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הביבסותוריקס הנורוק  ךרכ 11(1 / ) ביבא 2020 /  2020ןויליג  ינויב ,  1

תיזחב .ןומראה  יתרשמל  םילוח  תיב  הבו  לובנטסיאב , םינאמ  ' תועה לש  ילאירפמיאה  ןומראה  יפאקפוט , ןומראב  תיבמופה  רצחה 
ןומראב םיימינפה  םירדחהמ  םילוחה  תאבהל  השמישש  הלגע  ודיצלו  םילוחה , תיב  תא  להנמש  רוחשה  סירסה  בשוי  םילוחה  תיב 

םילוחה תיבל 

" – אפרמ םג  הל  רתאל  ילבמ  הלחמ  רצי  אל  הללא  "
ינרדומ - םורטה ןוכיתה  חרזמב  תופגמ  לע  םיבשוח 

ריצקת

לע םדא  בשוח  ןפוא  הזיאב  .םייחה  לש  יעבט  ךלהמ  החיכש , העפות  ויה  תופגמ  תישונאה , הירוטסיהה  תיברמ  ךרואל 
? המצוע וזיאבו  יתמ  קר  אלא  הפגמ  ץורפת  םאה  הניא  הלאשהו  תיתרגש , היווח  איה  רשאכ  הפגמ 

הכפהמה דעו  םייניבה  ימימ  ימאלסאה , ןוכיתה  חרזמב  תופגמ  לע  הבישחה  ינפוא  רחא  הקחתנ  הז  רמאמב 
תוליהק ןיב  האוושה  ךות  תונוש , הגשמה  יכרד  תוגצומ  רמאמב  האמה ה-20 . תישארו  האמה ה-19  ףוסב  תיגולויבורקימה 

; האופרו עדמ  רסומו ; הכלה  תד , םיטביה : רפסממ  הפוריאל  ןוכיתה  חרזמה  ןיבו  ןוכיתה  חרזמב  תוימלסומ  - אלל תוימלסומ 
.הרבח תּולישמו ; להנמ 

המלשה ינרדומ  - םורטה ןוכיתה  חרזמה  יבשותל  תסחיימש  תלבוקמ , הסיפת  תחאה –  .תונקסמ  שולשל  ליבומ  ןוידה 
והז ךא  ידוסי , ןפואב  יאופרה  עדיה  תא  התניש  תינרדומה  האופרה  .תירוטסיה  הנוכנ  הניא  תופגמל , סחיב  תוננאשו 

הנקסמה .יאופר  להנמו  יאופר  עדי  ינרדומ  - םורטה ןוכיתה  חרזמב  םימייק  ויהש  רחאמ  םייק , רבד  יוניש  לש  ךילהת 
עדי ויה  אל  ןהמ  תחא  ףאל  יכ  םא  תופגמ , םע  תונוש  תויתד  תוליהק  לש  תודדומתהה  ןפואב  בר  ןוימד  שיש  איה  היינשה 

ןיב םייתועמשמ  םילדבה  םימייק  ויה  היפלש  תלבוקמ , הנעטל  תדגונמ  וז  הנקסמ  םג  .דחוימב  הליעי  הקיטקרפ  וא  דחוימ 
הנבותהש איה  תישילשה  הנקסמה  .םילדבהל  םרוגה  איה  תדה  יכו  תופגמ , םע  תודדומתהב  ןוכיתה  חרזמל  הפוריא 

 – יאופר ןיינעכ  קר  אלו  תיתבכש  - בר העפותכ  הילע  הבישח  בייחמ  הפגמל  ליעי  הנעמ  הנורוקה –  תוצרפתה  תובקעב 
.ינרדומ - םורטה ןוכיתה  חרזמב  תיסיסבה  הבישחה  תרגסמ  השעמל  איה 

אובמ

שמשהשכ איה  הנאתה  לש ] ףיטקה  תנוע   ] .םהירפסב הילע  ובתכ  םירחא  םיאפורו  ןלג  וליפאש  הנאת  הנשי  הירוסבש ] בלחב  "]
הנאתל הפורתכ ]  ]...[ ] .המדא חירכ  החירו  הפי  התרוצ  .תינונמש  איהו  םדמדא  הנאתה  עבצ  ףיטקה , ןמזב  .הירא ]...[  לזמב  תרבוע 

