
11 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 ־ ס''שת 

יתרוקיבה רקחמה יבא - אריפש ןתנוי 

להנרטש באז 

היה ךכו ,םזימרופנוקמ דלס אוהו םלתב ךלה אל אוה .ץולח היה אריפש ןתנוי 

ורפס :תילארשיה הרבחהו תיבושייה הרבחה לש יתרוקיבה רקחמה דסיימלו ךרד־ץרופל 

אל ןהמ הגיסנהש תומרונ עבק 1975 תנשב רואל־אציש תירוטסיהה הדובעה תודחא 
.תירשפא דוע התיה 

רשקהב םירבדה תא ןוחבל ךירצ ןתנוי לש ותמורת תועמשמ תא ןיבהל תנמ־לע 

וניניבש םיריעצהש ךכ ידכ דע הכורא ךרד רקחמה רבע םיעבשה תונש ןמל ,ןכא .יוארה 

תונבומה ,תוסיפתו תושיג .ותדובע תא זא ונייצש הזעההו שודיחה תא ןיבהל ושקתי 

,השקונ םזימרופנוק ץראב טלש רשאכ ,קוחר־אלה רבעב םעפ־אל וררוע ,ונימיב ןהילאמ 

הדובעה תעונתב התאר הפוקת התואב תלבוקמה הסיפתה ,םנמואו .הביאו תודגנתה 

לש ותימאל .ללכב תידוהיה הירוטסיהה לש התוידוחייל קהבומ יוטיב ,תידוחיי העפות 

ןמ ,םויה דע הז בצמ ןקות אל תובר תוניחבמו ,בושייה לש היפרגוירוטסיהה הלבס רבד 

.תיללכה הירוטסיהל םידוהיה לש הירוטסיהה ןיב ונלש ימדקאה םלועב תלבוקמה הדרפהה 

,םיבר םיקזנ םינשה ךשמב המרג רקחמל ידוחיי אשונ ןה םידוהיה תודלות היפלש הסיפתה 

תואצותה ויה ,תונויצה רקחל רושקה לכב דחוימבו ,םירשעה האמה תודלות םוחתב ךא 

,שממ לש תיתרוקיב השיג לכ לש הקותיש ידיל האיבהש איה וז הייאר .שממ תוינסרה 

ילאוטקלטניא וטגב תורגתסהל ,תימואלה ונתוהז חופיטל םיחונה םיסותימה לש םתחצנהל 

עגונ ןיינעה רשאכ .ילסרווינוא ףקות ילעב םירטמרפ אללו םייתאוושה הדימ־ינק אלל 

לכל םיפסותימ תינוגראה תונמאנהו ילנויצומאה ןורוויעה םג ,הדובעה תעונתב 
.םיאולחתה 

הירוטסיהה תא ןסחל שיש בשח אל אוה .תערכמ המורת אריפש ןתנוי םרת הז םוחתב 

תדע ידי־לע המקוה הדובעה תודחאש בשח אל אוה ,לשמל .תיתרוקיב השיג ינפמ תידוהיה 

םייניעב ןוגראה לש ותחימצ רחא הקחתה אוה .םינוגראה לככ ןוגרא התיה איה :םישודק 

וליבשב ויה ןוסלנצכ לרבו ןוירוג־ןב דוד .הטוש דיסח לש אל ,יעוצקמ רקוח לש 

םהיתודמע ,םהיעינמ ויה ןכלו ,םלועב םוקמ לכב ,רחא יאקיטילופ לכ ומכ םיאקיטילופ 

םיבר .תולעפתה תואירקל קר אלו ,בורקמ תיתרוקיב תוננובתהל םייואר םהיתוערכהו 

ירחא .לארשי המק םהילעש תודוסיב תעגופה תרכנתמ השיג ותשיגב ואר ורוד ינבמ 

תיתוברתהו תיטילופה הטילאה לש המלוע ברח רשאכ - 1977 תנש לש ךפהמה 

"שדח ןוכית"ב הדמלו רעונה־תועונתב הכנחתה ,סותימה יכרב לע הלדגש וז ,תילארשיה 

.ראופמ רבע לש תנווכמ הרחשה םושמ ןתנוי לש ותדובעב וארש ימ ויה ־ הלה ינוט לש 

רגבש הז ,וירחאש רודה ישנאו ,תואמצעה תמחלמב םחלש הז ,ץראה ידילי לש רודה ישנא 

םותה תא חיצנהל ושקיב םה :תורוהט תויומדל םיאמצ ויה ,תונושארה םישימחה תונשב 

הנושארה תיטילופה הלפמה לומ הז רוד בצינ רשאכ .הבהא יגופס םירפס וצר ,דובאה 

הלא םישנא .לדג וילעש סותאה תא םאות היהיש רבסה ריחמ לכב הצר אוה ,ויתודלותב 

תינומהה היילעה ידי־לע ףטשנ ינויוושהו יאורהה ,יצולחה בושייה יכ םהל ורמאיש וצר 

.היביטימב תמקונ ,הנש םירשע ירחא ,וזו ,חרזמה תוצראמ 
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יתרוקיבה רקחמה יבא - אריפש ןתנוי להנרטש באז 12 

