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ןושלה תיחתב איה אלמ בושח דיקפת .הדוהי-ןבו ץבעי .ז ,םעפ .מ .י
.דאפתי מ,דב דשא וידבח יריחבמ דחא וב האורה .ןושלה דעו תדובעבו

לכמ ונתורפס יזנג לבב יקב הז םע דחיו הבחר תיפוריא הלכשה לעב
םישדחמה םיחנמה לש יעדמה קוידה לע דמעל דוהיב לגסמ אוה היה תופוקתה

.תירוקמה תירבעה םתרוצ לע דתול ילבמ

דגנתה אוה .ןושלה דעו ירבחב םינותמהמ היה איזמ .מ .א ד"ד
ומב .ןושלה דעו ירבחמ םידחא םגו בושיהמ קלח הפקתש םישידחה תלהבל

ונתפשב רסחה לב תא אלמל וצרש ,םיינוצקה תיברעה יבבוחל דגנתה ןב
תשדחמה הלמל תירוקמ תירבע הרוצ ,יעדמ קויד .תיברעהמ תולואש םילמב

רצונש המ לב אצמ ןעמל ונתורפס ינמכמ לבב תמדקמ הקידב לבה לעו
.איזמ .מ .א ד"דה לש תוידימתה ויתושירד ויה הלא  -דבב
רמשמה לע דימת אוה דמע םינש הברה ךשמב ןושלה דעו אישנב
ודיקפת תא חינזיו תופיקמו תובחר תוינבת קרב ידחא דעוה ךשמי לבל
.עדמהו םייחה יבדצל הפשה שודח ؛ידקעה

םינש הברה ךשמב דוע ףיסויש ,לבויה לעב תא ךרבמ ןושלה דעו
,ןושלה דעול ךרד הדומ שמשיו ןושלה תיחת תדובע תא דחי ותא דבעל
.ץראב ונייח תוחתפתה םע םיבחרתמו םיבלוח וידיקפתש
.1א

תנש לולא א"יב דלונ )ןילרסיא לארשי ערזמ( איזמ דיאמ ןרהא ד"ד

.םירישע יתלב םירוהל דפינד נ"עש בוליהומ ריעל ךומס רפכב ח"ידת
תודוד דשעיהשלשש ,הבושח םינבר תחפשמל איזמ ד"ד םחיתה ויבא דצמ

תחפשמ לע בשחנ ומא דצמו ,תונברה רתבב ושמתשה ,הז דחא הז ,הנממ
.תסחימה ןושאדטש

,הדות דמלל "דדח"ל סנכנשכ הק'ריאמ ןרהא דליה היה טינש שש ןב

ןב רענה תויהבו ,םימי הכיראה אל איה ףא ומא .ויבאמ םותי זא אוהו
.הנממ םג םתיתנ הדשע-תחא

.האילפמה ותדמתהבו םידומלל ויתונורשכב רענה ןייטצה 'דדח"ב
שאר לש קהבמה ודימלתל היהו העודיה דימ תבישיל סנכנ הרשע-שש ןב ותויהב

יולעה" םשב רתבה הרהמ דעו םידומלב א"יזמ ןיטצה הבישיב .הבישיה
".בוליהוממ

לש לבויה דפםי"פע איזט .מ .א ר"-וה לש וייה תודלות תא הפ םינתונ ונא 1
.הוקת התפ
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הבדה ותדיקש םע דחיבו ,הלכשהה חוד ומעפמ לחה הבישיב דוע

.הנידמה תפש תעידילו לח ידומלל םג הענצב רכמתה שדקה ידומלב

דוחב ידיל עיגה יקסבשינדשט לש )ותושעל המ(  "fltnaTb ٠٠ימודה דפסה

אציו היסוד תא בזע אוה .זע םשד וילע השעו איזמ דיאמ ןרהא הבישיה

,רמייהסדליה בדה לש ודפס תיבב םלתשהל תנמ לע ,הלכשהה דיע ,ןילדבל

דסמתה ןילרבב .םהה םימיב םיליכשמה ןמ םיבר וילא ךשמש דסומה
.םייללכה םידומלהו תינמרגה הפשה דומלל הבר הדמתהב

