
הנידמה ןויערל םזימונוטואה ןויערמ :ינרוג ףסוי
, ץוענ הינשה הילעה תפוקתב ןויצ־ילעופ תגלפמ לש תויטילופה תוסיפתה שרוש
ה ססבתה בוכורב לש תינידמה ותפקשה ,הנהו .בוכורב .ב לש ותנשמב ,בטיה עודיכ
ה ימונוטוא תמקה תארקל ידוהיה םעה תא ךילומ ירוטסיה חרכהש הזונגורפה לע
ש ודיח היה הירוטירטו הימונוטוא לש בייחמה ףוריצה .י״אב תינידמ־תילאירוטירט
ל ש תועדה־יגוה וליפא .תימואלה הלאשה םוחתב םזילאיצוסה לש ותנשמב בושח
ן מ םלעתהל ולכי אלש ,ראואב וטואו רגנירפש־רנר לראק ,ירטסואה םזילאיצוסה
. הירוטירטל הימונוטוא ןיב יחרכהה רשקה תא ואר אל ,םצראב תימואלה היעבה
ר שק אלל תמיוסמ המוא ינב לע תישיאה הימונוטואה לוחל התיה הכירצ ,םתעדל
 הירוטירט ןיאב יכ בוכורב ןעט םתמועל 1.םדי־לע םיסלכואמה םירוזאל וא ץראל
ה ז רבדו ,רוצייה־תוחוכ לש תישפח החימצל ילכלכה סיסבה תא םעה רסח תימואל
־ תוינשה תומואה תגרדל חרכהב ודירומו תילמרונה ותומדקתהו ותוחתפתה תא ענומ
2.הלעמב

ת וחתפתהמ האצותכ אל 3לארשי־ץראב תינידמה הימונוטואה גשות ,בוכורב יפל
ה כפהמ אוה םזילאירוטירטה" .ינכפהמ יטילופ קבאמב אלא תיתגרדהו הטקש
י פ־לע אל תוכפהמה תושענ תורחתהו לוצינ לש הפוקתב .םידוהיה ייחב תיטרקומד
ת ללוכה ותועמשמ 4."תוחוכ־קבאמ ידי־לע םא יכ ,היטמולפיד ידי־לע אלו תונובשח
ש חרתמה ילכלכו ינידמ רורהיש לש ילפורטסאטאק ךילהת" איה תוחוכה קבאמ לש
ג שות ונממ האצותכ רשא—תולודג וא תונטק—תוכיפהו תופורטסאטאק לש ךרדב
5."לארשי־ץראב ידוהיה םעל תינידמה תילאירוטירטה הימונוטואה םג

ן יא הירוטירטה תגשהל הדיחיה תיתואיצמה ךרדכ תינכפהמה הפורטסאטאקה ןוזח
ת ינכפהמה הקיטקטה ןיב דירפהל חרכה שי בוכורב תעדל .הקווד ןיוזמ קבאמ ושוריפ
, תיפוסה הרטמה תארקל קבאמה תא תנווכמ היגטרטסאה .הלש היגטרטסאל
.םימייקה םיילכלכהו םיינידמה םיאנתל ויעצמא תא םיאתהל תבייח הקיטקטה
ם א יכ ,תושרופמה תורטמבו תואמסיסב תויולת ויתורוצ ןיא—ינידמה קבאמל רשא"
ת יללכה הריחבה־תוכז תא גישהל ידכ ,לשמל ,תואיצמבש םייתרבחה תוחוכה יסחיב
ה תיבשב ,טנמלרפה ךותב קבאמב—םינוש םיעצמאב שמתשהל םילעופה־דמעמ לוכי

ג ישהל העש התואב ישוקה וא תולקה תדימב יולת רבדה—ב״ויכו ...תונגפהב ,תינידמ
ת וחוכה יפוריצבו תוחוכה־ץמאמ לש רועישב םג ךכ ךותמו ,תועיבתה יולימ תא

6."ךכל םישרדנה

ה קיטקטל דוסיכ לארשי־ץראב םג ,ןבומכ ,ףקות ןהל תתל רשפא ולא תויללכ תוחנה
.תילאירוטירט הימונוטוא ןעמל וקבאמב ידוהיה ןוירטלורפה לש תינכפהמ
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ן ושארה .םיבלש השלשמ בכרומה רורחש ךילהתכ בוכורב האור ומצע קבאמה תא
ם יידוהיה תונגרובהו ןוירטלורפה ןיב תודמעמה־תמחלמ לש התפרחהב אטבתמ
ק באמ םש חקלתי לארשי־ץראל םידוהיה לש תיכיטסה הילעה תישארמ רבכ" .ץראב
־ תמחלמ לש התפרחה וליאו 7..."לאטיפאקה ןיבו תירבעה הדובעה ןיב ץרמנ

י דוהיה יטסילטיפאקה קשמה לש תיתגרדהה ותחימצו ותוחתפתהב תינתומ תודמעמה
8.לארשי־ץראב

ם יכילהת ינש הימונוטואה תגשה תארקל תירוטסיהה תוחתפתהב אופא הזוח בוכורב
־ טקה תפרחה ,יטסילטיפאק ןוה־רבצה תורצויה :י נ ו י צ ו ל ו ב א—דחאה :םיליבקמ
ל ודיגו םייניבה־תודמעמ תומלעיה ידי־לע תידוהיה הרבחה לש תילאיצוסה תויב
ת ישארמ הליחתמה ,הפוצר תודמעמ־תמחלמ :י נ כ פ ה מ—ינשה .ןוירטלורפה דמעמ
.ינכפהמה האישל העיגה דע תכלוהו הפירחמו ,ידוהיה קשמה לש ולודיג
ן יב תושגנתה ץורפת וב ,ינשה בלשל ןושארה ובלשמ קבאמה רבוע וז הדוקנב
ה תרזעל ץלהית חרכהבש ,תיכרותה הלשממה ןיבל ינכפהמה ידוהיה ןוירטלורפה
.תידוהיה תונגרובה לש

 חרואב םירגהמה ,ידוהיה לטיפאקה ןיבל תידוהיה הדובעה ןיב תודמעמה־תמחלמש םשכ
ת ונוטלשה לש םתוברעתה םג תענמנ־יתלב ןכ ,תענמנ־יתילב איה ,לארשי־ץראל יכיטס
י דוהיה ןוירטלורפה לש םיינכפהמה םידעצה םה םיענמנ־יתלב ןכ ;תאז המחלמב םייכרותה
9.תיכרותה הלשממה דגנ

ת ידוהיה תונגרובל תיכרותה הלשממה ןיב תירבה .ינוציק הנפמ לח הז 5לשב םלוא
.הרהמ־דע תרערעתמ

 היהת ,םילעופה דגנ םידיבעמה דצל הליחת דומעת תיכרותה היטרקורויבה יכ םא
 תונגרובה .םמצע םידיבעמל םג אושנ־יתלבלו האונש הרהמ־דע תאזכ תוספורטופא
ר שא ,םירצמ־ןיב לש קפקופמ בצמ ,יעמשמ־וד בצמ ותואב אצמית לארשי־ץראב תידוהיה
ה מחלמל ץלחית רשא ,וקה־תרשי ,תיכרותה היטרקורויבה םלוא .הלוגב הנותנ איה וב
10.הלוכ תידוהיה היסולכואה דגנכ םג םימיה ברקב הנפת ידוהיה ןוירטלורפב

ם שארבו ,תודמעמה לכש ,ימואל־ללכ יפוא הימונוטואה ןעמל קבאמה לבקמ ךכב
.קלח וב םיחקול ,ןוירטלורפה
ל ארשי־ץראב בושייה דיתע הז בלשב .ישילשה ובלשל קבאמה רבוע ךכ ידכ ךות
ן יינועמה ,הלוגב ידוהיה םעה ,לכ־םדוק .וקבאמב תימואלניב הכימתב תוכזל
ת וברעתהה אל לבא ".ותכימת אולמ תא ול ןתי ,לארשי־ץראב הימונוטואה תמשגהב
. תימואלניבה תוברעתהה םא יכ ףכה תא עירכת רשא איה תימואלה הכימתהו
ו תמחלמב לארשי־ץרא לש ןוירטלורפה ןעשיי וילע רשא ,רתויב לודגה חוכה םלוא"
י לקידארה ןורתפב—תישאר :לופכה ימואלניבה ןינעה אוה ,תיכרותה הלשממה דגנ

 12."לארשי־ץרא לש םיינידמה םייחה תרדסהב—תינשו ללכב תידוהיה הלאשה לש
, ללכב ןוכיתה חרזמב םולשהו טקשה לע הרימשב ינויח ןינע תוימלועה תומצעמל
ה יסולכואה דגנ םייכרותה תונוטלשה לש יוכיד־עסמ תובקעב .טרפב לארשי־ץראבו
םצעתת וז תוברעתה .תימואלניב תוברעתה םג חרכהב אופא אובת ץראב תידוהיה
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 לככו ,ללכב םידוהיה-תלאש ןורתפב תוברתה־ימע לש םתוניינעתה רבגתש לככ
13.לארשי־ץראב הכפהמה ףירחתש

 ,תומצעמ לש הכימת ןכתיתה .הנידע תידמעמ היעב תררועמ תומצעמה תוברעתה
 לע ?ןוירטלורפה דמוע ושארבש ימואל קבאמב ,תויגגרוב תולשממ תולשומ ןהב
 תלאש תא ךופהי ידוהיה ןוירטלורפה לש ףירחמה וקבאמש—בוכורב בישמ וז הלאש
 טקשה תרימשב תומצעמה לש ןניינעו ,תרעוב תימואלניב היעבל לארשי־ץרא
 םע תורשפתהל תיכרותה הלשממה לע ץחל תלעפה ידיל ןתוא איבי ץראב
 השעת ,י״אב טקשה תא חיטבהל ידכ ,רבדה לש ופוסב" .םידוהיה לש םהיתושירד
14."ידוהיה ןוירטלורפה לש תוינידמדווימואלה תושירדל םירותיו וז

 רבסה תפסותל התכז ,ומצע בוכורב תא הקפיס אל הארנכש ,וז הבושת ,םלוא
 היהי רשפא ,ותעדל 15."םזילאירוטירטה תמשגהב םילעופה־דמעמ דיקפת" ורוביחב
 רורחישה־תעונת דגנ תנווכמ תויהל תומצעמה תוברעתה הלולע התישארב יכ חינהל
.תויטסילאיצוס תומגמ הל רשא תידוהיה
 בוכורב הנתמ ,"הירוטיראטו ןויצ תלאשל" ,תיטסיסקראמה־םורט ותפוקתמ ורוביחב
 תודמעמ־תמחלמב אל לארשי־ץראב תולודגה תומצעמה לש הליעפה ןתוברעתה תא
:ץראב יצולחה ןינבה־לעפמב אלא

 אוהש אלא ,יטנדנצסנרט אוהש דבלב וז אל ,ונתעונתל החלצה חיטבמה ,ירוטסהה חרכהה
 קר לבא—תידוהיה הלאשה לש ילאירוטירט ןורתפל הנעייסת תומצעמה לכ :הנתומ םג
 ןיא ;וז המגמב לעפנ ,ימואלה רורחשה תעונת לש םייצולחה תודוסיה ,ונחנאש הרקמב
 השק למעל תונוכנ ונדצמ וארי םימעהש שורד ;דבלב היטאמולפידב ,םינפ םושב ,יד
 םילודישו םירובידב החיכוהל רשפא־יא םלועל וזכ תונוכנו ,ונתרטמ םשל תונברקלו
 ונל שוכרל לכונ םרטב םש הדובע—"הירוטירטב הדובעה" .ישעמ לעפמב אלא ,אדירג
 תיחרכה—תינקירמאהו תיפוריאה להקה־תעד דצמו ידוהיה םעה לש ודצמ הנמאנ הדהא
15.ונל

 תמחמ ,הלעמל ראותש יפכ ,ינוציק יוניש לח בוכורב לש וז תמדקומ הפקשהב
 —דיחיו־דחא םרוגב תידוהיה הימונוטואה לש התורצויה ךילהת תא ץרתל ןוצרה
.תודמעמה־תמחלמ
 תילילש הבוגת ררועת תומצעמה לש ,תיאבצה םג ילואו ,תינידמה ןתוברעתה םלוא
 ,תויטסירטילימ־יטנאה תומגמה לעב ,הז דמעמ .וללה תומצעמב םילעופה־דמעמ ברקב
 ,בוכורב תעדל ,חינהל ןיא) .םולשל ותפיאש ךותמ ויתולשממ דגנ קבאמל אצוי

