
םכילע־םולש לע םיקרפ העשת :ןורימ ןד

םבילע־םולש לש תיתורפסה ותלועפב 'תוצנדאק׳ שלש .א
 בוכורוב רב ןיקתהש ,םכילע־םולש יבתכ לש תיפארגוילביבה המישרב ןייעמה
ף א ,רתויב תכמסומהו הפיקמה המישרה איה ןיידע) רפוסה לש ותריטפ רחאל ףכית
ה ב שיש הדבוע הלגי 1,(דבלב ינושאר יפרגוילביב םושיר תרותב התעשב הנתינ יכ
ל ש ויוטיב יפל) "תורפס לש רנוילימ" ,עודיכ ,היה םכילע־םולש :הימתהל ידכ
ה יולת־יתלב ומכו םירוצעמ־אלל תעפוש ,הבורמ ,הלק התיה ותביתכ 2.(ןמשירפ דוד
 ־(1916—1883) תיתורפסה ותלועפ תונש שלשו־םישולש ךשמב .םוקמהו ןמזה יאנתב
־ יברמו םימי־יכיראמ םירפוס השולש לש םקפס ידכ תורפס־ירבד ודי תחתמ איצוה
ת אצוהב ותומ רחא העיפוהש ,םיכרכה 28 תב ״ויבתכ לכ״ תרודהמ) הריצי

ל ש וז העיפש לבא ;(ותריצי תיצחמכ רתויה לכל הפיקמ ,"דנאפסקלאפ״ה
ת מכוסמ ותריצי .ולש תיתורפסה הרייראקה לכ ךרואל ול תינייפא הניא הריצי
ר ושעה ךשמב ורצונ הלא םיכרעמ 12 קר הנהו ,םיכרע 121 ־ב בוכורוב תמישרב
י מוכיסב םינמוסמה הלאמ םיבר םיכרעש דועב :תאז ףאו ;1899־ל 1890 ןיבש
ם יכרעה לכ ירה ,םידומע תואמ ינב םיכרכ םינייצמ 1899 רחאלשו 1890 דעש םינשה
4.ליגר ףקיה לעב דחא ךרכל רתויה לכל םיפרטצמ 1899־ל 1890 ןיב ורצונש

ש ולש וא ׳םיכלהמ׳ השולש םכילע־םולש לש תיתורפסה ותוליעפב ןמסל ןתינ ,ןכא
ע בש וא ששכ תכשמנ—הנושארה .הלשמ קפסהו בצק תלעב תחא לכ—תוצנדאק
ו השלכ תססוהמ העיספב רבחמה דעוצ ןיידע התליחתב .(1883—1889/90) םינש
ץ יאמ אוה (רחואמה לכל ,1885־מ) ףוכתה הכשמהב ךא ,רקיעב ןטסינוטיילפ תרותב
ם דאכ םכילע־םולש הארנ ולא םינשב .םירוצעמ ,המודמכ ,הל ןיאש הצאה ודעצ
ס סבתמש ,ךכב ול יד אל .היפגא לכ לע תורפסה תא הרעסב שובכל שקבמה
ר נא׳זה היה םימי םתואבו) שידייב רתויב יראלופופה ןטסינוטיילפה תרותב ודמעמ
א וה ;(וב םדי וסינ םירפוסה יבוטו ,שידיי תורפסב רתויב לבוקמ יטסינוטיילפה
ת רוקב ירבד םסרפל הברמ ;םינאמור (!)הששמ תוחפ אל ולא םינשב בתוכ
ך שמב .הזורפבו םיזורחב םיריש ףאו ,עסמ תומישרו תוליבונ ,הקיטסיצילבופו
ה אוג ,׳הצנדאק׳ה לש המויס תארקל ,1890 ביבאל 1888 ףרוח ןיבש םייתנשה
ה ז רחא הזב .וב טולשל רפסמה לדח ,המודש ,ימינפ ףחס חוכ ןימב ותריצי

י לפוי׳ו ׳וינפמטפ׳ ,׳ותיכ־ינכו קנאלכ רדנס׳) ולשמ םינאמור השולש םימסרפתמ
ם יינרמויו םיבחרנ םייטסינאמור םירוזחמ לש םהיתוחיתפ אלא םניא ולאו ,(׳רימז
ל ע םינאמור תרשרש לש ןושאר קלח אוה ,לשמל ,"קנאלב רדנס" .רתויב
תרדסל תידוהי הליבקמ ןיעמ הב דימעהל שקיב רבחמהש ,תידוהיה תונגרובה
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ת רדיסב םינושאר םיקלח םה ,רימזה ילסוי׳ו ׳וינפמטפ׳ 5.אלוז לש ראקאמ־ןוגור
־ מטס׳כ תויממע תויומדמ הגרדהב םמורתהל תדתעתמה ,ידוהיה ןמאה לע םינאמור
6.ילאידיאה ררושמה לש ותומדל ׳וינפ

ת ונומת) שידייב םינוטיילפ לש תולודג תורדס המכ תומסרפתמ םינמורה םע
, (׳אקוועפעזאמכ םידוהיה ייחמ םיללצו תונומת׳) תירבעבו (׳ירימוטי׳זה םוחרה ןמ
ל ש םתריצי םטימכ תידוהיה תולדה לע׳ ,תרוקב ירמאמ לש תבחרנ הרדס
ל הק לע ותעפשהו שטיבקייש .מ .נ רפסמה דגנ ףירח טלפמאפ ,׳ונלש םעה ירפוס

, (׳טגה׳) הזחמ ,(׳םיחרפ רורצ׳) תיטויפ הזורפ ץבוק ,(׳ר׳׳מש טפשמ׳) שידיי־יארוק
, םיריש ,(׳לארשי־ץרא םושי לע׳ ,׳טייחה גילז׳) ןויצ־תביח חורב הלומעת־ירופיס
ת א םינש ןתואב םכילע םולש איצומ הלא לכ דבלמ .׳וכו ׳וכו םיסומלופ ,םירמאמ
ל מע םהב עיקשמ אוהש ,׳קעטאילביבסקלאפ עשידיי׳ה לש םילודגה םיכרכה ינש

— תורעהו תויזנצר ,םירמאמ ,תומישר תורשעב םהב ףתתשמ ףא אוהו ץק־ןיא הכירע
.תוחפל ,םינוש םייוניכ השימחב

 ,רומאכ ,הנמיס .1899 ףוסב קר ,תמייתסמה ,הינשה הצנדאקה הליחתמ 1890 ויתסב
ה מדנ םימעפו ,ףפור םכילע־םולש לש הריציה קפוד .קפסהה תניחבמ ההימתמ תולד
, היגראתיל לש בצמ ךותמ גורחל רפוסה ץמאתמ םעפ־ידמ .קספיהל דמוע אוה וליאכ
־ םולש ןיא טעמכ וז ׳הצנדאק׳בש םינש המכב .וכותל עקושו בש אוה דימ ךא
ם ירבד השולש וא םינשב וימוסריפ םימכתסמ תורחא םינשב ;רבד םסרפמ םכילע
ת ולודגה תויטסינמורה תורדסה יכשמה ;ןלוכ תוזנגנ תויזוידנארגה תוינכתה .םירצק
ל כ ךשמב .ךשמה לש לדב אלא ןיא ׳קעטאילכיכסקלאפ׳ה יכרכל .רוא םיאור םניא
ל שמ םידרפנ םייטסירטלב םימוסריפ העברא וא השולש קר רואל םיאצוי וללה םינשה
׳ םחישמ׳ םשב) דחא בשחנ־יתלבו רצק ןמורו ׳ז״חנקי׳ הזחמה םרקיעש ,םכילע־םולש

.(חישמה תומי ,׳ןטייצ

ת וששואתה םכילע־םולש לש ותריצי תששואתמ ,1900־ב רקיעבו ,1899 ףוסב
ר פוסה תומל דע קספה־אלל טעמכ תכשמתמו תכלוה איה ךליאו ןאכמו ,הריהמ

ן אכ אוצמל ןיא .עובקהו עפושה ןוירפה ןמיסב תדמוע וז תישילש הצנדאק .1916־ב
ם ג ;הנושארה הריציה תפוקתב םימוסריפה תא הנייפיאש תפרוטמ הצאה התוא
ה ררבתנש ,םכילע־םולש ."לכה עולבל" םדקומה ןויסנה לע הרזח םושמ ןאכ ןיא
, עפשב ובוט תא הלא םינשב ןתונ ,דחוימה וליבש וינפל ןמתסגו וכרד וינפל
ה כפהמה תונש ידי־לע אל קספנ וניא ותריצי ףטש .ןויוושב ומכו תופיצרב

 .הקירמאבו הפוריא יבחרב םילוטליטו םידודנ ידי־לע אל ףאו (1905/6) תוערפהו
ו תואירב לש תטלחומה תוטטומתהה ידי־ לע וליפא הכורא הפוקתל ערפומ וניא אוה

 .ןורחאה עגרל דע ללוד וניא טעמכש המודו ,(׳שטיבונאראב תנחת׳ תשרפ) 1908־ב
—1909) ׳םיעות םיבגוע׳ ןוגכ קנע ינאמור בוש םירצונ וז הפוקתב ת חידב׳ו (1911
—1912) ׳םדה ינוטיילפ ,םיגולונומה ,םידליה ירופיס תורשע םימסרפתמ םדיצב .(1913
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ת ורדסה תריצי תכשמנ ;תויתרבחה תומארדהו תוידמוקה בטימ ,םידעומהו םיגחה
— המלשה לע האב אלש הרדיסה םהילא תפסוותמ ףאו ׳םלוחה חיכוט׳ו ׳לדנמ־םחנמ׳
. היתומדוקכ םויס ידיל האב הניא וז הצנדאק ,ןכא ?ןזחה יפייפ ןכ ליטומ ירופיפ׳

ת ודמוע ויה ויתוריצימ המכש העשב רפוסה לש ותומ ידי ־לע העצמאב תקספומ איה
ם וגרתב ;דיריה ןמ הרזחב) ׳דיראי ם׳נופ׳ לודגה יפארגויבוטבאה ןמורה .ןרוביח םצעב
ד ע בחרתהל רומא היה ,ישילשה וקלח עצמאב הקספנ ותביתכש ,(׳םדא ייח׳ :ירבעה
7.םיקלח הרשע ידכ

ו תליחתש ,ילקיזומ ףצר ןיעמל ,אופיא ,תוצנדאקה תופרטצמ םינושה ןהיבצקב
ו א_ה׳צאוויו־ורגלא ךשוממה ומויסו חנוג־יטא וכשמה ,תרעסנ ודנשרק תחיתפ
ה כשמה ,תרחרחסמ היילע התישארש ,תיתמארד תוחתפתה לש ףצר ןיעמל ףא
ל ש תולק ,שדוחמ לקשמ־יוויש הפוסו ,תבאכנו תיטא תוששואתה ,םיקמעמל הליפנ

ד ע תולובחת־ברו ןמואמו לשוחמ תלופמה ןמ הלעו םיקמעמו םיהבג רבכ עדיש ימ
.וימורממ וליפהל יושע תוומה קרש ,ירירווא גמ־בר ןימכ תואריהל ידכ

ילכלכ עקר .ב
ן ימ״כ בשחנ רשא ,רפוס לש ותריצי ךלהמב הלא םייטסארד םייונישל הביסה יהמ
ת ועש ד״כ ,תרבועמ הנשבו הטושפ הנשב ,ל״וחבו תבשב ,הלילו םוי עבונ ןייעמ
8?"...תעל תעמב

ת טלחומ תוטטומתה הלח 1890 ויתסבו ץיקב .1ז הלאש לע הבושתה הלק ,הרואכל
־ םולש היה 1890 דעו 1885־מש תחדקה תונש ךשמב ןה) רחוסה־רפוסה לש ויקסעב
ה דימ־הנקב תוילכלכ תוקסיעב ףא אלא הכירעבו הביתכב קר אל קוסע םכילע
, ביול ךלמילא ,ונתוח וירחא ריאשהש רכינה שוכרה ;תוינמו הסרוב יקסע—(לודג
ו דבא" ,ומצע םכילע־םולש לש ויתוקסיע ידי־לע םינשה ךשמב ול ףסותינש ןוההו

 9."ול םימודהו לדנמ־םחנמ ןיעמ ,םידק־יפדורו חור־יעור לש םייטעב" "ער ןינעב
, הרבעוה איה .לכ־רסוחב עתפל הראשנ ,תודימא ייחב תלגרומה ,הלודגה החפשמה
ל גר־טשופ זרכוהש ,ומצע רפוסה וליאו ,הסידואל בויקמ ,םויק־יעצמא ילב טעמכ
, היבאראסבב טעמכ הנש ךשמ טטושלו לובגה תא בונגל ץלאנ ,רסאמל היה יופצ ףאו

, הנוה תיראשב ויתובוח תא הערפ ותנתוחש רחא ,1891 ביבאב קר .זיראפבו הניווב
. םירמו םישק הסנרפ יטוביח תשרפ ול הלחה זאמו ;ותחפשמ לא רוזחל ול ןתינ
ה תלע אלו (הסידואב םעפה) הסרובה םלועב דמעמ ול שובכלו בושל הסינ אוה

׳ תיסאלק׳ה ותליפנ אופא התיה 1890/91 ־ב םכילע־םולש לפנש הלודגה הליפנה .ודיב
ן וה־לעב תויהמ לדחש ימ תליפנ ;עורפה םזילטיפאקה ןדיעב ״ילכלכה םדאה״ לש

ו דיב ןיאש ימ השענו ,רתויב םילודגה ןוכיסהו חוירה ירועישב 1פםכ תא רכומה
.קושה לש שוקיבהו עציהה יאנת יפל—ותדובע תא אלא רוכמל
לש הזל תמדקומה ותריצי תפוקתב םכילע־םולש ןיבש לדבהה תא ראתל ןתינ ,ןכא



217םכילע־םולש לע

ת ורפסל ותשיג םג רשא) רפוס־טסילאטיפאק ןיבש לדבהב תרחואמה הריציה תפוקת
, לעופ ןיבל (םעטה־ןתונו ךירדמה ןורטפה תשיג ,תיטסילטיפאק־תיטאניצימ איה
א וה וליאו ויפכ־עיגימ םירשעתמ (םיידייה םיל״ומהו םינותיעה ילעב) וידיבעמש
ת וגרדמ יתש ןיבש הכוראה םייניבה־תפוקת תא .דבלב תילמינימ םויק־תמרל הכוז

־ בלשכ ראתל רשפא תיטסילטיפאקה הרבחה לש ילכלכה םלוסב ולא תורורבו תורכומ
ם ילשה אל ודיצמ םכילע־םולש .םינוויכה ינשמ המאתה־יאו תוריהב־יא לש םייניב
ע קשו ,הסרוב יקסעב ולזמ תא בושו בוש הסינ ,וילע האבש תילכלכה האושה םע
ל גתסהל תנמ לע הקוצמ לש תוטעומ אל םינשל קוקז היה אוה .תוינעב רתויו רתוי
, ול דעונ יתוברתה ףועמה לעב טסילטיפאקה ,ןורטפה־רפוסה לרוג אלש ,ןויערל
ל ש שידיי תורפס יאנתב—רמולכ ;וטע לע יחה רפוסה לש רמה ולרוג הקווד אלא
ת ונותיעב םימוסריפ לע הפה־לא־דיה־ןמ ומצע םייקמה רפוס לש ולרוג—םימי םתוא
ם ימי םתוא לש שידיי תונותע םג העיגה אל ,ינשה דצה ןמ .תיעובשהו תימויה
ר תויב יראלופופה רפוסה לש ותריצי תא וליפא ךורצל היושע התיה הבש הגרדמל
ם ילמוגה־ירשק ,םנמא .1900 תנש יביבסב אלא ילמינימ םויק חיטבמה רועישב
ם ייניפא םכילע־םולש לש ותיילע ןיבל תידייה תונותעה לש התחירפ ןיב םיקודהה
׳ טאלבסקלאפ׳ה תעפוה םע ידיי רפוס אוה השענ הרקמב אל) ותריצי ךלהמ לכל
ל ש ןויסנה ןולשכ רחא הייחת תישארל תידייה תונותעה העיגה הבש ,1883־ב
, תישילשה ׳הצנדאק׳ה לבא ;(70־ה תונש תישארבו 60־ה תונשב "רשבמ־לוק"
ל ש םילמוג־יסחיל שידיי תונותע הלשב רשאכ קר ,השעמל ,הלחה ותריציב הרידסה
י ראלופופה ןועובשה דוסיי םע רמולכ ,םיילמינימ םויק־יאנת תקפסאו תפטוש הכירצ
, ןועובשה לש םיעובקה ויפתתשממ תויהל ןמזוה םכילע־םולש .1899 ףוסב "דוי־רעד"
ת רגסמ .טעמכ יעובש םוסריפ לש הלועפ תרגסמל ומצע סינכה וז הנמזהל ותונעיהבו
־ יטבלמ ירמגל ותררחיש אל םלועמש ףאו ,ול המרגש םירוסייהו םיישקה לכ םע ,וז
ה יהי האלהו ןאכמ .ןוירפ־ריתע רצוי ןמאכ ומצע תא םייקל ול הרשפיא ,הסנרפ

