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הקיטסימכ תודיסחה לע 

תיתרבחה תוליעפה לש םיינוציח םינותנב קר 
.םימיאתמ תונורתפ םהל אוצמלו 

תה תא ךרפסב תוושהל םעט המ :ינא 
צנב םייטסיטאיווק םימרזל תידיסחה .דעונ 

?תור 

המצעל וז .תוושהל יתשקיב אל :איה 
תודוסיה יכ תוארהל קר יתיצר .המצעל וזו 
תותדב םעפ ידמ םילועה ,םייטסיטאיווקה 
.תודיסחה לש המלועב םג םייוצמ ,תונוש 
ותב תומייוסמ תומקר תויוצמש חיכוהל ידכ 
,ף"לא ןהיבגל םירמוא םאש ,תויתרבח תועפ 
יתרבח םרזל שי םא .ת"יב הלוע אליממ 
ירבא לכ ומע ועיפוי אליממ ,םיוסמ דוסי 
ויגה העפות וגיציו הז דחא הזב האוושמה 

רקחמ הזש רמוא אל .המודו הפוצר תינ 
תודיסחהש חיכוהל יתשקיב אלו ,יתאוושה 
תכרעמ םג הב תמייק ןכש ,םזיטאיווק איה 
רבד לע עיבצהל יתשקיב לבא ,תיטסיביטקא 
תווהמ תויביסאפה היתויטנש ,קתשוה טעמכש 

.לקשמ-ברו עירכמ דקומ 
,תועונתה לכ לש ןלרוג לע החישה הדמע 
ןתקדצה תא תודבאמה ,ץראל-ץוחב ומקש 
רוקמ תודבאמ ןה !ץראב ןמויק ךשמהל 
תיתרבח תואיצמ תמייק ץראב ירהש ,ןתקיני 

.תונוש היתויעבש ,הנוש 

.הירק םיקהל זנאצ ידיסח םילוכי :הדמא 
ץוחב התיהש העונת התואכ וז היהת אל 
לודג דכלמ חוכ איה לגרל הילעה .ץראל 
לכ יבגל ןידה אוה .העובק הירקמ רתוי 

תיללכה תימואלה היעבה .תידיסח הליהק 
.ונתרבחב תיזכרמה איה 

,דשאה לש הדמעמ לע המו :ינא 
ל תודיסחב 

שא הרטפנש רחאל דמא ט"שעבה :איה 
כת,ד .ףוג יצח ,אפוג-גלפ וישכע ינא" :ות 
ינאשמ ,התע .המימשה הרעסב תולעל יתנוו 
דחא ."הרעסב תולעל לוכי יניא ,אפוג-גלפ 
שפב וז הדמיא ריבסה םינושארה םידיסחה 
אצוי ינאשכ" :,דשאה לש הדמעמ לע תוט 
בהוא ךכ םושמ,ד .םיסוס םע אצוי ינא ,קושל 
םייקל ידכ השא אשונ םדא ל םיסוסה תא 
םייקל יעצמאכ דמולכ ,",דיברו הירפ תווצמ 
יצסיד הגיהנה תודיסחה .ארובה תווצמ תא 
העונת םג וז ,רתיה השעמלו ,הרומח הנילפ 
םילוגלג הילע ורבע יכ םא ,תיטארקוטסירא 
העדי תידיסחה הרבחה .היצאזיראגלוו לש 
ןיידע םתועמשמו ,םיימינפ םירבשמ הברה 
הרבחה המוד הניא ןכ ומכ .הריקח הכירצ 

.לשמל ,ןילופבש וזל היצילאגב תידיסחה 

הבורק תודיסחה יפלכ ךתדמע :יתלאש 
"ל דגנתמ" לש וזל רתוי 

םיטנסרטניא ויה םידגנתמה .אל :איה 
.תודהיה לש ןשיה יתרבחה ןויבצה תרימשל 
.תודגנתה לש אלו הכימת לש הניא יתדמע 
תודיסחה תא םיעבוצה הלא םע המלש ינניא 
יסחה תא דימעהל תשקבמ ינא .דירו רואב 
יפלו םינותנה תרגסמב התוהמ לע תוד 