ןיאב ,הירכנ ריעב רז ,ןילרבל ואובב איזמ .מ .א היה הנש םירשע ןב

מע ,רצק ןמז ךשמב הנכה ידחא .םיעצמא דסחמ טעמכ אוהו עדומו ריכמ
 (Gewerbe-akademie).הובגה ינכתה דפסה תיבל םש לבקתנו תוניחבב

תינכת האצמה איצמה ןילרבב דפסה תיב דימלת איזמ דוע תויהב

י"ע הקדבנ ותאצמהש ירחא ,תינמרגה הלשממהמ טנטפ הילע לבקש ,הבושח
.םיחממ םידני'זניא

.ךיריצל דבע רחאו דפסה תיב תא ורמג דע איזמ ד"ד ראשנ ןילרבב

היסורב רשא םימיב ,םינומשה תונש תישארב ךיריצל עיגה איזמ
יאשונ .ידוהיה דמלתמה רע^דמ םיברו ,םידוהיה דגנ תוערפהו תופידרה ולחה
.םתדלומב תופידרה ינפמ טלקמ ךיריצב םהל ואצמ ,תוילאיצוסהו שפחה ןויער

וריע ןב תא איזמ זא אצמ ,היסור יטילפ ,םידוהיה םיטנדוטסה גוח ןיב
לואפ ,היסורב תיטדקומיד-לאיצוסה הגלפמה לש דסימהו גיהנמה ,וירוענ רבחו

ןוגראב לודג קלח חקל אוה .דועו רנגיפ הריו תא ,בונכילפ תא ,דורלסקא
.תויולסה תוצראהמ םידמלתמה תדגא לש ד"ויל רחבנו םיטנדוטסה
,םדומל ךרדב לושכמל ,דתיה םידמלתמה ןמ םיברלש .תירובצה הדובעה

עצקמב תויעדמ תוריקחב הבר הדמתהב קסעלמ איזמ תא העירפה אל
.הקינכתה

ןורטאיתב להקה תא ליצהל ךיא ,האצמה איזמ ד"ד איצמה ךיריצב

דיעצה איצממהו םיחממ תקידב י"ע הדשאתנ וז ותאצמה םג .הפרשה ןמ
.תפרצבו הינמרגב תולשממה תאמ םיטנטפ הילע לבק

,חכונש ידחא ,םוקינכטילופב וידומל תא איזמ בזוע המ ןמז רבעכ
תא .האופרה תקלחמל דבועו לארשיךדאב הז עצקמב הדובע אצמל ןיא יכ

לצא רזוע-אפורל םג לבקתמו הברמ תוניטצהב דמול אוה שדחה ועצקמ
.דלימו דנדוה ,טסרוהכיא םיעודיה םירוסיפודפה

תונותעב ףתתשהל איזמ לתה ,השקה ידמחה ובצמ תא ביטיהל ידכ
,קרמסיבל היציזופואב זא דמעש ',גנוטייצ רטדופקנדפ"בו ,תיללכה תיפוריאה

איזמ א ٦٠

לופה תא תופירחב דקב םהבש ,םירמאמ לש המלש ,דדוש איזמ םסדפ
.קדמסיב לש

הקיסעהש הלאש , -הנידמב תומ שנע תלאש ץיושב הרדבתנשכ
דמאמ "טסופ רכידיצ"ב איזמ םסרפ ,תמדקתמה תונותעה לכ תא התעשב
רבחמה עיבה ובש ,ףעגולואיטסקע םענייא ןופ עדנוטש-לביב ענייא" םשב ףירח

ויה םיילותקה םידמכה יכ ,תומ שנעל הצדמנה ותודגנתה תא ריעצה
רמאמה לעבו ,הרותה יקוספ לע תומה טפשמ תנגהל םהיתועד תא םיססבמ
"הארתהו תודע" לש השירדה ומכ דומלתהמ תויארב םתועט תא םהל חיכוה

ןירדהנס תארקנ םינש יעל תחא תגרוהה ,ןירדהנס" ؛ודמאש דע יוכו
קמע םשד השע ,הלענה ירסומה ונכתב ןיטצהש ,הזה רמאמה ".תינלטק
.םיארוקה לע

