיסיכא והילא לש ידמל םיקוידמה ויכותכ יפל  םידוהי לש םתולעבב ואצמכ ' 886
1 ,םימרכו םיעטמ 340 םייררה 1 כ 8 , 8 1  תוחפשמ 349 לש ןתולעככו ,רעיו וחא תמדא לש ראטקה-3
2 "כ ויה תוידוהי  םייתועמשמ םילדבה ויה תדבועמה המדאה תולעככ .תדבועמ המדא ראטקה 586,
 המדא לש ראטקה 36 ואצמכ םדיעב תוידוהי תוחפשמ 43 לש ןתולעבב .רפכהו ריעה ןיב
,2 דועב ,החפשמל ראטקה o .-8 כ עצוממ עמשמ ,תדבועמ  וכייתשה םדיפנב ראטקה ןרעל 250
.7 כ עצוממב ,תוידוהי תוחפשמ 306 "ל 1 .החפשמל ראטקה-4  רקיע היה םירעה תיברמב םלוא 9
 םדיעב םיאלקחה בור .הדשה ילודג לע אלו םימרכהו םיעטמה לע םידוהיה םיאלקחה לש הסנרפה
 ודעכ 20 ,םיגלפומ םריישעל ובשחכש ויה ףא ,תידוהיה היסולכואה לש הדימאה הבכשל וכייתשה
 ילעכ לכ אל .םיינעה םריכיאה תבכשמ וגרח אל תדבועמ עקרק לש תוקלח ילעב םירפכה ידוהי

 תא םמצעכ ודביע- םימרכהו םיעטמה לע םג לח הז בצמש רשפאו- תודבועמה תומדאה
.40 קר ,תדבועמ עקרק האצמכ ןתולעככש תוידוהיה תוחפשמה 349 ןיבמ .םהיתומדא  ודביע 4%
1 "ב ןמצעב התוא .62 םדיעב יכ' ןייצל ויאר ןאכ .םהיתוקלח תא וריכחה 59.6% דועב' 886  ןיבמ 8%
37 םירפככ דועכ ,םהיתומדא תא םמצעב ודביע םידוהיה תועקרקה ילעב  הדבועה .דכלכ 3%.
 הארנכ הענכ םהלש תדבועמה עקרקה תוקלח תא ריכחהל רתוי םיבר םידוהי וגהנ רפכב אקוודש
 היה אלש ,תוריזע הכ ויה םריפכב תדיוהי תולעבב תוקלחה ןמ קלח )א( : םיירקיע םימרוג העבראמ
 ויה הלו תכתממ הבחר תחלופ ןיכס תלעב ץע-תרשחמב היה שירחה )ב( ; החפשמ סכרפל ןחוכב
2 .םייואת וא םירווש תוגוז העברא םימתור  לש םתולעבכ התיח אל הדובע-תומהב לש תאזכ תומכ 1
 ילגודו .קאכויב ,יבאלגא ,טכקחאדובאראק םירפכב 'לשמל 'ןכ .םריפכב םיבר םידוהי םירכיא
 המכל היה םיתעלו 22 ,הדובע-תומהב עשת קר ויה תודיוהי תוחפשמ האמכ םהב ובשיש ,םידחאו

 תומדאה תא םמצעב דבעל ולכי אל הלא םריכיא יכ ,אופא ןבומ 23 .ףתושמ רוש תוחפשמ
 דוביעל םיוצחכ םייפסכ םיעצמא יד ויה אל םירפכב םידוהיה םירכיאה ןמ קלחל )ג( ; םתולעבבש
 םריגהמה .ריעל רפכה ןמ תידוהיה החפשמה יכבמ קלח ורגיה םינומשה תונשב רבכ )ו(; םהיתוקלח
 תא דבעל החפשמה לש החוכב היה דימת אול ,בר הדובע-רושכ ילעכ םיריעצ םישנא רקיעב ויה
 .התולעבבש הקלחה

 ילעב םידוהיה בורש ,הדבועה תא ריבסהל יש הלא םימרוג לש תבלושמה םתעפשהב 'ןכא
 ןא .םמצעב ןתוא ודביע אול םהיתוקלח תא וריכחה םריפכב תדבועמה תיאלקחה המדאה תוקלח

1 1 1 ,ברמסיינא לא , 9 הדעה .ילעל ונייצש חרמרקמב ינדא•צ דיבר רהרשה   . m ל , 888
1 8  .םרלוג לע םיכרחנ איבמ ברמיסינא ןיא םימדכול םיטונמל רשאב 
 .ונרקח וללהו .חרויכת ולא-יא ולפנ ,םיתחנה ואובה ונממש .ברמסיינא והילא לש m לה ימוכיסב ו 9

4 טנדברב בשאראר םרהבא לש רחרלעבב ויה .לשמל .ךכ 20 1 1 ב דםכ של דאטקה  9 1  >ףסוי( פרסרי חרלעבבר ,-3

3 'כוע , 1960 ,רבלאינאר( דאטקה 2S בשאראר 1  . ( 
2 1 1 .ביאשאח  96 1  . 76 ימע , 
 . 1900 ,טסרנ·צרשררב .ןרב n-ךר-רןפ 22
 ררש ול היהש ,ריגרינב דיוהי רכיא ואחמ .) 200 ימע , 1972 .רבמרלשבא( 'המקנ· ורופסיב ,ברמרלשבא ילגזיח 23

 .חרחפשמ רשלש םע חרפחרשב
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 הלכלכה ייח

 גהונכ ביאשאח יטייבוסה ןוירוטסיהה עיבצמ הילעו ,דבלב םידוהיל תדחוימ התיח אל וז העפות
 חוודמ :ותמדא תא דבעל םיעצמא ול ויה אלש םדא• 24 • יחרזמה זאקוואקב םירכיאה ברקב לבוקמ
 תריישע םולשת תרומת התוא רסומ• ,הרשע-עשתה האמה לש םיושלשה תונשמ זאקוואקה לש רקס
 קלחה תא לבקמ אוה ,הדובעה-תומהבו םיערזה תיצחמ םג ןתונ עקרקה לעב םא .לוביה זמ
 םידוהי לשנל ידכ םיסור םידיקפל הליע םיתעל השמיש תומדאה תרכחה . לוביה לש 25 'יעיברה
 םימיה םתואב .םיעשתה תונש תישארב הבוקב םיניינעה תולשלתשה החיכומש יפב .םהיתומדאמ
 .םידוהיה יפלכ היסורב תולבוקמ תוסיפת רודח היהש . ומש יקסנא'צפוטס . יסור דיקפ הבוקל אב
 םירכיאה תא םילצנמ .םידוהי-אלל ןתוא וריכחהש .הבוקכ םיידוהיה תועקרקה ילעכ יכ . ןעט אוה
 שיגהל ועבתנ םתמדא תא דבעל םישקבמה .םהידי-ומכ הודכעי אל םא םרחות םתמדאו .רחסמכ
 .םייררהה םידוהיה וניכה אל התואש תיסורה ןושלכ ·הרכחה' הלמה הללכנ הכו .תונוטלשל השקכ
 רשעכ רוכעכ ןא ,הריכח-ימד םהיתועקרק תא ודביעש םידוהיה זמ תונוטלשה ושרד אל רפסמ םינש
 ויהו עקרקה לע םתולעכמ ולושנ םנמא יכ תעדל וחכונ םידוהיהו ,הריכח-ימד ועבתל ולחה םינש
 וקאכמ ןיד-יכרועל ונפ סה .תורוד-ירודמ םהל תכייש התיחש המדא לש םריכוחל תיקוח הניחכמ
 םה ןא . יקוח-יתלכה לושינה לע טפשמה-תיבל רורעע ושיגה וללהו .)יקסנימודו . רוש ,כוקטיוז(

 ןכמ-רחאל 26 .םהיתועקרק לע םתולעבמ הבוקב םידוהי תורשע ולושנ ןכבו .טפשמכ ודיספה
 תוקלחה תיברמ'. זרכומל תשקבמ אלא תוקלחה תא ריכחהל דוע המיכסמ הנניא יכ ,היריעה הזריכה
.תוקלח ונק םידוהי השיש-השימח קרו .]םינא'גייברזא ריקנ םיכרות םירכיאל ורכמנ  וא וז ןרדב 27 '
 םריקבמה דחא דיעהש יפכ .קי·צלאנב םידוהיה םיאלקחה םג הקזח וא תולעכמ ולושנ הל המודכ
1 ב םסרופנ תודחא םינש ינפל םהמ וחקל םהינכש• יכ .בתכש רוזיאכ  התעו םהיתודש לכ תא .]-902
.כישהל התע דיאו קי·צלאנ תמדאכ הלחנו קלח לכ וניחאל זיא  וצלאנ םייררהה םידוהיה זמ םיכר 28 '
 .תוזוחא ילעכ לצא וא .םירכיא לצא עקרק תריכח לע תואלקחה זמ םתסנרפ תא תיתשהל אופא
 יעצמא תא רכוחל קינעמ בור-יפ-לע היה עקרקה לעכ .הנשל ללב-ןדדכ תורכחנ ויה תוקלחה
 לש םינממס ויה וז הריכח-תרוצל . לוכיה זמ קלחל הכוז רכוחה היה הדובעה תרומת וליאו . רוצייה
 יפ-לע לוכה .הלילח רזוחו םירחא םיפנעל תואלקחה זמ הכר תודיינל םרגש רבד ,תינלבק הדובע
 יתש וא תחא הנועל בורל התיחש .הריכחה .יאלקחה ףנעה זמ תוסנכהה יפ-לוע םיימוקמה םיאנתה
 יכ .םישישה תונש עצמאכ סיל·זדמ ידוהי וננולתה. לשמל. ןכ .ידוהיה יאלקחה לע הדיבכה .תונוע
 דעכ ... הדבעל ונינכש םייוגה זמ המדא רוכשל םיחרכומ ונחנאו ... ללכ תועקרק םוש זתינ אל ונל·
 תועקרק םהל זיא יכ . ינרא'צ הדוהי רפסמ יאטוגנ·זד ידוהי לוע 29 ·םינוש םינפואו םיאנתו ףסכ
 קאכאטה בשע םיערוזו ץרא תדככ םימלסומה םייוגה לצא ץיקו ץיק לככ םריכוש םה קר· םהלשמ
.לודג קחודב םיסנרפתמ סה הזמו םייוגה ירפככ םיךבךמך טושפה ' 30 

 םידוהי ויה טנכרדב לשמל ןכ 'םירעכ םג אלא םירפככ קר אל הגוהנ התיח עקרק תוקלח תריכח

1 .ביאשאח 24 96 1  . 79 ימע . 
1 .זאקוואקה רקס 25 1 ימע , 4 קלח . 836 3 1  . 
1 .אריפש 26 9 1 9  . 29-27 ימע ,י"כ .אריפש הוושהו . 
2 ·מע . r: 1926 בובייל 21 1 6  . 
 . 1902 .טראטשנזייא 28
1 .ינרא•צ 29 884  . 66 •מע , 
1 ·מע ,םש 30 7  . 
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.סיכוש םיאנתו םינפוא לע םהינכש םיויגה ןמ תועקרק םירכוש ]םהו[ תועקרק סהל ןיא רשא' ' 3  ןתינ 1
 וסנרפתהש תועקרק ילעב : תובכש ושלשל וקלחכ תואלקחה ןמ וסנרפתהש םידוהיה יכ . רמול אופא
 אל בור יפ-לעש .תוריעז תוקלח ילעב; םירחא תקסעה ידי-לע סאו תימצע הדובעמ סא .םתמדאמ
 המדא תרכוע המכ וא תחא הכרעל ורכח רשא .עקרק-ירסוחמ םיאלקחו .םמצעב םהיתומדא תא ודביע
 .םידוהי לצא סג םיתעלו .םידוהי-אל לצא

 33 )ודוע ליזכאמושח. ךאר·זד( םטיועמ םירפכב קרו 32 האובת לדגל ובריה אל םידוהיה םיאלקחה
 םילודיג לש וזמ הכומכ התיה סהמ הסנכההש ,זרואו ןחוד .הרועש .הטיח ילודיגב סהמ םידחא וקסע
 :הקרוחאמ' תיסורב הכובמה .טושפה קאבאטה היה םידוהיה וחמתה סהבש םילודיגה דחא .םירחא
 תונויסינ ושעכ םיעבראה תרכש ףוסב ךא ,הז לודיג לע םינשב תורשע םינומא ויה םידוהיהש הארנו
1 סראמב חוודיה ןמ דומלל ןתינש יפב ,וחילצה דימת אל וללהו קאבאט לש םישדח םיכז לדגל 850 . 
.רוחיאב ערזכש םושמ לישבה אל ]הבוק לשנ ידוהיה בושייב' קאבאטה לש שדחה ןזה יכ ' 34 
 הרשע ריכזמ אוה .תואלקחב ןהידוהי קוסיע לע ובתוכב יכרא'צ שרדכ ןהלש .תוליהק הרשע-ושלשמ
 דועב ךא 35 .קאבאטה לודיג אוה םידוהיה לש םיבושחה םייאלקחה םיפנעה דחא סהבש .םיבושי
 תליהקב ירה .םידוהיה וקסע סהבש םייאלקחה םיפנעה דחא םימיוסמ םירפכב היה קאבאטה
1 תנשב .תריקיעה הקוסעתל .ה�ךאמה לודיגב רבשמה רחאל רקיעב .השעכ ןשאטראו  חוויד 899
 : 'יפסכ' ןותעה

 םכותמ ךרעל-70% ש .םדיוהי לש תוחפשמ תואמ ושלשכ םיבשוי ]ןשאטראוובנ ונלצא
 .ה j2 רוחאמ לדגל םיצורה .םיאווחה .םיאווחה לצא קאבאט לודיגב המימי םימימ םיקסוע
 . ולביה יצח דעב םידוהיל התוא םירסומו המדאה תא םישרוח

 : ןלהלב ןשאטראווב קאבאטה ילדגמו םיאווחה ןיב םיסחיה תא טורטורפב ראתמ רחא רוקמ

 דע לפטמו םיליתשה לתוש .תוגורע הושע ידוהיה .עקרקה תא בייטמו שרוח תיבה-לעב
 .הטיח ידוהיל תיבה-לעב ןתרכ ןמז ותוא לכ .קאבאטה ישרושמ תוליבח ןיכמו שביימ .ףיסאל
 תיבה-לעב ןיב הוושב הווש קלחתמ ולביה .שבל-ילעכו האמח .רשב תונקל ידב .ףסבו זרוא
 36 .ידוהיהו

 השק עגפ קאבאטה קושכ רבשמ לבו .םיאווחה לצא םינלבק וא םרייכש ןיעמ אופא ויה םידוהיה
1 תנשב . ןשאטראו ידוהיב  . הז ולדיג לש םיחטשה חא וביחרה םיאווחהו . קאבאטה רייחמ ולע 890
 ויה אלש וןויכו ,החוכ רפכבש תושרח-יתב יכש ויה ןשאטראוומ קאבאטה לש םדייחיה םינוקה

 . S8 'מע .םש 3 ו
 .ו 66 'מע ,ו 90 ו ,ןר•דדאג ; 2S ימע ,ו 873 ,כוראמוק 32
 . 332 • 278 ·מע .ו 884 ,•גרא•צ 33
 .ו 8so .ןריאגאג 34
3S ורא .לאוקר .ק"דדגפ-•לח ,ד'י'מג .טגק-•גגא• ,טגכרד .•רקאטכ םרוה•ה ולר•ג קאכאטcומ .לזיגאמושח .גcמKר f . ' 

. 347 , 24-23 .ו-7 ו 6 'מlנ .ו 884 .•גרא'צ( •אטוגג•דך 322 ,258 ,97 , 88 ,82 ,72 . S8 . 1נ• r וגפ םגc'ט m ו 90 ו .כו(. 
 שןטcוראו ורה•ל m גרמנ סח'יחמה .רמאמ למכ . 343 ימ1נ .ו 9 ו 4 .•סקלאכוק הוושהו .ווו ·מ1נ .ו 894 .כוגאידכ 36

 ד1נכ םהלש טעמה חcו ללכ-דדןנ םריסומ וגלש קאנאטה •דלגמ• :וןשלה ודנ הר•כחה חא ואחמ .)ו 892 .החוכ(
 ןמדכ .ורומח וא סווס ,וcוה- ח•נה-ל1נכ צלcו וגרדמ חא לבקמ רבמטפס דע רילפאמ רשא ,דיוהיל ולבי •צח
-20 מר c• mול- יוואחה- חינה לעכ לבקמ ךכמ האוצחכ .רחסמנ די:ןוהיהנ קסו1נ . r קנ .•שפוחה 1  לש םרופ-0
 :רדפה לוכר 2 ד1נ חוקייפוק-60 ו לברו ]ו 892 [ החע הריחמש .הרקוחאמ
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 הלכלכה ייח

 חכונ . ללכ םינוק ויה אל לוכיה תיצחמלו ,קאכאטה ריחמ ורי תרצותה לכ תא טולקל םילגוסמ
 אל ןויסינה ןא נד, ןשאטראווכ הנתוכה לודיג תא דדועל תויושרה ולדתשה קאכאטה לודיגכ רכשמה
 םישדח םיקווש שופיחל הנפוה תועקרקה ילעכו םידוהיה םיאלקחה לש ץמאמה רקיעו הפי הלע
 ריעכ םג רכמהל לחה ןשאטראוומ קאכאטהו ,החלצהכ ורתכוה םהיצמאמ םנמאו .קאכאטל
 הכור-בור וילע סנרפתה הז רפככו ,קאכאטה לודיג יחטש ובחרתה שדחה קושה חתפנשמ .החאמש
 םידוהיה תסנרפ לש הלודגה התולת לע עיבצמ ןשאטראוונ בצמה 38 .תידוהיה היסולכואה לש
1 ביבאכ ףעז-ימשגכ היה יד .רפכל רפכמ תובורק םיתעל םינוש ויהש ,םיימוקמה םיאנתכ 895  ידכ 
 שואיכ התע םיאצמנ קאכאטה לודיג לע קרו ןא םיסנרפתמה םידוהיה' יכ . ןשאטראוומ וחוודיש
.תולד םהילע תמייאמ יכ ,םויא  ,הנשה לכ ןשאטראו ידוהי תא קיסעה אל קאכאטה לודיג 39 '
 עובקל אופא השק .תולכורכ רקיעכ ,רחסמכ םיקסוע םילדגמה ןמ קלח ויה םיוינפה םישדוחכו
 . ןמזל ןמזמו הליהקל הליהקמ הלדבנ וז ןכש 40 ,םידוהיה לש הקוסעתכ תיעמשמ-דח הקולח רוריבכ
 םידוהיה לש רכינ קלח סנרפתה הנש םיעברא-םיושלש ןשמכ יכ ,רמאנ םא העטנ אל יכ המוד ןא
 .הנראמה לודיג לע םייררהה

 הבוק תוביבסב רכ לדג )הארפ והוניכ םידוהיהו , Rubia tinctoria יניטאלה ומש( הנראמה חמצ
1 כ קר .םיבשותה לש תדחוימ בל-תמיש ןשמ אלו ,המימי םימימ יקראטו  טנכרד יבשות ולחה-807
 לש םיבחרנ םיחטשב רתויכ בושחה יאלקחה ףנעל היהנ םינשה תצורמבו ,וחפטל היתוביבסו
4 .יחרזמה זאקוואקה 1 

Al ( ןיראזילא לש הובג זוחא םיללוכ וישרושש ,יתנש-בר חמצ אוה הנראמ izarin (, ןעבצ אוהש 
 םיעודי ויה רבכ העיבצב םשומישו הנראמה ישרוש .לוחכה וגידניאל ותובישחכ ינש ,םודא יעבט
 תפרצב האופה יעטמ וטשפתנ הרשע-ששה האמה ןמ .םינומדקה םירצמלו םיסרפל ,םידוהיל
 התיה הרשע-עשתה האמה לש םירשעה תונש דע .בושח יאלקח ףנע ויהו הל תוכומסה תוצראבו
 ןמ קפוהש ןיראזילאה םללככו ,העיבצה ירמוח תא דנלוהמ תאביימ היסורכ םיגיראה תיישעת
 ירמוחו הנתוכה אובי לדגו ,היסורב םיגיראה תיישעת הכלהו הבחרתה םירשעה תונשמ .האופה
 הנראמה לודיג לש תויורשפאכ רתי-תוניינעתהל איבה ןיראזילאל רבוגה ושקיבה 42 .העיבצה
 . יחרזמה זאקוואקב

 ישדוחב .הדובע-תומהכ ךריצה אלו םיידיכ ולוכ השענ הנראמה חמצ לש לודיגה
3 כ לש קמועכ עקרקה תא םירפוח ויה רבמבונ-רבוטקוא  ,רטמכ לש בחורב תוגורע םיניכמ ,מ"ס-5
 ןשמנ .הנראמה עבצ בשע ישרוש תא םיערוזו .הגורעל הגורע ןיב דירפמ מ"ס-30 כ לש חווירשכ
 ויה םינש שמח-עברא ןשמנ .דכלב םימעפ עברא-ושלש תוגורעה תא תוקשהל םיגהונ ויה הנשה
1 כ לש יבועכ עקרק לש תפסונ הככשב וסוכ תוגורעהו ,םילועבגהמ הנראמה יערז תא םיטקלמ 2-
 ויהש ,הנראמה חמצ לש םיבעה םישרושה תאצוהב ולחה תישימחה וא תיעיברה הנשכ קר .מ"ס

37 1 .ןשאטראו  892 . 
1 .ןשאטראו 38 1 ,דוחסרו .ןשאטראו; 894 895 . 
1 'ןשאטראו 39 895 . 
1 ( ב•אשאח 'ח ט'"בוסה רקוחה 40  הסנרפ ררקמ תואלקחה ה n •ה רהה •בושח n •ברמ לצא •כ .ז"צמ ) 36 ·מע , 959

 .םר'חא תוועצקמב םג וקסע םיאלקחה זמ ם•ברר דבלב •קלח

4 1 1 ,זאקרראקה רקס  836 1 ימע , 4 קלח ,  1 .•קסבוזרק; 07  . 225 ימע , 906
1 חנשכ 42 8oo 1 ב ,הנראמה עבצ לש תונוט 230 ה•סררל ואבוה 8 1 1 ב .תונוט 210--0 8 1 ב ,תונוט 746--20 830-

-1 .06 1 1 בר תונוט  1 .•קסברזוק( תונוט 2,663--840  .) 226 ימע . 906
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 ןשיה רטשמה תונש האמ

 • J . לדגו ךלה וריחמש . ךיראזילאה רמוח דומאכ קפוה ךהמ ךכש . לדגמה לש ריקיעה הסנכהה דוקמ
 תונש תישארמ »:בהז םיערוז םה' יכ ,הכראמה ילדגמ לש םהיפב לגרומ םירשעה תונשב רבכ םכמאו
 יפ תולודג ויה ונממ תוסנכהה ; רתויב יחוורה יאלקחה ףנעל הכראמה לודיג היה םיושלשה
 יכ ,אופא המית ךיא .ירפ-יצוע םימרכמ הושלש-םיינש יפו ,האובת ילודיג לש ולאמ השיש-השימח
 הבוק תוכיסכבו ךאראסאבאטב .טכברד תוביבסב; הכראמ עורזל ידכ םיעטמו םימרכ ורקע םיאלקח
 הספתכ םיעבראה תוגשב קר םלוא 45 .םירiזא םייאלקח םילודיג ךובשח לע הכראמה יחטש ובחרתה
.הכראמה תחדק'ל יחרזמה זאקוואקה תואלקח ' 

 םיגריאל תושרחה-יתב רקיעב זאקוואקב הלדוגש הכראמה יעבצב ושמתשה ךמד ותואל דע
 ךאביא .) Vladimir ( רימידאלו ךלפבש בורדכסכלאב םיגירא לעפמ לעב םלוא . ךאחארטסא ריעבש
 ,דינלוהה עבצה לע הלוע זאקוואקה לש הכראמה ךמ קפומה העיבצה רמוח יכ תעדל חכונ .בוכוראב
 .הלודיג דודיוע הכראמה תיינקל טכברדל םיגיצנ חלש אוהו

 עבראב יאלקחה קקזכ ולש .יארשאב רוסחמה היה הכראמה יחטש תבחרהל םילושכמה דחא
 לע לקהל ויגיצנל אופא הדוה בוכוראב .םירשושה ירפ תישאר לש ףיסאל דעו העירזה ךמל םיכשה
 המכ םהיולבי תא ונקו ,הבחר דיב תואוולה הכראמה ילד�מל וקינעה וינכוס .הז םוחתב םיאלקחה
 .הכראמה קוש לע םהיניב ורחתהש .םירחא םיניישעתו םירחוס ואב בוכוראב תובקעב .שארמ םיכש
 הכראמה ולבימ שילש תחטבה ךות .תועקרק .םידוהי םללכבו .םיבר ורכח ברה שוקיבה חכונ
 ךא .זוחא 40-25 "ל היעגהש ,הוצצק תיבריב וולש ףסכ דעב תומדא ורכחו ונקש ויה .ךהילעבל
 םיכש ךות ושעכ םולכ-אלב וליחתהש ,תועקרקה ריכוחש .תוהובג הכ ויה הכראמה ךמ תוסנכהה
1 ( הכש םרישעכ ךשמב 46 .םיתב-ילעבל תודחא 860- 1  טכבדדב רהכמכש הכראמה תומכ הלדג ) 840
 םיכש רשעב הכדאמה לודיג ףקיה הלע הבוק תפכב •ו.םיינש יפ הלע הריחמו .השימח יפ טעמכ
) 1 869- 1 1 "ב ךייצ זאקוואקב םריקבמה דחאו ,םדיוהי םג ובלתשה הז ףנעב 48 .העברא יפ ) 860  יכ, 860
 חמוצ םיטעמ דחוימבו ,תואלקחה איה ]םייררהה םידוהיה לצא[ םלצא םיבושחה תוועצקמה דחא'

 םיבוטה םיעבוצה יניעב םה םהיעבצ יחמצו' 49 ,םיבחרכ םיחטש לע טשפתמ ולודיגש הכראמה
.לבתב ' 50 

 םיהשיש תונשב םיבר םדיוהי לש םיילכלכה םייחה לע המתוח תא העבט הכראמה ףנע תובחרתה
 :רוזיאב םריקבמה דחא תאז ראיתש יפכ ,הרשע-עשתה האמה לש

 r חדזמה זאוקואקה[ וז הנידמב בורל םיחמוצה םריאופמה הכראמה עבצ בשע ישרוש
 הכש הכש וחמצי זא יכמו הריעזה ךמדמ םיכש 'ג רובע רחא םהילעבל ירפ איבהל םיליחתמו

 םיושעה ,הכש רייכש .םרימווש םילועפ .הבר הדובע םיכריצו הכש םירשע דע .בר ךמד ךשמ
 ש"הב םיקוצמ .םיאריב םישנא םעבטמ םולכ יכ .םידרפסה םהיחאמ םבור ,הכראמה הדשב

1 ,זארקואקה רקס 43 1 ימע , 4 קלח , 836 72- 1 70 . 
 . 226 ימע ' 1906 .יקסבוזוק 44
1 ,ביאשאח 45 959 1 ,זאקוואקה רקס ; 36 'כוע ,  1 ימע . 4 קלח . 836 32 , 1 1 ,למרכה .יקציכילס; 70  . 67 ימע . 868
1 .ןםרולג 46  . 29 'כוע . 4 'לג . 867
1 ב 47 1 בו הנראמ תונוט-640 כ ורכמנ-840 86 1 --3, 1  .תונוט 59
1 ב 48 1 חנשכו ,תונוט-930 כ הובק חפנב הנואסה ולבי היה-860 1 •. תזcו .טסהי( תונוט-3,200 כ 869 9S8 , ימע . 2 רןכ 

1 7 1 - 1 70 (. 
1 בודוג 49 860 :r , מע' S90 . 
SO 1 ,הטילבטאקושמ l ילג , 894 S I  . 649 'מע , 
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 הלכלכה ייח

 ערזמ הזמ הז םסנרפתה ידמו הלטבה תא םיאנווש הכאלמה תא דאמ םיבהוא ,]םשה ךורכנ
 ,םהילא םיבורקה םהינכש וא םילעבה ידשב םג תאז םתדובע םיושע המה ,הלאה םישרושה
 דחאו הדשה לעב תא ודבעי דשא םתדובעב ,תוריפכ םקלח לוטיל וא הבוצק תוריכשב םא
 הנש ידמ ויפכ עיגי המדאה ירפמ לבקל ריכשה וא לועפה םג ליחתמ םינש 'ד וא 'ג דובע
5 .דחוסו עטונ השענ ריכשה ם.ג םינש הזיא דובעי יכ דע ,תובר םינש ןשמכ הנשב 1  

 םג אלא ,םיאלקחה קד אל ונהנ הנדאמה לודיג תובחרתהמ האוצתכ ןוזיאב לחש גושגשה ירפמ
 ימוחת לכב םהיתותוא תא ונתנ תילכלכה החדיפה ינמיס. דיל דימ התריכמב וקסעש םיברה םירחוסה
 ידמוח לע היסור יקושב זאקוואקה ןמ הנדאמה רייחמ ולע םישישה תונש תישארב דבכ ןא ,םייחה
 ודדיש םרייחמה ומעו ,זאקוואקה ןמ הגראמל ושקיבה ןלהו תחפ ןכו ,דנלוהמ םיאבוימה העיבצה
 תורשע יתשמ רתוי ןשמכ איבהו ,יתנש-בד לודיג אוה הנדאמה חמצש ןוויכ ןא 52 .הלולת הדידי

 קלח: דועו תאז .םידחא םייאלקח םיפנעל תוריהמב דובעל לק היה אל ,וילדגמל םיאנ םיחוור םינש
 שוקיבה םוצמצ ףא לע ,םהיתויובייחתה רפהל ולכי אלו םינש המכל תומדא ורכח הנדאמה ילדגממ
 דתיב םידוהיה' ,ינדא'צ הדוהי דסומ .םישישה תונש לש היינשה תיצחמב יכ ,אופא יעבט .םתרצותל
 םירבוש םה יכ ,ז"כדתב ודיעה דייימג ידוהיו 53 ,הנדאמ חמצ דובעב םיקסעתמ ]טנבדד[ דיעה יבושת
 היצחה ןמו הנדאמה ןמ ... יצחה םהל םימלשמ'ו 'הנדאמה ישדש ... וערזל םייוג לצא תודש'

.הלשממהל םיסמ םלשלו סנרפתהל ... םיכריצ תינשה -•לח :ץאדמאמ . ליזנאמשוח ידוהי םג 54 '
 תואלקחה-יפנעמ דחא הנדאמכ תואדל ןיידע וכישמה .תודחא לארשי תוליהק םג הארנכו 55 ,קי'זדנפ
 תעל יכ' ינדא'צ לש וירבד תא ןיבהל ןתינ הז עקר לע 56 .תפלוח העפות אוה רבשמהש וויקו םיבושחה
 יעבצ ישדש תעירזב וקסע דשא טנבדד יבושתמ םידוהי ינש םש ונאצמ' זאקוואקב ורוקיב
,הנדאמה  .םינש עברא דובעב קד לישבהל היה דיתע םלוביש 57 '

 תא דובעל ידכ הלשממב עייתסהל וסינ ,םהבש העפשהה ילעבו םילודגה רקיעב ,הנדאמה ילדגמ
 . לוז יארשא םהל ךתיש ,קנב דסייל תונוטלשה לא תושאונ תואירקב ונפ םה. רבשמה לש השקה ןמזה
 ילדגמל עייסל הסינ ןוטלשה םנמאו 58 • ץראל-וץחמ עבצה-דמוח אובי תא ןיטולחל רוסאל ועבת ףאו
-ץוחל אצייל ןתינ היהיש רוהט עבצל הנדאמה דוביעל טנבדדב תשורח-תיב תמקהב ןמתו ,הנדאמה
 וענמל ידכ ,הלא לכב יד היה אל ןא 59 .אבוימה ןידאזילאה לע םיסכמה תא ןוטלשה הלעה ןכ. רץאל
 ןמ קפוהש עבצה לע הלע וביטש . ו s דנ-ב יטתניס ןידאזילא תאצמה דחאל ,הדומחה תלופמה תא
 ,קושב םיפדועה חורמל 60 .הנדאמ לש תונוט יפלא םילדגמה ינסחמב וראשנ ןכמ האצותב .הנדאמה
 ןכבו ,םישדח םילודיגל הרישכהל ידכ עקרקה ןמ םירשושה תא איצוהל םילדגמה ןמ קלח וכישמה
 .בצמ אופא דצרנ .םיריחמה תא רתוי דוע ודירוהו ושקיב ול היה אלש עציהה תא ולדיגה קד םה

5 1 1 .ןמדולג   . 29 ·מע , 4 'לג ' 867
1 ב 52 28 הנראמ הנוט רעב םולש-863 .562 תמרעל לכרו 1 1 ב לכרו 5 860-. 
1 .•נרא'צ 53 884  . 5 ד ·כזע . 
 . 322 'מע ,םש הררשה רחא חסונ . 82 'מע ,םש 54
 . 347 , 332 , 88 'מע .םש 55
1 ,טנברד ןייע הנראמה קרשכ חרשרשאחה לע 56 868 . 
1 .•נרא'צ 57 884  . 43-42 'מע , 
1 חנשמ הברקמ הבחכב חפקתשמ הנראמה •דלגמ תקוע 58 1 ,הברק( 863 864 (. 
.4 מ ולועה ןריאז•לאה לע םיסכמה 59 1 ·ל לבור-5 s  .לכור 

1 "ב 60 1 "כ טנברדב ואצמנ 873 ,  .הנרק הל היה אלש הנראמ תונוט 600
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 אלש םילד�מ ויהו ,הדעב לבקל ןתינ היהש ריחמה לע ולע הנואסה ישרוש לש ףיסאה תואצוהש
 ירשוש תא םהמ ףוסאל ילב םהיתוקלח תא וחינזה ךכיפלו .ולא תואצוה איצוהל םתלוכיב היה
6 .הנראמה 1 ב יקציבילס רפסמ :רבשמה ןמ האוצתכ' 1  םימלועל ורבק ]םידוהיהמ[ םהמ םיבר·,-868
 הנואסה תודשב םש חנומ ידוהי ףסכ המכ :הבוקמ דיוהי יל רמא .יוא ,יוא .םנוה תא עקרקה ךותב
,םירוראה ,טנברד ריעה יבושתמ הברה' ש 'ךכל אופא םרג 63 הנראמה רבשמ 62 י  דחא בתכ ךכ '
 קחודב סנרפל ידכ ,רתסב תובדנ ישקבמל ויה םיעצמא ילעב םיחרזאל התע דע ובשחנש' .םידיקפה
,םהיתוחפשמ תא  . רוזיאה תלכלכב השק לפשל םג םרג אלא ,םדיימאב קר אל עגפ הנראמ ה רבשמ 64 י
 הבצמ רופישל תועצה יעצהל השקבתנש ,תדחוימ הדעו המקוה 65 .טנברד ריעה ךכמ הלבס דוחייבו
 הדבוע .הנואסה רבשמ תואוצת בטיה ושגרוה םיעשתה תונש תישארב דוע ךא 66 , ריעה לש ילכלכה
1 ב טנברדב רקבמ ןייצ וז  : ןלהלכ-894

 אלב ושושרתה ,תולודג תווח ילעב ,רבעשל םריישוע .הנראמה לודיגל תוומה תעש הלצלצ
 הלע םדוק . ןוימטל ךלהש . וןממה תור יפ םויה דע םירובק עקרקה ךותב . ששואתהל תלוכי
1 כ[ רופ 1 הנראמ לש ]ג"ק-6 5  67 .תוקייפוק-30 ב יושקב ורכומל ןתינ התוע .לבור 8-

 םדיוהיהו םינמראה· ךא .םייררהה םידוהיה לש 68 ·םתחוור ללכ-ךרדב המצמטצה' רבשמה תובקעב
.הנשל הנשמ בחרתהלו לודגל ולחהש ,להוכו ןיי רוציילו םיעטמל הרהמ-דע ורבע  69 י

 טנברד תוביבסב םיבושח םייאלקח םיפנע ויהש .םימרכבו םריישנ תזריפ יעטמב םג וקסע םידוהי
 םישישה תונשב טנברדב ינרא·צ לש ורוקיבב .הרשע-עשתה האמה תישארמ תוחפל ןאראסאבאטהו
,םידוהי לש םיבר םימרכו ]םיעטמל הנווכה[ םינג ינפל ונרבע' יכ . ריעמ אוה  תודבע דבלמ· יכ 70 י
.םהינימל ריפ יצוע םינפג תעיטנבו טושפה קאבאטה תעירזב םג םידוהיה םיקסוע הנראמה ' 7  םולאו 1
 תורוש דיב בור-יפ-לע ולדגש .םיטעמה ריפ רקיעב דוענ הרשע-עשתה האמה לש ןורחאה עברה דע
 רתווי רתוי ורבע 'הנראמה רבשמ' םע ךא .לבגומ היהש ימוקמה קושל ,םיבנעה םג ומכ ,םינפגה
 ורעתשה ךכ . ךלהו דלג םידוהיה דייבש םימרכהו םיעטמה רפסמ םגו ,םימרכו םיעטמל םיאלקח
 m מוקמבו .םיה לש וכרואל וכשמנש ,םימרכ לש םריאטקה יפלא ריעה לש המורדמו הנופצמ
 ובלתשה הז ףנעב .םיה ינפ לעמ רטמ האמכ לש הבוגל דע םירהה ילופיש תא םג וסיכ םימיוסמ
 : םריקבמה דחא רואיתכ ,טנברד ידוהי

 המדאה יכ ,םלמעב הכרב םה םיאורו תעדו םעט בוטב םרכו הדש תדובעב וקסעתי םבור
 וזיגא : רץאה ריפ םלצא תונקל םריחא תומוקממ םהילא ואובי בור פ"עו . דאמ איה הירופ

 .לובר 164 רתויה לכל הנר K מ לש הנוט דכע לבקל היה זתינ םיעבשה חונש חיש K דב 61

1 ,יקציבילס 62  . 29 ימע , 868
1 .ז K ה : 276-274 , 230-226 ימע , 1906 ,יקסבוזוק 63 1 'מע , 892 86 . 
1 .יקסבוזוק 64  . 275 ימע . 906
1 ,וב סקפ זייערדזי K ה חלכלכ לע הנר K מה רבשמ לש תורומחה תועפשהה לע 65 1 .זרמברKב רהוהשו: 874 895- 1 894 , 

1  . 4 ילג , 895
66 1 892 , . T . K  . 
1 ,וקנבדיק 67  . 145 ימע, 896
 . 1056 ימע , 1900 • זוב n-רד-יזפ 68
 . 276 ימע . 1906 .יקסבוזוק 69
1 , ינד K 'צ 70  . 42 ימע , 884
 . 58 ימע ,םש 71
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 הלכלכה ייח

 רוכש לע ארבי םימדכו תרדש ול דיאש ימ םגר .הטיחו ]ןפג דיינ ג"יי .םינאת .םיבנע .קרפ
 72 .םיוחא לצא דובעי ושא ותדובעכ

 73 .םימוכ חופיטכ דחוימכ םיחילצמ טנכוד ידוהי יכ ,הנייצ תידוהי-אלה תונותיעה ףא
-לע וילע לקהל ולדתשה תויושרהש ,תוצרתה קורישכ ירשק הרצי םימרכהו םיעטמה תובחותה

 זמ קלח לש יתיישעת דוביעל דודיע תוזעכו םדוקמ רתוי הכו תופיכתכ טנכודל תוינרא תיינפה דיי
 ידפ קוריש לש ותריכ םיכושחה םיזכרמה דחא ,טנכוד התיח אל םיעשתה תונש ףוס דע .תוצרתה
1 ויתסכ הפרח לע ומרענ ךכש ןוריכו. לזונה-תליסמל תוברחמ ,םרכהו םיעטמה  תומוצע תרירמכ 894
 וחאמ 74 .םידרהיל םללככו םהילד�מל םישק םידספה רמוגו ,םרכהו עטמה לשמ ברקו ידפ לש
 ויה עבטה יעגפ לכ יוה ,םימדכו םיעטמ לע התיח היתוביבסו טנכודכ םידוהיה תסנרפ רקיעש
1 ביבאכ .הליהקה ישנא בלכ הדוח םיסינכמ  יכ .יקחצי ויאמ חוויד 897

 תאזה הנשכו םיננגו םימורכו םידכא ,םה המדא ידבוע טעמכ םידוהיה טרפכו ונויע יבושי לכ
 .םירפ תא תונליאהו םינפגהו הלוכי תא הדשה זתת אלש וגאדיו םתוא זחא ליח דקתשאמ רתוי
 תאו םינפגה תאו הדשה לוכי תא ןוי ]דככ דונ םג דוי וייאכ כ"ככר[ איה תורצכ תנש יכ
 75 .דאמ םוצעו כו קזנה יכ ,הכרכנ טנכוד דיעהו ... הטילפ םהל ריאשה יתלכ דע תונליאה

 דיעה ידוהי לש םימדככו םיעטמכ השק העיגפל רמוג טנכודכ תורצכ לש תרפוצו םינש רשלש
 ורבעכ ךא 76 .םיוחא םיפנעכ הדובע שפחל וצלאנ הז בצמ חכונו ףנעכ התע דע וקסעש ,היתוביבסו

 טנכוד יבשות תסנרפ לש םיירקיעה םיפנעה דחא תויהל םימרכהו םיעטמה וכישמה תודחא םינש
 .םימלסומה ידי-לע ברו-יפ-לע וחפוט אלש ,םיבנע יגרס לודיגכ וחמתה םידוהיה .היתוביבסו
 ,םדכ לש הניטאסיד לכמ םיבנע הנוטכ םיפסוא ויה םימלסומה דרעכ .םינפ םהל הריאה החלצההו
1 ל עצרממכ עיגמ םידוהיה לש םלובי היה  77 .עקוק-תדיחי התואמ תונוט-7

 זאקרראקה לש םיירושימה םירוזאה לש דחוימה םילקאה תא לצנל תוניינועמ ויה תויושרה
 םירוזאכ םחתפל היה זתינ אלש . ישמה תעקפ זרגכ .םישדח םייאלקח םיפנע רכ חתפלו יחרזמה
 בוקכ ללכ-ןודכ טלקנ אלש שדח ףנע היה ישמה תעקפ חופיט םנמאו .הירפמיאה לש םידחא
 ואצמנ םישישה תונשכ וככר ,וב בלתשהל ולדתשה םידוהיה ךא .םינומשה םימלסומה םיאלקחה
 78 .הז לודיג וחפיטש םידוהי טנכודכ

 רתוי תיביסנטניא תואלקח יפנעכ ברו-יפ-לע וקסע םידוהיה םיאלקחה יכ ,דמול אופא זתינ
 תוסנתהל רתוי הכו תונוכנ וליגו ,הביבסה יאלקחמ תוחפ םינומש ויה םה 79 .םימלסרמה םהינכשמ
 זמ םיכו לש םתואלקחש זאכמ .היסור יקושל ודוענש םייאלקח םיפנע םללככו .םידשח םילודיגכ
 תודוסמ הלכוה לש תויורשפאכו יסרוה קרשכ םיריחמה תודונתכ הכו הדימכ היולת התיח םידוהיה

1 ,גרבנזרר 72 886 . 
1 ,טנברר 73 89 1  . 
1 ,.ז.א 74 894 . 
1 • יקחיצ 75 897 . 
1 • יקחיצ 76 900 . 
1 ברספאש 11 9 1 4  :r . 320 ·מע  . 
1 .ינרא'צ 78  . 58 'מע , 884
1 בר ליחי : האר . ולש ררטקררה· n ררבעב בר ליחי ·מ םג שיגרה רז הרבוע 79 950 . 
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 .רחסמב תורישי הרושק התיהו .םיטעמ אל םיכוכיסו םייוכיס הבוחב האשנ וז תואלקח .םתרצות לש
 ·אלה םהינכש תוסנכה לע םדיוהיה םיאלקחה תינדמ לש םהיתוסנכה ולע תומיוסמ םינשב םכמאו
 הרועכ ותרצות רקיעש ,וככש בצממ השק ידוהיה יאלקחה לש ובצמ היה תודחא םינשב וליאו םידוהי
 .זאקוואקה לש ימוקמה קושל וא .תימצע הכירצל

 רחסמה . 2

 םהיתוסנרפב רחסמה דיקפת : םיטביה יכשמ ןודל יואר םידידהה םידוהיה לצא רחסמה לש ומוקמ לע
 .הזמ ,זאקוואקה לש רחסמב םידוהיה לש םמוקמו ,הזמ ,םידוהיה לש

 דע םוקמ לכמ .יחרזמה זאקוואקה לש היסולכואה בוד הזכרתה םהבש ,דהה יבושת לש קשמה
 .םיי m כהה םיכרצמה תינדמ לש תימצע הקפסא לע ורקיעב תתושמ היה 80 ,הדשע-עשתה האמה ףוס
 יפכ .לטובמ-יתלב דיקפת םידוהיה ואלימ ובש .םויסמ זיפילח-דחסל וקקזכ דהה יבשוח םג ךא
 טיייבוסה רקוחה יטרפ ףסואב אצמש ,הרשע-הנומשה האמה יהלשמ הדועת דמלל היושעש
 Andal'skoe ( לאדכא תליהק לא תדיאבאה תוכיסנה טילש לש בחכמ איה וז הדועת .ביאשאח

obshchestvo (, ראשה ןיב דמאנ ובו : 

 ילש ושכרל דומח קזנ םדג ,) Megeb ( בגמ רפכה בושח ,אזדימ ךא .םידידי םתייה םתא
 תא דדבכ םדל דשאב .םימלסומ לצא אוה דדיג הדקמ דושו ידוהי חצר .םידוהיה יחרואלו
 הדקמ םא .דדשכש הזמ לבור-250 ב תוחפ רזחוה ושכר ךא ,העיסנה זמ יבוש דחאל זיינעה
 ·ןוסקאמ םכילא עסונ הז ןיינעב .וז הלאש דהמ רתופ יתייה .ישנא דצמ הדוק היה הז זוגכ
8 .םידדשכה ויציפ םשל םיעצמא וטקנת .ידאק 1 

 .תדיאבאה m כיסכל םודיהי םריחוס ויעגה הרשע-הנומשה האמב דבכ יכ ,אופא תדמלמ וז הדועת
 תוכיסנה טילש : דווע תאז .םיודהי לש תוליהק ויה אל .ועדיש המכ דע .הבו . ידדה דוזיאב הככשש
 םדי m ס ואצמכ ןמז ותואב .וילע ןגהל ויארש ,בושח ילכלכ דיקפת םדיוהיה לש םרחסמב האד
 ויעגה םידוהי םריחוסו ,זאוקואקה ןופצב תישפוח רחס-ריע דיעמ שמישש ,יררגא רפכב םידוהי
 82 . זאקוואקה-דבעבש החאמשל םג םרחסמ יכרוצל

 הכריצ-ריוצמל םדיהה יבושת לש םתוקקדזה הבחרתה דוזיאה לש יסורה ושביכה םע
 ביצנ הת דשאכ זבל .םיודהוי םינמרא םבוד .םריחוסו םילכור דיי-לע וקפוסש .םייתיישעת
-ב םהילע רסא .רירגא רפכה יבושי חאו חדיאבאה תוכיסנה יבושח תא שינעהל בולומדי זאקוואקה

1 רבמטפסב 26  רחסמ םהמע ולהני אלש םידוהיול םינמראל· דיעוהל הוויוצ ,רחסמ להכל 822
.דתויב הדומח תוריחאב אשי' ךכ לע דבועה לכו :רתסהב ' 8  אול ,רחסמה קספ אל ולדגה דדמה ימיב 3
 תושחכ ,תרפוע דהה יבושת ונק' םיעבראה חוכשבו .היישעת ריוצמל תוקקדזהה הדלגש אלא דוע

1 תכפהמ ברע 80 9 1 7  חוכויגטרראה הליקרכפרה סזל הףרטטד"ה סזל הכt'רלרכאה זמ םיזדסזל-יגש םףהכ ררררגחה 
 'מע , 1958 .ררכטרויק( יפסכה םהי וןראול םףהה ליגרל ביש דכלכ ישלש קר דרעכ .םזיה לש חיגאטםגאדה

1 1 2- 1 1 1  (. 
8 1  n 1 .כיאשא 96 1 1 ·מע ,  1 s . 
1 ,רדוש 82 1 •מע , 796 66 , SS -S4 . 
1 .רכרלמרי 83 822 . 
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.תדיכ-ילעכ לש תורחא תויוכיסנכו יקדאטכ ,הברקכ ,טנכדדכ םידוהי לצא לדיבו  דדמה רחאל םג 84 '
 רחסמה' : ןיכררכרד ןוירוטסיהה ןייצש יפכ 'ןוזיאה לש םינפה-רחסכ בושח דיקפת םידוהיה ואלימ
 האמה לש םישישה תונש ףוסכ בתכ ךכנ ןורחאה ןמזל דע היה 'ןיפילחה-רחס רקיעכ ... ןאטסגאדכ
.יקראט תוכיסנו תינילרטחמה תוכיסנה יבושת םידוהיה לש םהידיכ ]הרשע-עשתה ' 85  תיצחמכ 
 םה .םיעובק םימיכו תרמוקמכ ינועמקה רחסמה תא זכרל תונוטלשה ולדתשה רז האמ לש היינשה
 .הריכמל םתרצות תא םיאיכמ םירכיאה ויה םהכש ,קרש-ימי ןכר םיקרושל םדיחוימ תרמוקמ ועבק
 םתלוכרמ םע םידדונ ויה םילכורה תצקמו 86 ,םידשחה םיאנתל תוריהמכ ולגתסה םידוהיה ןמ םיכר
 םיסרטניאה ןיכ ררגינ עלגתנ םיתעל ךא .תורשה דיי-לע ועבקנש םימיל םאתהכ' והנשמל דחא קרשמ
 תרר w ל םיניינועמ םייסורה תונוטלשה ויה .לשמל .ךכ .םידוהיה םירחוסה לש ולא ןיכל תורשה לש
 יקראט לש תורחתה תמחמ בטיה טלקנ אל קושה' ךא ,קרש הכ רנגריא ןכול ינודיע יפוא קסכררטפל
.הכיכסכ תימוקמה היסרלכראה לש רחסה לכ תא הילא רכשמ הכ םידדוגתמה םידוהיהש ,הנכשה ' 87 
 יבושי ןיכל הלפשה ןיכ ךרוית לש הנושאר הלעממ ילכלכ דיקפת אופא ואלימ םינמראהו םדיוהיה
 .םירהכ והנשמל דחא רפכ דיכ ףאו .דהה

 לש סיסב לע ורקיעכ ררזיאה לש םינפה-רחס להנתה הרשע-עשתה האמה לש וןרחאה עברל דע
 לש םתכירצ הבחרתה ןכר 'ןיפילח-יעצמאכ ףסככ ושמישה דלג האמה לש ןורחאה עברכ . ןיפילח
 ואלימ רכש .םינפה רחס לש ותובישח תא הלדיגה רז תוחתפתה .םייתיישעת םדיצרמ םיריפכה
 םינותנ רדעה תמחפ הכרעהל ןתינ וניא קיודמה יתומכה וכרעש 'לטובמ-יתלכ דיקפת םדיוהיה
 .םייטסיטאטס

 ·םינפה רחסכש הזמ בושח ףא דיקפת םידוהיה ואלימ היסור םע יחרזמה זאקרראקה רחסכ וליאו
 ראכ ןהילאש ,תודחוימ ) Menovye dvory ( 'ןיפילח-תורצח' םיסורה ומיקה וחותיפ םשל .ריוזא
 התיח הרשע-עשתה האמה לש הנושארה תיצחמכ ןהיניכש הכושחה .היסורמ םירחוסו ןוזיאה ירחוס
 םיפלא תשרלשכ הנש לכ םיאב ויה הילאש ,) Amiradzhi-Iurt ( טררי-י'זדאדימאכ 'ןיפילחה-רצח'

-20 לש ללוכ ךרעכ תורוחס הכ ורכמנו ,םדיחאו םידידה םדיוהי ,םיקימרק םריחוס 1 9  ךרעל לכור ףלא 
 הרליכרה אלא ,םרקמכ התריכמכ םידוהי םריחוס וקפתסה אל הנראמה ילודיג תובחרתה םע 88 .הנשכ
 היסור ירחוסמ םידחא רכ וקזיחהש ולפונומה תא יקלח ןפואכ ררבש ךככר ,היסורכש םדידייל
 םדייריל רעסנש ,םידוהיה םירחוסה רפסמ לדג האמה לש היינשה תיצחמכ . יחרזמה זאקרראקכ
 םירחוס 89 .תיסררה הירפמיאה לש תוישאר םדיעכ םיקסע וחתפש ףא ויהו ,הנידמה לש םייזכרמה
 .הלודג התיח היסור םע יחרזמה זאקרראקה לש רחסכ םתובישח ךא ,םיטעמ רבדה עבטמ ויה הלא

 תועד הרשע-עשתה האמכ דרע רעבוה םייררהה םידוהיה לש םהיתוסנרפכ רחסמה לש רמוקמ לע
 זרכ ירודח ויה זאקרראקכ ורקיכש םזינכשאה םדיוהיה ןמ םידחא .הצקה לא הצקה ןמ תודגונמ
 םיבושיה וניחא' יכ ,םתובהלתה בורכ ונייצ םידוהי המדא-ריכוע ןאכ םתוארכו 'רחסמה יפלכ ולזלזו

 יפ-לע ןאכ אבו כזר הבקסרכוב זיכרמה יאבצ-ריוטסיהה יתכלממה וןיכראב רומהש 'יקס'לרצמ לש ורוביח ןרתכו 84
1 ,ביאשאח 96 1 1 •כוע ,  20 . 

8S 1 ,ןיררבברד 888- 1 8 7 1 S 'כ7ע . 1 רןכ ,  l 4  . 

,ה םימיב ןגרוא 'למשל 'ןכ 86 1 'ויחרמ( םדיוהי-אול םרירה• םריחוס םימרוז ויה וילאו '•אסקא רפכב רקש 'ו ' 893 ' 
 .) 36 'כוע

1 ,•םקברחק 87 904 1 'כוע ,  2 7  . 

1 ,.גאד .טסיה 88 4 'כוע , 2 רןכ ' 967 1 -40 . 

1 ,ר•לברד 89 8 7 1 2 'כוע ' 7 ·לג '  1 7  . 
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 ךשיה רטשמה תונש האמ

 יעגיב םתמדא ודדשיו וחתפי םה· 90 • ... םהל ועדונ אל רחסמה יכרדו ןתמו אשמב םדי וחלשי אל הפ
.סשפכ תאשמ המדאה תדובע רשא ,םיצורחו םיליכשמ םירכיא םנה הכהו ,סיפא תעדבו סיפכ ' 9 1 
 ,בומיסיכא והילא 92 • רחסמה לע םיסנרפתמ םייררהה םידוהיה בור יכ .םירחא ושיגדה הז תמועל
 ררחושמ אוה ףא היה אל .םידוהיה לש םהיתוסנרפ לע םיטרופמ םייטסיטאטס םיכותכ איבמש דיחיה
 לע םיסנרפתמ םייררהה םידוהיה ןמ רתויב םועז קלח קר יכ .חיכוהל הדרעכש תיטגולופא המיכמ
 הלילכמה תחאה : תושיג יתשב דיחכהל ןתינ .םידוהי-אל םהירבחמש .םייסור םימוסרפב 93 • רחסמה
-·קלחבו היסורב ומכ דאקוואקב םג רחסמב םיקסועו ,םירחוס םה םעבטמ םידוהיה יכ ,הישגדמו
 ,םידוהיה םיקסוע ןהבש תונוש תוסנרפ לע תרבדמ ,רתוי תקיודמו תטרופמ ,תרחאה 94 .סירחא לבת
 לש ודיקפת דיב םילדבהה ןובשחב ואבוה אלש טעמב הלאה תויוסחייתהה לכב 95 .רחסמה ןללכבו
 ןמ וא ,תואלקחל רחסמה ןמ רבעמל תריוטסיה תוסחייתה דיאו ,םינוש םיבושי ידוהי ברקב רחסמה
 שמשל םייושע ולא תורומתל תטלוב המגוד .קשמהו םוקמה יאנתל םאתהב רחסמל תואלקחה
1 ב הל םיכומסה םריפכהו טכברדב םייררהה םידוהיה לש םהיתוסנרפ לע םיימשרה םינותנה 856-' 

1 מ בומיסיכא לש ויכותכל האוושהב 1 תכשמ םינותנה יפ-לע .-886  454 היתוביבסו טכברדב ויה 856
.44 % : ןלהלכ וקלחכש םידוהי םיסכרפמ .22 ו הכאלמב 33.0% ,רחסמב 1  תובקעב ךא .תואלקחב-9%
1 ב רחסמה ןמ וסנרפתה 'הכראמה תחדק'  תפסונ המגוד 96 .םוקמה ידוהימ-6% ל בורק קר-886

 תנשב ןאראסאבאט ריפכמ םינותנה םה םירירהה םידוהיה לש םהיתוקוסעתב הרומתה תא הטילבמה
1 1 תנשבו 856 7 % וקסע םישימחה תונשמ םינותנה יפ לע . 886 1 2 % .רחסמב םידוהיהמ  1  תואלקחב 

8 ו  9% רחסמה ןמ ,םדיוהיהמ 67% תואלקחהמ וסנרפתה םינומשה תונש עצמאב .הכאלמב-%
 דיב הרדגהב םידלבהה תורמל 97 .תוכמדדמ תודובעב ודבעש םרייכש םילעופ ויה-24% ו בוריקב
 לש וכרע דרי ןאראסאבאטה ריפכב םג יכ ,רמול ןתינ ירה .םינומשהו םישימחה תרכשמ םינותנה
 .הרשע-שעתה האמה לש יישלשה עברב םירירהה םידוהיה לש הסכרפ רוקמכ רחסמה

1 ,גרבגזור 90 1 ,גרבגס,.... והושהו , 886 9 1 2 1 'מע .  3 7  . 
1 .הטילבטאקושמ 91 1 ·לג . 894 5 1 1 ובקסוב םג r יוע . 649 ·מע ,  894 :r . 
1 ,וילכור 92 87 1 2 •מע. 7 ·לג ,  1 7 1 ( לגס חבכ ·םתוקסעת לש ריקיעה םוחתה· .  1 'לג , 879 5  :רחסמה אוה· .) 592 'מע , 

1 ,בומיסיגא 93 1 'מע , 888 9 1 - 1 90 . 
1 ( זאוקואקה רקסב םףוהיה לש אבה רואיתה אוה וז הישגל תואמגודה תחא 94  עגונש המב' :) 84 'מע , 3 קלח, 836

 תוציניבורפה לבב ומכ ,םש םג .םוקמ לכב םהל ד m ימה יפואה לע ואולמב םש ורמש םהש ,רמול זתינ םףוהיל
 םוקסיע תא הווהמה ,ריזעה רחסמל םילבגומ ... םטיבהש ראש םע םהלש םיעגמה ,זאוקואק-סגארטה לש
 .ירקאטב חדיקנ לע ב m כה. ןחיב איליא וןריוטסיההו ז m זמה של םיאבה ודיבר םג וז הישגל םיינייפוא :ריקיעה

 םףוהיה לש םהיכרד ריה .םהייח- m ואל עגונש המב .הג m כ ריוצמב רקיעב ,רחסמב םיקסוע ]םידוהיהנ םה• םשש
1 • ןזירב( •רובףה תא ךכ לע ביחרא אל ןכול .םולעה לבב תוהז זוה רימל תוועיד 8  יסקרובאי ינולפה .) 60 •מע , 50
) 1  דמעמה ד'והימ .וןשהלו ושבלה טעמל ,המואמב םידלבכ םגיא T] אוקואקב[ ... םר'והיה· יכ ,בתוכ ) 69 •מע, 877
1 רג,....ווש ·הפוריאב ןומגה 887J .3 ·מע 1  m רב :רחסמב םיסקוע םייפוריאה םהיחאכ .זאוקואק ףוה" יכ • r יצמ ) 1

1 ( ןוזיראח בתוכ המור  םור'הי תוצבק תדמוע וילוע רשגה תא רובע התא· :יתורגב ורוקיב לע ) 485 •מע , 888
 ת ןמז( םימורק םימיב לאר-ישרץא תא ובזע םריירהה םר'וההיש יפ-ל-עףא .םריהה ןמ יגזורגל ורבעש .םירירה
 םהיגפ עבצ .הסיורוב ןוליפב םרריוגתמה .םתרוכמ-יכב לש םיינייפוא םויוק לע ורמש םה ו)שי לש ותדיל םודק
 רחסמה m ר תא םר'וההי ודביא אל ,םריהל תונינ םיבר תורוד ויחש ףא .תובוצוע תורוחש םייניוע .שפורמ בוהצ
1 ( רטנש :קייצלאג ושל ינחוג לש רחסמה תא םהר'יב םיקזיחמ םה התע םג .םתרוכמ-יכבל תינייפואה  'מע . 887

 .הפלוהש דהה r ב םיכוותמ םשיימשמ םהו .רחסמוב הכאלמב אלא תואלקחב םיקסוע םגיא םר'והי יכ . ןייצמ ) 256
1 .יקיציבסל םנ והוהשו , 59 'מע , 1905 .בודרוק 95  . 29-27 'מע , 868
1 ,הקיטסטיאטס 96 1 .בומיסיגא הוושהו . 349-348 •מע , 856  . m ל , 888

1 ,הקיטסטיאטס יפ לע בושח 97  . m ל , 1888 .ובמסייגא : 347-344 •מע . 856
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 םינושה רחסמה יגוס ןיכש םייתועמשמה םילדבהכ שממ לש הנחבה םג ןיא תורוקמה בורכ
 ולדבכש .םיירקיע םיגוס השולשכ ןיחבהל יואר רחסמה ןמ םיסנרפתמה ןיכ .םידוהיה וקסע םהכש
 םע וככוסש ,םילכורה ויה םלוסה תיתחתכ .םתרקויו הרבחכ םדמעמ .םושכר תניחבמ הזמ הז

 ןיכמ רתוי םידימאל .םייאלקח םירצומכ הלדה םתרוחס תא ופילחהו םיקוושו םירפככ םתלוכרמ
 ץוחמ םתרוחס תא ואצייש ויה םידוהיה םירחוסה שארכ .םינכודו תווינח ויה רחסמכ םיקסועה
 . ץראל-וץח םע רחסמ ולהינ ףאו היסורכ םידיריכ ופתתשה . זאקוואקל

 ןיחבהל םוקמ שי יכ המוד .םייררהה םידוהיה לש םתסכרפ-רוקמכ תולכורה לש המוקמ תניחבמ
 ןיכל ,ירקיעה הסנרפה-רוקמ ושמיש טרפכ תולכורהו ללככ רחסמה םהכש .םיבושי וא םירוזא ןיכ
 לידבהל 98 .םיילושה הסנרפה-תורוקממ דחא קר תולכורה השמיש םהכש ,םיבושיוי םירוזא
 השמיש .םידוהיה לש םתלכלככ בושח דיקפת תואלקחה האלימ םהכש . ןאראסאכאטו ןאטסגאדמ
 הסנרפה-רוקמ ,הרשע-עשתה האמה לש םיושלשה תונשכ תוחפל 'ןאווריש תוכיסככ תולכורה
.100 דע תוחפל ודוסימ הנתשה אל הז בצמו 99 ,םידוהיה לש ירקיעה 1 9 1 0  קי'צלאכ ידוהי תיברמ 
 ןמ םירשעה האמה תישארכ םה ףא וסנרפתה ןאכוק זוחמכ םיקאזוקה לש םירפככ םידוהיהו
1 .תולכורה 0 1  .םישככו רקכ יחלש ,רמצ' םהמ םינוקו ,םיקאזוקה ירפככ םידדונ ויה ןאכוקכ םידוהיה 
.ימוקמה רוציה לש םדיחא םירצומו תופוע .םיציב ,האמח ' 102 

 הכר הדימכ םייולת ויה םה ןכש ,עובק היה אל ריעזה רחסמכ םידוהיה לש םקוסיע ףקיה
 ידוהי לש םהיתוסנרפכ ולחש תורומתה דמלל תויושעש יפכ .תרחא הקוסעתמ סנרפתהל תווירשפאכ
,רחסמכ םיקסוע להקה בור' יכ ,הז רפכ ידוהי ודיעה םישישה תרכשכ .סיל'זדמ  ורוקיב תעכ וליאו 103 '
1 כ כומיסיכא והילא לש 1 קר וסנרפתה-886 2  ,)םיאנועמקו םילכור( ריעזה רחסמה לע תוחפשמ 
1 כ ויהש  האצותכ רקיעכ ,הארנכ .הלח רז הרומת 104 .תוידוהיה תוחפשמה ללכמ דכלכ-0%
 ןמ תורדעהכ הרושק התיח תולכורהש ןוויכ .קאכאטה לודיג לע סנרפתהל תווירשפאה תובחרתהמ
 ףאו םדא ריר עבטה יעגפ לש תובורמ תוככסכ ןרתכ היה לכורהו .ועבשה בור ןשמכ החפשמה
 ידוהיל אופא השמיש תולכורה .רז הקוסעת חונזל םידוהיה ולדתשה .תומועז ויה הכממ תוסנכהה
 אופא שי .תורחא הקוסעת-תויורשפא ול וחתפכש תמיא לכ הכממ טלמכ אוה םכמאר . ןורחא טלפמ
 רכשמה רחאל ברש לדג אוהו ,םידוהיה םילכורה רפסמ םצמטצה 'הכראמה תחדק' ןמזכ יכ ,חינהל
 .הז ףנע דקפש רומחה

 טעמ תא תונקל ידכ. רתויכ ריעז םרכסל רא. ללכ ףסכל ידוהיה קוקז היה אל תולכורכ קוסיע םשל
 תא קלחל ןתינ הללכהה ךרד לע .םירפככ המע ררדכלו רמכש לע סימעהל לגרסמ היהש הרוחסה
 ןמ הררחס םיחקרלה'לר 'םפסככ ןטק רחסמ םיושעה' ל : ןשאטראר ידוהי תרדענ ,םיינשל םילכורה
.חריר הזיא ליבשכ ורכמל םריגה ,םפסככ םירחוס םילכורה ןמ םידחא' 105 '  תרכשכ יקציכילס דיעמ '

 ררמא ·ץארמאמ תליהק ינכר :ןתמר אשמכ םג טעמ םיקסוע ונתאמ םריחא· יכ .םייששה חונשכ ודיעה גאדא רירה• 98
1 .•נרא'צ( ·ןחמו אשמכ םיקסוע ונתאמ םריתא•ש  .) 347 , 258 ימע , 884

1 ,זארקראקה רקס 99  . 84 'מע , 3 קלח , 836
1 .כרדררק 100 9 1 2  . 88 ימע , 
10 1  . 1902 .טדאטשנזייא 
1 .ןאכרק 102 90 1  . 
1 1 ,•נרא·צ 03  . 348 , 66 ימע ' 884
1 ,כרמיס•נא 104  . m ל , 888

1 .ינרא•צ 105  . 326 ימע . 884
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 ןשיה רטשמה תונש האמ

 )םירשעה האמה לש םירשעה חוכשמ םולצת( ידוהי לכור

.הפקהב הרוחסה תא םיחקול םבורו' ,םישימחה  םהל-אל הרוחסב ורחסש םילבורה לש םהיחוור 106 '
 םילבקמ םילבורה יכ ,ודיעה ליזכאמושח ידוהי .םפסכב הרוחסה תא ונקש הלאמ םינטק' ןבומכ ,ויה
,הרוחס טעמ' לע 'לבורמ תוקייפוק רשע'  לכ � o י:סירפכב רוכמל ןעמל טכברדמ' םיחקול סהש '

 בור-יפ-לע הללכ הרוחסה .ויפתכ לעש הספוקכ וא ,קשב לכורה אשנ וכוה סג םיתעלו ותלוכרמ
 ולאב אצויכו תוארמ ,שאר-תוחפטמ ,םירחת ,לוז יסרפ ישמ ירזג .םירויצ םע הכתרכ-ידב תוכיתח
1 .לבור םיעברא דע םישולש היה ללוכה ןכרעש ,תורוחס  םיגהונ ויה םיכרדב תוככסה תמחמ 08
 םימעפלו ... ואצי. סרכל תאצל וזעה םירחא בל-יצימאש םירקמ ויה' ךא ,תוצובקב תאצל םילכורה
.סיושכא םיעצפ תוועצפ וא ,תותמ םהיתויוג תא ואיבה םמוקמב הרזח ובש אל ' 109 

 םיבער םג םימעפלו םיעגיו םיפיע םהיתבל ובושי ישישה םויבו םילכורה ואצי ןושאר םויב
 _ חרוא ריבוע לע הלמח ילב םילפנתמה םיבלכה תוכישנ םגו תופרחו זוב םיעבש לבא םחלל

1 1 0 

 םימלסומה לש םירפכה ךותב רצחל רצחמו תיבל תיבמ' םיבבותסמה ,םידוהי םילכור לש הכומתה
, ! הרוחס הנק ! הרוחס הנק- ! אללא-שטאמוק ! אללא-שטאמוק םיקעוצו '  1 1 1  . ירמל החיכש התיה 
1 ,םישכ ויה תורוחסה לש םיירקיעה תוחוקלה 1  המרמ ידוהיה לכורה יכ ,דשחה תא ריבגהש רבד 2
 םהמע םינתונו םיאושנש םג ףא ,האנש תילכת ]םילכורה תא[ םתוא ואנשי םיבושתה'ו ןתוא
.וידחי ' 1 1 3  ·רחס היה ,הרשע-עשתה האמה לש ןורחאה עברה דע רקיעכ ,תולכורה ןמ רכיכ קלח 

 תרצות לש רכומל םג אופא ךפה לכורה .תיאלקח תרצות לכורה לביק ותרוחס תרומתשכ 'ןיפילח
 לע ... םירזחמה' םיודהי .םייסורה םירצבמה תכריקבש םייחרזאה םיבושייכ רקיעכ .תיאלקח

 . 64 ימע ,ו 853 .יקציכילס ו 06
 . 332 ימע , ו 884 ,ינרא·צ ו 07

1 R53 1 ,יקציכילס 08 RRR 1 .כומיסינא ; 64 ימע .   . 
1 ימע 1 .ינרא·צ ; 93  . 29 ימע . 884

 .ו 7 ימע , 44-43 ילג ,ו 9 ו 2 ,תודחא .. כ.א ו 09

O טשנזייא ו ו K ו 902 ,טד . 
 . 29 ·מע ,ו 884 ,ינרא·צ ווו
 .ווו ימע ,ו 894 .רכנאיזכ הררהשו ,\ 868 .יקציכילס וו 2
 . 29 ימע , ו 884 .ינראיצ ו ו 3
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 הלכלכה ייח

,םיאושקו םיחופת ,תופוע ,םיציב םריכומו םיחתפה ' 1 1 ב קייצלאנב וקבמ ראית םתואש 14  ויה,-902
 םיבושייל תיאלקח תרצות תלבוהב םג םידוהי וקסע לזונה-תליסמ החנוהשמ .ץופנ ןוזח הארנכ
1 ב יקחצי ויאמ לש ותודעכ .םיינוריע  לזונה תליסמב ץראה ירפמ הרוחס םיליבומ םתצקמ' :-900
.תאז םתרוחסב הכוב םיאורו ]טנבוד[ ונויע ןוד קסבווטפל וקאבמ תכלוהה 1 י 1 5 

 .תיאלקח תרצות לש םינוק-םינכוס םילודגה םידוהיה םריחוסל ושמיש םילכורה ןמ קלח
 ןרעל שדח ףנע היה ישמה תועקפ לודיג .ישמ-תועקפ הללכבו .היסורב הרכמנו הישעתל הדוענש
 ידוהי תודעכ .םילכורה לש םבצמב םג דיימ תפקתשמ התיה הז םוחתב החלצה-יא לכו ,זאקוואקב
1 ב ןשאטואו  רחסמב םיקסועה ונתאמ הלאש ינפמ בוטב וישכע ונניא ונלש רחסמה בצמ' :-868
1 • 'םידספנ תעלותהש שי םינש שלשש ינפמ הטמ ודוי ישמה  התיה ידוהיה לכורה לש ותסנרפ 16
 .םייאלקחה םיולביה לש םתחלצהב םימוחתה לכב ןירשימב אופא הוושק

 םיליבשה .תודימתמ תונכסל ןותנ היה אוה ,ותויב תומועז ויה לכורה לש ויתוסנכהש יפ-לע-ףא
 .דדשנה תא םג םיחצור ויה אלא דושב וקפתסה אל תחא אלש .םידדוש ואלמ ךלמה-יכרדו םיריוהה
 םינומשה תונש עצמאב ןאוווישב בצמהו .םיכרדב םיחרצנ תורשע לע ופסל אופא הדעי הליהק לכ
 : ןושלה וזב ראות ,הרשע-עשתה האמה לש

 אל ]בתוכה חוודמ[ ,הזה ועבשב םג .לארשימ תושפנ וגרהי אלש ועבוש שדוח ןיא ללבנ
 בורב .)החאמש( הנאווויש הלועה ןודב םימימת םידוהי ינש וגרה יכ ,עלבמ םדי ובישה
 תרוועמה הולבחתה תוזעב םילוצכ םיעדונה םג םלוא .םשפנ יחוצרב ויה ימ דעונ אל םיגוהנה
 לע םירהצב םזיחופה םודדשי ושא דושהו הזיבה דבלמ .םיקידצ ריבד תפלסמהו םיחקפ יניע
1 • וחרצי ןוד תוליסמבו םידיעב םיברואה םידדושה תוקהל ובו תאזה הנידמב יכ . ןרדה םא 1 7 

 השמיש הדימ וזיאב רידגהל לק דימת אל םגו ,תעל תעמ רומאכ הנתשה םילכורה לש םרפסמ
 הדובעמ םייונפה םישדוחב רקיעב .תוכאלמה תחא קר התוויה איה וא ,ריקיע הסנרפ-ווקמ תולכורה
1 מ בומיסינא לש םיטרופמה וינותנב יש .ןכ-יפ-לע-ףא .תוחא וא תיאלקח  לע זומרל ידכ-886
 ןרעל 6% עמשמ .םייווה םידוהי 262 תולכורב וקסע ,הלא םינותנ יפ-לע .םידוהיה תסנרפב המוקמ
 רתוי בושח דיקפת האלימ וז .תולכורה ןמ אלמ וא יקלח חרואב וסנרפתה תוידוהיה תוחפשמה ןמ
1 • ןפיהה ונעט םידחא םיאנותיעש ףא ,םירעה יבושת לש הזמ רפכה ידוהי לש םתסנרפב  םירפכב 18
2 ויה 1 7 8 כ וויהש ,םילכור  . 5 3 כ קר ויהש ,דבלב םילכור 45 םירעב וליאו ,תוחפשמה לכמ-% %-
 .םיריוהה םידוהיה תוחפשממ

 ,תוריעז בור-יפ-לע ויה תווינחה .תווינח םג םתורשל ודמע םידוהי ובשי םהבש םיבוישיה בורב
 לש ויה םידוהיה לש תווינחה תינומ . לבור ףלא לע ללב-ןודב הלע אל ןהילעב לש ימצעה ןוההו
1 .םיזילטא ילעב םג ויה םיתעל ןא .םיויפכה וקקזנ םהלש .תיקדסו תלוכמ ריבד  לכ ויה .לשמל .ןכ 19
 ןותיעל הליע שמיש הז בצמו .תידוהי תולעבב הרשע-עשתה האמה יהלשב טנבוד ריעב םיזילטאה

1 1 .יקסנימיד הרוהשו , 1902 ,טדאטשנזייא 14 89 1  . 
1 1 1 ,יקחיצ 5 1 "כ.א( קסררנטיאיפ ריעל םנ חורוחס םיליבומ ויה קייצלאנמ םדיוהי . 900 9 1 2 41 ·לב ,חודחא ,   ימע , 40-

7 (. 
1 1 ,ינרא•צ 16  . 327 ימע , 884
1 1 1 . ל"איכיש 7 1 ב יאיצקואנ רפכה חרביבסב ידוהי לכור חצר לע . 886 1 • ןאררריש חוכיסנ : האר-900 900 . 
1 1 1 ,רקה ,לשמל ,האר 8  . 44 'מע , 4 ·לב , 900
1 1 .ינרא'צ 19  . 245 •מע . 884

252 



 ןשיה רטשמה תונש האמ

 ·אלל םירכומ םכיאש :םידוהיה לצא תודבעכ טעמכ םיאצמנ טככדד ישנא ונא' יכ ,בוחכל יסרד
.םדיוהי·אל םג םהיזילטאכ קיסעהל םידוהיה זמ ועבתל ןמזה עיגהו' ,בוטה רשכה חא םידוהי ' 1 20  

 קוסעל וצלאכ ךכיפלו ,המועז התיח 'ןהיניכש תוריעזה רקיעכו ,תויונחה ילעכ לש םתסנכה
 םיוקושל האיצי דיי-לע םאו םיכושחה יחכל תורוחס תאכה ידי-לע םא ,חולכודכ םג וז וא וז הדימכ
12 .םינכשה םידפנכ ומייקתהש  דיכל םניב בד לדבה היה אל ילכלכה םדיקפת תניחבמש זאכמ 1
 .םתליהקכ דחוי הנד הרקוימ ונהכ םינושארהש ףא ,םילכורה

 והילא לש ויכרחכ יפ-לע .םדיעכ םטועימו םידפנכ ויה םידוהיה לש תוינועמקה תויונחה בוד
1 "כ ויה ,כומיסיכא 2 תידוהי תולעככ 886 1 2 1 ןהמו ,תווינח   עצמאכ יכ ,אופא ובחסמ .םידפנכ 53
 ךא . 14% "כ ןהש ,םדיפנכ תודיוהי תוחפשמ 370 ריעז רחסממו תולכורמ וסנרפתה םינומשה חונש
 םיקסועה זיכ הארנכ ללכ אל כומיסיכא ;וחרי םיכר םידוהי ,יקלח חרואכ ,רחסמכ וקסע השעמל
 תוליהקכ ,הז תמועל. יקלח חרואכ קד רחסמכ וקסוע תורחא תוכאלממ וסנרפתהש וללה חא רחסמכ
1 ,רוקמ וחוא יפל ,חולכורכו ריעזה רחסמכ וקסע תוינוריעה לארשי  7% "כ קר וויהש ,םדיוהי 04

 122 .חוחפשמהמ

1 יכרחנ יפלש ,םיבושייה הכומוש םירשע  זתינ .םידוהי םיאנועמק וא םילכור םהכ ואצמכ 886
 הנושארה הוצבקכ . ריעזה רחסמה לע םיסנרפתמה זוחאל םאתהכ . ולא תוצובק עבראל םקלחל
 הייכשה הוצבקכ ; 10% לע הלע אל ריזעה רחסמכ םיקסועה רפסמ ןהכש ,תוליהק תוללככ

20%- 1 1 % 2-30%- תישילשכ ;  1 % 3- תיעיברה הצובקכו ,  1 %  .וחרוי 

.3 חול 1 
1 ( ריעזה רחסמה לע םיסנרפתמה םידוהיה 886  ( 

 רפסמ רפסמ םיבויישה חרמש הוצבק
 תוחפשמ םובייש

 םיסקוהע רפסמ
 ירזע רחסמכ

 חחוו
 רצעממ

 .קאגריכ .יקראט ,הררש-זאח-רימט א
 ,רגריג .לאקרר ,סיל·זרמ .טגכרר ,רווגאלשאר
1 יגזררג .קטסרק ,הברק ,לזיגאמרשח 2  1 , 750 108 6 .2 
 ,גארא ,טגקחאררכאראק ,טרוי-רייצ
2 4 היצקשאט 1 7  37 1 7.0 
 ,טררי-כאסווח ,גרטייג ,טגק-יגגאי 'ילגררר
 25.9 73 282 6 יאטרגג·זר • רירגא
 .זאררטפה ,ייחרימ ,גאיצראק ,רטיאגרמ
.44 256 850 6 קייצלאנ 'זשאטראר 1 

,2 28 לכה ךס 829 474 1 6. 8  

 כ

 ר

1 1 ,טגכרר 20 89 1  . 
1 2 1 1 .רכ m טסוופ : זייע םירקושכ םרריההי םרי m סה לע  894 . 

1  .רכירכזזיסוכ ונרקחש m ריטע ופלנ .ירעל רפכה זיכ תוגלפתהה לע רכמסיכיא לסו תמסכמה ותוקלחכ 22
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 הלכלכה ייח

 תונקסמ תקסה יכ ,םיזמרמ םידוהיה לש םתסנרפ-דוקמכ ריעזה רחסמה דועישכ םילודגה םירעפה
 םייטסיטאטס םינותנ ףא וא תומשרתה ךמס-לע םיידדהה םידוהיה לש םהייחב רחסמה דיקפת יבגל
 . דייצ בודדוק גולופורתנאה םנמאו .תועטהל ידכ ןהב שי .םיבושי המכ וא דחא בושיימ

 .םיעטמ חופיטבו תואלקחב םיקסוע םהמ קלח דשא . ןאטסגאדב םידידהה םידוהיכ אלש
 ףרוחב .תונועמקל םידבב רקיעב ,רחסמב םיקסוע ללכה דמ םיאצוי אלב החאמש תפנ ידוהי
1 .והנשמל דחא קושמ םתרוחס תא םיליבומו ,םהיסוס לע םדידונ םה ץיקבו 23 

 תוחפשמה דמ תיצחמ ,אלמ וא יקלח חרואב ,רחסמה לע וסנרפתה לארשי תוליהקמ עברב קד
 .ילוש דיקפת רחסמה אלימ תוליהקה דמ תיצחמב וליאו ,תוידוהיה

 ,תוטלוב תורומת דייצל זתינ םידוהיה לש רחסמה לא תבבוסה היסולכואה לש הסחי תניחבמ
 םוקמב דקינ ן-gg3 ב .קי'צלאנמ המגודה דמלל היושעש יפכ ,הרשע-עשתה האמה ףוסב ונמתסהש
 : דוקינה תובקעב בתכ ךכו . דלימ דולווסו

 .תומיוסמ תוכאלמבו ינועמק רחסמב אלא ,תואלקחב םיקסוע םניא קי'צלאנ דיל םידוהיה
 םיזוחא דעב ףסכ תוולהל םייפוריאה םידוהיה דמ עודג אל םיעדויו ,החוודב ,הארנכ ,םה םייח
 םפוג לע ושח אל זיידע םהו ,האנש םוש םהל תשחור הניא תימוקמה היסולכואה .םינוגה
1 .תיבדיב םיוולמל תוכמ 24 

 קי'צלאנ תוביבסב םינד םירפכב .םיטלוב הרומת ינמיס וארנ דבכו םינש רושע אלא דבע אל ךא
 .םידוהיה םינועמקהו םילכורה לצא תונקל אלש הלומעת ולהינו .תיקדיס תויונח םינידדאבאק וחתפ
 םע רוחסל ףידעהל שיו םיאמר םה םידוהיהש ,םיימשיטנא םיקומינב תחא אל ושמתשה וז תורחתב
1 .םינידדאבאק  תוכיסנ לש החטשב 'קשנב יקוח-יתלבהו רידתה שומישהו רחסמב תורחתה' 25
 , ו-900 ב 'יפסכ' זותעה חוויד . דבעשל ןאוודיש

 וצלאנ םה .םתוא ודדשו וכה- אושנ אלל בצמב םידוהיה ]םירחוסהו םילכורה[ תא דימעה
 םידחא םיבושימ םיבושייב קדו .םהירוגמ-תומוקמל בושלו םהיקסע תא לסחל אופא
 ךא רוחסל םידוהיה זיידע םיכישממ .םידחא םירחוס םיעיגמ אל םהילאש ,םיחדינ תומוקמבו
 126 • יושקב תאז םג

 םיירפכה תא םימדמ םידוהיה םילכורה יכ ,תונעט רתויו רתוי איה ףא העימשה תיסורה תודיקפה
 תרצותה תריכמל םדדועלו םידוהיה דמ םירכיאה תא 'דדחש'ל שי דכ לעו ,השקה םבצמ תא םילצנמו
1 .םדיידיבו םיקושב  .המדאה-דבוע תא לצנמו דימאכ ידוהיה לכורה תא הראית תיסורה תונותיעה 27
 : האמה ףוסב ןשאטדאו רפכה ידוהי וראות . לשמל . ךכו

1 1 .ברדדרק 23 9 1 2  . 88 •מע , 
1 1 ,דלימ 24  . 544 'מע , 884
1 1 ,ק'יצלאנ תפנמ תויעדי 25 894 . 
1 1 .ןארריש תוכיסנ 26 900 . 
1 2 7  ה]ברק תפנב םיקוש םילימרת ,םיחטיש לשנ םיריקיעה םינוקה· יכ .הברקב רפסה-תיב לש חקפמ בתכ .לשמל .ךכ 

 םיושע סה .םיחיטשב רמצ יגריאו הטרקלאק-גריא ,הנתוכ דיב םפילחהב .ןיפילח-רחס םילהנמ סה .םדיוהי סה
 םולשת דרעמ יעגמ רשאכ ... םמצעל תלעותה ללגב אלא הכאלמהי-לעבל םתגאד םרשמ אל .ןברמכ ,תאז
 חותפל ךררצ אופא שי ... סהל הארנה ריחמב םריצומה םישכורו םירפכה לכ תא שממ םיאלממ םדיוהיה .סיסימה
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 םהל דיאש יפ-לע-ףא ,]החוכנ תפכב ןושארה םוקמה תא תילכלכ הניחבמ םיספות םידוהיה
 םיליבומ םה םהילעש ,השימח דע דחא אשמ-סרס ילעב םה םידוהיהמ 75% .םיעטמו תומדא
 רחאל .םידוהי םה םריפכב םיוולמה תיברמ .תונכשה תופכהו החוכ תפכ ירפכל תרכוש תורוחס
 לע וויול תא . ישיש רא ישימח םויב ,ועבשב םעפ רקבי אוה . רפסכ תא ןתרכ ידוהיה הוולמהש
 לכרא רסרסש רמול ךירצ דיאו :דכו זרוא ,םיציב .תרפוע ,תזריפ תרוצב תוכתמ םהמ לבקל תכמ
 לש םרייחמב בישחמ אוה םתראש .םינרצימכ אלא ףסכב אל r דרהיהנ לבקמ רבוח תא .םניח
 . ךרעב 200% ונייה. םיינש טעמכ לבור דעב ידוהיל םלשמ הוולה יב ,אצוי ףוסבל .םניח-יצח
 האכהה-תבוט תא םיחינזמ םכיא םה םג םרייעזה ]םירחוסה[ :םיבושח'ה םירחוסה םיגהונ ךכ
 םירלעה ,םיקומיצ רא ןרבס טכופ םתמררעב םיפילחמ םה ישמה-תעקפ ףוסיא ןמזב .םהלש

1  הדימב הטורפ הררשה תזורחמ; םיציב רשעב םיטחמ גרז; ישמ-תועקפ טנדפב .תרקייפוק 0-8
1 .םריבגה לש םרדעה ןמזב ,םישנה םע בורל םילהכמ םה הז רחס .המרדכו הטיח לש 28 

 השק העגפ . לצנמה ידוהיה תואמר תשגדה לש תוטלוב תרמיכ הילא ורלכש . רחסמב תרבוגה תורחתה
 .םייאנוטיסה םירחוסה תיתועמשמ הדימב הכממ ועגפכ אל הארנכ ךא ,דיוהיה יאנועמקבו לכורב

 . לודג הדימ-הנקב ,םייאנועמק רא ,םייאנוטיס רחסמ-יתב םג םידוהיל ויה ריעזה רחסמה דצב
 םדיוהי לש תולודג תווינח הרשע-עשתה האמה לש םיעבשה תרכש תישארב ראצמכ . לשמל . יכזררגב
1 .םיכרש םירצומל 'תוקלחמ רפסמ ןהכיו ,םייררה  תולעבבש תוינוניבהו תולודגה תווינחה בור ךא 29
1 ב .םהינימל םיגירא לש ויה תידוהי 1 םירירה םידוהי לש םתולעבב ויה-886 1  56 ; הז גוסמ תווינח 5

 .דבלב 8 )הברק ,טכברר( תוקיתווה םירעב וליאו ,םירעב-59 ן םירפכב ןהמ
 דיבש םידלבהב םינרמשה תרכש עצמאב דיחכהל ןתינ תוידוהי תויונח לש תסררפתה תניחבמ

 םידשחה םיבושייה תשש תמרעל .םישדחה םיבושייבש הלא דיבל םיקיתווה םיבושייב תוליהקה
 םדיוהי וקזיחה םהבש ,)טררי-באסאחר ראגאלשאד ,קייצלאכ ,יכזררג .קסבררטפ ,הרוש-ןאח-רימט(

5 קר ויה םיקיתו םיבושי רשע-העבראב ירה ,םיגירא-תויונח 64 1  תרברב ךא .תידוהי תולעבב תווינח 
 ברע הברקב ראצמכש ,םיגריא תויונח 36 ךותמו ,תוקיתווה תוליהקב םג םדיבה רחס בחרתה םימיה
1 ,תרויכח הרשע-שמח תדיוהי תולעבב ויה ,הנושארה םלועה-תמחלמ  וכייתשה ןכותמ עבראש 30
1 ( ביאשימ תוחפשמל 3 1 . (Mishaev תולעבב ויה ,הררש-ןאח-רימטב םיגיראה תווינח 27 ךותמ 
1 .םייררה םדיוהי לש שמח ןהמו ,הכומש תידוהי  םריירהה םידוהיה לש םקלח היה הז ןמזב םג ךא 32
 רק ויה הלאכ תווינח 27 ךותמו ,תורחא םריעבש הזמ טכברדב רתוי ןטק םיגריא לש יאנוטיסה רחסב
1 .תידוהי תולעבב עבש 33 

 יאנוטיס רחסמל םידוהי לש םתסינכ הלח םרישעה האמה תישארבו הרשע-עשתה האמה ףוסב
 תחא התיה הנושארה םולעה-תמחלמ ברע טכברדב ררעה תווינח יתש ךותמו ,םיפסונ םיפנעב םג

 רףגה-•לעכמ הכאלמה-ילעכ ררוחתש• םתועצמאכש ... דוי• הרבק ריעכו .םירקוש הפנה לש םינושה םיבוישיכ

1 .רקננישפ( :םהיתורוחס ריחמ לע ודמעוי םידיוהיה 89 1 1 ימע ,  54- 1 5 2  (. 
1 1 ,ה m נ 28 892 . 
1 1 ,ר•לכרד 29 8 7 1 2 ימע , 7 ·לג ,  1 7  . 
1 1 כרספאש האר .חררינחה-•לעכ תרמש לש המירש לע חתשרמ הז רפסמ 30 9 1 4  :r . 2 ·מע 1 6-2 1 s  . 

1 3 1  וםלש ההי תייששלה של הילעכ ,יכאישמ •מלש-•ישמ רייכ ה,.,.נש .כ•אישמ לאונ לש ותולעככ הת•ה תחא תונח 

 .כ•אישמ כלדאכרי םולשבאל הכייתשה תיעירבהו ,כ•אש•מ

1 1 רכספאש 32 9 1 4  :r , 336 ·מע . 
1  . 339 •מע ,םש 33
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 הלכלכה ייח

 ויה ריעכ חמקל רחסמה-יתכ העברא ךותמ הרשלש םגר .כייכרנח םולשבא זב הכונח לש ותולעככ
 .כיאשימ שאינכ לש ותולעככ תחא התיח תונייל תולודגה תווינחה עברא דיכמ .םידוהי לש םתולעככ
1 .םיצע קווישל לודג ןסחמ לש וילעכ היה כשאדאד ןתנ זב םהרבאו 34 

 םתד יפ לעש הדבועה ןכר. זאקרראקל וץחמש םמע ינכ םע רשקתהל םידוהי לש החונה תורשפאה
 .אסיג דחמ ,ררזיאכ הטילשה לע וקבאנש םייטילופה תוחוכה םע יעמשמ-דח חרואכ םיהוזמ ויה אל
 המזי ילעכ םייררה םידוהיל ררשפיא .אסיג ךדיאמ :בושמה םוחת' לש תולבגהה םהילע ולח אלו
 ,סרפו תינאמ'תרעה הירפמיאה דיבר ,הזמ ,היסור דיכל יחרזמה זאקרראקה דיכ רחסמ חתפל תלוכיו

 ורכמנ ןקלחש תורוחס םש ונקו ,היכרותלו סרפל םידוהי םריחוס רעסנ םישימחה תונשכ םנמאו .הזמ
1 .היסררכ ןכמ-רחאל 3 5  המכ זאקרראקכ ומייקתה םירשעה האמה תישארכו הרשע-עשתה האמה ףוסכ 
1 .ארכוי אוצי ןקוסיע רקיעש ,תוירחסמ תומריפ  אוצייכ וקסעש .הברקכ הלאכ תומריפ עברא ךותמ 36
 כרליררא זיכררר כרריאמ בויא ,)כרקחצי חספ( כרקחסי חסיפ: תידוהי תולעככ רשלש ואצמנ ,םיחיטש
1 .)כרלאדירא ןבואר( 3 7 1 .םיירט ץע-יחרפתו םישבוימ תרריפ אוצייכ הקסע הברקכ כשאדאד תחפשמ  38 

 דערנ ורקיעש ,םידוהיה לש לודגה רחסמה ןמ קלח קר היה ,היסור תולובגל וץחמ רחסמה ךא
 .היסורל

 לש הזל רקיעכו ,היסורכ םידדייל זאקרראקה ןמ םידוהי םירחוס רעסנ ךליאו םישימחה תונשמ
1 ( דרררגכרנ-ינ'זינ 39. (Nizhni-Novgorod םידוהיה ןיכמ םילודגה םירחוסה ועיגה םישישה תונשכ 
 האובת .ישמ םירכומ ללכ-ךרדכ ויה םה םש ,השראררלר הבקסומל םג םהיקסע ךרוצל םייררהה
1 .הנתרכר  ולא דיכל זאקרראקכ הנראמה יריחמ דיכ לודג רעפ היה םישישהו םישימחה תונשכ 40

 ויה םשר היסורל םמצעכ םהילובי תא וליבוה. ךכ לע ודמעש .םידוהי םילד�מ המכ .היסור יקרשבש
.תרנרש תורוחס לע םיפילחמ רא ןמרזמ ףסככ ]םתוא[ ... םריכומ' ' 1 4  הלא םירחוס לש םרחס תא 1

 : ןלהלכ םדיקנמה דחא ראתמ םישישה תונשכ

 וליבוי רשא תורוחס ינימ ראשו הנראמה עבצ שרשכ ןכר םינמוזמ תרעמכ ... רעסי הנורחאל
 לע ואיבה רשא םהיתורוחס םש םירכומו הגלוו רהנל יפסכה םי ךרד רוטיקה תוינא לע הפמ
 ילעכ םהיחאל ןתוא םירכומו הפ םיכרצנה תורוחס ינימ יראש לע םיפילחמ רא םינמוזמ תרעמ
 142 .םינטקה םירצבמכו םירפככ .םדיעכ תווינח

 םינוק-םינכוס וקיסעהו .היסור דיעכ תוועבק תווינח ןמזה ךשמכ וחתפ םייררהה םידוהיה ןמ םידחא
) Skupshchiki (, 1 .םישמרשמר םידשח םיחיטש םליבשכ ונקו םיבושייכ ובבותסהש  ןמ םידחא 43
 ויה טנכרד ירישע דיכש םיטלובה .הדעה ריישעל ובשחנו ,םימרכו תועקרק ילעכ םג ויה םריחוסה

1  . 340 , 338 ימע .םש 34

1 1 .יקציב•סל 35 853 . 

1 1 .•נראיצ 36  . 58 ימע . 884

1 3 7 1 ברספאש  9 1 4  :r , 2 ·מע 1 6 1 ףיל הררהשו .  90 1  . 

1 38 1 ברספאש  9 1 4  :r , 2 ·מע 1 6  . 

1 1 י. r בררדב 39 8 60 1 ,רילברר ; 590 ימע ,  8 7 1 2 'מע , 7 ילב ,  1 7  . 

1 1 .ןמרבארב .םש ,םש 40 895- 1 894 , 1 1 ,ברבנזרר; 1 'מע , 236 ·לב , 894  . 606 ימע . 58 ילב , 887

1 4 1 1 .•נרא'צ   . 58 ימע , 884

1 1 .ןמררלב 42  . 29 ימע , 4 ·לב , 867

1 1 ,הברק :האר ,הרבקב םיחיטש םיברקה .םדירה• םילכור לע 43 886 . 
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 ותמורת לעש .הנושארה הדליגה ןמ רחוס ,כוכוכח וא כייכוכח לאומשו כוזיזע םינומשה תרכשכ
1 .תוכייטצה-יכתכ הושלשל תונוטלשה ןמ הכז זאקוואקה רחסל  היה הבוק ירחוס ןיכש טלובה 44
 םרובטכ םירושק וראשכש ,םידימאה םירחוסה 145 .כיכאגא )חוכמ( חכונמ םירשעה האמה תישארכ
 םהיאושנ תחא הכרעכו תעכ ויה ,הקדצ יניינעלו תסנכה-יתכל םיירקיעה םימרותה םע רכמכו הדעכ
 רתיכ· ומכ . יפוריא חסוכנ םיתב םהל וככש םינושארה דיכ ויה םה . היצאזיכרדומה ינצינ לש םיירקיעה
 ,םירקי ·םיחיטשכ הסוכמ התיה· ותפצרש ,כיכאגא )חוכמ( חכונמ לש ·תומוקה שלש ןכ
.כהז תורגסמכ םיטשוקמ ... תוריקה'ו  אל םייראטיכאס םיאנת תרסחו הפופצה תידוהיה הנוכשה 146 י
 לש ידוהי-אלה קלחכ םהיתב תא וככש אופא ויהו ,הדעה ידימא לש םייחה-חרוא תא המאת דימת
 לבוקמל םושבל תא ומיאתה ףאו ,תיסורה ןושלה תא טעמ ודמלש םינושארה ןיכ ויה םה 147 .ריעה
 האמה לש םישישה תרכשכ .טככרד ירחוסמ ,השכמ לע יכרא·צ רפסמ :ילש תיכה לעכ• .הפוריאכ
 :ט"יה

 ךלוהו תוירכה םע אוה ברועמו היסור ריע לא ויקסעכ הכש לככ ךלוהה רחוסו םיכשכ ךר אוה
 םילעכמהו םיסכנמה ... היסור תפשכ טעמ םהמע רבדל עדוי ]אוה[ ... השדחה תעה חורל
1 • ץראה דיילי םיארשכש ומכ אלו הפוריאכ םיארשכש םילעכמהו םיסכנמה ומכ אושנ אוה 48 

 .תשורח לש בלשל הכאלמה תאלעהל הכרה ומרתש .םימזיה ןיכ םג התיה וז םירחוס-תככש

 תשורחו הכאלמ . 3

 התרוצתש .הכאלמה םוחתמ הגרח אל הכור ; יחרזמה זאקוואקכ תחתופמ-יתלכ התיה תשורחה
 ןוויכ .תורווע רמצ. ץע ,םיבנע ןוגכ .םיימוקמ םלג-ירמוח לע הססבתה איה .ימוקמה קושל הדרעכ

 הטועימכ קדו ,הלא תורוע לע הכורכ תואקסרוכה התתשוה .םישככו םיזיע לש ויה םירדעה בורש
 דוענה ןדיע רוע אוהש ,) Safian ( ןאיפאס םריציימ ויה םיזעה יחלשמ .רקכ יחלש דוביעכ הקסע
 יהלשמ תוחפל םימויסמ םירפככ םידוהי וקסע הכש ,םיפנעה תחא התיח תואקסרוכה .םיילענל
 ,הריחאלש האמכ הבחרתהש ,תוא קסרו ככ 149 • יאטוגכ'זד ידוהי ודיעה ךכ לוע ,הרשע-הנומשה האמה
 םישישה תרכשכ .זאקוואקה-רכעכ הוצפכ התיה אל איה ךא ,זאקוואק-ןופצכש םידוהי רקיעכ וקסע
-ןא n-רימטכו טכק-יגכאיכ ,טככרדכ .קאנוי ככ , יאס קאנ . יקראטכ םידוהי תואקסרוכה לע וסנרפתה
1 .הרוש  ונכה ץיקו ביבא לככ· .הניכסה ריפככ וא ,םיימוקמ םיוקושכ םינוק ויה םיחלשה תא 50
 םריהה יקמעמ לא דודכ קיחרמו רתיכמ רשופ אוהשכ ]רירה ידוהי בתכנ רכלש יררהה תא םישגופ
.ירט רמוח ול רובצל 1 י 5 1  . ףסככ ונקכ םיקוושכו . ןיפילחה ךרד לע םיחלשה תשיכר התשענ םירפככ 

1 ,גרבגזור 144 1 .ץילמה ,גרבגזור ; 886  . 606 'מע , S8 'לג , 887
1 .ןריביא 145 9 1 2  . 
 .םש .םש 146
 .) 1902 .טדטאשנזייא( ק"צלאנב תודיוהי m תפשמ הנומש םרישעה האמה תיאשרב ושע ,לשמל .ןכ 147
1 .ינרא•צ 148 37 •מע , 884  . 
1  . 16 •מע ,םש 49
I SO 72, 245 ·מע ,םש ,S8  ,24 , 2 1  , I S 1 רבודג ;  860 .r . 
I S I 1 ,תודחא "ב.א  9 1 2 4 •לג ,  1  . S 'מע , 40-
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-2 כ וכמנ דבועמה רועה דועכ ,תוקייפוק 50-25 חלשה ריחמ היה םינומשה תונשכ 1 .  לכור-5
1 .הדיחיה 52 

 ,וילגרכ תורועה תא ךורד היה יאקסווכהו ,םימרוז םימ ווקמ דיל בורל התשענ םיחלשה תיירשה
 יפכ ,תמהזמו תכרפמ הדובע התיה רז .םימ תגיפס רשפאלו םיסמנה םירמוחה לכמ םפטרשל ידכ
 : אבה ריויצה רואיתה ןמ רבתסמש

 ידגכ וילער ... םריקה םימה ךרתכ ףחי ליאכ דקרמ תררוע דבעמ דחא ידוהי ישא הארנ הפ
 ולבק ושא ,םימה יסיסרו רידמל תחתמ גלשכ םינכל תיציצ יטרח קור ,םיפנוטמו םריצק םרימ
 העזה םוז .םישככו םילא תררוע וטמשי ויכרכ ןיכמו םהמ םיפטונ .תקרשכ רשא םימה תדיחכמ
 זאו ושאר לעמ הלקה ותעבגמ תא ... קזחה חורה ףודהי םימעפל קור וינפמ רהנכ ףטוש
 ןמ אל יכ רכ ודיעה ... רוחשה עבצה יממ תורוחשה רידי ... ריפאמ העזה יפטנ ושבייו רבוחי
 תא תללהמה .)רדק ןרשלכ( םעה תויש םג .וילע הבווע המענ תאז ותדובוע אוה םילצעה
1 •••• תורוחשה ויתותפש לצ לע תפחרמ ,תאז םתנמוא 5 3 

 ןמו· ,ינוא'צ הדוהי דיעמ :םהיתב ינפלו תוגגה לע· ברו-יפ-לע רשעכ ררעה חמקוי ךוכירו דויס
.המישנל דראמ רע ךריאה תררועה דוביע ' 1  ויה ותראש ,תרפוע-לבז תוזעכ השענ המקיוה ךוכיר 54
1 .םילכרר לש םכרויתכ רא םמצעכ םירפככ םיאקסורכה םינוק  הכאלמל הבשחנ תראקסורכה 55
 איה יכ ,ונעט םימיוסמ םירוזאכ םימלסומהו ד,וביעה יכילהתכ ךרוכ היהש ןרחוסה םרשמ ,התוחפ
-םש )תרפוע לבז( ·קרפ קרכאט' רא )ררע( ·ןאיטקאס' םילמה רשעכ ןכלו ,םדיוהיל דחוימכ תמלוה
1 .םידרהיל ריכיכ  םיאקסורכה וצלאנ ףורחה ימיכו ,הנכימל רץ.חמ התשענ תראקסורכה תדובע ברו 56
 .םילכור וא םרייכש םדיבועכ רקיעכ ,םירחא הסנרפ-תררוקמ םהל שפחל

 .תוילגרלו ,יקאכ�·צ רכרכש .בקע אלל תרכו םיילענ תריפתל דרענ דבועמה ררעה ןמ וכינ קלח
 ,היאנלכר·צכ .קי·צלאנכ םידוהי הרשע-עשתה האמכ ובלתשה .םישנ םג ודבע רכש ,הז ףנעכ
1 .םירחא םיבושייכו הברקכ .טורי-כאסאחכ  הכאלמהו תשרוחה יפנעמ דחא היה ררעה ףנע 57
1 כ ויה כרמיסינא לש וינרתכ יפל ךא .םידוהי וקסע םהכש .םיירקיעה -עבשכ קר ררע-דיבוע-886
 קי·צלאנ .טנקחאדרכאואק .יקראט( תוליהק עבראכ קר םלוא .ששו םירשלש ךותמ תוליהק הרשע
.60 ( תוידוהיה תוחפשמה תיצחממ רתוי .אלמ רא יקלח חרואכ ,הז ףנע לע וסנרפתה )יאנרג•זדר 5 %  (. 
 הסנרפ-ורקמ ררעה ףנע שמיש )ה'צקשאטר סיל·זדמ .ואגאלשאד ,קאנריכ( תווחא תוליהק עבראכ
 אל ףא םתיצחמככו ,ילוש היה םיידוהיה םיבושייה ראשכ וליאו ,תוידוהיה תוחפשמה ןמ עבוכל
 .ללכ םידוהי רכ וקסע

 םיגירא רגוא םהמש .םיטוח תיירוטל םידוהיל שמיש תראקסררכה תדובע ךות רגאנש ועישה
 םילבח תעילקו ישמ רא רמצ תיירוטש .םיטעמ םידוהי םג ויה ךא .הריכמל רא םתחפשמ יכרוצל

1 1 .ב'בארומ 52 889 1 'מע '  00 . 
1 1 ,ר"'ש 53 89 1 103 ימע , 255 ·לג ,  1  . 
1 1 .'כרא•צ 54 2 •מע , 884 1  . 
1 5 5 1 .בו'בארומ   . 100 ימע , 889
1 1 .בומס''גא 56 1 .ובשארדאק הוושהו , 203 ימע , 888 89 1 1 •מע ,  80 . 
1 1 • ן'קבא'לאמ 57 89 1 1 ימע ,  1 1 ,טדאטשכז"א; 8 1 ,'אדשכ; 902 1 ·לג, 898 1 ימע, 95 0 1 7 1 .ץ'בורוג:   .בו'בארומ; 860

1 10 ימע , 889 1 - 1 "ב.ח; 100 9 1 1  . 22 ימע , 
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1 ,םישכ רקיעכ וקסע וז הדובעכ .הסכרפ-דוקמ םהל ושמיש  ושמיש אל הגיראהו העילקה ,הייווטהו 58
 .םידידהה םידוהיל בושח הסכרפ-דוקמ םלועמ

 לש יזדחאה עברה דמ תוחפל םידידהה םדיוהיה תוליהקמ תודחאכ בושח דיקפת אלימש ףנע
1 , ךסכ-ןייכ שמתשהלמ וענמכ םידוהיה . דיי דוציי היה הרשע-עשתה האמה  דיי רצייל ולחה ןכלו 59
 הדינמול םכדצל· יכ ,יכדא'צ הדוהי דיעה הרשע-עשתה האמה לש םישישה תונשכ .םהיכדצל
.םהמ בוט רתוי םניי תא ןקתל םידעוי םינמראה לכא .]ןיי תיישעכ טככדד ידוהי םיקסוע[  דוציי 160 '
 הכדאמה יולדיגכ רכשמה דחאל ךא ,םידוהיה תוכאלמכ רתויכ ילוש ףנע הז ןמזכ אופא שמיש ןייה
 ריפמ תונייה תא םירציימ ויה םיודהיה . ןייה רוצייל רתוי םיכר םידוהי וכפ םימדנה תובחרתהו
1 .םייתד-םימעטמ ורצייל וענמכש .םימלסומה לצא ונקש םיבכעמ ןכו םהימדכ 6 1  ןייה רוצייכ' 
 .םסיור תוניי ירחוס לש םצמוצמ רפסמו םידוהיה ןכו םינמראה רקיעכ םיקסוע ]ןאטסגאדכנ
 םיבנעה יפודע תא םריכומו תויתד תוכיסמ דיי רוצייכ םמצעכ םיקסוע םכיא םימלסומה םימדונה
,םידוהילו םירוצנל  ודדוגתהש ,לאריש תוליהקכ םג :ץיכוספאש 'מ ןלכלכה ן 9 ן-4 כ דיעה 162 '
1 • דיי רוצייכ םידוהיה ןמ קלח וקסע םיקאזוקה לש םידפנכ  הז ףנעכ םידוהיה וחמתה םיכשה תוכרכ 63
 יכ ,ורשדי רשד םניי דיחא' יכ ,םריקבמה דחא דיעה הרשע-עשתה האמה יהלשכש ,תאזכ הדימכ
.דאמ אוה בוט  לש יזיכצ הלביק איה ןמזה ךשמכ ךא ,תיבטיימירפ ךדדכ התשענ ןייה תכריד 164 '
 ; דיי רוצייל םילעפמ הושלש טככדדכ ויה הנושארה םלועה-תמחלמ ברע .טככדדכ רקיעכ ,תושרח
 ךייש היה דחאהו ,כשאדאד ןתכ ןכ םהרבא לש ותולעככ היה דחא בקי .תידוהי תולעככ םהמ םיינש
 תועצמאכ דבע ,טדיפסו קאינוק םג ורציי ובש 'ןורחאה בקיה .כשאדאד אבא דכ )השכמ( דישאכאמל
1 • ןאטסגאד זוחמ לככ רתויכ בושחה בקיל בשחכ אוה .םדיוהי םילועפ העשת וב וקסועהו רוטיק 65 

 :ךסכ יין· ל ששח םהכ היה אלש םושמ ,היסור יודהי דוחייכ וקקזכ םיידדהה םידוהיה לש םהיתונייל
 רכומ ואהש תונייכ יכ דיעהש' רשכה לאומש ברה ןכ לאריבג רחוסל יקחצי בקעי ברה איוצה םכמאו
 יקחיצ ברהו ,הז רשכה לע קסנימ לש הכר דדעיע םירשעה האמה תישארכ ךא .ךסכל ששח לכ דיא
 r יה תכרידכו .םדיוהי ריפמ םה הז רחוס רכומש תונייה לכ יכ . שיגדה ובש דחוימ בתכמכ וילא הכפ
1 • דכלכ םידוהי םיקסוע 66 

 וסנכוהש ,תויבחל ושקיבה דלג ,היסור יקושכ םג הדינמל דוענש 'ןייה דוציי תובחרתה םע
 םהיניכ ,םיכתכח םיושלש טככדדכ ויה םינרמשה תונש ףוסכ .םיעבראה תונש תישארכ ושמישל
 םיכתכחה דרעכ .םתסכרפ רקיע הז ועצקמ שמיש םידוהי-אלה םיכתכחה תיברמ לצא .םידוהי הכומש

1 1 ,ינראייצ: האר טנכררכ תורוה• תוגרוא לע 58 1 .קבא-ןכ ןוכ . 58 'מע' 884 89 1 1 ילג י   : ה C! ר רםוה"בוש רוס לע . 49
1 וכרוג 860 .r . 1 כ :האר םילבח תועולהק םישנ לע 894 .r . 1 ימע 5 1 .דיןכיא;  9 1 2  . 

1 1 ,וילכור 59 87 1 1 'מע , 4 ילג ,  1 7  . 
1 .•נראייצ 160  . 58 ימע ' 884
1 6 1  . 276 ימע , 1906 .•קסכוחק 
1 1 י. r וכספאש 62 9 1 4  . 321 ימע , 
1 1891 .ןיקכאילאמ 63 1 'מע ,  1 8 . 
1 1 ,הטילכטאקוסזמ 64 1 'לג , 894 5 1  . 649 ימע , 
1 כוספאש 165 9 14  .r , 49 ·מע . 1960 .וכלאינאר ; 329 ימע . 
1  .ןףיהיה םהע תודולחל זיכרמה וןירכאכ רומהש ,ג"מ ןמיס •קחיצ• סקנפ 66
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 לש ינשה רושעה תישארכו ,תשורחל תרכתכחה החתפתה ןמזה ךשמכ 167 • ןיי ריציימ םג ויה םידוהיה
1 .כייכרכח תחפשמ תולעככ םהינשו .תריכח רוצייל םילעפמ יכש טככרדכ ויה רככ םירשעה האמה 68 

 .תיכוכזל תשורח-יתבר רייכ דוביעל םילעפמ ,חמק-תונחט תידוהי תולעככ ויה םיבושי רפסמכ
 ועיקשה םירשעה האמה תישארכ .תוידוהי םיידיכ דיסהו גלשאה ררציי לכ אצמנ .לשמל ,טככרדכ
 בשחכ .םישכ רקיעכ וקסע רכש . ןרבסה ררציי 169 .יפסכה םיכ גידה ףנעכ םג םדיוהיה ריעה ירישע
-רשלש הרשע-עשתה האמה ףוסכ ויה .טככרדכ ןרכס-תולשכמ הרשע-שמח ךותמ .ידוהי ועצקמל
 תונרק ויה תוידוהיה םישנה . ידוהי אוה ףא היה טרוי-באסא חנ ידיחיה יזכסה-ןרצי .תוידוהי הרשע
 ףיסוה ,םירמוחה ופידהש .ףירחה חירה .ץיקה ישדוחכ ןרכס ןהיתורצחכ רכממ תולשכמו .םיזיע-כלח
 האמה יהלש דע :םידוהיה ןרכס' הכוכו הדורי תרכיאמ היה ןרבסה .תורצחכ יכה-ראלכ ררשש קנחמל
 ןרבסה תרמכ הלדגשמ לכא ,הסיככל הז ןרכסכ שמתשהל םיליגר םיבושתה ויה הרשע-עשתה
 .תולגע תכיסל רקיעכ רכ שמתשהל ולחה התער :םידוהיה ןובסיל ושקיבה תחפ היסורמ אבוימה
 הסכרפ-תוררקמ שפחל וצלאכש ,תוידוהי תוחפשמ המכ לש ןתסנרפכ עגפ יזכסה לש דוריה ריחמה
1 .םידחא 10 

 יפ-לע-ףא .םייררהה םידוהיה לש םהיתוסנרפכ הכר תובישח לעכ דיקפת האלימ אל הכאלמה
1 ,חפ יעקור םהיניכ ויהש 7 1 ,תשרחכ-ישרח 1 1 ,םיטייח .םריגכ וונ.םיפרוצ 72 1 םיכעכרכ 74  ילעכו 75
 . םימוד תוועצקמ

 תלכלכ תא רמכ ,םייררהה םידוהיה לש םהיתוסנרפ תא רכייפיאש ,םיטלובה םירוקה דחא
 ףא םיתעלו ,םיכרש םירוזאכ היסרלכראה תקוסעתכ םירכינה םילדבהה ויה ,וללככ יחרזמה זאקרראקה
 רפסמכ וליפאו . דחא בושייכ םידוהיה תוסנרפ לע םיכותכמ שיקהל אופא השק . םיככש םיבושייכ
 םהיתוסנרפ לע םינרמשה תרכש ףוסמ םיטרופמה םינותנה ךא .םייררהה םידוהיה ללכ יבגל .םיבושי

 .םמצעלשכ ןיינע ילעכ םה .םייררהה םידוהיה ןמ שילשל בורק וררוגתה הכש ,הברק ידוהי לש

1 1 .ילרישאדרגרג 67 89 1 1 ·מע ,  63 . 
1 1 נרספאש 68 9 1 4  :r . מע· o 3 ב . 
1 1 .ינדא'צ 69 1 .נרנמס : 58 ימע , 884 89 1 1 ימע ,  1 "נ.א: 73 9 1 2 1 ימע , 48-47 ·לג .תודחאה ,  3 - 1 2  . 
1 1 ,נרנמס 70 89 1 1 ימע ,  74- 1 1 .נינאדרמ: 73  . 102 ימע , 889
1 7 1 1 ,יארשכ  195 ילג , 898 1 'מע .  0 1 7  . 
1 1 ,נרינאדרמ :האד טדרי-נאסאחנ םדיוהי תרשחנ-ידשח ינש לע 12 1 ימע , 889 02 . 
1  ,כינאררמ( וירוגמ בושייל וץחמ םג ותרצות תא דכמש ,דחא ידוהי ףרוצ טדר-יכאסאחנ היה םינרמשה תונשכ 73

1 1 ·מע , 889  ,.נ.ח( םדיוהי םיפרוצ הרשלש-םיינש הנרקנ ויה םרשעה האמה לש ינשה רושעה תישארב .) 00
1 9 1 1 (. 

1 1 נ ויה הנרקנ 74 9 1 1  .)םש .םש( םיטייח הרשעכ-
1 1 ,נרינאדרמ האד טדר-ינאסאחנ םדיוהי םינעבוכ לע 75 1 ·מע , 889 0 1  . 
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.3 חול 2 
1 ,הבוקכ םידוהיה חוסנרפ 76 1 8 8 8  

 זוחא ם•סנרפמ הקוסעה •בונע

35 ו oo תואלקח .3 
 ו o . 6 30 קאבאט •רעוז
.24 70 ם•צע-רבעמו ם•בטוח 7 

 30.4 86 רחסמ
.7 50 ם•חטישב ם•ר•עז םרחוס  ו 7
 9 .ו 26 ם•ר•עז ם•כווכח
 ו. 8 ם•ולדג םרחוס
 ו. 8 חחמ-•תב •לעב

 ונ.ו 37 הכאלמ
 3.0 םר�ס
.2 7 ףסכו בהז •פרוצ 5 
 2.0 6 ם•ענ;:צ
 2.0 6 ם•אכב
 ו. 8 ם•כעבוכ
 ו. 8 םרגכ

 8 . ו 23 הלבות
5 ו 5 ם•כולגע .3  
 2.8 ם•לבס

 4.2 ו 2 תשורח
 2.4 7 חמק-תונחט •לענ
 ו. 8 ם•כערצו ם•אקסרוב

5 ו 6 שדוק-•לכ .6 
.4 ו 2 תוקונ• n •דמלמ 2 
 ו. 4 4 ם•ב"וש

 3.3 9 ם•כוש
 3.3 9 ם•כגכ

 ו oo.o 283 לכה ךס

1 הרבקכ תודיוהיה תוחפשמה לש ךרעכ עברל קר ויה הרשע-עשתה האמה יהלשכ יכ . אופא רבתסמ 77 

 םע םיניגזלה תוביבסכ םריפככ םיככסמ םנור· ודעכ .רתוי וא תוחפ הועבק הקוסעת ילעכ םיסנרפמ
 וקבחכ םיבושי ,םינטלב המה םריתונהו ]םרייזע םריבדנ ינשטולימו הרוטקאפונאמ תורוחס טעמ
,הסנרפו הרוכע זיאכ םידי 1 .םרייכשכ םתודבע תא רוכמל םינכומו '  אל וסנרפתה םיעשתה תונשכ 78

 . ו 888 .ןורשג ו 76
 ףלcו םא'צכוכ ות• r: ינ: :ב m כ )ו 888 ( וןרשג ררובנ .תווד'ה• תוחפשכו 822 הרנקנ ו•ה ) m ל ,ו 888 ( נוכו•ס•כא •פל ו 77

.]נcו •תכנ cו·נ הלשש דק .הפ םנ•cו ם T' כבשא ... םרר'פס םולכ ,תונcו •תכ םרשוע הנוכווש תראבו שלוש '  

 .םש ,םש ו 78
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 .תוקייפוק 30-20 היה ץיקב הדובע-םוי דעב םרכש .םימרכב הריכש הדובעמ הבוק ידוהימ טעמ
-20 ויתסבו ביבאב 1 5 1 ףרוחבו ,תוקייפוק  5- 1 0 1 .דבלב תוקייפוק   השמיש תורחא תוליהקב םג 79
1 ב ןשאטראו ידוהי ודיעהש יפכ ,םידוהיה םרייכשה םידבועל ירקיע ףנע תואלקחה  םה יכ ,-868
,תוריכשב םינוש םירפכב םיויגה לצא הדובע דובעל םיכלוה' ' 1  יכ ,ומיעטה 'ץארמאמ דיוהיו 80
.םירחא תודשב הדובע ליבשב ולבקי רשא תוריכשמ םיסנרפתמ ,]םה[ םיינע םבור' ' 1 8 1  וינותנ יפ-לע 

1 ( בומיסינא לש 886 1 ויה ,)   וא יערא יבושת םהמ זוחא םינומשכ .םוי-רייכש םייררה םידוהי 2 , 92
 רשאכ .רחא םוחתב וא תואלקחב הדובע אוצמל רתוי םיבוט םיויכיס ,הארנכ ,ויה ןהבש ,םריעב עבק
 ילעופכ םיבר םייררה םידוהי ודבע ,תיזאקוואקידאלווה לזרבה-תליסמ םיעשתה תונשב החנוה
1 .הריפח תודובע 8 2  תחילמל לעפמו גיד טנברדב םיזנכשא םידוהי המכ וחתיפ םיעשתה תונשב 
,םיריכוש םילעופ רותב םידבועה םיררה םריבע תצקל היחמו םחל ואיצמה רשא' .םיגדה ' 183  דיעה 
 םא םילמנכו תבכרכ דובעל םייררה םידוהי וכישמה לזרבה-תליסמ תיינב םויס םע . יקחצי ריאמ
1 •.תורחא תורוחש תודובע יעצבמכ םאו םילכסכ 8  . ןכ; דואמ הנטק התיה תולכסה תדובעמ הסנכהה 
1 כ סאמ'צאחכ תככרה-תנחתכ לכס חיוורה . לשמל 9 1  וילע היה הז ורכשמו ,הנשכ ןרעכ לכור 4-450
1 • וידלי תעבראו ותשא תא סנרפל 8 5  ענמש םרוג ,תכשכ דובעל ותוא הבייח אל תולכסה תדובעש אלא 
 תושרחה יתכ ריעש' .תמייק התיה תאזכ תורשפאש םירקמה םתואכ ףא הישעתכ בלתשהלמ ודעכ
 יאנתש ינפמ לשמל .ו]יחא לע יררה ידוהי בתכ[ םינוש םימעטמ םהינפל םילוענ טפנה תישעתו
.םידעומכו תותכשכ הדובע םדצמ םירשוד וללה הישעתה ' 1  לדג יהשלכ הסנרפ ילוטנ לש םרפסמ 86
1 כ וקאנב ודבע הכפהמה ברע . ןכאו .תכשכ םג דובעל וצלאנ םתקוצמכו 'ןלהו  םייררה םידוהי-50
1 .טפנה תיישעתכ םירוחש םילועפכ  אל םיכרו ,רתויכ תומועז ויה ולא תודובעמ תוסנכהה ןא 87
 הדובעל תאצל םישנ םג וצלאנ תכלוהו הרימחמ תילכלכ הקוצמ ןותמ .הרוחש הדובע וליפא וגישה
 תוטעמ אל תוידוהי םישנ ודבע םירשעה האמה תישארכו הרשע-עשתה האמה יהלשכ .תיבל וץחמ
1 .םידוהי-אל לצא ןהו )םייסורו םייררה( םידימא םידוהי לצא ןה ,תיב-תורזועכ 88  

1 ליגכ .םידליה תדובע איה תדחוימ הרשפ 2- 1 0  ידכ ,הדובעל תאצל לארשי ידלימ םיכר וצלאנ 
 ודבע ףאו ,תולכורכ ועייס ,תואלקחכ םהירוה םע דחיכ ודבע םה .םהיתוחפשמ תסנרפכ עייסל
 רפככ ומקוהש .ישמל תשורחה-יתבכ ודבע םיטעמ אל םידלי .תושרחה-יתככ םרייכש םילועפכ
 לש םירהוצ תקספה טעמל ,תופירצב הכשמנו רקוב תונפל עברא העשכ הליחתה םתדובע . ןשאטראו

 ,םיחתורה םימה ידוד דיל םיהוש םידליה ויה תועש הרשע-עברא .ברעכ עבש דע ,העשה תיצחמ
1 .רתויב םועז רכש ולביק וז תיושנא-יתלכ הדובע דעכו .ישמה תועקפ תא םירשמ ויה םהכש 89 

1 1 ,ילוישאנא'זדראד 79  . 278 'מע , 893
1 1 .ינרא'צ 80 884  . 326 ·מע , 
1 8 1  . 347 'מע .םש 
1 1 .זנר n-רד-זרפ 82  . 228 'מע , 900
1 1 .יקחצי 83 900 . 
1 1 ,גרננסיוי 84 9 1 3  . s1 ·מע , 
1 8 5  . 38 'מע ,י•נ ,אריפש 
1 1 .חרדחא "נ.א 86 9 1 2 1 ·מע , 44-43 'לג ,  9  . 
1 87  . 40 'מע ,"'כ .אריפש 
1 1 ,נרנא·זנ האר .םדיוהי אל לצא חינ-חררזרענ חררנרעה. J שאסראררמ םידיוה םדיוהי חושנ לע 88 1 ·מע, 894 1  לע . 2

1 נ הרנקנ םדיוהי םדיימא לצא חרדנרעה םישנ 9 1  .רךענ םישנ חראמ שלש לע . 38 ימע ,י"נ .אריפש זייע ,-4
1 "י : האר ,הנרקנ םימלסומה יחכנ ודנעש 9 1 8  . 

1 1 • זשאסראר 89 893 . 
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 ןשיה רטשמה תונש האמ

 ןב תברש לש ותאריק חא ןיבהל ןחינ הדעה ינב לש ךלוהו רימחמה ילכלכה בצמה חכונל . ןכא
 : הדוש-ןאח-דימטב םכח םינש שמישש .םיסנ

 םדייקפ הזיא םהילע דימעהלו ... זאקוואק ידדה ישנא םכיחאל תלועמו הבוט הצע אנ וצוע
 יקוח פ"ע תועקרק תונקל םידוהי םיאדש םש יכ . ןאטסגאדב םש תועקרק הזיא םהל תונקלו
 . דאמ הירופ רץאהו ... המדאה תדובעל םהיכדצ דחיו תומהבו םילכ םהל ךחילו ... הלשממה
 םימדה םרייבגה חבזמ ןורצ לע הליע םאבו ... ל"ככ המדאה תדובעב םיאיקב המה םגו דאמ
 ןיא ךדדל הדצ אלב ,הקירמאו הריוס וא הניתשלפל םתרצואמ םחוא איבהלו םתוא לבקל
 דכש דעב םלש םויל םדיבוע דשא םילועפמ המה יכ . דחא םוי ךדד וליפא עסיל םתלוכיב
 190 .תוקייפוק םירשע

 . ךלהו רדרדיה םידידהה םדיוהיה לש ילכלכה בצמהו . שממ לש הבושת האב אל וז האירקל ךא

 יוסימה . 4

 וטלוה ,םידודמ םיינע ויה םבודו ,תומועז ויה םידידהה םידוהיה תיברמ לש םהיתוסנכהש יפ-לע-ףא
 ורשדכ םיתורישהו םימולשתה . ףסכבו םריוצמב םימולשתו תודובע דיי-לע םידבכ םיסימ םהילע
 היה אל בוד-יפ-לוע . יסורה ןוטלשה יגיצנ ידי לע ןהו ,םיימוקמה )םיק�( םיליצאה ידי-לע ןה םהמ
 . םהיניב םואית לכ

 םהל יקנהעול ,תוודבע םליבשב צעבל ונריח )םיליצא( םיקבה תומדא לע ובשייתהש םידוהיה
 .םהל יקנהעל וחטיבה םיליצאהש הנגהה דעב ןכו ,םחטשב הבישיה-תושד תרומת םירצומ תומכ
19 הרש-עעשתה האמה לש הייכשה תיצחמב םג אלמל םידוהיה ועבתכ ולא תובוח 1  לע הנגהה דשאכ 
 ויה תותשה תולהדקה ודיהי לע וטלוהש תובוחב . סיורה וןטלשה דייב הדואכל הכתינ םושכרו םהייח
 היה ןכ יפ-לע-ףא .ק�ה לש ובל- n ודרישב וילת היה רבדהו ,רפכל רפכ ןיב םייתועמשמ םילדבה
 . םהיניב םייוסמ ןוימד

 יתשב הטלוה וז הבוח .קנה חבוטל הודבע התיה ,םידוהיה וביויח ןהבש תודבכה תובוחה חחא
 תומוייסמ תוודבע )ב( ; הליהקה יכב לכל םייתנש הדובע-ימי לש הועבק הסכמ )א( : תוירקיע םיכרד
 יפל ופלחוה תובורק םיתעול ,ליבקמב ומייקתה םיכרדה יתש . ןועציבל שרדייש ןמזב לדבה ילב

 . ךוראה לש ונורצ
 דוע הגאראמב םימי s-מ וענ ןוה ,רפכל רפכ ןיב םריכינ םילדבה ויה תויתנשה הודבעה-תוסכמב

 אופסמ תנכה 192 ; הכראמה m דשב הדובע וללכ םדיוהיה ןהב ובויחש תודובעה . לא קודב םוי s ו
 , וימדכ רודיג 193 • ןודאה לש ויתומהבו ויסוסל

 תאבוה םריועשהו םטייחה ריצקב תופתתשה 194
1 1 .תודולח .יקחיצ 90 1 ·נוע . 894 s  . 
1 9 1 1901 .ןאטסגאד רקס   . 46 •נןע , 
1 .הנסדכ םיבוי העכzrז 92  התcונןה ירוודסן חא l'rn ל ונלכ וnנcונ םיכולה• , T "רכחכ וטיאגונן הלק יcושו ודיהע '

.םהתיורסדכ 1 ,יתא'צ( '  ח lC ורפחל ונולכ רנחcונ םיכולה הנסדכ םבויי הסדלzrז יכ ,סרונו לא רקו דיוהוי ) 92 'נןע, 884
.תורהסד ןנו הנואנוה  "!(ע .דדסזנסד לככ התcונוה דרחכסז ודכוו:ל ררייכח ,זה ומתעל ,דייינוג ודיהי .) 97 ימע ,םסד( '
 .) 332 , 83 •נןע .םסד

1  רקבה דוגב םcו•הכול םכיסונ סרףcוול זכקל רנרלכ ונחנcו םיכולה הנסדכ םיבוי 'נ'סז יכ, T "כרחכ ודיעה הגאואנן דיוהי 93
 יזכקל ונולכ רנחcונ םיכולה הנכסד םיבוי הרשזוזלסד ,חסנו וטיcוגרמ תהילק גיוג .) 90 •נןע .םסד( .'רלסד םסיוסהו

 .) 93 'בlע ,םסד( יםהיחרדסדנן חוכנה כסדהע ח lC ףוסאול
1  הבויס rr יכ .חיהונ דטיcוגונו תהילק גיכ .) 90 'בווג .םסד( םתדcו •נווכ חא ורדגל הנסדכ דחcו םוי ובויח הגcודאנו רירה• 94
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 196 ; ריצבה תדובעב םידוהיה וביוח .םיקבל םימרכ ויה םהבש ,םיבושייב 195 .הנררגה האובתה
 רומשל םידוהיה וביוח ןכ 197 .תראלכמ תנקתה תברח םהילע וליטה רקבו ןאצ ירדע ילעב םינודאהו
1 .תרדחרימ תודובעב וביוח םישנהו 198 ,םהינרדא תרדשב היקשהה-תולעת תא תוקנלו 99 

 .םהירזוע רבחו םיקבח לש םהיתב תוניקתל גואדל םידוהיה ונריח תויאלקחה תודובעה לע ףסונ
 דוחייב 200 .דררע הקסהל םיצע קפסלו ,גלשמ םתוקנל .ףרוחה ימיב תוגגה תא ןקתל םהילע לטוה
 תואלכממ לבזה ויקינ התיח הז גוסמ תודובעה תחא .תוויזבל ובשחנש תודובעב םידוהיה וביוח
 ודיעה :הכאלמה םרת דע לבגומ ןמז אלב ויתודש תא לבזל ונלוכ םיכלוה ונחנא' : ןאצהו רקבה
20 • דייימג דיוהי  םכילוהלו םהלש םיסוסהו רקבה לבז תא תוקנל ונלוכ ונחנא םיכלוה ןמזו תע לכב' 1

 תרחנכ ידוהיה לש ותלפשה השגדוה הימודבו רז הברחב 202 .ריטאגרמ תליהק ינב ורסמ :םהיתודש לא
 .ללכ-ךרדב ךכל ודגנתה םיליצאה ךא ,הנממ ררחתשהל ולדתשה םידוהיה .ימלסומה רנכשמ
 203 • לבזה ויקינ דעב דחוימ םולשת םהילע וליטה םררחשל ומיכסהש םדיקמה םתואבו

 .תימלסומ היסולכואמ םילטיהו םיסמ תייבג לש הברח םידוהיה לע וליטה םדיחא םיליצא
 ,םינכשה םירפכה יבשות לע םמצע ואינשה ךכבו ,םיסמ-יברגל םידוהיה אופא ושענ הלא םדיקמב

 םימי הושל'ש יכ ,ורסמ לא קור דיוהי: ) 92 .םש( 'םהיתורוש םהינגו םהימרכ תא רודגל ונחנא םיכויחמ הנשכ םימי
 .) 97 ימע .םש( 'םהלש םימרכה תא רודגל ונולכ ונחנא םיכלוה הנשכ

 םימי הושלשיר 'םהיתונורגכ הדונע דונעל ונולכ םיכלוה הנשכ םימי הושלש• יכ , T "כרתכ ודיעה וטיא גומ דיוהי 195
 ,ורסמ הגאראמ תליהק ינכ .) 93-92 ימע ,םש( ·םהלש םריועשהו םטייחה תא רוצקל ונולכ םיכלוה הנשכ
 הדונע-ימי לש ההז רפסמכ .) 90 'מע .םש( ·ויתודשכ םרירעוש םיטיח רוצקל ונולכ םיכלוה הנשכ םימי הושלשיש
.םיטיח דרפ םיפלא ינש ךס חינהל ליכשנ תורוכ רופחל· הנוחה לע ףסונ לזינאמושח דיוהי ונריח ריצקכ  תא' '
 םישנא ... רחקי ךרצנש תעכו .תורוכה ךרתכ םימישמו ןרוגה ןמ םיאיכמ' ,לרינאמושח דיוהי ורפיס ·םיטיחה
 רוצקל ... הנשכ םוי רשע הישמח' ונריח ,הז תמרעל .לא קור ידוהי .) 332 ימע .םש( 'תורוכה ןמ תואובתה איוצהל
 תרדשכ רוצקל וכלה הנשכ םימי השימחו םריש'ע גאדא תליהקוכ ) 97 ימע ,םש( 'םיקבח תרדשכ םרירעוש םטייח
 .) 257 ימע ,םש( ·ןודאה

1  'וימרככ טרקלל וכלה תודיפר ... המש תורשדנה תוכאלמה לכ דימת רשע• ,גאדא ידוהי ודיעה :ןאיחה ימרכ ינשכ· 96
 .) 257 ימע .םש(

197  •רעיה ךרתכ םרקכול םהיסוסל הריד םרקמ תרשעל• .לאקרר דיוהי ודיעה :רנלכ ונחנא םיכולה הנשכ םימי הושל'ש 
 .) 98-97 ימע ,םש(

1  ןמ תוכיעמה ימ ןמ n רררניצה תא תוקנלו רופחל רנלכ ונחנא םיכויחמ הנשכ דחא םוי· יכ , ודיעה הגאראמ דיוהי 98
 אינהל ]ליזנאמושח דיוהי[ ונולכ םיכלוה הנשכ םימי הרשע' .) 90 ימע ,םש( ·ויתודש ךות לא םימה אינהלו םירהה
 םינ'ש ש ,ורסמ לא קור תליהק ינכר ) 332 ימע ,םש( 'ויתודש לא תורוניצ ךרד םאבור רהנה ןמ םימ חרארכחה ליכשנ
 הלטוהש ,רז הכרח לע .) 97 ימע ,םש( ·םהיתודשכ םימה יזברמו ריובצ תא תוקנל רנלכ ונחנא םיכלוה הנשכ םוי רשע
 . 92 ימע .םש האר ,רטיאגרמ דיוהי לע

1  דונעל הנשכ םימי השימחו 'םהיתודשכ הנראמה ירשוש תא תוקנל· הנשכ םימי הרשע ונריח ריטאגרמ תודיוהי 99
 'םהלש םייחרה יתככ הניחטל םריועשהו םיטיחה תא תוקנל· לאקרר תודיוהי לכ ונריח שודחכ דחא םוי .ותעריזכ
 .) 98 , 92 ימע ,םש(

.רשה תיב לא םאינהלו ריעכ םיצע תורכל הנשכ םימי ינש' ונריח הגאראמ דיוהי 200  תכלל ... ושרדיש ןמז לבניו '
 לטוה ריטאגרמ חליהק ינכ לע .) 90 ימע ,םש( ·םימשגה ןמ םדיספנה ולש תוגגה תא סטיכו רמחכ ,רפעכ ןקתלו

 יגג תא ןקתל· הנשכ דחא םוי ונריח לארקר דיוהוי .קנה תיבל םיצע תקפסאכ םימי השימח דונעל הנהש ךשמכ
 ונריח ידיימג דיוהי .) 98 , 92 ימע ,םש( 'םרישה יתכ יכרוצל ריעכ םיצע תורכל ... דשוחכ םימי ינשיו •םהיתב
 .) 223 , 83 ימע .םש( 'ףרוחכ םגר ץיקכ ול ךרצנש ןמז לככ רתיכ לא םאינהלו רשה תיב דעכ רעיכ םיצע תררבל·

20  . 322 ימע הררשהו , 83 ימע ,םש 1
 . 98-97 ימע ,םש ןייע .לאקרר דיוהי לע הלטוהש ,לבזה תלבוה תכרח לע . 93 ימע .םש 202
 . 332 ימע ,םש ןייע 203
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 זמ ףוסאל ונחנא םיכי,..חמ םיטיח דףפ הרשע' .רקיוע ללכ ןכמ ונהכ אל םמצע םהש יפ-לע-ףא
,רשה תיב לא ונפתכ לע םיטיחה תא תאשלו דכלש רשהל םיעיגמה םירפכ השימח זמ םימלסומה ' 204 

 .הגאראמ ידוהי ודיעה
 בורל ןא. זוזמ םהל םיקפסמ םיק�ה םיתעל ויה . דובעל םידוהיה וצלאנש ,םיכרה הדובעה-ימיכ

 רקיעכ .קנה לש ותיבו ויתודשכ הדובעה תובוח 205 .םכוכשח לע סנרפתהל הלא םימיכ םג םהילע היה
 תא וליבגה. ףרוחל אופסמה תכבהו ריצבה. ריצקה תגוע זוגכ ,תודבוע םיידיל השירד התיהש תוגועכ
 םיריכש םידבועכ םאו םהיקשמכ תיאלקח הדובעמ םא ,םתיבל רכתשהל םידוהיה לש םהיתויורשפא
 .םירחא תודשכ

 םהיחוור לע סמ לטוה ,םנודא לש וקשמכו ויתודשכ דובעל םידוהיה וביוחש הדובעל ליבקמכ
 קכל תתל ,םרייכשכ ודבעש ,ידיימג ידוהי וכ,..ח . לשמל 'ןכ .םהיקשמ ירפמ וא תוריכשכ םתדובעמ
 ףנעה קאכאטה היה ובש ,לאקורכ .ג"ק-250 כ ריטאגומ ידוהיו ,הכש לכ זרוא ג"ק-5 כ םהלש
 ולכיה לע םג 206 .הכשכ קאכאט ג"ק-10 כ םנודאל תתל םדיוהיה םיריכשה לכ וביוח ,ירקיעה יאלקחה
 207 .הכשכ םיינש דע לכור וא ,שילשל דעו לוכיה תריישעמ ,םירצומכ וא ףסככ סמ לטוה םהיתודשמ

 םיועבק םייתנש םימולשתכ תידוהי החפשמ לכ הביוח ,הסנכה-סמ זיעמ ויהש ,םיסימה לע ףסונ
 היה םריוצמכ ריקיעה סמה . ףסככו םירוצמכ םלוש יתגשה סמה . הרועיוש התסנכה רוקמ לדבה אלכ
 רפככ ג"ק ן 5 ·כ דוע לאקור תליהקכ החפשמ לכמ הכשל דחא ג"ק זיכ עג אוהו ,קאכאטה
 דחא לכור סמה רועיש היה םשיישה תדכשכ ; ףסככ סמ םלשל םידוהיה וביוח זב 208 .הגאראמ
 ,יתגהש יפסכה סמה לע ףסונ 209 .לזיכאמושח יודהימ שפנל לכור-2 ו ,דייימג רפככ הכשכ החפשמל
 םרישע ילגמ םדיוהיה לכ לע לטוה הגאראמכ .דחוימ סמכ םריכזה וביוח ,החפשמ לכ לע לטוהש
 םיאושנה לכ ודעכ ,לאוקרכ ,..שכ דיוהי לכ כרייח ההז םוכסכו ,הכשכ תוקייפוק 30 םלשל הלעמו
2 .הכשכ דחא לכור לש םוכסכ וביוח ליזכאמושחכ 10  ,םיתוריוש םיסימ לש הכובסה תכרעמה 
 זהלש תובוח ויה ןכ לע ףסונ ןא ,תידוהיה החפשמל וא טרפל העגנ 'זאכ הראות דכלכ התצקמש
 ,לאוקרו הגאראמ ,דייימג לש תוליהקה תוכייוחמ ויה ,לשמל .ןכ .הלוכ הליהקה תיארחא התיה
2 .שרדכה לככ םייצבו תוולגנרת ,םיילענ ,ויתרשמלו ותיב-יככל ,ליצאל קפסל 1 1  ועבתכ הליהקה יככ 

 .םש .לארקר ורהי ודיעה ·םינוסלרנוה םריגה ןנו סבוה ףוסאל ונולכ ונחנא םיכולה הנשכ דחא םו'י : 90 ·נוע ,םש 204
 . 98 'נוע

 . 322 , 92 . 83 'נוע .םש האר 205
 . 322 , 98 , 93 , 82 'נוע ,םש 206
 םורההי אקכאטה-יותז :יישלש קלח· רטייאנרנווכ .םול r: נו "ר'ישע קלח רק· םדיוהיה דכוליש יכאלנא רפככ 207

 .) 332 . 239 , 93 . 82 •נוע .םש( ולפכ רםכס דכוליש רילנאנוושח דיוהי רדעכ ,סנוכ דחא לוכר דכוליש דייימבכ
 '30 . לא רוק דיוהי ודיהע :הנשל םהיתושנוו םהדיבע דעכ קאכאט טנופ ינש םרישה םיחקול רנשל תיבר תיב לכנו' 208

 .) 322 , 93 ינוע רהרהשו , 98 . 90 ·נוע .םש( הגcוראנו וד'ה' ורסנו :הנשל תיבר תיב לכ ךחיל ברחנו קאכאט טנופ
82 ·נוע .םש 209 1 .ינרא'צ;  866- 1  םנוישלמ תבי לכס בור ינvז כי .ידוהע הנאראנו ורהי. 192 'נוע , 27 ·לג. 1863 • 863

1 .יתא'צ( 'ולש םיתרשמה םריאפא·וצ םריו,קנ דעכ ול  תיב לכ'נlש ,ורסנו רטייאנונו תהילק ינוכ .) 322 , 90 ·נוע. 884
1 "כ נירא'זל ורפסי טנקחרדאכאראק דיוהי .) 93 ינוע .םש( 'הנשל ·פוק 40 לכור 1 ןנורזנו ףסככ םיחוקל תיבו 867 • 

 הנלש תבי לכנו ]שחת[ אןפיאם רוע תחא ראטיול ברו הוששל .רפכה של רהשל םנו ומליש ... םיתב רהשrנ יכ
 בור הלשש אקנריכ רפכה של םיכקל ומישל .רהה רפכה אל קאנריכ רפכמ םכושמ וקתיעה רשא םיתב הנונווש
1 'נוע .םש( ·הנשל תיב לכנו ןאיפאם של רוע תחא ארטיול 5  (. 

2 10  . 332 , 98 , 90 'נוע .םש 
2 1 1  . 322 , 98 , 90 • 83-82 'נוע .םש 
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 הלכלכה ייח

.ול ךרצנש ןמזו תע לכב ... םירומחו םיסוס' טילשה תושרל דימעהל ' 2 1 2  טילשה לש חוריא לכ 
 ואובי םא' : דייימג תליהק יכב ודיעהש יפכ ,תידוהיה היסולכואה ןמ םימולשת תובגל הליע שמיש
 םיחקולו ונילא רישכא חלשי םיחרואה דעב ול ךירצש המ לכה זא לושמה לש ותיב לא םיחרוא
.דיה תקזחב ' 2 1  ףא ,םידוהימ םידחוימ םימולשת תייבגל הליע השמיש םיטילשה לצא הכותח םג 3
.הכותחה יכרצ לכב םתרשול םירשה לש םהיתבב דומעל• םבייחל ' 2  ובג םידוהי לש םתנותחמ 14
 ריטאגומ רפכב 'לשמל 'ךכ .םיסימ םיטילשה

 ןתחה יבא היה ביוחמ רחא רפכמ ןתחהו דחא רפכב הלכה םא ,לארשי לצא הכותח תעב
 תאצל הל ןתרכ אוה רשא ןוישרה דעב תאצמכ םש הלכה רשא רשה ותואל לבור רשע חולשל
 רשה חקול זא ,דחא רפכמ הלכהו ןתחה םאו ןתחה בשומ םוקמב בשייתהלו אוהה רפכה ןמ
2 .םתכותחמ לבור ו קר 1 5 

 םירפכב םג םיטילשה וגיהנה 'ךכל המודב וא 'ריטאגומב גרהככ 'ןתחתהל תושרה דעב םולשת
2 .םריחא 16 

 לש ץחל ךות ובגכו םירפכב םידוהיה יבגל לוכ-םדוק םיגוהכ ויהש ,םיבורמה תובוחהו םיסימה
 םידוהיה תפיאש לע יאדוול בורק ועיפשה ,תומילאב ושמיש ךות םעפ אלו םילטלטמה תמרחה
 םיסימ ,תודובע לש הכורא הרושב תאשל וצלאכ םהו רבדה עייתסה דימת אל ךא. רפכל רפכמ רוכעל
 םצעב ואר םייררהה םידוהיה ןמ םיברש המית ןיא . ןודאה לש ובל-תוררישב םיוילת ויהש .םילטיהו
 ,יכרא•צ הדוהי הפל םהל שמיש הז ןיינעבו .תמיוסמ הלקה יסורה ןוטלשה דיי-לע םהיתובוח תרדסה
 לש ותונלדתש לע .םתוברעתה תא שקיבו ·הלכשה יברמ תרבח· ישאר יכפל םבצמ תא ראית רשא
 ועידוה ןודכב יכדא'צ

 .םהל חטבוהו הלשממה ישאר לא ... םתשקב דבר וכרע םה יכ ,לארשיב הלכשהה יברמ ילעב
 ]םהו םייררהה םידוהיה לשנ םמכש לעמ תודבעה וריסי בורקב יכו בוטל םתשקב ואלמי יכ
2 .היסור רץא יבושי םהיחא לככ ןריוח יכב ויהי 1 7 

 םייררהה םידוהיה לש םתולת תא הרקיעמ תוכשל ותלוכי וא ונורצ תא חיכוה אל יסורה ןוטלשה ךא
 .הז ןוויכב םדיעצ המכ ושעכ םיכשה ךשמבש ףא .םהינודאב

 לש הנושארה תיצחמב זאקוואקב תויצניבורפה שארב ודמעש ,םייסורה םדיקפמה ןמ םינד
 ולטוהש םילטיההו תובוחה תרדסהב ברעתהל םיניינועמ ויה אלש דבלב וז אל ,הרשע-עשתה האמה
 קיפהלו הנידמה רצואל םיסימה תא לידגהל הנושארו-שארב וגאד אלא ,םהיכיתנ לע םיקבה ידי לע
 .הבוק תייצניבורפ לש טכאדכמוקה שמשל וישע הז גהונל המגודכ .םמצעל האכה-תובוט םג םהמ

 הליהק התיה הבש ,היצניבורפה שארב דמע הרשע-עשתה האמה לש םיושלשה תרכש עצמאב

2 1 2  . 332 , 93 ימע הוושהו , 90 ימע .םש 
2 1 3  . 322 ימע ,םש 
2 1 4  . 99 ימע .םש 
2 1 5  . 93 ימע .םש 
2 1 6  ילעב וקפתסה אל .לשמל .ריזכא ופכב . 332 , 99 ימע .םש זייע דילכאמרשחבו לאוקוב הכוחח דעב םימולשת לע 

 לע ,םהיחכנ חואחהש חרוא לכ דעב םימו לשח םדיוהיה לע ולטיה אלא דיוהי איהשש הלכה דעב םולשתב םיחנה
3 ימע , 1878 .יכואיצ( הזב אוציכו הרפ וא סוס תיינק 1 1  (. 

2 1 7 1 .יכואיצ  865 . 
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 סיסימהר תרכוחה תא לדיגה הלה .) Gimbut ( טרכמיג )קינכ;קל;פ( דודגה דקפמ ,הלודג תידוהי
 תרכוחה תסמעמ לע .ויברוקמל קליח סגו ומצעל לטנ תוסנכהה ןמ קלחו .היסרלכראה לע ולטוהש
 וחלשש .הנולתמ דומלל ןתינ .תסנכ-יתככ תויעגפהו רז היצניבורפ ידוהי לע ולטוהש םימולשתהו
 .טרכמיג תא ףילחהש ,) lshchenko ( רקנ'צשיא רריאמה טנאדנמרקל הברקכש ידוהיה בושייה ידוהי
2 ,תרידרהי תוחפשמ 676 הברקכ ויה םישולשה תונש לש היינשה תיצחמכ 1  ובתכ סה הנולתה בתכמכו 8
 : ןלהלכ

 טעמכ .]הדובעל[ ונתיאמ עבת .טרכמיג קינכרקלרפה ,הברק ]היצניבורפ[ לש טנאדנמרקה
 רנל ועדי היהש ילכמ .םישנ-10 ר רכז ןיממ םישנא 200 םוי לכ ,הז דיקפתל הנמתנש העשמ
 הנש לכ .םישנ אל דחוימכו .תאז עבת אל ול םדקש טנאדנמרק ןודאה .הדובע וזיאלו המ םשל
1 ותשירד יפל ונקפיס , 1 =רופ[ רופ 000 6  תרקייפרק 40 רופ לכ דעכ רנלש םולשתה ד.יס ]ג"ק 
 תריעבו-50 ר הררעש תריעבו 50 .ךררצ הזיאל עדנש ילכמ .ול ונקפיס ותעיבת יפל .תשרחנ
 חריכה אוה שדוחכ רחא .ףסככ לכור 900 םכרע היה זא לש םיריחמכו ונבושיח יפל ,הטיח
 וינפמ ונדחפש רחאמ . הנתמכ ול ונתינ ליעל םריכזומה הטיחהו הרועשהש. ריינ ול תתל ונתוא
 .עבצאכ ר]יינה לענ ונמתוחכ ותשירדכ ונישע ,רנלש טילשכ
 הברחה ןמ רנררחשיש ידכ ףסככ לכור 60 ,ותשירד יפל ,ול ונמלישש יפ-לע-ףא .ןכ-לע-רתי
 תרצקכ עגי אלו ותיעצמאכ םורזיש .הקניכרק לחנה תא ]תונפהל[ ונתוא חירכה אוה . ל"נה
 .תאז וענמל ידכ .הלילכ תמדוקה ותמירזל רזוח היה םרינ רז הדוקפ יפל ונישעש המ .ריעה
 ונטלחה . ]םלשל[ ונולכי אלש ןרויכ ךא . ףסככ לכור 500 דעכ םירירה רוכשל םיצלאנ ונייה
 .התרא לטיב אוהו ףסככ לכור 60 ול רגאנה רז הדובע לטכל ונשקככ .ונמצעכ ]תאז תרשעל[

 ראודה קזיחמל החרא רסמו ,רגל התיהש הנורחאה ריצחה-ריצק תמדא תא ונתיאמ חקל אוה
 .ריצח תומריע 10 ולכה-ךסכ ,כראזאלל ,הבוק תייצניבורפ לש
 רשד דימת טעמכ ךכ לע ףסונו .ףסככ לכור 405 ךסכ ראוד-תכרח ונתאמ הבג אוה הנש לכ
 רגכיריח אל .ראפא'צכ ןהו ףסככ ןה ,הלא לככ .רתוי ףאו ,תולגע עבראו םיסוס 10 ונתאמ
 אוה רגלש ]תסגכ-תיב ל"צ[ דגסמכ .םיסורה ריי-לע אלו םיגא'חה ידי-לע אל ]ןכל-םדוקנ

 לש סנק רגתאמ הבג אוה ו]נתשקכל[ תונעיהל סרקמכ ךא . התרגפל ונשקיב ונאו . האובת ךסחיא
 .ףסככ לכור 40
 רחסמה ןמ רשעמה םולשתמ םרירחושמ ונייה ריפ-לעש ,ריינ רנל היה םימדוקה םדיקפמה ןמ
 .]תורוחס[ הלאכ אוציכו םיבגעכ .םיגדכ .קאכאטכ ונלהינש
 לכור 200 ונרחסממ ונמליוש רתוא רעק רכ ארקש רחאלו .ר]יינה[ וילא אבוה ותשקכ יפל
 .ףסככ
2 .הנש לכ ףסככ לכור 50 םרימושה ליבשכ חקל אוה ,ונידי-לע ומלושש םיסימה דכלמ 19 

1 כ שגרהש . יקרצטרפ לש וווחדיכ רוישא םג אצמ הברק ידוהי יפלכ טרכמיג לש יתורירשה רסחי 5-
1 יאמכ 837  תודיהיה התבשה ןמ' :יקרצטרפ בתכ ךכר .זארקראקה לש וןילעה ביצנה .ןזור וןראכל 
 לש תיכה קשמכו טירפה ןגכ תוודבעל שיא-200 מ תוחפ אל רעכש לכ וחקלנ ... ]הברקכ[

2 1 8 1 ,ינרא•צ  866- 1 863 , 1  . 1 ·לב , 864

2 1 9 4 יקח . s הכתח .חירחיננה הליקובפרה לסז זיכרמה ררטמיהה יזיכראכ רהרמסז הדרעחה  1 1 8 1 דף ,   חcווכובו , 20
1 ,הדאטזאכמר D "..,לע האולמכ טעמכ 96 1  . S6-SS 'מע , 

 וUו



 הלכלכה ייח

.טגאדכמוקה  םע תמייוסמ הדימב ולבגוה םהל תולכנתההו תוישיא האכה-תובוטל םידוהיה לוצינ 220 '
 לבא . היסורב גרהכ היהש הזל רתוי המודה 'להכימ תגהנהו זאקוואקב םיטכאדכמוקה רטשמ לוטיב
 םייארפ ובשחכ ויבושתש ןוזיאב ,זכרמה ןמ בר קחרמב הלעפ זאקוואקב תיסורה תודיקפהש ןוויכ
 עברב םג תויולכנתהה וקספ אל ,ימוקמה דקפמה וא דיקפה לש רשפכ-תוואכ םהב גרהכל ןתינו
 ז"כרת תכשכ יבאלגא ידוהי וננולתה' לשמל' ךכ .םירפכה ידוהי יפלכ דוחייב ,האמה לש ישילשה
) 1 867  ןקתל ... ול ךרצנש הכאלמה לכ תושעל ]באטסירפה לשנ ותיבל תכלל םיביוחמ' םה יכ ,) 
.ורצחמ הפשאו רקב לבז תא תרקכל' ותיב יגג רמחבו טיטב  בייח ,םייטרפה ויכרצל תורישה לע ףסונ '
 ראודה-תנחתמ 'הפשאהו לבזה תא תרקכלו םיסוסה תריד תא תרקכל' רפכה דיוהי תא יסורה דיקפה
 דומעל םידוהי םיחרכומ ... ויתודג לע הלוע סאבור רהנה' רשאכו :םיסוסה םוקמ םיצוקב רודגל'ו
.רהכה ךרד םיבשו םירבועה לכ ריבעהלו רהנה לצא ' 22 1  יכ ,הכש התוא ודיעה ליזכאמשוח ידוהי 

 תכלל דוע םיכירצ ... ]ןאראסאבאט לשנ ידאקה ליבשב םישוע ... רשא תוכאלמה דבלמ
 טיטב ןקתל ,ותיבו וירצח תותפשא תא ,רקבה לבז תא תרקכל ... יסורה באטסריפל דובעלו
 תודובעו תוכאלמ הברה דועו תוקרי עורזלו וליבשב רעיב םיצע תורכל ,ותיב יגג תא רמוחבו

 222 .ותוא דובעל םישנא ונתאמ חקי ול ךרצנש המ לכב תרכוש

 םיתורישהו םיסימה תסמעממו ליפשמה סחיה ןמ וגייתסהש םג ואצמכ הז גוסמ םיסור םידקפמ דצב
 ,םידקפמ ןוזיאה לש היסולכואה ראשלו םדיוהיל הווש סחי ושרד דוחייב .םידוהיה לע ולטוהש
1 ב חוויד 'לשמל 'ךכ . לודגה דרמה ימיב םועיס דסח תא םידוהיל ורכזש  טכברד ריעה דקפמ-832
 יכ ,בוכאחוק

1 תכשכ טכברד ריעה תא היסור תואבצ ושבכ רשא תעה ןמ  םויה דע םיכלוהו וכלה 806
 תעב טכברדמ ןא'ח-ילע-ךייש םהמע הכתה רשא םיאנתהו םינפואה יפ לע הדובעל םידוהיה
 םירבד לכמו טיטמ ויניכבו הלשממה יתב תרקכל םיביוחמ םה : ריעה ךותב ונשיתכ רשא
 ךרצנ רשאכ .הקסהל הלשממה יתב לא םהירומח לע םאיבהלו ריעב םיצע בוטחלו ,םיכלכולמ
 םירשע דע השימח ןמ לרוגה יפ לע תכלל םיחרכומ הלשממה ךרוצל שדח ןיכב הזיא תוכבל
 היצח םויה תדובע רכש םהמ דחאו דחא לכל ןתת הלשממהו ןיגבה תכאלמל םישנא השימחו

 דחא שיא ךלוה לרוגה י"פעו ,)'פוק 60 דע 30 ןמ ךרעב( םירחא םוי רייכש ולבקיש יפכמ
 הלשממהל תורשדנה תרכוש תודובעל ועבוש ועבש לכב תיב לכמ םישנא השלש םימעפלו
 בצמ ךרע יפכ םימלסומהו םינמראה ומלשי רשא םיסממ םה םיישפוח הז ףולחו ריעה ךותב
 223 .הכשל תיב לכמ לבור 5 דע 1 ןמ םהיתב

 .םימלסומהו םינמראה םהב ובייוחש הלאל טכברד ידוהי לע ולטוהש םיסימה ווושה וז היינפ חכונ
 .הלקה קפס אלב התיה ךכב

 םג תודיחא גיהנהל תונויסינ זאקוואקב םירוזא המכב םיסורה דיי-לע ושענ םישישה תונשב

1 .יקוצטופ 220 837  . 

22 1 1 ,ינרא'צ   . 239 'מע , 884

 . 333 'מע .םש 222

 .תריבעל המ גויתו הקיתעה אוה. זאוקואקה דקפמ לש תזיכרמה הלהנהה לש ןויכראכ ינרא'צ הווהי אצמ וז הדועת 223
 . 52 ימע .םש האר
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 ןשיה רטשמה תונש האמ

 םירפכל הז גוסמ תונקת .םתמדא לע םיבושיה םידוהיה ,סיקכל םיבייחש תרכוחכו םיסימכ
 דחא שיא קכל ונתי םיתב הרשע· יכ . ןהכ עבקנ . ריעכ טפשמה-תיב שאר ןיכה טנכרד תוביבסכש
,ותיבכ דובעל  השלש קכהל תתל םהילע בוחה .בא יתכ הרשעמ דחוי וב ואצמי רשא רפכו רפכ לכ'ר '
 סג ,סרכ :ולש םיסוסה תרוראכ ישילשהו הדשכ ינשהו ותיבכ דובעי רחאה .תידימת הדובעל םישנא
 יכ רמאנ ובו ,הועבקה הסכמל רבעמ הדובע-תועיבתל חתפ וב היהש .ףיעס ללכנ ולא תונקתכ

 ול רוזעלו תישפח הדובע דובעל םיבוטו םיכר םריבדב םיבושתה תא קנה שקבי רשאכ
 םולכ זא םיכויחמ ,התשמו לכאמ םהינפל ךורעוי תופי םינפ רבסכ םתוא לבקי סאו ותכאלמכ
 .הצפח שפנכו םלש בלכ דובעלו םהיתותע ול שידקהל

 יתשל ותבוטל ודבעל וידוהי תא בייחל קכל תורש הנתינ הדובע-ימי לש העובקה הסכמה לע ףסונ
 עבקנ :תיב ול תונכל קנה שקבי םא' .הרשה ןמ האובתה תאכהו תיב תיינב : שארמ תורדגומ תורטמ
 תאז ושרדל ול תרשוה ןיאו םימי השש ונינככ קוסעל םיבשותה ןמ שיאו שיא לכ ביוחמ' .תונקתכ
 ,ובושמ םוקמ ,רפכה לא וא הריעה ויתואובת תא איבהל קנה שקבי רשאכ'ו :ריצקו ערז ימיכ סהמ
 קחרמה יכ ,שגדוה ןהכש תולבגה ועבקנ וז הארוהל סג ןא :ותדוקפ תושעל םיבושתה םיחרכומ
 כיויחת אל החפשמ לכוש ,העיסנ וא הכילה לש דחא םוי לע הלעי אל האובתה תא תאשל ובייוחיש
 לע םיבושיה םדיוהיה ןמ ושרדל קנה יארשש ,הדובע-ימי רפסמ תרדגה .רופ ינשמ רתוי תאשל
 לע הלקה םושמ ןהכ התיה . ןהיגוסו תודובעה תילכת לש ידמל תקייודמה העיבקה ןכו . ויתומדא
 .התע רע םירפכ'ב גוהנ היהש בצמה תמועל םידוהיה

 ליצאה תושרל דימעהל םיבייח םדיוהיהש .אשמה-תרמהכ רפסמו תורטמה סג ועבקנ תונקתכ
 הודבעל םירוש ינש' בא-יתכ ינשמ ושרדל תרכז ליצאל יכ . ןהכ רדגוה . םיבושי סה ויתומוא לעש
 תובשחתה אופא שי תונקתכ :המואמ סהמ תחקל לכוי אל הלא תתל בא תיב ידי גישת אל םא ]ןאנ

 לארשימ בא-יתכ םיושלשמ הבוחה .ןודאה לש ויתועיבת תא קפסל ידוהיה לש ותלוכיכ תמייוסמ
 ליצאה לש ועסמש )א( : םיאנת ינשכ איה ףא תגייוסמ . ויתועיסנל הלגוע סוס קנה תושרל דימעהל
 .הנממ םרירחושמ ויהי תוחפשמ םישולשמ תוחפ םהכ שיש םירפכהש )כ(; הלשממה תדוקפכ היהי

 :וילעכל םלש הלגעהו סוסה תא רזיחהל ]ןודאה לענ לטומה בוחה' היה בושח תוחפ אל ןא
,הדשה תואובת ינימ לכמ' תריישע ליצאל קינעהל םדיוהיה וכייוח ןכ לע ףסונ  תיב לכ לוע '

 הנש יקנ זרוא דרפ הושלש'ו האובת הלגע יצחו 'םיצע תולגע יתש' קפסל הבוח הלטוה לארשימ
 224 .'הנשכ

 היה ןא .םידוהיה ןמ ובגנש םיסימה יבגל לבוקמה גהונל ךשמה םרשמ היה ולא תונקתכ םנמא
 ךות םידוהיל רזכאתהל ויחילשול קכל ורסא יכ . ןהכ שגדוהו תודיחא תומרונ ועבקל ןויסינ םג ןהב
 ושנעי שבוע ]קנה יחישל[ ואשי םנווע זא ... םהמ דחא דרבככ עגפ םא•ש עבקנ ףא ,תרכוחה תייבג

.םהינודא תאמ  ורשפיא ןה .םדיפנה לככו רתלאל וגהנוה אלש יפ-לע-ףא. ןהימודו הלא תונקת 221 י
 םיתוריוש סיסימ םהמ רעבת םיילצאהש תמיא לכ .תויסורה תווירשה ינפכ תוחפל ןנולתהל םידוהיל
 םיליצאל םלשל ועבתנ םיודהיהש .םיתורישהו םיסימה סמוע םלואו .סהכ דומעל םחוככ היה אלש
 הרבגש םתושושרתה תא וצאהר תובורק םיתעל הרעל םתוא ולפה .תווישרלו םתמדא לע ובישש
 .הכלהו

1 • ינרא•צ 224 864- 1 863 , 1  . 1 ·לג , 864
 .םש ,םש 22 �
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 חלכלכח ייח

 תיטייבוסה הפוקתה .כ

 ינפל םבצממ האצות םקלחב ויה תונורחאה םינשה םיעבשב םייררהה םידוהיה לש םיילכלכה םהייח
 תובכשב ועגפש ,תיטייבוסה תוינידמהו םיחרזאה-תמחלמ לש םיועריאמ ועבנ םקלחבו ,הכפהמה
 .םידוהיה לש םקלח ןרעל לודג היה ןהבש תויתרבח

-עשתה האמה לש םיעבשה תונשב דרע .. םידורמ םיינע ויה םירירהה םידוהיה לש םבור-בור
 לש םתורשפאב זיא ,זאקוראקב דואמ לוז רשבהש יפ-לע-ףא' יכ ,םריקבמה דחא זייצ הרשע
.םרי-םרי םנחלוש לע ותוא תולעהל םידוהיה '  הלכלכהו 'וכלהו ורבג הסנרפה רסוחו ינועה 226 
 .םדמ הבוקעה םיחרזאה-תמחלמב לילכ הטטומתה יכה-ואלב הוערעה תדיוהיה

 ימיב תואלקחה סרה זב לרע ,רפכב תורושק ויה םירירהה םידוהיה לש םהיתוסנרפ תיברמ
 ירדע תומכב הדרייבו 227 רעזמה יחטש לש טלוב םוצמצב וויטיב תא אצמש ,םיחרזאה-תמחלמ
 ןמ םלג-ירמוח לע ןבורב ותתשוהש ,תושרחהו הכאלמה 228 .םידרהיב םג ןיפיקעב ועגפ ,רקבהו ןאצה
 ןא 'ןיפילח לש המודקה ותרוצל רזחו לדלדתינ רחסמה 229 • ןיטולחל טעמכ וקתוש ,תואלקחה
 ףא םצמטצה םיכרדב ובראש תונכסהמ אצוי לועפכו םיוערהו םריכיאה לש םתושושרתהמ האצותכ
 טעמכ רץח-תונידמ םע ןכו היסור םע יחרזמה זאקוואקה לש םיריחסמה םרישקה .דראמ דע אוה
 םה ןכ לע ףסונב ןא ,םידוהיב םג . ןברמכ ,העגפ תיקשמה תוליעפה לש תיללכה הדרייה . וקספש
 טעמ תא חיטבהל היושע התיח תדבועמ עקרק תקלחש ןמזב רב .תורישי תויעגפ לש הררשמ םג ולבס
 ,יזגריב ,סיל'זדמ םירפכה זמ םייררהה םידוהיה תיברמ ושרוג .ברעמ תומל אלש ידכ יחרכהה זרזמה
 ולזגנ ,םינדמוא יפל 210 .דררע הלאק-ל'.צנאח ,טנק-יגנאי ,ליזנאמושח. יבאלגא ,גא'צראק :ץאדמאמ
 םתולעבב ויהש ,המדא ראטקה יפלא דבלב y אטסגאדב םיחרזאה-תמחלמ ימיב םייררהה םידוהיה זמ
23 .םתקזחב רא  עקרקה-תוקלח םידוהיה זמ ולזגנ תורחאו קי·צלאנ ,ראילזיק .קרדזרמ זרגכ םירעב םג 1
4 םייררהה םידוהיל רדבא םיחרזאה תמחלמו הכפהמה ימיב יכ . וכריעהש שי 232 • םתורשב ויהש ,200 
 234 ,תרברקה ןלהמב סרהנ יחרזמה זאקרראקב םירפכהו םריעה זמ קלח 233 • ןרעב המדא ראטקה

-ואלב םירפושמ ויה אלש ,םייראטינאסה םיאנתה ףא .תושקה תויעבה תחא השענ רוידב רוסחמהו
 ,םיבער ףלא םייתאמכ םיחרזאה-תמחלמ םותב ואצמנ דבלב y אטסגאדב .אושנ-אלל ויה ,יכה
 םיללח וליפהש ,תרפגמ וטשפ הנוזת-תתמ ולבסש םידוהיה ברקב םג .תרמש םהב רשע תרפגמהש
1 ב יטייבוסה ןוטלשה לש ונוניכ םע ודוסימ הנתשה אל הז בצמ .בורל  תודחא םינש ןשמנ .-920
 וליטהש . דשחה רטשמה דגנ םיממוקתמ תויפונכ ללותשהל ךלמה-יכרדבו םירהב ןידיע וכישמה

1 ,וילכור 226 8 7 1 1 ימע י 4 ילג '  1 7  . 
1 "ב דבועש חטשהמ 46% קר 1923 "כ ההי ןאטסגאדב ועדמה חטש 227 9 1 3 1 .. גאד .טסיה(  1 'מע י 3 ךרכ , 967 46 (. 
1921 כ 228 1 קר ןאטסגארב ויה-  ירפהו םיבנעה חררצחר ,הנושארה םרלעה·חמחלמ ינפלש בצמה חמרעל םשיבכ 7%

1 כרלבאפ<-60% ל קר העיגה 925 .r , 1 , 14 'מע 6  (. 
192 ב 229 1  םרלעה· n מחלמ ינפלש בצמה חמרעל ריישעה קלחל ןאטסגאדב חרשרחהר הכאלמה חררצח הדרי-

1 ימע י 1967 .רכרבקילא( 86 (. 
1 .יקסבררטסרא 230 92 1 1 .יקצינישמ : 9 ימע ,  924 . 
23 2 ·מע . r: 1926 ברכייל 1 1 4  . 
 . 1925 ,כרנימינכ 232
1 .ןא·מ 233 1 ימע . 929 3  . 
 ·יאץחאמ ינבמ לכמ עברכו טנברדב םינבימה ןמ םיערב הרשלש וסרהנ ןכ . לילכ וסרהנ טרו-יבאסאח בוישהי יחב 234

.ץיברלבאפ( קסקאנריכר הלאק 1 י  .) 22 ימע , 1936 .יקסררמאס( םירפכ םישישכ ןאטסגאדב לילכ רובחנ ןכ .) 925
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 ,הדעה ינב דיבמ םידימאה םידוהיה .םידוהיב ועגפו היסרלכראה לש םירכינ םיקלח לע םתתיח
 םמצע םהש דחאמ ,התע תאז תרשעל ולכי אל ,םהיחאל הרזע דבעב הקוצמ ימ•ב וטיושהש
 ידי-לע ומאלוה םהיסכנש םהמו .םיחרזאה-תמחלמ ימיב םהיסננ תא ודביאש םהמ ; וששורתה
 235 • יטייבוסה ןוטלשה

1 םינשב 923- 1 -תולעת וסרהנ .םיידדהה םידוהיה לש םהירוגמ-ירוזא חא השק תרוצב הדקפ 922
 םידוהיה םכותבו ,חוד-רוצקב םיאלקחה ופיצ םהלש םילדה םילוביה ןוימטל ודדי ןכר ,היקשהה
1 ב .תוריעזה םהיתוקלח לע רומשל וחילצהש  םידוהיה ןמ םיברו ,ירפה-יצעב דדבו םשג ועגפ-923
 קשמה ןא ,הדובע לכל םינוכנ םידוהיה ויה הסנרפ לכ רדעיהב 236 • םילובי אלל ורתונ םיעטמ ודביעש
 ילודג ונפ' הזה שאונה בצמה חכונל .םיבערה םילטבומה יפלא תא טולקל לגרסמ היה אל סורהה
 םנמא 237 .תררממ םתוא וליציש :הבקסומ ידוהי לא הרזעל ארוק לוקב םיינאטסגאדה םדיוהיה
1 עצמאבו .םידידהה םידוהיל עקרק ןתמ דדועל לדתשה יזכרמה ןוטלשה  ןרדיאסימרקה םסויפ 924
 תונקת ןא 238 ,םהל המדא-תוקלח ןתמ רבדב תודחוימ תונקת תוצועמה-תדיב לש תואלקחל יממעה
 .םינש המכ תוחפל ומרשי אל ולא

 ואצמ םברשב ןא ,םהריפכב תיאלקח הדובעל ברשל ולדתשה םיטילפה דיבמ תוחפשמ תואמ
.םהינכש דיי-לע הספתנ םתמדא בודו ,דדשנ םושכר .תוברח םיתב םוקמב'  דחא אצומ רסוחמ 239 '

 'ץאדמאמ רפכל רבש . לשמל . ןכ .תואלקחה ןמ סנרפתהל דיכ רשפאה לכ תוחפשמ תורשע רשע
 ורכח םהו ,םדירגמ-םרקמ םהל ושמישש תזופחמ ורפח ,םידידה םידוהי לש תוחפשמ הרשע-םיחש
 וןריכ .םהילובי ירפמ ןדעל וליק םייתאמכ ומליש תחא הניטאסד דעבו .םיירפכה לצא המדא-תוקלח
 ודשח םימי דשוח ךשמב הב ושמישה דעבו . הדשחמ רוכשל וצלאנ םה הדובע-ילכ םהידיב ויה אלש
 םה m רידשה ןמ ולביקש הריזעה האוולהה ןמ קלח . ותמדאמ תוניטאסד יצחר תחא ריכשמה ליבשב
 רסינ ןהימודו ולא תוחפשמ .תוקלחה דוביעל ושמישש םיאזח ונק רתונה ףסכבו .םמויקל ואיצוה
 םילודיג לש רזמ רתוי ההובג התיה ונממ הסנכההש ,זרוא לודיגב ןמויקל הלצה-ןגרע שפחל
 לדגל תינאטסגאדה הקילבופרה לש הלשממה הדסא תחדקב המחלמה ינפמ לבא .םידחא םייאלקח
 הדבע החפשמ לכ 240 .המרעז םהמ הסנכההש םילודיג דלגל תוידוהיה תוחפשמה וצלאנ ןכר ,זרוא
 .היתוברח תמחמ קחודב ףא סנרפתהל הדייב הלע אל ןכ-יפ-לע-ףאו ,התעיקש דעו המחה תחירזמ
 םיטילפ ייחל ברשלו םהריפכ תא םישאונ םיצמאמ דחאל בוזעל הז גוסמ תוחפשמ וצלאנ תחא אל
 .םידעב

 םבצמ תא תגליע הפשב ראית ןכו .רתויב השק םייאלקחה םדיבועה לש םבצמ היה םידעב םג ןא
 : )םייח ןב קחצי( היבושתמ דחא םרישעה תונש עצמאב הברק ידוהימ קלח לש

 r קב םריבונ לצא דבוע רנלש .רנל אל עקרקהו עטמה .עטמ דיא ונל ןא .עטמ בהוא רנלש
 םטיאטה ריפכל ,םדיהל בכורו ורומח תא ונלש חקול ףרוחבו ,האובת טעמ חיוורמו
24 .לברד הזיא וחויורהב תיקדיס רכומו .םיניגזלהו 1 

192 ב רבב 235 1 1 .ונלא•כאד( טכברדב באשדאד ר•שאכאמ לש בקיה םאולה- 1 ימונ , 960 46 (. 
1 .בררבק•לא 236 1 ימע , 967 86  , 1 90 . 
1 ,םףרה םדירה• 237 923 . 
1 .ערקק 238 924 . 
1 .•קסבררטסוא 239  . 10 ימע , 927
 .םש .םש 240
24 1 ,ברק•כטיקאר 1 1 ·לג , 926 0 1  . 
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 םיאלקחה יכ ונתסמ ונממו הבוק ריעכ-1926 כ ןרענש ,רקסכ רושיא תאצומ וז הנומת םנמאו
 ימיכ .הטיח ג"ק 800-500 תיתנועה םתדובע דעכ ולביקו ,ריצקה ימיכ קר תואלקחכ וקסועה םדיוהיה
 ,רומח לע וא םמכש לע םיצע תליבח תביחסכ םידוהיה םייאלקחה םידבועה זמ םיכר וקסע ףרוחה
 .תוקייפוק-40-30 כ םריכומ ויה התואו

 לש המדא-תקלח הייריעה זמ ורכחש ,הבוקכ םידוהיה םיאלקחה לש םבצמ היה הזמ בוט טעמ
3  ודבע ,החפשמ סנרפל ולא תוקלח לש ןחוככ היה אלש ןוויכ .םהיסוסכ התוא ודביוע דאטקה 2-

 תודימאל ובשחנ הלא תוחפשמ 242 .תונמדזמ תונולגע-תודובעכ ףרוחה ימיכ םיאלקחה תיברמ
2 קר םירשעה תונש עצמאכ ויה תינאטסגאדה הקילבופרה לככ .םייאלקחה םיריכשה תמועל 1  
.83 דועכ ,ראטקה השימחמ רתוי לש םרכ ןתולעככש תוידוהי תוחפשמ 5 %  קר םהל ויה םימרוכהמ 
 ינפמ זייל םהיבנע תא םמצעכ דבעל םילגוסמ ויה אל םיריעזה םימרכה ילעכ .תוריעז םרכ-תוקלח
 םיריחמכ ריצבה רחאל דיימ ושריתכ םהימרכ ירפ תא רוכמל וצלאנ םהו .םימיאתמ םילכ רדעיה
,תורושאמה' תוידוהיה תוחפשמה לש זכור-בור 243 .רתויכ םיכומנ  לש תואלקחהמ וסנרפתהש '
 .תודורמ תוינע זה ףא ויה ,תורוכח תוקלח וא ןהלשמ תוקלח

 תיללכה הגיסנה חכונל ןא .תמדוקה םתדובעל הכאלמה-ילעכמ קלח ורזח 'פ�נ'ה תגהנה םע
 ,םיפרוצ ויה הבוקכ םידוהיה הכאלמה-ילעכמ קלח .םבצמ םג ערוה רוזיאה לש יקשמה בצמכ
 דודנל וצלאנ םלג-רמוחכ רוסחמהו תונמזהה טועימ ינפמש ,המודכו םינעבוכ ,םירלדנס ,םיטייח
 בושל ולדתשהש ,םיאקסרוכה לש םבצמ היה הזמ בוט אל 244 .הדוכע םש שפחלו םירפככ
1 כ םידוהיה בצמ תא רקחש .יקסכורטסוא רפסמ הז גוסמ תונויסינה דחא לע .םהיתוסנרפל 927-
 . זאטסגאד לש תימונוטואה הקילבופרכ

 .) Muslim-Aul ( לוא-םילסומ רפככ ורכח םייררה םידוהי לש םיטילפ תוחפשמ הרשע-שש

 םה וז הקלחכ .הנשכ לבור 400 הריכח-ימד ומליש הדעכש . ץרא-תרבכ .קסקאנויכ ריעה דילש
 ומיקה

 דחא זי'זאס הבוגכו םינ'זאס 3 לע 2 לדוגכ ,בוטר רמח ינכלמ םיוינב .םיבולכ םהש תרופחמ
 אלו תונולח אל םהכ זיא .המדא םהילעמו םהינימל םידרז םיסוכמ הלא םיבולכ .רתוי אלו
 הרשעכ םידבוע תורופחמה זמ תחא לככ .תלדלו ןולחל ףילחת שמשמה חתפ קרו ,תותלד
1 כ הרשע-ששה לככו ,שיא  הכ םימ לש תדמתמ המירזכו ,המדא תרופחמה תפצר .שיא-30
 ץיקכ הכאלמה-ילעב םידבוע הכש ,הקיבד הציב הפצרה הווהמ )תורוע דוביעל יחרכה רבד(
1 הצחמל-םימורעו םיפחי ףרוחכו 4- 1 2  .הממיכ תועש 

 םיפופצה ,םהירוגמ-יתכל ושבייל תורועה תא םיריכעמ הלא םיאקסרוכ ויה ףרוחהו ויתסה ימיכ
 לשב םג . וז תכרפמ הדובעמ בר קחודכ וללה תוחפשמה וסנרפתה ןהיצמאמ ףא לע 245 • יכה-ואלכ
 .תונוטלשה תוינידמ

 םיאקסרובהש יפ-לע-ףאו ,הכאלמ לע יוסימכ תוחנה םירפככ ונתינ םירשעה תונש עצמאכ

1 כרכייל 242 926 . r 2 ימע .  1 6-2 1 5  . 

1 .יקסכררטסרא 243  . 10 ימע , 921

1 כרכייל 244 926 . r 2 ימע .  1 6  . 

1 .יקסכררטסרא 245  . 10 ימע , 921
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 וליאכ םיסימ קסקאניוכ ריעה תונוטלש םהילע וליטה ,תירפכ תורשכ ללכנש חטשכ ורכע םידוהיה
 246 .ריעה םוחתכ רבדה היה

 ינפל וקסעש וללה ףא ,תולכורמו רחסממ סנרפתהל םיטעמ אל םידוהי ולדתשה ·פ�נ·ה ימיכ
 דיחיה אצומה תולכורהו רחסמה ויה תובורק םיתעל םנמאו .םהיתוקלחמ ולושנו תואלקחכ הכפהמה
 : ידוהיה רחוסה לש ותרוחס ביט תא תיטייבוסה תונותיעה הראית ןכו .והשלכ םויק רשפיאש

 ,תשוחנ-ירותפכ לש םירסירת 4-3 ובו ,ועלק ריעז לס איה יררה ידוהי ·רחוס• לש ותרוחס לכ
 דרונ אוה וז הרוחס םע .םירבד הלאכ אוציכו םיטוח-ילילס המכ ,םיטחמ תוסיפח המכ
 247 .ףסכ דעכ הרכומ בוטה הרקמכו ,המדא-יחופת ,האובתכ הריממו םירפככ

 .דואמ םילד ויה ,לכורה רמול ךירצ ןיאו ,רחוסה לש ויחוור

1 חיוורהל הידיכ הלעש החפשמה התיה תרשואמ 5 - 10  הכוזנ וז ןיעמ החפשמ .םויל תוקייפוק 
 . ןיבוס-תוביבלמ ,]תוינמח-ןמש טעמ םיפיסומ וכותלש ,חתרומ הת גוס[ יקימוק התמ
 248 .סךית-םחלמ בוטה הרקמכו

 וסנרפתה הבוק ידוהימ 25% "כ .הבוקכ םידוהיה םירחוסה לש םבצמ היה הברהכ הזמ בוט אל
1 עצמאכ  םישבוימ תזריפ ,םיחיטש לש תויונח ויה םהכ םדייחיל קר ןא ,תולכורהו רחסמה ןמ 926
 ושלשכ .תוחפשמ המכל תחא תונח בור-יפ-לע .תיקדיס לש תוריעז תויונח ילעכ ויה םכור .תורועו
 תא םינוונחה לצא הפקהכ וחקלש ,םילכור ויה הבוקכ רחסמה לע וסנרפתהש םידוהיה ןמ תוישימח
 וןישרי ילעכ ויהש ,םינוונחה םג ןא 249 .המימי םימימכ םירפככ םידדונ ויה המעש הרוחסה טעמ
1 "כ .תככוסה הרבחכ םידימאל ובשחנש ףא ,םידורמ םיינע ויה ,רחסמל ימשר  הקילבופרכ ויה 927
 אל הלא ·םירישע• לש תידשוחה םתסנכהו ,רחסמל ןוישיר תולעכ דכלכ תוחפשמ 274 ןאטסגאד לש
 תונש לש היינשה תיצחמכ הלעפש תיטייבוסה תוינידמה תבצכ ואצמנ םה ףאו 250 , לכור 30 לע התלע
 .תטלחומה םתסירהל םירשעה

 תפדעה לש תרהצומ תיטסינויצקטורפ תוינידמ הז ןמז-קרפכ ולהינ םייטייבוסה תונוטלשה
 היצארפואוק ןוטלשה םיקה זאקוואקה לש םירפכ תואמכ .יטרפה הז לע יכיטארפואוקה רחסמה
 ולטוה םהילע- םירחוסה וליאו .םילזומ םיריחמכ םייתיישעת הכירצ-ריצומ הל קפיסו ,תינכרצ
 ותיתשת הכלהו הטטומתה וז תוינידמ חכונ .תילכלכ הניחכמ םסרוהל ודוענש ,םידככ םיסימ
 .םירירהה םידוהיה לש תולכורכו רחסמכ םג השק ןכומכ עגפש רבד ,יטרפה רחסמה לש העוערה
 . לשמל . ןכ .םהמ םיכרל דיחיה הסנרפה-רוקמ תולכורהו רחסמה וראשנ רחא אצומ לכ ןיאכ
1 "כ וסנרפתה 929 % 40. .29 ,תולכורהו רחסמה לע טנכרד דיוהימ 1 .22 % .קסקאנויכ דיוהימ 8% 1 
.8 "ו ,הוויק תפנ ידוהימ 8 % 25 .הלאק-·ץאחאמכ םירירהה םידוהיה ןמ  1 "כ 1  הנוכשכ ןיידע הרתונ 932
 ןהילעכ ןא 252 .תויטרפ תווינח לש תמיוסמ תומכ ,םירחא םיבוישיכ םג הארנכו ,הבוק לש תידוהיה

 .םש .םש 246
1 .סכר 247 927 . 
1 .וךשולכ 248  . 20 ·מע , 928
1 כרכייל 249 926 :r . 2 ·מע 1 6  . 
1 • יקסכררטסרcו 250 1 ימע , 927 1  . 
25 1 .ןא-מ 1  .ונ ימע , 929

 . 1932 .וכקיכטיקאר 252
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 רחסמה קספ םישולשה תונש עצמאב יכ ,דמול זתינו תויושרה לש ךלוהו ובוג ץחלב םינותנ ויה
 .םיידוהה םידוהיה לש הסנרפ ווקמ שמשל ילאגלה

 ךרענש וקסנ .ותויב הקד התיה .םייעוצקמה םידוגיאה ריבח עמשמ ,םיריכשה םידבועה תבכש
 םימושו ויה תינאטסגאדה הקילבופרה לכבו ,יעוצקמ דוגיאב דחא ידוהי וליפא אצמנ אל הבוקב
2 וויהש ,םייווה םידוהי 494 קד םידוגיאב % 1-כ תמועל סהב םריבחה ללכמ  3 o/o היסולכואב 
1 קר םייעוצקמה םידוגיאה ריבח דיבמ .תינוריעה 3 8  םברו-ברו דועב. לעופב ודבע םייווה םידוהי 
25 ב רקסה תנדיע ןמזב םילטבומ ויה 3. 1  הקילבופרב הישעתה לש תמייוסמ תובחותה חכונ םג-926
1 בו 254 ,סיטועמ םידיוה םידוהי קד הב וטלקנ ןאטסגאד לש  םידוהי 893 וז הקילבופרב ויה-929
.2 וויהש ,םייועצקמ םידוגיאב םייווה 5 %  םידוהי םייפלאכ ודבע הנש התואב .סהב םריבחה ללכמ 
 255 .יפסכה םיה תפש לע םיחילמ ףוסיאב םייתנוע םוי-דייכשכ םידיוה

1 םינשב וכרענש ,םירקסה 927- 1  הק;לבופוב הבוק לש הלודגה תידוהיה הליהקב 926
 םידוהיה םיבשותה דיבו זאקוואק- y ופצבש קודזומ ריעב םידוהיה םיטילפה בוקב .תינא'גייבוזאה
 לש םהיתוסנרפ לע ידמל הנמאנ הנומת תתל ידכ םהב שי .תינאטסגאדה הקילבופרב ןכו .קי·צלאנב
 םילדבה לע ראשה דיב םידמלמ םהו . םירשעה תונש לש היינשה תיצחמה תישארב םיידוהה םידוהיה
 .םייתועמשמ םיירוזא

.3 חול 3 
 256 )םיזוחאב( קודזומו הבוק .קי·צלאנ םירעבו ןאטסגאדב םיידוהה םידוהיה תוסנרפ

 קררזרמ הברק 'יקצלאכ ןאטסגאר

37 )םיריכוש תוקלח ילעב( תואלקח .4 57 . 1 63.0 2.9 
1 )םייועצקמ םדיוגיא ריבח( םיריכש 6. 3  1 0. 1 
1 )םילכור אלב( רחסמ 1 .0 1 0.0 1 8 . 8  
8 הכאלמ .6 25 .0 7 .0 4 1 . 4  
.26 הסכרפ-ריסוחמ 7 1 7.9  20. 0 26. 8 

 תורדגומ םיידוהה םידוהיה לש תוחפשמה ןמ עבוכ ויה ימוש חרואב םגש אופא םדימלמ םינותנה
 בעומ ולבס םימייוסמ קשמ יפנעמ םיסנרפתמכ הוואכל ונמנש וללה םג ךא .הסנרפ תורסוחמכ
 תויושרה ידי-לע הרדגוהש ,תולכורב תיקלח קוסעל וצלאנ הכאלמבו תואלקחב םקוסיע דצבו ,השק
 . ןוונמו קיזמ קוסיעכ

 םידעצ טוקנל שי יכ תונוטלשה וניבה .םיידוהה םידוהיה ברו םיכותכ ויה ובש. שאונה בצמה חבונ
 הכאלמה תא דדועל היה יעבט .םדיע יבשות ויה םברו-בודש ןוויכ . ילכלכה םבצמ דופישל םידחוימ

 הישעתהו ,הבו תויטיאב םהיווגמ ירוזאב החתפתה הכאלמה םולא .םרייכש םידבועכ הב םבלשול

1 .יקסבררטסרא 253  . 10 ימע , 927
1 ב 254  .דכלב םירירה םדיוהי 18 םהמו .םישנא 2 , 146 הקילבופרה לש םיזלוגה םילעפמה תעבראכ רקסרעה-926

1 .יקסבררססרא(  .) 10 ימע , 927
1 .ןא-מ 255  .ונ ימע , 929

1 ימע . ו 921 .יקסבררססרא 256 1 1 • רןשרלב :  2 ימע . r: 1926 רבבייל : 20 ימע . 928 1 5  . 1921 •. ק : 
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 תיטייבוסה הפוקתה

 החיה ךכיפל .םיחרזאה-תמחלמו המחלמה ימיכ הכ ולחש סדההו חודדופחהה זמ הששואתה אל
 ןווכ ץמאמה רקיוע ,דחוינ תטעומ ,םיושלשה חונש תישארכו םירשעה חונשכ ,הז םוחתכ תוליעפה
 .םיידדהה םידוהיה לש 'תילכלכה םתארבהל' ךלמה ךדדכ הספתנש ,תיאלקח תובשייתהל

 תיאלקח תובשייתה . 1

 : םיריקיע םיוללסמ ינשכ הלהנתה תואלקחה תועצמאכ םיידדהה םידוהיה לש 'תילכלכה הארבהה'
 דחאהו. זא·גיכודיככו םריקכ תידוהיה תובשייתהה-ירוזאל םיידדה םידוהי לש הריגהה דודיע דחאה
 .זאקוואקכ עקרקה לע םכרשי

1 כ  יפל ורשפחנ וללה .םריקל םדיוהי תריגה לש תורשפא לע תונושארה תועידיה ועיגה-924
 . לארשי-רץאל םריגהמ םולעה ידוהי לכש הדמא ףא הועמשהו ,םירירהה םידוהיה לש םשפנ-תאשמ
 וספתנ הכש הרוצה 257 .הסדוא דיעה איה םהלש אצומה-למנש םיידדהה םידוהיה םללככו
 ומתח בתכמה לע . זאדוטפהו יז·ודימ ידוהי ורגישש .בתכמכ םג תפקתשמ הריגהל תויורשפאה
1 דע 10 ליגכ םימותי דיינמל לעמו ,תונמלא םהכ ,שיא םישימח 7  :ונושל הזו . 

 םישנא- תחאה : תרחינ ושלשל םיקלחנ ... זאדוטפהו י·זדוימ דשוק תליהק יבושת ונא
 תישילשהו .תככרה-תנחתל דע ךרדה תואצוה םהל ישש וללה היינשה ; המואמ םהל דיאש
 258 .ווצתש םוקמ לכל ועסנל םילוכיה םישנא

 r 1925 קכ . r ינעכ ולפיטש תודסומה תורשל ודמעש .תווירשפאל דבעמ התיח רגהל הנדה תונוכנה
-כ 259 .םירידה םדיוהי לש תוחפשמ םירשעכ לש הנושארה הוצבקה םריקכ ויקנא'זד תפנל החלשנ

1  התיצחמכש .תוחפשמ 50 תכ הוצבק הריחאלש הנשכו ,תופסונ תוחפשמ 25 זא·גייכדזאמ ואיצ 926
 r כ·ו תחלוצמה םתוטליקה לע וודיעה :םייהיינ' בושייכ ובשייתה םריגהמה 260 .םירידה םידוהי
26 ,םריקכ 'תוביישתהל דבעמה תבוטל הנד הוענת הלחה םיידדהה םידוהיה  ותעפוה םע הצאוהש 1
 ומרשנ וקאנב 'טזוא' לש הפיסאכ .תוחודה תא בהלשש ,וקאנב זייטשנאמדי זועמש לש תיבמופה
 ולכוי הבורקה הנשכ יכ ויעדוה םינגראמהש דחאול ,םירירה םידוהי לש תוחפשמ םייתאמכ הריגהל
35 קד רגהל  הוצפנ םריקל רהיגהה לע הועמשה 262 .םימרשנה ברקכ הנד תורמרמתה רבדה דדוע ןהמ 
,טזוא' דידשמ דיל וכדתשה המרשהל םיכורא םידרתו .הניכסה ידפנכ  לכלש הדמא הועמשה יכ '
 טיילפמ םדיידה םודיהי לש תוחפשמ האמכ ומרשנ רהיגהל .עקרק-תקלח תחטבומ 'טזרא' רכח
 םהריפככ םדיידהה םודיהיה לכ תא ומרשש .םיחילש ינש ויעגה זאדרטפהר י'זדריממ .החאמש
 לכ םע דחיכ" .םריקל הדיגה לע םימולח הברקכ םירירהה םידוהיה ינומה' .הריגהל םדימועמכ
. "םדיוהיה '  םהכ m ללעתההש ידריכ . זא'גייכדזאכ תובשייתהמ וששח םה .תדדוקמה דחא חוודמ 263 

1 .רביקנט•קאו 257 926 . 
1 • 'י m מ . זמוד"נש 258 926 . 
2 ·מע , r: 1926 רבכ"ל 259 1 5  . 
1 רבנאמפיל 260 930 :r . מ םריקל םריגהמה !'כ K גייוכז' IC ! ןמ תוחפשמ 25 והי 1927 תנשכ r.וקכ וידcוק( וcשנמyטיי , 

1  .) 43 'מע , 928
 . 1927 ,תובישתיה .ן K 'גי'וכ TK ; 1927 ,וקאנ 261
 . 1928 ,רהי.גו 'זאמcויש 262
2 ·מוכ , r: 1926 רבכייל 263 1 8  . 

Z75 



 הלכלכה ייח

 וענמנ ,רתלאל םירקל הריגהל היפיצ ךותמ .םנורכזכ הירט ןיידע התיה םיחרזאה-תמחלמ ימימ
 םייררהה םידוהיה לכ לע הרכע הריגה תלטלט .םתושרכ ויהש תוטעמה תוקלחה תא עורזלמ םידוהי
 םינופ ומוקממ זז רתא רשאכש ,הלאכש םישנא ןימ ונא' : םהמ דחא תאז רידגהש יפכ 'ןא'גייכרזאכ
.ךרדל םלוכ  המשרהה רשאכ רקיעכ ,תוריהמכ הכלהו הגומנ םנוימד תא הבהלשש תובהלתהה ךא 264 '
 . ןא'גיכוריכ תא םג אלא דכלכ םירק תא דוע הללכ אל הריגהל

1 כ 8 ( םייררהו םייזנכשא םידוהי לש תוחפשמ 97 קר ןא'גייכרזאמ הכר תויגיגחכ ורגיה-928 1  
1 ו םירקל 3 'סמ הקלחכ ובשוה רשא .)ןא'גיכוריכל-6 6  ,רתויכ םישק ויה םוקמכ םיאנתה .םירקכ 
.םייררהה םידוהיהו םייפוריאה םידוהיה ןיכ םזינוגאטנא וב ררש'ו  םירגהמה ןמ עברש ,המית ןיא 265 '
 לע תוידב' ,תיטייבוסה תונותיעה תודעכ :ץיפהל ולחה וללה'ו םימדוקה םהירוגמ תומוקמל ורזח
.הדוכעל םתמאתה רסוחו לובסל םתלוכי-יא תא קידצהל ידכ ,םירקכ םריגהמה בצמ  חכונל 266 '
 ימוחתכ בשייתהל םתייטנ הרבגו ,םירקל רגהל םייררהה םידוהיה לש םתונוכנ התחפ ולא תועידי
 םהירוגמ-תומוקמ תכריקכ התיה תובשייתההו םיליגר ויה ויאנתלו ומילקאלש 'זאקוואקה
 םיחרזאה-תמחלמ ימיכ ואצמ רשא ,םיטעמה םייררהה םידוהיה לש םבצמ היה ךכ אל .םיירוטסיהה
 .ועדי אלש הפש הרבידש היסולכוא ךותכו ,םהל תרכומ-יתלכ הביבסכ ויח וללה 267 .היזורגכ טלקמ
 לש תויורכ םיינזוא לע הלפנ לכא ,היזורג ידוהי ידי-לע אופא התנענ אל םירקל רגהל 'טזוא' תאירק
1 כו 'וז הקילבופרכ םייררהה םידוהיה  268 .םייררה םידוהי תוחפשמ 26 היזורגמ םירקל ואצי-929
1 םינשכ םג הכשמנ זאקוואקה-ןופצ לילגמו ןאטסגאדמ .ןא'גייכרזאמ םירקל האיציה 930- 1 929 , 
 תונשכ .םייררה םידוהי לש תוחפשמ תורשע המכ תידוהיה תובשייתהה ירוזאל ורגיה ולא םייתנשכו
 ללכ-ךרדכ התכז אל וז ךא. ןא'גיכוריכל הריגהל הלומעתה םייררהה םידוהיה ברקכ הרבג םישולשה
 ,לשמל .ךכ .קוחרה חרזמכ םלזמ תא תוסנל ותפתה םיטעמ םיריעצ קרו ,הדעה ברקכ יכויח דהל
1 ינ'�'�ה זוחממ ן-932 כ ורגיה 1  269 . ןא'גיכוריכל םידוהי םיריעצ 

,טזוא'כ תוידדה תומשאהל ומרג ןא'גיכוריכלו םירקל םייררה םידוהי לש םתרכעהכ תונולשיכה ' 
 תונשל ידכ ולא תומשאהכ היה אל ךא 270 . הריגהל םימיאתמה םישנאה תריחבכ ודיפקה אל וינקסעש
 .םייררהה םידוהיה לש ילכלכה םבצמ רופישכ רתויכ ילוש םרוג התיה הריגההש ,הדבועה ןמ
 .םייררה םידוהי םהירבח בור וא לכש םיזוחלוק ינש קר םריקכ ויה םישולשה תונש תישארכ
 לש תוחפשמ 75 הנמ ,ןי'זרמ םהרבא היצקסכיה-ליעפ םש לע ,) Merezhino ( וני'זרמ זוחלוקה
1 כ ןי'זרמ לש ורסאמ רחא .םייררה םידוהי  . ןאימואש םש לע הז זוחלוק לש ומש ,הארנכ ,בסוה-937
1 'ץיכודימס םש לע ןכשה זוחלוקה םע דחיכ תע התוא ואצמנ שכתמחז זוחלוקכ  לש תוחפשמ 25
27 .)םייפוריאו םייררה( םידוהי םינשיהמ 1  לכ לש םרפסמ תא דומאנ םא העטנ אל יכ ןכ לע המוד 
1 ידכ תינמרג-תיטייבוסה המחלמה דע םש וראשנו םירקל ורגיהש םייררהה םידוהיה ,  . שפנ 000

1 • זאמשיא 264 927 . 
1 .םירנדיפ 265 929 . 
1 ,בוסאו 266 1 ,הריגה; 929 1 םינשנ . 1928 'זאמשיא: 928 928-  ולכה-ךסנ זאיגיינרזא לש הקילבופרה זמ ורגיה 1926

1 5 1  .םריחוס ) 58% ( תדחפשמ 88 : ןלהלכ הסנרפה-חורוקמ יפל וקלחנ םריגהמה . 34 ורזח ןהמו ,תודיוהי תדחפשמ 
1 ( הכאלמ-ילענ 24 .) 22% ( םילועפ 33 .ץינונאמפיל .) 3% ( םידיקפ תדחפשמ-4 ו .) 7% 1 י 930 . 

1 'ןייטשנמאק 267 929 . 
1 • היזורגכ םריירה םדיוהי 268 929 . 
1 ,הנ-ד 269 932 . 
1 ,טזדא 270 929 . 
2 7 1 1 ,הדלונ   . 52 , 50 ימע , 932
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 םירקב ובשייתהש םייררה םידוהי לצא רוקיבכ ,ותייערו ןייב שרי ה ץרפ ,אקרויוו םהרבא ,רפפ קיציא ,שידיי ירפוס

 םיחטש תאצקה ידי-לע זה ,התשענ יחרזמה דאקוואקב תואלקחל םייררהה םידוהיה תרבעה
 וללה הלועפה יכרד יתשב .םהירוגמ-תומוקמל ךומסב עקרק ןתמ תועצמאב ןהו םבושייל םישדח
 ךכיפל .תינא'גייברדאה הקילבופרהו זאטסגאד ןיבל ינופצה דאקוואקה לילג זיב םירכינ םילדבה ויה
 . דרפנב םירוזאה ןמ דחא לכב ןודנש יוארה ןמ

 זאקוואק-ןופצ לילג

 האצי תוצעומה-תריבב תידוהיה תיאלקחה תובשייתהה לעפמב םייררהה םידוהיה בולישל המדריה
-ןופצבש םירירהה םידוהיה וחלש :טדמוק'ה לש ותמקה לע העידיה העיגהשמ .המצע הדעה ינבמ
 תונוטלשה ןמ ועבת םיחילשה .קסדובולסיק ריעה יבשות ,םיחילש ינש הבקסומל דאקוואקה
 רוקחתש הדעווכ הדעה ינבמ םיינש תונמלו ,םיידדהה םידוהיה לש גיצנ 'טדמוק'ב לולכל םייזכרמה
 התנפוה ךכב םלוא ,וד העיבת האלמתנ אל ,דדבל ונידיב הלעש המב דע 272 .ילכלכה הבצמ תא
 .םבצמל בל-תמושת

 תומוקמל האוושהב ףא ד,חוימב השק היה ]קודדומב םידוהיה םיטילפה לש[ ילכלכה םבצמ
 ,רצונש בצמל אצומ שפחל םיימוקמה תודסומה תא עינה אוהו .םיידדה םידוהי לש םהירוגמ
27 .תואלקחל םתדבעהב היה דיחיה אצומהו 1 

1 יאמב םנמאו  דאטקה-2,870 ב םידוהי תובשייתהל הצקה דאקוואק-ןופצ לילג לש טייברסה 926
 םג התיהש .קודדוממ רטמוליק 2s-כ האצמנ המדאה 21 •.קורדומ תפנב .ימוק רהנה תברקב עקרק

1 , יקציכשימ 272 1 , זישוקל ; nn. 1925 לשמ , 924 926 . 
27J 1 .זושלוכ  . 20 ·מע , 928
1 "ג.מ , 20 'מע, 1928 .וןשולכ 274  ןמיצר יפל . 1927 ,ם,....רהה םדיוהיה n וכש"חה , 42 'מע. 1928 .ן"טשכמאק, 927

2,9 ם"ורהה םדיוהיה לש ם n וכישי n הל וצקוה .) 1928 ( 12  .המדא ראטקה 
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 הלכלכה ייח

 הררח ,) Prykurskaia Dacha (- 'ה'צאד היאקסררקירפ'כ העודי החיהר הבורקה חבכרה-תכחת
 התיה הררחב .תורעיה לש הלהנהה תורשב האצמכ זורכה ןמזבו ,הזוחא לעבל רבעב תכייש התיהש
 .םימסא( קשמ יכבימ המכו זבא-יכייכב יכשו ,תובשייתהל דיימ תשגל הרשפיאש .םייח םימ ראב
 מ"ק םישרלשכ .םיבשייתמה לש םיינמז םירוגמל שמשל םייושע ויהש ,)המרדכו תוורוא ,םיכסחמ
-ןרפצ לילג לש םיטייבוסה לש לעופה דערוה הצקה ,) Stepanov ( ברכאפטס תפכב ,רז הקלחמ
5 כ םייררה םידוהי לש תובשייתהל זאקרראק , 1  תובשייתהה-ישרג יכש .םיפסונ עקרק ראטקה-50
,2 מ רתוי רמולכ .תוחפשמ-500 כ טולקל ודרעכ  275 .שפכ-500

 תונכהב לילגה לש 'טזמרק'הר זאקרראק- y רפצ לש 'טזרא' ישנא וליחתה תומדאה תאצקה םע
1 ורחבכ םיטילפה דיבמ .קרדזרממ םידוהיה םיטילפה לש תובשייתהל הרבעהל תרישעמ  תוחפשמ 38
- ןושארה בלשב : םיבלש יכשכ עצבתהל הדרעכ תובשייתהה .)תובקכ-335 ך םירכז 327 ; שפנ 662 (

332 ( תוחפשמ 60 1 ויתסב תויאלקח תודובעב ליחתהל תוכירצ ויהש )שפנ   הייכשה הצובקהו , 926
1 ביבאב  םג הל המרדבו ,םיביטארפרארק השישב הנגרוא הנושארה םיבשייתמה-תצובק . 928
Vozrozhden ( 'הייחתה' םשב תיתובשייתה הרבחב רדחוא וללהו ,הייכשה הוצבקה ie (. הרבחה 
 עויסה תא קלחל הדרעכו ,תרדסומה יפלכ םיבשייתמה לש תימשר תוגיצנ השמיש תיתובשייתהה
 םהיתולהנה ידי-לע ורדסוה םיביטארפראקב םיימינפה םיניינעה לכ :טזרא'ר ןוטלשה תאמ לבקתנש
 276 • תורחבנה

1 ביבאב  תישארב ופרטצה ןהילאו .קרדזרמ תפכב תובשייתהל תונושארה תוחפשמה 63 ולע 927
1 .277 דרע 928 1  : םיבשייתמה לש םבצמ תא זירל ראית ךכר 4

 ,הטימ םהל םישמשמה .םיפשפושמו םילב םיחיטש המכו םירכ המכ אוה החפשמ לש ושכרה
 הררצ ודביא זמזמ רבכו. רחא דיממ איה םהילגר לע לעכ לכ .םייולב םידגבה .אסיכו ןחלוש
 278 .םהל שיש לכ הזר ,םיכנלו םיריעש םייזאקרראק םיעברכ םישבוח םירבגה .םיילענ לש

 םהידיב הלע ךא .העירזלו שירחל בר ץרמב םיבשייתמה ושגינ םהייח תא םקשל זע ןוצרב םיענומ
1 תכש לש ףרוחה . הצקוהש חטשה תיצחמכ קר דבעל  ררזיאה לבס ביבאבו. דחוימב רק היה 927/28
 ישאר לעמ הפחיר בער תככסו ,רתויב םיריעז אופא ויה םילוביה .םיקיזמ לש תרשק תועיגפמ
.279 תכש לש ףרוחה תארקל םיבשייתמה 1 928/29 

 םירבגה בור .רוביצ ינייכב שמשל ודרעכש ,הררחה לש ןבאה-יתבב תירעא ונסכאתה םיבשייתמה
1 יכב םללכבו ,םידליהו םישנה דרעב .הדשב וקסועה  280 .םהיתבל הייכב רמוח תנכהב ודבע , 2-9
 תלבגומה תומכה .םיכנל םיכנלמ רכממש שקב ברועמ רמיח . זאמאסה שמיש ירקיע הייכב-רמוחכ

1 ,הנובירט .ן"טשנמאק 275 1 •מע , 928 0 1 .רןשרלב:  2 ·מע , 928 1 1 ב .   תרתפשמ 288 תרבשי'תהל ריבהעל ןנכות-928
8- קי·צלאנ , 60- ינזררג ' 72- קרדזרמ ,תוחפשמ 75- יאטוגנ•זד : הלא םיברשי'מ םירירה םידוהי לש 1  . 
 .השממתנ אל רז חינברח םלוא

1 .סעמע .קאטשנאג; 1927 ,זאקרראק-ןרפצ; 1927 .קאטשנאג 276 1 .ןרשלרב; 927 1 ,..גמ; 20 'מע , 928  .ביטקלוק; 927
1 928 . 

1 ,הנובריט 'ן"טשנמאק האר ,חותפשמ 66 לע רבודמ רחא ררקמב 277 1 .קרדזומ יבשי'חמ הרושהו ' 10 'מע ' 928 928 ' 
1 .סעמע .ןיטישנמאק ןכו , 29 •מע ' 1928 'ןמצירי ; 22 •מע 928 . 

1 'ןוי ל 278 927 . 
1 .רןשלרב 279 2 •מע . 928 1 1 ,הנובריט .ן"טשנמאק ;  1 .ןמצירי ןכר , 10 •מע , 928  . 30 •מע , 928
1 .רןשלרב 280 2 •מע ' 928 1  . 
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 תיטייבוסה הפוקתה

 ףא לע .םיבשייתמה לע ושקה. זאמאסה רוצייל רמיחה תלבוהל םיסוס לש טועמה רפסמהו םימ לש
 םריכועל קקזיהל וצלאנ םהו ,היינב ירמוח לש תקפסמ תומכ דינהל םדיכ הלע אל םהיצמאמ
28 .שארמ עבקנש ביצקתל רבעמ היינבה תואצוה תא ורקיי ןככו ,םידוהי-אל םיריכש  היינבל ץעה 1
1 ףוסכ רפכה תיינב םייתסהל הדוענ תינכותה יפלו :טזרא' לש תישארה הלהנהה ידי-לע קפוס 927 , 
 22 קר ונכנ הנשה ףוס דוע. לעופל האצרה אל תינכרתה 282 .רכרטקרא תכפהמל ןושארה רושעה דויצל
1 כר .םירוגמ-יתכ  םיועבר ם•רטמ 30-27 לש חטש לע ויה םיתכה .םיפסונ 32--928

 תורמל ... רמ יח תרבכש יתשכ חורמ שק וילעמו . ףוס-הנקכ הסרכמ גגה ... זאמאסמ םייונב
1 כ[ השקה ףרוחה  תינוש רקכ-יללגכ םתוא וקיסהש ןוריכ ,תישאר .םיתבכ םח היה ]-927/28
 283 .רינסחמכש יאלממ םילופכ תונולח םיבשייתמל ליאשה קרט לש 'טזרא'ש םרשמ

,חא תיבכ תוחפשמ יתש וררוגתה םינבימה טועימ ינפמ  ררוגתהל זעה ררקכ וצלאנ תודחאו ד
,284 ( תרופחמכ (Zemlianki םינשי םריכ םסירכמ תוררב'כ יטייבוס ררקמ ראית םתראש 
.םיכררחמר 1 ביבאב ,טלחוה רוידכ רוסחמה ףא לע 285 '  תוחפשמ 78 תובשייתהל ריבעהל , 928
 286 • קרדזרמב ררוגתהל וכישמהו . רוכעל וזרדזה אל זה ןא .תופסונ

 הקשמ תא הלהינ החפשמ לכר ,םיכיטארפרארקה וקרפתה םיבשייתמה לש םארכ רחא רצק זמז
1 קב .רידחי ודבע .רשב-ריאש רקיעב .תוחפשמ רשלש-םייתששכ .טירפ חרואב 921 r וקפוס 
 תוטירפה תוקלחה ודביעל .םזייע-45 ן תורפ 2 ,םיררוש g ,םיסוס 45 הנושארה םיבישיתמה תצובקל
 הרשלוש m יאלקח תונוכמ ·הייחתה· תיתובישיתהה הרבחה תורשל ודמועה תופתושמה תומדאהו

 םישנא ואצמנ אל םיבישיתמה דיב ןא .תריבה-תורצאמ ואבוהש :זרסדרופ' גוסמ םיררטקארט
 .קסררגיטאיפל ידשוח-רד סרוקל םרייעצ העברא וחלשנ ןכול ,יאלקחה דויצה תלעפהל םינמראמ
 םגר ,ררזיאה יאנתול םילקאל ומיאתה אל םרירטקארטה םלואו .םיטסרירטקארטכ םרישכהל ידכ
 עגפ רבדהו m תכמה תוקפת אולמ הלוצנ אל ןכלו . ןרוצה יד םינמואמ ויה אל םיטסיררטקארטה
 תוחנומ' ויה תופתושמה תרתכמהו ,הלש הקשמל הנושארו-שארכ הגאד החפשמ לכ 287 .םילרכיב
 ,סרית דוליגב וקסע םיאלקחה .התואנ החגשה אלב 288 , "טזרא" םעטמ חרכה-הפוימ לש רצחב
 ונק ,תווירשהמ ולביקש תומהבה לע ףסונ .אופסמו ןתשפ ,םיחיטבא ,לועש-תלוביש .תוינמח
 . m פרע תואמר םזייע תורשע לש םיקשמ ויה םיבשייתמה זמ םידחאלו .םייח-ילעב םהבש םידימאה
 רומחה רוסחמה היה ,םהיקשמ חותיפב םיבישיתמה לש םכרד לע ודמעש ,םילושכמה דחא

S60-S ואוצה ד:שנוערל .םדיידיע:שכ וכחיגש לכור S ו 0 • 490 חיכ חיינכל ד:כציקד: חישארד: ד:לד:נן;ן; 28 ו I O  .ח•כל לוכר 
 .ו 927 .םיכישיחבול יארשא דד:דד:שד: וו-ו o ·בוע ,ו 928 .ד:נדכירט . r יטשנבואק

1 .קאטשנאג 282  . 2 ו ינוע ,ו 928 .יזשרלכ; 1927 ,.ג.בו; 927
1 ·בוע . 1928 .ד:נדכירט י r טישנמאק 283 1 - 10  . 
 . 22 ינוע ,ו 928 ,דקדזדמ ינישיחמ 284
28S לrו 927 י.י. 
 של ייד:נד:ש ד:וצכד:ק יכ .קזוטשאנג יזנראד: זושר·כדשי רסמ ,ו 928 יאבוכ 20 ·כ .רקט חחמ לש 'טזדא• חדציע:יחד:כ 286

 דדדחגד:ל ייrיs ד:כשיבובו ד:ובר יכ • ןציימ דםקנוכ ריקכש ןיטישנמאק ךא ,חדכישיחד:ל דד:כיs רככ םיכשייחמד:

 .)ו o ימיs .ו 928 .ד:תכדייט • r טישנבואק דד:דד:שד .ו 928 ,קאינריצ :ד:או< קדדזדבוכ

 ,ד:דייJז·חדתכמ 8 ; םיינכס J רכא חדליsכ m רשחבו s ·ר ,חחא r כס חדליsכ חדרשחבו 20 דדמדעד: םיכיישחמד: חדרשל 287

2o ו 928 • יזרלשכ( יזבוד: ןמ ד:אדכחד: חרדפד:ל חרתכמ ו ו ·ו דייש·חדתכמ 4 .חדרצקבו ו ו ; חדפרגמ 4 • 1 חוודשמ , 

 .) 20 ימע
 . ו ו ·מיs . ו 928 • ד:תכדייט . r טישנבואק 288
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 הלכלכה ייח

1 ילויב ןגראל 'טזמוק' גאד ךבש ןוויכ .יארשאב  םיצמאמ השע ןכו :יארשאל תיאלקח הרבח' 928
 ןכשש ,ינמראה רפכל םהיכרצמ תיינקל תכלל וצלאיי אל םיבשייתמהש ידכ .קווישל הרבח דוסייל
 סנרפתהל םילגרומ ויה אלש .םיבשייתמה לש םבצמ לע לקהל ידכ 289 • רטמוליק הכומשכ לש קחרמב
 רוע-תודובעלו תורלדנסל םיריעז םיביטארפואוק המכ םוקמב ןגראל תויורשה וגאד ,תואלקחה לע
 תויושרה דצמ דהואה סחיה ןכו ·תצמואמה הדובעה םכמאו 290 .םלג-ירמוח םהל קפסל ןכו תורחא
,ה'צאד היאקסרוקירפ' יבשייתמ לש ילכלכה םבצמב רופישל ואיבה  הקוצמהו ןוויכה ייח תמועל '
 . קודזומב םיטילפכ ויח םהבש

 התישארמ הלקתכ איה .קודזומ חפכב תידוהיה תובשייתהה התכז ולש ד.הואה סחיל דוגינב
 אצוממ הארנכ( קויצאמ דמע הקלחמה שארב .בוכאפטס חפכבש תועקרקה תקלחמ דצמ תוניועב
 ודעונ ותקלחמ תושרב תואצמנה תומדאה ןמ קלח יכ תועומש וילא ועיגה רשאבו .)יניארקוא
 ותקלחמ''! חצני ימ הארנ' : וילגב ריהצהו תשרופמה ותודגנתה חא עיבה אוה .םידוהי לש םבושייל
,התיח ,טזוא' לש ונואטיב תודעכ ' 1 ףוסב ענמ קויצאמ :תובשייתהה דגכ הלומעת זכרמל' ' 927 
 םילושכמ םרעו .תומדאה לש הקולח ןהב ךורעל ידכ .תובשייתהה יחטשל תאצלמ 'טזוא' יגיצנמ
 'טזוא' ידי-לע וחלשכש םימונורגא .ותודגנתה ףא לע .םוקמל ועיגה רשאכ .תוראב תריפח תדובעב
 םידוהיה יכ תועידי ץיפהו ,תונוש םיכרדב קויצאמ םהל עירפה ,תובשייתהל הככה תולועפב ולחהו
 יבשוח דצמ םג תובשייתהל ךיריע סחי וררוע ולא תועומש יכ ,חינהל שי .םהל-אל תומדא םילזוג
 טקש אל .עקרקה לע התלע םיבשייתמה לש הנושארה הצובקהש רחאל םג .םינכשה םריפכה
 יאלקח דויצ לש ותרבעה בכיע . דועמב םיערז תקפסא ענמ : תרכוש םיכרדב הל לכנתה אוה . קויצאמ
 אוהו ,ותוגהנתה הרקחכ 'טזוא' לש םייזכרמה תודסומה לש הפיקתה םתוברעתהל תודרח קר .המודבו
 תובשייתהה לא בוכאפטס חפכב תועקרקה תקלחמ לש הסחיב ויניש לח ךכבו . ודיקפתמ קלוס
29 .הב תידוהיה  הלקתכ ,תוימוקמה תויושרה לש .ןיידעה ףא וא ,גיויסמה סחיה דבלמ םג לבא 1
 .םייביטקייבוא םילושכמ לש הרושב בוכאפטס חפכב תדיוהיה תובשייתהה

1  ,חיחצ רוזיאב ואצמכ ,בוכאפטס חפכב םייררהה םידוהיה תובשייתהל וצקוהש 292 ,ראטקה 5 , 50
 .תוראב תיירכ היה תיתובשייתה הלועפ לכל םדקומ יאנת .הייחש-ימל ראב וליפא וב התיח אלש
1 ביבאב םכמאו  החוא לש ריחסב תובשייתהב ליחתהל הכורכ ךוחמ הנושארה ראבה תיריכב לחוה 927

 םידוהיל ודוענ הז חטשב תומדאה ןמ תיצחמב .הנשה ףוס דע המלושה אל היירכה ךא .הכש
 . ןא בוקבש )ריבאמרא זוחמ .קסיאמובוכ חפכ( יאכוג'זד רפכב רתויב םישק םיאנתב ויחש .םייררהה
 ,זוחמה לש תובשייתהה תקלחמ דיי-לע לבור-200 ו 'טזוא' ידי-לע לבור 50 () ובצקוה החפשמ לכל
1 ב ןושארה בלשב רובעל ודוענ ,חיכבוחה יפל .תוחפשמ-350 כ לש תובשייתהל ןככות חטשה לב 50-
 קר יאכוג'זדמ ורבע םוקמב וררשש םישקה םיאנתה תמחמ לבא ,יאכוג'זדמ )שפנ soo-כ( תוחפשמ
1 עצמאבו 293 , ךשמכ םירחא םיבושייב םיבשייתמה סויג .תוחפשמ-35 כ  60 םוקמב ויה 928
 294 .חוחפשמ

1 • זמציוי הררהשו . םש . םש 289  . 30 • מע , 928
1 • קרדזרמ ינישיחמ 290 928 . 
29 1 נר·צ 1 928 .r . 
1 יאמב .קרט זוחמב ·טזרא· לש האילמה חבישיב 292  חפנב חידרהי חרבישיחהל יכ .יזגדאה שאר·ברשי חוויד , 928

4 "כ וצקוה ברנאפטס  דרענש חטשה םצמוצ .חרבשייחהל חרישעמה חרנכהה דיב ןרחש רשפא .ערקק דאטקה 400,
1 .קאינד·צ :זייע( רז הרטמל 1 ·מע , 928 8 1 .זמציוי זכר   .) 30 ימע , 928

1 .קאטשנאג 293 1 "ג.מ ; 927 1 .זייצנאח ; 1928 ,יאטרגנ'זד; 927 934 . 
1 .סעמע .זייטשנמאק 294 928 . 
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1 ביבאכ  ןמס-לע 295 .יכרי תישארכ םייתסהל הרעוכ ןתיירכש .תוראכ שש תריפחכ וקסע 928
 רחאל םוקמה תא ובזע םהמ םירחא ןא .תוחפשמ יגיצנ םיעבשמ רתוי תובשייתהל ורבעוה תיככרתה
1 ץיקכ .םיאנתה םה םישק המכ תעדל וחכונש  : תוחפשמ יגיצנ דחאו םישיש קר םרקמכ ורתוכ 928

1 .הברק ריעהמ 40 5  םיבשייתמה .םיזנכשא םידוהי לש החפשממ גיצנו .קי'צלאכמ 5 .יכזררגמ 
1 לש קחרממ תיבחכ םימ ליבוהל רצלאכ'ר .םילהואכ וררוגתה 0  הלער בר ןמז לזגש רבד. ןרעל מ"ק 
.רקריכ  היה אלו .םיסוסה-55 לר םיבשייתמל הייתש-ימ ירשקכ הקפיס הדיחיה הליעפה ראבה 296 '
 םיבשייתמה .ברקתמה ףרוחה תורמל .םיתכה תא תוכבל ידכ תקפסמ תרמככ ןאמאס דינהל רשפא
 דעכ ימוי רכש םהל םלושש ,םילעופ תצובקכ ובשחכ .םימכ רוסחמה יכפמ תואלקח חתפל ולכי אלש
 לוכיה םע רזחותש האוולהל בשחכ רכשה. ןאמאסה תנכהכו םימ תלבוהכ ,עקרקה תרשכהכ םתדובע
1 'טזרא' םליש םרקמכ םתוראשיה תא דדועל ידכ .ןושארה 0  ,ורכש לע ףסונ .בשייתמ לכל לכור 
1 ףוס דע 297 .האררלהל םה םג ובשחכש . לכור 30 ותחפשמלו  כרכאפטס תפככ תובשייתהה הראשכ 928

 .רפכ לש יפוא הלביק קרדזרמ תפככ תובשייתהה דרעכ .עקרקה תרשכהל הדובע-הכחמ דיעמ
 זוחמ לש 'טזרא' שאר-בושי טעמ אל םרת קרדזרמ תפככ ידוהיה רפכה לש הריהמה ותוחתפתהל
- רמש לע םרפכ תא םיבשייתמה וארק ןכלו ,) Ganshtak ( קאטשכאג 'מ .קרט
.הקכרקאטשכאג'  ראצמכ רכש .קרט זוחמכ תידוהיה תובשייתהה לש רתי-םואית םשל 298 '
1 לש ןושארה עברכ םקוה .כרכאפטס תפכ לש תובשייתהה ררזיאר הקכרקאטשכאג  לש 'טזמרק' 928
 .םיבשייתמה לש םבצמ תא רכיכ חרואכ התניש אל ותלועפ ןא 299 .זר n מה

 .םהלשמ תומזוי םג טרקכל םיימוקמה תונוטלשה תא ואיבה תובשייתהכ תונולשיכהו םיישקה
 ריכחה .לשמל .ןכ .םהימוחתכש םירירהה םידוהיה לש השקה ילכלכה םבצמ לע תצקמכ לקהל ידכ
1 כ יכזררג ריעה לש טייכרסה  .םייררה םידוהי לש ןרעל תוחפשמ-50 ל המדא ראטקה-300 כ-927
 קרו ,עקרקה דוביעל תשגל םתורשפאכ היה אל םיעצמא רסוחמ ןא .כיטארפרארקכ םתוא ןגריאר
1 תכשכ םהל ןתינש רחאל 3-כ לש יארשא 928 .ooo ולחה .םיריסמ ראטכררכיא ושכרל רשפיאש. לכור 
1 תכשכ 300 .םתרשרל הדמעוהש המדאה תא דבעל  . ריעכ ררוגתהל וכישמהש. םיבשייתמה ונגרוא 930
30 ( 'םודאה יררהה' םשכ זוחלוקכ 1 . (Krasny Gorets רכידראכאקה זוחמה לש לועפה דרעוה םג-
 ןא ()( 2 .קי'צלאכ ריעה לש םירירהה םידוהיה ןמ קלח ומוחתכ תואלקחל ריכעהל טילחה ריאקלאכ
 תואלקחל םייררהה םידוהיה תרזחהל הלועפהו .אדוול ונידיכ הלעש המכ דע .המושי אל רז הטלחה
 .קרדזרמ תוביבסכ הרקיעכ הלהנתה זאקרראק-ןרפצכ

1 םיכשכ 928- 1 1 ולכה-ךסכ כרכאפטסר קרדזרמ תרפככ תובישיתהל ורבועה 927  רא .תוחפשמ 98
 ויה םיבישיתמה לש םימדוקה םריוגמה יבושייש ןוריכ םלוא .םירירה םדיוהי לש ,תוחפשמ יגיצנ

1 .קאינר'צ 295 928 . 
1 ,הנובירט .ןייטשנמאק 296  . 12 'מע . 928
 .םש .םש 297
1 ,הקכוקאטשנאג 298 928 . 
 הלנ•מ שאר- וכ וילכ; וזיחמה טייכוסה לש שאר-בושי ןגס- וקנטסוק: ועבקנ רקט חחמ לש 'טזמוק•ה רכחנ 299

 חחכוה לש רוצאה להנמ-ןגס- ןכופואק; זוחמה לש 'טזוא• שאר-כוש•- קאטשנאג ; קרט חחמ לש תועקרקה

1 .טנזמורקט( 1 ,הלהנה ,טזמורקט ; 928 928 (. 
1 בובייל 300 928 :r . 1928 • •נזורגב תוביישתה : ד ·מע . 
1 ,בורלאש 301 930 . 
1 .הראקלאב-רנריראבאקב תובישיתה 302 928 . 
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 הלכלכה ייח

 תוחפשמה רפסמב תוביצי התיה אל .ףרוחל םימיאתמ םיתב ויה אל םהמ קלחלו םוקמ תבריקב
-יתלבה םיאנתה תובשייתהה תשיטנ לע ועיפשה דוחייב 303 .תובשייתהה תומוקמב עבק וררוגתהש
 לש ףרוחה תארקל םוקמה תא ובזע יחה ראטכווכיאה לע ויבשייתמ בורש .בוכאפטס תפכב םילבסכ

1 תנש .305 תכשמ וז הפכב תובשייתהה תא םינומה שיו 304 , 928/29 1 929 
 לשו ללכב זאקוואקה-ןופצ לש 'טזוא' להינש .תינשרע הלומעת התו�ל תיתובשייתהה הלועפה

 םימייוסמ םיגוח וליגש .תודגנתהה תא תופרהל הרוענ וז הלומעתש הארנ 306 .טרפב קרט זוחמ
 תובשייתהה יניינעב רתי-תוברועמל תווישרה תא ץירמהל 307 ,םייררהה םדיוהיה לש םתובשייתהל
 308 .םידוהיה לש קר אלו .תיטייבוסה תוירוביצה לכ לש הניינעמ אוה תובשייתהה לעפמ יכ .חיכוהלו
 תוחלשמ לש ןוגראו וץמיא היה ריעה יבושתל תובשייתהה לש הבוריקל םיישחומה םיעצמאה דחא
 לש תלעות ואיבה אל .תיתלומעת תועמשמ ילעב םרקיעב ויה הלא םדיעצ ךא 309 .תובשייתהה ריוזאל
 גוס.רצק ןמז רובעכ וכעדו םיבישיתמל שממ

--ב המייקתה ,תוידדה תומשאה תלטה לש הרדיאבו .תובשייתהב תונולשיכה עקר לע 1 s 1 ד 

1 רבמצדב  הלועפב הז תא הז ומישאה םירבודה. זאקוואק-ןופצ לילג לש 'טזוא' תדיוע בוטסורב 928
 הועקש איהש תוצערמה-תריב לש תישארה הלהנהה דגנ ונעטו :טזוא'ל םריבח סויגב תקפסמ-יתלב
 הלהנהה יגיצנ ואב םתמועל .זאקוואק-ןופצב יתובשייתהה לעפמה תא החינזמו ןא'גיבוריב יניינעב
 תפנב עקרקה לע םיבשייתמ ולעהש לע ,זאקוואק-ןופצב 'טזוא'ה ישארל תונעטב תישארה
 ומישאה םה .תובשייתהה תא םהידי-ומב ולישכה ךכבו .םימ לש הקפסהל וגאדש םדוק בונאפטס
 יד ודיפקה אלש םושמ .םיבשייתמה לש הברה הרישנל תוירחאב זאקוואק-ןופצב 'טזוא' ישנא תא
-ןופצב 'טזוא' ישאר ועבתנ הפירחה תרוקיבה חכונל J וו.םיבשייתמ לש הנוכנה הריחבה לע ךרוצה
-ב היוטיב תא האצמ וז ןכאו ,םרוזאב םייררהה םידוהיה תובשייתהל תשדוחמ הפונת תתל זאקוואק

1  לש ןתיירכ המלשוהו .בונאפטס תפנב תידוהיה תובשייתהב תוראב עברא ורפחנ הנש התואב . 929
 תפנב תידוהיה תובשייתהה רוזיאל הרבועה תודשה תייקשה ךרוצל .הקבוקאטשנאגב תופסונ ושלש

1 • דיוהיה רפכה ייח 303 929 . 
1 • טזוא 304 929 . 
1 ,קאנוי( םייסור םידוהי לש חיאלקח הנומוק םג ,גורנאגאט ריעה דיל ,זאקוואק-וןפצב המקוה הנש התואב 305 930 (. 
1 תנש לש ףרוחב 306  ,טזוארט( םידוהיה םיבשייתמה ןעמל םריפס ףוסיא לש צעבימ קרט לש 'טזוא' ןגריא 927/28

1  .) 1927 .ןויל :םג ןייע; 928
1 רבוטוקאב 307 ,טזוא' תוצעייחה( זאוקואק-וןפצב •טחא· לש תדחוימ תוצעייתה הנמוז 928 ' 1  חלש היתובקעבו,) 928

 הכימתה םע תוימשיטנאה רגנ קבאמה תא ודיחי וךרבל םיפינסה ועבתנ ובו ,דחוימ רחח לילגה לש הגלפמה דוע
1 ,..גמ( םידוהיה לש תיאלקחה תובישיתהב  לע תדחוימ הטלחה ולביק קרט זוחמ לש םייועצקמה םדיוגיאה .) 929
 היפינס לכל דחוימ בתכמ החלש זאוקואק-וןפצב הלהנההו .) 1928 .םייועצקמ םדיוגיא( 'טזוא'ב תרצמנ הכימת
1 ,םייועצקמ םדיוגיא( תדיוהיה תיאלקחה תובישיתהה לע דעימה תא וביחריש 929 (. 

1 לריפאב ,קרט חחמ לש ·טזוא' תדיוע תראקל 308 1 .טזוארט( םריבח סויגל תבחרכ הולעפב וןגראה חתפ , 928 928 : 
1 .קייצלאנ ,טזוא -אל םה •טזוא• ירבח ןיבמ םיברש ,הדבועה תא גשיהכ הנייצ וןגראה לש תישארה הלהנההו.) 928
1 .תישאר הלהנה< םידוהי 1 •. ג.מ הוושהו : 929 1 שפיל : 928 928 . r 1 .ץישביל,  193 .ג-ב : 930 1 (. 

3-כ וקסועה ובש .בוטסורב ןאויקימ םש לע םיילענל תושרחה תיב 309 .ooo תא ץמיא .םידוהי-900 כ םללכוב .םדיובע 
1 תישארב .רקס זוחמב תידוהיה תובשייתהה  בונאפטס תפנב תדיוהיה תובישיתהבו הקובקאטשכאגב ורקיב 929
1 .וץמיא :האר .םינוש םייועצקמ םדיוגיא לש תוחלשמ עבש 1 ,הנובריט .ןייטשנמאק ; 928 1 ימע , 928 2  ; 
1 ,הנובריט ,קאטשנאג  . 1928 .יוקטנסי םג ןייוע, 929

3 1 1 .קסיסורובונ; 1932 ,ראדונסארק; 1932 .טסיביטקא 0 932 . 

3 1 1  . 1929 ,.ג.מ 
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3 ,תישאר םימ-תלעתמ החולש בוכאפטס  תויעבה תחא- יקלח חרואב םוקמ לכמ- הרתפכ ןכבו 12
1 תכשלו .ןאמאסה תנכה הרשפאתכ םימב רוסחמה ןורתפ םע .תואלקחה חותיפ תא ובכיעש 929 
1 לש םתייכב הנככרת 1 ( םירוגמ-יתב 62 3 .)הקבוקאטשכאגב-62 ו בוכאפטס תפכב 00 1  תפכב םיתבה 3
.םיפרע וא חפ-תוגג ילעב םבור ; הקבוקאטשכאגבש הלאמ םיבוט' ויה בוכאפטס ' 3  יתבב םג ןא 14
 תונולחה ,םדייוסמו רמיח םיחושמ הפצרהו תוריקה : רדוסמו יקכ היה' הקבוקאטשכאגב םיבשייתמה
3 .יתאורבתה בצמה תא הקדבש הדוע הדיעה :רדס ררוש לוכבו םיפוטש 1  לע לקהל ידכ 5
 יכ .קרט זוחמ לש םיטייבוסה לש לועפה דועוה טילחה ,םיבשייתמה

 יקשמ לש היצאקיפיסכטכיא תיחרכהו הצחמל-חיחצ אוה רוזיאהש הדבועה חכונל
 רזע-יקשמ לש םתמקהל תיככות דבעל 'טזוא' לש וחוכ תא תופייל שי ,םיבשייתמה
3 .םיתואכה יארשאה-תודסומ יכפב אושנה תא תולעהלו ,םיבשייתמל 16 

 תפכל םירירה םידוהי לש םתרבעה בצק רבגו ,היפנע ןוויגו תואלקחה לועי רתיל חתפ חתפכ ןכב
1 תכשנ ואבוה הילא רשא ,בוכאפטס  ,הזל הז םיכומס םיבויש יכשנ ובושהו תוחפשמ 220 929
3 .דחא רפכל ןמזה ךשמב וגזומש 1  דעימ םהל ונקה םהבש ,םריצק םיסרוק ונגרוא םיבישיתמל 7
 דוקמו תונריסכ-תנחת המקוהו ,םייאלקח םיכירדמ וחלשכ ,תואלקחב תושדח תוטיש לע םייוסמ
,3 ידכ יעגהש ,דבועמה חטשה בחרוה הלא םדיעצל תודות .יגולורואטמ  ורעזכ ובו ,ראטקה 500
 ודביעל תורבח הרשע-ששב םינגרואמ ויה םיבישיתמה .סרית ,הכתרכ ,הרועש ,לועש-תלוביש ,הטיח
 לש םתחוורל .תיתחפשמ הבריק לש דוסי לע התתושה ןהב תורבחהו ,עקרקה לש ףתושמ
 היעגה הכש התואב .תריוביצ תחלקמ התכבכ ןכו ,האפרמ הקבוקאטשכאגב החתפכ םיבשייתמה
 30 ןללכבו ,תוחפשמ 354 הב ואצמכו ,האישל קרט זוחמב םייררהה םידוהיה לש םתובשייתה
3 .םויככשא םידוהי לש תוחפשמ 1  תוינדימל םינושאר םינמיס ורכיכ רבכ תחא הכרעבו תעב ןא 8
 .םיבישיתמה ייחב רתי-תוברעתה לש תוינידמ ,הדשח

 אלא ,םירירהה םרוהיה לש ילכלכה םבצמ תא רפשל קר אל הדרעכ תובישיתההש שיגדהל ידב
1 ב רהוצה 'םיימואלה םהייחל יטייבוס ןורתפ ןיעמ תוושל םג  םוקי הקבוקאטשכאג רפכב יכ '-928
3 .םירירה םידוהי לש טייבוס 1 ב 19 1 ראוניב-2  ןמ תצקמ ושקיב ןהבש ,טייבוסל תוריחב וכרעכ 929
-ואול םיבישיתמה תלהיק לע םילבוקמ םישנא ורחבייש .בייקשאב ןאמרו םשארבו ,םיבשייתמה
 וןשארה טייבוסול וןלישכל שארמ ןוידכ בייקשאב לש וקבאמ .םיאלומוסמוקו םיטסינומוק אקווד
 ,םייתגלפמ-אל הישמח זכר םאיולמוסמוקו םטיסינומוק השימח ורחבכ םייררהה םדיוהיה לש
 םןףיהי ויה אל םטיסינומוקה םריחבנה תשמח ןיבמ תוחפל םיינש .הגלפמה ידי-לע וצלמוהש

3 1 2 1 ,הנובריט .קcוטסונcוג   . 24 ימע ' 1929 ,הוצ'רלכר .קcוטסונcוג ; 929
3 1 3 1 ,התכריט .קcוטסונcוג  1 ,הוצ'רלכר ,קcוטסונcוג; 929  . 24 ימע , 929
3 1 1 .וקניצנcוירקל 4 930 . 
3 1 5 2 הקרכ דהרעוה  10  ' r בז- m לחבזכ םוליח תחcו הרcויסו ריםבג 3 וcוז:בזנ כ" ,ררבתה הריקככ .םדילי 3S םללכוב ,יסוcו 

 םריהיל תרבימ. ךטיולחל םcויריכ םה כ" ורד:יהז:סו ףcו .כ-לתולחבזבז ולכס םידקבנה ךבז תציחמל לעמ ,הcורי-ירלח ך
 .) 1929 .קcוינר'צ( זגבזה תטולב תרלגהמ ולכס

3 1 6  . 1930 .רקט 
3 1 7 1 ,הרצירלת .קcוטסונcוג   . 23 'בזע , 929
3 1 8  . c. 1929וקית•ז:; 1929 .רקררובז יטחשכ; 1929 ,התבריט ,קcוטסונcוג 
3 1 9 1 .סעמע . r טיסונבזאק  928 . 



 הלכלכה ייח

 .יזנכשא ידוהי היהש' ןאמליג א"סו ,םוקמב ררוגתה אלו ידוהי היה אלש .קאטשנאג םהו ,םייררה
 רבח היהש 'זאמליג א "ס הנמתנ םייררהה םידוהיה לש ירפכה טייבוסה לש ןושארה שאר-בושיב
1 זאמ תיטסינומוקה הגלפמה 9 1 7  וב הלהנתה ,םייררה םידוהי לש דסומכ טייבוסה לש ומש ףא לע . 
 ודעי אלש םיבשייתמה םיישקב ולקתנ ,תיטייבוסה תונותיעה הדיעהש יפכו ,תיסורה הפשב הדובעה
-לכה תועידיה תונכוס לש תימשר העדוהב ,תרוקיב החתמנ ליבקמב 320 .ויתורישל וקקזנו תיסור
 םידמעומה םושירב השע יכ .קרט זוחמב םיטייבוסה לש לועפה דועוה לע ,)ה�סור( תיסור
 ,תובשייתהל ורבעוה ולא תואיגשמ האצותכ :ידמעמה ביואה' ידי-לע ולצונש ,תואיגש תובשייתהל
 תובשייתהה תועצמאב תוכזל איה םתרטמ לכש ,)יצנשיל( הריחב-תוכז יללושמ ,םירקבמה תנעטכ
32 .יקוחה םדמעמב וינישל 1  תא המלב תובשייתהל םידמעומכ הריחבה-תוכז יללושמ תליספ 
 וסייוג ןהמש תוירקיעה תובכשה ויה )'דכו ועצקמ-ירסח ,םירחוס( הלא םיטנמלא ןכש ,התוחתפתה
 .תובשייתהה לעפמל ,ללכב תוצועמה-תריב דיוהי ומכ ,םייררהה םידוהיה

1 תנש עצמאב  ראשה זיב :טזוא' תוליעפ לע הטלחה קרט זוחמ לש הגלפמה דוע לביק 929
 ·יטנא הלומעת להנלו תיתרבחה הולעפה תא תובשייתהה ריוזאב חתפל' 'טזוא'מ הגלפמה העבת
.דשח םייח-חרוא זעמל קבאמו תיתד  לארשי יגח תא רימהל היה הטלחהה לש ישעמה הושריפ 322 '
 םע ורבג םיבשייתמה לע ץחל ינמיס .המודכו ה m נמ-םויכ תבשה לוטיב ,םיטיייבוס םיגחב
1 תנשב היצאזיבטיקולקה 1 תישארב . 930  םינושארה םדיעצה הקבוקאטשנאג רפכב ושענ 929
 לש יטסינומוקה לנויצאנרטניאה( ·םיקי םשב זוחולק םקוה הנשה ךשמבו ,היצאזיבטיקלוקל
 םה ףא התע וחפוסש ,בונאפטס תפנב םיבושייה ינוש ,רפכה יבשייתמ לכ וללכנ וכותבש .)רוענה
 םשב זוחולק ןגרוא הקבונאדגובב 323 .הקבונאדגוב םשה ול קנועהש. דחא רפכל וגזומ . קורזו מ תפנל
8 וללכנ ובש ,)'הווחא'( •הב•זןרך• 5 %  םהלש שארה-יבושיש ,םזיוחלוקה יזגרא םע .םיבישיתמה לש 

 :םירחוס לש תודוסי' דגנ קבאמ ךות 324 .םיבשייתמה זמ קלח םהמ וקלוס ,םירירה םידוהי ויה
 :םיקזימ םיטנמלא· םברקמ איצוהל םיבשייתמל וארקש ,תידוהי-תיטאטב םדיחוימ םזיורכ ומסרופ
 וושכר לכו ,בוסחנפ ,םיבישיתמה יגיהנממ דחא הקבונאדגוב רפכה זמ אוצה עסמה לש וכלהמב
 ,םיבשייתמה לש םהייח-חרוא תא ויניש תילכת התניש םזיוחלוקה לש םתמקה . ומרחוה ותיבו

 ,םירפכה תא םטיעמ אל םיבשייתמ בוזעל וגהנ ףרוחב .םירומח תעמשמו חוקיפ םהילע וטלוהש
 םזיוחולקה לש םתמקה רחאל .ביבאב םהילא םיבוש . רוקה יאנתב תואנ רויד רסוח ללגב רקיעב
1 דע ורפכל בושי אלש בשייתמ לכ יכ ,הארוה האוצה 0 1 סראמב   ,ביבאה תודובע תלחתה ןמז, 930
-ב םירפכה ינשב בושייה םצמוצ וז הארוה תובקעב .רפכה יבושתמ טיאמוטוא ןפואב ומצע איוצמ

1 1 ( תוחפשמ 36  דועמב ןהירפכל ובש אלש .)ינזורג ריהע זמ 36 "ו ק'יצלאנ ריעה זמ תוחפשמ 00
 לש האוצתכ .םהיניבש םינקזה וליפאו . לארשי יגחב דובעל וחרכוה םזיוחולקה ריבח .בוקנה
1 סראמב .קרט זוחמב םיידוהיה םזיוחולקב ויה וז תוינדימ  93 ( םיבשייתמ תוחפשמ 204 קר , 930
1 ו הקבוקאטשנאגב 1 1 1 "ב 354 תמועל 325 ,)הקבונאדגובב- 929 . 

1 ,הבריטאגוב 320 1 ,סעמע ,הבריטאגוב ; 929 929 . 
32 1 1 .םריירהה םדיוהיה תובישיתה  929 . 
 . 1929 ,רקט 322
1 .םעמע .קאינר·צ 323  ורעוה שאר-בושיכ ןהיכ םרישעה חונש ףוסבש .רבנארגרב לש רמש לע ארקנ בויישה . 929

 חריבה-תורצאב ריחסמ גיצנ שמיש םיושלשה חונש עצמאבו ,זארקראק-רןפצ יללגב םיטייבוסה לש לועפה
1 ,רקנטאמ( 934 (. 

1 .רקניצנאירקל 324  . 1930 ,היצאזיביטקרלק ; 930
 . 1930 ,הנובריט .קאינר•צ 325
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 לש זוחלוק
 םייררה םידוהי

 •טזוא' ש"ע

 ,תררוע רוביעב רקיעב ,הכאלמב קוסעל םייררה םדיוהי וכישמה תובשייתהל ורבעש רחאל ףא
-ףא ,הכאלמב קוסיעה רסאנ םזיוחולקה ומקוהשמ םלואו' ךכל ועייס ףא םייטייבוסה תונוטלשהו
 וצלאנ ךכש ןרויכ .החפשמה לש התייחמל הקיפסה אל זוחלוקב הרובעה ןמ הסנכההש יפ-לע
 ריכ ,הז דיעמ קוסיעב ספתיי בשייתמהש היה יד ךא .רתסהב הכאלמב קוסעל םיבר םיבשייתמ
 התשענ תואלקחה .םטיעמ אל ויה הלאכ םריקמ םנמאו .םרחוי וושכר לכר זוחלוקה זמ קלוסיש
 םנמאו .לטובמ-יתלב ריקפת הב אלממ יטרפה רזעה-קשמו ,דיחיה הסנרפה ררקמל התע אופא
 םיבשייתמה בורלש אלא ,רתויב בושח הסנכה-דוקמ הרפה התיח זוחלוקה רבח לש רזעה-קשמב
 לבור 75 לש םרכס הקברקאטשגאגג םיבשייתמ תחפשמ לכל בצקוה ךכיפל .תורפ ויה אל םידוהיה
1 היה הריחמ וליאו ,הרפ תיינק םשל 50- 1  םדיוהיה םיבשייתמה לכמ 53% יכ ,אופא אצי .לגוד 20
 רעב ולביקש המוזעה הסנכהה זמ רקיעב סנרפתהל וצלאנו ,םהלשמ תורפ אלב ויה הקברקאטשגאגב
 .תואלקחה תא ושטנל רפאש םיבישיתמה זמ םיברש המית דיא 326 .זרחלרקב הדובעה

1 תישארב .םייטילופ םיצחל םג ופסונ וללה םיילכלכה םיישקה לע הגהו  הפלחוה· 933
 .)םיקאולקה( ףרגה ילעב דמעמ סבוהו תיטיולפ הקלחמ הנגרוא ,הגהנהה ]הקברגאדגרבב[

.הז זוחולקב ואצמנ "ויגכוס"ש  רדחונש תוחפשמה רפסמב הדדייל ואיבה הלא םדיעצ 327 '
1 לש הייגשה תיצחמב הב רדחונ תובשייתהב )שפנ-2.000 כ( תוחפשמ 354 ךותמו ,תובשייתהב 933 
1 ר הקברקאטשגאגב 70 ( 200 קד  םיבישיתמה רפסמב הדריי לש וז המגמ 328 .)הקבוגאדגובב-30
 םדימלמש יפב . ןכמ-דחאלש םינשב םג הכשמנ זאקוואק-ןרפצב תידוהיה תובשייתהה ריפכב
1 תגש יבגל םינותנה  ינשב ויה הב רשאו ,רז תובשייתה לע םיטרפ ונידיג שיש הנורחאה הגשה, 934
1 קד םידפנה 33 ( 70- הקבוקאטשגאג :רז הוקלח יפל .תוחפשמ 95 1- הקברגאדגרב .)שפנ 1 25 
 וצלאנ ריפ לרע .יללכה יזגכיתה תנדעמב ובלוש םייררהה םידוהיה לש םזיוחלוקה .)שפנ-550 כ(
 םה םימיה תוברב ךא .םהיבושימ םיבר לש םגודצ- n ועיבשל היה אל יאדווש דבר .םיריזח םג לדגל
1 ב .תואלקחב םיגשיהל ועיגהו םישדחה םייחל ולגרתה  הפגב ינשה הקברגאדגובב זוחולקה היה-933
 ויגישה לע תוניטיצה-חראל הכז הקבוקאטשגאגב זוחולקהו ,סריתהו הטיחה יולבי ףקיה תניחבמ
 םהיגשיה לע תוניטיצה תותואל וכז זכ .הדוב-עםוי לכ דעב האובת ג"ק 7 ולביק םהריבח; תואלקחב
 .ביארזוא ןורבח ; הקבוקאטשגאגמ ביאבוש היסרא .בייאגאד לאמע .בוסחלא ןושמש תואלקחב
 ייחב לחש רכינה רופישה ףא לע . 12 •.הקבוגאדגובמ הגייבתמ רישאמו הבוליעדזי רישאמ

1 .הקכוקאטשנאג 326 930 . 
 .) Dulet Morza Kozarev ( כראזוק דהוומ טולד ר'וה-זאלה דמועה זוחולקה שארכ . 1934 ,וקנטאמ 327
1 .ץישכיל 328  . 45 ·מע , 933
1 .רקכטאמ 329 934 : n 1 טישנאמ": 1934 .ן"צנא 93s .r . 1934 .כריכאק : 228 ·מע . 
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 הלכלכה ייח

 היינשה תיצחמכ הארנכ הכשמנ ,םירשעה תדנש לש הנושארה תיצחמכ םבצמ תמועל םיבשייתמה
 לע םינותנה זומרל םייושע ךכ לע .םרייעצ ידי-לע רקיעכ ,םזיוחלוקה תשיטנ םיושלשה תדנש לש
 החפשמה לש עצוממה הלדוג היה תובשייתהה תישארכ םא .םיבושייה ינשכ החפשמה תוקמטצה
1 תישארכ ריה .תושפנ שמחמ רתוי  האב דז תוקמטצה יכ חינהל שדי ,תושפנ עבראל המצמטצה 934
 םיושלשה תדנש לש היינשה תיצחמכ .םרייעצה םיאליגה דיי-לע םדיפנה תבזיעמ האצותכ רקיעכ
 תמחלמ ימיכ .קרט זוחמכ םיידוהיה םזיוחולקה ינש לע תועידי ,ועדיש המכ דע .ומסרופ אל
 דז ךא ,זאקדדאקה-ןדפצכ תידוהיה תובישיתהה הקספו ,םהיבושת בור האדשכ ופסנ היינשה-םולעה
 . זאטסגאדכ םייקתהל הכישמה

 ןאטסגאד

 ,דחוימכ ןכדסמ היה תינאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרכ םירירהה םידוהיה לש םבוישי זיינע
 םהירפכ תא ושטנש .םידוהיה םיטילפה לש עריכמה םכור זוכרי )א( : תוריקיע תוכיס דשלש תמחמ
 לש הנדר-בור .תומדאכ רוסחמכ תדחוימה הרמוחה )כ( ; דז הקילבופרכ .םיחרזאה-תמחלמ ימיכ
 םהיבושתמ םיכרד ,תדבועמ ערקק לש רתויכ הכר הדקצמ התיה םהכש ,םריהכ וררוגתה הסידלכדאה
 דא ,תוגייתסהה )ג( 3 ( 0 ; דוביעל תוויארה תוערקקה רתויכ תוטעמ דיה הכ םגש ,הלפשל רוכעל ודוענ
 תופירח דז הקילבופרכ דיהש .ימדקמה טיייבוסה יזנגנמה דצמ םירירהה םידוהיה יפלכ תונדיעה ףא
 םירירהה םידוהיה לש םרודיס לע םמתוח תא ועבט הלא םימדוג. םריחא םרידגמ-ריוזאכ רשאמ רתוי
 םשל דחוימכ וצקוהש םידשח םיחטשכ םאו םימדוקה םתבישי-ריפככ םא . ןאטסגאדכ עקרקה לע
 .ךכ

1 כ  שארכ .םיבושי הנדמשמ םייררה םידוהי לש תחלשמ הבקסומל ןאטסגאדמ החלשנ-925
33 .יטייכדסה ןוטלשה ןעמל םחלש םימודאה םינאזטידאפה דחא .כדלינתא ינדס דמע תחלשמה 1 

 דכש שאונה ילכלכה בצמה תא הראיתו .תוצועמה-תריכ אישנ . זינילאק ינפכ העיפוה תחלשמה
 םיטייבוסה לש לועפה דועוה שאר-בושי .יקסרדמאס 'נ ץירה ליבקמכ .םייררהה םדיוהיה םינותנ
 םג םיפסכ ביצקי 'טנדי'ג'הש ךכל גואדל זיכרמה יזטלשה ןמ שקיב דכו. ןינילאקל בתכמ. ןאטסגאדכ
 בד בשקכ ןזיאהו יקסרדמאס לש ותיינפ תא דכל-תמישל חקל ןינילאק םנמא .םירירהה םדיוהיל
 תחלשמה לש התוהש תעכ םלוא .שממ לש תוחטבה םדש חטיבה אל ךא .תחלשמה לש היתונטעל
 ומתרנ רשא .כינימאק כל לש ותשא .כינימאק ד"דאד כדנדגרדמ לש םהינזואל הריבד ועיגה הבקסומכ
 ועיס ןעמל דועוה' לש תדחוימ הבישי הנמוז םולפיטל תודות .םירירהה םידוהיל עייסל דיכ הלועפל
,תוצועמה-תריכ לש םיטייבוסה לש לועפה דוערה דילש תואלקחל 1 יאמכ-30 כ טילחהש ' 925 
 האוולהכ םה ףא .תומהכ תיינק םשל לכור-20.000 ן .םינש שמחל האוולהכ לכור 80,000 ביצקהל
 וענמל דיכ . לכור 250 היהי יאלקח קשמל ןתנייש ינרימה םוכסה יכ עבק דוערה . םינש ושלשל
 םריכיאל ןתנית הכימתה יכ ןאטסגאדכ תונוטלשה וריהצה ,דכלכ םידוהיל ובתני תואוולההש

 היה רהכ ם•אלקחה לש-82% כ לש םחררשל .הסירלכראה לש-65% כר חרדכרעמה חרמדאה דמ 30o/o-כ ואצמנ רהכ 330
1 ,כרלאינאד( חדכרעמ עקרק ראטקה יצח ערצממכ , 293 ימע, 960 270 , 2SS-2S4 (. אררייכ ידרו ףסוי וןיכרא )רינ-
l קיח ,)רקוי l S , 1 יסמ 1 2 - 1 0 1  . 

