
הינממסו ךוטיילפ לש תיחולצ״ 
(ג״לי) ןודרוג ביל הדוהי לש ןוטייליפה תונמא לע 

תאמ 

ססרו לאומש 

א 

רפש אלו ותריצי ללכ לש תיוזה־ןרק לא ג״לי לש םינוטייליפה וקחדנ תובר םינש 

תא םג ג״לי לש ולעפ לע וגורטיק ללכב ךרכ ןיניירב ןבואר .תרוקיבה יניעב םקלח 

־בוטו תבשחמ תכאלמ לש ךרע םהל ןיא״ש ,ולשמ הכלה קספו םינוטייליפה 

םיחוכיו ,תוידוהי תוצלהו םיפירח םידודיח םיאלמ״ םה יכ ,רובס היה ןכ .״םעט 

קוח ילב ,םתס םירבד בוביגו םינימה לכמ תוצילמו םילותה ,ארוקה םע תוחישו 

.וללה םינוטייליפה םע דסח למג אל קילאיב נ״ח ףא 1.״יפוי שגר ילבו ,הדימו 

לכ״ יכ ,בתוכ אוה ,וייח ימיב םיבותכב הרמשנ רשא ,ג״לי תריצי תא ותכרעהב 

,םיבורמה םיינושלה םהידודיחו הריתי תינונגס תופירח אלא וניא הלא לש םחוכ 

ויה תאז לכב״ יכ ,ךכמ םלעתמ קילאיב ןיא תאז םע .״ןכותה לע םג םיבורמ 

הדומ אוה ןכ .״רתויב קנופמו ןדועמ ןיידע היה אלש ,להקה לע םתעשב םיביבח 

תומדב ,תירבעה תורפסב ינוטיליפה גוסה יבאכ ןודרוג תא תוארל שי״ יכ ,ךכב 

בלה תבריק ךותמ ג״לי לש ונקויד תא הלעהש ,רנרב ח״י 2.״ולש ׳תישארב ימי׳ 

תודוא לע ,דבלב בגא־תרעהב םינוטייליפה תבוח ידי אצי ,דובכה תאריו 

־יתלבה ןכותה לע הליפאהו שי ןושלהש ,תחא לגר לע בתכש וינוטייליפ״ 
3.״רישע 

רתוי תבבלמ םינפ־תלבקל ג״לי תריציב םינוטייליפה תביטח התכז תאז תמועל 

ורשק קבק א״או ךורב ל״י .1937 תנשב הנושארל עיפוהש ,רפסב הסוניכ םע 

.432 ימע ,(1896) א חלשה ,׳(תובשחמו תונורכז)ץודרוג ביל הדוהי׳ ,ןיניירב ׳ר 1 

.332 ימע ,א״לשת ביבא־לת ,(דלפרגנוא ,מ תרודהמ) םיזונג םיבתכ ,קילאיב נ׳׳ח 2 

ביבא־לת ,(דחואמה ץוביקה תרודהמ) רתב ח״י יבתכ לכ ,׳ג״ליל הרכזא׳ ,דנרב ח״י 3 

ךרד לע ,הנש התוא המסרפתנש ,ןורטיצ ל״ש לש ותכרעה םג הוושה .13 ימע ,ג ,ט״כשת 
.9 .לג ,(1913) 7 הנש ,םלועה ,׳תירבעה תונותעה תודלותל תומישר׳ :גייוסמה בויחה 
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בקעי םחבשב גילפה רקיעב 4.ןכותבו הרוצב ןוטייליפה ןמא ג״ליל םירתכ 

תופירחו שגר לש תיחולחל התוא היוקש הלא םילעב הרוש לכ״ :ונייצב ,ןמכיפ 

ימיב ובתכנש ויתוריציב אצומ התאש ירוקמ יוטיב לש ןח ותואו ,הבשחמ לש 
ונאש״ וללה םינוטייליפב םימולגה תונויער לע עיבצמ אוה .״גושגשהו זועה 

ףוריצו דחוימ סומתיר ותוא לש ויצונצנ״ב וז הזורפב שח אוה ןכ .״םויכ םירדגתמ 

5.״ירוקמה יאלדנמה םזילאירה םתחנ םהבש ,דחוימ ינושל 

.ןטסינוטייליפה ג״לי םע הביטיה אל תירבעה תורפסה לש היפארגוירוטסיהה ףא 

המישרמה ותעפוה תישאר םע רבכ ררושמה ג״ליל תושפנ השעש ,רנזולק ףסוי 

תטרופמה היפארגונומב וללה םינוטייליפה תא ריכזה ,תירבעה תרוקיבה הדשב 

תידוזיפא הרוצב ״השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה״ב ג״ליל תשדקומה 

םירייטצמ הזה םויכ .דבלב תיפארגוילביב־ויבה הריקסה תרגסמב ,דבלב 

ןיידע רשפאש ,םיעבצ־תריתע העקבכ ונתורפס לש רקחמה יניעב םינוטייליפה 

לש ויכירעמו וידיסח ףא 6.דחי םג ןונגסהו תינבתה ,ןכותה תאפמ — הב רדגתהל 

ףונ םע קדצ תושעל וליכשה אל ,שאר דבוכב ותריצי ללכ לא וסחייתהש ,ג״לי 

רמוחכ םינוטייליפה לש םנכות םהל שמיש רתויה לכל ;ומלוע לש הז ינוגסס 

־גולואדיאה ג״לי לש ותומד רואית ךותל ובש םיניינעה תאפמ ץבושש ,עייסמ 

םיעלוק םיחוסינ תליטנו תודבוע תשילת ,ןכא .ותכובמבו ותפונתב ןטסיצילבופה 

ילאיר גשומ תונקהל תויושע ןניא וז תיטסינוטייליפ תכסמ ךותמ תועמשמ־יברו 
םיבשחנה ,םינוש םיכרצל ומרפנש וללה םיטוחה .ינונגסהו ירנא׳זה םנויבצ לש 

;ולוכ גראה לש וביט לע הכלהכ דיעהל םתדרפהב םייושע םניא ,םמצעלשכ 

ומצע ג״לי ,תעדל תאזו .הז ןיעמ ינטרפ שומיש ידכ ךות םתמשנ תחרופ םיתעל 

עיקשהו ,שאר־דבוכו הביח בורב ולש ״ןוטיילפ לש תיחולצ״ה תא חפטל הברה 

ץחלה תריואב ףא — תינבתו ןונגס — םיינרוצה הינממס לש םשוביגב הברה 

־תמב שמיש רשא ,״ץילמה״ ןותעה םעטמ וילע ופכנש םיצוליאהו םיעוריאה לש 

םוסריפ ןויער תא הגה ףא אוה .םינומשה תונשב וחור־ידליל םוסריפ 
7.רבדה עייתסנ אל ךא ,ויבתכ לש לבויה תרודהמ תרגסמב םינוטייליפה 

א״א -,22.1.1937 ,ץראה ׳(ןודרוג ל״י לש םינוטייליפה לע)ןוטיילפ לש תיחולצ׳ ,ךורב ל״י 4 

.15.1.1937 ץראה ,׳(ןודרוג .ל׳׳י ״םינוטייליפה״ רפס ילושב תורעה) תורמא• ,קבק 
.174-171 ימע ,ח״צרת ביבא־לת ,הרושב ישנא ,ןמכיפ ׳י 5 

תורפסל גוחב ידי לע ןתינש רנימסה ג׳׳לי לש םינוטייליפב ןוידל שדקוה ט״ישת תנשב רבכ 6 

יבצ לש ורפסב טרופמה קרפה םג ןייע ,הז אשונל .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב תירבע 

.204-135 ימע ,1981 ביבא־לת ,ירבעה ןוטיליפה ,לאינרק 

תא ריכזמ אוה ובש ,ט״מרת ןוושח דכ — 17.10.1888 םוימ יקצינבר ח׳׳יל ובתכמב ןייע 7 

תדוגא םשב דבל ץילמב ואבש (תויחולצה)םינוטילופה תא״ םג ראשה ןיכ םסרפל תינכתה 
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הינממסו ״ןוטיילפ לש תיחולצ׳ 

ןוטייליפה לש וז ןיבל רופיסה תרוצ ןיב םימוחת שוטשט םייק היה הליחתכלמ 

יפד לעמ םסריפש ,וירופיסמ המכ הנכמ ומצע ג״לי היה ןמזה גהנמכ .ותרהטב 

םרת ,ומצע ז׳׳רא־םיוברדצ ,״ץילמה״ ךרוע ףא 8.״ןוטייליפ״ םשב ,״ץילמה״ 
תומצעה״ ,ג״לי לש וירופיסמ דחאל ותרעהב .הז ירנא׳ז שוטשטל תובר 

.״הז ורופסב טסינאטעיללעפה רבחמה״ — רפסמה תא הנכמ אוה ,״תושביה 

תודבועה ןיאש ,םיברב זירכהל דקשו זרדזנ.ןדשחה רוזנצה יניעב תורשכ ימעטמ 

תושרה דיכ ןוימדו לשמ הברה שי״ ןכש ,תואיצמה ןמ הלילח תובואש ובש 

,השעמל הכלה ,ג״לי םחת ןמזה תצורמב 9.״ללכב ןינאטעיללעפ יבתוכל הנותנה 

,וינממסמ 10.וטושפכ יטסינוטייליפה רנא׳זה ןיבל וירופיס ןיב רתוי רורב םוחת 

ןילבתב תלבותמה תחלוק החיש התוא איה ,ומצע ג״לי תביתכ ךותמ רכינש יפכ 

םיגוליד ידכ ךות תאז :ארוקה םע תלתהמו תינצקוע תעד תוחידב לש 

ךותמ םיבואש םה וללהשכ ,הדבועל הדבועמו ןיינעל ןיינעמ םייביטאיצוסא 

,אמויד יניינעמ תודבוע ילושב תונשרפ ןיעמ הרקיעמ יהוז .ןותעבש הקינורכה 

בלה־ירוהרה יפ לע יתועמשמ ןוגרא שדחמ ןתוא ןגראלו דכלל תולדתשה ךות 

ץראב רקיעבו ,לארשי תוצופתב ושחרתנש תודבוע ןתואל קינעמה ,רבחמה לש 

.ולשמ ינוריא־יתחכות דמימ ,היסור 

התוא םיתעל הרסח ,רקיעב ״ןוטיילפ לש תיחולצ״ הרדיסב ,וללה םינוטייליפב 

.ליבקמב ומסרפתנש ,ג״לי לש םייטסיצילבופה וירמאמבש תינורקע תויטלחה 

םתסה ןמ ול םסקש אוה ,יעמשמ־ודה זמרבו היצאזינוריאבש םינממסב שומישה 

־ןיבו תירבעה תורפסב תורמשמה־יפוליח תפוקת ,םינומשה תונש תפוקתב 

,ובש תויקחשמהו ותושימג לע ,ןוטייליפה .הלכשהה ןדיע לש יאדיאה תושמשה 

,םיתעל והודקפש תואדווה־יא ייוליג חכונ ,טלפימ־םוקמ ןיעמ ג״ליל ול שמיש 

תוחדובמ תוריצי ןתוא אקווד יכ ,חינהל ריבס םעט אופיא שי .רתסב וא יולגב 

לש ותמשנ שרוש ףושיחל ןמיהמ רוקמ ןה ןה ,תינונגס תויקחשמ תועפושה 

ינקמח הערכה־רסוח לש ,הז ינוריאוטבא חסונ ןכש .תונורחאה ויתונשב ררושמה 

ג״לי עלקנ וילא רשא ינחורה בצמה תא הפי םלה ,יטסינוטייליפה רנא׳זבש 

הצוחמו ןוטייליפה לש תינבתה ךותב ,םיארוק להק לש ותוחכונ ףא .ומוי בורעב 

ימע ,כ ,ד״נרת השראוו ,(גרעבסייוו י״י תרודהמ)ןאדראג ביל הדוהי תורגא :ךותכ .״בוזא 
 295.