, "דניירפ רעד" ןוגכ ,הצופת־יבר םינותיע המכב וא דחא ןותעב עבק ךרד רושק
ם ירחאו הלא םינותעב .רכו "טייחראוו" ,"גאט רעד" ,"טנייה" /ףכעל רעזנוא"
ך רצוי דוע םכילע־םולש רקחמש ,תכבוסמו הפנע היצזילאירסב וירופיס לכ ומסרופ
, לשמל ,הקדבנש ךרדכ ,ותריצי לע היתועפשה תא קודבלו תעדה תא הילע תתל
 10.סנקיד סלרא׳צ לש ויבתכ לע היצזילאירסהו תונותעה לא רשקה תעפשה
ל וטליטב ,הז רבסה יפל ,המייתסנ םכילע־םולש תריציב הנושארה ׳הצנדאק׳ה םא
ן ותנו הלודג החפשמב לפוטמ "ןצבק" לש דמעמל יתורפס ריבגכ ודמעממ לטלוטש
ק ונחה רחוסה דמעממ ותגירחב המייתסנ הינשה ׳הצנדאק׳ה ירה ,םחלה תגאדל ולוכ
י ושעה ,לוכיבכ ,"היקנהו הלקה הכאלמה" לעב ,יעוצקמה רפוסה לש ודמעמל
ת ונותעל הפוצרה ותקיזב דומעיו תקסופ־יתלב הביתכב דימתי םא קר םייקתהל
ם ולש לש ותלועפב קפסההו םיבצקה תורומתל רבסהה ,לוכיבכ ,ןאכמו .תימויה
ע פשו ,הקוצמו הכובמ ימיב לודליד ;החוורו ןוחטב תפוקתב רבוג עפש :םכילע
.השדחה תילכלכה הלועפה תרגסמב תוססבתהה םע רידסו ןגרואמ ,שדוחמ
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יתורפסה עקרה .ג
ק ר אל 1890 לש הלודגה תילכלכה הליפנה .תמאה ןמ קלח יאדו ראתמ הזכ רבסה
ד ע הקזיח תוחפל וא ,העבק ףא אלא םכילע־םולש לש וייח ךלהמ לכ תא הבציע
ן ימכ וא הרזח ןימכ התיהש םושמ ילוא—תיתורפסה ותעדותב ירקיע דוסי ,דאמ
ה ליפנה ,תודליה ימיב רבכ עבטנ המשרש תיתייווח תמא לש רידא יתמארד רושיא
ן ב לש ודמעמל הקנ1ר1ו הרייעב ריבגה ןב דמעממ ץיבוניבר םולש רענה לפנש
ת כישמ לע םילודגה הרקה־ימיב ףא דקפומה ,בלסיריפ דלפה־ריעב בולע יקדנופ
" דיריה ןמ הרזחב" לש א קלחב דכ קרפ האר) ויבא לש לדלודמה ותיב לא תוחוקלה
ם ולח לש ביטומב רקיעב ,ותריצי יבחר לכב םיעמשנ הידה .(ב קלחב ומ קרפו

 11.רועיש ןיאל יחוורו לק קסע וא ,לרוג־רטש ,רצוא תועצמאב תיסינה תורשעתהה
י אדו התלגתנ ילכלכה ןוחטיבה דוביא תייווח לש יטמוארטה המשר לע תורבגתהה
ה רושק וז תורבגתהבש קפס ןיא םג .ולש תימוקה םלועה־תייארב ישאר ןווכמ םרוגכ
ן מ 90־ה תונש ךשמ םכילע־םולש תריצי לש תיטאה תוששואתהה תשרפ ףא
.1890/91 לש ןואפיקה
ט ועימ .הידדצ לכל וז השרפ ריבסהל ,םוקמ־לכמ ,רשפא־יא תוילכלכ תוביסב
. יתורפס עקרבש תוביס םג הל ויה 90־ה תונש ךשמב םכילע־םולש לש ותביתכ
ל ע ןואפיק־תניצ הליטה ומכ איה םג םינש ןתוא לש תיתורפסה "הריווא״ה
ש ידיי תורפס הדמע םהבש םימיב הריציב לחה םכילע־םולש .תרצויה ותוליעפ
ר תויב הברה הדימב םרת ומצע אוה .הריהמ תוחתפתהו תורענתה לש ןמיסב הריעצה
ו תלועפב הזמ רתוי דועו רפסמכ ותלועפב—ולא תוחתפתהו תורענתה לש ןתשחהל
, ןבומכ ,םירחא םירקבמ לש םעויסב) ודיב הלע רתויב הרצק הפוקתב .ל״ומו רקבמב
ם ימוחת זא דע העדי אלש ,תורפסב יכרארייה רדס ןיעמ עובקל (בונבוד .ש ןוגכ

ם נמא) איבהש ירקיעה ץמאמה תא השע ,דחא דצמ .תובישח רדסבו הכרעהב
ו תלוכסאו ר״מש לש ילטנמיטנסה הגירטניאה־ןמור לש ונוטלש תריבשל (הגרדהב
ם ירצויה תא תונוש תויביטסגוס םיכרדב עבק ,ינש דצמ 12;שידיי יארוק להקב
ו א "םינקיסאלק" ןימכ ,ץיבומרבאו יקצניל ,קיד ,הצחמל־םיחוכשהו םיקיתווה
, ילדגמ שישיה "אבס" לש םותימה תא רציש אוה־אוה) שידיי תורפסל "תובא"
ל ש תימדת רצי וז הרוצבו 13,(םישימח ןבכ אלא היה אל ץיבומרבאש העשב
 יכרכב) עבק אוה .ירוטסיה םויק תעדות הל התיה אל טעמכש תורפסב ׳תרוסמ׳

ה שע ףא ,"יפוריא" ינונגס םעט לש םישדח םיטראדנאטס (׳קעטאילכיכסקלאפ׳ה
ם ירפסמה ברקב יגולוכיספה םזילאירה לש תיתונמאה היגולואידיאה תצפהל הברה
—1886) תודחא םינש ךשמב ,רומאכ ,הז לכ 14.םיידייה 1890).
ה צוחמו תורפסב םירחא םיבר םיצולח לע ומכ ,םכילע־םולש לע וילע רזגנש אלא
; העיתפמ תוריהמב וילעמ רבועו זעה ׳תומדקתה׳ה ךלהמ ףטוש דציכ תוארל ,הל
ד מע 80־ה תונשב .ינרמשה ףרועה רבעל ותוא ףרוג ,המ־דע־עדיי םרטבו ,ףטוש
, היסורל ובוש םע ,90*ה תונשב לבא ;הריעצה שידיי תרופיס לש הלועה לגה שארב
.וינפל קחרה הנחמה רבע םייתניבו ומוי־תכאלמ תא השעש לייח ןימכ עתפל אצמנ
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ה קידוירפב "הנורחאה הלמה" ,ינכפהמה ׳קשטאילכיכפקלאפ׳ה תא איצוה ןכל־םדוק
, רוטקפס לש ׳דניירפ־זיוה׳ה ןוגכ תע־יבתכב רקיעב םסרפמ אצמנ התע .תידייה
. תורפסה לש "תיתיב־לעב״ה ,הקיתווה הצובקה לש האטבמ־ילכ יולגב ושענ רבכש
י לעב ,(יקסניפ .ד םשארב) וידימלתו ץרפ .ל .י לש םהידיל רוריבב הרבע המזיה
־ םולש) ׳קעטאילביכ עשידיי יד׳ו ,ףכעל ןוא רוטארעטיל׳ ,׳דשלטעלב בוט־םוי׳ה
־ תקיחדו הליזג השעמ ׳קעטאילביבסקלאפ עשידיי׳ה םש לש וז הליטנב האר םכילע
; חוורה לקולקה םעטב תחלצומה המרחה־תמחלמ תא להינ ןכל־םדוק .(תנווכמ לגר
0 9־ה תונשבש אוה הרקמ אל .׳םיינרדומ׳ה םע הביסנפד־תוברק להנמ אצמנ התע
. ל .יכ םיימאניד םירצוי םע הקווד םירמ םייתורפס םיקבאמב םכילע־םולש ךבתסה
ל ש ןושארה ךרכב ומצע אוה םסריפ "שינאמ" ןושארה ידייה וריש תאש) ץרפ
־ דעו שדחה םעטה תא ואטיבש 15,ריעצה יקסב׳צידרב .י .מכו (׳קעטאילכיכפקלאפ׳ה
ת ישאר לש תידייהו תירבעה תויורפסב תוינרדומה ׳תולוכסא׳ה תובאל ויהי הרהמ
, "ןרמש"—הז בלשב—היהש יאדו םייתורפסה וימעטבו ויגשומב .םירשעה האמה
ת וששואתהה .ותעש הרבע רבכ יאדו ,רקבמכו יתורפס גולואידיאכ ;״רגפמ״ וליפאו

ת יתורפס הריוואל תולגתסהב םג ,אופא ,הכורכ התיה 90־ה תונש לש תכשוממה
ת יטסארדה הרומתה םע םילשהל םכילע־םולשל היה השקש ומכ .החונ אלו השדח
ה חתפתה תורפסהש הדבועה םע תוריהמב םילשהל ול היה השק ךכ ,ילכלכה ודמעמב
— רצק ןמזל ול הנתינש ,תיתורפסה הינומגההשו ,ותנבהו ומעט םוחתל ץוחמ לא
ק באיהל הסיג ותלכי תדימכ .בישה־ילבל וידימ הטמשנ—ביול ,ונתוח לש ונוה ומכ
־ השעמ לש אלמ בצקל רוזחל ידכ .ןבומכ ,החלצה אלל ;תושדחה תויטנה םע
ה תוחתפתה ךלהמ תא ןווכל ונוצר לע רתוול היה בייח ,ולש קהבומה ומוחתב הריצי

ט עמ־טעמ םכילע־םולש לגתסה 90־ה תונש ךשמב ,םנמאו .תורפסה לש יללכה
ן מזה ךשמב) רומוה לש הדימב םייתורפסה ויקבאמ לא םחיתהל לחה ףא ,הז רותיוול
, ול העייס וז תולגתסה 16.(זרפומ םירוענ־השעמ ר״מש לש ותולפנתהב ףא האר
־ רסחו חלוקה יתורפיסה יוטיבל םנווכלו םיזונגה ויתוחוכ תא ררחשל ,קפס ילב
.ותומל דעו השדחה האמה תישארמ ךשמתנש ,םירוצעמה

תמצע תריציב חנפמ .ד
ת יטאה תיתורפסה תוששואתהל עקרה תא וא תרגסמה תא םינמסמ הלא םירבסה
, התוהמ לע טעמ אל םה םידמלמ ףא ,90־ה תונש ךשמ םכילע־םועש תריצי הרבעש
ה ריוואה םגו תוילכלכ םויק־תורגסמ םג יכ ףא .הרקיעב םיעגונ םה ןיא לבא
 רבד לש ופוסב ,וז הריצי לש התוחתפתה ךלהמ לע הבר העפשה ועיפשה תיתורפסה
ם יימינפה תוחוכה לש םנוזיא רועריע וא םנוזיא ךותמ ,הכותמ הינוויכו הבצק ועבקנ

.הב ולעפש
ר יבסהל ןתינ םינד וגא הב הפוקתב םכילע־םולש תריצי לש תיתומכה תולדה תא
םג ןכלו ,םירדגו תורגסמ רסח ,יארפ עפש הז היה .הל םדקש עפשה םצע ךותמ
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ש ובכל קר אל רבחמה הסינ 80־ה־תונש ףוסב תיתורפסה ותוליעפב .שיתמו לדלדמ
 תרוקב ,יטסיצילבופה ןוטיילפה ,רצקה רופיסה ,ןמורה) רתויו םירנא׳ז העברא ומצעל
ה דיקשו תוחוכ עבות םהמ דחא לכש ,(המארדה םג תמיוסמ הדימב ;תורפיסה
ם יימינפ תוחוכ ןיבש קבאמ ךותמ וא ,ימינפ ינחור רוזיפ ךותמ לעפ םג אוה ;םיבורמ
־ רקבה ויתומחלמ תא להינ המשבו ומצעל ץמיאש תיתורפסה היגולואידיאה .םירתוס
 תיתונמאה םלועה־תייארלו ונורשכל םייתוהמ םיפחד וליאו ,דחא ןוויכל התנפ תוית
־ םולש הסינ תיגולואידיאה ותייטנ יפ־לע .םירחא םינוויכל ףרה ילב ותוא ונפה ולש
ו לש ותביתכמ רכינ קלח לעו תידייה תרופיסה לע טילשהל םינש ןתואב םכילע
ם ייחה "ףויז" דגנ טהלב ףיטהו יגולוכיספו יתרבח םזילאיר לש ידמל המימת החסונ

ם ייתורפסה וישוח ולגתנ העש התואבו ,ילטנמיטנסה ירואיתה זרפהה ידי־לע
ל ש ירואית םלוע תריציבו יטסילאיר־יתלב תואיצמ־ןתמב הקווד רתויב םיינויחה
ם דוקה־רודה ינב שידיי־ירפוסל ותליהת לכ תא ןווכמ אוה דועב .םייטסאטנפ םיזרפה
ת דימ לע ,("ונלש םעה ירפוס לש םתריצי בטימב תידוהיה תולדה לע" ורמאמב)

ת ידוהיה םעה־תלד לש "םייחה תמא״לו תיתרבחה תואיצמה יפוגל םהלש תונמאנה
ם ירפוס םתואל הקווד ולש םייתורפסה םיטקניטסניאה והוכשמ ,הפוריא־חרזמב
י קצניל .י .י ןוגכ ,תויקסטורג תויזאטנפל םיסב "הלד״ה תידוהיה תואיצמה תא ושעש
ש מתשה םגו ונממ לעפתה םכילע־םולשש) "תוריחבה" ןוכרעמהו "ינלופה רענה" לעב
ן ימינב תועסמ״ב ויוליג יפ־לע ץיבומרבא ןוגכו 17.(אוה־ויכרצל טעמ אל וב
ל ש רדסומ־יתלב םויק־ודב דוחייב וז היבוברע התלגתנ ותריצי ךותב נ8.״ישילשה
.ןוטיילפה לשו יטסינמורה רנא׳זה
ל בא ,ולש יתורפסה הוארה־ןולח זכרמב ריעצה םכילע־םולש דימעה ןמורה תא
ם יארוקה בל לא שבכ ,תואצמההו םילולעתה־תבר ,תישפחה תיטסינוטיילפה החישב
ץ ל וא קיזמ ןיעמל "םכילע־םולש" תומד תא הכפהש ,הנושארה הלודגה החלצהה)