33  ,רכנרראגא( 1926 רבמבונכ המייקחהש :טדרא• לש הנושארה הדיועוכ ףחחהשר הבקסומכ המ-זמד ראשנ כרלינחא 1
1 928 (. 
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 תיטייבוסה הפוקתה

 םיאכזה .םיירפכה בצמ תקריכ םשל .הירצלוכר-רטכוקה תועיגפמ ולבסש םידוהיו םימלסומ
 הקלחכ הדועוה .דחא ידוהי ףא ללככ אל הכש הדוע המקוה ,הרריק תפככו טככרד תפככ תואוולהל
 הושלש ; טככרד תפככ סריפנ העבשכ םיבושתה לש םבצמ תא הקדכ זהמ תחאש ,תודעו-תת יתשל
-הללומ( םיימלסומ םירפכ העבראו .)לויכאמושחו ריגויכ . יבא לגא( תוידוהי תוליהק ויה סהכש
 הכומש לש היסולכואה בצמ תא הקדכ תרחא הדוע-תת .)הכוככאסו יגאטומ ,ראילכאדא .לילח
 . ךאד'זד ,הלאק·ל·צכאח :ץאדמאמ( תידוהי היסולכוא ילעכ השימח סהכו ,הרריק תפככ סריפנ
 וז הוצב'ק יכ הדועוה העבק ,טככדדל םהריפכמ וטלמכש ,םידוהיה םיטילפה יבגל .)גא•צדאקו גאדא
 טככדדכ תדדוגתמה ,תדיוהיה היסולכואה תא ,הריהז השיג תכייחמו דואמ הדושח היסולכוא לש
.דחוימכ רוקחל שי ,הירפכל רוזחל תפאושהו  תואוולה יזשאדה כלשכ קינעהל אלש טלחוה זבל '
 ,הדועוה העבק גאדא רפכל דשאכ .טככדדכ םידוהיה םיטילפל

 תא הרכומכ הנורצמ םוקמה תא הזבוע ,םיחרזאה-תמחלממ הלכס אל תידוהיה היסולכואה יכ
 ריזע רחסמכ אלא תואלקחכ םיקסוע םכיא .תוחפשמ םיעברא ,סרקמכ םריתוכה .היתבו הושכר
 סכוד- השק אוה םבצמ ךא .תואלקחכ דבעכ וקסע אל הלא םיבושת ללככו .הניכסה ידפנכ
 הדובע-תומהכו המדא סהל זתניתש הדועוה תא ושקיב סהמ םידחא ; ולכ-ירסוחמ םינויבא
 .םועצקמ תא בסהל ידכ

 תואוולה אופא וכתינ הדועוה תוצלמה ךמס לע .הדועוה לש התוכמס םוחתמ גרח הז זייכעש אלא
1 " 1 ,םיידוהי םידפנל לכור 49 , 700 ךסכ 7, 8  לכור 32,450 לש רתוכה םוכסה .תימלסומ היסולכואל 50
 םידידה םדיוהי לש תוחפשמ תואמ המכ ונהכ ךכ 332 .טככדדכ םידיוהיה םיטילפל זבמ-דחאל זתינ

 לש תריקיעה היעבה תא רותפל ריכ הכ היה אל ךא ,השקה ןבצמ-תא העשל הלקהש ,וז הכימתמ
 רקפה לעמ ודדי םימדוקה םהריוגמ-דיפנכ םידוהיה םיאלקחה םוקישל תויככותהו ,עקרקנ דוסחמ
1 תכשכ .םידשח םריוזאכ תדיוהי תיאלקח תובשייתה יזגדיא דאשכ דיחיה אצומכ . ןתליחתמ 927 

 וולפטיל תוודתו .םיריבדמה םיטיייבוסה תונוטלהש גיצנכ זאטסגאדכ יקסכודטסוא ,דומאכ ,דקינ
 טלכ הז :טזמוק' תיכאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרכ םטיייבוסה לש לועפה דועוה די-לע םקוה
 : םרייקיע םיושג יכשכ הלהנתהש ,םדיידהה םידוהיה לש תיאלקחה תובשייתהכ לופיטה תא ומצע לע
 333 .טכנדד תפככו ,דאילזיק תפכנ

1 " כ תיכאטסגאדה הקילבופרל הפרוצ דאילזיק תפכ  טיייבוסה יזטלהש תובשחתה לש ויטיבכ 923
 לע תועיפשמה תונדע תוככוש הפנה לש יברעמה הקלחכ .םיחתופמ-יתלכהו םינטקה סימענ
 וצוקה ונש ,הפנה לש י m זמה קלחכ יתנהש םיעקשמה ערצממ 334 .יחדזמה קלחה לש םילקאה
1 .מ"מ 287 אוה ,םידוהי תובשייתהל םיחטש 3 1  תולעמ 2s-ל יעגמה ,דוק רסקמכ דדוש הכשנ םימי 
 . רךדאו שבי ,סח ץיקה ; תאפוק ערקקהו םיגלשה רתויכ םטיעמ ףרוחב .ספאל תחתמ סוזילצ
 לכ .תוחילמ הךכ האצמכ זכר. טיןו ולחכ תנדועמ הדמח ויה ,תדיוהי תובישיתהל וצקוהש .תועקרקה
 סיקזאוקכ תסלכואמ התיה דאיוליק תפכ .תיתוכאלמ האקהשכ הוילת אופא התיה תונישיתה
 .ואפא יעבט 335 .סריהה זמ הסיולכואה ףודע בויישל תיערקק הברזר שמשל הדרעכו .תיסחי תולידלב

1 ·מע . 192s :r ברבייל 332 1 .'"!זרמ, 34 1 רכב,.,.ל, 925 926 :r . 2 ·מ1נ 1 5-2 14 1 .זט1tםג 11 ד ,  926 . 
1 ,ן K טסג K ר 333 927 . 
1 ,.ג K ד .טסהי 334 1 .ן K טסג K ר; 162 'מןנ , 3 רךכ , 967 93 1  . 8 'מע , 
335 K טסזנייז K 1 ,ט  .ו•מקל סזפנ m 7 .6 פכ!'דדצ החיה תודיההי חרב�חהה רויז K ב . 28 'מע , 929
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 תימונוטואה הקילבופרה לש הלשממה .םייררהה םדיוהיה לש םבושיי תא םג תמלוה התארנ הפנהש
1 כ וז הרטמל התצקה תינאטסגאדה  מ"ק-30-24 כ האצמנ וז עקרק 336 .המדא ראטקה ooo,4-כ-921
 תפנכ םיחטשה ובחרוה םינשה ןשמכ 337 .רתויכ הבורקה תככרה-תנחת םג התיהש. ראילזיק ריעה ןמ
1 לע ורעתשה םה םירשעה תונש ףוסכו ,תידוהיה תובישיתהה תורשל ודמועהש ,ראילזיק 0,400 

3 .ראטקה ןרעל 1 יאמכ םיבשייתמה דייל יגיגח חרואכ רסמיהל ודמע םיחטשה 38  תינכותה יפלו' 928
3 .תוחפשמ תואמ שמחל ודוענ םה 39 

 ודוענש ,תוחפשמה םושירו סויגכ לחוה ןאטסגאדכ תיאלקחה תובשייתהה לעפמ לע הזרכהה םע
1 םינשכ עקרקה לע בשייתהל 928 - 1  265 בשייל •טזוא·ו 'טזמוק' וננכית תונודנה םייתנשכ . 927

1 ( תוחפשמ 1 "כ 90 927 1 "כ-75 ן   תורבעומ תויהל תוכירצ ויה תובשייתהל ומרשנש תוחפשמה .) 928
1- הלאק-·ץאחאמ : ולא תופנמ 1 1- קסקאנויכ .תוחפשמ 0 00 1- טרוי-כאסאח .  2  ראילזיק ' 

1- הכאלמ-ילעכ : ןלהלכ תובשייתהל םידוענה וקלחנ תיועצקמ הניחכמ . 43-  ,תוחפשמ 06
8 כש ןאכמ .תוחפשמ 53- )םירוחש םילועפ םהכ( םילועפ , 66- םיאלקח 5  םדיוענה ןמ-%
 40 קר .רבעשל םיאלקח ויה םהמ ) 29% ( שילשל בורקו ,תיסיפ הדובע לע םינומא ויה תובשייתהל

 בכרהה תניחבמ יכ ,אופא רבתסמ 340 .תיועצקמ הרדגה ירסוחמ וא .םריחוס ויה 265 ןותמ תוחפשמ
 . לעפמה תחלצהל םיבוט םיויכיס ויה םיבשייתמה לש יועצקמה

1 ויתסכ 927 1 לש הנושארה םיבשייתמה-תוצבק עקרקה לע התלע   ינש הדסייו ,תוחפשמ 90
 ויה תיטופיוש תיכיטארטסינימדא הניחכמ . ןינילאק םש לע רחאהו ןיוא ל םש לע דחאה : םיבויש
34 ( יאפוק יקאזוקה רפכל םיכייש םיבושייה ינש 1 . (K upai 

1 תנשל יכ ףא  תכרעמו תוחפשמ 66 בושייל םיביצקת ·טזמו'קו ·טזוא' ידי-לע ועבקנ 928
 עצמאכו .תופסונ תוחפשמ 75 תובשייתהל וז הנש לש ביבאכ ייכועה .ויארכ הלעפ אל היקשהה

1  342 • םייררה םידוהי לש תוחפשמ 265 םיבושייה ינשכ ואצמנ 928

 ,הדורנוא ינאטסגאדה 'טזוא' לש חוכ-הפוימ ידי-לע הלהנתה םוקמכ תיתובשייתהה הדובעה
1 ינוימ ראילזיקכ דבעש 1 סראמ דע 927 1 רבוטקוא-ינוי( םישדוח השימח לעפ ודיצלו , 928 927 ( 
1 סראממ .) lvaniushchenko ( וקניצושינאכיא םונורגאה  ףינסל תובשייתהכ לופיטה רבועה 928
1 כ .םיבשייתמה תא ךירדוי וןוכיש שיא היה אל השעמלו .ראילזיקכ 'טזוא'ה 1 ילויכ-5  חלשנ 928
 חוכ-הפוימכ הנומ םגש .טאטשנזייא 'י םונורגאה יטזוא' לש תישארה הלהנהה דיי-לע וז הרטמל
 הבריקו לעפמל הדהא שח ,וימדוקמ לדיבהל ,טאטשנזייא .ןאטסגאד לש 'טזמו'קו יטזוא' לש
-םוקממ אצוי היה רעכשכ ועבש ידמ .ותולכי בטימכ םהל רוזעל לדתשה ןכלו ,םיבשייתמל תישפנ

 תא ךירדה הלא םירוקיבכ .הושלש-םיימוי םהכ ההווש ,םידיוהיה םיבושייל ראילזיקכ ונרשמ
 343 .תודסומה ינפכ הפל םהל שמיוש .םהיניכ תועד-יקוליח בשייל לדתשה .תואלקחכ םיבשייתמה

1 'ךאטסגאדב תובשייתה 336 1 חנשכ . 927 1 לע רבוד 929  חפנב תדיוהי תובשייתהל ודוענש ,המדא ראטקה ךרעל 2,000
 .ראילזיק

 .םש .םש 337
1 .ךאטסגאדב תובשייתה 338 1 .ךא-מ: 928 1 ימע . 929 3 1 .ברלאשימ( רחא ררקמ יפל .   תובשייתהל וצקוה ) 4 ימע . 929

1 תדיוהי 1 ,  .המדא ראטקה 365
1 .ןאטסגאד 339  . 28 ימע , 1 (' 29 ,טאטשנזייא: 927
1 ,חרבשייחהה ימוכיס .םש ,םש 340 1 ( זייטשנמאק טקונש רפסמה . 929  .תוחפשמ 200 אוה ) 43 ימע 928
34 1 1 .ןא-מ  1 ימע , 929 3  . 
1 .טאטשנזייא 342  . 28 ימע , 929
3 ימע .םש 343 1 ,טזראי תולעפ ; 30- ' 1 928 . 
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 תונגראתהה זמ. דהמ-שיח וקרפתהש ,םיכיטאדפואוקכ םיבשייתמה ודחוא עקרקה לע םתילע םע
1 תנשכ הרתונ תיכיטאדפואוקה 1 ויה הנומוקכ .זידאל םש לע בושייכ תחא הנומוק קד 928 1  

 ריכח .ףתושמ חבטממ ונוזינו ,םמצעל ונכש זכא-יתכ ינשכ דחי ודדוגתהש .)שפנ 53 ( תוחפשמ
-בוד וליאו טועימ ויה םה ךא 344 ,תויאלקח-תונוכמו דוטקאדט םהל היהש םינושארה ויה הנומוקה
 .םייטרפ םיקשמ ולהינ םיבשייתמה לש םבוד

 דע .האלפנ תוצירחו ליגר-יתלכ הדובע-רושכ םיבשייתמה וליג ,םימכ דומחה רוסחמה ףא לע
1 ףוס  ,רפע תותקיכ( תרופחמ-29 ן דמיחמ 55 םהמ ,םריוגמ-תומוקמ 84 תונכל םהידיכ הלע 928
 הנדה היושתה ףא לע 345 .היינכ יכלשכ ואצמנ םיפסונ דמיח-ינכמ-38 ו ,)המדאכ תוועקש זתיצחמש
 דדוגתהל וצלאנ תוחפשמ-42 ן ,ולכל םירוגמ-םוקמ קפסל םהדייכ הלע אל ,םיבשייתמה וחיכוהש
-תומהכ ,םייח-ילעכ לש קשמ חתפל םיבשייתמה דייכ הלע זכ .הכומסה דאילזיק ריעכ ינמז חרואכ
 תובישיתהכ ויה יטזמוקיו יטזואי לש הרזעלו תואוולהל תודות 346 .כלחלו דשכל םייח-ילעכו הדובע
 םירפככ לבוקמה לע הברהכ ולעש ,תוכיאכו תומככ תויאלקח תונוכמו םידוטקאדט ינש תידוהיה
 347 .םיקאזוקה לש םינכשה

Staraia ( הקכוקאדיכדס-היאדאטס רפככ המקוה 'טזמוק' לש ולופיטל תודות Serebriakovka (, 
1 קחדמכ 3 1 כ .שבוח תושארכ האפרמ ,םיידוהיה םיבושייה זמ רטמוליק 5-  ליחתהל זנכות-928
 תא םג תרשל הכירצ התיה וז האפרמו ,תדליימו תוחא ,אפור דובעל ודוענ הכש ,האפרמ תיינבכ
1 תישארכ קד זאטסגאד תלשממ דיי-לע הנתינ היינבל הבצקהה םלוא .םיכומסה םירפכה 929 . 
1 סראמכ-26-24 כ המייקתהש .זאטסגאדכ 'טזוא' לש היינשה הדיעווכ םנמאו  וננולתה , 929
 348 .םןקמכ האפרמ לש הנורסח לע םיבשייתמה

 דצמ זיויעה סחיכ קבאיהל םיבשייתמה וצלאנ דאילזיק תפנכ תידוהיה תובשייתהה תישארמ
 תקפסה-יאכ סג ויטיב ידיל ואכש ,םינכשה םירפכה יבושת לש תווילכנתהכ זכר . יזטלשה תווירש

 תועצמאכ .קרט רהנה זמ םיקפוסמ תויהל םיכריצ ויה םידיוהיה םיבושייל היקשהה-ימ זבש; םימ
 ודוענ ,תינכותה יפ-לע 349 .םינכשה םריפכל םג םימ הקפיסש .) Davydov ( כודויאד תלעת
1 תייקשהל םימ םידוהיה םיבשייתמל חיטבהל זאטסגאד לש תונוטלשה ,  וץפישלו ,דאטקה 000
1 עצמא דע ךא ,תוצועמה-תדיב לש ·טזמוק'ה זמ תדחוימ הבצקה וללה ולביק תולעתה  השע אל 929
-יתלכה הלעתה זמ םג 350 .תינכותה תמשגה םשל הקילבופרה לש תואלקחל יממעה יזידאסימוקה
 האוצתכו םייבטיקייבוא םימעטמ תאזו ,בצוקמה זמ םימ תוחפ םדיוהיה םיאלקחה ולביק תצפושמ
 םימה-סלפמ תדדייל המדגש .)תינילאגדאקה הדציפה( הצדיפ הצרפנ קרטנ .תנווכמ תולכנתהמ
 יבטיקייבוא םטעמ תוחפ אל ךא .כודויאד תלעתל היעגהש םימה תומכ התחפ הנממ האוצתכו ,רהנכ
 כודויאד תלעת לש יזילעה הקלחכ .םינכשה םריפכה ריכיא לש םהישעממ םיבשייתמה ולכס הז

1 .טאטשנזייא 344  . 30 ימע ' 929
 . 29 ימע .םש 345
1 ףוסב 346 1 םיבישיתמה תולעבב ויה 928  c ישבכ 644 ; םילגע-35 ו חורפ 86 ; םיחייס o 1-ו םיאוח . םריווש . םסיוס 84

1 ,טאטשנזייא( ודוה-ילוגנרתו םזיווא ,תולוגנרת 485 "ו םיזיעו  .) 29 ימע ' 929
 ·תונוכמ 3 .םסיוס-חופרגמ 3 ,תורצקמ 6 ,העריז-תונוכמ 6 ,תודדשמ 42 ,תורשחמ 60 ויה םיבישיתמה חולעבב 347

 .) 29 ימע .םש( ןהיגוסל תולגע 98 .םריזמ 3 ,שוי
1 ,האפרמ 348 1 ימע , 1929 .ןא-מ ; 30 ימע , 1929 ,טאטשנזייא; 929 4  . 
1 ימע ,םש 349 3  . 
1 ,יקסבורטסוא ;םש ,םש 350  . 8 ימע , 929
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 ונאש םה םגש ,הקברקאריבדס-היאדאטסר הקנושא-רלאמ .םיסרד-םיקאזרק לש םידפנ יכש רכנש
 םידפנל ודרעכש .םימ םהיתודשל םיכפ� תובורק םיתעל ויה םריפכה יבושת .הלעת התואמ םימ
 .םיחיחצ םירוזאב הגוהנה העפות ,םימ לש הליגר הלזיג םהנ תואדל זתינ הלא םישעמ 35 '.םידירהיה
 תוצרפ םיצרופ ויה םיסורה דשאכ ,םריקמ טעמ אל םג ויה ךא .תדחוימ תרעמשמ םהל סחייל ילב
 םיבשייתמה לש םהיתודשב ועגפל ריב דקו ךא תאזו .םימה תא ולצני םמצע םהש ילכ הלעתנ
 . לארשי תאנשל ויטיב אלא ויה אל ולא דיעמ תולועפ 352 .םדירהיה

 תופוכתה תוקספהה זמ זכר .םיידוהיה םידפנה לש תואלקחל ודרעכש .םימה טועיממ האצותכ
 ויתסב .םיחטשה זמ קלח קד םיולבי ביכה ,הלעתה לש תוכורכמ תוצריפ דיי-לע ומדגכש .הקפסאכ

1 1 וערזכ 927 1 ביבאכו ,תואובת דאטקה 50 928 3 1 0 1 םייואר ויה ריצקל וליאו ,דאטקה  1  דאטקה 5
7 דרעכ ד.בלב 5 % 35 .רלמק תודשה לש   >ץיקהו ףרוחה תעירזמ( םינשייתמ תחפשמל עצוממה לוביה 3
1 נ םכתסה  סנרפתהל הכירצ התיח הז ולבימו ,המדא-יחרפת ג"ק-10 ר סרית ג"ק 90 .הטיח ג"ק-30
 ףרוחב דאילזיק תפכב םידוהיה םינשייתמה לע אופא םייא השק ברע 354 .תרשפכ שמחכ לש החפשמ
1 תכש לש  . ךלהו לדלדתה יחה םקשמו 928/29

 תונשייתהה ןוזיאכ םייח םימ לש דאב תיריכל דחוימ םרכס ביצקה תוצועמה-תריכ לש 'טזמרק'ה
 םימ אינהל וצלאכ םיבשייתמהו הדובעה ועציככ והמהמתה םיימוקמה תונוטלשה ךא ,תודיהיה
1 לש קחדמ .םיכנש םריפכמ תריבחב  םידוהיל תתל םיברסמ םיירפכה ויה תונמוזמ םיתעל .מ"ק 0-8
 ,הייתשל הנושארו-שארב ודרעכ ץמאמב וגושהש םימה .תוטטק תחא אל וצרפ הז עקר לרע .םימ

 355 .םימב רוסחמה לשב וטחשכ רא רתמש .תומהנה תייקשהל וקיפסה דימת אול

 ועסנל וצלאכו ,סרפנב תרכח רסוחמ ולבס .םיכרצמ תיינקל תוטורפה םדיב ויהש ,םינשייתמה ףא
 הסג הדוצב אטבמ' . יטייובס ןותיע הלגמ :תרכחה להכמ' .הקנרקארינדס-היאדאטס רפכל תוינקל
 :תודסבוסמ תורוחס םידוהיה םיבשייתמל דונמל ברסמ אוה תובורק םיתעל . ימשטינא סחי ידמל
 תיביטאדפרארק תרכח םמצעל ומיקה 'טזרא' תכימתכו ,םהיתוטורפ תא אופא רפסא םינשייתמה
 דצמ תולכנתהבו םישק םייביטקייבוא םיאנתכ קבאיהל אופא וצלאכ םינשייתמה 356 .סהלשמ
 .םהיכנש

1 ץיקנ דבב םכמאר  תפכב םיידדהה םידוהיה לש תיאלקחה תובשייתהה ינ ,תויורשל רדכתה 928
 םימ יניינעל הלהנהה אופא הניכה הכש התרא לש ויתסב .תוררופתה ףס לע תדמוע דאילזיק
 'טזרא' דיי-לע םג הלבקתנש ,תיכנרת תיכאטסגאדה הקילבופרה לש תואלקחל ןרריאסימרקנ
 םיידוהיה םינושייל וחטבויש דיכ .נרדויאד תלעתב םיויניש לוחל ודוענ היפ-לרע .יכאטסגאדה
1 תייקשהל םיושרדה םימה  357 .)ץיקה תועריזל-500 ר ףרוחה תועירזל 500 ( ערקק דאטקה 000,

 ארונה בצמה תא רותפל דיכ הכ היה אל םלוא םריפכה יכש לש םמויק תא הדואכל החיטבה רז תיככרת
1 תכש לש ףרוחה תארקל םיבשייתמה ברקנ דרצכש  קדו . םהישארל לעמ הפחיר בער תכבס . 928/29
 םיבשייתמל תוצקהל דאילזיקב תונוטלשה ותואינ טאטשכזייא םונורגאה לש רוסמה ולופיטל תודות

3 5 1 1 .ןא-מ  1 ימע . 929 3 1 .ןטיישבמאק ;  929 . 

1 ,הטלחה 352  . 29 'מע , 929

1 .ברלאשימ 353  . 4 'מע , 929

1 ,טאטשבזייא 354 1 .ןא-מ( ג"ק-145 כ היה ץיק- n רארבחמ החפשמל עצוממה ולביה . 30 'מע , 929 1 'מע , 929 3  (. 
 .םש ,םש 355
 .םש ,םש 356
1 ,רבלאשימ 357  . 4 'מע , 929
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 ףא םהמ-25% כ םולא ,ברעמ םיבר הליצה חמקה תבצקה םנמא .ימרשה ריחמב חמק ג"ק 35,400
 יכ ,המית דיא 358 .הבצקוהש חמקה-תנמ תא תונקל דיכ טועפה םוכסה תא סייגל םתולכיב היה אל
 םריפכה תא םיבישיתמה בוד וטשנ ,אמצהו ברעה ,םינכשה םריפכה יבושת לש זיויעה סחיה חכונל
1 תנש לש ףרוחה ףוסב 8 קד םהב ורתונו 928/29 7  הטלחהל םדג הז בצמ 359 .תוחפשמ 265 ןותמ 
 םגו םיימוקמה תונוטלשה יכ שגדוה הבו 'ןאטסגאד לש תטיסינומוקה הגלפמה דוע לש תדחוימ
 םריירהה םידוהיה לש םתובישיתהל תקפסמ בל-תמושת ושדיקה אל 'טזמו'ק לש תזיכרמה הלהנהה
 תועפותה דגנ םיושרדה םדיעצה וטקנ אל הגלפמה תודסומו םייטייבוסה תונוטלשהו 'דאילזיק תפנב
 וקדבל 'םריכיאהו םילועפה לש תרוקיבה תדוע' לע לטיה דועוה .םינכשה םריפכה לש תוימטישנאה
 םסויפ וז טהלחה תובקעב 360 .תינכותה לש הושמימ-יאבו תבחסב םימשאה תא שינעהול 'ןיינעה תא
1 ינויב 26 םויב ןאטסגאד לש זיכרמה וןתיעה  ,תוטלחהה תא םישגהל ארק ובו ,תכרעמ-רמאמ 929
 םריירהה םדיוהיה לש תובשייתהה לעפמ לע יתגלפמה m קיפה תא ריבגהול םימשאה תא ישנעהל
36 • דאילזיק ןוזיאב  ריפכב םידידהה םדיוהיה לש טייבוס וןניכ לע זרכוה םיבשייתמה דודיע םשל 1
 .םיביישתמה לש םבצמ תא דפשל דיכ הז יתנגפה דעצב היה אל םולא 362 .דאיזליק תפנ

1 טסוגואכ-30-21 ב  לש )הלשממה( םייממעה םדיאסימוקה תצועמ לש תד m ימ הדוע הקדב 929
 לש ותובייחתה ףא לע יכ תדעל החכונו דאיזליק תפנב םידיוהיה םיבוישיב בצמה תא ןאטסגאד
1 תייקהשל גואדל ןאטסגאד לש תואלקחל וןדיאסימוקכ םימה-להנימ -ל םימ וקפוס ,דאטקה 000,

1 00 1 ול ףרוח תעריז לש דאטקה   ,ורעזנש דאטקה-220 ל םג םולא .ץיק-תואובתל סרית דאטקה-20
-מיב רוסחמה םג .תרוצבמ ליצנ רעזנה חטשה לכמ תיצחמכ קדו ,הושרדה םימה תומכ הנתינ אל
 ש"ע רפכב ואצמנש םימהו ,השבי התיה זינילאק ובשייכ הרפחנש ראבה .דבעבכ ןשמנ הייתש
 תלשממ הטילחה םידיוההי םיבוישיה לש םוגעה בצמה חכונ .הייתשל םיויאר ויה אל ןדיאל
1 ב 'ןאטסגאד 1 רבמטפסב-6  תפנ לא הלא םיובישימ םילמהע תא דיבהעול םיקשמה תא קרפל' ' 929
.טנבדד  ,םריירהה םודיההי תוחפשמ תואמ לש לבס תונש ושלש לש הרשפ המייתסנ וז הטלחהכ 363 '
 .תואלקחב םהייח תא םקשל ושקיבש

 רוביצמ ולדג קלח לנוז ילכלכה םבצמ תדעהו ,הזמ דאיזליק תפנכ תובישיתהה וןלישכ חכונ
 הורכעל םידידה םודיהי דיבהעל דיכ תומזוי םיימוקמ תונוטלש וטקנ ,הזמ םידידהה םדיוהיה
 םיאלקחה ,הלאק-·ץאחאמ ריעב תוחפשמ המכל המדא-תוקלח וקנועה 'לשמל 'ןכ .תיאלקח
1 ב ונגרוא םידשחה  םריירה םודיהי לש תוחפשמ תורשעל וקנועה ןכו' זילאטס ש"ע זוחולקב-930
 ודביא הלא םזיוחולק ןא 364 .זוחולקב ונגרוא םיבישיתמהו ,המדא דאטקה-380 כ קסקאנויב תפנב
 םהריבח ובדש וםשמ סאו םודייה..,.אל םזיוחולקב וגזומש םושמ םא ,ודיהיה םנויבצ תא דהמ-ישח
 .טנדבד תפנב היה ןמשנ ומויקש דיחיה יתובשייתהה ושגה .תודחא תודובעל ודבע

 הטילחה ,דאיזליק תפנב םריירהה םודיהיה תובישיתהב ולתגנש ,םדיומחה םיישקה לגדל
1 ויתסב ןאטסגאד לש הלשממה  ולכה-ךסב ,המדא-תוקלח שמח תודיהי תובישיתהל תוצקהל 928

1 .טאטסוניזיא 358 929 ' 30 . 
1 .ןא-מ 359 1 ימע י 929 3  . 
 . 1929 .זטייסונמאק םג זייוע . 1929 ,טהלחה 360
36 1 1 ,תוולועל ףוס  929 . 
1 ,זא-מ 362  . 13 'מע, 929
1 ,כולאיסומ 363 1 ,טזמוק ; 5 ימע , 929 929 . 
1 .זאטםגאדכ טחא חד•וע 364 930 . 
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 הלכלכה ייח

3  ,טנברר תביבסב המואה תוקלח .)רויקושמ תפנו טנברד תפנ( טנברד תביבסב ,ראטקה 090,
 ,)י'זדילבו יקסנילבארא תונחתה ןיב( וקאב-טנברד זלרבה-תליסמ ךרואל ואצמנ ,וזל וז תוכומסה
 הלעתה ןמ ןהלש היקשהה ימ תא ולביק תוקלחה תיברמ .ריעה ןמ רטמוליק 20-7 תוקחורמ ויהו
 םיבשייתמל .םינש שמח ךשמב בשייתהל ודוענש .ךרעל תוחפשמ-550 ל וננכות ןהו ,תירויקשומה
 ךרוצ היהש. רתויב ךומנ לובי ילעב םקלחו בר ירפ יבינמ םקלח .םימרכ לש ראטקה-60 כ םג ורסמנ
 .םר קרעל

1 ויתסב 1 תנש ךשמבו ,תובשייתהה וןגריאל תודסומה ושגינ 928 1 בשייל ןנכות 929  ,תוחפשמ 00
1 לש היינשה תיצחמב .םייאלקח םיבטיארפואוקב ונגרואש  תפנב םידוהיה םיבשייתמה ויה 929
 26 .- 'ץיבודימס ש"ע ביטארפואוקב : ןלהלכ םיבטיארפואוק השימחב םינגרואמ טנברד

1- בוליאמסיא ש"ע ; 23- ברקוי ש"ע ; תוחפשמ 5 1- סקראמ לראק ש"ע ; תוחפשמ  6  

 רזוח-ןוהלו הלא םיקשמ לש םסוסיבל .תוחפשמ 20- )רהה שיא( 'ץירוג' םשב ביטארפואוקבו
 לבור-770 כ לש העקשהה םנמאו 365 • לבור 76 ,-720 ב ומכתסהש ,תואוולה םיבשייתמה ולביק
 תוביבסב םידוהיה םיאלקחה לש תונושארה תוחפשמה האמ לש יקשמה ןסוסיבל העייס החפשמל
 ןותיעה בתוכ :תורעיה תקלחמ' .םירוגמ-יתב תיינבב בר יושקב ולקתנ םיאלקחה םלוא 366 .טנברד
,הנובירט•  ,רעי-תוקלח יד ןיא ןאטסגאדבש הנטעב םידוהיה םיבשייתמל םיצע רוסמל הצור הניא' '

 ןכש ,תובשייתהה לש הדיתע יבגל עריכמ םרוג היה אל רודיב רוסחמה םלוא 367 • 'היינב יצע וקפסיש
 רוגל ךישמהל םיאלקחה ולכי ןכלו 'זלרבה-תליסמ תבריקבו טנברדמ טןק קחרמב ואצמנ תועקרקה
1 ב .םהיתומדא תא דבעל םוי-םוי ועסנול ריעב  םייררה םידוהי לש ןושארה זוחלוקה ןגרוא-930
1 ומייקתה ךכ לע ףסונו .תוחפשמ האמ וב ואצמנו :ץיבודימס ש"ע טנכרד תוביבסכ 3  

1 םהבו םייאלקח םיבטיארפואוק 1 ב 368 .םיקשמ 58 1 ינויב-0  תדיוע הלאק-·ץאחאמב הסנכתה 930
 תוינכות תוותהלו וז הקילבופרב תידוהיה תובשייתהה תואוצת תא םכסל הדוענש 'ןאטסגאדב 'טזוא•

 תפנב דוחייב ,רבעה ילדחמ לע הפירח תרוקיב החתמנ בוחתמ ליחי אשנש תזיכרמה האצרהב .דיתעל
 600 ףיקהל ןאטסגאדב תידוהיה תיאלקחה תובשייתהה הכירצ רושעה עצמא דע יכ עבקנו . ראילזיק

 הלומעת-עסמל ףונמ שמשל הדוענ ךא .םולעל הגושה אלש הרטמ 369 ,םידירה םידוהי לש תוחפשמ
1 ב 370 .כחרנ 93 1  תובשייתהה לע תדחוימ הכורעת- הלאק-·ץאחאמ- ןאטסגאד תריבב הנגרוא-

 לוש לומוסמוקה לש ,הגלפמה לש םיינוריוע םייתפכ םידוע המכו המכ' ךא 371 ,םייררהה םדיוהיה לש
,טזוא תדובעל בל-תמיש םוש םילגמ םניא ,םייועצקמה םידוגיאה  372 .תיטייבוסה תונותיעה התדוה '

 22,200- 'טזמרק' .לבור 33,000 ךסב דועמ-תרצק האוולה םיבשייתמל קינהע ןאטסנאד לש יאלקחה קנבה 365
1 תיאלקח המררפףל רןקה ןמ . לבור 1 .ברלאשימ( לבור 4,520 חרוצב יקזנב המחלמל ןרקה ןמו . לבור 7,000 929 , 
 .) 6 ·מע

1 .תומדא תאצקה 366 928 1 .ןא-מ ;  1 'מע , 929 3 1 .ברלאשימ ;   . 6-5 'מע , 929
 . 5 'מע ,םש 367
1 • ןאטסנאדב יטזרא· תדיוע 368 930 . 
 .םש ,םש 369
1 .במיא 370 1 ויתוררשל סייגל טילחה ןאטסגאר לש ·טזראיה . 929 0, .טזרא· תדובע( םירבח 000 1 י 1 .סקיא ; 930 930 (. 

1 .םיאלרמרסמרק( לרמרסמרק ףבח 400 'טזראיל ומרשנ טנברדב  הקילבופרב ךוניחה ידבוע דוגיא .) 929
 לע הרבסהה תא ביחרהל טילחהו ,תדיוהי תובשייתהל דשוק ויה ויתוסנכהש ,דחוימ ףשנ ןגריא תינאטסנאדה
1 ,םייועצקמ םדיוגיא( רפסה-יתבב תדיוהיה תובשייתהה 929 (. 

3 7 1 1 ,הכורעת  93 1  . 
193 ,נ-ב 372 1 . 
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1 כ 93 1 ,טדוא' םג המיעו דאקוואקה-ןופצ לילגכ ןאטסגאד לש תימונוטואה הקילבופרה הללכוה- ' 
 373 .םיידדהה םידוהיה לש תיאלקחה תובשייתהה ןעמל הרבסהכ חתפש

,טדמוק•ו ·טדוא' לש תצרמנה תוליעפה  לש התבחרהל ואיבה' יטרפה רחסמה דגנ עסמה דוחייכו '
 תעכ הלח םיידדהה םידוהיה לש תובשייתהה .םיושלשה תונש תישארכ תידוהיה תואלקחה
1 טסוגואכו ,היצאדיכיטקלוקה 93 1  םיידדה םידוהי לש םזיוחולק 22 תינאטסגאדה הקילבופרכ ויה 
2,36 ( תוחפשמ 529 םהכו  םידוהיה לש םיטירפ םייאלקח םיקשמ 440 ןידיע ומייקתה ןכ .)שפנ 1
 הקילבופרכ תואלקחה לע וסנרפתה םיושלשה תונש תישארכ יכ ,דמול אופא ןתינ .םיידדהה
,4 כ תינאטסגאדה  טנכדד תביבסכ ונכש םיידדהה םידוהיה לש םזיוחולקה בוד .םיידדה םידוהי-300
 התיח הז ןמדכ 374 • ןיי-ימדכ לודיג לע םריתונהו ,החלפ לע וסנרפתה םהמ םישילש-ינשכ .םרייעז ויהו
 השק העגפש תוינדימכ לחוה ליבקמכ ךא ,המוציעכ ןאטסגאדכ םידידהה םידוהיה לש תובשייתהה
 .םידוהיה םיאלקחכ

 ריצקה תנועכ ףא' םהכש ,םיידוהיה םזיוחלוקכ תדה תעפשה לע תרוקיב החתמנ תונותיעכ
,סיאדוחלוקה ןמ קלח םייתדה םיגחכ הדובעל םיאצוי םניא ףיסאהו  םריכיאה לע ץחלה רבג ןכו 375 '
1 תנשכ ויה הז ץחל תובקעכ .םיזוחולקכ בלתשהל םיטירפה  .םידידה םידוהי לש םזיוחלוק 27 933
 המדא לש דאטקה ףלאכ ואצמנ םתורשכו .טנכדד תוביבסכ ויה םזיוחלוקה בוד .תוחפשמ 550 םהכו

 1935 תישארכו .םזיוחולקה ןמ םדיחא ודחוא ןמזה ךשמכ 376 .סימדכ לש דאטקה-324 ן תדבועמ

 377 .סידידה םדיוהי לש תוחפשמ 300-250 םהכו םזיוחולק רשע-העברא טנכדד תוביבסכ ואצמנ
 םיפנעה .םהלשמ םריפכ ונכ םדיחא ודעכ ,ריעכ ודדוגתה טנכדדל םיכומסה םזיוחלוקה ריכח
 םידיוהיה םזיוחולקה לש ריקיעה ףנעהו ,סריתו האובת ילודיג ויה םיקחורמה םזיוחולקכ םיריקיעה
 .םימדכ ויה ,םיידוהי םיגייד לש םזיוחלוק סג ומייקתה הכש .טנכדדכ

-תמחלמ ינפל דוע וילע וסנרפתה םהמ םידחא .םדיידהה םידוהיל דד היה אל יפסכה םיכ גידה
 המודכ ףנעה סדהנ םיחרזאה-תמחלמ ימיכ .םרייכשכ סאו םייאמצע םיגידיכ סא ,הנושארה םלועה
 ותבחרהו וושדיחל וןטלהש השע םרישעה תונש לש היינשה תיצחמכו ,םידחא קשמ-דיזגימל

1 כ .םזיוחולקל םיגיידה תינדמ וסנכוה רושעה יהלשכ .םידידה םידוהי םג רכ ובלווש 93 1  ומייקתה-
 לש םזיוחולקה 378 .תוחפשמ-400 כ םכותכו .םידידהה םדיוהיה ינכמ םיגידי לש םזיוחלוק הישמח
1 כ ויה ובו . ןילאטס ש"ע דחאל וגזומ םיגיידה  ךא 379 .סידידה םדיוהי לש תוחפשמ-350 כ-935
 .םייאלקחה םזיוחולקה תא ומכ הז זוחולק םדיוהיה ןמ קלח ,הארנכ ,ובזע רושעה יהלשכ

 ודדוגתה םהכש םריפככ ןה .םידוהיה םיאלקחה רפסמכ םוצמצ לח היינשה םולעה-תמחלמ ימיכ
 תא ופדיהע םישנהו .אבצל וסויג סו"כגה .טנכדד תוביבסכש םזיוחולקכ ןהו תוטעמ תוחפשמ
 לש תוטעמ תוחפשמ קד .ריעל ודבע ןכלו .םריפככ םדירגמ לע ןהיתוחפשמ-ינכ תכדיקכ הייהשה
 יולדיג ןוקסיע רקיעשכ ,הלאק-'לצנאחכו 'ץאדמאמכ . ןאגאלא•זדכ תכשל וכישמה םידידה םדיוהי

1 , ןאגאק 373  .בילב K ס : ה K ר 'טח K ' לע TK 1'ק 1K ק-וןפצ לילג לש חיטסיכוכווקה הגלפמה רוע לש חרחו•מ הטלחה . 932
1 93 1 1 י,זכורג .ןאגאק :האר יתורגב •טחא• תוליעפ לע .  932 . 

1 ,גרבמרילב 374 93 1  . 
 .םש .םש 375
1 .ןייטשכאכורי 376  . 228 •כוע ' 935
1 ,ןיבאו 377 935 1 ,רוטג K ק :האר .הייכשה םולהע· n כוחלכו רע ,הארנכ ,ר K שג םריירה• םוזיחולק לש הז ופסנו .  945 . 

1 ,גרבמרילב 378 93 1  . 
1 .ןיבאו 379 935 . 
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 הלכלכה ייח

 ובשמ דקפ טנבוד תוביבסב םיידוהי םזיוחולק לש ןרעל לודגה רשגה תא םג ןא 380 .וקבר האובת
 םיועבק םרייחמ יפל הנידמל ורכמל ונירח םתראש 'זיי-יבנע לודיגב וחמתה הלא םזיוחלוק .השק
1 ףורחב .םיגלפומ םרייחמב רוחשה קרשכ תונקל וצלאנ םתנוזתל האובתה דרעב ,םיכרמכו 94 1 /42 

 בצמ .ועגפנ םיידוהיה םיזוחלוקה םג .םימרכה זמ לודג קלח הדימשהו ורזיאה תא השק הרק הדקפ
 .תיאלקחה הדובעה תא ובזע םיבוש .ןכל םרג הז

 וטילחה' זאטסגאד לש הקילבופרה תלכלכב בושח ביכרמ הרויהש ,םימרכה ףנע תא םקשל דיכ
1 ב 943  הז ףנעל םיאלקחה לש םתביש תא דדועל םיזיכרמהו םיימוקמה הגלפמהו ןוטלשה תרדסומ-
38 .םינפגה יחטש תבחרהו םיאזרחולקל האובת תבצקה ,תולקה ןתמ ידי-לע 1  ,הארנכ ,רוזח ןכש ןוריכ 
 .... תימורדה המרחה יווחאמ םיועתשמ' הבש ,טנבוד תוביבסבש םזיוחלוקל םטיעמ אל םידוהי םג
.םינפג לש םיחיש ינוילימ  םיעבראה תרכש ףוסבו ,םזיוחלוקה זמ םדיחא םג וגזומ םינשה זחואב 382 '
 'דינל ש"ע זוחלוק: םייווה םידוהי ויה םהריבח ברו רא םולכש םזיוחולק העברא טנבודב ומייקתה
 סחיימ ןוטלשהש תובישחה תא ישגדהל דיכ .בוטולומ ש"וע 'ץירבנאגאק ש"ע 'זילאטס ש"ע
 ןוילעה טייברסל ויצכ ,בוסאד�באואק םהרבא ,םהמ דחא לש שאו-בושיה וחבנ ,הלא םזיוחולקל
383 ,תינאטסגאדה הקילבופרה םטעמ תוצועמה-תיוב לש 1 יוליבר   ןמ םידוהי העבשל קנועה 943
 הדובעה רוביג' לש הרבגה תונייטצהה-חרא בוטולומ ש"וע ץיברנאגאק ש"ע םזיוחולקה
 םזיוחלוקה יובחש הדבועה 384 .םוכה ףנעב םיהובג םילובי תגהשב םהיתוחלצה לע 'תיטסילאיצוסה
 רמות' ןרעל תוהובג ויה הדובע םויל תוסנכההו ,טנבוד ריעב םתדע בוקב וררוגתה םימדרנה לש
 ש"ע( םיידוהי םיזוחלוק ינש וגזומ ן-952 ב " 5 .םהב םריבח תויהל ןוצרב וכישמה םידוהיש ןכל
 בורה רב ומשנש' דחואמה זוחלוקב הלהנהה. זאגאלא'זד ימלסומ זוחולקב )בוטולומ ש" רע זילאטס
-בושיכ ןהיכ םישימחה תרכש ףוסב. םידוהימ הכרוב תבכרומ התיח' זילאטס ש"ע ארקנ אוהו ידוהיה
 תא וכירדהש ,םימונורגאה ינש .ברנימינב אויס- y ב ונגסכו ,ברמאובא יתבש זוחלוקה שאו
 ש"ע זוחלוקה לש ירקיעה ףנעה .)ברמאובא רוטקויו ברסחנפ לאריבג( םידוהי םה ףא ויה ,םיאלקחה
 וב המקרהו ,תוינבגע לש םיבחרנ םיחטש וב וחפוט זכ 'זיי-ימוכ תויהל ובעבכ ךישמה זילאטס

 . 245 ימע , 1958 ,כרנררט 380
3 8 1 1 .כרזאראמייק  -204 ימע , 963  . 46-43 ימע , 1966 כרלאינאר ; 198
 . 240 ימע ' 1958 ,כרנררט 382
1 ,דנרמלה 383  הנש הרשע-םיחשכ חינאטסגארה תימונוטואה הקילבופרה לש הריכה-ריעכ ררותגה ר::חמה . 948

) 1 953- 1 94 1  תרגסמכ :יחרכ m יטילופ דעי תצפהל הרכחיכ ישאר ךרידמ שמיוש ,םירפוסה תדוגא לש רכח היה .) 
 . ןינל םש לע דיוהיה זוחולקכ םללככו .םיכר םינויישכ ריקכ רז הנורחא

 ,כיסיא היעשי ןכ יכורמ .כומארכא םהרבא ןכ היעשי : יץיכרנאגאק ש"ע זוחלוקה ירכח העברא ולביק הז חרא 384
1 ב ולונ כיסיא ירממ .ביסיא יא חרי ןב ירממו בררירר לואש חנ )ביבאה חרפ- ראגאב-לויג( רואובלאג 900-' 
 לע ץחלה תרבגה םע .רחסמכ קסע הבש ,טנכררכ ביישתהו ורפכמ טלמנ םיחרזאה-תמחלמו הכפהמה ימיבו
 דיוהיש .ביאכאו סחנפ ןכ המלש תונייטצה-חראל הכז בוטוולמ ש•ע זוחולקב .זוחולקל ףרטצה יטרפה רחסמה
 ליגב םחייתה. ךאריזר רפככ םרישעה האמה לש וןשארה רושעה עצמאב דולנ אוה .ביאכאו רמלש ול וארק טנכרר
 רכז ןכ .םישישה חונשכ וחומל דע וריבח םע הנמנו .זוחולקל ףרטצה םיושלשה חונשכ .רדרד לצא ךנחתהו ריעצ
1 כ דולנ ביאכאו םולשבא . ביאכאו יאבאר ןב םולשבאו ברמרלשכא השמ ןכ הדוהי הז חראל  חונשכו ,-903

1 ,םיאזרחולק; 1949 ,םרירהי םיאזרחלרק( .תחולקל ףרטצה םיושלהש  חא .) 249-246 ימע , 1958 ,כרנררט; 949
 . יתדרח ול הנרחנ ךכ לרע . ייש לאריח טקיל םייפארגריבה םטירפה

 בוטוולמ םש לע ךומסה זוחולקב ודבע הינכ לכ לכא ,טנכרד ריעב הפנעה רכלריבאג חחפשמ הררותגה. לשמל ךכ 385
1 ,החפשמ ,כרליחי( 1 ימע , 950 9 1  (. 
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 תיטייבוסה הפוקתה

 תונייטצה-תואל וב הדובהע יתווצ ישארמ הושלש וכזי ןייה-ימרככ םיהובגה ויולבי .הלודג הבלחמ
 :תטיסילאיצוסה הדובעה רוביג' לש

 לע חדוה יטייבוסה גיהנמהש רחאל ·םזינומוקל ןרדה· ל בסוה ץיכונאגאק ש"ע זוחלוקה לש ומש
 ויה. ןינל ש"ע זוחולקכ ומכ. וב ריקיעה ףנעהו םידוהי ויה זוחולקה ריכח בור .כו'צושרח הטיקינ דיי
 . ןיי-ימרכ

 לע רומשל םטיעמ םינזקל הרשפיא םידוהי ויה םולכ וא םזיוחולקה תושלש ריכח בורש הדבועה
 תדה דגנ רץמנ סעמ להנתה הולכ תוצועמה-תריככ רשאכ ,םיישמחה תונש יהלשכ תבשה תחונמ
 יבגלש הארנ ןא ,זוחולקכ םתורבחכ דימתהל םתוא הצרימה וז הדבוע יכ ,חינהל ריבס .תידוהיה
 ולחה אלא םיבנע ולדיג רק אל םזיוחולקה .וב םתוראשיהל ריקיע םרוג ילכלכה קומינה שמיש בורה
 תונש ףוסכ . ןילאטס ש"ע זוחולקל ויה . לשמל . ןכ .םהיתוניי תא רוכמלו םדבעל ןמזה ןשמכ
 םזיוחולקה .)יזנורגכו הלאק-·ץאחאמכ .טנכרדכ( ןיי תריכמל תווינח ושלוש לודג בקי .םישימחה
.4-כ םהכ ונמנ םישימחה תונש ףוסכו ,טנכרדכ תוריד םהריבחל ונכ soo ןרעל 40% עמשמ .םדיוהי 
 386 .הלא םזיוחולקכ הדובעמ וסנרפתה ריעכ םייררהה םדיוהיה לכמ

 לש תוינדימ ,הולכ תוצועמה-תריככ ומכ. ןאטסגאדכ הטקננ םישישה תונש לש היינשה תיצחמכ
 וז תרגסמכ .םזיוחולקה וןבשח לע םג יקלח ןפואכ ,םהלש דוביעה יחטוש םזיוחכוסה רפסמ תבחרה
 טסארטה- 'ונויוגאד·ל וכייתשהש םזיוחכוסל טנכרד דילש םיידוהיה םזיוחולקה ובלוש
 אלש םרייכש םדיובעל םיאלקחה ויה ,זוחולקה ןמ לידבהל .זוחכוסכ 387 .ןייל יתיישעת-יאלקחה
 תיתועמשמ התחפהל םרגש ד,מעמה ויניש .םייאלקחה םהיגשיהמ יקלח חרואכ ףא תונהיל דוע ולכי

 ותיב ןיא םג םא 388 .םיכר םריירה םדיוהי די-ילע תואלקחה תטישנל איבה .םידבועה תסנכה לש
 יכ רמול ןתינ ,וםיה טנכרד תוביבסכ םריירהה םדיוהיה ןיכ םיאלקחה רפסמ לע םיקיוידמ םינותנ
 ריןישמכ םריושקה םדיוהי ןרייעוראשנ הז םוצמצ תורמל .םרפסמ דואמ םצמטצה םיעבשה תונשכ
 ודיההי טנכרד תפנכ ישאר םונוראגכ םישישה תונש ףוסכ ןהיכ 'לשמל. ןכ .תואלקחל ןיפיקעכ וא
 איה ןאטסגאד 389 .הרוסמה ותודבע דעכ תונטייצה תואל הכזש ,כומארכא וןיצ-ןכ רדנסכלא יררהה
 אלש .םדיוהי םיאלקח תותרחאה םינשכ םיויצמ הכש ,הדיחיה תטיייבוסה הקילבופרה אופא
 .תואלקחה תא םדיוהיה וטשנ הכש ןא'גייכרזא התנכשכ

 ןא· גייכרזא
 ,םיבושימ-יתלכ םיחטשכ םירירה םדיוהי בישיל תונויסינ ושענ. ןאטסגאדכו ינופצה זאקוואקכ םא
 רוזיאל וץחמ לא הריגה : םיכרד יתשכ תואלקחל ולא לש םתביש הליחתה ןא•גייכרזאכ ריה
 .םימדוקה םהיבושמ תומוקמל םתרזחהו

1 כ ויה ןינל סו·ע חחולקב 386 . 1 כ- ·םרזתמוקל ןורה· חחולקכ .ם•נסוזו-200 -כ- r לזוטס סו·ע חחולקוב .-400,
1 .ןאמצאק: האר. ו. 900 96 1  .תבכנ ורביחה .םריירהה םדיויהה לע .המ•חח זולכ .ייידיסוב היבחכ-חתכמ דיומע ו ו . 

 והי-בחכ .)"יכ ,•תמזול : ןהלל( טלזנרו סןינ לסו וס T ריפמ אוהש ' K ורול וברוק םיישמחה חונש יהלשב ,הארנכ
 .ו o-8 ·מע .םסו .הפור•א- m דמ חודיה ודיעחול רקחל זכרמב רומש

191 וב .-3o5 ל r 5אומ ןטזוסגדזוב םחיחולקה רפסמ םצמטצה ו-975 ו 965 םינשב 387 1  ו 89 וד הליקוברפב ויה-

1 , 107 . 100-99 'מע . 1982 ,בורדנאםק•זו הזור .םחיחבום 10 . 

 . 7 ·מע , 1976 .קבטיל 388

1 .ובמראבא 389 968 . 
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1 רבמטפסב  יתובשייתה ביטאדפואוקב םיידדה םידוהי לש תוחפשמ האמכ וקאנב ונגראתה 925
.השדחה הרקתה' םשב  לע םהילטלטמ תא ודכמו םהיקסע תא וחנז ]ביטאדפואוקה[ ריבחמ םיבר' '
.לכור 400 ךסב הינמ םלשל תכמ  ןופצב תיאלקח תובשייתהל דובעל התיה םינגראתמה תכרוכ '
 ירבח לש השקה בצמה חכונ . וז הרטמל תועקרק ללכ וצקוה אל יב םהל רדבתה ךא . זאקוואק
 2s-ב החלשכ ,הסכרפ אלל ורתוכש ,םיפסונ םידידה םידוהי לש םצחלו וקאנב ביטרפואוקה

1 רבוטקואב  ובלושי ןא'גייבדזאמ םיידדהה םידוהיהש לדתשהל דיכ הבקסומל תדחוימ תחלשמ 925
 הלהנתה הלועפה רקיוע םימועז ויה תחלשמה לש חיגשה ךא .תיאלקחה תובשייתהה תיככותכ
 .םימדוקה םהיבושמ תומוקמב תואלקחל םדיוהיה תרזחהל

1 כ  .םתולעבב דבעב ויהש .ערקק-תוקלח םיידדה םידוהיל הובק דיעה לש טייכוסה ריכחה-925
-300 כ .דוביעל היראד עקרקל ןכפדהל ידכ הבר הדובעל וכירצהו ,םיחיש-דשוח תוסוכמ ויה תוקלחה

1 ל וצקוה וז עקרק לש דאטקה  םא ,תוקלחה תא לצכל תולגוסמ ויה אל ןקלח ךא .תוחפשמ ךדעל-60
 דבכ .הריכח-ימד םולשתל םיעצמאה רסוח םושמ םאו ןתרשכהל ושרדה הדובע-חוכ רסוח םושמ
 דוביעל ודסמכ דיעה תוביבסב תועקרקה בוד ןכש .םדיוהיה יבגל הילפה םושמ התיה הרכחהה םצעכ
 םייתאמכ ולביק ןשאטדאווב 390 .הךיכח ימד םלשל ועבתכ םידוהיה דועכ .םולשת אלכ דיימת
 ויה הליהקה לכלש םושמ הדבעל ושקתה םה ךא .עקרק דאטקה-900 כ תוידוהיה תוחפשמה םישימח

 ךסב סמ םהילע לטוה .עקרקה תא השעמל ודביע אל םדיוהיהש יפ-לע-ףאו .הדובע-תומהב יתש דק
101  יכב דיב המוהמ הדדוע םיימי קמה תונוט לשה לש וז תוגהנתה . םל w ל םתלוכיב היה אלש . לבור 2 • 

 םבצמ .סמה םולשת החדנ ותונדלתשל תודותו םהל עייסל םתדכ םכמאש 'טזוא'ל וכפ םהו ,הליהקה
1 ב .הליעפ תוברעתהל 'טזוא' תא איבה ןא'גייכדזאכ םדיוהיה םיאלקחה לש השקה  חטבוה-926
,טזוא' ינקסעל 391 .םיידדהה םידוהיל םג דוביעל ורסמיי תוזוחא ילעבמ ומאולהש תומדא יכ '  םבושיי 
 החאמש ,החוכ .הבוק : תופכ עבראב להנתה תיכא'גייבדזאה הקילבופרב עקרקה לע הלא לש
 לש ךדעל תוחפשמ-700 ל הקינעהל דיכ המדא דאטקה-2,000 כ וז הרטמל וצקוה ןהכש . יא'צקואיגו
 הולעפה הדרעכ הבוק תפכב .וז הקילבופרב ודדוגתהש הדעה יככ לכמ-34% כ וויהש .םידידה םדיוהי
 הלטוה תופכה ראשב וליאו . ןא•גייכדזא לש תואלקחל יממעה וןדיאסימוקה ידי-לע להנתהל
 392 .הקילבופדה לש 'טזמו'וjה לע המישמה

1 רבמבונכ 2s-ב  : תיכא'גייבדזאה הקילבופרה לש הלכלכל הנוילעה הצועמה הטילחה 926

 ,תובשייתהל דובעל םנוצר תא ועיבהש ,הבוק דיעה ידוהיל עקרק תוצקהל חרכהה חכונל ) 1 (
 תואמ-ושלש לש ןתשקבל לוכ-םדוק תונעיהל תואלקחל יממעה ןוידאסימוקל עיצהל שי

 תונעיהל תואלקחל יממעה ןוידאסימוקה לע ) 2 ( ; תובשייתהל דובעל תושקבמה .תושפכה
 לש וחוכ תא תופייל ) 3 ( ; דיעה תבדיקכ ]עקרקה תא תוצקהלו[ רשפאה תדימב בויחב
 םיושרדה םימוכסה תבצקה דברב •טזוא' םע םריבדב אובל תואלקחל יממעה ןוידאסימוקה
 393 .םיבשייתמל עייסל ידכ

2 ·מע . r: 1926 ביבייל 390 1 1-2 16  . 1925 .ןאמשיא : 

391 1 ,טזרא   . 78 , 54-53 •מע , 927

1 .ןא'גייברזא 392 1 "ז.ב; 1928 .ןמרריינש; 928 929 . 

1 ,הברק 393 927 . 
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1 סראמב-3 ב 'ןא·גייברזא לש תואלקחל רןיראסימרקה טילחה ולא תויחנה תובקעב  רוסמל ' 927
 היואר המדא ראטקה-700 כ הב ויהש ,בייגאט לש רבעשל הזוחאה תא הברק ידוהי לש םבושייל
 יא·צ-ראסרק הריזעה תבכרה-תנחתמ מ"ק-7 כר ריעה ןמ בר אל קחרמב האצמכ איהו ,דוביעל
) Kusar-Chai (. תא דירעהש ,הקילבופרה לש הלכשהל רןיראסימרקה דגנתה רז הטלחהל ךא 
 בר קחרמב תוקחורמ תומדא תידוהי תובשייתהל תוצקהל עיצה ןכ לרע ,תיאלקח השרדמל תועקרקה
 יכ ,םיעטהו םיכריראסימרקה ןיב רשפל לדתשה 'ןייטשכמרלב 'ןא'גייברזאב 'טזרא' גיצנ . ריעה ןמ
 ותעצה םכמאר. ריעה ןמ בר קחרמב תואצמנה תומדא דבעל ןפואו םיכפ םרשב ומיכסי אל הברק ידוהי
 400 וליאו ,תיאלקחה הרשדמל ורסמכ בייגאט לש הררחה תומדא לש ראטקה-300 ר ,הלבקתנ

1 עצמאב ונגרוא רז הרשפ ךמס-לע .םידוהי םיבשייתמל םריתוכה ראטקה  תוידוהי תוחפשמ 35 928
 ולחה רבמטפסב .לבור 200 ךסב 'טזרא•מ האוולה הלביק החפשמ לכר ,תויתובשייתה תוצובק עבשב
 תיינקל םיפסכב יד היה אל ךא ,םיסוס 23 ונקכ האוולהה יפסכב .עקרקה תא דבעל םיבשייתמה
 .סהמ 20 ורגפתה םיסוסל ןרזמב רוסחמ תמחמ .האובת ראטקה 82 קר ורעז םיבשייתמהו ,אופסמ
1 ראוניב 1 ונגראתה 929 2  237 וצקוה ביטארפרארקל .ביטארפרארקב םיבישיתמה לש תוחפשמ 

 תוחפשמ ורבע ףרוחב. ןשי ןרסדררפ ררטקארט םהל ןתינ ןכר ,םיחיש רשוח הסרכמ עקרק ראטקה
3 ובר :םזילאיצוסה ןבא' םשב ביטארפרארק ןגראתהו ,תובשייתהל תופסונ 1  םדיוהי לש תוחפשמ 
 ךא ,םהיתב תייכבל םיצע איבהל ולכרי רכממש' רעי-תקלח םהל תוצקהל ושקיב םיבשייתמה .םייררה
 םיושרדה םיצעה תא איבהל תורשפא לכ התיה אלו ,םבושיימ מ"ק-40 כ קחרמב הקלח םהל התצקוה
 394 .הייכבל םיאתמ-יתלב גוסמ דבלב םיצע 350 תורכל תורש םהל הנתכ רעיה תקלסמ .םהל

 : ןלהלכ םואית םרקמב םריקבמה ןמ דחאש ,םיאנתב ררוגתהל אופא וצלאכ םיבשייתמה

 ועלקה שקמ םה סגש ,תרריק הרשלש קר הככסל .שק הסוכמה הכבס תדמוע הדשב
 לע םילטומה םטיוטרמסה תא תרזפמה ,חור תבושנ םילודגה םיכרחל דעבמ ... םידרזב
 םה ןאכ .םישנא םייח ןאכו ,ויסוס תא רןגה תיב-לעב קזיחי אל רז ןיעמ הככסב .עקרקה
 395 .גלושמה ףרוחבו ריירגסהו רקה ויתסב וררוגתה

1 ביבאכ  תיפארגראיג הניחבמ :וקאנ לש לועפה' םשב זוחלוקל ,סיביטארפרארקה יכש רדחוא 929
K ( טאדרח לש יארשאל תיאלקחה הרבחה םוחתב זוחלוקה אצמנ hudat (, םהל עיסיל הרביס רז ךא 
 ,ונתוא וחכש ,םריקפומ ונחנא' :ונטעו םיבישיתמה וננולתה ךב לרע 'רכלשמ אל םתא' הנעטב
 וליפא .המדאה תא בוזעכ אל' ,וריהצה םה הלא םייושנא יתלב םיאנת ףא לע :ונלרוגל ונתוא וריקפה
.םיברע ונא ,םישלח ונא ךא ,המדאב םהינישב וקזיחי םייחב םיראשנה ירה תרמכ  תורמל יכ הארנ 396 '
1 תישארב רשטכל םיבשייתמה וצלאכ םתונשקע  םיאלקחה בצמ היה הזמ בוט .םוקמה תא 930
1 תנשב .הברק ריעב ררוגתהל וכישמהש ,םיעטמ ילעב רקיעב ,םידוהיה  הלא םיאלקח ונגרוא 930
 ; וקאנב טיייבוסה וןטלשה תמקה םוי- לריפאב-28 ה םש לע זוחלוק 397 : םזיוחולק הושלשב
 .תטיסינומוקה הגלפמה רבח דמע ושארבש ,הגלפמה לש רשע-השישה סרגנוקה ש"ע זוחלוק
1 ב. ףסונ זוחולקו . ברלדיראפ לדיראפ יררהה ידוהיה  םדיוהיה לש יעיבר זוחולק וןגר יאב וקסע-932

1 .זמשיא 394 1 .טחזא: 921 92s :1929 מילק :r :1929 .זיט'שנמאק . 
39S םש .םש. 
 .םש .םש 396
1 בונאמפיל 397 930 :r . 
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.חאל וגזומו םינטק ויה הלא םזיוחולק 398 .םירירהה  לש היינשה תיצחמב ,הארנכ .קרפתה אוה ףאש ד
 .םיושלשה תונש

 התיח זבש . ןשאטראז רפכב הדקמתה החונ תפנב םידוהי םיאלקח בוישיל 'טזמוק'ה תלועפ
 תוחפשמ 46 400 .המדא ראטקה ףלאמ רתוי וצקוה םייררהה םידוהיה ד so-ל 399 .הקיתו תדיוהי הליהק
1 לריפאב ונגראתה עקרקה ילבקמ ןיבמ  םהל הנתינו ,םייאלקח םיביטארפואוק הושלשב 928
1 לש האוולה 5 40 .לבור ףלא  1  לש זוחלוקל םיביטארפזאוקה ןמ תוחפשמ 40 ונגרוא הנשה ךשמב 
 .בומארבא דמע ושארבש ,)'דשחה ןשאטראז'( 'ןשאטראו ינא' םשה תא לביקש .םירירה םדיוהי

 ,המדא-יחופת ןכו ,המימי םימימ הז רפכב םייררהה םידוהיה וחמתה ובש .קאבאט דליג זוחולקה
 ןגרואש זוחלוקה םע ידוהיה זוחולקה ,הארנכ ,גזומ היצאזיבטיקולקה תובחרתה םע 402 .הטיחז ןחוד
 . דחוימה ונויבצ תא דביאו ןשאטראווב

1 תישארב . יא'צקזאיג תפנבש ןארוטפהמ םדיוהיה םיאלקחל ,הארנכ 'ןמוז המוד לרוג 926 

 םישימח דייב המותח הנולת המע האיבהש ,רפכה דיוהי לש תחלשמ וקאנ לש 'טזוא'ב הבצייתה
1 ינב םימותי םהבו . ישא 7- 1 0  טעמ תא םידדושה םהינכש דצמ תודימתמ תווילפנתה לע וננולתהש , 
 .םהדייב תואצמנה תוטעמה תוקלחה תא דבעל תולכי-יאו תועקרק רדעיה לע ,םהל רתונש ושכרה
 הזו . ןא'גייברזא לש תיטסינומוקה הגלפמה לש זיכרמה דועוב ןודנ ןארזטפה דיוהי לש םבצמ
 רוסמלו םידוהיה םירכיאל עייסל ידכ דחוימ יאלקח ךדידמ m לשל. רפכב הרימשה תא קזחל טילחה
 ריינה לע ,הארנכ ,ורתונ תוטלחהה ךא 403 .םינש ושלש ךשמב רזחוי ודעב םולשתהש ,רוטקארט םהל
1 תנשב קר .םייתנשכ ךשמב -לו ןארוטפה ידוהי לש ךרעל תזי:rפשמ ך-5 ל עקרק-תוקלח וצקוה 928

1 00  וסנכוה הבש ,היצאזיביטקלוקה הגהנוהשמ 404 .החאמש תפנבש י'זדוימ רפכב ךרעל תוחפשמ 
 .הלאה םירפכה תא םידוהיה בור ובזע ,םהינכש םע תפתושמ תרגסמל םדיוהיה

 לש תובשייתהה המוציעל אופא העיגה םיושלשה תונש תישארבו םירשעה תונש יהלשב
 שילש .םימדוקה םתבישי תומוקמב םאו םידשח םיחטשב םא .םהריוגמ-ירוזאב םירירהה םידוהיה
 דצמ הויפכה היצאזיביטקלזקה םע ךא .תואלקחה לע םיושלשה תונש תישארב וסנרפתה רתווי םהמ
 הרכינ . רחא דצמ םיתורישהו תושרחה ,הכאלמה יפנע לש תוכלוהו תובחרתמה תווירשפאהו . דחא
 םידוהיה ןמ דבלב קלחל הסנרפ-רוקמכ זז הרתונ םינורחאה םירושעב .תואלקחה תבזיע לש המגמ
 .תינאטסגאדה הקילבופרב םייררהה

יבוסה הלכלכב םידוהיה תובלתשה . 2  תיטי

 ינשב ןיחבהל ויאר יתלשממה ןונגנמבו תושרחב ,הכאלמב םירירהה םידוהיה לש םתובלתשהב
 .םימויסמ םידעצ וןטלשה טקנ ,םיושלשה תונש עצמא דע ךרעב ךשמנש .וןשארה בלשב .םיבלש
 חפוקי אל םקלחש גאד זא .הלא םימוחתב בלתשהל םירירה םידוהיל יעיסל דיכ .םרייוע יכ ףא

1 ,ברקינטיקאר 398 932  . 

1 'מע. ליעל ןייע ןשאטראררב דיוהיה בושייה תודלוח לע 399 69- 1 65 . 
1 .טררזא 400 928 . 

40 1 .ברגאדרב 1 1 ,טזרזא .ןאמשיא ; 1928 .ןא'גייברזאב תובישיתה ; 929 929 . 

1 .ברנאגררטס 402 929 . 

1 ,'יזדרמ .ןמרדיינש 403  . 1928 .ןמרדיינש םג הררהשו ; 926

1 ,ברגאדרב 404 1 ,טזרזא . ןאמישא ; 929 929 . 
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 םיבלתשמ וללהו .םירירהה םדיוהיב דחוימב לפטמ ןוטלשה ןיא ינשה בלשב .קשמ-ריזגימ םתואב
 םהריוגמ-ריוזאבו ללבנ תוצועמה-תריב תלכלכב הלחש הרומתה ןמ האצותכ םינושה קשמה יפנעב
 .טרפב

 הכאלמה-ילעבמ קלחל ודשפיא 'פ 1$ נה' תגהנהו יחרזמה זאקוואקב יטייבוסה ןוטלשה תוססבתה
 .םיאקסדובה ויה םמצע תא םקשל ולדתשהש םינושארה .םהיתוסנרפל תיקלח בושל

 'ס]יל'זדמב םידוהיה םיאקסדובה תדובע תא הייאד דע ראתמ[ השקה ףרוחה לש רופכה ימיב
 ,םינתומל דע םימורע תובורק םיתעול ,םיפחוי םינקוזמ םדיוהי רהנב תואדל לוכי התא
 םה ךכ .רהנה תיערקקב םיחוטשה םילגוע םריווש תורוע םיאופקה םהילוסרקב םינדוד
 םה וןלא תפילקב ... םוקמב ... תוארי תקלד םיפטוחו טעמכ םיאופקה םימב םיאפוק
 405 .הביבסה ריפכב םיפסוא םה ותואש ,תופוע לבזב תורועה ןמ דעישה תא םיריסמ

 תונוטלהש ןכש ,הילעב תא ק m דב וליפא סנרפל תלגוסמ התיה אל וז ןיעמ תכרפמ הדובע םג םלוא
 לע םיבטיאדפואוקב םריגואמה הכאלמה-ילעב תא יארשאו םלג-רימוח תקפסאב ףדיעהל וגהנ
 .דוביעל תורועב דומח רוסחממ אופא ולבס םידוהיה םיאקסדובה תינדמ .םייטרפה הכאלמה ילעב
 םה םג ןגראתהל ולדתשה םירירהה םדיוהיה לש הכאלמה-ילעבמ קלח יב ,המית ןיא
1 "ב םקוה קי'צלאנב םנמאו ,םיביטאדפואוקב  ,םרילדנס לוש םיאקסדוב לש דיוהי ביטאדפואוק 927
 ןמז הלא םיבטיאדפואוק וקרפתה ,םיימינפ םיכוסכס םג הארנכו ,םייבטיקייבוא םיישק ינפמש אלא
 וסחייתה דימת אל הבש ,תינאטסגאדה הקילבופרב היה הזמ בוט אל בצמ 406 .םדוסי דחאל רצק
 ץחלב ךא .םריחאה םיביטאדפואוקל ומכ םידידהה םדיוהיה לש םיביטאדפואוקל ןוטלשה תווישר
1 "ב וטילחה ,תוצועמה-תריב לש םיזיכרמה תונוטלשה  לש הלשממהו לועפה דועוה 927
 יקנהעל םהמ ושרדול םיאתמה קנבלו היצאדפואוקה תריבל תונפל תינאטסגאדה הקילבופרה
 תווידגאתהל המודב םלג-דמוחו יארשא םידידהה םדיוהיה ןיבמ דועה דיבוע לש םיביטאדפואוקל
 םודיהיה לש ילכלכה םבצמ לע תוציעיתהה הרזח המוד הטלחה לע .תודחא תויבטיאדפואוק
.407 רבוטקואב הבקסומב המייקתהש ,םיידדהה 1  הגלפמה דוע לביק תומוד תוטלחה 927
.408 "ב ינזודג לש תיטסינומוקה 1  לס: שממ לש תובחרתהל ואיבה אל תוטלחהה לכ םלוא 928
 ןמ ודמלל ןתינש יפכ ,םרישעה תונשב םדיידהה םידוהיה לש הכאלמה-ילעב ברקב היצאדפואוקה
1 "ב הישגדהש ,תיטייבוסה תונותיעה  המזוי דימ תוחפ הלגמ ... ןאטסגאדב טזמוקה' יכ 929
 םיבטיאדפואוקב םודייהיה הכאלמה-ילעב לש םבוילשב םג ומכ ,הישעתב םדיוהיה לש םרודיסב
.םלג-דמוח לש הקפסאבו ' 409 

 ושכרל יושקה ללגב ןה הודבהע וקשב טלקהל דמעש דיעצה דודה לש ובצמ היה דחוימב דומח
 לונ להקל תנמ לונ .הודנונ םוקמ חטיבהל דיכ תיועצקמה הרשכהב היה אלש םושמ ןהו ועצקמ
1 "ב 'טדוא'ה חתפ וז הבבש  תא .םידידהה םדיוהיה לש דוענל תודגנל םסירוק ןא'גייבדזאב 929
 .הוקסונת תרישדב הודבעל וןדיאסימוקל ונפש ,םרייעצ רשע םינש החלצהב ומייס םיסרוקה

40S 1926 .ם,.....דה םרוהי רהושהו , 1926 ,ןינאח . 
1 .פ-ד.י 406 927 . 

1 ,ם,.....דה םרוהי 407 1 ,.ג.מ ; 927  . 1927 ,•םקרבדטסוא ; 1927 ,סכר ; 927

1 בובייל 408 928 :r . 
1 ,ןא-מ 409  . 13 •מע , 929
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 קוקז ונניא רקיעו ללכ אוהש . ןעטו 'טרוא'ה יפלכ תומדוקה ויתוויבייחתהמ רענתה זויראסימוקה
 ןוצרה תא זכרמכ ודדוע אל הלא ןוגכ םריקמ .םילטבומ אופא ורתונ סרוקה ימייסמ .םירגנל
 םירשעה חונשכ ובזש םיטעמ םתוא ךא .םייררהה םידוהיה דיבמ םרייעצה ברקב תיועצקמ הרשכהל
 .תיקשמה תובחרתהה םע םיושלשה תונשב הדובעב וטלקנ תיועצקמ הרשכהב

 םאו םידבכ םיסמ תלטה ידי-לע םא ,תיטרפה הכאלמה השעמל האכוד םיושלשה תונש תישארב
 וצלאנ ,הכאלמב קוסעל םירחא ומכ וכישמהש .םייררהה םידוהיה בור .תויביטארטסינימדא םיכרדב
 דוע ויה אל םיושלשה חונש לש םיביטארפואוקה ךא .םיביטארפואוקל ףרטצהל אופא
 זונכיתב תואמצע לש הלודג הדימ םהל הנחינ םירשעה חונשכ םא .םירשעה חונשכ םיביטארפואוקכ
 םהירבחו ,םתואמצעמ דואמ טעמ רחונ םיושלשה חונשכ ירה . יקשמ לוהינו הדובע-ימי ,רוצייה
 עבקנ םיביטארפואוקה לש רוצייה זונכית .םייתכלממ םילעפמב םרייכש םדיבועמ טעמב קר ולדבנ

 הלאב אצויכו הדובעה תועוש םימיה ,םיביטארפואוקה ילהנמ .תרצותל םיריחמה םג ומכ ,הלעמלמ
 לש םבור-בור םינגרואמ ויה הז גוסמ םיביטארפואוקב . ןוטלשה ידי-לע םה םג ועבקנ םיניינע
 םימוד םיביטארפואוק ומקוהו .םיושלשה חונשכ םירירהה םידוהיה לש םיטייחהו םירלדנסה
4 .הדעה תונבמ קלח קסועה םהבש ,הגירסו הגריאל  ,די- n ודובעב ונייטצהש .םימויסמ םיבושייב 10
 ויתודובעב עדונש םזיכרמה דחאל י'צאבוק רפכה היה ךכו ,ולא תוכאלמ דדועל ןוטלשה לדתשה
 הטירחב ,אדוול ונדיב הלעש המכ דע .םידוהי וקסע אל הכפהמל דע .הולכ תוצועמה-תריבב
 תונש יהלשבו ,הז ףנעב םג םהמ םידחא ובלתשה הסנרפ-תורוקמ רחא םשפחב ךא ,תיתונמא
 .יניס לאומש םידוהיה םינמואה י'צאבוק רפכב 'ןמאה' ביטארפואוקב םיקסועמ ויה םיעבראה
4 .בונאיליא םהרבאו בודמחא ןנחלא .בשיק הילדג ,בוקאסיא לאקזחי ,בולואש )לאקזחי( ליגזיח 1 1  

 םיברו ,תשורח-יתבל םיושלשה תונש תישארמ םיביטארפואוקה זמ קלח ושענ םימיה חרבונ
 חושרחה- n יבב םידבועה חיכומ ויה םייררהה םידוהיהש .המית זיא . םיריכש םדיבועל ויה םהריבחמ
4 • םישולשה חונש ףוסב. קי'צלאנב םיילענל תושרח-חיננו םידגבל  וא .הכאלמל םירושקה םיפנעב 12
 .ךכ .היינשה םלועה-תמחלמ רחאל םג םייררהה םידוהיה זמ קלח םיקסועמ ויה ,הנממ וחמצש
 םיקסעומ קי·צלאנב םייררהה םידוהיה בור יכ ,םישימחה תונש יהלשב יקסר'צפ דיעה . לשמל
4 .ולאב אצויכו תוחפנ .חואקסרוב .תוטייח .תורלדנסל תושרח-יחכב וא .םיביטארפואוקב 1  םג 3
 םאו םיטושפ םידבועכ םא ,הלקה הישעתה יפנעב םירירה םידוהי םירושק םירחא םירוזאב
4 .םילהנמו םיסדנהמ ,םיאנכטכ 1 4 

 תונשב םייטייבוסה תונוטלשה ונתנ םידוהיה הכאלמה-ילעב לש היצארפואוקה דודיעל ליבקמב
 חלשממ הטילחה ן-927 ב . ןונגנמבו הישעתב םידוהי םדיבוע לש םבוליש לע םתעד חא םירשעה
 םדייקפהו םילעופה רפסמ תאלעהל גואדל· הדובעל זויראסימוקה לע יכ .תינאטסגאדה הקילבופרה
 היסולכואה ראשל םתלבק חא תוושהל המגמ ךותמ ,הישעתה יפנע לכב םירירהה םידוהיה ברקמ

4 1 0 1 .טנאסררק  1 .ן•באר; 930 1 .ברנ•מ•נב; 935  תרדירה•ר•ה הברקב ם"ברגל תושרחה ת•בב תודבועה ןמ תובר . 932
1 .ברק•נט•קאר( תודידה 932 (. 

4 1 1 .ט"ק'נ"א ,דנרמלה 1 948 . 
4 1 2 1 .ן'ט'רשלב  939 . 
4 1 3  . 23 ·מע .'"כ .•קסד·צפ 
4 1 4 1 .טנבדד( ברל•גז• n 'מ ם•עבשה תונש ת•שארב שמ•ש טנבדדב ם•תכt'של תרשר n ה-ת•ב להנמב  974 (. 
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4 :חימוקמה 1 4 ב ינדורג ריעב חיטסינומוקה הגלפמה דעו לביק המוד הטלחה 1 16. 1  ולא תוטלחהמ-928
 םיבושתה תמועל הלא םימוחתב הערל םילפומ םייררהה םידוהיה ויה ןתלבקל דע יכ ,עמתשמ
 לש םצמוצמה םרפסמ חכונ ודוסימ בצמה חא חוכשל ידכ ןהב היה םא קפסו ,רודיאה לש םירחאה
 הדימב הבחרוה הנושארה שמוחה-תינכות םע ךא .הבחרה הלטבאה חכונו הישעתב םיקסעומה
4 ,םייררהה םידוהיה לש םהירוגמ-ירוזאב הישעתה תרכינ 1  ויה םישולשה תונש תישארב רבכו 7
4 .הישעתב םילעופכ וקסועהש ,םייררה םידוהי תואמ המכ תינאטסגאדה הקילבופרב 1 8 

 המכב םידבועה זמ דוחא םירשעכ טנברד ריעב םייררהה םידוהיה וויה םיושלשה תונש עצמאב
4 .הלק הישעתב רקיעב ,םילעפמ 1  זיי רוצייל תושרח-יתבב םייררה םידוהי ובלתשה דחוימב 9

 הכלהו החתפתהש טפנה תיישעתב ודבעש ,םיטעמ םנמא ,םהיניבמ םג ויה ךא 420 ,םירומיוש
42 וקאנב  קשמב םידיקפו םילעופכ םייררהה םידוהיה לש םבולישל תנווכמה הלועפה אל . ינדורגבו 1
-ירוזאב ולחש תויללכה תורומתה רקיעב אלא. וןנגנמבו הישעתב םבולישל ,אופא ,האיבה יטייבוסה
 טעממ ירה ,הז אושנ לע םיללוכ םינותנ ומסרופ אל םינורחאה םירושעבש יפ-לע-ףאו .םהירוגמ
 .תושרחב הקוסעתה לע סנרפתמ תידוהיה היסולכואה זמ רכינ קלח יכ .קיסהל זתינ עדימה

 ,םימלצ ,םיחייט ,םדיייס .םריגנ לש םיביטארפואוקה טנברדב ודחוא םישישה תונש תישארב
 'ס יררהה ידוהיה םיעבשה תונש תישארב דמע השארבש ,חרזאה יתורישל תבולשתב 'דכו םירפס
 וסנרפתה םייררה םידוהי תואמ המכ 422 .)ריעה תצעומ( ינוריעה טייבוסב רבח םג היהש ,בומארבא
 ןמזה ךשמב .םיארחאו םיסדנהמכ ןהו םייועצקמ-יתלב םילעופכ ןה 423 ,הדבכה הישעתה יפנעב
 424 .תוינוניבהו תוכומנה תוגרדב יתגלפמהו יטייבוסה ןונגנמב םג םהמ קלח בלתשה

 םרייכש םידבועל םייררהה םידוהיה לש עריכמה םבור וכפה יטייבוסה ןוטלשה תונש םישישב
 ונממ םיסנרפתמהו ,םיושלשה תונש תישארב לסוח יקוחה רחסמה . ןונגנמבו הישעתב ,תואלקחב
 תונח התיה דעה לש ויבאל .תורידעה תחא תינייפוא הז רבעמל . םרייכש םדיבוע תויהל וצלאנ

4 1 5 1 .יקסבורטסוא  927 . 
4 1 6 1 :ץיבובייל  -1927 םינשב . 928  חורוהי 5 ןאטסגארבש ישילשה לאנויצאנרטניאה םש לע תושרח חיננ ורבע 1926

1 רבמטפסבו תורדה 1 ל ןרפסמ הלע 928 1971 .הניקליפ(-4 2 ימע .  1 8  (. 
4 1 7 1 .בורוגאזר : ןייע חינאטסגארה הקילבופרב ומקוהש םייתיישעת םילעפמ לע   . 46-44 ימע , 935
4 1 8 193 .גרבמוילב  1 . 
4 1 9 - n יב :וןיגאר'- ליטסקטל חושר n-n יב :וללה חושרחה-יחבב היה םףרה םרוהי לש דחוימב ולדג זוכר 

1 . ןיבאו( םרומישל חושרח- n יב ,םיזוגא קוסירל תושרח 935 (. 
 .ןיבאח: האר היינשה םולעה- n מחלמ רחאל קסקאנויבב םירומישל חושרח- n יבב ודבעש םיבר םייררה םרוהי לע 420

1 945 . 
42 1  . 1926 'םיררה םרוהי 'ןאמשיא 
1 ,טנברד 422 974 . 
 תונוכמל חושרח- n יבב. ) 1946 . ונומלח( בונזח "רדהה רוהיה-1946 ב היה קייצלאנב תונוכמל חשורח- n יב להנמ 423

1 ב ודבע הלאק-·ץאחאמב 1 1962 ינויב- , 0 1 6 1 ו םיררה םרוהי 25 םהיניבו ,םרבוע   ,בולאינאד( םיסיור םרוהי-6
1 1 ימע , 966 1 .סוקניפ( בודילאג ונונח סדנהמה היה טנכררב תבכרה חנחחב וקסועהש םיסדנהמה ןיב .) 43 984 , 

 .) 465 ימע
 הגלפמה לש ינוריעה דועוב הולמעתל הקלחמה להנמכ םישישה חוכשב קייצלאנ ריעב ןהיכ 'לשמל 'ןכ 424

1 .יקסבונאמלז< בומרפא r מינב תיטסינומוקה 1 •. ק.ו< תווידעה n חא יפל .) 963  היה אלש ,) 7 ימע . 972
 הגלפמה לש זיוחמה דועוב רהובחתה תקלחמ להנמב בוולאש >ןורב( ןררוב זהיכ ,התמאל ונתורשפאב
 דוד .הגלפמה לש וןיכראה להנמכ ובלימאש )םהרבא( םורגאו םיעבהש חונש תישארב קייצלאנב תיטסינומוקה
 .חיראקלאב-ונרראבאקה תימונוטואה הקילבופרה לש הלשממה שאר זגסכ ןהיכ בייאבאש
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1 דע .םדכ םגר טנבדדב  םיהובג םיסימ תונחה לע ולטוה רז הנשב ךא. ותונחב ררחסל באה ךישמה 928
 םש לע ותונחל ןוישרי שיאה איצוה .תונחב קזיחהלו ךישמהל ידכ .ינגרובכ רדגוה הילעכו רתויכ
 ץלאנ שיאהש דע ךלהו לדג םיסימה בוחר לירעה אל הז םג ךא. רתויכ םיינעה םידידהה םידוהיה דחא
 'יקרח יתלכ· רחסמכ קוסעל ףא .םיגדה תיישעתכ דיכש דבוע תויהול ברחה ויסיכל ומדכ תא רוסמל
 .םירחוסה ןמ קלח .םילכורהו םינוונחה תיברמ לש םקלח-תנמ היה המרד לדוג 425 .תפסרנ הסנכהכ
 תונכס וכותכ ןמטו יקרח-יתלב השענש רחסמב קוסעל וכישמה .תרחא הדובעכ טלקיהל ולכי אלש
 םידוהיל תושקה תופוקתה תחא אופא ויה םיושלשה תונש תישארו םרישעה תונש יהלש .בודל
 םטלרקל לגרסמ היה אל יטייבוסה קשמה דרעכ ,לילכ וסרהנ תומדוקה םהיתוסנרפ .םידידהה
 לע בישהל הדוענש ,הדשחה תיאלקחה תובשייתהה .תויתנוע תודובע קפיס ירשקב ךאו הישעתכ
 םעש דרע המ ,תויפיצה תא תיקלח קד המישגה .םידידהה םדיוהיה לש תילכלכה םתקוצמ
 תובחרתה םרע :םיקיזמ םיטנמלא·כ ורדגוהש .םיבשייתמה ןמ קלח הנממ וקלוס היצאזיכטיקרלקה
 םלועה-תמחלמ ברע אופא וסנרפתה םידידהה םדיוהיה תיברמ .רתווי רתוי םרייעצה הרטשנ קשמה
 התקוסעתכ הגילפמ הררמת הלח דוחייכ .םיתורישכו הלקה הישעתכ הדובעה ןמ הריחאול היינשה
 ,תרדומ ויה םיושלשה תונש תישארכ דככ .החפשמה תסנרפכ האלמ הפתושל התיהש .השיאה לש
 תורומת . ךלהו לדג ולא לש ןרפסמו 426 , םידידהה םדיוהיה תרנכמ תוינמחר תויחאו תודליימ
-ירוזאכ .היינשה םולעה-תמחלמ דמג ןמל וללוחתה םידידהה םידוהיה תקוסעתכ תוכולהו תוקימעמ
 הככש .םיהובג םגר םייועצקמ םיינוכית-לע םדיומילל תובחר תווירשפא וחתפנ םרייקיעה םהריוגמ
 ףא .ברע-ידומילל םאר םוי-ידומילל םא .ולא תרדסומל וסנכנ הדעה ינכמ דיעצה דודה לש תבחרנ

 ןתינ ,םינורחאה םירושעכ םיידדהה םידוהיה לש הקוסעתה לע םייטסטיאטס םינותנ ומסרפתנ אלש
 םהו תיועצקמ תינוכית-לע הלכשהל רכזש םישנא המכ שי החפשמ לככ טעמכש תורידעמ דומלל
 הדימעה ליג ינכ ףאו םרייעצה בודש ,דמאנ םא הטענ אלש המוד ןכ לע 427 .םהיתררעצקמכ םיקסועמ
 לדג ההובגה הלכשהה ילעכ רפסמו ,תינוכית-לע תיועצקמ הלכהש ילעכ םה )םריבגה דוחייכ( םויה
 לש יתלכשהה עצוממל ןיידע םייעגמ םניא םיידדהה םידוהיהש יפ-לע-ףאו .תרכינ הדימכ אוה ףא
 לע הברהכ הלרע םתלכשה יכ .תואדו לש הלודג הדימכ ועבקל ןתינ .תוצועמה-תדיב ידוהי בוד
 םיידדהה םידוהיה לש םייחה-תמר .םיריקיעה םהריוגמ-ריוזאכ תיללכה היסרלכו i זה ברקכ עוצממה
 ןיב םירסמ ןוימד אופא םייק ולא תוניחבמ .תבבוסה היסרלכואה ללככ עוצממה לע בוד-יפ-לע הרלע
 .תוצועמה-תריככ דיוהיה וץביקה לכ ןיכל םידידהה םדיוהיה

1 •. ס לש ותודע 425  . 9-8 'מע , 978

1 ,ובנימינכ 426 932 . 

 חאו ול תויחא יתש , SO-60 ליגכ אוהש ,דעה :וז תרדע שמשל הוישע םינודחאה םריושעכ ולחש תורומתל המגוד 427
1 תוחפשמה עבראל .תינוכתי הלכשהל וכז אלש 7  תוצועמה-תריככו ,לארישל ולע םינכ 4 םערעה .םדיגוב םדילי 
1 ורתונ 3  הלכשה ילעכ 4 ; )םיסדנהמ( ההובג הלכהש ילעכ 2 : ןלהלכ םתלכשה יפל וקלחנש .ולש םינייחאו םינכ 
 .אבצכ תריש רחאו הבקסומכ תואנותיעל וןכמכ תורעה ןתמ ןמזכ רמל דחא ; ןמא דחא ; תיועצקמ תינוכית-לע
1 •. ס( תיב-תורקע ויה םייתוש .תוינבזכ ודבע החפשמה תרנכמ םייתש  .) 40-38 'מע , 978
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 יעיבר קרפ

 הליהקהו החפשמה

 החפשמה .א

 'תינירעג' החפשמל ללכ-ךרדב םינווכתמ הבו םייתרבחה םייחה לש ידוסיה אתה איה החפשמה
) nuclear family ( םידוהיה לש החפשמב רבודמשכ וליאו .םיאושנ-אלה םהידלוי םירוה תללוכה 
 :תיכירעג'ה החפשמה :היתורוצ ושלשב ןיחבהל ויאר ,זאקוואקה ימע תיברמ לש ומכ .םייררהה
 .תבחרומה החפשמהו הלודגה החפשמה

 תחאב השעכ םירשעה האמה תישארבו הרשע-עשתה האמב 'תינירעג' החפשמ לש הנוניכ
 .התמכסהב בור-יפ-לע ,התליעבו הרענה תפטיח התיח רתויב הרדינה ךרדה .תוריקיע םיכרד ושלשמ
-יכבו רבגה לש םתלוכיב היה אלש וא .םיאושינל ודגנתה הלכה ריוה רשאכ ,בורל הטקננ וז ךרד
 ג.הלעב תד תא לבקל וז הגהכ .תרחא תד תב התיח תפטחנה םא. שקובמה רהומה תא םלשל ותחפשמ
 רגהכ הדילה תעשב . ןהיניב ןתחתהל תוחפשמה לש דואמ תמדקומ המכסהב התליחת הייכשה ךרדה
 התיחש .וז ךרד .וז תא הז ואש' םה םקרפל םהינכ ועיגי רשאכש ,םהיניב םיכסהל םירוהה םיתעל
 .תוכדתשהה ךרד לע ויה םיאוישנה בור .החיכש איה ףא התיח אל ,התמדוקמ רתוי הצופכ הארנכ
 םיעיצמו רוכבה היחאל וא הריוהל םינופ )ומא קר םיתעל( וריוה ויה ,הלותב תאשל ןב הצר רשאכ
 התיח אל התדעש ףא ,היפ תא םילאוש הריוה ויה הייד תרגובמ התיח ך:רענה םא .םתב תא ול אישהל
 ךודישה לע ןהיניב ומיכסה תוחפשמה רשאכ .תושק תוידגארטל םרוג םיתעל היה הז בצמו תעבוק
 םיאוישנה סכטל המכסהה ןיבש ןמזה-קרפב .הלכו ןתחל םרייעצה ובשחכ ,רהומה רועיש עבקכו
 2 .יכשה דצה לש החפשמה-יכב תא ושגפל אלש ולדתשה ףא .םהיניב שגפיהלמ םיריעצה רעכמכ

.3 תוכב תורעכ ואשכ 35-30 יכב םריבגו ,הלכהו ןתחה ןיב רואמ לודג םיליג רעפ היה םיתעל 1 4- 1 3  

1 הרשע-עשתה האמה תיברמב היה תורענה יאושינ לש חיכשה ליגה 4- 1 3  טעמ אל םג ויה ךא .םיכש 
5 תוכב תודלי ואישהש םירקמ  םיאוישנה לשב 4 .התומח וךכיחל תרבוע הדליה התיח םהבו 4-
1 ליגב תוריעצה ןמ תובר ויה רבכ םימרקומה 5 - 1 4  .םריועכה-תפוקת ןהמ הזלגבו .תוהמא 

1 .כרמיסינא 1 'מע , 888 90- 1 89 . 
1 .ינדא'צ 2 8 1 .כרמיסינא ; 26 'מע, 70 88 1 1 .ינדא'צ : 18 ·לג ,  1 .גדכנזרד ; 298-297 'מע , 884 1 ·לג, 887 1  ,החפשמ; 6

1 1 'ןינילאמ ; 887 42-4 'מע . 890 1 1 • ןמד באדנ ;  895- 1 894 , 1 1 , 65 ·לג . 895  .ברמס-ינא ; 8 •מע , 1902 ,היאכ ; 03
1 552-55 'מע , 908 1 .םידידה םדיוהי; 1908 ,ברמס-קאמ; 1 893- 1 892 , 1 5 ·לג , 892 1 1 .הייכגדס;   חחא לע . 959

1 ,רהריק< חרנרחיעה ה m רד הדשע-עשחה האמה יהלשכ הז גוסמ חרדיגדטה  ח"הי חנ הנאג לע רפכ םדירה .) 892
 המייק הנאג .החד חא הדימהו ימלסומ םע הלעכמ הטלמנ איה דחא אוצמ רדעהכ .החצר אל רחואש דיוהיל אשנהל
 יטפשמ ןילהחכ הכרדכ החיה n רדהיל הרזחה ןא .החדו החחפשמל האצי השפנ ןא .םאלסיאה חורצמ לכ חא
 . ימסלומה הלעכ חיננ בד ןמז חרנעחהל הצלאנ הדיעצהו ןרשממ

1 .כרנא'זכ 3 1 ימע, 894 2 1 1 .ויל:  90 1 1 .רןטס :  1 'מע , 897 1 .ינרא·צ: 25 1 ·מע , 884 1 -8 ה חנ רחישאר 25 ןכ לעכ לע. 
1 .ינרא'צ האר 1 ה חנ רחישאר 35 ןכ לעכ לע . 305 'מע , 884 1  . 305 'מע .םש האר .-

1 •. ו.מ ןכר . 2 ,הרהעכ ונויצש חרררקמה 4 1 .כרטנמדרירפ; 862 1 .ינרא'צ; 862 1 'מע . 884 1 4- 1 1 1 .רכנא'זכ; 3 892 , 
1 .ינרא'צ האר גאדא רפכ דיוהי לש םחררע . 232 'מע 1 .רהק ; 259 'מע , 884  . 68 'מע , 6 ·לג , 900
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 הליהקהו החפשמה

 יתרוסמ שובלב תבו םא

 חודגנחה חא הרשע·עשחה האמה יהלשכ וררוע ריעצ ליגכ חורענ לש זהיאושינ םנמאו
 םאש. זשאטראו רפכה ינכר חא )הרטשמה דקפמ( כאטסירפה ריהזה. לשמל. ךכ .םיסורה חונוטלשה
 חורהזאמ וחרי הקזח החיה תרוסמה אלא. ילילפ ןדיל ועכחיי םה. ךר ליגכ חודענ אישהל וכישמי םה
 חודחא םינש אב םיאושינה דועמ לע ןוטלשל חוודיה רשאכ םג וכשמנ רסובה-יאוישנו .חורשה
 ורבג ,הדעה ינכמ םיליכשמ חנכש לש החחימצ םע ,םירשעה האמכ נ.םיאושינה ומייקחנש רחאל
 דע תוחפל ךשמנ גהונה ךא .םינש הרשע-שש ןהל ואלמש םדוק ,חונכ יאושינ דגנ חוולקה וכלהו

 .ו 892 .•פםכ ,ה m נ
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 החפשמה

 ןכו ,רסובה-יאושינ םע דימתמה וקבאמו יטייבוסה ןוטלשה תוססבתה םע קר 6 .םירשעה תונש
 ינפל תורענ לש םיאושינו םיסוריא ויה .םייררהה םידוהיה תדעכ ולחש תויתרבחה תורומתה תובקעכ
1 ך ליג 8 -  7 • לארשיל הנורחאל ולעש םילוע ברקכ וליפא םיגוהנ ולאש ףא ,הרדינ העפותל 1

 תופתתשהכו .םיתכה דחא רצחכ וא תסנכה-תיבכ ,בר ראפכ ףרוחכ ךורעל גוהנ היה תונותחה תא
 ,הכותככ המרשנש ותכל הינודנ שכור היה הלכה יבא לביקש רהומה דעכ s .הליהקה ינכ תיברמ
 תיבמ המע האיבהש ושכרה לכל תיאכז וז התיה ,השיאה תמשאכ אלש 9 ןיושריג לש הרקמכו
 תחגשהכ תודובעה תיברמ תא התשע םוש ,הלעכ תיבל תרכוע השיאה התיה הנותחה רחאל 10 .היכא
1 .התומח 1  ,הרשע-עשתה האמה ףוסכ רוזיאה בושת בתכ :השיאה לע ךא תולטומ תיכה תודובע לכ' 

 םישנאה ,רחשה רוא עקבי ךא ... השפנל תישפוח היהת רשא דחא עגר ףא השיאהל ןיאו
 תכלוה הפ : דואמ תרדככו תודובעכ הסומע רככ השיאה הנהו .םתורשע לע םיחורס םדוע
 יקש תואושנ םישנ תואור וניניע םוש המכש לע םימ לודג דכו םיכרכה דע הפופכ הכר השיא
 םכילשהל םיתפרהו תוורואה לבזהו הפשאה םישנה הניאשת הפ ; םייחרה תיבכ ןוחטל םיטיח
 הפ; הדשה תא רכ לבזל רפכל ץוחמ לבזה תא הניאשת םוש םייחרה תיב ינפל רשא לחנה לא
 תא הניאטאטת ; אופסמו ןכת רמל תונתונ .רקבהו ןאצה םע תוקסעתמו םישנה תודמוע
 םג הנה ... ןכת תכורעתכ לבזהמ םינכל תישענ תוכלכולמ םישנה דיי םוש םיתפרהו תוורואה
1 .השיאה לע ךא תלטומ תיכה ינכ לכ דעכ הריפתה תכאלמ 2 

 םוחתכ םג תעייסמ בורל התיה הכאלמה לע וסנרפתהש תוחפשמכו ,הדשכ םג השיאה הדבע בורל
 וץחמ םוי-תדובעל תוטעמ אל םישנ ואצי ,םירירהה םידוהיה לש ילכלכה םבצמ רדרדינשמ 1 נ.הז
 14 .תיכל

1 .תיכה קשמ לש ריקיע רדח םג שמישש. דרפנ רדחכ בורל הרג הידלי םע השיאה  חאה וא באה 5

1 , יול 6 90 1 1 ( גרבנסירי :  9 1 3  ךבכ ךתחהו הרשע-תחא חנכ החיה הלכה יכ . ךייצמר הרבקב הנותח ואחמ ) 57-56 ימע , 
 ליגב םרישעה חונש ףוסב ואישנש .םישנ לע תרדע .ז"י ךב אוה יכ ונייצ וחחפשמ יבורקש יפ-לע-ףא ,הרשע-שמח
1 .לה האר ,הרשע-שש 1 .ךמרדייכש ; 356-355 'מע , 946 926 . 

1 ,רשיפ 7 980 . 
1 י.נראיצ האר הנותחה רואית 8 1 'זאקרואק דיוהי ; 39-26 'מע ' 870 1 'לג ' 880 2 1 'מע .  90- 1  ימע ' 13 ילג ' 89

200- 1 ,ברמיסינא ; 199 8 8 1 1 ילג ,  8 1 ,גרבנזרר ;  1 ילג , 887 1 1 .החפשמ ; 6 887 1 ,רהירפ ;  3 ימע , 887 1 5 -3 1 4 ; 
1 .ברנאיזב 1 ימע , 894 1 .ךאמרבארב; 23 895- 1 894 ' 1 1 ילג , 895 1 7  , 1 1 .רךטס; 30 1 ימע . 897 33- 1  ,ברמיסינא; 25

1 1 ,ברקאסיא; 557-552 ימע' 908  תודהי דועיתול רקחל זכרמב רומשה ,בררימע הינרס לש י"כ ךכר , 9 ימע' 977
1 יסמ .םירירהה םדיוהיה ףסוא .הפוריא-חרזמ 249 . 

1 י.נראיצ :האר גאראמ טג חסונ 9 33 ימע .םש האר חילש ידי-לע ןיטיג יחסונ; 262 ימע , 884 1 -330 . 
1 ,ברטנמיזררפ : ןייע הינודנהו רהומה יגהנמ לע 10 1 7 • ךמדרלג ; 862 1 5 • זארקראקב םדיוהי ; 4 ילג ' 86  ; 3 78 ימע ' 87

1 'ךיבילאמ 1 'ךצבא ןב; 35-33 , 28 ימע' 890 89 1 1 • ךמרבארב; 149 ילג'  895- 1 894 ' 1 1 ילג' 895 1 • רךטס ; 30  ימע' 897
1 25- 1 24 . 

1 1 1 .ןמרבארב  895- 1 894 , 1 1 ,ברמסיינא ; 236 ילג , 894 886 . 
1 .ךמרבארב 12 895- 1 894 , 1 1 .ךאה םג הארו , 30 ילג , 895  . 205-204 ימע , 892
1 .ברטנמזיררפ : ןייע םישנה תווקסעת לע 13 .נראיצ ; 862 1 י 866- 1 863 ' 1 1 ימע . 30 ילג' 863 5 1 1 י.נראיצ;   ימע' 870

1 .ךייטשנררב; 25 1 • ךצבא ךב; 889 89 1 1 ילג'  1 .ברנאיזב; 49 1 ימע , 894 1 1 .ךטיאלא; 2 90 1 1 ,הטילבטאקרשמ;  894 ' 
1 'לג 5 3 1 י.נראיצ ; 659 ימע ,  1 ימע , 884 2 1 ,לטנכל;  1 .רקה ; 72 ימע , 952  . 55-54 'מע , 5 ילג , 900

 . 262 ימע .ליעל ןייע 14
1 5 1 .ךרטס  1 ימע . 897 23- 1 22 . 
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 הליהקהו החפשמה

 תושנל המודב .תוידוהיה םישנה 16 .החפשמב חטינאנימודה תומדה התיח . לעבה ןכמ-דחאלו 'רוכבה
 תחישב תוברעתמ ויה אל ןכו ,םיחרוא קלח ולטנ ןהבש תוחוראב ללכ-ךרדב ופתתשה אל וו.הביבסה
i . ןהיאוישנל הנושארה הנשב רקיעב ,םירז םריבג ינפב ןהינפ חא תוסכל וגהנ ןה .םירבג s  

 היה אלו .םייררהה םידוהיה ברקב םילבוקמ ויה אל ,םוני םוקמב הצילח ומכ ,םורשג ונברד םרח
 דחוימ רדח הנבנש וא ,דחי ררוגתהל וגהנ .ושלש םיתעלו ,םישנ יתש .םישנ המכ תאשל רוסיא לכ
-אל םיכוכיח ויה ורדעהב ךא 'םישנה ןיב םולש בורל ררש לעבה לש ותוחכונ תעב . ןהמ תחא לכל
1 .םיטעמ  וצלאנ םינברהו ,הילע וז חא ףידעמ הלעב יכ ,התרצ לע תננולתמ השיא התיח םיתעל 9
 20 .ויחושנמ תחא חפקי אלש לעבה חא ענכשלו תיב-םולש ןיכשהל

 םג 21 .חחא השיאמ רתוי התיח דבלב םיטעמל . לבוקמ היה םישנה ויביר גהנמש יפ-לע-ףא
 ,ויה תחא השיאמ רתוי לש תוחפשמ טועימל תוריקיעה תוביסה .החיכש העפות התיח תוקוורה
 היסולכואב רשאמ םידוהיה ברקב רתוי הלודג התיחש .השיאה לש היתושגרב תובשחתה ,הארנכ
 ויביר לש גהונה תחינזל ןוטלשה לוש ידוהיה רוביצב םיקלח לש םתוליעפו ,רהומה הבוג .תבבוסה
 .םישנ

 .םישנב רוסחמ םייררהה םידוהיה ברקב שגרוה םירשעה האמה תישארבו הרשע-עשתה האמב
 תואצוהו רהומה .רהומה חא הלעה ףאו תחא השיאמ רתוי תאישנ לע השקה הז בצמש יאדוול בורק
 איצוהלו . לבור-400-300 ב םינומשה תונשב ומכתסה . ןתחה חחפשמ דיי-לע ומלושש ,הנותחה
 ןטק רהומ םלוש ןהיתובקעבש .םישנ תפיטח .םדיימא םישנא קר ולכי היינש השיא לע הזכ םוכס
 םימרוגמ רתוי ךא .היינש השיאב רבודמשכ רקיעב 22 ,םידוהיה ברקב החיכש העפות התיח אל. רתוי

 .םידחא םינבר לש םתוליעפ םישנה ויביר תעפות םוצמצ לע העיפשה הלא
 ברה לדתשה . לארשי תוליהק תיברמב לבוקמל םייררהה םידוהיה יגהנמ חא ברקל המגמ ךוחמ

 ונברד םרח חא ותדע ינב ברקב גיהנהל הרשע-עשתה האמה לש םיעבראה תונשב בוליאישמ והילא
 :ץיבוקריפ םהרבא ול דע היהש רהקמ דמלל וישעש יפכ ,וידיב הלע אל רבדה ךא ,םורשג
 ,בוליאשימ והילא ברה לש ותיבב ההש 'ץיבוקריפשכ

1 6 1 ,•נראיצ  863 . 1 866- i 1 ימע , 30 ילג , 863 5 1 1 ,•גראיצ;  58 ימע , 884 1 .ןטייאלא ;  90 1  חונש תישארב . 97 ילג . 
1 ( ברנ•מ•כב דיעה םיושלהש  היחא וא היבא לש ותורשב השעמל הישאה תאצמנ םייררהה םדייוהיה לצא •כ .) 932

 .רגובמה
1 7 1 ,הבונר•מס  1 ימע , 968 86 . 
1 8 1 ,ברטגמ!'ורפ  1 ,•כראיצ; 862 8 1 ,ג-ב-ג ; 6 ימע , 70 1 .•נראיצ; 884 3 , 59 , 37 ימע , 884 1 9 1 .ן•ריזדאנ ;  90 1  ימע , 

1 1 ,היאב; 66 1 ,רקה; 72 ימע , 1952 ,לטנכל; 8 ימע , 902 1 ,ןמרלרג; 54 ימע , 5 ילג , 900  . 3 ילג , 867
1 ,•גראיצ 19 8 1 י ן•טייש:ררב; 28 ימע י 70 1 ,א-מ-ק .א ; 889 1 ימעי 889 06- 1 י ןמרבארב; 105 895 - 1 1 י 894 1 ילג' 894 76 ; 

1 .ןיטאלא 90 1 1 י.ריל ; 97 ילג ,  90 1 1 ,•נראיצ;  3 ימע , 884 1 5 1 ,ןאה ;   . 205 ימע , 892
1 ,יכראיצ 20 8 ימע , 884 1  . 
2 1  ,תחא השיאמ וחרי החיה זהבש ,תוחפשמה רפסמ חא הרשע-עשחה האמה לש םינרמהש חוכשב רדמאש יש 

1 ,ןייטשנררב( ךרעל חחא הרשעב 1 לטנכל הררשה זכר , 889  לש תוחפשמ 304 ךרחמ ,לשמל .ךכ .) 73 ימע , 952
 וחרי זהלש תוחפשמ םירשלש קר ויה הרשע-עשתה האמה לש םיעשתה תונש תישארב זשאטראררב םיררה םדייוהי

1 ,ברנאיזב( תחא הישאמ 1 ימעי 894 1 3- 1 1 1 ( היאב םג.) 2 1 ימע , 902 0  יש טררי-באסאחר יאסקא םריפכב יכ י זייצמ ) 
1 ,א-מ-ק .א הררשה .הלא םירפכב רתומ םישכ ויבריש יפ-לע-ףא .תחא השיא רק םירירהה םדייוהיה בורל  ימע י 889

1 1 ,וילכור; 05 87 1 1 ימע , 6 ·לג .  1 ( כרמ•ס•כא ןועט םתמרעל . 80  ברקב החיכש התיה םישנ יתש תעפות •כ ,) 886
1 .יזלימ( דלימ .םירירהה םדייוהיה .ם•שכ רשלש •לעב ]םייררה םדייוהי[ םישגופ תוקוחר םיתעל· •כ .זייצמ ) 893  י
 . םיאושנה ןמ ו 0% ךרעב םה םשיכ •תש •לעבו

1 יטלנכל 22 95 2  . 73 ימע י 
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 החפשמה

 השיא םע גווז תושעל ברה ןמ תושד שקכל' ןכא-שדח אוהו ישככ ומשו ,םידוהיה ןמ דחא אב
 ותואכ ןיאושנ שעיו םישנא הרשע תקיר ... ישככ ךליו .ברה םיכסה אלו ותשיא לע השדח
 23 .םודשג ., םרחל ששח ילכ םודקה םגהנמכ הלילה

 לאש אוה .םישנ יתש תאשל םידוהיה לע רוסאל תורשפאכ טנכדד לושמ ןיינעתה םישימחה תונשכ
 ,םישנ יוכיד לע רוסא לח לארשי תד יפ-לע יכ ,הבושת לביקש דחאלו . דימוטייז ינברמ דחא ןודנכ
ss ד-כ הנפ  תאשל םיידדהה םידוהיה לע רוסאל שקיבו. יפסכה םיה דוזיא לש יסורה אבצה דקפמל ו 
 רבדה דועכ .םישנ ויכיד םידוהיה לע רוסאל הקדצה םוש האד אל דקפמה ךא .תחא השיאמ רתוי

 2 •.תימלסומה היסולכואל רתומ

 ליבגהל שקיבו .םישנ יתש תאישנ לש טלחומ רוסיאל דגנתה .בקעי ןכ קחצי ברה ,טנכדד לש הכר
 ךשמכ הדלי אל הנושארה השיאה םא )א( : םיאבה םידקמה תעבראכ היינש השיא תאישנ דתיה תא
 תא אלמל הל תרשפאמ הנניא הנושארה השיאה תלחמ םא )כ( ; םיאושינה דחאל םינש רשע
 השיאה םא )ד( ; תפסונ השיא אשי הלעכש ,בד ינפכ המיכסמ הנושארה השיאה םא )ג( ; הידיקפת
 ןיכ בהזה-ליבש תא אוצמל אופא שקיב ברה 25 .וילא בושל הצור הנניאו הלעכ תא תבזוע הנושארה
 םרח תא םידידהה םידוהיה לע ליחהל ףאשש .כוליאשימ והילא ונד תמגמ ןיכל לבוקמה גהונה
 ינכ ברקכ דה תואצומ ןניאו ןוטלשה לע תוליבק ןניא ויתועצה יכ ,תעדל חכונשמ .םודשג ונכרד
 :םישנ ויכיד תיעמשמ-דח ןושלכ תרסואה ,האכה תרגיאה תא םישישה תונשכ םסויפ ,ותדע

 םאו .םישנ יתש ונל תחקל רוסאש ונתנידמכ םיבושיה םידוהיה לכל הטמ םותחה ינא עידומ
 השמ תדות תד יפכ הנושארה ותשיא רשגל בויחמ תרחא השיא חקיל ונתאמ דחא שיא הצור
 השיא אשיל הנקת ול ןיא הנושארה ותשיא דשג אל םאו ,תרחא השיא אשי ךכ דחאו . לארשיו
 ן"דמ ואיבהו הבושתכ ש"אדה רפסכ בותכ אצמנ ןידה דוריכו .הנושארה ותשיא לע תרחא
.א ןמיס ףסוי תיבכ  'ט ףיעס 'א ןמיסו 'י ףיעס 'א ןמיס רזעה ןכא ]ךורע ןחלושכו[ ע"ושכו י
.א ןמיס רוטכו  אבוה ח"קס םש השמ דינדנו ל"ז א"כטדיה םשכ ףסוי יקומינ םשכ ףסוי תיבו י
 יאדש ןיאו .תחא השיא אלא אשיל אלש ה"ס ו"ע ןמיס רזעה ןכא ע"ווש ט"י ך"ס ט"הככ
 םיכירצ תאז הנידמ יבושי לארשי ינכ ונחנא רבד ףוס .]ןאכ רענ כ"ע ותשיא לע השיא אשיל
 תחקל ונל רוסא ןכלו .אפודיאכ םימעה לכו לארשי ינכ וניחא לכ םיגהונש גהנמה קזיחהל
 דגנ םיושע םה ,תחא הישאמ רתוי םיאושנש ונתנידמכ תעכ םישנא ואצמנש המו .םישנ יתש
 לארשי ינכ וניחאמ שיא ריתי םא האלהו םויה ןמו .םינברה תרדמ לוש הושדקה ונתדות יקוח
 פ"וע הדות ןיד פ"ע אוהה ישאה דסיי דסי הנושארה ותשיא תא דשגי אול היינש השיא תחקל
 26 .ק"קד ץ"מ יחרזמ בקעי ןכ קחצי ברה םאנ .הכ םיבושי ונחנא דשא הנידמה יקוח

 ,תוליהק המככ דיפ אשנ םודשג ונכרד םרחה תא גיהנהל בקעי ןכ קחצי ברה לש תצרמנה ותלועפ
1 ( ז"כדתכ סי'לזדמ דיוהי ודיעה, לשמל, ךכ .ותוכמס תא ןמצע לע ולביקש  ונחנא םיחוק'ל יכ .) 867
 םינש הרשע ושלש תכמ םישנ הפ םיחוקל ונחנא' : ורפיס לזינאמושח תליהק ינכו 27 'תחא השיא קד

.ץיברקריפ 23 1 י  . 62 ימע ' 872
1 ,ינראיצ 24 63 ימע ' 884 -62 . 
1 ,זראגנחאלג 25 9 1 1 ,םשיינ ףבר ; 1 9 1 2  . 
1 י.נרא·צ 26 866- 1 863 , 1 7 ימע , 9 ·לג , 866 1 1 י.נרא·צ ; 70-  . 62 ימע , 884
1 י.נראיצ 27  הסזמ חרב חחא ה"סl'א רק חקנ ונחנא' :רז יזסזל ההילק החרא ינב רטקנ רחא םרקמב . 66 ·מע ' 884

 .) 349 ימע .םסז( ·הלעמול םינש גייי חנמ ה"סl'א םיחוקל ונחנאו ... לארויש
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 הליהקהו החפשמה

 םירשעה האמה תישארב םייררה םידוהי תחפשמ

.חחא השיאמ וחרי אל הלאה םימיבו הלעמו  חא םמצע לע םה ףא ולביק 'ץארמאמ חליהק ינב 28 '
 ונלצא' : האבה חודעה ןמ עמחשמש יפכ ,חמירסמ חוגייחסהב ןא בקעי ןב קחצי ברה לש רחקיספ
 לבא הנושארה וחשיא לע חרחא השיא חקי ותשיאמ םינכ ול שי אלש ימר תחא השיא תחקל גהנמה
.ברה תרשו אלב  קספ אל טנברדמ ברה לש וחקיספ תא ןמצע לע ולביקש ,תוליהק ןתואכ ףא םלוא 29 '
 טנק-יגנאיכר סיל·זדמב םידוהיה םיחקול יתרעשה יפל· : ינרא'צ ריעהש יפכ ,םישנ ריביד לש גהנמה
.סיזנכשאהר םידרפסה םהיחא געל ינפמ יניעמ רבדה ומילעה לבא ,תחא השיאמ רתוי  אופא ןתינ 30 '
 לארשי תוליהק ברקב םישנ ירביד בשחנ הרשע-עשתה האמה לש םישישה תרכש ןמלש ,רמול
 סרח תא לונו-לונמ וחד הז ררזיא ינבר .זאקרראקה-רבעב ןכ אל ןא ,האנ-אל גהנמכ טנברד תוביבסב
 תליהק ינב רויעהש יפנ ,םהיתובאמ ולביקש םיגהנמה יפ-לע גרהנל וכישמהו ,סררשג ונברד
 חונטק ]ןכ םג[ כ"ג םיחקולו ונידיכ וניתובא גהנמכ תחא השיאמ וחרי םיחקול ונחנא' : ןשאטראר

 . 332 'מע .םש 28
 . 347 'מע .םש 29
8 'מע .םש 30 1  . 
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 החפשמה

.םישכל ' 3  םידוהיה ירוגמ לש םימויסמ םירוזאב . יקלח חרואב . םר רשג ונברד םרח תגהנה םע 1
 םייתחפשמה םיכוסכסהו םיושריגה 32 .רתריב הרדיכ העפות ןכל-םררק ויהש םיושריגה ובר .םייררהה
 תובורק םיתעל ולאשש ויה .גרהכל דציכ ועדי אל וללהו ,תונוטלשה תואכרעל םיעיגמ םג ויה
 םרח תא ולביקש .םינברה ףא .תורתוסו תורורב-יתלב תובושת ולביקו .םינבר לש םתעד-תורחל
 . לשמל. ךכ .תויורשל עיגמ היה אושנהש תמיא לכ םישכ ויביר לע םיביגמ ויה . ורקיעמ םר רשג ונברד
 עברא דע תאשל רתומ רזעה ןבא יפ-לע יכ . ןוטלשה לש תותליאשה תחאל טכברד לש הבר בישה
 .םייחרזמה םידוהיה לע לח ונכיא םררשג ונברד םרחו . ןלוב תא סכרפל לגרסמ לעבה םא םישכ

33 .םהמ קלח םה םייררהה םידוהיהש -דחו םירורב םיללכ אופא ויה אל הנושארה םלועה-תמחלמ דע 
 ורתחש תווצבקה ברקב הכלהו הבחרתה רז העפותל תודגנתההו .םישכ ויביר ןיינעב םייעמשמ
 דגכ .םירירהה םידוהיה לש הנושארה הדיועוב הטלחה ,דחא הפ טעמכ הלבקתנ ךכ .היצאזיכרדרמל
.34 ליג דע תרנכ יאושינ דגכו םישכ יוביר 1 3 - 1 2  רז הטלחהל התיה םיחרזאה-תמחלמ חכונל ךא 
 ברקב םישכ ויביר דגכ קבאמה ךשמכ יטייבוסה ןוטלשה תוססבתה םע .דבלב תיתרהצה תרעמשמ
 ויביר דגכ םירימחמה םיקרחה תובקעב םכמאר .תבבוסה היסרלכראה דיב רמכ .םייררהה םידוהיה
 םידוהיה ברקב רז העפות המלעכ ,רחא דצמ ,השיאה לש הדמעמב ולחש תורומתהו ,דחא דצמ .םישכ
 םג הדעה ייח לע םמתוח תא ןידיע םיעבוט תבחרומהו הלודגה החפשמה ידירש םלואו .םייררהה
 .התע

 םיפיסומ ויה ריעצה גרזה ליבשב .הלעב תיבב ררגל הכותחה רחאל תרבוע התיה . רומאכ ,השיאה
 בחרמ תניחבמ 35 • םיררהה תיבל ררמצב תדרפכ הריד ןמזה ךשמב םיכרב בור-יפ-לע רא .תיבל םירדח
 .םהידלי לע םיאושנה םינבה תוחפשמו םיררהה תא הללכש ,הלודג החפשמ אופא הרצונ םירוגמה
 יטכאכימרדה שיאה .הכירצו ושכר ,הדובעב םריסמ ףותיש היה רז דיעמ תירוד-ברו הלודג החפשמב
-תמחלמ רחאל רקיעבו ,םריעל םידידה םידוהי ורבעשמ .בורל רוכבה ןבה ותרמ רחאלו ,באה היה הב
 תבריקב ררוגתהל הפיאשה ךא .םידומצ םירוגמ לש תויורשפאה וכלהו ומצמטצה ,הנושארה םלועה
 םירשקה םג 36 .דחא תיבב תוררוגתמה תולודג תוחפשמ תומייק םויה דרע ,תמייק הראשכ םרקמ
 םדימשכו םיקודה םרישק הב ורתוכ ןידיע לבא ד.ראמ ופפורתה הלודגה החפשמה לש םיילכלכה
 ויארש הנרכתו םייח וןיסינ לעב ץועיכ אלא עריכמו עבוקכ דרע אל םכמא ,באה לש תוכמסהו דובכה
 תישארבש .תבחרומה החפשמה םע םיקודה םרישקב הדמע הלודגה החפשמה .ותדעב בשחתהל
1 ( ןכסרק קראמ יטייבוסה זאקרראקה רקוח התרא הניכ םיושלשה תרכש 885- 1 967 , M. Kosven ( 

 .) Patronomiia ( 'הימרכררטאפ'

 רפסממ תבכרומה ,רשב-ריאש לש הוצבק איה' . ןכסרק לש ותרדגה יפל :הימרכררטאפה'

3 1 1 ( יכדא·צ הדוהי אושנה חא םכסמ וז ךושלכ . 327 ·מע ךכו , 329 ·מע .םש   םיחוקל ויה םדוקמ·: ) 259-258 ·מע . 884
 תחא הישא ]םא יכנא"כ חקל אלש רזג טנבדדמ יחרזמ והילא וניבר ולדגה ברה אבש דחא ךא .תחא השיאמ דחוי
 ·ו ברה m דזג םהילע ולבק אלש ךשאטרארו "דדוימו הברקב .תחא הישאמ דחוי וחקל םינברה לע וחיגשה אלש ימר
 :םויה דע תחא השיאמ דחוי םינברה רךוצנ םג םיחקול ל"כה והילא

1 .ךמדלוג 32  . 2 ·לג , 867
1 ,זואגכחאלג 33 9 1 1 . 
1 • יקסניקדאט 34 9 1 9 -ב ד m ימ רזוח רךדכב המסדיפש . ךא'גייבדזאב תדיוההי חימואלה הצועמה םג הלעפ הז ךיינעב . 

1 יוליב 14 9 1 9 1 .םיאוישנ(  9 1 9  (. 
1 .יכדא•צ 35  . 30 ·מע , 870
1 • ךאטסגאד : r בוגיבד 36 96 1  . 

309 



 הליהקהו החפשמה

 ןמ תחא לכ .תחא הלודג החפשמ לש תולצפתהמ האצותכ הרוצנש ,תולודג וא תונטק תוחפשמ
 ,יקשמה םוחתכ תמיוסמ תודחא לע הדיפקכ תרמוש איה הז םוע ,תיאמצע הדיחי הווהמ תוחפשמה
.יגו לואדייאהו יתרכחה ' 37 

,םוחת' זאקוואקה ימעמ םיכר לצא התנוכש ,הימונורטאפה -הלכ' םייררהה םידוהיה לצאו '
 םהישנ לע תודודו םידוד-ינכ ,תויחא וא םיחא-ינכ ,םדיוד ,םיחא הללכ ,) Kelekitlet ( 'תלפכ
 ,תיב תיינבכ תידדה הרזעכ רטינ ידיל ואכ הימונורטאפה תרגסמכ םיילכלכה םירשקה 38 .םהידלר
 חצרנה לש ומד םקנב אל םידשוח הושלש ךות םא .םדה תלואג תבוחכ םג ורכע םינמזכו ,הנותחכ
,החלוס' םייקל םיליגר ויה ,חצורה לש הימונורטאפה ינכמ  .הנש ךשמל תולגל חלשנ היה חצורהו '
 תוכרכ .חצרנה לש תבחרומה החפשמכ ןככ בור-יפ-לע לבקתמו רזוח היה תולגה תפוקת רחאל
 39 .םד-תלואג לש גהנמה לילכ טעמכ םלענ םימיה

 לצא רמשנ הז ימונורטאפ גהנמל דירש ןכאו .ועבק שגפימ-םוקמ הימונורטאפל היה בורל
 לע רואיתה דיעמ ןכ לע .הרשע-עשתה האמה לש םינומשה תונשכ םג טנכרדכ םירירהה םדיוהיה
 םתליהק לע הבתכ ובו 'ץילמה' תעה-בתכ ריעל עיגה רשאכ הליהקה ינכ לש הבוגתה

 םוקמה לא הריככבו הדעה ינקז לכ תא רוחיא ילכ ףסא ... הליהתל דעונה כוכונח ש"ר ריבגהו
 רבד לככ ףסאתהל תאזה הנידמה גהנמ ןכ יכ ,ריעה תובוחרמ דחאכ הלאכ תויפונכל דועימה
 יתכ םש רשא ברעמה ירעכ וניתונידמכ גהנמכ אלו ריעה בוחרכ דחוימ םוקמל רוביצ לש
 הצע סכטל םוקמו דוחל הרות םוקמו הליפת תיב הפו ... הפיסא לכל טלקמ יתכ םה רשדמה
 40 •••• דוחל רוביצה יכרצב

 .הליהקה ינכ תויוסנכתהל ריקיעה םוקמל תסנכה-תיב היהנ םינהש תצורמכ םולא
 ואר הימונורטאפה ריכח .תוחפשמה ישאר ודיילו 'ןקזה היה הימונורטאפכ תריקיעה תוכמסה

 םהירוגמ תא זכרל ולדתשהו ,הל הצוחמ לכנתמ לכ ינפמ הילא םיכייתשמה לכ לע ןגהל םתבוחמ
-עשתה האמכ םימיוסמ םירפככו . שפנ םיעבש דע םיושלש םיתעל התנמ הימונורטאפה .תונכשכ
4 .תחא הימונורטאפ השעמל התיה הליהקה לכ הרשע  םג ורמשנ הז גוסמ החפשמ לש םירשקה 1
 ידירש יוטיב דייל ואכ התע 42 .תומדוק תופוקת תמועל ופפורתהש ףא .םטיייבוסה תפוקתכ
 ןקזל תוקקדזהכ ןכו ,םיגחכו תוחמשכ תופתתשהכ ,הרצ תעשכ דידה ועיסכ הימונורטאפה
 43 .תדחוימ תובישח תולעכ תורעכה לבקל דמע הריבחמ דחאש תמיא לכ הימונורטאפה

 םיתעלו . הליהקה ייחכ בושח דיקפת ,סינט ק םיבושייכ ר קיענ 'רבעכ אופא האלימ הימונורטאפה
 ןא .ןפיהלו הליהקה דייקפת ולחהו תבחרומה החפשמה לש הדייקפת ומייתסה ןכיה ןיחבהל השק

37 1 .ןכסרק  96 1  . 32 'מע , 
1 ,החפשמ ,ברל•ח• ; 34 'מע .םש 38 1 ימע , 950 88 . 
1 .ונסרק 39 96 1 1 :ץ•ברקסרב; 39 'מע ,  1 • זצבא ןב: םג ז"ע םדה-תלואג גהנמ לע . 894 89 1 1 'לג,   ,הט•לבטאקושמ; 49

1 1 'לג . 894 1 ,•אושנ; 54 1 'לג , 898 93 . 
1 ,גרבנזרר 40 887  . 58 'לג ' 
4 1 1 .ונסרק  96 1 4 ימע ,  1 1 ,רקה םג ז"ע ; 37- 1 ,החפשמ ,רבליח• ; 4 ילג , 900 1 ימע , 950 89- 1 88  . 
1 .בל 42 1 ב ברל•ח• שגפ ,לשמל .ךכ . 928  החפשמה שאר תא הללכש ,ם•ברררשאה לש ת•מרנררטאפ החפשמ-947

 החפשמ .החפשמה שאר לש ר•חא תוחפשמ •תוש זה•לעב םע תונב •תש .םה•דלף םה•שנ לע ם•נב הושלש ,רתש•אר
1 ,החפשמ .ברל•ח•( שפנ 32 התנמ רז תבחרומ 1 ימע' 950 89 (. 

1 'מע .םש 43 9 1 195 ,•בצ-זב הררהש זכר . 9 ימע , 1977 .רבקאס•א;  2 'מע , 1 1 1 'מע . 1976 ,ררלטשלאר . 20- 6 1  . 
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 החפשמה

 ופפורתה ןכ ,תוליהקה ולדגו םיינוריעה םיבושייל םייררהה םידוהיה לש הדדינה הרבגש לככ
 .הליהקה ייחב ובלוש הידיקפתמ קלחו תבחרומה החפשמה לש םירשקה

 הליהקה .ב
 םידוהיה לש רוביצהו טרפה ייח לע ןמתוח תא ועבט ,תורוד ךשמב ושבגתגש יפכ 'לארשי תד תווצמ
 אל םתד סגו סהה םיויגה ךרד תא טעמ ודמל ידמו סרפ ץראב תובר סיגש םתבשב' םולא ,םייררהה
.סהיגהגמ ץמשמ היקבד המת הראשנ  טיבשמ ולחג רשא אוש ילבה תבורעתמ סג וקנ אל' סה 44 '
.סהיתוביבסמ רשא םימעה  רקס דיעמנ ,הז רוזיאב םריחא תומוקמב ומכ טגברדב םידוהיה' 45 '
 אל ןא .םתד לש םימויסמ םיגהנמ לע םרימוש ,ט]"יה האמה לש םיושלשה תונש עצמאמ זאקוואקה
 היסורמ םינבר םעפ דימ םתוא ורקב אל וליא רתוי דוע הנתשמ התיה םתרות .הרוהטה םתרוצב
.סרפמו ' 46 

 תקב דואמ הצופנ התיה .םייח-ילעבבו םימצעב םיתעל תולגתמה ,תובוטו תורע תוחורב הנומאה
 םיגהנמ םנמאו .הליהקה ייח לע עיפשהל הכישממה .תמה לש וחורל דוענ דחוימ םוקמ 47 .הדעה
 תועמקב ושמישה ןכאו 48 • החפשמה ינב תא תדקופו םולעב תטטושמה . וז חור תוצרל םתילכת םיבר
 םידוהיה תייסולכוא ברקב דואמ וץפנ היה ןהינימל תורעה תוחורה תקחרה םשל תורחא תורוצבו
 םינברל ארזל ויה .תבבוסה היסולכואה תעפשהב הדעה ינבב וקבדש ,ולא םיגהנמו תונומא .םייררהה
 םדיחאל ןכו סהמ ועפושה וא הפוריא דיוהי ברקב םכוניח תא ולביקש וללה רקיעב ,םיבר
 םיגהנמו תונומא רששל ולדתשה הלא םינבר 49 .הליהקה ייחב םיויגש ללוחל ופאשש .םיריעצהמ
 דיעה הז בצמ לע .הרש-עעשתה האמה ףוס דע םריפכב רקיעב ומייקתה ולא ןא. לארשי תדל םירזה
 לא סדעותהב םריהה ידוהי תונורחאה םינשב' : האמה ףוסב רוזיאב ררוגתהש ,היסור יבושתמ דחא
 םילבהב םתנומאו םתודהי יגפ תא הסכ רשא ברה קבאה תא ריסהל טאל טאל ולחה ... היסור דיוהי

1 ( בוםיסינא והילא 47  היסור רדהי לצא וךניח םילבקמה ינ .ישגדה 'תוילילא תונוםא• הלא םיגהנמ הניכש ,) 885

1 ,הטילבטאקושם 44 1 ·לג, 894 5 1 1 ( יקסבוזוק דיעמ :תיתדה םתנוםאב' .   תדה לש העפשה m נ•נ· .) 307 ·םע . 906
-1866 ( ינראיצו :הקיתעה תסירפה 1 863 , 1  טיבש לאצ יתאיר רשא םרזומ םיגהנמ הסנ·: בתנ ) 70 'םע , 9 ·לג' 866
 :•תתסא ינב יאח ןיב םג . יבל וןבאדל . יתאצמ ,הסש םיתש םימואל דווע םינילויאטהו םיניגזלה

1 .ןטיאלא 45 90 1 1 ·םע . 1908 ,גרבנסויי : םג ןייע . 97 ·לג,  1 .םיררה םורהי: 24 893- 1 892 , 1 1 ב . 5o ילג . 892  בתנ-920
 םה ]םיררהה םרוהיה[ תיתד הניחביבז יב ,סראפב רוא הראש , Evreiskaia Tribuna תסיורב ידוהיה וןתיהע

 פינ . m •ל•לא-תוטיבש m תםא םג םלצא m םייק תחא התעוב תעב ןא ,תווצמה לכ תא םימייקמו םדייומלת
 הןב םאייבמו תותש m רםעל דובכ םיקולחה .םרוצנה-םינטיסואה לצא למשל רסב ,זארקראקב לובקמ רדבהש
1 ,.ם.ו( 'תונבררק 920 (. 

1 ,זארקראקה רסק 46 1 •םע , 4 קלח , 836 68- 167  . 
1 ( בום•ס•נא והילא 47  הסיור דיוהי לצא וךניח םילבקמה ינ ,יישת•ה 'תויליאל תותמא' הלא םיגהנמ הניבש ,) 885

1 ,ובםסיינא :האר ואל תותמא לש ב m נ רואית. הןם ררחתהשל םידלתמש  ,יסקםאק r יע ןנר , 220-209 'םע' 888
1 ,רקה ; 508 'םע , 1930  . 5 ·לג ' 900

1 ,•נרא'צ 48 -20 •םע ' 870 1 8 1 • ןאה ;  187 ·םע , 892 1 ,וןליס ,דלמי ;  1 ,ובםסיינא ; 893 88 1  'םלש ר�בק . 24 ילג ' 
 אושנ .תקוידם-•תלבנ תאירנ המחלמהו m רה לאל םיסעשב םיררהה םדיוההי ינ ,) 1903 .הריפצה( •צקדוררג
 . ףיקמ רקחמל r רע הנחמ םיררהה םדיוהיה לש םיגהנמהו תולפטה תות םאה

1 .זcורקוcוק J בנוורהא ףסcו םייררהה יםדוההי ןב 49  . m ש•חול m עםיק םעל םיב m נ cולם ףסנז: : בתנ ) 2 •םע , 895
 לש םנדבוחם ואלמתהש םריישע םולנ טעמנ הז ןרדב םיכולהה םינרבה לכ ינ ,רסוא םא דקצאו הסרדנו חראקחפ
 : m ברה םהיחרולבחחב םתוא םזיחגש ,םחירעם ןאצ
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 םיבושיה םידוהיה דיכ קר איה תאז לכ םלוא ... הועדי הדימכ התפר ... םילילאה תרות רוקממ רשא
.הזה םויה דע םג הבוטל םכרד תא וכיש אל המה ,םירפכהכ םיבושיה םדיוהיה לכא ... םירעכ ' 50 
 .םירשעה האמכ םג םייקתהל ופיסוה הלא םיגהנמ ידירש םכמאו

 יפ לע לארשי תנומא' םתנומא התיח ,םייררהה םידוהיכ וקבדש ,תולפטה תונומאה תורמל הכהו
.דומלתה יפ לע ונילע הרצמו לבוקמכ תובא תרוסמו ל"זח תרוסמ ' 5  םינימאמ המה םידוהיה לככו' 1
.דומלתכו דשוקה יכתככ ןמוא תנומא  ויה אל זאקוואקה לש יסורה ושביכה ברעש יפ-לע-ףאו 52 '
 תווצמה זמ הכרה ,םרכ 53 .םימודק תורודמ ,םהל ועדי היה אוהש הארנ ד,ומלת ריפס םהידיכ
 ברה לש ותודעכ ,םייררהה םידוהיל תורז וראשכ לארשי תוליהק תיברמכ תורודה ךשמכ ולבקתהש
 םייררהה םידוהיה ולדבכ זכ .הצילח םוקמכ םוני גוהנ הדעה יככ ברקכ יכ דייצש .קחצי זב בקעי

 ןוויכ 54 • זיטיגו ןיאושינ ,הפירטו הטיחש יניינעכ תוידרפסהו תוזינכשאה לארשי תוליהק ראשמ
 זב בקעי ברה ,טככרד לש הבר שקיב ,םיכמסומ אל םישנא דיי-לע תובורק םיתעל וכתינ זיטיגהש
 ,הרשע-עשתה האמה לש םייששה תונשכ ,קחצי

 לכב טעמ טעמ ןקתלו םיכוככ םירדס הזיא תושעל םימיה ברקכ דחי םהילודג לכ ופסאתיש
 זיטיג רדסמ םשה תא לוטיל אבה לכ אלו רקפה רבדה היהי ילכל זיטיג יכיכעכ םוקמו םוקמ
 ינואגל ת"וש חלשכ ונילע השקי רשא רבדהו ... טפיש ןטקה רבדה לכ היהו ... ולטוי ארבי
 55 •••• הלאכ םיכיכעכ השעכ רשא השעמה תאו הכ ךלכ ךרדה תא וכל ורוי םהו ... וננמז

 יפל זטייג יניינעכ גוהנל וכישמה הדעה יככרמ םיכרו 'וז הכורכ המזויל םדיגנתמ ומקש הארנ םלוא
 ואינה אל' ,לבוקמכ תווצמה םויקכ םימויסמ םימגפ ףא לע ,םרכ .םהיתובאמ הולכיקש תרוסמה
.השמ וכל הרצ הרותכ תוגהמו לא-תד ירחאמ םכל ]םייררהה םידוהיה[ ,יד תא םיארי המה ללככ' 56 ' '  

 םתעידי קר ,ורבדל םידרחו· ,הרשע-עשתה האמה לש םיעשתה תונשכ ןוזיאכ םריקבמה דחא רסומ
.םייתדה םהיגהנמ לע דואמ םירמוש םה' יכ 'ישגדמ ידוהי-אל רקכמו 57 •ונריפסכ הטעמ ' 58 

1 .ךמרבארב 50 895- 1 894 , 1  . 9 ·לג , 895
5 1 1 ,ךיטאלא  90 1 1 ( ךמרבארב . 97 ·לג '  895 - 1 894 ' 1 1 ·לג ' 894  קר דומלתל ודעותה ם'יררהה סד'וההי יכ 'זטע ) 76

 :אלרישב דומלת שי יכ .ללכ ודעי אל אהיה תעה דוע• הרשע-עשתה האמה תישארב
1 ,תודולת ,'קחיצ 52 1 ימע , 894 0  . 
1 .תוינומדק . יקחצ• 53  יפ-לע. לפרעב הטול וז הלאש. ןומלחה לא םירירהה סד'והיה ודעוותה יחמיא . 10-9 ימע , 894

 : האר( היסורל רוזיאה חפוסש םדוק םיבר תורוד ילבבה םהרבא ף•-לע סרוהה סד'והיל דומלתה אבוה חרוסמה
1 ,זאוקואק יתיצ תדיוע 9 1 7 .ץיובקריפ םהרבא לש ויפוזימ עפושהש רשפאש ,ובמסיינא והילא.)  1 "ב זטע י  יכ' 888
1 ,ובמסייגא( םירירה סד'והיל רכומ דומלתה היה אל הנש חואמ ושלש ,ם"חאמ ינפל 183 ימע' 888  ירפס תא' .) 
,םסייורה ושביכ תע דע םהיניעב ואר אל דומלתה 1 ( ךצבא זב דיהע ' 89 1 1 ילג,   ואיביו הסייור ריעל רוסחל ולחוי' .) 53
 םלצא םיאצמנ יכ .טנבררב םירירה סד'וה• ודיעה הרשע-עשחה האמה לש םיעבראה חוכשב :םיבר םירפס םשמ
.ץיובקריפ : האר( דומלתו הנשמ .םיסקופ •רפס 1 י 872  רפוס הרשע-עשחה האמה לש םיתמהש חוכשב .) 103 ימע, 
1885 .ם"ררה סד'והי( חד'וה•-תטיטאל ןומלחה תא ומגרית םירירהה סד'וה•הש , Ausland ינמרג וךת•עב  ךא .) 
 .תקריומ הניא וז היצאמרופכאי יכ ,חינהל שיו רחא םוקמ םושב רושיא ךכל ונאצמ אל

1 .'קחצי 54 23 ילג. 894 1 .תודלות .•קחצי ךבו; 1 1 יכראיצ: האר סיילזדמ חלהיקב םרכהי לע. 10 ימע . 894  . 66 ימע, 884
1 .ךמדולג 55  . 2 ילג , 867
1 ,הטילטבאקשומ 56 1 ילג , 894 5 1  . 
1 • צךבא ךב 57 89 1 1 ·לג .   . ר. מ( ךורע ךחולשו רודסי : םריפס ינש קר םישישה תונשב •נזורגב רבל ויה . לשמל . ךכ . 53

1 862 (. 
58 1 • רךגויס   . 364 ימע . 890
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 הליהקה

 הביבסה לש יטבשהו יבטארופרוקה הנבימהו ,דחא דצמ ,הב םיכורכה םיגהנמהו תדה תווצמ
 ויהו ילאמרופ ויטיב בורל אצמ אל הז זוגרא .הליהקה לש הנוגרא תא ובציע ,רחא דצמ .תידוהי אלה
 םידוהיה תליהק לש סופד תורודה ךשמב שבגתה y כ-יפ-לע•ףא ,בושיל בושי דיב םיבר םילדבה
 .םידיקפתה יאושנב ףקתשהש ,םייררהה

 האמה לש םיעבראה תונשמ תוחפל ונאצמ 'ןהבש תולודגה רקיעב 'לארשי תוליהקמ תוברב
 לש הרדישה-דומע ויה םידיקפתה יאושנ .םינבר וא בר זכר ,םיאבג וא םיסנרפ ,אישנ הרשע-עשתה
 לש םהיתוטלחה תא לועפל איצוהל ודוענש :םירטוש' םיתעל ולעפ םדצלו ,יתליהקה הנבמה
 .םיסנרפהו אישנה

 םיסנרפו אישנ . 1

-עשתה האמה לש םיעבראה תונשמ זה ודייקפתו הליהקה אישכ תריחב לע תונושארה תועידיה
 םהרבא לש ורוקיב תעב. ןכל-םדוק תובר םינש השבגתהש תרוסמ ופקיש זה יכ ,חינהל שיו הרשע
 וחונימ הליהקה יכבו 59 , לארשי זב םרבא סיל'זדמ תליהק אישנ שמיש' ן-g40 ב זאקוואקב 'ץיבוקריפ

 יכרצב קוסע 'ללכה תבוטל לדתשמ ,חילצמ שיא ותורחבמ ותויה זעי םהילע שארו אישכל
 ... אוהה רפכה לעבו בציתי ץראה ריידאו ירש יכפל הניצו זגמכ ץרפב דמווע הנומאב רוביצ
 60 • להקה שארל והכימ םג אוהו ותוא בהוא

 רתויב בושח ךא .רוביצ יכרוצב קוסעל ותבוחמש ,הליהקה ריישעמ היה אישנה יכ עמתשמ וז תודעמ
 ינפ בצייתהל לגוסמה םדא היה אישנה 61 .ויתוארוהל עמשכו טילשל יוצר שיא אישנהש ,היה
 אישנה .טילשה זמ העבנ ,םיסנרפהו ברה זמ לדיבהל ,ותוכמס רקיוע ,ותליהק םשב רבדלו םיטילשה
 .הליהקל טילשה לש ויתונוצר תא ריבעהו ,תורשה יכפל הליהקה רבד תא איבהו איצוהש שיאה היה
 ריישעמ ותויהב ךא ,אישנה דיבל הליהקה דיב תועד-יקוליחו םיכוסכס ועלגתנ תחא אלש אופא יעבט
 םכמאו .הב םיעבוקה םישיאה דיב היה אוהו ,הליהקב דובכ-םוקמ ול רמשכ תורשה לע לבוקמו הדעה
 63 .הרעל םדמעמ ולצינש םג ויה ךא 62 ,םתלוכי בטימכ הנומאב םדיקפת תא ואלימ םיאישנה בור

 םיתעל וחגינש ,יסורה יזטלשה דיי-לע םג רכוה תורשה ינפב םדיוהיה לש םגציימכ אישנה
 םישישה תונשב .ול קקזכש תמיא לכ םריבדב ומע אבו ,) Starosta ( שאר וא ,) Deputat ( 'גיצנה'
 תא ,והילא זב לאזיר יאסקא רפכה אישכ חא תורוקמה םרייכזמ הרשע-עשתה האמה לש םיעבשהו
 ידוהי לש 'הדעה להכמ' םתחש ,בוליאשימ הכונח בר זב עושהי 'ר ריבגה תא זכר ,טנברד ידוהי אישנ

1 :ץירכקריפ 59  . 68 ימע ' 872
 . 71 ימע ,םש םג ןייעו , 70 ימע .םש 60
6 1 1 ( ינרא'צ הדוהי ראתמ ןנר   אישנ ןינל טננרד לש )טדסיימציולפ( הרטשמה דקפמ ןינ שגפימה תא ) 33 ימע, 884

 אלרשי אישכ הכהו ... הרהמכ אלרשי לש אישנה ראבשי ... ]תרשמה לע[ רשה ... וציר' : ז"נרת תכשנ הילהקה
 דחאנ דיעכ דוננ תחונמו ]הרדיל?[ רודמ לדתשיש רהש וילע רצוי .רכששי ןכ ןימיככ •ר רמוש םימי ענוש ןקז .אנ
 . 36 ימע .םש םג הררשה :התמשנ ותרצ תרשעל אוה ןמרזמו ןנרמ יכ ,הרכוע דונכ וברכ אישנה ןעיו. לארשי יתנמ

.ץירכרקיפ( ירקאט דיוהיל 'שאר תומדכ' םהרבא שמש םיעבראה תרכשנ 62 ' 1  םישיהש תרכשנ .) 50 ימע , 872
1 .ינרא'צ( וסיכ ןכ לראיש- טכק-יגכאי רפכנ תואישנכ ונהיכ ט"יה האמה לש םיעבשהו 7 'מע, 884 1  רפכנ; ) 
 .) 329 ימע ,םש( וןרשג רב ןכ יכדרמ- ןשטאראר רפכנ ; ) 67 , 65 ימע .םש( חנ ןכ םרלש- םיליזומ

1 .יכרא'צ האר ודמעמ תא הרעל לצינש .רןעמש ,רגומ תלהיק אישנ לע 63 1 ימע , 884 1 4- 1 1 3 . 
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 הליהקהו החפשמה

 םייונימב רושק רבדהש רשפאו ,תורוקמב הז ראות טעמתנ םינומשה תונשב ךא .הרוש- y אח-רימט
 64 .תושרה יכפב הליהקה יגציימל ךליאו התעמ ושעכש :םטע'מ םינבר לש

 .םיסנרפה לש םתמישמ התיה. ץוח יפלכ הליהקה תא גצייל היה אישנה לש ריקיעה ודיקפת דועב
,הדעה יניע' וא 65 םיאבג םג רכ�כש  לש ןושארה וינימה-בתכ .הב םיימינפה םייחה תא רידסהל 66 '
1 תכשמ אוה ונידיל יעגהש םיסנרפ  םיסנרפ םהל ונימ הליהקה יכב 67 .סיל'זדמ תליהקל סחייתמו, 840

 לע דוקשלו 'ה תרותב תכלל וניכב לרע ונילע חיגשהל ; םינמאכ םיאבגו םיטפוש ... תורוהל
 הזרזמ בותכלו ןטק תילט ושבלול זילפת חינהלו לודג תילטב ףטעתהלו ,הלפתל כ"הב תותלד
 הלפתב לודג תילטב ףטעתי אלו זילפת חיני אלש ימ לכו ... םדירפסה וניחא גהנמכ םיחתפב

 ודרמב דומעי םאו ושינעהל וניאבג םיביוחמ וחתפב הזוזמ עבקי אלו ןרטק תילט שבלי אול
 האכה ףא תוכהל ודי חלשיש ימ לכו ... ונררב רשא םירטושה י"ע תודדמ תכמ ותרכהל
 68 .כ"היבל דחא ןמוט םיאבגה רהוישכעי םירטושה השמחמ דחא תא ]תחנא

 ,הליהקה יכב לש תריסומהו תיתדה תוגהנתהה לע חיגשהל תוכמסה םיסנרפל הקנועה וינימה-בתכב
 זב .םיכשה ךשמב ,הארנכ ,וחנזוהש חורצמ ,הזוזמ תעיבקו תילט תשיבל לע תדחוימ השגדה ךות
 ךרוצלו .םישנוע ליטהל תוכמס םיסנרפל הקנועה הז םוחתב .תסנכה-תיבל גואדל םהילע טלוה
 הארנכ הבחרתה םימיה תוברב .הליהקה ךותמ םירחבנ םירטוש םתורשל ודמועה םתקיספ תפיכא
 הדיחכה-בתכמ דומלל זתינש יפכ .םיסימה תייבגל םג םיארחא ויה םהו .םיסנרפה לש םתוכמס
1 ( ח"רת ירשת ח"ימ טכבדדב 848 ( : 

 השלשל תודש ונתכ טכבדד ]דשוק תליהק[ ק"ק ללכ ונחנאש ךיא הטמ ימתוח ונחנא םדירמ
 תיב תועמל זה ,םהיניעב רישה תושעל הליהקבש רבד לכל םתוא וכיכמהו ונירשהו ... םישנא
 חנ םהלו ו]דוה םרוי רסיקה[ ה"ריקה ונכלמ ונינודא לש תויכוכדאו םיסימ תועמל זה .תסנכה
 ונמי םנוצרב .םתעד תפקשהו םהיניע תואר יפכ םטיחווש םינזחו םינייד ונילע רוחבל הריחבה
 האד יכ .הנומאו תמא ישנאל וללה םישנאה תושלש תא וכרדב ... םריחא ופילחי םנורצבו
 יצרפ רודגל ,ונתליהק תלרעתל םחוכ יצמאמ לכב םילדתשמ םהש ,רשיה םחורו םתתמא וניאר
 םהריבד .הלאה םישנאה תושלש תודש ילב םהילגדו םהדיי ומריי רשא םישנאה לכו ונתד
 69 •••• םילטובמו םילטב

 .הקיספב ףאו ורבחל םדא זיב תוקולחמ בושייב םיקסוע םיסנרפה ויה ליעל ונויצש םידיקפתה דבלמ
 : יקדאט תליהק תא יכדא'צ לש ורואיתמ עמתשמש יפכ

 םדיבכנה םהו להקה לכמ םירחבנה םיאבג הרשלש r קראטבנ םידוהיל שי םכחה ברה דבלמ
 רפסה תיבר תסנכה-תיב יכרצ לע חיגשהל םתבוחו דפס ידעווי םרישי םישנא .םהינקדימ

1 .למרכה .ינדא'צ :האר 64 1 .זמדולג; 864 1 .ינרא•צ ; 2 ·לג , 867  . 1902 ,טדאטשנזייא ; 246 'מע , 884

1 .ינרא'צ( 'ק"חאד אינג והילא ירכ באו•· הרהע סינרפמ דחא םחוח ז•כרח חנשכ 65  .) 245 'מע , 884

1 י.ץיוכקריפ 66  . 69 'מע , 872

 זב דוד. לארשי זב המלש . לאנתנ זב יכדרמ ,בוט זמסי זב אוכק • לאידקצ ןכ הריע : סי'לזדמכ ורחבנש יםסנרפה 67
7 'מע ,םש( רץפ זב הכונח .קחצי זב ןלמ ,סורח 1  (. 

7 'מע .םש 68 1  . 

 .היזקח ר"כ אביקוע םרבא ר•ב םהרבא .אלונמע ד"ב והילא :ורחבנש םיסנרפה . 53-52 ימע , 1884 .•נרא·צ 69
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 הליהקה

 הנומאב רוביצ יברצ לכב םילותשמ ברה םע דחיב סהו םיצוחנ םירבדל להקה זמ ףסכ ףוסאלו
 דס.סהלש החפשמ ינינוע זוזמו ביר ריבד לכ טופשל םתבוח סגו

 רקיעב ואשנו תווצמה םויק רמשמ לע ודמע ,םיטפווש םיררוב ברה םע דחי ושמיש הליהקה יסנרפ
 דועב .תורדוסמהו תולודגה תוליהקב רקיעב ויה םיסנרפש הארנ ךא .רוביצ יכרוצ לש לועה
 .הלא םידיקפת םינברה ואלימ םיבושייה תיברמבש

 תונברה . 2

 ורביח אל לודגה סכור .רתויב תוטועמ .םידיחי איצוהל .םייררהה םידוהיה ינבר לע תועידיה
 םידמועה תורוקמב .די-יבתכב ,הארנכ ,ועקתשכו רוא תוארל וכז אל ובתכנש םיטעמהו .םירוביח
 ונאצמ אל ךא :בר' וא 'יבר' םימעפל :םכח' םייררהה םידוהיה ינבר םיתעל םינוכמ ונתורשל
 ךכש ןוויכ .םיראתה תושלש ילעב דיב הליהקב םתרקויבו םתלכשהב ,םהידיקפתב שממ לש םילדבה
 . ןמז ותואב היסורב לבוקמכ ,תונברל הכימס התיה אל םתיברמל יכ ףא :בר' חיכשה חנומב שמתשנ

 הפוקתב .םירירהה םידוהיה ברקב תונברה תודלותב תופוקת ושלשב דיחכהל יואר יכ ,המוד
 רקיעב תונברה תקנוי ,הרשע-עשתה האמה לש םישישה תונש ףוס דע ךרעב תכשמנה ,הנושארה
 לש ותוססבתהב תמייתסמה .היינשה הפוקתב ; זאקוואקב לארשי תוליהקב השבגתנש תרוסממ
 זמ רתווי רתוי תועפושמה תונברה דייקפתב תורומת תולח . יחרזמה זאקוואקב יטייבוסה ןוטלשה
 דיב ומכ .םירירהה םידוהיה ברקב תונברה תאצמנ תישילשה הפוקתב ; היסור תודהי לצא לבוקמה
 .העיקש לש בצמב ,ללכב תוצעומה תירב ידוהי

 םיזיכרמה וידיקפתמ דחא .ברה דמע ,היינשב סג ומב ,הנושארה הפוקתב הליהקה ייח דקומב
 םנמאו . זבל באמ רקיעב תונברה הרבועה תווינמוימב רבודמש ןוויכו וו.הטיחשהו הלימה התיה
 םדיוהיה לש תוליהק המבמ ונידיל ועיגהש םינבר לש תוטעמה תומירשב וז העפות תטלוב
 בווש ויתוחוכ ושתש םושמ םא .םייחב ודועב ונבל תונברה תא ריבעמ באה היה םיתעל 72 .סייררהה
 הארנכ ויה ךא .הגהנהב תופיצר חטיבהל שקיבש םושמ םאו ,ודיקפת תא אלמל לגוסמ היה אל
 ויה אל וינבש םושמ ילואו סיגב ךושח היה ברהש םושמ ילוא ,הושריב הרבע אל תונברהש םירקמ
1 ב רוזיאב רקיבש :ץיבוקריפ םהרבא רפסמ ,לשמל' ךכ. דיקפתה תא אלמל םילגוסמו םייואר 840-' 
 'לאפר ונבל תונברה תרשמ תא )ריאמ זב וא( םייח זב הכונח ןקזה ברה ריבעה סיליזדמ תליהקב יכ

 . 22 ימע ,םש 70
1 ,ברמםיינא 71 886 . 
 החפשממ וךשארה ברה .תחא החפשמ ינבמ םינרב לש חורוד העשח הובקבש יראסוג דיוהי לצא ונהיכ .לשמל .ןכ 72

 . אלומש רנב תונרבב משיש וריחא .הודהי וכנל תונברה תא שריוהש ,והמירי ןב ףסוי וריחאו ,והימרי ברה היה וז
 .ןובאר ונב רדיחאו. וךרשג וכב תונרבב הןיכ וריחאש ,דוד ונבל הרשמה תא שריוהש .לאומש ןב ןבואר ויתובקעבו

 .ינרא'צ( הרש-עעשתה האמה של םישיהש תונשב וז הלהיקב תונרבב הןיכש .וןרשג רכבל דיקפתה תא רישוהש
1 1 ימע , 884 1 ( ינראיצ התמ רחא םוקמב .) 19 1 ימע, 884  השוק ,דיאסוג רפכב הנהיכש .תרחא םינרב תלושש ) 22

 רדהי תלהיק רבקב םג תטולב תונברה תרשוה .תולושש יתשב ןאכ רובדמ אמש רא ,התככ הןמ וזיא עירכהל
 ריהע מן תרוסמה יפל אבש ,רזיעאל ברה ההי םינרבה תלושש דסיימ. ןכמ-רחאל םגו הובקל םאובל דע ,הטאגולג

 תונברה תא רכממ רשי דעלג רנבש. וךמעש ןב הרסע הןיכ וריחאו .וךעמש ונבל תונברה תא שירוה אוה .רבכשאי
1 ( חייסקת תנשב רז הלהיק לש רבכ הןיכ רשא .והזיוע ונבל הריבהעש ,רהניודא ונבל הרסמו  ,והזיועלש ונב .) 808
 רבה ,ונב ךישמה וריחאו ,םישיהש תונש תיאשרב תמש ,םייח ונבל השריוהו ויבא תתהבב ךישמה ,השמ ברה

1 ימע .םש( םייח ןב לאריש 1 9 (. 
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 היה אל הז הרקמ 73 .הליהקכ תקולחמ ררוע וינימהו סרככ וניע ןתכש ןרויכ ודיקפתל חלצ אל ןכה ןא
 ברה ןכש םירקמכ .הושריכ תונכרה תרכעה תא תיטאמרטרא ןרדב הלביק אל הליהקהו ד.יחי הארנכ
 םתראש ,הירכככו הירישע רקיעכ ,הליהקה יככ ויה ,ברל םישרוי ויה אלש רא ,ודיקפתל םיאתה אל
,להקה יבוט' 'ץיכרקריפ הככמ  אוה ףאש ,רחא בושיימ בר םיאיכמ רא ,םוקמה יככמ בר םהל םיכממ 74 '
 .םינבר עזגמ רטוח בורל היה

 75 .תרקרכית דמלמו הכיתה יכפל רכוע' ןיושדיקה תא רדסמ ברה היה הלימהו הטיחשה לע ףסונ

 םהיתועידי הלא םינברש ,רמול ךירצ ןיא .באה לצא ללכ-ןרדב השכרנ הלא םדייקפתל הרשכהה
 הלה .כרליאשימ הכונח ןכ עושהי לש ריפמ ןמדלרג םייח רסומ ןכאש יפכ ,רתויכ תוטועמ ויה הרותכ
 הלא יכ רמא

 םינזחל ,]קדצ יררמ[ צ"רמ ,םימכחל םהל ויה ... תולמה ושריפ רזעמ טעמ רכיכה רשא
 םהל םירוסמ ויה הלאה םינורחאה םינידהו ; םיירוחאה רשב ירקנמלו םיטחושל ,םילהומלו
 תילארשיה תדל םיצרחנ רתויה םינדיה בורו ... ]הפ-לעבנ פ"עכ םכור שיא יפמ שיא כ"חא
 בתכב טעמה ןמ טעמ קרו שיא יפמ שיא ]הפ-לעבנ פ"עב םהימכח טעמל כ"חא ורסמנ
 76 • ןיטיג חסוכ םג םללככו

 תומרה ויה םה .רתויכ בושח הליהקה ייחכ םדיקפת היה םינברה לש תרטעמה םהיתועדיי ףא לע
 יעבט .םתסנרפל גואדלו םתוכמס תא םהילע לבקל םיכירצ ויה הליהקה ינב תיברמו ,הב תזיכרמה
 הריחבל רא המכסהל הקוקז התיח איה ,הושריכ תונכרה הרכע םירקמה בורבש יפ-לע-ףא יכ ,אופא
 : יכרא'צ ןייצמש יפכ ,הליהקה ידי-לע

 הטיחש ינידכ הרות עדויה ,רחא םרקממ רא םכותמ דחא שיא םהילע ברל ורחבי םידוהיה
 םינברה תד יגהנמו יניד r פ-לענ פ"ע הרעה תא גהנלו דיטיגר ךיושדק רדסל לכרוי הקידבו
 לע רתוא ורחבי הלא לכ עדויה שיאה .הכיתה יכפל ללפתהלו םהידלי תא דמלל םג עדויהו

 וו.דימת םלצא ראשהל לוכי םהיניעכ ןח אצמי םאר תחא הכש ןשמ

. תוריטפו תונרתח ,תותריכמ הסנכה םגר הליהקה ןמ םירסמ רכש לבקמ היה ברה  לבקי םג]ר[ .. '
.םינרש םיושבלמו לכרא ינימ רמכ םיגחה ינפל ]הליהקה ינבנ םתאמ תוכתמ םימעפל  םבצמ 78 '
 תופיצרה תרימשכ םתובישח התיח הכר ןא ,םירפושמה ןמ אופא היה אל םינברה לש ירמוחה
 .תוריזעה תוירפכה תוליהקכ רותייכ ,תירוטסיהה

- רגומו ןאררטפה 'יז'דרימ- ןאררריש תוכיסנ חטשכש תוליהקה רשלשכ ואלימ הז דיקפת
 ןכ םימחר ברה רגומכ תונברכ ושמיש הרשע-עשתה האמה עצמאכ .תונורחאה תוליהקה יתש יככר
 ןכ לאומש בר ויחא רגומכ ברל הנמתנ םימחר ברה לש רתומ םע .םהרבא ברה ןאררטפהכר ,יכדרמ

1 ד 2 :ץיברדקיפ דנ 8  . 68 ימע , 
 .ד o ימע .םש ד 4

s 69 ימע, ו 8 ד 2 ( יץיברקריפ ד (. חרקרניח דמלל· : זייצמ .ברה דייקפת חא הנרמה m רחא םרקמבו :טחווש זך )ימע o ד( : 

 :ט m רש דמלמו זךחו בר אוה'
1 ד .זמדרלג ד 6  . 1 ·לג , 86
1 .ינרא·צ דד  . 22 ימע , 884
 . 16 •מע .םש ד 8
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 הליהקה

 הנוהכה תא רנכל שירוה םהרבא ברה 79 .םהרכא ברה לש רנכ' ןימינב ברה רצל תונברכ ןהיכש 'יכדרמ
 רפכה לככ אוה דברכמו הרות דעויו םכח שיא אוהו ... רנכ דיל רימי בורעכ רררגתה'ר ,םייחכ רדועכ
.ארהה  80 י

 טרחנ רמשש 'ןושארה ברה . ןשאטראר תליהק השמיש הנכשה יקש תוכיסנכ בושח ינכר זכרמ
 תונברכ ןהיכ םישישה תונש דע .סרפמ תרוסמה יפל עיגהש ,םחנמ ברה היה ,הליהקה לש הנררכזכ
1- כ"כרתכ רטפנ( רזעילא ןכ קדרב ברה רז הליהקכ  תא הטלקש ,הליהקה תובחרתה םע .) 862
 ותרש םישישה תונש עצמאכ .םינברה רפסמ לדגו תויסנכה-יתכ הכ וברתה' ןשאקטרקר םרלרז יטילפ
 ברה ןכ הווהי ברה ,השמ ברה ןכ הכונח ברה' לאומש ברה ןכ לאכימ ברה( םינבר השימח שדוקכ הכ
8 .)היתתמ ברה ןכ םרלש ברהו ,רזעלא ברה ןכ לאקזחי ברה ,אדנייפ 1 

 רבעשל הרריק תוכיסנכש )גאדאו 'ץארמאמ ,הלאק-ל'צנאח( לארשי תוליהקכ תדחוימ הרקויל
 ,רסינ ןכ לאקזחי ברה גאראכ תונברכ שמיש הרשע-עשתה האמה לש ינשה עברכ .גאדא ינכר רכז

1 כ רטפנ( גא'צראק תליהק לש הכרכ המ-ןמז ןהיכש  ... לוכי אל·ר רהרכזע ויתוחוכ רשאכ .)-873
.ףסא 'ו ליכשמה םכחה ךרבאה רנכ ימכש לע הרשמה ןתנו ושרקה תדובע דובעל דרע היה  ברה 82 י
 ,הניכסה תוליהקכ תדחוימ הכרעהל הכז :יחרזמ' םשה תא ותמיתחל ףיסומ היהש ,לאקזחי ןכ ףסא
.ץארמאמ תליהק תא םג ללכש 83 ,הךריק זוחמה ידוהיל ןיידו ברכ רכוהו  תליהק לש הדוסייל ךרמס י
1 ( ט"עקת זומתכ 'כ םויכ ,םרלש ברה ןכ ןרילטכא ,הכר רטפנ 'ץארמאמ 8 1 9  ותרמ רחאלש רושעכ .) 
 שמיש םהמ דחא לכש הארנ ךא ,)יאחריר ןהינודא ,היחתמ( רז הליהקכ םינבר הרשלש תוחפל ונהיכ
 תונברכ ןהיכש ,תדדונ ברה לש רמש רקיעכ רמשנ הליהקה לש הנררכזכר ,דכלכ רצק ןמז תונברכ
 תונש עצמא דע תוחפל תונברכ ןהיכש .ףסוי רנכל הנוהכה תא שירוהו הנש שמחו םירשעכ
 84 .םיעכשה

 ,ויה )גא'צראקר ךאר'זד ,טנק-ילרק-םאמיא( תימורדה ןאראסאכאטכש לארשי תוליהק שרלשמ
 המ-ןמז ןהיכ הרשע-עשתה האמה לש ינשה עברכ . ןהמ םייתשכ קר םינבר 'ןודנה ןמזה-קרפכ
 ןהיכש' ןושחנ ברה אב רמוקמכו גאראל ןכמ-רחאל רכעש' רסינ ןכ לאקזחי ברה גא'צראקכ תונברכ
 וימרככ קסווע ותנזק ינפמ ותונברמ אצי' ןקדזהש רחאל .םישימחה תונש יהלש דע הז רפככ תונברכ
.םירחא םינינעכר  ברה הרשע-עשתה האמה לש ינשה עברכ הז רחא הזכ ונהיכ הנכשה ךאר'זדכ 85 '
 ןכ סחנפ ברל הנמתנ )ריטאגרמ( ותדלוה-רפכל םיסנ ברה לש רכוש םע . ריטאגרממ םיסיכ ברהו ןתנוי

 86 .טנכררמ בקעי ןכ קחצי ברה לש ודיימלתמ 'לליה
 רשי אוה. ןכשה לא קור רפככ םג הלימ-תירכו הטיחש ךרוצל רקכמ היה ויטא גוממ םיסיכ ברה

 ברהו והילא ןכ היבחר ברה רז הנוהככ ול ומרקש 'לאקזחי ןכ חונמ ברה ןמ ריטאגרמכ תונכרה תא

2 , 108 , 106 ימע ,םש 79 1 4-2 1 3  , 2 1 9  . 
1 ימע ,םש 80 1 3 . 
8 1 1 ימע ,םש  1 1  , 1 22- 1 2 1  , 325 . 327 , 329 . 
.ץיוכקריפ הררשהו ; 258 ימע .םש 82 1 י  . 104 ימע . 872
1 ( זייברת תנשב 83 .רי m ביבסר יקסנ,..רק זוחמ לע לולכה רב י m זמ רייהי לאזקחי זב ףסא' : םתח ) 867  . 262 ימע .םש י

333 , 334 , 348 . 
3 ימע .םש 84 1 3-3 1 2  , 347 . 
3 ימע ,םש 85 1 8  . 
3 , 278 , 92 ימע ,םש 86 1 6 . 
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 קזובהו טחושהו ןזחה' חוככרכ שמיש ,יזיימג ,ריטאגומל ךומסה רפככ 87 .לאזיר ברה ןכ לאריש
 קדובו טחוש היהש .ןתנוי זב לאומש ברה קי'זזכפ-ילחכו ,ידשקומ ןכ רכוע ברה 'םידליל דמלמהו

 הושלש םישישה תונשכ אופא ויה תינופצה ןאראסאכאטכ 88 .הגאראמ תליהקכ הלימ-תריכ ןרווע
 .תוליהקה שמח לכל םינבר

 תרוסמ התיה ,הבוקו טככרז לש םיכושחה םזיכרמל הכומסה. ןאטייקכש לארשי תוליהק יתשכ
 ברה לש ודיימלתמ . לאקזחי ברה טכק-יגכאיכ תונברכ ןהיכ םישישה תונשכ .םימי-תכורא תינבר
 רצכ היה םהמ דחאש ,םינבר יכש תונברכ ושמיש תע התוא סיל·זזמכו ,טככרזמ בקיע ןכ קחצי
 ברה וכב ןהיכ וירחאש ,הכונח ברה היה וז םינבר-תלשלש לש הדסיימ .המודק םינבר-תחפשמל
1 כ 'ץיכוקריפ ראית ותואש ,הכונח ברה ,ריאמ לש וכב .ריאמ ונכל דיקפתה תא שירוהש ,םייח 840-

 ונכל הנוהכה תא שירוה אוה .סיל'זזמכ תונברכ אוה םג ןהכו ויתובא תובקעכ ןלה :שישוי ןזק'כ
 לאינד ברה םע דחי םישישה תונשכ הז דיקפת אלימש ,הכונח וכב דשוקכ תריש וירחאש . לאפר
 89 .טככרזמ

 שולשכ .םייקימוקה םירוזאכש תוירפכה תוליהקכ דוחייכ טלב הנושארה הפוקתכ םינברה טועימ
 דחא בר הרשע-עשתה האמה לש םישישה תונש זע היה קאלוס רהכל רבעמש לארשי תוליהק
 ררש הזמ בוט אל בצמ 90 • יקראט דילי ,םירפא ןכ וןעמש ברה הז דיקפת אלימ הכש .קטסוקכ
 קר םינבר םישישה תונשכ ונהיכ המוחתכש תוליהקה עברא ןותמ .יקראט תוכיסכ לש החטשכ
 החפשמ יכיכוע ןודמו ברי ריבד לכ'ו ,הלימו הטיחשל לבגוה וקוסיעש בר היה קאכויככ. ןהמ םייתשכ
 ררש המוד בצמ 92 .ארזע ןכ הדיעס ברה תונברכ תע התוא ןהיכ הכש 9 ו:יקראטכ ברה לא וישגי
 תיסור התיה םתייסולכוא בורש .םירפכה תשמחכ .םייסורה םירפככש תוריעצה לארשי תוליהקכ
 לש םינבר ןודנה ןמזה-קרפכ ויה אל .)ןאכוקו היאכלכר·צ ,ראגאלשאד ,טרוי-רי·צ ,טרוי-כאסאח(
 לש טחוש וא בר היה ןהכש .ראגאלשאז לשמל ומכ ,ולא תוליהקמ תודחאכ .םירירהה םדיוהיה
 93 .םירירהה םידוהיה םג ול וקקזכ ,םייפוריאה םדיוהיה

 ןוזיאכש םייררהה םידוהיה לש תוירפכה תוליהקה תיברמכ יכ. רמול אופא ןתינ הללכהה ןרז לע
 תוליהקכו םיינופצה םירוזאכ ןכ אל .תונבר לש הכורא תרוסמ התיה יקראטל םורזמ רעתשמה
 ויה םייררהה םידוהיה וררוגתה םהכש םירפכה ןמ םיכרש ןוויכ .תיסור הביבסכ וחמצש .תוריעצה
 סולוא לאגאמכ תוליהקה ושלש וןגכ ,םינבר ןהכ ויה אלש תוטעמה תוליהקה ריה ,הזל הז םיכומס

3 , 92 ·מע ,םש 87 1 6  . 

 . 88 , 86-85 , 83-82 ·מע .םש 88

1 בררקיפ ןכר , 349-348 • 12 , 67-66 ·מע .םש 89 812 :r . 68 ·מע . 
1 ,ינרא·צ 90  . 28 'מע ' 884

1 'מע.םש 91 5  . 

2 •מע .םש 92 1 1 תנשב וcריקרשמ( רגרינ רפכב רטפנ ראזע ןב הידסע ברה . 32 , 24 ,   ותבצמ לע תבותכה וזר 878
 םויב ר"ערמרלעל ןלהש ארזע •רב הרעס., ל"זצ ר"רהב רסיחהו םכחה ק"א שאי ןמטנו נ"פ' : םוהי דע תדמועה
 םילמה( ·רינ החונמ ור גושמ אןכהיג כא ןאכ יחהמ תמחלימ רינ םתוא .ק"פל ח"לרת תנש רואל ב"כ תבשב •ד
 ,הדיחיה םעפה אהי רז .)הלחמ רחא רטפנ .רריקוש מ רפכב המחלמ ןאכ התיה הנש התרא : ןושריפ תידוהי-חיט אטב
 באוי רב השמ רי לע הקתועה תבותכה . ףסונ רןיעל ויאר רבדהו תובצמ לע תררהי-תטיאטב תברתכב ונלקנתש
 זרכמב םרומש םיבתכמה ימרלצ .םיעבשה תונשב לארשיכ .רטפנה לש ודכנ ,הרסע ןמחנל בתמכב הרבועהו
 . תרבעה הטסירבינואב הפוריא חרזמ תודהי דועיתלו ו קחל

 םהל ןאי יכ ,םתטיחשמ םילכואו ללפתהל הסיור ררהי לש הליפתה תיב לא וארב" ראגאלשאדב םייררהה םידוההי 93
1 .ינרא'צ י,דחוימ טחוש אול בר 1 ימע ' 884 5  . 
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. , 
1 ,טנברזב ןייזל )יקחצ(ו בקעי ןב קחצי ברה לש ויונימ בתכ 845 

 םייחרכהה םייתדה םיתורישה תא תולבקמ ויה .טנכררל ךומסה 94 ,)לזינאמרשח ,יכאלגא ,ידגרינ(
 . יקראטל ןרפצמ ורעתשהש םירוזאכ ןכ אל ךא .םינכשה םיבושייה ינברמ >ןיושדיקו הלימ ,הטיחש(

 ךותמ ; בושת בר היה אל ןתיברמכו . לפשכ תוריפכה תוליהקכ תונכרה התיה הנודנה הפוקתכ
 היה הברהכ הזמ בוט אל. ןהמ הרשע-ששכ קר םישישה תרכשכ םינבר ויה תוליהק שמחו םירשלש
 עברא ךותמ .םייסורה םריצבמה דיל וחמצש תודשחה םירעכ ושבגתהו וכלהש .תוליהקכ בצמה
 ונידיכ הלעש המכ דע .םינבר ויה- ינזררגר הררש-ןאח-רימט .קסכררטפ .קי·צלאנ- תוליהקה
 95 , יכר רכ ןימינב ברה םיוששח תרכש תישארכ תונברכ שמיש קסכררטפכ . ןהמ םייתשכ . אדוול
1 תנשכ רטפנש .ךרכח ןכ םהרבא ברה הררש-ןאח-רימטכר 86 1  ךלמ ןכ הידעס ברה רשי ותנוהכ תא . 
 ריעכ היה םינברה ינש לע ףסונ 96 .ארדע ןכ הידעס ברה לש ודיצל רז ריעכ תונברכ שמישש ,יחרזמה
 תכאלמ קר ויתוברמ לביק אל רשא . דראמ ".טושפ שיא' אוהו . ךלמילא ןכ םרלש . כ"רש םג רז
.הדעה אישנ .כ"ררש ץ"מהר ברה· םתרח היה ךא •י:כ"רשה  ,תושדח תוינוריע תוליהקמ לידבהל 98 '

3 . 239 ימע .םש ז"ע 94 1 5  . 332 . 
1 כיייג 95 863 :r . 
1 ,ינראיצ 96 -7 ימע י 884 ו . 9 , 5 2 ,ו 1 1 .למרכה ,ינראיצ; 295-292 .  8 64 . 
1 'זמדלוג 97  . 1 ילג י 867
1 י למרכה י'כראיצ 98 1 י'נראיצ ; 864 866- 1 863 ' 1  . 42 ילג . 864
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 הליהקהו החפשמה

 תוינוריעה תוליהקכ תחתופמ תונבר תרשומ התיח ,הנודנה הפוקתכ םינבר דומאכ ויה אל ןתיצחמכש
 .טנכדדו הבוק ןשארכו ,תוקיתווה

 האמה לש םירשעה תונשכ ויה ,תינוגראה התרגסמ תרימש לע הדיפקה הליהק לכ הכש ,הבוקכ
 הרשע דיענ ונהיכ םישישה תונשכ 99 .הטאגולג יאצוי תליהקכ קד םינבר העברא הרשע-עשתה
 םייח ןכ לארשי םינברה ,החמש ברה ויחאו ןימינב ברה :ויה דיעה יגבד תרשע ןיכמ העבש .םינבר
 וילע בתכ[ ,הבוק ק"קד ]קוצ הרומ[ ץ"מ 'ןורשג ברה' .הטאגלוג יאצוי תליהקכ ןנואד ןכ ןורשגו
1 כ ינרא'צ  סינד םירפס חקלו היסור ץראכ תובישיה יתככ תודחא םינש דמלו םנת שיא אוה ,]-863
 תליהק לש הכר היהש. ןנחוי ברה ןכ המלש ברה 100 ; 'ויחא ןיכ הרות ץיפהל וחוכ לככ ץמאתיו ודמע
 דיסח' היהש . ינליג תליהק לש הנד . לאירונ ברהו )ז"כרתכ רטפנ( לאריבג ןכ השמ ברה ; ינכרפצ
.רפס דעווי קדיצ ' 1 0 1  אוה ךא ז:אקוואקד םילושרי' וינככ וז הליהק הכיז הבוקכ םינברה ויביר םנמא 
 . ברה תטיחשמ קר לכוא' 'ינרא'צ הדוהי דיעמ 'שיא שיא'. ריעה ידוהי ןיכ תקולחמ טעמ אל סג איבה
.ותליהק לש  ןיד-תיב-בא לש רתכ לע תורחתהו ,סינוט םיסחי דימת וררש אל תוליהקה ינכר ןיכ 102 '
 'דיעה ינכר לכ םידחאתמ ויה ךרוצה תעשכ' ןכ-יפ-לע-ףא .םיפוכתה תועדה-יקוליחל איה ףא המדג
 103 .תיתליהקה ותוכייתשהכ לדבה אלכ ,רטפנל ןורחא דסח תלימגכ םאו תווירשל היינפכ םא

 םלוא 104 .דכלכ םינבר הושלש טנכדדכ םיושלשה תונש תישארכ ויה הבוק ינכר תרשעכ תמועל
-תובא .כוליאשימ- לאשימ ןכ והילא ברה לש ותוכזכ רקיעכ ,תיתדה תוכמסה זכרמ השמיש איה
 הנממ טלמנ ,וד ץראכ לארשי לע תורצה ופכתשמ .סרפכ הארוה-ידומ ויה והילא ברה לש ויתובא
 תא גיהנהל ולחה ,הרותכ םיאיקב ויהש. לאשימ ונכו ןימינב .זאקוואקל אבו וןוהא ןכ ןימינב ברה
 .םירוענה ינכל הארוהה התיח תוכושחה םהיתוולעפמ תחא .סינד דצמ הדקרהל וכזו הדשחה םתדע
 סג השקה םירפסה רדעה .סנורכזכ ורמשנש תועידיה יפל תודוהל וצלאנ סרקמכ םירפס רדעה תמחמ
 . ןורכיזה לע רקיעכ ךימסהל וצלאנ התרא סגש .הקיספה לע

 . והילא . ןורחאה לש וינכמ רחא . לאשימ ונכ הרותה תארוהכ ךישמה ןימינב ברה לש ותומ דחא
 רחוס השענ ,הכונח ,רחאה ןכה דועכ ,םירירהה םידוהיה ברקכ םסרופמ בדל םינשה ךשמכ היה
 105 .חילצמ

1 דילי( יחרזמ כו ליא ישמ םיתעל הנוכש' לאשימ ןכ והילא ברה 7 8 1  ןמ טנכדדכ תונכרה תא שרי.) 
 תוישרפ ריבסהלו שרפל ומצע תוחוככ סג לדתשהו ,ויבא לצא הרות דמל ריעצ ליגמ 106 • דהייבכ ברה
 יכ ,וילע ורפיס וידימלת .תומותס

 ול עדונ דשא דע הלודג תובהלתהכ םימעפ המכו המכ וילע רזח ורשופ ןיכה אלש רבד לכ לע
 םירומזמ הזיא דמוא היה ודרמל גישה אלו רתבשמ וילע הפקת דשאכ םימעפלו רבדה ושרפ
 תוניחתכ הנדהו תינעת ומצע לע לבקמ היה סגו הלודג הנווככ תרשקנ וזיאו םיליחתמ
 101 .ול השקה רבדה ושרפ ול דעוותנ רשא דע תולודג תויכבו תושקכו

1 .יקסכנורכ 99  . 384 'נוע ' 823
1 .ינרא·צ 100 866- 1 863 , 1 1 'נוע , 24 ·לג , 863 24 . 
1 0 1 1 .ינרא'צ  884 1 'נוע ,  1 9- 1 1 8 , 1 22 • 1 24 . 
1 'נוע .םש 102 23 . 
1 1 ינוע .םש 03 24 . 
1 ,זאוקואקה רקס 104 836 1 ·נוע , 4 קלח ,  66 . 
1 .ןנורלוג 105  . 2 'לג , 867
1 .ינרא•צ 106 884 57-56 ·נוע ,   . 
1 • ןנודלוג 107  . 2 ·לג , 867
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 הליהקה

 טעמו '"רש ושריפ םע ארקמ דמיל םתראש ,םיריעצ וביבס ץבקל לאשימ זב והילא ברה לחה ה"כ זב
 ,ררזיאכ ונמדזהש םזינכשא םידוהי םגר ,זאקרראקל ועיגהש לארשי-ץראמ םרי"דשה .תוינשמ
 םדיוהיה ברקכ ונרק תיילעל אוה ףא םרת הז רבדש הארנו ,הרותכ הכרה ותואיקב חבשכ וגילפה
 ,המשל הויאר תיתכלה הירפס רתיככ םיקהל דיכ ,םדיחוימ םיצמאמ השע והילא ברה .םייררהה
 דוהאה םבר יכ ,בטיה ודעי היסור דירייל רעסנש םירירה םידוהי םנמאו .ודיימלת תאו רתוא שמשתש
 .תיתכלה הירפס םיקהש ברה לש רתיכל ומרז םריפסה תורושת דכאו . םמע ואיביש רפס לכ לע הדרי

 .וולכ זאקרראקכ רתויכ הכושחה
 .הכ וקבדש םיגיסמ םייררהה םידוהיה לש םתנומא רוהיט םיריקיעה וידיקפתמ דחא האר ברה

 ·זיכרמו םימסרופמ םינבר םע םירשקה תא קזיח ךכ םשל .תורצמה תרימש תא םברקכ קזחל ףאוש
 אוהו. זזיררמ לארשי 'ו לש ותולדג לע ול דעונ םייפוריאה םדיוהיה דחא יפמ .היסור תודהי לש הרות
 .הפינע תובתכתה החתפתה םיינשה דיכו ,הדרת-בתכמכ בישה לארשי ברה .האנ הרושת קידצל חלש
 בייק ךלפכש >זבל הדש( כרקרצ היאליגל םרישעה תונש ףוסכ והילא ברה חלש רז תובתכתה תובקעכ
 ינכל ךרד-רירמ ושמיש םכרשכו תינרות הלכשה הכ ולבקיש ,םירשלש ינככ םיכרבא הרשלש
 אוה ,ררזיאל ·ץיכרקריפ םהרבא לש וארבכו .וינפל ךלה לאשימ זב והילא ברה לש רמש 108 .םתדע
 109 .הקרחרה ראילזיקכ הרקמכ ונמדזהש םירירה םידוהי לש םהיפמ טנכרדמ לודגה ברה לע עמש

1 .םיגחכר תרתכשכ רשוד היה רכש .תסנכה-תיב דיל וירוגמ םרקמ תא עבק ברה  ויתורשדמ תחא 10
 םדיוהיה זמ םיכר ודיפקה אל ןתרימשכש 'זילפתהר תיציצה תורצמ לש ןתובישחל שדיקה
1 .םייררהה 1 1  תוחפשמ יתש סרפמ איבה ברה יכ .רפסל הדעי הדעה ברקכ הרמתשנש תרוסמה 
1 .םהיתרליהקמ הברהכ המויק אלש . זבה יזדיפ תורצמ תא שדחל ידכ ,םינהוכ 1  לדתשה םג אוה 2
1 .תרדגנתהכר םיישקכ לקתנ ,םירחא םימוחתכ רמכ ,הז םוחתכ ךא .םררשג ונכרד םרחה תא גיהנהל 1 3 

 התיה השקש .םטיעמ אל םדיגנתמ םג ול ויהש ףא ,וריעל רבעמ הבחרתהו הכלה ברה לש ותוכמס
 ומתח ,טנכרד ריעל רבעמ תוכמס ברל קינעהל דיכ .ורשתשהש תורוסממו םיגהנממ הדירפה םהילע
2 א"רת ירשת ר"ככ 1 3  :רמאנ רכש ,וינימ בתכ לע תוליהק הרש-ערשלשמ םירירה םידוהי 

 ןאטסגאד תנידמכש רצאגדכרכגר רסאגמלש תולגמ לארשי יבכ תוליהק ,הטמ ימותח ונחבא
 המכחכ ןקזה ברה ,ינברהו ינרותה םכחה ,והילא ר"המכ תא וניביכמ ונררבו ונרחב' זאטסיגזלר

 ברה זב ]ןמא יזילע הנגונ'[ א"ע' ,טגכרד לש ברה .רעמ רסו םיהלא ארי .רשיו םת שיא ,םינוש
 יפכ הזה ]ךלפנ הינרכרגה לככ ונילע טפוש ד"כ באו ברל ,ל"זצ םכחה לאשימ קהבומה
 רוחכל חנו תורש ודיל וננתבו רהומכ רשא שיא וניניכ דיאש יפל .וייח ימי לכל ]קרחה[ זוקאזה
 ,ויאר טחווש ץ"ש תרגמל דיכ רבד לככ ותלעמל םריזווע םינייד םתריהל ודיימלתמ םינש ול
 .ר"צ' םידרפסהו םזינכשאה לאעמויש הסיור תבידמכש ד"כא יבכר לככ רובצ ינוצל דיכ
 םטיפשמו םירקח ונתורוהלו תונוממ ינידכ אל ךא אקרד אתיירראד ינדי לככ השעי הרותכו

1 1 ברקר•פ 08 812 • r . 1 • ינרא·צ האר אלשכ7' זב והיאל ברה לש ותיריפסמ םריפסה תצקמ רואית . 60 ·מע 866- 1 863 • 

1  . 27 ·לג , 863
1 1 :ץיונרקיפ 09  . 52 'מע . 872
1 1  . 52 ·מע .םש 0
1 1 1  . 59 'מע,םש 
1 1 1 .אירשכ 2 9 1 2  . 68 ·מע , 
1 1 1 :ץיבורקיפ 3 1 .ינרא'צ זכר , 62 'מע , 872  . 259 ימע , 884
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 הליהקהו החפשמה

 ימכח לכ םגו רחביש םיניידה ינש ואובי ויפ לוע ואצי ויפ לע ... פ"עכוש בתככש הרותה פ"ע
 ונילא רמאי רשא טפשמה לוע ונורי רשא הרותה יפ לע לאריש ינכ לכו רפכו ריע לכ ינכרו
 ריעל וניד תיבל ותלעמל ואיבי השקה רבדה לכ תאזה הנידמה יככרו ימכח לכו ... השענ
1 .םתוכשומכ םה וטפשי ןטקה רבדה לכו םילושריכש לודגה ד"יכ םוקמכ היהיש טנכרד 14 

 : תוניחב יתשמ תאזו .םייררהה םידוהיה ברקכ תונכרה תודלותכ ושדיח םושמ היה המכסהה-בתככ
 זב והילא בר לש תיתכלהה ותוכמס תא םהילע לבקל ומיכסהו ודחאתה תוליהק הרש-עשלש ינכ )א(

- ץ"שהו כ"ושה דייקפת דיכל הארוההו הקיספה דיכ הנחבה ןאכ התשענ הנושארל )כ( ; לאשימ
 המכ דע םנמאו .םייררהה םידוהיה ברקכ תונכרה תודלותכ היינשה הפוקתל רקיעכ תינייפוא העפות
 וימיכ טנכרדכ אלימ קדובו טחושה דיקפת תאו .הטיחשכ לאשימ זב והילא ברה קסע אל .ועדיש
1 . והינב זב ןושש 1 5 

 תגרוחה תרגסמכ םייררהה םידוהיה תא ןגראל לאשימ ברה זב והילא ברה יצמאמש . יאדוול בורק
-בתכ לעש דוע המ ; הדעה ינברמ קלחכ תודגנתה ררועל ויה םילולע תחא הליהק לש המוחתמ
1 .תוכושח-יתלכ תוליהקמ רקיעכו ,םטיעמ םינבר קר ומתח המכסהה -בתככ םרדעה טלב דוחיכ 16
 הלדוג ינפמ םייררהה םידוהיה תוליהק דיכ הרוכבה-רתכל ונטעש ,הבוק ינכר לש הכמסהה
 זב והילא ברל תימרש אקנפושג קינעהלו וז תודגנתה לע רבגתהל דיכ .וז הליהק לש התובישחו
1 רבוטקואכ-30 כ ותליהק ינכ ונפ . ךלפה לכ לש וכרכ לאשימ  יאלוקינ רסיקה לא השקככ 840
 : ראשה דיכ רמאנ היינפכ . וןשארה

 ונחנאש אוה לודגה וננורסח ... ךידבע לארשי ינכ. ךתדובעכ םינמאנה םינטקה ךידבע ונחנא
 ונמע ישנא בור ןכלו םש ריזע םש ריזע םירפכו וריעכ .םדיעיכו םירהכ תודבוא ןאצכ םירוזפ
 ץבקל הלאה תונידמכש םילודגה ךירשל אנ הוצ ... הכלהכו זיזכ השמ תרות םירמוש םניא
 וינפלמ תוכלמ רבד אנ אצי ... םירפכו םריעל םדיעיהו םירהה דמ ונמע לארשי יוצפנ תא
 ,םכחה ונינודא תא טנכרד ריע תוביבסכש ךידבע לאריש לכ לע תונמלו דקפל ץוחנ
 תלעמ דובכ ןכנ ר"מככ והילא ]ברה ונרומ דובכ[ ר"המכ ערמ רסו םיהלא ארי .םסרופמה
 לש בר אוה תויהל ]קוחה[ ןוקאזה יפכ תדה ריבדכ יללכ טפווש ברו באל יחרזמ לאשימ ו]נכר
 לככש ]םייפוריאה םידוהיה[ םיינברה לכ ינכר גהנמכ ונכלמל עבשנ . ]ךלפנ הינרכוגה לכ
 המכ הז רשא ,טנכרד להק ונחנא ונומכ ולוקל םיעמשנ םלוכ ויהיש .היסור תוכלמ תונידמ
 ותונברל תיללכ המכסה בתכ ונבתכ . ירשת דשחכ א"רת תנש . וז הנשכו ונילע בר אוה םינש
1 הךשע םינש םותחה לע ואכו 1 7  הרומ ברו בא ותלעמ היהיש הילע תונטקו תולודג תוליהק 
1 .וניתוליהק לכל הפ לעכוש בתככש הרותה יכרד קדצ 1 8 

1  תל•הקמ םרוה• 4 .•קראט תלה-ק •שגא 9 .טכברד תלה-ק •כב 47 ומתח הז •וכ•מ-בתכ לע . 64 ·מע. r: 1812 בוקר•פ 14
 תל•הקמ 50 : •ולקנאמ תלה-קמ 5 • ךאריזד תלה'ק •כבמ 6 : הכזא לאג תלה-קמ 13 ,קאכ 1' ב תלה'ק •כב 5 ',אטוגכ•זד
1 ו רגו•כמ 20 : גא'רצאקמ 7 : גאראמ 14 : ·ץארמאמ תל•הקמ 20 ',רדגא  .ס•'לזדממ-3

1 1 1 ,•כרא·צ 5 3 •מע , 884 1 6  . 

1 1  ארבע ר'"ב וה•לא .•אטוגכ·זדמ ם•מחר ר'"ב המלש .'קראטמ אכ•כח זב ם•רפא :ם'כברה ומתח המכסהה-בתכ לע 6
1 רברק'פ< אנזאלאמג 812 : r  .) 65 ·מע . 

1 1 7 1 הרעה ל•על האר .תולה'ק הרש-עשלשמ םרוה• המכסהה בתכ לע ומתח השעמל  1 4 . 

1 1 1 :ץ•רברק•פ 8  . 84 ·מע ' 872
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 הליהקה

 ךא' זאטסגאד ךלפב ןוטלשה 'םעט' מ בדל לאשימ זב והילא ברה הנמתנ םנמא םא תועידי ונידיב זיא
 םינד ידי-לע רתווי רתוי וכוה םגר זאקרראקב תונוטלשה לצא הכו הרקויל הכז אוה יכ .קפס לכ זיא
 םינוש םרייש' ריותא חינה לאשימ זב והילא ברה .הנוילע תיתכלה תוכמסכ םיידדהה םידוהיה זמ
1 ב ינדא'צ בתכנ התע םג י"כב םיאצמנ םהו הושדקה ונתפשב 1 .ריברדק ' r די תחתנ '"ת ]-863 1 9 

 תא תשדל ןנוכתהש ,הכונח זב םהרבא ויחא-זב היה והילא ברה לש םיקהבומה וידימלת זיב
1 ( ח"דת תנשכ והילא ברה לש רתומ םע .םידלי םדועב רוטפנ רינב לכש ,ברה לש רמוקמ 848 (, 
 ויעגהב ךא. לארשי 'ו קידצה לש רתכונ תא םש לבקלו זזירדל ועסנל הכונח זב םהרבא ברה טילחה
1 ( זזירדמ לארשי 'ו הדרגידאסב רטפנ דככ אל הז יכ ,ול עדונ הניארקואל  .ותליהקל כש ברהו ,) 850
 ,הליהקה ייח לע ומתוח ועבטל וידיב הלעש ילב ,ריעצ ליגב תמר תונבדנ םימי ךיראה אל ברה
1 • חספ ודס לילב וישל םיליגו הדעה ינב ויה רתוא דשאו וניחש דחא ורמזמ איצוהל  והיקזח' רנב 20
 םימי-רלע היהש םרשמ םא טנבדדב ריבאמ תונברה תא רשי אל ,ברליאשימ םהרבא זב )לאקזחי רא(
1 ( הנש םרישע תוחפל שמיוש תודחא תוביסמ םאר 904- 1 885 -רימטב םיידדהה םידוהיה לש םכדכ ) 
1 .הדרש- y אח 2 1  ,בקעי זב קחצי ברה ,והילא ברה לש וידימלתמ דחא הלע טנבדדב תונברה סכ לע 
1 ( ה"דת תנשב זיידל הנימ רתואש  . והילא ברה ) 845

1 ( ה"נקת תנשב דלונ קחצי ברה 1 ( ב"פקתב .והילא ברה לצא הדרת דמל ריעצ ליגמו ,) 795 822 ( 
 בד לש ותשקכל הנענ החפשמ לעב היה דבכש יפ-לע-ףא. יקדאטמ זסינ 'ו תב המענ תא השיאל אשנ

 ה"צקתב .הדרת דומלל ברקדצ היאליג תליהקל םינש המכל עסנ םירשעה תונש עצמאבו ,והילא
) 1 835  ךכר .והילא כו לש רידי לע םימ קציו הדרת לש הלהואכ ףפותסהו .טט:דדב ותליהקל בש ) 

1 ב םרקמב דקינש :ץיברקדיפ ואתמ  : והילא ברה לש רתיבכ בקעי זב קחצי ברה םע ותשיגפ תא'-840
 בוטה רמוש ... ונלא ףסוי בדל םריקעה ופסב אורק םיענ ףא וארת הפי דחא שיא םש יתאצמ'
.ל"ז בקעי 'דמכב ד,מלמה םכחה קחצי 'דהמכ ' 122 

1 ( ה"צקתב שכרש תיבב תע התרא דדוגתה בקעי זב קחצי ברה  רכ זיא ,הכשח הדואמ רתיב' ו,) 835
 תיבל רמכ ץוחה זמ דרא טעמ רדעכ סנכהל לעממ רתיב תרקתכ ןטק דרח ךא קד דחא ןולח וליפא
.ףתדמה ' 1 1 ( ה"דת תבטבש דחאל דפתשה ילכלכה רבצמ ךא 23  לאשימ זב והילא ברה רתוא הנימ ) 845
 בדמ לאשוי ומצעב אוה איבי השקה רכזה לכר ונתדל עגרנה טפשמ לכר זזי לכ איהי ריפ לער' 'זיידל
 ונחנאו· וינימה-בתכב דמאנ :ללוכה ברה תודשב איהי אוה .לאשימ 'רמכ והילא 'ו לולכה
.רתרדשב ' 1  ... לכר תנמ םרישוע האמ ךס המימת הנש דעכ ... דכש' ול םלשל הבייחתה הליהקה 24
.להקל איהי םריבד דאוש הצילחו עיגיש תרעמ ' 1  זב קחצי ברה הנמתנ םהרבא ברה לש רתומ דחאל 25
1 כ .םינש וסריתכ זהיכ רז הדשמכו :זאטסגאד תנידמ לכ לע ד"באד'ל בקעי  ינדא'צ רתוא ראית-863
 דומלתב טעמ רחב לד תאז לכב ]היסור[ ונצואב תודחא םינש דמל םא ףא הזה ברה' : זר שלה רזב
.םדא ייחר ]ךרדע ןחלוש[ ע"ש יניד טעמ דעווי ' 1 26 

1 1 1 ,ינדא'צ 9 866- 1 863 , 1 1 ימע , 27 ·לג , 863 38 . 
1 1 'ךמדולג 20 1 ,ינדא·צ ; 2 ·לג ' 867  . 10-9 ימע ' 884
1 2 1 1 ,לייאיביש ; 64 'מע , 1904 ,יקסברזרק   ברה ם 1' שונה האמה חיאשדב מששי ריעב תזינכשאה הלהיקה דבכ . 886

 .יקצדרדרג םרחנ ךב היבוט
1 1 כרקריפ 22 872 :r . 52 ·מע . 
1 . l"' רהיה םהונ תודולחל זיכרמה רךיכדאכ- םיחנ דכמ רטש- יקחצ• ףסוא ךכר , 52 ימע ,םש 23 "  
1 1 ,ינדא'צ :האד םילק סnרנ-•רינשיכ וינימ-בחכ וחרא .םש ,•קחצי ףסואכ וינימ-בחכ 24  . 290-289 ימע ' 884
1  .םש ,םש 25
1 1 ,ינדא·צ 26 866- 1 863 ' 1 1 ילג ' 863 7  . 94 ימע ' 
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 הליהקהו החפשמה

1 תנשכ  אוה דועכ ,ונכל תונכרה סכ תא ,הליהקה ינכ תמכסהכ ,בקעי ןכ קחצי ברה דיבעה 868
 : הליפתלו הרותל דסמתה ומצע

 ,רשיו םת שיא אוה יכ וב התנע וינפ תרכהו ,וילע תפפוח הבישה תרדה ,ראות הפיו ןקז שיא
 תא שידקה םא יכ ,רוביצה לש ךינוע רבד םושכ ושאר תא סינכמ ונניאו ... םינפ אושנו םכח
 םדיימלתה תא דמלל שרדמה תיב לא תודחא תועש לע אבי םימעפלו הליפתו הרותל וימי רתי

 ו 27 .היושת

1 ( ז"לרת וןיסכ א"יכ טנכרדכ הבוט הכישכ רטפנ ברה 877  דחאכ הדעה ינכ ברקכ רמשנ ונורכזו ,) 
 תונש ףוסכ בתכ בקעי ןכ קחציו לאשימ ןכ והילא םינברה לש םתוכזכ טעמ אל ןכא .םיושדקה
 םידוהיה לשנ ינחורה םדמעמו םתוהמ' יכ ,םינש שמחכ רוזיאכ ההשש ,יזנכשא ידוהי םישישה
 הזיאכ םאו הפוריא חרזמו הקירפא ,היסאכ םידרפסה וניחא בצמ ןפוא לע שממ אוה ]םייררהה
.םהילא בורקו ךולה םיכלוה םה אלה ,ולא םהיחאמ ןמזה ךשמכ טעמ הפ וקחרתה םטירפ  ו 28 '

 וכלהו ורבג ,הנושארה התפוקתכ וארנ רככ םינושארה ןהינמיסש ,תונברכ תומויסמ תורומת
 העיסנה תעפות התיה האמה לש הנושארה תיצחמכ םא .הרשע-עשתה האמה לש היינשה תיצחמב
 היינשה התיצחמכ ירה 'ןפוד-אצוי רבד היסורכ הרות-זיכרמל םייררהה םידוהיה ןיכמ םרייעצ לש
 לע עיפשהש ,םרוגל היה םייפוריאה םידוהיה לש הרותה זיכרמב דומלה ,ןכא ו 29 .ץרפנ ןוזחל התיה
 הרוש-ןאת-רימט לש יזנכשאה הכר דיעהש יפכ ,םייררהה םידוהיה ברקכ תוכ"ושהו תונכרה בוציע
1 [ התע םג םידמולו ודמל ,םיאושנו םיוינפ ,םימיכ םרייעצ םהמ הכרה' : ןמדולג םייח  ךלפכ ] 867
 תובישיל ועיגה םייררה םידוהי ינב ונס:םהימכח לצא הפ םידמולה דכלמ גו'צנמרק ריעכ ,בייק
 וכישמה ,םתדעל ובש םהמ םיכרש ,םיריעצה ונו. זי'זולוו תבישי ןכותכו ,היסורכ רתויכ תוכושחה
 תועפשהמ תדה יגהנמ רוהיטל בקעי ןכ קחצי ברהו לאשימ ןכ והילא ברה לש םתלועפכ תאש רתיכ
 .הבר הרקויל וכזו ,הביבסה

 ינכ ותוא םילבקמ ויה ]טחוש תדועת ודיכו[ ורפכל היסורמ ]הבישי רוחכ[ לש וכוש םע
 תלמ ול רמאי רזוחה םא רושאמ ומצע הואר רפכה ינכמ דחא לכ .דובככו החמשכ הליהקה
 ןהל היהיש תושקכמ תורענהו הלאכש םינככ סנוכי םיחלאש ןמצעל תולחאמ םישנה .הכיח
 ונ 2 .בך דובככ םוקמ לככ וינפ תא םילבקמ .הזכש ןתח

 םיכ"ושה תורשעכ קחצי ברה ןכ בקעי ברה םרת טנברד ינכר לש םתעפשה תבחרהל הכושח המורת
1 ( ו"סרת-ג"לרת םינשכ יכ ,תודיעמ ברה לש תויקלח תומירש .םינשה ךשמכ רישכהש 906- 1 873 ( 

1 1 .'נראיצ 27 34-33 ימע ' 884  . 
1 1 .ןמדלרג 28  . 1 ילג , 867
1  רחאל .ב'ע"ש ה•ברט ה•ה ,הסייורב ת'נררת הלכהש לביקש ,רבליאשימ והילא ברה של םיגורתאה ודיימלתמ דחא 29

 .הבר הרוקחל הכזו טרו•-באסאחב ברכ ןהיכ וברש םער ,גויצנמרק חבישיל ביעשי עסנ השאיל ובר חנ תא אשנש
1 ב רטפנ 9 1 1 ,ב•עש'( הבוט הבישב-7 9 1 7  הרשלש תוחפל הרקובולס תב•שיב רדמל םרישעה האמה תישארב .) 
 .) 1962 ,הפוי( םש-ןב םהינ•בו םירירהה םדיוהיה לש םריוחב

1 1 'ןמדלרג 30  . 2 ילג ' 867
1 3 1 1 .ןמרבארב  895- 1 894 , 1 1 ·לג , 894 76 . 
1 3 2 1 ,יגראיצ  1 ימע , 870 3 1 .ןטיאלא םג ן"עו  90 1  . 97 ·לג , 
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 הליהקה

1 ; םיב"וש השימחו םיושלש תוחפל ךימסה 3 3 1 , ירגויכ רפכמ השימח םהיניב   ריעה דמ העברא 34
1 ,טנברד 1 ,גארא רפכמ םיינש 35 1 ,ריטאגומ רפכמ םיינש 36 37 1 ,סיל·זדמ רפכמ םיינש   רפכמ םיינש 38
1 קי·זדנפ·ילח 1 ".ינזורגו הבוק ,הרוש-ןאח·רימט םירעהמ א"כמ דחאו 19 4  םיכ"ושוידי·לעוכמסוה זב 
1 .הלאק·ל·צנאחו .טכק·ילוק·םאמיא ,גא·צראק ,טרוי-רייצ .ךאר·זד ,טרוי-באסאח םירפכה דמ 4 1  ברה 
 הז ושדיחו 142 ,םייררהה םידוהיה לש תוליהקב םיב"וש שמשל םייזנכשא םדיוהי המכ םג ךימסה
 תויתדה תומרונה ויה םישדחה םיכ"ושה לש תצרמנה םתלועפמ האצותכ ךא ,תמוערת יאדו ררוע
 םידוהיה לש םהיתוליהק תיברמב תוגהנתההו םייחה· חרואל החנמ וקל היסור ידוהי ברקכ תוגוהנה
 תליהקכ הררועתה .לשמל .ךכ .תויושגנתהו םיכוכיח אלכ ורבע אל הלא תורומתש אלא .םייררהה
 וידימלתמ ,לליה זב סחנפ ברה גיהנהל שקיבש םישדחה םירדסה תובקעב הפירח תקולחמ ךאר•זד
 ידוהימ קלח דיבל . לאשימ זב והילא ברה לש ויתובקעב . רומאכ . ךלהש בקעי זב קחצי ברה לש
 רפככ .בר ומצעל הנימו ולשמ תסנכ-תיב ול םיקה דצ לכש. ךכ ידיל עיגה הליהקב גוליפה .םוקמה
 ברהו ,היסור תודהימ העפושהש השיגה תא גצייש . לליה זב סחנפ ברה : םינבר ינש אופא ונהיכ הז
 143 .הדעה ברקכ ושבגתהש יפכ םיגהנמה רמשל ףאשש ,הדוהי

 תוליהקכו. זבל באמ תונברה תנוהכ תרשוה הכלהו הפפורתה תונברב ולחש תורומתה דמ האצותכ
 םהיתועידי תוכזב אלא תובא תוכזב אל םדיקפתל ולבקתנש ,םיב"ווש םינבר ואצמנ רככ תוטעמ אל
 רצכ היה אל הארנכש 144 ,המלש ברה גא'צראק תליהקב תונברכ ןהיכ. לשמל. ךכ .םתוגיהנמ רושכו

1 33  ם"רחב; 1- ח"רלחב; 9- ה"רלחב ' 1- ד"לחב; םיב"רש 3 קחצי ברה ךב בקעי ברה ידי-לע וכמסוה ג"רלחב 
- ד"סרחב; 1- ג"סרחב; 1- א"סרחב; ך- ס"רחב ; 2- ט"נרחב; 1- ח"נרחב ; 1- ה"מרחב; 1-

 תומירשמ ברה קיתהע ובש יקחצ• לש ופסואמ סקנפ .הכמסהה יכראת ונרצ אל םיב"וש 2 יבגל . 4- 1 "סרחב; 1
 םפייעס ב"נל תוקולחמ תומישרה .םרת הלאב אוציכו בחכש םיבתכמ ,ת"רש ,הכמסה יטרפ ומע ויהש
 רךיכראכ רומש סקנפה( ב"נ-ד"מ ,א"מ-ד"ל ,ב"ל ,ל-ט"כ ,ז"כ ,ה"כ-ב"כ ,ח'" 1- םיפיסעה האר .םרפסרממ
1 רפסמכ םורשו ררהיה םעה תודלותל זיכרמה 1 9 P (. 

1  .)ר"סרת( הרוכע ךב חתפי .)ס"רת( הימחנ ךכ םסייכ ,)ה"לרת( םסינ ךב הימחנ ,ג"לרתב ךמסוה רךעמש ךכ הימחנ 34
 סקנפ .ה"רעת תנש וךשח א"כב םילושריב רטפנו אלרש..,ץראל הלע אוה .ה"רלתב ב"רשל ךמסוה והילא ךב לאינד
 .םרפסרממ-יתלב םיפד ךכר .כ ,חל ,זט ,רט ,ו םיפיעס ,יקחצ'

1 3 5  ,םש .)ד"סרת( אלומש דב קחצי ,)ס"רת( ייבא ךב יכדרמ ,)ה"מרת( ךבואו ךב והיעשי ,)ח"רלת( היננח דב םחנמ 
 .רמ ,זל ,בל ,גב םיפיעס

1  .טמ ,מ םיפיעס ,םש .)ו"סרח( לאונמע ךב םייח ,)ס'רית( המלש דב הרזע 36
137  .טל ,הל םיפיעס ,םש . לאפר ךב ריאמ ,הרכז ךב רזעילא : ויטא גומ רפכמ םיב"רש ינש וכמסוה ס"רת תנשב 
1  .המ ,זי םפייעס ,םש .)ד"סרת( רשא דכ ףסוי ,)ה"לרת( לאפר ךב הכונח 38
1  .אנ ,ח' םיפיעס ,םש .)ר"סרת( םייח ךב לאשע ,)ר"רלת( לאומש ךב הדוהי 39
1  םסינ רב ךבחור ס"רתב הונקמ הדוהי ךב רזיעלא ; ה"רלת תנשב ךמסוה הררש·ךאח·רימטמ לאררנ ךב בקיע 40

 .דמ ,ול ,יד םיפיעס ,םש .זארקואקראולרב ב"רש תע התוא משיש ,ג"סרתב ךמסוהש ,ינזררמג
1 4 1  ·באסאחמ וכולאש הרוכע ךב רךשש םיב•דשל וכסמוה ה"לדת תנשב .ג"רלתב ךמסוה ךאר•זדמ סחנפ דב םתוי 

 לביק הנש התואבו ,ט"נרתב ב"רשכ ךסמוה גא'רצאקמ רהרמש רב עושהי .טרוי-רייצמ ךבואו ךב יא m ר ,טרוי
 ךב רהינתמ תרב"רשל ךמסוה ס"רת תנשב .טנק·יולק-םאמיא רפכה דמ לאומש רב אביקע םג ב"רש שמשל הארשה
 .בכ ,דל .ל ,טכ ,הכ ,גי ,ח םיפיעס ,םש .הלאק·'לצנאחמ והילא

1  ךיונלימ ףסוי ךב השמ ח"נרתבר 'רךסדח ךלפ ,הרנולברפ רהייהע דמ סחנפ ךב לאינד ב"רשל ךמסוה ד"רלת תנשב 42
 מששל התורוה תלהיקמ רשא ךב לארשוי וימ תלהיקמ המלש ךב השמ וכמסוה ה"רלתב .הרייע התרא יאוצימ
 .םילושרי דייל .רש•ה-•בצ ךב בקע..,קחצי ךכר ,םייררהה םרוהיה לצא םיב"רש

1 1 .ינרא·צ 43  . 320 ימע , 884
1 3 ימע ,םש 44 1 9-3 1 8  . 
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 הליהקהו החפשמה

 יכדרמ ,םירשעה האמה תישארב קסבררטפ ריעב םירירהה םידוהיה לש םבר םגר ,םינבר תחפשמל
 145 .)רנזרל םהרבא היה ןמז רתוא ריעב יזנכשאה ברה( ויתובא תוכזב הנוהכב הכז אל ,בררזעילא

 םינמיס םג וארנ היינשה הפוקתב םייררהה םידוהיה לש תונברב ולחש תורומתה זמ אוצי לועפכ
 הדעה ינבמ דחא עיבצה הלא םילדבה לע .םידמלמו םיב"רש דיבל )םימכח( םינבר זיב הנחבהל
 : םירשעה האמה תישארב

 דתיל תושר םהל שי םיניידה : הז אוה ]םיב"רש: ריקנ םייבול ]סיננו ירקנ םינייד דיבש לדבהה
 תטיחש רוסאל תושרה םהל שי זכר .)תונוממ יניד םג םיקסרפ םה טנברד ריעבו( טגו הצילח
,םייבר'ב זב דיאש המ :םייבר'ה  שיש ,םינייד .תונברל 'םייבר'ה תא םיכמוס םיניידה ריהש '
1 [ התע רנל שי ,תוליהקב תונמתה םהל  םהל שי 'םייבר'ה .רתוי הברה 'םייבו' ; העבש ] 908

 146 .םידמלמר םינזח ,םיטחוש תויהל תורש

 ב"רשהר ברה זיב לדבהה טלוב 147 ,תרנטקה תוליהקב בורל המייקתה אל רז הרורב הנחבהש ףא
35 תוחפל ,וניתועידי בטימל ,ךימסה קחצי ברה זב בקעי ברה .הכמסהה-יבתכב  קר לבא ,םיב"רש 
-בתכש ןרויכ .גאדא רפכה זמ בוט םש זב ליחיאלר ,ריאמ ונבל :תונברל הכימס קינעה םיינשל
 התרא םיאיבמ ונא ,ונדייל העיגהש ,הז גוסמ הרדינ הדועת איה בוט םש זב ליחיא ברל הכמסהה
 :האולמב

 ]גאדא[ קרא 'כ יבשותמ בוט םש זב ליחיא רר"המכ שיאה דיב היארלו תודעל זנד ארטש זתמ
 יואר תויהל ןחבמה לע דומעלו םידומילב םלתשהל ונינפל אבש םויה .]הרריק[ ארונ לילג
 ונתרות יקרח יפכ רתוא וננחבו רתוא ונדמלו רתוא ונלגרה ןמזה ךשמהב ונחנאו תונברל
 ותדע להנל םילענה ויתונודשכ דצמ זה אתמל יבר תויהל ןוגהו ויאר רתוא ונאצמו הושדקה
 ורבחל םדא דיבש המבו םרקמל םדא דיבש המב .רסומה לאו תדה לא םברקל- םרענ לקמב
 תאזל יא .אתמד יבר תויהל הנרגה הזמב תוקיפסמה 'קה ונתרות יקרחב ויתועדיי דצמ ןהו
 יואר אוהש ונחנא םיעידומו .תרקדו תוסג קדרבו טחוש תויהל תורש ול םינתונ ונדצמ ונחנא
 הלשממה זרירשב וילע תונברה תרשמ םרשל ץרפתת רשא תילארשי הליהקו .אתמו יבר תויהל
 לכרת זאקרראק תנידמב רשא םייררה םידוהיל תונבר וינמל םיררושה םיקרח יפ לע ה"רי

 תגהנה ירדס רדיב רוסמלו ותטיחשמ לוכאלו אתמו יברל רתוא לבקלו ךומסל איהה הליהקה
 הליהקל םיכיישה םינינע ראש לכר זיושדקר הפרח רדסלו םינבה תא לומלו תסנכה-תיב

 תאירבל[ ע"בל ב"סרתה תנש ןושארה רדא דשוחל א"כ םוי יתמתח .טרפבו' ללכב תילאריש
 14H • ךנבךך הפ ']םולע

 תוליהקב ולחה ,תילאמררפ הרקיעב התיח ב"רשל בר זיב תונטקה תוליהקה יבגל הנחבהה דרעב
 .ב"רש דיבל בר זיב תוניחבמה תודועתמ דומלל זתינש יפכ ,דרקפיחב םג םילדבה ןמתסהל תולודגה
1 תנשב ואצמנ הברק ריעב יכ ,תררוקמה דחא דייצמ . לשמל . ךכ 9 1 3  השיוש םינבר רשע-םינש 
 ,םינבר רשע-דחא הברקב םינהכמ ,רחא ררקמ חוודמ ,הנושארה םלועה-תמחלמ ימיב 149 .םיטחרש

1 1 ,יקסברחק 45  . 64 ימע , 904
1 1 ,ברמסיינא 46 56 ימע , 908 1 . 
1 .ןמרבארב :ןייע 147 895- 1 894 , 1  . 236 ·לג , 894
1  . ב"מ ףיעס . 'קחצי סקנפ 48
1 1 ,גרבנסויי 49 9 1 3 1 ,.ב.ח ןבר '  9 1 1 . 
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 הליהקה

 iso . ץיכוכיכר קחצי ברה ללוכה בר דמוע םשארכו ,תווקנית דימלמ רשע-העבראו םיטחוש הכומש

 ברה םירשעה האמה תישארכ ןהיכ קי·צלאככ םג ןכש ,דכלכ הבוקל תידוחי התיה אל וז העפות םלוא
 אלש. כורימא ברה . ללכ הטיחשכ קסע אלו הקיספו הכלהל ונמז בור תא שידקהש ,כורימא והיקזח
1 כ ראות ,היסור תובישיכ דמל  ברה :ושרדכ ול לודג חנו הרות ירדחכ יקבה . וימי יצחכ שיא' כ-902
 הרותכ תובחרנה ויתועידי תוכזכו. ותונדקש תוכזכ רקיעכ ,ת"פגכ תואיקבלו תוגלפומ תועדייל עיגה
1 .ןדיה- n יכ באל הכמתנ 5 1  כודעלג קחצי ברה קייצלאנ תליהק לש הכרכ ןהיכ האמה לש ינשה רושעכ 
1 כ רטפכ( 9 1  ויה כורימא ברה לש ודצל .ילגרודמ דעלג ברה לש ורשכ-ראש הארנכ היהש .)-8
 רצק ןמז םלתשה םהמ דחא קרו .םירירהה םדיוהיה לש םיכ"וש הושלש קי·צלאנכ האמה תישארכ
1 • ןי'זולווכ 52  

 הפוקתכ וליאו ,דכלכ םדייחי הרות ינכ םיככו םייררהה םידוהיה ברקכ ויה םישישה חוכש דע
 .טככרד תליהקכ קר אל הז גוסמ םיככו םיאוצמ וגא םייררהה םידוהיה לש תונכרה תודלותכ הייכשה
 תורוקמה דחאש .בר םינומשה חוכשכ ןהיכ יקראט תליהקכ .תוירפכה תוליהקה ןמ תודחאכ םג אלא
 : ןושלה וזכ וראתמ

 םיויגכ םהו ,ותיב םג םוש( נ"כהיכ רצחכ רשא ]רשדמה-תיבכ[ ד"מהיככ בושי גלפומה ברה
 השמחו לפשה ןחלושה לע ויגפל החותפ העיצמ אבכ תכסמ .ילככ דומלתו )להקה תפוקמ
 ופוגכ אריב וכרוע אוה יכ ,הארנ ל"כה ברה תא . ןרוג יצחכ ויגפל םיבושי ... םדיימלת
 ז"ככ 'ןשיה רודה ינכמ אוהש ףא הזה ברה ... הגש םישיש וילע ורכע רככ יכ ףא 'רשפככו
1 .הפורצה הלכשהה תא ףדור ונכיאו תושדחכ אוה קזיחמ ]תאז לבכנ 5 3 

 תליהקכ תונברכ ןהיכ ןכ .הכלהכ םיאיקב םיככו ןתוא וגיהניש תונטק תוליהק ףא וכז םיתיעל
 דחא .הרותה יככ םע הכמכש 15 •,ילגרודמ דעלג ברה .םישישה תונשכ ללכ בר הכ היה אלש.לאקור
1 כ דיעה ,רוש ףסוי ברה ,הבוק יככרמ 9 1  םירירהה םדיוהיה לש םהיתודולת לע רוביח ומע יש יכ-2
1 .וטע-ירפמ םריחא םיכתכו 5 5  םדיוהיה ברקכ תונכרה לש הייכשה התפוקתכ ולחש תורומתה ףא לע 
 היהש ,קחצי ןכ בקעי ברה תונברכ ןהיכ הכש .טככרדכ ברה לש דחוימה ודמעמ רמשכ ,םייררהה
 :ץיכוקחצי וא יקחצי ותחפשמ םשכ םתוח םיתעל

1 ( ו"רת תנשכ טככרדכ דלונ קחצי ןכ בקעי ברה  םלתשהו ויבא לצא הרות דמל ריעצ ליגמ .) 846
1 ( ח"כרתכ .לוח דיומילכ  ד"כארו ישאר ברכ לבקתה אוהו ,ויבא דיי-לע תונכרה וילא הרבועה ) 868
1 כ .היסור דיוהי לש תודסומו םיישא םע םיפנע םרישקכ דמע ברה. ןאטסגאד ךלפ לכ לע  חלש-868
 לש םאוב תישאר תא ראית וב :ידמ ריע· לע רוביח גרוכרטפכש לארשיכ הלכשה יציפמ תרבחל
1 כ היסור לש םיכפה-וןריטסינימל שיגהש ,ריכזתכ םג קקזכ הז אושנל .זאקוואקל םדיוהיה 889-. 

 ףסא הז עסמכ .תדה תווצמכ ןכרידהל דיכ .תו m יכ תוליהקל ברה אצי תונברל ותונמתהל ךומס
 ינרא'צ הדוהי סעונה תועצמאכ ןקלחכ ונילא ויעגהש .םירירהה םדיוהיה לש םהייח לע תוכר תועדיי

1 1 ימע ,י"נ ,אריפש 50 8 1 ,.יזכר , 37 ,  9 1 8  . 
1 5 1  . 1902 ,טדאטשניזיא 
1 1 • ל"איכשי 52 -1972 כ רכחנכש). ק. ר זהלל( םירירהה םדיוההי יננכו דחא לש רטע ריפמ חרנרדדנ לש די-בחכ ; 886

 .הפוריא m זמ חרדיה דרעיחלר רקחל זרכמכ םדירמוש
1 1 ,ר"יש 53 89 1  . 1066 •כוע , 264 ·לג , 
1 1 ,ינרא•צ 54 3 •כוע , 884 1 8  . 
1 5 5 1 ,גרכנסריי  9 1 3  . 57-56 •מע , 
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 הליהקהו החפשמה

 יקחצי קחצי ןב בקעי ברה
ירת(  )ז"ערת-וי

 לש םכרשל רקחנ ברה קסע ליבקמכ .היסורכ תריבעה תונותיעכ ויתובתככ ומצענ םסויפ ןקלחו
 תנשכ םיידדהה םידוהיה תוליהקכ ינשה רעסמכ תובישח-בד דמוח ףסא הז אושנכ .םיידדהה םידוהיה
1 ( ר"לדת  .םילושריל הלע דיימ .ופיל עיגה תבט שדוחנו .דשוקה ץראל ברה אצי הנש התרא .) 876
 ותיילע תענ דנכ .םידחאו טנאלס לאומש ברה .סניפ לכימ לאיחי דיי-לע בד דונככ לבקתה הכו
1 ( ז"מדת תנשכ. דשוקה ץראל לגדל היינשה 887  ןא .ץראב עקתשהל הטלחהה ונלב הארנכ הלמג .) 
 ןיינעב םירשעה האמה תישארב טנבדד תליהקב עלגתנש .ביר תובקעב ץאוה וז הטלחה לש הושמימ
1 ( ז"מדח חנשכ. קחצי ןכ בקעי ברה גייתסה ונממש . דינע דפס-תיב לש ונוניכ  . ץראל ברה הלע ) 907
1 ( ז"רעת ןויס א"כנ רטפנ הנר 9 1 7  (. 1 56 

 דונכלו הרקויל הכז אל .קחצי ןכ בקעי ברה לש ותנוהכ חא רשיש .ץינונינד ערסהי ברה
1 .ומדוקכ 5 7  .תיכבו תוכמס םיידדהה םידוהיה ברקנ החיה אל סיחדזאה-חמחלמנר המחלמה ימינ 
 לע העפשה התיה וז הדבועל יכ .חינהל שי .תונד תוליהק ידי-לע תצרענו תלבוקמ היהתש
 .םיידדהה םידוהיה ברקנ תוננרה תוררעעתה

 תונשנ קד ןוטלשה ידי-לע עבקנ םייררהה םידוהיה ברקנ תוננרה לש ימרשה הדמעמש האדנ
1 .תרדשה דצמ הנדעהו דונכל םהמ םינד רכז תומדוק םיכשנ םגש ףא .םישישה  תכשמ קוחה יפ-לע 58

1 83 5  קוח ןא :םעטמ םיכנו' כ וכל םיועדיה .תיסורה הפשה ידעוי םיכנו תוכמל ךידצ ןוטלשה היה 
 העיגהש ,הנושארה הדועתה .םישישה תרכש דע םיידדהה םידוהיה ינגל ,הארנכ .לעפוה אל הז
1 םוימ טכנדדנ הרטשמה תדעוה איה .ןוטלשה םעטמ בד וינימ לע ונידיל 8 1 ילויב  86 1  תרשאמה . 
1 _ךיעה לש הברל בקעי ןב קחצי ברה לש ווינימ תא  םעטמ םיכבו רכומ הז רושעב יכ .חינהל ריבס 59

1 1 .•קחצי 56  . 4-2 ימע . 974
I S 7 1 ,זראגנחאלג  9 1 1 . 
1 1 ,סראמכ-23 כ בקעי ןכ קחצי ברל קנועהש :תורסימ דע'כ חרניכרצה-חרא .לשמל .האר 58  ןויכראכ •קחצי ףסוא . 860

 . ררהיה םעה תודלוחל זיכרמה
1 1 ימע . 1974 .•קחצי האר רז הדועת לש םוליצ .םש .יקחצ• ףסוא 59 3- 1 2  . 
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 .תודרפכ תוליהק יתשב ריכה אל ןוטלשהש ןרויכ. יחרזמה זא קור אקה לש תורחא םירעב םג ןוטלשה
 . ךכ. דחא בר בושי לכב הכימ ,תומייק ויה ןהבש םיבושיב ףא ,םיזנכשאה לוש םייררהה םידוהיה לש
1 "ב הכמתנ. לשמל  .קי·צררדגוי 'א ברה .םייררה םידוהי םג רבשי הבש ,זאקרראקידאלררב ברל 876
1 "ב םייס קי'צררדגיר ברה  היה זאקרראקידאלררל אבש םדוקו ,הנליווב םינברל רשדמה-תיב תא 872
 תרכשכ 160 .רמעטמ םייזוחמ םינבר תוכמל ןוטלשה לחה ןמזה ךשמב .הנליו ךלפבש הכסדיב םעטמ בר
 ורשוי םג אשנ הז ראותבו .קחצי ןב בקעי ברה ןאטסגאד ךלפ םורדל םעטמ ברל הכמתנ םינרמשה
16 .ץיברכיבר עושהי ברה  ברה .הררש-ןאח·רימט לש הבר םעטמ-ברכ ןהיכ ךלפה לש ונרפצב 1
 ברכ קי·צררדגיר ברה לש ויתוויכמס ובחרוה ליבקמב 162 .ברליאשימ םהרבא ןב )לקסאח( רהיקזיח
 תכשמ ןוטלשה לש תדחוימ הדוקפב 163 .םירירה םדיוהי לש תודחא תוליהק ויה רבש .קרט זוחמ לבל

1  םטעמ-ברל וקאנ ךלפ ידוהיו .הברקב םעטמ-ברה תוכמסל לרפטבאסילי ךלפ ידוהי ופפכוה 897
1 "ב .ךלפה ארקנ המש לעש ריעב 9 1 4  תובקעב יכ ,חינהל שי ,164 ךגרב .מ.ל ברה הז דיקפת אלימ 
 תונברה ןיבל הליהקה לש תינחורה הגהנהה ןיב םיחתמ ורוצנ ןוטלשה םעטמ םיכבו לש םיוינימ
 התיח ןאטסגאד ךלפב םא .םיינשה דיב תרהז התיח םריחא םריקמב וליאו. ןוטלשה ידי-לע תרכומה
 הגהנהה יכ חינהל ריבס .קחצי ןב בקעי ברה לש ותנוהכ תעב םרקמ לכמ .םידיקפתה יכש ןיב תרהז
 ·םינברה לש םתוכמס תא לקכב הלביק אל וקאנ ךלפבו קרט זוחמב םייררהה םדיוהיה לש תינחורה
 לש םיגהנמהו םייחה תוחרואל םריז םתריה יכפמ ןהו תיתכלהה םתוכמס רסוח יכפמ ןה .םעטמ
 . םייררהה םידוהיה

 הברחב האשנ היסור תודהי םע ,היליבשמו הדיבככ ,הדעה יככרמ םידחא דיב םירשקה תובחרתה
1 תכשכ .הנידמב רואל ואציש .םיידוהיה םימוסרפה לא תכלוהו תבחרתמ תועדוותה םג  הכפ 865
 הדעה ינברל חלשת רזש שקיבו ,גררברטפבש לארשיב הלכשה יציפמ תרבחל יכרא'צ הדוהי
 ויעבה 'ץילמה'ר ·למרכה' :דיגמה' לש םיל"ומה .תיסורבו תריבעב םיידוהי םימוסרפ היליבשמו
 אל ולבקתנש תעה-יבתכ םכמאר 165 .םירירהה םדיוהיה ינברל םהינואטיב תא עבק ךרד חולשל תרכרככ
1 תכשמ אבה רואיתה ןמ דומלל ןתינש יפכ ,דבלב תריבעה יארוק לש רצה םוחתב וראשכ 886 

 : טכברדב

 ריבגה רדח לא םיבר ופסאתי .הכאלממ ותבשי רשאכ ,םיגחהו תבשה ימיב יכ . יתיאר יניעב
 םהינפל ארוק אוהו הולגע ןררג יצחב וינפל ובשוי ברכוכח לאומש ר"הה םיכפה אושנו ןקזה
 תסכרפאכ םהינדא םיושע םולכו תרבודמה וןשלב םהינפל רתוא םגרתמו 'ץילמה' תא
1 • ל"רמה תא םיחבשמו םיללהמו 66 

1 "מרס רמוה 160 893 . 

1 6 1 1 ,גרבנזרר  1 ,זראגנחאלג : 886 9 1 1 . 

1 1 .ברמסיינא 62 1 'מע . 888 78 . 

1 1 ,םינבר 63 897 . 

1 1 ,ואקנ; םש ,םש 64 9 1 4  . S60 ימע , 

1 6S בחל ינרא'צ לש ויחרינפל הבושחב m רישל הברה םריפס החלש ... הרבחה :רמאנ לארישב הלכשה יציפמ 
 •רושהק רןלש ריפסו הסיור ריפס םהמ .ףסכ ןיא םניח לארשיב רציפר' בקיעב המש םוקלחי ןעמל אהיה הנדימה
1 ,ינרא'צ( 86S (. 

1 66 1 .גרבנחר  886 . 
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 הליהקהו החפשמה

 הליעפ ,תרשקמ הילוחל אופא ויה 16 ד'החפשמכ םיכשו דיענ דחא קד ... םידמולמהו םיליכשמה'
 תררוקמהו םיעצמאה דחא םישמשמ םיריבעה םדיפסה ןכר תעה-יכתכו ,הדעה יככ לכ לע העיפשמו
 בצמל דוגינכ. רז תררפס לש העפשהל ודגנתה אל םידידהה םידוהיה ברקכ םינברה בוד .םהיתולועפל
 .הל וקקזכ םמצע סהש אלא דרע אלו ,היסורכ םייק היהש

 תוחפל יכ ,דמול זתינ םיידדהה םידוהיה ברקכ תונכרה תודולתכ הייכשה הפוקתה םוכיסל
 הפוקתה ןמ לידבהל. כ"רש רא בד הכ היהי אלש הליהק התיח אל )םינרמשה תרכש עצמא( התיעצמאכ
 לש םינברה ברקכ הדרת ידעוי גרח .תינחור תוגיהנמ אלכ תודיפכ תוליהק ויה הכש הנושארה
 הלדג .כ"רשה ידיקפת דיכל תונכרה דיכ הדרפה לש המגמ הרכיכו . ךלהו בחרתה םידידהה םדיוהיה
 םיגהנמה ,תולפטה תונומאה קוליסל ץרמכ ולעפ וללהו ,םישדחה םיכ"רשהר םינברה לש םתעפשה
 תועדוותהה הבלתשה רז הולעפכ .םהינכש תעפשהכ םיידדהה םידוהיה ולגיסש םייח-תוחרואו
 תוליהק וסדהכ הכש םיחרזאה-תמחלמ ימיכ ,הארנכ ,סלככ הז ךילהת ךא .השדחה תריבעה תורפסל
 .תיטייבוסה הפוקתה איה .תישילשה הפוקתכ דראמ המצמוצ הליהקה לע תונכרה תעפשהו .תוידוהי

 ךא ,היסורכ רמכ םינברה דגכ תופידר ויה אל םרישעה תרכש תישארכ יטייבוסה ןוטלשה ןרכיכ םע
 ,ומרחוה םידוהי לש םהיקסעו םהיתומדא .םדמעמכ סג ןיפיקעכ העגפ תילכלכה תוטטומתהה
 ןמ םינדו ,בד סכרפל דרע תולגוסמ ויה אל ולא תוליהק .םיטילפל ויה ןהינבר וסדהכ תונד תוליהק
 יקחצי דיאמ ברה ץלאכ . לשמל . ךכ .םידחא הסכרפ-תרדוקמ םהל שפחל וצלאכ םיכ"רשהר םינברה
1 .יךרהי דפס-תיבכ הדרמ שמיש הכ ,רתוי הלודג ריעל דובעול טככדד תא בוזעל 68 

 תרכש עצמאכ .תיתדה האדוהה תא דחא דככ לסחל ששח רא לגרסמ היה אל יטייבוסה וןטלשה
1 קד ןאטסגאדכ םייטייבוס דפס-יתככ אופא רדמל םרישעה 3  דפסה יתככש דרעכ ךדעכ םדילי 000,
 עקר לע .םידלי ooo,45-כ תע-התרא וככחתה ,ילאג ל ןפואכ טעמכ ולעפל וכישמהש ,םידגסמה דיל
.הכרכ דימלת· ה סג הרילג הדוצב ולעפל וכישמה הז  דכלכ קי'צלאכ דיענ ויה םירשעה תרכש תישארכ '
 ליאמאק לשו כרדעלג ןילי לש ,כרמידפא סירפא לש 'הכרכ דימלת'ה- 'םירדח' הרשלש םיחותפ
 התזרה תיטייבוסה תונותיעה ףא .רז דיענ יטייבוסה דפסה תיבכ הדרמל ךפה ןכמ דחאלש .כרדעלג
 בוד 169 .םיידדהה םידוהיה יככ ףלאל לעמ דומלל םיכישממ 'םידדח'כ יכ ,םרישעה תרכש עצמאכ
 הארנכ הדמשנ םינברה לש תימינפה תוכמסהו םהיתוליהקכ םינבר סג רשמש 'םידדח•כ םדימלמה
 ושמישו הטיחשכ ,הלימ-תדיב תכריעכ קוסעל וכישמה םיכ"רשה םהיתימע רמכ םינברה . ןמז דרע
 .דראמ ררעעתה ילכלכה םדמעמ לכא ,דרעמו גח ימיכ רוביצ-יחילש

 סהש ,םדגכ ןעטנ .םינבר לע תופקתהה רפכת םיושלשה תרכש תישארכו םירשעה תרכש יהלשכ
 סג רעכמכ אל תונוטלשה .חספכ זיי תיתש תכייחמ תידוהיה תדהש םרשמ םזילוהוכלאה תא םידדועמ
 רכ .בתכמ כרכאחאזרמ 'בגל וביתכה סה יכ טככדד יככר ומשאוה .לשמל ךכ .תוישיא תוידגרט לצכל
 לש רמש תא שיפכהל .םייטייבוסה םימוסרפה ריכזל ד.רעכ בתכמה .תוכזכ קסוע הלעכש הנעט איה
 זיזל דמועהו רתשיא תא גדה םזענה כרכאחאזרמ .םימחולה םיטסיאתאה ןמ היהש כרכאחאזרמ
 ףיקע ועיס לע ושנועהש .םינברה דגכ הלומעת תמכל טפשמה תא וכפה תויורשה ךא .חצר תמשאכ
 .חצרל

 םירצי ירבילכ ,םמצעל םיחוור תלבק םשל םדמעמ לוצינכ םינברה תא המישאה תונותיעה

1 1 ,ל"איכיש 67 886 . 

1  . 1937 •נו•כ 1 םו•מ . לאוש..,. רץאכ קחצ' םה•חא לא טנכרדמ •קחצי ראימו דוד לש בחכמ 68

1 1 .'קסרומאס 69 1 ,.ק.ו לש ותודע; 1926 .ןאמש•א; 108 ימע , 925  . 4 ימע , 972

330 



 הליהקה

 םישופמ םה יכ . לשמל ,הלאק-'ץאחאמ ינבו דגנ ונעט ךכ . וטשמל תודגנתהה דודיוע םיינמואל
 בתכ ן-932 ב ודס.םידוהיה דגנ ןה תופידרה יכ ,םידמואו םיקיבשנמה ידידש יוכיד תא ינמואל ושריפ
 ... תומודק תויתדו תוימואל תודעב ותויב תבחרנ הדימב םירספסמ ... םינויצהו םינברה' : בונימינב
 תינלבחו תינכפהמ-יטנא הלועפ תולהנמ )תוידוהיה תויתדה תוליהקה( תסנכה-יתב תועצמאב
.תויתד תואמסיסב תיווסומה  םידוהיה בוקב הלומעת םילהנמ . רמאמה לעב ןעט . דשוקה-ילכ '
 תופיסא ונגויא תונוטלשה .)'טקנופקיל'( תויתבפלאנאה לוסיחל םירועישב ופתתשי אלש ,םידיוהה
 םינברה דגנ תוטוב תומשאה ועמושה ןהבש ,סיוופכה-םווי הנשה-שאו ינפל רקיעב ,תודחוימ
 ךא ודו. לארשי יגחבו תותבשב דובעל םידוהיל וארקו ,םזילאיצוסל ךרדה לע םילושכמ םימורעה
 אלא אדירג יתד ןיינע םניא לארשי יגחו תבשה יכ . ןוטעלו דגנתהל ןיידע וזעה ושא םינבו ואצמנ
 אל ךא וד 2 .םתוא גוחלו םתוא ורמשל םינימאמ-יתלבה םידוהיה לע םג המוש ןכלו ,תימואל הבוח
 םינברה רדאות תונותיעב תודחא תובתכב .תיתד-יטנאה המגמה תא תונשל ידכ הלא םינועיטב היה
1 .םינימאמ-יתלבל ויהו םהיתואיפו םנקז תא וחליגש וללה סנ לע ולועהו ,געלנו ךחוגמ חרואב 73 
 םיבור ,םידיוהה םידוהיה בוקב םיכולהו םרירופתמ תדה יגהנמ יכ ,השיגדה תיטייבוסה תונותיעה
 חספ ודס דוע םימייקמ םניאו לארשי יגחב םדיבוע ,םזיוחלוק ונגרוא םהבש םריפכב דוחייב ,סהמ
 לצא דוע ןיא התע' יכ ,ראפתה םידיוהה םדיוהיה בוקב םייטסינומוקה םיליעפה i- חא .ובעבכ
.תדה חרוב םידליה תא םיכנחמ ובש .)ודח( "הנוכ דימלת" םיטאטה  ו 74 '

 לש םנובשח לע תוישיא האנה-תובוט תקפהב םינברה ומשאוה ,תוינללוכה תומשאהה דבלמ
 .קי'צלאנב ברה לש ותובשחתה וסוח תא ויארוקל 'שכתמחז' ןותיעה ראית ,לשמל .ךכ .םעה יטושפ
 השיאה ךא ,)ישיאה דמעמה םורישל יתכלממה דדשמה( 'סגאז'ב רשדנכ רשגתה םייווה םידוהי גוז
 ןכסמה לעבה .םולשתב טגה ןתמ תא הנתהש ,בול אופא הנפ גוזה .הכלהכ טג לבקל התעד לע הדמע
 וריבד תא םייסמ רמאמה לעב. שוקבמה םוכסה תא בול םלשל ידכ ,םיעצמה תא ורכמל אופא ץלאנ
 1 ד 5 .ולא ןיעמ תודובע ובל-תמושתל תחקל קי'צלאנב םטיייבוסה לש לועפה דועול האריקב
 ופסאנש םיפסכ תחיקלבו ,םידובהו םינקזה םתיועמ ןאצ לוצינב םינבו ומשאוה םדיחא םרימאמב
 תוליעפה ןמ וקחרתה םידחא םינברש המית ןיא הז גוסמ תופקתה לומ וד 6 .םמצעל תסנכה-יתב ליבשב
 דמלול הלימ-תויב ךרדעל ,הדשכ הטיחש טוחשל וכישמה ושא םטיעמ אל םג ואצמנ ךא ,תירוביצה
 םדיוהיה בוקב ןידיע םדימשנ תדה יגהנמ יכ ,תודוהל הצלאנ תטיייבוסה תונותיעה ףא . יאשחב הוות
 ובח היה הלעבש ףא יכ ,הדיעה תונייאורמה תחא םנמאו ודד. ןדיכו תדכ לומינ וכז לכו ,םידיוהה
1 ב דולנש רוכבה םנב לומינ .תיטסינומוקה הגלפמה  תרוושמ קולסו לעבה הנוג ךכ לוע ,-928
 ,ןיושדיקו הפוחב םינתחתמ ולמוסמוקה ריבחש ,הנתלתה תיטסינומוקה תונותיעה םג ו 7B .הגלפמה

1 1 נרנכש 10 93o :r 1 .יקצנרק : 43 ימע י 93 1 1 ימע .  8  . 

1 7 1 1 ,נרדויד  1 .כוסחנפ ; 929  . 1932 ינרנימיננ ; 929

1  . 33 ימע .םש 72

1  . 1929 ,ינומלא 73

1  . 34 ימע , 1932 .וננימיננ 74

1 1 ,הייאד דע 75 929 . 

1  . 1929 ,הנגפה 76

1  . 34 ימע , 1932 ,וננימיננ 77

1 1 ימע י 1973 "ח.צ של ה n ודע 78 8- 1 7  . 
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1 ,םהיחונב תא םהל אישהל םימיכסמ םירוהה דיא זב אל םאש  קלח םיברסמ םיטעמ אל םזיוחלוקבו 79
1 • לארשי דיועמב דובעל םייררהה םידוהיה ןמ  םייררהה םידוהיה וגהנש , וז תוליפכ לע , ןכא 80
 יכ ,הנייצו תיטסינומוקה תונותיעה םג העיבצה .םקלחב

1 [ התע דע  םהו ,םינברה םתוא ולבכש ,םילבכה ןמ ררחתשהל לוכי םעה ןמ קלח דיא ] 929
 םילעופה םיכלוה אסיג דחמ ... גוהנל דציכ םידעוי םניאו םיבטק ינש דיכ םיאצמנ
 ינכ דיכ הנחבה אלכ הקיסומ ילילצל תובוחרכ םילייטמ ,האריק-תומלואל ,םינודועמל
 ירכרכו הרותכ םריכזנ םה ,םיגחה םיברקתמ רשאכ ,אסיג ךדיאמו ,םינוש םימואל
1 •••• םינברה 8 1 

 םה םינשה ךשמכ ךא ,ולא דיעמ תוריתסכ תוחונ-יא םייררה םידוהי ושח הנושארה הפוקתכ םנמא
 .םוי-םויה ייחכ תלבוקמ המרונל ךפה רבדהו 'ךכל ולגרתה

 םדוק םתרשכה תא ולביקש ,םיכ"ווש םינבר רפסמ ןידיע ואצמנ םיושלשה תונש תישארכ
 אלימ קי'צלאנכ. ךככ םיכורכה םיישקהו תולבגמה ףא לע םהיתוליהק תא תרשל וכישמהו הכפהמל
1 ,הימחנ ברה הז דיקפת  לש םיטלובה םינברה דיכ היהש 'יקחצי בקעי זב ריאמ ברה- טנכרדכו 82
 .תע התואכ םירירהה םדיוהיה

1 ( ז"כרת ןושאר רדא דשוח-שאר לש 'אב טנכרדכ דלונ ריאמ ברה 867  (. 1 8  תינרותה ותלכשה תא 3
 עייסמ היה ךב .וידיקפת תא אלממ היה אוה לארשי-ץראל לגרל הלוע ויבא היהשכו ,ויבאמ לביק
1 ( כ"סרת תנשכ .םייררהה םידוהיה תוליהקל םיב"וש תרשכהכ ויבא ידיכ  לש ותיילעל ךומסכ,) 902
1 .תונכרל הכמסה-בתכ ונבל קינעה 'לארשי-ץראל באה 84 

 לש ונוניכ רחאל םג ךישמה הלאבו ,תוקונית דומילכו הטיחשכ ריאמ ברה קסע ויבא תיילע דחאל
 ,תידוהיה תדה דגנ תופדירה ופכתש רחאל םג וז דשוק-תדובעמ עתרנ אל ברה .יטייבוסה וןטלשה

1 .םיושלשה תונש לש היינשה תיצחמכ ותומל דע לאריש דיליל תדה תארוהב יאשחכ קסוע 85 

 הדעי םיושלשה תונש ףוסכ .תסנכה-יתכ ומרחוהש רחאל םג ועתרנ אל םינברה ןמ םידחא
 םהיתורצחו םהיתב תא וכפה טנכרדמ בומארבאו כיאושי םינברה יכ 'רפסל תיטייבוסה תונותיעה
 לעכ .ריעכ ידוהיה רוביצה לש םיבחר םיגוחכ הכימתל םיכוז םהו ,תורשכ תוטחשמו תסנכ-יתכל
1 ב תולגל עדי רמאמה 93 -תריכ םימייקמ טנכרדכ םיאלומוסמווק םיטסינומוק לש תוחפשמכ' יכ'-8
.םריכזה לכל טעמכ הלימ ' 1 86 

 תופיצר הכשמנ' רסאמו תולג תונש םיתיעל ןמע וררגש ,םינברה דגנ תודימתמה תופקתהה ףא לע
 בור יכ ,וילאמ ןכומ .םיעבראהו םיושלשה תונשב םירירהה םידוהיה ברקב תוכ"ושהו תונברה
 םדייקפת המכ ואלימ םה ךא ,הרותכ דחוימכ םיאיקב ויה אל ולא תונוהככ ושמישש םישנאה

1  . 1932 .ובקינטיקאר 79

1 1 ,גרבמרילב 80 93 1  . 13 'מע , 

1 8 1  . 1929 .בררזעליא 

1 82  . 8 ימע , 1973 •. ח.צ של התודע 

1  .דיוהיה םהע תודולתל זיכרמה וןיכראב רומהש יקחצ• סקנפ 83
1  .םש ,םש 84
1 8 5  אלכה-תיבב תמר תיתדה ותוליעפ לע רסאמ תונש רשעל יקחצ• ריאמ ברה רןדנ .םיעבשה תונשמ תוירדעה תחא יפל 

10 'מע , 1976 .קבטיל(  .רז הדיחי תודעל רושיא ונאצמ אל ןא .) 
1 1 ברניבגרל 86 938 :r . 
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 הפוקתב םינברה יכ ,רמול אופא ןתינ .הלימו הטיחש .ןיושדיק ,רוביצב הליפת ןוגכ ,םייסיסב
-עשתה האמה לש הנושארה תיצחמב םייררהה םדיוהיה לצא ונהיכש םינברל רתוי ומר תיטייבוסה
 ונוג ףא וז הפוקתב םינברה ,וזמ הריתי .הנושארה םלועה-תמחלמ ברע לש הלאל רשאמ הרשע
 םילגוסמ ויהש םישנאה רפסמו 'םלועה ןמ ןמזה ךשמב וכלה וללה םגו ,תויושרה ריי-לע ופדרנו
 קקזנ היסולכואה ןמ רכינ קלחש ןוויכ ךא . ךלהו תחפ םיירקיעה םייתדה םדייקפתה תא אלמל התע
 םוש דוע תאלממ הכיא תדה יכ םישימחה חוכשכ ןייוצ םייטייבוסה םימוסרפבש ףא ,םייתד םיתורשל
 לגוסמ היהיש ידוהי אוצמל םיכר םיצמאמ בושי לכב ושענ 18 ',סייררהה םידוהיה לש םהייחב דיקפת
 בור וקקזנ הלא םיתורישל .הרשכ הטיחש טוחשלו הלימ תיוב ןוועל 'ןיושדיק ודסל תוחפל
 ,השיא לש התודע תינייפוא וז הניחבמ .תווצמה םויק לע ודיפקה אל םתינומש ,םייררהה םידוהיה
.בו לצא הנתחתה הז םע .תד םושב הנימאמ הניאו ירמגל תישפוח איה הירבדל' ש ' 1  תונשב םג' ןכא 88
 אלש ףא 'לארשיו השמ תדכ םיירוהה םידוהיה לש עריכמה םכוו ונתחתה םיעבשהו םישישה
 .םייטרפ םיתבב התע ומייקתה ,תויסנכה-יתבב תונותחה ומייקתה םהבש ,הכפהמה ינפלש םימיבכ
1 .םייווהה םידוהיה לצא תיללכ העפות התיה ,תימלסומה היסולכואה לע םג תלבוקמה ,הלימ תיוב 89 

 םיירוהה םידוהיה ידלי לש םכוו-בור יכ ,םריומ םישישה חונש ףוסמ םייטייבוס תורוקמ ףא
 . יטייבוסה ןוטלשה יליעפו הגלפמה ויבח לצא ,היצנגילטניאה בוקב םג השענ ונדהו ,םילומינ
 תמזויב השענ רבדה יכ ,בזכ תונעטב ,הז השעמ קידצהל םילדחשמ םינורחאה יכ ,הלגמ בוליחי
 ןכווש ןוויכ ,רמאמה לעב תודעכ ,הפוקש וז תוקמחתה ךא .םאהו באה תעידי אלבו תותבסהו םיבסה
 לש ותוחיכש 190 .םינמזומו םיחרוא תופתתשהבו הבו תויגיגחב תומייקתמ תותירבה לש עירכמה
 ןפוד-אצויה דיחיה תא ואתל רפוסה שקבמ הבש ,תיטייבוסה תרופסב םג ויטיב האצמ הז גהונ
 : םישישה תונשב ושחרתהש םיועריאה תא ביישחאב ישימ ואחמ ךכו .הלימ-תריבל דגנתמה

 ןמחר ןיבל ]םאה[ י'זדאב ןיב הנושארה היווועשה הרעיא דציכ בטיה הרכז ]הלכה[ ורמוח
 הנימזה איה הכבמ תאז הריתסהב .דככל הלימ ןוועל החסינ הנקזה ושאכ הרק ונדה . ]ןבה[

 ינבמ וןרחאה עגונ ונדה דעונ ןמחול .תבורקת הניכהו הליהקה ינב חא הסניכ ,ברה תא
 רהדו הנושאו תנמדזמ תינוכמל ץפק ורהרה אלב .סוכב הדובעל וקרבב םכשה ואבש ,ותווצ
 תא וסיכמ איוצה ברהו ,הכובה קוניתה חנומ היה ןחלושה לע .םיחרוא אלמ היה תיבה .התיבה
 : תיתרוסמה הלאשה תא ברה ולאש רדחל ןמחר ץרפ ושאכ . וועת
 ? דליה לש ויבא אוה ימ

 :ומא .ברה ןמ טבמה תא ותונפהב .והזח לא ודימצהבו דליה תא ופטוחב ןמחר בישה ! ינא
 ! תכלל לוכי התא
 : הנב לע תוקעצב הלפנתה י'זדאב
 המחלמה תונש עבראב. ךתוא ןזיהל ריכ עבושל יתלכא אל ! יתואריב תא יתדביא ךנעמל ינא
 ? המל ! הדותה הנהו ךנעמל םיהולאל יתללפתה . ןיע יתמצע אל ,הליל אלו םוי אל יל ויה אל
 . ידליל רושא תשקבמ םא לככ ינא יוה .תלאוש ינא ? המל

1 87 1 ,ה•צאטרס•ד ,נוליח'  950 . 
188  . 19 ימע י 1972 .קנטיל 
1  . 10 ימע ' 1977 ,נוקאסיא 89
1 1 .נוליח' 90  לש ו m דע ןכו 33 ימע, 1978 "ס .הז רקחמ רךוצל ונאייורש םדיע המכ דיי-לע ורושא ולא חודנוע . 969

 .ונמולש
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 ? אמא 'רושאה הזכ םאה

 . ןגהנמכ תווצמה םייקל הצור ינאו דכנ יל ןתנ םיחלא ! קותש
 : ומא תא עיגרהל לדתשה ןמחר
19 .םייתד םיגהנמ םייקל רוסא יל ,יניכה .אמא ,טסינומוק ינא 1 

 םג ןיפיקעכ וא ןירשימכ םהיכנל ומייק התואש ,הלימה תווצמ תעפות לש התוחיכש חכונ
 תא ולמש םירוה דגכ שממ לש םידעצ ,ועדיש המכ דע ,ןוטלשה טקכ אל ,םיליעפ םיטסינומוק
 ףאש ורזי אה לש תימלסומה היסולכואה תא רדגכ םמוקל ששחה ךותמ 'יאדוול בורק ,תאז ; םהידלי
 ילכ ,םייררהה םידוהיה לש םיריקיעה םיבושיכ המייקתה הרשכה הטיחשה םג .הלימה הגוהכ הכ
 םויק דגכ וקבאמכ ןוטלשה לש תיסחיה תוכיתמה ורשפיא אופא ךכ .הדגנ ומחליי תונוטלשהש
 ,תדה יתורישל םייררהה םידוהיה לש היסולכואה תיברמ תוקקדזהו ,דחא דצמ ,תומיויסמ תד-תווצמ
 .םיריקיעה םהיבושייכ םיככו לש םמויק ,רחא דצמ

1 תנשכ ךא ,הנטקה טרוי-כאסאח תליהקכ בר היה םישימחה תרכש עצמא דע 95 7  ברה רגיה 
1 כ ךי'זכלאו ריעכ רטפכו ןילופכ וכתחל  שמיש קי'צלאככ 192 .וז ריעכ תונכרה הקספ ךככו-958
 וראית ברה לש וארמ תא .כורימא היקזח ברה זב ליאימחנ הדעה ברכ םישישהו םישימחה תרכשכ
1 רבמטפסכ ולצא ורקיכש ,דארגנינלמ םדיוהי יכש 958  ימימ ףוקז ןוראווצ םע הצלוח ,םונצו ךומכ' : 
.ירשכ יזאקוואק ףאו דדוחמ ןקנקז .םרייאמו כל-יבוט םינפ .היחצמ ושאר לוע םיחרזאה-תמחלמ ' 1 93 

 לש ברל בתכ אוהו םהל עייסמ ונכיא דחא ףא' יכ ,ויחרוא ינפכ ןנולתהו הדעה ינוצל גאד ברה
.הכושתל וליפא הכז אלו תוזוזמ ,םירודיס גישהל ודייכ עייסל שקיבו ,ופילש ברה ,הבקסומ  ברה 194 '
 : בתכ ובו . דארגכיכל לש ברה לא תריבעכ בתכמ םהידיל רסמו ויחרוא לש םרוקיב תונמדזה תא לצינ

 ]כו'צושרחל הנווכה[ וואושרוכ לודגה ךלמה ונתלשממ תחת זאקוואק יכרככ םירד ונחנא
 תוזוזמלו תותילטל םיכירצ ונחנא םנמאו לוזכ לכה יכ ,רבד םושל םיכריצ וגא דיאו ודוה םרוי
 םיצפחה ולא וכל חולשל ירשפא שי םא .םירטפנה תומשכ קוסעל ... ונייה תויכשמו תויציצו

 תוחול םישימח חולשל אגו אנ תשקככ ודובכמ ינא שקכמ יזא רשפא יא םאו .וכל וחלשת-
1 .כשתה 'כש לע 95 

 רומח רוסחמ היה .תוצועמה-תריכ לככ ומכ .דארגכיכלכ םג ןכש .התגעכ אל וז השקכש יאדוול בורק
 לדתשהו הז רוסחממ דרטומ היה ברהש ,דיעהל דיכ הכ שי הייגפה םצע לכא .הושדק ישימשתכ
1 תכשכ רטפכ כורימא ליא ימחכ ברה . ותליהקל גואדל 1 קי'צלאככ ידוהיה בושייהו, 968 - y מז ראשכ 96
 השמ )רבעשל הרוש- y אח-רימט( קסקאכויככ בר שמיש םישישה תרכש תישארכ .בר אלכ המ
1 דילי .כוכוראגא 888 1 ףוסכ קסקאכיוככ ברה תא .תירבעו תיסור בטיה דעיש .   דחא ראית 980
 : ןושלה וזכ םריקבמה

1 9 1 1 ,נ"שחאנ  1 ימע , 967 4- 1 3  . 

1  . 4 ימע ,'"כ ,•גומלא 92

1 ימע .יקסריצפ 193 5  . 

1  .םש ,םש 94
1 49 קי n .n רינעה הטסירבינואה ,הפוריא-חרזמ חודה• דועיחלו רקחל זכרמנ רומש נחכמה 95 1 . 

1  . 3 ימע . 1972 "ק.ו n ודע 96
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 בחר ןקז םע תעצוממ המוק לעכ. ןקז אל םדא וכה ,האריק לעכו טחוש םג אוהש. ימוקמה ברה
 ןויכ .הדוכולס היאכסארקכ ותודליכ םירשעה תונשכ שכר תודהיכ ויתועידי תא .ףופצו

 ... תריבעה ןושלה ולצא החנתשכ אל .כ"גקה םע הרושקה ,הרוזנצה תקלחמכ דבע שיאהש
 תסנכה-תיבכ הרצק תומלתשה רכע ךכ םשל .ברכ ןהכל ול עצוה תואלמגל האיציה רחאל
 וקאנב היח ןיידע ותחפשמ .ימוקמה תסנכה-תיבכ ברל הנמתה המויס םעו הבקסומכ לודגה
 197 • לארשיכ יח וידלימ דחא .תסנכה-תיב דיל רדחכ ופגכ ררוגתמ אוהו

 ,תונבר דייקפת ואלימש םידוהי המכ םישישהו םישימחה תונשכ ואצמכ הבוקכו יכזורגכ ,טככרדכ
 טככרדכ םייתד םידיקפת ואלימ םישישה תונש תישארכ .בר ראותל םייואר ויה דימת אלש ףא
 :לאומש ברו הדוהי בר ןכ ףסוי בר ,ס'זרכ םהרבא בר ,זזיע השכמ בר·; םינבר וכוכש .םישנא העברא
 עצב יפדור· םה יכ .םמישאה ףא טככרד ידוהימ דחאו ,םתדעכ הכר הרקוהל וכז אל הלא םינבר ךא
 . קדצכ גהונ ךניא ועדמ : םלאו וש אב אוהש לכ םדא םאו ... קדצ לע תעדל ללכ םיצור םכיאו ףסכ
.םירחא םישנא וכל ןיאש ןוויכ ,םתוא םילבוס ונא ,הרירכ תילד ךא ,ברה וללקמ ' 1 1 כ 98  רשאכ ,-964
 ריעה ידוהי והולכיק ,הרות שיאו טחוש היהש . ןמפכורכ לארשי הסידואמ טככרדל אופא יעגה
 םיריכזמ םיכרו .םישישה תונש ףוס דע וז הליהקכ תריש ןמפכורכ .םהילע ברל והוכימו הכר החמשכ
1 .דוככו הצרעה ךותמ םויה דע ותוא  לודגה ידוהיה בושייה ראשכ טככרד תא ןמפכורכ תנויע םע 99
 ברה ןכ ם"כמר תא הבקסומל וחלש ךכיפל .הדעה לע לבוקמה בר אלכ םירירהה םידוהיה לש רתויכ
 כש ןכמ-רחאלו הכשכ הבישיכ ההש . ךרעל םישימח ןכ ,ם"כמר .םש הבישיכ םלתשהל . לואש
 הבקסומכ הבישיכ דמל םוקמה יככמ דחאו םינבר יכש ריעכ ונהיכ םינומשה תונש תישארכ .טככרדל
 וגהנ ךכ םשלו תדה יכיכעל רוביצה תא ברקל םתלוכי בטימכ ולדתשה םינברה .תונברל ומצע רישכהו
 200 .תסככה-תיכ יאכל ועבשה תרשפ תא רשפלו תידוהי-תיטאטל םגרתל

 םדיוהיה לש םיריקיעה םיבושיכ תונכרה דייקפת תא םינורחאה םריושעכ ואלמש םיטעמה
 .תונכרה לש המויק .הרותכ םיאיקב ויה אל םכורש תורמל .םתדע ברקכ הרקויל בורל וכז םייררהה
 וקקזכ ,הכותכש םיטסינומוקה ףא ,הליהקה יככ בורש ןוויכ ,רשפאתה תושיגנהו תופידרה ףא לע
 לע תואנ םולשת תרוצכ םינברה לש םמויקל הגאד הלוכ הליהקה .םימיוסמ םייתד םיתורישל
-תיבל תועיבקכ וכתנש תומורתל תודוה ןכו הטיחוש הרובק .תוכותח ,הלימ תותריכ- םהיתוריט
 תורודה תוצרמכ הליהקה ייחכ ולחש תורומתה ףא לע. ברה לש ותרוכשמ המלוש ותפוקמש תסנכה
 .היתורישל קקזכ ידוהיה בושיה תיברמש הכ תזיכרמ תומד ברה אופא רתוכ

 תידדה תוכרע . 3

 םדאה אצמי הקוצמו הרצ תעשכ יכ . וןחטיבו תוכייתשה לש הושחת הריבחל תחל הדרעכ הליהקה
 םיגהנממו ד.חא דצמ ,לארשי תרוסממ ועפושה הליהקה ייח םכמאו .ותליהק יככמ ועיסו דעס
 םייתחפשמו םיישיא םיועריאכו םיגחכ הליהקה יככ לש תופתושה .רחא דצמ ,רוזיאכ םילבוקמ

1 1 בוניבר 91 96 1  : r 1 .רייט ,   . 62 ימע . 987

 .ג"כשח טבשב 1 "ט םוימ ,הדיעס םחנמ לא .ע.מ חאמ בחכמ 198
1  הסורא חא ובזעל ץלאת חונרחיעכ ףקחוה אוה .הסוראכ ט m ש ןכמ-רחאלו רידנב ריעכ רב היה ןמפנררב לארשי 99

1 ,חסנכה-חיכל לעמ לצ( זאוקראקל רורגלו  .) 1970 ,םרלש חסריפ : 964

10 ימע ' 1976 .קכטיל 200  . 66 ימע ' 1987 .רייט ; 
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 חספ רדסב םייררה םידוהי תחפשמ

 הליהקה לש התודחא .תורחאה תא הריבגהו הכ םיידמעמה םילדבהה תא תמיוסמ הרימכ הטששיט
 תניידתמ המצע התאר הולכ הליהקהש .םיחרוא תלבק ךפואכו םימויסמ םיגחכ טלוב ויטיב יריל האב
 .םהל גואדל

 רחאל . חספ ררס היה הליהקה ינכ לש םתופתוש קהבומ ויטיב יריל האב םהכש .םיגחה רחא
 הלאל· הליהקה ינכ בור ופסאתה .)ןסינ שרוחמ רזגנ( ונסיכ םהיפכ הנוכש ,גחל חוקרקורמ תונכה
20 תוצמהו לכואה םג םיאיכמו םכחה תיב לא בור יפ לוע ,אורקל םילוכיה םהמ  ועמשיו םשל םהלש 1
 םהינפל התוא םגרתמה םכחה יפכ הרגהה תא ועמשי וידחי םישנהו םישנאהו ... הרגהה תא
.םנושלכ  תיכה חתפכ םיבושי ויה םיינעה רועכ .םירימאהו םירכרכמה ובשי המינפ תיבכ 202 '

 . \ 903 ,יקצרורוג : ז"ע תוצמה תיפא לע 201
1 .ינראיצ 202 302-30 ' 108 ימע ,םש הווהשו , 9 ימע' 884 1 ( ינראיצ ראתמ רתא םוקמכ . 1 866- 1 863 , 1  ימע' 1 ךילג' 863

 םימכחה רחא תיבכ תוינע אורק םידעוי אל רשאו תורחא תוחפשמ ופסאי תוצמה גחכ· : זלהלכ חספה ררס תא ) 95
 םקשנ ילכ םריוגחו םינוט םריגב םישובלמ םולכ .םשל תוצמהו לכואה םג םיאיכמו ויפמ הרגהה ועמשל םהלש
 ביבסמ לוגעב תוערייהו תועצמה לע םיבושי םישנאה ... םידיע הגריעת ודיחי תומלהע םג תונקזה םישגהו
 רחאו וטפשמכ ושעי רדסה ... םנושלב םהינפל הרגהה תא םגרתמ םכחהו הרעש תורנ תוקולד לוגעה עצמאכו
1 ,בונאיזב םג זייע :םינוש םיטריפו תורימז םה םיכיראמ זחלושה 1 ימע , 894 5 5 - 1 1 7 1 .ץיזאקוראק ;  862 ; 
 . 560 ימע , \ 908 ,ברמיסיגא
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 ינבמ םיבר לש םתופתתשה הקינעה 'חספ רדסב וטלבש םייתרבחה םילדבהה ףא לע 203 • רצחבו
 .תוכייתשה תושחת רידחי הליהקה

 ·תריבב הפדרנ תדה רשאכ םימיב ףא .רמשמ לכמ םייררהה םידוהיה ורמש חספ רדס םריק לע
 ולצא וכרעו הדגהה תא שרפלו םגרתל 'אורקל עדיש םינקזה דחא לצא סנכתהל רגהנ םה ,תוצעומה
 ,םהיתוחפשמ לע תרדרדו םידוד ,םיאושנ תונבר םינב( םישנא תורשע םיסנכתמ ויה רדסל .רדסה תא
 הדעה ושביג לע ורמשש םיבושחה םיועריאה דחא היה אוהו .)םירבמ םתסו םירחא רשב-יראש
 לע םא' דחוימב יגיגח השענ היה רדסה . דשוקה ץרא םע םיישגרה הירשק לרע תבחרומה החפשמהו
 ויהש .תוחפשמה וגאד היינשה םלועה-תמחלמ דע םנמאו . לארשי-ץראמ לכאמ הלרע היה ןחלושה
 ונלביק' .םישישה תונשב םג ןשמנ הז גהנמ 20 •.תרצמ המכ תוחפל רדסל לבקל ,ץראב םיבורק ןהל
,תחלש רשא תוצמה תא  הדעה ןיב יתקלח תחא הליבח' .הידעס ןמחנ לא טנברד ידוהימ דחא בתכ '
1- החפשמל היינש הליבחו 0  תונוטלשה ץחל ינפמ לבא 20s :ןחלרש ליבשב םיבורקל יתקלח תרצמ 
 ןיבמ םיעתרנ ויה ,תרצמ תלבק דוחייבו ,תוצועמה-תירבל ץוחמ םידוהי םע םירשק םריק דגנ
 לבקל רנל םירשמ אל ,תרצמ רנל חולשל אלש השקב רנל שי· : בתכ םהמ דחאו ,םייררהה םידוהיה
.חספל ןאכ םיפוא ונאש תרצמל טרפ תרצמ  רתויב תובושחה תוויסנכתהה תחא היהש ,חספ רדס 206 '
 ברקב .יזכרמה רמוקמ תא ,םיעבשה תונשמ רקיעב ,העמיק-העמיק דביא ,תבחרומה החפשמה לש
 ןמ וקלתסה םתצק .רדסה תא להנלו הדגהב אורקל םיעדויה ,םישנאה רפסמ ןלוהו תחרפ הדעה
 201 • ןורחאה רושעב לארשיל ולע םתצקו םלועה

 גוחנ הז גח .)ןמהמ רזגנ( ונרמוה םהיפב הנרכש ,םירופה גחב םג ויטיב דייל האב םיקקזנל הגאדה
 םרינ .םירופ סנל םיפתוש םייררהה םידוהיה לש םהיתרבא·תרבא ויה תרוסמה יפלש ןוריכ ,בר ראפב
 וקבקב םימעפל .]הלודג החיפנ קרר'צ ,והרעל שיא תונמ חולשמ חולשל ר]גהנ[ הליפתה רחא' גחה
 לע תואושנ תולותבהו תוחפטמב הסרכמ הלודג תרשחנ לש הרעק לע םיזוגאו םיחופתו םיציבו ןיי
.המרדכר םידמרלמהלר םימכחהל ,םיינעל ןהישאר ' 208 

 הרזע לש יפוא תולעב ויה :תרבדנ' םירירהה םידוהיה יפב ונרכש 'רופיכ-םוי ברע תורפכה םג
 גהנמ ,סהב ופלחתה םידימאה .תוולגנרתו םיולגנרת טוחשל גרהנ היה םריופיכה-םוי ברע .םיקקזנל
 םילבקמ םה ויה .ףילחהל םתלוכיב היה אלש םיינעה םג ןא ,והרעל שיא תונתינה תרבדנ למיסש
 לש יללכה גהנמב הבלתשהו ,םיינעל הנתינש הבדנה הבר הדימב הענצוה רז ןרדב .םטיוחש תרפוע
 ליבשב רקב רא ןאצ ... םטיחוש' תורפכל ויה םיתעל .דחאכ םיינעלו םריישעל תרבדנ ןיעמ ןתמ
.םיינעל רשבה תא םיקלחמו הבדנ  209 י

 םיגח םג ויה ,םיקזקנל ועיס בלתשה םהבש 'לאריש תוליהק לכב םילבוקמה םיגחה לע ףסונ
 תונשב תובר תוליהקב וגוחנש ,הלאה םיגחה דחא .ויטיב דייל רז המגמ האב םהב םגש ,םיימרקמ

1 ,וילכור 203 8 7 1 1 ימע , 6 ·לג ,  1 .א-מ-ק יא הררהש: 79  . 60 ימע , 889

1 ( .ח.צ 204  ·רץאב ותחפשמ-יכבמ תרצמ לבקמ היה הייכשה םולעה-מתחלמ דע יכ ,דיעה קי·צלאכמ ) 5 ימע . 973
 .לאריש

 .הדיעס םחנמ לא טנברדמ .ח.מ חאמ בתכמ 205
 .הדיסע םחנמ לא טנברדמ .ע.מ חאמ בתכמ 206
1 .קבטיל 207  . 10 ימע , 976

1 .ינרא·צ 208  תונחמו והרעל שיא תונמ םיחולש· הז םויב יכ .) 8 ימע .םש( ינראיצ שיגדה רחא םרקמב . 304 ימע, 884
6 ימע .םש םג הררשה :םהיחא יינעל 1 1 .רבמסייכא זייער ,  1 .רבמסיינא ; 225-224 ימע , 888  . 559 ימע . 908

 . 303 • מע . 1884 • יכראיצ 209
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 )םירשעה האמה לש םישישה תונשמ םולצתה( הנשה שאר ברעב הבוקב םייררה םידוהי תחפשמ

.ירב ןסק' םג הנרבש :ירב ורדוג' גחה היה .הרשע-עשתה האמה לש םיעבשהו םישישה  היה הז גח '
 םימשגה לע ללפתהל לארשי-ץראב םיליחתמ רבש . ןר שחרמ שדוחב םייקתהו ריתסה ארבב רושק
 תוגהונ ויה ותיעצמא דרע שדח שארמ .הרשע-הנרמש תוליפתבש םינשה תכרבב רז הליפת םילולכו
 הקינעמ תיב תלעב לכר .םרייש רמזלו לארשי יתב ןיב תולילב בבותסהל םריענ לש תרררבח-תרררבח
 הבש ,הלודג הדועס םירענה וברע ףסאנש ןרזמה ןמ .םריבדה הלאב אוציכו רשב ,חמק ,תרעמ םהל
.םיינעל רסמנ ... םיתבה ילעב לצא ףסאנש ףסכה'ר ,םריגובמ םג ופתתשה ' 2 1 0  

 היה תרטעמ אל תוליהקב .םיקקזנל ןרזמ ףוסיאל התואנ תונמדזה ושמיש םדיועמהו תבשה םג
 יתב ןיב ונברס םה .םהדייב םילסו תסנכה-תיבמ תורענהו םריענה םיאוצי הליפתה רחאל יכ ,גרהנ
 היה ףסאנש ןרזמה .הבל-תבדנו התלוכי יפכ התיבבש רןזמה ןמ םילסל המש תיב תלעב לכר ,רפכה
2 .םימרתילר תונמלאל ,רפכה יינעל רתוא םיקלחמ ויה םרש ,תסנכה-תיבל אבומ 1 1  

 רשתשה ,רוביצה יניעל רןזמה תלבק הנררב התיח הבש ,םיקקזנה ינפ תנבלה תא וענמל דיכ
 ראתמ הז גהנמ .םידעומבו תותבשב תוחפשמה ןיב לכרא ריבד תפלחה לש גהנמה תודחא תוליהקב
 : ברמיסינא

 התא הנהו .תיגיגחה החוראל ובשייתהו דרעמו תבש ימיב תסנכה-יתבמ ואצי םדיוהיה רשאב
 םהדייבר .תורענו םריענ לש תררוש-תררוש םירפכה לש תראטמיסהר תובוחרה לכב האוד

2 1 0 1 .רבמכt'•נא  888 222-22 ימע ,  1 . 