 ןוירטלורפה ץחלב .(דבלב םיירטלורפ תויראדילוס ישגר ךותמ קבאמל םייגתיש
 .םידוהיה םיממוקתמה םע רשפתתש היכרות לע עיפשהל תומצעמה הנצלאית
 קבאמה הכזי ךכב .תינידמ הימונוטוא איה ןתעד לע לבקתתש הדיחיה הרשפה
 עירכמ ימואלניב עויסב—חרכהב םלוא ,ןווכתמב אלשו םיפיקעב—ידוהיה ימואלה
 ךכב .ןוירטלורפה דצמ ןהו תומצעמה דצמ ןה—תיכרותה הלשממה דגנ וקבאמב
.תימואלניבה תידמעמה תוירדילוסה השעמל־הכלה םשגות םג
 הימונוטואה גשומ לש תינידמה ותועמשמ המ :הלאשה תלאשנ תאז הזונגורפ חכונ

תא הבר הדימב ליבגמ הימונוטוא גשומה םצע ?בוכורב לש ותנשמב תינידמה
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 תובחר תוינידמ תויוכמס תלעב םג ולו ,הימונוטוא .תינידמה הדיחיה לש התונוביר
 םינפ יניינעב ,הכלהל תוחפל ,טלחומ ינוביר דמעמ תלעב הנידמ הנניא ,רתויב
 גשומה תא שגדהו־רוזח ושיגדהב וז הדבוע ןייצל ןווכתה יאדו בוכורב .ץוחו

 הכרעה ךותמ קר אל רבדה עבנש חינהל רשפא .תינידמ־תילאירוטירט הימונוטוא
 תיתרוסמ־תיטסילאיצוס תודגנתה ךותמ רקיעב םא יכ רוזיאב בצמה לש תינידמ
.תויאמצע תוימואל תונידמל תוימואל־בר תוינידמ תורגסמ לש ןקוריפל
 תינאמותועה הנידמה ןמ לארשי־ץרא תא קתנל העיבתה בוכורב לצא העיפוה אל ןכל
 היטרקורויבה לועמ ץראה יסולכוא רורחיש איה קבאמה תמגמש השגדהה אלא
 היטרקורויבה ןוטלשמ י״א יסולכוא תא ררחשי ידוהיה ןוירטלורפה" .תיכרותה
1,."תיכרותה תונגרובה דימ (ילוא) וא תיכרותה

 ליטמ וז הדוקנב .לארשי־ץראב יטרקומד ןוטלש איה קבאמה לש הינשה ותרטמ
 םלוא .ץראב הזכ רטשמ ןעמל קבאיהל הנכומ תונגרובה היהת םא קפס בוכורב
 תיסורה תונגרובה השעמכ ,ךרדה עצמאב ותוא שוטתו ןוירטלורפב דוגבת וליפא
 ,הכפהמה תא" .וז הרטמ גשות רשא דע קבאמה ןמ ןוירטלורפה הפרי אל ,1905־ב
 —םחלינ ונא .היתואצות יפל תיטרקומדל תושעל לדתשנ ,היפוא יפל תיטרקומדה
”״לארשי־ץראב תלבגומ־יתלב המילש םע־תלשממל
 םע־תלשממ לש תולבגומ־יתלב תויוכמס ןתוא הנייהת המ בוכורב שריפ אל יכ ףא
 ןאכמ ,םינפ־יניינעל קר הנווכה .דתיה ,תמדוקה ונתחנה הנוכנ םא ,ירה ,המלש
 ונהיי םיינתאה היביכרש ,תיביטרדפ הנידמל היכרות תא ךופהל הנווכה התיהש
18.הבחר תימואל הימונוטואמ

 ןיב הזיתניסל תודוסיה חינמ ,בוכורב סחיי אל הזה חותינה לכבש ןייצל ןיינעמ
 חתפתהל הדיתעה ,תידוהי־אלה תימואלה העונתל תובישח ,תוימואלהו םזילאיצוסה
 תומצעמ לש ןתוברעתהו יטסילטיפקה קשמה תוחתפתה תובקעב לארשי־ץראב
 דוסי לש ומויקמ ירמגל םלעתה בוכורבש רמול ןיא .רוזיאב תויטסילאירפמיא
 ותובלתשהב חוטבו אוה ןימאמ לבא ,ומויקב ריכמ אוה ,הברדא .ידוהי־אל ינתא
.ץראה רורחישל םידוהיה לש םקבאמב

 תיחלפה היסולכואה ןמ רתוי םיבחרנ םיגוחש לככו ,י״אל תידוהיה הילעה בחרתתש לככ
 לש וקבאמל רתוי בושח ךרע עדווי ןכ—תילכלכהו תיתוברתה העפשהה םוחתב וללכי

19.תיכרותה הלשממה דגנ ץראב םיאכודמ תודוסי ראש םע תירבב ידוהיה ןוירטלורפה

 קבאמה תחלצהל םיאנתה דחא אופא איה (םיחלפה) םיברעהו םידוהיה ןיב תירבה
 םהילע ולבקי םיברעהש ירחא םוקת איה .םיווש ןיב תירב וז ןיא םלוא ,ימואלה
 בושיה לש תיתוברתה ותולשחנו ילכלכה ורוגיפ ללגב .תידוהיה הביבסה תעפשה תא
 עמטיהל היה דיתע ותכרעה יפלו ,דבלב הטעומ תובישח בוכורב ול סחיי יברעה
 תימואל העונת לש תוררועתה הזח אל ןכל .לארשי־ץראב רצוויש ידוהיה בורב
.ומצע ץרא־חטש ותואב תונוביר לע קבאיהל הלולעה ,תיברע
אלא ,בוכורבכ קימעמ תועד־הגוהו רקוח יבגל ,הריבסהל ןיא הכרעהב וז תועט
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ת ימוקמה הקיטסיצילבופה רחא בוקעל תורשפאה־רסוחבו תושחרתהה תריזמ וקוחירב
.תיברעה וא תיכרותה הפשה תעידי־יא לשב
־ ץראב וירבח לא 1909 תנשמ בתכמב .וז הלבגימב ,הארנכ ,שח ומצע בוכורב
ד ומללו ,תרעוס רבעמ־תפוקתב תאצמנה ,ץראל אובל ותפיאש תא עיבמ אוה לארשי

:הב תוטלושה תופשה תא
ת ורשפא ידיב היהת םאש ,וילאמ ןבומ .םויה ילא עיגהש ,םכבתכמ לע םכל תודות־בור
ה יהי ,[.ג.י—םיריעצה םיכרותה תכפהמל הנווכה] הלא םיפורט םינמזב י״אל עוסנל יהשלכ
, יתיילע םשל םכדיב רשא לכ תושעל םכילע .הב שמתשא אל םא אטה םושמ הזב
ם של םישדח השלש־םינש דועב םכילא אובל ידכ םיצמאמה לכ תא השעא ידצמ ינא ןכו
ק וסע ינא ןתביתכבש .היפוסוליפב תודחא תודובע רומגא (א ךכ םשל .תפתושמ הדובע
י מויקל םיעצמא יל חיטבי הזש יתווקת .בוריקב םימי שדוח ינממ הנשורדתש ,וישכע
 הרכה םשל—דומלל בשא וללה תודובעה םייסאש ירחא (ב .םינושארה םימיב י״אב
20.(דומיל־ירפס ידיב ןיאש לבח) תירבעו תיברע ,תיכרות :תונושלה תא—הנושאר

ה ביטנרטלא בוכורב לש תינידמה ותינכת התיה הדימ וזיאב קודבל ונילע דועו
ם יינידמה היצמאמ תא ,עודיכ ,הססיב זאש ,תינויצה העונתה לש תימשרה התוינידמל
.םייטמולפיד םיעגמ תועצמאב "רטרא׳צ" תגשהל הפיאשה לע
ל צרה לש "תינידמה תונויצ״ל הביטנרטלאכ ותוינידמ תא האר ומצע בוכורב יכ ףא
ת א יטילופה םרוגב תואור ןהיתש .ףתושמ ןיערג תוטישה יתשל שי ,וכרד־יכישממו
ת ומצעמה תוברעתהל יכ תושיגדמ ןהיתש ;ןתרטמ תגשהל עירכמה יעצמאה
ע נכיהל תיכרותה הלשממה לע ץחלה תלעפהב תערכמ העפשה היהת תולודגה
ה לגד תחאה :יוניש־תילכת וזמ וז תונוש םיכרדה ,םנמא .םידוהיה תושירדל
ת ומצעמה לש סרטניאב הנימאה הנושארה ;יולג קבאמב הינשהו ,הטקש היטמולפידב
ה אצותכ קר אובת תומצעמה תוברעתהש הנעט הינשהו ,תידוהיה הלאשה תא רותפל
ת ומצעמהש ןעט בוכורב םג יכ ףא ,לארשי־ץראב תודמעמה־תמחלמ לש ץחלה ןמ
: תפתושמ ןהיתש לש דוסיה־תחנה לבא 21.םידוהיה תייעב תא רותפל תוניינועמ
־ ץראב הדובעה־תעונת הביצה וז הניחבמ .תינידמ איה לארשי־ץרא תגשהל ךרדה
ע בוקה ילכלכה דוסיה תא השיגדהש ךותמ .רורב יביטנרטלא ינידמ וק לארשי
 22."תינידמה תונויצה" תא ףילחהל "תישעמה תונויצה" האב ,רורחישה ךילהתב
ה ווש הדימב יעמשמ־דח היה אל תילאירה הדובעל "תינידמה הדובעה" ןמ רבעמה
, תינידמה תוליעפהו הבשחמה תא וחנז אל םלועמ צ״עופ .צ״הופה יבגלו צ״עופ יבגל
י נוחטבה ,ילכלכה םוחתב תויוליעפ ראש דצב ןוכנה םוקמבו סחיב הודימעה אלא
ה עדי ,םירחא םימוחתב םתבשחמ םג ומכ ,תינידמה םתבשחמ לבא .יתוברתהו
.םירבדה ךשמהב דומענ הלא לעו ,םייונישו םיטבל
ת וימיטפואה םתוח ןיידע עובט ץראב צ״עופ לש םינושארה םיינידמה םימוסריפב

י בצ־ןב .י בתכ 1907 תנשב .בוכורב לש תינידמה הזונגורפה תמשגהב ןוחטבהו
: ״גנאפנא רעד״ ,לארשי־ץראב הגלפמה לש ןושארה הנואטב חתפב ,ישאר רמאמב

ו נתרטמ .תיפוסה ונתרטמ תא לכ םדוק ןייצנש ןידה ןמ ונדיקפת תא ריבסהל ונאובב
י דמעמה יוכידה לוסיח—תיפוסה .ץראב ינידמהו ילכלכה ןוטלשה תגשה איה הבורקה
23.תודמעמה לוטיב—ונתרבחב
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ל ש הבורקה תורשפאב ןוחטב ךותמ עובנל אלש הלוכי הניא וז היולג הרהצה
.בוכורב לש תינידמה הזונגורפה םע ההז איהו ,הנושארה הרטמה תמשגה
ם וסריפ ירחא רפסמ־םישדח ,1908־ב "םיריעצה םיכרותה" לש םתכפהמ םלוא
ל ש ויתוחנה תא ,היתואצותבו תימינפה התוחתפתהב ,התמיא אל ,ל״נה רמאמה
ל ש הקד הבכיש אלא הכפהמה תא ללוח ידמעמ קבאמ אל ,תישאר .בוכורב
ה כפהמה תובקעב ,תינש .םיריעצ אבצ־יניצק לש תורובח דוחייבו ,היצנגילטניא
ל ש ינכפהמה וקבאמ בקעב אלש תויטרקומד תויוכז גישהל תורשפאה החתפנ

ה עונת לש התונגראתה ךילהת תא הזריז הכפהמה ,תישילש .ידוהיה ןוירטלורפה
.הלעמל רומאכ ,יופצ היה אלש רבד ,תיברע תימואל
ג ישהל יוכיסב ץראב צ״עופ לש םנוחטב םג רערעתה וז העיתפמ תוחתפתה חכונ
 המינ תעמשנ הגלפמה ירבחל חלשנש 24ידוס רזוחב .הנושארה םתרטמ תא בורקב
:תיעטומה הכרעהה לע תימצע־תרוקב לש

