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תומוחה ךותב ריעה—השדחה תעה תישאר .א
 ןינמ תאש תינאמותועה תורסיקב הנטק ריע םילשורי התיה 19־ה האמה תישארב
 הלדגב .הבושח ריע התיה אל איה .שפנ 10—8,000,ססס־כב ךירעהל רשפא היסולכוא
 הניחבמ וליאו םכשו הזע ,וכע ןוגכ ןדריה־ברעמב תורחא םירע רפסמל התוותשה
 ־ברעמ .קשמד ךלפל ,דבלב הדוהי רוזא לש זוחמ־ריעכ ,הכייתשה תיביטרטסינימדא
 בגנה דעו ןופצב לאערזי־קמעמ רהה רוזא :תוזוחמ ינש ןיב זא קלוחמ היה ןדריה
 לילגהו ףוחה־רושימ וליאו ,קשמד ךלפל ,ןדריה־חרזמ םע דחי ,ךייתשה םורדב
 הרוכב־דמעמל ט״יהו ח״יה תואמב וכע התלע ןודיצ ךלפב .ןודיצ ךלפל וכייתשה
רמה ריעה ןמזה לכ קשמד .דתיה וב ,קשמד ךלפה ןכ אל .החפה לש ובשומ םוקמכ

.החפה בשומו תיזכ
 ־ופנש הדבועה דיעהל לכות השדחה תעה תישארב םילשורי לש התובישח־רסוח לע
 אל ףא הארנכו ,השבכל ןוכנל אצמ אל (1799) ח״יה האמה ףוסב ץראל שלפש ןואיל
 המצע ריעה .ףגינ ףא הירעשבו םישדח רפסמ רצ וכע לעש דועב ,הב רקבל הלע
 ןטלושה ידי־לע ז״טה האמב םלשוה ןניינבש תומוח ךותב םהה םימיב התיה האולכ
 ךותבש ריעה חטשו ,הב ינאמותועה ןוטלשה תישאר םע ראופמה ןאמילוס יכרותה
 וב תיבה־רה לש בחרנה שדקמה־םוחת ללוכ ,ךרעל םנוד 850 ידכ עיגמ היה תומוחה
.םייונב־אל םייונפ םיחטש דוע ללוכו םישנא וררוגתה אל

 ונבו ילע דמחומ ודרמ רשאכ ,האמל 30־ה תונשב לחה ריעה לש הדמעמב הנפמה
 הירוסו לארשי־ץרא לע וטלתשהו יכרותה ןטלושב ,םירצמ ילשומ ,החפ םיהארבא
ימדא הדיחיל לארשי־ץראו הירוס תא דחיא ירצמה ןוטלשה .םינש 9 לש הפוקתל

 ,קשמד העבקנ ,החפ םיהארבא לש ובשומ םוקמ ,ןוטלשה זכרמכ .תחא תיביטרטסינ
 בשומ םוקמ שמשלמ הלדח וכע .םילשורי העבקנ ןדריה־ברעמב תינשמ ןוטלש־ריעכו
ז  1799—ןואילופנ רוצמ) הרצק הפוקת ךותב תומחלמ שלשמ הלבס םגש יפלו ׳החפל

.התלודגמ הדרי ,(1840—החפ םיהארבא תגיסנ ; 1831—החפ םיהארבא שוביכ
 םהה םימיבו ,םדוקה יכרותה ןוטלשה ןמ רתוי ותוהמב היה ילרביל ירצמה ןוטלשה

צונהו םיידוהיה םיטועימה לע לקה ךכיפלו ,הפוריא תומצעממ רתוי היה עפשומ ףא
 םידוהיל רתוה ,לשמל ,ךכ .םייסחי שפוחו תוחתפתה םהל רשפיאו םילשוריב םייר
 ,ןכל־םדוק םהילע רוסא היהש רבד ,תסנכ־יתב םמוקלו ץפשל ירצמה ןוטלשה תונשב
 קקדזהל ילב יברעמה לתוכה דיל ללפתהל ושרוה ןכ .יכרותה ןוטלשה תפוקתב
 רתוי תישפח השיג התשרוה תוירצונה תודעל .דועו ,תונוטלשה ןמ דחוימ רושיאל
 תוליעפ לע תולבגהה טעמ ולקוה ןכ .םישודק תומוקמ ראשו רבקה־תייסנכל