קר שקיב אל "תורפסוממה" תוילעה םע ונמנש םירגהמה לש םידכנהו םינבה רוד 

אוה .יבילא םג ומצעל שקיב אוה ,הנטקה ביבא־לת לש בהזה תולוחב וירוענ לע קפרתהל 

םירזגמ ועקש ובש ,ןווינלו ינועל ,םייתרבחה םיאולחתל תוירחאה יכ ענכתשהל הצר 

ןאכ ומיקה וירוביג יכ עומשל הצר אוה .וילע תלטומ הניא ,תילארשיה הרבחה לש םיבחר 

םניאו ץוביקב ויח אל ,ח"מלפב ויה אלש םדא ינומה ידי־לע הסרהנ וז יכו ,תפומ־תרבח 

דמעמה .יתרבחה ןברוחל תוירחאב םיאשונ םמצעב הלא ,ךכיפל .העונתה ןק והמ םיעדוי 

הניגנמ וינזואב ועימשיש הצר "לאמש"ל עיבצמו החוורב יחה ,ליכשמה ,הובגה־ינוניבה 

,"לרב היה תילארשי־ץ־ואה תיטסילאיצוסה הרבחה לכירדא" :הבהאו ךור ,הריש הלוכש 

אל םנמא" .תירוטסיהה הדובעה תודחא תעפוה ירחא תודחא םינש אריפש הטינא הבתכ 

קלח וב ולטנש ,יביטקלוק לעפמ אלא ,לרבכ םעמ־אשינ םג ולו ,דיחי לש ולעפמ הז היה 

תואשינה ,תויתרבח תועונת לש ןכרדכ ,חור ישנאו םייפכ ידבוע ,םע־יטושפו םיגיהנמ 

היה הזכ 1."םימה ינפ לעש ףצקה תא ךא םהמ םיאור ןהב םיפוצהש ,םייתחת םימרז חוכב 

םירוזשש ,רקחמב יטננימודה םרזה לש הבשחמה חרוא ,וכרדל אריפש ןתנוי אצי רשאכ ,זא 

.תודבועמ תומלעתהו תויביאנ ,תונטשפ וב 

תטלשה הטילאל וליאכ ץראב שחרתמב ןנובתהל הרקיעש הטישה יכ דיימ ןאכ רמאיי 

.תיטילופה ונתוברתמ דרפנ־יתלב קלח ,דתיה ,תוחלצהב קר אלא ,תונולשכב קלח ןיא 

וא הריירק" ,סינומ־חיישב םסרופמה סוניכב תוינימשה ידימלת ינפל ומואנב ,1954 ינויב 

רמול רשפא השעמל ,םיבר ומכ .ולש םימיה־תירחא ןוזח תא ןוירוג־ק שרפ ,"תוחילש 

- תדחוימ תבכרב ונאב הפיחמ - הנידמה ןובשח־לע םשל ואבוהש ,ירוזחמ ינב לכ טעמכ 

,םירבדה חור יל הרוכז םויה דע .ןוימד תיצמו ביהלמ םואנל יתנזאהו םש ינא םג יתדמע 

לע רתוולו בגנה תא שובכל רעונל ארק קר אל ןוירוג־ןב .קיודמה םחוסינ אל יכ םא 

הלע התע הזש ץולח לש תפומ תומד ,יקח יסנכמו הצלוח שובל :ריעה ייחבש תויחונה 

ימ הב שיש הרבח עיקוה אוה ,תפומ־תרבח לע ,ןויוושו קדצ לע רביד אוה ,רקוב־הדשמ 

.ינועבו רוסחמב םירחאו רשועבו עפשב םייחש 

יתלכשהש דע 1954 ץיק לש םימי םתוא ןמל תוכורא םינש ורבע יכ תודוהל בייח ינא 

אלש ךכ לע תוהתל יתלחתהו ,ירוד ינב לכב קומע עובט היהש ,םזימרופנוקה לע רובגל 

שיאה םצעב והימ :דחא עגר" :תשקבתמה הלאשה תא דמעמ ותואב ימצע תא יתלאש 

ללכ ןיא ומצע ול םאה ?הלאה םיבושחה םירבדה תא רמואו המבה לע םש דמועה םישרמה 

היינואהמ דרי התע הזש שדח הלוע אוה םאה ?ראתמ אוה התואש השקה תואיצמב העיגנ 

,ול םיבח ונאשו הגהה דיל בצינ רוד תונש הזמש שיאה הז ןיאה ?ןולל הטנש חרוא ילוא וא 

תא םאנ ןוירוגךבש העש ,ירהש "?דחי םג תונולשכה תאו םיגשיהה תא ,ערלו בוטל 
תוינימשה ידימלת לש םהירוה ומלישש ,דומילה רכש דמע הזה ביהלמהו הפיה םואנה 

קשמב עצוממה רכשה .שדוחל תוריל םירשע לע ,םימאונה תמב לש היתולגרמל ובצינש 

רפסה־יתבו ,גרודמ דומיל רכש וליפא זא היה אל .תוריל םישישכ היה הנש התואב 

תא ןזאל תובייח ויהש תוילכלכ תורבחכ ולהנתה ,יתאב הנממש ריעה ,הפיחב םיינוכיתה 

לש םיטביהה דחא קר הז היה .דומילה רכש היה דיחיה ישממה הסנכהה רוקמ .ןהיביצקת 

.תילארשיה הרבחב ,תונושארה הנידמה תונשב ,זא רבכ טלשש לודגה ןויוושה־יא 

.דבוע םע :ביבא־לת .<731 'ע) היפרגויב ,לרב .<19801 'א ,אריפש 1 
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13 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

