
ידוהיה בושייה בצמב םייוניש :זועמ השמ
ט״יה האמה עצמאב לאדשי-עראב

ל לכבו ,תינאמותועה תורסיקב תורוד ךשמ ובשיש םידוהיה בצמש איה תלבוקמ הרבס
ן כאו .תירצונה הפוריאב םהיחא לש הזמ רתוי סחיב היה בוט ,לארשי־ץראב הז
וטוא לש תרכינ הדימ תינאמותועה־תימלסומה הנידמב תוידוהיה תוליהקל הנתינ
ך וניח ,תושיא יניד ,םיהולא־תדובע לש םיניינעב—"תלימ״ה רטשמ תרגסמב הימונ
— תוריכב תודמעב םהמ—יתלשממה להנימב וקסעוה ולא תוליהק יגב .הלאב אצויכו
.תילכלכ הניחבמ ליח ושע ןכו ,הכאלמבו רחסמב םג ומכ
והיה לש םדמעמ היה םינבומ הברהב .עבטמה לש דחא דצ קר םה הלא םיאנת םלוא
־ לסומה הנידמב םיתוחנ םיניתנ םידוהיה ויה םירצונה םיניתנל המודב .ףפור םיד
ו בשחנ וללה .תימלסומה תונוילעה ןורקע לע תססובמ■ התיהש ,תינאמותועה־תימ
ד עב (היזי׳ג) דחוימ תלוגלוג־םמ םלשל וכרצוהו (ימי׳ד) הנידמה לש התוסח־ינב
ם ימלסומ דגנ םתודע תא םילבקמ ויה אל ןידה־יתב .תוחנה םדמעמל תואכו וז תוסח
ן ודנ ןורחאה הז היה אל ללכ־ךרדב ,ימלסומ ידי־לע ,ירצונ וא ,ידוהי חצרנ םאו

ת והובג תורשמל תונמתהל םירשכ םירצונו םידוהי ויה אל תאז דבלמ .התימל
ם ירעב םיסוס לע בוכרל ,(אבצב תרשל םצעבו) קשנ תאשל םהילע רסאנ ,לשמימב
ה ליפת־יתב ץפשל וא תונבל םיאשר ויה אל םג ללכ־ךרדב .ימלסומ שובל שובללו
ם יימוקמה תונוטלשה דצמ תורמעתהו תושיגנ ,יוכידל םינותנ ויה תובורק םיתעלו

.תימלסומה היסולכואה דצמ םג ומכ
־ אמותועה לארשי־ץראב םידוהיה ויח ,ט״יה האמל 30־ה תונשל דע ,םינש תואמ המכ
ט ״יה האמל 50־הו 40־ה תונשב קר .הלא ןיעמ םינכוסמו םייעמשמ־וד םיאנתב תינ
ל ש הזמ רתוי חוטב וליפא היהו רפתשה טעמ־טעמו הנושאר םעפ וז םדמעמ בציתה
ם רפסמ תא לידגהל לארשי־ץרא ידוהיל הרשפיא וז הקימעמ הרומת .םירצונ םיניתנ
.ץראב םדמעמ תא רציב בוש הז רבדו ,הפוריאמ םדא־חוכ תפסותב תרכינ הדימב

ירצמה ןוטלשה
5,000 2־כ ט״יה האמה תישארב הנמ דחי םג הירוסבו לארשי־ץראב ידוהיה בושייה

ל ודגה םקלחב ,תוקיתע תוימוקמ תוחפשמ ינבו דרפס תודהי יאצוי ,"םידרפס" םבור—
ל ש הזכרמו החרזמ יאצוימ םידוהי—"םיזנכשא" ויה רתיה .םיינאמותוע םיניתנ
ק יזחהל ופיסוה םתצקו תינאמותועה הפוקתה לכ ךשמ שדוקה־ץראל ואבש—הפוריא
שורי ,"תוצראה עברא״ב םתיצחמכ—םירעב ובשי םידוהיה בור .תמדוקה םתוניתנב
ת ורייב ,קשמד ,(אבוצ־םרא) בלח ,הירוס ירעב םתיצחמו ,הירבטו תפצ ,ןורבח ,םיל
1.ילופירטו
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 ,ןוחטב־לוטנו ביצי־יתלב תויהל ףיסוה הלא תומוקמב (םירצונהו) םידוהיה בצמ
 ןקתמה לש ויתונויסנ ףרח תאה—האמל םינושארה םירושעה תשולש ךשמ ,ללכ־ךרדב
 יבחרב םימלסומ־אלה ויניתנ לש םבצמ תא רפשל ,ינשה דומחמ ןטלושה ,לודגה
 ־סומ־אלה םיניתנה לש םבצמ תא רפשל שממ חילצהש ןושארה טילשה .הכלממה
 שבכש ,החפ םיהארבא ירצמה היה—םירצונה טרפב—הירוסבו לארשי־ץראב םימל
 םעפ וז םירצונה וכז ונוטלש תחת .1840 דע 1831־מ םהב לשמו הירוס תולילג תא
 םינותנ ויה אל בוש 2.דובכהו שוכרה ,םייחה ןוחטב אולמלו רומג ןויוושל הנושאר
 ינומה לש תופקתהו תויולפנתהל אל ףא םימלסומ םידבכנ דצמ תושיגנלו יוכידל
 ־יתב תא הלבגה אלל ץפשלו תונבל ושרוה תוירצונ תוליהק .םיתסומ םימלסומ
 ־הז ומקוהש תוימוקמה תוצעומה לש ןתדובעב ופתתשה ןהיגיצנו ,םהלש הליפתה
 ףא םימיוסמ םיניינעבש אלא דוע אלו .םיימלסומ םיגיצנ םע דחי (סיל׳גמ) בורקמ
 ,ויה םירוטפ !םימלסומה תויוכז לע םוקמה־ינב םירצונה לש תושדחה םהיתויוכז ולע
3.ירוביצה להנימב םייונימב תופידע וליפא םהל הנתינו אבצה תבוחמ ,לשמל

 תאז םע .םימלסומכ וא םירצונכ םיאנת םתואמ ונהנ אל הירוסו לארשי־ץרא ידוהי
 םינשי תסנכ־יתב ץפשל ושרוה םעפב־םעפכ .רבעה תמועל םבצמ בטוהש קפס ןיא
 תימשר םהל ןתינו תוימוקמה תוצעומב םה םג וגצוי םידוהי 1!םישדח םיקהל וא
 אל ףקותב ווטצנ םיימלסומ םידבכנ 5.םישדחה םייחרזאה ןידה־יתבב הווש דמעמ
 ומכ ,םעה־יטושפמ םימלסומ רפסמו ,קוחכ־אלש תונונראו םיסמ םידוהי לע ליטהל
8.םידוהיב וללעתהש לע השק ושנענ ,םירצמ םילייח המכ םג

 ותמזי ירפ םקלחב קר ויה םידוהיה לע הנגהל וטקננש םידעצה יכ ןייצל שי תאז םע
 םילוסנוקה דצמ ץחלו תוברעתהמ האצות ויה רקיעב !ןוטלשה לש בוטה ונוצרו

 ונדבאו ונעוג יזא םילוסנוקה תחגשה אלול" :םמצע םידוהיה ורמאש ומכ .םייפוריאה
7."םהילע לילעהלו לארשי תא לוכאל קר םיצור םייוגה יכ ,ונלוכ