2 1 1 1 .חט•לבטאקושמ  1 נ ·לג . 894 s  . 
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 ידוהימ דחא ריבסה גהנמה רשפ תא[ .תורוחצ תוחפטמכ תוסוכמה תוחלצ ושלש-םייתש
 יל תחלוש יתוחא הגהו ד.חא לכאמ קר םויהל הניכה יתשיאו . ינא ןויבא : ]ןושלה ודכ רפכה
 תנתונ יתשיאו ,רחא לכאמ חלוש חאה ; הלש לכאממ תנתונ יתשיאו .ףסונ םיעט לכאמ
 ושלש דעכ ךכו ... הלש לכאממ תנתונ בוש יתשיאו .לכאמ חלוש אוה םג ןתוחה ,וגלשמ
 גח-ילכאמ העברא .הושלש ונלביק וגא . ריבכמל הניכה יתשיאש . לכוא לש תוחלצ עברא
 כולעהל ילכו ונמצע תא בילעהל ילכ .תיגיגח החורא ונלכא םינויבאה וגא םג ךכו ,םיעיכשמ
2 .וגילכאממ וגחלש וגא םג ירהש .תלודכ 1 2 

 רשאו תבחרומה החפשמהו הליהקה ךותכ םיידמעמה םילדבהה ושטושט םהכש ,הלא דיעמ םיגהנמ
 ינכ תופתתשה לש םיועריאכ םריכי םמוקמ . יטכש-ילאגומוקה הגכימה לש םינממס םהכ ויה
2 ,תיכ תיינב םויסכ הליהקה 1 2 •.תודשה ןמ םושהו לצבה ףוסיא לש הרדעכ 3  רשכ תנכהכ רקיעכו 1
 .ףרוחל

 יפל ,תונוק ויה תוחפשמ המכ . ףרוחל שבוימו ןושעמ רשכ דינהל גוהנ היה ויתסה לש ומויסכ
 .רשכה תא רקנל ידכ םיקדובהו םיטחושה .םינברה ונמדרה הטיחשה רחא .םישככו רקכ דחי. ןתלוכי
 תא םילכמ ויהש .םיכר םינמזומ תופתתשהכ השעג .םלש הליל טעמכ בורל ךשמנ היהש .רוקינה
 גוהנ היה רוקינה תרחמל .םירישו םירופיס .םידודיח ירבד םיוולמ .יוליכו הייתש .הליכאכ םנמז
 המהכה ןמ קלח חלוש תיב-לעכ לכ היה וד תונמדזהכו ,ורומיש ךרוצל רשכה תחילמכ קוסעל
2 • ףרוחל רשכ םהל ןיכהל ולכוי םה םגש ,תונמלאלו םיקקזנל ,החפשמ יבורקל הטוחשה 1 s 

 ךא .םריעכ דוחייכ ,רשכ רשכל םיזילטא לש םתחיתפ םע ךלהו ךעד תפתושמ הטיחש לש גהנמה
 לש םיירקיעה םיבושייכ .תופוע לש תילאגילה הרשכה הטיחשה .תיטייבוסה הפוקתכ שדחתה אוה
 .תסנכה-תיב רצחכ בורל תואצמנ תופוע לש תוטחשמה .םויה דע הקספ אל .םייררהה םידוהיה ירוגמ
2 .םיגכרה לש םהיתב תורצחכ וא 1  דע ילאגיל חרואכ .הארנכ ,הכשמנ רקכ לש הרשכה הטיחשה םג 6
 יטרפה רחסמה לוסיח םע ךא .םירשכ םייטרפ םיזילטא ומייקתהש תמיא לכ .םירשעה תונש יהלש
 םייחבטמה-יתכ תועצמאכ אלש הטיחשה הרסאנ .תדה דגנ תוכלוהו תורבוגה תופקתההו
 ידכ .תפתושמ תומהכ-תיינק לש םודקה גהנמל רודחל םייררהה םידוהיה וצלאנ התע .םייתכלממה
 םייקתהל אופא ךישממ ונימי דע .רשכ רשכ םידחוימ םייתחפשמ םיועריאלו םיגחל חיטבהל
 דיכ קלוחמ רשכהו ,הרשכ הטיחשכ טחשנש .רקכ-זב ףתושמכ תונוק תוחפשמ רפסמש ,גהנמה
 םידעויש תונוטלשה ךא .תילאמרופ הניחכמ תיקוח-יתלכ איה וד תיטרפ הטיחש םנמא .םיפתושה
 םיגחכ םילכוא םייררהה םידוהיה ןמ םיכרו ,הרשכה הטיחשה זמ ללכ-ךרדכ םימלעתמ ךכ לע
2 .הרשכ הטיחשמ רקכ-רשכ םייתחפשמ םיועריאכו 1 7  תיקוח-יתלכ וד הטיחשש הדבועה. םוקמ לכמ 
 כ"לשת חספ ברע םנמאו .הכ םיפתתשמה תא זידל דימעהל ימוקמה וא יזכרמה ןוטלשל תרשפאמ
) 1  וליאו .הושלש וכוז טפשמכ .תיקוח-יתלכ הטיחש לע םדיוהי רשע-העברא טנכרדכ ורסאנ ) 972

2 1 2 1 .ובמ'ס'נא  1 ,א-מ-ק יא הווהש ןכו . 259 ימע . 888  . 64 ימע , 889

2 1 3 1 .'גראיצ האר  8 1 זאקוואק ד'וה'; 4 ימע . 70 1 ילג י 880 2 1 ימע .  8 8  : T 'כ, ' 1 897 1 ימע י ל'על ן"עןכו י 87 'מע .  73 - 1 72 . 
2 1 4 1 ינומ'ס'נא האר  25 ימע , 888 5-254 . 

2 1 5  . 256-255 ימע ,םש 

2 1 6  .ובקאס'א( ם'ענשה חונש עצמא דע תוחפל .תופועל תוטחשמ חומ"ק ו'ה הובקנו טנרנדנ חסנכה-'חנ תורצחכ 
1 97 7 1 "ס לש תודע ' 8 ימע .   .) 33 ימע , 978

2 1 7 1 ,נוקאס'א  9 7 7 1 ל'רפאנ 5 םו'מ נוחאנונ ןס'נ לש ותודע ןכו י 8 ימע ,  9 7 7  . 7 ימע . 
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2 .םייקוח-יתלכ רחסמו הטיחש לע וערשוה ,טחושה םללככו ,רשע-דחא 1 8  הקספ טפשמה תובקעכ 
 ןיינעכ גוהנל םייררהה םידוהיה רכש ,דחפה ףלחשמ םלואו ,רקכ לש הרשכה הטיחשה םירסמ ןמזל
 .המימי םימימכ הז

 םדאה ייח לש םיריקיעה םיועריאכ ,הרוהכ םג תמיוסמ הדימכ"ר ,רבעכ ופתתשה הליהקה ינכ
 הלצא תוסנכתמ ויה תדלל הרעכ ,תיתרבח הככש לדבה אלכ ,הליהקה תרנכמ תחא רשאכ .לארשימ
2 .הדילכ התרא דועסל ולדתשהו הליהקה תרנכמ תוכר 1  הליהקה ינכ תיברמ ויה רכז-זב דלונ םא 9
 ולטנ ,םיכר םיסכט הו�למ התיהר םימי העבשכ הכראש ,הנותחכ םג 220 .הלימה-תירככ םיפתתשמ
 איבנה והילא יכ ,הרפיס םירירהה םידוהיה ברקכ תוצרפנה תודגאה תחא .דחאכ רישוע ינע ליעפ קלח
 'דברכמ םרקמכ םיינעה תא ביושהל החמש לעכ לכ לדתשה ןכלו 'דורמ ינע תומדכ תונרתחכ עיפומ
 22 י.איכנה והילא םהיניכ אצמיי אמש ,רתויכ תחבושמה תבורקתה זמ םהל שיגהל

 הליהקה ינכ לכ םנמאו .וילוח ימיכ וחנזוי אל ותחפשמ-ינכר אוה יכ ,דעי הליהקה ינכמ הלוחה
 : הרשע-עשתה האמה ףוסכ םירקבמה דחא רואיתמ הלרעש יפכ ,הלוחה תא דועסל םימתרנ ויה

 רשע לע בכרש ינולפ יכ ,הבוט אל הועמש ודיא העיגה ךא דחאכ םולכ 'לדכ ועשכ 'ןקזכ רענכ
 םילדתשמ םנה ץרמנ קשחכו הלוחה תיב לא םישנה לע םישנאה םלוכ וצבקתי הרהמ דע . ירד
 ]תונדפקכו תופילח[ תסמ רמשמ וקזיחוי ודעסלו ובכשמ לע הלוחה תא ךופהל רשפאה לככ
 222 .הלילכ דיבר םרינ זיכ דחא עגר ףא רהוכדעי אל יכ דע

 הלוחל עייסל דוענש ,םילוח רוקיב לע ודיפקה ,הלוחכ רישיה לופטכ וקסועה אלש ,הליהקה ינכ
 223 • רתיכ-ינכול

 ורואיתכ ,רטפנל זורחא דסח ןתמכ ףתתשהל הכרח הריבח לכ ואר הליהקה ינכמ דחא תמ רשאכ
 לככו םהל זיא אשידק הרכח' : הרשע-עשתה האמה לש םינרמשה תונשכ ררדיאכ םריקבמה דחא לש
 ימד .תמה תרילה תרצמ םייקל זיצר לכהו האלפנ תוזריזכ ןורחאה דסחה תא םירטפנל ושעי ... תאז
 ויתולעמ תא תוחכשמ .תמה תא תוכבמ תוננוקמ ויה רטפנה תטימ דיל 22 •:רחקי אל םינרבוק הרובק
 לש םלכא תא ךככ תוררועמו םד בוד דע ןמצע תוטרוש 'ןשאר תורעש תא תוטרומ ךכ ךותו
 והשעמ יכ .טקשכ רבקנ היה אוה ,ותדוע ותחפשמ תנגה לע ברקכ םדאה לפנ םא ךא 225 .םיחכרנה
 החפשמה לש הכלשה דיעמ אופא התיה הליהקה 226 • םמצע םייחה לש קלחכ 'יעבט רבדכ ספתנ
 ךרוצה תעשכ בירקמ אוה התנגה לוע ,היתוגאדו היתוחמשכ ףתתשמ לארשימ םדאהש .תבחרומה
 .וייח תא םג

 . ו ו ימע , ו 972 .קבט•ל 2 ו 8
 .ם'ו"'רה םרוה'; 40 ימע . ו 870 .'גראיצ ז"ע זכר , 60 ימע , ו 889 .א-מ-ק יא ; 264-259 ימע . ו 888 ,ברמ•ס•גא 2 ו 9

893- 1  . 6 ימע .ו ילג ,ו 893 ,ו 892

 . 296-295 ימע ,ו 884 .'נרא·צ האר הל•מה חו"'ב •גהנמ לע 220

2 2 1  . 85 ימע , ו 897 .•כ•ז ; ו 92 ימע , ו 892 .ןאה 

 . 200 ימע ,ו 3 ילג ,ו 880 ,זארקראק ררה• הררהש ןכר ו 70 ·לג ,ו 895 ,ו-895 ו 894 .ןמרבארב 222

 . 3 ו 5 ימע , ו 887 ,רהרפ 223

 . ו 886 ,גרבנחר 224

 ; 20 ו 200- ימע, ו 3 ילג, ו 880 ,זארקראק רדה'; 24-2 ו ימע, ו 870 .•נראיצ: ן"ע הרובקהו ה•ררלהה .לבאה •גהנמ לע 225
 ילג, ו 895 . ו-895 ו 894 • ןמרכארב: ו 887 .החפשמ : ו 49 ילג, ו 89 ו . ןצבא זב ; 80 . 66 . 60-59 ימע 'ו 884 .ינראיצ

 ,הפוריא-חרזמ ררה• ררע•חלר רקחל זכרמב רומשה ,ברר•מע ה•נרס לש ר•-בחכ ןכר 9 ו 90- ימע . ו 897 .•כיז : ו 89
 . ו 249 יסמ ,סי'ררהה םררה•ה חבט'ח

 . 3 ילג , ו 862 • ץ T' ארקראק 226
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 ולהנתהש תומחלמכ םייררהה םידוהיה תופתתשה לש הכוראה תרוסמה זמ החמצ קשככ הנגהה
 ]לארשי יככ וניחאו[ י"כחאו' תונמוזמ םיתעל םהיניכ ומחלכ םיימוקמה םיטילשה . רוזיאכ
 םויל םינכומ וכרי לע וכרח שיא ,המחלמ ידמולמ תויהל ]ןכ סגנ כ"ג וחרכוה םכותכ םיררוגתמה
.כרק 1 תכשכ זאקוואקכ תרשש םזינכשאה םיליחה דחא 227 '  : ןושלה וזכ םואית 868

 לעכ רצק חמורו וכרי לע וכרח שיא ,םיפוזש םהינפו סוזאקוואקה ידגכ םיושכל םישנא
 לע ןוסכלאכ וילת הכור הנקו עלב ירודכו ורוגח לע רוזא ףסכ סופת ורעתכ ןופצ תויפיפ
 228 .סמכש

 רוזיאה לש היסולכואה בורל המודכ 229 יךרהה ידוהיה לש וושבלמ קלחל ויה חדקאהו ברחה ,הבורה
 .החמש תורייכ תוולמ ויה תוכר תוגיגחו

 הגיגחכו הריקדכ ]תיב לשנ הינבה תלחתה תעשכ החמש תושעל םמצע םיכיבמ סה רככו
 הפ םיכלוה םלוכ יכ ,החמש רבד לככ םלצא גהנמה זב יכ ,הכור-הנקמ הירינו סיפכ תאחמכו

 230 • םדיכ החומ זיאו םינויזמ

23 ,סירחא לע לפנתהל ידכ םקשככ בורל ושמתשה אל םייררהה םדיוהיה  יככמ דחאכ עגופה לכ ךא 1
 ו'אצמיו תניוזמ תודגנתהכ לקתי אוה יכ יזכשחכ תחקל היה בייח תבחרומה החפשמה וא הליהקה
 םירחא םיגחו תבשהו' הנוילע הלעמכ םלצא הדמע הליהקה יככ לע זfכגהה . ךופשה סדה לע םימקונ

,ףיקתמ ביוא דגכ םחלהל לושכמל סהל םידמוע םכיא 1 תכשכ זאקוואקכ םריקבמה דחא זייצ 232 ' 862 . 
 יככ די תאז לככו ברק ידמולמו קשכ יושמחו ברח ירוגח' ויה םייררהה םידוהיה בורש תורמל םלוא
,סהילע תרבוג לאעמשי 1 כ ןויצ 233 '  הכורע ויה אל ךרוצה תעכ רכ ושמשהו קשנה תאישכ ןכאו .-888
 ודמעי הליהקה יככו רקפה ונכיא ידוהיה לש ומד יכ שיגדהל ידכ סהכ היה ךא ,הליהקה לש הנוחטכל
 רתווי רתוי ךפה אוהו זגמכ קשנה לש ישעמה וכרע דרי זב רוזיאכ זוחטכה רבגש לככ .םשפנ לע
 ימצע דובכ לש הושחת סהל הקינעה קשכ יארשכ ויה םייררהה םדיוהיהש הדבועה . ילמס יפוא לעכל
 .יחרזמה זאקוואקה תא םיסלכאמה םירחא סטיכוש םימעמ םיכרש םכיאש הדבועה תא הטילבהו
 ויהש ,הדיחיה הדעה ילואו ,תוטעמה לארשי תודע זיכ םירירהה םידוהיה ויה םינורחאה תורודכ
 . קשככ ושמשה לע םינומא

 הגוהנה ,םיחרואה תסנכהכ זתינ ךכל ויטיב .הליהק התוא יככל קר הלבגוה אל ידוהיל הגאדה
 תובוט תרדמכ םיכיויצמו' ,רוזיאכ םריקבמה דחא דיעה :המה דסח ישנא ללככ' .חרזמכ תלבוקמו
.הזל םיתבו תורבח סהל ןיא יכ ףא ,םיחרוא תסנכה דוחיכו  לכ הכוז היה הכש םיחרואה תלבק 234 '
 : יזשלה וזכ יכרא'צ ראית םירירהה םידוהיה תליהקל אבש 'ידוהי

1 .ןמרולג 221 1 נוקר'פ . 6 ·מע. 1 ·לג . 861 812> ·r .נל ואכ דארקואקנ ורוק'נ תענ •כ .בתוכ ) 47 ·מע• n ם•ררה םרוה' ו 
 :הנאו הנא תכלל ,ם•רקשל תאצל םאייר•חמ !'" •לכ •לכיש וךו'כ '!'" •לכ רוגת' חכשנ

1 ,ה'שגפה ,נוטנמוורפ 228 868 . 

1 .ךמרנארנ 229 894 , 1 89S- 1 1 ילג , 894 1 ,הט•לנטאקושמ: 76 I ילג , 894 S I 1 ,ר•לונד:  8 7 1  . 4 ילג , 

1 ,גרננחר 230 887 1 ילג ,  8 1  . 

23 1 ,דארקואקנ םורה' 1 87S , 368 ימע . 

1 י ץוארקואק 232 862 . 

1 י וךרשג 233 888 . 

1 ,גרננדור 234 187 ,ר•לנוד הוושהו , 886 2 'מע, 7 ילג , 1 1 8 1 , ךמרנארנ;  89S , 1 89S- 1 1 'לג, 894 1 , טלנכל; 70 9S2 ,ימע 
1 ,ג-נ-ג ; 74 1 ,הט•לנטאקושמ ; 884 1 , !ר'' T דאנ ; S3 1 ילג , 894 90 1 -166 'מע ,  16S ; 1901 , !ט'אלא  ; 97 ילג , 
1 ,החפשמ  . S3 'מע , S ילג , 1900 ,רקה ; 887
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 דרחה לא תיבה תרבג האב דימ .ותיב ךרח לא דובכב תיבה לעב ... ]םיחרואה חא[ ולבקיו
 לעמ תואקמזופה רסחו הרכוע דובכב םהילא שגתו ... הידיב החפטמו ילכ םע םימ קובקבו
 ,םלוכ זא חסככה- n יב לא וא חינה לא חרואה אובי םא ... םהילגרו םהדיי תא ץחרתו םהילגר
 הצרי םא ... הליחתב חרואה בשי אל דע ובשי אלו םהיתומוקממ םידמוע ,רעכ דוע ןקזמ
 היחוש הליכא ול ונתיו םתיבב המהמתהל דוע תיבה ישנא ותוא םישקבמ וכרדל תכלל חרואה
 235 • רחבומה ןמ

 םתבוחמ םיסנרפהו ברה ואר ואובבו ,הליהקה לש הידיקפתמ דחאכ הספתכ חרואל הגאדה 'ןכא
 : םידבכנה םיחנה-ילעבמ דחא לצא ןוכשי אוהש 'ךכל גואדל

 ·תיבב ףוסאי דחא לכ יכ ,תויסנכה יתבב רוביצ יחילשל םיבתכמ ףכית ברה חלשי תאז דכלמו
 כ"כהיבב ץ"שה ךלוהו בבוס הרוחה תאריק רחא תבשב .םיחרואה דעב תונדכ ולש תסנכה

 תבשה רובעכו ובל תבדנו ורי תתמ יפכ בדני ]דחא לכונ א"כו םיללפתמל 'ךריבש ימ' הושוע
 236 .ושייבל אל ידכ דיל דימ חרואהל ןתוכר הלאה תובדנה תא ףוסאל ומצעב ץ"שה ךלי

1 "ב יכרא'צ לש ורואיתכ .היה 'םכח' םא דחוימב ,תיגיגח התיח חרואל םיכפה-תלבק 870 : 

 ונממ שקבמ רפכה לש בושת לכ ירה .היסורמ וא לארשי ץראמ אוהש לכ םכח םרפכל אב םא
 חראמה .ברה לש וא םדיימאה דחא לש ותיב תא רחוב אוה בורל ךא .ותיבב חראתהל ףוקחב
 ןכמ רחאל רצק ןמז ... םיחרואה רדחל וליבוהלו ויתוליבח תא חרואה דיימ חחקל בייח
 םיחחושמ םלוכ ... םכילע םולשב ותוא םיכרבמו םדיבכנהו םינקזה חראמה תיבב םיפסאתמ
 לעב ושקבמ ,בושיה תא בוזעל הצור חרואה רשאכ ... חבורקת ישגמ תיבה לעבו חרואה םע
 ועיס ול תנתוכ הליהקה ירה הרזעל קקזכו ינע חרואה םא .ותיבב המ ןמז דוע ראשהל תיבה
 םיוולמ רפכה ישנאמ המכ וא דחאו ךרדל ןוזמ ול קינעמ תיבה לעבו התלוכי תדימב יפסכ
 237 .אבה רפכל דע ותוא

 תונשב ןשאטראווב תידוהיה הליהקה תא וראתב .בוכא'זב יסורה רקוחה דיעה םיחרואה-תסנכה לע
 דימתו .םירחא םירפכמ םג הרזע תשקבב ןשאטראו ידוהי לא םיאב תובורק םיתעל' יכ ,םיעשתה
.תובדיכ תובדנ םהידיבשכ םיאבה םיבזוע  תוליהקמ םיקקזנל תובדנ ןתמו םיחרואה תסנכה ידי-לע 238 '
 לדלדיהש לככ ךא .תוליהקה דיב םירשקה וקדהתהו תחא הליהק לש םוחתמ ועיסה גרח תורחא
 לש תויטבש-תויתחפשמה תורגסמה וקקופתהו ,דחא דצמ .םירירהה םידוהיה לש ילכלכה םבצמ
 הכימתו ועיס לש תודשח תורוצ םג םייררהה םידוהיה לש הליהקה ייחל ורדח .רחא דצמ ,הליהקה
 רפכב גהנוה . לשמל . ךכ .םילבוקמה םיגהנמה תא ביחרהול םילשהל ואב ולא חורוצ .םיקקזנל
 תומכ םידימאה םיתבה-ילעבמ םיפסוא הליהקה יגיהנמ ויה ושדוחב שדוח ידמ יכ . ןשאטראו
 היה אל ,סמ-ןיעמ ויפואש ,הז גהנמ 239 .הליהקה יקקזנ דיב הקולחל הדוענש ,האובת לש תמיוסמ
 .תורחא תוליהקב םג וז וא וז הרוצב לבוקמ אלא .דבלב ןשאטראווב גרהכ הארנכ

1 • •נראיצ 235 1 ימע , 884 2  . 

1 ,גרבנזרר 236 1 ,•גראיצ :םג הארו , 886 1 ימע , 884 2  . 

1 ',נראיצ 237 1 .ץנ :ז"ע זכר , 5 ימע , 870 1 ימע . 894 4 - 1 3  . 

1 ,ברגאידב 238 1 ימע , 894 1 1 '.כ' T םג !"ע ; 2  . 87 ימע , 897

 .םש ,םש 239
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 הליהקה

 ףרוחה היחשכ ,לשמל' ךכ .הליהקה תא תונוסא ודקפ רשאכ ,םידחוימ םיעצכימ ומייקתה םיתעל
1 תנש לש  הליהקה יגיהנמ ומייק ,הרזעל םיקקזנה טנכרדכ ונרתח ךכמ האצותכו ,דחוימכ השק 898
 ינכל ועיסה 240 .חליחקח יינע ןיכ וקלוחש לכור תואמ שמחכ ופסאנ ובש ,דחוימ תומרתח-עצכימ
 םירקמכ .םידוהי םיויבש וחקלנ רשאכ ,הקוצמ תעשכ תדחוימ תועמשמ לעכ היח תורחא תוליהק
 רתויכ תוכושחה תווצמה תחאל בשחנש ,םיויבשה ןוידפכ תוכר תוליהק השעמל ופתתשה חלאכ
24 • םייררהה םידוהיה ברקכ 1 

 ףסכ ןתמ לש חרוצ רתויו רתוי ושבל תובדנהו ,הועבק העפותל התשענ םיקקזנל הרזעהש לככ ךא
1 תנשכ םנמאו .תואצוההו תוסנכהה לש רדוסמ םושירכ ךרוצה שגדוה 'ןוזמ ידבר םוקמכ  גיהנה 886
 אצמנש ,הליהקה יינעל ועיסהש אלא 242 :חקדצ ישעמל האצוהו הסנכה ידפס ךרדעל' ח"יכשי ברח
 ,םיידרחה םידוהיה לש םייתרבחהו םיילכלכה םייחכ ולחש םיוינישה חכונל תורומת ךילהתכ
 ,םיקקזנכ םיריקיעה םיכמותה ויחש ,םדיימאה; םיחרזאה-תמחלמו הכפהמה ימיכ השעמל טטומתה
 ורציש תויעבה תמחמ הליהקה לש חנכימח תסירה ףא .דעס יקקזנ םח ושענ םיתעלו םהיסכנמ ודדי
-תיתרבחה תוליעפה דקומ דבע התע ןכ דבעככו ,הליהקה לש חדוקפיתכ השק העגפ ,םיטילפה יפלא
 .תסנכה-תיבל תינחור

 תסנכה-תיב . 4

 תונשמ ןח םידירחה םידוהיה תוליהקכ תסנכה-יתכ לע רתויכ תומדקומהו תופיקמה תועידיה
 םיבושי 42 ךותמ .תסנכ-יתכ 44 תוחפל םש ויח הז רושעכ .הרשע-עשתה האמח לש םישישה
 וא ,תוריזע תודיפכ תוליהק בודל ולא ויח .םחמ רשע-םינשכ ,הליפת-יתכ ויח אל תע התואכ םיידוהי
-תיב חלו .םייפוריא םידוהי לש הליהק התיח םידחא םיבושייכ .םייסור םידפנכ ומכ ,דואמ תודיעצ
 םיצמאמ התשע ,רתויכ הריזעה וליפאו ,הליהק לכ 243 .םיידדחח םידוהיה םג וללפתה ובש תסנכ
-יתכ ןחכ ויח אלש ,)יכאלגאו טנק-יולק-םאמיא( תוליהק יתשכו ,הליפת-תיב חל תונכל םיבורמ
 244 .םיעכשח תונשכ ונכנ םח ,םישישה תונשכ תסנכ

 וקספ םיבושי המככש ףא ,-47 ל הליפתה-יתכ רפסמ לדג םינומשה תונש לש היינשה תיצחמכ
 ,םיינוריעה םיבושייכ דוחייכ טולב האמח יחלשכ תויסנכה-יתכ ויכדי .תוידוהי תוליהק םייקתהל
 .םידפנה ןמ םריגהמ וטלקש

 לש תודחא תוחפשמ .םידוהי םילייח תורשע המכ םישישה תונש תישארכ חנ ויחש ,קסכודטפב
-כ םנמאו .תסנכ-תיב תיינב םשל תדחוימ תיבגמ הכרענ ,םידירח םידוהי לש תודחאו היסור ידוהי

1  הכרענ החיתפה תעכו ,ותיינב המלושה 862

 םיליחח ךסכ ודעצ שארכ .יכר דכ ןימינב ,דירחה ידרחיה ,ברח לש רתיכמ תיגיגח הכולהת

1 . ר"שי 240 898 . 
24 1 'יגרא·צ : האר ולדגה דרמה מייב םירבש-ןודיפב תוגוש תוליהק יכב חופחחשה לע 1  . 276 , 247 , 245 • 28 •בןע ' 884
1 'וןרשג 242 888 . 
 האר .םרגבשאה לש חסגכה- n יבב ראגאלשאדב םירירהה םדיוההי לש תוחפשמה שמח וללפתה םישיהש חוכשב 243

1 'יגרא·צ 862 . 
1 .יגרא'צ 244 3 'ב/ע , 884 1 6-3 1 5  . 
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 םילייחו ל"כה ברה הירחאו הבכרה אלמכ תידודגה תרומזתה הכלה םיליחה דחא ... םידוהיה
 245 .םידיפל יארשכ ודעצ הל ביבסמש .הפרחל תחתמ הדותה דפס תא םהיתווערזכ ראשכש

 יהלשכ .םייסורו םיידדה םידוהי רידחי וללפתה .םיעשתה תונש דע דיענ דיחי היהש ,הז תסככ-תיכב
 246 ,ףסרכ תסככ-תיב הכ םקוהו םיידדהה םידוהיה תליהק קסכודטפכ הדלג הרשע-עשתה האמה

 247 .הליפת יתכ הרשלש הכ ויה דככ םרישעה האמה תישארכו

 רשע םיבוט םימ הרקמו רודהכ לילכו ראופמ דשח הליפת תיב םידוהיה רככ הדוש-ןאח-דימטכ
1 כ יכדא'צ בתכ ךכנ התרע תיכה םלואכ םהל  דמחנ ןג תרשעל םתכאלמכ םיקסוע םה ]-863
 248 • כ"היכ ביבס

-תיבכ וללפתה םהו. ומילשהל םדיכ הלע אל .םהלש תסנכה-תיב תייכבכ ולחהש . םייסורה םדיוהיה
1 כ קד ומלושה תסנכה-תיכב תודובעהש האדנ 249 .םירידהה םידוהיה לש תסנכה  הדיעהש יפכ,-865
 הז תסנכה-תיב רסוחכ' : דמאנ הכר .םירשעה האמה לש םישישה תרכשכ דרע הדמשנש תבותכה
.ק"פל ה"כדתה תכשכ אווש ןכרמתל '  םג ,םיכנלו םיכנאמ דאמ דדוחמ היה ... הליפתה תיב' 250 
 םילגדו םירי תציחרל םימ ןגא םע דמחנ קרי ןגו םיבוטו םייקכ הימימו הליפתה תיבכ םימ הדקמ
.םתליפת תיב דדחכ 25 י  תועודי יתלכ תוכיסמ ךא 252 .תויסככ-יתכ העברא דיענ ויה םיעשתה תונשכ 1
 יכש ןמז ותואכ ויה קי'צלאככ םג .תסככ יתכ יכש קד הכ ויה םירשעה האמה תישארכו םיינש ורגסכ
-תיב היה דאילזיקכ ףאו 253 ,הךשע-עשתה האמה לש םישישה תרכשכ דחאה תמועל ,תסככ-יתכ
 ןומהל לעמ םמורתמו תודידבכ ססונתמה' .תומוקה יתש לעכ . r כזודגכנ לודגה תסנכה-תיב 254 .תסככ
- n יכל הליהקה הסחיש תובישחה תא למיס 255 ,הצחמל םיכרחהו םיגונה םידיוהיה םיפירצהו םיתכה
 .תסנכה

 ובש .םזינכשאה םידוהיה לש ןטק הליפת-תיב קד הרשע-עשתה האמה ףוס דע היה וקאנב
1 כ .םיידדהה םדיוהיה ןמ םדיחא םג וללפתה  הייכבה ךא . לודג תסככ-תיבל הכיפ-ןכא התדרכ-899
1 כ לבקתנ ,וגדכ ·ל 'םעטמ' ברה לש ץרמנה וולפטיל תודות . ןוישרי וסרחמ הבכוע -ןוישיר-900
 תסככ-תיב םיידדהה םידוהיה וכב ןמזה ךשמכ .םירשעה האמה תישארכ םלושה תסנכה-תיבו ,הייכב
 256 .תסככ-יתכ יכש וקאנב ואצמכ הנושארה םלועה-תמחלמ בורע ,םהלשמ

 תכשכ ןוידכ ןיכהש ,דיעה תפמכ .טככדד דיענ דוחייכ טלב תסנכה-יתכ רפסמ לש ריהמה לודיגה

1 כרודג 245 863 : r  . 
1 ,יקסכרחק 246 1 ימע ' 895 58 . 

1 .ךאטסגאד רקס 247 90 1 1 .ךטאסגאד רקס: 14 חול .  1 ל , 902 4  m :1 .ךאטסגאדרקס 1 חרל, 903 3  , 1904 י.קסרכזרק: 

1 ל 3  m . 
1 י.נדא'צ 248 866- 1 863 , 1 1 'מע , 24 ·לג , 863 24 . 

1 י.נרא•צ 249 1 ,ךמדרלג; 866  . 5 ימע , 1 ·לג , 867

196 כרניכר 250 1 : r . 
25 1 י.נדא'צ 1  . 4 'מע , 884

1 י.קסכרחק 252 1 'מע ' 895 5 8  . 

 . 247 הרהעב ,ליעל רניריצש תוררקמה 253

 . 49 ימע ' 197 3 • כרקסנכרג 254

1 ,חרדחאה ,.כ.א 255 9 1 2  . 16 ימע , 44-43 ילג ' 

1 .ךמדלרג 256 2 ימע , 3 ילג , 867 1 1 .ץילמה ,ךילברי :  1 .וקאנ ; 886 1 ,ץניקאכ; 899  . 40 ימע '."כ .אריפש; 900
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1  ·יתכ הרשלש ריעכ ויה םישימחה תונשכ .תימורדה המוחל ךומסכ דחא תסנכ-תיב ןמוסמ , 842
1 "כ הנכנ םהמ דחא ; םישישה תונשכ דכלכ םיינש ךא 257 ,תסנכ  כשאדאד אגא ריבגה ידי-לע 869
 עצמאכ . ריעכ תויסנכה-יתכ ופסמ לפכוה ןכמ-וחאלש רושעכ 258 , ןושארה םטינאדנמוקה ברחונ
 םלוא 259 .השימח- םיעשתה תונש תישארכו .תויסנכ-יתכ העברא הכ ואצמנ םינומשה תונש
1 רבמבונכ  רוכע .הנכימה לכ תא התליכו כשאדאד אגא דיי-לע הנכנש תסנכה-תיכב שא הצופ 896
 דשחמ-היינבל תונוטלשל השקכ שיגה כשאדאד אגא ןכ )השנמ( וישאנאמ ונכו םישדוח המכ קר
 ופסמ ()26 .התוא הרשיא היצאוטסינימדאה ךא ,ריעה תלהנה דיי-לע התחדנ השקבה .תסנכה-תיב לש
26 .תויסנכ-יתכ השיש ריעכ ונמנ ובכ םרישעה האמה תישארכו. לדגו ךלה טנכודכ תויסנכה-יתכ  ךא 1
 תוצקהל השקכ ריעה תלהנהל השגוה ךכיפלו .ברה םיללפתמה להק תא ליכהלמ םריצ ויה וללה םג
 ראורבפכ-3 כ אושנכ הנדש ,ריעה תלהנה תבישי לש ולקוטורפכ .ףסונ תסנכ-תיב תיינבל הקלח

1  :ומאנ , 904

 ברחונ תסנכ-תיב םיימוקמה םידוהיה ונכ טנכוד לש ןא'חה ימיכ יכ ,וווכ השקבה ןמ
 ינכמ תיצחמ ףא התעש ,תאזכ הדימכ םרפסמ לדג ןמזה ךשמכ םלוא .ינשה םיטנאדנמוקה
 ,ודיקפתל םיאתמ תסנכה-תיב ןיא תינייגיה הניחכמ םג ,רכ ללפתהל םילגוסמ םניא הליהקה
 ךות לודג תסנכ-תיב תונכל הליהקל חוכה תופיפצה תמחמ .דואמ ךומנ וינכ אוהש ןוויכ
 ,םיימוקמה םידוהיה תליהק לש התולד תא תדעוי ריעה תלהנה .הנייגיהה יאנת לע הרימש
 ·יפוימ םישקכמ הז בצמ חכונל .ותיינבו תסנכה-תיבל עקרק-תקלח תונקל םיעצמאה הל ןיאש
 תינוריע עקרק-תקלח םולשת אלכ םהל תוצקהל ריעה תלהנה תא תידוהיה הליהקה לש חוכה
 ]המורשהו[ ןזדוולק תטמיסו ןיציולג ברחוה תניפכ ,ריעה לש ןושארה קלחכ תאצמנה ,הוינפ
1 ופסמכ ריעה תינכותכ  .תסנכ-תיב תונכל תידוהיה הליהקל ךככ רשפאלו , 60

 םתולכיכ ןיאש ,םיריוהה םידוהיה לש םתוינעכ בשחתהכו ל"נה השקבה תעימש וחאל
 ךותמונ ןישה תסנכה-תיב לש ותופיפוצ ותולכ חכונלו ,דשחה תסנכה-תיבל עקרק ושכרל
1 תנשכש .]םדיקתה  תינוריע המדאמ הקלח םולשת אלכ םייפוריאה םידוהיל התצוקה 898
 םדיוהיה לש םתשקכל םג בויחכ תונעיהל היהי רושיהו קדצה ןמ .הליפתה-תיב תיינב םשל
 הוינפ תינוריע המדא-תקלח ,תסנכ-תיב תיינב םשל ,םולשת אלכ האצקה ונדכ םיירוהה
.262 'סמכ המורשהו ןזדוולק תטמיסו ןיציולג ברחונ הויצמה ,םירעכו םינ'זאס 300 לדוגכ 1 60 

 ןיינבהש עבתו הלבקתנש יפכ הרשאל בריס הז ךא ,ווטאנוכוגל הרבועה ריעה תלהנה לש התטלחה
 Molitevny ( הליפת-םולא אלא ,הליפת-תיב וא ,תסנכ-תיב ארקיי אל הנודנה הקלחכ םקוי ושא

dom (. 1 סואמכ 5 םוימ התבישיכ ,ריעה תלהנה  הרושא וזו ,התטלחה תא ךכל םאתהכ התניש , 904
1 ראוניכ-8 כ ווטאנוכוגה ידיכ  םידיוהה םידוהיה לש יעיבשה תסנכה-תיב הנכנ םוקמכו , 905
.263 כ הנכנש םייסורה םדיוהיה לש תסנכה-תיב לע ףסונ ,טנכודכ 1  םרישעה האמה תישארכ-902

1 ,הקנז'סט'אטס : 296 'מע . 1906 ,יקסכוזוק 257 34 'מע , 856 1 . 

 . 358 'מע ' 1906 ,יקסכוחק 258

1 ,יקסכוחק 259 1 •מע , 895 5 8  . 

1 ,יקסכוחק 260  . 358 'מע ' 906

26 1 ,ןיטאלא 1 90 1 1 ,יקסוכזוק ; 97 ·לג '   . 359 •מע ' 906

 . 358 'מע .םש 262

 . 359 ·מע ,םש 263
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-יתכ רשע-דחא תכ הבוק רחאל . ינשה זכרמה .תויסנכה-יתב רפסמ תניחבמ טנכרד אופא התשענ
 264 .תויסנכ

 םידוהיה לש םהירוגמ יבושייכ ואצמנ הנושארה םלועה-תמחלמ ברעש ,רמול ןתינ יכ המוד
 דדשנו סרהנ .םירפככ רקיעכ ,תסנכה-יתכמ קלח .הליפת-יתכו תויסנכ-יתכ םישישל בורק םירירהה
 ןוטלשה תובצייתה םעש ,חינהל שי ךא ,םיחרזאה-תמחלמ ימיב םשפנ לע וטלמנ םידוהיהש תעכ
 .םירפככ םג אלא םריעכ קר אל םהמ םדיחא ומקוש יטייבוסה

 ןתלוכיכ היה אלש תוליהקכ ךא ,תסנכ-יתכל דחוימכ רגבנש םינכימ ויה תוליהקה תיברמכ
 דחא הליפתל תודירעמ רא ,תסנכ-תיב שמשיש דיינכ תורכוש ויה ןה ,הנכימ םיקהל ןהשלכ תוכיסמ
 ירוגמ תרתקיכל םתוינוציחכ רמזו . ןאמאס םיוינב ויה םירפככ הליפתה-יתכ ברו 265 • םהיתבמ
 הדבוע .םידגסמ תמגוד ונננר םיפויכ ונייטצהש .םיריפכ תסנכ-יתכ םג ויה ךא 266 ,םירירהה םדיוהיה
 לש הליפתה תיב תינכתכ וינכ הליפתה תיב' : יקראטכ תסנכה-תיב תא וראתכ ינרא'צ הדוהי דייצ רז
 267 • ללפתהל םארככ םהידוי םהילגר וצחרי רכ רשא לודג םימ ןגא תיכה ינפל .םידמחמה

 ראשה דרעכ ,םילודג םיינש רא דחא תסנכ-תיב בורל היה הליפת-יתכ המכ ויה ןהכש םריעכ
 האמה לש היינשה תיצחמכ רגבנש וללה רקיעכ .םילודגה תסנכה-יתכ לש הרוטקטיכראה 268 .םינטק
 ,טנכרדכ לודגה תסנכה-תיב .לשמל. ךכ .היסורכ היינבה ןמ תמיוסמ הדימכ העפושה ,הרשע-עשתה
,עפרשמ גג םע תרכו םינבא' וינכ היה ,הרשע-עשתה האמה עצמאכ הנכנש  היינבה ןמ לידבהל 269 '
 םג היה ןהכש םירעכ רגבנש תויסנכה-יתבר ,הכלהו הרבג רז העפשה .םיחוטש תוגג לש תיתרוסמה
 תסנכה-תיב . לשמל 270 • היסורכ תסנכ-יתכל םתוינוציחכ רתוי רמז םיזנכשא םידוהי לש בושי
.לארשי יטכש רפסמכ תונולח רשע םינש םע לודג דחא םלוא' היה קי'צלאנכ ' 27  אל תסנכה-יתככ 1
 רא 272 םיחתפה דיל .םיגחכ רקיעכ ,הליפתה תעכ תופפוטצמ בורל ויה וללהו .םישנ תרזע התיה

 חסככ-יחנ 8 םישימחה חוכשכ ראצמכ .םיימשר םיכרחכ יפל .םיכרש םיכרחכ םימייק הרנקנ הליפתה-יחנ רפסמ ינגל 264
1 ,הקיטסיטאטס( ריענ 3 'מע , 856 5 1  , ןמדלוג( הררש-ןאח-רימט לש יזנכשאה ברה m רדמ םייששה חוכשכ .) 

1 1 'מע , 867 3 1 נ הכ ויה ,רנמיסיכא יפל .חסככ-יחנ העשת םיאצמנ הנרקנ יכ ,)   רחא ררקמ ךא .חריסככ-יחנ 886-7
1 ,גדנכזרר( 887 1 םיאצמנ הנרקנ יכ. ן"צמ )  3 1 'וןרשג( תוררקמה דחא ןייצמ' ןכמ-רחאל הכשכ .חריסככ-יחנ  888 (, 
 ומאכ םירשעה האמה לש יבשה רושהע תישארכ .)םיבטק ראשהו םיולדג םייבש( חריסככ-יחנ 9 םיריצמ ורנקנ יכ
1 םימייק הרנקכש ,חוכרחיעכ 1 1 ,.נ.ח( חריסככ-יחנ  9 1 1 "י: 1 9 1 8  ינגל ) 23 'מע ,י"כ( אריפש טקונ ההז רפסמו .) 
 .הנושארה םלרעה- n מחלמ חונש

1 ( יכרא'צ הדוהי דיעה .ילגררד תלהיקכ 265 8 1 ימע , 84 6  דעכ םימלסומה ןמ םריכוש םה רשא דחא חיננ וללפתה' .) 
1 ימע ,םש( םרירההי יחנמ דחאנ םישישה חוכשכ תוליפתה ורכעכ טכקחאדרנאראק רפכנ :הכשל בוצק דכש 5  (. 
 תוכח ורכש ,םרחסמ ךרוצל ראיזליקל ראכש .יאסקאר רירגאמ םרירהיה םירחוסה כי .רפסמ • r נררקיפ םהרבא

1 נררקיפ< הליפ n-n ינ םהל המשישש 872 :r ,1 "ו.מ =םג הרושה .) 47 ימע 1 .זאוקואקנ םרירהי: 862  ימע, 875
368 . 

1 .יקסכיצשנרגאלנ: האר טרוי-נאסאח חפככ הז גוסמ חסנכ-יחנ לע 266 1 ימע' 878 1 'ץזיאוקואק הררשהו . 28  ילג' 862
1 ,יכרא'צו , 9 ימע , 3 4 'מע , 870 1  . 

1 .ינרא'צ 267 884 2 ימע ,  1 1 .יכרא'צ הררשהו ;   . 41 'מע , 870
 חסככ- n ינ ןכו .דחא ולדג חסככ- n ינ םישישה חוכשכ והי טכנרדנ , 264 הרעה ,ליעל האר הנרקנ תסנכה-יחנ לע 268

1 • ןמדלרג( לאשימ ןכ והילא ברה לש רמש לע ארקנש . ןטק  .) 2 ילג ' 867
1 ,יכרא'צ 269  . 39 'מע , 884
1 . יארשכ 210 1 ·לג . 898 - n ינ המד רחריכרציחנ יכ ,הרשע-עשתה האמה ףוסכ קסנררטפנ רקנמ ן"צמ . לשמל . ךכ . 94

1 ,ולזא( ·ןרדכרלנ Bevis Marks תסנכה תיביל ריענ םייררהה םידוהיה לש תסנכה 1 ימע, 909 22 (. 
27 1 ,יכרא'צ 1 2 'מע . 884 1 1 ,וילכור :  8 7 1 145 'מע . 5 ילג ,   . 
1 ( יכרא'צ 272 8 4 'מע , 70 1  חינ לש וןלחה דיל תודמוע תואנה תוטעמה ךא ,תויסנכה יחנל חואכ ןכיא םישכ': דיעמ ) 
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 הכבכש תסנכה-תיבבו ,תורומת ןמתסהל ולחה הז םוחתב םג ךא .תסנכה-תיב לש תוכיפה תחאב
21 .היסררב גרהככ םישכ תרזע התיח רבכ הרשע-עשתה האמה ףוסב הררש-ןאת-רימטב 3 

 תרקת .םינטקה ןיבל םילודגה תסנכה-יתב ןיב םימיוסמ םילדבה ויה תימינפה הרוטקטיכראב
 ךרואל םירעתשמה ץע לש םיבר םידומע לע· תנעשכ התיח םילודגה תסנכה-יתבב ךראומה םלואה
.תיבה  םיללפתמה רבשי םהילער ,םיחיטשבו תראלצחמב הסרכמ התיח תסנכה-יתב תפצרי 274 י
 דחא ראתמ :בהזו ףסכ הפרצמו טושקמ קשנה' .םפרג לע קשנ םיתעלו 275 ,תרלפרקמ םהילגרשכ
 םיזאקרראקה םידוהיהו· ,הרשע-עשתה האמה לש םישישה תרכש תישארב זאקרראקב םירקבמה
 תא םהילעמ םיריסמ םכיא םה תסנכה-תיבב ףא .רכממ םידרפכ תוקוחד םיתעלו' יחרכה רבד רב םיאור
 הבור הנקו ]לאיזכיקנ רקדו ברח ירוגח' יכ' ןייצמו ףיסומ יכרא•צ הדוהי 276 • 'הבורהו ]לא·זניקנ תינחה
.יי תיבב םתליפתב םג ףא םקשנ ילכ םהילעמ וריסי אלו לודג דרע ןטקמ )טעלאטסיפ(  םרקמב 277 י
 רשא םכחה ברה דבלמ .קשנ ילכב םיניוזמ ויה םלוכ' דרעמו תבשב םג יכ ,רבחמ רתוא ןייצמ רחא
.הליפתה ןמזב רקשנ ילכ תא וילעמ ריסה  היה אל תסנכה-תיבב קשנ תאישנ לש הז גהנמ םלואו 278 י
 ויארה ןמ' : רשופמב רבדה רסאנ םייסחי ןוחטיבו הוולש ימיב .םינמזה לכבו תוליהקה לכב לבוקמ
 אל זאקרראק ידוהימ דחא ףא' ןזיה-ילכ אולמ תא םרקמ לכב תאשל לבוקמה גהנמה ףא לע יכ' ןייצל
.לרדג אטחל בשחנ רבדה יכ ,רקשנ םע תסנכה-תיב לא ארבי  ןיטולחל םלענ האמה ףוסבש הארנ 279 י
 תורחא תוורמתב בלתשה רולרב"כt , טרפכ ורעוכז ג r ו ימ יכ ו ללכ-הכנסזn:תיככ קשנ תאישנ לש גהנמה
-�ה-כתיכר לחש

 רשפתה הז רבד .תסנכה-יתכל םילספס תסנכה לש גהונה ךלהו טשפתה האמה לש ןורחאה עברכ
 : אבה רואיתה ןמ רבתסמש יפכ ,תרוסמה לרע תקירפכ הדעה ינקז ידי-לע

 דרע םנשי תאז לככו ]הררש-ןאת-רימטכ תסנכה-תיכב[ םהל רשע תואבטצאו םילספס םג
 לע םיבושי המהו לספס לע תכשל םיצפח םניאש י ןשיה רודהמ דוחיכ 'םהיניכ םידחא םיקודא
 תא ואיבהש םיסרוקיפאה לע שפנ טאשבו זרכ יניעב םיטיבמו םהיתואקמזופב הפצרה
 280 .הליפתה תעשכ םהילע םיבושיו 'ה תיבל םילספסה

 לש תסנכה-יתב תיברמב םיכושמ הנושארה םולעה-תמחלמ ברע ויה ולא תוויגייתסה ףא לע
 . םייררהה םידוהיה

םלרא לש ותיעצמאב
-

 ברה ,רוביצ חילש ללפתה הילעמש ,המיכ רא ןחולש ןיעמ בצי I ri: סנכה-ח;ב

1 .הטילבטאקרשכו , םג ז"ע :הליפתה םרת רע תסנכה 1 ·לג. 894 54 1 • זאה , הארו.   : r רבסקרב םגר 202 ·כוע . 892
1 1 .לטנכל ; 894  . 73 ·כוע ' 952

1 .יארשכ 273 1 ·לג , 898 1 .רןלש הררהשו , 96 920 . 

1 .ינרא·צ 274 1 ,רילרבד :האר ק"צלאנב תסנכה-תיב םינפ לש הכורד רואית . 39 •כוע , 884 87 1 1 ·כוע , 5 ·לג ,  45 . 
1 'ץיזארקראק : האר הז גהונ לע 27 � 1 ,רילברד ; 3 ·לג ' 862 8 7 1 1 'זאה : 145 'כוע , 5 ·לג '  20 ·כוע , 892  תסנכה-תיב תא. 1

1 ( ינרא•צ הדוהי ראתכו םישישה תונשב סיל•זדכוב  לחנה ףוח לע דכורע םהלש הליפתה תיב·: זהללכ ) 65 'כוע' 884

 םהיתחת םהילגרו תוצעבוה לע רבייש םדיוהיהו םיעצבוו תועדייב הסונבו ותפצר ,אוה זטק הליפתה תיב .םוקאבאד
1 • זצבא ןב :תאזה רץאה ישנא גהנכוכ 89 1 1 .בונאיזב ; 597 ·כוע, 147 ·לג,  2 ·כוע, 892 1 8 1 .רבכויסינא;   . 557 'כוע, 908

1 'ץזיארקראק 276  . 3 ·לג ' 862

1 .ינרא•צ 277 866- 1 863 , 1 1 ·לג , 863 5  . 

1 .דיגמה .ינרא·צ 218 1 .הטיאל רעזי .ינרא·צ , םג r יע הנשה-שארב תסנכה-תיכב קשנ תאישנ לע . 23 ·לג . 878 818 . 

1 ,ר?יברד 279 8 7 1 1 •כוע , 5 ·לג '  47 . 

1 ,אירשכ 280  . 194 ·לג , 898
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 הליהקהו החפשמה

 הרותב האירקל תוזיו םינומיר

28 .הררתכ האריקל םג השמיש איהו ויתושרד תא רשד  האריקה תא םגרתל גרהכ היה תודחא תוליהקכ 1
 הדוהי ריעה[ . םהלש הליפתה רדס· . בותכה תא ןיכי להקה לכש תכמ לע 282 ,תרירהי-תיטאטל הרותכ
 28 נ:אכרארריל סופד םידרפס ושדק להק גהנמכ אוה ,]םישישה תרכשכ יגרא·צ

 םירואיתה דחאנ ,בורל םיטושיק ודצלו תכורפכ הסונמ 28 •, דשוקה-ןורא ועבק היה יברעמה ריקכ
 ןמא ריי השעמ בהז םיפרצמ םיכורכ תועלקמ ול ביבס 'והארמ םיענ שדוקה וןרא· : םיעבשה תרגשמ
.אלפנ '  ןורא ססונתה' ,םיעשתה תרגשכ יקראטכ םריקבמה דחא ראתמ :יברעמה לתוכה לע• 285 
.כהזכ תופרצמ שחתהו בהנשה תינכת הזחנ ןרראהל לעממו זוגאה יצעמ דשוקה  רפס ודמע ןוראכ 286 '
 ןהלש תסנכה-תיבש תוינע תוליהק םג ויה ךא ,םדיחא םטיושיקו םירתככ םריטועמ ,הרותה-ירפס וא
 ףאו םיטושיקה תא תחקל םיללפתמה םיליגר ויה ןוחטיב רסוח לש םינמזכ 281 .הררת-רפס אלכ היה
 םירפסה םהמ ובנגנו תויסננה-יתכ וצרפנ תובורק םיתעל ינ ,הליפתה רחא םהיתכל הרותה-ירפס תא

28 1 י'בראיצ 1 866- 1 863  . 1 1 ימע . 24 ילגי 863 1 .ינראיצ: 24 1 בונאידב: 39 ימע . 884 2 ימע. 892 1 8  .הטילבטאקשומ: 
1 1 ילג ' 894 1 י.•אדשכ : 54 195 ילג ' 898  . 

282 '·· 1 9 1 8  . 

1 .ינראיצ 283 866- 1 863 , 1 1 ילג . 863 7 1 .בומסיינא הוושהו י  557 ימע י 908  . 

1 .ינראיצ 284 866- 1 863 ' 1  . 2 ילג ' 864

1 ,ןמרקוצ 285 878 1 ,הטילבטאקושמ הוושהו'  1 ילג . 894 54 . 

1 'ךיייש 286 8 9 1 1 ימע , 264 ילג '  066 . 

1 ,ינראיצ( הרות-רפס םיעבשה תונשב היה אל ליזנאמושחב תסנכה-תיבב .לשמל 287  .) 332 ימע ' 884
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 ·ירפס תחנהל תודחוימ תוחמוג בורל ויה תסנכה-תיב לש ינופצהו ימורדה תוריקכ 288 .םהטיושיקו
 290 . חרזמ דצמ בורל התיה תסנכה-תיבל ה.סינכה 289 .תותילטהו הליפתה

 םדוק םהילגרו םהידי תא םיצחור םיאבה ויה ובש ,םימ-רוקמ היה תסנכה-יתב תיברמ ויל
29 .הליפתה-תיבל וסנכנש  הז גהנמ ךא 292 .םייברגב וא םיפחי תבשלו םהילעכ וץלחל וגהנ םסנכיהב 1
 לע המה םידועצ שדוק תונוע המיאב' .הליפתה יתבב םיבושמב ושמישה בחרתהש לככ ךלהו םלענ

,לארשי תונכשמ .בקעי ילהא ןתפמ  שדוקה ןוראל ועגי'ו ,תסנכה-תיבל םאוב תא עסונ ראית 293 '
.םהיפ ומב עבצאה תא וקשיו ורקוי םבל לאו םשאר לא עבצאב ועגוי ' 294 

 דחא דואמ רטעצה ךכ לע 295 .הליפתה תולמ תא וניבה אלו אורק ועדי אל םיללפתמה תיברמ
 : םישישה תונשב בתכש 'רוזיאב םירקבמה

 םינוש ריעמ דחא קר ,ומע בהוא לכ ]לשנ שפנ וןבאדל ךא ,ורמשיו ודבכי השמ תרות תא
 םה ינזא וטי יד לא םפסאתהבו םהיפב תורוגש ןניא תוליפתה . רבע תפש אורקל וניבי הנידממ
 296 .ונשי וריבדו ץ"שה ירבד תא ועמשל

 םיבר' : םיעשתה תונשמ תורוקמה דחאמ דומלל ןתינש יפכ ,םינשה ךשמב ויניש לח אל הז םוחתב
 תוליפת ראוש ]הרשע-הנומש[ ע"ש תליפתו ]עמש תאירק[ ש"ק קר 'ללפתהל ועדי אל םהמ
. "ןמא" וריחא םינווע הבחה ינפל רבועה יפמ םה םיעמוש  ,וניזאהו ובשי םה ןכ-יפ-לע-ףא 297 '
 תבושי וא תדמוע הדעהו. וןגג אלכ ותליפתב רבדי דבל ברהיו 298 ,הליפתה תע לכב תררוש הממדו'

,ויפמ הליפתה תא ועמויש תונוש תועצמו תוערייב הסוכמ רשא תסנכה-תיב תפצר לע  םהינפשכ 299 '
 300 .ברעמל םינפומ

 םעפ החיא ךלוי הרותה רפס איוצוי " ןורא תא םתדעב דבכנהו לודגה חתפי הרותה תאירק תע'ב
,רפסמ ןיא םימעפ וקשנוי ביבסמ לודגכ ןטקכ ודמעי םולכו הפקהב תחא  תא םיהיבגמ ךכ-רחא'ו 301 '
.האירקה ינפל הרותה י  וא םהמ דבכנה תא דימת םידבכמ הנושארה הרשפה' תאריקל היילעב 302 
,םהילא אובי רשא חרואה  םדיובכ ר]בד לענ ד"ע תוקלחמ' ךא .האריקה לעב םג אוה ברהו 303 '

1 ( וילכור 288 8 7 1 8 ימע , 3 ·לג ,  1  לכ .הרוחה-ירפס חא איבחהל םיצלאנ אזכ ונא' :ק�צלאנמ ברה ריונ חא אינמ ) 
 הרוחה ט"וישק תאצרה לע :רבחנ ונישאר חא םיפרועו םילפנתמ ,הררח-ריפס ונלצא םיאצמנ ינ רעונש תמיא
 . 146 ימע , 5 ·לג .םש : ןייע חסנכה·י n נמ

1 .נרנאיזנ 289 2 ימע , 892 1 8  .. 

1 ,וילכור 290 8 7 1  . 146 ימע , 5 ילג, 

291 1 ,גרננחר  1 .ר•לנרר : 886 8 7 189 'ןצנא ןכ : 146 ימע , 5 ·לג ' 1 1 1 ·לג ,   . 597 ·מע , 47

1 ,וילכור 292 8 7 1 1 ימע , 5 ילג '  1 ,גרננדרר : 46 886 . 

1 • ןצנא ןכ 293 8 9 1 147 ילג ,   . 

1 ,גרננדרר 294 887 1 ·לג ,  1 1 ,אירשכ הררשהו , 6 1 ·לג . 898 10 ימע , 95 1 7  . 

1 • ץזיארקראק 295 1 ,םירירה םדיויה ; 3 ילג ' 862 887  . 

1 ,נרטנמזיורפ 296  . 47 ילג ' 868

1 ,ןצנא ןכ 297 89 1 1 ילג ,  53 . 

1 ,גרננחר 298 1 .רןסרלאי :האר םירירהה םדיוהיה לש תורחא תוליפתל םרוח . 886  . 68-67 ימע , 922

1 .ינראיצ 299 866- 1 863 , 1  . 2 ילג , 864

1 .ןמרולג 300 1 ימע , 2 ילג , 867 3  . 

30 1 ,ינראיצ 1 866- 1 863 , 1  . 2 ילג , 864

1 ,רנמס'ינא 302  . 557 ימע . 908

1 ,ינראיצ 303 866- 1 863 , 1  . 2 ·לג , 864
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 הבוקב תסנכ-תיב

 תובידנב םימרוח םיללפתמה ויה הרוחל היילעב .תורוקמה דחא דיעמ 304 ,'הפ ועמשנ אל תוילוע
 ללכ-ךרדב וקפחסה אל הדעה ירישע 305 .םילושרי יינעלו ריעה יינעל .חסנכה- n יב תבוטל ,ברל
 ץופישל םידחוימ םימוכס םיבדנמ ויהו ,הרותל היילעב תסנכה-תיב תבוטל ומירהש .תומורתב
 דחא .ביבאגא חבונמ יכ .תורוקמה דחא דיעמ .לשמל .ךכ .ולאב אצויכו הרות-רפס תיינק .ן"נבה
 306 . ראופמ הרות-רפס ונובשח לע שכר אוהו .'תסנכה-תיב טושיקל ףסכב ךסוח וניא' .הבוק ידימאמ

 .םילחנהו םיה ימב לובטל ופידעה םריבגהו םישנה ךא .הרהט חודקמ ויה םדיחא תסככ-יתב דיל
 : הרשע-עשתה האמה לש םישישה תרכשנ טכברד חליהק תא יכרא'צ הדוהי לש ורואיתמ עמתשמכ
 ימב לובטל בור יפ לע םהישנו םה םיכלוה ץיקב לבא םכרשי םוקמב םהל שי הבוטו הבושח הדקמ'

 המלש לש רוסמה ולופיטל חודות קרו. חנזוהש ופוס הז הווקמל וקקדזה םטיעמ קרש ןוויכ 307 .'םיה
 היה רחא הרהט-הווקמ 308 .ומשל יואר הרהט-הווקמ םינומשה חוכשב טכברדב הנבנ גרבנזור הדוהי

1 .גרבגזור 304 886 . 

1 .בומ'ס'גא 305  . 558 'מע ' 908

1 .ןרב•א 306 9 1 2  . 

1 .'נרא'צ 307  . 40 ·מע ' 884

1 ,גרבנחר 308 1 .גרבנזור ; 886 1 , 58 ·לג , 887 1 6 . 
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 הרשע-עשתה האמה יהלשכ .תופסונ תוליהקכ םג חינהל שיו 309 ,הכוק תליהקכ םג הז רושעכ
-·תכ רפסמ תובחרתה לש חומ גמ םייררהה םידוהיה תוליהקכ אופא ורכינ םירשעה האמה תישארכו
 .תואווקמהו תויסנכה

 ודרי הרעה ידימא .םהדיילש תואווקמהו תסנכה-יתכמ םיכר וסרהנ םיחרזאה-תמחלמ ימיכ
 ןכש לכ אלו .הטילפל ורתונש םיטעמה תסנכה-יתככ ךומתל םדי-לאל דוע היה אלו .םהיסכנמ
 רוע ולכי אלו םהיתוסנרפו םהיתודובע ,םהיתב תא ודביא הדעה ינכמ םיכר .םיסורהה תא םקשל
 רטשמה תובצייתה םע ךא .םיטילפ תונועמל םיתעל וכפהש הלא ועגפנ אליממו .תסנכה-יתכל בדנל
 ,םייררהה םידוהיה ןמ קלח לש ילכלכה םבצמכ לחש םירסמה רופישהו םירשעה תונש תישארכ
 השדחתה ךא ,המחלמה ינפלש םבצמל ועיגה אל וללה םנמא .תויסנכה-יתכ םוקישל הלועפ הלחה
3 .הליפת יתכ רשע-דחא םירשעה תונש עצמאכ ויה רככ דכלכ הבוק ריעכו .שדוקה-תדובע םהכ  אל 10
 .תסנכה-תיבו חדה דגנ עסמכ וחתפ תונוטלשהו תורחא םינש אלא ואצי

 תישארמ תורכומה ,תועפותה םירירהה םידוהיה לש לארשי תוליהקכ ורזח םירשעה תונש יהלשכ
 תורושל ופרטצהש .םטיעמ םידוהי םרייעצ .היסורולייכו הניארקוא לש תוידוהיה תורייעכ רושעה
 דיל םידיפל-תוכולהת ומייק .)תיטסינומוקה הגלפמה לש םידלי תוענת( םירנויפהו לומוסמוקה
3 .תוכרת-ינודועמל םכפדהלו םמירחהל ועבתו .תסנכה-יתכ 1 1  רפס-יתכ לש םיררה-תופיסא 
 רוביצהש הלומעתל ולצונ .םיטייבוסל תוריחכ-תופיסא ןכו .םייררהה םידוהיה ידליל םייטייבוס
3 .םינודועמלו רפס-יתכל םתכיפהו תויסנכה-יתכ תמרחה עבתי 1 2  דיכמ םיטסינומוק םינקסע םג 
3 .תסנכ-יתכ םירחהל תונוטלשה ןמ ועבת םייררהה םידוהיה 1 3  הלומעתכ קפתסה אל ןוטלשה ךא 
 םייכיטארטסינימרא םיעצמא םיושלשה תונש תישארכ ליעפה אלא ,תטעומ התיה התעפשהש
 .איהש לכ הקמנה אלכ רא ,םינוש םיקומינכ תסנכה-יתכ ומרחוה ךכר .תויסנכה-יתכ לש םתריגסל
3 •.םיללפתמה וב םיטעמש קומינכ תסנכה-תיב םרחוה .לשמל .ינזורגכ -יתכ לש םדיחא םינכמכ 1
.רכו םינסחמל םרכפהש וא ,הכאלמ יתכ ומקוה םימרחומה תסנכה -דחאמ םידחא לש םלרוג תא '
 : ן-932 כ יטייבוס יאנותיע תיסרא ןרשלכ ראית הברקכ תויסנכה-יתכ רשע

 ... םעטה-ירסוחמ םינרחריצה ולפקתה .קויד רתיכ וא .ומלענ םידחא תסנכה-יתכ לש תוגגמ
 .םדיליל םיקחשמ ירשגמל ,םינודועמל 'רפס-יתכל תסנכה-יתכ וכפה יתדה םוטמטה רצבממ
 םהיתונולחל דעכמ .תוירוצנה תויסנכה ןמ רתוי םיחונו רתוי םימיאתמ ויה םה ולא תורטמל
 דחא תסנכ-תיב .דומיל-תותיכל תולקכ וכפה םיעבורמה תומלואהו .בר רוא סנכנ םילודגה
 םיאתה ,ותוינוציחכ םעט-רסוחמ היה רשאו הכפהמה ינפל בורק ןמז הנכנש ,ירמגל שדח
 .םיטיהרל תשורח-תיבל דחוימכ

1 'ךררשג 309 888 . 
3 1 0  . 1933 ,ברק'נט'קאר 
3 1 1  . 1928 .ת'תד-ט'כא הולמעת : 1929 ,הנגפה 
3 1 2  .ש'א 2so-כ ופתתשה הפסייאב .םידיוה'ה רפסה-יתב ידלי של םריוה- n פסייא טנברדב הנמוז טייפרת רישתב יטב 

 .דתאצרהב ותריכ רנ"נעתה אל םיפתתשמהש הארנ .תסנכה- n 'כר תדה דגנ הצרה כ"אנ'כו ,כרר'מא השארכ כש'
1 ב .) 1929 ,כוסתנפ( םהריל'ל םיילענכ רומחה רוסחמה לע רק'עב ורבידו -·אץחאמכ המ"קתה 1929 ראורבפכ-6
2 ופתתשה הב ,ינור'הע טייכוסל תור'חכ- n פסייא הלאק 1 4  הנרכהש טהלחה הלבקתנ וז הפסייאכ .ם'רירה םדיוה' 
 .) 1929 ,הלאק-·ץאחאמ J תסנכה-תיב תמרחה לע שארמ

3 1 3 1 ב   םיזינכשאה םדיוה'ה לש תסנכה-תיבב D 'רירה םדיוה'ל תרברת-וךדרעמ 'זנורגב D 'קהל בולואש עבת-930
 .) 1930 .'כזורג ,וכ לואש(

3 1 4  . 1932 ,רכנ'מ'נב 
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 םישולשה תונשב הכאלמ-תיבל ךפהנש ,הבוקב תסנכ-תיב

 רבו 'יטייבוס ןודועמל וכפה רחא תסנכ-תיב .תראיפו ןקז ירוטע םידוהי דובעל וצלאנ הז םוקמב
3 .ברתכר אורק ועדי אלש םישנל םיגוח ומייקתהו תיתד-יטנא הפטה הלהנתה 1 5  לש הז עסמב ןכאו 
 לש םילודגה תסנכה-יתב תיברמ ורגסנ .םינש עברא-רשלש ץרמב ךשמנש ,תויסנכה-יתב תמרחה
 תסנכ-יתבב ללפתהל וכישמהו ,הרזגה םע ומילשה אל הדעה ינבמ םיבר םלואו .םייררהה םידוהיה
 תסנכה-יתב תרזחהל וילג קבאמל תחא אל ואצוי .תורוכש תותקיבב רא םיתבה תורצחב םריתלואמ
1 רבוטקוא ףוסב .םימרחומה  לש ינוריעה טייברסל םייררה םידוהי לש הלודג הצובק התנפ 938
 ומתח היינפה לע .םיללפתמה תושרל לודגה תסנכה-תיב הנבימ תא רזיחהל השקיבו ,טנברד
 םידיקפ ףא .םיביטארפראוקב םדיגואמ הכאלמ-ילעב .םזיוחלוק ריבח םכותבו ,שיא םיעבשכ
 בושייה לש הפירחה הבוגתה ןמ ,הארנכ. ששחש .ינוריעה טייברסב רוידה תקלחמ להנמ .םייטייבוס
 יפל תיתד הליהקב ונגראתהש .םיללפתמל רזחוה תסנכה-תיבו הייגפל בויחב הנענ ,ריעב דיוהיה
3 .הריכח-הזרח לע ומתחו יטייבוסה קוחה 16 

 תסנכה-יתב וחתפכו ורזח ,תדה דגכ ןוטלשה ץחל הפרו תינמרג-תיטייבוסה המחלמה הצרפשמ
 .םתייסולכוא בור התע הזכרתה ןהבש םירעב רקיעב ,םייררהה םידוהיה לש םהירוגמ ינושייב
 .קסקאגירננ ,קי'צלאגנ תויסככ-יתב ,וניתועדיי בטימל ,ויה םיעבראה תוגש לש הייגשה תיצחמב
3 .טגברדנו הלאק-·ץאחאמב .וקאנב ,הבוקנ  .םידוהי ןירע ורתונ םהנש .םיטעמה םירפכב 17
 .םיטירפ םיתבב ,םיגחב רקיעב ,תוליפתה ומייקתה

3 1 S 1932 ,ברק•נט•קאר   . 1933 ,ברק•נטיקאר :הררשה ןכר, 

3 1 6 1 רבנ•בגרל  938 :r . 
3 1 7 197 ,ר•מנ  386-38 ·מע , 1 5 . 
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 לע םתחמשל ןקרופ ריעה ידוהי ונתנ רכש ,שגפימ םוקמ השמיש קי'צלאנכ תסנכה-תיב רצח
1 כ תסנכה-תיב לש ותמרחהל תוכיסה תחא ,הארנכ .התיה וז. לארשי תנידמ תמוקת - n יכ הנכמ .-952
 ריעה ידוהי לש םהיתועיבתל תונוטלשה ונענ םישימחה תונש ףוסכו ,ררופתהו ךלה חנזומה תסנכה
 .וצופישל גאדת הליהקהש יאנתכ תסנכה-תיב הנכימ תא םתושרל דימעהל םינכומ םה יכ ,ועידוהו
 הליהקה ינכ ובישה ןכלו ,וסייגל הליהקה לש התלוכיכ היה אלש ,בר ןוממ וכירצה םיצופישה םרכ
- n יכ םהל שמשיש . ןטק תיב רוכשל תושר םהל ןתניתש םישקכמו הנכימה לע םירתוומ םה יכ
 .םירדח העברא זב תיב הנקנ ריעה ידוהי לצא ופסאנש תומורתה ןמו .בויחכ ונענ תונוטלשה .הליפת
 םינכימ ינש ומקוה ,רדגכ הפקוהש .תסנכה-תיב רצחכ .תסנכה-תיב םלואל ודחוא םהמ הושלשש
 הלתנ תיכה תזיחכ .םזינכשאה םידוהיה םיללפתמ רחאכו .תוצמל הייפא םוקמ שמשמ דחאה .םינטק
 דועכ םויה דע ריעכ רתונה דיחיה אוהו :גי'צלנ ךרכ .םידהה ידוהי לש חסנכה- n יכ' : תירבעכ טלש
3 כ סדהנ לודגה תסנכה-תיב לש הנבימה 1 8. 1 968-

 לש תסנכה-תיבל םוקמ- n כדקכ ריעה זכרמכ אצמנה .וקאנב םיידדהה םידוהיה לש תסנכה-תיב
 . רצחהמ וילא הסינכהש . יתמוק-דח תיב אוה ,הזיורג ידוהי םג םיללפתמ רכש .םייזנכשאה םידוהיה
 תונש תישארכ .םיגחלו תותנשל לודגה םלואהו לוח ימיכ הליפת םוקמ שמשמ הסינכה רדח
 ידמ תקספומה ,הימוד תרדוש הליפתה ןמזכ' .שיא םיענש-םישיש לוח ימיכ רכ וללפתה םינומשה
 דמוא להקה בוד ; םד לוקכ ותוא רמואו להקה לכ טעמכ וילגד לע םק "שידק"ל . "ןמא"כ םעפ
3 .'םימלוצמ םיפד ךותמ וא רודיס ךותמ וטועימו הפ לע "שידק" 1 8 * 

 הנכמה םרחוה םיעבשה תונש ףוסכ ךא .דיעה זכרמכ הפי תסנכ-תיב היה הלאק-'ץאחאמכ
 אוה הז תסנכ-תיב. קושה דיל דיעה הצקכ הנכמ הצקוה הליפת יכרוצל .םיללפתמה תודגנתה תורמל
1 תנשכ .'ותוא םיככוסה םינכמל המודה ... ליגר יתמוק-דח תיב'  רקיעכ בכרומ רכ דינמה' היה 980

 וינכ תא ןימזמ שמשה היה דינמל םינש וא דחא ודסח דשאכ .םיזינכשאו םיידדה םידוהי- םינקזמ
3 .'בדוע דקרכ המייקתה הליפתהו םילודגה 1 8 ** 

 הז ללכבו .תוצעומה- n דיבב להנתה םישישה תונשב ןכו םישימחה תונש לש היינשה תיצחמב
1 ב םסרופ הז עסמ תרגסמכ .תויסנכה-יתב לש םתריגסל עסמ . יחרזמה זאקוואקב  ןותיעב רמאמ-960
 ןכש תסנכ-תיכב ךדוצ ללכ דיא דיעה דיוהי לש יתד ןחלופ ךרוצל יכ . שגדוה ובש קסקאניובב ימוקמ
 ובש .דיענ דיחיה תסנכה-תיב תא תויורשה ומריחה הז רמאמ תובקעב .םהיתבב ללפתהל םילוכי םה
3 .האמל םיללפתמה רפסמ עיגה דעומו גח ימיבו שיא 40-30 םוי-םוי וללפתה 1  קסקאנויב ידוהי ,םדכ 9
1 ףוסב תסנכה-תיב תא .הרזחב והולביק םינש דובעכו תסנכה-תיב לע ודתיו אל  דחא ראית 980
 : ןמקלדכ םידקנמה

 לדבנ ,הפנה לעכ .תסנכה-תיב דינב ... תואצחרמה דיל ,ריעה זכרמב אצמנ ]תסנכה-חיננ
 ... לזרב רעשל לעמ תרמוקמ תשק םע םימירשמ םידמימ לעב אוה ... םדיחא םינכממ רודנב

3 1 8 1 .יקסברנאמלד  1 "ק.ר לש חרדע ; 963 1 'מע . 1973 ( .ח.צ לש החרדע: 3-2 'מע, 972 5  םיליעפה דחא היה הלעבש ,) 
 יכ ,הנטעב-1958 ב ק•צלאנב חסנכה- n יב תא חרנרטלשה וסדה . n דחא הסויג יפל. דuזחה חסנכה חיב לש רחמקהב
 28 .עבש-ראבב םייקתהש .רבמרלש 'י םע וךיאד .) 22 ·מע . 1972 .קבטיל( םילוח-תיב לש ותמקהל רץחנ םוקמה

1 סראמב 977  . 

3 1 8  . 49-44 'מע , 1987 .דיסי " 

3 1 8 6 'מע .םש ••  1 -56 . 

3 1 9 1 .רבמיסאנ  1 .גדבנטרד: 960 967 1 ·מע .  8 1 .יביברב .הפוי:  1 רבנידב: 962 96 1 :r . 
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 ... ןיכמ ףסאתה בריעמ תליפתל ... םיצע רפסמו תפצורמ הנטק רצח רעשה ירוחאמ
 בקע להקהו םכחה ללפתה דומעה דיל .םיישמח דע םירשלש יככ ,הדימעה ליגכ םיללפתמה
.ישדק' ררמא לכה ךא :ןמא' הנע תוקוחר םיתעל רקו הימודכ וריחא  קר ישדיק' ררמא הפ לע י
 ... תויסור תויתואכ ·שדיקיה םורש רכש .ףדמ הליפתה תא וארק ראשה דרעכ הרשלש םיינש
 ןכלו טייצראי היה תסנכה-תיב יללפתממ דחאל יכ 'דימל םיכר םרייעצ ראכ תזיחש תליפתל
 .תורבקה תיבל לכה רעסכ הליפתה רחא .הבקסוממ ףא דחאו טככרדמ דחא ,ויבורק ראכ

-תיב תא םהידיל הרזחכ לבקל יכזררגכ םייררהה םידוהיה ידיכ ,הארנכ ,הלע אל .קסקאכריכמ לדיבהל
.120 כ םרחוהש .תסנכה 1  תסנכה-תיב תמרחהל להקה-תדע תנכהכ םג תונותיעה הלחה ןמז ותואכ-963
1 תישארכ םסרופ תיכאיגייכרזאה הקילבופרה לש ישארה וןתיעכ .הברקכ דיחיה  רכו ,רמאמ 964
 תא םילזוג םה יכ .כרקיראס לאיפי ברהו בייחכש םרלגרס תיתדה הליהקה שאר-בושי ומשאוה
 ,ועתרנ הז הכשלה-בתכ ףא לע וגו.םימיאתמ םדיעצ טרקכל םירשדנ תונוטלשהו .תסנכה-תיב יפסכ
 דמע הז תסככ-תיב. ידוהיה רוביצה לש הפריח הבוגת ששחמ תסנכה-תיב תריגסמ תונוטלשה .הארנכ
1 ףוס דע תוחפל ולת לע  םיכפכ ךא :םיפלקתמ םיינוציחה ויתוריק' יכ' ןייצ רכ םריקבמה דחאו 980
.ריט עבצמ םילתכה וקיהבה'  תא וצלח· תסנכה-תיב יאכו 'ריקה דיל םירדוסמ ויה םילספסה' י
 םיחכומ ויה' ,תסנכה-תיב יאכ רביש ודילש :ןחולשה לע· :הסינכה רדחכ' רץככ תוכלכולמה םהילעכ

 תליפתכ[ .בריעמו החנמ דומעה דיל ללפתהו ברה םק .ןיכמ ףסאתהכ .םישמר m םריודס רפסמ
 דחא ללפתמ דורע יכממ ץרח ךא' ,רקבמה רפסמ :שמא רשאמ תסנכה-תיכב םישנא רתוי ויה ]תריחש
.ןיליפתר תילט דחא ףאל ויה אל י  12 1  • 

 טושפ' םינקזה ךא .תסנכה-תיב תא םירחהל וןיסינ םישישה תרכש תישארכ השעכ טכרכדכ םג
.תסככה-תיכ תא רכל וריאשתש רא ונתוא וגרהתש רא ררמאו ץראה לע וחטתהש  רגוסכ תונוטלשה 322 י

 דחאכ .םירדח יכוש לודג םלוא תסנכה-תיכב . חותפ ראשכ טככרד לש ראופמה תסנכה-תיבר . ןאכ םג
 .םייקתהל וקספש תסנכה-יתכמ ופסאכש 'דשוק-ריפס תואמ רשלשכ הכר הריפס תאצמכ םרידחה
 םיסרכמ ,הפצרה םג רמכ ,םילספסהו ילאריש טיכש תרמש םהילרע םטילש םיססונתמ' םולאכ
 ךא .תסנכה-תיבל םסנכיהב ,םהילעכ תא םיללפתמה םיצלוח םרמשל דיכ .םיינועבוצ םריקי םיחטיש
 הנשה תומי לככ תוליפתה דרעכ .דכלכ םיגחכ הליפתל םולאה שמשמ םיללפתמה טויעמ ללגכ
 םוי ברע רקיעכ תופסאנה ,תומורת ידי-לע זקחומ תסנכה-תיב J2J .םרידחה דחאכ תוכרעכ תרתכשכו
 וללה םג םהכו ,טככרד דיוהי תיברמ םיפתתשמ תסנכה-תיבל תומורתכ :ןכררק' תרתכמהו רופיכ
 םג .הארנכ ,בושח תסנכה-תיב לש ומויק נ 2 •.תסככה-תיכ לש וחתפ לע םולעמ הכרד אל םלגרש
 . יטייבוסה וןנגנמכ םיבלושמה םישנאל וליפאו ,תדה ןמ דראמ םיוקחרה םדיוהיל

 תרכשכ ורתוכ הנושארה םלועה-תמחלמ ברע םירירהה םדיוהיה לש תסנכה-יתכ םייששמ
 ,הברק .קסקאכריכ .טככרד( הרשע-עשתה האמכ רכככ םכור .דכלכ השיש םינרמהשו םיעבשה

65-6 ימע . 1987 ,ריסי 320 1 ,חסגכ- n יכ .יזנורב ; 1 963 . 

321 . n יצגסי  1964 .r הש חרסיגכה יחכמ דחא לש םרלצ m האר לטיסטקל חרשרח חיכ סויכ שמשמהו הרבקכ רמר: 
1977 .הטיריפ  . 

32 1 1987 .ריטי *   . 56-49 ימע , 
1 ,.ס של רחרדע 322  . 32 ימע . 978

 . 8 ימע ' 1977 .רכקאסיא ; 1970 ,םרלש חסריפ 323

1 .קכטיל 324  . 9 ימע , 976
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 )םירשעה האמה לש םישישה תונשמ םולצתה( טנברדב תסנכה-תיבב שדוקה-ןורא

 זייכממ 326 .)הלאק"'ץאחאמ .קייצלאכ( הליפת םרקמ שמשל ומאתוהש םיתב םטועימו 325 )רקאבר
 תרכש ףוסב[ וללפתה ,תיב קרבל קערדה .בולעה תוליפתה םלוא' בו ד.חא קר רתוכ הברקב תסנכה-יתב
.שדיק רימואו םילבא םבור .םידוהי םיעבראכ ]םישישה  ריצמ םהבש ,םיטעמה תסנכה-יתב ףא 327 י
 .הליהקה יכב תיברמ לש הברה םתוריסמל תודות רקיעב םימייקתמ .ב"רש וא בר םג בור-יפ-לע
 ,רופיכ-םויב רקיעבו .םיגחב ךא ,םריגובמ םישנא רקיעב םה תבשבו לוחב תסכבה·יתבב םיללפתמה
3 .תררחשתה יכבמ קלח םהכ םירקבמ  קר אל תוכתמ וא םולשת תרוצב םימרות תסנכה-יתבל 28
 תכרעמב םיבושח םידיקפת םיאלממה ,תיטסינומוקה הגלפמה ריכח םג יאשחב אלא .םיללפתמה
 םיפוא וב . הליהקה ייחל זכרמה זורחא ה ררדכ תסנכה-תיב הרוהמ דימתמ רתוי ילוא 329 .תינרטלשה
 ·תיבב .תרפועל הטחשמ תמייקתמ ורצחבו ,החפשמו החפשמ לכ האיבמש חמקה זמ חספל תוצמ

 . 1974 'יקסדוג 325

 דבעשל םריוגמ תיב והז .םמיור םיתב דאש ןינ .תמהוזמ רצחכ אנחת וענצ .ןטקי הלאק-י y א n אמנ תסנכה-תיב 326
1 ,םולש-תסירפ( ·הליפת םלואל ךפהש 1 ,נולאינאר( דשאמ יטייבוס רוקמ םג ) 970 987  הקילבופרכ יכ ,) 74 ימע' 
 תסנכהי"תנל ,הארנכ ,התרכהו תסנכ-יתכ הושלש דק םיתמשה תונש עצמאכ ויה תינאטסגארה תימונוטואה
 .הלאק-· y אחאמנו קסקאכויננ ,טכנדרנ

1972 ( קנטיל .םש ,םש 327 1 ימע ,  8  :םיעבשה חונשכ ורתונש םידידהה םדיוהיה לש חסככ יתכ הושלש דק הנומ ) 
 .קייצלאכנו טננדרנ ,הלאק-·ץאחאמנ

1 ,.ח.צ לש תורע 328 9 73 1 ימע ,  6  . 

1 ,.ס לש תורע 329 97 8  . 34 ימע ' 

355 



 הליהקהו החפשמה

 ונימיב טכברדב תסנכה-תיב םינפ

 לע תובותכה 330 .הרשע-עשתה האמככ ,ריג-ןכאמ אלו שישמ התע תושענה תובצמ םינימזמ תסנכה
33 .תריבעה תרהט לע בורל זה תובצמה  ןימלעה-תיב לש ותקזחה לע םג תדקוש תסנכה-תיב תלהנה 1
3 ,ריוהיה  .םידוהיה תוסנכתהל םיריקיעה םידקומה רחא תשמשמ תסנכה-תיב רצחו 32

1977 .ובקאסיא 330  . 9 ·מע ' 

33  ; 35-34 ימע. 1978 "ס( םו•ה דעו ם•ש•מחה תונש ת•שארמ תוחפל ם"קה גהונל תסח"תמו ,טנברדמ א•ה m דעה 1

 .) 9 ·מע ' 1977 ,בוקאסא' ןבו

332  ףלא 50 לש םוכס ףסאנו םפסכמ ומרת הל•הקה •כב ת•כרמ. ףוהה' תורכקה-ת•כב רדגה תא רשחל טלחוה טנכרדכ 
1978 ,.ס של ותודע( לכור  .) 34 ימע ' 
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 ישימח קרפ

 ךוניחו תוברת

 הב תול"ומהו תירוהי·תיטאטה ןושלה .א

 ןושלה . 1

 תונושל ריבוד י.םיגהלו תונושל םישימחכ הרש-עעשתה האמה תישארכ ורבוד יחרזמה זאקוואקכ
 ,הנשמ-יגהלו םיגהל ןהל ויה תוכר תונושל .תודחא תואמ קר םיתעלו ,םיפלא ,תובכר ויה תודחא
 רוזיאו ללככ זאקוואקה הנוכמש יפכ ,הזה 'תונושלה רה'כ 2 .הז תא הז יושקכ וניכה םהכ םירבודהש
.ןיכי אל והרע וןשל תא שיא דחא םוי ךלהמ לגר ףכ ךרדמ לכ לע' (,טרפכ ןאטסגאד  דחא רדיגה 4 '
 םיממעה ינכ תא בייח הז בצמש עבטה ךרדמ .הרשע-עשתה האמה לש םישישה תונשכ םירקבמה
 העפות התיה .תוינושל-תלת ףא םיתעלו .תוינושל-וד .םהינכש תונושלכ םג שמתשהל םינושה
 היה תומדוקה תואמכ םג יכ חינהל ריבסו ,הרשע-עשתה האמה תישארמ תוחפל זאקוואקכ הצופנ
 םולכ' ןאווריש ידוהי יכ. ןיויצ הרש-עעשתה האמה לש םיושלשה תונשמ זאקוואקה רקסכ רככ 5 • ךכ
,תריאטאטה ןושלה תא בטיה םיעדוי ללכה ןמ יאצוי אלכ  וןשלכ ושמתשה הבוקר טנכרד ידוהי םגו 6 '
 םיבושי םה רשא םימואלהו םימעה תונושלכ ... ורביד' .ינרא'צ הדוהי דייצ .םייררהה םידוהיה 7 .וז
,םכרקכ .םכרקכ ובשי רשא םימעה יטכש ]לשנ םנושלכ ורבדי' םה 8 '  ה"כרתכ ןייצ טנכרד לש הכר 9 '
) 1  טעמ םיודעי םדיחא' ,ינרא'צ הדוהי יפלו 10 ,םנושלכ םריבדמ ונא תומואה ראש םע' יכ ,) 865

 ם•.גדול תרפש 32 םרשעה האמה לש םרשעה תרגשב ודבר ת'גאטסגאדה הק•לברפרה •בושת ףלא-900 כ
193 .ז'ג"רט( 197 ,בוד'גאמ ; 70 ·מע . 1 1  .) 23 • 5-4 ·מע , 
 . 5 'מע , 1965 ,ברמ•לק
 תורבודמ דבלב תיגאטסגאדה הקילובפרה תוולבגב 'כ .םיט"ברסה ם•פארגוגתאה רכ•רעה ם•שימחה תוגש תישארב

 רחאל ררז•אל ררגה'ש .םרחא ם•מראל 'כבו ם'ג'ארקראה ,םכt'ררה לש םה•תרתשל דבלמ ,תר•מוקמ תוגושל 25
195 .בור באל : האר . ס'ורה רשב•כה 1 . 

1 ובדוג 4 810 • r . 3 ·לגo . 
1 ,הברקלרר 5 967 . 
1 ,זאוקראקה רקס 6  . 79 ·מע , 3 קלח , 836

1 ·מע , 4 קלח ,םש 2 2  • 1 68 . 
1 .יגרא·צ  וןשלב םג ורביד םתשל לע ףסונש .'קראטר קאגרב ,טגקחאדרבאראק ם•רפכה דיוהי לע . 4 ·מע , 884
1 ·מע .םש : ן"ע תיק•מוקה 4  , 1 5  םג ם•משתשמ םה ת'ק'מוהק וןשלה דבלמ יכ ,רד•הע •לגרוד רפ.כו רוה' . 22 , 
1 ·מע . םש( ת'ראבאה ןושלב 6 ,'כררתר 'גזל וןשלב םרבדמ םרגה םע· םנושל דבלמ 'כ .רג"צ גאדא 'דוה' . )   ןכר '
 טגרכד ררה'מ ם'בר .) 347 , 258 ·מע .םש( "גזל וןלשב ם•רגה םע םרבדמ· םה 'כ :ץארמאמ ררה' רמ•טעה
1 ·מע . 1906 .'סקובזרק( ת'גא'ג"בדזא רג"ה :תראטאט·ה וןשלב ושמתשה 8 1 -רבע רוה' רדב'ד וז וןשלוב ) 
 .זאוקראקה

-1866 .'גדא·צ 9 1 863 , 1 1 ·לג , 863 7  . 94 ·מע , 
1 .'גדא·צ 10  . 48 ·מע , 884
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 ךוכיחו תוברת

.היסור ןושלב ' 1 1  ... יטאט תפש' איה םכושל םכמא יכ .םינומשה תונשב ישגדה הדעה יכבמ דחא 
 םכיא היסור תפוש ]תיכא'גייברזא ריקנ תיראטאט תפש םידעוי םלוכ ךא ... יסראפ תפשל ברוק
.סידחא יתלוז םידעוי ' 1 2  אשמו-עגמ לש ןושלכ תיסורה ןושלב ושמישה ךלהו בחרתה ןמזה ךשמב 
 .םידוהיה לש םהירוגמ-ירוזאב היסור יכב לש בושייה ךלהו לדגש לככ ,תבבוסה היסרלכראה םע
 התע םה .יכזררג ,ראגאלשאד .קסבררטפ ןרגכ .םיסרוה םע רישי עגמב םיאב םידוהיהש םיבושיב'
1 תכשנ ברחריטכאפ בתכ[ 90 1 .תיסררה ןושלה לש הבוט רתוי רא תוחפ העריי םמצעל ולגיס ]  ' 1 3 

1 .הכלהר אופא הבחרתה םירירהה םדיוהיה לצא תריכרשל-ברה תעפות 1 ב 4  יכ ,דלימ סיררב דיעה-929
 ]תיכא'גייברזא ריקנ תיכרותה ןושלה תאו' תיכידוא 10% ,תינמרא םריבוד ןשאטראר ידוהימ 60%

1 .תידוהי-'תיטאטה תשמשמ תיבה-ןושלכ ךא .םידליה לכ וליפא םידעוי  םייררהה םידוהיה ןכאו 1
1 דקפימ לש םינותנה םדימלמש יפכ ,םכרשל לע רדמש 926 . 

.5 חול 1 

1 דקפימב תרהצומה םאה-תפש יפל םייררהה םידוהיה תייסולכוא תוגלפתה 9 2 6  
1 )םיזרחאכ( 6  

 םאה· חפש

 ח•סרר ןכרחמ תורחא חרפש תר'רה"י'תכt'אט ל•לג t הק•לובפר

.98 ח•נאטסגאר הק•לברפר 7 1 . 3  0.3 

1 98.5 ח•נא'ג"ברזא הק•לברפר . 5  

2 9.2 90.8 זארקראק-רןפצ יללג .9 

2 97.4 לכה ךס .6 

 ברקב רשאמ םישנה ברקב רתוי הרבג טעמ היה םאה-תפשכ תדיוהי-תיטאט לע הרהצהה ררעש
 םירוזא יכשנ .זאקרראק·ןרפצ לילגמו תיכאטסגאדה הקילבופרהמ םינותנה םיחיכומש יפכ .םריבגה
.97 וריהצה הלא 5 %  לש 95 . 9% תמועל ןהלש םאה-תפשכ תידרהי-תיטאט לע תורירהה תודיוהיה ןמ 
1 .סריבגה  םתוא תושמשמה תונושלה ןיבל סהלש םכושל ןיב בטיה וניחבה םידוהיה .רמוא רירה 1
 .תידוהי-אלה היסולכואה םע םייחרכהה םיימוי-םויה םיעגמב

1 1 1 .•נראיצ  866- 1 863 , 1  . 94 ימע .וד ילג , 863

1 2 1 .ןורשג  1 ( לייאיבש• ד•הע ןכל המרבד . 888  הנר'מה רןשל .)חס'רפ וןשלל הוברק( •טאט תפש םחפש· :) 886
.ם•גלע חפשכ הב םריבדמה םידחאמ רץח רמל רהזומ 1 ( ןמרלרג לש םיאבה םריבדה י 1 ימע . 2 ילג, 867 2  ם•ארנ ) 
 תלוז( םובר •כ ,הס'רר וןשלב הס'רר •שגא לכ םרע ם•זנכשאה םה•חא חא םריבדמ ל ייגה םףרפסה •ייבחאי : זהרפהכ
.הברה םאר טעמ םא ,הס'רר רןשל ם•נ•במ >ףטהו ם•שנה  י

1 3 1 .ובחריטנאפ  90 1  . 

 הבש רןשלו חרירז•א רןשל; ת•חיב תר•נרשל-רר: םיגוס הרש לשל חר•נרשל-ברה חא גרוסל רע•צה ם"ט"ברס םירקוח 14
1 .הבריגררטסאר( הולכ הנ•דמב שמתשהל ןח•נ 970 (. 

1 5 1 ,דלימ  1 ימע , 929 8  . 

1 6 1 דקפימ :•פ-לע בשוח  1 .רמרירלר , 342 , 52 ימע ' 926  . 55 ימע, 946

1 7 1 הרהעב רנ•רצש תוררקמה •פ לע בושח  6  .ליעל 
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 תידוהי-תיטאטה ןושלה

 זאקרראקב םידוהיה םידברמ הבש ןושלה· יכ ,ודדש ךידדדיפ ופיס הרשע-הנומשה האמה ףוסב
 האמה לש םירשעה תונשב זאקרראקב דקינש ד,לאררכייא דדארדא � s :ןברמ-יתלב גהלב תיסרפ איה
 םילגרסמ סה הנד תולקבו ץראה תפשב רא םתפשב רא םדיברמ םידרהי'ה יכ 'ןייצמ הרשע-עשתה
.תיטאטב סג דברל ' 1  רז ןיבל ,םימלסומה ודביר הבש ,תיטאטה ןושלה ןיב אופא ןיחבה דלאררכייא 9
 ןרשל·כ הרשע-עשתה האמה עצמאב םנושל תא ורדיגה םמצע םיידדהה םידוהיה .םידוהיה יפבש
,המרדקה סופ ןרשל· סג םהיפב התנוכ םיתעלש 20 ,)'טאט' רא( 'תאת  םדיחאו 22 :סדא 5! ןרשל· רא 21 '

 2 •:שדרק ןרשלו תאת ןרשל םע בורעמ סופ ןרשל· רא 23 :סדא 5! ר טאטב ברועמב םדיברמ' סה יכ ונטע

 : םידידהה םידוהיה לש םנושל תא דלימ דרלררסר זאקרראקה תונושל וקרח דידגה ךכר

 הניחבמ וקלחבו תיטנופ הניחבמ וקלחב וינבהו ימש ויגיהב אטובמה 'ינאריא גהל
 הז דצב הז ויח רבש 'ץוא לבחב קד רוצויהל וישע היה הזכ גהל .תיכרותה ךדדכ תיגולופרומ
 25 . ןא·גייבדזא היה הזכ לבחו ,םייכרותו םיימש ,םיינאריא םיינתא תודוסי

 םויה תדבורמ איהו 26 ,תרינאדיאה תונושלה תחפשמ לש תיבדעמ-סרדדה הצובקל תכייש תיטאטה
 היסולכוא תווצבק דיי-לרע )לאכלכ זוחמבו ןוירזק דיעה תוביבסב( ןאריא ברעמ-ןרפצב ריזע דרזיאב
 ןאריאב סויכ תדבורמה תיטאטה ןיב 27 .סיבחדנ םיחטשב הצרפנ התיחש האדנ ךא ,יחרזמה זאקרראקב
 28 .ףתרשמה ןמ דראמ טעמ םשה·דבלמ דאשכ זאקרראקה לש רז ןיבל

 .םתדב רזמ רז ודלבנש היסולכוא לש תווצבק רשלש תיטאט םריבוד רא ודביר יחרזמה זאקרראקב

1 ,וררש 18  . 144 •מע , 796

1 .דלאררכייא 19 1 ( דלימ ' 1 . 396 'מע , 834  ןאכ ולגיס םרירהה'' יכ .ק'יצלאגב ורוקיב תובקעב בחכ ) 544 'מע , 884
 תוברעת לעב רןגרא'ד םלצא שבגתה האוגכ .טאט רא סיראפ םינכמ םה החואש .םייניבה-ימימ תסירפ ןרשל םמצעל
 :םינכשה םטיבשה לש תוימוקמה תונושלה ןמ ולאושהש םילמ הכרהו תויארקמ םילמ לש

1 ,יגרא·צ. רייימגר סיילזדמ :ץארמאמ .טגק-ירלק-םאמיא .ינאלגא םירפכה דיוהי חרלה'ק לש םתרדע האר 20 884 . 

1 'מע הררהשו , 348 , 347 • 322 , 243 , 239 'מע 5 1 .םראכגדיר :םג זייע .  1 .זטיאלא ; 75 'מע . 888 90 1  . 96 ·לג . 

2 1 1 .יגרא·צ הדוהי דיעה :טאט יושל רא זרמדק סרפ ורשל םנושל   r כל םנינ· . 16 . 14 ·מע .םש הררשהו . 4 ·מע, 884
1 "נ רל בחכ :םמצע 90 1  םידעוי םגיא םובר .חריטאאטכ םיימוקמה םיכושחה ראש םרע ,תיסרפכ םה םריבדמ' , 
.תיסור ללכ ' 

1 .כירא·צ .סילזדמ רפכה דיוהי תרדע האר 22 1 ( כרגא·דנ ·מ .ןשאטראררנ רפסה- n ינ חקפמ םג . 66 ·מע . 884  ·מע 894
1 1 1 1 :ץיובדרג : הררהש ןכר :תסירפ םריבוד רפכה רירה" יכ ןייצ .)   . 590 'מע , 860

1 ,יגרא'צ ,גאדא דיוהי תרדע האר 23  . 258 'מע , 884

 . 321 ·מע .םש .ןשאטראר דיוהי תרדענ r יע 24

1 .דלימ 25 162 'מע' 903 1 ,דלימ : םג ןייע .   לע דלימ תיחשמ םירירהה םרירהה' לש םתלשכ ימשה דוסיה חא . 889
 רבה ןיד.כש רינע-טיאטה וןלימל .ןיהע ינגל רקיעב רז העיבקמ גייתסמ רגד .ע ,ח .ק .ד .טלש דחוימה אטבמה

 חא יחרוש ל דימהע רגד ·פררפ .רונ חרי חא רגד אלכיבז בחכ .יבצ-ןכ יוכמ כ וברקכ ררא- n רארל דמועהו .•קחצי בקיע
 'מע .םש האר .דה' בחככ ודמהע רפסמו רונ תריחא .דבז :הז רוביח ךירצי ןלהל .יתדרח ול הנוחג ןכ לרע ורקחמ

 הקטיתפהר וקדדקה ,הקסיקהל תניחבמ םימסלומה םטיאטה של םתשל לע חיגא·גיירנזאה יזשלה תעפהש לע . 32
1 ,חיתשל העפשה ,גרנגרריג :ןייע 96 1  . 

 רש ,תסירפל הוברקכ החרא םאיורה שי .םיזעחרדחא ןיא תוינאריאה תונושלה תחפשמכ חיטאטה לש הסרקמ לע 26
 ןייע .תזיכרמה ןאראי r בל יפסכה םיל םיכרבזסה םריוזאה לש םיגההל דינ .םייניב-םרקמ n ספר n אה' יכ םינועטה
1 גרנגרריג 96 1 1 .גרנגרירג;  28 ·מע , 966  . 70-69 'מע , 1977 .ניסיא םגר , 1

1 ריכ דכלנ וקאנ ןלפנ תימסלומה חטיאטה ריובד רפסמ רבזאנ רהשע-עשתה האמה ףוסכ 27  :האר .פשנ 25.000
1 ,.ל.ל 1 דקפימ יפל . 30 'מע , 894 9 םרה' לש ןcו'גיירנזא של הטחשכ ומננ 897 1 ,  חטיטאה יזשהל ריובד 300
 .) 66 ·מע , 1982 ,ובישחאנ(

1 ,רטcוש-רcוי :האר היגהול ןאריאכ חטיטאה לש הוקדדק לע 28 969 . 
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 ןוניחו תוברת

 .תירוצנ היינשה 29 ,תינוסו תיעיש תימלסומ איה תחאה הוצבקה. ינתאה םאצומב םג רשפאו ,םתוברת
 .תידוהי תישילשהו JO 'תיטאט-ונמךא'כ םיתעל הנוכמה

.J ,( טורפאלק ךופ סויולי היה זאקוואקה תונושל ןיב תיטאטה תא ריכזהש וןשארה  Klaproth 

1 783- 1 3 םינשב רוזיאב רקיבש ) 835 1. 1 808 - 1  םרש םימלסומה יפבש תיטאטב םילמ רפסמ 807
.32 ( דלאווכייא דראודא הרשע-עשתה האמה לש םרישעה תונשב (E.  Eichwald תיטאטה רואית 
1 ( ךזירב איליא יסורה ןחרזמה ידי-לע הנושארל ןתינ 8 1 8- 1896 , 1 .  Berezin ( לע רקיעב ךמתסהש 

 ומסרופש םיטסקטה םגו ((,תימלסומ היסולכוא לש תומויסמ תווצבק ברקב תרבודמ התיהש ןושלה
1 ( ןרוד דרהנרב ידיב 805- 188 1  , B .  Dorn ( תיטאטל אוה ףא סחייתמ ונוכדעב ברה ינושלה רמוחהו 
 .יקחצי קחצי ןב בקעי ברה היה תידוהי-תיטאטה ןושלב ןיינע הליגש ןושארה 34 .םימלסומה יפבש
 תומוקמ ןהב ריבסהל ידכ ,וז ןושלב םילמ ףוסאל לחה הרשע-עשתה האמה לש םישישה תונשבש
 בתכש יפכ ,בורקב םלעת וז ןושלש ששח ךותמו תינברה תורפסבו םירשדמב ד,ומלתב םימותס
 ךרוצה לע יבכרה והילאל

 יתוארב הזב םדובכ תא ררועמה יתייה ינא תמאבו . יטאט תפש ירשש לולכי רפס רבחל
 םיירפכ םינדמחמ רפסמ יתמ הזיא ןיבו ןאטסגאד ידוהי ןיב קר הטילפל ראשנה הזה ןושלהש
 ול ןיא רשאכו .םייחה ןיבמ ורכז ףוסי טעמ דווע לדו ךולה הזה ןושלהו ... הז זוחמב םייררה
 ןכ .]םיימלסומה[ רפסו בתכ עדימ ריסחו םש ילב ינב וללה םיריפכה ןמ לאוג ול םוקיש הוקת
 וב ו ברעתנו ורהטב םלצא ראשנ אל יכ. ]הב םריבודה[ וב םריבדנה םדיוהיהמ תווקל םג ול ןיא
 .הבורמ ץורפהש דע תויסרפ ,תוריבע .תויכרות תולמ

 . ודבא ויתודובע תיברמ ךא. ןושלה לש הקודקדב ןודל הסינ ףאו .תובר םינש ברה שריקה וז הדובעל
 35 .םיבותכב אוה ףא ראשנ רתונש טעמהו

 לע תעדל ילבמ םייררהה םדיוהיה יפבש תיטאטל תדחוימ הדובע שידקהש . ןושארה ןשלבה
1 ( דלימ דולווסו היה .יקחצי בקעי ברה לש ולעפמ 9 1 3 - 1 1 ב 36 .) 848  םשב תרבוח דלימ םסויפ-892
 רוא התאר םינש הנומש רובעכ J ד:ןולימו םיטסקט ,אובמ ; תידוהי-תיטאטה ןושלי: רקחל רמוח'

1 ,דלימ :האר םרישעה האמה לש םרישהע תרגשב תטיאט ריובד םימלסומה תוצפת לע 29 1 ימע , 929  לער , 3-4
1 .גרבגרריג :ךייע םויכ םמוקמ  . 5 , 3 ימע . 963

1 •. ל. ל : האר םתשלב תודגא רפסמ םגו תטיאטה ריבוד םריצובה לע םריתא םטירפ 30 894 . 

3 1  . 24 ימע ,רבד תריחא ,דבז האר טוריפ רתיב 

1 ד.לארוכיאי 32 39 ימע , 834 7-396 . 

 . 25-24 ימע ,רבד-תריחא .דבז :האר ךזירב תדובע לש יתרוקיב חותינ 33

 םילמ קיתהע ןכו ,םיחאררדבא אזרימ יפמ םישימחה תרגש ףוסב תיטאטה ךרשלה של םיטסקטו םילמ םרש דךוד 34
 לש תיללכ הריסק זיכה הז רמוח ךמס לע .סילפטיב תיפארגראיגה הרבחה לש הריפסב אצמש המירשמ רז ךושלכ
 םרש זב .םסרופ אל .םיטאטה לש םנושלל סחייתהש ,רמוחה בור .רז וךשלמ םימגתפו תודגא המב םגריתו ,קודקדה
1 . ךרוד( הברקב םייררהה םידוהיה ךרשל לש תודחא תואמגוד . ותודע יפל . ךרוד 86 1  ךרוד לש רמוחהמ קלחב ' ) 
1 ייגייג :האר .תינאריאה היגוולליפה לע םרפסב ןרקו רגייג ושמתשה 90 1 - 1  , 347 ימע . 2 קלח , 1 ךרכ . 895

3 1 ,גרבגוריג :הוושהו . 78-377  . 292 ימע , 966
1 ,יקחצי זייע 35  ,דיוהיה םעה תודלותל זיכרמה זריכראב רומשה .יקחצי ברה לש ובתכמ קתעהמ איה האבומה' 869

1 9/11  P I  . 53-43 ימע .רבד תריחא ,דבז :האר הבחרה רתיב תינשלבה ותודבע לע . 

1 .ברילאק : האר וירקחמו דלימ לע 36 1 • דלימ ,ברילאק : ךכו , 963  . דבז : זייע תיטאטב דלימ לש רתוגייגעחה לע ' 963
1 .רלרשטלא הררשהו , 30-28 ימע .רבד תריחא  . 294 ימע ' 980

1 ,דלימ 37 1 .דלימ :האר הז רפס לע הרצק הריקס ' 892 893 ' 
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 תידוהי-תיטאטה ןושלה

1 נר :ידרהי-יטאטה גהלה לש הקטינופה לע הריקס' םשנ תפסונה ותדובע 90 1  ותדובע האצי-
.יןןהי יטאטה גהלה לש היגןלןפךןמה לע הריקס' םשה תא האשנש תישילשה 1 םיכשנ 38 ' 908- 1 905 

 סיכש לכרי יצחנ 39 .סימלסרמה הריבוד יפנ תיטאטה זרשלה לע םיפסונ םירקחמ יכש דלימ םסויפ
 תוסחייתהכ °"הררמת זידערינ-אלש רא זידערינ ולצא הלח .תיטאטה רקחנ קסע דלימ דרלררסררש
-תטיאט זר של לע רבדמ אוה זרשארה ורוביחכ םא .םייררהה םידוהיה לש םנושלל תיגולונימרטה
 םדיוהיה לש םתפש תא הככמ אוה הז אושנל םידשקומה םיפסונה םריוביחה יכשנ ריה ,תידוהי

 .םתס תיטאט הככמ אוה םימלסומה לש תיטאטה לע וריקחמ וליאו ,ידרהי-יטאט גהל םייררהה
-תטיאט זכר .םימלסומה יפנ תונוזמה רז איהו ,תיטאט זרשל תמייק יכ .עמתשהל יושע הז חוניממ
1 ( דלימ סיררנ .תירקחמה וכרד ךישממו דלימ דרלררסר לש רכנ .הלש גהל איהש תידוהי 956- 1 8 7 7  ( 

1 נ םסויפ  םדיוהיה לש םכרשל בורל תרדגומ רז הדונעכ .היגהלו תיטאטה זרשלה לע רוביח-929
-תטיאט יזשל· חכומכ סג רקוחה טוקנ םיתעל ךא ,תיטאטה זרשלה לש םיגהלה דחאכ םייררהה
.תדירהי ' 4 1 

 םנור רשאו םיושלשה תרכש זמל תוצועמה-תריכנ רוא וארש ,תיטאטה זרשלנ םיכזה םריקחמכ
 םירירהה םידוהיה לש םכרשל בורל תרדגומ 42 ,סימלסרמה יפכש תיטאטה זרשלה דיירשכ םיקסוע
 תררוצ יתשכ הועדי תטיאטה יזשלה· יכ . שגדומ סהמ םזיחאנ םלוא 43 .תיטאטה לש םיגהלה דחאכ
 .)קיתעמה תשגדה( 44 ·תדירה-יתיטאטהר )'תימלסומ תטיאט• הנוכמה( הפרג תיטאטה :תוירקיע
 תטיאטה לש גהל זיעמ איה םידוהיה יפכש תיטאטה יכ ,רכממ עמתשמ הז חרסככש לרפריעה ףא לע
 הניחכמ הקדצה הל ישש רשפאו 45 ,סיינרעמ םימוסרפכ םג החיכש רז הסיפת .םימלסומה יפכש

1 .דלימ 38 1 דלימ; 900 90 1  . 33-30 ימונ .רת תרחא .דזב :האר חיכלשכ הניחבמ הלא םרקחמ לש טרופמ רואית . 

1 .דלימ :האר 39 907- 1  :האר .חטיאטה וןשלה זה ללכוב .הסיורב תוינאריאה תונושלה רקח לע חחצמוחמ הריקס . 905
1 ,הובלווקס -142 ·מע . 962 1  . 1975 .יקסנארוא הוושהו . 32

 לש הקטיתפה לע הריסק·ל אובמב זבש .יגולונימרטה ריגשל תקפסמ בל- n מושח שרקה אל ומצע דלימש רשפא 40
1 .דילמ( •ררהי-יטאטה גהלה  וז ןושל ןייפאל ךרצ היה ולאי•ש תמדוקה ותרובעמ טטצמ אוה ) V •מע , 900
 והז' ןהללכ הגייפאל הזד ןחינ .הב תרובדה הסיולכואל חוסחיחה לכ אלב .תיטסויוגניל הניחבמ ]חדיוהי- n יטאטהנ
 חיחשח לע תיגוולפרומ הניחבמ וקלחבו תטיתפ הניחבמ וקלחב וינבהו ימש ויגיהב אטובמה .ינאריא גהל
1 . וןלימ( דלימ בחכ ידפולקיצנא ןולימב ·םייררה םידוהי· ןרעב :חיכרוח  םיררהה םדיוהיה לש םכושל יכ .) 893

 :חיטאטה וןשלה לש גהל- nn · אזד
1 ,דלימ 41  וןשהל לש גהל- n ח אזד חדיוה..,חטיטאה· כי רמאנ הנטקה תטיייבוסה הדיפולקיצנאב . 18 ימע , 929

 ותוא לש רחא םוקמבו ) 1929 .םרירה םדיוהי( ·םיירכותו םירכונ תודוסי לש תפסות םע .םיטאטה לש תינאריאה
 .) 1932 .םטיטא< ·תטיטאה וןשלה של םיגהלה דחאב םריבדמ םייררה-םדיוהי םינוכמה· יכ . r ריצ םוסרפ

1 .הברלרוקס 42 1 •מע, 953 23- 1 1 ·מע . 1977 .ובקאסאי( תורידעה תחא יפל . 22 7  m גשב חטיטאה וןשלה רקחב וסקונ .) 
 רמוח הניהכו תדיוה .... תטיטאב ריקעב הארנכ הסקשע .הלאק-·ץאחאמב הוב ובקיע תור : םישגא הרשלש םיעבהש

 הביריגדטדסארר .םימסלומה םטיטאה וןשל תא רקחש . דראגנינלמ גרבתריג רדנסכלא ,רז וןשל לש וןלימל
1 גרבתרג :האר םכויסלרמה פיבש תטיאטל םיסחיתמה םימוסרפ .בהקסוממ 962 ; 1  דלימ ·ב םרשש םטיסקט . 966
1 ב זאוקואקב ורוקיב חוננ תיטאט ריבוד םימסלומה יפמ  . 1945 .דלימ :האר-928

 לש סי.גזלה דחאב םריתמ םירדהה םדיוהזד• יכ .תנייצמ םיישמחה תרגש תישארמ תיטייבוסה הדיפולקיצנאה 43
1 ( גרבתריגו .) 1952 .םיררה םידוהי( 'תיטאטה ןושהל 28 ימע , 966  יתלש םטיטאה וקלחכ םתד פיל· : בתוכ ) 1

 m ובד הוצבק לכ .תיתשל הוקלח םג אזד וז הוקלח ... םימסלומ םטיאטר ... םדיוהי-םטיאט 'תורקיע תווצבק
 :·םהריובד ןיב האלמ תדידה הכבה םרישפאמ םגיאש םייתומעמש םידלבה םימייק סי.גזהל ןיבו .הלשמ .ו:ולב
1 .ביסיא :האר ההז טעמכ חוסיכ  . 70 ·מע . 977

1 .הנילאחאפ 44  . 480 ימע . 959

1 ,רגייג .לשמל ,האר 45 1 .ןרטסגגרומ ; 49 ·מע . 959 1 ימונ . 958 74 . 
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 ךוכיחו תוברת

 תיכושל-ויצוס הניחכמו 46 ,תיעמשמ-דח דימת הכיא ןושלו גהל דיכ הנחבהה םרכ .אדריג חיכשלכ
 תידוהי- n יטאט הפש םידוהיה לש םכושלכ תוארל םיקידצמה ,םטיביה הושלש תוחפל םימייק
 תללוכ ,םירצונהו םימלסומה יפכש תיטאטכ אלש ,חדיוהי- n יטאטה .תיטאטה לש גהל אלו
 םימוסרפה רוא ואר הז בתככו .תוריבע תויתואכ הבתככ איה ; ימראו ריכע דבור הלש הקיסקלכ
 רוא התאר ,םירצונהו םימלסומה יפכ הרוגש התיחש ,תיטאטה דמ לידבהל .סופדכ םינושארה
 בתכ שבגל תוצעומה- n ירככ ושעכש תונויסינה 47 .הפי תורפסו הקידוירפ דכלכ תידוהי- n יטאטכ
 ונמזכ התכונש ,תיכאיגייכרזאה ןושלכ רקיעכ ובתכ וללהו ,וחלצ אל םיטאטה לש םנושלל
 ולא תורכוע םכמאו 49 .םימלסומה םיטאטה לצא ןלהו חכתשה וז ןושלכ רובידה ףאו 48 ,תיראטאט
1 כ דלימ סריוכ רקוחה ישגדה  הדחייש ,הדיחיה איה תידוהי- n יטאטה הוצבקה' יכ בתכש ,-929
.וז ןושלכ הלש בתכל תודוסי החינהו תיטאטה ריבוד תייסולכוא ןומהמ תימואל הניחכמ המצע ' 50 

1 "כ דייצ יקסרומאס  דועכ 'דכלכ םימלסומ םינקז לצא ןיידע הרוגש תיטאטה ןושלה יכ ' 925
5 .תיכא'גייכרזאה הפשכ רובדיל םריכוע םרייעצה 1 

 זב קחצי ברה .טככרד לש הכר דייצ וז הדבוע. לפרעכ הטול תידוהי- n יטאטה ןושל לש התישאר
 ןא ... שדוקה ןושלכ ונלוכ םירבדמ ונייה' יכ בתכ ובש ,וריעכ הרטשמה דקפמל בתכמכ .בקעי
 הזכ ונלוכ התע םריבדמ ונאו ]טאט[ טט ןושל תאזה הנידמה ישנאמ ונדמל םימיה ךיראהכ
 םימיכ ונלכס יכ ,וכל ועדי וניא תאזה הנידמה ישנאמ טט לש וןשלה הז ונדמל רשא תוע ... ןושלה
.הכרה תולג םינומדקה  52 י

 ,רומאכ ,רכס דלימ דועכ .םיער-תודחא דיא תדיוהי- n יטאטה ןושלה הבוצע ובש רוזיאה יבגל ףא
 םידוהיה יכ, שיגדהו וז החנה ) Zagorski ( יקסרוגאז 'כ רקוחה החד, ןא' גייכרזאכ השבגתה וז הפשש
 ןושלהשכ רוזיאל ועיגה םה עמשמ ,תרחא ןושל זאקוואק תמדא לע ורבדי אל םלועמ םירירהה
 ןושלה השמיש היסורל זאקוואקה לש וחופיס יכפלש ,רבדכ קפס דיא ןא .םהיפכ תידוהי- n יטאטה
 ומא יפמ דליה דמל התואו ,םמצע דיכל םניב םייררהה םידוהיה לש רוכידה·ןושל תדיוהי- n יטאטה
 .םיריקיע םיגהל הושלשל ונמזכ הקלחכ ןושלה 53 .הרותה ריבד תא דמלמה ריבסהו םגרת הכו ויבאו

1 .יקסנארוא :וייע םיגהל ןיבל תונושל ןיב הנחבהב תונושה תוישגה לע 46  . 292-289 ימע , 960

1 תישארב המייקתהש ,זאוקואקה-רבעב תוימראל תריעב לע תוציעיתהב 47 932  אל התע דע יכ .ברליארבאז וייצ , 
1 .תיזאקרואק-סנארט תוציעיתה( םנושלל וחרימ ב-א ןכרהש ףא .תיטאטה ורשלכ םימוסרפ םוש ואצוה 932  (. 
1 ( בידאב ןייצ םיעבשה תונש תישארב 1 ימע , 973  איה ןאיגייברזאב םיטאטה לש תיתורפסה וןשהל יכ ,) 22
 םירירהה םדיוהיה לצא רק יכ ,אופא עמתשמ .תסיור יקלח m ואבר .תריאבא ןאטסגאדבו .תסיורו תינאיגייברזא
 .תורפסה וןשל םויה דע תטיאטה הרוהמ

1 .ןסידיניפ 48  בתכל· יכ ,רמאנ הבש, 1946 תנשמ הלודגה תיטייבוסה הדיפולקיצנאב רשופמב הניףיצ וז הדבוע . 926
 וןשל( בתכ ןידיע םירסח ... ]םימלסומה ירק[ ואיגייברזא לש םטיאטה יגהל ... םדירהי-םיטאטה לש גהל קד הבז

1 ,תיטאט 946 (. 

1 ( ץידליו ןייצ הרשע-עשתה האמה לש ישילהש עברב רבכ 49 8 50 ימע, 79  וןשלה תקחדנ• וקאנ תוביבסב יכ .) 1
.םיראטאטה םריבדמ הבש וןשלה דיי לע תיטאטה 1 ( גרראיג םיעטה האמה הילשב .תינאיגייברזאה ונייה י  ימע' 895

1  האמה לש םיושלשה תונש תישארב .תינאיגייברזאה וןשלב רדבל םריובעו םתפש תא םריבאמ םיטאטה יכ ,) 69
 םריבוע םיטאטה תינאיגייברזאה הקירלבפרב' יכ .) 1932 .םיטאט( תיטייבוסה הריפול"וjבצאה הנייצ םירשהע

33 ימע , 1973 .סיאול : םג וייע .תינאיגייברזאה וןשלה ולסג ירק י,היצאזיכררת לש ץאומ ךילהת  , 104- 103 . 

1 ,רלימ 50 1 'מע. 929 8  . 

5 1 1 'יסקרומאס   . 26 ימע ' 925

1 .ינראיצ 52  . 48 ימע , 884

1 .יקסרוגאז 53 88 1 1 .ץזיאוקואק הוושהו ,   . 3 ילג , 862
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 תידוהי-תיטאטה ןושלה

 רכש .טככדד גהל ; ךאטייק גהל הכרכ דשאו ינופצה זאקרראקה ידוהי ודביר רכש ,ינופצה גהלה
 רקיעכ היהש ,הברק גהלו 'ןאדאסאכאט ידוהי םג רמכ היתוביבסו טככדד דיעה ידוהי ושמתשה
 תופשה תחפשממ םילמ לש 55 תיעיכשמ רתוי ללכ ינופצה גהלה 54 .זאקרראקה-דכע ידוהי לש םכרשל
 רדמשכ תיכא'גייכדזאה ןושלה ןמ ומלעכש םילמה ןמ קלח .הברק גהלכ הזמ ןטק זוחאו ,תויכרותה
 םייחה םרחתמ ויה תוריבעה םילמה .תוריבע םילמ ויה תידרהי- n יטאטכ םילמה ןמ-2% כ 56 .תיטאטכ
 אוציכו באכ העשת' ןטש ,יכר ,תכש' ושדק ,הזה םלוע ,המשכ ,חורמה-ךאלמ ,הלימ ,הכרכ( םייתדה
 תומויסמ תונוכת :דכו רזממ ,טג ,הכותכ רןגכ ,תושיאה ייח ןכינעש םילמ ויה ידבע אצוממ .)הלאכ
 ררקמ תריבעה השמיש ןכ. ןהימודו קידצ .ףנחתמ' ןצמק ןרגכ ,תוירבע םילמכ ןה ףא ונויצ םדאה לש
 .קצב רןגכ ,םוי-םויה ייחמ תודחא םילמ .דרוע הככס ,םעט ,דשח ןרגכ ,םיטשפומ םיגושמ יוטיבל
 םכרשלכ ובלתשהש תוריבעה םילמה 5 י. n דירהי- n יטאטה ןרשלכ ןה ףא ובלתשה ,הרריק ,סופד
 האטוב 'תישארכ' הלמה ,לשמל .ךכ ; םיסורה םדיוהיה ברקכ גרהנה ןמ הכרש ךדדכ ואטוב
 58 :תי w �ד!;'כ

 ןשלבה םיושלשה תרכשכ דיעה ךכ לרע ,םיגהלה ןמ דחא לככ ההז היה אל הקיסקלה לש בכרהה
 : דלימ סירו כ

 .תוכרש םילמכ ]הברק לש גהלהו ינופצה גהלה[ םיגהלה יכשכ םיכ�כמ םיגושמ לש ךדעל 10%
3 "כ ךיישל ןתינ הז גוסל %  תוכרש ךא ,]םיגהלה יכשכ[ ןתרוצכ תופתושמ םילמ לש ךדעכ 
1 . ןתועמשמכ 4 %  . ןתרוצכ רכיכ ןפואכ תודלככ םיגהלה ינשל תופתושמה םילמה לש ךדעכ 
 תויסרפ( יסרפה יתורפסה וןלימה ןמ םילמ רתוי הכר תורידתכ םישגופ הברק לש גהלכ
 לש רקיעכ ,תויכרות םילמ תובורק םיתעל ןמוקמכ םיאצומ ינופצה גהלכש דרעכ ,)תויכרעו
 59 .זארקראקה-רןפצ לש םדיחא םייכרות םיגהל לש םג רשפאו ,תיקימרקה ןושלה

 םג םייוטיב תא 'יאדוול בורק 'ראצמ םיכשה תצורמכ רשטשטיכש ,םיגהלה תרשלש ןיכ םילדבהה
 .בתככ

1 ( ג"כדת תכשמ איה בתכ-רןשלכ תדירהי- n יטאטכ ושמישל הנושאר תרדע  :הכ דמאנו .) 863
.הכ ררבדי דשא הפשכ םהיתודגא םיכתרכו'  טככדד דיעה תרטשמל בקעי ןכ קחצי ברה לש בתכמכו 60 '

1 תכשמ  ןרשל כ"כ םיודעי םכיאש ימ םימעפל ךא' שדוקה רןשלכ לכה םיכתרכ ונחנא' יכ 'שגדוה 865
.רככיכ גרהנה טאט ןרשלכ םג םיכתרכ דשוקה ' 6  ]םה[ םיכתרכ'ש ,הז רושעכ דיעה יכדא'צ הדוהי 1
.י"דש בתככ ברועמ תריושא בתככ לכא ,הכ ררבדי דשא הפשכ םהיתודגא  ידכ שי ולא תורידעכ 62 '

1 ימע , 1949 ,רוש :האר .ןשאטראו גהלו הנוק גהל :םיינשל ימורדה גהלה תא וקליחש ויה 54 34 . 

 . 203 ·מע . r: 1924 וכלוימאס 55

1 .וכדמחא :ןייע תטיאטה רןשלכ ורמשנו תינאיגייכרזאה וןשלה ןמ ומלענש םילמ לע 56 97 1  . 

1 ( דלימ לש ןולימה ךמס לע בשוח תויונהע םילמה רועיש 57 1 וכ תומורשש .) 90-55 ימע, 892 -תטיטאכ םילמ 937,
1 .וכקאסאי םג ןייע תדיוה..,.חיטאטכ תווינע םילמ לע .תווינע םילמ 32 ןהכו תדיויה 1 ימע , 977 3  . 

1 ,ויל 58 90 1  . 

1 ,דלימ 59  . 275 ימע , 932

1 .ינרא·צ 60 866- 1 863 , 1 1 ילג , 863 7  . 94 ימע , 

1 .ינרא·צ 61  . 48 ימע . 884

 m יתואכו םפתשכ םהי m רגא םיכ m כו• :ינרא•צ בתוכ טנקחאדוכאראקכ הדיועה הליהקה רואיתכ . 4 ימע ,םש 62
1 ימע .םש האר .ירקאטו ילגרוד .קאנויכ דיוהי ינגל המוד רואית .) 14 ימע ,םש( 'תועבורמ 6- 1 5  ונתכ םה· . 22 , 
1 .דלימ( תועוברמ תווינע תויתואכ ר]לימ •ו דיעמ .תדיוהי-תטיאטה[ זה רןגרא•ז  םג והושה ,) 544 ימע , 884
1 ,ויל; 165 ימע , 1901 .ןדי·זדאנ 90 1  . 
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 ןוניחו תוברת

 םיליכשמה דועכ .םעה-יטושפ רקיעכ ובתכ תידוהי- n יטאטה ןושלכ )א( : תועפות עברא לע דמלל
 ןוגכ . ורבחל םדא דיכ םירבד תביתכל השמיש תידוהי- n יטאטה רך שלה )כ( ; תריבעכ ושמתשה
 הייד תססוכמ תרוסמ התיה תידוהי- n יטאטכ הביתכה )ג( ; ולאכ אוציכו תויקסע תומירש ,תורגיא
 הבתכנ תידוהי-תיטאטה )ד(; ןכל-םדוק תוכר םינש ,הארנכ ,התישארו הרשע-עשתה האמה עצמאכ
 63 • י"רש בתכל המוד בתככ תועבורמ תויתואכ

-עשתה האמה לש םישישה תונש ףוסכ םסרופ ונידיל יעגהש תידוהי- n יטאטכ ןושארה טסקטה
 לש ךיסנל םיבייח םידוהיהש .םיתוריוש םיסימ לש הרצק המירש יהוז .ינרא'צ הדוהי דיי-לע הרשע
 ןהיכ רשא ,ארזע זב הידעס ידיכ הבתכנש .הניש ריינ-תסיפמ טסקטה תא קיתעה ינרא'צ . ךאטייק
 רכזומה .)ךאטייק לש ךיסנ( 'לידע ימצוא' יפל .ועדי-יתלכ רוקממ ותוא קיתעה ברהו יקראטכ ברכ
-כ רחואמה לכלו הרשע-הנומשה האמה יהלשכ םדקומה לכל בתכנ אוה יכ ועבקל זתינ .טסקטכ

64. 1  יכרוצל בתכ-ןושלכ תידוהי-תיטאטה ןושלה אופא השמיש הרשע-עשתה האמה תישארכ 820
 םייטייבוס םריקוח תעיבק .תול"ומ הכ חתפל תונויסינ ףא ושענ םרישעה האמה תישארכו .םוי-םוי

 ףא 65 , ךומסל המ לע הל דיא .תטיייבוסה הפוקתל דע בתכ תידוהיה-תיטאטל היה אל וליאכ .םידחא
 .םישבוגמ ביתכ-יללכו קודקד וז ןושלל היה אלש

 תיברמ ידי-לע תיכרעה הקיפארגה הכלהו הלבקתנ זאקוואקכ םאלסיאה תוטשפתה תובקעכ
 רקיעכ. ןאטסגאדכ םימע המכ ושע הרשע-הנומשה האמה לש היינשה תיצחמכ .בתכה ילעכ םימעה
 תתושמה :ימא'זדא'ה בתכה רוצנ ךכו .םנושלל יכרעה תיב-ףלאה תא םיאתהל תונויסינ .םריאכאה
 םע .םירשעה האמה תישארמ םירפס ומסרופ הז בתככ .םינמיס תפסותכ תיכרעה הקיפארגה לע
 יכ תונעט ולועה ,בותכו אורק תודעויה תובכשה תא ביחרהל ףאשש .יטייבוסה ןוטלשה תמקה
 .ביתככ המרופיר התשענ ןכל .תורעבה רועיכ לע השקמ דוקינכ שמתשמה יכרעה תיב-ףלאה
.שדחה ימ'זדאה' ביתכה רוצנ ךכ .תודחוימ תויתוא וסנכוה דוקינה םוקמכו  םימויסמ םיגוח םרכ 66 '
 .יניטאל כ-אל זאקוואקה ימע לש םהיתונושל לכ תא ריכעהל ופאוש ,וז המרופריכ וקפתסה אל
 ושיגדה םתמועל ,בותכו אורק םידעויה רפסמ תבחרהל עייסי .םיכמותה ונטע .יניטאלה כ-אה

 םיחנ רכמ רטש לע המיחח איה .תרוהי-תיטאטה הנתככ ןהבש .תויתוא לש ונל העודיה רתוינ המודקה המגודה 63
1 ( ה"צקתמ 835  םרוהיה לש םתניתנ לע .רוהיה םהע תודולתל ז'כרמה וןיכראב רומשה .יקחצי ףסוא האר .) 
1 .ןאטסגאד רקס םג הוושה םיררהה 90 1  . 40 ימע , 

1 .ינרא·צ : האר ומוגרתו טסקטה 64 1 .ינרא·צ: ןייע ארזע ןב הרסע ברה לע. 16 ילג' 868 2 ימע' 884 1  ןמד לע . 32 . 24 , 
1 .היחנ :ןייע לרע לש ונוטלש  . 323-322 ימע . 856

1 נ יטייבוס ןואטבי בתכ ,לשמל .ןכ 65 921-:' j דעו ,יסרפ'"כרות םע לש תיטאט וןשלב םרבוד ]םיררהה םרוהיה 
 םירד םהו תויה םייפוריאה םרוהה' לש וןשלבו כ-אנ שמתהשל םילגוסמ םניא םה .םהלשמ נ-א םהל ןיא םוה'
1 ,סכיר( ·םייפוריאה םרוהיה םע ףתושמ רבד םוש טמעכ םייררהה םרוהיל ןיא ללכנו ,ןיטולחל םהל 927 (. 
1 נ עבק הז תמועל  ,דאוקואקנ םיררהה םרוהי'ל יכ . m דמה ימע לש םהיתונולשב יקנ הה-ש .נלבוקאי יפורפ-928
2 'מע' 1928 .בלונקאי( ידמל חחופמ בתכ שי .יטאט גהלב םירבדמה 1 6 -ב ןייצל וץחנל אצמ נשאדאד ימ וליאו .) 

 .נשאדאד( ·דיחא ינטיאל נ-א החע םהל שי .םהלשמ בתכ הכפהמה דע םהל היה אלש ,םיררהה םידוהיה יכ. 1935
1935 5 ימע .  1 -יבר ]םימעה[ ליכשנ' : תנתוכו נלנוקאי לש ותעיבקמ תמלעתמ וננמז-תב תיטי'נוס תרקוח .) 

 לש הרוש r טיינוסה ןוטלשה ידי-לענ וטקננ >םיצנאנגושה r םיררה םרוהי רקנ םיטאטה .םיישלאטהג ןיסולכוא
1 ,הגילאחאפ( 'בתכ םנעמל רוציל רכ םיצעמא  םרוהיה לש םע-רופסי לש ףסואל המדקהב .) 475 ימע. 959
 בתכל תטיאטה וןשלה התכז תיטייבוסה הפוקתב קר· יכ תכרעמה תנייצמ ,םיעבשה תונשנ אציש ,םיררהה
 .) 4 ימע . 1974 ,ולווקק( ·ןאטסגאדנ

1 ימע . 3 ןרכ . 1929 .תיתורפס .קצינא 66 35- 1 1 .נולאינאד : 33 1 ימע , 972 3 3 1 ימע ' 1975 .נולאינאד :  3 2  . 
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 תידוהי-תיטאטה ןושלה

 דצה אל יכ ,המוד םלוא 67 .תוימואלה תוויברתה לש ןתוחתפתה תא םולבת ב-אה תפלחה יכ ,םירחא
 תורפסה ןמ ארוקהו דמולה תא קתנל ןוצרה אלא .ב-אה תפלחהל המגמה זכרמכ דמע יתלועתה
 תורטמ .אל רקיעכ וא .קר אל תרשל אופא הדוענ יניטאלל יכרעה כ-אה תפלחה 68 .תיתרוסמ-תיתדה
 אלא .םהיתונושלב םימוסרפה תא לזיוהלו זאקוואקה ימע לש תופשה תארוהב הלקה לש תוישעמ
 ןיכ קותינל םורגלו ,הינהוכו תימלסומה תדה לש העפשהה דגנ קבאמכ ילכ שמשל הנושארו-שארכ
 יגולואדייאה טביהה .הכפהמל דע וז ןושלכ הבתכנש תורפסה ןיבל רפסה-תיבכ תדמלנה ןושלה
 69 • ךככ וקסעש םירמאמה תיברמכ שגדוה יניטאלל יכרעה כ-אה תפלחהכש

 וןטילל תוליעפ לש םידקומ ושמישש .םירוזאב וררוגתה םייררהה םידוהיה ןמ קלח
1 כ .כ-אה )היצאזיניטאל(  תימונוטואה הקילבופרכ רהה ימע ליבשכ ושמישל הז ב-א סנכוה-922
 ,םירשעה תונש תישארכ ב-אה תפלחהל תוליעפ הלחה ןא'גייכרזאכ 7 ס.זאקוואק-ןופצכש תיררהה
1 בו  םימוסרפה ,הארוהה תרכעה לע וז הקילבופרב םיטייבוסה לש תיעיברה הדיועוה הטילחה-925
7 .יניטאל כ-אל היצארטסינימדאה לוהינו 1  יליעפ ןיכ םג הזיחא ואצמ ולא תומגמ יכ ,אופא יעבט 
 .םייררהה םידוהיה ברקכ תיטייבוסה תוברתה

 להנמ ושמשב .כוטאניאדוח יאכז היה דיוהי-יטאטה בתכה ןוטילל העינתה תא הלעהש ןושארה
1 םידומילה-תנשכ גיהנה . ינזורג ריעכ םייררהה םידוהיה דיליל רפס-תיב לש  תארוה תא 925/26
1 כ 72 • יניטאל ביתכב ןושלה  כוטאניאדוח לש ותפטה ךא ד.יחי לש המזוי רקיעכ וז התיה-925
 םדיוהיה ברקכ םיטיייבוסה תוברתה-יליעפ ןיב םיכמות ןמזה תצורמב האצמ תיב-ףלאה תפלחהל
-20 כ .קי'צלאנכ םייקתהש ,זאקוואק-ןופצ לש סנכב .םייררהה 1 1 יאמכ-5  תבחרהכ וןדיל , 926
 : טלחוה םייררהה םידוהיה ברקב תיתוברתה תוליעפה

 םייטאטה רפסה-יתבל חטיבהל דיכו ,תיפוריאה תוברתל םירירהה םידוהיה תא ברקל ידכ
 תוארל שי .םילוז דומיל-ריפס לש רואל-האצוה תועצמאכ םאה-ןושלכ הרידס הארוה
 73 .יניטאל תיב-ףלאל ריכע תיב-ףלאמ רבעמה תא ליועמו יחרכהכ תינורקע הניחכמ

-כ .תידוהי-תיטאטל ינטיאלה תיב-ףלאה תרדחהל ןא'גייברזאכ תונוש תווירש םג ושע ליבקמכ
1 ך 9- 1 ראוניכ 1  הבישיכ .תיממעה הימדקאה לש תיטאטה היצקסה לש הבישי וקאנב המייקתה 926
 תוישעמ תועצה ןיכתש הדוע תונמל טלחוהו ,ינטיאלכ ריבעה בתכה תפלחהכ ךרוצה לע רבוד וז

 הגלפמה ישנא דצמ חררדגגחה לש הררש הגשי ב-אה לש הדחאהו רןטיהל דגכ' יכ .ניאגריצ בחכ .למשל .ןכ 67
 בתכה תודלוח" ררפסנ עובק ובראכלא רוספורפה .תישעמ תרמעשמ ןיא היצאיזגטיאלל יכ םינועט רשא .םירקוחו

 סלכ רתוהי טמעל .םהלש בתכה לש היצאיזגטיאהל ןמ המואמב רכז אל םיגיטסראה יכ ,"םיגיטסראה לש
1 ,נאיגריצ( 'תימואלה םתוברת תוחתפתהל 93 1 1 .ובלאיגאד םג הררשה .) 227 ימע ,  1 ימע , 975 35  . 

1 .נייזדאט r יע 68 1 .ובקאדאיח , 930 910 . 

1 ( קנ- r ·צמאק בחכ . לשמל • ןכ 69 -ףלאל םרובעב תוצועמה-חרינ של םיריאטאט-רכררחה םימהע· , ) 58 ימע . 928
 הכיולמה . רןריטאירלרפה ללכ לש חטיסילאתיצאגרטגיאה תורבחל םירנקחמו םיפטרצמ רק אל יגיטאהל תיב
 הלכשהה תאגשמ .םאלסיאה ינשמ םרירחתשמ םג אלא ,םזילאציוסל- רןריאטירלרפה של תיפוסה תילכתל
 m רנ םריבד :הגשהי חריאטאט-ררנרחה תורבחה הגופס ןהבש .תויחד תולפט תותמאמו לבהה תותמאמ ,רנש
1 ,ילגרא-ילאמאגא : םג האר המרד 928 . 

1 ,ןריטםרק 70 1 ימע , 1972 ,ובלאיגאד רהרהשו: 1927 .שטייט : 98 'מע . 923 33 . 

7 1 1 .קנ-ןייצמאק  1 .וברזיאג :האר דשהח ב-אל דוערה תוליעפ לע הריקס . 1925 ,תוטלחה: 928 928 . 

 . 60 'מע ' 1929 ,נרלזיאר .וברלאש 72

1 ,םברי :הררשהו , 1929 ,נרטאגאירדח .דשח תיב-ףלא 73 927 . 
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 ךוכיחו תוברת

 תוצעייתהב' עמשכ םלוקש ,םידגנתמ ומק ולא תועצהל ךא 74 .תידוהי-תיטאטה ןושלה בתכ ןוטילל
1 רבמטפסב הבקסומב הסנכתהש ,'םיטאטה ברקב תיתוברתה הדובעה לע תיטייבוס-לכה 927 . 
 הגלפמה וכת ,בומיסיכא )יבצ ילתפנ היה יתימאה ומש( יאלוקיכ היה תוצעייתהב תטלובה תומדה
 םידוהיל םייטייבוס רפס-יתב דוסייל הברה םרתש ,רבוטקוא תכפהמ יכפלמ תיקיבשלובה
 ןושלל הדיחא תיתשת תתל ידכ . ןושלב תורושקה תולאש יתש ודמע תוצעייתהה דקומב 1s . םידידהה
 .תיביטאמרוכה ןושלה תא שמשיש גהלה תא ועבקל תוצעייתהה יפתתשמ לע היה ,תידוהי-תיטאטה
 עיצהו בומיסיכא דגנתה ךכל ךא ,בייחמ גהלכ טכברד גהל תא ועבקל ועיצה םיפתתשמה ןמ םידחא
 אל ותעד םלוא .דחאכ טכברד גהלו ימורדה גהלה תא תורפסהו רפסה-תיב ןושל תיתשתב חינהל
 התעמ היהי ·םיגהלה לכל תפתושמ םילמ תומכב רתויב עפושמה' טנברד גהל יכ ,עבקנו הלבקתנ
 וז תוצעייתהב ושגנתה בתכה ןיינעב 76 .תידוהי-תיטאטה ןושלב תורפסהו רפסה-תיב ןושל ךליאו

 ,)כונורהא( בונוראגא בקעיו כוטאניאדוח יאכז ויה היאטבמ ןיבש ,תחאה העדה ילעב .תועד יתש
 ןיבש ,תרחאה העדה ילעכ וליאו .יניטאל תיב-ףלאל תידוהי-תיטאטה תרבעהל רתלאל תשגל ועבת
7 .ירבעה תיב-ףלאה תא ונכ לע ריאשהל ושקיב ,כומיסינא יבצ-ילתפנ היה הישאר  יעבות תעצה 7
 יטנופ ביתכל רובעלו המרופיר גיהנהל טלחוה ךא ,ונכ לע ראשנ עבורמה ב-אהו התחדנ וןטילה
 תידוהי-תיטאטה ביתכ לש המאתה םושמ התיה וז המרופירב .תויתואב דוקינה ףלחוי ויפלש
 שידיי ןושלבו •שדחה ימא•זדאה' דיי-לע ןאטסגאדב יברעה ביתכב ולחש ןושלב תורומתל
 .תיטייבוסה

 ונמזיו 78 ,הבקסומב הלבקתנש הטלחהה ןמ םיצורמ ויה אל ןא·גייברזאב תוברתה ינקסעמ קלח
1 תישארב  ואב תוצעייתהל .תידוהיה-תיטאטה לש בתכב ןוידל תיפארגותרוא תוצעייתה וקאנב 928
 .וקאנו ןשאטראו ,הבוק: הקילבופרב םייררהה םידוהיה לש םיבושחה םיזכרמה תושלשמ םיליעפ
 .תידוהי-תיטאטה לש בתכה ויניש לע תועצה עברא ואבוה תוצעייתהל

 'מ לש ותעצה הלבקתנו התחדנ איה ךא ,יניטאלל ריבעה ב-אה תא ףילחהל התיה תועצהה תחא
 ידכ םינמיס המכ התע ול ופסונש אלא 'ירבעה בתכה תא הנכ לע הריאשה רשא ,הבוקמ יררה-ןב
 תא סייפל ידכ םלוא 79 .תויתוא םיושלש לע דמועה תיב-ףלאהו ,יפארג יוטיב לילצ לכל תוושל
 ·ףלאל יפוס רבעמל דע ינמז אוה· ריבעה בתכה יכ ,תוצעייתה התואב טלחוה ,היצאזיניטאלה ירשוד
 הלומעת-עסמכ וחתפ ,) Mushaev ( כיאושמ קחצי ומכ ,בתכה ןוטילב םיכמותה 8 ס:יניטאל תיב
 בתכה תארוהל םידחוימ םיסרוק וקאנב םייררהה םידוהיל ןודועמב וחתפנ ףא ,םדקהב ותגהנה ןעמל
8 .רשחה יניטאלה  םושמ הכ היה יניטאל תיב-ףלאל בתכה תא דיימ ריבעהל אלש הטלחהה ,םרב 1

1 • זאמש•א 74 926 . 
 ויכל .ם'ר'רהה םריוההי זב .בומ•ס•כא א"ג ויב ברבעל זיא . 35 ·מע .רת תירחא ,דבז: האר בומ•ס•כא •כצ-•לתפכ לע 75

1 ( כומ•סיכא א"ג 920- 1 1 ,.טסיה .קיצכא האר .יסור הארבכ ,) 892 96 1 1 תימדקאה הכשכ . 587 ימע , 1 ךרכ ,  926/27 
 יזל•מה לש דהי בתכ לע הבקסומב יחרזמה ימע לש תוימואלה תוינתאה תורבוחל יזבמיב בומ•ס•כא יכ הרצה
 תוצעייחהיה לע: תואצרה שלש זרכמ ותואב בומ•ס•כא אשנ האבה הכשכ: •קחצ• לש וטע ר'פמ יסור טיאט-•דוה•ה
.םטיאטה רבקב תיתוברתה הדובהע לע תיטייבוס-לכה  ,•דעמ יוכמ( יםייטאט םיטסקט' לוע יתוטיאט תודגא· לע י

1 24 •מע ' 930 1 , 252-25 1 (. 
1 "ד.• 76 9 2 7 1 ,לאוימ :  92 7 1 ,כוכוראגא :האר זכו '  9 7 7 - 1 974 ' 1  . 64 ימע' 976
 .םש ,םש 77
1 'זייטשכמאק 78 929 . 
1 ,ת•פארגותרוא תוצעייתה 79 1 ,דשח ת•ב-ףלא; 928 1 ,הבסקומ ,הדשח ה•פארגותרוא : 928 928 . 
1 הדשח ה•פארגותרוא 80 1 ,וקאנ ,הדשח ה•פארגותרוא זכו ' 928 928 . 
8 1  . 1928 .כול•רכאג 
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 ריעה . 3 2 . 29 ,םייררהה םידוהיה לש הדיעו ןומיזלו יניטאלל בתכה תרבעהל תמזוי הצובק הנומתב תבותכה
 ,בוליזאר יר יבוקידאס יי םידמוע ; הב רלואש יל יבוטאניאדוח יז יבולואש יד ; )לאמשל ןימימ( םיבשוי ; ינזורב
 בוליזאר יי יבומירי יר

 יכרעה בתכה תפלחהל ףיקתו ץרמנ עסמ להנתה הכש . ןאיגייכדזאכ ימרשה וקל תודגנתהל יוטיב
 וליגש תודגנתה חנוג . דיוהי-יטאטה בתכה וןטילכ םיכמותה לש םחודל התייה אל איהו יביט אלל
 וטילחה . ידוהי-יטאטה בתכה וןטילל םירירהה םידוהיה ברקכ םיטיייבוסה תוברתה-ינקסע
 תובישח לש הלאשה תא םויה-רדס לע דימעהל ןא·גייכדזאכ תימואלה היעבכ םילפטמה תודסומה·

.תד לדבה אלכ ,םטיאטה לכ לש יגיטאלה תיב-ףלאל הרכעה תנכה  תודסומה ושקיב וז הטלחהכ 82 '
 םיטאטה לש םנושלכ םג אלא םירירהה םידוהיה לש םנושלכ קד אל רבודמ יכ . שיגדהל םייטייבוסה
 אופא רועג וז הטלחה לש התמגמ לכש המוד .םהלשמ בתכ םהל היה אלש ,םירוצנהו םימלסומה
 .בתכה תפלחהל םיידדהה םדיוהיה לש םתודגנתה תא ףפורל

 דצמ םקבאמכ וכזש הכימתה ןמ םג ומכ ,וז הטלחהמ דודיע ובאש ןוטילה יכמותש. יאדוול בורק
1 כ דסונש .)דשח כ-אל דוע : ןלהל( ·דשחה יכרותה תיב-ףלאל יטייבוס-לכה יזכרמה דועוה' 926-

--כ .יגיטאלל יכרע תיב-ףלאמ בתכה תרכעהל ריקיע ןכרדמ חוכ שמיוש 1 s 1 רבמצדכ 2 נ  928 

 הכימתל הכז האוגכ םוש ד,ועוה לש תישילשה האלמה תבישיכ כוטאגיאדוח •ז ןאזאקכ ףתתשה
 ןגדיא ןאזאקמ וכוש םע .תדיוהי-תיטאטה ןושלה לש ריבעה בתכה תפלחהל ותמזויל תבהלנ
 הדועוה שאר·כושיכ .דיוהי·יטאטה בתכה לש היצאזיגיטאלל תמזוי הדוע יגזודגכ כוטאגיאדוח
 ,ברמריי •ך ,ברלזיאד ·י ,בולראש 'ד ,הכייאבאש 'בגה ויה הכ םריבחו ,ומצע כרטאגיאדוח •ז שמיש
 בתכב תידרהי·תיטאטכ םריבד םוסדיפ: הרלעפ·רירק יגש הטקנ הדועוה .כרקדיאס 'יו כרליזאר ליזאו

1 .רלימ 82  .נ ימע , 929
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 ךוכיחו תוברת

 ןרשלכ ןותיעכ .םייררהה םיררהיה לש בתכה לש היצאזיניטאלכ ןוריש סוניכ ןומזיל המזויו ,יניטאל
 םירמאמו תועריי הצובקה המסריפ הכש ,תדחוימ הניפ הדשקוה ,רואה- ) Serlo ( 'רלוס' תינ'צ'צה
 לש תיתכלממה האצרהכ רואל אצי 'דשח כ-אל דרער'ה תכימתכו ,יניטאל בתככ תידרהי-תיטאטכ
 כ-אל דעורה' לע םתונעשיהכ קר יכ ,וניכה תמזויה הוצבקה ירכח 83 .יניטאל בתככ ןרפלא ןאטסגאד
1 ( ילגרא·ילאמאגא לש תישיאה ותכרועמו 'דשחה 86 7- 1 930 , Agamali-Ogly (, דרעוה שאר-בושי 
 לכ 84 .םייררהה םידוהיה ןרשל לש בתכה ןוטיל לע הטלחה סוניככ ריכעהל םהידיכ הלעי ,הזה
2 כר ,דרעוה םע םר ll יתכ אופא ושענ סוניכל תונכהה 1 1 לירפאכ-  םידוהיה תשקכ יפל יכ ,םסרופ 929
 'שדחה כ-אל דעורה' ןמזמ ,)ורכזוה אל ןאטסגאד רירהי( ןא'גייכרזאמר זאקרראק-רןפצמ םירירהה

 85 .יניטאלל ירבעמ תידרהי-תיטאטה לש כ-אה תפלחה לע רןרי םשל ,שדוחכ 2s-כ ,וקאנב הדירע
 .ינדררג .הלאק-'ץאחאמ ,טנכרד ,הברק .ןשאטראו .רקאכמ םירומו תוברת ינקסע ופתתשה הדיעווכ
 Aga-( הדאז·אגא , ילגרא·ילאמאגא : ויה הדיועוכ םיישארה םיר�דה ·דורע קי'צלאנ • ראילזיק

Zade (, הדאז·ןאכר'צ יפורפ ,כרמיסינא 'נ ) Chuban-Zade (, הדיועוה יפתתשמ 86 . ררש 'ור רלימ 'כ 
 87 .התחדנ ותעד ךא ,כרמיסינא יבצ-ילתפנ דמע םריגבתמה שארכ. וידגנתמו רןטילה יכמות ןיכ וקלחנ

 ןהמ תחא ; ידרהי-יטאטה בתכל ינטיאל תיב-ףלא לש תרעצה יתש ואבוה הדיועוה יאכ ינפכ
 כרראריכ בקעיו רלימ סיררכ 'פררפה לש תפתושמ הדובע ריפ תרחאהו ,כרטאניאדרח 'ז רייכ הנכרה
) B irarov (. הדיועוה יפתתשמ םע היה חוכיווה רקיוע ,רתויכ םינטק םילדבה ויה תועצהה יתש ןיכ, 

 הדיועוה תואצות ךא .םייררהה םידוהיה ןרשל לש כ-אה לש היצאזינטיאלל דגנתהל םעפה םג רסינש
 םשל. יניטאלל ירבעמ תידרהי-תיטאטה ןושלה לש בתכה תרכעה לע הטילחה וזר , שארמ תוועדי ויה
 תא רתויכ םלוהה גהלה תא ועבקל הילע לטוהש ,תדחוימ הכשל הרחבנ תוטלחהה לש רייימ םרשי
 תא העבק הכשלה .יניטאלל ריכע בתכמ ורבועי םימוסרפה לכש ךכ לע דוקשלו תיתורפסה וןשלה
 לככ הז גהל תרדחהל הלעפו ,תידרה..,.תיטאטה לש חיכיטאמררנה ןרשלכ טנכרד לש גהלה
 תיב-ףלאה ןרטילל ץרמנ הלומעת-עסמ חתפנ רז הטלחה תובקעכ 88 .ךרניחה-תרדסרמר םימוסרפה
 תיטייבוסה תוברתה ינקסעמ קלח םינש ךשמכ ולהינש וילגה קבאמה םת השעמול 89 , רירהי-יטאטה
 םייתלומעתה םינואטיבה ונטעי םימיל םנמא .תריבעה תראה תרימש לע םירירהה םרירהיה ברקכ
 םיגוח' לוש דשוקה-ילכ לש םהריי-השעמ התיה היצאזיניטאלל תודגנתהה וליאכ ,תרצרעכזה-תריככ

 ,םייטייבוסה םיליעפה לכ-םדוק ודגנתה היצאזיניטאלל יכ ,איה הדבוע ךא :םריחא םיינריצקארי
 ,ילמס חרואכ םג ולו ,םנושל תא הרשקו ,ילאנרירצמא ןעטמ תלעב תריבעה תראה התיה םליבשכש
 .ולוכ םולעכ םידוהיה לש םהיתונושל םע

1 "כ אצי םייררהה םידוהיה לש בתכה לש היצאזיניטאל לע תוטלחהה תובקעכ  ךירדמ· 929

 .) 274 ·מע, 1932 ,דלימ( 'הדשחה ןרדה• היה, 1928 "ב רוא הארש .בוטאניאדוח לש וטע רפמ וןפלאה לש ומש 83

1 .ובלדיאר .ובלואש 84 6 ימע , 929 1  . 

 ופתתשה אל םהש הארנכ ןא .םרצונהו םימסלומה םטיאטה לש םיגיצנ םג הדיועוב ףתתהשל ודוענ תינכתה יפל 85
1 • ןאמשיא( 929 (. 

 םינשב זאוקואקל היתועיסנב הרקח התואש .תרוה-ותיטאטל הבל-תמשי תא הבסה הדיועוב רוש לש התופתתשה 86
1 934- 1 1 ,רוש :האר . 929 1 ·מע , 949 195 ,רדבמ ; 50-49 ·מע . 1954 ,רדבמ :םג ןייע . 34 1  . 

-1977 .ובנוראגא 87 1 .בוטאנאידוח ,דשח תיב-ףלא ; 64 ימע , 1976 . 1974  .ובלואש; 1929 ,ינטיאל תיב-ףלא; 929
5 ימע , 1935 ,בשאדאד; 1929 1  . 

1 • דשח תיב· ףלא . םש ,םש 88 1 • ב יאניב ; 929 929 . 

1 .ובכונח : האר הובקב הולמעת-תפסיא לע 89 929 . 
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1 "ב היינש הרודהמ( בוחתמ ליחי לש רטע-ירפ :תיטאטה ןושלה לש היפארגרתרראל  ךא 90 ,) 932
1 "ב ןמיז ךכיפל .הל ומיכסה לוכה אלש דיחי תמזוי רז התיה  לש ריקחמ-יעדמה יתכלממה וןכמה 930
 היפארגרתרראהר היגולונימרטכ רןידל 'זאטסגאדר זאיגייברזאמ םיגיצנ לש תוצעייתה זאיגייברזא
9 • ינאיגייברזא-יטאט ןולימ תנכהל ושגינ ףא .תידרהי- n יטאטה לש תבייחמה  האב רז תצרמנ תוליעפ 1
 םימוסרפ לש םתספדה תקספה לע יטייבוס-ולכה לועפה דרעוה לש תבייחמה הטלחהה תרגסמב
 דיבמ םטיעמ אל ךא .תידוהי-חיט אטב תספדומה תריבעה תראה לע ץקה ץיקה המרע , יברע בתכב
 םזימור .םמצע דיכל םניב תובתכתהב ריבעה ב-אב שמתשהל אבהל סג וכישמה םייררהה םידוהיה
 ולבקתנש ,םיבתכמ סג םישמשמ ךכל תרדע 92 .סייטייברס םימוסרפב ףא םיתעל םיאצומ ךכ לע
 תוקבדה ףא לע םלוא .תוריבע תויתואב ובתכנ םהו םישישה תונשב תידרהי- n יטאטב לארשיב
 םתלחנ הרקיעב רז הראשנ ,תריבעה תואב םנושל תא בותכל םייררהה םידוהיה זמ קלח לש תשקיעה
 . םדייחי םינקז לש

 סג ושענ .רז וןשלב םימוסרפה תרמכ יתרעמשמ חרואכ הלדג ידרהי-יטאטה בתכה ןףטיל םע
 הארוהה יקלח חרואב תוחפל הלהנתה סהכש רפסה-יתב וקקזנ ולש ,בייחמ קודקד שבגל תונויסינ
-כ לש ףקיהב םינוש םיגהל ןולימ זאיגייברזאב זכרה רז תרגסמב . םייררהה םדיוהיה לש םנושלב

1  ינושלה עדימה תקמעה םשל .ררבל ונדיב הלעש המכ דע ,רוא האר אל הז ןולימ ךא .םילמ 0,000
 הפסאש .תדחוימ תינשלכ תחלשמ םידעמל הימדקאה לש תינאיגייכרזאה החולשה דיי-לע החלשנ
1 רבמטפסל .בר רמוח  אל ךא 93 ,תיטאטה ןושלה תריעבכ רןדיל תטיייבוס-ולכ הדירע הננכות 936
 תרמגמה וכלהו ורבג םיושלשה תונש עצמאב רבכ זבש ,רז הדירע המייקתה םנמא םא רורב
 רפסה-יתבמ םיכרכ הררבכ-םרקמ הכלהו השככ תיסורה ןושלהו תוצעומה-תירבב תריררטאקיפיסףרה
 התיה ןידיעש ,סאה·רןשלמ ריהמ רבעמל ולשכמ אופא שמיש יניטאלה ב-אה .םימלסומה םירוזאב
 לע .תסיורה וןשלל ,חרזמה ימע לש )ד-א תרתיכ( םיידוסיה רפסה-יתבמ רכינ קלחב הארוה-ןרשל
 לש בתכה תרכעהל .תריאצה הפוקתב דרע םימיוסמ םיגוח תלחנ ויהש ,תרמגמה וקזחתה הז עקר

1 "ב ןאטסגאדב הנושארל רןדנ אושנה .)יסור( ילרייקה בתכל חרזמה ימע תרפש 6 1 רבמבונב  936 , 
 יעגה יכ .טלחוה רז תוצעייתהכ .תטיסינומוקה הגלפמה תרדסומ יגיצנו ךוניחה ידבוע לש תוצעייתהב
 לע .תטיאטר תינאיגייכרזא טעמל. ןאטסגאד ימע לכ לש םהיתונושל תא יסור בתכל ריבעהל ןמזה
 תינאיגייכרזאה תונושלה תא ללכה זמ איוצהל יש יכ .הטלחהל תוצעייתהה תא ועינהש םיעינמה
1 ףוסב ךא .תועדיי ונידיב זיא ,תיטאטהר 1 תישארו 936 937  ןאטסגאדב הגלפמה תרדסומ וניכה 
 ,תיסור תדעל שקבמה דמולה לע לקמה .ילרייקה תיב-ףלאב ושמישה תלרעת השגדוה הבש ,העצה
 רתוי םולה .תויתוא 33 לעב. סיורה תיב-ףלאה יכ םטעוה זב.ב-אלש תוכרעמ יתש דומלל קקזנ אלש
 ןאטסגאדבתרפשה לכל רדעב ,תויתוא 26 זב קר אוהש ,יניטאלה תיב-ףלאה זמ זאטסגאד תונושלל
 םימוסרפה תוארצה תא לזיוי דשחה תיב-ףלאב ושמישהש ,העצהכ שגדוה זב .תובר תומנופ
 תטיסינומוקה הגלפמה דרע ינפב האבוה רז העצה. םתרמכ תא לידגהל רשפאוי .הקילבופרה תונושלב
1 ראוניב זאטסגאד לש 937  ימע ליבשכ יסורל ינטיאלמ בתכה תא ריבעהל יחרכהו ליעי· יכ ,טילחהש 

 . 64 ימע ' 1975 ,הבוגאחאסומ 90

1 .בוריגאב 91  . 205 •מע , 936

 יב .םיישהש תונש חיאשרב m ז:ועמה-תריבב רואל אציש .םכחב פיל םולעה תונולשל רוימג זייצמ .לשמל .ןכ 92
1 .יסקרכאלייג : האר .תוריבע תויתואב חבתבג תריוה..,תיטאטה :רכו וגריאל ,שדיייל המודב 96 1  . 79 ימע . 

 . 206 ימע , 1936 .ובריגאב ; 52 ימע , 1935 .בשאדאר 93

369 



 ןוניחו תוברת

,:� .:.·· r �ז· �··--�· I :·:•·:.;·�,��;"�;�ו -r:: �:ן.· � ·:�;�� 
 . ו :� . ·:� .... .; ,,,,,,.., .ף"J'י"; .,.;. י .,,..;., : . . .�

 רודס

p 1 חלפת. לו 

"' rי �זי,·( וךז"' ...... 

...., �: i'! �· ןד. . 1'1\ 'J ו •':נ.נ '!Q\ירנ" 
i:w • 11 ·� !'1 ;א /CQ.11 ��· ר;-"יי·חםן'הtב\Qר"" 

 זcויז גחוtדדן:טנ

... ..,, 
 אוונחסיפ ם'וח דדוכ ףאס

� 

 פ•סרח אנלירר
1 ·' ם'8'ם 1 M '.נסזcנו  p  .• ןו 

R � ; � 1 !1 כ נ י D R , ג J !( 'ם J 1 • נ 'נ ·' ( 

��· . 

�·� , 

 ', :� \�ן
c 

 נוים•ם
t11 וכ. ",,כ, •י•יחt1 ס •זי rיש•נ 1 • 1 לד•ח'" t ח 

-- ·י .ם . 0 פ. ""כדןחק נ•--

 נ•נ•.

C . 11 3 r' ll R E B  

 1\\ ·"ך
1. ·  

r l A ז  . S . P U !;> li  

f · ... ..J, ·���\ ���� 
�� • + " � � '���-� . �. ·�.'• . 

 .• :qי!-· ,,

l ��":J 
M YhrhBET 

CMET lוi B E  rb 

� : 60R 1 (זR � D8Nl 
au STAUS1 

 בתכ 'יניטאו בתכ 'ילאקוו 'יתרוסמ ירבע • תידוהי-תיטאטה ןושלה לש קיתעתב םינלש העברא

 יליריק

��' '9.'"°A ז-' • _ r: 
 י..>י- �:.:.· . ;.,,

 םיכראסאכאטה .םיכיגדלה .םיאגרכה ,םיקאלה .םיקימרקה .םיכיגראדה .םידאכאה : זאטסגאד

1 יכרי( זאטסגאד לש תטיסינומוקה הגלפמה לש ן-4 ה הדיועוה :םטיאטהר 937  94 • רד הטלחה הרשיא ) 

1 יוליכ-20 כ 93 7  יכ ,רמאנ הכש הטלחה חיכאטסגאדה הקילבופרה לש לועפה דוערה חראישכ הלביק 

 ישעמ ןפואכ תשגל שיו. יסרד )הקיפאדג( בחכל חריכאטסגאדה חוכו שלה תרבעה יחרכהכ תוארל שי'
197 .ונדיגאמ 94 1 •מע , 1 1 8- 1 1 6 . 
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 תידוהי-תיטאטה ןושלה

1 7 תנש לש ויתסה ףוסמ יסורה בתנל יתגרדה רבעמל -יעדמה ןוכמה' ןמ השקב תואישנה 95 '. 93
-ףלאל תויפוס תונכומ תועצה םימי שדוח ךות שיגהל' ןאטסגאד לש תוימואלה תוויברתל ירקחמ
 תיטאטה .תינאראסאבאטה .תיניגזלה .תיקאלה .תיקימוקה .תיכיגראדה ,תיראבאה תונושלל תיב
.תיאגוכהו  הגלפמה תודסומ ונד ןכלו. ושרדה בצקב דומעל לגוסמ ,הארנכ ,היה אל הז דסומ ןא 96 '
1 רבמבונב ,אושנב ןאטסגאד לש תיטסינומוקה  'א השארבו .םריבח העשת תב הדעו הרחבנ . 937
 בתכה תבסה לש דייימ םושייל , ןאטסגאדב לועפה דועוה שאר-בושי , fakhtarov) ( בודאטחאט
 םלוה תיב-ףלא ןיכהל המישמהו .הדעווה ריבחל הדסמכ שדחה תיב-ףלאה תנכה .יסור תיב-ףלאל
 םידוהיה ברקב םייטייבוסה תוברתה-יליעפמ דחא .בולזיאד לזיאו לע הלטוה תידוהי-תיטאטל
 תידוהי-תיטאטה ןושלה תמאתה ןרוצל .הייכשה םלועה-תמחלמ רחאלו םיושלשה תונשב םיידדהה
 ראוני תישארב .םידחוימ םינמיס העבש ופיסוה ןהילאו ,ויתויתוא-33 ב ושמתשה יסורה תיב-ףלאל

1  לכ תא יסורה תיב-ףלאל דיבעהל טלחוהו .אושנב תפסונ םעפ ןאטסגאדב הגלפמה תודסומ ונד 938
1 מ םימוסרפהו תונותיעה 1 מ דפסה-יתבב האדוההו . ילויב- 1 רבמטפסב-  וללככ ולא תוטלחהב . 938
 תיב-ףלאל ןאטסגאד ימע לש תופשה תדבעהל ליבקמב 97 .תידוהי-תיטאטב םוסרפהו האדוהה םג
1 ב .ןא'גייבדזאב המוד הלועפ הלהנתה .יסורה 1 1 ילויב-  לע דחוימ קוח וז הקילבופרב קקוח 939
1 ב יסורל יכיטאלמ תיב-ףלאה תבסה .98 ראוניב- 1  םללכבו 'זאקוואקה ימע לש בתכה תבסה 940
 ופתתשה הבש . יביט אלל ירבעמו ינדעמ בתכה תרבעהבכ אלש . ןוזפיחב התשענ .תידוהי-תיטאטה
 קד הטלבוה ןכבו ,הגלפמה ןונגכמ ישנא דיי-לע הרקיעב יסרד בתכל הבסהה התשענ ,עדמ ישנא םג
 .הז דעצבש תקהבומה תיטילופה המגמה

 לש העפשהה תרבגה לש המגמ הרכינ בתכה לש היצאזילדייקלו היצאזיניטאלל ליבקמב
 ובלוש תדיוהי-תיטאטב .דוזיאב תודחא תרכושל לע ומכ .תידוהי-תיטאטה לע תיסורה הקיסקלה
 תואיצמה תא תומלוה-יתלבכ וספתכש .תויטאט םילמ לש ןהילגד תא וקחדש תונד תויסור םילמ
 ולביקו יעבט טעמכ חרואב תדיוהי-תיטאטה וןשלל וטלקכ םילמ ןתואמ תצקמ םכמא .הדשחה
 תורז ויהו תריוקמה ןתדרצנ ורתוכ תודחא םילמ דועב ,תטלוקה ןושלה לש תויקודקד תורווצ תומויס
 .תוינמואל תופיאשל ויטיבכ הספתכ הפשב תויסור םילמ בולישמ תוגייתסה לכ 99 • וןשלה לש החודל
1 רבמטפסב-20 ב  :'שכתמחז' ןדוע תא זיכרמה ינאטסגאדה ןותיעה ףיקתה 937

 .תינכפהמ-יטנא הלומעתל ונותיעב שמתשה דשא 'בוככחוי ןכחרי ינויצה .עבושמה םעה בייוא
 ןושלה ןמ קליס. ]וןתיעה ישגדה[ תיסורה וןשלה לוש ולדגה יסורה םעה לש הז עבושמ בייוא
 100 .תויסודה םילמה לב תיטאטה

 םיכרצהש םריקמב םג ,תיטילופ הבוחכ אופא ספתנ תידוהי-תיטאטה ןושלב תויסור םילמ בוליש
 תידוהי-תיטאטה וןשלה ןיב םיולדג םריעפ םינשה ךשמב ורוצנ ןכו ,תאז וקדיצה אל םיינושלה

1 'מע , 1975 .וכלאיכאד 95 6 1  . 

 .םש .םש 96
1 ·מע .םש 97 63 - 1 .ברדיגאמ: 162 97 1 1 ·מע.  2 2- 1 1 s 1 .תרדפםה m דלרת : 372 'מע. 1967 :ץיבראזאכ:   , 6 ןדכ . 970

3 'מע 1 4  . 

 . 265 ·מע , 1962 • זא'גיירבזא 98

 . 19 'מע .רבד תריחא . רכז 99

1 ,א'רצאק יפ-לע טטוצמ 100  . 35 ימע , 959
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 םייררה םידוהי קרש המית ןיא .תוצועמה- n ריבב םינורחאה םריושעב הגוהנה וז ןיבל תיתרוסמה
 לבוי ינפל הב בתכנה תא ןיבהל םילגוסמ ,ונימי לש תידוהי- n יטאטה ןושלה תא םידעויה ,םדייחי

 .םינש
 ןושלה לש יקוחה הדמעמב תורומת ולח ושמישב היה יניטאלה תיב-ףלאה ובש רושעב

 תובורק םיתעלש ,וז ןושל הבשחנ םייררהה םדיוהיה לש םהריוגמ-תומוקמב .תדיוהי- n יטאטה
 םייללכה םייקוחה תונורקעה יפ-לע חטבוה המוקמו ימואל טועימ לש וןשלכ ,םתס תטיאט התנוכ
 ,תינאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרה לש הנושארה הקוחב. םאה-תפשב הארוהו ושמיש תוכז לש
1 לריפא-סראמב םטיייבוסה לש הדיועוב הלבקתנש  : רמאנ ' 927

 .תווש ... תינאטסגאדה הקילבופרה לש החטש תא םיסלכאמה ,םימואלה לכ לש תונושלה
 תודסומ םע ויסחיב ולש םאה-תפשב שמתשהל תורשפאה תחטבומ ... חרזא לכל
10 ••.• לשממה 1 

1 סראמ( ןמז ותואב הלבקתנש ,תינא•גייברזאה הקילבופרה לש הוקחב  יכ שגדוה .) 927

 םאה-תפשב תוישפוחב שמתשהל תוכזה תחטבומ ... תינא•גייברזאה הקילבופרה יחרזאל
 תחטבומ םיימואלה םיטועימל .רוביצה ייחבו להנימב ,טפשמה-יתבב ,תודיועוב םהלש
 102 .םהלש םאה-ןושלב רפסה-תיבב דמלל תוכזה

1 לש הקוחב 93 7  דומלל תוכזה תינא·גייברזאה הקילבופרה יחרזאל• יכ רמאנ ובו ,הז ףיעס םצמוצ 
 תידוהי- n יטאטה לש הדמעמב ויניש אופא לח אל תיתקוח הניחבמ 103 :םאה- n פשב רפסה יתבב ...
 לש הקוחבכ אלש .תיכאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרב ןכ אל ךא ,תינא·גייברזאה הקילבופרב

1 927  הלבקתנש הקוחב וז הקילבופר לש תוימרשה תונושלה רשעמ תחאכ תיטאטה ןושלה הרכזוה ' 
1 ינויב 93 7  תיכאטסגאדה הקילבופרה יכ ,אופא אלפיי אל 104 .םיעבשה חוכש תקוחב רמשכ הז בצמו 
- n יטאטב תוליעפ לכ הקספש טעמכ הנכשה ןא·גייברזאב וליאו ,וז ןושלב תול"ומה זכרמל הנפה
 חוכש תישאר ןמל תידוהי- n יטאטב רפס-יתב רדעיהב םלוא .םיושלשה חוכש יהלשב רבכ תדיוהי

 .לארשיל םילועה ברקב ררבל ונידיב הלעש המכ דע .רוביד-ןושלל רקיעב הכפה איה ,םישימחה

1 .ןאנtסגאד חקרח ו o ו  . 6 ף•עס , 1 רקפ , 927

 .•רכשלכ אלל הז ף•עס ע•פרמ ו 93 ו ראורבפכ הלכקחכש הקרחכ םג .ו s ף•עס .ו קרפ ,ו 927 .ןא'ג"תזא חקרח ו 02
1 ף•עס .וו רקפ ,ו 937 .ןא'ג"כרזא חקרח ו 03 28 . 

 הושלשכ ם"ררהה םררה•ה לש םנושלל הר•ש• חרסח"חה ש• ו 937 חנשמ ח•כאטסגארה הק•לכרפרה לש הרקחכ ו 04
 ח•מרכרטראה הק•לכרפרה לש ןר•להע ט"כרסכ ם•לכקחמה ם•קרחה' : רמאנ )'ג קרפו 24 ף•עסכ .ם•פ•עס
 .חט'אטכ . n •קאלכ .ח•אגרככ .ח•כררחכ .ח•כ•גזלכ ,ח•נ•גראדכ .ח•ק•מרקכ .ח•ראכאכ ם•מסרפחמ ח•נאטסגאדה
.ח'סררכר ח•כאראסאכאטכ  בורש ,םר'רזאכ ח•כאטסגאדה הק•לכרפרכ ט'פשמה ך•להה' :רמוא )'ז רקפ( 78 ף•סעה '
 ,םסייור רא ם•כאראסאכאט .ם•טאט ,ם•קאל ,ם•אגרכ ,ם•כררח .ם•כ•גזל .ם•כ•גראד .ם•ק•מרק ,ם•ראכא םה םה•כרשח
1 ף•סעכ .חרתשלה ן"נמ אנ ןאכו 'םה•חרנרשלכ להכחמ 1 1  הק•לכרפרה לש למסה חא ראחמה ,)'' רקפ( 
 .ח•ראכאה ,חסייררה חרת שלכ "רדחאחה חרצראה לכ •לועפ"' טפשמה וללכ למסכ •כ רמאנ ,הלגדו ח•נאטסגאדה
 . ןאטסגאד חרקח( ·ח•כאראסאכאטהר חט'אטה .ח•קאלה .ח•אגרנה .ח•כררחה .ח•נ•גזלה .ח•נ•גראדה .ח•ק•מרקה

 וראשכ .ם•עכשה חוכש ח•שאר דע רוא וארש .ח•נאטסגאדה הק•לרכפרה חרקח לש חררחראמה חרררדהמכ .)ו 937
 ן"נממר .ח•נא'ג"כרזא הכ•חכ הפלחוה ח•כררח הכ•חה )א( :ם•אכה ם"רכ•שה ןמ רץח ,םנושלכ הלא ם•פ•עס
.ח'אגרכ'ר •ם•אגרכ' חרכ•חה וטמושה חרנרשלהר ם•מראלה  הנוכמה ,ם•ףרהה םררהה' לש םתשל •כ ,אופא עמחשמ '
 . ןאטסגאד לש חר•מרשה חרתשלה חחאכ חרכומ חר•הל הכ•שמה .ח•טאט ןאכ
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 תידוהי-תיטאטה ןושלה

 רבודמש תמיא לכ .הדימעה ליג ינבר םריגובמה תיברמ היינש רוביד-ןושלבכ הב םישמתשמ
 םדיוהיה תייסולכוא לש ךרעל םילודג םזיוכירמ לארשיל ולעש וללה רקיעב ,סהמ םיבר .םידליב
 ןושלהש יפ-לע-ףא .רוביד-ןרשל םהל תשמשמ הניאש ףא .תידרהי-תיטאט םיניבמ םה םג ,םירירהה
 הב םישמתשמו הבר הביתב םירירהה םידוהיה הילא םיסחייתמ .רידת ימוי-םוי ושמישב דרע הניא
 .רוביצ תרמוקמבו בוחרב וילגב םג אלא םריבונ לש םרדעיהב קר אל .תוצועמה-תירבב

 תול"ומה . 2

 ויעגה אל רא ורמשנ אל םתיברמ .תדירהי-תטיאטב םימוסרפה לש רדוסמ םושיר ךרענ אל םלועמ
 םדיודבה םימוסרפה .אלמ ףסוא ןיא תוצועמה-תריב לש תוירפסב םג יכ חינהל ריבסו ,ברעמל
1 דע רוא-וארש 9 1 7  המרד בצמבו .היסורכ תריפארגרילביבה תומירשכ .ונתעדיי בטימל ,וללכנ אל 
 זכורמה םושריכ קר .םירשעה תונשכ תריבע תואכ וספדוהש .תררברתהר םריפסה ,הקידרירפה תאצמנ

 םג וללכנ .םיושלשה תונשכ •רפסה תכשל· דיי-לע השענש ,תוצעומה-תריכב םימוסרפה לכ לש
 לש וןועבשכ וספדוה תידרהי-תטיאטכ םימוסרפה לע םייפארגרילביבה םיטרפה .רז וןשלב תואצרהה
 ךשמנ הז גהונו ,סיור םוגרתכ ונתינ םריפסה תרמש ךא :רפסה ןרתנש·ב ןכמ-רחאלו :רפסה תכשל·

 םירוביחב םררכזיא ךמס לע רקיעכ תידרהי-תיטאטכ םימוסרפל רשדיהל אופא ונילע היה .םויה דע
 .ררקמה רןשלכ אלש םייפארגרילכיכ םינואטיבב סהלש םושרי רא .םינוש

 n ע·יבחכו םינותיע

 הדעה ברקכ תריוביצה תוליעפה תובחרתהכ הרושק תידרהי-תיטאטכ הקידרריפה לש התישאר
 רוא-האר ·םריה דה· םשב רז רןשלכ וןשארה וןתיעה .םרישעה האמה לש ינשה רושעה עצמאב
1 םינשב וקאנב 9 1 5  • 1 9 1 6  לאכימ( .טנכרדמ היעיש ברה לש רנב :ץיכרניבר לאכימ היה וכרוע ; 
1 כ רסאנ •ץיברניבר  תוקצמ תמחמ � os .דכלכ םידיחי תרנרילג ונממ ואציש הארנ .)אלכב הפסנו-938
1 "כ .םינש רשלש רובעכ קר הז ןותיעל ךשמה ןיעמ אב םיתעה 3 1 יוליב  9 1 9  ילילגה דרעוה טילחה 
 לע דעימ ויארוקל קפסיש .תידרהי·תטיאטב וןתיע תארצה לע זאקרראקב תינויצה תורדתסהה לש
 ., ועבקנ וןתיעה ןיכל ילילגה דרעוה ןיב םרישקמכ . םולעכ םדיוהיה ייחבו תינויצה הוענתב השענה
 הכש. וקאנ ריעה התארנ וןתיעה תארצהל רתויכ םיאתמה םרקמכו .)רןלש( דנלדריפ לאירואו לשכיוי
 הטלחהה ושמימל ושגינ דשאכ םולא . ריבע סופד אב אצמנו רז רןשלכ ןותיע רוא האר ןכל-םדוק
-שיא םשמ חלישש טנברדב ברסחנפ ףסאל ונפ ןכ לרע .תדירהי-תיטאטב רן Q ןיא ריעבש ,ררבתה
 תכרעמה ריכזמכו :ןריצ-רייעצ• ישא .ברמיסינא והילא עבקנ וןתיעה לש וכרועכ 106 .םיאתמ ועצקמ
1 יולי דשוחב עיפוה םיכר םיצמאמ רחא 107 .רירה ידוהי אוה םג :ץיברניבד •א 9 1 9  וןשארה רןילגה 
 איוצמהו ,)'רחהש תליא'( ·יחבס יושרבת· היה וןתיעה לש רמש .שדחה תעה-בתכ לש )דיחיה ילואו(
 ויה ,ותרתוכ םג רמכ .םרימאמה ןמ קלח .זאקרראקכ תינויצה תורדתסהה לש ילילגה דרעוה דראל

 . 2 ימע .ה'פאדגו•לכ•כ ןכר , 3-2 ·מע ,'"כ .אר•פש 105

1 .תכt'אטה וךשלכ וךח•ע 106 9 1 9  . 

1 1 ,כt'אט וךת•ע 07 9 1 9 1 .ןות•ע ;  9 1 9 1 :רחהש תל•א· .ט'טא וךת•ע ;  9 1 9 1 ,'חכס •דשגות ;  9 1 9  . 
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 ןוניחו תוברת

 ריעכ ןוטלשה תוכופהת ךא 108 .םייררהה םידוהיה ברקכ הליכשמה הבכשל דוענו תריבעה הפשכ
 .ותעפוה ךשמה תא ורשפיא אל זאקוואקכ םירחא םריוזא ןיכל הניכ רידסה רשקה קותינו

 וז הגלפמ הטילחה .םירירהה םידוהיה ברקכ )'ןויצ-ילועפ'( פ"קי לש התוליעפ תובחרתה םע
1 ראורבפכ s-כ .תדיוהי-תיטאטכ הלשמ תע-בתכ איצוהל  .ןושארה ןדילגה וקאנב רוא האר 922
 פ"קי לש זאקוואקכ ילילגה דועוה ןואטכ- )'לועפה'( 'ךסרכ' םשכ ידתיעה לש ד.יחיה הארנכו
 .כוכורוכ רכ םש לע ןודועמכ הנכש ידתיעה תכרעמ . יטסינומוקה ידוהיה רוענה תריכו )צ"פ(

 109 .וז ןושלכ תיתוברת תוליעפל םזיכרמה דחא שמישש
1 סראממ 1 לריפא דע 924 93 1  :המודאה הדראכאק' םשכ תופש עבראכ ידתיע קי·צלאנכ עיפוה 

1 יאממו -תיטאט התיח ויתונושלמ תחאש :תריאקלאכ-ונידראכאקה םעה תלד' םשה תחת 924
1 כ .תדיוהי -תיטאטכ תע-בתכ לש רואל-האצוה זאקוואק-ןופצ זוחמ לש תונוטלשה ורשיא-926
1 • לועפל רבדה אצי אל םימיאתמ םישנא רסוחמ לכא ,תדיוהי 10 

 תע-בתכ םסרפל םיצמאמה תינא'גייכרזאה הקילבופרכ ודשחתה םרישעה תונש יהלשכ
1 רבמטפסכ s-כ .תידוהי-תיטאטכ  רוענה םוי'( 'םכליה'ז זרו' םשכ ימעפ-דח ידתיע וקאנב אצי 928
.רכוטקוא' םשכ ימעפ-דח ןותיע רוא-האר הנש התוא רבמבונכ-7 כו )'טיסינומוקה ' 1 1 1  ורכע ךא 
1 רבמבונכ רשא דע םינש שמחכ  :טסינומוק' םשכ וקאנב תידוהי-תיטאטכ ידוענש תאצל לחה 934
 לש וכרוע. ןא'גייכרזא לש תיטסינומוקה הגלפמה לש ינוריעה דועוהו זיכרמה דועוה ידאטיכ היהש
 וירוענכ היה כודויד .כודויד לארשי שמיש ומוקמ אלממכו )כונורהא( כונוראגא בקעי היה ידועכשה
 ,וידרמל םויס םע .וקאנבו הבוקכ םייתגלפמ רפס-יתכל וחלשש .לומוסמוקל סויגו רדלנס תילוש
1 םינשכ בלוש 934- 1 932  ןוועבשה תעפוה רחא .הביבסה ריפככו וקאנב הגלפמה ידנגנמכ 
 .תיסורה תונותיעה ןמ תידוהי-תיטאטל םגרתל ודיקפת רקיעשכ ,רכ דובעל כודויד רכע 'טסינומוק'
1 םינשכ 93 7- 1 93 5 1 יאמכ-22 כ .ןוועבשה לש תונוילג 78-72 הנש ידמ רוא-ואר  938  תפלחה ךות , 
1 .ידרחאה ונוילג אצי ,ילרייקל כ-אה  תע-יכתכ ,ונתועדיי בטימל ,ואצי אל םויה דוע זאמו 12
 לש ןותיעכ ספדוהש ,וז ןושלכ דחוימה ףדה םלענ םגו .תינ'א'גייכרזאה הקילבופרכ תידוהי-תיטאטכ
 .הבוק

1 תנשמ 93 1  םשכ ידוהי-יטאטו ינא'גייכרזא ינושל-וד ידוענש םיקתוע-2.000 כ הבוקכ רואל אצי 
 ישימ היה ןותיעה לש ידוהיה קלחה ךרוע .)' Kollektivleshme lolu '( 'היצאזיכטיקלוקה ךרד'
1 ףוסכ ןותיעה ךפה ינושל-וד ןואטיבמ .הגלפמה יליעפל רפסה-תיב רגוב .כופסיוא )השמ( 938  

I 1 • ינא' גייכרזא ידאטיכל J  

 תחא .הקידוירפה ןמ קלחכ תוארל ויאר םתוא ףאש' ריקה-ינותיע לש םקלח-תנמ היה המוד לרוג

1  . 3-2 ·מע ."יכ .אריפש 08

1 .ךסרכ' 09  5 • 1 וימרכ ,ורוהו•ג וןלהי·ג יתסיכרמכ זוייאס אב ).צ.פ( ורוהו·ג יה'חסינומכ אייחרפ זיבבכ רעב זא וןגרא '

 . לס 1922 רלביפ
1 1 ,תוצועמה חריבב םינותיע . 1927 ,לואימ 10  . 23-22 ·מע , 3 ךרכ ' 970

1 1 1 1 תישארב רבכ   לש האוצהל חרחוימ הבצקה זא·גייברזא לש חיטסיתמוקה הגלפמה לש יזכרמה ורעוה ביצקה 926
1 • ךבס . זאמשיא . ךכ םשל םימיאתמ םישנא ואצמנ אל ךא n ריוהי- n יטאטב זואטב 1 . זאמשיא; 926  םג זייעו . 929
1 ימע ,רבד חריחא דבז 4 1 .דבז;  986- 1 ·מע , 1985 , 1985 2  . 

1 1 2 1 ,תוצועמה חירבב םינותיע  1 ·מע' 1 ךרכ' 970 1 -1977 ,בונוראגא; 7 1974 ' 1977  הרודהמ החה' 1935 חכשנ . 69 ·מע 
5 .וקאנב יטסיתמו-קו טכרכדב •שכתמחזי ,תעה-יבחכ ינש לש 9 ·מע ' 1935 ,םימוסרפ( םיקתוע 000, 1  (. 

1 1 1 הקיטסיטאסס 3 553 ימע' 933 1 ,רבק•נטיקאר;  1 ,ברריגאב; 1933 .רבקינטיקאר' 932  חריבב םינותיע ; 206 ·מע' 936
1 'חרצ רעמה  . 223 ימע ' 3 ךרכ ' 970
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 ןוניחו תוברת

 כלשכ .ריק-ןותיע תאצוה התיה תדיוהי-תיטאטכ ולהנתהש םינודועמה לש חוכרתה-תולועפמ
 תוריק לע וקבדוה םהו .םיקתוע לש לבגומ רפסמכ דיכ םיקתועמ הלא ןיעמ םינותיע ויה ןושאר
 דעימ ןכו .תיללכה תונותיעכ ומסרופש תועידי תדיוהי-תיטאטל ומגרות הז גוסמ םינותיעל . ריעה
 םידחאו . ריק-ינותיע תאצוה לש גהונה ללכתשהו בחרתה םינשה ןשמכ . ןודועמכ השענה לע רצק
 םינודעומ דיי-לע ואצוה הלא םינותיע . ףארגוטקהכ ולפכושש וא סופד-יתככ וספדוה םהמ
 הרכינ וז תונותיע לש התובחרתה םע .םירירהה םידוהיה םידבועה רפסמ לודג היה םהכש . םילעפמו
 ןמ םרגוח ןוכשת לע ימוקמה דעימהו תודחוימה תובתכה לש ןקלח בחרוה ; הנכות וינישל המגמ הכ
 הקלחכו תידוהי-תיטאט הקלחכ התיה ,רידס-אל חרואכ האציש ,וז ריק-תונותיע .תיללכה תונותיעה
1 .תידוהי-תטיאטו תיסור :תינושל-וד  ,הארנכ ,המלענ םיושלשה חונש לש היינשה תיצחמכ ןא 14
 .םירירהה םידוהיה לש םהירוגמ-ריוזאכ רוא-וארש ריקה-ינותיעמ תידוהי-תיטאטה

 תוליעפל רתויכ בושחה זכרמכ תינאטסגאדה הקילבופרה הטלבתה םרישעה תונש יהלשכ רככ
 ןכש ןוויכ .םייררהה םידוהיה לכל ףתושמה גהלכ רכוה טנכרד גהלו ,חידוהי- n יטאטכ חיתוכרחה
1 ינויכ-3 כ םנמאו .םייררהה םידוהיה לש םנושלכ ןואטיב עיפוי וז הקילבופרכש היה יעבט  אצי 928
 לש יתפנה לועפה דועוה ןואטככ )'למעה'( 'שכחמחז' ןוועבשה לש ןושארה וןילגה טנכרד ריעכ
1 מ .תיטסינומוקה הגלפמה לש יתפנה דועוהו םטיייבוסה  תעה-בתכ אצוה ) 23 'סמ 'לג( רבמבונכ-5
 לאהשע היה ןואטיבה לש וכרוע .תיטסינומוקה הגלפמה לש ינוריעהו ינאטסגאדה דועוה ידי-לע
1 ( כייאניכ .) Binaev ( כייאניכ 958 - 1 882  ןיכ היה הירחא ןא .בר תיקיבשולבה הכפהמל דע היה ) 
 תוכרעמה תיברמכ בלתשהש .םייררהה םידוהיה ברקכ םינושארה םיטסינומוקה םינלמועתה
 חדה דגנ תוכרעמהו תיב-ףלאה לש היצאזיניטאלל עסמה םכרחכו . ןוטלשה ןגריאש תויטילופה
1 כ קלוס אוה וןטלשל ותונמאנ ףא לע .תדיוהיה 93  ןנחוי הנמחנ ומוקמכו . ןותיעה ןרוע דיקפתמ-7
1 .כוננחוי 1 1 "כ 5 938  ררחוש ןא ,תוינמואל תויטסו םזיקצורט לש תומשאהכ כייאניכ לאהשע רסאנ 
1 "כ  ךכרל ידכ הירכו ןילאטס ונגריאש :רעה ןושל חונכרוק' לש םמש רוהיטל עסמה חעכ 939
 כייאניכ דוע רזח אל רורחישה רחאל םג ןא . ןכל-םדוק וכרע םמצע סהש רורטה תא תצקמכ
 .טושפ לועפכ וייח תא םייסו .תירוביצו תיטילופ תוליעפל

1 םינשכ 929- 1  רככ .יניטאל בתככ םידיחי םירמאמ קרו .תריבע תואכ 'שכחמחז'ה ספדוה 928
 קי·צלאנכ םייררהה םידוהיה בורו ןרוצה יד ץפומ ונניא וןועבשה יכ ,תונולת רכ ואבוה סהה םימיכ
1 .ומויק לע ללכ םידעוי םניא הביבסה יבושייכו 1  םיצורמ ויה אל ןותיעה לש םיטעמה םיארוקה 6

 ןותיעה .הבזכנ םתלחות ןא ,רפסה-יתכמ םריומ ויבחרכ ןיכ בלשל וויק ויכרוע םנמא .לדה ונכותמ
1 .ויארוקו ויכתרכ להק תבחרהל הדמתהכ קבאנ 1 7 1 "כ   ,יניטאל בחכל ןואטיבה ,הארנכ ,רבועה 930
1 "כ רוא וארש חונוילג 58 םוקמכ .ותעפוה תופיכת הדמתהכ הלדג ןכו 1 "כ ואצי 929  ,תונוילג 90 930
1 "כ 93 1  -1 1 כו . 40 932--1 1 1 כ אצי וןתיעה . 2 . 1 תנשמ .םיוינמל רקיעכ דוענו םיקתוע-200 933 

1 ) 61 'סמ 'לג( רבמבונכ 24 דוע 93 8 1 דע 69 ואצי  1 ףוסכ .הנשכ חונוילג 03  לש בתכה בסוה 938
 רופסימכ .)'םודאה בכוכה'( Girmizine Astara ·ל בסוה ומש ףאו ,ילרייקל יניטאלמ ןואטיבה
.שכחמחז'ל ךשמה אוהש שגדוה ויתונוילג לש ףטושה 1 יוליכ-23 כ ' 94 1 57 'סמ 'לג(   עיפוהל קספ ) 

1 1 1927 ,.ו.' :האר ר•ק-•כרח•ע לש םרל•צ 4 1 .ןאמש•א הררהשו;  1 .•קסכ•גארנ םג ן"ע . 929  . 248 ימע , 967
l I S  . 35 ימע , 1959 ,א'צראק 

1 1 1 יב"באש 6 1 ,ברכוראגא; 929 977- 1 974 • 1  . 41 י 30 ימע , 1982 .רכז ; 6S ימע , 976

1 1  . 1929 ייי 7
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1 רוא ואר ומויק תונש הרשע-עבראבש ,תידרהי-תיטאטב ןואטיבה , 2 1 7  תרנרילג 87 עמשמ ,תרנרילג 
 .הנשל עצוממב

 לגדה'( Girmizine Gielem םשב ותעפוה תא וןועבהש דשיח_ היינשה םלועה-תמחלמ רחא
2 ב .)'םודאה 1 1 יוליב- 1 בר 'ןושארה רנרילג אצי 947 95 1 - 1 -25 ב .תרנרילג 50-40 הנש ידמ ואצי-948

1 לריפאב 1 ,תעה-בתכ לש ותאצרה הקספוה 952 1  דרע תמייק הניא הנש שמחו םירשלשמ רתוי הדר 8
1 תדירהי-תיטאטב הקדירדיפ הל הצוחמו תוצועמה-תריבב 1  תחא אוציה ,יתררפס ךאנאמלא טעמל 9
1 תנש ןמל הנשל 959 . 

 תורכוחו םירפס

 הלא תא קלחל ויאר .םידיוהה םידוהיה לש םנושלב תורבוחהו םדיפסה וספדוה הבש ,תראה תניחבמ
 םיושלשה תונשב .תריבעה תואב םימוסרפה בור וספדוה םרישעה תונש יהלש דע .תובטיח ושלשל
 בתכ אוה םהלש בתכה רושעה יהלש ןמלו .תדירהי-תיטאטב םימוסרפה תא תיניטאלה תר'אה השמיש
 . )יסור( ילרייק

 םדיוהיה ברקב תינויצה תוליעפב הרושק תידרהי-תיטאטב תורבוחו םירפס לש םתעפוה תליחת
1 ב .םירשעה האמה לש וןשארה רושעב ,םייררהה  וןשלב הנושאר תרבוח הנלויוב רואל האצי-908
1 .ברסחנפ םתוי זב ףסא ידיב המגרות תרבוחה :תונויצה דיעי' םשב ,ריפס ףסוי לש רטע-ירפמ ,רד 20 
 זב והיתתמ רדסי' ךלתו בחרתת םנושלב תספדומה תואל םידיוהה םדיוהיה לש םתוקקדזה יכ הרוקתב
 האר ,ררבל ונדייב הלעש המכ דע ךא .םריפס-תארצה בייכדרמ לואש זב המלוש ברטיאגרב ךרובמ
 ידיב השענש תדירהי-תטיאטל םוגרת םע ,דרפס חסונ 'הלפת ולק' רודיס אוהו דחא רפס קר רוא הב
1 ( ט"סרתב הנלויוב ספדוה רודיסה .ברסחנפ םתוי זב ףסא  תאמ המדקה ריבד לולכ אוהו ,) 909
 דאקרראקב םדיהה דיוהי ינויצ תדוגא תאמ הכרב-ריבדו ינוגה והילא ברה תאמ המכסה ,םגרתמה
12 .)ברנררהא( ברנרראגא ףסא דייב ובתכנש  היה אל תדירהי-תיטאטב תרל"רמ חתפל וןשארה וןיסינה 1
 אופא התשע טיייבוסה וןטלשה לש ונוניכל דע .אדוול ונידיב הלעש המכ דע ,רישי ךשמה ול
 תארצהב ועייס הגלפמה יליעפ .פ"קי ישנא וכישמה הבר ,םינושארה הדיעצ תא רד וןשלב תרל"רמה
1 .תדירהי-תטיאטב ןושארה דומילה-רפס  לע תטיסינומוקה תוטלתשהה םעש ,רבדה הארנ ךא 22

1 1 1 .תוצועמה n ףבב סינוחיע 8 2 ימע , 3 ןרב, 970 1 6 5 ימע . 1932 .הקטיסטיאטס; 246 •  1 6  הז רקחמ רבחמ ףיכ הלע . 
1 ילג: יכשחמ n די לש הלא חותילנ חוארל 9 1 סוימ  8  םימהי ןמ 35-32 ילג: 1929 אימב 30 . 22 ילג: 1928 רבוטוקאב 

29- 1 5 1 םימהי ןמ 38 • 37 ילג; 1929 טסוגואב  2 1 י  9  7 דרע רבוטוקאב 3 םימהי ןמ 45-40 ילג; 1929 רמבטפסב 

1 רמבבונב  .חותילג 14 ולבה-ךסב . 929
1 1  . וןחנבשכ אאל וןמויכ אל ,"שכחמחד" וןחיהע חפעוה חא תונטולשה שוידח-1975 בי : בחרכ ) 39 ימע , 1982 ( דבז 9

 :הדקחו הבחר הופנחל ןמד וחואכ היע.נדש .ם•ףרהה םףוההי רבקב הילהע חרענח דגנ הולמעתה חא חושיש ףכ
 ותפעוה ושדיחלדושיא םוש ונאצמ אל )ב(: וןמוי היה אל יכשחמ m י וןחיעה )א J :דיהעל ראוה ןמ רד העיבק יבגל

1 ב תףוהי-תיטאטב וןועבש של  יתורפסה ןאנאמלאהש .אידוול וברק .הדכ וןחנבש עיפוהל ילחתה ןכא סא .-975
 דןה ידנאלמייה טישחנואסי של רמאמב סנ לע תילועמ םנ התהי אהיו ,וד הדובע r יצמ היה חידוהי- n יטאטב
-לעבש m דעלע .הארנכ . n חושמה .זה עידמ לשרקוףב קפס ליטהל םוקמ שי יכ .ןכ לע המוד .סיףרהה םףוהיב
 .הפ

1 1 .נרבנסייו 20 9 1 3 1 "קציכא .וכי הוושהו , 58 'מע ,  9 1 3 1 .דזב ; 68 ימע . 9 ןרכ .   . 26 ינוע י 982

1 2 1 1 ,רודס :האר  XIV-VI ימע , 909 I  . 
1 4 ימע .ןלהל האר הז רפס לע 22 1 1  . 
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 תיזוהי-תיטאטב בוטנאיאדוח יז תאמ םירפס

 " ת י T 1\ " • 9 .צ נ R •רשאנ
 1929 כ l\ פסאנז

:Vtc'T מ 1 פ ,תאם R 'הינאזכ�ס נ tc ירא R ס R זנושונ ימיז ר R 
 • ת י M � T. " ס .ר .מ ,ב בא ר 1 ה 1 ז R סiאפ tc ם tc ז

 .ק 2 תוםיך

 ? תיז א י ו 'ג
T 

 כ t1 ת�ני' tc ז 1 כ " l\ כ tc ז
 )ב•יופ�ז , 1 (

1 ב קרו .תדירהי-תיטאטה רןשלכ תרל"רמב הקספה הלח .םירירהה םידוהיה ברקב פ"קי תוליעפ 925-

 123 .תדירהיה תיאלקחה תובשייתהה לע םזיורכ רפסמ הכ ומסרופ ןכר . רז ןרשלכ זחא רפס רוא האר
1 נ 1 ךפס-יתנל העברא; דומיל-ריפס השיש רוא ואר-927  הבקסומכ .םריגובמ תארוהל םיינוש 24

 ןאטסגאזבר םריגובמ ברקב תורענה רועינל םיסרוקל זוענש ,) Giladov ( ברזעלג 'קלש ררפס אצי
 תיזרהי-תיטאט תארוהל ) Arslanov ( ברנאלסרא לש ררפס ינטיאל בתכנו םיקתוע ooo,24-ב עיפוה
1 .םריגרבמל 1 ב 25  יאכז תאמ רןפלא םהנו ,תדירהי-תיטאטב םימוסרפ רשע-זחא רואל ואצי-928
.טזרא' רואל איוצהש האורבת לע תרבוח ןכר ברטאניאזרח ' 1  םג תדירהי-תיטאטנ םסויפ הז וןגרא 26
1 .תרצרעמה-תריננ תידוהיה תונשייתהה לע תוזרכו תראמסיס לש הררש 27 

1 1 ,תוצועמה-תריבב רפס 23 1 ,'י T דרמ ,ןמרזיינש ; 54 ימע , 925 926 . 

1 4 ימע האר דומיל ירפס לע 24 1 4-4 1 1  . 

1  יפל . 1927 ,םריפס ; 1927 ,הבסקומ ,)םריגובמל תיב ףלא( אהרלררמרע יאבפ K לא ,)ברדעלג( ברדליג יק 25
1 ב םריפס ינש ואצי ,תטיייבוסה הקטיסיט K טסה  דלבה-ךסב וספדוה ,הז ררקמ יפל .) 299 ימע, 1930 ,הגלפמ(-927

1 7,  .םיקתוע 8,785 םוסרפ לכל ערצממ עמשמ .םיקתוע 570
1  . 1928 ,האורבת לע תרבוח 26

1  . 1928 .טזרא-ימרסרפ 27
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1 "ב  יאכז תאמ תרכות; ריבע בתכב תידרהי-תיטאטב םימוסרפ ינש ,ונתעדיי בטימל ,ועיפוה 929
,טזרא' לע ברטאניאדרח ' 1  .)ברנימינב( ימע-ןב והיעשי לש רטע-ירפמ הזחמו 28

1 םינשב 930- 1  ריבעמ בתכה תבסה לש תלוברעמב תידרהי-תיטאטב תרל"רמה הסנכוה 929
1 טסוגואב-7 ב . יניטאלל  םריפסה-תוארצה לכל תוצועמה-תריב לש זיכרמה לועפה דרעוה הרוה 929
1 .יברע בתכב ןכל-םדוק ובתכנש .תונושלה לכב יניטאלה תיב-ףלאב ךליאו התעמ שמתשהל 29 
 בטימל 'דרע ואצי אל רז הנש רחאל םנמאו .תידרהי-תיטאטה ןושלה יבגל םג הלעפוה רז הארוה
 ואצי .טקלל ונידיב הלעש ,םינותנה יפל .תריבע תואב וספדוהש תדירהי-תיטאטב םימוסרפ ,ונתעידי
 .תריבע תואב וספדוהש .תידרהי-תיטאטב םימוסרפ רשע-העשת ולכה-ךסב תיטייבוסה הפוקתב

1 "ב הז בתכב האצי .תידרהי-תיטאטב םימוסרפב בתכה וןטיל לע הגלפמה תטלחהל םאתהב 929 

1 .תטיילרפ הלכשהל םייממעה רפסה-יתבל הדוענש ,תיסורמ תמגרותמ תרבוח  ןמ הברה םג 30
1 "ב רוא וארש םימוסרפה  םריופיס ןכר ,הלומעתו הרבסה תורבוח לש תיסורמ םימוגרת ויה 930
1 .םירצרצק 3 1 

 וילת היה רבדהו ,תדירהי-תיטאטב םריפסה תארצהל יצרא-לכ ןרנכית היה אל םירשעה תונשב
- ןא'גייברזא תריבב רוא ואר רז ןושלב םימוסרפ .תוימוקמה תווירשפאבו המזויב הבר הדימב
-לכ ףקיהב ןנכתל ץמאמ תוצועמה-תריבב השענ םיושלשה תונש תישארב .הבקסומב םגר .וקאנ
1 ראורבפב טלחוה רז תרגסמב .חוקיפ רתוי תוליעי רתי רשפאיש .תרל"רמה תא יצרא 93 1  םיקהל 
1 .הבקסרמב תוצועמה-תריב ימע לש תיתכלממה םריפסה תאצרהב תדירהי-תיטאטל היצקס  הנשב 32
 יישמ לש ותריצימ ץבוק םהבו םדייחי םריפס קר ,הארנכ ,הב ומסרופ היצקסה םריקל הנושארה
1 .תררעבה רועיבל םיגוח ליבשב דומיל-רפסו ביישחאב 1 תנשב 33  תסיורה הקילבופרב רוא-ואר 932
1 לש תעצוממ הרודהמב .תדירהי-תיטאטב םימוסרפ 92 דבלב ,  לש היגולותנא' םהבו .םיקתוע 250
1 .םירירהה םדיוהיה לש םנושלב ןושארה קודקדה רפס ןכר 'םיטאט םרירושמ 1 "ב 34  יפל ,ואצי 933
 .הלאק-'ץאחאמב דחאו הבקסומב העבש ,תידרהי-תיטאטב םימוסרפ הנרמש ,םימלש-יתלב םינותנ

1 ,הלרמעת-תררברח לש תיסורמ םימוגרת ויה םהמ הרשלש  וןשלול וןבשחל דומיל תרינכרת' דחא 35
 'ס ידיב ומגרותו תיסורב ,הארנכ ,ורבוחש :בותכו אורק םישקתמל םייטאט רפס-יתב ליבשב םאה
1 ב וספדוהו ,ברלראש 'מו ברסחנפ  "'ץאחאמב ןאטסגאד לש תיתכלממה הארצהב םיקתוע-20
1 .הלאק  רופיסה לש ביישחאב באז ידיב תסיורמ םוגרת דחאה : הפי תורפסב םינורפס הרשלש 36

1  . 1929 .באכסאמ ,?ת l' א ו''ג באתאנייארדכ יאכאד 28

1 1 ימע , 1975 ,ובלאינאד 29 38 . 

1 1 ,דומיל-ידפס 30 929 . 

1 3 1  פיוא m לעב הןמ ושלש :תורובח שמח רקוי-רינ לש תריוביצה הריפסב תוארל ונידבי הלע 1930 ימוסרפ ויבמ 
 רטע-ריפמ המירשו :ןיגואלק היבס· םשב • r ובמסיאנ ·א תאמ רופסי 'הפי תררפס לש םייתוש .קהבומ יתולמעת
 :שמרחה תינכרת לע םדילי'ל יקסברנא'דייחק 'ג לש

1 1 בראדאנ 32 967 :r . 36 ·מע 1 . 

1 3 3 193 ,הובקיייצ   . 37 ימע , 1

1 1 ,םימוסרפ 34  . 1932 .ובמסיינא : 97 ימע , 932

1 3 5  . Knizhnaia Letopis ' יפארגרילביבה יזאטיהב יפל םיאבומ םהילע םיטרפהו ,וניניע דגכל והי אל םימוסרפה 
 תכ.זיראהל תויברמה ועציב לש םיוברקה םריקפתהר םסיוניסה' המוש ,רוסירק 'ס לש רטע-ריפמ איה תחא תרבוח
1 :הניארקואב , 1 :םדגיינלה לע תואלש' .יקסניפראק ' 1 תאמ אהי תרחאה תרבוחה ; םיקתוע 500 ,  .םיקתוע 500
-500 ב האצו' וב!'לאר •ר ידיב תדיוה�תטיטאל המגרות :רכלש םיקנעה• ,דארגרגו' .,, זיושרלב יס תאמ תיישלשהו
 .) 433 , 407 , 299 יסמ , 1934 ,ל"ק( םיקתוע

1 1 'סמ ,םש ,םש 36 1 1 5 . 
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1 ( יקסכוטסואפ ןיטנאטסנוק חאמ 'זיגוכאראק' 37, (K.  Paustovski  כיישחאכ ישימ לש ורופיס 
.רכוטקוא תורפ' םשכ כשאדאד 'מו כיישחאכ 'מ תאמ םרייש ףסואו :םיגידי' ' 1  ומוגרתכ ,אצי ןכ 38

 םדק לש ליגל דוענש :םינטקה םיחאה' םשכ וטואכ הינגא לש םרייש-ץבוק ,כיישחאכ באז לש
1 .רפסה-תיכ -700 כ תעצוממה םתרודהמו ,הבקסומכ וספדוה הפי תורפס לש םימוסרפה לכ 39

 .םיקתוע

 s . 2 חול
l4Q םינשכ תידוהי- r .יטאטכ םימוסרפ l 94 1 - 1 9 34 

1 הנש 934 1935 1936 1937 1 938 1939 1 940 1941 

 'סמ
1 24 19 27 63 44 56 49 ם•מרסרפ 3  

2 ( םימוסרפה תיצחממ רתוי 8 1 תנשכ תוצעומה-תירככ רואל ואציש ,)  1 ,הבקסומכ ועיפוה , 934 3  
1 .וקאנב g-ו ,הלאק-·ץאחאמ- תינאטסגאדה הקילבופרה תריככ 5  הרבסה תורכוח ויה םימוסרפ 
 .כייכונח ימו כשאדאד 'מ ,כיישחאכ באז ,כיישחאכ 'מ ,בוחתמ דייכ תיסורמ ומגרותש ,הלומעתו
14 ,תיטסינומוקה הגלפמה לש זיכרמה דועוה לש תוטלחה וללכ םייטילופה םימוסרפה 1 , ןינל ריבד 1 42 
1 , ןילאטס לש םימואנ  תורודהמ עבראל 147 • יקסראדולוו 146 :ץיכונאגאק 145 , ןינילאק 144 ,כוטולומ 43
.148 ( יקסניפראק 'ו תאמ 'םזינינל לע תוחיש' תריאלופופה תרכוחה התכז (V. Karpinski ןכ 
1 .כיישימ •ש ךרעו טקילש . ץראל-ץוחכ ·תיטסינומוקה רוענה תוענת' לע תרכוח רוא התאר 49 
1 התיה תורכוחה לש תעצוממה הרודהמה  םייררהה םידוהיה תיברמ םא בר קפס ךא ,םיקתוע ו, 60
 . ןיינע ןהכ ואצמ

 I .( כונוימס ונויו כיישחאכ באז לש םהימוגרתכ ,הפיה תיסורה תורפסה ןמ םירפס העברא

Semenov (. םייררהה םידוהיה ועדוותה הלא םימוסרפ תועצמאכ .הבקסומכ רוא ואר םה םג 

1  . 275 'סמ ,םש .םש 37

1 3 8 8 ·סמ ,םש .םש  1 4  . 

1  . 78 'סמ ,םש .םש 39

1 1 ,ם•מרסרפ 40 1 .רכז : 60 ימע , 934 986- 1 985 . 1  םימוסרפמ ונטקלש n •פארגר•לכ•כ המ•רש ךכר 36 ימע , 986
 .םייטייבוס

1 4 1 1 .ל"ק  26 'סמ , 934 1 1  .)הלאק-·ץאחאמכ אציש n טי•רלפ תורפסמ ר• n יה םוסרפה( 
1  . 455 • 439 יסמ .םש .םש 42

1 1 'סמ .םש .םש 43 8 7  , 657 , 782 . 

1 27 ·סמ ,םש .םש 44 1 1  . 

1 45 69 'סמ ,םש .םש  1 . 

1  . 3886 יסמ .םש ,םש 46

1  . 4505 'סמ .םש .םש 47

1 1 'סמ .םש .םש 48 046 , 1 797 , 1 9 1 1 • 1 99 1  . 

1 27 'סמ .םש .םש 49 1 1  . 
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 תידוהי-תיטאטה ןושלה

1 ( יקסנירבל ריוי תאמ ,תוריצי יעטק וא ,תוריציל םתפשב 50, (Lebedinski 1 ,יקררג םיסקאמ 5 1 
1 ברב'צ זרטנא 1 .ברחרלרש ליאבימו 52 5 3  תיצחמב היה הלא םימוסרפ לש תעצוממה הרודהמה ףקיה 
 תומגרותמ תורבוח עברא םג רוא ואר הבקסומב .הלומעתה-תורבוח תרודהמ לש רזמ )םיקתוע 775 (

1 ,םידלוי החפשמ ,תואריב יאושנ לע תיסורמ  תיתד-יטנא תרבוחו 155 ,תראלקח לע תורבוח יתש זכר 54
 םיטסיאתאה תריב· לש תזיכרמה הצועמה ריי-לע רואל האצרהש :םיסרוקיפא ונישענ ועדמ' םשב
.םימחולה ' 1  ידוהי זכרת לכ םהב היה אל ן-934 ב הבקסומב ואציש תידוהי-תיטאטב םימוסרפה לכ 56
1 ךותמ 7 .הלאק-·ץאחאמב רוא וארש םימוסרפה תיברמב זכר ד.חוימ 3  תריכב ואציש ,םימוסרפה 
 ·מ ידיב ומגרותש ,תבכרה-דיבווע םיאנוכמל 11 ריועצקמ תוארוה ויה ,תינאטסגאדה הקילבופרה
1 ( בררשאמרא 'אר בייכרנח 57. (0marshov 1 , זיי רוצייב ונד תורבוח יתש  הדשקוה תחא תרבוחו 51
1 .בייכרנח 'מו בידיבי 'מ לש םמוגרתב םייועצקמ רפס-יתבל םדיומיל-תרינכותל  ,דיחיה רפסה 59
 ·תיטאטה תורפסה זמ םריופיסו םרייש ץבוק אוה ,םהשלכ םידיוהי םינכת לעב תויהל רומא היהש
1 ב םסרופש ,בייכרנח 'מ תכריעב ,תידוהי 1 .םיקתרע-000.  ,תידרהי-תיטאטב דומילה-ריפס לכ 60
 םה ףא ויה םקלחבו .וקאנ- תינא'גייברזאה הקילבופרה תריבב ואצי ,םהמ םיינש איוצהל
16 .דחוימ ידוהי זכרת ילבו םימגרותמ  םימוסרפה לכמ ) 49 ךותמ 38 ( 78% יכ ,רמול אופא זתינ 1
 .תטיייבוסה ותנוכתמב ףא ידוהי זכרת םהב היה אל ן-934 ב רוא וארש תידוהי-תיטאטב

 םטיועימה לש תרל"רמה םוחתב תיטייבוסה תוינדימב הררמת הלח םיושלשה תונש עצמאב
 תררוגתמ הבש הקילבופרב ימראל טועימ לכ לש רואל-האצוהה תא זכרל טלחוה התע .םיימואלה
 םירפסה תאוצה לש תרדיהי-תיטאטב היצקסה ן-934 ב הקרופ' רז תוינידמל םאתהב . ותייסולכוא בור
 הקילבופרה לש תיתכלממה םריפסה תאוצהב םירירהה םידוהיל תדחוימ הקלחמ המקרהו ,הבקסומב
 וקאנ 162 .ברנרימס ונוי ונגסו .)רבנררהא( רבנרראגא בקעי היה הקלחמה לש הלהנמ .תינא·גייברזאה
 וךתמ .תדירהי-תיטאטב םריפסה תאצרה זכרמל ,םיושלשה תונש לש היינשה תיצחמב ,אופא התשענ

1 "ב רוא וארש םימוסרפה 56 1 תעוצממ הרודהמ( 935 , 5 ואצי )םיקתוע 600 1 -·ץאחאמב-5 ן וקאנב 
2 % 163 .הלאק 1  ) 1 2  .זילאטס ימואנ ידגכ .תיתלומעתו תיטילופ תורפס ויה םימוסרפה זמ ) 56 ךותמ 

1  . 4859 'סמ .םש .םש 50

1 5 1  . 4777 'סמ ,םש .םש 

1  . 4466 יסמ ,םש ,םש 52

1  . 4787 יסמ .םש ,םש 53

1  לע רתוב ·ו לש m ובח : ) 2886 יסמ .םש .םש( היגווליוברקימ לע ןדיולג ימ לש וטע-ירפמ תדיאולפופ תרבוח 54
 תרובחו ,) 3888 יסמ .םש .םש( החפשמו םאיוישנ לע יקסבטוסור יי לש ןורפס: ) 4454 יסמ .םש .םש( ןימ תולחמ
 .) 4566 יסמ ,םש ,םש( ם T' וחולקב םינוטועפ וןגריא לע גרבתלוג לש

1 55  יסמ .םסז .םש( יריצוק העריז .ערקק דוביע ל'ע ביישחאב באד לש ומוגרתב בומיסיכא יכ לש וטע-ריפמ תחאה 
4 1 99 343 יסמ .םש .םש( םוT'חולקב םמירכה קשמ ולהינ לע .בוככחוי יוי תאמ ,תרחאהו ,)  8 (. 

1  . 4038 יסמ .םש .םש 56

1 1 יסמ .םש .םש 57 1 99 , 1 202 , 1 586 , 1 8 1 6  , 1 875  . 2374 • 2629 . 

1  . 2635 , 2527 יסמ .םש .םש 58

1  . 2672 יסמ .םש .םש 59

1 5 יסמ .םש ,םש 60 104 . 

1 6 1 4 ימע .ןלהל האר דומיל-ירפס לע  1 4-4 1 1 . 

1  . 52 ימע , 1935 ,בשאדאד 62

1 1 ( םמיוסרפ יפל .םמיוסרפה לש "תפרגוילביב המירש יפ לע ךרעכ םוכסיה 63  57 1935 תכשכ ורא-לואצי ) 41 ימע, 935

 , 10- תיכטאסזוגהד הלייקובפרה תא תלולכה ,ר"ספסרב : ןמקדלכ וקלחכש תדיוה..,.תיטאטב םימוסרפ
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 ןוניחו תוברת

-תורבוח 164 ,תיטסינומוקה הגלפמה לע יקסניפראק 'ו לוש השיאה לע זיקטצ הראלק לש תוחיש
1 ,ונוגראו זוחלוקה לע הרבסה  ןאטסגאר ילועפ לש בתכמו 166 ריפכ טייבוס וןגריא לע תונקת 61
1 ( םימוסרפה לכמ 20% "כ התוויהש .תמגרותמה הפיה תורפסב 167 • זילאטסל 0  הרומת הלח .)םירחוב 
 תאמ תוריצי לש תיסורמ םימוגרת דצב ןכש .םריפסה תאצוה לש המוקממ. יאדוול בורק ,העפושהש
1 , ופיז לאינדל •וזורק ןוזניבור' לע רפסה לש רצוקמ דוביוע 168 יקרוג 'מ . ויטסלוט ·ל  בור ויה 69
 םירפוס לש םטע-ירפמ ויה םימגרותמ םירפס העברא .זאקוואקה ידפוס תוריצימ םימוגרתה
1 ,)ילבילאט 'ב ,ילראזאנ 'ג ,הדאזדיאס 'מ .בודנוחא 'מ( םיינא'גייברזא  'ד( םדיודג לש םיינש 10
1 .)הדאזנאווריש 'א( ינמרא רפוס לש דחאו )קבזאק 'א ,הזדאקנו'צ 7  תמגרותמה תורפסה לע ףסונ 1
 העברא הלא םימוסרפ לש םירתוכ 9 ןותמ .םידלי-תורפס לש םימוגרתל דבכנ םוקמ דוענ םריגובמל
1 ; קאדשאמ ליאומאס ריישמ םימוגרת ויה םהמ  דחאו ) L. Kasil ( ליסאק בל לש וטע-ריפמ דחא 12
1 ( הביירטימך. 'ו תאמ 7 3. (Demitrieva תאמ •לט םלהליו' לש םידליל דוביע ריעצה ארוקל אבוה ןב 
1 ,רליש 'ה 1 .)קיאשו בודנוחא 'מ( םיינא'גייברזאה םירוציה לש םמוקמ םג רדענ אל ןא 74 1  םוקמ 1
 9 ( תואריב יניינעב תויראלפופ הרבסה-תורבוחל שדקוה תידוהי-תיטאטכ םימוסרפב לטובמ-יתלב

1 )םריתוכ 1 .)םירתוכ 6 ( תואלקחב םינוש םיפנעל םירושקה םיאושנלו 76  דומיל-ירפס 8 ןותמ 77
1 ב ואציש םריומל- n וינכותו 935-, s תיסורמ ומגרתב םהמ. 

 התיה היושע .םימגרותמ-יתלכה דומילה-ירפס לע ףסונ ,הפי תורפסמ םימוסרפ השימחל קד
 • n יטאטב םימוסרפה רפסמ לודיג םע דבב דב יכ ,רמול ןתינ ןכ .יהשלכ תימואל תועמשמ תויהל

1 ב תדיוהי 1 תמועל-935  . ןרעל 90% לע דמעו ידוהי ןכות לכ ירסח םימוסרפה רועיש הלע 934
1 "ב  תמועל ,) 56 תמועל םריתוכ 44 ( ןרעל-20% כב תידוהי-תיטאטב םימוסרפה רפסמ תחפ 936

-·ץאחאמו .םימוסרפ 39 וספדוה הבש .וקאנ ןיב הקולחה רתוי וא תוחפ הרמשנ ןא ,תמדוקה הנשה
1 ( עברכ .תורבוח 5 הב ואציש .הלאק 0  ומגרותש הלומעת-תורבוח ויה תואצוהה לכמ )םירתוכ 
1 , זילאטס ימואנמ שמח ןהכו .תיסורמ 1 ,השדחה תיטייבוסה הקוחה לש תורודהמ שלש 78  ·תרבוח 79
1 ,תיטסינומוקה הגלפמל הלבק לע תוארוה so גיהנמ םע תושיגפ לע הרודמה ןי-לע תוחישל תרבוחו 

 דאטס•קבזראב 'כ ,רחא ררקמ םרשמ וער• אל . 3- ח'קבזראה הקילובפרבו 44- חיגא'ג"ברזאה הק•לברפרב
 .תועט הלפנ ,הארבכ ,הז ררקמבו תד'רה•-תט'אטב םימוסרפ רע•פרה

1 64 1 ,ל"ק  935 1 'סמ ,  1 990 , 23 1 7 2  , 4 1 1 .םש ; 433  . 6543 'סמ , 936

1 1 'סמ , 1935 .םש 65 63 1 7  , 1 6327 • 2303 200 'סמ , 1936 .םש ; 2659 , 23040 . 2 1 . 

1 3793 ·סמ ' 1935 .םש 66 7 . 

1 3 'סמ .םש .םש 67 7937 . 

1 1 ,םש ; 36489 'סמ ,םש .םש 68 1957 'סמ , 936 1 . 

1  . 4897 'סמ ,םש .םש 69

1 1935 .םש 70 24 'סמ ,  1 1 ,םש ; 60 1 , 4767 , 1633 'סמ , 936 87 1 7  . 

1 7 1 1935 .םש  390 'סמ '  1 0 1 .םש ;  1 'סמ ' 936 626 ' 4772 . 

1 1 .םש ; 24263 , 23643 'סמ , 1935 .םש 72 1937 ,םש ; 46 'סמ , 936 1 'סמ ,  2377  . 

1 1 .םש ; 28050 'סמ , 1935 .םש 73  . 23439 'סמ , 936

1 2365 'סמ , 1935 ,םש 74 1 . 

1 2806 'סמ ,םש .םש 75 1 'מע ' 1935 .ק"' ןכר 1 300 . 

1 1 ,ל"ק 76 293 • 29309 , 29307 , 23464 , 2893 'סמ , 935 1 2  , 36368 , 3896 1 ·סמ , 1936 .םש ; 39059 , 1 363 . 

1 2209 'סמ , 1935 .םש 77 1 , 27005 , 29229 , 29904 , 32553 • 38892 . 

1 1 .םש 78 1 'סמ , 936 9756 , 2050 1 , 24 1 5 5 1 .םש ;  937  . 16957 , 4583 'סמ . 

1 1 .םש 79 335 , 30846 'סמ , 936 1 3  . 3930 'סמ , 1937 .םש ; 

1 4 'סמ ' 1936 .םש 80 1 868 . 
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 תידוהי-תיטאטה ןושלה

1 .בררטימיד תיראגרלבה תיטסינומוקה הגלפמה 8  בל-תמיש התע הנתינ תיטילופה תורפסה דצב 1
 ברקטי'ז 'ב םטיייבוסה םירצויה לש םטע-ריפמ .םדיליל תמגרותמ תררפס תארצהל תדחוימ
) 1 82, (Zhitkov בילבוקאי •לא ) 1 8J , (lakovlev 1 ,ראדייג 'א 1 ,בדיבל 'נ 84 1 ( ךיליא 'מ 85 86 (1 1 ' in ןבר 

.םידמגה ץראב וניולג' טפרירס ןתנר'ג לש ותריצי המגרות '  1  דילי לש םתורשל יכ ,רמול ןתינ 87
 ·תריבב תירארלפרפ התיחש .םידליה-תררפסמ רחבמ םהלש םאה-ןושלב דמועה םייררהה םדיוהיה
 תרל"רמב דבכנ םרקמ ורבע םינשבכ וספת םידרמיל-תרינכרתר דומיל-ירפס .םימיה םתואב תוצועמה
1 ( תדירהי-תיטאטה 4 1 םדיגונמל דומיל-דיפס ינש רוא ואר ןכר .)םריתוכ   אושנב תורבוח שמחו 88
1 .דיאלרפרפ עדמו האורבת  תוריציו תמגרותמ הפי תררפס לש התוקלחב לח יתרעמשמ ויניש 89
1 "ב ואציש הפי תררפס םוחתב םדיפסה הנרמש ןיבמ .תידרהי-תיטאטב ררקמב ובתכנש  ויה 936
1937 תנשב 190 .ביארלק 'ס .ביילטנאפ ·ל .ברנאמדיאנ 'נ תאמ תוריצי לש םימוגרת םהמ העברא  הלח 
 םרפסמ רמשנ ךא .תמדוקה הנשל האוושהב ךרעל 40% "ב תידרהי-תיטאטב םימוסרפה רפסמב הילע
1 רוא-ואר םינשה יתשב( םיירוקמה םימוסרפה לש 0 1 םינשב .)םיריוקמ םימוסרפ  94 1 - 1  וויה 938
 .רז וןשלב םימוסרפה דמ 40% "ל עבר ןיב ררקמה דיפס

 S . 3 חול
19 ,םימוחת יפל תידוהי-תיטאטכ םימוסרפה לש םיזוחאכ הקולח 1 1 94 1 - 1 9 3 7  

 םרגוח ורקמ הנש

 ךס חונו ש ירכוס חרוכוס חרוכוס ךס ירכוס חרוכוס
 לכה דומיל חיטילרכו הפי לכה דומיל הפי

4. 5 וו.ו 8 .9 5 44.4 ו  .9 .2 וו.ו ו   84 .ו ו 7

4 7 ו 8. .4 22. 2 22. .22 ו ו. 2 2 2 22. 2 77. 8 

26. 3 26. 3 5 .3  36. 8 26. 3 5 . 3  73. 7 

25 ו 6 . 7 37 4 ו. 7 0. 4 ו 6 . 7 4. .2 58. 3 

23.0 23.0 30. 8 30. 8 7 . 7 7 . 7 77.0 

 ו 937

 ו 938

 ו 939

1 940 

1 94 1  

 .וו 672 ·סמ .םש ,םש ו 8 ו

 . 37265 יסמ .םש ,םש ו 82

 . 22679 'סמ ,םש .םש ו 83

 . 7744 יסמ . ו 937 .םש ו 84

1  . 488 ו 'סמ ,םש .םש 85

1 1 ,םש 86 3403 'סמ , 936 7 , 37854 . 

 . 23442 ·סמ ,םש .םש ו 87

1  יזלש n�c ררהל m ינרכחר ) 3527 ו יסמ .ו 936 .ל·קג ייזבחשב םיילגרת ופס• ויה םריגובמ חאורהל םימוסרפה ינש 88
 .) 38464 'סמ ,םש .םש( יזבשחר

1 057 , 4049 'סמ ,ו 936 ,םש 89 1 1 .ו  1 , 7996 'סמ , 1937 .םש; 8267 3947 . 

 . 42789 , 42592 , 28469 • 20340 'סמ ' 1936 .םש 190

-986 ר,כז יפ לע בושח 19 ו  .םריחא תררוקמו 36 'מע , ו 986 , ו 1985
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 ךוכיחו תוברת

-· y אחאמכר וקאנב רואל תואצרהה ןיכ הוקלחה יכ ,רבתסמ םימוסרפ לש האלמ-יתלכ המירשמ
1 תנשכ םג הרמשנ הלאק 93 7 1 ןותמ .  3  תריככ הרשע ואצי רז תריקמ המירשכ םיוללכה םימוסרפ 
 תיסורה תורפסה ןמ םימוגרת וללכ םימוסרפה .הלאק-·ץאחאמכ-3 ן תינא'גייכרזאה הקילבופרה
1 ( כיידאפ רמכ םיטיייבוס םריפוס לש םהיתוריצימו ,כרכ'צר ןיקרשפ רןגכ תיסאלקה 92 (Fadeev 
 ·םרלש לש ותרמל םירשעה תנש ןריצ תרגסמכ 193 .ןרדנרל ק'ג רןגכ ,םלועה תררפסמ ןכר ,םריחאו
 ילואו' ןושארה היה הז רפס 194 .כראזאל ·ל דיי השעמ ,ריריפיסמ םימוגרת רפס םג רוא האר ,םכילע
 ןיכ וללכש ,םידלי-תררפסמ םימוגרת רוא ואר ןכ .תידרהי-תיטאטל שדייי תררפסמ דיחיה םוגרתה
 םימוסרפ לש תורכוחה 191 .גנילפיק •ר ,םריג 'י 'ןישראג ,, 'ךיליא 'מ לש םטע-ריפמ םריבד רתיה
 תיטסינומוקה הגלפמה תרדסומ לש תוטלחה 'ןילאטס לש םימראכ ורכע םינשככ וללכ םייטיולפ
 'ןיקמריטרפ' ןרירשה-תיינרא לש התופתתשה לע ) Zhemchuzhina ( הני'זר'צמ'ז 'רא לש וןרפסו
.196 לש הכפהמכ 1 905 

 ·תיטאטכ םימוסרפ רואל איצוהל המגמה ןיכ תודע-יקוליח ולגתנ םרישעה תרכש יהלשכ רככ
 זכרמל םהלש הקילבופרה תא ךופהל ןאטסגאדכ תוברתה ישנא תפיאש דיכל ,וקאנב תדיוהי

 םריבדה עבטמ ויה הכש ,וקאנב תרל"רמה זוכרי םע ורבג הלא תועד-יקוליח 197 .רז רןשלכ תרל"רמה
 )חונמ( חכונמ רפוסה ןתנ הז םזעל יוטיב . ןא'גייכרזאכ םייררהה םידוהיה דיכמ טע-ישנא םיקסועמ
1 מ רמאמכ ,כשאדאד 93  :ראשה ןיכ בתכ רכש ,-5

 לע ו]קאנב[ םייררהה םידוהיה לש הדיועוהו זכרמה לש הכושחה הארוהה לש הרפה ןותמ
 ןא'גייכרזאכ םירפסה תואצרה תומסרפמ .ט]נכרד גהלל הכורכה[ ןוכיתה גהלכ תררפס םוסרפ
 ,]םירפסה תאצרה לשנ תיררה-תידוהיה הקלחמה תררצ לכ .הנרק גהל 'ימורדה גהלכ תררפס
 תיררהה תידוהיה הקלחמהש ,הרקמ הז ןיא .ימורדה גהלה ריבודמ בכרומ ,דחא םדאמ ץרח
 הנניא .כרנרראגא הלהנמ דיי-לע תגוצימה 'ןא·גייכרזא לש תיתכלממה םדיפסה-תארצה לש
 םג .זאקרראק-ןרפצמר ןאטסגאדמ םינמוימ םוגרת ישנאו םייתורפסה תוחוכה תא תכלשמ
 םימוסרפה' רזמ הריתי . ינא'גייכרזא יפוא תלענ איה רואל םיאצויה םדיפסה לש הקיפיצפסה
 םיננרמ םניא השעמלו ,תויכרות םילמכ םיעפושמ ימורדה גהלכ ןא'גייכרזאכ רוא םיאורה
 ... טנכרד לש וןכיתה גהלל ולגרתה רככש ,תורחאה תוקילבופרה יתשכ םיבחרה םינומהל
 יתשכ רפסה-יתכ תראשהכו .םיבחרה םינומהה ןמ תורפסה לש קותינכ םייאמ רוצנש בצמה
 198 • דומיל-ירפס אלכ תופסונה תוקילבופרה

 ,תידרהי-תיטאטה יגהל דיכ םיינושלה םילדבהה לילכ אופא ומלענ אל םיושלשה תרכש יהלש דע
 .תונותיעה יפד לעמ יוטיב אצמ םהמ חפט קרש ,םיכוכיח טעמ אלל םרג רבדהש הארנו

1 כ 939- 1 93  ,ילרייקה תיב-ףלאל תידרהי-תיטאטה לש בתכה תרכעהל רק ,רומאכ ,טקננ-7

1 1 ,ל"ק 92 937 1 , 7697 'סמ ,  3650 , 1 5757 . 

 . 7749 'סמ .םש .םש 193

1 1 'סמ ,םש .םש 94 5697 . 

1 1 'סמ ,םש .םש 95 23 7 1  • 1 3646 , 1 5744 , 1 5748 . 

1 88 ·סמ ,םש .םש 96 1 1  , 1 2370 , 1 7495 , 1 75 1 2  . 

1 1 .ןאמשיא 97 929 . 

1 1 .בשאדאד 98 5 •מע , 935 1  . 
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 תידוהי-תיטאטה ןושלה

-תיטאטה הרכוה ,הז תמועל 'ןאטסגאזכ 199 .וז ןושלכ תול"ומ זכרמ תויהל הקספ ןא'גייכרזאו
 אופא היה יעבט 200 .הקילכופרה לש תוימשרה תונושלה תחאכ ,םתס תיטאט התכ�כש ,תידוהי

 רואל-ואציש תיזוהי-תיטאטכ םימוסרפה לכ טעמכ ןכאו .תול"ומה םג זכרתת וז הקילבופרכש
1 םיכשכ 940- 1 20 .ןאטסגאזכ ועיפוה 939 1  לש םינושארה םישדוחכ םג הכשמכ םירפסה תאצוה 
1 לש הייכשה תיצחמכו המחלמה 94 1  הלאק-·ץאחאמכ השימח( וז ןושלכ םימוסרפ השיש רוא-ואר 
 ד,ומיל-ירפס יכש ויה ,המחלמה לש םינושארה םישדוחה תששכ ואציש םימוסרפה .)וקאנב זחאו
 203 .תמגרותמ םידלי תורפסמ םינורפס יכוש 202 תיטילופ תרכוח

1 םיכשכ 945 - 1  ושעכ ךא .תיזוהי-תיטאטכ םימוסרפ ,ררבל ונדייכ הלעש המכ זע ,ואצי אל 942
 תיזוהי-תיטאטל ומגרת םיררושמ .שידיי תורפסמ תמגרותמ הריש ץבוק לש רואל האצוהל תונכה
 זוז .ןיקלה לאומש .כוריכושק ןווהא ,רכקצוס םהרבא .שיקראמ רץפ ,רפפ קיציא לש םהירישמ
1 תכש יהלשכ השדחתה וז ןושלכ רואל האצוהה .גרככיכיפ ארזוע זייטשפוה  יתש תעפוה םע 946
 תימונוטואה הקילבופרה לש םיטייבוסל תוריחכל תוארוה לש תיסורמ תומגרותמ תורכוח
1 כ .ר"ספסר לוש תיכאטסגאזה 948 - 1  לע םיינש םהכו ,זבלכ םימוסרפ השימח רוא ואר-947
 .( כוליכתא •ך תכריעכ תומאופ ץבוק : הפיה תורפסה םוחתמ הושלוש 204 םייקוח םיאושנ

D 
Atnilov (, ז לש וטע-ירפמ םירופיסו םרייש ץבוקו ,כשאזאז 'ח ךרוע טקילש תודגא לש ףסאמ' 

 205 • כוליכתא
1 ( תורוחשה םיכשכ םג 952- 1 1 ומסרפתה .תטיייבוסה שדייי תוברת הלסוח רשאכ ,) 949 2  םירפס 

-תריכ לש תוקוחה זוגכ .םייטפשמ םיאושנ םכיינע םכותמ העבש .תיזוהי-תיטאטכ תורכוחו
 יכש 206 ; תוריחכל תונקת זבו .תיכאטסגאזה הקילבופרה לשו תיסורה הקילבופרה לש ,תוצועמה
 םירפוס לש םטע-ירפמ םירפס יכוש 207 ,םיזליל רחאהו םריגובמל דחאה : זיקושפ תוריצימ םימוגרת
 רוא האר תיכאטסגאזה תיטייבוסה הקילבופרה לש הנוניכל הכש םיושלש וןיצל 208 .םייזוהי-םייטאט
1 כ  כייגזיא 'ס הז ךאכאמלא טקיל .תיטאטכ םירפוס לש םהיתוריצי וללככ ובש 'ךאכאמלא·-950
) lzgiiaev ( 1 םיכשה עבשכ .כוליזאר •ו ךרוע 959- 1 1 תיזוהי-תיטאטכ ומסרופ 953 3  םימוסרפ 
1 ( 'יתורפס ךאכאמלא; םריופיסו םרייש' םשכ ץבוקה םללככו  .ליעל וטרופש םינותנה יפל .) 959

1  רוא-ואר .וקאנב םירפסה תאצוהכ תףוהי-תכואטה הקלחמה להנמכ ןהיכש .נונוראגא בקעי לש ותודע יפל 99
-1937 הארנכ ,םינש רשלש ךשמנ רז האוצהכ 1935  • 2  ,דבז( דומיל-ףפס 50 םללככו תףוהי תט'אטנ םימוסרפ 10

1 32 ימע, 982  תונודנה םינשנ ןאיגיידנזאנ םדפסה תאצוהכ .יתכרהעל ,ואצי רתוה' לכלו םזגומ האדנ הז ןותנ .) 
1 40-  .תד'רה-ייתיטאטנ םימוסרפ 100

 . 38 ו ימע ליעל האר הנחרה רתינ 200

20  רפוסה תאמ םףתננ םינתכ ץונוק תד'והי-תיטאטה m רפסה ןמ ךאנאמלא : ויה ן-939 נ רוא וארש םימוסרפה ןינ 1
-תט-אטה תורפסה לש ךאנאמלא :ריכזהל 1' אר-1940 נ רואל-ואציש םףפסהמ .יקסלאטס ןמיולס ינאטסגאדה
 תודלות, נ 1 נ ·מע. ו r: 967 נראזאנכ ימאזינ ינ·זדנאג תאמ םףתננ םינתכ ךדכו ט-אט רולקולפ לש ץנוק: תידוהי
1 ,תורפסה 3 ימע , 6 ךרכ , 970 1 4 1 .נייאמא:  1 ימע , 960 1 1 ,נייאמא:   . 9 ימע , 964

1 ,ק"י 202 94 1  . 1664 , 678 'סמ , 

 . 6674 , 2020 'סמ .םש .םש 203

1 ,םימוגרת 204  .ק'" J םיימוקמה םיטייבוסל תוריחנ לע תונקת-חרונחו תסיורה תיטייבוסה הקילבופרה לש הוקח: 945
1 1 ,וסגנ 'סמ , 948 0 1 80 (. 

84 יסמ ,םש 205 1 6  , 8595 , 1 9950 . 

1 .םש 206 1 יסמ , 950 1 68 , 1 195 ,םש: 299 1 'סמ , 1 1 4 1  , 1 142 , 1 24 1  , 1 258  • 1 275 . 

1 ,םש 207  . 10899 , 9390 יסמ ' 950

195 .םש 208 9 'סמ ' 1 1 3 5  . 9492 'סמ , 1953 ,םש : 

385 



 ןוניחו תוברת

3 ועיפוה 1 1 םינשב םימוסרפ  959- 1  32 לש רפסמ תטקונ תיטייבוסה הקיטסיטאטסהש דועב 946

 הלא םימוסרפ לש תעצוממה הרודהמה .תיסורמ םימוגרת 41 םכותמו תידוהי-תיטאטב םימוסרפ
1 ב 209 .םיקתוע 780 התיה  ךאנאמלא; תיטייבוסה ונתדלומ'( 'ומיטיבוס ןאטאו' ץבוק רואל אצי-960
1 ןמל .בומולשבא 'ח ידיב ךרענש ,)'יטאט 96 1  טעמכ ,םילק םש-יוינישב ,הז ךאנאמלא רואל אצי 
 .תידוהי-תיטאטב םירצויה תיברמ םהריבד תא םימסרפמ ובו ,הנשב הנש ידמ

1 ,םישישה תונשב 969- 1 1 רוא-ואר , 960 7  לש תעצוממ הרודהמב תידוהי-תיטאטב םימוסרפ 
1 ,  תונשב .הבקסומב םטועימו תינאטסגאדה הקילבופרה תריבב ואצוה םימוסרפה בור .םיקתוע 250

1 ( םיעבשה 979- 1 1 תעצוממ הרודהמ( תידוהי תיטאטב םימוסרפ 25 רוא-ואר ) 970  ,)םיקתוע 1 , 00
 ,הפי תורפס רקיעב םה םינורחאה םירושעב תידוהי-תיטאטב םימוסרפה .תירוקמ הפי תורפס םבור
-ךסח םויה אוה תיסורמ תידוהי-תיטאטל םוגרתהש תקדצומה החנהה ךותמ תאזו . וז ןושלב תבתכנה
 .תיסור םג אורקל םילגוסמ םייררהה םידוהיה בורש ןוויכ . ךרע

 ,תיתומכ החירפל יטייבוסה ןוטלשה לש םינשה םיעבשב אופא התכז תדיוהי-תיטאטב תול"ומה
 ןושלב םימוסרפה דקומב .תוצעומה-תריב לש המורדב םירחא םינטק םימע לש םהימוסרפל המודב
 תורפסה הדמע םימגרותמה םימוסרפה שארב .תיסורמ רקיעבו ,תורחא תונושלמ םימוגרתה ודמע וז
 םימוסרפ לש תואצוהה .רחא םוסרפ לכ לע םינומ המכ ולע היתורודהמש ,תיתלומעת-תיטיולפה
-תריבב הריציה רשאכ 'ךליאו םיושלשה תונשמ רוא ואר ןתיברמש ןוויכו ,תוטעמ ויה םיירוקמ
 דבלמ והשלכ ימואל ןכות םהב היה םא םג קפס ,תוימרופינואהו חוקיפה דסב הסנכוה תוצועמה
 .םיושלשה תונשב רקיעב ,תידוהי-תיטאטב םימוסרפב יתומכה רושעה דצב יכ . רמול ןתינ . ןושלה
 .םיימואלה םהיככת תניחבמ תעוושמ תולד הטלב

 הלכשהו ךוכיח .כ
 דחוימב .םיבר םימרוגמ עפשומ היה ,תרחא הרבח לכבכ .םירירהה םדיוהיה ברקב דליה ךוניח
2 ,םייחל דליה תא הרישכה החפשמה .תיכוניחה תרגסמהו החפשמה  םיתיעל םיוולנ ויה םידליהו 10
 םידדוש ןהכ ויהש .םיכרדב םירפכ ןיב הדידנ ךירצה רחסמה .רחסמל םאו הכאלמל םא ,םהיתובאל
 .ותוירבגל ןמיס שמיש םגש ,בלה-ץמוא תא דליב וחפיט ןכ-לע .חרכה התיה תוננוגתההו .םיבר
.ן T' ילכב שמתשהל ותוא וליגרהו סוס לע בוכרל ותוא םידמלמ ויה דליה טעמ לדג ךשאכ' ' 2 1 1  ךא 

 הנתשה. ןוטלשה בצייתהש לככו םירעב ררוגתהל םייררהה םידוהיה ורבעש לככ .םינשה תוצרמב
 הוואגה לע הרימשהו בלה-ץמוא ובשחנ םלועה-תומחלמ יתש ןיב םנמא .יתיבה ךוניחה לש גהונה
 םייוטיב םתוא םהל ויה אל רככ ךא . ןבל םתונקהל ויארש םייכוניח םיכרעל תיצוביקהו תישיאה
 תרגסמב םג אלא החפשמב קר אל ולח ךוניחב תורומתה ; הרשע-עשתה האמב ומכ םיישעמ
 .תיכוניחה

 ושלשל ,היסורל זאקוואקה חופיס ןמל .םייררהה םידוהיה ברקב ךוניחה תודלות תא קלחל ןתינ
 'הנוכ דימלת' הנוכש :רדח'ה רשאכ ,הרשע-עשתה האמה ףוס דע- הנושארה הפוקתה : תופוקת

1 .םש 209 95 1 8 ·סמ ,  1 1 8 1 .ם•מרסריפ :   . 47-46 ימע , 959

2 1 0 1 .לטנכל : r יע   . 67 ימע . 952

2 1 1 .ינראיצ 1  . 296 ימע , 884

386 



 הלכשהו ןוניח

 הכש .םירשעה האמה תישארמ- היינשה הפוקתה ; הריתי תיכוניח תרגסמ שמיש .)רימלחה תיב(
 רימלח'כ ררמל םדיימלתה בור יכ ףא ,רפס-יחכ רדסונו הדיחי חריד.ל תיתרוסמה דומילה-ךרד הלדח
 ידליל יטייבוסה רפסה- n יכ חמצ ןהכש ,םירשעה חונשכ הליחתמה ,תישילשה הפוקתה ; 'הנרכ
 חישאו דע ומייקתה ודיירשש יפ-לע-ףא ,הרמחהכ קחדנ יתרוסמה דומילהו ,םייררהה םדיוהיה
2 .חרחפל םיושלשה חונש 1  םדיירשה ולסוח םישימחה חונש תישארכו םיעבראה חונש יהלשכ 2
 םרש םהל דרע ןיא םויה דרע זאמו .םייררהה םידוהיה ידליל תדחוימ תיטייבוס הארוה לש םינורחאה
 .תדחוימ תרגסמ

 יתרוסמה דומילה . 1

 ךא ,םייררהה םידוהיה לש תוליהק הברהכ 'הנרכ דימלת' יחכ ויה היסורל זאקררא ?j ה חפוסשמ
 המקרש איהו. ךוניחה תכרעמ הררעעתה לודגה דרמה ימיכ יכ הארנ . וחריכ חרט ערמ םהילע תועדייה
 . ררזיאכ רדסה רזחוהשמ קר

2 ,הליהקה ינכר ויה 'הנרכ דימלח'כ םידמלמה בור 1 3  רקיע החיה הארוההש םיטעמ םג ויה ךא 
2 סנכה- n יכ דיל . ךכל חורחר ימ רמיח- n רחקככ ולהנתה םידומילה . םקוסיע 1• n חיננ רא . רכוחכ רא 
2 .דמלמה 1  .תונטקו חולד .תוינע תוכרסכ ויה םירדחה' : ינרא'צ לש ורואיתכ ,םישק ויה דומילה יאנת 5
2 ; 'םייכרבה דע טיטו שפר חראלמ  ·דימלתה יחכ': םרישעה האמה תישארכ הדעה-ןכ לש ונרשלכו 16
 דע עיגמ שפרהו .םיפופצ םיבושי םדיימלתה; רויוא ילכר רוא ילכ .םירצו םילפש םכררב םה הנרכ
.הריצמ הניאש חור ינפכ דומעל םהל השקו לופנל םיטונ םיחנה ילחרכ .םהיחרכרכראל ' 2 1  ךרד 7
 לע ןכ םג ביבסמ ולגיעכ םידליה לכר ץראה לע םכחה ברה בושי' : רז התיח 'הנרכ-דימלח'כ הארוהה
 ברה םחרא דמלי םג ... םלצא חרכרדמה הפשכ הררחה חא םגרתי אוהו םהיתחת םהילגרו ץראה
.הכיחכה תכאלמ םכחה ' 2 1 8 

 : רגוסמ תרדסומה בורל ינייפוא . ךלהל טטוצמה 'יקו אטב 'הנרכ-דימ לח' רואית

 םיענענמ םבר םע דחיכ ]םידימלתה[ .םדיליה לכ וביבסמו חיטש לע רא ץראה לע בושי ברה
 םיספדומ םינופ לא. יסרפ-יטאט םרגוח םע וי אטאט וןגינכ הררח רא הליפת םארוקכ םהישאר
2 .חרקרחר םיחיעל םהידיכ םיאצמנ 1 9 

2 1 2 1 "ס( םיג"אורמה דחא  7 'מע, 978 1 תנשב דולנש ,) 4- 9 1 7 1 דע יכ דיהע,   אלא 'ט"בוס רפס תיבב ללכ רמל אל 927
 וכישמה רפסה-תיבב ודמלל לחהש רחאל םג .)יקחצ• ריאמו לאומש .יאגת( ם"טרפ םרמלמ לצא דשוק רומיל
 . איחשב םדימלמ לצא דומלל ונממ תוולדגה ויתויחאו ןייאורמה

2 1 3 1 ,וילכור  87 1  . 143 'מע , 5 ·לג , 

2 1 4 1 .יגרא·צ :האר .ירקאטב תסנכה-תיב דיל הזב הנבימ לע  1 .יגרא·צ : r יע ןכו . 22 ·מע . 884  . 14 ·מע . 870

2 1 5 1 ,יגרא·צ :האר .טגקחאדובאראקב םכחה-תיבב םרליה תאדוה לע  1 ·מע , 884 5  • 1900 .ןוב n-רד-וןפ :הווהשו . 

 . 228 ימע

2 1 6 1 ,יגרא'צ   . 296 'מע , 884
2 1 7 1 ,ובמסייגא  1 ,לגס :םג האר המוד רואית , 470 ימע , 908 59 ימע . 879 1 .ץב ן"עו , 1 1 ימע , 894 3- 1 2  . 

2 1 8 1 ,יגרא'צ   . 22 •מע , 884

2 1 9 1 ,יגרא'צ   :וןשלה וזב םירירהה םרוההי ריל לש דומילה-ךרד תא יגרא'צ ראתמ רחא םרקמב . 14 ימע , 870
 םהרימלת יגפל המש תרות םמיגרתמו םהיתחת םהילגרו רץאה ערקק לע תונטהק םהיתוכרסב םיבושי םהינבר'
 וןגגב הרותה תא םרמוול m בישהי ריוחבכ םיערעגתמו רץאה לע ןב םג םיבושי םרימלתהר תיסרפ ןושלב
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 ןוניחו תוברת

 ועייס ךככ .היסורכ תודחא םדיעמו השדאוומ ,הנליוומ ואבוה םדימלמה ידיכ ויהש םידפסה טעמ
 ללגכ .םיכרצה לכ חא קפסל ולכי אל םה ךא 220 ,זאקוואקכ ותדישש ,םייאבצה םינברה טעמ-אל
 : וז הטישכ הביתכה הדמלנ הכיחכה-דיישכמו םדיפסה טועימ

 ארוק םידמול םידליהו תויחול לע תיב-ףלאה תויתוא חא םידמלמה םדיייצמ בוד-יפ-לע
 ולגרתה הכ םהו ,םימלסומה גהנמכ ,םהיכוכ לע םיכתרכ םה .תויחולה לע בותכה ןמ בוחכו
22 . ןחלוש לע בותכל םהל חונ יחלכש דע וז הווצל 1 

 ליעל אבומה רואיתה ןכש ,םינשה חצורמכ םייתועמשמ םיויניש ולח אל וז ךדדכ הביתכה תאדוהכ
.222 חנשמ רואיתכ םג וזוח הרשע-עשתה האמה לש םיעבשה תונשמ 1 9 1 3  

 וקלוח אל דחאמ דחוי ןהכ היהש תוליהקכ םגו ,דחא 'הנוכ-דימלת' קד היה םיבושייה תיכומכ
 לככ לפטל וילע היהש ,דמלמה לע דואמ השקה הז גהונ םנמאו .םהיתועידי תומד יפל םדיימלתה
1 חנשמ זאקוואקכ דקכמ ואתמש יפכ ,דרפנכ דימלת 8 7 1  : 

 םידמולה . ידמל םידגוב ]םידימלת[ אוצמל רשפא ןאכ : תינוגכו םידמולה לש תועדייה תמו
 .תיב-ףלאה דומיל תלחתהכ םהש וא ,הפ-לע ןנשל התע הז םיליחתמה םינטיק דצכ דומלת
 חוצרמכ םיעוענתמ דימלתהו הדומה .ולומ ונירשמו דימלת ,דרתה יפל ,וילא ןימזמ הדומה
 וא ,]�זוודפ-יעכוכנ תוחאפאפה תועגונ םימעפלש דע ,האריקהו דומילה תעכ דוחאלו םינפל
 חא םיננשמ םדיימלתה דאש . דחא דימלתכ וקסע דמלמה דשאכ ... וזכ וז ,םהלש תופיכה
 223 .הכיחככ םיקסוע וא ןכל-םדוק ודמלש דמוחה

 הרידס םידומיל- n ינכוח החיה אל ,שש-שמח ליגכ דומלל םינכה וליחתה ובש :הנוכ-דימלת·כ
 .םיכלש השימחל הללכהה ךדד לע הקלחל ןתינש ,הדיחא תנונחמ ךדעכ רכ הדמשנ לכא ,הדיחאו

 .דוקינ ןכ-ידחאו תיב-ףלאה תא דליה דמל וןשארה כלשכ
 שמוחה ןמ םיקרפ ומע םיננשמ ויה .בוחכו ארוק טעמ דליה דעי דככש דחאל ,ינשה בלשב

 .תוליפתהו
 .ידוהי-יטאט םוגדת םע שמוח ומע ונניוש ,בותכה תא ןיבהל דליה תא ודמיל ישילשה בלשב

 וסחייתה םידימלתכ דמלמה 224 • וןיקינ- )יסמת( Temesi םידידהה םדיוהיה יפב הנוכ הז דומיל
 דביר וז ןושלכ r דהנ' : םיריבעה םידדושמה דחא. דוש ףסוי לש ותרדגהכ .תריבעה וןשלה לא האריכ
.חימימש איה שדוקה-ןושלו תויצרא ןה תופשה לכ .וניכו השמ םע אוה-ךרדב-ושדקה ' 221 

 לש הנד עבקש יפכ ,כו n כ-יחלב יכ ףא .לבוקמ חסונ ןיעמ שבגתה תידוהי-תיטאטל םוגרתכ םג
-הדומ לש וחוד-ידפ םה "הנוכ-דימלת"כ םהל ןיזאהל םדיימלתה לעש םירואיבה לכ' .טנבדד

1 ,ינדא'צ( :םייסרפה 866- 1 863 ' 1 1 ·לג' 863 7  לש ינשה רושהע תישארכ הארוהה-יכרד לע המוד רואית .) 94 ימע' 

1 .גרכנסייו :האר םףשעה האמה 9 1 3  . 55 ימע . 

1 ,וילכור 220 8 7 1 1 ימע , 5 ילג '  44 . 

22 1 1 ,ינרא'צ  1 ימע , 870 5- 1 4  . 

1 'ןאמולט 222 9 1 3  . 79 ימע ' 

1 ,וילכור 223 8 7 1 1 ימע , 5 ילג '  44 . 

1 ,וכמיסינא 224  . 470 ימע , 908

 . 2 ימע .י·כ ,אריפש 225

388 



 הלכשהו ןוניח

 ודמל םמצע םהש הממ הז-אוהכ תוכשל וא דבאל םישושח םיימוקמה םידמלמה .טכברדמ הארוהה
.ישארה ברה לצא ' 226 

 ·םרישע עמשמ ,םהיפב ן"כתה לש וויכינכ )רש-דסב( Bistior ,םיאיבכ ודמל יעיברה בלשב
 תודחא תוירשפ זכר ,םיכלמו לאומש ,םיטפוש ,עושהי רפס תא דמלל רגהכ וז תרגסמב .העבראו

 ·התכ-דימלת·ה תא םיבזוע םדיימלתה ברו ויה הז בלשב .ושע-ירתו לאקזחי ,הימוי ,היעשי ופסמ
 תוחפשמ יכב םדיומילב וכישמה .םהיתוחפשמ תסנרפל עייסל דיכ ,רוחסל וא דובעל םיאצויו
 דע ןל-ןל תרשפ תליחתמ .תישארב ופסב ודמל ,םהידומילל ןורחאה בלשב ,וללהו; דבלב תודימא
 227 • ןיקזינו דועמ ,םירעז : םרידסה זמ ,הכשמה זמ םיקלח זכר 'י"וש ושריפ םע 'יחיו תושפ ףוס

 הייכשה תיצחמב םיירוהה םדיוהיה לש תוליהקה בורב ·הכוכ-דימלת'ה יתב לש תטרופמ המיוש
 אל טעמכ .השימחו םישיש .םישישב םכתסה לולכה םרפסמ יכ .תדמלמ הרשע-עשתה האמה לש
 בומיסיכא והילא זיכהש .הטורפמ המירש יפ-לע . לארשי ידליל דמלמ הב היה אלש הליהק התיה
1 תכשנ 1 תב היסולכוא ןותמ םדילי 950 הלא תודסומב ודמל ' 886 1  ויבס 228 .בוויקב םריכז 000,
 םיסולכואה ללכ לש הזל םיריוהה םדיוהיה לש םיליגה-בכרה זיב רכיכ לדבה היה אל יכ 'חינהל
1 םיכשנו 'זאטסגאד ךלפב 897- 1 1 "ב דקפימה יפ-לע .הז בכרהב שממ לש תורומת ולח אל 886 897 , 
1 "כ ויה 5 % .229 ליגב זאטסגאד ךלפב םריכזה תייסולכואמ   לש םיכותכל הז וועיש םושיי 10-5
1 תכשמ בומיסיכא  ד.ומילה ליגב םיכב 1 • 700 ןרעב הכש התואב ואצמכ םידוהיה בוקב יכ ,וכדמלי 886
1 זיב רמולכ  םדיוהיה ידלימ זוחא 60-50 ·הכוכ-דימלת·ב ודמל תרכזנה הכשנש זאכמ .םיכש 0-5
 230 • ווזיאה יסולכוא תמועל דואמ הובג וועיש והז . דומילה ליגב םיירוהה

 םולאו ,ללפתהל תוחפל דעי םידיוהה םדיוהיה בוקב םריבגה זמ רכיכ קלח יכ ,רעשל היה זתינ
 ודעי אל םדייוהה םדיוהיה ברו יכ .תווסומ הדעה-יכב לוש רץחנמ םריקבמ לש תווידעה ברו
23 • רוביצה-חילש וחא 'ןמא' קר רומא אלא הליפתה תא וכיבה אלו ללפתהל 1  וויעש זיב הריתסה תא 
 אוהש ,ובמיסיכא הףיכז. דבלב תורעשה יפ-לע בישיל זתינ םדיימלתה וועיש זיבו ללפתהל םידעויה
 השקה דיה תאוצת איה םיריוהה םודיהיה לש םתוורב יכ רובס . יתרוסמה ךוכיחה לא וסחיב יתרוקיב
.םדיימלתב תודרל ןמוזמו זכומ'ה דמלמה לש  וודימיל תא קסיפהש דליה יכ ,חינהל יש 232 י
 תעב שכרש טעמה תא םג ןמזה תרצומב חכש ,תויעבקב ללפתהל ףיסוה אלו 'הכוכ-דימלת·ב
1 ב קי·צלאכב םריקבמה דחא ריבדכ ,ודיומיל  א"י ועכהל תאלמב; טעמ ... רזחהב םתבש ןמז':-902
 וטשמ ילב ול שכו ושא ,הטעמה רתוות גופת םרש םריפכה לע וזחל ותא ויבא והחקי הכש ב"י וא

1 ,וילכור 226 8 7 1 1 ·כוע . s ·לג '  44 . 

1 ,וגכוסיינא 227  . 470 ינוע , 908

1 ( י r כודוג 228  :דדחל ןולה םריזכ S-6 לכנו דחאי : בתכ ) S90 •כוע . 860
1 תנשב ךיסולכואה דקפיכו יפ-לע 229 .76 םהנו .ולכה-סךב םריזכ 293,300 ךאטסגאד ןלפכ והי 897 SOO -םויוהמה 

 ד r: בושח ילכג םדילחייש ריה .והוש החיי וךתבש לכב םדילהי וספנו יכ ,חיננ םא .רש r: דע הנש לימג- םזיוחא 27
1 .ךסיולכוא דפקיכו( .םריכזה לכנו IS % ויה רשע 897 , :r 1 יכו 1 - 1 0  (. 

1 כ היה ןטאייוק הרריק תופכב יכ ,ךירעמ .) 68 •כוע , 19S2 ( לטנכל 230 I לבל דאח ודימלי סדוכו-886 S4 חפשכו m 
1 לנוכ דח 11 דיל דכול ,ותמוא פיל . m ודיהי תוחפשמ 60 לכול תויכוסלוכו 2. 6 .4 לכול m כויסלוכו m חפבוש  S 

 דושr: החיי .םירירהה םודיהה" של זהל המוד ו !l ההז היה םכויסלוכוה רבקכ םיילגה בכרה םא .תוודיהי תוחפשמ
.2 יפ םידוהיה םרילה ברקכ םרכוולה 11 כו-ק ' )1 : םג והוהש .תבובסה תיכוסלוכוה הסיולכו 11 בש זהבו 8 -• 1 889 • :r ם· 

53 . 

23 1 ,ךט'אלא 1 90 1  . 97 ·לג , 

1 ,וגכוסיינא 232 908 ' :r 470 ·כו . 
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 ןוניחו תוברת

.רדסר  לש םיבורמה ויקוסיע םגר ,הרידס התיח אל 'הנרכ-דימלת·כ דימלתה תוחכונש הארנ 233 '
 ורשפ יא אל 'םכחה' ידיקפת לכ תא אלימו רוביצ-חילש . להומ ,טחוש םג בור-יפ-לע היהש . דמלמה
 לש ךומנה רועישה דייל אופא ואיבה םימרוגה לכ 234 .האררהל תקפסמ כל-תמושת שדיקהל ול
 .םייררהה םידוהיה ברקכ ,הרות יעדוי רמול ךירצ זיאר . ללפתהל םידעויה

 תישארכ םהכ םדיימלתה רפסמו 'הנרכה-ידימלת' רפסמ לע ונדיכש םייטסיטאטסה םינותנה
,הנרכ-דימלת' תחיתפל .רסחכ הארנכ םיקול םה זבלו ,םיינוציח תוררקממ םה םרישעה האמה '  רמכ 
 •הנרכ-דימלת'ה רפסמ יכ חינהל זתינ ךכיפלו ,תונוטלשה תאמ יזישיר רץחנ היה אל ,ותריגסל
 ידכ שי םיימרשה םיטרפכ םג ךא .הלא םינותנכ ףקתשמש הממ רתוי לודג היה םהכ םידמולהו
-עשתה האמה יהלש תמרעל םירשעה האמה תישארכ יתרוסמה ךוניחה תרש תובחרתה לע עיבצהל
1 כ ואצמנ ,הלא םינותנ יפל .הרשע 90 1  תמרעל .םידימלת 520 דכלכ זאטסגאד ךלפכ הלא תרדסומכ-

1 כ תרכינ הדימכ לדג הז רפסמו ,םינרמשה תונש עצמאכ 306 5 חולכ ףקתשמש יפכ ,-903 .4  . 

5 חול . 4  

1 םיכשכ ןאטסגאד ךלפכ •הכרכ·דימלת·כ םידימלת 8 9 5  , 1 9 0 1  • 23j l 9 0 3  

1 ה םרוביע 895 1 90 1  1 902 1 903 

 םדrיימלח ·דימ לח• םדrיימלח ·דימ לח· םדrיימלח ·דימלח• םדrיימלח ·דימ ל'ח
 'התכ 'התכ 'התכ 'התכ

1 טננרר ריע 49 1 1  204 1 2  224 10 245 

1 קסנורטפ ריע 0  

 ·וגאטייק חפנ
8 25 זאראסאנאט 1  65 1 78 

9 רהריק חפנ 1  1 78 1 74 8 226 

-רימט חפנ
 40 36 47 2 33 הרוש-זאח

1 לכה ךס 6  306 26 5 20 27 499 26 689 

-דימלת· םידוהי רבשי רכש רפכ לככ היה ןהיפלש תורידעה זכר ,םידימלתה רפסמכ לודיגה תמגמ
,הנרכ  הארנכו . יתרוסמה ךוניחה תכרעמכ ובולש םירירהה םידוהיה ידלי רתויו רתוי יכ תרזמרמ 236 '
 יכ ,חינהל אופא זתינ .הרשע-עשתה האמה יהלשכ רשאמ רתוי תוכר םינש םהידומילכ ודימתהש

 . 1902 ,טראטשנידיא 233

 עינצה :התכ-רימלח·כ םדrיומילה חחלצה-א'ל חוריקיעה חונםיה חחא םהש ,דמלמה של םיבורמה ויקוסיע לע 234
 היגוולפורחנאה .עבטה-יננוח לש חיאכםקומה הרכחה' לש היפארגונחאל הקלחמכ האצרהכ נומיסינא והילא
1 .ונמיסינא( :היפארגונחאהו 1 .ינרא·צ הווהשו , 886 1 ימע , 870 3  (. 

1 .זאטסגאד רקס 235 90 1 -106 ·מע ' 1902 • זאטסגאד רקס : 198 ·מע ,  1 •מע ' 1903 'זטאסגאד רקס : 105 66- 1 65 : 

1 ,יםקונזוק 1 ל , 895 2  m :1 .זטאסגאד רקס 2 ימע , 894 1 6  . 