ה חותינב קוסעל היח רשפא־יא ,םסק קיזכ היכרות לש היצוטיטסנוקה הקירבה דוע לכ
— תיכרותה הכפהמה ילש התומד תא רתוי ישממ חרואב ונמצעל ראתל תונויסנה ז קדקודמה
, ונלליפ אלש הרוצ השבל תיכרותה הכפהמה ,רתויב םיחלצומ ויה אל—תודוהל ונילע
ה דועש הירואיתל ונתגלפמ יסיסכת תא ךימסהל ונל רוסאש ,םירבח ,קיסהל ונילע ןאכמו

25...הרעשה תקזחב

ת יאני לחר העימשמ תיכרותה הכפהמה תכרעהב "תועט" התוא לש התוהמל זמר
:"רעטייברא רעשידיא רעד" ןותעל החלשש תינידמ הריקסב

ה תע םישפות ,ימואלה קבאמהו תימואלה הייעבחש ,ךכל ונבל תא םישל ונילע םייתניב
26.תילאיצוסה הייעבה ןמ רתוי בושח םוקמ

 תרכהב קר המצמטצה אל צ״עופ יבגל תיכרותה הכפהמה לש העיתפמה תוחתפתהה
ו חילצה הב תיסחיה תולקב םג םא יכ ידמעמה לע ימואלה םרוגה לש ותופידע
:היכרותב ירטנמלרפ רטשמ תגהנה—םהיתועיבת תא גישהל םידרומה

י אניתשלפה םילעופה דמעמ לש הגלפמה ,ונא .םיישפח םיירטנמלרפ םייחב התכז היכרות
ד ומעל םילוכי ונא ןיא—היכרותב ידוהיה לעופה לש הדיחיה תינכפהמה הגלפמה—הווהתמה
ן יא .תאזה היופצ־יתלב יכ םא ,העיתפמה העפותה ןמ תעדה תא חיסהלו דצה ןמ
ם ישידא תויהל םילוכי ,תינכפהמ תימואל הגלפמכ אלו—םילעופה תגלפמכ אל ,ונא
27.הילא סחיב

 בוכורב יפלש ,לארשי־ץראב ירטנמלרפ־יטרקומד רטשמ תגהנהש ךכב איה העתפהה
־ תדוקנ התע הכפה ,ידוהיה ןוירטלורפה לש ותושארב ימואל קבאמל םויס איה
ן וירטלורפה לש וקבאמו ותונגראתה םרט דוע ,קבאמ ותוא לש יזכרמ קיפאו אצומ
ה נידמב תימואלה הריזב הז םרוג לש ומושיר לד־המ טלבוה תאזבו ,ידוהיה

.תיכרותה

ד וסיה־תוחנהמ תחא רשא ,תינידמה הקיטקטה יוניש תא בייח עיתפמהו שדחה בצמה
. בוחרה אלו ,אוה השענ היכרותב ירטנמלרפה רטשמה תגהנה םעש התע התיה הלש
תוריחבהש הל התיה הינש דוסי־תחנה .תוימואל תויוכז לע קבאמל תישאר הריז
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ה כלממב—םידוהיה לש םחוכ טועימ תא הנטלבת יכרותה טנמלרפל תודיתעה
ם ע הלועפ ףתשל םתצלאמ וז הדבוע .טרפב לארשי־ץראבו ,ללכב תינאמותועה
ע בונה ףותיש—תוידוהיה תוימואלה תועיבתה לש ןמוצמיצ ידכ ךות ,םימואלה ראש
:השלוח ךותמ םא יכ ,בוכורב בשחש יפכ ,חוכ־תדמעמ אל

ף תשל ,ונא םיסונא ,ונא םיבייח ךכיפל .רתויב תלבגומ ונתלוכי ימצעה ונחוכב ונא ...
ת וריהז טוקנל ונילעש ,וילאמ ןבומו .םימעה ראשו םיברעה ,םיכרותה םע הלועפ
י כרותה טנמלרפב שחכתהל ונל רוסא ,אסיג ךדיאמ .טנמלרפב תויטרקנוקה וניתועיבתב
2.הניתשלפ לע ונתוכזל 8

 28.י״אב תידוהי תימואל הימונוטואל העיבתה תא התע־תעל זונגל שי ,רמול הצור
י די־לע ןזאל שי יכרותה טנמלרפב םידוהיה םיריצה לש םחוכ טועימ תא וליאו

, ךכל ליבקמב 30.םעה תורדש לכ ףותישב תוינומה תורצע ןוגראו תימואל הלומעת
, תחא תימואל תורדתסהב ,היכרות ידוהי דוחייב ,הנידמה ידוהי לכ תא ןגראל שי

31.םידוהיה לש םיימואלה םיסרטניאה לע ורמשי טנמלרפב היריצ רשא

. הקמנהו סוסיב תפסות ךירצה תוינוציק תוימואל תועיבת לע יסיסכטה רותיווה
ל ארשי־ץרא ידוהיל תימואל הימונוטוא ןתמל השירדה תדמעה 32,יבצ־ןב .י תעדל
י תלומעת ךרע הל היהי וליפא .יחכונה ינידמה בצמב הקיזמ םגו תישעמ־יתלב איה
, הפירחה תימואלה העדותה לעב ,יכרותה טנמלרפהש יוכיס לכ ןיא ירה ,וז השירדל
ר שפא .תינויצה העונתה ןוגכ רז ףוגל ץראב ימינפה ןוטלשה תא רוסמל םיכסי

, הברדא .יכרותה טנמלרפה ןמ אל לבא ,ןטלושה ןמ ץראה תא תונקל תווקל היה
, םיברעל-הב בורה םהש תוחוכ םתואל רסמיי ירה ,ימצע ןוטלש ץראל ןתניי וליפא
:ולוכ ינויצה לעפמל הלודג הנכס רדגב אוהש רבד

ה נושארו שארב איה ,הלוכ י״אל וא ,הדוהיל תילאירוטירט הימונוטואש ,אוה אצויה־לעופה
לשה תא הריבעהב קיזהל וליפא הלולע איה ,תינש .םידוהיה וניבגל ןיטולחל תלעות תרסח
ק זחתו—םיברעה—םירישיה ונירחתמ ידיל ,תוינפה רסח יכרותה ןוטלשה ידימ ץראב ןוט
33.וננובשח לע םינורחאה תא

 הנכס תווהל ,הנממ םלעתהל וגהנש ,תיברעה תימואלה העונתה הליחתמ אופא הנה
.ץראב םיאצמנה הלא יניעב תישחומ
ת ינכת" לש התייחד :איה ינידמה וחותינ תובקעב רבחמה עיגמ הילא הנקסמה
ת ומצעמ לש ןתוסחבו ןתועצמאב םידוהיל ימואל תיב גישהל תפאושה ,"לזאב
ה וואגו הרכה לעב טנמלרפ ידי־לע ףקות לכב ,רומאכ ,החדיי הזכ ןויסנ .ברעמה
 ךותב קבאמ איה הביטנרטלאה .תינידמ תונוביר לע הרימשל תושיגרו תימואל
ן ה תויושעש ךכב ןנורתיש ,תוילאיר תושירד המכ תגשהל יכרותה טנמלרפה
ת ירשפאה הבוטה ךרדב ינויצה לעפמה תא תרשל םגו טנמלרפה תעד לע לבקתהל
ת ולבגהה תרסה איה ,ףקות לכב דומעל שי הילעש ,תירקיעה השירדה .יחכונה בצמב
34.י״אל ןוה תאבהו םידוהי תריגה לע ולטוהש

דוסיכ ימואלה םרוגה לע העיבצהב תיאני לחר תקזחמ יבצ־ןב .י לש ויקומינ תא
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 תולודגה תומואה תולהנמ ימואלה קבאמה תא 35 תיכרותה הכפהמב ,התע־תעל ׳טילש

 ,התעדל .םירגלובהו םינמראה ,םינוויה ןוגכ ,תינאמותועה הנידמב תוערואמהו
 החינמ הלש תינידמה הזונגורפה ןכל .רחא וא הז טנמלרפב חטבומ הלא לש םנוחצנ
.תיביטרדפ םימואל תנידמל היכרות לש התכיפה תא

י דיל חרכהב רבד לש ופוסב התוא ואיבי ,הבש םימואלה יוביר ,היכרות לש יללכה הבצמ
ל ש ירשפאה דיתעה והז .םימואל לש היצרדפ וא ,תדחואמ הנידמ לש ינידמ רטשמ
36.םימואל־תבר הנידמ

 םיירשפאה תונורתפה דחאכ היצרדפה תינכת לע רבדמה ,הז עטק לש ומויס
 ץראב צ״עופ גוהנל ולחהש תוריהזה לע דיעמ ,תימואל הנידמ לש היתויעבל
 לש םישדוחמה םיחוסינב תפקתשמה תוריהז—תוינידמה םהיתואובנו םהיתוכרעהב
.תוימואלה םהיתושירדו םהיתורטמ
 תא הרידגמה הטלחהב רמאנ ,ע״רת ןסינב הכרענש ,תיששה הדיעווה תוטלחהב
:הגלפמה לש תינידמה התרטמ

ת ושרב דמועו וצראב זכורמה ידוהי בושי לארשי־ץראב אורבל :הבחרה תימואלה ונתרטמ
37.(ימונוקא) ילכלכה ןבומב ומצע

 ןותעה לש החיתפה־רמאמ שארב העיפוהש הזרכההמ תיתוהמ הנוש וז הטלחה
 ילכלכה ןוטלשה תגשה איה הבורקה ונתרטמ" :םינש שלש ינפלמ ״גנאפנא רעד״
 הלמב ןאכ תשגדומ ץראה לע ידוהיה םעה לש ותוכז יכ ףא 38."ץראב ינידמהו
.תוינידמ תורטמ חוסינב תוריהזה תדימ ןיעל תטלוב ,"ו צ ר א ב"
 הפשב שומיש ,תימואלה תוברתה חותיפב שפוח לע רבודמ תוישעמה תושירדב
 תויללכ תוריחב ,םייעוצקמ קבאמו תונגראתה ,הילע שפוח ,רפסה־יתבב תירבעה
30.דועו ,תויאשחו

 ןתגשה םשל קר אל האב תיכרותה הלשממה ינפב תוריבס תוימואל תושירד תאלעה
 תררוג הקיתשה ירהש ,ימואלה קבאמה תריזב תוחכנ ךרוצל םג םא יכ דבלב
 ץוח יפלכ ...ןדעב םוחלל שורד תויוכז לבקל ידכב" :ןהמ תומלעתה תנכס המע
 40."המרגות תווצק לכב דחואמ םע ,ונחנא םע יכ שוריפב עידוהל ונילע
4,.םעה לש תוצובקהו תודמעמה תא דכלל תובייח ולא תוימואל תושירד

 תידוהיה הצופתבו לארשי־ץראב ידוהיה בושייב דוכילה ברימב ךרוצב וז הרכהמ
 םיעיגמ ירטנמלרפה־ימואלה קבאמה לוהינל חוכ סיסב תריצי םשל תיכרותה הכלממב
 ידוהיה ןוירטלורפה םג םאש ,ץראב תימואל־ללכ הגלפמ דוסיי לש ןויערל צ״עופ
42.ילאיצוס ןויבצ תלוטנ היהת המצע איה ירה המזוי אוה

 ־ףותישל רבעמ הגרח תיאידיאו תינידמ הניחבמ .תכל־תקיחרמ התיה וז העצה
 ־יחד תרכהב ,ןבומכ ,התדיל .תונגרובהו ןוירטלורפה ןיב לבוקמה יסיסכטה הלועפה
.תויתרבחה תויעבה תא העש־יפל תקחודה ,תימואלה הלאשה לש התרמוחו התופ
 יבגל תיכרותה הכפהמה לש יעמשמה־וד היפא לע ןוירוג־ןב .ד עיבצמ ןכ לע

