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"1נתסש תא בוהאל ,םידליה ,11ילע יכ יל וחא יו1מ"
 ("ןטק ם$>ע״$ סיד־לי יבסיבע)
בגר םחנמ

$ע> הירבעה ^ייח^י $ע טי&ע

ה יתונולשיכ לעו היגשיה לע תילארשיה הרבחב חוכיו להנתמ תונורחאה םינשב
ו תחלצה לע תיללכ המכסה תמייק לבא ,לארשי ץראב תינויצה העונתה לש
ל ש תינרדומ ןושלל התכיפהו תירבעה ןושלה תייחת :דחא אשונ לש הלודגה
ה מדקהב ןוויס ןבואר ןושלה רקוח בתוכ הלאה םיגשיהה לע .הביתכו רוביד
ד בש ,תערכמה הדבועהמ םלעתהל רשפא־יא" :הדוהי ןב רזעילא לש ויבתכל
ן ושלה החתפתה ,ותוכזב הבר הדימבו ,הדוהי־ןב לש הזה יאנקה וקבאמ םע דבב
ת גרדל העיגה ךרדה תציפקב .הבר תוחתפתה ,בתכב ןהו הפ-רובידב ןה ,תירבעה
ה ב םיעבקנ ;ךלוהו ביחרמ הילימ רצוא ;רבד לכל היח ןושל לש ההובג תומדקתה
ם דא ןיב יעצמא־יתלבה רובידה ;שבגתמו ללכתשמ הנונגס ;תורשקתה־יסופד
. רתויו רתוי חלוקו טוהר השענ ,םיינורטקלאה תרושקתה-יעצמאב ףאו ,ורבחל
ת ונותיעה רקיעב) תיטסיצילבופה ןהו (הפיה תורפסה) תיטסירטלבה ןה ,תורפסה
( םיינידמו םייתרבח םיאשונב םיקסועה םיינורטקלאה תרושקתה יעצמאו
ת וכורא תויח תונושל לש ןתמרל תינושלה התמרב תכלוהו המדתמ ,תיעדמהו

ו יתימע ,הדוהי־ןב לש הרידאה החלצהל תואנ םוכיס והז ".רוביד לש תרוסמ
ה קיתעה תירבעה ןושלה תכיפהב וישודיח תא ץיפה הדוהי־ןב .וכרד יכישממו
, דסיש ןושלה דעו ימוסרפ ךרדו וינותיע תועצמאב ראשה ןיב תינרדומ הפשל
.תירבעה ןושלל הימדקאל ךפה לארשי תנידמ םוק םע רשא
, תירבעה ןושלה לש החותיפל םילכ תריציל וייח תא שידקה הדוהי־ןב רזעילא
ת א ואר) תוימואלהו תויתוברתה ויתומישמל ותחפשמ ינב תא דבעש םג אוה לבא
ל ש תואנקה תא ןייצמ ןוויס .("יבא תיבל רוכבה" רמוע הרובד לש הרפס
ח תפב בתכש תיגארטה השדקהב םג יוטיב ידיל האב וז .תירבעה הפשל הדוהי־ןב
א יצוהל חילצה אוהש דיחיה ןולימה והז) .ותב לש הרכזל ולש ירבע ןולימ
: השדקהה ןושל וזו .(1915 תנשב גרבנייטש עשוהי םע ,הנליווב תאזו ותומלשב
 הרובד המיענה ,הדמחנה ונתבל תרכזמ (רוקמבש רסחה ביתכה לע יתרמש)
הפתח תוומהו תירבע ןושלב הרוביד םעונב הנייטצה רשא ;םינש עבש תב
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 לארשיב הניברת הומכו ,ונמע תונבל תפומ הרכז ׳יהי .התודלי ביבאב ונממ
 וז הדומח שפנ לע םילבאתמה היתובא .וננושל התייחו היח תירבע תורבדמ
,וננושללו םעל הדבאש

הדוהי־ןב הדמחו רזעילא

ה ירוה .הדוהי־ןב לש הנושארה ותשא םש לע הרובד היה תבה לש המש
ה תרמשמ לע הלפנש ימ לעכ אלא ,הבוהאה םתב לעכ קר אל הילע םילבאתמ
ה ניברתש רסמ הריבעמ וליאכ איה התומ םצעב .היחה תירבעה ןעמל קבאמב
ת א וז השדקהב אטבמ הדוהי־ןב .תינרדומה תירבעה תא תורבודה לארשי תונב
ן יא הבש תוריסמ ,השדחה תירבעה םודיקל תילאטוטה ותואנק תאו ותוריסמ
.םיירוביצהו םייטרפה וייח ןיב תולובג