1 .ייכ-דעסא 236 93 1 1 'מע ,  07 . 
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 הלכשהו ןוניח

 רפסמ םרישעה האמה לש םינושארה םירושעכ ךלהו לדג םייררהה םידוהיה לש ריעצה רודה ברקכ
 .ללפתהל םיעדויה לש םרפסמ ןכש לכ אלו ,בותכו אורק יעדוי

-כ. דואמ דבוכמ היה ,הליהקה גיהנמ היה בור-יפ-לוע בר .םכח . יכר הכוכש. דמלמה לש ודמעמ
1  דעוי רכיאו תידוהי הלכשה רסח ,היגוגאדפה תרות תא ללכ ריכמ רכיא יברה' : 'ץיכודוג בתכ 860

.רתויכ בר דובכל םיכוז דמלמהו רדחה ךא .םיידוהי תוועצקמ  םבר לא וסחייתה םידימלתה 237 '
 דחא "הכוכ-דימלת"ל סנכיהל םמצעל םירשמ םכיא םידימלתה' : הז רואיתמ עמתשמכ ,דובכ תאריכ
 ישחרכ יברה תא םיכרכמו דובכ-תאריכו תויגיגחכ רדחל םיסכנכו ... ודיחי םיפסאתמ אלא ,דחא
.כלה לע םכימי די םחינהכ ... דובכ ' 238 

 לכל לכורל יעגה ףא םיתעלו ,תוקיפוק-70 ל 40 ןיכ ענ דומילה-רכש דעכ ישדוחה םולשתה
 תופוע . חלמ . חמק . ןיי< תוכתמ דמלמל תתל רגהכ :רש-דסכ· הו 'יסמת' ה ידומיל םויס םע . דימלת
-כ המכתסה םדיימלת 40 דעכ תיתנשה ותסנכהו השק בורל היה דמלמה לש ירמוחה ובצמ .)ףסכו

 תרחא הקוסעתל רוכעל ,הדיחיה םתסכרפ התיה וזש ,םידמלמה ולדתשה ןכל . ךרעכ לכור 200
 239 .תךדחא םיכש רוכעכ םריגסכ ויה םיטעמ אל םירדחו

 .םילודגה םינברל םתוא םיחלוש ויה 'הכוכ-דימלת'כ םהינכ דומילכ וקפתסה אלש םירוהה
 םדיומיל ןיעמ ויה הלא םידומיל .הליהקכ םימכח שמשל םרישכהלו םהידומילכ םלצא ךישמהל
 םהו .םכושלכ םהל םגרתמו ומצעכ שמוח ]תרש[פ ם]דיימלתה יכפל[ רמוא· ברה היה הכו .הבישיכ
 םהל םגרתמ ומצע אוה אקוודו ,ארמגו הכשמ םהמע רומלל ליחתמ ןמז הזיא רחא ... םיעמוש םלוכ
 ,י"רש ושריפ םע ,ילככ דומלת םדיימלתה ודמל וז ךרדכ 240 .•םדומיל לע רוזחל םמצעכ םיכירצ םהו
 ינדי תארוהל הכתינ תדחוימ כל-תמיש . ןטייגו תוכותכ . ןיושדיק ,אמק אבכ ,תוכרכ : תותכסמה תא
 קלח .בלחו רשכ ינידו החילמ תוכלה ןכו- 'העד הרוי· כ םינדיהו ןילוח תכסמ- הפירטו הטיחש
 2 •י.םתקלחהו םיניכס תזחשה דמל דימלתה .הטיחשכ תישעמ הרשכהל ןווכ םידומילה ןמ דכככ

 טיחווש ריעה-דיכככ ,תובאה תוחכונכ יבמופ ןחכימכ דמוע היה דומיל תרכש שמח-עברא רחאלו
 קילחהו זיחשהש ןיכסה תא םיקדוב ויה םיאורקהו .הקידבו הטיחש ינידכ התיה הניחבה .םוקמה
 תא חולש היה ותטיחש תורשכ תחכוהלו ,הטיחשל הכימס לביק ןחכימכ דמעש ימ . ןחבנה
 242 • ןיידה תיב לא טחשש םינושארה םילוגנרתה

 םדיומיל . וכל ועדיה לככ . ומייקתה םרישעה האמה תישארכו ן-9 ה האמה לש הייכשה תיצחמכ
 ברה לש ותביישכ ודמל םרישעה האמה תישארכ .טככרדו קי'צלאכ: םיבושי יכשכ 'םימכח' תרשכהל
 ןמ דחא ראתמ םדומיל-ךור תא .וכב היה םהמ דחאש .םדיימלת יכש קי·צלאככ כורימא והיקזח
 : ריעכ םריקבמה

 ינשהו ג"י ןכ דחאה( םריעכ יכש לא ברה הכפ םרויעש תא םינטקה םידימלתה ולכ רשא ריחא
 םרועיש תא םדמלל לחוי םהיגפל ןרידהנס תכסמו תדחוימ הניפכ ובשי רשא )הכש ז"ט ןכ

1 ברודג 231 860 :r . 590 ·מע . 

 .םש .םש 238
239 K 1 ,ובמיסיכ 1 ,יכד c� •צ ; 470 , 908 1 ימע . 870 3 1-מ-ק ')!;  889 ,K , 53 'מע . 

1 .ית c� ·צ 240  . 304 ·מע , 884

24 1 K 1 ,ובמסיינ 886 . 

242 K 1 ,ובמסיינ 472-47 ימע , 908 1 .זמדב c� דב ; 1 895- 1 894 , 1  . 9 ילג . 895
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 ןוניחו תוברת

 ]באז-ןכ ל"ילנ 'ידבע ןושל דומלת' תא םידפסה ןודאמ ברה איצוה רועישה דחא ... ועבקה
 243 • קודקדכ דועיש םדמליו

 ,רתוי דסוממ טככדדכ דומילה היה .תיטרפ האדוהל רתוי התמד קי·צלאככ םימכח תרשכה דועכ
 וכות לא ואובי דשאו לודגה הליפתה תיב לצא דחוימ דדח'כ הככש טככדדכ הבישיה .הבישיל המודכ
.תיכה םלוא ךדד ' .דימל יקכו יפוריאה סופיטה ןמ תונולח לעכ . ראומ' היה רדחה 244   שארכ 245 '
 תא דיבעה אוה םישישה תרכש יהלשכו .בקעי-ןכ קחצי ברה םיכש רושעכ ךשמכ דמע הבישיה
 לארשי-ץראל קחצי-ןכ בקעי ברה הלעשמ םייקתהל הקספ וז הבישיש האדנ .בקעי רככ ידיל הלוהינ
1 ( ז"סדת תכשכ  לדגו ,םייטרפ םידומיל תועצמאכ םימכחה תרשכה הכשמכ ותיילע דיחא .) 907
 'הכוכ-דימלת·ה לש ודמעמ םג ררעעתה ןמז ותואכ .היסור תובישיכ דומלל רעסכש םיריעצה רפסמ
 .דפסה-יתכ- םירחתמ ול ומקו ,םיידדהה םידוהיה דיליל תידעלכ םידומיל-תרגסמכ

 רפסה-תיב . 2

 םייררהה םידוהיה לש סהירוגמ-רוזיאכ תיללכה תינוליחה ךוכיחה תרש תובחרתה לש הרויואה
 יכש ובתכ ךכו .הדעה יגיהנממ םידחא לע העיפשה 246 הרשע-עשתה האמה לש םייששה תרכשכ
 : הרוש-ןאת-רימט תליהק לש םיסנרפ

 םויה לכ דימת ללוש וכלי וכיתוככו רכיככ .המכחל רפס-יתכ אלו הרותל תובישי יתכ וכל ןיא
 247 • רשיה הנוכנה ךרדה םתוארהל םירשי םיגיהנמו םילהכמ ןיאכ ,םדיומו םדיוה ןיאכ

 דפס יתכ םירפכו םידעכ דסיל· שקיבו .גרוכרטפכ ·הלכשה יציפמ תרכח·ל אופא הכפ יכדא'צ הדוהי
 אורק ףא ןקז דרע רעכמ םיחרכה וניחאמ בור םיעדוי אל יכ ,תדה ידוסוי םידומילה תישאר םדמלל
.סוקמהו ןמזה יפל םילירעמ םדיומל דורע הנדימה תפש םדמללו רפסכ ללפתהלו תריבע  .יכדא'צ 248 '
 ויהי הלא דפס-יתככ םירומהש הנדה תובישחכ ריכה ,םייררהה םידוהיה ברקכ תודחא םיכש בישש
 וא סרפ תפש םג םידעויה םדיומ אוצמל הנושארכ היה בוט' יכ הייגפ התואכ ןייצ ןכלו ,הדעה יככמ
.תיזככשאו תיסור ןאטסגאד דיוהי ורבדי אל יכ .םהיתובא תפשכ םירענה תא דמלל תיסרפ  המזוי 249 '
 : םיאבה םריבדה םידיעמש יפכ ,תודגנתה םג הררוע וז

 םייח 'ר יכשהו·טייח קחצי 'ר דחאה : ]הדוש-ןאח-רימטכנ הפ ואצמכ םיכייוצמ םישגא יכש
 ידוהיל רפסה-יתכ רבדכ ... עסונ יכונא יכ .םעמשכ יהיו .םיאנקמ םהינש .הפד דמלמ
 'ר ריבגה ינזואכ ילע הנטש רבדל ולוחוי םברקכ םעפל לחה האנקה חור דימ ... ןאטסגאד
 דסיל יתנווכ דשא . ינכא לארשי יעושפמ דחא יכ . וילע ןומהה לכ יניע רשא יחרזמ עושהי
 250 .ילע ריבגה כל תוציו ... לארשי יככ ריעכ תא תוטעהל סכעמל רפס-תיב

1 ,טדאטשנדייא 243 902 . 

1 ,ינדא'צ 244  . 40 ימע , 884

1 ,ינדא•צ 245 1 ימע , 870 5  . 

190 .ןדי•חאנ 246 1  . 279-277 •מע , 

1 .למרכה ,יגרא·צ 247 1 ,יגרא·צ :האר המרד חסונ ןכו . 864 866- 1 863 , 1  . 42 ·לג , 864

1 .םש 248  . 69 ימע , 9 ·לג , 865

 .םש .םש 249
1 .ןמדלרג 250  . 2 ·לג , 867
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 הלכשהו ןוניח

 ןוישיר תלבק םשל גררברטפב תונוטלשה לצא 'הלכשהה יציפמ תרבח' הלעפ תודגנתהה תורמל ךא
1 תנשב םנמאו .םייררהה םידוהיה ינבל רפס-תיב תחיתפל  תונוטלשה יכ ,הרבחה העידוה 865
,המכחר הרות םרמלל המש רפס-יתב ינש דסיל הרבחה ןוצרכ רשעי'ש וחיטבה ' 25  הנב ךכ םשלו 1
1 ב בשאדאד 'א רחוסה  ורבעו ,לועפה לא האצי אל רז המזוי ךא 252 .דחרימ ןבא-דיינב טנברדב-869
 ברקב םיינעה ינב ךוניחל תירוביצ תיתשת ןתמ רבדב תונוירע ולעוה ברשש דע הנש םירשעכ
 . םייררהה םידוהיה

 ,רב דומעל ולכי אל ,םימותי דחוימבו ,םיינעה ינב .םולשתב ,רומאכ ,היה 'הנרכ-דימלת'ב דומילה
-דומלת' דסייל ןויער הלרעה םינרמשה תונשב .הז דסומ קינעהש ךוניחה טעמב רכז אל ףא ןכלו
,הרות  'ץילמה' יפד לעמ הלעה רז העצה .םולשת אלב ריהי רב םידומילהו רוביצה אשי ויתואצרהבש '
1 תנשב 1 תנשמ טנברדב ררוגתהש ,גרבנזרר הדוהי-המלש 886 8 8 1  ינבל םחר דהוא סחי הליגר 
 םירובכ םיינעה ינב ולדגי' ,גרבנזרר בתכ :הרות דומלת תיב ןורסח ידי לע' .םייררהה םידוהיה
25 '. "ןמא" קר ונעי ללפתהל תסנכה-תיבל םארבבו הליפתה רודסב םירומג  םע תעה-בתכ עיגהב 3
 ,הבר תובהלתה ךותמ ,טלחוה הבש הלודג הפיסא בייכרנח ריבגה ןמיז ,טנברדל גרבנזרר לש ורמאמ
 בדנ הליהקה ריישעמ דחאו .לבור תואמ-הנרמש םרקמב-רב ופסאנ .הרות-דומלת תמקהל ןיימ תשגל
 אלימש' יקחצי ריאמ ברה ךא .הרות-דומלתל הנבימה תונביהל דערנ הילעש ,עקרק תקלח רז הרטמל
 דוסיי תא בכעל עבת ,לארשי-ץראל לגרל הלעש .יקחצי בקעי ,ריבא לש רמוקמ תא ןמז רתוא
 ורבעו ,ירוביצ הרות-דומלת תמקהמ גייתסה יקחצי בקעי ברה 25 •.ברה לש רבוש דע הרות-דומלתה
 דיבל םייררהה םידוהיה ברקב החמצש הריעצה הגהנהה דיב םיימינפ םיקבאמ תוושדג םינש
 םידוהיה ינב םלוא .םירירהה םידוהיה ידליל ןושארה רפסה-תיב דסונ רשא דע תיתרוסמה תוגיהנמה
 . זאקרראקב רדסונ רשא ,םייסור םידוהי לש רפס-יתבב רדמל םייררהה

 היה ,םייררה םדיוהי לש םהינב םג רדמל רבש .םייסורה םידוהיה לש םינושארה רפסה-יתבמ דחא
1 ב דסונ רפסה-תיב .הררש-ןאת-רימטב 1 בר .-879  הגרדה ןמ רפס-תיבכ ןוישרי ול קנועה-885
1 ב :רתויב םיטעמ ויה רב םידמולה .תישילשה 883--1 5 1 ב; םידימלת  884--22 ; 1 885 -38 ; 

1 1 בר 28- 886  ינבמ רקיעב ,םדידוב םירירה םידוהי ויה םידימלתה ןיב ; םדיימלת 25--887
 רפסה-תיב תודלות דמלל םיוישעש יפכ ,הכלהו הרבג דומילל הפיאשה ךא 255 .הךימאה הבכשה
1 ב .קסבררטפב דיוהיה  60 ומרשנ רפסה-תיבל .תחא התיכ זב ידוהי רפס-תיב רז ריעב םקוה-903

 חוכוי רב חקלתה ,וריעש תא רפסה-תיב חתפ םרטב ךא .םייררהה םידוהיה ינבמ 40 םהבו .םידימלת
 םדיוהיה ידלי ויה רב םימרשנה בורש ףא .םיידוהיה תוועצקמה לש הארוהה-ןרשל לע ףירח
 ,תיסורל שדייי ןיב דקמתה ןרידה אלא םנושלב הארוה לש תורשפאה ללכ התלערה אל ,םירירהה
 לש םיכרצה תא קפסל דיכ הב ןיא תידרהי-תיטאטה הפשה לש תוחתפתהה תמרש ורבס םיבר ןכש
 םטיסקטה לש םוגרתה יכ רעבת ,זינכשאה ברה םללכבו ,הליהקה יסנרפמ קלח 256 .םיינרדרמה םייחה

25 1 ,ינרא·צ 1 1 ,ינרא'צ; 865 866- 1 863 , 1  . 39 ·לג , 865

 . 274 'מע , 1906 .יקסברזרק 252

1 ,גרבנחר 253 886 . 

1 ,גרבנחר 254 887 1 ·לג ,  1 6 . 

1 ,יקסברחק 255 1 .רקסרירלפ ; 67 ·מע , 894 1 ,יסקרבזרק; 902  . 73 ·מע , 904

1 ב בחכב :טיטא בינ התכמה ,חסירפל הוברק יושל םמצעל ולגס םה רובדי חפשכ· 256 9 1  חררפס זאי רז יושלב· .-4
 םcוימח ילכ הנניאו דחוינ היבע איה הפהשש יזריכ הפי ולע אל ריבע בחכב רשמש ןוח חררפס רוציל חרנריסנהר
1 ,.מ.י( 'םויכ רשדנכ חרברח זב םדא לש חבכררמ הבשחמ ויטנל 9 1 4  (. 
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 ןוניחו תוברת

 ינושלה חוכיווה ןמ רומח רתוי ןא .תיסורב השעיי רבדה יכ רשד בורה וליאו ,שדיייב היהי םיריבעה
 לבור םישימחב ומכתסה דומיל-רכשמ תוידשוחה ויתוסנכה .רפסה-תיב לש ילכלכה ובצמ היה
 ,רפסה-תיבב התכימת תא ושקיבו 'הלכשה יציפמ תרבח'ל תשאונ האריקב ויסנרפ וכפ ןכלו ד.בלב
 הכשכו ,דומלל םישקבמה לכ תא טולקל רפסה-תיב לש ותלוכיב היה אל ןא .בויחב התנענ וז םכמאו
 םידוהיה ידלי 257 .םייררה םטועימו םייסור םידוהי םבור ,דבלב םדיימלת 25 רב ודמל הנושארה
-ב ןאטסגאד ךלפב םיידוהיה רפסה-יתב 26 לש םידימלתה 520 דיב רתויב םיטעמ ויה םייררהה

1  םידוהיה ידלי ןוניח לש המררפירב ןרוצל תועדומה תרבגה לע ועיפשה הלא םטיעמ םג ןא 258 , 900
 .םירירהה

 םידוהי לש )הרות-דומלת( רפס-תיבב םייררה םידוהי ידלי רדוסמ חרואב בלשל ןושארה ןויסינה
9 ב .וקאנב השעכ םייסור 1 1 הז רפס-תיבב רדמל ן-0 8 7  לש ינשה רושעה תישארבו 259 ,םידימלת 
 רפס-תיב התנוכ םיתיעלש ,רז התיכב 260 .םייררהה םידוהיה ידליל תדחוימ התיכ רב המקרה האמה
-תיטאט ,תידרפס הרבהב תריבע : תרפש ושלשב רדמל ,םייפוריאה םידוהיה לש רפסה-תיבל דיכמ
 רפסה-תיבל הסיככ-תוניחבל םידימלתה ושגינ ,הניכמה התיכב םדיומילה םריס םע .תיסורו תדיוהי

 קרו ,םדיימלת םיעבראל םירשלש דיב רז התיכב רדמל הכש ידמ .םייפוריאה םדיוהיה לש
 יכחבימ דקרמב .םייפוריאה םידוהיה לש רפסה-תיבל הסיככה-יכחבימב ודמע םהמ השיש-השימח
 חרואב תריבעה הפשה ןחבימב ודמע םינחבנה בור .תיסורו תריבע תופשה תעידי הדמע הסינכה
26 .תיסררב ולשככ םלוא' ןוצר עיבשמ  רפסה-תיבל רובעל וחילצה אלש םידימלת םתוא ףא ,הז םע 1
 .יכרדומ רפס-תיב לש דומיל-יכרד הניכמה התיכב םמצעל ולגיס םייפוריאה םדיוהיה לש

 המגוד םייררהה םידוהיה ןמ קלח יניעב ושמיש זאקוראקב םייפוריאה םידוהיה לש רפסה-יתב
 ויה םייפוריא-םדיוהיה ןוניחה-תרדסומ תמקהב . יתרוסמה ןוניחב ויניש ללוחל ןרוצל תישחומ
 ,םייררהה םידוהיה תצקמל החכוה שמשל היושע התיה רז הדבווע ,םיינויצ םינקסע דחוימב םיליעפ
 דומילה-ןרדמ הכלהו הרבגש תחנה-יא .ידוהיה םעה תשיטנל חרכהב איבמ וניא דשחה ןוניחה יכ
 לש םדוסייבו ,הזמ 'הכוכ-דימלת'ב וגהנוהש .תרמררפריה ינצינב היתותוא תא אופא הנתכ תיתרוסמה
 .הזמ םידיוהי רפס-יתב

 הלאל דרע םימוד ויה אלש ,םידחא 'הכרכ-דימלת' ואצמכ םרישעה האמל ינשה רושעה תישארב
.המגודל רןדח[ רתוככל רשפא ... יקראטב ה]כוכ-דימלת[ רדחה' .הרבעש האמה לש  דחא בתכ '
 .היסורב םהב םישמתשמש םידשח דומיל-ריפס יפל הררמ לרגרפ אלב דמלמה' .םרקמב םריקבמה
.תרדלרי םידלי דחיב ]ןאכ םדימול[ ' 262 

 םדיוהיה לש םבר לש הכימתל התכזש ,הררש- y אח-רימטב םינויצ לש הוצבק הלחה ו 900 תנשב
 לבקתנ תכושממ תונלדתש רחאל .םייררהה םידוהיה דיליל רפס-תיב דוסייב קוסעל ,םירירהה
1 ראוניב ונ-בר ,רפסה-תיב תמקהל וןירישה  התיכ התיה רפסה-תיבב .תיגיגחה ותחיתפ המייקתה 902
1 ן םידלי 40 ן-903 בן תודלי-9 ו םידלי 32 ותחיתפ תנשב רדמל הבש .תחא  שמיש ולהנמכ .תודלי-3

1 .יקסרגזוק; 1902 • זאטסגאבד דםפ 'חנ 257  'זטאסגאד רקס; 22 ימע . 1967 ,ב•אלזאק; 1902 .רקסויולפ; 73 ימע, 904
1 1 ימע , 903 5 8  . 

1 .זאקוואק •תיצ n דיוע : r יע 258 90 1 1 .טנדנופסדוק:  902 . 

1 ובדח 259 9 10 .n ;1 כדב 9 1 4  .m . 
1 ,דנאבסויי 260 9 1 3  . 72 ימע , 
26  . 1 ימע .'"כ ,אד•פש 1

1 ,גדבנסויי 262 9 1 3  . 58 ימע , 
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 הלכשהו ןוניח

-·דומיל דצב לוחה-ידומילו םינימה יכש לש םיברועמה םידומילה . ןאמלסק ןווהא-ןב ירוגריג
 הנושאר תנגרואמ הצירפ ושמיוש 263 ,סייררהה םידוהיה ידלי לש םכוכיחב ושדיח םושמ ויה דשוקה
 .יתרוסמה ךוכיחל ץוחמ לא

1 תנשב  ברה תמכסהב .קי·צלאככ םייררהה םידוהיה ידליל רפס-תיב דסיל ןויסינ סג השעכ 902
-תיטאטל ומגרות וריבדו םירירהה םידוהיה לש תסנכה-תיבב תריבעב טדאטשכזיא םאכ ,ימוקמה
 .תימואל חורב 'הכאלמלו הרות'ל רפס תיב םיקהל עיצהו תינויצה הוענתה לע רפיס םאונה .תידוהי
 תרבחיל השקב לע הליהקה ידבככ תיברמ ומתח םפוסבש םריע םינויד ומייקתה ותעצה תובקעב
 קלח ןממל סה ףא ובייחתה םדצמ הליהקה ריבבכ .רפסה-תיב לש ותמקהב הכימתל ·הלכשה יציפמ
 264 • ושמימ ללכל העיגה אל וז המזוי ךא . רפסה תיב תואצוהמ

 .םרייעצ לש הוצבק טכברדב םג הנגראתה .קי·צלאכבו הרוש-ןאח-רימטב תומזויל ליבקמב
 ןבואר-היעיש םיליעפ ויה וז הוצבקב 265 .סייררהה םידוהיה ידליל רפס-תיב הב דסייל ועבתש
,ץיבוכיבר  לש תודגנתהב הלקתכ םתוליעפ ךא 267 .בוכומיס לארשוי יקחצי ילתפנ .בייבוכח יכדרמ 266 י
 תוקלחמ הררועתנ .יתרוסמה ךוכיחב ועגפל לולע רפסה-תיב יכ ששחש .יקחצי קחצי ןב בקעי ברה
 ד m ימ חילש חלש ןאטסגאד ךלפ לש רוטאכרכוגה .תורשכ עייתסהל וסיכ הב םדידצה יכוש ,הפירח
 ריעב םירירהה םידוהיה לש הרבח'ב ונגראתה רפסה-תיב תמקה ימזוי 268 .רבדב רוקחל טכברדל
 סראמב אצוה המש לעש ,) Gorsko-Evreiskoe Obshchestvo Goroda Derbenta ( 'טכברד

1  Gorsko-Evreiskoe ( טכברדב םייררהה םידוהיה ידליל ןושארה רפסה-תיבל ןוישרי 904
269. (Uchilishche םידימלת 88 וב ודמל הכש התואב )1 בו ,)תודלי 16 סהב  ,-90 ל םרפסמ יעגה-905

1 סהמ 5 1 תנשב .תיגוגדפ הצועמ וב הדסונ ססבתהש רחאל 270 .תודלי  9 1 3  ,סוקראמ :הב םריבח ויה 
27 .כונועמוש ) Eladov ( בודאלי ,הבוכונח 1 

1 ב דסונ ,םריחאו ולאש ,בומיסיכא והילא ,םירירהה םידוהיה ןיכמ םינויצ םיליעפ תמזויכ 906-

 ידיב להוכ :רירה ידוהי-יסורה רפסה תיב' םשה תא אשנש ,רפסה-תיב 272 .יכזורג ריעב סג רפס-תיב
 תמזויב .ריעב םיינויצה םיליעפה ישארמ :ץיבוקאסיא והיעיש ןב םיקא דמע ושארכש ,חקפמ דוע
1 ב ודמל ובש ,רפסה-תיבל דחוימ הנבימ םירירהה םידוהיה לש תסנכה-תיב רצחכ םקוה דועוה 9 1 0-

1 1  רפסה-תיבב .הארוה-תו m כב רוסחמה ללגב וחדנ ךא .לבתקהל ושקיב םידלי 88 דוע .םידימלת 2
 ןיכמ הרומו. להכמ סג שמיש סהמ דחאש .םייפוריא םידוהי ינש ,היסור הרומ : םריומ העברא ודמיל
 הרוה םירירהה םדיוהיה לש הרומהו ,תריבעב דחא .תיסורב ודמיל םריומ יכש .םירירהה םדיוהיה
 ויה אל רפסה תיב לש הלהנההו םריומה רבח .תידוהי-תיטאטה וןשלכ עייתסמ אוהשכ דשוק-ידומיל

1 ,.פ 263 1 'מע, 1902 , ךטאסגאד רקס: 1902 ,רפס •תכ; 902 0 1 -  . 1904 .'סקובזוק; S9 1 'מע. 1903 , ךאטסגאדרקס; 100
 . 73 ·מע

 . 1902 'טדאטשכז"א 264

26S 1 ,וכמסי•כא  . S62 ימע , 908

 . רירה דיוהי 266
 . 1909 ,יrקכושמ :האר .וךמעש םהש זמ רזגכ ותחפשס םוש .יקחצי קחצי זב בקעי ברה לש ותוחא-זב 267

1 , ובמסייכא 268  . S62 'מע , 908

 ויכ.ז םירירהה םדיוההי של רהכחה• החלשש .ךאטסגאד ךלפ של רוטאתובגל הדות-בתכ ךכו , 1904 ,רפס תיב 269
 . RU / 46 'סמ ,דיוההי םהע תודולתל זיכרמה וךיכראכ רומש :טכרכד

1 .יסקכוחק 270 44 'מע . 906 1 . 

27 1 ,תוכרכ 1 9 1 4 1 ימע '  42 . 

1 ,ובמסייכא 272  . S63 ימע , 908
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 טננרדב ידוהיה רפסה-תיב יליעפ
 '•ץיבוכיבר םירפא ,ההוזמ אל ,תושרה םעטמ חקפמ . דעלג ןב לאינד ',מיש ןב ומידגכ 'ל)אמשל ןימימ( םידמוע
 בוכוימס לארשי ,בוכוראגא ףסא .·ץיבוניבר והיעשי ,בייכוכח יכדרמ םיבשוי

 םידמוע .קומעה ונרעצל· : ינימיבכ ·א ןייצש יפכ .תימואלה חורה ךרוצה-די וב השגרוה אלו םינויצ
 תיסורה הפשה דומלכש םישנא ,ימואל ךוניחמ הגשה םהל ןיאש הלאכ םיגיהנמ לעפמה שארכ
.םירהה ידוהיל תודחוימה תורעהו חועגפה לכל הרומגהו תיללכה האופרה תא םה םיאור ' 273 

 שקיב ךב םשלו םייררהה םידוהיה ידליל ךוניחה תודסומ תא ביחרהל ןווכתה ·ץיבוקאסיא םיקא
 הרזע תשקבב הנפ וז תינכות ושמימל .תרופתו תורלדנסל רפס-תיב ןכושי ובש .ףסונ הנבימ תונבל
 ןכיפל .הארוהב םייררה םידוהי רתוי בלשל ·ץיבוקאסיא ןווכתה ןכ :הלכשה יציפמ חרבח·לו א"קיל
 היהי וידיקפתמ דחאש .ינזורגל הרומ םינש ושלשל חלשתש :הלכשה יציפמ חרבח·מ שקיב
 םדוק םלוא 27 •.םהלש םאה-ןושלב תורוהל ולכויש םייררהה םידוהיה ןיבמ םירומ רישכהל
 רדגב ורחוב םירבדהו הנושארה םלועה-תמחלמ הצרפ .שיאה לש תובחרנה ויתופיאש ושממתנש
 . דבלב חוינכות

 ויהש ,םיינויצ םיליעפמ רפס- n יב תמקהל המזויה הבוקב םג האצי ינזורגו טנברדל המודב
 'ס ·ק הליגש יבויחה סחיהו וז הצובק ריבח לש םתולדתשהל תורוח :ןויצ ישרוד· תדוגאב םדיגואמ
1 חנשכ לבקתנ ,וקאנ תפנב רפסה-יתב לע חקפמה ,) Liont'ev ( ביטנואיל -תיב תחיתפל וןישיר 909
 ךפסה-חיב תלהנמל. ןז הרטמל לודג םוכס םרח ףא םוקמה ריישעמ ןחאן 27S ,הבןקב יסןך-יןןהי ךפס
 ידבכנ תודגנתה תא ריבגה דוע תלהנמל השיא וינימ .תיטרפ הרומ לש ראות תלעב הריעצ החנמחנ
- n יב הנבימ חא וספת תונוטלשה .תויתכלממה ןוניחה תווירשל ונפ םהו .רפסה-תיב םויקל הדעה

1 .תודחאה "ב.א 273 9 1 2  . 19 ·מע , 44-43 ·לג ' 

1 ראורבפב 5 םוימ ןיקשיסוא לא • y יבוקאסיא לש בתכמ 274 9 1 0 24/58 .)מ"צא :ןהלל( זיכרמ יתיצ ןויכרא ,  1 1  A . 

1 "ב.ח 275 9 1 1 . 
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 הלכשהו ךוכיח

1 תנשב רפסה 9 1 2  תקולחמב ךא 276 .יסור רפס-תיבל והוכפהי וא ותוא ורגסי םא רורב היה אלו ' 
 רפסה-תיבו ,ביטנואיל חקפמב ועייתסה םה ; הנוילעה לע רפסה-תיב ינגראמ לש םדי התיה הפירחה
,277 תישאר דע תוחפל םייקתהל ףיסוה 1 9 1 8  בומילאג השנמ היה םיריכבה וירוממ דחאו 
) 278. (Galimov 

,הנוכ-רימלת'כ אלש  תויעבב וטבלתה םמויק תישארמו ,םיירוביצ תודסומ רפסה-יתב ויה '
1 תנשב ןכש ,תותיכ יתש וב ויהש ,הבוקב רפסה-תיב .תושק 9 1  דיינכב דואמ םינטק םירדח ינשב' 1
 םילד ויה הארוהה-ירזיבא םג :םיאתמ-יתלבו ועער 'זשי התיכה טוהיר . םינויצה "דיינמ" לש זשי
 סובולג ,םילזונ תדידמל םידחא םילכ ,הארקמ לש םיקתוע רפסמ ,הבכרהל תיב-ףלא' קר ,רתויב
 םילגוסמ ויה הדעה ינבמ םיטעמ .םירומב רומח רוסחממ ולבס רפסה-יתב 279 .'תחא תיסיפ הפמו
 רקיעב ושמיש םירומכ .תריבעבו תיסורב התיה םהב הארוההש ,רפס-יתבב םירומ שמשל םינכומו
 280 .םיאתמ ירבע ךוניח םתיבב ולביקש וא 'יסור יזכית רפס-תיב ומייסש םיטעמה הדעה-ינב

 לע ושקה ,הבחר תירוביצ הכימתל בור-יפ-לע וכז אלש ,רפסה-יתב לש ןומימה יישק
 תלהנהב ללכנ ,טנברדב רפסה-תיב לועב אושנה יתרבחה גוחה תא ביחרהל ידכ םנמאו .םתוחתפתה
28 .יקחצי בקעי ברה יכמותמ ,רוהנ-יגס והילא 'טנברד ריעב םייררהה םידוהיה לש הרבחה'  דחא 1

 ךא 282 ,רפסה-תיבל עייסל ודוענ ותרכשהמ תוסנכההש ,לודג תיב רפסה-תיבל בדנ םוקמה ירישעמ
 והיעיש עסנ וז הרטמל .רפסה-יחב לש תיפסכה םתקוצמ לע הברה לקהל דיכ הלא לכב היה אל
1 ךסב רפסה-תיבב הכימת 'הלכשה יציפמ תרבח'מ גישהו ,גרוברטפל 'ץיבוניבר  לבור 000-500,
1 ךסב תיתנש הכימת השקיבו ,ריעה תצועמל רפסה-תיב תלהנה התנפ ליבקמב .הנשל ,  .לבור 200
 ךא . דבלב דחא הרומ לש ותרוכשמל קיפסמ היהש םוכס 'לבור 480 קר ביצקהל הטילחה הצעומה
 תא קודבת ,הז ךרוצל הדחכנש ,תדחוימ הדועוש דע ,ובכעל טלחוה םוכסה תרבעה דעומ עיגהב
 ,) Astrabatsaturov ( בורוטאצאבארטסא ,הדועוה ריבחמ דחא .רפסה-תיב לש תונובשחה תלהנה
 לכ לטבל טלחוה ,חקפמה לש ותרוקיב תובקעב .רפסה-תיב לע הירייעה םעטמ חקפמכ עבקנ
 רכשש ותלהנה הדיפקה ,םיישקה תורמל 'דכ-יפ-לע-ףאו .הייריעה םעטמ רפסה-תיבל הבצקה
28 • דומלל ולכוי דומלל םיצורה םדיליה תיברמש ידכ 'ךומנ היהי וב דומילה 3 

 וללה ךא .הז דסומל ודוענ ויתוסנכהש ד,חוימ ףשנ ךרענ הדוש- y א n-רימטב רפסה-תיב דסונשמ
28 .'הלכשה יציפמ תרבח' תאמ הכימתל קקזנ הז רפס-תיב םגו 28 •,)לבור 59 ( רתויב תומועז ויה  םולא 5
 .תווירשה תכימתל םג וקקזנ םהו' רפסה-יתב לש םייפסכה םיכרצה תא קפסל ידכ וז הכימתב היה אל
 ותולעפל תודותש ,ליעל רכזנה ,ביטנואיל 'ס 'ק חקפמה דואמ ליעפ היה הבוקב רפסה-תיבל ועיסב
1 תנשב לבור 6,000 ופסאנ 9 1  וכז ןמזה תוצרמב .רפסה-תיבל הנבימ תיינב םשל ינמז דוע םקוהו 1

55 ·מע 'ו 9 ו 3 ,גרבנס"ו 276  . 

 . ו 9 ו 8 "י 277

 . ו ו ·מע ,י"כ ,אריפש 278

 . ו 9 ו ו ,.ב.ח 279

 המיסי .חהל כמ השמיש סגש .חחא הררמ: הרעה-ינכמ סרומ ינש ויה הונקב םייררהה םידוהיה ידליל רפסה-חיננ 280
 .)םש .םש( חיננ רבע וךניח לביקש .ינש הרומו .סיור ידכיח רפס-חיב

 . 562 ·מע , ו 908 ,ברמסיינא 28 ו

 . 440 ימע 'ו 906 .יקסברזרק 282

 . 35 'לג ,ו 9 ו 2 ,דנאבסיוי; ו 9 וו-ו 907 ,הפרא :ןכו , 44 ו 440- ימע .ו 906 ,יקסוכדרק ; 562 ·מע ,ו 908 ,ברמיסינא 283

 .ו 902 ,קרא-פ 284

 .ו 9 וו-ו 907 ,הפרא 285
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 ןוניחו תוברת

 דעווה שארכ דמעש .כיכאגא חכונמ ומכ ,םימיוסמ םיידדה םידוהי דצמ יכויח סחיל דפסה-יתכ
 ·הלכשה יציפמ תרכח' לו 'א"קי'ל הנפ םג דועוה. לודג םוכס דסומל םרתו הבוקכ דפסה-תיב תיינבל
 286 ,ןז הרטמל המודת תשקככ

 םידוהיה לש םיכלוהו םיבחרתמ םיקלח ברקכ דפסה-יתכל תודגנתהה התפר םימיה תוכרכ
 וז הרבחל הכרכ בתכמ לע ומתח ·הלכשה יציפמ תרכח' דוסייל הנש םישימח תואלמל .םיידדהה
 םידוהיה חוכ-אכ'כ :ץיכוניכד היעשי םשארכו ,טנכדדמ םיידדה םידוהי השיוש םישיש האמ
.תיסוד-תדיכע ס"יכ לש םיחקפמה רכחו טנכדדכ  287 י

 וללכנ; טנכדדכ דפסה-תיבל חקפמ ירוביצ דוע םקוה םירשעה האמה לש ינשה רושעה תישארכ
 כיידכע יא ,כוחונאח ,)שאר-בשוי( כשאדאד םהרבא :הידישעו הדעה ידבכנמ םישיא דעווכ
) Avdiev (, ץיכוניכד. .288 ( כיאכאס ,כוליאושמ ,כייכונח ,סוקדאמ י (Sabaev תרכח' לש לבויה ןויצל 

 ועמושה הכו ,הבוקמ םיידדהה םידוהיה לש תסנכ-תיבכ הפיסא וקאנ ריעכ הנמוז 'הלכשה יציפמ
 הרכחה השקבתנ הפיסאה תובקעכ החלשנש הכרככ .הרכחה תולועפ לע תידוהי-תיטאטכ םדיבר
 : תסנכה-תיב לש הלהנהה ריכח ומתח הכרבה לע .םידידהה םידוהיה ברקכ היתולועפ תא ביחרהל

 כוחאכונ הירכז ,) losifov ( כופיס;י לאנתנ ,כוננחלא והילא ,) lzrayev ( כידעזי לאריש
) Nuvakhov ( ןופיסוי ןויוצ ) 289. (losifun ןעמל םרייעצ תוצבק לש הרוסמה תוליעפה ףא לע םלוא 
 רפסמ תניחבמ ידה ,הדעכ םיטלוב םישיא דצמ הדקרהל םג התכזש תוליעפ ,םידשחה דפסה-יתכ
 .םירשעה האמה לש ינשה רושעה תישארכ םג תילוש העפות וללה וראשנ ,דפסה-יתככ םדימולה

1 תנשכ ודמל ,הבוקכ ,םיידדהה םידוהיה לש רתויכ הלודגה הליהקה לש דפסה-תיבכ 9 1 1 32 

1 תנשכ ותחיתפ םע ומרשנ הדוש-ןאח-דימטכ דפסה-תיבל 290 .םידימלת 29 .םידימלת 41 902 1 
 ןושל 'ןובשח( םינושארה תא ; םיידוהי םידומילו םייללכ םידומיל ודוה םינודנה דפסה-יתככ
 ,םיידדה םידוהי- םיידוהיה תוועצקמה תא וליאו ,היסרדמ םידוהי ללכ-ןדדכ ודוה )תיסור תורפסו

 טעמו ארקמ .תירבע ןושל( םיידוהיה תוועצקמה :הנוכ-דימלתיכ םידמלמ דבעכ ושמישש םהמ
 . הלד התיה םתאדוה 292 )לארשי תודלות אל הארנכ ןא ; הנשמ

 םינושארה םירושעה ינשכ לדג םרפסמש ,םייסור דפס-יתכל םהדילי תא וחלש םידחא םדיוה
 םהידליל קינעהל הפיאשה םיטעמ םיידדה םדיוהי ברקכ םג הרבג ןמז ותואכ .םרישעה האמל
 293 .ההוכג הלכשהל תודסומכ ודמלש םיטעמ םטינדוטס ואצמנ ףאו .תינוכית הלכשה

 םייסור דפס-יתככ ודמלש םיריעצ לש םתואיצמו םידידהה םידוהיה ינכל דפס-יתכ לש םמויק
 תכפהמ דחאל תדחוימ כל-תמישל הכז הז אושנ םנמאו .ינרדומה ןוניחכ תוניינעתהה תא וביחרה
1 ראורבפ 9 1 7  .השדחה תיסורה הנידמכ םיידוהיה םייחה ןוגדיאל תצרמנ תוליעפ הלחה דשאכ , 
 הדוגאה' הטילחה . לשמל 'ןכ . דחאכ םיידדהו םייסור םדיוהי תוכר תוליהקכ ובלתשה וז תוליעפכ
1 כ לופטכאסיליכ 'הלכשהלו תוברתל תריבעה 9 1  ידלי ליבשכ דפס-תיב בורקה ןמזכ דסייל·-7

286 n .1 "ב 9 1 1 . 

1 .חרכונ 287 9 1 4  . 99-98 ימע , 

142 ימע .םש 288  . 

1 ימע .םש 289 28 . 

1 •. ב.ח 290 9 1 1 . 

29  . 1902 •. פ 1

1 .זאמולט 292 9 1 3  . 79 'מע. 

423-4 ימע . זלהל טוריפ רתיב האר ןכ לע 293 1 8  . 
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 הלכשהו ןוניח

,םייררהה  טנכרדכ המייקתהש ,םייררהה םידוהיה לש הדיעווכ הבחרהכ זורכ רפסה-תיב זיינעו 294 '
1 ינויכ 9 1 7  ,הדעה ינכ םיררוגתמ םהכש ,םירעהו םירפכה לככ םיידוסי רפס-יתכ דסייל הכ טלחוה . 
 םיסולכואה לע סמ ליטהל עצוה רפסה-יתכ ןומימ םשל .תירבעה היהת םהכ הארוהה דושלו
.הלכשה יציפמ תרכח' לשו םידיחי לש תומורת לע ססבתהל טלחוהו התחדנ העצהה ןא ,םיידוהיה ' 
 ותחפ תיקיבשלובה הכפהמה רחאל זכש ,לעופל ןאיצוהל רשפא היה אל ולא תוטלחה םלוא
 .םהיסכנמ ודרי םידימאה םייררהה םידוהיה זמ םיכר םגו :הלכשה יציפמ תרכח' לש היתויורשפא
 ברע ורגסנש הלא לש םתלועפ תא דשחלו רפסה-יתכ תא םייקל יושקכ וחילצה ןוניחה ישנא
1 עצמא דע םדיכ הלע אל ןא ,םלועה-תמחלמ 9 1 9  295 .'שממ לש דחא ידוסי רפס-תיב וליפא דסייל' 

 הדיתע התיחש .תידוהיה ןוניחה-תכרעמכ בלתשהל ודוענ םייררהה םידוהיה לש רפסה-יתכ
 ,וקאנב תידוהיה תימואלה הצעומה םנמאו .םיידוהיה םייטארקומדה תודסומה חוקיפכ אצמיהל
1 רבמטפסכ הנדש 9 1 9  םידוהיה ידליל הארוהה לש תודחוימה תויעבכ הקסע ,רפסה-יתכ אושנכ 
 ,םייררה: םידוהיה םידליה ללכל דיחא רפס-תיב זגראל םאה ,הלאשה הדמע זוידה דקומכ .םייררהה
 : תודמע ושלש יוטיב דייל ואכ זוידכ .הלשמ רפס-תיב היהי הדע לכלש וא ,םייזנכשא םגו ,םייזורג
 זיכ הלכשהכ רעפה תמחמ ד,רפנכ הדע לכ ינכ ודמלי תונושארה תותיכה יתשכ יכ הסרג תחאה
 296 • וידחי ודמלי תישילשה םידומילה-תנשמ קרו ,םיזנכשאה דיכו םייזורגהו םייררהה םידוהיה
 הארוההש ןוויכ ,הנושארה םידומילה-תנשמ ףתושמ דומילכ ליחתהל שי יכ ,התיח תרחאה הדמעה
 םידוהיה לע ןורתי' רפיהל ,אלא רוגיפ םייזורגהו םייררהה םידוהיל זיא הכש .תירבעה דושלכ היהת
 הקדצה לכ זיא יכ זעט .שדייי תפשכ הארוהכ זיינועמ היהש ,'דנוכ'ה גיצנ וליאו 297 .םיזנכשאה
 יכ ,הנעטה לע ותדמע תא ססיב אוה .הלשמ רפס-תיב היהי הדע לכלש יוארו ,דיחא ידוהי רפס-תיבל
 ודמלי םהידליש םעט לכ זיא ןכלו ,'םתוחתפתהכ םריגפמ חרזמה ידוהי יכ ,תידעמ הניחבמ חכוה'
 ,םיזיורגהו םייררהה םידוהיה יגיצנ וב ופתתשה אלש 'זוידה 298 .םיזנכשאה םידוהיה ידלי םע דחי
 רפס-יתכ םייקל יוצר תישילשה םידומילה-תנש דע יכ ,הטלחה הלבקתנ ופוסכו דואמ רעוס היה
 תודסומה ינפל ודמעש 'ןוניחה םותחכ תושקה תויעבה תא ףקיש זוידה .הדע לכל םידרפנ
 ןא ,תונוש תוידוהי תודע ינכ ובשי םהכש םיבושייכ דחוימכ 'זאקוואקכ םיידוהיה םייטארקומדה
 ורגסנ ףאו ,ומק אל םירירהה םידוהיה לש םידשח רפס-יתכ .תוישעמ תואצות ויה אל הז חוכיוול
 ידוהיה רפסה-תיב היה 'לשמל 'ןכ .בורקמ םתלועפ תא ושדיחש רפס-יתכ ןוטלשה-יפוליח ללגב
1 תנשכ רוגס קסכורטפכ 9 1 9 1 ראורבפכ ו חתופל ןנכותו   םינש זחואכ ושענש םיצמאמה ןא 299 ; 920
 ,םייללכ רפס-יתכ רפסמכ םייררהה םידוהיה ידליל תותיכ תחיתפכ רקיעכ תומייוסמ תואצות ואיבה
 לש םינכ 22 ודמל וז התיככ .) Balakhany ( ינאחאלאכ רפככ רפסה-תיבכ הנגרואש התיכה ומכ
 300 , דחי םיליגה לכ ינכ ודמל םידימלתה טועימ ינפמ .םייפוריא םידוהי לש םינכ 2 םע םייררה םדיוהי

 .םידומילה תמרכ העגפ וז הדבוע יכ יאדוול בורקו

1 .ז'ח"נ 294 9 1 7  . 

1 .ם•ררהה ם•דרהה' חויער 295 9 1 7 1 ררכח חדרע:  9 1 9  ,n . 

 . 350 'מע , 1972 ,לשנ"ר :יז•צ-ר•עצ·מ גנ•לרטס ·ל דד•צ רז הדמעכ 296

3 'מע .םש .זמכרג 'מ ר"דר סקאו סרדנ ועימשה רז הנטע 297 5 1 -350 . 

-י n לכ J רבנר"א .)'יזיצ-ילרעפ· J קראגאמ םיתש םיוקמינמ רכמ n ,יקסבארשאר ר"ד :דנרב·ה ג•צנ חדמעב 298
 .םש .םש .)ינויצ( יסקרברמרק ,)'זתנ'( יקסכרנראמ ,)'םרחראמהי n גלפממ J יקסנ•גארכ ,)יתגלפמ

1 ,הירלר .זריצ-ר•עצ n ד•רע 299 9 1 9  . 

1 ,ינאחאלאכ 300 9 1 9  . 
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 ןוניחו תוברת

 רוסחמה היה םייררהה םידוהיה ידליל םיריבע רפס-יחכ לש חותיפה ןדד לע ףסונ לושכמ
 יכריכ-4 כ תינויצה תורדתסהה לש יזאקוואקה דועוה לש תוברתה-תדועוכ ןודכ אושנה .םירומכ

1 9 1 9  םידמעומ יד םייוצמ םא קודבל דיכ .םייררהה םידוהיה יבושיי לכל דחוימ רזוח חלשכ . 
 איה תריקיעה ותרטמש' םירומל ראכימס םקוה ןכש .םידמועמ ואצמכ יכ הארנ .םירומל םיסרוקל
.םהיתורוש ןותמ םירירהה םידוהיה ןעמל םיירבע םירומ תרשכה  וקאנב ןמז ותואכ ונגרוא ןכ 301 '
 הקוצמה תמחמ ול רשפאתנ אלש 302 ,םירירהה םידוהיה לש דרעכל תיללכ הלכשהל ברעכ םיסרוק
 . ליגר רפס-תיבב דומלל תילכלכה

 ידליל תינרדומ ךוכיח-תרש חותיפ לע םינויד ומייקתה םיחרזאה-תמחלמו תוכפהמה ימיכ
 ענמש הז אל םלוא .םמצע הדעה יגיצנ ללכ ופתתשה אל הלא םינודימ םיכרכ ןא .םייררהה םדיוהיה
 ןוטלשה לש םיפוכתה םיפוליחה .םיחרזאה-תמחלמ תוכיסכ אלא וננכותש רפסה-יתכ לש םדוסיי תא
 תימואלה הצועמה לש ךוכיחה תקלחמ דייכ הלע ןכ-יפ-לע-ףאו .ובכיעש םה תילכלכה הקוצמהו
1 םכותכו םידימלת 668 החוקיפכש רפסה-יתככ זכרל ,אריפש סקילפ דמע השארכש .תדיוהיה 89 

 וכז הלא רפס-יתככ .םייסורה םידוהיה ידלי םע דחי וא תודרפכ תותיככ ודמלש ,םירירה םדיוהי ידלי
 ידיכ הלע האלכ-יתלכ ץמאמכ .תידרפס הרכהכ תרבודמה תריבעה ןושלכ תינושאר העידיל םדימולה
 303 .הלעכהכו ושכלכ רוסחמ לשכ רפסה-תיכב ורקיכ אלש ,םידלי תורשעל םיילענל גואדל הצועמה

 ידליל יכרדומ ךוכיח לש תרש םיירוזא םדיממכ שבגתהל אופא הלחה הרצקה שפוחה-תפוקתכ
.הכוכ-דימלת·ה דצכ תאזו .םירירהה םדיוהיה  ןמזה-קרפכ 'הכוכ-דימלת·ה לע תועידי ונדייכ ןיא '
 לש ותוססבתה ברע םלוא ,םייקתהל ופיסוה יתרוסמה ךוכיחה תודסומ יכ חינהל ריבס ; ןודנה
 .הנושארה םלועה-תמחלמל ומדקש םיכשה תמועל םהדיימלת רפסמ םצמטצה טיייבוסה ןוטלשה

 םייטייבוס ןוניח-תודסומ . 3

 ,הכפהמה יכפל םייקתהש ידוהיה רפסה-תיבל ךשמה התיח אל תיטייבוסה-תידוהיה ךוכיחה תכרעמ
 םצעש ןכתיי יכ ףא ,םיחרזאה-תמחלמ ימיכ וכלהו ושבגתהש תויככותה ושמימ סוטמ הכ היה אלו
 .םייטייבוס ךוכיח-תודסומ לש םכרכיכל ןיפיקעכ העייס תיתרוסמה תיכוניחה תרגסמה תצירפ

 תוסיפתכ ונגוע םהו .םייתכלממ ויה םירירהה םידוהיה דיליל םייטייבוסה ךוכיחה-תודסומ
 יכ ,רבדה אופא יעבט .םיימואלה םיטועימה לש רפסה-יתכ דיקפת יבגל ןוטלשה לש תויללכה
 לש ונוניכ רחאל רצק ןמז ולועה םירירהה םידוהיה דיליל תדחוימ ךוכיח-תרש חותיפל תויככות
,םייררהה םידוהיה לש םעה-תלד לש הדיוע'כ . יחרזמה זאקוואקכ יטייבוסה ןוטלשה  החתפכש '
1 רבמצדכ 2s-כ טככרדכ  םג . םייררהה םדיוהיה ידליל םידחוימ רפס-יתכ דסייל ןרוצה רךדכ , 920
 פ"קי תמזויכ הסנכתהש .םייררהה םידוהיה ברקכ תיטייבוסה תוברתה יליעפ לש תוצעייתהכ
1 יוליכ נ-o-21 כ קי·צלאככ >רךיצ-ילועפ( 9 2 1  פ"קי ירכח ואב תוצעייתהל . רפסה-תיב ןיינע רךדכ 
 יפלכ תיטייבוסה תיתוברתה תוינידמה תא תושק ורקיכ םינורחאה .םייתגלפמ-יתלכ םג ומכ הידהואו
 אל ךא .ידוהיה רפסה-תיכב הארוהה תכרעממ תריבעה ןושלה תאצוהל ודגנתהו .םירירהה םדיוהיה

30 1 .חרבר n-n רוע 1 9 1 9 1 ,זאוקואקב םףיוההיי "":זבו ,  9 1 9  . 

 . 4 ימע . '"כ .אר•פש 302

1 .רפס-•חבב 303 9 1 9 1 ,זאוקראקב םררה•ה בצמ ;  920 . 
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 הלכשהו ןוניח

 םודיהיה לש דפסה-תיבב האדוהה וןשל יכ ,הטילחה תוצעייתההו וקה חא תוטהל םחוכב היה
 304 .חדיוהי- n יטאט היהת םיידדהה

 ·וןשלב וךכיחה יפלכ ןוטלשה לש וסחיב הבר הדימב וילת היה דפסה-תיב רבדב תוטלחהה םושיי
 םודיהיה לש םהריוגמ-ריוזא לכב הדיחא החיה אל וז תוינדימו .תרכושה תוינתאה תווצבקה לש םאה
 םחמחימ טעמ אל םג העפושה םידידהה םדיוהיה ידליל םייטייבוס דפס-יחב חמקה .םיידדהה
 םדיוהיה דיליל ןוכיחה- n ודסומ לע דרפכב וןדל ויאר הלא םימטעמ .רבדב םיניינועמה לש תימצעה
 . זאקוואקה-וןפצבו . ןאטסגאדב . ןא'גייבדזאב םיידדהה

 ןא'גייבדזא

 ·הוננרא םג הב ויה ןא ,חיכא'גייבדזא הרביד חיכא'גייבדזאה תטיייבוסה הקילבופרב היסולכואה בוד
 .)םדיודגה ,םסיורה .םינמראה( םהלשמ תוטיייבוס תוקילבופר ויה םתצקמל .םיימואל םטיועימ רשע
 תורגסמ ויה אל םבודל ןא .)וןוי ,סרפ ,הינמרג( תוינוברי תונדימב החיה םדיחא לש םתדלומ
 .)םדיידה םודיהוי םיכרוא .םריושא .םדירוכ ,םדיאבא .םיכיגזל .םישילאט( תוינדימ תוימואל
 רקיעב .םיימואלה םיטועימה לש םהיתונושלב וןכיח- n כדעמ חותיפ יבגל תיטייבוסה תוינדימה
 תחאה : תופקהש יתש וצוצרתה וןטלשה יגוחב .תיעמשמ-דח החיה אל ,םיחחופמ-יתלבהו םינטקה
 תדחאה וליאו .ולש םאה-וןשלב דפס-יחב חחפל ימואל טועימ לבל דודיוע תורשפא ןתמב הדדיצ
 םהדילי חא וככחיש םהל ויאר ,תוחחופמ ןכיא םתוברתו םהיתונושלש םיימואל םיטועימ יכ .הישגדה
 תדמעב תוריחסה ףאו תוריהבה רסוח חכונ .תסיור וא חיכא'גייבדזא םהב האדוהה-ןושלש תודסומב
 דפסה-תיב לש ודוסיי ןעמל םיליעפה לש םתמזויל תדחוימ תובישח העדונ . ןודכב תונוטלשה
 .וקאנ התריבב דוחיוכ .חיכא'גייבדזאה הקילבופרב .חידוהי- n יטאט וב האדוהה-ןושלש ,יטייבוסה
 m חפב םיכיתעמ ויהש ,היסור ידוהוי םידידהה םדיוהיה יכבמ םישנא םרישעה חוכש תישארב וזכרתה
 תטיייבוסה הצועמה הדביע הלא םישנא תעפשהב .םנושלב םידידהה םידוהיה לש תוברחה
1 ב הקילבופרה לש םיימואל םיטועימל 9 2 1  .ם,.,.,.דהה םדיוהיה ברקב הלכשהה תבחרהל חיככוח-
 ואצמכ אל וז הקילבופרב ןא ,חדיוהי- n טיאטב האדוהל םדיומל םיסרוק חותפל טלחוה וז תרגסמב
 ואוביש םדיימלת לש םהרדימל חא ןממל וברס היתונוטלוש םימיאתמ םידמועמ קיפסמ
 יחב ןא'גייבדזאב ומוקה םיולשכמה חורמל ןא 305 • לועפל רבדה אצי אל ןכו תודחא תוקילבופרמ
192 תנשב .םידידהה םודיהיה דילי ןעמל םינושארה םטייייבוסה 306 םדיליה ינגו דפסה 1  ואצמכ 
 םודייסהי דפסה-יחב לש רקסב 307 .םדיומ הכומש םהול הלאכ דפס-יחב העברא ןא'גייבדזאב

41 רפחחהש רז חרניעיחהכ 304  • 6- הת:ק , 6- וקאנ ,ם,..ציי 16- ק"נלאנ : םא'כה םית:ישהי ןמ ם,..ינ 

 ינסקעשל התc�שר m נייעחה< 1- םקת:רספ . 1- רקחומ . 2- קסא'מררכנ , 4- יזנררג , 5- קסררגסיאפי
1 .חררכח 92 1  (. 

 . 1922 ,ק,..אגאמ 305

 ·רהה m ס ססוכ רc�קככ רחאה .םי,,..הה ם,,..ההי רליל םריל-ינג ינסו רז היקלרכפרכ והי םדיסועה m נסו חיסוארכ 306
192 ,םיימראל םסירונימ. c�ן'גייכרזא( הת:קכ רחאהו 1 1 .םר-ילןג;  922 1 ,הת:ק;   . רונקרער .רc�קכ; 1923 ,רc�קכ; 922

192 1 .ת:סירקאס( דחא םר-ילןג רק םירסולסוה חרנסו חסויארכר .) 1 1 ימונ , 932 24 (. 

 הת:קכ םריירהה םודיההי רילל רספ-חיכ יסונ ומייקתה ןכ לע סףרנת: .םרמילח 60 רדמל רc�קככ רפסה חיננ 307
 : r דיי רכ הרc�רהה רןשלסו דחא רפס- n יכ רז היקלת:פרכ והי םריירהה ם,,..ההי של רפסה-יחכ דכלמ . ןאררספהכר

1 רת: 1 רמילח 80 1 "1 D יכ ,ם,..רמ n -רגה סררההי רליל דחא רפס'"T'מ ינסו רכו םו..,, D )וון•גיירכזא. :rמ"lת D 
1 .םיימראל 92 1  .) 1922 ,הת:ק ; 1922 ,הלכהש ; 
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 ךוכיחו תוברת

 םדיוהיה לש רפסה-יתב תעברא םג וקדבנ , ו 922 ראוניב ןרענש .תינא'גייברזאה הקילבופרב
 קר התיה תונבל רפסה-תיבב .םינבל רתאהו תונבל רחאה ,רפס-יתב ינש ואצמנ הבוקב .םירירהה
 םג םינבל רפסה תיבבו •א תותיכ 8 ויה רפסה-יתב ינשב .ה-א תותיכ םינבל רפסה-תיבבו 'א התיכ
 רוקיבה .)תודלי ו-44 ו םידלי 333 ( םדיימלת 477 םימורש ןהבו תותיכ ו 2 ויה לכה ךס .ה-ב תותיכ
 268 ( םימורשה םידימלתהמ ןרעל-80% כ קר וחכנ רקסה םויבו רדיס יתלב הארנכ היה רפסה-יתבב

 חטש לש םיירעכו ןירשא ו. 9 עוצממב ויה דימלת לכ לוע הרנ התיה תופיפצה .)תודלי ו-o8 ו םדילי
 רפככ הארנכ ,החונ תפנב .התיכל דחא הרוממ תוחפ ונייה ,םריומ ו ו וקסועה רפסה-יתבב .וינב
 .םדיימלת 28 םימורש ןהבו תותיכ יתש ויה הז רפס-תיבב .רקסה תעב רפס תיב סג היה . ןארוטפה
 235 ןמז ותוא ודמל וקאנב םירירהה םידוהיה לש רפסה תיבב .דבלב דחא הרומ דבע תותיכה יתשב

 ו 922 ראוניב אופא םימורש ויה ןא·גייברזאב םירירהה םדיוהיה לש רפסה יתב תעבראב .םידימלת

-תיטאטה וןשלהו תינא·גייברזאב הארנכ ולהנתה םהב םודימילה בור .םדיימלת 740 לכה ךסב
 םרישעה תונש עצמאב קךו דחי תותיכ ךפסמ ודמל םיבך םריקמב JOR .ןעצקמכ רק הדמלנ תודיהי
 . שממ לש רפס-תיב לש וןיבצ םה ולביק

-ששכ םהבו ,םירירהה םדיוהיה דיליל רפס-יתב ינש ןאיגייברזאב ויה ו 925/26 םיודמילה-תנשב
- וקאנ לש הזבו .תינאיגייברזא התיה הובקבש רפסה-תיבב הארוהה-תפש 309 .םדיימלת תואמ
3 .ועצקמכ רק הדמלנ תיטאטה וןשלהו ,תסיור -תיבב ודמל ו 925/26 םדיומילה-תנש תישארב 10
 .הנש ךות ורשנ םדיימלתהמ ו 6% ,עמשמ ; 205- הפוסבו ,םדיימלת 245 וקאנב רפסה

.s חול s 
3 • וקאנב םייווה םידוהיל רפסה-תיב ידימלת לש תותיכ יפל תרג לפתה 1 1 1 9 2 5 / 2 6  

 ה w ס ה ד כ IC היתכ

'r םר 
 חורז

6S 1 7  
40 24 

1 2  28 1 4  1 36 
69 

1 לכה ךס 4  3 1  IOS 4 1  1 4  205 

 : םיטיייבוסה רפסה-יתבל תונב ושאמ םינב m לשל תרתכב רתי וליג סרוהה יב ,םדימלמ םינותנה
 וחאל רושנ םיבר םינב םג .תותיכ יתשמ רתוי דומלל רפסירה אל ןולככ-ןכוו וחלשנש תונבה ףוא
 םיריוהה םדיוהיה לש רפסה-תיבב .דהעה ינב לש השקה ילכלכה בצמה ינפמ ודמיל-תונש רשלש
 ·ונש לע םינותנה םידמלמש יפכ ,םעה· תדלמ םידימלתה בור ריה )תווחא םריעב םג יולאו( וקאנב
 .דומילה

 ·ריסוחמ :םרירהה תולכי יפ-לע תוצועמה-תריבב דומילה-רבש עבקנ םרישעה תרבש צעמאב

2 'םע , 1922 ,רפס-יכח ; 1922 ,הלכשה 308 1 -20 • 27-26 , S S-S4 . 
J09 ונזסויאc1 'ן 926 . 
3  . 1926 .ןנס .ןאנזיסוא 10
3 1 1  . 1926 'םירירה םרוהי 'cוןנזcויסז 
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 הלכשהו ךוכיח

 םידימלתה-205 מ .ילמס םולשתב רביירח םיינע דרעב .םולשתמ ןיטולחל םיררחושמ ויה הסנרפ
1 ( ילמס דומיל-רכשב רביירח וקאנב רכזנה רפסה-תיכב . 1 )עצוממב הנשל לבור 26  ,םדיימלת 59
 אל ילמסה דומילה-רכשב ונייו חש םיררהה םג .םיינע ויה םידימלתה ללכמ 78% לש םיררהה רמולכ
1 "ל עיגה רפסה-תיבל רבטצמה ברחהו 'ומלשל ולכי  םדיימלת וקיספה ילכלכה בצמה לשב. לבור 73

 ·חרצחיצב םאר תולכורב םא ,החפשמה תסנרפב רוזעל ידכ ,תישילשה התיכה רחאל םהדיומיל תא
3 • ךרכה תובוחרב םיילענ 12  

1 דומילה-תנש עצמאכ  עברא ינב רפס-יתב ינש ןאיגייברזאב םייררהה םידוהיל ויה 926/27
 ·תיטאט- ינשבו ,תינאיגייברזאר תידרהי-תיטאט האדוהה-ןרשל ויה םהמ דחאב .דומיל-תונש
1 םהב ,םדיימלת 437 ולכה-ךסכ רדמל רפסה-יתכ ינשכ .תיסורו תדיוהי 3 .תרדלי 22 1 3 

1 םידומילה-תנשב  דע ,עיגהו םייררהה םידוהיה ידליל םייטייבוסה רפסה-יתכ רפסמ לדג 928/29
3 , וקאנב דחא ,הברקכ םיינש : השימחל 'ררבל דייב הלעש המכ  רפכב דחאו ייזדרימ רפכב דחא 14
 .תינאיגייברזא רקיעב התיח רב הארוהה-ןרשלו ,תרתיכ עברא זב רפס-תיב היה ייזדרימב .רנייזרמ
 ךא ד.ומיל-תונש עבש זב רפס-תיבל וביחרהל הרשדו רקאכל האנ םייררה םדיוהי לש תחלשמ
 בויחב הנענ ןאיגייברזא לש תיטסינומוקה הגלפמה לש זיכרמה דוערהש ףא האלמתנ אל םתשקב
3 .תחלשמה תעיבתל 1 5 

 וץבב ןהילגר תא תותתכמ ףרוחהו ריתסה ימיב ויה תורומה יתרש םדילי 75 רדמל הנייזרמ רפכב
 וקאנ לש יטזראיה דיי לע המלוש תחא הררמ לש תרוכשמ. םהיתבכ םתוא תודמלמו םדיימלתה יתכל
1 םידומילה תנש תחיתפ ברע .ריעה לש ךוניחה תקלחמ ידי לע תרחאהו  לע יטזרא' עידוה 929/30
 רפסה תיבל תחא הררמב יד יכ ,העבק ךוניחל הקלחמהו הרומה לש התרוכשמ םולשת תקספה
3 .םהדירמל תא רב קיספהל וצלאנ םדיימלתה ןמ תיצחמכו 16 

 םייררהה םידוהיה לש וללהבו ללכב םיטיייבוס רפס-יתבכ ןאיגייברזאב רדמל םרישעה תונשב
 רפסה-תיבל םהידלי תא חולשל םינוכנ ויהש םיררהה םג ךא .םייררהה םידוהיה ינבמ קלח קר ,טרפב
 הלהנתה םהכ הארוההש הלא לע תיסור התיח הארוהה-ןרשל םהכש תרדסומה תא ופריעה 'יטייבוסה
1 "כ ררזיאב רקיבש ,דלימ סרירב עיבצה רז הדבוע לע .תידרהי-תיטאטכ רא תינאיגייכרזאב 928 : 
.רירהי-יכררתה לע דיוהיה יסורה רפסה-תיב לש תטלוב הפדעה תרכינ 'לשמל ,הנרקכ' 3 י 1  רז הניחכמ 7

 יתילכת' םהידליל רשקינש ,היסור ידוהי לש םדיוהה ןמ קלח ברקב תרמגמה ןיכ בר רךימז םייק
 ורכנש תרמגמה ןיבל תומדקתהל רעש תיסורה ןרשלכ וארו הפוקת התרא לש תיטייבוסה תואיצמב
 .םירירהה םדיוהיה ברקכ

 םגר .)דומיל-תונש 4 ( דיוסיה רפסה תיבכ הכרח ךוניח קרח לעפוה םיושלשה תונש תישארכ
 רשע אל ךוניחה תרדסומ םולא .םיטיייבוס רפס-יתבל םהידלי תא חולשל רביריח םירירהה םדיוהיה
 יכ ,הדוה זיכרמה וןתיעהו ,םידשחה םדיימלתה תטילקל תוושרדה תונכהה תא

 ריפס .רע יכב אוה ... םירירהה םידוהיה לש רפסה-יתכל דומיל-ירזיבא לש הקפסאה בצמ

3 1 2  .םש ,םש 
3 1 3 -107 ימע , 1929 .רפס-יחכ  106 , 1 1 7  . 

3 1 4 1 .ןאיניידכזא  1 ימע , 1928 .רפס-יחכ יפל . 927  רכ הארוהה-רךשלש ,דחא רפס- n יכ קר רז הקילובפרכ היה , 03
 .םדיימלת 253 ודמל ובו חדירה"'חכזיאט

3 1 5 1 ."דדומ .ןמרדיינש  926 . 

3 1 6  . 1929 .ןריכאיטוקא 

3 1 7 1 ,דלימ  1 ימע , 929 8  . 
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 ןוניחו תוברת

 הקידותמ לע . דיל אבה לכמ 'ןונכית אלכ םילהנתמ םידומילה . ללכ אצמנכ םניא דומיל
3 .כושח וליפא שיא ןיא האדוהכ 1 8 

1 כ ישגדהש ,) Sarkisov ( כוסיקדאס ךככ הדוה םנמאו . םידומה בצמ היה הזמ רומח  יכ ,-932
 הצחמל םירוכ םה םהכ םידבועה םירומה .םירומ םירסח םייררהה םידוהיה לש רפסה-יתככ
 .דכלכ תונושארה תותיככ ]תידוהי-תיטאט ירקנ תידוהיה ןושלה תדמלנ ךכמ האצותכו
 םוש הכ דע טקונ ונניא תיטייבוסה תינא'גייכרזאה הקילכופירה לש הלכשהל ןויראסימוקה
3 .וז העפות לסחל ידכ ,םיינירצ םדיעצ 1 9 

 תנשכ .םהכ םדיימלתה רפסמ םמוע םידידהה םידוהיה ידליל רפסה-יתכ רפסמ לדג תולבגמה ףא לע
1  ונכוש רפסה-יתכמ םידחא .הבוק ריעכ 'לודגה םזוכריכ םידוהיה ידליל רפס-יתכ המכ ולעפ 932

 ,) Munakhimov ( כומיחאנומ לארשי לש םאלומה ןיינבכ םהכש ולדגהו ,ומרחוהש תסנכ-יתככ
 כודיוד ןויצ-ןכ ארזע הרומה דסי ובו ,תסנכה-תיב םרחוה ןשאטראווכ 320 .רכעשל הדעה ריישעמ
32 .םייררהה םידוהיה דיליל רפס-תיב  ·תיטאטה ןושלה תארוה תא ביחרהל כוסיקראס לש ותאריק 1
 ןיידע וכישמה רושעה לש היינשה תיצחמה תישארכ ךא ,ררבל ונחלצהש המכ דע ,התנענ אל תדיוהי
 חרואכ ,הארוההו ,תינא•גייכרזאה הקילכופדיכ םייררהה םדיוהיל םידחוימ רפס-יתכ םייקתהל
 .םיושלשה תונש יהלשכ וקרופ הלא ךא 322 ,תידוהי-תיטאטכ םהכ התיח ,תוחפל ,יקלח

 ,םידלי-יתכ םג םיושלשה תונש תישארכ ומייקתה םידידהה םידוהיה דיליל רפסה-יתכ דצכ
 םהינשמ וא םירוהה דחאמ ומתייתה םידידהה םדיוהיה ןיכמ םיכר םידלי .תידוהי-תיטאטכ ולהונש
 ,ובריס םהיבורק ךא ,םידלי-יתככ הלא םידלי רדסל םתבוחמ ואר תויורשה .םיחרזאה-תמחלמ ימיכ
 ףוסכ ,הבוקכ תויורשה ונגריא ךכיפל .תימואל הניחכמ םיכרועמ םידלי-יתכל םחלושל ,האר.;כ
1 תנשכ רככ לכא 323 .םייררהה םידוהיה דיליל דחוימ םידלי-תיב ,םירשעה תונש  ·תיב ראות 933
 םיגהנמ תויתטישכ םידמול םירתא םדילוי םיכרות ,םיניגזל· ובש :יטסילאנויצאנרטניא' הז םידלי
.תחא החפשמכ םישדח תונוירעו ' 324 

 ןאטסגאד

 השק היה ,תינא·גייכרזא ןושלכ הרביד היסולכואה בור הכ רשא 'ןא·גייכרזאככ אלש 'ןאטסגאדכ
 םייק היה יטייבוסה ןוטלשה ןוניכל דע .ולוכ רוזיאכ רפסה-יתכ תא שמשתש הדיחא הפש אוצמל
 ןושלה הדמלנ םריגסמה דילש ךוניחה תודסומכ .רובידה-ןושל ןיכל הארוהה-וןשל ןיכ רעפ
,הנוכ-דימלת·כ תריבעה ןושלה ומכ ,תיכרעה  תיסורה השמיש םייטרפהו םייתכלממה רפסה-יתככו '
 ןיכל םניב ורביד ,המימי םימימ םוקמה יבושת ויהש ,םיטבשהו םיממעה .תריקיע הארוה-ןושל
 לע תלבוקמה ,תיטבש-ןיכ ןושל םג התיח אל הז רוזיאכ .םיגהלו תונושל םיושלשמ רתויכ םמצע
 הקלחכ וליאו :הקנארפ הווגניל·ה תינא'גייכרזאה ןושלה רקיעכ התיח תימורדה ןאטסגאדכ . לוכה

3 1 8 193 ,רפס-•חבב  1 . 
3 1 9 1 .בוס•קראס  1 ימע , 932 24 . 

1 .בוקינסיקאר 320 933 1 ·מע ,  2  . 

3 2 1 1 .איקלאק  1 ימע ' 983 52 . 

1 ,בוריגאב 322 -2 ·מע , 034034 יסמ ,סשו די ידיכרא( בוכומולוס המלש לש ותורע יפל . 936  רפסה-חיננ הרבועה ) 1
 . 1937 חכשנ חיכאיגיירבזאל חדיוה .... חיסאסמ הארוהה הבוקב יררה-דיוהיה

1 .רבסיקראס 323 1 ימע ' 932 24 . 

1 .לה 324  . 357 •מע , 946
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 הלכשהו ןוניח

 יעצמא תרטעמה םריעב השמיש רקיעב תיסורה y רשלה דרעב ,תיראבאה הז דיקפת האלימ יררהה
 ךוכיח-תכרעמ דסייל ףאשש, יטייבוסה ןוטלשה זוגינ םעש אופא יעבט. זהיבשרת זיב יביטאקיכרמרק
 .ינושלה לוציפה תייעב התופירח אולמב וינפל הבצינ ,םייתדה תרדסומה זמ תקתונמו תיתכלממ
 ,ררזיאה יממע לכ לש סהיתרכרשלב רפס-יתב דוסייב תלרעתו תורשפא לכ זיאש השיג ךותמ
 ,תועוצקמה זמ קלח תארוהל המיאתמ היגולונימרט ירסח םבורו בתכ וליפא היה אל סהמ םידחאלש
1 סראמב . זאטסגאד לש תיטסינומוקה הגלפמה לש תיעיברה הדיעווה הטילחה - y רשל יכ , 923
 רתות ללכה זמ םיאצוי םריקמב קרו ,תיסורה y רשלה תויהל תבייח ךוכיחה תכרעמ לכב הארוהה
 הפריח תודגנתהב ולקתנ רז הטלחה םשייל תרכריסיכה .םיגושה םיממעה לש םאה· n רכרשלב הארוהה
 הרלעה ,היצאקיפיסרר לש הרורב המגמ רז תוינדימב וארש ,ררזיאה יבושת תיברמ דצמ רתויב
 תיטסינומוקה הגלפמה דרע תא הצליא רז תודגנתה . זשיה רטשמה טקכש רקה לע וליפא התרמוחב
1 סראממ הטלחהה תא שדחמ לוקשל  ולבקתנ ,הכש התרא לש רבמברכב ,רזוח זריז תובקעבו , 923
 תיכא'גייברזאה y רשלל y אטסגאדב ךוכיחה תכרעמב הרוכב-סרקמ קינעהל ודרעכש ,תוטלחה
 זמ רפסה-תיבב יכ ,עבקכ תוטלחהב .םיגושה םיממעה לש םהיתרכרשלב ר n י- n רבשחתהר )תיכרות(
 תיישלשה םדיומילה-תכשמ וליאו ,סאה- y רשלב הארוהה רקיע להנתת )ד-א תרתיכ( הנושארה הגרדה
 היהת )ז-ה תרתיכ( הייכשה הגרדה זמ רפס-יתבב האררהה- y רשל .עוצקמב תיסור רא תיכרותה דמלית
 תיכרותה דמלית תיסור סהלש האררהה- y רשלש רפס-יתבב ףאו .)תיכרות( תיכא'גייברזאה זרשלה
 הפשה תבוטל תונוטלשה אופא ועריכה תרכושה תרכושלכ לצופמ ךוכיח םרקמב .הברח-עוצקמכ
 הדרעכ רפסה-יתב תיברמב תחא y רשלב הארוהה .רפסה-תיב לש תריקיעה האררהה- y רשלכ תיכרותה
 הרטמ הכיא רyשלה .הקילבופרה תא רסלכיאש .םיגושה םיממעה גוזימ לע סג עיפשהל ךורא חרוטב
 תר m כה גוזימל ולשכמ תרוהל ידכ ינושלה לוציפב שי םאר ,הדיחא y רשלב םילגודה ונעט ,המצעל
 תחא 'תרבר n-רyשל' ףדיעהל שי .תוינושלו תוימראל תוציחמל רבעמ y אטסגאד לש סייראטילררפה
 325 .סאה- y רשלב הארוה לש תרכזה תרימש לע

 תוברתה חותיפב םיניינועמה דצמ תודגנתה הררוע תיכרותה y רשלל הכחיגש תופדיעה
 ,רז תודגנתה תובקעב 326 .תיסררה y רשלל זתניהל תבייחה תופדיעב םדידצמה דצמ זבו ,סהיתרכרשלב
 לש זיכרמה דרעוה תאילמ הכרו הרזח ,הטלחהה לש המוישיב ולגתנש םיישקה ללגב סג רמכ
1 ראורבפב , y אטסגאד לש תיטסינומוקה הגלפמה  רyדיה תובקעב .רפס-יתבב האררהה-רyשלב , 928
 זידיע ךא ,םידיוסיה רפסה-יתבב רקיעב .ךוכיחה תכרעמב םאה· n רכרשל לש ןתובישח השגדוה
 . זאטסגאד לש תיטסינומוקה הגלפמה תדיועוב קר 327 .תיכררתה y רשלה לש התופדיע הרמשכ

1 ילויב הסנכתהש  תיכרותה רyשלה לע וךכיחה תברעמ תא תיתשהל תרמגמה הרתי תופירחב רגרג , 930
 יכ ,העבת הדיועוה .תריכגררבר תרימלסרמ- y אפ .תריכררת- y אפ תרמגמכ ורדגוהש .)תיכא'גייברזא(
 רפסה-תיבבו. זאטסגאד לש תוינתאה תווצבקה לש םאה- y רשלב להונת ךוכיחה תכרעמ לבב הארוהה
 וךכיחה תרש התכז הז y מז-קרפב .ועצקמכ תסיורה ןושלה דמלית )ז-ה תרתיכ( הייגשה הגרדה y מ

1 .יקסוומאס 325  . 33-29 'מע , 927

 וותיו K סיג דח'מ : ןהללכ סיתרחאה םריושהע לש תטיייבוסה יהפאוגודיוטסהיכ הרוגוה תיכרותה ןושהל תפדהע 326
 לע 'וKוהש m קת·ל חשש ךותמ .םייתציקזודיה דשוקה-ילכול םיימאסל•א·ןאפהו םייכוות-ןאפה תוווסיל
 םילמהע יתמה לש וןמ K ה סווח דידיש לש ות..,.תוכהע לש האצות אסיג ךדיאמו ,התו לע היסולכואה תרכעה
 'ה l'" פכ היצזוקפיסיווו מירזול l'" כיד לש תוינדימ .תדי K הצ תוינדימה ידי לע חפוטש ,תסיורה הפשול םיסורל
1 ,בוומוגאמ(  .) 223 ימע , 966

193 .זאטסגאד; 1930 ,דיוג-וכאט 327  . 9 •מע . 1
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 ךוכיחו תוברת

 תיברמכ םאה- y ושל התיה ויפלש ,הכרח-ךוכיח קוח תלחה םע תובחרתהל תיטייבוסה זאטסגאדכ
1 תכשכ רככ םלואו .הארוהה-ןושל סג תויכוניחה תורגסמה  םייזכרמה הגלפמה-תודסומ וחתמ 934
 תכייח וז ןושל יכ ועבקו . ךוכיחה תכרעממ תיסורה ןושלה לש הילגר תקיחד לע תרוקיב זאטסגאדכ
 הטוב יוטיב לביק תיסורה וךשלה תפדעה לש וקה .הייכשה םידומילה-תכשמ ועצקמכ דמליהל
1 תכשכ ןאטסגאדכ תויתגלפמהו תויתכלממה תווירשה תוטלחהכ 93 7  ריכעהל וכייח ולא תוטלחה . 
 התיה םיידוסיה רפס-יתככ תיסורה ןושלהו :ה התיכמ רפסה-יתכ לככ הארוהה תא תיסורה ןושלל
 .םירומה תווצ בחרוה זכר ובחרוה תיסורה ןושלה לש הארוהה-תועש .הכרח-ועצקמכ דמליהל הכירצ
 םאו הארוה-ןושלכ םא ,הלש דומילהש ףא .תויוז-רךקל הקחדכ םיגושה םיממעה לש םאה- y ושל
 328 • לטוב אל ,ועצקמכ

 יבגל דוחייכו. זאטסגאד ימע לש ךוכיחה תכרעמ יפלכ תונוטלשה תוינדימכ םילותיפהו תורומתה
 קלח היהש .םייררהה םידוהיה ידליל רפסה-תיב סג לעפ הכש תרגסמ ושמיש ,סאה- y ושלכ הארוהה
 .תיתכלממה תיטייבוסה ךוכיחה תכרעממ

 האצותכ םירשעה תרכש עצמאכ דסונ זאטסגאדכ םייררהה םידוהיה ידליל יטייבוסה רפסה-תיב
 הקילבופרה לש הלכשהל זויראסימוקכ )ארויכ-דלידכיי( תזיכרמה תדיוהיה הכשלה תוברעתהמ
 זויראסימוקה הרוה וז תוברעתהל תודות .הכממ קלח אוה ןאטסגאדש ,תיסורה תיכיטארדפה
1 םידומילה-תכשכ חותפל זאטסגאד לש הלכשהל וךדיאסימוקל ר"ספסר לש הלכשהל  יכש 925/26
 ר"ספסר לש הלכשהל זויראסימוקה .תידוהי-תיטאט היהת סהכ הארוהה-ןושלש .םידיוסי רפס-יתכ
 רפסה-יתכ ודסונ וז הארוה תובקעכ .הלא רפס-יתכל םיתואנ םימוכס ביצקהל חיטבה ףא
 םיככימ רדעיה לש םיישקכ וטבלתה סה ןא .םייררהה םידוהיה ידליל םינושארה םיטיייבוסה
 דומילה-ירפס תא הבקסומכ םסרפל חיטבה ר"ספסר לש הלכשהל זויראסימוקה .דומל-ירזיבאו
 329 .סיושרדה

1 הארוהה תכשכ  םהינש( םייררהה םידוהיה ידליל רפס-יתכ יכש קר זאטסגאדכ ויה 926/27
 רפסה-יתככ ךוכיח ולביקש םייררהה םידוהיה ידלימ תיצחמכ קר ודמל סהכו .)טככרדכ
 תוברעתה רחאל קרו .תיכא·גייכרזא התיה הלאה רפסה-יתככ תריקיעה הארוהה-ןושל 330 .סייטייכוסה
 תוברתה תודסומ וטילחה )יקסכורטסוא אמאיז( תוצועמה-תדיב לש םיזיכרמה תודסומה גיצנ דצמ
.תיטאטה ןושלכ הארוהל ]םייררהה םידוהיה לשנ רפסה-יתכ תא ריכעהל שי· יכ ,הקילבופרכ ' 33 1 
1 כ זאטסגאד לש םיראסימוקה-תצועמו לועפה דועוה תואישכ לש תדחוימ הטלחה  הצילמה-927
 הארוה םשל םאה-ןושלכ םיטלושה םישגא סייגל הקילבופרה לש הלכשהל זוריאסימוקה יכפל
 םייררהה םידוהיל רפס-יתכ דסייל םיכרדה תא ןוחכל זכר .םייררהה םידוהיה לש רפס-יתככ
3 .סריפככ 32 

/ 
-לע איה חינאטסגאדה הקילבופרכ דפסה-יחנכ הארוהה-רןשל יפלכ תיטייבוסה תוינידמה לע חחצמרחמה הריקסה 328

1 נודיגאמ יפ 97 1 1 ,נודמוגאמ: םג זייע .  197 .יקסנילרקרמ: 250-245 ·מע, 966 1  , 1968 • זאטסגאדנ רפס-יחנ זכר, 
1 'מע  .זאטסגאד ימע חותשלנ ... רזע-ריזיבאו דומיל-ירפס רדהע לשנ· :רמאנ 1937 חנשמ הטלחהה חחפכ . 47
 ... חותשלה זמ ,תישימחה החינה זמל ,הארוהה חרנהע חא י m כהכ חרארל יש הארוה- n וחוכנ רוסחמה לשנו
 ,נולאינאד( • n סיורה וןשלל חאיגונה ,חינ•צ•צה , n ינאראסאנאטה ,חטיאטה ,חיניגראדה ,חיניגזלה .חריאנאה

1 1 'מע , 972 3 6  (. 

1 ,הקינורכ 329 925 . 

 . 1927 ,לאוימ 330

33  . 1927 ,.ד.י 1

 . 1927 ,םייררה םדיוהיל הרזע 332
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 הלכשהו ךוכיח

 םדיומילה-תכשכ ומייקתה ,םייררהה םדיוהיה ןעמל רפסה-יתכ תבחרה לע תוטלחהה ןמ האצותכ
1 -·ץאחאמכ דחאו טככרדכ םיינש( תיגאטסגאדה הקילבופרב הלאכ רפס-יתכ הרשלש 927/28

 334 .תידרהי-תיטאטכר תיסורכ הלהנתה הלא רפס-יתככ הארוהה 333 .םויימלת-600 כ םהכו ,)הלאק
1 ב הטילחה ,ראילזיק ררזיאכ תידוהיה תיאלקחה תובשייתהה תובחרתה םע  ורעוה תואישכ-929
 הביצקהו ,םייררהה םידוהיל רפס-תיב ליבשכ הרוי רוכשל תיכאטסגאדה הקילבופרה לש לועפה
 תמיריסמ תובחרתה אופא הלח םירשעה תרכש ףוסכ 335 .רפסה-תיכל הנכימ תמקהל דחוימ םרכס
 ךא ,תידרהי-תיטאטה וןשלה תארוה רתוי השגדוהו 'ןאטסגאדכ םייררהה םידוהיה לש רפסה-יתככ
 .םיושלשה תרגש תישארכ קר לח שממ לש הכפימ

 רוצייה תכרעמכ רתוי תוכר םישכ רתיה דיכ בלשל ודרעכש ,היצאזיכיטקלרקהר שמרחה תיככרת םע
-תיב םדק ליגב םידליה לש יטילופה ךוכיחה תא ריבגהל הפיאשהו ד,חא דצמ ןנכותמה יתכלממה
 'קחשמ-ירשגמ'ר םדיליה-יגג תרש תבחרהל תדחוימ בל-תמיש הכתינ ,רחא דצמ ,רפסה
) Detploshchatki (. םריגובמ לש םתחגשה תחת תרעש רפסמ םידליה ראצמכ 'קחשמ-ירשגמ'כ, 

 ידליל םג ומקוה הז גוסמ קחשמ-ירשגמ .םהמע וקחיוש תרחיש ולהינ ,םיריש םתוא ודמילש
 336 .םידלי 220 ןאטסגאדכ םיושלשה תרכש תישארכ םימושר ויה םהכו ,םייררהה םידוהיה

1 תכשכ  םאה-ןרשלכ הארוהל ורבעי ןאטסגאדכ רפסה-יתכ יכ תונוטלשה ,רומאכ ,וטילחה 930
 לעפוהו 337 ,הקילכרפרה לש תוישארה תופשה רשעמ תחאכ הרכוה תיטאטה ןושלה .םידימלתה לש
 םדיומילה תכשכ .םידמולהו רפסה-יתב רפסמב לודיגל ואיבה הלא םיויניש 338 .הכרח-ךרכיח קרח

1 930/3 1 ( םידימלת 934 םהכו ,םירירה םידוהי לש רפס-יתב הרשלש ןאטסגאדכ ויה 1 .  ללכמ 2%
1 תכשכ ; )הקילבופרב םידמולה 93 1 1 םהכו ,)ד-א תרתיכ( םיידוסי רפס-יתכ העבש 32/ , 242 

1 כר ,םידימלת 1 םהכו הנומשל םרפסמ לדג-932/33 ,  םירירהה םדיוהיה דילי לכמ 339 .םוימרל 420
1 כ רדמלש 93 1 1 ( 74% ויה םייטייבוס םידיוסי רפס-יתבכ-32/ , 1 ךותמ 242 ,  רפסה-יתב ידימלת ) 680
 םירירהה םידוהיה לש רפס-יתכב םידמולה רפסמ לודיג 340 .םייררהה םידוהיה ידליל םידחוימה
 .תוזיכרמה תויעבה תחאל רתוא השרע םירומכ רוסחמה תא טילבה

 תידרהי-תיטאטב םריומ תרשכהל תדחוימ הקלחמ תחיתפו םריומל םיסרוק ןגראל העיבתה
 ברקכ הולעפה לע תוצעייתהכ העמושה , ןאטסגאד לש ) Pedtekhnikum ( םריומל השרדמכ
34 כ םייררהה םידוהיה 1 . 1  רפסה-יתב ילהנמ וצלאכ רושעה ףוסכו' ךלהו רימחה םריומכ רוסחמה-927
-תוחוכב הקוצמה .הדל התיה תונעיההש הארנו 342 םריומ שופיח לע תועדומ םינותיעכ םסרפל

1 ,רפס-יחנ 333 1 ימע , 928 0 1  . 

1 .םרומ . לאוימ 334 927 . 

1 ,טאטשנז"א 335  . 30 'מע , 929

1 ,הקיטסט'אטס 336 5 ימע . 932 1  דכ םג םרשהע חונש ףוסב ומוקה זאוקואק-וןפצנ חרוהה< חונש"חהה רוז K' נ . 1
 .) 1929 ,הנובירט .קאטשנאג( םרלי זגו םיקחשמ-ושגמ

337 1 .נורימטסא  932  . 

1 םינשנ : םינלש הושלשב זאטסגאדנ לעפוה ידוסיה רפסה-חיננ הנוח-וןניח קוח 338 93 1 - 1 -רוזאנו םרענ- 930
1 םיודמיהל-חכשנ ;רושימה 93 1 -1933 חוכשב רק :סרהה ילגרלש םרוזאב- 132  לע םג וקחה ל m ה 1932
1 .ונלינא( סרהה ינושח 7 ימע , 959 1 1 .זטאסגארנ רפס-יחנ :הוושהו ,   .) 100 'מע . 968

1 .ונדיגאמ 339 97 1 5 ימע , 1932 .הקיטסט'אטס ; 79 , 74 'מע ,  1 1 . 

 .םש .םש 340
341 1 ,.ד.י  927 . 

1 'סמ רפסה-חינ להנמ לש ) 1929 רבוטוקאב 24 ( ·שכחמחז·נ הדעומ ,לשמל ,האד 342 1  .נטואנ K' ודח 'ז ,ידגורגנ 
 . ורפס-חינל הרומ שפחמה
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 ןוניחו תוברת

1 ב ומקוה ןכלו ,הברח-ךוניח קרח תגהנה םע תאש רתיב השגרוה םייטייבוס הארוה  ןאטסגאדב-930
 ומצע רישכהל רוענה תא דדועל ידכ .םיימוקמה םימעה תונושלב םירומ תרשכהל תרדסומ העבש
 םירומ תרשכהל דסומב .היחמ-תוגלמו תונרעמ הלא תרדסומב םידמולה תיברמל ונתינ ,הארוהל
 141 .תידרהי-תיטאטה ןושלל תדחוימ הקלחמ המקרה ,תיכרות םהלש הארוהה-ןרשלש ,רפס-יתבל
1 תנשב רנגראתנר ורזח תרדסומה  םירומ תרשכהל השרדמב .םירומל תורשדמה םע רגזמתנר 934
 םידוהיה לש רפסה-יתבל תדחוימ הקלחמ התיה ,תיסורב הרקיעב הלהנתה הב הארוההש ,טנברדב
 .םיושלשה תונש יהלש דע ,הארנכ ,המייקתהש 344 ,םיידרהה

 תירקיע הארוה-ןרשל םיושלשה תונש לש הנושארה תיצחמב השמיש תידרהי-תיטאטה ןושלה
 רתוא עצמאב םג ולעפ הבש ,דבלב תינאטסגאדה הקילבופרב םייררהה םידוהיה לש רפסה-יתבב
1 תנשב רבכ ךא .)תרתיכ 7 ( םיאלמ-אל םיינוכית רפס-יתב ינש רושע  דחאב הארוהה הרבעוה 934
 לע ינשה רפסה-תיב 345 .תיסררל תידרהי-תיטאטמ .תישישה התיכב לחה ,טנברדבש הלא דפס-יתבמ
 רז ןרשלו 346 ,תידרהי-תיטאטה ןושלב תורוהל ןיידע ךישמה ,ברזיזע לואש היה ולהנמש , יקררג םש
 347 .תינמרג-תיטייברסה המחלמה וץרפ דע רב הדמלנ עוצקמכ

 הניחבמ וכמת וללה .םיידוהיה םיזוחלוקה ושמיש הלא רפס-יתבל הבושת תילכלכ תנעשמ
 תרנכל 'ץיברנאגאק םש לע ידוהיה זוחולקה לחה םיושלשה תונש עצמאבו ,רפסה-יתבב תירמוח
 תיצחמב םלואו 348 .םייררהה םידוהיה לש תותיכה עבש ןב רפסה-תיב ליבשב דחוימ יתמרק-רד דיינב
 ןושלל םאה-ןרשלמ הארוהה-ןרשל תפלחה לש תרמגמה וכלהו ורבג םיושלשה תונש לש היינשה
 תונש לש הנושארה תיצחמב ןאטסגאדב תומייק ויהש ,הארוה-תונושל רשע םרקמב .תיסורה
 ,תידרהי-תיטאט ןכרתכו ,תונושל הנומשב רושעה יהלשב הקילבופרב הארוהה הלהנתה ,םיושלשה
 לע םג העיפשה רז השדח תוינידמ .םידומילה תכרעמב תיסורה לש המרקמ תבחרהל ץחלה רבגוהו
 הגהנוה תיסורה ךא ,תידרהי-תיטאט הראשנ םנמא םהב הארוהה-ןרשלש ,םיידוסיה רפסה-יתב
1 בר .ךלהו םצמטצה הלא רפס-יתב לש םרפסמ םג 349 .היינשה םידומילה-תנשמ  קר ויה-938/39
1 םהבו ,הלאכ רפס-יתב העבש , 3 1 0  הארוהה-ןרשלש ,םיידוסיה רפסה-יתב לש םדצב ךא .םדיימלת 
 ,רפס-יתב ינש ןאטסגאדב םיושלשה תונש ףוסב ומקוה ,תידרהי-תיטאט תויהל הכישמה םהב
1 תנשב רדמל הלא רפס-יתבב .תידרהי-תיטאטר תיסור ,תינושל-רד התיה םהב הארוההש 938/39 567 

1 טנברדב תותיכה עבש ןב רפסה-תיבבו ,םידימלת -1938/39 ב יכ ,אופא רבתסמ 350 .םידימלת 48

 2.024 ,עוצקמכ הדמלנ רז ןרשלש רא ,תידרהי-תיטאט התיה םהב הארוהה-ןרשלש רפס-יתבב רדמל

 .םידלי
 'ןאטסגאדב רפסה-יתב לש םינבימה ןמ קלח וספתנ תינמרג-תיטייבוסה המחלמה הצרפשמ

35 .םייאבצ םיכרצל ,םייררהה םידוהיה לש םללכבו 1  םידוהיה לש רפסה-יתבמ דחא לש ולרוג לע 
1 דילי ,ריעה בשות דיעה טנברדב םייררהה 930 : 

1 .ןאטסגאד 343 93 1 1 'מע .  1 ,ברר•מטסא ; 39 932 ' 

1 ד 3 .ברליבא 344 9  . 1935 .ןיבאו ; 90 'מע . 

 . 108 'מע . 19 ד 1 ,ברדיגאמ 345

 תודהיל רןכמב הפ-לעב דרע•תל רודמב דרמש ןר•אירה . 3 'מע ,ברמארבא לאיחי םע טלוקמ וןיאירו' דד 'מע .םש 346
 .ת 1' בעה הטיסרבינואב וננמז

19 דד סראמב 28 םויב ,עבש-ראבב ברמרלש " םע רןיאף 34 ד  . 

1 .ברק•נטיקאר 348  . 248 'מע ' 936

1 'מע ' 19 ד 2 ,רבלאינאד 349 36 . 

 . דד 'מע ' 19 ד 1 'רבדיגאמ 350

3 5 1 1 ,רבזאראמייק   . 3 ד 2 'מע ' 963
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 הלכשהו ןוניח

 םיסור ודמל ובש ,רחא רפס-תיב םע ודחיא ונתוא .םילוח-תיבל וכפה ונלש רפסה-תיב תא
 וריכעה ונתואו תידוהי-תיטאטכ רפסה-תיב לטוב ... ריעכ וררוגתהש םימואלה יככ לכו
 352 .תיסורכ ]הארוה[ תיככותל

1 כ ,תיזחה הקחרתהשמ םלואו 1 כ וא-943  םייררהה םידוהיה לש רפסה-יתכמ םידחא ורזח ,-944
 .תוועצקמה דחאכ רקיעכ ,תידוהי-תיטאטה ןושלה לש הארוהה םהכ הרזחו ,םימדוקה םהיככימל
 דע םייררהה םידוהיה ידליל יטייבוסה רפסה-תיב לש ומויק ךשמכ תיכאטסגאדה הקילבופרכו
 353 .תוצועמה-תריכ לש רחא רוזיא לככש הזמ ןמז רתוי ונייה .םישימחה תונש תישאר

 זאקוראק-ןרפצ

1 תכשכ העמושה זאקוואק-ןופצכ םייררהה םידוהיה ידליל דחוימ רפס-תיב דסייל השירד  יפמ, 924
1 תכשכ 354 .הכקסומל היעגהש קסדוכולסיק ריעה ןמו קרט רוזיאמ תחלשמ -יתכ סכעמל ודסונ 925
 םייררהה םידוהיה ידלימ-40% כ םימורש ויה יכזורגכ רפסה-תיבכ .קי'צלאככו יכזורגכ םידחוימ רפס
 םיילענכ רוסחמה לשכ' םידימלתה תיצחמכ קר והשלכ רידס חרואכ וב ורקיכ ךא ,רפסה-תיב ליגכ
,םיזגככו .סחלכ רוסחמה לשכ םיתעלו' '  ריעה לש תיטסינומוקה הגלפמה דוע טילחה ךכיפל 355 '

 ןתמל תווירשפא קודכל ינוריעה טייכוסכ ]תיטסינומוקה[ העיסה לש החוכ תא תופייל
 דיכ . רתויכ םיינעה םייררהה םידוהיה ידליל ירמוח ועיס לש תורחא תורוצו רקונ-תוחורא
 356 .רפסה-תיככ רידס רוקיב םהל רשפאל

 . יכזורגכש הזמ בוט היה אל קי'צלאככ םירירהה םידוהיה ידלי לש םבצמ יכ . חינהל ריבס
 עמתשמ רכזה .תריקיעה הארוהה-ןושל תידוהי-תיטאטה השמיש אל קי·צלאככ רפסה-תיבכ

 .תויסור תורומ ושלוש תחא תיפוריא הידוהוי דחא יררה ידוהי הכמש ,וב םירומה-תווצ בכרהמ
1 םידומילה-תכשכ  ומייקתה וב םדיומילהו .םידימלת תואמ-ושלשכ הז רפס-תיבכ ודמל 926/27
 357 .תורמשמ יתשכ

1 תכשכ  האוצה הטלחהה םא קפס ךא 358 ,סאה-ןושלכ הז רוזיאכ הארוהל רבעמ לע טלחוה 927
1 תכשכ לחה .כוטאכיאדוח יאכז . יכזורגכ םירירהה םידוהיל רפסה-תיב להכמ . לועפל  קוסעל 925/26
 רפסה-תיבכ .םידומילכ םיגשיהל םרת אל הז ויניש יכ הארנ 359 .יכיטאלה תיב-ףלאל ןושלה תמאתהכ
.םריצ םירדח הושלשכ תסנכה-תיב רצחכ ןשי ןייכבכ' ןכש אוהו 360 ,םידלי 90-75 ודמל יכזורגכ ' 36 1 

1 תכשכ קרו ,ודיקפתל םיאתמ-יתלכו וערע היה קי·צלאככ ידוהיה רפסה-תיב הנכימ םג  טלחוה 928

 . 5 ימע ,בומארבא לא•ח• םע יז•אףי 352

 . 4 ימע י 1977 .בוקאס•א 353

 . 1924 .•קצ•כש•מ 354

1 ביב"ל 355 926 :r . 219 ימע . 

 . r : 1928 ביב"ל 356
1 "ק ; 1927 ,.פ-.ר.' 357 927 . 

1 .ק•יצלאכ 358  . 1927 ,.ק ; 927

 . 1929 ,בול T' אר ,ובולאש 359

1 ,בוולאש 360 93 1  . 

361 193 ,.ס.מ  1 . 
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 ןוניחו תודות

 םידוהיה ברקכש םייטייבוס תוברת-יליעפ ונפ םג הנש התואכ 362 .םדחרהש תסנכ-תיב לא וריכעהל
 תרגסמ תא ביחרהלו דיוהיה דפסה-תיבל הנכימ םיקהל תונוטלשה ןמ רעכתו ינזרדגכ םידידהה
 העיבתל תושדה התנענ תוכרדמ תווילדתשה דחאל םנמאו .ענשל דומיל-תונש עבראמ םידומילה
 עקרקה תא הריכעה איה ךכ-דחאש אלא ,דפסה-תיבל הנכימ תמקהל חטש התצקהו הנושארה
1 תנשכ םג תרידאטינאס-יתלכר תופופצ תרתיככ הז דסומ ןכש ךכר תרחא הרטמל 93 1  ללגכ . 32/
 רדמל הלא ףאו .ינזרדגכ םיידדהה םידוהיה דילימ םזיוחא םיישמחכ קד דפסה-תיב טלק םרקמ רסוח
1 תנשמ ךכל תרדע ; דפסה-תיבכ רלזליז הלכשהה תרדסומ .תרדמשמ רשלשכ 93 1  ·ןמז ינפל דשאכ' : 
 תאו ידוהיה דפסה-תיב תא וחכש .דיחא ושבול םיילענ י]נזרדגנ ריעב דפסה-יתב לכל ונתנ המ
.רב םידמולה םידליה  .קי'צלאנכ רכזנה דפסה-תיבב םג הארנכו .דפסה-תיבב םדיומילה בוד 363 '
.םאה·ןרשלב אל םג ךכ לע ףסונו הדובע ילגרה אלכ . ןשיה גהונה יפל ולהנתה'  החנזהה חכונ 364 '
 ·תדיב לש לועפה דרעוה תואישנ הלביק. ינופצה זאקרראקב םיימואלה םיטועימל דפסה-יתב חותיפכ
1 ב תוצועמה 1 יאמב-0 9 3  ,ד"ספסד לש הלכשהל רןדיאסימרקל ץלמוה הכש .תדחוימ הטלחה 1
 תוינדיממ האוצתכ 365 .הז אושנל תדחוימ כל-תמושת שדיקהל ,הנממ קלח היה ינופצה זאקרראקהש
 ·תונש עבש ןב אלמ-אל וןכית דפס-תיבל קי'צלאנב םידידהה םדיוהיה לש דפסה-תיב בחרוה רז
1 תנשכ דפסה-תיב להנמ .)דומיל-תונש רשע( וןכיתל ןכמ-דחאלו ד.ומיל 938  רבח .ברנרדהא היה 
 .םידוהי-אל ויה םדירמה בוד. דידה דיוהי אוה ףא .ברליאכימ רןימס וריחאלו תיטסינומוקה הגלפמה
 ·תיטאטה ןושלה תא םג רדמל תישילשה רא היינשה התיכה ןמ ךא .תיסור התיה האדוהה-רןשל
 םינמרגה וברקתהשכ .רז וןשלל דומיל-דפס רביחש יתרוסמ ידוהי .כרדעלג 'ק הדרמה יפמ תדיוהי
1 תנשב ךא ,ריעכ ךוניחה-תרדסומ בודבכ .דפסה תיכב םידומילה וקספנ קי·צלאנל  רב הדשוח 943
1 תנש ףוס דע .האדוהה  רב הדמלנ םנושלו .םידידהה םידוהיה לש םדפס-תיבכ הז דסומ םייקתה 947
 366 • רז הדע ינכ ויה רכ םדיימלתה לכש םרשמ

 .השדחה תיאלקחה תובשייתהה ירוזאכ םג םידידהה םדיוהיה לש דפסה-יתכ בצמ היה השק
1 "ב .םרישעה תונשב זאקרראקה-ןרפצכ ומקוהש  םיידדהה םידוהיה לש תונשייתהה-ירוזאכ ויה 928
 'טזרא' הנפ ךכיפל 367 .םליבשב היה אל דפס-תיב ךא .דפסה-תיב ליגב םידלי-75 כ קרדזרמ תוביבסכ
1 תנשכ םנמאו 368 .םיבשייתמה דיליל דפס-תיב דסייל רשדו .תונוטלשל קרט ןוזיאכש  םקוה 929
 דפס-תיב חמקה םע 369 .קרדזרמ תוביבסבש תונשייתהה ירפכל תרתיכ עברא ןכ דפס-תיב
 םידוהיה תדעמ אלו .םידרמכ יללכה רוסחמה תייעב התופריח אולמב הררועתנ הקכרנאדגרבב
1 תנשב דרע .דכלב םדיידהה 933  םידומילה-תנשבו 370 ,תרתיכ רשלש לכל הדרמ הז דפס-תיבכ היה 

1 1 ןהבו תרתיכ שמח רכ ויה 934 1  הסופת התיה ותיצחמש ,ועער הנבימכ ןכש דפסה-תיב .םדיימלת 3

1 ,תסנכ-תיב 362 928 . 

193 •. ס.מ 363 1 . 

 .םש .םש 364
1 ,הטלחה 365 93 1  . 

1 סראמב 25 םוימ רבחמה לש ןויאיר יפל 366  תנשמ הז רפס-תיכב הררמ הת•הש .ןמרריינש-טלנזרר רתסא םע 980
1 1 ףוס רע ק'יצלאנב יגראגרפה םרקינכטב הרצמו 938  וןשלה הרמלכ ) 2 ימע, 1972 ( .ק.ר לש ותורע •פל . 947

1 תנש רע ק'יצלאנב רפסה תיבב תרירהי-תטיטאה  .רז תורעל ורשיא.ונאצמ אל ךא , 956
1 ,התבירט .ןיטישמגאק 367 928 . 

 . 1928 .חרבות 368

1 .קרט 369 929 . 

 . 41 ·מע . r • 1933 שביל 310

410 



 הלכשהו ךוכיח

 יתשכ דומלל וצלאנ םידליה . רתויכ םיטושפה וליפאו ד.ומיל-ירזיבא םוש אלכ . ןוסח יא יכרוצל
37 .דומיל-ריפסכ רומח רוסחמ שגרוהו ,תורמשמ  ידליל רפס-תיב דסונ םיושלשה תונש תישארכ 1
 הזמ בוט היה אל הז רפס-תיב לש ובצמ ךא 372 ,הקכוקאטשנאג ךומסה רפככ םג םייררהה םידוהיה
 .הקכונאדגוככש

 דומיל-ידפס

 וכירצה ,תוועצקמה דחאכ וא הארוה וןשלכ תדיוהי-תיטאטה ןושלה השמיש םהכש ,רפסה-יתכ
 דומילה-רפסו ,הלאכ םריפס רואל ואצי אל םרישעה תונשל דע יכ ,אופא יעבט .דומיל-ירפס
1 כ רוא-האר )'שדחה רפסה-תיב'( וז ןושלכ ןושארה 92 1  .תינא'גייכרזאה הקילבופרה תריכ ,וקאנב-
.ץיכומייחו קריאגאמ 'נ ויה רפסה לש וריבחמ  תידוהי-תיטאטכ וןפלא תנכהכ וקסע ליבקמכ 373 '
1 תנשכ םלושה :רירה חרפ' היה ומשש ,רפסה .יקסניגארכו )רירה ןכ וא יררה( יקסרוג 92 1  אל ךא 
1 תנשכ. ריינכ רוסחמ ללגכ רוא האר  374 .אצי םנמא אוהש תואדו ןיא ךא. רוא-תוארל רפסה דמע 922
1 תנש דע  ךא ,תיישלשהו היינשה םדיומילה-תנשל דומיל-ריפסל די-יכתכ וקאנב ונכוה 926
 375 .םאיוצהל הנריס תיתכלממה םירפסה-תאצוה

-תיטאטכ רפסה-יתכל ומלה אלו .ימורדה גהלכ יאדוול בורק ויה וקאנב ואציש דומילה-ירפס
1 כ אוצה ןכל .םרישעה תונש עצמאכ ןאטסגאדכ ומקוהש תידוהי  וןפלא וז הקילבופרכ-926
 בדנתנ 'ל לש וטע-ריפמ דומיל-רפס .םיקתוע ו. o ד s-כ ,הלאק-·ץאחאמכ רואל אצי ו 92 ד-כ 376 • ףסונ
) L .  Natanov (, תיב הארנכ היה אל תינאטסגאדה הקילבופרכ 311 .היינשה םידומילה-תנשל דוענש-
-יטעק-g3 כ .קסקאנויככ היפארגותילכ אוצה ,ומודקל המודכ ,רפסהו תוריבע תויתוא םע סופד
 תכפהמ םוי . יאמכ דחאה וןגכ .םיטיייבוס םיאושנל כ m נ םוקמ דשקוה רכ םילולכה האירקה
 םיפונ .עבט לע םיטעק רפסה ללכ ןכ .הלאכ אוציכו תוצועמה-תריכ . ןינל ,םרינ i' יפ ,רבוטקוא
 ךא ,הולכ תוצועמה-תריככ תע התוא ואציש הז גוסמ םריפסל המוד היה ונכות תניחבמ .םייח-ילעכו
 דומילה-ריפס תעברא .תונומתכ שגדוה םג רכזהו .םירירה םידוהי לש ויה רכ םידליה תומש בור
 ורכינ תחא הנועכו תעכ ךא . יקלח וא אלמ דוקינכ ונייה . יתרוסמה ביתככו תריבע תואכ ויה ורכזנש
 ינאטסגאדה דועוה' . ינטיאלל בתכה לש ותפלחהל םינושארה םינמיסה דומילה-ריפס תאצוהכ םג
1 תנשכ ומסריפ 'דשחה יכרותה תיב-ףלאל יטייבוס-לוכה דועוה'ו 'תיב ףלאה תפלחהל  הושלש 927
 'ז לש וטע-ריפמ תדיוהי-תטיאטל וןפלא אצי םיקתוע ו, sso-כ .יניטאל בתככ דומיל-ירפס
 ) Mansurov ( כורוסנאמו ) lbraimov ( כומיארכיא לש םרפס אצי םיספט-2,000 כ ,כוטאניאדות

 . ו 934 .וקנטאמ 37 ו

 . ו 934 .ן"צנאח 372

 הרומכ רכע הכפהמה רחא .זארקואקכ 'רןזילרעפ' n גלפמ •ליפעמ ההי )יקרהמ( ק•ראגאמ. ו s ·מע, ו 929 ,רל•מ 373
 חימראלה הצועמב רבח היה ·רן•צ-ילועפ· סטעמ .ריעב הגלפמה שאר-בושיכ ןהיכו וקאנב שוי" רפס- n יבב
 ףטרהצ ו-924 ב .שריייב • n מארר גרח רברבררב םש לע וןדועמב ןנויאר חררב n ב רואמ r נעתה קיראגאמ .תרירהיה
 הילשב קראאגמ רסאנ תווירע פיל .וקאנב ר)ורורקרפ( עובתכ הןיכ םיושלשה חונשכו תטיסינומוקה הגלפמל
 .)ו 02 , 46-44 , 4 ו 40- 'מע .ו 986 .'קסנא•חר( ו-938 ב גרוהל אצוהו םיושלשה תונש

 . ו 922 • רןפלא ; ו 922 .קראגאמ ; 250 •מע , ו 967 .יקסניגארב 374

 . ו 926 .ןאמשיא 375

 .ו ו •מע ,ו 927 .'קסבררטסוא 376

 .סל ו 927 א .לכ •גכמ רהש א ,הכש פ•ז היליע רא ריתכ סל ןמיויר ,לכש �רנ .בבחנ יניל 377
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 ןוניחו תוברת
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 הלכשהו ןוניח

,כ התיכל  הגרעכו תעכ .רפס-יתככ רכ םג ושמתשה יאורל בורקש ,םירגובמ תארוהל דחא רפסו 378 '
 רפסה-יתכ לכל ומיאתיש ,דומיל-ירפס לש תרל"רמה זכרמל הבקסומ תא ךופהל ןויסינ השעג תחא
1 ·כ אצי רז תרגסמב .םייררהה םידוהיה לש 92s , 3 ·כ .ooo כרטאגיאדרח יאכז לש ררפס .םיקתוע 
 ביתככ כרטאגיאדרח לש ררפס אצי. יתרוסמ ביתככ היהש כו גתב לש ררפסכ אלש . ףלא התיכל רעוגש
1 "כ אצי הז ביתככו 379 • שדחה  היה תידרהי-תיטאטל הארוהה תרכעה םע 380 . ןאטסגאדכ ןרפלא םג 929
 ןאטסגאדכ ומסרופ הז ךרוצל .םיקיודמה םידעמה לש תוועצקמכ םג רז ןרשלכ דומיל-ירפסכ ךררצ
1 "ב  . ןרפלא אצי ןכ :ג-ר 'כ תרתיכל םיליגרת-רפסו :א התיכל רפס : ןוכשת תארוהל םירפס יגש 930
38 .םירשלשה תרגש תישארב םייטייבוסה רפסה-יתכ לש תיגכרתל ןר�כמ היהש 1 

 ,םרתאלו םיימואלה םיטועימה לש רפסה-יתכל דומילה-ירפס לע חוקיפה תא ריבגהל ידכ
1 סראמכ 26 "כ ,ר"ספסר לש )הלשממה( םייממעה םיראסימרקה תצעומ הטילחה  ·ירפס יכ , 933
 םריפסה ןמ תוגושה תונושלל ומגרותי ·דכו הריוטסיה ,היפארגראיג. וןבשח ,עבטה-יעדמכ דומילה
 .קודקד-ירפס .םיגרפלא קר ריהי תוגושה תוגושלכ רפסה-יתכל םידחוימ םירפס וליאו .םייסורה
 העבק .תוגושה תוגושלכ דומילה-ריפס לש תרל"רמה תא זכרל דיכ .םייתורפס םיפסאמו תוארקמ
 דסומהו ןרשל לככ דומילה-ירפס ואציי ןהכש םירפסה-תואצרה רא האצרהה תא םיראסימרקה תצעומ
 םיכריצ םייררהה םידוהיה לש רפס-יתכל דומילה-ריפס לכ ויה ,רז הטלחה יפ-לע .םרשאל יארשה
 םהל יארחאה דסומהו .הבקסומכ ·תיגרגאדפ-תידרמילה תיתכלממה םירפסה תאצרה·כ רוא תוארל
382 .הלכשהל ןריראסימרקה היה  לקתנ הבקסומכ תידרהי-תיטאטכ דומילה-ירפס תאצרה זוכרי םלוא 
1 םינשכ .םתארצהל ירקיעה זכרמל וקאנ ריעה התשענ ךכר ,םיישקכ 936- 1  ךרז ריעכ רוא ואר 934
 תארוהל דחא רפסו 384 ,היפארגראיגכ םריפס 2 383 , וןבשח תארוהל תידרהי-תיטאטכ דומיל-ירפס
 םינשכ .דיוהי ןכות לכ םהכ היה אול ,תיסורה ןושלה ןמ ומגדות הלאה םריפסה לכ 385 .עכט

1 936- 1  תוארקמ 6 386 ,הגרשארה םדיומילה-תנשל כראזאל ·ל תאמ ןרשל-ריפס ך וקאנב ומסרופ 934
 .תיגאטסגאדה הקילבופרה תריככ 388 .כייכדכי 'מ תאמ ., התיכל תוארקמ יתרש 387 'ג-•כ תרתיכל
 389 .םירירהה םדיוהיה לש רפסה-יתכל םדירמיל-תריגכרת לש תורבוח יתש קר ואצי ,הלאק-·ץאחאמ

 ואצי םריפסה 390 .ררזיאה לש קשמהו היסרלכראה ,היפארגראיגה לע תחא תמגרותמ הארקמו
3 לש תורודהמכ ,000- 1 ,  .)'ד-·א תרתיכ( ידוסיה רפסה-תיבל ודוענ ,דחא טעמל .םלוכו םיקתוע 500

 דומילה-ריפס וכישמה .םיושלשה תרגש יהלשכ תידרהי-תיטאטכ ךוניחה תדשכ םוצמצ ףא לע
 הייגהש תיצחמכ .תינמרג-תטיייבוסה המחלמה וץרפ רחאל םדיחא םידשוח רוא תוארל רז ןרשלכ
1 לש 94 1  וקאנבו ,) Gavrilov ( כרלריכאג סרירכ לש רטע-ריפמ קודקד-רפס הלאק-•ץאחאמכ אצי 

1 ם•דפס 3 78 927 . 

 . 1928 ,באסכאמ ,'אדתב לאס •תמ•אלבא •חאח 'א'מאלפדאח : חאבא ילאבא ,באחאנייאודב ייבאז 379

1 'יקסברדטסרא 380 929 . 

38 197 ,רבריגאמ 1  . 100 ימע , 1968 .ןאטסגארב דפס-יחב : 79 ימע , 1

 . 1933 ר,ומיל דיפס 382

1 ,ל"ק 383 5 , 492 'סמ , 935 1 63 • 22299 . 2647 1 ,םש ; 26474 , 1 340 ·סמ , 936 10  , 36744 . 

1 ,םש 384 367 , 35248 'סמ , 936 14  . 

1935 ,םש 385 30853 'סמ ,   . 

1 .םש 386 1 , 5905 'סמ' 934 1 , 32766 'סמ' 1935 ,םש; 738 1 ,םש: 760 39 'סמ' 936 1 1 .םש: 36729 , 34 937  . 7623 'סמ' 

1 ,םש: האד .בירבע ·אר רבברנח 'י ,בדאדאל ·ל ויה ם•דפסה ירבחמ 387 1 , 507 ·סמ' 935 253 ' 1 1 678 ' 1 253  ' 1936 ,םש; 

4 ·סמ 1 1  . 5408 ·סמ , 1937 .םש ; 24

3723 , 20425 'סמ ' 1936 ,םש 388 1 . 

1 ,םש 389  . 2454 'סמ ' 1936 .םש ; 2672 'סמ ' 934

3 'סמ , 1934 ,םש 390 1 1 2  . 
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 ןוניחו תוברת

39 .הבופופ 'כ חאמ וןבשחב םיליגרת דפס  דומילה-ידפס ,ונתעידי בטימל ,ויה הלאה םימוסרפה יכש 1
 .תידוהי- n יטאטב םינורחאה

 . דומיל-ידפס העבש תידוהי- n יטאטב ומסרופ םרישעה חוכשב יכ ,רבתסמ םיאלמ-יחלב םינוחכמ
 דומילה-ידפס רפסמ תיתועמשמ הדימב לדג םיושלשה חוכשב .יכיטאלה תיב-ףלאב הושלש םהמ
 הייכשה תיצחמב ,ונתעידי בטימל .אצי חידוהי- n יטאטב ןורחאה דומילה-דפס .תוחפל-29 ל עיגהו

1 לש 94 1  ·ידפס תאצוה םג הקספ .הייכשה םלועה-תמחלמ דחאל וז ןושלב דפסה-יחב תסיסג םע . 
 .חדיוהי- n יטאטב דומילה

 ץמוק לש תדמתמה םתדיקש תוכזב ומייקתה םידידהה םדיוהיה דיליל םייטייבוסה דפסה-יתב
 םבצמ דופיש לוע הלא תודסומ לש םמויק לע הדמתהב קבאיהל וצלאכש ,תוברח-יליעפו םדיומ
 ףא ד.בלב תונושארה חוחינה עבראב םבודו ,הדעה ידלימ קלח קד דמל הלא דפס-יתבב .ירמוחה
 רוסחמהו האדוהה-תוחוכ טועימ לשב ,דבלב תידוהי- n יטאט םלועמ החיה אל םהב האדוהה-ןושל
 תוכייתשהה תושחת חא דליב ריבגהל וישע היה םמויק םצע ךא . דומיל-ירזיבאבו םריפסב דימתמה
 ףא וקרופ םישימחה חוכש תישארב וא .םיעבראה חוכש ףוסב םלואו .םידידהה םדיוהיה תדעל
 םדיוהיל דחוימ יכוכיח דסומ ףא חוצועמה- n דיבב ןיא הכש שמחו םיושלש הזו. ולא תופפור תורגסמ
 .םידידהה

 בוחכו אורק תעידי . 4
 םג םא .םידידהה םדיוהיה ברקב דחוינ םוזע בותכו אורק יעדוי לש רועישה היה הרשע-עשתה האמב
 םידמולה רפסמ . דומאב . לדג םרישעה האמה תישארב . ךכ לע םריייש םייטסיטאטס םיכותכ ןיא
 .םידידהה םידוהיה דיליל דפס יתב וחחפכ .םהב םידמולה תוהש ןמז ךראתהו 'הכוכ דימלת·ב
 יתבל וסנככ םידידהה םדיוהיה ידלי לש םיכולהו םילדג םריפסמ .םדימולה לגעמ תא וביחרהש
 אופא המית ןיא .חוכנל אול םיכנל רקיעבו םדיליל וסחיתה הלא לכ םלוא .םייללכה םייסורה דפסה
 האמה לש םרישעה תונש עצמאב םג הדעה ברקב דואמ הוצפכ ןידיע התיה בותכו אורק תעדיי-יא יכ
 .םרישעה

1 רבמצדמ ןיסולכואה דקפימ יפל 1 . 7% קד םידידהה םדיוהיה ברקב בותכו אורק יודעי ויה 926 9  . 

 רתוי ךומכ בוחכו אורק יודעי זוחא היה )ןאטסגאדו ןא'גייבדזא( םהירונמ לש םיקיתווה םריוזאב
 . S . 6 חולב םינותנה םדיומש יפכ ,זאקוואקה-וןפצ לילגב דשאמ

 S • 6 חול
1 דקפימ( תוקילבופר יפל בותכו אורק יעדוי תוגלפתה 9 2 6  ( 392 

 זרחcו רכוסמ לילובהיקלוככוו

2,3 חינcוטס בcוו . פו 1 1  19.9 

1 חינcויבייוכזcו .פו ,653 16. 1 

1 זcוורקcוק-רןפצ לילג , 132  28.2 

19 5.096 לכה ךס .7  

39 1 ,ק•י 1 94 1  . 5430 . 5274 יסמ , 

1 ,וקפינו ; 55 ימע י 1946 .ומוירל :יפ-לע כשרח 392  . 342 , 52 ימע . 926
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 הלכשהו ןוניח

 יפכ ,תידוהי-תיטאטב אלו תיסור וא תירבעב התיה םייררהה םידוהיה תיברמ לצא בותכו אורק תעידי
 ברקב בותכו אורק תעדיי ןיב יתועמשמ רעפ לע םג םיעיבצמ םינותנה .דקפימה יכותכ םירשאמ ןכאש
 הקילבופרב בותכו אורק יעדוי רועש היה םריכזה ברקב .תובקנה ברקב זוחאה ןיבל םירכזה
1 לש דקפימב תינאטסגאדה 926 % 4 1 . 1 קר תובקנה ןיבו 1 .32 זאקוואק-ןופצ לילגבו 7.4% 6% 

.8 ו  יפכ ,תיכא•גייברזאה הקילבופרב םג ומייקתה הלא םריעפ יכ ,חינהל םוקמ שי .המאתהב-2%
 וקאנב םייררהה םידוהיה לש םריכזה ברקב ועדי וז הנשב . ו-920 ב וקאנ ריעהמ םינותנה םידמלמש
35 בותכו אורק . .393.4 קר תובקנה ברקבו 3% 2% 

 בחרכ עסמ זאקוואקב תונוטלשה ולהנ םיושלשה תונשבו םרישעה תונש לש היכשה תיצחמב
 .םריגובמלו םישנל בותכו אורק תארוהל םיסרוק תואמו תורשע ונגרוא וז תרגסמב .תורעבה רועבל
 םינושארה םיבלשב .בותכו אורק ידעוי זוחא תא הלעה אוהו םייררהה םידוהיה םג וללכנ הז עסמב
 הגרדהב הרבועה ,םאה-תפש לש הכרע תילע םע ךא ,תורעבה רועבל הלועפה רקיע תיסורב הלהוכ
 לע רבגתהל הז עסמ לש וחוכב היה אל ךא 394 .תידוהי-תיטאטל הלא םיגוחב םג הארוהה
 .םיושלשה תונש תישארב הבוח ךוניח קוח תגהנה םע הלח הז םוחתב הרומתהו תויתבפלאכאה
 טועימ הווהמ איה ןורחאה רודבו הדמתהב אופא הכלהו המצמטצה בותכו אורק םיעדוי אלה תבכש
 .יטייבוסה ןוטלשה תפוקתב יתועמשמ יוניש אופא לח וז הניחבמ .םישכ ברקב רקיעב ,םועז

s . תידוהי-אלה ךוניחה תכרעמב 

 םימרוג הושלשמ העפושה תדיוהי-אלה ךוכיחה תכרעמב םירירהה םדיוהיה ינב לש םתובלתשה
 תטילקל תווירשה לש ןסחי )ב( ; םהריוגמ-ריוזאב םייללכ ךוכיח-תודסומ לש םמויק )א( : םיירקיע
 םירירהה םדיוהיה לש םתונוכנ )ג(; הלא רפס-יתבב םהדיליל ךוניח ןתמל ,םדודיעל םג וא ,םידוהיה
 .םיידוהי-אל תודסומל םהינב תא חולשל

 םדיגסמ דיל רפסה-יתב לכ טעמכ ויה הרשע-עשתה האמה לש םישימחה תונש יהלש דע
 דרמה ויכדי רחא ךא .תיסורה תודיקפהו אבצה ישנא ידליל םידיחי ךוכיח-תודסומ זבו ,תויסככו
 יודסי וךכיח םוקמה דילימ קלחל תתל וירצ יכ ,הרכהה תויורשה ברקב הכלהו הרבג זאקוואקב לודגה
 וז המישמ ועציבל 395 .היצארטסיכימדאל רזע םג שמשלו אבצב בלתשהל םהל רשפאל ידכ 'יסור
 רקיעב הדמלכ םהבש ,םוקמה ידליל רפס-יתב ןיעמ ונגרוא ויתוכחמ דיל םכמאו ,אבצה םג םרת
 y כש ,הלא רפס-יתבל םהינב תא חולשל ללכ-ךרדב ודגנתה םירירהה םדיוהיה .תיסורה y ושלה
 םושמ םג ורבג הלא תוששחו ,דינדנ ךכחמ לש וחוקיפול ותחגשהל םהידלי תא רוסמל וששח'

.םאלסיאה חורב ךכוח רירהה רוענהש  ,םייללכה רפסה-יתבב ודמילב ךורכ היהש ,תבשה ולליח 396 י
 : תווידעה תחא ריבדכ ,םלב אוה ףא שמיש

 המש וחליש אל ]םירירהה[ וניחא לבא ,םיליחתמל רפס יתב ינש םיאצמנ קי·צלאכב םכמא

1 ימע , 1923 .ברדאדרח :םש ,םש 393 78 . 1 1s . 

 . 1927 •. ד. י 394

39S 1 רובטקואב 20 םוימ הדוקפב 8S9 םיףרהה רבק'ב רספ יבח םיהקל יש יכ ,זארקראקב חשיארה ההלנהה העבק 
 םףחרr: םיניצהק תוחפמשל םי m שבו רישהכל ןרב ,הובט חר m זאר חדע םכרחב ץיפהל ףכ ,רנל וענכנש םויולהש

1 ,רפס-יחב( יםףיקפל 89 1  (. 

1 • ריץארקראק 396  . 10 ינוע , 3 ילג , 862
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 ךוכיחו תוברת

1 [ התע דעו הלאה םיתכה וחתפנ תעמו ללכו ללכ םהדילי  יכ ,דחא ידוהי ףא םש דמל אל ] 902
 397 .דעומו תכש וללחיש םוקמכ םהינכ תא סינכהל ונאמיו ונתדל םידרח הפ וניחא

 .תוריזע ויה יכ ףא ,תוצרפ וצופנ יללכה דפסה-תיבל תודגנתהה תמוחכ ןא
 עריא ידוהי-אל יכוניח דסומכ םייררה םידוהי ידלי תובלתשה לע ונל ועדיה ןושארה הרקמה

1 כ .יאטוגנ'זד רפככ  רכ ודמל לירפאכו ,םוקמה ידיליל רפס-תיב ןיעמ הז ופככ אבצה םיקה-860
.םירחא םייררה ינכ דשאמ רתוי הכר תוצירח' וליגש ,םייררה םידוהי דילי הושלש ' 398 

 ,יחרזמה זאקוואקכ םיידוסיה םייסורה רפסה-יתכ רפסמ ןלהו בחרתה םיעבשהו םישישה תונשכ
 תא םהילא וחלשיש 399 ,םייררה םידוהי םכותכו ,רהה ינכ לע םיצחל תלעפהמ וענמנ אל תונוטלשהו
 ידימלת לש תינתאה תוגלפתהה לע םיטעמה םייטסיטאטסה םינותנכ ןא .םהיתונב תא ףא וא םהינכ
 יכ אופא המוד. םייפוריא םידוהי ןיכל םיירוה םידוהי ןיכ הנחבה ללכ תמייק הניא 'רפסה-יתכ םתוא
 רתוי הצופנ ןכ םייללכה רפסה-יתככ םיידוהיה םדיימלתה רפסמ לדגש לככש ,חיננ םא העטנ אל
 .םייררהה םידוהיה ינכ ברקכ םג וז העפות

 5 . 7 חול

400 םינשכ זאקוואקכ )'ד·'א תותיכ( םיידוסי רפס-יתככ םידוהי 1 8 9 9 - 1 86 9  

 חחא רפסמ הנשה

1 869 26 

1 870 5 1  • 
1 885 4 1 2  0.7 

1 890 1 3 1  1 . 9  

1 893 1 40 1 . 7  

1 899 424 0.4 

 . םיכרחנ זיא •

 'םירירה' רפס-יחכנ םכרחנ
 דרחא רפסמ

• 
28 

1 9  

5. 1 

3 . 2  
• 

 ,םייתש וא תחא םידומיל-תנש לש ויה ,םידוהיה ידלי ודמל םהכש ,םיידוסיה רפסה-יתכ תיברמ
 םלואו .עודי וניא קיודמה םרפסמש ףא ,םייררהה םידוהיה ידלי לש םקלח רעגנ אלש יאדוול בורקו
 קרו ןא םיסחייתמ םינותנה יכ קפס לכ ןיא ,םירירה רפס-יתככ םידוהי םידימלתכ רבודמש תמיא לכ

 . םייררהה םידוהיה דיליל /
 תונכ םג ודמל םינשה תצורמכ ןא ,םינכ ויה הלא רפס-יתככ םידוהיה םדיימלתה לש םכור-בור

 זאקוואקכ דסונש ,דומיל-תונש ושלש ןכ ,תונכל םינושארה םייסורה רפסה-יתכמ דחא .תודיוהי

 . 1902 ,טראטשנזייא 397

1 'יאטרגנ'זר 398 860 . 

1 .רלרשטלא : זייע רנמיסינא חחפשמ לע םיצחל חלעפה לע 399  . 293 ימע . 980

1 ,רפס-יחב :יפ לע בשוח 400 1 ,רפס-יחנ: 869 1 .רפס-יחנ: 810 887 1 ,רפס-יחנ:  1 ,רפס-יחב: 890  ,רפס-יחנ: 893
1 899 . 
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 הלכשהו ךוכיח

1 ב חרוש- y א n-רימטב םקוח יחרזמה  ףא ,הידוהי הדימלת ףא וב הטלקנ אל םינש רשעב .-864
1 ב קר .םייררהו םייפוריא םידוהי לש בושי םייקתה ריעבש  ,תוידוהי תודימלת 8 וב ולבקתנ-874
1 וויחש 5 . 7 %  םידומילה-תנשב זבש ,חונב ןמצע ושח אל תודימלתהש הארנ םלוא .תודמולה לכמ 
1 ( ןכמ-רחאלש 40 .תוידוחי תודלי ושלש קר וב ודמל ) 875 1  

 ידלי דומיל לש העפותה הבלחו הבחרתה םירשעה האמח תישארבו הרשע-עשתה האמח ףוסב
 חלא רפס-יתבל םהידלי תא םיחלושה זיב .םיידוהי-אלה םיידוסיה רפסה-יתבב םייררהה םידוהיה
 402 .םחיקסע לגרל תיסורה ןושלה לש התובישח תא רתויו רתוי ךירעהל ולחהש ,םידימאה וטלב

1 ב םנמאו 90 1 1 ב ,םידוהי םידלי 39 טנברדבו קסבורטפב םיידוסיה רפסה-יתבב ודמל- 902--47 , 
1 תנשבו .403 ל םרפסמ הלע 903 6 1 -

 ,תורשע המב םייררהה םידוהיה ברקב ואצמנ הנושארה םלועה-תמחלמ ברע יב ,רמול אופא זתינ
 ירגובמ קלחו ,רתוי םאו חנש םא ,יסורה ירוסיח רפסה-תיבב םעפ ודמל רשא ,םישנא תואמ םג ילואו
 .םיידוסי-לע רפס-יתבב םהידומיל תא וכישמה חלא רפס-יתב

 םחב םגש ,םיילאיר רפס-יתבו תויסנמיג-חרפ ,תויסנמיג וללב םיידוסי-לעה ךוניחה-תודסומ
 םהירוגמ-ירוזאב ודסונ חלאה תורסומה תיברמ . ירוסיח רפסה-תיבב ומב םינימח זיב הדרפה התיח
 זיב םיניחבמ םניא םהדיימלת יבגל םינותנה ךא 'ךליאו םיעבשה תונשמ םייררהה םידוהיה לש
1 תנשכ .םייפוריאו םייררה םידוהי  44 קר ולוכ זאקוואקב םיידוסי-לעה ךוניחה-תודסומב ודמל 870

 ,הנש הרשע-שמח רובעב ךא .םייררה םידוהי ינב םהיניב ויח אל יכ חינהל שיו 404 ,םידוחי םידימלת
1 ב .2 וויחש .םידוהי םידימלת 256 הז גוסמ תודסומב וכנחתה ,-885  רובעב 405 .םדימולח ללכמ 5%
 יצחו םיינש יפ זאקוואקב םיידוסי-לעה רפסה-יתבב םידוהיה םידימלתה רפסמ לדג םינש חנומש
1 בו ,רתויו .2 וויחש , 653 םחב ודמל-893  םידוהיה םדיימלתה לש םבור-בור 406 .םידימלתח ללכמ 8%
- y א n-רימט ומב םריעב רפס-יתבב דוחייב ,םייררה םידוהי םג ויח ךא ,םיזנכשא ויח חלא תודסומב
1 תנשב ודמל חרוש- y א n-רימטבו טנברדב םיידוסי-לעה רפסה-יתבב .טנכרדו הרוש 90 1  50 

1 ב ,םידוהי םידימלת 1 בו , 58--902 ,407 ל םרפסמ יעגה-903 1 תנשב-93 -לע רפסה-יתבב ודמל 905
 408 .םירירחח םידוהיה ינב 32 םכותבו םידוהי םדיימלת 53 דבלב טנברד ריעב םיידוסי

 םריומ וחקל םידירחה םידוהיה ברקמ םירישעהש ,גהונה ךלהו שרתשה ךליאו םישישה תונשמ
 תיסורה ןושלה םללבבו לוח ידומיל םג שדוקה ידומילל ףסונב ודמיל םירומח .םהינבל םייטרפ

 : זמדלוג דיעמש יפכ ,שדייי תפוש

 תא םידמול ]חרוש- y א n-רימטנ חפמ הכונח ירב עושהי •ו דבכנה ויבגח םג םללבבו םריישעה

40 1 .יקסברזרק 1  . 62 ימע , 894

1 ,קרסר•רלפ 402 1 • זמדרלג ; 902 1 ·מע . 2 ·לג , 867 3  . 

1901 .ןאטסגאד רקס 403 1 ימע ,  9 1 1 .ןטאסגאד רקס; 100 ימע , 1902 .ןאטסגאד רקס;  1 ימע . 903  הררהשו . 58
1 ,גרבנס"ר 9 1 3 55 ימע '   . 

1 ,רפס-•חב 404 870 . 

 הארנכ .•קחצ• קחצ• זב בקע• ברה לש ר•גבמ דחא ה•ה טגרכדב •לא•רה רפסה- n •בב םרמו לה ן•ב . 1887 ,רפס-•חב 405
 .) 562 ·מע ' 1908 .רבמ•ס•גא( •לתפנ

1 ,רפס-•חב 406 893 . 

190 • ןאטסגאד רקס :•פ-לע בשוח 407 1 1 ימע '  9 1 1 ימע' 1903 • ןאטסגאד רקס; 100 ימע . 1902 'ןאטסגאד רקס;  58 . 

1 ,•קסברחק 408 44 ·מע ' 906 1 . 
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 ןוניחו תוברת

 שי םוקמו םוקמ לכב יכ ,וניכיב תדבורמה תידוהי תיזנכשא םגו היסור רןשלו בתכ םג םהינב
 409 .םיכרש םירפכב דחא דחא םירזפכה ןיב תלוז .םיועבק םידמלמ התע םהל

 טנדוטסה .םיינוכית-לע תודסומב םהידומיל תא וכישמה םיידוסי-לעה רפסה-יתב ימייסממ םידחא
 תונשב הבקסומב דמלש .בומיסיכא והילא היה יכרכית-לע דסומב םירירהה םידוהיה ןיבמ ןושארה
 ןיבו .בומיסיכא יבצ ילתפנ הבקסומב יבוראזאלה ןרכמב דמל םרישעה האמה תישארב .םינומשה
 ) lzrailov ( בוליאערזי ןסיכ ןב )ןרראגא( ןווהא היה םייררהה םדיוהיה ברקמ םינושארה םיאפורה
4 .םיחרזאה-תמחלמ ימיב םיקיבשלובה םיועצפל ועויס לע הרקוהל הכז רשא .קסבורטפמ  אלא 10
 ,רתויב םיטעמ ויה םירירהה םידוהיה ברקמ םימייסמהו ההובג הלכשהל אכפלוא-יתבב םידמולהש
 םיטעמ קרו .תולודג תויפסכ תואצרהבו הליהקה ןמ תוקתניהב ךרדכ היה יכרכית-לעה דומילה ןכש
 ופרטצה םיינוכית-לע רפס-יתב לש םיטעמה םימייסמל . ךכל תוכרככו תולכי ילעב ויה רתויב
 הרוצנ .םייטרפ םירומ לש ועיסב וא םמצע תוחוכב הלכשה ושכרש .םרייעצ םג םיכשה תצרומב
1 ב המקוה רשאכו .תדע-תאמצ השדח היצנגילטניא תבכש םירירהה םידוהיה ברקב אופא 9 1 9-

 דחא ; םייררהה םידוהיה ןיבמ םיריעצ םג הידימלת םע רכמכ תדיוהי תיממע הטיסרבינוא וקאנב
.םייךךהה םידוהיה לש םתלכלכ' לע הרציה ףא ,בןךאךיב ,םהמ ' 4 1 1  

 .םייררהה םידוהיה ברקב רתויב הקד הבכש ויה םיינוכית-לעהו םיידוסי-לעה רפסה-יתב דיגוב
 שמשל םילגרסמ ויהו. יוארכ תיסור רבדלו בותכל ועדי םה .תרכינ תויהל הלחה רבכ םתעפשה םלואו
 אסיג דחמ .יכרע-רד היה רז הבכש יפלכ הקיתווה תוגיהנמה לש סחיה .תווירשה יכפב םתדעל הפל
 וקקזכו םבל רתסב התוא ודביכ אסיג ךדיאמו. יתרוסמה םייחה-חרוא יסרהמו לוע-יקרופ הב ואר םה
-בור הלא םיטנגילטניא .היסורב םיידוהי תודסומל ףא וא תונוטלשל תוכפל רץחנ היהש תמיא לכ הל
 יכוב ןיב ויה םהמ םידחא ,היצאזיכרדרמ םשל הב לועפל ולדתשה אלא .םתדעל ףורע וכפ אל םבור
 .תיטייבוסה-תדיוהיה ךוכיחה תכרעמב ובלתשהו הכפהמה יכפל ידוהיה רפסה-תיב

 ליבשב םיידוסי רפס-יתב לש הפנע תשר החתופ זאקוראקב יטייבוסה ןוטלשל ןושארה רושעב
 .רתוי םירגוב םדילי דצב ידוסיה רפסה-תיב יאליגמ קלח קר ודמל םהבש .םיימוקמה םימעה יכב
4 .בותכו אורק ועדי אלש 1  רכיא קיודמה םרפסמש ףא .םייררה םידוהי ידלי םג ודמל הלא רפס-יתבב 2
 .םיימוקמה םימעה יכב ראש םע דחי תויטייבוסה תרקיטסיטאטסב וניוצ םה ןכש ,ועדי

 רפס-יתבב תיכאטסגאדה הקילבופרב רדמל .םיושלשה תרכש תישארב הבוח-ךוכיח תגהנה םע
 רפסה-תיבב ודמלש הדעה ידלי ללכמ 26% וויהש .םייררה םדיוהי ידלי 438 םיידוהי-אל םידיוסי

 קר ויה םהבש . זאקוואקה-ןופצבו תיכא'גייברזאה הקילבופרב יכ .חינהל שי •ונ. יטייבוסה דיוסיה
 רפס-יתבב ודמלש םייררהה םידוהיה ידלי רועיש היה .םייררהה םידוהיה לש םידדוב רפס-יתב
 ודמל םיושלש-!i תוכש תישארב רבכ יכ .רמול אופא ןתינ . ןאטסגאדבש הזמ רתוי הובג םייללכ
 הארוהה-ןושלש וללהב הארנכ רקיעב .םייללכ רפס-יתבב םייררהה םידוהיה דילימ רתוי וא ישלשכ
 תא דדועל הדרעכש תוינידמה הרבגש לככ .םיכשה ךשמב ךלהו לדג הז זוחא .תיסור התיה םהב

1 .ןמרלוג 409 1 •מע , 2 ·לג , 867 3 1 .•נרא•צ :םג האר ,   . 5 •מע , 884

4 1 0 1 ,גרכנסירי  9 1 3 1 ,רל•מ ;  9 1 3 1957 ,הכרנאנוא;   . 42 , 3 'מע , 

4 1 1 •מע , 1977 ,ונטר ; 35 ימע ,י"כ ,אריפש 1 83  . 

4 1 2 1 כ ןאטסגאד ריפככ ודמל .לשמל ,ןכ   6,885 רפסה- n יכ n רגסמכ ואצמנ םריעכו סריל• 23,462 רק-926121

n 1 ,גררכסניק :ןייע .דכלכ םדיימל 928 . 

4 1 3 1 ,הקיטסטיאטס  5 'מע , 932 1 1  . 
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 הלכשהו ןוניח

 הארוההש ,םיידוסיה רפסה-יחכ ןיטולחל ולסוח םישימחה חונש חישאו ןמל .תיסורה ןושלה דומיל
 רפס-יחככ ודמל םירירהה םידוהיה ידלי לכו .חידוהי- n יטאטכ הקלחכ וא האולמכ הלהנתה םהכ
 .תיסור בוחכלו אורקל םירירהה םידוהיה לש םכור-בור םויה םיעדוי ולא תורומחמ האצותכ .םייללכ

 דע .תיועצקמ הלכשה םיימוקמה םימעל קינעהל יטייבוסה ןוטלשה לדתשה ידוסיה ךוניחה דצל
4 .חיועצקמ- n ינוכיח הלכשהל תודסומ םרישע דכלכ ןאטסגאדכ ומקוה םירשעה חונש ףוס  ןוויכ 14
 דמ קלח תווירשה וצקה ,םינימה דיכ םיכרועמ םידומילל תודגנתה ןידיע החיה היסולכואכש
 דיכמ םרייעצ םג ונלחשה תיועצקמה הלכשהה דודיע לש תיללכה תרגסמכ .דכלכ תורענל תורסומה
 . םייררהה םידוהיה

 םריחא ול ופיטה הכפהמה ינפל דוע ; םייררהה םידוהיל רז היה אל יועצקמה ךוניחה לש ןויערה
4 .סנ לע והולעה םינויצה םגו ,םייסורה רפסה-יחכ ריגובמ 1  תרמחה םע הרבג ועצקמ דומלל תונוכנה 1
 .רחא דצמ ,תודשחה תווירשפאהו ד,חא דצמ יללכה בצמה

 ,טרפכ וקאנ ריעכו' ללככ ןא'גייכרזאכ תונוטלשה ולדתשה םירשעה חונש לש היינשה תיצחמכ
 םירירהה םידוהיה ריענ דיכמ םידמלתמ ולבקיש םייסורה םידוהיה ברקמ הכאלמ-ילעכ לע עיפשהל
 יולקכ םיקועוצ ' ... םילענ חוצחצל תורשכמו םיזגרא םהדייכו ... תופופצ חוורשכ םיבושיה'

.חוקייפוק שמח דעכ םילענה חא חצחצל ורשה הדוד 'דוד' : תולוק  ונפ םיטיייבוסה תונוטלשה '
 םהדייכו' תובוחרכ םיבבותסמה םיידוהיה םריענה חואמ חא ןווינמ וליציש ושקיבו ,הכאלמ-ילעכל
 רחאכ םדיוהי-אלהו םדיוהיה הכאלמה-ילעכ ךא .הריכמל 'םינירעגו תוירכוס ,תוירגיס םע תואספוק
 ,םהילא םריבדמש המ םיניכמ םניא' םירירהה םידוהיה לש םירענה יכ ,ונטעו וז העיבתמ וקמחתה
.םהילע ךומסל רשפא-יא ללככו ,תיסור םיעדוי םניא ונייה ' 4  םדיוהי לש וחריכ םטיעמ םריענ 16
 הכאלמ-ילעכ ואצמנ םהכש םיבושייכ ףא ,הכאלמ-ילעכ לצא תוילושכ אופא וטלקנ םירירהה
 .םידוהי

 .) Fabzavuch ( תוכנוח דסומ יטייבוסה ןוטלשה םיקה תושרחכ םירענ לש םבוליש דדועל ידכ
 םהינכל תופידע הלא תודסומכ השעמל הנחינ ,םריענ יפלא חואמ לש הבחרה הלטבאה חכונ םלוא
 אל הרמחהכ העבת )'ולמוסמוק'( תיטסינומוקה רוענה-תוענתש יפ-לע-ףא ,םיקיחו םילועפ לש
-יחככ תוכנוחה תודסומכ םטיעמ םירירה םדיוהי ריענ וטלקנ ךכו .רוענה ינכ דיכ תולפהל
4 ,חשורחה 1  הגלפמה דוע טילחה 'לשמל 'ךכ .הז ןיינעכ תודחוימ תוטלחה םימעפל ולבקתנש ףא 7
1 כ ינזורג ריעה לש תיטסינומוקה  שי תושרח יחככ תוכנוחה תודסומל םידימלת תלבק תעכ' יכ '-927
.םירירהה םידוהיה דיכמ םרייעצל תומוקמ רפסמ ןירישל הבוחה חא ןובשחכ איבהל ' 4 1 8 

 רפס-יחכ המכו המכ יחרזמה זאקוואקכ וןטלשה םיקה םרישעה חונש לש היינשה תיצחמכ
-יחככ םידימלתה .הנידמה יבחרכ הז גוסמ תודסומכ רהה ימע ינכל תומוקמ חיטבה םגו ,םייועצקמ
 תולכי לע הברהכ הלע םהכ לבקתהל םישקבמה רפסמו סיכ ימדו וןזמ ,םידמל וכז הלא רפס
4 .םחטילק 1 כ 19 -יחככ םטילקנ' ןאטסגאדכ םריירהה םידוהיה דיכמ יכ יקסכורטסוא ןנולתה-927

4 1 4 1 תגכש ודמל הלא תרדסומב  193 י.ט.א( םרמיילת-2,480 נ 930 I ימע , 1 S  (. 
4 1 s 1 .טראטשגזייא : r יע  902 . 

4 1 6  . 1926 .םיררה םרוהי .זאמשיא 

4 1 7  . 1927 .קאטשגאג 

4 1 8  . r: 1928 ברבייל 
4 1 9 1 ( .סשל ותורע   .ראררכסארק ריעב הינבל ידנמב רמלש .) 10 ימע , 978
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 ןוניחו תוברת

1 ( טנברדב ·הנוכ דימלת· 9 19  ( 

-ףא ,םידדוב קר ההובג הלכשהל תרדסומבו םיינוכית-םייועצקמה רפסה-יתכב .םייועצקמה רפסה
 אלש' ךכ לע דוקשל אופא ץלאנ 'טזוא' 420 .םרייעצה ברקב דואמ הלודג הלכשהל הפיאשהש יפ-לע
1 ב ינ'צ'צה זוחמה זמ וחלשכ ותלועפמ האוצתכ םנמאו .םייררהה םידוהיה לש םקלח חפוקי 926-60 
42 ; םייעוצקמ רפס-יתבל םייררה םידוהי םיריעצ 5 זיב 1 1  זאטסגאדמ םידומילל וחלשנש 'םרייעצה 
1 ב הנידמה לש םירחא םירוזאל 1 ךותבו םייררה םידוהי 5 ויה ,-927 8  הקילבופרמ ואבש םידימלתה 
1 ב וז  422 • דחא יררה ידוהי םג היה-928

 ושענ ,םייללכה םייעוצקמה רפסה-יתבב םייררהה םידוהיה רייעצ לש םתטילקב םיישקה חכונל
 םיימראל םיטועימל הדרעוה לש הדער-תת .םנעמל םידחוימ םייועצקמ דפס-יתב דסייל תונויסינ םג
1 ב .הטילחה תינא•גייברזאה הקילבופרה לש לועפה דועוב 1 ילויב-0  רפס-תיב דוסיי י;Jע , 927
 ,תוחפנ ,תורגסמ : תרמגמ עבראל זנכרת הז רפס-תיב .םייררהה םידוהיה לש רוענל דחוימ יועצקמ
 לש הכימתב 'ודיימלת לש דומילה רכש תא ןממל הרומא התיה זא' גייברזא תלשממ . םיחיטוש תורגנ
,טרוא•  ולביק תיעוצקמה הרשכהה רקיוע. דרבל ונידיב הלעש המכ דע ,השממתנ אל רז תינכת ךא 423 '

 .םייללכה תרדסומב םייררהה םידוהיה יריעצ

1 '.קסבודטסוא 420 1 ימע . 927 2  . 

42 1 .סכר 1 1 .קאטשכאג :הוושהו , 927 927 . 

1 .בולאינאד 422 975  . 276-274 . 278 ·מע . 

1932 .בוקינטיקאד 423  . 
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 הלכשהו ןוניח

 הרשכהל ,תולבגומ יכ ףא ,תומויסמ תויורשפא םג וחתפכ םירשעה תרכש לש הייכשה תיצחמב
1 "ב .תורעכ לש תיעוצקמ  ראצמכ ויתודימלת 92 דיבר ,תודליימל רפס תיב הלאק-·ץאחאמב חתפכ 928
1 ברקב .תויררה תוידוהי ך 1 םג הכש התואב ויה הריזגלו הריפתל רפסה-תיבב תודימלתה 02 5  תורעכ 

 424 • םייררה םידוהי לש
 םדיבוע רישכהל ידכ . ךלהו לדג םייררהה םידוהיה יכב לש יעוצקמה ךוכיחה ילבקמ רפסמ

 עבש לש רפס-יתב ,זאקרראקב הז ללכבו ,תוצועמה-תירבב ומקוה תחתפתמה הישעתל םייעוצקמ
1 ב .) Fabrichno-zavodskie semiletnie shkoly ( תושרחל םיכש 93 1  הלא רפס-יתבב רדמל-
1 תיכאטסגאדה הקילבופרב  ,םיינוכית-לעה תרדסומה דחא 425 .םידירהה םידוהיה לש םידימלת 34
 דידהה םרקיככטילרפה· היה ,יחרזמה זאקרראקה ימעמ םרייעצ תטילקל תדחוימ בל-תמיש הכתינ רבש
Gorskii ( •הזדיקיכ•זדררא ריעב הרובחת יכרדל  Politekhnikum putei Soobshcheniia v 

Ordzhenikidze (. 1 תכשנ רב רדמל 1 ב ,םידידה םדיוהי יכש 930 93 1 1 ב ,הכרמש-- 932--
1 בר ,העשת  תרכשנ םכמאר ,תבכר ידבוע רקיעב ורשכוה הז דסומב .םידימלת רשע-םיכש--933
 תויועצקמה תורבוחה תרזמרמ םגש יפכ ,הז ףנעב םדיבוע םייררה םידוהי םיאצומ ונא םיושלשה
 426 .תידרהי-תיטאטב

1 "ב המקרה ,הז גוסמ תרדסומב םידידה םידוהי לש םתטילק תלקה םשל  רוצייל םרקיככטב ' 935
 ךא 42 ',תדירהי-תיטאטב ולהנתה הב םדיומילה זמ קלחש םייררה םידוהיל תדחוימ הקלחמ .םיחיטש
 דיבמ תיועצקמ תינוכית הלכשה ילבקמ גרח .הארוה תפשכ תיסורה השמיש הז גוסמ רפסה-יתב בורב
 םהדירגמ-ררזיאב וחתפכ רשאכ ,הייכשה םולעה-תמחלמ רחאל תרכינ הדימב לדג םייררהה םדיוהיה
 ליג יכבו םרייעצ זיב .תובתכתהב ףאו ברע-דיועישכ ,םוי-תרדסומב םידומילל תובחר תווירשפא
 .םייועצקמ םייתכית רפס-יתב דיגוב לש תלטובמ-יתלב הבכש םויה אופא שי הדימעה

 ,תימוקמה היסרלכראה תיברמ ברקב הכימתמ יחרזמה זאקרראקב הנהכ אלש .טיייבוסה ןוטלשה
 םתקסעה רשפאתש תמויסמ הלכשה םהל קינעהול םוקמה רייעצ דיבמ םיליעפ רבח רישכהל לדתשה
 תוררשמ רקיעב ראבש ,הלא םרייעצל .םהב אוציכו םיאנותיע ,םינודועמ ילהנמ ,םינלמועתכ
.לרמרסמרק•ה  .הגלפמה יליעפל רפס-יתבבר ) Rabfak ( םילועפל תרטלרקאפב תרמוקמ וחטבוה י
 םדיעב םא ,םידידהה םדיוהיה לש םיריקיעה םהריוגמ-תרמוקמל וץחמ ראצמכ תרדסומה לש םתיברמ
1 "ב םכמאר 428 .היסרר לש תוישארה םדיעב םאר )תורחאו .וקאנ( יחרזמה זאקרראקה לש תוולדגה 926 

 יכוש ,םילועפל תרטולקאפה תחאב ,קייצלאכמ םידידה םידוהי םרייעצל תרמוקמ הישש וצקוה
 םסירוקל םיחלשנה רפסמ לדג םרישעה תרכש יהלשב 429 .הגלפמה יליעפל רפס-תיבב תרמוקמ
 .םדיחא םיבוישימו הברקמ םידידהה םדיוהיה לש םרייעצ םללכבו ,זאקרראקה זמ םייתגלפמ
 תטיייבוס היצאכדיטרקדכיא ולביקש ,םידידהה םידוהיה לש הבכשה אופא הלדג םיכשה תוצרמב
 . יתגלפמהו יתכלממה יזכגכמב ובלתשהו

 m כש תישארבו םרישעה תרכש הילשב ,םיינכט םייועצקמ תוחוכל ךולהו לדגה ושקיבה םע

 . 276 , 274 ימע , ו 97S ,ונלאינאד 424

42S ו ו ימע . ו 932 ,הקטיסטיאטס S . 

 . S6 ימע , ו 934 ,ובפרקא 426

 . ו 93S .ןיבאו 427

 . 9 •מע . ו 973 .ובליבא . ןטאסגאד מיע ינבמ 443 דארגנינלבר הבסקומב ,ואקנב רדמל ו 927 חנשכ 428

1 ,םברי 429  . 1927 ,.ק ; 927
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 ןוניחו תוברת

 ואציש םיידדהה םידוהיה ןמ םיטנדוטס תואמ ההובג הלכשהל תרדסומב ובלתשה ,םיושלשה
 םימעה יכב ליבשב הלא תרדסומב וחטבוהש תרמרקזנה ןובשח לע םאר םהלש םתמזויב םא ,דומלל
193 תנשב .םיחתופמ-אלה 1-ל בורק דבלב הבקסומב םיינוכית-לע תרדסומב ויה 1 so םיטנדוטס 
1 בר םיידדהה םידוהיה ברקמ -400 כ תוצעומה-תדיב לש ההובג הלכשהל תרדסומב ויה-932

 430 .ההרבג הלכשהל תרדסומ ידגוב ויה הדעה יכבמ םירשעכו .םיידדהה םידוהיה יכבמ םיטנדוטס
 רשפאתנשכ ,לדג םיידדהה םידוהיה ברקמ ההובג הלכשהל תרדסומה לש םדיגובהו םדימולה רפסמ
 .תרכומה תיתרבחה הביבסהו תיבה ןמ קתניהל ילבמ םהב דומלל

 ,םאצומ ירוזאל ורזח יחרזמה זאקרראקל ץוחמ ההובג הלכשהל דפס-יתב םימייסמה בוד
 םידוהיה ןיבמ היצנגילטניא לש גרח דרצכו ןלה ןכ .רדמל ןהב םדיעב עבק-תבישי ובשייתה םטועימו
 תניחבמש הלא םיריעצ .דאדגכיכלר הבקסומ ןרגכ ,תוצועמה-תידב לש תוישארה םידעב םידידהה
 עייסל םתבוחמ ראדר ,ראב הכממש הרבחה םודיקל הנד תוירחא ושח .םתדעמ וקתרכ םהייח-חדוא
 .םידידהה םידוהיה לש היצאזיכדדרמל

1 "ב  םיידדה םידוהי לש גרח הבקסומב יטסינומוקה םידוהיה םילועפה ןודעומב ןגראתה 925
 םרקמב הגלפמה דוערל התנפ ףאש ,היצקסביה לש תזיכרמה הכשלה תכימתל הבז גוחה .ריעב
43 .רל עייסל השקיבו 1 ב הנמוז גוחה לש הלועפ תרכש המכ דחאל 1 1 רבוטקואב-4  תבחרכ השיגפ 929

 ,הדעה יכב לש םבצמ לע ברכימיכב הרציה השיגפב .הבקסומב םריגה םיידדהה םידוהיה יכב לש
 שאר-בושיל .תנגראמ הדרע הדחבכ םרקמב רב :םיידדה םידוהיל ועיסלו רקחל הרבח' דסייל טלחוהו
 ןכ .ברמיסיכא צ"כ ריכזמלו .) Beniaminov ( ברכימיכב 'י רמוקמ-אלממל .ןימראט דחבכ הדרעוה
 ,) Barukhov ( ברכרדב .) Tashaev ( ביאשאט .) Savov ( ברבאס 'ד ,יקסברדטסרא 'ז : הדועוב וללככ
.432 ( ברכרדאר ) lagdagov ( ברגאדגאי ,ברכיבראד םימחר (Aronov 

 ומרע םיושלשה תרכשנ ןלהו בחרתה םיידדהה םדיוהיה דיבמ םיהובגה דפסה-יתב דיגוב גרח
 תושילתל המדג הדז הרבחבו הביבסב םיכש ןשמנ םיטנדוטסה לש םתוהש םכמא .תוועצקמה ןרוגימ
 ןקזל הדקרההו דובכה .םיקודהה החפשמה ירשק ןא ,הדעה ייחמ רז היצנגילטניא תבבש לש תמויסמ

 .הולכ הדעה ןיבל היצנגילטניאה ןיב רוכינה תא בוד-יפ-לע רעכמ ותוכמסול
 הלכשהל רכזש םיידדהה םידוהיה דיבמ םידמולה גרח בחרתה הייכשה םולעה-תמחלמ דחאל

 תררועתנ םיטעמ אל ומרשכ הלא תרדסומל םידוהי תלבקב םיישקה לע רבגתהל ידכו ,ההובג
 השקי אל ולא תודרמתמ האצותכ .םיטאטכ .םיימוקמה תונוטלשה דודיעב ףא םיתעל .תוימרשה
 .םיידדה םידוהי לש םיאנכטו םיאסדנה .םיסדנהמ 433 ,םיאפרד תואמ אוצמל םויה

 הלכשהל תרדסומב םיצרמכ םינהכמו םייעדמ םיראתל רכז ההובגה הלכשהה ילעבמ םידחא
 הלימדרלר ) D.1 Shaulova ( הבר לואש )הררבד( הירבאו םיועדי חודה-יעדמ םוחתב .ההובג
 תובלושמ ןהיתש .)ברעמב רוטקודל ליבקמה ראות( היפוסוליפל םיטאדידכאק ,הברמרלשבא
 הטיסרבינואב יעדמ םזיאתאל הצרמ תשמשמ הברמרלשבאר .תיתלרמעת-תיגרולאידיאה תברעמב
 ןרשלכ הברלראש הנתב ,תיטסינומוקה הגלפמה לש זיוחמה דערוה תנמזה יפל . ןאטסגאדב ןיכל ש"ע
.וישרווש ותדיל- )תידוהיה תדה( םזיאדרי' םשב רוביח תיסורה  וככרת תניחבמ המרד רוביחה '

1 .כוכאם 430 93  . 30 ·מע , 1932 .כונימינכ ; 29 ·מע , 1

43 1 ,היצקםכי 1 926 . 

1 • הרכח 432 929 . 

1 :ץיכוניכר( םקקאנרכ ריעכ אפור שמשמו םרישעה חונשכ חיאופרה ותלכשה חא םייס כיאכאכ וןרשהי 433 96 1  (. 
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 הלכשהו ןוניח

 תוימשיטנא תמינ וב ןיא ןא ,תונודתאה םינשכ תוצעומה תיובכ תמסרפתמה ,תיתד-יטנאה תורפסל
.השיאהו םזיאדוי' לע רוביח הכומולשכא הלימדול םג הבתכ ,הנמזה התוא יפל .תקהבומ ' 

 הכייסיא ג"פ תינמרגו תיתפרצל םיצרמ םישמשמ ןאטסגאד לש דינל ש"ע הטיסרבינואכ
) lsaeva ( כיסיא ג"מו ) lsaev (. ףינסכ תימעכ ןהכמ כוליחי מ"מ .כונושחנ יאסיא- הלכלכלו 
 434 .םיעדמל תיטייבוסה הימדקאה לש ינאטסגאדה

1921 דילי .כודזעליא םהרבא זב ליאדיג הידפותרואל רוספורפה הכז דחוימ םוסרפל  תא סייס ' 
 יועטקכ ולופטיכ .םיחדנ םיבושייכ אפורכ דבוע ,היינשה םלועה-תמחלמ ימיכ האופרה ידומיל
 שאוב דמוע אוה םויה .םימירשמ םיגשיהל הכזו ,הז םוחתכ יופריה דופישל םיבוד שפיח םייפג
 רדנסכלא יאקיסיפה אוה תודחוימ תוויכז לעכ 435 • לודג וקחמ-ןוכמ להנמו ןאגדוק דיענ םילוח-תיב
 רךבגכמ תא חנעפל היינשה םלועה-תמחלמ ימיכ ודייכ הלע 'ליחתמ ןדעמ ותויהכ .כייכונח ןסינ זב
 אוה םויה .הלא םינונגנמ קוריפכ קסע ומצעל בד ןוכיס ןרתו ,תוינמרגה תוצצפה לש היהשהה
 436 .הכד הדקרהל הכוזו הקיסיפה יעדמל רוטקוד

 דחא .תיטסאלפ תונמאל םיהובג דפס-יתככ םג םידידה םידוהי המכ ודמל םינורחאה םירושעכ
-כ לספכ רוציל לחהש ,)כיידוהי( lagudaev- כיידוגאי ילוטאנא אוה הלא דפס-יתכ ידגובמ

1  םטישקמ וילספו ויטריחתמ םינדו 'ןאטסגאדכ םידעונה םילספה דחא אוה תונורחאה םינשכ . 964
1 כ .הלאק-'ץאחאמ- תינאטסגאדה הקילבופרה תדינ לש היניינבו היתורכיכ תא  סופכ הכז-975
 437 .כציעש םיטרטרופ לש הדוש לע הסאדאצ םש לע

 תועצמאכ תיישא תומדקתהל םידידהה םידוהיה ןמ םינד וכז יטייבוסה ןוטלשה תונש םיעבשכ
 הניחכמו ,תככוסה היסולכואכ עוצממה לע הברהכ הלוע הדעה בוקכ םיליכשמה תככש .הלכשהה
 תולחה ,תודרמתה דיפ רקיעכ איה תומדקתהה .תוצועמה-תדיב ידוהי לכ דיכל סניכ בד רךימו םייק וז
 אופא םיאצמנ וז הניחכמ .טרפכ יחרזמה זאוקואקכו ללככ תוצועמה-תויבכ הלכשהה תנדעמכ
 תולהיקל דשאמ רתוי תושועתמ תרצואכ םידיוהי םיוצביקל תומדיה לש ןילה h כ םידידהה םדיוהיה
 םיענומ תככוסה הרכחה לש םייחה-חדואו םיוקדהה םייתחפשמה םירשקהש אלא ,תוחדנ לארשי

 .היויואמו הדעה ייחמ תטלחומ תוקחרתה ורדגת הלכשההש

 המבה תונמאו תררפס .ג

 תרופס ' 1

 תרופסו הפ-לעבש תרופסל הללכהה ןדד לע הקלחל זתינש ,הפנע תרופס וחתיפ זאקוואקה ימע
 תרופסב תוריציה 438 .הנושאדה ןמ תעפושמו תקנוי הנורחאהשכ ,וז דצב וז ומייקתה וללה .בתכבש
 ויעגה ,וילע םייפאדגויב םטירפ םג םיתעול. וךנחמ םשש ןהמו ,ועדי וניא וךנחמש ןהמ הפ-לעבש
 הדרקהו ודדיעל התכז וז תרופס . ורציה לש ילאודיבדיניאה ומתוח רתוי הארנכ דמתשנ ןהבו . ונילא

1 ,כרליכא 434 20 ימע , 973 1 1 ,הכרדףך ; 252 , 200- 96 1 1 .הרבולאש;  974 . 

1 'ןמדלפ 435  . 75 ימע ' 1973 ,הרבמרלסזכא ; 1978 .כאימלש ; 983

 .םש ,םש 436
1 ,כירדיגאי ; 1912 ,כידירגיא 437 1 ,רבלאינאד : 976 1 דכ n : 304 ימע . 966 967 . m . 233 ימע . 

1 ,בריכל 438 1 ימע , 964 7 5  . 

423 



 ךוכיחו תוברת

 רתויב תוקומעה תושרחתה תא תאטבמה ,הריצי לש תפרמו המגודב הגצוה איהו ,תוצעומה-תריבב
 .םעה ינומה לש

 ייחל םיינייפוא םקלחבו םיילאסרבינרא םקלחב ויה היגוס לע הפ-לעבש הריציה לש םיבטירמה
 לש רולקלופה ןמ הקני תיררהי-תיטאטב הבותכ-יתלבה תורפסה םג .רב םיבושיה םימעהו ררזיאה
 תיתורפסה הריציה ףוסיאב םלוא .רחא דצמ ,תידוהיה תוברתהו תרוסמה ןמו ,דחא דצמ ,ררזיאה
 האמה לש םירשעה תונש דע ,הנושארה הפוקתב .תופוקת יתשב דיחכהל זתינ המוסרפבו הפ-לעבש
 הארשה-ידקרמ ושמישש תוררקמה ינש םיפקתשמ ,רתויב תרטעמ תוריצי ופסאנ הבש ,םירשעה
 ופסאנ אל ןווכתמב יכ ,חינהל ריבסו וללה וקספ היינשה הפוקתב םלואו .תידרהי-תיטאטב הריציל
 תולעב תוריצי וטלבוה ןתמרעל .תידוהיה תרוסמה לע ןרקיעב ותתושהש ,תוריצי ומסרופ אל רא
 תאז.ו ,םירחא זאקרראק-ימעלר םייררהה םדיוהיל םיפתושמה םיאושנו םיילאסרבינרא םיביטרמ
 .ויגיהנמו יטייבוסה רטשמה תא ראפל הדוענש ,הריציל תדחוימ בל-תמיש ןותמ

 תימינונאה הריציה

 ןכר 439 ,םימגתפר תורמימ ,םיריש תללוכ .ונידיל העיגהש .םירירהה םידוהיה לש תימינונאה תורפסה
 .תודגאו תרישעמ ,םע-ירופיס

,רהה שיא'  בהוא אוה : רישל הרואת לעב אוה' 'ןאטסגאד ימע ינבמ ריעצ הנש האמכ ינפל בתכ '
.םירהל תרניכ םיעמשנ ותריש ידהש תרמוקמב רמזל  לש םתלחנ םג התיח רמזל הביחה 'ןכא 440 '
 םהיתויוסנכתהמ דרפנ-יתלב קלח התיח הרישהו .םתדובע ידכ ךות רישל ובויחש ,םירירהה םדיוהיה

 םהב ורמיז; םיינוגססהו םיכוראה הנותחהו ןיסוריאה יסכטב בושח קלח הרויה רמזה .םהיתוחמוש
 לש ינוגססה עבטה 443 .תידרהי-תיטאטבר 442 תריבעב 441 ,הביבסה ימע לש םהיתונושלב םיריש
 םיסחיה םקרימ הדקומב דמע לוכל לעמ ןא 444 ,ךז הרישב םיטולבה םיאושנה דחא היה זאקרראקה
 תבזוע השיאה התיח םיאושינה רחאל 445 .היארשינ םע השיאה לש הייחב לחש הנפמהו הניבר וניבש
 לש היתושוחתמ חפט הלגמ ונדייל ועיגהש םריישה דחא םנמאו ,הלעב תיבל תרבווע היבא תיב תא
 446 .הילע בוהאה לכמ דרפיהל תצלאנה ,םייררהה םידוהיה תרענ

 ,ברטאבראש :האר ,טגבררר הברק ,וקאנב םייררה םרוהי יפמ ופסאנש .תורמימו םימגתפ םיינוש םינרמש האמ 439
1 96 1  ,דלימ: האר' 1928 "ב הרבקב םייררהה םררההי וןדועמב דלימ סףירב דיי· לע ופסאנש ,תורמימ הרשע· עבש . 
1  . 290 • 289 ימע , 932

1 ,םףייש .הבייפאק היטלאג תאמ ארבמה יפ·לע טטוצמ 440  . 8 ימע ' 970

44 1 ( יגראיצ דיעמ ,הנותחה יכפל םידחא םימי 1  תררש םושי גגה לע םיברעב היתורבח םע הלבה תואצוי .) 29 ימע' 870
.םייראטאט םףייש  1 י

1 .זמרכארכ 442 895- 1 894 , 1 1 ילג , 895 1 ימע , 1929 ( דלימ . 30 8  תיגאיגייברזאב םףיש זשאטראר ידוהי יכ ,דיעמ ) 
 . n ףיבעבר

1 .כרמסייגא :ןייע .הכותחהו r סרריאה יבלש לכ תא טעמכ הוולמה .הרישה לע 443  . 284 • 219 • 213-212 ימע . 888

1 ,יגראיצ ; 299 · 286 1 ימע , 884 1 6 , 2 1 4  , 298 • 30 1 ,ברכאיזב ; 1 1 ימע , 894 23 • 1 26 , 1 30 . 

1 'יקדצרדרג 444 903 . 
1 ( זמרכארב דיעמ :הלכה תיבכ תוארל הזחמה אוה רדהנ' 445 895- 1 894 . 1 1 ·לג ' 895 1 7  זה תודקרמ' היתורבח ,) 

 השיש רא השימח ,םדיחא םימי דרע קר יכ .אוה םרייהש ןכות ... רריק ינב דיישמ דתי םג בצוע ליג דייש הכרישתר
.תולתהמו דקחש ינימ לככ הבל תא הג m בתר הלכה תא תוריתכמ ... זה ... ותורע תא חומשל תוולכי ןה רפסמב  י

1 "ב טגברדכ בייפאק רגפא דיי· לע םדשכ הז הלכ·ריש 446  האר. ןכל· םדוק בר ןמז רצונ אוה יכ ,חיגהל שי ךא ' 933
1 ,םרייש  . 483 ימע ' 970
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 המבה תונמאו תורפס

 הז ןמזכ .םיאשינה תציחמכ םימיו תועש םיהוש ןתחה ידדייו הלכה תורבח ויה הכותחה עובשכ
 ועמשוהש ,םירישה זכרמכ .תוחידבכו םידודיחכ ,הרישכ גוזה תא רדכלו חמשל םיריעצה ולדתשה
 םידחא לש הככימה ... '.הבהאה הדמע ,ונידיל עיגה םהמ ריעז קלח קר רשאו ,ולא תויונמדזהכ
 לש ותונמאכו ותרובג ,ותבהא תאו המלעה לש היפויתא ראפל דערכש ,גולאיד היה הלא םירישמ
 איהשכ ,רבגל הרעכ ןיכ המודמ ביר לש םייתאמארד םיטנמלא ילעכ ויה םיריש תצקמ 448 .רכגה
 אוה רבגל השיאה לש הסחי יכ .תיממעה הסיפתה 44 •.וילא ךשמכ הכלש ףא לע ותוחדל תלדתשמ
 םייומידה 450 • יטסאקראסו ילותיה ןווג תולעכ תוריציכ םג יוטיב ידיל ואכ .בלכ דחאו הפכ דחא
 יפויה םג ומכ .ונידיכש תוטעמה תואמגודה יפ-לע טופשל ןתיגש המכ דע .עבטהו הבהא ירישכ
 ימע לצא גוס ותוא לש הרישמ םייררהה םידוהיה תרישכ םיכרש ויה אל .השיאה לש ילאידיאה
 .רוזיאה ימעמ םיכרל ףתושמ היה הלא תוריצי לש קלח .םתסה ןמ .זאקוואקה

 התיה ולא םריישכ. רשעה-יריש ידוהיה דליל היוול-יככ ושמיש ,הבהאהו עבטה תרישל המודכ
 םימעפ 451 .םייחה תולכס תא ומוקמכ תאשל התוכרככ תאו הדליל היתושוחת תא העיכמ םאה
 ומאו ןכה םיגהונש בלה-בוטו םימחרה תמועל םדאה-יככ לש םתוירזכא הז דגככ הז םהכ השגדוהש
 452 • םייח-ילעככ

 ויה חספה גחו םירופה גח תאצכ .דועמו גח ימיכ םג רישל רגהכ תידוהי-תיטאטכ םידחוימ םיריש
 תוצופכ תוניגכמ יפ-לע םירושמ ויה םריישה 453 • ןייכ בוט ןכלשכ םיריש תורוש .תוחפשמה תוסנכתמ
 םרירושמ-םירמז ויה ןכ .םירירהה םידוהיה לש יממעה רולקלופה ןמ קלח וויה םהו ,רוזיאכ
 ופיסוה ךא ,םיועדוי םריכומ םרייש ועימשה ןהכו .תוחמשל םינמזומ ויה םה .הצחמל-םייעוצקמ
 וכיכעמה .גדש� :תיכא•גייכרזאכ וא .ריש עימשמ ונייה ,ונינעמ וכוכ הלא םע-ירמז .םהלשמ ךפרכ
 םריישה .ופוגו ויגפ תווענתו תויוועהכ רפוסמה תא םילשמ אוהש ךות ,רמז-ילככ ומצע הוולמ היה
 ילכמ יממע רולקלופל וכפהו הפל הפמ ורכע םהו .היצאזיכורפמיאה ןמ הכרה םהכ היה עימשהש
 תישארו הרשע-עשתה האמה ףוס לש וכיכעמה ןיכמ .ררושמה-עצבמה םש בורל םהכ רמשכש
1 ( םולשבא יכדרמו ןימא היקזח ,ודכאמיס לואש לש םהיתומש םיועדי םירשעה האמה 925- 1 850 (. 

 חנוג : תויטייבוס תוגיגחכו תוכותחכ ועיפוהש ,וכיכעמה לש םהיתומש םיועדי םיושלשה תרכשמ
 בור 454 .זאקוואקה-ןופצכ לעפש .) Efraimov ( כומירפא )והילא( ילוגכוהו טככרדמ םייח )חוכ(
 הריציכ םיעקושמ םהימודו הלא םריישמ םיקלחש רשפא . ומסרופ אלו ופסאכ אל הז גוסמ םירישה
 אול ,שדיייל םוגרתכ תוצועמה-תריככ םיעבראה תרכש לש הייכשה תיצחמכ המסרופש ,הלודגה
 455 • דיוהי-יטאטה הרוקמ התע דע אצמנ

 . 553-552 ·מע . 1908 .ברמיסינא : r יע 447

1 .םיריש :האר הז גוסמ ריש 448 1 ,היגוולתנא ; 475 ·מע , 970  . 343 ·מע , 980

1 .םרייש :זייע 449 48 ·מע , 970 1 1 ,היגולותנא ; 478-  . 347-344 'מע , 980

1 ,דלימ יוללימ םוגרתב הנואשרל םסויפ הז גוסמ ריש 450 9 1 3 1 ,םרייש :סג הררשה .  47 ·מע , 970 7-476 . 

45  . 485 'מע , 1970 ,םרייש :האר הז גוסמ רשע-ריש 1

 . 486 'מע ' 1970 ,םרישי האר . 1933 "ב טנברדב בייפאק דינפא דייב םרשנ רישה 452

1 • יורשג 453 888 . 

1 'נד ומלה 454 1 • ץכ ; 946 1 •מע ' 946 7 196 ,תררפס 'ץירבניבד ;  1 1 ,ררלרקק ;  ו , 305 'מע ' 974 ו  ,תטיאט היגוולתנא . 3 
1  . 24 'מע , 1982 ,רכז ; 5 ·מע ' 980

 רבחל םירירהה םדיוההי לש םריש' םשב רייאה םוגרתב המסרופש ,הריצהי לש תויטנתואה רבדב תועד-יוקליח שי 455
1 'ץכ; 1947 :ץיברסאנאי; 1946 .ץכ; 1946 .רהרריש: ז"ע :רהרריש- זילאטס 1 .רולטשלא; 948  ' 1982 .דבז; 973

5 'מע 1 -49 . 
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 ךוכיחו תרכות

 ךא ,הרובג תוריש םייררהה םידוהיה לצא ,הארנכ ,ויה אל רוזיאה ימע לש תירישה הריציכ אלש
,תויתד תודגא והערל שיא רפסל םיבהוא םה' .הדגאהו רופיסה םוחתב ונייטצה םה  הדוהי דיעה '
 יכ ,רפסמ דלימ סידוב רקוחה 456 :ברעה דע םויה לכ תא םילבמ הלא םירופסבו' , ו s ד o-ב יכדא'צ
 הברה םיעדויה םיאלפכ םירפסמכ םתדע יכב ברקב םהינפל ךלוה )םיטאטה( הבוק דיוהי לש םמש'

.יממע רולקלופ לש תורחא תורוצו םימגתפ ,תורמימ ,תוחדיב ,תודגא ' 457 
 תודגא ירפכ;rמ ונייה ,'יצאכוסובוא וארקכש ,םיבר םירפכ;rמ הדעה ברקב ויה םימיה תוברב

 טקלמ .ףסאכ םתריצימ ריעז קרו יביטקלוקה ןורכזיב רמשכ אל םתיברמ תומש ךא ,תוישעמו
A ( ולוקוק ןאדלאמא ררושמהו רולקלופה .  Kukullu (, דיעמ : 

-ךח איה רפסמה לש היצאכוטכיאה .ורופיס תא קיספהל אל תועש ךשמב לגוסמ בוטה רפסמה
 שי םאו ,תועונת וא תויועהב שמתשמ רכיא ]רמזמכ אלש[ ,אוה .תירותסמ טעמו תיבצק ,תינוג
 הקספה השוע אוה ,יהשלכ הדוזיפא וא הדבועל ויניזאמ בל-תמושת תא תונפהל ונוצרב
 לע ודיב קילחמו ושארב ענענמ אוה ךכ דיכ ךות ... תוקומע חנאנ םיתעלו ,וירבדב הרצק
 458 • ןיינעמו שדח המ רבד רפסלו רוזחל ידכ רתי-תוחוכב בשייתמ וא 'ךוראה ןקזה

 תעבהב חתמה תא םיקרופ םיתעל ויה םיינשגרהו םינקזה קרו ,טקשבו תוכרידב בקע םיניזאמה להק
 ףרוחה-תולילב תבחרומה החפשמה קיחב ועמושה םירופיסה 459 .םך לוקב הרצק תולעפתה
 לכב טעמכ .םייממעה םירפכ;rמל המב תירוביצה תרדרערתהה תרמוקמ ושמיש בורל ךא ,םיכוראה
 ארקנש ,הז םרקמב .תסנכה-תיב דיל רא ,הנרכשה זכרמב תוירוביצ תוויסנכתהל םרקמ היה הליהק
 460 .תרדגאו םירופיס תעימשל ןכר ,רוביצ יניינעב םינודיו תופיסאל הדעה יכב םיסנכתמ ויה הצרא
 .תורפכ;rמה וטלבתה ןהבש ,תויוסנכתה ויה ךא' דבלב םריבג ,הארנכ' ויה ולא תרוידרערתהב םידפכ;rמה
 ופא םהבש ,םירונת רפסמ ראצמכ םיבושייה תיברמב .םחלה תייפא התיה הז גוסמ תווינמדזהה תחא
 תולבמ ויה רותל הייפיצ ךות. קצבהו םיצעה תא המע האיבמ תחא לכשכ. רותה יפל םחלה תא םישנה
46 .התרערל השיא תודוותמ םגר םריופיס ,תודגא תרעימשמו רונתה דיל אתווצב םישנה  לש םעבט 1
 עיגה אל תיממעה הריציה לש הז גוסמ ךא ,םירבגה לש הזמ הכרש. יאדוול בורק ,היה םישנה ריופיס
 .המואמ טעמכ ונידיל

 תומד םיתעל השמיש ,תחכב רפכ;rמה לש ריפמ וחלקש ,רופיסל רופיס ןיב רשקמה טוחה
 םירופיסה ןמ םיבר םכמאר 'ךלמה המלש התיה הז גוסמ תויומדה תחא . םירופיסה לכב העיפוהש
 טפשמ תא תוטהלו ,הילע רבגתהל תימרת וא הלובחת םרש לש החוכב ןיאש ותמכח תא ראפל ודרעכ
 ךא 463 , ךרכח רפס ,הדגאה ,ארקמה ושמיש הלא םירופיסל תיתשתה 462 .םךא לכמ םכחה לש קדצה
 .. ידוהיה רולקולפה ןמו רוזיאכ תיממעה הריציה ןמ עפושה יתורפסה םבוציע

1 ,ינרא'צ 456 1 'מע , 870 5  . 

1 ,רלימ 457 932  .: 69 ימע , 

1 ,ולוק.וק 458  . 5 ימע ' 974

 .םש ,םש 459
1 בוודג 460 s60 :r . 
46 1 .ינרא·צ 1  . 25 'מע ' 870

1 ,בונא'דב :האר .ןשאטראו דיוהי רבקב םיצופנ והיש .ךלמה המלש לע תורגאו םרופיס לש רהרס 462  ימע , 894
1 54- 1 39 . 

1 .בונא•דב 463 895 . 
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 המבה תונמאו תורפס

 ןהכ עיפומ הז םכח .ם"כמרה היה ,תודחא תודגאל רשקמ טוח השמישש ,הייכש הכיכח תומד
 464 .דרפס דוע קשמדמ ,תוכר תוצרא לע תרעתשמ ותלועפ .םהכ םיעגופכ םקונו לארשי לש םכיגמכ

 המע הלווע ךלמ תכ רייגל חילצמה ידוהי זוגכ ,תואלפומ תווישחרתהל הרזי םג השמיש דרפס
.דכו ,םילשוריל  ושמיש 'דוד אבצ-רש ,באויו זרכ זב עושהי ומכ ,ארקמה זמ לארשי ירוביג םג 465 '
 דחא השיאה החיה תוריוטסיהה תויומדה לע ףסונ 466 .םירירהה םדיוהיה ברקכ תוצופכ תודגאל אושמ
 תענומה ,תערשמה השיאה העיפומ תודגאה זמ תודחאכ .הבותכ-אלה הריציכש םיביבחה םיאושנה
 הכל-בוהאל תעייסמו ודגנכ רזע תשמשמ איה תורחאכו ,תווממ השק איהו הרות דומיל הלעבמ
 םורשג ונבר לש ומשכ הרשקכש ,הדגאכ םג תועיפומ םישכ-תווימד יתש 467 .רשיה ךרדל בושל
 תחאה :םישכ יתש םורשג וככרל ויה ,הדגאה יפ-לע .הימאגילופכש קזנה תא ריבסהל הדוענו

 התפתמ הריעצה ךא .בהא החואש ,ראות-תפוי הריעצ תרחאהו ,הנמיהמו הרוסמ ,תרגובמ
 הלעכל תעייסמו םינומא תרמוש תרגובמה דועכ ,ותאילכל תמרוגו ברה יביוא לש םהיתומיזמל
 • הרצה זמ ץלחיהל
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 םדאל רכש שי יכ רוביצל חיכוהל ודוענש תקהבומ תיטקאדיד המגמ ילעב ויה םירופיסהמ םיכר
 ,הזה םלועכ שנווע רכשל םיכוזש שי 469 .יליכלו ןתוואגל שנווע ,תבשה תרימוש םירוה דוביכ לע
 וככר השמ לש ורוקיב תא בר טוריפכ אופא תראתמ הדגאה .אבה םלועכ לומגה רומש םירחאל דועכ
 זמ תוכרכ 470 .םיעשרה לש םשנווע םיקדיצה לש םרכש תא האור אוה םהכ ,םינוילעה תומלועכ
 םדאה .בוטה יכאלמ דיכל תוחורהו םדישה םלוע דיכ תדמתמה תושושגתהה תראותמ תודגאה
47 .תודגאה תחא תדמלמ ,רקזינ דימת אוצי ארחא ארטסה תוחוכל ,תעדמ-אלש וא תעדמ ,רסמתמה 1 

 .דמחמ דיכל וככר השמ דיב חוכוי תראתמה הדגאכ םג ויטיב אוצמ בזכהו תמאה חרחרכ דיכ קבאמה
 האב רבד לש ופוסכ ךא ,םדיוהיל םילכנתמ וישנאו דמחמ חצכמ חוכיווה לש ןושארה כלשכ םכמא
 זקחל ,הארנכ ,הדרעכ וז הדגא 472 .םאלסיאה לע התונוילע תא החיכומ לארשי תדו 'לארשיל הועשי

 םצחלב ודמעל דוע דיאו םיציקה לכ ולכ יכ ושח םיכר רשאכ ,הקוצמו רכשמ תותעכ הדעה יכב תא
 תורעמה תחאב יכ ,רפוסמ הכש ,תפסונ הדגא םג קזחל האב לארשי חצככ הנומאה תא .םהינכש לש
 םע םייקתוי ךישמי םש זונג הז רפס דוע לכו 'ידוהי םיקוח-רפס רומש םימרה זאקוואקה-ירה דיכ
 ,הבוקכש הלא דוחייכ ,תסנכה-יתכ םג 473 .וקלח-תכמ ןהש תופדירהו תווילכנתהה ףא לע לארשי

 דרעכ אוהו ,ותמקה תוכיסכו תסנכה-תיב תודולת וראות רופיסב .םירופיסו תודגאל אשומ ושמיש
 47 •.תויטקאדיד תורטמ תרשל

1 .בונאיזב 464 227-2 ימע . 894 1 9  . 

1 ימע ,םש 465 79- 1 70 . 

-200 ימע ,םש 466 196 , 2 1 1 -209 . 

1 ימע ,םש 467 47- 142 , 1 70- 167  , 2 1 4-2 1 1 . 

1 ימע .םש 468 6 1 - 1 54 . 

1 ימע .םש 469 64- 1 6 1  , 1 67- 1 66 , 1 96- 192  , 2 1 9-2 1 8  . 

-192 ימע .םש 470 1 80 . 

47 1 ימע .םש 1 65 - 1  רבה חנ חא חרחפל •איrנלאררק רהנה לע שק•בש •ארמשאה רארחמ הב ,הרגאה םג הררשהו . 64
1 ימע .'"כ .אר•פש( הדאז ןאטלוס לאעמש• לש רק•חל 4- 1 1 1 "ב אר•פש םרש רז הדגא .) 2 חפסת  9 1 4  לש ר•פמ 
 .ברמיס•נא רה•לא

1 .ברנאיזב 472 2 ימע , 894 1 8-2 1 4  . 

1 .יקצדרררג 473 903 . 

1 "ב הרנק לש וקשב ומרשנש .הז גוסמ חור גאה חחא 474 9 1 4 1 ימע .'"כ ,אר•פש ; האר  6- 1 4  . 
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 ןוניחו תוברת

 ןיב םללכבו 'זאקרראקה ימע ברקב םיצרפנה ,תימינונאה הריציב םיחיכשה םרינא'זה רחא
 יצוביקה ןורכיזב וחצנוה הז גוסמ תוריציב .תירוטסיהה הדגאהו רופיסה ויה .םייררהה םדיוהיה
 יתש .תריטקאדיד תורטמ תרשל ודוענ יתורפסה םבוציעבש ,רבעה ןמ םיעריכמ תוערואמ
 האש רידאנ לש תושילפה : זאקרראקה יבושת לש תורפסה לע קומעה ןמתוח תא ועבט תויושחרתה
 לש הנושארה תיצחמב םיסורה דגנ לודגה דרמהו הרשע-הנומשה האמה לש םיושלשה תונשב
 תודגאה תחא .םייררהה םידוהיה לש הדגאב םג ויטיב ראצמ הלא םיועריא .הרשע-עשתה האמה
 .האש-רידאנ לש ויתוליח תמיאמ םהיתבמ וטלמנ ךאר·צ-הלאק רפכה ידוהי יכ .תרפסמ תוצרפנה
 תאו ,ומצעל ןומרא ןהמ הננר תובצמה תא ידוהיה ןימלעה-תיבמ לטנ ,בצמה תא לצינ םוקמה טילש
 ותחפשמ ינב לכ .ארבל רחיא אל לארשי ישדוקב תועיגפה לע שנועה ךא .תסנכה-תיבב הנחה ויסוס
 ,םויה דער זאמו ,ורגפתה םיסוסהו ןומראל םתסינכל ךרמסב תונרשמ תותימב רתמ טילשה לש
 475 .רילע תצבור חצנ תללק יכ .םמוש ןומראה דמוע ,הדגאה תרפסמ

 שדוקה תדובע ,םילושרי רואית ללכש רפס וינפל גצוה ,הברקב ינרא'צ הדוהי לש וריוקיבמ דחאב
1 ב היצנויב ספדוה רפסה .םיילבק םיושריפו דשקמה-תיבב  רפסה .הדח ברחב עקרבמ הארנו ,-587
 ריתרסייג רשאכ ,ר"צתה תנשב .האש רידאנ ימיב ושחרתהש םיועריאל הרשקנש ,הדגאל ררקמ שמיש
 ןבואר ברה בשי. יראסרקמ וטלמנ םידוהיה בורו הטאגלרגב דיוהיה בושייה תא וסרה האש רדיאנ לש
 לארשי לע תואבה תורצה ןמ ברה לש ותומלעתה .הז רפסמ הרות דמלו תסנכה-תיב דיל לאומש ןב
 לש ושאר תא תורכל וברח תא םירה אוהו ,הדגאה תרפסמ ,האש רידאנ דיקפממ דחא תא הזיגרה
 ןגהל רפסה לש וחוכ .רב דמולה עגפנש ילבמ הדחה ברחב ךתחנש רפסב ומצע לע ןגה הז ךא .ברה
 476 .רתליהק ינבבו ברב דרע ועגפל זעה אל אוהש ,ערשה דקפמה לע בר הכ םושר השע דמולה לע
 הדוענ איה םגר ,הברקב ינרא'צ םרשש .תרחא הדגא לש הז םג רמכ רורב הדגאה לש לכשהה-רסומ
 ושטנל םיבר םידוהי וצלאנ ,הדגאה תרפסמ ,האש רידאנ ימיב .הליפתהו דומילה לש םחרכ לע דמלל
 םיל ועיגה םיטלמנה. דאדגבבר לארשי-ץראב רזכאה טילשה תוישגנמ הלצה םהל שפחלו םהיתב תא
 הרעסה ברקתהב ךא .תולוצמב ועבט ןהיעסונו םיה-ילגב ורבשנ ןהמ תוברש ,תוריס לע ולרע יפסכה
 ארובל העיגה םתקעז םנמאו .אוה ךררב ושדקה ינפב םתניחת תא רכפוש תותילטב םדיוהיה ופטעתה
 לארשי ידשוקב םיעגופב אבה שנועה 477 .םיחטבמ-ףוחל םאיבהו םיעסונה תא ליצהש .םלוע
 דרמל תסחייתמה ,תרחא תידוהי הדגא דקומב םג םידמוע דומיול הליפתמ תחמוצה הלצההו
 הלילעה .הנבמה תניחבמ רוזיאה ימע לש הריציל תובורק ויהש . ןהימודו ולא תודגא 478 • ולדגה
 שרופמה לכשהה-רסומ תניחבמ ןהו םיאושנה תניחבמ ןה .קהבומ ידוהי םתוח ואשנ .םיוימדיהו
 .זמורמהו

 המחלמה ימיב .הנו 19 ארה םלועה-תמחלמ דע ופסאנו ומרשנ ונידיל ויעגהש הז גוסמ תודגאה לכ
 בורק 479 .דבא הארנכו םסרופ אל ופסוא ךא .הבוקב ררוגתהש היסורמ דיוהי חקור ןמורישב קסע

1 ,ינרא·צ 475 8 1 'מע, 70 8- 1 7 1 .ינרא·צ:  -דעסא :האר( םידוהי-אל םיבשות יפמ ייכ-דעסא עמש וז הדגא . 56 'מע' 884
1 ,ייכ 93 1  הלילהע תניתנמ המודה ,האש רויאנ תושילפ תפוקתכ םדיוההי ילכס לע תפסונ הדגא .) 203-202 'מע' 
2 ·מע ,י"כ ,אריפש :האר ,ולדגה דרמה ימיל תסחייתמה וזל 1 - 1 7  . 

1 ,ינרא'צ 476 1 'מע ' 870 6- 1 5  . 
1 'מע,םש 477 8- 1 7  . 
 . 64 'מע ,ליעל האר הנחרה רתכי וז הדגא לע 478
1 ·מע ,י"כ ,אריפש 479 4  . 
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 המבה תונמאו תורפס

 קרו ,קהבומ יתד ןכות ילעב תורגאהו םעה-ירופס םושיר קספ יטייבוסה ןוטלשה ןרכיכ םעש ,יאדוול
 480 . לארשי-ץראב ףסאכ ןהמ ריעז

 םהיניזאמ להק תא ןיינעל י·צאכוסובואה רגהכ קהבומ ידוהי ןכות ילעב םעה-ירופיס לע ףסונב
 וא שרופמ ,לכשה-רסומ היה םתיברמב ולא םירופיסו תודגא .םייח-ילעב לע םירופיסו תודגאב
 יבר ,םיינודיבה םירופיסה ויה דחוימב םיבוהא 48 '.םדאל ול היוארה תוגהנתהה ךרד לע ,זמורמ
 תווימדה תורבגתמ םהבש ,םירופיסל דרעכ םהב דחוימ םוקמ 482 .תוכופהתהו םימסקה ,הלילעה
 תויומדה תחא 483 • רושאבו רושעב תויחלו םיטילשה תוכב תא תאשל תוכוזו םילושכמ לע תולעופה
 קרויה ,םישאר-בר ריעש וןקארד ןיעמ' ךא·זדא אוה ,םירופיסה ירוביג םירבגתמ ןהילעש ,תויתדגאה
 תא וראיתש ,םיטנמלא םיעקושמ םיתעל ויה ןירותסמה ירופיסב 484 .םירבד הלאב אצויכו ץוב ,שא
 לע ךויח תולעהל ,רדבל היה םדיקפת רקיעש םריופיס ואצמכ ןכ 485 .יררהה ידוהיה לש ומוי יישק
 לש ןמושירו ןפוסיאב 486 .םןי-םויה ייח תורדק תא חיכשהל ושקיבש ,םיניזאמה לש םהיתותפש
 לש ותדובע ריפ .בומולשבא ליגזיחו ביידבע •א םיושלשה תונשב וקסע הז גוסמ םירופיסו תודגא
 ן-940 ב רואל אצי בומולשבא ידי-לע ףסאכש רמוחה דועב ,דבאש ןכתייו 487 ,רוא האר אל ןושארה
 תורסח ,הארנכ 'ןה הז ץבוקב וללככש תויממעה תוריציה לש ןבור-בור :יטאטה רולקלופה' ץבוקב
 488 .תכווכמה הריחבה םושמ םאו ךרועה ןהב השעש 'םיצופיש'ה םושמ םא ,ידוהי ןכות

 הכלהו החתפתה םייתד-םיידוהיה םיככתה תולעב תודגאהו םירופיסה ןמ תומלעתהל ליבקמב
 תוריציה תחא .היגיהנמו השדחה תיטייבוסה תואיצמה הדמע הזכרמבש ,הפ-לעבש תימינונא הריצי
 , ן-935 ב רוא התארש :יאדמשאהו ןיכל· לע הדגאה איה ומסרופש דשחה סופיטה ןמ תונושארה
 הבש הפוקתה תובקע וב תורכיכש .קיתע יתלילע םקרימ לע תיתוכאלמ ךרדב בכרוה ןיכל לש ומש
 סג ארבכ םדאה תאריב םע יכ תרפסמ הדגאה .םיבכוכהו שמשה דיבוע ויה זאקוואקה יבושתמ קלח
 לש םבאכ תא ובאכ םיבכוכהו שמשה ךא ,םיינעלו םיאכודמל רזכאתהו לכנתהש ,יאדמשאה
 לגוסמ היה אלש 'יאדמשאה . ןיכל אוה- ולדגה םקונה תא ורציו סרואמ ושירפה ןכלו םילבוסה
 םישנא וכפש םכמאו ,םדיוהיה דגכ םמעז תא הכפהו םדאה-יכב לש םלכש תא לבלב 'ןיכל לע רובגל

1 ,גרש ; 1964 ,ו'נ 480 983 . 
48  ·בו הרשע-עשחה האמה ףוסב רבמס''נא והילא לש ו•פמ דלימ 'ו םרש ,ונר•ל היעגהש ,הז גוסמ הנושאר הרגא 1

1  םוסריפה תא ר•כה וןרחאהש אופא רשפא .בולרבאג סרוב רוה•ה ררושמה לש ו•פמ ורלקוק החוא םשר 965
1 ,רל•מ( וןשארה המוסריפל א•לפהל המוד וןרחאה חסונה זבש ,הלש זושארה -6 •מע ' 892 1 ,ורלקוק; 1  'מע' 974

 סרדנ לש םהיפמ ם•ש•הש חוכשב םרשש .הז גוסמ חופסוג חודגא ושלש חס'ורב םסד•פ ולווקק .) 294-292
292-28 ימע ,םש( בשאדאד ל•גז•ח יפמ ם•ושלשה חוכשב ומרשנש חודגא שמח זכר ,בומ"ח ונור רבלידבאג 1 , 

302-295 (. 
1 ,רלימ( בופ•סר• וןעמש זב ונו• לש ויפמ .ק•יצלאגב .דלימ יו םשר יאלפה טומפ' םשב הז ויעמ רופיס 482  ·מע ' 892

1  רבראר•ב 'ילש ר•פמ דלימ סרוב םרשש :סאבא ן"שה של ומולח· רופס'ה חא םג ן"של זח•נ הז גוסל .) 2-7
 .) 287-276 'מע ' 1932 ,דלימ : האר(

1 ,דלימ( רבמס'יגא והילא לוש רבפרסו• וןמעש זב ות• לש םהיפמ רל•מ םרש הז גוסמ חררגא שולש 483  ימע ' 892
1 5- 1 2  ' 53-26 (. 

1 ,הרוגא : J "ע 484 1 ·מע , 922 36- 1 3 1  . 
1 ,דלימ( רבמס'' JIC וה•לא של ו•פמ רל•מ ' 1 םרש הז גוסמ רופ•ס 485 1 'מע , 892 9- 1 6  (. 
 רבקאזר םהרב c� ו קחצ• ם• n אה ןמ רל•מ םרש . r רדס c� ג אלומ רמוע םדרבמבש ,הז גוסמ ם•רופ•ס •כש 486

1 ,רל•מ .ק"צלאנב ה•מחנ זב וה•מר•מו זאוקוcוקרארלוב 196 דגא זכר . 25-20 ·מע , 892 1  ,m . 1 ימע 21- 1 26 . 
1 ,וגלופ 487 1 'מע ' 936 1 1 ( דבז . 9  .םיושלהש תוגש ירוהטייב סלוח בידיבע יכ ,הרבס הלעמ ) 48 'מע ' 982
 . 1974 ,ורלרקק לש ררפסב ונממ רחבמ לע חכמחסמ וגחיעברק ,ברעמה חוירפסב אוצמל ונדייב הלע אל הז ץבוק 488
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 ןוניחו תוברת

 החוור ואיבהו םהילע רובגל וחילצה ןינל לש ויתוליחש דע ,םירירהה םידוהיה לש םמד תא הלא
-תמחלמ ימיכ םידוהיכ תויעגפה תפוקתמ םיושלק םידה םיפקתשמ וז הדגאכ .רוזיאה ימע לכל
 489 .תקהכומ תיטילופ התמגמו .םירחא םימע לש תורוקממ הכואש איה הרקיעכ ךא .םיחרזאה

-תמחלמ תישארמ קספ םייררהה םדיוהיה יפמ תודגאו םירופיס לש םורישהו ףוסיאה יכ הארנ
 םידוהיה לש רולקלופה ןמ ץבוק רואל-איצוהל תוינכת םנמא ויה המייתסנשמ .היינשה םלועה
 קר 490 .לועפה לא אצי אל רבדה ךא ,דנומלה ·מ ררושמה דייכ השענש ,ישדייל םוגרתכ םייררהה
 הרדנסכלא ומא לש םהיפמ ,הלאק-·ץאחאמכ םריופיס רפסמ ולוקוק ·א םדש םישישה תרגשכ
) - 1 9 1 4 1 ( הכרמייח ומענ ,הכרליארעזי תדיע .)  967- 1 897 1 ( כרמייח ונריר )  962- 1  םשר ןכ .) 892
1 ( כרראזאנ קודצ ןכ הלררריכ לש ריפמ םירופיס 89 1 - 1 970 , Birorle Nazarov ( טררי-כאסאחכ 
 לש םוגרת סג רמכ ,רלרקרק ידי-לע ופסאנש םריופיסה .טנכרדכ ) Benushuvakh ( חכרושנכ יפמו

1 "כ עיפוהש ץבוקה ךותמ םיימינונא םריופיס רחבמ  ,כשאדאד ליגזיח לש תירופיסה ותריצימו 940
1 "מ ומדוקל המרדכ ,הז ץבוקמ :בהזה וטמק' םשכ רפסכ ומסרופו תיסורל ומגרות  ןנרת רדענ, 940
49 .םיידרהיה םיזמרה לרפריעכ םגרתמהו טקלמה לש ודי תשגורמש שוי ,וררב דיוהי  לש הפוסאכ 1
 ןיכל תוימינונא תוריצי רדגכ סהש םירופיס ןיכ הנחבה ןיא :יטאטה רולקלופה' ץבוקכ רמכ ,רלררקק
 .ועדי ןרבחמש תוריצי

 הפ-לעכ םירצוי

 ) Aibolo ( ולוכיא היה ,ונדיל העיגה ותריציש ,הרשע-עשתה האמה ןמ דיחיה )םעה-רמז( רכינעמה
 רייעצ לש םסויגל דשקומ ,ותריצי-ירפ ,רישה .הרשע-עשתה האמה יהלשכ יחש .יקראט רפכה ןמ

 אוהש רישה יכ ,וריבדל ןיזאהלו ארבל רוביצל האריקכ רויש תא חתופ ררושמה .ראצה אבצל לאריש
 םיקזחהו םרייעצה םידרחנה יכ ,ררושמה ישגדמ ,לוכל ועדי דיה .אוה תמא ולוכ עימשהל דמוע
 םייתסמ רישה . ןיצקה לש רדימ לובסלו ותריכ םישק םיאנתכ תויחל םיצלאנ סה רכש ,אבצל םיסריגמ
 רהרהל ויעמוש תא ררושמה ןימזמ לכשהה-רסומכ .םולע אורבל הניחתכו לכשה-רסומ ןיעמכ
 ליפמו אוה ךררב ושדקל ומצעכ אוה הגרפ רישה תמיתחכו . ראדרכ תא חבשלו םולע לש ונרשבככ
 492 .כחרמל וציממ םייררהה םדיוהיה תא איוציש ,חישמה ךלמ תא הרהמכ חולשל ותניחת

 ןוטלשה לש ונרגיב רחאל םג םייררהה םידוהיה ברקכ םייקתהל ,הארנכ ,הכישמה הז גוסמ הריצי
 ירבדו ,הועבט התיח רכש יתדה םתוחה םרשמ החפטל ןיינועמ היה אל שדחה רטשמה ךא . טיייבוסה
 תרצערמה-תירככ הדשקוה הכש הפוקתכ ומרשנ אל יתרוסמ-דיוהי ןררג ילעכ םריפסמהו םרירושמה

1 .ןינל : האר שדיייל המו גרח . 1935 •. ש.מ : האר הדגאה לש ןושארה םוסרפה 489  הדוענש ,המוד הממגב הדגא . 939
 .וביסיח לארשי חנ באנאס .טנברדב הדיוהי חיב- n רקע יפמ ·ץיבראזאנ 'א םשר .ןילאטסו ןינל לש םמש חא ראפל
92-9 ·כוע . r: 1940 בראזאנ :האר סיורה המוגרתו חדיוהי- n טיאטב רוקמה .םישימחה חנ  ראפל חואבה תוישעמ . 1
1 ,תוישעמ : םג האר ןילאטסו ןינל לש םמש חא 946 . 

1 "ב דלונ ונומלח 'כ/ 490 1 "וב ,דייא רפס-חיננ הרומכ דבע םרישהע חוכשב .רימוט" T רוזיא ,נוחטוק הרייעב 907 925 

 ןאכו .זאוקואק-וןפצל טילפב לגלגתה היינשה םולהע- n מחלמ ימיב .םינותיוע n ע-יבחכב םרישי םסרפל לחה
1 .םע-דייש :האר .שדיייל המוגרתב קסע ראהש ןיב .םידיוהה םדיוהיה לש תיממהע הריצהי ןמ םסקוה 945 : 

1 ,היגוולתנא 945 . 

49 1 ,וולקוק 1 974 . 

1 .יקסוברופוט 492 9 1 5  . 
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 המבה תונמאו תורפס

 ) 1938-185 �( ירממ המלש
r,יעוצקמ םע-ירופס ר(!<;זנ 

 דדועל תונוטלשה ולדתשה םיושלשה תונשב .הפ-לעב םירצויה חופיטל תרתוימ בל-תמיש
 ילבס ושגדוה םהבש ,תודגאו םרייש ורפיס וא ומלקדיש ,םירצוי לש םהירבד בתכה לע תולעהלו
 םימייקתמ ויה וז תוינידמ תרגסמב .דחא דצמ' יטייבוסה רטשמה איבהש הבוטהו ,דחא דצמ ,דבעה
 הז גוסמ םריפסמה דחא .בד םוסרפל רכז םהריבדו ,םע-ירפסמו םדידושמ לש םידחוימ םישגפימ
 םוסרפל הכזו הרשע-עשתה האמה לש ןורחאה עברב דלונש ,םרשדאג )לאימחד( לומחו היה
 ושלש רפיס הב :תינאטסגאדה הקילבופרה לש תיממעה הריציה לש הדיפמילוא'ב ותעפוה תובקעב
 תוועדיה; םישנ םג י'צאנוסרבואה ןיב םוקמ תוספות הז ןמז-קרפב 493 • ןילאטס לע תורצרצק תרישעמ
 ומלשל המודב 494 םיינוידב םירופיס ורפיסש ,טנבדדמ יטסילוג לוידזויקו דימג ,ןיברו ןז ןה ןכותב
 .ידממ

1 ( דיממ )המלש( ומלש 938- 1  תויחקפה םייניעהו ,והזח לע לפתשמה .ןבלה ןקזה לעב 495 ,) 854
 קוחדה דבעה ןמ תומינ ודדוש םהבש ,תרדיב ירופיס רפסמו תועש לע תועש בושי היה ,תוינויעהו
 ומלש היה ותריציב ישארה רוביגה .טרפב טנבדד ידוהי לוש ללכב םיידדהה םידוהיה ייח לש בורקהו
 םנחלוש לע ולכאל הכוזה ,זילע לכרנ ןיעמ אוה רמלש .םדידרמו םינוש םדיבר םידוק םהלש ,וידליו

 הקוצמה םהב הראות םיתעלש ,רמלש לש וריופיס לע .וינוע ייחל דומצ ראשנ ךא ץראה ריישע לש
 היה הלא םייחב םג יכ ,זומרל הדוענש ןיע-תצריק דיעמ ,ינבברש ךויח ךרסנ דימת היה ,רתויב השקה
 ךא ,רישעמו וידודנב ומלשל רדק םיליגר-יתלבו םיאלפומ םדיבר .תוצילעהו קוחצה ןמ טעמ אל
 לכשה-דסומ רא יטקאדדי יפוא ילעב ויה אל וריופיסמ םינד .םולשב תאצל רדיב הלע םלוכמ
 הנבימכ הלבונ לש םינממס וגרתשה דיממ רמלש לש ותריציב .עשעשל רקיעב ודוענ םהו ,םידודב
 הדקרהל םיושלשה תונשב רכז הפנעה ותריצימ .ילאודיבידניא ןונגס ודצרי תיממעה הישעמה

83-8 ·מע . r: 1940 כראזאנ האר .םורשאג לאימחר לש ויפמ ומרשנש .תודגא-םריופסיה תרשלש 493 1  . 

1 כראזאנ 494 962 :r . 1 ·מע 82 . 1 84 . 

3 ימעכ.) 1974 ( ררלרקק לש ררפסכ n וריחס יש ריממ המלש לש וחרמ-חנש ן"נעכ 495 1  רפסמ- ריממ רמלש·: ברחנ 4
1 חנכש טנכרד ריעכ תמ ... םיעתאה חונש לש טנכרדמ 938 , 3 ימעכ וליאו' 1  םרשנ• :וריופסימ דחא לע רבחנ 0
. 1939 חנשכ ר;גמ ומלש רפסמה יפמ טנכרד ריעכ '  
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 ןוניחו תוברת

 וייחל הנורחאה הפוקתב. דשוקה-ילכל געל לש המיכו יטייבוסה ןוטלשל תבש זמרכ ןהבש ,תוריציה
.A ( 'ץיבראזאכ רדנסכלא תיממעה הריציה רקוחו ברמרלשבא ליגזיח רפוסה וקסע  Nazarevich (, 
 תא העטק המחלמה ךא. דחוימ ץבוקב םמסרפל הכורכ ךותמ ,םפוסיאו ירממ רמלש ריופיס םושירב
 לא האצי אל םעפה םג םלוא םיעבראה תרכש לש הייכשה תיצחמב קר הדשוח איהו הדובעה
 ליגזיח לש תיתורפסה ותריציב ,הארנכ ,םיעקרשמ ירממ רמלש לש וירופיסמ םיבר םרב 496 • לועפה
 497 • ירכברר ימיש ורוביגב ברמרלשבא

1 ( בשאראר )לאקזחי( ליגזיח יממעה רפסמה היה ירממ רמלש לש ורוד-ןב 945 - 1  ימיב רבכ.) 860
 ןיינעב םיניזאמו וביבס םיפסאתמ םימרוכה ויה החוכמ תרעשב . ןורשיכ-בר רפסמכ רעוכ ותוריעצ
 םייחה ירואית םהב בלשל הברמ היהו ,העשה ינוצל וירופיס תא םיאתה םיושלשה תרכשכ .וירופיסל
 לש הרקוהלו דודיעל רכז םירופיסה .הרוהב םהיגשיה תמרעל רבעב םייררהה םידוהיה לש םישקה
 ומרשכש םירופיס-ץבוק . יממעה רצויה לש תפרמכ וגצוה ול םימודהו בשאדאד ליגזיחר . ןוטלשה
.498 ב ברליכתא דיי-לע רואל-אצוהו ךרעכ ריפמ 1 947-

 ,הלררריב .יררגא רפכמ ותחפשמ אצומ .ברראזאכ קודצ ןב הלררריב היה בשאדאד ליגזיחמ ריעצ
1 ב דלונש 89 1  ,ברראזאכ יאכאטשאמ רדרד לצא ךכחתהו הכאלמה-לעב ריבאמ ותוריעצב םתייתה ,-
 .הנהכו הנהכ וחור-ריפמ םהילע ףיסוהו הלא םירופיס גפס הלררריב .םיבר םע-ירופיס עדיש
 םיכוז םמצעב םגר . םמע יכבל םיגאודהו םתמכרחב םינייטצמה םינויבאה ייח תא ראית וירופיסב
 דחאב בליש. לשמל. ךכ .תדיוהיה תרוסמה ןמ םיביטרמ עלבומב םהב בליש םיתעל . בוט לכר רושעל
 םג יכ ,חינהל אופא שי .ףוס-םי תעריק סנו ונבר השמ תא ריפמ ומרשכש םיטעמה םירופיסה
 תחא רזש רשפאו .םיידוהי םיביטרמ וללככ ,ומסרופ אלו ומרשכ אל םבורש .םירחאה םירופיסב
-תיטאטה תורפסה 499 .המרשכ אלו הפסאכ אל . ו 9 ד o-ב תמש ,הלדרריב לש ותריצי תיברמש תוביסה
מ ףוסיאש יאדוול בורק .הבותכה תורפסה דצב אופא תמייקתמ הבותכ-יתלבה תידוהי

.
 לש רדוס

 דסב הנרתכה ,הבותכה תורפסב יוטיב אצמ אלש הדעה ייחמ ףסונ ןפ הלגמ היה הפ-לעב תרוסמה
 .םיכש תורשע הזמ הרוזנצה

 בתככש הריציה

 .תירבעב התיח ,לארשי תוליהק תיברמל המרדב .םייררהה םידוהיה ברקב בחכבש הריציה תישאר
 )הגשה שארל דחאו םירופיכה םויל םיינש( ונילא ועיגה רטע ירפמ םיטריפ הושלשש ןושארה רוציה

1 ימע, 1962 :ץיבראזאנ האר רתריצרי ריממ רמלש לע 496 84- 1 8 1 1 ,ולורקק;   ריפמ ומרשנש םריופסי . i4 3 'מע . 974
 . 63-60 ימע .םש :האר

( 
1 .רבמולשבא :םורעהו חקיפה רינברד ימיש לע תולבונה' דחוימב ןייע 497  . 64-9 ימע , 972

: 1940 בראזאנ, האר רחריצרי בשאדאד ליגזי n לע םיטרפ 498 r 1 בראזאנ: 233 ·מע,  962 :r . 1 ימע 8 5- 1  .ולררקק: 84
1 3 ·מע . 974 1 .תיתורפס .קיצנא : 14  • r: 1940 בראזאנ , האר ריפמ ומרשנש םרופיס . 499-498 ·מע . 2 ךרכ . 962

1 :ץיבראזאנ ; 72-64 ימע  ררזיאה ימע לש רולקלופה ןמ םיבואשה ,ורופיס תא ,לשמל ,האר . 235-230 ימע, 962
1 ,ררלרקק לש ררפסב ,הלוז ןב םאטסרר ליחה-רוביג לע  םילושכמה ףא לע םשגתמה לרוגה לע . 52-26 ימע' 974
 רושעל יכ. שגרומ רחאבו רושהע לע הכרעב הלרעה המכחה תטלבומ דחאנש .םרופסי ינש . 77-63 'מע ,םש ןייע

8 ימע ,םש האר ,תורשפ אלב וילא ףאושה םרא עיגמ 1 -77 , 1 23- 1 1 3  החוכב שי תיממעה המכחח היפלש השיגה . 
 ימע .םש( 'וןינאהו ארלמה יריש' :םרייצה תושלש תומולח לע· םרופיסב ריטינ ידיל האנ ,תימרת לכ לע רובגל

1 84- 1 8 1  , 1  ימע ,םש( 'םהיולא םכל רזיחי ןכ ונחתש לכ· רופיסב ראותמ םיינעל לכנתמל םלושמה לומגה .) 87
 ימע .םש( םייחה-ילענ לע םילשמ-םרופיס לש הררשב יוטיב תואצומ םדאה-ינב לש דרסי-תרתכח .) 204

282-28 1 , 286-284 , 290-287 , 292-290 (. 

1 ,רלרקרק 499 1 , 60-57 , 6 ימע , 974 8 1 - 1 77 , 195- 1 8 8  , 256-230 . 
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 המבה תונמאו תורפס

 רחואמה לכל יח עמשמ ,הטאק תוהו·זדכ עשילא 'ר רצי תרוסמה יפל. לאומש ןכ ןטקה עשילא 'ר היה
 ולש רואיבה תא ידקכ השמ ןכ הלל ןורשג ברה םג ,הארנכ ,בתכ האמ התואכ .הרשע-הנומשה האמכ
 ןכ והיתתמ יח הרשע-עשתה האמה תישארכ .ם"כמרה לש 'הרות הכשמ'מ 'השודקה רפס' לע
 . החאמש ריעל רכעו ,רגומ רפכה יאוול בורק אוהש. ו'גימ רפככ דלונ ןהכה והיתתמ . ןהכה לאומש
1 תכשכ בזע ותדלוה רוזיא תא  . לארשי ץראל ויכפשכ אטושקל עיגהו ןאריא . ןאטסידרוככ דדכו 787
1 םיכשכ 828 - 1  תויכרות .תויסרפ םילמ תפסותכ תירבעכ םיסרטנוק לש הרוש ןהכה רביח 806
,ושבלמה םלוע' :רשבמה לוק' תורתוכה תא םיאושנ ,די-בתככ ורתוכש .םיסרטנוקה .תוימראו ' 
.השדח הריש'  .םייפארגויכ םיטרפו תויטקאדיד תופסות םהכ שיו ילבק יפוא ילעכ םה םירוכחה '
 .]םסרופ אל אוה ףאשנ רפסה רעשכו כ"וש ינידכ "דעלגה רה" רפס דעלג ברה' בתכ הפוקת התואכ
."ןויצ ןכ קתוע ם"ת תכשכ םלשוה" יכ . ןייוצ  האמה עצמאכ טככרדכ יחש הכונח ןכ םהרבא ברה '
 הדוהי 500 .חספ רדס לילכ רמזל הדעה יככ םיליגר ויה ,רומאכ ,ויטויפמ דחאו ןטיפ היה הרשע-עשתה
 ל"צז הכונח ןכ םהרבא 'ר ברה ינשהו ... ל"צז והילא 'ר' : םישישה תונש תישארכ דיעה יכרא'צ
 '"ת התע םג ד]י-יכתככ[ '"ככ םיאצמנ םהו הושדקה ונתפשכ םינוש םרייש וחינה םהינש ... יחרזמ
.םהיראוש םהיבורק ]ידי תחת[ ' 50  יפ-לע-ףאו ,םירפוסה-טעכ וכשמ םירחא םינבר םג יכ ,חינהל שי 1

 הפיה תינוליחה תורפסה וליאו .תיתד תורפס יאדו וז התיח יכ רמול ןתינ . ונידיל העיגה אל םתריציש
 .ליבקמכ טעמכ .תידוהי-תיטאטו תריבע ונייה ,תינושל-וד תורפסכ התישארכ השבגתה בתככש
 תורפס ובתכש .םירוצי םייררהה םידוהיה ברקכ ומק ,םירשעה האמה לש ינשהו ןושארה רושעכ
 תידוהי-תיטאטכש וז ןהו תריבעכ תינוליחה הריציה ןה .תדיוהי-תיטאטכ וא תירבעכ הפי תינוליח
 םישדחה רפסה-יתכל תורושק ויהו םירירהה םידוהיה תרבחכ ורכיכש . ןוליחה ינצינ עקר לע וחמצ
 .תידוהי-תיטאטכ ןהו תריבעכ ןה ,וז תורפס לש הקיניה תורוקמ .תיטילופה תוליעפה לש התישארלו
 חתפתהל הכישמה תוינוציח תוכיסמ ךא .תידוהיה תרוסמהו ,הפ-לעכ תיממעה הריציה : םימוד ויה
 אל תריבעכ םירוציה .הכיאכ הדועכ הקנחכ תריבעכ הפיה תורפסה דועכ ,תידוהי-תיטאטכ תורפסה
 ירבעה ןואטיבה לשוייח .הכפהמל דע היסורכ ואציש ,םינותיוע תע-יכתככ רוא וארי םהריבדש וכז
 וב ומסרופ םא קפסו םריצק ויה .)'זיאקווקה רשבמה'( הכפהמה רחאל זאקוואקכ רוא הארש ד.יחיה
 לכ ורגסכ טיייבוסה ןוטלשה תוססבתה רחא .םירירהה םידוהיה ירפוס לש םטע-ירפמ םירבד
 אופא ןה תוטעמ .הטעקכ םירירהה םדיוהיה לש תריבעה הריציוה ,הנידמכ םיירבעה םינואטיבה
 םיתעלו םייארקא םריוכזיאכ תומצמטצמו .םייררהה םידוהיה לש תריבעה תורפסה לע וניתועידי
 . דכלכ תודדוב תורושכ

 םדיוהיה לש הדשחה היצנגילטניאה ןמ םרייעצ הארנכ וכשמ תריבעה הרישה סומלוקכ
 הרשפיא וןשלכ םתעדייש .םידכככו םינבר לש תוחפשמ יככמ בורל ויה תריבעה יבתוכ .םייררהה
 טופשל ןתינש יפכ ,השדחה תריבעה תורפסה תא םג תצק וריכה םה .םבל-יגיגה תא הב עיבהל םהל
 502 .רוקמב ונידיל יעגהש ,ט"סרת תכשמ יקחצי ריאמ לש וטע ריפמ דדובה רישה יפ-לע

 גרוברטפב 'הלכשה יציפמ תרבח'ל יכרא'צ הדוהי הכפ הרשע-עשתה האמה לש םישישה תונשב
 'דיגמה' :ץילמה' יכרוע לצא דלתשה ןכ .םירירהה םידוהיה דיבככל םירפס וחלשייש שקיבו
 תריבעב םריפס החלש ןכא 'הלכשה יציפמ תרבח' .הדעה יכבל םניח וקפוסי תעה-יבתכש :למרכה·ו

1 .ינרא'צ 500 1 ,ל"איניש ; דד 'בוע , 884 19 ד 2 ,ונרנ ; 25-24 'כוע , 1982 ,דבז ; 886  . 

50 1 .ינרא'צ 1 866- 1 863 , 1 1 'כוע • 2 ד ·לב , 863 38 . 

 . 34 'כוע , 19 ד 4 ,יקחצי 502
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 ןוניחו תוברת

/1 

 רוש םייח ןכ ףסוי ירבעה רפוסה

 ונכ םע

 םתדועתל ועיגה אל וחלשנש ·ץילמה' חונוילג ,סרכ 503 .כויחכ ונענ 'ץילמה' ילהנמ םגו תיסורכו
1 רבמצדכ-9 כ זאקוואקה לש ביצנל התנפ תכרעמהו  תעה-בחכ תצפהכ עייסל ונממ השקיבו 865
1 ( ביצנה בישה הינפה לע . םידוהיה ברקכ 0 1 ראורבפכ  866 ( : 

 םכחירכ ינכ חא ליכשהל רוזעל בוטה םכצפחכ ... חקא יכל לככ יכ םכחיטבהל יל חור תחנל
 לע םכריעהל ץוחנל בושחא ךא .הזה רבדב םכינימיב קיזחא הצפח שפנבו סוזאקוואקב
 סוזאקוואקב םידוהיה יכ ,אוהו .םכלש ועבשה ילע תצפהל הנטשל ודמעי רשא םירוצעמה
 םניא םבור 'יל עדונש יפכ יכ 'ףיסוהל דוע יל ץוחנ תאזל ... וידחי תוליהקב םיבושי םניא

S03 1 ,ןמדלוג 1 ,יגרא•צ: 867 86S 1 .'גרא•צ:  866- 1 863 , 1 86S . בושימ : 39 ילג. I Kl>K . 
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 המבה תונמאו תורפס

 םילעה רפסמ תחלשמכ םכינימיל דומעל בוט ןוצרכ ןוכנ יננה תאז לככ ... תירבע םיניכמ
 50 •.המש םציפהל וטילחת דשא םכלש עובשה בתכממ

 םידוהיה ידבכנל םיקתוע רפסמ םניח חולשל םיירבעה תעה-יכתכ וגהנ םישישה תונשמ ןכאו
 םהמ םידחא דדוע רבדהו תירבעה תורפסכ שדחתמה לא הדעה ינכ ועדוותה םתועצמאכו םיידדהה
 .הכיתנכ םחוכ תא תוסנל

 זב ףסוי אוה ,היינש דימ דומלל םיצלאנ ונא ותריצי לעש ,תירבעכ םינורחאה םידדושמה דחא
 'ידאסוקכ בדכ ןהיכ אוה םגו הבוקכ תונבדנ שמיש ריכא . דוש ףסוי ומצעל ארקש :ץיכומייח םייח
 הרכחה ינפ וינישל ולעפש םיגוחל ברקתהו תונכרה חא בזע ותיעדמ ןאצ םע תועד-יקוליח ללגכ ךא
1 חנשכש ,דוש .םיידדהה םידוהיה לש 9 1 8  כוד'ש ,תירבעכ ןמוי דיעמ להינ ,םימיכ אב םדאכ ראות 
 :ירלה הדוהי- םייניבה ימי לש ןוקיסלקל יוקיח דיעמ הכ היהש הדיש תדרצנ ויה רכ םימושרה
 ןולובז טבשמ םאצומש ,םיידדהה םידוהיה לש םהיתודלות תא דוש ראית םינודאה וידישמ דחאכ
 תודות םירכינ םיגשיהל ונד ובש 'דאקוואקה אוהש םידהה דר דיאל לכסו םידודנ דחא ועיגהו
 ברקכ תוצופנ תודגא לש תירבעכ ידיש דוביע התיח דוש לש ותריצימ קלח .תכרפמה םתדובעל
 דשאכ 'דהככ הצחרש הבוק לש ברה תכ לע הדגא דיש-יתככ דביע 'לשמל 'ךכ . םיידדהה םידוהיה
 ובו ,ולשמ ךפונ דוש ףיסוה וד הקיתע הדגאל .הכ קשחש ימלסומה ידאקה זב לבט היינשה הדגכ
 ,וידישכ .הבוק לש ידוהיהו ימלסומה קלחה דיכ םינשה ךשמכ לוכיככ הלחש תוברקתהה תא ראית
 הגרע דצל תרגתסמה םיידוהה םידוהיה תרכח לע תבקונ תרוקיב לש תומינ ויה 'דוא תואדל ונד אלש
 כונסינ חספ לש םיריבעה וידישכ םג הלולכ התיח תיתרבח תרוקיב תמינ 505 .חישמלו ןויצל הקומע
 506 .םימש יפלכ סירתהל דדושמה ענמנ אל ותדע ינכ תולד לע באכ ךותמ .הבוקמ

 םיצח ר]ד בדינ םידחאו' . טעמ יטעמ וד הריציל קקדהל םילגוסמהו םידיחי ויה תירבעכ םירצויה
,םניכהל דואמ השקו תימרא םיצחו תירבע  האמה לש םישישה תונש תישארכ ינדא'צ הדוהי דיעה 507 '
 תישארכ יחרזמה דאקוואקכ םידקנמה דחא בתכ :םהל הדדכ תירבעה הפשה' 508 .הךשע-עשתה
 דינמה שיא םהיניכ אוצמל השקו םיסג םיושכש םע האירק קד איה הכ םתעדיי לכ' ,םירשעה האמה
.תוליפתה תא  אורקל םילגוסמ ויהש םידחא םישנא בושי לככ טעמכ ואצמנ 'ןכ-יפ-לע-ףא 509 '
5 תידכעה ןושלה תא דינהלו  . ךלהו לדג םרפסמו 10

 התישאר דאמ .תידוהי-תיטאטכ הבותכה תורפסה לש םינצינ םג וארנ תירבעה תורפסל ליבקמכ

1 .ךמדלרג 504  . 1 'לג , 867
1 ,.י 505 9 1 8 -2 ימע ךכר , 34-29 ימע ,י"כ ,אריפש ;   .דיה-בתנל חפסנה לש 1
 . 38 'מע ,םש 506
 םכיא' םיררה םדיוהי .הרבהב ינושה םג השקה היסור ידוהי דיבל םייררהה םידוהיה דיכ תיונעב תורבדהה לע 507

1 ( גרבדכרר דיעה :]אלמ םרל n רא וקררשנ ךפולמו קרית דיב אלו חתפו ארש דיב אלו הפרו שגד דיב םילידבמ 887 , 
1 .רךלש :םג דייע .) 58 'לג 920 . 

1 .יכרא'צ 508 866- 1 863 , 1 1 ·לג , 863 7 1 ( יכרא•צ בתכ רחא םרקמב . 94 'מע ,  1 'מע, 870 3- 1 2  םידעויה .יתלאש לע : ) 
 :םהינכו םע וליפא תרבעב ת m של לגרסמ יתיה' ירשקב :·ץראה-םע ינא" :הובשת בורל יתלביק ,תירבע םתא
1 ( ךר•זראכ בתכ :הרותה תא םראבמ ירשקבו תרבעכ םיחחושמ ירשקב םהימכח' 90 1  םרוהי: םג דייע .) 166 'מע . 

1 ,םיררה 887 . 
1 ,טדאטשכזייא 509 902 . 
5 1 0 1 ( ינרא'צ הדוהי לש וינדמוא יפל   ,הרבקב 30-25 ,גאראב 8 ,טכבדדכ שיא 20 תרבע בותכו אורק ודעי ) 14 ימונ, 870

-2 םיבושיה ראשבו יכזררגב 6-5 1 ( ינרא•צ הדוהי דיעה ,ילגדרד רפכב םיליכשמה .דחא לכב םישנא 1  'מונ , 884
 . 64 ימונ , 1952 .טלנכל :םג דייונ .תרכהע וךשלכ רמל בוט םרובד יקראטב ברהו ) 22 , 16
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 ךוכיחו תוברת

 םישימחמ רתוי .תומלש-אל תועידי יפל ,וז ןושלב ווצי הנותנה תידוהי-תיטאטה תורפסה לש
 זתינש ,תופוקת עבוא דיחכהל יואו וז ןושלב הבותכ תורפס לש המויק תונש םיעבשב .םירצוי
1 תישאו דע )א( : םיאבה ןמזה-יקרפב הללכהה ןוד זעבוקל  ןוועבש לש ותעפוה תליחת ' 928
1 דע )ב( ; תידוהי-תיטאטב  לש םירפוסה תדוגאב תידוהי-תיטאט היצקס לש התמקה ןמז , 936
 )ד( ; זילאטס לש וימי ףוסל דוע םיושלשה תונש לש היינשה תיצחמה עצמאמ )ג( ; זאטסגאד
 .ונימי דוע םישימחה תונש עצמאמ

 רפסה-יתבב תיתוברתה תוליעפה עקר לע החמצ תידוהי-תיטאטב הבותכה תורפסה לש התישאר
 .העפוהלו הגצהל הדוענש ,תורפסה לש הייפוא לע המתוח תא העבט וז תוליעפ .םינודועמבו
 .וושוה וא וארקוהש םיריש זכר ,םינוכרעמל רתוי םימוד ויה הארנכש ,תוזחמ ובתכנ הלא םיכרצל
 ויה אלש םושמ וא ,תידוהי-תיטאטה ןושלב המב רסוחמ ומסרופ אל וללה תוזחמה לש םבור-בור
 ובלושש . ווקמ ריבדו םידוביע .םימוגרת הללכ ןושארה הבלשב תיתורפסה הריציה . ךכל םיויאר
 ,הב םקלח תא דייצל וךבנל ובשח אל םיבתוכה דמ םידחא .םהיניב דירפהל השקש דע הלאב הלא

 .םטע-ירפמ םיטסקט וושוה וא וארקוה ,וגוצה םהבש םיועריא לע םירואיתב ורכזוה אל םהיתומוש
 המכ דע .םיירקמ םיווכזיא לע רקיעב תותתושמו ,ותויב תולבגומ אופא דה וז תורפס לע וניתועידי

 הרבחה ינפ תא תונשל ופאשש םרייעצ ויה הפוקת התואב םריצויה בור ,דעימה טעממ קיסהל זתינש
 הבותכה תורפסה .וז הרטמ תגשהל יעצמא תידוהי-תיטאטה ןושלב תורפסב וארו םתדע לש
 .םייתרבח םיוסמ תלעבו תטיקאדיד התישארמ אופא התיח תידוהי-תיטאטב

1 ( 'שכתמחז' ןוועבשה לש ותעפוה תליחתל דע  םירצויה לש תריקיעה המבל ךפהש .) 928
 ,הבוקב' וקאנב: וז ןושלב טע-ישנא לש םיזכרמ העברא. ונתעידי בטימל. ומייקתה ,תידוהי-תיטאטב
 ןכו ,םריעה ןתואב תוברתה ינודעומ לא תורישי םירושק בורל ויה םירצויה .הבקסומבו טנבודב
 s וי.םייווהה םידוהיה לש םירחא םיווגמ-יבושייב ומקוהש ,םימוד םינודועמל םטע-ירפמ וקפיס

 םינודעומב ןכמ-וחאלו ,'ןויצ יריעצ' לש ןודועמב תידוהי-תיטאטב תוליעפ הלהנתה וקאנב
.ןויצ-ילועפ( פ"קי לש בוכוווב וב ש"וע לאלצב ש"ע  המכ וגזומ םיושלשה תונש תישארב ךא )
5 • יללכ ןודעומב 'הניפ' קר התיח תידוהי-תיטאטב הלועפהש ןפואב ,םינודועמ 1 2 

 'ץיבוניבו )אשיוג 'ליסויג( לצוה היה וקאנב םיירוהה םידוהיה לש םינודועמה לכב היחה חורה
1 דילי( 1 וא 904  ·תיטאטב ויתוריצי לוע יואוג וא ויוה תיתורפסה וכוז תישארב ומצע הניכש ,) 906
 םשל ןמזה תצורמב ךפהש .)תיסורב יווה( יקסווג ויניכב שמתשה ןכו )יווה( יקד 'ג םתח תידוהי

 לש ונייחאו 'ץיבוניבו םירפא וקאנב םיירוהה םידוהיה בו לש ונב היה יקסווג לצוה . ותחפשמ
 .ישילשה רדנסכלא' םש לע תיסורה היסנמיגה דימלת היה הכפהמל דע .טנבודמ 'ץיבוניבו והיעשי

5 1 1  םתלועפ ולהינש ,םינודועמ םרישהע תונש לש הייכשה תיצחמכ והי ינחוגו קי'צלאכ של תוידוההי תונוכשכ 
 המורתכ הוילת התיה ותולעפ .םרחומ תסככ-תיב לש ררופתמ הנבימכ ךכש יזכורגכ וךדרעמה .תידוהי-תיטאטכ

 ·תיב זייככ תא החקלש אלא דוע אלו והשלכ םוסכ ביצקהל הבריס וז ךא .תיכה וץפישל הייריהע םטעמ המוזע
 תדחוימ כל-תמיש שדיקהש ,םירירה םדיוהילש יודרעמ תע התוא םקוה ה'זדכאג ריעכ םג .היכרצל רבעשל תסנכה
1 ,ה'זדכאג .ךאמשיא; 1927 "ק( הדהע תושכ רבקכ תיתוברת הולעפל 193 "ס.מ; 928 1  תובשייתהה ריוזאכ םג .) 
 המכ ורגסכ םיושלהש תונש תישארכ ךא .םרישעה חוכש הילשכ םיתדרעמ ומקוה םירירהה םידוהיה לש תיאלקחה
1 ,התכדיט .ךייטשכמאק( םהמ 1 'מע , 928 1  .) 1934 ,וקכטאמ; 1929 ,התכירט .קאטשכאג; 

5 1 2  הציקס םיושלשה תונש תיאשרכ החיה וקאנב םישנה ינודועממ רחאכ . 355 •מע, 1946 ,לה ; 1932 ,כוסיקראס 
 ריק וךחע הסמרפ זבו בוחכו אורק תארוהכ הקסע היצקסה .הוכרזעילא הינורכ הדמע השארכש .תודירה תודיוהיל
 .) 356 •מע .םש( הלשמ
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 המבה תונמאו תררפס

 ליבשכ תוזחמ רביוע םגרית וכרד תליחתכ .ולש הרשעה ליגכ תיתורפסה ותולעפ תא לחה אוה
 ליבשכ 'אמא-אכא ירי ירפ' ןוכרעמ וא הזחמ בתכ םירשעה תונש תישארכו :דויצ יריעצ' ןודעומ
 לושכמל ודמעש .תוניוע תוחפשמ יתש וראות הזחמכ .)ןויצ-ילועפ( פ"קי לש ןודועמכ הגצה
 ,םימחר לש תושגר ררועל רוענ הזחמה . ו"ט תכ לחרו ז"ט ןכ השמ לש הרוהטהו המימתה םתבהאכ
 רחאכ יתרוקיב-ינדרמהו ילאטנמיטנסה יפואה :תוכבל ןוצר היה ,תורזח ונכרעו ותוא ונארק רשאכו'

 ןוכרעמכ םג יוטיב יריל אב אוהו ןושארה הכלשכ תירוהי-תיטאטכ תואזחמה לש םינייפאמה ןמ ויה
 םידומלה םירמוע ןוכרעמה לש הלילעה דקומכ .ונדייל עיגהש ,יקסרוג לצרה לש וטע-ירפמ דיחיה
 םיפוצה לצא םימחר ררועל רוענ ןוכרעמהו םיכרה םידליכ הדורכ ראותמ דמלמה :הנוכ רימלת'כ
 . םידמלמה רינגו

 םאו םינוכרעמה תגצהל תפסותכ סא . ןודועמכ וגצוהש םינומזפו םיריש םג בתכ יקסרוג
 לאנויצאנרטניאה תא )יסור ידוהי( יקסניגארכ 'י םע ףתושמכ םגרית וז תרגסמכ .םדיחוימ םיעפומכ
 םרישעה תונש ףוסכ .םימי-תרצק הארנכ התיה תורפסה םוחתכ ותוליעפ ךא .תירוהי-תיטאטל
 בלתשהו ןלמועתכ וקאנ תטיסרבינוא תא םייס . ןא'גייכרזאכ יטייבוסה הלומעתה-וךנגנמכ בלתשה
 תיתורפסה ותריצוי ,תירוהי-תיטאטכ הביתכה ןמ הארנכ קחרתה ןמז ותואכ .םזינינלל הצרמכ הכ
1 7 תנשכ . רפסכ הסנוכ אל םלועמ  ןישלהל ןכו םולעמ השע אלש םריבד לע תורוהל עבתנו רסאנ 93
5 .כו'צושרח ימיכ ,ותומ ירחא 'רהוט' אוה .וייחכ ךכ לע םליוש בריס אוה ךא ,וירבח לע 1 3 

5 •,יללכ ןודועמכ 'הניפ'ל םיושלשה תונשכ ךפה אוה סגש ,הבוקכ יררה-ידוהיה ןודועמכ  ויה 1
 כונוראגא בקעי :ץיכוניכנ וךולכז .כוראריכ בקעי: טע-ישנא העברא תוחפל םיליעפ םירשעה תונשכ
 תיצחמכ ליחתמ יאזחמו ררושמ היה כוראריכ בקעי .) P. Shcherbatov ( כוטכר'צש 'פו )כונורהא(
,םותיה לש ובצמ לע' רישה ונילא עיגה ותריצי ריפמ .םירשעה תונש לש היינשה  ראתמ אוה ובש '
 המור חורכ .טיייבוסה וךטלשה תא חבשמו ורכע םינמזכ םותיה לש תירמוחהו תישפנה ותקוצמ תא
 ךריעהו ,תירוהי-תיטאטה ןושלל תדחוימ הושחתכ ןחינ אוה .כוראריכ לש הזחמה םג .הארנכ .בתכנ

 וז וךשלכ םיירוזאה םידלבהה יכ ,יאדוו שח ןמזכ רכ ךא .םינושה םטיקלאידה ןיכ םילדבהה תא רואמ
 תירוהי-תיטאטה הפשה לש םינושה םיגהלה לע רמוח ףוסיאל םינש שריקה ןכלו .םיכלוהו םימלענ
 ירכ העיגה אל תצמואמהו תינרקשה ותדובע םלוא .וז ןושל לש יגולוטקלאיר ןולימ תנכה םשל
 ברקכ לפנש רע תריוהי-תיטאטה תורפסכ םג ויתובקע תא ריאשה אל אוהו ,רוא התאר אלו המלשה
5 .תינמרג-תיטייכוסה המחלמה ימיכ 1 5 

 ג"י זב ותויבו ,! 907 "כ דולנ כונורהא .)כונורהא( כונוראגא בקעי היה כוראריכ לש ותימע
1 "כ בתכ םימיה םתוא חורכ .תריוהי-תיטאטכ ןודועמה תוליעפכ בלתשה  ,רסיקה' םשכ רךבועמ 920
,רישעהו ברה  רךבועמ :ץיכוניכנ וךולכז םע ףותישכ .םג בתכ המור המינכ .ותדע ייח תא רקיכ ובש '
.?םשאה ימכ' םשכ ףסונ  םרישעה תונשכ םסויפש םריישכ םג ה בלתשנ וינוכרעמל המורכ '
 םרייש םסויפ םרישעה תונש ףוסכ .תיתולמעת-הילאוטקא לש המינ םיושלשה תונשכו תורחואמה
,שכתמחז'כ ,םימותיה' ןוגכ ' ,תרירהה המלעה' ' ,הובקכ םדיוהיה ןכשמ' '  :סוראה רכוטוקאה' '
 ,הפריח תיתרבח תרוקיב םהכ הטלש ; יתולמעת-יתרהצה יפוא ילעכ ויה ורייש . רווע :ןינל רכזל'

 ·ריפמ תיתורפסה תרוקיבה רימאמ ויה םחורכ םימור .רחא רצמ ,שרחה רטשמל חכוש ,רחא רצמ

5 1 3 1 מנ ; 30 , 28 ימע . 1982 ,דבז ; 252-250 'מע , 1967 ,יקסגיגאדכ  984 , m 1 ימע ,  0 1  . 1922 ,ידק; 

5  . 1932 ,כרסירקאס ; 1933 ,כרקינטיקאד 14

5 1 5 1 ,דלימ  1 'מע , 929 8 289-28 'מע , 1932 ,דלימ;   . 29 ימע , 1982 ד,גו ; 7
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 ןוניחו תוברת

.טלוקטילורפה' לש תינטשפה הסיפתה ןמ ונוזינש ,וטע 1 ב '  ףירח רמאמ •שכתמחז'ב םסויפ-928
 תא ףיקתה בונוראגא . ןרתע ותואב רוא-הארש ,יקסרוג לצרה לש וטע ירפמ 'ביבא יבאכ' רישה דגנ
 תונרע רסוחב ,רישה תא המסרפש 'ןותעה תברעמ תא םישאהו ותרישב תוינויצ תומינ לע יקסרוג
.שכתמחז'ה לש לעופב ךרועל הנומו טנברדל בונוראגא ןמזוה ,וז תרוקיבל ךשמהב .תיטילופ ' 
 ,ינוטלשה טאראפאב םיימוקמ םישנא בוליש לש המגמה השגדוהשמ ,םיושלשה תונש תישארב
 רודמ שאר שמיש ן-934 ב .תיתגלפמה היכראריהה םלוסב תוריהמב הלוע וקאבל בונוראגא רבע
 יתגלפמ ןקסעכ. חוכו העפשה תבר הדמע- תיטסינומוקה הגלפמה לש תויכרמה הכשלב וןנגנמה
 ןושלב ןואטיב ךרועל ןכמ-רחאלו ,תידוהי-תיטאטה ןושלב רואל-האצוהל הקלחמה להנמל הנמתנ
-ירפס םוגריתו הכירעל ונמזמ הברה בונוראגא שידקה הפוקת התואב .וקאנב עיפוהל לחהש וז
 'תורשכ חיגשמ' ןיעמ םיושלשה תונש עצמאב אופא שמיש אוה .תידוהי-תיטאטל תיסורמ דומיל
 ףא' רוציל הכריה אל ומצע אוהש הארנכו ,תינא•גייברזאה הקילבופרב תידוהי-תיטאטה תורפסה לע
,החמשה' םשב הזחמ בתכש  לוסיח םע .וכרוע היה אוהש ןואטיבה יפד לעמ יאדו םסרופש '
 ינוריעה דועוה לש ןושאר ריכזמל בונוראגא הנמתנ 'ןא·גייברזאב תידוהי-תיטאטה ןושלב תוליעפה
 תא חנזש המוד ,בשיבויק זוחמ לש הגלפמה ריכזמכ ןהיכ המחלמה רחאו וקאנב הגלפמה לש
 ךאנאמלאב ויתונורכזמ תצקמ םסויפ םיעבשה תונשב קר .תידוהי-תיטאטב תיתורפסה תוליעפה
.ומיטיבוס ןאטאו' ' 5 1 6 

 לש הבר דגנ םירייטאס םרייש ,טנברדב אציש ןואטיבב ,םירשעה תונשב םסויפ 'ץיבוניבנ ןולובז
 ,תועידי ונידיב ןיא בוטבר'צש 'פ לע .הפוקת התוא לש תיתמגמה הרישב ובלתשה וללה .הבוק
1 םינשב; םודאה אבצב תריש אוה םיחרזאה תמחלמ ןמזב יכ ,תוחוודמה ולא טעמל 922- 1  היה 920
 ןב· םשב וןכרעמ וא הזחמ בתכו הלאק-·ץאחאמב תידוהי-תיטאטב תיטאמארדה הקהלב ליעפ
5 .תינכפהמה תוליעפב ותובלתשהו רחוסה ויבאב ןבה לש דרמ וזכרמבש :ןכפהמ- רחוסה 1  בורק 7
 .דואמ תמדקומ הפוקתב תידוהי-תטיאטב הריציה םוחת תא בזע בוטבר·צשש ,יאדוול

 תיתורפסה הריציב דימתה ,םירשעה תונש יהלש דע הבוקב םיליעפ ויהש ,םריוציה תעבראמ
 .)בונורהא( בונוראגא בקעי קר תידוהי-תיטאטב

 תוחפל וז ריעב םיליעפ ויה םירשעה תונש תישארב .טנברד ריפוס גוחב בצמה היה תצקמב הנוש
 םתוחתפתהש ןוויכ .בונוימס ונ�יו )ימע-ןב( בונימינב והיעשי : תדיוהי-תיטאטב טע-ישנא ינש
 . ךשמהב םהילע רובידה תא דחיינ ,תרחואמ רתוי הפוקתב רקיעב האב םהינש לש תיתורפסה

 םיירקיעה םהירוגמ-ירוזאב םירשעה תונשב ושבגתהש ,םייתורפסה םריכומה תושלשמ לידבהל
 םירפוסה-טעב םיכשומה דיב .הבקסומב םהלש יתורפס זכרמ םג ךלהו חמצ ,םייררהה םדיוהיה לש
 לאכימו בומיסינא )ילתפנ( יאלוקינ : םיינש תוחפל םרישעה תונש יהלש דע ויה יאבקסומה גוחב
 .) M. Shabaev ( בייאבאש

 תינכפהמה הוענתל ףרטצה אוה .בומיסינא תברש לש ודכנ היה בומיסינא )ילתפנ( יאלוקינ
 היה םירשעה תונש לש הנושארה תיצחמב .וצרמ תיברמ תא ישדקה הלו ,הכפהמה ינפל דוע תיסורה
 ימזוי ןיב היה ןאכ .הבקסומל רבע ןכמ רחאלו דארגנינל תטיסרבינואב תינאריא תורפסל הצרמ
 ,תידוהי-תיטאטב תוזחמ ינש תוחפל רביח הפוקת התואב .םייררהה םידוהיה גוח לש ותמקה

5 1 6 1 ,דלימ  1 ·מע , 929 8 1 ,דלימ:  -1977 ,כרתדאגא : 270 ימע , 932 1 ,הכרכאחאסרמ : 64 ·מע , 1976 , 1974  ,רכז: 980
1 1 ,ל•ק : 30-29 ימע , 982 367 יסמ , 936 1 4 1 ,ל"ק :  7 ·סמ , 937 7 1 0  . 

5 1 7 1 ,דלימ ; 29 ימע , 1982 ,רכז   . 28 ימע , 929
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 המבה תונמאו תורפס

 ומסרופ אל הארנכ תוזחמה .יטייבוסה רטשמה תישארכ םייררהה םידוהיה ייח ודמע םזכרמבש
 הטיסרבינואב הצרמ היה םיושלשה תונשב .וז תוליעפ םוחתמ קחרתה םרבחמו ,םלועמ
 היהו ,היגוגאדפל רסמתה אוה .חרזמה יעדמל ןוכמב יעדמ דבווע חרזמה ימעל תיטסינומוקה
 הבקסומ תטיסרבינואב הצרה הז אושנ לע ,םייסור-אל רפס-יתבב תיסורה ןושלה תארוהל החמומל
5 "ב ותומל דע 1 8. 1 966 

 אוה םג רביח בומיסינאל המודב .בייבאש לאכימ םג תע התואב ליעפ היה יאבקסומה גוחב
 לארנג' : םהמ הושלש . יחרזמה זאקוואקב םייתאמ ארו םיגוחל ודוענש ,תידוהי-תיטאטב תוזחמ
5 ףוסב הבקסומב רפסב ומסרופ :םיתמה תייחת'ו ·םישנ יתש לעב• :םודא 19. 1  ,הז םוסרפ 927
 רפסה היה 'ןמז-קרפ ותואב תידוהי-תיטאטה תורפסה לש תריקיעה הקיטאמיתה תא ףקישש
 הריציה ןמ בייבאש הארנכ קחרתה םינשה תצורמב .סופדב אציש תידוהי-תיטאטה תורפסמ ןושארה
 .תיטאטה תורפסה תודלות לע תוטעמה תוריקסה ןמ םלענ ומוש ,וז ןושלב

 םיליעפ ויה ,םהריבד תא סיפדהל םירפוס-טעב םיכושמה ולכי הבש ,המב לש התורצוויהל דע
 םוחתב ודימתה אל םבור 520 • שיא רשע-םינש ,תואלמ-יתלב תועדיי יפל ,תידוהי-תיטאטה תורפסב
 הדוענ הז ןמז-קרפב הרצונש תורפסהש רחאמ .םירחא םימוחתל םהייח תא ושדיקהו הפיה תורפסה
 .הרמיזל וא הארקהל ודוענ םריישה ףא .)תוזחמ( םינוכרעמה הב וטלש ןכל ,המיבל

 .תידוהי-תיטאטה תורפסה תודלותב השדח הפוקת הליחתה •שכתמחז• ןוועבשה לש ותעפוה םע
 .ושדיח לש םינממס הב ורכינ ךא ,התמדוקל ךשמה הווהמ איה םנמאש

 : טנברדמ םריצוי ינש םידמוע הזכרמבו .תמדוקה הפוקתל ךשמה ןיעמ איה וז הפוקתב תואזחמה
 תיצחמב .) Gimiadov ( בודאימיג םג הב ליעפ היה המ-ןמזו ,בונוימס ונויו בונימינב והיעשי
 םדיוהיה ייח וראות ובש :תדה ןכרוק' םשב הזחמ בודאימיג בתכ םיושלשה תונש לש הנושארה
52 .שדוקה ילכ לש םתטילשב ןידיע ויה םה רשאכ .םיחרזאה-תמחלמ ימיב םייררהה 1 

 חוודיו .תדיוהי-תיטאטב המיבה תונמא רשע דיל דמע. ימע-ןב םשב םג םתחש ,בונימינב והיעשי
1 "ב 'ץילמה'ב  םוע :וןיצ-ילועפ· תגלפמל ףרטצה הכפהמה רחא .וז ןושלב הנושארה הגצהה לע 903
 יפלש .תדיוהי םירשפ תדיחי תמקה לש וןירע םקר םיחרזאה תמחלמ ימיב .פ"קיל רבע הב גוליפה
 גוחב ליעפ ,הארנכ ,היה םירשעה תונש תישארב .קאריעו סרפ ךרד לארשי-רץאל עיגת פ"קי תדוקפ
 ןוגראב ליעפ היהו הבקסומל רבע תיטסינומוקה הגלפמל ותופרטצה רחאלו .טנברדב יתאמארדה
1 "ב םסרופ ןאכ :שכתמחז• יתוברתה  .ותדע ינבב הז לבוקמ גהנמ רקבמה :רהומ• והזחמ 929
 םיושלשה תונש תישארבו ,םירירהה םידוהיה לש תיאלקחה תובשייתהל ועיסב ליעפ היה ברנימינב
 םירפסה-תאצרהב תידוהי-תיטאטל היצקסה דיל הבקסומב הנגראתהש .טעה-ישנא תוצבקב בלתשה
 הקילבופרה לש זיכרמה לועפה-דועוה לש וןנגנמב דבעו תוצועמה-תריב ימע לש תיתכלממה
 ברקב תדה לש המרקמ לע תיסורב רמאמ םסויפו ,תדה דגנ קבאמל די ןתנ ןמז רתוא .תיסורה
 טעה-ישנאמ דחא לש וייח ומייתסה ךכר .םיושלשה תונש יהלשב רסאנש הארנ .םירירהה םדיוהיה
 .ברנרימס ונוי- ריעצה ותימע לש וקלחב לפנ הזמ בוט לרוג 522 .תידרהי-תיטאטב

5 1 8 -1986 ,דבז ; 29 ·מע , 1982 ,דבז; 1978 ,הכרנאחאסרמ   . 9 ·מע , 1985 , 1985

5 1 9  . 1927 .כייכאש 

.שכחמ n ז• : האר ולש ר•ש .כרנרמררלס ןחג םג בחכ ןמז קרפ וחואכ 520 1 י 1 ,רכגרראגא הררשה , 40 ·לג , 929 977- 1 974 • 

1  . 29 ימע ' 1982 ,רכז ; 67-66 ימע ' 976

52 1 1 .ן•כאר  935 . 

1 ,הכרנאחאסרמ 522 978 1 ,דבז;  -1986 ,דבז ; 28 ימע , 982 1 985 , 1 1 '.קסנא•זרר ; 9 ימע , 985 1 , 45 .גנ ימע , 986 0 1  . 
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1 ( בונוימס ונוי 9 3 1 - 1 899 ( 
 יאזחמו ררושמ

1 דילי בונוימס  םימחולל ףרטצה םיחרזאה-תמחלמ ימיב .טנבדדב םיינע תחפשמ זב היה 899
 לש הליהב ותדלוה-ריעל וזח ןאטסגאדב יטייבוסה רטשמה לש ונוניכ םוע ,םיקיבשלובה רצנ
 חא םירשעה תונשב בתכ הנעמלש ,תידוהי-תיטאטב תיתמיבה תוליעפב בלתשהו .םודא ןאזטידאפ
1 ( 'חקיפה ןכדשה' תוזחמה 1 ( 'םישמושמ םיצפח ירכומ ינש' ,) 924 1 ( 'םוסחמ'ו ) 924  ןורחאה; } 927
 תואזחמה םוחתב הז אושנ םג ללכנ תואלקחה לש היצאזיבטיקלוקה םע .תדחוימ תודיאלופופל הכז

 ותמקה לע קבאמה ראותמ ובש :םיחא יכש' הזחמה תא בתכ םיושלשה תונש תישארב .בוכוימס לש
 ןמ היה הז אושנ .}קאלוק( ףוג לעב דחאהו םודא ןאזיטדאפ דחאה :םיחא ינש ןיב זוחולק לש
 .תורפסב הטלשש תיללכה המגמב בלתשה בונוימסו . ןמז ותוא לש תיטייבוסה תורפסב םילבוקמה
1 כ  ךישמהו .תידוהי-תיטאטכ דואל האצוה לש להנמ-ןגסל הכמתנ הבש' וקאכל כונוימס דבעוה-934
1 ב .תיתורפסה הריציב  ןינ תבורעת-יאושינ םידמוע ודקומבש :תגרוח םא' הזחמה תא בתכ-936
 םידוהיה תדע לש תיזכרמ היעב תע התואב היה אל אושנה .תיכיגזלה הב'ז ובל-תדיחבו ידוהי דוחנ
 םימעה גוזימ לע הדבירש ,תיטילופה הנפואל תונעיהכ רתוי ותוארל שי רנ קוסיעהו ,םיידדהה
1 תנשב .תויטבשהו תוימואלה תוציחמל דבעמ זאטסגאדב םיטבשהו  וירפס ינש וקאנב דרא ואד 936
1 ( 'זיאח' םשכ תונדעמ ושלשב הזחמ : כרנרימס לש םינושארה  'םירופיס' ץבוקו }םיקתוע 000,
) 1 ,  .)םיקתוע 500

 חדה דגנ קבאמה רמכ ,םיילאוטקא םיאושנ םזכרמכש ,םרייש םסרפל נרנרימס ךישמה ליבקמב
 םיימואלניב םיעוריאו .)'למעה דרבכ'( תרצועמה- n דיבב הדובעל הליהת דייש ,)'הדות-דפס תונקל'(
 'םירשעה תונש ימוסרפל רישי ךשמה ברנרימס לש ותריצי התיה הלא םימוחתב . )'הינמרג ילטבומל'(
 תחא .תמדוקה הפוקתל םיינייפואה םינוכרעמה םרקמב הזחמ לש ןויבצ רתוי ולביק תרמאדדהש ףא
 החיה ינשה ןמזה-קרפכ חידוהי-תיטאטב תורפסה תוחתפתהל ברנרימס לש תוידוחייה תומרותה
1 כ דוא האדש .םינושארה וריופיסמ דחא .תרופיסה 929- 1 .לידסיח יבו לש רדיכמ' היה'-928  דרנגה '
 ןכ לוע יטייבוסה ןוטלשה דגכ םחל ריבאש .}ןרדנ( ןודרב הרשע שש זב דעכ אוה רופיסה לש ישארה
 רמא יכ ,ריעצל רדבתמ ןמזה ךות .באה םרקמ תא ול אלממה ,ינדה לא ןשמכ דיעצה .ריביסל חלשכ
-תיב תוסנכה תא ותבוטל לצכמ יברה .תוחא תבהאמ םג ול שי ןכ לע ףסונו יברה לש ותבוהא איה
 ןאכו ,הבקסומל עסונ ינדה .הדרת-דפס לוכיבכ תונקל ידכ ותליהק לצא ולדג םוכס ףסואו ,תסנכה
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 השיאה תחקול תוללוהה ךות .ריזח תליכאלו תרוכישל ותוא האיבמה ,השיא לש התשרב לפונ אוה
 תא יברב הארש ריעצה .תמו וירוגמ םוקמל שאר-יופח רזוח ןקזה ףאונהו ,ופסב לכ תא לידסיח יברמ
 תיתד-יטנא הריצי אוה ןבוסמהו הלילעה בר רופיסה .אוה םג תמו ,ותעדמ אצוי ולש לאידיאה
 לש רמה םלרוגו ,שדוקה-ילכ לש עצבה-תפידרו הוואתה ,תועיבצה תא חיכוהל הדעונש .תקהבומ
 ,םיושלשה תונשב ומסרופש ,םירחא םירופיס זכרמב םג .תדה תעפשהב ןיידע םיאצמנה םיריעצה
1 ב ותומ רחאל .)'למעה דובכ'( םיזוחלוקב םירושאמה םייחהו יתד-יטנאה אושנה דמע 96 1  האר-
1 ( ויתוריצימ ץבוק תידוהי-תיטאטה ןושלב רוא  ירפסב רוא וארש םירופיסה זמ קלח ללוכה ,) 964
 יחינממ דחאל םויה דע בשחנ בונוימס .תונותיעב ןכל-םדוק וספדוהש םירבד םגו ,םיושלשה תונש
 דוחייב .תויגולותנאה בורב םיללכנ ורייוש .תידוהי-תיטאטב תיטייבוסה תורפסה לש תודוסיה
 בותכל לחה אוה םג רשא' רחא רפוס לש ומש דועב 523 , וז ןושלב םינקיאזורפה ןושארכ וקלח שגדומ
 . ןיטולחל טמשנ 'ןמז ותואב הזורפ

 ,בוטאניידוח יאכז היה ,ינשה ןמזה-קרפב תידוהי-תיטאטה תורפסל וסנבכש ,םינקיאזורפה דחא
 תפוקתב הידוהיה השיאה ייח לע רופיס( הבוט ןרדב' םיכשמהב רופיס ןותיעה יפד לעמ םסויפש
.)הכפהמה  הז עקר לוע ,תורעבה רועיבל גוחב תרקבמה ,הנמלאה םרכח איה רופיסה לש הרוביגה '
 ןא .רשיה ךרדמו הדעה ןמ התוא וקיחרי םדיומילה אמש ,שושחה היבא דיבל הניב ךוסכס ררועתמ
 לש השדחה הכרד םע םילשמה ,דורמה ינעה ,באה לש ובלל םריבדמ םרכח לש םיענכשמה הירבד
 לש תופיאשה דיבל ןשיה רודה דיב הרשפ לש תורשפאה תא שיגדהל אופא שקבמ רופיסה .ותב
 524 .הילע רשגל דיאש םוהת לע תורודה קבאמ תא דימעמ וניאו .תררחתשמה השיאה

 ןמו ,ינזורגב יררה-ידוהיה רפסה-תיב להנמו הרומ היה ,בוטאניידוח יאכז ,רופיסה רבחמ
 תונשב םג הארנכ הכשמנ תיתורפסה ותוליעפ . ידוהי-יטאטה בתכה ז�טיל ןעמל םיבהלנה םימחולה
 ריעה( וריוגמ-םוקמש הדבועה תמחמ וז תורפס לש היתודלותמ טמושה ומשש רשפאו ,םיושלשה
 .םיושלשה תונש יהלשב לסוח אוהש םושמ וא ,תידוהי-תיטאטב תורפסה יגוחמ קוחר היה )ינזורג

-תיטאטה תורפסה תודלותב היינשה הפוקתה לש תודשחה תועפותה זמ התיח הזורפהש ףא
 ומסרפתהו ,םישדח םרירושמ ופרטצה הרישה לגעמל .הרישה ןמיסב רקיעב תדמוע יהירה .תדיוהי
 היבוט ,בשאדאד )חבונמ( חונמ ,בוכונח קחצי ,בייכונח 'מ ,בוחתמ לאיחי לש םהיטע-ירפמ תוריצי
 תופוקתל תכייש םתריצי רקיעש .בולריבאג סריובו ביישחאב )השמ( ישימ ןכו ,ביישחאב )היביר(
 . רתוי תורחואמה

1 ( בוחתמ )לאיחי( ליחי 943- 1  וודעב רטפנש ,ויבא .םרירושמה תרובחב םריגובמה ןמ היה ) 888
 ,עבז לצא היולשכ ליחי דבע הרשע-םיתש ליגמ .םיעטמב הדובעמ יושקב סנרפתה ,עברא זב
 .תיסור דמול ,םייתנש תריש וב ,אבצל סיויג םרישע ול תואלמב .תוגג ןקתמ לש רזועכ ןכמ-רחאלו
1 ב היסורל ובוש םע .םריטסואה דייב הבשנו בוש סיויג הנושארה םלועה-תמחלמ ץורפב 9 1 7-, 

-ב .יטיולפ ראסימרקכ וב לעפו םודאה אבצב בלתשה ,תיקיבשולבה הגלפמל בוחתמ ברקתה
1 9 2 1 - 1  םע .ןאטסגאדב טיייבוס-טינאה דרמה ויכדיב ףתתשהו ,ה'קצבו אבצב ליעפ היה 920

1 ב אבצה ןמ ורורחש  .יתכלממהו יתגלפמה וןנגנמב םרייכב םידיקפת הב אלימו ןאטסגאדל בש-922
1 ב :שכתמחז'ב תרוקיב-ירמאמו םרייש םסרפל לחה םיושלשה תונש תישארב 93 1  ןותיעב ומסרופ-

1 ,רכז 523 -20 ימע, 1980 ,חכ!'אט ה•גרלרחנא ; 35-34 , 32 , 30-29 ימע , 982 1 2 35 יסמ' 1936 ,ל"ק;  1 5 1  יסמ, 1937 ,םש; 
77 10  . 