 דחוימב ,םידוהיב תועיגפה לכ תא עונמל ולכי אל תונוטלשה אלו םילוסנוקה אל ךא
 םילייח םג ומכ םוקמה־ינבמ םירצונו םימלסומ ויה םיקרפלש יד אל .תונטקה םירעב
 לש הרצקה הפוקתה העדי ,השעמל !םהייחל םידרויו םידוהיב םיללעתמ םירצמ
 הירוטסיהב רתויב תושקה תוידוהי־יטנאה תויוצרפתהה ןמ המכ ירצמה ןוטלשה
י די־לע 1834־ב םיבר םידוהי וחבטנ ,לשמל ,ןורבחב .הירוסו לארשי־ץרא לש השדחה
 םיתב וצרפנ ךרעל ןמז ותוא 8.תימוקמ תימלסומ הדירמ אכדל ואבש םירצמ םילייח
 וטלתשהש םיימוקמ םימלסומ םידרמתמ ידי־לע וזובנו םילשוריב םידוהי לש תויונחו
 םימלסומ םירכיא ידי־לע תוירזכאב תפצ ידוהי ופקתוה ךכל המודב 9.ריעה לע
 ידוהי ויה 1840־ב ,ףוסבלו 10.(תפצב שערה ירחא) 1837־ב בושו 1834־ב הביבסה ןמ
 םהמעו) םיימוקמ םירצונ םהילע ולילעהש תצקושמה "םדה־תלילע״ל ןברק קשמד
 ,םוקמה ידוהימ םיבושה םידוהי המכ ונועו ורסאנ ךכ תובקעב .(יתפרצה לוסנוקה
 המכבו קשמדב דועב ,אלכב ןכ־ירחא ומשוה םיבר דוע :םהייוניעב ותמ םהמ םידחאו

11.דחאכ םימלסומו םירצונ דצמ תויניצר תופידרל םידוהיה םינותנ לארשי־ץרא ירעמ
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 םידוהיה תודלותב רתוי תרשואמו השדח הפוקת לש התישאר םג התיה המצע וז הנש
 םבצמב רבינ רופיש לח ןהירחאלו תואבה םינשה םירשעב :לארשי־ץראבו הירוסב
 ,לכ־םדוק .ינאמותועה ןוטלשה תחת םעפ־יא היהש לכמ היה בוט םיבר םינבומבו

 םידוהיה לש םבל־תמושת תא ובסה תורומחה היתואצותו "קשמד תלילע" ירה
 ןוגכ—תפרצב םיידוהי םיגיהנמ .חרזמב םהיחא לש םבצמ־לפשל הפוריא־ברעמב
 ריס לוגדה ילגנאה־ידוהיה גיהנמה ןכו ,דלישטור תיבו קנומ המלש ,היימרכ ףלודא
 ידוהי לש םהיגיהנמ .םתרצמ קשמד ידוהי תא ץלחל םלוכ ושגינ—ירויפיטנומ השמ
 ידי־לע ןה םירשימב ןה—ילע דמחומ תא לדשל םילודג םיצמאמ ,לשמל ,ושע הפוריא
 תא םנמא בישה ילע דמחומ .םידוהיה דגנ טפשמב שדחמ ןייעל—םהיתולשממ
מבונב 6־ב 12.ישפחל םידוהיה םיריסאה תא איצוהל דקפ 1840 רבמטפסב ךא ,םהינפ
 הירוסמ םירצמ ילייח תא םיטירבה תרזעב שרגמ ינאמותוע אבצ דועב ,1840 רב
 ,ירויפיטנומ השמ ריס לש ותשקבל ,די׳גמ־לא דבע ןטלושה איצוה ,לארשי־ץראו

 דגנ םדה־תלילע תא עיקוהו שיחכה ןאמרי׳פה .קשמד ידוהי תבוטל ירסיק ןאמרי׳פ
 אלא ןניא םתד דגנו םדגנ תומשאהה" יכ שיגדהו (סודורו) קשמד לש םידוהיה
 לבקת ,הנא׳חלוגב זרכוהש ףירש־יטחל םאתהב" יכ ןאמרי׳פב רמאנ דועו ."הביד

 תובורמה תומואה ראשכ תודחוימ תויוכז ןתואב הכזתו תונורתי םתוא תידוהיה המואה
13."הנגהו תוסח לבקת תידוהיה המואה .ונתורמ תא תולבקמה

 הירוסב םיינאמותועה תונוטלשל ורגושש םיירסיק םיווצ דוע ואטיב וזל המוד הדמע
 ,תוירצונה תוליהקה לע הנגהב הקסעש ,לשמל ,תחא הדוקפב :1841־ב לארשי־ץראבו
 ־םכחה הנמתנ הנש התוא 14.םידוהיה לע םג ןגהל ךרוצל דחוימב ןטלושה סחיתה
 וצ יפ לע םילשוריב—ןיגאג םייח םהרבא יבר—ןושארה ידוהיה (ישארה ברה) ישאב
 15.תושיאו תד יניינעב ותליהק ינב לע תרכינ תורמו ימשר דמעמ ול קינעהש ירסיק
 19,יתלשממה ןונגנמב םידוהיה תויוכז לע הרימשב קסע 1841 תנשמ ףסונ ןאמרי׳פ
 לש (ףארצ) ינחלושכ ריכבה ודיקפת תא אלמל יחרפ לאפר רזח ךרעל תע התואו

17.השדחה תינאמותועה תילילגה הצעומב רבח הנמתנו ,קשמדב ילילגה רצואה

 קר .הירוסבכ תוילכלכו תוירוביצ תודמע ןתוא םידוהי וספת אל לארשי־ץראב ,ןכא
 תוחפל תאזו 18!תוכומנ תורשמב רקיעב ,יתלשממה ןונגנמב וקסעוה םהמ םיטעמ
 ילילגה להנימב הגרדב םיישילש וא םיינש ובשחנ לארשי־ץרא תוזוחמש םושמ
 אלו תורייבו קשמד לש (תלאייא) תולילגל ויה םיפופכ הלא תוזוחמ .ינאמותועה
 ,לארשי־ץראב רתויב הבושחה ריעה ,םילשורי .םיריכב הלשממ־ידיקפ הברהל וקקזנ

 תלאייאה זכרמ םעפ .רתיהש ,וכע וליאו ,לילג תגרדל 1854־ב רצק ןמזל קר התלעוה
 19.תורייבל ילילגה זכרמה רבעוהש רחאל הריהמ הדיריב התיה היורש ,ןודיצ לש
 גרוהל יחרפ םייח לש ותאצוה תובקעב לדלדינ רבכ אליממ וכעב ידוהיה בושייה
.1820־ב החפ הללאדבע ידי־לע
 קר ולו ,ימואלניב רחסב קסועה ידוהי ףא לארשי־ץראב היה אל טעמכ ךכל המודב
םינחלושו םירחוס המכ .םיימואלניבה רחסה יביתנ לע ץראה הנכש אלש םושמ
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א ליממו תירצונ תורחתמ ולבס םה ךא ,ימוקמ רחסמב וקסע ,םילשוריב םבור ,םידוהי
ם הייח־תמרו ריעב תילכלכה תוליעפה טועימ ללגב םצמוצמ יפסכה םרוזחמ היה
ם ידוהי םילכורו םינוונח לש רכינ רפסמ היה הלא םימעטמ .היבשות לש הכומנה
ר שא ,("הקולח") רוביצה תובדנל וללה וקקזנ םיקרפלו קחודב קר סנרפתהל לוכי
ל ש ןאובב רוגיפ לכ ויה ןכל 20.דיחיה תוסנכהה רוקמ ויה םירחא םידוהי הברהל
ם ילשורי ידוהי לש םבור לע םיאיבמ תונוזמה יריחמב היילע לכ וא הפוריאמ תובדנה
ך שמב תונמוזמ םיתעל הלא ןיעמ םירקמ ועריא ןכאו !התימ וליפאו הפרח ,בער