.תירנויסימ
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 .ץראה לע רדסו רטשמ ףכא אוהו ,רתוי הברה קזח ןוטלש םג היה ירצמה ןוטלשה
 םיעסונהו םירקבמה רפסמ .יללכה ןוחטבה רבגו ,קספ םיכרדב דושה ,ונסור םיוודבה
.השודקה ץראל היילעה תעונת המצעתהו לודגל לחה םיפוריאה
 .ץראל יכרותה ןוטלשה בוש רחאל ,40־ה תונשב לחה ריעה לש הדמעמב ףסונ הנפמ
 אל תוחפה רטשמ .ירצמה םייניבה־קרפ יגפל היהש הממ התע היה הנוש הז ןוטלש
 זכרמ שמשל הפיסוה םילשורי .יכרותה רטשמב בר זוכיר אב ויתחתו ונכ לע בשוה
 רשפאתה םיכרותה ידי־לע ץראה לש רזוחה השוביכ .ןדריל ברעממ יכרותה ןוטלשה
 .הינטירבמ טרפבו הפוריא תומצעממ ולביקש הברה הרזעה תוכזב הבר הדימב
 ךישמה השעמלו ,הבר תוילרביל גוהנל יכרותה ןוטלשה היה בייח ךכ לע הרומתב
.ירצמה ןוטלשה לחה וב ילרבילה וקב
 ןוטלשה לש תומרופיר תכרעמ התוא—"תאמיזנת״ה תפוקת תישאר םג וז ,השעמל
יקה יבחרב רתויו רתוי השגרוה התעפשהו 1839-ב הפקתל סנכיהל הלחהש יכרותה
 םימלסומ־אלה םיניתנה ןויווש רבדב תונקת וללכנ תאמיזנתה תרגסמב .תורס
 םילוסנוקל קנעוהש דחוימה דמעמה קוזיחל ואיבה ולא תונקת .תינאמותועה תורסיקב
 הילוסנוקה םילשוריב המקוה 30־ה תונשב דוע .ירצמה ןוטלשה תפוקתב רבכ ,םירזה
 לבקל םינוכנ ויהש דע קזחתהו רצבתה םילוסנוקה דמעמ .(תיטירבה) הנושארה
 הלשממ ןיעמ םביבס שבגתהל הלחה ךכ .םתוגיצנו םהיתולשממ תאמ קרו־ךא תוארוה

.םינפ־ריעזב
 תוימלסומ־אלה תודעה לש ןלקשמ לדג תורזה תויוגיצנה לש ןחוכ תיילע םע דבב־דב
 .הכותב הפנע תירנויסימ תוליעפ החימצה םילשורי לש תיתדה התכישמ .ריעה ייחב
 ,ךוניח ילעפמ וחפיטש ןהמ ויה ךא ,תיתד הפטהב תוירנויסימה תוצובקה וקסע רקיעב
 לחהש יכרותה ןוטלשל המגוד ושמיש ךכב .תואפרמו רפס־יתב ןוגכ הקדצו תואירב
 תובידנב םירזה םיניתנה םע תורחתהל ןוצר ךותמ ,הרבח תודסומ תלעפהב אוה ףא
 הפיאש ךות ,םימוד תודסומ לש םתמקה תכאלמל םתרנ ידוהיה בושייה ףא .תורישה
.ינחורהו יזיפה ומויק תחטבהל הגאד ךותמו םירז םימרוגב תולתה ןמ ררחתשהל
 םודיקל הפוריא תומצעמ ידי־לע הלצונ תויתדה תוירצונה תודעה ןיב תורחתה
 .תינאמותועה תורסיקה יבחרב םיפסונ העפשה־ימוחת שוביכלו תוינידמה ןהיתורטמ
 הדעה תניגמכ תחאה ,םייתדה םיכוסכיסה לש הרוקה יבעב וסנכנ תפרצו היסור
 ־תמחלמ דע םירבדה ולגלגתה ךכ .תיניטאלה הדעה תינורטפכ התרצו תיסקודותרואה
 המחלמ .רבקה־תייסנכ לש התקזחה ביבס בירה התיה תימשרה התליעש ,םירק
 דרפנ־יתלב קלח תויהל הכפה לארשי־ץרא יכ ועבק רשא הלא ירבד תא התמיא וז