 . 1929 .כרטאנ•אדרח 524
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 :רבוטקוא' ןוגכ וידיש ןכו :הקנאיוואדשאווה'ו 'לנויצאנדטניא'ה לש תידוהי-תיטאטל וימוגרת הז
 אושנ דמע )'ירגפת לא' :ידדועתה'( וידישמ םינד דקומכ .המודכו 'זיוחלוק דיש' :יקיבשלוב בינא'

1 כ .דובעשהו םינשיה םיגהנמה ןמ השיאה רורחש  דגנ ףירח תרוקיב-רמאמ בוחתמ םסויפ-933
 אוה יכ ,דפוסה תא םישאה בוחתמ :שכתמחד'כ דוא ואד ולש ןמודה ןמ םיקלחש ,כולאפד דפוסה
 בוחתמ השענ אופא ןכ .םיינמואל תושגר ןככ דדועמו ,םינשיה םייחה-יגהנמ תא וחוצינ חנשמ
 םגדית 'ןאטסגאדכ תידוהי-תיטאטה תורפסכ 'תודשכ חיגשמ' ןיעמל םיושלשה תונש תישארכ
 םידפוסה תדוגא לש ןושארה סנכה תארקלו ,םידידהה םידוהיה לש םנושלל תיסורמ תיטילופ תורפס
1 סראמכ .תיטאטה תורפסה ןמ םירופיסו םרייש לש ץנוקל אובמ םידקה תיטייבוס-לוכה 937  הנמתנ 
 דככו הנש הדנע םרטכ ןא ,תינאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרה לש טייכוסה ריכזמל בוחתמ
-תיבכ וא תולגכ תמ הארנכו רסאנ אוה דמולכ :ומעמ םיביואה לש ינדגובה לערה ותוא דירפה'

 .כייכונח 'מ םג ,הארנכ ,היה םיושלשה תונש יהלש לש םיפדרנה ןיכ 525 , רהוסה
 ןכו דומיל-דפס ,תיטילופ תורפס לש תורכוח רשע תידוהי-תיטאטל כייכונח 'מ םגדית ן-934 כ

1 כ( הלאק-'ץאחאמכ ותכירעכ אצי הנש התוא .דפס-יתכל םידומיל-תוינכות  ץנוק )םיקתוע-000,
 לוכל לעמ ןא .וטע-ירפמ םימוגרת דוא ואד ן-935 כ םג .תיטאטה תורפסה ןמ םריופיסו םיריש לש
 הללכנ ףא ,בד םוסרפל התכז 'טנכדד לע דיש' ותריציו ,ומצע תונדכ דדושמכ ועדי כייכונח 'מ היה
1 כ .תיטייבוסה ןאטסגאד ידדושמ' לש ץנוקכ יסור םוגרתכ-936  ויתובקע ומלענ וד הנש ידחא '
1 כ קרו ,דדושמ וא םגרתמכ  הקיתשה .כונוימס ונוי לש ויתוריצי ןדכל אובמ ריבד םסויפ-964
 תונש יהלשכ םיפדרנה םידפוסה ןיכ היה יכ 'דשח תדדועמ הז ליעפ שיא לש תכושממה
 526 .םיושלשה

1 ( כוכונח קחצי םג הדישכ תונושארה ויתועיספ תא עספ הפוקת התואכ 973 - 1  ,הנוקמ ) 903
 םירוטקאדטה תרוכע לע ,יחרזמה דאקוואקכ בינא לע ,הידוהיה םאה לש הלכס לע םרייש םסויפש
 .תורפסה ינגל הגלפמה תועיבתכ בלתשה םיושלשה תונש תישארכ .םידבר הלאכ אצויכו תודשכ
1 כו 1 1 ראוניכ- 93 1 ,!ונלש םדידושמה לא· םשכ רמאמ םסויפ   וקה תא הדישכ שיגדהל ארק ונש '
 תיסורמ םידלי-תורפס לש םימוגרתל ונמדמ קלח כוכונח שדיקה םיושלשה תונשכ .יתגלפמה
 527 .םיידוהיה דפסה-יתכל דומיל-ידפס רוביחל ןכו .תידוהי-תיטאטל

 .תידוהי-תיטאטכ תיתורפסה תוליעפל םוקמ תכדיקכ ואצמנש ,םידדושמה ויתימעכ אלש
1 ( כוניכוד םימחר דדוגתה 955 - 1  כוניכוד שמיש תיקיבשלובה הכפהמל דע . ןשאטדאו רפככ ) 893
,הנוכ דימלת'כ דמלמ  לע .הדומכ םהכ בלתשה םיידדהה םידוהיל םייטייבוס דפס-יתכ חתפיהכ ןא '
 ,םאת אל יונעה םשה ןא ,יננואו םשכ םתח :שכתמחד' ןוועבשכ ומסרופש .םינושארה וידיש
 םילבוקמה םיאושנכ וקסע וידיש .כוניכוד םשכ םהילע םותחל ליחתה ןכלו ןואטיבה חוד תא .הארנכ
.ככושה' םשכ םידליל וידיש ץנוק אצי ן-935 כ .הפוקת התואכ ' 528 

1 ,הננואחאסרמ 525 -1977 ,נרתראגא ; 980 1974 , 1 1 ימע, 1980 .ח•טאט ה•גולרחבא; 65 ימע, 976 1 1 .ל"ק; 7-  יסמ, 934
1 9 1 2 1 .לה ; 30-29 ימע , 1982 ,דבז ;נ   . 358 ימע , 946

1 .הנ•נרלרג 526 5 ·סמ . 1935 .ל"ק האר ר n נריענ אצ•ש ץנוקה לע . 244 ·מע . 959 1  . 369 ימע. r: 1967 נראזאב ; 04
1 ררפס .ק•צבאנ .רבכו בח ''א םשנ ם•שבא •בש ולעפ זמז רחואנש רשפא 527 962) n•n ,וה•עש•רנזרמ ) 409 ימע. 1 ךרנ 

1 ד•ל• נוכובח 1 ,חטיאט ה•גרלרחבא J רחא ררקמכש דרעכ, 901  רבכו בח קחצ' לשררי•ש ם•מסרפחמ ) 52-46 ימע, 980
) 1973- 1 ,ל"ק האר נרכרבח ·•אלש ו•ררפסיר ורי•ש ץנוק לע ם•ברחב .) 1903 1 .כל :םג האר . 25332 יסמ , 936 928 ; 
1 ,דבז; 1978 ,הכרבאחאסרמ הררשהו  . 30-29 ימע , 982

.שכחמחזי 528 1 י 1 ; 19 ·לג , 928 -1977 .נרברראגא ; 38 ילג , 929 1 974 , 1 1 .חטיאט ה•גרלרחבא ; 66 ימע, 976  ימע, 980
45-4 1 1 ד.בז ;   . 42303 יסמ , 1935 ,ל"ק ; 29 ימע , 982
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 המבה תונמאו תורפס

-כ טנכדדכ דלונש .כשאדאד )חכונאמ( חונמ טלבתה היינשה הפוקתה לש םידדושמה תצובקכ
1 9 1 2 1 ( ז"ט ליגכ .   ,תריתרדפס תויטנ הליג אוה :שכתמחז' ןוועבשה קלחמכ דובעל חונמ לחה ) 928

 םירשעה תרכש ףוסכ .םיידדהה םידוהיה בוקכ הגלפמה יליעפמ דחאכ וחפטל רשקינ םינוממהו
 בותכל לחהו תיסורה ונושל תא דפיש זאכ .הבקסומ תטיסרבינוא דיל םילועפ לש הטלוקאפל חלשנ
 הבקסומכ הנגראתה ןמז וחראב .טנכדדכ ידוהי-יטאטה וyועכשכ וספדנש .םינושארה וידיש תא
 .)םידחאו כיישחאכ ןולובז .כרלינתא ליאינד .כיישחאכ ישימ( תידרהי- n יטאטכ םידפרס תצובק
 .הכש היחה חודה היה כשאדאד חונמו :הדיעצה הידדאכגה' הארקנש

1 כ  בשחנש .כשאדאד לש ודיישמ וללכנ הכו :םיטאט םדידושמ לש היגולותנא• דוא התאד-932
1 כ. זודשיכה-יכודכ םידדושמה דחא  )השמ( ישימ דייש לש ץבוק םיקתוע soo ·כ הבקסומכ אצי-933
 הכזש :תיאלרמוסמרקה· רישה ללכנ ץבוקכ :רבוטקוא תרדיפ· םשכ כשאדאד חונמו כיישחאכ
 כשאדאד כש הנש התואכ .תידוהי- n יטאטה תורפסה לש תויגולותנאה תינדמכ ללכנו בד םוסרפל
 םש ודבעל דיכ .וקאכל דבוע דכלכ וצק ןמז הכ בכעתה ךא .טנכדד ותדלוה·דיעל הבקסוממ
 זילאטס . דינל ימראכ( תיטילופ תרופס םוגרתכ קסע אוה .תידוהי- n יטאטכ םידפסה-תאצוהכ
1 ( וקאנב תדיוהי- n יטאטכ ןוועבשה לש ותעפוה םעו .)םהימודו  קלחה ךדועל כשאדאד הנמתה ) 934
1 "כ .ובש יתורפסה  .ןאטסגאדכ ותדלוה-זוחמל כוש השיא אשנ 936

1 רבמטפסכ 29-26 "כ  • y אטסגאד לש םידפרסה תדוגא לש היינשה הדיעווה הסנכתה 936

 .תידוהי- n יטאטה תרופסכ תוזיכרמה תווימדה תחאל ךפהו הלהנהה וכחכ הכ דחכנ כשאדאדו
 ורבגש .תידוהי- n טיאטה תורפסה לע םיצחלהש האדנ ךא .ינשה ודייש-ץבוק דוא האד הנש התואכ
 תרופסכ טלפמ ומצעל שפיח אוהו .תורציה הביתכה זמ קחרתהל ונוצרל ומדג ,רושעה יהלשכ
 ·תודגאו םע-ריופיס ףוסיאל ונמזו וצומ בוד תא שדיקה םיושלשה תונש יהלשכ םנמאו .תיממעה
1 "כ םסויפ םתואש ,םע  השילפה םע :יטאטה רולקולפה' ץבוקכ כרמולשכא ליגזיח םע דחי 940
1 ינויכ תוצעומה- n ידכל תינמרגה 94 1  • n וכדקכ םחל .ןגס תגרדל עיגה אוה .אבצל כשאדאד סיויג 

 דחאכ דיעה ךכ לע .םינמרגה םע םינפ לא םינפ דדומתהל ול אצי תחא אלו .םישקה המילכה
 להנמ אוה הנהו . ושלחהו טyקה חונמ : םיקחוצ דידיי םכתא האוד ינא· : ·ץיכדאזאנ 'א לא ויבתכממ
 ·הזועת דעב' תוניטיצה- n ואל כשאדאד הכז תרבוקה דחאכ ותופתתשה לע :םינפ לא םינפ בוק
 אוה ושלח טאט ליבשכ הז תוניטיצה-תוא' : בתכש בתכמכ יוטיב זתנ הלש ,הוואג וב חיפה רבדהו
.הפי גשיה  םיטיודיטאפ םרייוש תומירש זאטסגאדכ תונותיעל חולשל כשאדאד גהנ תיזחה זמ '
 בויאל ותאנש. קשנל-ויחא םידידהה םדיוהיה תא ראית ויתומירשמ תודחאכ .םינמרגל האנש יאלמו
 כוטסוד דיענ דוקיכ דחאל בתכש .םיבתכמה דחאכ .האושה תואצותכ לקתנ דשאכ הובג
 .םדיוהי ףלא ושע-העברא ודימשהו ופסא םה יגולואוזה זגכ. ולכה תא וסדה םה· : בתכ .תודחושמה
 םוקנל וyדצה יכ ובג .יניע ומכ תאז לכ יתיאד דשאכ ... םדילי .םידלי .םדילוי םישנ וחצר םה
.כיויאכ  דאדבכרילושדוו דיל בוקכ לפנ דשא דע .םחליהל כשאדאד ךישמה בלכ םקנה תפיאש םע '
1 רבמצדכ  הולדגה החלצהה' כ ורדגוה ויתוריצימ תודחאש . דדושמה לש וייח ומייתסה ךכ . 943
 תינדמכ םיללכנ כשאדאד לש ודייש :םיושלשה תונשכ התוללככ תידדה תדיוהיה הדישה לש דחוינ
1-כ .תידוהי- n יטאטה הדישה לש תויגוולתנאה 96s רובטוקא דיפל' םשכ ודייש לש ץבוק עיפוה· 
 529 .כייגזיא ייבוס תאמ אובמ דיבר ול וולנו

S29 1 ,חיחררפס .קיצנא . 1967 'רכאזאנ; 498 'מע . 2 ןרכ, 962 'f ,378 . 364 'מונ ,37 1 ,רכזזיע: 1  יכ .רמאנ זה רוקמכ . 978
8 'סמ . 1934 .ל"ק( •רפסה חבש'ל לש יזאטיככ ןא .ח tl' ורה יזשכל םסרופ •רבוטוקא חרריפ· םיריהש ץובק 1 4  )כ 
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 ןוניחו תוברת

1 ( םייתנשכ בשאדאד חונממ ריעצ היה ביישחאב ףסוי זב היבוט 9 1 4  בותכל ליחתה אוה םגו .) 
 .השיאה לדוג דמע הדקומבש ,המאופה התיח וילע הדוהאה הדרצה .םיושלשה תונש תישארב םיריש
1 "ב  םיידדהה םידוהיה לש םיזוחלוקה תמקה תא ראית הבו ז:וחלוקב םישנ' המאופ רביח 933
 ,תפסונ המאופ רביח םייתנש דובעכ .תויוכז-תווש תרובחב םישנ םהב לבקל םירבגה תודגנתהו

 ,םינקדזמ םירבגל תודיעצ תרדענ אישהל דספנה גהונהו ותדע ינב לש םוגעה דבעה וראית הניינוע
 .הפירשכ תודבאתהל ,יתונחה ץחלה לומ דומעל תלגוסמ הניאש ,המאופה תרוביג תא איבמה גהונ
1 תנשב 93 5  ביישחאב לש ותריצי :יטייבוסה y אטסגאד' םשב דיחיה וידיש-ץבוק םיקתוע soo ·ב אצי 
 הדומל היהו הביתכמ קחרתה םיצחלה ורבג םעו 'ךדעל הרצק התיה תידוהי-תיטאטה תרופסב
1 "ב .הבקסומב ההובג הלכשהל תודסומה דחאב תיטסינומוקה הגלפמה תודלותל  המסרופ 953
1 "בו 'תיטסינומוקה הגלפמה לש תעמשמהו תודחאה' לע וטע-ירפמ תובוח  לע' ודפס דואל אצי 956
.הגלפמב היטאדקומדה לש םיינינלה תונורקעה ' 5 30 

 ידילי םטועימו הרשע-עשתה האמה ידילי םיבתוכה בוד ויה הבש ,תמדוקה הפוקתבכ אלש
 הועבט םתוישיא .םירשעה האמה ידילי תרופסל םיסנכנ וז הפוקתב ידה ,םירשעה האמה תישאו
 ושע הלא םירצוי .יטייבוסה רטשמה תעפשהב הבצוע םתומדו םיחרזאה-תמחלמ םתוחב אופא
 תווצכ םיילאוטקא םיעוריאל תובוגתב רקיעב ,תרופסכ םינושארה םהדיעצ תא הפוקת התואב
 ,תינילאטס-דתב ףא וא תישילשה הפוקתל רקיעב תכייש םהמ םידחא לש םתריצוי ,םירצק םיריש
 תורפסה תודלותב היינשה הפוקתה לש תירקיעה תובישחה .תמיוסמ תולשבל ועיגה םה דשאכ
 .האירקל רקיעב הדוענש תרופסל הגצהו הארקהל הדוענש תרופסמ התכיפהב איה תידוהי-תיטאטה
 ,תודידב לש הכו הדימכ בושי לככש תיתורפסה תוליעפה הלהנתה הנושארה הפוקתכ םא : דווע תאז
 תואצוה ; םידפוס-תעכ םיכשומה לכ ומסדיפ הבש תזיכרמ המכ הרצי 'שכתמחז'ה תעפוה ידה
 תא דואל איצוהל םידפוסה זמ םידחאל ודשפיא וקאנבו הבקסומב תידוהי-תיטאטכ םדיפסה
 .םירפס תווצכ םג םהיתוריצי

1 "כ .תולודג תווקתכ החתפנ תידוהי-תיטאטה תורפסה תודולתכ תישילשה הפוקתה 937  עיגה 
1 כ יעוצקמ זודטאיתל היה טנכדדכ םיככוחה זודטאיתו 'וז זר שלב םימוסרפה ופסמ ומוציעל 935-. 
1 דאודבפב  זאטסגאד לש םידפוסה תדוגאכ תיטאט היצקס 'שכתמחז' זוועכשה דיל המקוה 936
 ומאמ ,תינאטסגאדה הקילבופרה לש יזכרמה זואטיככ סואמב 24 "כ םסויפ בוחתמ ליחי דדושמהו
.)תיטאטה תורפסה לע( הייחתל םקה םע לש הדיעצה תורפסה' : םשב בהלנ ' 5 3 1  תורפסה לש התושרל 
 ואצי הנש התואב .היילע וקכ םידמועכ ראונ תידוהי-תיטאטב דפסה-יתכו ,םינוועבש ינש התע ודמע
 .ביישחאכ ישימו כונוימס ונוי לש םטע-ירפמ תוזחמ ינש( תידרקמ הריצי לש םירפס השימח דואל
 לש הקוחכ .)כשאדאד קבדנמ לש הדיש דפסו ,בוכונח קחצוי כונוימס ונוי תאמ הזרופ ידפס ינש
1 תנשמ תינאטסגאדה הקילבופרה 93 7  תחאכ ,תידוהי-תיטאטה דמולכ ,תיטאטה הפשה הרכוה 
 הקילבופרכ םג םיליעפ ויה וז זושלכ םירצויו ,הקילבופרה לש תוימרשה תונושלה ושעמ

1 בדאזאב .חדירהי- n טיאטב אצי אוה יכ .ןיריצ 962 :r .1 ימע 84  .הברבא n אסרמ : 391 ימע. 1963 .ברזאדאמייק: 
1 1 ,ברברדאגא; 976 977- 1 974 , 1 1 ,חרדפסה חרדלרח ; 67 ימע , 976 3 ימע, 6 ךדכ , 970 1 3  , 396 ימע. 1960 ,הדיש; 
1 ימע, 1959 .בר ליכא ; 425  .קייי; כ 3886 ,ב 457 , 455 , 439 יסמ ' 1934 ,לייק : האד בשאדאד לש רימרגדח לע . 64

1 1 יסמ , 968 285 1 ,דבז; 1 33-3 ימע , 982 1  . 
1 ,דבז; 1935 .ןיבוא 530 90-87 ימע ,חטיאט היגרלרחבא ; 37-36 , 33 ימע , 982 1 ימע , 1935 .קייי ;  1 1 3 . 
53 1 בדאזאב 1 967 :r . 310 ימע . 
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 המבה תונמאו תררפס

 םג וארנ הלא םיגשיה רצב ךא 532 .תיראקלאב-רכיזראבאקה תימונוטואה הקילבופרבו תיכא'גייברזאה
1 ב .רז תררפס לע תרוקיבהו חוקיפה תרבגה לש םינמיס 938- 1  לש בתכה תא בסהל טלחוה-937
 תא סינכה רכזהו ,תיליריקל תיכיטאלמ ,תיזרהי-תיטאטה ןללכבו ,תויחרזמה תונושלה תיברמ
1 יאמב .םיישקו תלוברעמל תורפסה  ,תיזרהי-תיטאטב ןוועבשה עיפוהל וקאנב קספ 938
 ·תיטאטמ הרבועה םיינוכיתה רפסה-יתבב הארוהה .םירפוסה תורשל ודמעש תומבה ומצמטצהו
 לע חוקיפה תא ריבגהל יזב .הפירח תרוקיב החתמכ 'חרזמה ימע' לש תויורפס לרע ,תיסורל תידוהי

 .הלא םריוזא יכב םירפוסה תא וכירדיש ,זכרמה ןמ םירפוס יתררצ םיקהל טלחוה ולא תויורפס
1 יכריב תוצועמה-תריב לש םירפוסה תדוגא תואישכ הטילחה רז תרגסמב  'תכרדהל' הדרע םיקהל 938
 קיכלבאררק רירג ריג דמע רז הדרע שארב .תיזרהי-תיטאטה תורפסה ןללכבו 'ןאטסגאז לש תויורפסה
) G. Korabel 'nik (, לש 'לוזגה ררהט'ב .רפפ קיציא יריאה ררושמהו ברקכיסאפ בל רכמכ הירבח םער 

 בייאכיב לאהשע ,בוחתמ ליחי ,ברכימיכב והיעשי ,יקסררג ליסריג ורסאכ םישולשה תרכש יהלש
 לש תורפסב תרשק עגפ רכזהו אלכב וחרצנ רא רתמ םבור .בייכרכח 'מו ברטאכיאזרח יאכז םג הארנכו
 .הריציה םולעמ הז ןמז קרפב וקחרתה םריפוסה ןמ םריחאש ,אופא המית ןיא .םייררהה םידוהיה

 םירוצי רפסמו תיזרהי-תיטאטב וןועבשה עיפוהל קספ תינמרג-תיטייבוסה המחלמה הצרפשמ
 .אבצל וסריג )ברלריבאג סיררב .בייגזיא ייגוס ,ביישחאב ישימ ,ברמו לשבא ליגזיח ,בשאזאז חוכמ(
 עצמא זע ךשמכ הז בצמו ,םייקתהל השעמל הקספ םירפוסה תדוגאב תיזרהי-תיטאטה היצקסה
 .םיעבראה תרכש

 םריפסה תארצה ושדיחל ברקאסיא )ימ�רמיא( ימומוע ברליכתא לאינד רשע המחלמה הרמגכשמ
 תדוגאב תרירהי-תיטאטה היצקסה תדובע הדשוח םתולעפל תודות םכמאר תיזרהי-תיטאטב
5 .םירפרסה 1 לש הנושארה תיצחמב 33  םירירהה םידוהיה לש םכרשלכ םירפוסה תייצקס הכגויא 946
 "'ץאחאמב םייתורפס םיברע וכרעכ ותרגסמבש ,יקררג םיסקאמ יסורה רפוסה לש ורכזל ערבש
 ) Musakhanova ( הברכאחאסרמ )הכילאג( הכח התצרה םיברעה זחאב .טכברזר קסקאכירב ,הלאק
 לש סופאהו ירקרג'ל דחוימ םרקמ הישדקהו :ןאטסגאז ימע לש רולקלופהו יקררג' אושנה לע
.םייררהה םידוהיה 1 עצמאב 534 '  םרירושמה .תרירהי-תיטאטה וןשלב וןועבש ותעפוה תא דשיח 947
Sh ( ברכרפאס ןרשמש ,ברקאסיא ימומע . Safonov (, ברלירבאג סרירבר בייגזיא ייגוס ,ברליכתא לאינד 
.Kh) 535 ( ברלימאש םר שירח ןכר ,תיכאטסגאזה הקילבופרב  Shamilov תיכריראבאקה הקילבופרב, 
 .תיתורפס תוליעפל רבש

 רחאל םג .םיושלשה תרכש לש הייכשה תיצחמב םרייש תונותיעב םסרפל לחה ברנרפאס ןרשמש
 תארצהל תונכהה תא הכרבב םדיק ן-945 בן ,תיזרהי-תיטאטה תורפסב רושק היה המחלמה
1 "ב .תיזרהי-תיטאטה תורפסה ןמ שידייל םימוגרת לש היגולותנא  ןושארה ורייש-ץבוק אצי 968
 ברכרפאס םסויפ םישישה תרכשכ .םיילאוטקא םיארשכ לע םרייש דצב ףונ-רייש :יתריש יפרע' םשב
.רמיטיברס ןאסאו' יתורפסה ךאכאמלאב םג רטע-ירפמ ' 536 

1 "ק.ו( תויורעה תחא יפל 532  יזרצח חרוה""חכl'טאב ררושמה-יקצלאנב ה"נשה םרלהע-חמחלמ תע יח ,) 972
 . 1939 "ב רוא האר וךשארה וריש-רפסש ,בוסחלא

1 תנשב . 16 'מע' 1977 ,בוקאסיא 533 1 ,ק"י( תסיורל םגרותמ בוקאסיא 'א'לש םריל רפס רוא-האר 959  ' 1 ךרב' 959

1 'סמ 6 1 38 (. 

1 ,רתסא 534 946 . 

1 'וכומלה 535 946 . 

1 ,היגולותנא 536 945 . 
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 ןוניחו תוברת

1 ( בוליכתא )ליאיכד( לאינד 968 - 1 9 1 5  םהומכו כיישחאב ישימו בשאדאד חוכמ לש םליג ןב אוה ) 
 תונש יהלשב .וידיל רזע ןבהו רלדנס היה ויבא .םיושלשה תונשב תידוהי-תיטאטה תורפסל סכככ
 םידוהיה גוחל ברקתה םשו יפארגילופ רפס-תיבב םידומיל ךרוצל הבקסומל לאינד חלשכ םירשעה
 ובוש םע .תיתכלממה םירפסה-תאצוה דיל תידוהי-תיטאטה היצקסב םיליעפ ויהש םייררהה
- יחאל' ןוגכ ,תונותיעב םיריש םסרפל לחה ,םיושלשה תונש לש היינשה תיצחמב 'ןאטסגאדל
1 ( 'הבקסוממ תרגיא .תבהו באה' ,) 936  רייש בותכל לחהש םינושארה םיררושמה ןיב היה אוה '
 דבלמ .םירהה ץרא לש הנתשמה ףונב ודקמתהו םירצק ויה וריישמ םיבר .תדיוהי-תיטאטב םידלי
 הרישהמ דואמ עפשוה בוליכתא .תוקהבומ תויריל תומיכב ותריצי הרישע ,םייתלומעתה םירישה
-תיטייבוסה המחלמה ץורפ םע .)םירחאו קארשאמ ,בוטכומרל 'ןיקושפ( םגרת התואש ,תיסורה
 תידוהי-תיטאטב תול"ומה ושדיח םע .יאבצ בתככ ןכמ רחאלו רייסכ תריש ובו אבצל סויג תינמרג
1 ב  הכש התואב .הלאק-·ץאחאמב רואל אציש :םייטאט םיררושמ' םשב ץבוק ךרוע טקיל-947
1 ב .בשאדאד ליגזיח יממעה רפסמה לש ותריצימ ץבוק םג םסויפ  ורייש ץבוק רוקמב עיפוה-948
 בוליכתא לש ורייש תא החביש תיטייבוסה תרוקיבה .בולזיאר 'ו אובמ ול םידקהש :בלה ילג'
 יניינע תא דבעשמה ... שדחה רוביגה לש תותוא םריכינ םהבש' :אלפכ השעמ'ו 'ילש הבקסומל'

.ללכה תבוטל טרפה ' 
1 ב 1 וןיצל תוגיגחה תרגסמב .תידוהי-תיטאטב רוא האר-949  ץבוק' ןיקושפ לש ותדלוהל הכש 50

1 ב .בוליכתא לאינד ידי-השעמ ,הז ררושמ לש וירופיסמ םימוגרת לש ריזע  ןאטסגאדב עיפוה-950
1 בו :םרייהב םויוק' םשב תיסורל םוגרתב ורייש ץבוק  תידוהי-תיטאטה ןושלב םרייש ץבוק-953
 םהמ םיטעמ קרו ,םייטייבוס-ללכ םיאושנ לע םה בוליכתא לש ורייש בור :ןמזה תכומת' םשב
 םגש ,בומולשבא הדוהי ןייטצמה דבועל רשקומה 'הדובעה רוביג' רישה וןגכ ,םדיוהיל םיסחייתמ
 . לק זמרב קר דיוהיה אושנה הלוע וב

 רואל םיאצ�מו תיסורה ןושלל םימגרותמה ,בוליכתא לש םידליה רייש וכז תדחוימ הכרעהל
1 ב .תולודג תורודהמב  רועישה' םשב םידליל ויריש ץבוק תיסורל םוגרתב הבקסומב רוא האר-954
1 בו :ןושארה .הרק ךכ' : ףסונ ץבוק-956  הקילבופרב םג ועיפוה תיסורל םוגרתב ורייש '
1 ( 'ןושחנ דליה' ץבוקה םכותבו .תיכאטסגאדה 95 7 1 ב .)  96 1  לש םיריש ץבוק הבקסומב רוא האר-
 תודגאו םילשמ .םייריל םרייש וללככ ץבוקב .תיסורל םגרותש :וןכנה בכוכה' םשב בוליכתא לאינד
 S .( בוטא'צבוראכ ייגוס יסורה תורפסה-רקבמו ררושמה לש תניוצמ תרוקיבל הכז אוהו ,תוזרוחמ

Narovchatov (, תונייעממ הכוזכ ותריציש ... לודג ןורשיכ לעב ררושמ'כ בוליכתא תא דדיגהש 
.ותרוכמ ץרא לש םייחה ' 5 1 ב 37 97 1  םשב ןורחאה ויריש-ץבוק בוליכתא לש ותומ רחאל עיפוה ,-
.תוושנאה יחרפ' ' 

 הדבווע .םייררהה םידוהיה לש םיירוטסיהה םהירוגמ ירוזאל וץחמ בוליכתא ררוגתה תובר םיכש
-תידוהי הקיטאמית לע םירישה םה תיסחי םיטעמ ותריצי ללכב· יכ ,רכז לאכימ לש ותעדל ,המרג וז
-ללכ הקלחבו ... תיטייבוס-ללכ הקלחב איה ותרישב תירקיעה הקיטאמתה ... תיפיצפס תיררה
.תיכאטסגאד ' 538 

1 ,בוטאיצבוראנ 537 96 1  . 
1 ,בומ•ס•נא 538 1 ו,נז; 976 1 ,הר•ש ; 45 , 33 ימע , 982 -1959 .ב•צראטס ; 425 , 404-397 ימע , 960  ; 446 ימע , 1955

1 ,תיתורפס .ק•צנא 4 ימע' 7 ךרכ' 962 1 0 1 ,ק"י;  1 'סמ' 948 1 ,םש; 9950 1 ,ב'צראטס; 10899 ·סמ' 950 954- 1934 ' 
1 ,קייי ; 429 ימע  . 8765 'סמ ' 954
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 המבה תונמאו תררפס

 )זויס( ייגוס היה . זילאטס לש תונורחאה ויתונשכ ועיפוה וטע-ירפמ תוריציש . דחא דדושמ
1 ( תיטייבוסה הפוקתכ דלונש ,תידוהי-תיטאטכ זר שארה דדושמה אוה כייגזיא .כייגזיא  סנכנו ) 922
 ,ודוד-ינכ לכ ומכ סייוגמ היה המחלמה ימיכ .תינמרג-תיטייבוסה המחלמה ברע תורפסל הארנכ
 דמוח טוקילכ קסע םיעבראה תונש ףוסכ .תיתורפס תוליעפכ ךישמהו וידוגמ-דוזיאל כש הירחאלו
1 כ העיפוהש ,תידוהי-תיטאטכ היגולותנאל  הקילבופרה לש הנוניכל הנש םיושלש זויצל-950
1 כ .תינאטסגאדה תיטייבוסה  םיריש( 'םולשה ינגמ ונא' םשכ וטע-ירפמ זושאד ץבוק דוא האד-952
1 כ . רתויכ םיירופה םירצויה דחא כייגזיא היה זילאטס דחאלש הפוקתכ .)תומאופו  דוא האד-959
1 כו :םירוענ' וידיש ץבוק  םייטאט םידדושמ לש םרייש- םרייעצה לוק' םשכ ץבוק ךדע-962
1 כ :םיריש' םשכ וטע-ריפמ ישילש ץבוק דוא האד זבמ-רחאל הנש :םיריעצ  סופדכ ועיפוה-970
 דוא האדש זודחאה ץבוקה היהש :הבהאו לדוג' זבמ-דחאל םייתנוש :בלה םע החיש' םשכ וידיש
1 כ רטפנ אוה .וייחכ -בד םגרתמ םג היה כייגזיא ייגוס .טנכרדכ ידוהיה תודכקה-תיככ רבקנו-972
-יטאטה ךאנאמלאכ ומסרופ וידיש .כוטאזמאג לוסו לשמ םכרחכו 'זאטסגאד ימע חרישמ זודשיכ
1 כו 'ותומ דחאלו וייחכ ידוהי .הזכש גהנמ ונלצא' םשכ ותריצימ ץבוק םסדרפ-977  כייגזיא ייגוס '
 םדידושמה דחא תידוהי-תיטאטה תורפסל דכא ותומ םעו ,וחוכ אולמכ ודועכ םישימח ליגכ רטפנ
 539 • רתויכ םיירופה

1 דילי ,כולדיכאג סידוכ יאזחמהו דדושמה םג הננ.זנ וז הפוקת ירצוי םע  םינושארה ודייש תא . 908
 לש ךוניחה תנדעמכ בלתשה םיושלשה תונשכ :שכתמחז'כ םירשעה תונש יהלשכ כולדיבאג םסויפ
1 ( 'סונאכ-ידפ' הזחמ בתכ זב .דומיל-ידפס רוביחכ קסעו ,םיידדהה םידוהיה  הכזש ,) 938
 רפס-תיבכ הדומכ רכע הכ ,טנכדדל כש הריחאלו סיויגמ היה המחלמה ימיב .הכר תוידאלופופל
 זילאטס דחאלש הפוקתכ תידוהי-תיטאטכ תול"ומה תודשחתה םע .םישימחה תונש ףוס דע תוחפל
 סיפדהש םריישה זיכ .יטאטה ךאנאמלאה לש תונוילגה תינדמכ תוזחמו םרייש כולידבאג םסויפ
,הטרח' רישה( לארשיל היילעל תודגנתה ועיבהש םג ויה םיעבשה תונשכ ' 1 1 כ .) 979  עיפוה-979
 .תיטאטה הרישה לש היגולותנאה טקלמ םג היה אוה :ביבא תדיש' םשכ זושאדה וידיש-ץבוק
1 כ העיפוהש  כולינתא לאינד לש םהיתוריצי לע ףסונ :ומיטיכוס זאטאו' ךאנאמלאה לש ךדככ-980
1 ( זילאטס לש םינורחאה וימיכ ומסרפתה בייגזיא ייגוסו 953- 1 -ריפמ תדיוהי-תיטאטכ תוריצי ) 949
.זלהל האד( כיישחאכ ישימ לש וטע ( 

 ויניש תילכתכ אופא הנוש תישילשה הפוקתה יהלשכ תידוהי-תיטאטה תורפסה לש הבצמ
1 ףוסכ דשא דועכ 540 .תוצועמה-תדיככ שידיי תורפסמ 1 כו 948  דיפוס לש םכרד-בוד ורסאנ-949
 רשע ךשמכ .םידידהה םדיוהיה ירפוס ברקכ םימוד םריסאמ ,וניתועידי בטימל ,וכרענ אל ,שידיי
1 ( םינש 959- 1  אל תידוהי-תיטאטכ וליאו ,ישדיי תורפסמ םימוסרפ רוקמה-תפשב ועיפוה אל ) 949
 זמ תומלעתהל םינמיס ורכינ הנודנה הפוקתה לש הפוסכ יכ ףא ,הלאכ םירפס לש םתאצוה הקספ
1 לירפאכ .תידוהי-תיטאטה תורפסה  לע םימוסרפכו ,וז יזשלכ יזועכשה עיפוהלמ ,דומאכ .קספ 952
541 .תדיוהי-תיטאטה זמ םלעתהל הטיינ התיה זאטסגאד ימע לש תויתורפסה תונושלה 1 כ   הלחה-952

1961 .תררפס . r ברכיבד 539 195 .ק'" : 9 ·מע . 1977 .ברקאסיא :  1 8 ·סמ .  1 1 8 1 .םש : 9492 'סמ . 1953 .םש :   ·סמ . 978
1 1 .םש; 4425 1 'סמ , 970 1 29 1 1 ·סמ , 1973 .םש;  1 'סמ , 1960 .םש; 4377 424 1 .םש; 1 1 'סמ , 962 327  ,םסו; 1

1 1 ·סמ , 963 37 1 8  . 20066 'סמ . 1966 ,ל"ק ; 
1 ( גדבכטךן 540 1 ימע , 967 7  לש הזל ההד r לאטס לש רימי ףוסב ההי תרדה'"תטי K טה תורפסה לש הדלוג יכ ,סרוג ) 

 . תוצועמה-תרבכ שריי תררפס
54  רכו .ןילטKס תפוקת m דכ בתככ ןא-1955 כ םסדרפ םכמאש ,) 1955 ( כרילאקימ לש ודמאמ ינייפוא רז השיגל 1
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 ,תיראבא( תרכושל שמחב 'תודידי' םשב יתררפס ךאכאמלא םסרפל ןאטסגאד לש םירפוסה תדוגא
 וללככ הז יתררפס ךאכאמלאב םרב .תידרהי-תיטאטב אל ךא ,)תיקאלר תיקימרק .תיכיגזל ,תיכיגדאד
 תררפס יבגל םייק היה אלש רבד 542 ,ברליכתא לאינד לש רטע-ריפמ ,תידרהי-תיטאטמ םימוגרת םג
 .תידרהי-תיטאטה תורפסה יבגלו שדייי תררפס יפלכ ןוטלשה תוינידמב יכושל תוביסה ויה המ . ישדיי
 היגולונימרטב התנוכ תידרהי-תיטאטה תורפסהש הדבועה .תורעשה תולעהל קר ןתינ ךכ לע
 יעמשמ-דח חרואב הרשקכ אלש רשפא ,םויה דע הכרכמ איהש יפכ ,תיטאט תררפס תיטייבוסה
 לש התוללכיה יכ חינהל שי . ןילאטס לש םינורחאה וימיב הגרהכ התיחש ,תדיוהי-יטנאה תוינדימל
 איה םג המרת ,רז לש תוימשרה היתונושלמ תחאכ תיכאטסגאדה הקילבופרה לש הקרחב תיטאטה
 םג ריבס .תידרהי-תיטאטב הבתככש רזלו שידיי תורפסל ןוטלשה לש סחיה ןיבש דלבהל הקלח תא
 תררפס רמכ םיקהבומ םיימראל םינממס םתוא הרדעכ תידרהי-תיטאטה תורפסהש הדבועה יכ ,חינהל
 ודמע אל תידרהי-תיטאטב םירוציה יכ הדבועהש רשפא ףא .איה םג העיפשה ,הולסיח ברע ישדיי
 איה ףא העיפשה ,שידיי ירפוס ויה םיריקיעה ויליעפש ,יטסישאפ-יטכאה דיוהיה דוערה םע רשקב
 דשא תוביסה הנייהת .תוידוהיה תווירפסה יתשל םייטייבוסה תונוטלשה לש הנרשה סחיב לדבהה לע
 תררפס יפלכ הכרש תוינידמב ןוטלשה גהנ םישימחה תרכש תישארבו םיעבראה תרכש ףוסב ,הנייהת
 הטקננש ,תיללכה השקונה תוינידמה ןמ הלבס הנורחאה םג םכמא .תידרהי-תיטאטה תורפסהו דישיי
 . וקספ אל הימוסרפו ורסאכ אל הירוצי ךא ,תוצועמה-תריב ימע לש תווירפסה לכ יפלכ הפוקת התרא

 וליחתהש ,םיררושמו םירפוס תידרהי-תיטאטה תורפסב רוציל וכישמה ןילאטס רחאלש הפוקתב
 וטלב םכרתב .)םירחאו בייגזיא ייגוס ,ברליכתא לאינד ,ברכרפאס רןשמש( תומדוקה תופוקתב םסרפל
 .ברמרלשבא )לאקזחי( ליגזיחר ביישחאב )השמ( ישימ רקיעב

1 "ב טכברדב דלונ ביישחאב יישמ 9 1 0 1 ליגב .  1  ןכמ-רחאלו' רדלנס לצא הילושכ דובעל ליחתה 
 ףרטצה אוהו ,ריעצה ביישחאב תא וילא בריק יטייבוסה וןטלשה .גידה ףנעב יתכרע לועפב
 רבושבו ,תיסורה רכושל תא רפיש ןאכ .) Krasnodar ( ראדרכסארקב דומלל רתוא חלשש ולמרסמרקל
1 "ב .תיתוברתה תוליעפב בלתשה ותדולה-ריעל  םודיק תרגסמב .תיטסינומוקה הגלפמל ףרטצה 930
1 "ב חלשכ םיינכט תרחוב 93 1  גוחב ליעפ היה ןאב .תיאלקח הסדנה דומלל הבקסומ תטיסרבינואל 
 .תיתכלמנוה םריפסה-תאוצהב תידרהי-תיטאטה היצקסבו ,םירירהה םדיוהיה לש יתוברתה

1 "ב קר ךא ,הבקסומל וארב יכפל דרע הזורפו הריש בותכל לחה ביישחאב  תרוצב רוא התאר 932
 תשחרתמ הלבונה לש הטושפה התלילע :םידשח םייח תארקל' םשב ולש הנושארה הלבונה רפס
 למסל דרעכש :לרמרסמרק' ורייש ץבוק אצי ןבמ-רחאל הכש .הריחא תונושאר םיכשכו הכפהמה ברע
1 "ב .תיטסינומוקה רוענה-תוענת יכינח ,םרידושמ רוד לש תורפסל ותסינכ תא  ורופיס רוא האר 933
 דפרסה הררחש תוויוח' ןאטסגאדב גידה ףנעב םייתנועה םדיבועה םדימוע רופיסה זכרמב :םיגדייה'

 תרופיס לש תונושארה הזורפה-תוריצימ תחאכ הז רופיס גוצמ תיטייבוסה תורפסה תודולתב . ומצע
 . ןאטסגאד ימע

 ,תואלקחל רןריאסימרקב ליעפ היה ןכר ,םונורגאכ ביישחאב דבע 1936 "ב ןאטסגאדל רבוש םע
 ,תריוביצה תוליעפהו הדובעה חבונ .זוחמה לש תיטסינומוקה הגלפמה דוערב רבח רתויה לע ףסונ

 תמצמוצמ תיתורפסה ותריצי התיה ,םיושלשה תרכש לש היינשה תיצחמב ויקוסיע רקיע הארנכ ויהש

 ,חירא בא( ןאטסגאר לש חויחורפסה חותלשכ רןה רבחמה. רדשל יניינעכ ןילאטס לש ורמאמ לע חווכ חורימכחסה

 .חףיוה"'חיטאטה יזשהל ןמ זטיולחל םלעחמ )חינראסאכאטו חיניגזל .חיניגראר .תיקימוק

S42 19 ,כאיאגS4 , 27 ימעS . 
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 ) 1972-1910 ( ביישחאב ישימ
 ר�<;דמו יאזחמ ,ררושמ

 םע ולא סיכשכ לדג ח-ריוהי-טטrאטב םייטייבוס תוזחמב רןוצה .תואזחמל הרקיעב תלבגומו
' ,--

 םיחרזא"ה תמחלמ לע הזחמ אופא בחכ-ביישחאב .יועצקמ ןורטאיחל וז ןושלב הקהלה לש התכיפה
1 ( 'םריוביג וןחצינ' םשב ןאטסגאדב 1 ( 'המדאה· הזחמ ןכר ), 936  םזיוחלוק גויזמ וניינעש ) 939
1 ראוניב .םזיוחולקה לש יהיצאזילאכריצאכרטכיא· החכונש ,םיידוהי-אלו םיידוהי 94 1  הכרעכ 
 תרויואב .םיסרפה דחאל הכז ביישחאב לש והזחמו ,רתויב בוטה הזחמה לע תורחת ןאטסגאדב
 ביישחאב ישימ בחכ ,םיושלשה חוכש יהלשב תוצועמה-חריבב חרריאלופופ ויהש ,תולילקה תוגצהה
 ,ויתוריצימ קלחב :ןסח לבסהו סאבע ךלמה .ךלמה ןב' םשב םזיורחב ילאקיסרמ הזחמ ן 940 ·ב
 חא םיסלכאמש םיכרש םימואל יכב זכרמב םדימוע ,חיכמרג· n טיייבוסה המחלמל דע ומסרופש
 םעה ףא וא . ןאטסגאד ימע לש ףתושמה חא ישגדהל איה ולא תוריצי לש תיללכה ןתמגמו . רוזיאה
 .דחאה יכאטסגאדה

1 ב ררחתשה ונממש .אבצל ביישחאב סיויג חיכמרג- n יטייבוסה המחלמה וץרפ םע  תעב .-953
 . ולש םאה· וןשלל רשקה חא םג חנז אל אוה ךא. ותריצי תפשל תיסורה וןשלה הכפה יאבצה ותוריש
 ,תוזחמו םריופיס ,םרייש וללככ ובש :םיבורק םישנא' םשב וטע-ריפמ ץבוק רואל אצי ן 950 ·ב
1 ב .המחלמה תישארמ הארנכ רבחבכש  םשב וטע-ריפמ ףסונ ץבוק חידוהי· n יטאטב יעפוה-953
 ואחמ אוה · n יטאטה השיאל· רישב .השיאה רורחש היה וחרישכ םיזיכרמה םיאושנה דחא :םרייש'

 התב דועב .םיגהנמהו ברה ,לעבה דיי-לע תאכודמ רבעב התיחש ,םאה לש רמה הלרוג חא
 היה אוה ןאטסאגדל ביישאnב לש רבוש םע .תוויכז-תווש תדבכו.נ תישגז.נר נ;כ2שהל.כהרז תדר n רשמה
 ,םיושלשה חוכשמ לדיבהל .חדיוהי- n יטאטהר תיסורה ןה ותריצי תרכושול ,יכושל-רד רפוס אופא
 רקיע תיתורפסה הריציה םישימחה חוכשמ השמיש .תיתורפסה הרצייל ונמזמ קלח קר שידקה ןהבש
 ינוריעה טייבוסה של רבח סמיש םישישה חוכש תישארב .תיטיולפ תוליעפב ךישמה יכ ףא 'וקוסיע
 תרוקיבה תדוערב רבח ההי ןכ .הריייעה תלהנה רבחו. וריוגמ ריע ,הלאק-·ץאחאמ לש )ריעה תצועמ(
 .תיטסינומוקה הגלפמה לש תזיוחמה

 םשב רטע-ריפמ ץובק דראל אצי ןאטסגאדל ביישחאב יישמ לש רבוש רחאל סיכש רשלש
1 ( יירצא יכב לע םריופיס' 1 "ב .תיסור ררוקמב בחככש וןשארה ררפס ,הארנכ ,היה הז ץבוק .) 956 958 

 :םירק'וצא'ו תרזחמ ,םרייש ,םריופיס וללככ רבש :םיטשופ םישנא' ויבתכ ךרכ רוא האר
 לע תחושמ אוהו ,הרורב הלילע בור יפ-לע וב· ןיא ,רופיסה ןמ לדיבהל ,)המירש( 'קר'צרא'ה
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19 "ב לדוג( בומולשבא ליגזיח 1 3  ( 
 רקבמו רפסמ

 םלועה-תמחלמ ברע תיטייבוסה תיסורה תררפ'סב דראמ תלבוקמ התיהש ,תיתונמא היזאטררפר מעf -r; אוה •קר•צרא•ה .יתונמא בוציעב בלושמה יתדבוע סיסב לע ורואית תא םוקרה ,דפרסה ל"ש ריתרי'dגפ
 ברחכל השירדל תונעיה ךרחמ ,םינורחאה םירושעב יחרזמה זאקרראקה לש תויורפסב הצרפנו היינשה
 ,םינותיעו תע-יבתכב הנר שארל ומסרופ ביישחאכ לש ·םיקר•צרא·ה תיברמ . םיילאוטקא םיארשכ לע
 םיאלקח םיראתמה ,רטע-ירפמ 'םיקריצרא' רכז בר םוסרפל .םייררהה םידוהיב וקסע אל בורלו
 םילודיג לש םינז יחבשמ ,הלפשל רהה יבושת לש םרבעמ זרגריא ,החילמ תועקרק םריבעמה
1 בר ינאטסגאד רפוסכ הרקוהל הכז אוה .הלאב אצויכו םייאלקח  ולכרי זריצל תוגיגח וכרענ-960
 ללוכה :יתדלומ ישנא' םשב םירחבנה ויבתכ רפס ורא האר תידרהי-תיטאטה ןרשלכ .םישימחה
1 כ ומסרופ הז ןרככ וללכנש תוריציה זמ קלח .תרזחמ הרשלוש םירצק םירופיס הנרמש  ררפסב-962
-בחר ןאמרו תידרהי-תיטאטכ רטע-ירפמ אצי זבמ-רחאל הנש :םיעטמה ורשרשיו· ארקנש ,יסרוה
1 כ אציו תיסורל דבוע אוהו .תידרהי- n יטאטכ ןושארה ןאמררה רהז :םיבנע תולוכשא· העריי 967-

 .תיררה תידוהי החפשמ לש תרדרד ינש זיכ םיסחיה םיראותמ זאמררכ. ·הלאק זיראנ ילתוכ דיל· םשכ
 תרכש לש תואיצמה רואיתב .םידוהי םה רפסה ריוביג בורו ,ידוהי זוחלוק ייח םה תווישחרתהל עקרה
 תא ישגדמ אוה דוחייבו ,םיושלשה תרכש לש םיועריאל םג רפוסה סחייתמ ,םישישהו םישימחה
 תורודה זיב םייתימאה םיחתמה .ונמזב ףדרנש ,בייאניב 'שכתמחז· ןותיעה ןררעל השענש לדרעה
 ,רוצייה תרבגהכ תרנרלשכר םיגשיה לש תכרעמה ןרחב םיבלושמ רפסה לש תרכוה תויומדה זיבר
 חרנררחאה וייח תרכשנ תכפוה העיריה-תבחר תרופסיה .יטסילאיצוסה םזילאירה לש תרוסמה בטימכ
1 ב .ותריציב תטלובה הרוצל ביישחאב לש  :ןאטסגאד ירהב' ולש ףסונ ןאמרו רואל אצי-964

1 ב 9 7 1  :םישנאה אנ ועדי· םשב ביישחאב ישימ לש זרוח אה הזורפה-רפס תיסורב ורא האר-
1 ב תמש ,ביישחאב ישימ :םיקר•צרא•ר םריופיס ,תרנררכז וללכנ הז רפסב -שארב אופא היה ,-972
1 ב . םרייש בותכל ךישמה הנורחאה וייח-תפר קתב םגש ףא , זקיאזררפ הכרשארר  ורא האר-957
1 בר ,רטע-ירפמ תומאופו םרייש ףסוא תידרד:י-תיטאטב  :ביבאה תא בהוא ינא'- ףסונ ץבוק-976
 וצרי היה תרופיסה םוחתב רשא דרעב ,תידרהי-תיטאטב קור ןא ביישחאכ ישימ בתכ הרישש הארנ
 543 .כןמרלשכא ליגזיח ותימעל המרדב ,יברשל-רד

s43 כוכיכר r : 196 .תורפס 1 1 .כוזאראמ"ק :  91 1 . 438 ·מע,  3 1 s 3 ·מע . 1982 .רכז:  1 1 כראזאכ : נ 4-33 ,  967 :r . מע· 
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1 ב דלונ בומולשבא דוד זב )לאקזחי( ליגזיח 9 1  ,ומא וילע התמ קונית ודועב .יזגריכ רפכב-3
 םייניוש םידבכ םיפורגא תלעב ,הרשע-הכומש תב הנמלא וןיבא[ ... אשנ ןכמ-רחאל רצק ןמזו'

 ,היפורגאכ יכ םולהלמ תפייעתמ התיה' ,ומצע לע כומולשכא בתוכ :הדשחה ימא רשאכו .תוקזח
.היכיש תא הליעפמ התיה  בתככש וירופיסמ דחאכ ויטיב בומולשכא זתנ תודליה ימיכ ובצמל * 543 '
 : ןושאר ףוגכ

 םיציב ןובלחכ תוחורמה ,תורדהכ תותיפ יניע דגכל יתיאר : םירושאמ תומולח יתמלח םימעפל
 ,םתוא אצומ אלו ררועתמ יתייה רשאכ. לודג שגמ לע זרוא תסייד לש רה וא ,גרפ עורז ןהילעו
 ידכ העורקה הכימשכ ישאר תא קדהמו ,םיכרוצ רעצו ןובלע ןותמ טקשכ חפייתמ יתייה
 ** 543 .יכעמשת אל תגרוחה ימאש

 רצק ןקזכ םירטועמ ויה םיכרואמה ויגפ .םימוחוש םירומח םיכפ לעכ .קזחו םרג-בחר םדא' היה באה
.ראופמ םפשכ הסוכמ הנוילעה ותפשו תפזכ ךימסו  היה םוש ,גדיל וכב תא תחקל גהונ היה באה '
 :יבא תא דואמ יתבהא ינא' .דליה לש רשפככ וגפסנש תודגאו םע-ירופיס ןורשיככו ןחכ ול רפסמ
 .יל הרסחש .םאל םיאפרכ יתלכה דליה יועגעג· .ןכמ-רחאל תוכר םיכש כומולשכא ליגזיח הדוותה
 שח אבא םגו .שממ גח יליבשכ היה ודילו ותציחמכ אצמיהל .יבא לא רתוי דוע יתוא ורשיק
 יכממ תושעל טילחה· באה . ןטקה ליגזיחל דחוימכ השק היה באה לש תיכה זמ ורדעיה * * * 543 • 'תאז
1 כ .םשגתה אל ומולח ןא .כומולשכא רפסמ :יברק זיצק  חא זתיל ץלאכ ג"י זב רענהו .באה תמ-926
 ןככ אצמ אל ןא ,תיאלקח הוצבקכ לועפכ ןכ-רחאו רפכה הוערכ דבע אוה .החפשמה תסנרפכ וקלח
 .םודאה אבצל תוסייגתה התיה וז הרטמ תגשהל םיכרדה תחא .וריוגמ רפכ תא בוזעל ףאוש קופיס
1 כ 93 1  הושחכ ,הארנכ ,התיה התע .תואריכ תוכיסמ לספכ ןא .אבצל סייגתהל כומולשכא לדתשה-
 תווקקזה תווירשה .טככרדכ תיתולמעת תוליעפכ בלתשה אוהו ,ורפכל דוע בושל אל ותטלחה
 םייס ותואש .תיטסינומוקה הגלפמה יליעפל רפס-תיבל ליגזיח תא וחלש םיליעפו םינלמועתל
 םרירצצק םריופיסו תומירש ,םיכוטילפ םסרפל כומולשכא לחה תומלתשהה םויס רחאל .החלצהכ
 םזיוחולקה ייחכו היצאיזכיטקולקכ וגד הלא םימוסרפ לש עריכמה םבור .תידוהי-תיטאטכ זווע כשכ
 בומולשכא לש רופיס םסרופ 'ן-940 כ רוא הארש .תידוהי-תיטאטכ יתורפס ןאכאמלאכ .םידשחה
.םרייעצ זוחצכ' םשכ  הלפיט ובש אושנ ,םגוז-יככ תא רוחכל םתוכז לע םיריעצ םיקבאנ רופיסכ '
 הכמתנ תיתורפסה הדובעל ליבקמכ .םיושלשהו םרישעה תוגשכ זאטסגאד ימע לש תורפסה
-כ .הגלפמ יליעפ וב בלשל המגמ הרכיכ םיכשה זחואכ זבש ,יעדמ דסומכ דבועל כומולשכא

1 94 1 - 1  .אסאדאצ טאזמאג ש"ע תורפסול הריוטסיהל יכאטסגאדה רזכמכ רטוז רקוחכ קסועה 938
 אצי םעה-ריופיס לש יתטיש ףוסיאמ האוצתכ .םירירהה םידוהיה לש םע-ריופיס ףסא ותרגסמכו
1 כ ותכריעכ .יטאטה רולקולפה' םשכ ץבוק-940  .טיאט-יסור ידלימ תנכהכ קסע תחא הכרעבו תעכ '
 .תינמרג-תיטייבוסה המחלמה וץרפ דע ומילשהל קיפסה אלש

1 0 1  ' 1 1 6 ' 190 , 2 1 0 1 .בי !l' מא; 34-33 ·מע' 1960 .בי !l' מא; 406 , 375 , 299-298 ,  3 ·מע' 964 1 1 ,רהשי; 30- 960 • 

 1963 אימב-26 ב .תסיורב יגאטסאגדה יזתיעב ומסרופ ·םיבגע תוולכשא· ךאמורה זמ םיעטק . 425 , 395-393 ימע
1 .גרכגטור(  .) 18 ימע , 967

1 ,כומולשכא • 543  . 3 ימע ' 966
1 ,כומולשכא •• 543 96 1  . 60 ימע ' 
1 ימע , 1972 ,כומולשכא ••• 543 59 . 
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1 כ 94 1  עצפכ .םישרפ דודגכ תוברח ןורדקסא לש דקפמ-ןגסו ןגס תגרדל עיגה אוה .אבצל סייוג-
1 דע יאבצה ותוריש תא ךישמה ךא ,םיימעפ 955  כש ,תורישה ןמ ררוחיש רחאל .יאבצ בתככ 
,תיכאטסגאדה הדכארפ' הקילבופרה לש תיסורכ יזכרמה ןותיעה תכרעמכ בלתשהו ןאטסגאדל  ובש '
 ומצע האר ,תיסורה ןושלכ התיח ןמז ותואכ ותביתכ רקיעש יפ-לע-ףא .יתורפסה רודמל יארחא היה
 . ידוהי-יטאט רפוסכ םג

1 כ ,תודדיי' םשכ ןושארה וירופיס-ץבוק תידוהי-תיטאטכ אצי-956 '  ורופיס ןכמ-רחאל הכשו 
1 כ :ןושש לש ולרוג' ךוראה  םשכ תיסורל םגרותש ןושארה וירופיס-רפס הבקסומכ רוא האר-960
 ,םיכרש םימע יגיצנ םייח ןאטסגאדכ' : כומולשכא ריהצמ רפסל רבד-חתפכ :ןייעמה דיל שגפימה'
 םגו ילש םאה-ןושלכ ימע לע בתוכ ינא ... ינא םג ךייתשמ הז ןטק םעל ... םיטאטה םכותכו
.תיסורכ  : ןייצמ אוה רחא רפסל רבחמה ירבדכו ,יכושל-וד רפוסכ ומצע תא אופא האור כומולשכא '

 .םייחה ןמ באוש ינא םיאושנה תא .תיטאטה ןושלכו תיסורה וןשלכ בתוכ ינא יתוריצי תא
,דכו םימרוכ ,תובלוח 'ןאצ-יוער : ילש הקילבופרה לש םיטושפ םילמע םה ירוביג  לע '

 544 • םהיתונורסחו םהיתולעמ 'םהיתוגאדו םהיתוחמש

 ןונגסכ םיבותכה ,םירצק םירופיס רשע-דחא םילולכ 'ןייעמה דיל שגפימה' רפסה לש וידומע האמכ
 וא ,םירוביגה דחא יפכ םושמה שרופמ לכשה-רסומ שי םהמ דחאו דחא לככו ,יממע רופיס לש
 תודובע ןוגכ ,םנמז רכעש םיגהנמכ םעטה רסוח תא חיכוהל םדירעכ םירופיסה. רבחמה דיי-לע עבומ
 תכה תדילש . ןדבעל ןיאש תוללוקמ המדא-תוקלח תומייקש . ןתושעל רבגל האנ ןיאש תומויסמ
 םיסחייתמ םכיא םירופיסה לש םכור .םריבד הלאכ אצויכו םיככ שקבמה באה לש ומעז תא תררועמ
 ותמקהכ הכורכה תיממע הדגא לע תתושמ אוהו .שרופמכ םהכ ןד דחא רופיס קר .םייררהה םידוהיל
-ףותיש תא רפוסה שיגדמ תיממעה הדגאככ אלש ךא .רפוסה לש ותדלוה-םוקמ . ידגויכ רפכה לש
 .רופיסה לש ירקיעה לכשהה-רסומ והזו .םירחא םימואל יככ םע םייררהה םידוהיה לש לרוגה
 .תוימוק תויצאוטיסכ םידמועמ םהירוביגמ םיכר .תחדבמו הלילק המיככ םיכותכ םירופיסה
1 כ .ארוקה לש וקוחצ תא תוררועמו ךוחיגה תא ת�טילכמה 96 1  לש תיסורכ ףסונ ץבוק רואל אצי-
.הייחתל יתמק דציכ' םשכ כומולשכא תאמ תומירשו םירופיס  םירופיסה לכ טעמכ וללככ הז רפסכ '
 םישדחה םירופיסה ןיכ .םישדח תומירשו םירופיס המכ ופסונ םגו :ןייעמה דיל שגפימ'כ ומסרופש
 ראתמ )'החמש- תומשכ תרכזה'( דחאכ .םייררהה םדיוהיה לש םהייחכ םהמ םיינש קר םיקסוע
 לש הדיחיה הרפה תטיחשל איבמ רשאו .םינברה םדיקוש וילעש ,תומשכ-תרכזה גהנמ תא רפסמה
 לעכ וכהו ןושאר ףוגכ בותכ )'הנושארה יתריצי תא יתבתכ דציכ'( רחאה רופיסה .הימותיו הנמלא
 לכויש םדאל ותהימכ תא ף,ושחו ,תגרוחה ומאמ ולכס תא ראתמ רבחמה .טולב יפארגויכוטוא יפוא
 .םולעמ העימשהל הכז אלש הלמ .אמא רתוככל

 .)'רוביגה תחפשמכ'( םייררהה םידוהיכ תחא קר תקסוע רפסכ תווללכה תומירשה שמח ןיכמ
 .תיטסילאיצוסה הדובעה רוביג ראותל הכזש .ביאכאו המלש םרוכה תחפשמ תראתמ המירשה
 ןונגסכ הכותכ המישרה .הכפהמה יכפל ללמואה ובצמ לומ תיטייבוסה הפוקתכ וייח רואית הדקומכ
 .תרכזומ הכיא טעמכ רוביגה לש ותודהוי ,הז גוסמ תומירשכ לבוקמה

1 כ  חסונכ בותכה :ינועה טנבא' כומולשכא לש ורפס תדיוהי-תיטאטכ רואל אצי-963

1 ,נומולשנא 544 1961 .רבמו לשנא ; 3 ·מע ' 960  . 4 'מע ' 
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 המבה תונמאו תורפס

1 ( ·העתפה םע הלכה• תיסורה ןושלכ וירופיס דפס ומכ יטסירומוה  ורבחמ הכז הז דפס לע .) 966
 . יקסלאטס 'ס ש"ע סרפל

 הכוש :חאה תשא· כומולשכא לש וירופיס ףסוא תידוהי-תיטאטכ הלאק-•ץאחאמכ אצי ן 97 ן-כ
-ובא דןמ חא דפוסה תאמ אובמ םע :הבהא לע רופיס· םשכ םידחכנה ויבתכ ןדכ תיסורכ ןכמ-דחאל
 )ג(; םריופיס )כ( ; ימומרעה דיככדד ימיש לע תולבוכ )א( : םידודמ השימחל קולחמ דפסה .דאקאכ
 ןיא םידודמה תיברמכ תווללכה תודשחה תוריציה .הזחמ )ה( ; תומירש )ד( ; ·לומגה' ןודא רופיס
 'ןושארה דודמכ תווללכה .תוררצצקה תולכונה עבראו םירשלש תא רשקמה טוחה . יררהי ןכות ןהכ
 איהו 'ריככדד ימישל רעיאש ועריא לע תרפסמ הלכונ לכ . חקיפהו ןחדבה 'ןקזה ידככדד ימיש אוה
 .תדעה-תוחידב .ארוקה לצא ךויח דדועל הכש לכשהה-דסומ דצכ הדרעכו יממע וןנגסכ תבצועמ
 ויטיב םיאצומ כומולשכא ליגזיח לש ויתוריצימ תוכרל םיינייפואה ךוחיגהו תיכככושה הצריקה
 . רז הרדסכ קהבומ

 ץל ,החישל חוכ ,זילע םדא ינאש םיכושח ד]פוסה דיעמנ ·םיחמשה ריופיס' יארוקמ םיכר
 רדעכו וןכש-יתלכ ,החישכ טעממ ,דדוק ,בוצע םדא ינא השעמל ןא .הלאכ אצויכו ףריח
 . ירוט יד ןורשיכ

 וכבי םשכ' ן-974 כ תדיוהי-תיטאטכ דוא התאדש ,ותריציכ ולכמ רתוי ילוא הלגתמ רוציה לש הז ןפ
 'ןאמודל איה המוד הכ תווימדה ויכדיו בחרה יתרכחה עקרה תניחבמש ,וז הריצי :וןיקומה לש
 לצני םשכ תיסורל םוגרתכ האצי הנושארה התסדיג .הכש הרשע-שמחכ ןשמכ רוציה תא הקיסעה
.םיבלדה  :ולמגה·ל המש תא הכיוש הריציה לע דובעל ךישמה אוהו ,דפוסל האדנ אל חסונה ןא '
1 כ תיסורל קרפ םגדות הכממש 96 1 1 כ .-  :הוערה תכ' םשכ הדשחה התחסונכ הריציה המסרופ-963
1 כו .ולמגה' םשכ ומצע דפוסה דייכ השעכש ,יסורה המוגרת אצי-978  לש סינדה םימוסרפה '
 סינדה םודיביעה .םיכשה תוצרמכ הכ ולחש תורומתה לע דומעל םרישפאמ הכותמ םיקלחו הריציה

 בטיממ הכ עקיוש ותריציכ וחרימ םוקמ הז רופיסל קינעה כרמרלשכא יכ ,דיעהל זיכ םהכ יש
 הארמ לש םיריואיתה םיקלחה .הבחרתהו הרצייה הכלה ןמזה ןשמכ .םייתורפסה ריתרכרדשיכ
 םיקוידמ רשעכ רפכה לש הייחמצהו םיתכה ריואית 'רתדלרה רפככ םיגרהנ ויהש םיגהנמה ,םירוביגה
 הסויגל דרע וןשארה םוסרפה ןמל הנתשה אל יככרת-יתלילעה סדקימה ןא ,רתווי וחרי םטיורפמו
 .הנורחאה

 וןשארה רושעכ תשחרתמ הלילעהו ,זיגריכ- כרמולשכא לש רתרדלי רפכ ארה הלילעה םרקמ

 םיינהע יככמ אוהש ,הרעוה תחפשמ ןיכ תושגנתהה תוארתמ הזכרמכ .םרישעה האמה לש ינשהו
 הסויגכ( לאעמיש הוערה לש רכושכ חחרפ רופיסה. ליארמוג רפכה סכרפ רא אישכ ןיכל 'רפככ ותריכ'

 וילע לילעהש הלילע ללגכ המימת הכש ןשמכ אר לכ היה ובש 'רהוסה-תיבמ )יאתכש הנושארה

 רגרליא רילכ-ארשכ תא חלש ,רתרדכע דכש תא ינעה הוערה ןמ ולזגל הרצש ,ליארמרג .ליארמרג

 יכש רתיככ חיאהשכ ,הרעוה רסאנ וז רהיבא ללגכו ,רדעה ןמ חרופה תא ררבמלו בונגל )והילא(

 m לגתהל ודמע ןכו .םימרוקה הילעכל הכוש הנוקה ןמ הטלמכ הרפה םלוא .םמאמ םימותי םדילי
 אפןמ ,וגוילא רצענה ותרשמ םע הצע ליאומוג אופא סכטי .רישעה ליאומרג לש ויככת ולכ יניעל

 םישעפנה ושיעמ תורמל. ותומל םודגי ןכו ושרדל לעמ הולחה הרעוה לש ומדמ זיקי יכ ,םד זיקמו

 ותולעפ ללגכ ריקעכ' ןכל-םררק היהש יפכ רדע ןתיא רכיא הז ןא 'דבכנה ודמעמ לע סנרפה רמוש

 .םטייסילאיוצס תותידעל רבקתה םוש ,טכבדדב הסינמיגב דמל רוכבה-רכב םולש .םולש וכב לש
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 ןוניחו תוברת

 םותיה ונב . ןושש לש ונגמל דימאה דיגנה זב השענ ךכו . ויבא דגנ הלומעת להנמ אוה רפכל ואובב
 לע תלפונ זבה לש הלומעתה . שידה תעב ןשיעש לע ויתונמ וב אילפמ ליאומוגש ,העורה לש
 ךכ ידכ ךות .ריביסל ךכ לע חלשנו ריצחה תומריעמ קלח תיצמ רפכה ינבמ דחאו ,תויורכ םיינזוא
 רוכבה זבה .ומא תא דמחש ויבא חצור אלא ,ודילומ ויבא וניא ליאומוג יכ .םולש רוכבה זבל עדונ

 רפוסה שקבמ הלילעה לש הז קלחב .תינכפהמה ותלועפ לע ריביסל אוה םג חלשנ סנרפה לש
 רערועמ-יתלב דוע וניא ,ודייב עייסמה היטפש ברה לע ןעשנה .ליאומוג לש ותוכמס יכ שיגדהל
 .םיעיקב ןמתסהל םיליחתמ .םהבש תיתרבחה הקולחה לע .םייתרוסמה םייחב .ורבע םינשנב
 בהאתמ ףסא ריעצה ונב . ומצע סנרפה לש ותחפשמ גוחל םירדוחו םיכלוהו םיבחרתמ הלא םיעיקב
 לש ורשוע תא תשרל תנמ לע .תונוח ברה לש ותבל ואישהל הצור ויבא דועב- ירפ- הוערה תבב
 םיסיסכת טוקנל ץלאנ באהו. זיזה תא ומצע לע לבקמ ףסא זבה זיא ודבע םינמזבכ אלש . ןקזה בזה
 המיזמ םקור ךא .ירפל ונב תא אישהל זכרמ אוה יכ םינפ דימעמ ליאומוג .ושקובמ תא גישהל ידכ
 אל ירפ יכ ,ריהצתש רפכה תונקזמ תחא דחשמ אוה .היפהפיה המותיה לש המש תא שיפכהל ידכ
 תא אושנ ענכנה זבה דועב ,היחא תיבל הרזח םינפ-תושבב תחלשנ איהו היאושינ תעב הלותב התיח
 ונויגפב עגופו ותוחא לש ללוחמה הדובכ לע םקונ אוהו . ןושש הוערה זבל תדעונ הלילעה .ברה תב
 םיניבמ וללהו .ינמרא תד-שיא לש ותחפשמב הרקמב אוה שגופ זאכ .תורעיל טלמנו רפכה סנרפב
 הטילשה לע ליאומוג לש וקבאמ ךשמנ תחדינה יזגריכבש העש .ותדע ינב רשאמ ושפנל רתוי בוט
 ךפהמל ךכ-רחאו ראצה לש וקוליסל םיאיבמה היסורב תועמשמ-יבר םיועריא ושחרתה ,ותדעב
 וושכר תא קלחל ליחתמה רפכב טייבוס םימיקמ .ףדרנה ןושש םמוע ,ריביס ירשוגמ .יקיבשלובה
 .יבאלגא ימלסומה רפכה ינב םע רבחתמ ,וגוליא .ליאומוג לש ותרשמ ךא .ליאומוג לש ויתומדאו
 .הוערה זב ןוששב וגוליא עגופ ירזכא ברקבו יזגריכ יטייבוסה רפכה לע םילפנתמ הלאו

 ,דחא שגרב רקיעב תוענומו תוחוטש זה תויומדה ךא .הז תא הז םיפדורה םיועריא ושדג רופיסה
 ונב תבהא לע ףא הלועה .ושכרה אוה ליאומוג תא עינמה חוכה .יתרבחה םדמעמ ידי-לע עבקנש
 . ןושש . ולש תריקיעה יפואה-תנוכת איה העינכהש. ועבטמ עצונ דבע אוה וגוליא . ורושאל הגאדו
 תוגהנתה תא דודיבב תעבוקה איה תידמעמה הקולחה . ץוחנמש םיועריאה דיי-לע ףחדנ .הוערה זב
 ,םע-ירופיסב ומכ םיערו םיבוט םירוביג זיב הדודב הקולח יפ-לע בצועמ ומצע רופיסהו ,םירוביגה
 הריציה .יממעה רופיסה דיבל בומולשבא לש ותריצי זיב הבר הבריק תמייק וז הניחבמ םנמאו
 םיעוזעזה ברע ידוהיה רפכה יווה תא םלצל דפוסה לדתשמ ובש ,ריואיתה הקלחב רקיעב תניינעמ
 .םילודגה

 והודימעה .םיילאוטקא םיאושנ לע תווצקה ויתובוגת רקיעבו .בומולשבא ליגזיח לש ותוירופ
 ויתוריצימ תודחא . זאטס�אד לש םייטייבוסה םידפוסה לש הנושארה הדושב ןורחאה רושעב
 תונש תישארב .תונייטצה-תותוא המכל הכז אוהו .תינלופלו תידרפסל ,תינמרגל .תילגנאל ומגדות
 ינאטסגאד-ללכ דפוסכ ומצע תא האוד אוהו . j אטסגאד לש םריפוסה תדוגא ריכזמכ זהיכ םיעבשה
 תידוהי-תיטאטה ןושלה ונייה ,ומא ןושל תא חינזמ וניא אוה תחא הנועבו תעב .תיסור בתוכה
1 ב(  • 544 .ותדע יבנ תא ואתמ םעפ ידמו ,)'דובלויג' םשב ורייש רפס וז ןושלב עיפוה-980

 םתריציב קד התיח אל תידוהי-תיטאטה תורפסל ביישחאב ישימו ברמו לשבא ליגזיח לש םתמורת
-ב דוא האד ן-959 ב םנמאו .םיריעצ םירוצי םטע-ריפמ ומסדיפ הבש הינסכא לש התמקהב םג אלא

1 ,ת•תררפס .ק•צנא • 544 35 'נוע , 9 ךרכ ' 962 1 ,בייאנוא ;  1 •נוע ' 960 2- 1 1 1 •נוע , 1964 ,בייאנוא ;  0-9 . 
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 המבה תונמאו תורפס

 :םירופיסו םרייש' םשכ. ןילאטס רחאלש הפוקתכ ,חידוהי-תיטאטכ יחורפס ךאנאמלא םיקתוע 500
 םשה חא אושנה :יטאט ךאנאמלא' הנשל החא לש חורידסכ רוא תוארל לחה ןכמ-רחאל הנש
1 כ וירחא םיאבה לכו .םיקתוע-800 כ ספדוה ןושארה ןוילגה :ומיטיכוס ןאטאו' ,  .םיקתוע-000
1 .תונושארה םינשה הרשע-שמחכ .םוצמצ הנורחאל ןמתסה ךאנאמלאה לש ופקיהכ 974- 1 960 , 

1 עצוממכ ןוילג לכ קיזחה  תונש לש היינשה תיצחמה לש תונוילגה תשמח דועכ ,םדיומע 28
1 ( םיעבשה 979- 1 1 תנשל ןוילגה .עצוממכ םידומע 74 ינכ ויה ) 975 1 לעכ אוה 980 1 7  ·תתו .םידומע 
,תיטאט הריש לש היגולותנא' איה ובש תרתוכה  ידיכ הכרענו כולריכאג סריוכ ידיכ הטקולש '
 .כומולשכא ליגזיח

 רשע-הנומש תוחפל תידוהי-תיטאטה תורפסכ םינושארה םהדיעצ תא ושע הז ךאנאמלאכ
 ךשמ םישימחה תונש ףוסכ טנדוטס ותויהכ דוע .ולוקוק ןאדלאמא הנמנ הלא םריוצי םע 545 .םירצוי

1 "כ רוא הארש ץבוקכו ,דיוהי-יטאטה רולקלופה וכל תא  יפכ םריושמה .םרייש לש רורצ םסויפ 960
1 "כ רוא האר ךכו .תימצע הריציל ותוא האיבה תיממעה תורפסל תוברקתהה .םייררהה םידוהיה 966 

1 ( ןכמ-רחאל םייתנש :םיהו םדאה' םשכ תידוהי-תיטאטכ ןושארה ורייש-ץבוק  ·ףסוא אצי ) 968
1 ( ריעז םירופיס 6  םכור-בורש ףא ,)'ןחכמ'( רפסה-תיב לש תונושארה תותיככ םדיליל ולשמ )'מע 
 .הכ הרידס הארוה רסוחמ וז ןושלכ םיארוק םניא םירירהה םידוהיה ידלי לש

 ) Safanov ( כונאפאס ןימינב ליעפ ,הלומעתה םוחתכ הארנכ קסוע וניאש ,ולוקוקמ לידבהל
 . ךאנאמלאה לש תורכוחה תיברמכ םרייש םסויפ אוה םיעבשהו םישישה תונשכ .םימוחתה ינשכ
1 תנשכ .זוחולקכ םייחה לע םירואית ןכו ,םולש ימיכ' םשכ וןשארה וריופיס-ץבוק רוא האר 976 ' 
1 כו  .םילשמו םרייש רכ וללכנש :יתדלומ- ךנכ ינא' ינש ץבוק-979

 לאכימ םג ךייש ןילאטס רחאלש הפוקתכ תדיוהי-תיטאטה תורפסל וסנכנש םירפ Q מה םע
 וןשאר ףסאמ אצי-1977 כן . ךאנאמלאה יפד לעמ רוא ואר םינושארה וריופיס רשא .כשאדאד
 אל ךא ךאנאמלאכ םימסרפמו תידוהי-תטיאט םיבתוכה .םריפסמה תוצבקל :וידוי' םשכ וטע-ריפמ
 ,וכיננח )והילא( איליא .) lakubov ( כוכוקעי בקעי םיכייש .םהיתוריצימ ץבוק איצוהל ןיידע וכז
 לאכימ םע דחיש ,כומילאדכא םהרבא יאזחמהו ) Gil'adov ( כודעלג ןסינ ,בומיסינא ךונח
1 ( 'אליל' הזחמה תא ובתכ .בשאדאד 97 1 1 יועריא לע )  9 1 7  הווהמ וז הפוקתבש ףא .ןאטסגאדב 
 ןיב .םרירושמה לש םמוקמ םג דקפנ אל ,תידוהי תיטאטב תיתורפסה הריציה רקיע תא תרופיסה
 םיפתתשמה .) Kh. Rakhmanov ( בונמחר 'חו בולריבאג לאכימ םטיולב םישדחה םרירושמה
1 "ב איוצה בונמחר 'ח .ךאנאמלאב תועיבקב טעמכ  ומשש :תדולמ ךכרכמ ינא' םרייש ץבוק 976
 . רפסב םהרייש תא ץבקל ןידיע וכז אלש ,תדיוהי-תיטאטכ םרירושמ הרשע תוחפל. ונכות לע דמלמ
 546 • ךאנאמלאב םטע-ירפמ ומסרפ

 תוררושמה ןיב .הריציה םוחתל םישנ לש ןתסינכ איה תדיוהי-תיטאטה תורפסב הדשח העפות
 ) Z. Semandueva ( הכיודנמס הריז ,) Zoia Isaeva ( הביסיא הריז תא םיאצומ ונא וז הפוקת לש
 וןילג לכב טעמכ היתורציימ המסריפ ד,ואמ הריופ תררושמ .הבוידנמס .הבודעלג )הוח( םריאסוחו

S4S ורגc1 חיש 96 1 196 ,תררפס( r גרכידכ m רר  1  ,ם:""רצי רש-עהסףיש םיcוצבוכ חיכטc�סגcודה הקילובפרכ יכ .) 
 .חררהי-חטי c� סה וןלשכ םיבחרנה

S46 רלא בקיע : ויה םישדחה םרררשבוה זיכ�cכ סףוי ,ריכגי �c ככ ףסוי .כיישח�cכסרי ) Beniatov ( -קכ בושח�cבקיע .ר 
 ונידג ,) Gorshumov ( ונרבודשרג רyשש .cנייכ:כאש חחפו ) Meshikhov ( ובחימש ריש .) lonaev ( כייכרי

M ( כיאכ c� ר לאכימ ,כייכדרבו .  Rabayev ( ר �c לרר�c ורcונכיונ ) U. Reuvinov (. 
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 ךוכיחו תוברת

1 כ . ךאנאמלאה לש  'ןיעמה דיל' םשכ הטע-ירפמ תומאופו םיריש לש ןושאר ץבוק עיפוה-979
1 כו 98 1 .הרומה' םשכ ףסונ ץבוק-  םירואיתכ םינייטצמ ,הכיסיאו הכודעלג יריש ומכ ,היריש '
 . ףונה לש םייריל

 .זעל ןושלכ תיררה-תידוהי תורפס םינורחאה םירושעכ תחתפתמ לאריש תוצופתמ תוכרל המודכ
-חרואל םיבורק םה תחא הנועכו תעכ ךא ,םמא-ןושל איה תיסורה ןושלה ריעצה רודה דמ םיכר יבגל
 )השנמ( רישנמ ,) Maia Nakhshonova ( הכונושחנ היאמ וךגכ םירפוס .םתדע לש ירוהלו םייחה
A ( כודידע . Azizov (, כולאפר רדנסכלא ) A.  Rafailov (, כורימא ראדאלו 54 יכיישחאכ סקילפ, 
 רוא םיאורו תידוהי-תיטאטל ,דיה-בתכמ הארנכ ,םימגרותמ םהו תיסורכ הזורפו םרייש םיכתרכ
 . וז ןושלכ ךאנאמלאה יפד לעמ

 הניחכמ .תינילאטס-רתכה הפוקתכ תיתומכ הניחכמ אופא הבחרתה תדיוהי-תיטאטה תורפסה
 םידוהי םירפוסו םיינושל-וד םירפוס . וז ןושלכ םיבתוכה םירוצי הז דצכ הז הכ םימייקתמ תינושל
 עבטמו. ןוטלשה דסכ תאצמנ איה הינכת תניחבמ םלואו .תיסורכ םתדע ינכ לע םיבתוכה םייררה
 .רתויכ הכ םילד םיקהבומה םיימואלה תודוסיה םריבדה

 המכה תובמא . 2

 גוזה ייח לע וגיצהש םירמזו םינקחש ועיפוה .תונרתחכ רקיעכו .םייררהה םידוהיה לש תוחמשכ
 תא םריאתמ ויה םינרדבה .רעואמה ידיצל ורביחש םרייש וארקו הלכה לש היפויתא וראיפ ,ריעצה
 אלש היה תוששחה דחא .הרענה לש היתוששח תא םג לכא הכל-ריחבל הלכה לש השפנ-תאשמ
 תא הילע ךפוש אוה םיכרעכ רכושכו ,םויה לכ ךשמכ ותיירע תא שטרנ הוערה זבש ,הוערל הואישי
 אל ,תעגמ ונתעידיש המכ דוע ,םינברסה םימעה לש ויה ולא תווינמדזהכ רוקדש םידוקירה .וסעכ
 לש ןתוליעפ ןיפיקעכ רא ןירשימכ הקני ולא תועפוהמ .םירירהה םדיוהיל םידחוימ םדיוקרי ושבגתה
 .תיטייבוסה הפוקתכ תודסוממ תררוצ הלביקש ,רולקלופ תוקהל

 תא רצופש .םיריעצ יגוחמ םירירהה םידוהיה לש םנושלכ תינורטאיתה תוליעפה הקני ,הז תמועל
 רפסה-יתכל ביבס םירשעה האמה תישארכ וזכרתהו הדעה לש תויתרוסמה תויתוברתה תורגסמה
 טנכרדכ התיח םייררהה םידוהיה לש םנושלכ תיתמיבה תוליעפה רקיע .תרכרת-ינרדועמכ ךכ-רחאו
 548 .תורחא םריעכ םג םיככוח תוקהל ומייקתה םויסמ ןמז םג םא .וקאנבו

 טנברד

 םירומה דחא לש ותנותח ןויצל טנכרדכ דירחיה רפסה-תיכב גוצה תדיוהי-תיטאטכ ןושארה הזחמה
 ורופיס היה הז .)כרנררהא( כונרראגא ףסא דייכ זחמוהו תריבעמ םגרות הזחמה . וךעמש-ןכ וךמידקנ

1 ( ר"מש- 'ץיכקייש ריאמ-םוחנ לש 905 - 1 .הריכ תחת הריכ' ) 846  םיליכשמה יניעכ הארנ רופיסה '
 זיכרמה אושנה. רכ םינודנה םיאושנהו ותלילע םוש לע המכה לע ותאלעהל רתויכ םיאתמכ םרייעצה
 . ריעצ ליכשמכ הקשח השפנ דרעכ .הדרת-זבל רתכ תא אישהל ילינו רישע בא לש ונרוצ אוה רופיסכ

1 .כייסזחאכ 547 960 . 

1 .כומולסזכא 548 1 'מע , 972  הרבקכ םירדהה םרוההי יתרחבמכ םייחאמאדד םיגוח ולעפ םרסזעה חונש חיסזאדכ . 85
 .) 1980 ,הכונאחאסומ( וצק ןמז דובעכ ,הארנכ ,ורקפתה הלא ךא ,הלאק-·ץאחאמכו
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 המבה תונמאו תורפס

 .ותד תא רימה ריעצה יכ .ותרייעל באה בתוכ .רתבב בהואמה ,ליכשמה לש רמש תא שיפכהל ידכ
 וטקננש םיעצמאב שמתשהו .יליכה רישעל לומגל טילחה ותבוהא דיי-לע בזענהו הדונמה ריעצה
 הררצמ הבש ,האווצ ףיזי ףא וידידימ דחאו ,תמ רישעה יכ הועמשה ץפותש גאד אוה .ומצע רדגנ
 וללה תווישחרתהה לש ןמוציעב .ליכשמל רתב תא אישהלו ויאצאצ ןיב רושכו תא קלחל יליכה
 תוכלהמ .ה m נמל רכז אלש ,םיתמ לש תוחור יכ ,תרועמש וטשפו הרייעב הרילרח תפיגמ הצרפ
 דיחיה .ולכה ידי-לע החדנו םיאפר-חרוכ לבקתנ ותרייעל רזח רישעה רשאכ םנמאו .תרברחרב
 אב ולכהו ,םהישעמ תא והרעל ישא וליג התע .ונתח התע היהש ריעצה ליכשמה היה ובריקש
 549 .ריסכנמ דרי יליכה רישעהש ףא ,םרלשכ רמוקמב

 תונומאהו םטיעמה םיליכשמל הדעה ינב לש סחיה ,הבל-ריחב תא דרחכל לארשי תבל שפוחה
 הלילעה ףא .םתדע ינב לש םבלל םינרוקה םיאושנ וריבחלו זיחממל ראונ םיתמה תוחרוב תולפטה
 .תיטעומ התיה אל רז הכרעה םנמאו .םיפוצה תא תמלוה התארנ םיככתהו תוכופהתה .םיועריאה תבר
 ג"סרת תבטב ידב תידרהי-תטיאטב המבה ירשק לע הלרעה תרכועמ רשלשכ זחמומה רופיסה רשאכו
1 רבמצדב 24 (  תא תוארל םישקבמה לכ תא ליכהלמ רצ היה םולאהו ,רעואמל רבדה היה ) 903
 : הייאר-דע בתכ ךכר . הגצהה

 ,הזחמה תוארל ,םישנו םישנא ,בר םדא רןמה רפסה-תיב םולא ינפל ופסאתה ק"שצרמ לילב
 רדאמו בוט ןפואב םדיקפת תא ראלמ םדצמ םיקחשמה ... םתפשב הנושארה םעפב גצוהש
 םימעפ םיקחשמל וארקוי ףכ ואחמ הכרעמו הכרעמ לכ ריחא םיפסאנה ןומהו ,הלענ
 550 .תרדחא

 תרדייה-תטיכזאב תודשחמה תינררטאיתה תוליעפל דרע וןשארה הזחמה המבה לע הלרעה רבש םוימ
55 ,רניתריעדי בטימל ,רובע  לש םריחא רפס-יתבבר טנדבדב רפסה-תיבב ךא ,םינש ןיינממ רתוי 1
 ונגרוא םודימילה-תנש םריס רא םיגח רןיצל .תיתמיב תוליעפ םעפ ידמ התיה 552 םירירהה םדיוהיה
1 רבמדצב-9 ב .םרלדיקבר םדיוקריב ,הרישב םדיימלת ועיפוה ןהבש .תוגיגח  רפס-תיבב דןענ 908
 ןכ .תסיורוב תריבעב םרייש תארקהבו הדמזיב םדיימלת ועיפוה רבש . ולדג הכונח-ףשנ טנברדב
 ,ובתכנ רלcו תועפוהל םיתכרעמה 553 .הכונחה גחל םריושקה .תידוהי-תיטאטב םינוכרעמ וגיצה
 .בר הלק cוב היה m עפוהל .רפסה-תיב ריומ דיי-לע יסור וא ריבע רמוחמ ודבוע וא ,הארנכ
 םרוגכ וז m נמא של הדנע לע ודמל םדיימלתהו םריומה םגו .המבה תונמאל דעוותה ןתועצמאבש
 ושענ תטיחווקמדה הכפהמה רחאל תיתוברתה תוליעפה תובחרתה םעש ,המית ןיא .יכוניח-יתוברת
 . ןתיא סיסב תינורטאיתה תוליעפל קינעהל תונויסינ םג

 רכ J פחזול קתח התת סףרככ" רינ.זJ ס J רקנ.זJזו cורקרי 'ר רככ.בו ןטלבה לככ תפזונ רכח רופסי ,הר'כ חחח הר'כ 549

1 רסזאר ,טשר'ר J קיזזי ראימ םרחנ ח K מ החצ 88 1  , K  . 
1 ,ימע-ןכ 550 903 . 

5 5 1  כותחמל c mrnומזו ," n 1904 כוזזנ טנרכדכ הל J פ ". רןטרcויח חקהל· יכ .עבוק ) 26 ימע , 1982 ( רגד ל K כימ 

1 ( כיזזיילcו םסינ ל K כרגרפ K ס דג לש בחכמ ל J ןמסתמ K רה :הרקחזזיל רcויכה םיחרד K ה 98 1  , J 1 'מ 1  ןcו .) 4

 םורההי ייח ל J m רכה m ידrזזכ חתה ל J לכקמח cול ןכש .רד היJכק זול הוקרכ קפס לטיהל יש יכ ,המרד

1 ןמל וסמרפתהש ,םייררהה  רןכרוויח תהקל זול המויק םפr: ףcו רוזכמ היה K ל ,התאשרה םרל T.r כוחחלמ דת 904

K רכ .רד המייקתה רלי K וס דג םע יתמייקש רןיc1 'מ(ע רכתפ 2  K 1111יש"11 םרלנ.זJ ריכה K ל כי .cוייןררמה דיד.ז ) 
 . 1932 "כ רק רןטריKחל רנק.חד K רהש יפל ,ההקל החר K זול ההלנמ ולאיכ ההיזו , r רכניכר הי J יש

 .םביכהכו ל J יסpנ•רזKגרר 'ד התה רזוכ. ףזונ ירותכג םיררהה יםררההי זול רספה- n יככ ןרענ כ•ת n הוכנחכ 552

19 .דרכיKKלג( 'ברכה ח K 'ר 'רהכת K חכסה' :םיתרכנ.זJ ינזו וניהז םרמילחהר 12  (. 

1 , יק r: ננווש 553  . 25 ימע , 909
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 ןוניחו תוברת

1 ב 9 1  ברמולש םרבחו )השכמ( וישנאמ ולעפ וז הקהלב .תיתאמארד הקהל טכברדב המקוה-8
) Kh.  Shalumov (, תוזחמ הגיצה הקהלה 55 •. ץיבוכיבר והיעשי ברה הארנכ דמע השארבו 
 ולא תוגצהל םיטסקטה :דכו 'רתסא תליגמ' :הלילדו ןושמש' םהב .םייב"כת םיארשכ לע םינוכרעמו
 הקהלה לש התוליעפו .םייררהה םידוהיה לש רפסה-יתב לש םירגובו םירומ דיי-לע יאדוו ובתככ
 יררה ידוהיה רפסה-תיבב תוכרש תווינמדזהב המבה לע ולועהש םינוכרעמל הבחרה ןיעמ התיה
 ןוטלשה ןרכיכ םע .הרמיזו דוקיר ,המימרטכאפ ,היצאזיבררפמיא הברה ויה ולא תוגצהב .טכברדב
 היתוינכתב ובלוש תויתרוסמה תוגצהה דצבו . לועפל הקהלה הכישמה ןאטסגאדב יטייבוסה
 .םיקיבשלרגנ ועיפוה תולעופה תושפכה ןיב; םיילאוטקא םיארשכ לע םייטסירומוה םיעטקו םירותלא
 אלש ,םייתרוסמה םינוכרעמה ןיב הריתס םרש ואר אל הקהלה ירבח 555 .דועו םינבר .םיראטילורפ
 .הקהלב םיפתתשמה ןמ םידחא .םיילאוטקא םיעטק ןיבל ,הרבחה לע תויתרוקיב תומיכ םהמ ורדעכ
1 ב ומיקה .בייגזיא ייגוסו בוכוימס וכוי םכותבו 92 1  ןיעמ וגיצהו ) Agitkolektiv ( הלומעת-תוצבק-
 הלאב אצויכו הלכשהב ךרוצה .השיאה ררוחיש לע םינוכרעמו האריק יעטק ללכש :יח ןותיע'
.טאראמ' יקסרא•צאכול לש והזחמ תא םג ,הארנכ .המבה לע התלעה וז הקהל .םיארשכ  תורמל '

 וב ועמשוהש תואמסיס ירה .תיתפרצה הכפהמה ימיב תושחרתמ הזחמב תוראותמה תויושחרתהש
 ידי לע הקרופ וא הקרפתה וז הקהל 556 .םימיה םתואב תורוגש ויה ןוריש .שפוח ,הכפהמ ןוגכ
.סיג· ידסיימ ןיב ויה םרייעצה היליעפמ קלחו ןוטלשה ' 

-ישארב העודיה ,יררה ידוהי רועכ לש הדוגא טכברדב הדסונ םירשעה תרכש תישארב םכמאו
 לש תיתוברתה תוליעפה תרגסמב .) Gorsko-Evreiskaia Molodezh ( 'סיג• םייסורה תוביתה
1 תכשנ הלעהש . יתאמארד גוח דסונ הדוגאה  : ברכו ימס וכוי לש וטע-ירפמ תוזחמ יכש המבה לע 924
.םישמושמ םיצפח ירכומ יכש'ו 'חקיפה ןכדשה'  םיארשכו םינקחשה םיעיפומ ויה הגצה לכ יכפל 557 '
 םירשעה תרכש עצמאבו ,םימי ךיראה אל גוחהש הארנ 558 .קהבומ יתלומעת יפוא ילעב םימואכ
 ןוגכ תוזחמ המבה ירשק לע התלעה רשא :םייררה םידוהי לש תיתאמארד הוצבק' טכברדב הדסונ
.רדהנה םשה' ברמו לש 'מ לש והזחמ תא ןכו •רמתו ןונמא· :הטסוקא לאריוא· :אבכוכ-רב•  הצובק '
1 תכשנ הרזופ ךא . ןוטלשה תכימתל היתולועפ תישארב התכז וז .559 וא 927 1  המב לש המוקמב 928
 םייררהה םידוהיה לש יממעה ןורטאיתה' םשב םיבבוח ןורטאית םיושלשה תרכש תישארב םקוה וז

,טכברד ריעה לש '  םרבחו בומארבא )םרמע( םרמיא ,ברמו לשבא הירכז .בוכוימס וכוי םיליעפ ויה ובש 
 .ריעב םייסורה םידוהיה לש תסנכה-תיב הנבימ ןורטאיתה תורשל דמועה תורזחל 560 .הבויגילא

 הז סה סרחוס םיתעלש ,חורו רע חרגרדכז לע חחחרשמ חדירהי- n טיאטב חיגרדטאיחה תוליעפה לע עדימה תיברמ 554
 תרדע החראב תוריחס יש םיתעל .תרזחמה תאלהעו חרקהלה לש ןמויק-חונש יבגל ולבלבה םהב הבודמו הז חא
ונחלצה וימח אלש יאדוול בורק ךא ,תררועה חא תמעל אופא ונדלתשה .המצע

/
 תודלוח לע הדיחיה תרבוחה .ךכב

1 ,ברדרשא( וןדטאיחה  .ברעמה תורפסב האצומל ונדייב הלע אל ) 973
555 1 .דבז : 28-27 ימע , 1982 ,דבז  986-  . 1978 ,הברגאחאסרמ : 9-8 •מע , 1985 . 1985
1 .ברקאסיא 556 1 ימע , 977 7 1 .הברגאחאסרמ :   םיגוחב הצרפנ חיגרדטאיח תוליעפ חרוצכ ·יח ןותיע' לע . 980

1 .חיגרדטאיח .קיצגא :ןייע םינשה ןחרא לש םייחאמאדדה 96 1  . 828 ימע , 4 ךדכ , 
1 .בדינל 557 1 ימע , 964 76 , 1 84 . 
558  . 1978 ,הברגאחאסרמ 
1 ימע ,ברגרפאס דג םע ןויאר 559 2 - 1 1 1 דילי . r ראדמה .  9 1 1  םינוש, 1932 חבשב חדירהי- n טיאטב וןדטאיחל ףרטצה. 

 יפמ עמש םיושלשה חונש תישארל דע רז וןשלב תיתמיבה תוליעפה תודלוח לע דעימה לכ. ןשחל רב שמיש חרוב
1 חנש דע ·םיידדהה םדיוההי לש חיחמאדדה הוצבקה· שארב דמע .ןייאורמה רסמש דעימה יפ-לע .םידחא 927 
 . 1978 .הברגאחאסרמ םג הררשה .הז דעימ לש וקוידב קפס לטיהל יש ךא • ץיברגיבד והיעשי ברה

1 .וןרטאיח .טסהי 560 1 •מע ,ברגרפאס םע וןיארי : 587 ימע , 4 ןדכ , 966 3- 1 2  . 
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 המבה תונמאו תורפס

 לש דוגיאהו ןיינבה ידבוע לש יעוצקמה דוגיאה תומלואב ומייקתה ויתוגצהו .ךכ םשל םרחוהש
56 ,תבכרה ידבוע: 1 סראמב .םייררה םידוהי ויה םהריבחמ םיברש םידוגיא ינש 1 -·ץאחאמב םקוה 932

 טנברדב םייררהה םידוהיה לש םיבכוחה-ןורטאיתו :ןאטסגאד ימע לש יזכרמה ןורטאיתה' הלאק
 562 .וינקחש לש ילכלכה םבצמ רפוש ךכב :יזכרמה ןורטאיתה' לש ףינסכ בלוש

 ןורטאית·ל בסוה ומוש ,יועצקמ ןורטאיתל םיבכוחה-ןורטאית תא ךופהל טלחוה 1935 תנשב
.יררה דיוהיה ימואלה  לעפש ינא'גייברזאה ןורטאיתה לש ףינסכ ףרוצ אוה רושעה יהלשב 563 '
 )דושמו•זד( ןושמש ןהיכ ילאקיסומה ולהנמכו םינקחש השימחו םירשעכ ויה ןורטאיתב 56 •.טנברדב
 ונמנ םיטלובה וירמזו וינקחש םוע ,ועבשב םיימעפ וא םעפ גיצמ היה ןורטאיתה 565 .בורושא
 ריבג ,בומילודבא סירוב םירמזהו ,הבומילודבא ריפלויגו הבומולש והילא תב רסחא תוינקחשה
 566 • בייכונת הרושיו בונזח

 ןיב .םיירוקמ תוזחמ ןכו תינא·גייברזאמו תיסורמ םימגרותמ תוזחמ ולעוה ןורטאיתה תמב לע
 ילראבא•זד רופא'זד ינא·גייברזאה יאזחמה לש והזחמ תדחוימ החלצהל הכז םימגרותמה תוזחמה
) 1 889- 1 934 , Dzhafur  Dzhabarly ( 'ליבס. 1 תנשב גצוהש י 937  השיאה ררוחישכ הלפיט הגצהה . 

 יטייבוסה ןורטאיתה לע דחוימב דוהא היהש אושנ 567 ,הרבחב תוחנה הדמעממו הלעבל דובעשמ
 :םוסחמ·ו 'םיחא ינש· בונוימס ונוי לש ויתוזחמ המבה לע ולועה םיירוקמה תוזחמה ןיב . ןאטסגאדב
 )ביידוהי( בידיוגאי ונוי וקחיש םיישארה םדייקפתב. וקאנב יתכלממה יטאטה ןורטאיתב םג גצוהש
 היינשה תיצחמב 568 .בשאדאד המלשו בומולשבא הירכז םינקחשה הב ופתתשה ןכ .הבומולש רסחאו

1 ןמל( 'םריוביגה ןוחצינ· ביישחאב יישמ לש והזחמ תא ןורטאיתה הלעה םישולשה תונש לש 936 (, 
 והזחמ תינמרג-תטיייבוסה המחלמה ברוע 569 ,בורושא ןושמש ידיב איה םג הבתכנ ול הקיסומהש
.המדאה' ביישחאב ישימ לש -·ץאחאמב גוצהש ,םידוקריו הריש לש עפומב הקהלה הקסע ןכ 570 '
 עפומב .תינאטסגדאה תימונוטואה הקילבופרה דוסייל הנש םירשע ןויצל תוגיגחה תרגסמב הלאק
 ,הבומילודבא ריפלויג ,הבומולש רסחא ,בשאדאד סירוב .בומולשבא הריכז םינקחשה ופתתשה הז

57 .םירחאו בומייח 'ש  תואישנ הקינעה בומולשבא הריכז יאמבל .םיבר םיחבשל הכז עפומה 1

1 •מע ,םש 561 4  . 
 . 44 ·מע ' 1932 .הלרזייפ 562
1 ,ת'נורטא'ת .ק'צנא 563 96 1  . 587 ימע , 4 רןכ , 1966 ,רןרטא'ת .טס'ה ; 273 ימע , 2 ךרכ , 
196 .ת'נורטא'ת .ק'צנא 564 1 2 ·מע , 2 רפס , 2 רןכ , 1970 ,תורפסה תודלות; 273 ימע , 2 רןכ ,  1 3  . 
1 ב דלונ בורושא רןשמש 565 9 1 1 ב םייס הב ,טנברדב-3 93 1  הן� לע ןגנכ דבע וורמל םר'ס םע .םרומל רשדמ ת'ב-

 חלשנ 1935 תנשב .םייממע םרש' לש רומזתב סקוע 'טנברד ר'הע לש ם'ררהה םד'והה' לש 'ממהע ןורטאות·ב
.רדהה ד'והה' 'מואלה רןרטא'תיה לש •לאק D' ומה להנמל הנומ ובוש םוע הבקסומב תומלתהשל 1 ב '  ןמזוה-938
 .-1940 ב הרבעכש ,ת'נאיגייברזאה הק'לובפרה של םר'ש תורחתב וןשאר םוקמב ור'ש הכז הב ,וקאבל בורושא
 ם•נהשו המחלמה תונשב . ותדלוה ר'על בש הנממש ,הבקסומל הרצק תומלתהשל בורושא חלשנ הרקוה תואכ
 אוה-1948 ב רןרטא'תה וקרפ םע ךא ,תד'וה'-תט'אטב ת'תמ'בה תול•עפל רושק וברושא ה•ה ה•רחא תונושארה
1 .ם'אק D' ומ( טנברדב •גוגדפה רפסה-תיבב הארוהב סקוע 'ניגזלה רןרטאיתב דובעל רבע 960 ' 1 2 2- 1 1  רןא'ר .) 9
1 ימע ,בונופאס םע 5 19 ןכו   םיררהה םוד'הה' לש רןרטא•תה לע הארצהל ובתפאס דג תאמ ד'-בתכ לש םד'ומע 
 .הפוריא-חרזמ חודה' דוע'תלו רקחל זכרמב רומש .טנרבדב

1 ימע , 1977 ,ובקאס'א: 1976 סראמב-28 כ ,ענש-ראבב בומולש "םע ןו'אר 566 1 5 ·מע , 1979 .'תמלא:  1  . 
3 ימע , 6 רןב ' 1970 ,תורפסה תודולת 567 1 3 196 ,ת'תרטאית .קצינא ;  1  . 397 ימע . 2 רןכ ' 
1 ,ביףוגא' 568 979-  . 74 ·מע , 1979 , 1978
1 ,כייאמא 569  . 494 •מע , 2 רןכ ' 1962 .תיתורפס .קצינא ; 34 ·מע , 960
5 1 .ובקנ D' אפ 70 94 1  . 
5 7 1 1 ,ב•ףוגאי  979-  . 75 ימע , 1979 • 1978



 ןוניחו תוברת

 בורזעילא דוד • דקורה . 1936 רבמבונ ,הבקסומב זאקוואקה ןופצמ םייררהה םידוהיה תקהל לש העפוה

2 ב . זאטסגאד לש וןילעה טייבוסה 1 1 רבמבונב-  הקילבופרה לש תויוכז לעב ןמא ראותה תא . 940
 סירוב זורטאיתה ןקחשל םג קנעוה ההז ראות .בוטסורל םיאמב סרוקל חלשנ אוהו .תינאטסגאדה
 572 .בשאדאד

1 ףרוחב 940/4  אזרימ ינא•גייברזאה יאזחמה תאמ :טיאח· לש הגצהל תורזחב זורטאיתה קסע 1
l ( בומיגארביא bragimov (. םזילאירה חורב םיושלשה תונשב זוחולקה ייח וראות הזחמב-
,סףמאנ• הגצהה תנכה לע זורטאיתה דבע זב .יטסילאיוצסה  ינמראה רפוסה לש וטע ירפמ הזחמ '
 .ראצה ןוטלש תפוקתב זאקוואקב םייחה ודמע ודקומבש .) Shirvanadze ( הזדאנאווריש רדנסכלא
 תקסהל םיצע ויה אלו דואמ ר ?j היה זורטאיתב• : רתויב םישק םיאנתב ודבע זורטאיתה ינקחש
 . וינקחשמ דחא דיעמ :רונתה

 םכותבו . זורטאיתה לש םיישארה םינקחשה זמ קלח וסויג תינמרג-תטיייבוסה המחלמה וץרפ םע
 תוליעפ םנמא .םירחאו בומייח 'ש ,בשאדאד המלש ,) Shalumov .1 ( ברמרלש 'י ,בומרלשבא הריכז
-יתבב םילייח ינפב ועיפוהו לוחמו רמז תקהלב ונגראתה וסויג אלש םינקחשה ךא .הקספ ןורטאיתה
 תומוזעה תורוכשמהו ,הקהלב תיפסכה הכימתה הקספ םינשה ןתואב .תויאבצ תודיחיבו םילוח
 ,םידבועכ םינקחשב הרכהה התיה ךכמ הבושח ךא .םיסיטרכה תריכממ תוסנכהה יפל ומולש
1 תנשב . ןרזמ-יסיטרכ וללה ולביק ךכל םאתהבו  םע דחי . ןררטאיתב לועפל הקהלה הרזח 943

1 .כ·ציק 572 -1979 ,כידירגאי ; 82 •מע , 963 1978 , 1979 . 
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 המכח תונמאו תורפס

 ופצש .תועפוה 465 לוכה-ךס הקהלל ויה . ופינס היה ידוהיה ןודטאיתהש . יאכ'גייכרזאה ןורטאיתה
 ונייה ,הנשה תומי לכ לעפ יכא·גייכרזאה ןורטאיתהש חיננ םא 573 .םיפוצ ףלא הושלשו םישישכ ןהכ

 .ידוהיה ןורטאיתה לש תועפוה האמכ תוחפל ויהש ריה .תועפוה 365
 'ג ,וינקחשמ םיינשלו .תונוטלשה לש הכרעהל םיכשה ןתואכ התכז ןורטאיתה לש תוליעפה

 הקילבופרה לש וןילעה טייכוסה םעטמ הרקוה-יכתכ וכתינ ,כשאדאד סירוכו הכומילודכא
 םדיוהיה לש ןורטאיתה לא תונוטלשה סחי הנתשה המחלמה המייתסנשמ ךא 574 .תיכאטסגאדה
 . רומאכ ,היה ןושארהש . ןאטסגאדכ יכא•גייכרזאה ןורטאיתה םע דחי ן 94g-כ רגסכ אוהו .םייררהה
 ריעל יטחא רפכהמ רבועהש .יכיגזלה ןורטאיתל רסמכ ידוהיה ןורטאיתה לש וושכר לכ .רכממ קלח
 יד ןיאו םיויאר םייועצקמ םינקחש ול ןיאש ,היה ןורטאיתה לש וקוריפל ימרשה ןועיטה .טככרד
 בטיה םיניכמ םירירהה םידוהיה לש םכור-בור יכ ,ושיגדה םג תווירשה 575 .ויתועפוהכ רקבמה להק
 576 .תדיוהי-תיטאטכ דרפכ ןורטאית לש ומויקכ ךרוצ דוע ןיאו .תיכיגזלה ןושלה תא

 ,דליש( תימולעה תורפסה ןמ תוזחמ ותמכ לע ולועה ןורטאיתה לש ומויק תרכש הרשע-ושלשכ
 תיתורפסה הריציה ןמ תוגצה 578 ,)יקרוג 'מ . יקסכורטסוא 'א( תיסורהו 577 ,)דווע ריילומ
 קלח ויה רמזהו דוקריה 579 .םירירה םידוהי לש םטע-ירפמ תוזחמ ןכו .תיכא•גייכרזאה תירולקלופהו
 לש וידארה תנחתכ תובורק םיתעל םירדושמ ויה ןהמ םיטעקש ,תוגצהה תיברמ לש ילארגטכיא
 ןורטאיתה לש תיתונמאה ותמר התלע םיכשה ךשמכ 580 .הלאק-·ץאחאמכ תיכאטסגאדה הקילבופרה
58 .ויכקחשמ םיכר וחלשכ ןהילאש ,הבקסומכ תורצק תווימלתשהמ ןהו הנקש ןויסינה םושמ ןה 1 

 הויוחכ םויסמ דיקפת אלימ אוהו 582 ,תךוחשת-יככ םגו םינקז םיאלמ בורל ויה ןורטאיתה תומלוא
-יטנא םיתעלו יתולמעת יפוא תולעכ ויה ויתוגצהמ תוכרש ףא ,םייררהה םידוהיה לש תיצוביקה
 .יתד

1 .כוזאראמ"ק 573 197 .כוזאראמ"ק ; 399 ימע , 963  .כרדוגא' ; 23-22 ימע .וכתפאס םע ון'אר ךכו ; 320 ימע , 1
1979-  . 76 ימע , 1979 , 1978

 .םש .םש 574
 . 25-24 ימע .כותפאס םע ךו•אר 575
 לשנ הלמשמה חכ''שכ' :וןטרא'חה לש וחר•גס חא ולא ם•למכ רא'ח .ךורטא•חה 'נקחשמ הה'ש .כונופאס 576

 םטע J 'א ". ח'נ'גזלה הפשכ םט'ולש ,טנכרד ר•עכ םרירוגתמה םט'אטהש וןו•כמש ,הטלחה הלכק ro חאטםגאד
 חא ט'תא רפכה דמ טנדכדל J 'מזהל 'ש םמוקמכ ... ט'אטהו 'נא'ג"כדזאה ם•נודטא•חה חא ךל•או ךאכמ ם'יקל
 ח'נ'נזלה הפכש םט'ולהשו ט'אטהו 'נא'ג"כדזאה ם•נורטא•חה דמ ךככ ם•צודה ם'נקחהשו ... 'נ'גזלה ךודטא•חה
 m נמאל הקלחמה הלמנ הה-ש . ]כ!'וד•א ףיוה' J J 'רקוולמ רמא וז הכ•-שכ ... 'ב' גז לה ךודטא•חכ בלתשהל ם•לוכ'
 וזהכש''דחאלםנמאו ."]ם'נ'גזל חוה'ל[ ךגזלחהל םוצ'ר םנ'א ונשל םףיוהה'ש ... םכמצעל ודאת" :ךאטםגאדכ
1 ימע .כונופאם םע ון•אר( ' J 'רקולומ וחוא םלענ ךאל ונרע' אל 8- 1 7 1 חבשל דעה םח'ימ הלא ם•ועד•א .)  94 1  ו'ש, 
1 חבשל םםח"ל 1 .וכדכאל : האד( טנדכדל ט'חא רפכה דמ 'נ'גזלה וןדטא•חה דבועה הכש , 948 5 'מע, 960 1 9 (. 
1 ימע( 1977 ,כוקאם•א 8 1 כ רסגנ וןרטא•חה 'כ .ךועט )  1961 .ח'תדטא'חה .קצ'נאכ .-945  הברצ ) 273 ימע 2 וןנ(, 
1 ( כ•ףיוגא' ונו' תדעול. וןדטא•חה לש ותלועפ תקספה ךראתכ 1947 חנש 1 "כ רסגנ וןרטא'חה .) 76 ·מע, 979 946 . 

 . 20 ימע .כותפאם םע ךו•אר 577
1 ימע , 1977 .כוקאם•א 578 9  . 
1 ימע .וכתפאם םע ון'אר( וכתדאגא כקרע כונו•מם ונו' לש תוזחמ וללכ תוגצהה 579 8  , 20 (. 
 . 30 ימע , 1978 "ם םוע כומולש " םע ון'אר 580
5 8 1  םע וןא'ר( 1940 • 1939 , 1938 ם•נשכ הבסקומכ ם"דשוח· n לח ם•םדוקל ם•מעפ רשלש חלשנ כותפאם דנ 

 .) 20 ימע .כונופאם
1 ימע .םש 582 2  . 

461 



 ךוכיחו תוברת

 וקאנ

 האמה תישארמ םירשוש ,רומאכ ,ויה הבש טכבודבכ אלש ,וקאנב תיתמיבה תוליעפה תישאו
1 תכפהמ ותאל ריעב תיטילופה תוליעפב הוושק ,םרישעה 9 1 7  זאקוואקב תוגלפמה ינודועמ . 
 .םייתאמאוד םיגוח וללכש .תוכות יזכרמ תע התוא ושמיש

 היחה חורה :ןויצ-רייעצ' לש ןודועמב וקאנב דסונ תדיוהי- n יטאטב ןושארה יתאמאודה גוחה
 יווה םגויתו דביע הז גוחב הגצה םשל .)יקסווג ליסויג וא דיאוג ליסויג( יווה לצוה היה וב
1 ( ןדאפדלוג םהרבא לש ויתוזחמ תא תידוהי- n יטאטל 908- 1  אוה :תימלוש'ו 'אבכוכ-וב' ) 840
 הנושארל התלעוה 'אבכוכ-וב' לש הגצהה .םיישארה םדייקפתה תא םהב קחיוש םתוא םייב ומצע
.583 טסוגואב-28 ב המבה לע 1 9 1 9  

1 ראורבפב 'וקאנב יטייבוסה ןוטלשה ןרכיכ םע  ןודועמב תיתוברתה תוליעפה המצמטצה ' 920
 ןודועמב .יווה לצוה םג ובע וילאש .)וןיצ-ילועפ( פ"קי לש ןודועמב היישעה הובגו 'וןיצ-רייעצ'

1 ב המייקתה לאלצב ש"ע  584 .םיכוכועמו תולוחמ ,םרייש הללכש .תידוהי- n יטאטב הגצה-920
1 ב גצוה פ"קי לש בוכוווב וב ש"ע וןדועמב 1 ראורבפב-4  ןמזו :םידוהיה תוימומרע' עפומה 920
.אמא-אבא ידי דיפ' והזחמ תא יווה הלעה ןכמ וחאל וצק  םלואה וכשנ הזחמה לש ותגצה םשל 585 '
 ךא' שש העשל העבקכ הגצהה .הבישי תומוקמ תואמ עבראכ ויה ובש' ןושארה ףאוגוטאמוכיקה לש
 . ידוהיה ןודועמב ליעפ ןמז ותואב היהש . יקסכיגאוב ריבדל

 סיטרכ לכל ; תומלש תוחפשמ ואב .םריהצה וחא םייתש העשה זמ אובל ולחה םיפוצה
 םיווה ו]אבנ ... תוריקל וזזוה םילספסהו תואסכה זמ קלח ... החפשמ ]םולשת אלב קולחש[

 םיחיטש ןתחתמ ועיצהו ,הפצוה לע ורעתשה תוחפשמה .םלצא םיררוגתמהו םהידלי םע
 ,םהיליעמ ,םהיתוחפטמ םתחתמ וחטיש םידחא .תיבה זמ ואיבהש תולצחמ וא םינטק
 ףא לבא ,תושגרתה לש םי- הגצהה המייתסנשכ ... םתס הפצוה לע ובשי וא .םהיווניס
 586 .•• התוא עיבהל דציכ עדוי רכיא דחא

 תוליעפל 587 .יטסיכומוקה ןודועמב וז הבשמכ פ"קי לש ןודועמב תיתוברתה תוליעפה םוצמצ םע
 םיילאוטקא םיארשכ לע םינוכרעמ ודבווע ומגרות זכר .םידחוימ םינוכרעמ ובתככ יתאמאודה גוחה
 הווצב ובתככ םה תובורק םיתעלו ,הלא םיכובועמ- n וזחמ רומחשכ אל ללכ-ןודב .תודחא תונושלמ
 תואזחמה תחימצ םע 588 .תדיוהי- n יטאטב 'בתוכ ישילשהו ויבסמ ינשה .אורק דחא' ,תיביטקלוק
 םיירוקמה תוזחמה ופסמ ךלהו לדג ,םינוכרעמל אלו תוזחמל וחרי המוד התיחש ,חידוהי- n יטאטב

1 ב .המיבה לע ולועהש .הכפהמב שדחמ ודלונ' �ונונח קחצי לש והזחמ תא הקהלה הגיצה-933 ' 
 ,םזילאיצוסה תא תוכבל היפתתשמ לכ רעבשכ המויסבו קהבומ יתלומעת יפוא תלעב התיח הגצהה
 תוגצה לש יתרהצה-ינטשפה יפואה ףא לע 589 .םידמימ לודג םודא לגד ססונתמ םהישארל לעמשכ

1 .וןתיע :האר .הביאדאי 'בגהו ןנראו 'א םג ופתתשה רז הגצהב 583 9 1 9 1 ,זארקראקב ררההי ייח .  9 1 9 1 ,הגצה;  9 1 9  . 

1 ,.ג 584 92 1  . 

1 .ןסרכ ,וקאנ 585 1 ד.בז; 922 1 ימע , 972 1 1 ,דבז; 8  . 28 ימע , 982

1 .יקסביגאוב 586 25 ימע , 967 1 . 

587  . r: 1924 בדרג 
1 .ןבס .ןאמישא 588 926 . 

1 ,לה 589  . 356 'מע, 946
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 המבה תונמאו תורפס

 הרכוה ,התואכ המדל העיגהש הקהלה .הצחמל-יעוצקמ םינקחש תווצ וז הקהלכ ךלהו שבגתה ,תונד
1 "כ( םיושלשה תונש עצמאכ 1 "כ וא 935  יטאט ןודטאיתל בסוה המוש . יועצקמ ןודטאיתכ ) 936
 תקהל· .תיטאטה תוברתה לכיה ימרש חרואכ הכוכש. ןודועמכ המקוה ןודטאיתל ליבקמכ . יתכלממ
 590 .תיכא·גייכדזאה הקילבופרכ תוקהל לש תורחתכ יכש םוקמל התכזש :תיטאט תימואל לוחמ

 המת סקודפ םוע םיושלשה תונש יהלש דע ,הארנכ .וכשמכ הקהלהו ןודטאיתה לש תועפוהה
 .תיכא•גייכדזאה-הקילכופדכ תידוהי-תיטאטכ תיתמיבה תוליעפה

 תיתמיבה תוליעפה שודיחל תונויסינ

,הרשפהה' ימיכ  ינקחש םכותכ .םיידדה םידוהי תוצבק טככדדכ הנגראתה . ןילאטס לש ותומ דחאל '
59 ,ןכעשל ןודטאיתה  איהו .הנד תוידאלופופל התכז הקהלה 592 • ו 956 "כ תיתאמאדד הקהל המיקהו 1
 הקהלה לש הדוקינ לע .םיידדה םדיוהי לש םיוצביק םימייק ןהכש תודחא םידעכ סג הדקיב
1 "כ קייצלאככ  : יקסד•צפ בתכ 958

 אוה .)טככדדכ ובושמ םוקמ( ןאטסגאדמ ידוהיה ןודטאיתה ]קי·צלאכלנ םהילא אב הנשה
 לע ורקיעכ תתושמ תוזחמה לש ןכותה ... תיטאטה ןושלכ םינוכדעמו םירצרצק תוזחמ גיצה
 )כ( ... ראצה ימיכ םישנה לש דמה לדוגה )א( : םיאבה םיאושנה לע . ינא' גייכדזא דמוח
 593 • ןהיבהאמ ידיכ םישכ תפיטח

 תוביבסכ םיידוהיה םזיוחולקכ םייתאמאדד םיגוח סג ומק .טככדדכ הנגראתהש הקהלל ליבקמכ
 המוד דמוח המכה לע ,הארנכ ,ולעה הלא םיגוח 594 .תדיוהי-תיטאטה ןושלכ ולעפ סה סגש ,דיעה
 יזדטאית תגצה םצעכ ךא ,ידוהי ןכות דואמ טעמ היה תיתמיבה תוליעפה לככו .טככדדכ הקהלל
 . ןילאטס לש תונורחאה ויתונש יבגל ושדיח םושמ היה תידוהי-תיטאט ןושלכ

 תוחלשמ וחלש ךכ םשול . ןודטאיתככ סהכ דינהל ושקיב סה . הכימת םושל וכז אל הלא םיפוג
 תולדתשהמ האוצתכ .תיכאטסגאדה הקילבופרה תדיבכ תיטסינומוקה הגלפמהו יזטלשה תודסומל
1 ראוניכ הכתינ וז  .תטיאטכ ןודטאית לש ותמקה רשפאל טככדד דיענ הגלפמה דועול האדוה 959
 ךסכ הכימת לביק יזדטאיתה 595 .טככדד דיענ 'זיוחולק-ןיכ יטאט ןודטאית' דסונ וז האדוה תובקעכ
 ש"ע זוחלוק( טככדד תוביבסכש םיידוהיה םזיוחלוקה תושלשמ דחא לכמ לכור ףלא םישימח לש
.ןיכל ש"ע :ץיכוכאגאק ש"ע . ןילאטס  . ןילאטס ש"ע זוחולקה לש יזדועמכ ומייקתה תורזחה 596 )
 כוכודאגא םייח היה ןודטאיתה לש ולהנמ 597 • יכיגזלה ןודטאיתה תמכ לע םעפ ידמ ולועה תוגצההו

1 .ואקנב וךרטא'ח ; 360 'מע ,סש 590 937 . 
591  'ס "T תמוקל רןדה' רוה•ה זוחולקב סקועהש .ב•רוגא' ונו' ההי ס•עבראה חונשכ רקופש ןררטא•חה 'אוצ•מ 

1 .ב•ררגא'( r נל ש"ע חחולקב המרד הדובעב הדבעש ,הברמולש רסחאו • n מארד גרח לש ך 1" דמכ 979- 1978 ' 
1  .) 76 ימע ' 979

 . 4 'מע ' 1977 ,וכקאס•א 592
1 'מע .'קסר'צפ 593 3  . 
1 .ברקאס'א 594 1 'מע ' 977 8  . 
1 ,ברלאינאד 595 32 'מע ' 966  אשל ,) 1960 .וךרטא'ח ,ב"שחאב( דחא רמאמ ,רנחע 1" ' בט•מל .םסרופ הז ןררטאיח לע . 1

 . רחרארל רנ 1" יב הלע
1 םחיחלרקה וביצקה .חרחא הע 1" ' יפל 596 196 .וךרטאיח : r ברנית 1 הנשל לוכר ףלא 80 1  (. 
 . 26-25 ימע ,ברנרפאס סע וךיאף 597
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.598 ( בוכופאס דג שמיש יאמבכו ,)בוכורהא( (Safonov םיועבק םינקחש םירשעכ ויה ןורטאיתב. 
 תא חתפ ןורטאיתה .םיבבוח םינגכו םירמז ףוריצ ידי-לע תווצה בחרוה תוילאקיסומ תוגצהב
 גצוהש ינשה הזחמה .בוכוימס וכוי לש וטע-ריפמ •שפוח דעב םימחולה' הזחמ תאלעהב ויתועפוה
1 תנשב :תויחא• םשב בייגזיא >וןיס( וןיצ לש היה וב  ישימ לש והזחמ תנכה לע ןורטאיתה דבע 960
 )לאקזחי( ליגזיח לש םהיתוזחמ וב ולועה 599 .םירירהה םדיוהיה לש זוחולק ייח לע ביישחאב )השמ(

 יכא·גייברזאה יאזחמה לש והזחמו ,תקהבומ תיתד-יטנא המיכ לעב היהש :םיכב-ךושח' בומולשבא
1 ( ילראבא'זד רופא•זד 934- 1  .השיאה לש תורובהו וןויוישה רסות ונוג ובש :םיולבנ םיחרפ' ) 889

 ףוסב. ינא'גייברזאה רולקלופה לע ותתושהש ,םיילאקיסומ תוזחמל ןורטאיתב דרענ דחוימ םוקמ
1  בוקבי'זדאג רופלוז ןיחלמה לש וטע-ריפ :בריאג גושא' םשב ילאקיסומ הזחמ וב הלרעה 960

) 1 950- 1  תרמז הב הפתתשהו .בומילודבא )סריוב( םהרבא אלימ הגצהב ישארה דיקפתה תא .) 884
 'ןונ•זדמו ילייל• תיראלופופה הרפואה תא ןורטאיתה גיצה ןכ .הבונאסאניבא •ז- הלאק-•ץאחאממ
.(X)6 ( בוקבי•זדאג רואזוא ינא•גייברזאה ןיחלמה תאמ ( 1 948- 1 88S  םיילאקיסומה תוזחמה דבלמ 
 בורושא .בורושא ןושמש ידיב ונחלוה םהמ םיברש ,םינומזפו םרייש תורחאה תוגצהב םג ובולש
 לעב תונמא ליעפ· ראותל הבזו ,התישארמ טעמכ תידוהי-תטיאטב תיתמיבה תוליעפה תא הוויל
.תינאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרה לש תוויכז ' 60 1 -םו·זד דיעסומ היה ןורטאיתה לש וחצנמ 

 602 .ותוימואל יפל ינא·גייברזא .םו'ח

 ימרשה ומשל הפסונ הרקוה-תואל .םייתונמא םיגשיהל הכז זיוחולק-ןיבה טיאטה וןרטאיתה
 ,םזיוחבוסל םידיוהיה םזיוחולקה תא וכפה םישישה תונש לש היינשה תיצחמב ןא :יממע• הביתה
 ,וינקחשבו ןורטאיתב ןרמתל ובריס םזיוחבוסהש הארנ .םהלש יודהיה יפואה ןמ הברה ודביא םהו

 קספ ןורטאיתהו הסנרפ אלב וראשנ התרע .יקלח וא אלמ חרואב ,ונממ ןכל-םודק וסנרפתהש
 ףא תודייימ תואצות הל ויה אל םעפה ןא ,הפנע תינלדתש תוליעפ הלחה בוש .םייקתהלמ השעמל
 ןוטלשה ידי-לע הלוצנ םנושלב תיתאמארר תוליעפ םייקל םירירהה םודיהיה ןמ קלח לש םתפיאשש
 .םיעבשה תונש תישארב

 ןאטסגאדב תונוטלשה ולדתשה תוצועמה-תריבמ םדיוהיה לש הולדגה האיציה תלחתה םע
 רתוה וז תוינידמ תרגסמב .םירירהה םידוהיה לש םייתוברתה םיכרצל הנותנ םתגאד יכ ,שיגדהל
 .םיבבוח-תקהל אלא ןורטאית דוע הז היה אל םעפה ןא .תדיוהי-תטיאטב תיתמיבה תוליעפה ושדיח
 היתועפוהו ,םירצק םינוכרעמו םידוקרי ,םרייש רקיעב הגיצה וז הקהל .תריזעמ התיה הב הכימתהו

 םישימחה תונש יהלש ןמל .תינאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרה לש ודיארה תוינכותב ובולש

 רודישה .תידוהי-תיטאטב הלאק-·ץאחאממ דחוימ ודיאו-רודיש ,ישיש םויב .ועבשל תחא םייקתה

 תוגצהמ םיעטקו וז ןושלב םרירושמ יפמ םרייש תאריק .ועבשה תודשח לש הריקס ללכ

 םהבו ,ועבשב םיימעפל םיעבשה תונש עצמאב ובחרוה תדיוהי-תיטאטב םריודישה 603 • וןדטאיתה

 הנעמ ןיעמ םהב היה רמולכ .םיטיייבוסה םייחל םירירהה םידוהיה לש םתמורת תא-שרתיב השגודה

196 .רןרטאי n :r בונירב ןכו . 26 ·מע .םש 598 1 1 .ןאמאצק :  96 1  . 

1961 .רןרטאי n :r בונירב ןכו .םש .םש 599  . 

 .םש .םש 600
1 .ובלאינאר 601 3 ימע ' 966 1 8  . 237 ימע , 4 ךרכ ' 1967 •. באו .טסהי ; 1978 ,באימלש ; 

1 .רןרטאי n :r בונירב 602 96 1  . 

 .םש ,םש 603
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 המבה תונמאו תררפס

 .ונתעידי בטימ יפל ,ומייקתה הלא םירודיש 604 .הדעה ברקב הכלהו הטשפתהש היילעה תפיאשל
 .םיעבשה תונש ףוס דע תוחפל

1 ב הנגראתה ,טנברדב ןורטאיתל ליבקמב  לוחמ תקהל קי'צלאנב םיילענל תושרח-תיבב-959
 תא ,בוסחלא ןורצח ףסאש .תידוהי-תיטאטב םיריש הרש הקהלה 605 .םייררהה םידוהיה לש רמזו
.606 ( בולימאש ייפומיט בתכ הליבשב םינחלה (T. Shamilov המש היה םישישה תונש עצמא דע 
. "סראח" תיררה-תידוהי הקהל· ימשרה '  R .( בייבאגאש ןאמרו ישארה הנדקר חצר רחאל 

Shagabaev (, ןמ םידחא תשירד יפלו ,בוש הנגראתה רפסמ םינש רובעכ ןא ,הקהלה הקרפתה 
 םיעבשה תונש תישארב הארקנ איהו :תידוהי' הביתה המשמ הטמושה םידוהיה םיטסינומוקה
-רחאל רבעש .) V. Shabaev ( בייאבאש רוטקיו ונמכ הינמא םע :רמזו לוחמל תיממע תיטאט הקהל·

 ןמזב . ןושארה הלוגלגב וז הקהלב ופתתשהש םינדקרו םירמז ןכו :הקכיגזל' לוחמה תקהלל ןכמ
 הקילבופרה לש ויראדב ןכו תימוקמה היזיוולטה-תנחתב םעפ ירמ הינקחש ועיפוה המויק
 607 .תיראקלאב-וכריראבאקה תימונוטואה

 םינומט וז הנטק הדעב יכ .חיכוהל ריכ הב יש תידוהי-תיטאטב הפנעה תיתמיבה תוליעפה
 לוחמו רמז תוקהלבו םיכורטאיתב םייררה םידוהי לש םתובלתשהב םג יוטיב ואצמש .םיבר תוכורשכ
 ןיב :תיראקלאב-וכידראבאק תיתכלממ רמזו לוחמ תקהל· המקוה ן-933 ב .יחרזמה זאקוואקה לש
 בוקאסיא >ןולובז( ולבוז .) ן-970 ב תמ( בוס חלא ןורצח .הבוקאסיא הנילאג ויה הינמאו הידסיימ
1 ב תזיחב לפנ( 1 ב תמ( בורושא םוחנתו )-944  בורושא םוחנת לש תדחוימה ותמורת לע .)-969
1 רבמבונב-20 ב ול קנועה תונמאה חותיפל  הקילבופרה לש תוויכז לעב ןמא' ראותה 939
.תיראקלאב-ונירראבאקה תימונוטואה ' 608 

 םדיוהי םג ובלתשה הבו . ןאטסגאד ימע לש רמזו לוחמ תקהל המקוה םיושלשה תונש עצמאב
 תורמזה תחא התיחש ,) Aronova ( הבונורא יא דחוימ םוסרפל התכז וז הקהלב .םייררה
 הקהלל רהמ-שיח הכפהש :הקניגזל· לוחמה תקהל ן 95g-ב השבגתה וז הקהלמ 609 .תונייטצמה
 רתכוהש ,בוליארעזי )םוחכת( וחנת היה יתונמאה הלהנמו הרסיימ .תוצועמה-תריב לש תיגוצייה
.תינאטסגאדה הקילבופרהו ר"ספסר לש יממע ןמא' ראותב ' 6  התכז היינשה םלועה-תמחלמ ימיב 10
6 ,הבומארבא טארפיאוס הריוהיה תרמזה בר םוסרפל ןאטסגארב 1 1  הבר הרקוהמ תינהנ םויהו 
6 ( הבוטאבר'צש 'מ תינקחשה 1 2. (M.  Shcherbatova 6 ,הבייכוכח הרוד תרמזה המסרפתנ קי'צלאנב 1 3  
 .בייכונח 'ח ןיחלמה לש החפשמ-תבורק

 בותכל לחה אוה .בייכונח )לאקזחי( ליגזיח אוה ןאטסגאדב םייראלופופה םיניחלמה רחא
 ן-940 ב הכז ותריצי לע .םיושלשה תונשב ןוזיאה ימע לש תויממע תומיכ לע תתתושמ הקיסומ

1 ,•גומלא 604 1 .וכקאסיא ; 50 ימע , 979 1 , 4 ימע , 977 7  . 
1 .•קסוכנאמרל 605 963 . 
1 •. ק.ר םע ןר•אף 606  . 4 • 2 ימע , 972
 . 1963 .•קסברנאמרל ןכר , 6-5 ימע ,םש 607
1 ,.ראקלאב-רנףראבאק .טסהיי 608 2 ימע , 2 ןרכ , 967 1 2 1 •. ק.ר חרדע; 235-234 ,   . S-4 ימע , 972
609 n 1967 רבר .n , 223 ימע . 
6 1 0 1 .וכקאס•א  1 ימע , 977 0  . 1969 .וכלאיירעז•; 1978 ,בא•מלש; 
6 1 1 .ה•נרלר n נא 1 945 . 
6 1 2  • n •1 .וכל 56 ימע , 960 1 . 
6 1 3 1 ימע ,\ 973 ,.ח.צ םע רן•א•ר  2  . 
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 ןוניחו תוברת

.תינאטסגאדה תימונוטואה הקילבופרה לש תוויכז לענ תוברת ליעפ' ראותל  המחלמה הצרפשמ '
 היה ן-954 נ .םייצאנ-יטנא םרייש לש הנודא הדושל םינחל בתכו .תיתלומעתה הנדעמכ בלתשה
6 .תינאטסגאדה הקילבופרכ םיניחלמה תדוגא לש םדיסיימה דינ נייכונח  לש ונדד יכישממ םע 14
1 נ דלונ נונוקעי םהרבא ןכ דושנאמ .) lakubov ( נונוקעי )השנמ( דושנאמ הנמנ נייכונח 936-

 .תינאטסגאדה הקילבופרה תדינכ דדוגתמ אוה םויה .הקיסומל םייטייבוס דפס-יתכנ םלתשהו
6 .הנחלהנו ןוזיאה ימע לש הקיסומה רקחנ קסווע ,הלאק-'ץאחאמ 1 1 

 יכנ לש םתובלתשה םג ומכ .תידוהי-תיטאטנ םיידדהה םידוהיה לש תבחרנה תיתמיבה תוליעפה
 דואמ חתופמ ושח לע עינצהל דיכ ןהכ שי .םיידוהי-אלה לוחמהו רמזה תוקהלו םינודטאיתנ הדעה
 . וז תונמאל קומע ישפנ רשק לעו הדעה ינבנ המנ לש

 בושח דיקפת האלימ . ןוטלשה דיי-לע ועבקנש היתולבגמ ףא לע ,תידוהיה המינה . זב יכ הנה
 לש תיתמיבה תוליעפה םוצמצ .םאה-ןושלכ תיתוברתה התוליעפ םקרימכ הנלתשהו הדעה ייחכ
 לחהש ,הדעה לש ימצעה יוטיבה תלבגהכ ףסונ כלש אופא אוה תונורחאה םינשנ םיידדהה םדיוהיה
 םימוסרפה רפסמנ הלולת הדדייכו תונותיעה תקספהכ ךשמנו תדיוהי-תיטאטנ האדוהה תקספהכ
 .וז ןושלכ

6 1 4 1-ב טנבררב וולנ בייכרנח )לאקזחי( ילגז•ח  s9s לאףה רפסה-ח•בל סנכנ 10 ליגב .םף•מא םיאלקח חחפשמב• 
1 ·ב .הפ•שנ-•לכ תרומזת לע חצמנ היה ובר •סרוה 9 1 s  רבש ,ברטסרר ריעב רסחמל רפס-תיבב ודירמל חא ךישמה 
 לע cוירחאכ הדובעל אןכ לבקתנו טנברדל בש אוה .םהסיכנמ וור• רףרהש ןויכ .הפשינ-•לכ תרומזת ןגרא
 אלש חרומל .הילע חיצנו הפישנ-ילכל תינוריע חררמזח רסי הז רריקפחרב ינוריעה טייברסב הקסירמל הקלחמה
 ,טנרבדב הקסירמלרפס-חיבב הפ•שנ-•ללכר רוניכל תותיכה להנמל הנרמ אוה .תרדוסמ ח•לקסירמ הלכשה ול הח•ה
 רcוקבב בייכרנח םלתשה םיושלשה תרכש תישארבו םףשהע חרבש הילשב .םר'שהע תרשכ עצמאב םקוהש
 םינשב .רוניכל התיכה להנמכו םףרמל ח•לק•סרמה הרשדמב הצרמל הנרמ-1934 ב .דארגנ•נלב ןרףרטברסנרקבו

1945-  ,חרובת; 45-39 ימע' 1960 ,ם•אקסירמ. ןאטסגאד לש ולחמהו ריהש תהקל לש •לקסיו מ להנמכ ןהיכ 1935
1 197 .רבזאראמייק ; 403 ·מע , 1963 .ברזאראמייק ; 227 ·מע , 967  . 90 'מע , 1959 .רברבק•לא ; 323 , 262 ·מע , 1

6 1 5  . 149 'מע , 1965 .םcויקסירמ 
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 ישיש קרפ

 'לארשי-ץרא ,םייתדעכיב םיסחי
 היילעו תונויצ

 לארשי יוצביק םע םרישק םירירהה םידוהיה ומייק היסורל יחרזמה זאקוואקה לש וחופיסל דע
 לש קלח ויה סהו ,סרפ לש םינברהו תוליהקה םהל ושמיש תוכמסו הארשה רוקמ .חרזמכ
 םיפפור ויה ולא תוליהק םע םריישיה םהירשקש ףא ,היסאכ החתפתהש תידוהיה היצאזיליכיצה
 תודהי םע םהרישק וכלהו ופפורתנ ,תיסורה הריפמיאכ זאקוואקה ללכנשמ .תומיוסמ תופוקתב
 םהיסחי .החרזמכ רקיעכו הפוריאכ השבגתהש ,תידוהיה היצאזיליכיצה לש התעפשה הרבגו חרזמה
 ,רכע אל התורעל תחא תידוהי היצאזיליכיצ לש התעפשה םוחתמ רבעמה ךא ,ופכת היסור תודהי םע
 .םיכוכיחו םיחתמ אלכ . ןכומכ

 ןורצה הזכ הז םיבולש ויה הילא םסחיכו ,םייררהה םידוהיל רז היה היסור תודהי לש םייחה-חרוא
 םישנא םירירהה םידוהיכ ואר םדיצמ היסור ידוהי .תונוילע תושחתו תוגייתסה םע דחי תומדיהל
 ידוהימ דחא וז השגרה אטיבש יפכ ,תולעפתהו האנק לש טרוקמ רתוי סהכ וררועש ,םיאגו םיישפוח
 :זאקוואקכ רקיכש היסור

 תא בטיה ריקחכו םדמל תחתמ תינחו זזי ילכ דימת םאשנב ... םיררהה וניחא לא ןנוכתא ידמ
 םע היה לגרסמ םנמא יכ .םרישימ טופשל לקנ הרועכ שמשכ תטהולה םחורו םשפנ תנוכת
 ו.אמור תואבצ דגנ םג המחלמה תכרעמכ בציתהל ותוליאו ותרובג חוככ לארשי

 .תואשנתה לש סחיכ ויטיב ידיל האבש ,תונוילע היסור ידוהימ םיכר סג ושח תחא הנועכו תעכ ךא
 ונוכש ,היסור דיוהי דיכל םייררהה םדיוהיה זיכ וררש סייטנלאוויכמא םיסחי יכ ,אופא ,המית זיא
 היסור דיוהי דיכל םירירהה םדיוהיה זיכ רקיעכ טלב תודעה יתש זיב רוכינה .םיזנכשא םהיפב
 ימרוג ושמיש תינויצה הוענתכ תוליעפה דוחייכו לארשי-ץראל רשקה דועכ ,זאקוואקכ ובשייתהש
 .םהיניכ תוברקתה

 יחרזמה זאקוואקכ היסור ידוהיו םייררהה םידוהיה .א
 םודיהיה תוצעמאכ התיח הרש-עעשתה האמב היסור תודהיל םירירהה םדיוהיה בור לש תועדוותהה
 ראכ םשלש :בושמה סוחת' דיוהי תא וריכה םהיניכמ םטיעמ קר .יחרזמה זאקרראקכ ובשייתהש
 .םייילח ויה זארקראקל ראכש םינושארה םייסורה םודיהיה .רחסמ יכרוצל וא תובישיכ דומלל
 :בושמה סוחת'מ םטיעמ סריגהמ וא .יאבצה םתוריש ףקותכ רוזיאל ויעגהש

1 • זמרבארב 895- 1 894 ' 1  . 1 76 'לג , 894
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 םייתדעכיב םיסחי

 ומייקש יפכ ,תווצמה לע דיפקהל תושקהו תוכוראה תודישה-תונשב וקיספה םילייחה ןיבמ םינד
 סחייתה יסורה לייחה .אבצל םהריבח תוגהנתה לש קבאמ רתוי םהב קבדו ,םהירוגמ תומוקמב ןתוא
 םהיחא לא םידוהיה םילייחה תחא אל וריבעה הז סחיו ,םייארפ םידילי לאכ זאקוואקה יבשות לא
 לש םייתדה םיגהנמה ףא .הביבסה יבושתל םהיגהנמו םהיתווענת ,םושבלב םימוד ויהש ,םייררהה
 ןמ אציש ,ידוהיה רוחבה ידי-לע וספתנ ,הביבסה תועפשהמ םיררחושמ ויה אלש ,םייררהה םדיוהיה
 רשאו ,זאקוואקב תרישש ידוהיה לייחה .הצחמל םילילא-תדובעכ ,תרחא תודהי ריכה אלו הרייעה
 ,תואשנתה ינמיס הלגמ םעפ אל היה ,תלבוקמ םיחרוא-תסנכה גהנמ םייררהה םידוהיה וגהנ וב
 .םייררהה םידוהיה לש םתוואגב ועגפש

 םהילא .אבצה יררחושמ ויה עבק-תבישי זאקוואקב ובשייתהש םינושארה םייסורה םידוהיה ןיב
 ושקיב םהמ םיברש 'ןיד-יכרועו םישבוח ,םיחקור ןוגכ ,םיישפוח תוועצקמ ילעב המכ ופרטצה
 םירגהמ ויה םה ףאש ,םיסורל תומדיהלו םתודהי ינמיס תא םהמ ריסהל שדחה םבושמ םוקמב
 תא םיבר וקרפ םהמ םג רשא .םידוהי םירחוסו הכאלמ-ילעב רפסמ ןאכל ואב ןכ .ררזיאב םירשת
 תיתרוסמה תרגסמהו יתרבחה ץחלה לש ויטעב םהיתורייעב ותושעל ולכי אלש רבד .תווצמה לוע
 תיתד תוגיהנמ התיה אל יחרזמה זאקוואקב םינושארה םידוהיה םיבשייתמה ברקב 2 .הליהקה ייח לש
 םייחה-חרואמ םתוקחרתה ןכ לוע :בושמה םוחת'ב גוהנכ ,הליהק ייח שבגל תלגוסמ התיהש
 ואצי אלש ,םייררהה םידוהיה לש עריכמה םבור יפלב וגציי הלא םידוהי .הכלהו הקימעה יתרוסמה
 המה םבורל םהילא םיאבה םיזנכשאה יכ ,וניבה אל המהו' ,הלוכ היסור תודהי תא ,םהירוגמ רוזיאמ
 J :וכלי רשאב וכליו אטיל ץרא םתוא האק רשא .ףוספסאה

 אל םייררהה םידוהיה לש םבור-בור . ןושלה תציחמ םהיניב הצצח תיתד-תינחורה םוהתה דבלמ
 ןמו זאקוואקכ היסור ידוהי ברקמ םדייחיל קר .היסור ידוהיל תנבומ התיהש . שידיי וא תיסור ודעי

 תוליהקה יתש ןכ לע .םהיניב רשקל יעצמא שמשל תריבעה ןושלה התיה הוישע םירירהה םידוהיה
 םתוא הבריקש הדבוע ,םידוהיל ןהיתש ובשחנ ןוטלשה יניעבש ףא ,וזב וז ובברעתה אלש טעמכ
 .םהיניב םיסחיה תא הדדיח םג ךא םינשה ךשמב

 תוארל ופאש ,תיסורה ןושלה תא םמצעל ולגיסו זאקוואקב ובשיתהש םייסורה םידוהיה בור
 םייררהה םידוהילו םיימוקמה םיבושתל וזב םהו ,הטילשה תיסורה היסולכואה ןמ קלחכ םמצע
byki ( ·יקיב· ויניכב ויטיב דייל אב הז סחי .םללבב  4 .םהיחאל וקיבדה ותואש .) 

 ושמתשה וב רשאו הרשע-עשתה האמה ףוס דע תוחפל םייררהה םידוהיב קבדש :יקיב· יוניכה
 םידוהיה ויה וב ושמתשהש םינושארה יכ םימיכסמ ולכה ךא ,וכרוצ יד ריהנ וניא .םידוהי-אל םג
 קב הכיתה ושבישכ ,דיחיב ·קיני וא :יקיב· יוניכה תא שרפל ושקיבש שי .זאקוואקל ואבש םייסורה
) Bek (, ךיסנ וא ליצא ןייצל האבה. s םייררהה םידוהיהש ןוויכ',וז הרעשהב קפס ליטהל שי ךא 

 םיליצא םכותב ויה אל םינפ לכ לוע ,הלוצאה תכבשל ,וניתועדיי בטימל ,וכייתשה אל םלועמ
 ורשיפו ,הלעמ תגרדל הז יוניכ תולעהל שקיב ףא דחא .רוזיאה לש יסורה ושביכה תעב םיכיסנו
.םיושדק לארשי ינב' לש תרכית-ישארב  רוכינה יסחי חכונל ,רתויב קוחד הארנ הז ושריפ םלוא 6 '

1 ,לגס 2 1 ·לג , 879 5  . 593 •מע , 

1 . ןצכא-ןכ 3 89 1 1 ·לג .  5 3  . 

1 ,ןמרקוצ 4 8  ' Anissimov, der selbst ein Byk die genausstes Nachrichten : כחוכ ) 7 ימע , 1900 ( הכל . 78
' iiber die Bykij geben konnte 

1 .יקדצורונ : הרא ויניכה לש הז ושריפ לע  . 1903 ,הריפצה .יקדצורונ . 903

1 ,יאדשכ 6 189 'לנ, 898  . 
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 הסיור ידוהיו םייררהה םידוהיה

 תועמשמה וז התיה םנמא סא ,דווע תאז .םייררהה םהיחא יפלכ םייסורה םידוהיה דצמ תוגייתסההו
 : בומיסינא והילא דיעמש יפכ ,םייררהה םידוהיה לש םזגור תא ררועמ היה אל אוה . ויניכה לש

 רחאל .םייפוריאה םהיחאמ םייררהה םידוהיה לש ןוצרה תועיבש-יאל תפסונ הביס תמייק
-םושמ .היסור ידוהי לש םילייחה ןמ םיבר וירעב ובשייתה םיסורה ידי-לע זאקוואקה ושביכ
 ,הארנכ ,וצר םה ןכב :יקיב' יאנגה-םש תא ,םינפ-רואמב םולביקש ,םהיחאל הלא ונתנ המ
 םהיחא תא תונכל וכישמה םינושארה תמגוד ... ]םייררהה םידוהיה לשנ םתוסג לע עיבצהל
 ... םייררהה םידוהיה . ןכמ-רחאל ואבש היסור ידוהימ זאקוואקב םיבשייתמה םג 'יקיב'

 לש ויטעב הכופש המיחל ועיגה םהש .יתיאר םעפ אל .רתויב ףירח ןובלע הז יוניכב םיאור
 אלש םיעבשנ ויה ףוסבל .םיויצר-יתלבה םינכשה ,סחד-ינב םע תורגיחל וללגב וסנכנו יוניכה
 ו.אשמו עגמ לכב ]םייסורה םידוהיה םענ דוע אובל

 זאקוואקה-רקוח לש ותודעכ .תיבויח היצאטונוק לעב היה אל 'יקיב' ויניכה יכ .קפס אופא ןיא
E ( יקסב�זוק 'י יחרזמה . Kozubski (. םייררהה םידוהיה תאנ םתוא םיאור' םייסורה םידוהיה יכ[ 
. "יקיב" םתוא םינכמו םיארפכ ' 1 ב דייצ ילוישאלטיקוק ונ� םג 8   םייסורה םידוהיה' יכ ,-906
-קוח תא ומילשה אלש "םיטנגילטניא"ו הצחמל-םריוב הכאלמ-ילעב םה םבורש .ז]אקוואקבנ
. "יקיב" םתוא םינכמו םייררהה םידוהיב םיסאומ ,םהידומיל '  ההשש ,היסור דיוהימ דחא וליפאו 9 
 אל םיויאר הז רךגכ 'יתמהב' ויניכל יכ . שיגדהו בילעמ יוטיב הז םשב האר . םיעבשה תונשב רוזיאב
 םשהש ,םושמ ילואו .יפ-לע-ףא 10 .זאקוואקב םריגה היסור ידוהי םמצע םייררהה םידוהיה ןמ תוחפ
 םינשה ךשמב החכשנ .)סיזיורגה לש םג םיתיעל( םירירהה םידוהיה לש ויניככ לבקתה 'יקיב'

 יי.םמצע םייסורה םדיוהיל ףא הרורב התיה אלו .תינושארה ותועמשמ
 . דישייב הנבומב םג ומכ תיסורה הלמה לש תוילילשה תוויעמשמה . יתעדל . וגזמתה הז יוניכב

 תונשקע הלאהשב תנייצמ איה ןא ,רוש אוה )'יקיב' םיברב( 'קיב' הביתה לש תיסורב רישיה ןבומה
1 .תואריבו  דייצמה :סק 1$ ' אוה וז וןשלב רווש . שדייי ןבומכ ודעי זאקוואקל ואבש היסור ידוהי 2
 תא וז וןשלל ומגרית םה ,תיסור רבדל ורבע זאקוואקב היסור דיוהיש ןוויכ ונ. שפיט םדא הלאשהב
 יבגל אופא למיס 'קיב' ויניכה .תיסורה הלמל שידייב תלאושמה תועמשמה ןתמ ךות 'סק 1$ ' הלמה
 יפכ .םירירהה םידוהיה לש תימדתה וז ןכאו ,םינשקוע םישפיט ,םיאירב םישנא היסור ידוהי

 םתוא וניכש תמיא לכו ,םירירהה םידוהיה ודגנתה וז תימדתל יכ .המית ןיא .םהיניעב הרייטצהש
 .םמזעו םתודגנתה תא ררועמ רבדה היה 'יקיב'

 םהיגהנממ קלח לש תורזה הפסוותה םייסורה םהיחא יניעב םירירהה םדיוהיה לש פיטואירטסל
 דלימ 'ו דיעה ןכאו .בותכו אורק ידעווי הרות-ילעב ויה םהיניבמ רתויב םיטעמש ,הדבועה ןכו

 .ו 73 ·כוע .ו 888 ,נרכוסיינא

 . 308 •כוע , ו 906 ,יקסרנזרק

 .ו 58 'כוע ,ו 906 ,ירילאשטליקרק 9

o 59 ו ·כוע , ו 5 ·לג . ו 879 ,לגס ו . 

 תרבועכתסהר cורזכוה c nו ריסבהל השקנב םייפרריcו םרוהי לא· ,רנכויסינא והילא רפסמ :יתינפ םימעפ רפסמ' ו ו
 .)ו 73 •כוע , ו 888 ,רנכוסיינcו( יסזכוכו סזל רבסה לבקתנ אל דחcו ףcוכו ךא ,ריניבה לסז םיקריזמה

 .ו 948 ,יזליכו ו 2

 . ו 980 .רקאנו ו 3
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 םייתדעניב םיסחי

 לאכ זאקרראקה דיוהי לא םויה דע םיסחייתמ םייפוריאה םדיוהיה' יכ ,םרישעה האמה תישארב
.הצחמל םילילא-ידבווע םרי�כ ' 14 

 החיה זאקרראקב ובשייתהש םייסורה םדיוהיה לא םייררהה םידוהיה חיכומ לש םחרסחייחה
 .בורקמ זאקרראקל ראב היסור ידוהי דרעב ,םיקיחו םיבושח ויה םייררהה םידוהיה .הכובסו תבכרומ
 לש שגר ןוחמ םיקיתווה לא וסחייתה םישדחהש דרע המ . דשחל קיתווה ןיכ חתמ אופא רוצנ
 .תונוילע

 וסינכהו םיחרוא-תסנכה גהנמ םוקמה ידוהי םהב רגהנ זאקרראקל םידוהיה םילייחה ראבשמ
 :ררזיאב םריקבמה דחא לש ורואיתכ ,דרעמו גח ימיב םהיתכל םתוא

 ... םתדובע דובעל ןאכל םיחלשנה אבצה ישנא .םידוהיה תא םיברקמ ]לארשי ינב[ י"ב וניחא
 ·ילעכמ[ ב"עבהמ דחא לכ םהל שקבי ]בוט-םרינ ט"רי לע טרפבו תבש לע : םלצא גהנימה ןכר
 םינש םהל ושקבי ... םריישע ]םיתב-ילעב[ ב"עב לצאו ולצא לכאיש ידוהי דחא ]םיתבה

1 .םהינכמ רתוי םהילע ולמחיו םתוא ודבכיו ,הרשלוש 5 

 ,עבק-תבישיל זאקרראקב ורחבש ,םילייח םתואמ םידחא רשאכ םבאכו םנובלע היה ברוצ המ
-תסנכהמ ונהנו םנחלוש לע ולכא םרשלש-ולמת קרש םייררהה םהיחא יפלכ הוואגבו זרככ וסחייתה
 הבוט-תייפכ םהילא םייסורה םידוהיה סחיב ואר םייררהה םידוהיה ןמ םיברש ,המית ןיא .םיחרואה
1 .הברט תחת הרע תבשהו 6 

 השק ועגפ םייררהה םהיחא יפלכ היסור ידוהימ םיבר לש געלהו זרבה .תואשנתהה סחי ןכא
 היעגפ לע גד.םירירהה םידוהיה םללככו זאקרראקה ימע לצא תוקומע תוושחת םהש ,הוואגבו דרבכב
 ,היסור דיוהי תא ומישאה םה . יאנג-יויניככו תוינללוכ תומשאהב םירירהה םדיוהיה וביגה רז
1 ,םהמ קחרתהל ויארו םה םיאמר יכ ,םהיפכ םיזנכשאה  דורע 'םידמושמ' :םירזממ' םתוא וניכו 8
1 .הלא ןרגכ תרמש 9 

 ןיעב םינושארה ואר ,היסור ידוהי ןיבל םייררהה םידוהיה ןיכ וררשש םיחותמה םיסיחה חכונ
 בתכ ןכר .הרשע-עשתה האמה יהלשב יחרזמה זאקרראקל 'בושמה םרחת'מ הריגהה תא תדהוא-יתלב
1 "ב גרבנזרר 88 7  : 

1 ,רילמ 14 1 ( כרחריטנאפ . 168 ·מע , 903 90 1  םףרהיה לע םטייבמ וחרי םיליכשמה םייסורה םףרהיה· יכ ,דיעמ ) 
 :םףדרש- דיענ םףדרגחמה וטגש ינכ חא הניכ טנכדדכ ליכשמ ףוחיר ... הצחמל םיארפ לעכ םיריארקראקה

1 5 1 ,גרכנזרר   רזכ טנרכדכ םףרהי םילייח םיישש האמ לש סחפל m ריא וכחמ וחרא ואחמ רחא םרקמכ . 58 •לג, 887
 ,םהיניעכ הרקיו דראמ הוכשח םייrררא תסנכה תרצמ רשא םוקמה יבושי וניחא יכ ,וילאמ זכרמ רבדה' : זרשלה
 קיפסה אלו דועמה זמ רחיא רשא שיאהו .גחה ימיכ םנחלוש לע דוסעל ,אבצה ישנא ,םחרכ ינכ .םהיחאל וארק
 םרקמ םהל ונחנ םג ... דחא m ראכ רחא איגהש םי m רא ינש ול תחקל ודיכ התלע רשא ... חרוא ול אוצמל דרע
1 .גרכנזרר( 'םתדולמ רעכ רכ ולגרוהש פיכ םהשל חסונכ ללפתהל דחוימ 887 1 ·לג ,  1 3 (. 

1 6 1 .לגס  1 ·לג , 879 5 1 .זאה זכר ,  1 ·מע . 892 82 . 
1 7  םייפוריאה םףרהיה םע םרכחחמ םניא םייררהה םףרההי· : הנכה רסוח טעמ אלכ .יקצדרררג רמא רז תושיגר לע 

 ·םתולשחנ חא ישגדהל םיצור םניאו םייפוריאה םהיחאמ םילפונ םהש םיעדוי םה .םתואג איה ןכל הכיסהו
1 .יקדצרררג( 1 ,הריפצה .יקדצרררג :הררשה זכר , 903  הסיור ףרחי זיכש םסיחהי בצמל חרקיעה הכיסה לע .) 903
1 [ התע תמיי'ק ריפלש .םיררהה םףרההיר 885  לש םתואשנתה ררככ כרמסיינא והילא האר :חטל m מ תונויע ] 
1 ,רכמיסינא( םינושארה 88 5  (. 

1 8 1 .יקסכרחק   . 308 •מע . 906
1 כרדרג 19 860 :r . 59 ·מע 1 . 
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 ... תאזה רץאה ידוהי יניעכ םיאונש. r תרזמה זאקוואקל םריגהמה ןיכ םיכר ויהשנ אטיל ינכ
 תסנכה תוצמש יפל ,והוכרקוי םינפ ול וריבסי חרואכ אטיל ידילימ שיא םולה רוסי םא
 םא לכא .םה הרות ינכ םולככ םכור אטיל ינכ יכ ,םה םידעויש יפלו םהיניעכ הולדג םיחרוא
 ןפ ! ! האלה ושג· : םהל ורמאוי םקיחרהל םידלתשמ םה זא ,הזכ עקתשהל םיחרואה וצפחי
.תולקולקמה םכיתודימו םכישעמ ונכ םג וקבדי  לש ןוממ הלכמה .]תורתומ[ סוסוקלה '
 ,ונחנא רשא םיכוסכסהו תווקלחמה ,תופקהכו ]הרותל[ תוילעכ דובכ ירחא הפידרה; לארשי
 20 • םהמ ונלצינ . ונילע •ה תלמחכ

 .םתונכשכש םייסורה םדיוהיה לע םהיתודימכ םיולע םמצע אופא ואר םירירהה םידוהיה ןמ םיכר
 ושעי המ• :ינרא•צ הדוהיל תריוטרי הלאש וגיצהכ ,טנכרדמ בקעי ןכ קחצי ברה תאז אטיבש יפכ
 אל רשא ,איסהרפכ ]םיכרה וניתונוועכ[ רייהועכ םידועמו תותכש םיללחמה ... םיזנכשאה ןמ הלא
2 •ךונתאמ םה םיבוט םאה ?ונלובגכ תאזכ עמשנ  טעמ םיודעי· םהש ואגתה םירירהה םידוהיה 1

,22 נכשא ישנא הזמ ךפההו הכרה םיושוע 'T םרירוגתמה םייפוריאה םהיחא לע שפנ טאשכ· וטיבהו 
.איסהרפכ תודהיה יקוח ורפהו לארשי תיב ישדוק לכ לעמ וקחרתה טעמכ רשא ,זאקוואקכ  ןא 23 '
 תסיורה תעריימו היסור דיוהימ םיכר לש םתונדמלמ תותיחנ-שגר םהכ ןניק תחא הנועכו תעכ
 תא וריבגה ,רחא דצמ .תונוילעהו ד,חא דצמ .תותיחנה תושחת .םהמ קלח לש תינוליחה הלכשההו
 תולהיקכ הכלהתהש ,הרמימ התיה וז תונויעל םייוטיבה דחא .םייסורה םהיחא יפלכ םתוניוע
.הנעתיש דיכ ופרועכ אלא וראווצכ יפוריא ידוהי גורהל בוט אל• : םירירהה םידוהיה לש תומיוסמ '• 2 

 לש ומימ לבקמ ,תורחא לארשי תוליהקכ םג עלגתנש . ךוסכס לכ היה הלא םיחתמ חכונל
 .הטיחשה התיה ,הלא םיכוסכס ויטיב רייל ואכ םהכש ,םטיולבה םימוחתה דחא .תיתדעניכ תוחיתמ
 םג ויה ןא. רפיהול ,היסור ידוהי לש םתטיחשמ םירירה םדיוהי ולכא םהכש ,םיטעמ-אל םיבושי ויה
 .תוליהקה יתש ןיכ םיסחיה תא ודדיחש ,םיכוסכס הז עקר לע ורצפ םהכש םריקמ

1 כ ינרא·צ הדוהי רפסמ[ היסור ישנאמ םיכר  rm זמה זאוקואקהנ תאזה רץאכ םריגה .]-863
 םדי m ימ םטי m ש םהל ואיבוה ]םריירהה םידוהיה לשנ םתטיחשמ ולכאל םהילע ורסא
 איבהל םדי לאל ןיא רשא םריהה ןיכ םינוש תומוקמכ םיבושיה ]םייסורה[ וניחאו ... ונצראמ
 25 .המש םתטיחשמ ולכאל חרכהה r פ-לענ פייע םיחרכומ דחוימ טחוש םהילא

 ,םהיגיהנמכ וןמא רסוחו היעגפ םטיעמ אל םירירה םדיוהי ואר םהינבר תטיחשמ לוכאל בוריסכ
 .תודעה יתש ןיכ חתמה תא ריבגה רבדהו

 ןמל רקיעכ. ורכינ םירירהה םדיוהיה r כל זאוקואקכ היסור דיוהי ןיכש רוכינהו םיחתמה דצכ ןא
 רחאל ואכש ,םהיניכ תוציחמה תכמנה לש םינמיס םג ,הרש-עעשתה האמה לש היינשה תיצחמה
 ודמלל יבושמה םוחת· ריוזאל וסענש םרייעצה .התורע תא תחא הדע לש רתוי הבוט תורכיה

1 ,גרנכזור 20 887  . 58 ילג , 

2 1 1 ,יכראיצ   . 34 ימונ , 884

1 .ןצנא ןכ 22 89 1 1 ·לג ,  5 3  . 

1 .ןמרנארנ 23 895- 1 894 , 1  . 9 ילג , 895

1 .נומסיינא 24 1 ימונ , 888 1 ( נותרהא ףסא . 74  תבונ ומויק l1IC רדחסזפא ללכמ אוrייה אל .םגתפה מן גייחסהסז .) 895
 :ו m א םירחגי םריהה דרהי לכ אלו ... הזה םגתפה חא םרירהה יפמ ללכ יחונמסז אל םולעמ• 'תורהיזכ

1 .ינראיצ 25 866- 1 863 , 1  . 27 ילג , 863
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 םייתדעניב םיסחי

 ינרדומ שובלו יתרוסמ שובל לש תבורעתב םייררה םידוהי לש החפשמ

 םידוהיה יכ ,תעדל וחכונו תורומחכ חולק תווצמה םויק לע הדיפקהש .תודהי וריכה תובישיב
 חא ולביקש ,םייררהה םידוהיה יבבד םנמאו .רד תודהי םיגציימ םניא םתביבסב םיבושיה םייסורה
 םגר ,רד תודהיב םיגרהנ ויה'ש םיגהנמה ןמ קלח וגיהנה .םהידימלת ןכר ,היסור תובישיב םתלכשה
 םידוהיה דיבמ םירחוסה םג 26 • ןיטולחל ומלענ אלש ףא םריעפה וכלהו ומצמטצה הז םוחתב
 תודהי רתוי בוט דינהל ודמל :בושמה םוחת· ריוזאל ףאו היסורל ועסנ םהיקסע ןרוצלש .םיידדהה
 .םיחתמה תייפרהל םתמורת חא ומרחו וד

 .םירצבמה דיל וחמצש וללה רקיעב ,םידשחה םיינוריעה םיבושייב םייררהה םדיוהיה וברחנשמ
 רתואנ םהמע ללפתהל תוביסנה חרוכב וצלאנ םיתיעלו ,היסור ידוהי םע יעצמא-יתלב עגמב ראכ
 הרשפיאש ,תיסורה ןושלה חא םמצעל לגסל ןכר .םדיבר הלאב אוציכו םתטיחשמ לוכאל ,חסנכ-תיב

3 ימע.ליעל הבחרה דחיב ןכ לע ןייע 26 1 3 -3 1 1  . 3.15 -3 1 5  . 
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 היסור ידוהיו םייררהה םידוהיה

 אל היסור ידוהי ןיבל םייררהה םידוהיה ןמ קלח ןיב תוברקתהה םנמא .רתוי בוט םניבהל םג םהל
 התורע תא הדע לש תיפיטואירטסה הייארה םוצמצ לע העיפשה ךא ,םהיניב םיחתמה תא הלטיב
 םריקבמה דחא ולא םילמב חסינ םינשה תצורמב הלחש וז הרומת .םויסמ חיש-ודל תיתשת הרצוי
 לכ לע לבא ,םייפוריאה םהיחא לא םיברקתמ םניא םא ,תונורחאה םינשב' : םיעשתה תונשב רוזיאב
 לאב םינימאמ לאריש ינב ונלוכ : ורמאי רשא התע םהיניב םיברו ונתאמ דוע םיקחרתמ םניא םינפ
.ונחנא דחא  וללה .םייתדעניבה םיאוישנה ויה תמויסמ תוברקתה לש םיקהבומה םינמיסה דחא 27 '
 וניחאמ םיבר הבוק ונריעב' : בונורהא ףסא דיעמש יפכ ,הרשע-עשתה האמה ףוסב ומייקתה רבכ
 וחקל וניתונב תא. ונכותב ובשיתהו ואב םתדובע תא םרמג ריחא רשא אבצב םידבועה ,אפוריא דיילי
.ונל םינתונ םתונב תאו השיאל םהל ' 28 

 ויה .תודעה יתש ןיב םיודגינה וןתימל ומרתש םייתוברתהו םייגולויצוסה םיכילהתה דצב םלוא
 יפלכ םינוש םייקוח הדימ-ינק טקנ ןוטלשהש הדבועה .םתפרחה לע ועיפשהש םייטילופ םימרוג
 ףוסב רבדה טלב דוחייב .תודעה ןיב םיסחיה דודיחל םיתיעל האיבה םייררהה םידוהיהו היסור דיוהי
 ,זאקוואקה ןמ םייסורה םידוהיה ושריג תא ביחרה יסורה ןוטלשה רשאכ ,הרשע-עשתה האמה
 יכ ,וריהצה היסור ידוהי לש תוחנה דמעמל םדמעמ הווושי התעמ יכ וששחש םייררהה םידוהיהו
 ידוהי לש םהיתושגרב השק ועגפ הז גוסמ תורהצה .ףתושמ רבד םוש הלא םידוהי ןיבל םניב ןיא
 : םהמ דחא תאז אטיבש יפב ,היסור

 הלשממהל הרש ןיא יכ . ךכ לכ םיתחשנו םיאטח .םייפוריאה .ונחנא ונייה תמאב וליאכ
 ודמל אל ןבומכ אלה ,ונתא אשמו עגמ םוש םהל ןיאב ,המהו ז]אקוואקב ררוגתהל[ ונחינהל
 םהיתוויכז ריכהל הדקצה םהל ןכ לע ... תורעה תונוכתהו ]?[תוזיבנה תולילעה תא ונתאמ
 29 • םירומג םיחרזאכ הנידמב

 םושמ םא ,היסור תודהי יניעב םתימרתמ םימדוקה םריושעב ומלעתה םירירהה םדיוהיה דועב ךא
 התוא רותסל םילגוסמ ויהש םישנא םכותב ואצמנ אלש םושמ םאו םהיניעב בשחנ אל רבדהש
 ןכול :םהיניב םולש תוברהול לאריש הרוזפ הש תא דחאל· יש יכ .םטיעמ אל התע ורבס .יבמופב
 ףסא תאז השעש יפכ .םתדע לש תולעמה תא שיגדהלו הז גוסמ תונטעל בישהל וץחנל ואצמ
 : ן-g95 ב בתכש בונורהא

 חתפו םהילע םיאבה םיחרואה תא םדיבכמו םרייקומ םהיתובושמ תומוקמ לכב םירהה ידוהי
 זינכשא ןיב לדבה ללכ ודעי אול םדא ינויבאלו םע יינעל םנוהמ רזפל םדי תא וחתפי
 ושע ןכ אל; תופי םינפ רבסב םדא לכ ולבקוי הנענ שפנ לכל תוקדצ ושעי דחא לב . זיא רקוא קר
 םבלב םתוא רזב .םהילע ואגתוי םהינפל ורדהתה םה יכ .םזיאוקואקה םהיחא םע םזינכשאה
 ךורדל םג סהל ונתנ אל .רבד לכב ונממ םילענ םה יכ ינפמ םתבהא םג .םתברק סג וצפחי אלו
 ולמח אול םקרי םהינפ רביהש ןמז לכבו תע לכבו םחרמ םבל וחישקה .םתיב ןתפמ לע
 םריבד םהב םאצמבו םרירהה םהיחא תאנש םהילע וררוע םהיפכ לועפב ןכבו ... םהילע
 ובטיה .תורעהו הבהאה הרסמב ושפחתה ,ול םיענ לצלצו בוט יכ םבהז תא םתוארבו םיבוט

1 .זרמכראכ 27 894 • 1 895 , 1  . 236 •לג , 894

 . l 89S ,רכתרהא 28
1 , זנורכארכ 29 895- 1 894 , 1  . 236 'לג , 894
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 םייתזעניב םיסחי

 תא לוזגל המרמבו שחכב םובבס .םתבהא ןימיב סונוקו םנושלב םהילא וקילחה .םינפ םהל
 לככ תרק ימורמ יפג לע תבשל טפשמה םהל היה רשא םייררהה םידוהיה .םושכרו םנוה
 .םתוארב . ץראה תוגונעתו םולש בור לע גנעתהלו ... םשפנכ ץראה בוטמ לוכאל .םיחרזאה
 דע םליפשהל לכב םילדתשמ .תוקולעכ םמד תא וץצמל תולובחת ולבחי םיפוריאה םהיחא יכ
 אלו םהמ וקחרתה ,םהילע םינודא תויהלו םנוממ לצנל םעצב לא םא יכ םבלו םניע דיאו רפע
 םייפוריאה ידוהי םתמועל ... 'ה רבד לע םידרח םלב םירהה ידוהי ... םמע גיוש חיש היה
 םוש ... םינפ אלו ףרוע לארשי ידשוק לכל ונפ ,איסהרפב תבשה תא וללח םכותב םיבושיה
 םעל םמע תויהלו ץראה יבושיל דמצהל םצפחו םעשי לכו םהל היה הפרחל 'ידוהי' דשוקה
 ואצי אל רשא םירהה ידוהיו .תאזה האנשל ובסה ... םמצעב םייפוריאה םידוהיה ... דחא
 םהיקידצ יכרדו םידיסחה ייחמ . ןילופו היצילאג דיוהימ ללכ ודעי אל .הצוחה םתיב יתלדמ
 30 .םיהלאל םיאטח םולכ םיזנכשאה לכ יכ .םתדעב ורמגו

 תא ןיבהל ןויסינ םושמ םהב שי .םייסורה םידוהיה לע המשאה רקיע תלטהו םריבדה תופירח ףא לע
 םצע :בשומה םוחת' ידוהי דיבל זאקוואקב היסור דיוהי דיב דירפהלו תונויעהו רוכינה ירשוש
 דמלל ידכ וב שי. ןמזה לש םייטילופה םיאנתה ןמ העבנש תופריחה ףא לע .תודעה יתש ןיב חוכויוה
3 ,תודעה דיב גולאדיל םויסמ סיסב רוצנ יכ 1  . ןכל-םדוק םינש תורשע המכ ללכ םייק היה אלש 

 ןיבל םייררהה םידוהיה דיב תוברקתהל םיטלוב םינמיס ורכינ םירשעה האמה תישארמ םנמאו
 הלועפ םקלחבו תוליהקה יתשב תויתוברתהו תויתרבחה תורומתה תאצות ויה םקלחבש .היסור ידוהי

1 ב ןגריא . לשמל . ךכ .תובבלה בוריקל תנווכמ  ברע-ידומילל תותיכ וקאנב םעטמ-ברה-900
 םישימחכ םירחא תוועצקמו תיסור אתווצב ודמל .ועבשב םיימעפ ומייקתהש .םיסרוקב .םריגובמל
 32 .םירירה םידוהוי היסור ידוהי

 המוד םירשעה האמה לש םינושארה םירושעב דוע התיח אל זאקוואקב םייסורה םידוהיה תליהק
 .תידוהי תיתוברתו תיתד .תינוגרא תוליעפ חתפל הלדתשה איה .הל תמדוקה האמה בור לש וזל
 םידוהיה ברקב םג .םייררהה םדיוהיה דיבל הניב םריעפה תמיוסמ הדימב ומצמטצה אליממו
-•תב .תיעוצקמ הרשכה תועצמאב ותדע ינב לש היצאזינרדומל ףאש רשא .דשח רוד לדג םירירהה
 רתוי םייסורה םידוהיה ןמ קלח םע תפתושמ ןושל םיתעל אצמ הז רוד .הלאב אצויכו םיינרדומ רפס
 ןתינ םהל םיויטיבה דחאש .םיחוכיו וחקלתה םמצע םייררהה םידוהיה ברקב .ויתובא םע אצמשמ
.חולישה•ב בומיסינא הריכז לש ורמאמל הבוגתב  םידוהיה לש םימיוסמ םיגהנמ וראות הז רמאמב '
 הז ךא .תע-בתכ ותואל רמאמ )בונורהא( בונוראגא ףסא חלש הבוגתכו .הבר תויתרוקיבב םירירהה
 םריבדב תמייתסמה האחמ תיסורב םסרפל םירירה םדיוהי תצובק הטילחה ןכל .וסיפדהל בריס
 הזל םדיגנתמ ונאש . רמול םיצור ונא ןיאו וניצר אל יכ ... ריהצהל ונתבוחל םיבושח ונא' : םיאבה
 םיילילש םידדצ הברה שי ונייחבו ונבש םרייכמ ונא .הזמ רומגה ךפהה ... וניתוויטע תא רנל ואריש
 תיתמא תרוקיב לכ לע םיכרבמ אלא םישרמ קר אל ונא ךבל יא .ונתייחתל ךרדב םלב םישמשמה
.האריבו ')) 

1 .כרתדהא 30 895 . 

3 1 1 ( ןמדכאדכ רתס כרנרדהאל הובשת רמאמכ   אוה ונמודמכ םרלש הרשע• :הז טפשמכ ומיסיו תונטעה ןמ קלח ) 895
.!דידה רא זינכשא םא ,הנוכי לאריש םשכ דשא לכ לער ונילע םרלש השיע ' 

1 •. מ.י 32 9 1 4  . 

 היחתמ ,כרנרדאגא ד"א ; קםנישאפלאטאכמ כרםחנפ ירי 'אר כייכדדמ ' D ,כדיטאגרכ D "מ :ומחת רז האחמ לע 33
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 היסור ידוהיו םייררהה םידוהיה

 םיכוככ ויהש .םישנא ומק םייסורה םדיוהיה לש היצנגילטניאה לש תומויסמ תווצבק ברקכ םג
 : םהמ רחא בתכ ךכו .םייררהה םידוהיה יפלכ סחיה לע בקונו זב יזכשח ךורעל

 לש געלכ ויקיחכ םייררהה םידוהיה לש םדוחייכ האר אטילמ וא ןילופמ הרייעה-זב ידוהיה
 םיאנתכ ןיינע לכ ול היה אל ... ומוקמכ ושגפל ליגר היה םתואש ,םיגהנמו תונוכת
 שיא היה ויניעכ . ךכ לע בשח אל אוה ; םייררהה םידוהיה לש םדוחייל ומרגש ,םיירוטסיהה
 לע ותכריק תא ךככ הפכו ·לארשי· ומצע הכיכש םושמ דוחייכ .קיחצמ טושפ זאקוואקה
 קר ולדבכש ... םיבילעמ םיויניכ יrרהה ידוהיל[ קיבדה ]יסורה ידו היהנ . ]יסורה ידו היהנ
 םדיוהיה לש לוזלזה סחי תא ... םירוצנה ידי-לע הכ�כ ומצע אוהש םיויניכה זמ טעמכ
 .םינורחאה לש תוילילשה םהיתונוכתכ םיקדיצמ דימת םה םייררהה םהיחא יפלכ םייפוריאה
 םינותיע[ יהכייצשמזיו ·הימירו הויכוכיה יפד לעמ ללככ םידוהיה לע םירמאכ םירבדהש יפכ
 זה ,םיעבושמה לארשי-יאנוש לש םהיתוחכוהל המודכ . ךכל תוחכוהה ךא .]םיימשיטנא
-·תלכ ךרדכ םירשפתמו םינכומ םה םיתעלש ,םידרוכ םריקממ הושב תורסוחמ תוללכה
 ידוהיה ... םירירה םדיוהי םע םויסמ יסור ידוהי לש תוישיא תויושגנתהמ הנקסמכ ... הכוככ
 רשאכ לכא :םריקמ· טושפ ויה הלא ךא . יראטאט םוע ינמרא םע םג תויושגנתה ול ויה
 תוכורא תוחישל רמוח אלא ,הרקמ קר הז היה אל זא ,יררה ידוהי ברועמ היה הלא םירקמכ
 םייררההו םייפוריאה םדיוהיה זיכ םיסחיה ... הלאכו הלאכ םה םייררהה םידוהיהש
 יפכ' זאקוואקל ואכ םה .םייפוריאה םידוהיה קרו ךא ךככ םימשאו ,הנורחאל דואמ ולקלקתה
 רלוגכ וניינעתה אל םה ... רשעתהל םתרטמ- הקירפאל םיפוריאה םיאב ויה םעפש
 יפלכ ולזלזה סחי תאו ... רשפאה לככ רהמ רשעתהל התיה םתרטמ ... היסולכואה
 תשקככ םהילא וכפ רשאכ .רקיוע ללכ םייפוריאה םידוהיה וריתסה אל תימוקמה היסולכואה
 :םכלש· םכל ורזיעש ,תיניצ טעמכ הבושת תונמוזמ םיתעל הלבקתנ ,וז וא וז הרטמל הכרכ
.וכתר לומי כ רוזעל ימל שי וכל  . וןבלעה תושחת םריירהה םידוהיה ברקכ הדלגש םריבדה עבט '

 תונווכה לעכ היהי וליפא. ידוהי טנגילטניא לכל םויסמ ןומא רסוחכ םירירהה םיסחיתמ התוע
 34 • רתויכ תובוטה

 לש תיתללכה היארמ תוענמיההו . דחאכ םירירההו םייסורה םידוהיה ברקב תימצע תרוקיבל תונוכנה
 .הסיור ודיהי דיכל םירירהה םדיוהיה זיב שממ לש תוברקתהל ךרדה תא וללס ,התורע תא תחא הדע
 םודיהיל ברקתהל ולחה• םירירהה םדיוהיה יכ .םידיוהי-אלה םיפיקשמה דחא ריעה םכמאו
.וכממ וענמכ זבל םדוקש רבד . ןאטסגאדכ םיררוגתמה םייפוריאה  ימיכ הרבג וז תוברקתה 35 י
 םודיהי יפלא זאוקואקל ואכ רשאכ ,הריחאלש תונושארה םיכשכו הנושארה םולעה-תמחלמ
,בושמה םוחתי מ י  ויה הלא םידיוהי םע-טיושפ רבקכ .המחלמה תמיאמ וטלמכ וא םהיתבמ ורשוגש 
 ודיהיכ םריירהה םדיוהיה בור ושגפ התוע .תווצמה לכ לש תדקקודמ הרימש לע ודיפקהש םיכר
 לע הודת-ריסא היה אלא תואשנתה ינמיס הליג אלש דכלכ וז אלש ,םהל רכומ-יתלכ היהש יסור

 ' !1 ,רבקאםי רבא ,רבנםינ יאנכ ,רבםחלא יש ; טככררס רברבקיע '"נוו וןנח ח"ג .כרכירבר רןעמש ,כרמרא יא . ןכראו
 ''" .יככישדייי; הרבקמ רבלריכאג '"נו ,כרכרראגא סייי ,יל n פנ יס ,יאמש ימ ,כייכר• .וכ לילאב א"כ; ינדורבמ כרניסיככ
 .) 190s .רככl'אגרכ J ראקכנו י r רכליכאר יא .•לאפר יכ .כיארם•

1 ,.כו.י 34 9 14  . 
s 1902 .רקסרילרפ נ . 
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 םייתדעכיב םיסחי

 ,תודעה ןיכ תוברקתהל ומדתש .תויביטקייבואה תורומתה םע דככ דכ .ויחא ול וטישוהש הרזעה
 ופאשש ,םייסורהו םיידדהה םידוהיה ברקכ םימיוסמ םיגוח לש תנווכמ הלועפ ,דומאכ .הלהנתה
 היתורטמש .תינויצה הוענתה התיח וז ןיעמ תוליעפל תירקיעה תרגסמה .םהיניכ תוציחמה תרסהל
 לש הדיקפת . ינויצה ןויערה תצפהל דבעמ ויה ינחורהו יתוברתה םבצמל הגאדהו תויכוניחה
 םוחתכ התעפשהו ,הריבח יגוחמ אופא גרח םייסורהו םידידהה םידוהיה ברקכ תינויצה תורדתסהה
 תוססבתה םע הקנחנ תינויצה תוליעפה םלוא .תודעה יתשכ םיבחר םיגוח לש םתלחנ התיח הז
 לע הרקיעכ התע התתשוה תודעה יתש ןיכ תוברקתההו . יחרזמה זאקוואקכ יטייבוסה ןוטלשה
 .הליהקה ייחכ תוררופתהו ןוליח יכילהת

 הייפוא לע ורמשיש ,םייתד םיגיהנמ םיידדהה םידוהיה ברקכ ומק אל םלועה-תומחלמ יתש ןיכ
 םימיוסמ םירשק תורמלו ,ינוליח ןוניח לביק הדעה ינכ לש ןלוהו לדג רפסמ .הדעה לש דיוהיה
 וקלחכ . ןוליח לש ץאומ ךילהת ללוחתה םהכ םגש ,היסור ידוהיל רתוי םימוד ושענ םה תרוסמל
 ,היסור ידוהי לש םיכלוהו םילדג םיקלח לש םנושלל הכפהש .תיסורה ןושלה . יעבט וקלחכו ויפכ
 םימושר ויה הלא ןכ הלא .םיידדהה םידוהיה ברקכ תוכלוהו תולדג תובכש לש ןנושלל התיח
 ןוגכ .תודחוימה תוידוהיה תויעבכ ולפיטש םייטייבוסה תודסומהו ,םידוהיכ םהלש תוהזה-תודועתכ
,טזמוק'ו 'טזוא'  ומכ היסור ידוהי .םיידדהה םידוהיה לש םהיניינעכ םג קוסעל םתבוחמ ואד '

 .םייחה-חרואכו םיגהנמכ םילדבהה ףא לע . דחא םעל םתוכייתשה תא ושיגדה םידידהה םדיוהיה
 יחרזמה זאקוואקל ואכ דשאכ ,היינשה םלועה-תמחלמ ימיכ דחוימ יוטיב ידיל האב וז הושחת
 לארשי ללכל תוכיישה תושחתל יוטיב .תוחותפ תווערזכ ולבקתנ םהו םידוהי םיטילפ יפלא תורשע
 : הבקסומכ עיפוהש רייאה ןותיעה בתכל הרמואכ ,הכייכונח האל הנתנ

 הכר תוניינעתה ןותמ . ידוהיה םעה לש ינא גרוא קלחכ םמצע םיאוד םידידהה םידוהיה
 ייחכ תושדח לע .]יצאנה ושביכה ךמנ םיררחושמה םירוזאכ םידוהיה ייח לע םה םילאוש
 ונמצע םיאוד ונא .תונוש תונושל םריבוד ונאש יפ-לע-ףא .םייטייבוסה םידוהיה לש תוברתה
 36 • ידוהיה םעה לש םינכו תונככ

1 כ ריהצה המוד חודכ  ןיכ חצנ-תודידי' לע כומאדכא ימש ןכ לאיתש תוצועמה-תידב רוביג-945
.םהיתוויכדתו םיידדההו םייפוריאה םדיוהיה  לע דמלל ידכ הז ןונגסכ תורהצהכ היה אל םג םא 37 '
 תודעהו .תוברקתהל ןדוצב הרכהה לע דיעהל ידכ ןהכ שי .תודעה יתש ןיכ םילדבהה לש םמלעיה
 םיידדהה םידוהיה יאושינ םיטועמ ללכ-ןדדכ .םייתדעניכה םיאוישנה םה וז תוברקתהל תישעמה
 םידוהי 84 ןותמ 38 • דימל םיצופנ היסור דיוהי םע םיאושינה ןא ,הזיורג דיוהי םוע םידוהי-אל םע
1 כ ונתחתהש ,םידידה 1 ואשכ ,תינאטסגאדה הקילבופרכ-967 4  ) 116. 7o/o ( ןותמו ,היסור ידוהימ םישנ 

1 כ םישנ ואשנש םייסור םדיוהי 53 1 ונתחתה ןאטסגאדכ-967 4  ) 26.4  39 .תודידה תוידוהי םע ) %
1 אופא ויה הנש התואכ 7. 5 %  רז העפות יכ .חינהל השקש ןוויכ .םייתדעניכ םיאושינ תונרתחה לכמ 
 ברוק יכ דמול ןתינ .םיידדהה םידוהיה לש םדיחא בושי-תרמוקמל דשאמ ןאטסגאדל וחרי תינייפוא
 תונרתח תונורחאה םינשכ ויה םיידדהה םידוהיה לש םהירוגמ-ירוזאכ םיאוישנה לכמ תישימחל

36 n 1 בא 945 .r :האר ןכר: n 1 .הפוצה .ןיבא 945 . 

1 .היגרלר n נא נ 1 945 . 

7 'מע , 1972 .רןיצ ןרא קלאפ .טטשיינ 38 1  . 

39 n 197 רבו 1 .n , 1 'מע 8 5- 1 84 . 
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 היסור ידוהיו םייררהה םידוהיה

 ,היסור ידוהי זיכל םייררהה םידוהיה זיכ הלחש ,תרכינ תוברקתה לע העיבצמ רז הדבוע .תריתדעניכ
 האמכ הלחש תודעה יסחיכ הרומתל .םהיניכ םיינחורהו םייתוברתה םילדבהה לילכ ומלענ אלש ףא
 םיידדהה םידוהיה תא התאר התישארמ דשא ,תינויצה הוענתה םג הקלח תא המדת תונורחאה םינשה
 .לארשי-ללכ לש קלחכ

 היילעו תונויצ • לארשי-ץרא .ב
 חספ רדסכ .םיידדהה םידוהיה יגהנמכו תרוסמכ קומע תשרשרמ התיה הלואגל ההימכה

 םהישאר ,םהדיי םעה לכ ראשי הדיתעה הלואגה לע ר]דסה ךדוע[ שקבי דשא תרמוקמכ
 דשאכ ונירוזפ ץבקי 'הר דוד זב חישמ ארביש זרצד יהי : שדוק ישגדכ ודמאיו םורמל םהיניעו
 40 ! זרצד יהי זכ 'זמא : הנינעת תומלעהו םישנהו וניתובאל םדקמ השע

 : ינדא'צ לש ותודעכ 'םהידישכ ויטיב ידיל האב רז ההימכ

 עקרקה לע תוושרפה תרעצמה לע םיבושוי דחא תיבכ םלוכ ופסאתי וניגחו וניתוחמש ימיכ
 עמשי זאו הדיתעה הלואגה לע םדיסונ םהיטריפו םהדייש לכר םינוש םירומזמו םיריש ורמזיו
4 ? דוד זב חישמ ארבי יתמ : םהיפמ ואיצוי דשא הלאה תולמה קד עמושה 1 

 םידידהה םידוהיה תוליהק זיכ רשקה קדהתהש לככ ,רתוי םיישממ ריהנ םייאליטרעה םיפוסיכה
 לארשי-רץא יחלושמ בושח דיקפת ואלימ הז רשק תשחמהכ . לארשי-ץרא זיכל זאקרראקכ
 .םידידהה םידוהיה זיכמ לגדה-ילרוע )םיד"דש(

 זאקרראקכ לארשי-ץרא יחרלש . 1

 תירמוחה הכימתה התיה לארשי-רץא םע םיידדהה םידוהיה לש רשקל םיקהבומה םייוטיבה דחא
 ·עשתה האמה תישארכ .)תפרצ הריבט 'זרדכח ,םילושרי( 'דשוקה תוצרא עכדא'כ לארשי תוליהקכ
 זינכשא באז דוד היעיש- םהמ דחאו 42 ,חדזמה תוצראכ תפצ יד"דש לש םתוליעפ הבחרתה הרשע

 לש םתקוצמ תא הארנכ ריבסה חילשהש דחאל .םידידהה םדיוהיה תוליהקל ינשה רושעכ עיגה-
 ףוסאל היה םדיקפתמש 43 ,םיאכג הרשלש ד"דשה םע ףתושמכ הליהקה יסנרפ ונימ .תפצ ידוהי

 : תדמואה הטלחה ולביקו 'לארשי-ץרא תועמ

 המכסהכ ונלבק 44 אגדיהמ להק ונחנא תויה .תולגהל עדררהל ]ךרבתי םשה תרזעב[ '"הזעב
 ולפ ג"אש לקשה תיצחמ ונתי ,הז לארשי תדע לכ ולבקו ומייק דשאכ םיושע תויהל בלב

1 ,ינדא'צ 40  . 9 'מע , 884

1 ,ינדא'צ 41 866- 1 863 , 1 1 ,תבנסירי :סג ןייע הולאגל חדמחמה הייפיצה לע . 30 ילג , 863 9 1 3  . S3 'מע , 

66 'מע , 19S 1 ,דייע 42 1 . 

 . 63-62 'מע .םש :האד ילאדש..,.רץא יאבג וינימ לש גהנמה לע 43

 ס�רשביש אןכ ולח יכ ,אידוול וברק ."דקהמ ושדק הלק לכר' הדרעחה ףוסב ןיריצ 'אגדיהמ' ןאכ הנוכמה רפכה 44
 .הגאדאמ ופכב לאריש n להיקב ובודמו .םשה חקחהעב
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 וככזי םאו ןאח לופ יצ בע השמח ודני ,הנמלאו תאשכ הלותכ קרפל וככזי 'ה ושא לכו 45 סוזוה
 ירכז ]יפ-לע[ י"פע ]תאז לכו[ ז"כו . ןאח לופ יצכע השמח ןכ ומכ ודני ,הלימ תויב ןכל 'ה
 םיאבגה .ו]היחיו והומשי םשה[ ו"יה יזנכשא באז זוז היעשי,, 'ה ]ןכבוז אחילשנ ו"זש
 אל םאו וצבקי םא ןפואכו .חמצ ו"כ םוחכ ,הימרי ו"כ לואש ,לארשי ןכ הדוהי םינוממה
 תפצ יחולש דיל ]ליעל רכזנה[ ל"זכה ]הליהקה[ ק"ה ףסכ רוסמל םיאבגה םיכיוחמ ,וצבקי

 תמיתחו[ י"חו םימכח תרגא ודי תחתמ אציש ימ לכל יקכו חצ וןבשחכ ]ןכונתו הנכית[ ו"ת
 ורסמיו ר]ה יחיו והד מ שי םשהנ ו"יה . ר]כנזכה ]ןכבוז אחילשנ ו"זש r כר תלעמב ר"מ ו]די
 שאונ ח"ר ,]םיחלא הילע ןגינ א"עי זככוז הפ וניתומש ונמתח קדצו תמא וכז לעו .ודיל
1 ( ו"עקת וייא ]שדוח 8 1 6  [. 46 

 'זנכשא באז זוז היעשי ר"זשה יכ חינהל ויבס . וז תוחילשמ תופסונ תוזועת ונדייל ועיגה אלש ףא
 תופסונ תוליהקכ םג ושעכ םימוד םרידסהו ד.כלכ הריעזה הגאראמ תליהקכ ותלועפ תא ליבגה אל
 . םירירהה םדיוהיה לש

 ףפורתה ,םידרומה ידימ ועגפכ םייררה םידוהוי םיכוזכ תוככסה ורבג ושאכ ,לוזגה דרמה ימיכ
1 כו . רשקה קספ אל וז הפוקתכ םג ךא . שדוקה ץרא ןיכל םהיתוליהק ןיכ יחה ושקה תצקמכ 840-

 ףוסיאכ קסעש . לאכימ בקעי םיסנ ,, . ןורבח ]שדוקה דיעמנ ק"העמ חילש םהיתוליהקכ ההש
 . ווזיאכ ורקיכש םיו"דשה ופכתו וכלה דרמה םויס םע 47 • לארשי-ץואכ ידוהיה בושייל תומורת
 רוביצה תא ךירדהל םתבוחמ ואו אלא .תומורת ףוסיאכ בורל וקפתסה אל לארשי-ץוא יחלושמ
 םמצע לע ולביק ,תורחא לארשי תוליהקל המודכ ,םיירוהה םידוהיה םכמאו .הכלהכ תווצמ םויקכ
 תמיא לכ םתעד תא עיבהל םיחלושמה וגהנ םהכש ,םימוחתה דחא .ו"דשה לש ותוכמס תא
1 ( ז"כות תכשכ 48 .הטיחשה התיה ,םוגפ והואצמש  ומשו' לאריש-ץראמ חלושמ זאקוואקל אב ) 867
 םיטחושה קודכל .]ןכונתו הנכית[ ו"ת .]שדוקה וץאנ ק"הא יכבומ םשמ ]םנינתכמ איבהו ןהכ םייח
.םיקדוכהו  רישכהל ןכו .םמוקמכ םירחא תוכמלו םטיחוש לוספל חלושמה ךמסוה םיבתכמכ 49 '

 הכימו הטיחשה תא לספ ,רגומ ופככו ןשאטואווכ רקיכ חילשה . ךכל םיקוקזה םיקדובו םיטחוש
 םיטחושל הכימו. ויתוסנכהל רקיעכ גאד שיאה םלוא .הבוק ריעל אב ןכו ,םמוקמכ םידשח םיכ"וש
 וצירהש ,הבוק תליהק ישאו תא הממוק ןהכ םייח חלושמה לש ותוגהנתה .םולשתכ וכויחש םיווכ
 לארשי-ץואל בותכל ועיצה ןכו ,ר"דשה לש ותושב לופיל אלש וריהזה ובו טככוד ינבזל בתכמ
 םייואר םא קוזביו אוביו םימש אריו רשכו ןדמלו וןגה שיא וחלשי ונתוא קודכל םיצור םא' : רומאל
.ול ונחנא םידומו הרציש המ השעי ,ואל םאו בטומ ונחנא  לע אופא ולביק םיררהה םדיוהיה 50 '
 חלושמה םע רמה םנויסינ ףא לע .דiטיחש יניינעכ קסופכ לארשי-ץוא חילש לש ותוכמס תא םמצע
 .ל"כה

 י.יסור- סרררה : ףסכ- לופ 45
1 .ינדא'צ 46 1 • זמדרלג : םג ז"ע זאטסגאדכ ד•דשה לש ורוקינ לע . 288-287 'מע , 884  . 2 ·לג , 867
1 .ינרא•צ 47  . 3 ·לג , 876
195 ,דייע 48  . 109 •מע , 1

 ד"רהרמה ר"כ יזרשגר םריפא ר"כנ רזעילא .בקיע ר"כנ זימיננ . רהרינג רכ השמ : םימר n ח וילע הנרקמ בחכמ 49
 םהע חרדררל n ל זיכרמה יזיכדאנ רומש ,בקעי זב קח.צוי קחצי זב בקעי ברה .טנדנד ינרבל חלשנש נחכמה . זכראו

 . 9 •מע , 1974 .יקחצי :האר נחכמה םרלצח .יקחצי ףסוא .דיוההי

 .םש ,םש 50
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 היילעו תונויצ ,לארשי-ץרא

 ןמ דומלל ןתינש יפכ ,וקכארפ ףסוי םימחר ברה םייררהה םידוהיה תוליהקב םג רקיב הז רושעכ
1 ( ד"כרתכ בתכש םיאבה םריבדה  לשנ םצרא ךרד יתרבע םיכשה"כ הז ורבעש םינשל' :) 894
.םתמכחל תמדוקה םתארימ יתגהנו םתולדגכ יתיאךן ]םייךךהה םידוהיה ' 5 1 

 לש תדוכלמכ םעכ1 אל םייררהה םידוהיה ולפכ ד,רמה רחאל זאקוואקל םיר"דשה םרז רבגשמ
 דוע םהל חולשל אלש ושקיב םה ןכל .םסיכל תומורתה תא וחקלש ,םימודמ םיר"דוש םיאמר
 'םירהלו דשקה ריע עברא יבושי םשל' םהיתבכ 'הקדצה ועבקל' םמצע לע ולביק םהו ,םיחלושמ
 םמצע לע ולביק לארשי-ץראכ םילולכה. 'םיחולש דיעלבמ דשקה לא תע לככ חולשלו' םהיתומורת
 םתנידמל 'םיחולש םוש חולש יתלכל' םייררהה םדיוהיה לש םנוצר תושעל ומיכסהו ,הז רדסה
 ירמוש םיאבגו םדייקפ דיקפהלו ,תוועבק תוסנכהו תופוק' םברקכ 'ןקתל םא יכ .תונדככ עימשהל'

.שדוקה תרמשמ  .זאקוואקל םרי"דש וחלשכ בוש ל"רת תכשכו ,םימי-רצק היה הז רדסה ןא 52 '
1 ( ל"רת תכשכ  ץראכ םזינכשאהו םידרפסה םיללוכה ןיב הקולחה תמיוסמ הפוקתל הרדסוה ) 870

 יכ ,עבקכ הז רדסהכ .שדוקה

 םיללוכל- היהי ןאטסי' גרוגו ןאטסיגאד תונידמכ ]לארשי יככ וניחאמ[ י"כחאמ אבה ףסכה
35 [ ה"ל תורצא 'דכש םיזנכשאה םילולכול האמל ] 65 [ ה"ס תוצרא 'דבש םידרפס  ,האמל ] 
 דחא םוש לכוי אל ]תאז רחאו[ ז"חאו .גרהככ םדירפסה ללוכל אבה םירבק תריכמ ימדמ ץוח
 ידעלבמ ,בתכמ אלו חילש אל ]תורכזנה[ 'זגה תונידמל םדכל חלשל םיללוכה י]כשמ[ 'כמ
5 .דחי םג ומע ינשה ללוכה 3  

 ילולכל רקיעב רבעכ ודרעכ זאקוואקכ ופסאכש תועמה יכ .קיסהל ןתינ םיללוכה ןיכש רדסהה-בתכמ
 לש ףתושמ ףוסיא לע טלחוהש רחאל םג הז רוזיאמ תוסנכהכ הובגה םקלח רמשכ ןכלו ,םידרפסה
 תומורת

'
 54 • לארשי-ץרא

-רץאכ ידוהיה בושייה תא הדקפש הקוצמהו ,םזינכשאהו םידרפסה יללוכ ןיכ רדסהה עקר לע
 .םרי"דש יכש םירירהה םידוהיה תוליהקל וחלשכ ,הרומחה תרוצבה תמחמ ל"רת תכשכ לארשי
 םשב- יתבש רככ ףסוי- רחאהו ,םזינכשאה ילולכ םעטמ- םהרבא ר"כ כיל הירא- דחאה
 תא ודקפל לארשי-רץא רי"דש וכישמה ןכמ-רחאלש םיכשכ םג םכמאו 55 .םידרפסה יללוכ
 .םירירהה םדיוהיה לש םדי בחורו םכיל-כוט תא הרעל ולצינש םג ויה םכותכו ,זאקוואקה

1 תכשכ  ברה ,הרוש-ןאח-רימט לש הכר ןללככו ,םירירהה םידוהיה לש תוכר תוליהק ולפכ 883
 תבישי לש ר"דשכ ומצע גיצהש ,ריעצ םדא .תימרת לש תרשכ ,כוליאשימ םהרבא ברה ןכ והיקזח
 תופוק תא ויסיכל קריהו הבדיכ דיב םירירהה םדיוהיה ומרתש בר ףסכ ףסא ,םילושריכ 'לא-תיב'

 הדיחיה תימרתה התיח אל ,הארנכ ,וז ןא 56 .הדעה יככמ םיבר לש םהיתבב ואצמכש לארשי-ץרא
 דחא בתכש ,םיאבה םריבדה ןמ קיסהל ןתינש יפכ ,םתומימת בורב םייררהה םידוהיה ולפכ התרשכש
1 ( ו"מרת תישארכ הבוק יככרמ 885  ( : 

5 1 1 ,תוינומדק .•קחיצ   . 20 ימע , 894
 . 254 ימע , 1982 ,ןואג 52
1 ,יבצ-ןב ; 252 ימע .םש 53  . 8-7 ימע , 960
 הנארבתש תוסנכההמו 45% םריככשארה 55% ולבקי םדירפסה •לולכ •כ· ,עבקכ יהלטיאמ תומורתה יבגל 54

1 .וןאג ·ךאיצחל קלחתי ".הילרטסואו היתופילוק הקרמאמ'  . 254 ימע , 982
 .םש .םש 55
1 ,רבל•אשמי 56 1 .ןרל ; 883 883 . 
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ידש בתכ  ידוהיה םעה תודלותל יזכרמה ןויכראה 'רוקמה- זאקוואקל לאוש-וץראמ רי

 לכ ובכ ... הדשה בשעכ הושדקה ויעמ ווצצרי בודל תימדתו ארש יחרלש ורצש הלאה םימיכ
 תא וסמחוי שחככ םיככוס ושא .םהה םדידושה למע אושנ ואלנ זטסגאדר זארקראק תוליהק
 57 .תרנרדחאה םהיתרטישק

S7 1 ,רוש 88S  . 
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 היילעו תונויצ ,לארשי-ץרא

 הדעה ינברמ םידחא ולדתשה ,םימודמ םיד"דש םע םיידדהה םידוהיה תוליהק לש דמה ןנויסינ חבונ
 ןעטש םדא ר"מדת תנשב הברקל אב דשאכו םהיתודועת תא בטיה ןרחבלו תוריהז דתיב התעמ גרהנל

 האירק םסויפ ףאו דרש ףסוי ברה רתוא רקת ,םילשוריב םייברעמה ללוכ םעטמ חלושמ אוה יכ '
 תומורת ףוסאל ךמסומ אוה םאר םילושרימ ד"דשה חלשנ םנמא םא עידוהל ושקיבו ןריצל-ןושארל
 58 .םהיתרמרדת תא םידידהה םידוהיה םימירמ ולש .םידרפסה ללוכל םג רא דבלב םייברעמה ללוכל
 לע התובישחב הלרעכ דשוקה ץראל המודת לש הווצמה הספתנ .םידחא םינבר לש תוריהזה ףא לע
 דומעלו םיד"דשה יבתכ תא הלולצ הדעב ןרחבל םילגרסמ ויה דבלב םיטעמו ,הליהקה יינעל ועיס
1 "ב ןייצ רז הדבוע .שדוקה ץראמ היינפה םסק דגנ 89 1  :דרזיאב םידקנמה דחא 

 לע הטורח שדוקה ריע םילושרוי דראמ הלודג דשוקה ץראל ]םיידדהה םידוהיה לשנ םתבהא
 המהו ... םמצע תא ונכי •םכח• םשב דשא םיחרוא םהילא םימעפל וארבי םשמר .םבל חול
 םכח הזיאמ םהידיב דשא בתכה םהינפל ידר םתמכח המר הלא לש םביט המ תעד ילבמ
 ומילעי םמוקמ יינעמ דשא תעב םבוטמ םהל וקינעי זא .רב םילושרי םתרחו םידרפסהמ
 59 .תתמ םהידי וצפקיו םהיניע

 .םדרזיאב םיד"דש לש םהידוקינ ריבידל םדג דשוקה ץרא יינעל םרדתל הליהקה ינב לש בידנה םסחי
1 ( ד"מדת תנשב  דיע לכ· לא וןרבח לש םידרפסה ללוכ דיי-לע ןרסח םייח ברה ד"דשה חלשנ ) 884
1 ( ד"נדתב 60 :םהילא סחיתמה לכר חולגה לכר תורייוע םירפכ. ןאתסיגאדר ןאתסי'גדרג  רגיש ) 894
6 .היכדאדימ השמ לאקזחי ברה תא םילושריב םידרפסה ללוכ םהיתוליהקל  ץראמ ד"דשש היה יד 1
 דחא דיעמש יפכ .הליהקה ינב לב ופתתשה רבש ,ערואמל ךפה דוקינהו בושייל ארבי שדוקה
1 "ב םידקנמה 89 1  : 

 .ידרפסה ברה 'םכחה· ינפ תא הלהצבו החמשב לבקל ]ברה[ הכז הז ועבשב יעיבר םויב
 לודג ןרילג לע בותכ ללוב בתכמ ודיבר ]ןנוכתו הנבתנ ר"ת ]שדוקה דיעמנ ק"היעמ ד"דשה
 רסחנ ד"רח ילכרמאו דייקפמ תולוגוע תולודג תומתוח הנדה וילער תוריושא תויתואב
 תצעל הכח דשא ]ןנוכתו הנבת ,שדוקה דיענ[ ר"ת ק"היעב םזינכשאהו םידרפסה ]םימחרו
 בוד ... רבושי תבשה םוי דע יכ .]הבוטל ונילע האבה[ ל"עבה ]דשוק תבשנ ק"ש דע ברה
 .]דשוקה דיענ ק"היע םילושרי לש ד"דש ינפ ]םדקל?[ םדהל םה םג וכזוי ... רפכה ישנא
 62 .םינעב םתמחנו םשפנ רששמ

 םידידהה םדיוהיה תוליהקש םינמזב ףא .םיד"דשה רכז הלש. רז ןיעמ םינפ-תלבק חכונלש המית ןיא
 דע תוחפל ןהיתוליהק תא דוקפל ·דשוקה תוצרא עברא· יחרלש וכישמה .השק ילכלכ בצמב ואצמנ

1 ( ז"נדת תנשב .הנושארה םולעה-תמחלמ  תוליהקל םילושריב םידרפסה לולכ דיי-לע חלשנ ) 897
1 ( א"סדת תנשבו .םידש םייח ףסוי ברה םידידהה םידוהיה 90 1  רבוש םע .איטע ןדהא ןב לארשי ברה ) 
1 ( ד"סדת תנשב זאקרראקל ברמיסינא םיסנ ןב תנדש ברה לש  םדירפסה לולכ ר m ב תא הפיי .) 904

 .םש .םש 58
1 .ןצכא ןכ 59 89 1 1 ·לג ,  5 3  . 

 י.ףוהה' םעה תודולתל T' כרמה ןויכראכ רומשה ,ר"דש בתכ 60
 . 287 ימע , 1982 .ןואג 61

1 ,ר"יש 62 89 1  . 255 ·לג , 
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1 ( ח"סרתבו :םריקו ןאתסיגז'ב ר"זש שמשל שדוקה ריעב  ןאטסי'זרוג'ל ר"זש שמיש ) 908
1 תנשב. ילויש םהרבא רב בקעי ברה 'ןאטסיגאזו 9 1 2  ,הידעס ארזע זאקוואקב תומורת ףוסאל חלשנ 
1 ב ושרקה ריעל בש אוהו 9 1  םידרפסה ללוכמ םייררהה םידוהיה תוליהק לא ןורחאה ר"זשה .-6
1 ( ג"ערת תנשב רוזיאל חלשנש ,ילוגילא השמ ברה ,וניתועידי בטימל ,היה םילושריב 9 1 3  םג םא 63 .) 
 יזכ הב שי םתחילש םצע ירה ,םתזועתל ועיגהו ךרזל ואצי םנמא םיחלושמה לכש ,תואדו דיא
-ץראב ןשיה ידוהיה בושייב הכימתל תוליעפ תופתוש ויה םירירהה םידוהיה תוליהקש ,זומרל
-באסאח ,יאסקא( םירפכב םג אלא ,םילוזגה םיידוהיה םיזוכירב קר אל ורקיב םרי"זשה .לארשי
 לגרה-ילוע דצב .הבושייו לארשי-ץראמ היח םולש-תשירד ואיבה םוקמ לכבו 64 ,)זווע ריזבא ,טרוי
 הזעה דיב תישחומ תרשקמ הילוח םיר"זשה אופא ושמיש . ץראב ועקתשהש הזעה ינבמ םילועהו
 . לארשי-ץרא דיבל

 ןשיה בושייהו לגר-ילוע . 2

 ןמל תוחפל ומייקתה הכ עקתשהל םייררה םידוהי לש םהיתונויסינו ושרקה-ץראל לגרל-היילעה
1 ( הבוק ריעה לע רצ ןא'ח-ילע-ךיישש םדוק .הרשע-עשתה האמה תישאר  לארשי-ץראל הלע ,) 806
 אלש רחאלו ,תרזחא םינש ץראב בשי ברה .הבוקכ ךאר'צ-הלאק רפכה יאוצי לש םבר ,םהרבא ברה
 דיכמ דיחי היה אל םהרבא ברה יכ ,חינהל ריבס 65 .ןתזע תא גיהנהל כש הכ טקליהל ודייכ הלע
 םלוא .לארשי-ץראכ םירשוש תוכהל הרשע-עשתה האמה תישארכ הסינש םייררהה םידוהיה
 םע ושדחתה ןהו יחרזמה זאקוואקה דמ לגרה-ילוע תוילע' יאדוול בורק .וקספ לוזגה דרמה ץרפשמ
 . םיכרדכ ןוחטיבה רובג

1 ( ה"כרת ץיקב -רימטמ הכונח ברה זב עושהי ריבגה לגר-ילוע שארכ לארשי-רץאל אצי ) 865
 ץראכ 'םריסה' תא ךדער ,הדרת-ירפס ינש םינולסכ ם"תס ריפוס לצא ןימזה ותעיסנ ברע .הררש- y אח
 םמצעכ ]לארשי-ץראכ[ םש וקלח' לגרה-ילוע 66 .םילושריב תסנב-יתבל םרת םירפסה תא .ושרקה
 םכוש ברע 6 י:תרנרש תופוקו ]הררת-יזרמלתלרנ ת"תלר םיינעל הקדצ

 הנוממו רבזג תויהל הכונח ר"כ ]עושהי 'ר[ י"ר ר]יבגה[ 'גה תא ]לארשי-ץראכ[ םש ושקיב
 הפל םשמ האשרה יכתכמו הזועת יכתכ ול ורסמו ןאטסגאז תניזמב הקדצה תופוק לכ לע
 68 .דןאקוראקלנ

 רוקיבה תא ראתמה .כומיסינא םיסנ ?יכ תכרש םג היה הכונח ברה זב עושהי לש לגרה-ילרע תוצבקכ
 : וןשלה וזכ ושרקה-רץאכ

 שיד ברה הפמ הדרת טועמ ןמז לבקל יתיכזו םייחה תוצרא 'דל יתילוע ןויצ תרות יתרכזו

1 • יזאג 63  ןכ לעו .יחו רשל ודימהעל ליאוהש ,הידסע ומחנ לש י"כ :חונודכז- ונ"ח חודלוחי: 289-287 ·מע, 982
 .)י"כ ,הדיעס : זלהל( יחדוח ול הנוחכ

1 ,יבצ-זב 64 1 ימע , 960 3  . 
1 ,יכדאיצ 65 1 ימע , 884 2 2  . 
1 • זמדולג 66  . 3 'לג , 867
 .םש ,םש 67
 .םש ,םש 68
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 תועמ רתיו ריבגה ידוד תובדנו יתרבדנ קלחל יתיכזו ... ·םייח ץע' תבישיו אתכיתמ
 םשמו .םיושדקה תוהמאהו תובאה ריבק לע הנרוכח שדוק ךרד יתעסנ תאז ירחאו ... םיושדק
 ... ריעהמ וחרבו ]הפגמה[ ףגנה לחה יכ ,זא התיה הער תע םלוא .המילושרי יתעסנו יתרזח
 ריענ ת"יע יתאצמו םרוא וניאר אל ןידיע רשא שדוקה ריע רתיכ ונעסנ ... ירכח םע ינאו
 69 ••• תפצכ םיבושי ויה וריבחו ל"ז לאומש 'ו ןהכה ןואגה ברהו היבשוימ הקיר הירבט ]הלהת
 ךרדה תונפל םרייצ ונל וחלש ,תפצ יבושי ועמששכ תאז ירחאו .ונקלח שדוקכ ונידי תתמ םגו
 ויה םילולה שדוקו שדח ירפכ ןאטסגאד ישנא הושלש יכ ,תפצ ינכותכ דדיהו דובכ תרבחכ
 אל יכ ,םידחא םימיכ קלחל םיושדק תובדנו תוחטתשהה רוקכ ונרמגש ירחאו ... םהיניעכ
 םיה יפוחו .םימיה תירחאכ םש םג היה רשא .ףגנה די תמחמ םיכר םימי םשנ בכעתהל וניכז
 םירצמ לש הירדנסכלאל תונוש תולובחת י"ע םשמו תוריכ דע עוסנל ונחרכוהו םירוגס ויה
 יס.יתיבל אטשוק ךרד םשמו

 ןיכל ושרקה-ץראכ ידוהיה בושייה ןיכ רשקה תא וקזיח םהו ,םיר"דש ןיעמ םג אופא ויה לגרה-ילוע
 :שדוקה תוצרא עכרא'כ עקתשהל הדעה ינכמ םידחא ךככ ודדווע ,םייררהה םידוהיה תוליהק
 םידוהי לש ריזע בושי רבדכ 'ןונבלה· יפד לעמ םידה ונילא ועיגה םיעבשה תונש עצמאמ םנמאו
7 ,םילושריכ םייררה 1 ( ו"לרת תנשכ .הדעה ינכמ לגרה ילוע םיחראתמ בורל ויה םלצאש 1  הלע ) 876
-ןאח-רימטמ לאירונ ותדע ןכ לצא םילשוריכ חראתהו ,טנכרדמ יקחצי קחצי ןכ בקעי ברה לגרל
 :וסקנפכ םשרו תומורת קליח ןורבחל ואובכ 72 .הרוש

 ק"ק לש םילקש ןודקפ ידיכ היהש 73 תנמ רשע העברא ךס ללוכהו ... ברה ידיל יתרסמ
 74 .תנמ ו"ט לע הלבק רטש ]הז לע[ ז"ע יל ונתנו הבדנ תנמ 'א דווע r דגוינ[ הירגרג

1 ( ז"מרת תנשכ 887  ןכ והיקזח ברה לגרל הלע ומוע ד 1 ,יקחצי קחצי ןכ בקעי ברה תינשנ ץראכ רקיכ ) 
 הקומע היווח היה שדוקה רץאכ רוקינה .הרוש-ןאח-רימט תליהק לש הנר ,כוליאשימ םהרבא
 יקחצי קחצי ןכ בקעי ברה הלגמ וז היווחמ חפט .םהייח ימי לכ םתוא התווילש ,לגרה-ילועל
 :ויתומירשכ

 לכוא ילכמ ,תוגופה ןיאמ יניע תועמדכ ולכו ללפתהל יברעמה לתוכל יתכלה תוצח ירחא
 ונללפתהו תויפלתל הוינבה דיסחה הדוהי ונכר תכרוחל ונסנכנו .תכש תלבק ןמז דע קפאתא
 76 .תנש תלבק םש

 .) 206 •מע , ו 982 • וךאג( הר ולחה תפגמ הרכטכ הצרפ ו"נרח-ה"נרת םינשנ 69

 . ו 4 'מע 'ו 894 ,תוינומדק ,'קחיצ 70

7 1  ןטאסזירוג 'ןטאסרדיונ ינכ וניחאמ םג המ•לושר• דחאל דחא וטלקנ םינורחאה םימיכ' : ·ןונבלה· כ חווד ו-875 כ 
 יש םגו םהמע ואיבה רשא ,םפסכמ ו•חי דחי םולנ הלאו םילושריכ תוחפשמ האמכ התע םנהו סרפו זאקוואקהו
 הרוח ידעויו ם•מנח םהל יש אל ינ רשאכו הליפת חיכ םש ונכיו רצח רמל ונק םה םג .תויונח ילעכו םילכור םהמ
 . )ו 8 7 5 • םילושרי( 'םילושריכ רכנ םמווש ןיא ןכ לע

 . ו ו •מע 'ו 959 ,יבצ-זב 72

 תסיורה הלמה לש ושנ•ש ךנכ ם•אורה ישו 'סיור לוכרכ המגרתמ רל•מ 'ו .יכרוח אצוממ הלמ נחמ וא תונומ 73
 .עבטמ ונייה ,) m ס neta ( הטנומ

 . ו-3 ו 2 ימע 'ו 959 ,•בצ-ןכ 74

 .ו 3 , 7 ימע ,םש 75

 . ו 2 ימע ,םש 76
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 םידוהיה .םילושריב ובשי םבורש ,םטיעמה ותדע יכבב הנושארו-שארב ברה ןיינעתה ץראב ורוקיבב
 םרפסמ תאפמ ןא ,ריעב הכוכש םהל םיקהל תוליהקה ראשכ ופאש ,םיזאקוואק וכוכש ,םייררהה
 הריק לש החטש ךותב דד. לאומש תיב תכרכשכ וזכרתה םהו םדיב רבדה הלע אל םתולדו טעומה
1 תנשב התכוה םהבש .םיוינפ םיחטש ורתוכ ,םכש רעש תוביבסב ,תומוחל וץחמש הנמאכ - y בא 884
 ובשייתה םהבש ,םיתב המכ וכנכ הז תסככ-תיבל ביבס .הריכזו לאומש תיב םשב תסככ-תיבל הכיפ
 ד 8 .םיזאקוואקה לש לאומש תיב תנוכשכ םיעודי ויה םהו ,םייררה םידוהי

 ושיגדה םיללוכה ישאר יכ ףא . רתויב השק היה םילשוריב םייררהה םידוהיה לש ילכלכה םבצמ
 יכ

 הלמח דיענ םהילע םיחיגשמ ו]נתראפתו ונשדק ריענ ת"וקע תוללוכה ... ןאטסגאד יינע
 םרוצ םרמשינ ו"צי ]םימכח-דיימלת[ ח"תהל זכ ומכו םיינעה ראש לע םיילפכב הכיכחו

 ד 9 .יוארהמ רתוי שות לכב ןנברד הקולח םילבקמ ,הכותב םיאצמנה ]םייחוי

 תא לידגהל םידרפסה יללוכ לש םתפיאוש ,הזמ םילושריב זאטסגאד ידוהי לש םוגעה בצמה
 יקחצי קחצי זב בקעי ברה תא ןכו םילולכה ישאר תא יענה ,הזמ יחרזמה זאקוואקה זמ םהיתוסנכה
 ברה בייחתה הז רדסה יפ-לע .רדסהל

 י"בחאמ תד פו קר םירד כ ץבקלו ףוסאל ... זאטסגאד ריע זיוחמ לכב ררועל הכש לכב תאצל
 . ןאטסגאד ריעב םיבושיה ו"צי םיניידה םינברה תולעמ ומע ףרצלו ... ]לארשי יכב וניחאמ[

-ץרא תועמ . לולא שדוחב דויצל ןושארה ברה ל יעגהל םכסהה יפ-לע ךירצ היה ףסאייש ףסכה
 םדייחיה תומורת .תופוקו םירדכ )ב( ; םדייחי לש תומורת )א( : םיגוס יכשמ תויהל ודוענ לאריש

 ,הרוש- y אח-רימט תליהקמ לאיזוע ר"ב לאירוכ לש וידיל ןאולמב תורבועמ תויהל ויה תודיתע
 םיכירצ ןאטסגאד ידוהי ויה םירדנהו תומורתה זמ .םילושריב םייררהה םידוהיה לש יאבג שמישש
 םדייתע ויהש דעומה דיב ןא .םידרפסה ללוכל ודוענ םירחאה םישילשה-יכש דועב ,ישלש לבקל
 הגומשכ ודירפה )ז"מרתה ,תבט( רדסהה תמיתח ןמז ןיבל ,םכסהה יפ-לע עיגהל םינושארה םיפסכה
 ותדע יכב תקוצמ לע תצקמב לקהל יקחצי קחצי זב בקעי ברה ןיינועמ היה םהב םגש .םידשוח
 םילושריב םידרפסה לולכ ישאר אופא ומיכסה ותשירד יפל .םילושריב

 תפוקמ לבקל םייוארה םישנא ]ןכו שדוח לכב זאטסגאד דיוהימ[ שפנ לכל ושרג השש תתל
 יזא םתוצבק ירפ ונדייל עיגי אלול ח"רב ]םשה תרזעבו[ ה"עבו תבש לכב ולבקיש יוחמת
 80 .יןחמתה תפוקמו שדוח תולע רזע םהל תתלמ םירוטפ היהנ זאו ... ישלשה םהל רוסמכ

 תוליעפה הבחרתה ויתובקעב יכ חינהל ריבס ,םכסהה שממתנ הדימ וזיאב תודע ונידיב דיאש ףא
 קלח ריבעהל ולדתשה לגרה-יולע ,םוקמ לכמ . שדוקה-ץראב םהיחא זעמל םייררהה םדיוהיה ברקב
 לש לגרל-ותיילעמ ובוש תא גרבכזור הדוהי המלש ראית ןכו .םתדע יכבל םהימרשו םהיתוויוחמ
1 ( ז"מרת תנשב טגברד לש הבר 88 7  ( : 

1 ,הריא-זב 77 . 2S7 ימע , 979 1 6S . 
, 309 'מע ,םש 78 2S9 . 
1 .יקסבייארג 79 1 .יבצ-זב הררהשו , 930  . 8 ·מע , 960
1 .יקסבייארג 80 930 . 
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 היילעו תונויצ 'לארשי-ץרא

 . לודג דרבכ רת ידעמ ןאצו ותדע ינב ול וקלח דשוקה ריע םילשורימ יקחצי בקעי •ר ברה ברשב
 ינב לב טעמכ .]היסור[ ונתדלומ רץאב תיברעמ-תינופצ תפנב םלועמ רהומב יתיאר אל רשא
 .םיסוס לע ובכר רא תובכרמב רבשי םירישעה ,וינפ םדקל ריעהמ קחרה ותארקל ואצי הדעה
 לא ]תוחפה לכל[ ח"פהכל רא ברה דיי לא רדיב עגי שיא 'שיא ... ילגר וכלה םעה תלד ינבמו
 לש רדגב ףנכב םג רעגנל ולכרי אלו םוקמה םהל רצ רשא הלאו .ריפ רמל ודי קשיר רדגב ףנכ
8 .הרקשיר ברה ינפ תמרעל דיה תועבצא תחא וטיושי ברה 1 

 תונש תישארבו ,םילושריב םירירהה םידוהיה בושי ךלהו לדג םיר"דשהר לגרה ילרע תעפשהב
 לע םירירהה םידוהיה םג וסנרפתה ןשיה בוישה תיברמל המרדב 82 • שפנ םיעבשכ הנמ אוה םיעשתה
 קלח לש םתושושרתהל םרגש .קבטהו הנראמה קושב רבשמה ללגבש אלא ,םאצומ ץראמ הכימת
 ףסב עיגה אלש ןרויכ 8J . דשוקה-ץראב םייררהה םידוהיה תוליהקב הכימתה התחפ .הדעה ידימאמ
 ךכר .םירירהה םידוהיה תדע ינבב ךרמתל םידרפסהו םזינכשאה לש םיללוכה ובריס ,זאקרראקה ןמ
1 ( ד"נרת תנשב ברמיסינא םיסנ זב תברש בצמה תא ראית 894 (: 

 ולקב םהל ונארק .םדירפסהו םזינכשאה ילולב ילהנמ ינפל ונרעצ חיש ונכרע םימעפ המכ
 ףסכ םילבקמ םניא יכ ,ררמא םזינכשאה .רבדמב ארוק לוקכ היה ונלוקו ןבא בל םג עקרב
 84 •••• םכרנעדי אל ונחנאו ונילא םתקזענ המל : ונעי םידרפסהו ןאטסגאדמ

 תועצמאב .דליטשור לראק םלהלוירמ םילושריב םירירהה םידוהיה תליהק הלביק המועז הכימת
 'אמר ,םייהקררד תליהקמ דינעפלס ברה ןמ 'ןדאנמ גנאל םיחאה ןמ .םייהנזרר דרארדא ונכוס
 דיכ היה אל ולא תומורתב םלוא 85 .תריבה-תרצראבש סרקאריסמ םיליהת תרבח יאבג- ןאמגרב
 : רבמסיינא םיסיג זב תברש לבוק .הליהקה לש הבצמ תא יתרעמשמ חרואב רפשל

 םילברסו םייח םניא םייח ... םחל רסוחמ םתע אלב שממ רועגו רמת ,רפס ונתאמ תושפנ המב
 . m נר םינש הז טלבתנ רנל היהש הלפת תיב םג ... ברעב םיועגר קוצמו ררצמ , ןפכו רסוח
 ללפתהל לבונש דחוימ הלפת תיב רנל דיא התרע ותריכש ימד םלשל תגשמ ונדיי דיא יכ ירחא
 תחא הודגאו הליהקל ונתוא רבחל ,תודחאה תקזחהל ןמאנ דוסיל היהיוש ונא ונתרבה יפב
 86 .••. םריחא תויסנכ יתבב םיחנומ רנלש הרות ירפסו

 ,הקיתעה ריעב הלחנ ברמיסינא םיסנ זב תברש הנק םילושריב םירירהה םידוהיה תדע ושביג םשל
 נ"כהיב םש ארקוי הלפתו הרות םש ודחאיש תסנכה-תיב דיינב• הב םיקהל ידב ,תוריאה רעשל ךרמס
 ,הכימתה תדלגה םשל םג רמכ ,רז הרטמל 87 :ןטסגאד ק"קל ·רוא הרות' תבישוי 'שמש חרזמ'

8 1 1 .גרכנזרר  1 ·לג , 887 1 6 . 
1 ,חריתמרק .יקחיצ 82 1 •מע , 894 1  . 
1 'מע .םש 83 2  • 16 . 
1 'מע ,םש 84 1  םרירמבה י K נח ללגכ רחמ םימי יח חנ הדיל םונ הריצע הש M' ש רח K ל ,הרעה לע רכונ קרמע ועזעז . 

1 ,רכמסיינ K :ה K ר .םילושריכ םריאכרכה חתנשכ 1 יתמרק ,יקח r: רהרהשו , 894 894 . m , 1 'מע 8  . 
 . 20 ·מע ,םש 85
1 'מע , םש 86 2- 1 1  רyזיל רyחוש- רישcול רל K ש ביעק רבה םהי m מסכהכ ררש M" רכמסיניא לש רר K יחה חרנרכנ חא . 

 ,טנ K סל רcולמש •ררחסו ר r: סקזי • רכוזכזיל יתמ cולרמש םינברה- םילושרכי םזינכשאה לרלכ ישאר ,)םילשורי(
 םנזי m .)ררyכח( יכ K ז K רריע cולרפ קחיצ . m פ K וערבו .ינ K מ זאמיסל רהיל K רבה ןכר . y מרריכ המלש יצב ורו
-20 'מוכ ,ססו :ה K ר( r מקררפ בד cולריש •חצלכחה• ל"רכור )רyרכח( רקנ K רפ ףסרי 1 8  (. 

1 •מוכ .םש 87 2  . 
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 םייתדעניב םיסחי

 ר"כ תכרש : םירבח הנומש ןכ דעו רחבנו 'ןטס גאד תליהק' םשכ הדוגאכ םייררהה םידוהיה ונגראתה
 לאהשע ,חונמ רכ ןושמש ,הכונח ןכ לאלצב . והינב ןכ ךונח . לאשימ ןכ לאכימ .)דעווה שאר( םיסנ
 לע תרכוח םילושריכ םסויפ כומיסינא םיסנ ןכ תכרש 88 • ךלמ ר"כ םייחו לואש ןכ ןנחוי ,הכונח ןכ
 לש תואצותה םרכ 89 .ריעכ הליהקה םוקישל קרו ךא ודוענ היתוסנכהש .םייררהה םידוהיה תוינומדק
 הקוצמכ הקמנ םילשוריכ םייררהה םידוהיה תליהקו .אובל ושושב דעווה לש ותאירקו ותלועפ
 םינוכנ ויה הינכמ םיכר .רע יככ היה זאקוואקכ הדעה לש ילכלכה בצמה םגש אלא דוע אלו .בערכו
 : תשגרנ האירקכ כומיסינא םיסנ ןכ תכרש אצי הז ןיינעכו . לארשי-ץראל תולעל וא רגהל

 תרזע וגישי םוקמ הזיאמו םחרמו ןנוח םהל ןיא םמצעכ םה רשא ןטסגאד יללמא ושעי המו
 םינוראכה וא שריה ןוראכה ינדאל םתקעצ עימשהל ולכוי ךיא וא :םירבח לארשי לכ' ]תרכ[ח
 םהירש םע ץראכ רשא םילודגהו םירהה לא ונניע אשנ תאז לא ... דלישטור תחפשממ
 יררה ישנא םכיחאל תלעומו הבוט הצע אנ וצוע: דלישטור תחפשמו שריה ןוראככ םהיליצאו
 םתרצואמ םתוא איבהלו םתוא לבקל ל"נה םימרה םרייבגה ןוצר לע הלעי םאכ ... זאקוואק
 יכ .דחא םוי ךרד וליפא עסיל םתלוכיכ ןיא ךרדל הדיצ אלכ .הקירמאו הירוס וא אנתשילפל
 םעיגה דע םידליהו ףטה ילגרל ךרד יגיהנמו םילהנמ םהל ךירצ הז לוע ... םילועפ המה
 םמוקמכ ןה םיטסינולוק תויהל םינטסגאדה םיללמאה םיצוחנ ףוס לכ ףוסו םצפח םוקמל
 90 .הזכ הבוט תושעל ובדנ רשא םיליצאה םינודאה וא תורכחה וצריש םוקמכ וא םתנידמכ

 החונ הריווא םייררהה םידוהיה רוביצ לש םילודג םיקלח ברקכ התיה הרשע-עשתה האמה יהלשכ
 תיתרוסמה ההימכה לע ןעשנ הז חור-ךלה .לארשי-ץראל היילעל ףאו שדחה ינויצה ןוירעה תטילקל
 םייררה םידוהי לש הנטק הליהק לש המויקמ קזחתהש לארשי-רץא םע יחה עגמה ןמ וןדנו .הלואגל
 לע התתושהו זאקוואקכ תוכר תוליהק םע םיקודה םייתחפשמ םירשקכ הרושקה .שדוקה-ץראכ
 .הדעה לש תכלוהו הרימחמה תושושרתהה

 היתוילעו תונויצה . 3

 התיה ךא . לארשי-ץראל רשקה לש תרוסממ םנמא הקני םייררהה םידוהיה ברקכ תינויצה תוליעפה
 .הכ םיעקתשמהו שדוקה ץראל לגרל-םילועה תורטמל .תדגונמ ףא םיתעלו ,השדח העפות הקלחכ
 םייררהה םידוהיה ברקכ תונויצל המרת ,תורודה ךשמכ ומקרנש .לארשי-ץרא םע םרישקה לע ףסונ
 תיינק םשל ונגראתהש .םייסור םף'ןהי לש ןויצ-יככוח לש תוליעפ הלהנתה םרוזיאכש .הדבועה
9 • רץאכ תועקרק 1 

 ינויצה סרגנוקה רחאל דיימ הלחה םירירהה םידוהיה ברקכ תינרדומה תונויצה לש התישאר
1 ( ןושארה 897  םהל ויה אל ךא ,הדעה ינכמ םידחא םרייעצ לש םנוימד חא וביהלה סרגנוקה ידה .) 

1 'מע .םש 88 3  , 1 6  . 
1 ,תוינומדק ,יקחצ• 89 894 . 
1 • •קחיצ 90  . 234 ·לג , 894
9 1 1 ב הנגראתה וקאנב םיימכשאה םידוהיה רבקב  89 1  םשל לבור יפלא תרשלשכ רפסאש :יויצ ירשוד· לש הודגא-

 לע ,הל וקקזנש תרמכל לעמ תועקרק תונקל ופאשש .םדיימא ויה הדוגאה ריבח בור .ןדריה-רבעב תוערקק תיינק
1 .ןילברי( םיפסונ םיבשייתמל םימולשתב הרכומל ולכריש תנמ 89 1 1 .םוטאב .ןילברי ;  89 1  ,רנזרילק רהרהשו 

1 98 1 86 'מע ,   (. 
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 היילעו תונויצ ,לארשי-ץרא

 לאכימ םסויפש ,תורבוח ועיגה םיריעצה יריל .השדחה הוענתה לש התועמשמו הביט לע תועידי
 בוקינושפאילש לא האב ולא תורבוחבש תועידיה תובקעבו 92 ,תיסורה ןושלב בוקינשופאילש
91 .תינויצה הוענתה לש הנוגראו היתורטמ לע םירבסה השקיבו .םייררהה םידוהיה םעטמ תחלשמ  

 הנגרא ותעצה תובקעב .תינויצה תוליעפב םכירדהו םיחילשה יפלכ דהוא סחי הליג בוקינשופאילש
 המוש .בוקראחב בוקינשופאילש דמע השארבש .תינויצה הדוגאה לש ףינס םייררה םידוהי תצובק
 השארבש. ירויפיטנומ השמ ש"ע תינויצ הדוגא הרוש- y אח-רימטב המקוה ליבקמב 94 :זויצ ירמוש·

 ינויצה סרגנוקב םגצייל בוקינשופאילש לש וחוכ תא ופיי הלא תודוגא .בוליאשימ והיקזח ברה דמע
1 ( ישילשה  לבקתנ יכ סרגנוקה תמיב לעמ עידוה לצרהו ,הברב-קרבימב וקפתסה ןמצע ןהו .) 899
.זאקוואקב םידוהיה םיסקר•צהמ• קרבמ  הנגראתה ן-900 בו .םימי וכיראה אל תודוגאהש הארנ ךא 95 '
 דועוה תיבב ףסאתהל )א' הרטמל הל הדימעהש :ןויצ ינב' םשב השדח תינויצ הדוגא טנברדב
 רבדל )ב(; השדחה לארשי תורפסבו הרוסמהו הנותנה הרותב רועש דומללו םיבוט םימוי תותבשב
.לארשי ץרא בושי תבוטל תובדנ םירהל )ג ; רבע תפשב  . יקחצי ריאמ ברה היה הדוגאה שאר-בושי 96 '
 97 .םריבח םיעבראכ הב ויהו .יקחצי קחצי זב בקעי ברה לש ונב

 םוימ ישארה ינויצה דרשמה ריכזממ בתכמ בוקינשופאילש לביק יעיברה ינויצה סרגנוקה תארקל
1 ינויב 7  יכ זייוצ ובו , 900

 היהת הבר תלועתלו . ונתוענת לש תוילאסרבינואה תא ישגדהל ךרוצ היהי ןודנול סרגנוקב
 רדסל לבות אל םאה .ר]יכזמה בתננ ךירשק חכונ .םיסקר'צה-םייררהה םידוהיה לש תחלשמ
 לב ןיא ונל .] original juden [ םיריוקמ םידוהי הושלש-םיינש ןודנולל זאקוואקמ ועיגיש
 םיעגמה תא םייקל תופיחדב ךממ םישקבמ ונא ןבלו . וז הלועפ עצבל ונל ורשפאיש תומישר
 98 . ךב םשל םיצוחנה

1 ( יעיברה ינויצה סרגנוקל ועיגה בוקינושפאילש לש ותלועפל תודות  ברקמ םרייצ ינש ) 900
 םתעפוה 99 • יאסקא רפכה זמ בייכדרמ המלוש ינזורג ריעה זמ בריטאגוב והיתתמ : םייררהה םידוהיה
 םתוקצמ תא סרגנוקה תמב לעמ הלעה בוקינושפאילוש ,םרייצה תיברמ תא הביהלה יתרוסמ ושבלב
 100 • ינויצה וןירעל םבל-תייטנ תאו םייררהה םידוהיה לש

 הושלשב הדקמתה וז .םייררהה םדיוהיה ברקב תינויצה תוליעפה הבחרתה סרגנוקה תובקעב
 . וןגריאו נrיפסכ ףוסיא ,הרבסה : םיירקיע םימוחת

 .ותדע ינב ברקב ב m נ תואצרה-עסמל בריטאגוב והיתתמ אצי .סרגנוקה רייצ לש םבוש םע
 בוישיל תומורת ףוסיאו .הבר העפשה ועיפשה ,תדיוהי-תיטאטב ועמושהש ,סרגנוקה ןמ ויחוויד

1 רךכ ,.קציינא .וכי :האר ,וניקנושפאילש יכווסריפ לע 92 6 S 'כוע ,  l -SO . 
1 'יתציי סרגנוק 93  . s ו ·כוע ' 900

1 .ןטיאלא 94 90 1  . 97 ·לג ' 
1 'ונזוי לק 95 98 1  . 88 'כוע , 
 . 1900 .•קחיצ : ןכו ו קיח . ונ הכריכ , A / 24 ,כו"צא ,ס"רחה ולאל ט םוימ ןיקשםיוא לא בחכמ 96
1 ,רנזוילק : םש .םש 97 98 1  . 88 ·כוע , 
 . Zl / 555 ,כו"צא 98
 . 1900 ,ינוצייה סרגנוקב םריירה םודיהי 99

1 • יתיצ סרגתק 100  םדיוהה" םיאקחד:קכו וא וזיהרג דיוהימ וא םירירהה םדיוההימ ריצ ולאיכ רהיז יחלב רואיח . 900
1 לגאפ :האר וןשארה יתיצה סרגתקנ ףתתשה זארקואקנ 900 .r . 
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 םייתדעניב םיסחי

 לזאבב ינויצה סרעוקל םיריצ ,בייכדרמ המלשו בריטאגוב והיתתמ

-םוי ברעב םינויצה ודימעה 'לשמל . ךכ .תוטעמ אל תוליהקב גהנמל ךפה לארשי-ץראב שדחה
1 ( א"סדח םירופיכה 90 1  ופסאנ וז הלועפב .לאריש-ץרא בושי ןעמל חסננ-יתבב תורעק ינזורגב ) 
1 םירירהה םדיוהיה לש תסנכה-יחב ינשב 3  ,לבור הרשע לודגה תסנכה-תיבב( חוקייפוק-70 ו לבור 
 הדמעש ,זאקוואקה לש תינויצה הדי!]נוה תארקל .)חוקייפוק-70 ו לבור 3 ןטקה תסנכה-תיבבו
1 ראוניב סילפיטב סנכתהל 90 1  הלח ,םייררהה םידוהיה ןמ םדייצ העשת עיגהל ודמע הילא דשאו 
 הדובעה הבחרתה ךכ .תושדח תודוגא םג ונגראתהו הקספנ ןתוליעפש תודוגאה תורבעב תוררועתה
 רפכבו ,םייררה םידוהי ויה הריבח בורש ,הדרש-ןאח-דימטב םאטשלדנאמ ש"ע הדוגאה לש
 וטו.הדשח תינויצ הדוגא הנגראתה .קסנישאפלאטאב תברקבש ,ןאלוק'וצא

1 טסוגואב-20 ב 90 1  ינויצ לש הנושארה הדיעווה ,םיריצ 25 תופתתשהב ,סילפיטב החתפנ 
 תזיכרמה האצרהה חא .הזיורג ידוהוי םייררה םידוהי .םייסור םדיוהי ופתתשה הדיועוב .זאקרואק
 זיקשיסרא .ומוחתב ללכנ זאקרראקהש ,באלסרנידטאקי ררזיאל הרשומה .ןיקשיסרא םחנמ אשנ
 ,הזיורג ידוהוי םייררהה םידוהיה רוביצל םג ורדחל לחה ינויצה ןוירעהש ,הדבועה תא סנ לע הלעה

1 0 1 1 ,רנזףלק  98 1 93-9 •מע ,  1  . 
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 היילעו תונויצ ,לארשי-ץרא

 .הלא תודע ינכ לש תיתוברתה המרה תאלעהכ הרושק תויהל תכייח תינויצה תוליעפהש םיעטהו
 הדיועוה ךא ,הכר תובהלתה הדדועו תריבעכ העמושה טנכדד ינויצ םעטמ הדיעווה יאכל הכרבה
 םינויצה תא הדדוע הדיועוה 102 .תודוגאה יחוויד הכ ועמשוה םרטכ תונוטלשה ידי-לע הקספוה
 רבמבונכ . ישימחה ינויצה סרגנוקה תארקל םילקש לש הצפהה תבחרהל םיידדהה םידוהיה ברקכ

1 90 1  לש תימשה המירשכ 103 .זאקוואקה ןופצכ םילקוש 102 לש המישר כדיטאגוכ יכדרמ ריכעה 
 הקולחה יבגל םייוסמ דוטאקדיניא שמשל הוישע איהו םהלש הקוסעתהו תובותכה ונייוצ םילקושה
.44 % .םיידדהה םידוהיה ברקכ םינויצה לש תילאיצוסהו תיפאדגואיגה  םיעיפומה .םילקושהמ 1
.30 ,ינזודג יבשות ויה. וז המירשכ .9 • יאסקא רפכהמ 4% 8 % .7 ,טדוי-כאסאחמ  8 %  4 . 9% • יאנוג•זדמ 

3 ו קי·צלאנמ  םיידדהה םידוהיה לש קד אל םתלחנ אופא היה ינויצה ןויערה .קטסוק רפכהמ-0%.
 יפכ ,הדעה ברקכ תויממעה תובכשה ןמ ויה םילקושה לש םבוד בוד .םירפככ םג אלא םידעכ
.6 חולה דמלמש 1 . 

6 חול . 1 

1 ( הסנרפ דוקמ יפל םילקושה תקולח 9 0 1  ( 

 זוחא רפסמ ועצקמ

3 32 םירחוס 1 .4 
 22.5 23 םיאלקח

10 )ןחז .טחוש . רמלמ ,בר( שורק ילכ  8 . 3  
.7 )םריייס ,םרילדנס .םינערצ .םינעבוכ .םיעבצ( הכאלמ-ילעב 8 
 6.9 רקב-ילוגמ

 2.9 םינבז

 2.0 2 םינולגע

 2.0 2 וןבס-ילשבמ

1 ןתשרח . 0  

1 לכה ךס 02 1 00.0 

 תא הפריחה וזו תיתוברתה הישעה םג הקמועה .תינויצה תיטילופה תוליעפה תובחרתה םע דככ דכ
 םיכוכיחה ורבג ןכ תיכוניח הדובעכ הדקמתה תינויצה הולעפהש לככ 104 .הדעה ךותכ םיכוכיחה
 ןכ בקעי ברה לש תדבוכמה החפשמכ קבאמה להנתה הכש .טנכדד לש וזכ דוחייכו .תודוגאה ךותכ
 וא דגנתה ולש . ידוהי דפס-תיב דוסייל םימזויה דחא היהש . יקחצי בקעי ןכ ילתפנ . יקחצי קחצי

 וקוליסל םדגו ינויצה וןירעה תצפהכ לרשתמ אוה יכ ,דיאמ ויחא תא םישאה ,ויבא ונממ גייתסה
 רעקל םדג רבדהו. יקחצי בקעי ןכ ילתפנ התע דמועה הדוגאה שארכ 105 .הדוגאה שאר-בשוי דיקפתמ
 106 .ול היעגהש םרכה תקלחמ תיצחמ קד ילתפנל שירוהל הוויצ עגפנש באה .החפשמה ךותכ

1901 ,זארקואק ינויצ תדירע 102  . 1901 ,דרחסרר ,זארקואק ינויצ תדירע ; 
1 A קית ,מ"צא ,המירשה האר 03 24/ 1 6/ I  . 

1 ,רנזרילק :ןייע 104 98 1  . 96-95 ·מע , 

 . 16 קית , 24 /א ,מ"צא 105
1 ,רנזרילק 106 98 1  . 96-95 , 93 •מע , 
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 םייתדעכיב םיסחי

.ןויצ-ירעש' םשכ תסככ-תיב הדסיי ובש 'לודג םלוא התע הרכש טככרדכ 'ןויצ יככ' תדוגא ' 107 
 כ"סרת אכד אכעשוהכ .בחרה רוביצל ואיבהלו םירצ םיגוחמ ינויצה ןויערה תא איצוהל הל רשפיאש
) 1  ילתפנ רמ הדוגאה להכמ לש ומואככ החתפכ'ש ,הלודג תיבמופ הפיסא הדוגאה הכגריא ) 902
 כוכוראגא ףסא םירבד אשנ וירחא .תידוהי-תיטאטל וידי לע םגרותש ,'רכע תפשכ 10s יקחצי
 יכ ,ראשה ןיכ רמאש ,)כוכורהא(

-לוחכ עבצנ ןליא אלקל תלכת ןיכ ןיחבהל םהל השקש םידמלמ ידיכ רוסמ היגוגדפה ךינע לכ
 אלו תולד ךא ,ונריעכ דכככ יכה דחא דמוע ושארכו שדחמ הז דסונש הרותה דומלת .]קרקרי
 109 • יוארכ ודיקפת אלממ וניאו וב םרידס

 תוחיתמל ומרג :ונריעכ דכככ יכה' היהש ,יקחצי קחצי ןכ בקעי ברה דגכ םייבמופ הפקתה ירבד
1 • ןיטולחל טעמכ הקתוש הדוגאה תדובוע 'ןויצ יככ' תדוגאכ  ,היסורכ לצרה לש ורוקיב ךא 10
1 ( ישישה ינויצה סרגנוקכ כייכדרמ המלשו כריטאגוכ ךרוכמ ןכ והיתתמ לש םתופתתשהו 903 (, 1 1 1  
 תורחתכ ועקושה ץמאמהו טהלה ןמ הכרה .םיינויצה םיגוחכ תשדוחמ תוררועתהל ואיבה
 רושעה לש הייכשה תיצחמכ ומייקתה הכש ,טככרדכ רבדה טלב דוחייכ .תווצבקה ןיכ םיקבאמכו
 .'םייררהה םידוהיה ינויצ תדוגא'ו 'ןויצ יככ' : תוינויצ תודוגא יתש םירשעה האמה לש ןושארה
 תינויצה הלועפכ עגופ דוריפה יכ ,הנקסמל ,הארנכ ,ועיגה 'םייררהה םידוהיה ינויצ תדוגא' יגיהנמ
 תבחרהכ ןויד םשל תוינויצה תודוגאה לכ יגיצנ לש סככ ןמךל ויעצה ובש ,דחוימ רזוח וחלש ןכלו
 דחוימ חילש הדוגאה החלש ןכ .םייררהה םידוהיה ברקכ תיתוברתה הלועפהו תינויצה הרבסהה
1 כ הנמוז טככרדכ םיינויצה םיגוחה דוחיאל ישעמ דעצכ .תינויצ הדוגא הכ םג דסייל דיכ הבוקל 6-

1 ינויכ  רוחכל הדוענ הפיסאה .'םייררהה םידוהיה ינויצ תדוגא'ו 'ןויצ יככ' לש תפתושמ הפיסא 907
 םידוהי ואצמכ אל ריצבה תנועכ סנכתהל דמע סרגנוקהש ןוויכ ךא .ינימשה ינויצה סרגנוקל ריצ
 רכזכפ סירוכ יכ ,םכסוה םייררהה םידוהיה ןיכמ דמועמ רדעהכ .וב ףתתשהל םינכומ ויהש םייררה
) B .  Pevzner ( לש המויק םצעכ תובישח התיה סרגנוקל ריצ תריחבל רבעמ ךא .סרגנוקכ םגציי 
 הלועפ-ףותישלו ןהיניכ בוריקל האיבהש ,תוינויצה תודוגאה יתש לש תפתושמה הפיסאה
1 .םייכויצ-ללכ כ:iיעצכימכ 1 2 

1 תכשכ היסורכ לארשיל תמייקה ןרקה לש תיזכרמה הכשלה לש הנוניכ םע  תודוגאה וחתפ . 908
1 ,םימועז ויה םייררהה םדיוהיה ברקכ ופסאכש םימוכסה .הבחר המרתהכ תוינויצה 1  םושמ םא 3
 .דכלכ םיטעמ לש םתלחכ ןידיע היה ינויצה ןוירעהש םושמ םאו השקה ילכלכה םבצמ

1 1 רךנ , 24 /א ,מ"צא ; 95 ימע .םש 07 3 1 רךנ . 2 ק•ת ,  4  . 1 קית . 
1 os הנמלאה .תונב יתרש הנמלא וריחא ראיהשו ,םיושלשה חונש תישארב תוצועמה-תריבב רטפנ •קחצי ילחפנ 

 איה םג הנמלאתה .יקחצ• חיבל הנח .ילתפנ לש ותוחא .בר ק m דב היחר הח•ב תרכהשמ רושהע עצמאב הסנרפתה
1 בר  .)לארשי-ץראב קחיצ ר•חא לא •קחיצ ריאמ לש בתכמ ךותמ( הבסקומב היתונב •תש םע הררוגתה-936

1 09 1 ,ימע-זב  903 . 
1  .םש .םש 10
1 1 1  . 1903 .ינויצה סרגנוקב םירירה םדיוהי 
1 1 1 .ברסחנפ 2 907 . 
1 1  תמייהק ווקל תומורתה תא דומאל לבונ ,םינטק םימרות רקיעב .םימרות לש תרימש תומירש ומסרופ אלש וןרני 3

 זמז ותואב ההי לוברה( לובר 5 הברק דיוהי ומרת-1909 ב .ולבקתנ זה םהמש ,םיבושיה תרמש יפל רק לארשיל
.0 רא םיינמרג םירקמ 2.9 הררש 1 1  לבקתנ הז םרסכ ריה ,םירירה םדירה• קר רביש הרבקבש וןריכ .)גנילרטש תוריל 
 דרוע קסבררטפמ ,ינזררגמ .רקאבמ ולבקתנש תמייק ווקל תומורתב םג ופתתשה ,הארנכ ,םירירה םדירה• .םהמ
1 ,תמייק ווק( 9 1 1 4 ימע .  3-42 (. 
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 היילעו תונויצ 'לארשי-ץרא

 תישארמ םייררהה םידוהיה לש םיינויצה םיגוחה לש םתלועפ תא םינייפאמה םירוקה דחא
 תולעל הפיאשה אלא ימואלה קנבה תריכמ רא םילקש תשיכרכ קפתסהל אלש . ןוצרה היה םדסוויה
 םידוהי לש היילע אופא התיח הנושארה םלועה-תמחלמ דרע האמה תישארמ .לארשי-ץראל
 םג אלא שדוקה-ץראכ תויחל רשקינש קר אל ,התמדוקמ לידבהל ,רז הפוקתכ םילרעה .םייררה
 ורכיכ. לארשי ללכ לש רמכ .םירירהה םידוהיה לש היילעכ .םהיתוקוצמל רוזמ הכ אוצמלו התרככל
 זרוג תלעב תרחאהו ,תולחכ לארשי-ץראכ ושכרל הפאשש 'יחרזא זרוג תלעב תחאה : תרמגמ יתש
 . יטסילאיצוס-ילועפ

 .טככרד תוצבק )א( : תווצבק עבראכ דיחכהל יואר םייחרזאה םיגוחה זמ היילעה ישקכמ ברקכ
 הזכרתהש הוצבקה )ג( ; םיינחמ יבשייתמ תוצבק )כ( ; יקחצי קחצי זב בקעי ברה דמע השארכש
 ·רימט לש הכר דמע השארכש הצובקה )ד( ,כייכדרמר כריטאגרכ ,םיינויצה םיסרגנוקה ידיצ ביבס
 .כרליאשימ והיקזח ברה ,הררש- y אח

1 ( ז"מות תכשכ יקחצי בקעי ברה לש לגרל-ותיילע ןמזכ  רזעילא םע יקחצי בקעי ברה שגפנ ) 887
1 ( םרלככייליל כייל השמל ןורחאה חוודי רז השיגפ לע .רפיכ חקרו 9 1 0- 1  טבשכ יט םויכ ) 843
 :ןלהלכ

 ץואל[ ק"הואל הכה אב ושא ... ץ"יווהכ בקעי יוה םכחה לודגה ברה יתוא וקינ לומתא
 ברה יפמ ושדו וקח תרכו ... םיכאטסגאדה וניחאמ םיריבג וזיא ומרע ... שדוח ינפל ]דשוקה
 תרכושמה ביטו 'ק"הוא בושי' תודוא לע םיריבגה ויערמ תזוחא םגר ר]כזנה[ ז"כה לודגה
 םגר . רדאמו רחנ לככ צ"רח תבוטל רצואכ דובעל ינחיטבה אוה ... ]ידיצ יככוח[ צ"רח בצמו
 כשיתהל םיצרו- תויעטנה בטיכ םידעויה- ותנידממ וניחאמ תוחפשמ וזיא יכ יל ומא
 ומע אבי זעמל ,ו]קסכיפ ·ל 'י ו"ד[ י"כ ו"דה לש אססועדאה תא ול יתוסמ יכנא .ק"הואכ
 ו ו 4 .םיכרתככ

 ·יככוח' לש יאסדראה דוערה דיכל רכיכ ושק ורצכ זאקרראקל ברה לש רכוש וחאלש ,יאדוול ברוק
 תישארכ קר לח היילעה ושמימו ,םייתלצעב םיניינעה ולהנתה ,ווכל ונדייכ הלעש המכ דע ךא :דויצ
 ריעה תביבסכ םדיאלפמטה זמ ערקק ושכרל תורשפא קרפה לע התלע ןמז ותואכ .םרישעה האמה
 וו 5 ,רשכוכש םאבור םייפלא לע תובישיתהל םדימועמ תמושה לע ריהצה יאסדראה דערוה .הלמו
 זיקשיסרא םחכמ .ולא תומדא לע בשייתהל תורשפאכ כו זייכע התילג יקחצי בקעי ברה לש ותצובקו
 לכריש יאלקח דוסי םהכ האר זבש ,םידיוהה םדיוהיה לש תובשייתהה תופיאשל הכו הכבהכ סחייתה
 רשכונש תועקרקה זמ תיצחמ יכ . זיקשיסרא עבק ךכיפל . ץראה יאנתל לגתסהל תיסחי תולקכ
 וו 6 .םידיוהה םידוהיה לש תובשייתהה תורשל ודמועי הלמו תוביבסכ

 הניחכמ דוכל .כריכא תחפשמ זכרתנו .םידיוהה םדיוהיה דיכמ תודחא תוחפשמ וסיכ ליבקמכ
1 כ .היילעל תווירשפא תישעמ  רוקיב םיינשה . m כמ רככ םע החפשמה שאו לגרל-הלע-904
 רחסמה יקסע תא לסחל החפשמה הטילחה זארקראקל םכרש וחאל .תרכושמכו םיושדקה תרמוקמכ
1 "כן ,הלש 1 תכשכ וו 1 .תיאלקח תובישיתהל הייפיצ וךתמ םילושריכ הנכתשהו התלע 905  התלע 906

1  . 94 'מע ,כ רךכ , 193S ,כונאו'רר 14

l l S 19 ,בק-יעראכS8 , 32-3 'מע 1  . 
1 1  . 33-32 ימע ,םש 6
1 1 1 ימע ,םש 7 86- I SS . 



 םייתדעניב םיסחי

 לארשי-תיב תנוכשב הבשייתהו היתונב יתוש הינב תושלש םע הידעס ארזע לש ותחפשמ םילושריל
1 .השדחה 1 1 ( ז"סרת תנשב 8  ,טגברר לש הבר השארבו ,םייררה םידוהי לש תפסונ הוצבק התלע ) 907
1 • יקחצי קחצי ןב בקעי ברה 1 9 

1 ( ז"סרת הכונחב  ויהש ,הלמר תוביבסבש סיראלפמטה תומדא לע םיבשייתמה ינושאר ולע ) 907
1 ב :םילס ריב'כ וא 'ןומיל ריב'כ םיברעה יפב תוועדי  םייח ר"ד ןיב הריכמה ימכסה ומתחנ-908
 םידוהי לש תוחפשמ עשת ןכותבו :ןומיל ריב'ב םיבשייתמה תוחפשמ תחאו םיושלש ןיבל ןיסיח
1 ( בויבא חונמ ,יקחצי בקעי ברה : םירירה 946- 1 1 ב רטפנ( בויבא לאפר ,) 872 -ןב לאקזחי ,)-948
1 .יקחצי לאינדו בקעי-ןב ,בויבא חספ ,דוד-ןב ,בוט ןמיס ,בקעי  תוחפ ויה םייררהה םידוהיהש ףא 20

1- םייררה םידוהי( תומדאה תיצחמב ונק סה ,םיבשייתמה תוחפשממ שילשמ ,  יריעצו ,םאבור 060
1- םייאלקחה םילועפהו היסור ,  ראשהו ,היינקה םע םלוש עקרקה ריחממ עבר .)םאבור 050
 םוקמה םש בסוה עקרקה לע היילעה רחאל .הגש הרשע-םיחש לש הפוקתל םייתנש-יצח םימולשתב
 'לארשי-ץראב ןושארה בושייה דסונו 'יקחצי קחצי ןב בקעי ברה לש ומש לע ,בקעי-ראבל
1 .סבושייכ וחואו םייררהה םידוהיהש 2 1  יתש ןיב םיכוכיח ועלגתנו תודחא םינש אלא ורבע אל ךא 
 דועב .םיידמעמ םידוגינמ רקיעב ועבג ךא ,תוילאטגמ ילדבהמ ועפושהש ,םיבשייתמה תוצובק
 ףא סהו הבשומל וץחמ ידיינ-אלו יסכנ סהמ םידחאלו םידימא ויה םייררהה םידוהיה תיברמ
1 .סשוכר לכ התיח בקעי-ראבב עקרקה תקלחו תוינע תוזינכשאה תוחפשמה ויה ,םריעב וררוגתה 22 

-ץראב הדעה לש תובשייתהל למס רתונ אוה ךא .בוישיה תא וטשנ םייררהה םידוהיה ןמ םיבר
 .לאריש

 תוכופהתה-תובר היתודלותב בלושמ לארשי-ץראב םירירה םדיוהי לש הבושמ דסייל רחא ןויסינ
1 םינשב . וןילעה לילגב םיינחמ לש 903 - 1  הבושמה תא םיאצילאגה םיבשייתמה ינורחא ובזע 902
123 .סייגחמ  ידי-לע ורסמנ םיינחמ תומדאמ קלח .סנוממשכ בר ןמז ודמע אל םיגבימהו תומדאה 
 תא ביחרהל ושקיבש ,הניפ-שאר ירכיאל דוביע םשל 'ץראב ןוראבה יניינע תא הלהינש ,א"קי
 ידוהיה בושייה ךפה ךכו ,םיברעה םהדיבוע תא םירכיאה ונכיש םיבוזעה םיגבימב .םהיתולחנ

 םקשל תונמדזה ושפיחש ,א"קי ידיקפ יניעב ארזל היה הז בצמ .םיברע לש םבשומ םוקמל םיינחמ
 . המישמה םע דדומתהל לגוסמ היהיש 'יושנא טנמלא םירירהה םידוהיב וארו הבושמה תא

1 ביבאכ  ינבמ רחא םכותבו םייררה םידוהי לש תוחפשמ 64 יגזורג ריעהמ לארשי ץראל ולע 909
 ותדע ינב תא םיבתכמב דדוע 'ותליהקב דבוכמו העפשה לעב היהש .ברטיאגוב .כריטאגוב תחפשמ
1 תישארב ןכאו הילעל 9 1 0  הפפורתה וז ךא ,היילעל תונוכנ םייררהה םידוהיה לש קלח ברקב הרכינ 
 תנשב סג ולע ןכ-יפ-לע-ףא .ברה לב.סהו םישקה םיאנתה לע ץראהמ תועידיה ופכתש לככ הכלהו

1 9 1 0 1 לש הילעה ןמ הב ורתונש הלאל ופרטצהש ,םייררה םדיוהי לש תופסונ תוחפשמ רפסמ  909 . 

