


 םירהה ידוהי
 םיגהנמו םייח-תוחרוא

 זקווקה תליהקב



 םירהה ידוהי
 םיגהנמו םייח-תוחרוא

 זקווקה תליהקב

 תכירעב
 ב ליאעמש-שדקמ האל

 םילשורי ילארשי ןואיזומ



 תובידנב גולטקהו הכורעתה םילשורי ,לארשי ןואיזומ

 היילעה תטילקל רדשמה םירהה ידוהי

 לארשי טניו'ג

 קרוי·וינ ,תויפרגונתא תוכורעתל רמייהכרופ ןרק

 הקירפא·םורז ,ןברד ,ויב ןווהא ןרק

 קרוי·וינ ,ונבוק סרדנ

 ףרוזלסיז 'ונורב ירקו ןז

 : 2001 תנשל תוכורעתה ןרק ימרות
יפ ,ףויזוז דראילו תור  ;יטיס·וקיסקמו זר

 קרוי·וינ ,שאכ תחפשמ ןרק ;קרוי·וינ ,טומ 'ז ונה

 "לארשי ןואיזומ לש םוינלימה תוינמ" תינכתה יתימע

 זקווקה תליהקב םיגהנמו םייח·תוחרוא

 ןמזלוג ןמלזו סורג ףסויו ןילורק תומלוא

 הלס זירזו ןויא ש"ע לארשי תוליהקל ףגאב

 א"סשת לולא

 ןנוג הקבר :תיארחא תרצוא

 בוליאעמש-שזקמ האל :הכורעתה תרצוא

 דועסב הנדע :תרצואל תרזוע

 ירב הצרת :גולטקה בוציע

 ובוזמ לטיור :הכירע

 151 דומעב המישר האר :הזש ימוליצ
 ינל רטפ ;םילשורי ,לטיבא םולשבא :םיצפחה ימוליצ

 ןלוג לעי :בשחוממ דומיע

 ביבא·לת ,מ"עב רואפרג :תוחולו םיעבצ תרזפה

 ביבא·לת ,מ"עב לק סופד :הספדה

 םילשורי ,מ"עב רתכ סופד ילעפמ : הכירכ

 460 'סמ גולטק
 965 278 283 1 :ב"תסמ

 2001 ,םילשורי ,לארשי ןואיזומ @
 תורומש תויוכזה לכ

יטעה על  1996 ,ןא'גיאברזא ,הבוק ,חספל םילכ תעלגה :הפ
 בוליאעמש-שדקמ האל : המליצ



 םיניינעה ןכות

 הכרב ירבד ד זייטשלדא ילוי ,ןבצ ריאי
 המדקה 9 רדיינס סמיי'ג

 רבד-חתפ ו ו ןנוג הקבר
 םילשורי ירהל זקווקה ירהמ 12 בוליאעמש-שדקמ האל

 םישרוש
 םירהה ידוהי תודלותל רד רלושטלא יכדרמ

 ץראל תוילעהו ןויצל הגרעה 2 ד בופסוי השמ

 תוברתו תורפס ,הפש 3 ד ונז לאכימ

 תרוסמו תד
 הרותל םיידיו םינומיר- ץיצו סומלוק ,רתכ 51 רמא הלאירא

 היינבה ינייפאמ 63 'ץיבומייח סירוב

 הנשה רוזחמ דד בוליאעמש-שדקמ האל

 םייחה רוזחמ 8 ד בוליאעמש-שדקמ האל

 םיסקטו תונומא 103 בוליאעמש-שדקמ האל

 רמוחה תוברת
 םוי-םויה ייח 113 בוליאעמש-שדקמ האל

 םיטישכתו שובל 125 בונימינב ילוטנא

 "ידוהיה רויצה" יחיטש 141 בוליגזיח אלייט

 היפרגוילביב 148
 םימלצ תמישר 151

 הכורעתל םיליאשמו םיצפח ימרות

 ם•רטמ•טנסב תוג i תג םיצפחה תודימ

 רט 1 ק-ק ;הבוג-ג ;בחור-ו ;ךרוא-א



 הכרב ירבד

דה תא יבהל תדמל )ו-996 ו 992 ( היילעה תטילקל רשכ יתנוהכ תפוקתב  הב כמ וימ, הוג
 לאמ ת י ינפל זק וקב םישר ש תוכהל הלחהש ,וז הדע .הריקוהלו "םייררהה םידוהיה"

 ת הד ךלהמב ה פיטו תוימואל תויעב יוור רוזאב הדוחיי לע הרמש ,םינש

 םש ב ,"םיי 1 ה םי הי"ל תש קרמ, הכורעתה לש הנוגראל םדי ונתנש הלא לכ הכרבה לע ודמעי
 ש 1 ש מימב עייסל וכז י יל הלגלגתנש חמש ינא .בוליאעמש-שדקמ האל תרבג ,הכורעתה תרצוא
 .וז הבושח המזי

 "םיז ' םי יה" .ה וב תלו הוגדל התועצמאב ועדוותיו הכורעתל ורהני םיבר יכ ,דואמ הווקמ ינא
 .םיעשתה תונשבו םיעבשה תונשב- היילע ילג ינשב הצרא ועיגה

 . ילא שי· 1 ב ב ה בלתשהלו התטילק יישק תלקהל יאדווב םורתת הדעה לש רתוי הבוט הרכה

 ןבצ ריאי
 רבעשל הטילקה רש

 .ה מקחב ופ תשהש ימ לכ תאו זקווקה תודהי תודוא לע הכורעתה ימזוי תא ךרבל ינוצרב

 ,רבשעל וצעומה תירב יל ע לש תוליהקה ראשכ הליהק תיזקווקה הליהקב תוארל םיגהונה שי

 .םייח בר ה ם, ינייפאמו ם יי םושמ תדחוימ בל תמושת שדקות זקווקה ידוהילש יוארה ןמ ךא

 1 ב מ· ה ביש ןאכמו ,תיודהיה תשרומה לע הרימשלו ץראה תבהאל תפרמו למס איה זקווקה תדע

 .תילארשיה תוברתל התמורתו הכורעתה לש

 משל בישמ ש ,זק ןק, יאצוי ,םכל ל אל ינוצרב ,בחרנ םירקבמ להקל התגצהבו הכורעתה תחיתפב

 .ה לצהב הב בלתשהלו תילארשיה הרבחל םורתל הז םעו תכדולמו המח הליהק לע

 זייטשלדא ילוי
 היילעה תטילקל רשה ןגס





 המדקה
 ... ייי עת ד ב י ישעה איה "זק וקה תליהקב םיגהנמו םייח-תוחרוא- םירהה ידוהי" הכורעתה

 . ארשי ן איז מכ ידוהי היפרגונתאל הקלחמה הלעמש לארשי תרזעל תושדקומה

1 ה האמה עצמאמ רבכש ףא  ;קר ץה יד' י לירק ' אשנ לארשי-ץראל תולעל הינב ינושאר ולחה-9
 יבב יJ"סר כוא תא מילשהש ,םיעש ה םיעבשה תרכש לש תולודגה תוילעה קור ,טעמכ תינומלא ץראב
 :-:ל.י ק יג גצ, ב .ץראב וביצה תע ותל הכרד תא סלפל ועייס , so,ooo-כל ץראב הדעה
 " כ יתש הב ותוארב ,ן צרב זילע לבקמ לארשי ןואיזומש תרתילש םרשמ ןכ םא שי זקווקה
 ילא שי· הרב ב ' בולישו ,לארשי לש ינתאה גראמבש תומולעהמ הדע םע תורכיה

ימלסומ םימע ברקב ויח זקווקב םידוהיה  יכי: רמ ןא י' לאמ לא םוצע קחרמב םירוזפ ריהז םי
יח·תרחרראב ;םתודהי לע רומש  םיגהנמ םע יד י רוסמ לש י רקמ תבר עת החוקר םהיגהנמבו םהי
ימוקמ  עד מו בר מ םיבוש םיטביה םיגיצמ ,התוא הוולמה גולטקהו הכורעתה .םי
 אכ םיקד רד םירכומ תד וסימ בכרומה םלוע ךותל הצצה ילארשיה להקל םינמזמו

 יפ, ו רכורעת. תא דימעהל ונל הרשפא הברה םתובידנש ימ לכל בלה קמועמ תודוהל םישקבמ ונא
ילעה תטילקל דרשמה :גולטקה תא  ;קרןי-וינ ,ת יפרגונ א תוכורעתל רמייהכרופ ןרק ;לארשי טניו'ג ;הי
 ןרק ימ ו ;ף ודלסיד ,ונורב ירקו ןד ;קרוי·וינ ,ונבוק סדרב ;הקירפא·םןךן ,ןברד ,רינ ןווהא ןרק
200 תנשל תוכורעתה 1  ,ש. נ פשכי ן ק ;קרוי·וינ ,טומ 'ד ונה ;יטיט-וקיסקמו זירפ ,ףרדיוד ןואילו תור : 
 ."לארשי ןואיזומ לש םוינלימה תוינמ" תינכתה יתימעלו קרוי-דינ

 ,ורכי ב אר םיטעמ אל םיישקב 1 כררכ ,הרעסה ןיעב םינותנה םירוזאב תדקמתמה הכורעת לע הדיקש
 'i לל ה לש :- ימב הברש הדרתש ןאכמו הכורעת לש הליגר הקפהל התמד אל המישמהש לוכל וררבו

 םילושכמ, תד מל ,ץק ןיא תובירחמב התמישמ תא המילשהש ,הכורעתה תרצוא ,בוליאעמש-שדקמ
 ה בע ם ו ה טקיורפב עינמה חוכהו ,תידוהי היפרגונתאל הריכב תרצוא ,ןכרג הקברל ;םיברה
 יבהל ןהי של רזעש ,ןואיזומה לש רוסמה םידבועה תורצלו ,ןואיזומב םינשה תכרואו הכורבה
 .ראופמ רמג ידיל הזה בכרומה עצבמה

 רדיינס סמיי'ג
 רשיפ םרר'גן ןא ש"ע ל"כנמ

!' 

• 
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 דד

 דבד·חתפ

 תרבוע ןיב ץצוחו הז ץוא לבח הצרח זקווקה יוה סכו .יפסכה םיל רוחשה םיה ןיב ןכרש זקווקה ורזא
 טעמכ ןיא יכ דע םירתובמו םיאשינ הכ םירהה .ןוכיתה חרזמה לש םיינופצה םיקלחה ןיבל היסור
 ,תירוהה היפרגופוטה לשב .רוחשה םיהו יפסכה םיה יפוחלש תווצה תולפשב אלא םתוצחל תורשפא
 .םלועב םיהובגהמ רב תררבודמה תונושלהו תוינתאה תויושיה ופסמו תוורפמ רוזאה תייסולכוא
 ,רוזאה לע טלתשהל היסורו תינאמ'תרעה הירפמיאה ,סופ תוכלממ רסינו רוזח הירוטסיהה לכ ןלהמב
 ורזא לש תימדת הרוהבו ובעב זקווקל ונקה הלא לכ ;םירזה םיטילשב זקווקה ימע רדומ ברשו ברשו
 .הטילשל השקו ערופ

 םיקלחנ זאמ .-20 ה האמה לש םיעשתה תונש תישארב התוטטומתהל דע ורזאב הטלש תוצעומה תיוב
 סכרל םרודמ וליאו ,היסור ימוחת ןרתב םיימלסומ םיימונוטוא םילבחל זקווקה סכרל ןרפצמש םירוזאה
 .תוקיתע תוירצונ תונידמ- הינמואו היזורג- ןהמ םייתש .תויאמצע תונידמ שולש רמק םירהה
 תואמ וחאל יטייבוסה ןוטלשה ידיב 1920 "ב קר המקרהש תימלסומ הנידמ- ןא'גיאבוזא- תישילשה
 .תוחא הנכש הכלממ תטילשל םעפ לכב ןרתנו תונרש תויוכיסנל קלוחמ רוזאה היה ןהבש םינש

 םירהה ידוהיו ,תירצונ הנידמב היזורג ידוהי :רזמ רז תולדבנ תוידוהי תרעד יתש תוררוגתמ זקווקה ורזאב
 ידוהי .ןאתסגד לבחבו ןא'גיאבוזא ןרפצב ודחייב ,זקווקה ןרפצבו חרזמב םיבחרנ םיימלסומ םילבחב
 תחא לכ .הריפסה ינפל ןושארה ףלאב דרע ,םהידיבש תווסמה יפ-לע ,זקווקל ועיגה םירהה ידוהיו היזורג
 הצמיא תעב הבר םיילכלכ םיישקו תופידר תרומל תשקיע תוזחאיה תידוהיה התדב הזחאנ תודעהמ
 גולטקהו הכורעתה .םינוש םינוויכל ןכ םא החתפתהו ,םיימוקמה םיבשותה לש םינוש םיגהנמו תררוסמ
 .היזורג ידוהיב אלו "םירהה ידרהי"ב םידקמתמ

 זאד דשה תושאוב הטילקה דדשממ 1995 תנשב האצי םירהה ידוהי אשונב הכורעת תדמעהל המזיה
-שדקמ האל תא ונילא ונפה דדשמה ישנא .רז הדע לע ונד ונעדי אלש טעמכ הל ונינענשכ .ןבצ ריאי

 הלש עדיב שומיש ךות ,תוריסמבו תוצירחב .ותישארמ טקיורפה לע תדקרש ושא ,הדעה תב ,בוליאעמש
 לש םיזוכירה לכב האל הרקיב ,םהילע םילבוקמה םיסומינבו םיגהנמבו הדעה ברקב תררבודמה תונושלב
 .םיצפחו עדימ ףוסאל זקווקל רפסמ םימעפ העסנו ,ץראב הדעה ינב

 ונלביקש עויסהו הליהקה ישארו םירקוחה יבוט תרזע ,יפרגוילביבה רקחמה ,הדשה תדובע תונש
 ;ביבא-לת ,ןרנל ןרכמל וניתוודת .רוביצל הזב םישגרמה גולטקהו הכורעתה תא ובינה םידיחימו תודסוממ
 הטיסרבינואה ,יודהיה םעה תודלותל יזכרמה ןויכראה ;םילשורי ,ינויצה ןויכראה ;םילשורי ,יבצ-ןב ןרכמ

 ודימעהש ביבא-לת ריעה ןויכראו םילשורי תייריע ןויכרא ;ביבא-לת ,תוצופתה תיב ;םילשורי ,תירבעה
 וליאוהש לע ,לאימרכ ,יחרזמ רזעילאו ביבא-לת ,סורג ליב םינפסאלו םימוליצו םיכמסמ ונתושרל
 .הכורעתל םיטירפ ליאשהל

 .הנוה םתרזע לע םלוכל תודוהל תשקבמ ינא

 ןנוג הקנו ר"ד
 תידוהי היפרגונתאל הריכב תרצוא
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 םילשורי ירהל זקווקה ירהמ
 לע ורמשל םה וכישמה ,יסרוה םעהמ קלחל זקווקה ידוהי תא ךופהל יטייבוסה ןוטלשה תונויסינ תרומל

 ןרתב םיאשינו םהינב תא םילמ ,הרשכ הטיחש לע םויה דע םירמוש הדעה ינב .ידוהיה םעה ינבכ םדוחיי
- םיוניכ ישרוש וחא תוקחתהל שקבמה .תווסמה ףצו לע םייאל ידכ תוללובתהב ןיאש ןכ ,םתליהק
 חלש שוביכה וחאל .םיסרוה ידיב זקווקה שוביכ םע , 19 "ה האמה תישאו ימי לא עיגי- "םירהה ידוהי"
 לא גיצנה סחייתה וחווידב .הז ץוא לבחב םינכושה םימעה לע חוד דיניש ידכ זקווקל גיצנ ראצה

 ,םתוינוציחב היסור ידוהימ םינוש ול ראונ םה- )םימורגופמ םששח לשב( םירהב םינכושש םידוהיה
 ."םירהה ידוהי" יוניכה תא עבט אוה םיסרוה םהיחאמ םביתכהל ידכו םתפשבו םשובלב ,םהייח·תרחוראב

 תטילקל דרשמהמ הכורעתה ימזוי לש םהיניע דגנל ודמעש םה ץואב םירהה ידוהי לש תובלתשהה יישק
 ,אקווד ץואב םתוססבתה תיורזמ םירהה ידוהי תא גיצהל הריחבל ןושארה ערזה ןמטנ ןאכו ,היילעה
 דצל .יפוגונתא-יסאלקה ןורינהמ רמוחה תוברת תא הגיצמה תלבוקמה ןודב אלו ,םתיילע תישאו ןמל
 םאצומ ץואל םהלש םיעוגעגה ,זקווקב םהייח לש קלחה םג עוגנ אל ץראה תיינבל םתמורת דועית
 .התא םהירשקו

 הלגמ ינאש יעדמה ןיינעה תא גזמל הדעה תבכ יל הרשפא הכורעתה תא םיקהל יתלביקש העצהה
 תמקהב יתיארו ,סוסיה ילב העצהה תא יתלביק ןכיפל .התוברתל ילש דחוימה ושקה םע הליהקב
 תופשב תטלוש ינא יוהש ,טקיורפה תא דימעהל תולקב רשפאש םג יתבשח .הלודג תרכז הכורעתה
 ימאב תובר יתרזענ ןכאו ;םש תררוגתמ יתחפשמו- תיסורו תיוזא ,תיתאת- זקווקב תורבודמה

 ידכ יירשקבו ילש עדיב היהש קפס דיא .השדה תודבעל ומרח ףוסיאב ןווהא חונמה יבאבו רתסא
 .הטושפ המישמל הכורעתה תמקה תמישמ תא ךופהל ידכ םהב היה אל יכ רובתה דבעידב ןא ,לקהל

 םירוזאב ררושה ינוחטיבה בצמהמ רעבנש םיצוליא בקע ןא'גיאבוזאב הנרוב התשענ הדשה תדובע
 םירבדה עבטמו ,דבלב םימי 3 "ל לגבוה אוה ןא ,ןאתסגדל דחוימ הייהש ורשיא םג יתלביק .םירחא
 םתצקמו זקווקל ייתועיסנ יתשב יתשכו הכורעתב םיגצומה תצקמ .ומרח יד םש ףוסאל יתקפסה אל
 ןמ הצוא ראבש תובר תוחפשמ םע תושיגפב םג הכורכ התיח הכורעתה תנכה .הנתמב םש יתלביק
 לע העומשה .לרפרובטסמר היינ'צ'צמ ,היוקלב-רניודבקמ ,ןאתסגדמ ,ןא'גיאבוזאמ ןהיניב ,זקווקה

 ,םיצפח ןואיזומל רמות ףאו וליאשה הדעה ינבמ םיבור םייפנכ הל התשע תמקרמו תכלוהה הכורעתה

 ןרע םהל שיש ןשפנב ומיד אל יכ ווחאמ ןהיצפח תא רחינה יתשגפש תוחפשמהמ תובר ירעצל ןא
 וקחמ ןלהמב יתחפיק םא ;םירהה ידוהי לש תויוברתה ןורגמ תא ףקשל ידכ יתלוכיש לכ יתישע .והשלכ

 םתסיפת תא וסופו יילא ונפש הלא לכ ינפל לצנתהל תשקבמ םג ינא .החילסה רתא- םהמ ימ הז

 יאצוי להקל טרפבו בחרה להקל תעדוימכ רז הכורעת תספות ינא .הכורעתה לש היוצרה התומדל עגרנב

 העדה תבכ .םלוכ תא תוצר� יתלוכי אלש ןברמ ןא ,תולאשמ לער תושקב לע תונעל יתלדתשהו ,הדעה

יילעש םעפ אל ימצעל יתונזה ןא ,תושגר תרעסב ינא םג יתפחסנש הרק  תומכסומל הפופכ תויהל 

 .תרירריטקייברא לע ורמשל יתלדתשהו תרילאיזרמ

 ךיטטרב הנעד 'גב דרשמה ידבועלו ןבצ ריאי רמ היילעה תטילקל רבעשל ושל הבח ינא תדחוימ הדרת
 רשה רבעשלו היילעה תטילקל רשה ןגס 1 ןייטשלדא ילויל ינא הדרת תריסא ןכ רמכ .ףסוי-ןב דוד ו"דר
 .רדשמה בדוע ,ןרעמשרב בקעי רמלו היילעה תטילקל רדשמה ל"כנמ ויצפמ סיורבל ,היילעה תטילקל

 לימק רמל ןכר ,תובר ידיב עייסש ,ןאתסגד לש היזיוולטה להנמ ןגס ,ברטלרפילא ןמליא רמל תודות

 הימדקאהמ ברמיויק לימא ו"דלר תינא'גיאבוזאה היזיוולטב רוביצ יסחי תקלחמ שאו ברדימאמ

 .ופאנב תיעדמה
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 ידיב הלוע היה אל ,אשונל םתוחיתפ אלבו ןא'גיאבוזאבו ןאתסגדב הדעה ינב לש ברה םעויס ילב
 ,םש תסנכה-תיבב םיתרשמה םישנאלו הבוק תליהק ינבל החולש הנמאנ הדות .הכורעתה תא תולעהל
 רמ הליהקה שארלו ונאב תליהק ישנאל ;בייוגאילא ןתנ רמלו בייודנמיס סירוב רמ הליהקה שארל ןכו

 ;הירקלב-ונידרבק תליהקל ;בוליאמש סירוב רמ הליהקה שארלו זוגרא תליהק ינבל ;בוליאיכיא ןומיס
 תודות .בודיוד דוד טנברד תליהק ונחלו בייביד ימיש הלק'צחמ תליהק רבחל ,הבולאינד הנלטווס 'בגל
 רבעשל לוסנוקלו ,ןמלימ ידקרא רמ רבעשל וירגשל ,ןא'גיאברזאב לארשי תורירגש ידבועל תודחוימ
 .טפוש רטפ רמ ונאנב

 ןואיזומה ישנאל ;טנברדב ןואיזומה ידבועל ;הלק'צחמב ןואיזומה ידבועל בל ברקמ תודוהל ינוצר
 ונאבמ בונסג טלמנ ,הבוקמ בוגנוג גיאפ :יתא ודבעש םימלצל ןכו ונאנב ןא'גיאברזא לש ירוטסיהה
 .הלק'צחממ בוליריק ליאכימו

 םטע ירפ םירמאמב גולטקה תא ודביכ םגש ,רלושטלא יכדרמ יפורפו דבז לאכימ יפורפ ידיב ועייס ץראב
 ,םיקרפה ןמ המכ אורקל ליאוה רשא ונרפש לאינד יפורפל תדחוימ הדות .הקומעה יתדות הנותנ םהלו
 ועייסש ןרהט תילדלו סהוי רתסאל םג הדות .לארשי תוליהק יגהנמב תגלפומה ותואיקבמ רפסל םרתו
 .םרב ןח גולופורתנאלו הפיח ןואיזוממ םיצפחה תריחבב ידיב

 תכורעת לע תיארחאהו תידוהי היפרגונתאל הקלחמב הריכב תרצוא ,ןנוג הקבר ר"ד הכרבה לע ואובי
 ,התרזע אלול .יב הכמתו יל העייס ןרדה לכ ןרואלו הכורעתה לע יתדובעל ןושארה םויהמש ,זקווקה
 תידוהי תונמאל ףגאה לש תישאר תרצוא רבעשל ,ףושיפ סיריא ר"ד ;םלשנ היה אל טקיורפהש ןכתיי
 ףגאה לש תישאר תרצוא ,הרבי'ג-חקר יזיידל תדחוימ הדות .טקיורפה םודיקב התרזע לע ,היפרגונתאלו
 הפועלו ,הכורעתה תנכהב םיכורכה םיישקה תא הניבהב תובר הרזעש ,היפרגונתאלו תידוהי תונמאל
 היתוצע לעו התכימת לע ,הנמאנה התדובע לע דועסב הנדעל ;גולטקל תדבכנה התמורת לע קפלס
 :ץועייו הכרדה רוקמל יל ויה הלחתהה ןמלש היפרגונתאלו תידוהי תונמאל ףגאב ייתורבח ראשלו
 רתסא ,ףסוי-ןב-םערב םענ ,לולמ ןח ,ריפס היחת ,ןימ'זנב היח ,גגל י'צול ,יתפרצ לחר ,ימע-ןב הילע
 .בר רזעל דימת יל התיהש ל"ז ק'צאילופ הילטנ ןכו ,לג הרשו יראב·ץרווש הרוא ,רפנש·יקסב'צומ
 .ןרוק לאומשו ולזא םירמ םיבדנתמל םג החולש הדות

דל ,ןוירש תיבכוכ ,יקסבוזר הנירמ ,ןגמ לאכימ :םתרזע לע תונושה תודבעמה ישנאל ןח ןח  הלימו

 תקלחמ תובדועל ;םיעוריאלו הרבסהל ,קווישל הקלחמה להנמ ,ןיל רודל ;קי'צרב לאכימו יקסבורודוח

 גולטקה תבצעמ ירב הצוחל- גולטקה שומימל תובר ומרתש רוצ תירינ לש הלוהינב םימוסרפה

 לעילו ,תכרועה זפול ינאלו תילגנאב גולטקה תבצעמ הניזופ השאמל ;תכרועה ובוזמ לטיורלו תירבעב

 דחוימבו רמח הנילה םשארבו תוגוצתה תקלחמ ידבועל ;םינושה הדובעה יבלשב הרזע הטישוהש ןלוג

 ,ירסל סירומ ,בוקרמ סכלא ,דודר חספ :תוגוצתה תקלחמ יאנכטל ;הכורעתה תבצעמ רודלא לכימל

 .יקסניול ןדו בוקבא ורתוא ,ןימא םחנמ

 .הליהקה לש הקוחרה התוברת תראהל םקלח תא ומרת דחאכ םלוכ

 יקלחב הלפנש תונמדזהל יתחמש ץראב םיכנחתמו םילדגה םידליל םאכו ,זקווקה ןמ הקיתו הלועכ

 .הלא תומלוע ינש ןיב ברקל ידכ הכורעתב הב היהיו ןתיי ימ .יתוהז תא ושביגש תומלועה ינש ןיב דחאל

 בוליאעמש-שדקמ האל
 הכורעתה תרצוא







 םירהה ידוהי תודלותל

 רלושטלא יכדרמ

 תודעה תחא ינב םה .ו�ה�'ג םמצע וניכש ,םיירוהה םידוהיה

 האמב תלבוקמ התיחש תווסמ יפל .ידוהיה םעב תוקיתעה

 ולגוהש םיטבשה תושעמ םאצומ ,הדעה ינב בוקב 19 "ה

 וז תווסמ .הריפסה ינפל s ·ה האמב לארשי תכלמממ

 םלואו התונוכנ תא חיכוהל תויודע ונידיב דיאו תלפרועמ

 חרזמב תוידוהי תוליהק ויה הריפסל-3 ה האמב ובכש וווב

 םיבו וטלמנ סופב םידוהיה דגנ ת i פידוה חכונ .זקווקה

 ןושלה תא םמע ואיבהו הירפמיאה ילושב האצמנש זקווקל

 ובכ רכזומ הדעה ימכחמ דחא .תוינאריאה תופשה תחפשממ

 ומשש ,טנבויטד אופס ןועמש 'ו והז ;ימלשוריה דומלתב

 ובשייתהש םידוהיה .טנבוד ריעל ולש ושקה תא ויגסמ

 םהיבושיי תא ונב זקווקה חרזמ לש םיירוהה םירוזאב

 דודיבה .םימ תורוקמל ךומסו םירהה דיבש םירצה םיצורעב

 ואיבהש ןושלה לעו םהיגהנמ דוחיי לע רומשל םהל עייס

 וז הפוקתב אופא וכייתשה םיירוהה םידוהיה .סופמ םתא
 .סופ תודהי לש יתוברתה םוחתל

 לש םהיווגמ רוזא ,זקווקה חרזמ ןותנ s ·הו ד·ה האמב
 ,םירזוכה ןיב תומחלמ לש תלוברעמב ,םיירוהה םידוהיה
 ןוטלשה גהנ וזרכ תכלממב .םינועה דיבל ,ןופצה ןמ ואבש
 תדה תא הלביק ףא תינוטלשה תיליעהו תיתד תונלבוס
 ומלסוא יבוע ןוטלש תחת ואצמנש םירוזאב וליאו ,תידוהיה
 וכישמה ןא תודהיה ןמ וקתונ םנמא םה ;םידוהי יפלא חוכב
 םידירש הלא·יא לע ףאו סופמ ואיבהש ןושלה לע ורמשל
 לקתנ םתד לע םריבעהל ןויסינה .םיידוהי םיגהנמ לש
 תומל ופיעדה םהמ םיבו .םיטעמ אל םידוהי לש תודגנתהב
 םירחאו םאלסאה תא לבקל םוקמב םשה שודיק לע
 ןיא .ורזאב יבועה ןוטלשה דגנ תוניוזמ תודירמב ופתתשה
 ואצמ יברעה ןוטלשה תוירזכאמ םטלמיהב יכ ,אופא המת
 הכלממב ידוהיה בושייה יכו וזרכ תכלממב טלקמ םידוהיה
 .תונינ הדימב לדג

 ופפורתה םינועל םירזוכה ןיב המחלמה תונש תואמב
 ןיבל זקווקה חרזמב םיירוהה םידוהיה תוליהק ןיב םירשקה
 זכרמ שבגתה םייררהה םידוהיה תליהק ברקבו ,ןאריא תודהי
 תעב .םיגולורטסאו םיאפור ,םימכח ידימלת לש ינחור
 התואב .םייק רבכ זכרמה ו-3 ה האמב תילוגנומה השילפה
 םתשיג תא םיימוקמה םימלסומה םיטילשהמ קלח וניש תע
 םידוהי תסונמל איבהש ,חוכב םולסא לש תוינידמ םוקמבו
 .הסנכה רוקמ םידוהיב םתוארב םהילע ןגהל ופידעה ,םיבו

 םטיבש לש תומילא ת פקתמל ןותנ רוזאה היה ו-4 ה האמב
 ןיב י זכא תומ למ ולהנתה ו s ·ה האמבו םיילוגנומ
 אב 1 טילשה לע סופ ןיבל תינאמ'תועה הירפמיאה
 1 י ןזאמ םיבר םיבשות וטלמנ הלא םיעוריא תמחמ

 סמ םשקבב םירהב םידדובמו םיריעז םירפכל הלפשהו
 רמ למו ןמ רדפנ יתלב קלח ויהש ,חצרהו דושה ינפמ
1 "הן ך 4 ·ה האמה דיב ןכאו 6  סיי ב תורדרדתה הלח 
 םק ינ א לע .םיירוהה םיודהיה לש םיינחורהו םיירמוחה
 םב קב יה אל יכ ףאו זקווקל ץוחמש םיידוהי םיזכרממ
 משל סי גמה םירפכה יודהי וכישמה ,םימכח ידימלת
 של סמ ,םהי ונאמ ושריש תרוסמה לע םתלוכי בטימכ
 .הביבסה ימע לש תונומאמו םיגהנממ תורחושמ התיח

 י שגנתה לש ה יז זקווקה שמיש בוש ו s ·ה האמב

 בעקב י יס ו ינאמ'תועה הירפמיאה ,סופ דיב תויורחתו
 וכשז ת, ימוקמה תויוכיסנב םיטילשה לש םחוכ לדג ןכ

 ןג, נ םיימ קמ. םיכיסנה .תונידמה שולשמ דודיעל תופילח
 ו' ירסזכלו 1 ו שמ ובגשמ םיהובג םיסמ םיודהיהמ תובגל

 שהל םביי ול תוי מ תוודבע עצבל םהילע ליטהל
 ם. םןךזהיה עשיד המ למה תונש תואמב .םהיתומחלמב
 הילקמ ל יהו םשוכר לעו םמצע לע ןגהל ודמל
 1 בכד ב םנימ ימ יהד קשנב ז הישנאש תוטעמה לארשי

 סעמ דגנכ ם, ל ודמע אל הלא לכ םלוא .םיסוס לע
 של םרשישל� תובבס האש דיאנ סרפ טילש ןרעש ןישנועה
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 אצבב 011 ןךה 0111 ה 1
 ר צה

 אל םידוהי ,תובר תוליהק וסרהנ הלא תועסמב . ו s-ה האמה 1896 היסור

 םתד לע ורבעוה םיבו ,הבו תוירזכאב וחצונ םיטעמ

 יולג ןפואבש םידוהי ונייהד ,םיסונאה תעפות הטשפתהו

 חכונ .םתודהי לע וומש המינפ םתיבבו םימלסומכ וגהנתה

 תאיצמ ,םיטילשהמ םידחא לש תנסורמ יתלבה תוירזכאה

 םיכרדה תחא התיח קזח ימוקמ טילש לש ולצב תוסח

 רוזאב תוקזחה תויוכיסנה ןיב .יצוביקה םויקה תחטבהל

 ימיב הבוק תוכיסנ התיח ו s-ה האמה לש ןורחאה עבונ

 ,תויוכז ירטש םידוהיל קינעה אוה .ןא'ח-ילע-טפ לש בוטלש

 בושייה תא שדיח ,םהיתויוכזו םהיתובוח ורדגוה םהבש

 בשייתהל הביבסה יופכמ םידוהיל רשפאו טנברדב ידוהיה

 םידוהיש היה יעבט ךא .תוכיסנה לש תישארה ריעה ,הב קב

 ריעל רקיעבו הבוק תוכיסנל ומרז הביבסב םיבו םירפכמ

 '.'זקווקד םילשורי" יוניכל םינשה ךשמב התכזש ,ת שא ו

 זקווקה חרזמב היסור לש הנוטלש תא הכרבב ולב ק םיז ' ה

 טילשהל החוכבש המצעמ הב ואר יכ 1 ו-9 ה האמה תישארב
 אל יסורה ןוטלשה .ךכ-לכ םהל ולחיי םידוהיהש םולשו רדס
 .רוזאב םירחא םיממעמ םייררהה םידוהיה תא הערל הלפה
 הכאלמ לכב קוסעל םהל רתוה ,יתד ןחלופ שפוח ולביק םה
 ולחה ךכ .הנידמה יבחרב בשייתהל ןכיה רוחבל ולכי םהו
 .היסור ידוהי ןיבל םייררהה םידוהיה דיב םירשק רצוויהל
 היסור ידוהי טעמ תא תויבבלב ולביק םייררהה םידוהיה
 םידוהיב בידנ םיחרוא תסנכה גהנמ וגהנו ,אבצב ותרישש
 םיריעצ ועסנ םינשה תצורמב .רוזאב ובשייתהש םידדובה
 םתדעל ורזח םידחאו אטיל לש תובישיב דומלל הדעה ינבמ
 לש העפשהה הרבג וז הפוקתב .םיגיהנמו םינבר הב ושמישו
 הטילאהו םייררהה םידוהיה לע הפוריא חרזמ תודהי

 הדעה יגהנמ תא רהטל ידכ םיקבאמ הלהינ השדחה תינרותה
 דחא .םינשה ךשמב הב וקבדש תורז תועפשה לש םיגיסמ
 טנברדב חתפ אוה .יקחצי בקעי ברה היה הדעה ישארמ
 האצותכ .םינברו םיטחוש לש ריעצ רוד הרישכהש הבישי

 ךלהו לדג ,הבוקבו טנברדב םינבר לש הפנעה תוליעפהמ
 רקבל ולחה םידחא הדע ינב .תסנכ-יתבב םיללפתמה רפסמ
 טנדוטסה הווקסוממ רזח האמה ףוסבו םייסור רפס-יתבב םג
 ,בומיסינא תברש ןב והילא ,םייררהה םידוהיה לש ןושארה
 ,בומיסינא םיסנ בר ןב תברש .ותדע לש ןושארה רקוחל ךפהו
 לש םידסיימה דחא היהו םילשוריל הלע ,והילא לש ויבא
 .ריעב םייררהה םידוהיה תליהק

 םידוהיה תרוסמב קומע תשרשומ התיח הלואגל ההימכה
 רשאכ ,םיישממל וכפה םייאליטרעה םיפוסיכה .םהיגהנמבו
-ץראמ םיחילש ,ןנברד יחולש( םיר"דש עיגהל ולחה רוזאל
 ,ןורבחב ,םילשוריב לארשי תוליהקל תומורת ופסאש )לארשי
1 ה האמה עצמאב .תפצבו הירבטב  םידוהיה רפסמ לדג-9
 םינפ רבסב לארשי-ץראמ םיחילשה תא ולביק םה ;םידימאה
 םידוהיה רפסמ לדג האמה ףוסב .הבידנ דיב ומרתו תופי

 ץראב ובשייתה םהמ קלח .שדוקה ץראל ולעש םברקמ
 ץראמ םייח םירואית םהיפבו זקווקל ורזח קלחו עבק תבישי
 תדע ןיב יח רשקל אופא וכפה םילועהו םיר"דשה .שדוקה
-20 ה האמה תישארמ .לארשי-ץרא ןיבל םייררהה םידוהיה

 ןה יטילופה רושימב ןה ,הדעה ברקב תינויצה העפשהה הרבג
 רואל אצי הז הלועפ ףותישמ אצוי לעופכ .יתוברתה רושימב
 םוגרת םע ןושאר הליפת רודיס )ו 909 ( ט"סרת תנשב
 ימיבו )תידוהי-תיתאת( םייררהה םידוהיה לש םנושלל
- וז ןושלב ןושארה ןותיעה ספדוה הנושארה םלועה תמחלמ
 תונויערה תעפשהב .תקהבומ תינויצה ותמגמש ,"םירה דה"
 לש ךוניחה תכרעמב םג תורומת ולח ,םישדחה םיינויצה
 וצצ-20 ה האמה לש םינושארה םירושעבו םייררהה םידוהיה
 תירבעה ןושלה דומילל בחרנ םוקמ שדקוה םהבש ופס-יתב
 ולחה התע .לארשי-ץרא ידומילו תידוהי הירוטסיה ,הקודקדו



 קד אל ושקיבש ,םייווה םידוהי לארשי-ץואל תולעל

 בושייה תיינבב בלתשהל אלא תובא יונק לע ללפתהל

 .לארשי-ץואב שוחה ידוהיה

 תודהי לש םימיוסמ םיגוח בוקב ובשנש תושדחה תוחודה

 םה .םיידוהה םידוהיה ידיעצמ קלח לע םג וחספ אל היסור
 תיינב םע ילאיצוס קדצ בלשל ושקיב םיזנכשאה םהיחאכ

 היה הלא םידיעצמ דחא .לארשי-ץואב ידוהיה םעל תדלומ

 היהש וחאל .-1906 ב ץואל הלעש ,בונסינ ןועמש ןב לאקזחי
-לע םיבו םינמוא וחבטנ םהבש 1905 תוערואמל הייאו דע

 ןגמ חונ תמקה לש תובישחה תא בונסינ ןיבה ,םיוזאה ידי
 .םשונו לעו םידוהי לע ןגהל לגוסמ היהיש ,ידוהי

 םיחרזאה תמחלמו הכפהמה ,הנושארה םלועה תמחלמ ימיב
) 1921-19  םימורגופמ םיידוהה םידוהיה תדע הלבס ) 14

 וסרהנ םידוהיה יופכמ םיבו .םימלסומה הינכש הב ונועש
 תדע .תורייעבו םידעב בשייתהלו םתוא שוטנל וצלאנ םהו
 הבלתשה ,הלונ היסור תודהיל המודב ,םיידוהה םידוהיה
 היריעצו םימיה םתוא לש תינויצהו תימואלה תורוועתהב
 לע הנגהב קלח לוטיל ידנ םהינומהב תולעל םינוכנ ויה
19 ב ןכאו .התיינבבו ץראה  ןכמ וחאל ,ןמצייו םייח בתנ-19
 םידוהי םיריעצ יפלא" ,לארשי תנידמ לש ןושארה האישנ

 םיריעצ ... זקווקה ןמ םייווה םידוהי ,יסורה אבצב ותדישש
 ידנ לארשי-ץואל תולעל םיננחתמ ... הפי םינמואמ ,םיאירב
 תואלת וחא ,וחילצה םיטעמ קד םלוא ."הניינבב קלח תחקל
 םע .לארשי-ץואל עיגהלו םהיתופיאש תא שממל ,תזבו
 תונש תישארב זקווקה חרזמב יטייבוסה ןוטלשה תוססבתה
 תא רידחהל םיצמאמ תושדחה תויושרה ושע ,םירשעה
 ופס-יתב ומקוה .םיידוהה םידוהיה תדעל םג ןהיתונויער
 ןושל התיח םהב האדוהה תפש ;הדעה ידליל םייטייבוס
 שדחה ןוטלשה .יונע תיבפלאב הבתכנש ,םיידוהה םידוהיה
 ,תידוהי-תיתאתב הפי תורפס לש התחימצ תא םג דדוע
 תוקהל םיקה ףאו םדוק תזבו םינש ובכ וחרפ הינצינש
 הקוצמה ןמ ץלחיהל הדעל עייסל ידנ .וז ןושלב ןורטאת
 ,םיחרזאה תמחלמ ימיב הילא העלקנש הדומחה תילכלכה
 םידפנ ומקוהו עקרק תוקלח תידוהיה הייסולכואל וצקוה
 םידהה ידוהי יפלכ וליג םייטייבוסה תונוטלשה .םיידוהי