 םייטירבה םיסרטניאה יכו ,הפוריא תונידמ בור תא הקיסעמה ,"תיחרזמה היעבה" ןמ
 תודמוע םיתשה לש תוינידמה ןהיתורטמ וליאו תפרצ לש הלא לומ םיבצינ רוזיאב
 דמחומ שוביכו ןואילופנ תשילפ ירחא תישילשה םעפב .היסור לש היתופיאש דגנכ
ובגמ הגרח םנמא המצע הכרעמה .תימלועה תוניינעתהה זכרמ לא ץראה הרזח ילע
עמה תעפשה תא רתוי דוע ריבגה המויס םע םתחנש םולשה־הזוח ךא ,ץראה תול
.השודקה ץראה ימוחתב השענה לע תומצ
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תומוחל ץוחמ האיציה—ינאמותועח ןוטלשה ףוס .ב
 -אלה תודעה דמעמ תא ,ראשה ךותב ,עבק ,(1856 יאמל 30) זיראפב םתחנש ,הזוחה
 ,םתריחב יכרד ,םינברו םינהוכ תויוכז—תינאמותועה תורסיקה תרגסמב תוימלסומ
 הפיסוה ,תומצעמה ןוצר תא עיבשהל הצלאנש ,היכרות .ב״ויכו ,םתרוכשמ םולשת
 בורב ,םילשורי לשומ זירכה 1856 תנשבו (תאמיזנתה) תומרופירה תכרעמ תא חתפל
 םשב עודיה םסרופמה ךמסמה לע ,םירזו םיימוקמ םידבכנ לש סנכב ,רדהו ראפ
 .קוחה ינפל םלוכ םיווש תורסיקה יניתנש ןטלשה עבק וב ךמסמ—"ןויאמוה יטח"
 ־לוטיפאקה־רטשמ םסבתהש לככו תומצעמב יכרותה ןוטלשה לש ותולת הרבגש לככ
 תויוכז תא תומצעמה ולצינ ןכש ,רתוי חונ םיטועימה לש םבצמ השעג ךכ תויצ
 הירחא הררג רז ןיתנב העיגפ לכו היכרותב ןהיניתנ לע ןהל ונתינש הנגההו לופיטה
 אל .תינידמה ותרקוי עגפית לבל דיפקהש ,לוסנוקה וגצימ דצמ הפיקת תוברעתה
 ןכו תוירצונה תודעה ינבמ םיפלאו םילוסנוקה תוסח תא םישקבמה זא ובר םניחל
 ותואינ םמצע םילוסנוקה .תונושה תומצעמה לש ןתוסח־ינב וכפה ץראב םידוהיה בור
 תא ךכב ביחרהל המגמ ךותמ םינוש םיטועימו םימע ינב םתוספורטופא תחת לבקל
.היכרות לש םיימינפה היניינע לע םתעפשה
 ךכ .םיסורה םיניילצה טרפב ,לגרה־ילוע תעונת ,ןבומכ ,הרבג הז ךילהת ךשמהב
 המקוה םימילו םילשורי תמוחל ץוחמ יסורה (זיפשוא) םיחרואה־תיב 1860־ב הנבנ

 םיחאה דסומ ןוגכ םירזנמו תויסנכ דוע ומק ןמזה תצורמב .םרכךיעב תיסור הבשומ
 קר אל תומוחה ןיב ונבנש ,"ןויצ תויחא" לש םירוגמה־ינבמו היסנכה וא ןובסיטרב
 ודסונ הז םע דבב־דב .םירייתו םירקבמ תורישל םג םא יכ םיריזנו םינהוכ יכרצל
לטיא ,ירטסוא ,ינמרג ,יטירב ,יתפרצ ,יסור) םירז ראוד־יתב ולעפוהו םירז רפס־יתב
 לצא קר אלו ,ץראה יקושב רחוסל־רבוע ךליה תויהל וכפה םירז תועבטמו םילוב .(יק
 תיסופיט העפות םנמא וז התיה .םמצע םיימוקמה םיבשותה ןיב םג אלא ץוח־יניתג
ייתה הב םיבורמש ללגב םילשוריב דחוימב הטלב איה ךא ,הלוכ תורסיקה יבחרב
 ט״יה האמה תישארב .תידוהיה הדעב םג הלח המוד תוחתפתה .םירקבמהו םיר
 לש הבושיי שילשמ תוחפ ,שפנ 3,000—2,000 םילשוריב תידוהיה היסולכואה התנמ
 הירבט לש וזו ,םילשורי לש וז לע ,הארנכ ,התלע תפצב תידוהיה היסולכואה .ריעה
 עיגה האמה תישארב ןדריה־ברעמב תידוהיה היסולכואה ללכ) .הל התוותשה טעמכ
 רושעב דוע .(שפנ 150,ססס־כ לש תיללכ היסולכוא ךותמ ךרעל שפנ 10,000 ידכ
 לש םתיילעמ האצותכ קזחתהל םילשוריב תידוהיה הליהקה הלחה האמה לש ינשה
 ולח התוחתפתהב םיבושח םינפמ ךא ,(אנליוומ והילא יבר ןואגה) א״רגה ידימלת
 ורצונ רשאכ ,יכרותה ןוטלשה תרזח םע רחאו ירצמה שוביכה םע הליחת ,ןכמ־רחאל

