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הליפאב ?טילמ ילב הפש שיה ?וצפח תא הרזה הדליל

ריהזב ףשונ רטקה .םיקחרמב תוירי .ןורקב .דרחנו לפוא
בוט הלאכ םיעגרב ?ינשית המל ,הדליה ,ךייא .יאשחב

א הדליה ?...ךייא .םלועה
טי

המש ?לארשי-ץראל םיעסונ ילוא .םיעסונו םיעסונ .ןורקב ךשוח .הנניא הדליה
םלוכ םימק םש .המדאל תחתמ ,תורהנמב ,הליפאב תתבועש .םיכרדה לכ תוכילומ
הריאמ שמשו .םיבנע םירצובש םידוהי שיו ןדרי שיו למרכ שי םש .םיתמה תייחתל
טרסה ,םתיבב וגיצהש עוניארה טרסב םתוא האד ךכ .םידוהי םתוא לש םהינפ לע
.ויניע תא ומצוע ידמ ,ץיקהבו םולחב זאמ םתוא האר דכ .וייחב והארש ידיחיה
.ךרדב םדאל ול דבאש ימ לכ םע םישגפנ םש

.םיעסונו םיעסונ .ןורקב ,דרחנו ךשוח
כ

.םישוחה תוממורתה ,הרכהה טוש אוה םדה רעצ

לק בוהבה .םימיה תעבש רואכ ריאמ סומכ היהש יהמו והותב םילגתמ םיליבש

.תקסופ הניאש הדידנ — יוליג לכו באכ תומוהת שלופ
ןולח ערקנ עגרו עגר לכב .ויקמעמ ףושיחב ץפחה םלוע לש ובבלב ףוריט שי
הקלתסנו םמצעל ץקה תא תולגל ושקיב שקב .ועגפנו וב וציצה םלוע ידבוא לכו חצנב

.םחרמ ותאצב יוליג-רבוע לכ וקניח םתועיבק תוכילה ילבכ .העבהה םהמ
,ונשפנ תורעמל רוניצה אוה .הז ףוריט ןיבו וניניב דקרמה רשגה אוה םדה רעצ
ןורכז תובבכו קימעי ןכ םימי ויכיראהס .םלוע לש ושפנ תרעמ■ םע תושגפנ ןהש םוקמ
...המותיה ושא לדגת ןכ ,וללוחמ
אכ

הלא םה םימיה .תרחא הציקיו המדרת ,המדרת .חודו םיגלשו םשגו םיבע
?הלא ןה םינשה ?םירבועש

.הרטמ שי .םשל עיגהל וילעש םוקמ שי :עדוי וברקב והשימ
חקלתי םרטב ,הבכי אל שפנה לש היזנג תיבמ דחא קיז ףא :עדוי וברקב והשימ
...הבהלל היהו

!

ןהכ

תחא ריע הירלקפסאב
יי

!--!"■-:

לארשי

--

V

י

TV

תאמ
א

ונבתשנש םישיאו ןהב ועראתנש תוערואמש ,רפסמ -םירע תיהדזמה היצילגב תויוצמ
הניחבמ םא ,וז ץרא לש החור תודלותב הלעמ לש הדמע ןהל ודחי םיפוצר תורוד ךשמב םש
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ו. -דחאכ ןהיתש וא תיללכ הניחבמ• םאו תידוהי

ב ■דתיה תחא לכו תילארשיה הירוטסיהה לש

רעה תולושמ םלוא .תונערופ לש םיעוזעזל וא

דוסב םידלונ םיטעומ הילע-ינבש םשכו !ךכ

שענה ,םירפכ וא םירע הנוילעה החגשהה הל

ייקל ןתיירב תליחתמ תודמועו• תונמוזמ וליאכ

תורהנ-תוימומ'קע ,תורעי-ילתלת ,ףונ-תראפת

• תוינידמ תוערכה ,םישיאו תוחפשמ תורוק םג

רמאנ םירע ןינעל םגש ,ךדמלל .ולאכ םירע

מוק לעבו רישעו

ובל :הז גוסמ תוטעמ םידע היצילגל הל שי
תנכוש .ץ 'צ ו ב םג איה םירעה ןתואמ• תחא

ע תוכזב הל אב הדובכ םלוא .לופונרט ןיבו

תא םהירחא הב וחינהו ץ יצוב ךדד ורבעו• ופטש

ה תרוסמ תלעב ריע יכ .הלשמ ןווג וא הלשמ

םידוהיה ןינמ תא הדימעמ• רבכ  1765תנשמ

הו ז"יה האמב התיה יבלצרב-יסודה זוחמב:

ינחורה ושאר ץ'צוב לש ברה• השענ םיתשל

רב-תיסורה הנידמל )"הנידמה שאר ,,םג יורק

וה תובישיב ףתתשהש רגרפ דוד םיסנרפה

ובב םינברה ןמ  1727.תנשב בוקילוקב דעוה

יל'אבא 'ר ונבש ,ףלוו באז ןב ןנחלא 'ד < קאמ

ק בקעי ןב שריה יבצ 'ר .תוצרא עברא דעוב

ריה יבצ ןב םהרבא 'ר !רשא ןב דוד

רשא ןב דוד םהרבא 'ר היה וז ריעל ינייפא

אמ הבושח השרפ םה ותבשחמ-חרואו ויתודלות

ואיקבב והאור לכ ןיע ךשמ רענ ותויהב דוע

.ותבל ןתחכ וב רחב "םיעושעש עטנ" לעב
לש ריע התיה ץ'צוב .ץיבולסוגב בר תנוהכ

דומלתה ןיב המחלמה .םהיתואלפנ השעמבו

דידיו ותשא וב וריצפה ונב הלחשכ .דואמ ול

הלח זאמ .םהל רתענ ךשוממ בוריס רחאלו

כ ויתועד ןיב המאתה ידיל איבהל ול עייסו

היה אל םידיסחה תחמשל .וריעב תודגונמ

נשכ ןכ י"פעא .םיקסופבו דומלתב תובחרה

ו ,וייח-חדוא לע העפשה לכ טעמכ הלבקב
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יקסופה ינידו! דומלתה ירקיע יפל קרו ךא גהונ היה הגהנה

דומלת ,תילכש הדוסיב .רתיה תפנועמה תיתורפסה ותלועפ

א לשא" ןכו "ךורע ןחלוש"ה לש יאמצע קלחכ סנכנ ''םישודק

ייחמ דחא קרפב ''.דוד תכרב" םשב יילבק דחא שוריפ םג

םוי דע ץ'צובב ןהיכ אוה .בוסאסמ 'רה ותוא אפיר תרוסמה

הזה םויה דע הילע וחורמ

ע םירמוא ויה .םימואת םהרבא 'ד לע ומקרנ תובר תודגא

נשכ .עבטמ' תרוצ האר אל וימימשו תוכלה י"ח שדיחש דע

לוא ,תושרה ינפל ךכ לע ונישלה דימ ".ונכלמ" הבג לע ותרח

נ די-ספו ,יאדוהי ודרמ תמאב םא חכוויהל ידכ תונוטלשה

וירחא .יפל הכפהנ יכה .יא רסח "ונפלאמ ונייה ",ונפלמ'"

עהו והומצמצ אלא ,ויאסכ שרוי םושל "בר"
ב

םינוירוטסיהה יפב םויה דע יורקה םולשב המייתסנש ,םינלופב םיכרותה תמחלמ
היתוביבסו הילודופ החפסנ אוהה הזוחה יפ לעש " (1672),ץ'צוב לש ריפחמה םולשה" םשב

— הנש עבשו םירשע ונייה  (1699),ץיבולדק םולש דע התושרב ויהו היכרותל הניארקואב

.םיטסיקנרפה תעונתל ךכ-רחאו יבצ-יתבש תעונתל וללה תומוקמב עקרקה תא הרישכה
.רתויב בוט ילכלכה םג הבר הדימבו םידוהיה לש ינידמה םבצמ היה וז הפוקת ךשמב
םינלופהש ,ךכ ידכ דע םהישבוכמ םיצורמ ויה וללה שוביכה תוצראב םידוהיהש ,הארנכו

ןימכ השענ העש התוא .היכרות םע םייאשח םירשקב םידמוע םהש םידוהיב ודשח
.יוארכ ןיידע ךרעוה אל הז ערואמ .הילודופ תולהק ךותב תיחרזמה תודהיה לש םד יוריע
,תילארשיה היצילג לש היפוא לע דומעל ונל תעייסמ תודהי תובישח יתש לש וז תוברקתה

.רכו הלכשהה ילותפנ ,תודיסחה יכרד ,תונברה תמחלמ ,תויחישמה תועונתב התופתתשה
ידי לע אלא 'דבלב םידדוב םיחילש י"ע אל היצילג לש הז לבחל האבוה יבצ יתבש תעונת

