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 הלכשהה תפוקתג

 טיבש רהז

 סופרוקה תולובג

 םידוהי םידליל םירפס רואל ואציו ובתכנ תינמרגה תורבוד תוצראבש הדבועה

 דע .העודי יתלב טעמכ איה םינשב תואמ ךשמב תרדוסמ הרוצבו יתטיש ןפואב
 ריכה אל ףא השעמלו ,יתטיש ןפואב הלאה םיטסקטב רקחמה קסע אל הנורחאל

 .םמויק םצעב
 טרופקנרפ תטיסרבינוא ןיב הלועפ ףותישב ךרענש רקחמ טקיורפל תודוה

 סופרוקה ןמ לודג קלח רזחשל תונורחאה םינשב ונחלצה ביבא־לת תטיסרבינואל
 םג םירקמה ןמ קלחבו ,תינמרגה תורבוד תוצראב םידוהי םידליל םירפס לש

 רבכמ אל ומסרופ רקחמה לש תונושארה ויתואצות .םמצע םיטסקטה תא גישהל

 .(Shavit <fe Ewers 1996) םיכרכ ינש תב הדובעב
 היה .רכומ אלהו עודי יתלבה ינפב ונדמע ,טקיורפה לע הדובעה תא ונלחתהשכ

 אל ונילע היהו ,תודהיה יעדמב הנילפיצסידכ םייק היה אלש םוחתב דובעל ונילע

 ונשגרה הבר הדימב .ומויק תא עובקל הפישחה םצעב אלא ,ותוא ףושחל קר
 ףוס־ןיא תולגלו תוברתב תועודי יתלב תובכש תולגל ונילע היה .םיגולואיכראכ

 ןמ קלח םה תמאב םאהו ,ורצונ יתמ עובקל היה השק תחא אלש ,םיסרח לש
 .ונידי־לע רקחנה סופרוקה

 יוציפ היה ,וניניע דגנל םידיגו רוע םורקל לחהש ,רזחושמה ראוטרפרב ,תאז םע
 ,םירתוכה ףסוא תיינבל םיירשפא תורוקמ לש םיפלאו תואמב שופיחה לע תואנ

 םקלח קרש ,םמצע םירפסה רחא ,תחא אל לכסתמה ,שופיחה לע ןכמ רחאלו
 .ודרש

 תליחתב ונדמא .ךכ לכ םיבר םיטסקט אוצמל וניפיצ אל רקחמה תליחתב

 רבודמש ונל רורב םויכ .תואמ המכמ רתוי אלב יללכה םירתוכה רפסמ תא ךרדה

 םירתוכ 2,300־מ הלעמלבו םיינושל־וד םירתוכ וא תירבעב םירתוכ 800־מ הלעמלב
 .תינמרגב

 ןהבש תופוקת שי ירה 'ךכ לכ םיבר םירפס לש םמויק תא ריבסהל ןתינ ךיא
 יתבב ודמלש םידוהיה םידליה ־רפסמל ליבקמ טעמכ רוא וארש םירפסה רפסמ
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 ןילרבב ידוהיה רפסה תיבב םידימלתה לש עצוממה רפסמה באילא יפ לע .רפסה
 ודמל 1791 תנשב חתפנש ואלסרבב רפסה תיבב .55 לע הלע אל 1830-1800 םינשב

 .דוע הלע אלו היינשה הנשב 90־ל דרי םרפסמ ךא ,הנושארה הנשב םידימלת 120

 ,תונב ללוכ 440־כ םיידוהיה רפסה יתבב םידמולה לכ רפסמ היה 1807 תנשב
 : 1960 .באילא) הלכשהה תעונת לש רפסה יתב לכב םידלי 900 ודמל 1812 תנשבו

 אל ירה ?םיארוקה להק לש ופקיה תא ריבסהל ןתינ ךיא ,ךכל ףסונ .(ישילש קרפ

 ןהב היה יד םהלש תירבעה תמרו םהלש תינמרגה תמרש םידלי ויה םא ללכ רורב

 .םירפסה תא אורקל ולכויש ידכ תומיוסמ תופוקתב

 תורפסה לש תכרעמבש ,עובקל רשפא רבכ םמצע םיטסקטב הנושאר תוננובתהמ

 .רתויב דבכנ םוקמ םידליל םיטסקטה םיספות תינמרגה תורבוד תוצראב תידוהיה

 .הינמרגב רוא וארש םירפסה ןמ דבכנ קלח ויה םה תיתומכ הניחבמש קפס ןיא

 אוה םירפסה ףדמב וספת הלא םיטסקטש םוקמה תלאשמ רתוי דוע בושחש המ

 ,הינמרגב תידוהיה תוברתה לש התריציב הארנה לככ ואלימש יזכרמה דיקפתה

 תינמרגה תוברתה םע הלש עגמה יכילהתבו הב םידוהיה לש תוהזה תעיבקב

 .(Even-Zohar. 1990) חתפמה רמאמ תא האר תויוברת ןיב עגמה ןיינעל)
 האמה עצמא דע רוא וארש הלא דחוימב ,םירפסה לש ברה םרפסמש הארנ

 םיארוקל אקווד ואלו ,םיארוקה לש ילאירה רפסמל אקווד ואל יוטיב ןתונ ,19־ה
 ראוטרפרה ףקיהש ,חינהל ןתינ הדובע תזתופיהכ .םירוענה וא תודליה ליגב

 הרבחה לש םינושה םייתוברתה־סייתרבחה םיכרצל יוטיב הנושארבו שארב ןתונ

 ינתונכ רעונלו םידליל םיטסקטה וספתש יזכרמה דמעמלו םינש ןתואב תידוהיה

 תוידוהיה תועונתה לש יגולואדיא רישכמכ וספתנ הלא םיטסקט .םהל יוטיב

 רשאמ רתוי יתרבח רישכמ םהב ואר םירפסה תא רואל ואיצוהש ימו ,תונושה
 .םידליה לש לעופב האירקל םתוא ונוויכ

 תכרעמב םירפסה דמעמ

 ומייקתה םירגובמל םיטסקט ךותב םידליל היינפה וא םידוהי םידליל םירפס
 ;Goldin [in press]) הז ןיינעל האר) םירחואמה םייניבה ימיב רבכ הינמרגב

