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 תידוהיה תדה תא תרשבמ וז הווצמ 1.תחא הביטחכ לארשי םעל הנתינש הנושארה הווצמה תא תללוכ אב תשרפ

  .לאה םע תופתוש לש תירבב הייחב טביה לכ תוכירדמו תוחנמ תווצמהו הרותהש תד – האולמב

 

 קרפ לש ישילשה קוספב עיפומ לארשי ינבל ןושארה יוויצה ,יארקמה טשפה יפ לע ?הנושארה הווצמה איה וזיא ךא

 הדועסב לכאייו הלציי רשבה .ןסינב ד"יב ותוא טוחשלו ןסינב 'י-ב הנש ןב הש תחקל לארשי ינב םיווצמ וב ב"י

 תאיצי תא םירכוז ובש יתנש סקטל ךפה הז עוריא .םירצממ האיציל הנכה לש טקאכ ,םירורמו תוצמ םע תיתחפשמ

 2.תורודה ךרואל התוא םיגגוחו םירצמ

 

 ,)בתכבש הרותה םע דחיב יניסב הנתינ יכ םימיעטמ וניתוברש( תיל"זחה תונשרפה תרוסמ ,הפ-לעבש הרותה ךא

ּזַה ׁשֶֹדחַה" :קרפה לש ינשה קוספב אקווד עיפומ ןושארה יוויצה יכ תסרוג  םֶ֔כָל ּ֙אוה ןֹוׁ֥שאִר ,םיִׁשָדֳח ׁשֹאר ,םֶכָל הֶ

 
 ;)ךליאו 10 ,ז"י תישארב( וינב תאו ומצע תא לומל הווצמ ,לשמל ,םהרבא .םייטרפ םישנאל ורמאנ םה ךא ,ול ומדקש םייוויצ ויה 1
 ,ב"ל תישארב( תורשכ תויח לש השנה דיג תא לוכאל אל גהנמה תא לארשי ינב וצמיא ,וכריב עצפנ בקעיש רחאל יכ רמאנ ארקמב

32(.  
 .6-11 :ב"י תומש  2
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 םויה םע םואיתב םהידעומ תא התעמ ןייצל לארשי םעל תארוקה הארוה יהוז 3.)2 ,ב"י תומש( "הָֽנָּׁשַה יֵׁ֖שְדׇחְל

 שאר תא םינייצמ ובש םויה תלאשב ועבקו ועירכה ידוהיה םעה לש םימודקה ןידה יתב .שדוח שארכ עבקנש

 רודכ תא בבוס חריה .חריה דלומ יפ לע עבקנ ירבעה חולהש םושמ תואיצמה תביוחמ התייהש המישמ - שדוחה

 שדוח שאר ,םירקמה תיברמב .םימי 29.5 לש חווטב )אבה דלומל דעו חריה עפוממ( יוניש רוזחמ םילשמו ץראה

 .חריה רוזחמ םע ןרכנוסמ ירבעה חולהש ךכ 30-ה םויב וא 29-ה םויב ןיגוריסל עבקנ

 

 ךשמב .לוח םוי לש וזמ הנוש תוגהנתה םיביתכמש םישודק םימי םה םידעומהו םיגחה .ילנויצקנופ קר וניא  הז יוויצ

 ןימזו טושפ לכאמ - הצמ  .הנשה תומי לכ לכאנש ןוזמ אוהש ,םחל לוכאל רוסיא לח ,4ןסינב ו"טמ לחה םימי העבש

 'י-ב .ןסינב א"כו ו"ט םיכיראתב תרסאנ עובשה לכ תרתומה תימוימוי הדובע .הווצמ תמרל הלועו תשדקתמ -

 תודהיהש םישעמ - הטימה שימשתו הכיס ,היתש ,הליכא ןוגכ תוימוימוי תולועפ ,רופיכ םוי אוה אלה ,ירשתב

 המידק ירבעה שדוחה לש ןושארה םויה תזזהב .תועש 24 ךשמל תורסאנ ,הנשה ךלהמב םהילע תכרבמו תדדועמ

  .ךפיהלו דעומל לוח ךפוה ןידה תיב ,דחא םויב הרוחא וא

 

 רוא דע הרות דומלל וא גורתאו בלול לטלטל ,םיוסמ םויב ללפתהל הבוחה תא עבוק ימ ?דעומל ליגר םוי ךפוה המ

 ונתוגהנתה תא םיעבוקה םייוויצה תומדב דחוימ "םקרמ" הזכ שודק םוי לכב עימטה םיהולא יכ ןועטל ןתינ ?רקובה

 דיקפת םיאלממ םיישונאה םיפתושה הבש תירבב תופתוש איה תודהי :ל"זח םירובס ךכ אל .םידעומ םתואב

 םויה תא ןעוט ךכבו יעיבר אלו ישילש םויב ןיוצי םירופיכה םויש עבוק הטמ לש ןיד תיב .יתוכמס וליפאו יזכרמ

 תועש עבראו םירשע תרצוי םתטלחה .םוימויה ייחמ תוגרוחה תויוגהנתהבו תוליפתב הוולמ השודק לש םינייפאמב

