
שוביגו בושייה תונגראתה :תלוק לארשי
הנושארה םלועה־תמחלמל דע תינידמה ותעדות

ר שפא הנושארה םלועה־תמחלמ ינפל לארשי־ץראב ידוהיה בושייה לש ודמעמב
ם יבידנלו תורבחל ,תיתרוסמה תודהיל זכרמ שמיש בושייה :דחא סקודאראפ ןייצל
י דוהיה ץוביקה הז היה תאז םעו ,תידוהיה תימואלה העונתלו היצפיצנמאה תוצראמ
, יצרא ףקיהב תדחואמ תרגסמ םיקהל חילצה אל אוהש דבלב וז אל .רתויב גלופמה
ם ילשוריבו ,םיבורמ םיישק רחאל אלא הגשוה אל תוימוקמה תוליהקה לש ןתודחא םג
1.ללכ הגשוה אל

י נוציחה־ינידמה דמעמב םג אלא ימינפה־יתרבחה הנבמב קר אל טלב סקודאראפה
ו נמ םידוהיה :ידמל רכינ םיסולכוא־זוכיר היה לארשי־ץראב בושייה .בושייה לש

א ופא ויה םידוהי .שפנ ףלא 700 דע 600 לש תללוכ היסולכוא ךותב שפנ ףלא 90—80
. יהשלכ ץראב םידוהי לש רתויב לודגה זוחאה הז היהו ,ץראה לש הבושיימ 14%־כ
ם זוכיר לקשמ תא הלידגה תינאמותועה הכלממה לש תיביטרטסינימדאה הקולחה
ר כינ זוכיר ורצי םהו ,םילשורי ק׳גנסב היסולכואה עברכ וויה םה :םידוהיה לש
. ףוחה־ירעב רתוי ןטק היה יסחיה םרועיש .תפצו הירבט ,םילשורי—ץראה־םינפ ירעב
ל ש היסולכואב 5000 ,םילשוריב ףלא 80 לש היסולכואמ שפנ ףלא 45 ונמ םידוהיה
ם יפלא־תשולש ,ופיב ףלא 50־מ ףלא 12 ,תפצב ףלא 15־מ םיפלא 7 ,הירבטב םיפלא 8
2.הפיחב ףלא 20 ללכמ

ם תוחתפתה תעב בושייה לש ינידמה ולקשמ היה לד םיסולכוא לש הז זוכיר ףא לע
י לעב לש םרפסמ טועימ תמחמ תאזו ,הכלממב ילבחה ימצעה־ןוטלשה תודסומ לש

.םידוהיה לש ינידמה םגוצייל גאדיש ףיקמ ןוגרא רסוחו תינאמותוע תוחרזא
ה רכה ילעב .לארשי־ץראב ידוהיה בושייה לש וגוליפ לע רגת וארק םינוש םימרוג
־ תהל תוא תיתדעה הקולחב ואר תידרפסה תודהיהו הפוריאמ םילועה ברקמ תימואל
! תללוכה תידוהיה תודחאה תעדות לע םייקלח םיסרטניאו תוקיז לש םתורבג

י וכיסה לש ותצמחה רלוק תא םידוהיה ןיב גוליפב ולת ץראב ולדגש םיריעצ םיליכשמ
ר טשמה קינעה ןתואש ׳דכו טפשמה־יתבב ,תויריעב גוצייה תויורשפא תא לצנל

ץ ראב תודבוע תריצי ובישחהש ,"םיישעמ״ה םינויצה .1908 ינפל דוע ינאמותועה
ה לועפל ותלכי תא ריבגהל ךרד בושייה לש ונוגראב ואר ,תיטמולפיד הלועפמ רתוי
, םנמא ,וששח םקלח .תימצע־הלהנהל ןורשכ וב התפל םג ומכ תיאמצע תילכלכ

ד שח תא ררועל לולעה יבמופו ףיקמ ןוגראמ ,םיקיתו םיימוקמ םינקסע וששחש ומכ
ה לועפ לש המגמל םיפתוש ויה ותודיקפו דלישטור ןורבה ףא .םיבשותהו הלשממה
.תכל־תעינצמו תיאשח
גוליפה היה 1914 ינפל ץראב תידוהי תונגראתה ומדיקש םיפחדהו םינותנה ףא לצ
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 חוכמ וילע רבגתהל היה רשפא־יאש דע בושייה לש יתרבחה ויפאב הרועמ הכ
 תוערואמב םירושקה םיינוציחה םיפחדה ;בושייה לש תיטננמיאה תוחתפתהה
ו לחה 1908 זאמ הכותב םייתקוחתה םייונישבו תינאמותועה הכלממב וללוחתהש
 ומק .ותילכתל הז ךילהת עיגה אל 1914־ב .בושייה לש תללוכ תונגראתה םדקל
 יתרבחה הנבמה היה הנושארה םלועה־תמחלמ רחאל ףא .דבלב םייקלח םידוחיא
 רגתאל תונעיה ךותמ ושבגתהש ןה תוגלפמהו יטילופה ונוגרא ירכועב בושיה לש

.30־הו 20־ה תונשב ינוציחה
 תידוהי תודחא הליחתכלמ הדדוע תינאמותועה הכלממה לש תיתקוחתה תרגסמה
 תלימה תקוחו הכלממה תרגסמב הדיחיכ ידוהי "תלימ״ב ריכה רטשמה .הפיקמ
 "ישאב־םכח״ה .תוינברה תויושרל ידמל תובחרנ טופיש תויוכמס התנקה 1865 תנשמ
.ישיא ןוחטב יניינע ללוכ םיבר םיניינעב תונוטלשה ינפב םידוהיה תא גציי

 םיניתנה לע קר ,ןבומכ ,הלח איה .ץראב םידוהיה תא הדחיא אל תלימה תרגסמ לבא
 הפוריאמ ט״יה האמה תיצחמב ואבש םידוהיה לש לודגה םבור וליאו םינאמותועה
פסה הדעב תוארל ,אופא ,ופיסוה תונוטלשה .תאזה תוניתנה תא םהילע ולביק אל
 רתי לכו תיתלשממ תוכמס תלעב ,הכלהל ,התיה איה קר .תרכומה הדעה תא תידר
.תוירטנולוו ויה תוידוהיה תויודגאתהה
 תידרפסה הדעלו םינאמותועה םיניתנל תלימ לש תיקוחה תרגסמה לש וז הלבגה לע
 תנשמ םנמא .דבלב לארשי־ץראל לבגומ היה אל ידוהיה תלימהש הדבועה הפסונ

 לאיזוע ברה היה 1911 תנשמו ישאב־םכח םילשורי לש ״ןויצל ןושארה״ היה 1840
ממה ידוהי לכ תא הפיקה תלימה תרגסמ םלוא .ופי לש ישאב םכח לש דמעמ לעב
 לקשמבו רפסמב רעצימ םרוג לארשי־ץרא לש תוליהקה ינב ויה וז תרגסמבו הכל
 ופתתשה םילשוריו ופי תוליהק ינב ;יקינולסו אטשוק תוליהק ינב תמועל ינידמ
 ןטק היה ודימעהש םירחובה רפסמ םלוא תלימה תודסומל רחובה ףוגב םנמא

