
:תינרדומה הפוקתה
:עקר
 הברה םג שי תינרדומה הפוקתב ,םויה תורח הברה ונל שיש וליפא .לארשי םע ייחב )Crisis( רבשמ איה תינרדומה הפוקתה )1
 הפוקתב לבא ,לכה טעמכב םייוגהמ םידרפנ ויה םידוהיה )תינרדומה הפוקתה ינפל הפוקתה( םייניבה ימיב .תוללובתה
 לבא ,םעו תדל בשחנ ידוהי םייניבה ימיב .םייוגה םע םיקזח םירשק םידוהיל שיו ,םייוגה םא דחיב םירג םידוהיה תינרדומה
.?ינא ימ-?ל בשחנ ידוהי תינרדומה הפוקתב
?תינרדומה הפוקתה הליחתה יתמ
 ולש תועדה תא איבמ אוה ןמז ותואב לבא ,)עדמ( תודבועבו תורוקמב שמתשהל בייח ןוירוטסה .עדמ םגו תונמוא איה הירוטסיה(
).Ideology שי םינוירוטסיה לש תועד לכב .היפרגוטסיה םיארוק הזל .רבעה תא שרפל ידכ

:טסוי )א !!!!!!!!!!!
 טסוי .הנש 1,000 טעמכ היה הז .ורפס תא טסוי בתכש דע הירוטסיה רפס ובתכ אל סופיסוי ןמזמ .היסורפמ היה לסוי
 תולבגהמ המכ ריסה לודגה קירדרפ .תינרדומה הפוקתה תלחתה איה 1740 תנשב ןוטלשל לודגה קירדרפ תיילעש ןעוט
)Restrictions( היה אוה .םמוקמב םירחא ףיסוה אוה לבא ,םידוהי לע Enlightened Despot, הלכשהה תונויערב ןימאהו. 
 המואב ףתתשהל וליחתה םידוהיה טאל טאל .הנידמ ךותל וללכנ ןיידע םה ,םיחרזא ויה אל םידוהיהש וליפא הז ללגב
 םידוהיהש םינמרגל תוארהל הצר אוה .היסורפמ היה אוהש יפל הזה )הרקמ( עוריאב אקוד רחב טסוי .היסורפ לש
 קירדרפ תמאב( .הינמרגב םהלש תויוכזה תא ךיראהל םידוהיל ונתי םהש הצר אוה יכ ,םיבוט םיחרזא תויהל םילוכי
)היצפיצנמא םידוהיל ןתנ אלו ימשיטנא היה לודגה
:ץרג )ב !!!!!!!!!!!
 אוה הירוטסיהל חתפמה ץרג ליבשב .לארשי םעל םייונש וסינכהש םידיחי םע הליחתה תינרדומה הפוקתהש ןעוט ץרג
.תינרדומה הפוקתה תלחתהל הלכשה-ןוסלדנמ השמב רחב אוה ןכלו ,תונויער
:בונבוד )ג !!!!!!!!! !
 ןעוט בונבוד .הינמרג ידוהי לע וזכרתה קר םה יכ ,?הפוריא חרזמ ידוהי ראש םא המ :טסויו ץרג תא לאוש בונבוד
 לבקל םיבייח םידוהיה .היצפיצנמא ולבק םידוהיה וב יכ ,תיתפרצה הכפהמה םע הליחתה תינרדומה הפוקתהש
 יבקע אוה בונבוד .וטגהמ ץוח םייחו ,היצפיצנמא ,תוחרזא םה תוינרדומה תא ועבקש םירבדה וירבד יפל .הימונוטוא
)Consistent( לש הכפהמבש רמוא אוה ןכלו Bolshevik םהלש היצפיצנמאה תא ולבק היסור ידוהי )תינרדומה הפוקתהו 
.)הליחתה היסור ידוהי לש
:רוניד )ד !!!!!!!!!!!
 הדוהי 'ר לש הילעב רחוב אוה ןכלו ,תינרדומה הפוקתה תלחתהל ,תונויצב ,לארשי ץראל תולעל רחובש ימב רחוב רוניד
 ,ךכיפל .תולג לש ןויערה דגנ תדרומ ולאכ תונויצה ותעד יפל .תינרדומה הפוקתה תלחתהל 1700ב לארשי ץראל דיסחה
 .םייניבה ימי תפוקתב ןיידע ץראל ץוחב רגש ימ לכ ןכלו "Golus Jew" ארקנ אוה לארשי ץראל הלוע אלש ימ רוניד יפל
 הירוטסיהה תא עבוק ינא" רמוא ולאכ אוהו ,םייניבה ידוהי ומכ יביספ ידוהי אל אוה לארשי ץראל הלעש ידוהי
)םהל תורקל םיער םירבדל םינתונו םיביספ םה םידוהיהש המוד רבד ונעט םיימשיטנאה( ".ילש
:םלוש )ה !!!!!!!!!!!
 .ירמגל הללובתהש החפשמל הינמרגב דלונ םולש םושרג( .הלבקה םע הליחתה תינרדומה הפוקתה םולש םושרג יפל
 יפל .תואתבש ללגב הלבקה םע ליחתמ אוה )תידוהיה הפמה לע הלבק םש אוה .יתד היה אל אוה לבא ,הלבק דמל אוה
 .חישמל ומצע תא בשח ,יקרוט ידוהי ,יבצ יאתבש .)The Reform Movement( המרופרה תעונתל הליבוה תואתבש ותעד
 תא ובזעש םידוהי ויה .)Converted to Islam( םלסאתה יבצ יאתבש ףוסב .חישמ אוהש ונימאה םלועב םידוהיה לכ טעמכ
 תא וחקל םיאתבשה .חישמה אוהש ונימאהש ,גארפב ומכ ,)Krypto-Sabatians( םידוהי ויה ןיידע לבא ,ולש תונויערה
 תלחתה הזו-המרופרה אוהש שדח רבד הרציו תרוסמה תא החקל המרופרה תעונת ןכ ומכו ,השדח הלבק ורציו הלבקה
.םולש םושרג יפל תינרדומה הפוקתה
:ןורב )ו !!!!!!!!!!!
 לודג יולע היה ןורב .דיחיה םרוגה המ דיגהל רשפא יאו תינרדומה הפוקתה תלחתהל םימרוג ןומה ויה ןורב יפל