 ה.ותוקבד תאו הבושתב ה.ותרזח תא לבקל החותפו םדאל הכומס הניכשהשכ ,םיהולאל תדחוימ הבריק לש

 5.תיתדה

 
 .שדח ןפואב דדמנ ןמזה התועצמאבש תינכפהמ תוחתפתהכ םירצמ תאיצי תא רידגהל ךרד דוע איה הנשה שארכ ןסינ שדוח תעיבק 3
 22.9.1792-ה תא העבקו ,ינאירוגרגה חולל ףילחתכ שדח הנש חול תימואלה הפיסאה הרצי ,תיתפרצה הכפהמה תפוקתב ,האוושה םשל
 .הנושארה הנשה לש ןושארה םויל - תיתפרצה הקילבופרה הזרכוה וב םויה -
 .ץראל ץוחב םימי הנומש  4
 םויל הנשה שאר ןיבש הבושת ימי תרשעב םיהולא תא אוצמל רתוי לק )6 ,ה"נ והיעשי( ".בֹורָק ֹותֹויְהִּב ּ,והֻאָרְק ;ֹואְצָּמִהְּב 'הּ וׁשְרִּד"  5
 .)א"ע ,ח"י הנשה שאר ילבב 'ר( םירופיכה
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 םעל םיהולא ןיב תחתפתמש תירבל תיל"זחה תונשרפה תא תפקשמ הנשה חול תא עובקל הווצמהש ףיסוא

 ההובג הגרדל לארשי םע תא םמור ךכבו רתוי דוע ומצע תא םצמצ םיהולא םתפוקתבש םירמוא ל"זח .לארשי

 ׁשֶ֑דֹק יֵ֖אָרְקִמ 'ה יֵ֣דֲעֹומ הֶּלֵ֚א" קוספה לע .6תופתוש התוא תרגסמב ך"נתב הגוהנ התייהש וזמ תויתוכמס לש רתוי

 ,ךליאו ןאכמ .'ה ידעומ' - ילש המוא תישענ אלש דע :ה"בקה רמא" :הדוהי 'ר רמא "םָֽדֲעֹומְּב םָֹ֖תאּ ו֥אְרְקִּת־רֶׁשֲא

 7."'םתוא וארקת רשא'

 

ּזַה ׁשֶֹדחַה'" :רמאנ הז קוספ לע ףסונ שרדמב  ןויכ ...לכה תא רמשמ אוה ךורב שודקה היה ]םינפל[ ... 'םֶכָל הֶ

 תיתכלהה תוכמסה תרבעה תא תלמסמ וז הווצמ יכ ןייצמ קי'צייבולוס ברה 8."לכה םהל רסמ לארשי ודמעש

 לביק" ,יק'צייבולוס ריבסמ ,"הכלהה שיא" 9."םייקמ ה"בקהו רזוג הטמ לש ןיד תיב" :הטמ לש ןיד תיבל םיהולאמ

 ,יתעדל ."10תישארב ישעמב ה"בקהל ףתוש רותב ,תומלוע רצוי רותב אלא טושפ לבקמ רותב אל יניסמ הרותה תא

 בלשל .הרותה תא םמורל תוכמסה תא ,םיינחורה היגיהנמלו - ונימיב תידוהיה הליהקל קינעמ תופתושה ןויער

 ויהש תויסולכוא יבויח ןפואב לולכיש ךכ יתכלהה לגעמה תא ביחרהל ךכבו הנממ ורדוה הכ דעש םישנא התגהנהב

 ןדיעב וללוחתהש םיירוטסיה םיעוריא םירכזאמה םידעומ עובקל תוכמס םג היהת הגהנהל .םיילושב הכ דע

  .לארשי תנידמ תמקהו האושה ומכ ,ןורחאה

 הלעפ תידוהיה הליהקה לבא ,הצופנ התייה תיחריה הנשה םנמא .בושח רועיש דוע ןומט ל"זח ועבקש ירבעה חולב

 םיקוספלו תישארב רפסל ובורב ליבקמה ,הלודג העפשה לעב יתד טסקט( םילבויה רפס .םינוש תוחול יפ לע