 תוידוהי תוליהק לש םייח הינמרגב ומייקתה זאמ ,ןכ לע רתי .(1986 .קורמש
 ייח ןוגראב םינושארה םישעמה "דחא םידליל ךוניח תכרעמ לש התריצי התייה

 גשומל םאתהב ונבוהש יפכ ,םידליל םיטסקט ובתכנ םג וז תרגסמב .הליהקה

 .הפוקת התואב תידוהיה הרבחב טלשש תודליהו דליה

 םידליה ךוניח לש תויעב ודמע ידוהי רוביצ לכ ברקבו הפוקת לכב ,השעמל

 תתל ודעונ הלא םיטסקט .םידליל םיטסקטה תועצמאב םג ןנורתפ תא ועבתש

 תידוהיה תוהזה גוסלו ידוהיה דליל קינעהל ושקיבש היצזילאיצוסה גוסל תונורתפ

 יתשל םינוש תונורתפ ועיצה תיתרבח הצובק לכו הליהק לכ .ולצא תונבל ושקיבש
 .הלא תולאש
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 יזופידה בצמה ללגב לפרועמ תחא אל היה םיטסקטה לש דמעמה תאז םע

 תורפס ןיב תולובגה ויה 19־ה האמה יהלש דע .תידוהיה תיתורפסה תכרעמה לש

 םיטסקטש ךכ לע תויודע טעמ אל שי .םישטשוטמ םידליה תורפסל םירגובמה
 םידליל םיטסקט ןיב האוושהמ .םירגובמ ידיב םג וארקנ םירוענה ינבל ודעויש

 םיידוהיה תעה־יבתכב עיפוהש רמוח רזחמל גוהנ היהש ,םג הלוע תעה־יבתכ ןיבל

 רמוח תחא אל ושמיש תוארקמהש ,חינהל רשפא .םידליל תוארקמב םצבשלו

 ךוניח ולביק אלש הלאכ דחוימב ,םירגוב םידוהי םיארוקל םג ינושאר האירק
 רתוי רגובמה להקה תא ףא שמיש םירפסה ןמ קלחש חינהל םג רשפא .רדוסמ

 לא וכרדב םג תינמרגב תוארקמ לש הרקמבו ,תינמרגה תוברתה לא וכרדב

 ותובישחש ראוטרפר לש הריציב ןאכ רבודמש רורב הרקמ לכב .תינמרגה הפשה

 ,רדגומ אל הבר הדימב היה ולש םיארוקה להקש ,תיגולואדיא התייה תינושארה
 .תיעבטה ונושל התייה תונושלה יתשמ תחא אל ףאש ינפמ ,יתוכאלמ םג ילואו

 אל םנמא :תויטנלוויבמאב הלחתהה ןמ ןייפאתה םידליל םיטסקטה לא סחיה

 רבודמ היה תאז םע ךא ,םידליל םיטסקט הב ורצונ אלש תידוהי הליהק התייה

 רומישל היואר התוא ואצמ אל םג ןכלו ,בר יתוברת ךרע הל סחוי אלש הריציב

 .דועיתלו

 םוקמ ושידקהש תוירפס לש םיפסוא ךותב וליפא ,תובר תויודע ונאצמ ךכל
 אשונכ עיפוה אל 'םידוהי םידליל םירפס' אשונהש קר אל .הקיאדויל דחוימ

 יתטיש ףוסיא השענ אל םג םירקמה בורבש אלא ,הקיאדוי לש םיפסואב ומצעל

 .הלאה םירפסה לש

 רוזחשל עגונה לכב ררוע םידליל םיטסקטה לא סחיהש ברה ישוקה תורמל

 אל ןאכ רבודמש חינהל היה ןתינ ולש םידממה וררבתהש עגרהמ ירה ,סופרוקה

 הייארב אלא תינמרגה־תידוהיה הירוטסיהב דובאו םולע קרפ לש רוזחשב קר

 ךמס לע םג .הינמרגב םיידוהיה תוברתה ייח לש ,עודי יתלבו שדח ,רחא רואב

 דיקפת ואלימש םיטסקטב ןאכ רבודמש חינהל ןתינ םיטסקטה לש ינושאר רקחמ

 .תידוהיה תוברתה לש הייומיד תריציבו תויוברתה יתש ןיב ךוויתה ךילהתב ןנוכמ

 םיידעלב םיתעלו םינושאר םיכוותמ ושמיש רעונלו םידליל םיטסקטהש ןוויכמ

 תוברתל תינמרגה תוברתה לש המוגרתבו תויוברתה יתש ןיב עגמה יכילהתב

 ידיב תינמרגה תוברתה הנבוה ובש ןפואה לע םהמ אקווד דומלל ןתינ ,תידוהיה

 .תידוהיה תוברתה

 םייפוא ,םביט תלאשל תורישי עגונ םידוהי םידליל םיטסקטה רקח הזכ ןפואב

 .תויוברתה יתש ןיב םיעגמה לש תיטרקנוקה םתוהמו

 דאוטופוה תורוקמ

 התייהש תידוהיה תוברתה :םיירקיע תורוקמ ינשמ ונוזינ םידליל םיטסקטה

 .ול הנימז התיהש (תכוותמ תוברתכ םג) תינמרגה תוברתהו בתוכל הנימז
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 רשקה לש ןורמתה תויורשפאו תויוברתה ןמ תחא לכב ןורמתה תויורשפא

 םייוושכעה םיכרצה לע דימת ודיעה השעמל ךא ,תולבגומ יתלב ןרקיעב ויה ןהיניב
 םע רשקב ריכהל התונוכנ תדימ לע ,תמיוסמ הפוקתב תידוהיה תכרעמה לש

 .וזה תוברתה תא התרכה ןפואו התרכה תדימ לעו תינמרגה תוברתה

 ,הירוטסיהה לכ ךרואל תינמרגה תוברתה םע םיעגמ הלהינ תידוהיה תוברתה

 תלאש הלדח הלכשהה םע םלוא .הינמרגב םיידוהי םייח ומייקתה ובש בלשה ןמל

 םע עגמה םצע ;רוסא וא רתומ לש הלאש תויהל תינמרגה תוברתה םע עגמה
 ויפואל קרו ךא העגנ קרפה לע הדמעש הלאשהו ,תרמגומ הדבועל ךפה תינמרגה

