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 תביתכב ףסונ ךבדג

 בושייה תודלות

 הליש תילגרמ

 לש התיינב ,(תישאר תרבחמו תכרוע) טיבש רהז

 בושייה תודלות) א ,לארשי־ץדאב תירבע תוברת

 ,הנושארה היילעה זאמ לאדשי־ץראב ידוהיה

 הימדקאה תאעוה :םילשורי ,(קסיל השמ תבירעב

 ,קילאיב דסומו םיעדמל תילארשיה תימואלה

 .תוחתפמו םיחפסנ ללוכ ימע 690 ,ט״נשת

 דרשמ םזיש בושייה לש הירוטסיהה תביתכ לעפמ

 ,ל״ז ןולא לאגי רשה לש וימיב דוע ךוניחה

 הנומ ,ן״שת תנשב רואל תאצל ולחה וירפסשו

 תדובע ירפ ,םרכ יבע םיכרכ העברא רושע רחאל

 .הפוקתה לש םינוירוטסיהה יבוט לש רקחמ

 הירוטסיהב םיקסוע םינושארה םיכרכה השולש

 תנשמ לחה בושייה לש תיטמולפידה! תיבושייה

 ,םיכרכה ןיינמב יעיברה ,ונינפלש רפסה .1882

 יתטיש חרואב רוקסל דיחיו ןושאר ןויסינ אוה

 ־ץראה תירבעה תוברתה תא ףקיה־בחרו

 לע עודיכ הטרח תינויצה הכפהמה .תילארשי

 השדחה תידוהיה תדלומה ןיינב תא קר אל הלגד

 ייחו השדחה תירבעה הרבחה ןיינב תא ףא אלא

 בושייה לש היפרגוירוטסיהה םלוא .הלש חורה

 םיגשיהה רקחב הכ דע הינייעמ ברמ תא העיקשה

 חורה ייח ןיינב רואיתו ,םיירמוחה תונולשיכהו

 אלמל רומא הז רפס .רוחאמ הבר הדימב רתונ

 .שממ לש רסח אופא

 לש הדמעמ :םיאשונ ןווגמב םיקסוע רפסה יקרפ

 תימואל הרבח לש התריצי ךילהתב תוברתה

 תירבעה ןושלה לש הדמעמ ,(טיבש בקעי)

 תסיסג ,<רינ לאפר) תימואלה הייחתה ךילהתב

 ץראל רבעמהו הפוריאב םייתוברתה םיזכרמה

 לארשי־ץראל ׳המיבה׳ רבעמ ,(טיבש רהז)

 בושייה תודסומ ידיקפת ,(ירא־בל ןועמש)

 ־יבתכ תוחתפתה ,(רינ לאפר) ןושלה תלחנהב

 תוחתפתה ,לארשי־ץ־ואב הקידוירפהו תעה

 תוחתפתה ,(טיבש רהז) תירבעה תול״ומה

 ,*גרבשריה שאוהי) הקיזומ םיעצבמה םיפוגה

 ,(ירא־בל ןועמש) םינורטאתה תוחתפתה

 תוחתפתה ,(יקסרודיש בד) תוירפסה תוחתפתה

 ,(טיבש רהז) םירפוסה :םייעוצקמה םידוגיאה

 םינקחשה ,(סלב הליג) םילספהו םירייצה

 תורפס תוחתפתה ,(ירא־בל ןועמש) םיאמבהו

 רהז) תינונק־אלה תורפסה תוחתפתהו םידליה

 ,(רחש ןתנ) ילארשי־ץראה רישה ,(טיבש

 ,<רנוד היתב) תישומישה הקיפרגה תודלות

 עונלוקה תודלות ,(רונמ ארויג) לוחמה תודלות

 ינשמה ןורטאתה תודלותו *ןמרמיצ השמ)

 .(ירא־בל ןועמש)