 םהל ורשפאו היסור ידוהי יפלכ וליגשמ רתוי הבו תונלבוס
 .םהיגהנמ תא םייקלו תימואל תוהז חפטל

 תומגמ ונמתסה םישולשה תונש תישארבו רושעה ףוסב םונ
 תופקתהה ורבג :םיידוהה םידוהיה יפלכ ןוטלשה לש תושדח
 ינבמ םג ופתתשה ןהבש ,תידוהיה תווסמה לעו תדה לע
 יניטל תיבפלאב ףלחוהו םרחוה יונעה תיבפלאה ,הדעה
 הישרושמ הדעה תא קתנל ינד דתיה ןיב ,יליריק ןכ וחאו

 ונוטלשה ח ע םישולשה תונשב .םייתרוסמ-םייתוברתה
 קיע ללכ םניא םיידוהה םידוהיה ינ וסרגש תולוקה תא
 םייבא יאה םיממעה דחא ינב אלא ,ידוהיה םעה לש קלח
 יו א הקז תח וז המגמ .הז רוזאב ובשייתהש )םיתאת(
 ולהינ תויטייבוסה תויושרה ושאכ ,היינשה םלועה תמחלמ
 ן יסינה םלוא .תקהבומ תינויצ-יטנאו תידוהי-יטנא תוינידמ
 רבנש בוקב לצ אל יודהיה םעה ןמ םידהה ידוהי תא קתנל
 .די ל ונתנש םיודדב ואצמנ םג םא ,רוביצה לש תובחו

 ,דולד דמ תווסמה תובעהו תבחרומה החפשמה לש החוכ
 תא תואדל הפיסוה הדעהו תירוטסיהה תופיצרה לע וומש
 תודדועתההש יעבט ןא .םעה לש ויתומצעמ םצעכ המצע
 תעב ה גב ףא םיידדהה םידוהיה לע החספ אל תימואלה
 ימיב .םימיה תשש תמחלמ ידחאו לארשי תנידמ לש הנוניכ
 תסנכ-יתבב םיודהי וסנכתה לארשי תואמצע לע הזרכהה
 תשש תמ למב לודגה ןוחצינה וחאלו ,החמש בודב וגגחו
 תוכז ןעמל קבאמב םהמ םיטעמ אל ובלתשה ,םימיה
 םיב חפ םקבאמ אשנ םיעבשה תונש תישארב ;היילעה
 םג עדגנ אל םיידדהה םידוהיה לש םקלח .ץראל ועיגה םהמ
 תאצמנ העדה בודו םיעשתה תונש לש תינומהה היילעהמ
 ם רתל הב בלתשהל םיבר םצימאמ הלגמו לארשיב םויכ
 .תשבג מה תילארשיה תוברתה ספיספב תידוחייה התמורת

 . 103 'מע ;םיסקט תונומא' קרפב הרא ןכ על 1
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קזח  בעקי ברה לא י.נדימ וא•

קחצי  עויסל השקבב טנברדב •

הלק יפסכ  ןורבח תלי
 1901 ,ןורבח
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 ה�צפח תא תרכומ היידוהי
ילע ינפל  הצרא התי

 1 994 .ןאתסגר .טנברד



 25 םירהה ידוהי תודלותל

 תא תיאשמ לע םיסימעמ
 רץאל היילעה ינפל ןעטמה
1 ,ןאתסגד ,טנברד 9 78  
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 ץראל תוילעהו ןויצל הגרעה

 בופסוי השמ
 ולגוהש םיטבשה תרשע יאצאצ םמצע םיאור זקווקה ידוהי

 וז תרוסמ .רושא ןלמ ישימחה רסאנמלש ידיב לארשימ

 םרט דוע תינויצ המשגהל םתוא ואיבה תיתדה םתנומאו

 .תינויצה העונתה לש התמקה

 ץואל זקווקה ידוהי תיילע תישאו
 ינפל ץראל זקווקה ידוהי תיילע לע שי תוטעמ תועידי

1 ה האמה לש הנושארה תיצחמה  רקיעב ובשייתה םילועה .-9
 1865 תנשב .השק היה ילכלכה םבצמו ,הקיתעה םילשוריב

1 תנשב .שפנ 60 קר הדעה התנמ 8  :"ןונבלה" ןותיעב בתכנ 75
 ונמו ללכ ןרדב המילשורי ולע זקווקמ םידוהיה םילועה"
 .םהמע ואיבה רשא םפסכמ םלוכ הלאו .תוחפשמ האמכ
 רצח רמל ונב םה םג ,תויונחו תוחפשמ ילעבו םילכור הלאכ
 רכינ םמושיר ןיא ,םיוונע םהו תויה .הליפת תיב םש ונביו
1 תנשב ."םילשוריב 88 1  ינבמ שיא 300 םילשוריב ויח רבכ 
 ,ץראל םתיילע רופיס .ןאתסגדמ םידוהי-200 ו הבוק ריעה
 הדוהתל וכז אל םתטילק ילבחו ןרדב ורבעש םיברה םיישקה
 תסנכה-תיב תיינבל םיפסכה תא .םתועינצ לשב ילוא ,הבחר
 תסנכה-תיב .בושאדאד םהרבא ריבגה םרת םילשוריב הליהקל
 וב ורביד הליהקה ינבש יתוברתו יתרבח שגפמ םוקמ היה
 ירשק ורשק ,םיבורק ושפיח ,) 1 ו 1 ח 11 ג( תידוהיה םתפשב
 הקיתעה ריעה שוביכ םע .דועו הדובע רודיסל וגאד ,ןיכודיש
 .יברעה ןויגילה ידיב תסנכה-תיב סרהנ 1948 תנשב

 ,דימא שיא ,בומיסינא תברש ברה םילשוריל הלע 1865 תנשב
 דיל הרות דומלתו הבישי ,הנוכש תיינבל עקרק ופסכב שכרש
 ינב ןעמל תויבגמ ןרע םג אוה .הקיתעה ריעב תויראה רעש
 בומיסינאו לעופה לא האצי אל היינבה תינכת .םילדה ותדע

1 תנשב םילשוריל הלעו בש אוה .זקווקל וזח  וזחו 894
 זקווקבש ,הליהקה ינב תובעה ןעמל םעפהו ,תירוביצ תוליעפל
 דסי ותיילע תנשב .תיאלקח תובשייתהל ,תואלקחב וקסע
 ,)ןאתסגד תליהק( םיירוהה םידוהיה תדע דעו תא בומיסינא
 שקיבו דלישטור תחפשמלו שויה ןוונל םיבתכמ רגיש ומשבו
 הליהקה ינב תושכהל הדובע ילכו עקרק תיינקל םיפסכ
 ןותיע יפד לעמ םיבידנל הנפ םג בומיסינא .תיאלקח הדובעל

 תא אנ ולבק" שקיבו ) 1894 ( ד"נות טבש שדוחמ "תלצבחה"

 םיצור םה ."אניטסלפל םתולעהל םכתוסח תחת ונתדע ינב
 וחיריב המדא חטש ופסכב וכח ףא אוה ."םיטסינולוק תויהל

 הוויק ןכב ;תואלקחב וקסעיש ידכ ויחא תא וב בשייל הצור
 .תדבוכמ הדובעב םתיבל ושעיו דעס תוכימתמ וקתנייש
 .השממתה אל תובשייתהה תינכתו ,העיגה אל הרזעה

 תינויצה העונתהו זקווקה ידוהי
 ידוהי בוקב תושגרתה הרווע תינויצה העונתה תמקה
1 "ב .זקווקה  ופאנב המקוה ,ינשה ינויצה סרגנוקה ירחא , 898
 תומוקמב תודוגא ומקוה הירחאש םינשבו ,תינויצ הדוגא
 .זקווקה יבחרב םירחא

1 בו הרבסהב וקסע תודוגאה  וחלשו םיפסכ ופסא-900
 המלשו בוויטאגוב והיתתמ םיגיצנה תא יעיברה סרגנוקל
 םישובלה ,םינוסחה זקווקה ידוהי לש םתעפוה .בויכדרמ
 .אלפל הבשחנ ,םכרי לע בוח םיאשונו המישרמ תשובלת
 םהל אבינו ,תואלקחב וקסע הדעה ישנאש ןכמ לעפתה לצוה
 ןמ המכ .לארשי-ץואב המדאה תדובע יצולח לש דיתע
 תוליעפה .לצוה ו"ד לש ותובחב ומלטצה ףא םיגיצנה
 ןא הצוא היילעל תוצובק המכ תונגראתהל האיבה תינויצה
 אלש םושמו םיעצמאב רוסחמ ללגב תולעל וחילצה אל ןבור
1 לירפאב-5 ב .םיינויצה תודסומהמ עויס ולביק  ר"דל ונפ 904
 ,זקווקב תינויצה העונתה ישאר ,בוויטאגובו בויכדרמ לצוה
 תב הצובקל תיאלקח תובשייתהל המדא תוצקהל השקבב

 התואב .ונענ אלו ,תידימ היילעל תוכחמה תוחפשמ 40-30
 םיעצמא רסוחמ ןא ,הצוא ןכודב תוחפשמ המכ ואצי הנש
 שוכרל םידימא םידוהי המכ ושקיב 1905 "ב .היכרותב וראשנ
 ןדריה-ובעב עקרק תיינקל העצה ףסה לע וחד אלו ,תומדא
 ,םינשה לכ םתא ויח םה זקווקב םג יכ םרמאב םימלסומ ןיב
 אל ונדה ןא ,םהידי ומב םמצע לע ןגהל םתלוכיב שי יכו
 לש תוחאהו 600 לש תחאה- תוצובק יתש דוע .עייתסנ

1 םינשב ונגראתה- שיא 300 1  ,הכימת רדעיהב ןא 905-6
 .ןמולח תא שממל וחילצה אל

 998 ואב .זקווקה ןמ הכורב היילע לש הנש התיה 1907 תנש

 האמכו ,ופיב םהמ שילשכ ,םילשוריב ובשייתה םבורו שיא
 םשגתה זקווקה ידוהיל בושיי תמקה םולח .תובשומב ובשייתה
 בקעי יבו ,טנבוד לש ישארה הבו תיילע םע ,הנש התואב
 1,000 הפסכב השכו הצובקה .תוחפשמ המכ שאוב ,יקחצי

 לע ולע הכונח 'גבו ,ןויצל-ךושאו תבiייקב תניוע הביבסב םנוד
 ברה םש-לע ,בקעי-ואב וארק םה ודסיש הבשומל .עקרקה
 וחאול ת,וחפשמ הנומש םוקמב ובשייתה הליחתב .יקחצי בקעי

 םיתב םיבשייתמה ונב ביצקת דיאב .םילוע דוע ופסונ ןכמ
 םינבאמ תוליחמ דיענ- זקווקה יופכבש םהיתבל םימודה
 .הרושמב ויהו םיקחוממ ואבוה םימה .שמשב שבוימ טיטמו

 יצעו םיסדרפ ךכ רחא ,םידקש יצע הליחת ועטנ םיבשייתמה
1 תנשב .םירחא ירפ 9 1 0  ת.ושפנ 308 בושייה הנמ רבכ 

2 7  

 :לוממ
 םיפתתשמ זק 11 קה ילוע
ותב  נ•אבתל'נ דעיעדז'ה תכהל
 1934 ,םירופ



 גופסו• השמ 28

 הדעה יגיצנ D ע לצרה
 יעיברה ינויצה סרגנוקב

 1900 ,לזאנ

,). 

'· ' 

/ 
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 תא יכרותה לשממה סייג הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב
 המחלמה םויסב .חלמה·םיב הייפכ תדובעל הבשומב םירבגה
 לע ףיסוה דועו ,דודשו סורה ותוא ואצמו רפכל םיטעמ ורזח
 וצלאנ םה .תע התואב ץראה לע טשפש הבראה תונערופה
 ,בושייל חוור המחלמה ירחא .תישארבמ לוכה ליחתהל
 םיבשייתמ לבקל רפכה ישנאמ ושקיב םיבשיימה תודסומה
 םה םנמאו ,תואלקח םדמללו םיזנכשאה ברקמ םישדח
 .דובכו רגתא ןכב וארו המדא תדובעל םיבר ורישכה

 איהו ,םישבכו םיזע תואמ המכו תוחבושמ תובלוח תורפ
 ויה םיעורה .ימלשוריה בושייל הכ בג ירצומו בלח הקפיס
 םינושארה ןיב םג ויה זקווקהמ םילוע .תיזקווקה הדעה ינבמ
 . 1907 תנשב םילשורי ברעמב לואש·תעבג תנוכש תא ונבש
 לארשי·תיב תנוכשב הדעל תסנכה·תיב הנבנ 1908 תנשב
 הנב בולאומש לאומש .בייבוס הנקלא חספ בידנה לש ופסכב
 שידקהו םירעש·האמ דילש רנלימ תנוכשב הבישיו תסנכ·תיב
 דוע .חנזומו בוזע םוקמה םויה .ןשטרו ריעה יאצויל םתוא
 תובורמ תוחפשמ רשעשכ , 1909 תנשב היה תובשייתה ןויסינ
 ,ןאתסגד ןופצב טר 1 יווסח רפכה ןמ המדא ידבוע ,םידלי

 ויה הידסיימ .הלוחה םגא דיל םיינחמ הבשומב ובשייתה
 ששחו הקוצמ ,תולחמ ללגב התוא ובזע םהו היצילגמ םידוהי

 םיישק םתוא לשבו ,םייתנש רחאל .םירודכה תופקתהמ
 .םיינחמ תא שוטנל םיזקווקה םיבשייתמה םג וצלאנ ,שממ

 עקרק תשיכרל םיינויצה תודסומהמ הרזע תלבקל םיצמאמה
 תושארב תימלשוריה הצובקה .אב אל עויסה ןא ,וכשמנ

 ·תיב תנוכש תיינבב הפתתשהו המזי הטקנ בייחכמ ןושש

 תויונח ,תוריז ובו לוזג ןיינב הנב בייחכמ .םילשוריב לארשי

 רזע הבו הלוזג תפר םיקה אוה .הזעה ינבל הכאלמ·יתבו



עה  29 ץראל תוילעהו ןויצל הגר

 תולילעב רושק ץראב םיזקווקה תודלותב םסרופמ קרפ
 הנבו בונסינ הנשוש ולע ו 908 תנשב ."רמושה" ןוגרא
 םיחצרמ ידיב גרהנ הדוהי ןבהש רחאל ,ץראל לאקזחי

 .הרוש-ךאת-רימט ריעה ידוהי לע ןגהל אצישכ םימלסומ
 םינבה ינשו יבצ ןבה םג םהילא ףרטצה ןכמ רחאל םייתנש
 התסמב הרג החפשמה ."רמושה" ןוגרא תורושל וסייגתה
 התיבו םתרובגבו םבל ץמואב ועדונ םינבה ינש ,)רובת-רפכ(

 לאקזחי ."רמושה" ירבח לכל חותפו םח תיב היה הנשוש לש
2 "ב גרהנ בונסינ 3 . 2. 1 9 1  ,םאה .בראמה ןמ הפקתהב 1

 הנב תא הנברד ,הב הרעב תיזקווקה םדה תלואג תשרומש
 ואינה "רמושה" ןוגראב וירבח ןא ,ויחא םד תא םוקנל יבצ
 .ןכ תושעלמ ותוא

 תמחלמ רחאל ץראל עיגהל ךישמה םילוע לש קד חוליק
1 תנשב .הנושארה םלועה 9 22  תולעל שיא ףלאכ ושקיב 
 ,םינוש תודסומב ולגלגתה םש ,אטשוקל ועיגה םה .ץראל
 עסנ ,הצובקה חוכ-אב ,בומרבא לאכימ .תודועת ילבו םיבער
 םייטירבה תונוטלשהמ לבקל םעפ לכב חילצהו לארשי-ץראל
 ולביק לוכה-ןסנ .דבלב תוחפשמ תורשע המכל היילע רושיא
5 1 7 1 תנשב .היילע תונוישיר תוחפשמ  926 1 ולע  26 

 .לוכ-רסוחב ועיגהו ,קאריעו סרפ ךרד לגרב ךקלח ,תוחפשמ
 לש המי תפש לע םילהואב תינמז ורג תוחפשמה ןמ קלח
1 תנשב .ביבא-לת 9 24  .ביבא-לתב םיזקווקה תנוכש הדסונ 
 תיינב םע הסרהנש דע ,הלת לע הנוכשה הדמע הנש םישיש
 םילוע תצובק לש םסרופמה הנב .השדחה תיזכרמה הנחתה
 םולש" תמחלמב גרהנ אוה ;םדא לאיתוקי ףולאה היה וז

 . ו 982 תנשב "לילגה

ומתב ם 1 זח 1 א םירהה יר 1 ה 1  תנ

צ םע לצרה  רעוויהב .הדעה יגינ
 ותומ רבד םהל

 ו 904 .ןאתסגד ,טנברד
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 ם•רמ i א זקווקה יאצוי

 ס•ת•זה רהב ש�ןק

 1906 ,םילשור•

 תצובק ידיב ללהנ דילש ןורנ·רפכ בושייה םקוה 1926 תנשב
 .זקווקהמו היכרותמ ,ןאתסידרוכמ ,הירגלובמ תוחפשמ
 תקפסא ונ התיה אל ,בושייה לא השיג יכרד ויה אל הליחתב
 הלעמל- םייתנש רובעכ .םילהואב ורג םינשייתמהו ,םימ
 לואש .זקווקה יאצוי ויה םוקמב וראשנש םיבשותה תיצחממ
 יאלקח ,םילעפ-בר שיא ,רפכנ תטלוב תומד היה בויאבו
.לוכה לע לבוקמ ןקסעו הסונמ  ואלימו ,וירחא וכישמה וינב 
 .ל"הצבו הדגירבב םיריכב םידיקפת

 םיעשתה תונשו םיעבשה תונש תוילע
-20 ה האמה לש םיעבשה תונשנ זקווקה ןמ הלודגה היילעה

198 ינוי שדוחנ .בושיי איה םג הדילוה  לעמש םירהב םקוה 1
 היילעה לג .תוחפשמ םיענש ונו ,תינניח בושייה הרע ידאו
 תונש ףוסבו ,םיבר םילוע אינה םיעשתה תונש לש לודגה
 .שפנ so,ooo ·כ לארשיב תיזקווקה הדעה הנומ םיעשתה
 יבחרנ םיבר תומוקמב םירזופמ תושדחה תוילעה ישנא
- ינופצה ןורשה רוזאנ ,וכעב םילודג םיזוכיר םע ,ץראה
 ,ענש-ראב- םורדה ירענו ,הנח-סדרפו ,הרדח ,אביקע-רוא
 .תורדשו םיקפוא
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 תוברתו תררפס ,הפש

 דבז לאכימ

 הפשה לש )ינתא בינ( טקלונתא איה זקווקה ידוהי תפש

 תופשה לש תיברעמ-םורדה הצובקה-תתל תכיישה ,תיחאתה

 לש םיימוקמ םיגהל העברא לע עיבצהל רשפא .תוינאריאה

 קי'צלנ-הלק'צחמ ,הבוק ,טנברד יגהל :הז טקלונתא

 ז 1 גוא התע- ןpיי\ךןו )י'עטי'י:זה גהלה תירוטסיה(

 לבוקמ תיעדמה תורפסב .)ינאוורישה גהלה תירוטסיה(

 יפבו "תיד'והי-תיתאתה הפשה" םשב הז טקלונתא תונכל

 .)תידוהיה הפשה( יר 1 ה 11 ג ן 1 ה 1 ז הנוכמ אוה םירהה ידוהי

 תידוהי·תיתאתמ םינושה תיחאתה הפשה לש םיגהלב

 לש הנטק הצובקו ןא'גיאברזאב םימלסומ תצקמ םירבוד

 הפשה .הינמראל ןא'גיאברזאמ הנורחאב הרגיהש םירצונ

 .יטנברדה גהלה לע תססובמ תיתורפסה תידוהי-תיחאתה

 םתביתכ תפש תירבעה הפשה התיה תורוד ירודמ

 החרפ תירבעב תיתד הריצי .םירהה ידוהי לש תיטננימודה
1 "ה תואמב וז תודהי ברקב 8- 1 7 1 "ה האמה תישארב .  9  רביח 
 תירבעב ילבק רוביח הכנ;וpי ריעהמ יחרזמ ןהכה והיתתמ
2 ה האמה תישארב ."רשבמ לוק" ארקנש  ןב ףסוי ברה בתכ-0
1 ירחא רטפנ( ר 1 ש םייח 92 1  תינויצ חורב תירבע הריש ) 
 .יולה הדוהי 'ר ןונגסבו

 ,עודיה לככ ,איה תידוהי·תיתאתב הנושארה הבותכה הדועתה
 ברה לש וטע ירפ ,"תידוהי-תיחאתה הפשה לש םילמה רצוא"
1 ( יקחצי בקעי 9 1 7- 1 1 םינשב הרבוח רשא ,) 848 870-80 . 

1 "ל בורק ללוכ הז רוביח  תידוהי·תיתאתב םילימ 900
 ·תיתאתב ספדוהש ןושארה רפסה .תירבעל ןמוגרתו תיטנברד
 ויפס ףסוי לש רפסל בוסחניפ ףסא לש םוגרת היה תידוהי
) 1 935- 1  תנשב הנליווב רואל אצי רשא ,"תונויצה" ) 869

1 1 "ב .)םינויצה תרטמ( ;היגויס נלץק םשה תחת 908 909 
 ·יחאת םוגרת םע רודיס ,הנליווב ןכ םג ,םגרתמ רתוא איצוה
1 ןיב .ידוהי 9 1 5 1 "ל  922  םינותיע השרלש ופאנב רואל ואצי 
 ידכ ועיגהש םירצק םייח ועדי םתשרלש ךא ,תידוהי·תיתאתב
 םירשעה תונש תישארב רואל אצי ופאנב .םירופס תונויליג

 בותכו אורק דומילל ןושארה ןופלאה םג-20 ה האמה לש
 .וז הפשב

1 תנשמ  תוליעפה זכרמל ןאתסגדב טנברד דיעה התיה 927
 הנש התואב םייקתהש יצרא-ללכה סוניכב .תידוהי·תיתאתב
 טלחוה ,םייררהה םידוהיה תוברתל שדקוהו הווקסומב
 גהלה לע תידוהי-תיחאתה תיתורפסה הפשה תא תיתשהל
 � 'בי 1 :י : :י טנברדב רואל אציש )למעה( שפתמחז ןותיעה .יטנברדה

1 םינשב 928 1 94 1  ג, ה לש דמעמ קוזיחל תובר םרת י-
 .תיתורפסה הפשל סיסבכ יטנברדה

1 םינשב  תי ה ·תיתאתב םימוסרפל ליבקמב ' 927-28
 רוא ואר ,זא עד לבוקמה יתרוסמה ירבעה תיבפלאב
 םהב וטקננש "רפושמ" ירבע תיבפלא יגוס ינשב םימוסרפ
 ע גת לש תיפארג העבהל ,וזמ וז תונוש םינומיס תוכרעמ
1 תנשב 1 "מ הלשממה תטלחה תא םשייל ולחה 929 9 28 
1 "ב םלשנ ךילהתהו יניטלה תיבפלאל רובעל 9 30 1 "ב .  9 3 2  
 לש ק דקו רפס הווקסומב בומיסינא יבצ ילתפנ םסרפ
1 תנשב .הכ עד וגוסמ דיחיה ,תידרהי·תיתאת  ·תיחאתה 938
 תיבפלאל יניטלה תיבפלאהמ הרבעוה הנרתכה תידוהי

 הקילבופרה תקרח .םויה דע התרא שמשמה ,יליריקה
1 תנשמ ןאתסגד לש תימונוטואה 938  הפשה תא הצמיא 
 תישארמ .הלש תוימשרה תופשה רשעמ תחאכ "תיתאת"ה
1 תנש דעו םישולשה תונש 937  ל ו וז הפשב םימוסרפ ובר 
 ה י· תירדהירדיתאת םהבש רפסה-יתב רפסמב לודיג םג
1 תנשמ ןא .הארוהה תפשל 9  רפסמ תיטסרד ודי 38
 ו בשב ל ה ,ןא'גיאברזאל רשא .ןאתסגבד וז הפשב םימוסרפה

 אי 1 ןיאש הלתמאב תידרהי·תיתאתב םימוסרפ לילכ ולטוב וז
1 ·מ .בדלב ןאתסגד לש אלא ןא'גיאברזא לש תימשר הפש 93s 
 תירדהי·תיתאתב הארוהמ רבעמ לש ךילהת ןמתסהל לחה
 רבעמו ןאתסגדב םידוהי םידליל רפס-יתבב תיסורב הארוהל
 .ןא'גיאברזאב תיסורב וא/ו תינא'גיאברזאב הארוהל

1 "ב 935  םיימעפ גיצהש יעוצקמ ןורטאת טנברבד םקוה 
1 ורבעכ ןא ת,ירדהי·תיתאתב רמז-תרזחמו תרזחמ עובשב 1  
 תוקהל .םיפוצל ויינע ועוה לש הנאותב רגסנ אוה הנש
 םיח ולקב תוגצה םעפב םעפ ידמ ולעהש תוטעמ םיבבוח
 םקר. ש "יזר לוק-ןביה יחאתה ןררטאתה"ו םירהה ידוהי לש
 יתא ה ןורטאתל" בסוה ומש( םישישה תונשב ןסיסב לע
1 "ב "יממעה  ת,ר פס תורדיופס תוגצה אוה םג הלעהו ) 966
 .יעוצקמה ןורטאתה לש ותמרל עיגהל ולכי אל

 .םוי, ה ןןזהי תא תוינושל-וד הנייפא םינש תואמ ןשמ
 ןןזה r תי תה הפשה השמיש ןאתסגד םורבדו ןא'גיאבוזאב
 תסגו וןפנצ ולי ו ,תינא'גיאברזאה הפשה לש הצדב
 מיב ,םשריעה תונש ףוסמ ת.יקימרקה הפשה לש הצדב
 תרסי ה הפשה הל ה-20 ה האמה לש םישולשה תונשב

 ב m .תקי מרק. ו תבי 'גיאברזאה לש ןהילגר תא קוחלד
4 ( הנימרגל תוצעומה-תירב ןבי המחלמה תונש 1  1 945-1  { 
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 )"רדחו הךג 1 ח ןבןנ
 ,ןא'ג•אבראז ,הבוק

1 920  בור•קב 

 קר ושדוח םה .תידוהי·תיתאתב םימוסרפ לילכ וקספוה
1 "ב  יטילופ יפוא תולעב תוטעמ תורבוח לש ןתאצ םע 946
 תונש דעו םיעבראה תונש ףוס ןמל .תיסורמ תומגרותמ
 השולש-םיינש עצוממב רוא ואו 20 ·ה האמה לש םיעשתה
 יתורפס ןרתנש היה םהמ דחא .רז הפשב הנשב םימוסרפ
 ונתדלומ( דמיט:בדס 1'11 רמשו ףקיה·סרנצ יטסיצילבופו
-1991 םינשב רוא האוש )תיטייבוסה 1 - וחאו , 960
 .תיסורמ םגרותש יתלומעת-יטילופ יפוא לעב םוסרפ

 וז הפשב םימוסרפ תקספה ,תידוהי·תיתאתב הארוהה לוטיב

 לש רבעמה תא וציאה ותריב םצמוצמ ףקיהב קר םשודיחו

 .תירקיע הפשכ תיסורה הפשל םייווה םידוהי רתויו רתוי

 לש הרישע תורסמ המדק תידרהי·תיתאתב הבותכה תרופסל

 ,)ה� 1 ס;ב;א( תרישעמ רקיעב הללכש תירולקלופ הריצי
 ורפיס תוישעמה תא .)הלד;נכ,!( ופש תרומאו )ינץכ,!( םיריש
 ויה םירישהמ המכ .)י'צ� 1 ס;ב;א( םייעוצקמ םירפסמ בורל
 םתעמשה תעבו םיעודי םייממע םיוורשמ לש תוריצי ירפ
 םישנל תודחוימה תרגוס .רבחמה םש תא רכזאל גרהנ היה
 ןא'גיאבוזאב ועדונש לבא ירישו )י 1 נ�-ם��( שרע יריש ויה

 ןרפצבו ןאתסגד ןרפצב וליאו ה:דיג םשב ןאתסגד סרודבו
 .ס;י;מ;ד םשב זקווקה

 ידוהיה רפסה-תיבב 20 ·ה האמה תישארב ולעוהש תוזחמה
 הריצי לש םינושאר תונויסינכ בשחיהל םילוכי טנבוד לש
 סוסיבה תפוקת ,םירשעה תונשב .תידוהי·תיתאתב תיתורפס



3_ 

 בורל .דובכ לש םוקמ תוזחמ וספת ,םירהה ידוהי תורפס לש
 תוריציה .םיבבוחה תוקהלב םינקחש ידיב תוזחמה ובתכנ
 הנוי בתכש תוזחמ ויה םירשעה תונשב רתויב תוירלופופה
1 ( בונ i ימ?י 96 1 -  ,טנברד לש םיבבוחה תקהל ימיקממ ,) 1899
 םירשעה תונש תוזחמב .םירופיסו םיריש םג בתכ רשא
 תויווק-דחב תינא'גיאברזאה היגרוטמרדה תעפשה תשגרומ
 תושפנה ןויפא לש תונטשפב ףאו תוטשפב ,הלילעה הנבמ לש
 .הזחמב םיבלושמה םיילקיזומה םיעטקה עפשב םגו ,תולעופה

 תונש לש תואזחמב םג בושח דיקפת אלממ בונוימס
1 "מ )םיחא ינש( ן;ןזב ןד והזחמ .םישולשה 9 30  בוריקב 
 ·תוחרוא ןיב יררה-ידוהיה רפכב םיפירח םיטקילפנוק ףקשמ
 .םייטייבוסה ,םישדחה םייחה-תוחרוא ןיבל םייתרוסמה םייחה

 א ו םיש לשה ונש לש היינשה תיצחמב טלובה יאזחמה
1 ( ב:יש·�� )השמ( ישימ 97 2 - 1 9 1 0  ' יניא ינז'עסב והז מ .) 
1 "מ )םירוביגה ןוחצינ(  מ למ תפ קתב קסועה 936
 ' י ת רפסב הנושארה תיאורהה המרדה אוה ןאתסגדב

939 ·מ )המדא( יוו'ח ב:יש'ח� לש רחא הזחמ .םירהה  גיצמ ן 
 ·אל םיזר לוק םע םירהה ידוהי לש םיזוחלוקה דוחיא תא
 םיילכלכה יטביהל ליבקמב רשא ,הז יטייבוס דעצ .םיידוהי

יחה-תוחרוא סרה תא ףירחהו ץיאה י רוסמה םי  לש םי
 יתלואדיאה ורב גצומ ,ד אנ םידוהי-אלה לשו םידוהיה
 ל ב .םימעה-תווחאל ןרדב ןרובמ דעצכ תיטסינומוקה
1 "ב ירר. ·יודהיה ןורטאתה לש ותוליעפ  כ זרהש יפכ י 946
 י ז פ ס לש תיגרוטמרדה םתוליעפ דואמ הדרי ,ליעל
 ורב ש םיטעמה תרז מה לש תיטתסאה םתוכיא .םירהה
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 הקהל- "תידוסי הלכשה"
 ליחנהל ידכ המקוהש תידוהי

 הפשה תא הליהקה ישנ ל

 .םייסורה הקיזומו ו
 ,הירקלב-וניררבק ,קיצ'נל

 לש םישולשה תונש
-20 ה ה מה



 תונש תואזחמ לש רז לע ללכ ןרדב הלרע הניא התע דער זאמ

 תיגולוכיספה המרדה- םיינש הז ללכמ םיאצוי .םישולשה
1 מ )תוהמא יתש( י�רך 1 ז ב;יpו·�� ישימ לש 965  האשונש-
 רשא ,תצמאמה םאה ויכל תיעבטה םאה ויב תומיע אוה

 ן i ימ 9 לש והזחמו ,היפלכ ותדהא תא ריתסמ וניא רבחמה
1 מ )תוינונס גרז( וה�ךס 1 ו Q הך� 1 'ג ברפרסרי )ןרעמש( 9 7 1  לע-

 .איהה הפוקתב ןאתסגד ידוהי לש םוי-םויה ייח

1 ב קר לחה םיריש לש רידס םוסרפ 9  ןותיעה תעפוה םע-28
 לש םייררהה םידוהיה םיררושמה לכ .ליעל רכזוהש שכתמחז
ינ'�

 רושימב ןה זאד הילאוטקאה יאשונב וקסע םירשע; �'
 ייח- רתוי בחר רושימב ןה ,םירהה ידוהי לש םוי-םויה ייח
 התיה םישולשה תונשב .הלוכ תרצערמה·תירב ייחר ןאתסגד
 תיררהה-תידוהיה תורפסה לש תירקיעה הגוסל הרישה
 הפוקתב רבכ ורגבתהש םיריעצ םיררושמ הב וליבוהו
 םייונישב תוננובתהה תספות הרישב יזכרמ םוקמ .תיטייבוסה
 תובורק םיתעל .םירהה ידוהי לש םייחה-תוחרואב ולחש
 דמעמל תושדקומה תוריציב היוטיב תא תאצומ וז תוננובתה
 ז 1 'ע 1 כ 1 ז המאופה תטלוב זא ובתכנש םירישה ויב .השיאה
1 "מ )םיבתכמ ינש( 9 34 - ( ב 9 ךך )חונמ( חןרנ i מ תאמ  1 9 1 3  

1  תואנקויד טוטר סל הפיאשבו הנכ תוירילב תנייטצמה ) 943
 תויגולואדיאה תואשילקה ףא לע ,הירוביג לש םייגולוכיספ
 םינש ןתוא לש םירישה הנבמ .הפוקתה תרישל תוינייפואה
 לש הזירחהו םילקשמה תוכרעממ יתגרדה רבעמב וייפואמ
 .תיסורה הרישהמ תולואשה הלאל תירולקלופה הרישה

 ינילאטסה "לודגה רורטה" ימיב םירפוס המכ לש םרסאמ
) 1 936-1 -תידוהיה תורפסה לע השק הכמ תיחנה ) 938

 תרנחמ"בו אלכ·יתבב רפסנ ,דחאל טרפ ,םירוסאה לכ .תיררה
 אבצל וסירג הינמרג םע המחלמה תונשב ."תנקתמ הדובעל
 בשדד חונ i מ- םהמ םיינש .םייררה-םידוהיה טעה ישנא בור

 .תיזחב ולפנ- בור i ריב בקעי יאזחמהו ליעל רכזוהש
1 ( בוליני;ו� )לאינד( ליגר 968 - 1 9 1 5  וכרד תא ליחתהש ) 
 יררה-ידוהיה ררושמל היה םישולשה תונש ףוסב תיתורפסה
 ברלינתא .המחלמה ירחאש הפוקתב רתויב עודיהו הרופה
-םויה ייחמ וקותינ אקוודו ,הררקסרמב עובק ןפואב ררוגתה
 תדחוימ תושיגר ולצא רצי תידרהי·תיתאתה הפשה לש םוי
 ,הרשוע לכב הפשה תא גיצהל ותפיאש םיעבונ ןאכמ .הפשל
 ,ימרי·םריה חישב תוחיכש ןניאש םילימב ולש שומישהו
 םיררושמ תעפשה ותרישב תרכינ ןכ .תוירבע םילימ תוברל
 תיטריפ העבה יסופד ורציו ושפיח רשא ,רנמז·ינב םיסור
 ילעב םיריש טעמ אל אוצמל רשפא ותריציב .םישדח
 ,הז םע .הליחת הנורכב קריד·תוסח הזירחו ישפוח סומתיר
 םאה-תצובק לש תימרי·םריה היווחהמ ברלינתא לש וקותינ
 םיריש םסרפל םישישה תונשב רתוא איבמ ולש תינתאה

 יכ שא 1 י שמל היה אוה םהבש
 םנ א זק קה לש םירהה ידוהי

 .יחאתו םע 1- מצע ינפב םע םיררהמ
 א ,י 1 ד,

 ק"ל שמחב ,םינרמשהו םיעבשה תונשב
 יצי א ם יש מסרפתה ,תורפסב ברלינתא
 גג םג ם נ כמו ,ת יטסיצילב פ תרסמ רקיעב ,תוירופיס
 ש םהב ליפא ם ב ·' ילא היילעהו לארשי
 ש תרכייש·יאה תרהצה רזב רז תילסקודרפ
 .ם דהיב תישגרה הרכההו ידוהיה

 ב

 ע

 ת כש סנ אי 1 א 1 התה תיררה·תידרהיה הזורפה
 א ·' יסדי ממ אל בש יחל ל כי ברנרימס 'יו ,םירשעה
 ש סיג ל אדיאה וליטהש תולטמה

 לי ס' יב 1 � ידהנשדא ברג ימס לש ןוראה רופיסב
1 מ )לידס יבר לש ויתובהאמ( 9  שמממ-28

 שיא לש יררטקירקה ורואית תועצמאב תאזה
 ש ו פב .ית ס תולמש ף ור ינווכ רוכיש ,יאמרכ
 בי;ש' � 'מ לש ת לבונ יתש וטלב םישולשה תונש תישאר
י ארקל( ינ 1 גךניז הזרת יחךוש 1 פ � ןהבש הנושארה  םי
1 "מ )םישדח 9 3 2  םינש 1 כפ, מו םר ט תפוקת תא תראתמ 
ידה( דהי'צ�רנב ,היינשה .הירחאש תונושארה 1 "מ )םיגי 9 3 3  , 
 ,יפסכה םיב גידמ םיסנרפתמה טנברד ידוהיב תקסועה
 שפנו לש אנקריד רויצו הלילעה תיינב תונמאב תנייטצמ
 י סמ ויו פיס תא םסרפ םישולשה תונש ףוסב .תולעופה

1 ב דלנ( ברמולשבא )לאקזחי( ליגזיח םינושארה 9 1 3 -(. 
י הריצי 1 ( ב 9 ךך ליגזיח לש תידוחי 944-  פסמ ,) 1860

 יררההמ םיבואשה םיאשונ תבלשמ ,יעוצקמ תרישעמ
 .יד לקלרפה יתרוסמה ביטאונב ,יטייבוסה

 תונש לי תב ןאתסגדל רוזח ברמרלשבא 'חר בי;pו·�� 'מ
 ורבעו ,יאבצ תוריש לש תרכ וא םינש רחאל ,םישימחה
 םהינשל .תיס ור תידרהי-תיתאת- תופשה יתשב בותכל
 רנש לש יווה·תידרהיה הזורפב דרבכ לש םרקמ ורמש
 בייש' � םסרפש םינושארה םירפסב .םישישהו םישימחה
 אל ינאתסגד-ללכ רפוסכ בותכל הסנמ אוה וברש וחאל
 לש ןמו ב םלוא .םייווה·םיידרהי םיאשונל ומצע ליבגהל
1 מ )םיבנע תולוכשא( ו 1 גנוא י 1 הpי 1 'ח 96  תש ותמ-3
 ןויסינו רהז .םיירוה םיודהי ברקב הלוכ טעמכ הלילעה
 .יבד-בר ןמו בותכל תיווה·תיודהיה תורפסב ןושארה
 ו ש "רז לוקו ינמרו"ל תינייפוא תירקיעה הלילעהש ףא

 יצ מל דע םישימחה תונש ףוסמ תיטייבוסה תורפסב
 ןמ לש לילע םג ו ב םיו זש ,םישישה תונש לש הנושארה
 םנמ טקננ הז וק .קהבומ יטסינילאטס·יטכא וקו יתחפשמ
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 ·הלפת לוק· רודיס
 יתרוסמ ירבע קיתעתב
1 ( ט"סרת .הנליו 909 ( 
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 ידמל תידוחיי ,לפוטמ ללכב הז אשונש הדבועה ךא ,סוסיהב
 .זאד תיררה·תידוהיה תורפסב

 311'1 ול

 לש ותריציב םג דבכנ םוקמ םיספות םיינאתסגד·ללכ םיאשונ

 ·תונב תויומדל תשדקומ ויתוריצי לש הרוש ;בומולשבא יח
 לש הריבשה תותעב ןניינע ויתוריציבש תובוטה םרב .ונמז

 ,;,,��! הלבונב .םירהה ידוהי לש םייתרוסמה םייחה·תוחווא
197 ·מ )הסיגה(  תיליעה ייח תא בומולשבא ואתמ 1
 םיחרזאה תמחלמו הכפהמה ברע טנבוד ידוהי לש תיתרבחה
) 1920-19 1 7  תוססבתה לש תונושארה םינשבו ןכלהמב ,) 
 הפוקת התוא .)םירשעה תונש תישאר( יטייבוסה ןוטלשה
 לש ונב( ליד�ג פ�פ-1974 מ ולש הלבונב םג תפקתשמ

 ,ושובל לש םירואיתב תיפרגונתא תונקייד הבו )ןויקומה
 רכיאה לש ויוליב יגהנמו ותוגהנתה ינפוא ,ולמע ,ויווגמ
 תושפנה תואנקויד .הכפהמה·םורט תפוקתב יורה·ידוהיה
 ןהו תונדפקב וטטווס הלבונה תא תוסלכאמה תולעופה
 רפכה ייח לש ספיספ·תנומתל ארוקה יניעב תודחאתמ
יפואמ הלבונה .יטייבוסה ןוטלשל םדוק ינאתסגדה ידוהיה  תני
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 אוה ילנויצומאה הדוסי :היתודוסי ינש ןיב תיבטוק הריתסב
 היהש המל רבחמה לש הקומעה תיתרכה-תחה היגלטסונה
 תא סרוקמה יתרוסמה וךךה·ודוהיה ביטקלוקל- דוע ונניאו
 יגולואדיאה דוסיה וליאו ,המצע ינפב תינתא תושיכ ומצע
 סופדה יפל יררה·ודוהי יפז;ו ביטרנ תרונב רבחמל ביתכמ
 התוא תא הסרהש הכפהמ ללהל דעונה יטרובוסה יסרוה
 תודוסו .המישרמ הכ תונמאב הררוצ אוה רשא ,תוימצע
 םירצקה וירופיס ץבוקב בטיה םישגרומ םיירולקלופ
 םש תא אשונה בומולשבא 'ח לש סרוריטסהו םייטסירומוהה
 ידכ�וז ימיש םייח תוודח אלמו ינע ידוהי ,יזכרמה ורוביג
197 "מ )טנברדמ ימיש( 8  'ח בתכש תוריציב הלודגה . 
 ונמגרותמ( המאמיא 'ץכ_ול;ט הלבונה איה תיסורב בומרלשבא
 היהש יסור לרוח אוה �לבונה רוביג . 1967 "מ )םאמיאה לש

 לודגה רדמה גיהנמ ,למאש םאמיאה לש ישיאה ונמגרותמל
 . ו 859-1834 םינשב יסורה שבוכה דגנ זקווקה ימע לש

 ו;י םיב r: יכ, םירצ י לש ו ש מ צ םישישה תונשב לחה
936 "ב ל נ( ב רימא זל ו ושמה .תיסורה הפשב  ל<' ש'ב ו 
1 "מ 99 5 1 "ב לדונ( ברוש' ב סקילפ ןקיאזורפה ,)  938  "ס'מ ,) 
194 "ב דלנ( בולך� ןמור ררושמהו 1  )-995 מ לארשיב , 
9 ·ב ל נ( ברוכרנח סורדב .םירחאו 5 2  ) 99 ·מ לא שיב ו ן 

1 "ב דלונ( ברבוקעי רוסכלאו  םנו r: ·כ ) 996 "מ ל רשבי , 929
 . ו י ו·תיתאתב ןהו תיסורב ןה

 ,סיוי ה- ס י, לש הל דג. היילעו םע ,םיעשתה תונשב
 ל שבי סק·ה 999 תנשב .םירצ ירמ סיכו סג ץראל ועיגה
 ובכ ירב ב- םי ךר םיז יה לש םירפוס דוגיא
 .ם:-י רצוומ םסרפל םיכישממ א ןאכ ומסרפ

&3 
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 םירהה •ווהי לש ןורגט ת ובק
 םישולשה תונש ו ין• גרז .הבוק

 20 ·ה ה מה של



 ו







- ץיצו סומלוק ,רתנ

 הרותל םיידיו םינומיר

 רמא הלאירא
 םירהה ידוהי תליהק לש הרות רפסל םיידיהו םינומירה

 התלגתנ וז הליהק י.יתוזח-יתוברתה םמלוע תא םיפשוח

 ללכמ התוא תדחיימה ,הרישע תיתוזח תרוסמ תלעבכ

 ןיבל הניב רשק לע העיבצמ הז תמועלו ,לארשי תוליהק

 .התוא תובבוסה תוליהקה

 םיצפח םירהה ידוהי תוליהק ידיב ויה אל הליחתכלמ הארנכ
 דרמה- םיירוטסיהה תוערואמה בקע .ןתולד ללגב םיבו
1 ( יסורה שבוכה דגנ זקווקה ימע לש לוזגה 859 - 1 8 3 4  ( 
 טעמהמ םיצפח טעמ קר ודוש- תיטסינומוקה הכפהמהו

 האמה תליחתמ ובור ,דושש השודקה ישימשת ץמוק 2 .ויהש
1 ה  ירפס דבלמ .-20 ה האמה לש הנושארה תיצחמל זעו-9
 ןותנ םינותנה-20 ה האמה לש היינשה תיצחמהמ הרות
 םיידיו םינומיר לש תוצובק ונידיל ועיגה ,םיליעמו םיקית
 םע לבוגה ,יסרפה בחרמה םע ושק םיפקשמה הרות ופסל
 םע תלבוגה ,היזורג תעפשה לע םיעיבצמו םוודמ ןא'גיאבוזא
 .ברעמ ןופצמ םירקחנה םירוזאה

 םינומיר
 ,ןאתסגזבש טנברזב םינוש תסנכ-יתבב ודעותש םינומירה
 תיתוזח תרוסמ לע םיעיבצמ ,ןא'גיאבוזאבש ונאנבו הבוקבו

 תובותכבו רוטיעב ,םינומירה הנבמב תאטבתמה תשבוגמ
1 תוחפל הכשמנ וז תרוסמ .םהילע תוקוקחה 5 0  גוזמ :הנש 
1 תנשמ ,הלגתנש רתויב םדקומה םינומירה 8 1 2  ןומירל זעו ' 
1 תנשמ ,ותויב רחואמה 95 7  . 