,ךיא םיכישממ אלל תיליעכ אריפש ןתנוי ראית םינומ־חייש סנכ ירחא הנש םישולש 

ןעמל ןויוושה שומימ לע ןוירוג־ק תושארב תיצולחה הטילאה הרתיו ,םירשעה תונשב רבכ 

ןיב רעפה תריציל תיצולחה היילעה תוגיהנמ המיכסה ,אריפש לאוש ,עודמ .חוכה תריבצ 

דחוימה הנבמב ויניעב ץוענ ירקיעה רבסהה ?םילעופה לש וזל םידיקפה לש םייחה־תמר 

ןונגנמה לש הרדשה־טוח וויה הלא םידיקפ .בושייב הרצונש תיטילופה תכרעמה לש 

תיתורדתסהה הרבחה ברקב םירעפה ,ןכל .התטילש תא הגהנהה הססיב וילעש ,יתגלפמה 

ןוירוג־ק 2.םילטבומ ויה םילעופ יפלא רשאכ ,הקוצמו לפש לש תופוקתב םג ולדגו וכלה 

תא םידבאמ ויה םידיקפהו םילהנמה רכש תא םילעמ ויה אלולש ןעטו ,השעמה תא קידצה 

תא תרשלו יטרפה קשמב דובעל םיפידעמ ויהש ,היצנגילטניאה ישנא לש םתוריש 

ויה הבש תמסרופמה םיכרעה־תכרעמ לש הביט לע טעמ אל דמלמה ,הז ןועיט 5.תונגרובה 

לש םינושארה הימי ןמל םימעפ רופסךיא ומצע לע רזח ,קיזחהל םירומא תורדתסהה ידבוע 

תא ביתכהל לחהש יטרקורויבה דמעמה הגרדהב הווהתה ךכ ,םוקמ לכמ .ךרדב־הנידמה 

,תיביסולקסקאו הרוגס "בצימ תצובק"ל הכפהנ תובשייתהה .בושייה לש םייחה־תוחרוא 

וליאו ,הנוילעה תיטילופה הגהנהה תא התוויה היינשה היילעה ינבמ תיצולחה תיליעה 

,םייחה־ןונגסל רושקה לכב השדחה הרבחב ךילומ דמעמל היה יטרקורויבה דמעמה 

גרדמב םודיק ,תיתרבח הרקוי ויה םהיתורטמ .תיתרבחה תוגהנתהה תומרונלו םיכרעל 

הייסולכואה ידי־לע הגרדהב וצמוא הלא תורטמ .ילכלכה םבצמ רופישו יטרקורויבה 

4.הלוכ תינוריעה 

אל ,םילעופה בור תא הדגיא תורדתסההש הדבועה תורמל יכ ןתנוי ףיסוה ךכ לע 

רבע הז דמעמ יכו ,ולשמ םייח־ןונגסו תידמעמ הרכה לעב םילעופ דמעמ ץראב רצונ 

.תירבה־תוצראל ורגיהש םידוהיה לע רבעש ךילהתל המודב ,תונגרבתה לש ריהמ ךילהת 

םה ףא וקבדו םיצולחה לש הזל המוד יתוברתו ידמעמ עקרמ ואב הלא םירגהמ 

וענ םה םגו ,םילעופכ השדחה ץראב םהייח תא ולחה םה םג ;תיטסילאיצוס היגולואידיאב 

ימ םהיניב ויה .םיישפוחה תועוצקמלו רחסמל רקיעב ,ינגרובה דמעמל הרזחב תוריהמב 

ךכ אל .הריתס לכ ךכב ואר אלו תיטסילאיצוס הגלפמב םתוליעפ תא תינמז־ וב וכישמהש 

הרזחה ךילהתל תיגולואידיא היצמיטיגל הנתינ אל ןאכ :לארשי־ץראב תויהל לוכי היה 

,ותמצוע אולמב ךשמנ הז ךילהתש רחאמ ,םלוא .םיילעופ אל םיקוסיעל םיצולחה לש 

ןמ םיבר לש םהיתופיאשלו תישיאה םתוגהנתהל תרהצומה היגולואידיאה ןיב דוגינה 

5.הלוכ תילארשיה תוברתב בושח ביכרמל ךפהנ םיבשותה 

לש םהינב ברקמ םיבר וטלב ובש - ןתנוי לש ורוד ינבמ ילארשיה דסממה ברקב 

תונשקעב וקבד היגולויזיפה תמרב ךא תורשעתההו תונגרבתהה לולסמ תא ורבעש םישנא 

הדובעה תא וחנז תובאה .שממ תונימו הריפכ ירבד הלא ויה ־ "הדובעה תעונת יכרע"ב 

,םינבה וליאו ,םישדחה םילועה ,םהירחא םיאבל התוא וריאשהו ולכי קרש עגרב תינפוגה 

,ץוביקב המ־תפוקת וליבש ירחא ,תויצולחה רעונה־תועונתו םיינוכיתה רפסה־יתב ירגוב 

הבוע םע :ביבא־לת .<44-43 'ע> םיכישממ אלל תיליע .<1984)'י ,אריפש 2 

.44 'ע ,םש 3 

.47 'ע ,םש 4 

.50 'ע ,םש 5 
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יתרוקיבה רקחמה יבא ־ אריפש ןתנוי להנרטש באז 14 

תובאל .םייטרפ םיקסעל וא ירוביצה להנמל ,אבצל ,םיהובג םידומילל הרהמ־דע ונפ 
םלוכ ירה .תימצעה המשגהה תווצמב "םתדיגב" תא ריכזהל רוסא היה דחי םג םינבלו 

ריכהל תונשקעב ובריסו הלוחכה הצלוחה ימי לע קפרתהל ובהא ,"לאמש" תויהל ופיסוה 

היתוחלצה .תיתדה הייפכה לש םינושה הייוליגל וא הקוצמהו ינועה תווהתהל םתוירחאב 

לש ויה תיתרבחה הקוצמהו ישונאה ןברוחה ,תונולשכה ;םהלש ויה הנידמה לש תוריהזמה 

.םמצעל גואדל ועדי אל םתס וא תוחתופמ אל תוצראמ ואבש הלא ,םירחאה 

תרמצה לע הליחתכלמ חספ אל תונגרבתהה ךילהת יכ ףיסוהל יוארה ןמ ןאכ 

עגרהמ ענמ קר אל ןוירוג־ןב .שממ תודימ־תתחשהב הוול אוהו ,הריכבה תיטילופה 

הקוחר ,רתיהש םייח־תמרב ומצעב יח אלא ,תיתחפשמה תרוכשמה לש השומימ תא ןושארה 

םע דחי .תורדתסהה ידסיימ ,םייאלקחה םילעופה לש וא ןיינבה ילעופ לש וזמ רוא־תונש 

תונש לש תמסרופמה תותיחשה תשרפ לש התקנחהל גאד אוה ,העונתה תרמצ לכ 

תיקשמהו תיטילופה תרמצהש ךכב ער לכ האר אלו ,"םיסנוואה" תשרפ איה ,םירשעה 

ןגס ,ץיבונורהא ףסויש ויניעב יעבט היה ,לשמל .היתוריש לע הגילפמ הרומת שורדת 

שש ,קנבה לש ודוסיי םע ,ומצעל חקיי ,םילעופה קנב לש יטילופה ולהנמ השעמלו להנמה 

ותירב־לעב ,ריעצה לעופה ישארמ היה ץיבונורהא .יאלקח לעופ לש תורוכשמ הנומש וא 

השעמל .הדובעה תודחאו ריעצה לעופה דוחיאל ויצמאמב תורדתסהה גיהנמ לש קהבומה 

תורצוויה לע ,דחי םג םייקשמו םייטילופ םילוקיש ךותמו ,תוחוקפ םייניעב ןוירוג־ןב חצינ 

6.דואמ םירכינ ויה םירשעה תונש ףוסב רבכש ,המצע תורדתסהה ךותב םיידמעמ םירעפ 

־תנידמ תא םיקהל הדיתעה הטילא התוא לש התחימצ רחא הקחתה אריפש ןתנוי 

החתיפש היגולואידיאה תא ןחב אוה .המויקל תונושארה םינשה םירשעב הגיהנהלו לארשי 

.ןוטלשה לע המחל הבש ךרדה תאו התלועפ יסופד תא חתינ אוה ,הכימת סויג ךרוצל 

לש חוכה תריבצ לש ךילהתה רחא הקחתה אריפשו חוכ־תכרעמכ הראות תורדתסהה 

לע התפיח ,חוכה תריבצ לש וז ,תירקיעה הרטמהש הארה ןתנוי .ןוירוג־ןב ,הגיהנמ 

החוכ דוס היה הז :הדובעה תודחאו תורדתסהה תרמצ ךותב םייגולואידיאה םילדבהה 

7.הירחא י"אפמ לשו הדובעה תודחא לש יתימאה 

לע הנורחאה ותדובעל דעו םיכישממ אלל תיליעב דחוימב ,רתוי םירחואמה וירקחמב 

ותוא הקתירש העפותה רחא תוקחתהל ןתנוי ךישמה ,(1996) םיאקיטילופ יבשב הרבח 
בצעל לגוסמה יטילופ חוכ שבגתמ דציכו תיטילופ הטילא תחמוצ דציכ :וכרד תליחתמ 