 לודג יולע היה ןורב .דיחיה םרוגה המ דיגהל רשפא יאו תינרדומה הפוקתה תלחתהל םימרוג ןומה ויה ןורב יפל
.Columbiaב תידוהיה הירוטסיה לש אסכה לע בשיש ןושארה היה אוה .הירוטסיהב

:רגניטא )ז !!!!!!!!!!!
 .)The emergence of the centralized absolutistic state( תיזכרמ תוכמס םע הליחתה תוינרדומה הפוקתה רגניטא יפל!

 איה לארשי תנידמ רגניטא יפל .וטגהמ תאצל םיבייחו הנידמה תורבח ךותב תויהל םיכירצ םידוהיה הבש תיזכרמ הנידמ
.תידוהיה הירוטסיהה לש אישה
:ריימ )ח !!!!!!!!!!!
 המ :איה הלאשהש שיגרמ ריימ .םלועב םידוהיה לכ לש תינרדומה הפוקתה תלחתהל הנש אוצמל רשפא יא ריימ יפל
 ולאש רמוא םג ריימ .םייונשה לש תוביסה םה המו )Change vs Continuity( יונש דגנ ךשמה-תוינרדומ לש ךילהתה
.םיווש םה םלועב םידוהיה לכ יכ ,םיקדוצ אל םה ,תינרדומה הפוקתב ןיידע םה הלוגה ידוהיש םירמואש
:18ה האמב םידוהיה

:הליהקהו היפרגומד
:)Demography( היפרגומד )א !!!!!!!!!!!

