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"הלכ תסנכה"ב ןונגע לש םלועה תייארב תויטושיקה 

ןשנזור יסננ 

תא ראתמ ןמורה .1931-ב בתכנ אוה .ןונגע לס ןוועארה ןמורה אוה הלכ תסנכה 
תורייעב וילגר תא ססהמ לידוי 'ר .1820 תוביבסב ,לידוי יר לוע ויתואתקפרה 

.ותב לס הינודינל ףסכ ףוסאל הרטמב ,תיחרזמה היצילגב תוידוהי 

צרוק ךורב ,1959-ב ןדס בד,1938-ב ,רקנייורק בטסוג לסמל ומכ םינוס םירקוח 
,דקס ןוסרג ,1968-ב ,דנב דלונרא ,1967-ב ,םלוס םוסרג ,1963-ב ,לייוו 

ןודו ןונגע לס הלכ תסנכה ןיב ןוימדה תא םינייצמ 1982-ב לזרב ללהו 1978-ב 
(ןיסאר קלח) 1603 תנסב סטנאוורס הד לגימ ידי לעבתכנס עודיה ןמורה ,טוחיק 

.הזה ןוימידה קוידב אטבתמ המב םינייצמ םניא לבא ,(ינס קלח) 16ו5-ו 

סיסבכ .ירבעה ןמורב לעופ יטוסיקה דוסיה ךיא קודבל איה תאזה הדובעה תרטמ 
הל וא סטנאוורס סטנאופ סולרק יאקיסקמה רפוסה לס רפסה לע יתכמתסה יתרוקיב 

.1979-ב רואל אציס (האירקה תרוקיבה וא סטנאוורס) הרוטקל הל הד הקיטירק 

הצמעמה ,דרפס ןיבל םיאקיסקמה ןיב יטמלבורפה סחיה תא קדוב סטנאופ ורפסב 
האורו ,הקזח דיב הילע הטלס םגו וקיסקמ תא הרצי הסעמלס תיטסילאירפמיאה 

ךירצ אוה תאז גיסהל ידכ .ומצע יפלכ יאקיסקמה לס הדמעה לס תופקתסה הז סחיב 
בורל איה וז הדמע -,המצע יפלכ דרפס לס הדמעה תא ותמועל קודבל לכ םדוק 

סטנאוורס יבתכב סמתסה סטנאופ סולרק ,הזל עיגהל ידכ .תיטסיאקינמו תיווסומ 
ירחא יחכונה הבצמל העיגה דרפס ךיא ןיבהל ןוונתה אוה .טוחיק ןודב דחוימבו 

אצומה תדוקנ .הסדחה תעה תליחתבו םייניבה ימי ףוסב הילע הרבעס תואגה תפוקת 
תופקסמ רסא תידרפסה תורפסה לס תפומה תוריציהמ תחא איה טותיק ןודס איה ולס 

.איהה הפוקתב הלס םייחה תרוצו היתודסומו היבסות לע דרפס תא הרורב הרוצב 

תוכמסה תא סורהלו לבחל ונוצר לע סוריפב ריהצמ סטנאוורס ,ותריציל אובמב 
,ףרוטמה ,טוחיק ןוד דדונה ריבאה תומד תא רצי אוה ךכ םסל .םיריבאה תורפס לס 

.הלואג הד סידמא ריבאה לס הרובגה יסעמ תויחהל הצרס 

ןמור תרוצב תאז הסוע אוה.קיתעה רנאיזה לע תרוקיב אוה סטנאוורס לס ורפס 
.געול אוה ולס רנאיזה לס םייתורפסה םיעצמאבו םיבצמב סמתסמ אוהסכ יטסידורפ 

אוה ינס דצמו תעסעסמ דחא דצמ ולס הריטאסה .תינוריא איה רפוסה לס הדמעה 
.ףרוטמה ריבאה לס ומלועל סחיב תינוריא הדמעב טקונ 