.הרבח לכ תנבהל חתפמ איה הקיטילופה יכ הנוכנה החנהה ךותמ אצי ןתנוי .הרבח 

תא ןיבהל ילוא ושקתי םויכ םיברש ךרד־תצירפ וויה ,םהבש םינושארה דחוימב ,וירקחמ 

דסממהש יפ־לע־ףאו ,ןורחאה רושעב וטחשנ רופסמ תובר תושודק תורפ .התועמשמ 

רקח ,תרוקיבה ןחבמב תודמוע ןניא טושפ ןקלחש תוזיתניס קיפהל ךישממ קיתווה ימדקאה 

.המידק תינושחנ הציפק אריפש ןתנוי לש ותוכזב ץפק לארשי־תנידמו בושייה ,תונויצה 

וא המוא ןינב ,1995 תנשב יתמסרפש רפסל הלא תולאשל רושקה לכב תונפהל ימצעל השרמ ינא 6 

.(ישישו ישימח םיקרפ) תילארשיה הדובעה תעונתב םזילאיצוסו תוימואל ?הרבח ןוקית 

.דבוע םע :ביבא־לת 

הדובעה תודחא ,1975 תנשמ יצולחה ורפסב הפיקמ הרוצב הנושארל אריפש קסע הלא םיאשונב 7 

.דבוע םע :ביבא־לת .יטילופ ןוגרא לש ותמצע :תירוטסיהה 
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15 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 -ס''שת 

תא ולביקש םישנא לש םתלחנל הדובעה תעונת רקח היה תוכורא םינש ךשמב 
םעו תונשרפה םע ,העונתה לש היגולותימה םע גייס אלל והדזהש וא םטושפכ םירבדה 

תא תוארל לבוקמ היה ,לשמל .םמצע םידסיימה תובאה ורציש םיגשומה תכרעמ 

לש השרדמ־תיבמ םזילאיצוסה יכ ,דתיה הנעטה :וטושפכ "יביטקורטסנוקה םזילאיצוסה" 

תוימואלל םזילאיצוס ןיב יטננמיאה דוגינה לע רבגתהל תידוחיי ךרד אצמ הדובעה תעונת 

ןוירוגךב םשארבו ,םידסיימה תובאה .תבייחמ תיגשומ תרגסממ ומצע תא ררחשש ךכב 

לעפוהש הדובע ילכ הז היה םלצא ךא ,הז ןועיטב שומיש םמצעב םנמוא ושע ,ןוסלנצכו 

םזילאיצוסהו ,תונויצ לכ־םדוק הגיה תיטסילאיצוסה תונויצהש ועדי םה .תוחוקפ םייניעב 

םירקוח המכל דוגינב ,ובשח אל םה .ימואלה חוכה ןיינבל רישכמ ,סייגמ סותימ אלא וניא 

ןיב דוגינה םלענ םסק לש הטמב ומכו ףסונ סנ תמאב שחרתה לארשי־ץראבש 8,םימימת 

לכ לש הלוע תא קורפל םתלוכיב םידסיימה וראפתה רשאכ ,םנמואו .םזילאיצוסל תוימואל 

האצותה :תימואלה תויטמגודה תא וחנזש רמול ונווכתה אל םה ,"תיטמגוד" הסיפת 

ותועמשמב םזילאיצוסה תחינז התיה םייגולואידיא םילבכמ וז תוררחתשה לש תיתימאה 

רדסה יוניש לע עדומב תיתעונתה הטילאה הרתיו ךכ .גשומה לש ,תתוועמ־אלה ,הליגרה 

םזילאיצוסה לש תיתימאה ותועמשמ ,דתיה וז .תוימואלה תורטמה ןעמל יתרבחה 

.יביטקורטסנוקה 

,םידסיימה םמצעל וצמיאש היגולואידיאהש רבס ןתנוי .ןתנוי לע קלוח ינא וז הדוקנב 

הליחת־,דנווכב התיה ,"הייסולכואב םיבחר םיגוח" סייגל הצורש היגולואידיא לכ ומכ 

וצמיא" ,ןתנוי בתכ ,הלא םימעטמ 9."תצקמב המותסו תלפרועמ וליפאו תיללכו השימג" 

תותלד תא ריאשהל ידכ םזילאיצוסל יללכו שימג שוריפ הדובעה תודחא יגיהנמ םמצעל 

ריכזהל אל ופידעה 1925 דע .הילא ףרטצהל וצרש םילעופה לכל תוחותפ הדובעה תודחא 

תודבועה 10."'תילאיצוס תונויצ' חנומב ושמתשה אלא ,םעצמב םזילאיצוס הלימה תא ללכ 

ללכ התיה אל םידסיימה ידי־לע הצמואש היגולואידיאה יכ ינמוד ךא ,ןבומכ תונוכנ ןניה 

ויה אל םידסיימה .רעתכ הדח היגולואידיא ,דתיה וז ,ךפיהל אלא ,תלפרועמ 
תא םמצעל רידגהל ועדיש םישקונ םינמואל אלא ,םיטסינוטרופוא וא "םיטסיטמגרפ" 

תוגיהנמהש בשח ןתנוי .ןהמ וטס אל םה ,ץראל םאוב םע ורדגוה הלאש רחאלו ,םהיתורטמ 

,הז תמועל .חוכה תריבצ ןעמל ןויוושה שומימ לע הרתיו היינשה היילעה לש תיטילופה 

:תעדומ תיגולואידיא הערכה תניחבב היה יתרבחה רדסה יוניש לע רותיווהש רובס ינא 

תורטמה שומימש הניבה ,ןוסלנצכו ןוירוג־ןב וטלש הבש ,הדובעה תודחא תרמצ לכ 

תינגרובה הרבחהמ התוהמב הנוש הרבח בוציע םע דחא הנקב הלוע וניא תוימואלה 

הייסולכואה לש הייח־חרואמ קתונמ היהש ,ץוביקב קר םוקמ היה תרחא הרבחל .הליגרה 

,יביטקורטסנוקה םזילאיצוסה .ןוטלפא לש םירמושה תבכש תמגוד ,היתוגאדמו תינוריעה 

המגוד םישמשמ ,הכוראה וכרדל אריפש ןתנוי אצי הבש הפוקתב ועיפוהש ,םיטלוב םירפס ינש 8 

.<1980> 'א ,אריפש ;1930-1919 הדובעה תודחא .<1973> 'י ,ינרוג :תיביאנ השיג התואל תגציימ 

:ףתושמ־הנכמ ילעב םג םה תאז תורמל ךא ,הזמ הז דואמ םינוש םירפס ינש הלא .היפרגויב ,לדב 

.ןתנוי לש ורפס וב ןייטצהש ,יתרוקיבה ,יטילנאה דמימה םהל רסח 

.200 'ע ,תירוטסיהה הדובעה תודחא .(1975)'י ,אריפש 9 

.13 'ע ,םש 10 
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יתרוקיבה רקחמה יבא - אריפש ןתנוי להנרטש באז 16 