.רתויב
 ,רומאכ ,ופיסוה הירחאלו 1882 ינפל לארשי־ץראל ואבש םידוהיה לש עירכמה םבור
 םה ;ןאכ תירלוסנוק הנגה םהל וצמיא ףא וא םאצומ־תוצרא לש תוניתנב קיזחהל
 לע ולחש תובוחמ רטפיהל וחמש ףאו םירזה םילוסנוקה תנגהב ןוחטב־רתי ושיגרה
 ןיב הטטק תובקעב—ןויסנ השענ ,הכפהמה ינפל דוע ,1908־ב .םיינאמותוע םיניתנ
ולע םידוהיה 3.תחא הדוגאב םיסורה םידוהיה לכ תא ןגראל—ופיב םיברעל םידוהי
.םינוש םילוסנוק לש תונוש תוסח־תודעל גלפתהל ויה םיל
 יפל וגלפתה םידוהיה .םינושו ויה םיבר ינוריעה ידוהיה בושייה לש תוגלפתהה יווק
 הליפתה יחסונו םהלש ןידה־יתב ,(ונידאל וא שידיא) ימוימויה רובידה ןושל ,םאצומ
 תודסומה לכ תא הליחת הפיקהש תחא "תוללוכ" ומייק םידרפסה .תונוש תודעל
 יאצוי לש םיזוכירה ולדג רשאכ גלפתהל הלחה וז תוללוכ ."חרזמה־תודע" ינב לש

.תומיוסמ חרזמ־תוצרא
 ופיסוה רשאכ םג ,תסנכה־יתבו ןידה־יתב תניחבמ םידרפסה ןמ וגלפתה חרזמה תודע
־רגומה תידרפס הדעה ןמ וגלפתה ט״יה האמב דוע .םהלש הקדצה תודסומב ךומתל

*
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 םג וגלפתה 1907־ב .היזורג יאצוי םי׳גרוגהו םיראכובה ןכו ,הקירפא־ןופצ יאצוי םיב
.הכלממה יניתנ ויה םה םגש ףא ,םמצעל ןיד־תיב ועבקו םינמיתה
 .הכימתה תורוקמו אצומה תומוקמ יפל ונגראתהש "םיללוכ״ל םיקלוחמ ויה םיזנכשאה
."םישורפ״ל "םידיסח" ןיב—רחא גוליפ ידי־לע ךתחנ םיללוכ יפל הז גוליפ
 םיללוכל לעמ תללוכ תושר ןיעמ היהש ,םיזנכשאה תדעל יללכה דעווה םקוה 1866־ב
 הז יללכ־דעווב תוארל םיסנמ 1908 תנשמ לחה .םייללכה םיכרצל גאדו םידדובה
 הלעמל ויה םיזנכשאה .םילשוריב ידוהיה בושייה לש תללוכ תונגראתהל ןיערג
 דעווה .תיללכ תיבושיי תועמשמ תופיא התיה םתונגראתהלו הז בושיי לש ותיצחממ
.תונוטלשה ינפב םג הללכב הדעה תא גצייו "לארשי־תסנכ" םשב הנוכ יללכה
 םיירמח םיסרטניא םע גהנמבו אצומבש הבריק תושגרה וברעתנ וב הז ינוגבר גוליפ
 הקיזה ןמ הקזח התיה הדעל הקיזה !תדחואמ היליהק לש התריצי תא עגמ םיקזח
 תוגלפתה .תורבדיה־ןושל ואצמ אל תודעה לכו ,לארשי־ץראב ידוהי ללכל תישיאה
 ,םילשורי—שדוקה־ירע עבראב ןה ינוריעה ידוהיה בושייה לש ודוכיל תא הענמ וז

.תושדחה תוליהקב ןהו—תפצו הירבט ,ןורבח

ב
 היה תינוגרא הניחבמ םלוא ,תימואל תודחא לש תונויער ומע אשנ "שדחה בושייה"
.ותישארמ דוכיל רסח אוה ףא
 םיבושייה 4.תינכת לעבו יללכ ןוגרא לש וידי־השעמ התיה אל השדחה תובשיתהה
 הינמורמ םיבשיתמה ןיב רשק םנמא היה .םיטרפו תודוגא ידי־לע ודסונ םינושארה
ם יבשיתמהו ,1882 תישארב דסונש לארשי־ץרא בושיי תודוגאל יזכרמה דעווה ןיבל
 ־גומ השמ תדוגא" תונגראתהל דע היסורב םישיאלו תודוגאל ויה םירושק היסורמ
 םיבשיתמל תירסומ תושר שמשל לחהו ןויצ־יבבוח תא זכירש ףוג ,1884־ב "ירויפיט

5.םישדחה

 ויה םילוטנש םשכ תללוכ תיתרבח תינכת וותה אל הליחתכלמ הלא םיפוג םלוא
 וסחי תאו שדחה בושייה לש ונוגרא ךרד תא ובשיח אל םה .תישעמ תילכלכ תינכת
 רתוי רורב גשומ םהל היה .םייקה ידוהיה בושיילו תימוקמה היסולכואל ,הלשממל
 ינונקתב םיפקתשמ םירבדהש יפכ ,תדדובה הבשומה לש יתרבחה הנבמל סחיב
.תובשומה
 ,"הלעמה־דוסי יצולח דעו" ,1882־ב דסיל םישדחה םילועה וסינש ןושארה ןוגראה םג
 הליחתמה הבשומב םייתרבחה םייחה תא ןגראלו עקרקה תושיכר תא זכרל קר דעונ
 הילעה תקספה םעו םימי ךיראה אל הז ןוגרא .רתוי תופיקמ תויצטניירוא עובקל אלו

.ץק ול םשוה
.םתוא וחנהש תונורקע לע דומלל רשפא םיבשיתמה לש םתוגהנתה ללכמ קר
 תונויסנ ףרח .תינאמותועה תוניתנה תלבקב םתסה־ןמ וצר אל תונושארה תובשומה
 ־רתי םיבשיתמה ואר ,לארשי־ץראב תידוהי תובשיתה ןעמל ןטלושה לצא לדתשהל

.םילוסנוקה תנגהב םמצעל ןוחטב
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י ברעה בושייה ןמ תודרפיה לש ללכ םיבשיתמה םהל ועבק אל תילאירוטירט הניחבמ
ע ייתסהל השקיבו ינוע׳ג יברעה רפכה דצב הדסונ ףא הניפ־שאר הבשומהו םייקה
ת ויהל יאשר הדעה רבח—תדרפנ תידוהי הדע ןאכ יכ היה רורב תיתרבח הניחבמ 6.וב
ם ייחל יתרוסמ־ידוהי ןויבצ לש הדימ ועבק ףא תובשומה תונקתו ,דבלב ידוהי
ד וכיל ,יתרבח דוכיל לש הבר הדימ בייחמ תובשיתהה לעפמ יכ היה רורב .הבשומב
ם יסב לע התיה הבשומב תונגראתהה .תיתד תידוהי הליהק לש הזמ תכל״קיחרמ
ו רשפיאו ללכב טרפה לש הבר תולת ומרג תובשיתהה יאנת םצע םלוא ,ירטנולוו
ו חסונש תובשומה לש תונקתה ויה תאז םע .טרפה םע ותורמ תא תופכל רוביצל
ו צלאנ םיילכלכ םימעטמ ירהש האמה תישאר דע דבלב הכלה תובשיתהה תישארב
ן המ הלטינ תיתרבחה ןתואמצעו וידיקפו דלישטור ןורבה לצב תוסחל תובשומה בור