בורמ הנקור רבכ דרפס 16-ה האמב .16-ה האמה לס דרפסב סחרתמ ןמורה לכ 
תא תלסחמס,תקהבומ תילותק ץראל תיסענ איה .תיברעהו תידוהיה התייסולכוא 

.ילכלכ לפס לס הפוקתל תסנכנו הלס םייניבה דמעמ 
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ןשנזור יסננ 

תמחלמ איה תחאה .היצזילרביל לש תונויסנ ינש םישחרתמ הפוקת התואב 
ורמ סומסארא לש ותעפשהמ תעבונ איה היינשהו 1521 תנשב תונומוקה לש םיחאה 
מנש הקיקחה שומימ לש רטשמ רוציל הפאש תונומוקה לש םיחרזאה תמחלמ .םדרט 

הז .היציזיווקניאה יקוח יונישל ,םירעה לש הימונוטוא רתיל ,ףקותב האצ 
לבוס ,תיטסילרולפ ,תינרדומ הנידמל תידרפסה הנידמה תא ךופהל ןויסינ היה 
רשומה הירפמיאב םינומט ויה תורדרדתהה ישרוש .לשבנ דרמה .תיטרקומדל תינ 

.ידמ תינגומוה תוברת לעו תיתד תואנק ,תונלבוס-יא ,תיעזג היילפה לע תש 

חבש ותריצי לע הססבתהו דרפסב רקיעב הגשגש סומסארא לש היפוסוליפה 
אסו תינוריא ,הקומע הרוצב ופקש סומסארא לש ויתונויער .1509 תנשמ ףורטה 
ףאש אוה .ונמזב הרבחה לש םייתדהו םייטילופה ,םייתרבחה םיטבהה תא ,תיריט 
סומסארא לש ויתועד .תורצנה לש היצזירלוקסל ,תועיבצ הב ךיאש הרוהט הרבחל 

םדה רהוט יקוחו תודמעמה ןיב קבאמה י"ע ומרגנש קנחמה ישגרל וקרופ ונתנ 
.דרפסב 

והש (1545-1563) וטנרט לש םויליסנוקהו המרופר-הרטנוקה י"ע לשכוה הז לב 
התייה וזו הפוריא תונידמ ראשמ תוניחבה לכמ ידרפסה םעה קותינל דרפסב וליב 

.הירפמיאה תדיריל תוביסה תחא 

יסנוקה ,תויתורפיס תוריציב וקרופ אוצמל הכישמה תיטסינמוהה הבשחמה ךרד 
תורמל 16-ה האמה לש דרפס .סופדה ירבד לכ לע הרוזנצ ליטה וטנרט לש םויל 

תילכלכ הניחבמ תלדלודמ הנידמל התשענ לודגה הרשועו הקירמאב תובשומה 
.תינחורו 

םלועה :תומלוע ינש ןיב קלוחמ םדא היה סטנאוורס םג ,טוחיק ןוד ומכ 
יאה םזינמוהה ןמו סומסארא לש היפוסוליפהמ ןוזינ אוה .ןשיה םלועהו .שדחה 

רבעה .הווההו רבעה תא גזימ אוה .הילטיאב ותוהש ןמזב ריכה ותואש .יקלט 
תויומד י"ע גצוימה הווהה לע רוא ליטמ (טוחיק לש תוריבאה ייח תוילשא) 

רבעה לע רוא ליטמ (תרדרדתמ הרבחב םירצה םייחה) הווהה !ורוד ינב םירוביג 
.(שפוחו קדצ לש םייטושיקה תונויערה) 

.ורוד לש הדירחמה היעבה תא רותפל היה לוכי טוחיק ןוד ,ופוריט ללגב 
אוה .תרחא הרוצב תויחל ךרוצהו תמייוסמ הרוצב תויחל ןוצרה התייה וז היעב 