ם לוע" םשב םידליל ןועובש השרווב עיפוה (1905־1901) תוטעמ םינש ךשמב
ד ואמ רישע היהש ,ןועובשה לש תורבוח םישישו האמ ואצי לוכה ךסב ."ןטק
י רבד דצל" .תודיחו תושדח ,עדמ ירופיס ,םיריש ,םירופיס ,תונומת ליכהו ונכותב
ע פשו (...) םיידוהי םישיא לש תובר תויפרגויב ןועובשב וספדנ עדמהו תורפסה
ת א םג ןייצמ אוהו ,קפוא לאירוא רקוחה בתוכ ."יללכהו ידוהיה םלועה ןמ תועידי

, היינשה היילעה תפוקת סורפב אצי ןותיעה" :ןועובשה לש תיטילופה המגמה
ת ושדחה ידומע .ןויליגו ןויליג לכב היוטיבל האב תימואלה תינויצה המגמהו

ו א תונידמ ישאר םע לצרה לש ויתושיגפו ויעסמ לע ,תוינויצ תופסא לע ורפיס
י קסבוזרג-רוג הדוהי .הקוחר ריעב תינויצ הדוגא הכרעש םיינע םידליל גח לע
ת ועידי וספדנ ליבקמבו ,תונושארה תובשומב וירוקיב לע םיבתכמ תרדס םסרפ
ד סיש רפסה-תיבל הכימת סייגל ידכ הפוריאב דניקלב לארשי לש ועסמ לע
".ופיב
. (1921־1866) רודגיבא־ןב בייל םהרכא היה דחאה :םיכרוע ינש ויה ״ןטק םלוע״ל
ת ואמ םינש המכ ךשמב האיצוהש השרווב "הישות" תאצוה תא 1896־ב דסי אוה
ש יאה רוכז" :ודובכל ורמאנש םירבד איבמ קפוא .םירגובמלו םידליל האירק ירפס
ב ור (ןכש) ,לארשימ תורפס החכתשנ אוה אלמלאש .ומש רודגיבא־ןבו בוטל
ת אצוהב רקיעב ליעפ היהש ,ינשה ךרועה ."םה ול םידליל האירקה ירפס
ם גרתמ ,ררושמ ,רפוס היה אוה (1933־1865) ןודרוג בייל לאומש אוה ,ןועובשה
ש וריפה ־ לודגה וייח לעפמ לע רקיעב דקש תונורחאה ויתונשב" .עודי ךרועו

.(םידלי תורפסל קפוא ןוקיסקל ךותמ) ".ך״נתל דקונמה יממעה
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"ןטן> ןג^ םכ^ זטזט ןטץה
ה כורא היינפ היוצמ (1901) ״ןטק םלוע״ לש ןושארה ןויליגה תא חתופה דומעב
ן ועובשה לש וירסמ תא (תסרופ תכרעמה הבו ,"ןטקה םלועה יארוק לא" םשב
ל או םיכנחמה לא םג הנופ אוהש קפס ןיא ךא ,דקונמ םנמא סראמה .שדחה
ם ידימלתהו םידליה ןעמל וב ורחביש םה ירהש ,ילאיצנטופה ארוקה לש םירוהה
ם יארוק :ונממ הלוע ורבע םימימ ירבעה ןונגסה לש חוחינ .וילע וצילמי ףאו
 קחשל ,לייטל םיבהוא םתא רפסה תיבב השקה םכתדובע ירחא !םיריעצ
 שחל ןיזאהל ,םיקוריה םיאפועה ןיב םירופיצה תחיש עומשל ;עשעתשהלו

 תבשל וא ,םיריהבה םימשה תלכת לא טיבהלו םיננערה םילעה ןיב חורה
ש י לבא .הבוטה תנמואה וא הבוהאה הנקזה יפמ םיפי םירופיס עומשלו תיב
ם ישדח םירבד םכל עיצמו םכנותיע אב הנהו ,םכילע םיסאמנ םירופיסהש
 תעב ויתורוש ןיב לייטל ,ןטק לויט־ןגל םכל היהי ׳ןטקה םלועה׳ :םיכשומו