,״רופיס״ ןיב חונימ יבובריע .245 ימע ,ב ,ןאדראג תורגא :ןוטייליפכ רופיס ייוניכ :ןייע 8 

.297 ימע ,א ,םש ,״ןאטעילעפ״ו ״רמאמ״ 

.117 ימע ,34 .לג ,(1881) 17 הנש ,ץילמה 9 
:ןוגכ ,םינש ןתואב םסריפש ,וירופיסמ המכב תויטסינוטייליפ תוחיתפ תויוצמ תאז תמועל 10 

.״האמח תרכומ הלביר״ ,״תושביה תומצעה״ 
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עימשה המויק לעש ,המוגע תודידב התואל םימולישו יוציפ ןיעמ הל 
םייוצמה םיינקספו םישקונ םיחוסינ םתוא .ויתורגאבו וירישב וחיש־ירמ תא 

תכסמה ןמ םקותינ ךות םרשפ לע ןודל ןיא ,ג״לי לש םינוטייליפב 
םירשקהב ותומילשב טסקטה םקרימב םיעיפומ םה ןכש :הלוכ תיטסינוטייליפה 

וקוחצ־תב רוקמב םהילע םיכוסנו ,תחדובמ תונקפס הלוהמ ,תימצע הינוריא לש 

הפיכב טלוש םימי םתוא לש םייטסיצילבופה וירמאמבש העש ;ינצקועה וכויחו 

.ינקספה חיכומה תכיסמ םהב תססונתמו ץלמנה סותאפה 

הרדיסב הנושארבו שארב ג״לי עיגה יטסינוטייליפה רנא׳זה לש יבקע שוביג ידיל 

םינשב ומסרפתנו ווהתנ רשא תודיחי 21 ־כ תללוכה ״ןוטיילפ לש תיחולצ״ 

ינפלש הפוקתב םקלחב ווהתנש ,םהילע דיעמ םמוסריפ ןמז 11.1888-1880 

םינש שולש ךשמב םתביתכ הקספנ ןכ .ןהירחאל רקיעב ךא ״בגנב תופוסה״ 

,הלא םינוטייליפ 12.״ץילמה״ םע ג״לי לש וירשק קותינ לשב ,(1885-1882) 

םרבחמ ליבשב ןכמ רחאל וכפה ,םיפטושה ןותעה יכרצ ךותמ הליחת וחמצש 

ןיידע אוה םינושארה םינוטייליפה תעבראב .וחפטל גהנש ,עבק לש ןיינעל 

:ג ,ה :ב ,ג :ןוגכ)דבלב תובית־ישאר לש תינומלא המיתחב ויארוק ינפב עיפומ 

.״בוזא״ עובקה יודבה־ומשב קבד אוה ןכמ רחאל .(ה ,ט ;ד ,ז 

ב 

מויה ייחמ תודבועה ילושב ,דבלב תיטסינוטייליפ תונשרפב קפתסמ וניא ג״לי 

יכרדלו שופיחה יכילהל הברה םוקמ שידקמ םג אוה :ותיחולצ ךות לא ףסאש םוי 

יתוהמ קלח אוה ומצעלשכ ףוסיאהו שופיחה ךילהת .תודבוע ןתואב תוננובתהה 

תסיט תועצמאב ,תיגאמודביספה תולכתסהה ייוליג תמועל .הלוכ תינבתה לש 

לש ודוסימ ,לארשי תוצופת לש םיילאירוטירט םיבחרמ ינפ לע הייודב םיאלפ 

לכ טעמכ״ :הלגמ אוה ,מ״רת בא ח׳׳ר םוימ ,(ן״קז)ןלפק באז ררושמה ,וסיג לא בתכמב 11 

ןכו (םא ימחר רופיסה ,ןיטוילפ לש תויחולצה לכ ,רע יבלו ןשי ינא) םה יל םיננאטילופה 

הניב׳ לכו םיישאר םירמאמ המכו ׳ל״וחב בקעי תונכשמב תושדח׳ו ׳םלוע תוכילה׳ 

,םינוטייליפה לש יגולונורכה םטוריפ ןייע .287 ימע ,א ,תורגא :ןייע ,״סה יל ׳םירפסב 

לע ןייע .ך׳׳שת ביבא־לת ,(״רייד״ תרודהמ)הזורפ ,ןודרוג ביל הדוהי יבתכ :ךרכה שארב 
הנושארל וסנוכ ג״לי לש םינוטייליפה .138-136 ימע ,ל׳׳נה ורפסב לאינרק ׳צ םג ךכ 

ביבא־לת ,(״ריבד״ תרודהמ) םינוש םינוטילפו ןוטילפ לש תיחולצ ,ןודרוג ל״י :הרודהמב 

יבתכ לכ ,״ריבד״ תרודהמב ןכמ רחאל ללכנ ,םירואיב ףוריצב ,הז ךרכ לש ונכות .ז׳׳צרת 

ןומיס ךות ,וז הרודהמ יפל ,רמאמה ףוגב ,טטצנ ןלהל .ך״שת ביבא־לת ,הזורפ ,ןודרוג .ל״י 

.רפסבש דומעה רפסמ ףוריצב ,״ןוטיילפ לש תיחולצ׳׳ה לש ןוטייליפה לש ירודיסה רפסמה 

תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק ׳י :טורטורפב ןייע ,״ץילמה״ב ג״לי לש ותדובע לע 12 
.394-382 :384-374 ימע ,ד ,ד׳׳ישת םילשורי ,השדחה 
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ריואב חרופה קילארשי לש וא ,״ךילשת״ הריטאסב רטרא קחצי לש ״הפוצה״ 
״תיחולצה״ לעב התע שמתשמ ,ילדנמ לש ״יתסוס״ב יאדמשא לש ותייולב 

םינוטייליפה דחאב .ט״יה האמה יהלש לש יגולונכטה ןדיעה חורב ״םירישכמ״ב 

בג לע״ :ןושלה וזב ,וללה םירישכמה תא תיריטאסה ותדבעמל ץמאמ אוה 

הב לכתסמה רשא ונל חקנ פאקסעלעטה תרפופש ,ריואב חרפנ תוחרופ תויתוא 

וכותל עקותה רשא — ןאפעלעטה תסכרפאו ,תורודה לכ ףוס דע טיבמו הפוצ 

תא ונל הדירונו םוסקנ רעמסעמ יטהלב .ופוס דעו םלועה ףוסמ ךלוה ולוק 
תוכחלמה תונושלהו םינשי יתפש בבודנ תינאוולאג הנוכמכו תורפסמה תוחורה 

שומישב ןוטייליפה לעב לש ותורדגתה םע דבב דב .(חצק ימע ,ז)״רפעה תא 

םירחא םינוטייליפב קקזיהל ףיסומ אוה ,ןמזה חורב ,םישידח םירישכמ םתואב 

ךכ .םימיה רבכשמ תיליכשמה הריטאסה ידי־לע וצמואש ,הדגאה ינממסל 

סנ ךרדב וילא העיגהש תרגא םוסריפ לש ,ידועיתה קחשמה ינוניג םג ןאכ םייוצמ 

ורבוד ,איבנה והילא תאמ אלפ חרואב לביקש תרגאה לש הניד ךכ .םימשה ןמ 

תיתחכות הרוצב ידוהיה םלועב העשה תויעבל ביגמה ,תיחולצה־לעב לש רישיה 

םייראטנמוקודה םינוניגה תרוסמ תובקעב .ינוזח סותאפ היוור ןושלבו הטוב 

לש ״ףולגנמסו ינסנס ,ינס״ הריטאסב ןוילע־יכאלמ םעטמ החולשה תרגאב 

יללטב״ הבותכ ,איבנה והילא תאמ החולשה ,וז תרגא יכ ,התע ג״לי ןייצמ ,רטרא 

בתכמה בג לע .רהוטל םימשה םצעכ וניעו ןיעבש קודכ קד עיקר־ליוג לע תורוא 

ונניא בתכמה םא״ ףיסומ אוה תאז םע .(ר ימע ,ח)״רהודה־תיב םתוח תורח 

.(ב״ר מ״ע ,ח)״ידועמ ודי בתכ יתיאר אל יכ רודה ינצילמ דחא ידימ ףייוזמ 

תוצופת ינפ לע ״תיריטאסה הסיטה״ לש הקיביטומה ןיב הלבקהה ייוליג חכונ 

םינמתסמ ,מ״רת תנשמ ,א ןוטייליפב ג״לי לש וז ןיבל רטרא לש ודוסימ לארשי 

־חווטב תאצמנה ,תידוהיה תואיצמה יטרפ .םמרג ןמזהש םילדבה המכ התע 

וא ,םייאחסונ־םייראטודקינא םרקיעמ םה ,״לארשי תיבל הפוצה״ לש ותייאר 

הנממ השועה ,ןקיריטאסה ידיל הלגלגתנש ,תילאקול היצאמרופניא ירפ םהש 

דמעש םיידוהיה םייחה ןמ תודבוע לש םצמוצמ רחבמ ותוא תמועל .םימעטמ 

לש ןדיעב — םינש לבויל בורק רחאל — םירבדה ינפ ונתשנ ,רטרא לש ותושרל 

לע תובתכ עפש הבו תימוי ףאו תיעובש תירבע תונותע תמייקתמ ובש ,ג״לי 

שחרתמה ןמ ןווגמו ףטוש רמוח ג״ליל קפסמ ןותעה .קוחרמו בורקמ שחרתמה 

היצאמרופניא לש הז ןווגמו רישע רחבמ .רמוא עיבי םויל םויו ,לארשי תוצופתב 

םייביטארגטניא םיישק ינפב תאז םע ודימעמ ןטסינוטייליפה לש ותושרל רסמנה 

תונוש תולובחתב םהילע רבגתהל הסנמ אוהו ,וכרדב םימרענה םיינבמו 

וא החכות יבתכמ בוליש לש םייראלוטסיפא תודוסי ןאכ םייוצמ ךכ .תופלחתמו 

השעמ לש ןוויגב םיעייסמה ,הצחמל םייטנתוא וא םייודב ,םיישיא םייודיו 
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ילויהה רמוחה תא לילכהל תנמ לע ,םייחה תודבוע לש יביטארטסוליאה הריבצה 

םיגולאידב עייתסהל הברמ אוה ןכ .ףתושמ הנכמ ול אוצמלו עצקוהמ־יתלבה 

ןיידע רכינ תאז םע .ברה יביטארטסוליאה רמוחה ילושב םילהנתמה ,םיינשרפ 

תודוסיה ןיבו ,ןותעה ןמ םינוזינה ,וללה םייתדבועה םידברה ןיב דימתמה חתמה 
.םבצעלו םדכלל ודעונש םיינוידבה םייריטאסה 