ף עירב עטפאבעגרעביא יד׳ ,"םיפרוטמ״ה םינוטיילפה תרדיס םע האב ,רוביצב רכומ
. יטויפה וחוכ בטימ תא וז תמדקומ הפוקתב הליג הב הקווד ילואו ,(׳טסאפ רעד ףיוא
ם ושמו ,יטסינמורה "רוזנצ״ה לע העש לכב וב רבג יטסינוטיילפה רציה ,םוקמ־לכמ
ם יקרפ םיצבושמו םייטסינוטיילפ םיטקפא םינש ןתוא לש םינמורה םיאלמ ךכ
ת וחישל "םירקיה םיארוקה" לא םכילע־םולש הנוסרפה הנופ םהבש ,םימלש
ם תצקו ירופיסה ןינעה ןיממ םתצק ,םינוש םיאשונ לע תוכשוממ תויטסינוטיילפ
ת כבוסמ תודברתה ןימכ תמדקומה םכילע־םולש תריציב הרצונ וז הרוצב .ןכ םניאש
, רתוי תוינויח ךא תוקחדומ תובכש יבג־לע תוחנומה ,"תודבוכמ" לע־תובכש לש
ת ובכשה תודחא תא תורבושו הלעמ־יפלכ םעפ־ידמ תוצרופ ,תונורחאה ,וללהו

.ןהילעמש
ה קזח הייטנ ןיב ףירח קבאמ להנתמ םינש ןתואמ םכילע־םולש תריציב ,ללכב
־ יחרא תויממעל תוחפ־אל הקזח הייטנ ןיבל תינגרוב־תיתורפס ׳תויליבאטקפסר׳ל
י דכ לכה םכילע־םולש השע ,דחא דצמ .ןסר־תחולש תיקסראקיפ תובבושלו תיחרפ
השיבלהלו "םינפ" הל תוושל ;הז ללכב ותריצי תא ףאו שידיי תורפס תא דסמל
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ת א איצוה ראשה ךותב ,ךכ םשל ."םדא־ינב ןיב" האיצוהל היהי רשפאש ידכ ,םייקנ
ם חלנ ,שידיי תורפס לש "םינקיסאלק״ה תרוסמ תא רצי ,׳קעטאילכיכסקלאפ׳ה יכרכ
י רפוס ןיב תוקסופ־יתלב תואוושה—תיתרקבה ותביתכב—ךרע ,ותלוכסאבו ר״משב
9 1,(׳וכו ןירד׳צש ,לוגוג—יקצניל ;ביינגרוט—ץיבומרבא) הפוריא ירפוס ילודגל שידיי

ו תויממע לע םיברב לצנתה ,קאזלבו אלוז תנוכתמב תויושע םינמור תורדס לע םלח
, םייניבה־בצמ םושמ אלא ןמור לש רוביג שמשל יושע וניאש ,וינפמטס לש הריתיה
ה יארוק ינומה לש םתנבה תמר תא םמורל הדיב הלעיש דע שידיי־תורפס הנותנ ובש
ה קיז לע ומצע "םכילע־םולש" יוניכה דיעמ ,ינש דצמ .רכו 20,רתוי ההובג הגרדמל
ר בחמה שקיבש ,ץהוגמה יפוריאה קאר׳פה ןיבל הניב םולכ ןיאש תינציל תרוסמל
 ׳םירפס רכומ ילדנמ׳ לש תרוסמה איה אלה—שידיי תורפס לש הפוג לע תולעהל
ם ושלש׳ ,(יקצניל) ׳ילאוקחצה ןיצק ילע׳ ,׳רשבמ־לוק׳ לש םיטסינוטיילפה לש ןכו
ת ורדיסב רתויב ישפח חרואב הלגתמ וז הקיז .׳וכו (ןייטשנרב .ש) ׳עטנעי רכ
ת וצופת ינפ־לע םיחרופ־םירודכב םירוביג םיסט ןהבש ,תוכוראה םינוטיילפה
ר תס־יחילש םיחלוש ,םיתמ םע םיבתכתמ םיפרוטמ םיבשחנה םישנא ;םידוהיה
ם הייוניכ תא םיפילחמ ,םיילאיצניבורפ ראוד־יתבב ורצענש םיבתכמ הבינגב םיארוק.!
ה גיל לש ,תולגעבו תובכרב העיסנו טוטיש לש קסופ־יתלב בצמב םינותנו םורכב
־ םולש הנוסרפה) םייופצ־יתלב ךרד־ירבוע םע עתפ־תוחיש לשו םיחדינ םיקדנופב
, בויא רפסמ ןטשה לש וקוספב הפוקת התוא לש םיבר םינוטיילפ תחתופ םכילע
ל ש ןורטאיתב תולהנתמ ולא םינשב יכ המוד 21.("הב ךלהתהמו ץראב טושמ"

ן ורטאית םלואל טעמכ המודה ,דובכה־םלואב :תחא־תבב תוגצה יתש םכילע־םולש
ם ינמורה לש תושגרנה תומארדולמה תוגצומ ,ויתושרבנו וישולפ לע יפוריא
ו ליאו .עמדו שגר לש תוניצסב תוימוקה הייפרהה תוניצס תופלחנ ןהבש ,׳םיידוהי׳ה
ע יגמו רדוח ושערו ,ךאמצוה ללותשמ ,ילאירתכה ןורטאיתה תוורוא ,הכומסה הנרואב
.םיאתמה עגרב דימת אל—רחאה דסומה לא םג
ת ינזבזבהו תינתחדקה תוליעפל רבחמה תא ףחדש אוה רשפא הז ימינפ רדס־יא
י טויפה הכרעב תובורק םיתעל םגפש יאדו אוהו ,תמדקומה ותריצי תפוקתב ולש
ד עש ותביתכ לכ תא םכילע־םולש האר רתוי תרחואמ הפוקתב .וז הריצי לש
ת א סנכל (האלהו 1903־מ) שגינשכ .הילוש תדובע ,הנכה תדובע ןימכ 1890־ל
, וז הפוקתמ ויתוריצי לכ תא זונגל םעפ אל רמא םינוש תורגסמבו םירדסב ויבתכ
ם יבתכה ירדס לא רבד לש ופוסב ואבוהש תוריצי ןתוא ףא .ןבור תא זנג םנמאו
ם יקרפ :ןרקיעמ ,םעפ אל ,ןתוא הנשמה ,ךכ־לכ ידוסי בותכיש ךילהת ורבע
׳ םכילע־םולש׳ הנוסרפה ;וקתשוה תוינרבד תויומד ;וקחמנ ,תוכורא תוקספ ,םימלש
ה בר תופירחב שח רבחמהש רכינ .היפל םוסחמ םישל םיתעל השקבתנ המצע
ל ש וז תרחואמ השגרהמ והשמ .ובש לודגה זובזיבב ,ולש םדקומה עפשה תופיפרב
ר בשמה לש םערה .90־ה תונש תישארב ול שחמתנ יאדו תוחוכה זובזיבו ךרע־רסוח
ת ופרוטמה היישעהו הריציה ץוריממ לודחל ,רצעיהל ותוא ץליאש ילוא אוה ילכלכה
—1888 םינשה לש תוהתלו וישעמב ןנובתהל אלש לוכי אל ,רצענש ןויכ לבא ; 1890
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ת א הדדוע יאדו איה םג ול השחמתנש תיתורפסה הריוואב הרומתה .םכרע לע
א ל יתורפסה ףונב םייונישה םגו ילכלכה רבשמה םג לבא .שפנה־ןובשחל הייטנה
ת בייח התיה םכילע־םולש תריצי .ןכ ידעלב םג אובל בייח היהש המ אלא ומדיק
ת חתפנ ונממש ,תמוצה לא אובל התיה תבייח ;רבשמל רחואמב וא םדקומב עיגהל
ת ונש רשע רחא יקצניל לש ותולסחתה ןיעמ) הריהמ וא תיטא תולסחתהל ךרד
ת ריצי לע רבעש הז ןיעמ) השדה הדיל לש רבשמל וא (תונושארה ותחירפ
, הז ךילהת ושיחה ילוא תורפסב הרומתהו הסרובב רבשמה .(םימעפ המכ ץיבומרבא
.ימינפ היה ומצעלשכ ךילהתה לבא

ה ליפנ הנושארו־שארב !דתיה 90־ה תונש תישארב םכילע־םולש לפנש הליפנה
ו לש םינוילימבש ,תורפסה לש הז "רנוילימ״ל ,ול ררבתה .תיתורפס היילשא יהבגמ
, תילכלכה תלוכיה רסוח םושמ קר אלו ,ךכ םושמ .יוסיכ םהל ןיאש תורטש הברה שי
ם ירבדה ,ןבומ .׳קעטאילכיבסקלאפ׳ה ימי לש תויזוידנארגה תוינכתה ושממתה אל
ק נאלב תחפשמ לע םינמורה רוזחמ לש ב קלח :לשמל .םיידיימ אלו םיטושפ ויה אל

י דיב הלע וליא ונידיל עיגמו ספדנ היה (1888־ב רבכ ותביתכ םויסב דמע רבחמה)
, תושעל רמאש יפכ /קמטאילכיכפקלאפ׳ה לש ישילש ךרכ איצוהל םכילע־םולש

ו כשמהשו ,ספדנ אל ןמורהש הדבועה לבא 22.1892־ב ,םיילכלכה םיישקה תורמל
ם דקומ בלשבש תדמלמ ,םסיפדהל רבחמה לוכי הבש הפוקתב ,בתכנ אל םג ילוא
.ימינפ־יתונמא רוצעמב ינוציחה־ילכלכה רוצעמה ףלחנ ידמל

ז וכירל ךרד שופיח הרקיעב ,אופא ,התיה 1890/91 לש הליפנה ןמ תוששואתהה
ל פשה־תונש ךשמב ,םנמאו .ובזכי אל רשא םיימינפה תונייעמה לא הריתח ,יתונמא

ם ינשב ותביתכ תומכ .הלא תונייעמ לא ךרדה םכילע־םולשל האצמנ 1900 דעש
־ תונש לש וז תטעומ הביתכב הקווד ועבקנ הרקמב אל לבא .הלד ,רומאכ ,ולא
ם יכירעמה לכ לע תולבוקמה תוריציה שלש ךותמ םיתש לש ןהיספטו ןדוסי תרוצבה

 הרדיסה המסרפתנ ,הריציל רבחמה לש ובוש םע שממ ,1892־ב :ותריצי תגסיפכ
׳ ןודנול׳ יבתכמ תרדיס) לדנייש־הנייש ותשאו לדנמ־םחנמ תורגיא לש הנושארה

ה עיפוה (תיצפוהיה הסרובה ןמ ,׳תוריינ׳) הינשה הרדיסה .(תיאסידואה הסרובה ןמ
ן כמ־רחאל ארקנש הז ,בלוחה היבוט לש ןושארה ורופיס עיפוה 1895־ב .1894־ב
ה דובעל רבחמה לש ותסינכ םע .(׳םיפנ־השעמ׳ :תירבעב) ״הלודגה הייכזה״ םשב

ק באמהו ץמאמה תונשב עיגה וילאש םוקמב ךישמהל לוכי 1899־ב "דוי רמד״ב
ל דנמ־םחנמ יבתכמ לש תישילשה הרדיסה ועיפוה הז רחא הזב .ךכל ומדקש
ם וי׳ :ירבעה םוגרתב) ׳םמדיוכ א׳ ,היבוט לש םישדח םירופיס ינשו (׳םינוילימ׳)
ת ונשב .(׳ץראה םעל האשינש הירוט תר׳) ׳רעדניק עגיטנייהר (׳רכמ יפ לומתא
ה יושע ןכמ־רחאלש הבוטה התיה אל הידעלבש ,תרגסמה ,אופא ,הרצונ הערה
ה תשענו םימצמוצמה ,םימדקומה היתולובגמ םכילע־םולש תריצי הגרח ןהב .ןתניהל
ת ומולגה רתויב תובחרנה תויתירפיסה תויורשפאה יוליג ךות תויועמשמ־תבר הריש
ה נותנ וז הריצי התיה ובש ,תוששואתהה ךילהת .הלש םייתונמאה דוסיה־ינותנב
שדח ילכלכ דמעמל תולגתסהב אל הנושארו־שארב ךורכ היה ,טעמכ םינש רשע
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ת וזכרתה לש ץמאמב אלא החונ־יתלב תיתורפס הריווא םע המלשהב אל ףאו
.שדוחמ יתונמא ימצע־יוליגב ,תיטויפ

הרומתה תרדגהב גויס .ה
ם ישופיחה ךותמו 90־ה תונש תישאר לש רבשמה ךותמ הקוודש ונל ירב םא
, תימעפדחה תיטויפה ותלודגב םכילע־םולש ונילא הלע ויתובקעב ואבש םיקבאמהו

ת וששואתהה לשו רבשמה לש תיתונמאה־תיתורפסה םתוהמ רבדב הלאשה ירה
ו ז תוששואתהב םא .ותריצי תנבהב הנושאר הגרדממ תובישח הל הנוק וירחאלש
ב קעמב והומכ הייוליג רחא בקעמה ירה ,םכילע־םולש לש רישה־בטימל דוסיה בצוה
ה ז עירכמ תוחתפתה־בלשב םא :רחא ןושל .רישה־בטימ לש וייוליגו וינממס רחא
ו נילע ירה ,הלש םיילאסרבינואה תועמשמה־יבחרמל םכילע־םולש תריצי האצי
ם ייושע התע הב תולגתהל ולחהש םייתונמאה הרומתה תותואמ המכ ןומיסבש חינהל
? הלא הרומת תותוא ,אופא ,םה© .תועמשמה־יבחרמ לש םתוהמ ןומיסל ברקיל ונא
ן ושארה םיבתכמה רוזחמב הפקת לכבו האולמב הרומתה התלגתנ הנושארלש ןויכמ

ש דחתנ המ הלאשב ןויעה תא זכרל ןידה ןמ ,(1892) לדנייש־הניישו לדנמ־םחנמ לש
א ל המואמ ,הרואכל .הז םיבתכמ רוזחמ לש ותעפוה םע םכילע־םולש תריציב
ל ש תיטסינוטיילפה הביתכה לש רישיה הכשמה אלא וניא םיבתכמה רוזחמ .שדחתנ

ר תויב ןווגמ שומיש םכילע־םולש השע ,התישארמ ,וז הביתכב .1888—1883 םינשה
ה לודגה תירוביצה ותחלצה ,רומאכ .תונושה היתויורשפא לע תינורגיאה הרוצב
ת יבכ םיבונגה םיבתכמה׳) םייראלוטסיפא םינוטיילפ תרדיס תוכזב ול התנקנ הנושארה

׳ טאלבסקלאפ׳ב םכילע־םולש םסריפ 1885־ב .וימי לכ הפרה אל וז הרוצמו ,(׳ראודה
- הצילמ 2 ןיא עמארד א׳ :הנשמ־תרתוכ) "טפעשעג־ראטנאק" םשב תינורגיא הרדיס
־ גיאה ףצרב שומישה אבומ הבש 23,(׳ןשעפעד 20 ןוא דעלווירכ־סלדנאה 18 ,ווירב
ת ירבעה הצילמה־תרגיא ןונגסמ לחה—תרגיאה תונונגס לכ .יזואוטריו אישל ינור
ת וחתפתהב ןאכ םיבלושמ—תינוקאלה ,הפוטחה תירחסמה "השיפד״ל דעו תינכראה
ה תרוצב ןאכ תרשבתמ ׳לדנמ־םחנמ׳ לש הקיטאמיתה .תמלשומ תימתיר תויקוח תלעב
, ל״צז בייל־השמ ׳ר תב עשפיל־רתסא תחא ןאכ העיפומ :לכה לעו ,רתויב הרורבה
ת ולגל יושע ארוק לכש ,קאבלגיפש יול חלצוי־אלה רוטידפסקאה לש "יתגוז״ה
ת ארקל הציקס ןיעמ המצע הבו לדנייש־הנייש יבתכמ לש הנושאר החסונ היבתכמב

ו מצע לדנמ־םחנמ לש ותומד .1892־ב רצויהל הדיתע התיהש ,רתוי האלמה תומדה
ם ירחואמה םיחפסנה דחאב ,1887 תנשב םכילע־םולש תריציב הנושארל העיפומ
ו נתוח ןחלוש לע ךומס בשויה ןתח ונדוע ןאכ לדנמ־םחנמ .׳םיבונגה םיכתכמ׳ל
־ יפלא ינב םינמור תביתכב קסוע אוה ,רחסמה םלועל אצייש דע ,םייתניבו ,ותנתוחו
׳ תפסות׳ה תרותב וספדייש הוקתב ׳טאלכסקלאפ׳ה תכרעמל םרגשמ אוהו םידומע
־ בתכמב .םכילע־םולש לש וינמור םוקמב וימותחל ןותעה ידי־לע תנתינה תיתנשה
•ראפ א׳) ויתוריצי תא הסיפדמ הניאש תכרעמה לא לדנמ־םחנמ לש םירורמת
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2(׳םכילע־םולש׳ ןופ ווירכ עטפאכעגרעביא ידי ןופ ווירכ טרעגלאוו ב יטומ חתופמ 1
־ ופארגה הביתכה ביטומ :םינש ןתוא לש תייצלהה תידייה תרופיסב רתויב לבוקמ
ת ודריטמ ,העש־יפל ,יונפה ,ריעצה ןתרקה ליכשמה לש תוספדיהה תקושתו תינמ
ל ש רתויב םיקהבומה רכיהה־יווקמ המכ רוריבב ןאכ םיעיפומ תאז םע 25.הסנרפ