.הנכסו יוכיס :תינויצה העונתהו ץראב ידוהיה בושייה
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ה דובע לש תושדח תויורשפאו םישדח םיקפוא ונינפל התליג תיכרותה היצוטיטסנוקה
— אוה ינשה דצה .עבטמה לש דחא דצ קר הז לבא .תיתורדתסהו תיבושי—הבחר
י נידמה םחוכ תא לידגהלו חתפל ונל םידגנתמה תוחוכל םג ולגנש תובחרה תויורשפאה
43.תיבושיח ונתדובע דעב עירפהלו

־ ץראב םידוהיה לע תויולפנתההו הנטישה תורבגתהש ןייצמ אוה וירבדל היארכ
ע יצמ אוה ,וז הנכס םדקל ידכו 44.םינכשה לש תימואלה תוררועתהה ירפ איה לארשי

ה לועפ לכ לש התחלצהל יאנתכ חוכ־סיסב תריציל תשבוגמ תינוגרא תינכת
ת וליהקה לש שדחמ ןוגרא :ןותחתה—םידבר ינש תלעב איה תינכתה .תינידמ
ם יזנכשא ןיב ,ןשיהו שדחה בושייה ןיב הדרפהה לוטיב ידי־לע ץראב תוידוהיה
ת וליהקה לכ תודחאתה :ןוילעהו ;תוליהקב יטרקומד רטשמ תגהנהו ,םידרפסו

, תיאמצע תידוהי תימואל תורדתסהב תינאמותועה תורסיקה יבחרב תוידוהיה
ת ורדתסהה ידימ לארשי־ץרא ידוהי לש תינידמה תיזחב לופיטה תא עיקפתש
45.ימוקמ ינידמ ףוג הנניאש ,תינויצה

ה עבנ ץוח־יפלכ תוננוגתהו הלועפ םשל םינפבמ תונגראתהו תודכלתהל השירדה
ת אז רידגהש יפכ ,שדחה בצמה לש ובוחב םינומטה הנכסהו יוכיסה ןמ קר אל
ש דחה רטשמה לש ותומצעתהו ותוביציב הרכהה ךותמ םג אלא ,ןוירוג־ןב .ד
. תויפוריאה תומצעמה דצמ תוברעתהו ץחלמ ררחתשהל וחוכב היהיש ,היכרותב
 ידוהיה בושייה ןמ תצרמנ תינידמ השירדל הגלפמה תא האיבמ וז תשלושמ הנקסמ
:םיכרד יתשב תאזו ,תינאמותועה הנידמל תיחרזאה ותונמאנ תא חיכויש

, "הרזע״ו "סנאילא" םיידוהיה תוברתה תודסומ לש תילילשה םתעפשה תא לטבל (א
ה פשב הארוהו תוברת תודסומ םיקהל םמוקמ לעו ,תורז תומצעמ ינכוס אלא םניאש

46
.תינאמותועה הנידמב תורכומה תופשה תחא היהתש ,תירבעה
.ןוחטב ימעטמ ,לארשי־ץרא ידוהי בור וקבד ןהב ,תורזה תויוחרזאה לע רתוול (ב

ת ילילש העפשה הל התיה ,תורז תונידמ יחרזא םקלחב םידוהיהש ,וז הדבוע
־ רסוחב םומישאה רשא ,םהידגנתמ תופקתהל רבדה םתוא ףשח—חח יפלכ :הלופכ
ה יה םינפ־יפלכו ;רוזיאבו הנידמב רז ףוג לעכ םהילע ועיבצהו הלשממל תונמאנ

ם ידוהיל םיינאמותוע םיחרזא םהש םידוהי ןיב ימואלה דוריפה תרבגה העמשמ

.ץוח־יחרזא

ק שנ םישמשמ םהש קר אל וללה תויזה יתש—םירזה םיניתנה יובירו תוניתנה תרמה
ת יבב עודיה ימשיטנאה ריצה ירבד ושעש קזחה םשורה תא רוכזנ) ונדגנ ונמע יאנושל
י די־לע אלא ,(ינמותוע ןיתנ אוה יעיברה קלחה קר םילשורי ידוהי לכמש ,םישרומה
ת ונידמ לש םיסרטניא יפ־לע ,וננוצר תורמל ,םידרפתמו םיררופתמ ונמצע ונא םג ךכ
47.ןתאנהל קחשמ־ילכ ןהל םישמשמ ונאש ,תוינוציח

, ותעדל .תויצלוטיפקה תוסח דגנו תוחרזאתהה דעב ףסונ קומינ ןוירוג־ןב .דל
־ אלה היסולכואה ןיבל וניב ץיח המיקמ ידוהיה בושייה לש תיחרזאה הילמונאה

:הכותב תירשפאה ותעפשה תא תענומו תידוהי
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ם יאב ונא ןיא ,םיימוקמה םיינידמה םייחב קלח תחקל םירשכומו םילוכי ונא ןיאש ןוויכמ
ם ילוכי ונא ןיאו ,םברקב תובשנמה תוחורה תא םיעדוי ונא ןיא ,ונינכש םע אשמו־עגמב
ן כ ,םיריית ידי־לע הנביי אל בושיהש םשכ ...ונילא םתוא ברקלו םהילא ברקתהל
48.םירז י״ע םייקתי אל

ב ושיל חמצתש תינידמה תלעותה לע ,תוימיטפוא ךותמ ,עיבצמ יקסנלפק .ש םג
:תינאמותועה תוחרזאה תלבקמ ידוהיה

ל שבו דלוה ,ימונוקא ןבומב םיחרזאתמו םיימוקמה םייחה ךותל םירדוח ונאש המ לכ
ל ע עיפשהל לכוי חרזאה יכ ,בר־יב־רב לכל ירב ירהש .תינידמ תוחרזאתהב ךרוצה

49 .םיינידמה ןיכרע יוניש

ת וקתניהה .תינאמותוע תוחרזאל רבעמב םיכורכה םיישקה ןמ םלעתמ וניא רבחמה
י די־לע החפשמה־ירשקב העיגפב םג אטבתהל הלולע אצומה־תונידממ תינידמה
ר בחמה םלוא .הרזחבו אצומה־תוצראל רבעמהו העונתה תויורשפא לש ןתלבגה
ל בס םג ירה :ללוכה ימואלה ץמאמה ןמ ילרגטניא קלח תוחרזאתהה השעמב האור
. לבסב תוכורכ ןה ףא םירחא םימוחתב תולועפהש םשכ ,ענמנ־יתלב חרכה אוה הז

ם לועה־תמחלמ בורקב הכלהו הפירחה תינאמותועה תוחרזאה לש התלבק תלאש
ה מחלמל היכרות לש התופרטצה םדוק—1914—המחלמה חיפ תנשב .הנושארה
50.הגלפמה תצעומב הז אשונב ןויד ךרענ ,ליעפ חרואב

ם יריצ רפסמ ולעה ,תינאמותועה תוחרזאה תא לבקל תצרמנה השירדה תמועל
ה עשב ןוכנה ימואלה סרטניאה והמ הלאשה ביבס בסנ חוכיווה .ךכל רשקב תוקפס
ת וביטנרטלא יתש ובצינ םיחכוותמה ינפל .םלועה־תמחלמ לש וז תירוטסיה
ה אלמ תוהדזה וא ,םימחלנה תוחוכה ןיב תילרטיינ הדמע לע הרימש :תוירשפא
.התוחרזא תלבק ידי־לע—המחלמה ףס לע תדמועה—היכרות םע
ת א וססיב—יחרזאה ווק־סוטאטסה יונישל םידגנתמה :רמולכ—תוילרטיינב םילגודה
ק וזיחכ .תאזכ הדמע בייחמ ,רקיעה אוהש ■ימואלה סרטניאהש הנעטה לע םתדמע
י ד" ןותעה תריגס—תינויצה תורדתסהה לש הנורחאה התלועפ תא ואיבה ךכל
ם ידדצה ןמ דחא ףא םע תינדפק תוהדזה־יא לע רומשל ןוצר ךותמ "טלעו

י מואלה סרטניאה תא ושריפ וירבח .ךפיהה תא ןעט דגנכש הנחמה .םימחולה
.רחא שוריפ

־ תינידמה ונתלועפ תלבקמ ,לודגה םלועב םישחרתמה תוערואמה חכונ ונדמעב ,וישכע
ה מילבורפה תא קרפה לע הלעת וזה המחלמה .ירוטסה ךרע ,דחוימ ךרע ץראב תימואל
ו נתדובע תא םג םינזאמה ףכ לע וחיני ,תונורתפ עיצהל אובנשכו ,הפקיה לכב תירבעה
ם א קר רשפא הזו ,םינכומ תויהל ונילע הזה ירוטסהה עגרה תארקל .הכרעו תיבושיה
51.ץראה ייחב עיפשמ ןפוא לכב זא ,עירכמ אל םא ,חוכל היהנ

ם יעיגמ םה ,ידוהיה םעל תירוטסיה הערכה תעש תכלוהו הברקש השוחתה חכונל
—יכ הנקסמל

ל כ לש דחא דצ קר והז יכ .םיחרזא רותב ץראב תורעתהל ונילע וז הפקשהמ אקוד
םיירוטלוקה ונייחבש םשכ ,ץראה םע ונרשקתה םיימונוקאה ונייחבש םשכ .ץראב ונתלועפ
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 קר יכ ,ינידמה ןבומב םג חרזאתהל ונילע ןכ ,חרזמב ןאכ ונתריציל דוסיה תא ונחנה
52.האלמו המלש הריצי תיבושיה ונתריצי היהת זא

 הערכה םג המע איבת המחלמה יכ ,צ״עופ לש תוארה־תקיחרמ תינידמה הכרעהה
 ,ןוכיתה חרזמב םיינוציק םיינידמ םייונישל היפיצה לע הססבתה אל ,םמע לרוגב
 ־ותועה הגידמה ררופתת המחלמ תונש שלש םותבש ןויערה .המחלמה םות ירחא
.צ״עופ לש םתבשחממ היה קוחר ןיידע רוזיאה ןמ ינידמ םרוגכ םלעיתו תיגאמ
 החוכב ,תססובמ־אלה םג ילואו ,תזרפומה םתנומאל קר אל סחיל שי וז הדבוע
 ,וז הנידמל צ״עופ ושחרש הנפה הדהאל םג אלא ,היכרות לש יאבצהו ינידמה
 יבויח םחי .התרגסמב תוימואלה םהיתופיאש תומשגתה לש יוכיסב הנומאה ךותמ
 היה תילנוסרפ תימואל הימונוטואו ירטנמלרפ רטשמ תלעב תיכרותה הנידמל הז
 תדיעווב ולבקתנש תוינידמה תוטלחהב .צ״עופ לש תימלועה תירבה תלחנל םג

:רמאנ ,1911 תנשב הניווב הסנכתהש ,תימלועה תירבה

י ״אב םייביטקודורפה תוחוכה לש תוחתפתהה ךלהמ תא דבב־דב תולוע וניתופיאש .א
־ תדוקנ לע ףקותב תדמוע ונתעונת .ב .תינמותועה היטרקומדה לש היסרטניא תאו
ם היתויוכז אולמ יווש דוסי לע ,התודרפתה־יאו תינמותועה הכלממה תומלש לש טבמה
53.היכרות ימע לכ לש תוימואלה

 הרהצהב אופא היה ךרוצ המ—ינידמ םיסכט קר היכרותל תונמאנה התיה וליא
 תא םג ירה ?תיסיסכט הניחבמ הגלפמה תא תלבוכה ,הפיקתו תשרופמ תינידמ
 רשפא תוחפלש וא ,האדוהכ ,ךרוצל םאתהב ,שרפל היה רשפא הז ןודינב הקיתשה
 תכל וקיחרה צ״עופ :דבלב וז אל ךא .תוחפ תשרופמ תינידמ הרהצה חסנל היה
 םתמחלמ תא תופירחב וניג םה .תיכרותה הנידמה לש תינידמה התומלשב םתכימתב
54.יכרותה ןוטלשה דגנ ןקלבה ימע לש תינידמ תואמצעל