היה אל אוהו ,וז הערכה לש רצות היה ,ןיקריס ןמחנמ הארנה לככ באש ןוסלנצכש חנומ 

דמעש םזילאיצוס לש ןווג הז היה .יפוריאה ימואלה םזילאיצוסה לש ילארשי־ץרא ןווג אלא 

ןגועמה יטרקומדה םזילאיצוסה תאו םזיסקרמה תא ללש ,םואלה תונושאר לע 

.םזילסרווינואב וחוכ לכב םחלו םזיסקרמה לש דוסיה־תוגורקעב 

האלמ תוימואל" ,תילרגטניאה תוימואלה יכ םידסיימה וניבה ךרדה תליחתמ ,ןכא 

הפקשה התוא ,ןודרוג 'ד 'א לש ויתורדגה יפל 11,"האלמו המלש תוימואל" ,"הרומגו 

","הרבח ןינב וניא המוא ןינב" יכ סוסיה אלל תעבוקו 12"הלודג החפשמ" המואב האורה 

.ולש יטרקומדה ןווגב אלו תינכפהמה ותחסונב אל ,םזיסקרמה תא טולקל לכות אל 

רהמ דרי יטרקומדה םזילאיצוסה םג ךא ,ללכ תיטנוולר ,דתיה אל תינכפהמה היצפואה 

,תיתוברת הכפהמל תרתוחה ,תימואל העונת םא ,תינורקעה הלאשה לע .קרפה לעמ דואמ 

ללכב תלגוסמ ,ירלוקיטרפ יפוא ילעב םעבטמ םהש םיכרע תאשונו תיטילופו תירסומ 
הלילשב םידסיימה ובישה ,םזילאיצוסה לש םיילסרווינואה םיכרעה םע תחא הפיפכב רודל 

תא טולקל תלגוסמ הניא ,תילרגטניאה ,המלשה תידוהיה תוימואלהש וניבה םה .תיטלחה 

חפיט אסיג ךדיאמו םזילרבילה שרויכ ומצע תא האר אסיג דחמש יטרקומדה םזילאיצוסה 

טולקל הלכי תונויצהש דיחיהו דחאה םזילאיצוסה ןוג .םייטסיסקרמה וישרוש תא תוקבדב 

םדאה תא הארש ,יטסיסקרמ־יטנאה ןווגה היה ליעי הדובע רישכמל ותושעל תנמ־לע 

.רוצייה תכרעמב ומוקמ לש אלו ,תיתוברתה ותביבס לש רצותכ 

קסועהו ,אריפש ןתנוי לש תירוטסיהה הדובעה תודחא ינפל םייתנש עיפוהש רפסב 

םזילאיצוס"ה לע ,תיטגולופאה תונשרפל תינייפוא הרוצב ,ינרוג ףסוי בתכ ,אשונ ותואב 

לש ןווג לכ ,ותוהמ םצעמ ,רבד לש ותימאל 14.הדובעה תודחא לש "ידוחייה ידוהיה 

תניחבמ םיימעפ־דח םיאנת לש רצות ,ונימב דחוימכ ומצע תא האור ימואל םזילאיצוס 

לש הירוטסיהה לש היפוסוליפב ןגועמה ,יטרקומדה םזילאיצוסה ,הז תמועל .ןמזהו םוקמה 

לכל ףתושמה תא ,ילסרווינואה תא דימת שיגדה ,טנק לש תורואנה תייפוסוליפבו םקרמ 

םיילנויצרו םיישפוח םידיחיכ םדאה־יגב תא ספת יטרקומדה םזילאיצוסה .םדאה־ינב 

הרטמ ומצעל ביצה יטרקומדה םזילאיצוסה .םוקמ לכבו ןמז לכב הלאל הלא םימודה 

רדסה לש ידוסי יוניש בייח הרטמה שומימ .רצוי םזילטיפקהש תולתהמ םדאה תא ררחשל 

ופוס ךא ,בורה חוכב השעייו יתגרדה ,יטיא היהי אוה ,םיבלשב השעיי יונישה .םייקה 

.םדא־ינב ןיב םיסחי לש השדח תכרעמו תרחא הרבח רוציל 

.םזילרבילה שרויל יטרקומדה םזילאיצוסה היה טנקל סקרמ ןיב הזה בולישה ףקותב 

ררחשל הצר סקרמ .םינותנ ויה הבש תולתהמ םדאה־ ינב תא ררחשל ושקיב םקרמו טנק 

תויהל זיעהל" ונממ עבת טנק וליאו ,רצוי יטסילטיפקה רדסהש דובעשהמ םדאה תא 

.ד.א יבתכ ,(םיכרוע) טחוש 'ל 'או ןמגרב 'ה 'ש :ךותב ."הלוגל םיבתכמ" .(1921) 'ד 'א ,ןודרוג 11 

.(543-542 'ע ,הדובעהו המואה ,ןושאר ךרכ)<ב"ישת> ןודרוג 

יבתכ ,(םיכרוע) טחוש 'ל 'או ןמגרב 'ה 'ש :ךותב ."ודוסימ וננויער רוריבל" .(1920)'ד 'א ,ןודרוג 12 

.(175 'ע ,עבטהו םדאה ,ינש ךרכ)<ב"ישת> ןודרוג .ד.א 

ןודרוג .ד.א יבתכ ,(םיכרוע) טחוש 'ל 'או ןמגרב 'ה 'ש :ךותב ."המוא ןינב" .<1920> 'ד 'א ,ןודרוג 13 

.(251 'ע ,הדובעהו המואה ,ןושאר ךרכ> ם"ישת) 

.23 'ע ,1930-1919 הדובעה תודחא .(1973)'י ,ינרוג 14 
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17 (ו )ב תילארשי היגולויצוס ו 999 - ס''שת 

ןוטלשבו הייסנכב ,תדבו הירוטסיהב ורוקמש דובעשהמ ררחתשהלו ותנובת חוכב "ישפוח 

ןורחאל בשחיהל לוכי סקרמו ,תורואנה לש ררחשמה הנכות היה הז 15.ירטירוטואה 
.תורואנה לש םיפוסוליפה 