םילפס וזה  הנאתהמ  ןיכמש  ימ  םג  שי  .ילוחו ]...[  םוח  הקיחרמ  איה  הפגמ  ןמזבו  םוח  דגנ  דואמ  הליעומ  איה  .שביו  רק  םיבצמ : ינש 
. אפרמ " םינתונ  םימה  הפגמ  לש  םימיב  .ררקתהל  ידכ  םימחה  ץיקה  ישדוחב  םימ  םהמ  [6]םיתושש 
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ןידאיקת לש  םיבכוכה  הפצמ  תא  דעתמש  האמהמ ה-16  ינאמ  ' תוע די  בתכמ  רויא 
הקינורכב האמה ה-17  ןב  אמיענ  אפטסומ  ינאמ  ' תועה דיקפהו  ןוירוטסיהה  ידיב  ובתכנ  תוירוסה  םינאתה  לע  הלא  חבש  ירבד 

םא הלאש  ללכ  ןיאו  הפגמ , לש  האובל  םיפצמש  איה  תואיצמה  רשאכ  םינשה 1591–1660 . ןיב  הירפמיאב  שחרתמה  לע  בתכש 
בר ןווגמב  תוירוטסיה  תויודע  לש  עפש  וירחא  ריתוה  ןוידה  .תופגמב  רידת  ןויד  שי  תוצרפתה , שחרתת  יתמ  קר  אלא  הפגמ  ץורפת 

.םיילהנמו םייאופר  םייתד , םייטפשמ , תורוקמ : לש  דואמ 

תודמע םויק  .ןמויקל  ונתינש  םירבסההו  ינרדומ  - םורטה ימלסומה  ןוכיתה  חרזמב  תופגמ  לע  הבישחה  ןפוא  םיחתונמ  רמאמב 
תונבותב ונתוא  דייצמ  ינרדומ  עדמש  איה  םויכ  הסיפתה  .תינרדומ  האופרמ  ונלש  הייפיצל  תדגונמ  תופגמ  יבגל  תונוש  תועדו 

( הימדיפא  ) הפגמ האבה : הרדגהב  ונתוא  םידייצמ  םיגולוימדיפא  .תוילסרבינואו  תויביטקייבוא  ןהשו  תואיצמה , יבגל  תויריפמא 
תוטשפתהה םירדגומ ; הפוקתבו  רוזאב  הצובקב , חיכשה  ךלהמהמ  רתוי  ההובג  תוחיכשב  רוריבב  תשחרתמה  הלחמ  איה 

אשונב דוע  הימדנפ ) ( היהת  וז   ) תושבי וליפאו  תונידמ  לש  תולובג  תוצחל  וא  םצמוצמ  רוזאל  תלבגומ  תויהל  הלוכי  תיבחרמה 
םיאצממ ןיבל  המרונכ  תספתנש  תואיצמ  ןיב  האוושה , לע  תססבתמ  וז  הרדגה  . ( הז ןויליגב  ןירג  דרפנמ  לצא  ואר  הימדנפ –  תרדגה 

תולוכי ןניאו  הכרעה , תובלשמ  תוינרדומה  תויאופרה  תורדגהה  המרונ ."  " התוא תוהמ  יבגל  תונוש  ןובשחב  האיבמ  םגו  םיגירח ,
: הפגמה תויועמשמ  לש  הכרעהב  ונל  תעייסמ  תירוטסיהה  טבמה  תדוקנ  .הרואכל  "- םייביטקייבוא  " םייתומכ םידממב  קפתסהל 

הפינמה תסירפ  ךא  םלועה , ןמ  הרבע  ןמזמ  רבכ  תינרדומ  - םורטה הפוקתה  לש  תויטרקנוקה  תויאופרה  תוצלמהה  לש  תּויטנוולרה 
.רתויב תיטנוולר  תופגמל  תויוסחייתה  לש 
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תויחותינ תורודצורפ  לע  האמהמ ה-15  ינאמ  ' תוע די  בתכמ  רויא 
הפגמ תירסומ , - תיתכלה - תיגולואת היגוסכ  הפגמ  תונוש : הגשמה  יכרד  עבראב  ינרדומ  - םורטה ןוכיתה  חרזמב  ונודינ  תופגמ 

תרשל הדעונ  ןוידל  תורגסמ  עבראל  הקולחה  .תיתרבח  היעבכ  הפגמו  להנִמלו  הנידמל  רגתאכ  הפגמ  תיאופר , - תיעדמ הלאשכ 
ונרציש הקולח  וזו  ליאוה  .ןמזה  תארמל  דעבמ  םישנאה  לש  הבישחה  ןפוא  תא  ןיבהל  םישקבמש  תינרדומה , תעה  ינב  ונתוא ,