.90־ה תונש ףוס דע
ק ותרש בקעי תחפשמ ומכ) םייברע םירפכב םידדוב םידוהי תובשיתה לש תונויסג
ר רל ןבואר ןויסנ ומכ) תולודג תוזוחאב םידדוב םידוהי תובשיתה לש וא (היניס־ןיעב
י תורישו רוביצ ייח לש םמויק םשל הדעב ךרוצה תמחמ הפי ולע אל (ןינח־ידאווב
ל ש וכופיה ,םירעב ןשיה ידוהיה בושייה ןמ לדביהל ורמא אל ףא תובשומה ,.ךוניח
־ טפשמ־תיב םקוהש דע תוחפל ינברה טופישל וקקזנ ןה ,ויתורישל וקקזנ ןה—רבד
.ןשיה בושייה לש תואירבה יתורישל וקקזנ ןהו ,1909־ב ופיב ירבעה םולשה

ם לוא ,תובשיתהל תועקרקה תשיכרב ןשיה בושייה ישנאב ורזענ םינושארה םילועה
י שנא םע רשקתהלמ ןווכמב ענמנ ןיטנובל .ד .ז .םהיתוקולחממו םהמ וגייתסה םג
ת ובשיתהל עקרק שוכרל ושקיבש "לארשי תיהת" תרבח ישנא םע ףאו ,םילשורי
־ אלהו ןגרואמ־אלה הילעה לג תא ,תאז תמועל ,ורקיב בושייה ישנאמ םיבר ;תידוהי

.דבלב םייכרע םימעטמ אלו—1882 לש בשוחמ

ם ומינולק באז לש ורוקיב תעב םיאצומ ונא וללכב בושייה לע רתוי תללוכ הבשחמ
8.1885־ב לארשי־ץראל ןויצ־יבבוח לש םחילש ,יקצוסיו
ו תומכב הלוע ץראב םייקה בושייה יכ יקצוסיוול היה רורב ןושארה הז ורוקיבב
ה בוח יכו שדחה הילעה לגב םיבשיתמה ץמוק לע ילכלכהו ינידמה ולקשמב ףאו
ו תעד ןתנ אוה .יתרבחה ונוגראל םג ומכ ילכלכה וחותיפל גואדל ןויצ־תביח ישנא לע
ת ובשיתהל תידרפסה הדעה לש העויסב תובישח הארו תונושה תודעה לש ןדוחיא לע
ת ודעה תודחאב האר הדוהי־ןב רזעילא .תושרל תברוקמו ץראב הרועמ התויהמ
.תינידמה הרשכההו תוימואלה תורבגתהל תואה תא
, םילשוריב ןויצ־יבבוח לש לעופה דעווה תא עובקל אלש תאז םע רהזנ יקצוסיו םנמא
ן ויצ־יבבוח לש וז תוגיצנ ;ופי תא הילע ףידעהו ,םייקה ידוהיה בושייה לש וזכרמ
.שדחה בושייה ינקסעל והשלכ סוניכ םוקמ תושעיהל הדמע
ה יסולכואה לש יתליהקה לוציפה חא תוחפל עונמל דעונש ,תודעה תודחא לש ןויערה
ו חילצה בושייה ברקמ םירחוסו םיליכשמ .1908 ינפל םשגתה אל ,םירעב תידוהיה
. םיירוביצ םידיקפת יולימ ךרוצל םירעב תונטק המזי־תוצובק תמקהב רתויה לכל
ףוסב ;1887־ב ופיב "לארשי תרזע" תאו "ןויצ ינב" תא חקור ןועמש םיקה ךכ
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 ןעמל ןה םג ולעפש תוצובק ופיבו םילשוריב ומק 90־ה תונש תישארבו 80־ה תונש
.םיתוריש תקפסאו תיתליהק תודחא
 תנשב ז תודעה תודחא ןעמל "לארשי ינב" תצובק םילשוריב הרצונ 90־ה תונש ףוסב
 לע תורבגתהב החוכ תא איה ףא התסינש ,"םילשורי יריעצ תדוגא" הרצונ ד״סרת
 .בושייה לש ילכלכה ומודיקל "הדוהי ינב" תדוגא הדסונ רתוי רחואמב .יתדעה גוליפה
 .בר היה אל—םיישפח תועוצקמ ילעבו םירחוס—םיליכשמ םיריעצ תוצובק לש ןחוכ
 תודסומ לע וכמסו יתדעה גוליפל דוגינב תידוהי תודחא לש םיחנומב ובשח ןה
.דחושו תולדתשה תמועל םירחבנה ןוטלשה
 דוע היהי אלו" ופיב םידרפסלו םיזנכשאל תדחואמ הליהק םיקהל וחילצה 1893־ב
 הדעה תבוטל לועפלו ללכב יוול םוש ילב ידוהי םש קר ידרפסלו יזנכשאל רכזו םש
 בוש המקוהו הגלפתה הליהקה םלוא .תירבעה העבקנ דעווב תרבודמה הפשכ ."הלוכ

.1909־ב קר
 ןתצקו ןשיה בושייה יאצוימ ןתצק ויה ופיב ופסאנש םיליכשמו םירחוס לש תוצובקה
 קדצ־הוונ ןוגכ תושדח םירוגמ־תונוכש לש ןתמקה ומזי ןה .שדחה בושייה ינבמ
 ופיב הלועה הרידה־רכשמ ענמיהל ושקיב ןה .יתרבחו ילכלכ לוקיש ךותמ םולש־הוונו
 לש םילוקישה ןאכ םירדענ ןיידע ;תידוהי הנוכש לש דחוימ יתוברת ןויבצ בצעלו

 תוריד־ילעבל תוריכש־ימד תמרזהמ תינורקע תוענמיהו תילכלכ היקרטוא ןיעמ
 ןאכ ןיא ףא ,"תיב־תזוחא" לש התמקה תעב ןכ־ירחא םירבדה ויהש יפכ ,םייברע
 ־לת לש הדוסיי תעב עיפומ אוה ףאש ,תיאופיה תידוהיה הדעה לעמ לדביהל ןוצר
 לש היתורישב םיליעפ ויה "םולש־הוונ״ו "קדצ־הוונ" ידסימ :אוה ךופהנ .ביבא
.הליהק תמקהבו ופיב הדעה
 תודעה הבש—תיתרוסמה הרבחה ןמ רבעמ־תרוצ ןיעמ ונינפל ןאכש רמול רשפא
 לא—קוחב םירדגומה םידרפנ םינוגרא תומייקמו תודרפנ תונוכשב תורג תויתדה
 .ילכלכו יתוברת דוחיי לע תעדמ הדיפקמהו תווהתהל הדיתעה תימואלה הרבחה
.והנשמל דחאה בלשה ןמ רבעמב ץירממ םרוג ,בגא ,ןה ףא ויה תוינמרגה תונוכשה
0 9־ה תונשב םג > ץראב בושייה לש תויללכה תולאשב ןוידל ףתושמ םורופ אצמנ אל