?1700ב ידוהיה םלועה הארנ ךיא.דאמ הבושח היצמרופניא ונל םיארמ םירפסמ

.זכרמ+ברעמ/חרזמ-הפוריא-?םלועב םידוהיה בר םייח הפיא
:היפרגומדב )Trends( תונוכת
 הפוריא חרזמב תויעב הברה ךכ לכ ויהש וליפא .הפוריא חרזמב תידוהיה )Population( היסולכואב "תוצצופתה"
.ותמ תוחפש אלא םידלי רתוי ודלונש אל הז .התלע היסולכואה
.םירעל םירפכה ןמ םירבוע תינרדומה הפוקתב םידוהיה :)Urbanization( תוינוריע
.ץרא לכ טעמכב )Middle Class( ינוניב דמעמל וסנכנ םידוהי
.הפוריא ברעמל וא הקירמאל ורבע םידוהי ןוילמ ששמ רתוי :)Migrations( תוריגה
לארשי תנידמ תמקה
)Assimilation( תוללובתהו )Secularism( תוינוליח

)תינרדומה הפוקתה ברעב( :תידוהיה הליהקה )ב !!!!!!!!!!!
 )Crisis and Tradition( רבשמו תרוסמ :תידוהיה הליהקה לע םירפס ינש בתכ םינש המכ ינפל רטפנש ןוירוטסה ,ץכ בקעי

. Out of the Ghettoו

?םייח הליהקה ידוהי ךיא
 וטגל סנכהל וא תאצל םידוהיל רוסא .ביבסמ תומוח םע םידוהי לש ריע הז וטג .תואטגב םייח םידוהיה :הפוריא ברעמ
.הילטיאב היה ןושארה וטגה .תושר ילב
.רפכב םידוהי לש הנטק הנוכש וא הליהק-"Shtetl" :הפוריא חרזמ
שידיא איה הפשה
ידוהי שובל-?םידוהיה םיארנ ךיא
ידוהי לש קר-ליעמ ,עבוכ :םירבג
שארה תא תוסכמ ןה :םישנ
:הלכלכ
Peddlers-םילכור

Artisans-םינמוא

Merchants-םירחוס

.םיסרוקיפא ןיא-םייתדו םייתרוסמ םה םידוהיה בר
.תועבוק ןה הכלההו הרותה
הליהקה יגיהממ
םירישעהו )םרח( םינבר
.הלשממהו םידוהיה ןיב ינוניבה םדאה היה אוה-ןלדתשה



.הלשממהו םידוהיה ןיב ינוניבה םדאה היה אוה-ןלדתשה
:םידוהיה לש יקוחה דמעמ )2
הפוריאב םירז םה םידוהי )א !!!!!!!!!!!

1( in civitas-הנידמב ךותב םתס םייח-הנידמה ךות )קורזלו ,םהירחא ףודרל ,םידוהיה תא תונעל רתומש ובשח ןכל 
.הנידמה לש קלח-הנידמהמ-de civitas ארקנש ןויער דוע שי .ושעש המ הז-)םתוא
.ךלמה לש שוכר -"Servi Camarie"ל םיבשחנ םידוהיה )ב !!!!!!!!!!!
.םהלש שוכרה ויה םידוהיה יכ ,םיכלמל םידוהיה ןיב קזח רשק היה
.ךלמהמ הנגה ולבק הרזחבו ךלמל םיסמ ונתנ םידוהיה .שוכר לע רומשל םיצור יכ ,יבויח םגו ילילש םג הז
 םידבע אלו םיכלמל ונחנא םידבע" .םיכלמל תחתמ ויה םה .הפוריא ראשכ Feudalism תחת ויה אל םה םידוהיה
.Serfsה ומכ אל ונחנא-"םידבעל

.הימונוטוא+תדה שפוח :םייוגה ראש ולבק אלש תדחוימ תוכז ולבק םידוהיה
.םמצע םידוהיה ידיב םיסמה תפיסא
.םרחב שמתשהל לוכי ידוהי ןיד תיב
.)Mutual aid( תידדה הרזעו )Communal organizations( תורבח

.םירדחו ,תובישי ,רפס יתב
!