רתוי ונלש  איה  תונוש  חיש  תורגסמל  הרורבה  היגולופיטה  .תירוטסיהה  תואיצמה  תא  הנוכנ  תפקשמ  דימת  אל  איה  וניכרצל ,
תורגסמב םימוד ; תונויער  וקלח  תורגסמה  תובר : םיכרדב  וזב  וז  וגרתשה  ןה  ךא  תודרפנ , ןויד  תורגסמ  ויה  .חישה  יללוחמ  לש  רשאמ 

תונושה חישה  תורגסמב  ופתתשה  תורחא  תויומד  םינוש ; חיש  ילגעמ  רפסמב  ופתתשה  םישנא  םיתיעל  םימוד ; םינועיט  ויה  תונוש 
.םימוד הרשכהו  עקר  וקלח  ןה  ךא 

םינויד לע  הבר  הדימב  תססבתמ  יתרבחו  ילהנמ  - יטילופ יאופר , - יעדמ ירסומ , - יתד - יגולואת עוריאכ  הפגמ  לש  היגולופיטה 
הפוקתב .אהת  רשא  תוסחייתהה  תרגסמ  אהת  תופגמ , לע  הביתכל  סחייתמו  בחר , ןפואב  ןאכ  אבומ  דמולמ "  " חנומה .םידמולמ 
רבודמ ןפוא , לכב  .ןוכיתה  חרזמה  תייסולכוא  ךסמ  טועימ  ויהש  תומיוסמ , תוצובק  לש  ןתלחנ  התייה  הביתכ  תינרדומ  - םורטה

. הלעמו  ינוריעה  ינוניבה  דמעמהמ  תונוש , תויתרבח  תוצובקמ  םישנא  לש  לטובמ  אל  רפסמב 

אורק יעדוי  לש  םילגעמ  םג  אלא  תוטוידה  קר  אל  ופתתשה  הז  ןוידב  .תופגמ  יבגל  ירלופופ  חיש  םייקתה  בתכב  דמולמה  ןוידה  דצל 
, םידממה ינש  ןיב  .םייחה  תואיצמב  םושיי  לש  דבור  םג  םייקתה  יממע , עדי  םלגמ  וא  דמולמ  םא  ןיב  יטרואתה , ןוידה  דצל  .בותכו 

לוטיב תומלעתה , יוקיח , המכסה , חוכיו , הבוגת , תוסחייתה : תורוצ  לש  ןווגמ  ללכש  חיש  - וד םייקתה  םייחה , תואיצמו  ינורקעה  ןוידה 
.דועו תוויעו  יוניש  לוזלזו ,

תורוצ ויה  .ןמזה  תב  תירוטסיה  תואיצמ  ףקשל  ידכ  הב  שי  ןיידעו  הירוטסיהה , לש  םיוסמ  תוויע  איה  חיש  תורגסמ  עבראל  הקולחה 
ורחב םישנא  תורחא ; ויה  תופגמ  לע  רבדל  תוכמסל  תונעטה  הנוש ; התייה  תופגמ  לש  הגשמהה  תופגמ ; יבגל  תונוש  הבישח 

םלועמ םינועיט  תולעהלו  השעמה , ךרד  לע  וא  הפ  לעבש  תוסחייתהב  אקווד  וא  הביתכ  לש  תונוש  תוגוס  ךותמ  תופגמל  סחייתהל 
.םיוסמ ןכות 
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רבדה תפגמב  םיתמה  תא  הרובקל  תואיבמ  ריעה  תושנ  תא  גיצמש  האמה ה-14  עצמאמ  יגלב  - יתפרצ די  בתכמ  רויא 

תירסומ - תיתכלה - תיגולואת היעבכ  הפגמ 

יפל ךא  תיהולא , הנווכ  לש  רצותכ  וספתנ  תופגמ  םג  .ותנווכ  אלל  ומלועב  שחרתמ  וניא  רבדו  רצויו , ארוב  יטסיאתונומה  לאה 
תידוסי תימאלסא  תיגולואת  הסיפת   ) אפרמ םג  הל  רתאל  ילבמ  הלחמ  רצי  אל  הללא  תידַח ,)'  ) דמחומל תסחוימש  העודי  הרמא 