.איה היכרע 

ןונגע ישרפמל רורב .י .א 

תנכהלש 'יתבתכ 217 ימע ז"כ ךרכ "םינזאמ,' -8ך] 
,ןיינעו ןושל-ירבסה םישורד ןומע ירוביח בוד — 
רצוא לכמ ןהיפוריצבו םילמב שמתשמ אוה יכ 
םיארוקה ריביצל תועודי יתלב ןהמו ,ונתורפס 
םידעצש ,ירמאמל הריעה ןוחריה תכרעמ .בחרה 

יצוה י"ע ושענ רבכ יתולאשמ תמשגהל םינושאר 

,ןומע תריצימ תורבוח עבשב ינתכיזש איהו ,ןקוש 
יארמו םירואיב ,תורעה ףוריצב" הדי-לע ואציש 

."תומוקמ 

השק ןומע תונשרפש ,יל חיכוה ןהב לק ןויע 
םיטרפל יסנכיה ינפל .יתמישרב יתרעישש הממ 
רותמ םיפוריצבו ןושל-יסופדב :המגוד ןייצא 
רוקמה תא םינשלב םיניחבמ דרפסב בהזה 
ותודלי תפש !תירבעב םישודיח לש יברעה 

תצק קיתעה הנממו ,שידיי .דתיה וונגע לש 
הקסיפ /ג קרפ ,"טושפ דופיס"ב .ולש תירבעל 
םינכדשה ןיאו הניקזמ לריצש" ןויכ :בותכ 9 
לש ורוקמ .(ךודיש הל עיצהל) *'םהילגר םיפקנמ 
,ב"ע ב*'כ ,הטוס ילבבב "םילגד ףוקינ"ל ןינגע 
ינימ העבשב הנד אתיירב .דחא ןבומ םש לבא 
םהמ דחאו ,םיעובצ םבור ,(םישורפ) ןישורפ 
:שרפמ י"שר .וילגר תא ףינקמה ...יפקנ שורפ 
םירמ וניאו לדוג דצב בקע — תולפשב ךלהמ 
ויתועבצא ףקנמ ךכ ךותמו ,ץראה ןמ וילגר 
אלא ,ןונגע ןווכתמ ךכל אלש ,רודב .םינבאב 
יד פא טשינ ךיז ןגאלש ייז :שידייב רומאל 
החידב לש המינ .םהילגר םיעגיימ םניא — סיפ 
:ודמא הטושפ ןושלב ,וז הרמימב דיאל החמש םע 
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רורב .י .א 

םומיאה .והשימ ירחא םירזחמ םניא וא םיאב םניא 

חרזמ-םורדמ 20-ה האמה תישארב שידיי לש 

שידיי .'ץאיצוב-שובש ירופיסב רכינ היצילאג 
ןונגע ןונגס שרפמהו ,םילכו םיכלוה היעדוי וז 
רופיס") .הקלדה ןמ ליצמכ והירה וז העידי ךותמ 
יהוז םא ,קודבל יאדכו שידייל םגרות "טושפ 

.(1905 תנשמ ןונגע לש שידייה 
רסי הקידבל םייתש יתרחב תורבוחה עבשמ 
רופיס" ,םישרפמ ינשמו םיגוס ינשמ ,תיד 

,"םימי בבלב"ו ןותניג .נ לש וירבסה םע "טושפ 
ןודל רשפא םייתשהמ .ןודג .ש ידי-לע שרופמ 
ןרוקמ ןויצו תושק םילמ רואיבב .תודחאה לע 
עדי ,בר למע םישרפמה ועיקשה תיתדה תורפסב 
רודהמ םירפוס ברקב היוצמ יתלב תואיקבו 
.המלשהו ןוקית ןועט הז ראופמ לעפמ לבא .שדחה 
םינולימב םושרהמו לבוקמהמ הטוס ןונגעו שי 
,לשמל .ןייצל יוצר וזכ הייטסו ,ל"זח ןושלל 
דעש תולבאה איה הכלהה תורפסב "תונינא" 

שרפמה .וירחאלש הלילהו הרובקה םוי ירחא 
,דבכ לבא :םשור "טושפ רופיס" לש 23 ימעב 

חכשיי אלש יוצר לבא ,הז םוקמב ןוכנ הז ,ןוגי 
לטב" שרפל ןיא "תונרק-יבשוי" .ירוקמה ןבומה 
:םינבומ ינש "ןלטב"ל ."לטב-יכלוה" אלא ,"םינ 
הרשע" .שידייבש שדחו ,הנשמה ןושלבש םודק 
םישנא םה 'ג ,'א הליגמ הנשמבש "םינלטב 