ץמאמה אוה םינוטייליפה ךותל טלקנש ילויהה רמוחה לש דוכילה יעצמאמ דחא 

איהש הרדיסה תשוחת תא ויארוק להק ברקב ןמזה תצורמב חפטל םרבחמ לש 

ולחש תוכשוממה תוקספהה תורמל תאזו ,הלשמ תיעבט תויכשמהו ףצר תלעב 

רבכשמ םסריפש םירבד לש םירוכזיאה ןאכמ .ןותעב םימוסריפב םעפ ידמ 

תוכופהתב םייקו רירש לכשה־רסומ לש םייקה עקשימה רחא שופיח ךות ,םימיה 

,ןייצי ךכ .היסורב םיידוהיה םייחב םינומשה תונש לש תימאנידה תואיצמה 

תא יתאצוהש העשב ,דקתשא״ :םינומא ול םירמושה ויארוק ינפב ,לשמל 

ףיסוי ןלהל .״הלאה םירבדכ יפמ וקרזנ הנורחאה םעפב ןילכורה קושל יתיחולצ 

תודבוע םיקרפל ריכזהל גהונ אוה .(גלר ימע ,טי) בוש וללה וירבד תא טטצל 

תושדח תודבוע תריזש ךות ,םתעשב םסריפ רבכש םינוטייליפה ךותמ םיניינעו 

לע וא הלבקהה ךרד לע םא ,ןהיניב תוישרפ תוכימס תאיצמ ךותו ,תונשיה יבג לע 

13.ןהיניב המאתהה ךרד 

רעפה דודיח ןוגכ ,תודבוע לש ידוגינה ןוגראה יכרד םיטלוב דוכילה ימרוג ללכב 

תמועל לארשי םע לש ויתווקת ןיב ,ברעמה תמועל הפוריא־חרזמב שחרתמה ןיב 

תא ברקמו ,תועפותבש הוושה דצה רחא שפחמ אוה םיתעל .האכנה תואיצמה 

םג אוה .םהיניבש ילאסכודארפה רושיקה ךרד לע הזמ הז םיקוחרה םיעוריאה 

.יטיתאפ חסונב וירוזפב לארשי םע לרוג תוהז לש ףתושמה הנכמה רחא שפחמ 

הנווכב ןמזמו ,רקיעב רטרא לש ודוסימ תיריטאסה תרוסמה חורב גהונ אוהש שי 

תונטק לש דאמ תוימשגו תותוחנ תודבוע םע תובגשנו תודבכנ תועפות הליחת 

.ריבכמל תורמימו םיקוספ ירכזב שומיש ךות ,הגשהה טועימו ןיחומה 

תומגמ תורכינ יביטאמרופניאה רמוחה לש דוכילהו ןוגראה יצמאמל ליבקמב 
לש תרהצומה ״תיתדבעמה״ תיריפמאה ותטישב תוכורכה תודרפתהה 

הלא תודבועש אקע אד .םייחה תודבוע לא הריתי תוקיבדב דמצנה ןקיריטאסה 

הלילכמ תיריטאס הייאר לש ךוכיזהו ךותיהה תא הרקמו הרקמ לכב ורבע אל 

־יטרפ לע אמויד־יניו׳נע ילושב ,םנמזלו םתעשל ורמאנש םירבדה .הצממו 

לע התיה ותעשב רטרא לש ודי ירה ,ג׳׳לי תמועל .רהמ םינשייתמ ,םהיטרפ 

.טמש ימע ,בכ :טלר ימע ,אכ :זטר ימע ,גי :ןייע ,ולא ןוגכ תורעה 13 
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םייחה תודבוע ןהבש ,״לארשי תיבל הפוצה״ לש תוריטאס ןתוא .הנוילעה 

ןיינעל וחילצהו ,רתוי םימי וכיראה ,הלילכמ תירוגילא הלטציאב בטיה תופוטע 

ןנויבצ תאפמ ,םישדח תומוקמבו תורחא תופוקתב םג ארוקה תא קיסעהלו 

.״םוקמ לכ״ יבגל הפי וחוכש ,שגדומה יראלפמסכאה 

רבוצש ימכ ויארוק להק ינפב םינוטייליפה לעב עיפומ תיריטאסה תרוסמה חורב 

ןתינ תאז םע .חקלה תא ומותל ןהמ דמולו םייחה תודבוע תא תינקייד הדיקשב 

בגא ,וללה תודבועה יפלכ טקונ אוהש תינררבה הדימה־תמאב בטיה ןיחבהל 

.קוספ ףוס ידיל עיגמ אוהשכ ,היולג הנקסמכו ןיטישה ןיב ענצומה ןשוריפ תאבה 

.תיביטקודניא ךרדב וניניעל לוכיבכ שחרתמ ןוטייליפה לש בוציעה השעמ 

ותדמע יכ םא ,ןמצע תודבועה ןושל לע ובהי תא ןיע־תיארמל ךילשמ רפוסה 

םיגייס םג הז ףוסיא השעמל .ןפוסיא השעמ ינפל ומע העובק רבכ תינורקעה 

הדעונש ,ללכ ךרדב העובקה ,תיתומכה תנוכתמל םאתהב ,םיינוציח־םייתרגסמ 

תא ןסרל ידכ םתסה ןמ ךכב היה .ןותעב םסרפתמה ןוטייליפה לש ופקיהל 

.תולקב ול ןמדזנש יראלפמסכאה רמוחה יוביר רחא רבחמה לש ותוטיהל 

:ןהינימל תומארגלטבו תובתכב ,הקינורכב עייתסהל ג״לי גהונ ולש םינוטייליפב 

ורבדיש תנמ לע םרמוא םשב םירבד הבחרהב איבמו ןנושלכו ןבתככ ןטטצמ אוה 

םעפתמה ,ומות יפל חיסמש ימל הזחתמ ג״לי .םישוריפ אלל ףא םמצע דעב 

טקיל השעמל .״ץילמה״ ןותעב ןהב לקתנש תוהומתו תוזיגרמ תודבועמ שגרתמו 

םשו הפ אצמש בויחה תאלעה םשל םאו הציקעו גורטיק םשל םא ,הדיקשב ןתוא 

:הל םינוש םידמימ — םייחה ירקמ רחא תוקחתהל וז תוטיהל .לארשי תונכשמב 

תודבועהש שיו ,בטיה תנזואמ איה ןשוריפ ןיבל ןמצע תודבועה ןיבש הקיזהו שי 

.וב הנומטה ץקועה־תדוקנ לע תוליפאמו ןוטייליפה תא תולברסמ 

תובתכה לש הירלקפסאב ,תואיצמה ןמ תובואשה תודבועב וז ותוקיבדל רבעמ 

המכ הז ןוידב .תינוידב היווה ולש ןוטייליפה ימוחתב ומצעל ג״לי הנוב ,ןותעבש 

וב ןיחבהל השקו םוי־םוי ישעמ לש יטסילאיר שובלב רייטצמ אוהש שי :ול םינפ 

קחשמהו םויבה תובקעב יטסינוטייליפה ןויזחה־תמב לע תועיפומה תויומדבו 
־תינוימד הריואב הליחתכלמ םייורש ונאש ,תאז תמועל ,שי :רבחמה דצמ 

ללכמ .וניניע דגנל תולהנתמה הזה םלועה ןמ אלש תוחיש לש ,תינוזח 
־םיירוגילאה םירבודה לא הרזח םושמ םהב שיש ,םידדובה םינוטייליפה 

,איבנה והילא םע ושגפימ רואית טלוב ,תירוטירה הפונתה ילעב םייראדנגל 

ותומד לע השקה ותוזח תא עימשמה יתחכות רבודכ תיחולצה לעבל ול שמשמה 

לע תויודע ונידיב שי.(בר-ר׳מע,ח :ר-זצק ימע ,ז)ויתוצופתב ידוהיה םעה לש 

עבקנ דחאה :הזה ןוטייליפה תינבת לש התושבגתהו התווהתה ידמימ ינש תודוא 

.הז ןוידב לש ולגעמל ץוחמ שחרתמ ינשהו ,ןוידבה לש תימינפה תויקוחה יפ־לע 
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הז ןוטייליפ לש םייתדבעמה םיאנתה וניניעל םיפשחנ ״תיתורפס־ץוחה״ היווהב 

.״ץילמה״ ןותעב ומוסריפ ךרדב ויתוביטח יתש לע 

ועסמ תא ריוואב ורייסב ךרוע ג״לי ובש ,1881 תנשמ ,׳ז ןוטייליפב ,ןכ יכ הנה 
רהב וירבד תא םייסמ אוה ,רתאו רתא לכב לארשי־תונכשמ ינפ לע יריטאסה 

תא בשייל אוביו םיקוחר ברקי רשא ,איבנה והילא לש ואובל ההימכה לע םירוה 

״והילא אובישכל אובי ףוסה״ :םויסה תרעה הוולתמ ךכל .לארשיב תוקולחמה 

דיעמ אוה ,״ץילמה״ב ול ךומסב םסרפתנש ,אבה ןוטייליפל החיתפב .(ר ימע ,ח) 

הנורחאה יתיחולצ יפ לע קקפה תא יתמששכ״ :ומות יפל חיסמכ ,ומצע לע 

דע חנומ אהי׳ רמואש םדאכ יתנוכ התיה ׳והילא אובישכל אובי ףוסה׳ יתרמאו 

יכ יבל לע התלע אלו יתימד אל — .תורודה לכ ףוס דע רמולכ ,׳והילא אוביש 

תא םייקלו יתבוח תא תושעל ינאיביו אוביו הזה יחצנה ידוהיה רהמי תאזה םעפב 

ןוידבה ךסמל רבעמ .(םש) ״,תיחולצ תא תואלמלו תינש גוזמלו ,יתחטבה 

ןוטייליפה לש וללה םיכשמהה ינש תא השעמל בתכ רבכ רפוסה ג״לי יכ רבתסמ 

יופצ־יתלבה ורוקיבל ןיתמהל ילב ,ורבודכ שמשמ איבנה והילא ובש ,ולש 

חלוש :״ץילמה״ לש וכרוע ,ז״רא־םיוברדצ לא ובתכמ ךכ לע דיעי .לוכיבכ 

תאו ,הכאלממ ותבשי אלו םירדסמה ורדסי ןעמל ןוטילופה תישאר תאז םע יכנא 

םא יכ הצמו ץמח ינידב היהי אל ונינע .רחמ םויב וא ברע תעל חלשא וכשמה 

רמאמב .ונתורח ןמז לש ונינעמ הז םגש ,י״א בושיו תוילגה ץובק תלאשב 

ולטויו הז ךרדב תודמועה תולודגה תועינמה תא ארוקה יניעל ומשוי ןושארה 

תוקיפסה ררביו בתכמב והילא אובי ינשה רמאמבו ,רבדה תוירשפאב תוקפס 

ןיאש יפל גחה ירחא קר אובל לכוי הזה רמאמה .תועינמה ריסהל םיעצמא האריו 

ןונכת לש ךילהתה הז בתכמב ןמתסמ תופיקשב 14.״םירומש לילב אלא אב והילא 

והילא לש ותעפוהבש לוכיבכ העתפאה ינוניג לע ,ןוטייליפב תינוידבה היווהה 
.תיחולצה־לעב ינפב איבנה 

ג 

,תיריטאסה תורפסה לש הפינעה תרוסמה תא ולש םינוטייליפב ךישממ ג״לי 

םייגאמ ןחוב־ינבא ראשו תיכוכז־תוארמ לש םיישחומ םירזיבאב תעייתסמה 

תא ,ןיעדוי־אלב םג ולו ,ךישממ ג״לי .םדאה לש תירסומה ותוהמ תעיבק םשל 

יכיראת לע .261 ימע ,ב ,ןא־חאג תורגא ,ךיראת אלל .םיוברדצ-ז״רא לא ובתכמ :ןייע 14 

תירוביצה הבשחמב הנפימה׳ ,ןמירב ׳ש :ןייע ,תינויערה ותועמשמ לעו הז ןוטייליפ 
תורעה ,123 ימע ,ג-ב ,ג״ישת םילשורי ,ןויצ תביש ,׳םינומשה תונש תישארב תידוהיה 