יבאה ירפסב וילע ארקש יפכ םלועה תא הארש דדונה ריבאה ,תויהל ףאשש המ היה 
.םלועה ותוא ךותמ דיחיה אצומה היה ימסאריאה ףוריטה •םיר 

תורואה קחשמ רואל הצוחנ התייה (ףוריטו המכוח) טוחיק ןוד לש תועמשמ-ודה 
.ןיעה תיארמו תואיצמה ןיב רעפה י"ע רצונש ןיעל הארנהו תושייה ןיב 

םחלנ םדגנש ויתועד תאו סומסארא לש ומש תא שוריפב טטיצ אל סטנאוורס 
:םיבושח םיאשונ השולש תועצמאב טלובו רישי ןפואב םתוא ללכ אוה לבא ,רטשמה 

.ףוריטה לש וחבשו ןיעל תוארמה לש תוילשאה ,תיעמשמ-בר איה תמאה 

ןוד תא רצי סטנאוורס ןכלו תמאה לש תוליפכה תייארל איבמ ימוקה טביהה 
םיריבאה ירפס תא אורקל ץמאתה טוחיק ןוד .הסנפ ויצנס ודוגינ תאו טוחיק 
.תובר םינפ תלעבו תיעמשמ-בר ,תעתעתמ תואיצמל ארקש המ תא ריבעהל הסינו 

.ויתואקתפרה לש רצויל ארוקמ ךפה אוה ךכ 

תויושחרתההו תודבועה .םלשומו דיחי ןפוצ ול הקינעה םיריבאה ירפס תאירק 
ובמ דדזז לע תויונב ויהו םירפסב וראותש ולאל תומוד ויה ןוימדב דדומתה םתיאש 

םג ךכ) םיפדרנ תומש םה םייחהו תורפסה ןכל .םלועה לש תידדצ-דח הייאר לע סס 
.(יח אוה ותועצמאבש ןועגישה 
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"הלכ תסנכה"ב ןונגע לש םלועה תייארב תויטושיקה 

■יבה האירקה ךותל םלועה לכ תא סינכהל הצור טוחיק ןוד ,סטנאופ סולרק תעדל 
אוה לשכנ אוהש םעפ לכ :שדוקמו דיחי דוק יפל תישענ וז האירקו ולש תיטרוק 

.הל ןמאנ ראשנו ולש האירקה ךותב רתויו רתוי סנכתמ 

רוביג .יריטאס ןמור אוה יטושיקה ןמורהש ונל ררבתמ וז הריהמ הקידב תועצמאב 
דדומתהל חילצמ וניא אוה .דחא רבדל עגושמו יביאנ תמייוסמ הדימב אוה ןמורה 
םישנאה רתי לע הלוע םג אוה תינחור הניחבמ .לבוס ךכמ האצותכו .תואיצמה םע 

.ותוא םיבבוסה 

ימי לש םיריבאה ירופיס תא ליפשמ אוהו הדימב הידורפ אוה יטושיקה ןמורה 
יתורפסה לדומה תולובגל רבעמ רבוע אוהו תויה היצזיליטס םג אוה .םייניבה 

.ההובג רתוי הברה תיתורפס המרל עיגמו 

,ומלועו טוחיק ןוד ןיב הינומרהה רסוח בקע ימוק ןמור אוה יטושיקה ןמורה 
,םיינחור וא םיירסומו םייזיפ םיטקפסא תוללוכש תודוזיפאה ללגב,היסטנפה ללגב 
,תונבהה-יא ללגב ,טוחיק ןוד לש "ךופהה םלוע"ה ללגב ,םידיקפתה יפוליח ללגב 

רומוהה .תולפשהה ,תומזגהה ,תוידרוסבאה תויצאוטיסה ,ןושלה ללגבו תויועטה 
.היכרעו תואיצמה טופישמ האצותכ רצונ תיעמשמ-ודל הריציה תא השועש 