 תא תווסהל תידוהיה תוברתה דוע השקיב אל הלכשהה תפוקתמ לחה .וביטלו

 ותושעל השקיב איה ,ךפהל אלא ,םינוש םיעצמאב תינמרגה תוברתה םע עגמה
 .תסוומו רקובמ לאדיא ,ןבומכ ,יכ םא ,יוקיחל לאדיא

 ישנא .ךוניחה םוחתב ,עודיכ ,היה הלכשהה לש םייזכרמה םילעפמה דחא
 םתסיפתל יוטיב ונתנו תויגוגדפ תולאשב קוסעל וברה הינמרגב תידוהיה הלכשהה

 ךמתסהל וגהנ םש .'תימלוש'ו 'ףסאמה' רקיעב ,םינושה תעה־יבתכב תיכוניחה
 יצולטספ לע םג םיתעלו ,הפמאקו בודאזאב ,וסור ,קול לע תחא אל םהירמאמב

 תסיפתל ,רקחמב ראות רבכש יפכ ,דואמ הבורק התייה םתסיפת .(1988 .ןוירמצ)
 וז הטיש .(1953 .ןומיס)יצולטספו הפמאק ידי לע האטובש יפכ םזיניפורתנליפה

 תדל הב ןתינש םוקמל תודות הנושארבו שארב תידוהיה הלכשהה ידיב הצמוא

 .תופשה תארוהלו םיעדמה תארוהל התשיג לשב ןכו ,תילסרבינואה

 םינוש ויהיש רפס יתב לש םתמקה תא עבת תיטסיניפורתנליפה הסיפתה ץומיא
 המיקה הלכשהה תעונת ,ןכאו .תיתרוסמה תידוהיה ךוניחה תכרעממ םייפואב
 לש רפסה תיב לש םגדה ץמוא םהבש רפס יתב לש הרוש תינמרגה רבוד בחרמב

 .ןיפורתנליפ

 .תידוהיה הלכשהה יכרוצל המאתה לש ךילהת רבע ןיפורתנליפ לש םגדהש ןבומ

 הנבוה םיינרמשה תודוסיה תא םידומילה תינכתמ איצוהל העיבתה ,המגודל ךכ
 תינוויה תרמהל התנוש תיניטלב תינוויה תרמה ;דומלתה דומיל תאצוהל היחנהכ
 .תרחא הקיתע הפש — תירבעב

 ידיב ןיפורתנליפ לש םגדה ץמוא ובש ןפואה תלאשב ביחרהל םוקמה ןאכ אל
 לש םתמקה םצעש ,בושח ונניינעל .דרפנ ןוידל היואר וז הלאש ;הינמרגב םידוהיה

 יעצמאכ םתוא התאר הלכשההש ,דומיל ירפסל רחא גוסמ שוקיב רצי רפסה יתב
 אוה הזה שוקיבה .תויתרבחהו תויתוברתה ,תויכוניחה היתורטמ תגשהל יזכרמ
 ,הינמרגב תינרדומה תידוהיה םידליה תורפס לש התחימצ תליחת ירוחאמ דמעש

 .תידוהיה ךוניחה תכרעמל התקיז תא ססיב םגו

 הקיזה ןמ הליחת הנוזינש ,ךכב הנייפאתה הפוריא ברעמב םידליל תורפסה םג
 הפוריא ברעמב םלוא .םידליל ובתכנש םיטסקטה ןיבל תונוש תויכוניח תוסיפת ןיב

 לש ךילהת ךות םידליל םיטסקטה לש תכרעמה 19־ה האמה ךלהמב החתפתה
 תורפס לש הרקמב ,תאז תמועל .ןויעכ ראוטרפר לש ותריצי תא רשפאש דוביר

 הקיזה הכישמה ,הפוריא חרזמב רתוי רחואמ םגו ,הינמרגב תידוהיה םידליה
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 םידליה תורפס לש הייפוא תא עובקל תוידיימה היתורטמלו הלכשהה תעונתל

 .רתוי ןווגמו דבורמ ראוטרפר לש ותריצי הרשפא אלו ,םינש תורשע ךשמב

 תועצמאב קר אלמתהל היה לוכי אל םישדחה דומילה ירפסל שוקיבה

 הקוקז התייהש השדח תכרעמ הרצונ .םיידוהיה םיטסקטה לש םייקה ראוטרפרה

 םיידוהיה םיטסקטב ואצמנ אל הלאש ןוויכמ .םישדח םיטנמלא לש 'הקפסא'ל

 וא םיידוהי אל םיטסקט ץמאל ךירצ היה ךוניחה תכרעמב הכ דע םילבוקמ ויהש

 לש היצקנופה תא תונשל וא ,םימייקה ןמ םייפואב םינוש ויהש םיידוהי םיטסקט

 רוקמ תאיצמ תועצמאב ראשה ןיב תאז תושעל היה ןתינ .םימייקה םיטסקטה
 .םילדומ תליאשל ימיטיגל רוקמכ ספתייש

 תינמרגה הלכשהה תעונתל תידוהיה הלכשהה תעונת ןיב םיבורקה םיסחיה

 ףדעומה לדומל ,ילאדיא לדומל תינמרגה םידליה תורפס לש תכרעמה תא וכפה

 התייה םיכרצה תא קפסל רתויב החוטבה ךרדה תיגולואדיא הניחבמ .יוקיחל

 :הלופכ התייה ינמרגה לדומה תליאש .תינמרגה תכרעמה םע עגמ תועצמאב

 םידליה תורפס לש התוחתפתה תא הוותהש לדומ השמיש תינמרגה תכרעמה

 לש םבור בור תא תידוהיה םידליה תורפסל הקפיס תינמרגה תכרעמהו ,תידוהיה

 תינמרגב ,תירבעב םירפס תואמ ובתכנ ךכמ האצותכ .םיילאוטסקטה םימגדה

 .ינמרגה ראוטרפרה לש םילדומה לע םלוכ םיססובמ ויהש ינושל־וד טאמרופבו

 ןמ חקלנ ובש ידיימו רישי ךילהת היה אל ינמרגה ראוטרפרה ץומיאש ןבומ
 םג עבקנ ינמרגה ראוטרפרה ץמוא ובש ןפואה .וב היהש המ לכ ינמרגה ראוטרפרה