 םינומירה םיקלחנ ,תפתושמה תיללכה םתווצ תוומל
 רדס יפ-לע ןאכ וגצוי םהו םיירקיע םיינרוצ םיגוס השימחל
 זזוב םינומיר גוז ,ותויב םודקהו ןושארה גוסב :יגולונורכ
1 תנשמ .) 52 ימעב 1 רויא האר( 8 1 2  .חונ רב תוריח שידקהש 
 ותוכה שארמ .הפיכו ילילג רתוכ וילעמו ירודכ ףוג גוזל
 .םיירוכד םינומעפ ןהיתוצקבו תורשרש תויולת ףוגה זכרממו

 יפקיה םגזב רטועמ םפוג .רצקו וצ הנקב םיכמתנ םינומירה
 ןותנ .תבותכו יחמצ ורטיע םכותב ,םייכנא םישוטוק לש
 וליעמ ילוש תא ראתמה קוספה קוקח םהיניבו םישוטוקה
 לע ,ןומירו בהז ןומעפ ,ןומירו בהז ןומעפ" לוזגה ןהוכה לש
 םע השדקה תובותכ ןכו )דל :חנ תומש( "ביבס ליעמה ילוש
 םינומיר תצובק ינשה גוסב .השדקהה ןיואתו שידקמה םש
1 םינשה ןיב ורצונש 8  .) s2 'מעב 2 רויא האר(-1559 ו 17
 ץוח ,םהיביכרבו םנבמב םדוקה גוסל םימוד הלא םינומיר

- ,- ,,... י...ו ייי-י-ר

 י:י::: י;כיי- קמ ם נומי ' מ םיינש .םיאצ

 :-ינימי
1 םינש, מ 920- 1  •. צח 'נ "מ .ככ ג ענ , 847

 ילעמ ילילג ת כ וגה
 מש 1 ל דג 1 ציצ הילעמ
5 ימעב 3  םיגיסייייי ינש לש ם וטיע .) 
 ם, בש םינומיר ינש איצוהל ,ורכזוהש
 תינכט ינמ ימ לעב יע צקמ וצ י יב שעכ םתינומ

 ס·סבמ' יד'כד גמ בכ רמ ןומי ה . טיעבו ויביכרב ןפוד

 מ :i סנמ ה ברמבו הנטק ה טע תיומד הציצ ףוגה
 לי םיפס נ םיי-ילעבב ס ס לע בכרונ רטועמ ןומירה
5 ' ענ יא הא ( ירטמואג וטיע סיסבלו תרתוכל  גיכיב ).. 4

 םינומרי
 "גי יסל דליכמ. יקפוא ת יפקיה תועוצרב רטועמ

 .) 53 'מעב 5 י רא ( ו ש ולייכ תועוצרו תובותכ

 .r ימש םג םי •כ; ' שאו, ג סנ ת רכזומה תובותכהמ דבל
 יסד יפ-לע םימעפ י מירל ןומירמ הנתשמ ודסב ,בקעי ינב
 יבל םמיעפ l טמ ישאוב( בקעי תכובב ראותמכ ,םתדיל
 .)זכ-גכ :דל ישאוב( םהיתוהמא

 םי דק םינ מי 1 ב ול פת שמה ןפוד תאצוי העפות
 לא םניהק לש צ םרטוק .םירצקו םי צ םיילילג םינק איה
 פ וי r, ·סןמל םמי דל דיכ 1 לילג, תוטומ יבועל םיאתה
- טשפ מ מ ר ול מ תפס םינקהמ דחא לכל 1 

 ודי

 רזמ ' סכיבזואבש הנימוכ
-,ק �בד מ סגכ" ל ר טבעי הכנמב םייזקווקה םינ מיול



 רמא הלאירא 52

 הרות רפסל ףסכ ינ i מיר גוז
1 8 1 2  

 תיכוכז ץוביש ,הקיקח ,עוקיר

24 ג .5  
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 הרות רפסל ףסכ ןומיר

1 7 ,ןא'גיאברזא 8 1  
 הקיקח ,עוקיר
 30 ג

SC-4 73- 1 0  
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 הרות רפסל ףסכ ןומיר

1 7 ,ןאתסגד ,'יצבוק 84 
 הקיקח ,עויקר
28 ג  

Sc-473-9 

1 תנשבש ,רצקו רצ 9 1 9  לע עדימה .ךורא הנק ול ופיסוה 

 ,םייררהה םידוהיה םהב ושעש שומישה לעו השודקה ישימשת
1 "ה האמה ינפל 9  םניא הליהקה ינקז .רתויב טעומ ,הכלהמבו 

 הלילגה תוטומ לע םיחנומה םינומירב שומיש םירכוז
 םה ,הז םע .רחואמ גהנמ אוה םינומירב שומישה ,םתנעטלו
 םדיב תווסמ .םינומירב שומישל רחא גהנמ ונינפל וראית אל
 ידי·לע אבוהש ןומירב ורוקמ זקווקב םינומירב שומישהש

1 תנשב המדא תדיער תובקעב ;ןהכ תחפשממ יסרפ ידוהי 8 1 2  
 סרפ ברעמבש זירבתמ םאצומש ,ותחפשמ ינבו ןהכ וטלמנ
 ןא'גיאברזא םורדבש ןאווריש רוזאמ ,)ןא'גיאברזאל םוודמ(
 תואדו ןיא .םינומיר גוז ואיבה םשל ,ופאב ריעב טלקמ ואצמו

 אוהש ןכתיי ךא תירוטסיה תמא הז יממע רופיסב שיש
 s .ץופנ היה אל םינומירב שומישה הבש תואיצמ ףקשמ

 םיצפח םיימוקמ םיפרוצמ ושכר הליהקה ישנאש ןכתיי
 לש תיתוזחה תרוסמל םתרוצב ומדש םינימזו םימייק
 ירפסל םינומירל םהב שומישה תא ובסהו ,וריכהש םינומירה

2 

 הלא םינומירל םהירוטיעבו םתרוצב םימודה םיצפח .הרות
 םישאר ,המגודל .רוזאב תימלסומה הליהקה תא םישמשמ
) fin ia ls ( םיימאלסא הכולהת יסנ לע םיאשינה )3 רויא האר 

 תואשונה תורשרש ףקומ ירודכ ףוגמ םיבכרומה ,) 59 'מעב

 הכולהתה יסנ ישאר ןיב ןוימדה .הלודג הציצ וילעמו םינומעפ
 שמשמו םסיסבב עובקה רצקה הנקב טלוב םינומירה ןיבל
 .טומה לע םתלחשהל

 עודיו םימלסומ םינמוא ידיב ורצונ רוזאב תכתמה ילכ תיברמ

 םיזכרמה דחא .וז הכאלמב וקסעש םידדוב םידוהי לע קר
 זקווקה חרזמב תופרוצה תדובעל רקיעבו הכאלמל םיבושחה

 דחוימבו תכתמ יצפח קפיס הז זכרמ .ןאתסגד םורדב אוה
 ואציו ,ןא'גיאברזאו ןאתסגד יבחרב םינוש םירוזאל ףסכ ילכ

 ,ולייבת תקינכטב םיפרוצה תדובע תוכזב דחוימב ןיטינומ ול

 יצפח ןיב האוושהב .ןאתסגד םורדב תנכושה י'צבוק ריעהמ

 ןונגס םהלש רכינ ,םינומיר ןיבל י'צבוק ריעהמ םוי·םוי

 םישנל ףסכ תפיכ איה ךכל המגוד .םיפתושמ תיתוזח תרוסמו



 הפיכה תא ףיקמה רוטיעה ןוגרא- ) 60 'מעב רויא האר(
 גוז תא םיריכזמ הילע םיעיפומה םיביטומהו דיחא בצקמב
5 'מעב 4 רויא האר( 1918 תנשמ םינומירה 3  הציצה םג .) 
 ,םידוקדק השיש לעב בכוכ וכותבו רהסמ תבכרומה הלודגה
 הביבסה תא תפקשמ ,תינאמ'תועה הירפמיאב ורוקמש למס
 רתויב הבורקה המגודה .םיצפחה ורצונ הבש תימלסומה
 יווקב םירטועמה םינוילתב היוצמ םינומירה לעש תוציצל
 ולא םינומירש קפס ןיא .י'צבוק ריעב ובצועש ,םיקד ולייב
 תרכינ ותמרש ,י'צבוק ריעב םיפרוצה יבוטמ דחא ידיב ורצונ
 םגש ןכתיי .וליינה תדובעבש קוידבו םלשומה םבוציעב
 ישימחה גוסהמ םינומירהו ) Sc-229-6 ( הנימרכמ ןומירה
 םיימוקמ םיצפחב הארנ המוד רוטיע .ריעה התואב ורצונ

 .םיטישכתב רקיעבו םינוש

 ןכתיי .טנברדו ונאב םירעב םג ודבע םיפסונ םיפרוצ
 ןא ,ונאב ריעב הבורב הרצונ ינשה גוסהמ םינומירה תצובקש
 ינשה גוסהמ םינומיר תוגוז ינש .וז הרעשהל שושיא שודנ

4 

 עינ ה נ כלכ ורצונ ,) 1859 (-19 ה האמה עצמאמ
 םינ מי 1 י לשמ הנוש ,ירטמואגהו יווקה רוטיעה ןונגס
 • טשפש ןכדrיי .ןמ ימ אל רוצ דייב השענש הארנו הז גוסמ

 טבנ בד םודיהיה לש יה ילכלכה בצמה לע הדיעמ רוטיעה
 .ן; קרי בושמ רפ וצ ת בע שוכרל םתלוכי רסוח לעו

 ץיב 1 ג ס r מ ן מי ה טיעל םג שי ירטמואגו יווק ןונגס
 'י OJ p שן, סיל 'גמ ופכ תליהקמ םיינש יד-ילע שדקוהש
 פ איוצי םיביט מכ רטועמ ןומריה ףוג .טנבודמ מ"ק

 6 .) 54 'מעב אי ה ו( )?(רמנו )?(הירא ,ובכורו סוס

 • מ םי סוסר ם כי מ םיי וקה םייתמכסה םיביטומה

 ש. ל םציפ ןו ןיאב .ןא'גיאבוזא םורבדש ןאווריש
 וצנ ןכיה ע בקל השק תור א םירעמ

 ב'ד l ע על יתביבס. תועפשהה צדב
 סמ לסו העפשה םג תרכינ

1 ה האמב זקווקה  ב .• כזה ,;ז . ם ה•, '·-9

 .סנב

5 

4 

4 ג 3  
 Sc •ונ 2

5 



רא  רמא הלאי

 הרות רפסל ףסכ ינומיר גוז
 ך g ·ה ה מה . 1 תסגו .סי 'גמ
 .הק•קח ,העב.טו עויקר

 ויו'•נ תודעב





 הרות רפסל ףסכ •גומ'ר ג ן

1 סרפ ,ן הספ 96 5  
 עויקר
3 ג 5  
3 . Sc.Ka.Be. Y ושקל תודע ו.יסרפה יתוברתה בחרמהמ קלח ,ןאתסינגפאו 

 האר( יזווג סופיטמ םינומיר גוז לע תיארנ סופ תוליהקל
55 'מעב רויא  :הנושל וזו השדקה תבותכ הקוקח וילעש ) 
 סופ שודק להק םידרפס תדע ושדיק ושא םינומירה תאזו"

1 ( ח"סות תנש ... וניהולא תיבב )!( ופאב םיבשויה 908 (". 
 הליהק התיה םינומירה תא השידקהש תידרפסה הליהקה
 םירחאה םינומירה בורש ףא .רפאב ריעב תיסרפ-תיודהי
 ,םהירוטיע ,םתווצש יוה ,םיימלסומ הכאלמ יתבב ורצונ
 ושק לע םידיעמ םהיתומשר םהילע תוקוקחה תובותכה
 םינומירה תינומ .סופב תוידוהיה תוליהקה םע קודה
 ,"הוות ותכ" םינוכמ ,םיירוהה םידוהיה תליהק שומישבש
 s .ןאתסינגפאבר סופב םג םינומירל םילבוקמה תומשה דחא

 רמאנהמ עברנ אוהש רשפאו םשה ורקמל ושאב תואדו ןיא
 העבראמ דחא אוה "הוות ותכ" םש- )גי :ד תרבא( הנשמב
 "הוות ותכ" ראותה 9 ן.ןבכ יראות העברא םהש םירתכ
 ןכתיי .רטשקמ וא הוותה ופס לע חנומה ץפחל םשכ לאשוה
 םשכ ,יסרפה בחרמהמ םינומירל הז דחוימ םש ת אול שיש
 בורב ומכ .הוותה ופס תא ריתכמה השודק שימשתל ללוכ
 לע רומשל רגהנ םיירוהה םידוהיה םג ,תויחרזמה תול הקח

 םימודה ,חרטש גג ילעב ץע יקית ןרתב םירפסה תוליגמ
 ,ןאתסינגפאבר הרכובב ,סופב םיקיתה יסופיטמ דחאל
1 .הךרת ירתכ אלו םינומיר וחנוה םהילעש 0  

 יסופיטמ דחאל םימוד םהיביכרו םתווצ םג ,םהיתומש דבלמ
1 .יסופה בחרמב םינומירה 1  םיבכורמ ןאהפסיאמ םינומירה 
 האר( הפיכ ושאובו ילילג ותרכ הלרע ונממש יוודכ ףרגמ
 ותרכהו ףרגה ,םייזקווקה םינומירבכ אלש ןא ,)הז דומעב וריא
 ;תיסגאה םתווצ תא תבצעמה תחא הדיחי ללכ ןודב םירוהמ
 םיפקשמ ןומירה חטש ינפ לע םיפנעה ןרגואו םישרטוקה
 ףרגה זכרמב תיפקיה העוצרב םישרטוקה ןרגוא .הז דרחיא
1 תנשמ "חונ וב תוריח" ןומירבש הזל המרד 8 1 2  םג ףקתשמו 
 .ישילשה גוסה ןמ םידחאבו ינשה גוסהמ םימדקומה םינומירב
 םינומירב- םיפתושמה םיביטרמהו ינרוצה ןוימדה תרומל
 םירצוי םילתפתמה םיפנעה לש םימרוזה םירוקה ןאהפסיאמ
 םירצוי םירוקה םייזקווקה םינומירב וליאו העונת תשוחת
 םינומירבש רזמ הנטק םהב תוסיחדהו ,השקונ ורטיע
 םינומירב ;רוטיעה תקינכטב םג וכינ לדבהה .ןאהפסיאמ
 יושע םייזקווקה םינומירב וליאו קוקח רוטיעה ןאהפסיאמ
 תאו םירחשומה םיחטשה תא טילבמה ,ולייכב רוטיעהמ קלח
 ושק שיש חינהל ןיא .ללכ ןודב רתוי םיבעה ,ראתמה יררק
 ויביכרבו הנבמב ןוימדה ,הז םע ;םינומירה יגרס ינש ןיב רישי

 םייסרפה םינומירל ףתושמ םגד םייק היהש חינהל רשפאמ
 הז ירשפא םגד .םייזקווקה םינומירלו ןאהפסיא רוזאמ
 בחרמב תופסונ תוליהק לש םינומירה בוציע לע םג עיפשה
- ןאתסינגפאבר )ןאתסיכבזרא( הרכובב- יסרפה יתוברתה
י םינייפאמ וחתפתה ורזא לכב יכ םא  םיאטבתמה ול םיידוחי
1 .ורטיעה ןונגסבו תונרש תויצרופורפב רקיעב 2  

 קוספ קוקח םינומירה יגרס השימח ןיבמ העבראב ,ורמאנ
 ילושב ןומירו בהז ןומעפ ןומירו בהז ןומעפ" :תרמש ופסמ
 תינומ לע םג קוקח הז קוספ .)דל :חנ תומש( "ביבס ליעמה
 ויה תוידוהיה תוליהקה יתש ןיב ;היזורגב םורקמש םינומירה
 ויח ףא םיזרוג םידוהי לש תוליהקו ,תוברתו רחסמ ירשק
 קוספב שומישה ורקמ יבגל תואדו ןיא .זקווקה חרזמ ירעב
 ,קוספה וילער אצמנש ותריב םודקה יזקווקה ןומירה ןכש ,הז
1 תנשמ אוה 8 1 2  יזרוגת ןומירה וליאו )"חונ וב תוריח" ןומיר( 
1 תנשמ אוה ונומה םדקומה 859 • 1 3  תורסמ ונינפלש ןכתיי 
 תריזווגה תוליהקה לשו זקווקה חרזמ תוליהק לש תפתושמ
 ןיב ןילמוג יסחי .התוער לע תוליהקה תחא לש העפשה וא
 התנכש לע תיזרוגה תיתוזחה תווסמה תעפשהו תוליהקה
1 תנשמ םינומירה גרזב תורכינ ,חרזממ  ,םדוק ובכ רכזנש 908

55 'מעב רויא האר( רפאב ריעב "סופ שודק להק" שידקהש  (. 

 תא םיפקשמ םה ,הפיכו תואפ שש תלעב ,תילדגמה םתווצב
1 .יזרוג סופיטמ םינומירה תוברתכ תאו הנבמה 4  תחא לכ לע 



 ןכו תומש רפסמ רכזנה קוספה קוקח ןומירה תואפמ
 :לארשי ינב ינפל השמ םש רשא הרותה תאזו" םיקוספה
 םינהוכ תכרב ;)המ-דמ :ד םירבד( "."םיקרחהו תודעה הלא
 דצב .)די-ב :כ תרמש( תורבידה תרשעו )זכ-דכ :ו רבדמב(

 תא תיסרפה הליהקה הפיסוה ,תיזורגה תרוסמה ןמ תובותכה
42 ןב לאה םש  םינומירה תצובק תא רטעמה תויתואה 
 תוחוכ ול תסחיימ תרוסמהש ,הז םש .ישילשה גוסהמ
 תועימק לעו יסרפה בחרמהמ םינומיר לע אצמנ ,םייגאמ
1 .היזורגב ורצונש םינומירה לע אל ןא ,םייסרפ 5 

 הרותל םיידי
 םיינרוצ םיגוס ינשל לודגה םיידיה ףסוא תא קלחל רשפא
 .יניילול טוממ תובכרומה םיידיו תוחוטש םיידי :םיירקיע
 חוטשו בחר הלעכ תבצועמ הרומה הדיחיה םיגוסה ינשב
 םיזחואש הצקב .לגעתמ דוחב םימייתסמו םיילג וילושש
 תרשרש תרבוחמ הילאו תעבט תלחשומ ,האירקה תעב
 ושענ םיידיהו ליאוה ,תפסונ דיל דיה רוביחל תדעוימה
 השדקה תוברתכ ואשנ םא רידחי ופרוצש רא ,תוגוזב ומרתנו
 תופרוצמ םיידיהו רמשנ דימת אל רדסה ,םויכ .דחא ןיינעב
2 המגודל( םייארקא תוגוזב םיתעל 4  , Sc- 4 7 4 - 2 3  (. 

 דצב רז ומייקתהש תויתוזח תורוסמ יתש םיפקשמ םיגוסה ינש
 דיל דער 1819 תנשמ תמדקומה דיהמ :םינש האממ הלעמל ,וז
 תרוסמ ףקשמ ןושארה גוסה . 1959 תנשב הרצונש הרותל
 הצקה ןכו טומה זכרמ .הפוקתה לכ ןרואל תמייקתמה תימרקמ
 תוינועבצ םינבאב םיצבושמו םיבחרומ האירקה תעשב הזיחאל
 הלודג ןבא וזכרמבש חותפ חרפ תורצויה תויכוכזב וא
 ףסכ תועוצר .תרתוכ ילעכ ,רתוי תונטק םינבא הביבסו

 םיידיה ילוש תא תורגסממ םיריעז םירודכ תררשמ תובכרומ
 .) 59 ימעב 1 רויא האר( טומה חטש לכ לע תוסורפ םיתעלו
 לש הלאל םימוד ותסירפו רוטיעה יביכר ,חוטשה הנבמה
 םידימצ .) 60 'מעב רויא האר( ןאתסגד םורדמ םידימצ
 םירפכה תרשנ לש יתרוסמה שובלהמ קלח ויה הלא םידחוימ
 תוקינכטהו היציזופמוקה ,ןונגסה .בידיטו הדווא ,ליטקנ
 תרוסמ לע םיזמרמ הרותל םיידילו םידימצל תופתושמה
 ןאתסגד םורדב הרצונ הארנכש ,תפתושמ תימוקמ תיתוזח
 םיידיהש הארנ- םינומירכ אלש ןא .םינמראה םתוא ידיב
 .הרותב האירקל דחוימב ובצוע

9 דע ו 860 םיכשהמ םיידי- ינשה גוסב  ןתיברמ 'ו 24
 ןהיניבו תרוצקב תויניילול תודיחי יתש :שולשל תוקלוחמ
59 'מעב 2 רויא האר( עבורמ טרמ  אל ,ןושארה גרסנכ אלש .) 
 .םימוד בוציעבו ןונגסב ןילוח יצפח הבורקה הביבסב ואצמנ
 יסופיטמ דחא ןכש ,תיסרפה העפשהה תטלוב ,הז תמועל
 עבורמו יניילול טוממ בכרומ סרפל םיינייפואה םיידיה

 ו ו מ עבצא םע הצפק דיכ םיתעל תבצועמה ,די והצקבש

 ק קב הז ג סמ ם ידיה ב ציע .החוטש די ףככ םיתעלו
 ב ט מה לש ת סרפה תיבר צה תרוסמה ןיב אופא בלשמ
 כ ,סל אר . מ קמ הר קמש ,הלע תרוצב הרומה הדיחיה
 צ ןכש ,ס פב וקמ אוה ףא ,הלעה לש ינרוצה רוקמהש
 ת עימקה יס פיטמ חאב םג היוצמ םיילג םיילוש םע הלע
1 .יסרפה בחרמב 6 

 ע מלמש רובי ,םיידי ג ז לכ תרבחמ תרשרש ,רומאכ
 א די ם קמנ .םייררהה םידוהיה תליהקל תדחוימ תרוסמ
 ענ ה רתב זק וקה ידוהי וארק ,לארשי תוליהק בורב גוהנכ
 םיעטק ומחתו v תיניטלה תואה תרוצב וקזחוהש םיידי גוז

 תי בנשאה הליהקה לש העפשה תובקעב .האירקל םירצק
 ם סמ תא םירמשמ םניא רבכ םייררהה םידוהיה ,תיסורה
 ,םי ה תרג זב דחוימה שומישה תא ןיבהל הרטמב .תידוחייה
 .) 58 'מעב רויא האר( הליהקה ינקז תרזעב גהנמה רזחוש

 םייררהו םיז היה תליהקל ד רימה ,הרותל דיל ףסונ שומיש
 תא ימת ודבכי ןוראה תחיתפב" :יאדשכ לש ורפסב ראותמ
 תורדש ןיב הרותה םע בבוסי אוהו םהידבוכממ דחא
 טעמ התוא לולגי ,האירקה ןחלשל הרותה םע עיגמשכ". םעה
 וא ב ה ,תיבה תוחור עבראל םעה לכ יניעל בתכה הארמו

 ארקי םע 1 ו ,עובשה תשרפ תלחתה ועבצאב םהל הארמ םכחה
1 •.ל'ארשי ינב ינפב השמ םש רשא הרותה תאזו' :לודג לוקב 7  

 ןרגכ "בתכה שודקה להקל תוארהל" הנשנה יוטיבהש רשפא
 להקל[ י"קקל תוארהל/ןקתנ ףסכ לש/עבצא/הז" תבותכב
 זמרמ ) Sc-474-77 ( ""./הרות רפס לש בתכה ]לארשי שודק
 הארמ הרותה תא היבגמה שיאה ריפלש דחוימה גהנמה לע
 תקז תמ רז החנה .ההבגהה תעב בתכה תא םיללפתמה להקל
 םיארמש ףסכה הז"". םיידי המכב רזוחש חסונ חכונל
 הז סובש הארנ ."".השמ תא 'ה הארה רשא הארמכ".רב
 ובש )ד :ח רבדמב( קוספל שרדמה תונשרפ לע ססרבמ
 הרוכמה תייכבל םיהולאמ השמ לביקש תויחנהה תוראותמ
 הרונמה השעמב השמ השקתנש ... "- )ד :רט הבר רבדמב(
 חרי ב •".עבצאב ה"בקה רהארהש דע ןכשמה ילכ לכמ רתוי

 לככ תרכומ התיחש ת,ישרדמה תונשרפהו רבמדב רפסמ קוספה
 לש העבצהה ןיב תינועיר הלבקה הרצי ,הליהקה ישנאל הארנה
 .ההגבהה תעב ,רוביצה חילשו םכחה לש רז ןיבל םיהולאה

 ב ר "הרותל די'ל' םייררהה םידוהיה ונתנש תומשה לולכמ
 םריכ מה תומשה דיב .תררוסמ ןורגמ לע זמרמו ןפוד אצויו
 ויינעמ .סרמל קר עבצא םיצרפנ תורחאה לארשי תוליהקמ םג

 ת,יזקווקה הליהקה ברקב גרהכ ,הרותל דיל "עבצא" יוניכהש
 םי על ד.י ףכ וא עבצא תרוצב תובצועמ םיידיה ןיאש ףא
 ת עימה ,• כס לש" םליימה הלא תומשל תופרוצמ תובורק
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 תרזענ הרותב האירק
ידי גוז  )רוזחש( םי

 1999 • 1 א'גיאנרזא ,הננק

 םייוניכה םג םילבוקמו םיידיה תויושע ונממש רמוחה לע
 םש- "ץיצ" םשה םיידיה תחא לע '.'ףסכ סט"ו "ףסכ ילכ"
 ,חינהל רשפא .) Sc-474-17 ( הז ץפחל ןפוד אצויו דחוימ
 ,הכוס תכסמב ץיצ חנומל שוריפה לש לוגלג אוה יוניכהש
 לש סט ןיעמ" :םש רמאנ .לודגה ןהוכה שובלמ קלח היהש
 .)א"ע :ה ,הכוס ילבב דומלת( '"הל שדוק בותכ וילע בהז

 תוברתכ
 האירקה ימי תא תונייצמ דחוימב תוניינעמ תובותכ
1 תנשמ הרותל דיב ;הרותב 9 1 8  ףסכ לש/עבצא/הז" :בותכ 
 נ"כהבב םילארשי ק"קל/]ה[רות רפס לש בתכה/תוארהל

 ימיב[ ב"הבו ]םישדוח ישארו[ ח"רו תותבשב/]תסנכה·תיבב[

 ן"יעל ןקתנ ]?םיארונ םימי[ ן"ימיו םיבוט/םימיו !ישימחו ינש

 דבאנש/ע"נ ןימיניב ןב בקעי רוחבה/]ת[משנ ]תמשנ יוליעל[
 תנש ירשת/שדחל ח"כ ]תבשב[ 'שב 'ו םויב ופאב ריעב
1 ט"ערת [ 1 9 1 5 J ןטק טרפל" ) Sc-474-84 (. הז טרופמ חסונ 
 וייצל םוקמב ;דחוימו הנוש ינושל ףוריצב םיתעל בתכנ



 םה ,הרותב םיאורק םהבש םימיה תרמש תא םאולמב
 םוי[ ט"ריר ]ינשו ישימח ,תבש[ ב"הז ימי"- ורציק םיטקונ

Sc-474-42 ( ]בוט  ימי"ל ןויצה בחורה םיידיהמ קלחב .) 
 יומידה בחורה תורחא םיידיב ,) Sc-474-25 ( "ף"סכר ב"הז
Sc-474-54 ( "ת"שרחנר ף"סכ ,ב"הז ימי"ל םג  יוטיבה ררקמ .) 
 בחרתה אוה ןא עובשב םימיה גוצייב ןכ םא אוה ב"הז ימי

 םג וילא ופרטצנ ןכר תירוקמה תינושלה ותועמשמל רבעמ
 יוטיבכ דחי תועיפומ תוכתמה שולש ."תשרחנ"ר "ףסכ"
 םיהולאל ושדקוהש םילכ םייושע םהמש םינוש םירמוחל
1 .רהוזה רפסב םג רז דצב רז ןאצמל רשפאו )טי :ו עשוהי( 8  

5 ץיצו סומלוק רתכ 9  

3 

1 

[, 

2 

 ףסוי ידיב בתכנש "הרוא ירעש" ילבקה רפסבו ,םש

 תונרש תודימל דוסה ןרדב תרזמרמ תוכתמה ,היליטיקי'ג

 תדימ- לאמש דצל בהזה" :תוריפסה תכרעמל תורושקה

 תא תלמסמ תשרחנהו דסחה תדימ- ןימיל ףסכה ,ןידה

 ."םימחרה תדימ

 הרותל ףסכ ידי גוז
 1 830 ,ןאתסגד סורד
 ןח-ינבא ץוביש .המחלה ,הקיקח

26 א . 5  
70 · Sc-474  

 הרותל ףסכ דיי גוז

1 ,ןא'גיאנרזא ,הנוק 86 0  ; 73 1 8  
3 א 7 . 5  

 תוערואמ םג תופקשמ השודקה ישימשת לעש תובותכה
 ,לשמל ןכ .הליהקה ייח לע ועיפשהש ,םיישיאו םיירוטסיה
 ינב תרמש םיקוקח הילעש ,תישימחה םינומירה תצובק

 העשב ,-20 ה האמה לש הנושארה תיצחמב הרצונ ,בקעי

ירודכ םישאר  על םיאשינה םי
 םיימסלאא הכולהת יסנ
1 ·ה האמה 9  
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 םישנל ףסכ ן;פ:
 תליחת 1 אתסג- � �

20 · מה  
 ןרג יליפ ת-ובע ול ני-- ב

0 ר 5  

 םישנל סכ- (1 (

 1 אתסג- :-
 ן g ·ה האמו: י-ל .--

� ע �  ץוב

 ,הפנע תינויצ תוליעפב הקסע םייררהה םידוהיה תליהקש
 תריחב ;דחא ימואל ףוגל זקווקה ידוהי לכ תא הדחיאש
 ץבקל הפאשש תינויצה חורה תא האטיב לארשי יטבש ת מש
 .לארשי-ץראב ידוהי יאמצע ןוטלש ןנוכלו "לארשי יטבש" תא
 זקווקה ידוהיש תרוסמל תזמרמ ףא אשונה תריחבש ןכתיי

 תיטסינומוקה הכפהמה ךלהמב .םיטבשה תרשע יאצאצמ םה
-1921 םינשב זקווקב ושחרתהש םיחרזאה תמחלמו 1917 

 השדקה תובותכ .וגרהנ םירחאו וחרב םיבר ,םידוהי דשו ג
 ינב ורבעש תואלתלו לבסל ,תוערפל יוטיב תונתונ ת בר
 רכזל שדקוהש ןומיר לע תבותכ איה ךכל המגוד ;הלו, קה

 הידלי ינשו םייח תב םירמ :תחא החפשמ ינב השולש תמשנ
19 תנשב וגרהנש םיסנו היבצ 18 ) Sc-474-70 (. יחסונ 
 .תובצמ לע םג םיקוקח םימוד השדקה

 תוירבע תובותכ תוקוקח הרותל םיידיהו םינומירה תיברמב
 בתכ"ב תויתואב ןקלחו ,יסרפ סופיטמ תוענ רמ תויתואב
 ביתכה תואיגשו אירק וניא בתכה תובורק םיתעל ."י"שר
 רשפא הרות רפסל םיידי לש תורופס תואמגודמ .ת בר
 לככ .תובותכה תקיקחו םיצפחה רוציי ךילהת רחא תוקחתהל
 תא בציע אוה ,ימלסומ ףרוצמ ןמזוה וא ץפחה הנקנ ,הארנה
 ותדובע ךלהמב .םתוא רטיעו דיה לש וא ןומירה לש הנבמה
 ראשוה הרותל םיידיב .תובותכ תפסוהל ,קיר םוקמ ריאשה
 ,האירקה תא תורוהל תדעוימה ,הלעה תדיחיב קיר ם קמ

 רוציי תמלשה םעש חינהל ויבס .תובותכו וקקחנ םש
 איקב היהש הליהקה ןבל וא ופוסל םקלח ורבע ה ,ם צפח,
 תורורב תובותכב תכמתנ וז החנה .תוירבע תו ת א תב תכב

 ) Sc-474-4 ( םינומירה גוזב לשמל תא גח תא ק
1 ( ח"סרת תנשמ השנמ ןב רשא חונמה ונזל ד הש 908 (, 
 תב לחר תמשנ יוליעל השדקוהש ) Sc-474-62 ( הו ת דיב

19 ( ד"ערת תנשמ ,המלש  תנמוימה רפוסה תביתכ .) 14
 ןנכתל בתוכה תלוכיבו לוגרסב ,תוטוהרה תויתואב תטלוב
 לש בר רפסמב ,הז םע .הביתכל ול שורדה םוקמה תא
 םדא ידיב הקקחנש הארנו חונעפל השק תבותכה םיצפח
 םירקמבש חינהל רשפא .הביתכה תכאלמ לע ןומא וניאש
 תיונע תבותכ ימלסומה ףרוצה וידיל לביק ,הלא ןוגכ
 תורשפא ללכמ איצוהל ןיא ךא ,תשבושמ הרוצב הקיתעהו

 הפשה לש תמצמוצמ העידימ םיעבונ םישובישהמ תצקמש
 שומישה רסאנ הכלהמבש ,תדב תונוטלשה תמחלמ .תירבעה
 ,הפוצר תידוהי תוברת רוציל תורשפא הענמ ירבע תיבפלאב

 תא וניבה אלו אורק ועדי אל םיללפתמה תיברמ יכ דע
 לע ובתכש םידוהיהמ קלחש קפס ןיא הז םע .הליפתה
 תובותכה תועמשמ תא בטיה וניבה םהב ושמתשהו םיצפחה
 חונמה רכזל םינומירה גוז איה ךכל המגוד .תוביתה ישארו

 אנא" תליפת הקקחנ וילעש , 1908 תנשמ ,השנמ ןב רשא
 לש תוביתה ישאר קר אלו טוחו בתכבו האולמב "חוכב
 יכ קפס ןיא .הנממ רזגנה תויתואה 42 ןב שרופמה םשה
 רחבו הליפתה תא ריכה ,ם"תס ופוס היה הארנכש ,שיאה
 .המלשה התסרגב



 ,תידוהי תונמאל זכרמה תררצ ידיב ודעותש השודקה ישימשת לע ססובמ רמאמה ו
 ןא/גיאבדזאל ואצי תוחלשמה .גרובסוטפ טקנסנ החותפה הטיסרבינואה םע ףותישב

1 םינשב ןאתסגדלר  ,ץ•שמיד ירלאו ,ןילשרמ ןהכ הזילע ר"ד ןהב ופתתשה . ך-997 ו 994
 .ץפח השימו קריכמ השידב ,'ץינומייח סירונ
 קרפב האר זקווקה ידוהי תליהקב םיירוטסיההו םייפרגומדה םייונישה לע 2
 . ו 7 'מע ,"םידהה ידוהי תודלותל"
 .תידוהי תונמאל םילשורי סקדניאב ץפחה לש ונמיס אוה םיירגוסב רפסמה 3
4 ןב לאה םש 4 2 1 ה האמב רבכ ,הארנה לככ ,עודי היה תויתוא   עיפומ רב שומישה .-
 אל ,ןישודיק תכסמב בותכהמ ,םלוא )א'ע :אע ןישודיק ילבב דומלת( דומלתב סג
 ידוס םשהש ךייצמ י"שו ד.ומלתל ושוריפב .הז םש תוביכרמה תויתואה ןהמ ורונ
 .)א n ע :ס ,םש ;נ"ע :אק ןירדהנס ילבנ ;א"ע ,אע ןישודיק ילנב( עודי ןכיאו
 ,) 207 'מע ,זאקוואק חרזמ ידוה• ,רלרשטלא האר( •נדשט עסונה לש ןתרדע יפ-לע 5
 השדקה תברתכ •לער ןרמ•ר 'ו 868 תנשב הב וד ק•ב תעב הברק ר•עב האד אוה

1- ן•דאתר 76 1  . 