ת וביסממ המכ תוניוצמ ףאו ,םירחואמה היבתכממ התוא םיריכמ ונאש יפכ ,תומדה
, ותנתוח ןיבל וניב תוחיתמה ןוגכ) הלא םיבתכמב דבכנ דיקפת אלמל תודיתעה וייח
ת עבראב לודגה ןמורה תא בתכ הילעו ׳ותשאמ שרגתנ אלש טעמכ׳ הללגבש
26.(׳םעדייא רעכעלרע רעד ןוא רעגיווש עזייכ יד׳ :םיקלחה

ך להמב רצי רבכש תויומד םכילע־םולש אופא חתיפ 1892 לש ׳ןודנול׳ יבתכמ רוזחמב
ת רגסמב בר שומיש השע הב ףאש הקינכטו תמדקומה תיטסינוטיילפה ותביתכ
ל ש בושחה דיקפתה רכזי) ולש תיטסינמורה הביתכה תרגסמב וליפאו ,וז הביתכ
ת יתוהמ הרומת וב תנמתסמ ןכ־יפ־לע־ףאו ,(׳וינפמטפ׳בו ׳םידלי קחשמ׳ב תורגיאה
ם ניאש םיירופיסה םיטנמלאב תולגתהל אופא הלוכי הניא וז הרומת .ותריצי ךרעמב
ת רגסמ ךותב םהל ןתינה שדחה סוטאטסבו םבכרהב הלגתמ איה ;םישדחתמ
ל ש וירבד ךותמ הפיקע הרוצב דומלל ילוא רשפא הז סוטאטסו בכרה לעו ,הריציה
.ויבתכמ לעו לדנמ־םחנמ לע ומצע םכילע־םולשי

"ןמור לש ורוביג וניא" .ו
1) םיצבוקמה ׳לדנמ־םחנמ׳ יבתכמ לש הינשה הרודהמל המדקהב 9 1 ־ םולש בתכ (0
:ךכ םכילע

־ אל ,והירה !בלה ןמ היודב תומד אוה ןיא ללכבו ,ןמור לש ורוביג וניא לדנמ םחנמ
ה שע ומע .בורקמו ישיא חרואב רבחמל רכומ םדא 1 הנשה תומי לכ לש ידוהי ,םכילע
" הנטקה הסרוב״ב ,1892־ב וילא עדוותה אוה .טעמכ ,הנש םירשע לש םייח־תרביכ רבחמה
ה סרובה לש םונהיגה ירודמ תעבש לכ תא דיב־די ומע רבע ךליאו ןאכמ ;הסידוא לש
ר פריפ ;הברה םירבשמב דמע ;השראוולו גרוברטפל "םיילגר־אשנ" ומע ;תיצפוהיה
ד מע ףוסבל .םוקמ םושב הכרב־ןמיס האר אל—יובאו ,הסנרפל הסנרפמ ומצע לטליטו
ו נידוהי םינעתמ ,םירמוא ,םש .הקירמאל רגיה—םלוכ םידוהיה םישועש המ ומע השעו
.הקירמאמ םיאבה ויבתכמ ךותמ הארנ תאז ...םייח םישועו

ה רשע־הנומש ךשמב ותגוז לדנייש־הניישל בתכש ,ויבתכמ לכ תא יתצביק הכו־הכ־ןיב
; רפס םיתישעו ,וילא ותשא יבתכמ תא ןכו ,םינוש תומוקמב םיפדהו םינוש םינמזב הנש
.[רעלעטשנפעירב] ןורגיא טעמכ—רמול רשפא
י דוהי רחוס :יל התיה הנווכ הז רודיסבו ,תודרפינ תוקלחמ ששב רודס .ןורגיא ,ןכא
ו שקובמ תא אצמיו שפחי ,הסידואמ ,לשמל ,ותגוזל בתכמ בותכל ונוצרב היהי םא
א צמי—תורוחס ולאב אצויכו תוינמ ,ז״הנקי לש הסרובב רספס .׳ןודנול׳ ,ןושארה רפסב
ו א םינכדש ,םירוסרס .׳םינוילימ׳ ,ישילשב וא ,׳תוריינ׳ ,ינשה רפסב ובתכמל המגוד
ת א ןאכ אצמי םדא לכ—תחא הלמב .רפסה ךשמהב םהלש תא ושפחי םיעסונ־םינכוס
— ונייהד ,םוקמ לכב םיקסע םתוא ,םשה׳ךורב ,םהירה םיידוהיה םיקסעה .ול שורדה
א לא ,תוריהזמ תווקתו בר הכ המיע ןוחטב ;ללכו ללכ הער אל ,המודמכ ,םתישאר
הברה חורטל ךרוצ היהי אל ךכיפל .ילש לדנמ־־םחנמ לצא ומכ ,שיב־קסע ,בורל ,םפוסש
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. וברק לעו ויערכ לע ,ותניתנכ רפסה ןמ וקיתעהל היהי רשפא .בתכמה לש ופוריצב
ן יאש חוטבו־ךומס תויהל אוה לוכי ,חלצ העש יפל ויקסע ךלהמש ,ףלאמ דחא אצמיי םאו
!  תאז רמול דדועמ הז ץא .טטומתהל ופוס ,חורו והות ודוסיש רבד לכ .םימי־ךרואל הז
27...םדאה־ינב לכ םיבהוא ןה תמאה תאי ,תמאה וז ירה הז דגנכ

ה לתהמה ךרדב רמולכ ,וכרד יפ־לע ותריצי לש הביט לע ןאכ דיעמ םכילע־םולש
 .דאמ דע תיניצרה םתנווכ תשחמתמ הכותמו םירבדה לש םתוחידבל רבעמ .תיניצרה
ו ז תונווכתה ,םנמא ;ותריש לש תידוחייה התוהמ םצעל תונווכתה םושמ םהב שי

.םירבדבש תויזכרמ תודוקנ המכל בל םישל יואר .םיפיקע־יכרדב המצע העיבמ
־ םולש לש ותמדקה תחתפנ הבש ,תילילשה הזרכהה ןויעלו הטלבהל היואר הנושאר
, תכשמנ הלוכ וז הזרכה ,םנמא ".ןמור לש ורוביג וניא לדנמ־םחנמ" :םכילע
א לא האב אלש ןאכמו ,"בלה ןמ היודב תומד אוה ןיא ללכבו" :הכשמה לא ,הרואכל
־ אלה ׳תמא׳ה לש היצקיפה :הססבל האב הלוכ המדקההש ,היצקיפ התוא עובקל
, יח םדא אלא יודב יתורפיס רוביג לדנמ־םהנמ ןיא ,לוכיבכ .הריציבש תיביטקיפ

־ היבוט ירופיסב םג העיפומו תרזוחה ,וז העיבק ...ויבתכמ תא בתכש אוה־אוהו
ל ש ורוביג לדנמ־םחנמ ןיאש ,הזרכהה לבא .הב רבודי דועו ןינע־תבר איה ,בלוחה
ר בחמה דצמ הרכהל יוטיב םושמ הב שי .רחא דצמ םג ןויעל היואר ,"ןמור"
ה נושארה ׳הצנדאק׳ה ןמ רבעמה תעשב ותריציב הלחש ,הרומתה לש יזכרמה טקפסאב
.הינשה לא הלש
־ יוארה "ידוהיה ןמורה" תא רוציל התיה ריעצה םכילע־םולש לש ויתופיאשב הלודגה
ר נא׳זה") םינמור בותכי אלש הנחבהה־ףירח ץיבומרבא ותוא ריהזה אוושל .ומשל
ם יררועמ םה .תורפכל םיידוהיה םינמורה לכ םיפי ללכב ...ירמגל רחא והירה ךלש
ך כ לע רשקה ותואב ץיבומרבא ירבדב זחאנ םכילע־םולש 28.("...האקהל יתוא
. םירחא םימע לצאש הלאמ ירמגל םינוש םהירה םינמור ונמע־ינב ברקב שי םא״ש
י ושעה ,׳רחא׳ה ןמורה תא רוציל הסינו 29,"ירמגל תרחא בותכלו תאז ןיבהל ךירצ
.ידוהיה םעה לש וייח תודימ יפל
ת רוצ התיה דחא דצמ .םידחא םידדצמ ולצא הבייחתנ ןמורה תרוצ לא הריתחה
ל ע רתויב תלבוקמה הריצה ,רתויב המימתה תילטנמיטנסה ותחסונב םנמא ,ןמורה
ה תיה וז .םימי םתואב תוריהמב ךלוהו בחרתמ היהש ,שידיי יארוק להק בל
ב רוקמה שידיי יארוק להק הנהנ 70־ה תונש ףוסל דע .סחיב־השדח תוחתפתה
ת ויטקאדידה תומגמה לעב רופיסה ןמ וא הריטאסה ןמ רקיעב הלכשהל רתוי

ת ורפסמ הנהנ (תוידוהיה תוארוקה להק רקיעב) רתוי יממעה להקה .תופירחה
ן יעמ ,תידגא־תיממע תירוטאראנ השיגו תיטסירומוה המינ תלעב הנותמ תיטקאדיד
ק ר ולדבנש ,ולש םירופיסה יסרטנוק תואמב קיד .מ .א ידי־לע ול הקפוסש וז
 תובחרתהה לחהב ,70־ה תונש ףוסב .יתרוסמה יממעה־ידוהיה ׳דוכ־השעמ׳ה ןמ טעמב
ו מכ םירפוס וניש ,עיברלו שילשל "םיינרדומ" שידיי יארוק להק לש הלודגה

ת א ,שטיבקייש .מ .נ רקיעבו ,("קישטנאמרעגנוי רעצראווש רעד" ורפסב) ןוזניד .י
,תינועמד־תילטנמיטנס תרופיס לש בהלנ ןכרצ והואשעו םיארוקה־להק ילגרה
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ת לבוקמה החסונה יפל םיבהאה־השעמ ביבסש תכבוסמה הגירטניאה לע הלוכ תדמועה
ד צמ תודגנתהב תלקתנ ריעצה רודה ינב תבהא :ילטנמיטנסה הגירטניאה־ןמור לש
ם יגוסמ םיניוע תוחוכ דצמ םיככת לש הלפא תשרב תכבתסמ וא ,שישקה רודה
ת לפונ־תסרוק וא ,!!גקקע שס<1־ל רופיסה תא הליבומו תרבוג איהש הפוסו ,םינוש
. רכו ןועגש ,תויודבאתה ,תותימ לש יגארט ףוס רבעל רופיסה טטומתמ המעו

ו יתויונמאנ יפל ,םנמא .ואישב דמע הז םעטשכ תורפסל סנכנ םכילע־םולש
, תיריטאסה־תיליכשמה תורפסה יגיצנל הקווד ברוקמ היה תויתרקבה־תויתורפסה
, (סקצאש ,יקצגיל ,ץיבומרבא) ילטנמיטנסה ןמורה לש שדחה ףטשה ינפמ התחדנש
ן מורה ןוטלש תא לסחל היה אל ונוצר .ןמזה םעטל ברוקמה ,ורוד־ןב היה אוה לבא
, תדספנו תלקלוקמ הרוצב שידיי־יארוקל ןמורה ןתינ ותסריג יפל .ותוא ןקתל אלא
. םיארוקה ינומה לש שגרהו הבשחמה ,ןוימדה םלוע תא ךלוהו תיחשמ היה ךכיפלו

ו ניאש ןקותמה ןמורה קר לכוי דספנה ןמורה ןוטלש תא רובשל יכ עדי אוה ךא
ם יארוקה להק לש ובל לע ותמחלמבו ,יממעה םעטה ןמ ידמ בר קוחיר קחרתמ
ת ויתורפס תונווכ לש טהל ידי־לע תחא־הנועבו־תעב תנווכמ התיהש המחלמ—בחרה
ו ינפל חתפיש אוה ןמורהש רבס—תימיטיגלו תנבומ החלצה תקושת ידי־לעו תויכוניח
.הז בל לא הבחרה ךרדה תא

 ןמורה תצרעה לצב ורוד־ןב ליכשמ שיאכ ריעצה םכילע־םולש יח ,ינש דצמ
ב ורא׳צנוג ,יוטסלוט ,ביינגרוט לש םרוד־תב תיסורה היצנגלטניאה לש יטסילאירה
ה לאשה לע בישהל םוקמה ןאכ אל .(ותריצי לש םדקומה קלחב תוחפל) יקסבייוטסודו

ת ירוביצ הרקוילו תורפסה ךותב תירנא׳ז הינומגהל הקווד היסורב ןמורה הכז עודמ
ת רוסמ ןהב התיהש תוצרא ללוכ ,ברעמב ץרא םושב הכז אל ןתומכלש תיללכ
ה יסורב יח םכילע־םולש ,םוקמ־לכמ .תפרצו הילגנאכ הכוראו תראופמ תיטסינמור
ף ילחהל שידיי תורפס היושע םאש ול היה ירב ךכיפלו ,תיתורפסה התוברת תא גפסו

, "תדבוכמ" תיפוריא תורפסכ תובבלה לע לבקתהלו הלש םיטפורמה ינועה־ידגב תא
ו ב .הזה ינומגהה רנא׳זה םוחתב דחוימ ץמאמ תוכזב קר תאז גישהל לכות ירה
 ,המדנ ךכ ,ובו ,(ץיבומרבא) תרוסמ ןיעמ והשמ רבכ ,שידיי תורפסל ,הל היה
ה אר םכילע־םולשש ,תידייה הפשה ןה ;תיסחי תולקב םיגשיהל עיגהל םג לכות
ף א אלא רוביד־חרואו לילצ קר אל רזחשל היושעה ,העבט םצעמ תיטמימ הפש הב