 םהיתונויסנ תא םיעיקומה םירמאמ הנואטבב המסריפש ךכב הקפתסה אל הגלפמה
 ,"תעד־יוליג״ב .הז ןוויכב ינידמ דעצ םג התשע אלא ןקלבה ימע לש םיינלדבה
 ןכותבו ,רוזיאב תויטסילאיצוס תוגלפמ שמח םשב "תודחאה" יפד לעמ םסרפתהש
 "תעדה־יוליג" .ןקלבה תונידמ תולהנמש תומחלמל הפירח תודגנתה העבוה ־5,צ״עופ
 םתוא איבת תיכרותה הנידמה תא ררופל םתפיאש יכ ןקלבה ימע תא ריהזמ
 ,ןהיתוצראב תיטסיניבוש תונמואל חימצת ,תויטסילאירפמיא תומצעמל תודבעתשהל
 ־תמחלמו הינשה םינקלבה־תמחלמ) 56.ןמצע ןיבל ןניב המחלמ םורגת רבד לש ופוסבו

.(ולא תונעט לש ןתותימא תא הרואכל וחיכוה םלועה
 ןויערה תא "תעדה־יוליג" הלעמ ןקלבה ימע לש האוש־תרה תוינידמל הביטנרטלאכ
 לדבה ילב בורקה חרזמה ימע םע ןקלבה־ימע לכ לש" תינידמ היצרדפ דוסי רבדב
 תודחא תירשפא־יא תיחרזמה הפוריא ימע לש וז היצרדפל ץוחמ ...תדו עזג
 םימעה ךותב הריהמ תיתרבחו תילכלכ תומדקתה תירשפא־יא ,אמייק־תב תימואל
 ןוטלשה .רז ןוטלשו תימינפ היצקאיר לש דחפב הוולמ םתוחתפתה אובת רידת .וללה
 תומואה לכל רומג תיב־ןוטלש ןתמ י״ע םימואלה תלאש תא רותפל לכוי יכרותה
57".םייתוברתה ןהינינעב
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 הלועפכ םג אלא תמיוסמ תינידמ הדמע יוליגכ קר אל ונל בושח "תעדה־יוליג"
 ימע לש תינידמ היצרדפ ךותב השעמל־הכלה תובלתשה התמגמש הבושח תינידמ
 תויטסילאיצוס תוגלפמ ברקב תינידמה הלועפה תריז .תויוכז־יווש םירבחכ רוזיאה
 ירוטסיהה חווטב .צ״עופכ תיטרקומד־לאיצוס הגלפמ יבגל תנבומו תיעבט התיה
 תא רשפאה תדימב תונשל ותוסנב ,תואר־קיחרמ ינידמ ןויסנ ,קפס ילב ,הז היה
 לועפל ןכו ,ברעמה לע הנעשנ רשא ,תינויצה העונתה לש תיתרוסמה התוינידמ
.המשב אלו התרגסמל ץוחמ
 תומוא לש היצרדפכ היכרות לש המויק תא תינורקע תבייחמה ,וז תינידמ הדמע
 דחא הנקב התלע ,יטרקומד־ירטנמלרפ רטשמ תלעב ,תיתוברת הימונוטוא תולעב
 .םימואל־תובר תוינידמ תורגסמ קוריפל היטרקומד־לאיצוסה לש התודגנתה םע
 ירבח ברקב םיכלהמ הל האצמש ,תיחרזמ־ןפה היגולואידיאה לא הרשקל םג רשפא
 הכרענש ,צ״עופ לש תימלועה תירבה לש תיעיברה הדיעווב .ל״וחב הגלפמה
:וז הפקשה רפיש ר״ד ןוירוטסיהה הלעה ,״תעדה־יוליג״ םוסריפ ירחא רפסמ־םישדח

 ךילשמו חוטבה טלקמה לע רבדמה תיאליזבה המרגורפב ףיעסל שדח שוריפ סינכהל ךירצ
 ותואמ קלח רותבו ,תיטנדקידה הפוריא םע אירבה חרזמל המחלמ .הפוריא לע ובהי תא
 לטבל העשה העיגה רבכ .תיטסימלסיאנאפה הריבאה העונתה םע רשקתהל ונילע חרזמ
 ,לבתל וחיכוה םיכרותה לש םתרובגו הנורחאה המחלמה .הלוחה םדאה לע הדגאה תא
5.הזה םעה לודגו קזח ןכא יכ 8

 לע רבדמ אוה ןיא יכ ףאו ,היכרות לש םצעתמה החוכ תא טילבמ ןוירוג־ןב םג
 התוררחתשה ךילהת תא שיגדמ אוה ףא ,ררועתמה חרזמל עווגה ברעמה ןיב המחלמ
 תויצלוטיפקה־רטשמ לוטיבל וצה .וילע ךרבמו—ברעמה־תומצעמ לש ןדובעישמ
:םיריעצה םיכרותה תכפהמ לש הכשמה ,ותעדל ,אוה

 תררחתשמ איה וישכע ,ימינפה דובעשהו תוצירעה לוע תא הילעמ היכרות הקרפ זא
5.תורזה תוכלממה לש ינוציחה דובעשה ילבכמ 8

 תואיצמה ןמ םג םא יכ דיתעל הביטקפסרפה ןמ קר אל דודיע תבאוש וז המגמ
:היכרותב תמייקה תינידמה

 הבחר תורשפא תנתונה ,םילילגלו ריעל הפיקמ תימצע הגהנה שי היכרותל אקוד
6.תימצע הלועפ ליבשב 0

 הארוהה תפש לע חוכיווב ןמגו .נ הז הור־ךלה עיבה הרורבו תיעמשמ־דח ןושלב
:הפיחב ירבעה ןוינכטב

 םייבושיח קר אל ,ונינינע לכו .חונמ ונל ונאצמ הלגד תחת קרו ׳םייח ונא הינמותועב
 לכב עייסנש ונתאמ םישרוד ,םיימוי יכהו םיבורקה םייחרזאה םג םא יכ ,םיקוחרה
 תולשממה לש תינידמה הגירטניאה לע רבגתהל תינמותועה הלשממל ונידיבש תלוכיה
6.התסירהל תופצמו הבג לע תודמועה ,תורידאה 1

 םע האישל העיגה הל תונמאנה תנגפהו תינמותועה הנידמב תובלתשהה תמגמ
לש תצרמנה ותלועפב ,זכרמה*תומצעמ לש ןדצל המחלמל היכרות לש התופרטצה
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ל והינב ,צ״עופ לש םייזכרמה םישיאה ויה םיליעפה וירבח ןיבש ,ירוביצה דעווה
ה גלפמה ירבח .תינאמותועה תוחרזאה תלבקל םילשורי ידוהי ברקב הלומעת
, יכרותה אבצל בדנתהל םתונוכנ תא םעיבהב תושעל ולידגה דוע םירחא םיריעצו
ף א .םהיחא דגנ קשנב זוחאל וצלאיי אלש ידכ ,תויברק־אל תוגולפב ותרשיש יאנתב
, ךפיהלו—תונוטלשה דצמ הווקמה הכרעהל ללכ וכז אל בוטה ןוצרהו המזיה יכ
ש וריגב םייתסנש ,םידוהיה דגנ םירסאמו תופידר עסמ חתפנו הלטוב סויגה־תינכת
־ יאב םידושחה היכרות יניתנ לש םגו ,ץראה ןמ הרז תוניתנ ילעב לש ינומה
ר ורטל ןברק ולפנ—יבצ־ןב .יו ןוירוג־ןב .ד—הגלפמה יגיהנמ םג .הנידמל תונמאנ
.וליעוה אל םתונמאנ תא יכרותה ןוטלשל חיכוהל םהיתויולדתשה לכו ,עודיכ ,הז
ה יצרדפ תמקהל יוכיסב התנומאו התווקת תא ץראב הגלפמה השטנ אל לכה תורמל
.תיכרותה הנידמה תרגסמב םיישפה םימע לש
, ח״ערת תנשב ,המחלמה יהלשב היבחרמב הכרענש ,הגלפמה לש 12־ה הדיעווב
:ןושלה וזב תינידמ הטלחה ,רע חוכיו ירחא ,(4 דגנ 16) תולוק־בורב הלבקתה

ה שירד רותכ םיגיצמ ונחנא י״אב ירבעה לעופה לש תיטסילאיצוס תימואל הגלפמ רותב
ה יצרדפל ךפהית היכרות םגש ,תיטסילאיצוסה השירדה תא תימוקמה הלשממהל תינידמ
6...םיימואלה םהינינע לכ תא ימונוטוא ןפואב םירדסמה םיישפח םימע לש תישפח 2

ם ירבחה םע תוהדזהו תירבה־ילעבב הכימת שרדו בורה תטלחהל דגנתהש ,טועימה
ת וחוכה לש םהייוכיסו םבצמ תא ןיבהל ביטיהו תואר קיחרה ,םידודגל וסייגתהש

.םיקבאנה
ת שרשומו הקומע המכ דע דיעמ ,היכרות לש התוטטומתה ףס לע ,ומויסו הז חוכיו
.תיביטרדפ הנידמכ היכרות םויק לש תורשפאבו ךרוצב הרכהה צ״עופ ברקב התיה
ב ורה ןיב םידוגינה לש אצוי־לעופ התיה 1917־ב היבחרמב 12־ה הדיעווב הטלחהה
ת ומצעמל הדהאה לומ .הנושארה םלועה־תמחלמ לש הנפמה־תנשב הגלפמב טועימהו
ה ביאה התיה ,תונטקה תומואה תיעב תא רותפל וחיטבהש ,תויטרקומדה המכסהה
ל ש ורוגימ ירחא ,םנמא .םימורגופהו יוכידה ץרא ,תיראצה היסור יפלכ תיעבטה
. הבוטל וז ץראל סחיה הנתשה ,תילרביל הלשממ תמקהו היסורב יראצה ןוטלשה
. חצונמה־יתלב יאבצה החוכב הנומאו הינמרגל הדהא התיה הז יונישל ליבקמב םלוא
ת ועומשו ,תיזחה ןמ ועיגהש ,תויאבצ תועידי ומרת הלא תושגר לש םסוסיבל
, ןולשכ הלחנ הזע לע תילגנאה הפקתהה .אטשוקבו ןילרבב היה ןרוקמש ,תוינידמ
ת ועידי ועיגה ןילרבמ .הפוריאב ברעמהו חרזמה תותיזחב תוחלצה ויה םינמרגלו
י כ תועומש—אטשוקמו ,תונויצה יפלכ תינמרגה תונותעה לש תדהואה התדמע לע
 63.לארשי־ץראב ירבעה בושייה תא תדהואה העיס שי תיכרותה הלשממב
ה בטה רחאל ,ולרוגל הדרחהו הגאדה בושייב ורבג ולא תועידי םע דבב־דב
י דיל "רמושה" ןוגרא תא האיבהש איה וז הדרח .ינמראה םעב םיכרותה וכרעש
, (טחוש .י ,דייז .א ,ידעלג .י) הגלפמה ירבח תגהנהב .תואצות־תרה הלועפו הטלחה
־ יטנא יתרתחמ ןוגרא השענ ךכב .תוננוגתה םשל קשנ רוגאל "רמושה" לחה
,הגלפמה תוריכזמ לש הרושיא ילבו התעידי ילב התשענש ,וז הלועפ .יכרות
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י נידמה חוכיוול הליעו ץרמה השמיש תרוקבה .השק תרוקבו תורמרמתה הררוע
64.היבחרמב ךרענש

ת ינידמ תועמשמ תלעב התיהש ,םירבחהמ קלח לש תימצעה םתלועפ חכונל
, הדיעווב .תינידמה התדמע תא רוריבב רידגהל חרכה הגלפמה התאר ,תכל־הקיחרמ
. םימחלנה תונחמה ינשמ דחא םע "תוהדזה־יא" לש ינידמ וקב בורה לגד ,רומאכ
ף רטצה םהילאש ,דייז .או ידעלג .י .תיאני .ר :"רמושה" ירבח תשולש—טועימה
ו סויג ידכ ךות ,המכסהה־תומצעמ םע האלמ תוהדזהב לגד—ןייטשדלאו .א ר״ד
ח תפתהש ינידמה חוכיווב .ל״וחב רקיעבו ,ץראב יאמצע יאבצ חוכ לש ונוגראו
.טועימה תדמע תא—ןייטשדלאו .או בורה תדמע תא דלפנמולב .א גציי הדיעווב
־ וירבח לשו ולש תינידמה הדמעה תקדצהל דלפנמולב .א איבה םיקומינ השולש
. הלוגב ידוהיה םעהו י״אב ירבעה בושיה לש ולרוגל הדרח :ימואל—ןושארה .העדל
ן יא" :היסורו הילגנא לש תויתימאה ןהיתונווכ יפלכ ינדשח סחי :ינידמ—ינשה
ל ש וז ומכ ,תונוש תולשממ חוכ־יאב דצמ תוחטבהל בושח ךרע תתל ןבומכ
65."ילגנאה רטסינימה וא ישארה יסורה איבצמה