ל ש תונומת :םיאשונ לש עפש םיארוקל םיעיצמ םיכרועה .םכידומילמ שפוחה
, םלועה ןמ תושדח ,עדמו עסמ ירופיס ,תודגא ,םיריש ,םיאלפנ עבט תוארמ
, םלועב םידלי ינותיע תובקעב תכרעמה תכלוה הלא םיאשונב .תודיחו םילשמ
ו נמע ימי ירבדמ תונומת :הזה ןותיעה לש םירסמה םידחייתמ םיאשונ ינשב לבא
ה ברה ינפל הב ונבשי רשא הפיהו הבוטה ץראה איה ;השודקה ץראה תוארממו

. קהבומ ינויצ רסמ והז .הב תבשלו בושל דוע םיווקמ ונאש ץראה איה ,םינש
ת ירבעה ןושלה תייחת :יזכרמ אשונ דוע םילעמ םיכרועה הינפה לש הפוס תארקל
ם ע ,םכמע תא תעדל ודמלת םהמ" :לארשי םע לש ורבע תייחתמ תעבונש
 רשא הפשה תאו הב בשי רשא ץראה תאו ותוא םתבהאו ,ויתורוק תאו ,לארשי
ד ע וירפסב וחור תא עיבהו םיהולאה ינפל ושפנ ךפש הבש הפשה איה ,זא רביד
".םכיפב היח הפשל היהתו בושת יכ הווקנ רשאו ,הזה םויה
ם יחרואה .םיארוקה יבתכמב יוטיב ידיל הזה ןורחאה רסמה אובי ,ונרמאמ זכרמב
ם יארוקה להקל תיתודידיו תירופיס המיענ הזה טספינמל תוושל וצמאתה
.ילאיצנטופה םיארוקה
ן ועובשה לש היינשה תרבוחב :םירגובמה להק לא ל״ומה הנופ הנוש חוסינב
ת ונטק תויתואב תספדומ "וז־ל״ומה תעדוה" טעמכ םלש דומע ינפ לע עיפומ
ם ירוהל םיריבסמ שאר-תדבכו תיניצר המינב ,םיכרועה .תדקונמ הניאו
ד חוימ ןותעל םיארוק גוח ונל היהיש תעה עיגה אל דוע םנמוא יכ" :םיכנחמלו
־  םירענה םה םיבר תאז תמועלו .טעמ םדקומ ונדוע הזה ןויערהו ,תירבעב םהל
ר סחי לבא ,ונתפשב תקפסמ העידי םהל ושכר רבכש הנורחאה תעב תורענה םגו
ך רוצב וקפקפש ימ ויה םאה" .םחורל םיאתמה ליעומו םיענ האירק רמוח םהל
?תשדחתמה תוברתה ירקבמל דה ןאכ שי םאה ?תירבעב םידליל ןועובשב

40



 ,רסחה תא אלמל םיחיטבמו תירבעב םידליה תורפס תולד לע םידיעמ םיכרועה
ם טע ירפמ ונל וחלש רבכ ןורשיכה ילעב םירפוסהמ םיבר ":םירשבמ םה ירהו

ן ותע " .תאז ונתדובעב ףתתשהל םצפח תא ונל ועיבה םהמ םיברו ,ןותיעה דעב
ם ירפוס ירהש ,הרשכ רבכ העשהש ררבתמ יצולח השעמ אוה םידליל עובק
.ןותעל םהיתוריצימ םיחלוש םיירבע םיררושמו

ם יסחייתמ ךכל םגו ,תוצופתב םידוהיה ייחב יזכרמ היה אל יטתסהה טביהה
ה ריש םיאלמ םיננער םייחו תודלי לט אלמ םלוע היהי ׳ןטקה םלועה’ " :םיכרועה
, לודגה םלועהל חוורמו הפי רודזורפו ־ לארשי ידליל וננובאדל םירסחה ־ יפויו

ת ועפשהל רגוסמ היהי אל שדחה ןועובשה ".םישנאב םאובב וב ואובי רשא
א רוקה ינפל חתפי םג אוה ,קהבומ ימואלו ינויצ ותויה םע ,הברדא :תוינוציח
.תידוהיה הרייעל רבעמש ,לודגה םלועל תונולח
ת רתוכה עיפומ ,םירגובמה להקל הנופ אוה ףא ,7 ׳סמ תרבוחב ,ישילשה טספינמה
:םירסמה ןמ המכ לש םישגדה ובו ,"ןטק םלוע"
ב וט רתויהו םלש רתויה רפסה־תיבל םג םירוענה ינבל היהי ׳ןטקה םלועה׳ ״*
ן יעמ םהל היהת תרבוחו תרבוח לכו ,החורו תירבעה הפשה תעידיב וב םלתשהל
ם לועב טלש ,"הארקמ" ותועמשמש .הפשה ןמ חוקל ,הזה חנומה) היטמוטסירח
ח נומ ול אצמנש דע ,הלכשהה תפוקת זאמ םיירבעה תופוסאהו דומילה ירפס
ת ופילח האלמ היטמוטסירח ,(תירבע) רבע תפש דומילל הניוצמו השדח (תירבעב
ם נכותב םתוא םיבבלמהו םחורל םימיאתמה םינושה היקלחב בר ןיינעו
".םנונגסבו
ם יארוקה לש םתמרל םאתומו ךשומ ,ןווגמ היהי ןועובשב רחבמה :ונימי ןונגסבו