"(. אפרמה  " אוה הללאש  איה 

תותדה שולשב  האצמנ  וזכ  הדמע  .הזה  םלועל  יהולא  רסמכ  הספתנ  הפגמה  תיהולא , הריצי  ןה  הל  הפורתהו  הפגמהש  תויה 
םידוהי ברקב  ןוידל  ימלסומה  ןוידה  המד  ךכבו  דחוימב , הצופנ  התייה  שנוע  הפגמב  התארש  תונשרפה  .תולודגה  תויטסיאתונומה 

לש הסיפתה  ירצונה  םלועב  .הריפכ  ירבדב  קוסיע  וא  דורי  רסומ  לשב  טרפה ) לש  אלו   ) הליהקה לש  האטח  לע  היה  שנועה  .םירצונו 
היה לוכיש  רחא ,"  " ביטקלוק לש  ותמשא  לע  חישל  איבה  דועו ) תועינצ , רדעיה  הוואג , הוואת ,  ) םיירסומ םיאטח  לע  שנועכ  הפגמה 

.יטרקנוקה יוהיזה  ןוידהמ  רדענ  ידוהיהו  ימלסומה  ורשקהב  .דועו  םידוהי )  ) יתד םישנ ,)  ) ירדגמ סיסב  לע  תויהל 

דדועמה רסמה  .יהולא  דסחל  יוטיב  םג  היה  הפגמב  תרחא : תורשפא  םג  ללכ  הפגמ  לש  תינומאה  התועמשמ  יבגל  ימלסומה  ןוידה 
לדוגכ .ריטרמ  ירק  דיהַשכ , ספתנ  ןחבמב  דדומתהל  ץלאנש  ימ  ןכלו  םינימאמה , ינפב  דימעמ  לאהש  ןחבמכ  הפגמל  סחייתה 

, הרושקו םימדקומ , םיימאלסא  םירוביחב  רבכ  העיפומ  וז  הסיפת  .ןדע  ןגב  םרכש  תא  םילבקמ  םידיהש  סרפה : לדוג  ךכ  ןחבמה 
ישוביכ ןמזב  תיעיבשה , האמה  ךלהמב  רבכ  הז  היה  הפגמ : םע  םימלסומ  לש  ןושארה  שגפמה  לש  תוירוטסיהה  תוביסנל  הארנכ ,

רשקהה ךליאו .) האמה ה-6  עצמאמ  סונאיניטסוי ," תפגמ  , " הנושארה תימלועה  רבדה  תפגמ  לש  םיחיפס   ) םינושארה םאלסאה 
דצב ודדוע  ינש , דצמ  שנועו  רכש  ַרדַק ,)  ) לרוג יבגל  תידוסיה  תיגולואתה  המלידהו  דחא  דצמ  םאלסאה  ןוטלש  תצפהל  המחלמ  לש 

תפגמ ביבס  יאדוו  תופסונ , תופגמ  לש  תוצרפתה  .םישודק  תומכ  הפגמב  תוומ  לע  בושחל  ירצונה , דצב  רשאמ  רתוי  ימלסומה ,
דע תונשנו  תורזוח  תויוצרפתה  לש  םילגב  ןוכיתה  חרזמב  חכנש   ) האמה ה-14 עצמא  לש  רוחשה " תוומה  , " היינשה תימלועה  רבדה 

הלאשל התנע  םידיהשכ  הפגמב  םיתמל  תוסחייתהה  תידעלב .) אל  יכ  םא   ) תלבוקמ הדמעל  וזה  הדמעה  תא  וכפה  האמה ה-19 ,)
ותיא  ודדומתה  תיגולוכיספו  תינומא  הכימתל  וקקזנש  םיברש  יטרקנוק  ישוק  אלא  תיטרואת , תיגולואת  תולפלפתה  קר  הניאש 

.