תא םימילשמו תסנכה-תיבב תועיבקב םיבשויה 
רבמ הידביע יבר שוריפ יפל — הרשעה ןיינמ 

םיקסוע אלא ,המה תונרק-יבשוי אל .ארונט 
דימלת אוה "ןלטב" שידייב .הליפתבו הרותב 
ןמדזת םאו .הזה םלועה תויווהמ קתונמ םכח 
נאמיסה ,ןונגע יבתכב תונלטב וא ןלטב הלמה 

.שידייב ומכ תעבקנ הקיט 
וניא "טושפ דופיס"ב starosta ,הטסוראטס 

,תינלופב ומכ אלא ,תיסורב ומכ רפכה ןקז 
לעב — (1772 דע) הנשיה וילופ ימיב דמולכ 
ימיל ךלמהמ ול הנתינש (רפכ וא הרייע) הזוחא 
ימיבו ,רצואה תושרל הרזח ותומבו ,וייח 

תינמרגב) ךלפ דש תשדוחמה ןילופו הירטסוא 
 .(Bezirk

לבא .םיבוט ללכ ךרדב םה ןושלה ירבסה 
ןוחינה םישרפמהש ,םילמ הברה לע רעטצהל שי 
,ןונגע י"שר םע הנורחאה החישב .רואיב אלל 
,ול יתרפיס ,הנשה רושעל הסכ ןיב הל יתיכזש 
תבושת םילמה ירמאממ דחאב קחמ ךרועש 
האנהה דגנכ םילוקש םיפיגיסב הבושת) לקשמה 
ןיבמ וניאש ןכתי :יחיש שיא ביגה .(אטחהמ 
מע אל יאדווב ,ךכב םישרפמב דשוח יניא .הז המ 

,רוביצה ברקב םימודק ןושל תעידי טועמ לע וד 
גשומה .םידחא םיגשומ רבסה לע ורתיו ןכ-לעו 
םידיסחו םילבוקמ ירפסב עודיה "המשנ תיילע" 
תדועת ילעבמ ימ — םהיתוישעמ-פחירופיסבו 

לבבו ,הז המ עדוי ,תיטסינמוה המגמ ,תורגב 

,18 ימע) "םימי בבלב" שרפמ ריבסה אל תאז 
.םימכח תנומאבש הז טרפ ויארוקל (18 הרוש 
ידכו ,הז גשומ רצונ יתמיא עדוי יניאש הדוא 

הלבקה ירקוחל תונפל שי רוקמה תא ררבל 
.םיקהבומה 

,הטמלמ 4 הרוש ,94 ימע "טושפ רופיס"ב 

אוהו וימורמ ימשב ןשי ןיידע לוכיבכ" :בותכ 

לע םהילכו ויבא םע ךלהמ [ןבלחה הילדג] 
לע תזמרמה ,"לוכיבכ" הלמה " םהיפתכ 

,תוימשג לש לצ לכ קיחרהל ידכ האבהו ה"בקה 
"הרות" עומשל אבה .םידיסחה ש"נא יפב הרוגש 

תישילש הדועס לש תילולפאב ד"ומדא יפמ 

ןושארה הרוקמ .םימעפ ,דמכ התוא טולקי תבשב 
תכסמ אתליכמב — תעגמ ידיש ןכיה דע — 
אביקע יבר :ףוסב ד"י ףיעס (אב תשרפ) אחספד 
ורמאל רשפא יא בותכ ארקמ אלמלא דמוא 
תידפ ךמצע ה"בקה ינפל לארשי ורמא לוכיבכ 
הניכש לוכיבכ רוזחל ןידיתעשכו — — — 
,םירישה ריש) הלכ ןונבלמ יתא רמואו ,ןהמע 
תסנכ) תאו (ה"בקה) ינא לוכיבכ ...('ח ,'ד 
ןיא ל"זח ישרדמב .םילוע ןונבלל (לארשי 
אלל "לוכיבכ" חינהל ןיא ןכ-לעו ,חפנ "לוכיבכ" 
םינבלחהש ,הגלפה-החידב אוה טפשמה ,רואיב 
אלו םוני אל רשא" דועב םתדובעל ומיכשה 