 174, 175.
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םירישכמל םה ףא םיקקזנה ,רטראו לרפ לש םדוסימ תיריטאסה תרוסמה 

ךות תוירבה לש ןביט ףושיח םשל לקשמ־ינזאמו םיאלפ־חול ןוגכ ,םייריטאס 

לש תיחולצ לש רואיתל ג׳׳לי קקזנ התע .תידוהיה הרבחב םוגפה לע העבצה 

תוחיר ףידמ אוהו ,דרנ ילעמ יושעה םשוב ןמש ליכמה תיכוכז ילכ אוה ,ןוטיילפ 

תמועל 15.וניבא םהרבא לש תוימורתה ויתודימל לשמ — םלועה ףוס דע םיבוט 

היה ,ישרדמה ורוקמב הז לשמ לא התוולתנ רשא תילאדיא־תיטגולופאה תוהמה 

קחשמב קר אל .הטושפכ תיחולצ לש ,תימשג תושממל לשמה לש רויצה התע 

רואיתב אלא ,םירבדה התע םירומא ךוטייליפ״ל ״ןוטיילפ״ ןיבש םילמה 

לש וז האצמא .רקיעב םיידומלתה םינותנה יפ לע ,וביטו הז ילכ לש קדקודמ 

,תינדמלה ותעד־תוחידבו ותונינש ירפכ ,ןושארה ןוטייליפה םע הדלונש ,ג״לי 

ראשב םג תובהלתהב הב קבד אוהו ,עבק לש תרגסמל ןמזה תצורמב התיה 
תונוכת תיחולצל הל ופסוותנ םעפב־ םעפ ידמ .וז הרדיסב ללכש םינוטייליפה 

תא המצע חוכמ תטרפמה ,תאזה תידגאה תיחולצה תא בבודל אב אוה .םינממסו 

;גגזמה הברה הב עגיש ,הנידע תיכוכז היושע איה .םיארוקה להק ינפב היתונוכת 

םתוא לכ .(זפק ימע ,ג) חלודבה ןיעכ איה הניעו ,ץוחמו תיבמ העיצקה אוה 

ואב ,הריתיה התופיקש תא הל וקינעהש ,העצקההו שוטילה השעמ רבדב םיטרפ 

ינפ .תואיצמה ינפ ףוקישב הז ילכ ןייטצמ הב רשא קוידה תדימ תודוא ונדמלל 

התונקיידב וז תיחולצ תרדגתמ ןכו .״קצומ יארבכ״ הב םיפקתשמ םדאה 

הארא רשא תא .הנומא השוע שטולמ יאר קר ינניא ינאו״ :תינויסנ־תיתדבעמה 

תרייטצמ תשטולמה תיחולצה לש וז הירלקפסאב .(םש)״הימר יחורב ןיאו הארא 

יכ״ :ותודעכ וא ,ומצעבו ודובכב תיחולצה לעב אוה ,״בוזא״ לש ותומד ףא בטיה 

לע התעמדו םיקחוש םינפ הל ויה — תיחולצה ינפדב יתיאר רשא הנומתה 
.(ביר ימע ,בי)״היחל 

.םינפ אושמ רדעיהבו תויביטקייבוא ינוניגב רדגתהל הברמ וז תיחולצ 

טקלל ״בוזא״ ןווכתנ ,תכרעמה־ןחלוש לע הדמעוהש ,וז תיחולצ לש התועצמאב 

תוחיר םאו ,םיברעו םימיענ תוחיר ילעב םיבשעו םימשב םא :דיל אבה לכמ 

ךותמ םייח־תודבוע תונמאנב ףוסאל דיתע אוה רהצומב .הנחצ םילעמה 

ותרעה תא ףיסוה ומצע ג״לי .םירחא םימשבמו דרו ילעמ יושעה החשמ ןמש — ןוטילפ 15 
,voliatum תימורה הלמה איה ןוטיילפש שרפל ינא ךירצ םיעדוי אלל״ :טמש ימע ,בי־ל 

:וניבא םהרבא לש וחבשב ,בכ ,א הבר םירישה ריש לשמ :םג הוושהו .״׳םיבשע׳ השוריפש 

אב ףדונ החיר היה אלו תחא תיוזב תחנומ התיהש ןוטילופ לש תיחולצל המוד היה המל׳׳ 

,ישי־ק ז׳׳א :ןייע ,ןוטייליפה רנא׳ז לע ״.ףדונ החיר היהו םוקמל םוקממ הלטלטו דחא 

,א״כשת — םיאנותעה לש הנשה רפס ,׳יתונמא־יטויפה ןוטיליפה יבא — ןמשירפ דוד׳ 
.312-308 ימע ,1961 ביבא־לת 
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ןוזלח היהיש ןיב״ :ונושלכ וא ,תיתמגמ הנחבא אלל ,איהש תומכ תואיצמה 

לעש הקוריו תימודס חלמו הנבלח היהיש ןיבו םיגומלאו תלחש וא אמי םורכו 

םישעמ לש םפוסיא רחא דאמ טוהל אוה ,וזמ הריתי .(גפק ימע ,א)״םימה ינפ 

תא אלמל ןווכתמ אוה :םיפוכתה םיירופאטימה ויבינ חורב ,וא — םיבוט 
תואיצמה םלוא — שפנה תא םינהמה םיבוט םיררוובו םימשבב ותיחולצ 

טוקללו םינגב תוערל ונממ רצבנש ןוויכמ .וינפ לע תחפוטה איה תידוהיה 

ימע ,כ)ותיחולצתא ןהב אלמל ידכ ,״הדש תועוקפ״ב קפתסמ אוה ירה ,םינשוש 

םימשב ינימ םתוא לש רקיעב ,ינקדקד טוריפב גילפהל אופיא גהונ ג״לי .(זלר 

.ער חיר םהמ ףדונש םיבשעו 

הרבשנ ,תוערפה תרחמל ,םיתעה קוצב יכ רבתסמ :הלשמ לרוג ףא וז תיחולצל 

תא ודקפ רשא תוערואמה לש תומוגעה תוביסנב ,רמוא הווה :םיערופה ידיב 

תועמשמה תאפמ ,םינפלמכ הב ךרוצה תדימ רחא רהרהל שי ,היסור תודהי 

.התיירב עבטמ הב המולגה תיתחכות־תיגורטיקה 

ידוהיה רוביצל התע שרדנ ,תויתרוקיבה תולוגסה תלעב ,תיחולצה לש המוקמב 

ונחנא ןוטיילפ לש תיחולצל יכו״ :ידגא אצוממ אוה ףא ,תורחא תונוכת לעב ילכ 

ופר רשא ןקיריטאסה ארוק ,(בר ימע ,ט)״םיכירצ ונא תועמד לש דאנל ? םיכירצ 

תיבל דריש רחאל :רבשמה ןמ ששואתמ אוה רהמ שיח ךא .שחרתמה חכונ וידי 

רזוח אוה הקיתש לש םינש שולש תב הקספה רחאלו ,שדח ילכב הכז רצויה 

םירחואמה םינוטייליפב ףא .תיחולצה לעבכ תיתרוקיבה ותנוהכל 1885 תנשב 

,םינממסה טוריפל קקזיהל ג״לי הברמ ,םוסריפב תכשוממה הקספהה רחאל ,רתוי 

תורמל ,חספל םג הרשכ איה ותיחולצ .תידוהיה ןחלופה תרוסמב םרוקמ רשא 
תיב תונפ לכמ ״הסיעבש רואש יתותפ״ הנשה תומי לכב הב איבהל גהונ היהש 

החיש ,ותשא םע תינוידבה ותחיש תא ףא איבמ אוה .(דכר ימע ,זט) לארשי 

הלעמה ,השוטנה תיחולצה לא רוזחל םעטה רבדב ,חספה גח ברעב תלהנתמה 

תא ףידעמה ,ידוהיה רוביצה ברקב ולחש תורומתה .(דלר ימע ,טי) שיבכע ירוק 

,תיתחכותה הייארה תלעב הקיטסיצילבופה לע תיטגולופא־תמחנמה הדמעה 
התואלמל״ תיחולצה לעב לש ונוצר חכונ .התצע ירבדב תינוריא המינב תוגצומ 

רוצעל םיתמה ןיבו םייחה ןיב דומעל הדעה לא ךילוהלו הקד םימס תרוטק 

תותחמה יאשונ התע םיבר״ ןכש ,הזמ לודחל ול תצעימ איה — ״הפגמה 

סוכ תא תיחולצה לע םיפידעמ ,תנייצמ איה ,התע .״ךידעלב םג תויחולצהו 

...ןוטידנוק ןיי התואלמל םיעבותו והילא לש הכרבה 

ולחש ,היאנתבו הביתכה תמרב תורומתה םג תופקתשמ היולימ ביטבו תיחולצב 

לש הלוהבה הריואב התע .ימוי ןותעל ״ץילמה״ ןותעה תכיפה םע 1886 תנשב 

הדפקהה ילגרהב דימתהל ג״לי לע היה השק ,םיירבעה םינותעה ןיב תורחתה 
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ףא תואטובמ ,םימי םתואב והודירטהש ,ולא תויעב .וירמאמ לש ינונגסה חופיטב 

ריהצמ אוה .הערל תפלחתמה התלוכתו תיחולצה לש היתולוגס רואיתב ןה 

ןינממסל ןנוצב קר הב שמתשהל היושע איה הנבל תיכוכז ילכ יתיחולצ״ :הוואגב 

,םירפוסל אחתיר תעש יהוז יכ ,ךכ לע רצימ אוה דמעמ ותואב .״םיחקרמ ינת 

ילכב םישמתשמ ןיא הלאכ ןילישבתלו״ ,ומויב םוי ידמ דיזנ חוקרל םיבייוחמה 

,חי)״תרוטקה השעמב קדקדל ינא ליגר ינאו — םייברעה תורויכ אלא תיכוכז 

.הריתי תוליהבב תאז ףאו ,םילוספ םינממסב ותנעטל םישמתשמ התע .(לר ימע 

.ארוקה םעטמ ןהו םירפוסה דצמ ןה ,תוכילהה ןודיע לש םימיה םתוא ופלח רבכ 

רחובו ,ןוטייליפה לש בוטה םעטה לע הלא םימיב ףא קבאיהל אופיא ףיסומ ג״לי 

תא איבחהלו״ םעז רובעי דע אבחיהל ול בטומש אוה רובסכ .הקיתשב העש יפל 

לארשי ינבש הלאכ םימיב קר הב שמתשהלו חספ לש םילכה לא יתיחולצ 

.(ולר ימע ,חי)״הסיעבש רואשהו ץמחה תא םירעבמ 

ומעטו ,תיחולצה ינוטייליפ לע ויתומיתחב ומש תמלעה לע הדיפקב רמש ג״לי 
אלו דובכ גהנמ םיגהונ תאז לכבו םה ימ םתוא םיעדוי לכהש שיו״ :ורבסהכ ,ומע 

תא םמילעהב םמע םקומינו םמעט יאדובו ,רחא אלו םיאשר םהש ,םדוס ולגי 

גהנ ןיידע הרדיסה לש םינושארה םינוטייליפה תעבראב .(איר ימע ,אי)״םמש 

,ישימחה ןוטייליפב לחה וליאו תובית ישאר לש יארע תומשב םותחל רומאכ 
תא ריבסהל הברה חרט תונוש תויונמדזהב .״בוזאה״ יומידה תא ומצעל רחב 