21.ט״יה האמה

א לו םתסנרפל דובעל" ודמלש םילשורי ידוהי לש םרפסמ לדג טעמ־טעמ םלוא
ו לחה רתויו רתוי םיבר םידוהי 22.הפוריאמ תובדנב קרו ךא םתייחמל םייולת תויהל
ו לביק םתצקו ,םייאלקח םילעופ וליפאו הכאלמ־ילעב ,םינמואכ םתסנרפ אוצמל
י רויפיטנומ השמ ריס ידי־לע ומקוהש םינושה םילעפמבו תונדסב הדובעו הרשכה
ם יקה ,לשמל ,השמ ריס .50־הו 40־ה תונשב ,ןיפ םמיי׳ג לוסנוקה ידיב םג םקלחבו

ל וסנוקה .תואלקחב קוסעל לילגב תוידוהי תוחפשמל רזעו הגירא־תיב םילשוריב
ן יפ עיצה וליפא 1857־ב 23.םילשורי דיל תווח יתשב תואלקחב םידוהי קיסעה ןיפ
[ לארשי־ץראב] ןאכ בשיתהל בר רפסמב םידוהי לדשל" תינכת הינטירב תלשממל
ו יהי לעפמל רתויב םימיאתמה םידוהיה יכ היה רובס ןיפ ."המדאה לע םיאלקחכ
ם ינקז ,רבעשל םיאב ויהש יפכ אל" לארשי־ץראל זא םיאב ויהש םייסור םידוהי
ת פיכ תחת הדובעב םיליגרה םישנא :םינוסחו םיאירב םישנא אלא ,םישושתו

24."םיימשה

ר תוי בחרנ ךילהתב ויה םירושק ןכא לארשי־ץראב ידוהיה בושייה יפואב םייונישה
( היסורמ טרפב) הפוריאמ םידוהי הברה לש םאובל רמולכ ,הפוקת התוא לחש
־ מ ריעב ידוהיה בושייה לדג ךכו ,םילשוריב רקיעב ובשיתה וללה .לארשי־ץראל

. םיבשותה ללכמ תיצחמכ ,50־ה תונש יהלשב ךרעל 10,000 דע 1839־ב ךרעל 5,000
ם תוחכונו הביבסמו םילשוריב םיניינבו תועקרק שוכרל םידוהי ולחה םג הפוקת התוא

25.רתוי דוע הקזחתה ריעב

ת א מ■ י ז נ ת ה ת פ ו ק ת תישארב םירופיש
ל ארשי־ץראבו םילשוריב ידוהיה בושייה לש ותוססבתהו ולודיג יכ רורבו־יולג
ם ידוהיה לש םייתרוסמה םייתדה םיפוסיכה ןמ האצות קר ויה אל ט״יה האמה עצמאב
ל ארשי־ץראב ורצונש םישדחה םיאנתה ןמ האצות םג היה רבדה .לארשי־ץראל
ם יקיתווה םיידוהיה םיבשותה בצמ תא םג רפשלו בציל ועייסש םיאנת ,הפוקת התוא

.רוזיאב
ל ש םנוחטבב היילעה התיה בצמב רופישה תא תפקשמה תירקיע תחא העפות

ת ונברק םעפב םעפכ םידוהי ויה ןיידעש תמא .הנודנה הפוקתה ךשמ םידוהיה
ם ירקמ 26.םירטושו םילייח דצמ םג ומכ םימלסומה םהינכש דצמ תולפנתהלו ןובלעל
.ץוח־יניתנ ויה ןהידוהימ הברהש ,תפצו ןורבח ןוגכ תורייעב דחוימב ועריא הלאכ
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ם ידבכנ דצמ תושיגנו יוכיד ,40־ה תונש ךשמ דחוימב ,לובסל ופיסוה הלא תומוקמב
־ ץראב רקיבש ,ינשה ןימינב ידוהיה עסונה .תושרה ידיקפמ המכו םיימוקמ םימלסומ
:םידוהיה ויחא בצמ לש ידמל םוגע רואית איבמ ,1847־ב לארשי
ם ירטוש ידיב םינותנ .הסחמו ןגמ םוש םהל ןיא .םהילעמ םלצ רס ארונ ןוגיו לבס"
ם ישדח םינוש םיסממ םיסמ םימלשמ ...םהיניעב רשיכו בוטכ םהב תושעל תוחפהו
. םיברעה תמקנ דחפמ םמח קועצלו ןנולתהל םיזיעמ אלו םדיב אל םשוכר םירקבל
27."םוי־םוי תומ תנכסב םינותנו דגנמ םייולת ןכ םג םהייח

ת וברבו ,הברהב לארשי־ץרא ידוהי לש םבצמ בטוה רבעל האוושהב ,ןכ־יפ־לע־ףא
. ..םידוהיה" יכ ,לשמל ,םידיעמ 50־ה תונשמ םירואית .רתוי דוע רפתשה םימיה
שומה דצמ יוכיד״ו "לארשי־ץראב םיימוקמה םילשומה דצמ תובשחתה רתיל םיכוז
25."טעמכ ...ירמגל קספ ...םייכרותה םיל

ת אמיזנתה תפוקת ךשמש ךכב היה ,יסחיה יזיפה ןוחטבל ץוחמ ,רופישל יוטיב דוע

, (םירצונהו) םידוהיה וכז הכלהל .רתוי לודג יתד שפוחמ םידוהיה ונהנ הנושארה
־ אמרי׳פ הברה דוע ןכו ,1856 לש ט׳חה .ןחלופה שפוח אולמל ,תאמיזנתה יווצ יפ־לע

ל ש ותמשגה לע ודמע ,ןכמ־רחאל ןה 1856 ינפל ןה הירוס תולילגל וחלשנש םינ
ה ברה לדג יכ ףא ,השעמל ךא 29.םישנע־תב הריבע איה ותרפהש ועבקו ןורקע ותוא
ל לגב רקיעב ,תומלשה ןמ היה קוחר ןיידע ,לארשי־ץראב םידוהיה לש יתדה שפוחה
ם תמקה תא םיקרפל ויה םיענומ םימלסומבש םינרמש .םימלסומה דצמ הזע תודגנתה
ע ורזה־חוכב םתוא םירגוס ,(םיירצונו) םיידוהי ןחלופ־תומוקמ לש םצופיש וא
30•םידגסמל םתוא םיכפוה וא

ו צפוש וא ונבנש םייתד תודסומ ראשו תסנכ־יתב לש רכינ רפסמ היה תאז לכ םע
י פ־לע הנבנ וליפא םילשוריב דחא יזנכשא תסנכ־תיב תוחפל ;אטשוקמ ןוישר יפ־לע
ם יימוקמה םיינאמותועה םידוהיה 31.ותחגשה תחתו ,ןטלושה לכידרא לש תוינכתה
ו פיסוה ,"תלימ״כ תונוטלשה ידי־לע תימשר םירכומ ויהש ,(םידרפס ללכ־ךרדב)
ט ופישו יתד ןחלופ ,ךוניח לש םיניינעב םתליהק ךותב הבורמ הימונוטואמ תונהיל
ת ימשר הרקוהל ללכ־ךרדב וכז קשמדבו םילשוריב םיישארה־םינברה .תושיא יניינעב
ל ש תוילהנימה תוצעומב קוח יפ־לע םירבח ויה םהיגיצנו תונוטלשה דצמ הבורמ
ומב םיגצוימ םידוהי ויה לארשי־ץראו הירוס יבחרב תורחא םירעב םג 32.םהיתולילג
ם ג םידוהיה דמעמב לחש רופישה תא תנייצמה הדבוע ,תוילילגהו תוימוקמה תוצע