 וז ריעב תידוהיה הליהקה התנבנ המ־תדימב .הלודיג תא ורשפיאש םיינידמ םיאנת
־ שערו 1834־ב םיחאלפה דרמב השק העגפנש ,תפצב ידוהיה זכרמה לש ותדירימ םג

847 1־ב רבכ ןייצמ ,םילשורי לע ףיקמה ורוביחב ,רלבוט סוטיט .1837 לש המדאה
 יכו ,תידוהיה היסולכואה איה םילשוריב ט״יה האמב רתויב הלדגש היסולכואהש
ףוסב .הכותב לחנתל םילוע םידוהיה ירה ,הב רקבל קר םיאבה ,םירצונל דוגינב
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־ רחאלו ריעב היסולכואה תיצחמ ידכל ,הארנכ ,תידוהיה הליהקה העיגמ 50־ה תונש
.ךכמ הלעמל ףא הלדג ןכמ
ל ש ותישאר היה האמה תיצחממ לחה ריעה לש התוחתפתהל איבהש ףסונ םרוג

ם הינימל תרושקתהו הרובחתה יעצמאב תללוחתמה הכפהמה .היצזינרדומה ךילהת
ל ש התיירכ תליחת םע זרוז ךילהתהו ,הפוריאל תינאמותועה תורסיקה תא הבריק
ת כונח תנשב .ןושארה ףרגלטה־דרשמ םילשוריב םק 1865־ב .1859־ב ץאוס־תלעת
ר סיק עיגה הבו םילשוריל ופי ןיב תובכרמל ךרד הנושארל הללסנ (1869) הלעתה
ת ירטסואה "דיול" ,תולודגה תונפסה־תורבח וטילחה ןהה םינשב .ריעל הירטסוא
ר וטיקה־תוינאל ןגעמ־תונחת ץראה ילמנב עובקל ,תיתפרצה "םיטיראמ יר׳גסמ״ו

ר פסמ תרכינ הדימב דימ לדג ולא םיעסונ־תוינא לש ןתוכזב .חרזמל ןכרדב ןהלש
ו פאש וללהו ,ץראב תבשל םיאבה םידוהיה רפסמ םג ךכ בגאו ,םיניילצהו םירייתה
.שדוקה־ריע םילשוריל עיגהל םבורב
־ תדעו םילשוריב המקוה 60־ה תונשב .רפתשהל הנייגיהה יאנת ולחה וז הפוקתב
ם ג ןכ .ריעב תובוחר לש ימוימוי יוקינב לחוהו ,םירזה תוכזב רקיעבו ,האורבת
, הקיתעה ריעב המ־תלקהל ואיבה הלא םירופיש .היתובוחרל הרואת תסנכהב לחוה
ה יתואצות לע תופיפצה הלחה ,תידוהיה וז טרפב ,הכותבש היסולכואה לודיג םע ךא
א יבהל (תופיגמו תולחמ ,לועיתו בויב רסוח ,םיעורג האורבת יאנת ,םימב רוסחמ)
. ריעה־תמוחל ץוחמ םישדח םיחטש לא הקיתעה ריעב ידוהיה עבורה ןמ האיצי ידיל
ם ינשה תוברב .הידגנתמ ויה םיבר הליחתבש תינויער הכפהמ התוולתנ וז האיצי
, תושדח תונוכשב בשיתהלו הקיתעה ריעה תא בוזעל ולחה םיברו התעפשה הרבג

."תואירבמ״ה
י נאמותועה ןוטלשה ףוסב תומוחה ןמ םידוהיה לש האיציה ךילהת תא קלחל רשפא
וכשה תמקהו האיציה תישאר ,1880—1855 תויצולחה תפוקת :הנשמ־תופוקת יתשל

ת ונוכש ומקוה הב ,(1914—1880) תזרוזמה היינבה תפוקתו ,תונושארה תוידוהיה תונ
, ללכ־ךרדב ,םינכתשמה ויה תופוקתה יתשב .המוחל ץוחמ השדח ריע החמצו תובר
ל ש "יסאלק״ה הנבמה .תמיוסמ ריע יאצוי ףא םיתעלו ,תחא הדע ינב ,םיעצמא־ילד
ת פקומה ,םייעקרק־תת םימ־ירגאמו תורוב הבו הלודג רצח ללכ־ךרדב אוה הנרכש לכ
ן יב .המינפ רצחה לא תינפומ םתיזחש םייתמוק־דח םיניינב ישוג םידדצה עבראמ
.ברע תעל ולעננש ,םיעובק האיציו הסינכ ירעש ואצמנ םיניינבה ישוג