 תידוהיה הלכשהה הניבה ובש ןפואה יפ לע םגו תידוהיה הלכשהה לש היכרצ יפ לע

 תורפס .הלש ראוטרפרה תאו םידליל תינמרגה הלכשהה תורפס לש הייפוא תא

 ,התוחתפתהב םימדקומה םיבלשה תא קר תינמרגה ןמ הלאש תידוהיה םידליה
 ןפואב .חתפתהל הלחה הבש הפוקתב היכרצל ומיאתהש םיבלשה תא קר רמולכ

 תוחתפתהה יבלש תא 19־ה האמה תליחת לש תידוהיה םידליה תורפס הצמיא הזכ

 עוציב ךות ולאשנ הלא םגו ,18־ה האמה תליחת לש תינמרגה םידליה תורפס לש
 .ךדיאמ תינמרגה תכרעמה לש התנבהמו דחמ היכרצמ ועבנש םייוניש

 םיגשומ לש םוגרתב ךורכ היה ינמרגה לדומה לש ץומיאה ךילהת ,רמולכ

 תא תינמרגה תוברתה תנבהל ףפח דימת אלש ,תינמרגה תוברתה ןמ תונויערו

 תורפס לש םיוסמ יומיד המצעל הרצי תידוהיה תורפסהש רחאל ,ןכ לע רתי .המצע
 ןובשחב ואבויש ילב ,בר ןמז ךשמב וניעב הזה יומידה ראשנ תינמרגה םידליה

 וליאכ הארנ .המצע תינמרגה םידליה תורפסב ושחרתהש תורחואמה תויוחתפתהה

 תוחתפתה יכילהתו םיטסקט ,םילדומ המכ ביבס לגעמ רצונ תמיוסמ ןמז תדוקנב

 תידעלבהו הדיחיה תוסחייתהה תרגסמל ךפהש לגעמ ,תינמרגה םידליה תורפס לש
 .םינש האממ הלעמל ךשמב הינמרגב תידוהיה םידליה תורפס לש

 ,רוקמ תורפס תביתכ לש תוליעפה התייה תידוהיה תכרעמה לש וז תרגסמב
 דואמ הטלב תאז תמועל .תיסחי הלד ,תינמרגב םיטסקט לע תססובמ הניאש

 ,גשומה לש בחרה ןבומב תימוגרת תוליעפ ,תירבעל תינמרגמ תימוגרתה תוליעפה
 .םיינמרג םיטסקטו םילדומ לש טוטיצו דוביע ,םוגרת רמולכ
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 ץומיאל םייוארה םילדומה יבגל הערכהה התשענ דואמ םדקומ בלשבש רחאל
 .ירוט :הז ןיינעל האר ;םילשמ ומכ) ףוקש יגוגדפה םייפואש םילדומ המגודל —

 ותוחתפתה לע) םיירוטסיה םיביטרנ ומכ ,םייטסירטלב אל םילדומ וא (1993

 הריחבה התשענ — (1993 .ירא־ןב :האר ירוטסיהה ןמורה לש רתוי רחואמ

 םייואר ואצמנ םיטסקט .הלכשהה יכרעל םתמאתה תדימ יפ לע םמצע םיטסקטב

 הלש תיליכשמה היצטרפרטניאב תידוהיה תשרומה ןמ קלחכ וספתנ םא םוגרתל

 .תיגולואדיאה םתמאתה תניחבמ הלכשהה לש 'רטליפ'ה תא רובעל וחילצה םאו

 ידיב ובתכנ םא ,'םיידוהי'כ והוז םא קר םגרתיהל םיטסקט וכז ךכמ האצותכ

 ונתנ םא וא תינמרגה הלכשהה לש םירפוסכ םתוא התהיז הלכשההש םירפוס

 הלא תונורקע .תידוהיה הלכשהה ידיב ונבוה הלאש יפכ הלכשהה יכרעל יוטיב

 יתש רבע םא תירבעל םגרתיהל הכז טסקט :םיליבומ תונורקע ינשל ומגרות

 ראתא הרצקב תאז םיגדהל ידכ .רפוסה לש הכושמהו תיטמתה הכושמה :תוכושמ

 .רפוסה לש הכושמה תא גציימה הרקמ ןאכ

 הפמאק לש הרקמה

 אוה .(1818-1746) הפמאק ךירנייה םיכאוי היה תירבעל רתויב םגרותמה רפוסה
 םג תחא אל .םזיניפורתנליפה לש רתויב יתטישהו רתויב קהבומה הגוהכ בשחנ

 םידליל שרופמב ודעויש םירפס בתכש ןושארה ינמרגה רפוסכ רקחמב ראות

(469 :1978 .Stach. 1970: 73; Stach). רשפא יא המזגה םושמ ךכב שי םא םג 
 תושדח תויכוניח תוירואת לש םשיימכו ןקיטרואתכ ותובישחב קפס ליטהל

 םסרפתה הקלח .תיגוגדפה ותביתכב םגו םידליל םיברה וירפסב םג ואטובש

 Allgemeine Revision des תעה־בתכב םזיניפורתנליפל ויפתוש לש םהירמאמ םע

gesamten Schul-und-Erziehungswesens, םינשב רוא ואר ויכרכ רשע־השישש 

 תעדל רשפא יא .וסורו קול תאמ םיבר םירמאמ םג ומסרופ םש .1791-1785
 תא בטיה וריכה קפס אלב לבא ,םידוהי םיליכשמ ןותיעה תא וארק הדימ וזיאב

 .ותדובע תאו הפמאק
 וכפה הלא םירשק .הפמאקל ןוסלדנמ ןיב םירשקה התייה ךכל תוביסה תחא