.וימורמב םדרנ ונדוע (ד ,א"כק םילהת) "ןשיי 
תוחידבמ םידוהי וענמנ אל םיימש-תארי ףא לע 

.הלאכ 

הז םירושק םייניינעו םיינושל םירבסהו שי 
רוביצה וא ,הנידמה ירדסב יקב וניאש ימו ,הזב 
ימע "טושפ רופיס"ב בותכה תא ןיבי אל ,ידוהיה 
םינזאמהו הבוט הריחסה" : 11 הרוש ,54 

דרמ תויהל םילוכי רסיקהו תוחוקלה .תונייועזנ 
תונחל רסיקה ןיינע המו ,תונידעמ הז המ ."םיצ 
ןולימ ףאו ל"זח ןושלל םינולימה ו 'ץא'צובב 
שרפמה .ןיינעה תא ונל וריבסי אל ןשוש-ןבא 
:ןיבמ תירטסואה היצילאג ייחב יקבהו ,קתוש 
דחוימ דרשמ .רסיקה םע ןוטלשה תא ההיז םעה 
תודימהו םיינזאמה קדוב היה ךלפ ריע לכב 
.םירקובמו םיקודבה לע תמתוח עבוטו תולקשמהו 
ויה (תויריעה-ירטוש םג ויה) הנידמה-ירטוש 
וליטהו םיינזאמה תא תוארל תויונחב םירקבמ 
ויה לשריה לש םיינזאמה .םיניירבע לע תוסנק 
— תורשואמו תוקודב רמולכ ,"תונידעמ" 
 revidiert, kontrolliert ןכבו .שידייבו תינמרגב
וקלהו (ז"עלב םדאדנא'ז ,רטושה ירק) "רסיק"ה 
טפשמה תא ארוקה ןיבי םאה .םיצורמ ויה תוח 

ז הרבסה ילב טטוצמה 

בבלב"ל תורעהב הכלה רבדב תויועט ןנשי 
ריבסמ "טושפ רופיס"ל םישוריפה לעב ."םימי 
,םת ונברדו י"שרד ןילפת ןיינע יוארכ 96 ימעב 
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ןומע ישרפמל 

,בתוכ ,55 ימע ,"םימי בבלב"ל ןשרפה ורבח וליאו 
,ם"במדו י"שד תעדכ ןיליפת חינהל םיגהונה שיש 
יפל םתביח םיאצוי שיו .ת"ר תעדכ םיגהונ שיו 

,תורבוח יתש ןיב הריתס וז ידה .תועדה יתש 
.םירפסה תאצוה לש תכרעמה יניעמ המלענש 

םת ונברד ןיליפת לע םיכרבמ ןיאש ,עדוי יקבה 
אצמנ סא קפס .יתבוח ידי םהב אצוי םדא ןיאו 
.ןיליפת תוכלהב ת"רכ קספבש בר הנש 750 הז 
םישוביש שי ןונגע לש טסכטב םג :בגא ךרד 
"ד"כ ןמיס םייח חרוא ,העד הרוי ןייע) םילק 
תיב» לעבל סחיימ אוהש גהנמה .(א"י ףיעס 
הלבק ירפסב ורוקמ ,וראק ףסוי יבר אוה ,"ףסוי 

.ואיבמ א"מדה .הכלהב אלו 

(22 ימע ,"םימי בבלב") "השודק"ל רבסהה ןמ 
יכ "דליפת תוכלהב יקב וניאש ,ארוקה קיסי 
םג שי .רוביצב קר םיללפתמ "הדשע-הנומש" 
ןיבו ל"זח ןושלב "םשה תשודק" ןיב ןיחבהל 

.דחואמה ןבומב "השודק" 

םילועהש ,רפוסמ ג"י קרפ ףוס ,"םימי בבלב"ב 
בוטה וכריבו תונייה לכמ ותש" םילשוריל 

ודמל אל ויארוקש ,הארנכ ,חכש ןונגע ."ביטימהו 
ךרבל שיש םיעדוי םניאו ןינ,דינה תוכרב תוכלה 
הכרבכ ביטימהו בוטה תכרב תונייה יוניש לע 

לע ןפגה ירפ ארוב רבכ וכריבש ירחא 'הנושאר 
'ס ,םייח חרוא ,העד הדוי) ןושארה ןייה גוס 
בוטה תכרב ויתורעהב בבדיע שרפמה .(ה"כק 