.רוביצה ייחב
ל ארשי־ץראב (םירצונהו) םידוהיה ויה םיקוחר ןיידע 40־ה תונשב יכ שיחכהל ןיא
, תאמיזנתה יווצ תורמל .תימוקמה תינידמה הרבחב םיווש םיפתוש תויהמ הירוסבו

ם יתוחנ תויהל "םימי׳ד״ה ופיסוה ,םימלסומל םימלסומ־אל ןיב ןויוושה תא וחיטבהש
( היזי׳ג) תלוגלוגה־םמב םיבייח ויה ןיידע .היתודסומו הנידמה לש קוחה ינפל השעמל

ד גנ םתודע .(אבצב תורישה ןמ הבוח־רוטפ־סמ) ,"לימ״ב ,1855־מ ,וא—ליפשמה
־ רתועה ןידה־יתבו (ימלסומה ןידה־תיב) "המכחמ״ב תילכתב־הלוספ התיה םימלסומ
ךכל המודב .םימעפל תאזכ תודע םילסופ ויה םהינימל םישדחה םיינוליחה םיינאמ
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 וליפא ;םיסיל׳גמה ינפל ואבוהש םיטפשמב הערל םילפומ (םירצונו) םידוהי ויה
 םהיתימע דצמ ,תוללעתהל םימעפלו ,לוזליזל ללכ־ךרדב וכז ולאה תוצעומב םהיריצ
33.םימלסומה

 םושמ הב היה תוימוקמ תוצעומב םידוהי םיריצ לש םתוחכונ םצע ,ינש דצמ ,םלואו
 ,ןכ לע רתי .רבעב ינאמותועה ןוטלשה ימיל האוושהב םידוהיה דמעמב תומדקתה
 םיסיל׳גמב םידוהי םיריצ וכז ,םייתודידי תווחפ לש םנוטלש לצב וא ,תומוקמ המכב
 לש התדובעב דבכנו ליעפ קלח תחקל ושרוה ףא דובכ לש סחילו ןגוה דמעמל

ד מעמל 50־ה תונש ךשמ סיל׳גמב םידוהיה םירבחה דחא הכז םילשוריב .הצעומה
 ולחה טופישה תכרעמב וליפא 34.החפה לש ונומאו ותכימתמ הנהנו הצעומב דבכנ
 הלבקתנ תובורק םיתעלו ,רתוי קדוצו בוט סחיל תוכזל 50־ה תונש תצורמב םידוהיה
35.םישדחה םיינוליחה םיינאמותועה ןידה־יתבב םימלסומ דגנ םתודע

 האמה עצמאבש הנקסמ ללכל עיגהל אופא רשפא הלאה םייונישה לכב בשחתהב
 יחטשב הגרדהב דלוהו־רפתשמ (הירוסבו) לארשי־ץראב םידוהיה בצמ היה ט״יה
 םוחתבו ינידמה םוחתב ,ילכלכה־יתרבחה םוחתב ,תדה םוחתב :םינושה םייחה
.ישיאה ןוחטבה
 ןהיתורטמש ,תאמיזנתה לש תומרופירה תא ופפח הלא םיבושח םייונישש קפס ןיא
 החוורהו ישיאה ןוחטבה ,יתדה שפוחה אולמו רומג ינידמ ןויווש ויה תורהצומה
 ונל עודיכ ךא .םימלסומו םירצונ ,םידוהי—םיינאמותועה םיניתנה לכל תילכלכה
 םידוהיל רשאב ;התמ תוא רדגב וראשנ תוינאמותועה תומרופירה ןמ תובר ירה
.תורהצומה תורטמה ןמ תצק קר ומשגוה
 לארשי־ץראב םידוהיה לש םבצמב תומדקתהל ועייסש םימרוגה אופא ויה המ
ד תינאמותועה

.דרזה תוסחה
 דצמ ,םיפיקעב םג ומכ םירשימב ,תוברעתההו ץחלה היה םיירקיעה םימרוגה דחא
 ידוהימ םיבר ויה ,עודיכ .םידוהיה תבוטל ,םייטירבה טרפבו ,םייפוריאה םילוסנוקה
 ,היסור לש טרפב ,תויפוריא תוצרא לש ןהיניתנ (הירוסב םידחאו) לארשי־ץרא
 תוגיינועמ ויה וללה תוצראה לש תוילוסנוקה לכ אל םלואו .תפרצו הירטסוא ,היסורפ
 יטירבה לוסנוקה ,ןיפ רמ .ןטלושה תולילגב םידוהיה ןהיניתנל תוסח תתל תונכומ וא
 הז אוה ,ןהירחא יתבקעש לככ ,תויתפרצה תוילוסנוקל דחוימה דצ" יכ בתכ ,םילשוריב
 התיה תססובמ וז הרימא 3*."םידוהי םיניתנמ רטפיהל זע ןוצר תולגמ ןה דימתש
:הפיחב תפרצ לש לוסנוק־ןגס ,ןאמוא רמ תאמ■ אבה בתכמה לע הקלחב
 הירי׳גלא יאצוי םידוהיה לכ ,תורייבב תפרצ לש יללכה לוסנוקה ןודאה תודוקפ יפל"
רצה תוסחל םיאכז םניא בושש הלא לש םגוסב םילולכ םינש 5 הזמ ץראב םירגה
87."תיתפ

 םידוהיה יפלכ הביא לש הדמע וטקנ ןכא םייתפרצ םילוסנוק המכ ,ןכ לע רתי
יטאר רמ לש ותוגהנתה התיה רתויב תעוושמה המגודה ;הירוסבו לארשי־ץראב
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.1840 לש "םדה־תלילע" תשרפב ,קשמדב יתפרצה לוסנוקה ,ןוטנמ
 םידוהיה םהיניתנ לע ןגהל םיטוהל םייסורה םילוסנוקה ויה אל םימוד םימעטמ
 היסור תלשממ התניש 1857־ב םלואו .הינטירב לש התוסחל םריבעהל ויה םיחמשו
 םילוסנוקה לע הדקפ איה :לארשי־ץראב םידוהיה היניתנ יפלכ התוינידמ תא העשל
 דחא ,םיינלופו םייסור םידוהי יפלכ םג בוטה םנוצר תא" תולגל לארשי־ץראב הלש
 ותוא 88."ןויגה לכל דוגינב ןורחאה ןמזב ונידימ םתוא ונטמשש היסולכואה תודוסימ
 תויסור תוינאב הלוז העיסנ היסור יאצוי םידוהיל הלשממה הרשפיא דרעל ןמז

■'9.היסורמ םיירצונ לגר־ילוע תואיבמו לארשי־ץראל תוגילפמ ויהש
 תוסחה תא ויה םיפידעמ לארשי־ץראב םייסורה םידוהיה לש םבור־בור ןכ־יפ־לע־ףא
 תחת ראשיהל םהל היה חונ ,היסורפו הירטסוא יניתנ ,םירחא םידוהי וליאו תיטירבה
 ןינע וליג ,םיטירבה טרפבו ,םילוסנוק םתואש םושמ תאזו 10.םהלש םילוסנוקה תוסח
 םידוהיה םתוסח־ינב לע ןגהל םילדתשמ ויה ללכ־ךרדבו םידוהיה לש םתחוורב ליעפ
 לע ללכ־ךרדב םתעפשה התיה הברש ,םיילגנאה םילוסנוקה ,לשמל .םהל רוזעלו