ת א הבר הדימב תפפוח תומוחל ץוחמש םילשורי לש תזרוזמה היינבה תפוקת
ה יעינמו הלגד־יאשונ יכ הארנ ךא ,ץראב תנגרואמה תינויצה תוליעפה לש התישאר
ף וסב—התישארב הל היה תנגרואמה תינויצה תוליעפה .הבר הדימב ויה םינוש
ה פוקתב םילשורי לש התוחתפתה וליאו ,רקיעב יאלקח יפוא—ינאמותועה ןוטלשה
ת ורצנל ,תודהיל השודקה ריעכ דחוימה הדמעממ הנושארו־שארב העבנ הליבקמה
ף א וחתפתה תומוחל ץוחמ תידוהיה םילשורי לש התוחתפתהל ליבקמב .םאלסאלו

 תודסומו םיניינב הב ומקוהו—דועו תיאקירמאה ,תינמרגה הבשומכ—תוירצונ תונוכש
.תימלסומה התיסולכואב הבושח תוחתפתה םג הלחה ליבקמב .םירזנמו תויסנכ ןוגכ
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וריל החירפ תפוקת השעמל התיה ינאמותועה ןוטלשה לש ופוס תפוקת ,םוקמ־לכמ
 םירעה ראשל האוושהב קהבומ הרוכב־דמעמל םילשורי העיגה ט״יה האמב .םילש
 רשקו־למנ־ריע התויהמ הקלחב תעבונ וז הפוקתב ופי לש התוחתפתה ףא) ץראב
 תידוהיה התיסולכוא לש הלודיג ירפסמ בטיה ועיבצי ךכ לעו ,(הריבה םילשוריל
 המילב ,המודמכ ,הלח ךכ־רחאלש הפוקתב .(רמאמה ףוסב תולבט האר) תיללכהו
ידה םרוגה השענש ירבעה בושייה תוחתפתהב הרוקמש המילב ,התוחתפתהב תיסחי
.ללכב לארשי־ץרא לש התוחתפתהב ימאנ

 תיסחי המילב—לארשי־תנידמו יטירבה טדנמה תפוקת .ג
ריעה תוחתפתהב

 הקספוה רשאכ ,המודמכ ,1908 תנשב דוע הלח ריעה תוחתפתהב המילבה תישאר
 תא דימח־לא דבע ןטלושה ןתנ הנש התואש ףא ,ריעב תזרוזמה היינבה עיתפמב

 ואב ינש דצמ ךא ,ץראב הבר הווקתו החמש הררוע וז הקוחת .תיכרותה הקוחתה
 השגרהו םינקלבב תומחלמה ,הפוריאב םיינידמה םירבשמה ,רערועמה ינידמה בצמה
 האצותכו ,ץראל םידוהיה תעונת תא ומצמיצו לארשי־ץראב ןוחטב־יא לש תיללכ

 ,ךשמנ הנושארה םלועה־תמחלמ תפוקתב .םילשורי לש התוחתפתה הרצענ ךכמ
 .(הלבט האר) תחפ ףא םידוהיה היבשות רפסמו ריעה תוחתפתהב בוכיעה ,ןבומכ
 השדח חור חיפהש ,יטירבה שוביכה רחאל האב ריעה תיינבב תשדוחמ תוררועתה
 היינבה דודיעל היתובקעב האיבה "רופלב תרהצה" .ץראה יבשותב החמש תשגרהו
 "תישילשה הילעה" תונשב בושייה תוחתפתה .טרפב םילשוריבו ללכב ץראב
(1919—  לש הגהנהה ידרשמ ועבקנ ריעב .םילשורי לש החותיפל םג האיבה (1923
 :םוקל ולחה תושדח תונוכשו םיגוש רוביצ־יניינב הב ומקוה ןכו ,ירבעה בושייה
.דועו תויפלת ,השמ־תירק ,היבחר ,ןגו־תיב ,םרכה־תיב
 ןה ,רתוי תיטא תוחתפתה לש הפוקת םילשוריב 30־ה תונש ויה 20־ה תונש תמועל

 .תירבעה היסולכואה לודיגו תיללכה תוחתפתהה בצקב ןה תונוכשה תמקה בצקב
 םילשורי לע ולעש ,ץראב תורחא םירעל םילשורי תא הוושנ םא רבדה טלוב טרפב
 תלעב ריעה םילשורי התיה דוע 30־ה תונש ףס לע .(.הלבט האר) ןתוחתפתהב
 .ביבא־לת הילע התלע 1936 תנשב ךא ,ץראה ירע ןיב רתויב הלודגה היסולכואה
 םיעיגמה בור .םילשוריב רשאמ רתוי הברה הפיחבו ביבא־לתב וטלקנ ץראה יאכ
 וכשמנש חרזמה־תודע ינב וא החפשמ־יבורק לא םיאבה םישישק ויה םילשוריל
 הניחבמ םג הנומתה התיה הנוש אל .םילשוריב רבכ ואצמנש םייתדעה םהיזוכירל
 ־רניאה וכשמנ הבש ,םילשורימ האיצי המרג הלוכ ץראב תילכלכה תואגה :תילכלכ