 .ביבא-לתב הטס•לבמ•צ ףסואב סר•ה 6
3 'מע ,"תוברתו תורפס ,הפש" קרפב האר יסרפה בחרמב םידוהיה ןושל לע 7 7  . 

 קרפב האר הל•הקה אצומ תומשל תסנכה-•תבו תונוכשה תומש ן•ב רשקה לע
6 1 מע , 11 היינבה ינייפאמ" 3  . 

1 'מע ,"הררצו ןכות 11 ביני האר( ביני הכרב 8  "רתכ" םשהש הרמאמב תנייצמ ,) 29-96
 ןו•מד םנמא ש• .סרפמ הרותל ם•ק•ת שארב הדות רתכמ ץפחה תוחתפתהמ עברנ
 ירפסל םיקיתה שאוב דמועה ותוכה ןיבו "ותכ" םינוכמה םינומירהמ קלח ןינ ינרוצ
 לא םםח•ש תונוש תררוצ •לעב םינרמ•ר ם•נוכמ ןכש ן"צל ש• ןא ,ורזאב הדות
 תל•הקב הז םש םח"ל ן•א ',תעלד .קפסב לטומ ת.•תרחתפתה ןהו ת•נדוצ ןה ,רתוכה
 .סירפה ור קמל אלא ץפחה לש תירוטסיה תוחתפתהל םיירוהה םידוהיה
 :האר תואמגודל .ם•פסרנ ם•וקמב •בושל •וט•בכ ווגש דובכ ראותכ 'רתכ' •וט•בה 9
 וומלת( 'םירתכ ול רשק' ;)ו :טג הבר ת•שאדב( • ... םימ•בר הנקזב םירתכב השרלש'
 .)גי הגיגח ילנב

 זקווקב דק•בש יאשרכ לש עסמה רפסב אוצמל רשפא ם•קיתב שומ•של תועד ו 0

1 תנשב  םצלא ם•חנומ ורותה •ופס" :) 48 'מע( ט דא תכלממ ,יאשרכ האר , 887

 יזנכשאה רלירקה תר•גה תובקעב ;"סנואל זג א רמכ ם•חתפנה ץע לש ס•ק•תב

 הרית� ריפס .ת ורסמ בוליש תסנכה-יתבב םויה םיא ו ,היסורמ זקווקל העיגהש
 ,םיליעמב םיפוטע הרות ירפס םצדבו ,תריוקמה תו סמל תועד- םיקיתב םיכס ואמ

 קיתה א וי בהל וגהונ חרזמה וליהקמ םייתש .תיזנכשאה תרוסמה תעפשהב

 ת,ן;זהו תונמאל מרמה תחלשמ .ןעד ירדהי תליהקו זי'צוקב םירדהיה תליהק- רתכב

 ת•מכשא. ר סמל הארנכ ן"ש רהנבמ יפ-לעש " רות תכ לש דחא טנמגרפ העדית

 .תיפוריא-חרזמה
 ם·יקז וקח םינ מןrל רמ דה םינומ• תצובק שי קרוי-וינב ךןrה•ה ןואיזומב ו ו

 יrרברתכה ןמ קלחבו ם•אצח ינשל ת•פקיה ' עוצרב תרדפומה ת• רנדה התרוצב

 ,)םרתכ ,ןמפרג יואר( ףסואה תא עדתמה גוטלקב עידמה •פ·לע .הילע תוקוקחה

 לע •ל ע יד אל .ןמרידפ •רה ר"ד תנתמ םלוכ ,-20 ה האמב סרפב ורצונ הלא םינומיר

 וקמה תא רוקחול םתוא וןחבל •תעלד שי ,הז גוסמ םימדקומ D "סרפ ם•נרמיר

 .םהלש יתוזחה

1 2 1 'מע ,ןאתס•נגפא ב.ינ• ',בגנה :האר האוושהל  1 0-92 

1 'מע ,בהזה תיזג ץראב ,לגמ ,לב א 13 60- 1 58 

1 4  .םש האר תרב תכהו הנבמה לש האוושהל 

1 5  בתכנש תוולגס רפסב . 2 'סמ םינרמןr , 93-92 'מע ,םש ב.' J ' ',ענה םג האר 
4 תורכ מ ב.יבא-לתב ס רג לבי סראב םו•ה 'ו 867 תנשב הברקב 2  קלחכ תר 1 ה 

 .)טפ 'מע{ עימק לע בותכל ש•ש חסונמ

1 6 1 'מע ,ם'ירבע תזעימק 1, " 1 ש :האר  7 0- 1 4 3 2 .ו� , 5 תו ל ,  8  

 . 48 'מע ,םש ,יאשרכ ו ך

 " רןכ ' ידז �ב"ע צזק ,להק ,םעז ;א"ע מק ,המור ת,ומש ופס ,ב ןרכ ההוז ו 8
 .א'ע סזר ת.וטמשה ת.ישארב רפס

6 

 ;i\ ש- r; י ספל ערא הכ•רכ
 בiנJ'.רר תחפשמל תכייש

רך  J.( תסגי טנב
 , 9 ר ר מה עצמא
 רמצ
 30 ר • 7 א





 היינבה ינייפאמ
 'ץיבומייח סיווב
1 "ה האמה לש היינשה תיצחמב 9  תידוהי תוחכונ התיח 
י םיעבראכב  .ןאתסגדו ןא'גיאברזא תוזוחמה יבחרב םיבושי
1 "מ ןיסולכואה םשרמ ינותנ יפל 886  לש םילודג םיזוכיר ויה , 
6282 התנמ איהו הבוקב םידוהו 1 ( טנברדב ,םידוהי  67 1  

396 ( זוגרא םויה היורקש ןשטר ווב ,)םידוהי  סילא'גמב ,)ו 
) 529 3 ויח ,הרוש·ןאח·רימט איה ,קסקניובבו )  3 4  1 .םידוהי 

 ףוס ןיב ושבגתה וללה םירפכבו תורייעב תוידוהיה תוליהקה
 תוליהק תרבעה תובקעב ו 9 ·ה האמה תליחתל ו s ·ה האמה
 ןוצרמ הריגה לשבו ,והנשמל דחא זוחממ ןחרוכ לעב תומלש
 .םידוהי תביבסב תויחל ושקיבש תודדוב תוחפשמ לש
 ,םירוגמ יתב לש היינבה תונונגסב םיבושייה ןיב םילדבהה
 םירחא םייח יאנת ירפ םה ,תובצמ לש ףאו תסנכ-יתב לש
 .תונוש הביבס תועפשהו

 םיעברו םיתב
 הבוק
 עבורה .המצעל הרייע אוה הבוק ריעה לש ידוהיה עבורה
 ארקנ ףאו דבלב םידוהיב סלכוא ' 1 ך·ה האמה ףוסב םקוה
 הנוש הכפהמה רחאל 2 .)הד;ב;לס היאקסייובי. J ידוהיה עבורה
 םינושארה ויבשות .)הך;,פ;ל? הי�סכק J םודאה עבורל ומש
 הבוק ויב ,יפסכה םיה ףוח ירושימ לש םירפכהמ ורגיה
 תונוכשה תומשו ,הובגה רהה רוזא ירפכמ םגו ,טנברדל
J tואב םהמש םירפכה תומש תא םימאות ובש )הליזכ: 

l ·ה האמה ףוסב 3 .ינפק'צ ,יטקלוק ,ירטוק ,יגא'צרק s  ורבעוה 
 הנוכשה תא ומיקהו סרפבש ןאיליג לבחמ םידוהי הבוקל
 הנוכשה תא ומיקה סרפ לש רחא רוזא יאצוי .יקאיליג
 האמה לש הנושארה תיצחמב ובורב סלכאתה עבורה .ינ'זדגא
1 ·ה 9  תבותכב תרכזומו ייארוק תארקנה הנוכשהש הארנ . 
66 'מעב רויא האר( תסנכה-תיב לש השדקהה  ףא המקוה ) 
 טוגי'ג קמעבש רפכ יאצוי ידי·לע הארנכ ,הפוקת התואב איה
 עבורב המקוהש הנורחאה הנוכשה 4 .ןירויק לבחב הטאק
 לש ןוילעה וקלחמ ורבע היבשותש "יחרזמ" תנוכש התיח
 הקלחו תסנכ-תיב ויה הנוכש לכל .ןותחתה וקלחל עבורה
 .תורבקה-תיבב הלשמ

 לכ תופיקשמ וילאו רהנל ליבקמ עבורה לש ישארה בוחרה
 ,תופיפצב םיתבה ונבנ ,םוקמה יבשות תויודע יפל .תונוכשה
 תירוקמה היינבהמ םידירש .תרדוסמ תובוחר תינבת ילב
 הלעמב םיאצמנה ,עבורה לש םיינעה ויקלחב םיארנ ויידע
1 "ה האמה ףוסב ונבנ עבורבש םינשיה םיתבה בור .העבגה 9  

 יאנבה .םימודא םיפערב וסוכ םחית גגו תופורש םינבלמ
1 "ה האמה ףוס ןיב ירלופופה 9  1 יה 20 ·ה 1 אמה תליחתל 
 תופו ש םינבלמ םיב תסנכ·יתב םיתב הנבש ,םייח·ןב ללה
 י ש ינב ו, םיתבה בור .רישע רוטיע םע ידוחיי ןונגסב
 םי ב ם ואב קשמה יכרוצל השמיש עקרקה תמוק ;תומוק
 ,םינטק 1 כאלמ·יתב וא תויונח הב ונכש ,יזכרמה בוחרל ונפש
 וא תו תפ ת ספומ ויה היינשה המוקב .תוירלדנס רקיעב
 ונבנש םירישע יתב .ינוגסס הארמ בוחרל ונקה ןהו תורוגס
 ,ץעב ןבאב םיפוליג- םירוטיע ןווגמב וטשוק וז הפוקתב
 1 שא ל 1 שיא תומדב דומע( תודיטאירקו םיעבורמ םידומע
 ילאינ ל קה ןונגסה תארשהב ונבנ םה ;)החוטש תרתוכ
 םהיתורצ ב .ופאב ריעה ןמ הארנכ הבוקל עיגהש ,יסורה
 סאל? י יטשב וסוכ ןהיתוריקש ,תוכוס ודימעה תורוגסה
 .םיפנעב ןהיתוגגו

 י' דובול? הי�סכק תא הנורחאה הפוקתב תדקופ היינב תפונת

 1 ארמ שבל עבורהו לילכ ונוש וא וסרהנ םיבר םיקיתע םיתב
 ,תוינרדומ היינב ינבלמ םינבנש םיבר םיתב ,הז םע .שדח
 םירטועמ םירישע יתב ;םירשעה תונש ןונגס לע םירמוש
 ·תיבל ךומס הנבנש תיב לשמל ןכ ,םיפלוגמ ץע יניפסב
 ל ומה .דכ ותב חרפ ףלוגמ ותיזח זכרמבו "ירטוק" תסנכה
 יתשב םילודג הכבס תונולחו םינולדגמ םע תיב אוה יוקיחל
 .ותיזח תוניפ

 )זוגרא( ושטרו
 ןאחהשכ ו 1 ך·ה האמה ףוסב םקוה ושטרו לש ידוהיה עבורה
 ןאיליג לבחמ תוידוהי תוחפשמ םישיש בשיי הכ p 9ן לש
 תיצחמכ .הז ירוה בושיי לש ןותחתה וקלחב סופבש
 ויה ראשהו )םינידואו םינמרא( תירצונ זא התיח הייסולכואה
1 "ה האמה לש םישישה תונשב .םימלסומ 9 1 הב ויח  90 

 , 20 ·ה האמה לש םינומשה תונש ףוסב .םידוהי תוחפשמ

 ,םינמואה תא םיוזאה ושריג ,םהיניב היהש תומיע ןלהמב
 .זוגואל בושייה םש תא וניש ףאו

 םילודג םינבמ ושטרו ידוהי ונב ן 9 ·ה האמה ףוסב לחה
 םינבל לש תורוש םע תדבועמ יתלב תיעבט ןבא םהב ובלישו

 שק ינבלמ ,זקווקה יוהב גוהנכ ,םיתבה ונבג ןכ·יגפל .תופורש
 יתבל יסופיט ימינפה ןונכתה s .וידת דויס ובייחו ,ומוחו

 תורפלו םיס סל האלכמ השמיש עקרקה תמוק- רוזאה
 ,םירבגה ריוגמל דחא ודח .םירדח השולש הנוילעה המוקבו

 ידוהי תרוסמ בטימכ ,ודח דועו םידליו םישנל וחא ודח
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 Y'J מ"ס 64

 זג'" �
 999-1 כ C ל i צ א ג א

 ,תורצח ןותנ ודמע םיתבה .סיחד אל דע ימ היה ,זק ןק,
 לש םידוהיה יתב .בוחרל הנופה ההובג ןבא תמוח ת פקומ
 תופלוגמ ץע תותלד םע םילודג ןבא ירעשב ונייפאתה ןשטרן
 יאנבה םש וילע חול ע בקל וגהנ רעשה דיל .ןהילעמ ן גגו
 תחפשמ לש התיב דח ימב טל ב .תיבה תיינב ןיואתו
 תויומד םיריכזמה ,תוירא ינש םיפל גמ ירעשבש בופ ס י

 תיבה הנבנ בופוס י הרא ודימ תרבג ירבדל .םייסרפ םי יצמ
1 ינפל 5  .הנש 0

 םתרוצש רמוח ירונת ורמתשנ ושטרו לש ת בר ת רצ ב
 .םחל תייפאל םישמשמה ס בוק

 סילא'גמ
 םידוהי וב ובשי ןאתסגד ןופצב לודג רפכ א ה סילא'גמ

 עבורה ,ןשטרוןב מכ .)םיקימוקן םיניגראד( םימלס מ
 לש םיתבה בור .רפכה לש ןותחתה וקלחב יוצמ יד היה
 זשטרן לש הלאמ תרכינ הדימב םיעונצ ידוהיה ענ רה
י נבו  .תחא המוקב ,רמוחו שק ינבלמ םי

 טנברד
 אבסאבא רפכה תא ןומוקיזקמ ןאחה סרה-18 ה האמה ף סנ

 ררוגתהל ורבע רפכה ידוהי ;םידוהי לש ל דג ז כיר ב היהש
18 ו 3 ·ב השבכנ ז ,טנברדב  הב הלדג זאמו םיסורה ידיב 
 םידוהיה םיזכורמ הבש הבוקמ לידבהל .תיז היה ה ס לכ אה
 קלחב תרזופמ טנברדב תידוהיה הייס לכ אה ,ם חי;נ ענ ב
 ומקוה םיניינבה .בא-תינכת יפל היונבה ,ו עה לש זזת תה
1 ה האמה לש היינשה תיצ מכ םב רב  ןונגסב םייונב םהו-9

 ונבנ םידוהי יתב .היסור םורד לש םירעה ראשבכ ,יסאלק-ואנ
 המוחתה רצח ןותנ אצמנ תיבה הבש ,תיזקווק תנוכתמב
 הצוחה תונופה תומוחהו םיתבה תותיזח .ההובג המוחב
 םינבאב ,םיחוטש םידומעב ,הביבסב לבוקמכ ,ורטוע
 .גגה ביבס םיבוכרכבו תובלושמ

 קסקניוב
1863 תנשב המקוה ריעה  םימי םתואב הארקנו רפס תדוצמכ 
 ןמ ועיגה הב םיררוגתמש םידוהיה .הרוש-ןאת-רימט
 .בושייה יבחרב ,טנברדב ומכ ,ורזפתהו םיכומסה םירפכה
 הליהק קסקניובב השבגתה ן 9 ·ה האמה לש היינשה תיצחמב
 6 .םיזנכשא םידוהי לש תיסחי הלודג

 )זאמינ( תסנכ-זתנ
 לשו ןא'גיאברזא לש ןהיחטשב ויה-20 ה האמה תליחתב
 רתויב לודג םזוכיר היה הבוק ריעב 7 .תסנכ·יתב 44 זאתסגד
1 ,םיימוקמה היבשות תסרג יפ-לע ,הב ונמנו 1  .תסנכ-יתב 

1 תנשבו םצמטצה םרפסמ 996  8 .השימח קר וראשנ 

 הבוק
 הבוק לש יזכרמה תסנכה-תיב- "הליג" תא הנב םייח-ןב ללה
 לע ססונתמ ומשו ,) 69 'מעב רויא האר( םויה דע ליעפה
 תנשו סרפבש ןאיליג לבח יאצוי ונמימ ותיינב תא .ותיזח
1896 ( ותמקה  חול .רעשה דיל עובקה חול לע תרכזומ ) 
 ,אובמה רדחב עבקנ ,םדוק הנבממ הארנכ רבעוהש ,ףסונ
1 הנשה תניוצמ וילעו 8 5 7  "הליג" תסנכה-תיב תא ןייפאמה . 
 לעמ הלוגע הפיכו וילעמ ןמותמ ףות ,עפושמה גגה אוה
 תוריק תשולשמ דחא לכב ונקתוה תונולח העברא .ףותה
 לארשי יטבש רפסמכ תונולח רשע-םינש לוכה-ןסנ ,הנבמה
 האמה ףוסב הנבנש תסנכ-תיבב םג ןכ םירדוסמ תונולחה(

1 ה 9  יזכרמה םלואה תודימ 9 .)היסור םורדב קי'צלנ ריעב-
7 1 7x l  וילעמו עבורמ ימינפ ףות ותרקת זכרמב ;םירטמ 
 םיסוכמ ויה הנוילעה הפיכה יחתפ .ינוציחה ןמותמה ףותה
 ןכתיי .המינפ רודחל יעבט רואל הרשפאש תיכוכזב רבעב
1 ה האמה לש היינשה תיצחמב ריעב הנבנש דגסמהש  ולו '-9
 ."הליג" תסנכה-תיבל הארשה שמיש ,המוד גג

 ףקומו תותלד עבראב רוגס ,ריקב החמוגב יונב שדוקה זורא
 הכומס ;םיבהזומו סבג םייושע םירופיצו םיחמצ יטילבת
 רפס תחנהל הדבכ הבית הילעו תכמותמ התרוצש המבה וילא
 היה גוהנ ;םיחיטש הסוכמ תסנכה-תיב תפצר .הרותה
 םיפחי המינפ סנכיהלו אובמה רדחב םיילענה תא ריאשהל
 םיידי תפיטשל םימ ןקתמ היה קוחרה רבעבש תויודע שיו
 וב םיעובק םויה ןא םילספס ויה אל רוקמב וס.םיילגרן

 התיה אל ,רבעב יי.םלואה בחורלו תוריקה ןרואל םילספס



 65 ו ,.... פ וי

� 
� 

 םויה ;וצחב וסנכתה ןה םיגחה תפוקתבו םישנ תוזע
 .אובמה רדחל סנכיהל ןהל םיריתמ

 )יגא'צוק( ייארוק תליהקל תסנכ-תיב םג הנב םייח-ןב ללה
 ךנחנ אוה השדקהה תבותכ יפל .)-67 ו 66 'מעב םירויא האר(
1 תנשב  תסנכה-תיבמ ובעוהש ,חול דוע עבוקמ וב םגו 906
 ףות אוה גגה , 11 הליג 11 ב ומכ . ו 8 ו 6 הנשה ןויצ וילעו םדוקה
 הז תסנכ-תיב לש ודוחיי .עפושמ גג לע חנומה ןמותמ
 ,תונווגמ םהיתורוצ ,םינוש םיהבגב ועבקנ םה- ויתונולחב
 תויכוכז םהב ונקתוה ווקמב .תודיחא ןניא םהיתורגסמו
 הרקתה .ימינפה םלואה ךותב רוא יקחשמ ווציש ,תוינועבצ
 תא הריכזמ- תרתוכ ילע הנומש- התווצו תומוקמ
 לש העפשה .ןילופב ץעמ תסנכ-יתב לש תורתסומה תופיכה
 אלש( לודגה תסנכה-תיבב םג תרכינ הפוריא חרזמ תודהי

1 .תןנולח םע ןמותמ ףות ול םג ,טנבודב )רמתשה 2  הפיכב 

 נמi ןהר ענ ב 'T ב
 994 ב D ל צ >ו'ג בר-א

 ידירש ו מ שנ שדוקה ןווא ביבס ץעה תרגסמבו תימינפה

 .םודא עק לע םילוחכ םידכ לשו םיחמצ לש םיוויצ

7 ן 72 'מעב םירויא האר( 11 יוסוק" תסנכה-תיב 3  ונבמו אוה )-

 אוה .) 1 דדבדלס הי�סכק( הבוק לש ידוהיה עבורב טלובה

2 ה האמה תליחתב הנבנ  ,והנה תדג דיל העבגה לע בצינ ,-0

 ו 4x22- ית דימ ראשב םג טלובו םירטמ ו 4 הבוגל אשינ

 םילדגמ םירקדזמ עפושמה גגה לש ויתוניפ עבראמ .םירטמ

 רכיהה ןמיס- םינומעפ ילדגמ ינש גגה שאובו םינמותמ

 ת נ ל םיעורק ויתומוקמ םייתשב .עבורה לש עיקוה וקל

 .תננושמ הד תשק ךותב עובק תונולח גוז לכו ,םילודג

 ת,וריקה םיכשמנ ,תיזחה וקמ םיטלוב ,ןיינבה תוניפ יתשמ

 וד .תומודאה ןיינבה ינבלב םיפלוגמ םידכב םירטועמ

 אל דהו םביו תכיוכז ידדיב םע ץע תוגסמ יונב היה אובמה

 םהמ ד כלל ,םיאת העשתמ בכרומ שדוקה ןווא .דמתשה



 ןבא לע הקוקח השקדה תנותכ

יאורק תליהק לש תסנכה:���  י

 הבוקנ )יגא ו
1 ( ועייקת 8 1 6  ( 
1 "( םלוצ ,ןא'גיאנרזא 994 



6 היינבה 1 [י 1 פאמ 7  

 תליהק לש תסנכה-תיב

יא r רק  הב r קב )יגא'רצק( י
994 ·ב סל r צ .ןא'גיאבר r א  ן 

6- ולדוגו ,ולשמ תלד . 3 2 והבוג םירטמ  .62- 1  ובחור םירטמ 
 .קנעה יזכרמה םלואה ידממל םאתומ-

 תסנכה-תיב תא םג-20 ה האמה תליחתב הנב םייח-ןב ללה
 הפיכ ול ףא ,הברקב ידוהיה עבורה לש ישארה ובוחרב "אבו"
 רגסנ תסנכה-תיבש רחאל .הרמתשנ אל איה ךא ,תנמרחמ
 .םיחיטשל הכאלמ-תיבר תונח הנבמה שמיש םיעבשה תונשב

 טנברד
1 תנשמ טנברד תפמב 842  דומצ ,דחא תסנכ-תיב קר ןמוסמ 
1 ה האמה תיצחמב .תימורדה המרחל  השרלש דיענ ויה-9
2 ה האמה תליחתב וליאו ,תסנכ-יתב 1 ל םרפסמ הלע-0  דע ו-
1 בש  ויקב תברתכ יפל ד.חא תסנכ-תיב קר הב רתונ ברש-994
 הפרשה רחאל ,בייאכרנח םרת ורוזחשל ףסכה תא ,ןיינבה
1 תנשב התיהש 9 1 4  לש תסנכה-תיבמ ויק םג רמתשה . 
 ילאינולוקה ןונגסב תימרקמ ןבאמ ונבנ םינבמה ינש .ביידאד



6s בומייח יסריב r · 

 דשחה תסנכה· 'T ב
 )זוגוא( ישטר 1 וב

i1 "( סל 1 צ ןא גי ברא 994 

 גהונל דוגינב ,הביבסה יתב םע דחא רקב ודמעו יסאלקה
 .תורצח ךרתב תסנכ-יתב תונבל

 ישארה םלואה .לוח ימיל ,ןטק הליפת םלוא ארבמה רדחב
 תידוחייה ותווצש הארנו ,הבוקב לבוקמכ אלש ,יבחור
- תימוקמ תורסממ םג אלא ,חטשה יצוליאמ קר אל תעבונ

 לש ףסונ רכיה ןמיס .ןשטוררב םיירצמ םימוד תסנכ-יתב ינש
 לע ןעשנה ,תונולח םע עברומ חירצ אוה בייאכרנח תסנכ-תיב

 האר( םלואה זכרמבש המבה תא םימחותה םידומע העברא
7 'מעב וריא 0  םוחית .חירצבש תונולחהמ עיגמ רואה רקיע .) 
 היכרותב םיבו תסנכ-יתב ןייפאמ םידומע העבראב המבה

 ידומע םע תונולח לעב חירצ לש בולישה ;היזורג ברעמב
 .טנבודבש הז תא דחיימש אוה המבה

 לילג-יצח ידומע םע ינבלמ ועש תורצב יונב שדוקה ןרוא
 לוגס ,ןמגרא ,קורי- םיעבצ ןווגמב יחרזמ ןונגסב טשוקמו

 תומש םינרתכ שדוקה ןרוא לעמ .תלכת לש עקר לע בהז
 םיכרוע םהילער םיחיטש הסרכמ הפצוה .תובאה תשרלש
 הנבמ דומצ תסנכה-תיבל .תוליבקמ תורושב ת אסיכ
 .הטיחשל שמשמה

 )זוגרא( ןשטוו
 םיינשה ןיבמ ןשיה .ידוהיה עברונ ורמתשנ תסנכ-יתב ינש
1 תנשב הנבנ 994 ·ב .הרוגס וצח ךרתב 849  הליהקה הצפיש ך 
 יבחרו ותויהב ודרחיי .תסנכ-תיב שמשל בש אוהו הנבמה תא
) 3x22 הליפתה םלוא תא תלצפמ םידומע תורש ;)םירטמ ו 
 תפסות ,םישנה תוזע היינשה המרקבו םיווש םיקלח ינשל
 ויקב םיעובק הסינכה יחתפ תשרלש ;ןורחאה ץופישהמ
 המרד תסנכה-תיב לש תעבורמה רצחה ;ןיינבה לש ךראומה

 .רוזאב םידגסמה תורצחל בו ןוימד

-20 ה האמה תליחתב הנבנ )וריא האר( שדחה תסנכה-תיב
 םג ,רפכה יתב ברו רמכ .ידוהיה עברוה זכרמב הנטק רכיכב
 ודצ .םינבל תוורש בולישב תתתוסמ יתלב ןבאמ ירנב אוה
 םירעש השרלש םינפל רב ויהש ,ימורדה דצה אוה םישומה
9x ד,חא ללחכ ירנב אוה .םימוטא םהמ םיינש םויהו 1 8  

so ·כ ,שדוקה ןווא לש החמוגה הרמתשנ וכותבו ,םירטמ  
 תוניפב .הפקיהב תומודא םינבלב תוטועמ ,הקמוע מ"ס
 בזרמהו הצחמל תתתוסמ ןבאמ תרנ?זוא תויונב תיזחה
 םיבשותה תוירדע יפל .תוירטמואג תרורצב טשוקמ
 ,ברה ירוגמל דערנ תסנכה-תיבל ךומסה תיבה ,םיימוקמה
 .הטיחשלו וידה-תיב תובישיל



 קסקניוב

1 תנשב הנבנ קסקניוב לש תסנכה-תיב 86 2  דע רמתשנו 
1- לודג הנבמה .םויה 9x l 6  תומודא םינבלמ יונב ,םירטמ 
 ובלשב זקווקה ףונב גירח תסנכה-תיב .סנסנר-ואג ןונגסב
- זנכשא ידוהי תרוסמ םע רוזאה ידוהי לש היינב תורוסמ
 היינבהמ דוע ,םישנה תרזע תאצמנ ינופצה ריקה ןרואל
 תסנכה-יתבב ;םורד-ןופצ ריצב יכרוא ןיינבה ;תירוקמה
 םישרדנ ותחיתפלש ןכ הבגומ שדוקה ןורא הפוריא חרזמב
 אלש ןא הז הנבמ וקיתעה קסקניובב .תוגרדמב תולעל
 תרקת .המיבכ לעופב ןאכ תשמשמ ההבגהה ,הפוריא חרזמבכ
 םירצויה םירויצבו סבג יטילבתב םיסוכמ ויתוריקו הנבמה
 שמח תא םירבחמש םילוקנאה ביבס .תונוליו לש יומיד
 היה הז תסנכ-תיב .םילוגע סבג יטילבת שי ,הרקתל תושרבנה
 דע םירדוסמ םהו ,םילספס וב ונקתוהש זקווקב ןושארה
 תסנכה התיה הנועט המכ דע תודמלמ תויודע .תורושב םויה
 םילספס םג" : ו-9 ה האמה ףוסב םינושארה םילספסה
 ,םהיניב םיקודא דוע םנשי תאז לכבו םהל ושע תואבטצאו
 המהו לספס לע תבשל םיצפח םניאש ,ןשיה רודהמ דוחייב
 זוב יניעב םיטיבמו םהיתואקמזופב הפצרה לע םיבשוי
 תיבל םילספסה תא ואיבהש םיסרוקיפאה לע שפנ טאשבו
1 ".הליפתה תעשב םהילע םיבשויו תסנכה 3 

 תורבק-יתב
 םהבש םיבושייב רקיעב בוט בצמב ורמתשנ תורבק-ותב
 .)קסקניובו ןשטרו ,טנברד ,הבוק( תידוהי הליהק הראשנ
 וב תר שו תובצמה בור ותחשוה סילא'גמ לש תורבקה-תיבב
 א ריבס בצמב תובצמה ורמתשנ םהבש תומוקמ שי .הבוזע
 ,ה'גנאיג( שממ לש תוידוהי תוליהק םהב וראשנ אלש
 ימ ןיאב ןא ,)הכ 9 � ,יקש ,רוא'צגנימ ,יגא'צרק ,יליעמסיא
 .םלרוגב הלעי המ תעדל ןיא ,תורבקה-יתב תא קזחתיש

 תידוהיה הייסולכואהש םיבושיי ,סילא'גמו ושטרו ,הבוקב
 םיידוהיה תורבקה-ותב ובצינ ,םיעברב םהב תזכורמ התיה
 תורבקה-ותב דיב בר ןוימד םיאצומ .עבורה יתאפבש תועבגב

 ןתיינפ ןוויכב ןה ,תובצמה תרוצב ןה הלא םיבושייב
 .בתכה יגוסבו תובותכה ןכותב ןהו )הברעמ(

 שארב תדמועה תיסחי הקדו הרצ ןבא בורל השמיש הבצמכ

 .םימלסומה לש תובצמה ינבא תא התרוצב הריכזמו רבקה
 זשיה וקל ב ורמתשנש ,ןשטרר לש רתוי תונשיה תובצמה קר
 תונרש ,הוו מצ הסונמה העבגה ןורדמב ,תורבקה-תיב לש
 ודבעיב תעיבט ןבא לש םכיראומ םישוג- ןנונגסב ודאמ

 בעקו תודד ב תוריבע תויתוא ורמתשה תובצמה לע .ילמינימ

 9 ו בי ך פ בי

 ש 7' וראו רמיבה

 הב חנ 'ךלג· תסנכה-תיבב
1 ל 1 צ א'גיאב:ר r א 994") O 



70 



 �ו



 ''ץבומ••ח סריוב 72

 הבוקב ·•רטו'ק תסנכה- n ב>
2001 (" םלוצ .ןא'ג•באר  

 תא ןראתלו ןחנעפל תורשפא ןיא תובותכה בור תושטשטיה
 םיאור ,םינשה םע המדאב ועקשש ,תומוד םינבא .תובצמה
 םג ;הבוקב תורבקה·תיב לש תוקחורמה תוקלחה תחאב םג
 תורבק·תיבנ והוהיז םיימוקמ םיבשותש םוקמב ן,ודרש רפכב
 תרוצ תא הריכזמ ןתרוצש םינבא ולגתה ,רבעשל ידוהי

 ענמנה ןמ אל .הבוק לשו ושטרו לש תונשיה תובצמה
1 ·ה האמה ינפל ושמישש ,תויתרוסמ תובצמש 9  ןה ףא ויה ' 
 ןתעיקש בקע םיאצומ ןיא ןהידירש תאו תויעבט םינבאמ
1 .עלוסמ חטשב 4  

1 םינשה ןמ ,רתויב תומדקומה תובצמה 807 1 " 1 8 1 4  ואצמנ , 
1 .הבוקב תורבקה·תיבב 5  ובצוה ןא ,תיעבט ןבא תויושע ןה םג 
 .)מ"ס םינומשכ( הבוגל חתמנ רתוי ןוראה ןקלחו רבקה לעמ
 .תבותכה הקוקח הז קלחבו תתתוסמ ןבאה ת זתה זכרמב
1 "ה האמה לש הנושארה תיצחמה ןמ תורחא תובצמל 9  הרוצ 
 עצמאב .טושיק תורדענ ןהו ד,חא רטמכ ןהבוג ,תינבלמ
1 "ה האמה 9  םילע הנומש םע דרו תרוצב עונצ טושיק חוור 

1 ·ה האמה לש היינשה תיצחמה ןמ תובצמה תא 9  רבנ 
 תבותכה ז.ירז יביגמ לשו םיחמצ לש ם טילבת ם רטעמ
 ותויב תמדקומה( טנברדב תובצמל .הדח תשקב תרגס ממ

f 

1 תנשמ 1 תנשמ רתויב תמדקומה( יגא'צרקב ,) 847 85 1  ( 
 אוה סילא'גמב תובצמל ידוחיי ןייפאמ .המוד הרוצ סילא'גמבו

 תורבידה תרשע םכותבו תירבה תוחול לש הלופנה תשקה
 .)לבוקמה םרוציקב(

1 ·ה האמה ףוסמ 9  זקווקה ידוהי לש תורבק·יתבב םיאצומ 
 .םואילוזואמ וא תואמקסולג תויומד ,תובצמ לש שדח גוס
 ,תחא ןבאמ הלא תובצמ ונבנ הבוק לש תורבקה·תיבב
 תורבקה·תיבב ."ןוגג" דיעמ הילעמו תוגרדמ המנב תהבגומה
 גג לעב ןיינב תרוצ ןתרוצ ,םינבלמ ונבנ ןה סילא'גמ לש
1 .תיתרוסמה הבצמה הדומצ ןהילאו חוטש 6  לודגה ןווגמה 
 ·תיבב אצמנ םיפלוגמ םיטושיק לשו הבצמ תוחול לש רתויב
 חרזממ םיבר םידוהי הב וררוגתהש ,קסקניוב לש תורבקה
1 ·ה האמה ףוס לש תובצמה .הפוריא 9 20 ·ה האמה תליחתו   
 ןכו םינהוכה תכרבב ,תירבה תוחולב ו,ירז יביגמב תורטועמ
 ,זנכשא תווסמל תוינייפוא תורוצ- םילע הנומש לעב דרווב

 הארנ .םיימלסומה םיירטמואגה םירוטיעהו רהסה בולישב
 לע קר דיעמ וניא םיימלסומ םיטנמלא לש םאצמיהש

 וקסעש םיתתסהש הדבועה לע םג אלא הביבסה תועפשה
 .םימלסומ ויה הכאלמב



 תותצמותמו תודיחא ויה ן 9 ·ה האמה תובצמ לע תובותכה
 וללכ תוכורא תובותכ .ןבאה ךותל תועבורמ תויתואב וקקחנו

 דסחו הקדצ ףדור" ,"דבכנ שיא" ,"רשי שיא" ומכ םירואית
1 ."ףטקנ  ללוכ ,םיקיודמ הריטפ יכיראת םג וניוצ תובצמה לע 7
 וניוצ םיתעל .עובשב םויהו שדוחב םויה ,שדוחה ,הנשה
 ךרבתי" הבוקב תורבקה-תיבמ תבותכ ומכ ,תוומה תוביסנ
859 תנשמ "ירזכא יוג ידיב 1 • ו  8  רתוי תוקיתעה תובצמב 
 ידוהי לש תובצמל תינייפוא וז ."ה"בצנת" תבותכה הרידנ
1 "ה האמה ףוסמ תובצמ לע התוארל רשפאו זנכשא 9  . 

 .רצוקמ ןפואב הנשה תא קוקחל ולחה הפוקת התואב
 םג תירבעה תבותכל ףיסוהל ולחה 20 ·ה האמה תליחתב
 .תיסור תברתכ

 ,"םייררה םירדה"ו ,גרמיסיכא לש ו מאמב ומס פתנש תואלבטמ םיחוקל םיכרחנה ו

3 'מע 3 2 - 1 6 1  

4 'מע ,יסיליבט ץ;בוק" 2 4- 1 9 1 תבשב .  99 6 1 קר עבורב וררוגתה  5  םיודהי·אל 

 .םידוהי 5,500 ןינ

 . 25 'מע ,ם'תאת ,ולומ האר 3

 • 28 'מע ,םש 4

1 'מע ",ןשטרו" ,בונ'זב האר 5 1 4 - 1 1 3  . 

3 'מע ,זאקזואק חרזמ •דוהו ,רלושטלא האר 6 4 4  . 

3 'מע ,םש 7 4 3  . 

 רקחמ ו שלמ יתש ופסאש רמוח לע םיססובמ תסנכה"תב לע םינותנה 8

 םילשורבי תןrבעה הטיסרבינואה לש תיודהיה תונמאה מרמל תרפת שמ

1 ם•נשב גרובסרטפ-טקנסב תיודהיה הטיסרבינואלו 99 4  1 " 1 996 • 

 . 21 'מע ,תועסמה ,ינרשט 9

 .םש רס

3 'מע ,םש ,רלושטלא האר ו ו 4 7  . 

1 2  . 5 'מע ,םש ,ינושט 
1 3 1 'מע ,הריפצה ,יאשרכ  1 3  . 

1 4 1 'מע ,תובותכ ,•ליוושק•לאבאב  40- 1 1 2  . 

 ןהמ םוו ש ועל תובצמ 53 ואצמנ אבסאבא קיתעה רפכב יכ םסרופ הב רחאב ו 5

1 ד רימנ םימדקומ םכייראת 68 4 1 1 ו 5 69 2  95-94 'מע ,"ודיהיה בושייה" ,ישי האר .-

 ךצילאחא הרי<('ב תובצמל םיוסמ ןוימד המ ד חוטש גג לעב ןוונב תרוצב הבצמה ו 6

 .היזורג ברעמבש

 . ו-9 ה האמה ןמ םישב ןrבק ולגתנ אל יכ ןווצל שי ו 7
1 8 1 'מע ,םש י.לוזושקילאבאב  3 2 . 