םזילאיצוסה לש יטננימודה םרזל םירז ויה יטרקומדה םזילאיצוסה תונורקע 

תא ריהבה אל שיא .ימואלה םזילאיצוסה לש םירחאה םינווגה לכל םג ומכ ילארשי־ץראה 

,הדובעה תודחא לש תישילשה הדיעווב ,ןוירוגךבמ רתוי יעמשמ־דח חרואב םירבדה 

הריצי לש םיינומרה תודוסי לע ונייח רדסל ךרד תשקבו שופיח ךותמ אל" :1922 רבמצדב 

תטלשה תחאה הלודגה הגאדה .ונתלועפ וק תא םיעבוק ונא תללכושמ תילכלכ־תיתרבח 

אלא וניא ראשה לכ .הבחר הילע חוכב הניגבו ץראה שוביכ - איה ונתדובעו ונתבשחמב 

םילפלפתמה שרדמה תיב ישבוח ונא ןיא ...ונישפנב רקש השענ לאו תוצילמו תוארפרפ 

16".וצפנל םהילעו לזרב־ריק ינפל ודמעוהש ץראה ישבוכ ונא - תימצע הריצי תוכלהב 

םזילאיצוסה אוה ,ילארשי־ץראה ימואלה םזילאיצוסה לש ויתורטמ ויה הלא 

ףסונ .וב םולגה המואה גוליפ ללגב וינווג לכ לע םזיסקרמב םחל הז םרז .יביטקורטסנוקה 

םמצע תא וארש םימע ברקב יביטקורטסנוקה םזילאיצוסה חתפתה רשאכ ,ךכ לע 

תורתומ רצומ יטרקומדה םזילאיצוסב האר אוה ,הילטיאב לשמל ,הירוטסיהה תונברוקכ 

ןובשח־לע םעפ־אל ,הלחנהו החונמה לא ועיגהש תורבח ,תוחצנמ ,תורישע תורבח לש 

םהילע היה :ןמזה דימת קחד םיימואלה םיטסילאיצוסל .ןהילע רפש אל לרוגהש הלא 

וא ןווינ לש וא ,םימיוסמ םירקמב ןויליכ לש הנכסב ןותנה ,ולוכ םמעל ,םמעל גואדל 

השוחתה :המודמ וא תישממ הנכסה .רתיה םא הנשמ הז ןיא .םירחא םירקמב העימט 

םיילסרווינוא םיכרע אלו ,המויק לע תמחלנה המואה תודחא .תנתונה איה תיביטקייבוסה 

אל ,וז הסיפתב .תיתרבחו תיטילופ הלועפ לכ לש תיפוסה הרטמה איה ,דיחיה תחוור וא 

.הלוכ המואה אלא ,ןוירטלורפה אוה םילעופה דמעמ 

ךילשה אל אוה .היטרקומד־לאיצוסהמ תוחפ ימיטפוא הבר הדימב היה הז םזילאיצוס 

ינומהב תמזגומ הנומא חפיט אל םגו חווט־יכורא םייתרבחו םיילכלכ םיכילהת לע ובהי תא 

,ידמל ינדשח היה דיחיה לא וסחי ,םדאל סחיב תיטסילאידיא הייאר ול התיה אל .םעה 

לש םתלוכיב ןימאה הז םזילאיצוס ,אסיג ךדיאמ .דואמ תלבגומ היטרקומדב ותנומאו 

הנומאה ,ןוצרה לש םחוכב םלועה תא תונשל ,יוארכ םיגהנומ םה רשאכ ,םדא־ינב 

חוכ ,יטילופ חוכ :חוכב ימואלה םזילאיצוסה ןימאה לכל לעמ ךא .המישמב תוקבדהו 

היטרקומדב ןימאה הבר הדימבו תוינטנופס לע ךמס אל ןוירוגךב םג .ינוגרא חוכ ,ילכלכ 

םינומהה לע תעמשמ תוליטמו תילכלכו תיטילופ המצועב תוקיזחמה תוטילאב רשאמ תוחפ 

םינומהה חוכ תא דימעהל שקיבש םזילאיצוס היה הז .ינללוכו קזח ןוגרא תועצמאב 

ךכ־לכ קוחר ,ומצעב ךכ־לכ זכורמ היה ךכיפלו ,המואה תושרל םינגרואמה 

הנפומ היה הדובעה תעונת לש תויחה חוכ לכ :היטרקומד־לאיצוסה לש םזילסרווינואהמ 

 Kant, I. (1970). "An Answer to the Question: 'What is Enlightenment?'" In 15

 H. Reiss (ed.), Kant's Political Writings (p. 54). Cambridge: Cambridge

 .University Press

,סרטנוק ."הדובעה תודחא לש תישילשה הדיעווב םיחכוותמל הבושת ירבד" .<ג"פרת> 'ד ,ןוירוגךב 16 

.29 ,טיק 
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יתרוקיבה רקחמה יבא - אריפש ןתנוי להנרטש באז 18 

,ןכ־ומכ .םלועה לש תיטבש הייאר הברקב השרתשה ךכ .תוימואלה היתורטמ תגשהל 

לכ ויה ,יטילופה חוכב שומישהמ הגייתסהש תיפוריאה היטרקומד־לאיצוסל דוגינבו 

היה םזילאיצוסה .תיביטקלוקה המצועה תריבצב םיזכורמ הדובעה תעונת לש הינייעמ 

שממל ידכ אלו תיתרבח הכפהמ ןעמל אל ,ותלעפהלו חוכה שוביגל רתויב ליעיה יעצמאה 

.תימואל הכפהמ ידיל איבהל ידכ אלא ,םיילסרווינוא םיכרע 

אילפהל הריהב הרוצב הלא תונורקע שביגש בורוזולרא םייח הז היה לארשי־ץראב 

ימ ."םידוהיה לש יממעה םזילאיצוסה" ,תינמרגב אצי ורוקמבש ,דחא זכורמ רוביחב 

סיסבה תא ,הצרא הלעש ינפל דוע ,1919 תנשב בורוזולרא חינה הבש ,וז הדובעב ןייעמש 

םינש ןתואב בתכנש המל הנכות תא הוושמו ,תיטסיצילבופהו תיטילופה ותוליעפל ינויעה 

ימואלה םזילאיצוסה לש תונורקעה בטימ יכ דיימ ןיבמ ,הינמרגב קר אלו ,הפוריאב 

ולשמ םזילאיצוס שי םע לכלש הסיפתה .הלוכ המואה ןעמל םזילאיצוס ,וינפל םירודס 

התואב .דואמ הצופנ זא ,רתיה ,הלשמ "שפנ" שי תוברת לכל יכו ,וחורבו ותוברתב ןגועמה 

םהל השענש םימע ,הירוטסיהה תונברוק םהש םימע שי יכ הרכהה הצופנ ,דתיה הדימ 

םלועה־תמחלמ םויס רחאל הנשה לש תטהולה הריוואב בתכש ,בורוזולרא .עוושמ קדצ־יא 

לש תוימואל איה ונלש תוימואלה" :עבק רשאכ ןווכתמ אוה המל קוידב עדי ,הנושארה 

גשומה 17".תימואלה הניחבה ןמ ונחנא םיירטלורפ ,הלוכ המואה לכ ,ונלוכ יכ ...תובער 

לש קהבומ רכיה־ןמיסו דוק־תלמ תניחבב הפוקת התואב היה "תירטלורפ המוא" 
.ימואלה םזילאיצוסה 