:ויארוק ינפב ותוהז תא הלגמ לוכיבכ אוה הליחתכלמ .הז יוניכ לש ורשפ 

ימע ,די)״ב״וזא ת״רה ינממו שרופמה ימש אוה הז גרבניוו דניקסיז רדנסכלא״ 

םשה לש יתחכותה רשפה לע עיבצהל םעפב םעפ ידמ גהונ אוה ןלהל ךא .(אכד 

תרהטמה ותנוכתל רשקהב ,ארקיו רפסבו תומש רפסב רבסומ אוהש יפכ ,״בוזא״ 

םתוא ןיבל וניב הרומג הלדבה לידבהל הז םש דעונ ולא וירבסה יפל 16.םיעגנ 

.תיתימאה התוהמ שוטשט ךות ,״תיחולצה״ תרוצ תא םהל וצמאש םינייקח 
הרושקו זרא ץעמ היושע םיאמט רהטל האבה ,תיחולצ״ :זירכמ אוה תאז תמועל 

.(בר ימע ,די)״בוזא — ימש הילע םותחו תעלות ינשב 
לש תירופאטימו תירואית תופיצר השעמל הרוזש ״תיחולצה״ לש םינוטייליפב 

םהמ רשא תורוקמה לא תזמרנ תוסחייתה ךותמ תאזו ,ותלועפ ביטו ״בוזא״ ישעמ 

ןמ שורפל לוכי אוה ןיא ןכש ,לארשי יתב תוריקב יוצמ אוה .ותומד הבצחנ 

.ומע ינב לש םגישו םחיש תא עומשל אצויו רוביצה ךותב הרועמ אוה :רוביצה 

תא ריכזה יתלבל״ לדתשמו ,הללכהו האווסהה יעצמא לע דיפקמ אוה תאז םע 

ימ לע — ועדי אל רשא ןעמל ,םש תבשל הדשה יתאצי וב רשא םוקמה םש 

.חי ,טי ,רבדמב ;ד ,t ,ארקיו ;בכ ,בי ,תומש :הוושה 16 
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.(זלר ימע ,כ) ״סלקלו הפרחל םהל םירבד ויהי אלו ועמשיו ,הריעאו הרבדא 

,איבנה והילא לש הריאמה הירלקפסאה ךותמ םג תשרפתמ ״בוזא״ לש ותוהמ 

ךמעל הבהאה קרו הלפשו הכומנ ךחורו התא בוזא יכ״ :ותרגא תא וילא רגשמה 

,ןמזה תצורמב .(ר ימע ,ח) ״ךיפב םירבדה תא ומש ךיתובא ץראל ךתאנקו 

הליחתמ .תוריהב רתיב בוזאה לש ותומד תרייטצמ ,והנשמל דחא ןוטייליפמ 

םירבדה ךשמהב ךא ,ןוטיילפ לש תיחולצה ילכ תמועל ינשימ רזיבאכ קר שמיש 

.תיחולצה לש היתולוגס לע ףא ליפאמה ,יזכרמ ירויצ םרוגל ךפוה ומצע אוה 

לכב לפטמה םרוג תניחבב קר אל שמשמ אוה (ז״ט ןוטייליפב לחה רקיעב)התעמ 

תא רהטל רקיעב הדעונ התעמ ותלועפ ;התלוכת יולימבו תיחולצב ךורכה 

ינב ידי לע ןה תיחדנ רועיבו רוהיט לש וז הלועפ .םיעגנה תא רעבלו האמוטה 

ינפמ — וכרד יפ־לע דחא לכ — םיעתרנה ,םיריעצה ידי לע ןהו ןשיה רודה 

־תיב יככותב לוספה ינפב אל ךא םלועה־תומוא ברקב םייוצמה רועיכהו ץמחה 

תא תונשקעב טילבהל ףיסומ אוה ,ג״לי לקתנ הבש ,וז העיתר דגנכ .לארשי 

ןעמל הנחמל ץוחמ םאיצוהלו םריגסהל ,םיעגנה תא תוארל בהוא שיא״כ ותוהמ 

,לארשי תיב יפלכ תיטגולופאה הדמעה תמועל .(וכר ימע ,זי)״שודק וננחמ היהי 

תא ״בוזא״ה ריבסמ ,״תעלות ינש״ םשב וירמאמ לע םתוחה ,ובירי טקנ הבש 

יוצמ אוה ,םנמוא .םודקה ילארקאסה ואצומ תרגסמב יתחכותה ודועי רשפ 

אוה ,הרואכל תוחנה ,הז ומוקימ ךא .ריקב ועבטמ זחאנ אוהשכ ,לפשב הרואכל 

וביבס האור אוהו :שחרתמה לא בורקמ ןנובתהל תורשפאה תא ול קינעמש 
תיאליטרעה תומדה ינועיט .(טלר ימע ,אכ)״םינינת תמחו רפע ילחוז םא יתלב״ 

לש םינוש םיטרפל התע ומגרות רעשב חיכומה ררושמהו ןטסיצילבופה לש 

הטעמב ףא .לארשיב םינפל םרוהיט השעמו ףוגבש םיעגנ תכסמב ךילהתה 

־יתלבה ותוליעפל התע הקנעוה ,וב ףטעתמ ג״לי רשא ,חדובמה יטסידוראפה 

.לארשיב םינפל רוהיטה השעמ לש םימי־תקיתע אתכמסא רודה־ינב לע הדוהא 

,הרותה ןמ אוה וב רדגתמ אוהש הז יתחכות השעמ יכ ,םיעטהל ףיסומ אוה 

םע .(טמש ימע ,בכ)״שפנל אמט לכו םיערוצמה רהטמ בוזאה היהיש״ תסרוגה 

יכ ,וז הלועפב תלעותה תדימל רשאב שואי ירוהרה ללכל םיתעל עיגמ אוה תאז 

תלועפש םג המ .״לארשי ינב תואמוט תא תאשל״ םיחמצבש ןטקה לש וחוכ המ 

לש ופקותו ותוכמס לע םירערעמה ,םמצע םיעוגנל ללכ ברעת אל וז רוהיט 

.םישודק הדעה לכ םתנעטל יכ ,״שפנל טרש תתלו ןיחשה דרגל״ זעמה ״בוזא״ה 

ד 

דימתמו זאמ שמשמ ןוטייליפבו הריטאסב ״יפארגויבוטוא״ — ישיאה חסונה 

תיחולצ״ב םרמוא חוכמ םירבד ןיב ינטשפ יוהיז לכ .ינוידב העבה יעצמא תניחבב 
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הינממסו ״ןוטיילפ לש תיחולצ׳ 

ג״לי .רסחב הקול אהיש ופוס ןודרוג ביל הדוהי לש ותדמע ןיבו ךוטיילפ לש 
םע ,וניניעל חתפתמ ״תיחולצה״ לעב .״בוזא״ ,ויפכ־ריציב הברה עשעתשמ 

םנמוא .רתוי תבכרומ תומדל השענו ,םינוטייליפה לש תדמתמה םתורבטצה 

םירבד םיאבומ ןוטייליפבש תוינוידבה תויומדה ראשו ״בוזא״ לש םנורג ךותמ 

םמוקימו םרשקה חרוא ךא ,ג״לי לש וירישבו וירמאמב אצמנב םג יאדווב םהש 

התואל יוטיב םיתעל איה וז השדח תינרוצ תבוכרת יכ ,המוד .השדח תוהמ רצוי 

בוריעה םג ןאכמ .ןויצ־תביח לש ןדיעב הילא עלקנ ג״לי רשא תינויער תואדוו־יא 

ןוזינה ינוריא־ירילה דוסיה לש הז — םינוטייליפב הלגתמה תויושר המכ לש 

לעמו — םייטסיצילבופה וירמאמבש ץלמנ־יטיתאפה חסונה לש הזו ותרישמ 
.לכה לע הסכמה תעדה־תוחידב לש הדמעה םלוכ 

.תימצע־הינוריא לש תודוסי םיתעל םילגתמ תיחולצה לעב לש וירבד ךותמ 

ףא ,רתוי ןווגמ יביטקפסרפ בחרמ ןאכ הל תאצומ ןודרוג ביל הדוהי לש ותוישיא 

הירלקפסאב ומצע תא ןאכ גיצהל גהונ אוה ןכש :תיתחכותה ותריש תמועל 

ראש דצמ יפוא־יטוטרשו תוכרעה ידי־לע ןהו תימצע הייאר לש ןה ,תפלחתמ 
םינועיטה תוגלפתה ידי־לע .יטסינוטייליפה ומלוע תא תוסלכאמה תויומדה 

עלקנ הילאש תויתייעבה תא רתוי הנמאנ הרוצב ףקשל ול רשפאתמ תוכרעההו 

םהבש ,םייטסיצילבופה וירמאמ תמועל .תידוהיה הרבחב הרומת לש הז ןדיעב 

ןוטייליפה תרגסמב םיתעל םירכינ ,תינקספו הרורב הדמע טוקנל לדתשה 

םיינקמח םימויסו ,ןיינעל ןיינעמ תויביטאיצוסא תוציפק ,םינוויכ המכל םישושיג 

תויקוח־ילעב םיחוסינ תרידח םיתעל תרכינ ,תאז םע .םייעמשמ־ודו 

לע דיעהל אב ומצע ״תיחולצה״ לעב .״תיחולצה״ לש הללחל ףא תיטסיצילבופ 

ינימ״ לכמ תומשרתה לש האצותכ ,דחאכ עמדו קוחש עיבמה ,יפוצרפ־ודה ויפוא 

םינושה םיאצמימה חכונ תשגרנה ותבוגת .טקילש ״םיחקרמ ינח םיבשעה 

— .(םש)״תחא תבב קחשמו הכוב״ אוהש ,ךכל תמרוגה איה וידיל ונמדזנש 

ידכ ךות לבא ,תוקחוש םינפ ול שי תידוהיה תואיצמב בויחה ייוליג תא ותוארב 

תוכבל תעה״ :תוהתל ףיסומ אוהשכ ,ויחל לע תרשונ ותעמדו וינפ םינתשמ רוביד 

יבבל עני״ש העש ,וללה םיכפהה לש םמויקב הדומ אוה ״? קוחשל תע וא איה 

.(גיר ימע ,בי)״וקחשו וזגרו ינפ םג ועוני יבל עונכו ,קוחשו סעכ ןיב דימת 

,קוחשל אב אוה תאזכ תעבש לע ויפלכ םינעוטה הלא םע ןיידתהל ףיסומ ״בוזא״ 

זחוא אוהש ברחה יכ ,םהל הלגמ אוה .בל באכי קוחשב םג יכ הנמאנ םהיטבמו 

םע ההדזמ אוה יכ םהל ריהבהל ץמאתמו ,ורשבבו ושפנב םג תטרש השוע הב 

ותובייוחמ ןיב חתמב שח אוה ,תאז םע .ודי לע עקומהו רקובמה אשונה לש ולרוג 

רחאלש הפוקתב הנוילעה לע התיה ןדיש תויטגולופאה תומגמה ןיבו תיתחכותה 

יפלכ תלתהמה הבוגתה תקדצה לש הז ביטומ .םינומשה תונש לש תוערפה 

 [ 117]

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sat, 29 Dec 2018 20:45:34 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