 ־לתל ורבעו םילשורי תא םיבר םילעופ ובזע ,לשמל ,1933/4 תנשב .ןואפיקהו היצ
 ,הישעתה ילעפמ רפסמב תדמתמ היילע םינש ןתואב התיה ולא םירעב .הפיחו ביבא
 החתיפ אלו םוקמב הכרד ,תאז תמועל ,םילשורי .הקופתה ךרעבו םיקסעומה רפסמב
.תילכלכ המזי לכ טעמכ
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 טדנמה תפוקת תליחת םא .ריעה תוחתפתהב רבשמ תונש תויהל ופיסוה 40־ה תונש
 .תושק םינש הל ויה תונורחאה טדנמה תונש ירה םילשוריל היינב תפוקת האיבה
1929—920 1 םינשב .תושדח תונוכש לש ןתמקה ףקיה לע עיבצהל לכונ המגודל

1946—939 1 םינשבו ,1939—1930—19 םינשב ;תושדח תוירבע תונוכש 21 ומקוה
.םיתש קר—
 .תירבעה םילשורי לש החותיפ בוכיעב דבכנ קלח היה יטירבה ןוטלשל יכ רוכזל בושח
 ראתימה־תוינכתל דוגינב :בגא—ריעה חותיפ תא םיטירבה וענמ תישעמ הניחבמ
 ףוסל ךומסש םידוהי ידי־לע תועקרק תשיכר לע תולבגה וליטהש ךותמ—תונושה
 תכייש םילשורי .דתיה 1939 לש ןבלה רפסה יפ־לע .השעמל לילכ הקספוה טדנמה
 .עקרק תשיכרל ןוילעה־ביצנה םעטמ דחוימ ןוישרל םידוהי וקקזנ וב /א רוזיאל
 וללהו ,םידוהיל תועקרק ריבעהל אל םיטירבה לע ץחל הליעפה תיברעה תוגיהנמה
 חטש לש ותופיצר רסוחל ירקיעה םרוגה תא ולא תולבגהב תוארל רשפא .םהל ונענ
.םילשוריב ירבעה בושייה
 דגנ קבאמה תונש ,1948—1946 םינשה ויה השדחה םילשורי לש הייחב לפשה־תונש
 לש םלושינ .ריעה לש הייחב תשרופמ תילכלכ הדירי תרכינ 1947 תנשב .םיטירבה
 .םילשוריב ירבעה בושייה ןמ רכינ קלח לע ילכלכ ןוסא איבה םיריידו קסע ילעב
 םיקלח וקתיש ברעה תועשב רקיעב ,ריעה תובוחרב ןוחטבה־רסוחו ךשוממה רצועה
.םילשורי לש התלכלכב םילודג

 המצע המחלמה בקע .ריעה תוחתפתה לע תפסונ הכמ התיחנה רורחישה־תמחלמ
 םתביזע תמחמ ריעה לש ילארשיה קלחב היסולכואה הטעמתנ הירחאל רצונש בצמהו

0 8־כ הב ורתונ המחלמה ינפל םידוהי םיבשות ףלא 100־מ .םיסולכואה ןמ םיבר לש
 ,ריע תלכלכב םיצירממה םימרוגה דחא תא הדביא תקלוחמה ריעה .דבלב ףלא
 ־ריעל התוא ךפה ריעה בלב עבקנש לובגה .התייסולכוא לש ברועמה בכרהה אוהש
 ךותמ םנוד 24,000 וראשנ ילארשיה קלחב .היקלח ינש תוחתפתה לע דיבכהו רפס

 ראשנ תירשפאה התוחתפתה ןוויכו ,התקולח ינפל ריעה חטשב ויהש םנוד 40,000
.דבלב ברעמב
 ־תנידמל תונושארה םינשב החותיפ היה םצמוצמו ,ריעה הששואתה הבר תויטאב
 הריבה תא םילשוריב עובקל הטלחההו בצמל התיה הרע םנמא הלשממה .לארשי

 אל ךא ,ריעה תוחתפתה תא דדועל ידכ םג ,ראשה ךותב ,האב תימשרה תינידמה
 ידרשמ הילא ורבעוהש ףאו םילשוריל ורבע אל םיילכלכ םילעפמ .וז הלועפב יד היה
 הפדעוה אל םילשורי .ביבא־לתב וראשנ םירחא םיבושח תודסומ ירה הלשממה
8% קרש ,םילוע תטילקב  תמקהב הרכינ תיסחי תוחתפתה .הילא ונפוה םהמ 10%—