תודמעמה לכ" יכ רבס ,םיימואלה םיטסילאיצוסה לכ ומכ ,בורוזולראש אלפ ןיא ןכל 

תקולחמ דלס אוה םג 18."ימואלהו ילאיצוסה רורחשה יאשונ םה דחיב םעה לש םידבועה 

אלא םימייק ויה אל םיימואלה םיטסילאיצוסה תניחבמ .םינגרובו םירטלורפל המואה 

לעופה קר אלו ,ןרצי היה תשורח,ד־תיבב ונוה תא עיקשהש ינגרוב םג :םיליפטו םינרצי 

,דחי םג םזילרבילבו םזיסקרמב המרוח דע םוחלל ךרוצה עבנ ןאכמ .רוצייה־ספ דיל דמעש 

םילעופה תעונת תא רסיי בורוזולרא .םירזגל המואה תא תוערוקה תוסיפת יתש 

תא הכפהו "יקשמה ידמעמה סרטניאה לש ולועב המתרנ"ש לע תיללכה תיטסילאיצוסה 

תא אלא ,תודמעמה־תמחלמ תא קר אל ףקת אוה 19."הביק לש הלאשל" םזילאיצוסה 

תפסונ תיזכרמ דוק־תלמ ןמז ותואב היה הז גשומ :םזילאיצוסה לש "תינרמוחה" הסיפתה 

בורוזולראש ירקמ הז ןיא .וינווג לכ לע םזיסקרמה לש יטסילנויצרה ןכותה תלילשל 

תודמעמה תמחלמבו תודמעמה יוסשב השמתשהש" לע היטרקומד־לאיצוסה לע רעתסה 

רעתסה ריעצה לעופה לש ילאוטקלטניאה גיהנמה 20"...רתויב קזחה הלומעתה יעצמאבכ 

לכ ,ותפקשה יפל "דתיה אל הבש תידוהיה תואיצמב ומושיי לע קר אלו ,ומצע ןורקיעה לע 

תמחמ הצקומ תודמעמ,ד־תמחלמ :שיגדהל שי תאז 21."הרורב תידמעמ היצאיצנרפיד" 

חרואב תגציימ איהש םושמ אלא ,ידוהיה םעה יכרוצ תא תמאות הניאש םושמ אל סואימ 

,ג ךרכ> בורוזולרא םייח יבתכ :ךותב ."םידוהיה לש יממעה םזילאיצוסה" .<ד"צרת> 'ח ,בורוזולרא 17 

.ביבא־לת .<26 'ע 

.37 'ע ,םש 18 

.54 'ע ,םש 19 

.41 'ע ,םש 20 

.35 'ע ,םש 21 
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19 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

.היטרקומד־לאיצוסה לש - ךכ ךותמו ,םזיסקרמה לש תינרמוחה דוסיה־תסיפת תא ישממ 

לכ אלל רוריבב ימואל תויהל ידוהיה םזילאיצוסה ביוחמ" :הכ דע רמאנה לכמ הנקסמהו 

22".תועמשמ־ וד 

ןוירטלורפב"ש רבס ןיקריס .ןוסלנצכ לש לודגה ורומ ,ןיקריס םדק בורוזולראל ךא 

;תיטרקומד־לאיצוס הסיפת התיה אל וז 23."תלצאנ תיטסילאיצוס הרוצ םזילנויצנה שבול 

.עזגלו םעל ןיקריס דימעהש תורדגהה תא המצעל הצמיא אל םג היטרקומד־לאיצוסה 

לש םינושה םיצוביקה ךותב וחתפתהו ודלונ ...הירוטסיהה ינפלש הפוקתב דוע" ,ויניעב 

."םדאה ינב ודרפנ ןהיפל רשא ,תויביספו תויסיפ ,תויעזג תונוכת םדאה ינב 

לש תישחומה תומשגתהה" היפלש הסיפתה תא הלביק אל םג היטרקומד־לאיצוסה 

תוחפשמהו םיצוביקה ,םייחהו תדה דוסי ,הפשה ירקיע םה ,תויכיספה־תויעזגה תונוכתה 

תייאר תא ןיקריס ומצעל לגיס יטרקומדה םזילאיצוסל דוגינב 24."םינומדקה םימעה לש 

סחיב הרוכב תדמע סופתל חרכומ היה םואלה ,ולש ותטישב ,ןכל .עבט ןותנכ המואה 

תודחא תא השוע םיילכלכה םיסרטניאה לש דוגינה"ש ןיקריס עדי ךכ לע ףסונ .דמעמל 

יכ תעבוקה וז םג ומכ ,וז החסונ 25."אוש ןוימדל ,תונויצל תמדקומ החנה איהש ,המואה 

תמחלמל דוגינב תדמוע איה ןיא ךכיפלו ,םידוהיה לש ןיינב לעפמ איה תונויצה" 

.ימואלה םזילאיצוסה לש םיקהבומה רכיהה־ינמיסמ ויה 26,"הל לעממ אלא ,תודמעמה 

קר אל רצויש ,םדא־ינב ןיב יגולוכיספו יגולויסיפ ,יתוברת ינוש םייקש רבס ןיקריס 

םזילאיצוסה לע" ,ךכיפל .םינוש םימזילאיצוס םג ,חרכהב ,אלא ,הנוש יפוא תולעב תורבח 

לש הרומחה תועמשמל עדומ היה ןיקריס 27."שממ ידוהי םזילאיצוסל תויהל םידוהיה לש 

םיליכשמ וליפא ,םיטסילאיצוסש עדי אוה .הנממ עמתשמה ינפמ ןנוגתהל הסינו וז ותעיבק 

'ידוהי' הלמהש ךותמ דוחייב ,ינויצקאיר םזילאיצוס ןיעמ הז םילמ ףוריצב וארי" ,הצחמל 

קומינב בישה אוה ךכ לע ."ב"ויכו 'ינמרג' ,'ימואל' ,'ירצונ' םילמה םע הלבקהל תנתינ 

תמאה דצ לעו ןויגיהה תרוש יפל ירהש ,סומלופ לש סדנוק השעמ קר הזב היהי" יכ עלוצה 

םישרוש םהינש ןכש ,ירטלורפה םזילאיצוסה לש ודיצב דומעל ידוהיה םזילאיצוסה יואר 

28."קדצ אלל ןוטלשה תקולחבו דובעישכ םהל םיפתושמ 

יללכה יתוברתה רשקהה היה הזו ,יביטקורטסנוקה םזילאיצוסה לש וינכת ויה הלא 
הטילא .תישילשהו היינשה היילעה לש תיתוברתהו תיטילופה תוגיהנמה לועפל הלחה ובש 

.וירחא לארשי־תנידמ לשו בושייה לש ותוחתפתה יסופד תא העבקש איה וז 

ןושארו שאר .הדובעה תעונת לש עירכמה בורה ידי־לע וצמוא הלא תוסיפת 

יחש ןודרוג לשו ןיקריס לש םדימלת ,ןוסלנצכ ןבומכ היה םיימואלה םיטסילאיצוסל 

.27 'ע ,םש 22 

יבתכ ,(םיכרוע) ןמפוק 'יו ןוסלנצכ 'ב :ךותב ."תיטסילאיצוסה תונויצה" .<ט"צרת> 'נ ,ןיקריס 23 