:הפוריא חרזמב םידוהיה
:אטיל-ןילופ ידוהי
:בהזה רות
 םיטלוש ןילופ לש )Aristocrats( תוליצאה .דחיב הכולמל םישענ אטילו ןילופ 1569ב .הלודגו ,הקזח ,הרישע איה ןילופ )א
 .)Natural Resources+האובת-הפוריא חרזמ לש Breadbasket=הניארקוא( הרישע דאמ המדא שי הניארקואב .הפוריא לע

 ללגב .הניארקואב ראשהל וצר אלו זירפל םיעסונ ויה םיליצאה זא ,הניארקואב םיבוט ךכ לכ ויה אל םה םייחל םיאנתה
 .הניארקואב תבשל וליחתה םידוהי יפלא .םהלש )Arendas (Estatesה לע רומשל ידכ םידוהיה תא ונימזה םיליצאה הז
 םידוהיה ולאה םירבדב .)Inkeepers( חזרמ יתב ילעב ויה ןכ םג םידוהיה .םיליצאהמ המדאה תא )Leased( ורכש םידוהיה
)וירפס תא בתכ סילרסא השמ ברה-א"מרה הזה ןמזב( .וסנרפתה
)?הדיריל בהז רותמ םיכלוה ךיא(!:םידוהיה בצמ תדירי
:םימרוגה )א !!!!!!!!!!!
.ואנק הניארקואב םירכאה רקעב ,םידוהיב ואנק םייוגה-תוימשיטנא
?המל
 ויה םידוהיה( םידוהיהמ תוחפ אוה םהלש דמעמה .תומהבה םעו ומכ םייח םירכאה .םירכאה לע םיטלוש םידוהיה )1
 םידבע םתייהש וחכשת לא" ןהב ובתכו תונקת ןומה ואיצוה םינברה .)םיליצאהמ התוא ורכש םה-המדאה ילעב
.)םירכאה( םיניארקואלו םינלופל הפי גהנתהל םיכירצ םידוהיה הז ללגב ."םירצמב
:תואצות )ב
 ןגרא יקצינלמח .ןילופמ תואמצע וצר םה .ינלופה ןוטלש תחת ויח Cossacksה .Chimilnitski-יקצינלמח-ט"תו ח"ת תורזג
 לש תומלש תוליהק .םידוהי ןומה וגרה םיקזוקה ןילופ ליבשב ודבע םידוהיהש ללגב .ןילופ דגנ ודרמש םיקזוק לש אבצ
 היה אל .הלוצמו ןוי ורפסב )Massacres( םיחבטה תא ראתמ רבונה ןתנ .)וסרהנ תוליהק 744 םירמוא שי( וסרהנ םידוהי
 םה יכ ,]הניארקוא לש הריבה ריע[ Kievב יקצינלמח לש לודג לספ שי םויה( .העונת היה אל םהה םימיב יכ ,חורבל ןאל
)תואמצע םהל ןתנש גיהנמה אוהש םיבשוח
 .םירוה ילב הפוריא חרזמב םימותי ןומה ויה .וחצרנ םידוהי םיפלא תואמו וסרהנ תוליהק תואמ :ט"תו ח"ת תואצות
 תא ודבא םידוהיה .םהירוה תומש תא וחכשי אל םידליהש ידכ םירוהה לש תומש םהידלי לע תורשרש םימש ויה םירוהה



 תא ודבא םידוהיה .םהירוה תומש תא וחכשי אל םידליהש ידכ םירוהה לש תומש םהידלי לע תורשרש םימש ויה םירוהה
 תוצראל םידוהיה תא ואיבה םה .יבשב םידוהיה תא וחקלש Tatarsה םשב םימלסומ לש טבש היה .לודג ינוע היהו םפסכ
.םימלסומהמ םיזנכשאה םהיחא תא ונקו םייובש ןוידפ ושע םידרפסה .םתא הרוחס ושעו דרפס ידוהי
 .תוליהק הברה ליבשב תונקת ואיצוה םה .תוליהק 21ל תוליהקה תא קלח דעוה .תוצראה 'ד דעו תא ומיקה םידוהיה
)הפוריא חרזמ ידוהי לא תואמצעה למס תא הלטב ולאכ( דעוה תא הלטב הנידמה ףוסב
ןילופ תדירי )2
)Corrupt( תחשומ תוליצא