הללוחמש ,םיטסיקנרפה תעונת וליפאו .הב ועקתשנש היכרותמ םידוהי םיבשו םירבוע
וידיסח להק תא ול שכרו ותדות תא הרוה ,היצילגבש הנטק הרייעב דלונ קנארפ בקעי
ץ'צופב ווה םינפ לכ לע .ויערמ תזוחא ומעו יבצ יתבש לש השעמה םוקממ רזחש רחאל

חכתשנ ןבומכ םעטה ".םיקנארפ" םשב יאנג ךרד םתוא םינכמ ויהש ,םידחא םישנא
וא קנארפ תכ ירחא רבעשל והנ וללה לש םהיתובאש יאדול בורק ךא .םימיה תיצורמב
חישמ ידגנתמ דצמ תופידרה ".קנארפ" םשב הנכתנ ינמותוע ידוהי לכ ןכש ,היכרותמ ואבש
ךשמבש ,השק■ הפ התיה םהילע הלטוהש אתמשהו תוירזכא הכ ויה וירחא םיהונה יפלכ רקשה

אוהש ינומלאו ינולפ לע שחל-תוחיש אלא ורייתשנ אלו ,םהיתומשו םרכז וחמנ ןמזה
,וז העונת לש דירש לכ ידחא המיחבו ףאב רעבל ודקש ללכב .טסיקנארפ לש וינב-ינבמ

ורהזנ המכ דע םידיעמה ,םידחא םיכמסמו םיבתכמ םייוצמ .שארב קלח הלטנ ץ'צובו
ךשמנ הז דשח-לש-סחי .םירחא תא םהילע וריהזה ףאו וללה םע עגמב אובמ' ץ'צוב ינב
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,תויחישמה לוגלג הב וארש ,תודיסחה יפלכ םג

עמ ךא ,םידיסח לש "םיזיולק" ןבומכ ומק ןמזה

ב אל ףאו הליהקל תודיחב ימיב

ג

רבוע ,דטסינדה לא לפונה ,אפירטס רהנהש ,םידה-איג ךותב היורש ץ'צוב דיעה

קושהו ישארה בוחרה .שתכמ' תינבתב תומר יתש ןיב זכורמ ריעה לש המוציע .וב
ינורדמ ינפ לע םילועו םיספטמ וליאכ םיידדצה תובוחרהש דועב ,איגה ילופישב םיאצמנ

,הכרא לכל ריעה תא הצוחה ,רהנה לע .הזמ הלעמל הז םיבצינכ םיארנ םיתבהו איגה

יערק םיליטמ רהנה לש ונואפק תועקבתהו םיגלשה תרשפה םע םלוא .םירשג םיחותמ
רשגה סרהנ םעפ אלו ,רהנל ךומס םיבשויה לע המ-תמיאו ץפנ תולוק םילודגה חרקה
.ריעה ירבע יבש ןיב רובחה קספנו

םינינבה דחא אוהש  (Ratusz).תוצעומה תיב דמע קושה לש הרצה רכבב
עבורמ ןינב הז היה דבעשל .קוראב לש קהבומ ןונגסב הנבנש היצילגב םיראופמה
.םיחותיפו תורוצ המכ ורייתשנ דוע לבא הברה םגפנ הפרשה רחאל .יונ-יטושיקב עפושמו
השבכנו -14ה האמב התנבנש ,הדוצמה תוברוח ידירש םיארנ ןימימ תוביתנה תיבל ךרדב

האריה-תיב םג .הב דגו יקצוטופ םואלוקינ התוא שדיח ךכ רחא .םיכרותה ידיב הסרהנו
.ימינפה םרשעבו םיפיב םירפסמ ויה תוירבהו לע לא םיאשינ יבווי-ילותקהו ימור-ילותקה
קלח ברחנ םלועה-תמחלמב .ץ'צוב םהב החבתשנש םיירוטסיה תיכשמ ירבד המכו המב דועו

.תונורחאה הנשה םירשעב םקוהו בש אוהו ,ריעה ןמ
*ינבאו םיקידצ ילהא ,םינומלאו םש-יעודי םיקיתע תובצמו םירבק ויה םייחה תיבב

םהידי ואצמ אל ריעה ינקז וליפא ,המוד .תוינערופו םיסנ ישעמ! תונתמה תובותכו ןויצ
,הליהקה ןמ ודבא וא ופרשנ םיסקנפה ןמ המכו ליאוהו! .תורבקה תיבבש הז ךובמב םהילגדו