 ,הפמאק לא ןוסלדנמ לש ובתכמ לשב םגו םהיניב תודידיה לשב םג ,סותימל טעמכ
 הינמרגב םידוהיה לש םייחה יאנת תא ןוסלדנמ חתינ ובש ,תובר הכ טטוצש

(85 :1976 .Badt-Strauss. 1929: 199-201; Altman). ותיבב הפמאק רקיב עודיכ 
 ינורטפ ןוטב יכ םא ,בהלנ ןפואב וירוקיב לע חוויד םגו ,ןילרבב ןוסלדנמ לש

 .(Altman. 1976: 443)והשמ־אשנתמו
 הז ןוסלדנמו הפמאק וספת ובש יפיטוארטסה יפואה היה הלא םיסחיל ינייפוא

 םיימשוליפה םיגוחה לש רתויב טלובה גיצנה תא הפמאקב האר ןוסלדנמ .הז תא

 .םידוהיל תינמרגה הרבחה לש הסחיל יארחא ותוא האר םג ןכלו ,םיינמרגה

 ףזנ ןיפיקעבו ,םידוהיה לש םתוגהנתהל יארחאש ימ תא ןוסלדנמב האר הפמאק
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 Fürst von) ואסדמ סכודה לש ותנמזהל תובהלתהב ונענ אל םידוהיהש ךכ לע וב

Dessau) ואסדבש ןיפורתנליפב דומלל. 

 ויהי םירבדהש לככ .םהיניב היירטמיסה רסוח םג היה הלא םירשקל ינייפוא

 האלימ ןוסלדנמל הפמאק ןיב תורכיההש ,שיגדהלו רוזחל םעט שי םיילאיווירט

 טעמכ ויבתכבש ,הפמאק רובע רשאמ רתוי הברה יתועמשמ דיקפת ןוסלדנמ רובע

 .ןוסלדנמ לש ותדובעל רוכזא ןיאש
 הפמאק םע ןוסלדנמ לש ותורכיה האלימ םיסחיב היירטמיסה יא תורמל םלוא

 אלימ ןוסלדנמ .תידוהיה תכרעמל הפמאק לש ותסנכהב יזכרמ דיקפת קפס אלב

 חסנל ביטיהש יפכ ,תינמרגל תידוהיה תוברתה ןיב םיעגמה תריציב יזכרמ דיקפת

 .(179 :1953 .ןומיס)'תחא הנועבו תעב רכסו רשג שמיש אוה' :ןומיס אביקע

 תידוהיה תוברתב הפמאק לש ודמעמ תא ריבסהל רשפא יאש רורב תאז םע

 לש דמעמה היה תוחפ אל בושח .םייפרגויב םיעוריא המכ לש סיסב לע קר

 ,תיקלטיאה ,תיתפרצה רקיעב ,ךוניחהו תורפסה לש תויפוריאה תוכרעמב הפמאק
 לש רוטזילופופכ יזכרמ דיקפת הפמאק אלימ הלא תוכרעמב .תינדהו תידנלוהה

 םג ומכ ,ךוניחה תא וסור לש ותסיפתש ךכל ירקיעה יארחאה היה אוה .תונויער

 ןוזניבור' ,הפמאק לש ויתוריצימ שולש .ןהב ורמתשהו ןהילא ורדח ,'הדנוזניבור'ה

 Robinson der Jüngere, Die Entdeckung von) 'ןורפואת'ו 'הקירמא יוליג' ,'ריעצה

Amerika, Theophron}, וטלשש םיירקיעה םילדומה תריציב יזכרמ דיקפת ואלימ 

 .תובר תופשל ומגרותו ,תיפוריאה םידליה תורפסב

 תואדיא לש בושח רוטזילופופ ותויה ,הפוריאב הפמאק לש ודמעמ ןיב רוביחה

 ןיב עגמה תריציל ילאדיא ןכוס ותוא ושע ויתוריצי לש ןתויזכרמו תויכוניח

 ךפה תידוהיה תוברתה תניחבמ .הלכשהה תפוקתב תינמרגהו תידוהיה תוברתה

 םגו שידייל ומגרות ויתוריציו ,תינמרגה םידליה תורפס לש טלובה גציימל הפמאק

 היינשה תיצחמל דע תידוהיה תכרעמב ודמעמ לע הפמאק רמש השעמל .תירבעל

 .תושק ותוא ורקיב םינמרג םירקבמ רשאכ םג ,19־ה האמה לש

 םיטסקט רוציל ןויסינ לע הזרכה םושמ היה הפמאק לש תירבעל םוגרתה םצעב

 קר אל דיקפת הפמאק אלימ הזכ ןפואב .שדח יתוברת רשקהב םידוהי םידליל

 תלעופכ התייארבו התקדצהב םג אלא תידוהיה תכרעמה לש ראוטרפרה תריציב

 תירבעל הפמאק תא םגרתל וברהש הדבועל רבעמ .תיפוריאה תוברתה לש תרגסמב

 יתורפסה זכרמהש רחאל םג תירבעב הריציל םילדומל רוקמ שמשל ךישמה אוה

 ;ןורפואת לע וססבתה םידליל םיבר רסומ ירפס .החרזמל הפוריא ברעממ רבע

 שא' ץשומאז לש ורפסב םיקרפ ,(1808) גרבמוה ץרה לש 'רפש ירמא' ,המגודל

 תנשב הירוובב רוא הארש ,'הישות ןרק' םידליל תעה־בתכ וליפאו ,(1834) 'תד

 לארשי ץראב תירבע םידלי תורפס לש התריציל תונושארה םינשב וליפא .1817

 הרדסה ירפסמ דחא ,'ךירדמה' רפסה .היח תיתורפס תומדכ הפמאק שמיש ןיידע

 הדוהי ידי לע 1892-1891 םינשב םילשוריב רוא התארש ,'לארשי ינבל רפסה תיב'

 ךישמה 'ריעצה ןוזניבור' .'ןורפואת' לע ססובמ היה ,ןירפיצ םייחו יקסבוזרג
 .1910 תנשב וליפא שידייב רוא תוארל
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 .Die Entdeckung von Amerika היה תירבעל םגרותש הפמאק לש ןושארה רפסה