םידמלמה דחאכ םסרפמ זא אוהו ,ץיוש תא איזמ בזע  1887תנשב
אפור ,דיאמ דדאודא ד"ד לש הקינילקב דבעל זירפל דבעו ,םיריעצה
םלתשהל ,דלישטור דנומדא ןורבה לש יטרפה ואפור םגו ,םיניע תולחמל
ןמילקאב תומודה תומחה תוצראב תוכלהתמה ,תולחמה ראשבו םיניע תולחמב
.לארשי ץראל

תאו םיניעה תוימומקע תדידמל שדח רישכמ איזמ ד"ד איצמה םש
 -Revue geneןותעב -1890ב ריאמ ר"דה םסרפ שדחה רישכמה לע וידואב
).םיניע תולחמל תיללכ הפקשה( ral d'ophtaimoiogie
תונושה ויתוריקחו טסרוהכיא דוסיפורפה לש הקינילקב ותדובע ךמס לע

؛ אשונה לע היצטרסיד  1887הנש התואב איזמ ד"ד בתכ יאופרה עדמב
איצמהש ךכל דחימ רישכמ ידי לע הדדמנש ,םדאה לש ופוגמ םחה תנרקה
.איזמ ד"דה

 Wirchovsונותעב בוכדיו דוסיפודפ םסרפ תאזה היצטרסידה תא

םידמלמה יגוח ךותב םש הרבחמל התנקה איהו  1887,תנשב flrchiw
.יאופרה עדמב
.ב

םשד ושע ,םינומשה תונשב ,םאתפ וצרפש ,הימודב םידוהיה תוערפ

לע םברב וכנחתהש ,םידוהיה םיטסילאיצוסה םיטנדוטסה יגוח לע אכדמ
םהיאטח לע הבושת ירוהרה ררועתהל ולחה םברקב .היצאלימיסאה יכרב

שי .םמע בצמ תא ןקתל המבו דציכ םיכרד שפחל ולחה םה .םמע דגנכ
םיבחרה םינומהה ברקב תררושה הברה תורעבב תוערפה תבס תא וריבסהש

לע ורבד ".תעדה דוא" תא םברקב ץיפהל ועיצה ןכ לעו יסורה םעה לש
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םיטנדוטסה לש םסחי היה המ
הגלפמה גיהנמ ,איזמ ד"ד לש ורבח ירבדמ תואדל רשפא תונויצל
המדקהב ",טפנוקוצ"ה ךרועל ובתכמבש ,דורלסקא לואפ .היסורב תיטסילאיצוסה

תונשב היסורב תוערפה ידחא .הלחתמ יכ ,רמוא אוה ,ויבתכ תאצוהל
הכלממל ךפההל הלכי י"אש ןימאהו ,ינויצה ןויערה לע הברה בשח ,םינומשה
םיטלה ,םינלופה םינהנש ומכ ,חרזא תויכז לכמ ונהי םידוהיהש םוקמב ,הנטק תידוהי

,חרזמה רקוח ,דמלמה לש ותעפשה תחת םלואו ,היסורב םתמדא לע םיניפהו
יבשות םיברעב ושגנתי ,בשיתהל י"אל םאובב ,םידוהיה יכ ,חיכוהש ,וילקר
.תונויצה לע ותעד תא דורלסקא הנש ,ץראה
םיטסילאיצוסה םיטנדוטסה יגוח ןיב הכלהתהש ,תאזה תיעטמה העדה דגנ

לא הנפ ןורחאה .איזמ ד"ד השארבו "דינ" תדגא ירבח ומחלנ ,ךיריצב
לע הצרי יכ ,י"אל ותעיסנמ בשש ,עודיה דמלמה ררופ לדק רוסיפודפה
.י"אב םידוהיה תובשיתה תורשפא

תויעדמ תוחכוה ךמס לעו העצהה תא לבק ררופ לרק דוסיפודפה
ושע דמלמה הצרמה ירבד .וילקר לש ויתועד תא טלחהב לטב תוססבמ