.םיריעצה
, בבלמו האנ ןונגסבו תיעבטו הלק הפשב םיכורע ויהי "ןטקה םלועה" יקלח לכ
ם הינייעמ שארב הנייהת דקונמ אלה וקלחב םגו ,ולוכ דקונמ אובי ונממ לודג קלח
ך א ,הפיה ירוקמה ןונגסל דוגינב ,םידליל דחוימב ובתכש םירפוסה ןמ קלח לש
ם ג טילקו יח ןונגס אוציל ולמע םה .ופאמ םהרבא תשרומ השקהו לברוסמה
ל ע לקהל ופאש םג םה .תירבע תרבוד הביבסב ווח אל םיארוקה בורש הפוקתב
ץ מאתי (׳ןטק םלוע׳)"* .׳יקלח דוקינ׳ םויה םיארוק ונחנאש המ עויסב םיארוקה
ו יארוקל ותיתב ,בוטה םעטהו יפויה שגר תא םיריעצה ויארוק ברקב חתפל םג

ם ג םהב ,םידליה םלועו ונימי ירבדמ ,עבטהו םייחה ןמ םירויצו תונומת ןומה
ם ינמוא ידיב םייושע םירויצה לכו םייחה תוצילעו לותיה םיאלמ החירב-ירויצ
ר מאנש המ לש הבחרה וז .םידוהי םניא עירכמה םבורב םינמואה בגא םיחמומ
?תוזחהו יתונמואה דממה תא םהירפסב םירסח לארשי ידליש ךכ לע הלעמל
יפלא האיצוהש ׳הישות׳ תאצוה לעב היה , רודגיבא־ןב ,םיכרועה דחא רומאכ *
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ן ותעה איבי רשא תלעותה היהת הבורמו הלודגו .תובר תוספדהב םידלי ירפס
ר בכש ,הרומה תרזעב םא םמצעב םא ,ונתפש תתא םידמולה םילודגל םג הזה
ה לוכ תדקונמ ,הלק האירק "ןטקה םלועה״ב ואצמי הלא לכ (...)םילודגל םיכורעה
 הנה הז דבלמו .הנכותב תבבלמו המיענו הנונגסו התפשב תנבומ ,ןיאצחל וא
ה תפש תא םיעדויה םילודגל םג ארקמל םימיענ ויה ׳ןטקה םלועה׳ ינייניעמ םיבר
ו נכותב - יעדמה קלחהו ,וילע ךופשה יפויהו הרישה חורב ־ ירופיסה קלחה ,בטיה
. !תירבעה הפשה דומילל רישכמ שמשי ןותיעה" .ובש תוליעומה תועידיהו בושחה
ם יאמצ ויה םהמ םיברש ,םינוש םיליג ינב םיארוקה ללכ לא אפיא ונפ םיכרועה
ת ירבעה תיתוברתה היחתל ףסונ יאצמא "ןטק םלוע״ב ואר הזבו ,םילק םיטסקטל
י דיתעה שגפמה ןמ תובהלתה תרכינ םיטסקטה תשולש לכב .לארשי תוצופתב
, תיללכה תוברתה לש םירסמה תא םהל ריבעהל זע ןוצרו ,םיריעצה םיארוקה םע
.לארשי ץראב התמשגה תארקל תינויצה היגולואידיאה תא דחוימב ךא