 !תונטק תודוגא לשו המזי־ילעב םיטרפ לש םתוליעפל ףחד ושמישו תונותעב ורכזנ
 הכאלמ־ילעבו המדא־ידבוע םידוהי תכימתל הרבחה" וז ,ןויצ־יבבוח לש לעופה־דעווה
 תוכמס רסח םג םא ןוידל םנכמ םרוג 1890 זאמ שמיש .״לארשי־ץראבו הירוסב
 .םינקסעו םילעופ ,תודוגאהו תובשומה ישנא וסנכתה ותציחמב .עצבל חוכו בייחל

 ,דלישטור ןורבה לש תודיקפה התיה 1900 דעו 1883 תנשמ בושייב רתויב קזחה םרוגה
 םג .תוירוביצ תועונתלו םיירוביצ םינוידל הקקזנ אלו איה־הילוקיש יפ־לע הלעפש
.סרח התלעהו—םירעב תודעה לש ןדוחיאל איבהל ,התעפשה תדימכ ,התסינ איה
 תמועלו ,תונושה תודעה ןיב תודחא םיקהל החילצה אל הליחתכלמ ןויצ־תביח תעונת
ל ככ 80־ה תונשב ןיידע טלבתה אל הז גוליפ .שדחל ןשי בושיי ןיב גוליפ הללוח הז

 ינב ןושלב "בושייה ןויער") תובשיתהה ןויער 9.90־ה תונשב טלבתהל היה דיתעש
ישנאמ קלח יכ רעשל היה רשפאו ומצע ןשיה בושייב תקולחמ־תלאש היה (הפוקתה

-.^1
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 ינפ לע שדחה ןויערל הנתינש הרוכבה > השדחה תובשיתהל םדי ונתי ןשיה בושייה
 בל בישי יכ הוקתל םוקמ הנתנ הפוריאב "םיליכשמ״ל "םידרח" ןיב תוקולחמה
 תינומהה הילעה ינפל דוע עבת ,לשמל ,הדוהידב רזעילא .םידרח לע םינשדח
 תעונת לש הבכרה ."לארשי תייחת" ינפמ הקולחה ינוממ םע תוקולחמה תא תוחדל
 בושייב םולש ןכשוי יכ הכרעהל םוקמ ןתנ ,םידרחה הב ויה םיברש ,המצע ןויצ־תביח
 לע המויקש תללפתמו תדמול הדע ןיב תוסייפתהו תווצ־םויק ךותמ ילארשיצראה
 ידוהי בושיי .םירעב הלכלכ־יליעפו םיבשיתמ לש תינרצי הדע ןיבל "הקולח״ה
 םשכ הפוריאב תווצמה־תרמושו תיתרוסמה תודהיה תא שדחי לארשי*ץראב יעקרק
.למסו זכרמ הל שמיש שדוק־ייח לש בושייש
 תוהדזה לש תודוסי הב שיו הלק הניא "שדח בושיי״ל "ןשי בושיי" ןיב הנחבהה םצע
 ןשיה ישנאב ואר שדחה בושייה ישנא .תישממ תואיצמ לש קר אלו תיגולואידיא
 .תוינרצי תוכאלממ סנרפתה םהמ דבכנ קלח םלוא—םינרצי־יתלב הקולח־ילבקמ
 ־יתבל ודגנתה ףאש םהמ ,םידרח תווצמ־ירמוש טעמ אל ויה שדחה בושייב וליאו

רפסה הדעה ינב וליאו .שדחה בושייה לש קהבומה ונמיס ובשחנש םישדחה רפסה
.הזב אלו הזב אל םלילכהל ןיא תיד
 םיללוכה־דעו ותוא גצייש הדימב ןשיה בושייה לע רבדל ונא םילוכי ,רבד לש וקוידל
 בושייה" לע רבדל ונא םילוכיו ,תיזנכשאה הדעה תא גצימ בשחנו 1866־ב םקוהש
 לועפל הלחה ותוגיצנש ,ןויצ־יבבוח לש לעופה־דעווה ותוא גצייש הדימב "שדחה
 ותלועפב לחה ומצע אוה וליאו 1885־ב לארשי־ץראב יקצוסיו לש ורוקיב תעמ
 תכימתל הרבח״כ תיסורה הלשממה ידי־לע ןויצ־יבבוח רושיא םע ,1890־ב תימשר
 ןיקמויט באז בציתה רשאכו "י״אבו הירוסב הכאלמ־ילעבו המדא־ידבוע םידוהי

.דעווה שארב
ם סרפתנ (1885) ה״מרת תנשב .םילותפנ יפוצר ויה הלא םימרוג ינש ןיב םיסחיה
 ויתונולשכ תא הארה ,תיאלקחה תיבשיתהה ןויער תא הניג רשא "לכיהמ לוק״ה
.םייקה בושייה לש ותוליעפו וייח תא ותמועל םמורו המשגהב
 םינוציקה םידרחה ןיב הפירח תקולחמ הררוע (1888/9) ט״מרת הטימשה תנש
.םיריתמל
 ברה םשארבו ןויצ־יבבוח לש ("הרייש") תחלשמ ישנא ובייחתה (1890) ן״רת תנשב
 ובייחתה תאז דגנכו ,סנה־לעב ריאמ יבר תפוקל עירפהל אלש רבליהומ לאומ",
."בושייה ןויערל" רוזעל םיזנכשאה םיללוכה ישאר
 תובשומבו םירעב שדחה ךוניחה תולאשב תקולחמה בקע וערוהו ובש םיסחיה
 לעופה־דעווה ןמ םניפ לכימ־לאיחי לש ותשירפ ."השמ־ינב" ברקב םיכוסכיסה בקעו

 ־בחרתמה ערקה לע הדיעמ םיללוכה־דעו לש םיגוחל ותוברקתהו ןויצ־יבבוח לש
 .והנשמל דחאה ןמ רבעמה לעו םימרוגה ינש ןיב םייקה רשקה לע םג םלוא—ךלוהו

 תא ריבגה ןתוחתפתה ךלהמב תושדחה תובשומה לש יתרבחה יפואה תושבגתה
 תובוחרב גוהנ היה וידחי תוריעצו םיריעצ לש יוליב .םימרוגה ינש ןיב קחרמה
לש הלאשה התיה הרומח זהוקת־חתפב "םשה־לוליח" בשחנ ךא ןויצל־ןושארבו
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 ־וויתה" ךכב ואר םידרחה .יפוריאה ףאו ,יסורה ,ינויצה ראוטרפרה ןמ תוזחמ תגצה
 .הרוזפב תרערעתמה םיהולא־תארי תא חיטבהל דעונש בושייה ברקב תשדוחמ "תונ
 תדמתמה הפקתהה היה ןשיה בושייל ןויצ־יבבוח יגוח ןיב תקולחמב ףסונ םרוג