י דדיב לארשי־ץרא שוביכ ינפמ ותדרח תא עיבה דלפנמולב .א ,וזמ הריתי
ל ש הצחלב ,הלולע ,תימלסומ היסולכוא תולעב תובשומ הל רשא ,הילגנא .םילגנאה
י מע ברקב םיסרטניא ןיא הינמרגל ,הז תמועל .תינויצ־יטנא הדמע טוקנל ,וז
66.םאלסאה

ו נא" :תוהדזה־יא לש תוינידמ תטיקנ םיבייחמ ,ינידמהו ימואלה ,םיקומינה ינש
ה בשח רשא ,איהו תונויצה האגש האיגש (.ג .י—רוקמב השגדהה) .םיילרטיונ
א לא .םימחולה לש רחא וא הז דצ םע רשקב ירבעה םעה דיתע תא רדסל
 67."תילרטיונ ראשהל הכירצ תונויצה ,תיתמכסה הקיטילופ להנל איה הלודג האיגש
ה דמעל יבויח ןורתפ שפחל רבודה תא ררועמ ,יטסילאיצוסה ,ישילשה קומינה
:תוהדזה־יא לש תינידמה

ם לועה ...יללכה ימלועה בצמל םאתהב המרופטלפ רוציל תעדל הכירצ תיאלאיצוס הגלפמ
, םיחופיס ילב םולש :ןוכנה גנוזולה תא האצמ תיטסילאיצוסה היטרקומדה .םולשל ףאוש
ת ישפוח היצרדפ :תילרדפ הרוצ—הלומרופ אצמ לנויצנרטניאה ...תוקולח ילב םולש
68.תישפוח תיקרות היצרדפ ,תיסור תישפוח היצרדפ ,תירטסוא

ת צעומב טועימה ףיטה ול רשא יטסילרטיינה ינידמה וקה תא ךישממ דלפנמולב .א
ת והדזהב לגד בורה רשא דועב ,המחלמל היכרות לש התופרטצה ברע הגלפמה
69.תינאמותועה הנידמה םע האלמ

ל ש טועימה .תוינידמה תודמעהו תוחוכה־יסחי התע ונתשה ילסקודאראפ חרואב
.טועימ—בורהו ,בור ךפה םיהדזמ־אלה
ו כפה םירחאה רשא דועב ,הינמרגו היכרות לש התבוטל השעמל וטנ םינושארה
ץ ראב ןה ,בורה־תצובק לש תינידמה התדמעב הז יוניש .היכרות לש הידגנתמ תויהל
ת ויביטקאה ןורקע ךותמ עבנ ,(יבצ־ןב .יו ןוירוג־ןב .דל הנווכה) ל״וחב ןה
התיה המחלמה ברע .הל הצוחמו ץראב םהיתולועפ לכ תא החנה רשא תינידמה
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 תוסייגתהו התוחרזא תלבק ידי־לע היכרות םע תוהדזה לש הלועפ יכ הוקתה
 הלועפה התנפ ,ולא תווקת ודבתנ רשאכ .ינויצה לעפמל תלעות איבת האבצל
 *תומצעמ םע תוהדזה—ינידמה רושימב ןה תינאמותועה הכלממה דגנ תיביטקאה
 םיירבעה םידודגל תוסייגתהו ץראב תיתרתחמ הלועפ—ישעמה רושימב ןהו ,המכסהה
:ןייטשדלאו .א גציל ביטיה חוכיווב םיטסיביטקאה תדמע תא .הילגנאבו ב״הראב

 תויהל ונילע ,םייביספ תויהל ונל רוסא :רמא [.ג.י—דלפנמולב ׳אל הנווכה] ׳ב ׳הה
 ץיפהל וניתויוכז ימלועה סרגנוקהמ שורדל ונילע :ןייצ אוהש תויביטקאה .םייביטקא
 תטיש אל יהוז םאה .ימצעה חוכה לע תנעשנה תויביטקא אל וז לבא .וניתונויער
 תוקעצ ,םילעפנ תויהל ילבל ונתאמ שרוד ירוטסהה עגרה ?השדח הרוצב תונלדתשה
7.תלעפנ הקיטילופ תרוצ ןה 0

 תינידמ הדמע תואטבמ בורה תועצה יכ ןויערה תא הצרמה החד וירבד ךשמהב
 דצ םע הרורב תוהדזה תיביטרדפהו המלשה היכרותב הכימתב האר אוה .תילרטיינ
 ובייחתהש ,המכסהה־תומצעמ םע תוהדזה עיצה הז ינידמ וקל הביטנרטלאכ .דחא
.םינושה םימואלל תימצע־הרדגה ןתמ ידי־לע תוימואלה תולאשה תא רותפל
 הלועפב לגוד אוה ,תינידמ הביטנרטלא תייוותהב קפתסמ וניא ןייטשדלאו .א
 הנגשות תימצעה הלועפה תוכזב קר .םיהדזמ־אלה לש השעמה־םפא לומ תיביטקא
 .תימואלה תימלועה העונתב קלח תחקל ונילע" :תינויצה העונתה לש היתורטמ
 71."ןויגלה—בצמה תא ןיבה דחא שיא .ל״וחב ונירבח תעד יהמ םיעדוי ונא ןיא
 ונא הליחת הבשחמב .שיא 100,000 לש אבצ ןויגל רדסל ונילע...״ :םכסמ אוהו
 םירמוא ונא .הל םירכמתמ ונא ןיא .(.ג .י—הקוחמ "המכסהה" הלמה) עודי דצ לע
72."םירחא וא הלא םיאנתב םכתא ונא ,(הקוחמ הלמה) המכסהל

 םהיטבל ךרד .ב״הראל ורבעו לארשי־ץראמ הגלפמה יגיהנממ םידחא ולגוה ,רומאכ
 םיקבד וראשנש ,ץראב צ״עופ ירבח בורל דוגינב .המצעל השרפ איה םיינידמה
 לא םסחיב הנפמ יבצ־ןב .יו ןוירוג־ןב .ד לצא לח ,היכרות לע היצטניירואב
 תישיאה הבזכאה םג הארנכו ,תונתשמה תוימואלניבה תוביסמה ךכל ואיבה .היכרות
ניב היצטניירואב תיכרות־ורפה המגמה תפלחתמ התעמ .םיגיהנמה ינש ולחנש
 ,לארשי־ץראב תובשיתהה שפוחו היילעה תוכז תא חיטבהל התיה םתפיאש .תימואל
 תובהלתהב ךריב ןכל־םדוק םייתנש רשא ,ןוירוג־ןב .ד .תולודגה תומצעמה תועצמאב
 התע לגוד ,תויטסילאירפמיאה תומצעמה תעפשהמ היכרות לש התוררחתשה לע
 ,םידוהיה לש םחוכב שי ,ותעדל .ידוהיה ןינעה תבוטל תומצעמה תוברעתהב
 תדיעווב ןהיתולשממ לע עיפשהל ,ב״הרא ידוהי דוחייב ,תויברעמה תומצעמה יחרזא
 ץחל תלעפה ידי־לע לארשי־ץראב ידוהיה ןינעה תבוטל ברעתהל אובתש םולשה
 ־רטשמ אוהו יטפשמ סיסב ,ותעדל ,שי וז תוברעתהל 7־".היכרות תלשממ לע
 וניא תיכרותה הלשממה ידי־לע הז רטשמ לש ידדצ־דחה לוטיבה .תויצלוטיפקה
 ־תדיעו קרו ,תימואלניב הנמא לש הרפה וב שיש םושמ ,םימעה־קוח תניחבמ ספות
־וטיפקה לוטיב" :הז ןינעב תבייחמ הטלחה לבקל התוכמסב היהי האבה םולשה
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 ־תדיעו דע דמועו־יולת רבדה לכ .םימעה־טפשמב רשוא אלו ,יפוס וניא ...תויצל
74."האבה םולשה

 םתוכז תחטבה םשל ,ב״הרא ןשארבו ,תומצעמה תוברעתה לש חרכהב הרכהה
 םיאנתבו רחא חסונב ,השעמל ,איה לארשי־ץרא לע םידוהיה לש תימואלה

 ,תינויצה היטמולפידה לש תיסיסבה תינידמה החנהה לע הרזח ,םירחא םיירוטסיה
 ־טפשמ ידי־לע חיטבהל שי לארשי־ץראב בשיתהל םידוהיה לש םתוכז תא יכ
.םימעה
 ,םינתשמ םיירוטסיה םיאנת לש םייטעב םרגנש ,ןוירוג־ןב לש ותעצהב שודיחה
 .ב״הראל הפוריא תשבימ תינויצה תינידמה תוליעפה לש דבוכה־תדוקנ תרבעה אוה
 הלועה םחוכב בורקמ הפוצכ הזחש ךותמ םא ,ןוירוג־ןב לש ותעדב לח הז יוניש
ה רמש 1915־בש הטושפה הדבועה ךותמ םאו הכותבש ידוהיה ץוביקהו ב״הרא לש
 התוא רישכה רשא רבד ,ימואלניבה ךוסכיסב ילרטיינה הדמעמ לע ב״הרא ןיידע
.ינויצה וינעה ןעמל תיכרותה הלשממה לצא לועפל תרחא המצעמ לכמ רתוי
 תואמ־עברא תא רוקסל ואובב יבצ־ןב .י םג אטבמ תיכרות־יטנא המגמ התוא
 ילכלכה רוגיפה תא ראתמ אוה .לארשי־ץראב םיכרותה ןוטלש לש םינשה
75.הז ןוטלש לש ויטעב לארשי־ץרא העוקש וב יתוברתהו

 ינוציק ינידמ יוניש הזוח וניא ןיידע היכרותל צ״עופ לש םסחיב הז הנפמ
 תלבק ועמשמ ןיא ןכו—7"וב תינידמ העפשה לכמ היכרות לש הקוליס—רוזיאב
.לארשי־ץראב תיאמצע תירבע הנידמ דוסיי לש ןויערה

 ףקותב החד דנלבילקב צ״עופ תדיעווב 1915 תנשב ןוירוג־ןב דוד אשנש האצרהב
 תילאוטקא תיטילופ העיבתכ לארשי־ץראב תידוהי הנידמ תמקה עובתל ןויערה תא
:המחלמה םותב סנכתהל הדיתעה םולשה־תדיעווב

 לע תמדקומה החנהה איה תיעטומ .תשלושמ תועט לע תססבתמ הנידמה ישרוד תסיפת
 תילכלכ איה ירבעה םעה ליבשב י״א לש התשיכר תורשפא .ץראה לש השוביכ ךרד
77.תיעגר אלו—תירוטסה ,תיטילופ אלו ,הדוסיב

:ךשמהבו

 תנידמ אל אוה ,ודוסיב םיצור ונאש המ .תיצרא אלא התוהמב תינידמ תיפוסה ונתרטמ ןיא
 לע ןוטלשה אל .תדלומל אלא ןוטלשל אל איה ונתפיאש .לארשי־ץרא אלא ,לארשי

 ,תילכלכ הניחבמ ץראב שרתשהלו תורעתהל ,בשיתהל םיצור ונא .רקיעה אוה ץראה
 ןיא ןכומכ .ותוברתו וקשמב ,וצראב שרשומ םעל ךפהיל םיצור ונא .תיתרבחו תיתוברת
 םירתוס םניא לבא ,םה םינוש הלא םיגשומ ינש .תיאמצע הנידמ תללוש תירכע תדלומ
 :חסונב "יולג טפשמב חוטב טלקמ" :חסונה תא םיפילחמ ונא ןיא םאו .הז תא הז
 —וניניב דירפמה רתויב בושחהו ילילשה קומינה ינפמ אלא הז ןיא—״תירבע הנידמ״
,"."אל םלועל וא וישכע" לש קומינה

 האבה ,תיטסילאטאפ המגמ התואל אלא רבודה אופא דגנתמ תידוהי הנידמל אל
 .תפלוחו תיעגר תיטילופ הרוטקנוינוקב ימואלה לעפמה לש ודיתע לכ תא תולתל
הינש הרושב קרו ,םמצע םידוהיב הנושארו־שארב יולת ינויצה ןויערה לש ומושיג
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ם יישק הפוצרו הכורא וילא ךרדה ןכל .תולודג תומצעמב וא תוימואלניב תודיעווב