 ימ לכל םולב רצוא הווהמ הז שודגו אלמ רפס

 תירבעה תוברתה ןיינב חמצ דציכ תעדל שקבמש

 ןיעמ הווהמ ויתוחתפמ לע רפסה .ץראב

 שי .ךרדבש הנידמב תוברתה ייחל הידפולקיצנא

 ־בר עדימ ןהבו תואלבט לש תובר תורשע וב

 םינותנ ,ץראב ןורטאתה יעפומ לכ ןוגכ ךרע

 לעו םירפס לש אוציו אובי לע םייתומכ

 רפסב .דועו בושייב תיטנטרצנוקה תוליעפה

 תודוא לע םיטרופמ םיחפסנ רשע־העברא

 םידלי תונותיע ללוכ ,לארשי־ץראב תונותיעה

 האציש תינונק־אל תורפס לש תורדס ,רעונו

 תמקה דע עונלוק יתב תומש ,ץראב רואל

 ופסונ הלא לכל .דועו םינקחש תומש ,הנידמה

 םוחתב ולעפש םישיא לש תוטרופמ תומישר

 ,רמזה ,עונלוקה ,ןושלה ,הקיפרגה ,הקיזומה

 רפסל הפרוצ ןכו .דועו תונרפסה ,תורפסה

 םידומע םישישכ לש תיפרגוילביב המישר

 .םיינשמו םיינושאר תורוקמ תללוכה

 179-175 ימע ,ס ״שת זומת ,96 הרדתק
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rpiain 176 minp 

nx'1? nmn nniuac nnoia pa pan1? ,'wxm pnyn bw nnxpn naipnn nana 

nmoaw nnoia p1? ntznn nnay main snpia pip.T '3 la'a'y nx nxa ,po'"? nwa 

main pxa aits*"1? Vnan1? nmn matznn mainn noaa m'aaa pi1? f7ia 

pan p pan1? nn pn p .m'jonraix m /nanan napn any ny mn'n ara 

|id"?tx 'as oniax bv nra '^xiw n-nw1? mnaa' npam naaana naiyanw *|oian ison 

o'aiaa /ncnn na'aa1? m'rxiwanxn rnann'i maainn namana nnayn mainn 

nnay mVp'na main asy1? iwp'aw .<aa 'ay> 'O'aiwn n'ana "?y maiVixn'x 

^'aiam^'sn nnatnn napn pV ,nmpa pmaaa mainn noaaa piDy"7 pym 

npman nnxix nVnana nn na"ya ip'yw myan iso n'Vin nmaaina pnna 

pipn bw nnpannn .pxn 'aa1? maViyn nx nit?1? n'xa main nnoia .mnn 

npayn nyaa o'aana x^i Dnoaaa la^as^c? -an pipm ,noia pt^i jawaw mxrxn 

iwp'a o'ainn i"?'xai 'na'xa m^xwa da xin 'a nennnn nx Tma ivisbw maan 

,nmpa nnay main nns1? awn 'wax naxn .np'yn p'ft inrns pa nnna 

maVnwna nmxan "?w dt niaa 'na'xai na ippu n'ain D'amanw lax^n1? n'lxi 

.mVoni'aixn mama 'jam1? mon"nnb> nn'ama Dys 

aim mawa lap mainn 'ainna mnn Vaa pnV n"awa i^n ix ,mainn 

aixi"? iwp'aw mn'to nwinn 'Vya n'wax pin naan1? .mp'snw n'yxaxa 

m ,p tma ,min,_ia iTy^x .nman1? 'nnn* ynm 'mison nyn-anaa 

nx ixi nnnx D'an piain alcana ,an'n aspa ,rany nana ip'ya npana 

main xna1? m'psnw na'X n,!7wa nasy nvana .i"?w pirwn "wpai mysin 

waa"7 nyia no"w nnoiam ,niznn miay na^sixa iiyain bv na'iyn 

niri hw anx'n a^ix .006 'ay> nxt 'aanon ,'BO'^n^s iD'^aa 

xsr la'as1?!!? iiaa D'xaian n'ain mainn xnpn .(138 'ay> 'oo'amai 

mac^a aipa"? n'aia pipn nana .ion 'nmoo'nn inia'^n' ^y lai"? 

,nanaan n"E?yn Viya iat^a^ D'ain n'^xn x^'aw ia ^yi nyn*ana Vc? 

■7^ nmnaa D'poiy aa'x one inxa ix maw nV'nna ynaa Tpsm 

n^c? nm^iXTxm n'aan na'naa mainn n^ix ,(137 'ay> 'D'lwyn 

d'diV DniV'ysi D'atrn bv oaViy D'ima "?y nay1? laaa isaa 

^y noaian ^oian pan 'a nnpV w .bsiya xi"?a "?yi maim 

nx D'Vwi mnaa nx1? xr naiyan 'n niiso"? imyawa 

.naiann .nwinnan nnayn 'punn'3^" 
isoa mainn noaa nsa' Dioiwn oa "?w na'D nn na - nnaian ipnan n"?xw n»iN m>N 