תיאופר - תיעדמ הלאשכ  הפגמ 

חותינל הדידמל , תיבקע , תיטרואת  הבישחל  ןתינש  יטרקנוק , עדי  ףוג  אוה  תופגמ  רקח  תיעדמ : הריקחל  אשונכ  וספתנ  תופגמ 
תובקעב .םדאו  עבט  הביבס , ןיב  רשקב  וקסעו  םייטסינכמ  ויה  םייאופרה  םירבסהה  .תופגמל  םימרוגה  ונודינ  וז  תרגסמב  .ףוקיתלו 

איה םוהיז ) תינווימ : " ) המאזימ  " .תולחמל ירקיע  רבסהכ  המזאימב  הקסע  ימלסומה  ןוכיתה  חרזמב  האופרה  םג  תינוויה , האופרה 
עיגמש בקרנ  רמוח  תויהל  לוכי  םידאה  רוקמ  .תולחמל  םימרוג  ךכו  םדאה  ףוג  לע  הערל  םיעיפשמ  םיליער  םידא  היפלש  הירואת 

.תורבק יתבמ  וא  תוציבמ 
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, המזאימל הרושק  בחרמב  תוטשפתההש  התייה  הירואתה  .תופגמ  לש  תוטשפתה  יבגל  הירואתה  תא  בציע  ימזאימה  רבסהה 
הכלהמ םיתעלש  וארה  תואיצמהמ  תויפצת  .אירבל  םייח ) לעב  וא  םדא   ) הלוח ןיב  הברק  לשב  הקבדה  לש  הדלות  הניאו  ריוואל ,

הנק לעבש  תחפטמ  דציכ  דעתמ  די  בתכב  יאופר  רוביח  לש  םיילושב  תנשמ 1770–1771  תימינונא  הרעה  .רחא  אוה  הפגמ  לש 
המורדו ביבסמ , םירפכל  ריעהמ  קאריעבש , לוצומ  ריעב  הפגמה  תוצרפתהל  האיבה  רֶבד  תפגמ  הצרפתה  ובש  םוקמב  ותשאל 

םג יוטיב  הלביק  רחא  םדאל  הלחמה  תרבעהל  איבהל  הלולע  הלוח  םדאל  הברקש  תורשפאה  דאדגב  . ריעל  לקדיחה  ךרואל 
.הפגממ הכומ  רוזאל  סנכיהל  אל  הצלמהה  תא  דמחומל  םיסחיימש  םי  ' תידחב

ימרג לש  תומיוסמ  תויוסנכתה  .םיימונורטסא  םיבצמל  וסחייתה  םדאו , עבט  הביבס , ורשיק  םה  םגש  תופגמל , םירחא  םירבסה 
ץורפל איבהל  הלולעש  העֵירמ , םג  ךא  הביטימ  העפשה  תויהל  הלוכי  וז  .יזיפה  ישונאה  םלועה  לע  תועיפשמכ  וספתנ  םיימשה 

היגולורטסא יפלכ  תינדשח  תמיוסמ  תימאלסא  - תיתד הדמע  התייה  יכ  םא  לבוקמה , יאופרה  עדיהמ  קלח  התייה  וז  הנעט  .תופגמ 
(. יהולאה השעמב  ברעתהל  הרמוי  רמולכ   ) תויושחרתה לע  עיפשהל  ןויסינ  הב  שיש  ששחה  ללגב 

- םורטה הפוקתב  םייקה  יאופרה  עדיה  .יוזיחל  תונתינ  תופגמש  הסיפתל  ליבוה  תופגמל  תוימונורטסא  תוכרעמ  ןיב  ירשפא  רשק 
יוזיחל תנתינ  ןכ  ךא  תטלשנ , יתלבו  תענמנ  יתלב  העפותכ  הספתנ  הפגמש  ךכל  ליבוה  םייחה , תואיצממ  שושיא  לביקש  תינרדומ ,

.הנידמה יניינע  תא  רתוי  ןוכנ  להנלו  הפגמה  תא  להנל  רשפא  ךכו  דעומ , דועבמ 

רקחמ וללכ  וידיקפת  ישאּב .) 'ם- ֶֶגֻנמ ה-  ) תינאמ ' תועה הירפמיאה  לש  ישארה  םונורטסאה  לש  וידיקפתמ  דחא  היה  תופגמ  יוזיח 
םונורטסאה ןידאיקת , .תינאמ  ' תועה הנידמלו  ןאטלוסל  פוקסורוה  תנכה  הז  ללכבו  םייגולורטסא  םיטביה  דצל  ימונורטסא  יעדמ 