 ןויער לב רתסלפ השעש גוליפ ,םיזנכשאל םידרפס ןיכ גוליפה לע הדוהי־ןב יגותע לש
 תוברעתהו םיילכלכה םהיתונורתיל תולכנתה ךכב ואר םיזנכשאה .תימואל תודחא לש

.םתדע ירדסב ץוחבמ
 ישנא לש הנשלהה ללגב רומח רבשמ ללכל םירבדה ועיגה (1894) ד״נרת תנשב
 ורסאמל איבהש רבד ,יכרותה ןוטלשב דרמל תיסמ אוהש הדוהי־ןב לע ןשיה בושייה
 ה״נרת תנשב רבכ םלוא ."םיבושיי״ה ינש יכמות ןיב תוצופתבו ץראב ףירח סומלופלו
 תא תקולחמה שיאבת אמש וששח םידדצה ינש .תשדוחמ תורבדיה הלחה (1895)
 םידדצה ינש ועיגה הז ףתושמ ןינע חוכמ .ידוהיה רוביצב לארשי־ץרא לש החיר
 תוכזב דצ לכ לש תידדה הרכה וב התיה םלוא דבלב "הפקתה־יא" םכסה היהש ,םכסהל
 וצחש הבריק־תודוקנ ויה תומיוסמ תוניחבב .תווצ־םויקל תונוכנו רחאה לש ומויק
 םידחא לש םתגאדו ,דלישטור ןורבל ןשיה בושייה תודגנתה :תקולחמה יווק תא
 ושבגתהש תודמע ומאת ,םילעופל ("תלצבחה" לעב ,ןיקמורפ .ד .י ןוגכ) וירבודמ
.האמה תליחתב שדחה בושייכ
903 1־ב בקעי־ןורכזב "תיבושייה היסנכ״ב םג ופתתשה ןשיה בושייה לש םיקלח
 ־ןמזל בש םניפ לכימ־לאיחי—"תילארשיצראה תורדתסה״ב לועפלו ףתתשהל ופיסוהו

.וז תרגסמב הלועפל המ
 לש ישפחה ןויבצה תא הקזיח האמה תישארב לארשי־ץראל אובל הלחהש הילעה
 המרג הארנש יפכ םלוא .הלא םיבושיי ינש הקיחדה וליאכ וז הניחבמו ,בושייה
 בושייב ילכלכה רבשמהו ,תשדוחמ תוברקתה 1908 תכפהמ לע תיטילופה הבוגתה
.ונעמל לועפל שדחה בושייב םיגיהנמ דדוע ףא 1911—1910־ב ןשיה
 וכרענש תעמ יביטקייבוא ימואל ךרע ול הנקה ןשיה בושייה לש יתומכה ולקשמ
 ,יתרבחהו ידרחה ונויבצ עיתרה ,ינש דצמ ; 1908 ירחא םייתכלממ תודסומל תוריחב
 תבחרה ינפמ ששחל ןשיה בושייה לש וכרעב הרכה ןיב עלקנ שדחה בושייהו

.ותעפשה

ג
 תוריחבב הדעה לש ירפסמה החוכ תובישחב היילעהו 1908־ב הקוחתה שודיח רחאל

 בושייה ישנא ףא !ינידמה םדמעמ ירכועב אוה גוליפה יכ שדחה בושייה ישנא וריכה
 הדע לע תדכולמו הלודג הדע הפידע ץראב ינידמה בצמב יכ ןיחבהל ולחה ןשיה
 םילדבהה לע רשגל ולא תורכהב היה יד אל ,הארנ דועש יפכ ,םלוא .תלצופמו הנטק
.םינושה םיינוגראה םיפוגה ןיב םילודגה
 לש ללוכה ונוגרא דודיעב דבכנ םרוג התיהש הכלממה תודסומב תינידמה תוליעפה
 תכפהמל םדוק הז ןינעב ידמל לבגומ דיקפת האלימ 1908 זאמש הפוקתב בושייה
.םיריעצה םיכרותה
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 ולש "לארשי־ץרא חול״ב ץנול .מ .א הנפה 90־ה תונש לש הינשה תיצחמב דוע םנמא
 ללגב .ןלצנמ אוה ןיאש תוינידמה תויורשפאל ידוהיה רוביצה לש ובל־תמושת תא
 תונוטלשה : םלוב תא גציל לוכי ישאב־םכחה ןיא תודרפנ תודעל םידוהיה לש םגוליפ
 תא ףא .הלשמ רתכומ תחא לכלש תודרפנ תודעכ םיזנכשאבו םידרפסב םיריכמ
 םידוהיה ןיא (תורחבנהו תוילהנימה תוצעומה) םיסיל׳גמב םירחבנ בישוהל תוכזה

.םילצנמ
 רסוח יכ (יקסבוזרג הדוהי אוה ,ד״דמ) 1897־ב "חולישה" לש ורפוס בתכ ךכל המודב
 חולשל תוכזה המרגותב הדע לכלש" דועב !םהירכועב אוה ופי ידוהי לש םדוכיל
 דמועה ישאב־םכח הל רוחבל ,ריעה־תצעומ תיבל דחאו טפשמה־תיבל דחא רחבנ
10."הלא לכמ המואמ ןיא ופיבו ,הינב טפשמ שרודו הלשממה ינפל הדצמ

 ךכ תיברעו תיכרות יעדוי ץראה ילודיג םיליכשמ לש הבכש בושייב הלדגש לככ
 םיבשיתמה לש עגמה ףא !תולצונמ ןניאש תוינידמה תויורשפאל רתוי בל םשוה
 ךמתסמ וניאש תואנ ידוהי גוצייב ךרוצה לע םתוא דימעה הלשממה םע םישדחה
.דחושה לעו "סנאילא״ה וא דלישטור ןורבה לש תינידמה העפשהה לע קר
 עונמל דעונש דעו דסיו תונוש תודעמ םינקסע תצובק וביבס זכיר ףוגנזיד ריאמ
 ,ןילי ,ריפס ,חקור םג ,ףוגנזיד דבלמ ,וב ופתתשהו 1908 לש הכפהמה ינפל ךומס

.(ארורד־רב) ירורד .ד .יו גרבנזייא
תהש היסולכואה תא םיגצימה תודסומב תוליעפ ידי־לע תויוכזה תחטבהל העיבתה