.שלש ןיעמ הנורחא הכרב םע ביטימהו 

רופיס"ב .םיעטמ םימוצמצ שי תויועטה דבלמ 
רובשל אוה גהנמ :שרפמה ריעה ,64 ימע ,"טושפ 

םיארוק השעמ תעשבו ,ןיסוריא תעשב תחלצ 
לבא ,ןוכנ הז !בוט לזמ !בוט לזמ :םיבוסמה 
םירבוש הפוחה תחת ןישודיקה ירחא םגש ,רסח 
תיבו םילשורי ןברוחל רכז גהנמה םעטו ,ילכ 

יכחל ינושל קבדת :םייקל ידכ ,שדקמה• 
.יתחמש שאר לע םילשורי תא הלעא אל םא 

קלח הנימו לשריה תולולכ םויב ורבשש הרעקל 
ארוקה בושחי הז רבסה ילב .השדחה ןויצ תבישב 
ילוא ,תעדמ םירעבנ לש םגהנמ והזש ,וננמז-וב 
םיניד ירואיבש םשכ .ףושיכ וא לבה תנומא 

סיהה םירואיבה םג ךכ הקידב םינועט םיגהנמו 
היעשי יבר .הזמ רתוי דוע ילואו ,םיירוט 

תנשב דלונ "תירבה תוחול ינש" לעב ץיבורוה 
.(סופר תועט ילוא) ב"שב אלו (1560) כ"ש 
רבע טשמ ,ותישארב קד קילב אצי "דיגמה" 
אלו ,1900-ב קספנו בוקראקל ףוסלו ןילרבל 
דילי) הלא תורוש בתוכ .הרעהב בותככ ,1890-ב 
ףאו וירישמ ,וירמאממ םשבתהל דוע הכז (1884 
תא אורקל קיפסה ןוגגע םא קפס .ויתועדוממ 
ילוא .וריע יליכשמ יפמ וילע עמש ךא ,"דיגמה" 
האירק-רמוח היה הז םג .םינשי תונוילג אצמ 
וא ןילרב תפוקתל ןווכתמ ןונגעו .םהה םימיב 
ויהש ,םיראטאטה .קיל תפוקתל אלו בוקאדק 
דכלמממ אל ,היצילאג םוחתב דודגב םיטשופ 

םייח יבר .םירקמ אלא 'ואב הגלווה לעש םהית 
אל ,"םייחה רוא" הרותל שוריפה לעב ,רטע-ןב 
תנשב אלא ,18-ה האמה תישארב םילשוריל הלע 

ינוב"מ תויהל קיפסה אלו ,1743-ב רטפנו 1742 
."בושיה 

וקפתסה אל ,ללכב היצילאגו ,'ץא'צוב יליכשמ 
םג ודמל אלא ,ך"נת דמולכ ,"קוספ" דומילב 
רופיס"ו ןונגע ירופיסמ אצויש יפכ ,תינמרג 

.הנוכנ הניא שרפמה תכרעה .םללכב "טושפ 

.ןונגע תונשרפ ןוקיתל תוצע עיבהל ינוצר 
תורפס ירומל םיטסכטה תא רוסמל שי תישאר 

,םיבוט םיינוכית דפס יתב לש תונוילעה תותיכב 
תונועטה םילמה תא ונייצי םהידימלתו םהש ידכ 
ינש ושעש המ יכ ררבוי יאדווב זאו .רואיב 

.ביחרהל שי םישרפמה 

סהל שי תינבר תורפסו םיגהנמו םיניד ןודינב 

קחצי יבר יכ ובתכי אל יאדווש ,םיחמומב עיית 
דומלתה לע שוריפ אוה ורפסו קסופ היה יספלא 
םיגשומ םג .(11 הרעה ,11 ימע ,"םימי בבלב") 
היפרגואיגבו תיללכו תידוהי הירוטסיהב םירושקה 

ממ םיקרפל רבועה ,ןונגע .םיחמומל רוסמל שי 
תוחישלו תומולח תויזה-תונוזחל תילאיר תואיצ 

.יפרגואיגהו ירוטסיהה עקרב קדקדמ ,תויחו תומהב 
בבלב"ב תודדונה ויתויומד לש םיכרדה תפמ 
רכו "םושלש לומת"ב ,"הלכ תסנכה"ב ,"םימי 

.תואיצמל המיאתמ 
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