. ׳םייחה׳ לש ירופיס יוקיחל ,לוכיבכ ,הלוכ הכורדו הנכומ 30,היצאלוקיטס׳גו העונת
ה ניא טעמכו ,יטויפה םורוקדה יכרצל םישורדה זועהו בגשה הל םירסחש העש
ל כ תעפוש יהירה ,תוגה לש תורפסב יחרכהה טשפומה יגשומה חונימה תא הריכמ
ו א תימוק ותייטנש יטסילאיר רופיסל םג־המ—רופיסל םישורדה םינממס םתוא
ת א םימלוה־יתלב וארנ ידוהיה םעה לש םיירוטסיהה םייחה יאנת ,םנמא .תיריטאס
ם יידוהיה םייחב הרסח .׳םיבהא־השעמ׳כ ןמורה לש יתרוסמה יתלילעה ספוטה
י ושע הז ספוט ןיא הידעלבש םינימה ןיב םיסחיב תוריח לש הדימ התוא םייממעה
ה פורטסאטאק וא רשואמ יטוריא דוחיא) ןורתפה רבעל יעבט חרואב חתפתהל
־לע ןורתפ אצמיהל ךירצ—3'ץיבומרבא תובקעב—םכילע־םולש רבס ,ןכל .(תיגארט
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ך ותמ ןותמה םיבהאה־השעמ חתפתי ובש ,"ידוהי ןמור" לש דחוימ ספוט תריצי ידי
א שונ לש תטלחומ הפיקעב וא 32,םיידוהיה םייחה לש םיילאירה םיאנתל םאתה
ם שב הנשמ־תרתוכב םכילע־םולש הניכ "ותיב ינבו קנאלב רדנט" תא) .הבהאה
ה ירוטסיהה תולשלתשהו תיתרבחה המארונאפה התיה הכירצ ןאכ ;״הבהא ילב ןמור״
.(םיבהאה־תגירטניא םוקמ תא סופתל תיתחפשמה
ל ש יתרוסמה ספוטה "דוהיי" לש בר־השעמל אופא ומצע רישכה םכילע־םולש
ר קיע תא האר ,ןכמ־רחאל המ־ןמז ףא ילואו ,1890 דעש אוה יאדוו ;ןמורה
ל ש הלולכישבו החותיפב דיתעל יתונמאה ודועיי רקיע תאו תורפסל ותמורת
ו א וירופיסל ויתומדקהב וא וידידיל ויבתכמב ארוקה .תאזה תירופיסה הזיתניסה
ן מ םלעתהל לכוי אל "רימז ילפוי״ו "וינפמטפ" ,"קנאלכ רדנפ" ימימ וירמאמב
ו לאוגכ םימי םתואב ומצע האר רפסמה .םהבש ימצעה־ןוחטבה תוצילעו סותאפה
.םיריהזמ תודיתע הז םוחתב ומצעל הזחו "ידוהיה ןמורה" לש
ם יבתכמה רוזחמ עיפוהשכ .היפ לע םכילע־םולש לש ותרעק הכפהנ הז ןינעב לבא
ה סרובה ןמ ןמור״כ הנשמ־תרתוכ ותוא הראית 1892־ב לדנמ־םחנמ לש ןושארה
ת עדל ביטיה םכילע־םולש .ילותיה רואית ,ןבומכ ,הז היה ."הסידוא לש הנטקה
א ל .ויכפה תא אלא ןאכ אצמי אל יתרוסמה ןמורה גשומ לע ןומאה ארוקהש
ת יבירב־הוולמל אשניהל תסנאנה הריעצ הרוביג אלו יונפו הפהפי ריעצ רוביג
ה מכו המכ ודימעה רבכו ׳טסעק׳ה תונש םהל ואצי רבכש השאו לעב אלא ,ןקז
ה לפא הקיטנמור אל וליפאו הבהא לש הריהב הקיטנמור אל םהייחב ןיאו ,תודלו

ו דיב לבומ ,ףוצר רופיס אל ןכו .רכו תנתוח תקעו הסנרפ תורצ אלא הדיגב לש
ם ניינעש םיבתכמ רורצ אלא ,ונורתפו חתימ לש איש רבעל רפוסה לש הנומאה
ם כילע־םולש .(השאה) ינשה ודצמ יתיב־יתחפשמו (לעבה) דחאה ודצמ "ירחסמ"
ש רפתהל יושע םיבתכמה רוזחמ יבגל ןמור יוניכב שומישה יכ ןיבהל אלש לוכי אל
י וניכב שומישה םצעבש רשפא לבא .ןווכתה ךכל םנמאו ,דבלב תידוראפ הרוצב
ם יבתכמה רוזחמב הלעהש רופיסה ספוט ןיבש קוחירכ ותרכה תא אטיב הז רשקהב
ו ירוביחב בצעל הסינ ותואש "ידוהיה ןמורה" לש הוואמה ספוטה ןיבל ריהזמה
־ לכמ .תיתונמאה ותרכה ףקות לכב ףאש ותבחרה תארקלשו םימדוקה םייזכרמה
ע די רשאכ ,לדנמ־םחנמ יבתכמ ץבוקל המדקהה תביתכ תעב ,1910 תנשב ,םוקמ
ם וכיסה השענ ,המויסמ הקוחר הניא רבכ ולש הרייראקהש ץוצרהו ףתושמה רבחמה
א ל םג ךא ,תילותיה הזרכה—הזרכה ןיעמ "ןמור לש ורוביג וניא לדנמ־םחנמ"
ד חא ףא ירה :לוכיבכ ןוצל ול דמחש יתורפסה ולרוג רבד לע—הרירמ־יתלב
ו ירוענב רמא וב הקוודש ,יטסינמורה םוחתב גשוה אל הכ דע םילודגה ויגשיהמ
ל ש תכשוממ הפוקת רחא—בתכו בש אוה ,םנמא .תולודג תושעל םיריהזמה
ם ג ארקנ) "לוכמה" ןוגכ ,הלודג החלצהב וכז ףאש ,םילודג םינמור המכ—תוענמיה
ש דחמ תונורחאה וייח־תונשב רעתסהל היה דיתע ףא ,"םיעות םיככוכ״ו ("הפופכ"
וטואה רופיסב דוחייבו ,"טגה״ב ,"םדה תחידכ״ב הלודגה תיטסינמורה הרוצה רבעל
רשא םירישה־ריש״כ ונייצ ףאו ןמור וב תוארל שקעתהש ,לודגה יפרגויב
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ם ירחואמה םילודגה םינמורה תא .תועטל ומצעל חינה אל ןכ־יפ־לע־ףא 33".ישפנל
, דתיה ובש ,ףטושה םוסריפה םשל רקיעב בתכ ("דיריה ןמ הרזחכ" תא איצוהל) ולש
 הקווד אלא םהב אל רבוצ אוה ולש "תמייקה ןרק״ה תאש עדי אוה .ותסנרפ היולת
ו ללהו ,"ןזחה יסייפ ןכ ליטומ ירופיפ״ו "בלוחה היכוט" ,"לדנמ־םחנמ" ןוגכ תורדסב
.םינמורל ופרטצה אל
י בגל וליפא ."םינוטיילפ ,םצעב ,וא ,םירופיס תורדס—?ולא תורדס ויה אופא המ
ן יעכל ףרטצהל היבוט ייודיוו לדנמ־םחנמ יבתכממ רתוי םייושעה ,ליטומ ירופיס
ה ירס״כ םארקל שי יכ שיגדה אוה .תוילשא םכילע־םולשל ויה אל ,יטסינמור ףצר
 34".הזב הז םירושק םניא״ש םירופיס ".ומצע יגפב דמוע םהמ דחא לכש םירופיס לש
ג שומ ירדגש ךכ לע דמלמ הז ןויצ ,םנמא 35."םינוטיילפ״כ םתוא ןייצ תופוכתו

. דאמ םילפרועמ םג ילואו דאמ םיבחר ויה ,וב שמתשה םכילע־םולשש יפכ ,ןוטיילפה
ה דבועה לע אלא דמלמ םכילע־םולש לש הז ונויצ ןיא ילוא ,רבד לש ודוסיב
ם תוא לש תידייה תונותעה לש הספדהה־יאנתב ,דעונ ׳ליטומ ירופיסמ םירופיסלש
ה חישל דעוימה ,׳וקל־תחתמ׳ש רודמה רמולכ ,ןוטיילפה רודמ יעבט חרואב ,םימי

, ןמזה־ןב (ירבעו) ידיי ןותע לכב הבוח היהש ,הז רודמ .תילותיהה תיתורפסה
ם ינמסמ ונייה ונאש ולא ללוכ ,׳םירצק׳ה םירנא׳זה תונב תוריציה בור תא סלכיא
ן וג ןהל היה םא דוחייב .יטסיצילבופ רמאמכ םג וא ׳רצק רופיסמ םויה ןתוא
ת ורדס ללוכ ,םכילע־םולש לש םירצקה וירופ״ס בור ומסרפתנ וז הרוצבו יטסירומוה
׳ ןוטיילפמ הריציה תרדגה .׳םינוטיילפ׳ תרותב ,לדנמ־םחנמ יבתכמ ןוגכ תוכורא
ה קווד ילואו ,הרקיעמ תיטסינוטיילפ התיה אלשכ םג ,םוקמ־לכמ ,הביט לע העיפשה
־ םחנמ יבתכמ לש טקולמה חסונב ,םנמא .גשומה לש תלפרועמה ותונללוכ לשב
ל ש ינושארה םחסונבש רוכזל שי דא ,וז העפשהל םיבר תותוא וראשנ אל לדנמ
, לשמל ;תמאכ תיטסינוטיילפ תילותיה החישל םעפ אל בתוכה הנפתמ םיבתכמה
־ םולש הנוסרפה םע בתכתהל ,לשמל ,יושע לדנמ־םחנמ .רוביצה יניינעב החישל
ץ עיתהלו םאטשלדנאמ רוטקודו ואדרונ סקאמ ,לצרה רוטקוד ןוגכ םישיא לע םכילע
ר ומגי ךא םא ,ינויצ ןקסע תרותב ול תויופצה הסנרפה תויורשפא רבדב ותיא
86.הז חיטבמ קסעל תונפל ושפנב

־ םולש זמור "לדנמ־םחנמ" לש יטסינמורה־יתלב יפואה לע הזרכהבש אופא רבתסמ
ה פיעס ןכל םדוק היהש המ .1892 ירחא ותריציב לחש ידוסיה ךפהמה לע םכילע
ה שענ תשדוחמה ותעפוהב ;בר ןמזל םלענו עקתשנ—׳םינמור׳—ירקיעהו בשחנה
— רבחמל ,תוחפל—ןכל־םדוק בשחנש המ ,תאז תמועל .לפתהו ינשמה הפיעס רוריבב
ת קמעהו הרוצ יוניש ךות םנמא ,רקיע השענו הלע (םינוטיילפ) לפתו ינשמ ףיעס
־ דא "ןמור״כ תראותמ תויהל היושע תירקיעה ותריציש שח םכילע־םולש .ןכות
ת יב תא םיקהל ןווכתמ אוה דועב .וירוענ םולחל ,ול הלע ךכ .ידוראפ חרואב קרו

י טסינוטיילפ ושרשש ירופיס הנבמ ותריצי בטימב םקוה ,תראפתל ידוהיה ןמורה
."יטסינמור־יטנא״כ ףא וראתל רשפא ;יטסינמור־יתלב ולוכו
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"הנשה תומי לכ לש ידוהי" .ז
 ירבדב ןמוסמ תרחא תירופיס החסונל תיטסינמורה תירופיסה החסונה ןמ רבעמה
ל ש רוביג ונניא לדנמ־םחנמ .רוביגה ביטב הלחש הרומתכ רקיעב םכילע־םולש
ת יטסינמור־יתלב איה לעופ אוה הכותבש תירופיסה תרגסמהש םושמ קר אל ןמור
 וירבד םינייצמ הזב םג ."רוביג" ונניא ומצע אוהש םושמ ,רקיעב ילואו ,םג אלא
ל ש התוחתפתהב דוסי־תויעב לש ללש םכילע־םולש לש םיחדובמה־םיטעומה

.ותריצי
ת ומד לש הריתיה היצזיטנמורב םכילע־םולש םחל רתוי םדקומ בלשב רבכ ,םנמא
, סוקראמ לש ותומד .יראלופופה ידייה רופיסב תלבוקמ התיהש ,ריעצה רוביגה
־ אלל היושע ,"ותמ ינכו קנאלכ רדנכ" לשו "םידלי־קחשמ" לש ריעצה רוביגה
ל עב ,הפהפיה ריעצה רוביגה לש תיפיטואיריטסה תומדה לע הידוראפ ןימכ קפס
 רוביגה לש יפיטואיריטסה ויוניכ אוה סוקראמ םשה) בהזה־ילתלתו תלכתה־יניע
ו ילוגליג .ט״יה האמה לש תידייה תואזחמב רקיעבו ןמורב "בהאמה" ,הפיה ,ליכשמה
ק נאלב רדנס לש ותומדש םשכ 37,(םיכבוסמו םיכורא הז יפיטואיריטס םש לש
י תחפשמה "ןאריט״ה ,ץירעה באה תומד לש ספוט ־יטנא ןימכ היושע ומצע
ר ״מש לש תילטנמיטנסה תרופיסה לע םכילע־םולש חתמש תרוקבה 38.יפיטואיריטסה
, יטנמורה ׳רוביג׳ה תומד לש תויתוכאלמב הבר הדימב התלתנ ותלוכסא ינבו
.לוכיבכ הפוריא־חרזמב םיידוהיה םייחה תרגסמב הב תלעפומה

ת ויהל ךירצ ןמורב ׳רוביג׳הש ריעצה םכילע־םולשל ול היה ירב ,תאז לכ םע
ם א ;יפוי) תיזיפ תונוילע לש תונוכת לעב ,ימוימויה ישונאה ןומהל לעמ הבגומ
, שגרה תמצע) תינחורו (םימולע לש הזע תוילאטיו תוחפל ,םירירש תרובג אל
ן מורה" תויעב לע ויתובשחמ תרגסמב .תחאכ (רכו תילאוטקלטניא תוזירז ,ןורשכ
י דוהיה יווהה ןיבל יטנמורה ׳רוביג׳ה ןיב יוארה סחיה תשרפב הברה טבלתה "ידוהיה
ו ירבד םה הז ןינעב רתויב םייניפא .לועפל הז רוביג ךירצ וכותבש ,ימוימויה
, רומאכ ,םכילע־םולש .תודחא םימעפ ןאכ רכזוה רבכש ,"בוט ערל בתכמ" ורמאמב
. ןמור לש רוביגכ וינפמטסכ "תמשוגמ״ו תיממע תומד תריחב לע ןאכ לצנתמ
ר מאמב עטק ותוא טטצל םיברמ םיטסיסקראמה םיטסילאיצוסה םירקוחהו םירקבמה
ם עה ךותמ רחביהל םיבייח תיממע תורפס לש הירוביגש ,םכילע־םולש עבוק וב הז
ל ש תיתוהמה "תיטרקומד״ה הנוכתל תוא וב םיאורו ,היצנגילטניאה ברקמ אלו

י ממעה רוביגב וז הריחבש עבוקה ,רשקהה ךותמ ותוא םיקתנמ םהש אלא ,רבחמה
ת ומד םע תוהדזהל ארוקה• רשכויש דע ,דבלכ העש־יפל תידייה תורפסה תבוח איה
ה קחד ילטנמיטנסה הגירטניאה־ןמור תרוסמ קר אל 39.רתוי ׳תילאידיאה תהבגומ
ל ככ ךשומו "ינועבצ" רוביג לש תומד ולש םינמורה זכרמב דימעהל םכילע־םולשב
ת ידייה תורפסב םיינוציקה הייוליגב וז תרוסמב הפיקתה ותמחלמ תורמל) רשפאה
ה תעיבת םג וילע הלעפ .(תיתורפסה ותעדותב קומע תשרשומ וז התיה ,ןמזה־תב
ת ומדב הוותיש טסינמורה ןמ תילקידארהו תילרבילה תיסורה תרוקבה לש תיתרוסמה
,תוחפל וא (״? תושעל המ״) יתוברת־יתרבח הלועפ־וק ןיעמ ולש ׳יבויח׳ה רוביגה
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י שונאה םויקה תרגישב הלגתמה וזמ רתוי ררחושמו אלמ ינחור םויק תורשפא
ר וביגה ענ וז םויק־תרגיש ךותב .םיצעור םייתרבח תוחוכלו גהנמל דבעושמה
ה לענ המ־ןבומב תויהל אוה בייח ךכ םושמו ,תונשלו ליעפהל ארקנ אוה התואו

ל ש םיכשוממה םהינויד תא ,לשמל ,ןיבהל שי וז תיתרוסמ העיבת עקר לע) הנממ
. ביינגרוט לש םינמורב רוביגה לש ותופיפר תייעב לע בובוילורבודו יקסבשינר׳צ
ל ע שטיבונוטנא םיסקאמו בראסיפ ןיב יתרקבה ברקה להנתה ,םצעב ,הביבסמ
ה לכשהה תרוסמ ירייש םג 40.("םינכו תוכא״ב בוראזאב תומד לש התועמשמו הפרע
ה לועפ וב ולעפ ,וירוענב הינמאנמ היה ,ורוד־ינב בורכ ,םכילע־םולשש ,תירבעה
ר קיעב ול האצמנש ,הרשפל הז ןינעב עיגהל םינושארה םינמורב הסינ ,רומאכ .המוד
ם עו ידוהיה יווהה ךותב הלוככ־הבור דוע תעקושמה יממעה ידוהיה ןמאה תומדב
ם ירצה וימוחתל רבעמ לא אשנתהל—יביטיאוטניאה ןורשיכה חוכב—איה תשקבמ הז
ת ומד ןיב סחיה .רתוי רישע ינחורו יתוברת ןכות ילעב תומלועל ךרד הל עוקבלו
ו ל רשפיא—דוגינ לש םג ךא תוכייש לש סחי—םיידוהיה םייחה יווה ןיבל הז רוביג
ת ונמיהמ םירוביג תויומד ביבס ולש םיירקיעה םירוענה ־ינמור ינש תא תונבל
" ןמור" ןביבס חתפל היה ןתינש תויומד :םצעב ׳תויטנאמור׳ תאז םעו תורבתסמו