.וללה תומלאה תובצמה ךותמ תופקשנה ריעה תורוק תא החכשה ינישמ ליצהל היהי השק

רשת םיתאמב ינפל' הנבנ וילע קוקחה יפלש ,ןשי שרדמ תיב ותוא היה אלפומ ךא
הז .ראופמה ונומרא תא תונבל םנימזה יקצוטופ ףארגהש ,הילטיאמ םילכירדא ידי-לע הנש
םיללפתמה .הידיסחו הלבקה יבידיל זכרמ ,םידגנתמה תריב אלא ,אמלעב שרדמ תיב היה אל

לע םמתוח םיעיבטמ ויה םימייוסמ םינמזבש ,תחא תיגולואידיא הביטח ויה םש םידמולהו

םיקדקדמה ,ויה םיקודא םידוהי ,אברדא .שממ םיזנכשא אל .םיזנכשא ויה הלא .ריעה
דוי לש וצוק לע וליפא רתוומ וניאש ,יבקע יזנכשא חסונ היה םחסונ םלוא ,הרומחבכ הלקב
תבשב בר להק סנכתנ ןאכ .םידונמו םירז ויה דוסהו זמרה .טשפה תרהט לע םידמול ויה וב
".הדקע"ה תרבסה םע עובשה תשרפ תא םהינפל הנש םימכחה ידימלתמ דחאו םירהצה רחא

.תירב-ינב-םניאשו תידב-ינב םידחא םיפוסוליפ םשב םירואיבו תועד בלשמ היה ךכ בגא
תינק לש ירפ היה אל אוה ףא .הז שרדמ תיבב היה ,שממ דקע-תיב ,לודג םירפס רצואו
,לכה לע םילבוקמהו םיעודיה שדוקה ידפס דבלמ .תבשחמ תכאלמ אלא ,יארקאב םירפס
ירפס וב ורצאנ ,םיקסופהו שרדמהו ,ךודעךחלושהו וישרפמ ישרפמו דומלתהו ך''נתה ןוגב
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דנה ,קודקד ירפס ,תופוקתה לכמ■ םיירבע היפוסוליפו רקחמ

ה ימיב םייאופר םירקחמ לש תואיצמ-ירקי די-יבתכ וליפאו
.ענצומו לוענ היה םהמ קלח ,םירפסה לכב שמשמל יאשד
.םש ויה אל טעמכ ןירותסמו הלבקו תודיסח ירפסש ,אוה בל

ח וטלק אליממו ול םיקוקז םידמולה לכ ויה רתויב חונהו לודגה

דע .וחור תא גפסו ןוינגע הליב הז שרדמ תיבב .תמייוסמ המגמו

ה תודלות םג .םהב ןייעש םירפסה לש תונוילגה ילושב ויתוראהו

ש יתאצמ ך"נתה ידפסמ דחא

ד

.רעי עוטנ והצקב '".רודאפ" םשב יורק הלאה םידהה דחא .הל ביבס םירה — ץ'צוב

םיאנקה ופסאתנ םש .דוס םיטסיקנדפה וקיתמה הזה דעיבו םיקמעבש ,ריעב התיה תרוסמ

תא ףרחל םנושל תא ונניש הלאה םיצעה לצב .בובלב עודיה יבמופה חוכיוה ינפל וללה
וסח דבלב הלאכ אל םלוא .םתרותו םידוהיה יגהנמ לע תולילע לילעהלו לארשי תוכרעמ

םישדח םיהולא ימלוח :םימימת היזה ילעב םג םיטטושמ ויה תומרה לש ןריואב .םלצב
.הזה דעיב השקה וחורב הגהש ימ .דיה תורודה לכב .םיליכשמה ןיבמ שדח םלוע ימחולו

רמושה" יטוטאזל דע — םינויצ ,םיטסילאיצוס ,םיטסיכרנא ,םיליכשמ ,םידגנתמ ,םידיסח
םימיכשמ ויה םלוכ .תימלועה המחלמה יהלשב לארשיב המקש תושדחתהה תעונת וז ",דיעצה

שפנה תגאש תא וכות לא םיגיאשמו םבל רוגס תא אבחהב םיחתופ ,הזה רעיב םיבירעמו'

םינמענ יעטנו םיזילעו םיגונ םידיסח ינוגינו היחת ידיש ,םע-ינומזפ ורשוה ןאכ .תטיבלנה
לייטמה לע השורפ התיה תוערואמו תודגא לש תשר ןיעכ .הדיעצה תידוהיה המשנב ועטינ