 .שדחה בושייה ישנא יפמ העמשנשכ דוחייב ,שודיח תניחבב התיה הכלממב ומייק
 ־לע !םייתרוסמה םייקוחה תורוניצה ויה הלשממה יפלכ תולבוקמה הלועפה יכרד
דאה הצעומב דמעמ לעב היהו תידוהיה הדעה תא תימשר גצייש ,ישאב־םכחה ידי
 עונכיש־יעצמא וליעפהש תושרל םיברוקמ ידי־לעו :(הראדיא סל׳גמה) תיביטרטסינימ
 תודסומב גוציי לעו תידוהי תירוביצ הלועפ לע וכמס אל הלא לכ .דחושל וקקזנו
.תיאשח הלועפו ימשר גוציי לע אלא םיירוביצ
 תולאשב הפוריא תונידמ לש םילוסנוקה םע רשק לע ךמתסהל הבריה שדחה בושייה
 ,א״קי לש ןכמ־רחאלו ,ןורבה לש תודיקפה !׳דכו םיתב ןינב ,עקרק תושיכר ,ןוחטב
 םייזכרמה תונוטלשה לע העפשה יתפרצה ץוחה־דרשמ תועצמאב ליעפהל הלכי
 לצא דבכנ דמעמ ,ןורבה ידיקפל דוחייב ,התנקה המצעלשכ וז הדבועו ,םיימוקמהו

.םיימוקמה תונוטלשה
 תויבמופ לצרה לש ותוליעפ התיה בושייה תא ולהינש תויושרה לש תוארה־תדוקנמ
 לע וניבהל רשפאש חור־ךלה—םייקה בושייל קזנ ךא תמרוגה תוירחא־תרסח הרמויו
 בושייה לש תימינפה ותחימצ .דימח־לא דבע לש ינדשחהו טלחומה ןוטלשה עקר
. 1908־ב ינאמותועה רטשמב יונישה יגפל דוע םייולג םיירוביצ םינוגרא הטיבנה
 תא ומידקה 6—1905־ב םילעופה־תוגלפמ לש ןתווהתהו 1903־ב בושייה ןוגראל ןויסנה
 םיינידמה םיאנתה ךותמ ומק אל הלא םינוגרא .הלוכ ץראב תוחורה־ךלהב יונישה
.השעמ־רחאלש קודיצ םמויקל ןתנ תוביסמב לחש יונישה םלוא ,הפוג ץראה לש
תרכה ךותמ אל ,1903־ב השענ לארשי־ץראב בושייה לכ תא דחאל ןושארה ןויסנה
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ר בשמה ךותמ חמצש ןויסנ הז היה .יתרוסמה בושייה דצמ אלו ינוציח ינידמ ךרוצ
י דיל דלישטור ןורבה ידימ להנימה תרבעה םע בושייה לע רבעש יתרבחהו ילכלכה
ם היפ תא לואשל ילב העצובש הרבעהה ןמ ועגפנ תובשומב םירכיאה .1900־ב א״קי
ל ש הז ןורקע .יתודיקפ חוקיפ תחת ימצע־לוהינ לש הביטנרטלא ועיצה םהו

ל ע לחוהו יאלקחה בושייה ןמ רבעוה ,םעה־דחא דוחייב ףיטה ול ,תימצע־תודגאתה
ל שו הכאלמ־ילעב לש םינוגרא 1900־ב ומקוה ךכ .ויתובכש לכ לע ,וללכב בושייה
ת א עונמל דעונ תוימוקמה תוליהקהו תודעה ,תויעוצקמה תוצובקה ןוגרא .םילעופ
ת ונויצה ידדצמל תוארהל דעונ אוה .ץראה ןמ הריגה ידי־לע בושייה לש ותוטטומתה
, ילארשיצראה בושייל יוכיס ןיא תומדוק תויקוח תובורע אלל יכ ונעטש ,תינידמה
ן ויער .ימצע םיבאשמ זוכירו ימצע־ןוגרא חוכמ םייקתהל בושייה לש וחוכב שי יכ
ה אצות םג היה אוה ; ומצע ילארשיצראה בושייב קר חמצ אל ףא בושייה לש ונוגרא
ם חנמ תושארב ולש תחלשמ רשא ,יאסידואה דעווה ישנא דצמ העפשהו המזי לש
.1903 ץיקב ץראל האב בונאירוד רתלאו ןיקשיסוא

ל ש תללוכ תודחא םיקהל הדעונש ,"תילארשיצראה תורדתסהה" המקוה 1903 ץיקב
סהה תרטמ .תועוצקמו תודע ,תומוקמ יפל םיגלופמ ויהש שדחה בושייה יפוג לכ
־ ץראבש םינחורהו םירמוחה ,םירבעה תוחוכה לכ תא דחאל" :הרדגוה ךכ תורדת
. "לארשי־ץראב ירבעה דוסיה לש ותוכיא תאו ותומכ תא חתפלו לידגהל ידכ לארשי
! םייזכרמ תודסומו ירוזא הנבמ לע םסובמ היהש ,ףעוסמ ןוגרא םקוה תאז הרטמ םשל
 תוידוהיה תודעה לש רוביצה יניינע תרדסהל גואדל היה הז ןוגרא לש ודיקפתמ
ת ודסומל בושייה ןיב ךוותמ שמשל ותנווכב היה .בושייה לש ילכלכ חותיפלו ץראב
. הז ןוגרא לש ותינכתב לפט היה הלשממה ינפב גוצייה .ונעמל םילעופה םיידוהיה
ל יבגהל ולכי היתונקת םלוא ,"הקולח״ה ישנאמ המצע לידבהל השקיב תורדתסהה
.ענמנה ןמ ,דתיה תטלחומ הדרפה ;״הקדצה ןמ קר אל״ םיסגרפתמל תופרטצהה הא
ל ע ותורמ תא ליטהל חילצה אלו םסבתהל חילצה אל בושייה לש הז ןושאר ןוגרא
. וילא ופרטצה אל םידמעומהו ירטנולוו סיסב לע יונב היה אוה .ינגורטהה בושייה
.םיתורישהו ילכלכה חותיפה תולאשב תוכמס השענ אלו םיעצמא זכיר אל אוה
ג וציי לע ודימעהלו ןוגראה לש וסיסב תא תונשל ןויסנ השענ םויק תונש יתש רחאל
. הרשי תישיא תוכייתשה לש סיסב לע אלו וב תולולכה תודיחיה לש יביטקלוק
ם יאתה לש דוחייבו תוימוקמה תוליהקה לש תוכמסה ןורתיב האדוה ךכב ,דתיה
.תורדתסהה תלצהל ליעוה אל הז יעצמא םלוא .םייתדעה
ם ויקבש קזנה תייעב תא בושייה לש םינקסע יניעב ררוע תורדתסהה לש התמקה םצע
ה לא ןה—ץראב תידוהיה תיאשחה הלועפה תטיש ידיסח .ללוכ ןוגרא לש יבמופ
ן וגראב ךרוצה לע ושקה—םיברעה ןמ שושחל ולחהש הלא ןהו הלשממה ןמ וששחש
.בושייה לש יבמופ
ת וציחנה ןויצב יד ןיא יכ םהל ררבוה .רמ חקל בושייה ינקסע תא דמיל ןולשכה
. הז ןיעמ ןוגראל םייתרבחה םיאנתה ולשב םא קודבל שי אלא ללוכ יבושיי ןוגראב
.בושייה ייחב קיר ללח הריאשה ףא "תילארשיצראה תורדתסהה" לש התוקרפתה
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 תינויצה העונתבו היסורב תוביסמה ןמ האצותכ ,הב רשא הפוקתב הווהתנ הז ללח
 ־ץראל םורזל םישנא ולחה ,תוילארשיצראה תוביסמה ןמ האצותכ רשאמ רתוי הברה
 יתרבח ןוגראלו קשמה תבחרהל יביטקלוקה ץמאמה .(1906—1905 םינשב) לארשי
 יאב לש םרודיס ןוגכ תוקחוד תוירוביצ תויעב .תאז הפוקתב רתוי דוע ץוחנ הארנ
.ןנורתפ תא ועבת םילעופל הגאד דוחייבו ץראה
 ,תובשומה לש ימצעה־ןנוגרא ךלהו קזחתה ללוכה ןוגראה לש ותוקרפתה תמועל
 לש םתלחנה תרבעה .א״קי תרבח לש החוקיפ תוסחב רתויו רתוי תויאמצע ושענש
 לש םחותיפו (1906) םירכיאה לש ביטרפואוק ידיל בקעי־ןורכזו ןויצל־ןושאר יבקי