ותוישיא ללגב ,םירפס תועצמאב םלועה תייאר לש ןמור אוה יטושיקה ןמורה 
דח איה ותייאר .םירפסב ותוא ארקש יפכ םלועה תא האורש רוביגה לש תדחוימה 
,תובר םינפ לעב אוהש םלועל התוא ריבעמ אוהו דיחי ןפוד י"ע תלעפומו תידדצ 

לבא ,תואקתפרה רבחמ לש סוטאטסל ארוק לש סוטאטסמ רבוע אוה .יתועמשמ-ברו 
.ליסכו קדצ־רסח ,רוב ,ירזכא :אוהש תומכ הווסמ אלל םלועה תא הגיצמ תואיצמה 

תווסהל עדוי רפוסה .םייקה רדסה תא תיווסומ הרוצב ףיקתמ יטושיקה ןמורה 
,ןיע תיארמל ,ינש דצמ ,רשאכ ,רוביגה לש ףוריטה הווסמל תחתמ ויתונווכ תא 

.דסממל ותונמאנ לע ריהצמ אוה 

קיפ רוביג לעו ,טוחיק ןוד ,יפא רוביג לע יונב ןמור אוה יטושיקה ןמורה 
.הסנפ ו'צמס ,יקסר 

תסנכהב .ידרפסה בהזה רות תאו םיריבאה ןמור תא תויחהל הסנמ טוחיק ןוד 
םיינחורה וייחש רורב ,ותודיסח לכ םע לבא ,םירפסב בותכה יפל יח לידוי יר הלכ 

.היפוטוא טעמכ םה איהה הביבסב 

עשעשל תנמ לע תימוק הרוצב ורופיס תא חתפמ ןונגע םג ,ידרפסה רפוסל המודב 
רוקיב הדמע לעב רפסמ תועצמאב ולש יודבה םלועה תא גצימ אוה לבא ,ארוקה תא 

.תית 

יפכ םלועב יח לידוי 'ר .םיריבאה ירפס תאירק ךרד םלועה תא האור טוחיק ןוד 
.שדוקה ירפסב ארקש 

לש םיאריה ירופיס תא איבמ אוה דחא דצמ :תוליבקמ תודמע יתשב טקונ ןונגע 
ךובנהו לבלובמה רפסמה דמוע ינש דצמ .הנומא לש יביאנ םלועב םייחה םידיסחה 
תועצמאב םיאתמ יוטיב אצומ הז .תואיצמה לומ תויחונה רסוח תשגרה תא עיבמש 

הינוריאה תאו הבהאה תא הלעמ וזה תועמשמה-וד .תינוריאה הדמעהו ימוקה טביהה 
.הרבעש האמה תליחתב הרמתשנש םידוהיה תרוסמל וסחיב 

דוסי היה הזו ,םיריבאה ירפס לש םילאידיאה תא תויחהל ףאש טוחיק ןוד 
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ןשנזור יסננ 

ילאידיאה םלועה תא ריזחהל הסנייס הז אוה ןונגע רבחמה הלכ תסנכהב .ופוריס 
.רבדבס הינוריאה תאזו הזה םלועה רוזחס י"ע ותומלסל 

ורפסב םיעיפומ ,הלכ תסנכהב לידוי 'ר י"ע גצוימס ,דיסחה לס תומלסה דבלמ 
לומג לבקמ וניאס דיסחה :היצילגב תודהיה ייח לס םיטקפסא לס לולכמ ךונגע לס 
ומא ירסח ,הווקת םהל ןיאס הנומא ילעב ,העוסי םהל ךיאס םידיסח ,ויסעמ לע 

.יוכו דמוסמה ,תלוזה תא םילצנמס הלא ,הנ 

יד .תסרהנ תוינחורה ובס יטרקנוקה הווההו יתימה רבעה ןיב חתמה סגרומ 
אסונ אוה דיסחה) תיתימ־אל תומדל הריציה לס ינסה קלחב ךפהנ הזנ לידוי 