 —םיגוסה לכמ תופידר ינפמ םוקמה ידוהי לע ויה םיניגמ ,םיינאמותועה תונוטלשה
 תד תא םהילע לבקל וצלאנש םידוהי םידליל ורזע םה .תוינידמו תוילכלכ ,תויתד
סומו םירצונ לש םד־תולילע ומיזה םה 41; םתנומא לאו םהיתב לא בושל םאלסאה
והיב ורמעתהש תושר־ידיקפ לש םתשנעה ידיל ואיבה םהו 12;םידוהי לע םימל
 ,ורזעש וא 44,םישדח תסנכ־יתב תיינבל תונוישר גישהל םידוהיל ועייס ףא םה ־,8.םיד
.םינוש םיינרצי םיקוסיעל םידוהי רישכהל ,ןיוצ רבכש יפכ
 ־ינאמוה םיעינמ לע הקלחב התיה תססובמ לארשי־ץראב םידוהיל םיטירבה תדהא
 תוסחל אשומכ יתודידי דוסי חופיט רמולכ ,תוינידמ תורטמ לע רקיעב ךא םייראט
 םידוהיב ןוטסרמאפ ןזורה האר םג תאז דבלמ .םיינאמותועה תולילגב תוברעתהלו
 תבוטל ןה ,תינאמותועה לארשי־ץרא לש החותיפל םורתל לכויש ינרציו ליעומ דוסי

 לודגה יפוריאה יאנידמה ילוא היה אוה .ןטלושה תבוטל ןה תימוקמה היסולכואה
 הלאה תושגרה תא לצנל רתח אוהו ,לארשי־ץראל ידוהיה שגרב ןיחבהש ןושארה
 העדה הקזח" :ןוטסרמאפ בתכ 1840־ב דוע .הילגנא לש תינוכיתה־חרזמ התוינידמב
 ־ץראל םתמוא בושת וב ןמזה אובל ברקש הפוריאב םירוזפה םידוהיה לצא םויכ
 רתוי הבורמ הנווכב םיגוה םהו המש תכלל םתפיאש הרבג ךכמ האצותכו :לארשי

 הלודג תלעותש ללכ קפס ןיא" 45."הפיאש התוא לש התמשגהל םיעצמאב הליחתבמ
 ־ילעב םידוהי לש רכינ רפסמ לדשל היהי רשפא םא היכרות תלשממל חמצת דאמ
 תוירבל הקוסעת איצמי םנוה ןכש :תוינאמותועה תוזוחאב בשיתהלו אובל םיעצמא
6 4."הנידמה תוסנכהב רכינ לודיג לוחי ךכבו ,תשורחל ליעומ ןוויכ קינעת םתנובתו

 םייטירבה םילוסנוקה לע דקפ ןוטסרמאפש עיתפמ הז ןיא ולא תורימאל בל םישב
 לש םידוהי םיניתנ" ללוכ 47,"םתוללכב םידוהיל תוסח תתל" הירוסבו לארשי־ץראב
 *םצרא לש םיירלוסנוקה םינכוסה תוסחל םתוכז תא ודיספה ילואש תורז תומצעמ
48."םה

םידוהיה בור ירהש ,הפיקמ םידוהיה לע תיטירבה תוסחה התיה אל ןכ־יפ־לע־ףא
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 ־תנבומ התיה אל םג וז תוסח ;םיינאמותוע םיניתנ ויה הירוסב םג ומכ לארשי־ץראב
 היה אל ןוטסרמאפמ לידבהל ,1852־ב יטירבה ץוחה־רש ,ירובסמאמ ןזורה :הילאמ
 ןיפ לוסנוקב רעג אוה ז םיסור םידוהי לע תיטירבה תוסחה תא שורפל רתויב טוהל
4.הז ןוויכב םדדועש לע םילשוריב  בהלנ ךמות היהש יפ־לע־ףא ,ןיפ לוסנוקה וליפא 6
 םידוהיה לש םייתדה םהיגיהנמל תטהול הביאב םחיתה ,םידוהיה םעה־יטושפב
50.םילשוריב

 רתוי הסמעמל תרחא הרז תוסח וא תיטירב תוסח התיה םימעפל יכ שיגדהל שי
 תוברעתהה הלעפוה םיבר םירקמב :דועו .לארשי־ץראב םידוהיל תלעותל רשאמ
 םימלסומ• עיתרהל ידכ הב היה דימת אלו ,הערה התשענ רבכש רחאל קר הרזה
 הליעפ התיהש ,םירצונה לע תיפוריאה הנגהה .םימלסומ־אלה תוסחה־ינבב תועיגפמ
 תוערפה תא ,לשמל ,עונמל ידכ הב היה אל ,םידוהיה לע הנגהה ןמ רתוי הברה
 תעב ירה השעמל ;קשמדו םכש ,בלחב 1860־ו 1850, 1856־ב םירצונב תוטיחשהו

 אלש יד אל הרזה תוסחה .תויפוריא תוילוסנוק המכ וליפא ופקתוה וללה תוערואמה
 התיה ףא אלא םהיתופקתהו םימלסומה תאנש ינפמ הילבקמ תא החיטבה דימת
 61.ט״יה האמה עצמאב הירוסב םירצונל םימלסומה תביא לש םיירקיעה םימרוגה דחא
 ץוח־יניתנ ויהש ,לארשי־ץראב םידוהיהש הדבועל יקלח רבסה םושמ ילוא ךכב שי
 ־ותוע םיניתנ םבורב ויהש הירוס ידוהימ רתוי םימלסומה תביאמ ולבס .לודגה םקלחב

.םיינאמ
 הקווד אלו תיעמשמ־וד העפשה הל התיה הרזה תוסחה יכ ןאכ רמול רשפא ,םוכיסל
.תרקסנה הפוקתב (הירוסבו) לארשי־ץראב םידוהיה בצמ לע תיבויחו הרורב

םירצונו םידוהי יפלכ תוימלסומ תודמע
 (םירצונהו) םידוהיה לש םתבוט התיה ,הרזה תוסחה הליעוה דימת אלו ליאוה
 ,רמולכ—םיימוקמ םימרוג ינש לש םתדמעב הבר הדימב אופא היולת םיימוקמה
 דחוימב ויה םיבושח הלא םימרוג .תימלסומה היסולכואהו םיינאמותועה תונוטלשה
 היסולכואהו ,העודי הדימב שלח היה ןיידע ינאמותועה יזכרמה ןוטלשהש םושמ
 םילשומה ופיסוה םיקרפל ,יאדו .תטלחומ תונתייצ התליג אל תימוקמה תימלסומה
 ,דחאכ םיימוקמהו םירזה ,םידוהיה תא אכדל םיימוקמה־םייברעהו םיינאמותועה
 תושיגנמ םימלעתמ ויהש םג רורב !לארשי־ץראבש תוחדינו תונטק תורייעב טרפב
 םרפסמ טעמתנ םינשה תצורמב ,ןכ־יפ־לע־ףא .םידוהי דגנ םיימוקמ םימלסומ לש
 םילשומ דגנ יזכרמה ןוטלשה טקנש םישנע־יעצמא תמחמ הלא ןיעמ םילשומ לש