 ץרא תאיצמ' םשב 1807 תנשב טרופקנרפ־ןוסלדנמ השמ ידיב תירבעל םגרות אוה
 לש םיביכרה לכ ייממ וטמשוהו ,ירוטסיה־יפרגואג רפסל ךפהנ םוגרתב .'השדח

 .םידליל ןמור

 לש ראוטרפרה לש ויפואמ עבנ טסקטה לש ירוקמה לדומה יונישב ךרוצה

 םתסנכה הרשפא אל ןיידע תחמוצה תידוהיה תכרעמה .הינמרגב תידוהיה תורפסה

 וצלאנ םימגרותמה םיטסקטה םגו ,םירגובמל וא םידליל םייטסירטלב םיביטרנ לש

 רפוס לש הרקמב םג ךכו .תכרעמה לש ראוטרפרה תושירדל םמצע תא םיאתהל

 ודמעש םיטסקט םתוא קר םוגרתל ויתוריצי ךותמ ורחבנ הפמאק ומכ עודי

 ןייפאתהש ,המאתה לש ךילהת ורבע הלא םגו תידוהיה תכרעמה תושירדב
 .המכחלו עדיל קהבומב םימרות אלכ וספתנש םיטנמלאה לכ תטמשהב

 ותכיפה ,רומאכ ,התייה תכרעמה תושירדל טסקטה לש ותמאתה תועמשמ

 הקינכט ,תרגסמ רופיסכ יונב היה ירוקמה טסקטה .יפרגואג־ירוטסיה ביטרנל
 רתויב התואנה ךרדה תא גולאידב וארש ,םזיניפורתנליפה ירפוס יניעב תפדעומ

 ךשמב אלפנ רופיס םהל רפסל וידליל באה חיטבמ רוקמה רופיסב .םידליה ךוניחל
 ימיל םאתהב טסקטה לש היצטנמגסה תא עבוק תרגסמה רופיס .עובשה ימי

 רופיס .טסקטה לש ףצרה תיינבב בושח דיקפת אלממ םידליה םע גולאידהו ,עובשה

 םיישארה םירוביגל ,סובמולוק תא אלו ,םידליה תא ךופהל רשפאמ תרגסמה

 דמלל ידכ רפיסה תייצאוטיס תא לצנל רפסמל רשפאמ םג אוה .רופיסה לש
 לוכיבכ ,תובושתו תולאש תועצמאב םינוש םיכרעו םינוש םיניינע םידליה תא

 תסיפת רתויב קהבומה יוטיבה ידיל האב הבש ,וזה ביטרנה תינבת .בגא ךרדבכ

 תכרעמה תושירדל המיאתה אלש ינפמ ,ירבעה טסקטה ןמ המלענ ,םזיניפורתנליפה
 .תידוהיה

 םע בתכתה טרופקנרפ־ןוסלדנמש רחאל רוא האר םוגרתה לש ןושארה קלחה

 אל טרופקנרפךוסלדנמש ינפמ ,החלצהל הכז אל הארנה לככ םלוא .הפמאק
 אל טרופקנרפ־ןוסלדנמש ףא .םיפסונה םיקלחה ינש תא רואל איצוהל חילצה

 טסקט תויהל הפמאקל Die Entdeckung von Amerika ךישמה ,החלצהל הכז

 וב ורחב הינמרגל ץוחמ םיליכשמ םירפוס םג .הלכשהה ירפוס ברקב ירלופופ

 .תומייקה תורודהמל ללכ וסחייתהש ילב ,ומגרתש הפמאק לש ןושארה רפסכ

 רכומה ,ץיברוה רב שריה ידיב השענ ,'הקירמא יוליג' ארקנש ,ינשה םוגרתה

 ינפל םינש הרשע־םיתש ,1810־ב רבכ רפסה תא םגרת אוה .דרנרב ןמרהכ םג
 ינש םוגרת רואל איצוהל רחב עודמ רורב אל .ןמואב רפס תיב ואדנל ץמ םע דסיש

 םוגרתה רוא הארש רחאל דבלב םינש שולש Die Entdeckung von Amerika לש

 .היסורב טרופקנרפ־ןוסלדנמ לש םוגרתה תא גישהל היה ןתינ אל ילוא .ןושארה

 .דבא םוגרתה ,הרקמ לכב .ומויק לע ללכ עדי אל ילואו

 ,גרובצניג ןרהא יכדרמ ידי לע הנליווב רואל אצי ךכ רחא םינש הרשע־שולש
 םשב Die Entdeckung von Amerika לש ןושארה אלמה םוגרתה ,םיקלח השולשב

 לש ותובישח לע דומלל ןתינ גרובצניג לש םוגרתה ןמ 'השדח ץרא תולג רפס'

 תועצמאב .(1993 לטרב הז ןיינעל האר) היסורב תידוהיה הלכשהה יניעב הפמאק
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 הלכשהה לש םינוש םיטקיורפב ברועמ היהש ,גרובצניג שקיב הפמאק לש םוגרתה

 תורכיה לע הדיעמ תירוקמה ותריצי םג .תינמרגה תוברתה לא רשג רוציל ,היסורב

 'רחסמה דמעמ רבד לע םיבתכמ' ורפסו ,הפמאק לש תורחא תוריצי םע הבורק

 Sittenbüchlein für Kinder aus gesitteten הפמאק לש ורפס לע הארנה לככ ןעשנ

Ständen. חקלנ הידידי ןבה לש ומש וליפא Gottliebs הפמאק לש. 
 היואר תינמרגה תוברתהו הפוריא חרזמב תידוהיה תוברתה ןיב עגמה תלאש