הפצמו הפגמ , לש  תוצרפתה  הזח  אל  יכ  ותרשמ  תא  דביא  םינשב 1574–1595 ,) טלש   ) ישילשה דארומ  ןאטלוסה  לש  ורצחב 
הפצ הז  ללכבו  תימיטפוא , תיזחת  ןיכה  ןידאיקת  .לובנטסיא  ימשב  טיבש  בכוכ  עיפוה  .סרהנ ב-1577  ולש  ראופמה  םיבכוכה 
רחאל לבא  .הפי  הלע  ןכאש  החרזמ , יאבצ  עסמ  לע  הרוה  ןאטלוסה  תיזחתהמ , דדועמ  .םיסרפה  םיווֵפָסה  לומ  תויאבצ  תוחלצה 

, הירפמיאב ריכבה  תדה  שיא  ידנֶפֶא , ןידּוסְמֶש  .ןאטלוסה  לש  ותדוד  םהבו  םיבר  םיללח  הליפה  הפגמה  .לובנטסיאב  ֶרֶבד  ץרפ  ןכמ 
הפצ אלש  ןידאיקת  לש  פוקסורוהה  םיינשה –  ןיב  רביח  היגולורטסאמ , גייתסה  םגו  ןידאיקת  לש  וינורטפ  לש  יטילופ  בירי  היהש 

. םיבכוכה  הפצמ  תריגסלו  ןידאיקת  ירוטיפל  איבהו  הפגמה –  ץורפו  הפגמה  תא 

להנמלו הנידמל  רגתאכ  הפגמ 

םילשורימ ריבעהל  ןכל  םדוק  םינש  המכ  רכש  ותוא  ריעה  בשות  ירצונ  ןובסבו , םידבב  רחוס  ימלשורי , ידוהי  עבת  תנשב 1764 
תונוש תותד  ינב  בריעש  יטפשמ  ןיינע  .םייוציפ  עבת  ידוהיה  רחוסה  ןכלו  ודעיל , רסמנ  אל  זגראה  .הרוחס  אלמ  זגרא  ופי  למנל 

ומצע אוהש  אלא  .זגראה  תא  ריבעהל  רכשנ  ןכאש  טפשמה  תיבב  דיעה  חילשה  .ריעב  ינאמ  ' תוע - ימלסומה טפשמה  תיבב  ררבתה 
ודיעה ופי  למנמ  םידע  .תוחילשה  תא  עצבל  ולש  לעופה  תא  ךימסה  המישמה , תא  ומצעב  אלמל  היה  לוכי  אלשמו  רֶבדב , הלח 
תוחילשה תא  עצבל  לוכי  אלש  תיבה  לעב  םוקמ  תא  אלממ  אוהש  ול  רמואו  ופיב , גיצנל  זגראה  תא  רסומ  לעופה  תא  וארש  םרותב 

. ותוא  הכיזו  הקסעה  יאנתב  דמע  חילשהש  קספ  ימלסומה  טפושה  .ומצעב 

, הירפמיאה יבחרב  םיימלסומה  טפשמה  יתב  לש  םינויכראבו  תינאמ  ' תועה הנידמה  ןויכראב  םיפסונ  םיבר  םירקמו  הז , הרקמ 
.םייח ילעבו  םישנא  לש  העונת  לעו  ימואל  - ןיבו ירוזא  רחסמ  תולהנתה  לע  הליעי  , םיסימ  תייבג  לע  ושקה  תופגמש  םידיעמ 

להנמה לש  ותרטמ  .תופגמ  לש  םינוש  םיטביהל  סחייתהל  ושרדנ  תינאמ  ' תועה הנידמה  לש  להנמב  םינוש  םימרוג  ךכ  םושמ 
זכרמה לש  תלוכיה  לע  רומשלו  אבצה , תוליעפב  תופיצרה  תאו  םיקסעבו  להנמב  תויכשמהה  תא  אדוול  התייה  הפגמ  לש  רשקהב 

. הירפמיאה  יבחרב  טולשל  ילאירפמיאה 
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- ןאוטנא לש  ןמש  רויצ  וכעל ב-1799 . םירצממ  יאבצה  עסמה  ךלהמב  הפגמב  ולחש  וילייח  לצא  רוקיב  תעב  ופיב  רזנמב  ןואילופנ 
ורג מ-1804 ןא  ז'

תיתרבח היגוסכ  הפגמ 

תלטה .תיתליהק  תוירדילוס  לש  תונגראתה  לעו  תוחפשמ  לע  םיישיא , - ןיב םירשק  לעו  טרפה  לע  העיפשה  תופגמ  םע  תודדומתהה 
הפוריאב תומיוסמ  תונידמבו  םירעב  תמייק  התייה  וזה  הקיטקרפה  .ינרדומ  - םורטה ןוכיתה  חרזמב  תלבוקמ  התייה  אל  רגס 