w ןיב םיבאכב .ת^י^ח y "ןטץ?> ס^עח"
ך כו ,םיבתכמל תובוגת הדדוע ףא תכרעמה .ןותיעב םיבתכמה רודמ לש ומש והז
ה פשה דומיל :םיבתכמב םיטלוש םיאשונ ינש .םינושה םיבתוכה ןיב רשק רצונ
ה תיה המ תעדל ןיא .םיבתוכה ירבדב תינויצה לארשי ץרא לש המוקמו תירבעה
ת וברעתהה תדימ התיה המו םוסרפל ולספנש םיבתכמל תכרעמה תבוגת
" וצפש״ו םיטסקטה לע ורבע םירוהו םירומש חינהל שי .םיבתכמה לש םנונגסב
י ארוק זוחא היה המ ?םייונמה ללכ ךותמ םיבתכמה יבתוכ זוחא היה המ .םתוא
ע יגהש ןויליג לכש ,קפס ןיא ?הריעצה תידוהיה היסולכואה ברקב ןועובשה
ר חבמה ןמ הלועש יפכ ,ןועובשה .םידלי המכו המכ ידי לע ארקנ תידוהיה הרייעל
ל ע םיירבעה רפסה יתבל הבוה וא םידלי לש םיגוח ידי לע ףתושמב ארקנ ,ןלהלש
ן ועובשה לע ומתחש םידלי לש תויונגראתהל תויודע שי םשו הפ .םירומה ידי

ם וסרפ ירוחאמ .לוז היה אל יונמה ריחמש החכומ ילואש הדבוע ,ףתושמב
ר בדו .ןועובשה ןעמל הלומעת לש תילכלכ הסיפת םג הדמע םיברה םיבתכמה
ת א הז "םישגופ" םה ךכו ,םינוש תומוקממ םיאב םיבתוכה :בושח תוחפ אלו ףסונ
ג ציימ רחבמ והז .תינויצה היגולואידיאהו םהלש ןועובשה ביבס םידחאתמו הז

.םיבתכמה ללכ ךותמ

הד^הי ןב וד^יב★
ש יאה היה םידחא תועובש ינפל יכ ׳ןטקה םלועה׳ יארוקל עידוהל ינא ץפח"
י בא .ימעו יבא םע ,ירומ םע תירבע רביד הדוהי־ןב (...)יבא תיבב הזה דבכנה
א וה יכ ונל רפיס אוה (...) רבחמ אוה רשא ״ןולימ״ה רבד לע ותיא ורבד ירומו

.םירפוסה תכאלמ - ותכאלמב קסועו רקובב תישישה העשב םוי לכ םיכשמ
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ה דלי (19011112 ןויליג) ״ימולשב םג שרוד אוהו ונממ (!היולג) יולג ונלבק לומתא
ן ב רמ רפוסה ינפב ׳םידורמ םיינע׳ רמאמה תא אורקל יתיכז רבעה ץיקב" :תבתוכ
י כ ןעי ,בטיה ותוא ןיבהל יתלוכי אל יכונא לבא ,תירבע ונמע רביד אוה .הדוהי

י כ רפסמ דליה :תורעה (1901 ,ח״כ ןויליג .״ונל הרזה תידרפס הרבהב רבדמ אוה
ט ילחה הדוהי־ןב .וב דמול אוהש ילאירה רפסה תיבב םג רקיב הדוהי־ןב
ה דליה לבא ,תשדוחמה תירבעה ירבוד ידי לע ץמואתש יואר תידרפסה הרבחהש
!הבזכא וזיא .ץרענה שיאה לש וירבד תא ןיבהל החילצה אל איהש תרפסמ

"ןטק ם^וע"
ה ירבח רשא ,"ןויצ יריעצ" תדוגא הדסונ לודרב הנטקה ונריעב" 13 ןב דלי בתוכ
ת א .שדוחל תחא הטורפ ןתונ םהמ דחא לכו ,תורענו םירענ םיעבשו םינש ויה
ו נאצמ וב ,"ןטקה םלועה" תא ונל חולשל "ןטק םלוע" תכרעמ לא ונחלש ףסכה
" לארשי ץראב רשא םינטק םידלי רבד לע םירופיסו תודגאו דואמ םיפי םירופיס
י ננה ,םירהצה תדועס רחא ,ותבשב תבש ידימ" :תבתוכ הדליו .(1901 ,ח״כ ןוילג)