שלח חלמ/שלח אבצ
דרי ילכלכה בצמ
)18ה האמב הכפהמ לש השדח העונת( תודיסחה )3

העונתה תמקהל םימרוגה )א !!!!!!!!!!!
)םיינע םה םידוהיה( .ט"תו ח"ת לש האצותכ-ילכלכ/יתרבח רבשמ
 דוריפ שי 18ה האמב .)Ignoramous( ץראה ימעל וכפהנ םה .םירעב אל רבכ )הניארקוא/ןילופ( Arendasב ויחש םידוהיה

)Schism( םירישע+םינברהו ץראה ימע ןיב.
 הברה .םולכ עדי אלו הרות דמל אל ריעב היה אלש ימ .אטיל לש הריבה ריע-)םש היה םידוהי לש הלודג הליהק( אנליו
!!.תודיסחל םרג יתרבח רבשמש םירבוס םינוירוטסה
 רשאכ יבצ יאתבשל ונימאה םידוהיה .1660ב תואתבשה תעונתל המרג ט"תו ח"ת תורזג םולש םושרג יפל :יחישמ רבשמ
 םלסאתה יבצ יאתבששכ .הוקת ודבא ךכ לכ םהו )חישמ ילבח( תורצ ירחא אובל ךירצ חישמ יכ ,חישמ אוהש זירכה אוה
 היה .הוקתו דודיע םהל הנתנו םידוהיה תא הררועתה תודיסחה ןכל .)Depression( תואכד ךותל הרזחב וסנכנ םידוהיה
 לש )Reincarnation( לוגלגה אוהש רמא אוה 18ה האמב .קנרפ בקעי היה ומשו ,יבצ יאתבשל ףסונב ,רקש חישמ דוע
 דיגהל ידכ ,הילע לכל הדירי םיכירצש רמאו הלבקב שמתשה אוה .ותב ירחאו וירחא וכלה םישנא הברה .יבצ יאתבש
.הברה אטחל םידוהיל םרג אוה .םלסאתה יבצ יאתבשש ומכ רצנתהל ןוכנ הזש
 בתכש דחא בתכמ קר שי ונלו ,לודג רפס בתכ אל אוה( ]1700-1760[ .בוט םש לעבה-ט"שעבה-תודיסחה לש דסיימה )ב
)וסיגל
 .הילודופ ארקנש הפוריא חרזמב םירה לש רוזיא היה וב דלונ אוהש םוקמה .םינקז םירוהל הפוריא חרזמב דלונ ט"שעבה
.רדחל םידוהיה םידליה לכ תא ףסוא היה אוה-"Behelfen" היה אוה ומצע תא סנרפל ידכ ,לדג אוהשכ
 לעבה אוה-Master of a Good Name ונבומש ,בוט םש לעבה יונקה תא לבק לדגשכ לבא ,לארשי היה ולש יתימאה םש
 .יתסילבק הרוצב 'ה םשב שמתשהל ךיא ועדי םהו ,הלבקב םיאיקב ויהו ודמלש םידוהי ויה 18ה האמב .'ה לש םשה לש
 יתסילבק הרוצב 'ה םש םהילע בתוכ היהו )Amulets( תועימק ןתונ היה אוה .ינחור הפור היה ט"שעבה ,'זב'זמ ריעב
.ט"שעבה-ומש תא לבק אוה הז ללגב .םיאפרתנ ויהו םיהיראוצ לע םיקשב םתוא םישבול ויה םישנו םישנאו
 והז .ט"שעבה לש תולבק ,'זב'זמ לש תודועתב אצמ ,הטיסרבנוא ןליא רבב תודיסח לש ןוירוטסה ,Rossman השמ )א
.'זב'זמ רפכב רג היה ןכ ט"שעבהש תוכימס
 דומלתב לודג איקבכ ומצע תא הלג אוה רזח אוהש ירחא .דבל Carpathian Mountainsל ךלה ט"שעבה ,20 ליגב ךרעב
 שיא אוהשו תדחוימ המשנ ול שיש העדי ליהקה אוהש םידימלתה לש הצובקה .תודיסחה תא דמלל ליחתה אוהו הרותבו
 ולש סיגה זאו ,ט"שעבה לצא דמל אוהש דע ,הככ בשח ולש סיגה וליפא .ץראה םע אוהש ובשח םירחאה םידוהיה .דחוימ
.םילודגה וידימלתמ דחא תויהל ךפהנ
תודיסחל תורוקמה )ג
.רטפנ אוהש ירחא בתכנ-ט"שעבה יחבש
 ט"שעבה לע עמששכו )תודיסחה דגנ( דגנתמ בר היה אוה הלחתהב .יונולופמ ףסוי בקעי היה רבחמה-ףסוי בקעי תודלות
.ורפס תא בתכ אוה זאו ט"שעבה לצא דמלל ליחתה אוה ךכ רחא לבא ,חמש ךכ לכ היה אל
תודיסחה לש תונויערה )ד
.'הב קבדהל םיכירצש הז תודהיה לש סיסבהו רקיעה-תוקבד
)ץראה םע וליפא( דיסח=טושפ ידוהי