־־.םיצירע
 וסחיל רשפא םידוהיה יפלכ םיימוקמה םיינאמותועה תונוטלשה תדמעב רופישה
 תווצמ תא םיריפמ םחש אטשוקל םירזה םילוסנוקה ורסמי ןפ םתדרחל וקלחב
 ,םיינאמותועה תווחפה לש שדחה רודל הקלחב וז הדמע סחיל םג רשפא 53.רסיקה
 םיניתנה לכ לש םנויווש רבדב תאמיזנתה לש םיילרבילה תונויערה תא וגפסש

5׳.םייגאמותועה
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 יפלכ ,"םיילרביל״ה ללוכ ,תווחפה בור לש םתדמע .דתיה ליגרב יכ רורבו־יולג תאז םע
 רתויש הדבועה תורמל תאזו !םידוהיה יפלכ רשאמ רתוי העורג םיימוקמה םירצונה
 ןויוושה תונויערלו םירזה םילוסנוקה לש םתגאדל אשומ םירצונה ויה םידוהיה ןמ
 ,יכ ונימאה תווחפ הברהש ךכב היה תודמעב הז ינוש לש ומעט .תאמיזנתה לש
 תינאמותועה הנידמב בלתשהל תונכב םישקבמ םירצונה ןיא ,םידוהיה ןמ לידבהל
65.תוירצונה הפוריא תומצעמ לש ןתרזעב הרגמל םתפיאש אלא

 ילואו ,םיימוקמה םיימלסומה םיגיהנמה ןמ םייכרותה תווחפה ולדבנ אל וז םתנומאב
 םידוהיה םע וגהנ ,םיינאמותועה תונוטלשל המודב ,םה םג םדצמ וללה .םהמ ועפשוה
 תובשחתה לש םחי םימעפל וליג ,לשמל ,םימלסומ םידבכנ .רבעב רשאמ דובכ־רתי
 ־לכ־לע ;םייערש ןיד־יתב המכבו תוימוקמ תוצעומב םיידוהי םיניינעבו םידוהיב
68.םידוהיב וכמת ליגרב ירה םירצונל םידוהי ןיב תקולחמ .דתיה םא ,םינפ

 לש ישיאה םנוחטב הבר הדימב היה יולת םתדמעבש ,םימלסומה ינומה וליפא
 תעפשהב םתסה־ןמ ,םידוהיה יפלכ םתוגהנתה תא טעמ וביטיה ,םידוהיה םהינכש
 םימלסומה םחי היה ,םינפ־לכ־לע .תונוטלשה םושינעי אמש ששחמו םהיגיהנמ
 םידוהי אכדל םימלסומה ופיסוה םיקרפל ,תמא .םירצונל םסחימ רתוי בוט םידוהיל
 םידוהיב ושע אל םינפ־םושב ךא .םגרהל וליפאו ,םליפשהל ,םהב ללעתהל ,םידדוב
. 1860־ו 1850 לש םירומחה תוערואמה תעב הירוס לש םירצונב ושעש ךרדכ םיטפש
 תימלסומה הירוטסיהב השדח העפות ,עודיכ ,התיה אל םירצונ תמועל םידוהי תפדעה
 רשקב וז הדמע הטלבתה םיקסוע ונא הב הפוקתה ךשמ לבא .תינאמותועה וא
 איהו ,דחאכ םידוהילו םירצונל תימשר וקנעוה תאמיזנתה יפ־לעש תושדחה תויוכזל
 לידבהל .ולאה תויוכזל םירצונהו םידוהיה ונתנש םינושה םישוריפה ידי־לע העבקנ

 אלו השעמל םהל ונתינש תולקההו תויוריחה ןמ םיצורמ םידוהיה ויה ,םירצונה ןמ
 םיהולאה־תדובע םוחתב ,לשמל ,ךכ .תימשר ונתינש יפכ ןאולמב תווש תויוכז ושרד
 ינומעפב לצלצל דימ ולחהש םירצונה ןמ לידבהל ,רבעבכ גוהנל םידוהיה ופיסוה
 םהילע רוסא היהש רבד ,תויבמופ תוכולהתב םילודג םיבלצ תאשלו םהלש תויסנפה
57.ןכל־םדוק

 ולכיש תויוריח ןתוא תוצוח־שארב ןיגפהלמ ,םירצונכ אלש ,םידוהיה וענמנ םג ךכ
 םירעב םיסוס לע הביכר ,םיקוושב ןיי־יתב תחיתפ ןוגכ ,םימלסומה תושגרב עוגפל
 םידוהיה ויה םיבר םירצונמ לידבהל ,ןכ לע רתי 58.םיקורי םהיעבצש םידגב תשיבלו

 איצוהל הדוקפה ןוגכ—ןדצב קזנ היה םא םג הלשממה תודוקפל תייצל םירהממ
 80.אבצב תורישה ןמ (לדב) הבוח־רוטפ־ימד םלשל וא 50,ישפחל םיימלסומ םידבע
 ויה םימעפלש םירצונ המכ לש הפוצחה תוגהנתהל םיפתוש םידוהיה ויה אל םג ןכ
61.םהב םירגתמו םתוא םיפקות ,םימלסומב םיבלוע

 ,ינידמה םדמעמל רשאב םירצונהו םידוהיה תופקשה ןיב ירקיעה לדבהה היה הז ,ןכא
 .םימלסומה לצא םירצונ לע םידוהי תפדעהל תישארה הביסה וז התיהש ןאכמו

 המכב םיכמותו םיעייסמ םהל ויהו רבד לכל ינידמ ןויווש אלמ הפב ועבת םירצונה
.תינוחטב הנכסו ינידמ םויא םימלסומה םהב ואר ךכיפל !תוירצוג־תויפוריא תומצעמ



זועמ השמ14

פלש תוילכלכה תויורשפאבו תויתדה םהיתויוכזב םידוהיה וקפתסה ,םהמ לידבהל
 אליממ יכ וניבהש ךותמ ,תוינידמה תויוכזה אולמ תא גישהל ושקעתה אלו םהינ

 םוש ול ןיאש ןטק יתד טועימכ םהייח תא להנל ופיסוה םה .גשיה־רב רבדה ןיא
82."אובל־דיתעלו הווהב ץראה תבוטב וינע" קר ול שיו תוינידמ תורטמ

 הנידמל םתונמאנ תא חיכוהל לארשי־ץראב םידוהיה ולדתשה ללכ־ךרדב ,ןכ לע רתי
 ־תמחלמ ןמזב ומכ ץוחבמ הנכסל היופצ התיהשכ טרפב ,תימלסומה־תינאמותועה
 תבלעהב םימלסומל תופרטצה התיה וז תונמאנ תחכוהל םיכרדה תחא 83.םירק
 הדבועה ,רבד לש ורוציק 84.תירצונ־יטנא תוחיתמ לש ןמזב םתפיקתבו םירצונ

 םימלסומה יסחי תא רפשל םתסה־ןמ העייס ףתושמה ביואה םירצונה ושענ התעש
 לש שדחה יפואה תא המזגה תצקב ראית הפוקת התוא ןב ידוהי ףיקשמ .םידוהיהו

:1859־ב תודעה ןיב םיסחיה
 >הזל הז םיבהוא ,אברדא :הזל הז םיאנוש םניא םידוהיהו (םימלסומה) םילאעמשיה״
."םה םיאנוש םילאעמשיה (םירצונה) םילרעל לבא
 םירצונל םימלסומ ןיב םוהתה דועב ,19־ה האמה עצמא ךשמ ירה רבד לש וללכב
 םירצונה ליבשב רשא דועב .םידוהיהו םימלסומה יסחי ויה םירפתשמ ,תבחרתמ
 וז התיה םידוהיה ליבשב ,תיקלח הריגה ידיל איבה ףאש האוש־תרה בצמ הז היה