1 .סילושריב םירירהה םידוהיה תדע תא ודסי םירלעה  ןתונוכנ תא ועיבה הלא תוחפשממ תודחא 24
1 תישארבו ,םיינחמב בשייתהל 9 1 0  םיינחמב ויה 

1 1  .'"כ ,הדיעס 8
1 3 , 3 ימע ' 1974 .יקחיצ 19 1  . 
1  . 232-230 , 224-220 ימע , 1958 .בקיע-ראב 20
1 2 1 3 ימע .םש   . ררהיה םעה חררלרחל זיכרמה ןויכראב יקחצ• ףסוא ,בקעי-ראבב ערקקה תיינק רטש ןכר , 5-34
1 22 ' .• 1 9 10  . 
1 1 .ףסוי 23 9 10  . 
1 19 חנשמ r קשסיראל י r ברקאסיא ·א לש בחכמ 24 10 A ,מ"צא .  241ss 1 1 1 ימע . 1936 .יבצ-ןב :  1 2 . 
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 היילעו תונויצ ,לארשי-ץרא

 תא א"קי דייקפ וניכ ךכנ םידחא םיסקר'צ-םידוהי תוחפשמו רככמ םייכרעה ... תונחמ ינש
 םש ונשייתה ,]לילגה זמ בתכ חוויד ךכנ םינורחאה הלא .בורק זמזמ- ]םייררהה םידוהיה
 ,טאלו םיתכה-יקדכ תא ןקת ,הריכחכ המדא םרכס םהל רסמש. ]יקסיראררלאנק דיקפה תרזעכ
 הלוכ היהתו םעפ דרע הנכת םיינחמ הכשומהו ןושארה הנחמה תא שרגי ,הרקמ אוה טאל
1 .תירכע 25 

-תיב םרקמכ םיקהל א"קי דיקפ גאד ,שדחה םרקמכ שרוש וכיש ,םישדחה םינשייתמל עייסל דיכ
1 לש םרכס יאסדראה דעורה ביצקה ךכ םשלו ,רפס , 1 .קנארפ 200  ולקתנ םכרד תישארכ רככ ךא 26
 זמ דרפיהל תולקכ ומיכסה אל הניפ-שאר ריכיא זבש ,עקרקכ רוסחמ לש םיישקכ םינשייתמה
 .םיינחמ לש תוקלחה

 גהונל ולגתסה ,םהדיי רמכ המדאה תא דבעל תונשייתהה תישארכ וחיטבהש םינשייתמה
 טלב זב ,םרייכש םידנוע קיסעהל וכויחש לככ .םיכרע םיחוח ורכשו לילגה תרכשומכ לבוקמה
 .הלעמה-דוסי תכושמכ תועקרק רוכחל וצלאנ םהו עקרקכ רוסחמה תאש רתיכ

 םשאר לע ןרתנ היה קאפלרק' : םיכרעכ םידוהי . לילגה ינושי לע כו םשור התשע םתעפוה
 לע הדומצ התארנ םכרחו םינורה יררדכ תופשא וטלבתה םפרגל הפי םיקדוהמה םהיליעמכו
.םכרי ' 1  ,םיכרע םירמוש וקיסעהש רחאל ךא. דונכ-תאריכ םיכרעה םהילא וסחייתה זר שארה ןמזכ 27
 םידוהי זיכל םהיניכ כו לדנה זיא יכ ,תעדל םיכרעה וחכונ 'ןוילעה לילגה תרכשומ תיכומ רמכ
 םיישקל המרג תררצנה ,רפכתו וכלה םידוהיה םינשייתמה זיכל םיינחמ ייכרע זיכ תוטטקה .םירחא
 תא םינשייתמה זיכמ םידימאה ונזע םיישקה ורבגשמ .היתותוא תא הנתנ תחדקה תלחמו םיילכלכ
 ,א"קי ידיקפ תרזעל רתווי רתוי וקקזנ תלוכי-יטועמ בורל ויהש םירתונהו 'זאקרראקל רכוש הכשומה
 ,םירירהה םידוהיה זיכמ םיינחמ יבושת ולקתנ םהכש ,תויעבהו םיישקה לולכמ .ונענ אל בורלש
1 ( כ"רעת ףוסכ םיינחמכ ורתונ ךכר ,םוקמה תנידעל ומרג 9 1 2 ,םיזאקרראק תוחפשמ רשעכ' )  ' 1  ףאו 28
 ירלע לש לארשי-רץאכ היינש הכושמ דסייל ןויסינה םת ךככ .רצק ןמז רוכעכ םוקמה תא ונזע הלא
1 ,זאקרראקה  זיכ ורזפתה קלחו .תורירמו זגור יענש םאצומ רץאל רכש םינשייתמה זמ קלחשכ 29
1 .לילגה תרכשומ 30 

 .הטרמ התואל ודוענש תווינגראתה זאקרראקכ םג ויה לארשי-ץראכ םיישעמה תונויסינל ליבקמכ
1 ( ישישה ינויצה סרגנוקה תעכ  רכרכ לרצה לצא כייכדרמ המלוש כריטאגרכ והיתתמ וניינעתה ) 903
 .רףגנזידי ריאמ לא לרצה םתוא הנפה הז זיינעכ .לארשי-ץראכ תונשייתהל תוישעמה תויורשפאה
 לש המישר הסוראל ףרגניזדיל וריכעה םיינשה .היילעל םיננוכתמה תמירש ול איצמהל שקיבש
 תורייש ונפ םה ,םתוא הקפיס אל הסוראמ הבושתהש רחאל ךא ,תולעל תושקכמש תוחפשמ תורשע
1 ( ג"סרת תבט דשוח שארכ הנרשת ונממ ולביקו לצרהל  םדקתה אל היילעה זיינעש ןרויכ .) 903
1 סראמכ-22 כ לצרהל ונפ םה ,םנוצר תועיבשל  לש הבורקה הביישכ םתייעבכ ןודל רשקינו 904
 םה' רץאכ תוערקק השכר לארשיל תמייקה ןרקהש הוצבקה ריבחל דעונשמ .ינויצה לעופה דעורה

1 1 .ףסוי 25 9 1 0  . 
1 1 ,רינ 26 9 1 1 . 
1 197 .זזררה 27 1 3 'מע ,  50 . 
1 1 .םיינחמ 28 9 1 2  . 
1 197 .דורוה 29 1 35 , 330-329 'מע ,  1 1 ,.א ; 350- 9 1 2 1 ,.ב.א;  9 1 2  . 
1 1 .גרבנסיוי 30 9 1 3  . 58 'מע , 
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 םייתדעכיב םיסחי

1 לירפאכ-5 כ לצרהל בתכמכ רכפו ורזח  רוסמל אנ .השק ונבצמ. זאקרראק ידוהי ונא' : ובתכ רכו 904
.ראמ ךכל םירשכומ ונא .רוביעל המדאה תא רכל ' 1 3 1  הצובקה התאר רתואש .לצרה לש רתומ םע 
 .התובשייתהל עקרק תוצקהל תצרמנה התולדתשהכ הקספה הארנכ הלח .הלש סופורטופא ןיעמכ
1 כר ,הרצק התיה וז הקספה ךא 1 לירפאכ-6  יכורמ השארכו .לארשי-ץראל תחלשמ האצי 906
 הכרדכ .הצובקה לש היחה חורהו >זאכרק זוחמ( קסכישאפלאטאככ םידבר םיצע רחוס .כריטאגרכ
-·בתכמכ התרא דייצ רשא ,כאלסרכירטאקיכ ןיקשיסרא סחכמ םע תחלשמה השגפכ לארשי-רץאל
 יכ סעדיכ דאמ דאמכ וחמש סיטסיכרלרקה לכר• ,תופי םיכפ רכסכ תחלשמה הלבקתנ ץראב .הצלמה
.הבוהאה ונצרא תרוכעכ קלח תחקל םיאב םירהה ידוהי .]ןיקשיסראל כריטאגרכ בתכנ ונחנא סג ' 
 לבח לש וריוא ל הריוא ןיכ בר קוליח היהש תאפמ ךא· ,הריבט תבריקכ עקרק חטש עצוה תחלשמל
.וכל היואר התיה אל .הלש תומימחה תאפמ זאקרראקכ םיררוגתמ ונחנאש סרקמ ... ןאכרק  השעכ '
 לועפל רבדה אצי םרטכ ךא .כקעי-ןררכז תוביבסכש תועקרקכ תחלשמה תא ןיינעל ןויסינ אופא

 תריהבו .הלשממל םיעגרנה םירבד הזיא לע התיכה ברשל רהמל תיבמ תאזה תעכ בתכמ ונלבק
 רכל התיה אלו התיכה בושל ונרהימ ונחוכ לכ וללה םריבדל הדעה חנ-אב ונייה ונחנאש
1 .המדא לבח ןיטולחל וכל תקכש דע הניתשלפב תוכחלו דומעל תורשפאכ 32 

1 יכריכ 28 ( תחלשמה לש הכוש סרג . לועפל האצי אל תועקרקה תיינקש ףא  גרח תבחרהל ) 906
 המלשו כריטאגרכ והיתתמ לש םתגהנהכ . לארשי-ץראכ תובשייתהה תווירשפאכ םיניינועמה
 הוצבקהו .עקרק תיינק ךרוצל םייררה םידוהי לש תודימא תוחפשמ שמחו םירשע ונגראתה כייכדרמ
 לש הניינעכ .סהה םימיכ םוצע םרכס .לכור ףלא השימחו םירשלש ךכ םשל עיקשהל הכרככ התיה
 הקלחמל היסורכ תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה דוערכ תילארשי-ץראה הדערוה התנפ הוצבקה
 ולא תוחפשמל החיטבה לארשי-ץרא יניינעל הקלחמה .ינויצה לועפה דוערכש לארשי-ץרא יניינעל
 ישאר ובתכ ,ארבל השושב תיבויח הבושתש רחאל. ןא'גכ-לרא-םואו ) Daleika ( הקילד תומדא תא
 יאמכ-26 כ זיקשיסוא סחכמ לא- כרסחכפ ףסוי הלש ריכזמהו כייכדרמ ,כריטאגרב- הצובקה

1  .םתעדל . ץראל תולעל דימ םיככרמו םינוכרדכ ודייטצה . םושכר תא ורכמ הריבחמ םיכר יכ . 908
 גרוכראר וטואל זיקשיסרא ריכעה בתכמה תא .תינויצה הוענתכ רןמאב הדיריל םכיינעב תבחסה המרג
 סגו .סיסרכמ םיאלקח לש םשור ושע אל ץראכ ורקיכש םייררהה םידוהיה יחילש יכ .ריעה הזר
 איהש יואר .םיעצמא שי הוצבקלש ןוויכ .ול םיליגר סהש הזל המרד רכיא ןדריה קמעכ םילקאה
1 .תירוכיצ עקרק תריכמ לע ךומסל ילכמ הנובשח לע תוקלח תיינקכ ןיינעתת 3 1  ,התיה אל רז השיג 
 תרכחה לע םיעגמה ןמזכ . ךיפדו רותו� לש ו לופטל רבועה הניינוע ,הוצבקה לש החורל ,הארנכ
 .םילשוריכ ינמז חרואכ ונכתשהש .כררזכמ תחפשמ ןשארבו .הצובקה ןמ תוחפשמ שש ולע עקרקה
1 רבמטפסכ 28 ( ט"סרת ירשתב 'ג םוימ ךיפרו לש ובתכמב  םידוהיה תצובקל עיצה אוה ) 908
 יגיצנמ תיבויח הבושת לבקתת אל םאש .םהל עדיוה ןכ .יכר·ג-סרא תומדא לע בשייתהל םירירהה
1 רבוטקואכ 5 ( רופיכ םוי דע .םילושריכ תררוגתמה הצובקה  הרכחהכ תומדאה הנרסמית ,) 908
 ויתועצה תא וחד סה )ט"סרת ירשתכ ח"'( הצובקה ישאר לש הבושתה-בתכמכ .םירחא םיבשייתמל

1 3 1 1 ,רנזרילק  98  . 97 'מע , 1
1 A ק•ח ,מ"צא .ן•קשסייואל ברכt'אגוב לש ס•בחכמ 32 24/5811 . 

1 3 3 1 ו 4 , 2 ס•מ•המ דררבלוג 'ב חאמו לא ס•בחכמ האר   קיח ,םש . 1908 •לו•ב 6 סו•מ ן•פור לא בחכמ ןכו 1908 'נו•ב-9
36 / 1 L . 1 / 96 ק•ח L . 1 .גרובראו-ן•קש•סוא : סג ן"ע 908 . 
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 היילעו תונויצ ,לארשי-ץרא

 הצובקה םשכ רבדל תויאשר םילשוריכ תובשויה תוחפשמה ןיא יכ ,וריהבהו לוכו-לוכמ ןיפוד לש
.וירבד תא ללכ םיניבמ ונניאו הלודג הכוכמכ ונו איבה ובתכמ ירבד ללככ' יכ 'ונייצו הלוכ  תובקעכ '
 3 ( ט"סרת ןוושחרמ 'טכו ,תוצעייתה לארשי-ץראל תולעל םידיתעה ,הארנכ ,ומייק ןיפור לש ובתכמ

1 רבמבונכ  תריכח ןיינע םייסת וזש תנמ לע תחלשמ ץראל חולשל וטילחה יכ . ןיפורל ועידוה ) 908
 םאש- בייכדרמ ·שו בוסחנפ ףסוי ,כריטאגוכ ·מ- הצובקה ישאר ושיגדה ןכ .הקילד תומדא
 םיבשייתמ םמוקמכ ואובי ,הקילדב בשייתהל םילשוריכ רבכ תואצמנה תוחפשמה שש וברסי

1 ראוניכ ץראל עיגהל הכירצ התיה תחלשמה . םייררהה םידוהיה ןיבמ םירחא  הז ןמזכ ךא , 909
 תחלשמה י�נא םמצעל ושרה אל ןכלו 'ןאבוק זוחמכ םייררהה םידוהיה לע תויקוח תולבגה ולטוה
 הכ םישגרנה הלא וניחא בצמ יכ ,תורשפאב ןיא ... הזכ בצמכ ]םתדע ינב תא[ םתוא ךילשהל·

. ... ראתל השקש דע ביצעמ הכו לדלודמ '  לירפאל דע םניינעב לופיטה תא תוחדל ושקיב ךכיפל 
1  ףסונ בושי דסייל זויסינהו 'לארשי-ץראל העיגה אל . רדבל ונידיב הלעש המכ דע ,וז תחלשמ . 909

 לארשי-ץראב הנושארה הצובקה המקוה הבש- ינו·ג-םואב וא הקילדב םיידדהה םידוהיה ינב לש
1 • לועפה לא אצי אל- ·א הינגד- 34 

1 ףוסב 1 תישארב וא . 906  תושארב. םיידדה םידוהי לש הצובק הרוש-ןאח-רימטב הנגראתה, 907
 . שפנ 300 ,תוחפשמ 60 התנמ הצובקה. לארשי-ץראל ןיימ תולעל השקיבש .בו ליא שימ והקיזח ברה
-ילעכ םטועימו םיאלקח ויה הצובקה ריבח בור .םידליו םישנ שילשכו םירבג םישילש-ינשכ
1 לש ןוה הל היה תוחפשמה זמ תחא לכ .הכאלמ  דסייל תניינועמ התיה איהו ,לבור 000-300,
 הירוסב הכאלמ ילעכו המדא ידבוע לארשי ינכ תכימתל הרכחה דעו·ל הישאר ונפ הז ךיינעכ .הבשומ
1 ב דועוה בישה וז היינפ לע .הסוראב היה ובושמ-םוקמש :לארשי-ץראבו 1 1 לירפאב-  דאמ': 907

 תא דבעל י"אכ בשייתהל ןוירעה ררועתה .םירהה ידוהי לצא .םכלצא םג יכ ... ועמשל ונחמש דאמ
.התמדא  יכ . דייצו תועקרק הנעמל ושכריש הצובקה תשקב תא החד דעווה ךא '

 .י"אב המדא ר]וקמכ השגדה[ רוכחל תלוכיה םכל ןחגתש לדתשהל קר לכונ ונא ונדצמ
 םישנאהל םנשיש הלאכ םיטעמ םימוכסב ךפוא םושב רשפא-יא עקרק תונקל
 תורשחמ( הדובע-ילכ תינק זעמל ףסכ יד בשייתמ לכל היהיש ךירצ הזל ... םכתמישרכש
 דבלמו העירז ,המהבל אופסמ ,הנושארה הנשב החפשמה תסנרפל .םיסוסו תומהב ,)המודכו
 קר בשייתהל היהי רשפא ןבומכו םריכאהל היהיש ךריצ הז לכ ... תוורואו םיתב ןינכל םג הז
 תרזעל ואוביש זאקוואקב םירישע ואצמי םא ... םיושרדה םימוכסה םהל ויהיש הלאל
 וזוזת לא ונתבושת ולבקתש דע ... דאמ בוט- םינוגה םימוכסב י"אכ םיבושתה
 תושגדה[ די חלשמבו םכיקסעב ]התע תעל[ ע"על אנ ופיסוה ... םכיתומוקממ
 .התוא רוכחל המדא םכליבשב שיש הדושכ םכל איבהל לכונש דע ר]וקמב

 לש םתיילע תא תורשפאה רדגב האר ךא .הלחנ ישקבמ לש תידיימ היילעמ גייתסה דועוה םנמא
 : םוי-רייכשכ השק הדובע דובעל םינכומש ,םרייעצו הכאלמ-ילעב

 בטיה םה םיעדוי ךא םא ... הב בישיתהל י"אל ףכת ועסנל םידחא ולכוי ... הכאלמה ילעבמ
 רבחתהל ]ןכ סגנ כ"ג ולכוי םהילא ... רץאב ריע וזיאכ םתונמואב קסעלו םתכאלמ תא
 הלא םג ; טועמב קפתסהלו הדשב השק הדובע דובעל םינוכנה םיוינפה םרייעצהמ םדיחא

1  . L2/555 ,מ"צא 34
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 םייתדעניב םיסחי

 כונסינ לאיקזחי
 •רמושה· ידסיממ

 הייח יכרצו ץראה חא םחעידיב זא ולכוי םה .םימרכבו תודשב םש דובעל התע ועסנל םילוכי
 .םהיחא רתיל תלועתל תויהל

 ומשב .היסורב חינויצה תורדתסהה לש יזכרמה דועול התנפו .וז הבושתב הקפחסה אל הצובקה ךא
 לש הבשומ דוסייל לוכה תושעל המח הצלמהב גרובראו וטואל קינאמסאפ ,, הנפ הז דוע לש
 60 לש ןכושי לע בורקה ןמזב רבדל המ ןיא' יכ ,רמאנ הלבקתנש הבושתב .םירירהה םידוהיה

 םיקוקז ןדריה-רבעב חחא תיאלקח החפשמ לש הבושי םשל ןכש :םייזאקוואק םידוהי לש תוחפשמ
1 אוה הריחמש .עקרק םאבור-200 ל 2  החפשמל םיקנארפ ו. soo-ב םישורד ןכו ,םאנודה םיקנארפ 
 234,000 םייררהה םידוהיה ןמ חוחפשמ םישיש לש ןכושי הלעי ךכיפל .קשמ ינבימו םיתבל

-ךח הבושת ףא לע .תובשייתהל הלאכ םימוכס תינויצה תורדתסהה לש התורשב ןיאו .םיקנארפ
 םהל עיצה ןכ לעו .םייררהה םידוהיה תא בזכאל היסורב תינויצה תורדתסהה התצר אל וז תיעמשמ
 םע םירבדב ואוביו הב םיררושה םיאנתה תא ודמליש .ץראל םיחילש ינש חולשל קינאמסאפ
 סא תועידי ונדייב ןיא .םתובשייתהל עייסל הז ןוגרא ןכומ היהי ילוא ,א"קי גיצנ .יקסיראררלאק
I , ץראל םיחילש החלשו קינאמסאפ לש ותעצה תא הרוש-ןאח-רימטמ הרצבו:jה הלביק םנמא J S  ךא 
 יכ .תעדל וחכונ םיבר םייררה םידוהי .הידי תא ופרה םהב הלקתנ איהש םיישקה יב .חינהל םרקמ שי
 .הדעה בור ויהש תוינעה תובכשל רקיעב ,ועציב-תב הניא בורקה ןמזב היילעל תורשפאה

 םידדובו .םייטסילאיצוס םיגוחל ברקתהל םהמ םידחאל המרג םייררהה םידוהיה לש םתולד

K 1 3 S 1 קיח .מ"צ  /43 • J , קיח L2/ 1 1 8  . 
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 היילעו תונויצ ,לארשי-ץרא

 בוכסיכ יבצ
 דורח-ןיעב רמוש

 תובהלתהכ הנמתש 'וןיצ-ילועפ לש הוצבק הנגראתה ינזורגכ .תיטסילאיוצסה תונויצל םג וחפסנ
1 כ הפרטצה וז הצובק לא ,ריעב טפנה ילעופ תתיכשכ  ובלתשה ןכו ,םייררה םידוהי תצובק-904
 םינא'גייבדזאה דיב םימדה תויושגנתה ךא .דוזיאב תיסורה םילועפה-תוענתב םידחא םייררה םידוהי
 םידוהיה ןמ םיבר האיבה ,םיטאדקומד-לאיצוס םג ופתתשה ןהבש ,םינמראה דיבל )םידאטאט(
1 .ינש דוהדהל  וילע ועיפשה הלא םיועריאש ,םייטסילאיצוסה םיגוחל םיברוקמה םיליעפה דחא 36
 .בונסינ לאקזחי היה .תרעכמ העפשה

 זב לאקזחי ץראל הלע .בקעי-ראבב םיבשייתמה ינושאר לש עקרקה לע היילעה ינפל הנשב
1 ,בונסינ ןועמש 3 7  )ליקזח( לאקזחי .םייררהה םידוהיה לש תילעופה היילעה וץלח וב תואדל זתינש 
1 ( ו"מדת תנשב דלונ -תיבב ודמלש םיטעמה םיידדהה םירענה ןיב היהו ,הרוש-ןאח-דימטב ) 886
 םידוהיה ריענ דיבל םייררהה םידוהיה ידלי דיב ןמז ותואב הדרש הביאכמ תורז . ריעבש יסורה רפסה
 ,תודוב תריפחב םוי-דיבש היה ויבא .בד קחודב הסנרפתה ותחפשמ .ריעב ודדוגתהש םייסורה
 .תיבה-ןויקנמ רכתשהל םיזנכשאה יתבל תנלוה התיה רמאיו ,תודובע ולאב אצוינו םיצע-תביטח
1 .'המרדנו הסיבכמ  היילעכ דיעצה לאקזחיל התארנ' יבצ ויחא סנרפתה הנממש ,תוטייחה תכאלמ 38
 ןא .יזנכשא ידוהי ,טייח לצא הילושכ לבקתהש דחאל ותחמשל ולבג היה אל ןכלו ,יתרבחה םלוסב
-לאיוצסה תגלפמל ףרטצה וקאנב .וקאנ הלודגה ריעל ןשמנ אוהו ,קופיס אצמ אל וז הדובעב םג
 םילועפה יגוחל ברקתה ןמזה תצורמב .וז הגלפמ הנגדיאש הלכשה יגרחב ףתתשהו םרינריצרלרבד
1 תורעואממ תוקומע זעעדזה אוה .םיינויצה  םינא'גייבדזא ידיב םיבר םינמרא וחבטנ םהבש ' 905
דינהו ,)םידאטאט זאד םמשב(

' 
 . ףצפצוי הפ הצפי אל שיאו םידוהיל םג תרדקל וללע הז דיעמ רבד יב

 רבע ןאכ .לרפרטסאבסל רבע ןכ םשל .לארשי-רץאל תולעל הטלחה ללכל רהואיכה הלא תוערואמ

1 1 ודחאה "ב.א 36 9 1 2  . n . 48-4 ·לג 7  . 
1 1 ,רקב 37 9 1 2  . 1937 ,רקב; 

1  ' 279 ימע ,םש 38
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 םייתדעכיב םיסחי

1 .הכגראתהש תימצע הנגה תצובקכ ףתתשה םגו ,היילעה תואצוהל הטורפל הטורפ ךסחו  הלע אוה 39
1 ( ו"סרת וילסככ ץראל  ·ךכ' םשכ הנושארה הרימשה תצובק לש םידסיימה תשש ןיכ היהו .) 906
1 רבמטפסכ 28 ( ח"סרת ירשתכ א"ככ 'ארויג 907 (. 1  לאקזחי וילא ףרטצה 'רמושה' דוסי םע 40
1 "כ .ןותחתה לילגכ הרימשה תדובעכ קסוע .כוכסיכ 9 1 0  יבצ ויחאו ומא- וחתפשמ תא הלעה 

.רמושה'כ ובלתשה םה ףאש ,הדוהוי ' 14  ורכחו לאקזחי לע םיכרע ולפנתה לאנביל היבחרממ ךרדכ 1
1 ,א"ערת טבשכ ו"ט( םהמע קבאמכ לפכו דגנתה אוה ךא .וקשכ תא דודשל ושקיבו 3  ראורבפכ 

1 9 1  לש ומד תא םוקכל ושרד ,זאקוואקכ גוהנה םדה-תלואג גהנמ לע םינומא ויהש ,ומאו ויחא .) 1
 .וגילבהו 'רמושה' תטלחה תא םמצע לע ולביק ךא .לאקזחי

 לש םחורל הרז התיה :ןויצ ילעופ' תגלפמ רכח ,טסילאיצוס-ינויצכ כוכסיכ לאקזחי לש וכרד
 םכריקו הדעה יככמ םיפסונ םיריעצ ךשמ ימואלה דובכה לע הנגה ךות ותומ ךא ,םייררהה םידוהיה
 לאקזחי חצר תעפשהכ טעמ אל הארנכ ,הז הכחמל וברקתהש םיינש. לארשי-ץראכ ילועפה הכחמל
 .)ףוכימיככ( ינימיככ עושהי ןכ ןווהאו ינימיככ חוכמ ןכ ףסוי ויה .כוכסיכ

 הבשייתהו .םירשעה האמה לש ןושארה רושעה עצמאכ ,טככרדמ ץראל התלע ףסוי לש ותחפשמ
 ןכ לש וכרד .כוכסיכ לאקזחי לפכש תעכ תוכח לעכ היה .םירשעה ןכ ,חוכמ ןכ ףסוי .םילושריכ
 .םילשוריכ םילעופה יגוחל ברקתהל לחה ינימיככ ףסויו .בר םושר וילע התשע םייררהה םידוהיה
 .דכלכילקכ ןויצ-ילועפ תגלפמל ףרטצהו תירכה-תוצראל עיגה הנושארה םלועה-תמחלמ תונשכ
 ומכ .םיררחושמה םילייחה לש תובשייתהה ינגראמ ןיכ היהו .אבצ ידמכ ץראל רזח תובדנתהה ימיכ
 ו"ככ םיכרע םיחצרמ ידימ ותרמשמ לע לפכ אוה םגו ,הרימשכ ינימיככ ףסוי םג קסע כוכסיכ לאקזחי

1 ( ג"צרת טבש 933  142 .תראוח קמע תומדא לע הרימש ךות ,) 

1 ( ז"מרת ןדשח 'טכ דלונש ,ןווהא לש ויבא  ותוחא התיה הכלמ ומאו ,יכזורגכ רחוס היה ,) 886
 ודודמ גפס וירוענמ .יסור רפס-תיכב ןכמ-רחאלו ,רדחכ דמל ינימיככ ןווהא .כריטאגוכ יכדרמ לש
 .יממע הרומל ךמסוה אוה .וריעכ תינויצ הדוגאכ ליעפ היה רככ האמה ףוסכ .ינויצה וןירעה תא

 ןיד-ךרוע לש ודרשמכ ריכזמ שמיש ןכמ-רחאלו . קסכישאפלאטאכ ריעכ הז ועצקמכ המ-ןמז דבוע
 היילעל הרשכהכ האופר דמל םוש .אטושקל ינימיככ עושהי ןכ ןווהא עסנ זאקוואקמ .ריכאמראכ
1 "כ .לארשי-ץראל 9 1 2 ,רמושה' םע רשקתהו ץראכ רקיכ   אבצל אפורכ בדנתה ןכמ-רחאל םייתנשו '
 ,היבוט-ראככ ראשכ ץראה ןמ םיכרותה תגיסנ תעכ .לארשי-ץראכ תיזחל וחלושל שקיבו יכרותה
 דודגה ישנא םע שגפנ יבשה ןמ ודדוחיש רחאל .יבשל םהדייכ רסמתה יטירבה אבצה סכככשמו
.הדובעה תודחא' תגלפמל ףרטצהו ירבעה  ריעה ידכככ לש םאפור היהו ,ביבא-לתכ בשייתה אוה '

 היסנמיגה לש אפור תוכר םיכש שמיש ן.-כ ילמס רכשכ וא םניח אפיר םינורחאה תא ; םעה-תלד לוש
 .תיטסינויזיברה הוענתל ףרטצהו 'הדובעה תודחא' תגלפממ רשפ ח"צה תמקה םע .הילצרה
 ביבא-לתכ רטפכ .ואישכל רחבנו ואדודכ סקאמ םש לע םיימואלה םיאפורה דוגיא דוסייכ ףתתשהו
1 ( ג"שת זומתכ ג"יכ 6 1 ילויכ  1 .כושייכ תוכר תובכש לע ץרענ אוהשכ .) 943 43 

 ץראכ הדעה יככ לש םיפוכתה םירוקיבהו לארשי-רץאכ םייררהה םידוהיה לש בושייה לודיג

1  . 284-279 •מע .םש 39
1  . 285 ·מע , 1937 י.דיעלג 40
1 4 1  . 1947 . ד'יז ; 1957 .בונם•נ ; 1937 .בונם•נ 
1 1 .יבצ-זב 42 933 . 
1 1 ,רהדת 43 1 ,הדוה•-זב ; 949  . 346-345 ימע , 970
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 היילעו תונויצ ,לארשי-ץרא

1 ( ינימיכב ןרהא 943 -1886 ( 
 הילצרה היסכמכב אפור

 םיימואלה םיאפורה תורדתסה אישנ

 תנשב ינימיכב ןווהא תאז ראיתש יפב ,הדעה לש תיוצביקה היווהה זמ קלחל תונויצה חא וכפה
1 ( ב"עדח 9 1 2  (: 

 םעפ ול ,ודקיב דשא םישגא היבושת דיב ויהי אלש ,וזכש הרייע אצמל דבכ השק וישכוע
 בתכמל ביבסמ ףסאתמ דציכ היאר דע תויהל יל ןמדזנ תחא םעפ אל ... לאריש ץרא תא .תחא
 האריקל הממדב םיבישקמה םיגוש םישגא לש ןומה ,תומולחהו הרקתה ץראמ ,םשמ עיגהש
 144 .םבל תווקתמ הב סופתל םילדחשמו תיגוטוגדמה

 םולעה-תמחלמ ברע התגמ ץראב םידידהה םדיוהיה תייסולכואש יפ-לע-ףאש ,דמול אופא ןתינ
1 םהמ. שפנ תואמ המכ קד הנושארה  לש רשקב הבושח הילוח השמיש איה 145 ,םילושדיב רבשיש 30
 'לארשי-ץרא םע הדעה

1 ( םיחרזאה תמחלמו תוכפהמה ,הנושארה םולעה-תמחלמ תפוקתב 92 1 - 1 9 1 4  תובחרתה הלח ) 
 םאוב )א( : וז תובחרתהל ויה תוריקיע תוביס עברא .םידידהה םידוהיה ברקב תינויצה תוליעפב
,גושמה םוחת' ריוזאמ םיטילפ יפלא תורשע לש זאקוואקל  )ב(; םיבר םיינויצ םיליעפ ויה םבותכש '
 םיוילג .םיילאגיל םיאנתב הכפהמה דחאל הלעפש ,הגדימכ תינויצה הוענתה לש תיללכ תובחרתה
1 ; זאוקואקה ימע לע םג המתוח תא העבטש ,תיללכ תימואל תודדועתה )ג( ; םיינומהו  םדה )ד( 46
1 _ םיחרזאה-תמחלמ ימיכ םדיוהיב תודומח תועיגפו םיילכלכה םייחה 47 

1 1 .תורחאה ,.ב.א 44 9 1 2 48 ·לג .  -47 1 ימע ,  4  . 
1 4S 1 ,ןוסרליא  . 24 ימע , 922
 םש המרג םדיוההי r ב םג םכותבו זאוקואק ימע לב r ב תימרא לה תוררועתהה· , ןוסלנצכ ·א עיבצה הז םרוג לע 146

1 ,וןסלנצכ( ·הדקח תינויצ הוענתל 9 1 9 1 ימע ,  2  (. 
1  . Z4/2307 קיח ,מ"צא : ןייע 47
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 םייתדעניב םיסחי

1 יאמב בר רדהבו ראפב הסנכתהש ,היסור ינויצ לש תיעיבשה הדיועוה 9 1 7  הפונת הנתנ ' 
 ןללכבו ,תוירוזאה תודיעווה ויה ךכל םייוטיבה דחא .הנידמה יבחר לכב הוענתה תובחרתהל
2 ב .זאקרראקב 1 1 טסוגואכ- 9 1 7  םירשע ןיבמ .זאקרראק ינויצ לש היינשה הדיעווה וקאנב החתפנ 

 ברדאררמ ןושרג ,ריבאמראמ ברסחנפ ,טנברדמ ברברקעי( םייררה םידוהי השימח ויה הרייצ הנרמוש
1 .)םייררהה םידוהיה תרשנ תריצ- ברסחנפ 'בגר 'ןאטסגאדמ םיריצ- ברמארבאר  יאב ינפל 48
 םלצא תמייק יכ ונייצו םתליהק תודלות לע ורפיסש ,ברמארבאר ברדאררמ ןורשג רמאנ הדיעווה
 םייסורה םידוהיה םע הלועפ ףתשל שי יכ ,ושיגדה םימאונה .תינויצה הוענתב בלתשהל הייטנ

 הפיסאל ועיבצה ,ברמארבא םיעטה ,םייררהה םידוהיה בור םנמא .תריבעה תוברתה תא חתפול
 םיניינועמ םהש ןוריכ .תיסורה )ר"ס( םרינרירצלרבר-לאיצרסה תגלפמ דעב תורייעלו תננוכמה
1 .לארשי-ץראל םיפאוש םבור ךא ,תועקרקה לש תשדוחמ הקולחב  תורדתסהה לש ילילגה דעורב 49
1 .טנברדמ םייררהה םידוהיה יגיצנ םג וללכנ ,הדירע התואב רחבנש ,זאקרראקב תינויצה 50 

 בור לוהינ תא בייח זאקרראקה תא תוסלכאמש תוידוהיה תודעה רשלש ןיב הדיעווב שגפימה
 : תונותיעב ונמזב הניוצ רז הדבוע םנמאו .תירבעה ןושלב הינודי

 ןושלה לש הנר חצנ : הדיועוה לש התדובע ימי לכב טלבוהו שגדוה רחא בושח רקיע
 רשפא-יא תרחא . ירבעה רובידה תטלשה איה הצרחנ המכ דע ונשגרה רז הפסאב ... תריבעה
 לש םחכ-יאב ראבו ושגפנ הנושארה םעפבש םרקמב ,תאזה םינווגה תבר הפסאב תרשעל היה
 םייזררגהר םייררהה םידוהיה- והרע תפש שיא וניבי אל רשא ,ונמעמ םינוש םיקלח ינש
 ררקמה לא ברשל אוה חרכהה ןמ תאזכ הפסאב .רחא דצמ הפוריא ידוהוי דחא דצמ
1 .הלאה םיקלחה לכ תא תדחאמה ,הדיחיה ןושלה התואב שמתשהלו 5 1 

 לש הנואטיב תעדל ירה ,םיטעומ םיריעצ לש םתלחנ התיה תרבודמ רןשלכ תריבעה וןשלה דרעב ךא
 זאקרראקב תינויצה תורדתסהה

 ןימאמ ינאה הניא םהלש תונויצה לש תועמשמה ךא .םינויצ םה םירירהה םידוהיה לכ
 קר תלבוקמו הצרפנ תיטילופה תונויצה .התרהטב תיתד-תידוהיה תרוסמה אלא ,יטילופה
1 .םרייעצה יגוחב 52 

 םישדוח אלא ואצי אל םלוא .הדעה בורל םתדמע תא ליחנהל ידכ הפנע תוליעפ וחתיפ םינורחאה
 תא השעמל הקתיש רשא .םדמ הברקעו תירזכא םיחרזא-תמחלמ לש הרריל ךפה ררזיאהר .םיטעמ
1 רע תנגרואמה תינויצה תוליעפה 9 1 9  תא שדחלו שושאתהל הוענתה יפינס דייב הלעש רחאל . 
2 ב .הוענתה תריעב ןוביל םשל אTקרראק ינויצ לש תילילג הדירע ןמזל טלחוה ,םהיניב רשקה 1  ינויב-

1 9 1 9  הב םגר ,זאקרראקה לילג ינויצ לש )היינש הנרכמ םיתעל( תישילשה הדיועוה וקאנב החתפנ 
-כ לש תדייימה היילעה תלאש הדמע הדיועוה לש הדקומב .םייררהה םידוהיה ןיבמ םרייצ ופתתשה

1 1 .םירירה םידוהי םבור .שפנ 2,000 5 3  םדיוהיה לש תובחר תרבכש ברקב תע התרא הררשש הרויואה 

1 55 ימע . 1956 '.לאפר 48  . 348-347 ימע , 1972 ילשנ•ר ; 
19 ,זארקואק •נר•צ תד•וע 149 1 7  . 
1  . 348 ימע י 1972 ,לשנ"ו 50
1 5 1 1 ,ת'לגרמ  9 1 7  . 
1 52 '., 1 9 1 8  . 
1 1 ,זארקואק 53 9 1 9  . 56 ימע . 1956 '.לאפר; 
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 היילעו תונויצ 'לארשי-ץרא

 ןושכר תא תדחפשמ יפלאו תדאמ ורכמ הלאה תומדקמה לכב' : ןלהלכ םידעה דחא ראית םייררהה
.היכאל תוכחמו ' 1  לב טעמכ'ש שיגדה ,אריפש סקילפ ,תינדיצ-יתלבה 'ייטראפסקלדפ'ה שיאו 54
.תיכויצה הוענתה ירבחכ ליבס ןפואב םמצע םיאור םייררהה םידוהיה ' 1  םישקבמה לש ץחלה חכונ 55
 תא םורשי ז]אקוואק לילגל הכורכה[ יצראה דועוה' יכ ,הדיועוה הטילחה תדייימ היילע םהל רידסהל
 ידכב י"א תולאשב תועידיל וקאנב תדחוימ הכשל דסיי'ו ·לארשי-ץראל תולעל םישקבמה לכ תומש
.םיימוקמה םיילארשיצראה םדיועוה דייב תישעגה הדובעה לכ תא זכרל ' 1  יכ ,תוטלחהב עבקכ ןכ 56
 הריגהה דעב תורשפאה תא אוצמל הרטמב י"אל תדחוימ תחלשמ אצת תלוכיה תעש עיגת' רשאכ
.זאקוואק ידוהי לש  יפתתשמל התארנ לארשי-רץאל םייררה םידוהי יפלא לש םתרבעהש ןוויכ '
 לש הלהנהה םע םריבדב אובי יצראה דועוה'ש טלחוה ,בורקב עצבתהל תדמועה המישמכ הדיעווה
 טלחוה' ךכ םשלו ''"אל םיולעה תעיסכ תא תוזירזב רדסל ידכב ... תוינאה תורבחו לזרבה תליסמ
2 לש ךס ףוסאל 1 .לבור 0,000 ' 1  ,אובל השושב םייררה םידוהי ינומה לש תידיימה היילעה םרב 57
 םידוהיה ברקב תינויצה הרבסהה תקמעהל בלה-תמושת רקיע תא שידקה הדיועוב רחבנש דעווהו
1 .תידוהי-תיטאט ןושלב ןותיע תאצוה היה היויטיבמ דחאש ,םייררהה 1 ףוסב םלוא 58 9 1 9  יעגה 
 עכמהל· זאקוואקה ינויצ ועבתכ ובש 'ןודנולב תינדיצה הלהנהה לש םיפסכה תכשלמ בתכמ וקאבל
 וץבקב םכצרמ לכ תא זכרלו 'רכו דסח-ידסומ ,תיכוניח ,תיתוברת ,תרחא הלומעת לכמ םיחגינ
1 '. "הלואגה ןרק" תבוטל םיפסכה  לש םיינויצה םיכרצה תיאר דיב רעפה תא אופא טילבה בתכמה 59
 .םינושארה ברקב הכובמל םעפ אל םרגו הזמ תינויצה הלהנהה דיבל הזמ םיימוקמה םיליעפה

 ףסא זאקוואקב תינויצה הוענתבו םירירהה םדיוהיה ברקב תיזכרמ תומדכ טלבתה הז ןמז קרפב
 ותבישיב המ-ןמז דמל בוסחכפ ףסא .)םותי ףסאכ הדעה תרוסמב ועדיה שיאל ,הארנכ ,ההז( בוסחכפ
 לדח-ידומילב םלתשה ומצע תוחוכב .ינויצה וןירעל ברקתה םוש ,רוטקפס ןנחלא קחצי ברה לש
 שאר-בושיכ ןהיכו ,טכברד תליהק בור לש תבחרכ הכימתמ הגהכ הכפהמה רחא .תיסורה ןושלה דמלו
 לש ותוססבתה דוע ,םדיוהי-אלה ידי-לע םג הרכוה ותוגיהנמ .ריעב תידוהיה תימואלה הצעומה
 לע .תינדיצ תוליעפב עיקשה דצרמ רקיע תא ךא ,ריעה שאר ינגסמ דחאכ שמיש יטייבוסה ןוטלשה
 דיב יחה רשקה לע בדסחכפ רמש ,תואבצהו תויפונכה תמחלמ לש היטעב םיכרדב דבראש תוככסה ףא
 דושחכ רסאנ דקאבל טכברדמ ויתועיסכמ תחאב .וקאנב ילילגה דועוה דיבל וריעב תינויצה הוענתה
 ידכ הז ועריאב היה אל ךא 160 .וררחשל םיינויצה םינקסעה דייב הלע םיבר םיצמאמב קרו לוגריב
 םדיוהיה לכ לש םגיהנמכ לבוקמ היהש ,בדסחכפ ףסא לש הפנעה ותוליעפ ךשמה תא וענמל

1 1 ,ןרסלנצכ 54 9 1 9 1 'מע .  2  . 
1 -ללהכ די'והיה סוניכל סתעכהצכ סףירהה סףרההי ונתג תיתיצה הוענתל סהלש רשקל ויטיב . 43 'מע ,י"כ .אריפש 55

 .)םש .סשן סיור
1 1 ,זאוקראק 56 9 19 1 ,ילאפר;   התיה .ואקנב היה הבושמ םרקמו 'תיניתשלפה הדרעוה• התנוכש הכשלה . 56 ימע , 956

 .)םייללכ םיתיצ( תינויהצ תורדתסהה לש תילאריש-רזאה דהרעוה םטעמ השימח :םריבח רשע-םגישמ תבכרומ
-•לעוב םף m סה םטעמ םיגצינ הרשלש :רן•צ-•לרעפ' תגלפמ לש דחא גיצנ :ןויצ-רייעצ· לש םיגיצנ יגש
1 ,זאדקראקב םד"והיה ייח( םידידהה םףוהיה םטעמ דחא גיצנו .הכאלמה 9 1 9  ,זאוקואקב םד"רההי ייח :ןכר , 

1920 (. 
1 5 7 1 ,זאוקואק ; Z4 / 2307 קית ,מ"צא  9 1 9  . 
1  . 374-373 'מע .ליעל האר הבחרה רתיב הז ןותיע לע 58
1  . Z4 / 2307 קיח .מ·צא 59
1 .רבסחכפ 160 9 1 9 -לארציסה לש הרירעוב )םרתי( רבסחכפ ףסא ףתתשה ,וןרחאה רוקמה יפל . 5 ימע ' 1976 .קבטיל ; 

 .ךכל אתכמסא םוש ונאצמ אל ךא ,הסיורב ורוקיב תעב לרצה םע שגפנ ףא ,-1906 ב םסיורה םטיאדוקמד
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1 .כך להק ךשומ היה תסנכה-יתככ ויתועפוהכו .ביהלמ ינויצ םאונ היה אוה .םיידדהה 6  ותוליעפ לע 1
1 םינשכ םייטייבוסה רהוסה-יתככ הפסנ תויודע יפלו . יטייבוסה ןוטלשה דיי-לע אלכנ תינויצה 93 7 

1 וא 62. 1 93 8 

 תרדענ התיה אל ,םיחרזאה-תמחלמ ךות זאקוואקכ החתפתהש ,הפנעה תינויצה תוליעפה
 םייללכה םינויצה ןיכ היה םהכש םיטלובה דחא .םייגולואדייאו םייטילופ תודע-יקוליחו םיחוכוי
 ·רייעצ· לש העיס הלעפ ,הלוכ היסורכ ומכ. זאקוואקכ תינויצה תורדתסהה ךותכ :ןויצ-יריעצ· ןיכל
 .זאקוואקכ וז הוענת לש הנושארה הדיעווכ .תויטסילאיצוסו תוימ i נע תוסיפת ושבגתה הכש ,'ןויצ
1 רבמבונכ המייקתהש 9 1 7  המודכ ךא .םיידדהה םידוהיה ןמ םידחא םידיצ םג יאדו ופתתשה , 
1 "כ רקיעכ התלועפ תא וז הגלפמ םג החתיפ תינויצה תורדתסהל 9 1 9  ףסוי טלב וקאנב היליעפ ןיכ . 
 הדיעווה ברע .םיידדהה םידוהיה ברקכ יטסילאיצוס-ינויצה ןוירעה תצפה ןעמל השעש .כיודנאמיס
2 ·כ ·ןויצ-יריעצ· לש םדייצה ומייק זאקוואק ינויצ לש תישילשה 1 - 1 s 1 ינויכ 9 1 9  םתדיעו תא 
 שמישש .בוס חלא 'י : םיידדהה םידוהיה ברקמ םידיצ ינש תוחפל ופתתשה וז הדיועוכ .היינשה
 אבש .כומיסינא .זאקוואק לילגל ·ןויצ-יריעצ' דועול הכ דחכנש .כומיסינא והילאו ,הדיועוה ריכזמ
 .תינויצה הלועפה הבחרתה דופלאכ תרהצה ןמל יכ ,הדיועוה יאכל רפיס .קסכודטפמ וקאכל
 םקוה .כומיסינא חוויד .קסכודטפכ :תודחא· דוענה תוצבקמ םריבח ופרטצה ·וןיצ יריעצ· תורושלו
 םיריעצה דיכל םייסורה םידוהיה לש דוענה ינכ ןיכ ברקל איה ויתורטממ תחאש :ידוהיה םעה-תיב'

1 .םיידדהה םדיוהיה לש  :הייחתו תודחא תידב· םשכ תינויצ דוענ-תצובק הנגראתה לופודכאטסכ 63
 םעטמ דחכנ הצובקה דעוול .היסור ידוהי ןיכמ םיריעצ םע דחי םיידדה םידוהי ופתתשה הכ םגו
 חילש לש ותוליעפל תודוה םג תובחרתהל התכז ·ןויצ-רייעצ' תוענת .בוס חלא ·א םיידדהה םדיוהיה
 וידברו ריבשהו בושייה לע תירבעכ םאנו םינד םיבושייכ דקינ ץרכ . ץרכ ףסוי- לארשי-ץראמ
 164 .הכד תובהלתה ודדוע תיסורלו תידוהי-תיטאטל 'שידייל ומגדותש

 תא וקפיס אל .תינויצה תוליעפה הדקמתה םהכש 'ךוניחהו הרבסהה . ןוגראה ימוחת םלואו
 תולעל ופאוש הסנרפ אלכו גג-תרוק אלכ ורתונש .םיידדהה םידוהיה ינומה לש םידייימה םהיכדצ
1 רבמצדכ זאקוואקכ תינויצה תורדתסהה החוויד הז חוד-ךולה לע .ץראל 9 1 9  םישנאה רפסמ· : 
 ,שפנ ףלא רשע םינש דע העבשכ דומאל ןתינ רתויכ בורקה ןמזכ לארשי-ץראל תולעל םישקבמה
.היתודוצ לכ לע תיאלקח הדובע בטיה םיעדויה םיידדה םידוהי םה םהלש יראה קלחש ' 1  ךותמ 65
 םיידדהה םידוהיה יריעצ לש תיתובשייתה הרכח הנגראתה לארשי-ץראל היילעה תא שממל ןוצר
 הכשומ דסייל וטילחהש ,םירבח תואמ שמחכ םימושר ויה וז הרבחכ :תודחא' םשכ זאקוואקכ
 טילחה הרכחה לש יזכרמה דעווה :םיטבשה תרשע· םשה תא אשיתש . ןוילעה לילגכ םהלשמ
 האדנ ךא ,הירבח לש תובשייתההו היילעה תא זרזל ידכ :ץיכוניכד והיעשי תא אטושקל חולשל
1 .השממתנ אל הטלחההש  ויהש םיריעצה לש תוצובקל דבעמ הגרח תדייימ היילעל הפיאשה .םדכ 66
 םידחא םשארכו ,םיידדהה םידוהיה תינדמ לש םתלחנל הכפהו תוינויצה תווענתכ םירושק

1 6 1 1 •לויב 6 "ב טנברדב תסנכה-ת•בב ותעפוה לע  9 1 9 1 .טנברד :האר ,  9 1 9  . 
1  , 1976 .קבטיל( םרישעה תונש ת'שארב גרוהל בוסתנפ ףסא אצוה .תורחא תורידע יפל . 60 ימע .רבד תריחא .דבז 62

 .) 5 ימע
1 .ןרלש 163 1 ימע , 972 3 3- 1 1 .ןו•צ-רי'עצ תדיעו; 32 9 1 9 1 .ה•לוו .ןויצ-רייעצ תדיעו;  9 1 9  . 56 ימע , 1956 .ילאפר; 
1 1 ,ה'חתו תודחא חירב 64 9 1 9 1 ,זאקוואק ;  9 1 9  . 
165  . Z4/2307 קית ,מייצא 
1 1 .םירירה םדיוה' לש הבושמ 66 9 1 9  . 
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 כורימא היקזח ר"רהכ לאומש םשארכו .םיתב-ילעכ לש הדוגא הנגראתה קי'צלאגכ .םהיגיהנממ
 תונקתכ :זאקוואק ידוהי' םשב הבשומ רסיילו דיימ תולעל ושקיבש ,בייגחור לאירבג ןכ הידבועו
 םישגהל ידכ ו 6 ד.תידדה הרזע לע םתלועפ תא תיתשהלו ,םיינע םג םהילא ףרצל ובייחתה םה הדוגאה
 האיצי-למג השמיש ןמז ותואכש ,) Batumi ( םוטאכ ריעל הדוגאה ישאר יגש תא וחלש םנוירע תא
 היקזח ר"רהכ לאיגח 'ריעה יאישנ' ומתח וילעש הצלמה-בתכמכ םתוא ודייצו ,לארשי-ץראל
 ,כודיור לאזיוע םהיתומיתח תא ופריצ ןכו ,כוסחלא ןיאיכורו כוסחלא סחנפ ןכ ןנחוי ,כורימא
 ,הליהקה לש תמתוח העבטוה בתכמה לע .ברדויר יאחוי ןכ היחתמו כייגאכור לאירבג ןכ הידבוע
 ויה אל רז תנגרואמ תוליעפל ךא ו 68 .הלרכ הליהקה יגיצנ השעמל םה םיחילשה יכ שיגדהל האבש
 . שממ לש תואצות

1 כ בתכנ[ רשכע הז ואציו תובר תוחפשמ' וגפ ,ארבל השושב תנגרואמה היילעהש ןרויכ 9 1 9-( 
.לארשי ץראל תולעל הרטמכ לרפרגיטגטסגוקל  .כלק ר"דל םירירהה םידוהיה וחלשש ריכזתכ ו 69 '
1 יהלשכ אטושקכ תילארשי-ץראה הכשלה שאר 9 1 9  רגא םייחש יפ לע ףא' יכ ,ומיעטה םה , 
 םייח ,ונינקזכו ונירענכ ,רגלכ ... לארשי ץרא- ונצרא תא וגחכש אל םינש יפלא הז זאקרואקכ
 ינויצה לועפה דוערל בתכמ חלשנ ליבקמכ ודס.דימ וז הרקת שממל םישקכמו 'ןריצל ברשל הרקתכ
 טגכרדב םירהה דיוהי שאר'' וניבר 'עברה' וקאנב םייררהה םידוהיה לש ברה ומתח וילעש ,סיראפכ
,כרדיזי לארשי ןאכרקכ םירהה ידוהי שאר ,כרגרראגא ףסא  תורדתסהה לש דרעוה שאר-בושי '
 םינויצה שאר-בושי ןגס ,כיירלקרק 'א דרעוה רכחו ,כרליימזיא לארשי הררש-ןאח-רימטכ תינויצה
 םיבתוכה :ץיכוקיבר 'מ קסכררטפכ 'תודחא' תיתובשייתהה הרכחה שארו .בוסחלא 'י קסכררטפכ
 יכ ,םכתכמכ ונייצ

 ברשל תורשפאה תא תרשבמה העידיהל םיגיע ןרילככ םיפצמ רגנה הזה ריוטסיהה עגרכ
 םש ... םויה דע ונילע תוקיעמה תורזגהו תופידרהמ ,הכוראה ונתודבעמ חונג םש ... ןריצל
 ידוהי ... התיחתר רץאה תבוטל םהיתויעדוי םהיתוחוככ שמתשהל ]םירירהה םדיוהיה[ ולכרי
 םהיכרצ םג ןכ לרע הרעצמ םתלכשה יכ ןעי 'לארשי ץרא דעב רץחנ טנמלא םה םירהה
 ועסנל תולכיה וגל תתל הניחתכו השקככ ]םיבתוכה םימייסמ[ ,םהילא םינופ רגנה .םיטעומ
 ודו.דאמ הל רגא םיקקזנש תירמח הכימת רגכ ךרמתלו וניתובא ץראל

 ודגאתה הדעה ינבמ םידחא .תולעל םדיכ יעיסל ץראכ םתדע ינכל תושאונ תואירקכ םג רגפ םה
 שיש' ונייצ םה .םיימואלה תרדסומל רגפו 'ץיכרכרקעי 'ז לש ותושארכ ז:אקרראק ידוהי תדוגא' כ
 תולעל דיכ םמרכו םתיב לכ תא ורכמ םהו ... וצבקתהש ]םירירה םדיוהי לשנ תוצובק ,תווצבק
 ךא וד 2 ,הלא םדיוהי לש ץראל םתאכהל יעיסל דיכ םתרזע תא ועיצה הדוגאה ריכח :לארשי-ץראל
 דדומתהל העש התרא תלגוסמ התיה אל תינויצה הוענתה .תורחא תויגפל המרדכ התנענ אל םתעצה
 .םירירהה םיודהיה לש תרמלש תוליהק לאריש-רץאל ריכעהל הדוענש ,תינומה היילע תויעב םע
-כ .תולעל ושקיב םכותמ םיכרש היסורכ םימורגופה יעגפנ תובכר טולקל התלוכיכ היה אלש רמכ

 .חפסנ האר חרנקחה 167
 . S6/338 קיח ,מ"צא 168
1 1 ,ריכדח ,דארקראק 69 9 1 9  . 
1  .חפסנ : האר ,ריוקמה ריכדחה לש חסיררמ םרגוח .םש ,םש 70
1 7 1  . 1920 ,םירירה ם l"' רהי :םג האר רד היינפ חיצמח . 1920 .ינויצה לועפה דוערה לא 
1 1 ( קיח ,מ"צא 72 2  ( 1 43 A 24 . 
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1 1 ס o-ל יטריבה ןוטלשה דיי-לע היילעה הלבגוה 920 6, 5  תורדתסהה לש הביצקת .הכשל שפנ 
 התכז אל אופא ךכ .רתויכ תמצמוצמ לארשי-ץראכ תילכלכה הטילקה תלוכיו ,םועז היה תינויצה
 . שממ לש הנעמל םפטו םהינקז לע ץראל תולעל םייררה םדיוהי יפלא לש תשאונה םתאירק

 תוחפל אוצמל םייררהה םידוהיה תדעמ םיקלח וסיכ ,תומלש תוליהק לש ןתיילעל ויכיס רדעהכ
 בושייכ להנתה ,ינבלא לארכגה ידי-לע ץראה ושביכ םע .םיריבע םידודג תועצמאכ םהרייעצל אצומ
-ליחמ קלח ווהיש ,םיירבע םידודג םויק לש תויורשפאהו תלועתה לע רע חוכיו תינויצה הוענתכו
1 .תודיתעה תוערכהכ ינוחטכו יטילופ םרוג ושמשוי לארשי-ץראכ יטירבה בצמה  םידודגל סויגה 73
 ןמצייו םייח תאז ןייצש יפכ ,םייררהה םידוהיה םכותכו ,הלוגכ םיריעצ ןיכ רקיעכ עצבתהל דוענ
1 ילויכ 23 םוימ ) Eric Forbes ( סכרופ קיראל בתכמכ 9 1 9  : 

 ... זא קוו אקה ןמ םייררה םידוהי . יסורה אבצכ ותרישש םידוהי םרייעצ יפלא שי םויה
 .הניינבכ קלח תחקל ידכ לארשי-ץראל תולעל םיככחתמה ... הפי םינמואמ ,םיאריב .םיריעצ
 םגו לארשי-ץראכ תיצולח הדובע ךרוצל םג ,םילוע לש תנויצמ המגוד םה ולא םיריעצ
 קלחל ףילחתכ ושמשי םה . ץראל וסנכוי םכמא םא ,הנורחאה הניחבה ןמ .היצילימל רמוחכ
 היילעל עקרקה תרשכהל ילאידיא רישכמ ויהי הנושארה הניחבה ןמו ,יטריבה בצמה-ליחמ
1 • רתוי הלודג 74 

 לביק אוה ותישארמ טעמכ ךא ,רוזיאכ תואיצמה לע ןעשכ תוימואל תויאבצ תויצילימ לש ןויערה
 . ילארשי-ץראו ינויצ ןווג םייררהה םדיוהיה ברקכ

1 כ ןוסלכצכ בתכנ הרכעה הנשה ביבאכ היה הז 9 1  .היסורמ ודרפכ םינטקה םימעה רשאכ ,]-9
 ,]םיכא'גייכרזא : ירקנ םירטטה ,םידודגה לש םיימואלה םידודגה זאקוואקכ וארבכ זא
 םידודג םהל וארב ,םיסורהו םינלופה ,זאקוואקכ םינטק יכה םימואלה םג ... םינמראהו

 דוחיכו . זאקוואק ידוהי ןיכ םג םיימואלה םידודגה לש וןירעה רדח אוהה ןמזכ ... םדיחוימ
 ודעי אל לארשי ץראכ םידודגהו תובדנתהה תוענת רבד לע ,בגא .םייררהה םידוהיה ןיכ
 ול ודגנתה. ירבעה דודגה לש ןויערה זאקוואקכ ררועתהשכ ... הזה םויה דע םולכ זאקוואקכ
 תוששחה יכפמ םגו דודגה לש יאבצה וכרעכ הנומא-יא ךותמ תונויצה לש םיימשרה םיגוחה
 היח לארשי ץרא םשל תובדנתהה לש הוענתה ךא ... ארבכ אל דודגהו .םיכרותה תמקכ לש
 היזורג ידוהי- םטועימו םייררה םכורכ בדנתהל םיצורה םישנאה .תרחא הרוצכ זאקוואקכ
 םיריעצה ... ]םיניצק[ םירציפוא הכרה םג םהיניכו אבצכ םיכש דבע םהמ לודג קלח .היסורו
 אל םתרטמ יכ . ךככ םיצור םכיא . ימוקמה אבצל בדנתהל תורשפאה םהל שי רשא ,הלאה
 ומכ ,םמעל םיבורק יכה םישנאה ... תישפוחה לארשי ץראכ תובשייתה םא יכ ,המחלמ
 ןכיא ... תוימוקמה תולשממה םגו וז הוענתכ םיכמות יקחצי r לתפכנ ברהו כודארומ ]ןורשגב

 ינויצ םלוא .םכל תפיאש ירחא וכליו ץראה תא ואצי םריבעה םיריעצהש ,הזל תודגנתמ
 יריעצ תפיאשל םיכסת תילגנאה הלשממה םאו ... תאזה הוענתה תא ונגרא אל זאקוואק
 תירבעה הפשל םירוסמ ,הדובעל םילגוסמ םישנא ]לארשי-ץראל[ הכה ואובי ,זאקוואק
1 • ודיקפתו אבצה ייחל םימיאתמו 75 

1 1 ,הנגהה חרדלרח :ךייע םררדגה ךיינעכ חרכףרה לע 73 532-5 ·מע ,יגש קלח .א רךכ , 956 1 6  . 
1  . 206 ימע , 1978 .ךמצ 1'" 74
1 1 ,ךרסלגצכ 75 9 1 9 1 ימע '  4- 1 3  . 
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 םיידוהי םידודג לש ןויערה תא הללש ףא וא ,הגייתסה זאקוואקכ תינויצה תורדתסההש ןוויכ
 הנומש ומתח. ןויערל םיבהלנ םיכמות םיאצמנ ץראכ יכ תועידי ,הארנכ ,ועיגה םייררהה םידוהילו

 .ידיימה םסויגל לעפיש כומירפא ןנח זיצקה תא םמעטמ וחלשו .תופרטצה בתכמ לע םיריעצ תואמ
 םירורגה ןויערכ בהלנה ךמותה- יקסניטוכ•ז באזל חוויד םשמו .אטושקכ בכעתה כומירפא
 םיבדנתמ לש 'ל"וחכ םסויג תיעכ תא בוש ררועל· תונמדזה וז היינפכ האר יקסניטוכ•ז .םיירבעה
1 ראורבפכ-5 כ בתכ ךכ לוע .םידודגל  ןוילעה ביצנכ תונמתהל היה דיתעש ימ ,לאומס טרכרהל 920
 : לארשי-ץראכ

 ,םיטושפ םישנא םה : זאקוואקמ םייררהה םידוהיה לש סופיטה והמ התא עדוי יכ ינמוד
 םהכו קייצלאנ תליהק ידיכ םימותח תוריינ איבה כומירפא ... תעמשמ ילעכו םיצימא ,םיקזח
 טבש לש הפקתה ופדה )בתכמכ םריכזנה 800 ךותמ( שיא-300 כ ומוע אוה יכ ,רמאנ
 יעגמ ףרטצהל םיצורהו םילוכיה םישנאה לש יללכה רפסמה יכ ,םיבתוכ םג םה ... םינ·צ·צ
 תליהק לש הבתכמכ וניוצ רשא תודבועה יכ .קפס לכ דיא ... שיא-2.000 מ רתויל זאטסגאדכ
1 ••• תונוכנ זה קייצלאנ 76 

1 ביבאכו . יכויח הנעמל התכז אל יקסניטוכ'ז לש ותיינפ םלוא -ץראל כומירפא ןנח יעגה 920
1 .לארשי  .םיריבע םריורגל םייררה םדיוהי יפלא תובונתה לש תורשפא לכ דיא יכ ,תדעל חכונ זאכ 77

 .קוריפ לש ךילהתכ םיאצמנ המחלמה ימימ םהדיירשש
 קודה רשק רושק .תריכה-תוצראכ ומכ ,זאקוואקכ היה םריבעה םידודגל תובדנתהה ןוירע

1 תישארכ תיצרא הוענתכ היסורכ השבגתהש :ץולחה' תוענתכ 9 1 8  ·וץלחה'כ םיליעפה דחא . 
 רנימסכו אטיל תובישימ תחאכ דמל םלועה-תמחלמ ינפל .כודארומ ןורשג היה ודסוויה תישארמ
 תיטילופה ותלועפ תישארכ .םייטסילאיצוס םיגוח לאו תונויצה לא דעוותה םש ,הנדורגכ םירומל
 נ:rרינויוצולכר-לאיצוסה תגלפמכ תוליעפכ ינויצה יזירעה זעמל ותיישע תא כודארומ בליש
1 .חיסורה 1 ך )סראמ( ראורבפ לש תיטרקומדה הכפהמה דיכש םיטעמה שפוחה ידשוחכ 78 9 1  תסיפתו 
 תואדייאהו ינויצה יזיערה תצפהל ץרמכ לעפ .ר)במבונ( רבוטקואכ םיקיבשלובה ידי-לע ןוטלשה
 הפיסאה רוזיפ םע .תננוכמה הפיסאל ריצכ רחבנ המטעמש ,םרינויוצולכר-לאיצוסה תגלפמ לש
1 תישארכ םיקיבשולבה דיי-לע תננוכמה 9 1 8  תא האר ובש :וץלח·ה תוליעפל כורארומ רסמתה , 
 ,זאקוואקכ יטייבוסה ןוטלשה .תיטסילאיצוסהו תינויצה ותסיפת לש רתויכ הלענה בולישה
 ךכו ,הולעפ ומע ףתשל םיכסהש םדא לכ וב בלשל ידננ היה ,םישנאכ רתויכ לד היה וכרד תישארכש
1 .תרירהה תימונוטואה הקילבופרכ יממע ראסימוקל כודארומ ןורשג הנמתנ  םימיה םתואכ םג ךא 79
1 כו •וץלחה•כ ותדובע תא חינזה אל  כוטאראסל יעגה המעטמו הוענתה לש זכרמה רכח היה-920
) Saratov (, 1 ראוניכ יזגראה לש כוקראח תדיועוכ וז ריעכ •וץלחה' ףינס לש ריצכ ףתתשהו 922 . 
,הגולוה רמשמ• םיוצלחה תוצבקל עדוותה כוטאראסכ כודארומ ןורשג לש ותוהש ןמזכ  עייסו '
 זאקוואקל הוצבקה לש האובכ .היילעל רעש םהה םימיכ שמישש. זאקוואקל יעגהל הירבחמ קלחל

1  רןכ' 1956 ,הנגהה תודלוח: רבהע ומוגרת האד ןכר , 00003 יסמ ,•קסנטירב•ז רןכמב •קסנטירב•ז לש רבחכמ םולצת 76
 . 889 ימע ,•בש קלח ,א

1  . 10/2 / 1 א 'סמ , 'קסנטירב' T רןכמב רומהש •קסנטירב' T לש רבחכמ ןכר , 1920 , רןלש : 530 'מע ,םש 77
1 1 .לאלצ ; 1962 ,לאלצ 78 963 . 
1 1 ,והל 79 962 . 
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1 כ  תא המע הקליחש ,קסכורטפכ כודארומ תחפשמ ידי לע תויכבלכו תומימחכ הלבקתנ איה ,-920
1 .הל היהש ןוזמה טעמ  דחוימ ןונגס םתא ואיבחיש ,םייררה םידוהי םג ופרטצה םיצולחה תצובקל 80
 םתשובלת תא םישבול ויה החמש תעכו זאקוואק יבושי תושבלתו זאקוואק ירוקדו ינוגג לש
.םירעוס םידוקירכ םיצרופו 1 י 8  ותוחא ,כודארומ הקבר םג התיה םיצולחה תצובקל םיפרטצמה זיכ 1

 182 .הכקסומ דילש וכ 1f ראיכ הרשכהל דע הצובקה םע הדדנש 'ןורשג לש

 אוה ,םיריצה זמ קלח ורסאנ הכש ,כוקראחכ ·וץלחה' תדיעוומ זאקוואקל כודארומ לש וכושכ
 זבו ,הנידמה תא בוזעל ךרד ושפיחו םשוכר לכ תא ורכמש ,ותדע ינכמ תוחפשמ תואמו תורשע אצמ
 .לארשי-ץראל תולעל זתינ ונממש ריתיה םוקמה תא זאקוואקכ וארש היסור יבחרמ םיצולח תואמ
 םהמ םיכרל ,םהל םיגאודה דחא היה כודארומ ןורשגו ,םישדוח זאקוואקכ תוהשל וצלאנ םיצולחה
18 .םשארל גג-תרוקו הדובע רדיס 1 דע 3  חווידו 'ץולחה• זכרמ םע םיכתכמ ירשקכ כודארומ דמע 925
1 ,זאקוואקכ תויצולחה תווצבקה לע ול 1 כו 84  ברקכ ·ץולחה• לש ןואטיבה תצפה זיידע הכשמנ-926
1 • םייררהה םידוהיה 1 תנשכ .תינויצה ותוליעפ לע רסאנ כודארומ 85  רגסה-הנחמכ ו הו שגפ 927
 לכל ינויצה ןויערל ףיטהל ךישמה אוהו וחור הרכשנ אל הנחמכ םג ךא 'ריביסכש קסייסיניכ יטייבוס
 החלשנ זאכמ. ץראכ םידידי םע םיכתכמ רשקכ כודארומ דמע ורורחש רחא . ןיזאהל ןכומ היהש ימ
 ימיכ ,םיושלשה תונש יהלשכ .ותחפשמ-ינכ תא ריאשהלו ופגכ תולעל בריס אוה ךא ,הדשא ול
 תונחמכ גרוהל אצוה וא תמ אוהו ,תינשכ כודארומ ןושרג רסאנ ,תוצועמה-תירככ רורטה
 םיריעצ םיטסילאידיא לש םתלחנ קר ויה אל היילעל הפיאשהו ינויצה ןוירעה ךא 186 .םייטייכוסה
 .םיטעמ

 וצבקתה 'ןגרואמ יפוא םייררהה םידוהיה ברקמ םיריעצ לש היילעל קינעהל תונויסינל ליבקמכ
1 רבמטפסכ .םהינקזו םהידלי םע דחיכ תולעל ושקיבש .תוחפשמ תואמו תורשע 9 2 1 53 ונגראתה   

 כורימא )לאומש( ליאומש ,םהיגיצנ תא םוטאכל וחלוש קייצלאנכ םיידדה םדיוהי לש תוחפשמ
 תא ודייצ םינגראתמה .היילע תונוישר תלבקל םיינויצה תודסומה לצא לדתשהל .כיינחור הידבועו
 לכ לש ליגהו החפשמה שאר לש ועצקמה הללכש .תולעל םישקבמה לש תקיודמ המישרכ תחלשמה
 דעווה לש תמתוחו המיתחכ הרושא המישרה .החפשמה שארל םתברקו החפשמה ינכמ דחא
3 ויה הוצבקכ .קייצלאנ לש )םוקכו( ינכפהמה 1 7 1 ( תושפנ  5 ו םריכז 60  יפל וגלפתהש .)תובקנ ן-7
1 ינכ :ןמקלדכ ליגה 0-0 -29. 1 ,)שפנ 94 ( 6% 5 - 1 1  -50) 1 5 . S o/o 1 ,)שיא 8 - 1 6  -5. 1 %  ) 1 6  

-59 ,)שיא 1 9  -42. 9% ) 1 2 ( 6.6% הלעמו 60 ינכו )שיא 36 1 1 .)שיא   ויה היילעל םידמעומה בור 87
 םייררה םידוהי לש תוחפשמ 50 סילפיטכ היילעה דועול ונפ הנש התוא .הדובעה ליגכ אופא
1 • ץראל היילעכ ןהל עייסל ושקיבו טנכרדו הבוקמ תוחפשמ-90 ו קרט זוחממו זאטסגאדמ  כ"ככ 88
1 ( כ"פרת זושח  םייררה םידוהי תדוגא חוכ-יאכ '"אל םריכעהל תצרמנ השקככ' הז דועול ונפ ) 922

1 1 ,יאורהכ 80 1 ימע , 962 7 1 ,ריבדמ;   . 70 ימע , 1962 ,ד'עלג-זרה; 962
1 8 1 1 ברוג  962 .r . 66 ·מע . 
1 1 ימע , 1956 ,•לאפר 82 04 . 
1 1 .יאורהכ 83 3 ימע , 976 1 6-3 1 4  . 
1  .םש ,םש 84
1 1 ,בוכמס 85 984 . 
1 1 ,לאלצ 86  . 6-5 ימע , 1969 .ןדיפלה :הוושה ןכו , 962
1  . S6/338 ,מייצא ,תולעל םישקבמה חמיוש 87
1  . S6/338 ,םש ,םילושריב םדייצה רעו לא בחכמ ןכו S6/337 1 ,םש 88
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 בודארומ ןושרג
 זאקוואקב •ץולחה• יליעפמ

 אל דרע לכ םהיתומוקממ זרזל אל םינופה לכל וצעי דוערה ישנא .טנברדמ 'תוחפשמ 75 תלעב
1 .היילעה תווירשפא לע תוכמסומ תובושת הנלבקתת  התיהר הדימב רא ארבל ושושב תובושתה ךא 89
 .תידימ היילעמ הז בלשב ענמהל התיה הרקיע ריה ,זאקוראקה ינויצ תוינפל תוסחיתה

1 "ב רבכ ונפ ,הז בצמ חכונ 9 1 9  יכ הרוקתב אטושקל ויעגהו תימצע המזוי ךרחמ תוחפשמ תורשע 
1 םינשב ךלהו רבג םיאצויה םרז .היילעה םהל רשפאתת 922- 1  .טיייבוסה וךטלשה וךבינ םע 920
 תיב-ריסוחמ .םיטילפה .שפנ ףלאמ רתוי הארנכ הנמש םייררה םידוהי לש זוכיר רצונ אטרשקבר
 תותלד לע וקפדתה ,תוודעת אלב םיתעול םיברע .םיירוביצ םינבימב ולגלגתהש .היחמ-יעצמאו
 ·רץאה דרשמה הנפ השקה םתקוצמ חכונ .תדייימ היילע םהל רשפאל ועבתו ילארשי-ץראה דרשמה

 םנמאו .היילע-תונוישריל ויחדי אלב םהל גואדל םיינויצה תרדסומל העיבתב אטרשקב ילאריש
2 ב וללה ועדיוה .םיטיריבה תונוטלשה לצא םיינויצה תודסומה לש תדחוימ הלועפמ האצותכ 1 -

1 ילויב .זאקרראקהמ םירלע תוצבק רובע ]וךיישרנ גושה' יכ ,אטושקב ןיעידומה-תכשלל 920 ' 190 
 ונפ ךכיפל .ךשמנ םריירהה םידוהיה םרז ןכש ,היעבה תא ורתפ אל ונתינש תונוישריה רפסמ םלוא

1  . $6/338 .ססו ,אטרסוקב יהילעה דרערל רכיירטש 'מ לש בחכמ 89
1 לש התשארה חיצחמכ . $6/338 קיח ,מ"צא 190 92 1  לכcו .זcווקרcוהק ליבסוכ היילrנ m תירש K 25 טרסוקל ורבועה 

 cוהיר ,םרדחעחל הלcו חרתריסי דיבהעל חיאלד-ישץדcוה הכשלה הלכי אל דרזיאכ םייטיולפה םיעוריאה חמחמ
 רבמדצ דרע 1920 יתימ .) S6/338 קיח .םשו אלד-ישיזcול m לעל ופציש אטרסוקב םדיאוקראקה ןכי םחרא הקליח

 םדיויה הארנכ םרכד ,זcווקר 111 קב רדרלנש ישcו 77 םכרחכו ,םירלע 3,000 אלרש-יץראל טארסוקמ דחלשכ 1920
 .)סש ,םש( םירירה
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 ובש השקה בצמה תא וראיתו תינויצה הלהנהה לא אטשוקב ילארשי-רץאה דרשמה ישנא בושו בוש
1 רבמצדב ן-9 ב ולביק םה ךכ לע .הלא םידוהי םיכותכ  החקל תינויצה הלהנהה' :וז הבושת 923
 םתבוטל לדתשתו םייררהה םידוהיה בצמ דוחיכ ,אטושקב םיאצמנה םילועה בצמ תא הבל תמושתל
.תאז ורשי םיאנתה קר ךא ,המ רבד ' 1 9 1  לש שאונה םבצמ תא וארש ,אטושקב דרשמה ישנא םרב 
-27 בו :תאז ורשי םיאכתה'ש ןמזל תוכחל ולכי אל ד,ימתמה םצחלל םיכותכ ויהו םייררהה םידוהיה

1 רבמדצב  : ץראב תודסומל ףסונ בתכמב וכפ 923

 ונריעל האבש םייררהה םידוהיה תצובק ד"ע םכל ונבתכ רבכ וילסכ כ"י םוימ ... ונבתכמב
1 .י"אל הכרדב  תאזה הצובקה ליבשכ הסינכה ןוישיר לבקל לדתשהל םכתאמ ונשקב ונחנא 92
 .םהמ דחאל הזיו רדסכש השקבב םייתניב ונילא התנפ הצובקה ... ץראב הדובעל תרשכומה
 אבל ונרסמו וז םתשקב תא אלמל וץחכל ונאצמ . ץראב םרובע לדתשיו םחכ-אב רותב עסיש
 לאכימ רמ םייררהה םידוהיה לש הצובקה חנ אב . וכל םתאצמהש תונוישירה 4 ןמ תחא םחכ
 בוש םישקבמ ונכה .הז ונבתכמ תא םכל רוסמיו 'הריבמוא' היבאכ ץראל רחמ אצוי בומארבא
1 • יחכונה עגרב םיאתמו בוט טנמלא אוה הז יכ . ץראל םייררהה םידוהיה תרבעהכ וכל רוזעל 93 

 אטושקב ץחל. רוקיבה ךא .תד דייימ הארנכ ויה אל לארשי-ץראל בו מ ארבא לאכימ לש ואוב תואוצת
 םיימואלה תודסומה תא וצירמה ביבא-לתמ ינימיכב ןווהא ר"ד לש קרבמו .תולעל םישקבמה לש
 הטילקה תקלחמ העידוה םכמאו .םייררה םידוהיל היילע-תונוישיר גישהל םתולדתשה תא ריבגהל
1 סראמב 2s-ב  ןמ וגשוהש היילעה-תונוישיר ךותכ יכ .אטושקב ילארשי-ץראה דרשמל 924
.םייררה םידוהי לש תוחפשמ 63 ליבשב תונוישיר םיללככ' יטירבה ןוטלשה -ץראה דרשמה 194 '
 םידוהי לש היילעה תויורשפאל הווקת-חתפ הלא תונוישירב ,הארנכ ,הארש ,אטושקב ילארשי
1 לירפאב וד-ב חלשש ,תוטרופמ תומישרב בצמה תא םכיס .םיפסונ םייררה  הטילקה-תקלחמל 924
3 וללכ תומירשה. לארשי-ץראב 7 1 ,ולעש םייררה םידוהי לש תוחפשמ  5  תאצל תודמועה' תוחפשמ 
 הזירח רודסש' ,תוחפשמ לש הכורא המירש ןכו :םירשח תונוישרי ולבקתיש ירחא ףכית ץראל
.םכימ וא יתחפשמה םבצמ .םליגל תודוה היילעה יקוח יפל תרישפא-יא םליבשכ ' 1  ךמס לע 95
 תרושמ םיכפל םייררהה םידוהיה יפלכ גוהנל ושקיבו תונוטלשל בושייה תודסומ וכפ וללה תומירשה

1 9 1  . S6/33711 קית .םש 
1  ינפל :דמאנ ) 1923 דנמנרננ 20 ( ד"פדת ולסכב נ"י םוימ אטרשקנ יזכרמה •לאדש•-ץדאה דדשמהמ בתנמב 92

 ראב םולנ .זארקראקנ .טננדד זוחממ םירדה םדיוהילש הולדג הוצבק םוטאנ ךדד הסירדמ ונדיעל העיגה םירענש
 דריצמ •ושנא דמוח אוה הזש ונאצמ הלאה םישנאה תא ונדקינש רחא . ץראל תולעל- תחא הפיאשבו הרטמב
 תרבסמ ךא םינגו המדא תולחנ םהל ויה היסורב .הדילמו טןבמ םאילקחו םיננג םה םנוד .רץאל היילהע ליכשנ
 . רץאל היילעלו הסירדמ האצייל דנרכתהל וליחתהו םושכר תראש תא םש רדנמ םה .ו שושרתנ הכפהמהו המחלמה
 דיע םפסב לב תא ולכאל וקיפסה םהו םשמ אצוהי •בוד לע הסיורב םיחנומה םריוצעמה םה םינודמ ,םנל עוידכ
 אוה בושח הזה טנמלאה ... תיאלקח תונישיתה ליכשנ ללכה דמ אצוי דמוח נול•נשנ אוה הז ... אטרשקל םעיגה
 םעבטכ םיניטיצמ םירדהה םדיוהיה ... םילוהע לש תיאלקח תובישיתה ד"ע םירבדמ ונאש השעכ דואמ דע ונל
 הז ... •ברהע לועפב תורחתהל לקנב לכו• הזה טנמלאהו תוולדג תויעבתכ ארב• אלש .טועמב קפתסמה טנמלאכ
 זחאת• ,'"אל הדהמכ רשקת• אוה .תודחא "רושא" תורצאל וא הקרימאל רשפנ איש אלו '"אנ דאששי טנמלא אוה
 .) S6/33711 קית ,מ"צא( •םלועל הנממ רשמ• אלו הכ

1  .םש .םש 93
1 S קית דנו ,םש ,םש 94 25/656 . 
1  . S6/33711 ק•ת ,םש 95
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1 יאמב s-ב אטושקל החוויד היילעה תקלחמ . זיזה  םכעידוהל םידבכתמ ... ונא' יכ . 924
i-ב :ללכה זמ םיאוצי רותב םייררהה לכל תונוישיר תתל םיכסהל הטונ הלשממהש s  העידוה יאמב 
.תונוישיר 75 ה"ס ... םייררהה םידוהיה תמישר תא ףוס ףוס ... הרשיא הלשממה' יכ ,הקלחמה ' 196 
 27 התנמו 'יגרוס' היגאב האב היינשה( םילוע תוצובק יתש ץראל וחלשנ הלא תונוישיר ךמס לע

1 ךהבו ,תוחפשמ .שפנ 02 ( 197 

 וחלשנ םייררהה םדיוהיה ילווע ,רתויב השק לארשי-ץראב ילכלכה בצמה היה םימיה םתואב
 םהמ םידחאש .םירכיאה זיבל םניב םיכוסכס םג ורצונ .םועז רכש דעב קבאטה ילודיגב הדובעל
 . ץראב השק תואיצמב ולקתנ םה .םינש וכשמנ םיתעלש ,םילוטלטו תואלת רחאל .םקיסעהל ובריס
 . רוכינ לש םינממס םג הב ויה םיתעלש

 :םייררהה םידוהיה תדוגא דוע' לארשי-ץראב זגראתה םייררהה םידוהיה תיילע ושדיח םע
1 ב הנפ דעווה  עקרק תוצקהל שקיבו .תינויצה הלהנהה לש תיאלקח תובשייתהל הקלחמה לא-922
 ךהכ-םייחו בומירפא ךתנוי לא בתכמב )תואלקחה דוע שאר( רגניטא 'י בישה וז היינפל .תובשייתהל
 יכ זייצ ובש .בונוראגא

 םיעצמא ויהישכ קר ]תובשייתהה[ יזבשחב םירירהה םידוהיה תדוגא תא סינכהל היהי רשפא
 ויהי בורקבש הוקת זיאו ... תינויצה תורדתסהה לש תובשייתהה-ילעפמ תבחרהל דיחעב
1 .וז הרטמל םימיאתמ םיעצמא 98 

 לע וטקש אל .תובישיתהל רובעל ושקיבו רתויב םישק םיאנתב ויחש .םייררהה םידוהיה ינב ךא
1 ב ונגראתה םתצקמ .םרימשה  זכרמב .זכרמב ורחבו 'לארשי רץאב יחרזמה רירהה חורדתסה'ב-924
 ובובקעי יבצ ,בונוראגא ךהכ-םייח ,ופימ בומריפא ךתנוי ,הוקת-חתפמ 'ץיבובוקעי זולובז וללכנ

 םדיוהי לש 199 חוחפשמ םיושלש םשב תמייקה זזקל הנפ זכרמה . זויצל- y ושארמ ביאכאו לואוש
 תובישיתהל הקלחמה לש הלופיטל הרבועה היינפה .תובשייתהל ויחיד אלב רובעל ושקיבש ,םיידוה
 םדימועמה לש םתורשכ תא רךחבל הדוענש ,לארשי-רץאב תינויצה הלהנהה לש תיאלקח
1 ונמש ,תוחפשמה םיושלש .תיאלקח הדובעב םנויסינ תאו תובשייתהל 4 7  ליג יפל וקלחנ ,שפנ 
 : זלהלכ

1  .םש .םש 96
 .םש ,םש 197
S קית ,םש 198 l 5/225c . 
1  .בונוראגא ךנחו• .טנברדמ ילארמש היבא .טנברדמ ילארמש והיקלח :ץיבובוקעי ךוולבז :ויה תוחפשמה-ישאר 99

 בוט-םש רזעילא ,סחפ הריכז ,בש"נמ וךרהא ,ביכtייאמ ךסיג ,קסוברטפמ ובמארבא אבו ,רבורגנוי םהרבא
 ,-1907 ב רץאל הלעש ובתראגא םייח ,טנרבדמ וב ובקיע המשל ,דרייב יזימ ,וב ולאש ולאש ,רינבא והילא ,טנברדמ
 ,בייכרדמ אלומש ,ובלאיסמ ירדכמ .הבר םייח ,ובלסיע ךמיינב ,ביאכאו ולאש .בוקחצי אלכימ ,בוובקעי יבצ
1 רחcול ררוגתהש. ראאגלסזדאמ רובפייוי קתצי ,היעשי וןרב .הישעי םרהבא ,ביילאומש אביקע .בורזל התמש 9 1 8  
1 ב רץאל הלעש ,בומריפא ךתנוי ,סקבורטפב  ראימ ,תופשנ התמש ותחפשמ התנמ םרישהע תונש עצמאוב-908
 .ובמריפא רזיעלא ,טנברדמ בשאדאד
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.6 חול 2 

1 ,תואלקחל רובעל םישקבמה לש ליגה יפל חוגלפתה 9 2 4  

2 

 לכה ךס החפשמה-ינב

29 29 
1 9  1 9  
1 7  1 7  
1 6  1 6  
6 

1 2  
1 5  
1 8  

 םינש

5 - 1 
10-6 

1 5- 1 1  
20- 1 6  
25-2 1  
30-26 
35-3 1  
40-36 

41 • 45 
50-46 

so + 

 לכה ךס

 םישנ החפשמה ישאר

( 1 3 . 3 o/o) 4 
(26. 7%) 8 
(36.7%) 1 1  
( 1 0.0%) 3 
( 1 3. 3%) 4 

7 
7 
2 

30 29 88 147 

5 כ 5 -50 ( הדובעה ליגב םישנא ויה ) 147 ךותמ 80 ( בשייתהל םישקבמה ןמ-% 1 5  ונתינ םתיברמלו .) 
 ישארמ 30% .תיאלקח הדובעב םנויסינ לע ודיעהש .תובושמב םינסדרפמו םיאלקחמ םירושיא
1 מ רתוי לארשי-ץראב ויה תוחפשמה 1- 27% ; הנש-5 5- 1 0 1 ; םינש  0% -1 3 ו 0-5 3 %--
 לע םינוידה ךא .תיאלקח הדובעב וסנתה םגו ץראב םיקיתו אופא ויה םתינומ .םינש-5 מ תוחפ
 תיאלקח תובשייתהל הקלחמל םתוא ונפה תמייקה ןרקה ישנא ; וכשמתהו וכלה עקרקה תאצקה
 הקוע יבתכמב יוטיב דייל אבש ,בו זגרו הוצבקה ברקב הררוע תודסומה תוגהנתה .הלילח רזוחו

 ןיב תועד-יקוליח ולגתה .תפסכנה עקרקה הצקות ףוס-ףוסש . ויכיס הרואכל ןמתסה רשאכ 200 • רעוצ
 םידחא דועב . ללהנ תוביבסב המדא םהל ןתניתש ושקיב םיבשייתמה .תודסומהו םיבישיתמה
 תודסומה ןיב תוצצורתההו תועדה-יקוליח לע רובגל דיכ. רהה ווזיאב םבשייל ורצ תודסומה ישארמ
1 ראוניב-22 ב ןיקשיסוא םחנמ איבה ,םינושה  ןרקה יגיצנ לש תפתושמ הבישי ינפב םניינע תא 925
 : ןיקשיסוא ומא הבישי התואב .תיאלקח תובשייתהל הקלחמהו תמייקה

 םיאצמנה ,זאקוואקבש ןטסגאדמ םיירוהה םידוהיהמ תוחפשמ 30 לש םחכ-יאב ונילא ונפ
-20 הז וץאב 1 8  .תקדוצ איה םתשירד יתדעלו םתובשייתה תא רשפאל ורשד םה ... הנש 
 שדחה טנמלאה תסנכה הבושח הנה םינש הברה ךכ לכ וץאב םיאצמנ םהש הדבועה דבלמ
 תובשייתהב תזכרתמ תובשייתהה תדובע לכש הז לע תומורעת ןנשי . ונתובשייתהל הזה
 .םזינכשאה

 קפסב וגניטא סחייתה :המדאה תדובעב םיליגרו הדובע ישנא םה· יכ ישגדהש ןיקשיסוא תמועל
 .תיאלקחה םתולכיל

 ינפמ .רןגניטא ןעטנ תרצנ תוביבסבש םדיהה תא זאקוואקמ םירירהה םידוהיה ליבשב יתעצה
 םירחוב םניאש הדבועה .הז םוקמב ורחבי םהש יתבשחו םליבשב םיאתמ םוקמה יתדעלש

 . S 15/225c קיח ,מ•צא 200
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 םח ץראב םנמז בוד .רבדל םילגד שיו .םיבוט םיאלקח םכיא םחש דשח יב תדדועמ םידחב
 רא תובשייתהל םימיאתמ םא דדבל היחי תובשייתהל הקלחמה לש הדיקפת .רחסמב וקסעתה
20 .אל 1 

1 ב .רכשמכ םידודיבהו ישעמ רבד םרש אופא טלחוה אל רז הבישיב 1 ראורבפב-  העידוה 925
 לע ונתעד תא תורחל רכל רשפא-יא' יכ ,תמייקה ןרקח תלחכהל תיאלקח תובשייתהל הקלחמה
 םתא חחושל ,םרקבל ךידצ רזכ תעד-תורח םשל .ואיצמהש המישרה דוסי לע קד ,חלאה םידמעומה
.םתדרבע לע תריצכדפדח תא תואדלו  ורבג ,םיושלק וארנ הבורק תובשייתהל תויורשפאהש ןרויכ 202 '
 םיימינפה םיכוסכסה ונרתחו ,חלש סופורטופאה התיחש ·יחרזמה· דגכ תונעטה הצובקה ברקב
 .הלוציפל ואיבהש

 ויח הב םיליעפהש :לארשי-ץראב םייתדה םיידרחה תורדתסה' ב ונגראתה הצובקה ירבחמ קלח
 הריבחל המדא-תוקלח תוצקהל עיגפמב רעבת הוצבקה ישאר .ברכרדאגא ןחכ-םייחר ברמידפא ןתכרי
 בצמב יכ ,ונתלועפ תירחא רכל ועידות· ןרגכ םתרעתהו םיברח םהיצמאמ תורמל ךא .םמצע םחלו
1 ב ובתכ ךכ( ·הבושתל םיררקמו םיכחמ חוד רצוקבו ונא םדימוע השק 1 ינויב-9  )יקסנלפק לא 926
 ·חתפבו ביבא-לתב תונמדזמ תודובעמ םתייחמ תא אוצמל וצלאנ םתיברמו ,בויחב ונענ אל םח
 20 נ.חררקת

 ·רץאב םיידרחה םידוהיה תדוגא' חמק ·לארשי-ץראב םייתדה םיידרחה תרדדתסח'ל ליבקמב
1 ינויב-30 ב ונפ הדוגאה ישאר :לארשי  ·רץאב םדיבעה םידבועה תורדתסה לש יאלקחה זכרמל 925
 וטילחה םח יכ ,ועידוהו לארשי

 לכרנש דיכב תורדתסהה ריבח םגר תואלקחב םיסונמה הפוריא דיילי םירבח דרע ... ףיסוהל
 השדח הודקנ אורבל יאלקחה זכרמה תרזעבו ףתושמ ןוגראבו יתורדתסה חוכב דיב די תכלל
 20 •. לאריש ץראב תואלקחל דוסמ 'ןתיא םידבוע בשומ רוצילו

3 לש המישר ופריצ םינופח 1 1 רנמש ,)תויזנכשא תוחפשמ 7 ןללכב( תוחפשמ   תניחבמו 'שפנ 45
 השע יאלקחה זכרמה :לארשי-רץאב יחרזמה ידרחה תרדדתסח'ח ירבח תיברמ תא חללכ הבכרה
1 לירפאב 27 "ב ךא ,תובשייתהל חטש םליבשב גישהל ותלוכי בטימכ  הקלחמה העידוה 926
 יכ ,תיאלקח תובשייתהל

 ישפוח םרקמ ןיא תומייקה תוודקנהמ תחאב ףא םלוא ,םכרווסב כל לכב םיניינועמ וננח
 ,השדחה תונשייתההש יארוב םכל ועדי ןה הז דבלמ .םכריבח תא סינכהל היח רשפאש
 רודס ךינע םג החדנ הז םע דחוי המ ןמזל התע תעל התחדנ הנשה לועפל תאצל התיח הכירצש
 205 .םידידחח םידוהיה םג םיבולשמ תויחל ודוענ רבש ,תויחרזמה תודעה לש בושמה

 .םידירחה םדיוהיה לש םדיבוע בושמ דוסייל וןיסינב ףסונ קרפ רצק לא אב רז הבושתב

 גאד ,םיקיתווה םידירחה םדיוהיה לש רקיעב םתובשייתהב וקסע ל"נח םינוגראה ינש דרעב

 םירלעה לש םבושייל יםזיאקרראקח םידירחה םדיוהיה תורדתסה· םשה תא אשנש ,ישילשה ןוגראה

20 1 קית ,מ"צא , 5-4 ימע ,ל"נה הבישיה J מ ולקוטורפ 1 27/97 A . 

 .םש ,םש 202
S 1 קית .םש 203 5/225c . 

 . S l 5/225c קית .מ"צא 204

 .םש .םש 205
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1 ילויכ הכפ הז ןוגרא .םישדחה  המישרכ תמייקה ןרקלו יאלקחה זכרמל ,תובשייתהה תקלחמל 925
3 לש 1  ונייצ םכתכמכ :חיכשה היילעכ םידחאו ... תישילשה היילעכ םכור ואכש' 'םייררה םידוהי 
 םרודיס יכ 'םיכופה

 תולעל םיננוכתמש המדא ידבוע םייררה םידוהי הכרה לע עיפשי ... ץראכ המדאה תדונעכ
 ושכע דע המש םיקסעתמ ומכ המדא תדובוע תואלקחכ רדתסהלו בשייתהל הרטמכ '"אל
 .ונצראלו םהל תלעות ואיביו הלוגה תוצראכ

1 4 1 ,םילושריכ וררוגתה םיכופה ןמ  0  29 .לאנביכ-2 ו ביבא-לתכ 2 ,כקעי-ןורכזכ 3 ,הווקת-חתפכ 

1 הצובקה התכמ ולכה-ךסכ .דחא ןמלאו םיקוור 7 ,םיאושנ ויה תובשייתהל רוכעל םישקבמה ןמ 06 

 יררהה תורדתסה' לש תובשייתהל םידמעומה ןמ םרייעצ ויה וז הוצבק לש החפשמה ישאר .תושפכ
 . 6.3 חולכ םינותנה םידמלמש יפכ :לארשי-ץראכ יחרזמה

6 חול . 3 
 ליגה יפל החפשמה ישאו תוגלפתה

 זוחא ופסמ ליגה

20- 1 6  4 1 2.9  
25-2 1  8 25 .8 
30-26 9. 7 
35-3 1  9 .7  
40-36 4 1 2.9  
45-4 1  4 1 2.9  
50-46 2 6.4 

+50 
 ועדי אל

7 . 9 

3 לכה ךס 1  1 00.0 

 יכ 'וכיבה םה םהיגיצנל ויהש םיעגממ .-25 מ הטמל לש ליגכ ויה תוחפשמה ישאר לש שילשמ רתוי
 ןווהא הכפ הז ןיינעכו ,ביבא-לת תוביבסב וא לאערזי-קמעב עקרק םהל ןתניתש ריבס ויכיס םייק
 םיבשייתמ תמירש רדסכש העשב יכ' .בישה יקסכלפק ןא . יקסכ לפק לא . ןוגראה שאר-בושי .ינימיכב
 : תופיקתב ינימיכב ר"דה בישה הלא םריבד לע :ןובשחב םתוא םג חקכ תויחרזמה תודעה יכבמ

 ךישמהל ידכב הצרא ונאב אול תויה ,תויחרזמ תודע לש תדחוימ תובשייתהל ונא םדיגנתמ
 םירירהה םידוהיל םג היהתש ונא םיצור ןיאו .תודהיה יקלח ןיב םייתולגה םילמסה םתוא
 . םהיחא ראשמ םילדבומה םינמיתל רשא הבוצעה הרכהה התוא

 םייאלקח םיבושייב ובלושי וריבחש שקיבו ,וידמועמ לש ץבוקמ בושי לע אופא דמע אל וןגראה
1 ב יקסכלפק םהל בישה ןכ לע .םימייק ובכש 1 ראורבפב-6 926 : 
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 ,תומייק תויבושי תודוקנ ךותל הלאה םייררהה םידוהיהמ קלח תותפל סינכהל יתעדב היה
 תאצל ודמע םשמש' זיטיח לע יתבשח .תובשייתהל םידדוב תומוקמ תונפתהל ודמע ןהב רשא
 השדחה תובשייתהב בונעה ינפמ לבא .םירחא תומוקמ לוע הירוא-רפכ לע ,םיבשייתמ רפסמ
 ראשהל .תושדח תודוקנל רובעלו ולאה תודוקנה תא בוזעל וננוכתהש הלא לכ ויה םיחרכומ
 רותב וליפא םתוא בשיל תורשפא עגרכ . לודגה ירעצל ,ונל דיא השעמלו םהיתומוקמב
 206 .םירדוב

 םיבושייב תוחפשמ רפסמ לש ןנכותמ בוליש וא ,םייררה םידוהי לש יאלקח בושי תמקהל ןויסינ םג
 לע םירשעה תונשב וקפרתה םייררה םידוהי לש תוחפשמ תורשע .קרפה ןמ אופא דרי ,םימייקה
 קחודב סנרפתהל וצלאנו וחונ םגור ןא 207 ,תיאלקח תובשייתהל רובעל ושקיבו תודסומה תותלד
 וזכרתה םייררהה םידוהיה ברקמ םירשעה תונש ילוע תיברמ .תובשומבו םריעב תכרפמ הדונעמ
-יתב ינש ומיקה הבש .םיזאקוואקה תנוכש התנוכש ,ונימיב תיזכרמה הנחתה תוביבסב ביבא-לתב
 208 .איבנה לאומש בוחרב םהלשמ תסנכ-תיב הבו .םילשוריב שדחה םתיב תא ומיקה םטועימ .תסנכ

1 ( םירשעה תונש עצמאב 1 ונמש ,םייררה םידוהי לש תוחפשמ 48 םילושריב וררוגתה ) 926 75 

 שיא לש תוחפשמ ויה ןרעל תובורמ .תושפנ 3 . 7 תלעב אופא התיה תעצוממה החפשמה 209 . שיא
 . 6.4 חולה ןמ רבתסמש יפכ ,תודדוב תונמלא רקיעב ד,חא

.6 חול 4 

1 .ןלדוג יפל םילשוריב תוחפשמה תקולח 9 2 6  

 6 4 2 החפשמל תושפנ

1 9 תוחפשמ רפסמ 3  4 

 ליגב-7 ו ,םייתנש ליגמ הטמל םידלי 2 קר ויה םייררהה םידוהיה לש תוימלושריה תוחפשמה 4g-ל
 םירומש יפכ :א לאריש תיב תנוכשב וררוגתה תוחפשמה ןמ שילשכ .םינש שמחל םייתנש דיבש
 .םינותנה

S קית ,מ"צא 206 l 5/225c . םומי םוריש .יקסנלפק של וסקנפב םג ז"ע s 1 סראמב S 'סמ םש , 926 l 5/29 l f  . 
1 ב 207  תקלח רב ובקעי רכח רץאל הלשע םדוק .חאילקח הדובעב ת יזיסינ וירחאמו ברברקעי לארשי-רץאל הלע-923

S 1 קיח ,מ"צא( קאבאט לודיגב חרניטיצהל הכז םרש היבאראסבב המדא 5/225c (. 
1 ,הפרי 208 962 . 

-לע הרכענש,חמיש המירש יפ-לע םה םרישהע חונש עצמאב םילושריב םףרהה םידוהיה ובשי לע םיכרחנה לכ 209
 םףירפסה חדע יזיכראב הרומש המירשה .םילושריב םיזיארקראקה-םירירהה םדיוהיה תורוחסה זכרמ ידי
 .הז רמוחב ושמיש רשפיאש ם"ח םהרבא רמל הנרחנ ונתדרחו .םילושריב
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6 חול . 5 

1 ,םילשורי תונוכשכ םייררהה םידוהיה תוגלפתה 9 2 6  

3 'א לארשי-תיב 1 . 3  

1 םריאנונה תנונש 4.6  

1 'כ לארשי-תיב 2 . 5  

8 גרכנטוי יתכ .3  

6 הקיתע ריע .3  

 6.3 המחור תנונש

 20 . 7 תורחא תונונש

 ,םילטבומ ויה סהמ םיברש ,םייועצקמ-יתלב םילעופ ויה םילושריב םירירהה םידוהיה זמ תיצחמכ
 .םיאבה םינותנה םידמלמש יפכ

.6 חול 6 

1 ,םילשוריכ תוחפשמה-ישאר לש הסנרפה תורוקמ 9 2 6  

 זוחא רפסמ הסנרפה

 םילועפ
 רוקמ רדיעה
 הנאלמ-ילעכ
 םרייוע םריחוס
 םינוש

22 45 .8  

7 . 1 6  )תודדוב תונמלא 7 הז ללככ( 
14 .6 

1 2. 5  

1 0.4  .רטוש ,דחא ןייככ-ןלבק ,כויעשי רתיבא םכחה ללכנ ןאכ( 
 .)םריעש האמכ תחקרמ-תיב לעבו הרומ

6 

 בערה ,הקוצמה תמועל ספאכו זיאכ היה לארשי-ץראב םייררהה םידוהיה לש השקה ילכלכה םבצמ
 רותפל זוטלשה תויורשפא ויה תע התואב .תוצועמה-תירבב םהיחא לש םקלח-תכמ ויהש תופגמהו
 ךכיפל .םיירשפאה תונורתפה דחא תיקלחה םתריגהב האר אוה זבלו ,רתויב תולבגומ םהיתויעב תא
1 ב םייטייבוסה תונוטלשה ומיכסה  ירב ,םישנא 4-3 לש בכרהב ,זאקרראקה זמ תחלשמ אצת יכ'-924
 תריררטרכאמה תויושרל םיימואלה תרדסומה רכפ הז רשקהב . לאריש-ץראל הריגה תווירשפא קורבל
1 טסוגואב קינעיש ,הבקסומב יטירבה לוסנוקל עידוהל ושקיבו רץאב  לאיזרל ריית-תררשא 924
2 .רתדע יכב לש היילעה תווירשפא קורבל ביישחאב  עיגה םכמא סא ררבל ונריינ הלע אלש ףא 10
 רשפאל זרככ תע התרא היה יטייבוסה זרטלשה יכ . דמלל ריב רז הדועתב שי . לארשי-ץראל הז חילש
1-ב יטייבוס םוסרפ ,רזמ הרתי .םייררה םידוהי לש היילע 92s םייררהה םידוהיה זמ םיבר' יכ ר.יעמ 
.לארשי-ץראל היילע לע םימלוח ' 2 1 1  ורעי יארו םבורש ףא ,תולעל ושקיבש םידוהי ראצמכ םכמאר 

2 1 0  . S6/374 קית ,מ"צא 
2 1 1 ·מע , r: 1925 בוכייל 1 3 5  . 
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 זאקרראקב םרשב-יראשו םילרעה דיב םירשקה . לארשי-ץראב םהיחא לש השקה ילכלכה םבצמ תא
1 ב ףא . ץראל ההימכה תא ודדווע ,רבשמכ  םידוהיה ברקב יב ,תיטייבוסה תונותיעה הנייצ-932
2 .תינריצ תוליעפ ןיידע תכשמנ םייררהה 1  םידוהיה ועינצה תוצעומה-תריבב רורטה רובג םע ןא 2
 'ןב .םייטרפ םיבתכמב יוטיב םהל ונתנ םידדוב םינקז קרו 'לארשי-ץראל םהיפוסיכ תא םייררהה
1 ב לארשי-ץראב םהיתא לא יקחצי ריאמו דוד ובתכ ,לשמל 1 ינויב-  ונצפח ריאמו דוד ונא': 937
 .םימיב םיאב . םינקז תעב וננה יב זעי . ]ץראב ותמשנ ונמאו וניבא ירבק לע חטשה לו ךינפ תוארל
.ךנתיב ינבמ םילךבנך םידדוב ךננהך ' 2 1 3 

 החיפה ,תוצועמה-תירב ידי-לע ןמז ותואב הכמתנש . לארשי תנידמ לש התמקה לע הזרבהה
 תיברמ לש םתבוגת תא .םהיתושגר לש וילג יוטיבל ןמזה יעגה יכ םייררהה םידוהיה ברקב הרוקת
 דחאב הרומ תע התרא שמישש . לטנזור ןסינ ירויצ רואית ראית תואמצעה תזרבהל קי·צלאנ ידוהי

 : םייררהה םידוהיה ידלימ םיבר רדמל רבש ,רפסה-יתבמ

 ללה םירמוא םש .תסנכה-תיב לש הלודגה רצחב סנכתהל רוביצל םיארוקו רפושב םיעקות
 םינקז םידוהי .תיטאטב םרייש הרשו .םידוקריב העיפומ תדחוימה תימואלה םתקהל .רוביצב
 תואקשמ םהילרע .תונחלוש םיבר םיתב לש תורצחב .החמשמ םיברבו תוליפת ינוגינ םירמזמ
 ןקז הב םיבלתשמו האולמב החמשה .םיפירח םיימראל םילכאמ םגר ... םהדיי-ומב ונכרהש
 תא להנמ יתבש ]רןיצ-ןכנ ... םיכומסה תובוחרה ןמ םידוהי-אל םינרקס וליפאו ,רענו
 תא בטיה עדוי ידיצ-ןב .רתוא םיבהוא םידוהיהו .הנוכשב דראמ דברבמ ידוהי אוה .החמשה
 דמיל יטייבוסה ןוטלשה לש תונושארה םינשב .תריבע בטיה םג רבוד אוהו .תיטאטה ןושלה
 . יאקסררבה הריכז . רלדנסה םרע ביבא ודייב םיעייסמ ... תירבע םייררהה םידוהיה ידלי תא
 םע יחי· לוקב םיארוקו תיבל תיבמ םיכלוה םה .םיינישה-אפרמ בוטיחא ונתחו חפנה יחרזמ
 ןיימ ועסנל םיבייח. לארשי-רץאל תולעל םישקבמה לש המירש םיברוע םרקמב ובר ! •לארשי

 תובהול רוזעל םיבייח ונאו ,םש ןידיע המייתסה אל רררחישה-תמחלמ יב .םיריבסמ םה-
 תסנכה-תיב רצחב םקיבדהש .םיבר םיפד לע וקיתעהו ארוק-לוק רביח ןקזה יתבש .ביויאב
 םיקוספ הברה רב ובלווש ,תיטאטב בותכ היה ארוק-לוקה .םידחא ףארגלט ידומע לער
2 •.הרותה ןמ םיריבע 1 

 דע הדעה ברקב םידהדהמ הנממ תרנררבז רשאו .קי·צלאנב הצרפש תינאטנרפסה החמשהש קפס ןיא
2 ,םךיה 1 5  האריקכ הנרימה תזרבה תא ורשיפש .םייררהה םידוהיה לש תופסונ תוליהק תלחנ םג התיה 
 ושפיח יתבש ידיצ-ןב לש ותיבב וברע תשולבה ישנאו םיבורמ םימי ואצי אל ןא .תינומה היילעל
 דמע ןהבש ,תוריקחה .היילעל םימרשנה תומירשו ארוקה-לוקה לש םיקתוע ומרחוה רבש קדקודמ
2 • ןבמ-רחאל רצק ןמז רטפנ אוהו רתוא וטטומ .שישקה שיאה 1 6  אופא וחכונ םייררהה םידוהיה 
 ךותב בוש וסנכתה םהו .תידיימ הולאג םהל תרשבמ הניא לארשי תנידמ לש התמוקת יכ ,תדעל
.חי החפשמה ינב סנכתהב ,דרעמו גח ימיב קר .םתדרע םהיתוחפשמ ןרתב ,םמצע  ויטיב ונתנ ד

2 1 2  . 1932 ,בונימינב 
2 1 3  .יקחצי ףסוא ,דיוהיה םעה חודרלחל זיכרמה ןויכראה 
2 1 4 197 ,לטנזור  1  . 309-308 ימע , 
2 1 5  . 1978 .רשקיפ 
2 1 6 197 .לטנחר  1 3 ימע י  1 0  . 
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2 י.םילושדיל היילעהו הלואגה לע םיסומכה םהיפוסיכל 1  ימיב תוצעומה-תירבב חתמה תייפרה םע 
 םיבתכמה תובקעב ועיגהשכ. לארשיב םהיבורקל בותכל םיידדה םידוהי ורזח ,בריצשרדח לש ונוטלש
 גרח ךלהו בחרתה .)ןיליפת ,תוזרזמ ,תותילט( השודק-ישימשתו ןרזמ וללכש . ץראה ןמ תוליבח
 קדש ןרויכו ,תוירבע תויתואב תידרהי-תיטאטב ובתכנ ץראל וחלשנש םיבתכמה תיברמ .םיבתכתמה
 יפכ .םיבתכמ תביתכ היה םהיקוסיעמ דחאש םישישק םידוהי ואצמנ ,הז ביתכב בותכל ודעי םיטעמ
 : רוביצה תא תרשל ברעבו דקרבכ תסנכה תיבב בושי ינא' : טנבדדמ הנייצת השמ םרלש תאז ראיתש
2 :תדחא הרצמ הזלו םיבתכמ בותכל הזל 1 s 1 דילי ,) M. Azurov ( ברדרזא באוי דב )השמ(ישימר  899 , 
.הליהקה ינב לכל םיבתכמ בתוכ ינא .הדעה ינינעב לפטמ ינא' : ןייצמ ' 2 1 9  

1 ב 97 1  היילע תרשפאתמ יכ ,תועדיי םיידדהה םידוהיה לש םהיברשי תרמוקמל עיגהל ולחה-
 היה אל ךא ,תולעל םתפיאש תא םייטרפ םיבתכמב עיבהל םהמ םידחא דדוע רבדה . לארשיל
 יטרפ בתכמב תאז עיבה הדעה ינבמ דחא . ךכב תוכורכה תולודגה תואצרהב תאשל םתורשפאב
.םנרבשח לע סיטרכו ןוישיר יל ריהי םא . לארשיל ארבל החפשמה לכ םע הצור ינא' : ולא םילמב ' 220 

 לש תוחפל יקלח יוסיכל םינוש םימדוגב עייתסהל ןתינ יכ .םהמ םידחאל רדבתהש דחאל םלואו
1 ב הלחה ,העיסנה תואצרהו תיטייבוס תוחרזא לע רותיווב תוכורכה תואצרהה  תשדוחמ היילע-972
 לש םיינופצה םירוזאה ןמ ויה האיצי-ירתיהל תושקב ושגהל רזעהש םינושארה .םיידדה םדיוהי לש
 תימואלה תוליעפה יזכרמ םע רתוי םיקודה םירשקב ודמעש םיידוהי םיצוביק ונייה . זא קרו אקה
 תישארב לארשיל הלעש . קייצלאנמ ברס חלא בקעי דיעה . לשמל . ךכ .תוצועמה-תירבב תדשוחמה

1  ןיטסדפ . יקס לופ ... היסורב םיידוהיה םיליעפה םע םיקודה םרישקב דמע אוה יכ , 973
22 • קאפילסר 1  

 םילרעה ןיב היהו דאדגנינלבר הבקסומב היילעה יליעפמ ועפושהש ,םיידדהה םידוהיה ןיבמ דחא
1 ב ולע ויתובקעב .ותיילע תעשב 47 ןב ןעש ,ברמאדבא םחורי אוה ,םינושארה  םידעמ םג-972
 איצומה דדשמ( 'וינוא' ידדשמ ולחה תושקבה רפסמ לודיג םע 222 .זאקרראקה-ןופצמ תודחא
 ןמ םיבר וביגה רז תוגהנתה לע .תולעל םישקבמה לש םכדד לע םילושכמ םורעל )האיצי-תודשא
 בו מו לש םחנמ ןב ירוי קייצלאנ לש טפשמה-תיבב ןרדנ. לשמל. ךכ .הבר תופירחב םיידדהה םידוהיה
1 בש לע לבור 30 ךסב סנקל 1 טסוגואב- -דדשמב םיטדרפסאפה תקלחמ לש דדחב ותויהב' 975
.ל"רחל האיצי-דתיה ול ונתנ אלש ינפמ ללותשה םינפה  תא ועיתרה אל הלא ןרגכ תוסנק ךא 223 '
 בצמה תא קודבל הבקסוממ תדחוימ הדער קייצלאנל האב תורידעה תחא יפלו ,תאצל םישקבמה
 ןתמב דופיש לח םנמאו .תמלוה-יתלבה םתוגהנתה לע ·דיברא' דייקפב הפזנ הדרעוה :דיברא'ב
 224 • האיציה-ריתיה

2 1 7 1 ימע , 1965 ,ימע ןב :האד םישישה תונשב חספ רדסב הז גוסמ םייוטיבה דחא לע  74- 1 72 . 
2 1 8  ףסוא .תרבעה הטסירבינואה ,הפרדיא-חדזמ תודהי דועיתלו רקחל זכדמב רומשה ,הדיסע ןמחנ לא בתכמ 

 . 903 יסמ ,םירדהה םדיוהיה
2 1 9  . 899 ·סמ ,םש ,םש 
1 ינויב 29 םוימ ,הלאק-·ץאחאממ ובדזעילא סחנפ לש ובתכמ םג הררשהו , 902 ·סמ .םש ,םש 220  ·סמ .םש ,םש, 972

897 . 
22 1 ראורבפב-3 ב ,ברסתלא בקעימ התבגנש תרדע 1 973 . 
1 ,דומיל 222  . 1975 ,טיבש : 973
 .ברמרלש יתורשל דימעהש ןידה-קספ ךותמ 223
 .ברמרלש ·י םע ןויאר 224
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 םידוהיה לש םיירקיעה םזיוכירל הטשפ ,זאקוואקה לש ונופצכ ,רומאכ ,הלחהש ,היילעה תעונת
-ץרא הכפה ןכ םיאצויה רפסמ לדגש לככ .םיאצויה םרז ןלהו לדג המעו ,הבוקו טנכרד םייררהה
 תסנכה-תיב דיל הדעה ינכ לש תויתרוסמה תויוסנכתהה םוקמכ .תירוביצ תוניינעתה דקומל לארשי

 וגהנ ,תויושרה יגיצנ לש תושלובה םהיניעל תחתמ ואצמנ םשש ,טנכרדכ הדאז-יגאט בוחרכש
 'ץילומוסמוק' וענלוקה דיל םיכרעכ ףפוטצהל םיושלש-םירשע ינכ םידוהי םיריעצ םיעבשה תונשכ
 לע םיחחושמו ·לארשי לוק' מ וטלקש תועדייה תא והערל שיא םדייבעמ ויה םוש 'ןינל בוחרכש
 םתולעככ ויהש ,םיתב לש םיריחמה ודרי ומוע ןלהו לדג תאצל םישקבמה לג 225 .היילעה תויורשפא
 226 .ידיינ-אלד-יסכנ לש םתריכמ לע םילושכמ תחא אל ומרע תונוטלשה םגו ,םיטעמ אל םידוהי לש
 ןימינב ןכ סחנפ תא טנכרדכ תונוטלשה ורסא 'לארשיל תולעל ושקיבש םיכרה תא דיחפהל דיכ
1 דילי( כוסחנפ 935  תורגנ תודובע דעכ םייקוח-יתלכ םימולשת תחיקל לע ןודנ אוה .ותאיציל םדוק ) 
 ויניג לש עסמ תימוקמה תונותיעכ חתפנ ,רסאמה לע וביגה ברעמכ תרושקתה-ילכש רחאלו ,עציבש
 לש לארשיכ םייחה וראות דחוימכ םרידוק םיעבצכ .לארשיל תולעל םישקבמה יוניגו תונויצה
 תויהל ןוצרה ןא 22 י.תוצועמה-תדיכל בושל םישקכמ םהמ םיכרש שגדוהו םייררהה םידוהיה
1 דוע ,םילושכמה לכמ קזח היה שדוקה-ץראכו םתחפשמ-ינכ תכדיקכ  םדיוהיה תיילע הכשמנ 979
 .הדעה לש הלדוגל תיסחי הובג רועישכ םייררהה

 6 • 7 חול

228 םינשכ לארשיל םילוע םייווה םידוהי 1 9 8 1 - 1 9 7 2  

 יולעמ זוחא רפסמ הנש
 חוצועמה חריכ

1 972 60 0. 2 
1 973 325 0. 1 
1 974 1 , 750 9.3 
1 975 2,270 26. 7 
1 976 1 , 2 1 2  1 6.6 
1 977 848 10 .2  
1 978 1 , 575  1 2.9 
1 979 1 , 892 1 1 . 2  
1 980 703 9.3 
1 98 1  1 60 9.6 

10 לכה ךס ,705 6.7 

 . 8 ימע ' 1977 .ובקאסיא 225
 הנסדמכ וחיכ חרינכול רהודוצרפהו ,ישלשב ק'יצלאכב םיחנה ןרע רוי רפסמ םידשוח ןוח ינ ר,יהע בוסחלא בקיע 226

 .) 1973 ראורבפב 3 םוימ ,ובסחלא בקעי חודע( םידשוח היסדשכ
1 ,טכברד ; 1973 ,ובמריפיא 227 1 ,בייפסד ; 974  . 1985 ,ובכיסיוג ; 976
1 .רצכ 228  :האר( ם m עכו םיולעה רפסמ יבגל רחוףי ולפנ ופסנו םירירהה םדיוהיה טיםוקנ ללכ-ןרדב . 87 ינוע, 982

1 ,זאוקואקב םדיוהי  .וךמסל המ לע םהל ךאי הלא םינוחכ ןא ,) 979
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 םייתדעניב םיסחי

-תריכמ לארשיל םילועה לכמ םיזוחא-7 כ םיידדהה םידוהיה אופא וויה ל"כה םיכשה רושעכ
1 םיכשכ .-2% כ קד ויה םה םאצומ ץראכ תידוהיה היסולכואכש ףא ,תוצועמה 975 - 1  ואכ 973
1 ךותמ שפנ 3 ,-100 כג-89% כ טככדדמ 6 5 -דחאלש םיכשכ 229 .םיידדהה םדיוהיה לש םילועה לכמ ) 4 , 
-יתד היה םתיילעל ירקיעה עיגמה .וקאנבו הבוקכ םיידוהיה םיבושייה תא םג היילעה הפיקה ןכמ
 עיגמה .ןכא .םייתד םישגא םהכ תואדל השקו תווצמ םימייקמ םגיא םתיברמש יפ-לע-ףא 230 ,ישכד
 חוכ אוהש הזיא· : ם;כייאודמה דחא לש תגליעהו הככה הבושתכ ףקתשמ םהמ םינד לש םתיילעל
 ותרדגהכ וא' ... תאזה ץראה לע .ךכ לע ונכשח ןמזה לכו ונחנא םידוהי ידה ... םיהולא ,האוגכ .יגמ
 תובקעכ ולוכ ךפשכש ,הציב ןומלחל המוד וז היילע• : זאקוואקהמ הלוע . יתליהק דבוע לש תירויצה
23 .•הכושאדה הפיטה 1 

 הענכ ,םכותמ הדישכ טעמכ התיה אלש .םיידדהה םידוהיה דיכמ םילועה רפסמכ הדידיה
 לכ טעמכו דואמ תילאדכיל התיה התליחתכש ,תיטייבוסה תוינידמה )א( : םיריקיע םימדוג הושלשמ
 אובל ולדתשה תונוטלשה )כ(; רתוי השקונ התשענ. ריבס ןמז ךות האיצי-רתיהל הכז תאצל שקבמה
 )ג(; םתוברתלו םהילא הכרעהכ םיסחייתמ תוצעומה-תריככ יכ .םענכשלו םיידדהה םידוהיה תארקל
 . ץראכ םתטילקכ הדעה יככ םהכ ולקתנש םיישק

 ודי תא ןוטלשה דיבכה ,םיידדהה םדיוהיה ברקכ האיצי-ריתיה םישקבמה רוביצ תובחרתה םע
1 עצמאכ . ךלהו לדג 'םיכדוסמ·ה רפסמו  64 תוחפל .םיבושי העשתכ ,תוצעומה-תריככ ויה 986

 .םיידדהה םידוהיה ברקמ הילע יברוסמ לש תוחפשמ

.6 חול 8 

1 עצמא ,היילע-יברוסמ םייררה םידוהי 9 8 6  

 חותפשמ רפסמ תרשפכ רפסמ בוישהי םש

1 טכברד 84 28 

1 82 וקאנ 6  

 6 37 ינ דורג

 4 28 הברק

l הלאק-· y אחאמ S  3 

l קי·צלאנ S  
1 זיגריב 1  

 ריאסוק
 2 ראילזיק

 64 382 לכה ךס

1 'מע , 1976 .קבטיל 229 7- 1 6  . 

 דימילת ןיבמ ריקמ חרואב ורחבנש .םירירהה םרירההי ברקמ םילרע m חפשמ 20 ןיב עבש-ראבב ןרענש רקסב

 10% ; ילכלכ 20% ; יחר היה היילעל עיגמה יכ ןהמ SO % ובישה ,הרהע דילי ובר וזכור ובש ,יורסיה רפסה-תיב

1 ו יחחפשמ 2 . 1977 נאק :הווהש ןכו . 21 'מע , 1977 .חדיארקואק הרע( וד הלאש לע ובישה אל-% y  .) 21 ·מע , 

23 1 4 ·מע . 1918 "ס םע ןויארי  1 198 בוקדייא :  1  : r  . 18 ·מע . 

230 
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 היילעו תונויצ 'לארשי-ץרא

1 כ ואצמכ םיידדהה םידוהיהמ הילעה יברוסממ תיצחמכ  תוחפשמ סג ויה ךא ,טככדד ריעכ-986
 םידוהיה לש םולקש תורמל . רתויכ ריזע ידוהיה בושייה סהכש )ידאסוק ,יזגריכ( םירפככ תודדוב
 רשעמ רתוי ברוסנ ואצמכ סהמ תיצחמכ ידה' ץראל וץחכ בודל עמשכ אל ,הילעה יברוסמ ,םיידדהה
.6 חול עיבצמש יפכ ,סיכש 9 . 

 6 . 9 חול

 האיצי-רתיהל השקבה לש השגהה תכש יפל 'םיכדוסמ'ה םייררהה םידוהיה תוגלפתה

 תוחפשמ רפסמ תושפנ רפסמ בורסיה תנש

1  40 ינפלו 973
1 974 1 1 0 1 4  
1 975 57 10 
1 976 58 9 
1 977 35 
1 978 36 
1 979 22 
1 980 2 1  6 
1 98 1  3 

 64 382 ולכה-ךס

 םיושלשהו םרישעה m כשכ ,םרייעצ םישנא ויה םידידהה םידוהיה ברקמ 'םיכדוסמ'ה תינדמ
.6 חול האד( םהייחל 1 0  .םידליה זוחא ,יסחי ןפואכ ,הובג םכותכ היהו ) 

.6 חול 1 0  

2 ליג יפל 'םיכדוסמ'ה םיידדהה םידוהיה תוגלפתה 1' 

1 תנשכ ילג  ח n א רפסמ ה"ל תנסז 986

1 רתווי 50 93 5 1 50 ינפול  3. 1 
4 1 -50 1 945- 1 936 23 6 .0 
3 1 -40 1 955- 1 946 64 1 6. 7  
2 1 -30 1 965- 1 956 101  26. 5 
1 1 -20 1 975- 1 966 66 1 7.3 

1 0  • 6 1 980- 1 976 59 1 5.4  
2-5 1 984- 1 98 1  1 9  5.0 

 . m ולדגה םדיעה ןמ בד קחדמכ ודדוגתהש ,םידידהה םדיוהיה ברקמ 'םיכדוסמ'ה לש םבצמ
 וכז אל בודל סה .םדיחא 'םיברוסמ' לש הזמ השק ףא היה .תימולעה תרושקתה ילכל תופושחה

.6 לה 232 1 0-6. 8 m m 1 ,המירש יפ לע וכרענ  , 307 'בוע, 986 30 1 -300 ,224 , 1 10-98 .21-26 , 23-22 , 20 . 1 8- 1 6  , 1 3 . lO  , 
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 םייתדעכיב םיסחי

 רפסמ יכ ,אופא המית ןיא. ןוטלשה תויושר לש דימתמ ץחלל םיכותכ ויהו תירמוחו תירסומ הכימתל
 .םיכשה תצורמב ןלהו תחפ םייררהה םידוהיה ברקמ הילע ירתיה םישקבמה

 תדע יכב תא ענכשל תונוטלשה ולדתשה ,תולעל םישקבמה דגכ לעפוהש ץחלה םע דבב דב
1 תכשכ .תוצעומה-תריבב םייוצר םה יכ ,םייררהה םידוהיה  לש תדחוימ הפיסא טכברדב הנגרוא 978
 םייררהה םידוהיה לש םתמורת תא סכ לע הלעהו בומולשבא ליגזיח רפוסה עיפוה הב ,הדעה יכב
 ץראל שפנבו ףוגב םירושק םירירהה םידוהיה יכ ,ויעמוש תא ענכשל לדתשהו תוצועמה-תירבל
 233 . לארשיב םהיפלכ הילפה לע וננולתהש .םילוע יבתכממ תואבומ וארקוה הפיסא התואב .םהירוגמ

-700 כ ונמש ,םיקיתווה םתדע יכבמ םיבר וליג םייררהה םידוהיה לש היילעה תישאר םע
3 ( תוחפשמ  םיבדנתמ רפסמ לש םחוכב היה אל ןא .םתטילקל עייסל בר ןוצר 234 .ן>רעב שפנ 000,
 ןיבש םילדבהל םיעדומ דימת ויה אלש .םיטולקה תודסומה 235 .תושקה תויעבה םע דדומתהל
 ןיבל· םייררה םידוהיה ןיב םיכוותמל םינורחאה תא וכפה .הזיורג ידוהי ןיבל םייררהה םידוהיה
 טועימ .תורתוס תומגמ םילועה ברקב ולגתנ סולכיאה תומוקמ תניחבמ 236 .תילארשיה הרבחה
 . לשמל . ןכ . םזוכיר עבת בורה דועב 237 .תיתרבחה םתטילק לע לקהל ידכ םרוזיפל בויחב סחייתה
1 ב םהיליעפמ דחא עבק  תוליהקב זאקוואקב תורוד ךשמב ויח םייררהה םידוהיהש ןוויכ' :-974
 לש הזמ הכוש וניא םילקאה םשש . ץראה-ןופצב םיבושי רפסמב םזכרל יוצר וזל וז תוכומס
.זאקוואקה ' 238  רפסמב םייררהה םידוהיה ברקמ םילועה בור וזכור .ץראה ןופצב דימת אל םג םא 
 ·ראב ,הרדח .הגלוא-תעבג .הכח-סדרפ .הדוהי-רוא .תיליע תרצכ ,הפיחב תודחא תוריקב( םיבושי

 םיקולבב םזוכיר 239 .םייררהה םידוהיה ןיבמ םיולעב קר םימלש םיכבימ וסלכוא םיתעלו .)עבש
 אל האיבהש .תבבוסה היסולכואה ןיבל םניב תורז רצי ,םידלי-תובורמ תוחפשמ דוחייב .םילודג
 םילועה ןיבמ םישנה ברקב 240 .םתוואגב ועגפו תונותיעב םג ויטיב ואצמש .םיכוכיחו םיחתמל םעפ
,הדובעל תאצל ... הקזח היטג' התלגתנ  םידליה .םהידליל םימיאתמ םירודיסב וילת היה רבדה ןא '
-לספסל םהריבח ןיבל םניב רוכינל םרג רבדהו ,רפסה-יתבב בלתשהל םינושארה םיבלשב ושקתה
 .תילארשיה הביבסה ןיבל םישדחה םילועה ןיב תוציחמה ופפורתה. ןמזה ףלחש לככ ןא .םידומילה
24 .םיילארשיה דסמימהו הרבחה דגכ הטעמ אל תורמרמתה ןיידע תמייק יכ םא 1 

1 עצמאב  םידלי תוכב םייררהה םידוהיה ןיבמ םילועה תוחפשמ לכ לש טרופמ רקס ןרעכ 976

488-487 , 707 • 7 1 6  קרו םייררהה םרוהיה לש םירוטסיהה םהרוגמ יובשיב 'םיברוסמ' רך בשחנ וחקלכ םיגוחנב . 
 דחא .םייפוריא םרוהיב אלו םיררה םרוהיב רבודמש קפס לכ אלל םריעמ םהיחוחפשמ תומשש םישנא
 םיעבשה תונש עצמאב ברעמכ איהש לכ בל תמושתל הכזש םיררהה םרוהיה ברקמ םירדונה הילעה יברוסממ
1 דילי ,גרולאטמ-סרכהמ .נופיסוא ךוכח ןב לאומש היה  האיצי-רתיהל הנושארה וחשקכ תא 1970 "נ שיגהש' 929
 .) 1975 .נופיסוא(

1 ,נומיגארניא 233 978 . 
1 • הפוי 234 962 . 
 לפטמכ תוכדכחהכ םיכש רפסמ לעפ םרשהע תונשנ םיררהה םידוההי ןינמ םיולעה דחא :ץינומרא הדוהי 235

 .וחרע יככ תטילקב
1 • רשיפ 236 980 . 
1 ,זאקוואקנ םרוהי :האר 237 979 . 
1 .יקסרוג 238 974 . 
-1971 כ וזכור .לשמל ,ענש-ראבנ 239 1  ךרד נו m נ J םיוקלכ רפסמכ םיררה םרוהי לש תוחפשמ-250 מ רתוי-975

 . 6 ·מע ' 1977 ,תזיאקוואק הדע .)הדצמ
1 .נוככחוי 240 1 • רשקיפ ; 978 1 • ףסאיגא : 978 978 . 
24 1 1911 .תזיאקוואק הרע  1 נוקזייא : 9-7 ימע .  98 1  :r : 1975 .יקוצנ . 
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 היילעו תונויצ 'לארשי-ץרא

 םילרעה לש םיריקיעה םזיוכירה- עבש-ראכו הרדח ,הכח-סדרפכ וררוגתהש , ו 8 ליג דע םיריעצו
1 ןכרתכ( תוחפשמ 264 וקדבכ רקסכ .הכש התואכ 2 %  .שפנ 496 רכמש .)תויררה-דח 

.6 חול 1 1  

2 לש ליגה יפל חרגלפחה 6 4 242 ,םילרע תוחפשמ  1 9 76  

 זוחא רפסמ ליג

2-0 106 7. 1 
5 -3 108 7. 2 

6 43 2. 9 
1 3 -7 332 22. 2 

1 5 - 14  1 23 8 .2  
1 8 - 1 6  1 3 8  9. 2 
29- 1 9  200 1 3 .4  
45-30 27 1 1 8 . 1 

+45 1 7 5  1 1 . 7  

1 לכה ךס , 496 1 00.0 

.2 עצרממכ החפשמכ ויה וקדבכש תוחפשמכ  םדיוהיה ירלע לש יליגה הככימה . 13 ליג דע םידלי 2
 תיברמ .תוצועמה-תריכמ לארשיל םירלעה ללכ לש הזמ הברהכ רפושמ אופא היה םייררהה
 סהל השק היה ןושארה ןמזכ ךא . הדובעל םיכרככ ויה םריבגכ םישנהו ינלמע דוסי ויה םינושארה
 הכממ הרדעכש ,הדעה ברקכ םיחתמה תא ריבגה הז בצמ. ץראכ הדובעה-ירדסלו םילחרכל לגתסהל
 . ולכה ידי-לע תרכומו תלבוקמ תוגיהנמ

 ריהיש . םריכומ םיינחור םיגיהנמ . םינבר ויה אל םיררהה םידוהיה לש םילרעה ברקכ . ןכא
-יאנתל דחה רבעמה תובקעכ .םיימינפה הייח תא שבגלו רץח יפלכ הדעה תריעב תא גצייל םילגרסמ
 243 .הטילקה יישק לע ףיסוהש ,החפשמה הנבימכ רורעע סג לח ,הטילק-ילבחו םידשח םייח

 םדיוהיה לש םהיניינע תא סג גצייל הרואכל הכריצ התיחש .תוצועמה-תירכ ילרע תודחאתה
 רכז אול ילארשיה דסמימה ןמ קלחכ הדעה דיי-לע וספתכ הינקסוע ,םהייוואמל הכיבה אל .םייררהה
 תונויסינ םייררהה םידוהיה ירלע לש םזיוכיר רפסמכ אופא רשעכ םיעבשה תרכש עצמאכ .בר ןומאל
 244 ,עכש-ראככ יתליהק דבוע תמזויכ םקוה הלא םידוהי ןיכמ םילרעה לש דרע .סהלשמ םידרע דסייל
1 ראררכפכ-22 כר 1 כ ופתתשה סכככ .רץאה ןרפצכ םילרע לש סככ הרדחכ סנכתה 975  שיא-30
 תריעב לע תרשק תונטע רכ ועמושה .הכח-סדרפו כקעי-ןררכז ,הגלרא-תעכג ,הנימיככ ,הרדחמ
 הדעה יככ ולכרי סהכש .םינודועמו תסככ-יתכ רדעה לע ,רוידכ רוסחמ לע .ולקתנ ןהכש הקוסעת
 . וץחה-דרשמ ישנא דגכ תרשק תומשאה סכככ וחטוה ןכ .תדחוימה םתוברתו םהיגהנמל יוטיב תתל

1 • רוריכא לש ו קסה יפ-לע בשוח 242 977  . 
 . 1980 ,רשיפ : ןייע חיחחפשמה חרגסמה חוררעעחה לע 243
 . 1979 ,זאוקואקכ םדיויה 244
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 םייתדעניב םיסחי

 דרענש ,דער רחבנ סננב .התוגיהנמ תא ועבקל םישקבמו הדעה לש םיימינפה היניינעב םיברעתמה
 םידוהיה לש םידחוימה םיסרטניאה גציימכ תוצעומה-תירב ילרע תודחאתה ךרתב לועפל
 לש הלועפ תלוכיו תבשק ןזרא רסוחו ,הזמ ,דערוה ךרתב ולגתהש תויוחיתמה ךא 245 .םייררהה
 םייררהה םידוהיה ןיבמ םילרעה ברקב םיחתמה תא וריבגה ,הזמ ,תוצעומה-תריב ילרע תרדחאחה
1 ינויב .םהלשמ יאמצע ןוגרא םיקהל םהילע יכ ,הטלחהה םלצא הלשבו  הינתנב אופא סנכתה 979
 םימגפה ךא .יחרזמה זאקרראקה ילרע תודגאתהל דוסי חינהש ,םייררהה םידוהיה לש ןושארה סנכה
 .סנכ ותואב רחבנש ,יצראה דעורה לש וקלח-תנמ םג ויה םימדוקה םידוערה ולבס םהמש םיישקהו
 ריבגה הז בצמ .תולבגומ ותלועפ תויורשפא וליאו ,תובר ויה שדחה םנוגראמ הדעה ינב לש תויפיצה
1 "ב ביבא-לתב סנכתה הז עקר לע .תוידדה תומשאהל םרגו דרעוה ךרתב םיחתמה תא  ינשה סנכה 983
 תויוסנכתהבש ולאל תומרד תונעט ועמשוה רז הדיועוב .יחרזמה זאקרראקה ילרע תודגאתה לש
1 תנשבכ אלש ךא ,תומדוק  קיעהש רבדהו ,רוידבו הדובעב רבב םירדוסמ םירלעה תיברמ ויה 979
 ןתינ. לארשיב בושייה דצמ םהב תקפסמ הרכה-יאר תיתוברתו תיתד תוליעפ רדעה היה רתויב םהילע
 הדובעב רטלקנ ,םיעבשה תונשב לארשיל ולע רשא ,םייררהה םידוהיה לש םבור-בור יכ ,רמול אופא
 יתוברת-יתרבחה דודיבה דראמ םהילע םיקיעמ ךא .תעדה תא רתוי רא תוחפ םיחינמ םרודי-יאנת םגר
 .תילארשיה הרבחב םרבעבו םתרשומב הרכה רסוחו

'כרקאז•א לארכג .כומארכא םחור• .כרמארכא לא•ח• : ורחבכ דוערל 245  .כו כו שחכ הש•מ ,כו•ס•א השא' .כרל•ח• לא'ח.
 ,הפרר•א-חרזמ חורה• דרע•חלו רקחל זכרמכ רומשה .שגפ•מה לוקוטורפ( כ"אכאר הערכו כוסחכפ ה•דעס
 .) 720 'סמ ,ם•ררה םרוה• ףסוא ,תרכעה הט•סדב•כואה
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 רבד-תירחא

 ןמ ןה ,םיידדהה םידוהיה תדע ייחכ תוגילפמ תורומת וללוחתה הרשע-עשתה האמה תישארמ
 .ינחורהו יתוברתה םמלוע תניחבמ ןהו תילכלכ-תיפאדגומדה הניחבה

 םירפככ תודרפנ תונוכשכ וא 'םרייעז םיידוהי םירפכ תורשעכ דרופמו רזופמ ידוהי בושיימ
 רפסמכ תזכרתמה ,הרקיעכ תינוריע היסולכואל םיידדהה םידוהיה ויה ,םהילגדלו םידהכ ,םיימלסומ
 הזמ תוצעומה-תירכ ידוהי ללכ ןיכל םהיניכ רתוי בד ןוימד אופא םייק וז הניחכמ .םידע לש לבגומ
-תירכ ידוהי בוד דועכ ךא .תירפכ הכורש תככוסה תימלסומה היסולכואהו םיידדהה םידוהיה לש
 םיידדהה םידוהיה ,םירשעה האמכ רקיעכ רדגה ןהילאש ,תויגטילופודטמ םידעכ םיבשוי תוצעומה
 .סיגשכ תואמ ידוהי בושי לש תופיצרה תמייקתמ ןהמ תוכרכש ,תוינוניבו תונטק םידעכ םייח

 תריגה לש יחרזמה זאקוואקכ יללכ ךילהתמ קלח וטועימכ היה דיעה לא רפכה ןמ דבעמה
 תוריגהה .קהבומ ידוהי-יטנא ןווג רשכל תוחפל םתצקמש ,םיועריא לש אצוי לועפ וכרדכו ,םיבושת
1 ( זאקוואקכ לודגה דדמה ימיכ ויה םיידדהה םידוהיה לש רתויכ תויתועמשמה 859- 1  ןמזכו ) 828
1 ( םיחרזאה-תמחלמו הכפהמה 92 1 - 1 9 1 7  דחפמ וטלמנ וא ,םהיבשומ תומוקממ ושרוג םה דשאכ ,) 
 התומתכו האולחתכ' ושכר דוביאכ ,בד לכסכ ,גרהכ תוכורכ אופא ויה תוריגהה .תככוסה היסולכוא ה
 .םכקיתכ םינמזכ לבוקמל דבעמ

 דרג ,םדיעל ןמזה ךשמכ ויהש םידצכמו תורייע 'ינודיע יפוא ילעכ םיבושיי לא רפכה ןמ דבעמה
 אלמל ולחה תוכלוהו תובחרתמ תוכנש. יתקוסעתה דובריכ םגו הסנרפה תרדוקמכ תומיוסמ תורומת
-ילעככ םאו םילכורו םירחוסכ םא ,היסורל זאקוואקה ןיכו רפכהו דיעה ןיכ םיכוותמ לש דיקפת
-עשתה האמה לש הייגשה תיצחמכ םיידדהה םידוהיה אופא ומד הז דצמ .םיתוריש ינתונו הכאלמ
 תואלקחה לע רקיעכ וסנרפתהש ,םהינכשל דשאמ 'בושמה םוחת'כ היסור ידוהיל רתוי הרשע
 תישארכו הרשע-עשתה האמה יהלשכ יחרזמה זאקוואקה קשמ תא ודקפש םריכשמה .הערמהו
 םידוהי וסנרפתה רגממש ,הגדאמה חמצ לודיג לש ףנעה תוטטומתה דוחייכו .םירשעה האמה
 אל בודלש .םוי-דייכש תככש לש m כחדתהלו תכלוהו הלדג תושושרתהל ואיבה ,םיטעמ אל םיידדה
 םיטילפ ינומה הדילוהש .םיחרזאה-תמחלמ ימיכ דואמל דע רימחה הז בצמ .הרוכע תומוקמ ואצמ
 קשמכ םתוטלקיה יויכיסו ,הסנרפ-תרדוקמ אלכו גג-תרוק אלכ ורתונו םהירפכמ וטלמנ וא ורשוגש
 המודכ ,םידידהה םידוהיכ תומילאה תועיגפהו תופיגמה ,בערה .ינועה .רתויכ םיושלק ויה דוזיאה
 .םיכר םיללח וליפה ,היסור ידוהיל

 לש היעבה התופירח אולמכ התלע .יחרזמה זאקוואקכ יטייבוסה ןוטלשה תוססבתה דחאל
 טקנ ןוטלשה .םידידהה םידוהיה לש תובחרנ תובכשל הסנרפ-תורוקמ תאיצמו 'תילכלכ הארבה'

 רבודמ םינורחאה יבגל ודעכ ךא .תוצועמה-תריכ דיוהי ללכל המודכ ,תואלקח� םבולישל תוינידמ
 םודיהיה לש m כחדג תובכשל הדז תואלקחה התיה אל ,תקהבומ תינוריע היסולכוא לש תודבאתהכ
 םינש וטלמנ וא ורשוג םהמש ,םריפכל םידידה םדיוהי בישהל לדתשה ןוטלשה םנמאו .םידידהה
 m קלח לע וטלתשהש .םיריפכה תודגנתה תמחמ ידפ אשנ אל הז ץמאמש אלא ,ןכל-םדוק רפסמ
 זאקוואקכ םא ,םידשח םירוזאכ םידידה םדיוהי בישיל תונויסינ אופא ושעג .םידוהיה לש עקרקה
 תונויסינ םג ךא .)ןא'גיכודיכו םדיק( m צועמה-תדיכ ידוהי ללכ לש תובשייתהה יחטשכ םאר ומצע
 .תררקמה תואוצתל ואיבה אל הלא
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 רבד-תירחא

 ידוהי תא רומח ילכלכ רבשמ דקפ וד האמ לש םיושלשה תונש תישארבו םירשעה תונש יהלשב
 יטרפה רחסמה יוכיד ,תואלקחה לש היצאדיביטקלוקה .םייררהה םידוהיה םללכבו ,תוצועמה-תירב
 הריגה התיה הד רבשמל היסור ידוהי לש םתבוגת .םידוהיב השק ועגפ הכאלמה לש הרומח הלבגהו
 ,םייררהה םידוהיה וליאו .רקחמו עדמ ,היצארטסינימדא ידקומל ,הישעת יזכרמל ,תולודג םירעל
 טועימו םייתחפשמה םירשקה .הכומנ תודיינ ילעב ויה ,דאקוואקה לש היסולכואה תיברמ ומכ
 םהירוגמ ירוזאב .ריעצה רודה ינב םללכבו .םבור לש תוראשיה לע ועיפשה תיסורה ןושלה תעידי

 לע םייררהה םידוהיה ןמ עברכ ןיידע וסנרפתה היינשה םלועה-תמחלמ ברע ןכאו .םיירוטסיהה
 בלתשהל לדתשה הדעה ינב בור דועב ,תורייעל תוכימסבש םיידוהי םיזוחלוקב רקיעב .תואלקחה
 . ךלהו בחרתהש יחרזמה דא קוו אקה לש ינוריעה קשמב

 קר ועגפ ,תוצעומה-תירבב תידוהיה הרייעה ידירשל ץק ומשש ,האושהו היינשה םלועה-תמחלמ
 . ונימי דע תוינוניב םירעבו תורייעב תבשל םיכישממ םבור-בור ; םייררהה םידוהיה תדע ילושב
 יוטיב ידיל האב וד הדבועו .םבשומ תומוקמב תירוטסיה תופיצר םלצא אופא המייקתה הבר הדימב
 .םייררה םידוהי םה םבור וא םיבשותה לכ ןהבש ,תונוכש לש ןמויקב

 ןורחאה םינשה-לבויב דאקוואקה הרדמב תורייתהו םיתורישה .הישעתה תיתשת תובחרתה
 םיתורישב םבור-בור םיקסעומ הד רודב םנמאו .הלא םיפנעב טלקיהל םייררהה םידוהיל הרשפיא
 הכלהו הבחרתה וד הפוקתב .הדובע ילהנמו םיאנכט .םידיקפ .םייעוצקמ םירכועכ הלקה היישעתבו
 .תוצעומה-תירב ידוהי ללכ לש ומכ ףקיה ותואב אלש ףא .תיעוצקמה היצנגילטניאה תבכש םכותב
-תמחלמ רחאל .ההובג הלכשה ילעב דרעו .םינלכלכ ,םיאפור .םיסדנהמ םויה םה םהמ םיטעמ אל
 .הרבחהו חורה ,האופרה .עבטה יעדמב עדמ ישנא המכ םג הדעה ךותמ וחמצ היינשה םלועה

 .יתרבחה המלועב םיגילפמ םייוניש תוולמ ויה תוילכלכהו תויפרגומדה תורומתה ,רומאכ
 ri רוסמה : םיירקיע םימרוג העברא תעפשהב ובצוע הלא םייוניש .הדעה לש יתוברתהו ינחורה
 םידוהיה יפלכ הסחיו תבבוסה היסולכואה לש היגהנמו הייח חרוא ; הדעה לש תירוטסיהה תופיצרהו
 ואב המעש .היסור תודהיו; טרפב םידוהיהו. ללכב דאקוואקה ימע יפלכ ןוטלשה תוינידמ ; םייררהה
 םיתעל ועיפשהש ,הלא םימרוג .וד הנידמל יחרזמה דאקוואקה חפוס דאמ עגמב םייררהה םידוהיה
 תדע לש הייח-חרוא לע םמתוח תא ועבט .םינוש ןמד-יקרפב תופלחתמ תומצועבו םדיגונמ םינוויכב
 .הרשע-עשתה האמה תליחתמ םייררהה םידוהיה

 לש התושבגתהו .ינשה תיבה ימיב ,הארנכ .תנגועמ יחרזמה דאקוואקב ידוהיה בושייה תישאר
 תרוסמ לעב ידוהי טבשב אופא רבודמ .הריפסל תישישה האמל סחיל שי םייררהה םידוהיה תדע
 היצאדיליביצמ רבע הרשע-עשתה האמה תישארב רשא .םינש ףלאמ רתוי לש תירוטסיה תופיצרו
- n רדמ תידוהי היצאדיליביצ לש העפשהה םוחתל .תיחרזמ התונכל ןתינ הללכהה ךדד לעש .תידוהי

 ,םייררהה םידוהיה לש תוסחייתהה דקומ התיה יחרזמה דאקוואקה לש יסורה ושביכל דע .תיפוריא
 ,הרשע-עשתה האמה עצמאמ דוחייב .ושביכה רחאל וליאו ,סרפו לבב תודהי ,הברה םאו טעמ םא
 .היסור תודהי לש העפשהה הכלהו הרבג

 אל ועמטנ הבש ,תדה התיה םייררהה םידוהיה לש םייצוביקה o ייחה בוציעב קהבומה םרוגה
 תוליהק תיברמב ולבקתנש ,תומיוסמ תוכלה וטלקנ אלו הביבסה ימעמ תונומאו םיגהנמ טעמ
 הברה וא טעמ ודמלש .)םיב"ושו םינבר( הדעה יגיהנמ ןיב םיחתמ ורצונ יכ אופא יעבט .לארשי
 ןיבל ,וד תודהיב לבוקמל המודה םייח-חרוא םייררהה םידוהיל תונקהל ופאשו היסור תובישיב
 .ןבל באמ ורבעוהש יפכ ,םיגהנמהו תרוסמה תא רמשל השקיבש תוגיהנמה

 ,הרשע-עשתה האמה לש ןורחאה עברה ןמ דוחייב .תיסורה הנידמב בלוש דאקוואקהש לככ
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 םידוהי ןיבל וב ובשייתה וא זאקוואקב ודקיבש היסור ידוהי ןיב םיעגמה לגעמ בחרוהש לככו
 רבעמ היסור תודהי לש התעפשה הבחרוה :בשומה םוחת' תא ודקפ ,םרחסמ ךרוצלש ,םיידדה
 ךוכיחה לע תרוקיבבו םיינרדומ דפס-יתב לש םינצינב יוטיב ידיל האב וז העפשה .תדה םוחתל
 ףאש רכממ קלחש ,םיידדהה םידוהיה לש דיעצה דודה .הרומת יכמס ורכיכ וב םגש 'יתרוסמה
 תול"ומהו תיתמיבה תוליעפה תישאר לש ירקיעה אשונל ךפה ,הדעה ייח לש היצאזיכדדומל
 הפי תורפס חתפתהל הלחה הז עקר לע .םיידדהה םידוהיה לש םכושל איה- תידוהי-תיטאטב
 ידפ תמיוסמ הדימב התיהש ,תינויצ-תיטילופ תונגראתה הלחו תידוהי-תיטאטבו תירבעב תינוליח
 םידוהיל ועיגה תינידמה תונויצה לש תונויערה .ולא תורומתל ץיאמ השמישו הדעב ולחש תורומתה
 יוטיבכו תויתרוסמה תויחישמה תופיאשל ךשמהכ םהיניעב ודייטצכ םה ךא ,היסור ידוהימ םיידדהה
 תונויצה תרוצל םייררהה םידוהיה לש רתוי הלודגה םתבריק ןאכמ . לארשי ץראל םיישגרה םירשקל
 םדוגה טלש הבש ,תיסורה תונויצה לש וזמ םאלסיאה תוצראב לארשי תוליהק ברקב הצופנה
 . ינרדומה יגולואידיאה

 תעונתל ךשמהכ ידוהיה רוביצה ייח לש םיינרדומ םייוליג וחתפתה הבש ,היסור תודהימ לידבהל
 םיידדהה םידוהיה ברקב הלא םייוליג ולבקתנ ,םיידרחה םיגוחה לש םשפנ-תאוגש ,הלכשהה
 לידבהל 'םיידדהה םידוהיה ברקב היצאזיכדדומה . תיתדה םתוגיהנמ ידי-לע תיסחי תוכיתמב
 תוגיהנמה .תדה דגכ דדמ לש יפוא תלעב חרכהב התיה אל ,היסור תודהי ברקב םימיוסמ םייוטיבמ
 דשאמ הדעה ייחב תומיוסמ תורומתל תונעיהל רתוי הכוככ התיה םיידדהה םידוהיה לש תיתדה
 םידוהיה ןיב רתוי בד ןוימד אופא םייקתה ולא תרגיחבמ םג .היסור תודהי לש תיתרוסמה התוגיהנמ
 .היסור ידוהי ןיבל םהיניב דשאמ םאלסיאה תוצראב תודחא לארשי תוליהק ןיבל םיידדהה

 ורוצנ ,םיידדהה םידוהיה לע היסור תודהי לש תכלוהו תרבוגה העפשהה םע דבב דב םלואו
 הלא םידוהימ קלח .יחרזמה זאקרראקב ובשייתהש היסרדמ םידוהיה םע דוחייב ,םייתדעכיב םיחתמ
 ואד םינורחאה דרעב .םיידדהה םידוהיה לש םייחה-חרואבו תרוסמב לוזלזו תואשנתה ינמיס וליג
 .יסורה ןוטלשה םג ןיפיקעב םרת רז םיסחי תכרעמל .םתודהיל םישחכתמו הדותה לוע יקרופ םהב
 .היסור ידוהי יפלכו םיידדהה םידוהיה יפלכ הגושה ותוסחייתהב

 תמרעל .םהל םירכומה םידוהיה ןמ לדבכש ידוהי טבשב םיסורה ולקתנ זאקוואקה שוביב דחאל
 ןיז-ילכב רשמש לכר דומילבו הליפתב םנמזמ בד קלח םילבמה ,םישוחכהו םימונצה הרייעה ידוהי
 לש םיבושתה בודכ .קשכ יארשכו םיסוס ינכוד ,םינוסח םיידדהה םידוהיה ויה .האלהו םהמ אוה
 ובצייתה ,םימלסומ אלל תוכירעה התיה ויכמסמ דחאש ,לודגה דדמה ימיב .יחרזמה זאקוואקה
 .אבצה תודיחיב םיששגכו םדיייסכ ,םימחרלכ םהל ועייסו םיסורה דצל םיידדהה םידוהיה
 םיגוהכ ויהש םילפמה םיקוחה תא םהילע הליחה אל .תיאבצה וז דוחייבו .תיסורה היצאדטסיכימדאה
 לככ ךא .דרזיאב תימלסומה היסרלכואה ללכ לש הזל הוושוה יטפשמה םדמעמו .היסור ידוהי יפלכ
 ,םירשעה האמה תישארבו הרשע-עשתה האמה ףוסב דוחייב .היסורב תימשיטנאה תוינידמה הרבגש
 ידוהי ללכ לש הזל םיידדהה םידוהיה לש יקוחה םדמעמ תא תוושהל המגמל םיטלוב םינמיס וארנ
 ראשל םתבריק תאו ,היסור ידוהימ םתוכרש תא שיגדהל אופא וצלאכ םיידדהה םידוהיה .היסור
 .דרזיאה לש הקיתווה היסרלכראה

 ףאו .הבוגתהו תוגהנתהה ךדדב ,ושבלב .םיגהנמב .ימוי-םויה םייחה חרואב ,החפשמה ייחב
 תימלסומה היסולכואל םיידדהה םידוהיה ןיב הנד הבריק התיה םיכרעהו םיגושמה ןמ קלחב
 ןוטלשל ועייס םינושארהש לככ הרבג םהיפלכ התונויוע דז דוסי םידוהיב התאד רז םלוא .תבבוסה
 שכרכל םיעייסמל האנשה םע םדיפרכל תוכריעה אופא וגזמתה םידידהה םידוהיל סחיב . יסורה
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 אופא היה וז הניחבמ .תומילא תועיגפב םג ומכ םד-תולילעב יוטיב האצמ וז תוניוע םנמאו .אכדמו
 םידוהיה יפלכ הסחי ןיבל םייררהה םידוהיה תדע יפלכ תימלסומה היסולכואה סחי דיב םיוסמ ןוימד
 .תילאינולוקה הפוקתב םאלסיאה תוצראמ תודחאב

 אלמב וצרפ םיינוטלש-יטנאהו םייטבש-ןיבה .)םירצונ לומ םימלסומ( םייתד-ןיבה םיחתמה
 ונרזנ םיימלסומה-םייטסיטארפסה תוחוכה תיברמ .םיחרזאה-תמחלמו הכפהמה ימיב םזוע
 םע .םייררהה םידוהיה םללכבו .םידוהיה תא והיז םייסור-ורפה תוחוכהו ,תיתדה תואנקה תורוקממ
 .םיקיבשלובה ויה היסולכואה ראשל םידוהיה דיב תולפהל אל חיטבהש דיחיה חוכה .םיקיבשלובה
 בצייתה ,היסור ידוהי ברקב ומכ ףקיה ותואב אלש ףא .םייררהה םידוהיה ןמ קלחש ,אופא המית ןיא
 האצמש ,היסולכואה דצמ םהיפלכ האנשה תא הריבגה קר וז הדבוע .םייטייבוס-ורפה תוחוכה דצל
 . יטייבוסה ןוטלשה ןוניכ רחאל םג םימורגופבו םד-תולילעב יוטיב

 התיה ,יטייבוסה ןוטלשה ידי-לע הרכוהש ,תימיטיגל תינתא-תיתוברת תוליעפל ירקיעה ןמיסה
 םידוהיה יפלכ הגהנוה ,שדייי ןושלל וז תוליעפ הלבגוה היבגלש ,היסור ידוהיל המודב .םאה-תפש
 רפס-יתב לש תיתכלממ תשר המקוה ךוניחב םזילארולפה םוקמב .תידוהי-תיטאטה הפשה םייררהה
 ·יתבב םיידוהיה םינכתה .םהב הארוהה תפש תויהל הדוענ תידוהי-תיטאטה ןושלהש .םידלי-ינגו
 הכלהו הבחרתה םירשעה תונש יהלשמ .הדמתהב ומצמוצ .שידיי רפס-יתבל המודב ,הלא רפס
 םג . רתויב םילבגומ ויה םיידוהיה הינכתש ,תידוהי-תיטאטב )תורבוחו םירפס ,םינותיע( תול"ומה
 הרוזנצה דסב ןותנ היה. ןוטלשה דצמ דודיעו הכימתל הכז םנמאש .םייררהה םידוהיה לש ןורטאיתה
 תויטילופ תורטמ תרשל ועבתנ ,תיתומכ הניחבמ ובחרתהש ,וז ןושלב תרופיסהו הרישה .חוקיפהו
 ןמ הינכרצו תיטייבוסה תיתוברתה הריציה תא רשפאה תדימב קתנל ידכ .רטשמה לש תויכוניחו
 תוירבע תויתואמ תידוהי-תיטאטה לש בתכה םירשעה תונש יהלשב בסוה ,תירוטסיהה תופיצרה
 רוגשה יברעה תיב-ףלאהש .יחרזמה זאקוואקה ימע ראש לש בתכל המודב ,תויניטאל תויתואל
 בסוה .םישולשה תונש יהלשב תוצעומה-תריבב תויסורה תומגמה רובג םע. יניטאל תיב-ףלאל בסוה
 בתכ לש תופוכתה תורומתה .)יסור תיב-ףלא( תילרייקל תיניטאלמ תידוהי-תיטאטה לש בתכה בוש
 רפסה-יתב יפלכ תוינידמל המודב. וז ןושלב ךוניחה תרשב םוצמצ םע דחיב ואבש תדיוהי-תיטאטה
 םידוהיה בור לצא התשענש ,וז ןושלב הריציל םיקקזנה להק לש תדמתמ תוקמטצהל ומרג ,שדיייב
 .הביתכהו האירקה תפש דיקפת תא תאלממ תיסורה וליאו ,היינש רוביד-ןושלל רקיעב םייררהה
 ,םנושלב תיתמיבה תוליעפהו םייררהה םידוהיה לש םייטייבוסה רפסה-יתב לש םינורחאה םידרישה
 ןיא. שדייי תוברת לע תרוכה הלעש םימיב םישימחה תונש תישארבו םיעבראה תונש יהלשב ולסוח
 ,םויה דע םסרפתהל הכישממה .תידוהי-תיטאטב תיטייבוסה תיתורפסה הריציה לש הינכרצש המית
 .תיצוביקה העדותה ושביגב דיקפת לכ טעמכ תאלממ הנניא איהו רתויב םיטעומ

 םידוהיה לש תוינרדומה תוימואלה תורגסמה תא םירשעה תונש תישארב קריפ ןוטלשהש רחאל
 ויה תינתאה תוהזל םייטייבוסה םיימיטיגלה םייוטיבה דועב .תיאמצעה הריציה תא אכידו םייררהה
 ברקב בצמל המודב ,הדעה ברקב םייתדה םייוטיבה ויה ,תמצמוצמ םתעפשהו םהינבתכ םילד
 .יצוביקה םויקה לש תוריקיעה תונעשמה תחא .תימלסומה היסולכואה

 םירוזאבש הזמ רתוי ןותמ תדה דגנ יטייבוסה ןוטלשה לש קבאמה היה םיימלסומה םירוזאב
 ררועת תדה םע הטובו היולג תודדומתה יכ. ששח ןוטלשה .הנידמה ידוהי בור ובשי םהב ,םייברעמה
 .םייררהה םידוהיה םג ונהנ הז בצממ .וילגרל תחתמ עקרקה תא טימשתו היסולכואה תיברמ תא ודגנ
 תחא יתד-יטנאה קבאמב התארש :היצקסבי'ה תומדב ףוג םק אל םיררהה םידוהיה ברקב ד,ווע תאז

 האנש התוא םירודח ויה אל םייררהה םידוהיה ברקמ םיטעמה םיטסינומוקה .תובושחה היתורטממ
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 דגכ קבאמ להנתהש העשב םג יכ ,המית ןיא .היסור תודהי ברקב םהיתימעמ םינד רמכ חדה יפלכ
 היה אל ,םיושלשה חוכש תישארבו םירשעה חוכש יהלשב ,תימלסומה חול המרדב ,תידוהיה תדה
 תיתדעה תרוסמה םקרימכ וגרתשהש ,םייחרה םהישרושמ םיידדהה םידוהיה בוד תא קתנל וחוכב
 .תיתחפשמהו

 ידדהה ידוהיה לש םייחה רוזחמו ,םייחרה םייחה לש תודוסי ועמטוה תיתחפשמה תנדעמב
 הפרחב וכרעכ םיאושינה חיכומ .ןידכו חוכ ולומינ םירכזה לכ טעמכ .לארשי חרוסמ יפל להנתה
 תויתחפשמה חרירסככחהה . לארשי יגהנמ יפל םיידוהי חוד בק-יחבנ ורבקכ םירטפנהו 'ןישודיקו
 םרקמ קד אל םישמשמה ,חסככ-יחנב חרמשכ תרכזה לע הדפקהו 'חספ רדסב דוחייב 'לארשי יגחב
 שומישה .םיידדהה םידוהיה לש םייצוביקה םייחל ןעשמ וויה ,םייתרבח םידקרמ םג אלא הליפת
 דפסה-יחבנ הקספ התאדוהש דחאל דוחייב .הדעה לש דרביד- n פשכ חידרהי- n יטאטה ןושלב
 ,חבברסה היסרלכראה .םתביבס יכבמ םיידדהה םידוהיה חא דחימ םדרג אוה ףא שמשמ ,םייטייבוסה
 .חיכחאה תוכייתשהה תעיבקל ירקיעה הדימה-הנק תויהל דבעבכ יתדה םדוגה םויה ךישממ הבש
 םיברעה תלפמ תובקעב יכ ,אופא המיח ןיא . לארשי םע לש דרפכ-יחלב קלח םיידדהה םידוהיב האוד
 הז עקר לע .םיידדהה םידוהיה ןיבל תבבוסה היסרלכראה ןיב םיחתמה ורבג ,םימיה חשש תמחלמב
 םקרמה ןמ קלח ויהש ,םילשורילו לארשי-רץאל תוהימכה םיידדהה םידוהיה ןמ קלח לצא ומצעתה
 םירשקל תרדוח םידיגו דרע ומדק הלא תרהימכ .דודל דודמ םהיתוחפשמב לחנוהש ,םהלש יתייווחה
 תויורשפאה לע רדמל םה םינורחאה ןמ .היסורב היילע יליעפ םע םיידדהה םידוהיה יכבמ םידחא לש
 תישארמ םכמאר .רז הרטמ תגשהל קבאמה ךדד לע ףאו ,לארשיל תולעלו חרצערמה- n ידב חא תאצל
 האיציה םוצמצ םע .םיידדה םידוהי אובירמ דחוי לארשיל ולע רושעה יהלש דער םיעבשה חוכש
 .הדעה יכבמ היילע יברוסמ חראמ שמחכ הב רדחונ ,םינרמשה חוכש תישארב חרצערמה- n ידבמ

 םע םיקודה םייתחפשמ םירשק לע רומשל ךישממה . לארשיב םיידדה םידוהי להק לש ותואצמיה
 םיכשנ רטקכ ךכיפל .לארשי ללכ םע תיצוביקה העדותה קוזיח לע העיפשמ ,זאקרראקב ויבורק
 תמייק הכיא יכ ,חיכוהל דרעכש הרבסה-רק ,םיידדה םידוהי המכ . ןוטלשה דודיעב ,חרכרדחאה
 םידוהיה יכ ,ונעט וללה .לארשי ללכ ןיבל םיידדהה םידוהיה ןיב חיכחרדר תירוטסיה תופחרש
 םויכ איה תדהש ןרויכ ךא .םינד חרדרד יכפל רייגתהש ,יטאטה םעה לש רפוגמ דביא םה םיידדהה
 םיידדהה םידוהיה תופחרש לע דוביר לכ ידה ,חרצערמה- n ידב לש היסרלכראה ייחב חרעמשמ- n דסח
 םיידדהה םידוהיה חא קתנל ןריסכהש .רבדה האדנ לבא .תינויצ האצמה אלא הכיא םלועה ידוהי םע
 הוואגלו תיתחפשמה תרוסמל ,חיחדעה תוכייתשהה תשוחתל רוגיכב דמועה ןויסינ . לארשי ללכמ
 .הנד החלצהל הכוז רכיא ,זאקרראקה ימע לכ לצא םיבושחה םיכרעה דחא איהש ,תיצוביקה

 חרצערמה- n דיבב חטשה יכפ לע ולע .סופדב דבכ היה הז דפס רשאכ .םינרמשה חוכש יהלשב
 ךכל םיאנתה ורוצנשמו .חרבו םיכש ךשמב םיקמעמב ושחלש םיימראל םירוגיכו תרפיאש לש לולבמ
 םידוהיה לש המרד חרכגדאחה .תידוהי חרבדח לש הצפהלו חופיטל חרירכגדאחה חראמ ומקוה
 לש חידרחיה תשרומה חא חפטל איה הדוגאה חוטמ .תודחא םדיעב ילואו טכבדדב המקרה םיידדהה
 םיידדה םידוהי םרייית חראמ . לארשי םע דרחינו ידוהיה םלועה םע רשק ךרח םיידדהה םידוהיה
 ןיבר זאקרראקב םתדע יכב ןיב וקודיהו עגמה שודיח לע ועיפשה חרכרדחאה םיכשנ לארשיב ודקיבש
 . ץראב םחר ער םהיחר חפשמ יכב

 תוימלסומה תועפשהה ורבג ,זאקרראקב אוה םהידקוממ דחאש ,םיימואלה םיחתמה תיילע םע
 רסוח תושחת חא ריבגה הז בצמ .םידוהיה םללכבו םינימאמ-יתלבה לכ יפלכ האנשה ייוטיב רבדו
 ,אופא ךכחי .לארשיל תולעל וטילחה םהמ קלחו זאקרראק ןרפצב םיידדהה םידוהיה ברקב ןוחטיבה
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 רבד-תירחא

 זאקוואקה רבעכ .זאקוואק ןופצמ ולעי םייררה םידוהי לש דואמ רכינ רפסמ םיעשתה תונשכ יכ
 םנמא .םינמראל םינא'גייכרזאה דיכש המילאה תושגנתהה לש הרעסה דיענ םייררהה םידוהיה ועלקנ
 ןוחטיבה רסוח ךא 'ןא·גייכרזאכ םידוהיכ תורישי תועיגפ הכ דע ויה אל ,ונתעידי בטימל
 ןמ דיחיה אצומה יכ ,הטלחה ללכל הז רוזאכ הדעה ינכ תיברמ תא ואיבה תיללכה היסומלרדנאהו
 . לארשיל היילע איה םש סהל היופצה תיזיפה הנכסהו תילכלכה הקוצמה
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 םיחפסכ

יסולכוא .א יפל *םיבושי יררהה םידוהיה תי 1 םיכשכ םי 9 26 - 1 86 7  

1 1926 דדבו 886 1  בוש"ה םש 867
1926 o/o 
1 867 

134 3,  וקאנ ךלפ 6,654 7,931 801
3,970 1  וקאנ ] 50 [ 985,

1 08 ] 6.000 [ 6,282 5  הבוק 579,
 ] ] t 957 ] 500 ייזדויכו
1 ןארוטפה ,025 692 ] 4 1 6  [ 89 

1 3 1  1, 290 1,  ולפטכאסייל ךלפ 988 396

 לופטבאסילי ] 290 [
10 1  ] 1 ,000 [ 1 .  ןשאטראו 988 396

183 1 1, 381 8, 1 1 3 6,  ןאטסגאד זוחמ 203

2,050 1  קסבורטפ 23
24  הרוש-ןאח-ריכוט 406 334 980 1
644 6,597 1 , 672 1  טנברד 025,

 דיגוינ 380 778 279 73
38 1  גאדא 439 705 69
1 2  5 3  יץארכואכו 440 668 
 טנק-יגנאי 680 685 198 29
 סי'לזדכו 439 529 306 69

309 ] 3 1  ראגאלשאד ] 
 יקראט 287 300 25 9

276 1 1  ךאריזד 7
255 1  גאיצראק 46

67 2 1 1 243 3 1 6  הלאק-ל·צנאח 
232 1  ריטאגוכו 82

164 202 1 69 1  ליזנאכוושח 23
1 52  גויטינ 88 
1 26 1  לאקור 76
1 20 1  ילגרוד 75

94 1 2 1  102 1  דייימג 29
10 1  טרוי-רייצ 52 
90 1  קאנוי ב 52

9 9 7 1  1  טנקחאדובאראק 05
 טנק-יגנאי-ןאטלוס 28 40 16 57

471  יבאלגא 35 33 165 
1  הגאו אבו 29
 יאטוגנ•זד 35
 סנק-יולק-םאמיא 88

1 חנש יבגל םינוחגה 1 .ינרא·צ יפל םה 867 1 חנש יבגל ; החפשמל m שפנ 5.86 סזל ובישח יפ לונ , 810 886 
1 .בוכויסינא 1 חבשל םינוחגה; m ל , 888  חחוקכוכו .םינדמוא םה םריגוסכ יםרפסמה .ןסיולכואה דקפיכוכו םה 926
 .ינשה קרפב ונוייצש ,הפוקתה
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 םיחפסנ

1 בושייה םש 867 1 886 1  דדמ 926
'!! 1 926 

I R67 

3,4 2,443 רקט זר n מ 1 7  3,822 1 56 

1 932 •גזרדג , 594 1 , 475 1 58 
1 335 434 ק"צלאג , 458 336 

 303 קרדחמ
 360 קסדרכרלס•ק
52 קסדרגנזייא•פ  
18 97 690 533 •אסקא  
n 38 77 348 205 טדר•-כאסא 
1 קטסרק 99 293 
1 ףדגא 35 1 5 7  
 טדר•- T' אק

 800 321 ןאוכק זר n מ

 ] 800 ( 276 •אגרג•זד
 45 ה•אגלכד'צ

יררהה םידוהיה תוליהקכ םיכ"ושו םינבר .כ  הרשע-עשתה האמכ םי

 כרש"ה םש

 וקאנ ךלפ

 וקאנ
 הנרק
 החאמש
 רגומ

 "חר•מ

 ןאדרטפה
 •דאםרק

 רלפטכאס•ל• ךלפ

 ןשאטדאר

 ןאטםגאד ח n מ

 קםרכדטפ
 הדרש-זא n-ד•מס
 סגנדד

 ףגר•ג

 גאדא

 'זאדמאמ

 סגק-•גגא•

 ם•ל•זדמ

 דאגאלשאד

 •קדאס
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1 3  1 5  

2 
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5 

1 6  3 2  
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 ם•נומשה תונש ם'ש'שה תונש כוש"ה םש

 ךאו' דד
 גא'צראק
 הלאק·ל•צנאת
 ר•טאגומ
 ל•זנאמושת
 גו'ט'נ
 לא קור
 •ל גרוד
 ידיימג
 קאנ•רכ
 טנקחארוכאראק
 'כאלגא

 ו ו רקט חתמ
 •נזורג
 ק''צלאנ
 'אסקא
 2 טרר•-כאסאח
 קטסוק
 ררגא

 3 ןאוכק זוחמ

 2 'אנרג'זר
 ה•אנלכר'צ

 66 36 לכה ךס

 הייכשה תיצחמב םהב םידימלתהו 'הכרכ דימלת' יתב .ג
 *הרשע-עשתה האמה לש

 םר•מלתה רפסמ 'הנוכ ד•מל n • רפסמ כוש"ה םש

1 867 1 886 1 886 

20 1 5  325 
8 95 

2 2 45 
2 45 

2 40 
2 2 35 

 הבוק
 טנכרר
 •גז ררג
 " T רר'מ
 ןשאטראר
 דייגר•נ

1 ,•נראיצ :'פ-לע ךררע חולה 43-4 •מע , 870 1 1 ,כומ•ס•נא ;   . m ל , 888
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 ם'ד'מלחה רפסמ 'הנרכ י'מלח' רפסמ נר'ש'ה םש

1 867 1 886 1 886 

 30 ןאררטפה
 30 2 2 גאדא
 30 קי'צלאנ
 27 2 יאסקא
n 25 2 טרר'-נאסא 
 20 יקראט
 20 'אטרגנ'זד
1 טנק-'גנא' 6  

1 הררש-ןא n-ר'מט 5  
1 ס'ל'זדמ 5  
1 'ץארמאמ 5  
1 רידנא 5  
1 קטסרק 5  
1 2 ר'טאגרמ 4  

1 ןאד'זד 4  

n 1 הלאק-ל'צנא 2 
10 גא'צראק  
10 ידיימג  
n 7 ל'זנאמרש 
 טרר'-ר''צ
 6 גו'ט'נ
 קסרנרטפ
 יל גרוד
 4 קאנר'ב
 3 לא קור
 • טנק n אדונאראק
 הגאראמ

 955 59 66 לבה ךס

 םימרכו םיעטמ ,תועקרק לע םידוהי לש תולעבה תקולח . י
1 ב 8 8 6  *םיבושי יפל-

 ברש"ה םש
 ופסמ
 םיעטמ
 ם'מונר

 רע'ר רחא חרדנרעמ תוערקק

 םריאטקה רפסמ ם'לענ ופסמ ם'ואטקה רפסמ

 םריע
.23 הנרק 2 **) 10 ( 35 56.8 
1 טננרד 60 5 . 5  ) 1 ( 273.0 
 1 והרש-ןא n-ר'מט
.10 קסנררטפ 9  

1 ,ברמ'ס'נא • 888  . m ל , 
 . ןחרא םרי'כחמ אלא םהיתומדא חא םמצעב םדיבעמ םניאש תועקרק 'לעב לע יענצמ ם'ריגרסנ עיפומה רפסמה ••
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 רפסמ n ורנועמ חועקרק רע•ו וחא
 נוש"ה םש ם•עטמ

 ם•מרכו ם•ראטקה רפסמ ם•לענ רפסמ ם•ראטקה רפסמ

) 2 ( 4.  ינזורג 4 4
4 ) 3 ( 3  ק'יצלאנ 4 3.

7 . 340 43 ) 1 6  ( 36. 2 1  ולכה ךס 77

 םירפכ

 ןאררויש תוכיסנ

 ןאווטפה 87.4 ) 5 ( 35 27.3
 יז'ררימ

 יקש ותכיסנ

) 3 ( 1 . 6  זשאטואו 

 הוויק תוכיסנ

53. 5  1 3  ) 10  ( 19 .  הלאק-ל•צכאח 27 1
 גאדא 3 48.9 ) 25 ( 27

1 3 . 7  'ץאומאמ 54.6 ) 5 ( 23 

 זאואסאכאט

27.3 24 ) 3 ( 8 1 . 9  ךאו· זר 4 
1 2  ) 1 1  ( 5 1 . 1  גא'וצאק 30 

1 . 9  ידיימב 9.0 ) 2 ( 6 
) 2 ( 20.  ויטאגרמ 2

3 .6 ) 4 ( 8 .2  לא קור 
10  ) 8 ( 16  גויטיכ 4.

 טנכור תוכיסנ

1 0.9  55  ) 52  ( 2 1  ירגוינ 52 8.4
1 9  ) 1 1  יבא לגא 27.3 ) 
32 ) 30 ( 1 0.9 10  לזיכאמשוח 

 םיקימרק יופכ

 יררגא 34.4
 יאסקא 382.2 ) 3 ( 585.3

 קטסוק 27.3 ) 2 ( 77.8
1 . 4  ) 1 ( 7  יקואט 6.

1 0. 1 ) 3 ( 1 2. 6  סיל'זרמ 
8  טכק-יגכאי 45.6 ) 8 ( 18 2.

 ןאכרק

 יאכרג•זר

 םריצכמ דיל

 ואגאלשאד 2
6 1 7.0 ) 4 ( 1 , 4 1  טרוי-באס את 12 9.6

1 ,472.4 306 ) 192 ( 2,549.9 1  םריפככ לכה-ךס 63

 לכה ךס
1 , 8 1 3. 1 ) 208 ( 349 2, 586.  ופנכו ריעב 340 1
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 *הרוש-ןא n-רימטב יסורה דקפמל ליזכאמשוח ידוהי תנולת .ה
 )ט"יה האמה לש םישישה תונש תישאר(

 ! דבכנ רשו ןודא
 תיב לכמ ,שפנ לכמ כ"ור 'א הנשו הנש לכב ונילשומו ונירשל סמ ונמלש ונחנא םגו םינומדקה וניתובא

 דחא םויו תותפשאה חא תוקנל םישנא השלש ונתאמ וכלה ועבשב םימי הושלש .קבט חורטיל הרשע תיבו
 הנידמה ינינע רבדב ונריפכ ךרד םיבשהו םריבועהל ונחנ וניסוס חאו םהיתודשב םריועש רוצקל ונלוכ ונכלה
 לכב םילשומל תיב לכמ כ"ור ינש םדעב רפוכ ונחנ םסיוס םהל ויה אל רשא וניחאמ ודעו .הלשממה תדוקפו

 םיטיחמ .םיכרדה חא ןקתלו ראודה יחב ינולמב הכאלמ ודבעל ונלוכ ונכלה העשה ךרוצ יפל .הנשו הנש
 םיקוחה לכ חא .הלאכ דרוע ףסכ .פוק 30 ונמלש הנראמה בשעמ רופו רופ לכמו תירישע ונחנ זרואו םירועוש

 .הצפח שפנבו םלש בלב דימת טפשמכ ונישע הלאה
 ,םישדח םיקוח ףיסוה דוע םינושארה םיקוחה דבלמ יכ ,ונחוכמ רתוי לושמה ושרדי רשד הלא תותעב

 .ונתאמ רשדנה לכ חא תואלמל ונדיי לאל ןיא רשא
 לכ דעב םימלשמ קבט חורטיל הרשע חחתו .הנשל כ"ור ינש שפנ לכ דעב התע םלשל םיחרכומ ונחנא

 חק• בוט ובל לע םא וא ויחונרגב דימת דובעל חקל• םהמ דחא שיא .הנשל כ"ור ו"ט םירבגה ןמ שיאו שיא
 םהיתחת חקי וא הדשב ותדובעל ושרדי םיסוס ינש .םיטיח r סור רופ יצחכנ םינאפאק הרשע ודעב רפוכ
 םישדח העברא .תונוש תודובעל ועבוש ועבש לכב ול ךחיל םיחרכומ םיסוס ינש .םיטיח םינאפאק םירשע
 ךושמלו ךסמל ונתאמ חקול טפנ יצחו רופ ינש .ויתודש חא לבזל ונחנא םיחרכומ םריועשו םיטיח רעזי םרט
 רשע השימח .הנש לכב ול תונבל םיתב הששו הנש לכב שיבלהל םיחרכומ םריקונ השש .ולש םימארה חא
 . םווי הליל םישנא ינש םחוא וקני םלש שדחו ויתודשב זרוא וערזל םוי לכב םישנא השש םיכלוה םימי

 ערכשכ םימי השלש .תודשה ןמ םירועשהו םיטיחה חא רוצקל םימי השלשב םיחרכומ ונלש הדעה לכ
 חא חקי דימתו םיקיפאו םירובצ' תולעתו תוראב רופחל םימי העבראו רעיב םיצע חורכל ונלוכ ונחנא םיכלוה
 .ונרפכ ךרד םיבשו םריבועה םירקונה דעב וניסוס

 .הפוחה סרוק כ"ור הרשע הלכה חאמו כ"ור השמח ןתחה חאמ חקי ,וניחדעמ השא שיא חק• םא
 ,הלאכ םיבר םירבד דועו .ונילא דוע םניש• אל תיב ילכ וא המדאה ילכמ םידחא םילכ ונלצא הרל• םא

 לכ חא םלשלו םיקוחה לכ חא םייקל בא יחב םישלש קר הברקב תלולכה ,הינעה ונתדע ידי גישת אל רשא
 עונל וא ונינודאל םידבע תויהל םא יכ ונל ראשנ אלו דחי ונחוכו ונפסכ םח יכ ,ונילע תשוה רשא םיסמה

 . ונפטו ונחנא םג ברעב חומול
 ונלוע חא ונילעמ לקהל םימחרו דסח שקבלו לודג ךיסנ ךדובכ דוה לא תשגל זע ונשפנב ונבהרה ןכל

 ןמחרהו לודגה ונכלמ דוה חלשממ חחת רשא רחא סרקמכ וא ידגוינ רפכב בשייתהל תושר ונל ךחיל וא השקה
 . ונתאמ הממורה הלשממה ושרדת רשא לכ חא אלמנ החמשב ונחנאו

 םהו הז תודוא לע טנברד ריעב םיבושיה םיטפוהש ינפ חא ונשקב םג יכ 'ךדובכ דוהל ונחנא םיעידומ ודע
 ירבד חא םג תואלמל ,ןודא ,ונדי לאל ןיא ךא .הזה בתכמה םע דחיב ךינפל ונעצה רשא ,הארוה ונל ונחנ
 תודבעמו רואל הלפאמ ונאיצוהל ונילע ךידסח יפנכ ושרפת רשא דע ךדובכ דוה חאמ הכחנ ןכלו הארוהה
 .תורחל

 ]תומיתח םישלש םותחה לענ

1 ינרא'צ :האר .ינרא·צ הדוהי ידי לע תיסורמ המגרות הדועתה 866- 1 863 , 1 -192 ימע , 47 ·לג , 864 1 9 1  . 
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יררהה םידוהיה יגהנמ .ו 1 ( םי 8 9 5  ( * 

 לארשי תיב לכ תא חריכמה וןכיתה חריכ- תודחאה יכ ,םימדוקה יבתכממ דחאכ הרומא יתלמ דככ
 תודחאה .םייפוריאה וניחא לצא דשאמ זוע רתיכו תאש רתיכ םירהה ידוהי לצא תרדוש- ריתרגלפל
 הארש ארבכ ,הקוצמו הרצ תעכ דוחיכ .המינפ םהייח יכרדל ןנוכתמה האדי רשא רבד לככ תטלובו תצבצבמ
 תריסמ ,םשפנ ףרחל םה םינוכנו ורצעכ םיפתתשמו קלח םילטונ סלכ ךיא ונחנא םיאור זא ,םהיחאמ דחא לע
 הנה ,םואתפ תאוש וניחאמ דחא לע ארבכ- ונתשכלו ונתפרחל- ונלצא .ונוגי תא לקה ןעמל ,שממ שפנ

 רתי הנה ,רצ םהל םג ול דצכ יכ תואל תישריח החנא וזיא ובדני דשא םיבורקו םינמאנ רתויה םיבהואה דכל�
 יכ ,הנקסמ ידיל ראוביש דע ,הרקמהכ ררבדיו וחישי םריתסמכ; ללכ ותואר יתלכל םיקחרתמ וריע ינכ םישנאה
 םיענ ןנואתה םניחל אלו ... ןידה תא וילע וקידצוי םשאר אטח אמתסמ ,הלווע השעי אל רתימאל תמא ןיד ןדה
 םדאל רמו רע המ םנמא יכ ,)א"ל םילהת( ·ודמע קוחרמ יבורקו רדרמעי דגנמ ירעו יבהוא· : לארשי תורימז
 םה םג הנהו לגלגה וילע ךפהנ ךא- ותברק רשקכ דימת רשא םיכרה ויבהוא יכ ותוארכ ,תרהלכ וילע ךפההכ
 תא םינומ תרשע לידגי הזה רבדהו ,רתכשמ לע וקחשיו ודיאל םה םיחמש ולאכ ,םיביואל וכפהנ םיבהואמ
 אל .טפשמה יהלא תאמ טפשמ ושרדל לחוי הדיאמ יתלכ ארילקפסאכ םייחה לע ןנוכתהל לחיו רככל תקוצמ
 םרט; הרשע-עשתה האמה לש ןריצזיליכיצה דרא דגנ םריהה ידוהי וממחתה אל דרע המש .זאקרראקכ אוה ןכ
 רשא םולעה ןמ םדאה תא תואיצומה תונוגמה תודימה סג ןכ-לרע ,הפירזמה הלכשהה שבד םירהה ומעטי
 בקעי ילהאכ ןהל ןק הנאצמת םרט הפוריא ינכ לש םייחה ךלהמ לע תפיוזמה הלכשהה ןתוא העיבטה
 הז תמרעל םלוא' ויקרועכ זלונ לא עמשי ונדוד םד ולאכ :םדא ארפ· םנמא אוה םיכר םירבדכ .יזאקרראקה
 רץא אוה ןאצומ רשא תרדימ ,הפורצה ונתרות פ"ע לארשי םע ןהכ ןויצמו ןמוסמ רשא תובוט תרדימ יכ אצמנ
 .הלענ דראמ ןפואכ ןתוא םישדיקמו םיצריעמה םדיהה דיוהיל הושריכ וראשנ ןהה תודימהו ,סרקה

 איה הלוד גר· דאמ הדקי תאזה הדימה; ·םיחרוא תסנכה• איה וניבא םהרבא חאמ ונלחנ רשא תודימה תחא
 הדימ .)ה"נ חרכונ( •חבזמכ וילע רפכמ סרא לש ונחלש לע םיחרוא• יכ ,)ז"כק תכש( •הניכשה ינפ תלבקמ
 הלילח. רניטקןוטסריאר רנריואנכ דרע רבדא אל ... םייפוריאה וניחא יניעכ וןרחאה ןמזכ דראמ ה לק רז הרקי
 םיטיבמ לארישכש תוגלפמה רתי ינכ סג לכא ,סמחל ברעל סורפלו םתיב ףס לע ךורדל רך.רנשל תתל םהל
 םילבקמ םניאש דכלמו ... תיז הלע אצמל ריעל ריעמ תוחרופה ןיאליטרע ןילזאד תרמשנ יבה לע שפנ טאשכ
 תדימ ןכ אל .םינתונש המ םינתונ םה םחרוכ לעכ ולאכ םיפועז םינפ וארי דרע ,תופי םינפ רכסכ חרואה תא
 תישונאה הרכחהמ דכאכ רהנה םירדההמ םדא לכ יכ ונחנא םיאור המש ; זאקרראקכ םיחרוא תסנכה
 סג סא יכ .תופי םינפ רכסכ קר אל חרואה תא לבקמ םרירההמ דחא לכ ,הלודגה הילוחהמ תחא תעבטכו
 תבהאכ ררוקמ רשא ימינפ שגרכ םא יכ וץחלו הפשה ןמ אלו ,םינמחר ינכ םינמחרל ויארכ ה כ ח לש םריבדכ
 יכ 'ללכ תוינרמרצ םרש ילכ ! וניבא םהרבא- תודהיה תרכא יבא תאמ םימולע תושריל רנל הנחנה הלמחה
 .די תנתמל חרואה קקזנ ךא םאר ,רשפאו המ לככ וחרוא תא תרשל רירה ידוהי לדתשמ דכלכ תומימתכ םא
 םרירההמ דחא לכ .םייחכ ותדמוע רימוחה רבצמ יפ לע ונממ בגשנ םג םא הפי דיענ יררהה ןתונ הנה
 ףטהו ,ויתויער רא ,רתירע םע דחיכ בודה יפ לע רוגי .רושעכ., רכרכ אל רשא רמולכ ,םיינוניבה תגלפממ
 םעט יפל רכ םרידוסמ תיכה ילכו םינוש םדיברמכ דימת הסרכמ םהמ דחא רדח .םרידח ינשכ קר וילגרכ רשא
- אוה זאקוראקב ·םישנ תרזע• הלמה ןברמ .ארקיי 'םישנ תרזע• םשכ רשא דחא רדח דרוע ,סרקה תוצרא
 תא הנפמ רהנה וןרצ תותוא לבכ רירההו ... •ןיכסכ וךתחל רשפא• יכ דע ליהבמו ארונ ןפואכ המהוזו האלח
 םימי דשח רוכעי םימעפל ! םישנה m זע לש הפשאה רעשכ ללוגתי אוהו ,וחרוא ינפל ראופמה דחאה רדחה
 רתיכ ינכ וןברע תא טיקויש תכש ברעל תכש ברעמ ךיבורח בקכ קפתסמ רהנהו ,ריפ לא רשכ אובי אל רשא
 ןעמל רק ,הפקהכ חקי ,הבר הכ וץרי הנהו ,חרוא ותארקל עיפוה ךאו ,דכלכ המדאה תואצות רתיו זרואכ
 תרועכש m ראה המהמתי םימעפל . רתיככ ללכ רמל םיכלהמ ןיא רשא םריבדכ חרואה לש ונוצר עיבשה
 דחכנ אול אוה ועדי יכ םאר 'וןשארה םויכ רמכ רתכש ימי לכ וחרואכ חמשי רירההו .םלש חרי םגר םידחא
 ולמעוי ודבעי רפא עתזיכ רשא דע ופקני םיגח .ופלחי םיכר םימי ד,ראמ הכרה ולבסי וסיכ יכ ,ונממ ומצע
 רא רינש םרש רירהה ינפ לע ריכהל רשפא יא תאז לככ ; ויושנל םלשל ודי לאל היהי ןעמל חורו שפנ תעיגי

 ר m י ודבעל ץמאתי רא וכרדל סעי חרואה ראשכו , ודיל אבה הרקמכ אוה חמש ,אוה ךופהנו , וןרצ יא תרתוא
 ... ! רכנמו ןררסחה תא אלמל בוט דיפ ול הריש ולמע ןעמל דימ

 רפכה לא רא ריעה לא ואובכ רשא ימסלומ רא ודיהי. ןמאנ דדיי רפכו ריע לככ ול רחוב םיררההמ דחא לכ

1 ,ןמרבארב 895- 1 894 , 1 89S , 1 ילג 70 , 189  . 
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 ןיכהל רתיכ ינכ לע הרציו ותדובע תא ףכית בוזעל תיכה לעכ תכרח הנה ,הזכ חרוא ארבכ . רתיכ לא רוסי אוהה
 לש וינפ ליהצהל דיככ . חרואה ררבכל ריעה ירנכבמ םידחא וילא ארקיו ברעה תחורא רא םריהצה תחורא
 לכ . שרק יררהכ םתדרסי רשא םינוש םרייש לוקכ ורישי רשא םימיל רייעצמ םידחא וילא ארקי חרואה
 ? ןמולש המ . ןארב ןררב• : הזה ןומזפה םתפשכ םה םיעיכמ םהידי תא םתתכו חרואה לא םישגנ םיאורקה

 םכל םג' : םתמעל הנעי דרבכו ןוצר תותואכו רמוקממ םרקי חרואהו '?אוה המ ךיצלח יאוציו ןתירע םרלוש
 םהינפל השק רשא רבד ןיאו חרואה ינפ תא םילבקמ םנה ררבכ תרדה תרתוא לככ :םכל הנרתנ יתדות םרלש
 הזה רבדה .הלענ רואמ ןפואכ םיחרוא יסינכמ םנה םעבטמ יכ ליבשכ קר הז לכר ,חרואה לש ונורצ תא תרשעל
 לככ רמל תער רשכה ןורתיו הלכשהכ םיררהה לע םה םילענ יכ סא .םייפוריאה וניחאל תפרמל תויהל לכרי
 וניחא ישעמ תא תפרמל רנל חקנ םא ,רנל בשחת האטחל אל תאז לככ ,ט"יה האמ יסומינכו הניכ תמכח רבד
 .הז עוצקמכ םייניסאה םיקוחרה

 הרכח םהיניכו ,םינוש הקדצו רסח יתכ רדסיו תורחא םריעכ לד לא יליכשמ וררועתה תונורחאה םינשכ
 ררע רכוא אל. ןהל ןררע ןיאו דראמ הבגשנ ולאכ תורבח תרטמ :קדצה תניל· םשכ הרכקי םהיפ רשא הדבכנ
-לע יכ ,הטעמ אל תלערת ןהכ םיאצומ םריישע םיולח םג לכא ,ולאכ תורבחל דואמ םיקקזנה םיינע םילדחכ
 איה הכר המ ןכ לעו- הלדחה תא ךלהתהל ןיא םג םיעדוי םניאו ,סדיה למעמ םיעגיו םיפיע תיכה ינכ בור-יפ
 םישנא ינש םריבחה ןמ הנחלשתו ,רישע ןיכו ינע ןיכ ,ריעה יולח לכ רקכל ןחלשכ ולאכ תורבח לש תלועתה
 ,הלאכ תורבח ! שורדה לכב ותרשלו אפרמל םדיקשה ותוקשהלו דבכשמ ךופהל ,הליל לכל הלדחל םרימשמ
 רענו ןה רועמ טעמ אלה? לארשיב ןנשי ולאכ תורבח המכ לבא ,הל הככש ריעה ירשאו דואמ תורצחנ ,םנמא
 רחאכ סלכ. לדכ ועשכ. ןקזכ רענכ המש ,הלאכ תורבח דוסיל ךרצ לכ ןיא המש. דאקדדאקב אוה ןכ אל ! ןבתכי
 לא םישנה לע םישנאה סלכ וצבקתי הרהמ רע ,ידד רשע לע בכוש ינולפ יכ ,הבוט אל הדעמש ודיא העיגה ןא
 רמשמ וקיזחיו ודעסלו דבכשמ לע הלדחה תא ךופהל רשפאה לככ םילדתשמ סנה רץמנ קשחבו ,הלדחה תיב
 .הלילב ןיבו םויב ןיב רחא עגר ףא דדהבדעי אל יכ דע ,תסמ

 לכ ךירצ רשיה ןדיגהה יפ-לע יכ ,)ר"ק תבש( ל"דח ונדרוה ·הלכ הרובחה לכ גאדת תמש הרובח ינבמ דחא•
 ,דחא רבא ונממ רדעהב תומלשה תילכתב םלש דוע ונניא ףוגה יכ ,המדאה ריבאמ דחא ןדבא לע גואדל םדא
 ל"דח ירבד .ומולשב שורדלו גואדל םדא לכ בייח םדמ לעבלו ,דב ותחשמ דב םדמ ,לגר דא די ונממ עטקהבד
 תאצל- יררהה ידוהיה לש וייחל ןורחאה עגרה עיגהב .הלענ דואמ ןפואב םריהה ידוהי י"ע םימייקתמ הלא
 עדגה לש דתיב ; רפכה דא ריעה לכב הארת הצרמבו הריבכ העונת הנה ,םיחלא לא ושפנ בישהלו רוכע קמעמ
 תורהממ םילגרב םיררהה וצורי הריק תוצוחכ. ללכ םריכמ יתלבד םידעוימ .םריענו םינקז ,םישנו םישנא אלמ
 יתלבל רירהה תא רוצעל לכות רשא םולעב הרצחנ הודבע םרש ןיא . חונמה ל ןורחאה דובכה תא קלחל ושיחוי
 יררהה ידוהיה לש ותונחכ תויהל םילוכי . םימת םדיל םהיתווינח תא םריגוס םינונחה ; חונמה תיב לא ךלי
 םייחה תלחג התבכ יכ ,הבוט אלה העידיה ונדאל העיגה טעמכו ,םישחרתמ םדי לכב דאל רשא :םיבוט םינוק'

 שורק בוח יכ ירחא ,תרחמה םדיב וילא אובל הנוקה תא שקבי ללכ תרינרמר.� םדש ילב דא ,ינומלא יכדלפ לש
 ונשפנ דןבאו ל ? הפוריאב םג תאזכ ונחנא םיאור םאה .עגר ףא המהמתהל ול ןתי אל ודוסי תדה שגרב רשא
 תורוע דובע יתבב םיברה םילועפכ ,םישנא יגרס רתי םג םא יכ ,םינונחה ןא אלו ... ! הלילשב תונעל ונילע
 לכל דעומ תיב לא דהדליברי םרטב ותוארל ,חונמה לא וצורוי םתדובע תא ובזעי הרהמ דע ,תוכאלמ ינימ רתוי
- r למ· היהיש- ושקבל הז םע דחיו ודובכב ועגפ םינמזה ןמ ןמזב ילוא הליחמו החילס ונממ שקבל . יח

 ריהמ רפוס טע םג- םיררהה לכ ינפ לע דא ףחרמה חורה לא ןנובתהל אוה רדהנ . םימשבש וניבא ינפל 'בוט
 לא ןנובתהל יפוריא בל ןשמי תאש רתיב ! דמכ עיבהל הנרצקת םינמאנ יתפש לכר םינמאנ םיעבצב ראתל אלי

 םיפסאנה לכ יניעל תוגיצמהו המבה לע תוקחשמה ןנה הדכ הגרח הזחמב םרירהה ישנ; םישנה הדחמ
 רא ריעה ינבמ דחא תרמ לע הועמשה םישנה ינדאל העיגה ןא .ארונ ןוגיו לבא יררועמ הגרח תונויזח
 םידגב הנשבלת ולדג לבא תואל .חונמה לא תכלל דחי הנצבקתתו ןהיתונב דייב תיבה תודובע תא ובזוע 'רפכה
 לא םינעשנ םירמועו .תיבה לא ןלכ ארבל םישנה ןרמה תא קוחרמ םתראוב ,םישנאה .תובוהצ םילענו םינבל
 לוק. ןלוק הנמותר חונמה לש ופרג תא הנבסת התיבה ןארבב םישנהו . לבאו רעצ חראל שאר יפופכ תיבה תרריק
 הנטורשת םג םא יכ דבלב רז אלו ,איבנה והימרי ימיב 'תרננרקמהכ• בול תרילכ תלופו רודח לוק . יהר הגה
 ןרזחו ! םר ןפש דע ליהבמו ארונ ןפואב ןהינפב תורובח .תורובח הנישעתו רןעשב תושלות .ןרשבב תטרש
 השארבו תורובחו םיעצפ םיאלמ הינפ ריהי אלש תחא השיא ללוגה תמיתס תעשב תוארל אוה רץפנ יתלב
 ... המצע הידיב לכה רשעבש החרק

 לכ .תררג וקילדי זא .חותפ רבקה יכ עידוהל תורבקה תיבמ דחא ארבי רשא דע .רץאה לע חנומ תמה
 םידגבה תא תורפות םישנה; תריגשמ קרפ הנרש תונשל םג ליגרה יברהו ,ייש ןב תרלהת אורק ארוקל ליגרה
 פ•ררב םג םיגרהנה םיגהנמה יפל לכה ; רהרשיבליר תמה תא םירהטמ םישנאהו ,םיכריכתה- םייחצנה
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 ,זאקוואקכ אוה רץפנ וןזח רשא םר ילאוג י"ע םרירהה דחא הלואש דרוי םא .רדענ אל רבד חילופו היסורכ[
 יחצנה ונועמכ תרמשמל ול ונתי הזכ הרקמכ .וילעמ םידגבה תא םיטישפמ םניאו תמה תא ןירהטמ םניא זא
 תא םישנאה תאשכ .הז רכוע לש וביט המ המודה ןאלמ עדי זעמל ,וידמל תחתמ אשנ רשא תינחה תא םג
 רשכ תא תוכשונ 'ךחצמ לע תונמ םישנהו ,םימנ תועמד דירוי זקחה זימה םג הנה ,םימלוע תיב לא הטמה
 םישנה ןומה ןרתכ . שפנו כל לכ ץלפתיו דחפמ יפוריא שיא רשכ תרעש רמסת םיניע הארמל יכ דע 'ןהידי
 םיעצפה יפ-לוע הצמשל וערפה השאר יפ-לע הריכהל רשפא הלקנ לע רשא ,תחא השיא תנייטצמ תוננוקמה
 רתי תולוק לע הלוק םירת איהה השיאה .םישנה ראשמ הכורמ רתוי הדימכ הינפ תא םיסנמה םינמאנה
 ,תונמה תחפשמ תרנכמ תחא בורה יפ-לע ,איהה תנויצמה השיאה .תיטאטה םתפשכ הרמ קעצתו תוננוקמה
 . ריבד ךשמהכ רפסא רשאכ לכאה ימי תעכש ןשמכ הארי הלעפו הגות ןרריחכ תוקחשמה שארל הנמנה איה

 םילבאה תא םחנל ידנכ .הוצחר תיכה ריקמ םימי ועבש ןשמכ םיאצוי םניא םילכא ה חונמה יבורק
 םויו םוי לככ .םילבאה תרבחכ ןושארה ועבשה ןשמכ אצמנ ריעה ירגמ עודי קלח יכ ,םלצא גרהנ ,םנוגימ
 םניאו ,תוינשמ קרפ םג םינוש תונשל םיעדויה הלאכ םנשי םאר :םילהת ורמאי' ,המש םיללפתמ ברעכו רקככ
 תוחורא םיאושנ םדילי וניניע תואור ומויכ םוי ידמו ,ברעהו םירהצה תחורא לוכאל םג םהיתב לא םיכלוה
 דעכ ברעהו םירהצה תחורא םוי םוי םיניכמ םדיצמ םילבאה םגו ,חונמה תיבכ םיאצמנה םהיתובא דעכ
 וןשארה ועבשה ןשמכ הנה םירהה דיוהי תנומא יפ-לע .תמל דובכ וקלחל םיכומסה םירפכמ ראכש םיחרואה
 ונממ רשא תיכה ינפ לע ףחרתו תינש אובת ןכ-לע רשא 'ףוגה ןמ תמאכ הדרפנ יכ 'ןימאהל המשנה תנאממ
 לע תמה תא וחינה םש םרקמ ,תיכה יתכרימ תחאכ הז םעטמ- 'ידש לצכ ךנרלתהלו םררמ ימשכ ףועל האצי
 לעממ הולא קלח ןיכ הציצח ןיעכ לודג תושחנ סטכ הסוכמ רהנה וינפלמו ןטק אסכ לע דימת קלוד רנ 'רץאה
 ,רנלש תובצמ ןיעכ תמל םינויצ םיביצמ םיררהה םג םייפוריאה וניחאכ .תחתמ רץאה לע רשא םדאה ןיכו
 ,רפס יעדוי םניא בורה יפ-לע יכ ריחאו ,וחור תולעמ םג הרובקה םריר רטפנה לש ומש דכלמ שרקה לע םושרו
 הקדצ תניתנ :םיחרוא תסנכה' תרצמ סחיכ רטפנה לש רככל תבוט לדוג: ןה םהיתובצמ לש תואחסונ בור תאזל
 .המודכו הבחר דיכ

 . רץאה לע תובושוי תודוגאל תוקלחתמ ךה ,םימי תעכש ןשמכ םילבאה תיבכ הנראשת ןכ-םג םישנה
 איה .תורודח םיניעכ הילע ךנוכתהל םישנאה לכ יניע הילע תכשומ ,הלעמל היתונזה רשא :תניוצמה' השיאה
 יבג לע םיעצפ םיאלמ הינפ יקלח לכר הייחל ,לאוגמ ךפואכ וערפ השאר ,היכרכ לע דברכמ םרקמכ תדמוע
 לע' תרימאכ ונכל לע תוכהל ונחנא ןיליגרש רמכ אל- הכל לע הידיכ הכת ףרה ילכר 'םדכ םיסרכמו םיעצפ
 הז םע דחוי הכומה לש הכל לע קז m רידא םושר הושעה האנה ,שממ האכה םא יכ םדירפנה םויכ 'אטח
hu !' תולמה היתפשכ קורשתו- האורה בלכ ארונ דחפ תררועמ la !  hula ' התמעלו ; םריורמת יככ ולקכ 
 םישנה ינפ תא תוארל דואמ רצ םגר ,אוה כל ביאכמ רקחש. שפנו כל דירחמו רזומ לוקכ םישנ יתש הנינעת
 תורעש תא ושלתלו םרשכ תא וערקל ,תוכבלו דופסל אלא וארבנ אל ולאכ ןהיתובל לע תופפותמה תוננוקמה
 רצחכ םידמוע םישנאה ! םיחצנ חצנול רודו רודל התכ לא םאמ תרסמנ הניקה תכאלמ תאזה הכאלמהו ! ןשאר
 ןרכ וערכל בריחמ אבה לכו ,תיכה לא ראובי וןכנ רטשמו רדס יפ-לע דחא דחאו ,תלדה לצא תיבל וץחמ
 דובכל תוולחמל ארקיש ונלצא ך m כה זיעכ ,אוה םג וחצמ לע ופורגאכ תוכהלו תניוצמה תננוקמה ודבכל
 תננולתמה ינולפ תמשנל האכהו העמד' : ולקכ הארוק תננוקמה זב :הוענצה תנתוחמהו' :דבכנה ךתרחמה'

 תא ועמשכ .ישאה הזר' ... המולעל הכלהש ינומלא תמשנל האכהו העמד• ... 'הניכשה יפנכ תחת ידש לצכ
 לוע רכל לע הניו זע רתיו תאש רתיכ המהיו וחישכ דריי ,תננוקמה יפמ שרופמ םיאצוי ול םיושדקה תומשה
 .ןנוכתהל אוה ויאר .םימי העבש ןשמכ ומויכ םוי דימ םרירהה וגהנתי הנכ ... תונמאנו תולודג תרכמ וחצמ
 הניטיצה רשא תינולפ השיא ד"ע הנטופשתו זהיניכ הנרבדת ,ברע תונפל זהיתכל הנכושת רשאכ ,םישנה ןיא
 תועמדכ רא ללכ תועמד אלכ הז םגו טעמ קר התככ תינומלא השיא הז תמעול ,היתועמדו היתויכבכ
 m עמד דירוה ילכל כל רייבא םישנאה ועדי אל םלכהו רושבי אל ןיא' : םישנאה ד"ע םג ןידה אוהו , תושבי
- '! חונמהנ רבג תומ לע

 תא םה םילכמ םימעפל תאז-לככ 'ולאכ םריקמכ דראמ ולדג לכאה יכ ,טופשל לכונ הזכ רומאה יפ-לע
 הדועס ,םיועשעוש גתעכ ולכי לכאה ימי; החמש ימיכ ומכ תולתהמו קוחשכ- הזכ ער הרקמכ- תעה
 ריאשוה יח לכל םייח קבש תורובגל רככ עיגה רשא םינקזה דחא לשמל םא ! תוולחמכ םיאצוי םגו התשמו
 'רץאה לע תכשל רמכ לארשי יגהנמ לכ םוי םוי םתואלמ ירחא זא ,םידחא תורוד- תוחנאל אל- וירחא

 םריכ·דכ כ"חא תעה תא ולכי ,םיחש רא תחא השע ןשמכ לכה ושעי רשא ,תנויצמה תננוקמה י"ע לכאתהל

 חוככל תע 'ץפח לכל תע םה םיעדוי יכ ,םינוש רקחש ינימ םכלמ ודבי םימעפל . חצמ לע תוכהמ םימיענ רתוי

 לא בושי ישא ישאו תמה תמשנל הרכזא ושעי ועבשה תולככ ... םהיניעכ אימד אתנירא אמויכ קוחשל תוע

 .טעמ הניכבתו ועבשל ישימחה םויוכ ינשה םויכ הנאבת םישנה קר .תוקוחר םיתעל קר דוע בוש ילכמ רתיכ
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 רב םילבמ רשא תיבב ארבל םג םא יכ ,תוכותח לא קר אל המימת הכש ךשמב תכלל םיאשר םכיא םילבאה
 םוקמה יבשוימ שיא םא רא ,רפכה רא ריעה לא חרוא ארבי םא . רוסא- םימיענבו בוטב תעה תא םישנאה
- שיאה בריחמ הכה ,םיהלאה לא וחור בישה יגומלא ינולפש תעב ריעב היה אלו ריעסממ רתיב לא בושי
 דירוהל ךירצ אוה םגר ,לבא הטעמ םיאושנה לא ףכית תכלל- ויצלח יאצויו רתיער יכפ תא הארי םרטב
 גהנמכ לכה 'רבל לער וחצמ לע תרבהול זורח אה דובכה ול קולחל הכז אל רשא 'ורכמ תרמ לע םימכ תועמד
 'רבל יבוהא תא הארי אל רשא םימת םוי חרואה לע םימעפל רובעי הז זפו אב . ידמו סרפב זיאדרהי זריברג
 הכה ,לבאה הטעמ יאשרכמ דחא תיב לא ארבל חרואה חכש הלילח םא !לבאל לבאמ תכלל חרכומ ותויהב
 . ומע אשמו עגמ םרש דרע םהל זיאר ותואר יתלבל דרע םיטמתשמ תמה יבורק

 *םירשעה האמה תישארב קי'צלאנ ידוהי . ז

 תא תעדל יתדמל תאזה תעה ךשמבו ,)זאקרראק( קרט לבחב רשא קי·צלאכ ריעב בושי ינא תרעובש השש הז
 ,ארונה םבצמ תא תוארל ישפנ הבאד דראמ המר שפנ תואמ עבש ךרעב הפ םיאצמנה םריהה יבושי וניחא ייח
 .רפוסי יב ןמואי אל טעמכ רשא

 'ותנאת תחתר ונפג תחת שיא' בוט בר לע םיגנעתמו הרובגב םירזאנ הלא וניחא יכ 'זימאהל ונחנא םיליגר
 םינטקה םהיתב הארמל יתלהבכ ךיאו ,)םיטבשה תרשעמ וניחא תא זרימדב םהב ונחנא םיאור תצקמב(
 רכממ רשא דיחיה ףנעה .תובחס יושבל רא םיעורק םיללצב םיכלוהה םהילעב ינע לע םרייעמה םילפשהו
 לע םירזחמ םבר . לכור תקבאבו שפנ לכרא יכרצב רחסמה אוה- ץחל םימר רצ םחל הלא וניחא ואצמי
 םויבו הפמ ואצי ןושארה םויב ,םמחל תא ואיבי םשפנבו ,םירהה יסכר זיב םילאעמישה ירפכב םיחתפה
 תובישכ םגר ,תופרחו זרב םיעבש לבא ,םחלל םיבער םג םימעפלו ,םיעגיו םיפיע םהיתבל רבושי יששה
 . םש חרא ירבוע לע הלמח ילב םילפנתמה םיבלכה

 'רב ורבעי לגרב יב .םכרתב םיללח הברי ,תרכרכ ימ וימימו ,קי·צלאכ ריעה לכ תא בבוסה קי·צלאכ רהנה םג
 תא םידחא םימי ךשמב וסרהי הקזחב םיפטושה םימה זעי .םימשגה ימיב םג םא יכ . r ק ימיב קר אל
 . ץיקה ימיב קי·צלאכ ישנא םימעפל םהל רכביש םינטקה םירשגה

 םהישנו ,םיארשקר םיחופת ,תרפוע ,םיציב םריכומו םיחתפה לע קי·צלאכב הפ םירזחמ וניחאמ םידחא
 :פאק השמחו םירשע ךסל הלרע םריחמו ·יקאברשט' םריקנה םילק םילעכ םיחרראהל וץחב תורפות

 םהו חורב םמחל תא םיאצומה תולודג תויונח ילעב םידוהי הכרמש הפ םיאצמנ ללכה זמ םיאצויכ
 זיב ריעה זכרמב תבשל הנומשה ורחב' דחוימ קלחב םיפופצ םיבושי וניחא לכ רשא תעבו :הדעבש םרייבגה·

 ירבע דחא ]םיכיע ריאמ[ ע"מ ףא יתאצמ אל ריעה לכב . ירמחה םבצממ אוה בוט אל ירסומה םבצמ .םיסורה
 .בקעי תוככשמב השעגה לכמ המואמ םיעדוי םכיאו ,ונמלועמ םה םיקוחר םא אלפ לב זיאר ,יסור רא

 םישגא םע גישו חישב םארבבו ,םהל קר תככרמה הלולבו התחשכ הפש איה םהיניב תרבודמה הפשה
 עדויה דחא ףא יתאצמ אלו ,התחשכ היסור תפשב טעמו הזימרב טעמ .םהמ םידחא דבלמ ,םה םריבדמ םריחא
 .רז הפשב בותכו ארק עדוי ונכיא ,הלשממה םעטמ רשואמה ,םהלש אישנה םג .תיסור הפשב יוארב בותכל

 םהיניב אוצמל השקו םיסג םיושביש םע האירקה קר איה הב םתעידי לכ .םהל הרזכ תירבעה הפשה םג
 תאלמב ; טעמ )ויתונורסח לב םע זשיה רדחה שי הפ םג( רזחהב םתבש זמז יב ,תוליפתה תא זיבמה שיא
 רטשמ ילב ול שכר רשא הטעמה ותרות גופת םרש ,םירפכה לע רזחל רתא ריבא רהחקי הכש ב"י רא א"י רעכהל
 .רדסו

 יצחב שיא אוה. ויחא ןיב סכל דמועהו בררימא והיקזח ·רה"ה הדעה שארב דמועה ברה אוה ללכה ןמ אצוי
 ותדיקשב קרו אטילב תובישיה תחאל םלועמ אצי אל הזה ברה . ושרדב ול לודג חנו הרות ירדחב יקב 'רימי

 תויונפה תרעשה תא תולבל בהוא ינא ותרבחב .הגשיה ונתרפסבו ת"פגב הברה ותעידי תא ול שכר הברה
 אוה יב .ברעה דע רקובה זמ םימיה לכ אוה דורט תעדל יתחכונ רשאכו ,הלטבה תא אגרש הזה ברה .יתדובעמ
 דמ ל מ םג אוהו )היסור תפשב בותכו אורק טעמ עדוי אוה( הלשממה םעטמ ברה םג אוה 'ד"באה ברה םג
 קחודבו רעצב רמחל תא אצמי הכממ לבא ,ויתותע בר רכממ תזלוג הנורחאה הכאלמה . לארשי ידליל הרות
 .)כ"רר םישמחר האמ קר הדעה םעטמ ברו ד"בא רותב הכשל ותרכשמ(
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 םיבבוס םינטקה וידימלתו ,םדק ישנא גהנמכ . רץאה לע בשוי ויתאצמ הנושארה םעפב ותיב לא יאובב
 םיעדויה םתוסנל יתצפח. ·שמוח· םירמוא םה יכ אר אר םהינפל רשא לא יתננובתה . לודג לוקב םיקעוצו ותוא
 יתעצה רשא יתולאש תא ןיבהל םילוכי םניאו הלדו הטעמ םתעידי יכ ,ידיב הלע אלו ,ודמל רשא תא םה
 ינשהו ג"י ןב רחאה( םריענ ינש לא ברה הנפ םרועש תא םינטקה םידימלתה ולכ רשא ירחא .תירבעב םהינפל
 םידימלתה .ועבקה םרועש תא םדמלל לחוי םהינפל ןירדהנס תכסמו .תדחוימ הניפב ובשי רשא ,)הנש ז"ט ןב
 איצוה רועשה רחא .םיב"וש וא םינבר תויהל םתרקתו הרותל םהימי תא ושידקה )ברה ןב םהמ דחאה( הלאה
 םתוא יתלאש : הסמב םתוא יתיסנ .קודקדב רועש םדמלוי •ריבע וןשל דומלת·ה תא םירפסה ןוראמ ברה
 .תימרא הפשב הוללב תריבע ורבד תודבכב יכ ףא .יתולאש לכ לע יל ונע םהו .קודקדבו הכלהב

 ןעמל ,הרות םדמלול הדעה ריענמ השלש וא םינש וילא ברקל . זאמ ברה ךרד ןב יכ יתעדונ םימיה ךשמב
 קר( וידימלת סלכ הפ םיב"ושה תשלש םג. זאקוואקב רשא תוריעהו םירפכבו הפ ב"וש תרשמב תרשל ולכוי

 טחוש הפ דוע .קחודב םתוא תסנרפמה םתכאלמ תא יוארכ םיעדוי םהו >ןי·זולווב רצק ןמז רמל םהמ דחא
 םג ,יכוהמת לדגל ,יתאצמ ורדחב ויתרקיב רשאכו ,תוקונית דמלמל יהיו .ותרמשממ רטפתה רשא ןקז דחא
 ןניא םישנה לכו ךשחב תוכלוהה תורענל הרות דמלל הזה םוקמב השעי אל ןכו . םידימלתה ןיב תחא הדלי
 יכ ןקזה יל רפסיו .תסנכה תיב תא תורקבמ ןניא רופכ םויו הנשה שארב םג יכ דע הפ לעב ללפתהל ףא תועדוי
 ןב אוה יכ יתיאר )תריבע( םריבדב ותא יתאב רשאכ .התודליב הרות דמיל ותב תא םג יכו ותדכנ איה הדליה
 .ותלהק ישנאל ברל אוה היה תונברה אסכ לע ונב בשי םרטו ,הרות

 תא םהל ראכמ אוהו .בריעמל החנמ ןיב וא הלפתה םותכ תסנכה תיב יאבמ םישנא וילא םיפסאתמ התע םג
 .)באב העשתב םג השע תאזכ( ועבשה תשרפ וא תולפתה

 .הרורב הבושת ליצהל יתלבי אל םהמ םגו :י"רש'בו •שמו n ·ב טעמ יתיסנ םינטקה וידימלת תא םג
 איבהל ונכרד תישאר יהת זא .תושביה תומצעהב םייח חור טעמ חיפהל ונחנא םיצפח םא יכ .קפס לכ ןיא

 תולגמו ינעמ םאיצוהל ,םבצמ תא טעמ ביטיהל ונחנא םיצפח םא .רפסו ןושל םדמלל- םהיתבב הרוא
 .ודבכב ןהילעב תא םיכומסה תומוקמבו הפ הנייחת רשא תונמוא םדמלל ונכרד תישאר יהת זא .רפכל רפכמ

 תעמו ללכו ללכ םהילולע המש וחלשי אל וניחא לבא .םיליחתמל רפס יתב יכש םיאצמנ קי·צלאנב םנמא
 תא סינכהל ונאמיו . ונתדל םידרח הפ וניתא יכ . דחא דיוהי ףא םש דמל אל התע דעו הלאה םיתבה וחתפנ
 םהיפ תא וחתפי אל םה םימלאנ .ליעל רומאכ .סלכ םא אלפ לכ ןיא .דועמו תבש וללחיש םוקמב םהינב
 לכ תא תודחא םינש ינפל םהמ וחקל םהינכש יכ הבסה התיה הזה ןורסחה תאמ ילוא . ךכל הכירצ העשהשכ
 .בישהל התע ןיאו קייצלאנ תמדאב הלחנו קלח לכ וניחאל ןיא התעו םהיתודש

 רפסל יתלדתשה תועש שלש ךשמבו ,וניחא להק לכ ינפל נ"כהיבב ברה ןוירשב יתרשד קלב ·פ תבשב
 תובר םריעב תעכ םינקתמש םישדחה םינרקחהמ ,תינויצה הוענתהמ . לארשי הנחמב השענה לכמ םהינפל
 המכ םהל יתיארה. חור יפדורו רויאנ םוי לת םתויהב ויזבהו ארונה םבצמ תא םהינפל יתראה . ךוניחה תלאשב
 . דווע ודוע םיחתפה לע םריזחמה הלא לע הכאלמ לעבו רפסו ןושל לעבל שי תובוט תולעמ

 ארוק לוקכ ויה אל ריבד יכ ,הדיעה יחא ינפ תוזח .הוללבה םנושלב םמגרת ברהו ,תירבע יתשרד יכנא
 ןנוכול םתרזעל ושחל גרוברטפב הלכשה יציפמ הרכחהל השקב ישגהל יתצעל ומיכסה דחא הפ סלכ .רבדמב
 .תבשה תא וללחי ןפ דוחפל ילבמ .טקש בלב םהינב תא וחלשי המש רשא הכאלמלו הרותל רפס תיב םהל

 ריענ ודמלי וב ,וינפל ומישי רשא המרגורפה יפ-לע רבע תפוש הרות ברה םהל דמלי הזכ רפס-תיבב
 התע הז האצי העצההו .הילעב תא היחמה הכאלמ ודמלי ובו תווצחנה תועדייה רתוי הנידמה תפש לארשי

 . לעופה לא חנה ןמ
 יתרמא יכ ,םהינפל יתרשד רשא ריחא םדיחא םימי גרוברטפל השקבה תא חולשל םהב יתצא אל הנרכב

 לכ םנמאו .םהישעמ וש"ע תונימתבו םצפח לככ הב ורשדיו ולאשי .הכרצ יד םהיניב תאזה הלאשה ררבתת
 ישאר םימותח הילוע גרוכרטפל השקבה תא וכרע םויה הזו םי m כוילו תופסאל םהילע ורבע הלאה םימיה
 םיתאמ ךס םפסכב ודעב רחשל םיכיתחמ ותלכלכול הזה רפסה-תיב ןיגבל רזע םישקבמ םה .הדיבכבו הדעה
 .הנשב הנש כףר
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1 ( קי'צלאנכ היילעל הרוגא לש תונקת .ח 9 1 9  ?[* 

 ט"מכו בוט ןמיסכ

 קישטלאנ ריע םידוהיה ונימיכ הרהמכ הנכתש "'א יקסע לע תונקת

 •ונו ךרעל תבהאו תא םיקל םיחרכומ םריבחה א
 הלאה םיאנתה פ"ע השודקה ץראכ איינלכ דסיל ודחיחה הטמ םימותחה ]ם[םכ"כו ל"ניכ םריבחה כ

 ונוממכ ןיכו ופוגכ ןיכ הז חא הז רוזעל םיחרכומ םריבחה
 תורשפאה לככ ול רוזעל םריבחה לכ םינידיתמ יזא םריבחה ןמ דחא הלחי ו"ח םא ד
 כ"כל רוזעל םריבחה לכ םינידיתמ יזא םריבחה ןיכ ןוסא הרקמ הרקי ו"ח םא ה

 םתאצוהכ םיינעהמ םג םהמע תחקל םיכיתחמ םריבחה
 ל"נה הרבחל םקותש איינאלאקכ ראשהל םיבייח םריבחה לכ

 תודחא הרכחה םשו זאקוואק ידוהי ארקי םקות רשא איינאלאקה םש ח
 ... םירחא םיצפחכ ןיכו ףסכה ןיכ שיש המ הרכחה ישארל יעדוהל כידיחמ םריבחה לכ ט

 . S6/338 קית ,זיכרמ ינויצ וןיכרא

יררהה םידוהיה לש ריכזת .ט 1 ,תינויצה העונתה לא םי 9 1 9  * 

 אטושקכ תירכה-תולעכ תדקפמ דיל תינויצה תורדתסהה גיצנ- כלק ר"ד לא
 זאקוואקה לש םייררהה םידוהיה בצמ לע ריכזת

 "נ.א
 וניחא ראשמ הירוטסיהה ןוצרכ םילדבנה 'לודגה ידוהיה םעה לש קלח וננהש- םייררהה םידוהיה ונא

 לש םכל-תמושת חא תונפהל ודובכמ הענכהכ םישקכמ- חולגכ ונשכרש , וןגרא•זכו םילגרהכ ,םיגהנמכ
 : אבה ןיינעל סריאפכ ונתעונת יגיהנמ

 הווקתכ תויחלמ ונלדח אל ,םינושה םימעה ברקכ זאקוואק יררהכ םיכש יפלא ךשמכ ןאכ ונתואצמיהכ
 כל- n מושחכ םיבקוע ונא הז ירוטסיה עגרכ .וניתובא רץא- לארשי רץאל ,ונתדלומל ונכושל הנומאכו

 לכס ןוח אטושקל תואצוי תוחפשמ תורשע. לארשי· רץאל תולעל תורשפאה לע הריעז העידי לכ רחא הכורמ
 העונתל םידגנתמ ןיא וניתורושכ . לארשי· רץאל- תדלומל יהשלכ ךרדכ עיגהל הווקתכו ראותי-לכ
 ,זאקוואקה לש םייררהה םידוהיה ,ונא .הז םולחכ קר םייח ונינקזכו ונריענכ ונולכ ונאו ,הלודגה תימואלה
 ,תופידרהו יוכידה ןמ ,תורודה חנ תודבעה ןמ חונל לכונ הכש ,הקיתעה ונתדלומל בושנ ובש עגרל םיפצמ
75 יכ ,םככל· n מושח חא תונפהל םישקכמ ונא .םויה דע ולבסל םיכישממו רבעכ ונלכס ןהמש  ברקמ %
 רקיעכ יחה ,הז טנמלא .השרחמהו חאה לע םיסנרפתמה םיאלקח םה םייררהה םידוהיה ףלא םיישמח
 םירפככ םהיבושמ תומוקמ חא חונזל םחוא וצליא .וןרחאה ןמזה תורעואמ .ווללסממ אצוה ,ןאטסגאדכ
 ללגכ םמוקממ ורקעכש ,הלא םישנא .ינרעכ תויחלו םריעל רוכעלו יאלקחה דויצה לכ חא ושטנל ,םילו�כר
 םלמע חא ליעפהל ולכוי הכש. לארשי· רץאל ברשל הלילו םמוי םיהולאל םיללפתמ ,םייטילופה םיועריאה
 םיעטמ לודיגכ םיקסועה ,היחרכיכסר טנכרד ריעה לש םירירה םידוהי יפלא המכ .�הלש יאלקחה דעיהו
 .םהייחל דחפמ םימרכלו םיעטמל תאצל םתולכי-יא ללגכ הקוסעת אלכ ורתונ ,םימרכו

 םייחר ברחה ויכרצש ,הז טנמלא . לארשי-רץאל הילעל קוקזה 'וןשארה טנמלאה איה תיררהה תודהיה
 . לארשי· רץאל ד]חוימכ[ םיאתמ ,םיטעמ םיילכלכוה

 .תיסורמ םגרות Z4/2304 קית .מ·צא
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 תולעל ונל רשפאל ונינונחתל .לודגה ונלעפמ ישאר .םיגיהנמה בל- n מושח חא תונפהל םבמ םישקבמ וננח
 . דואמ םיקוקז ונא חלש ,םדצמ תירמוחה הרזעלו לארשי-רץאל

 םותחה לע
 וקאנב םייררהה םידוהיה תליהק בר- וניבר •ע ברח
 חרוש-ןאח-רימטב תינויצח חורדחסחח לש דעווה שאר-בושי- בוליימזיא לארשי טנדוטסךז
 טנברד ריעב םייררהה םידוהיה גיצנ- בונוראגא לאפר ףסא
 ןאבוקב םידירחה םידוהיה גיצנ- בוירזי לארשי
 קסבורטפב תינויצח חורדחסחח לש שאר-בושי ןגס- בוסחלא 'י טנדוטסה
 חרוש-ןאח-רימטב תינויצח חורדחסחח לש דעווה רבח- ביילוקוק 'א
 .קסבורטפב 'תודחא' וןגראה לש שאר-בשוי- 'ץיבוקיבר 'מ

1 ,הברקב תידוהיה הנרכשה .י 9 2 6  * 

1 ( יאמ-לירפא םישדוחב  חרמיוש לש הרוש :וקאנ לש לועפה' ןותיעב ,בוקינטיקאר .לא רבחה םסויפ ] 926
.חידוחיח הנוכשה' : תיללכה תוחוכה חחח  תונקסמה ןחמ קיסהל שי אלא ארקיהל תויואר קר אל תומישרה '
 םיחרזא חוצ בק לש הדריחמ םייח- n נומח לע תועיבצמ חודבועח . ןחב חוא ברמה חודבועח ךמס לעח...ויחרכחח
 . ןא טס גאדנו ןא·גייברזאב חלטובמ-יחלב

 .חובוחרב הרואתו תוכרדמ הב ןיא ןא .םידירח םדיוהי ףלא רשע-העבראכ םייח הבוקב חידוחיח הנוכשב
 המ םשל ! םיבושח ףלא רשע-העבראל דחא ץחרמ- n יב אל ףא .ץחרמ-תיב ןיא .שבוח אל ףאו אפור ןיא
 סנרפתהל הממ םחל ןיא יכ ,חנוז n-n חו ברעמ םיחמר םינוונחמ םש םישנאה רשאכ ,אפורו ץחרמ- n יב םיצוחנ
-ב ורשוג םח .תומחב אלבו ערקק אלב המדא דיבוע .םיעטמ ילב םיעטמ ילדגמ .םנובער חא עיבשהל דיכ

1 9 1 8  וטג ,וטג אלא הנוכש אל .הלפשההו ךולכלה .ינועה לובג חצקל ועיגהו )טנברדו הבוק חופנב( םהירפכמ 
 :יושנא םישפשפ ליחנ' ,םייניבה-ימי לש יסופיט

 .חלא םיועוג םישנאל תרישפאה הדיחיה הקוסעתה איה וז ,ריורזעה ,ריעזה רחסמה
 לש ינוריעה טייבוסב .רימוחה םבצמל חמור יטילופוה יחוברחח םבצמ .הלועפ םוש םכרחב םילחנמ אל

1 ל דחא ירדח ידוהי רבח הבוק  וןתיע ןיא חלא םישנאל .דבר וחוא רךעב בצמה טנברדב .םיבושח ףלא-4
 .תווידב תוויליכרו לכח- m ועמש םיציפמ םח ןכלו .תיסורכו חיכרוחכ םינותיע םיארוק םניא םחו ,םחלשמ
 .חימייניכ-ימיח תימשטינאה האנשה ידירש ויטיב ידיל ןידיע םיאב םהילא הביבסה סחיכ

 ונ m רשל דמוע .ולא חרמיוש לע סףונ .כוקינטיקאר ןהילע עיבצהש ,חודכועח םייללכ םיווקכ ןח ולא
 .םינוש םיובישימ חוח•דד ךמס לע ·ידרשמ' חרואכ עיגהש םידירחה םידוהיה ייח לע רישע רמוח

 ערקק םידירחה םדיוהיל קינהעל ןא'גייכרזא לש םיכמסומה תודסומה וטילחה םידשוח הושלשכ ינפל
 םויה דע ומושי אל .קפס ליטהל ןחינ ןבטי יבגלש .תונוש תוביסמ .הבוקב חידוחיח הנוכשכ טייכוס ןגראול
 םידירחה םדיוהיה לש םבצמ חא ביטיהלו לקהל הכר חרימכ וישע ]תוטלחה ןחוא לש ןמושינ .ולא תוטלחה

 חאיצי·ל .לאריש-רץאל .יהולא עיושמל חיפיצח הבר חכש הרויוא .ןואכידהו ושאיה תרויוא חא קורפול
 טוקנל תופיחדכ םיבייח ונאו ,הקיתעה םדיצמ רקיוע ללכ ונניא יטייבוסה ןא·גייברזא :םירצמ רץאמ
 המצע ישגרת אל .םידירחה םידוהיה ןנר חרקמכו ,וחריכ הנטקה וליפאו ,היסולכוא תוצבק םושש ,םיעצמא
 .תוויכז-חורש אול הויחד ,תרכונמ

 ודע המ . m עקרק םחל תוצקהלו הבוק לש חידוחיח התכשכ טייבוס לש ותמקה חא תופיחדכ עצבל הכרח
-ינפמ וז חונמדזחכ ררבל וחרימ הז היחי אול ןעצבל ןמזה עיגה .בר ןמז ינפל ולבקתה תומיאתמה תוטלחההש
 םינונגנמכ m ימשיטנא ינק לש ויליג ןאכ היחש . m רשפא ללכה ןמ איוצהל ןיא . ךושממ הכ בוכיע היח המ
 .םימיוסמ

 םח המ םוקמב וררבוי וקדביש ,הדמע ילעב םריבח תוצבק הבוקל m לשל וחריכ בורקה ןמזכ ךרוצ שי
 םע םיניקת םידירח םיסחי בצעל ימוקמה לועפה דועול ורזעיוש ,םייררהה םידוהיה לש םיינויחה םיכרצה
 תונורקע לש ישעמה םויישה חורכ חדחופל ןמזה עיגה .בר ןמז חזמ 'חלשכ' וז חלאש .חידוחיח הנוכשה
 . ונלש תימואלה תוינידמה

 .תיסורמ סגררח . 1926 .יקסולקינ

543 



 םיחפסנ

 םידוהיה לש תיעזגה םתוכייתשה לע תיצאנ-תינמרג תובתכתה .אי
יררהה 1 ( םי 9 4 3  (* 

 ]ו[

 תינמרגה חיטסילאיצרס-לאנריצאנה םילעופה תגלפמ
 הגלפמה חבשל
 רעגה תוינידמל דרשמה שאו
W ,ןילרב l 5  69 יסכאס •חו , 

1 וארנאיב 7 943 
2595/35 -42 

 76-74 םלהליר 'חו , W8 ןילרב , וץחה-דושמ : לא

1 רבמבונכ 7 םוימ םכבתכמ :ןרדבה 9 4 2 6 'סמ ,  2 8 2  0111 
 .תמכסמה יתעד חא עיבא דרע .םידוהיב רמכ זאקרראקה לש םידיוהה םדיוהיב לפטל שי םא הלאשה לע

 לכ יל ןיא .םיינאגפאהר םייסרפה םידוהיה אוצמ וברב רליוא 'פרופ לש ויתונקסמל ףרטצהל לכרא אל
 םה םיינאגפא·םייסופה םידוהיה יכ ,רמול אלש היה לוכי אל רליוא 'פרופ םג .םידוהיב ןאכ ובודמש קפס
 אלו תיעזג הניחבמ םיכורעמ לש יפוא ינמיס לכ וברב םיעגרנל ןיא יכ . וינועיט . דיוהי אצוממ יאדוול ברוק
 ללכל ובר לש רפוסב איבמ היה הז ןיעמ וןעיט ןכש . ]החכוה םניא[ יבא לס םד תובורעמ תניחבמ רכיה-ינמיס
 .יפוריא םד לש םהשלכ םינמיס ןיאש טעמכ םלצא יוהש .םידרהי·אלכ םירופסה ]םידוהיב[ םג ריכנש הנקסמ
 לע לבקתהל םילוכי םניא רליוא 'פרופ לש וינועיט המכ דע עיבצמ הזר .תירשפא הניא רז ןיעמ הנקסמ יכ ורוב
 ידמל הבו הדימב רודח ךכ-וחא קור ,טנייוראהר היסא תמדק לש רעג יביכרמ תודהיל ויה ורקמב .תעדה
 .הפוריא-חרזמ ידוהי לא םייפוריא תודוסי

 אלש םידוהימ אל ךא ,הפרויא·חוזמ ידוהימ תיעזג הניחבמ ןכל םידלבנ םיינאגפאהר םייסרפה םידוהיה
 םייסרפה םידוהיה לש תיגולויצוסה תוחתפתהה ונייה ,רליוא וררעש תפסונה הלאשב . יפוריא םד רטלק
 הינבמ םידחא לש רבעמה תעב םג .תודהיה יכ חינהל םיארש ונא .קוסעל ללכב ךורצ ןיא ,םיינאגפאהר
 .הבו הדימב תשבוגמ הרבח ובכ התיח .ןאריאל

 םידוהיב והשלכ דחוימ לופיטל יהשלכ הביס הארו ינניא . ליעל ןהילע יתזמרש תוביסה ןמו עזגה תניחבמ
 תישעמה תוינידמה לש םדיעצה לכב םירחאה םידוהיל םתורשהל שי ,יתעד חרינע יפל .םיינאגפא·םייסופה
 .רעגה לש

 ולטיה לייח
 סרוג

 דרשמה לש ישאו להנמ

 .תינמרגמ םגרות .ינמרגה וץחה רדשמ וןיכראמ

544 



 םיחפסנ

[2) 

 רץאל-וץחר תולובגה רקחל ןרכמ
1 רלאררנררג ·חר .ץילגטס-ןילרב s  

2 7 1 רארגאיב  943 

 דרבכל
 לצו ,",
 עזגה תוינידמל דרשמה
1 . ןילרב 5  W . 69 יסכאס •חר 

 םייררהה םידוהיה לש יעזגה םמוקמ : ןודנה

Alt 'סמ םכבתכמ .  1 1 1/DR.T/Hu 

 ! רקיה לצו ר"דה הגלפמה רכח
 ותעד לא גייס אלכ ףרטצהל לכרא אל יכ . ךעידוהל ינגה רכ םילולכה םיחפסנהו הז שדוחכ-7 ה ןמ ןכחנמל
 .רליזא יפורפ לש ותדעל ןכש לכ אלו ,) Holtz ( ץלוה ר"ד לש

 רזומ .םימחרל זאקוואק ימעכ םייררה םינוכמה םידוהיכו םיידודג םידוהיכ תוארל ןחינ םא .קפס ליטמ ינא
 ךרואל קרו ךא אוה וירוגמ ררזיאש דרע המ .םחרל םע אןהש ·םייררה םידוהי· הנוכמה ם� לע רמול ןחינש אוה
 .טגכרדל ליבומה ישארה הרובחתה-קרוע

 בצמ .םייפוריא-חרזמה םיעזגה ןיכו הלאה םירירהה םידוהיה ןיכ םד-תופתוש םריק רכרכ החכוה רדעה
 ךרדש דרע המ .ידוהי אצוממ םגיא םייררהה םדיוהיה יכ הז הרקמכ הדיעמ הכיא .םיארקה לצא םג םייקש
 םיטונ םדיוהיהש ןרויכ .היסא-תמדוק טגיירראה לש םירוזאכ הרכע םידוהיה לש תיכרעמ-ןופצה םידודגה
 .היסא-תמדק לוש םיילאטגירירא זעג ינמיס קר םלצא חיכוהל ןתיגש יעבט .םתכיכס-יגכ לש םד טולקל

 ידיכ ונתככ םהו . cr 1 ה האמה תררפס רקיעכ םה . ריכמ יגאש םייררהה םידוהיה לש םיכרה םירואיתה
 םאוצמש וןריכ .םריכרכמו םיליצא ,םריישע םישגא לע רקיעכ וכרדמ הלא לככ .תומודק תועד אלכ םיעסונ
 היסולכוא וניגפל ןאכש ,אופא רבתסמ. רחסמכ םרושע תא וגישהש הדיחי תורשפא תמייק . םיכיסנמ היה אל
 םיריקיעה עזגה ינמיס . רחסמה תועצמאכ העפשה לעכ ילכלכ דמעמ םיטולבה היגיצנ תועצמאכ הגישהש
 . דומלתכ םינימאמ םה ךכ לע ףסונ ,היסא-תמדקו טגיירראה לש םה םהלש

 .רבד לכל םדיוהי םה םייזאקרראקה םידוהיהש הנקסמל .תוריהזה לכ םע .יתוא ואינה הלא םיקומינ
1 ה האמכ רק יכ ,הדעה הכרככ המכ דע עדוי ינניא םג .םחרל רא יאלקח יררה םעל םתוא בושח ינניא  םה-9

 .ילנבה וחסונכ תוחפל ,דומלתה ןכש ,תעדה לע לבקתמ רבדה ןיא יכ .יל הארנ .דומלתל הנושארל ודעוותה
 . זאקרראקל הרדח תודהיהש יגפל םייק רככ היה

 .רליוא יפורפ לש ודצמ תועט ןאכ תמייקש הארנ
 רלטיה לייה

 ךלש
 ךייט דראהרג
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50 קתעה 1 2  43 / Ista R-I I I  
 לטיק ,", יפורפ חאמ
 הכיו-ןגכינויט

 םייזאקוואקהו םיינאגפאה ,םייסרפה םידוהיה תודוא לע

 הניחכמ ןפוא םושכ םיליבק םכיא סיראפכ השמ תד יככ םינאריאה חוודא לע ·ריכזת'כ יל וכחיגש םריבסהה
 .תירוטסיה

1 ונכיא סרפכ םייחה םידוהיה רפסמ 2- 1 0  60 ,םיידוהי םג .םייוצמה תורוקמה לכ יפל אלא .]שפנ[ ףלא 
1 כ םייוצמ ןארהטכ קר . ךרעל שפנ ףלא  .םיפלא-0

1 דעש הפוקתה ןיכ בטיה ןיחבהל שי ןאריאכ םידוהיה לש םדמעמ רבדכ 9 2 1 - 1  תכשמ .הירחאלש וזל 920
 יפל םידוהיה חלאש םג הרדסוה הכלהמכו ,הקיתעה סרפ לש היצאזיכרדומה הליחתמ האש א r' ר לש הכפהמה
 השורי תויוכז ,הריחב תוכז .תויחרזא תויוכז סרפכ םידוהיה ולביק זא .היצאפיצכאמאה לש יברעמה םגדה
 בצמ לע ר]יכזתב[ בותכה לכ .ריכזתה שיגדמ וחואש ,יחרזא ןויווש רוציקכ :ונו רפס-יתככ תוויכז ,תואלמ
 תאז לככ ןה ךכמ תוקסומה תונקסמה לכ ךא .םירשעה תונש ףוסכ היהש יפכ .בצמה חא ראתמ סרפכ םידוהיה
 םג אלא .םיקיתע םינמזכ קר אל .ןיטולחל הכוש היה סרפכ םידוהיה לש םדוקה בצמהש ןוויכ ,תונוכנ-יתלב
 ויהנ םידוהיש דחוימה ןמיסה ; םימורגופכו תופידרכ יוטיב ידיל םידוהיה דגכ הייטנה האב , 7-1 ה האמב
1 ה האמה לכב םייקתה סרפ ריעכ וטגה וליפאו ,וילאמ ןכומ היה ]תאשל םיבייח  .-20 ה האמה תישארכו-9
 .סרפנ םהיפלכ תולפשהו תופידר ,הלפמ סחי לע השק ןנולתהלמ םמצע םידוהיה וקספ אל םיכש תואמ ךשמכ
 ,חוכיו לכל וץחמ התיה ]היסולכואה ראשמ[ הרמוחכ םידרפומ תואטגכ ררוגתהל םיבייח םידוהיהש הדבועה
 .שארה לע וא ,הזחה לע םודא דכ תכיתח וז התיה הליחת .דחוימ רכיה-ןמיס תאשל םיבייח םדיוהיהש ןכו
1 ה האמה ףוסמו  .םיסרפה יתכל השיגה הרמוחב םהילע הרסאכ .תדחוימ תידוהי תבותכ םע ףסכ-רותפכ-9
 ךיישה ושכר לש םג םימיוסמ םיאנתכו ,םיעישל ךיישה ושכר לש הושרי יניינעכ תולבגה םהילע ולטוה
1 דע .םיוקחר החפשמ-יבורקל  לע רבדל םוקמ ללכ ןיאו ,וטגכ םהלשמ םידרפכ םייח סרפ ידוהי ולהינ 920
 . יסרפה םעה ךותכ םתוגזמתה

 ברקכש הזמ הכוש ןכומכ היה ר]שקה[ .תימלועה תודהיה םע םרישק םהל ויה אלש ,ןונכ הז ןיא םג
1 כ רנכש איה הדבוע ךא ,םייברעמה םידוהיה  לע הנולתכ סיראפכ ח"יכל בתכמכ ןארהט תודהי התנפ-865
 ח"יכ דסי ןכאו .סרפכ םידוהיה בצמ רבדכ ילגנאה טכמאלראפכ תותליאשל ונמזכ האיבהש .]םהילא[ סחיה
 .סרפכ םידיוהי רפס-יתב

 .תורפסכ םיכותכ אצומ ינניאו ,ילש י m עידימ המואמ רמול ולכי ינניא סרפ ודיהי לש היגולופורתנאה לע
 סופיטה ןמ םידלככ םה יכ' תיכה ל םוקמ שי ,תיגולופורתנא תולדיגכ ויח םה םיכש תואמ ךשמכש ןוויכ םלוא
 םתוחה חא ןתוכה והשמ ותואו יפוריאה יעזגה ביכרה חא םירסח םהו .תימלועה תודהיה לש וכל רכומה
 ,תועפות םע םימודקה היסא-תמדקו טכיירואה לש יזעגה סופיטה תא םיגציימ ,הארנכ ,םה . דחוימה ·דיוהיה·

 השמ תד יככ לש תינאריאה הכשומה חא תיגולופורתנא הניחכמ רוקחל היה יואר .תויכיטארכגד 'יאדוול בורק
 .סריאפכ

 תדל תורודה ךשמכ ורכע סהמ םיכר .תיעישה הביבסל םמצע תא ומיאתה אלש טעמכ םה תיתד הניחכמ
 . דומלתה לע הרימש ידכ ךרח השמ תד חא הרכהכ םיחפטמ םירתוכהו .םאלסיאה

 תיברמ .תיסרפ-תידוהי איה םהלש רובידה-וןשל .סרפ ידוהימ אוה םייכאגפאה םידוהיה לש םאצומ
 ושבחו םידחוימ םיידוהי םיעברכ וררוגתה םה הנושארה םלועה-תמחלמ דע .סרפ תודהימ םה םג םהירפס
 ראשכ .םילושרי ןברוח לע לכא לש למסכ לבוקמ אוה םויהו םתודהיל ןמיס בשחכש . רוחש שאר-ויסיכ
 . ןאטסיכאגפא לש תורגתסהה תדבוע םצעמ ,סרפ ידוהימ רתוי םתביבסל םמצע תא ומיאתה םה םריבד
1 כ .תככוסה היסרלכואה ןמ טעמכ קר םילדככ םהש .תונייצמה תויודע תוחפל תואצמנ 9 1  רפסמ ךרועה-8
1 כ ןאטסיכרותכו ןאטסינאגפאכ םידוהיה  . ךרעל שפנ ףלא-8

 . םירירה םידוהי םינוכמה וללהלו היזורג ידוהיל תקלחנה . זאקוואק תודהימ קלח םה םידיודגה םדיוהיה
2 1  ןטבמ םיזרוגמ םילדככ אל טעמכ םה תוינוציחכו םייחה-חרואכ .תיזררג םריבוד הזיורג ידוהי ףלא 

 ישעמ לע .םהלשמ ןרשל-סיופד רא הפש אל םג ; תדחוימ תיזורג-תידוהי תוברת ,הארנכ .םהל ןיא .הדילמו
 ,הלאכ לע עודי אל יל .תונורחאה םיכשה חראמכ חווד אל טעמכ .םידוהיה יפלכ הסיולכראה דצמ תוניוע
1 תנשמ הרקמ טעמל  .תכל-תוקיחרמ תוכלשה ויה אל ול םגש , 878
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 .סהלשמ םייאלקח םיגח םג; המודכו תופשכמ ,םידש ,תוחוד לע םיימוקמ םיגושמ דואמ םישודג םייתדה םהייח . והשלכ דיקפת םלצא אלממ דומלתה םא םינותנ יתאצמ אל .הקיתעה תידוהיה תורפסב סג הבר העדיי ,יאדוול בורק ,סהל שי ןכ לע ףסונ ןא ,סהלשמ תורפס םהל שי .הכאלמבו תואלקחב לכ-םדוק םיליעפ סה .םהינכשל תיגולופורתנא הניחבמ דואמ םיבורק סג סה דייב ויצמה דמוחה לכ יפל .םיבבוסה םיטבשל םימוד ,הארנכ ,סה םיגהנמבו םילכאמב .ושבלב .תיטאט וןשל הנוכמה ,הקזח תיכרות העפשה םע ינאריא טקלאיד םריבוד םה .ןאבוק .קרט .וקאנ .ןאטסגאד תוזוחמב רקיעב םידהב םידדוגתמ .ףלא 25 ןדעב םינומה .םיידדהה םידוהיה
1 "ב דוע ויה תיניחדגה הקילבופרב םנמא .םידעב תונוילעה תובכשב קד רתויה לכל תודקל וישע היה הז .םינפ לכ לע .הלא םייזאקוואק םידוהי לש יסיסבה יפואה תא הניש םייסורה םידוהיה לש םאובש .יתמרשתה אל סג .תוינוציח תוביס רקיעב ועבק םהיבגלש ,יזאקוואק אצוממ תודהיה דגנ תולועפ ויה אל .ךריעהל ולכי ינאש המכ דע .הייחתל םידוהיה ומק היצאזיבשלובה םע םג .םימורגופו סדה .תוידוהי ·יטנא תוולעפ םמיע ואיבה היצאקיפיסודה םע דחיבו ,היסור ידי-לע זאקוואק דוזיא ושביכ םע דיב די ואב הלא .-20 הו ן-9 ה תואמב ז]אקוואקלנ תיפוריאה היסרדמ םדיוהי לש תוריגהה תא ןובשחב איבהל שי .םיימלוע םיידוהי םינוגרא םע םהלש םייתועמשמ םירשק לע תובקע םוקמ םושב יתאצמ אל ,הילא עיגהל יתולכיש תורפסב. ןאריא ידוהיל בזוכ חרואב ·ריכזת' ב וסחויש םריבדה ןמ קלח תוחפל השעמל םהילע דמול ןתינ .תיתד תכל ויהו תבבוסה היסולכואל דואמ םימוד תודיגסה ןמ האצותכ ושענ םה ,יגולופורתנאה םבכרה סג הארנכו .םהילכאמ .םהיגהנמ יפ-לע .םייסרפה לש וזמ אופא הנוש הלא םייזאקוואק םידוהי לש היעבה 9 1 8  .יסרד ידוהי אלא יזודג ידוהי ]היהנ אל הז םדא יכ האדנ ןא ,הדובעה-דש םיוסמ ןמדלוג היה ,לשמל .ןכ ,תויתכלממ תודמע וספתש םידחא םידוהי 
 . םיינשה ןיב םייניב-בצמב ןדעב םיאצמנ סיינאגפאה םידוהיה . ןכל ןתיא סיסב ןיא םיינאריאה םידוהיה יבגל .סייזאקוואקה םידוהיה יפלכ דחוימ סחיל הקדצה אופא תמייק

 לטיק
 הנוי-ןגניבויט תטיסרבינוא לש רוספורפ

(4] 

 תינמרגה תיטסילאיצוס-לאנויצאנה םילועפה תגלפמ
 הגלפמה תכשל
 עזגה תוינידמל דדשמה שאר
W .ןירלב I 5  69 יסכאס יחד , 

 1943 ראורבפב 22
35-42 / 2387 R 

 וץחה-דדשמ לא
 דכאמדאד הקלחמה ץועי ידיל
 76-74 םלהליו יחד , W8 ןירלב

 זאקרראקכ םיירוהה םידוהיה םגר ןאטסינאגפאר ןאריא •דרחי : ןרדבה

 ! רקיה דכאמדאד הגלפמה רבח
 . ןתיעדיל םינפה-דדשמ לא םויהמ יבתכמ קתעה ןל דיבעמ יננה ףרוצמב
 .םדיוהי םידידהה םדיוהיב םיאוד .ועדיכ .םדיוהיה .םירע-תודחא ןיא זאוקואקב םידידהה םידוהיה ןיינעב

 . םטיייבוסה יניעב םג םדיוהיל םיבשחנ םה יל ועדיש המכ דע
1 דאונאיב-21 מ בתכמ לש קתעה הזב ףדצמ ינא n �סנכ  ינא. דץאל·וץ m m ולבגה רקחל וןכמה תאמ 943

 טרופמ רקחמ m צעמאב דק ריהבהל ןתינ ,םדיוהי םידידהה םדיוהיב m אדל שי םאה ,הלאשה תא יכ הדעב
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 המכ דע .םייררהה םידוהיכ לופיטה רכרכ הרעכהה תא םייתניב תוחדל שי ,יתעד תוינע יפל .ןכל .םוקמכ
 .ךיריה לש ישארה וןחטיבה דדשמ תדמע םג וז ,יל ועדיש

 תונמאכ תוכרככ
 רלטיה לייה

 ךלש
 ]סורג[

[5]  

ISta R-5 •סמ קתעה 1 71 1 1/4350 1 2  
 תינמרגה תיטסילאיצוס-לאכויצאכה םילעופה תגלפמ
 הגלפמה תכשל
W ,ןילרב l 5  69 יסכאס •חר , 

1 . יאמכ 24 943 
2722/35-42 R 

 ןילרב ,םיכפה-רדשמ לא

 זאקרראקר ןאטסינאגפא ,סופ ידוהי לע הניוומ לטיק ו"ד יפרופ לש תעדה-תורח : ןרדבה
2 מ יבתכמל סחייתמ 2  ןאריא ידוהי ןיינעכ ראורבפכ-

1 מ לטיק יפורפ לש ותער-תווח םולצת יתלביק ךיירה דרשמ להכיממ 1 ראורבפכ-6 943 . 
 וץחה-דרשמל יכתנמכ יתעבהש' יתדעל רבד לש ופוסכ תוהז ןאריא יודהי יבגל לטיק יפורפ לש תונקסמה

1 ראורבפכ-22 ו ראוכאיכ ך-מ  .םידוהיכ ןאכ רבודמש ,יתעדכ איה לטיק •פורפ תנקסמ ןאריא ידוהי יבגל . 943
 ידוהיש' יתנייצ רככש יפכ ,איה יתעד סג. יתורעל לטיק יפורפ לש ויתועד תוהז סהלש יעזגה הנכמה רכרכ סג
 םייעזג םיביכר ,הארנכ ,סה םירסחו היסא-תמדקו טכיירואה לש רקיעכ םייזעג םיביכר סהל שי ןאריא
 .הפוריא-חרזמ ידוהי ברקכ תובורק סיתיעל םיאצומ דכא םתראש .םייפוריא

 ךכל םאתהכו תודהיל םמצע תא םיכיישמ סה . םידוהיכ רבודמ ןאכ סגש יתעד 'ןאטסיכאגפא ידוהי יבגל
 .לטיק ןעוטש יפכ ,םתביבסל םירחאמ רתוי ולגתסה סה ןכא סא .םידוהיככ סהכ לפטל ,יתעד תריכע יפל ,שי

 םיאנתל הכר הדימכ םמצע תא ומיאתה םיינמרגה םידוהיה סג . םידוהי סהכ תוארל אלש הכיס רז ןיא ריה
 .םיינמרגה

 .הראכרכ ידוהי םינוכמה הלאל הארנה לככ ןווכתמ אוה . ןאטסיכררת ידוהי תא סג םש ריכזמ לטיק ·פררפ
 סה. ןאטסיכררתו ןא טס יקבזוא לש תואטגכ םיבשוי .טרגו•ג רא הנוכיתה היסא ידוהי סג םינוכמה ,הלא םידוהי
1 ךרעכ אוה םרפסמ .השמ תד יככ סה .תיסורו תיקכחא ,תיקייגאט ,שידיי םריבוד 8  םכיבסש היסרלכראה .ףלא 
 הראכרכ ידוהיכ םיאור םידוהיה סג .םידוהי סהכ תוארל אלש דוסי לכ ןיא יכ .רכוס ינא סג .םידוהי סהכ האור
 .םידוהי

 ידוהי ברקכ דיחכמ לטיק יפורפ . זאקרראק ידוהי יבגל לטיק יפורפ לש ויתונקסמל ףרטצהל לכוא אל
 ,םייררה םידוהיש לבוקמ היה התע דע .יל השדח איה רז הנחבה .םייררה םידוהיו םייזררג םידוהי זאקרראק
 םירוזאה לש םיטבשהו סימעה ,םימואלה תמישר•כ .דחא גושמ סה סייזאקרראק םידוהיו סיויררג םדיוהי

 םירפסה-תאצרה ידי-לע רדאל האצרהש. לכור ץכייה ר"דר ךייט דרא הרג,", תאמ 'תוצעומה-תריכ םעפ ויהש
 סיככמ הלאה םידוהיה לכ :םייררה םידוהיי םשכ דחא טבשכ וללה םידוהיה לכ ונדיצ ,גיצפיילכ סראצראררש
 הקילבופרכ םידחא םירפככו > T א'גייכרזאכג הבוקר טככרד םירעכ תואטגכ םיררוגתמ סה .טרפר·צ-גאד םמצע
 ·תיכרות .תיראטאט ,שידיי םריבוד םה .תיזררגה תריכה תקילבופרכו ןאטסגאד לש תימונוטואה
 םיקסוע סה .עבטה ילילאו תוחור תדובע םע ברועמ הרהי ןחלופ ,השמ תד איה םתד .תיזררג ,תיכא•גייכרזא
 ,םיימרש םייטייבוס תוררקמ לע רקיעכ ססבתמה .ךייט ,", .ןאיפאסל תררוע דוביעכו קבט לודיגכ ,רחסמכ
 שי .ףלא 26 ךרעכ אוה ,סייזאקרראקה םידוהיהו היזורג ידוהי םללככ ,םייררהה םידוהיה רפסמ יכ ןעוט
 ,זאקרראקל תונורחאה םיכשה תורשעכ ררגיה רשא ,הפוריא-חרזמ ידוהי דיבר הלא םייררה םידוהי דיכ לדיבהל
 . םייררהה םידוהיה לש הזל ךרעכ ההז םרפסמו
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1 ראורבפב-22 מ ינחבמב יתעד חא רבכ יתעבה .םייזורגה םידוהיה וא םייררהה םידוהיה ינגל  ךיינעב . 943
 רבודמ םא .תיפוס הנקסמל עיגהלו ועבקל ךחיג היהי הזכ רקחמ רחאל קר . םרקמכ רקחמב ןררצ ךיידע שי הז
 .םידוהיכ השעמל ךאכ

 רלטיה לייה
 ]סורג 'ו[ המיתח

 דרשמה לש ישאר להנמ

 * זאקוואקכ יצאכ·יכמדגח ץו n ח·רדשמ שיא לש תובוד בז ךותמ .כי

 הדוקפכ חלשנש .ערה ץועיה .םייררהה םידוהיה הלא .תינופצה זאקוראקכ דראמ ךטק םע דרע ריכזהל הצרא
 תושבי םילמב יתאצ ינפל יל ריבסה ,חרזמה יניינעל וךירטסינימה לא הלשממה לש עזגה-תוינידמ דרשממ
 רחאל .וחדנ תוויגייתסהה לכ .םירחאה םידוהיה לרוג םע םלרוג חא קלחל םיכירצ םייררהה םידוהיה םגש
 םולעכ זעזעמ םושר ושע חויט לאכ ה חרנידמהר הנכלה היסור . ךילופ .הניארקוא ידוהיכ תודירחמה תוערפהש
 .םירוזא םחראב הז גוסמ חריראכראב וענמל ידכ יתלוכיכ רשא לכ תרשעל תוחפל יתיצר .ינמרגה םשכ ועגפו

 תושעל טלחומה התלוכי-רסוח חא יל הריכסה תוימראה חוקפמ ןא .העונצה יתעפשה חא יתלעפה ינא םהכש
-ה גיהנמ לא .תויראה ברג לא תכלל יל הצעי איה .הז ךיינעכ תוכמס לכ הנממ הלטינש רחאמ .ךרדנכ רהשמ

so . ה שאר . רז רא וז ןרדב וילע עיפשהל לכרא םא תוארל ידכ-so ה לש ישאר גיהנמ היה-ss 
) Oberfiihrer ( םג ול החיהר יארכ לע דעי אוה . דועמ דיימ יל עבקנו ךריאר יל עבקייש יתשקיב . רפמ קריכ 

ינניא ןא .זאקרראקה לש ינידמה בוציעלו להנימל יארחא ינאש .ול יתרבסה .יחרריכמס לע היצאמררפניא  לרכי
 .תוריזכא חוטיש ךחואכ םיידוהה םידוהיה לש קזימ אלה ךטקה םעה דגנ םילעופש רחאמ רז תוירחאכ תאשל
 : םיקומינ ינשכ ריבד חא יח קמינ .םירחאה םידוהיה דגנ ליעפהל ךרכנל ראצמש
 םידוהיה לש תריזכא הפדירל הנכה לכ םהל היהת אל . זאקרראקכ םימעה לש המוצעה חרינרגכרה חכונל . ו
 ימע יבגל הדמשה- n רינידמ תלהנמ הינמרגש .חינהל םיוישע םה .ער רבד םרש רנל רשע אלש םייררהה
 זאקוראקה חא ושככל הררקתה חא דכאל לכונ הז הרקמכ .הינמרג דגנ חניירע הדמע טוקנל םייושוע זאקרראקה
 לש חודגנחהה לע רובגל וחילצהש דע הנש-30 כ ומחל ן-9 ה האמכ םיסורה יכ עודי ירהש . ךיעל הארנה ךמזנ
 . זאקרואקה חא שוככלו לימאש
 לע לביקש קזימ-יחלכ ריזע רירה םע אלא .ינתאה ךכרמכ ללכ םידוהי םניא םייררהה םידוהיהש יתנעט . 2
 והזשיאכ תאז יתארק אלא .עבצאה ךמ וץצמ היה אל הז .תידוהיה חדה חא םינשכ חראמ ינפל םעפ-יא ומצע
 ומצע אוה .הכושח יל חחל ותולכיכ ךיא ךידיעש .ףוסכל ריבסהו כל- n מרשחכ יל בישקה דפמקריכ רמ .םרקמ
 תואוצת חא יל עיודהלו םיבורקה םימיכ םשל ועסנל חטיבהו .םירירהה םידוהיה בצמ רבדכ ענכתשהל הצר
 .רעסמ

 חישאו .הלופכ חרנרקסב הנמזהה חא יתלביק .החוראל פמאקריב רמ ידי-לע יתנמזוה םירופס םימי ירחא
 ירזוע ר m י רא תוחפ הלא םישנאכ יתיארו so-ה יגוחכ םולעמ יתייה אל חיכוש .יצמאמ יבגל חוחמ יתייה .לוכ
 וחריכ חרקויידמ m עידי םהל ויהש .םיליכשמ םישנא רפסמ םש ושגפל וחרי דרע עתפומ יתייה ךכל . ךיילחה
 ינא .תוימראה חוקפמ לש הטמה יניצק לצא הזכ עדי יתאצמ אל .זאקוראקה לש םימעהו הריוטסיהה לע
 רחאל .הודקפ ףקותכ םשל וחלשנ אלא ss-ל םדוסימ םינייחשמ םניאש םישנא םה הלא so ירבחש .חינמ
 : ךלהלכ יל ריבסהו הדיצה רפמ קריכ רמ יחוא חקל .םזירוא לש הנמש החורא

 םע אל ןיינע םצעכ רנל שי .יל חרסמש םריבדל אלמ רושיא יתאצמו .םייררהה םידוהיה לצא יתייה'
 גיהנמה םע תוכורא יתחחוש קר אל . יכרוח םע לש יפוא ריק לעכ .םירהכ יחה םיוער לש ם� םע אלא םידוהי

 םיודהיה גיהנמ םע החישכ יחרא האור החא הז םוליצכ ךאכ .תודידי ירשק ומע יחושק שממ אלא .םהלש
 אל .תראופמ הרוצכ ונחוא וחריאו ד m יכ יככל חרואכ ונלכקחנ ויולמו ינא .הח םיחוש ונא רשאכ .םיידוהה
 :הלא םישנא דגנ so-ה לש םדיעצ םוש ךרכשחכ םיאב

 בורקש יל רבסוהו .הודחכ וז האוצת הלבק חנ תוימראה תדקפמכ םג . האג ינא הילעש .החלצה החיה רז
 .םדיליו םישנ .םריבג יפלא לש םהייח חא יתלצה יאדוול

1 .םאגיטיארב 968 536-535 ימע ,   .תינמרגמ םגרות . 
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 לא םייררהה םידוהיה יגיצנ לש ריכזת ךותמ .גי
1 ,תוצעומה-תירכ תונוטלש 9 6 0  * 

 ; תוצעומה-תירכ לש םירטסינימה תצעומ ר"וי לש ןושארה ןגסה- ןאיוקימ רכחה : לא
 ; תוצעומה-תירכ לש ןוילעה טייכוסה לש םימואלה טייכוס לש ר"וי- הוייפ רכחה
 .תוצעומה-תירכ לש תיטסינומוקה הגלפמה לש זיכרמה דעווה ריבדמ- כולסוס רכחה

 יבשות םילמעה םידוהיה םשכ בוס חלא 'ץיכורודיפ איליאו כולימאש 'ץיבוליקטיצ ליסא : םיחרזאה : תאמ
 .תינאטסגארה תימונוטואה הקילוכפרכ טרוי-כאסאחו קסקאניוכ .טנכרד .הלאק-'ץאחאמ םירעה

 השקכ

-'ץאחאמ םירעכ ]םידוהיה םיבשותה[ לש םמשמ ,הבקסומל דחוימכ ונחלשנ ,ליעל ורכזוהש םיחרזאה .ונא
-תירכ לש ןוילעה טייכוסה ינפכ הפ-לעכו בתככ הלענש ידכ ,טרוי-כאסאחו קסקאנויכ ,טנכרד .הלאק
 .תוצעומה-תירכ לש תיטסינומוקה הגלפמה לש זיכרמה דעווה ינפכו םירטסינימה תצעומ ינפכ .תוצעומה
 הטיקינ תיטסינומוקה הגלפמה לש ןושארה ריכזמהו םירטסינימה תצעומ שאר-בושי ינפכ- םתועצמאכו
 ' r ליא יינואיל רכחה תוצעומה-תירכ לש ןוילעה טייכוסה תואישנ ר"וי ינפכ םגו כו'צשורח 'ץיכייגרס
 .םכל קרו ,םכל ישיא חרואכ ןהילע חוודל ונילע הבוחש ,תובואכהו תופוחדה .תוכרה תויעבה תא ,כינ'זרכ
 קסקאניוככ הגלפמה לש ינוריעה דעווה ןואטיב- 'טסינומוק' ןותיעכ םסרפתהש רמאמל רשקהכ תאז
1 טסוגואכ-9 כ- יתפנה טייכוסהו  . ויכמותו וירזוע ,רמאמה לעכ םיציפמ ןיטישה ןיכ .) 405 ( 95 'סמ ןוילג . 960
 עורזל הדעונש תיתכלממ-יטנאו תימואל-יטנא .תיטייבוס-יטנא הלומעת .תיטסיאתא הלומעת לש הווסמכ
 הווהכו רבעכ םידוהיהש הנעטכ .ידוהיה םעה לע הלילע דיזמכ לילעמ ר]מאמה[ .םימעה ןיכ הכיא
 תאנ הסשמו תימואל האנשל יולגכ רמאמה לעכ ארוק וז הלילע םשכו 'ימלסומ םד םיתושו םישמתשמ
 . םידוהיכ ]םימלסומה

-יתלכ תופתתשהל ,הרוחשה האמה חסונ יזבנהו לפשה .בזכה יוסיש הכז ,תודבועה תוחיכומש יפכ
 םכותכו ,רמאמה לעכ לש תיתכלממ-יטנאה תוליעפכ וכמתש ,תונותיעהו וידארה ילהנממ םיכר לש תיעצמא
 ,הלפאה ,בזכה-תלילעכ .עשפמ םיפחה םידוהיה דגנ ]הלילעכ ופתתשהש[ ,הלכשה ילעכ םייטילופ םידבוע
 הנווככ וא הרקמכש ,הרוחשה האמה לש תלוספה ידירש קר אל ופתתשה .תיכיטאקוכורפהו הסואמה .תיזבנה
 ידבוע תוזירזכ ומתרנ וז הלפשו הלפא הכרעמל יכ' רבדה ביצעמ . םייטייבוסה וידאו לו תונותיעל ורדח הליחת
 לע ,ברעכ עבשכ םוי ותואכ ורדשל וזרדזה םה ,רמאמה ןמ הלמ דכאל ילכמו ץמאמ ןוסחל ילכמ .וידארה
 ורמאמ תא אורקל םדיכ הלע אלש ימ לכל עיגת הרוחשה האמה חסונכ הלילעהש ידכו הז רקש ץיפהל תנמ
 םזינוגאטנאל תיסהל .]םידוהיה דגנ[ םימלסומה לש ויסישה תא ריבגהל דעונ ר]ודישה[ .כודמחומ לש
 ררועל ידכ השענ רבדה יכ .קפס ןיא .הוילג תונויעל האריק וב התיחו ,םדאה ינכ תוחומ תא לירעהלו
 .םיירקמ םניא הלאה םיעוריאה לכ .םידוהיה דגנ היסולכואה לש היצאקוכורפ

 ,ןוחטיבה יתוריש ידיכ לפוטי אשונהו םיצרמנ םידעצ וטקנייש םוקמכ ,רדומ האריי רבדהש המכ לכ
i-כ רמאמה רבחמ רחבנ .ול םיעייסמהו םיכמותהו רמאמה רבחמ םהדייקפתמ וקלוסי תוחפלו s  שדוחכ 
 הגלפמה לש ינוריעה דעווה גיצנ ופתתשה הריחבכ . ]םירכיאהו םילעופה בתכ[ רוקל,סכארל ]טסוגוא[

 .כיאטא רכחה- 'טסינומוק' ןותיעה לש ןרועה-ן i. סו תיטסינומוקה
 ? הז לכ ריבסהל ןתינ דציכ
 וז אלש ,וידידימ הכיחל כודמחומ הכז ןכאו :לכור האממ םידידי האמ םיבוט' :תרמוא תיממעה הרמימה

 .) ... [ הטוב ימשיטנא םידדועמו תויכיטאקוכורפה ויתולועפכ םיכמות םה אלא והוניג אלש ובלג
 לש ינוריעה דעוול תואחמכ םידוהיה ונפ אל ו]יראדכ ורודישו רמאמה םוסריפלנ תרחמה םויכ וליא

1 ה םויכ ןותיע ותואכ וןקית םסרפתמ היה אלו) ... ( יתפומלו ריעכ םיטייבוסה לש לעופה דעוול ,הגלפמה 1 -
 התנענ אל תימלסומה הייסולכואה םנמא .תוילאפורטסאטאק תואצותל תופצל היה ןתינ .ד.ש טסוגואכ
 ינפמ םיריהזמו םיקעזנ ,קדצכ .םיגאדומ םידוהיה ןא .ויראדכו ןותיעכ כודמחומ לש האנשה תאירקל

 .ס"ררהה םידוהיה ףסוא .תירבעה הטיסרבינואב הפוריא-חרזמ ידוהי לש דועיתול רקחל זכרמב הרומש הדועתה •
1 'סמ 2 5 1  . תיסורמ המגרות . 
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 לע םויאכ וז תוליעפ םיכירעמ ונא .וידארהו תונותיעה ישנא לש תיניטאקונורפה תוליעפה ןמ תואצותה
 היסולכואה דגכ אלא זאקוואקה רבענו זאקוואקה ןופצנ קר אל םידוהיה דגכ םימורגופל האירקכו תודהיה
 םיידודגה .םייאמריקה םידוהיה .םייניארקואה .םייפוריאה םידוהיה דגכ ןה .הלוכ תוצעומה-תירכנ תידוהיה
 .הנוכיתה היסא לש םידוהיהו

 ןוטלשה לש ונוניכל דע חוכנרוקו ץק-ןיא לבסנ .םויא דחפנ יחו הכש םייפלא הזמ ףדרנ ידוהיה םעה
 ןינש תוכירעו ךוכיח לכבו םיכרש םימואל ןינ הניא לכב .םימע ןינ תושגרתה לש הרקמ לכב .יטייבוסה
 םידוהיה ויחיו םייח . ויח ןכ םושמ . לבסהו תופידרה רקיע אשונו תוכנרוקה שארב ידוהיה םעה היה תונידמ
 םתואריב דעב םיללפתמ .םייתדה וללבנו .ידוהיה םעה .םלוכ םע הווחאבו תודידיב ,המלשהב .םולשב דימת
 םיאשרכ ונא . וולכ םלועב םולשה לש תנעשמה ,תוצעומה-תריב תלשממ ריבח לש םהידי-ישעמ תחלצהו
 .הלשממה שאר אוה . רתינ-יכנו נו·צושרח · r נייגדס הטיקיכ לש רשואו םימי-תוכריאל .תואירבל הליפת
 .תודידיב ,תויוכז ןויוושב ]תכמותה[ .םיפדרנהו םיאכודמה םימעה ןגמ ,ולוכ םלועב םולשה תנעשמ איהש
 לכ תא נו·צושרח · r נייגרס הטיקיכ שידקמ םהלש .תימואלניב תויראדילוסנו תיראטילורפה הווחאב
 . ]".[ ססותה וצרמו ויתוחוכ

 טרקכל[ םהמ וענתו האחמנ םיגאדומה םידוהיה םהילא וכפ רשאכ . ןאטסגאד יגיהנמ וסחייתה דציכ
 רבדנו תיגולואידיאה הלועפה לע תיטסינומוקה הגלפמה לש םירשעה הדיעווה תוטלחהל םאתהב ]םידעצ
 ? תיטסילאיצוסה תויקוחה קוזיח

1 הו רבמטפסב-6 ה ןמ 'טסינומוק' ןותיעב ןוקיתה םוסריפ דנלמ ,המואמ ושע אל םה 1 1 טסוגואב- 960 . 
 תוכנרוקל אינהל לולע ויראדבו ןותיעב יניטאקונורפה רמאמה םוסרפ יכ .ריהזהל ונילע ןכל
 . ישונא לבסלו םיילאפורטסאטאק

 ןאכ ונתוא וענכשש יפכ . ריקמ ו]רודישו רמאמה םוסריפנ ןיא . ] ... [ ןכמ תוקומע םיעזעוזמ םידוהיה
 ידנוע תווצו ךרועה םאה ] ... [ •ותושפיט בורב בתנש המ בתכו שפיט טושפ אוה רנחמהיש ,הבקסומב
 ?ודדיש םה ותואש .רמאמה לש לילעמהו ויבכה יפואל םיעדומ ויה אל םה םג וידארה

 םידעצה וטקננ רנכש רמול ןיאו . ודייקפתמ ךרועה קוליסבו הפיזכב קפתסהל ןיא . ונתדעל ] ... [
 .] ... [ היסולכואב הניא ררועל ודוענש ,הז גוסמ תועפות רשושה ןמ רוקעל תכמ לע םימיאתמה

 אוהש הנעטנ ידוהיה םעה תא ריחשהל הכש םייפלא הזמ םיפאוש נודמתומ לש וגוסמ םירכויצקאירה
 ידיב הלע אל םלוא . ימלסומ םד םיתוש םידוהיהש לוכיכב חיכומה םדא אצמנ התעו . ירצונ םדנ שמתשמ
 יטפשמ ומייתסה המנ ועדי ולוכ םלועל .וז הלילע םידוהיה לע לילעהל הרוחשה האמה ישנאו םירכויצקאירה
1 תכשמ םהינימל הרוחשה האמה ישנא לש םדה-תולילע 1 1 תכשנ סיליינ טפשמל דוע 5 9 1 3  ןותמ.]".[ 
 תוירחאב תאשל םיבייח נודמחומ לש םירזועהו םיכמותה לכ יכ םריובס ונא .ןיינעה לש הריקחו הקדיב
 יתורשש ידכ םהנ יד . ויראדבו תונותיעב הלילעה תצפהו רמאמה לש ומוסריפ . יטייבוסה קוחה יפל תילילפ
 ינ .בתוכה עבוק ודמאמכ .רבדכ םיברועמה לכ תא ר"ספסר לש ילילפה וקחה יפל ןידל ודימעי ןוחטיבה
 םימה תא םריכומו םימ לש הלודג תינחב ותוא םילהומ ,םד םארג 10-5 םימלסומה לצא םינוק· םידוהיה
 . ] ... [ תילילפ הריקחב וחתפי וןחטנה יתורישש ידכ . וז העיבקב יד . ·ימלסומ םדנ םיברועמה

 : חיכוהל ו]ידעמ רבחו רמאמה רבחמ לענ
 תאזב הנכיא םאלסיאה תדו תמא תד איה תידוהיה תדהש . ר]מאמב בותככ[ םהינפב ןעט םידוהיה ןמ ימ ) 1

 ? םוכהיגל ימלסומהו ןדעה-ןגל דוענ ידוהיהוש
 הכשל תחא תוחפל םיבייח םייתדה םידוהיהש .בו דמחומ לש וידעמ רבח ודמל םהמש ,תורוקמה םה המ ) 2

 ? המוגפ םתויתד תאז םיושע םכיא םאו . ימלסומ םד תותשל
1 םדיוהיה ונק ימלסומ הזיא לצא? הייתשל ימלסומ םד םינוקה םייתדה םידוהיה םה ימ ) 3  ?םד םארג 0-5

 םילוהמה םימה תא םריכומו הלודג תינחב ימלסומ םד םארג 10-5 םילהומ םידוהיהש רמאמה רבחמל ןייכמ
 ]" .[ ?ימלסומ םדנ

 דעש וןויכ .םיימוקמה ]תונוטלשל[ רוסמל ןפואו םיכפ םושנ רשפא-יא וןדנה ןייכ 31 ה רקח יכ .םריבוס ונא
 לש יזכרמה דועוה תאדוה תורמל .הלאק-·ץאחאמנ תווירשה ידי-לע םייטפשמ םידעצ םוש רטקככ אל התע
 תצעומ תאו תוצועמה-תריב לש םימואלה טיינוס תא .הגלפמה לש יזכרמה דועוה תא םישקבמ ונא .הגלפמה
 .תובישח תלענ איה הז r יכעכ תמאה פתישח יכ ,םריבוס ונא. r יכעה רקחל תדחוימ הדוע m לשל םירטסינימה
 .) ... [ םימלסומל הזמ m חפ אל אלא דיוהיה םעל קר אל

 .םדיוהיל םיסחייתמה . ]םיפסונ םיאושנ[ םג ןחבת נודמחומ לש ןיינעה רקחל הדועוהש םישקבמ ונא
 יטייבוסה ןוטלשה תודסומב םדיוהיה לש םמודיק .םריחאל המודנ הדונעב ]םידוהיה לשנ םתומדקתה : ןרגנ
 ויה ]םירירה םדיוהי[; םירירהה םדיוהיה ןינמ םריטסינימ הלאק-·ץאחאמנ ויה ורבעש םיכשנ : המגודל ) ... [
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 היה םעפ.] ... ( תינאטסגאדהר תריאקלאב-רנידראבאקה תוימונוטואה תוקילבופרה לש םיטייבוסב םיריצ
 הנבותב תיטסילאיצוסה תידוהיה תוברתל וגאדש ,הגלפמה לש תדחוימ הכשלו ידוהי טייברס קי'צלאנב

 התיה ותמקה זאמ יטייבוסה זרטלשל יכ ,םריבוס ונא .הלאב חרדסרמ םימייק דיא התע .התרוצב תימראול
 םייררהה םידוהיה ברקב תיטסילאיצוסה היינבלו יגרלראידיאה ךוכיחל ומרתש ,הלא תרדסוממ הבר תלערת
 רמז תקהל רנל התיה קי'צלאנ ריעבו ,וננושלב םימוסרפ רנל ויה ) ... [הלודגה תדולמה תמחלמ דע.] ... [
 .התע דרע םימייק םכיא הלאה םריבדה לכ .ב;מרלש וריז יררהה ידוהיה היה הלהנמש ,לוחמו

 תרדסומב חתפמ-ידיקפת אלמל םילגוסמה .םירשכומ םישנא םיאצמנ םניא םייררהה םידוהיה ברקב םאה
 םירחאה םימואלה ינב םע דחא םכש יטייבוסה דרט לשה זעמל רמחל אל הלא םריבח םאה ? םילעפמבו
 ? םירחאה תוצועמה-תירב ימע ינבב ,םזילאיצוסה תא הנרב וניא ידוהיה םעה םאה ? יסורה םעה תגהנהב

-תיב רדוג םעפ .ארונו םויא בצמב אוה) ... נ ק"צלאנב r דרהיהנ תורבקה-תיב יב. רמולו ףיסוהל ויארה דמ
-תקלחמ ושרה אל ,הלודגה תדלומה-תמחלמ לש המויס זאמ .םדיוהיה ברקב ופסאנש תומורתמ הז תורבק
-תיב תא רדגל תיראקלאב-רנידראבאקה תימונוטואה הקילבופרה לש קשמה-יזריטסינימר תינוריעה קשמה
 בצקוה ףא רז הרטמל .הנידמה יזבשח לע ונייה ,םנובשח לע תאז עצבל וחיטבהו תומורת לש זרמימב תורבקה
1 לש םרבס 5 -רנידראבאקה הקילבופרה לשנ קשמל רטסינימה לש ותעודהמ רבתסמש יפכ ךא .לבור ףלא 
 ,םויה רע אופא רדוגמ ונניא תורבקה-תיב .תורחא תורטמל הז םרכס אוצה .בומואופ� ]תריאקלאב
 םישנא לש םרפא ,רוציקב .הפשא םיכילשמ םישנאו רקב רב םיוער ,םריבקב םריבונה םיריזח רב םיבבותסמו
 תודחא תואמגוד דרע .םידוהיל סחייתמה רבד לכ יבגל גרהנה יפכ ,הלפשהו סלקל ךפה רכל םיבורקה
 םה יכ .ביבאבו ףרוחב ,ריתסנ רובעל רשפא-יא) ... [ קייצלאנ ריעב םדיוהיה תובוחרב: ]םידוהיה תיילפהל[

 םיסמה ירהו) ... [ םיקסויקו םירפס תויונח אלו ,םיגדו רשב .תלוכמ-תווינח דיא ]תידוהיה[ הנוכשב .רץב יאלמ
 .ריעב הנושארה הנרכשה איה קייצלאכב תידוהיה הנרבשה .הררש ךרדב םולבמ םיבגנ םינבמהמ תונונראהו

 ? חופטיל תרכוז תורחא תונובש רשאב תחנזומ איה אופא ועדמ
 .םיכסי דנדנתמה לכ : r לרמרסמרק· םשב וענלוק-תיב אצמנ ]קי·צלאנבנ תידוהיה הנונשב 'תפסונ המגוד

 עונלוק דיינב רנב םידוהי-אלה רב םריגש ,ריעה ז]כרמב[ ךא ,רב קינחמו בוחט .תפרל המרד וענלוקה םלוא יכ
 ) ... ( ראופמ

 תדלומה-תמחלמבו םיחרזאה-תמחלמב דבכנ דיקפת ואלימ זאקרראקה רבעו r נרפצהנ זאקרראקה ידוהי
 הקילבופר ףא ,ונתעידי בטימל .תיטייבוסה הנידמה תנגהל שיא 90 דחא םרינ ובדנתה קי'צלאנ ריעב .הלודגה
 םיציפמ זב-יפ-לע-ףאו ,הריעזה תידוהיה הנרכשה רמכ םיבדנתמ לש בר הכ רפסמ תיזחל דחא םרינ החלש אל
 .] ... (תוחדיב ונלע םירפסמ .םריבד הלאב אצויכו טנקשאט תא ונשבכ ונאש .תונרש תרידב םידוהיה ונילע
 תונקז .םינקז- תוחפשמ-500 ל בורק ודמושה קרדזרמ דיל )דיוהי זוחלוק( הקברנאדגרב רפכב זוחלוקב
 דיב .תולעתב םישנאה תא תוינמרגה תוצלפמה ורבק תוראבה ואלמתהש רחאלו .תוראבל וקרז- םידלוי
 .) ... ( ברליאערזי תחפשמ לש םלש רוד- תוינייחאו םינייחא ,הידלי העבש םע ) ... [יתינייחא התיה הלא
1 ופלח זאמ . טכקשאטל םגר םהיניע םראשכש זאל וחרב םהידלי םע תוהמא ,תונזק ,םינקזש וילאמ דברמ 8- 1 7  
 אל םינמרגהש לבח· : ]םירמואו[ טנקשאט תא רנל םרייכזמ דימת טעמכ . זהיניב תובר םישנ רשאב ךא ,םינש
 תולאשו תובשחמ תולעמ עשפמ םיפחה םדיוהיה לע תולילעהו םריקשה .תומשאה :םידוהיה לכ תא וגרה
 ימיב םעפ ורקש יפב ,םיילאפררטסאטאק תורעואמ לש םוהת יפ-לע ברש דומענ אל םיודהיה ונא םאה .תרגרג
 הפקתהה תוחיג יכ ,הנקסמ ידיל עיגת הדרעוהש םיררקמ ונא ) ... [ ? תינמדא-תיראטאטה הטיחשה
 יפכ בצמה תא עבקת הדערוה . זאקרראקב תודדובמ ]תועפות[ דגיא ביאטאר רבדמחרמ לש תיביטאקרבררפה
 םייטפשמ םינוידב ופתתשה וליאכ םהש ,ונעט ק'יצלאנב םגר זאטסגאדב םיגיהנמו םיליעפ רבש ,אוהש
 .] ... [ םריוצנ לש םדב שומיוש םדילי חצרב םידוהי ומשאנ םהבש

 תיטייבוסה הקוחה יפל יכ .תסנכה-תיב r ינעל ונסחייתה אל ליעל ונריבדב .תסנכה-תיב לע רפסמ םילמ
-•תלב םה ]םייררהה[ םידוהיה דמ קלח םנמא .הז זיינעל סחייתהל אלש רשפא-יא ךא .הנידמה דמ תדה תדרפנ

-•תב העברא ויה. לשמל ,הלאק-ץאחאמב .) ... (דחא דימאמ-יתלב אצמנ תחלשמה ריבח ברקב םגר ,םינימאמ
 המר. ומרחוה הלאה םינבימה לב .םילודג םיניינב תסנכה-יתב ויה קי' l! לאנבר קסררגיטאיפב . ינזררגב םג .תסנכ
 לש םנובשח לע םינבלמ הנבנש .תסנכה-תיב לש ראופמו לודג הנבימ היה .לשמל .קי·צלאנב ?םהב רשע
 ,הנבימה תא ץפשל העבתנ היריעב קשמל הקלחמה· J ייננה םרחוה הלודגה תדולמה-תמחלמ רחאל .םידוהיה
 תא רב וקרפ. דסחמ ל וקלחו הכאלמל וקלח שמשמ אוה התרע ךלהו סרהנ הננימהר המואמ התשע אל איה ךא
.רנל אלו סנל אל· תיממעה הרמימכ ,הפשא םרקמל ךפה הננימה .) ... (תוגרדמ ורקוע תרריק וסרה .תופרצה  י
 . ) ... [ םינימאמה תושגרנ הרומח היעגפ אוה ]הז בצמ[

 תולכנתה התואל תררוקמה םה המ וקדבי הגלפמה לש יזכרמה דוערהו יטייבוסה יזטלשהש בושח
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 א•כהל ןווכמ ונכ•א r ןות•עכ רמאמה םוסר•פ לשנ הרקמה םאה r ןוחכל בושחנ .תעשורמו ת•כיטאקוכורפ
 תולובגל וץחמש .לפאו יכו•צקאיר חוכ •די-לע םינווכמ םכ•א הלא ם•שכא םאה ,רתו• תורומח תואצותל
 םייכו•צקא•ר תודוס• •כ .הגלפמה לש ם•רשעה תד•ועוכ ר•הזה כו'צשורח · r כייגרס הט•ק•כ •רה דוכתכ•דמ
 .] ... נ םז•כומוקה ן"כככ ועגפל ם•לולע )םעה •כ•וא( וץחכמו ם•כפכמ

 ?ידוהיה םעה לש קלח םה םייררהה םידוהיה םאה .די

יבוסה הקידוירפב חוכיו ךותמ 1 ,תיטי 9 8 2 - 1 9 8 1  

) 1 ( 

 *יטאטה םונתאה תלאשל : כו תתמ

 ת•רוטס•הה הכ•טקפסרפכש .ת•תרכחה תוחתפתהכ רתויכ תוכובסה תו•עכה תחא הכהו התיה ת•מואלה היעבה
 .] ... נ הנורתפל ם•כרדה תא רבוטקוא תכפהמ קר החתפ הבחרה

-תובא .הכובס ה•רוטס•ה םהלו .ןאטסגאדכו ןא·גייכרזאכ •חה .ןטק ] narodnost 'נ םוא םה ם•טאטה
 ודדכ כ"הספל ןושארה ףלאה תישארב .תיכאר•א הפש ריבוד םירחא ם•טכש םע דחי ןופצה ןמ וע•גה םהיתובא
 תיע•כשה האמכ . ל ארו אה דעו רפ•כדה ןמ תורעתשמה .ה'סאו הפור•א לש תובחרנה תוברעב הלא ם•טבש
 .] ... נ םיבחרכ םיחטש ןאכ וספתו ןאר•אלו זאקוואקל ורדח םה כ"הספל

 ה•ה םהלש םייחה-חרואו בותכו אורק ם•טאטה ועד• אל ,זאקוואקה לש םיכר םימעל המודב
 ונימאה םהש ,הדבועה התיה הכפהמל דע ם•טאטה תא וכייפ•אש תונוכתה תחא .הצחמל-ילאכרא•רטאפ
 ם•טאטה לש 95o/c וקיזחה הנורחאה תדכ( תודה•הו תורצנה ,םאלס•אה : םועזה םרפסמ ףא לע ,תותד שולשב
.ןאטסגאדכ  . םייררה םידוה• ם•נוכמה .ת•דוה•ה הנומאה יככ קר דרפכ םואכ ודחייתה יתדה ונהה-ןמיס •פל )

 .םייקשמה םייחה לש ףתושמה םקרימה ,הירוטירטה . וןשלה תופתושכ ןייפאתמ םואש החנהה תלבוקמ
 םיטאטה לכ ן-930 כ דוע ורדגוה ,הלא רכה-ינמיס •פל .תינתא תימצע תוהזב ןכו ,םייתוברתה .םייטילופה
 ת•תוכרת תרוסמ םהל שי ,תחא וןשל םריבדמ ,המימי ם•מ•מ ןאטסגאדכו ןא·גייברזאב םייח םה .דחא םואכ
 דוע םריקוחהו םיעסונה ןמ םיכר תאז ונייצש 'פכ ,תודידי יסחי םה•כ•כ ם•מייקמ םה תורוד ןשמכ .תפתושמ
 ם•טאטה רבדכ החנהה .יטייבוסה וןטלשה ןמזכ םהלשמ תוברתו בתכ הנושארל ורצ• םיטאטה .הכפהמה •גפל
 לש ם•טייבוסה תד•ועוכ הלבקתנש .תיכאטסגאדה ת•מוכוטואה הק•לכופרה תקוחב •וט•ב הלב•ק דחא םואכ
1 כ ןאטסגאד 1 כ לבקתנש ,וז הקילבופר לש דוסיה-קוחכ התע הרשואו-937  .]" .נ-978

 תיתרכסה-ת•ט•ולפה הלועפה רופש' לע ת•טס•כומוקה הגלפמה לש 'זכרמה דעווה תוטלחהכ ןייוצש •פכ
 לע עיפשהל תכמ לע תכסורמ-•תלכ הפקתה תיטס•לא•רפמ•אה הלומעתה תלהנמ :תיגולוא•דיאהו

 ההז הרטמל .תוצעומה-תריכ ימע ןיב תודידיה תא ררעעל דיכו .םייטייבוסה ם•שכאה לש םה•תובשחמ
 הלא לכ תא ·ימלוע-לכה דיוהיה םואל·ב לולכל םישקבמה ,םהירזועו םינויצה לש תוכו•ס•כה ם•שמשמ
 . ) ... נ ם•טאטה םללככו .ת•דוה•ה תדכ רבעכ וקיזחהש וא ם•ק•זחמה

 ,עודיכ . ו•ה לאריש-רץאמ ם•דוה•ה לש תונושארה m ר•גהה ד ת•דוהיה תדה •ככ םיטאטה לש םאצומ המ
 םה ,)כ"הספל 722 ( וןרמוש התריבו לארשי תכלממ תא ושבכ ם•רושאהש רחאל .הר•פסה •גפל ם•כר תורוד
1 ם•לככה ורש•ג )כ"הספל 568 ( ם•לושרי ןברוחו הדוה' ושכ•כ םע .םידוהי ףלא 27 ולגיה 5  תולג( שפנ ףלא 
 לש תודימאה תובכשל .תיליעל רקיעב וכייתשה ם•לוג לש הלא ם•מרז •כש ,םיכו•רוטס•הה תודע יפל .)לכב
 ריהבו )קאר•ע םו'ה( הק•תעה םירהכ-םרא לש ם•חתופמה םריוזאכ םישבוכה ידי-לע ובושה םהו .ם•דוה•ה
 .םהריוגמ תורצאב הכאלמה-•לעכו םריחוסה תובכשכ וללככ הלא ם•לוג .)ת'כאר•אה ןא'גייכרזא םו'כ( •דמ
.43 לארש•-רץאל ובש .כ•כמו•ט .•.אלש םינותנה יפל  לכ .םריחא ם•מואל •נכמ םידבע ם•פלא 7 םע שפנ 360
 הייכשה האמה( ם•אמורה ןוטלש ןמזכ לארשי-רץאמ םודיהיה לש ישילשה ושר•גה לע רבודמש תמ•א
 . ןודנה אושנל הע•גכ לכ ול ן•או וןכ•תה ם•ה תוצראל ושר•גה ה•ה ,)הריפסל

 הכלממה לש םיינופצה רפסה-ריוזא לש תטיאט ריבוד םיטבשב ללכ•הל לארשי-רץא •לוב ולכ• םאה

198 .בוחתמ 1  .ח•סורמ םגרות . 
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 סרפ תכלממ לש ינופצה רפסכ לא-חוכש ירפכ רוזיאכ דודיבב םיכר תורוד ויח םיטאטה ? הקיתעה תיסרפה
 תומוקמ תא ףילחהל םירשעה האמל דע רוסא היה סרפב םידוהיל .תואלקחכ קרו ךא וקסעו ,הקיתעה
 תורשפא זבש לכ אלו ,םיטאטל םידוהיה זיב םיקודה םירשק םיירשפא ויה אל ךכיפל .םיעובקה םהירוגמ
 םינותנכ םג תמיוסמ הדימב תרשאתמ וז הדבוע . ]םיטאטל םידוהיה זיכנ ינתא כוכריעל יהשלכ
 ינב םיטאטה תאו םימלסומה םיטאטה תא כודרוק .מ.ק ךייש תיחכונה האמה תישארכ דוע .םייגולופורתנא
 . הנוכיתה היסא לש תחא תיגולופורתנא הצובקל תידוהיה תדה

 תא ,תיעיבשהו תישישה תואמה לש זמית תא ריכזהל יד . רבעכ דהייתהש דיחיה םעה םניא םיטאטה
 ,םיארקה תא םויהו ,תיעישתה האמכ תידוהיה תדה הלבקתנ הבש ,זאקוואקהו הגלווה רוזיאכ רזוב תכלממ
 לכל .הלאכ אצויכו יושכ ,יניס ,ידוה אצוממ תומיוסמ תוצובק ,וקוראמ םורדכ םימיוסמ םיירברב םיטבש
 .ינויצ ·ימלוע-לכ ידוהי םואל· םעו לארשי-רץא םע םולכ-אלו היה אל ולאה תוינתאה תודיחיה

 םיגהנמו תונומא הכרה לע תותדה לכ ינכ םיטאטה ורמש בר אל זמז ינפל דע יכ ,ריכזהל יוארה זמ
 םויקכו םייח-ילעבל תומשנ-לוגלגכ ונימאה םה .זאקוואקה לש םירחא םימע זיב םג םיוצפנ ויהש ,םיילילא
 דוגינ רכ היהש .קיתע הרובק גהנמ בר אל זמז ינפל דע רמשנ םידוהיה םיטאטה לצא .תואמטו תורוהט תוחור
 הרוזכ הרוצכ ולדבנ תידוהיה תדה ינכ םיטאטה לש הליפתה-יתכ וליפא .תיטסיאתונומ תד לככ לבוקמל רומג
 םיטאטה לכ לצאש ,בתכ כומיסינא. י .ינרא·צ .א זייצש יפכ :יראטאט זונגסכ ונכנו· םידוהיה לש תסנכה-יתכמ
 לצא םילבוקמ םניאש ,םיפסונ םיגהנמ ילעכ םהו םדה תלואג גהנמ לע םיזמרש םה ,םישנ יוכיז וץפנ
 ,וצלאנ ,היסורל רוזיאה חופיס רחאל זאטסגאדכ ובשייתהש ,םייפוריאה םידוהיהש רכזה ינייפוא .םידוהיה
 םיטאטה וללפתה ובש ,הליפת-תיב היה רככ ריעכש יפ-לע-ףא הליפת-תיב םמצעל תונכל ,טנכרדכ לשמל
 'ךומנ רחאהו םילודג תונולח םע הובג זיינכ דחאה : הליפתה-יתכ זיכ היה רכינ לדבה .תידוהיה תדה ינכ
 זחלופכ ]םייררההו םייסורה םידוהיה ונייהנ םיממעה ינש זיכ לודג לדבה היה זב .חוטש גג לעכו ךרואמ
 .םיגהנמכו

 סיסב הל זיא ·תחטבומה ץראה' זמ םיטאטה זמ קלח לש ואצומ רבדכ הסריגה ,וניניע תואורש יפכ םנמאו
 קלח לש תיתד תימצע תוהז לע זורכה הרקמכו ,חורה דוחי לע םוא וא םואל גשומה תא תיתשהל .והשלכ יעדמ
 תיתשתה לש החינז התועמשמ' ,םיילאיר םיסרטניא לעו תילכלכ-תיתרבחה תוהמה לע אלו ,םיטאטה זמ
 ההומת תיאדכ הז רואל .זמרזלג .י.ג זייצש יפכ :םיילאיר םייתרבח םיכילהת רקוחה ,עדמה לש הנתיאה
 הימדקאה לש ינאטסגאדה ףינסה לש זושללו תורפסל ,הירוטסיהל זרכמה רקוח- כוליחי .מ.מ לש ותסיפת
 לע יתרוקיב-יתלב חרואב רזוחו תימואל הרדגהל יתד הדימ-הנקכ שמתשמ אוה .תוצעומה-תירכ לש םיעדמל
 :רמולכ ,םיינשל יטאטה םואלה תא תססוכמ-יתלכ הקולח קלחמ אוה .תנושימ תורפסב תוצופנה תופקשה
 הושלשל רבעכ םיטאטה תא קלחל היה יואר ,כוליחי תסיפתכ הביקע השיג ךותמ .םייררה םידוהיו םיטאט
 לש הסוסיב-יא .תידוהי תד ינכ םיטאטו ,תינאזיוגירג- n ינמראה תדה ינכ םיטאט ,םימלסומ-םיטאט : םיממע
 ,תחא תדכ םיקיזחמ םינוש םיממעו םימואלש ,תוכרה תואמגודה לוכל תוועדי . לילעב טלוב וז הסיפת
 . ] .... [ תונוש תותדב זמזכ רכ םיקויחנז םיממוע םימואל םימייק : ךכיפלו

 זמ םאצומ םיירוטסיהה תורוקמה בור לש םינותנה יפל ירה ,תידוהיה תדה ינכ םיטאטכ רבודמש תמיא לכ
 וז תואר-תדוקנ .םירזוכה זמ .זופצה זמ ,הארנכ ,הרדחש ,תודהיל ודבוע קוחדה רבעכ ורייגתהש םיטאטה
 לכ יטאטה םואל םיסחוימ הכש ,הלודגה תיטייבוסה הידפולקיצנאה לש תישילשה הרודהמב יוטיב האצמ
 לדבה אלכ ,תיטאט זושל תורבודה תינאטסגאזהו תינא'גייברזאה תוקילבופרכ היסולכואה תווצבק
 .חלכה הילע התע דכא הכוזמ הדימכש ,תיתדה זתוכייתשהל

 תישעמ הניחכמ קרימ תיתד תוכייתשה םע תינתא תוכייתשה לש תינויצה הלומעתל ינייפואה כוכריעה
 . ] ... [ תיטרואיתו

] 2 [ 
 **?םייעדמ םינועיטל תוקוקז תויעדמ תוזתופיה םאה : ןינר'צ

 םירושק םהו 'םיטאטה לש קלח םה םיידדהה םידוהיה : השדח היצפצנוק ] ... [ בוחתמ גיצמ ורמאמכ ] ... [
 . ]".[ םתדכ קר םירחא םידוהיל

 לש עודיה זדעיה .םיינושל םג אלא םייתד םילדבה קד אל םימייק תיטאט זושל תורבודה תווצבקה זיכ
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 הקולח· .םימלסומלו) ... [ םידוהיל תקלחנ תיטאט תרבודה היסולבואהש .ךב לע עיבצמ גרבנוירג .א תיטאטה
 הנכה םירשפאמ םניאש ,םריכינ םילדבה םימייק םיגהלה ןיבו הלש גהלכ תרבוד הצובק לכ .תינושל םג איה וז
. ] ... [ התוערל הצובק ןיכ '  דכלכ הזב אל ךא . ]תיתד קר אלו[ תינושל תיתשת שי כו ליחי לש ותעיבקלש ןאכמ 
 ברקכו םייררהה םידוהיה ברקב םיינושל-ונתאה םיכילהתה םג אלא ,]תוינתאה תוצובקה יתש תולדבנ[

 . ) ... [ דואמ םינוש םיטאטה
 .) ... [ ינאיגייכרזא ומצע האורו תיטאטה תימצעה תוהזה תא דכאמ םימלסומה םיטאטה לש לודג קלח

- n •טאטה הגעה ריבוד לש הזמ הנוש ןוויכב םיחתפתמ םייררהה םידוהיה לצא םיינושל-םיינתאה םיכילהתה
 םוחתב דוחייכ 'רתוי ברקתהל היטג םילגמ תימלסומ-תיטאטה הגעה ריבוד יכ 'ןייצל יואר ןאכ .תימלסומ
 ןיא טעמכש 'ףיסוהל םג ןידה ןמ .תידוהי-תיטאטה הגעה ריבודל רשאמ םינאיגייברזאל ,תוברתהו ןושלה
 . ) ... [ םימלסומה םיטאטהו םייררהה םידוהיה ןיב תבורעת-יאושינ

 ןועיט. ןאריאו םירהב-םרא רוזיאכ םידוהי דוע ורתונ אל לככ ילוג לש םכוש רחאלש' לבקתמ בוחתמ יפל
 תליפנ רחאל םירושאה ידי-לע ולגוה םידוהי ףלא 27 .םייטסיטאטסה םינותנה קזחל הרואכל םיכירצ הז

.43 .םילושרי ושביכ םע םילבכה ידי-לע ףלא ו s-ו ,ןורמוש  .לככ תלפמ ירחא לארשי-רץאל ובש 360
 יכש לש רפסמה ןרעב לבקתמ ו s ,-000 ו 21.000 םיפרצמ םא .תיביטימירפ שממ איה בוחתמ לש הקיגולה
 'יעבטה •וברה ןמ ןיטולחל םלעתמ הז בושיח . תולגה ריוזאכ םידוהי דרע ראשיהל ולכי אלש ןאכמו ) ... [ ןריצ
 .הנש םישימחמ רתוי רחאל תולגה ןמ וגש םידוהיהו-568 כ םילושרוי ("הספל 722 תנשכ השבכנ ןורמוש
 היה אל 'םידוהיה םילוגל הרק המ דומלל ידכ . ןמזה רעפמ ןיטולחל םלעתמ בוחתמ טקונש ירפסמה ןויוושה
 כינמויט . '.אלש רפס ותואכ ןייעל לוכי היה אלא תריוטסיהה היפארגומדה ילופלפכ לולצל ללכ קוקז בוחתמ
 .)" .[ לבככ ראשנ םידוהיה ןמ קלח יכ ד,ומלל ונממו ) 67 'מע(

 הינשה האמל קר יישלשה ןברוחה תא סחיימ אוה עודמו .בוחתמ לש תוינטשפה ויתועידי תורוקמ םה המ
 סרפכו םריהב-םראכ המייקתה םייניבה-ימי תישארכו הקיתעה תעכש הדבועה ןמ םלעתמ אוה ועדמ ? הריפסל
 תליגמבו הימחנ רפסב םיציצמ קר םא ענכתשהל לק תאזכ הליהק לש המויק רבד לע ? הלודג תידוהי הליהק
 דיקפת האלימ איהו ) ... [ הלוגה אישנ לש ותגהנהב הבחר הימונוטוא התיה וז הליהקלש 'דוס הז ןיא . רתסא
 ולא תוריוטסיה תודבועמ םלעתהל חונ היה כותתמל . ולוכ ידוהיה םלועב םייתדהו םייתוברתה םייחב בושח
 'וז הלאש לע תונעלו'? תיטאט ריבוד םיטבשכ ללכיהל לארשי-רץא ילוג ולכי םאה' : הלאשה תא גיצהל ידכ
 בוברעל תורשפא לכ התיה אלש ןכש לכ אלו ,םיטאטל םידוהיה ןיב םיקודה םרישק םיירשפא ויה אל' יכ
 ויה אל רשאכ תדיוהיה תדל רכע םיטאטה ןמ קלחש ,רגדה הרק דציכ .תדמוע הניעב הלאשה ךא :ינתא
 םיטאטה לש םהיתובא-תובאש הלאשל רקיוע ללכ סחייתמ ונכיא בוחתמ ) ... [ ? םידוהיה םע 'םיקודה םירשק'

 החגהה.) ... [ םיפאדגונתא דיי-לע ועבקנ הז גוסמ תודבועש ףא ,תדיוהיה תדה ינב תויהל ולכי םימלסומה
 םייטייבוס םיפארגונתא לש םהריקחמכ םג הרושא 'ומלסאתנ תיטאט ריבוד םייררהה םידוהיה ןמ קלחש
] . "( . 