" ןטק םלוע״מ םירופיסה דחא תא ןהינפל הארוק ינאו ,ייתוער תא יילא תנמזמ
ת וצראב" (רודמ)-ב ירומ תרזעב יתארק רשא תואלפנה רבד לע ןהל תרפסמו
י רומל הדות רמוא ינא" :תושגרתהב בתוכ רחא דליו (1901 ט״י ןוילג) ״תוקוחר
ף סכ יל ונתנ רשא םיבוטה יירוהלו שדחה ןותיעהב אורקל ינצעי רשא ,בוטה
א ל םירומ שי ךא" :ןוסרח ךלפמ בתוכ רחא דליו (1901 ח״י ןוילג) ״וילע םותחל
, שמוח דומלל וילע קר ,םינותיע אורקל ירבע דימלתל לא יכ םירמואה ,םיבוט
ו נחנא םג ןכלו ;םיבר םינויצ םיפסאתמ ותיבב ,ינויצ יבא (...) .ארמגו םיאיבנ
, בוט ךרוע ,ךינפ תא םישקבמו דחא לבור ונפסאו ,׳ןויצ ידלי׳ םשב הדוגא ונדסי
: בתוכ 13 ןב דלי (1901 ןוילג) ופיב רפסה תיבב םידמולה ונירבחל ףסכה חולשל
ם לועה׳ תא ונל ונשכרו תחא הדוגאל ונישענ ,רדחב םידימלת רשע םינש ונחנא"
.(1901 ג״י ןויליג) הנש יצח לש ךשמ לע ונל ביבחהו בוהאה ׳ןטקה
ם היתובא תובקעב םיכלוה םידליה תוינויצ רעונ תועונת רדעהב :תורעה
ט ביה םג שי תויונגראתהל .׳ןויצ ידלי׳ וא ׳ןויצ יריעצ׳ ומכ תומשב םינגראתמו
ם יקבאמל רורב דה םג שי םיבתכמה דחאב !ןותיעה לע ףתושמב המיתח :ילכלכ
.םינויצ-יטנאל םינויצ ןיב ידוהיה בוחרב םייגולואידיאה

J W M לא ד זעי ץראב .ח^בש^הזי) ,תורבעה העשה
. הייחתה תפוקתב ידוהיה בוחרב רתויב עיפשמה ררושמה ,עודיכ ,היה קילאיב
ה עונתה ןונמהל טעמכ היה ,(1891) א״נרת תנשב םסרופש ,״רופיצה-לא״ וריש
ת יב הנהו ,םיבתכמה ןמ המכו המכ לע הרוש רישה חור .הפוריא חרזמב תינויצה
:וכותמ דחא
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- העמדב םיער1זה ,םידבועה יחא1
- ?רמועה התב !רצקה
ץרא לא יתפעו רבא ׳ל ןתי ׳מ
!רמותה ,דקשה ץני הב
י ירבחל" :דלי בתוכ !לארשי ץרא אוה תירבעה ןושלה תייחתל יעבטה םוקמה
ן ושלב םש םירבדמ םידליה לכ יכ ,ימא יל הרפיס תאז םג :לארשי ץראב םינטקה
 :ףיסומ אוהו ".שדוקה ןושלב רבדלו קוחצל :דואמ הפי תויהל ךירצ הז ,שדוקה
ם הו דימת םירוהט םימשה .ץראה לע ץובו גלש ןיאו םימשב םירוחש םיננע ןיא"
ם ירפסמ םיחא ינש .(1901 ,׳א ןויליג) ״ומש תא יתחכש ...עבצ םהלו דואמ םיהובג
ם היתובא רשא ,תירבע רבדל םיעדויה םיבוט םידלי וניאר םש" :י״אב םרוקיב לע
, םתיב ינבל לכוא םהל ןיאו הדובע םהל ןיא התעו ,תובשומב המדאה תא ודבע
ך ורעל םיעיצמ םה .(1902 ב״ל ןויליג) ״ןיאו םחל םישקבמ םיבוטה םידליהו