וז האצרה .תינויצ הלועפל םהמ םיבר וררועו םיעמושה לע קזח םשר

"ץראה" ץבקב "תמא ירבד" םשב סניפ .מ .י ידי לע ןכ ידחא הספדנ
,ץבעי .ז לש )א"נרת תנשמ(
,הל שי ,איזמ ד"ד דמע השארבש ",רינ" תינויצה הדגאה לש התלעפ

יגוח ןיב הנושארה הלעפה רותב תונויצה תודלותב בר ךרע .אופא
.םמעמ םיקוחר ירמגל טעמכ זא ויהש ,םידוהיה םיטנדוטסה
.ג

),ז"מדת תנשב( י"אב דלישטור דנומדא ןורבה לש ורוקב ידחא
ץראל חלשל טילחה ,ץראב זא ררשש ערה ידטינסה בצמה לא ןנובתהשכ

ריד יטרפה ואפור לא הז ןינעב הנפ ןורבהש ידחא .החממ אפור לארשי
ודימלת תא ךכל םיאתמ דמעמ רותב ןורחאה ול עיצה ,ריאמ דדאודא
ראת ןורבל ריאמ ד"ד חלשש הצלמהה בתכמב .איזמ ד"ד תא .קהבמה

ךמסל ןורבה לוכי וילעש ,ועצקמב לודג דמלמו החממכ דמעמה תא
.קופקפ לכ ילב
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טיאפורה יגוח ןיב ועצקמב םסרפמ איזמ ד"ד רבכ היה םהה םימיב

עצ ךותמ ול ודנ ,י"אב אפורל ויונמ רבד ויריכמל עדוהבו ,זירפב

.היסאב החדנ הנפב עקתשהל ותכלו הפוריא תא ובזע

םלתשהל ידכ ,זירפב הנש יצחכ איזמ ד"ד דוע ראשנ ויונמ ידחא

ע םשל םישורדה םירישכמה תא ול ןיכה ןעמלו תויפורטה תולחמב

יזמ דמל סוס לע הביכרה תכאלמ תא ףאו .ץראב תיניצידמה
םימעפל ורקבב ,י"אב ךכל קקזי ןורבה ירבד יפלש ,זירפ תא ותאצ

"ד עיגה ט"מרת ןושחרמ שדחל םינושארה םימיב קד .תובשומה תא
.לארשיךראל

ךרעו ,הדוהי תובשומב תואירבה בצמ תבטהל איזמ ר"ד לעפ תובר
תא דבע םהבש ,םישקה םיאנתה תא רכזנ םא ,דוהיב וניניעב לדגי ותלעפ
.תיארחאה ותדובע

ירטינסה בצמה תבטהל איזמ ד"ד לש תובושחה ויתולעפ דאש ןיב

ול התלע לקנב אל .ןויצלךושארב יזכרמ םילוח תיב דוסי ןיצל שי
רבד לאכ תאזה השירדה לא וסחיתה ןורבה ידיקפ .הזה לעפמה תמשגה

היה ,איזמ ד"ד י"ע דסונש ,םילוחה תיב .ול תונעהל וברסו תורתומבש
תובשומה לכ יבשות תיניצידמ הרזע ולבק האפרמבו ,בוט ןפאב רדסמ
.םיברעה םגו םילעופה ,םירבאה ,הדוהיב
.ד

דוסי אוה איזמ ד"דה לש בושיה תדובעב םינינעמה תונויסנה דחא
ד"ד י"ע הדסונ הרבחה .י"אב תועקרק תינקל הרבח ",לארשיל תמיקה ןרק"

,וגינ ,ץיבודיאמ ,גרבנזיא ,יקסבוזרג .י ,ילזרב .י לש םתופתתשהב איזמ
ןמרה לשי"לארשיל תמיקה ןדק"ה תא איזמ םידקה הזב .דועו ןייטשפא-ןיול

 ןושארה ולעפמ ירחא ינשה יצולחה ולעפמ היה הזו םינש עבשב אריפש".רינ ،תינויצה הדגאה דוסי

ראשנש ,איזמ ד"ד לש ודוסימ "לארשיל תמיקה ןרק ،לש תונקתה רפמ

םג תניצמ ,הבושח תירוטסיה הדועת איה ,דחא רלפמסכא קר םויכ ונממ
.הנונגסב םגו החודב

:ויפיעסמ ולא יא הנהו
.א

.התרטמו הרבחה םש

המש ארקיו "שדקה לקש תיצחמ ،רכזל ופיב ק"האב הרבה הדסונ )1
".לאדשי-ץראב לארשי םעל תמיק ןרק ،התילכת יפל