ססרו לאומש 

;וז הפוקתב ג״לי בתכש םינוטייליפה ןמ המכב רוזש תידוהיה הרבחב שחרתמה 

תרוקיבה תוכז תא עבות אוה ,1888 תנשב בתכ ותוא ,םהבש םינורחאה דחאב 

םירצמהךיב תפוקת םנמוא .הרואכל ,ךכל םירשכ םניאש םינמזב ףא םינפ יפלכ 

,בושו רוזח ריכזהל אב אוה לבא ,קוחצל רשוכ־תעש םניא באב ׳ט לש לבאה םויו 

תולתל אב אוהש שי .(זלר ימע ,כ) התע םירומא םירבדה בל ביאכמה קוחשב יכ 

רדגתמ אוה .ויתובוגת תא וילע הפוכה ,המצע המוגפה תואיצמב רלוקה תא 

תואנקה ייוליגל גועלל ואובב .ותושרבש יריטאסה רישכמה לש תויביטקייבואב 

קודיצה ךרד לע ןנואתמ אוה ,תונותעב רפוסמכ ,םילשורי ישנא לש תינוציקה 

םישנאה תושפנ תא יל הארמ הריאמ הנניאש ילש הירלקפסאה יכ יל יוא״ :ימצעה 

.(טלר ימע ,אכ) ״םתמהוזו םתאלח םצעב םהה 

,ומצע לע לטנש יתחכות־יריטאסה דועייה לש ויטעב ,רוביצב ותודידבב ול רצב 

ול ושמשיש תנמ לע ,ויארוק להק םע םירשקה חופיט לע תיחולצה לעב דקוש 

וא יולגב ,ינוידב גולאיד לש ךרד לע ,ארוקה םע דימתמ עגמ לש הז םויק .תנעשמ 

תיחולצ״ב .יטסינוטייליפה רנא׳זה לש תוינייפואה ויתונוכתמ םג בייחתמ ,יומסב 

רואית ךות ,ארוקה לא תורישי תוגלפה ריבכמל אופיא תויוצמ ךוטיילפ לש 

םה הלא םיסחי .םירבדה ארקמל ויתובוגת ביטו ונקויד לש רעושמ 
הדהא ןיב ,קוחירל הבריק ןיב תודימתמ תודונת ךות םילהנתמו ,םייטנלאוויבמא 

םישמשמ שאר־דבוכו תויקחשמ ,ארוקה לא תוינפ ןתוא .העיתרו תונדשח ןיבל 

ןוידבה השעמ לש םייעבטה םיביכרמה דחא אוה ארוקה .היבוברעב ןהב 

אוה ביגמה ארוקה לש ותואיצמ תשוחת .היתולועפו תיחולצה ביבס םקרתמה 

.ג׳׳לי לש ןוטייליפה לש ותומד בוציעב ילאיר םרוג 

ךות ,תחדובמ היצאזיתימו רואיפ לש ךרד לע םיתעל שחרתמ ארוקה ןויפיא 

םרוקמב ודעונ רשא ,תוליפתה רודיסמ םיקוספ ירבש לש שודגו ףופצ שומיש 

תויתדיחה תא שיחמהל הלא םיראת ודעונ התע .ה׳׳בקה תא םמורלו ראפל ,סלקל 

םיחוסינ תיטיתאפ־ודבספ הגלפה התואב ףרצמ אוה ךכ .ארוק ותוא לש תימויקה 

שארל ףסומ תליפת ךותמו ,״תורימז םיענא״ ,תבשה םויל דובכה ריש ךותמ 

םולחב ...ךדובכ ןנעמ ילא תילגנ אל התאו דימת ידגנ ךיתיוש״ :ןושלה וזב ,הנשה 

ןיא תובנזו םישאר תלעב ,ביבס םיניעתאלמ ...ףולחת ינפ לע ךתנומת יבל ןוזח 

רשא ,ארוקה אופיא ,הכיא ...ךארמ ריכא אל םיבר ךישאר תויהב ספא ...רפסמ 

תחא ילוא וא ? ךנה לואש עיצא וא י התא םש םימש קסא םא .... ? ארוק ינא ךמשב 

.(דיר ימע ,גי)״ י י היה לשמ — ארבנ אלו היה אל :םירמואו ךב םישיחכמה יפב 

םנמא .ומויק רבדב ג״לי לש ויקופקפ לע םידיעמ ארוקל תחדובמה הדיגסה ייוליג 

ינא ימל״ ורישב 1873 תנשבכ ,ירבע ארוק לש ותואיצמב קפס התע ליטמ אוה ןיא 

,התע ודבתנ תירבעה ןושלה לש היתודיתע רבדב ויתוקפסמ המכ ,המוד .״?למע 
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הינממסו ״ןוטיילפ לש תיחולצ״ 

.תירבעה תונותעה לש רצבתמה המויק חכונו תימואלה תוררועתהה חכונ 

ירבע ארוק לש ומעטו ויתויטנ לע רקיעב םיבסנ וז העשב ותוא םידקופה תוקפסה 
.הז 

לש םיבצמ םירכינ ״ארוקה תומד״ ןיבל ״יטסינוטייליפה ינאה״ ןיבש םיסחיב 

ןיב ענה ,םהיניבש יכרע־ודה סחיה הלגתמ והנשמל דחא ןוטייליפמ .לפשו תואג 

תבריק לשו הביח לש תורהצה אצומ התא הזמ .הנבה־יאבש קוחיר ןיבו הדהא 

הרושק ישפנ יכ ,ארוקה ידידי ,דאמ יל רצי ויחא לעמ שיא ץופנ םאו״ :בלה 

קודה רשק לש ויטעב .(םש)״הלואש ןוגיב ימלוע תא דירות ילעמ ךתדירפו ךשפנב 

תואיצמב תוננובתהה השעמב ופתשל תיחולצה לעב קקותשמ ארוקה םע הז 

םיקחשל ימע עיקרה םוקו״ :יריטאסה ועסמל ונימזמ אוהשכ ,תידוהיה 

ןיידע אוה 1882 תנשב .״רוחאל המ םינפל המ ,הטמל המ הלעמל המ לכתסנ 

:תודדועתה תשוחת ךותמ עבוקו ,ולהק ןיבל וניב רשק ותוא לש וחבשב גילפמ 

יל םעני םוענ יכ ,ךינזאב רבד רבדא לדחת םאו עמשת םאו ידמע וכלי דימת ךינפ״ 

ארוק לוק — ילוק יכ ישפנ לא רומאמ תעמוש ןזואו האור ןיע שי יכ תומדל 

ןהב םינשב ףא ,בוזא לש ונומא שיאכ םיתעל רייטצמ ארוקה .(םש) ״רבדמב 

םע ארוקה םעמ דרפנ אוה ךכ .ותודידב תשוחתו ויתוקפס ידי־לע דרטומ אוה 

םג דימתהל ףיסוי םהיניב רשקה יכ ותווקת תא עיבמ אוהשכ ,1880 תנש םויס 

לעבכ םיתעל רייטצמה ,ארוקה לש ונקנק לע תויהתה .(זצק ימע ,ו)השדחה הנשב 

תא חפטל ובוש םע רקיעב ורבג ,ארבנ אלו היה אלש יודב ןויזחכ וא ןיפוצרפ־וד 

.םינש שולש לש הקספה רחאל ,היבשעו היתוחיר תא הב ףוסאלו תיחולצה 

וירוצעמו ויתוקפס תא ג״לי עיבה ,ה״מרת תנשב םינוטייליפה תביתכ לא רזחשמ 

לש ינוידבה לגעמל רבעמ ףא ,םימיה רבכשמ ויארוק להק ינפב עיפוהל 

הכזש ןוטייליפה תביתכ םע ,(ן״קז) ןלפק באזל הלגמ אוה ךכ .״תיחולצה״ 

הרשיה ךרדה אוצמל ילע היה השק יכ״ :םימי םתואמ ויתושוחתמ ץמש ,ויחבשל 

17״.הנוכיתה הדוקנה לא יתנוכ םא ישפנ יתעדי אלו םיארוקה ינפל תינש אובל 

רתיב תופקתשמ ,וז הקספה רחאל ,ויארוק להק לא הבישהו תכשוממה הדירפה 

שודיח לע דקוש ״בוזא״ דציכ רכינ .ומצע יטסינוטייליפה לגעמה ךותב הטלבה 

התע הנופ אוה שגר בורב .ןמרג ןמזהש תוביסנה לש ןייטעב קתונש ,רשקה 

תא יתמש אל םינש לע םימי״ :ןושלה וזב ,ונוימדב רייטצנש יפכ ״ארוקה תומד״ל 

.״יחוחינ חירב תוחירה אלו יתנובלב ךיתעגוה אל ,ארוקה ידידי ,ךינפל יתיחולצ 

,תונערופ תעשב הרבשנש וז םוקמב השדח תיחולצ ומצעל לטנש רחאל ,התע 

ימע ,ט)״יתבהא רשאכ םימעטמ יחאל השעאו יחוקר חקראו״ :ול רשבמ אוה 

.153-152 ימע ,ב ,ןאדראג תורגא 17 

 [ 119]

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sat, 29 Dec 2018 20:45:34 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



ססרו לאומש 

תצורמב רערעתנ םהיניבש הז ףותיש יכ תעדל חכונ אוה הרהמב םלוא — 18(בר 

לע תוהתל ףיסומ אוה .םייתניב ונתשנ תידוהיה תואיצמה לע םיגשומהו ,ןמזח 

וא ,םהיניבש רשקה שודיחל םיכרד שפחמו ,םיתעה קוצב ארוקה לש ומעט יוניש 

רשא הרומתה עדוי ימ יכ ?ךיניעב ןח אוצמל ,ארוקה ,ךל ףכיא המבו״ :ונושלכ 

שולש ינפל ךשפנל םינדעמ ןתנ רשא רבדהו — םהה םיברה םימיב ךב התשענ 

,תאז םע .(םש) ״?אוה םרח — יכ התע ונבעתת בעתו ונצקשת ץקש םינש 

התואל רשאב תואדווה־יאו קותינה תשוחת ומצע ןוטייליפ ותואב תשגרומ 

ול הברע ןכא םא ,תעדל תיחולצה לעב לכוי דציכו ,השחמ ארוקה .תפסכנ הבוגת 

הרייטצנש ״ארוקה תומד״ .ופאב איה הבעות תרוטק אמש וא ,ול שיגהש החנמה 

יתדיח רוציל ויניעב התע תלגלגתמ ,וחורל הניבמו הבורק תומדכ םיקרפל ול 

אל ןומה לוק ךלוק תויהבו ,ךארמ ריכא אל םיבר ךישאר תויהב יכ״ :רכונמו 

לש תושוחת ןיב תיחולצה לעב עלקנ ךכ .(דיר ימע ,גי) ״והנמ ץמש ינזא החקל 

וירבד יכ עדוי םג אוה עדוי .ויארוק להק ברקב תודידבה תשוחת ןיבל תודדועתה 

,חור תרוק םהב דוע םיאצומ םניא ויארוקמ םיברו תקולחמב םייונש התע םה 

תעב ךא ״יולש תרוטקב שי הנבלחהןמותיתלחהןמ המכ״ :םעזב םינטור םהשכ 

:וזרזמו ודדועמה ,וריקומו ובהוא לש ותעדב םחנתמ אוה תחא הנועבו 
.(בלר ימע ,טי)״הנחירנו ךתיחולצ תא ונל האיצוה״ — 

ג״לי לש ותושיגר לע תויודע ונידיב שי ״תיחולצה״ לש ןויזחה תמבל ץוחמ 
־אשמ להנמ אוה וכותבש ,ינוידבה לגעמל רבעמ .ולש םינוטייליפל תובוגתל 