ן ב ינא" .הבר איה ,םיאבה םיבתכמה יפל ,תונעיהה ןכאו ,י״א ידלי תבוטל תיבגמ
א יה יכ ,לארשי ץרא תא דואמ ינא בהוא" רחא דלי בתוכ "הנש הרשע תחא
י נא אנקמ .תאזה הדמחנה ץראל עוסנלו לודג שיא תויהל ינא ץפח המו ,ונצרא
ד לי .(1901 ,ו״כ-ה״כ ןויליג) ״הרקיה ונצראב ויה רשא ןודרוג שאוהיו השמב דואמ
ד חא בתכמ קר היה םיברה םיבתכמה לכ ןיב" :םמותשמ ,טרופקנרפב בשויה ,דחא
י כ ררמא םירמוא ןה ,דואמ ייניעב אלפיי הזה רבדהו ,לארשי ץראב בשויה רענמ
ע ודמו השודקה ונתפשב ורבדי רבד םג יכ דע ,תירבע בטיה םיעדוי י״אב םירענה
ד ואמ המ !םהירבדל וננה םיאמצ המ ,ל״וח ינב ,ונחנאו ?המואמ ונל םיבתוכ םניא
ם יארוקה :תעדל ונא םיצפח .םתוא תואצומה תאו םהייח יכרד תא תעדל ץופחנ
ר קיבש דליה .(1902 ,'ל ןויליג) ״?םש םהיקחשמ המ ?׳ידוהי׳ םהירחא המש םג
ל דגנ רשאכ זא ,בטיה הב רבדלו ונתפש תא דומלל םיכירצ ונחנא" :ביגמ ץראב
ה מ רבכ עדנ זא ,בטיה הב רבדלו ונתפש תא םיעדויה םיבוט םירבעל היהנו
ם על הב ונייהו ,השודקה ונצראל יאדווב בושנ זא (...).ונמע תא עישוהל תושעל
ו נמעל תולודג תושעל לכונו ,םייתימא םירבע ונלדוגב היהנ זא יכ ,הנושארבכ
.(1902 ,ב״ל ןויליג) ״!ונצראלו

ץ ראל היילעל הנכהכ תירבעה תורפסהו הפשה דומיל תא םיאור םידליה :תורעמ
ם יריעצה םיבתוכה ךא ,רתויב טעומ זא היה ץראב תובשומה רפסמ .לארשי
ם ידוהיה ומכ שממ ,הנחמה ינפל םירבועה םיצולחכ תובשומה ידלי תא םיאור
ה פי איה י״א :דועו תאז !תושודקה םירעה עבראב םידמולה תקזחהל ומרתש
, םירוהטה הימשו המילקאו ,תידוהיה הרייעב םהירוגמ תומוקממ דואמ הנושו
...הינב תבישל הפצמ איהו
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j m v t ןטץ ם^ע״ב"
ד ואמו ,רעיב ץיקה ןועמב יתבשי רבעה ץיקב" :בתוכ הרשע תחא ןב דחא רענ

, םיצעה דחא תחת יתבשב יתחמש התיה הלודג המו .הזמ יתעגעגתה דואמ
ת בהא׳ :םירופיסה יינעב ןח ואצמ דואמ דואמ "ןטקה םלועה" תא םש יארוקבו
( 1901 ט״כ ןוילג) ׳ןטקה קלב׳ רופיסהו ׳ויתס תדגא׳ רישהו ,׳הפיה הוח׳ ,׳םא
" ןטק םלוע" וננותע תא םג ארוק ינא התע" :ותדות תא עיבמ היצילגמ והשמו
א ל רשא ,םידבכנה םירפוסהל הדונ הבה .םיפיה וירופיסו ויריש לע דואמ גנעתמו
ם ויה יכ" :תרפסמ תחא הרענ .(1901 ,ו״כ־ה״כ ןויליג ״ןטקה ונמלוע תא םג וחכשי
ם ירפס יל ויה אל הנה דע לבא .םירבע םירפס ארקא ברעבו ,תרפותו ינא תבשוי
י תוארב יתחמש הלדג ןכל .(היירפס) ׳ארקמ תיב׳ ןיא ונריעב יכ ,ארקמל ,םילק
ם לועה׳ תא ארוק ינא התע” :רחא דלי רפסמ ךכו .(ג״כ ׳סמ) "!׳ןטקה םלועה׳ תא
י רומל רישה תא יתרפיס ינאו ,דואמ ייניעב ןח אצמ ׳תודגא׳ רישהו ׳ןטקה
" (תירבע) רבע תפשב רועישה תעב ימע רבדמ הרומהו .תורחא םילימב תירבעל
.(1901 ,׳ט ןויליג)

ת וריצי םהינפל ואצמש תירבע ידמולל רצוא היה "ןטק םלוע" ןועובשה :תורעה
. קודקדב לוגרת םשל ובתכנש תויתוכאלמ תוריצי אלו ,תירבעה הפשב תוקתרמ
ה תוחתפתה תניחבמ .םירומל ןיינעמ הארוה רמוח ושמיש םג ןועובשב תוריציה
.דבכנ םוקמ "ןטק םלוע״ל שי תוצופתב תירבעה םידליה תורפס לש

ףטץ ם$>ע״> חדש
ה לעש רחאל .ותישארב םודאה אבצב הגולפ דקפמ היה (1952־1890) הדש קחצי