 ןאכ וענמ תונוש תולבגימ ךא ,המחלמב ועגפנש תונוכש םוקישבו תושדח תונוכש
 התוא הרבע הפיה ףאו ,הברהב הילע תולעל הפיסוה ביבא־לת .ריהמ תוחתפתה בצק
 הפוקת החתפנו ריעה בצמב ינוציק יוניש לח 1967 ינוי תמחלמ םע קר .הלודיגב
 תורודה תורומת תא ונמצעל םכסנש ילוא יואר וב בלש םג הז .התוחתפתהב השדח
.דיתעל ןהמ חקל דומלל הסננו םילשוריב םינורחאה
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תינחור־תיתוברת ריע םילשורי :םוכיס .ד
 :תוצובק שלשל השדחה תעב ריעה לש החותיפב םימרוגה תא ןיימל רשפא יכ הארנ
.םייתוברת־םייתרבחו ,םייגולונכט־םיילכלכ ,םיינידמ
 דחוימב םינוש םילשורי ריעב יכרותה ןוטלשה ירדס ויה אל ט״יה האמה תישארב
 םוחתב תורחא םירע הברהכ זוחמ־ריע ,רומאכ ,השמיש איה .הנידמה ירע ראשמ
 שוביכה ןמ האצותכ םילשוריב ןוטלשה ירדסב ולחש םיינידמה םייונישה .הכלממה
 לש התוחתפתה תליחת תא ורשפיאש םה ,יכרותה רטשמה בושב ןכמ־רחאלו ,ירצמה
 תויצלוטיפאקה יפ־לע םילוסנוקל קנעוהש דחוימה ינידמה־ינוטלשה דמעמה .ריעה
ישל יטירבה ןוטלשה עייס יטירבה טדנמה תפוקתב .דחוימב וז תוחתפתה שיחה
 .ריעה תוחתפתה תא בכיע ךכמ האצותכו םילשוריב תירבעה תוליעפה לש הקות
 הרוגיפו ,ריעה לש החותיפל ךרוצה־יד לשמימה השע אל לארשי־תנידמ תפוקתב
.ךשמנ יסחיה
 ימרוג תצובק איה ריעה חותיפ לע ,קפס ילב ,העיפשהש הינשה םימרוגה תצובק
 רוזא לש םיתוריש־ריע םילשורי השמיש ט״יה האמה תישארב .היגולונכטהו הלכלכה
 תורבגתה .הבר ־הירוסו ןדריה־ברעמ ימוחתב תוירוזא םירע ראשל המודב ,הדוהי-ירה
 ירצמה שוביכה תפוקתב םילשוריל תידוהיה תיתדה הילעה תוקזחתהו לגרל־הילעה
 םרז בר ףסכ .ריעב הבר תוחתפתהל ואיבה ינאמותועה ןוטלשה ףוסל דע וירחאלו
 םידוהיה תמירזו תוניילצה .הכותב ומקוה בורל םייתד םילעפמו תודסומו הילא
 ףוסב ץראה תוחתפתהב רתויב םיבושחה םיילכלכה םימרוגה ויה (םילשוריל רקיעב)
 היגולונכטה יעצמא הבר הדימב אופא ולעפ ריעה םוחתב .תינאמותועה הפוקתה
 םירחא םיילכלכ תוחוכ ולחהשכ ,רתוי תורחואמ תופוקתב .ץראל רודחל ולחהש
 ,יאלקח ףרוע רסוח .התלודגמ תדרל הלחה ןכלו םתוא הרסח ריעה התיה ,ץראב לועפל
 הילע החספ ץראל הריגהה תעונתש הדבועה ,הרובחתה תכרעמב יזכרמ םוקמ רסוח
 םיזכרמ ראשמ קוחירה לשב םג הכותב תוישעתה חותיפב םיישקה ,הבר הדימב
.ריעה תוחתפתה תא ובכיע הלא לכ—ץראב םיחתפתמ
 תכרעמ וז—םילשורי לש התוחתפתהב הל דבכנ קלח רשא םימרוג תכרעמ דוע שי ךא
.ריעה תוחתפתהל םתוסחיתה תדמעו םייתוברת־םייתרבחה םימרוגה
 ךותב אל ,תדחוימ תיתוברת הדמע לכ םילשורי הספת אל ט״יה האמה תישארב
 םילשורי תוחתפתה .םימי םתוא לש יפוריאה םלועה יניעב אלו תינאמותועה תורסיקה
רתה דמעמה ןמ הנושארו־שארב העבנ—הינשה התיצחמב דחוימב—האמה תצורמב
 תא לצנל לחה הרוזפב יתד־ידוהיה רוביצה .סופתל ריעה הלחהש דחוימה יתוב
 ולחה םיידוהי תודסומו תסנכ-יתב .הב זחאיהל לחהו תושדחה תוינידמה תויורשפאה
 ץוחמ לא תאצל הצלאנש דע הכלהו הלדג תידוהיה היסולכואה ,הכותב תונביהל
 הדמעמ לע דוקשל ולחה תונושה תוירצונה תודעה .השדח ריע תונבלו תומוחל
 ,ראשה ךותב ,םתרטמש—תודסומו תוינסכא ,תויסנכו םירזנמ .ריעה לש התשודקו
 סחיל לחה ימלסומה םלועה ףא .וברו וכלה—תרבוגה תוניילצה תעונתל עייסל