.ךרד־תציפק הב ןיאו

ס נאשו תיעגר תונמדזה תלאש הניא י״א תלאש ,ףוס וניאו הלחתה וניא יחכונה עגרה
ך רוצ ירפ אלא ,ףולח־ינב םניא—תדלומל ,ץראל וננואמצ ,ימואלה ונרוסחמ ...יטילופ
ה כשוממ הדובעב .רבדה עצובי ,הזה עגרה דבכנו לודג םאו ,דחא עגרב אלו ,ירוטסה

70
.ץראה תא שובכנ הפוג ץראב השקו

, ונתוכזב היולגה הרכהה והז-הז עגרב" ינידמה םוחתב גישהל רשפאש המ לכ
־ ןב .ד רבוע התעו 80."לארשי־ץראב תדלומ ונמצעל רוציל ,ירבעה םעה תוכזב
. לארשי־ץראב תדלומ ונמצעל רוציל "ונתוכז תרכה" שוריפ המ ,הלאשל ןוירוג
ו רשפאיו ורישכי רשא תודסומל תיטפשמ הבורעו תיתכלממ הרכה :רבדה שוריפ
־ יתלב תימונוטבא תימואל תוחתפתהו תודימ־תבחר תידוהי תובשיתהו הילע
 ןכותה תא קוידב עובקל דוע ןיא הז עגרב .ץראב ידוהיה בושייה לש תערפומ
א ובנ ימ תא םיעדוי ונא ןיא דוע" .הלא תודסומ לש תמיוסמה תוכמסהו ישממה
 81."הז סרגנוקב עירכת ימ תעד לבא ,םולש־םרגנוק לע םירבדמ .םירבדב
.המחלמה םותב רצוויש ,שדחה יטילופה בצמל םיאתהל שי תושירדה תא
ת ושירדב תוריהז גוהנל ןוירוג־ןב תא בייחמ לפרעב טולה ינידמה דיתעה
ם ימע לש היצרדפה ןויערל םינמאנ וראשנ ץראב צ״עופ יכ וניאר רבכ .תוינידמה
ל ולשל וא בייחלמ רהזנ ןוירוג־ןב םלוא ,תינאמותועה הנידמה תרגסמב םיישפח
ם אתהב ,תמאות תויהל הלוכי לארשי־ץראב תידוהי הימונוטואל השירדה .הז ןויער
 תוסחב תימונוטוא הירוטירט לש סוטאטס םגו תינאמותוע היצרדפ םג ,םיאנתל
.יהשלכ המצעמ לש וא תימואלניב
ת ידוהי תדלומ דוסייל יאנתכ םעה לש תימצעה ותלועפב רבחמה םשש שגדה
ה תוחתפתהל תוימואלניבה תובורעה לש ןתובישחב הרכהה תפסותב ,לארשי־ץראב
ה יטמולפידל דוע הזב הניא דחא דצמש ,תיטתניס תינידמ הסיפת ורצי ,תישפחה

. ץראב תישעמה הדובעה תא החינזמ הניא ינש דצמו ,התובישח תא הכירעמו
.היטמולפידה לש התחלצהל יאנת הב האור אוה ,הברדא
ה שוחתה ףרח .רופלב־תרהצה םוסריפ ירחא םג הרערעתנ אל וז תנזואמ הסיפת
ת א ודביא אל 82,הרהצהה םוסריפ רחאל יבצ־ןבו ןוירוג־ןב תא הפפאש ,תיחישמה
ם ישורדה םירבדה םה השולש" .ינידמה בצמה תכרעהב תילאירה הדימה־תמא
ת ירבעה הדובעה 83."תירבע הדובעו ןוה ,תיתכלממ תוכז :ימואלה תיבה תמקהל
ו ליפא—הידעלב .ימואלה־תיבה לש ומויק תחטבהל ישארה יעצמאה ותעדל ,איה
— התמדא לע תולעבהו לארשי־ץרא לע תינידמה־תיטפשמה תוכזה םידוהיל היהת
84.תירבע היהת אל איה

י וניש .דב לח אלש ,לארשי־ץראב צ״עופ לש תיסיסבה הנעטה .הב ץוקו הילא—ךא
־ יחירפמו הינובל הלוכ ץראהו הידבועל תכייש המדאה יכ ,הינשה הילעה תישארמ
ס סבל ןויסנה ירהש .תירסומ־תינידמ היעב רופלב־תרהצה תובקעב הררוע ,היתוממש
לע םג םא יכ ירוטסיהה םרוגה לע קר אל ץראה לע םידוהיה לש םתוכז תא
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י תרבחה־ילכלכה בצמב .לודג ישוקב ןאכ לקתנ תיביטיזופה תילכלכה תואיצמה
ם ידוהיה 85.םידוהיה תשירדל הקדצה התיה אל הנושארה םלועה־תמחלמ יהלשב
ל ע האב וז היעב .תיקשמו תיפרגומד הניחבמ טעמכ לטובמ טועימ ץראב ויה
א לא םהלש םהישעמב אל ץראה לע םידוהיה לש םתוכזל קודיצ תאיצמב הנוקית
:יבצ־ןב .י בתוכ ךכו .םירחאה לש םהילדחמב

, יאמצע חרואב םהייח תא רפשל היבשות לש ןורשכה־יא ,י״א לש יחכונה הרוגיפ הקוד
ו נינפל הלגמ הז רוגיפ אקוד .ונל הקוקז ץראה הדימ וזיאב תושיגדמ הלא תודבוע רקיעב
86.וניתובא ץראב ימואלה ונדיתע ןעמל םירהוז םיקפא חתופו ,בחר הדש

ת ינחור הניחבמ ץראב ורעתה אל םינורחאה הלאש ,תאז םג ףיסומ ןוירוג־ןב .ד

:תישגרו

, תוירוטסהה ויתויוכז ללגב קר אל ,וצרא לע תוכזה תא שדחמ ומצעל שכר ידוהיה םעה
ן ברוחה זאמ ,לארשי־ץראש ,דחוימה ירוטסהה הרקמה ללגב םג אלא ,ויתווקתו ויתועיבת
87.הלמה לש ילארומהו ירוטסהה ןבומב ,םיבשות ילב הרתונ ,םויה דעו ידוהיה

ת א הב רשק אלו ותדלומ תא לארשי־ץראב האר אל םידוהיה דבלמ םע םוש
ם יעקשימ קר אלא ימואל בור הב הווהמה הדיחא המוא ץראב ןיא .ולרוג
ע יגמ ןאכמ 88.ץראה תא ורבעש םינושה םישבוכה ןמ הב ורתונ רשא םיינתא
י מואלה םאצומ יפל םיברע םניא ץראב םיבשויה םיחלפה יכ זעונה ןויערל רבחמה
 89.ןברוחה ירחא ץראה תא ושטנ אל רשא ,םינומדקה םירבעה ידירש םא יכ
א ל תרחא המואל ןיאו ,דבלב ידוהיה םעה תדלומ דימת אופא התיה לארשי־ץרא
ש י תוירוטסיהו תוילכלכ תויוכז :תרחא ןושל .הילע תירוטסיה אלו תילכלכ תוכז
א ולמ םידוהיל שי ןכ לע .תירבעה המואל טרפ יהשלכ המואל אל לבא ,היבשותל
90.ץראב ימואל בור תריציל ףואשל ינידמה־ירסומה קודיצה

ל א ,ימונוטוא ןוטלש לעב ,לארשי־ץראב ידוהי בור תריציל השירדה ןמ רבעמה
, וניאר רבכש יפכ .השק היה אל—לארשי־ץראב תיאמצע תידוהי הנידמל העיבתה
י ונישה םע ,ןכל .הנידמל תינורקע תודגנתה המחלמה תפוקתב צ״עופ לצא .דתיה אל
ת ידוהי הנידמ דוסייל היולג העיבתב 1917 תנשב הגלפמה תאצוי ,םיינידמה םיאנתב
.לארשי־ץראב

ו נתשירד תא—קפס םושל םוקמ םיחינמ םניאש .םירורב םירבדב ונתוא בייחמ שדחה בצמה
ת ירבע הנידמ תריצי—ותולג תונש םיפלא ךשמב ונמע תשירד םג התיהש ,תינוציקה
91.םיישפוח םימע רבח ףקותב החיטבו תילרטיונו תישפוח הנידמ רותב ,י״אב

ת ילאיצוס־תינויצ תודחאתה" לש הדיעווה תוטלחהב תילעומו תרזוח וז השירד

 הנידמ דוסייל תימואלניב תוברע" תשרוד הדובעה־תודחא ."הדובעה־תודחא
ת חת ,ץראב ידוהי בור תריצי דע ,דומעת רשא ,לארשי־ץראב תישפוח תירבע
92."םימואלה־רבח לש וחוכ־אב תוסח

ת יכרות־יטנא תוינידמ לש בלשל צ״עופ לש תינידמה םתבשחמ אופא העיגה ךכב
השירדה התלעוהו "הרוהט״ה תוינידמה לש התובישחב הרכהה הלשבש םע ,תשרופמ
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, המחלמה םותב סנכתהל הדיתעה םולשה־תדיעו ינפל לארשי־ץרא תייעב תא איבהל
. לארשי־ץראב בושייה לש תישפחה ותוחתפתהל תוימואלניב תובורעב תוכזל ידכ
, תיתרוסמה תינויצה תינידמה הטישה לא תוברקתה התיה הז יוניש לש ותועמשמ
ה שירדה—הברדא ;השטינ אל תישעמה תינויצה תוינידמה :ידוסי לדבהב םלוא
ה יצרדפב הבולשה ,תימואל הימונוטוא תגשהל אל התעמ תרתוח "תישעמ״ה
.תיאמצע הנידמל אלא ,תינאמותוע

תורעה
.וז הפקשהמ הבר הדימב תעפשומ התיה בונבוד .ש ןוירוטסיהה לש הימונוטואה תרות1
.ישעמה םזילאיצוסה לש ותווהתה :(םסרופ אל ןיידע) 1965 ,ונרקחמב ׳א קרפ2
 ירוטסיה חרכה ךותמ תינפומ הילאש ינפמ—? הקווד לארשי־ץראב הימונוטואה םשגות עודמ8

.ל״נה ונרוביחב קרפ םג ׳ר .תידוהיה הריגהה
 ־תירפס / דחואמה ץוביקה ׳צוה ,296 ׳ע ,ןושאר ךרכ ,םיבתכ ,״ונלש המרופטלפה״ ,בוכורב .ב4

.1955 ,םילעופ
.313 ׳ע ,א םיבתכ ,םזילאירוטירטה תמשגהב םילעופה דמעמ דיקפת ,בוכורב .ב5
.325—324 ׳טע ,םשי
.292 ׳ע ,א םיבתכ ,״ונלש המרופטלפה״ ,בוכורב .ב7
.313 ׳ע ,א םיבתכ ,״םילעופה דמעמ דיקפת״ ,ל״נה8
.292 ׳ע ,א םיבתכ ,״ונלש המרופטלפה״ ,ל״נה9

.292 ׳ע ,ם ש10
.293—292 ׳מע ,ם ש11
.293 ׳ע ,םש12
 לש םקבאמב ךומתת היסור םגש העדה תא בוכורב עיבמ (הטמל 293 ׳ע) הרעהב .םש ,ם ש ”
.ילקידאר ןורתפב רתויב תנייגועמה הנידמה איהש ךותמ לארשי־ץראב םידוהיה
.294 ׳ע ,םש“
.318 ׳ע ,א םיבתכ ,״...םילעופה דמעמ דיקפת״ ,בוכורב .ב15

.102 ׳ע ,א םיבתכ ,הירוטיראטו ןויצ תלאשל ,בוכורב .ב *י5
 ילוא וא" טפשמה לש ינשה וקלח .333 ׳ע ,א םיבתכ ...ןוירטלורפה דיקפת ,בוכורב .ב18

 .תונגרובה םע היטרקורויבה תא ההיז בוכורבש ינפמ הארנכ אב ,"תיכרותה תונגרובה ןמ
.ידמעמה סרטניאל תרש־ילכ ןוטלשב הארש ,סקראמ לש הזיתה םע הפי בשיתמ הז רבד