חרזמב תונידמ  לש  תפרוגו  תימשר  תוינידמ  וז  התייה  אל  םא  םג  ךא  .תפרוג  תוינידמ  היה  אל  רגסה  הפוריאב  םג  יכ  םא  תירצונה ,
ודדוגתה אקוודש  ימ  ויה  ןיפולחל , .הפגמ  תעב  םמצע  לע  ןגהל  ידכ  רגסהל  םנוצרמ  םמצע  תא  וסינכהש  ויה  ינרדומ , - םורטה ןוכיתה 

.הפגמ הכומ  םוקממ  החירב  היה  תיתרבח  תוגהנתה  לש  ישילש  סופד  .םינונחתו  הליפת  לש  םייממע  םיסקטב 

ןוכיתה חרזמה  תופגמ : לש  תוירוטסיהה  תויועמשמה 
ול רבעמו  ינרדומ  - םורטה

.דועו תולחמ  בער , תופרש , המדא , תודיער  תומחלמ , תונווגמו : תובר  ויה  תוומל  תוביסה  .תוומה  םע  ויח  ןוכיתה  חרזמה  יבשות 
ןיבהל ןויסינל  אלא  המלשהלו  תוננאשל  הליבוה  אל  וז  תואיצמ  .םייח  ילעב  לשו  םדא  ינב  לש  םייחהמ  דרפנ  יתלב  קלח  ויה  תופגמ 

םאתהב תויטקרפ  תודדומתה  יכרד  עיצהלו  םינושה  םייחה  ידבורב  תופגמה  לש  תוכלשהה  םע  דדומתהל  תופגמל , תוביסה  תא 
.תעה התואב  םינימזה  םיבאשמלו  עדיל 

, הז רוזאב  תויתוברתהו  תויאופרה  תושרומב  תופגמל  םיידוחיי  םירבסה  ורצונ  ןהב  רידתה  ןוידהו  תופגמל  הברה  תועדומה  תובקעב 
ךות תינוויה , האופרה  לע  םג  וססבתה  ימלסומה  ןוכיתה  חרזמב  םייאופרה  םירבסהה  .תירצונה  הפוריאל  ףתושמ  ןהמ  קלח  ךא 

םג ךא  םאלסאה , םלועב  תויגולויטאה  תוירואתה  תא  הבציע  ןויטנזיבו , אמור  ךרד  תינוויה , האופרה  .תובר  תופסותו  דוביע  םוגרת ,
הכפהמל דע  תוליבומה  תוירואתה  ויה  הלא  .תמדקומה  השדחה  תעהו  םייניבה  ימי  לש  תירצונה  הפוריאב  הלא  תא 

, תותד הצוח  יאופר  חיש  ורשפא  ןוכיתה  חרזמבו  הפוריאב  תופתושמה  תויאופרה  תורוסמה  האמה ה-19 . לש  תיגולויבורקימה 
.תוימוקמ  תופשלו  תיניטלל  םאלסאה  םלועמ  םייאופר  םירוביח  םוגרת  תומדב  לשמל 

ןיב ןוימד  לע  םידיעמ  חטשב  תודדומתהה  יסופד  םג  םיינושלו , םייתד  םייטילופ , תולובג  הצחש  תופגמ  יבגל  יעדמה  ןוידה  דצל 
לשמל הליעפו , תצרמנ  תולהנתה  תוירצונה  תוליהקל  ךיישל  וטנ  רבעב  םינוירוטסיה  .תירצונה  הפוריאל  ימלסומה  ןוכיתה  חרזמה 

תולהנתהב ןוימד  לע  תודיעמ  םישדחה  םירקחמב  ורבטצהש  תויודעה  .תוימלסומ  תוליהקל  תיביספו  השידא  תולהנתהו  החירב ,
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יתרבח בצמ  לש  רצות  םה  םילדבהה  תובר  םימעפ  ךא  םישנא , לש  תולהנתהב  םילדבה  ויהש  ןבומכ  תונוש  . תויתד  תוליהק  לש 
ןיאש ימ  חורבל  לוכי  .ךכל  םיאנתה  דחא  התייה  תיתרבח  תלוכיו  חורבל , ושקיב  םיבר  לשמל , .יטילופ  וא  יתד  ךויש  לש  אקווד  ואלו 