 Die ספתש םוקמל בלה תמושת תא תונפהל קר ינוצרב ןאכ .דרפנ ןוידל

Entdeckung von Amerika לוכיש ירוטסיה ביטרנכ ספתנ אוה .הלכשהה יניעב 

 רשפא טסקטה ןכש ,השדח תירוטסיה העדות לש הריציב דיקפת אלמל היה

 יוליג לש הירוטסיהה .םייח תוחרוא לש תושדח תויצפואו שדח םלוע גיצהל

 ןנוכש ערואמכ ,תינרדומ הירוטסיהל ןמיסכ םיליכשמה יניעב הספתנ הקירמא

 תלוכילו תילסרבינוא הירוטסיהל המגודו תפומ שמישו הירוטסיהב השדח הפוקת

 לש רתוי םירחואמ םימוגרת םג .(120-119 :1995 .רנייפ הז ןיינעל האר) תישונאה

Die Entdeckung von Amerika הפמאק לש תועסמה ירפס לש םיפסונ םימוגרתו 

Merkwürdige Reisebeschreibungen םיטסקט הפמאק לש וירפסב תוארל וכישמה 

 .רבד לכל םייפרגואג־סיירוטסיה

Die Entdeckung von Amerika םגרותש הפמאק לש ןושארה ורפס םג היה 

 השענ ויתובקעב .(1817) 'חנעפ תנפצ' תרתוכה תחת ,ץיברוה לקייח ידיב ,שידייל
 .(1824-1823 הנליו) Di Entdeckung fun Amerika ארקנש ,ינש םוגרת

 הפמאק לש ותחלצהל תוביסה

 ברקב םגו שידייה ארוק רוביצה ברקב םג הרידא החלצהל וכז הפמאק לש וירפס
 לע רבולטוג רב־סהרבא רפסמ 'תועסמו תונורכז' ורפסב .תירבעה ארוק רוביצה

 ברקב התייה ותחלצה רקיעש ןעוטו ,הפמאק לש וירפס םע ורוד ינב לש תורכיהה
 :'השעמ־אבב'ה תאו 'הניארו הניאצ'ה תא ףילחה אוה םש :תוארוקה םישנה

 לש ורפס תא תינמרגמ םגרת אוה !ןוגרא'ז בתכ ץיוורוה לקייח 'ר ותוא

 דיגמה תאמ המכסה םע ,'סובמולוק' ול ארקו הקירמא יוליג לע הפמאק
 (דלי זא יתייה דוע :הנש םיעבש יאדווב ורבע רבכ) ןמזה ותואב .הוולזמ
 ;םישנה רמול ךירצ ןיאו ,ותוא וארק םידוהיה לכש דע ,ךכ־לכ רפסה טשפתנ

 אלו 'השעמ־אבב' תא וליפאו ,תוניחתה תאו 'הניארו הניאצ' תא ורגס וללה

 שיש םידוהי טעמ קר ועדי ןמזה ותואל דע .'סובמולוק' תא אלא וארק

 ןומיסאכ ,הקירמא תא םיעדוי רבכ לכה ,וננמזב ,וישכע !הקירמא םלועב
 לכב וניבהלו ותוא אורקל רשפאש ,הזכ ןויקינב בותכ 'סובמולוק' .קוחש

 םייוצמ םידוהיש םוקמ לכבו ,הינמורב ,היצילאגב ,ןילופב ,היסורב — םוקמ
 .רבולטוג)גונעת איה וב האירקהש דע ,דאמ הפי ספדנש אלא דוע אלו .םש

 .(16-15 ,ב :ו"לשת
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 תיזנכשא תידוהי ןושלב ,'סובמולאק' רפס יבא יל איבה תחא םעפ [...]

 ,'ה ךרב ערז יבל ימלת לע ערזיו רינ ול רניו יבל ירדח לכ תא אלמיו (ןוגרא'ז)
 םימעה תאו ץראה תא תעדל יבלב המכח האב הזה רפסה ירופיס ידי־לע יכ

 םירפסה לכ ;אוהה םויה דע םמש תא יתעמש אל רשא ,הילע םיבשויה

 יניע ריאה רשא ,הזה 'הביתה רהוצ' רפס דגנ ובשחנ והותו ספאכ הלאה
 .(77 ,א :םש)'ה תרותב

 שארב .תובר ויה שידייב םגו תירבעב םג הפמאק לש וירפס תחלצהל תוביסה

 םירגובמל תורפסה ןיב ןיידע םישטשוטמה תולובגהמ םירפסה ונהנ הנושארבו

 אורקל ידוהיה רוביצה לכל ורשפא הלאו ,תידוהיה תכרעמב םידליל תורפסל
 ,םירגובמל םג תונפל ידכ שוטשטה תא ולצינ םיטעמ אל םירפוס ןכאו .םהב

 טרופקנרפ־ןוסלדנמ לש ורפס חתפב םירגובמל תשרופמה היינפה הדיעמש יפכ
 םידומע] 'ץראב תורוקהמ טעמ תעד ןעמל ,ונימע ינב דגנ עידוהל ישפנ התוא')

 רוריבב הלועש יפכ ,יליג־בר רפס וב ואר םירפסה תורוקיבב סג .([םירפסוממ אל

 :'ףסאמה'ב רפסה לע המסרפתהש תרוקיבמ
 םינשמ םימיה ירבד תעדל יצפח לכל תלעותו ,םיענ ףא הפי רפס אוה

 יוארו [...] תאזה המיענה ותקתעהב ומע ינבל רבחמה השע הבוטו ,תוינומדק

 טרפבו ,וירפס תורצוא ןיב ומושלו ותונקל תירבע רפסו ןושל בהוא לכל

 תונקל האיו האנ םהילא ,םימע ירפס וארק אל רשא ,םירקיה ןילופ ישנא
 .(אק :ע"קת .ףסאמה) ל"נה לודגה השעמה וכותמ אורקל הזה רפסה

 םירגובמל רפס ,דבלב םידליל דעוי רוקמבש ,הפמאק לש ורפס ךפה הזכ ןפואב
 לולכממ עבנ םוגרתבו רוקמב םירפסה לש יתכרעמה ךוישבש דוגינה .םירוענה ינבלו

 :תורתוס ןקלחב ,תוביס לש

 רוביצו תידוהיה תוברתב תושדח תוכרעמ המכ לש תינמז־ובה החימצה

 ,םיפתושמ םיסרטניא ןהל ויהש הדבועה ןכו ,ןהמ תחא לכ לש לבגומה םיארוקה
 םתוא תחא אל ושמיש ךכמ האצותכ .תוכרעמה ןיב תולובגה שוטשטל ומרת