תובוגתל ונזא היורכ ,ויתופילחו ויתורומת לע ״ארוקה תומד״ םע דימתמ ןתמו 

אוה .יארקאבש םיארוק דצמ םאו ךרועה דצמ םא — השעמה םלועב םיארוק לש 

לשב ,ולש ןוטייליפהתא רזנצל ,״ץילמה״ ךרוע ,םיוברדצ לש ונויסנ דגנ םמוקתמ 

ינא םלואו״ :ןויצ־תביח ינמאנ ןובשח לע וירבדב אצמ הלהש גולגלה ירבד 
םלואו ;לדחי םאו סיפדי םא ,תחא תוא וליפא ירמאמב הנשא אלש ול יתרמא 

םינוטיילופ בותכל דוע ףיסוא אל תאזה תיחולצה ספדות אל םא יכ וב יתודיעה 

רערעמ ג״ליש םשכ 19.״םיארוקה ךותב הפ ןוחתפ יל ןתונ ונניאש יפל ,הלאכ 

ונזא היורכ ךכ ,ןוטייליפה לש ונכות תא עובקל ךרועה לש ותוכמס לע תופיקתב 

־ינב ינפב ואירקהל ןכומ ףא אוה .רבדל החמומ וניאש ארוקה לש ותעד־תווחל 

רפסמ אוה ,ןכא .םתומשרתהלו םתעד־תווחל לואשלו ומצע םיוברדצ לש ותיב 

םגו ,ותלכו ונב ,ותיב ינב לכ תא יתפסא״ :היהש השעמה לע ,ן״קז ,וסיגל קופיסב 

.ור ימע ,י :וז חורב וירבד םג הוושהו 18 

.152 ימע ,ב ,ןאדראג תורגא ,ו״מרת תבט חכ םוימ ,ן״קזל יבתכמ ןייע 19 
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יב ורצפיו דאמ םהיניעב בטייו רמאמה ןכות תא םהינזאב יתארקו ,ולש תלשבמה 
20.״וסיפדהל 

ךרד לע ,ומצע תיחולצה לעב לש הירלקפסאה ךותמ ,תופסונ תויודע ונידיב שי 

חוגינהו הלילשה ךרד לע .םיארוקה להק ברקב וללה םינוטייליפה לש הטילקה 

לעב ,״תעלות ינש״ ימינונאה רבחמה םע ןיידתהל הברמ אוה ינסומלופה 

המינב ויפלכ חיטהש אוה ״תעלות ינש״ 21.״תיחולצה יפ לע קקפ״ ןוטייליפה 

תימואלה תוררועתהה ןדיעב תידוהיה הרבחה תא האור אוהש תינצקוע 

איהש הליתפ רואלו תכלכולמ תיששע ךרד״ ונושלכ וא ,תתוועמ הירלקפסאב 

לע םיגונה וירוהרהו ויתוקפס חכונו ,וז ןיעמ תיסומלופ הריואב .״םחפ השוע 

לש ינוידבה לגעמה ךותב יוטיב םהל ןתנש ,וירבד לא ארוקה לש וסחי 
דצמ תיבויח הבוגת לש יוליג לכ רחא ג״לי לש ותוטיהל תרכינ ,״תיחולצה״ 

חוודל רהממ אוה ךכ .רוביצב דמעמ ילעבב אוה רבודמהשכ םג המ ,ויארוק 

.םיבר יניעב ןח הזה ןוטילופה אצמ תמאב םלואו״ : 1886 תנשב ן״קזל הוודחב 
ידיב ינשפתיו לאהטנעזאר ילא שגינ — תסנכה תיבב לומתא ,םמותשהו עמש 

ףוצ .השדחה ךתיחולצ לע ךל תודוהמ קפאתהל לכוא אל :רמאיו הדצה ינטיו 

ולא ןיעמ תודדועמ תובוגת חכונ 22.״הז לע ךל הלודג הדות .םעונ ירמא שבד 

אל יכ לע בבל רשויב םכדוא״ ןוגכ — תיחולצה ףוגב ויתוגלפה ףא תולבקמ 

.קהבומ ילאיר דמימ — 23(לר ימע ,חי)״םכבבלב ירכז םתנפצ יכו ינותחכש 

ה 

השעמב ןהו עובק ףתתשמכ ןה ,״ץילמה״ ןותעב ג״לי לש ותוליעפ תפוקת 

,תרופיסב ,הרישב םיירנא׳ז םינפ יוביר לש הפוקת םג איה ,הכירעה 
,םיגשיה־תבר הניא ,השעמל ,יכ םא — ןוטייליפבו היזנצרב ,הקיטסיצילבופב 

עייסמ ךוטיילפ לש תיחולצ״ הרדיסה םוסריפ .תומדוקה ויתופוקתב ןכא ומכ 

ןודרוג ביל הדוהי ןיבל ״בוזא״ ןיב םיינוידב םימוחת םוחתל ,ראשה ןיב ,ודיב 
תיטסינוטייליפה ״הנוסרפ״ה .םייטסיצילבופה םירמאמהו םילשמה ,םירישה לעב 

.153 ימע ,םש 20 

.93 .לג םג הוושה ,גי ןוטייליפל תובוגת : 151 .לג ,(1885) 25 הנש ,ץילמה 21 
.153 ימע ,ב ,ןאדראג תורגא 22 

:וידי תא קזחמה וריקומו ובהוא ירבד תא ןוטייליפה תרגסמב איבמ םג אוה וז חורב 23 

.(גלר ימע ,טי)״הנחירנו ךתיחולצ תא ונל האיצוה״ 
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לש תונוש תוילאוטסקט תולובחת ידי־לע ,ימונוטואה הדמעמ תא הל תרצבמ 

־ובה וימוסריפ ןיב ףאו ,תומדוקה ויתוריצי ןיבל הניב רהצומב םימוחת םוחית 

ודיב תעייסמ וז תילאנוסרפ האווסה תטיש .הקיטסיצילבופבו הרישב םיינמז 

םסריפש םירבדה לש םייקו רירשה םפקות תא ,תויקחשמ לש הלטציאב ,רצבל 

דימת אל רשא ,ארוקה יניעב היצאזינונאק לש דמעמ םהל תוושלו ,ןכל םדוק 
םייודב תומש לש הווסמב הסכתמה ,תיחולצה לעב לש ותוהז ול הריהנ התיה 

.םיפלחתמ 

וירמאמל סחיב םג םירכינ ,םייובמ יביטקפסרפ קוחיר לש ,וז הטיש לש הייוליג 

ורמאמל תיווסומ תוסחייתה ןוטייליפה םקרימב היוצמ ךכ .םייטסיצילבופה 

,םש םוליעב אוה ףא םסרפתנש ,״ונשפנ תודפו ונתלואג״ ,1881 תנשמ עדונה 
לש ותוהז תא חנעפל תונויסנל ״בוזא״ סחייתמ תישאר :םיבכוכ השולשב םותח 

ןמ ףיקשמ לש חוורימה לע רמוש אוה .תוינומלאב העש יפל יורשה ,רמאמה לעב 

ונחנא ןיא הנהו״ :רבחמה תוהז לש חונעיפה תונויסנמ ונייצב ,לוכיבכ דצה 

ונתלואג׳ רמאמה לעב לע םהיזמרב תמאה לא הלאה םיינשה ועלק םא םיעדוי 

לש הז רמאמ יפלכ חוורימה תדימ תא רצבל ידכ 24.(איר ימע ,אי)״׳ונשפנ תודפו 

תודמעה ןמ ףאו ,הקיטאמיתה ןמ תינוריאה תורענתהה ךרדב ג״לי ךלוה ומצע 

לודחל״ ורבחמל לוכיבכ ץעיימ ״בוזא״ ךכ .רמאמ ותואב ןהב טקנש תוינורקעה 

שיאה ותוא אוה תמאב םא ,ףצק תולעמהו םדה תא תוחיתרמה הלאכ תולאשמ 

תא איצומו אירוטלידו גורטק ררועמ םהב קסועהו ,דוסה ילעב וזמרי וילעש 

חוורימ לש ומויק לע הדפקהה תורמל .(םש)״רחא םלועל םלועה ןמ םדאה 

ג״לי דציכ ,ןוידה לש הריקסה תרוצ ךותמ רכינ ,ןוטייליפל רמאמה ןיב הז ינוידב 

,תיווסומ הרוצב ףא םהמ ערפיהל אבו ,ויגישמו ויבירי םע ןיפיקעב סמלפתמ 

הנהו״ :הז סומלופ תריקסב ״בוזא״ ענטצמ הרואכל .יולגה וסומלופ ירבדל ףסונב 

רודמב יכ ,םלוע לש ומורב םידמועש םירבדב םיקסועה הילע ינבמ ינניא יכנא 

אוה תאז םע .(םש) ״ףצפצת יתרמא רפעמו ינכשמ ןוילגה ילושב ןותחתה 

םירמואה םע הקדצה יתעד תוינע יפל יכ״ ,ותעד תא ,לוכיבכ די־רחאלכ ,בברשמ 

רזוח אוה דימ ךא .״תיבה קדבו קוזח םיכירצו ובר לארשי תיב תמוח יעיקבש 

לעבל״ :רומאל ,הינוריאה ךרדב ותצע תא אישמו ומצעל םחתש ינוידבה םוחתל 

ולאכ תולאשמ לודחל (היהיש ימ היהי) ׳ונשפנ תודפו ונתלואג׳ רמאמה 

,תוארקמ ירואבו הרות ישודיח בותכי — .ףצק תולעמו םדה תא תוחיתרמה 

הז רמאמ לש תויתועמשמה ןושלה תועבטמ .(םש)״ןח אצמיו תוניחתו תוניק 

,ןמיירב ׳ש :טורטורפב ןייע ,הז רמאמ לע ןכו ,םינומשה תונשב ג״לי לש ויתועד לע 24 
.384-380 ימע ,(12 הרעה ,ליעל) הירוטסיה ,רנזולק ׳י :137-113 ימע ,ל״נה ורמאמב 
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םע ןיידתמ אוה ובש ,״תיחולצה״ לש ןורחאה ןוטייליפב דהדהל תופיסומ 

:ותדמע תא םכסמ אוה ורמאמ חורב .ותורשכ תא םיקדובה םיימואלה םיאנקה 

״ונשפנ תודפ םע דחי תיש שדוקה תמדא תודפ היהתש יכנא ץפח ,רבד לש וללכ״ 

.(מר ימע ,אכ) 

וזבו .(i860)״הדוהי ילשמ״ הפוסאב וכרד תישארב םמסריפש ,םילשמה ףא 

תיטסילאוטקא היצאזילאירל התע םיעיגמ ,״הדוהי ילשמ הלא םג״ ,הירחאלש 

הלא .םינומשה תונש לש תידוהיה תואיצמה לע םיביגמה ,םינוטייליפה םקרימב 

עימשהש תויללכה תותימאל עובקו ןתיא דמעמ תקנעה לש םייוליג התע םה 

ךותמ הווסומ ימצע טוטיצב גהונ אוה התע .תמחולה הלכשהה ןדיעב ,ןתעשב 
םע סמלפתהל ואובב .השדחה תואיצמה יפלכ םג הפי םחוכש ,וללה םילשמה 