 3 בה ב פ (ז

 � o. נכה· ב לש שר קה ורא

 הב ו;ב ·•רסוק"
 994 (" סל 1 צ 1 א·ג·אברזא



יח סירוב 74  'ץיבומי

 תורבקה-תיבב תוצבמ
 סילא'גמב ידוהיה
1 '( םלוצ .ןאתסגר 994 



 75 ה 11 נבה •ני•פאמ

 תורבקה· n •בב הבצמ

 הבוקב •דוה•ה

 ן 994 ·ב םלוצ ,ןא'ג•אברזא





 הנשה רוזחמ
 בוליאעמש-שדקמ האל

 ידוהי תליהק הרמש ו-9 ה האמה לש הנושארה תיצחמה דע

 תפוקתמ ףא ןקלח ,תוקיתע תורוסמ המכ לע זקווקה

 תוליהקה ואשמ הדודיב בקע הארנכ ודושש ,ארקמה

 תליהק בוקב םיגחה יגהנמ לע תונוש תויודעמ .תוידוהיה

 לככ ,םייתוהמ םייוניש םהב ולח יכ הלוע זקווקה ידוהי

 ןהב ,תווחא תוידוהי תוליהק םע םירשק תובקעב הארנה

 ןאתסידווכבו סופב תוליהק םע םירשק לש םינש תואמ

 האמב לחה הארנה לככ ,ןוכיתה םיה ןגא ידוהי םע םירשקו

7 ( הבוק ריעב םימורגופה תובקעב ו. ו-7 ה 4 1 -44  הראשנ )ו 

 ב'ציורבמ ונמזוהש םינבר השימחו ,םינבר ילב הליהקה

 יכ הארנ םלוא ,תדה ייח תא הב ומקיש הניארקואבש

9 ה האמה עצמאב האב רתוי הבושחה תוחתפיהה  זא 2 • ו-

 םיירחסמ םידיריל תאצל זקווקהמ םידוהי םירחוס ולחה

 ,סרפמ ,היכרותמ םידוהי םירחוס םע םייקסע םירשק רוצילו

 ץומיאל הארנכ ואיבה הלא לכ .היסורמו אטילמ ,ןילופמ
 םיגהנמה תומלעיהל הז תובקעבו תורחא תוליהק יגהנמ
 םיידוחייה םיגהנמל קר סחייתמ הז קרפ .םהלש םימודקה
 .תיזקווקה הדעל

 יתלבה טילשה וימתמו זאמ היה )ה��( החפשמה יבאש ףא
 ישיש ימיב ורבע ,)טלפיקלק( תבחרומה החפשמב רערועמ
 איהו ,)ווזזלק( אתבסה וא )"ךך( םאה ידיל תויוכמסה
 המכ ונגראתה תבשה דובכל .תיבה יניינעב המו ויב הטלשש
 וא וקב תטיחשל- םינכש וא םיבורק- תוחפשמ
 םוי לכב .רשבה תא הרישכמ התיה תיבה תלעבו ,תולוגנרת
 לע םישגמ םע םישנ וארנ תובוחרב .ירט םחל הפאנ ישיש
 שמיש רונתה .ןהידיב רונתה תקסהל םידרז תוליבחו ןשאר
 תבשב וב לופיטה .תבשל לכואה לושיבל ןהו םומיחל ןה
 .תבש לש יוג ,ימלסומ ידיב דקפוה

- הליהקה יתושמב ךומתל רוביצה םתרנ תבשה תארקל
 )זאמינ 1 \ב\נ( תסנכה-תיב שמש גהנ תבשה תסינכ ינפל
 ;ןוזמ יכרצמו ףסכ תיבה תולעבמ לבקלו םיתבה ןיב בבותסהל
 .םיינע תוחפשמל תבש ילכאמ חולשל תיבה תולעב וגהנ ןכ

 םידלי תובוחרב וארנ תסנכה-יתבב םירבגה תוסנכתה תעב
 ופלחוהש תונמ ןהבו ,תויפמ תוסוכמ תוחלצ םיאשונ םירענו
 הרשפא תוחפשמה ןיב תונמה תפלחה .החפשמ ינווק ןיב
 ינ�ו� התיח תיחרכה הנמ .רישעו ןווגמ ןחלוש ךורעל
 ינפל ;זרואבו רשבב אלומש בורכ- ינךיפ� םג הארקנש
 .ץומח ימוקמ ירפ ,\יל�מ ןכוהש בטור וילע וקצי השגהה

 ' בשחנ ותנכהש ז וא לישבת- ש\א התיה תרחא הנמ
 יאצ מכ .הזל הז וקבדיי זרואה יריגרגש רוסא יכ ,תונמאל
 ם י שע קצב ע ביר- ו�ניא-הל�ניח םישנה וניכה תבש
 . מ ש יתע שכ קרמב םילשובמו ןיי ץמוחו םוש םע חמק
 ע משל םי מ למ םירגובמ לש םהיתבב רקבל וגהנ תותבשב

 .הרות ירבד םהיפמ

 תבשה תא םירמוש דוע-20 ה האמה לש היינשה תיצחמב
 תבש� ן ל ש דיל םיחכונ תויהל ץמאמ םישוע לוכהו
 ר קיב ןוגכ ,םוי 1 ינייפאממ קלח ומלענ ,הז םע .יתחפשמה
 .תסנכה-תיבב

 הנשה-שאר
1 ה האמה לש הנושארה תיצחמהמ תודעב  ,ג ה יכ וסמנ-9
יצ אל ,ירשתב 'א םויב לחש  ;הש ה הנשה תליחת תא ןי
 שדו שארב הנשה תליחת תא ןייצל זא וגהנ זקווקה ידוהי
 ,רפושב עוקתלו הוותב אורקל קר וגהנ ירשתב 'אב .ןסינ

 שד ק ארקמ שדוחל דחאב יעיבשה שדוחבו" בותכה יפ-לע
 היהי העורת םוי ושעת אל הדובע תכאלמ לכ םכל היהי

 לצא בש נ גחה .הדובעמ ותבש ןכו ,)א :טכ רבדמב( "םכל
 םיבוט םידגב ושבל תורענה .החמש םויל זקווקה ידוהי
 .ףופיתבו הרישב תורובחב ולייטו

 'אש םידמול ו-9 ה האמה לש היינשה תיצחמהמ תויודעמ
 ישאר .םיימוי גוחנ אוהו הנשה-שארל בשחנ ובכ ירשתב

 גחה ברעב םימייקמ )יו�'כב ףלי;ד( םיווכב םינבו תוחפשמ
י גהנמ ,)\ב\זנ( תורפכה גהנמ תא  גהנמ .םירהה יד היל ידוחי
 .םויה עד הליהקה ינב בוקב ךשמנ הנשה-שאו ברעב תורפכה
 תיבב הרג םא ;גחה תסינכ םרטב ונ תוקילדמ תואושנ םישנ

 םיקילדמ )הנמלא םא ,האושנ תב( הקוור הנניאש השיא דוע
 תיבה תלעב- הרה השיא החפשמב שי םא .ונ דוע הרובעב

 וארקו וללפתה ,הדועסה רחאל .םיפסונ תורנ ינש הקילדמ
 ופס תא םיימעפ וארק גחה םויב ;םיליהת ופסמ תיצחמ
 ענמיהל וגהנ גחה ימי ינשב .תוינשמ וארק ברעבו ,םיליהת
 תא טפ ש םיהולא ,ונימאה ךכ ,הלא םימיבש םושמ ,הנישמ
 ם צל וגהנ ;והנה דיל וללפתה ינשה םויה ברעב ;םדאה ישעמ
 ,שבכ ש ו קרמ ויה ג ה ילכאמ .וירחאל םויו גחה ינפל םוי

 .ץע-י רפתו וזג ,שבד ,םירמת ,תעלד ילישבת ,םיגד ילכאמ
 לממ
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 .-20 ה האמה לש היינשה תיצחמב בוש ונתשה גחה יגהנמ
 ידוהי גהנמל רשקתמה ך,ילשתה סקט תא םימייקמ התע
 .םהמ רטפיהל יכד םיערה םהיתומולח תא "רהנל ופסל" זקווקה

 רופיכ ז�ו- םירופיכה-םוי
 היה 'ן 9 ·ה האמה לש היינשה תיצחמהמ תויודע יפ·לע
 .םייח-ילעב לע םג לחש יללכ םוצ םוי םירופיכה-םוי

 גהנמ גוהנ היה אל-20 ה האמה לש היינשה תיצחמל דע
 ,הנשה-שאו ברעב םא יכ ,םירופיכה-םוי ברעב תורפכה
 ונ תסנכה-תיבב קלדוה ,םוקמה גהנמ יפ·לע .ליעל רומאכ
 תעיקת אלו ,לילחב הניגנ .ולוכ להקל םירופיכה-םוי ברעב
 ·תיבמ האיציב .םירופיכה-םוי םות תא זא הנמיס ,ופוש
 ידי תא וקשנ םיריעצהו ,ברה ידי תא לוכה וקשנ תסנכה
 ידוהי לכ אצוי היה ברע ותואב .החילס ושקיבו םירגובמה
 .הכוסה םוקמ תא לקמב ןמיסו שודיקה ןיי םע ותיב וצחל

 גהנמ הליהקל רדח-20 ה האמה לש היינשה תיצחמב
 .םירופיכה-םוי ברעב םג ,הנשה-שאר ברעל ףסונ ,תורפכה
 םחל תופוא םישנה )זיגימ יימ�לגק( םירופיכה-םוי ינפל םוי
 .תסנכה-תיבב ונשיב ברל תופוע םיאיבמ םידליהו םירבגהו
 ,תב לכל תלוגנרת ,וכז ןב לכל לוגנרת םיטחוש תורפכל
 םיקלחמ ןכמ-רחאל .דלווה דגנכ לוגנרת םג הרה השיאלו
 םינשב .תורפכה ילוגנרת תאו ירטה םחלה תא הליהקה יינעל

 יבורקלו םירבחל תורפכה לוגנרת תא םינתונ תונורחאה
 ןמדזמ ינולפ םא ;גחה תאצב ותוא םילשבמ םהו ,החפשמ
 ,לוכאל אלש רהזומ אוה "ולש" לוגנרתה הב לשובש החוראל

 תוחפשמ .תלוזה תורפכ תא קר םילכוא גהנמה יפ-לע יכ
 .םינווקלו םירבחל םיציב חולשמב וקפתסה םיינע

 ינשב ,החפשמ ןב לכל ונ תיבב םיקילדמ םירופיכה-םוי ברעב
 החפשמ ינב רכזל דחאו םייחה החפשמה ינבל דחא- םישגמ
 םיקדהמ תורנה תא .ףסונ ונ םיקילדמ הרה השיאל .ורטפנש
 וחאל .ותומ וחאל םדאה ינפ ןאל רוכזל ידכ ,החל המדאל
 אל םישנ .תסנכה-תיבל החפשמה לכ תכלוה תורנה תקלדה
 תא עומשל רצחב תופסאתמ ןהו ,תסנכה-תיבל תוסנכנ
 ,ומצע םירופיכה-םויב ,תוחמל .תונולחל דעבמ הליפתה
 .החילס שקבלו םירגובמה ידי תא קשנל ,םירבח רקבל םיגהונ
 תס יימ תווסמה .רפושב עקות ברה םירופיכה םוי תאצב
 ןלהמב ה פשמ ןב ולכשש תוחפשמ רוקיבל תדחוימ תובישח
 .הנורחאה הנשה

 הכוס- תוכוס
 תליטנ ןכש ,הנועה יפנע םש לע וברע םג ארקנ גחה
 ג 1 תיצמתל זקווקב הבש נ הבר-אנעשוהנ תונועה
 ת מש תא וגגח אל ן 9 ·ה האמה לש הנושארה תיצחמב
 .הברעה יפנע ת קר וריכה םינימה תעבראמו ,הוות
 ם בי .ג ה ברעב תוכוסב ררוגתהל רובעל וגהנ תוחפשמ

 םימשבל קיקשו הספוק
 הבדלהל רכ t תוטומפ
-20 ןן האמה
 ה t ועש ישמ ,חפ "לפ
 46 :רכה
 5 5 ג תוט 1 מפ 1 ר



 ב ל אעמש שדכמ 80

 תומש( הרותה תווצמכ ףיסאה תא םיליחתמ יה ג ל ינימשו
 רפסב אורקל וגהנ ,"יתד םוקמ"ל לוביה ןמ ואיבה ,)זט :גכ
 םהמ ךופשל ,תוגגה לע םידכ םע תולעל ןכ ישל ,הר ת
 אורקלו םירבח ךרבל ןכ ו תבו םיתבה ת יק לע סימ
 םש לכ דחוי אל גהנמל 3 .םיביואל חונו כמה 1 צאנ ת אי ק

 .הבאושה·תיב תחמשב ר שק א 1 ש רשפא

 תעברא לכ וצמוא רבכ ן 9 ·ה האמה לש היינשה תיצ מכ
 רחאלו תסנכה-תיבב הליפתב וכיראה גחה ברעב .םינימ�
 תועש שולש ךשמל תוליפתב וכישמה הכוסב הדועסה
 וכריב רקוב לכבו תוכוסב וררוגתה גחה ימי ןלהמב ;ת פס נ

 .םינימה תעברא לע

 תסנכה-תיבב וייצל וגהנ ,הבר·אנעשוה א ה ,י שתב א"כ ם יב
 יאב ;םיאצאצ םהירחא וחינה אלו ורטפנש םישנאה כז תא
 םיללפתמה ;ברה ינפל ותוא ודימעהו רנ קילדה תסנכה-תיב
 הרותה לש ןורחאה קרפה ןמ םיקוספ ר תב שיא·שיא א ק

 לילל תסנכה-תיבב וראשנ םה ;םיליהת יקרפ לכ תא
 .הז הלילב תיפוס רזגנ םדאה לש נידש רחאמ ,םי מ ש
 ,םיאטחמ תורהטיה לש גהנמ ומייק תרחמה םוי ק כב
 ברה .םירופיכה-םוי ברעב גוהנ היה תורחא תו יהק צאש
 רוע תועוצר יושע טושב םעפ 40 ללפתמה בג ע י כה
 היה רקוב ותואב .ףסכ תועבטמ הר מתב ביק ' מ ה

 הפצפצ וא הברע יפנע לש ת מרע תסנכה-תיב איב
 ומצעל םיפנע רורצ חקל רבג לכ .הברע ט ביח גהנמ ם י

 הלעמ יפלכ תורורצה תא טיש ה ' דעכש םדא םשב רצ

 תא םימעפ עבש םיללפתמה ופיקה ןכמ רחאל .םהב טבחו
 לע םוחינה תופקהה םותב ;הרות ירפס םדיבשכ המיבה
 תסנכה-תיבב םירבגה וסנכתה הבר·אנעשוה םויב .המיבה
 םתאצל וכיח תסנכה-תיבל ץוחמ .םיליהת יקרפ תאירקל
 ופצ םינברה .םידוקירבו הרישב וחצפו םיריעצו תוריעצ
 .לגעמל ופרטצה אל םדובכ תאפמ ןא ,םידקורב

 תכיפש ,ןושארה גהנמה .הז םויב וגהנ םידחוימ םיגהנמ ינש
 דע םייק ינשה גהנמה וליאו ,רמתשה אל ,והער לע שיא םימ
 i ב i זנ( םירדנ םויק גח אוהו ,םירגובמה לצא תוחפל ,םויה
 םהילע ובייחתה הנשה ןלהמבש םירדנ םינייצמ ובש ,)הךוזיג
 קלחלו ,לוגנרת וא שבכ טוחשל םיגהונ .םתוא ומייק ףאו
 רמשנש דחוימ גהנמ .הליהקה ישנאל םידגב וא םחל ,ףסכ
 םדוק הדועס תנכה אוה םויה דע םירהה ידוהי לכ לצא
 .) i בוע זזו( הבר·אנעשוה םוי לש שמשה תחירזל
 ,רשב תוציצקו )יטזגוזג( הרועש תסייד תללוכ הדועסה
 םירוהה רקובב .החירזה ינפל התוא לוכאל םילדתשמו

- )יז i ד 'ץ�ך�( "םיזוגא קחשמ"ל םיזוגא םידליל םיקלחמ

25-20 רטוקב המוג המדאב םירפוח וכלהמב  םיסנמו מ"ס 
 .הכותל םיזוגא עולקל

 תוגיגח תוליחתמ וירחאלו ברעה תועש דע ךשמנ i בוע זזו
 השארבו הכולהתב ןרענ להקה תסנכה-יתבב .הרות-תחמש
 הפיקמ איהו ,הרות ירפס םיאשונ םירחא םידבוכמו םינבו

 םיקלוד תורנ םיקיזחמ םישנא .המיבה תא םימעפ עבש



 הנקנ הוותה ופס תאישנ לש דובכה דיקפת .םיריש םירשו

 .גחה ינפל תכרענה "תיבמופ הויכמ"ב הובג םוכסב

 םידוהיה וטעמתה-20 ה האמה לש היינשה תיצחמב

 הכוס םינוב םניא םבור .גחה תווסמ תא ומשל םיכישממה

 לכב ןא ,תיבה וצחב והשלכ הנבמ םילצנמ אלא הרשכ

 גחה ברעב .תפתושמ הכוס םיקהל םיפיסומ תסנכה-יתב

 קר- דעומה לוח ימיב וליאו הכוסב םיסנכתמ םירבגה בור

 תעפשהב םג ראשה ויב ולח הלא םייונישש הארנ .םיטעמ

 .יטסינומוקה ןוטלשה לש תיתד-יטנאה הלומעתה

 הכונח
1 תנשמ זקווקה ידוהי לש םיגהנמה רואיתב 8 3 7  רוכזא ןיא 
 וא תסנכ-יתבמ הכונח תורונמ אצמנב ויא ,ןכאו .הכונחה גחל

1 ה האמה תיצחמב לחה םלוא .םייטרפ םיתבמ 9  ולחה-
 ,תיבה לש ימינפה ויקל המדא שוגב םדימצהלו תורנ קילדהל
 וצלאנ גחה ירחאו חיפה היה בו וז הטישב .חתפה תזוזמ דיל
 לע תורנה תא םימש תונורחאה םינשב ןכל .ריקה תא דייסל
 תמחלמ דע .תספומב וא ןולחה ןדא לע ,תלדה דיל שגמ
 םהו ,ללפתהל ועדיו תיונע םירבגה לכ ודמל היינשה םלועה
 תוקילדמה ןה םישנ ,תונורחאה םינשב .הכונח תורנ וקילדהש
 לש ןושארה ברעל .ללפתהל תועדוי ןניאש ףא תורנה תא
 ףאליפ ןכו זוואמ )י 1 כ 1 נח ש 1 א( הכונח תסייד םיניכמ הכונח
 ידוהי לצא גוהנ המוד גהנמ .םישבי תוו .9 מו תעלדמ ,זוואמ
 הנורחאה תעלדה תא הכונחב םילכואש ,ןאתסידרוכבש הכיס
 םשב אורקל וגהנ גחה ימיב ודלונש םידליל .הנועה לש
 .םיסנ וא הכונח

 ו;דיע ב w _ טבשב ו"ט
w תונליאה ברע :רמולכ ,ןליא אוה ודזו ,ברע ועמשמ ב. 
 תואלקחלו המדאה ןוירפל זקווקה ידוהי לש ץימאה ושקה
 יפלש םושמ ,הז ברע תארקל הכורד הייפיצל איבה ללכב
 .ואל םא ירפ ואשיי םא- םיצעה דיתע וב ערכומ תווסמה
 החפשמהש םשכ :הרקע החפשמל לושמ הפצפצה ץע
 .ירפ אשונ ץעל ךופהל רקעה ץעה שקבמ ןכ ,קוניתל תלחיימ
 םיכוב הנועה ץעו הפצפצה ץע הז ברעבש תופסמ הדגאה
 םירחא םיצע .ירפ ואשיי אל האבה הנשב םגש םהל עדונשכ
-ואג'�( תנגוטמ הטיח םיניכמ הז ברעב .םילהוצו םיקחוצ
 הטיחה תובישחל יוטיבכ ,םיקומיצו םיזוגא תפסותב ) 1 ג 1 'נ
 גחה ןחלוש לע .םישבי תור .9 מ ובורב בכרומש ףאליפ ןכו
 ןלהמב ונכוהש )שימיז-ויז הקש 1 ח( םישבי תוו .9 םיחינמ
 .הרבעש הנשה

 8 ה ך-ףמ

 תרפכ ·ל 1 גנרת תטיחש
 רכשה-שארב

2 "אגיאברזא ,רב 1 ק 000 

 ונןמ;ה- םידרפ
 תא הניכמ תיב תלעב לכ ,רתסא תינעת םויב ,גחל םדוק
 הוולת- תסנכה-תיבמ רבגה לש ותרזח תארקל גחה ילכאמ
 האמחב ןגוטמ חמק ,רכוסב וא שבדב םיזוגא היושע ) 1 זיסח(
 םי לוש ברעב .)שאדדל( דואמ הקד התיפו )לישר;ן הץ 1 ק(

 רק מכ .הוולת םע שאד�ל בורל ,םיינעל תדנמ חולשמ
1 ה האמה לש היינשה תיצחמהמ  היהש םירופ גהנמ דעות-9
 ןולספ וניכה םידלי- ןא'גיאברזאבש ושטרו לבחב לבוקמ
 דק מכש דע שיטפבו ןבאב דב וכה גחה ברעבו ,ןמה לש ץע
 תא ץ תמל ןוצרל יוטיבכ ,םיילגרב ועקר ןכ .וינפ יוות לכ
 זקווקה ידוהי .הניגנ ילכב ונגינ ןכ ןותנו ןמה לש ושאו
 ,רתסא תדמשנ גחה ימיב ודלונש םידליל אורקל םיגהונ
 ודלונ םה"ש םימכח םישנא לע רמול גוהנ .יכדרמ וא םירופ
 םיכוז בל יער םישנאו ,רתסא לש התמכח ללגב ,"םירופ םויב
 .)ןדמוא( "ןמה" יוניכל

 ילאסיימו:; םגר לאסאו הקגץו- ביבאה גח
 ולל ףופכ ונניאש דיחיה ,זקווקה ידוהיל דחוימה גח והז
 ןאתסגבד .ביבאה גחב שאל שי דחוימ דיקפת .ירבעה הנשה
 ,)ביבאה ונ( לאסאו ה�נ� גחה ארקנ זקווקה ןופצבו
 םיגהונ ןאתסגבד .)ביבא ליל( ילאסיימה- ןא'גיאבוזאבו
 ינפמ הנגהל השקב יריש וישלו הרודמ לעמ גלדל רעונה ינב
 ינפמ ערזמה לעו ,תולחמ ינפמ ןאצה לע הנגהל ,ערה-ןיע
 םררק ויה םהבש תומוקמב םיקילדמ תורודמה תא .תורצב
 שי .היירופ היהת האבה הנשה םגש ןכל הבורע ,תונרג
 קי רהל תורונמ םיקילדמ ן'אגיאברזא ידוהיש םירמוא



 םלועה לעמ הז גח לילב תפחרמה םיביואה ח ר תא םהיתבמ
 .לארשי לע תונוסא איבהל תמייאמו לוכ
 :הליהקה יריעצ יפב רשומה רישב םיעמשנ ןכל םידה
 ביבאה תגספ/תורודמה ,תור דמה
 .תאזה הנשה קר בי אה היחיש/תורודמה ,ת רודמה

 זנ;סינ- חספ
 תצורמב דואמ ונתשה ,םיגחה לכ יגהנמכ ,חספה גח יגהנמ
 'ו-9 ה האמה לש הנושארה תיצחמהמ תויודע יפ·לע .םינשה

 םדה תא ףסא ,ידג וא הלט חספ ברעב החפשמה שא ט ש

 :ז :בי תומשב ראותמה יפ·לע תלדה ףוקשמ לע ת א רמ
 רחאל ."ףוקשמה לעו תזרזמה יתש לע ונתנו םדה ןמ חקל "
 הצמ .רמ ןילבת חמצ םע ותוא ולכאו רשבה תא נגיט ןכמ
 םירבדב רמאנה יפ·לע דבלב םימי השיש ךשמב לכא )ל\ג i ג(

 ." ... תוצמ לכאת םימי תשש" :ח :זט

 .הכורא הפוקת ךשמב תונדפקב חספל ונב כתה זק קה ו ' '
 יבועב ובכ 'ו 9 ·ה האמה לש היינשה תיצחמהמ ם ו ' ית יפ

 לכל םישדח םידגב רופתל םישנה וליחתה םיכוראה ףרוחה
 ןנוכתהל הליהקה לכ הלחה חספל םדוק בר ןמז .תיבה ינב
 הצמל הטיחה תא .ףתושמב הלהנתהש תוצמה תייפאל
 הטיח ונק ,םדיב רבדה הלע אל םא .םמצעב לדגל ולדתשה
 םישדח סרח ידכב התוא ונסחאו םידוה-ואלה םינכשהמ
 .הטיחה תא ורריב חספ ינפל שדוח .םשגמ םינגומ םימסאב
 תקבאב וקונ םייחרה ינבאו י,נדפק ץופיש ורבע חמקה תונחט
 םע קרו הקידב ךורעל בר אב יוקינה רחאל .סרח ילכ ירבש
 הנחטל הטיחה תלבוה תעב .ןוחטל ולחה ורושיא תלבק
 עונמל ,שמשל םתפישחמ וענמנ הנחטהמ חמקה תלבוהו
 הב וקסע ;קלח לכ םישנה ולטנ אל הצמה תייפאב .הצמחה
20 ו 5  לקש דחא- רדגומ דיקפת םהמ דחא לכלו םירבג-

 עונמל תונטק תונמב קצב ןיכה ישילש ,םימ דדמ רחא ,חמק
 יבלש לכ לע חקיפ "החמומ"ו קצבה תא ןתח יעיבר ,ותצמחה
 םדוק םוי ופסאנש םירקו םילולצ םימב ושמתשה .ךילהתה
 הנוכנה הדימב אלש םתפסוה ןכש ,תחא תבב םתוא ופיסוהו
 תעה לכ הקונ קצבה לוברעל שמישש לקמה .קצבה תא הלספ
 ןמז לכ וחינהל היה רוסאו ,קצבה תוקבדיה עונמל ,תיכוכזב
 לזרבמ הנטק תלגלגב ויוו ןגמ ורייצ קצבה לע .הדובעה
 טפשמה לע בושו בוש ורזח הכאלמב םיקסועה .ןנושמ
 ופא הצמה תא ."הצמה ליבשב תאז םישוע ונחנא ,ונחנא"
 שמיש םרטש ,רמוח יושע ,שדח )ויזג';' םגו �נ';'( רונתב
 רפסמ םימעפ רונתה תא וליעפה ,ורישכהל ידכ .םחל תייפאל
 ודיפקה .)הלעגה( i ל\ג\ע הארקנש הלועפ ,הובג םוחב
 היה רוסא ,הנמז םרט התוא ואיצוה םאו חפתת אל הצמהש
2 ·ה האמה לש םישישה תונשב .רונתל הריזחהל 0  ולחה 
 םינשב ;וז הכאלמב וחמתהש תוחפשממ תוצמ ןימזהל

 וגאדש תסנכו-תבמ הנכומ הצמ תונקל ולחה תונורחאה
 .ולוכ הייפאה ךילהתל

 םינשה האמב התנתשה אל חספל תיבה תנכה תרוסמ
 ,תיבב יללכה ןויקינה לע םידיפקמ זקווקה ידוהי .תונורחאה
 .רצחב וא רהנב םינרזמהו םיחיטשה יוקינו תוריק דויס ללוכ
 ילכ לכ תא ;חספל םישדח םילכ םינוק תגשמ םדיש ולא
 שדחמ םיפצמ ,םלצא בחרנ שומישב םיאצמנה ,תכתמה
 לכ ךשמב תוקוסע וז הדובעב וחמתהש תוחפשמ .לידבב
 ידי·לע הלעגהה תלבוקמ ןאתסגדב .גחל םדקש שדוחה
 תונבלומ םינבא ובו ,לודג םיחתור םימ דודב םילכה תליבט
 הטיש הגוהנ ןא'גיאבוזאב וליאו ;םימה םוח תאלעהל ,שאב
 תיכוכז ילכ םג םכותבו םילכה תא םילבוט- הלעגהל הנוש
 ,)וקסיט\ח( ופא ובו םיחתור םימ דודב םינשי סוח ילכ וא
 גחה ינפל םוי .םיוק םימב םתוא םיפטוש ןכמ וחאלו

 ידיב הטחשנש הרפ תיינקל תובורק תוחפשמ המכ תודגאתמ
 תא תופסוא ,ובעב גוהנכ םירבג אלו ,םישנ גחה רקובב .בו
 קורזל וגהנ ובעב ;םירבגל ותוא תוריבעמו )סימיt( ץמחה
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 רחאל קר .ותוא םיפרוש- הנורחאלו רהנל ץמחה תא

 תארקל .גחל החוראה תנכהב םישנה תוליחתמ ץמחה תאצוה

 .הליהקה יינעל םידגבו םיכרצמ חולשל םיגאוד גחה

 תיבב תסנכתמ תבחרומה החפשמה ) 1 נ 1 סינ בש( חספ ברעב

 ןושארה ברעל םינכש םיפרטצמ םיתעלו ,)יא?? יינ 1 ח( באה

 יארוק שי החפשמ לכב אל ןכש ,תירבעב הדגהב םיארוק ובש
 .זקווקה ידוהי תפשב הדגהב םיארוק ינשה ברעב .תירבע

 םילוע )ת 1 ו 1 סח( תסורחו םילשובמ המדאייחופת ,השק הציב
 ,י 1 ח 1 ודב ינסק םיחינמ שגמה לע .חספ ברעב ןחלוש לכ לע
 חמצ- המוזוא וחוודב ק 9 מו 1 'ג ןכו רמ ימוקמ קרי

 ןייה תא .םיצוקב הסכתמש ינפל ד,ואמ ירט ודועב םילכואש
 ידוהיל ותוא םירכומו תיבב םיניכמ ןאתסגד ידוהי םודאה
 ידוהי לצא ארקנש לכאמ םיניכמ תירקיעה הנמל .ןא'גיאברזא
 רשב קרמ- ינגאי ןאתסגד ידוהי לצאו ה�ק.ש� ןא'גיאברזא
 ידוהי .הפורט הציב םיכפוש וכותלש המדא יחופת םע
 הליי�( והילא סוכ ןחלושה לע םיחינמ ,דבלב םהו ,ןאתסגד

 לכ הנממ םיתוש החוראה םותבו ,ןייב האלמ )והילא
. . 

 תותבשב ומכ ,החותפ םיריאשמ תיבה תלד תא .םיחכונה
 ץוחמ םיהושה םישנאל וא ,םיינעל רשפאל ,םירחאה םיגחבו
 הצמה ןאתסגדב .גחה תדועסב ףתתשהלו סנכיהל םתיבל
 דליה לש ובגל םירשוק ןא'גיאברזאב וליאו ןמוקיפא תשמשמ

 חספל סילכ תעלגה

 • j 996 א גיאברזא הב t ק

 אצומש ימ .ןמוקיפאכ ,השק הציב םיאיבחמ וכותבו דב ריעצה

 ךלהמב םילכוא אל .רקובב תרחמל התוא לכוא ,הציבה תא

 ,זרוא .תוינמח יניערג אל ףאו ףרוחל ונכוהש םירומיש חספה

 ן לושל שגומ ,חספל םיאתמ וניאש לכאמל בשחנ אוהש ףא

 םידליה גחל ןושארה םויה רקובב .גחל ישילשה םויב רבכ

 .הציב וא הצמ ,םיזוגא םילבקמו םיכרבמ ,םיתבה ןיב םירבוע

 תוחפשמ םירקבמ הליהקה ישנא גחל ישילשה םויהמ

 .לבא תנשב תויורשש

 רכזלש ,הז םויב .עבטה קיחל םיאצוי חספ לש ןורחאה םויב

 תורענה ,)י1:ו�בדג םגו ליגב 1 ג( "הלואג" ארקנ םירצמ תאיצי

 ילב ,תורובחב לייטל תואצויו )\ב 1 ג( יתרוסמ דגב תושבול

 ,ברעב .תולכ םהל רוחבל םיריעצל תונמדזה וז .ןהיחא יוויל

 ,לובית יבשע ןימ ,יו 1 בוימ םיפטוק םיריעצה ,התיבה םבושב

 הלוגסכ ,םהירוה תיבב רונתל הבוראה ךרד םתוא םילשלשמו

 םירוחבה תוחפשמ תוכלוה ,ברעה תחורא ירחא .ושרעל

 .וrדי תא שקבל ,הרחבנש הרענה תחפשמל

 הטל 9 ע- תועובש
 ידו יי ,שבדה גח- הטל 9 ע- תועובשה גח לש ומש
 הנושארה תיצחמב .עודי וניא ורוקמו ,זקווקה ידוהי תליהקל
 שינאמ רשעמ ףוסאל הליהקה ינקז וגהנ ו 9 ·ה האמה לש
 ועל ג ב .תועובשה גח דער ןסינ שדוח שארמ הליהקה
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 ירבח ראש .רשעמה תא םש וחינהו רה שארל םינקזה
 וקילדה ,ורש ,תרוטק ולעה ,םינקזה ירחא ולע הליהקה
 וארקו ןורחאה ריצקהמ הרועש תומולא ןכותל וקרז ,תורודמ
 ריצקה גחכ גחה תא וגגח הפוקת התואב .הרותהמ םיקרפ
 תיצחמב .)זט :גכ תומש( דחא םוי קר ךשמנ אוהו דבלב
 אוהו ,הרות ןתמ םע גחה רשקנ רבכ ו-9 ה האמה לש היינשה
 יומיד םע התע רשקתנ ,"שבדה גח" םשה .םיימוי גוחנ
 םירישה ריש( "ךנושל תחת בלחו שבד" שבדו בלחל הרותה
 ,םינברו הרות יעדוי תסנכה-יתבב ופסאתה גחה ברעב .)אי :ד
 רקובב .התו ןיי תייתש ידכ ךות םיאיבנבו הרותב וארקו

 ךלהמבו ,תוליפתב וכישמה ,תסנכה-תיב דילש הווקמב ולבט
 .תווצמה ג"ירת תא וארק םויה

2 ·ה האמה לש היינשה תיצחמב 0  גחל תונכהה תא םיליחתמ 
 םחל ,ידאפ תופוא םישנ .םיחמצבו םיחרפב תיבה טושיקב
 קצבב תוצרוח רונתל ותסנכה ינפלו ,האמחב רשעומ דחוימ
 גחה ברע תחוראל .תוצונ רורצ תרזעב םיקומע םינמיס
 התוא םישיגמו ,םיקומיצו רימש םע בלחב זרוא תסייד םיניכמ
 םינושארה תור�ה תא םימש ןחלושה לע .רימש תתיבח םע
 תוקרי עפש וא תוקרי טלס ןכו ,םינבדבוד ןוגכ ,הנועה לש

 ,תסנכה-תיבב .רשב ילכאמ לוכאל גוהנ ינשה םויב ;םיירט
 .הליהקה לכל ףתושמ רנ םיקילדמ ,תור תליגמ תאירק ירחא

 ינו�ס- באב 'ט
 ז"י ןיבש תועובשה תשולש תפוקת- םירצמה ןיב ימיל
 :זקווקה ידוהי ברקב תומש המכ שי- באב 'טל זומתב
 יפב )לבא ,יכב( ליטאקו )לבא ימי( ל�ב;א י;ז 1 ו ,)סרה( ינו 1 ס
 םימייקתמ אל ,תוידוהיה תוליהקה לכבכ .ןשטרו ריעה ידוהי

 רשב ילכאממ םהב םיענמנו ,הלא םימיב םיחמשמ םיעוריא
 תוחפשמ רקבל םיגהונ הפוקתה ךלהמב .םיפירח תואקשממו
 )ינו 1 ס יימ 1 לגמ( באב יטל םדוק םוי .לבא תנשב תוי רשה

 ותואו ,האמחב דדורמ קצבמ )ית 1 ת י 1 נ 1 נ( דחוימ םחל םיניכמ
 ירחאו םוצה תליחת ינפל .ןופפלמו הניבג תפסותב םילכוא
 .תיעועש םילכוא ,ותריבש

 תולבאה יגהנמ לע ך 9 ·ה האמה לש היינשה תיצחמהמ תויועד
 .תסנכה-תיבב םירבגה תוסנכתה תא תוראתמ באב יטב
 םיבושי ויה םירבגה ;םויה ותואב ךושח וריאשהל היה גהנמה
 הכיא תליגמבו והימרי ופסב ארק הליהקה בר ;הפצוה לע
 ;םזח לע האכה ידכ ךות וירחא ורזח םיחכונה ;םיכוב לוקב
 ודקפ םריח ךלהמב ;םיפחי וכלהו םחצמ לע ופא רחינה םיבר
 האירקל תסנכה-תיבל ורזחו ,שידק תרימאל תורבקה-תיב תא
 םויה םייחש זקווקה ידוהי .והימרי ופסבו ב יא רפסב
 רוקיבל הז םויב םירזוח תיובה·תוצואב וא הינמרגב ,לארשיב
 .זקווקב םתדלוה תורייעב םיב וק ירבקב

 לצא רקיבש לאומס ףזו'ג ונרנו לש רמאמ ןוחמ תובוחכ תויועד לע ססובמ קרפה ו
1 ה האמה תישאר תא תועדתמה ך-937 ב זקווקה ידוהי 9  ןנוג הקבר ו"דל הדרת( ,-

1 "מ סירמאמ לע ;)ורפסל יתוא התנפהש 1 "מו 886  וכרענש הדש תודובע לעו ; 887

 .-20 ה האמה לש היינשה תיצחמה ךלהמב

 תוחפסיה םע ן-9 ה האמב לחה רתוי דוע וקדהתה הפוריא חרזמ יודהי םע םירשק 2
 .תיסורה הירפמיאה לא םירהה ידוהי לש םתבישי ירוזא

 וא .תסנכה-תיבל הנווכהש הארנ .לארמס לש ורפסב עיפומ "יתד םוקמ" יוטיבה 3

 .תסנכה·תיב רצחל
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 םייחה רוזחמ
 בוליאעמש-שדקמ האל
 הלימ-תירבו הדיל
 בשחנ ,ויח םברקבש םימעה ןיב לבוקמכ ,זקווקה ידוהי לצא

 לש סחיל וכז םידלי תוכורב תוהמאו הכרבל םידלי יוביר

 תוינוריעה תוחפשמה בורל שי תונורחאה םינשב .דובכ

 ןיידע רפכב החפשמל עצוממה ךא םידלי השולש-םיינש

 ןויריה תקספה הבשחנ רבעב .םידלי השיש-השימח לע דמוע

 וליפא ;הלפה הרבעש השיאמ תרענתמ התיה הליהקהו אטחל

 תוירחא הסחוי השיאלו ,הפי דיענ התארנ אל תיעבט הלפה

 .התושחרתהל תמיוסמ

 תא ריתסהל השיאהמ ושרד זקווקה ידוהי לש תוגהנתהה יללכ

 ,רניסה ךא ,הרה השיאל םידחוימ םידגב ויה אל םנמא .הנוירה
 י .תורז םייניע ינפמ "ןגמ" שמיש ,עבק ךרד םישנ ושבלש

 לכ ;בל-תמושתו הגאד לש עפשל םויה דע הכוז הרה השיא
 התוא םיררחשמ- הל עייסל תמתרנ ,לעבה ללוכ ,החפשמה
 םג םילדתשמו ןווגמ לכואב התוא םיקנפמ ,תושק תודובעמ
 יכ הרפיס הרה השיא םא ,לשמל .היתונוצר לכ תא קפסל
 הל איבהל התחפשמ הגאד ,לישבת לש בוט חיר החירה
 הדפאו� י 1 בנ ארקנה ,הז גהנמ .ונממ המיעט םינכשהמ

 השיא לש הנוצר יולימ-יאש הנומאהמ עבנ ,)חיר תולעהל(
 וא תולוחכ םייניע לעב קונית תדילל םורגל לולע הרה
 2 .ערה ןיע םע םיהוזמש םיעבצ- תוקורי

 רוסחמ בקע ,תיבב הדילה המייקתה-20 ה האמה עצמא דע
 איהו ) l מ l מ( תדליימ ןימזהל וגהנ .םילוח-יתבבו םיאפורב
 קוניתה לע החיגשה םגו םיריצה ךלהמב תדלויה תא התוויל
 לע העירכב רא הדימעב התיה הדילה .הלימה-תירב רחאל
 .הפצרה לע הביכשב םיתעלו םייכרבה

 תדיל ןיבל רכז ןב תדיל לע תובוגתה ןיב הרועפ התיה םוהת
 קינעהל הביס הקפיסו הבו החמשל המרג ןב תדיל- תב
 ןובלע הבשחנ תב תדיל וליאו ,הבידנ הנתמ תדליימל
 .הדליה יבאל דחוימב ,החפשמל

 .הטימב תדלויה התליב הדילה רחאלש ןושארה עובשה תא
 וניכהו ,ושב ילכאמ הנממ רענמ םינושארה םימיה תשולשב
 .שבד תפסותב האמחב ןגוטמ חמק תלילב- ליש� הל
 40 ךשמלו תב הדלי םא םוי 60 ךשמל האמט הבשחנ השיאה
 ץחומה-תיבל השיאה האצי הפוקתה םרתב .ןב הדלי םא םוי
 .הלעב םע תודחייתהה ינפל תורהטיה תליבטל

 ,הסירע ,םידגב- דולייה לע תונתמ ופיערה תדלויה יררה
 הכרענ רוכב קונית תדלוה דרבכל .םיחיטשו בהז יטישכת
 ה P1' ג ,הסירע = הך 91 ג( ה P1' ג הך 91 ג- דחוימב הלודג הגיגח

 ונגרא גוגחל ונמזוהש םירבחו החפשמ ינרוק .)רזיבא =
 דע תדלויה יררה תיבמ הרבעש ,הניגנב הוולמ ,הזילע הכולהת
 .ריעצה גוזה לש ותיבל

 ,תבשב רא ישימח םויב ,ינש םויב לח הלימה-תיוב דערמ םא
 םימיב ;תסנכה-תיבב סקטה ךרענ ,הוותל םילרע םהבש םימי

 ינפל קוניתה תקנה .םינגנ יווילב בורל ,תיבב- םירחא
 תחכונה השיא לכ ןכל ,דחוימ דרבכל הבשחנ הלימה-תיוב
 דובכ .הידשל קוניתה תא בוקל תוחפל הלדתשה הז דמעמב
 ליגו אסיכ( "והילא אסיכ"ל קוניתה תא איבהל םג אוה לודג
 ,םידדצה ינשמ החפשמה ינרוק ,םירבגה לכ .)םירכ וילעו
 הורפאטמכ דיל דימ קוניתה תא וריבעהו הררשב וכרענ
 יוושה םדא דמעוה ןורחאה ינפלש םרקמב .תורודה תרשרשל
 רסמש אוהו םאה דצמ בס םש דמע ,הזכ היה אל םאר לבאב
 היה םא אלא ,באה דצמ בסה היה קדנסה .קדנסל קוניתה תא
 היה תסנכה-יתבב .םאה דצמ וליפא ,אבו אבס החפשמב

 תדלוומה התיה ,תיבב סקטה תא ומייק םאר והילא אסיכ
 וביכשה וילער תסנכה-תיבבש והילא אסיכמ תירכ האיבמ
 אסיכ תא ךא ,זקווקה ידוהי בוקב םירגנ ויה אל .קוניתה תא
 ושיבלה קוניתל .םמצעב תונבל תאז לכב ולדתשה והילא
 תוחפשמ .תירכל ורשקנש םיטוס םהלו םידחוימ םייברג
 הז סקטב רוקיב בשחנ םרובעבו תדחוימ הנמזה ולביק לבאב
 .הלודג הרוצמל

 םויה דע .הבו תובישח דימת התיח קוניתל םשה תריחבל
 ןתמ ידי-לע רטפנש החפשמ בורק לש רוכז תא דבכל גרהנ

 ,יח החפשמ בורק לש םש תתל םג גרהנ ;שדחה אצאצל ומש
 וארק הנש םישרלש-םירשע ינפל דע .באה דצמ דחוימב

 תרמש םג םילבוקמ הנורחאל ךא ,ך"נתהמ תרמש קר םידוהיה

 .םייפוריאו םיימלסומ ,םייסור- םייזעול

 גהנמה תא םימייקמ ,ןבל דחוימב ,הנושארה ןשה תעקובשכ
 דליה לש ותבס .)הטיח לשבל( ש 1 ד ה?! 1 דנ� םשב עודיה
 ילגרו זרוא ,תיעועש ,םישדע ,הטיח לישבת לשבל תגהונ
 םינכשל קלוחמ לישבתה .לצבבו םיזוגאב ולבתלו ,רקב
 לושיבב ויביכר תועקבתהש הנומא ךותמ החפשמ ינורקלו

 .םיבאכ ילב םייניש תעיקנל הלוגס איה
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 :לוממ

 הנותחה ףשנב תונ•בשוש

 הבלה ת•בב
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 נ 1 ליאעמש-רשקמ אוד 88

 רל מ לכ 1 שגמ
 תונש '\' J י בר;. • ב 1'
cוr2 ' 1 ך מה לש סישימי 0  
ימא ףסכ  הטסורינ י
2 ר 7  ווכב ןב אשניהב ךא ,הווצמ-וב זקווקה ידוהי וגגח אל ,ובעב 6.