אל יכ  םידיינ  ויה  םיינע  םיריעצ  לשמל , ןכל , .ותיא  החפשמה  לכ  תא  תחקל  לוכיש  ימ  וא  החפשמ , ינבלו  הדובע  םוקמל  תוביוחמ  ול 
.שוכר םהירחא  ריאשהל  וצלאנ  םג  לבא  תילכלכ , הניחבמ  החירבה  תא  ןממל  ולכי  םירישע  רבד ; ונכיס  אל  םהו  רבד  םהל  היה 

.התוא העינה  אקווד  ואלו  הטקננש , הדמעה  תא  קידצהל  הרשפא  תיתד  הנומא 

, העינמו יופיר  יכרד  ושפח  ןוכיתה  חרזמה  יבשות  .ונמממ  םילחהל  ןתינש  רבדכ  םג  לבא  ינלטקו  םייאמ  עוריאכ  וספתנ  תופגמ 
םירמוח לע  תוססובמ  ויה  וללה  תופורתה  .תופגמב  לופיטכ  תוקודב  ןהש  ונימאה  הפוקתה  ינבש  תופורת  לש  םימשרמ  ונידיבו 

ימו בלח  רקב , רשב  ןוגכ  םימיוסמ  לכאמ  ירצומ  רמאמה ;) חתפב  ורכזוהש  תוירוסה  םינאתה  לשמל   ) תוריפו תוקרי  םיחמצ ; םינוש :
םיחמצו םירצומ  לע  וססבתה  םימשרמה  .ףוגה  תושרפהו  םישחנ  סרא  ומכ  םייטוזקא , םירמוח  תורקי ; םינבאו  םילרנימ  םידרו ;

םג תמיוסמ  הדימב  רשפִא  אפרמה  ירמוח  ףנעב  רחסמה  .ץראה  תבונתל  ומאתוהש  םינוש  םימשרמ  רופס  ןיא  רציש  רבד  םיימוקמ ,
םיגדה תוחקורב  קוסיעה  םג  הז  ןפואב  .תונוש  תואסרג  םהל  רוציל  ךכו  םינוש  תומוקמל  םתוא  םיאתהלו  םימשרמ  קיתעהל 

.םירוזאו תוליהק  ןיב  םירשק  דצל  תימוקמ  תוידוחיי 

הכפהמל דע  .תקפסמו  תידעלב  תחא  הסיפת  וא  הרדגה  התייה  אלש  שיחממ  לעופב  תולהנתההו  תופגמ  יבגל  תודמעה  ןווגמ 
ואצמש םיגהנ  יפל  ולעפ  םישנאו  תופגמ , לש  תוטשפתההו  תוצרפתהה  ןפואל  קפסמ  יעדמ  רבסה  אצמנב  היה  אל  תיגולויבורקימה 

תטיש לעופב  האצמנ  רבכש  ירחא  בר  ןמז  םיתיעל  בכעתמ  יטרואתה  רבסהה  תינרדומה  תיעדמה  האופרב  םג  .דחוימב  םיליעי 
הפגמ לע  ובשח  ינרדומ  - םורטה ןוכיתה  חרזמה  יבשותש  בל  םישל  שי  ךא  תופגמ , יבגל  תונוש  תודמע  ויה  םנמוא  .הליעי  לופיט 

םידיוצמ ונחנא  םויכ  .הב  תרצוע  הניא  הפגמה  ךא  הלש , הלחתהה  תדוקנ  ןבומכ  אוה  יאופרה  טביההש  םיבר , םידממ  לעב  עוריאכ 
הנורוקה תוצרפתה  ךא  ילסרבינואו , יביטקייבוא  תומיכל  םינתינש  םינוירטירק  לע  תוססובמ  ןהו  הפגמל , תויגולוימדיפא  תורדגהב 

םייתרבח םיימטסיפא , םידממ  לעב  יתבכש  - בר עוריאכ  הפגמ  לע  הבישח  .יאופרה  עוריאה  קר  הניא  הפגמש  ונל  הריהבה 
.ונימיל רתויב  תיטנוולר  יאדוובו  הבושח , תירוטסיה  הנקסמ  איה  םייתוברתו 

תורוקמ

ןוגראו הלכלכ  הרבח , ימלסומה : טפשמה  תיבב  םידוהי  .ע 1996 . המאלסו  ילאקיפ א  - ןומיס ןהכ א ,  .1
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