.תודגאתהב ןופסה לאיצנטופה לע ועיבצה םייביטרפואוק יארשאו קוויש ינוגרא
 תמזיב המקוה הז ךרוצל .בושייב םינושה םימרוגה ןיב תוצעיתהב ךרוצה שגרוה
 דוסי לע המקוה וז הצעומ ."תילארשיצראה הצעומה" יאסידואה דעווה לש דרשמה
 ־תשיכר תרבח ,ןויצ־יבבוחו תינויצה תורדתסהה תויוגיצנ—םינוש םיפוג לש גוציי
.עוצקמ יפ־לע םידוגיא ןכו ,"למרכ" תוניי־קוויש תרבחו "הלואג״כ עקרק
2  ידי־לע גצוי ינויצה לעופה־דעווה .תינויצה תורדתסהל דבכנ גוציי ןתנ חתפמה

 וגצוי דחא רבח ידי־לעו ,םירבח 2 ידי־לע (קנב הניתשלפ־ולגנא) ק״פא ,םירבח
 תורדתסה ,םירומה תורדתסה ,"למרכ" תרבח ,"הלואג" תרבח ,יאסידואה דעווה
 .הצעומב הפתתשה "ריעצה לעופה" תורדתסה םג .םירכיאו םירחוס ,הכאלמ־ילעב
 הצעומה ירבחמ השימח .תולוק־בורב םיפסונ םימרוג ףרצל היה רשפא הז בכרהל
 לש םתלועפ םואיתכ הרדגוה הצעומה לש התילכת .לעופ־דעו הל תויהל ורחבנ
.בושייב םילעופה םינושה םיפוגה
 הדובעה תלאשב הברעתה איה .ידמל תובורק םיתעל הצעומה הסנכתה השעמל
 תמקהל ןיפור תוינכת תא הרקיב איה !םירצממ םילעופ תאבה הענמו תירבעה
.ןהב הרסאנ םיאנותע תוחכנו תוידוס ויה היתובישי ."בושייה תרשכהל הרבחה"
 היצטניירואב תוריהמ תורומת המרג 1908 ילויב ״םיריעצה םיכרותה״ לש הכפהמה
ממל םסחי רבדב טילחהל ויה םיכירצ ויגיהנמו וירבוד .ץראב בושייה לש תינידמה
 םדקל יוכיסה ןה םייקה בושייה לש ודמעמ ןה היה יולת ךכב .המוחתב םתוליעפו הכל
 תונושל תא העדיש ,תידרפסה הדעה ןמ תידוהיה היצנגילטניאה .ינויצה לעפמה תא
 וזירכה וללה ;השדחה תוריחל רתויב הבהלנ ,םייטילופה םייחב הפתתשהו הכלממה
 הדוהי־ןב רזעילא .האבצב תרשל םתונוכנ לעו הכלממל םתונמאנ לע תובהלתהב
 ימוחתב תערפומ־יתלב תידוהי תוחתפתהל וויקו "הלואג ימעפ" הכפהמב ואר וינותעו

 ,םידוהי" :וארקו ורזח םה ;םינושה הימע םע תויראדילוס ךותמ ,תיתקוחת הכלממ

."םינמותוע ויה
 תיתקוחה הכלממב ;רואל םתקדיצ תא האיצוה הכפהמה יכ ונעט ״םיישעמ״ה םינויצה
 םייק בושיי לש וחוכמ אלא אטשוקב תיטמולפיד הלועפ ידי־לע ינויצ גשיה גשוי אל
 תריכמו הסינכ לע תולבגהה תא לטבי ינויצוטיטסנוק רטשמ יכ וויק םה ;ץראב
 םידוהיל הנקנעתש רטר׳צ תויוכז גישהל ןתוי םא ויה םיקפוסמ ,ינש דצמ .תועקרק
.םירחא םיבשות לע תופידע
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 וקלחב תוחפל קתעוי תובשומב םשוהש שגדה יכ ררבתה םייקה בושייה תניחבמ
 םדקלו וללכב ידוהיה בושייה תא ןגראל לטוי בושייב םיינויצה תודוסיה לע ; םירעל
 "הווה־תדובע" ןיב דוגינ ץראב ןיא יכ חכויהל וחמש םה !תימואלה ותרכה תא
.הפוריאב םינויצ וטבלתה וב דוגינ ,תילארשיצראה דיתעה תדובע ןיבל תוליהקב
 תבוח ינפמ וששח ןשיה בושייה ישנא .תוששח םג וולתנ הכפהמב ולתנש תווקתה לא
 תודוסיה וליאו ,(היצזירלוקס) ןוליח דדועתש תיתרבח תוחתפתה ינפמו אבצל סויגה
 תיתקוחת תינאמותוע הכלממל קר אל רתי־תובהלתה חתפתת אמש וששח םיימואלה
 ־רתוע" לש הרדגהל תוספתיה לע םידושח ויה םידרפסה .תינאמותוע תוימואלל אלא

."השמ־תד־ינב םינאמ
 תינאמותועה תוניתנה תלבקל תושעל שי יכ תיללכ הרכה התיה הלא תוששח ףרח
 ןוגראה םצע .תודסומב םידוהיה תא ליעפהלו רשפאה לככ םיבר םידוהי ידי־לע
 הדעה ינבמ םידחא לש םתפקשהל דגונמ היה תיטילופ הלועפ םשל דרפנה ידוהיה
.תונויצבש ינידמה ןכותה תא תוסכל וא תולגל םא הלאשב וקלחנ לבה ;תידרפסה

תורעה
 ידוהיה בושיהו לארשי־ץרא תודלותל ימואלניבה רנימסב האצרה לש בחרומ חסונ םה םירבדה
 תירבעה הטיסרבינואה לש הקירפאו־היסא־ידומילל־ןוכמה ידי־לע ךרענש תינאמותועה הפוקתב
.1970 ילוי ,יבצ־ןב קחצי דיו
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.ו״כשת ,א״ת ,19־ה האמב ירבעה בושיה תודלות—םילשורי ,ןילביר .ב .א
.ב״נרת ׳ד ,םילשורי ,המרגותב ישאב םכחה ,ץנול .מ .א