.שממ
ה מאתהה תחסונ תא חתפל .,קפס ילב ,ריעצה םכילע־םולש ןווכתה הז םוחתב םג

 תיתגרדה ההבגה ידי־לע ,רבכ זמרנש יפכ ,הקוודו ,תידוהיה תואיצמל "ןמור״ה לש
. יתונמאה־ינחורה לאידיאה ימוחתל יווהה ימוחתמ ותקחרהו רוביגה תומד לש
ם וחת לכב רשאמ רתוי תטלוב הרוצב ילוא—הז םוחתב הקוודש רבתסה ,הנהו

־ נמורב אל .םיוואמה םיסופדה ןמ הייטסב הכורכ תיתונמאה ותוחתפתה התיה—רחא
־ יכראב הקווד אלא וחוכ תא םכילע־םולש הליג ׳ידוהיה רוביגה׳ לש היצזיט
ו קסלאפאר ביילב וא רימז ליסויבו וינפמטסב אל .׳יוצמה ידוהיה׳ לש היצזיפיט
ת ורפס לש תולודגה תויומדה תיירלאגל תערכמה ותמורת תא םרת ("םיעות םיככוכ")
ל ש םידוהי ,םכילע אל" םהש םירוביג ראשו היבוט ,לדנמ־םחנמב הקווד אלא לארשי
ם ה ןיא הרואכלש דע ךכ־לכ תטלבומ ידוהיה יווהה לא םתבריקו ,"הנשה תומי לכ
, איהש ,תדדוצמה היידבה םושמ םהב ןיא הרואכל ,רמולכ ;רקיע־לכ תויודב תויומד
 .תואיצמה תמועל תרופיסה לש ןורתיה תפסות ,שרוש־תקומע תיתרוסמ הסיפת יפל
ם גדה תמאתהב אלש הדבועב ותרכה לע רבחמה אופא ריהצמ ׳דדנמ־םחנמ׳ תחיתפב
ה נוקית תא ותריצי האצמ תידוהיה תואיצמל יטסינמורה ׳רוביג׳ה לש יסאלקה
י רופיס ספוט לש וזכרמל תואיצמה ימוחת ךותמ רוביג־יטבא תאלעהב הקווד אלא
.יטסינמור־יתלב
ת וחפל) תוושל חילצה ול םג—הז רוביג־יטנאש תעדל םכילע־םולש ביטיה םנמא

ה יבוט :תקהבומ המגוד) טעמכ םייאוריה ,םיירוביג םידממ (ויתוריציבש תובוטב
 רוביגה תדמעהב ללכ ־ךרדב םילעפומה הלאמ ירמגל םינוש םיעצמאב (בלוחה
ם יבתכמה ירוזחמ תאוושהב רורב יוטיב ידיל ןאכ האב וז העידי .הבגומה יטסינמורה
יפכ .וז האוושה .תפומ־תורגיא חול וא ןורגיא ,׳רעלעטשנפעירב׳ל ,לדנמ־םחגמ לש
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. היהש־השעמ יפ־לע ותעדב התלע ,׳םדא־ינככ םינושארה׳ב ץיבוקרב .ד .י רפסמש
ה זיא וילא הגפ ,סופדל ׳לדנמ־םחנמ׳ לש הינשה הרודהמה תנקתהב קסעש העש
ר ״מש השעש ומכ" ,׳רעלעטשנפעירב׳ וליבשב רבחיש העצהב קוטסילאיבמ ם״ומ
ת ונעיהל ותעדב שי וליאכ םינפ םכילע־םולש דימעה ותובבושב 41".חילצהו ותעשב
. ורפסל המדקהב התוא בליש ףאו ,ינתרקה ס״ומה לש המימתהו תפצוחמה העצהל
 יוטיב םושמ םג אלא הצלהל דה םושמ קר אל היה הז בולישב יכ אוה רורב לבא
ם כילע־םולש ידיב הנתנ ׳רעלעטשנפעירב׳ה תשרפ .יתונמא־יתורפס ןורקע לש
ת והמה לעו ורפס לש ילובמיסה יפואה רבד לע םיברב עידוהל ימיטיגל־יצלה יעצמא
ת פומ שמשל ,לוכיבכ ,םייושע לדנמ־םחנמ לש ויבתכמ .ורוביג לש תיפיטיכראה
ם יידוהיה םיקסעה״ש םושמ קר אל ידוהי רוסרסו רספס ,רחוס לכ ידיב הקתעהל
ת א תובתוכה תויומדבש םושמ אלא "םוקמ לכב םיקסע םתוא ,םשה ךורב ,םה ירה
ת ימואל היציזופסיד ;יוצמ סופיטמ רתוי בחרנ והשמ ויוצימ לע אב םיבתכמה
ה אב ,תיצוביקה העדות־תתבו העדותב ,םוקמבו ןמזב םירשקה־תבחר תילסרבינואו
ם שורה רצונו ,ינוידבה טנמומה ,וליאכ ,ןאכמ לטינ ךכ םושמ .םינפבמ היוטיב לע ןאכ
 ךותמ ,לוכיבכ ,אלא ,םעה לע אל ,םימעפ הברה רמאנש יפכ ,ןאכ רבדמ רפוסהש
42.המצע תימואלה הכיספה

־ םחנמכ םירוביג לש תילובמיסה םתוהמ רוריב לע "ורבתשנ רבכ תואסומלוק הברה"
ן יידעש ,המוד םוקמ־לכמ 43.רבתשהל יאדו דוע םידיתע הברהו ,בלוהה היבוטכו לדנמ
ף וריצב וילע עיבצמ םכילע־םולשש ,הז ינויגה ףצר תקפסמ תוריהבב ןחבוא אל
ן תינש שומישה רבדב הצלהל לדנמ־םחנמ לש ותוירוביג־יא רבד לע הזרכהה
ו א תונטקה תויתואב םיאיקב םניאש םירחוסל תפומ־יספט תרותב ויבתכמב תושעל
ו תנחבהל דה ןאכ שי .םהישנל םיירוקמ םיבתכמ רבחל ידכמ םהיקסעב םידורט םהש
־ מורהו ׳תיטנמור׳ה תירוביגה תורשפאה :תוירואית תויורשפא שלשב רבחמה לש
ה יצנטופב בלה לא תא הנוקה ,תהבגומה ׳היודב׳ה תומדה תורשפא רמולכ ;תיטסינ

, ׳סוסיט׳ה לש וז איה הינש תורשפא .ימוימויה ישונאה ללכה יבגל תונוילע לש
ל ש םרואית תורשפא איה ,("הנשה תומי לכ לש ידוהי") יוצמה ימוימויה ספוטה
— תישילש תורשפאו .םהיגוסלו םהינימל ״תונטקה תוגשהה ילעב םינטקה םישנאה״
־ גפעירבה) םופיטיכראל סופיטה תא תכפוה—רידנ יתונמא דסח תתמכ קר תנתינה
ל ש היגולורטקאראכה תוחתפתה תא תיטאמיכס רידגמ הז ןיעמ ףצר .(רעלעטש
ו תואש ,יטסינאמורה ׳רוביג׳ה תא ותריציב דימעהל שקבמ אוה הליחתמ .םכילע־םולש
י יח תא ףיקמה יווהה תשחמה ךרוצל ןה םישמשמה םיימוימוי ׳םיפיט׳ב ףיקמ אוה
, לשמל ,האר) םיבהאה־ירופיס חתימ לש תימוקה הייפרהה יכרצל ןהו םירוביגה
ה עש התואב .("וינממטס״ב ,ילחר לש תינחרטה התנתוח ,הפלמ־יסובד לש הדיקפת
ה אר) םינוטיילפה לש תוחנה רודמב קר םייממע ׳םיפיט׳ל רואיתה זכרמ הנפתמ
׳ םיפיט׳ה םיצרופ 1892*ב .(לשמל "יאב׳צידרבה בוחרה ןמ תונומת״ב תויומדה תרדיס
־ יעגרב םישענ םהש ךות ,םכילע־םולש לש ותריצי בטימ תא םישבוכו םייממעה
אוצמל ןתינ האלהו ןאכמ .(יסייפ ןב ליטומ ,היבוט ,לדנמ־םחנמ) םיפיטיכרא איש
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ם ינמורה ירוביג) ׳םירוביג׳ םגו םיפיטיכרא םג ,םיפיט םג םכילע־םולש תריציב
ם תוטלבתה רדס דא ,(לשמל ,"םיעות םיככוכ״ב הזורו וקסלאפאר ;םירחואמה
׳ םירוביג׳בש ,ומצע רפסמל הנושארו־שארבו ,לכל רורב .רורבו עובק םתובישחו
ב חר קיפא הל תאצומ איה ׳םיפיט׳ב ;רתויב דודרה היוטיב ידיל ותלכי האב
ל ש תורענתהה תמצעל קהבומ ןמיס .היאישל הלעתמ איה םיפיטיכראב ,יעבטו

0 9־ה תונש תישארב הנואפיקמו 80־ה תונש ףוסב הנורזיפמ םכילע־םולש תריצי
ה דימעה ,1894־ל 1892 םינשה ןיב ,התוששואתה ךילהת לש ותישאר םצעבש אוה
.היבוטו לדנמ־םחנמ :הלש םייזכרמה םיפיטיכראה ןמ םינש

"ןורגיא ,ןכא" .ח
־ םולש תריציב הלחש הרומתב ףסונ טקפסא לע תזמרמ ׳רעלעטשנפעירב׳ה תצלה

־ םולשל םדוק םכילע־םולש לש רומוהה תודוסי׳ לע ורמאמב .האלהו 1892־מ םכילע
ח סונב םכילע־םולש לש הבורמה ותביתכ ןיב םירשקה לע רגינ לאומש דמע ׳םכילע
 ןוגכ רוזחמב ףא אלא ׳לדנמ־םחנמ׳ב קר אל ברה החוכב התלגתנ וז) ינורגיאה
ל כ םע ,םתנווכב ברעתנש ,םייתימא תפומ־ינורגיא לש םתביתכ ןיבל (׳דאכנעיראמ׳

׳ שדחה יתונמאה ןורגיאה׳ ןוגכ ,יטסירומוה ירופיס טנמלא םג ,תוישעמה היתונווכ

ץ ופנ היה ךא ט״יה האמה לש 20־ה תונשכ הנושארל ספדנש) רא׳ד ןואיל לש
ם ירשק 44.(םכילע־םולשל ,יאדוול־בורק ,רפומו האמה לכ ךשמב תובר תורודהמב
ת ופירח בורב ןדס בד הילע דמע רבכש ,העפותה לע ןיינעמ חרואב םיעיבצמ הלא
ם יטנמלאה תשולשש ךכמ תזמרתמה העפותה ,רמולכ 45; ׳תודוסי השולש׳ ורמאמב
־ ודו גולונומה ,תרגיאה—הבטימב םכילע־םולש תריציל רתויב םייניפאה םיינרוצה
ת וחבושמה ויתוריציב הקווד הלא םיטנמלא השולש לש םנומיז .(הזחמה וא) חישה
ל ש םייראטנמידור םיירופיס תודוסיל הקומעה ותקיז לע דמלמ םכילע־םולש לש
ה זיתניסב השוביגל םדוק רמולכ ,םימדקומה היבלשב השדחה תידייה תרופיסה
, לרפ) תינורגיאה תירופיסה הביתכהש רוכזל שי .תיטסינמור־ןיעמ וא תיטסינמור
ו ז ומכ (׳רחרחשה ריעצה׳ ,ןושארה ורופיס לש םיבושח םיקלחב ןוזניד ,ל״ביר
, ׳יתסוס׳ ,׳רגיחה עקשיפ׳ ,׳ןטקה םדאה׳ב ץיבומרבא ,ל״ביר) תייודיווה־תיגולונומה
, דלפנסקא ,ל״ביר ,לכייא) תיגולאידה וא תיאזחמה וז םגו (׳ינלופה רענה׳ב יקצנילו

ה אמה לש םירחבומה שידיי ירפוסל ונתינ (ןדפדלוג ,יקצניל ,ץיבומרבא ,רגניטא
, בכרומה רופיסה ןמ וא ,ןמורה ןמ רתוי ךורע־ןיאל תחלוצו הלק הניתנ ט״יה
ל ש הרוריב .תיפא תרגסמ םהילע טילשמו םיבר םייתמארד םיטנמלא ברעמה
ב ייחה ,בכרומ ןינע אוה הלוכ השדחה שידיי תורפס תוחתפתהב וז תיזכרמ העפות
, השדחה שידיי ןושל לש ירוטסיהה־יביטקייבואה הבצמ םניינעש םילוקישל תונפיהל
ה כותמש "תילילש״ה תינושלה תיתורפסה היגולואידיאה םניינעש םילוקישל ןכו
ן יוצת .רשפא־יא ,ןבומכ ,ןאכ הז רוריבל סנכיהל .שידייב תיליכשמ תורפס הרצונ
התיה םידחוימה םייתורפסה־םיירוטסיהה היאנת יפ־לעש הדבועה תפסונ םעפ קר
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ם ירשימב רבדמה יתמארדה לוקה לא בר ףקותב הדומצ השדחה שידיי תורפס
י שוקב קרו ,(בותכ יודיו ,היפרגויבוטבא ,תרגיא) בתכ־יפיקעב וא (הזחמ ,גולונומ)
.עדוי־לכה רפסמה לש ויכרצל םאתיהל הנתינ
892 1־מ םכילע־םולש לש תיתונמאה הקינכטב הרומתה תא ןייצל אופא ונא םילוכי
ם א .תיטסינמור־םורט שידיי תרופיס לש םיטנמידורה לא היסרגר ןימכ האלהו
ה תוא שבגלו שידייב תיטסינאמורה הזיתניסה תא ללכשל ףאש וכרד תליחתב
י טויפה וחוכ לש אלמ יוליגש ,ול ררבוה ׳לדנמ־םחנמ׳ םע יכ המוד ,יתונמא שוביג
א צמ וליאכ היסרגרב .הלש םידדובה םייתמארדה םיטנמלאה לא הבישב הקווד ךורכ
.רתוי םיימינפה ותריצי תונייעמ לא ךרדה תא

"רקיע לכ בלה ןמ המדב הניאש תומד" .ט
ה גצה .תינוידב־יתלב תומדכ לדנמ־םחנמ לש ותגצה ,המודמכ ,תכייש וז ׳היסרגר׳ל
ם ילעמ םה ןיאש םינעוטו םירזוחה ,רתוי םימדקומה שידיי ירפוסל תינייפא וז
ת ויומד אלא ןניא םהירוביג תויומדשו ,לילעב ועריאש םירבד אלא םהירופיסב
ו יתורעהב חיטבהל גהנ ,לשמל ,קיד .מ .א ."בורקמו תישיא" םהל םירכומ םישנא
ה רעהה ,לשמל ,ירה .תיתדבוע תמא ולוכ רופיסהש ,וירופיס תורתוכל תוינכראה

:׳רעגעלשדלאג עלעקעי׳ ורופיס תרתוכל הוולתמה

ד יא םאוו ,עטכישעג ענייש א ןלייצרעד ריד לעוו דיא ,רעזעל רערעייט
ט סלאז וד ראג .אירוס דנאל ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,ןעזעג ןיילא באה
ן יא רעטניוו ןלייצרעד ךעלגניי יד ווו ,השעמ אזא זיא םאד זא ,ןעניימ טינ
.השעמ עתמא ןא זיא םאד ,ןיינ .בירעמ ןופ טמוק יבר רעד רעדייא ,רדח 46
.ןריפ ךיז טסלאז וד יוו ,ןענרעל השעמ רעד ןופ טסנעק וד

. (היסור) הירוס תנידמב יתייהשכ ויניע ומב ויתיארש האנ השעמ דל רפסא ,רקי ארוק]
ת ומיב רדחב םירפסמ םידליהש תוישעמה ןיעמ ,הישעמ יהוזש ,בושחת אנ לא לבא
ד ומלל לכות .יתימא השעמ והז ,אל .בירעמ תליפתמ יברה לש ותריזח םדוק ףרוחה
.[גהנתהל שי דציכ ונממ