> , 1940 ,1133 
nxia la'as^w -pan .wya xm 'n"?a mxwa - pxa n'mainn nasnan 

iwxa mi' main noaa1? nnsiVp'saxa .la'asbw -paa nuns 

bv nn"aa I'Vnn nx a'snV wpaan isoa xVaan lainn ia n'Van bw nns'o pima 

□'am o'xwian .pxa nnayn mainn 'ixi nn .minx manaa na 'm'ya xin nmx 

 אניבור הנח
 /קובידה׳ תגצהב
 הירא לש ורויא
 1940 ,ןובנ
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 הרדתץ 1771 בושייה תודלות תביתכב ףסונ ךבדנ

 היצפצנוק לעב גראמב םיגורא םניא םינווגמהו

 םהיתודלות תא לשמל ןיבהל שקבמה .תיזכרמ

 ןיב גלדל בייח םינושה תורפסה ידסממ לש

 .תפקמ הנומת לבקל תנמ לע םינוש םיקרפ

 קרפב ליחתמ תירבעה ןושלה לש הדמעמב ןוידה

 קסועה קרפה םלואו ,39-31 ימעב אובמה

 אצומ ׳ןושלה תייחתב בושייה תודסומ דיקפת׳ב

 רבעמב ןויד רחאל ,122-107 ימעב ומוקמ תא

 תורגסמה תמקהב ,ץראל ׳המיבה׳ ןורטאת לש

 לש רבעמה :תפסונ המגוד .דועו הקיזומה ייח לש

 ףוסב שחרתהש עוריא ,לארשי־ץראל ׳המיבה׳

 ןוידה וליאו ,65-57 ימעב ןודנ ,םירשעה תונש

 הפוקתה יהלשב ץראב ומקש םיבבוחה תומיבב

 יואר םאה .343 ימעל החדנ ,תינאמ׳תועה

 םקש ידוהיה יתוברתה זכרמב ןודלו םידקהל

 דסונש ׳המיבה׳ ןורטאת ונייהד ,הפוריאב

 תוליעפה רשאכ םג ,1917 תנשב הווקסומב

 רתויב ול המדק תילארשי־ץראה תינורטאתה

 עדי רסח ארוק יכ ששחה ררועתמ ?רושעמ

 .׳הפמ׳ה תא אורקל השקתי םדקומ

 ־ץראב תירבעה תוברתה תיינב הלחה יתמיא

 ןיינב יכ ינקספ ןפואב תעבוק תרבחמה ?לארשי

 ׳מע> 1910 תנשב לחה ץראב יתוברתה זכרמה

 רתי .הירבדל ענכשמ רבסה יתאצמ אל ךא ,(87

 ןמ ףא הלוע רבדהו ,אוה תומסרופמה ןמ ,ןכ לע

 זכרמה יכ ,ונינפלש ץבוקב םירקחמב רומאה

 בצעתהל לחה לארשי־ץראב ירבעה יתוברתה

 ישנא לש םאוב םע ,ןכ ינפל םירושע השולש

 םינשב היישעה ,תמא .הנושארה היילעה

 התונכל יואר ילואו תירעזמ התייה ולא תונושאר

 טובנל ולחה םינושארה םיטבנה ןא ,׳תירבוע׳

 לע גצוה תירבעה הפשה תאייחה ןויער .זא רבכ

 ־עשתה האמה לש םינומשה תונשב רבכ סנ

 וידעצב זא לחה ירבעה ךוניחה םג .הרשע

 לע ולעוה תירבעב תונושאר תוגצה .םינושארה

 ירומ .םיעשתה תונשמ לחה רפסה יתב תומב

 תורדתסה תמקה םע ןגראתהל ולחה בושייה

 לחה תירבע תונמא חותיפ .1903 תנשב םירומה

 רשא םינושאר םירפוס .1906 תנשב ׳לאלצב׳ב

 רואל ואיצוה ופיב יתורפס זכרמ םיקהל ושקיב

 .1908 תנשב רבכ ׳רמועה׳ תעה־בתכ תא

 השחרתה השדחה תירבעה תוברתה לש התייחת

 תיינבו עקרקה תלואג תישאר םע דבב דב אופא

 .םינושארה םיבושייה

 ןיבל םייזכרמה בושייה תודסומ ןיב םירשקה

 רפסב םינודנ םניא םה ףא תוברתה ידסממ

 תוינידמה תא ןחוב אוה ןיאו ,יתטיש ןפואב

V 

J> 5 />>s J? // 

 ,ןמרבוה בלסינורב
 תרומזתה לש הננוכמ

 תינומרהליפה
 ורויא ,תילארשיצראה

 ג938 ,ןובנ הירא לש

 תאו בושייה לש לעה־תודסומ לש תיתוברתה

 לש ,ךוניחה תקלחמו תינויצה הלהנהה לש םקלח

 דודיעב תונושה תויריעה לשו תורדתסהה

 םנמא .םתייחדב וא םייתוברתה םינוגראה

 לש] םתמקה׳ יכ טיבש רהז הדומ התמדקהב

 ינפמ הנושארבו שארב הרשפאתה [םידסממה

 תגהנה ידי לע הנוילע תופידע הל הנתינש

 .ושרופ אל םירבדה םלואו ,(1 ימע) ׳בושייה

 התביזע רואית חכונל לשמל תררועתמ הלאשה

 םילשורי תא םילספהו םירייצה תדוגא לש
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 הליש תילגרמ 1178 הרדתץ