 .הווצמ-ובה סקט תא םג ותנותחב םיתעל וללכ

 הל•מיתירנל ק 1 ניוז ליעמ
 2 סיה ה\מה ו ג ב

 נויrט גינו
3 1  

 ןיאושינ
 לכ לש דוחייה תא רוקעל יטייבוסה ןוטלשה תונויסינ ףא לע
 תשיטנ תוומלו יסור ןויבצ םלוכל תוושלו םימעהמ דחא
 זקווקה ידוהי לש םיגהנמה בור- יתרוסמה םייחה ן נגס
 .םינשה ןוואל יוניש ילב ורתונ ,החפשמ תמקהב םיו שקה

 .החפשמ םיקהל בייח הליהקב דבוכמ דמעמב קש חה רבג
 וא ותרוגחבש ןדנב ןויגפ תאשל יואר ונ א ןכ השע אלש ובג

 .זקווקה ירהב רגוב רבג לש רכיהה ינמיסמ םהש ,ענ כ ש ב

 בורל .ךודיש לש האצות ןלוכ ויה ןיאושינה תויורשקתה

 השיא ,)ה'�ליא( תיעוצקמ תינכדש יתורישב ושמתשה

 לש הכווית דצב .הליהקב דבוכמ דמעמ תלעב תוגונמ

 םיתעל .תורחא ךודיש תורוצ םג ויה ,תיעוצקמ תינכדש

 תדילל ךומס וא הדיל םרט תוחפשמ יתש ןיב ךודישה השענ
 דעוימה לעבה תחפשמל הכדושש הדלי הרסמנש שי .תוקונית
 דע ופסמ םינש דוע ורסחש ףא .הנומש-עבש ליגב רבכ

 .)םוי דועו םינש הרשע·םיתש( הנותחל רתומה ליגל עיגתש
 תיבה-קשמ לוהינב דיתעל התומחל תרזוע התיה איה

 .השדחה התחפשמל תלגתסמו

 העדיו הב התצרש ןתח לש החפשמ ידיב הפטחנ הלכש שי
 "תופיטח" ויה .ךודישל םתמכסה תא ונתיי אל הלכה ירוהש
 אישהל היווה תודגנתה עקר לע ,תדעוימה הלכה תמכסהב
 אל ותחפשמש םושמ םא- הדי תא שקיבש רוחבל התוא
 ועיגה אל תוחפשמה יתשש םושמ םאו םהילע תלבוקמ התיה
 יולנ l ח וא ןא'גיאברזאב ילזפ חך( רהומה אשונב הוושה קמעל
 תחפשמל השוב דימת המוג הפיטח .)היוקלב-ונידובקב
 לע ןגהל ולכי אלש ושיגרהש היחאלו היבאל רקיעבו הלכה
 .םידדצה ןיב "החלוס" הליהקה תצעומ הנגרא בורל ;הדובכ

 םתליהק ךותב םידליה תא אישהל ולדתשה זקווקה ידוהי
 םילבוקמ ויה םידודה ינב ןיב ויאושינ .החפשמה ךותב ףאו

 ,םירשקה בור תא תורצוי תויעוצקמ תוינכדש ,םויה .דואמ
 םויה דע .יהשלכ הרענב ןיינע הלגמ ריעצש ירחא ללכ ךרדב
 ,תינכדש תברועמ התיתשכ .ותמזימ ושק רושקי גוזש גוהנ אל
 הלכה תחפשמל התנפו ןתחה תחפשמ תוחילשב הלעפ איה
 ויה םא ףא ,הלכה ירוהש גוהנ היה .התונוכנ תדימ המ ששגל
 הרטמב ,תקמחתמ הבושת ונתנ ,עצומה ךודישב םיניינועמ
 .םידעוימה םינתוחמה לש םהיתונווכ תוניצו תא קודבל

 להנתה הלכה תחפשמ לצא ןתחה יווה לש ךודישה רוקיב

 תחפשממ שיא ךא ד,וביכב הוולו ידמל תימשר הריוואב
 הבושת הלבקתה ושא דע םימ סוכב אל ףא עגנ אל ןתחה
 .רהומה הבוג ביבס רקיעב בסנ ןתמו אשמה .ךודישל תיבויח

1 "ה האמב- לשמל ,תקיודמ הרדגה רהומל התיה ובעב 9  

 ג"ק 288 ,תחא הרפ הלכה יבאל רוסמל ןיוצ ןתחה יבא היה

 דב םירטמ השולשכ ,תולוגנרת 20 ,לוגרוב ג"ק 48 ,הטיח
 ולחהו םיללכה ושמגתה םינשה ךלהמב .דחא ןבל וידסו ישמ

- תובר ועיפשה םימרוג ינש .רהומה הבוג לע ןיידתהל
 הארמו תוישיאה היתונוכתו ןתחה יווה לש ילכלכה בצמה
 וילעש רהומה לש הנושארה תיצחמה תא .הלכה לש ינוציחה

 .ךודישה לע המכסהה תעב ובכ תתל גוהנ היה טלחוה



 )ןישודיק=יש 1 דיג( ןיסוריאה סקט םייקתה הנותחה ינפל

 ואש טוריפ םהבו )הךס g י i נ i ת( "םיאנת" ומתחנ וכלהמבש

 סקט .דועו ןתחה תחפשמ דצמ תונתמ ,הנותחה םוי ,רהומה

 םייוניש וב ולחו תונושה תוליהקב דיחא היה אל ןיסוריאה

 ילב סקטה םייקתה ןאתסגדב ,לשמל .םינשה ןלהמב םג

 לש השאו תא ךתחה יווה וסיכ וכלהמב .חכונ היה ןתחהש

 .ףסכ עבטמ וא תעבט הנתמב הל ונתנו תחפטמב הלכה

 .סקטב ףתתשמ ןתחה תונורחאה םינשה םישימח-םיעבראב

 .הנותחה יסקטמ לודג קלח ןיסוריאה סקט ללכ ךא'גיאבוזאב

 ךתחה ,תוכרבה עבש תא וכריב ,"םיאנת"ה תא ארק ברה

 ופילחה ,ןייה סוכמ ועמג םהינש ,הלכה שאו תא הסיכ

 דמעמב .ףסכ תועבטמ הלביק הלכהו ,לבוקמכ אלש ,תועבט

 תועטב רבשנ םוי ותוא ןלהמב םאו סוכה תא וובש אל הז

 הנותחה סקטב .תוער רשבמ ןמיס רבדה בשחנ ,והשלכ ילכ

 ,תונושה לארשי תוליהקב תלבוקמה דבה תעירי השמיש אל

 ,הלכה תא ריכהל ידכ .הרוקמ הנבמב דימת ןרענ אוה ןא

 רחאלו ןיסוריאה רחאל םהילא הנימזהל ןתחה ירוה וגהנ

 קרפב ,םיגחו תותבש יברעב .התיבל התוא וריזחה עובשכ

 ·תבר תיגיגח הכולהת ונגרא ,הנותחל ןיסוריאה ןיבש ןמזה
 "םישגמ תאשל" הארקנ הכולהתה .הניגנב הוולמו םיפתתשמ

 לע ךתחה תובורק תואשונש םישגמה םש-לע )הךו 1 ב i א ג��(
 תחפשמ תנתמ ,םיטישכתו םידגב ,םיקתממ םהילעו ןשאו
 הנניא הכולהתה תונורחאה םינשה םירשעב .הלכל ןתחה
 .ןיסוריאה סקטמ קלח אלא דרפנ עוריא

 הקליחו ,םיקתממ רקיעב ,תונתמ הלכה הלביק גחבו תבשב
 זא ארקנ הקולחה סקט .םיבורקהו םינכשה ןיב םתוא
 הגהנ הנש םישימחכ ינפל דע .) i ג g � יישח g ( "שגמ תונתמ"
 תומוקר ,הפיכ וא קבטל תיקש- ךתחל הנתמ ןיכהל הלכה
 גוזה גהנ הנותחה ןיבל ןיסוריאה ןיב .םיזורחב תוטשוקמו
 קחשמ=יז i ו הךו 1 קמינ( הנושארה השיגפב .שגפיהל
 תורבחו ןתחה יובח- םיוולמ םג םיחכונ ויה )ןיסוריאה
 םירעב ןא ,םינטק םיבושייב ךיידע רמשנ הז גהנמ .הלכה
 .יווילה ילב שגפיהל םיריעצה תוגוזה םילדתשמ תולודגה

 רחאל ,שארמ שדוחכ עובקל וגהנ הנותחה דעומ תא
 ינפל שדוחכ .רהומה םולשת תא ןתחה תחפשמ המילשהש
 םהמ שקבלו םילבא החפשמ יבורק רקבל וגהנ הנותחה
 הנותחל הנכהה .דימת ךתינ רושיאה .הנותחה תכירעל רושיא
 וכלהמבש ,)הו 1 ב יישו 1 ב( הלמשה תריזג סקטמ הליחתה
 ירבד ךתא ואיבה ,תרפותל החפשמ תובורק ץמוק וכלה
 ךתחה ירוה .)יס 1 וע יישו 1 ב( הלכ תלמש ונימזהו הקיתמ
 ארקנש גהנמ ,החפשמ תובורק המכל םג םידגב ונימזה
 דגב םג גירא ותואמ רופתל ולדתשה ללכ ןודב .הpיח�
 םירפכב .הנתמב רמצ דידר ולביק תורגובמ םישנ .םיקקזנל

 89 ס רה רו· n מ

 הל'מ·ת'רבל ת 1 אסיכ

 l ר 1 זחש( א'נבה i ה'לאלז דקנסל

 ללוכ ,טעמכ הליהקה לכ תא הנותחה סקטל ןימזהל וגהנ
 .שיאב עוגפל אל ידכ ,םימלסומה םינכשה

 תישארה תיחבטל היה הנותחה ןוגראב דואמ בושח דיקפת
 תודוה הז דבוכמ דיקפתל התנמתהש השיא- )ינ i בייק(

 החפשמ יבורק תרזעב הדועס תוליעיב ןגראל התלוכיל
- רנו רניס חולשמ תועצמאב ונמזוה הלא םיבורק .םירופס
- רנהו ) 1 גזק ו 9 ( "םיריסה לע חיגשהל" הנמזהל זמר רניסה

 דיקפת .)הך�או ס 1 וע י 9' ?�( "הלכה תא תוולל" הנמזהל

 .םויה םג גוהנ תישארה תיחבטה

 יפ-לע ,םימי הרשעל העברא ןיב וכשמנ הנותחה תוביסמ
 יעיבר ימיב ללכ ןדדב וליחתהו ,ךתחה יבא לש ילכלכה ובצמ

 לגעמהמ התחפשמ יבורק תא הלכה הרקיב םוי ותואב .ברעב
 "האירב ףתכ" הל שמשל הליג-תונב תא הנימזהו ןושארה
 תעב הל ורזעו הנותחה ןלהמב הלכה תא וויל ןה .)יש 1 דג i ס(
 רחאל רהנב הלכה הלבט ךכל ,תואווקמ ויה אל .הליבטה
 ןושארה םויה אוה ,יעיבר םויב .ץחרמה-תיבב הצחרש
 תארקל וצבקתה ויפלו גהנמ תוליהקה לכב גוהנ היה ,הנותחל
 ,הלכל תונתמ םמע ואיבה ,הלכה ירוה תיבב םיחרוא ברע
 .םידוקריבו הרישב וליבו תיגיגח החוראב םבל תא ודעס
 .הניחה סקט תא וניכה ,ישימח םויל רוא ,תוגיגחה םותב
 ערה ןיע דגנ טחמ הליחת םימש הניחה תסיע לש תחלצב
 םימש תונורחאה םינשב( רשועל הלוגס- ףסכ עבטמו
 ,)תובאה ץרא םע רשקל ןמיסכ ,ילארשי עבטמ תחלצב
 םיליבטמו הלכה לש הילגרו הידי לע הניחה תא םיחרומ
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9 ם חה ר · n מ 1  

 םע וברע הלכה לש היחא .םיחרואה תועבצא תא םג הסיעב

 וילע םיחינמ םהו םיחרואה דיב הניחה תחלצ וילעו שגמ
 ףסונ סקט הניחה סקט ירחא גוהנ היה ןא'גיאבוזאב קר .ףסכ

 סקטה .)ימוקמ יסרפ בינב "ריכזהל" רא "רמול"( 1 ו;גיננ-

 לאושי·ץוא ורכזאב חתפנו הבוצעו תיטא הניגנמב הוולמ
 ס 1 וע 1 ו i גיננ , 1 ו;גינב א :םירש ןכ·וחא .שדקמה-תיב ןברוחו

 הלכה לע םכל ריכזמו ופסמ ינא ,ראו( 1 ו;גינב שינ;ת;ח הכ
 ,החפשמה ינרוק לכ תרמשנ םיאורק הרישה םרתב .)ןתחהו
 .תיבה ןבורחבו לארשי-ץואב ברש םימתוחו ,םיתמהו םייחה

 הבוקמ םירבגהו ןתחה ויה הנותחה לש ןושאר הליל ותואב
-ן;ןיב הנוכ אוה ;ןתחה תיבב םירבג ברע םיכורע הנרשאו
 . 1 ו;גינב סקט ןרענ רב םגו )ןתחה יובח( ו\מ l ד

 ינשה םויה אוה ,ישימח םויבש לבוקמ היה תוליהקה לכב
 וירבח לשו ןתחה לש םרעש תא זוזגל ופס עיגמ ,הנותחל

 l' ה• ג i ז לש יחרזא הנ 1 תח סקט
 הי'ריעה תזבכ
1 ןא'גיאברזא זבאב 9 7 7  

 יליגרתב ורחתה םה והנהמ האיציה םע .רהנב הליבטה ינפל

 דגבב ןתחה תא ושיבלה ןכמ וחאל .םיסוס לע הביכו

 שדקמה-תיב ןברוח רכזל רפא טעמ רשאו לע רחינה ,הנותחה

 ןמז רתואנ .ז"לק םיליהתב יהנ תולוקב רידחי וארק םלוכו

 םינרוק טעמו ברה ,גוזה יווה ושגפנ הלכה יווה תיבב

 .הינודנה תמישו תא םג הללכש ,)רבדתכ( הנרתכה תביתכל

 תוספדומ תוב 1 תכב ושמתשה תיטייבוסה הכפהמה ינפל

 ובתכ ,ץראה םע ושקה קתינשכ ;לאושי·ץואמ וחלשנש
 עבק הינודנה לדוג תא .ורטיע ילב ד,יב תוטושפ תוב 1 תכ

 רהומה לכ םא הטלחהה התיח וידיב .הלכה ינא תיתורירש
 התחפשמל ףרטצת רתנ םא וא הינודנב ללכיי רתוי ףאו
 תיבל וליבוה הינודנה יטירפ לכ תא .הינודנ לכ ילב השדחה
 םריבועה רוביצל רשפאל יכד תיטא הכילהב ןתחה תחפשמ
 הלכה יווה תא חבשלו תונתמה תא בטיה תוארל םינשהו
 .)םתונגל רא(
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 רב 1 תכ 1 םיאנת בתכ
 1 א'גיבאר r א . 1 נאב

 :ל i ממ

 ןם•כב ג'כ םיאנתה בתכ
1 ·שת 948) n ( 

 "O שת / 11 ' 0 ( ן•כ :הב i תכה

) 1 949 ( 

 רשג ןב רעזליא ןתחה
 רש 11 תב הרצת .הכלה

 / l ופעי ;;נעי (מ' דתבrכ ,רייכ
2 ר , 38 // 8  
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 ת 1 רפ 1 •לע 1 הנ 1 תח סקטל שגמ
 1 ' 11 1 גמ סגונ םיר 1 דס
1 • 1 א'גיאברזא ,הב 1 ק 996 

 תליהקב .הפוחה יגהנמב םג םילדבה ויה תונושה תוליהקב
 תכירעל תסנכה-תיב רצחב ריעצה גוזה שגפנ ןאתסגד ידוהי

 הכולהת ןגראל וגהנ הפוחה ירחא .סוכה תריבש ללוכ ,הפוחה

 תחפשמ תיבל הלכה תא ווילש תורנ יאשונ םיבורק לש
 תבורק- הרונמ תאשונ ה,גנ� הכולהתה תא הליבוה .ןתחה
 םייחה יזר תא הריעצה הלכה תא דמלל הרחבנש החפשמ
 הלכה לש היחא .הלעב םע ןושארה הלילה ינפל םיימיטניאה
 .רהוטל למסכ יאר אשנ

 הנותחה סקט לש ובור ןרענ ןא'גיאברזא תליהקב ,רומאכ
 .תסנכה-תיבב רקבל וגהנ אל הנותחה םויבו ,ןיסוריאה תעב
 ידכ הלכה לש התיבל העיגמ התיה ויבורקו ןתחה תרובח
 םשמ .ן:;רדח תלד לע רמשש ,היחא ידימ התוא "תודפל"
 .יארה-אשונ היחא ידיבו ה,גנ�ה ידיב ןתחה תיבל הלבוה
 חך( הכולהתה לש הכרד תא םימסוח ויה םיבשו םירבוע
 תוכזה תא "םידופ" ויה ןתחה ירבחו רפסמ םימעפ )הך�ב
 ותיבל הכולהתה ברקתהב .ילמס םוכס תרומת ןרדב ךישמהל

 .םינטק תועבטמו ת ירכוס ,זרוא ג זה לע רזיפ ,ןתחה לש
 םש ,ןתחה ירוה ת בל הכרד תא התשע הלוכ הכולהתה
 הלכה ינפ תא המדיק ןתחה ם� .תיגיגח הדועס המייקתה
 שבדב הנימי די תא תלבוט התיה הלכה .)ל?�( שבד תחלצב

 תא תחרומ זאו דיה תא קקלל הנתחלו הת מחל תנתונו
 םייחל הלוגס- הסינכה תלד ףוקשמ לע שבדה תויראש
 .המכסהבו רשועב

 .תיגיגחה החוראב הלכה הפתתשה אל הנש םישימחכ ינפל דע

 )הל'צ�ח( הפי דידרש דרפנ רדחב לכוא ושיגה היתוולמלו הל

 הפצרה לע בשייתה ןתחה .תולולכה תטימ תא וב ריתסה
 הילעו הלודג ישמ תחפטמ הסרפנ ודיל ,תיבב לודגה רדחב

- בהזו ףסכ ירבד ןכו ןמוזמ ףסכ- לביקש תונתמה וחנוה

 דמע תחפטמה דיל .ומא ללוכ ,ותחפשמ ינבמו םיחרואהמ
 .העיגה יממו הנתמ לכ לש הביט לע זירכהש החפשמ בורק

 תוחכונב תרבחמב ומשרנ ןה ,תונתמה לכ ורסמנש רחאל
 האשינש הריעצ השיא .ןתחה לש ותושרל ורבעו םידע



 הלכה תלבק תא למסל ידכ הנמזוה הנורחאה הנשה ךלהמב

 .הליהקלו תרגובה הרבחל הריעצה

 אלש .הנותחה יסקטב םימיוסמ םייוניש ולח םיעבשה תונשב

 .תויגיגחה תויוסנכתהב ףתתשהל ריעצה גוזה לחה ,רבעבכ

 התע םירבוע הנותחל םיאיבמ םיחרואהש ףסכהו תונתמה

 התוול ,ריעצה גוזה לש דוקיר רחאל .ןתחה ירוה תושרל

 עורכל ןתחה גהנ הילא ףרטצהש םדוק .הנישה רדחל הלכה

 .תטלחומ העינכ תואל םהידי תא קשנלו וירוה ינפל ךרב
 םשל הסנכנ ומוקמבו הנישה רדחמ אצוי היה המ-ןמז רחאל

 ןילוחכל ןמיס- םד תגופס תחפטמ הדיבשכ האציו חגניה

 תחפטמה .)ה�ןח וו:יח 1 ז( תזב-תב איהש החכוהו הלכה לש

 ורמש ה�נ;ה םע דחיש ,)ו 1 מ\ז ו l וינ( ןתחה ירבחל הרסמנ
 תחפטמה תא םיחקול ויה ןתחה ירבח .הנישה רדח תלד לע
 אל םא ,רבעב .םהידימ התוא "הדופ" היה אוהו הלכה יבאל

 ,הגיגחה דימ הקספוה ,הילותב תא "חיכוהל" הלכה יריב הלע
 תיבל הרזח הוחלש ,רבג ידגבב השבלוה איה ,הרזגנ התמצ
 רזחה הירוהמ שרד ןתחהו ,)ובנזל הינפשכ( רומח לע הירוה
 הלכה חולישב םיקפתסמ םויה .הרובעב םלישש רהומה לש
 .רהומה רזחהל העיבתבו התיבל

 דלי וא קונית םיביכשמ ויה ןיאושינל ןושארה עובשה ךלהמב
 םייקל םהמ עונמל ידכ גוזה-זנג ןיב )התוחא וא הלכה יחא(
 לביק עובשה םותב .הדינ תוכלהל ףופכה רוסיא ,תושיא יסחי

 ךלהמב תותבשה תחאב .ותיבל הרזח הוולו תונתמ דליה
 תחפשמ תא םינימזמ ויה הנותחה רחאלש םימיה םיעברא
 הריעצה השיאל םיקפסמ ךכבו ,ןתחה ירוה תיבל הלכה
 הדילל דע .)הךנ 1 קרו י 1 ו( "הינפ תא תוארהל" תונמדזה
 תיבמ תבשל לכואה תא הריעצה השיאה הלביק ,הנושארה
 ,ןבה תדיל םע דחוימבו ,הנושארה הדילה םע קר .הירוה
 .אלמ ןפואב הקיח לא התוא תצמאמ הלעב תחפשמ התיה

 השיאה ת�רקע .זקווקה ידוהי ברקב םירידנ ויה םישוריג
 חקל תובורק םיתעל יכ םא ך.כל הביס םימעפל הקפיס
יעבל ןורתפכ היינש השיא לעבה ומצעל  דע ןכש ,תורקעה תי
2 ה האמה לש םירשעה תונשל  ונברד םרח לבוקמ היה אל-0
 וא םידימא םישנא ברקב .זקווקה ידוהי תליהקב םושרג
 השיאהש ילב םג םימעפל הימגיב הגוהנ התיה םינבר
 םישנ יתשל ויאושינ לש םירקמב .הרקע התיה הנושארה
 .דרפנ תיב-קשמ ןהמ תחא לכ הלהינ

יחה ר 1 זחמ  95 םי

י םילבוקמ ןוה זקווקה ידוהי תליהקב  םהו ,הצילחו םובי
 ןיסוריאה ויבש ןמזה קרפב ןתח רטפנ רשאכ םג ומשוי
 ,הצילח סקט ומייק הז םע הז תויחל וצר אל םא .הנותחל
 היה זקווקב הצילחה סקט- תורחא תוליהקבכ אלש יכ םא
 ןבס תרתה ןפואל העדונ הבר תובישח :לשכיהל לולע
 תא ריתהל היה הצולחה לע ;ץלוחה לענלש םירושיקה
- הדיב רבדה הלע םא ;םימיוסמ םיללכ יפל םירשקה
 םאו ,חונמה הלעב תחפשמ םע רשקה תא ךכב הקתינ
 שבגתה ,תאז עונמל ידכ .חצנל הנמלא הראשנ- ואל
 ,התוא םבייל הלעב יחא לע ויפלש ידוחיי ןורתפ הליהקב
 .דבלב םירופס םישדוח ךשמייש ועדי םידדצה ינשש םוביי

 רקיעב( הדיתעל גואדל החפשמה התסינ הלא םישדוחב
 השרוג הרצקה הפוקתה םותבו )ךודישל ףא םיתעלו הסנרפל
 ישימחה רושעב .שיאל אשניהל היישפוח התיה ףאו הנמלאה
1 ה האמה לש  ,המחלמהמ ובש אל םיבו םירבג ושאכ ,-9
9 ·מ .םוביי תווצמ קוו ןא טעמכ רגהנ 5 0  ולדח ןליאו ך 
 הלעבש השיא םגר הלא םיידוהי םיגהנמ םייקל זקווקב
 .הליגו הנמלא הבשחנ ,םידלי םהל ודלונ םרטב דוע רטפנ
 לש תוחא תאשל גהנמ םג היה ידוהיה םובייה גהנמ דצב
 .הרטפנש השיא

 שבד ת 1 •ראש תחר 1 מ הלכ

 ף 1 קשמ לע הדי ףכמ

 התיבל הם•נכה
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 םינשב םייוניש םהב ולח ,ןיאושינה יגהנמב תוביציה ףא לע
 הז םדוק ואר אלש גרז-ינב ןיב ויאושינ דרע ןיא .תונורחאה
 הברח דרע ןיא .םימדוק תורודב גרהנ היהש יפכ ,הז תא
 םיכשמנ הנותחה יעוריאו יעיבו םויב הנותחה תא ליחתהל
 אלו ןתחה תיבב םוי ,הלכה תיבב םוי- םיימוי קר תעכ
 םג וברתה .ץחומ-תיבב הצחו קר אלא רהנב הליבט הגרהנ
 םירידנ ויהש ,םינוש םירפכמ רא םירעמ םיריעצ ויב ויאושינ

 שי ןא • ו 2 תונב תודלי לש רסוב יאושינ דרע ויא . םדוק דראמ
7 ו 6 ליגל הרענה עיגהב ןיסוריא יסקט  ותרמה ליגה ינפל • ו-
 תא םיכורע הלאכ םיוקמ i: .יחרזאה קרחה יפל ןיאושינל
 הרענה עיגה דע יחרזאה םושירה תא םיחודו יתדה סקטה
 תואצרה ןא ,וירש ויידע רהומה םולשת לש גהנמה . ו 8 ליגל
 תחפשמ לע וישכע תולח ןתחל הפרחה ידגב ללוכ הנותחה
 אלו תיבב בר ידיב םילהונמ הפרחהו ןיסוריאה סקט .הלכה
 ,הנותחה ןיבל ןיסוריאה ןיב שגפנ ריעצה גרזה .תסנכ-תיבב
 הנושארה השיגפבש גרהנ תומיוסמ תוליהקב יכ םא
 הרתונ הלכה לש וילותבל השירדה .גוזה יובח םג םיפתתשמ
 םג םויה םיכורע זקווקה ידוהי ,יתדה סקטהמ דבל .הניעב
 תוטרדנא לע םיחרפ רז םיחינמו יחרזא ןיאושינ םרשיו
 םישימחכ ינפל דע .היינשה םלועה תמחלמב ולפנש םילייחל

 יאושינ ללכ ויה אל .ותריב םירידנ תבורעת יאושינ ויה הנש
 ,היידוהי-אלל ידוהי יאושינ קר אלא ירגל היידוהי הריעצ
 הז תונורחאה םינשב .ןרסא לאכ התיה םהילא תוסחייתההו
 .תורידנ םיתעל ויידע יכ םא ת,ורקל יושע

 לבא יגהנמו הרובק
 .זקווקה יודהי לש םמלועב יזכרמ םרקמ דימת היה תרומל

 לע םיעיבצמש םייתליהקה םיגהנמה יובירב היוצמ ןכל תרדע

 .הלבאל הנושארה הנשב הלבא החפשמ יפלכ תדחוימ תרשיגו

 תיב תא דוקפל םידידיו םיבורק םיגהונ תותבשבו ישיש ימיב

 ףתתשהל םתוא םינימזמו םתיבל םיאב החמש ילעב ;םילבאה
 תסיפת .הנותח םייקל םתרשו תא םישקבמ רא ,הלימ-תיובנ

 יגהנמש ןכל הביסה ילוא איה ןכ-לכ תיזכרמכ תורמה
 .םינשה ןוואל יוניש ילב טעמכ וראשנ לבאהו הרובקה

 קר אל רטפנה לש רתיב אלמנ ,תורמה רבד עדוויה םע
 ול קולחל םיאבש ,םירכומ אל םישנאב םג אלא םינרוקב

 םיינלוק- םויה דע לבוקמכ- לבאה ייוטיב .ןווחא דובכ
 תובורק לכ ;דימת םתוא תוליבומש ןה םישנהו דואמ
 תוקעזנ תוכרב- תרגבו תויחא ,השיא ,םא- החפשמה
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 תובורק דצב .ןהיתורעש תא תושלותו ןמצע תוטרוש ,רבש
 )ו;ג;דח;ס ה�ויג( תויעוצקמ תוננוקמ תועייסמ רטפנה

 .ןתדובע תרומת רכש תולבקמו )ה�ויג( תוניקב

 השימח םינגראתמ ,םדא לש ותומ לע העידיה תוטשפתה םע
 לכ .רבקה תא תורכל תורבקה-תיבל םיכלוהו םיריעצ םירבג
 לע רטפנה תפוג תא םיחינמ ,רבקה תנכה המלשוה אל דוע
 ארוק ברהו תורנ םיקילדמ ,המדאה לע וא ותיבב הפצרה
 ישנא ,רבקה רפחנשמ .הנשמהמ םיקרפ דמלמו םיליהתב
 ,תונבה וא םינבה דחא .הפוגה תא םיצחור אשידק הרבח
 םעפב רטפנה תפוג לע ןפרש ,רטפנה תאווצ יפל םיתעל
 הרהטה סקט .)יל;ל;ח נ;א( םירשכ ,םירוהט םימ הנורחאה
 ,ןכ ןווצל דחוימב םקוהש להואב וא תיבה וצחב םייקתה
 .רטפנה לש ורדחב ףא הנורחאבו

 ,הצלוח- קד דבמ )יטויח�( םיכירכת תמל תורפות םישנה
 םיינוגו הלמש וא ובגל תופפכו הפיכ ,םיינוג ,םייסנכמ
 תא וסכיש ןכ הזל הז םירפתנ םידגבה .ןידס ןבומכו ,השיאל
 ףוסבל .דרפנ דב יוסיכב םיסוכמש םינפל טרפ ,ףוגה יקלח לכ
 .תיציצ םיחינמ םירבגה יכירכת לעו ןידסב תמה תא םיפטוע
 םראווצ לע םיכירכתהמ ותונש דבמ תועוצר תולתל םיגהונ
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 ,םיעשת לעמ ,דואמ רגובמ היה רטפנה םא .רטפנה ינב לש
 ,ולש םיכירכתה דב תיראשמ תועוצר םידליה בג לע תולתנ
 ימל הפי וחוכ הז גהנמ .םימי תוכיראל עימקכ ,ןרוריח רחאל
 אלב םויב וב םירבקנ וגרהנש םישנא .יעבט תוומ רטפנש
 קשנ היה םא .םהידגב לעמ םיכירכתב קר םיפוטעו הרהט
 .ותא ורבקל םיגהונ גרוהה לש ותושרב

 לע ותפוג תא םיחינמ הרובקל רטפנה תנכה תמלשנשכ
3 ידמ ;םירבח השיש ידיב תאשינ איהו הקנולא 0 - 2 5  םידעצ 

 עסמ ןלהמב םימעפ שולש ;תוקנולאה יאשונ םיפלחתמ
 ברהו המדאל תדוומ הקנולאה ,הכולהתה תרצענ היוולהה
 ,) t אמינ ימ;ך;א( שדוק ילכ היה רטפנה םא .תוליפת אורק
 תרמאנ הנורחאה הליפתה ;םימעפ עבש תרצענ הכולהתה
 ,תורבקה תיבל ךומסה אשידק הרבחה דיינב ינפל
 םעפב הקנולאה יאשונ םיפלחתמ ,ונקה לא םיברקתמשכו
 ,החרזמ הנופה ,שארל תחתמו ובקל תדוומ הפוגה ;הנורחאה
 לוכהו ץע ישרק םיחינמ תמה ביבס ;המדא תמרע םימורע

 דימ הריפחה תא תא םיריבעמ ןיא ;ונקה יוסיכב םיפתתשמ
 .םשמ ףסאייש ידכ המדאה לע ותוא םיחינמ אלא דיל



 .תורבקה-תיבל ךרדה תיצחממ התיבה תוחלשנ םישנה

 ךופשלו הפוגה תצחרל ושמישש םימה תא ףוסאל ןדיקפת

 ויהש ןוזמה ירצומ לכ תא קורזל ןכו ידדצ םוקמב םתוא

 הארבהה תדועס תא ןיכהל םג ןהילע .רטפנה לש ורדחב

 הנתשמ הדועסה בכרה .םירבגה לש םתרזח ינפל ) i כ\וונ(

 דחוימבו ריעצ תמה היה םא .ותומ תוביסנו רטפנה ליג יפל

 המדא-יחופת אלא הדועסב רשב שגוה אל ,םמידו גוהנ םא

 םא .םישבי תוו q ו תוקולש םיציב ,ץע-יחופת ,םילשובמ

 וא הנש האמ ןב היה םא .רשב םג ושיגה רגובמ היה רטפנה

 ותומ תא םינייצמ ,םיאצאצ לש תורוד ריתוהו ותומב רתוי

 ,םישנ ךכ-וחאו םירבג הליחת ,םיחכונה .תוזילע תוגיגחב

 .רטפנה םדוק חנוה ובש רדחה תפצו לע דועסל םיבשוי

 איבהל הארבהה תדועס יפתתשמ וגהנ םיעבשה תונשל דע
 תרומת "םלשל" םיגהונ הנורחאה הפוקתב .םתא לכואה תא
 םיפתתשמה לש המישר להנמ החפשמה יבורקמ דחא .לכואה
 עייסל הזה גהנמה תרטמ .םליש דחא לכש םימוכסה לשו
 הרובקה יפתתשמ לש םבוש םע .רטפנה תחפשמל תילכלכ
 סוכ הצוחה םהילא איצוהל ךירצ החפשמה ינבמ דחא ,התיבו
 תובוטרה םיידיה תא םיריבעמ .םהידי לע םתוא תקצלו םימ
 .םינפה לע םג

 תסנכה-תיבב החפשמה ינב םירקבמ העבשה ימי ךלהמב
 החנמ תליפתל ,םיירהצה-וחאו רקובב- םויב םיימעפ
 םיחרואל תודוהלו רבקל תולעל גוהנ יעיבשה םויב .בירעמו
 ,םיחרואה בור םירזפתמ ןכמ וחאל .לבאב םתופתתשה לע
 תואלמל דע רטפנה לש ותיבב ןולל םיראשנ רתויב םיבורקהו

 ידוהי לצא הל�'צ תארקנ וז הפוקת .ותומל םוי םישולש
 םישולשה ימי םותכ .ןאתסגד ידוהי לצא םיי? וא ןא'גיאברזא
 םידגב ףילחהלו ץחרמה-תיבב רקבל םיגהונ רבקל היילעהו
 ףוס תא םילמסמ ךכבו רפתסהל םג זא םיגהונ םירבגהו
 .לבאה לש ןושארה בלשה

 תבשבו ישיש םוי לכב ,הריטפל הנושארה הנשה ךלהמב
 םיפתתשמ םניא ויבורק ,רטפנה לש ותיבב הדועס תמייקתמ
 דחוימב םנימזהל גוהנ הז תמועלו תויוולהב וא תונותחב
 אל םא .הבושח הווצמ בשחנ הז סקטב םרוקיבו הלימ-תירבל
 ·תיבל וידגב לכ תא םינתונ ,החפשמ רטפנה וירחא ריאשה
 ,ותנותח רחאל וצק ןמז רטפנ וא סרואמ היה םא .תסנכה
 ןהיתומצ תא זוזגל ,ותוחא ןכו ,ותשא וא ותסורא וגהנ
 .תמה םע ןרבקלו

 יפל ,הנשה םויב וא םישולשה םויב םייקתה הבצמה יוליג
 .החפשמה לש תילכלכה תלוכיה

1 חה רוזחמ 1 99 ם   

 רטפנה תאישנל הקנולא

 2000 . 1 איגיאברזא .זוגוא

 רחאל הקנולאה תא דימשהל רבעב וגהנ תוליהקהמ קלחב
 תורחא תוליהקב ןתמועל ,"תוומה תא רוצעל" ידכ הרובקה
 םידחופ םניא יכ תואל העובק הרובק תקנולא לע ורמש
 רשפאו ,הקנולאה תרמשנ תוליהקה לכב םויה .תוומהמ
 .לבאה יגהנמ םוחתב םידדובה דחא לעכ הז יוניש לע עיבצהל

1 'מע ,"םיטישכתו שובל" קרפב השיאה שובל לש טוריפ האר 2 5  . 
 . ן 03 'מע ;םיסקטו חרנומא" קרפב אשונב ןויד האד
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 םיסקטו תונומא

 בוליאעמש-שדקמ האל

 ילב תועפשומ םירהה ידוהי ברקב תוצרפנה תונושה תונומאה

 םייח םה םברקבש זקווקה ימע תא ונייפאש תונומאמ קפס

 םיעגפו תולחמ תולתל םיגהונ םירהה ידוהי .םינש תואמ רז

 םיליטמש ערה-ןיעו ףושיכ ,תוער תוחור תוברעתהב םיר:זא

 ,תודיתע תודיגמ תרזעל םינופ םה .םהינימל הער ישק:ך

 םיאיקבה םישנאלו ,םימלסומ טעמ אל םהיניב ,םינו.;•רי

יגאמ םיסקט .םיימרקמ םיחמצ לש אפרמ תרנוכר:ב  םי

 .םירהה ידוהי לש םוי-םויה ייחב יזכרמ דיקפת םיאל·:ך

 םינש תואמ ינב םה הז קרפב םינודנש םיסקטהו תונומ�'י

 .םויה דע םימייקתמ םב"ו

 ערה-ןיע
 ינב .זקווקה יבשות לכ ברקב דראמ הצרפנ ערה-ןיעב הנומ�'י
 הקודבה ןרדב ערה·ןיע תעפשה תא לרטנל םיסנמ הליה;י;ר

 רא ,םינרעדי רא םינבר ידיב ונכרהש תרעימק תאישנ- רת"ב

 םיאצמנה תרעימקב טושפה .עבטב ופסאנש םיצפח וליכהש

 הבר ההכ דב תסיפ אוה ונימיב םג זקווקה ידוהי שומישב

 םידגבל הז גוסמ עימק רבחל גרהנ .ץע םחפו הררעש יניערג

 םרקמב םידלי לצאו ,םירתסומ תרמוקמב םירגובמ לצא-
 דומלתהמ םיקוספ תרזעב םג ערה-ןיע ריסהל ןתינ .טלוב
 לעמ םיקוספה תא םילות .םימכח לש םדי בתכב וקתעוהש

 ןכר ,םייעבט םירמוחמ תוזורחמ דצל ,תוקונית לש תוסירע
 .דחי םג תדר הקיטסימ ,הקיטתסא לש גוזימ גשומ

 תינפוג השלוח לש הביט לע דומעל םילוכי םינרעדי קר
 תכלשה איה תחא ךרד .ןכל םיכרד המכ םהל שיו האפרלו
 םיביואה לכ תומשב האירק תייוולב ,שא ךותל קצב יררדכ
 ילבו ץצופתהל ילבמ םיפרשנ םירודכה םא .הלוחל םירכומה
 םלוא .ערה-ןיעב רבודמ ןיא יכ םיעבוק םה ,שאהמ ץופקל
 לע ,והשלכ בירא םשב םיארוקש תעב ררדכ ץצופתמ םא

 תתל ,הפרשל ,ביואה לש וידגבמ דב תסיפ שולתל ינרעדיה
 .רפאנ וחצמ תא חושמלו הפרשה ןשע תא ףואשל הלוחל
 רא הררעש םימל םיליטמ .םימ סרכב האירק איה תרחא ךרד
 תא םלגל תורומא תולבקתמש תררוצהו ,תכתרמ תרפוע