 ידוהיה בושיילו ;תילכלכו תיתרבח הניחבמ םדקתהלו םדמעמ תא ססבל רשוכ־תעש
 תרכינ תישעמו תירפסמ תומצעתהל תונמדזה וז התיה דחוימב לארשי־ץראב
.הפוריאמ היילע לש החוכמ

תודעה

 ■ץרא תועסמ ,(ךרוע) ירעי .א :םיאבה תורוקמה יפ לע ודבועש ,תונדמוא םה םירפסמה י•
 תנש ,קיל) ןמרבליז .א תכירעב ןועובש ,דיגמה * ׳דגוי 502 ׳םע ,(1946 ,ביבא־לת) לארשי

 לא תד ,78/495 ץוחה דרשמ .וא.ר.יפ ,הלודגה הינטירב !55, 176 ׳טע ,(14 .סמ ,1 העפוה
.1842 יאמב 24 ,תורייב ,36 .םמ ,גנינאק
 ןמ תאמ׳חתנומ ,הקאשימ .מ ;45 ׳ע ,(1809 ,םירצמ) םאש־לא תאבבנ ןע סא׳תיל־לא רצח2

 המרופירה ,זועמ .מ םג האר .139 ׳ע ,(1955 , תורייב) באבחא־לא האריתקא אלע באוו׳גילא
.17 ׳ע ,(1968 ,דרופסקוא .תילגנא) 1861—1840 לארשי־ץראבו הירוסב תינאמותועה

.הרעהו 18—17 ׳טע ,םש 3
 ןיסירפקמ סוטיפואינ ריזנה די־בתכ ,1841—1821 לארשי־ץרא תורוק ,(ךרוע) ןודיריפס .נ .ם *
 הירצמ־לא היפלאמ־לא תאזופחמ לא ,םותסר דסא >3—122 ׳םע ,(1938 ,םילשורי .תילגנא)
.69 ׳ע ,(1856 ,הנליו) לאירא רפס ,ןטלוש .ק > 3077 .סמ ,366 ,ב (43—1940 ,תורייב—םיכרכ 4)
 אלש רוטקוד־תדובע ,הירוסב ילע רמחומ ,ןמפוה .י לצא אבומ ,לבמק תאמ 78/283 ח״השמ 5
 םינמוי ,ירויפטנומ םג האר .336 ׳ע ,(1963 ,םילשורי) תירבעה הטיסרבינואה ,המסרפתנ
.358 ׳ע ,(1890 .ןודנול .הוול .ל ךרוע .תילגנא)
 .ל״נכ ,ןמפוה > 119 ׳ע ,(1925 .הסירח) הי׳חיראת תארב׳דומ ,(ךרוע) אשאב־לא ןיטנטסוק 8

.481 ׳ע ,(1843 .םילשורי) ץראה תואובת ,ץרווש םג האר > 335, 407 ׳טע
 ,ירויפטנומ ףסואב (1839) ט״צקת תנשמ ירויפטנומ .מ ריס לא הירבטב םידוהימ םיבתכמ האר י

 ןרק-לא יפ הירוס ,הביאר׳ע םרכ׳ לא דבע ׳שה > םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,יבצ־ןב ןוכמ
.5—124 ׳טע ,(2—1961 ,ריהאק) 1876—1840 רשע*עסאת*לא
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.100 ׳ע ,ל״נכ ,ןודיריסס ז 7 ׳ע ,לאירא ,ןמלוש י
.79 ׳ע ,םש •

 םג האר .רגו 277 ׳טע ,(ג״כשת ,םילשורי) ז דיכ ,תונופצ ,״תפצ תיערואמ" ,יבצ־ןב .י10
—1893 ,תורייב) הירוס ׳היראת ,םבד־לא ףסוי .649 ,ח ,(1905

 םד־תולילעו םיטפשמ ,(ךרוע) ןהכה .מ לצא ,"קשמד תלילע•׳ ,ןילביר .י לצא האר םיטרס 11
—206 ׳טע ,ל״נכ ,ירויסטנימ ! 125 ׳ע ,ל״נכ ,הבייאר׳ע !׳וגו 42 ׳טע ,(1967 ,ביבא־לת) 210  !
—188 ׳טע ,ל״נכ .השאבי לא ;׳וגו 132 ׳טע ,ל״נכ ,הקאשימ 203.
 ,ץססרמאפ לא ירוו ,78/410 ח״השמ האר וירחאל תוחתפתההו טפשמה לע םיאלט םיטרפ 'י
!  1840 ילויב 11, 20 .םמ ; 1840 יאמב 8. 23 .םמ ; 1840 יאמב 7. 22 .םמ ז 1840 יאמב 6, 22 .סמ
—188 ׳מע ,אשאב־לא םג האר .1840 טסוגואב 12, 18 .סמ 203.
—278 ,ל״נכ ,ירויפטנומ לצא ,״1256 ןאזמר 12 םוימ ...ףירש־יטח ןאמריפה םוגרת״ 22 ה אר .9
׳ מע ,(1931 ,אטשוק .תיתפרצ)׳ היכרות ידוהיל עגונכ תויכרות תוימשר תודועת ,יטנלג .א םג

.185— 9
!  1257 ׳א הדאמו׳ג 527, 3 .סמ ,הי׳גיראח רלדאריא ,אטשוק ,(.א .ב) יבישרא תלאכוושאב ״
 ,ןוסמייח לצא ,1841 לירפאב 21 ׳95 .םמ ,יבנוסנופ לא ןוטסרמאפ ,195/181 ח״השמ םג האר
.40 ,א ,(1939, 1942 ,ןודנול) םילשוריכ תיטירבה הילוסנוקה
 ב׳גר רחאוואמ ןאמדיפ םג האר > 1257 ,׳א הדאמו׳ג 532, 9 .םמ ,הי׳גידאח רלדאריא ,.א .ב "

.37 198 י״תכ/35/40/רא .םמ ,תירבעה הטיסרבינואה תיירפס ,1257
.(1257 )1841 ׳9 ףיעס .3 ׳ע ,9061 .םמ ,רוודומ ןדיילאמ .א .ב ”
—243 ׳מע אשאב־לא 12 . 1841 טסוגואב 21 ,קשמד ,יטרפ ,לוודיב לא ירוו ,78/447 ח״השמ * 4
—1840 לארשי־ץראכ ידוהיה בושייה ,תג .צ .ב ״ . 47, 82, 88, 188 ׳טע ,(1963 םילשורי) 1881
—181,33 ׳טע ,ל״נכ ,זועמ ” 4.