איזמ .א ٦٠٦

,לודג םוכס די לע ץובקל ؛הדבתה הל המש דשא הדטמה תאזו )2

םיקנבה דחאב םידקפמה ,ידפ יאשונ תוכלמ ידטשב הרומש הנדק התיהו
שדק ויהי וילא םיולנה לכו הירפו .םהילע הנוגה תוכלמ םש יאשונ םיחוטבה

הרבחה אצמת דשא םיכרדה לכב ,לאדשיךדאב לארשי בושי תא קזחל

וצבקי םרטב לעופ לכ לא תשגל הרבחה לכות אל ךא ןהינפל םינוכנ
.םיקנרפ ףלא תאמ הרצואב
.ג

.דעוהו םירבחה

.הפקה לא םתמורת ואיבי דשא ,לארשי ינבמ השא וא שיא )5
הנש הנש האיבהל רמאי דשאו ,םתס רבח היהו ,תחא םעפ לקשה תיצחמ

,הנומש יפ ותמורת איבהל ובל וגאשי דשא שיאה ךא .עובק רבח היהו
הלודג המורת םידי דשאו ,בידנ רבח היהי ,הנשב הנש קנארפ םירשע רמאל
שיאהו ,וייח ימי לכל בידנ דבה היהו ,הלעמלו קנארפ םיתאממ תחא םעפב

הבר הכרב הל איבהו הנומאב הרבחה ירבדב קסעו עובק רבח אוה דשא
".דבכנ רבח" םש ול הנתנו הרבחה וילע התנמנו וילעפמב

ד"דש ידמל טלוב ןפאב רכנ תרכזנה הרבחה לש לוקוטורפה ירבדמ
ירחאש ,אוה דוחיב בושחש המו ,הרבחב ידקעה ןתונהו אשונה היה איזמ
אשמהו" בותכ "הפסאה ד"ויל רחבנ איזמ ד"ד" לוקוטורפב תומושרה םילמה

דוע ירבעה רובדה תויהב ,םהה םימיב זעונ השעמ ", -ונתפשב היה ןתמהו
.ץראב דקי ןוזח
!٠٢

תולאשב וירמאמו תירבעה ןושלה תאיחה ליבשב איזמ ד"ד לעפ תובר

תודלותל רישע דמח שמשל םילוכי ,םינוש םינותעב םסרפש ,ןושלה
.וננושל תיהת

דוחיבו םינוש עדמ ירמאמ םג איזמ ד"ד םסרפ הלא וירמאמ דבלמ
םייעדמ םיחנמ לש המישרו "הפקשה"הו ",רואה" ",יבצה" ؛הדוהי-ןב ינותעב
םימוגרת ןכו ,יב 'בוח "ונתפש"ב "תולחמה תומש" ",אתבשה תלחמ" תרבוחב
.הדוהי-ןב לש ונולמב םיאבומה םייעדמה תומשה לכל טעמכ םייזעול
הרעה רותב וירבד ראש ןיב הדוהי-ןב בתוכ ה"סרת תנשמ "הפקשה"ב

םישדח תומש תעיבקב יגהנמ" ؛ןושלה ינינעב איזמ ד"ד לש ורמאמל
ד"ד ידידי םע ויעיתהל ,תואופרהו תולחמה ינינעב טרפב ,םייעדמ םיגשמל
".ןושלה תמכה תניחבמ ןיבו עדמה תניחבמ ןיב ,רבדב ךמס-ןב אוהש ,איזמ
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",האופרה"

איזמ

רבחל

ד"ד

איזמ
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.םינש

םיחנמה תריקחב םיעבשה ןב דמלמה התע קסוע וז ותדובע םע רשקב
.תירוסבו תיברעב םייאופרה

תא םסרפלו רמגל הכזיו םימי ךיראיש ותוא תכרבמ "וננושל" תכרעמ
.םיירבעה עדמהו ןושלה תלעותל וז וייח תדובע