 רזפמ ינרעדיה ,תפשחנ התוהזשכ .הלחמל המרגש תומדה

 דרע .ודימשהל ףאו ביואה יניע תא ררועל ,שאה לעמ חלמ

 המדא ןפרח ותטימ לעמ רזפל איה ןיוע םרוגל קזנ בסהל ךרד

 .ותחפשמ בורק לש רבקמ חקלנש

 אפרמו הנגה תונוכת סחייל םיגהונ ןח ינבאמ תוזורחמל םג
 ןנאש לבוקמ ,המגודל ן,כ .ערה-ןיעמ תומרגנה תולחממ
 ;תועיצפו םילער ינפמ ןגהל החוכנ שי המודאה טינרגה

 לראינרק ;תוער תובשחממ ררחתשהל רזוע לוגסה טסיתמאה
 .םד רצועו םייניש יבאכ חיכשמ ירט רשב עבצכ ועבצש

 תא תבייחמ ,תוקורי רא תולוחכ ויניעש םדא םע השיגפ
 הנומאב ץרענ גהנמה ררקמ .ויבקע לע בושל םירהה ידוהי

 םהלש תיתשקה עבצל תינבלח עבצ ןיב דוגינהש םישנאש
 .ןכל ונווכתהש ילבמ םג ערה-ןיע ליטהל םילוכי ,ריד דח וניא

 םע ,םפגב םייחה םינקז םע םיחוכיוומ םיענמנ םירהה ידוהי
 יגאמ חוכ סחוימ םהיתוללקלש שפנ ילוח רא םיינע ,םימותי
 תוללקהו לאה לש ולצב םיסרח םה יכ םנימאהב ,ריבכ
 .וילא רשי תועיגמ םהיפמ תואצויה

 ,םיינרופיצ רא רעיש ירזג בוחרל ךילשהל רוסיא םלצא לח
 רמכ .םיפשכ םתועצמאב ליטהל תוערה תוחורהמ עונמל ידכ
 .םירחא לש םיינרופיצו רעיש ירזג לע ךורדל ןיא ,ןכ

 .ערה·ןיע לש התעפשהל םיסחוימ םיזופחו םיזיזפ םישעמ םג

 םיינוימד םירוציו ךשוחה תוחור
 םג םידגוס ןא ד,חאה לאה לש ומויקב םינימאמ םירהה ידוהי
 .לאה לש ותוסח תחת םינותנה ,םינוש םייעבט-לע םירוציל
- היח תומד שובלל םילוכיר ,ןיעל םיארנ םהמ םידחא
 השעמ לע ולמגתל וא ויתונווע ןיגב םדא שינעהל םחרכב

 םינשמ םירחא וליאו ,תועובק תונוכת ילעב םהב שי .דסח

 .םדאה ינב לש םישעמה יפ-לע םהיתונוכת תא

 ידוהי ,תרחואמ הליל תעשב דוחייבו ,הכורא ךרדל םיאצוישכ

 םידיפקמו והשלכ יתכתמ ץפח םמע תחקל םיגהונ םירהה
 ענמיהל ידכ תאז .)"דחאה לאה םשב"( יא;ןןח םזנ :רמול
 הירצמו ןשרחב הליעפה הער חור- זט.ץpי םע השיגפמ
 הבעמב רא חותפ הדשב ,םימ תוררקמ דיל ,םישוטנ םיתבב
 ידכ .םימח םיממ תדחופ זט.ץpיהש הנרמאה תחוור .רעי
 ינבל רוסא ,שפנ תולחמ איבהלו ללותשהלמ התרא עונמל
 לכ לע .הצחר ימ דוחייבו ,םימח םימ ץראה לע ךופשל תיבה

 לע חינהלו ,הידלי תציחרב רושקה לכב דראמ דיפקהל םא

 דעונש יתכתמ ץפח וא אטאטמ םימחה הצחרה ימ תרעק
 םימח םימ תכיפש םג םידדועמ ןיא .זט.ץpיה תא חירבהל
 המדאל תחתמ תונכוש תוחורה יכ ,הצוחה תיבה חתפמ
 אל ,חרוא ינפ םילבקמ רשאכ .ןתפמל תחתמ דחוימבו

 .םידשה לע ךורדל אל ידכ ,תיבה ןתפמ לע םיבכעתמ

1 03 

 :לוממ
 עימק
 .תועמק ,תולוגס" ךותמ

 תאמ ן•-בתכ :תולרוג

 השמ סהרבא 1 ב 1 בואר
 • 1 איג•אברזא .הבוק

1 86 1 - 6 6  
1 ך ; 20.7 א 6 . 5  



1  בול•אעמש·שרקמ האל 04

 רשואו תוירופ יניינעל חור איה )"ומשב ארקת-אל"( ויג�·ם 1 נ
 חורה ינפמ הררחה .חרואה ירבוע לע םג הנוממהו יתחפשמ
 קינעהל רוסיא לח ןכלו המעז תא ררועי המ תערל ויאו הלודג
 תבהא תועצמאב התוצרל רשפא ,םלואו .והשלכ םש הל
 .םיחרוא תסנכה תווצמ תועצמאבו תלוזה ידלי תבהא ,תלוזה
 קזב שגפמ .לזמה לע דמלל לוכי חורה םע שגפמה ןפוא
 םרא ילגר ןיב הרעסב תפלוחש חור וליאו החלצה חיטבמ
 ויג�·ם 1 נ .םידליה םולש תאו יתחפשמה רשואה תא תנכסמ
 םניא םירוההו תוומל םידליה תא קונחל םיתעל הסנמ
 םירוגמ םוקמ ףילחהל אוה םהידיב רתונש לכ .הל םילוכי
 םיכרועש סקטל המוד ןוידפה סקט ;םקונית תא "תודפל"ו
 ראותמש יפכ ,ורטפנש םיחא ירחא ודלונש םידלי תנגהל
 ."םידלי לודיגו הדיל" תרתוכה תחת ןלהל

 חור איה יב\א·ייזך וא יב\א·ו 9 תומשב העודיה םימה-םא
 ךותל תורה םישנ וא םיבהאנ תוגוז המרמב ךושמל הניינעש
 םישנלש ןכל הביסה איה .דעל םלעיהל םה םידיתע םש ,רהנ
 תנכוסמ איה .יוויל אלב תיבה תא בוזעל אלש ץלמומ תורה
 ןכש ,וrדבל ראשיהל אלש תדלויל ץלמ מ ןכלו תודלויל םג

 תובורקמ תחא תומדב תיבל סנכיהל הלולע םימה-םא
 .תדלויה לש היברקמ םועטלו הכימשה תא םירהל ,החפשמה
 רשפא ,הרעש תא םיזזוג ןמזב םימה-םא תא םיספות םא
 תעבט התוארב תמלענ םימה-םא .תדלויה ייח תא ליצהל
 .הדלפ היושע

 םייחה רוזחמל תורושקה תונומא
 הנותח
 ןכל .תוער תוחור תוברעתהל דעומ ןמז אוה הנותחה סקט
 תולימ תא רמוא ברהש רחאל דימ ,סקטה תליחתב רבכ
 בורל- להקבש םישנה תחא הליחתמ ,ת נושארה הכרבה
 .טוחב םירשק רושקל- הלכה וא ןתחה לש החפשמ תבורק
 ןתחה תלוכי לע עיפשמה יגאמ חוכ םירשקל ,הנומאה יפ-לע
 ידכ ,רהמו בטיה דובעל תשרדנ תרשוקה .ותלכ לא אובל
 םיירטה ןיאושינה תא רפהל םיפאושה םיביואה תא םידקהל
 ,תוכרבה עבש תרימא תעב .םמצע לשמ םירשק תועצמאב
 ידכ ,םירשקה לכ תא ריתהלו קיפסהל הכירצ תרשוקה
 דיפקהל הילע ןכ .החלצהב רתכוי ותלכ םע ןתחה דוחייש
 הייח ורצקתי אמש ,העשת לע הלעי אל םירשקה ופסמש
 .המצע הלש

 עימזjןו•לת םע תזורחמ
 20 ·ה האמה ,ןא'ג•אברזא
יסור תועבטמ 'ףסכ  םי
 30 א

 איה גוזה ייח לע הערה העפשהה תא לכסל תפסונ ךרד
 חתפמב םג םישמתשמ ולחה הנורחאל .םירמסמ תעיקת
 עבצא לע ןיאושינה תעבט תא דנוע ןתחהש העשנ .לוענמבו

 עיגהבו ,ילמסה לוענמה תא םילעונ החפשמה ינורק ,הלכה
 .לוענמה תא םיחתופ ,תפסכנה תודחאתהה תע



 תורקע
 םיליחתמ החפשמה ינב .רוריב תבייחמ גוז ינב לש תורקע
 החפשמה יביוא לש םירשקהש םושמ המרגנ וז םא קודבל

 אלש תוללמוא תוביסנב רבודמ אמש וא ,סהלשמ םיקזח ויה
 החכנ זיאושינה סקטב םא םיקדוב .הנותחה תעב ולגתנ
 .היאושינל םוי םיעברא ואלמ םרטש הריעצ השיא הרקמב
 הלכה תא זימזהל האנ ץורית אוצמל םיסנמ ,וזכ התיה םא

 "היירט"ה הלכה תא יהשלכ ןרדב ריבעהל ידכ "הקיתו"ה

 .הילגר תחת

 םידלי לודיגו הדיל
 .םכוניחבו םידלי לודיגב ,הדילב םירושק םיבר םייגאמ םיסקט
 תא עורקל תדלויה יבורק םיגהונ ,השק הדיל הווח תדלוישכ
 החפשמ .ןצופינל דע וזב וז םינבא יתשב תוכהל וא םהידגב
 םיניכמ םהו םינברל הנופ ,ריעצ ליגב םידלי ותמ 1 בש
 תוכורב תוחפשממ ףסאנש ףסכ תויושע תודחוימ תועבט
 םינברהמ תולבקמ תונבב קר וכרבתהש תוחפשמ .םידלי

 תיתחתב .םינב קר ןהלש תוחפשממ ופסאנש תומוד תועבט
 זמ םיקוספ וקקח וזכ תעבט לש ,חוטשה , j וילעה הקלח
 .הימי ףוס דע התוא דונעל הווצמ התיה השיאהו ן."נתה

 ,םינב המכ לש םתומ רחאל דלונש ףסכנה זבה לע זגהל ידכ
 םכסומ םוקמב וריאשהלו םיטוטרמסב ותוא ףוטעל םיגהונ

 ןמז רובעכ .החפשמ יבורק ידיב "ףסאנ" אוה םשמו ,שארמ
 ותוא "םידופ" ,ותוא "םיאצומ" קוניתה לש וירוה המ
 וא )"קורז"( הךנpי- שדח םש ול םיקינעמו ,םיבורקהמ
 דליל םג םיכרוע המוד סקט ,רומאכ .)"יתאצמ"( ם 1 דפ 1 א
 לרוגל חיכוהל דעונ סקטה .ותוא קונחל תמייאמ ויג�·ם 1 נש

 אלש יואר יכו םדלי תא תחא םעפ רבכ ודביא םירוהה יכ
 רעש תצווק הזכ דליל ריאשהל גוהנ .תפסונ םעפ םשינעהל
 עבש דליל ואלמש רחאל .ושאר תא חלגלו תפקרקה זכרמב
 חילצהש לע הידוה תואכ ,תיגיגח הדועס ךורעל וגהנ םינש
 הדועסב .וייחב תויטירקה םינשה תא םולשב רובעל
 ברהו ,םידבוכמ םינמזומו םיחרוא ,החפשמ ינב םיפתתשמ
 לקשמכ ףסכו בהז- ורכש תא לבקמו רעשה תצווק תא זזוג
 רבעב וגהנ הזוזגה הצווקה תאש םירפסמ .הזזגנש הצווקה
 דליה לש ונזואמ םיריסמ םג תע התואב .םילשוריל חולשל
 העטת הערה חורהש ידכ ותוקני זאמ דנעש דחוימ ליגע
 .דליב אלו הדליב רבודמש בושחל

 ןיאו ,הקיר קונית תסירע ענענל זיאש םירובס םירהה ידוהי
 גוהנ .ותומל ףאו טועפה לש ותלחמל םורגל אלש ,התוסכל
 ,םוש שאר וא הרות רפס ,יתכתמ ץפח הקירה הסירעב חינהל
 םיצלאנשכ םג םישוע ןכ ;תוערה תוחורה תא שרגל ידכ
 .תיבב ודבל דלי ריאשהל
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1 םיסקטו תונומא 05 

 וכותל סינכהל וגהנש קיתרנ

 תוילבק תואחסונ םע ףלק

20 ·ה האמה  
 רוע
5 א . 2  8.7 ו ; 

 הקוקח וילעו ע•מק
 הלוגס תחסונ

20 ·ה האמה ,ןאתסגר  
 ףסכ

3 ר ; 3 5 א . 5  

 הקוקח וילעו ןוירפל עימק
 תירבעב הלוגס תחסוכ
-20 ה האמה
 ףסכ
4 ק . 5  



1  ב 1 ליאעמש-שרקמ האל 06

 עימק-ן i ילת D ע תז i רחמ
-20 ה ,ךאמה ,ןא'ג•אבראז
 D"Dl ר ת i עבטמ ,ףסכ
2 א 6  



 םדאה ווח לע םתעפשהו עבטה תוחוכ

 םימש
 רבעל עיבצהל םדאל רוסא םירהה ידוהי תנומא יפ·לע

 לולע אוהו ,םימורמב-בשויב לוזלז העיבמה הלועפ ,םימשה
 הביסה םג וזש ןכתיי .תוומ שנועב וליפא ךכ לע ושינעהל
 םלוא .םדא ינב רבעל ףא עיבצהל םברקב לבוקמ אלש ןכל
 םינופ םהו ,"םימשה םשב" םיעבשנ רתויב םיילרוגה םיעגרב

 .םהיביוא תא םללקב םג םימשל

 .םדאה ינב תומשנ לש םיליפכ םיבכוכב םיאור םירהה ידוהי
 בכוכ םימשב עיפומ קונית לש ותוול םע יכ םינימאמ םה
 .בכוכ לפונ םדא לש ותומב יכו ,שדח

 םשגו םימער ,םיקרב
 ימ .דובכו הארי םישחור קרבו םער ןוגכ עבט תועפותל
 םיבשחנ םינושארה ביבאה ימער םע םידרויה םימשגה
 הרהטו דסח לש תודחוימ תולוגס ילעבכ םיעודיו םישודק
 םינטקה םהידלי תא טישפהל םיגהונ םירוה .ותמדאלו םדאל
 םיגהונ םג םה .ןושארה ביבאה םשגב ץורל םתוא חולשלו
 םיעייסמ םה יכ םנימאהב ,םהב ץוחרלו הלא םשג ימ רוגאל
 .תונוש ווע תולחמ םיענומו ועשה תחימצל

 םינוש םייגאמ םיסקט וכרע ,םידוהיה םג םהבו ,זקווקה ימע
 תא םישבשמה םיעגפ עונמלו עבטה תוחוכ תא ןסרל הרטמב
 .םימשג וא דרב ,תרוצב- קשמה ייח לש ןיקתה ךלהמה
 םשג תנמזה :הלופכ ותרעמשמש ליז,גה סקט איה ךכל המגוד
 .ףעז ימשג תעב שמשה תנמזהו םשגה ןוסירו ,תורצב תעב
 םימיוסמ םירוזאב תוארל רשפא היה זוע בר אל ןמז ינפל דע
 לילחד תברב- ליז'ג ראשנש םידלי לש תושעור תוכולהת
 לכ ויב תורבוע ויה תוכולהתה .םיטוטרמסו םיפנע היושע

 וגהנ ןה תוריעצ םישנל הכולהתה ברקתהב ,םידוהיה יתב
 ויה ןלוכו ,תוליפת ולמלמ רתוי תורגובמ ,קוחצב ץורפל
 .םיוק םימ לילחדה לע תוכפושו םידליל תונתמ תוקלחמ
 לע םימ םיכפוש םהש םשכ יכ וויקו ורש םיפתתשמה
 דיקפת לטוה םיתעל .םתמדא תא םשגה הוורי ןכ ,לילחדה
 וסח םדא בור יפ·לע ,םירגובה הליהקה ינבמ דחא לע ליווגה
 םיפנעב ודמגל ותוא וסיכ ,והוויכי אלש ידכו ,םיעצמא
 וקיזה ושאכ שמשה תנמזה סקט היה ןכל המוד .םיכורא
 ,םודאב לילחדה תא ועבצ זאש אלא ,עוזמל ביבאה ימשג
 .שמשה אובל וארק וושש םירישהו

 שא
 תיבה ינב םולש לע תדקפומ איה ;בוטה ווקמכ תספתנ שאה
 ילוא ,דואמ תצוענ איה ןכ לעו ,םייעבט-לע תוחוכ תלעבו
 תתל שקבמש ודוהו .תיסרפה תיוטסאוווזה תדה תעפשהב
 המכ ."תאזה שאב עבשנ ינא" :רמאי ותעובשל ףקות הנשמ
 ידכ תוועש הכותל ךילשהל ןיא- שאב םירושק םירוסיא
 תובשחנש לצב תופילק שאל קורזל ויאו התוא אמטל אל
 םחל ךילשמה .היסכנ לכמ החפשמה דרת ןפ ,"ןטשה·תועמד"
 ךופשל וא שא ךותל קוריל רוסא ;רוועתהל לולע- שאל
 ןהשכו הריהז הפישנב תורונמ תובכמ תיב תורקע ;םימ הילע

 המרעב ותוא תוזכרמ ןה ,רב רבטצהש ופאמ רונת תוקנמ
 אמטי אמש תרחא תלוספ םע רתוא תובברעמ ןניאו תחא
 .שאה תא

 דיקפת דעונ שאל ,ןאכ םג ךכ ,םלועב תובר תויוברתב ומכ

 .תוערה תוחורה תא קיחרמו דיחפמה רהטמ חוככ בושח
 םימי העבש ךשמב תורנ ינש םיקלוד הבכשא יסקטב
 1 ול הנורחאל דע- ןיאושינ יסקטבו ,חונמה תושארמל

,. 

 םתוא םיפילחמ םויהו םירעוב םידיפלב הנותח תוכולהת
 .טפנ תורונמו תורנ

 ו o ד ם•סקט r ת 1 נ 1 מא

יד r ה• הדלי  ת r עימק תד r נע הי
9 ,ןאיגיאבר r א ,הב r ק 9 9  ו 

 םילחש 1 מ עימק·י r1 רח

 הכ•ס לע
20 ·ה האמה .ןא'גיאברזא  
 םרח

 6 א

1 •לעה הלקחבש תעבט 1  
 עימק-ףלק ןמטומ
20 ·ה האמה ,ןאתםגד  
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 םירופיצו תויח
 םדיב הלוע םא ,ךכ .דובכ לש סחיל תוכוז םירופיצו תויח

 בלח וא ץומח בלחמ יושע ןויתיפ תוזעב )ואמ( שחנ אוצמל

 ןכש ,הבו החלצהל ונדה בשחנ ,םתיבב ותוא ןכשלו שבד םע
 םירופיס .תיבה ינב םולש לע דקפומל בשחנ שחנה םג
 תוליצא ,רשויו המכח לש תונוכת הז שחנל םינקמ םייממע
 שחנל תסחיימ תווסמה .החוורלו לזמל למס אוהו תוניתמו
 וגהנש ימל עייסלו ,תימרת ישעמ תולגל ,הבהא בישהל תלוכי
 לרוגב תיבויח תינפתל םווגלו ושרע קינעהל וחוכב .דסחב וב
 םירז ינפמ דוסב ומשנ שחנה לש וצברמ םוקמ .החפשמה
 ךכבו עוה·ןיע וב וליטי וא םהילא ותוא וריבעיש ששחמ
 .תיבב ןוסאל ומרגי

 ןרוקיב .יטנלוויבמא סחי דימת היה תוינונסה לא םסחי
 ,תיבה תוקעל החוט םנמא םרג םירוגמה יתבבו תורטזוזגב
 ןק םאו ,ןתגירהב וא ןהינק תסירהב לודג אטח ואו םה ךא
 התיה- החפשמה תיבב תינונסה רוקיב ירחא הנש קיר אצמנ
 לש ותיבב הנכתשהש תינונס ,הז םע .שנועל היופצ החפשמה
 וב םג םאו ,וחא תיבב ררוגתהל ורבעל ול המוג ןהוכ
 תאזה ת�ינשל רבסהה .הסירהל תיבה ןודנ ,תינונס הלחנתה
 ,תוינונסל זקווקה ימע ושחרש הצרעהב אסיג דחמ ןומט
 ךווצב ,אסיג ךדיאמו ,םידוהיב םג המ-תדימב הקבדש הצרעה

 לשב םאלסאל תושודק ןתויהב ,ןמירחהל םידוהיה ושחש

 .הכממ תווסמה יפ-לע ןאוב

 .דחוימ סחיל הכוז- תומימתהו תודידבה למס- הנויה

 הארנכ הווקמו וז העפותל ובסה ןיא תידוהיה הליהקה ינבל

 לש היפנכ לצש םינימאמ םה .םימלסומה םינכשה תעפשהב

 ינפל דיתעב דומעישכ םונהיגה שאמ םדאה לע ןגי הנוי

 .םלוע ארוב

 םיחמצ
 םיעודי םהמ םיברו םיחמצל ףא תוסחוימ תריגאמ תונוכת

 ,זוגאה ץעל םישחור הבו הנועה .םהלש אפרמה תולוגסב

 תלבוקמ הנומא .םידלי תולחמו תורקע עונמל ידכ וב שיש

 גפוס ,וב לדגה זוגא ץע תציחמב המ ןמז ההושה םדא יכ איה

 ץעה לגוסמ ונוירפ חוכב יכו ,םיביטימה המדאה תוחוכ תא

 תעטל ץלמומ הז ןיא ,אסיג ךדיאמ .תונוש תולחמ ינפמ ליצהל

 תחירז םרט דוחייב זוגא ץע תחת ןושיל רוסאו זוגא יצע

 יצעב עגופ קרב יכ ןימאהל לבוקמ ןכש ,התעיקש וא שמשה

 ,זוגא יצע תרוכל םג רוסיא לח .םיצעה ואשנמ רתוי זוגא

 .ויפנע ןיב םינכושה םיקיזמה תוחור תא סיעכהל אל ידכ

 ,) cornel ( ל\ג 1 ז ץע תעיטנ אוה עוה·ןיע דגנכ ליעי יעצמא

 ילכ תיינבל םישמשמ ויפנע .ולש אפרמה תולוגסב עודיה
 האושה םישמשמ ויתור.פו דחוימב םיקזח םייאלקח הדובע

 .תועימקו םיטישכת ,יונ יצפח בוציעב

 עבטב םישדוקמ םיטקייבוא
 ךכל ואיבה תימלסומ הביבסב םייח לש םינש תואמ
 ןא'גיאבוזא ידוהיל ןה םישודק ויה םימיוסמ םיטקייבואש
 םיעלס םגו םינבמ ,םיצע םהיניב ;ויח םבוקבש םימעל ןהו

 ינפמ הנגהו לזמ תולוגס וסחוי םלוכל- קרב תכממ וקוזינש
 םירהה תוגספל םג ודגס םה .ערה-ןיעו תורקע ,תולחמ
 הסינכ יכ ונימאהו תוועמלו םייעבט םינבא ילגל ,תוהובגה
 וז הרטמל דחוימב ורפחנש תורובל וא םירה יקיקנל
 ינבבש םירחבנה .םיאטח רוהיטל הפי ,םישודקה תומוקמב
 תומוקמב תוטילשה תוחורה םע ושק רוציל םילוכי םדאה
 םיצפחב וא םייח·ילעב תונברקב ןבל תא תונקלו ,הלא
 תלעבל תבשחנ םישודקה תומוקמהמ החקלנש המדא .םיוקי

 .םימב הלוהמ התוא תותשל םיווצמ םילוחו ,תולוגס

 בקע תדחוימ הווצ ןהלו םירהה תוגספב ואצמנש םינבא
 חתפ לעמ ןתולתל םיגהונו ,תועימק תושמשמ קרב תעיגפ
 .םירוגמה תיב
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 םוי-םויה ייח

 בוליאעמש-שדקמ האל
 החפשמה
 היכררייהב ןייפאתה זקווקה ידוהי לש יתחפשמה הנבמה
 הלחהו םינש תואמ ןשמנ הרמשנש ,השקונ תילכראירטפ
 תבחרומה החפשמה .-20 ה האמה תישארב קר תונתשהל
 לש תורוז העבוא·השרלשמ תבכרומ התיח )טלפיק הלק(
 זע םיתעל התנמו םירבגה דצמ הנרשאו הגרזמ םיבורק
 באמ השוריב ובע )ה��( החפשמה שאר דיקפת .שיא םיעבש
 דיקפתה רבע ,החפשמה שארל םינב ויה אל סא .רוכבה ונבל
 תבחרומה החפשמב ותטילש .רכז ןיממ רותב אבה בורקל
- תובושחה תוטלחהה לכ תא לביק אוה .תטלחומ התיח
 תוצעייתה ילב- המרזכו שוכר תקולח ,תושיכר ,םיכודיש
 ןב לכ שינעהל האלמ תרכז ול התיחו ,החפשמה ינב ראש םע
 תא גיהנהל תרכז התיח אל השיאל .ולמגתל רא החפשמ
 תשא ללכ ןרזב ,) 1t לק( םישנבש תרגובמל ןא ,החפשמה
 .תבחרומה החפשמב זראמ בושח דיקפת היה ,החפשמה שאר
 .התורמל ררס םישנה ראש לכר תיבה-קשמ תא הלהינ איה
 דיקפתה רבע ,הלש דוקפתה תלוכי ןדבא רא ו t לקה תרמ םע
 .רוכבה הנב תשאל

 ונירח לוכה .ףתושמ תיב-קשמ הלהינ תבחרומה החפשמה
1 ליג זע םידלי .ללכה תבוטל סכש תוטהל 2  ויה םינקזו 
 תנמ ללכ ןרזב ויה הלא- דחוימב תרשק תודובעמ םירוטפ
 ןה .בר סמוע לטוה םישנ לע סג יכ סא ,םירבגה לש םקלח
 להנל ןהילע היה ,שירחל טרפ הדשה תודובע לכב ופתתשה

 דרע ישפוחה ןנמזבו םייחה-ילעבב לפטל ,תיבה-קשמ תא

 םילס תעילקב ,םיזגב תגירסבו הריפתב ,הגיראב וקסע

 ,םינבמ ,םייח-ילעב- החפשמה שרכו לכ .תורחא תוכאלמבו

 ררוקמו ףתושמ היה- לכרא ילכר סוטישכת ,םירקי םיחיטש

 ללוכ תוסנכהה לכ .תולכה תררמת םלושש רהומב רקיעב

 החפשמה שארל ורסמנ ריעב דובעל ואציש םינבה תורוכשמ

 .ןתקולח לע טילחהש אוהו

 ,באה תיבב תירקיעה החוראה תא וניכה רתוי קוחרה רבעב

 וליחתה תבחרומה החפשמה תרגסמ תופפורתה םע ןא

 ירצומ יאלמ ד.רפנב ןהיתוחורא תא ןיכהל םינבה תוחפשמ

 ן,רוצה יפל ןהיניב קלוחו זכורמב תאז לכב רמשנ ןרזמה

 לכואה ןכוה םייגיגח םיעוריאבו םיגחב .ןלtקה לש החוקיפב

 תבחרומה החפשמה דסומ .החפשמה שאר לש ותיבב דימת

-20 ה האמה לש םירשעה תונשל זע םייקתה רז ותרוצב

 ,הברקבש חrזנ;ל� יה�סב,ק עוl:רב ןוגכ ,רפסמ תרמוקמבו

 תוקרפתהה ךילהת .םישימחה תונשל זע וליפא דמעמ קיזחה

 הביבסו יאנתב בישמ עבנו רבוטקוא תכפהמ רחאל לחה
 לכב ת רדפיהל זרזה .םייטילופהו םייתרבחה ,םיילכלכה
 1 סיכ כב, ונב .החפשמה שאר תומ בורל היה החפשמ

 ם 1 י א ללכ ןרזב ןא ת,יתרוסמה םייחה ןרזב ךישמהל
 . ת שמה שוכרב םקלח תלבק לער הזרפהה לע וטילחהש
 ב קב ררגל דיפקה ת,בחרומה החפשמהמ ודרפנ תוחפשמה
 "םי א·יתב" לש שדח הנבמ ורציו ושק לע ורמש ,סרקמ
 .)יר;ןונ יינ 1 ח(

 רתיש וכשמנ תבחרומה החפשמה קוריפ רחאל סג םלוא
 טל הה לכ .םיחאה תוחפשמ ןיב תידדהה הרזעהו הלועפה
 םחית שכ ,םיחאה לכ תוחכונב אתווצב ונרזנ תובושחה
 ראשנ החפשמה קוריפ רחאל סג בורל .םירגובה םהידליו

 תד פשמ לכ ידיב להונ אוהו תפתושמ תולעבב השוכרמ קלח
 סיר נת ' מק תונחט ,םיעטמ ,םירעז ללכ הז שוכר .םיחאה
 תילככל הרזע .וזעו סחל תייפאל רונת ,םיניערג שובייל
 א כל ת.ד פשמה ןיבש םיסחיב בושח דיקפת האלימ תידדה
 וא ותודבעמ םורתלו ויחא תוחפשמ םע קלחתהל גהנ
 חא ,ויבורק לכל הרומת ילב רפות היה טייח- ותלוכרממ
 סיג ב .המוכדו םיתבה םומיחל םחפו םיצע קפסל גאוד היה
 .רוכבה חאה לש ותיבב תבחרומה החפשמה הסנכתה
 ויה תוחוראל תונכההו ףתושמב ונקנ גחל םיכרצמה
 הבישי רסד רמשנ תיגיגחה הדועסה תעב .ןה ףא תופתושמ
 .ןחלושה ביבס יכררייה

 ;תיניערגה החפשמה דסומ קזחתה הנורחאה הפוקתב
 איה ןיא בוש ןא לילכ המלענ אל "םיחא יתב" לש העפותה
 .רבעבכ הצופנ

 םירוגמה
 םתיב תונבול םירדפנ םיעברב ץבקתהל רגהנ זקווקה ידוהי
 ·ם יה זז ב תהדדי הרעז ןרוצול הנגה ןרוצל הזל הז םידומצ

 ס בעמ וננב םיכומס םיתב לש םירוגמה ירזח ןיב .םוי
 כלמ םריג במ ץמוק קר ועיז סמ יק לע .םייודס םייעקרק
 כל סל תאיש ת טלמיהל ושמיש םורגופ תותעבו החפשמ
 .עבורה יבשות

 היה כליכ.ל, בצמו ש כלכ ;רמ חו שק ינבל םייונב ויה םיתבה
 םבוימ פס ב תביב םריזחה רפסמ לזג ,רתוי בוט
 םבנילמ ונבנ םיזימ יתב .ית פשמה סקלפמוקל
 ' מc-י עק הק תמרק ת.ומוק שול-שםייתשב

3 
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 תודשב D יער 1 ז םידוהי
 ץבוד•מ o חחlלק
1 ,ן תסגו טנברד 933 

 תיזחב .םירדח הרשע דע השימח ויה תונוילעה תומוקבו
 תוספומ ונבנ ירוחאה ודצבו וכרוא לכל הרטזוזג התיה תיבה
 ,םיסוס תוורוא ויה ,םינבל תמוח תפקומה ,רצחב .תודדוב
 רתוי םיעונצ םיתבל ,םתמרעל .םחל תייפאל רונתו םסא
 רגהנ אל ;)ןאוייא( הנטק םיתוריש וצח קר הדומצ התיה
 .תיבה תברקב הייחמצ לותשל

 חבטמכ שמיש ,רונת ןקתרמ היה רבש ,ארבמה ןורדח .דרפנ
 רדחה תניפב דמעש רונתב ולשיב הרקה הנרעב .ץיקה תנועב
 תוריקמ דחאב החמוגב ירגב היהש ןימקב ושמתשה תותבשבו
 .ףרוחל םיכרצמ רב ורמשנש ןסחמ היה תיב לכל .תיבה

 ויה רקובב ד.חי םג הנישלו הליכאל השמיש תיבה תפצו
 ךרתב ודמעש םילודג םיזגרא ךותל הטימה ילכ תא םיסיגכמ
 םידגב ,םיעצמ- תיבה יצפח בור ןוסחאל ושמישו תוחמוג

 םהילער םיפדמ ולתנ תוריקה לע .המרדכו םיטישכת ,םייגיגח
 היה ,ותריב םילדהמ ףא ,תיב לכב ;םיאנ תשוחנ ילכ וחנוה
 םיחיטשב הסרכמ התיה ,השרבכ המדאמ בורל ,הפצרה .יאר

 ידעלב ןפואב שמיש םהמ דחאו םירדח ינש ויה םיתבה בורב
 הבר התיה )ג;ניג( םיחרואה תסנכה תרוצמ תובישח .חוריאל
 תורשפאה לע רתוול ולכי אל תלוכי-יטועמ וליפאש ךכ·לכ
 חבטמ היה אל םיתבה בורב .דרפנ וזחב חרואה תא ןכשל



 )חךי'צ( סרח תורונמב וראוה םיתבה .תיבה תלעב הגראש

 וגהנ ,תבש תארקל ,עובשב עובש ידמ .טוזמב ואלומש
 טיטב תוריקה לש ןותחתה קלחה תאו הפצרה תא חושמל
 .הביבסהמ םינטק םימ ימגאמ אבוהש )ב;ליג(

 ןזה-יחלשמ
1 רבוטקוא תכפהמל דע 9 1 7  קיענ זקו קה ידוהי ויה 
 םג ויה תוליהקה תצקמל .הכאלמ ילעבו םירחוס ,םיאלקח
 ןיו'גיאב אבש ןשטררר הברק ידוהי- םיינייפוא םיקוסיע
 םימ מכ .זר אר בקט ל דיגבו םי יטשב רחסמב וקסע
 ם יהב כןל מיאתה הלא םירוזאו םלודיגל תשרדנ הלודג

 ונפד ועלתב בושיי� לא ומרזוה םימה .םימ יעפוש
 ה ' םימ, תק ל .םיעטמה לאו תודשה לא ןיגוריסל
 י ר כסל ש דנ ם. ;םי לקתה ויב הלועפ ףותישב הכורכ
 ם סננקו ,םרז א של תרקל ל ומרזוה םימהשכ םהיתולעת
 יפל ,םבי םמי, וקלו עובשב םימי השימח .ןכ רשע אל

 יתב- וילעב לש ילכלכה בצמה לע דיעה תיבה םינפ
 םיחיטשה רפסמב םירחא םיתבמ ולדבנ תודימא תוחפשמ
 ירדח ויה םירישעה יתבב קר .םיפדמה לעש םילכה יפיבו
 ףסכ ילכבו תשוחנ ילכב םיעפושמ ,םיטהורמ םיחרואה

 .םירקי םיחיטש יסומעו

!; 
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 םימ ת 1 בא 1 ש
1 ,ןא'ג•אברזא ,הב 1 ק 9 1 0  

 הריכמ ויעמ הכרענ ישיש ימיב .הליהקה ישאר ועבקש

 םינכומ ויה םיאלקחה .םרות תא וצימחהש ימל תיבמופ
 הנתמההש םושמ ,םילודג םימוכסב ףא ,םימה תא תונקל
 ושטרו ידוהי .השדה תא ןכסלו תכשוממ תויהל הלולע התיה
 תולעב ,תודימאה תוחפשמה .ישמ יעלות לודיגב םג וקסע
 םידוהי וקיסעה תובורק םיתעלו הטיח ולדיג ,תומדאה
 ךאתסגד ידוהימ םיבר .םילעופכ תלוכי-תוטועמ תוחפשממ
 ,תימצע הכירצל ןיי דינה םרכ לעב לכ .םיבנע לודיגב וקסע
 ילעב .םילודג םימרכ ילעבל קר ויה םייתיישעת םיבקי ךא
 םרכ לכ .להוכ רוצייל םילעפמ ילעב םג םיתעל ויה םיבקי

 ירפ( יב יצע ,הנאתו תות- ירפ יצע לש םיעטמ ףקומ היה
 םיינייפואה םילודיגה דחא .דועו םיזוגא ,)ץומח ימוקמ
 וישרושמש ,)הנומ( האופה חמצ היה ןאתסגד לש םיקמעל
 תעיבצל ושמיש רשא )ךירופרופו ךירזילא( םיעבצ וקיפה
 היה ,חמצה תליתש רחאל םינש שולש .םיחיטשל רמצ יטוח
 ךשמל דוע לודגל ףיסוה חמצהו וישרושמ קלח איצוהל רשפא

1 5  ךירצה אלו הביצי הסנרפ קפיס הז ףנע .הנש 20 דע 
1 ה האמה לש םיעבשה תונשל דע .הבורמ הדובע תעקשה 9-
 ,ןאחרתסא לש םיקוושב םהינומהב חמצה ישרוש ורכמנ
 םייתיישעת םיעבצ אוביי לחה זאו ,הווקסומו דורוגבונ·ינ'זינ

 הבוחה דצב ,האופה חמצ לודיגמ תוסנכהה ןדבא .תפרצמ

 ,םיימוקמה םיטילשה ילייח ןומימל םידבכ םיסמ םלשל
 .תובר תוחפשמ וששור

1 ( םיחרזאה תמחלמ רחאל 9 1 8 - 2 0  םידוהי יפלא וליג ,) 
 ידי-לע ספתנ וא סרהנ םשוכר יכ תוברקב ופתתשהש
 םירחאו םשוכר תא ריזחהל וחילצהש ויה .םרדעיהב םינכשה
 ולביקש םידוהי ויה .םירעל רובעלו םירפכה תא בוזעל וצלאנ

 .תיטסינומוקה הגלפמה המזיש הקולחה תרגסמב תומדא
 םירפכ( םיזוחלוק ךאתסגדב ומקוה םירשעה תונשב
1 תנשב .םידוהי קר םהב םירבח ויהש )םייפותיש 93 0  ויה 
529 םהבו םיזוחלוק 22 ךאתסגדב םימושר  .תוידוהי תוחפשמ 
 ידוהיה טקלה גהנמ גהנוה הלא םיזוחלוקבש אוה ויינעמ טרפ

 ידכ ,ופסאנ ריצקה רחאל וראשנש םילובישה לכ אל-

 היזייח גהנמה ארקנ זקווקה ידוהי יפב .ןטקלל ולכוי םיקקזנש
 םג ומקוה הפוקת התואב .)"תולוכשא ףוסיא"( הרי'צו

 לגב הפטשנש ךאתסגד תמועל .גידב וקסעש םיזוחלוק
 םיביטרפואוק תמקה לע עודי ןא'גיאברזאב ,היצרפואוקה
 .םירופס םיידוהי םייאלקח
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 טפנ תרונמ

 ,ןא'גיאבר r א י.ליעמסיא
 20 ·ה האמה
 תיכוכז ,תשוחנ
4 ג 1  

 ,םירעל םידוהיה רבעמב הנייפאתה הכפהמה רחאלש הפוקתה

 ויה אל טעמכש ,ריעז יאנועמק רחסמלו היישעתב הדובעל

 רפסמ דראמ לדג היינשה םלועה תמחלמ רחאל .ןכל םדוק

 .םיישפוחה תועוצקמה ילעב

 ףורחל תוכרעיה
 םישקה ףרוחה יאנתו זקווקה ימע לש יאלקחה םייחה חרוא

 הכרא תוכרעיהה .דערמ דרעב ףורחל ךרעיהל םתוא וצליא
 ,םימותיב וכמתו םירבח תרזעל וסייגתה םכלהמבו םישדוח

 רקיעב וללכ תונכהה .תוקקזנ תוחפשמבו םילוחב ,תונמלאב

 הנרכש( רשבה תנכה ךילהתב .ןייו תוקרי ,תור� ,רשב ררמיש
 םיבורק לש תוחפשמ המכ ופתתשה )ם�ג�ס ןאתסגדב

 ברה עציב הטיחשה תא .םישבכו תורפ וטחש רידחיש

 םיבדנתמ ול רוזע רוקינבו תוחפשמה דיב רבעש ימוקמה

 ,םיריעצ םירוחב וסייגתה רשבה ןותיחל .הכאלמה תא ועדיש

 ,רשבה תא ופטש ןה ;םישנה ידיל לופיטה רבעוה םהמו

 .םירחא םירצומו םיקינקנ ונממ וניכהו ותוא וחילמהו ושביי

 .תוקקזנ תוחפשמו םיבורק תבוטל םיקלח שירפהל וגהנ ןה

 התנהנ וז הפוקתבו םימי שדוחכ ןרא רקבה תטיחש ךילהת
 .ירט רשבמ הליהקה לכ

 םיפולקה ךלמה יזוגא תא .םיזוגא תאמח םג וניכה ויתסב
 םיחוטש םילכב וסרפ הסיעה תא ;הסיע תלבקל דע ונחט
 תאצוהל התוא וטחס ,המידאה רשאכ .רונתה דיל הוממיחו