)ץראה םע וליפא( דיסח=טושפ ידוהי
 יברה .הזל אמגוד הז )יברה םע םילכואו םירש תבשב( "שיט" .ולש יברהו ידוהי םדא ןיב קזח רשק היה :קידצ-"יבר"
 םיכלוה םישנא .םיימוי-םוי םייח לש ןפוא לכב וילא םינופו םיגחל יברל םיעסונ .'הל ידוהיה ןיב )Intermediary( ךוותמה
 םידגנתמה .ולש תורצה תא ןיבהלו )טושפ םדא ןיב( טוידהה לש הגרדמל תדרל ךיא עדי יברה .תוכרב ליבשב תבשב יברל
.הרק אל הז לבא ,הרז הדובע ידיל איבי קידצה יברב תוקבדהש ודחפ
.תינרדומה הפוקתב וליפא ,18ה האמב ןילופ לש תוליצאה לש שובלה תא שבלל וכישמה םידיסחה-שובל
.םידוהיה ןיב "שיט"ב ולש )Leftovers( "םייראשה" תא קלחמ היה יברה :"שדוק ירבדלוח ירבד"
.ןייו ,דוקר ,ריש="החמשב 'ה תא ודבע"-)Slogan( אמסיסה
)הנווכ ךל היהיש בושח הז הליפתה תא ןיבמ וא עדוי אלו ץראה םע התא םא וליפא( הנווכב הליפת
.הלבק-יתסימ הז יכ )דרפס( לזיראה חסונ ללפתהל ופידעה םה )1
.ךכ לכ הליפתה ינמז לע םידיפקמ אל םידיסחה ןכלו ,הלבק ודמל םה הליפתל ןנוכתהל ידכ
ט"שעבה ידימלת )ה
שטירזעממ לודגה דיגמה-רעב בד
 הלבקהמ תונויער חקל אוה .רסמ םהמ איבהלו םירופס רפסל עדי אוה .םילשמו םירופס רפסו רפכל רפכמ עסנ אוה
.הטושפ הרוצב םתוא ריבסהו
)תונושה תוצובקה( תודיסחה )Dynasties( יתב תא דסי אוה
)אינתה תא בתכ אוה( ידאילמ ןמלז רואינש 'ר-Lubavitch-)תעדו ,הניב ,המכח( ד"בח )1
הרות דומל+הלבק
)”Tormented Master“( אירב אוה רובש בל :בלצרבמ ןמחנ 'ר )2