.החותיפל ךכב תומולגה תויורשפאלו ריעה תובישחבש הז דצל הבורמ בל־תמושת
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 רערעתנ יכ הארנ ,לארשי־תנידמ תפוקתב ןכמ־רחאלו יטירבה טדנמה תפוקתב
 םילשוריל הדעי אל ,תינויצה תוליעפה .הריבה־ריע לש דחוימה יתוברתה הדמעמ
 תופיאשה ,לארשי־ץראב תיאלקחה תובשיתהה .םדוק הל היהש יזכרמה םוקמה תא
 םילשורי לש ריהמ חותיפב ךרוצל ןאכ ומדק תיללכה תיקשמה תוליעפהו תוינויערה
 ,ריעה לש יסחיה הרוגיפל האיבה וז הדמע יכ הארנ .תימלוע־ללכ תיתוברת ריעכ
.הילע תולוע ,םיילכלכו םייפרגואיג תונורתי תולעב ,הפיחו ביבא־לתכ םירע דועב
 התוחתפתה אישל העיגה םילשורי יכ הארמ השדחה תעב ריעה לש התוחתפתה דומיל

 ףא יכ הארנ .הכותב תדחוימ תוחתפתה וצירמה םייתרבח־םייתוברת תוחוכש העש
 ןאכמ .יתוברת סיסב לע תוחתפתה יאישל ריעה העיגה תומדוק תוירוטסיה תופוקתב
 בייח םילודג םידממב ריעה לש החותיפ לע בשוחה לכש ,דיתעל הנקסמ םג ילוא
 לכותש איה הז ןורתי לש האלמה ותלעפה יכו לודגה הנורתי הז םרוגב יכ רוכזל
.םישדח תוחתפתה־יאישל ךילוהל

:1 הלבט
ל ארשי־ץראב תולודגה םירעה שלש תייסולכוא לש תיללכ האוושה

השדחה תעכ

:הרעה
 םידקפמ ינותנ םה ןכמ־רחאל םינותנה .דבלב הכרעה ירפסמ םה 1922 ב דקפמל דע םירפסמה
.ולגוע םלויכ םירפסמה .םינש ןתואל תוימשר
.דבלב לארשי םוהתב •
.המלשה םילשורי ••

הפיח |ופי-כיבא־לת1 םילשורי |חטש

1,000 2,750 9,000 1800
2,000 4,750 13,000 1840

3,000 6,250 19,000 1860

6,000 10,000 30,000 1880
24,600 47,700 62,500 1922

50,500 102,000 90,500 1931

129,000 261,000 165,000 1944

145,400 284,800 164,400 1946

97,500 248,000 84,000 1948

183,000 386,000 *167,500 1961

209,900 388,000 **266,300 1967



37םילשורי תוחתפתה

! 2 הלבט
השדחה תעב תויתדה םהיתודעל םילשורי יסולכוא

לכה־דס1 םירצונ |םימלסומן םידוהי |הנש

10,000 2,750 4,000 3,000 9—־1800
13,000 3,500 4,500 5,000 1840

19,000 4,500 5,500 9,500 1860

30,000 6,500 7,000 17,000 1880

40,000 7,000 8,000 25,000 1890

62,600 14,700 13,500 34,000 1922

90,500 19,500 20,000 51,000 1931

164,300 31,300 33,700 99,300 1946

167,435 — — ♦165,022 1961

266,500 11,000 54,000 201,500 1967

:הרעה
 םידקפמ ינותנ םה ןכמ־רחאל םינותנה .דבלב הכרעה ירפסמ םה 1922־ב דקפמל דע םירפסמה
.ולגיע םלוכ םירפסמה .םינש ןתואל תוימשר תוכרעהו
.דבלב לארשי םוהתב •

ןויצ־רהמ םילשורי
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