 תמחלמ יאיבצממו (1945-1941) ןושארה ודקפמו ח״מלפה ידסייממ היה הצרא
ה יה ,גרבדנל ותחפשמ םש היה הצרא ותולע םרטב רשא ,הדש .תואמצעה
ן ודרוג השמ ירבד לע ביגמ אוה ובתכמב J1 ןב ותויהב ״ןטק םלוע״ לש ויארוקמ
ל כ ועדי רשאכ יכ יל תרמוא ימא" :(1901 ,׳י ןויליגב) ךכ בתכש ,השרוומ עשתה ןב
ק ר אל חקייו חישמה אובי זא ,תירבע םלוכ ורבדיו שדוקה יבתכ תא ונמע ידלי

ת וצראב תולגב דוע היהנ אלו ,לארשי ץראל ונמע ידלי לכ םגו יתוא םג יכ ,ךתוא
ב תכמה) ןודרוג השמ לש הז ובתכמ לע (הדש) גרבדנל קחצי ביגמ ךכו ."תוירכנ
ל כ ורבדי רשאכ אובי חישמה יכ ךבתכמב ,ןטקה יער ,תבתכ” :(ואולמב ןאכ אבומ
, זא אובי חישמה יכ םירמוא םיאיבנה .טעמ תיגש לבא .תירבע לארשי ירענ
ך פושה לכ יכ ,םד ךפשמו םחליהמ ולדחיו םהיניב םולש םישנאה לכ ושעי רשאכ
ל ש רודב םא יכ םיחצור לש רודב אובי אל חישמכ קידצ שיאו ,חצור אוה םד
םיכלוה םישנאה יכ ,ךנעא ־ ׳יתאזכ תע אובת אל ילוא׳ :לאשת םאו .םיקידצ
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ה תעו ,םד-יכפוש ויה םינש יפלא ינפל םישנאה .רודל רודמו הנשל הנשמ םיבוטו
י לוא .יתעדי אל ־ תוטעמ וא תובר םינש דועב חישמה אובי םא .זאמ םיבוט םה
ם לוא .םיקידצל ויהו םד ךופשל ולדחיו םישנאה ומכחי םא ,תאזה הנשב םג אובי
, ה״ל ןויליג) ”וננה םירבע ןכ לע יכ ,תירבע רבדמ ינא םגו ,דואמ בוט תירבע רבדל

.)1902
ם ישנאהש "האור" אוה דואמ תימיטפוא איה קחצי דליה לש השיגה :תורעה
ל ש האושה תא ,ןבומכ ,וזח אל ,םידליה םהיתובקעבו ,םירגובמה .םיבוטו םיכלוה
י נבל היינפ םצעב איה קחצי רענה לש ותבוגת !םיעבראהו םישולשה תונש ףוס
ל רוגה לש הינוריאה .םהיניב תומחלמה תא קיספהל (םידוהי ,אקווד ואלו) םדאה
ל בא ,לארשי תנידמ לש התמקה ןעמל המחלמב ןייטצמ אבצ שיא היה הדשש איה
. םיברעה םע םולשה ירחוש לאמשה יגוחב ליעפ היה ל״הצמ ררחתשהש ירחא
א לו תיגולאידיאו תיכרע התייה ותשיג ,ןודרוג השמ לש ומא ירבדל דוגינב
ר חבמה חורב ,ובתכמ ףוסב ריכזהל חכוש וניא אוה לבא .תיטסימ-תיזויגילר
."וננה םירבע ןכ לע יכ" תירבע עדוי אוה םגש ,ליעל אבוהש

ם ינשב הניוובו השרווב אציש ,רודגיבא־ןבו ןודרוג ל״ש תכירעב "ןטק םלוע" "
.1902-1901

י מע ,׳א ךרכ 4988 ,א״ת ,״1948־1900 ,תירבעה םידליה תורפס״ ,קפוא לאירוא *
.181־177

.ןודרוג ל״ש רודגיבא־ןב םיכרעה 4985 ,א״ת ,םידלי תורפסל קפוא ןוקיסקל *
, המדקהה ךותמ ,"ורבשו םולחה" ,הדוהי־ןב רזעילא ,(ךרוע) ןוויס ןבואר *
.7 ׳מע 4978 ,םילשורי
ו חלשש תוריציה יארב םיירבע םידלי ינותיעב תוינפתו תומגמ" ,בגר םחנמ "
.41-27 ימע 4992 ,א״ת ,״תויופקתשה ־ םידלי תורפס״ ורפסב ,״םהינותיעל םידלי
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