"דאמ רצ רשג ולוכ םלועה לכ" רישה תא רצי אוה
!.'ה ינפל םידוהיה תא קידצמו 'ה לא הנופ היה אוה םוי לכ-"לארשי םע לש ןיד ךרוע" :בצידרבמ קחצי יול 'ר )3
תודיסחה דגנ ויה םה-םידגנתמה )ו!
 ,הליהקב דחוימ דיקפת םוש ול היה אל .רודה ילודגמ דחא היה אוה .אנליומ ןואגה והילא היה םידגנתמה לש גיהנמה
.םכחכ ותוא וריכה םלוכ ןכ תורמל לבא
?ודגנתה המל!
.הרז הדובעל המוד דאמ היה יברה םתעד יפל .יברה לש ןינעה תא ובהא אל םה-יבר
 .ןייו ,דוקר ,ריש ידילע אלו תיניצר ךרדב ידוהיו ידוהי לכ לע בויח שי ,אנליומ ןואגה יפל .הרות דומלת וליפשה םידיסחה
.בושח אל הרות דומלש תרמוא ןייו ,דוקר ,ריש לש ךרדה
םתובא גהנמ תא ובזע םידיסחה )ג
םתובא גהנמ תא ונש ןכ םידיסחהו ,ךתובא גהנמ תא תונשל רוסא-"הכלהכ לארשי גהנמ"
?ךיא
)לזירא( דרפס חסונ וללפתה םה-הליפתב
.םידגנתמה יפל הכלהה דגנ םגו ,דח דאמ הזש שטולמ ןיכסב ושמתשה םידיסחה-הטיחשב
.תידוהיה הליהקה םע םירשק ורבשש תכ ומכ םה ."םידושח" אלא םידיסח םניא םידיסחה
.דבע אל הז לבא ,םרחב םידיסחה תא ומש םידגנתמה .םידיסחהו םידגנתמה ןיב םיחא תמחלמ היה )3
.םמצע תא ולידבה רבכ םידיסחה לבא ,הליהקה רתימ והשימ לידבהל הז םרח לש הרטמה-?המל
.םיבשוח םישנאש הממ םיבוט רתוי ויה 17ה האמב םידוהיה לש םייחהש ןעוט אוה-)Rossman( ןמסור השמ )4
 ,הכפהמ ומכ התיה תודיסחה ,תודיסחה תעונת תלחתהב :הזה ןמזב םידיסחהו םידגנתמה ןיב םיחוכיוה לש הינוריאה
.םייתד יכה םידוהיכ םיבשחנ םידיסחהו )Conservative( יביטיברוסנוק דאמ תודיסחה םויה לבא
?ורצע םידגנתמהו םידיסחה ןיב םיחוכיוה המל
החצנ רבכ תודיסחה
.הלכשהה תעונת היהש םהלש ףתושמה ביואה דגנ םירבדב דחיב ופתתשה םידיסחהו םידגנתמה
 ומכ הרות דומל ושיגדה אל םהש קר אלא ,תודהיה דגנ ודרמש םידוהי לש תכ אל םהש םידגנתמל וארה םידיסחה



 ומכ הרות דומל ושיגדה אל םהש קר אלא ,תודהיה דגנ ודרמש םידוהי לש תכ אל םהש םידגנתמל וארה םידיסחה
.םידגנתמה
?תודיסחה תעונת החילצה עודמ )ז
1( Dubnov-ןוימדה םלועל וסנכנ םה .ןוימדה םלועל חורבל םהל ןתנ תודיסחה .הזה ןמזב דאמ הברה ולבס םידוהיה 
 םהל ןתנ אל תודיסחה לבא )ובלב שיגרמ אוה ךיא לע ןודאה םדא( .תוינחורו הנווכ ידילע ,םהלש תויעבהמ וחרבו ,הזה
.תוימשגה תויעבל תונורתפ
 םידוהיה ןיב יתרבח קבאמ היה .תודיסחב וכמת ,םינזחו םירומ ומכ, תידוהיה הרבחב ךומנה דמעמב םידוהיה-רוניד
.הזה קבאמה תא הסרה תודיסחה .םינבר/םירישעהו תידוהיה הרבחב ךומנה דמעמב
 ללגבו ,הב ונימאה םישנא הברה ,תואתבשב הכישמה ללגב .)םידיגמ( תודיסחה יגיהנמו תואתבש ןיב רשק שי-סיוו
.תודיסחב ונימאה םישנא הברה ,תודיסחה יגיהנמו תואתבש ןיב רשקה
.חילצה הז ןכלו הלבק דמלל ,תיליעה דחוימב ,םישנאל המרג תודיסחה-רגניטא
.חילצהל תודיסחל רזע הזו אלפנ תוישיא בוט םש לעבל היה-סקטא