."רבד" תאצוה :ביבא־לת .<262 'ע ,יא ךרכ)ןיקריס ןמחנ 

.265-264 'ע ,םש ."תוימואלו ,תויממע ,עזג" .<ט"צרת> 'נ ,ןיקריס 24 

.44 'ע ,םש ."תיטסילאיצוסה םידוהיה תנידמו םידוהיה תלאש" .<ט"צרת> 'נ ,ןיקריס 25 

.45 'ע ,םש 26 

.31 'ע ,םש 27 

.םש ,םש 28 
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יתרוקיבה רקחמה יבא - אריפש ןתנוי להנרטש באז 20 

יטסילאיצוס־יטנא ןמואל היה ךא תימצעה המשגהה תווצמ תא ופוגב םישגהו הינגדב 

ןודרוגמ .םזילאיצוסה תא םישגהל ידכ אל ,םיימואל םימעטמ הצובקב יח ןודרוג 29.רהצומ 

,ורמאיש המ םיטסילאיצוסה ורמאי" :יסיסבה תימואלה תודחאה ןורקע תא ןוסלנצכ טלק 

רז ןוירטלורפ לכמ ונלש 'םינגרוב'ה הלא רתוי ונל םיבורק :שרופמ יולג רמוא ינא 
ונחנא םתייחת תאו ,דחאתהל םיפאוש ונחנא ,ונלש םינגרובה םע ,םהמע .םלועבש 

הלא לכב ןוסלנצכ חלתשה הז דוסי לע 30".ונמצעב ונא ונתייחת תא ומכ םישקבמ 

םשב יברעה לעופל ןויווש םיעבותש הלא לכ ,"טרופרא תרותב םשפנ תא ועיבשה"ש 

.תירבעה הדובעה לש שדוקמה ןורקיעה לע רתוול םינכומו תידמעמה תוירדילוסה 

השענ יכ טסילאיצוס השענ םדא ןיא םלועב םוקמ םושב יכ םלוכל בטיה ריהבה ןוסלנצכ 

31.ומע ינבמ םניאש ימל לווע 

םיסחיה תוהמ תא ,םירחא תומוקמב ומכ לארשי־ץראב ,חרכהב ביתכה תויופידעה רדס 

תורטמה שומימל ומרתיש יאנתב םייוצר תירב־ילעב ויה ןוהה־ילעב :הדובעל ןוה ןיב 

ויהו םידוהיל הדובע תומוקמ וקפיס רשאכ .רוצייב םפסכ תעקשה ידי־לע תוימואלה 

ועבתנ םהילעופו ,"םינרצי"ל ןוהה־ילעב ובשחנ ,תירבעה הדובעה ןורקעל םינמאנ 

תוארל ,העונתה לש ךופצמ"הו גולואידיאה ,ןוסלנצכ בריס ןכל .םמיע הלועפ־ףותישל 

היצטונוקה לשב ןוירטלורפ גשומב שומישמ רשפאה לככ ענמנו רטלורפ ידוהיה לעופב 

הדובעה תעונת ןיב קודה הלועפ־ףותיש רצונ הז סיסב לע .וב תלפוקמה תיתמחלמה 

החרפש ישפוחה קושה תלכלכ לש ףסה־תרמושל התיה י"אפמ .ידוהיה ינוניבה דמעמל 

תורשעתהה תאו יטרפה ןוהה תא הדדוע איהו ,טדנמה ימי לש לארשי־ץראב 
תלשממ לש התעצהב םישולשה תונש תליחתב המחלש וז ,דתיה י"אפמ .תילאודיווידניאה 

ןוסלנצכ .ינוניבה דמעמה לש היילעה תא עיתרהל אל תנמ־לע הסנכה סמ גיהנהל טדנמה 

תוררוב גיהנהל ,ימואל־טסילאיצוס לש קהבומ השעמ ,1927 תנשב עיצהש הז םג היה 

הזכ ןויער הלעמ היהש גיהנמ ,ןמז ותואב תיטסילאיצוס הגלפמ לכב .הדובע־יסחיב הבוח 

32 .רדגל ץוחמ לא אצומ היה 

דעו םירשעה תונש ןמל תילארשיה הרבחה לש התוחתפתה יסופד תא ןיבהל הצורש ימ 

תיתרבחה הקוצמב יחכונה ינאיר'צתה לופיטה .הז ירוטסיה רמוחל קקדזהל בייח ונימי 

.ץוחבמ אובי תניחבב חרכהב וניא 

גולויצוס לש םהיתושיגש יפכ ,יעבט חרואב תונוש ילשו ןתנוי לש הייארה־תויווז 

יתארק רשאכ .תויהל תוחרכומ הירוטסיהב תונויער לש םכרדב וניינע רקיעש ימו יטילופ 

יתישע ,רפסה תעפוה ירחא בר אל ןמז ,אריפש ןתנוי לש הדובעה תודחא תא הנושארל 

הרבחהמ םיקוחר זא ויה יתוניינעתה ימוחת .הב יח ינאש הרבחב ןיינע ךותמ םתס תאז 

תיעוצקמ היטה לש ,תובורק םיתיעל הרוקש יפכ ,ןברוק היה ןתנויש זא יתבשח .תיבושייה 

.(6 הרעה ליעל)ןושאר קרפ ,הרבח ןוקית וא המוא ןינב ואר 29 

ןודרוג .ד.א יבתכ ,(םיכרוע) טחוש 'ל יאו ןמגרב 'ה 'ש :ךותב ."דוחיאה לע" .(1920)'ד 'א ,ןודרוג 30 

.(430 'ע ,הדובעהו המואה ,ןושאר ךרכ)<ב"ישת) 

.י"אפמ תאצוה :ביבא־לת .םיכירדמ םע תוחיש :ןחבמב .<י"שת> 'ב ,ןוסלנצכ 31 

,<6 הרעה ליעל)ישימח קרפ ,הרבח ןוקית וא המוא ןינבל ארוקה תא בוש הנפמ ינא הלא םיאשונב 32 

.301-298 'על ,הבוח תוררובלו הסנכה סמל רושקה לכב ,דחוימבו 
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21 (ו )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס'ישת 

.חוכ־תוכרעמ לש םיחנומב קרו ךא בושייה לש םייטילופה וייח תא האור אוהו ,תמזגומ 

המכ דע יתיאר ,ילש ירקחמ תא רבכ יתעציבש רחאל ,הז ורפס תא יתארקו יתרזח רשאכ 
.תרחאה יאצממ תא תחאה תורשאמו וז תא וז תומילשמ תושיגה יתש 

לע .ביתנה תא ץרפש הז היה אוה :םינושאר תוכז ןתנויל תרמשנ ונלוכל סחיב םלוא 

.ורכז תא ונלוכ רומשנ ןכלו הדות ימדקאה םלועה ול בייח ךכ 
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