 ףלאמ רתוי הילע םה םרימוש ,םריזוכה ןמזכ תידוהיה תדה תא ולביק םיטאטהש ,בוחתמ םע םיכסכ וליפא
 לש םהריוגמ תומוקמ יבגל הלבגה הכ התיה אל ,הטילש תד תידוהיה תדה התיה הירזכבש ןוריכ .הכש
 ןיב ·ינתא בוברעל· היעכמ לכ התיה אל ןכלו 'רזו כ תכלממ לש קלח התיה ,עודיכ 'ןאטסגאד ריהו . םידוהיה
 תא םרייכמ םא .ךככ ענכתשהל לקו םידוהי רבשי וזרכ תכלממכ יכ ,קפס לכ ןיא .םיטאטל םידוהיה
 .). "[ םייטייבוס םריוקח לש םהיתודובע

 םייק םולא .תוגוש תוצראבו תופוקתכ הוצפנ התיה תבבוסה הסיולכואב םידוהיה ןמ קלח לש תוללובתהה
 ןכתיוי ,הכותכ עמטהל םריחא ולכי 'הטילשה התיה תדיוהיה תדה םהכש םיאנתכו ןמזכ . ךופה ךילהת םג
 תלבגומ הנניאש ,תדיוהיה תינתאה תוהזה תא םמצע לע ולביקו תודהיה ךרתכ ולולבתהש םה םיטאטהש אופא
 הכ ןמז דמעמ הקריחמה ]םירירהה םדיוהיה לשנ תימצעה תוהזה תא תרחא ךרדב ריבסהל השק . דבלב תדל
 יפואה-תונוכתמ תחא איה ומויק לש תכושממה m כצייה םצע ריה ,סוכתאה לע םילבוקמה םיגשומה יפל .בר
 תוילכלכהו תוי m כחה m יצאמרופכ םימעה לש םויקה תויכשמהכו תורמתשהכ תרשאתמ וז החנה . ולש
 . ] ... [ תוכתשמה

 םע י m חישמ .ןיסולכואה דיקפימ םיחיכומש יפכ ,םדיוהי םמצע םיאור םייררהה םידוהיה לש םבור-בור

 רבדכ הלאשה לוע ,םיטאט אלו רוהו•זך םמצע תא םינכמ םה יכ ,יל ועדי קייצלאנ ריעכ םירירה םדיוהי

-תידוהי אלא תטיאט םינכמ םניא תובחק םיתעל םה םנושל תא וליפא :ידוהי ינא• : םינוע םה םתוימואל

 .)ריוהו•זד( תידוהי טושפ וא ,תיררה
 תימצעה תוהזה יכ ,חיכומ הז לכ.) ... [ םידוהי םירירה םידוהיכ האור הווהבו רבעב תבבוסה היסולכואה

 .תיתד אלו תינתא איה םירירהה םידוהיה לש תידוהיה
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 לע. יטאטה סוכתאה זיינעל רקיעו ללכ םירושק םניא .בוחתמ ךמתסמ םהילעש ,םייגולופורתנאה םיבותכה
 דיא ללככ ירה ,טלונ אוה ]יעזגה זממסהשנ יפ· לע· ףא· : םיערמל הימדקאה רכח .יילמרונ .וי בתוכ ךכ
 ,םיינגרובה םינעדמה דמ לבקמ בוחתמ.] ... [ תינתא תוכייתשה תעיבקל קיפסמ סיסב שמשל םילוכי םיועגה
 םירגהמ )א( : תוצובק שולשל תידוהיה תדה ינכ םיממעה תקולח רבדכ םילופלפה תא ,הדומ ומצע אוהש יפכ
 דיאש .םייתד לארשי תד ינכ )ג( ; תורחא תוינתא תוצובק םע גוזימ לש ירוצת' )כ( ; לארשי-רץאמ םאצומש
 . לארשי· רץאמ ולגש םידוהיל תינתא תוכייש לכ םהל

 םע תונוש תופוקתכ ובברעתה ,םידוהיה םללככו .םימעה לכ .אצמנכ םניא ·םירוהט' םימוע םימואל
 ותוא לש קלחל וכפה םה ,רחא סונתאכ ועמטנ םה רשאכ ךא .הכרה םאו טעמ םא ,תורחא תוינתא תווצבק
.בוברע לש רצות· דהש . m ינתא m וצכק דיכ ןיחבהל תמזגומה הפיאשה .סונתא  תוינתא תוצובק דיכל י
 .] ... [ יפארגונתאה דעמכ יגולויבה םרזל תינייפוא ·תורוהט·

 ידיל עיגהלו דארגכינלכו הבקסומכ תסנכה-יתכ לש םיככימה תא תוושהל דתיכ בוחתמ תטיש לש המושייכ
 ·תיבכו .ינווי·ודכספ זונגסכ יונכ אוהש דרויכ .םינווי םיללפתמ הבקסומכ ילארוכה תסנכה·תיככ יכ ,הנקסמ
 הייככה·ינונגס ףא לע יכ .שממ אלפתהל שי .םיכרע םיללפתמ ,ינטריואמ זונגסכ וינבה ,דארגנינלכ תסנכה
 דחאי ףא הלעה אל. דארגנינלכ יכוקאסיאהו הבקסומכ יני זאלכ יליסאו שייע תומסרופמה תויסנכה לש םינושה
 חסונ .הליפת-יחסונ יכש םימייק תודהיכש ,הדבועה הועדי .] ... [ םיסור-אל וללפתה דהמ תחאכ יכ ,ותדעכ
 םילדבהו . םייררההו םיזנכשאה םידוהיה ליבשכ םידרפנ תסנכ-יתכ לש םמויק . ] ... [ זנכשא חסונו דרפס
 . יסילכטכ . םידוהי םניא םייררהה םידוהיהש העיבקל והשלכ סיסב שמשל םייושע םניא . זחלופכ םימיוסמ
 רבדה בשחכ אל םלועמו .םיזנכשאה םידוהילו היזורג דיוהיל םידרפנ תסנכ-יתכ םויה דע םימייק ,לשמל
 .תפתושמ תד ינכ םימע יכשכ רבודמש ,החכוהל

 ובצוע ולא תוינתא תוצובק .םיזנכשאה םידוהיה דמ םילדבנ םייררהה םדיוהיהש ,איה הועדי הדבוע
 לע העפשה התיה זאקוואק ימעלש .קפס ללכ דיא .הנוש תינתא הביבסכו תרכוש תוריוטריטכ .םינוש םיאנתכ
 תוצובקה דיכש הדבועה םלוא .םיזנכשאה םידוהיה לע הפוריא ימע לש העפשהל המודכ .םירירהה םידוהיה
 ,חוכשל דיא.] ... [ תידוהי הנכיא דהמ תחא יכ ,החכוה שמשל הלוכי הניא םילדבה םימייק תוידוהיה תוינתאה
 םעה לש קלח איהש תינתא הצובק םה םירירהה םדיוהיה . דיוחי ימונוסקאט רדס תולעכ תודיחי תומייק יכ
 .הריתס לכ ךככ דיאו .תיטאט תיכושל·ונתא הדיחיכ םיללכנ םה תחא הנועכו תעכ ךא ,ידוהיה

 ךא ,םריומג םיטסיאתא םה תוצעומה-תריכ ידוהימ לודג קלח .דכלכ תיתד הוצבק קר םדיוהיכ תוארל דיא
 תוהזה לש תובישחה תא ךרוצה יד ךריעמ ונכיא בוחתמ .תידוהיה ,תינתאה תימצעה םתוהז לע םרימוש םה
 םישנא לש תוכייתשהה תא תעבוקה איה-איה )תימואל( תינתא תוהז•ש ,ועדיש ףא .תימצעה תימואלה
.םיויסמ סונתאל  ,תידוהיה תדה לש התובישחמ הז רמאמכ דודנה הרקמכ םג םלעתהל ןיא תחא הנועכו תעכ י
 םידוהיהש הדבועה . ] ... [ םימלסומה םהינכש דיכל םירירהה םדיוהיה דיכ הדירפה םיכשכ תואמ ךשמכש
 ·וד םימע ונכתיי יכ . זמז הזמ חיכוה יטייבוסה דעמה . ידוהי סוכתא דיאש החכוה הניא תונוש תופשכ םריבדמ
 םינויצ· םה יידוהי םע• חנומכ םישמתשמה וללהש . רמול אוה םעט רסח . ] ... [ םיינושל-ברו םיינושל

.םהריחוע  י
 םידוהיה לש תימצעה תוהזה יכ ,בוחתמ לש ותסיפת תא דפראו םינפ םושכ תורשאמ דביא תודבועה .םוכיסל

 רדעהו םהלש םיינתאה םיכילהתה דוריכ .תככוסה הסיולכואה יניעכ םתסיפת .םהלש םימיכונתאה ,םירירהה
 זאכ רבודמ יכ ,החכוה םה הלא לכ- םימלסומה םיטאטה ןיכל םייררהה םידוהיה דיכ םיכרועמ םיאושינ
 .] ... [ דרפנ םעכ
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 חיפארגוילביבו תורוקמ ירוציק

 וז המ•רש .ם,.,,כהע םהר'וצ•ק רדסכ .רקחמה ססוכמ םה•לעש ,םס-פדומה תורוקמה ןאכ ם•אכומ ם"נכט ם•מטעמ
 לש ה•תונומאו ה•גהנמ .התשל ,ה•תודולת תא רוקחול ך•שמהל ושקכ•ש ,םר'וקחל •פארגו•לכ•כ רזע םג שמשל הדוענ
 . ם•ףרהה םר'וה•ה תדע

 תנכהכ ל•חתהש וןרחאהו וןשארה . ם•ףרהה םרוה•ה לע ספדומה רמוחה לש האלמ ה•פארגו•לכ•כ ן•א
1 ( ונולפ עושה• ה•ה וז ן•עמ ה•פארגו•לכ•כ 942- 1 1 כ ן"צש .) 896 1 מ דחו• ומרשנ רככ ולש תסטרככ •כ .-936 . 500-
 ,ונולפ( הזייורג רוהו' ם•ר'רהה םרוה•ה לע תו•פוריא-רכעמ תונושול תס'ור . שר" ,תר'כעכ ם"פארגו•לכ•כ ם•כרע

1 -חרוה•ה הקררףפכ ם•ףרהה םרוה•ה· לע ת•פארגו•לכ•כ המ•רשכ ונולפ םסר•פ הז רמוחמ קלח .) 105 ·מע , 936
1 ,ונולפ( ·ח•סור 937 1 תלולכה .וז המ•רש .)  -1935 ם•נשל סתח"תמה .ם"פארגו•לכ•כ ם•כרע 90 1  •פל חלכגרמ . 860
1 כ הכפהמה רחאלש תונושארה ם•נשה •בגל רק•עכ ,רסחכ הקולו החרדגה 9 1 7-. 

 הכ ומרשנ אל ךא . ערק רמוח ןכו ם•ףרהה םר'וההי ונ"נעש רמוחה ללכנ ןלהל תאנומה ת•פארגו•לכ•כה המ•רשכ
1 מ רתו• ,רמוחה לש וכור-ובר . זאוקראקכ ם•ס-ור םרוה• וא הזייורג ד'והיכ ם•קסועה םט'ר'פ  ם•כרע-000.
 ,םר'מאמ לש לבגומ רפסמ .רשחה כ•תככ ןאכ םא'וכמ תס'ורכ ם•מוסרפה לכ .הז רקחמ ךרוצל קדככ .ם"פארגר•לכ•כ
 וארכ•ש םר'רקחה חלועתל ההי•רכדה •כהווקח וךתמו)*( בכוכ ון•צ ךות ,םה ףא ומרשנ .םחוארל בחרנה ידיכ הלע אלש
 . ם•ףרהה םר'וה•ה לע רקחמה תא ק•מהעול כ•חרהל

1 ,.א 9 1 2  
1 ,ריעצה לועפה ,ם•נחמ ,.א 9 1 2 1 ·לג ,  6 1 ימע ,  7- 1 6  . 

1 •. כ.א 9 1 2  
1 ודחזדא )חכרעמה לא בתכמ( ם•נחמ הכושמהו ם"ררהה םרוה•ה .']נ•מ•נכ .א( .כ.א ו'רה •דוה• 9 1 2  .n ,37 ·לג  ימע , 

1 9- 1 8  . 

1 .תודחאה "כ.א 9 1 2  
1 ח.וד חאה . זקוקכ םר'הה רוה• .. כ.א ו'רה רוה• 9 1 2 4 ·לג; 8-3 ·מע , 39-38 ·לג,  1 8 'מע , 40- -20 'מע , 44-43 ·לג; 5- 1 6  ; 
1 'מע , 46-45 ·לג 6- 1 2 1 ·מע , 48-47 ·לג;  5 - 1 1  . 

1 ,.ג.א 886 
, OBHHHOCTH ,[\JJH KaBKa3a ח OJJOJKeHHH 0 BOHHCKOH ח ro ס sepJK,[leHH ז y BblCO'faiiwe y ,!\ס B חס o ח ,. A. r 

. 468-47 1 . peHHe, 1 8  ,11eKa6pH 1 886, c נ ecKoe o6o וי IOpH.IJ,H 

1 ,.ז.א 892 
. 1 892 a ז Hii, 22, 24-25,  28 Map ח a, Kac ז ep6eH ,!ג ropo,11a ו a H HYJK,!\b ת e .l3 ., ג . A 

1 •. ז.א 894 
. 1 894 , H6pH ז Hii, 14 ceH ח Kac ,ז ep6eH ,!3 ., ג . A 

1 •. ט.א 93 1  
. 1 2- 1 7  . eii, 1 93 1 ,  N.1 2, c ז c ס H ו. ACCP, flpocsell(eHHe HaUHOHaJi ,!ו גo H ז HJJe ז A.T. ,  K ,11ecH 

1 .ן-א 9 1 7  
1 ינו•כ 2 ,טאלכגאט ,זאוקואק ן•א ןרעו• יד .ן-א 9 1 7  . 

1 ,א-מ-ק 'א 889 
, 1 889 , .IJ, ס bH AHHCHMOBa), Bocx ת HHeHHe H סוי c ,'ו pQb ס cKHe eBpeH-r נ KaBKa '( ו pQb ס A. K-M-a, EspeH r 

. 49-64 . KHHra 1 - 1 1 ,  c.92- 1 10; KHHra 1 1 1 ,  c 

 1958 • כ•אולדכא
, aHa 8 60-80-x rr. X V/11 8. , l>aKy נK ep6aii.IJ, נ r o  A ס 'IH זס HCTOPHH Cesepo-Boc נ aeB ,  H תת r. I>. A6,11y 

. 1 958 
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,לרשילרשרבא ' 1 964 
, HCH ת HH, T6H נ py ז JJOTHR JJ.PCBHero H cospeMeHHOTO HaCeJleHHR חס po ז H, AH ת HWBH ת e ש M . r. A6,LJ,y 

. 1 964 

1 • רודיבא 977 
vey of Their Needs, (Jerusalem), M inistry ז A .  Avidor,  R .  Zin,  lmmigrantsfrom the Caucasus - A  Su 

.) 1 977 ( , of  I m migrants A bsorption 

1 .בוליבא 959 
. 1 959 , a aת K יi aHa, Maxa ז JJ.OB Jl,arec ס ypbl Hap ז ii KYJJb ס cK ז B, 0YepKH cose תס A. A .  A6H 

1 ,ובליבא 973 
ecKHii יi pH זס HMCHH 8. H. fleHHHa; Hc ז e ז seHHb/H yHusepcu ז aHCKHii rocyJJ.apc ז B,  Jl,arec תס A. A.  A6H 

. 1 973 , a aת K יi epK, M axa יi o 

1 .בומארבא 968 
, a PCrPCP, 1 968, N!!  ]ח i oי e ז H ס e נ BaHHe A ת eKcaH,LJ,py A6paM ס .ay), BeJJ ס M ס C ז H BepxosH ס ro Cose ז 8

. 1 77 . c 

1 . ברמו לשבא 960 
. 1 960 , M ocKBa ,ו i. נ JJ.HHKa; PaccKa ס peYa y p ז B,  Bc ס yM aת X . Aaw 

1 ,בומולשבא 96 1  
. 1 96 1  , a aת K יi epKH, M axa יi H o ו i. נ B, KaK a socKpec-, PaccKa ס yM aת X . Aaw 

1 .בומולשבא 966 

. 1 966 , a aת K יi Maxa ,ז i. נ ecKHe paccKa יi H ז pHc ס ou, lOM נ pu ח a c c10p ז B, Hesec ס yM aת X. Aaw 

1 • ברמו לשבא 972 
. 1 972 , a aת K יi M axa ,Jו Be,LJ,eHH נ H ס e n p X תyM a ס B, CKa נ r, aHHe o J1106sו H נ .6paHHi ז  .  Aaw 

1 .בומולשבא 986 

. 1 986 J16pJ1 ז cKaR Poccua, 9 ceH ז e',  Cose ת eM נ ii זסJו ii rpH6 Ha 'ca ז i. ז ,[\OBH � B, ס yM aת X . Aow 

1 .הבומולשבא 973 
, 1 aH, 1 973 ,  N!! ז CKHH Jl,arec ז eHHJ1, Cose ת ro 06oco6 ס H ז.aת H31.\HOH Jו HrH ת Ba, Pe ס yM aת JI. Aaw 

. 72-78 . c 

1 .ביאגא 954 
. 275-285 . 6a HapoJJ.OB, 1 954, N!! 2, c כK B, Jl,py ס ,LJ, ס HaMeHeM ,LJ,py)l(61.1 Hap נ ,[\ o ח , A. Araea 

1 .ביאגא 985  
, aH, 1 985 , N!! ,LJ, י' H ת H ,LJ,pyra וJ ס 6 ש H ס c ז.�? Cose ז CKHii Jl,arec ז 3 ,  Hal.\H ס aHI.11.1 : H a p .A ז  Araea, ,!J,arec 

. 8- 1 4  . c 

 1928 י.לגוא-ילאמאגא
. 30-34 . ypa, 1 928, N!! 2, c ז al.\HH, PeBOJJJOlfHR H KYJJb נ HHH ז a ז, 0 ת i. ת Or ז i. aת AraM 

1 • בותראגא 928 
. 4-5 . Tpu6yHa, 1 928, N!! 1 0, c ,ז i. ז B, ,!J,ar-,!J,)l(yry ס C. ArapyH 

1 ,וטג .בותראגא 928 
. 7-8 . Tpu6yHa, 1 928, N!! 1 5 , c ,ז aye ז ac ת e B ש e זזס C. ArapyHOB, re 

1 ,בונוראגא 977- 1 974 
, 1 976 ; 65-77 . HMy, 1 974, c ז aH Cose ז H,  Ba ז a ז ypaii ז epa ז H ת MHW 6HpHre ז pa Jו ap ז B, 4yi. ס ArapyH .� 

. 69-72 . c.64-67; 1 977, c 
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1 רדגא 922 ,n  

, atur, herausgegeben von Friedrich der Leyen und Paul Zuanert ז Die Marchen der We/tlite 
.) 1 922 ( , Buchausstalt ung von F .M.  Ehmcke 

1 ,תודגא 96 1  
, e11RMH, MocKsa ז ca א cKHMH n ז aHHble coBe נ AOB PC<PCP, paccKa ס KH Hap נ bHblii: CKa Jו CaMblii cH 

. 1 96 1  

1 .ףסא•גא 978 
 . 1978 טסוגואב 9 ,בריעמ .עבש דאכב ד'אקווקה וט•גה .ףסא•גא .צ

1 .בש•גא 9 1 2  
 e Maז pHaJibl no o6o נ peHHJO ropcKHX H א ap ס AHb ו X cyAOB KasKa נ cKoro Kpaa. Co6paHbl חס.ם.

M H ו H . M . ArHwesb ו b ז a aחת ii cy11e6Hoii ס cKOBCK ס M M 11 סeHHeM H . M . PeiiHKe, 'IJJeH וo Ha611 
. 1 9 1 2  , ep6ypr ז e ח . M,  C ס ro cy11a B.)],. nyweH ס KpyJKH ס ro ס s .  npoKypopa TaM6oscK זס 

1 ,רלוא 909 
. 1 909 , tgart ו E.N.  Adler, Von Ghetto zu Ghetto, Stu 

1 .בונודהא 895 
1 .ץילמה ,הרילג הבושח ,וואתדהא ףסא -2 ימע , 34 ילג , 895 1 . 

1 ,זאקוואק .בונודהא 895 
1 .ץילמה 'זרקקב םיידדהה םרוה•ה ,וואתדהא ףסא -2 ימע , 135 ·לג ' 895 1 . 

1 ,טזוא 927  
. 1 927 , R6p» 1926 r" MocKsa ס Hblii cbeJA OJET, 15-20 H נ flepBblii BcecoJO 

1 .ןאיגייבדזא .טזוא 928 
. 18  . a, 1 928, .Nil8,  c 6 אy א ep6aii11JKaHe , Tp 03 נET B A 

1 .ק"צלאנ ,טזוא 928 
. 17 . a, 1 928, .Nil 1 2, c 6 אy א b'IHKe, Tp a03 תET B H 

1 ,טזוא 929 
, 1 929 , a 6 אy א a, Tp 03 זETa H )],ar03E 03 נETa, A נ e rpy ז bHble opraHbl 03ETa o pa6o aת p 1.1 ז,eH 

. 23 . .Nil l O, c 

 1957 ,הבונאנוא
MHHaHHR ס oB; Bocn ז b CoBe ז ac Jו a B נ eii JKHJHH, B 6oax ס H11 M 6 וזb ס e c ו pb סזס Ba, HeK ס M . A. OHaH 

. 35-43 . a, 1 957, c aת e, M axa'!K א a ז iiHbl B JJ,arec ס ii B ס JIJOLfHH H rpa)f(AaHcK ס l.f. peB ס HHKOB C ז yyac 

1 .רןסוא 828 
M.C. D'Ohsson, Des Peup/es du Caucase, Paris, 1 828. 

1 • •סקבודטסוא 92 1  
, 110K11311a ו rpaMMb ס eH ז aHa H TepeKa, HJBJJe'!eHHe HJ c ז bl )],arec סז ii 6e11H ס -espeiicK 11 ס ropcK נ e ו. C 

BH11 ז a nponaraH.IJ.bI H 11eiic ז e)1HHeHHOM cose11.1aHHH Coae ו. poacKHM Ha o6 ז ro 3. Oc ס 'IHTaHH 
B ו b aת epH ז Ma ו pcKHX eapeea ony6nHKOBaHb 11 סe r נ e c8 ] 0 .ו- 1 2  . e, 1 92 1 ,  .Nil 1 2- 1 3 , c א y א Ka, HaKa זס Boc 

.] cb סaם.ת. H He y ז bl HaM Haii aת epH ז H Ma 3 ז . a aת ro JKypH 14 נזס- 1 5 .Nil 1 0- 1 1 H 

1 '•קשמ ובליש . •סקבודטסוא 92 1  
K ו b סז ii 6e11H ס -eapeiicK ס pHBJJe'!eHHe ropcK ח ao pecny6JJHKH H ז enbc ז H ס p ז c סe aeHH ז ii c  Jנו Xo 
, 1 2- 1 3  e, 1 92 1 ,  .Nil א y א ro), HaKa ס poacK ז KJJ311Y 3. 0c 11 ס Hcbl K נ Te ( .ם.y py ז My ס aeHH ז c .ס.ם HJB ס np 

. 1 2- 1 4  . c 
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1 7 • •קסוכרטסוא 92 

. 9- 1 2  . aHa, Tpn6yna, 1 927, N.14-5, c ז BCKHii, EBpeH )];arec ס p 3 ז .0c 

1 • •סקוכרטסוא 929 
. 8- 1 0  . B ! ,  Tpn6yna, 1 929, N.1 7, c ס HK ז AOB-nacb ס Hap ז BCKHii, B CCCP He ס p 3 ז .0c 

1 .וכפס'וא 975 

. 4 . HHKH, Kny6, 1 975, N.174, c נ Ka ז O 

1 . גררכראו-ן•קס-שוא 908 
. 4-6 . Zur Frage der Palest ine Land Development Company, Die Welt, 1 908, No. 27, ss 

1 ,ראסלוא 88 1  
ro ס pcK זס pena HMnepa ז ro o ס cK נ e ,  JanncKH KasKa נ KaaKa ס aHHll נ He cKa ש ap, )];peaHeii ת K . Yc .ח 

. 1 88 1  , HC ת$ TH .וו t:CTBa, KHH)l(Ka x � ro o6 ס ro reorpat/JHYt:CK ס PyccK 

1 .ה�וא 9 1 1 - 1 907 
. 47 . a 1911 rop, c 47 ; נ . a 1910 rop, c 27 ; נ . a 1908 rop, c 27 ; נ . a 1907 rop, c נ nE ז ס Ye ז O 

1 .ןר'כאט'רקא 929 
1 רבוטקואכ 22 ,סמעע ורע ,ל•ט'פא-רל•כ ורע רןא ·רדזעעג' ררעקאכ וער ןענ•ר קףולסז .ףןכאט'קא ·' 929 . 

1 • •קסנארוא 960 
. 1 960 , rHJO, M ocKaa ס n ס H. M . OpaHCKHii, Bsepenne B npancKyJO t/JHn 

1 • •סקנראוא 963 
. 1 963 , cKaa ס KH, M נ&ו H. M . OpaHCKHii, HpancKHt: R 

1 . •קסנארוא 975 
. 163- 169 . I .M .  Oranskij, Die Neuiranischen Sprachen der Sowjetunion, The Hague, 1975, pp 

 1957 .וכרלוא
. 226-25 1 . paHH, 1 957, N.1 34-35, c ס\:( 08 , ז aHCKOe BOCCTaHHe 1 934- 1 935 r ז B, )];arec תס A . Op 

1 • הדשח ה•פראגוחרוא 928 
. 22 . rpa$H11 ropcKHX eapeea], Tpn6yna, 1 928, N.! 1 5 , c ס$ p ס HoaaH [ 

1 ,וקאנ ,הדשח ה•פארגוחווא 928 
. 1 928 a ז YHii, 2 aaryc ס orpa$HH y ropcKHX eapeea, 5aKHHCKHii pa6 <ןi Hoaa11 op 

1 .הבסקומ .הדשח ה•פארגוחווא 928 
. 1  i HoaaH opן> orpa$H11, YYH ז en&cKa.R ra נ e ז a, 6 anpe ת 11 928

1 ,טחזא 927 
.7 .)וקאנ( ואבט-קא .טזע 1$ זא רןפ גתטלוארואפ ודע רןפ סעוכא" 1 1 . 1 927 . 

1 .טי!ז 1$ 928 
. 14 . 03ETa]. TpH6yHa, 1928, .NJ20, c נ a A ז HBHa11 pa6o ז Onepa [ 

1 • ןא'ג"וכזא 92 1  
. 3 . Ha.n&nocreil, 1 92 1 , N.1 2 1 ,  c ס HJHb na.qH כK , aHe - EspeilcKaR et:KqHR נKJ/;ג ep6a נ B A 

192 .ם"מואל םט'ר'עמ .ןא'ג"וכזא 1  
Hb נ n כK , HHCTB ש bHblX MeHb aת a cpeAH HBU.HOH ז bHa11 pa6o ת e ז H ז npocae -ס ypH ז b ת ep6aiiA)l(aH; Ky נ A 

. 4 . eil, 1 92 1 ,  N;i 1 5 , c ז HB.qHOHB.RbHOC 

1 .ןא'ג"וכזא 927 
,. AaBaHHH Ha 15 AeKa6p11 1 927 r תס blKY npe תס 11 נ Bll\HXCll 'י a Y ת H 'IHC סת K ש eHHe ת PacnpeAe 

. 5 . ro ynpa.Bnt:HHR, 1 928, N.12,  c ס HCTHYt:eK ז a. ז ro c ס pa.n&H ז ro qen ס a.HcK נKJ/;ג ep6a נ Hb A זr: 5wnne 
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1 ,חרכישיחה .זאיגייכרזא 927 

. 30 . Tpu6yua, 1 927, Nl6-7, c ,וoת eM נ Ha וo eHH ת ep6aii,llJKaHcKHX espees K nepece נ TRra ropcKHX a 

 1928 .זא·גייכרזא

. 21  . ep6aiiJK,llaHa, Tpu6yHa, 1 928, Nl 20, c נ eHHe espeeB A ס p ז eyc 3 תeM 

1 • זא·גייכרזא 96 1  

, Aa ס e AeneHHe Ha 1 RHBapR 1961 r ס opua.n1.H ז eppu ס-ז HBH ז pa ז BHCKaR CCP; AAMHHHc כK A3ep6aiiA 
. 1 96 1  , EaKy 

1 • זא· גיירכזא 962 

a ז ro Cose ס BH ס ii CCP H yKa30B flpe3HAHyMa Bepx ס BHCK כK B A3ep6aiiA ס H ס pHHK 3aK ס C6 
. 1 962 , ii CCP, 1938-1962 rr" EaKy ס aHCK כK A 3ep6aiiA 

1 ,כררמחא 97 1  

, rHR ס n ס wpK ז cKaR ז Ke ,  Cose נ.וו M R ס cK ,B סז op .וו e ,!\pesHe זoו pKCKHe c ת osa B ז a ז   HeK ס,!\ T. M . AxMe 
. 69-79 . 1 97 1 ,  Nl6, c 

1 ,יטלמחא 938 

. 1 4- 1 5  . apHJK), 1 938, Nl 1 1 , c ח( B, KasKa3 ס\!,ס eHHR Hap Jו npe,!\e סס paao caM ח , H ת e ז AxMe .ת B 

1 • דיליטשא 967 

1 ( הושבכה חפרצכ זאטסיגאגפאר זאריא ,הרכרכ יאוצי םדיוהיה חלצה , דיליטשא ףסא 944- 1  ןרכ , T "כשח ,םרש די,) 940
1 , ' 243-22 •מע  1  . 

 1978 ,כרמיגארכיא

, aH, 1 978, Nl3 ז BeTCKHii ,D,arec ס C ?aJו JIH CHOHHCTCKHX 3331.IB ס B p ז ynae ז c ו.ו B זס O . H6parHMOB , K 
. 38-43 . c 

1 .וריכיא 9 1 2  

. 1 9 1 2  , a ז A. Haep11H, ropcKHe espeH, KasKa3, 2 aaryc 

1 ,םייועצקמ םיודגיא 928 

. 19 . 03ETy, Tpu6yHa, 1 928, Nl 1 4, c וזo ra ס M ונ.וו חסoס poclic ח 

1 .םייועצקמ םודיגיא 929 

. 22 . a], Tpu6yHa, 1 929, Nl9, c נ ro KasKa ס au.1111 CeaepH נ praHH ס pocli ח[ 

 1922 .יזסדליא

-A .Z. Idelsohn, Gesiinge der Persischen, Bucharischen und Daghestanischen Juden, Jerusalem-Berlin 
. 1 922 , Wien 

1 :ץירכקריא 98 1  

1 .וןניחכ םיתיע ,רפסה-חיככ זארקראקמ םירלע םדילי לש חיחרכחה םתטילק .הרדו .א :ץיכרקריא .ר 98 1 3 ·לג,  1  'מע , 
84-77 . 

1 ,טדאטשנזייא 902 

1 ,רהפיהצ .ווקקכ וניחא ,טדאטשנזיא רזיעלא השמ 1 ·לג . 902  . 1 ·מע , 79

1 ,טאטשנזייא 929 

, 1 929 , aHa, Tpu6yHa ז ropcKo-eBpeiiCKHe noceJIKH 8 KHJJ\RPCKOM OKpyre JJ,arec ,ז a שז eH נ H . Aii 
. 28-3 1  . Nl 2, c 

1 ,דלאררכייא 834 

Eduard Eichwald, Reise auf dem Caspischen Meere und in dem Caucasus unternommen in den Jahren 

. 1 834 , 1825-1826, Erster Band, Stuttgart und Tiibingen 

561 



 היפארגוילביבו תורוקמ ירוציק

1 'בישיליא 9 8 1  
. 1 98 1  , b-ABHB ת a B Hepyca.JIHM, Te נ aeB, C KaBKa ש H ת H . H 

1 .בררזעליא 929 
1 רבוטוקאב 24 ,שכחמחז .ח�עאר ןיו זא רקלכאמ אברי�ח ייארב ס�ל·כ .ב�ראזאליא .א 929 . 

1 ,במיא 929 
. 14 . aM, TpH6yHa, 1 929, .N2 6, c ת o ropcKHM ay ח , HM6 

1 .ץומיא 928 
. 1  We וc lj ז B ס o6yBH ס i1 וa6pHKH HM. M HK011Ha, MoJTo lj ז, anpe 14 ת 11 928

1 ,בסייא 970 
. 1 970 , cKBa ס Kax Hapo.r:100 CCCP, M ו x; 0 llJb ו paBHb ח pH.4LIBTb paBHo ז M. H . HcaeB, Cro 

1 ,בסייא 977 
. 1 977 , sayev, National Languages in the USSR: Problems and Solutions, Moscow ו.·ו. M 

1 ,ביסיא 980 
. 1 980 paHa, 7 11HBap11 ז a c ש pe ropcKHX eBpeeB, Ha תס bK וסתj11 ו pHH זס T. HcaeB, 06 HC 

1 'הרמהש 'בסי יא 980 \; . 1 980 paHa, 28 11HBap11 ז a c ש ope MeH)l(HHCKHH, Ha ז T. HcaeB, PacnpaBa Ha xy 

1 'רברדכקסיא 982 
, aHe ( 1920-1980 rr.), MocKBa ז eJTbCTBa B JJ,arec ז poH ז pHH COBX03HOTO c זס B, Hc ס r. A. HcKeH.r:1ep 

. 1 982 

1 ,רבמריפיא 973 
. 1 973 116p11 ס a, 28 H ;ג paB ח aHcKaH ז bWHBKa E11-6H-CH, JJ,arec aתljו paHMOB, Qqepe.r:1Ha11 ljו E. H  

1 .סקיא 930 
. 16 . acb, TpH6yHa, 1 930, .N2 20, c ת ar03ETa O)l(HBH ,ם: a ז HKc, Pa6o 

 ןמו בואכ : האר ,רשי ישא

1 'ןאמישא 925 
1 רבמבונב 7 ,סמעע ודע ',דררעעג' רעכאזשדייבררעא 'ןאמשיא 925 ' 

1 'ןאמשיא 926 
1 ,סמעע ודע .דןיי-גראב וי רןפ גכרבעלפריא רעלרערטרלק ודע רצ .ןאמישא 8 1 ראורבפב  926 . 

1 'םירירה םרירה• 'ןאמ שיא 926 
 . 1926 טסוגואב 17 ,סמעע ודע ,)וקאנ( ןדיי-גראב וי ןרישרצ .ןאמשיא

1 .ךבס .ןאמישא 926 
1 ראורבפב 24 ,סעמע ודע ,רטעג�לפ ודע .ןאמשיא 926 . 

1 ,הרזע 'ןאמישא 926 
1 ראוניב 7 ,סעמע ודע 'ןריי-גראב עכשאפער�ה יד ןפלעה זרמ ןעמ 'ןאמשיא 926 . 

1 .ןאמשיא 927 
15 ,סעמע ודע .ןדיי-גראב וי אב ז�כסיפ-סגתרדעכאררסריא ודע .ןאמשיא 1 רץמב  927 . 

1 'ןא' גייברזא 'ןאמשיא 927 
 ' 1927 יכריב 8 ,םמעע ודע 'ק•אצ רעכאזשדיירברעא םאב עסיימ�דקכימצאג א 'ןאמשיא

1 ,רפס-תיב .ןאמשיא 927 
2 ,םעמע ודע .דןיי-גראב וי רןפ וועביק ראפ לרשפ�רפ א .ןאמשיא 1 1 יוליב  927 
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1 'ןאמש•א 928 
1 לריפאב 3 ,סעמע ודע 'ש•כעגזעעג •ד 'ןאמש•א 928 . 

1 ,היזדכאג ,ןאמש•א 928 
 . 1928 רבמטפסב 8 ,סעמע ועד ,אזשדכאג ן•א דן"-גראב •ד וךפ עגאל ודע וצ ,ןאמש•א

1 ,הר•גה 'ןאמש•א 928 
,דרזעעגזא' ןרפ טעברא •ד 'ןאמש•א  . 1928 ראורבפב 24 ,סמעע ודע '

1 'ןאמשיא 929 
 . 1929 לריפאב 30 ,סמעע ודע ,דןיי-גראב י' ןרפ טעב•שעג ודע ןיא טקכופדכועו רעייכ א .ןאמשיא

1 ,טזוזא 'ןאמש•א 929 
1 לריפאב 2 ,סעמע ודע ',רדזעעג' וךפ ר�פכעמאזוצ רעכאזשד"ברזעא וטע רשע ודע 'ןאמש•א 929 . 

1 ,•כו•צה לועפה דועוה לא 920 
1 ,םולעה ,וקוק  . 12 ימע , 13 ·לג , 920

1 7 'ם•רירהה ם•דוה•ה לא 9 1  
. 29-30 . b ,  1 9 1 7, N2 23, c ז a ,  Hosblii ny נ K ropcKHM espe11M scero KasKa 

1 .ןיטאלא 90 1  
1 ,ץ•למה ,זוקק •דוה• וא םייררהה םר'וה•ה ,ןיטאלא •בצ 90 1 9 ילג ,  6 9 ·לג; 2 ימע ,  7  . 2 ימע , 

1 ,ינדה דדלא 89 1  
 לע רמאמ ףורצב תורהעו אובמ םע םיקיתע םסיופדו די-יתככ יפ לע תוונש תורודהמכ ויתוכלהו וריופסי 'ינדה דדלא

 . אייכרת ,גרובסרפ 'ןיטישפע םהרבא תאמ םהיגהנמו םישלפה

1 'ולו שטלא 970 
, 1917- 1967 , M. A ltshuler (ed.) ,  Russian Publications on Jews and Judaism in the Soviet Union 

. 1 970 , Jerusalem 

1 ,רלוטשלא 973 
1 ת,וביחכ .םירירהה םףוהיה לש סופאה תויממע רוריבל ,רלוטשלא .מ 1 ימע , 4 יבוח , 973 1 7- 1 08 . 

1 'סיחכפ 'ולו טשלא 973 
 ,םילושרי ת,וצועמה תריכ םורדכ םיוצביק יכש :םירירהה םדיוההיו הראכוכ דיוהי ,דבז .מ ,•סחנפ .י ,דלוטשלא .מ
 .גיילשת

1 'רלוטשלא 976 
1 .םילושרי ,)רוצ .י רןע( הפוריא-חרזמ :הוצפתה ,םירירהה םדיוה•ה ,רולטשלא .מ -162 ימע , 976 1 57 . 

1 ,רלוטשלא 980 
1 ,)זט( וןשאר רפס ,הדשח הרדס ת,וונפס ,םריירהה םדיוהיה תדע רוקח- בומיסיכא והילא ,רולטשלא .מ  ימע , 980

3 1 0-287 . 

1 ,רולטשלא 987  
. 1 987 , M. Altshuler, Soviet Jewry since Wor/d War //; Population and Social Structure, New-York 

1 ,ילויאשולגילא 967 
,ו רןכ ,ז"כשת ,םוש די ,הושבכה תפרצב הזיורג •אוצ• םידוהיה ולצינ דציכ ,ילויושאלוגילא ילא 220-2 ימע ' 1 7  . 

1 ,ילוישהילא 975 
 .היילחש ,ביבא-לת ,לראשי רץאוכ הוזירגכ םדירו.גו םדיוהיה ,ילויושהילא ןתכ

1 ,ביילא 923 
, ii, 1 923, M I Y ת HeB, Kapa וי aeso-1.JepKeccKa11 Aa זס HOMHa11 ofi ת ac ז b, )/(H נ Hb HaqH ס HBJlbH ס e cז  . A  

. 1 1 2- 1 1 6  . c 
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1 ,ב"לא 958 
-aM ת M . A .ח , HeBa ז eea,  lli. <11 . Mex ת HeBa, C. B. BeKH ת o,[1 pe,!I. M .  M.A ח , aH נK ep6aiip נ BCTCKHii A ס C 

. 1 958 , HHCKOro, E>aKy ת HeBa, 3. M. lliHX ח 

1 ,וברבקילא 959  
HK6epoe, H נpo tj אז e H B ז blny; fla ז pn סז H נ M napopos P,arec ז a א a s r ס pb ו . K.  KepHMOB, Ha 3 ת. M .  A 

. 1 959 , a aת K 1941-1945 וי rr.), M axa ( ו iiHb ס oii B אא Be ז ec וי e ז ii O ס BenHK 

1 . וברבקילא 962 
Hii 6 זbl ס HX c ש HHKB BBJKHeii ס aHe; Xp ז HH H rpaJKpaHCKBH BOHHB 8 P,arec סוגו n ס HK6epoB, PeB ת r. A 

. 1 962 , a aת K 1917-1921 וי rr.), Maxa ( 

1 ,וברבקילא 967  
HTHKH ת o ח bHOii aת bT3T TOp)l(eCTBa JleHHHCKOii H31.\HOH ת y נ HK6epoB, ,Ll,py)l(6a Hapo,[IOB - pe ת r. A 

, a aת K וי ane, M axa ז npoca B P,arec ס ro B ס HanbH ס H גו HH H pewenne na סוגו a6pbcKaH peson ז CC, 0K ח K 
. 1 75-2 1 9  . 1 967, c 

1 ,ישילהש ררנסכלא 888 
, 1 888 , Hc ת«iי papb na 1889 rop, TH א cKHii Kane נ e], KaBKa נ Hii Ha KaBKa ז eKcaH,!\p Tpe ת A [ 

. 1 2  . O)l(eHHe, c ת pH ח 

1 ,ברררנסכלא 882 
. 1 668- 1 672 . eKcaH,[lpoe, ropcKHe eepeH, PyccKHii eBpeii, 1 882, .N!! 44, c ת A 

1 ,יתמלא 929 
1 רובטוקאב 24 ,שכתמ m ?ונימ םאתר'נ תריב ר 1$ גארסונאט ,ריבאכ םרנ 929 . 

1 ,יתמלא 979 
1 .)טלריפ דוד ךרע( תוצועמה תריככ ת"רהיה היצגניטלנאיה ,זארקראק רןפצב רהה ,,.היתוברת ,יתמאל  , 3 ץובק' 979

 . 52-42 ימע

1 'רןס לא 97 1  
BHTHH נ eHHJI  B ,Ll,ACCP, flpo6neMbJ pa ת BO,!\CTBa Hace נ poH pocbl eoc ח  bCOH, HeK סזס pble Bo ח  B . 3 ת  .C 

. 1 06- 1 1 5  . ycK XI ,  c ח a], 1 97 1 ,  Bbl aת K וי a ,  [Maxa א a ז :JKOHOMHKH P,arec 

1 ,דשח תיב-ףלא 928 
, 1 1  1 928, KHHra ,)וcy Ka (E>a זס HCbMCHHOCTb Boc ח ypa H ז JI ropcKHX eepeee, Kynb ,!\ת aBHT «!יaת ii ו HoBb 

. 1 78 . c 

1 ,דשח תיב-ףלא 929 
. 1  HoBblii תaי!» aBHT ת\!, JI ropcKHX eepeee, EaKHHCKHii pa6 סוי Hii, 30 a ח pe תונ 929

1 ,רבטאנירדאח ,דשח תיב-ףלא 929 
, 1 929 ,) Ka (E>aKy זס HCbMCHHOCTb Boc ח ypa H ז aBHT, Kynb «!יaת ) Hii וc c ז a ז( ii ropcKo-eepeiicKHii ו eb ס H 

. 1 9 1 - 1 92 . KHHra IV, c 

1 ,ינכזיאל תי-בףלא 929 
. 1  JlaTHHCKHii תaי!» aBHT ת\], JI ropCKHX eepeeB, EiaKHHCKHil pa6 סוי Hil, 21 a ח pe ת 11 929

 1922 .רןפלא
 . 10 ימע , 1 ילג , 1922 .רסןכ ,ריוהוינ יכ-ףלא ילבא

 1960 'בייאמא
. 1 960 , a aת K וי 'IHHK, Maxa ס ana; Cnpas ז ro P,arec ס K זc nH Cose זז: flnca ,).ז M . AMaeB (coc 
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1 • כ"אמא 964 
, a aת K יi 'IHHK, Maxa ס a; Cnpaa א a ז ro Jl,arec ס K זc nH Coae זe HHca ,).ז M. AMaeB, C. TyMaHOB (coc 

. 1 964 

1 .זימא 880 
oM חונז eH1.1ax B .11peaHeH ApMeHHH Ha ת eHHe H . 0. 3MHHa o eapeHCKHX nepece ש Coo6 [ 

ecKoro יi orH ת w, Tpy.111.1 MocKOBCKoro apxeo ז oc א Hce], JJ,pea ן>תi .11e B TH נ e ן. ecKOM c יi orH ת apxeo 
. OJKeHHe A ת oM 8, npH 1 , ז 880 , aa ז ec ש o6 

1 ,ירירגא 88 1  
R .  Andree, Zur Vo/kskunde der Juden, Bielefeld und Leipzig, 1 88 1 ,  ss. 277-286. 

1 ,כומיסינא 8 8 1  
. 948-952 . 1 88 1 ,  M 1 8 , c . 709-7 1 3 ;  N\! 24, c ,ז cae נ cKHe eapeH-rop1.11.1, Pa נ H. AHHCHMOB, KaaKa 

1 .כרמיסינא 885 
eii ת e 6 זH וoת aa ז ec ש e MocKoBcKoro o6 11. תe ז ecKOM o יi H <ןi Horpa נז a,l\ H . AHHCHMOBa B ת oK .lג[ 

, HHKa Bocxo4a, 1 885,  N\!45 ס aa xp א HH], He4e11b <ןi Horpa נז orHH H ת pono ז HaHHJI, aH נ ao ז ec ז ec 
. 1 226- 1 227 . c 

1 • בחכמ . כרמיסינא 885 
. 1 297- 1 298 . HHKa Bocxo4a, 1 885, N\!47, c ס He4e11bHaR xp ,וo Hci.Mo B pe.11aKL1H ח , H . lli. AHHCHMOB 

1 • כו מיסינא 886 
. 1 67- 1 68 . HHKa Bocxo4a, 1 886, N\! 6, c ס aa xp א x], He4e11b ונ a,lle AHHCHMOBa o ropcKHX eape 0 ת ,l\OK [ 

1 .כרמיסינא 887 
 ]גoK .l ת a,l\ H . ש. AHHCHMOBa B נז i Horpaן> i Hי ecKoM o ז 11e. ת e MocKOBCKOro o6 ש ec ז aa ec ז ec ז ao נ HaHH ונ[,

. 1 84- 1 85 . HHKa Bocxo4a, 1 887, N\! 7 ,  c ס He4e11bHaa xp 

1 • כרמיסינא 888 
,1\. npH נ rpaljJHH, H ס a no :JTH ס epHan ז HK Ma א C6op ,ן,ן CKHe eapeH-rop1.1 נ H .  AHHCHMOB, KaBKa 

. 7 1 -322 ycK 3,  c. I ח ee, MocKBa, 1 888, Bbl נ ecKoM My יi H <ןi Horpa נז KOBCKOM ש a .lג 

1 ד.רחסרו .כרמיסינא 888 
. 498-499 . HHKa Bocxo4a, 1 888, N\! 2 1 ,  c ס Ka 0 KHHre AHHCHMOBa], He4e11bHaR xp 3 זaMe [ 

1 • כומיסינא 894 
1 לצכח ,םילושרי ךריצעכ .אפור םיסנ ד"כ n תש ריבד 894 .n , 1 'לג 5 1 'מע .  20 . 

 1908 • וכמסיינא
563-55 , 472-467 'מע .חי דךכ ,ח"סד n ,m ליהש .םריהה-דיוהי .וכמסיינא הריכז 1 . 

1 .וכמיסינא 932 
N.A. Anisimov, Grammatik zuhun tati, Moskva, 1 932. 

1 .כרמיסינא 957  
b ז a snac נ aHe, B 6oax ז arec .Jג ,llaHcKOH soifHe B כK oMHHaHHJI o rpa ח JI. H .  AHHCHMOB, MoH soc 

, sHe ז ilHbl 8 JJ,arec ס il a 1110 סl{HH , rpaJKAaHcK ס l{. pes ס B C ס HHK ז MHHaHHR y'fac ס os; Bocn ז cose 
. 55-64 . a, 1 957, c aת K יi Maxa 

1 ,כרמסיינא 976 
. 60-63 . HMy, 1 976, c ז aH Cose ז orbHp, Ba ש oByH ננ ז X. AHHCHMOB, Epoayp.11Hrbo 

1 ,וכדסנא 929 
, ep6ai/AJKaHa, BaKy נ yYeHHR A אנ ro ס rHYecK ס pono11 ז aH -ס rH MCAHK זס pble H סזס H . AHcapoa, HeK 

. 1 929 
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1 .טסיה .קיצנא 96 1  
. 1 96 1 - 1 976 , cKoa ס KnoneAHR, M וi� ecKaR :JH � cKaR HCTOPH ז Cose 

1 ,תיתורפס . קיצנא 929 
. 1 929- 1 939 , cKoa ס HKnoneAHR, M � H כ aR א yp ז epa ז JIH 

1 ,תיתורפס . קיצנא 962 
. 1 962- 1 978 , HKnoneAHR, MocKoa � aR :JH א yp ז epa ז KaR nH ז Kpa 

1 ,תינררטאית .קיצנא 96 1  
. 1 96 1 - 1 967 , HKnoneAHR, MocKoa � H כ panbHaR ז Tea 

1 ,היגולותנא 945 
1 ,טייקינייא . דןיי-גראב וי רןפ ררטארטעיל רןא ראלקלאפ ןרפ עיגאלאטנא 4 1 יוליב  945 . 

1 ,היגוולתנא 980 
. 1 980 , a aת M 1 ,  M axa'!K זס , aHa ז apoAOB JJ,arec 3 אHH; flecHH כ aHcKoii no ז onorHR Aarec אז A 

1 .תטיאט היגוולתנא 980 
. 1 980 , a aת H, M axa'!K ז a ז orbHprboii ש onorneii אז nMy; A ז aH Cose ז Ba 

1 .בררימטסא 932 
HR H �116 סוp11, Peson 0 זK וoזן.ן aHa K 1 5-ne ז oa )],arec ז enbc 1י1ז po ז ro c ס ypH ז KYJlb 11י r זס poo, H 11י eM ז Ac 

. 1 00- 1 06 . HoHanbHOCTH, 1 932, M 1 0- 1 1 ,  c � a א 

1 • ייב-דעסא 9 3 1  
Essad-Bey, Twelve Secrets of the Caucasus, New-York, 1 93 1 .  

1 ,רפסא 892 
. 19  . p, EaKy, HeAenbHBR xpoHHKa BocxoAa, 1 892, M 1 -2, c 3 נ$נc 

1 .רתסא 946 
1 יוליב 25 ,טייקינייא .ןדי..,.גראב וי אב ך�רר-יקר�ג עבעטלפאשנסריר א ,רעטסע .ש 946 . 

1 ,בייסאנאפא 893 
eneM 1י1ז y'l ס aoneH ז Coc ,1ז1י ii 0611ac ס Kpyra, TepcK ס ro ס cK ז eK, Xacao-lOp ז e Koc 11י11י Cene 

eii H nneMeH ז oc זא epnanos AHR onHcaHHR Mec ז acbeBbIM, C6opHHK Ma 11י a <ןJ a A 1י1 11 1י1ש ro yq ס eKcK ז c ס K 
. 85- 1 00 . ycK 1 6, c וח KasKa3a, 1 893, Bb 

1 .בייסאנאפא 899 
V � Wypa, KasKa3 H CpeAHRR A3HR (EaKy) , 1 899, N.! .J 0ן> aHacLeo, TeM 1יp-Xa 1 1י1- ,2 A 

1 • ןטיברפא 923 
, oK, 1 923 , N.! iiHe o 4e'IHe o 1 ז 8-9 9 1 9  r" Hosblii Boc ס ii o ס AaHcK וו< rpa ו ס b a1י1ת ep ז H ,  Ma 1ז1י yx ח B. A 

. 1 60- 1 77 . c 

 1934 ,ב;פוקא
, HanbHOCTH, 1 934, N.! 4 ,o סו� H � HR H Ha ס   Peson ס bHblX KaAp aת OH lיl oKa HaL\ סזס Ar ס oo, ll סח A. AK 

. 54-60 . c 

1 .טסיבטיקא 932 
. 1 4- 1 5  . ywen" .  TpH6yHa, 1 932, M 1 8 , c ".lיl 'aסזת pa6 חס' yHKeJlb <ןJ BHCT, rop lיl AKT 

1 .בונומאטרא 962 
. 1 962 , opHR xa3ap, JleHHHrpaA ז o, Hc ס H ס aM ז M . H . Ap 

1 • ןאררריא 870 
. 1 870 11 aת eop <ןJ 28 , b] , JJ,eHb 3 אpnsa ( 
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1 ,טרקרא 888 
R .  von Erckert, Der Kaukasus und seine Volker, Leipzig, 1 888. 

1 ,בורושא• 973 
-bHO aת p ז ea ז ii HHCTHTYT ו BeHHb ז apc .ם, cKBa, rocy ס pa, M ז a זe cKoro ז a ז aHOBJleHHe ז B, C ס yp ש H . x. A ' 

). 1 973 , ro ס apcK וי yHa ת. ro HCKYCCTBa HMeHH A. B 

 1927 ,ם'ב"ש'חמל •ארשא
. 30 . eH1.1eo, Tpu6yHa, 1 927, N26-7, c ת bl )l,JllI ropcKHX nepece ז H .ם. Kpe 

1 ,ג-ב 93 1 
. 9 . HHKa MeCII'IHHKa 03ET, Tpu6yHa, 1 93 1 ,  N2 2 1 ,  c ס C . l>-r, Xp 

1 ,.ז.ב 929 

. 24 . JKaHe, Tpu6yHa, 1 929, N28 ,  c .ם, ep6aii נ a B A ז eHHe H 03ET-pa6o ס p ז eyc ת eM נ e 1 ס>. 3. ,  EapeiicK 

1 •. פ.ב• 885  
. 1 885, N2  Ii . <1> ., גar-1.!yljiy J ז, KasKa נ, 77

1 ,ב•אבאב 893 
, a נ eii H n!leMeH KasKa ז Hoc ז R onucaHHR Mec ;ון.ג epH8JlOB ז C6opHHK Ma ,ו b ז eHHe Ax ת l>a6aeo, Ce .Jג' 

. 1 38- 1 48 . ycK 1 7, c 1 ח 893, Bbl 
, 

1 .ב•אבאב 96 1  � a aת K וי cKoii 1epMaHHH, M axa ז aUJuc f/נ HHYeCKHX n!laHax ז axsa נ s נ A. M . l>a6aeB, KasKa 

1 .בור•גאב 936 
bCTBO Ha1.1MeHbWHHCTB 8 ACCP, Tpypbl ת e ז H ס p ז JbIKOBOe c � e,  a.ם, B, l.!o6aH-3 ס r. l>arHp 

. 204-208 . M XXX. c 1936 , זס ,) ro t/JHJTH8Jla AH CCCP, (EaKy ס aHCK נKii;ג p6a נe A 

1 • "לדאב 940 
John F. Baddeley, The Rugged Flanks of Caucasus, London, 1 940. 

1 ,בדיאב 973 
. 1 973 , blK H H8IJ,HR, MocKBa נ HeB, H . H . Hcaeo , Jl נ A.T. l>a 

1 ,ונ'שחאב 982 
ii CCP (no ס JKaHcK .ם, ep6aii נ eHHII A ת aaa Hace ז ro coc ס ecK וי MeHeHHII 3THH נ l.!. A. l>axbIWOB, H 

. 65-71 . ua, 1982, M5, c f/נ Horpa ז cKaR :J ז Hceii 1 897- 1 979rr. ), Cose ח aHHbIM nepe .ם, 

1 • ב"שחא ב 960 
. 1 72- 1 73 . au, 1 960, c ז uxu], Jl,arec ז tP. EaxUJues, [ C 

1 . יזרטא•ח ,ב"שחאב• 960 
eKa6p11 1 960. V .22 ,ם , aHcKaR npaspa 1.1 זe, Jl,arec .ם. cep ז e חס a .ם, HeB, Kor ש M. l>ax ' 

1 ,ב"שחאב 967 
. 1 967 , a aת K וי eH Hapb/H-K8Jlbl, Maxa ז HeB, Y c ש M. l>ax 

1 ,ה•אב 902 
. 1 902 , de Baye, Les Juifs des Montagnes et les Juifs giorgiens, Paris ח Le Baro 

1 ',נאחאלאב 9 1 9  
1 , �.א 38 . 9 1 9  , a ,  KaBK81CKHH espeiicKHH BCCTHHK סת x ש • axaHCKa aת l> 
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1 ,וקאנ 809 

ii ס oooii H norpaHH'IH ז HH l>aKHHCKoii nop וז Kpi. סז oo ס pH H ח eii ש HCXOAHB ס HHH, np ס OnHcaHHe 11epeM 
ii ApxeorpatfinqecKOIO ס e KaBKa3CK ו co6paHHb ,ו b ז a l 809r. AK ז aMO)((HH 6-ro, 7-ro H 8-ro aoryc ז 

. 85 . HC, 1 870, TOM 4, c ת$ KOMHCCHelO, TH 

1 ,וקאנ 899 

. 284 . HHKa Bocxo11a, 1 899, M 1 0, c 0 ס CHHarore B l>aKy], Xp [ 

1 ,וקאנ 905 

1 ,הר•פהצ .רןקאבכ ם•רער•אה לע תומרגלט[ 1 ·לג , 905  . 3 'מע , 78

1 ,וקאנ 9 1 0  

. 4 9  . oo' B l>aKy], )/(H3Hb KaBKa3a, 1 9 1 0, M 3, c ז e c e o ש  6  ]' EopeiicK ס e ת H ז epa ז ypH ס 

1 ,וקאנ 9 1 4  

. 1 9 1 4  , HHK, l>aKy 5 זaKJUiCKHH cny 

1 ,וקאנ 9 1 7  

. 3 6  . 1 9 1 7, M 1 0- 1 1 ,  c ,ז AYMY B l>aKy], Pa3CBe וo B ropo,11cKy 6 וopi. ו Bi. [ 

1 .וקאנ 920 

Aus dem Kau kasus, Jiidische Rundschau, 27. 2. 1 920. 

1 .חסכנה- n •ב ,וקאנ 920 

. HHK, 1 920, M 3  B ropcKoii CHHarore, KaBKa3CKHii eBpeiicKHii Bec ז 

1 .וקאנ 9 2 1  

. 2 8  . a ,  npooe,11eHHaR cpe,11H ropcKo-eopeiicKHX )((eHll.\HH, HaKaHyHe, 1 92 1 ,  M 1 8- 1 9, c ז l>aKy - Pa6o 
______, 

1 ,רעקרעו ,וקאנ 92 1  

1 ,רעקוזנו רוע .וקאנ 0 1 ראוכ•כ  9 2 1  . 

1 .רלמוקכ• ,וקאנ 92 1  

. 36 . o,11e)((H], HaKaHyHe, 1 92 1 ,  M 1 2- 1 3, c ת HHr ropcKo-eopeiicKoii M o - l>aKy ז  [MH 
 י--

1 .ם•שכ .וקאנ 92 1  

. 23 . HaKaHyHe, 1 92 1 ,  M 20-2 1 ,  c ,]11, תe ז eHo כK[ -l>aKy 

1 .וקאנ 922 

1 רכמצרכ 1 ,סמעע רוע .וקאנ 922 . 

1 .ךסרכ ,וקאנ 922 

1 .ךסרכ .חוכרסומו'ג 'ר'א השל"ע 1 'מע , 1 ·לג , 922 0  . 

1 .וקאנ 923 

1 רבמבונכ 23 .סמעע רוע ,וקאנ ז•א טזלאטשכא-רועכ•ק עשר" 923 . 

1 .וקאנ 927  

03ET B l>aKy, Tpn6yHa, 1 927, M 6-7, c .33. 

1 . ץכ•קאכ 900 

. 7 . A, 1 900, M 52, c ס l>aKHHe[\, l>aKy, Bocx 

1 .כקע•-ראכ 958 

 לכו•ה רפס
1 .בקע' ראב ,)רוצק .א ךרע( בקיע-ראכ- 958 . 

1 • כוסראכ 882  

y'feHHKaMH T.-X.-lliypHHCKoro i.ו HCaH ח a ב , aHa  ח pe,11aHHR o HeKo ז .opi ו x Mec ז H ס c ז Rx ,נarec .I ז 
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eM ת e ז yqu וו. eu ש M, coo6 וו. apeM Xauaroa נ a ת M H וו. e6Hpoa ,ננ,-a Xa11JKH-MaroMa ש H ת Horo y'IH ו.a.rו pe 
eil H nneMeH ז c ס H ז nHcaHHR Mec ס epHBJIOB ARR ז pHHK Ma ס M, C6 וו. a A. l>apcoa ש u ת oro JKe yqu ז 

. 1 38- 1 40 . nycK 2, c וו. a, 1 882, a נ KasKa 

1 ,רפס-יחנב 9 1 9  
. HHK, 1 9 19 ,  H.! 4 1 a נ CKHil espeilcKHil sec ז  ,  KasKa ז Horo coae ו.a.rו a x  Hauuou ת K o  B ש 

1 • רפס-יחבנ 93 1  
a p  H ropcKHX ז a ז JKCKHX ת a x  noao ת K o a ש  ;  B ז uuc וש. a M  HauMeH סת K ש uoe BHHMaHHe ו.a.rו M aKCHM 

. 1 93 1  116p11 ז Hil, 23 ceu סוי yqefiHHKOB, 5aKHHCKHil pa6 ז eapeea ue 

1 • ברטיאגוכ 908 
, 1 .H 3 ת oaxa", Pa נ cse ז, 908 AHHCHMOBa B 5-ii H 6-ii KHHrax "rawu ז.ו a ז oBoAY c ח o ו.ו; ח Eapeu-ropu 

. 1 2- 1 4  . H.!45, c 

1 ,הכרטיאגוכ 929 
, aKOBKe', TpH6yHa, 1 929, H.!4 שז B 'rau ז coae ת.ו e eapeiicKHii ce נ ii ua KaaKa ו.ו epa ח , peaa ז.וו 'M . l>ora --� . 27 . c 

1 ,םעמע ,הכרטיאגוכ 929 
1 ראוכ•כ 25 .םמעע רוע ,זארקואק-זפרצ ז•א טאו רעד"ש" רטערשע רוע .א 111$ ר'כl'א$/(כ .מ 929 . 

1 ,בוגאדוב 929 
. 23 . ep6aii11JKaHCKHX eapeea, TpH6yHa, 1 929, H.!6, c נ poeuue A ז eyc ת l>y11aroB, 3eM .ת B 

1 .רכטקרכ 869 
. 1 869 , ep6ypr ז e 4, .ח, c 1803 ס r ס a c 1 722 n נ epHBJibl A.flR HOBOil HCTOPHH KasKa ז Ma ,ו! KO ז y ו>. r .ח 

1 'יזשולכ 928 
. 20-2 1 . TpH6yHa, 1 928, N!! 1 -2, c ,וו. u ת.ו e11e ת eM נ e ו.ו yu, H oa ת.וש M . l>o 

1 :ץ•בוםקרכ 894 
Arnold Boscowitz, Les Juifs Montagnards, L'icho de la Semaine, 1 0  juin 1 894. 

1 .ז•טישכרוכ 889 
1 ,הר•פהצ .ווקקכ םרחה יבושי םדיוה•ה .ז•טישכרוכ צ"' 24 ·לג . 889  . 987 'כוע , 1

1 ,כוכא'זכ 892 
epHBJIOB A.flR ז pHHK Ma 11 סx, C6 ת e ז eu H ero JKH ש a ז c. Bap ס KHe cae11euH11 ז M . l>eJKauoa, Kpa 

. 2 1 3-262 . nycK 1 4, c וו. a, 1892, B נ reil H nneMeH KasKa סc OUHCBHHR MeCTH 

1 'כוכא•זכ 894 
pHHK 11 ס), C6 נ cKa11 ry6. ,  HyxHHCKHii ye ת.ו no ז ucase ת eu (E ש a ז M . l>eJKaHOB, Espeu B c. Bap 

. 1 1 1 -227 . nycK 1 8, c וו. a, 1894, B נ MBTePHBJIOB A.flR OUHCBHHR MCCTHOCreil H nneMeH KaaKa 

1 • כוכא•זכ 895 
, HHKa Bocxo11a, 1 895, H.! .Ba 'EspeH B c ז a ש eu ך, He11en1>HaR xp ס 33 Bap ס e l>eJKaH ז.ו a ז c ס Ka 3 זar.ce [ 

. 92 1 . c 

1 .סה•כ 936 
A. Byham, La Civi/isation Caucasienne, Paris, 1 936. 

 EiHHaeB , ת a ז HHH נ auHll ז a ז cK ס ro וfjlasu a.r ז a, KpacHblil JJ,arec ז aH , � 1929 .כ"אכ•כ

1 .חםככ- n •כ 928 
. 1 928 ouy), 12 Ma11 ,ננ, / B H זס Poc ( ,ז y, Mono סת K ח 011 ש Cuuarory 
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1 ,רפס-ח•ב 904 
1 ,הר•פצה ,]טכבררב רפס-ח'ב חמקה לע רקבמ[ וקאנ  . 3 'מע , S3 •לג , 904

1 • •קסכ•צשרבגאלב 878 
A peA. H ת ar ס Bell,\eHcK ס ro, B ת aAHKaBKa נ, . E חס , ycK 1 -ii וח H, Bb ז ii o6nac ס TepcK ס pHHK cBe/J,eHHii ס C6 

. 1 878 

1 •טושלב 939 • r 
1 , 9 , 3 .וןטעש ורע ,עראקלאב 1$- כרראבאק ןיא . ן"טש 1$ לב .ה 6 1 ילויב  939 . 

193 .גרבמרילב 1 
. 1 3- 1 4  . aHa, TpH6yHa, 1 93 1 ,  M 34, c ז HHe ,D,arec ת M6epr, B AO וoת C. E 

1 .ןצבא-ןב 89 1  
1 ,הריפצה ,םרהה יררהי. ןצבא ןב 89 1 1 ·לג,  4 7 1 ·לג; S97 ·מע .  1 ·לג; 60S ·מע . 49 so . 1 1 ·לג; 609 ·מע s 6 ימע .  1 3  ·לג; 

1 S3 , 620 ימע . 

1 ,הרא-ןב 979 
 .ט"לשח .םילושרי ,החישארב הרשחה םילושרי- הפרקח יארב ריע ,הרא-ןב עושהי

1 ,הווהי-זב 970 
 . ל"שח .ביבא-לח :הילצרה' היסמכ.בו לש הררפס ,הרוה..,. ןב ךררב

1 • ימע-ןב 903 
.מrנןב 1 .ץ•למה .ונברד י  . 3 ימע . 2 ·לג , 903

1 י.מrנןב 965 
 .ה"כשח .ביבא-לח ח.וצרעמה-חרב רוהי רבקכ ישיא וןסיב ; לגמהו טישפה ןיכ .)באילא הנויל-הריא( ימrנןב

1 י.בצ-ןב 933 
1 .ריצעה לועפה י.נימ•נב m כמ ןב ףסוי י.בצ-ןב .י 1 ·מע . 20 ·לג, 933 3  . 

.בצ-ןב 1 י 936 
 .ר"רצח .ביבא-לח .םילושריכ לראיש טיכש י.בצ-ןב .י

1 י.בצ-ןב 950 
1 סראמב 31 ,רודה ,זאוקקב םרהה ררהי י.בצ-ןב .י 950 . 

.בצ-ןב 1 י 95 1  
195 .םרטכ .זוקקב םיררהה םרוהיה ברקב •הולדגה החפשמה· י.בצ-ןב .י -23 ·מע ,ו"ט ·לג , 1 1 9  . 

.בצ-ןב 1 י 956 
. י  .ז"טשח .ביבא-לח .לאריש י m נ י.בצ-ןב 

 1959 י.בצ-ןב
. י 1 ד.רפס רוהי רוצא .םילושריל ונברדמ יקחצי בקעי 'ר לש ויחרעיסנ י.בצ-ןב  1 ·מע .ב ךרכ , 959 3 -7 . 

1 י.בצ-ןב 960 
. י 1 ,דרפס דיוהי רוצא י.בצ-ןב רזכמ זינגבש י"חכ ךרחמ ל"רי ,זארקאקב לארשי-רץא י m לשל ךרידח י.בצ-ןב   ךרכ , 960
,ג 1 •מע ' 4-7 . 

1 .וןש-שןב 969 
1 .ביבא-לח .לאריש םע חודולח .)ךררע( וןש-שןב .ה.ח 969 . 

1 .בונימינב 925 
pHHK ס bRHHH, 1 925, c6 ז aHCKHX espeea, EspeilcKHil «pec ז ue cpeAH ,D,arec ת eAe 11 ת . EeHHaMHHOB, 3eM 

. 1 33- 1 34 . 1 ,  c 
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 1932 ,נונימיננ
. 30-35 . HHK, 1 932, M 1 ,  c סנ Hpe11uru ז HrHR ropcKHX eBpeeB, AH ת eHHaMHHOB, Pe 11 . <ו 

1 ,ינימיבכ• 920 
A. BeHHRMHHH, 0 ropcKHx eBpe11x, HaKaHyHe, 1 920, N.! 8-9. 

-
1 ,רקנ 87 1  
, Ba, 1 87 1 ,  N.!6 ז aiic נ ro x o o נ 11Ka B Aep6eH, ז, Ja ח HCKH KaBKa נ cK ס ro o6u.iec ז Ba ce111.cK ס  e  A . <ו eKKep , ת 

. 1 3 1 - 1 62 . c 

1 ,רקנ 9 1 2  
2 ·מע .חי ·לג .נ"ערת .תודחאה ,)ותומל הנש תאלמ םויל ער תובורכו( נונסינ לאקזחי ייחמ .רקנ יבצ 1 - 1 6  . 

1 .רקנ 937 
 . 285-279 'מע .ז·צרת .בינא-לת .רמוהש ץובק .)ותומל הנש תאלמ םויל ער תונורנז( נוכסיכ לאזקחי ייחמ .רקנ יבצ

1 • ךמרנארנ 895- 1 894 
1 .ץילמה .זזקקמ םינתבמ .)רש..,ישא תשא היח( ךאמר רעו ארב לישעה םייח 1 'לג . 894 3 'מע . 76 -2 ·מע , 236 ·לג; 2- 1 ; 
-2 'מע , 262 ·לג 1 ; 1 -2 'מע , 9 'לג: 2 'מע , 4 'לג' 895 -2 ·מע , 30 ·לג; 1 -2 'מע , 65 ·לג; 1 1 ·לג; 1 -2 ·מע, 03 1 'לג; 1 1 7 , 
-2 'מע 1 ·לג ; 1 -2 'מע . 30 1 'לג ; 1 -2 'מע , 70 1 ·לג ; 1 -2 'מע , 89 -2 ·מע , 262 'לג ; 1 1 . 

1 .ךמרנארנ 895 
1 .ץילמה 'דקצה זעמל . ךאמרועוארנ לישעה םייח  . 1 'מע , 45 ·לג , 895

1 7 'יקסניגארנ 96 
HH H נ AJJ A ס B, Hap ס Be,11 ס K זס c ס cKHX B ז eHHll coae סת K חס oporo 6 זHorpacj)HH a 11 נ , parHHCKHii 11 .<ו . C  

. 242-252 . pHKH, 1 967, N.! 5 ,  c ljכ A 

1 .םאגיטיארנ 968 
. 1 968 , Otto Bratigam, So hat es sich zugetragen; ein Leben als Soldat und Dip/omat, Wiirzburg 

1 .ךוסמארנ 9 1 4  
. 1 9 1 4- 1 9 1 5  , ep6ypr ז e ת. paMCOHa, c ו>. M .ת BHeM 11, תס pe,11aKQHeii H c npe,11Hc חס , JaKOHIJ 0 eBpeax 

1 ,גרנ• 895 
. 1 895, N.!  e<ו pr, KaaKa נ cKHe eapeH, KaBKa נ, 250

1 'וךס לגרנ 947 
1 ,ועוקסאמ .ךעגתלירציחג יעיכ .ך 1$ סלעגרענ דוד  . 37-3 'מע , 947

1957 ,ךוסלגרנ  
. 342-368 . cKBa, 1 957, c 6 סpannoe, M נ H, H ס c ת.ו pre ו>e. A 

1 .יקסנכורנ 823 
, 1 823 , cKBa ס e, M נ KaBKa ס HH ז Bec נ ecKHe H וי opu ז ecKHe H Hc וי u ljכ poHeBCKHH, HoBeiimue reorpa ו>. C 

. pa11 זס B ז.ו ac וי 

1 ,סוקוצרנ 909 
. 1 909 , ep6ypr ז e ת . ro uace11eHHH, C ס HKa eBpeiicK ז uc ז a ז py1.1Kyc, C ו> . A .ו> 

1 ,סוקוצרנ 937 
 . 42-26 'מע , 2 דאגנ , 1937 .טךפריש רערישאטסהי ,זאוקואק ףדיא יזי..,גרענ די וךפ טענישעג די ,סוקוצרנ ·'

1 .סוקוצרכ 9 7 1  
, Julius Brutzkus, Los Judios Montaiieses del Caucaso, Traducci6n del idisch por Salomon Resnick 

. 1 9 7 1  , Buenos Aires 
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1 ,ה'זרב 856  
. 276-339 . nHc, 1 856, c <!י TH ,,ז:ו pHKacnHiiCKHii Kpaii, KasKaJCKHH KaJICHABPb Ha 1857 ro ח , e וו< AA. l>ep 

1 .ןרדב 850 

, aHb נ AaHHe 2-e, nononHeHHoe, Ka נ H ;וo aHy H 1aKaBK83b ז o P,arcc ח BHC ז cc ש c ז HH, fly 11 נ.  J>epe 
. 1 850 

1 'ןוטרב 808 
. 1 808 , F .J .  Berluch, J .S .  Vater, A llgemeines Archiv Ethnographie und Linguistik, Weimar 

1 .םריבכריב 90 1  
1 ,דריפהצ .וקאנ ,םריבכריעב .י 90 1 1 'מע , 272 ·לג ,  09 1  . 

1 ,וכריכ 972  
W.M.  Brinner, A Nineteenth-Century 'Messiah' from Azerbaijan, Fifth World Congress of Jewish 

. 6- 1 2  . Studies, Jerusalem, 1 972, vol . 2, pp 

1 ,היחתו תורחא תריב 9 1 9  

. pHpHM, 1 9 1 9, N2 7  ifנ XHR, Ll,a ז-y ז AxAy סונ Co 

1 .תרכרכ 9 1 4  
, 98-99 . HHK cspciicKoro npocsc11.1cHHR, 1 9 1 4, N2 27,  c ז a (ABa Mpeca) Bcc ז ropcKHe eapeH r .)],ep6eH 

. 1 42 , 1 3 1  , 1 28 

1 • ןיברב 88 3  
opHH  pyccKHX eapeea); 1 1 :  PoA ז KH no uc ero ז epuanb ו H נ aMe ז   ( M a H נ AaBHO MHHya ש  . J>epxHH, H 1 ך 883, N2 1 2, c. 1 28- 1 58. '\"i. ,,ז:ו yHH, Bocxo ז yHH, 1 1 1 :  PoA AMa ז J>arpa 
1 .יקוצנ .,..,... ..בב:::::eו:::------- � זיו 975 

1 ראוניב 3 .תוליול םימי ;בריעמ .םריהה ןמ ראב םטיאטה םדיוהיה .יקוצנ .כ 975 1 ·מע .  1 - 1 0  , 30 . 

1 .וקרחמ יחטשב 929 
. 26 . oHAaX, TpH6yHa, 1 929, N2 2, c iןi AOKCKHX נ H a  M o 

1 • רפס-יתב 869 
. 382-383 . nuc, 1 869, c iןi Tu ,,ז:ו CHAapi. Ha 1870 ro aJו cKHH K נ uxcR, KasKa ש a 1י BeAOMOCTH o 'IHCJJe y 

1 ,רפס-תיב 870 
cKHH נ a 1 870 roA, KasKa נ e6Horo oKpyra 1י cKoro y נ aBeAeHHRX KaBKa נ e6Hwx 1י uxcR B y ש a 1י L/ucno y 

. 1 26- 1 3 1  . nuc, 1 870, c iןi Tu ,,ז:ו apb Ha 1871 ro ,ז:ו CH aJו K 

1 7 • רפס-יתב 88  
all.\HXCR [a 1 נ cKHH K וCHAapi. Ha 1887 ro aJ ז:ו,, 885 roAy], KasKa 1י aBeAeHHii H y נ e6HblX 1י L/Hcno y 

. 234-235 . nuc, 1 886, c iןi Tu 

1 • רפס-יתב 890 
, 1 890 , nuc iןi Tu ,,ז:ו CHAapi. Ha 1891 ro aJו cKHii K נ e, KasKa נ uxcR Ha KaaKa ש a 1י PacnpeAeJJeHHe y 

. 256-258 . c 

1 .רפס-יתב 89 1  
. 1 89 1  J16p11 ז ropcKHe WKOJlbl, TcpcKHC BC,l(OMOCTH, 26 ceH 

1 ,רפס-יתב 893 
, 1 893 , nuc iןi Tu ,,ז:ו cKHii KaJICHABPb Ha 1894 ro נ e], RHBapb 1 893 roA, KasKa נ a [Ha KaaKa ש u11u 1י Y 

. 235-238 . c 
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1 'רפסי"תב 899 

, Hc 4 ת, TH4J ס cKHH KaJICHABPb Ha 1900 r נ Ay], KaaKa ס e B 1 899 r נ a [Ha KaaKa ש H ת H וי e y ו bHb aוית Ha 
. 68 . 1 899, c 

1 'רפס-•תכ 902 

. 16 . e], Bocxo4, 1 902, M 9, c נ Ha KaaKa ו b סת K ש EapeilcKHe [ 

1 'רפס-•תכ 922 

ep6ailAX<BHCKOro נ BCCTHH A נ HCH Ha 31 HHBapH 1 922 r. ,  H ח nepe חס eHH ח y 1 ז -il c סת eHb WK וי epe ח 
. 54-55 , 26-27 , 20-2 1 . CHTPaJibHOro CTBTHCTHYCCKOrO ynpaBRCHHH, 1 924, M 1 ,  c � 

1 'רפס-•תכ 928 

il nepenHcH 15 At:Ka6pa ס nbH ס K ש rH זס CnbHblC H ז enHe B CCCP; flpe4aapH ש Hapo4noe npocae 
. 1 928 , 1927, MocKBa 

1 'רפס-•תכ 929 

. 1 929 , eHHe B CCCP, 1 926- 1 927, MocKaa ש Hapo4noe npocae 

 1902 'ןאטסגאדכ רפס-•תכ

. 733 . H],  bY!U'illHOCTb, 1 902, M 37, c ז ac ת aHCKOH o6 ז bl  B .!J,arec ת EapeilCKHe WKO [ 

1 .ןאטסגאדכ רפס-•תב 968 

. 1 968 , a aת K וי aHe, Maxa ז oaaHHe B ,ll.arec נ e o6pa ס nbH ס K ש 

1 ,.ג 92 1  

r. ,  naKy, HaKaHyHe, 1 92 1 ,  M 20-2 1 ,  c.28. 

1 .ג-כ-ג 884 

, ro ס H . R . 4epH וo CKOMY Kpa נ y H 3aKaBKa נ Ka&Ka חס eCTBHe ש e ז y ח( r-6-r . , KaBKa3CKHe eapeH 
. 33-54 . XOA, 1 884, M 1 0- 1 2, c סc ep6yr, 1 884), B ז e ח. c 

1 ,.ו.ג 892 

. 1 892 arH, TepcKHC BCAOMOCTH, 25 HOH6pH ז AKa Ha Ba נ oe ח ,. r. B 

1 ,כרלר'כאג 928 

1 רבוטוקאכ 18 ,שכתמ m ,וכב רהשא ינ•תל •כ-פלא ,רר 1$ לר'בג .כ 928 . 

1 'יrאגאג 850 

co6paHHblC ,ו b ז Aa, AK ס a 1 850 r 1 ז 1 -ro Map סז By ס aH iןi eHHe KH. rarapHHa K A.C. Ca ש no ז O 
. 1 73 . HC, 1 885, TOM 1 0, c ת KBBK83CKOJO Apxeorpat/JHYCCKOIO KOMHCCHCJO, TH4J 

1 ,כ'י'זדאג 965 

. 1 965 , aHa, MocKaa ז pHH JJ.arec זס nb PoccHH a Hc ס B. raAJKHeB, P 

1 ,ב" T דאג• 966 

, 1 966 , aa וc rHH, Moc ס n ס cKHi!, HpaHcKaa t/JHn ז a ז a Ha וcו b נ HHHHe pyccKoro R ת M . H. raAJKHeB, B 
. 1 49- 1 5 1  . c 

1 ,כ'י'זדאג 988 

pHHK ס eHHH a X V/11-naYaJie XIX B. ; c6 סש H סז ancKHe ז Hea (peA.), PyccKo-4arec וגc B. raA 
. 1 988 , aa וc a, Moc זס KyMeH ס A 

 1955 ,הב" T דאג

. 1 25- 1 5 1  . KBa, 1 955, c סc aHa, M ז Abl JJ.arec ס raAJKHeBa, KyMblKH, • 'ap .ש. c 

573 



 היפארגרילביבר תררוקמ ירוציק

1 ,הכ•·זדאג 960 

. 42 1 -439 . oM 1 ,  c 1 , ז 960 , a, MocKBa כ KasKa ו KH, Hapopb ו ra.11)1(Heaa), KyMb .ש. C [ 

1 ,•קםנ"זדאג 847  

, KasKaJ ו b ז e כ pHHK ra ס ro,  C6 ס H-XaHa Ky6HHCK ת A -ז Hb <I>e נ H כK , eK-ra.11)1(HHCKHii lכ-HcKeH.11ep 
. 2 1 3-233 . Hc, 1 848, c 11. $תHe 1 847 ro.11a, TH ס yr ת o ח opoe ז aHTHHOBblM, a ז AaBaeMoii 0. H . KoHc נ H 

1 • וןאג 982 

1 ,ם•לושד• ,הרוהוכ וכעכ לראיש רץאכ חרזמה דיוה• .וןאג דוד השמ 982  . 

1 ,כרדא•לאג 9 1 2  

. 34-35 . bHblH aeqep). PaJCBCT, 1 9 1 2, .N2 3 ,  c aת R,1108 [XaHyK aת c. r 

1 ,הכמאג 826 

uees ז dans Provinces si ז iculieremen ז Par ז Par l a  Chcval ier  Gamba. Vo.va.r:e dans la Rus.rie Meridionale e 
. 1 826 , du Caucase, Paris iו au-del 

 1927 ,קאטשנאג

. 35 . poeHHe ropcKHX eapeea, TpH6yHa, 1 927, .N2 6-7, c ז eyc ת aK,  3eM ז M . raHw 

1 ,סעמע .קאטשנאג 927 

1 רבמטפסכ 24 ,סמעע ודע . רן• .... גרא כ ,,. זשרירצ סעכוא ,,. .קאטשנאג .מ 927 ' 

1 'קאטשנאג 929 

. 1 9  . bU,\HKH 03ETa 8 .11epeBHe, TpH6yHa, 1929, .Ni!6, c ת pe ז ac נ -aK, KpacHoapMeHUbl ז M . raHw 

1 ,התכדיט . קאטשנאג 929 

. 19-20 . so Ha TepeKe, TpH6yHa, 1929, .Ni! 16, c ז poiic ז eMneyc כ e ס aK, EspeiicK שז M. TaH 

1 ,ה•רצרלכד .קאטשנאג 929 

 M. TaH שז aK, JeMneyc ז poiic ז so ropcKHX espees Ha CesepH ס M KasKa נ: e, Peson סוגו HR H rope גן,
. 23-25 . 1 929 . .N2 7-8, c 

1 .הקרכקאטשנאג 928 
. 22 . aKoBKa', TpH6yHa, 1 928, .Ni! 1 9. c ז HHR ·raHw תס Ko 

1 ,הקרכקאטשנאג 930 

,) ,110KCKOrO paiioua נ aKOBKa Mo ז HHR rauw תס Ko ( ו a6b ת bHbl, 3KOHOMHqecKH c ת aUHOHHO CH נ OpraHH 
. 1 5- 1 6  . TpH6yHa, 1 930, .N2 20, c 

 1928 .כרנאסאג
aue AO BOHHbl, flnaHOBOC X03RHCTBO ז bJOBaHHR 8 )J,arec ת O ח e ת eM נ H racaHOB, <I>opMa ת A 

. 37-39 . aHa, 1 928, .N2 3-4, c ז Aarec 

1 .רכנארראג 960 

bHblX OTHOWeHHil y uapOAOB aת yqeHHR COUH נ R H Aת oqHHK ז paao KaK HC ח quoe ו B. K.  rap.11aHOB , 06b 
. 1 2-29 . rpatjJHR, 1 960, .N2 5, c ס cKaR :JTH ז e XIXB. ,  Cose aת a B XV l l l-uaq נ ro KaaKa ס CeaepH 

1 ,הריוטסיה .רכנארראג 960 

. 63- 1 37 . M 1 ,  c 1 , זס 960 , pbl KasKa:Ja, M ocKaa ס opHqecKHil oqepK, Hap ז A. rap.11auoa), Hc .Jכ[ 

1 .רכנארראג 96 1  

B y ס po11ecc ח eHHR 3THHqecKHX ת paa ח ABHKO, OcHOBHble Ha כK . A .ז , rHX 0 ת.)J,o .Jכ , B. K.  rap.11aHOB 
. 9-29 . HorpatjJHR, 1 96 1 ,  .N24, c נ:ז KaR זc uapo.110& CCCP, Cose 

1 '•קרדרצכג 958 
. 1 958 , be, MocKaa :נ be, 3aKaBKB :נ a: flpepKaBKB :נ ecKaR reorpatjJHR KasKa 11. ויeUKHil, 4>HJH נ H . A. ruo 
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 ו 860 :ץ•רבדוג
. 590-59 1 . 1 860, M 37, c ,ז cae נ BHq, TeMHp-XaH-lliypa, Pa ס M . ryA 

 ו 863 :ץ•רבדוג
1 863, M 4 1 ,  c . 1 24. V ,סו poocKe, flpHJJO)l(eHHe K TaKapMeJJ ז e ח BHq, Hooa11 CHHarora B ס M . ryA 

"---' 
.ץ'רבודג  ו 868 '
 .-20 ו 9 'מע , 3 'לג 'ו 868 ד.יגמה 'ןאטסעגאדב ם•דוהיה 'שט 1' ו�דוג •כדרמ

 ו 870 :ץ•כוודג
 , 30 ·לג ; 2 ו 7-2 ו 6 ימע , 29 ·לג ; 2 ו 0-209 'מע , 28 ילג ,ו 870 ,ץילמה ,דק-וקכ םרוה•ה תורוקל ,שט 1' ו�דוג •כדרמ
 . 227 ימע

 ו 929 ,בולוזוג

eHHR OCHOBHb/X CBOHCTB HaceJJeHHR ס p ז rHR HaCeJJeHHR; Onb/T H3y'leHHR c ס JJ סljנ B, Mop תס y 11 נ .  A. ro 
, Hy ס)], / B H זס x nepenHceii - 1926, 1920 H 1897 rr. , Poc ו pHb ס pex Hap ז Ces. KasK. KpaR no paHHblM 

. 1 929 

 ו 932 ,הךולג
. 1 932 , cKBa ס My, M ו bAe, EspeH 3eMJJeAeJJb/J,bl 8 Kpb ת ro .וo 

 ו 867 .ןמדולג

 ימע , 4 ילג; 2 ו-ו 9 ימע , 3 ילג; ו-3 ו 2 ימע , 2 'לג; 6-5 ימע' ו 'לג' ו 867 .ץילמה 'ןאטסעגאדמ בחכמ 'ןאמדל�ג ם"ח
30-28 . 

 ו 959 ,הכ•רבולג

, cKBa ס pHHKH, 1928- 1937, M ס )l(eCTBeHHb/e aJJbMaHaXH H c6 ס o-xyp א yp ז epa ז y6eoa, JlH ת ro .,ם,. o 
. 1959 

 ו 986 . זי'וטוולג

, Cb/ HCTOPHH ס Bonp ,ו b ז AOB MHpa: Ta ס bl Hap ז pHqecKOH Kap זס B, y HC זס a ז TBHH, M .  M a  Kכ. ro תס 
. 1 85- 1 88 . 1986, Nl 1 1 , c 

 ו 899 'ן•צ•ולג
, HHKa Bocxopa, 1 899, N2  ] 06pall.(eHHe KHll311 ro ת HL\bIHa K BOeHHOMY MHHHc ז py], Xp ס 36

. 1 095- 1 096 . c 

 ו 985 ,בונ"סוג
. 1 985 'IHii, 2, 3, 5 anpe1111 ס Hy, 5aKHHCKHii pa6 ס op ז B OAHY c ז e ת B, H . KaMeHKOBHq, 6H ס ,Il,M. ryceiiH 

 ו 963 :ץאבררג
. 1 963 a ז aHcKaR npaspa, 10 Map ז y, ,D,arec ח H סז epe ז c ס חס B. ropfiaq, XaMCTB 

 ו 924 :ץיברוג

 .ו 924 רבמבונב ו ו ,סמעע ודע .דן"-גראב ,טש 1' ורעוג סקאמ

 ו 962 'ץיכרוג
1922-1 ',הגולוה רממש' 'בק ,ורבע ם•מימ חונורכזו ם•מרש •טעק .ץיברוג תידוהי 9 1 8  . 68-64 ימע ,ו 962 ,ד]"מח[ . 

 ו 895 'וןדרוג
1 ,הריפצה ,זוקק חופנב םינש עברא, ן�דר�ג ףסוי השמ 1 'מע , 40 ·לג, 895 1 'מע , 4 ו ·לג; 69 5 ילג; 74 1  ילג; 226 'מע , 

55 'לג ; 239 'מע , 54 5 ·לג ; 257 'מע , 56 'לג ; 243 'מע ,  7 262-26 'מע ,  1 . 

1 ''קסבדלרוג 929 

. 4 1 3-426 . HR A H  CCCP, 1 929, N25 ,  c ז sec נ CeiiA AxMeA, H ו b ת aH ז pAJJeBcKHii, )],arec ס B . A . r  
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1 • יקצודררג 903 
rpalj!H'leCKOii ס pHK0-3TH זס ropo,11,eQKHM B Hc .כו . HT3HHbIH M סוי KJ13,ll,, np ס ropcKHe eapeH, [)J, 

. 1 0- 1 2  . 1 903, Ni! 7, c ,גן R], Bocxo aןנ KOMHCCHH 5 lj!eap 

1 ,הריפצה .יקצודררג 903 
1 .הריפצה . r פרגרנחא-רירטסיהה דרעכ יקדצרררג ·מ לש רחאתה לענ ם"ררה םרוהי  . 3 ·מע , 42 ·לג , 903

1 .יקסררג 974 
R 1 974. W ..§.2ו, R � a, א pa ז a c ש E. ropcKHii, ropcKHe eapeH, Ha 

1 ,הגריה איג 943 
1 יוליכ 27 ,הפוהצ .םדיוהיה םע חחא די חימרקמה הסירלכראה ,זארקראקכ הגריהה אימג 943 . 

1 .גרראיג 895  
Henri Georg {Edit .) , A rchives du Museum D'histoire Naturel/e de Lyon, Lyon, 1 895. 

1 ,סויג 899 

, TH!j!ilHC ,וo cKoMy Kpa נ eHHii no 3aKasKa גן HCTH'leCKHX cse ז a 1 ז 899 ro,11,a, C6opHHK c ו H oao6paHQb 
. 72-75 . 1 902, '13CTb 1, c 

1 ,רגייג 90 1 - 1 895 
, 1 Wilh. Geiger und Ernst Kuhn, Grundriss der lranischen Philologie, Strassburg, Band 1 ,  A bteilung 

. 1 898- 1 90 1  , 2 1 895- 1 90 1 ,  Abteilung 

1 .רג"ג 959 
Bernard Geiger, Tibor Halaski-Kun, Aert H . Kuipers, Karl H .  Menges, Peop/es and Languages ofthe 

. 1 959 , Caucasus, A Synopsis, S-Gravenhage 

1 .יםקכראיילג 96 1  
, ,11,. 2-e נ K, H ז en1> RJbJKos MHpa no nHCbMeHHoc ז enH גן P. C. rHnRpeacKHii, B. C. rpHBHHH, Onpe 

. 1 96 1  , M ocKBa 

1 'זראגנחאלג 9 1 1 
. 23-24 . 1 9 1 1 ,  Ni! 52, c ,גן CKHX eapeea, Hosblii Bocxo נ ao y K3BKa ז >KeHc ס r ס M H ,נ H . rnaxeHray 

1 ,הרבלג 933 
. 1 933 , os CCCP, M ocKaa גן apo א A . rno6a, flecHH 

1 ,ריעלג 937  
 . 285-284 'מע ,ז"צרח .ביבא-לח .רמוהש ץובק .כרנסינ לאזקחי ייחמ חרתרכז ,דעלג לאריש

1 .םריל..,ןג 922 
1 .ךסרכ .חיכס ר•גה רשמישא 1 'מע , 1 ·לג , 922 0  . 

1 .ךרינג 9 1 6  
. 26-27 . b ,  1 9 1 6, Ni! 28, c ז e ,  Hosblii ny נ c . reHpHX, EapeiicKaR WKO!la Ha KaBKa 

1 .יקסכייארג 930 
 :גכ-·ככ 'מע ,א 'רבח .ץ"רח .םילושרי .יםקכייארג יבצ ןכ סחנפ חארצה .ם•לרשר• ריבמג

 1936 ,הדנראג
. 74-85 . QHR H HaQHOHanbHOCTH, 1 936, Ni!4, c וo eii CCCP, Peson ז c 11, ס,H ס K Hap ס rpaH,11,e,  CnHc .כו 

1 .רכקסנרכג 973 
. 48-53 . aH, 1 973, Ni!5, c ז CKHii ,O.arec ז enH, Ha TepeKe, Cose ז B. rpe6eHCKOB, 8 c 
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1 ,וברג 728 
, p11, 1 728 ro,11 ס ro M ס HHCK ח ro 6epera Kac ס ana,11H 1108, נ B,!10Jlb ס paH H Hap ז H. r. rep6ep, OnHCaHHe c 

a X ו e Ma ז epHaJJb ו חס 11, V/1/-XIX BB . ;  ApxHBHb א a ז arec ;ג HR lfנ orpa זא nR H :J lfנ pHR, reorpa זס Hc 
. 60- 1 20 . cKBa, 1 958, c ס aesa, M ש pe,11. M . O. KocseHa H X . M . Xa 

1 .םיטסבו ,וברג 728 
H וo paxaHb ז p11 Me11<,11y Ac ס ro M ס He KacnHiicK ס op ז ii c ס ana,11H נ HXCR Ha 11, שR ס Hax ס HR ז Bec נ H 
, pHH espeeB B PoccHH זס epHaJJOB MR Hc ז Cso,11 Ma וr, nc ח ap, א bl H ז Kypoii Hapo,11ax, Perec וoס peK 

. 288 . ep6ypr, 1 9 1 0, TOM 2, c ז e ח. C 

1 • ינזורג 963 
. 44 . No. 3, p ,וו . Grozny], Jews in Eastern-Europe, 1 963, vol [ 

1 .חסנכ חיכ .ינזורג 963 
Grozny], Jews in Eastern-Europe. 1 . וו, No. 2, pp . 60-6 ו. 963, vol [ 

1 ,ילוישארוגריג 89 1  
pna.nos /J,JlR זe pHHK Ma ס MblCeJJ, C6 2 ס!:!H,11apHblH np -ז BHJIH, ropo,11 )],ep6eH ש pa ס JI. rpHr ( � . 1  o ח HcaHHR Mec זא oc ז eii H ח neMeH KasKa. נ ,6f-l � aךcז 69

1 .גרבנוריג 96 1  
, 1 aHHR, 1 96 1 ,  N!! סנא K ו R3b ו pocb ח KOB, Bo ו b נ ro cpe,11H HpaHCKHx R ס c K .o Aו H6epr, 0 Mec ז e ז a ז  JI. rp 

. 1 06- 1 1 4  . c 

1 .תינושל העפשה ,גרבנוריג 96 1  
-ep6aii נ K a  cesepoa ו epHane RJb ז aHM0,11eiicTBHH (Ha M a .o Aו H6epr, K B ס npocy 0 RJblKOBOM B נ  JI . rp 
, HaHHe סנ K ו b 11 נ : HH, 1 96 1 ,  N!! XL נ os A ;ג apo א a ז y ז n ז c א HR H א KHe coo6me ז B), Kpa זס a 1!, זJK3HCKHX 

. 1 1 -23 . c 

1 'גרבנוריג 962 
; B זס a ז ep6aii,1111<aHCKHX נ H6epr, Onpe,11eJ1HTeJ1bHble KOHCTPYKL\HH B R3b1Ke cesepoa וo A .JI .  rp 

. 8-9 . 962, c ו , HCbl ,!10KJla,!10B), JleHHHrpa,11 נ rHH (Te ס H.no.n lfנ HpaHCKOH חס HJ/ Jג peH l/נe HayYHaR KOH 

1 ,גרבנוריג 963 
. 1 963 , B, JleHHHrpa,11 זס a ז aHCKHX נK;ג blK cesepoa3ep6aii נ H6epr, Jl וo A. JI .  rp 

1 • לעפה . גרכנוריג 963 
, 1 963 , HK, M ocKBa א cKHii c6op א Ke, Hpa ו b 11 נ M ס cK ז a ז eMa r11aro11a a ז H6epr, CHc וo A .JI . rp 

. 1 2 1 - 1 49 . c 

1 .גרכנוריג 966 
, KH ו b 11 נ eaponeiicKHe ס M 1 : HH,11 זס , os CCCP ;ג K, Jl3blKH Hapo ו b נ cKHii R ז H6epr, Ta וo A.JI . rp 

. -30 KBa, 1 . 28 ו 1 966, c סc M 

1 .רןג 893 
peHHC, 1 . ו-29 ו 34 . 893, N!! 1 ,  c נ o6o סe HYCCK lfנ orpa 3 זא , CKMe Hy,11eH נ A. rpeH, 3aKaBKa 

1 .רןג 895 
,) eiiKa, YHHBepCHTCTCKHe H3BeCTHJ/ (KMeB ש ro nepe ס epK HCTOpHM KaBK33CK סוי Mii וcז A. rpeH, Kpa 

. 1 2- 1 1 1 . ו 9 895, N!8, c 
1 .וןרשג 880 

1 . 99 ו 994- . 880, N! 25,  c ,ז paHJJb, Pa3CBe נ Hii H ושo MMCTBy ס H, B שס M-6eH-rep שס rep 

1 • וןרשג 888 
1 ,רריםהצ .ארכק- ז-קוקב םדיוהיה .ט"ס ,קחצי ר•כב וןרשג 888  . 3-2 ימונ , 70 ·לג . 
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1 ,.ד 929 

m ,D .  Eri vomuxd e gorhojmu 1929 רבוטקואכ 24 ,שכחמ . 

1 ,הב-ו 932 

, aQHH), TpH6yHa נ HaR 03ET opraHH ז eHcKaR 0611ac 'י! oii (l.Je ז a pa6o נ eH - Aeno 'יl naH HaMe ח , ,LJ,-sa 
. 5 . 1 932, N/ 26, c 

1 • ייטבלבאד 953 

. 23-25 . 1 953, N26, c ,נ HHeHHJJH KaaKa גן QeB, 06'be 6 נeii, TpareAHH cesepoKaBKa ז M . ,LJ,asne 

1 .ןאטסגאד 867 

1 .ננוטייצ ד"שע" וףיעדשאוו . ןאטסעגאד ןיא ןודעי די  . 243 ימע , 20 ילג . 867

1 יןאטסגאד 92 1  

, 3 . eil, 1 92 1 ,  N/ 20, c ז c ס b H  aJו Hb HBL/HOH נ y6nHKe, )/(H ח ii pec ס aHcK ז B ,LJ,arec 

1 • ןא טס גאד 922 

, Kana 'י! HKH, Maxa Jו il pecny6 ס cK ז ae ס il c ס ecK <ו HCTH aJו il COL/H ס aHcK ז JJ.arec ז x Mec ו eHHb Jו K Hace ס CnHc 
. 1 922 

1 • ןא טס גאד 926 

. 23 . yl./, 1 926, Nl 1 3- 1 4, c Jסו ex ז , aHe ז B ,LJ,arec 

1 • ןאטסגאד 927 

. 24 . aHe, TpH6yHa, 1 927, N/4-5, c ז pyAHwHXCH espees B ,LJ,arec ז so ז poiic ז e yc 3 סeMeJJbH 

1 .ןאטסגאד 93 1  

. 1 93 1  , MHH JJ.A CCP, M axa'IKaJJa ס H זס a a  10 וe J ז 

1 • ןאטסגאד 986 

. 1 986 Writer Refutes Zionist L ibel, Soviet Week/y, 1 3  September ח Daghesta 

1 • ןא טס גאד 988 

, MocKBa י eHL1eB Jו aHL1eB nepece ז ype 4arec ז h Jו H KY זe e B coapeMeHHOM 6JJ ס a ס e H H ס HL/HOHH גן Tpa 
. 1 988 

 1935 ,בשאדאד

, 1 935 

, 
bHOCTH aJו l./HR H HBL/HOH סוJסו Ka, Pea ו b נ ro H ס cK ז a ז npocaM ס M B ו opb סז eB, K HeK ש M . AaAa 

-N29, c. 50-52. V 
1 .טאגלאד 977 

. 78-79 . aH, 1 977, N2 2, c ז cKHH Jl,arec ז aHHH B AKcae, Coae ז ro socc ס soopyJKeHH 60 ז ne ,3 ז.,LJ,anra 

1 לאד 951 . r  
A.  Dallin, German Rule in Russia; A Study of Occupation Policies, London, 1 957. 

 ו 960 • וב לאיבאו

, lcana וי aHe (1920-1941 rr.), Maxa ז B8HHe 8 Jl.arec 6 נסpa ס npe סe HCTH'lecK aJו L1H ס r.,LJ,. ,Ll,aHHHJIOB, C 
. 1 960 

1 .ובלאינאד 966 

. 1 966 

, 
aHa 

(
1945-

1
965 

r
r.), 

MocKBa ז BHTHe 3KOHOMHKH H KYJlb TYPJJ JJ.arec נ r.,LJ,. ,Ll,aHHHJIOB, Pa 

1 .ובלאינאד 972 

HCbMeHHOCTb H JIHKBHAaQHIO HerpaMOTHOCTH B ו חo a HOBy נ HCTOPHH 6opb6bl נ A.,LJ,. ,Ll,aHHHJIOB, H 
. 1 33- 1 37 . HH H AtjJpHKH, 1 972, M6, c נ bl A סגן aHe, Hap ז ,LJ,arec 
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1 .כרלאיכאד 975 

aHe, 1921-1940 rr. (Y נ n ס ob ו e ח po611eMb ו(, .,[(.A ז p ס H ז e וbCTBO COL1H8J1H1Ma B Jl,arec J ז  )],aHH111100, C 
. 1 975 , MocKBa 

 1987 ,כרלאיכאד

, aH ז cKHii Jl,arec ז aHe, Cose ז JJO)l(eHHH penHrHH B )],arec ו ס חס pb זס e ao ו M . )],aHH111100, 3apy6e)l(Hb 
. 74-77 . 1 987, .N!! 2, c 

1 ,פרלכאד 954 

. 1 .D.M ח lop, The History of the Jewish Khazars, Pri ח ceto ח, 954  Du 

1 .ילרישאכא•זדדאד 893 

,lle, ח epa ז opcK ס  Tpy4b1 HM נ oo H BHHO,llenue B Ky6HHCKOM ye ז rpaAapc ס BHJIH, BuH ש A. )],ape,ll)l(aHa 
. 276-284 . sa, 1 893, .N!! 5-7, c ז ro xo1Riic ס bCK Jו Ba ce ז ro o6U(ec ס cK נ ro KaBKa 

1 ,וילכור 8 7 1  

, 1 HHK pyccKHX espees, 1 87 1 ,  .N!! ז uqecKHii oqepK), Bec וji rpa ס H 3 ז ( e נ )],y6enup, Eopeu Ha  KaoKa .)], 
. 2 1 6-2 1 9  . c. 1 2- 1 6; .N!! 2, c.49-52; .N!! 3, c. 77-8 1 ;  .N!!4, c. 1 1 3- 1 20; .N!! 5 ,  c. 1 4 1 - 1 50; .N!! 6, c . 1 78- 1 84; .N!! 7, c 

1 • ןיכרדכרד 866 

. 1 866 , ep6ypr ז e ח. be 1803-1806 ro4a, c נ H . )],y6pOBHH, 3aKaBKa 

1 .ןיכרדכרד 888- 1 8 7 1  
, ep6ypr ז e ח. pHR BOHHbl H BJ1a,4bl'leCTBa pyccKHX Ha KaBKa1e, TOMa 1-V I ,  c זס BHH, Hc ס H . )],y6p 

. 1 87 1 - 1 888 

 1903 :ץיכרחרד

1 .ץילמה .וקאנ . טשיכ 1$ חרד .מ 1 ·לג , 903  . 3 ·מע , 04

1 .רכדריד 929 
. 1 929 pe1111 ח aH, 1 0  a ז qaeo, KpaCHblH JJ.arec 6 וb ס b ope,l\HblX ז p11 חססש r. )],aBbl,l\08, He 

1 ,הרכדריד 96 1  

2 .טייהידיפ ןגראמ :רןיכדיט דלאדהע• דןעפטכע דןיי דעכאטסעגאד ,.א. א רראמרלארשרא ליגזיכ .ארר 1$ דריראד דאכלריג 2  

1 ראוניכ 9 6 1  . 

1 .תריתדיע תומרד 894 
. 904 . HHKa Bocxo4a, 1 894, .N!! 34, c ס He4e111>HaR xp ,]ו ACKHe ,l\yMb ס Eopeu H rop [ 

1 .דןוד 86 1  
e wissenschaftliche Reise in dem Kaukasus und den  siidlichen Kiisteulandern ח Bericht iiber e i  Dor ח, 

Meeres, Me1anges Asiatiques Tires du Bul/etin de l'Academie lmperiale des Sciences de ח des K aspische 
. 448-449 . St, Petersburg, 1 863, vol. IV, pp 

1 .כרדרגאזד 935  

, HOH8J1bHOCTH, 1 935,  M 6 Lן PeBOJllOLIHR H Ha ,ז a 15  ne ן aHa ז poMblWJleHHOCTb )],arec ח , arypoo נ,Iנ,. r 
. 43-49 . c 

1 .כרחאררא•זד 9 1 2  

o110-ח p o b ז  H  C. A. BaliceH6epra), PyccKHii a H A ז a ז  y  c ס B חס o ח( cKHe espeu נ B, KaoKa ס A. H . )],)l(aBax 
. 57-75 . rH'lecKHii JKypH8J1, 1 9 1 2, .N!!4, c 

 1860 ,יאטרגכ·זד
. 1 860 26 Ma11 ,נ ali, KaBKa ryז JKeH )], 

 1928 • יאטרגכ•זד

. 22 . alicKHX eopees, TpH6yHa, 1 928, M 3, c ז so ,l\JKeHry ז poiic ז yc סe 3eMeJJbH 
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1 .ן"טשנאמדי 935  

1935 .רערמקאמ .> r טישנמאדי .ש יזפ ע•צקאררעו .רססכו דאי יד"  . 229-221 ·מע , 

1 .•מקנ•בודי 89 1  

. 1 89 1  sוaזנ eap c6-7 ון , A H Ky6HHl.\bl , KacnHii נ H . )J.HMHHCKHii, Ky6HHCKHii ye 

1 ,ורכוי 958  

 .ח••שח ,ם•לרשר• ,בלצה •סעמ רע םיברהע". לע לאוש• רץא רשב•כ •בו•בו: רךשאו רךכ ,הרלגכ לאריש ,ורכוי רןיצ ןב

1 ,שאר םר 905 

1 .רה•כוהצ ,ה•בסבור רקאבב שאר םר  . 1 •בוע , 182 ·לב , 905

1 ,רוק 922 

1 .םךרכ ,ארתכ l 1$נרנ א .רוק .ב  . 9-4 •בוע , 922

1 ,טנרכר 868 

. 1 868 sותוo 5 H ,נ KasKa ,ז )J.ep6eH 

1 ,טנרכר 88 7  

. 1 1 07 . HHKB Bocxo,qa, 1 887, N.!44, c ס He,qeJTbHBR xp ,]ז )J.ep6eH [ 

1 .טנרכר 889 

. 880 . HHKB Bocxo,qa, 1 889, N.! 35,  c ס He,qeJTi.Haa xp ,]ז )J.ep6eH [ 

1 ,טנרכר 8 9 1  

. 1 89 1  116p11 ס KacnHii, 2 1  H ,ז )J.ep6eH 

1 .טנרכר 9 1 9  

. HHK, 1 9 1 9, N.!  J.ep6eH( ז, KasKa נ cKHii espeiicKHii sec ז 27

1 .טנרכר 92 1  

. 33 . HaKaHyHe, 1 92 1 ,  N.! 1 2- 1 3, c ,ז )J.ep6eH 

1 ,טנרכר 974 �sו aHCKBR npBB,11,a, 9 llHBap ז y JKH3Hb !  .O.arec ש ecb B Ha ז He  BMCWHBBii 
' 

1 • רכנארירר 93 5  

 .ה•פרח .ב•בא·ל n .ברנארירר .א די• לע םירכוע .לרcויש רץא רכריש רן•צ· n כח חחחרלל םיחבכ

1 ,.ו.ה 903 
H.R .  Caucasus, The Jewish Encyclopedia, 1 903, vol. 1 1 1 ,  pp. 628-63 1 .  

1 .ןאה 892 

. 1 892 , nis des Landes. Leipzig ו udien, Beitriige zur Kenn ו C. Hahn, Aus dem Kaukasus, Reisen und S 

1 .ןאה 900 

. 1 900 , C. Hahn, Bilder aus dem Kaukasus, Ncuc Studien zur Kenntnis K au kasiens, Lcipzig 

1 .ןאה 924 
C. Hahn, Kurzes Lehrbuch der Geographie Georgiens und im Unhang des Kaukasus, Aderbeidjans und 

. 1 924 , Armeniens, Stuttgart 

1 ,הריבה 928 
. 18 . aHa, TpH6yHa, 1 928, N.! 8, c נK ep6aiiA נ A נ eHHe H ת epcce ח 

1 • דיעלב-זרה 962 

1 .ר]·מח[ , 1922-1911 :הגרלרה רמ'מש ·בק ,םרירהרהר חרתרכז ,דיעלב-זרה הנרשש 7 •מע . 962 1 -69 . 
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1 "מוס ומזה 893 
. 623-625 . HHKa Bocxopa, 1 893, N.! 23,  c ס HepeJ11>HaR xp ,]נ HKasKa a,ת,ם Homo Sum. , [B  

1 .הטלחה 929 

. 29-30 . 6), TpH6yHa, 1 929, N.! 1 4, c (ח a BK ז e ז Horo KoMH ז ac 06 ת aHcKoro ז eHHe )J,arec ת B ס aH ז oc ח 

1 ,הטלחה 93 1  

 רןפ ןטיה'רדענימ עלאכ 1$ יצאכ" ןש"וצ וןא טןכעגב עמאכאטווא" ןיא ןעכאבר 1$ עשטירעואס •ן רןפ טעבוא ודע ןברעו
- ןואפ ק·אצ ןרישנעלסוולא םעתפ וםריזיעופ רןפ בכומטישאב ודע רןפ( ,זאקוואק-ןופצ 1 יימ טן 10 93 1  .סמעעודע .) 

193 יוליב 5 1  . 

1 ,חוטלחה 925 

, ii CCP (/921-1934 rr.), EaKy ס aHCK נK ep6aii.o; נ os A ז pos Cose נ e cו. aHOBJJeHHR ז JJIOL(HH H noc נס Pe 
. 74-75 . 1 96 1 ,  c 

1 ,תוטלחה 927 

1 •וליב 5 ,סעמע ודע 'ןדיי-ראב " ןברעו ןסר לאשב 927 . 

1 .טנסה תטלחה 886 

HHKa ס pAHKa], HepeJ11>HaR xp ס M ס y XaHMa qepH ת o .11e ח a ז ero CeHa ו1.טo sy ז bc ת e ז paBH נ ח YKa [ 
. 1 280- 1 28 1  . Bocxopa, 1 886, N.! 48, c 

1 'ןאמזלכה' 854 

. 1 854 , zelmann, Reisen in den Liindern der asiatischen Turkei und Kaukasus, Leipzig ח Friedrich Hei 

1 ,.בוזא .טסיה 958 

. 1 958- 1 960 , aHa, Eary נK ep6aii,o; נ pHR A זס Hc 

1 ,.באו .טסיה 967 

. 1 967- 1 969 , Ma 1 -4, MocKsa זס aHa, cז opHR ,O,are ז Hc 

-1960 ,סי m זאה תמחלמ .טסיה 1 937 

. 1 937- 1 960 , iiHEJ s CCCP, MocKBa ס ii s ס aHcK � opHR rpa ז Hc 

1 ,.ראקלאב-וכריראבאק .טסיה 967 

. 1 967 Ma 1 -2, MocKBa זס , EaJJKapcKoii A CCP -ס opHR Ka6appHH ז Hc 

1 'וןרטא•ת . טסיה 966 

. 1 966- 1 97 1  , pa, MocKBa ז a זe ro ס ro ppaMaTH'lecK ס K זc opHJ1 cose ז Hc 

1 •בורשיה 963 :y 
Lukasz Hirszowicz, /// Rzesza i arabski wschod. Warszawa, 1 963. 

1 וברש•ה 986 :r 
Mountain Jews, l ntroduced and annotated by L. Hirszowicz, Soviet Jewish סמ Soviet Statement 

. 55-60 . Affairs, 1 986, No 3, pp 

1 ,לה 946 
. 354-360 . Fannina W. Halle, The Caucasian Mountain Jews, Commentary, 1 946, vol. 2, No. 4, pp 

1 .דכומלה 946 

1 רבטמפסב 26 .ט'קי'ייc:rו ,וססcו רונכוריcובcוק ודע ןאי ןד"""בדאב ,דכ 1$ מלהע .מ 946 . 
1 ,דתמלה 948 

1 ובוכובנב s .ןבלע נייזנ סcוד .)בתככונדדיcופ( זcוחcpוק רןפ ברעב" ןיא טד"ו1$לק ורישוניי א ,דכ 1$ מלהע .מ 948 . 

1 ,טייקיכייא ,ןתמלה 948 

1 ווcוונפנ 10 ,ט"ייקcוייכ 'דן•מושל 1$ ג 'דכ 1$ מלהע . מ 948 . 
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1 'זריפלה 969 

 . 6-3 ימע ,ז"ט רפס .טייכשת ,רכהע ,ה•סורכ ·וץלחה' .זריפלה ם"ח

1 ,ולה 962 

1 :הגולוה רממש' ינק ,וכדררמ וןרשג לש רוכזל ,ולה לארייש 922-1 9 1 8 1 ד]"מחנ ,   . 145 ימע , 962

1 .ת•שארה הלהנה 929 

. 32 . CeoKao03ETe, TpH6yHa, 1 929, H.! 3, c 03 סET .ח. U, 
1 'הנגפה 929 • 

1 רבוטוקאכ 24 .שכתמחז ,א"רצתסנ 1$ מרי 929 . 

1 .הגצה 9 1 9  

. -eopeiicKOM 113b1Ke], KaBK83CKHH espeiicKHH BCCTHHK, 1 9 1 9, H.! aHOBKa H ס 26 a  ropcK ז o c  ]ח 

1 ,הרהצה• 920 

. apaQHll, HaKaHyHe, 1 920, H.!4 ת eK ,ם, ropcico-eopeiicKa11 

 1928 ,תומדא תאצקה

. 23 . aHe, TpH6yHa, 1 928, .N!! 1 8, c ז o )J,arec ו b ,ס,ם o סז e ו H oob 

1 ,רקה 900 

44-. Max Hecker, D ie Bergjuden im Kaukasus, Jiidische Turnzeitung, 1 900, No. 3, ss. 24-26; No.  4, ss 
. 70 67-. 45; No. 5, ss. 53-57; No. 6, ss 

1 ,וקאנב גרה 905 

1 ,רהיפהצ ,וקאנב גרהה •מ• -2 ימע , 39 ילג , 905 1  . 

 ו 9 ד l .דזורה

 .ו 9 דו ,ם•לרשר• ,לליגכ תולחתנהה רןוח .ידזרה בק'ע

1 ד .•בכרה 86 

 . זייכרת ,אנלףר .אסירר רץאכ לאוש• •ככ תורוקכ תרר•ק m תורישדמ; םףראםלה פתרש םדיוהיה . •בכרה וה•לא םרהבא

1 .•בכרה 880 

. 1 26- 1 27 . 1 880, H.! 4, c ,ז cse נ Pa ,,נ,ם e cו. eCKHH וי rH תס ii apxeo ו b ח 11 ז ,] A . R . rapKaBH [ 

1 .•בכרה 88 1  

paHeHHH ז poc ח sa )1JlH pac ז ro ] ,  0T'ICT 06u.rec ס o e  H .  4epH ז c ,ם, e ת nHCHOM Hac ס A .  R .  rapKaBH, 0 pyK [ 
. 1 3- 1 6  . ep6ypr, 1 882, c ז e ח. C ,;סז cCHH 38 1881 r ס AY espeRMH B P נK CBCU(CHHH MC ס p ח 

1 ,וקאנב סרה 905 

 .ו ימע . 83 ילג , 1905 .רהיפצה ,וקאנב סרהה

1 .ם•פרטחה תבהש 9 1 9  

. HHK, 1 9 1 9, M  Bo נ opaU1eHHe n ס XHU\eHHblX, KasKa נ cKHH espeiicKHH sec ז 34

1 ,הלכהש 922 

1 .סןרכ .•רקרשא •בא אהגתל •לכא  . 10-9 ימע .ו ילג , 922

1 ,םריוה• תדמהש 9 1 8  

. 1 9 1 8  HH, 1 2 Ma11 ז sec נ e&HKOB, H ש b ת eHHe eapeea H 6 o  Hc ז pe6 ת 

1 ,תרועפה תודשחתה 905 

 .ו ימע .ודד ילג , 1905 ,הריפהצ ,וקאנב תרועפה תודשחתה

1 י,סחא· תרצע"תה 928 

. 19 . e], TpH6yHa, 1 928, M 1 4, c נ M Ka&Ka ס peHQHll Ha CeaepH וjie 03ET - KoH [ 
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1 .חיפארגוחרוא תוצעייתה 928 

. Ka ס 6 תס>וו , aHa, TpH6yHa, 1 928, N27 וו< ep6aii,11 נ Bell.\aHHe ropcKHX espees A ס e c ס H'lecK <ןi orpa <ןi Op 

1 ,חדיאוקואק-סנארט תוצעייתה 932 

. 1 932 Ka, 30 llHBap11 זס Be1I.1aHHH, JapR Boc ס M HaL1c ס H ססונ c וו< CKOM Me נ Ha 3aKaBKa 

1 ,תוברח ינקסע לש הנושאר תוצעייתה 92 1  

27-30 b'IHKe aת cBell.\eHHll ropcKHX espees B rop. H ס HHKOB np סז Bell.\aHHe pa6 ס e c ס cK 1 נ -e  BceKaBKa 
. 4 . H3Hb Hal(HOHaJlbHOCTeii, 1 92 1 ,  N!l 1 9, c כK • 1 92 1  ll ת HIO 

1 .ןאיגייברדאב תובישיתה 928 

. 18 . aHe, TpH6yHa, 1 928, N28, c וו< ep6aii,ll נ eHHe B A ס p ז eyc ת eM נ EspeiicKoe 

 1928 ,ינדורגב תובשייתה

1 לריפאב 6 ,סמעע רוע .רןיי-גראב וי רןפ גנונרער 1$ נייא ררע 928 . 

1 • ןאטסגאדב תובישיתה 927  

. 20 . aHe, TpH6yHa, 1 927, N!l I , c ז B )J,arec ס B ז poiic ז eyc ת M נe e ס EspeiicK 

1 .ןאטסגארב תובישיתה 928 

. 22 . aHe, TpH6yHa, 1 928, N25, c ז eHHe B )J,arec ס p ז eyc ת eM נ EspeiicKoe 

1 .קרטב תובישיתה 928 

. 18 . so Ha TepeKe, TpH6yHa, 1 928, N2 7, c ז poiic ז eyc ת eM נ e ס EspeiicK 

1 ,הריאקלאב-ונרריבאקב תובישיתה 928 

, H,  TpH6yHa, 1 928, N2 3  3eMe ת bHOe yc ז poiic ז <so ropcKHX espeeB Ka6ap,11HHo-l תKapcKoii o6 a ת ac ז 
. 23 . c 

1 .םריירהה םריוההי תובישיתה 927  

. 20 . ropcKHX espeeB, TpH6yHa, 1 927, N!l 1 , c ס B ז poiic ז eyc 3 תeM 

1 ,םריירהה םריוהיה תובשיתיה 929 

1 יתיב 13 ,סמעע דרע .רן .... גראב וי רןפ גנורדיינ 1$ ל 1$ ק עכרייגל 1$ פרדע 929 . 

1 •. ו.ו 607 

News from Rome, Translated out of l talian into English by W.W" Nahum Sokolow, History of 

. Zionism, 1 600- 1 9 1 8. London,  1 9 1 9, vol . 2. pp. A-B3 

1 ,ו-ו• 889 
. 1 95 1 , 1948 , 1 937 , 1 934 , 1 930 , 1 907 , 1 752 peHHe, 1 889, N!IN!l נ A . T. B-eB, ropcKHe eBpeH, HoBoe o6o 

1 ,.מ.ו 920 

. 3-4 . 1 920, N!l 1 7, c ,)וו< apH ח( pH6yHa ז pl.\bl, EBpeiicKaR ס He eBpeH-r ו< c נ B. M . ,  Ka8Ka 

1 ,וכבאגוא 967 

6bl וו< HeHHOCTH ,11py נ bl H JKH ת aHHe CH ז bl ח BeHHall 80HHa - HC ז eqec ז a11 O ו< H ת M . Bara6o8 , Be 
eHHe ש Ma, 0KTR6pbCKaR peBORIOL(HR H pe נ H aת epHal.\HOH ז oro HH ו< apc ז e ת Hapo,1108 H npo 

. 22 1 -245 . a, 1 967, c aות< aHe, Maxa'l ז npoca B P,arec ס ro B ס HBL!HOHaJlbH 

1 .ןשאטרוא 8 1 6  
, aHbl ש a ז s a  B ,11ep. Bap ז oro xaHc ו< HHC ו< XaHoM JKH,1108 lli e H >ו a חס 11e, ת y >ו a נ HeHHblX H נ MaH ת-  c  Ja ח 

, 1 1874, TOM 6, '18CTb ,וo ecKOIO KOMHCCHe 1 אוי 81 6 ro,11a, AKTIJ, co6pBHHIJe KaBKB3CKOIO ApxeorpafP 
. 723-725 . c 
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1 , ןשcוטר K ו 892 

. 1 892 116p11 ז K 28 ס , eH, KacnHli ש a ז Ce11eHHe Bap 

1 ,•פסכ ,ןש K טר K ו 892 

. 1 892 116p11 ז A, KacnHli, 13 0K נ HyxHHCKHli ye 

1 ,ןש K טר K ו 893 

. 1 893 eH, KacnHli, 22 HIOHll ש a ז Bap 

Kטרר K 1 ,•פסכ .ןש 893 

. 1 893 eH, KacnHil, 17 HIOllll ש a ז Bap 

Kטרר K 1 , ןש 894 

. 1  Ce11eHHe Bap ז a ש o eH, KacnHil, 10 Hו 1111 894

Kטרר K 1 ,ןש 895 

. 1 895 eH, KacnHil, 19 anpe1111 ,  20 Mall ש a ז Bap 

Kוטררc1 'רדחסרר 'ןש 895 

. 488-489 . HKa Bocxo,0,a, 1 895 , N1 1 8, c א eH], Hc,0,e11bHaR xpo ש a ז Bap [ 

1 ,הרכקורל 966 

Abl ס a r נ a נ ro Hace11eHH11 CeaepHoro Ka&Ka ס aae ce11bCK ז HH'leCKOM coc נז MeHeHHll B נ a, H &ס H . Bo11K 
. 14-29 . orpat/JHR, 1 966, N1 1 , c כזא cKaR ז H, Cose ז cKoli a11ac ז coae 

1 ,הרכקרלו 967 

, orpat/JHR, 1 967, N1 1 H ו A&y11 נ .i ו IHll Ha CeaepH' ס M KaaKa נ e, Cose ז cKaR כזא  . Bo11Ko&a, Bonpoci. 
. 27-40 . c 

1 ,הרכקרלו 973 

. 1 973 , a, M ocK&a נ oro KasKa א saHHR Cesep נ a א HHMbl H n11eMeHHble 3 זאס , a &ס H . Bo11K 

1 ,הרכקורל 974 

, aYaJie XX seKa 11- א / a s XV נ oro KasKa א ace11eHHR Cesep א as ז HHYeCKHil coc 3 ז , H . Bo11Koaa �, M ocK&a 

1 .•קסתקרלו 882  

, bl ז RTHe Can נ a repre6HJIR H B � A; Oc ס aHe, 1 847-il r ז He B ,l].arec ז e כuו llKOHCKHli, Tpe ס H . A . B  
. 493-495 . M 6, c 1 , זס 882 , pHHK, THcjlllHC ס CKHil c6 נ KasKa 

1 .בו m וו 869 

-op ז M HMnepa סeJסז ,0, ו KHM נc ,0,asaeMblil KasKa נ e, H aנ K aוו K ס Hil א HCTHYCCKHX cse.o.e ז a ז HK c א C6op 
-e111.Ho ז aH ז A peABKL\Heil Aeilc חס ABH נ aa11eH H H ז sa. Coc ז ec ש, ro o6 ס ro reorpat/JHYCCK ס ro PyccK ס cK 

. 1 869 , ro 'lllCHB OTACllB H . H . BopoHOBB, TOM 1 ,  THcjlllHC 

1 .רככוררו 98 1  

41,!]. y Hace11eHHJ1 � a r ז HH'leCKHe oco6eHHOCTH reHoreorpacjlHH ACcj!Hl\HTa cjlepMeH 3 ז , B ס A.  BopoH 
. 65-77 . orpat/JHR, 1 98 1 ,  N1 6, c נזא KaR זc CCCP, Cose 

1 ו K בת•רי 888  , D  
. 1 888 , y, THcjl11Hc נ b no KasKa זe.r0, ו,H ס s זe fly ,).ז E. BeilAeH6ayM (coc 

1 • סזלכ•רי 972 
1 .ב'ב K-לח ,הסייורב n •כריצה הועתנה חורוקל ץונק ,וציק ' TK רקו K קב ח•ת•צה הועתנה n ודרלחל . לשכרי' בnו  'מע , 972

352-344 . 
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1 ,דגאכס•,.. 9 1 2  

. 33-34 . 1 9 1 2, .1'11 35, c. 35; .1'114 1 ,  c ,ז cae נ P a .A , גep6eH ,1 ז,  Baiic6aHA 

1 ,ונאבס•,.. 9 1 3  

, 24 ro npocseU(CHHR, 1 9 1 3 , M ס HHK espeilcK ז e, Bec נ e Ha KaaKa ת bHOM Ae ת KO  A. Baiic6aHA, EU\e ס ש 
. 70-74 . c 

1 • גרכגס•,.. 908 

, 1 908 , D. Weissenberg, Die Kaukasischen Bergjuden, Mitteilungen zur Judischen Vo/kskunde, Leipzig 
. 1 23- 1 37 . Heft 27, ss 

1 ,גרכגס•,.. 909 

S. Weissenberg (Elisabethgrad), Die Kaukasischen Juden in anthropologischer Bezienung, Archiv frlr 

. 237-245 . Anthropologie, 1 909, Band VIII ,  Heft 4, ss 

1 ,גרכגס•,.. 9 1 2  

-rH'le ס ponon ז eHHH, PyccKHil B H cKHe eapeH B a ז pono ת oru וי ecK ס M סז H סש  H .c נ  BaiiceH6epr, KaaKa 
' 

ypHan, 1 9 1 2, .1'11 2-3, c. 1 37- 1 63.  v כK cKHH 
"---' 

1 ,גרכגסי,.. 9 1 3  

,). AKe 1 9 1 2  r נ o e M נ סזוי e ז a ס ת e ז Heii ח  a  ( H .C ז opu וי ecKHe rHe נ Aa KaaKa נ a H Kpb ו  BaiiceH6epr, Hc 
. 5 1 -60 . M 1 ,  c 1 , זס 9 1 3  , apHHa ז c aJו EspeilcK 

1 ,גרכגס•,.. 9 1 4  

1 -peHHe, 1 9 1 4, M נ e o6o ס rpaf/JH'ICCK ס H 3 ז , une eapeea ז M ס ecK וי oru ת pono ז C. BaiiceH6epr], 0 6  a H  [ 
. 283-284 . 2, c 

1 .גרכגסי,.. 9 1 8  

M 1 , זס 9 1 8  , apHHa ז p H H  H coapeMeHHOCTH, EspeilcKaR c זס eBHTbl B uc ת C. BaiiceH6epr, KoraHHTbl H 
. 1 1 2- 1 3 1  . 1 0, c 

1 .ךכוצי,.. 928 

, Aa, TpH6yHa 1 ס . 10 . 1 928 r חס Aa 03 סETa c 1 . 1 . 1 928 r .ח. a U: ז HBHa11 pa6o ז C. Beii1.1MaH, Onepa 
. 27-30 . 1 928, .1'11 22, c 

 1978 .ךכוצי,..

 . 206 ·כוע ,ייעתש ןדכ , 1978 ,ם•לושדי .רץהגירי .י רןרע .תורבא- הרשת הרדס .ןמיצ,..ר םייח יתככ

1 ',אגל,.. 964 

,אגל,.. .ז 1 .רופס דיוהי רוצא ,זארקראק יאוצ• םדירה• ' 1 •מע ,ז רןכ . 964 08 - 1 05 . 

1 .כרררטק,.. 958 

poa, B ת bpeiix , ח.ת.ת ba ס a H AP· ,4arec ז aHcKaR ACCP; <l>H נ HK ס .A . rHMMe זס . BHK � A. 
. 1 958 , a aת K וי op, Maxa נ reorpaf/JH'ICCKHil o6 -ס reorpaf/JH'lecKHil H :JKOHOMHK 

1 .תיפארגוגתא-תרירטסהי הדוע 90 1  

. 1 0  . rpacjlH'leCKOii KOMHCCHH, Bocxo11. 1 90 1 ,  M 1 3, c 3 סaceAaHHe HCTOPHK0-3TH 

1 ,תר,..כזה תקריכל הדוע 894 

, .1'11 50 , 1 894 , HHKa Bocxo11a ס peHHll npaa ropcKHX eapeea], He4en1>HaR xp סז ll paccM Aת MHCCHll ס K [ 
. 1 328- 1 329 . c 

1 .תרכות-תדוע 9 1 9  
. .1'11 25 , 1 9 1 9  , ii KOMHCCHH, KaBKBJCKHH espeilCKHH BCCTHHK ס ypH  cy Bות b ז 

 1930 .ןאטסבאדג •טזוא' תדיוע

. 9 . Hcjlepeu1.1ua 03ET, TpH6yHa, 1 930, .Nl 2 1 ,  c ס aHcKu K ז arec .Jג 
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192 ,םעה-תלד תדירע 1  

. 1921  HH, 12  HHBapH ז sec נ Jf ,ו b 11. סז ropcKo-eapeiicKoii 6e.11H נ e ט C 

1 ,הצ'קםכיה תדירע 926 

1 רכאקדע .).כ(.פ.ק.לא רןפ סיrנצקסע שעדיייא דיי רןפ גכוטאראכ דיישעכארכאפלא 1 ,רעוקסאמ , 926 927 . 

1 7 'ם"ררהה םףוהיה תדירע 9 1  

. 53 . 1 9 1 7, N1 1 7- 1 8, c ,ז cse נ e, Pa 11. ז ropcKHX eapeea B ,IJ,ep6eH נ e ט C 

1 7 'יז"ז 'םךחירהה םףוהיה תדירע 9 1  

. 2 0  . .11 ropcKHX eapeea, EspeiicKaH !KHJHb, 1 9 1 7, 1'+1 23, c נ e ט C 

1 7 'הידלכ 'ם"רדהה םףוהיה תדירע 9 1  

. 3 1  . .11 ropcKHX eapeea, EspeiicKaH HepenH, 1 9 1 7, 1'+1 22, c נ e ט C 

1 • חרזמה ימע תוירע 920 

, rpaf/JH'leCKHe OT'leTbl ס eH ז Ka, EaKy, 1-8 ceHTH6pH 1920 r. ; C זס c ס B B ס p ס p Hap נ e ו. nepBb/H C 
. 1 920 , porpa.11 ז e ח 

1 ,זאקוואק ינויצ תדירע 90 1  

. 709 . HOCTb, 1 90 1 ,  1'+1 36, c � Hce, EyAY 11. נ!ות CHOHHCTOB B TH נ e ט C 

1 ,רדחסוו ,זארקואק ינויצ תדירע 90 1  

. 1 8- 1 9  . e], Bocxop, 1 90 1 ,  1'+1 50, c 11. נ CHOHHCTOB Ha  KaBKa נ e ט C ( 

1 ,זאקוואק יכוצ' תדירע 9 1 7  

 .ו 9 ו 7 רבוטוקאכ ו 8 .ו s .ונ .םהע ,זרקק לילג לש םיתיצה תדירע

1 'רךיצ-ףיעצ תדירע 9 1 9  

EaKy, ll,af/JpnpHM, 1 9 1 9, 1'+1 7 .  

1 ,הירלו ,רךיצ-ףיעצ תדירע 9 1 9  

. 1'+1 3  , 1 9 1 9  , nH ס aHa, EspeiicKaH s ז H 3aKaBKa3bH H ,!J,arec ס epeHQHH UeHpeii U H  KoH נןו 

1 ,טרו 968 

1 ,המחלמכ הסויור .טרו רדנסכלא 945-1 94 1  . 1968 ,ביבא-לת , 

1 ,יקסרוגאז 8 8 1  

. 249-250 . 18&1. N!7,  c ,אT c נ CKHX eapeea, Pa נ aKaBKa נ Kax ו b 3 נarypcKHii],  0 H .ח . E ( 

1 ,ןיטקורקאז 962 

. 196.2 anHCKH, 1942-1943, MocKaa. נ cKHe נ KHH, KasKa ז B. 3aKpy 

 1927 'ןיבוראז

. 1 927 eHHHrpM. ת , ii CCCP זeסc pH ס K Hap ס H.  H . 3apy6HH, Cnnc 

T '1 ,הזו 930 

ro HBY'IHOס ep6a/W!KaHcK נ HH A ז sec נ Jf ',ז oaa 'ra ת eHHH c � Ha ו נo e, K BblHCHeHH נ K . )l(y .ח 
, 1 930 ,) aa, ( EaKy ז :ycc � ypbl H HC ז pa זe H ת , Ka ו b נ eHHe H 11. תe ז a; O ז y ז HHCTH ס r ס enbcK ז nccneposa 

. 1 1 - 1 5  . ycK 3, c וח Bb 

1 .הנמוז• 9 1 7  

cKHH נ peJK,11eHHii, KasKa � ypHblX y ז L ת K y b ס-  H  Bת opHH 6aKHHCKHX eapeiicKHX HaQHOH ז H . 3oM6e, K Hc 
. 1'+12 , 1 9 1 7  , HHK ז espeiiCKHH sec 

1 ,די'ז 947 

 . 723 •מע ,!"תש .ביבא-לת .םכח .ב הכרע ,היכשה הילהע רפס .םיברכסיכה םא ,דיזיי .א
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1 70 • ץידליזי 8  
, A ס Ha 1871 r ו, ap HJג cKHH KaJ/t: נ epK l>aKHHCKoii ry6epHHH, KasKa וי ecKHii o וי Horpac!JH 3 ז , H . 3eii,11J1HL\ 

. 1 -68 . HC, 1 870, c ת THcP 

1 • ץילריזי 878 
, Hc ת AB, THcP ס no CBt:At:HHRM 1874 r ז K Hace.neHH/JX Mec 1 ס>; Cnnc ז H . 3eii,11J1HL\ (peA.). TepcKaR 06.nac 

. 1 878 

1 • ץידליזי 879 
, Aa ס no CBt:At:HHRM 1873 r ז K Hace.neHHIJX Mec ס H . 3eii,l\J1HL\ (peA.), l>aKHHCKBR ry6epHHR; CnHc 

. 1 879 , HC ת THcP 

1 .וקאנ .ץידליזי 879 
-N. von Seidlitz (Ober-Redakteur des Kaukasischen Statist ischen Komites), Historisch 

ethnographische Skizze des Gouvernements Baku auf physikalisch-geographischer Grundlage 
. 492-5 1 3  . gezeichnet, Russische Revue (St. Petersburg), 1 879, band 1 5, ss 

1 • ץידליזי 880 

, e נ KasKa ס AHOCTllM, C6opHHK CBt:At:HHii ס ro Kpa11 no Hap ס cK נ eHHH KaaKa ת Hace ס A ס HL1a o Hap ת Ta6 
. M VII ,  c. 1-XLV 1 , זס 880 , Hc ת peA. H . 3eii,11J1HL\, THcP 

1 • ינזי 897 
Eugene de Zichy, Voyages au Caucase er en Asie Centrale, Budapest, 1 897. 

1 • רניםקזי 924 
 . 1924 ראורבפכ 7 ,םמעע ורע .ובלק-רטעערנא ןדישיי ןיא- וקאנ .)ו 11$ פיסא( רניקםזי .י

1 ,הרי n נ- n ונז 9 1 1 
. 1 7  . A, 1 9 1 1 ,  N.! 50, c ס ii Bocx וJ bHble npaaa], Hos ת e 6 זHpa 11 נ [ 

1 • יקסנונאמזל 963 
1 יוליכ 25 ,עמטיש·םקלאפ .רןיי-גראב וי יינ טסאג וצ .יקסרו�נאמלרע ץרפ 963 . 

1 .רזכ 972 
, CKHii nepHOA ז ypa 6yxapcKHX eapeea B coae ז b ת a H Ky נ pcKHX eapeea Ka&Ka ס ypa r ז b ת M . 3aHA, Ky 

HM, 1 972, c. 1 1 7- 1 38.  Y aת e, Mepyc נ M Co10 ס cK ז ypa B Cose ז EspeiicKaR KYR1> 
1 .רזכ 982 
1 ,םמיעפ ,זארקואקה לש רהה-דיוהי תורפס ,רזכ לאכימ  . 56-20 'מע . 13 'ובח , 982

1 • 1985 ,רזכ 986 
. M. Zand, The Literature of the Mountain Jews of the Caucasus, Soviet Jewish Affairs, 1 985, No. 2, pp 

. 35-5 1  . 3-22; 1 986, No. 1 ,  pp  

1 ,.ח 893 

 ו 924 ,.א.ח

 .ו 924 רובטוקאכ וד ,םמעע ורע .ו)קאנ( סעוכא ובלק "א.כ

� H11 3 סו H ,נ CesepHwii KasKa ,ז Xacaa-IOp .ת X., C 

 ו 9 וו .. נ.ח

. 2 1 -22 . A, 1 9 1 1 ,  N.! 36, c ס ii Bocx וJ X. E., Ky6a, Hos 

n 945 נא . r ו 

 .ו 945 רואניב וו .טיייקכאיי .רן .... גראנ טימ ישנעגעאגנ א .ןויואכ .א
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1 ,הפוצה , !'באח 945 

 . 1945 'כו'ב 28 ,הפוצה ,ת•מרלהע תרדה•ה לש דרפכ 'תלב קלחכ םמצע ם•אור זארקוק 11' ה' , !'באח

1 ,ברנאחאח• 900 

. 1 900, N.1 3 1 3 A ס B, 0 ropcKHX eape11x, KasKa נ,  . O. XaxaH 

1 .בונאא.חח 907 

, A. Chachanow, Die grusinischen Juden, Mitteilungen zur jiidischen Vo/kskunde, 1 907, Band XXII 
. 33-37 . Heft 2, ss 

1 ,בוקאד•אח 970 

x Hapo.rioa CCCP (Ha ז HCbMeHHb ח HCbMeHHOCTH y paHee 6ec ח .riaHHll נ co ח.�זז B, O ס C. M. Xaii.riaK 
,4Hb/H KOHrpecc aHTpononorH'leCKHX H ס aHa). Vll MeJKAj'Hap ז pHMepe Hapo.rioa .LJ,arec ח 

. 677-68 1 . cKBa, 1 970, c ס ayK, M א :JTHorpatfJH'leCKHX 

1 .רנל•לאח 965 

. 1 965 , cKBa 408, ס AarecTaHa, M ס ap א KH נ CKa )  X תHJJ X a תHJJOB (coc a ז..

1 .ז'כאח 926 

1 ,•רל•ב 16 .יזטעש ודע ,טבףעגפו'א יורעו יT"-גראב ' 1 •!'גאב .מ 926 . 

1 .ז"צנאח 934 
A. XaHqHH, ropcKHe eapeH, PesonlOL(Hll H H81.(HOHanbHOCTH, 1 934, N.1 6, c. 25-28. 

1 ,טרו..,.באסאח 860 

1 860, N.1 70. V ,נ H nepaa11 B HeM 11pMapKa, KasKa ז Xacaea-IOp 
..,---

1 ,ב•אלאפאח 960 

. 1 75- 1 80 . ype, AarecTaH, 1 960, c ז epa ז ii JJH ס aHcK ז aea, TeMa coapeMeHHOCTH B .riarec aת IO. Xann 

1 ,ן 1'1" ראח 888 

, 10 e oqepKH, BecTHHK Esponbl, 1 888, KHHra i.ו& e ז y ח ; a נ ro KaaKa ס o ropaM CeaepH ח , HH נ H . Xapy 
. 482-530 . c 

 1959 ,ב•אשאח

. 1 959 , a aת aceneHHR AarecTaHa B XJX seKe, MaxaqK א X.  M . Xawaea, 1aHRTH11 

1 ,ב'אKשח 96 1  

X. M . Xawaea, 06ll.(ecTBeHHb/H CTpoR AarecTaHa s X/X seKe, MocKBa, 1 96 1 .  

1 .רהבח 929 
1 ,סעמע ודע .יז'..,.גראב 1' יופ גכולקו'רטנא רעלרעוטרלק יוא רעש'מ 1$ נ 1$ קע ודע זפלהערטצ•מ טפאשלזעעג א 9  

1 רבוטוקאב 929 . 

1 ,האורתב לע תורבח 928 
. 20 . CBHHTBPHH Ha TBTCKOM 113b1Ke, TpH6yHa, 1 928, N.1 6, c חס pa וo pow ו; 

1 ,רנדארדח 923 
. 1 63- 1 85 . ep6aii.riJKaH, Hoablil BocToK, 1 923, KHHra 4, c נ ii A ז B. Xy.ria.rioa, CoapeMeHHb 

1 ,ברטאנ"אדוח 929 
1 רבוטוקאב 31 • 24 .שכתמ m ,ב•נ- n אר אלאב א .ב 1$ חאנ"ארדכ .ז 929 . 

192 • םש'נה תקלחמ רזוח 1 
. 23-24 . H', HaKaHyHe, 1 92 1 ,  N.! 1 2- 1 3, c ס eii-U:H aת o ח 'ח Ma EK ס ena KaaKpaiiK ,סז.ם eH כK U:HpKyn11p 
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 1927 • זאיגייכרזא תקרח

, 5 M 1 , זס 964 , cKBa ס ax, M ז KyMeH ס B B p זס Be ס e3p1J C ו, ii CCP, C ס ep6aii.11JKaHcK נ HTYL\HR A ז Hc ס K 
. 1 7 1 - 1 89 . c 

 1937 .זאיגייכרזא תרקח

, 6 M 1 , זס 964 , cKBa ס ax, M ז KyMeH ס B B p זס e3p1J CoBe ו, ii CCP, C ס ep6aii.11JKaHCK נ HCTHTYL\HR A ס K 
. 280-302 . c 

1 .זאטסגאר תרקח 927 

e3p1J ו, y611HKH, C ח ii pec ס cK ז ii cose ס HCTH'lecK aת ii COL\H ס aHcK ז ii ,!J,arec ס OHOMH ז HCTHTYL\HR aB ס K 
. 1 03 1 - 1 048 . b 1 ,  c ז ac 4 , וי ax, M OCKBa, 1 962, TOM ז CoBeTOB 8 AOKYMCH 

1 .זאטסגאד תרקח 937  

 K ס HCTHTYL\HR Aarec ז aHcK ס ii aBTOHOMH ס ii cose ז cK ס ii COL\H תHC a ז H וי ecK ס ii pec ח y611HKH, C ,ו e3pb ו
. 1 1 75- 1 1 92 . M 4, c 1 , זס 962 , cKBa ס ax, M ז KyMeH ס B B p זס CoBe 

1 .וקאנב ןכרוח 905 

1 ,הריפצה .ץק ןיאל תוסריהו כו גרה וקאנב ארונה זכררחה 1 ·לג , 905  . 1 ימע , 80

1 .תדיוהי םיושפ-תבטיח 920 v � paBpa, 1 4  HIOJIR 1 9  EspeiicKaR KaB תepHiicKaR 6pHra,l\a a , ח 
( 

 ןמד באוכ : האר . ושי שיא תשא היח

1 ,זארקראקכ םדיוהיה ייח 9 1 9  

. 24. 1 0. 1 9 1 9  , Kaukasus, Judische Rundschau ח i ח Das jiidische Lebe 

1 ,זארקראקכ םדיוהיה ייח 920 

 . 24-23 ימע .ג·כ ילג .ףיידת ,םוטתק .זרקקכ םדיוהיה ייח

1 • דיוההי רפכה ייח 929 

, 14 Kax, Tpn6yHa, 1 929, .N!! ז ac וי BCKHX y ס aH ח e 0\1, זKCKHX H C סנ ii .11epeBHH; Ha M ס HJHb espeiicK כK 
. 28 . c 

.ץיכרמייח  ורש : האר י

1 ,רככרנח 929 

1 יאמכ 30 .שכחמ m ,רמיא סאס ·יי 1$ כרנח קחצי 929 . 

1 • כייכרנח 963 

. 1 963 aHCKBR npaspa, 4 RHBapR ז Ma . . .  Ha rB03,l\llX', ,Il.arec ס A ' 
1 .כייכרנח 964 

, a aת K וי Maxa ,ס Mope npon3sepeHHenb ס B, Bnxpe ס rop, IOHo CeMeH ס M . XaHyKaeB, 31 rybHJKYH.Ll 
. 5-8 . 1964, c 

 1976 .יקסנ"צנח

 , 1976 רבוטוקא .םיריוהה םדיוהיה לש אוצמה ריוזאכ י m כו m ר י m כח-ילכלכה עקוה .קכטיל ףסוי .יקסנ"צנח לאכימ

 .)ולפכש( רקחמול וןנכתל ףגאה- הילהע תטילקל רדשמה

1 ,כ'יזדאט 930 

, JJtoL\HH ס ypHoii pes ז e opy.11He KYJJb 4 סjlaBHT - MOU\H aת HpoBaHHblii נ HHH ז ii na ו Bb ס C.Ta.11JKHeB, H 
. 64-67 . H, 1930, .N!!2, c ז HanbHOC ס qns H Hal.fH וo Peson 

1 ,םטיאט 932 
. 699-700 . M 8,  c 1932 , זס , nepns, MocKBa ס KaH :JHl.fHKn זc bl, Manas Cose ז Ta 
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1 ,ם•טאט 940 

. 644 . M 1 0, c 1 , זס 940 , neAHH, MocKaa ס cKaH :JHU.HKJT ז aa Cose aJו M ,ו b ז Ta 

1 ,ם•טאט 946 

. 670-67 1 . M 53, c 1 , זס 946 , neAHH, M ocKBa ס cKaa :JHU.HKJT ז aa Cose 50 שJI1> ,ו b ז Ta 

1 ,ם•טאט 956 

. 7 . M 42, c 1 , זס 956 , neAHH, M ocK&a ס cKaa :JHll,HKJT ז aa Cose 5 שon1> ,ו b ז Ta 

1 ,ם•טאט 960 

. 1 32 . M 9, c 1 , זס 960 , neAHJI", MocK&a ס cKaa :JHU.HKJT ז aa Cose aJו M ,ו b ז Ta 

1 ,ם•טאט 976 

. 299 . M 25, c 1 , זס 976 , cKaa ס neAHH, M ס cKaa :JHU.HKJT ז aa Cose 50 שJI1> ,ו b ז Ta 

1 ,ם•טאט 986 

A bsurd Inventions' A bout Forcible Assimilation of Tat People in USSR,  Summary of Wor/d ' 

. Broadcasts, Part 1 :  The USSR, 9 September 1 986, pp. 8359/A4/5-6 

1 '•דרנ-רכאט 930 

. 68-75 . n, 1 930, .N2 2, c ז oc א HaJ11> ס au.n א aHe, Peson10u.na H ז Ka a )J,arec ו b נ eMa R ת po6 ח , ,[IH ס A.Taxo-r 

1 • םףבננאט 90 1  

1 ,קרא•-ר•נ( ,זאקףק רןפ ברעב די ןיא דועיא ,םר'בנענאט .א 90 1  (. 

1 ,•קסנ•קראט 9 1 9  

. a e  cpe,[IH ropcKHX eapeea, EspeiicKaa BOJTH, 1 9 1 9, .N2 3 .A ס MH ס roJKeHc ז  TapKHHCKHH, K aonpocy ' 

1 • רןהט 957  

 • T "'שת ,ם•לרשר' ,לראשיכ תודהע .רןהט הנלה הנח

1 ,ר•הט 94 1  

epeao,[I c ח A lliaMHJTJI", ס a x  B nepH א aHCKHX soii ז HHKa MyxaMMeAa Taxnpa AJI-Kapaxn o Aarec ס Xp 
, eHHHrpa,L\ ת-ro, MocKaa ס BCK ס K וי pe,[IHCJJOBHe aKa,[I. H. IO. Kpa ח ; aa ס apa6aH כו . ro A. M ס apa6cK 

. 1 94 1  

1 .ןאמרלט 9 1 3  

-paHe ז sa ,ll,JTH pacnpoc ז ec 06 ש HHK ז e,  Bec נ H a  KaaKa תס e ,[le ס e lllKOJJbH ס bMaH, EapeiicK ת R . Ty .ח 
. 76-80 . eHHH MeJKAY espeaMH 8 PocCHH, 1 9 1 3, .N2 2 1 ,  c ש HHH npocse 

1 ,כרטסרלט 960 

HH: AJH8TCK8H tjנ rpa ס eii :JTH ש B (pe,[1. ), QqepKH o6 ס Kcap ס e&HH, H . H . 4e6 ת. ToJJCTOB, M . r .ח. c 
. 1 960 , cK&a ס b CCCP, M ז 'lac 

1 'ר'טסרלט 943 

1 ,ץראה ,המרתה הרעזה 'ר'טסלרט "סכלא 7 1 טסוגואב  943 . 

1 ,רמשמה ,ר'טסרלט 943 

 . 1943 רבוטוקאכ 26 ,רממשה ,זארקראקכ םדירה• •ברמה וחוצנ ן•א ,ר'טסרלט "סכלא

1 .•קסברררפרט 9 1 5  

. 226-227 . ycK I I ,  c וח apHHB, 1 9 1 5, Bb ז ecHR ropcKHX eapeea, EspeiicKaa c ח , TonopoacKHii .כו "-----' 
1 ,ברארקט 949 

. 1 2-36 . na, 1 949, .N2 3, c tjנ rpa ס H ז Kaa :J זc a, Cose נ reHe ס eM 3TH ת BKe npo6 ס aH ז C .A .ToKapea, K noc 

 1958 • ברא קרט
. 1 958 , AOB CCCP, MocKBa ס ap א na tjנ orpa 3 זא , C.A . ToKapea 
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1 ,כוסאמרוט 8 1 0  

a 1 8 1 0  ro11.a, AKTEJ, co6paHHEJC 2 ז-ro aaryc סז c .  rypbeBy .11 .ז. B a  K ס pMac ס eHHe reH .T סש H ז O 
. 37-40 . JJHC, 1 870, TOM 4, c י!ו CKOJO Apxcorpal/JHYCCKOJO KOMHCCHCJO, TH נ KaBKa 

1 .כרסאמרוט 8 1 1  

co6paHHEJC ,ו b 1 ז 7-ro MaR 1 8 1 1 ro11.a, A K c סז  .  rypbeay .11 .ז. pMacoaa K ס eHHe reH.T סש H ז O 
. 538 . JJHC 1 870, TOM 4, c י!ו CKOJO Apxcorpal/JHYCCKOJO KOMHCCHCJO, TH נ KaBKa 

 1 796 'כונרחטי

Horpal/JHR נז opHR, reorpal/JHR H ז aHa, 1 796 r. ,  Hc ז arec נג. ro ס HCaHHe CeaepH ח B, O ס H ס H. THx .נג. 
, bl no11. pe11.. M . O. KocaeHa H X . M . Xawaeaa aת pH זe e Ma ו a X V/11-XIX BB. , ApxHBHb א a ז ,ll,arec 

. 1 25- 1 37 . MocKaa, 1 958, c 

1 .טשיטי 927 

1 ,סמעע ודע ,רכאטיק 1$ רוע סכריעגפריא ט 1$ ה סע עכלרעו" זגרעו .טשיטי השמ 3 1 רבוטוקאכ  927 . 

1 'ןיטי 942 

 Gerhard Teich und Heinz Riibel, Vo/ker, Vo/ksgruppen und Vo/kss ו iimme auf dem ehemaligen Gebie ו
der UdSSR, Geschichte. Verbreitung, Rasse, Bekenntnis, Herausgegeben Reichsfiihrer SS, Rasseamt 

. 1 942 , und I nstitut fiir Grenz-und Auslandstudien, Schwarzhaupter Verlag, Leipzig 

1 ,ריטי 98 7  

. 1 987 , HM aת MRCHHaR, HO HCUOKOpt:HHaR, Hepyc ס rp נ H . TaRp, CHHarora - pa 

1 ,הרו-שזא n-רימט 858  

. 1 858 1 6  RHBapR ,נ TeMHp-XaH-Wypa, KasKa 

1 • הרו-שזא n-רימט 903 

1 ,הריפהצ ,ארו-שזא n-רימטעכ םריוהיה 195 ילג , 903  . 3 ימע , 

1 ,הריפצה ,הרו-שזא n-רימט 903 

1 ,דריפהצ .ארו-שזא n-רימטעכ םידוהי  . 2 ימע , 10 ילג , 903

1 ,הרר-שזא n-רימט 9 1 8  

1 ,טיהידייפ וןא דרע ,ארו-שזא n-רימטע 9 1 8 3 ילג ,  - 2  . 39-38 ימע , 

 1928 ,סזרארט
. 22 . a, 1 928, J'W 3, c א Tep03ET, TpH6y 

 1958 ,כונורט
. 1 958 , aHa, MocKBa ז B, 8 ropax ,ll,arec ס M. TpyH Jנ. 

1 'זיניריט 93 1  

. 6 1 -78 . so H npaso, 1 93 1 ,  J'W4, c ז pc ;עJ cKoc rocy ז a H  H a  no11.'beMe, Cosc c ז  are נג. , H .TpaiiHHH 

1 .םהגנימריט 973 
J. Spencer Trimingham, The Suji Orders in /slam, London, 1 973. 

1 ,כטינרט 9 1 1 

eo ז KOJJHqec ,ז eHHbIX Mec ת K Hace ס ycK 1 :  CnHc ח C6opHHK CBCACHHH no EaKHHCKoii ryficpHHK, Bbl 
. 1 9 1 1 , beea, 6aKy 011 ז. pe,11. A. H . TepeH ח . ceJJRH ס JKeHHe n 0611 ס Hoe ז eMJJH H no11.a נ 

 1929 .רקט
. 20 . a, 1 929, J'W 1 6, c א e 03ETa Ha TepeKe, TpH6y ז pa6o ח) 6 ( ס M BK ס TeppaiiK 

 1930 ,רקט

. 16 . a, 1 930, J'W 3, c א poeHHH Ha TepeKe, TpH6y ז yc תei.ו e נ M ס eepeiicK ס JJKOM חס KpHc ס ii ס TepcK 
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1 ,טזמרוקט 928 
. 22 . a1.1H11 TepKOM3ETa, TpH6yHa, 1 928, Nl5, c נ OpraHH 

1 .הלהנה .טזמרוקט 928 

. 21 . a, 1 928, Nl 1 3 , c א B TepKOM3ETe, TpH6y 

1 ,.י 9 1 0  
1 ,ריעצה לועפה .בקעי ראבב םריבאה ויבחל וילג חבכמ .)בקע .... ואב ויבאמ דחא( פ"עב .י 9 1 0 1 'מע , 23 ·לג,  1 - 1 0  . 

1 ,.י 9 1 8  

. HHK, 1 9 1 8, Nl 2 R-ת" ropcKHe eepeH, KasKa:JcKHli espelicKHli sec ז  .  B 
1 •. ב.י 929 

J .  B [rutzkus], Kaukasus, Encyclopedia Judaica. Berl in ,  ( 1 929]. vol. 9, pp. 1 1 1 0- 1 1 04. 

 1927 "ד.י

. 12 . a, 1 927, Nl8,  c א a cpe,!\H ropcKHX eepeee, TpH6y ז pa6o ז b ת Ky ";::11 .:ו 

1 ,.מ.י 9 1 4  
. 1 9-22 . 1 9 1 4, Nl 28, c ,ז e, Pa:Jcse נ R . M "  PyccKHe eepeH H a  KaBKa 

1 "נמ.י 929 
1 .  Mn" Kaukasus, Jiidisches Lexikon, Berlin, 1 929, vol. 3, pp. 636-637. 

 ק"י
. 1 953- 1 982 , 1 95 1  , 1 950 , 1 948 , 1 94 1  , 1 935 ] a נ[ e4en1>HHK KHHrH א EJKe 

1 .פ-ו .י 927 
1 ראוניב 7 .םמעע ודע .יזי .... גואכ יד יופ עאגל די "פ-.ו .י 927 . 

1 • יקםרובאי 877 
. 1 sc � H. Jaworski ו, l Poznaו, 877 ,  Wspomnienia z Kaukazu, cz 

 1972 .ברדייגאי
.] Ka גKתס aH, 1 972, Nl 3  (o6 ז arec � cKHli ז Hll Rry.r1ae&a, Cose זסת lleKaHKa AHa 

1 .ברדייגאי 976 
. 80-8 1  . aH, 1 976, Nl 1 ,  c ז arec � cKHli ז Hli Rry.r1aeB, Cose זסת op AHa חז b ת CKy 

1 .ברדייגאי 979- 1 978 
, 1 979 ; 72-77 . HMy, 1 978, c ז aH Cose ז H,  Ba ז a ז p ז ea ז HH,!\eryHH ס 3 נ נ IO. Rry.r1aeB, Epoeyp.r1Hrb 

. 74-76 . c 

1 .יסקרלפמאי 962 
. 1 95- 1 98 . M 11, c 1 , זס 962 , KBa סc Abl KasKa:Ja, M ס 'leB ], Y ,!\HHbl, Hap ו Ko6b .ח . bCKHli, B 3 חסת. 11 .  RM ( 

1 יברםאנאי 947 :r 
1 וץמב 8 .מעטיש-םקל 1$ ם .ןילאטס ףסוי רצ יזיי עטיסזאט יופ גנאזעג ס 1$ ד- ' 1$ ה 1$ וי'סז .טשריר 1$ סאנאי קחיצ 947 . 

 1928 .בלרבקאי
a ונo ro Co ס cK ז B Co&e ס,!\ eli y BOCTO'IHblX Hapo ז c ס HCbMeHH ח X ו bHb aת H ס BHTHe HaQH נ eB, Pa ת B ס H. RK 

. 206-234 , oK, 1 928, Nl3 ז lfHOHHblli Boc וo aBHTOB, Peson יtיaת X ו bHb aת H ס eHHe HX HaQH ,!\גKס ap נ H 

1 • וטאvיואי 969 
Ehsan Yar-Shater, A Grammar of Southern Tati Dialects, The Hague-Paris, 1 969. 
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 ו 94 ו .יסקנירלמראי

, 3 . Avraham Yarmolinsky, Caucasus, The Universal Jewish Encyclopedia, New-York, 1 94 1 ,  vol 
. 68-69 . pp 

 ו 926 ,היצקסב•

 .ו 926 ראורבפב 28 ,סמעע רוע .).ב(.פ .ק .לא רןפ .ק.צ םאב סעיצקסעדיא יו רןפ .ב.צ ןיא

 ו 92 ו .רלמוקבי

. 2 1  . a], HaKaHyHe, 1 92 1 ,  .N!! 1 2- 1 3, c סת po EBKOM וo 6 . cKoe opr נ KaBKa [ 

 ו 92 ו ,זאוקואק • ולמו קני

. 35 . e, HaKaHyHe, 1 92 1 ,  .N!! 1 2- 1 3, c נ a - Ha Ka&Ka ת H,!\eHQHH EBKOMo חס Koppec 

 ו 9 ו 3 •. קיצנא .וכי

.) 1 906- 1 9 1 3  ( , ep6ypr ז e ח . HR, C ;ז ne וסu3 וHU.H aונ EspeiicK 

 ו 894 .ק'יצלאנ חפנמ חועדיי

. 1 894 a ז H, 26 auryc ז c ס M ז;ס e se א Kpyra, TepcK ס ro ס b'IHHCK aת H נ u u ז Bec 

 ו 876 .חוטיסטיאטס חועדיי

ro KpaR ס cK נ ro H JaKaBKa ס cK נ eii KasKa ז RHHH ry6epHHii H o6nac זס coc ס eHHR ;ז HCTHYeCKHe cse ז a ז C 
. 1 876 , uc ת Ha 1875 ro;i, THcjl 

 ו 880 ,דאוקואק ידוהי

. 1 99-202 . Die Kaukasischen Juden, Globus (Braunschweig), 1 880, No. 1 2, ss. 1 87- 1 90; No. 1 3, ss 

 ו 875 ,זאוקואקב םדיוהי
Zydzi na Kaukazie, lzraelita, 1 875, No. 45, str. 367-368; No. 46, str. 378. 

 ו 885 ,דאוקואקב םדיוהי•

. 1 64 K, 1 885, .N!! זס c א e, O;ieccKHii n נ Eupeu Ha KauKa 

 ו 9 ו 9 ,זאוקואקב םדיוהי

 . 20 ·מע , 6 ·לג ,ו 9 ו 9 .םולהע . T] אוקואקה-רבעב םדיוהי[

 ו 943 ,דאוקואקב םדיוהי

 .ו 943 ראוניב 6 ,הפוהצ ,זאוקואקב םדיוהי

 ו 979 'זאוקואקב םדיוהי

 . ו 979 יתיב n. 8 ורת n א חודיעי . T] אוקואק דיוהי לש היילעה[

 ו 885 ,םריירה םידוהי

. 8 1 9-820 . HHKa Bocxo;ia, 1 885,  N! 30, c ס He;ien1>HaR xp ,ן bl 'Ausland ז e נ ra נ x, u מ pcKHX eape 0 ס r [ 

 ו 885 .הסורא .םירירה םדיוהי•

ropcKHe eapeu, O;ieccKHii RHCTOK, 1 885, .N!! 1 06. 

 ו 88 7 'םייררה םדיוהי

. 57 1 . HHKa Bocxo;ia ,  1 887 , .N2 22, c ס ropcKue eapeu], He;ien1>HaR xp [ 

 ו 887 .הנירדובוא הויבונ .םירירה םדיוה"

. 1 1 42 peHHe, 1 887,  .N!! נ x, Hosoe o6o מ pcKHX eape ס B o r תס o c וc b ת o וc Hec 

 ו-893 ו 892 ,םריירה םדיוהי

. 5-6 . Zydii gorale na Kaukazie. Jzraelita, 1 892. No. 50. str. 434; No. 5 1 ,  str. 442-443; 1 893. No. 1 .  str 

 ו 9 ו 0 'םריירה דיםוהי

 . 2 ·מע .וו ·לג .ו 9 ו 0 .הריפהצ .םריירהה םדיוההי
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1 ,דרחסרר •ברכ ,ם"ררה ם•דרה• 9 1 0  
. 1 4  . A, 1 9 1 0, .Ni:! 29, c ס ii Bocx ו ropcKHe eapeH, Hosb 

1 ,םייררה םרוהי 920 
1 ,)קסנ'מ( קלאפ רןאפ .]דן"-גראכ 'ינ 2 1 ראורבפכ  920 . 

1 .ם"ררה ם•דרה• 92 1  
1 'מע ,אצ 'גרח ,א"פרח ,סרטתק ,זרקקכ ם•ררהה םררהה' 4- 1 3  . 

1 ,םייררה םרוהי 923 
1 .םולהע ,סרזרקקל רבעמ ם•ררהה םררהה'  . 133 'מע , 10 'לג , 923

1 'םייררה םרוה• 926 
1 ·י�יי רעניל�רר .דן"-גראג ר  . 36 ·לג ' 926

1 'ם"רדה ם•דרה• 927 
1 ירל•כ 16 ,רכאטיקא .ןד"-גראג ר ףלה' 927 . 

1 'םייררה םרוה• 929 
. 593 . M 2, c 1 , זס 929 , eAHR, M ocKBa סחJו cKaR :JHl(HK ז opcKHe espeH, ManaR Cose ז 

1 'םייררה ם•רדה• 930 
. 1 93- 1 94 . eAHR, MoCKBa, 1 930, TOM 1 8, c ח cKaH 3Hl(HKJ/O ז ropcKHe eapeH, bOJ/bWBH Cose 

1 'םףרה ם•דרה• 936 
. 368-369 . CKBa, 1 936, TOM 3,  c ס eAHH, M ח cKaH 3Hl(HKJ/O ז ropCKHe eapeH, Manaa Cose 

1 ,םר"רה םרוה• 942 
Die Bergjuden des Kaukasus, Die Tat (Ziirich), 27 July 1 942. 

1 .םייררה םרוה• 952  
. 232  . M 1 2, c 1 , זס 952 , eAHH, M ocKBa סחJו cKaa :JHl(HK ז aa Cose ש b J5 סו , ropcKHe eapeH 

1 ,הרורגכ םףרה םרוה• 929 
. 25 . HH, TpH6yHa, 1 929, .Ni:! 1 7, c נ pyAllll\HMCll rpy ז eHQeB K 06 תpall\eHHe ropcKHx nepece 

1 '•נר•צה סרגתקכ םףרה םרוה• 900 
[Kaukasische Bergjuden ], Die We/t, 1 900, No. 3 1 , s. 9. 

1 ,ית•צה סרגנוקכ םףרה םרוה• 903 
[Kaukasische Bergjuden ], Die Welt, 1 903, No. 1 ,  9- 1 1 . 

1 ,טדר• 904 
. 1 75- 1 77 . ecKa11 paca, EspeiicKaa JKHJHb, 1 904, .Ni:!4, c � H נ EapeH KaK <jiH ,ז H . M . IO,ll 

1 'רןס לחר• 928 
. 1 928 , Waldemar Jochelson, Peop/es of Asiatic Russia, The A merican Museum of Natural History 

1 .כרננחר• 978 
a 1 97U ז paHa., 23 aaryc ז a c ש ii, Ha ו aepHb ס e,l\HHCTBeHH ס ii, H ו b ז epHHC ז b ז y ח , B ס IO. \OxaHaH 

1 .ףסוי 9 1 0  
1 ,ריצעה לועפה .רן•לעה לילבמ חבכמ .ףסו• 9 1 0 1 'מע , 8 ·לג ,  4- 1 3  . 

1 .הפו• 962 
Henryk JofTe, Z g6r Kaukazu do g6r Jerozolimy, Nowiny i kurier, 30. 3. 1 962. 

1 '•נ•כרנ 'הפר• 962 
Henryk Joffe, Zuhurowie - dumny szczep zydow�ki ,  No11·in.1• i kurier, 2.4. 1 962. 
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 1988 'בייברשי

1 לףפאב 23 .וןטעש רעכאזשדיבאריב ,טעכישעג רוע ןופ ןעלטייז ,ווע�ויורשי .וי 988 . 

1 ,בוליארעזי 969 

69.j Jנ , cKaR KHprHJHR, 1 1  HIOHR ז eii, CoBe ,תס1.ם x ו o6pb ,ם. X H ו b ת OB, Kpaii MH ת paH נ H .ז' 
--------------

1 ,חויזאקוואק חודיחי 944 

. 30 , 26 . 1 944, N! 9- I O, c ,נ ii KaBKa ו HHeHHe], CeBepHb ,ם. cKoe coe נ ecKoe KasKa וי b ת .LJ,o6poso [ 

 1950 ,בוליחי

. 20 1 -202 . HR, 1 950, N! 2, c i/נ rpa ס cKaR 3TH ז Be ס HorpaljJHH, C נז e ז y ז H ז aL1HH B HHc ז Hccep ,3 .םall\HTa 

1 ,היצטרסיד ,ובליחי 950 

6U(eHHR ס KHe co ז oBaHHR), Kpa ,ם. e ת blT MOHorpaljJH'leCKoro HCC ח OB, ropcKHe espeH (O ת M .  HxH 
ycK XI, c.97-99. V וח HH HMeHH H. H. MHKJJyxo-MaKJJaR, 1 950, Bb i/נ rpa ס a 3TH ז y 11 זHCTH 

1 ,החפשמ ,ובליחי 950 

, 1 HR, 1 950, N! i/נ rpa ס cKaR 3TH ז poHOMHR y ropcKHX espees, CoBe ז aR ceMbR H na ש b ת oB, 6o ת M. H xH 
. 1 88- 1 92 . c 

1955 ,ובליחי  

. 226-245 . aHa, MocKBa, 1 955, c ז bl ,!Jarec ;סג OB, ropcKHe espeH, Hap ת M . H xH 

1 .ובליחי 960 

, asposa ת. H .ת , M . O. KocBeHa .,ם. pe ,ם. o ח , a נ bl KaBKa ;סג oB], ropcKHe espeH, Hap ת M . HxH [ 
. 554-56 1 . r.A. Hepcecosa, X. O. Xawaesa, MoCKBa, 1 960, TOM 1 ,  c 

1 'ןאראסאבאט ,וב ליחי 960 

, asposa ת. H .ת , M . O. KocseHa .,ם. pe ,ם. o ח , a נ bl KaBKa ;סג os], Ta6acapaHL\bl, Hap ת M . H xH [ 
. 520-528 . r. A . Hepcecosa, X.O. Xawae2- MocKBa, 1 960, TOM 1 ,  c 

1 ,ובליחי 969 

, 1 969 , HR ;סז epa H cer וי PeJJHrHR B ,,ם. eM ero spe וי aHHR H B נ o6pe ,ם. oB, KaK BOJHHK o6pR Hת M . H x  
. 1 08- 1 1 8  . c 

aH, 1 . 46-50 . (\ 1972 .ובליחי 972, N! 4, c ז eHHR, CoBeTCKHH ,!Jarec וי eii MHposoro 3Ha נ My -,ם. OB, ropo ת M . HxH 
� 

1 ,חינאטסגאדה הקילבופרה לש הדוס" 962 

, epHaJJOB ז s H Ma זס KyMeH ז;ס pHHK ס ii A CCP (1920-1921 rr.); C6 ס aHCK ז BaHHe ,!Jarec 06 נסpa 

. 1 962 , a aת K וי Maxa 

1 'יקוטנסי 928 

. 22 . Kax, TpH6yHa, 1 928, :N2 2 1 ,  c זy 03ET B EcceH 

1 .בקיע 946 

 . 1946 יוליב 1 ,רזכ 'םףהה דיוהי םע "ב בקיע

1 ,ןוסבקיע 928 

. 22 . aHa, TpH6yHa, 1 928, :N2 20, c כK,ם. ep6aii נ eHHe A ת ,q:Ko6coH, EspeiicKoe Hace .ת 

1 'יריע 9 5 1  
 . א"יחש .םילדשרי ,דולנל רץאהמ mn ילדדש m דולח- לאריש רץא י m לש , ריעי םהרבא

1 ,יקחיצ 867 
 . 212 ·מע . 21 ·לג , 1867 ,דימגה .]'דיגמה· חהע-בחכ חלבק לע יקחצ• בקעי ברה לש הדו n-בחכמנ
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:r 1 ,יקח 869 

1 ,ריגמה ,ןילמ ריקחמ ,ונכורמ ץ"רירהכ כקיrג 27 • 270 'מע , 34 •לג, 869 1  . 286 'מע , 36 •לג ; 277 'מע , 3S •לג : 

:r 1 ,יקח 878 

1 .ירגמה ,•תאטש רילה הווהי ףסוי ר"הכ סעונה לא ןאטסונגאו חנוימכ רשא לאריש m הילק חאמ רהרחו הורחונ 878 , 
1 •מע , 22 ·לג 70 . 

1 .•קחיצ 894 

1 .ץלימה ,זרקקכ םריירהה םדיוההי חרורלחל .טשריר!יקחיצ J "' ,טנרכוכ ישראה רבה 23 ·לב, 894  , 234 ·לב; 7-6 •מע , 1
 . 6 ·מונ

1 ,הריפהצ • •קחיצ 894 

 אוה ראש רימכ טרפוכ םהיפבו זרקק ריה לע םיבושהי .םוריההי חרורלח רקח ,טשריר,�קחצי J "' ,טנרכוכ יאשרה רבה
p1 ,ורסיהצ .ןאטסיר  . 971 ימונ , 224 ·לב ; 966 •מונ , 223 ·לב ; 960 ימונ . 222 ·לב , 894

:r 1 .חריתובוק . יקח 894 . 

 סםרחרי רימ אהי ןסחנו רץאכ םהיחחררק םטיבהש וחונש וליב רוכ לע ומאמ , ריםהה-ורייה חרתימוק . r קחיצ כקיזננ
 .ו"תח ,םילושוי ,םריח.נו חרהרהחירל )ים-קמצויק( םויק רריה• אל

1 ,חרוחרל .יקr:ח 894 

 ר"מכ בקעי ישארה רבה : םיפסאמה ". לע ,ה.בו רע זארקראק ריוהכ םאיצמת םאיר.מו cוןטס•קרא ררייה חחחרל וסםו
 . ו"נוח .םילושרי ,רכוחבו ע•נ ןרכ כחוש •ווה רסינ '"רוב ונכרוכמ קחיצ

1 ,יקr:ח 897 

1 .ורסיהצ ,ונרכו .pי n:r ראינו 1 ·לב , 897 1 602-601 •מונ , 8  . 

:r 1 .יקח 900 

1 .לחןהמ ,ונרכו ,יקחצ• ואינו 1 ·לב , 900 1 7  . 2 •מונ , 

1 .•קחיצ 958 

 . 30-25 'מונ , 1958 .)ורצק .א רךונ( .ב-יעקואכל לרכהי-וסםו ,רימ ריונ ,רנרכרנו ז"רויהכ כקיrנ

:r 1 ,יקח 974 

 .ר"לחש ,םילושרי .ןסחנו של ראשיה הוכ ,רל •קצח• ץויוהכ בקיע •ו וכה רן•וכאנו ח m חער חחזע:

1 ,םרשליוי 875 

1 .וןנבהל .ם]ילושויכ םורייה םרריהינ 1 ·לב . 875 4 1 •מונ ,  06  . 

1 • ןיקחשי 960 

, HH סcc il P ס HH ס qH וo HHil ,aopeson נK.ןוe HHJJX y'lpe ווeז pHH rocy,aapc ס pKH HCT ייe HH, O וcש M . D . Epo 
. 1960 , aa וc Moc 

1 .רכרלובוי 8 1 6  

ro Hoa6p11 1-3 תע, 8 1 6  roAa, A ז MaHJJ-xaHy o נ H וc oaa ונ HCbMO reH. EpMo ח Hoe וי aeHHopy ז Co6c 
. 723 . H'leCKOIO KOMHCCHt:IO, THtnHc, 1 874, TOM 6, 'IBCTb 1, c � co6paHHIJt: KaBKB3CKOIO Apxeorpa 

1 .רכרלנוו• 822 

ro ceHTa6p11 1-26 תע, 822 r. ,  A ז oaa reH.-MaAopy JCH. MBA&Moay o ונ HCBHHe reH. EpMo Aח Dpe 
. 29 . 2, c וc oM 6, awnyc 1 , ז 875 , ac ונ Tat ,וo MHCCHt: ס K וoס HYeCK � Apxeorpa וoס cK נ e KasKs ע co6pass 

1 .רכרלונוי 868 

, aa וc b 2: 1 8 1 6- 1 827 r. ,  Moc ז ac וי , oaa ונ HHe H . O . EpMo נAB oa, 3anHCKH, H ונ EpMo וי poaH ז ceA De וc e ונ A 
. 1 868 

1 • ל•איכיש 886 

1 .ורסיהצ ,ארכק • ל•אכייש  .נ 2- •נווב , 83 ·לב , 886
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 ו 9 ו 7 ,ביעיש

. 27 . aea, EspeiicKaR }l(HJHb, 1 9 1 7, N!! 6, c ש Pa66H TyBHH R 

 ו 89 ו ,ר"יש

 .ו-067 ו 066 ימע , 264 ·לג; ו-032 ו 03 ו ימע , 255 ·לג ,ו 89 ו ,הריפצה ,ווקקב ונמע ייחמ םריויצ ,ר"יש

 ו 898 ,ר"יש

 . 444 ימע , 76 ·לג ,ו 898 ,רהיפצה ו.נתו ,ר"יש

1 .וקצ זהכ 864 
 . 223 ימע , 29 ·לג 'ו 864 ,רשנמה .']נרא•צ הדוהיל יעסיל היינפ[ .וקצ זהכ

 ו 942 ,רנכ

 .ו 942 טסוגואב ו 4 ,רוקנה ,ואוקק דיוהי ,רנכ לאריש

 ו 894 .ץכ

Albert Katz, Die Juden im Kaukasus, Berlin, 1 894. 

 ו 946 .ץכ

2 ו 6 ימע .וו ילג .ו 946 ,רוטולק ערישיי .רויי-גראנ רזעאוקואק וי יופ ס 1$ פע רעקרריויווקעמ וער .ץכ השמ 1 -. 

 ו 948 .ץכ

Mo�e Katz, Minunata epopee a evreilor din muntii Caucaz, Unirea, 1 9  iune 1 948. 

 ו 9 ו 9 .יזסלנצכ

 . ו-4 ו 2 ·מע ,א ·לג ,ט"רעת ,סרטתק .)יזסלנצכ .א ,", י"ע רסמנ( ימורדה ווקקה דיוהי ןיב תימואלה הוענתה

 ו 925 ,הקינורכ

 . ו 925 טסוגואב 2 ,סעמע ודע .קינ 1$ רכ ,רוטולק

1 ,הקינורכ 929 
. 63-72 . pMa[\Hll c POJIHHbl, ropl.(IJ KaBKBJB (llapHJK), 1 929, NQ 1 0- 1 1 ,  c ס HHKa - li Hcji ס Xp 

 ו 930 ,הקינורכ

. 64-66 . 1 930, NQ 1 6, c ,)כK a (llapH נ opl.(1J KasKa ז , AHHbl ס H c p ז HHKa - Bec ס Xp 

 ו 898 .יארשכ

1 ·לג; 976-975 ימע' ו 86 ·לג' ו 898 ,רהיפצה ,עסמ יתבכמ ,יארשכ יבצ 88 1 ·לג; 984 'מע .   'ו 9 ו ·לג; 989-988 ימע , 89

1 ·לג; ו ooo •מע 10 ו 0 ו 2 ימע .ו 94 ·לג; 1008 ימע , 93 1 0 ו o ו 6 ימע ,ו 95 ·לג;-3 1  , 202 ·לג; ו 02 ו ·מע .ו 96 ·לג; ו-1
 . ו 056 •מע

 ו 902 ,יארשכ

 . 3-2 ימע , 37 ·לג ,ו 902 .ץילמה ,וקאנ ,יארשכ יבצ

1 ,יארשכ 9 1 2  
 הסיוא יפסכה-םי רבעב זרקק רירהל רבעמו זרקק תורצאב םינש המכ ךמשב יתרסעמ תרשפ ,טררא תוכלממ 'יארשכ יבצ

 .ב"רעת ,הסריוא :רכו התכיתח

1 ,. ל. ל 894 
 ',-,'ת.ת. ]ת ona ז HHCKHH], ApM11HcKo-ז a ז cKHe ז eKc ז bl, C6 ס e pHHK Maז pHa.n ס B /1,J1R ס nHcaHHR Mec ז H ס

. 25-32 . ycK 20, c ח a, 3abl נ ii H nReMeH KasKa זe c 

1 .ס-יל 9 1 6  
. 29-30 . e, EspeiicKaR }l(HJH1., 1 9 1 6, N!! 2 1 ,  c נ bl-c, EapeH H a  KaaKa ת. A 
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195 ,רברבאל 1 

, 1"-! 2  , 1 95 1  , HR cfכ cKaR :JTHorpa ז aHe, Cose ז b1q1111 B ,LJ,arec נ ro11 ס p11q11Hax MH 0 ח , aopoo ת. 11 .ת 
. 202-203 . c 

1 ,רברבאל 960 
-aopooa, r .A .  Hepce ת. 11 .ת , pe,[1. M . O. KocBeHa ,[\חס , a נ rllHbl, HapOAbl KaBKa נ e ת ,] aapoa ת. 11 .ת[ 

. 503-5 1 9  . aeaa, MocKBa, 1 960, TOM 1 ,  c ש COBa, X . O. Xa 

 1982 ,רברבאל
. 1 982 , eH11HrpaA ת ,). ep11anaM 1 924- 1 978 rr ז oneBblM Ma ח a (no נ HR KasKa cfכ Horpa 3 ז , aapoa ת. H .ת 

1 • זראל 926 
. 1 926 , apllH, '0 Ky611HCKllX HeBeCTaX', npaB.48, 20 Mall ת. IO 

1 .זראל 928 
. 1 928 paBAB, 23 lllOHll ח , OJlllTlllill ח apaU.\eH11e Hal.\llOHaJJbHOH נ ap11H, l1 ת. IO 

1 .זראל 929 
. 1 929 , e111111rpa.r1 ת-cKBa ס ap11H, EspeH H aHTHCCMHTHJM B CCCP, M ו.תo 

1 .ןרייאל 930 
, HB 8HTHCCMHTH3M8 11 זCeMllTll3M 8 CCCP; npo ז Hblii a11 נ CK11ii 11 6ypJKya ז e111111re11 ז ap1111, H  oו.ת 11

. 22 1 -246 . e111111rpaA], 1 930, c ת[ · A pe,[1. rne6a AneKceeaa 11 AP חס 

1 .בל 928 
 . 1928 ,רברטרקאב 17 ,רבאכl'קא .)דעיריי א יזפ< ברעב,.. יזפ רויי וי ,ררעל .א

198 .בבל 1  
1 .ברעמ .םיאב םזיארקרקה .בבל סומע 5 1 ראורבפב  98 1  . 

1 ,בריכל 897 

1 .בריכל 964 

/ ·' . 1 53- 1 54 . oope1111e], BocxoA, 1 897, ./"-! 1 2, c 11 זxo ז cK11ii eopeii [c נ e6e,[leB, KaoKa ת. B '1 -__,, 

anHCKH נ a11a ( 1 9 1 7- 1 925 rr.), YYeHble 1111 ז ,LJ,arec נ yp11oii JK11 ז epa 1111 ז e6e,[leB, Xpo1111Ka ת. B 
, M X l l l 1 , זס  964 , HJIHana A H  CCCP; Cep1111 cj!1111011or11qecKa11, M axaqKana c/כ aHcKoro ז JJ,arec 

. 1 75- 1 87 . c 

1 ,הכל 900 
, rich Loewe, Zur Kunde von den Juden im Kaukasus aus zwei alten deutschen Zeitungen ח Hei 

. 1 900 , burg ח Charlotte 

1 ,הכל 934 
1 ·מע :ה ·לב , 1934 .יאב n סרכ ,םימ..,קי n ע ילארשי טבש ,הרל .ה 8- 1 6  . 

 1952 .לטבכל
. ta l ,  The Judeo-Tats in the Caucasus, Historia Judaica (New-York) 1 952, vol .  XIV, pp ח Rudolf Lowe 

. 6 1 -82 

1 ,סיארל 972 
G lyn Lewis, Mu/ti/ingua/ism in the Soviet Union, The Hague, 1 972. 

 1938 :ץיברביבברל
, 12 ./"-! , 1 938 , JHHK ס HpeJIHrH ז A H  A .ת ora1111oa11q, Ee נ 6 ס JKH11K11 ,Ll,arec ז a11a ח noxo pa6o ז o aוז, 

. 1 6- 1 7  . c 
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 הבל : האר ,הרל

1 ,ויל 90 1  
. 2 1 -22 . 1 90 1 ,  N.146, c ,,zז Ky6HHCKHX ropcKHX eopeeB, Bocxo וו. H Hpau ווז. eBH, E ת. r 

1 .ךויל 883 
1 .ץילמה .םירפוס n רזע ,)סילפטיב ךורשי n דעל בר( ךרירעל בקיע 54 •מע , 34 ·לג . 883 1 -539 . 

1 'ךויל 927 
1 ,וןטעש ודע . דןיי-גראב יד אב טסאג וצ 'זויועל .י 1  . 1927 רבמטפסב 13 ' 

1 ,וקנ'צנאיוקל 930 
. 2 1  . eHQbl TepeKa, TpH6yna, 1 930, N.1 7, c ת epece ח , eHKO וי RH ו. yK 1.1 .ת,. 3  

1 'זישקול 926 
1 יאמב 28 ,דןסעש ודע .)!$(ד-וו$(טס$(ר יזפ ורריב א( דרע ףא ךדי-יגראכ יד 'זישק$(ל .מ 926 . 

1 ,רמריול 946 
. 1 946 , Union. Geneva ו F. Lorimer, The Population of the Sovie 

1 .ץישביל 930 
. 2 1  . e, TpH6yna, 1 930, N.17,  c ו. p ס M ס HBWHQ, 03ET Ha lJepH ת. P 

1 .ץישביל 933 
. 45-47 . u,HH H ropeu,, 1 933, N.15, c 1ס e, Peson נ M KaoKa ס HBWHQ, ropcKHe eopeH Ha Ce&epH ת. P ' 

-
1 :ץיבקושיל 97 1  

cKaH ז e ,  Cose נ.ו HH, HpaHe H 3aKaBKa נ THOHHM B Cpe,11Hei1 A נ KaK 'ז a ז' KeBH'I, TepMHH תסוש.Jג. <J> 
. 25-32 . HH, 1 97 1 ,  N.1 3, c i/נ rpa ס :JTH 

 1972 .קבטיל
 רקחל הקלחמה, רקחמול יזנכ n ל ףגאה- הילהע n טילקל רדשמה ,זקבקב )םטיאטה( םריירהה םדיוההי .קבטיל ףסוי

1 טסוגוא ,דיוההי םהע  .)ולפכש( 972

1 .קבטיל 976 
 רקחל הקלחמה ,רקחמול יזנכ n ל ףאגה- הילהע חטילקל רדשמה ,טנרבדב םריירהה םדיוההי חילהק ,קבטיל ףסוי

1 רבוטוקא ,דיוהיה םהע  .)ולפכש( 976

1 :ץיוכבייל 925 
HKH, EspeiiCKHii KpeCTbHHHH, 1 925, C6opHHK ת He e&peeB 6. ropcKOH pecny6 ת e,11e ת ei160BH'I, 3eM ת. x 

e:..-------- -----1 ,  c. 1 34- 1 35 .  

1 וככייל 926 :r 
, 2 pHHK ס HCTBO ropcKHX e&peeB, EspeiiCKHii KpeCTbHHHH, 1 926, C6 ס p ז yc סe H ת.ו BH'I, 3eMe ס ei16 ת. x 

. 2 1 4-2 19 . c 

1 וככייל 928 :r 
. 7-9 . N.19, c � ro,  TpH6yHa, ס H נ Cpe,11H e&pei1cKHx Macc r. rpo ,וי BH ס ei16 ת. X • 

1 ,רומיל 973 

1 :ץיוכנאמפיל 930 

pana, 10 RHBapR !.!:.Y ז HH, Hawa c aז ת HMOp, ropcKHe eBpeH JKaJK,11y ת. H 

. 1 4  . 03ETa, TpH6yna, 1 930, N.132, c נ a A ז BH'I, Pa6o ס HnMaH ת 

1 ישפיל 928  • r 
. 23 . e, TpH6yHa, 1 928, N.1 1 6, c נ M KaBKa ס HHK 03ETa Ha Ce&epH ת.ו ByxHe,11e Jג , HQ ש Hljl ת 
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1 כל 939 . r 
 ,ןעכילאטס רןא ןענינעל ןנרעו וםםפ רןפ ועקלעפ וי רןפ ננדאענ םוא .)ועכעגעל עכזישאט א( יאדמשא ורע רןא ןיכעל
1 ,ועוקסאמ  . 24-23 'מע , 939

1 .ןמכל 960 
1 רבוטוקאב 26 .רוקבה ,ןאטסגאדב םדה תלילע ,ןמכל .ל 960 . 

1 ,תטיאט רןשל 964 
. 669-670 . M 53, c 1 , זס 964 , ne,f1HR, M ocKBa ס cKaR :JHL1HKJ1 ז J1bWBR Cose 5 ס , K ו b נ cKHii R ז Ta 

1 'ןא-מ 929 
. 1 3- 1 5  . a, 1 929, M9, c א aHe, TpH6y ז a B ,l],arec ז eHHe eapeea H 03ET - pa6o ס p ז eyc ת M-aH, 3eM 

1 •. ב.מ• 892 
. peHHC, 1 892, M  M . 6 .,. 3 ת aR >וו eHll\HHa )ת ereHAa Bap ז a ש aHCKHX eapeea), Hosoe o6o נ 2863

1 ,..במ 927 
1 רבמטפסב 28 ,ואנטיאק ,ןד ...... נואג וי ןוישוצ סעכוא וי .. .במ 927 . 

1 •. ב.מ 928 

. 18 . a,  1 928, M 1 0, c א cKHii Kpaeaoii 03ET, TpH6y נ M . r. , Ceaepo-KaBKa 

1 •. .במ 929 
. 26 . a, 1 929, M3, c א e, TpH6y נ M KaaKa ס M . r. ,  03ET Ha CeaepH 

1 "ו.מ 886 
. 357-358 . HHKa Bocxo11a, 1 886, M 1 2, c ס ro, He11CJ1bHBR xp 4 סepH .� .lיl aMRTH ח , M. B. CH-B 

1 •. ל.מ 880 
. 788-789 . 1 880, M2,  c ,ז cse נ or), Pa סת ii (HeKp 4 וepHb .lיl ,.ת. M 

1 ,.ס.מ 93 1  
. 4 . a, 1 93 1 ,  M 1 0, c א HOM, TpH6y סנ HTHKH B rp סת eHHe Ha1.1n וו< cKa lיl ,. M . C  

1 •. פ.מ 884  
, peHHC נ o6o סe ro ), EspeilcK 4 סepH .� .11י HCOK ח a נ HblX ז cMep 1י1 נ חס ( aHa ז bRM ,l],arec ת o yll\e ח., ח . M 

. 1 57- 1 67 . 1 884, M5,  c 
,,,--' 

1 ,.ו.מ 862 
. 53-54 . zenka, 1 862, No. 7, str ז M.R., 0 Zydach Kaukazskich, Jut 

1 "ו.מ 926 
1 יוליב 20 ,םמעע ודע . דןיי וזעאוקואק-ןפוצ רןפ י 1$ פכעמודאצ רםעושע ,. ו.מ 926 . 

1 •. ש.מ 935 
, p, 1 935,  M M ס- ropcKaR ת ereHAa ס ת eHHHe H 3 ש c Me,llee, Coseז KHil t/J ס J1bKJ1 ס 2-3 . lli. ,  EapelicK 

1 .--וי 0 1 - 1 03 . c 

1 ,והו: ימע קבאמ 92 1  
. 2 . reil, 1 92 1 , M 25, c סc aqHOHBJ/!.H א Hb נ H כK , R6pR ז a HACH 0 K  6opb6a rop1.1ea KaaKa נ a נ 

1 .קריאנאמ• 920 
. 1 4- 1 5  pcKHX eapeea, HaxaHyHe, _!?20, M ס cBell\eHHR r ס M. MarapHK, 3aAa'IH np 

1 .קריאנאמ 922 
1 ,סךוכ ,וב ארייתע ,כריו:מ .כ  . 6-3 'מע . 1 ·לג , 922
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1 .כרדמרגאמ 959 
. 1 959 , a aונ aHa, MaxaqK ז B, XpoHonorHR HCTOPHH ,ll,arec ם.ס. Me ס P. M .  Mar 

1 • רכדמרגאמ 963 
B ס Hapop ס B ז ec נK cKoe coppy ז a 6pa נ apTHH ח ecKoii וי B, 5opb6a KoMMYHHCTH ם.ס. Me ס A. M ar 

. 1 963 , a aונ aHa, M axaqK ז ,ll,arec 

1 .כרדמרגאמ 966 
, a aונ My, MaxaqK נ Rx K KOMMYHH ז y ח aHa Ha ז eHHe HapopoB ,ll,arec נK oB, Pacu.BeT H c6nH .ס. A. M aroMe 

. 1 966 

1 .רכדמרגאמ 975 
, 2 cKaR apxeonorHR, 1 975, TOM ז aHe, CoBe ז eHHll B Aarec ת apcKHe noce נ oa, Xa .ס. M. M aroMe 

. 200-2 1 6  . c 

1 ,םרזרכ .כרדמרגאמ 975 
, 3 oM 1 , ז 975 , rHR ס cKaR apxeon ז apHH, CoBe נ pi.1 Xa ז HqecKHe L1eH ז H ת B, ApeBHHe no ם.ס. Me ס M .  M ar 

. 63-74 . c 

' 
, 1 98 1  , a aונ MaxaqK ,סונ PHHa opHa - CoBeTCKHii Co ס ax, Y Hac p ז a ז npocy o ס P. M aroMe.!IOB, K B 

-..-. 1 1 - 1 2  . c 

1 .רכדמרגאמ• 98 1  

1 ,רכדיגאמ 9 7 1  
aHa 8 KYRhTYPHOH ז HCbMeHHOCTH HapopoB ,ll,arec ח eHHR H וי r .  MarH.[\OB, Ilpo6neMbl R3blK8 o6y .ש 

. 1 97 1  , a aונ BU.HH, MaxaqK נ ii opraHH ס HiiH ז ap ח ii ס H ז aHcKoii o6nac ז a ,ll,arec ז bl נ סח U.HK. H סו n ס peB 

 1960 .כרדרמגאמ
. 1 960 a ז MMYHHCT, 9 aBryc ס pKHH ! ,  K נ .na:·en 1כ1נ ari.c תת Mari.My.noB, A .נג: 

1 ,הלאק-·ץאחאמ 929 
' 

11 1 929 . .J aונ Bp יlie 20 , aH ז a, KpacHblii ,ll,arec 6 זopax ropcoae i.ו ropcKHe eBpeH Ha nepea 

1 • רקנטאמ 934 
. 3 1 -32 . eHKO, HapaBHe co BCeMH, TpH6yHa, 1 934, .N!! 3-4, c ז A. Ma 

1 .זיקכאילאמ 89 1  
. 1 1 3- 1 36 . peHHe, 1 89 1 ,  .N!! 1 ,  c נ ecKoe o6o וי rpatjJH ס H 3 ז , eHall ת aHHL\a qepa 11 זBKHH, C aונ r .  M 

1 'ויבילאמ 890 
ecKoe וי HorpatjJH 3 ז , cKHX ropl\eB נ aHoM y KaBKa .ס. eJKax H o npH ז a ת x n ו e6Hi. a.ם. HHHH, 0 ca aונ B. M .ת 

. 2 1 -6 1  . peHHe, 1 890, .N!! 3,  c נ o6o 

1 .כרמס'קאמ 908 
, aeHHHKaMH .npyroro ז cynpyroB H po.nc נ y 011.HHM H .ם. eHHii MeJK סש H ז A. M aKCHMOB, OrpaHHqeHHll o 

. 4 1  . peHHe, 1 908, .N!! 1 -2, c נ o6o סe ecK וי HorpatjJH 3 ז 
1 ,ראמ 920 
, a נ a; KnaccHtjJHKBU.HR HapopoB KasKa נ aB HaceneHHR KaBKa ז ii coc ס . Mapp, IlneMeHH � H . � 192  ,a.ם. porp ז e ח 

1 .רקאמ 980 
1 .םילרסזרי-רק 1$ ""'יינ .ךראבוש ריידיישע ודע רןכו רךרכדטעוער רםעוריג .).דרע( רקאמ .י 1 'מןג , 4 ךרכ , 980 998 . 
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1 ,ד•גמ 920 
pH'ICCKHH זס e, Hc נ nycK 1: EBpt:H Ha KaBKa ו KpaHHaX PoCCHH', Bb ס r. MarrHA, EBpeH Ha JQ)l(Hb/X .)], 

. 1920) [ O'ICPK 

1 ,ד•גמ 92 1  
, 1 M X l l ,  KHHra 1 , זס 92 1  , apopa, M ocKBa א ro ס pHR espeiicK זס e, Hc נ .IJ,. r. MarrHA, EepeH Ha KaBKa 

. 85-97 . c 

1 ,רבדמ 95 1  
1 ,ריעהצ לועפה ,זרקקב ם•ררה םרוה• לש וןשלה n ר•קח ,רבדמ המלש 95 1 1 ·לג ,  6 1 'מע ,  0  . 

1 ,רבדמ 954 
 .ד"'שח .ףסר..,לח ,םרקחמ ,חרסמ ,םררפס ;חשי ילע ,רבדמ המלש

1 ,רבדמ 962 
1 .ד]"מח j • 1922-1918 ',הגולוה דמש'מ 'בק ,זארקאקמ חונורבז ,רבדמ המלש  . 49-48 •מע , 962

1 ,ר•חרמ 893 
, M ו Bb ס ar תa1..1 ת. eM ת e ז H וי M y ו eHHb ת ae ז c ס M, A ו AaHHb ס חס eH ת ae ז HcaHHe coc ח KH'ly, O ש H Ta ת AKcaii H 

epHaJTOB /J,.f/R ז pHHK Ma ס M, C6 ס p. MoxHp ז H MH ז ac ת Hw TepcKoii o6 ת H וי AHblX y ס M Hap ס p זס eK ח HHc 
. 30-36 . ycK 1 6, c וח a, 1 893, Bb נ eii H nneMeH KaBKa ז oc זא nHcaHHR Mec ס 

1 ,הברנאחאסרמ 975  
. 6 1 -65 . BCTHMy, 1 975, c ס aH C ז rb COBeTH, Ba ת ybe  KaK X3  r. MycaxaHOBa, DOBOPHH ת 

1 ,הבונאחאסומ 976 
. 54-60 . HMy; 1 976, c ז aH Cose ז eB, Ba ש r. MycaxaHOBa, M aHyB3Xb )J,a):la 

1 ,הבונאחאסומ 980 
, ype ז epa ז H ת aTCKOH ז Ma B נ H aת ro pe ס o):\a COl\HaJJHCTH'leCK ז BHTHH Me נ r. MycaxaHOBa, 0 pa 
, a aת K וי ype, M axa ז epa ז ii J/H ס cK ז ii cose ס cK א a ז ro peaJTHJMa B parec ס HaJTHCTH'lt:CK �ס BHTHt: c נ Pa 

. 33-54 . 1 980, c 

1 • ב•אסומ 965 
. 1 965 , apopos CCCP, M ocKBa א B ס RJbtK ו aBHTb t/נ K. M .  Mycaee, An 

1 'ם•אקסיומ 965  
. 1 965 , CKBa ס a 1965 rop, M א pos CCCP - CnpaBO'IHHK זס H סנ CoJQJ KOMn 

1 .ם•אקסיומ 960 
. 1 960 , a aת K וי a, M axa א a ז Ba jf.arec ז ro HCKycc ס t:J/H MYJb/KaJ/bH ז Jf.eR 

1 .ב•בארומ 889  
nHCBHHR Mt:CTHOCTCH H nJICMCH ס epHaJTOB /J,.f/R ז C6opHHK Ma ,ז Aa Xacae-IOp ס o6 ת rK . MypaBbeB, C 

. 97- 1 02 . ycK 8, c וח a, 1 889, Bb נ KaBKa 

 1958 • רןטסנגרומ
G.  Morgenstierne, Neu-Iranische Sprachen, The H ague, 1 958. 

1 ,בונאחאזרומ 983 
1 ,דנאלמייה·ש•טsווראס .ןר"-גראב " ןגועו ו]ו !l נאכאזרומ ןרפ[ גארטראפ א  . 163 'מע , 9 ·לג ' 983

1 .•קסנ•לרקומ 9 7 1  
. 75-76 . aH, 1 97 1 ,  N2 4, c ז aHe , CoBeTCKHH Jf.arec 3 זblK B )J,arec � HHCKHH, 3a  eAHHblH ת r. MypKe 

----
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1 .םירירה םדיוהי לש הבושמ 9 1 9  . 
. OHHR, EspeiicKaR BOJ1R, 1 9 1 9, .N!!  ropc >ו o-eapeiic >ו aR KO ת 8

1 • יקצינושמ 909 
. 24-25 . 1 909, .N!! 1 ,  c ,ז cse נ Pa ,ז HHl\KHii, )J,ep6eH 3 ש. Mo 

1 • הטילבטא קושמ 894 
1 ,הדיפצה .זרקק רידה לע םידוהיה ,הטילבטאקושמ טילפ 1 ·לג, 894 5 1 1 ·לג : 650-649 ימע .  1 ·לג; 659 ימע, 53 54 , 
 . 663 ימע

1 .בוקבדומחמ 898 
nucaHHR ס epna.nos A11R ז e, C6opHHK Ma נ a ו< a Ha Kaa וז< aR ce ו< pHAH'lec וo B, M ס M axMyAfieK 

. 1 4-40 . ycK 24, c וח ii H fll1CMCH KaBKaJa, 1 898, Bb זe MCCTHOC 

1 .םיינחמ 9 1 2  
1 ( ג w דעח חבשל לאדיש•ץדא חול 9 1 2  • 1 9 1 3  . !"מ ימע .) 

1 .יניזטאימ 929 
. 1 929 aH, 5 MaR ז ope', KpacHblii Jl,arec ז o Ha 'Co6a'lbeM xy ת ii, Ae ו Hb וK e ז AH. MR 

1 • יזלימ 948 
. 7 1 4  . M 1 , c 1 , זס 948 , aa ו< Ka, Moc ו ro RJb ס ypH ז epa ז ro 11n ס ro pyccK ס C11osapb cospeMeHH 

1 ,דיפולקיצנא יזלימ 904- 1 890 
3HL(HKJ10flCAH'ICCKHii c11osapb, 1 890- 1 904. 

1 • יקסבאלסולימ 984 
. 37-38 . RfipR 1 984, c ז ae , Kpyr, 12 ceH ז M eapeiic וס< ropc ס aacKHH, KHHra ת c תס IO. MH 

1 ,דלימ 884 
, oro ו< eac aת c. Koa ו< epa H Ma תת BHR Bcea. MH ז ec ש e ז ny נ H ;ו aax Ka6apAb ז ec uג Hx o6 ו< B ropc 

. 540-588 . 1 884, KHHra 4, c ,ו HHK Esponb ז Bec 

-

1 ,דלימ 887 
• Aa ס HHKa Bocx ס M c'beJAe], HeAC11bHaR xp וס< rH'!ec תס epa Ha ceAbMOM apxeo תת aAe Bc. M H  ) AOK 0 ת 

. 883 . 1 887, .N!! 35, c 

1 ,דלימ 889 
 ] Ao >ות aA Bc. MH תת epa '0 np ס Hcx סcוו AeHHH Kaa >ו a נ cKHX eapeeo ן, Jl,pesH ס c ז H soc זס IHb' ו e, TpyAb ו
1 , זס M ו, Bb וח yc >ו ו, 889 , oa ז ec uג oro o6 ו< rH'lec תס oro apxeo ו< ooc ו< M oc .ח ii KOMHCCHH HM ס H '!זס Boc 

.-··'-' . 1 6- 1 7  . c 

1 ,דלימ 892 
H ו eKCTb ז , Ka; BoeAeHHe ו ro RJb ס cK ז a ס-ז yYeHHR espeiicK נ AJ1R n ו epna.nb ז ep, Ma תת Bc. 41. M H  

. 1 892 , ep6ypr ז e ח. oaapb, c ת c 

1 ,דלימ 893 
, A ס Bocx ,ן a ו>ו b נ oro R ו< c ז a ז-o ו< y'leHHR eapeiic נ R H Aו ת b aת epH ז epa, 'Ma תת KHHre Bc. MH ס a ו< Cnpaa ( 

. 307 . 1 893, .N!! 1 1 , c 

1 .יזלימ ,דלימ 893 
, 1 1  M 1 , זס 893 , ep6ypr ז e ח . neAH'leCKHii c11osapb, C ס He, 3HL1HK11 ו< ep. EapeH ropc תת Bc. M H  

. 464-465 . c 

1 ,דלימ 900 
. 1 900 , aa ו< ro Hape'IHR, Moc ס cK ז a ס-ז HeTHKH espeiicK סtfנ ep, 0YepK תת Bc. MH 
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1 ,דלימ 90 1  
. 1 90 1  , ro HapeYHR, M ocKBa ס cK ז a ס-ז ptfionor1111 eBpeiicK ס e p ,  04epK M תת Bc. M H 

1 ,רל•מ 903 
, e ו YHb זס c ס M HapeqHH ropcKHX e&peeB, Jl,peBHOCTH B ס cK ז a ז e B ז eMeH נת ep, 0 ceMHTCKOM תת Bc . M H  
, 3 M 1 , זס 903 , B a r תס rHqecKoro 0611\eC ז  o  apxeo ס BCK ס MocK .ח oqHoii KOMHCCHH HM ז Boc וו. TpyA 

. 1 60- 1 68 . nycK 3. c וו. B 

1 ,רל•מ 907- 1 905 
1 ז.וו H ז a ז cKo-pyccKHii c ת o&ap .ו; :  TeKc ז.ו cK11e 3TIQ/J.bl, MocKBa, 1 905- 1 907; 4ac ז ep, Ta תת Bc. M H 

. Ka נ.וו cKoro R ז a ז rpaMMaTHKH 2 וו.ווז: O 4 ז.ו ac 

1 ,רל•מ 9 1 3  
ro ס opcK ז epa 11 וו.eneH11R HM ז ro o ס YH זס cKoe Ma'HH,  Jan11cK11 Boc ז a ז-ep, E&peiicKo תת Bc. M H  

. 1 1 7- 1 28 . M 2 1 ,  c 1 , זס 9 1 3  , Ba ז ec � ro apxeonor11YeCK<>ro o 6  PyccK ס 

1 .רל•מ 929 
1 929 , 6aKy .)ז.ו H uonpoc וו.aת epH ז Ma ( ו pb ס B ס HX pacceneH11e 11 r .ו b ז ep, Ta 6 תת. B. M H 

1 ,רל•מ 932 
a, Jan11cKH נ cKoro HapeqHR ropcKHX eupeeu KaoKa ז a ז ep, 0 Ky6HHCKOM rouope 6 תת. B. M H 

. 269-290 . Be/}.eHHH AKa11.eM1111 HayK CCCP, 1 932, Nl 1 ,  c ס K זס c ס a B ז y ז 11 ז l1Hc 

1 ,רל•מ 945 
.) aHa כK ro A1ep6aiiA ס cK ז ou Coue ז a ז no rouopaM וו.aת epH ז M a .6 תת ep. Ta ז cKHe ז eKc ז.וו )  8. M H 

. 1 07- 1 26 . M 1 ,  c 1 , זס 945 , cKoa-fleHHHrpM 11 סpaHCKHe RJb/KH, M 

1 '•קסרוכ•מ 934 
V. Minorsky, Tat, Enzyklopaedie des lslam, vol. 4, 1 934, ss. 755-759. 

1 '•קסרוכ•מ 963 
. 1 963 , a X-XI BCKOB, M ocKBa ז npBaHa 11 Jl.ep6eH ש pHR זס B. <I>. M HHOPCKHii, 11c 

1 ,דקפ•מ 897 
eHHii no ;ז HCTHYCCKHX cBe ז a ז Aa. C6opHHK c ס HCH 1 897 r ח e HJ nepe וו. eqeHH ת e, HJB וו. aHH )], 

. 254-3 1 5  . 1 ,  c ז.ו Hc, 1 902, qac ת TH!jl ,סו My Kpa ס cK 3 נaKaBKa 

1 'זכויולכרא דקפ•מ 897 
. 62 M 11 , זס.a, MocKBa ס HCb HaceneHHR 1897 r ח flepe 

1 ,דקפ•מ 926 
McKaR ACC P, Ce&epo-Ka&KaJCKHii י:,וו HaR nepen11cb HaceneHHR 1926 ro11.a; ToM V: !C סונ Bceco 

. 1 928 , aHCKaR ACCP, M ocKoa ז arec Jנ, , Kpaii 

1 'זאטסגאד 'דקפימ 926 
: 1 nycK וו. ii A CCP, B ס aHCK 11 ז.a no JJ,arec ס ii nepenHCH HaceneHHR 1926 r ס H סונ Bceco ו b aJו epH ז Ma 

. 1 927 , a aת X Mecr, M axaqK ו CnHCOK HaceneHHb 

1 ,זאוקואק יזפצ ,דקפימ 926 
. 1 929 , oHy Jנ, / oB H ז Poc ,סו My Kpa ס cK נ r11 nepen11c11 1926 r. no CeBepo-KaBKa 11 זס e ו floceneHHb 

1 ,בוליאקימ 955  
. 93-99 . cb/ RJb/KOJHaHHR, 1 955, Nl 6, c ס aHa, Bonp ז arec Jנ, e RJblKH וו. ypH ז epa ז B, fl H W. H תס  . M HKaH 

1 ,לאוימ 927 
1 רבמטפסב 27 , 25 , 24 ,סעמערעד, יזיי-גראכ ו' יופ גכרטאראב רעדישכארבאפלא וטע רשע ודע ףא ,לאוימ .ד.א 927 . 
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1 .םויומ ,לאוימ 927 
1 רכםמפםכ 15 .םמעע רוע ,רועס רוט ולק יזא ןולש ,ררעעל ןעמ טמענ וור . לאוימ .ו.א 921 . 

1 .ברל•איסזמ 883 

1 .ץילמה ,הכר הוערמ ,םהרבא רכ והיזקח 1 ימע . 8 ילג . 883 20- 1 1 9 . 

1 ,רכלאסז•מ 929 
, 1 929 , ii ACCP, TpH6yHa ס aHcK ז arec Jג ao ropcKHX eapeea a ז poiic ז bHOe yc ת oa, 3eMe aשת H . M bl 

. 4-6 . N.! 2 1 ,  c 

1 .רכיסזמ 868 

1 ,רימגה .טנכרומ חככה ןגסזחפ ,רכיסזמ  . 349 ימע , 44 ילג , 868
1 '•קצ•ניסזמ 924 

. 1 924 a, Hpas11a, 1 1  Ho116p11 נ HHL\KHii, EapeH B ropax Ka&Ka ש M H  ת. 

1 '•רעמ יזכמ 930 
, Ka זס p Hapo,!\OB Boc זy b ת bHblX Ky aת HH'leCKHX H HBL\HOH ז נז y ז bCKHii HHCTH ת e ז Ba ס eA ת Hcc -ס H ay'IH 

. 233-263 . oM 2, c 1 , ז 930 , YYeHb/e 3BnHCKH, MocK&a 

1 , קכ-ט D ק•ומ 960 

eMoii M0Hce11 ת H c npo6 מנ apbl no Ape&HeapMllHCKHM HCTO'IHHKaM a ca נ EeK, Xa -ז HKce ת M . Me .ת 
, 1 960 , eHHHrpaA ת-Ka, M ocK&a זס ypbl Hapo11os Boc ז pHH KYJ11> זס XopeHcKoro, HccJJe11osaHHR no HC 

. 1 1 2- 1 1 8 . c 

1 נמ 984 , m  
, H M  aת a), Hepyc נ o'IHoro Ka&Ka ז pHH eapeea Boc זס H C li נ  .  li. M aHoax, HJJeHHHKH C aJJMaHacapa ( H 

0 . 1 984 

 n, 1946 ר•סזעמ

 ,ונ 1$ מלהע .מ סצזעוו:גרנ.r•א רייסז...,,גראכ יזפ .ןענ•לאטם רןא ןוו:נ•נעל ןגרוו:ר '"'ירןגראכ " יזפ ךלהסזעמ-םקל 1$ פ
:rויc1 ראוינב 24 .טיייק 946 . 

 1930 ,הגלפמ
. 1 930 , pax, M ocK&a tנן H � HOHaJJbHBR nOJJHTHKa BKH(6) B � Ha 

 1905 ,רק K בב בצמ
1 ·לג , 1905 ,ודימהצ ,וקאנב בצמה  . 2 ימונ , 89

1 .•רקח בצמ 9 10  

. 35-36 . e, EspeiicKHii MHp, 1 9 1 0, N.!2, c נ ropcKHx epaeea Ha Ka&Ka וo oJKeHH ת K npaao&oMy no 

1 .ט•בםאר .•רקח בצמ 9 10  
. 26  . 1 9 1 0, N.!38 , c ,ז se נc  oJKeHHe, Pa ת paaoaoe no ח 

1 'טןםאגוכ םודיההי בצמ 928 
. 3 . aHe, TpH6yHa, 1 928, ./"1 1 3, c cז are Jג eHHe ropcKHX eapeea B וגc o ת o ח 

 1920 ,זארקראקכ םודיההי בצמ
. 9- 1 0 . apHJK), 1 920, .1"1 2 1 ,  c ח( pH6yHa ז Espeiicru ,נe oJKeHHe eapeea Ha Ka&Ka ת o ח 

1 •לתמ 9 1 7  .n 

1 רטובוקאכ 22 ,םהע .ר)Kקםב חבבמ( זקבקב תתיהד וה•רעה ויחא ,תליתבו .ו 9 1 7  . 

 1901 ,רcובחבם

2 , s,  Wanderungen, Erlebnisse, Beobachtungen as1ו des Kt111k nו G. Menbacher, A11s den Hochregion 
. 1 901 Bd., Leipzig, 

 1925 .ץ n ם

 605 . 1925 לויפאב 23 ,םבועע ות ',רריוו:ווו:רר r J'Dl$1 'ק א ןויא ,זדןווו:םע . 11



 היפארגוילביבו תורוקמ ירוציק

1 ,האפרמ 929 
. 28 . a, 1 929, N.! 3, c א epeceneHL\eB, TpH6y ח yHKT ,l\JIR eapeiicKHX ח ii ו e6Hb וי Bpa 

1 ,תחלשמ 925 
. 9 . 5, N.! 8-9, c � yu,, Jו CKHX ropcKHX eapeea B Ll,H K, rexo 11, ו,eneral.\HR KaaKa 

1 ,החפשמ 887  
. 67 1 -672 . Aa, 1 887, N.! 26, c ס HHKa Bocx ס bHaR xp Jו ao y ropcKHX eapeea], HeAe ז CeMeiic [ 

1 ,טפשמ 926 
1 רבמטפסכ 28 ,וןטעש ודע ,'חולכ ועוב'ק " ןברעו סעצ�רפ 926 . 

1 'וקרזו מ •כ-ש•חמ 928 
. 22-23 . a, 1 928, N.!3 ,  c א ,[IOKCKHX nepeceneHL\eB], TpH6y ו Y M o  [ 

1 ,ובחתמ 98 1  
. 1 09- 1 1 2  . orpaljJHR, 1 98 1 ,  N.! 5 ,  c נ:זא cKaR ז ce, Coae ס H נז M ס cK ז a ס ז pocy ח B ,  K a o M ז a זס  .  E. Ma 

1 ,.א.נ• 888 
H . A . H . ,  EapeH Ha KaBKaJe, rpa)f(AaHHH, 1 888, .N!! 1 83. 

1 ,.ו.כ 9 1 0  
. 2 4  . 1 9 10 ,  N.!47, c ,ז cae נ JJHC, Pa ו!> H . B. ,  TH 

1 , י'T 'T ראנ 89 1  
. 1 89 1  , ro KpaR, Tyna ס reorpaljJHH KaaKaJcK וז AHH, On1. וK H aAe .ח. ח 

1 ר·זראנ 895 • r 
. 1 895 , A. 2-e, Tyna נ /OAH, H Jו Aa H ס AHH, KaaKaJCKHii Kpaii - flpHp וK Ha,[le .ח. ח 

1 ר·זראנ 90 1  .r  

e H ס peHH סז epecM ח , A .  3-e נ /OAH, H Jו Aa H ס AHH,  KaBKaJCKHii Kpaii - flpHp וK H aAe .ח. ח 
. 1 90 1  , e, Tyna ס nHeHH סחס A 

1 :ץ•רכאזאנ 940 
HKOM Jו ae ס aHa ז ereH/].&1 ropu,ea Aarec Jו , aHHR נ acero cepAu.a; flecHH, cKa ז apeBH'I (peA.) ,  O נ A. H a  

. 1 940 , Kana וי HHe, M axa a.rזו C 

1 :ץ•רכאזאנ 962 
. 1 962 , Kana וי pMH, Maxa זזe aHCKHe ז ii cKaJKH; Aarec ס AH ס ap א ii ס apeBH'I, B MHpe ropcK נ A. Ha 

.ץ'רכאזאנ ' 7 1 96 
1 9 1 7-: 1 ypw, ToM ז pa זe H Jו Koii זc ii coae ס aHcK ז pHR Aarec זס oa (peA.), Hc ןו> apeBH'I,  P. lOcy נ A. H a  

. 1 967 , Kana 1 וי 965, Maxa 

1 ,ובר 1' אנ 928 
, HBbl ז K !:ח epc ח ailwue וו< a a CCCP H 6nu ז aaH ןו> ro an ס pKcK וoז ro ס B ס poae,[leHHe H ח , a ס Hp נ IO. Ha 

. 1 1 -33 . KBa, 1 928, KHHra 1 ,  c סc Ka, M ס ypa H nHCbMeHHOCTb Bocr 1 ז. Jו Ky 

1 .ק"צלאנ 92 1  
. 35 • 3 4  . c, 1 92 1 ,  .N!! 1 2- 1 3 , c א y א Hanb'IHK], HaKa [ 

1 .ק"צלאנ 927 
1 ץרמכ 6 ,םמעע ודע .רן"-בראכ" רןפ ע•נאלאק ודע דיא ןטאו" ןיא ןלאווועכ•א" 927 . 

1 ,ק"צלאנ 943 
1 לףפאכ 8 ,הפוצה ,םמר סיכת לא רץא 943 . 
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1 .ק"צלאנ 963 
[Nalchik] ,  Jews in Eastern Europe, 1 963, No. 3, p. 5 1 .  

1 .ק"ןלאנ 979 
\' / a 1 979.,,..... \V ז ro Hapo,qa, Hosoe PyccKoe CJ/OBO, 22 a&ryc ס cK ז a ז QH,11 ס HTb reH ז peKpa ח 
• y : ,,..... 

1 ,בומ•סאנ 960 

� Ha JJH B EyiiHaKcKe cHHarora, KoMMYHHcr (EyiiHaKCK), 3 HIOJJR נK H acHMOB, Hy .jן 
1 .בוטא'צבוראנ 96 1  

. 1 96 1  ypa H JKHJHb, 2 0  ,qeKa6pR ז p a .C ס B וי a זס e B, YM H cep,111.1e, JlHז  H ap 

1 • •אררהנ 962 
1 , דן•מחנ , 1922 • 1918 :הגולוה רמשמ' 'בק ,ה,.. בח חרבש•חה דרע החל•חחמ הגולוה דמשמ '.ארוהנ לאלצב 962 , 
-26 'מע 1 5  . 

,אררהנ ' 1 976 
1 .ב•בא-לח ,הס'ררב ונחה ם•רצלח .)ןררע( זרא·' :הגולוה רמשמ' תוצבק ',אררהנ לאלצב 32 'מע . 976 1 -3 1 2  . 

1 .קס•סוררברכ 932 
, 1 932 , 6), TpH6yHa (ח po rK BK וo 6 aHOBJJeHHe ז oc ח -aQHH נ poccHHCKOH 03ET opraHH ס B 0 ס H 

. 7 . N.! 26, c 

1 ,החונ 892 
. 1 892 ,11, KacnHii, 26 RHBapR נ HyxHHCKHii ye 

.פסב ,החונ ' 1 892 
. 1 892 ,11, KacnHii, 18 cj)e&panR נ HyxHHCKHii ye 

1 ,החונ 893 
Hyxa, KacnHii, 21 ,qeKa6pR 1 893. 

1 ,החונ 894 
Hyxa, KacnHii, 8 cj)e&panR 1 894. 

1 ',רנ 964 
,םכl'אט·ה-ם•ף"רהה ם•דרהיה ,רינ בד  . 39-30 'מע :דצ'-גצ 'ובח ,ד•בתש ,ם'יכחמ '

1 .ן'ח"נ 9 1 7  
2 ,םהע .ולפטבס•ל• .ן'ח"נ .נ 8 1 לף"פאב  9 1 7  . 24 'מע , 

 1970 ,טטש"כ
1 .ב•בא-לת הזיורג ףרה• .טטש"נ •בזרמ 970 . 

1 .סרפא ,טטש"נ 970 
1 ,רבד ,ם•ף"רהה םףרההי סרפא ,טטש"נ יבזרמ 8 1 ,רבמדצב  970 . 

1 ,טטש"נ 972 
1 ראורבפב 21 ,בףעמ , טןס•גאדב רדח בוש• m •נ ףרה• טבש .טט-שינ •ברזמ 972 . 

1 • רןצ' רןא קלאפ .טט'ש'נ 972 
1 •אמ .רןצי' רןא קאלפ .טגרראאב ז•א ןאטסעגאד r א טבש רער'ש" רענעפראררראפ א .טאט-שינ •בורמ 13-1 ·מע, 912 1  . 

1 .דבנסינ 937 
 . 87 • 84 'מע ,ז•רצת ,ב•בא-תל ,רמוהש ץובק :רמושה' םע ,רבנס•נ •בצ

1 ,רבנם•נ 957 
1 .ב•בא-לת .רמוהש רפס ,םף"סאמר תרפףר •מ• .דבנס•נ •בצ  . 228-226 'מע . 957
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1 'יקס רל קינ 926 

. 1 22 'IHil, 1 926, N.! ס bCKHii, 0 ropcKHX eapeRx, EaKHHCKHJI pa6 ת M. H HKO 

1 ,רינ 9 1 1 

1 ,ריהצע לרעפה ,םינחמ ,רינ 9 1 1 ילג , 1 5- 1 4 1 ימע ,  9- 1 8  . 

1 ,םאיוניש 9 1 9  

. HHK, 1 9 1 9, N.!  EpaKH y ropcKHX eapeeB, KasKa נ cKHH espeilcKHil sec ז 26

1 ,רימנ 97 1  

1 'בינא-לח ,הבסקומכ חוחילש • רימנ יכרדמ 97 1  . 

1 • וקנ·rננאד-· r רכדימנ 880 

. 1 880 , ep6ypr eחז . panni., C נ u.rnil H וo sy ז aH'leHKO, Bonnc .l:ו:-Bac. HeMHPOBH'l 

1 • וקנ·rננאד-· r רכרימנ 9 1 1 

rH H no ת OBbRM Bo נ o HH ח AOK נ noe נ eHHR H זת e'!a ח aH'leHKO, B Mope (O'lepKH H B .l:ו:-Bac. HeMHPOBH'l 
. 1 9 1 1 , A. 3-e, MoCKBa נ H ,)וo H ח Kac 

1 .ןאורריש תוכיסנ 900 

. 3 16-3 1 7  . i., 1 900, N.! 1 6, c cז ae], Eyl{}'u.rHo ז eM lliHpBaHCKOM xaHc ש EapeH B 6bIB [ 

1 ,דrננ 982 

1 .)לטדיפ דוד דךוע( ח,וrנרעמה חריככ תודיההי הrניכגיטלינאה , 1981 חנשכ מ"הדיכמ הילעה ,רrננ יכrנ  , 6 ץובק , 982
 . 88-75 •בוע

1 ,. י.ס 926 

. 1 1 - 1 2  . os, 1 926, N.! 36, c ז i. cose cז HKa, Bna ת oHOMHa11 pecny6 ז bHa11 aB aת C. H., M HoroHaQHOH 

1 ,רככאס 93 1  �, JI זe bl (ropcKHe eapeH), flpocseu.renHe Hal{HOHBnbHOC ז a ז b COBeTOB H ז ac ת CaBOB, B ..r:ו: 
. 27-30 . c 

1 ,כילכאס 93 1  

8A)' ת eHHe AMO CeaKpaiiKoMa n o  AOK ת aHoa ז oc ח , e ז pyKOBOACTBa a 03ET-pa6o ז eHHe nap 3 תa ycH 
, beB 6 ת) - Caae (ח aa. AMO Cea.-Kaa. KpaiiKoMa BK נ . a 1 93 1  roAa, 3aM ז Kpaii03ETa, 23 Map 

. 20 . Tpn6yna, 1 93 1 ,  N.! 1 3- 1 4, c 

1 .לאומאס 84 1  

. 1 84 1  , Jacob Samuel, The Remnant Found o r  The Place of lsraefs Hiding Discovered. London 

1 ירכרילמאס 924 :r 
oM 1 , ז 924 , apnna ז c aונ pe, EspeilcK זy b ת ap H Hx Ky נ eAHHKax xa ת BH'I, K aonpocy o Hac תס A. CaMoil 

. 202-208 . XI, c 

 1925 • יםקרוםאם
. 1 925 an, MocKaa-JleHHHrpBA. ז HAHea), JJ,arec וjie 3 ( H . CaMypcKHii 

1 • יקסרומאם 927 

ane-, K X-ii ז H s JJ,arr:c cז Koil sna זc orn H nepcneKTHBM Cose ז H . CaMypcKHll (31j)eHAHea), H 
. 1 927 , a aת K וי QHH, Maxa וoת R6pbcKoll peao ז roAOBD.\HHe 0K 

1 'יםקרוםאם 936 
. 5-32 . aBCKHil), M ocKaa, 1 936, c ז an (peA. B. C ז aH, JJ,arec ז arec .I:ו: H .  CaMypcKHll, KpacHblll 
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1 .כרסיקואס 932 

, 1 .P תbuoe c a ז pou ז e ת bc ז Bo B A נ ep6aii,llJKaue, Cose ז cK ס e c ז pou ז enbCTB ס, 932 CapKHCOB, H al\HOH 
. 1 1 9- 1 25 . N!! 2, c 

1 ,לגס 879 

. 590-593 . cKHe eBpen, Pa3CBCT, 1 879, N!! 1 4, c .535-542; N!! 1 5, c נ b, KaBKa aת H . Cer 

1 ,לגס 880 

. 988-99 1 . 1 880, N!! 25, c ,ז b, XaucKnii cyA, Pa3cse aת H . Cer 

1 .לגס 883 

. 1 883 , b, KaBK83CKHC espeu, 0,llecca aת H . Cer 

1 .לגס• 887  

. 277 , b, 3aBKa3CKHe eBpen, Tuf/JnHCCKHH BCCTHHK, 1 887, N!! 275 aת H . Cer 

1 ,ורדס 909 

 ·יי!יקינזסו!יויפ. יסופד .אנלריר ,רראסחניפ םחרי ו"הכ ףסא תאמ תיתתה הפהש ל םרגוח םע דופס חסונ ,הלפת ולק ורדס
 .ט"סות

1 'טייכרס 973 

. 1 973 , blBa נ a Jl,ar. A CCP, BOCbMoro co ז auue Bepxosuoro Cose ;ג Jace 

1 'דיוהי טייכרס 929 

1 וץמכ 27 .סמעע ודע .ןאטסוגגאד דיא דןי..,גואכ די רןפ טאו וטונרשוג ודע ןדי טנפעוגג 929 . 