 
 עסמ" אציו תשרפ לע ילש הרותה רבד תא אורקל ןתינ התע תעל .)םיבותכב( The Triumph of Life ירפסב הבחרהב ראותמ הז ןויער  6
 ."תירבב תורגבתה לא
  .)1979 ,רנילא תיירפס :םילשורי( הכלהה שיא ,קי'צייבולוס ףסוי :לצא 72 'מעב )ד"י ןמיס 'ב קרפ( הבר םירבדמ טטוצמ 7
 הברה םלועה תאירב לש ימסוקה ךילהתה ךותב הדלונ ,לשמל ,תבשה .תידוהיה הכלהב ףקתשמ הז יוניש יכ ריבסמ קי'צייבולוס ברה
 ךכ לע םידומ ונאו ,ינבר ןיד תיב לש העיבק אלל םג יעיבש םוי לכב העיפומ תבשה ןכל .ידוהיה םעה דלונ וא תושונאה הרצונש ינפל
 ,םירצמ תאיצי( תידוהיה הירוטסיהה ךותמ וחמצ ,תאז תמועל ,לארשי ידעומ ."תבשה שֶדָקמ" תכרבב תוליפתבו שודיקב םיהולאל
 םיהולאל םידומ ונא תוליפתבו גח לש שודיקב .ןידה תיב ידי לע עבקנ םהלש ךיראתהו )'וכו רבדמב םידודנה תונש ,יניס רה דמעמ
 ."םינמזה ]תא שדקמ ורותב לארשיו[ לארשי שדקמ" םיכרבמו
 .72 'מע ,הכלהה שיאב םג טטוצמ .30 ןמיס ,ז"ט קרפ אבר תומש 8
 )72-73 ע"ע( ט"לשת םילשורי ,רתסנו יולג - הכלהה שיא :ךותב ,"הכלהה שיא" 9
  .ילש השגדה .73 'מע ,םש 10
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 ל"זח ורחב ול .ישמשה חולה יפ לע םה ףא וגהנ םיאמורהו םינוויה .תישמשה הנשה לע ססובמ )ך"נתהמ םיפסונ

 התייה תרחאה הרירבה .םתנועב םיראשנ ויה םידעומהו ,יללכה חולה םע דחא הנקב הלוע היה אוה ישמשה חולב

 םינתשמ םיגחה ידעומו םישדוחהו ,תישמש הנשמ םוי 11-כב הרצק תיחרי הנש ךא ,יחרי חול םע קר דובעל

 ,רֹומָׁש" קוספה תא םיטטצמ םה 11.םידעומה לש יתנועה םעבט תא רמשיש ןכדועמ יחרי חול ועבק ל"זח .םאתהב

-יחרי חול ופידעה ל"זח 12.)א ,ז"ט םירבד( "...םִיַרְצִּמִמ ָךיֶֹהלֱא 'ה ָךֲאיִצֹוה ,ביִבָאָה ׁשֶֹדחְּב יִּכ ...ביִבָאָה ׁשֶֹדח-תֶא

 13.םינשל ישמשו םישדוחל יחרי לש בוליש :ישמש

 הדימעמ תע התואב ךא ,תיללכה תוברתה לש הזל ירבעה חולה בצקמ תא הוושמ התייה ישמש חולב הריחב

 תויהל ךישמהל לארשי םע תא םינברדמש םימרוג ,תידוהיה תרוסמה לש םינושהו םיידוחייה תודוסיה תא םיילושב

 תלמסמ התייה דבלב יחרי חולב הריחב .םינפ תריבסמ תיללכ תוברת לש הרובטב םייקתמ אוהשכ םג ידוחיי םואל

 ,ישמש-יחרי חול תריציב ."ןמז לש וטג" ךותב תוסנכתהו תיללכה תוברתה לש הזמ ירבעה חולה לש קותינ

 רשפאמ ןיידעו ,)ישמשה חולה יכיראתל םיהז ויהי אל םיגחהו( הל תידוחיי ךרדב ךלת תודהיהש ל"זח םיחיטבמ

  .יללכה חולה םע היצקארטניאו תשדוחמ תורבחתה בולישה

 

 ישמש היה ירבעה חולה ול .םימלסומו םירצונ ברקב רקיעב ידוהיה טועימה יח ,תידוהי הירוטסיה לש םינש םייפלאב

 יחרי היה חולה םא .ימלסומה חולהמ ןיטולחל םיקתנתמו ירצונה ןמזה תכרעמב בטיה םיבלתשמ ויה םידוהיה

 םכרד איה ישמש-יחרי חולב הריחבה .ירצונה םלועהמ םיקתנתמו ימלסומה ןמזב םיגזמתמ ויה םידוהיה ,דבלב

 דגנל דימת תוארל הילע .היחראמ תוברת םע םייטקלאיד םיסחי םייקל הכירצ תודהיהש ונתוא דמלל ל"זח לש

 תא רמשל תודהיה לע .המצעב תזכורמו תיטבש תדל ליבויש יתוברת וטגב רגתסהל אלו ,ידיתעה ןוזחה תא היניע

 תרגתאמ תיטקלאידה ךרדהש קפס ןיא .הייח תוחרואו םיידוחייה היכרע לע רתוול אל ךא תילסרבינואה התוברועמ

 איה ,ןמזב וב .ןהל רז וניא ישונא רבד םושש הנומאו תוברת לש תדמתמ תושדחתה תרשפאמ םג איה ךא ,רתוי

  .תושונאה לש םיברה םיטבשב םייקתמה ןווגמה תאו ,תודהיה לש התוידוחיי תא ןיזהל הכישממ

 
 .)16 ,ג"כ תומש 'ר( ויתסב תוכוס ,ץיקה ירוכיב תפוקתב גוחנ תועובשה גח11
 ."ביבא" ארקנ ןסינ שדוח )לבב תולג םורט( ורבע םינמזב 12
 .םינש 19 לכ ךותמ םינש עבשב )'ב רדא( ףסונ שדוח תפסוה תועצמאב השענ הז 13