 תוכרעמ המכב שמתשהל חונ היה דחא דצמ .דחי םג תוכרעמה יתשב םיטסקט
 אל םתסנכה לע קבאמהש ,םישדח םייתוברת םילדומ סינכהל תוסנל ידכ דחי םג

 רתוי חונ היה תוברתב םידליה תורפס לש ילושה הדמעמ ללגב אקווד .לק היה

 םנכותב ושפשפיש חינהל שיש ,םישדח םילדומ סינכהל ידכ הב שמתשהל םיתעל

 חלצומ ןכוס םידליה תורפס השמיש הזכ ןפואב .םירגובמל תורפסב רשאמ תוחפ
 .הינמרגב שדח יפוא תלעב תידוהי תוברת לש התריציל דחוימב
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 היפרגוילביב

 .לחו ,רורד־סיובלא
 .םילשורי ,יבצ־ןב קחצי די ,1914-1854 :א ,לארשי־ץראב ירבעה ךוניחה :1986

 .(ךויע)החמש ,ףסא

 ,ריבד ,הלכשהה תפוקתל דע םייניבה ימי תליחתמ לארשיב ךוניחה תודלותל תורוקמ :ח"פרת

 .ביבא־לת

 .יכדרמ ,באילא

i960: לארשי־ץראל תידוהיה תונכוסה ,היצפיצנמאהו הלכשהה ימיב הינמרגב ידוהיה ךוניחה, 

 .םילשורי

 .הציג ,ירא-ןב

 ,רוטקוד תדובע ,השדח תימואל תיתורפס תכרעמ לש התחימצו םיירוטסיה םייומיד :1993

 .ביבא־לת תטיסרבינוא

 .יכדרמ ,ראיורב

 זכרמ ,יתד טועימ לש תיתרבח הירוטסיה - 1981-1871 ינמרגה ךיירב תידוהי היסקודותרוא : 1990

 .םילשורי ,לארשי תודלותל רזש ןמלז

 .לארשי ,לטרב

199J : 'תדה ,(ךרוע) סקטא לאונמע :ךותב ,'הנרדומה לומ יאטיל ליכשמ - גרובצניג ןרהא יכדרמ 

 ,םילשורי ,לארשי תודלותל רזש ןמלז זכרמ ,הפוריא חרזמב תידוהיה הלכשהה תעונת :םייחהו

125-109. 

 .רב־סהרבא ,רבולטוג

 ,תורוד תיירפס ,ב-א םיכרכ ,גרבדלוג ןבואר תורעהו אובמ ףריצו רידהה ,תועסמו תונורכז :ו"לשת

 .םילשורי ,קילאיב דסומ

 .'ה השמ ,הפוארג

 .ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש ,הינמרגב לארשי תבשחמ תונש 300 — התווהתהב תינרדומה תודהיה : 1990

 .ןר ,ןהכה

 ,ך"נתל הסחיב הלכשהה — הינמרגב הלכשהה תפוקתב םיידוהי םידליל ארקמ ירופיס :1994
 .ביבא־לת תטיסרבינוא ,רמג תדובע ,םיינמרג םילדומלו הירוטסיהל

 מעדג ,ירוט

 הויז :ךותב ,'תירבעה תורפסב טרלג טוגטכריפ ןאיטסירכ — יליכשמ לשמב לכשומ שומיש' : 1993

 ,תורחא תויורפס םע םיעגמל ןתקיזו תירבעה תורפסב הנפמ תודוקנ ,(םיכרוע)ןמצלוה רנבאו רימש
 .86-75 ,ביבא־לת ,ביבא־לת תטיסרבינוא

 .הבוט ,ןהכ

 .ןג־תמר ,ןליא־רב תטיסרבינוא ,הרצויו הריציה — ןוזיול המלשל ףורשי תצילמ' : 1988

 .בקעי ,ץ"כ

 .ביבא־לת ,דבוע םע ,1870-1770 ,םידוהיה לש היצפיצנמאל יתרבחה עקרה — וטגה ןמ האיציה : 1985

 .א"ע ,ןומיס

 ,ןלפק םחנמ יכדרמ דובכל לבויה רפס :ךותב ,'ידוהיה ךוניחהו יגוגדיפה םזיניפורתנאליפה' :1953
 .187-149 ,קרוי־וינ ,הקירמאב םינברל שרדמה־תיב
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 .לאומש ,רנייפ
 תודלותל רזש ןמלז זכרמ ,תינרדומ תידוהי רבע־תרכה לש היתודלות - הירוטסהו הלכשה :1995

 .םילשורי ,לארשי

 .חמצ ,ןוירמצ

 ,רואל האצוהל םייאטיסרבינוא םילעפמ ,תירבעב ןושארה ינרדומה תעה בתכ — ףסאמה : 1988
 .ביבא־לת

 .בד ,לפר

 ,(ךרוע)לאפר קחצי :ךותב ,'דומילה רפס לש הירלקפסאב ט"יה האמב הינמרגב ידוהיה ךוניחה' : 1986
 .זטש-הש ,םילשורי ,קוק ברה דסומ ,דעיבא רפס

 דרשמ ,הלכשהה תישאר דע תידוהיה ךוניחה תורפסב לוח ידומיל לע חוכיווה - תומכחה עבש :ן"שת

 .םילשורי ,תינרות תוברתל ףגאה ,תוברתהו ךוניחה

 ,ביבא־לת תטיסרבינוא ,רודל רוד ,(ח"ערת-ח"מר) םיידוהי דומיל ירפס לש היפרגוילביב :1995
 .ביבא־לת

 .והז ,טיבש

 ,'םידוהי םידליל הנושארה תינרדומה הארקמה חותינ — "ןילרבב הלכשהה רדח לש טוהירה'" : (1993

 םירקחמ ץבוק — קורמש אנחל לבוי רפס ,ןילופו זנכשא גהנמכ ,(םיכרוע)םירחאו לטרב לארשי :ךותב
 .207-193 ,םילשורי ,לארשי תודלותל רזש ןמלז זכרמ ,תידוהיה תוברתב

 .אנתו ,קתמש

 .םילשורי ,ןומדקא ,ז"יה-ז"טה תואמב שידיי ירפסל םירויאה : 1986

Altmann, Alexander (ed.) 
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