1 .רכרקררחרס 96 1  

,). M KasKa3e H HH}f(Heii Bonrc (1 9/8-/920 rr ס B.T. CyxopyKoB, Xl apMHJI B 6011x ua Cesepu 
. 1 96 1  , MocKBa 

1 ,רכירכולס 959 

. 1 959- 1 966 , H KHnrax, MocKBa 1 ז 5-B וr, pesueiimux speMe ;ג opu11 Poccuu c ז oBbeB, Hc ת C. M . Co 

1 ,רחרדרולס 940 

1 • רכתמרולס 925 

eun11 Hpaua B nepBoii ת aune eBpeiicKoro uace ז ,lloKa H Bocc נ BnJKeune Mo .ם: , o,l\yXO ת IO. A . Co \\;/,/ 43 .ג 1 - 1  Ni3-4,"1 . ה 940 , opiiu ז pesueii uc ;ג HHK ז -· Bec � BHHe תס no 

b ז nJO, Bnac ת e,lle ת eM נ eune eBpeeB K וי e ת a n npnB נ al\Hll CeBepuoro KaBKa נ oun ת MOHOB, Ko תס M . Co 
. 22-23 . B, 1 925, N!! 20, c זס Cose 

1 .ןאטולס 933 

, 1 933 ,] e, ropl.(bl KaBK838, [Warszawa נ eune ua CeBepnoM KaBKa וי aH, TapHKaTCKOe y תז H Cy Aת 
. 1 2- 1 5  . N!! 45, c 

1 ,הדאזטאכמרס 961  

. 1 96 1  , aune 1837 r., fiaKy ז cc ס a,lle, Ky6nucKoe B זנ A.C.CyM6a 

1 ,היתס 927 

1 ראוינכ 14 ,סעמע ודע . דןי..,גואכ די ןרישרצ ,יענ!יס 927 . 

1 ,תוולועל ףוס 929 

 ח oKOH'IHTb c 6e נ o6pa נ HllMH B nepece ת eu וי ec ז Be ]ח epene וי a ז auo n נ Kpacuoro' :ם. arec ז aua' o ז 26
. 30 . HIOHll 1 929] Tpu6yua, 1 929, N!! 1 4, c 

609 



 היאפרגוילביבו תררוקמ ירוציק

 3'19 ,הרכרלחjס
, HA, KYPACXHA ו: M 1 :  l>enyA•C ס•, זס K נו.ו• p•HCKHX א HeTHKe � oaa, OvepKH no ת o ו: B. C.Co 

. 1 953 HHrp&A, א c ת-aa ו: H, Moc ו: bl נ• HA וc c ז a ז , HA וc c ש bl aזת 

j1 ,הרכרלסח 962 
pKH ייe MCHHblX HpaHCKHX 81blKOB; O ו. opH• H1)"1CHH• 6ecnHC c6 זepr, H ואo rp .ת. oaa, A ת o 8 :ו. C. Co 

. 1 1 8- 1 47 . MocKBa, 1 962, c ,•ס yveHHll HPBHCKHX 1136/K נ no HCTOPHH H 

1 ,הסיpסס"mוס 852 

. 39 1  . HC, 1 852, c יתlו A, TH ס P• HS 1853 r •HJוזvוe KHR K נc Hx". Ka•Ka ש HXC•, yMcp 0 ש po,11,11a 

1 ,הסיpסס"mוס 853 
. 478 . 1 853, c ,אcיתlו A. TH rא• 1854 ס • KHR KaneH,lfap aנc Hc A&HHble), KuK וc Hqec cז H ז a ז C [ 

 1155 ,הסיpסס"סmו

, 1 855 , Hc יl4, תו, TH r1856 ס HJfll.P6 Hll. וvוe KHR K נc a 1 855 roA], Ka•Ka א He A&HHblC וc -HCTH'ICC ז a ז C [ 
. c. 27G-499 

1 ,הסיpסס"mוס 856 
, 1 c a 1נ KHR KB11e זt1.p6 Hll. HJ 1857 סl A, TH rןtתcא, 856 856 roA], K••Kt1. א Hc A&HHblC וc H'ICC cז H ז a ז C [ 

. 340-368 . c 

M ,הסיקסס"סאס l 857 
. 345 . 1 857, c ,אcתtןl A, TH rא• 1858 ס KHR KaneH,l{ll.p6 aנc Hx . . •  KuK ש Hxc•, yMep 0 ש po,11,11a 

 בו 857 ,הסיpססיסאס
, 1 858 , HC תtןl 0 POAHBWHXC8, YMCpWHX • . .  8 1 857 rOA)', K11.•Kll.3CKHR KB/leHJfll.P6 H8 1 859 rOA, TH 

. 340 . c 

1 ,הסיpסס"mוס 858 
. 37 • HC, 1 859, c יlתו a] 1 860 roA, TH א[• p •HJוזvוe KHR K aנc Hx . . .  KuK pעו Hxc•, yMc 0 ש po,11,11a 

 1862 ,הסיpססיסאס
. 424 . rze11kD. 1 862, No. 50, str עו Zydzi na Kaukazic, J 

1 ,הסיקססיסmו 873 
HR KB/leHJfll.P6 ll.נcK K ע K ,.r1886-90 ז no CBCACHH•M 1 873 roA& H •נ.ו a ו: CHHC ..• 3aKaB accת AOH ס Hap 

. 229 . Hc, 1 893, c יlתו A', TH r1894 ס Hll. 

1 ,הסיpססיoסcו 883 
. 220 . HC, 1 886, c יlתו P• Hll. 1887 l'OA', TH •HJז KHR Kane aנc a, Ka•K נ a ו: AHOCTCA Ku ס ap א CHHC cת pcA ח Pac 

1 ,הסיpסס"oסcו 89 1 - 1 886 
rסס pcKOro PyccK סז� ro OTA'CRll. HMne ס K aנc HCKH KuK נ.D ,•ו. CHHJI 3aK88K83 ת CHHC HBCC cת pcA ח Pac 

. 2 1 -46  . HHra XVIII, c 1 , :ו 896 , Hc יl11 תו., TH •ecז ro o6I# ס vecK אtנן reorpa 

1 ,הסיקסס"mוס 890 
. 260-26 1 . Hc, 1 890, c יlתו A', TH r1891 ס P• Hll. •HJז KHR Kane aנc H], KuK ocואז.aת Hec• no HBl.\HOH � a וי Y [ 
1 ,הסיpססיסאס 895 

A', r1896 ס • il K/V1eHJfll.P6 H aנcnt K ע CHHH B AC88HOCTblX roA&X], K ccת HC ABHHblC 0 HB ו: aTHCTH'ICC ז C ( 
. 1 -68 . V, c cת HC, 1 895, OTA תtןl TH 

1 ,הסיpססיoסcו 897 
, 1 902- 1 a 1 ס ae A, E•pcilcKHJI eנסu JUf rו, 903 897 r א pc•x PoccHH ו Hc cBCACHH• o c ו: HCTH'lec ז a ז C 

. 53-55 . p6ypr, 1 90 1 , c זc c ח. c 
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 הפיארגוילכיכו תורוקמ ירוציו,

1 .הקטיםטיאטם 9 1 2  

, a 1913 rop א CKHll KBRt:H.D.BPI> נ a ,  KaBKB ,[\ס e K 1 -My 11H&ap11 19 1 2  r נ eHHA Ha  KaaKa ת ao Hace ז H'lec ת Ko  
. 1 28-433 . Hc, 1 9 1 2, c יתlו TH 

1 ,הקטיםטיאטם 9 1 S  

, a 1916 rop א cKHll KBRt:H.D.BPb נ Aa], KasKa ס r o  Kpa11 K 1 -My J1H&ap11 1 9 1 5  r ס c K  ) Hace ת eHHe KaaKa נ 
. 38-49 . Hc, 1 9 1 5, c cוןn TH 

1 .הטיקםטיאטם 932 

, Aa ס Hbl, rop ס 'IHHK); Paii ס& pa ח HCTH'leCKHii c ז a ז a (C נ oro KasKa א so Cesep 11 זiic נ oe xo א Hapop 
. 1 932 , oa H/ .[1.oHy ז aHcKa11 ACCP, Poc cז H H .[l.are ז ac ת HOMHble o6 זס aa 

1 .הקטיםטיאטם 933 

. 1 933 , HC יתlי e, TH נ pe נ HHOM pa ס CTBTHCTHK0-3KOHOMH'lt:CKHH cnpBBO'IHHK - 3Ct/JCP B paii 

1 .נ'חנtוטם 890 

, H XHll.\HH'ICCKHe HHCTHHKTbl, KacnHil, 1 6- 1 8, 20, 26 OKT116p11 'ס a OK נ KO ח 'ס pHHQH ח , apQeB ז E.C 
. 1 890 

-19S4 ,נ'חנtוטם 1 934 

; 1JK 11 נ a pyccKHil א apopos CCCP B nepesopax א ypa ז repa א t:eTBt:HHBll n נKס apQeB, Xyp ז H. H .C 
. 1 957 , 11, 1934- 1954, MocK&a אt/נ orpa 6 אn א E 

-19S9 ,נ•חנאסם I 9SS 

; 1JK 11 נ a pyccKHil א apopos CCCP B nepesopax א ypa ז epa אז t:eTBt:HHBll n נKס apQeB, Xyp ז H. H .C 
. 1 964 , KBa סc  11, 1955-1959, M אt/נ orpa 6 אn א E 

1 ,הרטיס 902 

ographie, Archaologie). Arhiv flir ח thropologie, Eth ח Litteratur (A ח L. Stieda, Aus der Russische 
, 1 902 , Anthropo/ogie; Zeitschrift filr Naturgeschichte und Urgeschichte des Menschen, Braunschweig 

. 438-470 . Band 27, ss 

1 .וננאגודטם 929 

. 1 6- 1 7  . 20, c � a, 1 - 'eH סת x סנ ropcKHX eapeea, Tp א 6y א ,929 K ש a ז B, 'EHH Bap ס poraH ז r. C 

1 .יrטם 897 

B.  Stem, Zwischen Kaspi und Pontus, Breslau, 1 897. 

'D גוr1 • י 890 

-Hjalmar Sjllgren, Bericht iiber einen Ausflug in den sildllstlichen Theil des Kaukasus, October 
November 1 889, Milleilungen der Kais. Ktinigl. Geographischen Gese//schaft in Wien, 1 890, Band 

. 353-376 , XXXIII ,  ss 

'D חהה 'מרנ r 1929 וכ .n 

. 5 . 1 7, c N1 , נ 929 bl, TpH6yHa, ,[\ס a 1924- 1 929 r נ aa TPYAAll.\HXCJI ז poiic cז bHOro y eת eM נ rH זס H 
'D 192 ונתמ 1  :r 

pMbl ס bCTBO (cll ת e ז H ס p ז e c ס cK ז -eapeiicKHX TPYAAll.\HXCA Macc B coae ס e'leHHA ropcK ת 'IH BOB a,מ.a] 
, 1 92 1  , e א y 8 א,l\y CHMOHOBH'l8, HaKa ת HCbl K AOK נ pbl), Te זy ii AHKTa ס apcK ז e ת po ח-bHO aת HOH aו.\ H 

. 1 4- 1 5  . 1 2- 1 3, c � 
'D 1 • !צ"'ג 964 

. 1 964 11 aת ap cוןe 8 , il ויא e K 6ory', EaKHHCKHil pa6o וגc H ת ii fi ס eHbK זחy B. CHHHQblH, 'C 
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1 , יקציכילס 8S3 

. 63-64 . 1 853,  .Ni1 1 5,  c ,נ cKHe eapeH, KasKa נ H . CnHBHL\KHii, KaaKa 

1 ,יקצכיילס 868 

. 2 1 -35 . ycK 1 ,  c 1 וח 868, Bb ,נ cKHe eapeH, KasKa נ H. CnHBHL\KHii, KaaKa 

1 • לבורכה . יקציכילס 868 

ycKe וח M Bb ס ii B nepB ס eHH ש Me חס , ro ס bH H. A. CnHBHL\K ז a 11, זep>KKH H3 c ו cKHe eapeH, Bb נ KaaKa 
, a 1 868 ro,11, TaKapMen1>, 1 868, .Ni1 1 6, c.63-64; .Ni1 1  oc ס 6b ו x ח pH6aaneHHii K ra נ e ז e 'KaaKa נ' נ 7

. 67-68 . c 

1 • וכ נוילס 963 

V � a ז paBAa, 5 Map ח ancKa11 ז enH, ,ll,arec ז aH ס Kp חס B, )l(ynHK H ero ס H . CenHM 

1 .כרנאחכוילס 933 

-HOHaJlbHO � t:HHt: Ha � aHa, flpocse ז eneii )J,arec ז A . CeJJHMXaHOB, 0 HaQHOHaJJbHblX Ka,11pax yqH 
. 68-69 . CTt:H, 1 933, .Ni1 1 ,  c 

1 .רכתיכוס 963 

. 1 963 , cKBa ס e, M נ pHAH:JM na KasKa סו B, M ס A. M . CMHpH 

1 ,הרכתיכוס 968 

, a נ B Cesepnoro KasKa ס A ס nap ז ypa H 6bl ז Kyn1> ,וז ii 6b ו Ba, CeMbll H ceMeiiHb ס C. CMHpH ..sו 
. 1 85-273 . MocKBa, 1 968, c 

1 .רכנכוס 89 1  

HCaHH/l Mt:CTHOCTt:H סח epHaJIOB WIH ז pHHK Ma ס MblJIOBapeHHe, C6 -ז� p6e � E. CeMeHOB, ropo,11 � 1 73- 1 74. . awnycK 1 1 , c � a,.! נ asKa וvreMeiזx H 

1 .רכנכוס 984 

. 5-7 . B,  Kpyr, 1 984, .Ni1 374, c ס HoxaHaH CeMeH 11, זae וo epab ז HH 

 19S9 ,הדיסע

-108 •כוע ,ד ·לג ,ט"יחש .םרע טבש ,יפסכה םהי יפרח לעש זארקואקכ לראיש תולהיק ,הדיסע ןנוחנ 1 04  . 

1 ,תוצועמה-תריככ רפס 92S 

. 1 927 , eHHHrpa,11 ת-cKaa ס ){Y, M ס KnHra a 1925 r 

1 • רומיל-ריפס 929 

. H11 IJ,K PKfl, 1 929, .Ni1  Yqe6HHKH nonH ז rpaM סז w ,1\Jlll HaL\HOHaJJbHb ו x paii ס H ס a, H נ sec ז 22

1 • דומיל-ריפס 933 

, 11x PC<l>C P  0 ח op11,11Ke H נ 11aHHll yqe6HHKOB ,1\Jlll HaqanbH, ס ii H cpe,11Heii ש KOJJbl B ACCP H 0611ac ז 
. 1 7-20 . HOHaJlbHOCTt:H, 1 933, .Ni12,  c � t:HHt: Ha � flpocse 

1 ,םריפס 927 

eHHblX BLI.K ש y זח a,  o ז cpe,11c ז a cqe נ e ז aaHHOM ancjla&H ס Hp נ HHH 1, ז\aHHble Ha HOBOM na נ KHHrH, H 
. 203-205 . Ka, 1 929, KHHra 5, c זס HCbMt:HHOCTb Boc ח HR H �סו HT A B 1 927 / 28 ro,11y,  Peson 

1 .קיתוסק 960 

1 .)זריאפ( טראוו דועתא :עסדעפ ייענ· די טריגאדע טל 1$ וו ריזא ויו .קיתוקס .א 9 1 רנוככונכ  960 . 

1 ,תיללכ הריקס 8S8 

. 374-402 . HHb/H c6opnHK, 1 858, .Ni18, c סe cKoro Kpa11, B נ op KaaKa נ Hii o6 06 ש 

1 'ןאטסגאד רקס 894 

, 1 895 , A, THcjlJJHC ס t:HAap1> na 1896 r aJו cKHH K נ a 1 894 ro,11, KasKa נ H ז ii 0611ac ס aHcK ז op )J,arec 06 נ 
. 40-63 . ,11e11 V, c 1 ; סז 99-2 1 7  . c 
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1 • ןאטסגאד רקס 90 1  
. 1 902 , ii 06J18CTH 3 8  1 90 1  ro,o., TeMHp-XaH-Wypa ס aHcK ז p ,O.arec 063 ס 

1 • ןאטסגאד רקס 902 
. 1 903 , ii 06J18CTH 38 1902 ro,o., TeMHp-XaH-Wypa 8 סHCK ז p ,O.arec 063 ס 

1 • ןאטסגאד רקס 903 
. 1 904 , ii 06J18CTH 38 1903 ro,o., TeMHp-XaH-Wypa ס aHcK 063 זop ,0.8rec 

1 ,זאקוואקה רקס 836 

-onorpat/JH ז , rpat/JH'leCKOM ס HCTH'leCKOM, :JTH ז a 3 זpeHHe pocCHHCKHX BJla,D.eHHH ]8K8BK83bR 8 c 06 ס 
. H 1 1-IV ז ep6ypr, 1 836, qac ז e ח. eHHRX, C סש 'lecKOM H t/JHHaHCOBOM OTH 

1 .הבייגרס 959 
eHHR ש aHa 8 XIX BeKe, Kp8TKHe coo6 ז AOB )J,arec ס y Hap ו paK H C8a,11b6b Iכ , r. A. Cepreeoa 

. 30-36 . rpat/JHH, 1 959, N!! XXXII ,  c ס a :JTH ז y ז HHCTH 

1 ,הביינרס 967 
, A 1 ס 965 r 1 חס 897 aHa c ז eHHR )J,arec ת Mell.\eHHH Hace נ aoe H pa ז MeHeHHe o coc נ Cepreeoa, H .ח. K 

. 209-227 . 6JleMbl P83BHTHR :JKOHOMHKH ,0.8rt:CT8Ha (M8X8'1KaJ18), 1967, BblnycK v, c ס flp 

1 .הבייגרס 973 
. 1 973 , a a8 תH8, MaxaqK ז eHHe ,0.8rec Jו Cepreeoa, Hace .ח . K 

1 :טזוא' n דובע 930 
. 10 . a )J,ar03ETa, Tpn6yH8, 1 930, N!! 19, c ז Pa6o 

1 ,הייאר-דע 929 
 . 1929 רובטוקאב 24 ,שכ n מ m ,אריבאר בויב אדסיאב אדווב .ר 1$ נאדסונאט

 n. 1977 זיארקואק דהע
 ףירינ .א .)חי n ליהק n דרבע( רקנישלמ רחסא .)אפור( ןיילק .א ר•ד דיי לע רךענש רקסנ ,עבש ראככ n זירקרהק הדהע

 . 1977 .עבש ראב .})חינורלפורחנא(

1 • רב זזיע 978 
. 67-7 1 . HMy, 1 978, c 8 זH Cose 88 ז , rbHP KOMMYHHCT ס rbHp, w ס w -ז Aa סת o, C נס H נ M . A  

1 .רן n יע 9 1 9  
. a], EspeiicK8R BOJIR, 1 9 19 ,  N.! 7 cKaJI r נ e ז  a T ז  a  [ 

1 טיאטה רןשלכ רןחיע 9 1 9  .n y � HHK, ז Ke, K8sKa3CKHii espeiicKHii sec ו b נ M R ס cK ז a ז a Ha ז e נ ra · 

1 ,יטאט רןחיע 9 1 9  
. HHK, 1 9 1 9, N.! cKaJI r נ e ז a], KaBK83CKHii espeiicKHii sec ז 34 a T ז  a  [ 

1 :רחהש n ליא• ,טיאט רןחיע 9 1 9  
. HHK, 1 9 1 9, N.! cKaJI r נ e ז a, K8BK83CKHii espeiicKHii sec ז 38 a  Ta ז 

1 וצרעמה- n ריככ םינרחיע 970 .n 
. 1 970- 1 980 , CKBa ס rpat/JH'lecKHii cnp8BO'IHHK, TOMa 1 -4, M ס bl CCCP, 191 7-196(}, 5H6JIH ז e נ r8 

1 • םד- n לילע 898 
. 1 078- 1 079 . HHKa Bocxo,o.a, 1 898, 1'@ 27, c ס aKy], Xp Iכ bqHKa eopeeM o aת XHIJ.\eHHH M 0 חס ( 

1 ,טאנסה n דמע 884 
. 65-69 . peHHe, 19 JIHoapJI 1 884, c נ o6o סe My oonpocy, JOpn,o.H'lecK ס eopeiicK חס a ז OnpeAeJJeHHe ceHa 
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1 •. פ 902 

. 66-67 . TeMup-Xau-lliypa, Ey,lU'U(HOCTb, 1 902, .Ni!4, c ,.ח 

1921 ,.פ•  '* . 1 6- 1 7  ao, HaKaHyHe, 1 92 1 ,  1'R cז HKa H ropcKoe eapeii ת ii. H . ,  ropcKa11 pecny6 -ח 
,__ 

1 ,.רא.פ 869 

CKHX Bנ KBBK ס e, C6opHHK cse4eHHil נ be H Ha KaaKa נ aa B 3aKaBKa ז uauc ז o xpuc aוית Y. , Ha .ח 
. 1-23 . nHc, 1869, BblnycK 2, c f/נ rop1.1ax,, TH 

1 ,רpא-פ 902 
. 1 7 1  . b, 1 902, .Ni!9, c ז fl-yK, TeMHp-XaH-lliypa, Ey,[U'U(HOC 

 192S :r רנלבאפ

. 1 2-25 . K, 1 925, KHHra 8-9, c זס aH, Hosblii Boc ז oBH'I, CoapeMeHHblii Aarec ת aa ח. ח . M 

1 ,ן•לאבפ 900 
 . 8-6 ימונ , 33 ·לג . 1900 .טלרונר" .זארpראק ףריא ורחני" . r לאבפ .ו.מ

 1960 ,בוייאפ

. 1 960 , H XIX B., MocKaa ז pe ז A. 8. $3,!leea, PoccHR H KasKa3 nepsoii 

1 ,הנ•לאחאפ 9S9 

onHCbMCHHble a,וו a, Mn ונo cKoro Co ז eii Coae ז c ס blx uapOAH aת blKH M 11 נ uua, HpaucKHe aת ax ח . H .ז 
. 475-48 1  . euuurpM, 1 959, c ת-R3b/KH Hapo4os CCCP, MocKaa 

1 .באירלטאפ 974 
e XVIII H XIX BB. , H3BCCTHB י-BHTHe ropoAa Ky6bl B KOH נ bHOe pa ת aeB, rpll,!\OCTPOHTe ת y ז C.$a .ש 

, 1 aa, 1 974, .N! ז blKa H HCK}'Cc וננ , ypbl ז epa ז H ת aHcKoii CCP, Cepu11 נK eMHH HBYK A3ep6ai1A a,וו AK 
. 1 23- 1 30 . c 

1 .רנ m םינאפ 893 

aceAaHHH נ aHHble B ז H וי , e נ ua KaaKa ונ AeHH וoת ecKue ua6 וי oru ת pono ז xoa, Au וoז au ח . H .  H 
aנ aa, 3anHCKH KasK ז ecKoro o611(ec וי opcKoro PyccKoro reorpa$H ז epa ח a HM ת Ae סז cKoro נ KaaKa 

Ka וג< Hc, 1 893, KHH ת$ ro o6U(ecTsa, TH ס ecK וי H f/נ ro reorpa ס pcKoro PyccK 4 זסena HMnepa ז ro o ס cK 
. 54-55 , 32-41 , 1 0- 1 7  . XV, c 

1 ,רנ m םיאבפ 898 
il ע orHH, Me4HL1HHCKHil c6opHHK, 1134asaeM ת o ז cKoii na נ HCTHKe KaBKa ז a ז xoa, K c וoז au ח . H.  H 

. 4 1 - 1 35 . Hc, 1 898, M 6 1 ,  c ת$ M, TH ס s ז opcKHM KasKB3CKHM MC4HLIHHCKHM o6mec ז HMnepa 

1901 ,רנ m םינאפ  . 1'./01 ,  .N!289 ,aנ cKHX eapeea, KasK נ xoa, CyAb6bl Ka&Ka וoז au ח. H 

1 ,רב m סטאפ 894 
• ar .ם:-HHY ropbl lliax ש a H BOCXOJKACHHC Ha aep נ eHHJIM KaBKB ת AK3 no BblCO'l3HWHM ce נ oe ח 
-H f/נ PyCCKoro reorpa rס opcKo 4 זena HMnep11 ז ro o ס cK aנ yxoaa, 3anHCKH KasK ז ac ח . coo611(euue A. B 

. 200 . uc, 1 894, KHHJKKB XVI, c ת$ sa, TH ז ro o6mec ס ecK וי 
1 .רב p נסיאפ 94 1  

. 1 94 1  ת.ח acblHKOB , ח po נ aHKH Aarec ז BHa. H3sec ז HB, 7 $eap תaונ 
1 .•רצpטרפ 837 

w, co6paHHble K1 ז 5-ro MB.I 1 837 roAa. A ז euy o נ Koro 6apouy Po י-o ז o ח . M ז po -.ז שז Panop 

. 6 1 5  . HC, 1 88 1 , TOM 8, c ת$ ecKOIO KOMHCCHCIO, TH וי H f/נ KBBK83CKOIO Apxeorpa 
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1 ,טוררכטופ 968 
, 1 54- 1 58 . a, 1 968, c aת K וי we CIJHIJ rop, Maxa אaונr s ז H&Hb, O נ o ח a נ x ונ B 6o ,ז p6po זe y ח . A 

e, c.428). 'Y<.( כK aM ז �� cnpa&Ka o ונ ecKa 6 ויuorpatl»H [ 

 1902 • רקסו•רלפ
. 24 . poacK, Bocxop, 1902, Ji42, c ז e ח , yK וocונ o ח.ח 

 1903 .רקסו•רלפ
. 32 . oacK, Bocxop, 1903, Ji 5, c זp e ח , yK וocונ o ח.ח 

 1925 ,רכטק r: ירלפ
-H6a זונ a-ro Hונ e aK&,lleMHKa CaMy נ H ua KaaKa ז e o cMep ו.ו e ,11auu ו.ו Heanoa, Apxuau ונ o ח . M . A  
, a y ז  ro HHCTHT ס rHYecK ס apxeon ס-ro HCTOPHK ס secTHB KasKB3CK נ ero), H ש&,!\Mונ( HHa ונ reopra rMe 

HC, 1 925, TOM 1 1 1 , c. 1 33- 1 56. '\'<f ונ THtl» 
. __,, 

 1935 • רכטקכיירלפ

. 1 935 , Hc י4ונ y, TH aנ seHHHKH Xll/-XVl// aa. no KaaK ז HeBKTOB, EsponeilcKHe nynwec ונ o ח. M . A  

 1943 ,•סקכונ•רלפ
1 ארוינכ 27 .ט'"יקיינcו .ט$«רפ זפcו די-יגדcוכ ורע ,יסקוו 1$ ני1$לפ וסחנ .פארפ 943 . 

 1936 ,רנרלפ

aו K זc HHCKHX H ropcKHx) eapeea, Cose נ cKHX (rpy נ a וc Kaa ונ eHH וי y נ H H וי a &,!\נ orH H ז bHep, H ונ y ח. H ---...., 
HR, 1 936, N/4-5, C. 105- 1 2 1 .v 41 נTHOrpa 

 1937 ,רנרלפ
f \( . 8' . ח y ונ c apelic � buep, ropca:He eapeH a pyccKו oii nepHOAH וי ecKoli ne וי a ז H, C6 ס pHHK 6 א 6n א orpa נ4א 1 - 1 4 1  . l 931, c � KHX MBTepHBnOB Toc. 6H6nHOTeKH HM. C!'! זec 

1941 ,קרלפ  
1 ·כוונ ,א•חסז .רזצי ,םריחכה חוריחגה .קרלפ .נ .בא 1 2- 107 , 1 80- 162 . 

195 ,קרלפ 1  
 .cוי-חסז . r: כcו-חל ,ד m רcויכ תדיויה הכלממ תודחול ; הףיזכ ,קרלפ .נ .בא

 1940 ,רולקרלפ•
, yMOB aשת pe,l\HCJIOBHe Be KOMMeHTapHeno HYbBYbCAH X. AB ח p TBTH, rybJl[)'H,l\bl סKJוו. tlJon 

. 1 940 a, aת K וי Maxa 

1 רכח רד-רזפ 900 .y 
e l>apoH Hוו u, H נ npo ונש oro H uac ז o ונש ero a נ Ha ז cKHX eapeea, Ey,l{y ,וH u זoc.ו, 1900 , .toH-ACp-Xo 

. 208-229 . Ji 1, c 

1 .טסונרסזררכ . זרכח רד-רזפ 900 

. 1 055- 1056 . 1 900, Ji 52, c ,ו.ocז H uו, a, Ey,l{y נ a וc eBpeH Kaa ו.וe MH נe l>apou H.9<>H-ACp-Xoaeu, Ty 

1 .רכפופ 970 
. 1 0- 1 6  . ii, 1 970, c ו.ו H נ eTHH, rpo ש plJ l/eYeHO-HHry נ e •נ e nו ponaM; 3ono ז onoa, Ho OrHeHHIJM ח. ח 
1931 ,רכטרם  

. 1 2- 14  . 6yHa, 1 93 1 ,  Ji 1 8, c א Tp ,ו.ו eH וי a 6סנונ &HTHCeMHTbl " WOBHHHCTbl pa Jוe ,ll.ep6eHTCK .•eזpo ll 
 1903 .סקרכטרפ

. 246-247 . OCTb, 1903, Ji 1 3, c ,qyuuו aca:], 6y eזpoח[ 
 1923 • סקדונטיcוםי
 . 1923 רבטמספכ 22 .טמעונ ורונ ,סקר 15 נטיcוםי
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1 ,םרינר•פ 929 

1 •אמנ l S ,םמעע ורע ,ע•צאגעלער ןרענ�'פ ערשכאכראפלא 'ד ןדעעג טאה סאוו 929 . 

 1932 ,הולז"פ

 J>eil> נ y תת a, Ll,eH ז p תbHblH a ז ea ז p Hapo,110& Aarec ז aHa, npocse ש eHHe HBL/HOHaJTbHOCTeii , ו 932 ,
. 43-45 . o, c ו N1 

1 ,דל•פ 9S3 

d, Contributions of the Anthropology of the Caucasus, Papers of the Peabody Museum of ו Henry Fie 
 American Archeo ו ogy and Ethno ו ogy, Harvard University, vo ו. ll, No � XLV . ו, Cambridge , ו 953 .

197 ,הנ•קלפ' 1  

,). a (1926-1932 rr נ ro KasKa ס BL/HH CesepH נ pHR HHPJ'CTpHa.nH זס aa. pe,11. ) .  Hc ת KHHa (r ת B. H . <11H 
 rpo נ Hb ו ii , ו 97 ו.

1 'סזי"'נ'פ 926 

. 7- 1 0 1 9 tur, Sprache, Literatur, Deutsche Literaturzeitung, 1 2 ו, ss. IO ו  926, Heft ו Hans Findeisen, Ku 

1 'םר קנ•פ 984 

. 458-465 , 445-450 . 984, pp ו , and the Je"·s. 1948- 1967, London ו B. Pin kus, The Soviet Governmen 

1 .רסז'קפ 978 

1 טסוגואכ 8 ,הפהצ :ם•רירהה םריוה•ה· לסז םתט•לוק םת"לע •כרד לע .רסזק•פ ם"ח 978 . 

1 :ז•רכקר•פ 872 

 . נ"רלת .אנלריו .םריק איה יצחכ לוא'ש יככ ריבק לע תוצבמה תומרס1' ףםcומה וןרזכ יככcו ופם : r רכרק•פ םרהנcו

1 ,גונ!!'סז 9 1 1 

. 1 9 1 1 , New-York ,ו M. Fishberg, The Jews: A Study of Race and Environmen 

1 , ל'סזפ 9S3 

Azerbaijan in  Jewish H istory, Proceedings of the American A cademy for Jewish ,ו ter J .  Fische ו Wa 
XXII . 1-2 ו. ,  pp .ו Research, 1 953 , vo 

1 ,וקננ'סזפ 89 1  

, OB aת yB 11 וי BO KOBpOB, cyMaKOB, xyp,1\JKHHOB ז B0,1\C נ poH נ 11,- ח WHeHKO, Ky611HCKHii ye ו B. nb 
. - 1 1 ו, c awnycו ו ו, c . ו 5 ו 54 89 , a נ ll H nneMeH KaaKa ocזe H ז nHCBHHR M« ס pHanos MR זe pHHK Ma ס C6 

1 ,ו'סזפ 980 

1 וכמבוכב 14 ,ופיח ולק ,תזיcווקוקה הדהע לסז ודבאה ודבכה ,ו'סזפ הקרב 980 . 

1 'ןcומדפל 983 

. 2-3 . 983, N1 1 7, c ו , peHHe נ o6o סe H ז axMa 64 ש-, b,1\MaH, KypraHCKHil ,11aop11HHH ת S. <l>e 

1 .•קסצ•פל 937  

, 30 oM ו 937 , ז , ne,4HR, MocKaa ס KBR :JHL/HKn זc BR Coae ש nb ס CKHe eape11, E 11 נce1.1K11il, KaaKa חת . M 

. 505-506 . c 

1 , רכסחכפ 901 «/ . 24-25 . N125, c � ,ז cse נ Pa � nHxaco&, 1 .חA. IO  
1 ,רכםחנפ 9 1 9  

. 9, N142 ו 9 ו , HHK ז CKHll espellcKHll sec נ nHxacoaa, KaBKB ז ח Apec 

1 ,רכםחפנ 929 

 . 1929 ונוטוקcוכ 24 ,סזכמm n ד,אגבואד רcוהcוסז י 11' ל$(בסז ריתגcוצנזי TIC ,וו$(ס 1C בכיפ
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 היפארגוילביבו תורוקמ ירוציק

1 ,השיאה לא הינפ 92 1  
eCKOii � p H  EspeiicKoii KOMMYHHCTH ח a ת e �סז e H  K 06paL1.1eHHe K ropcKo-espeiicKoiiו eHLl.\HHe >וו 

. 21 . HH, HaKaHyHe, 1 92 1 ,  N1 1 2- 1 3 , c ז nap 

1 ,כרקספ 874 
20 RHBapR 1 874. V ,נ KaBKa ,ז ecKOB, ,IJ,ep6eH ח. A 

-----
1 :טזוא' תולעפ 928 

. 19 . aHe, TpH6yHa, 1 928, N16, c ז a B ,IJ,arec ז HBHaR pa6o ז Onepa 

1 .כרטנמזיורפ 862 
. 1 33- 1 36 . 1 862, N1 34, c ,וo eHHe K TaKapMeJT כKס e, HpHn נ ,IJ,op, Espeu Ha KasKa -ז yMeH נ pe ח 

1 .כוטנמזיררפ 868 
1 .ץילמה ,זק-וקכ םדיוהיה .כרטנעמזיררפ רזעילא 35 ימע , 47 ·לג ; 340-339 ימע , 46 ילג , 868 1 . 

1 ,הישגפה .כוטנמזיררפ 868 
1 .ץילמה ,סרזרקק דיוהיכ הנושארה הישגפה .כרטנמזיררפ רזעילא  . 52-50 ימע , 7 ילג , 868

1 ,כרטנמריררפ 870 
1 .ץילמה ,זק-רקכ םדיוהיה רכו לע ,ו 11$ טנעמזיורפ רזעילא  . 30-29 ימע , 4 ילג , 870

 1970 ,הררלכרפ
1 ,רבאלמייה טישרעראס .עציקאררע r א רורב א .זאמגרעכ .י .ררעלכרפ .א 1 ·מע . 8 ·לג . 910 40 . 

1 ,רהרפ 887 
. 1 887 , and Freiherr v. Schweiger-Lerchenfeld, Zwischen Donau und Kaukasus, Wien-Pest-Leipzig וn A 

1 ,הטירפ 977 
Prittie and Nelson, Concern for the Persecuted, Jewish Observer and Middle East Review, September 

. 1 977 , 29 

1 ,םרל-שתסרפ 970 
 . 1970 יתיב 16 ת.ררתחא תודיעי :םטיאטה םרירההי'מ םרלש תסרפ

1 :טזרא' ימוסרפ 928 
. 16 . b1Ke, TpH6yHa, 1 928, N1 1 6, c 11 נ CKOM ז a ז pa Ha זy pa זe u 03- תET 

 1932 ,םימוסרפ
. 1 933 , b PC<PCP B 1932 ro,L{Y, MocKsa ז HeYa 

1 • םימוסרפ 934 
. 1 935 , epHMJJ, MocKsa ז HCTH'lecKHe Ma ז a ז ,L{Y - C 1 ס. CCCP B 1934 r ז HeYa 

 1935 ,םימוסרפ
. 1 936 , epHanJJ, MocKsa ז HCTH'leCKHe Ma ז a ז ,L{Y - C 1 ס. CCCP B 1935 r ז HeYa 

1 ,םימוסרפ 959 
. 1 960 , pHanJJ, MocKBa זe HCTH'leCKHe Ma ז a ז ,L{Y - C 1 ס. CCCP B 1959 r ז HeYa 

1 ,וקאנב תורעפ 905 
32 ילג ; 2 ימע , 31 ילג , 1905 ,וו•כוצה .וקאנב תורעפה 37 ילג ; 2 ימע , 36 ילג ; 3 ימע ,  -2 ימונ , 38 ילג ; 2 ימונ ,  1 . 

1 • ינוא'צ 862 
1 .לרמהכ ,ראר-ש y א n-רימטונ]מ תבכמ[ , y אטסונגאו ,יתאטש רילה בקיע זב הדוהי ףסוי 1 ילג , 862 4 1 ימונ ,  06  . 
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 היפארגוילכיכו תורוקמ ירוציק

 ו 863 .•תא·צ

 .ו-29 ו 28 ימונ , 2S .לג ,ג•רכח ,רשמבה ,סרזרקאהקכ םדיוההי חררוקל .•תטשונ ריהל בקיע y כ רוחה• ןיסר•

 ו-866 ו 863 ,ת' K 'צ

 •לג; 9S-94 'מונ, ו 7 •לג; 83-82 ימונ ,ו s •לג: ו 863 ,רמבשה , y אטסונדKנכ םודיההי ,•תאטסז ריהל בקיע y כ הרדח• ןיסר•
 , 2 •לג; 7-6 •מונ, ו •לג: ו 864 ; ו-92 ו 9 ו ימונ , 47 ילג; ו-s2 ו s ו ימונ , 30 •לג; ו-39 ו 38 ימונ , 27 •לג; ו-24 ו 23 ימונ , 24
 ימונ , 44 •לג; 326 'מונ , 42 ילג; 2 ו 9-2 ו 8 ימונ , 29 'לג; ו s ו ימונ , 20 •לג; 39-38 ימונ , S •לג; 23-22 ימע , 3 •לג; ו-6 ו S ימונ
 ; 7 ו 70- 'מונ , 9 'לג: ו 866 ; 30 ו ימונ , 39 •לג; ו 79 ימונ , 23 •לג; 87-86 ימונ ,ו ו •לג; 69-66 ימונ , 9 ילג: ו 86S ; 342-34 ו
 . 223 ימונ , 29 'לג ; 2 ו S ימונ . 28 •לג ; 208 ימונ , 27 'לג ;וו-6 וו s ימונ ,ו s •לג ; 8S-84 'מונ ,וו •לג ; 78 'מונ ,ו o •לג

 ו 864 .•תא·צ

 ,סרזאקריק חנדימכ אור-ש y א n-ו•מטע: וצכמ , y אטסונג M ד ; ם•גפה ל K ם•נפה ם•מכ ,ת' K טסז רילה ••ונ והוה• ןיסר•
 .וו-4 וו 3 ימונ ,ו s •לג ; 96-9S ימונ ,ו 3 ילג ,ו 864 ,רשמבה

 ו 864 ,למרכה .•תא•צ

 .ו-8 ו 7 ימונ , 3 •לג ,ו 864 ,למרכה , y אטסונגאדכ םודיההי ;•גו K כוש ןיסר•

 ו 86S ,ת' M 'צ

 . 63S •מע , 42 •לג ,ו 86S .ץלי.מו , y אטסונגאדכ םדיוההי ,•תאטש ודהה• ןיסר•

 ו 86S , ד•מגה , •תא•צ

 . 76-7S ימונ ,ו o •לג ; 68-67 ימונ , 9 ילג ,ו 86S ,ידמגה , y אטסונגדMכ םודיה•ה ,•תאטסז הודה• ןיסר•

 ו 866 ,•תא·צ

 . 4S2-4S ו ימונ , 29 •לג ,ו 866 ,ץ•למה ,ן 11 טסונגד11כ םרדיה•ה ,•תאטש רדהח• סןיר•

 ו 867 ,•נוא•צ

 . 284 ·מונ , 36 ·לג .ו 867 ד.•מגה . r הלכהש צי•פמ n וכ n ·ר ·םריבח לאריש ל'כ לא חככמ J .•תאטש הרדח•

 ו 867 ד.•מנה .•תא·צ

 .חס!!רח ,ו 9 ילג ,ו 867 ד,•מגה .ז:ןארקראקכ רוחל חרריושה רר'ש K [ ,•תאטש הודה•

 ו 868 ,•נר 'K צ

 , ו 6 'לג; ו ו-6 ו ו s ימונ ,ו s •לג; ו 08 ימונ, ו 4 'לג ,ו 868 ,ידמגה ,סרזארקאקה חררצ K כ םודיההי ,•תאכוש ריהל הדרח• ןיסר•

 . 300-299 ·םונ , 38 ·לג ; ו 24 •מונ

 ו 869 ,גירא·צ•

H, TepcKHt: cז a ת ecKHe cae.11eHH11 o ropcKHX eape11x Tepcxoii o6 1י opH cז KHe H ז H. R. l.lepHblii, Kpa 
. Bt:AOMOCTH, 1 869, N/3 

 ו 870 .'ת 'K צ

, 3 ycK ח HC, 1 870, Bbl ותjl pl.(ax, TH ס CKHX r Bנ pHHK CBt:At:HHH 0 KBBK ס H . R. l.lepHblH, ropCKHe eapeH, C6 
. 1 -44 . c 

 ו 87o .כ n כם . •נרא•צ•

. 1 870, N/ H זopy, KBBKa x נ, 38 . R .  l.lepHblil, llHcbMO pe.11a 

 ו 872 .•נוא·צ

[Czamy w Warszawie], Izrae/ita, 1 872, No. 25, str. 202; No. 29, str. 234. 

 ו 874 , •נו K 'צ

. 1 874 116p11 22 ס H ,aנ KBBK ,וo oMy xpa וc c נ y H 3axaaxa aנ aHe no Kaax ז wec yזe H. R . l.lepHblil, U 
 ו 87S , יגוא•ז•
, 1 875 aנ, orHH, KasK ת oii apxeo וc c נ a וc eil xaa ת e 6 זH וoת ao cז e � HCbMB a 06 ח H. R . l.lepHbli!, KonH11 c 

. N/ 2.7 
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 היפארגוילנינו תררוקמ ירוציק

 1875 .סעמ . •נרא'צ•
. p6yprr:KHe se110MOCTH, 1 875, N.!  e 0 nyזשזBHH H.jl. \lepHoro no KaaKa3y, CaHK ec ז- e fleז 205

1 ,•תא'צ 876 
1 ,ירמגה ,זארקק ףרה• לש םימהי ףרכל םיעגונה סףחא סריוכ ,•תאטש וילה ••רכ הרוה• ףסו•  ·לג; 12 ·םע , 2 ·לג, 876
 . 40-39 •םע , 5 ·לג ; 30 'םע , 4 ·לג ; 22 'םע , 3

1 • •נרא'צ 877 
[Czamy w Warszawie), lzraelita, 1 877, No. 48, str. 389. 

1 • •נרא·צ 878 
, H ז il o6nac ס TepcK ס Hil א HK cse11e א H, C6op ז ac ת \lepHblil, ropcKHe eapeH TepcKoil o6 .jן. H 

. 309-3 14  . ycK 1 ,  c 1 ח 878, Bbl ,נ a.QHKaBKa ת B 
1 • רימגה . •נרא·צ 878 
1 ,רימגה .זרקק .•תאטש וילה הורה• ףסו• 1 ·םע , 23 ·לג , 878 80- 1 1 •םע , 24 ·לג; 78 -197 •םע , 25 ·לג; 88 1 96 . 

1 .הט•לארעז• .•נרא'צ 878 
Z podroiy po Kaukazie, /zrae/ita, 1 878, No. 1 0, str. 77-78. 

1 .•נרא'צ 879 
. 94 . 1 879, N.! 3. c ,ז cse נ e, co6paHHOM \lepHblM], Pa aת epH 0 ז Ma ( 

1 .•תא•צ 884 
 גבנכ חרוחא חורינם חצוק זוקקל רבעמ רcוסו חורינםוכ זרקק רזאכ חוםעםה וםמ ,•תאטש וילה בקיע ןכ הורה• ףסו•

 . ר•םnר . גרורכטפ ט•ס ,-הולחה חשנ רע ז•וכ .n ר חנמש ,סיהרו

 1930 ,•נרא•צ
1 ·םע :ו רךכ .זחר ח.ומוש ,סעונה רפוסה וןזכעם •·כ ••פע ייח ימי חורnול ,•תאטש הורה• 66- 1 25 . 

 1929 .רקנכצ
-MocK&a ,ז.וen 11H ס s זe HHK-ny סוי R - J{arecraH, Cnpas 11 .וopos נ a א pa ז C ,) .ocז M p. H HK. Ue6eHKO ( c 

. 1 929 , a aת K וי Maxa 

1 .איבגזצ 93 1  
, x Ceaepuoro Ka&Ka3a Jזו ac ת bHblX o6 aת bCTBO a HaQHOH ת e ז H סcזp puoe זy L ת \lyraea, Ky .)], 

. 2 1 5-233 . K, 1 93 1 ,  N!! 1 1 - 1 2, c ססcז ii B ו.ו HH ס qH סו Peson 

1 .ןםררקצ 878 
1 ,רו•פהצ ,סקררי$יטפע- זארקוק .ןאםרערקצ בזא  . 388-387 •םע , 49 ·לג , 878

 1933 'רוכטקרזצ
Salomon Czortkower, Podloie Rasowe iyddw kaukaskich, Lwow, 1 933. 

193 ,הרכץצ 1  
, e6HHK וי y נ HK6e ת bHblX pallouax H aת a ,  RHKBMaQHJI uerpaMOTHOCTH B HaQHOH &ס E .  \lailK 

. 34-38 . 10, c H1 , נ 93 1  , il ocזe H ו. eHHe HaQHOHan ש. flpocse 

J :1 /\/\ ,רכ'ינ 8  
. 1 899 , b ת aa ת espeax, jlpoc ו.ו ס H ס M. tlexoa, 3aK 

 n, 1964 סנ.כ:ר-ח•כל לעמ לצ

. 22-25 . Eastem Europe, 1 964, vol. 111, No. 1 ,  pp וו Shadow over Odessa Synagogue, Jews i 
 1962 .אלצל

IC . נצלc1912 • 1918 ',הברלרה רם'יכחוו 'בק ,רןרב ,)יצקרירככ( ל , j 1 'םע , 1962 ,ד:ן•םח 47- 146 . 
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 היפארגרילביבר תררוקמ ירוציק

1 ,לאלצ 963  
1 ,בינא-לח ,)זרא הדוהי רןע( ס·צ רפס ,כורדומ וןרשג ,)יקצרירככ( לאלצ .א 5 ימע , 963 1 1 -5 1 0  . 

1 ,כונילצ 982  
1 ,דכאלמיהי טישרעו�ס ד,נאכראפכטרעו�ס זיא זדיי ,וו�נעלטש .מ 1 ימע . 7 ·לג ' 982 03-99 . 

1 ,זארקואק-רןפצ 885  

. 360-36 1 . Aa, 1 885, .Ni! 1 3 , c ס HHKa Bocx ס Hcb, HeAenbHaR xp זסח e ת ep6yprcKaR ז e ח 

1 ,זארקואק-רןפצ 927 
1 לריפאכ 5 .זרטש ודע :דרעמ�ק· ררעארקואק רןפצ זיא 927 . 

1 'קאינר•צ 928 
. 1 8- 1 9  . a, 1 928, .Ni! 1 0, c א ro 03ETa, TpH6y ס epeHL\HH TepcK <ןi H ס Kpy)l(HOii K ס X. 4epHRK, K 

1 ,סעמע ,קאינר'צ 928 
1 יוליכ 1 ,סעמע ודע .יזי""גראכ יד רןפ גנונדער�נייא-דרע וי ,קאינרעטש .כ 928 . 

1 ,קאינ'רצ 929 
, 1 929 , a א BKa', TpH6y ס aK שז HHH ·raH סתס eu1.1ea K ת epece ח BaHue ס eA ת e o6c ס X.  4epHRK, MeAHL\HHCK 

. 27 . .Ni!4, c 

1 ,סעמע .קאינר'צ 929 
 . 1929 ראורבפכ 14 ,סמעע ודע ,טריט טערשע וי ,קאיתעטש .כ

1 ,קאינר·צ• 930 
. 29-3 1 . OB, 1 930, .Ni! 1 3, c ז b Cose ז lO):\H, ny ת epepO)l():\alOTCR ח X.  4epHRK, KaK 

1 ,התכריט ,קאיכר·צ 930 
. 1 4- 1 5  . X03HHKH Ha TepeKe, TpH6yHa, 1 930, .Ni! 2 1 ,  c ת -eapeiiCKHe KO ס x. 4epHRK, ropcK 

1 'זינר•צ 928 
. 1 0- 1 1 . a, 1 928, .Ni! 1 5 , c א M, TpH6y ס K וo a M a1.1 נ eAHTe 4 תepHHH, C .)]. 

1 :טזוא' 'זינר'צ 928 
a, 1 928, .Ni! 1 3, c .2 1 -22. V א ropcKHX eapeRx, TpH6y ס ax ז a6o 4 נepHHH, B .;:ו.' 

�-'-
1 .זיכזצ 982 
1 .דאנלמיהי טישרעו�ס ד עיצאטנעמוגרא רעכעטלפאשנסףו א r א סרעטע�פהי ך T" זקטייינ יצ. זינרעטש .ו 1 ·לג . 982 0  • 

1 'מע 3 8- 1 32 . 

 1927 "ק
18 ,סמעע ודע .יזי""גראכ ררעארקואק-זפוצ די זשףוצ טעכרא ודע זגרעו "ק  . 1927 ראורבפכ 

 ל•ק
.) cKaa ס M ( ,ו. Hc זסח KHHJKHBR ne 

1 ,כףאכק 934 
. 86-89 . HOCTH, 1 934, .Ni! 1 ,  c ו. an א aquo א qHR H 1ס a, Peson נ ro Ka&Ka ס eB, Ha1.1MeHbl CeaepH ס Ka6 

 1932 .זאאגק
, a ,  1 932, .Ni!2 א My, TpH6y ס B ס H -חס BOAHTb ס b H pyK ז a ז )l(eH pa6o ת KaraH, Ce&Ka&Kpaii03ET AO 

. 1 2- 1 3  . c 

 1932 • ינזורג . זאגאק
. 3 . M], Tpu6yHa, 1 932, .Ni! 1 2, c ס H נ KaraH, (03ET B rpo 
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 היאפרגוילכיכו תורוקמ ירוציק

 ו 9 ו 9 ,זארקואק

Aus dem Kaukasus und Sudrussland, Jiidische Rundschau, 5.9. 1 9 1 9. 

 ו 9 ו 9 ,זארקואק

 . ו ו ימע , 8 ·לג .פיירח .םולעה .זקוק

 ו 9 ו 9 .ר•כזח ,זארקואק

 . ו 2 •מע , 9 ·לג .פרח ,םולעה .זרקק

 ו 942 ,זארקואק

KQllkasus, Herausgegeben vom Chef der Sicherheitspol izei und SD, Wansee-lnstitut, 1 942. (Nur fur 
.) den Dienstgebrauch 

 ו 862 • ץ T' א רקוא ק

. 9-10 . 1862, M2, c. 7-8; MJ, c ,וo CKMe eapeM, flpHJJO)l(t:HHe K TaKapMeJJ נ el.\, KaaKa נ KaaKa 

 ו 862 .למרכה ,ץ T' ארקואק

. 1 72 . TaKapMt:JJb, 1 862, N!/43, c ,] נ eTIJ 'KasKa נ Ka H3 ra ז • {JaMe � e נ KasKa 

 ו 967 .ב•א'לזאק

. 1 967 , Kana וי KaJJ1J, Maxa 1י BHTHe Maxa נ HHKHOBt:HHe H :JKOHOMH'lecKoe pa נ A. H. KaJK11aea, Bo 

 ו 963 ,בר'לאק

cKaR ז M), Cose ז co ,!\HR cMep וo M ז rpacjl (K 50-ne ס M נז oae.11-נ a וc aa וc E.A . Kanoea, B . cll . M M1111ep KaK 
. 97- 1 1 1  . rpat/JHR, 1 963, N!!6, c 3 סTH 

1 ,רל•מ ,בר'לאק 963 
. 1 963 , e נ HMKM,l\ ס sep, Op.11JK סaנ E. A . Kanoea, B. l/J. MHJUTep-KaBK 

1 .אק•לאק 983 
1 ,ד uc: למהח טוישרעו 1$ ס ,ון-חגראנ ,וועא'ווזש• .ו• ,אק•לאק .פ 983 5 ימע , 4 ילג ,  5 -  .ו 149

1 'ןאמלאק 886 
1 .ץ•למה ,וקאנ ,ןאמלאק ון•צ ןב 1 ימע , 75 ·לג , 886 223 . 

1 • ןכ1"שכמאק 928 
. 1 928 , eHHe H OJET, M ocK&a ס p ז eMJJeyc נ e 1 ס>, espeiicK ז KaR BJ1ac זc eHH, Cose ז M .  KaMeMw 

 1928 ,התברט .ןכ1"שכמאק
. 1 0- 1 2  . H.11ax, TpH6yHa, 1 928, N!! 1 7, c ס ecKMX cjl וי eiiH, ropcKMe eapeM Ha nepece11eH ז M . KaMeHw 

1 ,סעמע 'ןכ1"שכמאק 928 
1 רבמטפסב 2 ,סמעע ודע .סיעאכלאק רזעארקואק-ןפוצ ןאי יד'""גראב" ן T' טבעל ר'זא", .ן"טשכעמאק 928 . 

1 'ןכ1"שכמא ק 929 
1 לףפאב 10 , 9 .םמעע ודע .ןק•לרבפרע רזעארקואק" ןיא "יד" רןפ גור!'ר'וט'רקד 1$ רפ ,ן•טישכעמאק .מ 929 . 

1 .•סקמאק 930 
. J .  Kamsky , Die Juden im Kaukasus, Gemeindeblatt der Jiidischen Gemeinde zu Ber/in, N ov. 1 930, vol 

. 506-509 . xx. ss 

1 .קב-יrצמאק 928 
ypa M 11 זeHyMy BU:K HTA), Ky11b ח HawM ycnexM M ,!\OCTMJKeMMR (K 1 1 1-My ,וc A. KaM'IMH-Ee 

. 58-77 . c ,ווו a, 1 928, KMMra וc o ז MCbMCHMOCTb Boc ח 
 ו 945 .רוטכאק

1 .ט"יקייכוו ,זארקואק וןא חאטל•מ רןפ דן"" .ר 1$ טכאק ·' 9 1 לףפcוב  945 . 
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 היפארגרילביבן תוררקמ ירוציק

1 נcוק 911 .r  
-22 'מע .נ 2 'לג , 1911 .הנוימ וןא טלרעו .קלcום .ונכrוזרcוכ ן•cו רן•..,גרcוכ יי ט•מ . r נcוק וןעמש 1 8  . 

 l 97S ,הובמ c 'tlוק
-ep6aiiAJKBH נ ro HaceneHHJI A ס rHYCCKHe HCCJ/CAOBBHHJI cospeMeHH ס ponon ז P. M. KacHMOBa, AH 

 CK ס ii CCP, l>aKy , ו 975 .

1 .ןcומצcוק 961 
1 רcוונ•כ 21 .עמ u- ש-םקcולם ,טפcוטשרו'ררנcולרוונרט'קונל 1$ קר1י'17 ן K' רן•..,גרcוכ "כ טםcוגוצ .ןcומצcוק לאומש 961  . 

 1891 ,ובcושרדcוק
eii H ז oc זא s Aflll onHcaHHJI Mec ס pHan זe C6opHHK Ma ,ז oa, Ce11eHHe Kapa6y,1:1arKeH ש C. Kap,1:1a 

 nneMeH KasKa נ a , ו 89 ו, Bb וח ycK ו ו, c . ו-77 ו 8 ו.

, 19S9 'רצ K ק K  

,) the Northern Caucasus, Caucasian Review (Munich ח i sm i ו e Against Nationa ו R.  Karcha, The Strugg 
. 25-38 . 1 959, No. 9, pp 

c•, 19S7וקcושק  
HYecKa11 ljנ reorpa ס-MHK ס H ס ep6aiiAJKBHCKa11 CCP; 3K נ Hea (pe,1:1.)), A ח M . A11aM .ח , Kail ש M . A. Ka [ 

 e xapaKז pHCTHKa, MocKBa , ו 957 .

1 .כ•cוקcושק 976 
 Ka .6.0 ש Kaea, TpaJKABHCKBR aoiiHa B ג; arec ז a א e 1918-1920 rr" MocKBa , ו 976 .

1 • •קםכלcוובק 890 

.M תeBCKHil, 3aK a ס H H o6b ו laii Ha KasKa' נ e, MocKBa , ו 890 . Koa 

1 .•קםכלcוובק 9 1 4  
.H תeBCKHH, KaBK83, TOM a ו: HapO,[lbl KaBK838, c .ח e ז ep6ypr , ו 9 ו 4 . Koa .ח 

1 .ןcוובק 867 

, cKHe BCAOMOCTH א H, Ky6a ז M Hace11eHHH Ky6aHcKoil 0611ac ס aBHCHMblX coc11oaHRX B ropcK 0 נ 
 ו N2. ,867 ו 5 .

1901 .ןcוובק  
. 605 . c ,ו .N23  ropcKHe eapeH B Ky6aHCKOH 0611ac ז H, 5y/IJ'll.(HOCTb , ו 90 ו, 

1 ,הובק 8 1 0  
." p H  lliHX-AllH ,[\OXO,[\bl ח CHHH � BOB8JIH B Ky6HHCKOM Bll ז e c p, K8KHe HMCHHO c ש  y  Peec ז 

 npe,1:1c ז aa11eH reH .ת. Pe ח uHy , ו ie 5-roןpa c תR a ו 8 ו ro,1:1a, AK 0 ז bl, co6paHHble KasKa נ cK סoו
. 649 . 870, TOM 4, c ו , rH'lecKO/O KOMHCCHCIO, THtj!llHC ס Apxeon 

1 ,הובק 864 
sa c11 זil נ sa cenbCKoro xo 61 זl.(ec ס rסס cK נ Ky6bl, 3anHCKH KasKa נ ucbMO H ז, ח H,[\eH חס Koppec 

 ) Tutji ת Hc (, ו tw. ,864 ו, c . 4 ו 5- ו.

1 ,הובק 886 
. 373- 1  ] Ky6a), Bocx ס A , ו N25. ,886 ו c ,52- . ו 374

 1901 ,הובק
. 8-9 . 7, c ו .N2 ,1 ו 90  , A ס eHHblX ropo,1:1a Ky6bl), Bocx וז Mo ס H ת Eapeu B co6paHHH yno [ 

 1920 ,הובק
, Ka זס aua Boc ז e nponaraH,l\bl H ,1:1eilc ז aa; 0 Coae ז py,1:1oaoro ropcKoro eapeilc ז QHR וoת Peao 

 HaKaHyHe , ו N26, c. ,920 . ו 4 .
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 חיאפרגרליביבר תרררקמ •ורציק

p 1922 ,הרכ 
K בהחוהסו רבחא K , 10 •םונ , 1 •לב , 1922 ,סךוכ . 

p 1927 ,הרכ 
. 19 . 6yHa, 1 927, .N! 1, c א x eapeea 3eMJJeil, Tp ות HHe r;y6aac � H 

p 1957 רכ ,:r:r 
 B .ח. e Ko6wוי K , aכזנוו HD.\e aapo,11oa a זo oc וי c aoro 3aKaaו a נ c ba B XIX BeKe, Coseז K וuו נז H ס rpa נןtא•,

. 57-76 . 1 957, .N!3, c 

p 1962 רכ ,:rr 
CKHil aנ oe JJCHJ1HD.\C aapo,11oa A3ep6ai!,llJJCaaa B XIX aeKe, KasK וc LaHc pecז ea, K וי Ko6w .ח. B 

. 3-68 . eaHHrpBA, 1 962, c6opHHIC 111, c ת , H'l«KHii c6opHHK t/סנrpa 3TH 

p רכp193 .יצ 1  

, aoil nponaraHAoil נ arao ת ape ז M a  c aa נ H aת H B  HaQHOH ז b 6opL6y npo ז a נ e yaa וי Hil, Kpen וc M .  Ko6eQ 
. 1 5- 19  . HOCTH, 1 93 1 ,  .N!9, c ו. H HBQHOHan או Pesomoq 

p חרכp1894 ,יס 
anos ,ll,116 א p זe pHHK Ma ס opHH ropo,11a TeMap-Xaa-lliypw, C6 ז a ac וc ep וי y6cKHil, O נ E. H . Ko 

. 1 -77 . 9, c 'זiYcKt ac, 1 894, aw ןוuו Ta aנa, il H lUICMeH KBBK ocזe H ecז nHCBHHR M ס 
p חרכp1895 ,יס 

. 1 895 TeMHp-Xaa-lliypa, ,אacז ii o6n ס BHCK arecז flBMRTHBR KHHJKKa JJ, ,).ocז il (c ות y6c נ E. H. Ko 

p חרכp1904 • יס 
. 1904 , TeMHp-Xaa-lliypa ,וו il, swnycK ות y6c נ E. H. Ko .oc1 זJHCKHii c6opHHK, C arecז J1, 

p חרכp1906 • יס /\ � ropo11a J1,ep6eHTa, TeMap-Xaa-lliypa, •א op cז il, H ת ו  y6c נ E. H .  Ko 

p 1959 .רכזרזנ 
. 1 .M .<1 נaeQOB, 1918 ro11 B JJ, y זc a arecא, o-HLו c R:opו, 959  K 

p 1 .רן 867 
. 1 867 , der und Arme11re11, Leipzig Libו Karl Koch, Dre Kaukosischen 

p 1956 :זא1ל 
. 1 956 , her Colonies, London ושd Walter Kolarz, Russio 

p '1949 • םיחאחת 
. l'J49 •ותo H•, 28 H ecז B :נ y,11a], H זp . 0 npHCBoeHHH 3BaHHa repo• COQ ... aונc Y [ 

p 1949 ,םררייה םחאיח1ל 
 . 1949 ססרבר K ב 3 ,ןלונכ כי'י'ונ סחו ,סונוב K וסיסדונסיליKס!יf: רןפ דןלהונ- סוניpטו:ורריל M 15pתיי

p 1ל p 1928 .סיכ 

. 1 928 •peת oa a/,!J;oay), 14 an ocז P (ז eapeea, Mono ונ y,11a111,Hxc זp JCTHBbl nתe Ko 

p 1ל p 1930 .הזיאיזסיכ 
. 16 . 6yHa, 1930, Ni2 1 ,  c א a,11ax, Tp cוןo ax וc c וc ,11o נ aQHR aa Mo נ eJCTHBH תת Ko 

p ורםc1873 ,ורכ 

-,l1Ma HMnepa סז ro ס cK aנ cKH KaBK א a, 3an acתז oil o6 וc aac arecז eaae ,!J; ת apoa, Hapo,11oaace זw A. Ko 
. 1-49 . a Vlll, c וc HHJJC וc , 1 873 , ac תtון sa, Ta ecוזq o6 rסס K א»ייtנן ro reorpa ס PyccK rסס pcK זס 

p 1929 .סזרם 
 . 1929 וסרכרK p ב 15 ס,נוונע ודע ,cוןססונבnו cוין סובונ K די- ורונsים c pוין
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1 • רוהי וןריאסימוק 920 
11ena ז ro o ס HHK espeiicK ז e cpeAH ropcKHX eapeea, Bec ז CoBell.\aHHe no aonpocy o pa6o 

. 16 . a. 1 920, N.13 ,  c � MHa ס HapK 

1 ,סיאולמוסמוק 929 
. 26 . a, 1 929, N.1 1 1 , c 400 א KOMCOMOJlbl.\eB B 03ET, TpH6y 

1 • יתיצ סרגנוק 900 
16 Stenographisches Protokoll der Verhandlungen des JV Zionisten-Congresses in London, 13, 14, 15 und 

. 5(}-52 . August 1900. Wien, 1 900, ss 

1 ,רככטיכאטסתק 928 
-aH) ,  MocKBa ז cKHli Kpali H .IJ;arec נ Ceaepo-KaBKa ( נ aHTHHOB, CesepHbJH KaBKa 0 ז. A . KoHc 

. 1 928 , JleHHHrpaA 

1 .רככטיכאטסתק 930 

-aH), MocKBa ז cKHli Kpali H .IJ;arec נ Ceaepo-KaaKa ( נ ii KasKa ו b א aHTHHOB, Cesep ז O. A. KoHc 
. 1 930 , JleHHHrpa.r:1 

1 'ןסכרק 96 1  
. 1 96 1  , a, MocKBa נ pHR KasKa זס HR H Hc f/נ orpa 3 זא , M . O. KocaeH 

1 ,וקסוק 955  
. P. Kosok, Revolution und Sovietization in the North Caucasus, Caucasian Review, 1 955, No. 1 ,  pp 

. 47-54 

1 • רןטס וק 923 

, 1 KHHra � eii, ז HOHaRbHOC � Hb HB נ H כK , epHH, ropcKall ABTOHOMHall Pecny6JJHKa ז A. Koc 
. 96- 1 0 1  . c 

1 .כוצרכוקק 932  
. 1 932 , apcKaR nepenHcKa s X seKe, JleHHHrpa.r:1 נ xa -ס K. KoKOBL\OB, EspeiicK .ח 

1 ,וולוקק 974 
. 1 974 , aHa, MoCKBa ז B JI,arec זס a ז KH נ oii cy11.4YK; CKa ז H nepea.) ,  Jono .ז y (coc ת A. KyKyn 

' 

1 ,ילוישאטליוקק 906 
. 1 56- 1 60 . H:JHb, 1 906, N.1 1 ,  c נK cKHX eape11x, EspeiicKaa נ Ka o KaBKa ז H, 3aMe ת BH ש a ת e 1 ז>. KoKH 

1 .כיילוקק• 98 1  
. 1 9 8 1  1 0  llHBap11 ),ז H3Hb, 3HBMR KOMMYHH:JMB (.IJ;ep6eH כK y ש ecb B H a HeB, He ז   BMeWHBali ת KyKy � 
.."!!-"" 
1 ,כוררוק 905 
, ypHan, 1 905, N.1 K ז aHa, PyccKHH BH ז ponon ס K rHYeCKHHנ 3-4 . M . KypAOB, ropcKHe eapeH .IJ;arec 

. 57-87 . c 

1 ,כוררוק 987 
. 56-66 . an, 1 907, N.1 3-4, c א yp נK ecKHii וי rH ס ponon אז aHa, PyccKHii a ז .IJ;arec ו b ז K. M . KypAOB, Ta 

1 ,וכררוק 9 1 2  
-rH ס non ס a l>aKHHCKOH ry6epHHH, PyccKHH BHTp ):\נ K. M.  KypAOB, ropCKHe eapeH llieMaXHHCKoro ye 

. 87-99 . an, 1 9 1 2, N.1 2-3, c א yp נK 'lecKHH 

1 ,כוררוק 9 1 3  
eCKHii וי rH ס ponon אז A a  l>aKHHCKoli ry6epHHH, PyccKHii a נ llieMaXHHCKoro y e K. M ז b ו  .  KypAOB, Ta 

. 1 62- 1 72 . an, 1 9 1 3, M l -2, c א yp נK 
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 1930 .טאכסרוק
. 20 . 11?, TpH6yHa, 1 930, .N!! 1 1 , c aנס&ונ b סת eMy He 11cn וי o ז, ח KypcaH 

 1902 .טכדכרפסררק
. 21  . 1 902, N.!46, c ,.zז poacK], Bocxo ז e ז, ]ח H,rieH חס Koppec 

1 ,הרו•ק 892 
. 1 892 116p11 ס Kpyr, KacnHii, 5 H ס p11HcK11ii וo K 

1 'ובזאראמ"ק 963 
HKOH ת Be וJ;סז aH B r ז KO, /J,arec ש e 11 תHe11, A . r. Me ז B, H . K. KepHMOB, r. C. Koiic נס KaiiMapa .ש. r � " MaxaYKBJTa � ii aoiiH ס aeHH ז Qreyec 

1 ,בוזאראמ"ק 97 1  
apeMeHll np11coe,ri11HeHllJI ז BHB, O ז yp1J HBPOAOB /J,arec ת <1 ז epKH HCTOPHH Ky 1י B ,  O נס K aiiMapa .ש. r 

. 1 97 1  , cKBa 11 סx ,riHeii, M ש K Pocc1111 ,rio Ha 

1 'גרובסכ•ק 928 
-b ת e 11 ז c ,riaHHbIMll npe,riaap11 11 נ & oaa111111 B ,LJ,CCP B c נ ro 06pa ס ,riH 11 סH11e Hap זס K11Hc6ypr, Coc .ח . H 

. 36-43 . aHa, 1 928, N.! 5-6, c ז X03RHCTBO /J,arec סe aHOB ת bHOii nepen11c11, fl ת HblX llTOrOB WKO 

1 .ב·צ•ק 963 

. 1 963 , a aת K וי HllKa), M axa ס ii Bf/BCTH (Xp ס cK ז coae וJ;סז a r נ aH ז aea, /J,arec ז ea, M . fiy וי M . K11 

1 .ןבלק 984 
1 טסוגוא ,וכרמעב ,זאוקוק וןפצב רהה-ףרה• תו'להק תאוש- ורבחש לאו-ש תול•הק .ןבלק םהרבא  . 10 ·מע , 984

1981 ,רנז 1' לק  
1 ות.בש ,הת•ראשב זאוקואקב ת•ת•צה הוענתה ,רגז 1' לק לאו'ש 98 1  . 98-86 'מע . 8 ·ובח , 

1 • •קס r: וצ•לק 956 
. 1 956- 1 959 , KBa סc 'IHHCHHll, M ס eBCKllii, C וויoת B. O. K 

1 .בומ•לק 965 
. 1 965 llMOB, KaBK83CKHe Jl31JKH, MocKBa, ת r. A. K 

1 :ץ•בומ•לק 938  
. 53-56 . HHK, 1 938, .N!! I ,  c סנ HrH ת Hpe ז BH'I, Kyp6aH-6aiipaM, AH 11 סM ת JI. K  

1 :ץ•בומ•לק 939 
, 1 939 , HHK סנ HpenHrH ז b Kyp6aH-6aiipaMa, AH סת BeH11e 11 peaKl.\llOHHaJI p 1111 סKH נ Bo ,וי B11 11 סM ת JI. K 

. 45-49 . .N!! 1 ,  c 

1 :ץ•מ•לק 929 
. 1 929 Hli, 1 5  Ma11 11 ס1יcb, EaKHHCKHli pa6 ת o11 וc 11 11  ycno a11 ונc ת on 11 , חMbl'I ת K .ת A 

197 .ובצבאדק 1  
, aH, 197 1 , .N!! ,aH ז cKHJi /J,arec ז 3  Coae 11 זii ,Ll,arec וc c ז ep11 - Coae וי H . KpaBl.\OB, Tao11 CblHbl 11 ,rio 

. 23-26 . c 

1 • רcוורנסראק 932 
. 7 . paii03ET, TpH6yHa, 1932, .Ni.!26, c וc Cea סתוי 11 ז My M ויe o ח 

1 ,וקנבףק 896 
. 1 896 , ep6ypr ז e ח . wx, C ;זHס p סז H ;זan o, flo /J,arecTaHy - B וc B. C. KpneH 

 1978 ,ונריק
. 1978 , aa וc H, Moc וr p 1יe M; O ;סוווז n וr E. Kp11rep, /J,opora 
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 היפארגרילביבר תוררקמ ירוציק

1 ,ילכריק 945 

eiicK11x) eopeeo ח x (pyccKllX 11 eopo ו oa1111a 1111oropo.r:111b ו pe6b ח op נ ecK11ii o6 ף op11 ז A.  Kp11xen11, Hc 
, HH נ py ז eR eBpeeB נ ro My ס rpar/JH'leCK ס oc. HCTOPHKO-:JTH ז e, 1 804- 1 855 rr. , TpyJ1bl נ Ha KaoKa 

. 1 35- 1 73 . T611n11c11, 1 945, TOM 3, c 

1 ,לוק 944 

1 ראוניב 26 ,הפצה .ואבוקו זאוקוק תודהי לש הנברוח .ולק .ו 944 . 

1 .רןק 95 1  

. 1 95 1 d ח,  o Dance of Death, L ח  o  Erich Ker ח, 

 1973 .רןק

 .ג"לשח ,םילושרי ,םריק יאה יצחכ םדיוהיה תיאלקחה תובישיתהה .רןק .י

1 .תמייק רןק 9 1 1 

1910 ראוניכ 1 דע 1909 ראוניכ-1 מ ·לארישל תמייק רן'ק חובטל הסיורמ סנכנש ףסכה וןבשח  .א"ערח ,גרוברטפ ט"ס , 

1 ,ערקק 924 

. 1 924 a ז ropcKllX eopeeo, flpaB11a, 14 aoryc וo eMne נ e1111e ף e 06 חec 

1 • ויבאו 935 

. 1 3- 1 4  . a, 1 935,  N!! 6, c א TpH6y ,ו b ז a ז cK11e ז pen111.1, Cooe ז H . l'a61111, O.C 

1 ,בוסאו 929 

. 22 . a, 1 929, N!! 7, c 11 אKa B 03ETe (l>aKy), TpH6y ז Kp11 ס Paccoo, CaM 

1 ,הדאזרלסאר 952 

. 4-7 . 1 952, N!!9, c ,נ po6neMa, KaBKa ח cKaR נ a,[le, KaoKa נ M . 3. Pacyn 

1 ,הדאזרלסאר 953 

, 1 953, N!! M נ a.r:1e, CMb ו cn o.r:111oro 11c ז op11 ף ecK ס ro aK ז J a, 06beJ1HHeHHפ H KaBKa נ, 3-4 .3. Pacyn 
. 7- 1 0  . c 

1 ,הבויגרוטסאר 970 

bl .r:IBYRJbl'lllR y ח T11 ,11 סpeiiK ח . oa, JI . A ס opryeoa, 4. X. l>aKaeo, M . H . Hcaeo, A. A.  Kep11M ז B. C. Pac 
rHYeCKHX H ס pono11 אז Hrpecc a ס J1HbJH K 4 ס)'Hap ונ< a, V// Me ססונ ro C ס cK 11 זpa11cK11x 11apo.r:100 Cooe 

. 7 1 5-72 1 . cKBa, 1 970, c ס ayK, M א orpar/JHYecKHX נזא 

 1926 'בוקינטיקאר

. 1 1 7 , 1 05 , 1 0 1  'IHH, 1 926, N!! ס An. PaKllTHllKOB, EopeiicKaR cno60.r:1a, EaKHHCKHH pa6 

1 ,בוקינטיקאר 932  

. 1 932 R6pR, 23 .r:1eKa6pR ס Ka, 18  H זס An. PaKllTllllKOB, Ky61111cKaR cno60.r:1a, Japa Boc 

 1933 • בוקינטיקאר

. 1 2- 1 3  . a ,  1 933, N!! 1 ,  c א B, Ky61111cKaR cno60.r:1a, TpH6y 1111 סK ז An. PaK11 

 1936 ,בוקינטיקאר

. 242-250 . aBCKllii) , MocKBa, 1 936, c ז aH, (pe.r:1. B. C ז An. PaKllTHllKOB, r116eJlb MaraJlbl-,L\JKyyp. J(arec 

1 יבוניבר 96 1  : r 
1 ראוניב 29 ,טהייידיכו וגו 1$ מ ? T אוקואק ףויא יזיי-גראב די ובעל ויו ,טשויו 1$ ניבאר .ס 96 1  . 

1 • ואטסבאד : r בוניבר 96 1  

1961 ראורבפב 6-5 .טיהיוייכו ןגו!ימ .)בנונעכייצראפ( ואטסעבאד ןיא יזי-ייבראב יד ייכ . טשויו!יניבאר .ס  . 
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1 .טנברז :ץיבוניבר 96 1  
 ןנויימ . ןוייוועג זיא ואי רןפ סייוו רןא זארקואק זיא סייטש א ןיא •עקזייביילס עשריי'י עגילאמא זי . שטרו ייביבאו .ס
3 ,טייהיויפ 1 1 ואוביב  96 1  . 

196 ורפס :ץיבוניבר 1  ,n 
1 סואמב 5 ,טייהיויפ ןנריימ .רןי..,גראב זי רןפ רוטארטעיל זי .טשרוייניבאר .ס 96 1  . 

1 • רןרטאיח :ץיבוניבר 96 1  
1961 סואכזב 1 .טיהירייפ ןנריימ .ןאטסעגאז ןיא רןיי ייב גנולטערש 1$ פ-רטעאטע א ףרא .טשרואניב 1$ ר .ס  . 

1 .םינבז 897 
, 1 897 a ):\ס HHKa Bocx ס i:\qHHeHHH eapeiicKHX 0611.\eCTB paBBHHaM), He):\eJibHaR xp ס חס Ka 3 זaMe [ 

. 628-629 . N! 22, c 

1 • זי'זונור 889 
eii H nneMeH ז oc זא s IVIR onHcaHHR Mec ס pHan זe aHHQa, C6opHHK Ma ז c זנ eHcKa ת HH, 4epa וKס T. Por 

. 70-77 . ycK 8, c ח KasKa3a, TH$JIHC, 1 889, Bbl 

1 • יקסנא'חר 984 
, 3 M 1 , זס 984 , HM a103 תe, Hepyc ס M C ס cK ז eccbl B Cose סגו HespeiicKHe np אז aHCKHii (pei:\.), A וKס A. P 

. 204-2 1 9  . c 

1 • יקסנא•חר 986 
1 .ביבא-לח ,רלכ רןא טרר .יקסנאזש 1$ ר .י 986 . 

1 .גרבנחר 886 
1 ·לג ,ז•כזר n .ץילמה . T] "מרח רןש m מ •ה םוימ בחככזנ טנעכררע ,גרעבנזע 1$ ר הווהי המלש 5 7 1 'מע ,  9 1 4  . 

1 ,גרכנחר 887 
1 ,ץילמה. ,טנעבררע ,גרעבנזע 1$ ר הדוהי המלש 1 'לג ; 607-605 'כזע , 58 'לג , 887 1 3 1 'כזע ,  1 95- 1 1 1 'לג; 94 1  'מע . 6

1 226- 1 1 ·לג ; 225 8 1 1 'מע .  9 1 5 - 1 9 1 4  . 2494-2493 'כזע , 234 ·לג ; 

1 .נזבנחר 888 
1 למה . r.n טבכ רהשע םוימ חבכמנ טנעבררע ,גרעבנזעייי הווהי המלש 888 .r . 21 ·כזע . 3 ·לג . 

1 • לטנזור 969 
 . 237-230 'מע , T "ט רפס ,ט•כחש ,רכהע ,םיויוה םדיוהי r ב ,)בוז-זב .א( טלנזור זסינ

1 .לטנחר 97 1  
197 ,ביבא-חל ,זcונרכאפטגאז ןאי ןבלע דישיי .)בור זב .א( לאטנזעייר זסינ 1  . 

1 ,גרבנטור 967 
, 1 967 , Joshua Rothenberg, The 'Mountain Jews' of Soviet Russia, Jewish Frontier, November 

. 1 5-20 . pp 

1 .תריויצה היסור 883 
. 1 883 , ep6ypr ז e ח. nHCHaR PoccHR, TOM 9; c ס Hs )/( 

1 ,'בצטיסוז 8 1 3  
a א a ז orpat/JHR JJ.arec נ:זא pHR, reorpat/JHR H זס aHe, 1 8 1 3  r" Hc ז arec ,זנ ס :ם Hll.\CB, C&e;:\eHH 4 ז>. H. P 

, pe):\. M . O. KocaeHa H X. M. XaMaeaa, M ocK&a ):\חס bl aת epH ז X V/11-XIX BB. ; ApxHBHble Ma 
. 247-25 1 . 1958, c 

1 .'בצטיסוז 8 1 6  
Hble KaBK83CKOIO א a, AKTbl, co6pa ):\1 ס 8 1 6  r 23 זנ-ro M a .HcbMO reH נ MaH ת- XaHy סז  PTHll.\eBa K H ח 

. 562-566 . Apxeorpat/JHYCCKOIO KOMHCCHeJO, TH$JIHC, TOM 5, c 
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 1977 ,וטנר
1 •מע ,כ"כ ופס ,ז"לחש ,רכעה ,הכפהמה וחאל וקאנב •ת•צה רוענה תוענת ,ונטר רדנסכלא 8 5 - 1 82 . 

1 .קאנוי 930 
. 1 1  . oH03ETa, TpH6yHa, 1 930, N.!8, c Jנ: a 6 זaK , Pa6o ו E. Pb 

1 ,ם•סונ 1' כוי 9 1 2  
. 9 . a ,  1 9 1 2. N o .  29, s t r  Wieloier\stwo u Zydow Kaukazskich, lzraeli ו 

1 .ן•לכוי 886 
1 .רהיפהצ ,וקאנ .ן•לכוי .מ.סו  . 3 •מע , 98 ·לג , 886

1 •למה • זילכוי 886 • r 
1 .ץילמה .וקאנ .ןילכוי .מ.סו 1 ·לב , 886 1 •מע . 05 358- 1 357  . 

1 • ן•לויכ 89 1  
1 ,ץ•למה ,וקאנ .ן•לכוי .מ.סו 89 1 1 'לב ,   . 6-5 ימע , 20

1 ,םוטאכ . ן•לכוי 89 1  
1 .ץילמה .םוטאכ . r לכוי .מ.ש 89 1  . 3 ·מע . 201 ·לב , 

 1927 .סויכ
, os, 1 927, J\1!!4 .R ז c זתb a ו X Hap ס AH ס c ז eii CCCP (ropcKHe eapeu), Bnac ז.ו Cose ז 1 Puaec, CpeAH o 

. 1 3  . c 

1 .רחסמל r •ויסו 903 
. 8 . 1 903, N!! 1 ,  c ,סז.וc u], Ey4}'mH זנ oproa ז ao Ha npaao ז bc זנ e ז CBHAe [ 

 1941 ,המוסוי
-amme auf dem Gebiet der ehema/igen UdSSR, Berlin ו Verzeichnis der V tilker, Volksgruppen und Volkss 

. 1 94 1  , Steglitz, Institut filr Grenz-und Auslandstudien 

1 ,המוסוי 986 
A Uniquely Jewish List - The Refuseniks of Russia, New-York, [ 1986). 

1 .•לאפר 956 
 .זם"חש ,כ•כא-חל ,הולאגל קJCכ:מכ .)ופצינצ( •לאפר הריא

1 ,זאוקואקכ תוחרצי 905 
1 ,וה•נוהצ ,זוקקכ תוחרציה  . 2 ·מע . 109 ·לב . 905

1 7 • ייככאסו 92 
. 1 927 orr116p11 1 ו a, ;ג OKT116p11, flpas וo u ז e 1 זנ 0-a K ז uuc ש yap HaQMeHb ז Penep 

 1929 ,יr:כאסו
1 רבוטוקאכ 24 ,כסומח m י.אסוכתאםחאז· תזיאב ויא םוtוינחאסו .כאtויכאסו ילכראם 929 . 

 1929 ,רכולאסו
. 63 . pel{, 1929, N.!5, c ס l{H• H r סו eu (Y ropcKHX eapeea), Peson ש ype coaep ז b Jז ar K KY ש , oa זנ ay נג.ש: 

1 .תחיוחרכ הנובהמ ,רכרלאסו• 929 
, JOl{H• H ropel{, 1929, N1  :נג.ש ay זנ oa, ropcKHe eapeu ua ת y זונ x Ky זנ.וז ypuoil peao זנoו n QHH, Pesס 10

. 56-57 . c 
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1 .רכל T' אר .רכולאש 929 
, 929, ]lfq5 ו , pe1< ס Peson101<HR H r ,ז cjlaBH aת HHCKHii ז a ת oa, ropcKHe eapeH H ת H נ B,  P. Pa תס ay גג..ש 

. 60-62 . c 

1 .כרולאש 930 
. o ו . c ,930 ו, ]lfq  גג..ש ay תס B, KoncjlepenQHJI rpo נ o6 ת ,03ETa, TpH6yHa ו 2

1 .ינחוג .רכולאש 930 
. 20 . c ,930 ו ו, ]\fq ו , TpH6yHa ,ת pe נ e na וג< oa, Bonpoc y ת lliay .Jג 

1 .כרולאש 93 1 
lfq[ ו,  גlliay .J ת oa, I>y,!\eT ת H naK ס neQ noc ז poena ש K סת a ת\JI ropcKHX eapeea? TpH6yHa, ,l ו 93 ו, 30-3

. 22 . c 

1 ,הכרולאש 974 

. 78-87 . 974, c ו , HMy ז aH Cose ז M, Ba נ oa, Hy11aH ת lliay .Jג 

1 ץ:יכוספאש 9 1 4  
ro ס s o  CesepH ז Riic סנ x סe oprosnR H cen1>cK ז , neHHOCT1> ש M1J ס Up ;נ BH'I, Bec1> KasKa ס M . C. llianc 

 KasKa נ a H 3aKBBKBJl>R, I>ary , ו 9 ו 4 .

1 .כוטאכראש 96 1  
, Ka זס pKH Hapo;;os Boc ס BHJ<IJ H noros ססcn OBHQbl H noroaopKH; U ת CKHe noc ז B, Ta זס ap6a ש.ש. r 

 MocKaa , ו 96 ו, c . 496-50 ו, 654 .

 1975 .טיבש
1 .וץכוכ 26 ת.ותרחא תודייעי ,םיררהה םדיוהיה .טיבש ףסוי 975 . 

 1656 ,יתכש
 לש m תתה ייחמ םירקפ .בקיע אהליכ .ףסא החכוש :םינשררכ v: וא •רכישש רןקת' יסכו רוצק .וןכולש םרהבא ר"כ יתכש
1 ·כוע ,ר"תש ,םילושרי .םייניבה ינויב םריוזiהי 40- 1 39 . 

1 ,ל"דש 863 
1 ,דיגמה .ל"דש תאמ תבכמ  . 5 ו 5o- ·כוע . 1 ·לג , 863

 1900 . רץארוש
 .ס•רת .םילושרי .ץראה תואותב רפס . רץאווש ףסוי

1 .ץרארוש 952  
. 952 .C. M ז HCCMHTHJM s Cose ז cK ס M C ססונ o e, Hbו- HopK , ו  lliaapQ, AH 

1 ,רוש 885 
1 ,רהיפהצ ,?םרקמל םי m לש המכ ,רוש ףסוי 35 ינוע , 43 ·לג , 885 1  . 

1 ,רוש 899 
 . 42 ·כוונ ·יי ·לג .ו 899 ,דריפהצ .ארכק : r רככוייח רוש ףסוי ברחכ השנמ יבצ

1 ,רוש 905 
1 ,רהפיהצ ,ארכק :ץירבכוייח דוש השנמ 1 ילג . 905  . 3 ינוע . 62

1 ,רוש 949 
1JKH נ oa-eapeea, Jl ז a ז Ma roaopa נ H ז nconaH ס e11oaaHHH K ת x aonpocax B Hcc ו.ו P.O. lliop, 0 cnopH 

-BaHHli, MocKBa ס,!\ e ת HHrBHCTH'leCKHX Hcc ת aH;r, C6opnHK ז a H ,4arec נ pHoro KasKa ווe C-e 
yCK 1 . ו-27 ו 39 . 1 ,  c 949 ח, Bbl ו , enHHrpa,!\ ת 

1 .רכנאטרוש 968 
aHOB, H ת s HHHH orn•. Oז aJKHIJe CIJHIJ rop, Maxa וי K תa a , ו c ,968 . 39 ו 395- a  A.T .ש op ז 

.] 433 . apoae, c נ a תת  a o H. H. H וc ecKu cnpaa וי I>HorpacjlH [ 
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1 ,לאטש 979 
1 ,בינא-לת ,הריוטסיהו ויה .תורפס ירקפ :לארשי תווע .)ךרוע( לאטש .א 1 ימע ,ב רךנ , 979 1 1 -55  . 

 1938 .םויוטש
70-5 ימע ,טיירצת .וןיצ .)םיינרע תורוקמ יפל חרזמב םדיוהיה תודולתל( םדיוהיהו םיולגנומה יושנכ .םויוטש .א 1  . 

1 'גניליש 948 
a ז KHe coo6U(eHHR HHCTHTy ז Aa, Kpa ס eAHL\HH 1 946 r ח Kc נ aHcKaH ז E. M . lliHJJJJHHr, Aarec 

. 3 1 -40 . HH, 1 948, .N°!!4, c tjנ rpa ס JTH 

1 ,דהיש 960 
. 425 , 393-404 . C ,וו C. 1 75, 200-202; TOM ,ו CKBa, 1 960, TOM ס aHa, M ז .O.OB j{arec ס HR Hap ננ o ח 

1 ,הריש 97 1  
. 349-353 . aHa; AHTOJIOrHR, Maxa'IKaJJa, 1 97 1 ,  c ז HR Parec ננ no 

1 'והוריש 946 
 ,ראורבפב 14 ,טיייקנייא ,דנאמלעה .מ ,שריי..,גראנ רןפ . 1$ ה 1$ ריש- זילאטס רבח םרע יזיי-גראנ" רןפ גנאזעג א

1 946 . 

1 'םע-רייש 945  
1 .טיייקנייא 'ךארפש רעשטיאט רוע ףא ררעיל-סקל 1$ פ עויש" 3 1 לריפאב  945 . 

1 ,םרישי 970 
. 475-486 . aHa, fleHHHrpM, 1 970, c ז neCHH HapO.O.OB j{arec 

1 ,רטנש 9 1 3  
. S .  Schechter, An Unknown Khazar Document, The Jewish Quarterly Review. 1 9 1 2- 1 9 1 3, vol. 3 ,  p p  

. 1 8 1 -2 1 9  

1 :ץינוננש 930 
. 1 930 , paHJIR?, fleHHHrpM נ BH'I, KoMy CJIY!KHT peJIHrHR H ס M. lliaxH 

1 .רןלש 920 
1 ,םולהע ,זוקק .דןנאלוריפ .ש.ינ 1 ימע . 22 ילג , 920 4 - 1 3  . 

1 .רןלש 972 
1 ( וקאנ :איולו היא סקרנ"' 'רןלש לאריוא 920- 1 9 1 9  . ניילשת .בינא-לת .הסיורב תינויצה הוענתה תורוקל ץנוק ,ריצק ) 
1 ימע :ב רךנ 3 5- 1 32 . 

1 ,המלש 975 
paHa, 24 anpenH 1 975.  W ז a c ש iiHe, Ha ס ii B ס B ס opoii MHp ז B ס ropcKHe eBpeH B ,ס M ס C.llin 

-
1 .נאימלש 974 

. 1 974 H6pH ס paHa, 28 H ז a c ש pHH ropcKHX eBpeeB, Ha זס paHHL\bl HC ז lli . llianbMHeB, C 

1 • בא ימלש 978 
1 רבמטפסב 15 .בריעמ ,זאוקוק יאוצי לע תמאה .נאימלש היעמש 978 . 

1 'ו לקומש 93 1  
Schmuckler, Lipinskaja, Uber die sanitaren und gesundheitlichen Verhaltnisse der jiidischen 

. 1 2- 1 4  . Gebirgskolonie im Gebiete Nalschik, OSE-Rundschau (Berlin), 1 93 1 ,  No. 2, pp 

1 • םריפכ תומש 856  
. 369-395 . JJHC, 1 856, c ו!i cKHii KaJieHAapb Ha 1857 ro.n., TH נ BaHHH AepeBeHb, KasKa נ Ha 

1 ,רמש 886 
1 .ץילמה ,וקאנ ,רמש  . 2295 ימע : 192 ·לג ; 939 ימע , 65 ילג , 886
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1 ,רטנש 887 
Ernest C hantre, Recherches Anthropologiques dans Le Caucase, Paris-Lyon , 1 887. 

 1 926 . ןמרדי'כש
1 ראוניכ 10 .וןטעש ורע .ןבעל םעי'כ א רצ ברעו ןפריא ןדי'-גואכ וי .ןאמדועייכש .י 926 . 

1 • ייודרמ . ןמרדי'כש 926 
 . 1926 יוליכ 25 .וןטעש ורע .ןאו 1$ טפאג-יזשדרמ רןפ םיחולש וי .ןאמוועי'כש .י

1 • ןמרדי'כש 928 
1 רבוטקואכ 23 ,וןטעש ורע .דןי..,.גראכ רןפ גכרכועו 1$ כ"א"דרע .ןאמוועי'כש .י 928 . 

1 .ןוחכש 943 
The American Jewish Year Book, 1 943, vol. 45, pp. 303-304. 

1 .כי'פש 976 
, ... חררכט דעיע•א טיכ לריר רןא טיכ ףר אר ךיא· ,ררעיפעש .א ' 1 ד,אכלמי'ה טישרער 1$ ס   קחרעה( 26-25 •מע. 1 ·לג. 976
 .)'הדכארפ היאקסכאטסגאד·מ

1 ,אויפש• 9 1 7  
1 .טאלככעאכרר וזעארקראק 'ץכעגילטעכיא ועשוי" רוע רצ ורויכ א ,אריפש .פ 9 1 7  . 3 ·לג . 

1 ,אויפש• 9 1 8  
1 .טאלכנעכ 1$ יי רזעארקראק 'ךרכ עשויעכאמואדכורר סאו ,אריפש .פ 9 1 8  . 3 ·לג ' 

1 .חרככרקמ .אויפש• 9 1 8  
1 ,טאלכנע�רר וזעארקראק .דןי..,.גועב וי י'ב חרככרקמ ,אויפש .פ 9 1 8  . 7 ·לג , 

1 ,אויפש• 9 1 9- 1 9 1 8  
. 1 HHK, 1 9 1 8 , N! 50; 1 9 1 9, Ni! ז cKHii espeiicKHii sec נ JKH3HH ropcKHX eopeeo, KasKa נ H ,ס anHp ת.ש. <J> 

1 ,אויפש 9 1 9  
3 ,טאלככעכ 1$ יי וזעארקראק 'ןוע•א ועכירכק וי ייכ עגאופ-ודע ., ,אויפש . ל.פ 0 1 סואמב  9 1 9  . 

1 .םילועפ ,אויפש• 9 1 9  
1 ,טאלכנעכ 1$ יי וזעארקראק .דןי..,.גדאכ ייכ רטעעוכא·וועכארר ,אויפש .ל.פ 9 1 9  . 3 ·לג , 

1 ,הרבק ,אויפש• 9 1 9  
1 .טאלכנעכ 1$ יי וזעארקראק .אבוק ,אדיפש .ל.פ 9 1 9  . 1 ·לג , 

1 ,אריפש 983 
. 1 983 , HM aת oo, Hepyc aת epH ז eii H Ma ז a ז C6opHHK c ;ס anHp ש. JJ .(/) 

1 .ברטירכלג·צש 902 
-a TeJTbHb/MH MOTHBaMH, pa3"bRCHeHH ;סג aKOH נ e flOJTO)l(eHHe c ס cK ;ג opo ז ,) . BHTOB ( COCT תס C. r. lll,er 

. 1 902 , ep6ypr ז nOJTHHTeJTbHb/MH yKa3aHHRMH, C. lle ג;ס RMH H 

1 ,דדוש 796 
opographische Beschreibung des Kaukasus, Erster ו Friedrich Enoch Schroder, A llgemeine historisch-

. 1 796 , Teil, Gotha und St. Petersburg 

1 .גדיש 983 
 ,רז דהעכ חיחפ משה א.תו פיוא יבצמעכ חיחרצכק-םינפ הקזיו םי'חחפמש םרישק :זארקראקמ םרייוהה םדיוהיה ,גידש. י

1 .ךמסומ וארחה חלכקל רמג חדרכע ,הפיח חטםירבינרא 983 . 

1 .כטימוש 893 
, a ;ג HHKa Bocxo ס eJTbHaR xp ;28 ג .2. 1 893], He סז eoa ז.ו opa lliepeMe ז ry6epHa -aת Rp reHep ת l.J,HpKy [ 

. 320-322 . 1 893, Ni! 1 2, c 
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1 ,רהדת 949 
1 ,ביבא-לת ,ויתבו ובישהי יוצלחל הריכוולקצינא ,והות ודד 1 'מע , 3 רךכ , 949 439- 1437 . 

1 ,יחכס ירשבות 9 1 9  
. nR, 1 9 19 ,  .N!! cKoii r נ e ז e), EBpciicKaR s ס 8 a  ]ח o נ Apaa ת eHHe eapeiicKo-ז a ז 

1 ,הנגהה תודולת 956 
 .!'"שח. ,ביבא-לת ,ינש קלח ,א ךרכ ,רוביו צ"כ ךרוע ,הנגהה תודולת רפס

1 ,תורפסה תודלות 970 
. 1 970- 1 974 , MocKBa ,ו ypb ז cpa ז pHR COBCTCKOH MHOrOHB!;HOHBnbHOH nu זס lfc 

1 ,וקאנב וןרטאית 937  
1937 ראוניכ s ,רכאטיקא ,ר]טעאטע רעשטיאט אנ  . 

1 'וןקית 960 
. 1 960 a ז MMYHHCT, 1 1  aaryc ס onpaaKa, K ח 

1 ,תיתד-טינא הולמתע 928 
. 1  ] AH ז Hpe ת HrHo נ nponaraHAa), KpaCHb/H � Ha ג; arec ז aH, 26 anpe ת� 928

1 ,הכורתע 93 1  
. 1 3  . ar03ETa, Tpu6yHa, 1 93 1 ,  .N!! 4-5 ,  c ,Iנ. aBKa ז c ו Bb 

1 ,תורבת 9 1 0  
. 35-36 . a ,  1 9 10, .N!! 2, c נ H L  KaBKa נ H כK , ypa H npocBell.\eHHe ז b ת Ky 

1 .תוברת 928 
. 17 . Ka, Tpu6yHa, 1 928, .N!! 1 2, c ס A סנ eH11ea M ת HBaHHe nepece וו< y ת ypHoe o6c ז b ת Ky 

1 ,תוברת 958 
. 1 958 , HqecKHii c6opHHK, M ocKBa ז HC ז a ז enbCTBO PCl/>CP, C ז pou ז e c ס ypH ז Kynb 

1 ,תוברת 967 
. 1 967 , a aת M axaqK ,ו ypb ז ii Kynb ס ccK וי u ז uanuc ו; aM co ז co ו K Bb 

1 ,תורבת 97 1  
. 1 97 1  , aHa, MocKaa ז arec ;ג AOB ס Hap וז ypa H 6b ז CoBpcMCHHaR Kynb 

1 ,םימוגרת 94S 
1 רבוטקוא ,ןכיילענ ,ש]וי" רןפ ןעגנוצחעעכיא[ 94S , 1 ימע 4  . 
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 557 493 .א
 יא .•נ•מ•נכ :האר .. כ.א
 557 78 .ג.א
 557 246 245 .ז.א
 557 419 .ט.א
 557 85 ן-א
39 389 340 339 337 306 25 23 2 ו א-מ-ק יא 1 557 
 הכרס-אבא : האר ,אבס אבא
 52-48 43 )הילהק( הכרס-אבא
 61 66 )םרדיומה דקפמ( ר•כ•ר-ראקאכא
 54 )ררזיא( הריאכא
 40 ו 372 370 364 229 220 2 ו 9 ו 97 54 )םע( סריאכא
 חרכ•סנ; 448 406 405 372 37 ו 362 357 )רןשל( חריאכא

57 241 
 455 )'אזחמ( יא .כרמ•לארכא
 551 205 ו 79 48 ינ ,כ•אלררכא
 464 459 )רמז( יכ .כרמ•לרדכא
 46 ו 459 )ח'נקחש( ינ .הברמ•רלדכא
 360 ימ .ס•חארררכא
 558 28 ימ ,•רילישלרשדכא
 453 ר)פוס( יא • ראקאכ-רכא
1 ו )םיחרזאה חמחלמכ חר•פרנכ שאר( כרנאמחאררכא 7  
 ס•לסרמ-רכא : האר י רועס-ןכא ןמחר-רבא
 40 >םאלס•אה r פמ< ם•לסרמ-רכא
 3 ו ך )כו( םרלש ןכ רן•לטבא
 558 52 ו ו 52 יא ,ררד•כא
 49 ו כר•כא
 492 49 ו ימ ,כר•כא
 492 יפ .כר•כא
 492 ., .כר•כא
 558 444 423 42 ו 408 407 יא ,כרל•כא
 464 )חרמז( •ז ,הכרנאסאנ•כא
 5 ו 5 םרענ•כא
 4 ו )'כדע עסונ( ןאילצפ ןכא
 4 ו )וןריוטסיה( •פט•ק לא ןבא
 יא : r כררק•פ :האר .ףרש ןכא
 509 'א , רינבא
 298 כרמארכא
 500 כרמארכא
 332 )כו( רבמאדכא
 558 295 יא ,כרמארכא
 295 )סרתרגא( יא ,כרמארבא
 294 )סרנררגא( יו .כרמארכא
 ו 32 יח ,כרמארכא

 חתפמ

 522 409 408 ו ו ו לא•ח• ,כרמארכא
 522 5 ו 6 סחוד• ,כרמארכא
 294 היעיש .כרמארכא
 508 ימ .כרמארכא
 30 ו י_ם .כרמארכא
 458 )ןקחש( יע .כרמארכא
 509 יו .כרמארכא
 294 •חכש .כרמארכא
1 לא•חש ,כרמארכא 1 2 1 476 ו 4  1 6- l 
1 יא .הכרמארכא 1 2 
 465 )חרמז( יס . הכרמראכא
3 )כו( םרהבא 1 6  3 1 7  482 
 3 ו 2 •לבכה םרהבא
3 •קראטמ םהרבא 1 3  
3 טנכרדמ םרבא ןכ םרהבא 14 
3 )כו( ןונח ןכ םרהבא 1 9  
1 )כו( הנונח ןכ םרהבא 31  323 433 
 ו 36 ףסו• ןכ םהרבא
1 לא•חרק• ןכ םרהבא 37 
3 ס•ל•חממ לאריש ןכ סונא 1 3  
 425 ימ .םולשבא
 460-458 •ז . כרמרלשנא
1 יח .כרמרלשכא 3 1  1 80 1 8 1  239 386 429 432 443 445 

448 456-450 464 520 558 
 446 294 י• .כרמרלשבא
 558 423 422 68 יל ,הברמרלשבא
 138 )יררה• אפרמ( ןאיזד-אגא
 368 הראו-אנא
1 )היסור דגנ םרדיומה שיראמ( רלטררמ ןאיח אנא 68 
 398 350 257 ר)חוס( ימ .נ•כאגא
1 יא ,נ•אגא 52 448 558 
 558 368 365 ,•לגרא-•לאמאגא
 כרנררהא : סג הרא יכדתראגא
 502 490 474 473 47 ו 456 4 ו 0 377 3 ו ו ר"א .נדתראגא

503 543 
5 ו 509 463 >רןרטא•ח להנמ( יח ,כרתראגא 1  
 509 ןנ m • ,רבתראגא
 439-437 385 384 38 ו 376 374 368 366 בק'ע ,בדתראגא

442 444 461 558 
 475 206 רביש .כדנרראגא
 334 ימ ,כרתראגא
 558 286 92 87 יס .רבתראגא
 האר ; 452 45 ו 443 435 43 ו 426- 424 385 ס-עחדדגא

 םע ררפס :סג
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 חתפמ

 •נזורג; 486 396 וקאנ ; 488 ןאול-קוצא : חו•נו•צ תודוגא
 : 488 הרוש-ןא n-ר•מט : 490 489 487 טנברר : 498

 חונו•צ : םג האר ; 490 הבוק ; 503 ק•·צלאנ
 ןאטסגאד לש; 445 442 ח•טייבוס-לכה : םףפוסה תודגא

 חדוה•- n •טאט ה•צקס ; 454 448 444 443 436 294
439 444 445 448 

 559 520 ,, 'ףסא•גא
 559 70 'נ ,בש•גא
1 33 )רפכ( •באלגא 80 1 8 1  2 & 1 237 239 265 268 270 

287 3 1 9 343 359 454 5 3 1  533 535 
 יגהנמ וקח : האר . טאוא
3 )בר( וה•נודא 1 7  
3 )בר( דעלג ןב ןהינודא 1 5  
 559 346 'י .רולא
 143 )טנברדב הרטשמ דקפמ( ובמדא
 475 'א ,בומדא
 520 ·י : r בומרא
 142 )הבוקב ינמרא אפור( ץנאימדא
 68 )יסורה אבצב רייס( ינזורגמ וןוהא
 בונוראגא : םג האר .בונורהא
1 'א .בונורהא 6  1 7  33 3 1 1  47 1 473 474 559 
1 )םע( ם•נידוא 4 1  1 64  1 65 1 67 401 
 358 )וןשל( ח•נודיא
23-2 )ריע( הסורא 1 1 08 275 335 493 495 
 382 ח•טייבוס הקילבופר ; 548 382 ןאטס•קבזוא
 548 >וןשל( תיקבזוא
1 153 חףפכ :הייסולכוא 54 157 158 160 53 1 532 ; 

1 ח•נור•ע 56- 1 5 3  1 5 8  5 3 1  יעבט ויבף: םג האר; 532 
 420 300 299 102 טרוא
9 )םייסור-•טנא םינאזט-ראפ גיהנמ( ''גאח וןזוא 1  
- n ףבב םילמע םףוה• לש •אלקח רודיסל הרבח( טזוא

1 102 )תוצועמה 03 275 276 284-278 286 290-288 
292 293 378 296 379 403 476 559 6 1 8  ; 

 ; 298 275 וקאנב ; 560 559 298 297 ןא'גייברזאב
 קרטנ ; 585 292-289 ןאטסגאדב ; 293 ינזורגב

282-279 4 1 0 -·ץאחאמב ; 596 282 יקוטנסיב ; 592 
 זאקוואק-וןפצב ; 559 282 קי·צלאנב ; 292 הלאק

282 293 4 1 0  בוטסורב; 288 ראילז•קב; 582 476 420 
282 

 285 'ח .ב•ארזוא
1 7 רלויא 1  1 1 8  544 545 
 55 )םע( םףוסויא
 455 )ררושמ( " .בויגאיולא
1 )לאגאמ( סולוא 80 181  3 1 8  
 495 494 •בו'ג-םוא
38 )םגוחמ( 'א .בורשאמוא 1 
4 'מ ,הבונאנוא 1 8  559 
 288 הדורנוא
 54 )רפכ( ךוסוא
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 56 )רוז•א( היטסוא
1 55 53 )םע( ם•נט-סוא 22 1 23 3 1 1  365 
46 )רפוס( 'א .יקסבורטסוא 1 
1 99 98 95 90 'ז , •קסבורטסוא 06- 1 04 143 144 223 -270 

274 287 289 299 301 406 4 1 1 4 1 3  4 1 9  420 422 559 
560 

44 )םע( םירטסוא 1 
 479 הילרטסוא
 560 5 20 בופיסוא
 374 'מ .בופיסוא
 520 )סדנהמ( 'ש .בופיסוא
49 488 487 396 'מ .ןיקשיסוא 1 492 494 5 1 0  560 
1 'פ ,ראלסוא 5  35 53 560 
3 280 250 200 )רפכ( ןאלוק'צוא 1 8  488 ) 50 543 
 55 )רפכ( זוקוא
 560 403 'י . ןףבאיטקוא
1 20 הניארקוא 08 323 35 1 379 549 
1 )םע( ם•נ•ארוקא 28 1 83  1 97 229 230 233 5 5 1  
 357 >וןשל( חינ•ארקוא
 520 )בושי( הרוה•-רוא
 553 )רוזיא( לארוא
 560 362 361 'י .יקסנארוא
1 )'סרד לארנג( ינאילברוא 82 
42 ר)יע( הזדןו•ג'זדרוא 1 
1 94 'ג . הזדיקיג'זדרוא 42 
 42 )ידוהי טבש( ינאטורוא
 ,, ,בולףוא : האר :ו ,בולאירוא
 256 ר) m ס( 'ו .בולףוא
1 'א .בולרוא 07 560 
1 )רהג( קאולב-•אסרוא 94 
 235 15 ם• .בוזא
5 'מ .בורוזא 1 6  
2 רוזיא .ןא'גייברזא 8  3 9  4 2  4 3  8 3  8 9  94-92 275 276 

295 296 299 309 359 362 365 369-367 37 1 372 
 }: 9 28 תיטייבוס הק•לבופר ; 553 420 385 384 379
93 102- 1 00  1 08- 106 1 29 142 1 43 1 50 1 56 1 5 7  

1 62 - 1 60 1 65 277-274 298-296 354 3 5 8  362 366 
37 1  372 374 3 8 1  382 384 405-401 4 1 4  4 1 5  4 1 8  
4 19  4 3 7  4 3 8  445 459 543 548 555-553 560 561  ; 

 םט'ויעמל הדעו ; 374 לש ח•טס•נומוק הגלפמ
 374 298 הגלפמה לש •זכרמה דעווה ; 420 םיימואל

 ןוףסמוקה ; 297 296 הלכשהל ןוירסימוקה ; 403
 299 הדובעל ןוףסימוקה ; 297 תואלקחל

1 89 83 50 )םע( םיגא'גייברזא 29 1 30 1 52 1 66 1 62- 1 60 
1 76 1 82 1 83  1  : םג האר; 555 497 229 224 202 96

 םףאטאט
1 )ןושל( חינא'גייברזא 1 2 359-357 362 363 369 -40 1 

406 424 425 438 459 548 
8 )בושי( ךיצלאחא 1  



 382 )רפוס( ·מ .ברדנרחא
46 61 54 47 46 40 )רפכ( טיחא 1 
 46 40 )לחנ( יא·צ-יטחא
5 )אפרמ( בוטיחא 1 5  
1 'א . ץעמיחא 38 
1 יח .ץעמיחא 38 
 44 >ינאמ•חרע ןאטלרש( ישילשה דמחא
1 >ךאטייק ךיסנ( ןא·ח-ןסרח-דמחא 94 
 300 'א .ברדמחא
561 363 •ט .ברדמחא  
56 109 ·לו .יטלמחא 1  
 יאסקא : האר 'יאסחא
 162 )רהג( רסחא
 גאדא : האד ,הגאטא
 552 550 145 ·ח .ביאטא
 87 75 )יקאזרק גיהנמ( ןאמאטא
5 509 ·י ,רגניטא 1 0  
 225 )רהנ( ןזרא-ןאלטא
 ברלינחא : םג האר .ברלינטא
1 'א .ברלינטא 04  1 06  
1 •א .ריליטשא 1 7 56 1 
 288 )םונורגא( רקנ·צשרינאביא
 430 )םע-רמז( ולוכיא
561 520 'רא .ברמיגארביא  
 460 )יאזחמ( 'מ ,ברמיגארביא
4 )דומיל ריפס רבחמ( ברמיארביא 1 1 
1 >ןאראסאבאט ךיסנ( קב םיהרביא 73 1 74 
 57 )ךאבאראק ךיסנ( לילח םיהרביא
 561 350 259 257 205 35 'א .ךריביא
 561 499 349 'א . רןסלדיא
 522 •ג .ברקאזיא
 235 ר)יע( שאברבזיא
 464 458 448 447 445 443 385 )ררושמ( יס .בייגזיא
5 ·ר • r ברקזייא 1 8  520 561  
 543 503 " ,ברליימזיא
 326 )ב"רש( בוט-םש ןב ליחיא
 479 32 הילטיא
 399 ברנידייא
3 258 257 252-250 240 232 •מ .טדאטשנזייא 1 4  327 

390 392 395 4 1 6  4 1 9  435 540 561  
29 107 )םונורגא( ·י ,טאטשנזייא 1 -287 407 561 
1 'א . ןמכייא 27 
1 19 16 •א .דלאררנכייא 88 359 360 561 
 43 42 )םייולגנומ םיטילש תלושש( םינא·ח-ליא
 300 •א .ברנאיליא
 384 383 )רפוס( 'מ . ויליא
 562 457 •כ .בשייליא
 562 332 'א ,בררזעליא
 423 )דופתרוא( ·ג .בררזעליא

 חתפמ

1 33 )רפכ( טנק-ילרק-םאמיא 75 1 79 3 1 7  325 343 359 
53 1  

 562 292 .במיא
 145 91 87 )םע( םירשגניא
 524 433 422 418 104 85 היצנגילטניא
1 ברקאסיא 3 1  1 32  234 305 3 1 0  333 339 354 356 361 

363 409 445 447 458 459 46 1 463 465 5 1 7  
 465 )ןקחש( 'ז ,בר קאסיא
 300 ·י .ברקאסיא
 109 ·מ .ברקאסיא
 445 ר)פוס( •ע .ברקאסיא
 465 )תינקחש( ·ג .הברקאסיא
 492 396 395 ·א : r ברקאסיא
1 ר)יע( הרטסיא 1 1  
1 א .ביסיא 1 2- ' 
1 'ט .ביסיא 27 294 562 
1 ·מ .ביסיא 30 359 361  562 
 294 ריממ .ביסיא
 294 יכדרמ .ביסיא
 423 ג"מ .ביסיא
1 •רא ,הביסיא 09 
 456 455 )תררושמ( 'ז ,הביסיא
 423 ג"פ .הביסיא
 522 'י .בריסיא
 209 )יסור ןיצק( רקניצסיא
 562 295 ·ג ,בררדנאקסיא
5 'ב .ברמריפיא 1 7  562 
 562 292 סקיא
1 ןאריא 88 359 433 544 546 547 548 553 555 
 64 47 )רצבמ( ברח ןאריא
1 חוריא 66 336 34 1 342 468 470 471  473 539-537 
1 הפוריא 5  1 9  56 200 307 3 1 1 365 467 473 500 -537 

539 544 553 
 ילרקא : האר .סרילקאריא
 םישנ : האר .השיא
3 )ריע( רבכישא 1 5  
1 29 ןאמישא 06  144 1 5 1  2 04  275 276 298-296 301 330 

366 368 374 376 384 402 4 1 1 4 1 9  436 462 562 563 
 265 )יסור דקפמ( רקניצישא
1 76 71 67 54 38 35 32 יצ .ןטיאלא 48 3 1 1 306 305 3 1 2  

324 341  345 359 389 487 563 
 38 37 )י m זמה זאקרראקב הברימ( הינאבלא
 365 ברראבלא
 200 )רה( סררבלא
 563 42 ינדה דדלא
 398 ·א .ברננחלא
 502 'א .רבסחלא
 550 145 איליא .ברסחלא
1 ·ג .ברסחלא 1 0 
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 חתפמ

 465 445 רrררשמ( •ח ,כרסחלא

 5 ו 7 5 ו 6 ו 32 בקיע .כרסחלא

 543 503 502 ןנחוי ,כרסחלא

 503 ., .כרסחלא

 475 285 ·ש ,רכסחלא

 563 425 4 ו 6 360 3 ו 0 ו 52 93 26 ימ ,ררלטסזלא

 570 5 ו 6 224 'א .כאילא

 43 סרףאילא

 458 )תינקחש( יח ,הכףגילא

 563 ו ו 7 'א ,ילףשארלגילא

 482 )בר( 'מ ,ירלגילא

 ו 3 7 וןוהא ןכ והילא

 322 )בר( אר'כע ןכ והילא

 3 ו 4 לאונמע ןכ והילא

 35 יחרזמ הבהאו והילא

 433 309 67 )בר( י m זמ לאישמ ןכ והילא

 563 37-35 33 '[ ,יר'לשהילא

 ו 43 כיילא

 563 93 ירא .כיילא

 3 ו 5 )בר( רזיעלא

 4 78 הברקמ םףפא ןכ רזיעלא

 325 )כ'ריש( הףכז ןכ רזיעלא

 325 הרבקמ הודהי ןכ רזיעלא

 326 )רב( ·מ .כררזיעלא

 5 ו 6 'פ .כררזעילא

 436 יכ ,הכררזיעלא

 564 27 ו 270 89 ·ג .כררכקילא

 564 466 ו ו 6 ו ו 2 'ז ,כררכקילא

 433 לאומש ןכ עישלא

 485 )בר( ·י 'רשילא

 37 רלוגה רדנסכלא

 57 )היסור לש ראצ( וןשארה רדנסכלא

 2 ו )היסור לש ראצ( ינהש רדנסכלא

 564 436 73 63 )היסור לש ראצ( יישלשה רנסכלא

 564 ו 99 ו 85 7 ו 62 59 45 כרררנסכלא

 243 רrיע( כרררנסכלא

 2 ו רrיע( קסכרררנסכלא

 483 רrיע( הףדנסכלא

 564 ו-52 ו 49 ., 'וןסלא

 ו ו-4 ו ו 2 )'יא( " ,רכרזעלא

 565 564 459 454 45 ו 385 'מ ,כ"אמא

 32 ו 3 ו 2 3 ו ו תולפט תונומא

 425 ·ח .ןימא

 565 36 ינ , ןימא

 אזמאח-רימא : הרא .אזמא-רימא
 ו 94 ו 85 >ראטייק טילש( אזמח-רימא

 248 )בושי( טררי-"זדארימא

 ו o3 )קי·צלאנכ יודהי ט"כרס לש ריירי( כררימא

 35 ו כררימא
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 540 39 ו 327 )בר( והיזקח ,כררימא

 503 )בר( לאינח כררימא

 456 )דפרס( ·ל .כחימא

 334 )בר( '[ ,כחימא

 506 503 )בר( 'ש .כררימא

 546 486 478 היקרמא

 5 ו 4 508 501 504 498 92 89 51 הילגנא

 קסכררטפ : האר ,הךקא-"זדנא
 247 )וביש( דלגא

 g4 רrפכ( ףגא

 55 54 53 )םע( םףנא

 ףדגא : האר ,איףדנא
 ףדגא : האר .כיףדנא
 229 ו 92 ו-87 ו 84 77 72 7 ו 63 62 59 47 45 רrפכ( ףדגא

 תוכיסנ ; 535-532 482 432 346 322 266 253 247
 ו 87 חףפכ היליהק ; ו 86 ו 84

 ףדגא : האר 'רלא-ףדנא
 ףדגא : הרא .כיףדנא
 ףדגא : האר ,רכיףדנא
 ר'דגא : האר ,הר'קסכיףדנא
 23 ו )רצכמ( הףקסכיףדנא

 53 47 םיסונא

 525 423 29 ו 290 254 ו-45 ו 42 ו-06 ו 04 תוימשטינא

 לאריש חאבש ,םד m יז'לע : םג האר : 550 543
 ןשאטראר : האר 'ןשאטראר ינא
 ו 58 ו 49 ו 48 85 55 43 40 34 28-24 ו 7 ו 6 'א .כרמיסינא

 ו-93 ו 90 ו 87 ו 86 ו 83 ו 82 ו-80 ו 7 ו ו 69 ו 62 ו 60

 249 239-237 232 228 226 220 2 ו 9 ו-99 ו 97 ו 95

 329 3 ו 5 3 ו 2 3 ו ו 306 305 303 26 ו 258 253 252 250

 427 424 4 ו 8 395 39 ו 390 389 3 73 346 340-33 7

 565 554 534 533 53 ו 502 47 ו 468- 429

 350-347 337 336 326 305 303 ו 48 34 24 יז ,כרמיסינא

 565 554 474 397 395 39 ו 389-387

 565 446 455 ר')פוס( 'ח ,כרמיסינא

 565 89 •ל ,כרמיסינא

 86 'מ ,כרמיסינא

 25 '[ .כרמיסינא

 565 439 438 4 ו 8 38 ו 379 368 366 א"נ ,כרמיסינא

 565 486 485 482 48 ו 438 263 70 68 יש ,כרמיסינא

 565 28 ינ ,כררסנא

 546 ו 34 55 30 28 27 )םיגררלפררחנא( היגררלפררחנא

547 554 556 

 גאדא : האר .גאדא אסא
 566 408 407 כררימטסא

 r 391 דרהי רפס- n יכ לע חקפמ( כרררטאצאכראטסא
 243 2 ו 8 רrיע( ןאחארטסא

 ; 548 545 544 חמוק ; 553 545 467 324 ו ו 7 ו 5 היסא
 554 55 ו 6 ו 32 ו& ו 5 הנוכית

 505 89 87 85 84 תננרכמ הפיסא



 43 )םיררפצה תלוששמ האש( ליעאמסא
1 )הפנ( ליעאמסא 6 1  1 62 
1 )'קש ךיסנ( ןא·ח-ליעאמסא 38 - 1 36 1 67 
1 ייכ-דעסא 5  42 52 390 428 566 
 44 יש .ףסא
3 )בד( לאקזחי ןכ ףסא 1 7  
 566 445 'ש . רחסא
 566 187 כייסאנאפא
 566 227 •רא ,כייסאנאפא
1 32 ןאטסינאגפא 1 7  544 548-546 
 552 )הריאקלאכ-רנדיראכאקכ רש( כרמארפא
 92 יי . r טכרפא
 ןאררטפה : האר . ןאררטפא
 '[ 'יקסררמאס : האר ,כיידנפא
 68 )יסורה אבצכ רייס( םריפא
 322 )בר( אנינח ןכ םריפא
1 ףסוי ןכ םירפא 36 
1 כרמדיפא 22 
 330 )דמלמ( 'א ,כרמדיפא
 425 )םע רמז( והילא .כרמריפא
 509 רזעילא 'ברמ ריפא
30 )יטסינומוק ןקסע( 'כ .כרמריפא 1 
 505 8 7 יח, כרמריפא
5 509 יי . ברמ ריפא 1 1 
 475 324 הקריפא
1 )איג( רלק-"צא 84 
5 50 )יסרפ האש( דמחמ אקא 1  
42 יא ,כרפרקא 1 566 
1 ר)הנ( שאטקא 84 
133 77 67 35 33 רפכ ,יאסקא  148 1 86 187  248 253 257 

258 306 3 1 3 1 לחנ; 535-532 489 487 482 346  86 ; 
1 תוכיסנ 86 

 רסחא : האר ,רסקא
 87 )םיקיבשולבה דגנ םחרל( ילגרא-קכ רא•צקא
 287 )רפכ( ראילכארא
 292 )חנכו חנחח( יקסנילכראא
1 65 64 54 47 33 ר)פכ( גראא 34 148 1 70 172  1 73 207 

237 241 250 253 264 287 303 305 3 1 7  325 326 357 
359 435 53 1 532 534 535 

 36 )רהנ( ריגארא
 גארא : האר • קארא
 42 1 ירלגתמ טילש( ןאיח-רןגרא
 422 כרנררא
 465 )תרמז( יא ,הכרנררא
 566 41 37 'מ .רכנרמאטרא
 36 וןשארה סשאטרcו
 479 ר)ד"ש( סרהכcו ןכ כיל הףcו
1 ר)' J ( ןcוררריcו 38 201 202 566 
 3 7 24 היגררלcוירכcו

 חתפמ

 555 553 סריהכ-סרא
 280 זוחמ ; 498 200 ריע-רפכ 'ריכאמרא
 תטיייבוס הקילבופר ; 148 89 83 38-35 ררזיא ,הינמרא

93 40 1 
1 ע( םינמרא 29 1 2 1  89 83 79 61 55-53 5 1  46 45 16 (D 

1 30 1 33 1 38 1 4 1  1 42 1 6 1  1 68 1 69 1 78 1 84 
200- 1 98 2 1 7  2 1 8  2 1 9  226-224 230-228 245 247 

248 259 268 75 4 497 504 552 
1 58 )הרריק תוכיסנ טילש( קכ-ןאלסרא 70 
 378 כרנאלסרא
 192 ר)פכ( ילפרא
1 92 37 36 29 17 15 לארשי-רץא 1 0 1 46 1 50 249 275 

32 1  325 330 332 337 338 342 392 393 428 429 433 
439 467 479-477 488-481  495-490 5 1 5-497 5 1 7  
 הכ סר"רה םודיהי ; 556-553 543 542 527 525

486-483 49 1 492 498 499 5 1 4-509 522-520 527 ; 
 תונויצ ,היילע ,לאריש ,ןישה ובישהי : םג האר

 לcוריש-רץא : האר 'רושקה רץא
 505 498 485 284 279 חריכה-תורצא
 56 )ילחראכר היטחאכ ךלמ( ילרקא
1 55 53 35 27 16 ., ,סררקא 48 567 
 35 )הכלממ-רץא( טררא
 164 )תוכיסנ( רשא
 38 יישלשה קארשא
 גארא : הרא ,הגאשcו
1 )תריפכ הילהיק( טינצ-הגאשא 72 
 35 33 )הכלממ( ררשא
40 553 555 ע( םריושא 1 (D 
 363 )רןשל( תורישא
 567 458 '[ ,רכררשא
 464 459 יש ,רכררשא
 465 'ח ,רכררשא
 478 477 ר)ד"ש( " .זינכשא
 556 555 54 30-24 22 )סיפראגרנחא( היפראגרנחא
 רכלינטא : סג הרא .רכלינחא
 448-445 443 432 385 ר)רושמ( 'ד .רכילנחא
 286 'ס .רכילכחא

 567 292 282 ג-כ
 567 296 .ז.כ
 567 19 .פ.כ
1 54 ר)ה( גאד-cוכאכ 62 
1 567 ,יכcוכאכ 1 1  ' IC  

 86 ·ג .יכcוכאכ
 567 40 'ד ,יכcוכcוכ
 422 'ה .יכcוכcוכ
 567 404 374 369 ·ג ,כרדיגcוכ
 36 )תינערcו סזיליcו חחפשמ( טרcוגאכ
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 חתפמ

 333 'י T דאכ
 56 7 52 ·י . יילד אנ
1 ·א ,בידאכ 30 362 567 
 22 'ק . יליזאכ
1 'צ ,כרישחאכ 52 359 567 
38 380 באז .כיישחאכ 1 
 443 וןולבז .כיישחאכ
44 'ט . כיישחאכ 1 444 
 455 'י .כיישחאכ
44 380 379 334 333 )יאזחמ ,ררושמ( ·מ .כיישחאכ 1 

450-443 454 459 463 464 567 
 567 456 )רפוס( 'פ ,כיישחאכ
5 'ו ,כיישחאכ 1 4  
 94 )הפנ( שאלאטאכ
1 )ריע( קסנישאפלאטאכ 99 200 474 488 494 498 
 508 506 503 )ריע( םוטאכ
1 79 >וןרכ( היאכ 3 3  205 230 303 306 567 
 567 399 26 )רפכ( ינאחאלאכ
 56 םי .יטלאכ
 94 ימונוטוא זוחמ ,הריאקלאכ
1 )םע( םריאקלאכ 22 1 23 1 26 1 2 7  
1 ר)פכ( לאקסאכ 63 
1 )רפכ( הלק·צאכ 59 
1 ריע-בויש . וקאנ 7  19 26 28 35 56 57 78 84 85 89 90 

92 95 1 0 1 1 00 96 109 1 1 2 1 1 9 1 4 1 1 38 1 36 142 
1 50 1 55 262 252 225 2 1 8 208 205 203 202 1 83 1 5 7  
2 7 5  2 9 2  298-296 301 3 2 9  335  3 4 4  352 353 3 5 5  
3 6 2  3 6 5  366 368 3 8 1 379 374 3 8 2  3 8 4  3 8 5  394 396 
398 399 403-40 1 4 1 1 4 1 3  4 1 5  4 1 8  4 1 9  42 1 424 

438-436 440 445-443 455 456 459 462 463 466 
474 486 490 497 500 503-501 5 1 8  5 3 1  532 543 
57 48 תוכיסנ : 568  חחמ-ךלפ; 396 הפנ; 202 60 58 

79 1 56- 1 53 1 60  329 359 5 3 1  היצניבורפ; 547 532 
60 

 568 344 ץניקאכ
 68 " .כרנאלקאכ
 498 )בויש( הינוט-ראכ
1 )בויש( בקעי-ראכ 4 1  49 1 492 497 568 
5 )ריע( ענש-ראכ 1 8  520 52 1  
1 )ינוריא ררושמ( ךאטאראכ 65  
 243 ·יא .כרנרראכ
 380 'א ,וטואכ
 568 40 'א ,כרסראכ
1 )טנכרד חרטשמ דקפמ( כררקסראכ 44 145 
 283 'ו ,כייקשאכ
 555 553 524 457 36 35 )הכלממ( לככ
 428 42 )ריע( דאדגכ
 87 'ס .הזדי'צארכ
1 חיע( קסריו כו כ 08 
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 569 492 475 24 כריטאגרכ
 498 495 494 489 יכדרמ ,כריטאגרכ
 494-490 487 474 377 והיתתמ ,כריטאגרכ
 568 284 ·מ ,הכריטאגרכ
1 39 )רהנ( יא·צ-יאגרכ 94 347 
 T) 284 אקרראק-ךרפצכ טייכרסה ר"רי( כרנאדגרכ
1 )רפכ( הקכרנאדגרכ 20 1 2 1  284 285 4 1 0  4 1 1 552  
 34 )ריע( כאלסרגרכ
1 ·לו ,כרגאדרכ 6 1  1 63 298 569 
 204 כרנאדרכ
3 )בר( רזעילא זב קרדב 1 7  
4 ·פ . כרקטרכ 6  4 7  569 
1 70 43 21 )רפכ( קאנריכ 9 1  1 92 239 253 257 258 265 

3 1 8  322 357 363 5 3 1  533 
145 ריע קסקאנריכ  1 56 1 57 1 92 225 227 270 272 273 

301  334 355-352 4 1 29 288 הפנ; 550 445 422 1 1 ; 
 הררש-ךאח-רימט : םג האר

1 22 )ררזיא( הראכרכ 1 7 548 
1 'מ ,רלייררסכרכ 25 
 569 279-277 274 273 92 'מ . וןשרלכ
1 96 95 דגונ 0 1  399 
1 ·א : r כרקסרכ 32 1 34 249 3 1 0  347 569 
 90 )םיקאחק דקפמ( ·ל .כרחאר'רצכ
 59 56 ר)יע( טסראקרכ
1 ·כ .כרכרררכ 0 1  
6 )רצכמ( היאבורכ 6  227 
 569 306 305 27 צ"י . זייטשנררכ
 92 ו)קאנב ינויצ ליעפ( 'א . ךמרשכ
1 165 'מ . כרנא'זכ 66 1 68 241  25 1 262 303 305 306 336 

342 349-347 359 424 426 427 569 
 501 376-373 362 98 86 24 חרירהי- n יטאטכ םינראטכ
 485 )בר( ·ד . ךמרדיכ
 569 38 17 'א .םהיכ
4 )תיחרזמה תימורה הריפומיאה( זריטאניזכ 1  
3 היסרררלייכ 5 1  549 
 230 224 )םע( םיסרררלייכ
2 'ש ,םייב 1  
 47 חפכ( איזשדיליכ
32 )בושי( כרקרצ היאליג 1 323 
3 'ע .כייאניכ 5 1  368 376 445 450 569 
 בקעי-ראכ : האר . וןמיל רינ
4 368 ·י .כרראריכ 1 8  429 437 
 523 282 276 275 106 ךא'גיכרריכ
 509 'מ . דיריכ
1 פמאקריכ 25 549 
 חסנכ-יחכ : האר . n סנכ- n יכ
1 101 103 100 98 86 85 25 רפס- n יכ 08 328 330 343 

365 3 79 400-392 403 406 409 423-4 1 4  436 44 1 
458-456 466 489 535 54  95 חרירהי- n טיאטכ; 569 1



100 1 03 108 3 5 1  365 366 376 380 384 387 -400 
4 1 1 4 1 3  4 14  םררמ .•עוצקמ ךרנ•ח : םג האר ; 

 36 35 יושאר n •ב
 524 37-35 •כש n •ב
 479 '"ש .רכב
 570 346 234 232 230 'כ .•קסנ'צשברגאלב
 297 !'ט'שמרלב
 570 300 233 'ה . ז"טרשלב
1 ברש• . •·זד•לב 1 חרפכ ה•ל•הק ; 292 70 80 
 570 332 301 293 'ס .גרבמר•לב
3 305 259 35 זצבא-זב 1 0  3 1 2  340 347 471 468 349 48 1 

570 
 570 484 ,, ,הרא-זב
 492 דוד-ןב
 ·ג .•קסררג :האר ,רדה-ןב
 392 ל"• .באז-זב
 570 498 'ב ,הודה•-זב
 492 )החפשמ( בקיע-זב
 492 ,, .בקיע-ןב
 'א .בא•לא : האר י.מע-ןב
 ,, .ברנ•מ•נב : האר ; ,, י.מע-ןב
1 ,, י.בצ-ןב 27 3 10 479 484-482 492 498 570 
 324 םש-ןב
 ארטרז רמ : האר .אנוה בר ןב
 570 38 36 33 ה"ח • יזשש-זב
 335 )ר'ע( רדכב
 430 חבררשנב
 455 " .ברטא•נב
 320 )בר( רה"נב
 320 )הטאגרלג חל•הק בר( ן•מ•נב
3 )בר< םהרבא זב r מ•נב 1 1  
 320 זררהא זב r מיכב
 478 בקע• זב וימיכב
3 רכשש• זב r מיכב 1 3  
3 228 )ברג •בר רב r נויכב 1 9  343 
52 )הבושמ( הכ•מ•כב 1  
.נ•מ•נב :האר .א ,ברכ•מ•כב  'א י
 294 אר•ס-ןב .ברנ•מ•כב
1 24 ., .ברכ•מ•כב 29 270 300 302 306 3 3 1  35 1 379 422 

438 439 445 457 490 5 1 5  570 57 1  
.כ•מ•כב 1 77 75 'א י 33 190 193 199  230 25 1  252 257 

260 262 344 396 398 399 75 4 493 499-497 508 
5 1 2  551 

 498 רשעה• . •כ•מ•כב
 498 ףסו• י.כימ•כב
 498 'נו • יכ•נויכב
 חר•כר•צ תוודגא : האר • יז·צ-•כב
5 108 ר)רידא( היבcוראסב 1 3  

 הבcולמ : הcור .הכcולמ-•לעב'

 חתפמ

 ץ"ש : האר .הל•פ n-•לעב
33 107 100 96 לש ררעב; 349 107 תורעב 1 352 378 379 

4 1 5  ברחכו אורק n עף• : םג האר : 
 486 הכונח זב לאלצב
57 497 'צ ,רקב 1 
1 76 32 ה"ח .זמרבארב 32 148 245 256 303 305 306 3 1 2  

324 326 340 34 1 3 9 1  47 1 467 424 473 571 537 474 
 399 •קסכ•גארב
4 142 100 96 ,, י.קסנ•גארב 1 1 376 203 437 57 1 467 462 
1 •רא ,םאג•ט•ארב 25 549 5 7 1  
7 ·ל . יזסמארב 4  5 7 1  
1 גדב 9  57 1  
1 •ד .יזסלגרב 10 57 1  
 485 'א . זאמגרב
 344 329 )בר( מ"ל ,רגוב
 45 )בר'ש( ראטאררב
 •נאטרררא : האר .)'ודה• טבש( •נאטררב
 422 ברכררב
 556 ,,, • 'ילמררב
19 'ס י.קסבנררב  51 320 5 7 1  
 335 " 'זמפנררב
 381 'ו • ונררב
5 53 52 43-41 39 ., ,סרקרצרב 7 1  
1 'א ,היחב 70 1 73 1 80 1 84 1 88 1 94- 1 9 1  205 3 64  572 
1 19 ·י . r חב 88 205 249 360 344 512 
 550 ·ל .ב"נ'חב
 335 )בר( 'א ,ס'חב
 572 32 יפ . ןוטרב
 ה•לגכא : האר ,ה•כטרב
28 רבלרב 1 
 572 433 ,, . רכרכ
1 ר)פכ( "קרב 83 
1 )ם'ג'ד' רפכ( 3 יסמ "קרב 59 
 הל•מ : הcור .הל•מ- n רב
 572 53 36 35 ., • ז•כרב
1 ד)'ע( ז•רלב 1 9 544 545 547 548 
 502 ,, .רץב
 572 520 'כ י.קוצנ
1 92 90 88 67 58 45 38 חסככ-•חב 0 1  104 108 1 29 1 4 1  

1 67 1 68 1 7 1  1 98 20 1 202 209-207 222 234-232 
257 267 305 3 10 3 1 4  321 325 333 335 338 339 

356-342 387 393 395 398 404 409 4 1 0  428-426 
458 472 482 484 485 488 490 5 1 7- 5 1 5  52 1 527 ; 

 של המרחה ; 353 354 349-346 לש הררטקט•כרcו
332 354-35 1 33 דגכ הולמעת ;   165 29 םררנע-•חב 1
1 66 1 72 1 77 181 1 85 1 88 1 89 1 93- 19 1  195 200 
205 2 1 1  2 1 2  2 1 4  2 18-216 224-221 226 23 1 232 
234 257 270 279 28 1 282 289 292 297 323 537 

1 חררבק-•חב 34 1 59 1 67 1 79 1 83 191 202 207 208 2 1 4  
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 חתפמ

1 לש ולילח ; 527 356 354 227  ,חרבצמ : םג האר; 83
 םרבק

1 ,ג 0 1  462 5 73 
1 35 22 21 ג-ב-ג 34 306 341  573 
1 .ו.ב 3 3  5 73 
 זאררטפה : הרא 'זאררטבאג
 294 ברלרבאג
4 366 )'אזחמר ררושמ( ·ב ,רבלרבאג 1 3  429 441 445 

447 455 573 
 475 455 •מ ,רבלרבאג
34 11 יrאגאג 1 573 
1 47 ·ו .ייב·חאג 85 1 88 5 73 
 573 ·מ .ב•·חאג
1 ·ם ,היr:•חאג 84 1 94 573 5 74 
 464 •רא ,רבקייב•חאג
 464 •ן .רבקייב•זדאג
 574 48 ··א .•םקנ•·זדאג
3 םד תולאג 1 0  498 539 
483-48 479 ד•מ .וןאג 1 574 
 252 90 ר)פב( ' K 'צרקאג
1 68 66 64-62 )ם K מ' K ( דמחמ TK' ג 85 227 231 
 322 )הלה'ק( הנזcולאג
 הטאגולג : הcור .אטאגלcוג
 טרר..,ר"צ : הרא .קאב-•אלג
 574 457 ·ם ,רבדcו•לאג
 301 ·ח ,ברד•לאג
 475 א•ב ,רביללאג
 397 ·מ ,רבמ•לcוג
 492 474 ה'צ'לאג
 447 ·ר ,רבטאזמאג
1 כ•םנ , ה•חנcוג 64 60 59 57 m : 1 ר•ע 43 203 204 436 : 

 ולפטבאס•יל םג הרא
1 ·מ .קאטשנאג 07 199 284-278 407 4 1 9  420 436 574 
1 ר)פכ( הקרבקאטשנאג 20 1 2 1  285-28 1 4 1 1 574 
 ןרארטפה : הרא . ןרארטפאג
 K' 236 574 ,ברנאסאג

 574 70 ·ב ,רבכדדאאג
 574 234 129 ., .רכנדדאאג
1 ט)נדכדב שא •ככמ דקפמ( ודןאב 44 1 45 
43 •ר .םרושאב 1 
 n • ,. 384:וcrוג
 ם•א 117' כ ; הרא ,ם•אכג

1 •ב ,•חתpבג 5  574 
 521 520 הבולא-כעתב
 259 לראמי.ו זב ל ll ר'בג
 505 504 498 םףעכ ןףםדג
 159 ר)פכ( rןחב
. r רדרכב י 259-251 228 226 53 32 28 20 ·מ  256 243 3 19  
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344 357 359 389 391 426 470 575 
 הברק האר . לא•רדג
 42 )עסרג-ר•זנ( •ניפראק ונאלפ הר ינארר•ג
1 ·י ,ברלרחנ 5 7  230 232 575 
 33 )רהג( זחג
 399 •מ 'ןמכונ
3 237 208 207 58 46 )רפכ( הטאנולג 1 5  320 428 
 494 ·ב 'ררבד ולנ
 575 276 ·וי ,הדולנ
3 •מ .יrולנ 8 1  
 547 זמדולנ
3 309 306 305 256 244 243 73 59 ·ח , זמדולנ 1 2  3 1 4  

3,1 6  3 1 9  320 323 324 3 4 1  344 346 349 3 5 8  392 4 1 7  
4 1 8  434 435 478 482 575 

 381 נרבנדולב
. 

 462 ·א 'דןאפדולג
 575 442 ·רא ,הבירבולג
1 ·ז , יrרטרולנ 3 1  575 
 36 35 הדוהי יולנ
 םטיבשה תרשע : םנ האר ; 34-32 לראיש יולג
 59 )הרייע( זאטסיולנ
43 •ג ,ט'םיולג 1  
43 ·ק ,ט'םיולב 1 
 575 76 ·ב . rr ולב
 90 68 )רפכ( ב•נרג
1 46 )רפכ( ראסרג 3 5  207 208 3 1 5  428 435 5 1 8  5 1 9  532 
5 ·מו .ברג"םרב 1 7  575 
 88 87 84 ·ב '•קסנירצנ
1 ·ו :זאבררג 29 575 
 r • " 506 575 בררג
10 ·מ י. r בררב 1  203 462 575 
1 ל·• .וןדררג 38 141 
20 •·מ .וןדררב 1 575 
 575 62 ·ו .•קםבדלררב
 323 )בר( •ט ,•קצרדררב
55 54 27 •מ .•קצרדררב  1 33 148 336 3 1 1  424 427 468 

470 5 76 
101 96 )'ה( ·ב ,יקסררב  438-436 445 462 580 
 576 520 355 152 'י , •סקרונ
38 ר)פוס( ·מ ,יקורב 1 382 408 445 46 1 
 455 'סו ,ברמרדשרג
 הטאק חררה•ח : הרא ,םרד'הה' K 'ג
-162 הפנ ,יא·צרק'אב 1 60 1 הרייע ; 298 296  60 16 1  
1 )רפכ( הלcוק-ררא•ב 59 
 576 362 16 •ה ,גרר'אב
 57 21 )וביש( קםב"בררא•ב
 56 )הזייררג( רסוע ם•שנה סר•בררא•ב
1 תרצרעםה- n רכ ררב•ב 16- 1 1 2 
3 309 305 טr•ב 1 2  3 16  326 33 1 



 576 36 ו 360 ,, ,רגייג
 383 'א ,רארייג
 576 369 ,, .יקסכראיליג
 284 א "ס , ןאמליג
 320 208 )סרפכ בושי( יכליג
 267 209 )יסור דקפמ( טוכמיג
 439 כוראימיג
 64 62 )רפכ( דימיג
 20 לזוי ,גרוכצכיג
 92 9 ו 'כ .ולאקיג
 ו 72 )רהנ( וראגריג

 ןטייג : האר . ןישוריג
 237 )יסור דקפמ( איקכדייג
 576 329 328 309 307 " ,זואגנחאלג
 554 י"ג . ןמרזלג
 ו 05 >ןאטסגארכ ןדיקכארכ ךירומ( כולילג

 433 327 )בר( דעלג
 3 ו 5 )בר( הדיעס ןכ דעלג
 330 ןילי .כודעלג
 327 )בר( קחצי ,כודעלג
 455 'נ ,כודעלג
 4 ו 0 378 330 'ק .כודעלג
 456 455 ·ח .הכודעלג
 5 76 498 " • דיעלג
 דייימג : האר ,ואדייאמג
 3 ו 8 266-263 244 24 ו 237 ו 82 ו 76 ו 75 33 רפכ .ידיימג

535 53 ו 359  ו 75 תדיפנ היליהק ; 533-

 ו 85 ג"ס , ןילמג

 407 40 ו ו oo םדילי ינג
 576 484 'פ . יקסבייארג
 576 ו 50 'ב ,הדנארג
 576 344 ,, ,בוקסנברג
 577 204 45 44 35 ו 9 " ,רבוג
 505 325 )ריע( הנדורג
 276 ו 48 90 89 83 73 59 56 5 ו 37 36 27 23 רוזיא ,היזורג

 40 ו 267 93 תיט"בוס הקילבופר; 484 482 48 ו 479
548-546 

 230 226 2 ו 9 ו 4 ו 89 87 83 55 52 45 42 27 )םע( םידרוג
504 

 548 546 וןשל ; ו 65 היסככ .תיחרג
 ו 03 ו 02 ו oo 94 92 85 76 26 )ריע-בויש-רצבמ( ינזורג

 249 23 ו 229- ו 99 ו 85 ו-57 ו 54 ו 50 ו ו 6 ו ו 4 ו 09
 325 3 ו 9 3 ו 2 30 ו 299 295 293 284 28 ו 278 255 253
 4 ו 0 409 407 40 ו 396 395 368 365 358 354 344 335

 498 497 492 490-487 475 457 44 ו 436 435 4 ו 9
 577 535 533 532 5 ו 8

 549 548 544 סורג
 577 260 220 ·ל .יליושארוגדיג
 577 555 36 ו 359- ו 30 'א ,גרבנודיג

 חתפמ

 384 ·י ,סירג
 ו 25 תיברעמ ; 549 548 4 ו 0 40 ו ו ו o ו 09 הינמרג

 2 ו 9 ו 97 ו 26 ו 25 ו 22 ו 2 ו ו ו 9 ו ו-6 ו ו 4 ו ו ו ו ו o םינמרג
226 233 443 552 

 454 423 ו 22 32 20 >דושל( תינמרג
 577 35 'א .רןג
 577 23 וןרשג ןב וןרשג
 3 ו 5 )בר( דוד ןב וןרשג
 358 35 ו 346 343 34 ו 26 ו ו 33 79 24 ו 7 קחצי ןב ןורשג

425 577 
 433 השמ ןב ןורשג
 478 320 3 ו 5 )בר( ןבואר ןב וןרשג

 578 376 .ד
 578 276 הב-ו
 יא·צ-יאגוב : האר ,סוקאבאד
 578 ו ו o 'מ .ייכטלבאד
 ו 44 )טנברדכ ריעה שאר( בייאגאד

 285 •ע .בייאגאד
 54 53 44 42 37 34 32 30 27 25 23 ו 5 רוזיא . ןאטסגאד

 250 248 2 ו 8 ו 48 ו 29 ו ו ו 97 95 90-87 70 69 6 ו 59
 357 323 32 ו 295 286 276 274 27 ו 270 263 259 254
360 364 366 370-368 372 378 382 384 385 392 
 447 424 42 ו 420 4 ו 8 4 ו 4 4 ו 3 4 ו ו 408-406 404
 505 500 486-482 480-478 476 465 459 45 ו 449
 ו 4 ו וו 7 ו o7 94 םדיה ; 578 554 553 543 5 ו 0 506

 ו-49 ו 47 90 87 84 83 8 ו 79 70 זוחמ-ךלפ ; 555 392

 40 ו 395 394 390 389 329 288 259 ו 70 ו-56 ו 53
 תטיייבוס תימונוטוא היקלבופר ; 547 532 53 ו 422

95  ו-45 ו 43 ו 32 ו 3 ו ו 28 ו-08 ו 04 ו 02 99 97 93-

 ו"ו M ומותו�ו M ו B וחו�ו 5 �ו 0

 299 298 295-277 274-272 247 235 227 225 ו 98
 38 ו 379- 376 372-370 368 358 357 355 330 30 ו

 42 ו 4- ו 8 4 ו 5-4 ו 3 4 וו 409-405 40 ו 400 386 385
 46 ו 458- 456-454 45 ו 449-440 436 43 ו 423

466-463 475 476 548 550 5  דוע ; 579 54-552
 תצועמ ; 407 370 287 286 ו 04 לש לועפה
 הגלפמה דוע ; 406 29 ו ו 04 לש םדיאסימוקה
 422 406 405 37 ו 370 29 ו ו 44 לש תיטסינומוקה

 וןדיאסימוק ; 46 ו 460 372 לש ןוילע טייכוס ; 448
 ; 448 29 ו 290 תואלקחל וןדיאסימוק ; 406 הלכשהל
 274 27 ו 223 לש הלשממ; 300 הודבעל וןדיאסימוק

 46 ו 300 299 29 ו 289
 398 393 259 256 239 םרהבא .בשאדאד
 345 אגא .בשאדאד
 46 ו 460 459 >ןקחש( 'כ .בשאדאד
 446 432 430 429 385 •ח .בשאדאד
 239 ו 42 'י .בשאדאד
 509 ריאמ .בשאדאד

641 



 חתפמ

 455 )רפוס( לאכימ .כשאדאד
 446-443 44 ו 384 38 ו 380 369 368 364 חונמ .כשאדאד

578 
 345 27 ו 259 השנמ .כשאדאד
 220 8 ו ·פ .כשאדאד
 460 459 ·ש ,כשאדאד
 290 289 )הלעח( כרדריאד
 578 ו 87 ו 87 'א ,טאגלאד
 578 ו 22 וו 2 ווו 'א .ןילאו
 64 )םידדרמה דחא(ררמאד
 42 ו 420 408 406 379 37 ו 365 364 ו 32 'א .כרלינאד

578 579 
 464 463 423 30 ו 294 286 27 ו 259 239 ·ג .כרלאינאד

578 
 579 355 ·מ .כרלאינאד
 475 ·א : r כרלינאד
 579 40 39 ., .פרלנאד
 4 ו )בושי( 'גנרכאכ-לא ואד
 ו 94 )לחנ( יא·צ-ןאכראד

 יא·צ-ןאכראד : האר .קאכראד
 372 370 ו 97 ו 96 )םע( םיניגראד
 ו 98 הפנ ; 448 406 372 371 רךשל .תיניגראד

 579 262 ·א . ילרישאנאיזדראד
1 ר)פכ( גאררראד 59 
2 )בויש-רצכמ( ראגאלשאד 1  258 255 253 ו 99 ו 98 34 

 535 532 53 ו 509 358 343 3 ו 8
 46 )בוישי( ייציבו
53 38 33 20 ., ,וילכור 1 ו 47 ו 34 ו 33 7 ו 54   232 23 ו 58

248 249 255 256 259 270 306 7 33 341 346 7 34 349 
388 389 5 79 

 579 248 208 ו 85 57 •כ . ןיכררכרד
 3 ו 4 סררח ןכ דוד
 ו 37 קחצי ןכ דוד

 3 ו 5 )בר( ןבואר ןכ דוד
 ו 22 •א .כרדירד

 ו 2 ו ·כ .כרדריד

 579 33 ו ·ג ,רכדריד
 294 ררארכלג . כרדריד
 3 74 ·י .כרדירד
 503 'מ ,כרדרד
 503 לאיזוע כרדריד
 404 ארזע • בוד ריד
 579 423 ו 32 ·ג ,הרכדריר
 285 ·מ ,טלרר
357 תוינושל-ור  358 
 תרכז ; 92 8 ו 79- תינוריע ; 83 77 76 תיתכלממ :המור

 8 ו 79- לא רהיחב
 240 יקסנימרר
 ו ו 5 ו ו 4 ר)הנ( ינופצה ץינרד

64Z 

 ילגררד : האר . ילאגררר
 357 346 327 253 239 ו 93 ו 48 70 65 2 ו )רפכ( ילגררר

 534 533 53 ו 435 363
 579 360 'כ . ןרוד
 תוינויצ תודוגא : האר . ןריצ ירשוד
 464 459 )יאזחמ( •זר ,ירלאכאיזד
 579 30 ו •ג ,כרררגאזר
 579 35 27 ·א ,כרחאררא•זך
 ו 60 )תוכיסנ( טאררא•זד

 294 293 53 47 )רפכ( ןאגאלא•זד
 ו 66 ו 64 >יקש ךיסנ( ןא·ח-ירלגראפא·זד

 ןאר•זך : האר ,הרא•זך
 535 533 532 489 280 258 ו 99 )רפכ( יאנרגיזד
 גאדא : האר ,גאדא חרהר•זד
 433 ו 95 ו 94 40 39 הטא ק חרהו· זר
 ו 58 )רפכ( טנק-תרהר•זר

 464 •מ ,םר•זד-םר•זך
 253 24 ו 240 237 ו 93 65 2 ו רפכ; ו 93 יאג ,יאטרגניזר

 הפנ; 48 תוכיסנ; 579 534 53 ו 4 ו 6 322 280 278 257
 ו 93

 ןאריזר : האר . גאריזד
 24 ו 237 ו 82 ו 79 ו 74 ו 73 87 65 64 33 )רפכ( ןאר•זד

 535-533 53 ו 325 322 3 ו 7 294 287
 ו 36 )רפכ( הנחו

 293 לש םזיוחולק ; 293 262 260 50 גיד
 53 )םע( םיאודיו

 493 ·מ . ףרגניזרי
 580 293 285 275 ·ש . ןייטשנאמיר

 383 'ג ,כררטימרי
 580 252 'י .יקסנימרי
 580 42 צ"כ ,ררניד

 329 )הרייע( הנסרי
 382 ., ,ופרי
 יא·צ-לאידרק : האר . יא·צ-ילד
 ו 59 )רפכ( ןאכר·צילד

 382 •ו . הכיירטימר
 427 )ריע( קשמו
 3 ו 8 )בר( לאינד
 325 )כ"רש( והילא ןכ לאינד
 325 )כ'ר'ש( סחנפ ןכ לאינד
 ו ו 5 )רהנ( רטסיגר

 553 )רהנ( רפיכו
 9 ו ·א .ןיקינד
 ·ג . יקסררג : האר :ג . יקו
 457 ·ז ,יקסנח·צרגארר
 53-50 48 47 45-39 37 34 22-33 ו 9 ריע-בושי ,טגכרד

 92 9 ו 89 87-85 82 8 ו 79 78 73 70 64 6 ו 60 56 55
 ו-44 ו 4 ו ו 34 ו 29 ו ו 4 ו ו 3 ו-o8 ו 05 ו 00-97 94

 220-2 ו 7 ו 82 ו 80 ו 78 ו 77 ו-57 ו 54 ו 49 ו-47 ו 45



 253 25 ו 249 248 246-243 24 ו 239- 237 225-222
255 257 259 260 268 273 287 292 294 295 

 335 332 330-3 ו 7 3 ו 4-3 וו 3 ו 0 308 307 302-300
337 339 347-343 352-350 357-354 362 363 366 
368 373 374 376 384 393-388 399-395 408-406 

 440-438 436 435 433 43 ו 430 425 424 4 ו 7
 465 462 46 ו 459-456 453 45 ו 448 44 7 445-442

 500 498 492-489 487 484 483 478 47 ו 470 466
 54 ו 536 534-532 53 ו 520-5 ו 6 509-506 503-50 ו

 תטיסינומוקה הגלפמה דרע ; 580 554 550 548 543
 ו 73 64 60 58 57 5 ו 47 תוכיסנ ; 463 376 ו 44 לש

 ו 82 ו 80 ו 78 ו 76 ו 75 ו 05 הפכ; ו 84 ו 80 ו 79 ו 77

 ; 466 ינוריע טייכרס ; 292 29 ו 287 208 ו 94 ו 9 ו
 60 היצניבורפ

 580 49 ו ·א .כרכאיררד
 ראגאלשאד : האר ,ראגאגאלדש

55 4 ו 30 תד 85 67 6 ו   74 86 97 o 3 ו 4-3 ו ו ו-35 ו 30 ו ו 
 תעפשה ; 527 524 427 334 333 327 322 3 ו 6
 284 ו 07 דגכ קבאמ; 330 324 3 ו 2 3 ו ו לע הביבסה

 423 422 38 ו 376 339 337 332 33 ו 295 293
 ו 07 דגכ תופדיר ; 556 550 527 464 46 ו 44 ו 439-

 םינבר ,חסככ-יחכ : םג האר ; 35 ו ו 45

 580 ו 49 .ו.ה
35 32 26 24 ו-7 ו 5 'ק ,ןאה  245 ו 60 ו 49 ו 48 ו 32 55 43 

 580 470 347 340 3 וו 306 305
 ו 87 ו 83 ו 78 ו 75 ו 74 ו 64 ו 63 ו 58 ו 53 ו 50 6 ו הריגה

 220 2 ו 8 2 ו 3 2 ו o 208 20 ו ו 98 ו 96 ו 93 ו 9 ו ו 90
 ו 85 62 59 םייסור םריצבמל; 276 ןא•גיכרריכל; 224

 ו 69 ו 59 ו 57 ו-55 ו 53 ו 50 ו 28 ו 27 59 םדיעל; ו 87

 םריקל; 343 309 239 233 23 ו 227 2 ו 9 2 ו 6 203 20 ו
275 276 

 ו ו 7 32 רדוה

 580 506 ·ש . ריעלג-זרה
 545 ו ו 8 ' 1 .ץלרה
 58 ו 329 74 .מרס רמוה
 ו 25 ·פ ,למרה

 ו 6 הירנגוה

 37 )םדיורכ םע( םיכרה
 385 )ררושמ( •ד . ןיטישפרה
 385 384 38 ו 379 377 םריפס-תוארצה
 22 מ "י . ץירכרה
 38 )םדייכססה תלוששמ טילש( ייעברה דזימררה
 506 505 90 וץלחה
 ו 27 ו 26 ·א ,רלטיה

 לאריש-רץא : םג האר ; 485 484 482 ןשיה בויישה
 58 ו ו 9 ·פ . ןאכולזכיה
 58 ו ו 3 ו ו ו o ·ל : r כררשיה
 433 22 ·מ . ןהכה

 חתפמ

 483 )בר( ·ש . והכה
 וו 2 56 30 29 ו 6 ו 7 יודהיה םעל תוכייתשהה תשחכה

 527 ו 5 ו ו 3 ו-ו 29 ו ו 6
 m ריא : האר .םיחרוא תסנכה
 58 ו 462 442 436 404 305 203 ו 5 ו •פ ,לה
 58 ו 445 430 425 30 ו 300 294 )ררושמ( •מ ,דכרמלה
 n· 506 582 • ןירפלה
 385 ר)רושמ( ·ש . ןיקלה
 582 505 " • ולה
 ידיימג : האד . דייימה
06 ו ולדגה דרמה 92 75  ו 92 ו 90 ו 87 ו 74 ו 59 ו 48 ו 10-6

 482 478 428 268 248 247 239 237 23 ו 226 2 ו 4
 ו 89 ו 85 ו 38 62 ימיכ םדיוהיל סחי ; 523

 ו 75 ו 66 ו 37 ו 34 54-52 47 46 42-40 תד חומה

 377 )בר( ·א .יכרכה
 59 56 )ו 8 ו 2 ( טסראקרכ םכסה
 44 )ו 724 ( אטרשק םכסה
 57 )ו 802 ( קסכייגרראיג םכסה
 59 )ו 8 ו 3 ( ןאטסילרג םכסה
 ו 84 )ו 743 ( היסור סרפ םכסה

 40 ו 3 ו 6 298 275 253 ו-63 ו 6 ו ו 48 90 ר)פכ( ןאררטפה
 535 534 532 53 ו 402

 ןאררטפה : הדא .י·חרימ-ןאררטפה
 .תוימישטנא :םג הדא; ו-06 ו 04 82 7 ו 46-44 היילפה

 לארשי חאכש
 58 ו 34 ו 3 ו ו 3 ו 0 306 305 303 252 53 •מ .רקה
 582 493 ·י . ןזורה
 ו 70 ) הרריק תוכיסכ טילש( קכ ןורה

 582 360 37 35 33 22 א"א .יבכרה
 50 ו T 487 490 493 494 "כ .לרצה
 ·ג.יקסררג :האר ,רירה
 498 רמושה
 תדיוסי ; 423 422 398 302 ו ו 4 ו 03 82 ההובג : הלכשה

 ו 29 ו ו 4 ו 03 82 תינוכית ; ו 03 ו 29 82

 ו-05 ו 02 93 24 )תטיייובס הפוקת( תיאלקח תובשייתה

 407 378 298-275 234 ו 59 ו 57 ו 22 ו 20 ו ו 9 ו 07
 28 ו 276 ו 22 ו 2 ו וו 9 ווו וו o םזיוחולק ; 439 4 ו 0

 408 382 352 332 33 ו 298 297 295-29 ו 286-284
 284 ו o7 הציאזיכיטקולק ; 524 464 463 45 ו 449-
 ; 289 96 תיאלקח הנומוק; 524 45 ו 440 302 298 293

 תואלקח : םג האר

 583 32 .ו.ו
 583 3 ו ו ו 58 26 .מ.ו
 583 ו ו 2 ו ו ו ·מ .כרכאגאר

 36 יכריטארגאכ טירשחוא
 445 438 386 30 )יתררפס ךאכאמלא( רמטייכרס ןאטאר

 456 455 45 ו 447
 60 ., .רבקייצליסאר
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 חתפמ

 399 ·כ ,סקאר
 S60 496 494 'א ,גררכראר
1 34 33 21 )רפכ( ןשאטראר 33 1 34 1 36 1 37 - 1 6S I S 7  

1 69 2 04  207 2 3 7  2 3 8  24 1 242 262 2S4 2 S 3  2 S 2  2SO 
296 298 304 306 308 309 3 1 3  7 31 342 363 3S9 3S8 
366 368 404 424 426 442 478 S83 S3S S33-S 3 1  
S84 ; 1 חירפנ היילהק 6S 

 399 יקסכארשאר
 2S6 388 209 22 )ריע( הרשאו

 68 )רפכ( זגרו
 3 7 )םינססה חלרששמ טילש( רן שארה םרזה

 37 )םינססה חלרששמ טילש( ינשה םרהז
1 רהנ ; SS4 ררזיא ,הגלזו 88 2S6 
 380 ., 'יקסרארררלר
S4 32 7 324 )הבייש( r •חרלר 1 
1 'נ ,הכרקרלר 6  1 97 1 99 230 S84 3S7 
 S84 67 '[ ,יקסנרקלרר
 S84 28 'א ,כרנרררר
1 '[ ,כרנרררר 48 1 72- 1 70 1 74 1 86 1 83 182 1 80- 1 77 1 7S 

1 88 S84 228 226 1 98 1 9S- 1 90  
 76 ·יא .כרקשאד-כצנרררר
 67 52 'מ .כרצנרררר

 329 )בר( ·א .ק"רצרדגרי
1 )ריע( קסכטרי 1 3 1 1 4 
 43 '[ 'ןסטרי
1 'י ,םראכנדירי 6  1 99 S84 3S9 
 584 500 399 'ז , לשנירי
 58S 397 394 220 82 81 'א ,דנאכסירי
3 133 'ד ,גרכנסירי 1 1  S85 
1 141 77 55 35-33 27 )'ס( 'ש גרכנסירי 49 190 249 262 

305 326 327 377 388 394 397 4 1 7  4 1 8  477 493 585 
 n· 504 585 . ןמצירי
 585 280 278 277 'ס 'ןמצירי
 42 )ימלפ רזינ( רקרכררמ םלרי
 388 3 77 329 20 )ריע( הגלדי
 S47 548 546 90 ר)יע( הנרי
1 >ןאטסגאדכ יטייבוסה ןר טלשה ישארמ( כרדארגרנרי 04  
 S09 'א , רכררגנרי
 428 ר)יע( הצינרי
 38 32 ר)יע( היצנרי
1 ר)הנ( הלסרי 1 5 
 58S 247 'א ,כרררטקרי
 243 >ךלפ( רימדיארל
1 199 262 325 103 94 90 84 )בר'ש( זאקרראקידארל 5S 

329 429 
6 270 223 222 102 'מ .ןאמטול 1 5  
1 )רפכ( סנקירל 83  
63 ר)צכמ( היאנפאזינר  

 S45 לרצ
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1 'א ,טרר 22 586 

 485 )בר( ר"י 'יבאז
 362 כרליארכאז
 586 362 39 ·כ .יקסררגאז
 םרלרז : האר 'םאלאז
 םררלז : האר ,םרלאז
 םרלרז : האר ,םלאז
1 ., 'ןיקטררקאז 1 0 586 
1 ·י 'ןיכרראז 49 586 
 38 ר)פכ( ןארראחראז
 505 ' 1 .יקסניטרכ'ז
 30 'י 'ןיקאכז
 40 )רפכ( דיאררז
 586 16 ·פ ,הזר•ז
 240 )ד"ע( כרקיטרז
1 )רפכ( םרלרז 35 1 36 164 1 66 1 67 3 1 7  
1 ןזגרא- שכחמחז 3 107 ןרחע ; 439 02 3 1  37 1 -374 

377 407 439-436 444-44  : םג האר ; 450 447 1
 םינז אטב

 430 307 )ררזיא( רימרטי'ז
 383 'כ ,כרקטי'ז

 586 498 'א 'דיזי
1 158 '[ .ץילר•זי 6 1  1 62 197 202 204 207 219 228 230 

232 362 587 
 68 פאניזי
 587 342 340 339 'א .ינזי
 485 )בר( 'ש 'ןמרכלזי
 587 101 " ,)כרפיסרא( רניקסזי
 225 'א 'ןמרסזי
5 494 )הנדשמ( כקעי-ןררכז 1 2  52 1  
5 הריכז 1 5  

 םרלרז : האר ,םזל
 384 •רא .הני'זר•צמ'ז
 587 465 353 301 233 132 ·פ .יקסכרנאמלז
 36 )חרנייעמ( ריאנז
3 366 361 360 359 ·מ .ונז 7 1  374 376 377 383 385 425 

429 433 439-437 441 442 444 446 450 457 458 
462 502 587 

 50 )סרפ יטילש חלרשש( םריבד

 587 75 .ח
10 .א.ח 1  587 
 587 389-396 346 326 260 .כ.ח
n כא r . 30 108 ·א 1 476 587 588 
 106 •מ .ןיקכאח
1 65 טאודמ י·גאח 93 
 589 37 19 •א .כרנאחאח
 589 365 ·ס .כרקאריאח



 69 64 )םאמיא( קכ-טאזמאח
1 ר>פכ( דיאכאנאח 36 
 ז:לאק-ל·צנאח : ז:אד ,ד:לק-ז:ל'זרנאח
 398 כוחונאח
 ז:לאק-ל'צנאח : ז:אד ,ז:לאקנא·זנאח
 589 299 'מ 'זינאח
4 285 280 'א .ז"צנאח 1 1 589 
33 )רפכ( ז:לאק-ל'צנאח  1 5 7  1 72 - 1 70 238 270 287 293 

3 1 7  325 531 535-533 
2 י>יע-רפכ J טרוי-כאסאח 1  34 75 76 85 86 92 94 1 1 1  

1 1 2 1 33 145 1 5 7  1 86 - 1 84 1 98- 1 96 253 255 258 
260 270 288 306 3 1 8  324 325 334 430 482 489 

1 ז:פכ ; 589 550 535-532 87 288 346 
 262 )בויש( סאמ'צאח
 589 249 'כ 'זחיראח
 506 505 487 )ריע( כוקראח
1 'ח ,כיאשאח 48 1 88 239 240 242 243 247 248 589 
 40 )רפכ J יארכח
 485 483 481 477 זורכח
 433 399-392 329 327 33 23-20 ד:לכשז: יציפמ תרכח

541  560 
 387 )דמלמ( יאגח
 337 םריופיכ ; 338 וינ ורדוג ; 355 347 337 336 םיגח

 חספ : םג ז:אד ; 425 337 םריופ ; 355 354
 ד:נוכ-דימלח : ז:אד ,רדח
521 520 רז:וח  
 תונויצ : םג ז:אד : 491 486 זויצ-יככוח
 זורטאיח ,חוקז:ל : ז:אד .םייחאמארד םיגוח
4 203 202 ·ו ,כודאדוח 1 5  589 
4 ,כוטאגיאדוח 1 3  4 1 1 409 407 379 378 368-365 86 'T 

44 1 445 564 589 
 538 340 ... ל דעס ,םיולח
1 'כ .כוקאמוח 1 3 
 167 >יקש יכיסנ חחפשממ J זא·ח- r יסוח
 57 )וקאנ תוכיסנ טילש( זא·ח-יולק-ןייסוח
 236 71 70 )טאוא( יגהנמ וקח
 ליזנאמושח : ז:אד , דיגאמ-ושח
 לזינאמושח : ז:אד 'לזינומ-ושח
 לזינאמושח : ז:אד 'לזיממ-ושח
 ילזנאמושח : ז:אד 'רילגמ-ושח
1 34 )רפכ( לזינאמושח 33 148 1 80 1 8 1  1 82 1 83 24 1 244 

25 1 253 266-264 268 270 287 307 3 1 9  ' 348 53 1  
536-533 

 459 ·ג ,וכנזח
 301 'י ,וכנזח
 ץ•ש : ז:אד • םינזח
 300 'מ .כוליגזיח
 ןאטייק :ז:רcו .ןאסייח
 392 )דמלמ( םייח

 חתפמ

5 'א .םייח 1 3  
 425 'כ .םייח
3 )בר( הכונח זב םייח 1 8  
 486 ןלמ זב םייח
3 )בר( ד:שמ זב םייח 1 5  
 325 לאונמע זב םייח
 430 429 'י .כומייח
 460 459 'ש .כומייח
 430 'כ .ד:כומייח
 ·י .רוש 'ז:אד :י : r כימייח
 רפס- n יכ ,ד:גוב דימ לח : ז:אד . ןוניח
42 86 יועצקמ ןוניח 1 -4 19  
 430 'ס . וכיסיח
 492 ',!!. 'זסייח
 520 הפיח
 םינבר : ז:אד . םימכח
178 )רפכ( ילח  
79 1 78 33 )םריפכ ז:ושלש J קי'זדנפ-ילח  1 7 23  24 1 244 

3 1 8  גוטיינ . ילח 'קאנ אצ : םג ז:אד ; 325 
 101 אפטצמ .כולליח
 42 חיסאכע תופיל'ח
 486 והינב זב ןונח
 320 והילא זב הכונח
3 )בר( םייח זב הכונח 1 5  3 1 8  
3 )בר( ד:שמ זב הכונח 1 7  
3 רץפ זב הכונח 1 4  
3 )בר( לאפר זב הכונח 1 8  325 
4 368 קחיצ ,כוכונח 1 3  441 442 444 462 590 
 442 והיעיש ,וככונח
3 שר ,כוכונח 1 0  
 395 ז:כוכונח
 87 )טגכרדכ יקבשולב( כ"כונח
 398 260 )טנכרדס( כ"כונח
 124 )ק"צלאנס( כ"כונח
 38 )קסכורטפמ( כייכונח
 423 רדנסכלא ,כייכונח
 220 םריפא .כייכונח
1 ,, • כ"כונח 29 
 466 465 >ןיחלס J ליגיזח .כ"כונח
 256 הכונח .כייכונח
 459 ר)מז( ·י , כ"כונח
1 'נו .כייכונח 29 380 38 1 395 441 442 445 590 
 257 'ע .ככייונח
 393 329 257 81 79 'ש .כייכונח
 465 )תרמז( ,, ,ז:כ"כונח
1 'ו .ז:כ"כונח 1 2 
 476 ·ל ,ז:כחוכנח
1 'צ ,ז:כ"כונח 24 
 475 ח"ג .וןנח
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 חתפמ

 455 ר)פוס( ·יא ,רביננח
 23i 233 590 225 203 'מ ,יקסני·צנח
48 )בר( ·ח .רyסח 1 
1 ר)גומ רפכה לעכ( קכ-םסח 63 
 194 )ךאטייק ךיסנ( •לגוא·ילע-זסח
n 1 מ"ש ,הכי·צ 8 1  5 1 6  
2 )המדא דיובע .םאילקח .םריכיא< חואלקח 9  4 3  4 5  50 

85 98 -96 1 04 1 32 1 93 20 1 247-236 248 249 250 
254 261 262 265 275-270 305 381 382 485 523 
24 50 עקרק ילעכ ; 524 1  םריכוח; 330 270 256 236-

241  245 242-240 קאכאט : 535 534 244 243 240-
S36 48S 298 267 26S 2SO ;134 239 243 םימרכ SO 

S3S S34 302 29S·293 272 2S9 2S6 246 24S : 
2S9 2S6 2S0-248 24S·24 263 הנראמ 1 1 3 S  םיטעמ; 

239 243 297 27 1  2S4 24S ; 2 246 ישמ חועקפS2 
 חיאלקח חוכ r חה ,גדי : סג הדא : 262

 40 ר)פכ( יאלקח
SS3 SS 'נ ,רב•צדרשח I SSO S l 6  437 334 29S 
 32S )ךלפ( רyדםח
42S הנוחח 424 340 33S 333 332 3 1 9  3 1 6  3 1 0  306 30S 

4S6 ; םישנ ,החפשמ : םג האר 

4 21 רויזא .זדאאסאכאט 1 -39 43 48 1 74 1 73 1 69 S3 
1 79 243 S3S 390 2SO 24S ; לחנ m פצ( דיאקהyר( 
1 73 3 1 8  268 1 82 1 79 1 77 1 7S :כסינ m 1 םורדה 73 
1 79 249 3 1 7  363 

 S3 370 372 )םע( םינדאאסאכאט
 448 406 372 371 >יזשל( חינדאאםאכאט
 282 ר)יע( גחנאגאט
1 )חרפכ יהילהק( זאיכאלגאט 62 
 סטיאט : האר 'ואט
 S90 36S יס ,כי•זדאט
3 ט)בש( םיניוילאט 1 1  
 422 זימואט
3 'א ,כוראטחאט 7 1  
1 )םע( םרייאטאט 6  3 8 7  362 2 3 0  163  1 6 1  1 60  1 34 1 2S 

SS4 SS2 S04 497 47S : סינא•גכחרזא : סג הדא 
 חינא·גייכרזא : האר .)רyשל( חריאטאט
1 )םע( םטיאט 6  1 7  29-27 1 3 2- 1 29 1 24 1 1 9 1 1 6 1 1 2 S6 

S91  S90 SS6 SS4 S27 367 360 3S9 1 76 I S2 I S I  
44 )רyשל( חיטאט 8  44 3  40 7  364-3S9 1 29 S 4  2 9  1 7 - I S  

s s s  חדיוהי-חטיאט : סג האד : 
 9S 96 98 93 92 64 39 30 26-24 >יזשל( חודיהי-חטיאט

100 1 0 1  103 1 04  1 07 1 1 2 1 29 202 328 335  348 
409-406 404-40 1 398 39S 393 388-376 3 74-3S8 

4 1 1 4S0-43S 433 42S 424 42 1  419 4 1 S-4 1 3  
S25 S l 6  S I S  S02 SO I 4 90  487 466-461 4S7·4S2 

S60 S39 S27 ; 369-36 107 לש יניטאל ח•כ·ףלאS 
3 79-376 409 4 1 1 44 1 S64 : 107 לש ריכע חיכ·ףלא 
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362 S l 6  379 317 376 369 367 366 36S : חיכ·ףלא 
1 ילרי•ק 08 369 • 37 1 374 377 384 44S ; לש וקדדק 

360 364 369 379 4 1 3  וכח: 362 ... כ ימרא דבור : 
 ·חיכ ,סינואטכ חטיאט : םג האר : 363 362 ... כ ריכע
 הפי חורפס ,רפס

 S9 1 ר)פכ( ראילטאט
 60 )חוכסינ( ישלאט
 S91 40S 'א ,ודיג-וכאט
 3 82 'כ 'ילכילאט
 401 364 )םע( םיישלאט
 •דקאט : האר ,וגראט
33 רפכ ,ידקאט  1 87 1 4 1  1 34 77 70 67-6S 63 SO 4 1  3S  • 

1 9 1  1 93 207 24 1 228 227 242 248 249 2S8 2S7 2S3 
3 1 3  3 1 4  3 1 8  3 1 9  322 323 327 346 348 364 363 3S7 
387 394 430 S3S S34 S32 S31 43S ;1 חוכיסנ 80 S7 
1 84 1 88 1 94- 1 90  248 3 1 8 1 הפנ :  88 

 S9 I 309 'א , יקסניקראט
 422 כיאשאט
 יאסקא : האר . י·צאקשאט
 SS2 ר)יע( טנקשאט
 יאסקא : האר ,ה'צקשאט
 יאסקא :הדא ," r: קשאט
 סילפטי : הדא . סייליבט
 494 483 477 ר)יע( הריבט
 43 42 ר)יע( M כט
 ןדאאסאכאט : האר 'זחסריכט
S9 ה"ח.,רyהט 1 I S  
6 דמחמ .ריהיט 3  64 6 8  1 74 S91  
 S46 ר)יע( זארהט
S9 398 388 'פ .זאמולט 1 
S91 16 'ס ,כוטסולט  
1 'א ,ויטסולט 1 9 S91  
 382 ·ל ,ויטסולט
 92 )טיריב לארנג( •ו . יזספמוט
 S9 I 430 'כ , יקסכרופוט
1 'ס ,כריארקט 29 S91  
17 כוסאמרוט  1 33  1 60  202 207 S92 

 36 )הינמרא ךלמ( סנארגטי
1 19 'ד ,כונוחטי 88 194 S92 
 S4 7 S46 ר)יע( ן גניכוםי
 SSS SS3 יא ,כינמוטי
 S92 36S 'ם ,םש•טי
1 •ג ,יךם' 1 7 1 1 8 S92 S48 S4S 

 S92 3S4 3S3 33S 'י ,וטח
 S06 488 360 147 90 81 79 S7 S6 24 17 ר)יע( סילפםי

SS6 ; 79 ךלפ 
 10 40 34 33 26 25 21 20 ר)יע-בויש( הרוש-זאח-ריםט

71 81 84 1 9 1  1 87 1 84 I S6 1 54 100 98 91 89 87 8S 
1 92 227-225 3 1 9  3 1 4  3 1 3  263 2S7 2SS 2S3 



325 -323 329 344 346 347 390 395-392 397 398 
4 1 7  479 482 483 484 488 491 497-495 503 509 
53 1 1 הפכ; 592 543 536 534 532  88 193- 190 390 ; 

 קסקאכ 1' כ : םג האר
 זאקרראקה רכע : האר 'זאקרראק-סכארט
 592 294 'ד ,כרכררט
1 כרמיפררט 1 3 
 592 357 95 'י 'ןיכ•רט
 592 61 'ג ,םהגכימרט
1 'א ,כיטכרט 60 1 63 204 592 
1 197 97 93 90 89 87 84 83 77-74 11 34 חחמ ,קרט 99 

238 284-279 286 289 329 409 4 1 0  506 532 533 
1 56 44 רהכ; 592 547 540 09  122 1 53 155 1 56 1 84 
1 86 289 

 יכרא'צ :האר ,יכראטש

'· 492 593 
 593 42 .כ.'
4 407 406 376 366 .ד.י 1 5  593 
 593 500 435 397 348 346 327 262 28 ל-ו ·'
 593 475 474 393 82 .מ.י
 594 409 299 233 פ-ר. י
 593 249 67 62 'ה ,יקסררכאי
 422 כרגאדגאי
 593 423 )לספ(.א .כ"ודגאי
461 459 ,, .כ"ודגאי -459 463 593 
 462 הכ•אדאי
1 'ז , יקסלרפמאי 65 593 
 593 425 'י :ץיכרסאכא•
 טרר•-יגכאי ןאטלוס : האר 'טרר•-יכגאי
1 )רפכ( טכק-•גכא• 96- 194 24 1 253 257 270 308 3 1 3  

3 1 8  5 3 1  532 534 535 
 383 'לא ,כלכרקאי
 593 364 'כ ,כלכרקאי
 593 359 " ,וטאש-רא•
1 )רהכ( רס-קראי 96 
 594 35 'א ,•קסכ•רלמרא•
4 'מ ,כייכדכ• 1 3  
38 'מ ,כ"דכ• 1 
5 498 )הכושמ( לאנבי 1 2  
9 ה•צקסכ• 5  96 102- 1 00  276 422 526 594 
1 )הפכ( הררטאפכ• 1 9 
1 ברחכו אורק חער• 03 107 4 1 4  4 1 5  4 1 8  :םגהאר; 469 

 חורוכ כ
 ה•סרר ד'וה• : ה אר 'ה•סרר חרדהי
 325 )כו( הודה•
 s 31 )כו( ףסו• ןכ הדוה•
 478 לארשי ןכ הודהי
3 7 )כו( אדכייפ ןכ הדוהי 1  

 חתפמ

 325 )כ"רש( לאומש ןכ הדוהי
1 ןאטסיכאגפא ידוהי 1 7 1 1 8 544 546 547 
1 22 הראבו כ ידוהי 1 7 
8 39 35 33 29 27 22 15 היזורג ידוהי 1 73 55 85 1 1 7  1 1 8 

149 1 50 1 57  202 203 276 40 1 399 353 476 483 487 
488 500 504 520 549-545 551 556 

74-7 34 24 23 20 היסור ידוהי 1  78-76 83-8 1 85 88 107 
1 1 9- 1 1 7  121 1 5 1 1 49- 1 46 1 28 - 1 26 1 5 5 - 1 53 1 57 

1 60 198- 1 96 205-202 207 232-225 234 235 248 
254 259 262 276 283 308 3 1 1  3 1 2  3 1 5  3 1 8  32 1 322 
324 325 327 329 343 346-344 353 358 363 494 

401 -399 403 4 1 6  4 1 7  458 467 470 47 1  476-473 
79 4 48 1 485 488 492 497 500 5 1 0  5 1 1  520 524 525 

 םהיסחי; 341 85 34 זאקרראקכ אבצ ישנא ; 556 537
 525 500 497 477-467 276 85 םיררהה םידוהיה םע

 הייסור יידוהי : האר .םייפוריא םידוהי
 היסור ידוהי : האר 'םייזנכשא םרוהי
4 הכונח ןכ עושהי 1 7  482 
 325 )כ"רש( רהרמש רכ עושהי
3 והילא ןכ באוי 1 4  
16 'י ,טרוי  2 7  595 
3 )כו( יאחרי 1 7  
 325 )כ"רש J ןכראו ןכ יאחר•
 595 55 27 ' 1 'רןס לחוי
 325 םיסנ ןכ ןכחו•
 486 לואש ןכ ןכחרי
 595 520 16 ,,, , כרככחר•
3 ןכ m י ,כרככחרי 7 1  376 38 1  
68 )ילמאש ד'ד''מ( סוכרי  
475 כייכר•  
 455 ר)רושמ( ,, ,כייכרי
3 7 )כו( ןחבוי 1  
1 )הרריק חרכיסכ ט•לש J ןא·ח-קכ ףוסו• 10 
 429 'י 'כרפיסרי
 398 'כ ,כרפיסר•
 398 'צ 'וןפיסו•
 595 493 492 ףסוי
 325 )כ"וש( רשא ןכ ףסו•
 335 )ת( הדוהי ןכ ףסוי
3 )כו( רה•מרי ןכ ףסוי 1 5  
3 )כו( חדדרכ ןכ ףסוי 1 7  
1 'ה ,הפרי 5  1 5 7  324 3 5 3  520 595 
 509 'י ,כרריפרי
 332 )כו( כיאושי
 596 89 ,,, ,כייכושי
 325 סחנפ ןכ םחרי

 38 ינשה רוגד'!
1 ,, ,כרליאמז• 32 
 543 503 'י ,כררזי
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 חתפמ

 552 ברליארערי
 4 ו 8 'א ,ברליארעזי
 596 465 'ט 'בר ליא רעזי
 465 םרחנח ,ברל•ארעז•
 285 'מ ,הברל•ארעז•
 430 'ע ,הרבליארעזי
 398 ,, 'בירעזי
 201 )הברק( לאיחי יבר רב א•ח•
 3 ו 8 )בר( לאזקחי
 3 ו 7 )בר( רזעלא ןב לאזקחי
 492 בקיע ןב לאזקחי

3 )בר( רסינ ןב לאזקיח 1 7  
 522 3 ו o " ,רבילח•
1 ו 12 ו 7 ו ו 69 ו 56 37 30 29 ו 6 'מ ,רבילח• 74 195 246 

294 O 5 465 423 333 3 ו 54 555 596 
1 ו ו o ו 85 30 24 רישח 3  366 369 385-383 394-392 399 

40 4 41 ו 1 1 7  476 469 468 448 447 445 430 425 4 ו 8 
502 526 548 5 54 

 395 ברדאיל
53 398 203 ו 56 ו 55 85 ריע-בויש 'רלפטבאסייל -ךלפ ; 1

 532 53 ו 329 ו 64 ו-56 ו 54 ו 53 79 חחמ
 ררחש ,יפסכ ,•טלאב ,בוזא :האר ,םי
 506 קסייסיני
 4 75 'א ,רבקאסי
 493 )הבושמ( הלעמה דוסי
 596 282 ו 57 ר)'ע( יקרטנסי
 475 ,, ,ב•ארסי

1 'ב ,בקיע  596 ו ו ו 08
 בקעי •קחיצ : האר 'קחצי ןב בקיע
 58 תדודנ ןב בקיע
 325 לארירנ ןב בקיע
 596 203 ו 57 'ל 'ןרסבקיע
 5 ו 3 רבברקיע
 455 בקיע ,ברברקיע
1 והיעיש ,ברברקיע 29 
 475 466 'מ ,ברברקיע
 509 'צ ,ברברקיע
 509 500 'ש ,ברברקיע
 36 ו ,, .הברברקיע
 509 503 'ז : r ברברקיע
 596 478 477 'א ,רייע

 328 )ריע( רפי
 325 )בר"ש( הדיבוע ןב חחפ•

 392 קחיצ
27 םייח ןב קחיצ 1  
 קחיצ , •קחיצ : הדא ,בקע• ןב קחיצ
 208 יכדרמ ןב קחיצ
 325 יבצ ןב קחיצ
 325 לואמש ןכ קחיצ
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 509 'מ ,כרקחצ•
 256 'פ ,כרקחיצ

 בקיע יקחצ• : האר ,בקיע ץ:יכרקחצי
 5 ו 5 330 דוד ,יקחצ•
 492 לאינד 'יקחצ•
 490 'ח ,יקחצ•
35 33 25-22 ו 7 )כו( בקיע 'יקחצ•  37  40 41 44 50 53 68 

 360 359 329-324 3 ו 2 263 259 246 14 ו ו 38 73 70
366 392 393 395 397 4 1 7  433 478 479 486-483 
489 492-490 596 597 

 323 3 ו 8 3 ו 7 308 307 14 ו 40 34 33 )כו( קחצי ,•קחיצ
 478 47 ו 392 363 362 328 325 324

 490 330 קחיצ '•קחיצ
 393 487 332 330 326 262 252 246 24 )כו( ריאמ ,•קחיצ

 597 5 ו 5 490 489 487 433
4 395 'נ 'יקחצ• 1 7  489 490 504 

 496 493 492 398 396 א•יק
 56 הינשה הנירטאקי
 494 488 כאלסרנריטאקי
1 פ•ק• 03 -93 374 377  378  האר; 462 439 437 436 400 

 רן•צ-•לרעפ םג
 39 ןרדי
 38 )בושי( טאשארנרר•
 479 477 428 427 350 328 325 322 ו ו o 36 35 םילושרי

5 5 ו 4-5 ו 2 499 498 495 494 492 49 ו 486-48 ו 1 6  
527 546 553 5 5 5  597 

 הנרק : האר 'זא רקוא קד םילושרי
 597 76 'נ 'ןיקושרי
 רחסמ : םג האר ; 256 254 248 228 ו 97 םרירי•
 ןאררריא : האר 'ןארררי•
 367 ,, ,כרמרי•
1 ו 38 63 59 33 ו 7 'א ,כרלרמר• 85 1 89 247 597 
 3 ו 5 )כו( והימרי
 429 הימחנ ןכ והימרי
1 )חריפנ ה•ל•הק( רן' 78 

1 78 ל•א•ביש 38 1 4 1  1 64  252 323 327 330 358 433 597 
 475 ז•• ,ביכיש
35 ריוצנה ריש  36 76 
 'ט ביסיא :האר ',ח ,ייש
32 ו תובייש  323 324 391  392 472 479 485 505 540 
1 יכדרמ רכ לאעמיש 37 
 598 324 )כו( 'ט ,כיעיש
 509 'א ,היעיש
 509 'כ ,היעיש
5 'א ,כריעיש 1 4  
2 ר•יש 5 8  3 2 7  343 348 48 1 598 
1 30 16 7 )הנדיס( לאריש 1 ו 46 27  רזא :םג האר; 52

 לאריש
 325 )גר"ש( רשא ןכ לאריש



3 )בר( םייח זב לאריש 1 5  320 
3 וס•נ זב לאריש 1 3  
3 )בר( לא•זר זב לאריש 1 8  
32 )ברו T ''חרמ לאריש 1 323 

 56 )חוכ•סנ( הכזייחאכ
 56 44 36 ילתראכ
 34 'פ .ןגכ
 478 ר)"דש( 'ח .ןהכ
 598 21 קוצ ןהכ
 28 'ת .ןהכ
1 95 84 38 ם•מלסומ תר-•נהכ 10 146 365 
 ם• 1' ל םג האר ; 34 33 ם•נהכ
, ,כותאנייארוכ 'T ז ,בוטאנ•ארדח : האר• 
3 )בר( תררוב 1 7  
2 24 )ם•רחכ( וזרכ 8  43-39 5 3  1 3 1  554 555 
40 )םע( םררוב 1 
 483 433 28 ןאטסררוכ
 546 486 21 20 םרכח לאוש• לכ
 359 )חחמ( לאכלכ
 39 32 ןענכ
1 15 ם• .•פסכ 9  33 36 39 42 44 45 52 54 57 61 89 1 84 

1 9 1  1  ; 164 זוחמ ; 359 293 260 256 247 202 94
24 19 זיתיע 1 254 

 235 )ר'ע( קס•פסכ
5 הרוא-רפכ 1 3  
3 33 'א . ץנ 5  259 342 387 598 
 598 425 ·מ .ץנ
50 499 'א . זוסלנצכ 1 504 598 
321 258 207 204 53 35 34 32 'צ .•אושנ 3 1 0 260 -346 

349 468 598 

 ·ל .•קסנכזייאפול :האר .ל.ל
1 'א,ס-•ל 63 1 64 1 70 20 1 204 227 228 230 598 
1 54 ·ל ,כורכאל 70 357 46 1 599 
4 384 267 ·ל .כראזאל 1 3  
 509 'ש ,כראזאל
1 ה•כטאל 1 4 
 485 גנאל
1 )םע( ם•קאל 97 70 3 72 3 
37 >זושל( ת•קאל 1  372 448 
1 87 ,,, .זראל 02 105 142 1 43 1 56  288 289 29 1 599 
1 'א .כל 02 106 1 50 3 1 0 442 599 
 599 458 423 ,, ,ברכל
 383 'נ .ברכל
38 ,, • •קסנרכל 1 
 3S 468 599 33 32 'ה ,הכל
1 37 35 28 16 ., ,לטנכל 22 1 25 1 26 1 49 305 306 34 1 

347 386 389 435 599 

 חתפמ

1 רמזו ולחמ ,המור תוקהל 0 1  1 29 456 458 460 466-462 
5 1 5  וןרטא•ת : םג האר ; 

 'ה .הכל : האר :ה ,הרל
 599 362 ·ג ,ס•אול
 599 352 332 ·א : r כונ•בגול
 326 )בר( 'א .ונחל
 359 1' ל
 600 363 359 306 305 303 256 'ג ,ו'ל
 ס•נהכ : םג האר ; 34 33 ם 1" ל
 28 ., .ן 1' ל
 600 282 279 278 " • י'Tל
 600 479 )בר( בקיע . י'Tל
 458 'א . •קסרא•צאנול
1 ר)'ע( וןדנול 3 1  346 487 50i 
 384 ·ג . וןדנול
 598 360 359 16 ·ל .•קסנ•טאפול
 600 284 283 'צ . וקנ'צנא•וקל
 600 211 ·מ . r שוקל
4 358 ·פ .רמרול 1 4  600 
1 )םע( ם•נ•גזל 5  35 43 47 55 -53 70 133  1 34 164 1 68 

1 72- 1 70 1 76 1 80 224 229 261 3 1 1 372-370 321  
40 1 404 46 1 

37 357 )וןשל( ת•נ•גזל 1  372 406 440 448 46 1 
 397 396 ·ק .ככזיינוא•ל
1 29 וסזכ•ל 32 257 34 1 
 o 285 282 ., • r 41 600 שכ•ל
 600 16 ·פ : r כקוסז•ל
471 468 אט•ל  475 505 540 
1 146 87 ,, .קכט•ל 52 225 295 332 333 335 337 340 

355-353 501 502 5 1 8  600 
1 103 'ח : r כוב"ל 50 23 1 230 1 56 234 240 270 -272 

275 281 287 296 299 301 409 4 1 9  5 1 4  600 
 548 ) 1 'ע( ג•צפ"ל
49 ל"מ . וםלכנ"ילל 1 
5 " ,רומ•ל 1 6  600 
 r: 215 216 291 600 כונאמפ•ל
 600 282 שrפ•ל
 28 ·ד .שrפ•ל
 הט•סרכ•נוא: r. ,. 94 224 380 429 430 437 443 601 נל

1 ש"ע חונכl"זדצ m א : 423 422 ש"ע 1 2  חחולק : 
 463 295 294 ש"ע

36 334 ר)'ע( דראגנ•נל 1 42 1 422 438 466 5 1 6  האר; 556 
 גרורכטפ :םג

1 ·ל .זנוגל 46 601 
1 ר)'ע( זארוקנל 56 1 60  
1 •ה .טרקל 0 1  
 446 'מ ,בוטנומרל
 חור'ה..,חכזייאט : האר ,םר"רהה ם•רדה•ה וןשל
 תרכע : הרא . ודשק וןשל
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 חתפמ

1 זא-מ 57 270 273 274 292-288 299 60 1 
60 299 282 280-277 .ג.מ 1 
60 21 .ו.מ 1 
60 22 .ל.מ 1  
23 .ס.מ 1 409 4 1 0  4 3 6  60 1 
1 .פ.מ 77 601 
3 303 .ו.מ 1 2  346 60 1 
60 430 .ש.מ 1 
 קריהמ : האר .קריאגאמ
1 'א .בודמוגאמ 06 1 07 1 42 1 98 224 227 235 405 406 

602 
 602 40 'מ ,בודמוגאמ
37 33 ,, .בודמוגאמ  46 47 602 
37 357 95 'ש ,בודיגאמ 1 408-406 4 1 3  602 

1 145 ,, ,בודומגאמ. 46 602 
 סי'לזדמ : האר ,סיל'זדאמ
1 192 הפנ ,הלאק-·ץאחאמ 1 61 16 ריע; 288 98 1 4 1 28 

143 145 1 46 1 56 1 5 7  227 229 270 273 288 291 292 
295 301  3 3 1  355-3 5 1  361  368 382-379 384 385 
407 4 1 1 4 1 3  42 1 423 430 438 442 445 446 449 453 
456 459 46 1 464 466 5 1 6  5 1 8  550 55 1 552 602 ; 

 קסבורטפ : םג האר
1 ·א .וקנטאמ 04  284 285 4 1 1  436 602 
 509 'נ ,בייסיאמ
3 )בר( םייח זב ריאמ 1 8  
 325 )ב"וש( לאפר זב ריאמ
1 )ריע( פוקיאמ 03 1 20 
 256 'א .בוריאמ
 85 'י . r בוריאמ
5 273 132 29 םילכאמ 1 5  
 290 ר)פכ( הקבושא-ולאמ
 602 259 258 200 'ג . זיקבאילאמ
 602 305 303 'ל . זינילאמ
1 148 34 33 רפב :ץארמאמ 57 1 72- 1 70 1 74 237 24 1 

244 250 262 270 287 27 1  293 308 3 1 7  322 357 359 
1 חריפנ היליהק ; 535 534 532 531 70 1 72 

 'ץארמאמ :האר .שארמאמ
 סיל'זרמ : האר ,סיל•זדנאמ
 סיל'זרמ : האר ,ה•זנאמ
 הקובקאטשנאג : האר .קסנ"זנאמ
 סיל'זרמ : האר ,ס'יזנאמ
 485 )בר( 'א 'ינאמ
4 וברוסנאמ 1 1 
 280 קויצאמ
 הושקאמ י·גאח ילע :האר .יקסניושקאמ
 247 ריאק-רוסקאמ
 602 303 'א ,בומיסקאמ
 602 55 'נ ,ראמ

1 42 33 )בויש( הגאראמ 3 3  1 70 1 78 1 82 237 265-263 
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3 1 8 1 תירפכ היליהק ; 534 531 478 477  78 
1 הפנ ,טנקמאגאראמ 7 1  
 399 יקסבונריאמ
 602 469 'י . קראמ
 398 395 סוקראמ
 385 )רפוס( 'פ .שיקראמ
 446 382 )ררושמ( 'ס .קארשאמ
 247 )רפכ( בגמ
 603 51 45 43-36 32 ,, ,'דגמ
1 •ח ,בוריגמ 32 
1 תופגמ 50- 1 48 1 68 1 69 1 73 2 1 1 226 270 
 603 506 368 'ש . ירכומ
250 רפכ ,סיל'זרמ 240 238 237 1 96- 1 94 1 57 1 09 35-33 

253 258 270 299 307 308 3 1 5 -3 1 2  3 1 8  322 325 
1 חריפנ היליהק ; 535 534 532 531 359 347 94 

 42 38 35 33 רימ
1 ( תוכפהמ 9 1 7  ( 24 26 77 86-83 89 93 96 1 79 1 83 - 1 86 

1 88 190 1 95 1 96 202 205 270 273 279 300 343 366 
373 400-398 4 1 1  457 462 499 505 508 523 553 

 ה גאדא מ : האר ,אגירהמ
1 98 96 'נ ,קריהמ 0 1  399 40 1 4 1 1 60 1 
 36 >זוררטסיה( יצאנררח ססבומ
1 33 רפכ ,ריטאגומ 76 1 77 253 265-263 266 3 1 7  3 1 8  

325 5 3 1 1 חרפכ היליהק ; 535-533  76 
1 34 )רפכ( רגומ 4 1  1 6 1  1 63 1 64 3 1 3  3 1 6  3 1 7  433 478 

532 
4 309 257 128 85 היצאזינרדרמ 1 8  422 474 525 
 ןיאושינ : םג האר ; 306 305 303 158 רהומ
 330 ברנאחאזומ
6 21 ר)יע-בושי( קודזומ 1  92 1 02 1 03 1 22- 1 20 1 56 1 50 

1 99 234 235 270 274 28 1 -277 284 40 1 4 1 0  532 
607 

1 'מ .ויחרמ 86 248 603 
 552-550 ברדמחרמ
 287 )רפכ( יגאטרמ
 62 הגאראימ דמחמ אלומ
 197 )םע( םיבארולמ
46 זיקדרלומ 1 
 294 ש"ע זוחולק ; 380 ., ,בוטולומ
46 ריילרמ 1 
 287 )רפכ( לילח-הללומ
 404 ·י ,בומיחאנומ
1 היולגנומ 6  
4 )םע( םיולגנומ 1  4 2  4 3  1 29 
 487 'מ .רריפיטנרמ
 55 54 )רפכ( ינרמ
 456 445 444 442 439 438 369 88 30 'ג ,הברנאחאסרמ

458 603 
 272 )רפכ( לרא-סילסרמ



1 106 104 102 54 29 26 25 הבקסומ 1 1  1 1 3 1 3 1  1 42 1 46 
256 271 277 286 296 299 302 334 335 354 361  366 

38 1 -378 386 406 409 4 1 3  4 1 8  421  422 436 
440-438 443 444 446 448 452 459 461 476 490 

506 5 1 4  5 1 6  550 5 5 1  556 
35 102 101 96 םינודועמ 1  352 374 376 4 1 1  422 436 

437 456 462 
1 ימלושרי •חפומ 1 0 
1 39-32 30 28 24 23 םר"רהה םדיוהיה לש םאצומ 1 7 

1 3 1  
 248 •קסל·חנמ
 603 260 258 'ק ,כ•כאררמ
 506 כרדאררמ
 506-504 500 98 68 'ג , בור ארומ
 506 'ר , רכראררמ
 286 כרנרגררמ
 603 361 'ג . ןרטסנגררמ
1 'א ,כייכרררמ 1 1  1 1 2 
 603 30 ., .כרנאחאזררמ
1 םףרמ 03 40 1 402 404 407 408 4 10  חחכ : םג האר : 

 רפס
 64 ןא· ח רלסררמ
 603 406 'ג . •קסנ•לקררמ
 62 ם•ר•רשרמ
 366 ,, .כ•ארשמ
 398 כרל•ארשמ
 85 )בר( 'ר ,כרל•ארשמ
 זיגריכ : האר . ררגרשמ
 604 457 395 'ז ,'קצ•נרשמ
1 24 17 'פ ,הט•לכטאקרשמ 33 1 34 1 66 243 249 259 305 

3 10 3 1 1  3 1 2  338 341 347 348 604 
 זיגריכ : האר ,רר•קרשמ
1 109 רןכ•חה חרזמ 1 0 1 32 
5 יחרזמ 1 5  
 והילא . לאש•מ ןכ והילא ,הכונח ןכ םהרבא : האר '•חרזמ

 הבהאו
 392 ,, • •חרזמ
1 58 )'קראט חרכ•סנ טילש( ןא•ח-•טחמ 80 1 88 
1 חרכ•סנ .ח•נ•רלטחמ 84 1 93 194 248 
2 קכ·טיחמ 1 8  
 427 רמחמ
 35 ןא•ח·רמחמ
1 )טנכרר ךיסנ( ןסח דמחמ 79 
1 )'קש ךיסנ( ןא•ח·ןסח רמחמ 66 
 167 ואשממ רמחמ
 604 62 כרקכררמחמ
493-49 )בר'ש( םיינחמ 1 604 
1 ·נא '•נ•זטא•מ 44 604 
 רגומ ; האר ,רגימ

 חתפמ

1 90 )רפכ( ••זרר•מ 34 148 1 63 - 1 6 1  1 69 204-202 253 
275 298 309 3 1 6  403 533-5 3 1  535 

 ןאררטפה : האר . ןארטעפאג·•·זרר•מ
 162 )לחנ( 'א'צ"''זרר•מ
6 ם•דףר•מ 1  62 67 
 •רגר•נ : האר ,רר•קרש•מ
1 •א .רןסלח•מ 06  
2 >ריסנ� · r כ"ארלק•נ ל•אכ•מ 1  1 3  76 
4 ·ס ,כרל•אכ•מ 1 0  
 478 'נ .לאכימ
 486 לאש•מ ןכ לאכימ
3 )בר( לאומש ןכ לאכימ 1 7  
3 חר'כ .הלימ 6  1 28 3 1 5  3 1 6  3 1 9  335-330 340 527 
 325 )כ"רש( 'מ , ן•כרל•מ
 604 30 .,, .•קסכלסרל•מ
 84 ח•רעש היצילימ
1 54 47 29 28 'כ ,רל•מ 57 1 62 1 69 203 204 207 208 3i8 

363-360 367 368 403 4 1 1  424 426 429 437 438 
605 

7 33 27-24 15 'סר ,רל•מ 1  1 34 1 58 232 254 3 1 1 306 259 
359 360 361 363 4 1 8  425 429 469 470 483 604 605 

1 74 73 25 ם•גהנ•מ 32 3 1 2  3 1 3  329 330 335 342 349 
468 540-537 

1 ., .•קסררנ•מ 6  4 1  42 605 
1 )חירפנ ה•ל•הק( ןא·זנ•מ 6 1  
 259 22-20 ר)'ע( קסנימ
 96 95 ,, .ץנ'מ
1 ר)'ע( דירר·היינלארנ•מ 57 
1 : ן•סרלכרא·•רקפ•מ 897 -149 1 54 1 63 1 95 199- 1 97 

201 202 204 227 389 ; 1 926 -148 1 50 1 56 1 58 
1 72 1 73 1 76 1 83 190 195 1 97 1 98 203 2 1 2  227 229 
234 4 14  ; 1 959 -1 5 1  1 52 198 203 225 229 235 ; 

1 970 -203 ; 1 979 -1 52 
1 יא . ןאריק•מ  282 ש·ע חרשרח·ח•כ ; 550 46
48 )בר( ,, ' ה•כדאר•מ 1 
 606 605 407 406 374 366 102 ר"א ,לואימ
1 )ןאראסאכאטה רןפצ לש •ראק( דיאק אח•מ 75 
 255 'א ,כ•אישמ
 255 לאונ .כ•אש•מ
 256 שא•נכ .כ•אש•מ
 255 ,, .כ•אש•מ
 255 •מ .כ•אישמ
 255 'ש ,כ•אישמ
 346 325-320 309 307 306 )בר( והילא .כרל•אישמ
49 487 483 479 329 323 )בר( ·ח .כרל•אש•מ 1 495 606 
32 320 )בר( ןימינב ןכ לאישמ 1  
 606 292-290 ,, .כרלאישמ
3 רשעה• .כרל•אישמ 1 3  3 1 6  392 4 1 7  
 606 434 רכש•מ
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 חתפמ

 380 'ש ,כ'ישימ
 606 409 2 77 2 70 'ל . י קצינישמ
1 98 97 )הכאלמ-ילעכ( הכאלמ 07- 104 1 32 1 43 1 93 

1 96 1 98 20 1 228-225 235 236 249 254 263-257 
270 274-272 285 288 300-298 305 352 386 4 1 9  
432 468 469 489 495 50 1 5 1 4  5 2 3  524 5 4 1  5 5 3  ; 

 299 285 273 272 258 257 233 98-96 77 תראקסררכ
 ; 300 299 280 272 96 תורלדנס ; 259 תרנתכת ; 300

 םיכיטארפרארק : םג האר
 היינשה םולעה תמתלמ: האר .תינמרג-תיטייבוס המחלמ
1 149 143 142 93-87 83 24 םיחרזאה תמחלמ 5 5  1 58 

1 59 1 63- 1 6 1  1 69 1 79- 1 72 1 82 1 83 188- 1 86 1 90 
1 9 1  1 96 1 97 202- 1 99 204 201 · 2 1 2  222 227 228 
230 236-234 270 271 275 276 287 293 309 328 
330 343 346 3 5 1  400 404 4 1 8  430 440-438 444 
 ; 89 87 תימצע הנגה ; 552 523 502 500 499 449

1 92-89 םדיוהיכ תועיגפ 50 1 7 1  םיניזטרפ : םג האר ; 
1 90 83 28 26 התשארה םולעה תמחלמ 34 149 1 5 3  1 5 5  

1 5 8  1 59 1 6 1  1 63 1 87 1 96 2 2 5  2 2 8  2 3 4  2 3 5  2 5 5  259 
270 293 309 326 328 333 344 346 347 354 396 399 
400 48 1 475 44 1 428 4 1 7  491 499 498 505 508 546 

1 93 30 29 ה'ינשה םולעה תמחלמ 08 1 10 1 1 2 1 1 3 - 1 1 7  
1 1 9 1 29- 1 27 1 32 145 1 50 1 5 1  1 57 1 58 1 76 1 79 
1 90 1 95 198 206 23 1 233 235 276 286 293 

302-300 337 352 37 1  377 408 4 1 3  423 -42 1 430 
437 45 1 -445 459 460 465 476 524 544 552 

1 םימיה תשש תמחלמ 46 527 
 606 36 ·ל .קכ-טסקילמ
3 קחצי ןכ ןלמ 1 4  
 392 'ח ,דמלמ
3 םרימלמ 1 6  323 326 327 330 362 392-387 394 437 

541  הנרכ דימלת : םג האר ; 
1 )בושי( הלאק-דממ 59 
43 'ש . ירממ 1 432 
1 30 יכ ,חונמ 2 1  1 22 1 24 437 606 
3 7 )כו( לא קזחי ןכ חונמ 1  
 494 כררזנמ
3 )כו( םחנמ 1 7  
 325 )כו( היננח ןכ םחנמ
 257 )רחוס( השנמ
 509 'א .כישינמ
1 78-75 67 59 )םריחוס( רחסמ 07 1 32 1 33 143 190 20 1 

204 2 1 2  2 1 8  225 228 236 240 242 244 257-247 
259 26 1 267 270 273 274 288 301 302 339 340 386 
 273 254-252 )םינוונח( תווינח ; 472 540 524 523
 ; 302 256 250 ל•ר n םע ; 256 255 יאנוטיס ; 540 302

 248 247 242 204 104 97 75 )םילכור( תולכור
255-250 258 261  262 27 1  273 274 403 523 540 

 םדיריי : םג האר ; 543

65Z 

6 45 )סמ( םיסמ 1 -59 73 75 1 26 1 70 1 79 1 82 185 - 1 92 
1 94 209-207 2 1 1  2 1 3  236 244 269-263 273 3 1 4  
536 

4 )יכרע ןוריוטסיה( יודעסמ 1  
5 )ינמרא פרקסיפא( אוכרסמ 5  
 טנכרד : האר .םיינבלא םריבעמ
1 82 77-70 יקרח דמעמ 5 5  473 
1 104 101 הכ םדיוהי .תיטסינומוק הגלפמ 07 1 3 1  283 

1 97 332 335 355 
1 40 חרבצמ 59 1 72 1 79- 1 75 1 82 1 83 207 208 356 539 ; 

1 לש וץתינ 34 76 1 1 -•תכ : םג האר ; 428 190 83
 םריבק ,חררכק

1 וגצמ 25 
 36 תחצמ
 543 483 242 39 37 םירצמ
1 >ןאררריש ךיסנ( ןא· n-אפטצמ 1 ד 60 6  
3 הרהט הרקמ 5 0  35 1 
-30 רקחמו תוררקמ 1 7  39-36 43-41 
 38 ארטרז רמ
 606 500 'ד .תילגרמ
 325 )כו( ייכא ןכ יכדרמ
3 וןרשג ןכ יכרדמ 1 3  
3 לאנתנ ןכ יכדרמ 1 4  
 474 יס ,כייכדרמ
 455 ,, .כייכרדמ
49 490 487 377 המלש .כייכדרמ 1 495-493 
 509 לאומש . כייכדרמ
 606 16 'ג ,רכאכחמ
 606 287 276 'א . ןי·זרמ
 403 276 )רפכ( רני·זרמ
 498 )הכושמ( היבחרמ
 ואשממ דמחמ : האר . רמחמ רשמ
 320 )כו( לאירבג ןכ השמ
 478 רהירכג ןכ השמ
3 באוי ןכ השמ 1 8  
3 )כו( והזיוע ןכ השמ 1 5  
 325 )כ"רש( המלש ןכ השמ
 455 'י .בוחישמ
1 69 החפשמ 66 1 90 207 208 2 1 6  282-279 285 286 290 

288 291  293 296 298 3 1 1 -303 3 1 5  323 339 342 
1 29 הולדג ; 425 423 422 386 381 355 28 303 309 
3 1 0  5 1 5  52 1  תבחרומ; 286 148 לש דלוג; 527 525 
1 28 303 3 1 1 -309 7 33 339 340 34  תוכמס ; 426 1

1 ןרתכ םינקזה 28 
 285 'מ ,הכייכתמ
 325 )כ"רש( והילא ןכ ןהינתמ
3 )כו( היתחמ 1 7  
8 ., .בוחתמ 7  1 44 369 380 44 1 442 444 445 554 555 

556 



1 'מ ,ברחחמ 3 1  553 607 

 607 75 .ו.ב
1 בייבאנ 44 1 45 
 438 437 יז : r ברניבאנ
5 41 27 15 יפ' זידיזדאנ 5  200 238 24 1 306 34 1 363 392 

435 607 
1 54 47 46 האשדדיאנ 72 1  חרליהקסדה; 428 208 207 85

5 4 7 וימיב לאריש 1  םדיוהיב חריעגפ ; 68 6 7 65 54 
47 1 72 

37 46 יא :ץיבדאזאנ 1  379 385 432-430 444-442 450 
607 

 432 430 יב ,ברדאזאנ
1 יח ,ברדאזאנ 24 
 432 ימ .ברדאזאנ
 382 'ג . ידלאזאנ
 607 365 'וי 'רבדיזאנ
 38 ר)פכ( זארריציחאנ
- 92 90 87 71 30 ר)יע-בויש( קי'צלאנ 102 1 00 99 97 94 

104 1 07 1 1 1  1 27- 1 20 1 34 1 46 1 50 1 5 7- 1 54 1 85 
234-23 1 240 249 250 255-252 257 258 270 274 

278 28 1  282 284 30 1 -299 3 1 9  327 332-330 334 
337 344 346 347 349 352 353 355 359 365 368 376 
389 391 392 40 1 400 395 42 1 4 1 0 409 429 436 5 1 5  
540 445 463 465 489 503 505 506 5 1 8-5 1 6  

535-532 542-540 552 555 607 60 8 23 רהנ ;  1 540 
 608 353 " .ברמיסאנ
 379 )דפרס( יא :ץיברמיסאנ
 608 446 יס ,ברטאיצברדאנ
 383 ד)פרס( ינ ,ברנאמדיאנ
32 36 35 דצאנדכרבנ 1  
 608 506 'ב . יאדו הב
5 )בושמ( ללהנ 1 0  
 398 יז .ברחאברנ
 339 ינ .ברחאברנ
1 )בושי( היאקסנדידיצש-רברנ 59 
1 )ובשי( קסיאמרברנ 03 40  280 הפנ ; 1
1 )בויש( קסיסרדרברנ 20 282 608 
 372 370 )םע( םיאגרנ
 406 372 371 )הפש( חיאגרנ
 דיגרינ : האד . רייגרג
1 רפכ ,החונ 37 1 65 1 68 241  169 164 הפנ; 608 304 255 

255 296 298 402 
 608 429 יד . רינ
1 96 דרענ 03- 100 206 299 300 
 498 ימ ,רארדרנ
 320 )דב( לאדירנ
 484 483 לאיחע זב לאדירנ
 ם m ל ונם : הדא .קשנ יאושנ

 חתפמ

 478 חמצ זב םרחנ
 332 )בד( הימחנ
 325 )בד( םיסיג זב הימחנ
 325 )בד( יועמש זב הימחנ
 57 חרינאקאלאב-רדאיזדה חרלחנ
1 ינאילאס חרלחנ 60 
1 הלאבאק חרלחנ 64  
3 )בד( יושחנ 1 7  
 423 ייא .ברנרשחנ
 522 ימ ,ברנרשחנ
 456 ימ ,הברנרשחנ
 יאיצ-ייזדרימ : האד 'לאינ
 גאד-אבאב : האד ,גאד-לאינ
 1 74 ר)פכ( םאדיזדינ
9 רפכ ,דיגרינ 1 90 47 1 80 1 8 1  253 270 287 3 1 8  3 1 9  322 

325 453-45 1 483 5 1 8  5 1 9  533-53 1  הפנ; 536 535 
292 

 גרטיינ האד ,סרטרינ
 256 )ריע( דרדרגברנ-יניזינ
 385 )דפרס( יג ,ימאזינ
23 ד)צבמ( היאנפאזינ 1  
 227 ד)צבמ( הריברזינ
 גרטיינ : האד ,גטינ
 גרטיינ : האד .גטיינ
1 )רפכ( גרטיינ 78 1 79 237 253 53 1  535-533 
 275 םייייהייכ
 608 399 204 85 ינ 'ןיחיינ
 20 )בד( םהרבא . זאמיינ
1 35 ימ ,טטישינ 5 2  476 608 
 37 הושדקה הנינ
3 )בד( םיסיג 1 7  
 325 )בד( הימחנ ןב םיסיג
 475 רבנסינ
 498 הדוהי ,ברנסינ
 498 497 לאקזחי .ברנסינ
 435 ד)דומש( יפ ,ברנסינ
 608 498 497 יצ ,ברנסינ
 98 הרבנסינ
1 )היסור לש ראצ( יושדאה יארלקינ 70 322 
 609 543 ימ 'יקסרלקינ
 609 493 דינ
 457 י>יונ( ףסדבינ
o 309 3נ r 86 304 303 1 ראישנ 1 2  3 1 6 -ביב : 609 424 

1 חבדדונח ; 476 473 םייחרוב 23 1 3 1 - 1 28 303 527 
555 556 

 609 352 ימ ,רימנ
2 25 23 יי .דקניצנאד-י r בייימנ 1 1  2 1 8  609 

 323 סוינ חב המנע
 475 ימ ,ילחפנ
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 חתפמ

5 'צ ,וצנ 1 7  609 
5 י>יע( חרצנ 1 0  520 
 433 )בד( 'ג 'דיקנ
 456 וןעמש זב זומדיקנ
3 םיאישנ 1 3  3 1 4  540 
1 97 85 םישנ 28 1 57 206 278 309 324 340 346 347 350 

1 לש חופטיח ; 464 463 444 427 426 424 5 8  303 ; 
 לש דסונ-יאושינ ; 107 בוקב בוחבו ארוק חיעדי

 302 264 262 260-258 חודובע ; 309 308 305-303
1 לש ריבד ; 540 520 305 58 309-306 3 2 1  427 ; 

1 98 לש ורדחש  ,החפשמ ,רהומ ,הנוחח: םג האד; 03
 ויאוישנ

4 ·ל ,בדנתנ 1 1 4 1 3  

 609 229 224 .י.ס
 398 ביאבאס
145 'נ .ביאבאס  
1 92 ,, ,בובאס 02 1 29 422 609 
 609 293 בילבאס
1 ו)פכ( הבונבאס 80 287 
 367 354 )בד( " .בוקדיאס
 382 )דפוס( 'מ ,הדאחיאס
1 זילאס 05 
1 )תולחנ( ינאילאס 60  
 43 דנאקדאמאס
1 'ג ,לאומאס 9  35  609 
 609 363 ·א : r וברילמאס
1 46 40 והנ .יא·צ-דומאס 1 חחמ ; 69 69 
1 'נ ,יקסדומאס 6  94 1 07 1 97 224 229 270 286 330 362 

405 609 
46 459-457 'ג ,בונופאס 1 463 464 
 448 445 •ש ,בונופאס
 455 'ב .בונפאס
 505 )ריע( בוטאדאס
40 ,, ,בוסיקדאס 1 404 436 437 6 1 0  
5 )םע( םינאבס 2  
 497 )ריע( לופוטסאבס
 397 'א ,דוהנ·יגס
38 36 33 32 23 " .לגס  132 137 148 249 387 470-468 

6 1 0  
-106 םידיוהי םיטייבוס 1 03 1 08 2 1 3  2 8 3  284 29 1 543 
 383 )דפוס( 'ג .טפויוס
87 ,, ,בוקודוחוס  6 1 0  
 רחסמ : האד .םריחוס
 קאולס :האד .ךאולס
1 66 ו)הנ( קאולס 84 1 8 5  1 88- 1 86 1 92 3 1 8  
1 'ס .בויבוולס 8 5  1 88 6 1 0  
3 ,,, ,וחודוולס 8  6 1 0  
 יא·צ-'יזדוימ : האר ,טוולס
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1 'י ,בונומוולס 1 2 
1 'מ .בונומוולס 56 6 1 0  
 439 'נ ,בונומוולס
 206 'ש .בונומוולס
6 62 •ע .זאטלוס 1 0  
 427 ·י ,הדאז·זאטולס
1 )ופכ( טדוי·יגנאי·זאטולס 85 1 92 5 3 1  
6 ·א ,הדאזטאבמוס 0  205 208 2 09  267 6 1 0  
1 )רהנ( ה•זנוס 8 5  229 23 1 
1 •מ .בולסוס 46 550 
 385 ד)רושמ( 'א ,רבקוצס
1 'ו ,הבוולקוס 29 36 1  6 1 1  
 זא·ח·יאחרוס : האר , זא•ח-באחרוס
5 45 )ךומוק·זיאק תוכיסנ טילש( זא•ח·•אחרוס 1  52 1 70 
1 37 הריוס 10 1 46 486 495 
1 94 78 25 21 ד•ע·בושי ,ולפורבאטס 03 234 235 502 ; 

1 זוחמ-ךלפ 49 1 53 
43 425 384 382-380 376 30 ,, .זילאטס 1 430 436 443 

29 ש"ע זוחולק ; 463 456 455 448 447 444 1 
463 295-293 

1 דארגנילאטס 09 1 1 2 1 1 4 
 385 'ס .יקסלאטס
 290 289 )רפכ( הקבוקאדיברס-היאראטס
71 )רפכ( טרוי·ודאטס  72 1 85 229 
1 )בושי( היאקסנריד·צש·ךךאטס 59 
1 " .כירצאטס 34 446 6 1 2  
 76 'פ 'זיפילוטס
 240 יקסנא·צפוטס
6 27 ·ל ,הרטיס 1 2  
 284-280 278 )הפנ( כונאפטס
6 298 'ג ,ובנאגודטס 1 2  
 399 ·ל .גנילרטס
6 305 303 36 35 'כ .זרטס 1 2  
1 ריביס 6  7 0  77 1 38 506 
1 'ה .זרגויס 62 3 1 2  6 1 2  
 425 •ש ,ורנאמיס
 502 ·י .בוידנאמיס
 85 'ס ,כוידנאמיס
 395 ·י ,כונומיס
6 כונומיס 1 2  97 ·r 
 492 כוט·זמיס
 r 32 ס
 300 'ש ,יניס
6 354 ,, .זיציניס 1 2  
1 )תדיפנ היליהק( ·ץטיריס 75 
 485 328 )בר( 'ש 'טנאלס
1 1 77 )ופנ( קאלס 79 1 82 1 83 
23 )הבייש( הקדוכולס 1 324 
 404 •ש .בונומולוס



1 55 38 19 ו 5 ., י יקציכילס 33 1 69 243 245 25 1 -249 256 
 6 ו 3

1 )'קש ךיסנ( ןא·ח-םילס 64 1 66 
1 •נ ,כומילס 29 6 1 3  
 485 )בר( רינעפלס
 509 •מ ,כוליאמס
38 380 ·י ,כונוימס 1 442-438 444 458 459 46 1 464 
6 ·א ,כונרימס 1  6 1 3  
 6 ו 3 306 ·י ,הכונרימס
 6 ו 3 260 ·י ,כונמס
 6 ו 3 506 ןנחוי ,כונמס
 456 455 •ז ,הכוידנמס
 38 3 7 ו 6 )תלשלוש( םריינסס
 םריינסס : האר ,םינסס
 42 הלוד-לא דעס
 337 335 ·מ ,הדיעס
3 18 ו •נ ,הידעס 1 8  337 482 5 1 6  6 ו 3 
 492 482 •ע ,הדיעס
 3 ו 9 ךלמ ןכ הדיעס
3 )בר( ארזע ןכ הידעס 1 8  3 1 9  364 
 3 ו 5 )בר( וןעמש ןכ הדיעס
45 443 432-426 424 339 םע-ריופס  : םג האר ; 454 1

 םע תודגא
 377 ., ,ריפס
501 )בר( ·י ,רוטקפס  
 ו 25 •ש ,רוטקפס

 386 385 383-380 362 30 תריוהי-תיטאטכ הפי תורפס
456-423 

4 406 385-38 ו 379-377 דומיל-ריפס 14-4 1 0  438 442 
447 

6 ו 46 •א .קינרוקס 1 3  
 33 )רושא ךלמ( רןגוס
6 303 ·ג ,הכייגרס 1 4  
4 ·ק ,הכייגרס 9 1 ו ו  5  1 52 9 8  6 ו 4 235 ו 

 42 )יולגנומ טילש( ןא· ח·ןאזאע
1 >ןאראסאכאט וןפצ לש דיאק( הלאדכע 73 
1 הלאדכע 36  1 37 
 429 4 ו 3 398 •א ,כיריכע
 496 ו ו 0 ןדריה רכע
1 זאקוואקה רכע 5  21 27 28 33 4 1 40 35 44 47 56 57 59 

1 ו 67 ו 64 ו 60 ו 42 ו 4 ו 92 84 83 73 69 1 80 1 88 1 9 1  
202 203 2 06  2 3 8  249 

 330 329 206 ו o ו 98 95 93 92 85 38 30 23 22 20 תריבע
334 349 353 356 359 364-362 374 388 392 394 
 468 457 456 435 433 432 424 4 ו 5 400-397 395
 םינואטכ ; 54 ו 540 525 5 ו 5 504 500 490 489 487

 434 433 330-328 ... כ
 364 )ךאטייק ךסינ( לריע

 חתפמ

3J )בר( ידשוקמ ןכ דבוע 8 
 תואלקח : האר י המדא-ריכוע
 םילועפ : האר ,םרייכש םריכוע
 3 ו 5 )בר( ןהינודא ןכ והזיוע
 49 ו 486-482 477 לארשי רץאל לגר-ילוע
 3 ו 4 לאיקדצ ןכ היזע
 335 )בר( ·מ ,זיזע
 257 כוזיזע
6 458 456 443 ·מ ,כוזיזע 1 4  
 408 ·ש ,כוז T' ע
 325 )בר( המלש ןכ הריזע
 48 ו )בר( ., . הטיע
1 ו ו o קאריע 46 439 
 תוריהי-תטיאטכ ינואטכ : האר .תריוהי-תטיאטכ תונותיע
 36 וכע
9 הושקאמ "גאח·ילע 1  
 193 קכ-ןאטולס-ילע
 486 482 465 305 225 ו 52 ו 32 30 לאריש רץאל היילע

498-49 5 ו 4 509-506 504-500 1 1  527 52 ו 520 8-5
542 543 

1 ו 45 143 ו 4 ו-138 ו 35 105 50 םד-תולילע  202 ו 67 64
 תוימטישנא : םג האר ; 556-550 ; 208

 68-66 64 63 45 40 23 )קשנ יאושנ .םימחול( םחול םע
1 1 וו 33 1  525 467 386 347 34 ו 2 ו 4 68

 340 305 יס .כורימע
 5 ו 2 לארעיז-קמע
 498 תראוח קמע
 509 ·כ ,כולסיע
 3 ו 4 היזקח ןכ אביקע
 325 )כ'ו'ש( לאומש ןכ אביקע
5 527 492 ו 6 ו 53 42-40 39 םיתע 56 
 325 )בר( םייח ןכ לאהשע
 486 63 הוכנח ןכ לאהשע
 לראיש יולג : םג האר ; 540 35-32 םיטבשה תרשע

 6 ו 5 398 395 .פ
 6 ו 5 38 35 .רא.פ
 6 ו 5 397 וקא·פ
 56 וןשארה לכאפ
 ·מ .ןאמטול :הרא :מ : r וכלכאפ
 38 37 דנוזאכ סוטסכאפ
 6 ו S 487 ד"מ .ןילגאפ
 384 )רפוס( ' K ,דייכאפ
 380 )רפוס( 'ק .יקסכוטסואפ
 6 ו 5 364 36 ו 'ט ,הנ•לאחאפ
 6 ו 5 207 'ש .כיאולטאפ

 תכ m וכו החפשמ : הרא ,יהוכונורטאפ
 6 ו 5 470 358 24 ו 53 27 ו 9 'י ,וכ m טינאפ

 383 )רפוס( ·ל .כייטלנאפ
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 חתפמ

6 253 'א ,ברחרטסאפ 1 5  
6 459 445 ·ל . ברקכ•סאפ 1 5  
 496 'ד . ק•כאמסאפ
 297 'פ ,בריילדואפ
1 21 20 סרייאפ 1 8 3 1 1  503 542 546 
1 ב"אסזאפ 44 
 490 'ב .ונרכפ
1 'ח .•קסלורגרפ 26 233 
1 94 ם•מררגרפ 04 1 37 138 1 4 1  • 143 1 45 1 46 1 49 228 

 חר•מ'סl'טכא : םג האר ; 526 503
1 )ר'ע( ןאכחפ 1 5  
1 •קרצטרפ 7  267 268 6 1 5  
1 'א .טרררבטרפ 1 6 6 1 6  
4 394 393 'פ .רקסר•ולפ 1 7  4 7 5  6 1 6  
4 'מ ,ברטקב"ולפ 5  1 85 6 1 6  
25 ן•ולפ  5 6  249 334 474 475 539 549 
1 'כ .•קסברכ•ולפ 1 2 6 1 6  
9 )םע( ם•כולפ 4  1 26 2 1 9  224 226 230 5 04  
2 ,, ,וגולפ 7  2 9  1 06  429 6 1 6  
4 'כ .קולפ 1  4 2  53 6 1 6  
2 רולקולפ 4  2 6  425 426 429 430 44 3  45 1 4 5 5  456 464 
5 'כ .ןברח·רד·רןפ 5-53 1 6 1  1 69 1 1 1  1 12 1 80- 1 76 1 86 

1 8 7  1 90  1 92 1 93 1 95 1 97 1 99 228 230 237 • 239 
245 262 387 6 1 6  

 פ"ק' : םג האר ; 498 497 רן•צ·•לרעפ
1 97 ם•לרעפ 04  1 07 1 1 3 220 249 263-26 1 259 258 265 

274 28 1 288 300 30 143 ם•לטברמ; 523 486 305 1  
1 44 26 1  27 1  274 

1 'פ .ברפרפ 1 6 6 1 6  
4 'כ ,הנרפרפ 1 4  
5 'א .סבררפ 04  
3 'א . r קרסזפ 8 4  3 8 5  446 
5 50 48 4 7 )הברק m כ•סכ ט•לסז( זא·ח·•לאטפ 1  1 3 5  1 79 

208 
 ןא·ח·•לאטפ : הרא , ןא•ח·•לע·טפ
1 ולדגה רטפ 9  44 1 85 228 
1 86 83 76 33 22-20 )ו'ע( גררברטפ 4 1  185 327 329 392 

 דאוגכ•כל : םג האר ; 541 433 397 393
6 223 145 רברטפ 1 6  
2 ך•ע·רבסז• 'קסרברטפ 1  25  2 6  3 4  3 8  6 1  7 7  8 1  8 6  88 94 

100 1 56- 1 54 190 1 96  1 98 227 228 248 252 255 
319 326 343 344 346 358 390 401 399 393 417 4 1 8  
4 90  502 503 5 06  5 09  53 1 5 3 2  228 הפכ ; 543 534 

 בורבוטפ : האר 'דארגרוטפ
2 ו•ע .קסרוגט-א•פ 1  94 1 03 1 23 1 50 1 57 234 252 279 

401 532 552 6 1 6  232 הפכ ; 
 גאד אבאב : האר ,גדא·ט•פ
 550 146 ,, ,וה'"פ
6 459 הולז'"פ 1 7  
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 90 ·סד . r ק"פ
1 53 27 'ה ,דיילפ 49 6 1 7  
3 ,, ,הכ•קיילפ 0 1  6 1 7  
6 362 'ה . ןס"דכ•פ 1 7  
 385 'ע ,גרבכ•כ•פ
 56 דכאלכ•פ
 328 מ"' .סכ•פ
 491 ליי• ,רקסכ•פ
1 'ב ,סרקכ•פ 29 30 1 6 1 7  
5 'ח .רסז'קפ 1 5  520 6 1 7  
 38 )סרפ ןלמ( זרו•פ
1 62 54 53 35 34 19 'א 'ץ•ברקר•פ 34 1 92 193 306 307 

3 1 8-3 1 2  321 • 323 34 1 346 6 1 7  
2 'מ ,גרב'סזפ 7  6 1 7  
4 ,, ,ל'סl'פ 2  6 1 7  
2 ,, ,רקככ'סl'פ 5 5  6 1 7  
3 ,, ,ו'סl'פ 0  305 520 52 1 6 1 7  
6 423 'ב .זמדלפ 1 7  
1 םט-•לפ 4 1  1 66 1 67 1 70 1 77 1 85 1 87 1 92 1 9 5  203 226 

1 98 97 92 90 ם•חרזאה תמחלמ לסז; 229 228 49 1 56 
1 62 1 99 203 204 222 223 27 1 234 230 272 274 277 
 תמחלמב ; 542 523 351 343 330 287 286 278

1 108 ה"כסזה םולעה 19 
1 'מ .•קצס•לפ 56 6 1 7  
3 )בר( ללה ןב סחנפ 1 7  325 
 39 ם•סכ ןב סחנפ
 90 ברסחכפ
 284 ברסחכפ
33 ברסחכפ 1 3 5 1  6 1 7  
 500 ברסחכפ
 502 • 501 490 474 377 373 87 85 24 )םרת'( 'א ,ברסחכפ

6 1 7  
 294 )םונורגא( 'ג ,ברסחכפ
 495 494 ,, ,ברסחכפ
 379 'ס ,ברסחכפ
 522 הףעס ,ברסחכפ
5 'פ ,ברסחכפ 1 7  
 T' 509 ,חספ
1 44 34 חספ 28 224 330 355  353 337 לסז תרצמ ; 425 

355 1 לסז ודס ;  28 323 33 1  336 337 433 477 527 
6 245 135 'א ,רבקספ 1 8  
5 ףאפפ 3  
 445 385 ''א ,ופפ
 463 334 300 234 233 229 224 203 126 'ב .•קסו·צפ
 485 479 )בו( ,, ,רקכראפ
52 520 )הבושמ( הכח·סרדפ 1  
3 'א ,רבטגמר'רופ 5  53 68 7 1  303 305  306 34 1 349 6 18  
485 קמחפ  •• • r 
 ·טייכא ; 286 150 92 91 ם M' וזאה תמחלמב :ם•כזטייופ

1 םצחאכ 10 1 26 



 ו ו ו-ו 09 םייצאנ-ורפ

 325 )הרייע( ה•רנלרבריפ
1 'א ,הדרלבריפ 1 6 6 1 8  
9 90 'א ,דנדלריפ 2  373 347 435 502 505 63 1 
6 340 305 ,רהריפ 1 8  
3 ה•טריפ 5 4  6 1 8  
3 נונ 2 ו 8 ם•סנרפ 1 5-342 
44-4 39-37 35-33 22 16 סרפ 1 1 59-56 5 ו 50 47 46  36 

1 256 208 207 20 ו 200 ו 85 ו 84 ו 79 ו 70 ו 6 7 1  נ ו 7 נ 

40 359 נ 2 ו 320 1 439 467 483 524 540 546 548 554 
555 

1 ו o נ 98 95 ח•ררה•-חטיאטב םימוסרפ 01 1 29 362 367 
373-369 

1 )םע( ס•סדפ 6 1 1 ו 78  97 198 200 2 1 9  229 230 242 
 5 ו 2 5 ו ו 508 )הבושמ( הררקח- n חפ

1 )רפכ( קאנאצ  גר•ט•נ : סג האר ; ו 78 59
 63- 59 58 52-49 47 46 40 39 35-32 2 נ 20- '"' ,•נרא·צ

70 1 34- 132 1 47 148 1 63- 1 60 1 87- 1 66 1 89 
1 98- 1 90 200 202 204 207 208 226 229 232 
241 -237 246-244 252-250 260-256 262 263 
6-3 31 ו 309-305 303 269-265 1 2 325 3 ו  -3 1 8  327 

329 336 337 344-339 350-346 359-357 364-362 
388-386 393-390 4 1 8  424 426 428 435-433 471  

 620-6 ו 8 554 536 533 53 ו 482 478 477
 ו 08 'נמרג; ו 26 וו-6 ו 09 107 ו 02 97 94 93 סרדא :אבצ

 ו 95 79 78 68 67 60 'סרר; ו 24 ו 23 ו 20 ו ו 9 ו ו ו ו 09

 209-207 ו 96
 620 224 ו 97 ו 94 ו 84 ו 83 •רמ ,רקנב·צ
 ןאר•זר : האר 'ןרג'צ
 22 'א ,ס 1' בררצ
 368 הראז-ןאבר'צ
 620 365 ·ד .ב•אגר•צ
 382 'ד ,הזדאקנר'צ
 ו ו 2 ., .ברקף•צ

 ו 58 )רפכ( הבט-טרפר·צ

 ו 58 )רפכ( ר•באק-טרפר'צ

 T' 348 468 620 , זמררקצ
 620 ו 50 ו 32 55 38 32 28 27 ו 5 'ס 'רברקטרר'צ
 382 ·ק . r קטצ
 103 ו o ו 97 93 92 85 30 26 ו 5 )הרענח ,ס•נרצ'( חרנר•צ

 476 467 438 4 ו 9 400 397-394 377 373 ו 46 ו 31
 ; 554 553 542 54 ו 527 525 5 ו 5 509-486 477

 ,חר•נר•צ חררדגא : סג הרא ; 438 33 ו דגנ חרפקחה
 יז·צ-רייצע ,היילע

 620 379 ., ,הברקיי·צ
 ו 60 57 •פ .ברנא•צ•צ
2 רפכ-רצבמ ,טרר•-ר v צ 1 1 ו 85   325 3 ו 8 253 204 ו 98 92

 חתפמ

 ו 98 חריפנ ה•ל•הק ; 534 53 ו

 ו 73 )רהנ( ןאר"צ

 192 )רפכ( "קר•·צ
 384 38 ו •א ,כרכ•צ
 620 7 ו ·מ ,ברכ·צ
62 620 506 505 •א ,לאלצ 1 
 ו 66 ו 64 )'קש ן•סנ( זא· n-•בל·צ

1 ·מ ,ברנל·צ 52  62 ו 
 האר; 502 50 ו 462 437 436 399 373 93 26 זר·צ-רייעצ

 חרנר•צ .ה"לע : סג
 43 )סרפב סיט•לש חלושש( ס•ררפצ
1 ו 2o ח•מרנרטרא הקילבופר ,ה•טסרא-זרפצ 22 
1 ררז•א ,זאקרראק-זרפצ 5  19 33 40 47 56 60 62 78 83 84 

1 ו 09 94-90 87 23 1 24 1  278 206 200 ו 80 ו 69 60
62 1 ו 02 94 לילג ; 1 04-107 o8 1 ו 50 58- 1  282 ו 56
 476 420 4 ו 0 293

 483 477 )ר'ע( חפצ
 229 ו 86 ו 57 94 חימרנרטרא הקילבופר .היושגנ•א-רנ·צ·צ
 6i 276 420 )חחמ-ררז'א( הינ·צ·צ
1 ו 45 92 9 ו 87 70 53 )סע( ם•נ•צ•צ 85 197 230 238 505 
 406 368 >יזשל( חינ·צ·צ
 533 532 נ ו 8 258 200 ו 99 ר)פכ( ה•אנלכר·צ
28 ·ח ,קאינר·צ 1  62 ו 284 283 279-
62 280 •ד 'ז•נר•צ 1 
 62 ו 554 ונו ., .ז•נר•צ
 ו 17 ו 09 57 חפרצ

 423 22 ח•חפרצ
1 70 55 ו 5 )סע{ ם•סקר•צ 99 200 

1 .ק  62 ו 436 42 ו 409 274 107 103 02
 3 74 23 ו 56 )ררז'א( הרראבאק
1 ו 22 )סע( סינריראבאק  254 233 ו 26 23
 50 ר)ה( טרבאק
 62 ו 285 כףבאק
 62 ו 293 .זאגאק
 50 ')נמכררח טבש( רא•גאק
 223 .ב•ריאק
 20 'א .ןהאק
 ו 5 )סריה( ולדגה זאקרואק

 ו 5 )סריה( זטקה זארקראק

34 340 336 68 67 יrאקרראק  4 ו 5 362 349 347 346 1
622 

 28 ו זמפראק
 367 ו 88 ר)'ע( זאזאק
 382 'א .קבזאק
 532 ו 92 )רפכ( טרר•-ראק
 רמחמ ו'אג :האר .אמהמ ראק
 דמחמ ו'אג : האר ,אולמ 1' אק
1 58 5 ו 45 )תריכסכ( ןרמרק-•זאק 64  ו 70 
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 חתפמ

 622 394 229 228 'א ,ביאל•זאק
1 )רפכ( ראילאמזאק 59 
 1 59 )רפכ( טכק-הייאק
 482 428 208 46 )רפכ( ךאר·צ-הלאק
 496 493 יקסריאוולאק
 622 360 26 25 ·ב .בוילאק
29 288 ש"ע בויש , 380 286 'כ .ןיכילאק 1 
147 ·פ ,אקילאק  1 69 404 622 
 286 'רא .ביכימאק
1 ·מ .ןטיישכמאק 07 283-275 288 290 29 1 297 366 4 1 0  

436 622 
1 35 32 'י .יקסמאק 56 3 1 1 622 
 622 365 'א ,קב- r •צמאק
 622 293 " ,רוטכאק
 22 ·ל ,רוטכאק
5 'ש .ץכאק 1 8  623 
1 ר)פכ( טכקמוסאק 70 
 382 )רפוס( ·ל 'ליסאק
1 28 •ר ,הבומיסאק 29 1 30 623 
 425 424 'א ,בייפאק
 424 'כ 'הבייפאק
 623 464 295 ·ש . ןאמצאק
1 )לחכ( זןוא-אקאק 84 
1 )לחכ( וס-אראק 87 
5 )חוכיסכ( ךאבאראק 1  57 59 60 160 1 64 
1 )רפכ( ררילאבראאק 3 3  1 36 1 3 7  
 טכקחאדובאראק : הרא .טכג-חאודבאראק
2 ר)פכ( טכקחאדובראאק 1  4 1  70 1 48 1 90  1 9 1  239 253 

258 265 346 357 363 387 531 533 534 
 294 'א ,בוסאודבראאק
 טכקחאדובאראק : האר .טכק-קאודבאראק
 208 )ופכ( יא'צאראק
 ךאטייק :האר .ךאטייקאואק
1 'ס ,בושאודאק 9 1  258 623 
1 )לחכ( יא·צ-הואק 67 
1 ר)פכ( שארוק-הואק 5 8  
1 )בויש( ישאטראק 14 
 382 380 379 ,, 'יקסכיפראק
37 108 'ר ,א•רצאק 1  376 623 
1 רפכ ,גא•רצאק 70 1 74 1 75 1 79 253 270 287 3 1 7  322 

325 5 3 1  1 74 חריפנ היליהק ; 535-533 
 תח בק-יחב : םג האר ; 540-538 340 335 רהובק
1 45 לש ודש ,םריבק 34 1 86 1 9 1  ,תורבק-יחב :םג האר; 

 חרבצמ
1 זאוקואקה םדק 5  56 93 
1 107 106 100 96 םיביטרפואוק 43 280 292-290 296 

297 30 1  279 278 תיאלקח חרבישיחהל ; 352 299-
28  הכאלמ : םג האר ; 298-296 292 289 1

 גא·רצאק : האר ,גא•רצארק
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3 בוט-ןמיס ןב אבוק 1 4  
5 ·מ 'יקסבלאבוק 3  7 0  623 
 623 241 'פ .יקסלאבוק
1 ררזיא, ןאבוק 09 1 58 1  75- 74 35 זוחמ; 623 494 250 99

77 83 93 109 1 53 1 99 250 494 495 532 533 535 
 200 רהכ ; 547 543

 ןאלוק'וצא :האר .)רפכ( ןאבוק
 300 )רפכ( "צאברק
1 16 ריע-בושי ,הברק 7  19 21 28 38 46-44 48 50 54 58 

79-77 8 1  85 96 100 1 0 1  1 06 1 1 2 1 33 1 34 1 38 
1 43- 1 4 1  1 50 1 57- 1 54 1 60 167 1 9 1  202 203 
209-205 225 237 244-240 248 257-253 262-260 

266 267 275-27 1  28 1  296 297 300 305 309 3 1 5  ' 
3 1 8  320 322 325 327 329 335 339 346 352-3.50 
354 355 357 363 366 368 374 398-396 404-401 
424 428-426 435 436 438 442 456 473 478 479 
48 1 490 506 5 1 7  5 1 8  53 1 534-532 543 624 6l3 ; 

1 םיטייבוסה לש לועפה דוע 5 50 48 47 תוכיסכ; 42 1  
60-58 1 60 1 69 1 79 1 2 הפכ; 208 206 80 7  243 254 

 209 60 היצניבורפ ; 543 296
 יא·צ-לאריוק : האר ,)לחכ( הקכיברק
1 ., .ב·ציברק 65 1 66 1 68 207 624 
3 ·מ .יקצברק 3 1  624 
1 'ד ,טכבוק 22 1 25 1 27 
1 ·מ ,ילכאשברק 1 9 
 427 267 207 205 )לחכ( יא·צ-לאדירק
87 83 82 76-74 68 44 םיקאזרק  90 91 93 1 09 1 99 200 

232 234 250 259 287 289 290 
1 ·י .יקסברחק 5  16 34 64 8 1 80 78 1 46 1 47 1 49 1 80 1 99 

220-2 1 8  228-224 242 243 245 248 259 3 1 1 323 
326 344 345 357 390 395-393 397 4 1 7  469 470 
624 

 624 107 'ב 'ברצכזרק
 268 בוכאחרק
8 27 23 יסיאטרק 1  
 430 )הרייע( ברזרטרק
1 ר)פכ( ןשאקטרק 66 167 3 1 7  
 438 )זוחמ( בישבויק
 624 16 ., :זאלרק
 383 )רפוס( 'ס .ביאלרק
1 )תריפכ היליהק( ראלרק 82 
 הטאגרלג : האר .טאגלרק
 טכק-ירלק-םאמיא : האר .טכק-ירלק
 הטאגלרג : האר ,טיאקלרק
 הטאגלרג : האר .אחרקלרק
1 'א ,ברראמרק 6  4 1  42 24 1 624 
1 טזמרק  לש ; 476 298 293-289 288 286 280 277 02

 ; 624 299 288 287 ןאטסגאד לש ; 296 ןא•גייברזא
28 קרט לש  278 זארקראק-ןרפצ לש ; 593 1



 277 )רהנ( ימרק
 96 95 ידוהי רןריאסימרק
 ו-97 ו 90 ו-88 ו 86 ו 84 ו 76 ו 33 55 52 )םע( םיקימרק

 535 372 370 3 ו 8 229
 238 ו 88 ו 86 ו 33 רושימ ,יקימרק
 ,תוכסינ ; 448 372 37 ו 363 357 ו 45 ןרשל .חיקימרק

 יקראט :האר
 283 וו 2 ווו ו o ד ו-05 ו 03 ו o ו רב םיודהי ,רלמרסמרק

 448 35 ו 332
 399 יקסבררמרק
 ו 59 )רפכ( ריבאנרק

 625 ו 58 ו 5 ·רא .רבנ�נאטסנרק
 אטרשק : האר . רלפרניטנאטסנרק
 291 46 )חנכו חנח n-לחנ( יא·צ-ראסרק
 ריאסרג : האר . יראסרק
 625 3 ו 0 309 •מ .ןכסרק
 625 84 'פ ,קרסרק
 28 ו רקנטסרק
 תוכיסנ; 535-532 489 3 ו 8 253 ו 87 ו 86 רפכ .קטסרק

 ו 85 ו 84

 625 365 ·א . r יטםרק
 379 ·ם ,רריסרק
 288 )רפכ( יאפוק
 625 4 ו 40 'פ ,ברצברקרק
 625 455 432-429 426 425 364 •א ,ררלקרק
 543 503 ·א .ביילקרק
 625 469 ·ב . ילרישאלטיקרק
 445 ·ג ,קינלבאררק
 55 )הפנ( •ןארוק
 423 )ריע( ןאגררק
 ו 58 35 )רפב( ןאררדררק

 254 250 249 204 ו-63 ו 6 ו ו 54 ו 34 27 ו 6 ·ק .ברדררק
554 625 

 36 ו 9 )רהנ( דהוק
 ו ו 3 הגרד-היאקסררק

 ו 2 ו )רפכ( יקסררק

 642 509-501 505 503 502 498 483 433 44 40 אטרשק
 385 'א ,בררינרשק
 30 'פ ,ונרשק
 דדרכ : האר . ארידק
 יא·צ-דהאק :האר ,אייצ אראק ןרטק
 הנותח : האר 'ןיושדיק
 535 3 ו 7 303 273 וד o ו 69 64 58 )תולחנ( תובסינ ,הרריק

 389 287 ו 75 ו 74 ו 72 ו 70 הפנ ; 326 3 ו 1 דרחמ ; 626
390 

 33 )רהנ( ןאדרא-לדייק
 407 368 346 344 32 ו 289 288 270 ו 56 ריע • ראילדיק

 29 ו · 288 287 וו הפנ ; 5 ו 8
 548 • 546 ו ו 8 •ג ,לטיק

 חפתמ

 324 32 ו 34 )ןלפ·ריע( בייק
 ןאטייק : האר ,גאטייק
 390 ו 95 ו 94 ו 78 )הפנ( ןאראסאבאט·רגאטייק
 ; 363 ו 95 ו 79 ו 69 45 43 42 40 39 2 ו ררד•א .ןאטייק

 הפנ: ו 98 ו 94 ו 93 ו 85 ו 84 ו 73 64 57 47 חרכ•םנ
 389 364 3 ו 8

 444 408 294 ו ו 6 ו ו 2 ו ו ו ו 09 ו 08 25 'ג ,ברדאראמייק
 626 466 46 ו 450

 626 4 ו 8 ·י 'גררבסניק
 532 409 277 ו 57 ו 23 ו 20 ו o3 )ריע( קסררברלסיק
 384 ., ,גנילפ•ק
 626 460 ·מ ,ב'יצק
 ו 66 )רפכ( ןארלב·ןריק

 ה• n נאג : האר ד,אבארבריק
 גא'צראק : האר .גא'רציק
 ו ו 4 )רפכ( •לאקריק

 300 'ב .בייסזק
 ןסדאטראר : האר . ןסדאטראר·גאלייסזק
 360 'י .טררפאלק
 542 503 בלק
 626 ו 27 ו 22 ו 2 ו 'א .ןבלק
 626 494 489 • 486 'י 'רנדרילק
 626 56 •ו . יקםב•רצ•לק
 ו 24 ו 23 )לארסזאמדלפ( רןפ .טסלייק

 626 357 ·ב .ברמ•לק
 626 291 ·לא • r נוילק
 40 ר)פכ( ןקריסזנק
 395 •ב .ןאמלםק
 5 ו 3 • 5 ו ו •ע ,יסקנלפק
 626 ו ו 2 'נ .רבצבארק
 554 545 ו ו 9 85 73 2 ו ו 9 םיארק
 הרבק : האר ,הדרוב לס היאנסדאק
 ו 09 ·פ .רבנסארק

 626 448 4 ו 9 282 )ריע( רארדנסארק
 ו 4 ו )םד תלליע חסי( •לגרא·ירלג·יrםרח-לירבק

 יא·צ-דהאק :האר ,יא·גרק
 379 •ב ,יקסרבנא·די·חק
 626 245 " • רקנבריק
 626 ו ו 2 ·י ,ונריק
 627 72 •א . יכלריק
57 ו 50 ו 27 ו ו 9 ו 08 ו 6 ')א-ציח( םריק  523 276 275 ו 
 627 ו ו 9 ., ,ולק
 20 'א ,המירק
 324 ד)'ע( גר•זנרבוק
 627 ו ו 9 ·א .רןק
 627 ו ו 9 ., .רןק

 294 ·א .יבאכאו
 455 'מ ,ביאכאו
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 חתפמ

 522 ·ב .ביאכאו
 509 ולאש .ביאכאו
 452 המלש ,ביאכאו
 294 המלש .ביאכאו
42 408 301 300 293 ,, . ןיבאו 1 439 444 627 
1 )ימלסומ דלי חרצכ םושאמ( ., .וכלימגאר 4 1  
 547 רכאמדאר
 455 ·א .בוניבואר
 422 ., ,כוניכואר
1 •ש ,בוניכואר 32  
 462 'א . ןבואר
 475 'מ . ןנואד
3 )בר( ןורשג ןכ ןבואר 1 5  
3 )בר( לאומש ןכ ןבואר 1 5  428 
 ., .בוניכור : האר ,ינכראו
 367 " .כוליזאר
 630 446 409 385 379 371 368 367 365 ., .בוליזאר
1 )רפכ( םיחאו 3 5  
2 בוסאו 7 6  627 
 627 89 83 'מ ,הראזולסאד
361 358 ., ,הבויגדוטסאר  627 
1 ·לא .בוקינטיקאר 06  1 7 1  224 271 273 275 298 300 332 

3 5 1  352 374 404 408 420 437 533 543 627 
 493 492 )הכושמ( הניפ-שאר

 םיאישנ : האר . להק-ישרא
 509 ·ח ,אכד

 543 503 )בר( •ע . ונית
 447 .בוניבר
 373 28 ·א : r ביניבר
 436 >בר< םריפא : r ביניבר
 22 רשיה . r בוניכר
 ·ג .יקסרוג 'האר .לצרה : r כוניכר
 82 >בר< עושהי : r כיניבר
 373 >בר< קחצי : r כוניבר
 502 436 398 397 395 ןבואר-היעשי : r בוניבר
 543 503 ·מ : r כוניכר
 373 לאכימ : r כוניכר
1 ·ס : r כוניכר 32 221 309 335 344 353 422 425 447 

450 455 463 464 627 628 
4 ריכס לא ןכר 1  
4 35 20 םיבכר 5  6 7  8 6  1 3 7  1 94 228 3 04  306 3 09  -3 1 1  

336 339 342 347 349 355 387 388 391  48 1 472 467 
540 54 1 3 "םעט"מ ;  1 4  הכימס; 344 329 328 323 

3 לש 1 5 3 330 דגנ תופידר ;  3 1  : םג האר ; 333 
 םיכ"וש

1 )רהג( סאכור 78 1 8 1  1 82 264 268 
1 )םיגידי רפכ( 4 'סמ סאכור 59 
43 •ז . ןיברו 1 
 442 ., .כוניכור
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 475 'ש .כוניכור
1 •ה .לכור 1 7 548 
 628 200 'ט . ןייזוגור
4 •א .יקסנא•חר 1 1 439 628 
 323 ןיחר
 267 72 •ג . ןזור
1 133 79 78 34 23 י"ש ,גרכנחר 98 207 246 249 256 257 

303 305 3 1 0  342-329 346 349 350 393 435 470 
471 484 485 628 

 485 'א ,םייהנחר
5 295 •ב . לטנזור 1 5  628 
4 •א .ןמרדיינש-לטנזור 1 0  
 506 503 ·ע ,כיינחור
1 ·י ,גרכנטור 5 2  353 447 45 1 628 
 486 485 26 דלישטור
 467 32 אמור
1 הינמור 1 2 
1 102 21 )ריע( ןרדה לע כוטסור 03 108 1 20 228 282 443 

460 466 
 50 ר)פכ( כוטסור
38 " .יקסכוטסור 1  
1 'א ,גרכנסור 2 5  
 495 494 ·א . ןיפור
1 34 33 רפכ .לאקור 33 1 78- 1 76 24 1 237 1 82 253 -263 

266 3 1 7  327 5 3 1  535 1 תריפכ היליהק ; 533- 77 
49 'א ,חקור 1 
 לא קור : האר .לקור
 429 'א .כוקאזר
 429 ., .כוקאזר

1 והילא ןכ לארזי 33 3 1 3  
3 )גד( והילא ןכ היכחו 1 7  

m 1 ·א .כול•מ 29 
3 )גד( יכדרמ ןכ םימחר 1 6  
 455 ·ח .כונמחר
1 כ'צשיטר 38 628 
 19 ·כ .כ·צשיטר
 629 418 'א ,ונטר

 629 282 'כ .קאכרי
1 יעבט ויכדי 52- 1  הייסולכוא :םג האר ; 49
 629 486 344 מ"ש . ןילכרי
1 )םיגייד רפכ( 4 ·סמ לסימורפ •בברי 59 
1 " ,סכיר 0 1  233 273 299 364 365 420 421  629 

1 ., • ץלוהנריי 25 
 292 ש"ע ביטרפואוק ; 106 'א .ברקוי
 335 לואש ןכ ם"כמו
 492 491 )ריע( הלמר
3 )כו( הכונת ןכ לאפר 1 5  3 1 8  
1 )הבוקמ( םימחר ןכ לאפר 33 
 456 442 )רפוס( יא .וכלאפר



 8S )בר( '' ,רכלאפר
 S06 S02-SOO 629 'א ,•לאפר
 41S 'כ ,•לאפר

39 389 364 363 321 '"רש 1 

1 כייאכאש 22 1 24 
 301 ,, ,כייאכאש
 46S 'ר ,כייאכאש
 629 439 438 376 'מ .כייאכאש
 4SS 'פ ,כייאכאש
 367 ,הכייאכאש
 46S 'ר , כייכאגאש
1 'ס ,ברואש 22 1 23 
 4 78 והימרי ןכ ולאש
30 'כ .כרולאש 1 
23 'ר ,כרולאש 1 28 1 630 629 409 368 367 36S 3S I 
 300 'ח ,כרולאש
1 ·ל ,כרולאש 1 1  
 379 •מ .כרולאש
 S09 ולאש ,כרולאש
 85 יאמש ,כרולאש
 325 86 )כר(ןרשש ,כרולאש
 630 423 422 ., ,הכרולאש
1 'ס ,ןאימראש 1 1 ש"ע חחלרק ; 9 1 9 1 20 276 
 382 )רפוס( יקאש
 טארגאכ : האר .יאכמאש
 549 209 145 90 84 70 65-68 53 )םאמיא( לימאש
1 כרלימאש 46 
30 םהרבא ,כרלימאש 1 
 550 ילסא .כרלימאש
 445 •ח ,כרלימאש
 46S )ןיחלמ( 'ט ,כרלימאש
1 ,, ,כרלימאש 22 
1 •ע ,כרלימאש 45 
 2S9 256 2S5 260 630 246 16 'מ י. r כרספאש
 630 424 'ג ,כרטאכראש
 46 )רה( ילכואש
1 68-66 64 62 םיוינש 74 1 85 1 69-67 52 רןיריפ;  74 343 
5 ,, ,טיבש 1 6  630 
 347 342 341 338 262 54 חכש
5 צ"כ ,יחכש 1 5  
 354 'ס ,בייחכש
 630 20 ל"רש
483 48 םרי"רש -477 485 
-127 הארש 1 1 7 157 233 234 286 443 S24 
 285 'א ,כיארכש
3 םיכ"רש 1 9  םינבר: םג האר; 355 332 330 327-325 322 
 54 )רפכ( גרררש
 630 37 ,, 'ץראררש

 חתפמ

 630 143 'ס .ץראררש
 482 )בר( ,, 'ילריש
38 ר)פוס( ·מ ,רכחרולש 1  
553 הכלממ ; 35 חולג ,ןורמוש  S55  
 240 ררש
4 388 327 24 )רורשמ ,בר( 'י ,ררש 1 1 48 1 480 435 630 
1 24 מ"צ ,ררש 33 205 630 
 630 368 363 ., ,ררש
 22S )רהכ( ןזרא-הררש
1 •א ,כרכאטררש 1 4 630 
 35 זרשש
 485 )בר( ' T ,ררחש
 109 44 15 םי ,ררחש
330 הטיחש 327 326 324 32 1 3 1 9 3 1 6-3 1 4 3 1 2 20 1 54 

335-332 337 339 340 478 472 471 39 1 35S ;האר 
 םיכ•ריש :םג

63 42 ·א .סיררטש 1 
 507 •מ ,רכיריטש
 ןא·ח-ילע-ןייש : הרא . ןא·ח-•לאחיש

 הגאראימ רמחמ אולמ : האר ,הגאראימ ןייש
5 )טככרדר הנוק תוכיסכ טילש( ןא·ח-•לע-ןייש 1  52 57 

482 268 208 1 80 S8 
.ץיכקייש  4S6 מ"כ '

63 55 'י .גכילשי 1 
 382 •ה ,רליש
2 71 טרפיש 1 3  2 1 S  
3 ררזיא . ןאררריש 3  3 5  4 3  6 2  1 38 1 S 8 4 תוכיסכ ;  8  5 9  60 

61 160 1 62 164 1 69 204 250 252 254 3 1 6  357 S35 
1 היצניבורפ ; 252 ריע ; 609 60 

 460 382 ר)פוס( ·א ,הדדאכארדריש
1 םרייש  : םג האר ; 477 425 424 339 338 323 258 32

 תורפס
4 40 ·ס ,רטנש 1  63 1 
 םילועפ : האר ,םוי רייכש
33 •מ :זיכדככש 1  63 1 
3 )כ"וש( ךלמילא ןכ םדלש 1 9  
3 )בר( היחתמ ןכ םדלש 1 7  
3 חנ ןכ םולש 1 3  
 384 ר)פ T ס( םכילע-םולש
 333 כומולש
 552 ורדי .כומולש
 459 הריכז ,כומולש
 458 ·ח .כומולש
 460 >ןקחש( ,, .כומולש
1 לאייח .כומולש 2 1  1 27 353 408 459 46 1 5 1 6  
 458 'מ ,כומולש
 463 459 )תינקחש( 'א ,הבומולש

 36 רהדכסכלא-רןצימושל
,א .רןלש  ·א ,דכדלריפ :האד '
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 חתפמ

 487 38 'מ ,כוקינושפאילש
 334 )בר( 'ש ,ופילש
 325 )בר( המלש
1 'ס ,המלש 1 1  1 1 9 
 320 )בר( ןנחוי ןכ המלש
3 לארשי ןכ המלש 1 4  
1 השמ ןכ המלש 37 
 322 םימחר ןכ המלש
 630 44 'ש ,ןוכולש
1 55 7 'ש ,כאימלש 30 225 423 464 465 63 1 
32 33 )רושא ךלמ( ש'ימחה רסאנמלש 1 
 509 יא ,בוט-םש
1 89 45 43 33 ריע-בושי ,החאמש 56 1 60  162  204 225 

1 27 הפנ ; 532 433 275 247 60 1 62 254 296 298 
 החאמש :האר ,יחאמש
 475 'מ ,יאמש
1 'מ ,כ"אמש 1 2 
 36 טבמש
 387 )רמלמ( לאומש
 335 )ת( לאומש
3 )בר( הדוהי ןכ לאומש 1 5  
3 )בר( ןחבוי ןכ לאומש 1 8  
3 )בר( יכדרמ ןכ לאומש 1 6  
 509 'א '•לאומש
 509 'ח 'ילארמש
 509 •ע .כ"אולמש
63 233 ולקדמש 1 
1 טופו·צ-נאר ; 469 468 יקיכ : םיףנ•כו חומש 5  28 1 30 

1 רוהו'דר באו ; 548 5 1 רוהו•דר ;  5 1 תוהו•דר ;  5  92 
1 8 7 1 םיסקר'צ ; 15 דוהי ; 16 םיטאט ;  5  487 493 ; 

 493 484 םידאקוואק
 320 )בר( החמש
3 .וןעמש 1 3  3 1 5  395 
3 )בר( רזעילא ןכ וןעמש 1 5  
3 66 )בר( םירפא ןכ וןעמש 1 8  
 395 בוברעמש
 m 486 נמ ןכ וןשמש
1 יכדרמ ןכ וןשמש 3 7  
60 לאריש תאנש  1 35 - 1 33 1  לודגה דרמה ימיכ; 290 43

 םד חולילע .חוימשיטנא : םנ האר 69 67 64 62
 23 7 וןעמש ןכ אונש
1 53 52 'א ,רטנש 47 249 632 
 208 כוקינטינש
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1 90 ·•.ןמרדיינש 6 1  275 296 298 305 378 403 632 
 טנכרד : האר ,ם"נאכלא םרישע

 37 ינשה רופש
5 'א .כ"פש 1 7  632 
1 )ריע( ריפש 1 6 
1 39 38 28 'פ ,אריפש 34 1 49 200 202 208-204 227 228 

232 240 262 327 344 346 373 388 394 397 400 4 1 8  
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