.(ידורב ירמז יפב "ליפס םירופייב קוחצה 

סיגדהל ידכ העיסנ תואקתפרהו תויסעמב ,תויסרגידב סומיס הסענ הלכ תסנכהב 
ךכ .וביביסמס ילאירה םלועה לא לידוי יר לס ילאידיאה םלועה ןמ רבעמה תא 

היה אל רבנס םלועל סחיב ותועדומ תא סיגדה ,סטנאוורס וינפל ומכ ,ןונגע 
.ילאיר היה תאז תורמלו םייק 

אוה וז הדמע לס ירקיעה ןברקה ,הסדחה תירבעה תורפסה ורפסב ןנאס יפל 
לעופ אוה ךנבו ךכ רחא ותוא לסחל ידכ יתימה םלועה תא הייחמס ומצע רפסמה 

.תוריבאה לס ילאידיאה םלועל סחיב לעפ סטנאוורסס ומכ 

ומכ .הרוטקירק םג לבא הלודג וב סי .תוינוציקמ יוסע לידוי 'ר לס םלועה 
היארה לס הסומיסל תדמוע לידוי 'ר ראותמ הבס תימוקה חורה ,סטנאוורס לצא 
,יאלפה םלועהו תואיצמה ,הדגאהו תואיצמה ,סותימהו תואיצמה לס םינפה תבר 

לכ לומ .עטנ הלגעה-לעב ,ולס דוגינה רצונ לידוי 'ר לומ ןכל .הנומאהו הלפמה 
,ומלועו לסיה לינסמה ,ומלועו עטנ ,ודוגינ אצמנ ומלועו לידוי 'ר לס טביה 

.לידוי יר לס יקסרקיפה ליפכה,םידדונה םינסרדה 

רוסמ אוה תיתדה ותסיפת תרגסמב לידוי 'ר יכ יסוסיק ןמור אוה הלכ תסנכה 
תוסרל תויצב םיכרדומ וייח ,תואיצמה לומ ךובנ אוה בורלו דיחי ןויערל ףרוטמו 

.טפאמ קידצה אוהס הנוילע 

יתימ-הד הסוע אוהו םידיסחה ירופיס לע הידורפ אוה ינ יטוסיק אוה ןמורה 
רבוע אוהו הדימב היצזיליטס םג אוה .ותוא ליפסמו ידיסחה םלועה לס היצקיפ 

תא הלודגל הלעמ ןכו ןמור לס הירוגטקל ותוא הלעמו ולס לדומה תולובגל רבעמ 
.לארסי ץראל עיגמ ותנומא לע םרפנ רסא לידוי ,ר לס ותומד 

לס םיטביהה דחא והזו ימוק ןמור רקיעב אוה הלכ תסנכה ,טוחיק ןודל המודב 
םירדתסמ ולס םלועהו הלכ תסנכה ןמורה ןיב המאתההו הינומרהה רסוח .תויטוסיקה 

.ותריצי תא הנב ןונגע התועצמאבס תימוקה היצפצנוקה ידי לע 

.תיטוסיק איה םירפס תועצמאב םלועה תייאר 

םלועכ עיפומס דסמימה תא תיווסומ הרוצב ףיקתמס ןמור אוה יטוסיקה ןמורה 
יחה ותרוצ וא םלועה לס ותוסיי ןיב המאתהה רסוחמ האצותכ ,ירזכאו חוטב אל 
הסנמ אוה ,יביאנכ םינפ דימעמ ןונגע .רפוסה ףאוס וילאס םלועה ןיבל תינוצ 

הינוריאה .הינוריאב וירופיס תא סימעמ ןכלו ולס תוארה תדוקנ תא תווסהל 
אוה ובס המינהו וירופיס לע ולס תיסגרה תוהדזהה ןיב קחרמה ןמ תרצונ תאזה 

.אוהה םלועה תואיצמ תא גיצהל ידכ סמתסמ 
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