 תעפשה .<422-420 ימע) ביבא־לתל ,ותדיריו

 ריאמ לש ועויסו הז ךלהמ לע תורדתסהה

 םירכזומ ביבא־לת ןואזומ תמקהב ףוגנזיד

 לע תולאש לש לולכמ םיררועמו בר רוציקב

 .ביבא־לתב תוברתה ייח חופיטב םקלח

 אוה םג לארשי־ץראב תוברתה ינכרצ לש םנויפא

 תופלאמ תואלבט הגיצמ טיבש רהז .רסחב הקול

 םירפסה תויומכ לע םייניע יריאמ םינותנ םהבו

 הלא םירפס םאה .טדנמה תונשב ץראב ורכמנש

 יכ תרבחמה תרעה ?תיזעולב תורפס םג םיללוכ

 ויה [ץראהמ] הנממ ואצויש םירפסה בור׳

 רורב הנעמ תנתונ הניא <220 ימע) ׳תירבעב

 הניא ללכ תרבחמה ,דועו תאז .וז הלאשל

 שדוקה ירפס לש םקלח היה המ הלאשל תסחייתמ

 תטטצמ טיבש .ץראב ומסרופש םירפסה ללכב

 רשא ,׳םידה׳ יכרועמ ,ץיבוניבר בקעי ירבד תא

 תירבע יארוק׳ יכ םירשעה תונש תישארב רבס

 ןב םג םיקרפל והז) דימלתה ,לעופה :רקיעב םה

 הבשומב רכאה תב ,ץראה תבו (רתויו םירשע

 .(232 ׳מע> ׳ריעב הכאלמה לעבו רחוסה לשו

 התייה םירפס תאירק יכ םשור ררועמ הז טוטיצ

 הריהבמ טיבש םנמאו .בושייה יגלפ לכב הצופנ

 ,ההובג תוברת ינכרצ םילעופב קר תוארל ןיא יכ

 היילעה ילוע אקווד יכ הכירעמ איה תאז םע ךא

 ימע) תינונק־אלה תוברתה ינכרצ ויה תיעיברה

 הדבועה ?וז העיבק ששאל ןתינ דציכ .(474

 םוקמ הריתומ םירפסה אוביי לדג הלא םינשבש

 רתיכ ,תורפסה תכירצב ןוידה .תונוש תורעשהל

 םה ,היפיעס לכ לע תוברתה תכירצב םינוידה

 םחייתמ וניא םיבתוכה ןמ דחא ףא .׳רדגמ ירוויע׳

 וא תוברתה ינכרצ לש תירדגמה תוהזה תלאשל

 לע הבצועש תירדגמה תוהזה תלאשל ןיפולחל

 תירבעה הרבחה תיינב לע םמצע ודיקפהש ימ ידי

 .השדחה

 תודוא לע טיבש רהז לש םייניעה ריאמ הקרפ

 הבתכנ םג םיתעלו הצפוהש ׳הלוז׳ה תורפסה

 הקידבל ץירמת הווהמ טדנמה תונשב ץראב

 .תינוריעה תיחרזאה הרבחה לש רתוי הקימעמ

 ׳תולוז׳ה תוירלופופה תורבוחהמ קלחש הדבועה

 הדיעמ ,םושיר ףא ןהמ רתונ אלשו ,ודבא וללה

 השקיב בושייה תרבחש תימדתה לע קר אל

 הז ןויד םג .היעצמא לע ףא אלא ,המצעל רוציל

 דיבכה םשורה תא קזחמ תינונק־אלה תוברתב

 לש יתוברתה יפואה רבדב רפסהמ הלועה

 ,אורקל הברה רפסה םע .שדחה ירבעה בושייה

 תוירפסב םירפס תליאש לע םישרופמ םינותנו

 ח״פרת תנשב .(237-236 ׳מע> תאז םיחיכומ

 רפס תידוהיה הייסולכואה ללכמ תירישע השכר

 תנשב ,ןכ ינפל הנש וליאו ,(229 ׳מע> שדוח ידמ

 ינבמ םיפלא ופצ ,ץראב לכמ השקה ןותימה