דוסב ,לייטמב ,וב ולגלגתנ ולטב אל ךא ורבעש תומולחו' םייוואמ .דעיהו דהה תוביתנב

תובשנמה תוחורה .הז האב םוקמ לש וללחב דימתי ףחר ןוקית לבק אלש והשמ .לוגלגה
הארמש■ י"פעא ,ידיחי םש ךלהמהו ,רידת םש םיפעוז ויה םימשגה ,םיתעבש םש תורבוג ויה

םלוא .אסיג ךדיאמש תובצע ךותב עקוש וחרבי לעב היה ,וינפל ערתשה דמוגמו בחרב
ןגנתה ,היתודרומו המדה ינפ לע ינחירו קורי חטשמ ולעהש ,םיאלפנ שמש ימי םתואב.
יאלמ ובשו "ףוטסירכ ןיי" תא אורקל ואצי ויתורוחבו לארשי ירוחבו ויתורונכ יפלאב רעיה
.ומלועו םדאב הנומא

תומאות תודימו תונדמלש ,תרוסמה תבר ,וז ץ'צובב שיגרה לארשימ םדא ,םרב
דבעשל 'רופיצ לש וא םידיחי לש הליפת וזיא .עוקפ היה רתימ ןימכ .המיגפ וזיא ,דחי
,הלוגב תילארשי ריע לכב אוה ךכש רשפא .דיעה לגלגב הדסינו הלבקתנ אל ,הווהב וא

ריעצ לכ לש תוצעה-ןדבאב הרוקמ וז השגרהש רשפא ,הינב לש םהיתוצונ תא תטרומה:
דמע םואתפ-עתפלו ,ונומיא ול קינעהו ובוטמ קני ,ותויחדנוקמב רגבתנו לדגתיבש ידוהי
ןתינש .דמ אלא וירקבמל תתל לוכי וביא הזה בוטה דהה ףאו ז ן א ל :םלוע תוביתנל לאשו

,ץ'צובכ תודימ ילעבו םידמול לש דעב וליפא ,אתולגב הניכש :היהיש-דיא .םימיה לכ ול

הנקנקב יתיהתו םינש הנממ יתרדענש ירחא ץ'צוב תא תוארל יתבששכ .איה המוגפ
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תמוח תלאשמ מנמא יכ ,תעדל יתחכונ ,והשלכ
גורתאה תמיגפב הקד איהש ,וז המיגפ .הייח

טולקו תאזה דיעה דילי ,ןונגע .י .ש יתונמאה

אה ורפסבש אלא .שדוקבו לוחב הלא םידוהי

ב לש המתוח ויהש ,תיומלש-יאו תורוד-תמיגפ

תשיגפ ךכל המרג ילוא .םהמ

תא ופפא תומולח לש תלכתו ןירותסמ' לש קוד

יע לע ןכ רמול רשפא םא ,תיטסילנויצר ריע

חלמ תיוליעו היליכשמ תמגמ ,הידגנתמו הידיסח

סנ אלו ץיח יעדוי לש םהילילצל ןזוא םינורחאה

,םד תרסח ,תינוציק תונתלכש הב .דתיה אל

דומיל םג ךא ,ריעב ץופנ היה קודקדהו! ך"בתה

קה רודב ".םיעושעש ירפס" לעב ףוהנרפ יציא

ושלב רקח קימעהש

א בהא .המזיהו הפיאשה שיא היה ףוהנרפ יציא

רבעה תורפסה הדש תא שורחל אצי אוה .רפושמ

דחוימו ןיינעמ ונויסנ היה םייתורפסה םייוסינה

רפוסו .ירבעה םלועה לכב הרהמ דע ומסרפתנ

א םירמאמב ,םירישב ימ ןהב ופתתשה םירחאו

א ,ןוכנ ןוצרו הרוהט תוימיטניא וללה םינטקה

שלבו ברע תוברתב לודג יקב היה רלימ' יבצ דוד

רת .תיאניוה הטיסרבינואב ולא תונושלל הדומ

מו היקוח תא חנעיפו תיכנתה הדישה הנבמ תא

ה י"ע הלעוה ותנקז ימיב .והודסיי םייווו קניליש

רשה ,ן ו נ ג ע ןורחא

מל וישכע תופופכ ,היתורבח ראשכ ,וז ריע

יכרבאה ,הכותמ אצי רעונה ,םינש הז הליחתה

רפל ידכ םהב היהש ,הכותב ןיידע םיזונג ויה

הילע ץ'צובל הל היהת םא אוה קפסו' ,םילאוג

מ איהו י"אל התלע השרדמ תיב.
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