ם ירבדהש ךכ לע תודמלמה ,תוזורח תורהצה ויתוזחמל םידקהל גהנ דלפנסקא לארשי
ו נא םיאצומ וזכ הזרכה ןיעמו 47,תמא םלוכ ,תיתורפסה םתכירע ףא לע ,םיבותכה
ל כ 48.׳לכיטנרעטש םאד׳ ,ולש םינמורה תורשעמ דרשש דיחיה ןמורה חתפב ףא
ם שב יתימא םירפס־רכומ הזיאש היצקיפה לע תססובמ ץיבומרבא לש תידייה ותריצי

נתוא םיטנמוקוד המכו המכ ה״בקה לש ותראפתלו רוביצה תבוטל םיפדמ ילדנמ
ם ירשימב עמשנ וא (׳ןטקה םדאה׳) הדוותמה לש ודי־םצעב בתכנש ,תמא יודיו :םייט

ת ויפרגויבוטואו ("ןימינב תרעסמ") םייטנתוא עסמ־ירפס ,("רגיחה עקשיפ") ויפמ
ת ומדקה יארוק לכל עודיכ ,הלא ׳תמא־ירופיס׳ .("םהה םימיב״ו "אבבה קמעכ")
־ רכומ־ילדנמ "תולדתשהב םיספדנ" אלא םניא ,ץיבומרבא ירופיס לש "ילדנמ רמא"
.וידי־לע סופדל םיאבומ וא םירפס
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ל ע הדימעה לש תירוטסיהה־תיתורפסה תועמשמה תא ןיבהל לכונ הז רואל
ג ולונומה תרתכה לש וז תא םג וא לדנמ־םחנמ לש תינוידבה־יתלב ותותימא
:וז תרתוכב הנושארה ותספדהב בלוחה־היבוט לש ןושארה

רעגיכלימ רעד היכט
 ,ןאמערא ןייא דוי א ,היכט יוזא יוו ,השעמ עבילרעדנואוו א
 ךרוד ןעראווג טקילגעב םיצולפ זיא ,רעדניק טימ לפוטמ א

 םאד לאז עמ יאדכ זיא סאוו ,לאפ ןעדליוו־הנושמ א
 ןוא ןיילא ן׳חיבט ןופ טלהעצרעד ,ליכיב א ןיא ןעביירשעב

טראוו ייב טראוו ןעבעגעגרעביא

ךרוד
■,9.םכילע םולש

 וקלחב לפנו הכז םידליב לפוטמו ינע ידוהי ,היבוט דציכ אלפומ השעמ .בלוחה היבוט]
 רסמנו ומצע היבוט יפמ רפוסמ .רפסב ובתכל יאדכש ,אלפנו הנושמ הרקמ יפ־לע רשוא
(.םכילע־םולש ידי־לע הלמב הלמ וקוידכ

, ןאכ הקיח (ולש "ילדנמ רמא" תומדקהב ץיבומרבא ומכ) םכילע־םולשש רורב
־ ידייה ירופיסה רנא׳זב תרתוכה וא רעשה לש חסונה תא ,ןווכמ ידוראפ חרואבו

ן ונגסב קר אל (קיד .א .מ ידי־לע הכשמוה ותרוסמש /לכיב-השעמ׳ה) יממעה
־ ןמיסב שומישב םג ומכ ,תורושה רודיסבו (׳לכיב׳ םוקמב ׳ליכיב׳) ביתכב םג אלא
ו ידיב תופוכת שמיש יטסידוראפה יוקיחה יעצמא לבא .קיספה ידיחיה קוסיפה
ת ויכשמהב הרכה תעיבקל םג אלא ימוק טקפא םשל קר אל (ץיבומרבא ידיבו)

א ל היבוט ירופיס לש םתקיזב הרכהה לע יוקיחה דמלמ הז הרקמבו ,תיתורפס
. העושיהו הסמה לע יממעה רופיסה תוינומדקל אלא "ינרדומ״ה יטסינמורה ראנא׳זל
י דייה רופיסה תובא תא ואיבהש תוירוטסיהה תוביסה תא ררבל םוקמה ןאכ אל
. םהירופיס לש תינוידבה־יתלב םתוהמ רבד לע הזרכהל ט״יה האמה לש יתונמאה
ו רכזי תונושה תויפוריאה תויורפסב ותווהתה יבלשב ןמורה תודלותב םיאיקבה
; ׳םרדנאל׳פ לומ׳ ,תחיתפב ופיד) הילגנאב ןמורה תובא יפמ ועמשוה תומוד תוזרכהש
ה זיאולה׳ל המדקהב וסור) תפרצב ,(׳הלטאפ׳ לש ב קלחל המדקהב ןוסדרא׳ציר
ה ינמרג ,(ףימ׳זנכ׳ל המדקהב ןאטסנוק ,׳םינכוסמ םיסחי׳ל המדקהב ולקאל ,׳השדחה
ם ינמורל רשקב ,בורה־לע ,תאזו ,תורחא תוצראבו (׳רתרו ירוסיי׳ל המדקהב התיג)
ת יפארגויבוטואה ,ייודיווה גולונומה לש תיראטנמידורה הרוצב ובתכנש םירופיסל וא
ג ולואידיאה םכילע־םולש דועבש ,אופא ,רבתסמ .יראלוטסיפאה רופיסה וא 50תיודיווה
ל שבהו לגועמה יגולוכיספה ןמורה לש ותעפשה ןמיסב ולוכ דמוע יתורפסה
ו חוכ תדימכ ,הריציב םג שממל—ותוריעצב—אוה הסנמ התואו ,(יוטסלוט ,ביינגרוט)
 הקווד הלגתמ ותריצי בטימב ירה ,ןמזה־תב שידיי תורפס לש היתויורשפא תדימכו
ת ויתמארדה תוקינכטב שומישה) תינרוצה הניחבה ןמ ןה ,ןמורה תוישאר לא הקיז

ה צחמל־תיניצרה הנעטה) תויתוברתה תויצנבנוקה תניחבמ ןהו (תויראטנמידורה
.(םירוביגה לש ינוידבה־יתלב יפואה רבדב
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 .׳הגיסנ׳ ידי־לע תיתונמאה הארבה לש םיטקפסא המכ ןאכ םישחמתמ הכו הכ ןיב
892 1־מ םכילע־םולש תריציב הלחש ,תוששואתההש—םוכיסה ךרד לע—רמול ןתינ
 תויציבמא לע רותיווב ,רמולכ ;תונשיתה ידי־לעש תושדחתהב הכורכ התיה האלהו

 תויורשפא רבעל הייהנ תבוטל ןמזה לש תיתונמאה היגולואידיאה חורב תויתורפס
 םיינויחה תוחוכה תא תולגל רפסמל ןתינ ןהב הקוודש ,"תונשי" ,תויראטנמידור

.וב ויהש רתויב

תורעה
 גנושראפ־ךארפש :בוכורוב לש וירמאמו וירקחמ ךרכב רבכמ־־אל שדחמ הספדנ המישרה'

—248 ׳מע ,(1966 ביבא־לת ,ץרפ .ל .י גאלראפ) קטכישענ־רוטארקטיל ןוא 267.
 קרוי־וינ־השרו ,ןאמשירפ יליל תאצוה) ,םיפוצרפ ,׳ז ךרכ ,ןאמשירפ דוד יבתכ לכ האר2

.אפ ׳ע ,(1931
 לחה ,םיליפשמה ירעוצ גהנמכ ,תירבעב םירמאמו תויצנדנופסרוק םסריפ םכילע־םולש3

 ןושארה ידייה ורופיס םוסריפ םע ,1883־ב קר הליחתמ רפוסכ תיתימאה ותלועפ ךא ,1879־מ
.(םינבא יתש) רענייטש ייווצ
 םינש ןתואמ םכילע־םולש לש תירבעה ותביתכ תא תללוכ הניא בוכרוב לש ותמישר ,םנמא4

 ןיב תורגיא תפילח תרוצב "ץילמה״ב וספדנש ,םייתורפסה־םייתרקבה םינוטיילפה ,רקיעב)
 תורבוח) ינויצ טסיטלפמאפכ יתלועפ תאו (יקצינברל םכילע־םולש ןיב רמולכ ,ררימו דדלא
 הלאב םג לבא !(׳ןויצ ןיא רעטסעווש ערעזנוא וצ׳ו ׳לעזאכ ןיא םערגנאק ןעשידוי רקד׳ ןוגכ
.בר יוניש תיפארגוילביבה הנומתה תא תונשל ידכ ןיא
 בתכמב .םיבר תורוקממ דומלל ןתינ ׳קנאלב־רדנס׳ל סחיב םכילע־םולש לש ויתונווכ רבדב5

 ןושאר קלח אלא וניא ולש ׳רדנס׳ש ,םכילע־םולש עבוק ,לשמל ,1888 רבמטפסמ בונבוד .של
 ,ישילשה הקלח תא וליאו ,ובורב בותכ רבכ ,'קנאלכ סוקראמ׳ ינשה הקלחש ,היגולירטב
 ריכהל ביטיא רשאכ" ,ןמזה־ךשמב בתכיי (םיקגאלבה ןורחא) ׳םקנאלכ יד ןופ רקטצעל רקד׳

 םייסמ םכילע־םולש ".וידדצ לכמ ,יניצר ןויע וב ונייעייש יוארה ,ונלש ריעצה רודה תא
 ,לידבהל ,אלוז לימא לש ותעדב הלעש המ יתעדב הלעש התא האור" :ךכ הז ןינעב וירבד
 ןופ קרעוו עלא האר) ׳ןוגור ינב לש הרייראקה' ,תוומלאה־תב ותריצי תא רביחש העשב
.(306 ׳ז ,11 דנאב ,1948 עווקסאמ ,׳םעמע רעד׳ גאלראפ־עכולעמ ,םעכיילא־םעלאש

 עשידוי׳ב ,(בוט ערל בתכמ) ׳טניירפ ןטוג א וצ ווירפ א׳ םכילע־םולש לש ורמאמ האר6

—304 ימע ,11 ךרכ ׳קעטאילביבסקלאפ 310.
 דנאפסקלאפ) זכ דגאב ,םכילע םולש ןופ קרעוו עלאב ץיבוקרב .ד .י לש ותרעה האר7

.268 ׳ע ,(1923 קראי־וינ ,עבאגסיוא
.פ ׳ע ,ז ךרכ ,ןאמשירפ דוד יבתכ לכ האר8
 ,דנאפסקלאפ ,קרעוו עלא האר) "דיריה ןמ הרזח״ב ותלפמ תא ומצע םכילע־םולש ראתמ ךכ9

 ־לת ,ריבד תאצוה ,ב ךרכ ,םכילע םולש יבתכ .ץיבוקרב םוגרתב האבומה .100 ׳ז ,זכ דנאב
.(את ׳ע ,ו״שת ביבא
. 3011ח 1x111 ,1111611(46!( 01 :1111051011 £11111660.<! 51< (8111)1011, 1957) :האר'״
םירפוס יבתכב הז ביטומ חוור (׳וכו תפומ־תעבט לע ,רצוא לע םולח) ׳תויממע׳ה ויתורוצב"
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 קר אל ,םוקמ לכמ ,םכילע־םולש לצא !(זזה ,ןונגע ,ץרפ .ילדנמ) םיבר םיידייו םיירבע
 וימוחתמ אצומ ףא אוה אלא ,ונתורפסב ןתמגוד ןיאש הבחרהבו תורידתב עיפומ ביטומהש
 היגולותימה לש המוחתל רבעומו ,הצחמל־תיתדה וא תיתדה הדגאה ימוחת ,"םייממע״ה
 םוחתו הסרובה—הלש תושחרתהה תריזו יקסדורבו דלישטור הירוביגש וז ,תיטסילטיפאקה
.6.3.59 ,״ץראה״ .םיסנה־חשעמ לש ימינפה הנבמה :ירמאמ הז ןינעב האר .׳םילודג׳ה םיקסעה

 ותולפנתה ירחא םג ,ןבומכ ,ובתכנ—םיפלאל ילוא—תואמל םיילאטנמיטנס הגירטניא ינמור12

 ןוגכ ןותע לש ויארוק יפלא־תואמ ידי־לע הקושתב וארקנו ר״מש לע םכילע־םולש לש
 םינמור ןיב לדבה לש העדות רוציל ,םוקמ־לכמ ,חילצה םכילע־םולש .לשמל ,"סטרעווראפ״ה
.ןכל־םדוק התיה אל וז העדות .שממ לש תורפס ןיבל הלא
 ותוא איצוה אוה .ץיבומרבא םע תיטרפה ותובתכתהב הז סותימ חפטל ליחתה םכילע־םולש13

 תערכמ העפשה העיפשה וז השדקה .(1889) ׳וינפמטס׳ל ולש תמסרופמה השדקהב רוביצל
.תורפסב "ילדנמ אבס" לש ׳זאמיאה תעיבק לע

.׳דניירפ ןטוג א וצ ווירב א׳ רמאמה האר14
 םינוטיילפ תרדיסב ולפנתה—90־ה תונשב "ןרמש" אוה םג—יקצינבר .ח .יו םכילע םולש15

 ,גנרת ׳ץילמה׳ האר .םהלש "דדימו דדלא" ינוטיילפ תרגסמב) "םירפוס תרובק" םשב םיירבע
 ושעו ,"דיחיה דעב םיברה תושר" ,יקסב׳צידרב לש םירוענה־רמאמ לע (22, 25, 27 תורבוח
 םידיחיה דחא היהו ,הניט םכילע־םולשל רמש אל ,ושפנ־לדוגב ,יקסב׳צידרב .םיטפש וב
 רפוסב לוזליז תיטנגילטניאה הדומה הבייח םהבש םימיב ונורשכל גייס־אלל הצרעה ועיבהש
."ינומה״ה־יראלופופה
 יריש״ל החפשמה־ינב לש תפסותה ירבד האר .שטיבקייש תחפשמ ינב םינעוט ,תוחפל ,ךכ16

.ב״ישת םילשורי ,ףסאיחא תאצוה ,"ויתונורבזד ר״מש
 תונש יהלש לש יקסטורגה יאנומזפהו ןקיריטאסה ,יקצניל תריציל םכילעדנולש לש וסחי”

 לש ׳ימשר׳ה רקחה .יתורפסה ומעט תודוסי תנבהל ךרע־בר אוה ,70־ה תונש לשו 60־ה
 םכילע־םולשל תוושל וסינש ׳דבוכמ׳ה טירטרופהמ עפשומה הז דוחייב ,םכילע־םולש תריצי

 לא הז םחי לש ותובישח תא ותלכי לככ טעימ (ץיבוקרב .ד .י םשארב) ותחפשמ ינב
 רוריבמ וליפא תוארל ןתינש יפכ ,תצקמב הנוש תמאה לבא !הזה עורפהו ׳ינומה׳ה רפוסה
 ■סעלאש ןוא יקצעניל׳ ורמאמב ,קינימיר .י ,יקצניל לש קהבומה ורקוח ךרעש הזכ יקלח
 הריטאסה ןמ קר אל לעפתה םכילע־םולש .(90—80 ז״ז ,9 ׳סונ ,1939 ׳ןרעטש׳) ׳םעכיילא
 ה׳זראשו הסרא׳פ יעטקמ ףא אלא ,יקצניל תריצי אישל תבשחנה ,'ינלופה רענה׳ הלודגה
 ־ה לש תימוקה הקינכטה תא לשמל ,דמל םהמש ,׳תחלושמ םאר׳ ץבוקב ופסאנש הלא ןוגכ

 ןוכרעמה םש האר) היבוט ירופיסב ךכ־רחא הב שמתשהש ,לוכיבכ ,ינדמלה ״141 קז0ק08
 תא ריבסהל ואובב ריקה לא ומצע םכילע־םולש קחדנ ףלאמו ינייפא חרואב .("תוריחבה"
 ׳טאלבסקלאפ׳) ׳תידוהיה תולדה׳ לע רמאמב ׳ינלופה רענ׳ל שדקומה עטקב .יקצנילל ותביח