 ןוצרה .(287 ימע) הרפוא תגצהב בושייה

 ירבעה םדאה תא בצעל ךכמ רתויו ,ליכשהל

 לש םישרמ חותיפב םג יוטיב ידיל אב ,שדחה

 דיקפת ואלימ םידליל םיטסקטה׳ ;םידלי תורפס

 .<463 ׳מע> ׳תינויצה היגולואידיאה ינכוס לש

 בקעי שרופ טרופמו קימעמ יטמרגורפ רמאמב

 תובורמה תויועמשמה תא רפסה תישארב טיבש

 יכ ךכ לע עיבצמ אוה .תוברת גשומה לש

 ,תדל ךרע הווש דמעמ ןתינ תינוליחה תוברתל׳

 .(19 ימע) ׳תדל ףילחתכ הספתנ איה םצעבו

 תודסומב קוסיעמ ענמנ ונינפלש רפסה םלואו

 לש היסהרפה תא שדחמ בצעל ושקיבש תוברת

 תדוגא ןוגכ ,תינוליחה הרבחב גחו תבש ימי

 1927 תנשב ביבא־לתב המקש ׳תבש גנוע׳

 .קילאיב ןמחנ םייח לש ותארשהבו ודודיעב

 תנווגמ תיתוברת תוליעפב ןה הקסע הדוגאה

 ןה תותבשב ינוליחהו יתדה רוביצל הדעונש

 ןיינב .םירפס תאצוהב ןה תיללכ תוברת חופיטב

 לכ תא ןכשל ידכ דחוימב הנבנש ,׳םש להוא׳

 ׳תבש גנוע׳ ימזוי .הידממ לע דיעה ,הדוגאה יאב

 תיתד אל תידוהי תוברת ינכות חפטל ושקיב

 התכז הדוגאהש יפ לע ףא .לארשי־ץראב
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 הודתץ 179 בושייה תודלות תביתכב ףסונ ךבדנ

 תונשבו םירשעה תונשב תלטובמ אל החלצהל

 דקפנ המוקמ ,םירשעה האמה לש םישולשה

 .ונינפלש ןוידהמ

 םוקמל הכוז וניא ׳תירבעה הפשה ינגמ דודג׳ םג

 דסונש םיבדנתמ ןוגרא הז היה .רפסב ול יוארה

 ישיא ידי לע ךמתנש ,1923 תנשב ביבא־לתב

 .ץראה יבחרב םיפינס ול ויהשו ,םיבר רוביצ

 ,םילשוריב תוחולש ןוגראל ויה 1925 תנשב

 ־ןושאר ,תובוחר ,הניפ־שאר ,הרדח ,תפצ ,הפיח

 תא שירשהל שקיב ןוגראה .ןורקעו לאנבי ,ןויצל

 רוביצה תובכש לכבו םיגוחה לכב ירבעה רובידה

 םימוסרפו םינוריש ,םינולע ךכ םשל ץיפהו

 ולעפש תופסונ תודוגא ומק ויתובקעבו ,םינוש

 המ םושמ םלענ ׳דודג׳ה םלוא .הרטמ התוא ןעמל

 תא ריבסהל ןתינ םאה .הירוטסיהה ירפסמ

 תורפמ דחאכ היפרגוירוטסיהה ןמ ותומלעיה

 היה ירבעה רובידהש הדבועה םאה ?ונוחצינ

 רקח תחינזל האיבה הילאמ תנבומ העפותל

 ?ותוליעפ

 רפסה ירוחאמש תויצפצנוקה יבגל יתויהתב ןיא

 ימ לכ .תיעדמה ותמורתמ תומלעתה םושמ

 ־ץראב תוברתה תודלות תא רוקחל שקביש

 םייעדמה םיטרפאה לע הז רפסל קקדזי לארשי

 ףסונ ךבדנ חינה רפסה .וב םילולכה םיבושחה

 םיפצמ םוחתה ירחושו ,בושייה תודלות רקחב

 .וירחא אוביש ךבדנל
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