.331 ׳ע ,ם ש17
 הניא היצרדפ .היצרדפנוקה ןמ רתוי תבייחמ תינידמ תרגסמ איה היצרדפ יכ שיגדהל שי18
 תולולכה תוימונוטואל ,הכלהל תוחפל ,תרשפאמ היצרדפנוקש דועב ,השירפ תוכז החינמ
.הנממ שורפל הב

.292 ׳ע ,א םיבתכ ,ונלש המרופטלפה ,בוכורב .ב12
.1964 ,דבוע־םע ,191 ׳ע ,םילוע ונא ,תיאני לחר20
.13 הרעה האר21
.ל״נה ונרוביחב ןייע22
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 ,תונייע תיירפס ,611 ,ע ,״תודחאה״ וטקלימ טטוצמ .זסרת זומת ,1 .סמ "גנאפנא רעד״23

.1962 ,דבוע םע
2 ׳ צוה ,214 ׳ע ,הינשה הילעב צ״עום ,יבצ־ןב .י .חסרת לולא .7 .סמ (ידוס) רזוח4

.1950 ,י״אפמ
.214 ׳ע ,םש25
 ,ט״סרת ןושח בי .2 ,ע ,40 .סמ ״רעטייברא רעשידיא רעד" ,(יבצ־ןב ׳ר) תיאניתשלפ26

.גרעבמעל ,1908 רבמבונב 6
.214 ׳ע ,הינשה היילעב צ״עופ ,יבצ־ןב .י ,7 ׳סמ רזוח27
.םש ,̂ם  ש... 28
.םש ,םש29
.215 ,ע ,םש30
 "רעטייברא רעשידיא רעד" .(םילשורי ןופ ףעירב א) עגארפ עשיטילאפ רעביתשלאפ ,רנבא31

.1908 רבוטקואב 2 ,חסרת ירשת ׳י .2—1 ׳מע ,35
.1 ׳ע ,ם ש32
.םש ,םש33
.2 ׳ע ,םש34
ן ושח ב״י ,2 ׳ע ,40 ״רעטייברא רעשידיא רעד״ ,קיטילאפ רעניטסעלאפ רעביא ,תיאניתשלפ35

.1908 רבמבונב 6 ,טסרת
.םש ,ם ש

 ,הינשה הילעב צ״עום ,יבצ־ןב .י ,ופי ,ערת ןסינ וט—די .תיששה הדיעווה תוטלחה37

.219 ׳ע ,םיחפסנ
.23 הרעה האר38
.220 ׳ע ,תיששה הדיעווה תוטלחה30
4 . 298 ׳ע ,״תודחאה״ טוקלי ,אערת ולסכ ח ,7 ״תודחאה״ ,המרגותב תוימואלה וניתושירד ,רנבא0
.םש ,םש41
ה עצהה .226—225 ׳מע ,ב םיבתכ .תיטסירוי הקמנהו תמעוז תרוקב לע ,בוכורב .ב42

 המייקתהש ,היסור צ״עופ תדיעוול תיאני .רו יבצ־ןב .י ידי־לע חלשנש ריכזתב הללכנ

.1909 רבמצדב הניווב
 טוקלי ,הערת ירשת ,3—2 ״תודחאה״ ,תינידמ־תיתרבחה ונתדובע ,ןוירוג־ןב .ד43

.234 ׳ע ,״תודחאה״
4 .םש ,םש4
 םיקהל הסינ רבכ ןיקשיסוא .ירוקמו שדח וניא ונויער יכ ןייצמ ןוירוג־ןב .ד .םש ,םש45

 האב הדוסייל המזיהש ינפמ ,ןוירוג־ןב .ד תעדל ,םימי הכיראה אל איה ךא וזכ תורדתסה
.הטמלמ אלו הלעמלמ ,םינפבמ אלו ץוחבמ
 סמלפתמ רבחמה .ם״י ,דערת תבט ה״כ ,15 ״תודחאה״ ,הרזומ הנולת ,יבצ־ןב .י םג האר46

 הארנכ) םידוהיה םימשאומ וב ,הפיחב ריאל אצויה יכרות ןותעב םסרופש רמאמ םע
 םהלש רפסה־יתב תותלד תא לוענל ןויסנב (ןוינכטב הארוהה תפש ביבס סומלופה תובקעב
 חיכוהל הסנמ יבצ־ןב .י .ןהב תירבעה הפשה תגהנה ידי־לע םידוהי־אל םידימלת ינפב
 בלתשהל בושייה ןוצר ךותמ ,תינאמותועה הלשממל תונמאנ ךותמ טקננ הז דעצ יכ
.תולדבתה ןוצר ךותמ אלו ,תיכרותה הנידמב

 תמחלמל הנווכה) .בערת ןושח בי ,3 ״תודחאה״ ,ונבצמו המחלמה ,(יבצ־ןב .י) ירוגיטק .י47

.(.ג.י—הנושארה םינקלבה
 ,"תודחאה" טוקלי .ם״י ,הערת ולסכ טכ .9—8 ״תודחאה" ,תיחרזא הרשכה ,ןוירוג־ןב .ד48

.338 ׳ע
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.331 ׳ע ,״תודחאה״ טוקלי ,דערת ירשת ל ,3 ״תודחאה״ .תעבטה תרסה ,יקסנלפק .ש49
5 .הערת ןושח ג ,4—3 ״תודחאה״ ,הגלפמה לש הצעומהמ ח״וד—,.ש0
.םש ,ם ש51
5 .םש ,ם ש2
5 .אערת לולא ח ,43 ״תודחאה״3
5 .ם״י ,גערת ןוושח ז ,2 ״תודחאה״ ,תוינידמ תומישר—ר״א4
 י״ע אטשוקב רבוח תעדה־יוליג .ם״י ,גערת ןוושחב הכ ,4 ״תודחאה״ ,״תעד יוליג״55

 .צוסה הגלפמה .2 ."קאידניה" תינמראה תיטרקומד־.צוסה הגלפמה .1 :תוגלפמ שמח יגיצנ
 ־.צוס.ד הגלפמה .4 !יקינולסב םילעופה לש .צוסה היצרדפה .3 !״ןוטויצקנשד״ תינמראה
.צ״עופ־י״אב תיטרקומד־.צוםה תירבעה םילעופה תגלפמ .5 !הינמורב תיטרקומד

5 .םש ,םש6
5 .םש ,םש7
5  "תודחאה" .גערת ,בא זכ—בכ ,יוקרק ,תיעיברה תימלועה הדיעווה ןמ ח״וד ,לבבורז .י8

 הז ןיאש לבבורז .י ,םנמא ,ןעט רפיש ר״דל הבושת ירבדב .ם״י ,גערת לולא דכ ,44/45
 ראש ויה הדימ וזיאב .ברעמהו חרזמה ןיב קבאמה לע ןוידל סנכיהל הגלפמה לש הניינעמ
.תעדל ןיא—רפיש ר״ד םע וא ומע העד־ימימת וירבח
.ם״י ,דערת לולא טכ ,44/45 ״תודחאה״ ,תויצלוטיפקה לוטיב ,ןוירוג־ןב .ד59
.הערת ןושח ג ,4—3 ״תודחאה״ ,תיתגלפמה הצעומה ןמ ח״וד—.ש60
.5 ״תודחאה״ 1 םנויסנב ודמעיה ,(ינבואר .א) ןמגו .נ61
 ןויכרא ,צ״עום !7 ינמז .םמ ,17 403 קית ,ינידמה ןוידה .חערת ,היבחרמ ,12־ה הדיעווה63

.53 ׳ע ,(די־בתכ) הדובעה
.דלפנמולב .א לש החיתפ־תאצרה ,ם ש63
6  רפס :םג האר .היבחרמ תדיעווב ףיקשמכ ףתתשהש ,ןוסרואינש סחנפ ׳חה םע ןויאר4

.1965 ,״תוכרעמ״ ׳צוה ,415—413 ׳טע ,א קלח ,הנגהה תודלות
.דלפנמולב .א לש החיתפ־תאצרה ,היבחרמב הדיעווה ח״וד65
.ןוסרואינש .פ ׳חח םע ןויאר66
.21 ׳ע ,ינידמה חוכיווה ,היבחרמב הדיעווה ח״וד67
.םש ,ם ש68

.52—50 תורעה האר
7 .24 ׳ע ,12־ה הדיעווה ח״וד0
.םש ,ם ש71
.םש ,םש72
־ וינ ,1915 רבמטפסב 22 ,תימואלניב הייעב—תובשייתההו היילעה שפוח—ןוירוג־ןב .ד73

.א״ת ,1935 ,רבד ׳צוה ,״תורמשמ״ ,ןוירוג־ןב .ד לש ורפסב םסרפתה .קרוי
7 .ם ש4
 רעשידיא רעד" ,אניטסלאפ רעביא טפאשרעה רעשיקרעט רהאי טרעדניה רעיפ ,יבצ־ןב .י75

.קרוי־וינ ,1917 ילויב 6 ,זערת זומת זי ,6 ׳ע ,27 ״רעפפמעק
 איה םלוא ,תאזכ הרעשה ןוירוג־ןב .ד עיבה דנלבילקב צ״עופ תדיעווב ותאצרהב ,םנמא76

 ,ןבומכ ,ןכתיי .היכרותל י״א תכייש וישכע םג") .םיירגוסב הסנכוהו בגא־ךרדב הרמאנ
 .("תפרצ וא הילגנא אובת היכרות םוקמבו ,ץראה תא סופתת תרחא הכלממש ,יוניש

.67 הרעה האר
ת בט ,3 ׳ע ,29 ״עמיטש רעפפמעק יד״ ,טנעמאמ עגיטציא רעד ןוא י״א ,ןוירוג־ןב .ד77

 ,׳י ׳ע /׳םעל דמעממ" ןוירוג־ןב .ד ךותמ ירבעה םוגרתה .1915 רבמבונב 15 ,הערת

.1933 ,״רבד״ תאצוה
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.אי ׳ע ,םש78
7 0

.בי ,ע ׳םש
.םש ,ם ש. 8<י

.םש ,םש81
- תעונת תודלותל םיצבק ,"תופוסא״ב םסרפתנ .ל״בה ונרוביחב הקיטנמורה לע קרפה האר82
.1965 טסוגוא ,9 .םמ ,הדובעה ןויכרא תאצוה ,(ילכימ .י .ב :ךרוע) לארשיב הדובעה
.טי ׳ע ,"םעל דמעממ" .םידוהי םילעופו תונויצ ,סרגנוק ,ןוירוגךב .ד83
.(1968 ףרוח) חל ״תשק״ב ספדנ .ל״נה ונרוביחב תירבע הדובע לע קרפה האר84
. 11,5% םהש ,םידוהי 80,000 םהב ,םיבשות 700,000 ץראה תייסולכוא התנמ 1907 תנשב85

1.5% 1״מ אופיא תחפ םרועישו ,םידוהי 55,000 םהב 592,ססס־ל היסולכואה ללכ דרי 1919־ב
ל לכמ 58%. ךרעל ,םידוהי 31,147 םילשוריב ויח הלא ךותמ .היסולכואה ללכמ 9,3%־ל
.ץראב םידוהיה
ר עד" ,אניטסעלאפ רעביא טפאשרעה רעשיקרעט רהאי טרעדנוה רעיפ ,יבצ־ןב .י86
.27 ״רעפפמעק רעשידיא
ו לסכ טכ ,43 ״רעפפמעק רעשידיא רעד״ ,םזינויצ ןופ גנולקיוורעפ יד ,ןוירוגךב .ד87
.קרוי־וינ ,1917 רבמצדב 14 ,חערת
.םש ,ם ש88
."ונינכשו ונחנא" ,םיחלפה אצומל ,ןוירוג־ןב .ד םג האר .ם ש89
׳ טע "רעטייברא רעשידיא רעד" ,רעטייברא עשידיא יד ןוא םזינויצ םרגנאק ,ןוירוג־ןב .ד90

.קרוי־וינ ,1918 ראוניב 10 ,חערת תבט זכ ,6—5
.526 ׳ע ,"תודחאה טוקלי״ ,י״אב צ״עופ תגלפמ לש יזכרמה דעווה ,ב רזוח בתכמ91
92* 

.607 ׳ע /׳תודחאה טוקלי״
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