תא חגנל דעונש ,״ףלטעה״ לשמ תא םשיימ אוה ,״ינשה טוח״ ינומלאה ובירי 

תא תיטסינוטייליפה ותאצרהב בלשמ אוה 25.תויפוצרפ־ודו תועיבצ לש םייוליגה 

המוד רבדה ירהו״ :ונכת תא ונייצב ,״דוס וקיתמי וידחי םירבכעה״ לשמה ןכות 

םג םייוצמ 26.״םלובגב ץרפש לותחה דגנכ ץעיתהל ואבש םירבכעה תפיסאל 

עיבה ותועצמאבש ,״קזב ינודא״ לשמה 27.״םיבלכ ינש״ לשמה ךותמ םירוכזיא 
זמרתמ ,םיעבשה תונש לש היסורב ידוהיה רוביצה לש לושינה תשוחת תא ג״לי 

אב אוהשמ ,ונויד ךלהמ ךותב ,שדחה ירוטסיהה רשקהב ףא יתיצמת חרואב התע 

וילגרו וידי תונוהב רשא שיאל וזובי אלו הנוגי אל חרכהה לבא״ :עבוקו 

28.״בערי יכ ושפנ אלמל םירחא לש םנחלוש תחת וטקלב תוצצוקמ 

בלשמ אוה התואש ,ותריש יעטקב שמתשהל ג״לי לש ותייטנ דחוימב תטלוב 

תורומת תושחרתמ הז בוליש השעמ םע .ןוטייליפה ךותב תונוש םיכרדב 

רדגב םה ויריש יעטקש שי .הז ןומיז ךותמ רצונש טסקטה תמקרב תויתועמשמ 

ןוטייליפה לש טסקטה םע םיחאתמ םהש שיו דבלב תיביטארטסוליא תפסות 

תא ץליא ,םתומלשב ףא םיתעל ,םירישב ג״לי לש ושומיש .ינאגרוא יוחיא 

עימשהלו ,״ץילמה״ ןותעב ריש ירבד םסרפל אלש וגהנממ תונשל םיוברדצ 

ןמזב תודחא םימעפ הזה ללכה ןמ ונאציו״ :ךכל רשקב רבסה ירבד םיברב 

ויריש תא גרוא אוהש םינוטייליפה לש ןייוצמה רפוסה ללגב קר ןורחאה 

29.״הז אלב הזל רשפא־יאו םיקובדו םיזוחא םהינשו וירמאמב 

.דכר ימע ,ג׳׳ישת ביבא־לת ,הריש ,ןודרוג יבתכ לכ :תמועל ,אלר ימע ,זוי :הוושה 25 

.טצק ימע ,הריש ...יבתכ לכ :הוושה 26 
.בר ימע ,הריש ...יבתכ לכ :הוושה 27 

.חנר-זנר ימע ,הריש ...יבתכ לכ :תמועל ,הר ימע .ט :הוושה 28 

.975 ימע ,49 .לג ,(1882) 18 הנש ,ץילמה 29 
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ססרו לאומש 

ותרוקיב ןיבל םייריטאס־סייתחכותה וירישמ המכ ןיב תימינפ הקיז תמייק 

וז הפט״ רישה תא איבמ אוה אי ןוטייליפה שארב .ןוטייליפה תרגסמב תעבומה 

ותוהז תא הז חרואב הלגמ אוהש ךות ,תינשרפ המינב ונייצב ,״הילע אהת המ 

הכאלמ ךל ןיא םנמא יכ !ארוקה ,יבל לכ תא ךל יתדגה הלא יזורחב״ :הרבחמכ 

תוביסנב ורבחתנש ,רישה ירבד 30.״הלאה םימיב לארשיל רפוסה תכאלמכ השק 

תידוהיה הרבחב שחרתמב ןוידל אצומ־תדוקנ התע םישמשמ ,םיעבשה תונש לש 

הדרפה לש קחשמה תא קחשל ג״לי ףידעמ ללכ ךרדב .תוערפה רחאלש 

וריש ךותמ עטק ואיבהב .ןוטייליפ לשו הריש לש ,תויושרה יתש ןיב תילאנוסרפ 

:תיווסומ היזנצרוטבא לש ךרד לע ןייצמ אוה ,״תומדקא ןוגינב״ יטסידוראפה 

לש םנקויד תומד ונל ןירייצמש ןיטויפ ירבד ונאצמ ׳עודיה ץלה׳ לש ויבתכב״ 

ירבד תא הזב איבהל — תושר ןילטונ וננהו .םנויבצבו םתמוקב םישנאה םתוא 
31.״הלא אתונציל 

זחאיהל ג״לי לש ותייטנ תרכינ ,ותריש ךותמ תומלש תוביטח טוטיצ םע דבב דב 

תישארב ובתכנש הלאמ ןה ,ויריש ךותמ תודדוב תורושב םג ונוידל אתכמסאכ 

רכשנ אצוי דחא דצמ .בורקמ הז ומסרפתנש הלאמ ןהו תירבעה הרישב וכרד 

,תוירישה תואתכמסאב ףוכתה שומישה ןמ ןוטייליפבש ילאוטקאה ןוידה 

תמא לש דמעמ ותריש ירבדל ג״לי דחיימ ינש דצמ ,טסקטה םקרימב תודהדהמה 

תואיצמה חכונ רזוחה הרושיא תא םעפ ידמ תלבקמה ,תרערועמ־יתלב 

לע ההות אוה הפוריאב תוימשיטנאה תוררועתהב ונויד ידכ ךות .תירוטסיהה 
רחא דצל החולש תאזכ הלאש יכ ינרוכז״ :וז תונמדזהב ריעמ אוהשכ ,היתוביס 

,דרפסב לארשי־ינב תפידר לע ונוזח אשנ רשא םיררושמה דחא ירישב הלאשנ 

איה השפנ תריסמ תעשבו ,םשה־שודק לע הימולעב הגרהנש תחא הביר יפמ 
אוה ,״םי תולוצמב״ תרוביג ,הנינפ לש התלאש תא איבמ אוהש רחאל .״תלאוש 

ותשרדב ההותה בר ותוא לש ונובשח לע תוינוריאה ויתורעה תא הירבדל ףיסומ 

32.םינומשה תונש תישארב הינמרג תא הפיצמה תוימשיטנאה תביס לע 

ויחוסינ ירבד ןכמ רחאל םיפרטצמ ״םי תולוצמב״ ךותמ וללה םירוכזיאל 

תונשב םגרת םתוא ,ןורייב לש ״תוירבעה תוניגנמ״ל ג״לי לש םיירבעה 
תוגיהנמה לש הכובמהו לוכסתה תריואב ,ב״מרת תנשב ,התע .םישימחה 

,רגהל םיצלאנה לארשי־תיב ינומהל ידיימ אצומ תשפחמה ,היסורב תידוהיה 

תולוצמב״ המאופה תרגסמב תינפומה ,םימיה רבכשמ ותאירקב שדחמ רכזנ אוה 

.טכ ימע ,הריש ...יבתכ לכ :תמועל ,טר ימע ,אי :הוושה 30 

.טלש ימע ,הריש ...יבתכ לכ :תמועל ,דצק ימע ,ה :הוושה 31 
.יק ימע ,הריש ...יבתכ לכ :תמועל ,וצק ימע ,ו :הוושה 32 
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הינממסו ךוטיילפ לש תיחולצ״ 

שיא םכשפנ וטלמ ,וסונ״ :םי בלב העוערה םתניפסב םייורשה דרפס ילוגל ״םי 

ול םישמשמ תירישה ותמסיס לש ןושלה תועבטמ ״!הוקמ ןיא יכ ,לכוי רשאב 

:רמאל ,םייטסילאוטקא םינעטמ היוור ,תשגרנ הגלפה־תרוקנ ״תיחולצ״ה לעבל 

ירבד תא ףרצי ךכל ״?ונתחונמ םוקמ יאו חרבנ הנאו סוננ ימ לע ךא ... !וסונ״ 

תיב ,הנויל שי ןק ,הה״ :םימיה רבכשמ תירבעה ותסריג ךותמ ,םיגונה ןורייב 

לש ,האחמה תנעט ,תשגרנה ותלאש 33.״רבק קר הדוהיל — ןפשל עלס / ,רבגל 

ףא תדהדהמ ״?דאנב םמישתה״ :לארשי יהלא יפלכ ,״םי תולוצמב״ב ררושמה 

ונחנא ןוטיילפ לש תיחולצל יכו״ :תוערפה רחאל םסרפתנש ,ט ןוטייליפב איה 
לכ תעמד תא וב םושל ,םיה ומכ דאנל ,םיכירצ ונחנא תועמד לש דאנל ,םיכירצ 

רויצב הז שומיש .(בר ימע ט)״םחנמ םהל ןיאו שמשה תחת ושענ רשא םיקושעה 

תריצי לש םינוש םירנא׳זב ינשה טוחכ רבוע ,םילהת רפסב ורוקמש ,ןימוי־קיתע 

ומיש״ ורמאמ תא םסרפמ אוה ,ולש ןוטייליפה ךותב ורוזישל ליבקמב .ג״לי 

תא דימת םישנ וב רשא דאנה איה ונתורפס״ :עבוק אוה ובש ,״דאנב ונתעמד 

34.״ונירחא ונינב ןורכזל ונתוא תואצומה תורצה לכ לע וניתועמד 

לש ותומד םוליגבו ךוטיילפ לש תיחולצ״ לש תינוידבה תכסמב יכ ,המוד 

ראשלו ותרישל רבעמ ,בחרנ רכו ףסונ ןקרופ ג״לי אצמ ,הילע הנוממה ״בוזא״ 

.עמדל רמ קוחש ןיב ענה ,ךסכוסמה ומלוע תעבה םשל ,םהל קקזנש םירנא׳זה 

תא גזמל לדתשה אוהו ,םינווגמה ותריצי ייוליגל לוביק־תיבכ השמיש תיחולצה 

ןיינעב ,הפי אמש .ינוגססה ןוטייליפה לש וז ,השדח תירנא׳ז תוהמל םלוכ 

רשוכ־תעשב עימשה םתואש ,ןמשירפ דוד ירבד לש םחוכ ,וללה םינוטייליפה 

רבדמ ןוטייליפה ךותמ יכו ,השדח הריש תרוצ קר אוה ןוטייליפה יכ״ :תרחא 

יפל תוליבקמ ןניא תורצקה תורושהש אלא — ,ררושמה ,לכל םדוק ,ונילא 

35.״השדח הרוצ ול ארב ןכלו ,ומעט 

.בער ;חק ימע הריש ... יבתכ לכ :תמועל דכ ימע ,ט הוושה 33 
,יהשלכ תחדובמ הסריגב עיפומ תועמד לש דאנה ביטומ .14 .לג ,(1882) 18 הנש ,ץילמה 34 
תא״ :ונייצב ,״תועמד לש דאנ״ ,רביחש תובצמ יבג לע תובתכה תפוסאל ג״לי לש ותרעהב 

ותוא םושל (י ףיסי אלו ףיסוי)ףיסאה לעבל םיתחלשו דחי יתצבק הלאה תועמדה יפטנ לכ 

יש :םג ןייע ,ילדנמ יבתכב ״תועמדה דאנ״ ביטומ לע .הש ימע ,הריש ...יבתכ לכ ״.ודאנב 

תרוקב ,׳״לרעגניפשטניוו סאד׳ — ׳אכבה קמעב׳ רואל — הדגאה לעב ילדנמ״ ,ססרו 
.69-68 ימע ,(ט״לשת) 14-13 ׳בוח ,תונשרפו 

.6 ימע ,ג ,א״ערת השרו ,םישדח םיבתכ ,ךטסינוטייליפ קר׳ ,ןמשירפ ׳ד 35 
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