 ,ל״נכ ,ןוסמייח לצא ,1839 יאמב 25 ,םילשורי ,13 .סמ ,ןוטסרמאפ לא גנאי ,78/368 ח״השמ •נ
4- ,א 7.
.321 /וגו 77 ׳טע ,ב ,(1878 ,ןודנול) 811זז111 111£מ€8 ,ןיפ .׳ג21
—408 ,׳וגו 321 ,ב ,םש ■■ ר אוניב 1 ,םילשורי ,1 .סמ ,ירובסמאמ לא ןיפ ,78/1454 ח־׳השמ ; 9

.1859
—63, 328, 409 ׳טע ,ב ,ןיפ םג ;םש 9,  5 .םמ ,ןוטסרמאפ לא ןיפ ,78/874 ח״השמ ז 69

—41, 60 ׳םע ,תג ׳שה ! 1851 רבמצדב .׳וגו 47
.1857 רבמטפסב 15 ,םילשורי ,36 .סמ ,ןודנראלק לא ןיפ ,78/1294 ח״השמ
—207 ׳מע ,ל״נכ ,זועמ האד .תורעהו 8
.םש

—8 ׳טע ,(1859 ,קיל) לארשי יעסמ רפס ,ןימינב ףסוי ןב לארשי22 ן יפ 78/839 ח״השמ ׳שה * 9
866 4 ,(גרבמל) םילשורי ירעש ,רשייר : 1850 רבמטפסב 27 ,םילשורי ,20 .סמ ,ןוטסרמאפ לא
.17 ׳ע
 .סמ ,ןוטסרמאפ לא ןיפל חפוסמ ,10 .םמ ,גנינאק לא ןיפ ,78/874 ח״השמ :הז ןינעל האר 25
,78/1217 ח״השמב אבומ ,260 .םמ ,בכ 1161118611€6*1 ז 1851 ילויב 24 ,םילשורי ,6
ח ״השמ *18, 28 ׳טע ,רטייר םג האר .1856 ראוניב 7 ,םילשורי ,1 .סמ ,ןודנארק לא ןיפ

.156 ,א ,ל״נכ ,ןוסמייח לצא ,1849 רבמצדב 1 ,תורייב ,45 .םמ ,ןיטסרמאפ לא רומ ,78/2068
.189 ׳ע ,ל״נכ ,זועמ 22
.םש 20
.257 ,א ,ל״נכ ,ןוסמייה לצא ,1858 ראוניב 1,1 .םמ ,ןודנראלק לא ןיס ,78/1383 ח״השמ 81
.1266 ב׳גר 17 ,אלאו יסיל׳גמ רלדאריא .א .ב ז 102 ,א ,ל״נכ ,ןיס :הז ןינעל האר 82
—119 ׳מע ,ל״נכ ,זועמ 88 194.



ז ו ע מ ה ש מ16

ל יא ןיפ ,195/292 ח״השמ ז 1271 ה׳גיח־לא ו׳ד 21422/7, 9 .םמ ,היליזואד רלדאריא .א .ב
. ילויב 5 ,םילשורי ,8 .םמ ,גנינאק ; .1856 רבמבונב 8 ,<ד ,םילשורי ,^..18505 

.7—196 ׳טע ,ל״נכ ,זועמ
. 219 ,א ,ןוסמייח ׳ר ,1853 רבמצדב 28 ,םילשורי ,33 .םמ ,ןודנראלק לא ןיפ ,78/963 ח״השמ

.220 ׳ע ,2 .םמ חפסנ ,םש ”
, דרופסקוא .תילגנא)׳ 1914—1843 לארשי־ץראכו תידוסכ תיסורה תוחכונה ,דוופוה .ד
.53 ׳ע ,(1969

.1859 ראוניב 1 ,םילשורי ,1 .סמ ירובסמאמ לא ןיפ ,78/1454 חי׳השמ ”
. 5,000־ל 19־<ד האמה תיצחמב עיגה לארשי־ן׳ראב תיפוריא תוסח תחת םידוהיה רפסמ

, היסורפ תוסח תחת רתיהו תיטירב תוסח תחת 1,000 ,תירטסוא תוסח תחת 3.000 ויה םכותמ
.87 ׳ע ,ל״נכ ,תג הארי .תויפוריא תוצרא ראשו היסור

, 195/1458 ח״השמ ; 1846 טסוגואב 26 ,קשמד ,11 .םמ ,ילזוו לא דוו ,195/226 ח״השמ האר
.1857 ינויב 10 ,קשמד ,12 .םמ ,ףילקדר לא קסימ

.1856 ילויב 31 ,קשמד ,12 .סמ ,ןודנראלק לא קסימ ,78/1220 ח״השמ
.217 ׳ע ,ל״נכ ,זועמ
.462 ,ב ,ל״נכ ,ןיפ
, ןוסמייח לצא 1840 טסוגואב 11 ,ח״השמ ,134 .סמ ,יבנוסנופ לא ןוטסרמאפ ,78/390 ח״השמ

.33 ,א ,ל״נכ
ל צא ,1840 רבמבונב 24 ,ח״השמ ,248 .םמ ,יבנוסנופ לא ןוטסרמאפ ,78/391 ח״השמ

.34 ,א ,ל״נכ ,ןוסמייח
. 2 ,א,ל״נכ ,ןוסמייח לצא ,1839 ראוניב 31 ,ח״השמ ,2 .םמ ,גנאי לא לוודיב ,78/368 הרדשמ

.220 ,א ,ל״נכ ,ןוסמייח לצא ,1874 ינויב 30 ,תורייב ,רזוח ,ןיפ לא זור ,78/963 ח״השמ *י
.1852 רבמבונב 8 ח״השמ ,5 .םמ ,ןיפ לא ירובסמאמ ,78/913 ח״השמ "
.1850 ילויב 5 ,םילשורי ,8 .סמ ,גנינאק לא ןיפ ,195/292 ח״השמ ,לשמל ,האר ״״

.רגו׳ 217 ׳טע ,ל״נכ .זועמ 01
ח ״השמ ! 1850 לירפאב 1 ,תורייב ,21 .םמ ,ןוטסרמאפ לא רומ .78/836 ח״השמ ,לשמל ,האר

.1851 ילויב 26 ,קשמד ,24 .סמ ,ןוטסרמאפ לא דוו ,78/872
.1851 ילויב 24 ,םילשורי ,6 .םמ ,ןוטסרמאפ לא ןיפ ,78/874 ח״השמ ׳שה “

ל א קסימב לולכ ,לוסנוקל קשמד לש החפה תאמ בתכמ ,78/1220 ח״השמ ,לשמל ,האר
.1856 ילויב 31 ,קשמד ,12 .סמ ,ןודנראלק
.רגו 210 ׳טע ,ל״נכ ,זועמ האר !־
, 78/2068 ח״השמ ,1844 לירפאב 10 ,בלח ,10 .סמ ,גנינאק לא ירוו ,195/207 ח״השמ האר ■י0

. סמ ,ףילקדר לא דוי ,78/1118 ח״השמ ; 1849 לירפאב 25 ,תורייב ,44 .םמ ,ןוטסרמאפ לא רומ
.1855 רבמבונב 9 ,קשמד ,43 .םמ ,ןודנראלק לא דווב לולכ ,37
.91—190 ׳טע ,ל״נכ ,זועמ ”
.רגו 7 190מע ,םש ג-

.1842 ינויב 14 ,קשמד ,46 .סמ ,ןידרבא לא דוו ,78/499 ח״השמ ”
.33—232 ׳טע ,ל״נכ ,זועמ ״״
.228 ׳ע ,םש ״י

.1841 ינויב 11 ,םילשורי .11 .סמ ,יבנוסנופ לא גנאי ,78/444 ח״השמ 62
ה ״השמ ; 125 ׳ע ,9. 956 .םמ י״תכ) ןאנכל םאש־לא ׳חיראת יפ ןאזחא־לא באתכ 6"

. 238 ,א ,ל״נכ ,ןוסמייח לצא ,1855 רבמטפסב 11 ,םילשורי ,11 .סמ ,ןודנראלק לא ןיפ ,78/1121
.1840 טסוגואב 21 ,קשמד ,לוודיב לא ירוו ,78/447 ח״השמ ! 125 ׳ע ,ןאזהא־לא כאת3 ״׳
.19 ׳ע ,(ב״שת ,םילשורי) .דפצ הילש תועסמ ,ידעי .א ״■'
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