 תוחנהל הנודנה הריציה תא םיאתהל ותלכי בטימכ השוע אוה (1157—1149 ז״ז ,42 רנ ,1888
 שי תמאב ןאכ" :הדומו ותחלצה־יאב שח ומצע אוה ףאו ,ולש תויטסילאירה תויתרוקבה
 םיעדוי ירה לבא ...תילכתב יתימא ונניא ,ילאיר ונניא והשמ ןאכ ;הרוטאקיראקה ןמ ידמ רתוי

 םדנוק־ישעמ םיתעל ומצעל ריתמ היה אוה םג ןירד׳צש ללוהמה יסורה ןקיריטאסהש ,ונא
 ,ונאו ,לודגה רפוסל תושרה הנתינ ,ןכבו .ןיחתורב םהלשב םינודינ ויה םירחאש ,הלאכ
.(1157 ,םש) ״הרומג הליחמ ול םילחומ ,םיארוקה
 לש תפומ־םפוט וב האורו ׳רגיחה עקשיפ׳ תא םכילע םולש ללהמ ׳תידוהיה תולדה׳ב18

, 1888 ׳טאלבסקלאפ׳ האר) םיידוהיה םייחה־יאנת תרגסמב יטסילאיר יגולוכיספ הבהא־רופיס
 התואשו ,הנושארל םשרתנ הנממש ץיבומרבא לש ותריצי לבא .(1076—1090 ז״ז ,39 ׳ונ
 ןמ ץיבומרבאל יסורה ובתכמ האר) ׳ןימינב תועסמ׳ הקווד איה ,הנושארל תוקחל הסינ
.(190/1 ז״ז ,1926 קרוי־וינ ,'ךוכ םכילע־םולש סאד׳ב 23.12.1889־ה
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, 'דיכ םכילע־םולש׳) ׳סעטאמש ןשיווצ־טסימ ןיא׳ 1884־מ םכילע־םולש לש ותמישר האר19
.17 ׳סמ הרעה האר ןבו ,(328—326 ז״ז

.308—307 ׳טע ,׳דניירפ ןטוג א וצ ווירט א׳ רמאמה האר20
א לול ,ריעצה םכילע־םולש תריציב הז םלש םלוע לש ומויק לע תעדל היה דאמ השק21
־ םולש יבתכ לכ לש ןושארה ךרכב 1888—1883 םינשה לש תיטסינוטיילפה הביתכה הפסאנ
ש ייבתהש ,ומצע םכילע־םולש .(1948) ׳םעמע רעד' תאצוהבש תיטייבוסה הרודהמב םכילע
י טייבוסה־ ידייה רקחה לש ותוריח .ןסנכל ריתמ היה אלו ןסניכ אל .ולא ,׳וירוענ תואטח׳ב
ך ותמש הדבועה .תוכרובמה היתואצותב הז סוניכב התלגתנ ימכילע־םולשה ׳דסמימ׳ה ץחלמ

, קפס אלל ,איה השולש קר ועיפוה תיטייבוסה הרודהמה לש םיננכותמה םיבתכה יכרכ 20
.ותויה זאמ םכילע־םולש רקח לע התחינש רתויב הדבכה המולהמה
ף סונ ךרכ איצוהל רמאו ותשא לש היטישכת תא ששורמה םכילע־םולש רכמ 1892 תנשב22
ר עד וצ רשכמ לוק׳ םשב הארקנש תרבוח קר איצוהל ודיב הלע .׳קעטאילכיכסקלאפ׳ה לש
־ םחנמ לש הנושארה תורגיאה תרדיס המסרפתנ ,בגא ,הב) ׳קעטאילכיכפקלאפ רעשידיא
, (םיקלח ינשב) ׳קנאלכ םוקראמ׳ ןמורה ןמזומ ,דתועמה ךרכה לש ונכת טוריפב ,ןאכ .(לדנמ
.ךרכל ׳הפסוה׳ תרותב ,׳וינפמטט׳ ומכ ,ספדיהל רומא היהש
ר עד׳ גאלראפ עכולעמ) 1 דנאב ,'םעכיילא־םעלאש ןופ קרעוו״עלא׳ב וז הרדיס האר23
.1948(, 278—250 עווקסאמ ,׳םעמע
—151 ׳טע ,םש האר24 155.
ם ג ,לשמל ,הבחרהב עיפומ אוה .םכילע־םולש יבתכב קד אל םינש ןתואב חוור ביטומה25
ה רושק ותוחוור .(1889 ,'לעטיירט כר׳ב רעלטניט עניפ לש ותומד האר) רוטקפס יכדרמ לצא
ם ישקבמה םירפוסה .(לוכיבכ ,בותכל םדא לכ לוכי שידייב) שידיי תורפסב תומרונה רסוחב
. הלולטיאו הכוח התוא םישועו ןמופארגה תומד תא םיעיקומ תורפסב תויתרקב תומרונ עובקל
־ אטקפסר׳ה ןעמל וקבאממ קלחכ שרפל שי ביטומל םכילע־םולש לש תקהבומה ותקיז תא
.שידיי תורפס לש ׳תויליב

י כשמה ינש ינפל ,ןבומכ ,העיפומה ,בתכמה לש תזרוחמה המיתחב םג תרכזנ תנתוחה26
ם אוו / ,לדנמ־םחנמ רימ ןופ״ :האולמב וז המיתח ןאכ טטצא זוירוקה םשל .״יתחכש רקיע״
ר עד / ,טנעדנאפסעראק רעקידנעטש ןוא / טנענאבא רעייא / ,לדנעה טימ ךיז טמענראפ
ט מוק עס ןעוו / ,ןאטעילעפ א לאמא ןוא / ,רעבייוו ראפ ןטסיימ וצ / ,רעביירש־ןאמאר
ר עד׳) קרעוו עלא "...רעגיה א טראפ זיא ןוא / ,רעגיווש א קאלש א טאה רע ן ,ןא םיא
.154 ׳ז ,1 דנאב (׳םעמע

.ימוגרתב םינתינ םירבדה ,ו—וו ז״ז ,׳י דנאב ,(דנאפסקלאפ) קרעוו עלא האר27
, 1928 בויק ,׳ןטפירש׳ב 1888 ינויב 28־ה ןמ םכילע־םולשל ץיבומרבא לש ובתכמ האר28

.255 .׳ז ,1 דנאב
־ רכומ ילדנמל "וינפמטפ" תשדקהב הז ןינעב םכילע־םולש לש ותבוגת הארו !םש האר29
—123 ז״ז ,אי דנאב ,קרעוו עלאב ידייה רוקמה) .םירפס ־ םולש יבתכב ירבע םוגרית .126
.(בי—ט ׳מע ,גי ךרכ ,םכילע
: ראשה ךותב םכילע־םולש בתוכ ׳סעטאמש ןשיווצ טפימ ןיא׳ ,(1884) תמדקומה המישרב30
ת ודוהל ונל שי ךכ לע ;תורחא תונושלמ רתוי הריטאסל רמוח ליכמ ונלש ןוגר׳זה"
ה זאר׳פה תישענ ,ןטק וקב ,יוניכב ,רגסומ רמאמב ,הלק הזימר תטימקב :הפשה לש הקינכטל
ו ניאש ןיבו ךכב הצור אוהש ןיב ארוקה יתפש לע ךויח הלעמ איהו ובו־ונממ תיריטאס
י דוהי לכלו) ידוהי לכ לש ורוביד־חרוא תוקחל ןתינ שידייבש רמול ךרוצ ןיאו .הצור
ת עשב םייפתכו םיילגר ,םיידי תועונת) וילא הוולתמה היצלוקיטס׳גה לע (ולשמ רוביד־חרוא
. רכו (זרבדמ אוהשכ ופוג לכ תא תוועמו םיידי לטלטמ וניאש ידוהיה היאו ;רובידה
הניחבמ—וב ןיא שידיי לש הז ןויפיאש רמול ךרוצ ןיא .(326 ׳ז ,״ךוכ םכילע־םולש" האר)
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 םכילע־םולש לש וסחי תנבהל ןה ןינע־תבר הדועת איה לבא ;תמא לש לצ ףא—תינשלב
 ט״יה האמה לש שידיי תורפס הרצונ םהבש םיינחורה־םיירוטסיהה םיאנתה תנבהל ןה ןושלל
.הלוכ

 םייחל ילטנמיטנסה ןמורה ספוט תמאתה לש תדחוימה הקיטמילבורפה לע דמע ץיבומרבא31

 דמוע .ןמורה םוחתב ןושארה ונויסנ ,"בטיה־ודמיל" .רתויב תומדקומה ויתוריצימ םיידוהיה
 ,דוד ,הבוהאל ,ימענ ,הרוביגה לש הבתכמ דוחייב האר .וז הקיטמילבורפב הרכהה ןמיסב ולוכ
 לשב היבא לש ונוצרל התעינכ לע הרוביגה העידומ ובש ,הז בתכמב ."אכה דירכ" קרפב
 יתיגילבמ .רוכזת רסומ התבהאב םג רשא ,תידוהי יכונא ,דוד אל") "לארשי־תב" התויה
 השראו ,"בטיה ודמיל" ."יבא די תחת ינא םג ענכא הדוהי־תולותב לככו /הבהא ילע

 ילסוי") רתסאו ("וינפמטס") ילחר לש ןהיתויומד ובצוה וילעש דוסיה עבקנ ,(71 ׳ע ,1862
.("רימז

 ־א״ב רתויב ריהבה היוטיבל "ידוהיה ןמורה" לש היגולואידיאה תא איבה םכילע־םולש32

."דניירפ ןטוג א וצ ףעירכ
 ,םיבתכ ,'םדא־ייח׳לו 17—18 ז״ז ,וכ דנאב ,קרעוו עלא ,'דיריה ןמ הרזחכ׳ל המדקהב האר33

.אי—י ׳טע ,א ךרכ
 וסיפדהשכ ליטומ רוזחמ לש םירחואמה ויקרפמ רחאל ףיסוהש ,הרעהב רבחמה עבק ךכ34
 רעד ןופ עטכישעג רקד וצ׳ :רעניוו ריאמ לש ורפס הז ןינעב האר) "טלעוו עשידיי״ב
.(255 ׳ז ,1946 קראי־וינ ,11 דנאב ;ה״י—19 ןיא רוטארעטיל רעשידיי

.131—130, 296 ז״ז "ךוכ םכילע םולש״ האר35
.3 ׳ז ,13 ׳ונ ,1900 ׳דוי רעד׳ב ׳?ןעמ טוהט טאוו׳ ןוטיילפה האר38
 ,א תרבוח ,טכ ׳ץיברת׳ ,׳םוקראמ־יכדרמ יתועמשמה םשה׳ :קורמש .ח לש ורמאמ האר37

.98—76 ׳םע ,ךשת ירשת
.11.12.1959 ׳ץראה׳ ,"ןמור״ אלכ ןמור—׳קנאלכ רדנס׳ :ירמאמ הז ןיינעב האר38
.281 ׳טע ,ב ךרכ ,עטכישעג רעד וצ :רעניוו ריאמ ,לשמל ,האר39
4 :;¥61161> 6^ ס/ ,קל!! ידי־לע חוכיווה םוכיס האר40 8מ1115101  6

1¥ .01 ¥ סמ1¥6ז811ץ ?ז688, א¥\6 מ^¥6מ, 1965), ןנע. 260־261. . )¥2116
.גיר ׳ע ,(1960 ביבא־לת ,דחא ךרכב ׳ריבד׳ תאצוה) ׳םדא ינככ םינושארה׳ האר41
 טעמכ ...ויתוריצי בטימב" :דנרב .ח .י ידי־לע ןתינ וז השגרהל רתויב רורבה יוטיבה42

 ,׳יממע רפוס׳ ונניא הלאב ;לכהמ הלעמלו רבעמ אוה הלאב .רקיע לכ רפוס היה אלש
 ןמ ,םעה ןמ היח םצע ,תדחוימ תיממע־תיריש הביטח םא יכ ,׳יממעה רפוסה׳ אל וליפאו

, 1967 ביבא־לת ,דחואמה־ץוביקה תאצוה ,ג דרכ רנרב יבתכ לכ האר) ״.םעבש תיצמתה

.(106 ׳ע
 האר) ׳לדנמ־םחנמ׳ לע ןדס בד לש ורמאמ תחיתפ הזארפאראפה ךרד לע ןאכ תטטוצמ43

 םג וב שיש ,(30—26 ׳מע ,בכשת ביבא־לת ,ץרפ .ל .י תאצוה ,א ךרכ ׳ןתפמ ינכא׳ ,ורפכ
 התפ םושמ םג ׳לדנמ-פחנמ׳ לש םילבוקמה םיילמסה םישוריפה לש יתיצמת םוכיס םושמ
 ירוביג לש תוילובמיסה שוריפב ביחרהו גילפה רחא רקבמ לכמ רתוי .שדח שוריפל העצה
 ׳קרעוו ענייז ןוא ןזעוו ןייז —םכילע־םולש׳ :וירפס ינש האר .קנורט .י .י םכילע־םולש
 ׳לרוג-טלעוו ןשידיי ויא לדנעמ םחנמ ןוא היכט׳ו (1937 עשראוו ,עגיל־רוטלוק גאלראפ)
.(1944 קראי־וינ ,גאלראפ אקיצ)

 ןיא טרא ןייז ןוא דאמוח ןייז ,קרעוו עטסגיטכיוו ןייז—םכילע־םולש׳ :רעגינ .ש האר44

ן ינעב .251—250 ז״ז ,(1928 קראי״וינ ,גאלראפ רוטלוק עשידיא) ׳רוטארעטיל רעשידיא רעד
 ־וינ ,גאלראפ רעכיב אקיצ) ןטסינאמאר ןוא סרעלייצרעד .רעגינ לש ורפס םג האר הז
.67—64 ז״ז ,1 דנאב (1946 קראי
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—45 ימע ,א דיכ ׳ןתפמ ינבא׳ רפסב רמאמה האר45 54.
 קראי־וינ ,גאלראפ־רעכיב אקיצ .רעגינ .ש .דער) ןטפירש ענעכילקעג קיד .מ .א האר46

.63 ׳ז ,(1954
 השעמ עתמא ןא זיא אד םאד :׳טלעוו עמראנעג יד׳ל תזרוחמה המדקהה ,לשמל ,האר47
 רעבירעד / ,םלעפעג םאוו ,השעמה־רדס א ראנ דימת רעבא זיא׳ס ן .טלעטשראפ טינראג
 ןיא ןוא ,תמא ץלא זיא ץינעציפש ןיא / .טלעטשעג םיקלח ןיינ ןיא רדסכ סע דיא 3אה
 טאה השעמ יד/ ,טאלג טלייצרעד ראנ ,ןבירשאב זיא׳ס יוו יוזא ,ץלא / טארוקא—עקוויראש
 ,ןבעלכ ,טוט ,ןרעוו ראוועג ריא טליוו / ,ראי קיצרעפ ןוא הקעז ראפ ןפארטעג טראד דיז
—239 ז״ז ,רעניוו .מ .דער "לרעוו םדלקפנעטקא האר) .״ראפ א ןיהא 240).

. (49 ׳ז ,1938 עווקסאמ ,׳םעמע רעד׳ גאלראפ ,רעניוו .מ .דער) ׳לכיטנרעטש םאר׳ האר48
.63 ׳ז ,(1895) ךוב םעט—17 ׳דניירפ־זיוה׳ האר49
1̂? ךילרא רוטקיו לש ותאצרה האר הז ןיינעב59 08 ס/1011010811 x 1  :!1101?  11^ ¥ !ס1סז £1־5

'^3 6  ? 1 611011 : 1̂ 1) !??)111^ 6  1 4 )0 0 1 6 ? )111)1 \¥ 0 ?1)1- ^ ? 86010x1300 3111 : ץבוקב 1*זס16
4 111 16? (מ614611נ6ז§ 1959), ןג!). 371-378. 6 ?  1 014 11114 8111 ? ס?171ן)?ס16)1זז1111(

 האר .םכילע־םולש לש ותריצי יבגל םג תויללכה ויתוהגהב שומיש תושעל הסיג ךילרא
— *100010211^* 8*161011601.^ 81101601 ׳€386 1681. א38 400010806^ 1116 00 6!0 ; ורמאמ  3
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