 .רשבל ףילחתו קצב הפאמל תפסות ושמיש תויראשה .האמחה

 ףיטק לש תופוקתב םג היה הליהקה ינב ןיב הלועפ ףותיש

 עובשכ ךשמל .םילגע תטלמה לשו הטיח ריצק לש ,תור�
 אל החפשמש תומכב בלח הרפה העפש ,הטלמה ירחא םימי
 הרפ תלעב לכ הקלחתה ,ץימחי אלש ידכ .הדבל ןווצל הלוכי

 ןלוכ ונביג ירטה בלחהמ .ףדועה בלחב תורחא םישנ םע
 תא רכפש האמחה ץוביחל .)יריש ןג�ר( האמח רצביתו הניבג

 רחאל .)�·רינ( םידחוימ םידכל )נ�טנ( ץמחומה בלחה
 תא וקבד רוניצ תועצמאבו דכה תא וענענ ,םימ ופיסוהש
 רחאל רתונה לזונל .האמחל שבגתהש דע לזונה תוכימס

 ותוא רתשו םיצוצק תוקריו םרש ופיסוה האמחה תדרפה
 ןושארה בלחה תא לשבל םג הגהנ הרפה תלעב .רק הקשמכ
 לבוקמ היה םישישה תונש דער םיציב םע הטלמהה רחאלש
 היה גרהנ .םינרוקה ןיב );נ;שר�ח( לישבתה תא קלחל
 הלוגס- םימב םיאלוממ םילכה תא וריזחה םינווקהש
 וחאל וגהנוה הלאש ןייצל יוארה ןמ .בלחה תבונת תונגהל
 .הרכבה ירחא קר אלו הטלמה לכ
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 טפנו ןמש תורונמ
-20 ה האמה

 תשוחנ ,סרח

 בצק תשילל הרעק
-20 ה האמה ,ןאתסגד

 תשוחנ
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 םימל כר

 20 ·ה האמה .ןאתםגר
 העוקר תשוחנ

 30 ק ; 67 ג



 בלחלו םימל םכדי
2 ·ה האמה ,ןא'גיאבר r א 0  
 בץא יופיצ ,תשוחנ
1 ג 9  30 עד 
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 םיטישכתו שובל

 בונימינב ילוטנא
 ,קוחב ןגוע םידוהיל הנוש שובל ןהבש תונידמ שיש ףא
 זקווקבש ידה ,זקווקה ידוהימ םינד ואב הנממש סופ ןכותבו
 םידוהיה שובל ןיב םילק םילדבה לע קד עיבצהל רשפא
 םידוהיה תא םישמשמ םיגירא םתוא ;םידחא םימע שובלל
 תוטישו םידמוח םתואו םידגב תריפתל םידוהי-אלה תאו

 םיטושיקהמ קלח .םיטישכת תנכהל םתוא םישמשמ דוביע
 זקווקה תושנ תא םישמשמ ,ןאכ םיטרופמה שובלה יטירפמו

 .םויה דע תוידוהיה

 םישנה שובל
 תבחותמ הרזגב הנתוכמ הרפתנ )יאש ויז( הנותחתה הלמשה
 היהו ,םיילגרה תופכ דע ,ףוגה לכ תא התסיכ איה .הטמ יפלכ

 םיבחרו םינודא ויה הילוורש ;ןוראווצ ילב ,ימדק עסש הב
 היושע )יישלזב( הנוילע הלמש ושבל הילעמ .םיתפח ילוטנו

 םיינתומה רוזאב תקדוהמ ,םינוש םיעבצב םיגיראמ ,ישמ
 .ץווכמ ןותחתה הקלחו

 ,ובוג שובלל תוידוהיה םישנה וגהנ הנוילעה הלמשה לעמ
 ללכ ןדדב .)ו-29 ו ו 28 'מעב הרזגו דויא האד( ליעמ ןיעמ

 ןותחתה וקלחו םיינתומב קדוהמ ,הנתוכ יגיראמ ונדגה רפתנ
 .הטמלו קפומהמ עסש היה וילוורשל .תיאצחכ ןודאו בחו
 םיעוריאל .םיבהזומ םיטוסבו ףסכ יזרוחב וטשוק וילוש
 הנתוכ דמצב דפורמ ובוג- ףורחלו ישממ ובוג ודפת םייגיגח
 גירא וא דוע תויושע תורוגח רוגח םיינתומה ביבס .דמצב וא
 הנתוכ רניס םישנה ושבל ונדגה לע .ףסכ ימזבא ןהלו
 .ןויריהה תא ריתסהל ירקיעה ודיקפתש ,)ה�.יס i שיפ(

 וצורבש םיבחו םייסנכמ ושבל הנותחתה הלמשל תחתמ
 ישמ וא הכתרכ יגיראמ רופתנ םה ;לחשומ ןרדש תועצמאב
 םה ףא וטשוקו הלמשל דעבמ וצבצב םהילוש .דמצמ ףורחבו
 .םיבהזומ םיטוסבו ףסכ יזרוחב ונדגה רמכ

 תוינועבצ ,)קדבז'צ( הילוס ילב תרכו דרע ילענ ולעכ ןהילגדל
 םיילדרע ולעכ ףורחב .לבאל תרדוחשו םייגיגח םיעוריאל
 דוע תיילוס םע םיגרוס םייברג ושבלש ריה .)ישזלאק(
 . םיילענ םר קמנ

 ןדעש תא :תוחפטמ יגרס השרלש םישנה רכרכ ןשאו ביבס
 הילעמ .)לידנק!( קד גיראמ הנטק תיעובו תחפטמב רסינ
 דימת רתוא ולפיק ;דמצ- ףרוחבו הנתוכ וא ישמ דידר תגרה
 לא ודיבעה תינמיה הכיפה תאו שארה לע ו ה וחינה י ןוסכלאב

 תחפטמ שארה ביבס רכרכ דידרה לעמ .לאמש ףתכ ןדד בגה
 ורזאב םימיוסמ תומוקמב .לידנבו איה ףא הארקכש תפסונ
 תדרצנ שאו יוסיכב ,לידבמב םוקמב ,ושמתשה ןאתסגד
 טרסב רושק התואו ,הכוראל עסש םע ) 1 קט 1 'צ( רעשל תיקש
37 'מעב דויא האד( ףדועה לאו חצמה לא קדוהש  .)ו 

 בהז יליגע םהיניב ,תוידוהי םישנל םיידוחיי םיטישכת ויה
 םילשלתשמ םהמש )יא i פ י i בש,ג( ןדגיליפ תדובעב םילגלגס
 תוילוח תושדשו םילוגע בהז יזורח תזורחמ ,םיריעז םינוילת
 .)יא�:� לי'זדניז( ףפולמ בהז טוחמ

 הלמשה .ליעל הראותש םידגבה תנדעמ לכ תא השבל הלכה
 ליעמה ,הנוילעה הלמשה ןא הנבל התיח הלכה לש הנותחתה

 ה טשקל גוהנ היה . םידודר ישמ יגיראמ רופתכ ןר ילעה דידרהו
 .םידידיו םינודקמ ולאשוהש םידבכ בהז יטישכת שדוגב

 םירבגה שובל
 הנותחתה הלמשל התרזגב המוד רבגה לש הנותחתה הצלוחה
 .ןדבל לעמ דע ך:;כוראו ןימי דצב היה הב עסשה ;השיאה לש
 .העצמאב עסשו ףוקז ןוראווצ הלו הצלוח ונגה שבל הילעמ

- הקסקר'� וא i ב i ג םירבגה םג ושבל הנוילעה הצלוחה לעמ
 .תפטעמכ ןדכנו הטמ יפלכ בחותמ ,םיהכ םיעבצב דמצ ליעמ
 הרוגח רוגח םיינתומל .דיה ףכ יפלכ םיבחותמ וילוורש
 רלת םהילעו ,הבע לבח רושק וא ,תכתמ רא דרע ,דב היושע
o-ב דב דגה סכונ הרוגחה לעמ .ונדכב ןוידפ - s  ויה .םירותפכ ו 
 םיקלוחמה םיסיכ רופתנ הזחה ידצ יכשמו םיימינפ םיסיכ וב
 .הבוד ילימרתל םידעוימה ,םיאת ושע-דחא דע העשתל
 .הכתרכ דמצב דפורמ דמצ i ב i ג םירבגה רשבל ףורחב

 םייסנכמ לש דחוימ גוס םירבגה רשבל 40 "ה תונשב דוע
 םירצומו ןוילעה םקלחב םיבחר ,םיחצב םירפת ילב ורפתכש
 .דמצ יטוח יושע לחשומ ןורשב וסכרכ םה .הטמ יפלכ

 אלש ד.בלמ וא תוורפמ םיעברכ ושבח םידוהיה םירבגה בוד
 ,סונוק תרוצ םהלו םיהובג ויה םהיעבוכש ,רוזאה ימע דאשכ
 תיבב .תעבורמ וא הלוגע םתרוצו םיכומנ ויה םידוהיה יעבוכ
 .ישמ יגיראמ רקיעב תוכומכ תופיכ בודל ושבח

 תחתמ דע ,םייפגמ רקיעב םירבגה ולעכ-40 ה תונש דע
 .םכרוא לכל םיכורשב םיסוכרו סג ררע םייושע ,םייכרבל

1 2 5 

 :ל 1 ממ

 םישנל םיפיעצ� ת 1 חפטמ

 20 ·ה האמה
 ישמ
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 יתרוסמ שובלב החפשמ

 תליחת ,ןאתסגד ,קסקניוב

 20 ·ה האמה

ro p. ��X:WJP� 

 ןהבש םיילענ ,ווע ילענ ויה שומישב ןכ םג ןא תוחפ תוצופנ
 .דבל תפג ןהלש םיילענו ,גווס וא גרוא ומצ היושע הפגה

 ינבו םג םהבו ,זקווקה יאצוי םירגובמב םישגופ םויה דע
 תמחלמ ימיב ובכש ףא ,םייתרוסמ םידגבב םישובלה ,הליהקה
 .שובלה םוחתל םג תויברעמ תועפשה רודח היינשה םלועה

 ןא ,םהיתורזגב םירגובמ ידגבמ םינוש .ןיה אל םידלי ידגב
 .רתוי םיינועבצ םיגיראמ בורל רופתנ
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 ףסכ יזורח ,רמצ

 .לומוכ

 )ובוג( השיא ליעמו הלמש

 2 סיה האמה
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 )ובוג( השיא ליעמ תרזג

 רולא םירמ :הרזגה טוטרס

 םינ 1 תחת השיא �סנכמ
 ,ןא'גיאברזא ,הבוק

2 ·ה האמה 0  
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 נונימיננ ילוטנא .

1 רוה• 1  בה r יל 1 גע תדנ t ע ה 

 הלסלס סגונ

2001 .הנוק  

 העלמל

יתרוסמ בהז יליגע  םי

 הלסלס םגדנ

 ןרגיליפ תדונע

2 ·ה האמה .ןאתסגד ,טננרד 0  

 :הטמל

ינרדומ בהז יליגע  םי

2 ·ה האמה ,ןא'גיאנרזא ,וכאנ 0  
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 עימזjןו•לתו בהז תוזורחמ

 תרשע ויעל םיקוקחש

 !דש תויתואו תורבידה

 ,ןא'גיאברזא ,הבוק

2 ·ה האמה 0  
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 "ידוהיה רויצה" יחיטש

 בוליגזיח אלייט תאמ

 תוירקיעה תוכאלמה ןיב םיחיטשה תגירא התיה ,םדק ימי זאמ

 הנהו .זקווקב םיטבשהו םימעה בור ברקב רתויב תוחתופמהו

-426 ( סוטודורה בתכ ךכ  :)הריפסה ינפל 480

 .רב תורפמ םינוזינה םינושו םיבר םימע םירג זקווקב

 םה םהילע תאש םיצע םיחמוצ הלא םירהבש םירמוא

 םהל םירייצמ הלא תרזעבו ,םימב םיסיממ ,םישתוכ

 םיהוד םניא הלא םירויצ יכו ,םידב יבג לע םירויצ

 וליאכ ,רמצה תונשייתה םע םינתשמ םניאו הסיבכב

 .הליחתכלמ םכותל ויה םימוקר

 דחאל טנברד הבשחנ , ו-3 ה דע s ·ה האמה ןיב ,םייניבה ימיב

 .זקווקה רוזאב הגיראה תיישעת לש םיירקיעה םיזכרמה

 חרזמה תוצרא לכב הטשפ טנברד לש ןתשפה יגירא תליהת

 באב( טנברד לע חוודמ ו-3 ה האמל םדוק תויודעמ רבכ .זאד

 יחיטשל זכרמ לעכ ,היתוביבסו )יברעה המשב באווא·לא
 החוטש הגיראב םיחיטשלו )םירשקמ תרצונה( המולפ
) flat woven rug (, סאל� יחיטש רקיעב. 

 ן•ו,נגך לשמל ,ןאתסגד ימע יפב םינוש תומש סאל�ה יחיטשל
 םירזאה ןושלב ןל•ז וא ,יקימוקה תפשב םןד ,םירוראה יפב
 וא •בוז תארקנ סאל�ה יחיטשב תרחא הצובק .םירחא םימעו
 )ןמ 1 ס( קמוסהו םיליקה תוקינכט הב תובלושמו ,ם•'ג•'ג
 ףסונ ברע טוח ידי-לע םגדה רצונ םיליקה תקינכטב .וידחי
 יתש יטוח לש תוגוז םיפפלמ ברעה יטוח קמוסה תקינכטבו
 קמוס יחיטשו המולפ יחיטש .תושרש דיעמ תוצונש ךכ
 דע םיכוזו ,םינפל וכז ןא'גיאבוזא ןופצמו ןאתסגד םוודמ
 .ותויב הבו תוירלופופל ,םויה

 תופוקתב רוזאב תחתופמ התיה םיחיטש תגיראש ךכ לע
 'ו o ·ה האמהמ םייגולואכרא םיאצממ םג םידמלמ תומודק
 םידחוימ םירזיבא- הגיראה תכאלמב םירושקה םיצפח םהבו
 ןתשפה .חיטשבש םירשקה תא קדהל ודעונש םצע םייושע
 יחמצ ןכו םיגירא תיישעתל דעויו ותוכיאב ןייטצהש ימוקמה
 ,םיעבצ תקפהל ושמישש )ןרפעז( םוכרכהו )הנךכt( האופה

 דוביע .חרזמה תוצראל אוצייל ו-3 ה האמה תיצחמל דע ודעונ
 תוכאלמ ויה םיחיטשו םידב תגיראו ,ישמהו רמצה ,ןתשפה

 לש םיימצעה םהיכרוצ תא וקפיס רקיעבו זקווקב תוצופנ

 וא וז הכאלמב ונייטצה םימיוסמ םירוזא ,הז םע . םיבשותה
 .םתרצות לש ההובגה תוכיאב םויה דע םיעודי םהו ,תרחא
 םירצומהו רודל וודמ ורסמנ תומוקמ םתואב תוקינכטה
 .שממ לש שוקיבל םיכוז םדועו דימת וכז םש וקפוהש

 ואציש תוינמוא ויהו ,םישנ תכאלמ התיה םיחיטשה תגירא

 ושמתשה ללכ ךרדב .תולועמ הכאלמ תולעבכ ןיטינומ ןהל

 ירדע ויה תובר תוחפשמ תולעבב ןכש ,ימצע רוציימ רמצב
 עבצ וקיפה ונממש ,האופה חמצ לודיג- םיעבצל ושא .ןאצ
 היה בוהצה עבצה תא וקיפה ונממש ,םוכרכה חמצו ,םודא
 עבצה קפוה ונממש ,וגידניאה חמצ וליאו ,םידוהי לש קוסיע
 ידוהי .םידוהי םה ףא ,םירחוס ידיב זקווקל אבוי ,לוחכה
 יו-9 ה האמה תיצחמל דע קושל םהירצומ תא ורציי םירהה

 םימלסומה םהילע ופכש םידודנ בקע לודחל וצלאנ זא

 ,-20 ה האמה לש םישולשה תונשב לחה ,םלואו .םהיתופידרב
 ·ידוגיא םיקהל ורשפא םייטייבוסה תונוטלשהש וחאל
 ושדיחו תויררה תוידוהי ובpי ,םייתיב הכאלמ-יתבו םידבוע
 ,הזה םויה םצע דע ך.כו .הגיראה תכאלמב קוסיעה תא
 םיחיטש תוינמוא תוכישממ ,טנברדב םג ךא הבוקב רקיעב
 ,םיינכטה םינייפאמב .ההובג תוכיאב םירצומ רוציל תוידוהי
 םנמא םיכייתשמ ,תיללכה היציזופמוקבו עבצה ינייפאמב
 ,תיזקווקה םיחיטשה תריצי ללכל םידוהי ורציש םיחיטשה
1 "ה האמה ןמ תואמגוד תצובק םג הרמתשנ הז םע ןא 9  
 תימוקמה תינרסבטהו תיניגזלה הייסולכואה יפב הנוכמה
 הארנכ ורוקמש יוניכ ,"ידוהיה רויצה" רמולכ ,הנש'�·ד 1 א 1 'ג
 יחיטשמ םימגד ,הז םע .םידוהיל תידוחייה םימגדה תפשב
 םימע לש םיחיטש ירוטיעב םג םייוצמ "ידוהיה רויצה"
 ,קוחרה רבעב יכ איה ןכל תורעשהה תחא .ןאתסגדב םירחא
 ןאתסגדב התיה ,רוזאל םיברעה לש םאוב ינפל דוע
737 תנשב .הלודג תידוהי הייסולכוא  םולסאה ךילהת לחה 
 ,ןשמנ הז ךילהתו ,זקווקב םירחא םימע לשו םידוהי לש
 ידיב זקווקה לש ושוביכל דע ,החלצה לש תונוש תודימב

 םינרסבט ,םיניגזל םהיניב- ןאתסגדב םיבר םימע .היסור
 םהלו םיודהי ויה םהיתובא תובאש םירובס- םיתאהו

 . םיידוהיה םהישרוש לע תודגאו םירופיס

 םג .דוסה תרות דומיל תורוד הז ללכנ םירהה ידוהי תרוסמב
 םייוצמ ,םהינבו לשו םירהה ידוהי לש תויטרפ תוירפסב ,םויכ
 לאיזו ופס ןוגכ ,תישעמ הלבקבו תידוהי הקיטסימב םירפס

 ופס ,רהוזה ופס ,י"ואה תלבק ירפס ,הריצי ופס ,ךאלמה
 םיארוק תסנכה-יתבב הליפתה ינפל ,תבש ינרענ .דועו רשיה
 .םיילבק םיטויפו רהוזה רפסמ םיעטק ,םירישה-וישמ םיקרפ
 יסקטב : םוי-םויה ייחב םג זקווקה ידוהי תא השמיש היגאמה
 ,םיפושיכב ,ןהינימל תולחמ יופירב ,הבכשא יסקטב ,הנותח
 ,תנשה תאצבו ,ביבאה תלבק יסקטב ,םשגה תנמזה יסקטב
 תגיראב רקיעב ,םידוהיה תויונמאנ םג .הלדבהה ידחא

1 4 1  

 :לוממ

 םיחיטש תגרוא

 יפרגונתאה 1 ואיזומהמ רוזחש(

 t1 אתסגד .טנברדב



 ב 1 ל• גז•ח אל"• J ו • 2

 תוחוכ םהל וסחייש םימגד םיתעל םיאצומ ,םיחיטשה

 .ורלז וודמ םתוא וריבעה תוגוראהו םייגאמ

 :תוצובק יתשל "יודהיה רויצה" יחיטש תא קלחל רשפא

 ץע=י'גאגןז ונ=םיח< י'גאגןז·םיח וא וח·םץ' יחטיש
 ץע" םגד םהבו םיחיטש רמולכ ,)תיסרפב ץע=וח ;תיכרותב

 תורנמכ שרפתהל םימעפל ולכיו חושא השעמל אוהש "ונה

 ".ןרקודה-שחנ" רמולכ ,ואם·חהיךtןו יחיטשו םינק

 עקר לע .םידממ-ינטק ברו-יפ-לע הנושארה הצובקה יחיטש

1 'מעב ןותחת וריא האר( הודלח םודא עבצ  םיצבינ ) 43

 םיצע תומבד 4 םהב ,םילודג םימגד 6 הז לומ הז תיירטמיסב

 תוגומ םדימועה ,שלושמ וסיסבש עזגו תשלושמ תומצ ילעב

1 םהמ חדא לכבו םיניועמ ינש מומב ;חיטשה תוצק ינשב 9  
 םילודגה םימגדה ןיב .ןבלו םואד יעבצב םינטק םיניועמ

 נב. r תוכווא םירופיצ לש תוגוז הנומש תיירטמיסב םכירוע
 םרישיב םג ויצמ רופיצ םע "ונה ץע" ביטומ לש בולישה

 ר ביאבה תבלק סיטקב םריושקה ,םריהה ודיהי לש םייתרוסמ

1 'מעב וןילע וריא האר( וז הצובקמ וחא חיטש ינפ לע 43 ( 

-ולחכ עקוה .טמחש הנבמב "ונה ץע" של תוורש תורוסד

 קמוס חיטשב '.מו ןבל ,םודא םיעבצ םיביטומלו ההכ

1 'מעב וריא האר( 'ה��·ס הנוכמה  העברא םיגרוא ) 47

 .םיניועמ השימח תוגוזה ןיבו 'ו"נה ץע" ימגד של תוגוז

1 'מעב וריא האר( רחא חיטשב  ציע" לש םירוט ינש ) 46

 קמ�ס חיטשב .םעיבורמ םינוילמד יצד ינשמ םיצבינ ו"נה

1 'מעב ןוילע רויא האר(  םגבד תוארל ילוא רשפא ) 44

 ".רנה ץע" ביטומ לש לוגלג םינק תרונמ ריכמזה

 רומאכ הרושק "יודהיה רויצה" יחטיש של היינשה הצובקה

 שחנהו ןורקדה ילמס 2 .אום·tןו'ךחה- ןוקרדה שחנ תומבד

 םימימ היסא תמדק תויוברתב םירכומה םימלסה ןמ םה

 תיטסימה תופרסב םגו ודמתלב גם םכריזנ םה .המימי

 לע לבח :רמוא אסינמ ןב ןועמש ו• :םי�מ של ידתפקב

 לכ ,שחנ ללקתנ אל אלמאלש ,םלועה ןמ בדאש ולגד סימש

 חדא ,םיבוט םשיחנ ינסי ול ןינממזד ויה לארסיםי חדאו חדא

 םינובדלנס ול איבהל םורלד וגרשמ חדאו ןופצל וגרסימ

 ודמתל( ת"וילגרמו תובוט םינאבו ]תורקי םינאב[ םביוט

 ןוקרהד יתל וכחמ הרציי פרסב .)בל טג ןרינהדס יבבל

 ןמלכ םלובע יתל" :)םימסיה פיבגוו ומובח( םולעב .זיוכמ
1 "ה למזל בווחנ ךרקדהז" .)ב :ו הרציי פרס( • ... ואסכ על 3  , 
 נ ת.ולמזה 1 2 מעל צוימו.

1 'מעב רויא האר( "ןוקרדה חיטש"ש חינהל ןתינ  שמיש ) 45

 ןכש ,םירידנו םייודחיי הלא דיעמ םיחיטש .תיבה-ןגמ ,עימק

 ביטומ .רחסמל ועדונ אל םהו םמצעל םתוא רגוא םישנא

 ורצונש םיחיטשב םג יוצמ רוטיעב הנשמ-ביכרכ ןורקדה

 וב םיאור םה ףאש ,םיניגזלה לצא רקיעב ,ןאתסגד םורבד

 .ןגמ למס

1 ה האמה עד וגראנ ליעל ורקסנש "יודהיה רויצה" יחיטש 9-
 ןלהמב ולגתה םה .בדבל םימיוסמ םירפכב ןאתסגד םרובד

1 םינשב רוזאב השד תודבע 980 1  ועדונ אלש רחאמ .-990

 .םוסרפל וכז אלש ןבומו הרידנ םתצופת ,רחסמ תורטמל

 םישוע בורלו ,לוד טושפ רוטיעה ןא םתוקחל םיסנמ םויכ

 .םיירוקמה םיחיטשבש םיביטומהמ טעמב קר שומיש םהב

 . 77 'מע ",הנשה רר m מ• רקפב האר באביה חבלק סיטק על ר
 • ר 03 'מע ",םסיטקו חרכרמא• רקפב האר חרמהד של המרמק על 2

 חררפס םע םרדוה•ה של חררכ•הה .רצד א,וצ סחנפ ,רט רןכ ,רהוהז רפיס :הרא 3

 אס•ג ךידאמ םנl'סלרמה צלא ןכמה רןוקהד בטירמ םרע אס•נ חדמ חע11'מה הבלהק

 של רחרמכר שרפחהל לוכ• ר 45 'מבעש חטישה םנז כי הרבסה לא חירא ה כילרמ
 .שדיל חררשחקמה ן"שי חרחזרא רשאו צןז •כשמו חרר•פהס ןל•א חא םלגמה רןוקד
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 זיוו



1 יט 44  בוליג r יח אלי

 םינקה תרונמ ביטומ

 )רויצ( קמוס חיטשב

 ,ןאתסגר ,הרקיא רפכה

 ן g ·ה האמה

 חיטשב ןוקרדה ביטומ

 )רויצ( המולפ

 .ןאתסגר ,יטחא רפכה

 ו 9 ·ה האמה

 בוליגזיח אלייט : םיחיטשה רו•צ



1 11 י'i'ה רו•צה 1 ח 1 טש 4 5 

 ן 1 רקד םגד 1 ב 1 קמ 10 חיטש
 .ןאתסגד •טחא רפכ
1 ה האמה 9-
2 א רמצ 1 ר ; 60 60 
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 "םיירוהה םידוהיה" י ישיבא

 זאקוואק חרזמ ידוהי ,רלושטלא

 "םיירוה םידוהי" ,בומיסינא

 בהזה תזיג ץראב ,לגמ ,לבוא

 תובותכ ,יליוושקילאבאב

 "ןשטרו" ,בונ'זב

 םינומיר 'ןמפוג

 ןאתסינאגפא ,ביני ,יבגנה

 היפרגוילביב

 ,)ןווע( לטירפ יד :ךותב ,"הווהו רבע ןיב- םייררהה םידוהיה" ,ישיבא 'מ

1 'מע ,תוצעומה תירב ידוה• 63 - 1 54  . 

1 הווקסומ ,יסור-)ידוהי( יחאת ןולימ ,בונורגא י"מו בונווגא מ"י  .)תיסור( 997

1 הנובירט ,"יטוגו'ג גאד" ,בונורגא 'ס 0 1 )הווקסומ(   .)תיסור( 928

1 הווקסומ ,ןאתסגד ימע ,"זקווקה ידוהי" ,בוליאיכיא מ"מ 955  .)תיסור( 

 היפרגונתאה ,"זקווקה ידוהי לצא הימינורטמו תולודג תוחפשמ" י-

1 )הווקסומ( תיטייבוסה  .)תיסור( 950

 ,םייררהה םידוהיהו הרכוב ידוהי ד,בז 'מו יסחנפ 'י ,רלושטלא 'מ

 .ג"לשת םילשורי ,תוצעומה תירב םורדב םיצוביק ינש

 .ן"שת םילשורי ,זאקוואק חרזמ ידוהי ,ולושטלא 'מ

 ,ג ,יפרגונתא ץבוק :ךותב ,"זקווקב םייררה םידוהי" ,בומיסינא ש"י

1 הווקסומ ,בוקשאד לש יפרגונתאה ןואיזומה  .)תיסור( 988

, XIV ,תידוהיה הידפולקיצנאה IX , םיכרוע( ןוסלנצק ל"י י,בכרה 'א(, 

1 גרובסוטפ טקנס 9 1 3 - 1  .)תיסור( 908

 ,)בולואראק א"נ תיסורמ םגרת( "תוכלממהו םיכרדה" י,ו'חטצא·לא 'א

1 יסיליבט , 29 זקווקה יטבשו תומוקמ רואיתל ץבוק :ךותב 90 1  .)תיסור( 

 ,םתוברתו היזורג ידוהי תודלות :בהזה תזיג ץראב ,)תונווע( לגמ 'לו לברא 'ר

1 ביבא-לת ,תוצופתה תיבב הכורעת לגרל רפס 992 . 

 ,םיימש םירקחמ ,זקווקה לש תוידוהי תובותכ ,יליוושקילאבאב 'נ

1 יסיליבט  .)תיסור( 983

2 הנובירט ",םישדח המדא ידבוע" ,ןושלוב 'מ - 1 1 )הווקסומ(   .)תיסור( 928

 ,גד זקווקה יטבשו תומוקמ רואיתל ץבוק :ךותב ','ןשטוו רפכ ידוהי" ,בונ'זב 'מ
1 יסיליבט  .)תיסור( 900

 הטיסרבינואה ןועידי ",םירזוכה לש תינתאה הירוטסיהב םידוהי" ,ןמלדלוג 'מ

1 ( 8 ,הווקסומב תירבעה  .)תיסור( ) 995

 תיב ,תודהיל ןואיזומה- ביבא-לת תטיסרבינוא ,םינומיר 50 ,ןמפוג 'ו

1 ביבא-לת ,הטסילבמיצ ש"ע תודהיה תשרומל זכרמהו תסנכה 998 . 

1 ביבא-לת ,זקווקב םידוהיה לש הירוטסיה ד,וד 'י  .)תיסור( 989

 הטיסרבינואה ,ידוהיה תיבהו תסנכה תיב ,ןאתסינאגפא ,ביני 'בו יבגנה 'ז
 .א"נשת םילשורי ,תידוהי תונמאל זכרמה- תירבעה

1 גרובסרטפ טקנס ,ו ,םידוהיה תוקיתע ,גובנסייו 'ס 9 1 3  .)תיסור( 

 הררקסומ ,ןאתסגד ימע לצא םיימאלסא-םורט םיגהנמו תותד ,ביי'זדאג א"ג
1 99 1  .)תיסור( 



1 יסיליבט ,זקווקה ידוהי ,ינרשט י"י זקווקה ידוהי , ינרשט  .)תיסור( 869

1 תונויליג , דיגמה ,"סרזאקררקה תוצראב םידוהיה" , דיגמה ,ינרשט 8- 1 4  , 38  .)ח"כרת( 

 תצקו זקואקל רבעמ רשא תונידמבו זקואקה ץראב תועסמה רפס , תועסמה ,ינרשט

 טקנס ,ה"לרת תנש דע ז"כרת תנשמ ,היסור בגנב תורחא תונידמ

 .ז"מרת גררבסרטפ

1 ( 7-4 ,תיטייבוסה תיודהיה תוירוביצה תמב ,"זקווקה יודהי" 927  .)תיסור( ) 

 ,םימעפ ,"ןתסינאגפאר סרפ חרזממ רתכ ינומירב הררצו ןכות" ,ביני 'ב "הררצו ןכות" ,ביני

1 'מע ,)ט"נשת( 79 29-96 . 

8 ,םימעפ ,"יחרזמה זקווקב ידוהיה בושייה" ,ישי 'כו 'א "ידוהיה בושייה" , ישי 1  ,)ס"שת( 

 . 95-94 'מע

 .ב"ערת הסדרא ,טררא תכלממ ,יאדשכ 'צ טררא תכלממ ,יאדשכ

1 ( הריפצה ','עסמ יבתכמ",- הריפצה ,יאדשכ 89 3 1 'מע ,)  1 3  . 

1 רזגנינל ,זקווקה לש היפרגונתא ,בררבאל י"ל  .)תיסור( 982

1 ( דוחסוו ,"הברקב זקווקה יודהי לש םיגהנמו םוימויה ייח" ,יול 'ג 90 1  ( 

 .)תיסור(

1 ונאב ,םהיבינו יפרגואגה םרוזיפ- םיתאת ,דלימ 'ב םיתאת ,דלימ  .)תיסור( 929

 היסור לש ימורדה רפסב םידוהי :ןרתב ','זקווקב םידוהי" ד,יגמ ג"ד

 .)תיסור(

1 הרוקסומ , רעומ יפרגוילביב ךירדמ- זקווקה ידוהי ,בונחזרומ 'י 99 4  
 .)תיסור(

 הררקסרמ ,זקווקה יודהי לש יפרגונתאה רקחה לש הירוטסיהה לע,-

1  .)תיסור( 994

1 הווקסומ ,הירקלב-וניחבקב וננמז-תב תידוהיה החפשמה ,- 99 4  
 .)תיסור(

1 ה האמב זקווקה ימע לצא םיירפכ םירוגמ ינבמ"  ץבוק :ךותב ,"-9

1 רדגנינל-הווקסומ ,זקווקה לש היפרגונתאה  .)תיסור( 962

 ,"תטיייבוסה ןא'גיאברזא ,סאמ'צח-הברק יפרגואגה ילכלכה זוחמה"

1 ( ןא'גיאברזא לש םיעדמל הימדקאה לש יפרגואגה ןוכמה ןואטיב 958 ( 

 .)תיסור(

1 םילשורי , רסאנמלש ייובש ,חונמ ב"ב  .)תיסור( 984

1 גרובסרטפ טקכס ,ברק ילא ששה לארשי ,וקנ'צנד-'ץיבררימנ א"ר 880 
 .)תיסור(
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 ד s כי

 ,נזקווקה ידוהי לש הינודנו םיאושינ ימולשת לע תיפרגונתא הריקס

 .)תיסור( ו 890 הווקסומ

-20 ה האמב יחרזמה זקווקה רבע לש םירוגמ ינבמ ,נ'צינוק י"ו 19-, 

1 הווקסומ  .)תיסור( 982

1 ה האמב יחרזמה זקווקה רבע לש םירוגמ ינבמ" ,נ'צינוק פ"ו 9-", 

1 ( 3 ,תיטייבוסה היפרגונתאה 957  .)תיסור( ) 

1 יסיליבט , 3 זקווקב םיטבשו תומוקמ ירואית ץבוק יסיליבט ,"ץב•ק" 87 0  .)תיסור( 

1 יסיליבט , 4 זקווקב םיטבשו תומוקמ ירואית ץבוק  .)תיסור( 884

 לש םימוסרפ ץבוק ,"ןאתסגד לבחנ די-תוכאלמ רואית" ,יקסנוזוק י"י

1 יסיליבט ,זקווקב די תוכאלמ לש ןושארה סנכה  .)תיסור( 902

 תעה בתכ ,"ונאב לבחנ ןיכמש זוחמב םייררה םידוהי" ,נורדוק מ"ק

1 ( יסורה יגולופורתנאה 9 1 2  .)תיסור( ) 

1 הלק'צחמ ,יפסכה םיב םאו ריע ,נצנרדוק א"א  .)תיסור( 982

-74 ה האמב ןאתסגד ,נודיאסחיש ר"א 1 הלק'צחמ •-10 975  .)תיסור( 

Azerbaijan Carpet, Baku 1 985 

D. Chirkov, Dagistan Decorative Art, Moscow 1 97 1  

R. Grafman, Crowning Glory: Si םירתכ ,ןמפוג lver T orah Ornament of the 

jewish Museum, New York, New York 1 996 

Tatyana Razina, Natalia Cherkasova, and A. Kantsedikas, 

Folk Art in the Soviet Union, Len ingrad 1 989 

T. Shrire, Hebrew Amulets, London 1 םיירבע תועימק ,ריידש 966 
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 םימלצ תמישר
1 , 79 78, , 54 'מע :םישלורי ,לטיבא םולשבא 07- 1 04 , 1 24- 1 1 8  , 

1 37-1 28 , 1 47-145 
1 , 82 , 80 'מע :ןא'גיאברזא ,הברק ב,רגנרג גיאפ 00 • 1 0 1  • 

1 1 ,)לאמש( 07 08 
1 , 72 'מע :םישלורי ,לארשי ןואזיומ ,ןנוג הקבר 1 7  ,)חטמל לאמש( 

1 32  )ןימי( 
 85 'מע :ןא'גיאברזא ,ונאב ,טלמנ ברנרסג
 ת,ריבעה הטסירבינואה ת,רריחי תונמאל מרמח ,ץיברמייח םירוב

1 , 8 'מע :םישלורי 5  , 62 , 64 , 65 , 67 , 68 , 7 1 -70 , ,73 75 
 ת,ריבעה הטסירבינואה ת,רריחי תונמאל מומח ,ץפח לאכימ

 69 , 24 'מע :םישלורי
 , 61 , 45-43 , 36 , 23 • 17 'מע :םישלחי ,לארשי ןואיזומ ,ינל רטפ

90-88 , 92 , 93 , 97 , 1 02 , 1 05 , 1 09  
5 'מע :םשליורי ,לארשי רןאיחמ ,ברילאעמש-שדקמ חאל 0  , 5 8  , 

66 , 81 , 83 , 1 40 , 1 27 , 1 1 7  ,99 ,'J4 
1 'מע :ןאתסגד ,חצ'קלחמ נ,רליריק לאכימ 6  

 הכורעתל תונומתו םיצפח יליאשמ
 ןרצייל-ןושאר ב,יביא היגדל

 בביאל-ת ב,ומהראב םהרבא

 םילשורי ב,רמרבא הבאיו

 הרחד ב,רנורגא םייח

 בביא-לת ,רןוהנייא קחצי

 ןולשקא ב,וקסיא הריעז

 םישלורי ,ראואבטלא הריכז

 בעש-ראב ב,ררושא תחפשמ

 הינתנ ב,ורושא החמש

 םישלורי 'םריהה רריהי של תסנכה-תיב

 םישלורי 'ןנוג הבקר

 ביאב-תל ,סורג ליג תחפשמ

 ,1ד"היה םעה תוולדתל ןויכראה

 םישלורי ת,ריבעה הטסירבינואה

 קילאבי תיריק • יללה הפי

 םישלורי . בדז לאכימ

 םישלורי ב,רליגיזח אלייט

 תובוחר ב,ייכרנח םוחנ

 םילשורי . ביצךב קחצי יד

 וכע ב,רפסיוי הידרפ

 קפא ב,וברקעי םולאס

 רכע ב,ובועקי לימאש

 הינתנ ב,ייולכוכ ריוי

 הפיח ןואיחמ

 בביא-לת ,לארשייררא ןואיחמ

 הפחי ג,רנבריפ-ברנחסרמ הרמת

 בביא-תל ,ןרכל ןוכמ

 הנבי ב,רליאשומ ליאושמ

 אלימרכ • חירמז רעזליא

 םישלורי ב,יישימ שיימ

 םושלירי ב,וילאעמש-שקדמ האל

 הריהנ ב,כייררמ וליטי

 םושלירי ב,ולרירנ היעשי

 םי תיריק ב,רמסינ רשאי

 הינתנ ב,ייבועק קיאז

 םשליורי • רדייליךפ םהראב

 קיאלבי תרייק ב,ביר עזוב

 הרחד נ,ומיגר גשןרו

 ןוולח ב,קיע-ברכביור חליג

 הרחד ב,רמרשל םרשל

 הי m נ ב,רלכועאיש חינאפ

 הינתנ ב,עיימש מעיהש

 בעשרבא ,ראפיש האל

 הכורעתל םיצפח ימורת
 ןא'גיאברזא ,הברק ,בייחיררא הרלק

 ןיעיודמ נ,רליאעמזיא חלימרדל

 ןולקשא ,ברקסיא הירעז

 ןאתסגז ,חלק'צחמב תסנכה-תיב

 םחורי ,ברמייח הפי

 ןא'גיאברזא ,הברק • שדקמ רתסא

 ןא'גיאברזא ,הברק ,שדקמ הפי

 קילאיב תיירק ,בייאנחר רתסא

 םימולצת יליאשמ
1 , 96 'מע :ביבא-לת ,ברמחרבא םהרבא תחפשמ 26 
 26 'מע :ביבא-לת ב,רמרלשבא הקבר
1 'מע :הרזח ,ברנררגא םייח 9  , 46 , 1 1 6 
2 'מע :ןא'גיאברזא ,ונאב ,ברנררגא לאכימ 1  
95 'מע :חררקסרמ ,ברנררגא הניגו  
32 'מע :םילשורי תייריע ןויכרא  
, וררשא ררצחופ תחפשמ ב  4 7 'מע :עבש-ראב 
 , 34 , 31 , 25 • 18 'מע :ביבא-לת ,םימוליצה ןויכרא ,תוצרפתה תיב

35 , 38 , ,76 86 , 1 1 2  , 1 1 4  , 1 1 5 
 39 'מע :ןאתסגז ,טנברז ,םורגא רב לואש תחפשמ
 40 , 20 'מע :חירקלב-רניררבק ,ק'יצלנ ,חברלינז חנלטררס
 28 , 22 'מע :םילשורי ,ינויצח ןויכראה
 , 52 'מע : םילשורי ,תריבעה הטיסרבינואה ת,רריחי תונמאל זכרמה

 )עצמאו ןימי( 59 , 56 , 55 , 53

 )הלעמל( 42 'מע :םישלורי ת,יאטיסרבינואהו תימואלה היריפסה

 : םילשורי 'םאלסאה תונמאל ןראיחמ • ריאמ .א. ל די

 60 ,)לאמש( 59 'מע
 30 'מע :םילשורי ,גופסו• חשמ
 3 3 'מע : •קחצי ןונרא
1 'מע :לאימרכ י,חרזמ רעזילא ;, 38 
9 'מע :ן'אגיאברזא ,הברק ,שדקמ רתסא 1  






