
ו81םירצמ ידוהי

ט״יה האמב םירצמ ידוהי
ה אלהו ינש תיב ימימ םירצמ ידוהי תודלות
 האמב םהיתודלות םלוא ,םיבר םירקחמל וכז
רמ הנידמ תגרדל םירצמ התלע הבש ,ט״יה
ר קחמל התע קר וכז ,ןוכיתה חרזמב תיזכ
, ואדנל .מ .י ר״ד לש וטע ירפ ,ןושאר םכסמ
 רקוחו תירבעה הטיסרבינואב ריכב הצרמ
ה םעש ןובשחב איבהל שי .ןוכיתה חרזמה
ז אמ םירצמב םידוהיה ייחב ולחש תורומת
י דוהי לש םתריגה ,לארשי־תנידמ לש התמקה
ה ייח לש םלוסיחו תורחא תוצראל םירצמ
ר קחמ ירה ,םיירוביצה םייחהו ךוניחה ,הליהק
ת ונבל לק אל .לצומ דוא תניחבב אוה הז

א שונה לע תועידי שודגו םלש הכ רקחמ
וחה בורו השעמל קתונ דפסה רוקמש העשב
ד ע םש-יא יובח וא דמשוה יטנבלירה רמ
ל ש רוזחיש אוה ואדנל ר״ד לש ורפס .םויה
.רבע לכל ורזפתה וינבא בורש ןינב
, םדי״חלשמ ,םהירפסמ :םיקרפ השש רפסב
ראה ;םירצמ תוליהק ;םינכשה םע םיסחיהו
ז  ךוניחה ;םיירקיעה תודסומהו יתליהקה ןוג
. םירצמב תונויצה תישארו תורפסהו חודה ייח
, םיקרפה לכ תא םיוולמה תורוקמ ךכל ףסונב
. תונומתו תוילימיסקפ ,תרחבנ היפרגוילביב
ם ילגתמה םירצמ תודהי לש םייניפאה םיווקה
ז וכיר :תובר תוידוהי תוליהקב םימוד רפסב
ת ועוצקמב םקוסיע ,תולודגה םידעב םידוהיה
, תופרוצ ,תונפלח ,ריעז רחסמ ןוגכ םימיוסמ
ה ישעת םג האמה ףוסבו ,םיישפח תועוצקמ
ם ירצמ ידוהי ןיב ירקיעה לדבהה .תואקנבו
ה םיאנתהמ עבונה ,תורחא תוצרא ידוהיו

ל ש םהיצמאמב אטבתמ ,וז ץראב םידחוימ
* וריא תומצעמ לש תוסח לבקל םירצמ ידוהי
ה ז רבד .תרחא ךרדב וא תוניתנ תרוצב תויפ
ם ירצמב תיפוריאה היסולכואב היה יעבט
ל בא ,(םירחאו םיטירב ,םיקלטיא ׳םינווי ןוגכ)

- ירודמ םירצמב ויחש םידוהי לש םתוקקדזה
• ה ןמ גרוחה והשמ התיה וז תוסחל תורוד
ה מכ איבמ רבחמה .תוידוהי תוליהקב ליגר
-וש תופוקתבש םידוהי לע תוניינעמ תודועת

;  ט״יה האמב םירצמב םידוהיה :ואדנל .מ • *
תמע 302 ן 1967 ,םילשורי ׳יבצ ןב ןוכמ

ו תויושקנתה ששחמ הרז תוסח ושקיב תונ
י טירבה שוביכה אלולש רעשל שיו ,תופידר
כונה" םידוהיל האיצמהש הנגההו ,1882־ב
ת ידוהיה הליהקה התיה אל ,תיטירבה "תוח
.הגישהש םיגשיהל העיגמו תבחרתמ
יחבמ קודה רשק הרושק התיה םירצמ תודהי
ץ ראבש תיפוריאה היסולכואל תיתוברת הנ

ת ינחורה התוחתפתהל טעמ אל המרת ףא
ה ,יביטרטסינימדאה חטשב םג .תיתוברתהו
ד בכנ קלח םירצמ ידוהיל היה יפסכהו ילכלכ
זה" ראשל םג ומכ הנידמה לש התוחתפתהב
ת אז תמועל .׳וכו םיקלטיאב ,םינוויכ "םיר
ת ירצמה תימואלה העונתב יכ רבדה ינייפא
.רתויב םועז םירצמ תודהי לש הקלח היה
ם ירצמ ידוהי לש םתמורת לש המלשה הנומתה
ת שרפ םכוסת רשאכ קר הלגתת התוחתפתהל
ה אמה עצמא דע וז הליהק לש היתודלות
ס יסב אוה ונינפלש רפסה .ללכב דעו םירשעה
, םירשעה האמל הז אשונ תבחרהל ךרע-בר
ל ע ורקחמ תא רבחמה םילשי יכ תווקל שיו
ה פוקת לע רמוח םייק דוע לכ םירשעה האמה
.וז
צמב תונויצה תישאר לע רפסמ ןיינעמ קרפ
ז אמ םש תמייק התיה תינויצה העונתה .םיר
בגומ ויה היתולועפ ךא ,לצרה לש ותעפוה
צמל "םילארשיצרא״ה תריגה םע קר .תול
ם שוריגו הנושארה םלועה-תמחלמ ינפל םיר
ת ונויצה הררועתה הפוג המחלמה תעב הילא
ו נינפלש רקחמה תרגסמב ךא ,םייחל םירצמב
.יוטיב ידיל ,ןבומכ ,אב הז רבד ןיא
 האצוהה תאו רבחמה תא חבשל שי םוכיסב
ה רוצב ואיצוהל ץמאמהו ןיוצמה רקחמה לע
.הפי הכ

? .ב

ינידמה ןויערה תודלותב םיקרפ
ט ושפ תרוקב ינפב םידמועה םירפס שי

. רבד םהילע בותכל לוכי ךניא טעמכש םושמ
 הביס וזיא הל היהתש ןיד יעדמ רפס תאצוה
ה נידמה-עדמ םג ירהו .תעדה-לע-תלבקתמ
ת ויושר ןיבש םילמוגה-יסחיב ןדה אוה עדמ
.םיחרזא-תוצובקו םיחרזא ןיבל טפשמו הנידמ