יקוחה דמעמה לע
.ז״סרת ,ב—א רמועה ,הרטשמו היכרות תודיקפ ,אתדנשרפ
.(שידיאב) ח״ערת ,קרוידינ ,לארשי־ץדא ,יבצךב .י ,ןוירוג־ןב .ד

8 ,€1111161 .¥ץז3? ,106(3168? 61 1,1630 ,10ז1896 18
ם ילשורי .5479 ירטנמלרפ ךמסמ ,(ליפ תדעו) לארשידידא הניתשלפל תיתוכלמה הדעווה תאצרה

.1937
̂ 1030, א0¥60!־ ̂ 1116־164 .¥01 1113 ,80160008 800131 1(30 01111031? 0£ 16017(63. 0101
60ז 1932.
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?1< ■ !*!יס?!, 86ז11מ 1919 יפל םה םירפסמה ! 1.011^ אטסתזס, 530
, םיזנכשא 1913( : 32,918) ג״ערת תנשב ל״נכ ןמיירפ .ד .נ יפל התיה תודעל תירפסמה הקולחה

.58,390 כ״הם .םי׳גרוג 476 ,םיראכוב 917 ,םיברעמ 1987 ,םינמית 2,874 ,םידרפס 19,218
.17.7.1908 ,"ומזה" ׳ר תחא הדוגאל םייסורה םידוהיה תא דגאל ןויערה לע

 —ט״ערת ,ג—א ןויצ תביח תודלותל םיבתכ ,בונאיורד .א ׳ר שדחה בושיה לש ונוגרא לע *
 .ד .ז ;ב״שת ,א״ת ,ב—א ,ינש ךרכ ,תונויצה רפס ,ילאנבי .ש ;םימיאתמה םיכרעב ,ב״צרת
 ררועתהב !ח״ישת םילשורי ,הינמורב ןויצ־תביה ,רנזיולק .י :ןכו .׳א וניתובא ץראל ,ןיטגובל
.ה״כשת םילשורי ,ב—א ,לזאב דע ץיבוטאקט * ד״כשת ,םילשורי ,םע

.ל״נה רנזיולק ירפסב ׳ר היסורבו הינמורב תודוגאה לע
 ,הניפ שאר לע ןכו ,ז״סרת םילשורי ,דוד תיבל תונורכז ,בוש .ד ׳ר הניפ־שאר תובשיתה לע

.(106—103 ׳םע ׳ב ילאנבי לצא אבומ) 7.2.83 ,ג״מרת רדא ח״ר ,׳א דיגמה
.1953 ,הנויצ־םנ ,ג״ישת—ג״מרת ,הנויצ־סנ ,יקסנלימס .מ—הנויצ־סנ לע
 ,יקצאסיוו .ז .ק תאמ י״א בושיי ןינעב םש־ישנאל וחלשנש םיבתכמ רורצ ,יקצוסיו רוקיב לע

.׳ע בתכמ דוחייב ,"םינומא שיא" ידי־לע וכרענו ורדסנ
:ופיב הליהקה ןוגראל ןויסנהו ופי דיל תונוכשה לע

 ,ןושאר ךרכ ,ביבא־לת רפס ,הנושארה תידוהיה הנוכשה דוסי דע ר״ת תנשמ ,ןויצ־ןב .ש
 לע ;51—31 ׳מע ,םש ,תיב תזוחא דע קדצ־הונמ ,בונאיורד .א ;31—20 ׳מע ,ו״צרת ,א״ת
 ;(ז״כרת בא דע ו״כרת זומתמ) ח״נרתל י״א חול ׳ר ,תודעה תודחא ןעמל ״לארשי ינב״ תדוגא
 םודיקל "הדוהי יגב" תדוגא לע .ה״סרתל י״א חול ׳ר "םילשורי יריעצ תדוגא" דוסיי לע
 טפוש דרד ,ןיקמורפ דג לש ויתונורכזב ןכו ,ז״סרת—"תלצבחה" ׳ר ,ריעה ידוהי תלכלכ
.ז״טשת םילשורי ,םילשוריכ

 .ינדרי .ג ,רנזיולק .י ,בונאיורד .א ירפסב ׳ר ןשיה בושייל ןויצ־יבבוח ןיב םיסחיה תיעב לע
 םילועה ינפ תלבקל םייתליהקה םיתורישה רסוח לע הדוהי־ןב עירתה א״מ—ז״ל ׳א "יבצה״ב
.תחתפתמה ופילו םיברה
 ינשכ ןתוא תושועו תודעה תא תוגלפמ הקולחהו תונושה תונושלהש ךכ לע דמע ׳א "רואה"
 אלל תוכייש ןילופו היסור) תומורתה תקולחל סחיב המכסה שי תוצראה בור יבגל םנמא .םימע
 לש ןובזע יבגל וא ,הקירמא יבגל םלוא ,(םידרפסל ודוהו סינות ,וקוראמו םיזנכשאל םיררוע
 הדעה ינב רפסמ יפל קלחל םאה) םכסומ וניא הקולחה ןוירטירק ;תועדה תוקולח ,ירויפיטגומ
.("ינע והימ״ו ,םיינעה רפסמ יפל וא
 לע לקי ןדוחיאש קומינה לע ךמתסהו תודחאל תודעה תא הדוהי־ןב ררוע א״נרת ב״כ "רואה״ב
.םילשוריל ופימ ןויצ־יבבוח לש םזכרמ תרבעה

 ד״דמ לש הריקסה .ה״גרת תנשל י״א חולב ןלוצינו תוינידמ תויוכז לע ץנול .מ .א ירבד
.ז״נרת "חולשח״ב תוינידמה ויתויוכזב ושומישו בושיה בצמ לע (יקסבוזרג הדוהי)

 ,ץוגנזיד .מ ,(רדסמ) ןיקסלופ־ירעי .י ׳ר יכרותה ןוטלשה תמועל יטילופה ןודעומה לע
.40 ׳ע ,ו״פרת ביבא־לת ,ויתולועפו וייח

 "הפוצה" דוחייב ,הפוקתה תונותע ׳ר—תילארשיצראה תורדתסההו תיבושייה היסגכה לע
.^.116 צ״אב ןכו

 ,י״א ידוחיל ינמזח דעוח ח״וד ןכו ,ל״נכ 8״ז<>161ס לצא ׳ר תילארשיצראה הצעומה לע
.א״פרת ירשת ,םילשורי

 ;ח״סרת בא—זומת ריעצה לעופה ראשה ךותב ׳ר םיריעצה םיכרותה לש הכפהמה לע
 ץראב םידוהיה דמעמ !ם״סרת ,כ רמועה ,תיכרותה היצוטיטסנוקה יבקעב ,(אירול ףסוי) .ל .י
 ,׳כ רמועה ,שדחה רטשמה ינפב ,ףוגנזיד .מ ;׳א ט״סרת ״םלועה״ ,ט״סרת תישארב לארשי
.ט״סרת
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