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םילכרמאהו םידיקפה
 תישארה תואבגה—םאדרטשמא הליהת־ריעב שדוקח־ץראד תולכרמאהו תודיקפה ..."

 תנש לש ולסכ שדוחב דוע םאדרטשמאב הדסונ—שדוקה־ץרא ירע לכד הקולחה לש

 ונהיכש םינושארה .םילכרמאו םידיקפ דובכה־ראותב ורתכוה היאבגו ...[1810] ע״קת
 ,עדנייאטוג הנוכמה טראבטיירב עטנ בר ברה ונרומ דובכ םינברה ויה תאזה הנוהכהב
 יבצ ברה ונרומ דובכו ,רהאמקלאמ ץנירפ ןרהא בר ברה ונרומ ןב םהרבא ברהו

...ןרהעל השמ בר ברה ונרומ ןב לשריה
 ךכ־רחא ...עדנייאטוג קחצי ׳ר םילכרמאה־םידיקפה שאר ומלועל רטפנ ז״עקת תנשב"
 םידיקפה תשולש ןיבמ ...םידיקפה שארל הכרבל ורכיז סנעבור המלש ,ר ברה הנמתנ
 יבצ ׳ר ,םהבש ישילשה דחוימב ןייטצהו טלבתה ליעל ורכזוהש םינושארה םילכרמאהו
 תוחפשמהמ התיה ותחפשמ ...ד״מקת תנשב דנאלוהבש גאהב דלונ אוה .ןרהל

 ריאמ בקעי] אביקע ׳רו ריאמ בקעי ׳ר—ויחאו אוה ...הפוריא־ברעמבש תוסחוימה
 תונקסעהו רחסמה ישארמ ויה [...ה״נקתב דלונ אביקע—ג״נקתב וא ב״נקתב דלונ
.דנאלוהב תירוביצה
 לע ררועל ץוחנל ןודנולמ לשריה ןמלז המלש ׳ר לודגה ברה אצמ ד״פקת תנשב"
 םילדתשמו םינקסעו תועובק תורבח דסילו לארשי־ץרא יניינע תורדתסה רבד
 ארק לשריה המלש ׳ר ...שדוקה־תומורת םירהל םילקשה לע ועימשיש םיירידת
.׳שדוקה תמורת׳ םשב דסיי רשא םיבדנתמה תרבחל
 אופיא ולחה ...ןוכנו בוטל הזה רבדה תא ואצמ םאדרטשמאבש םילכרמאה־םידיקפה"
 יבשוי תבוטל תויתנש תומורת םורתל ובייחתיש ,םיבדנתמ תורבח דוסייב םה ףא
 תנש ףוסב ...ד״פקת לולא שדוחב םאדרטשמאב התיה וז םתלועפ תישאר .לארשי־ץרא
 רתא לכב דסייו ,דנאלוהבש םיקוחרה םיבושייו תוליהקל עוסנו ךולה ךלה ...ה״פקת
"...לארשי־ץראל םיבייחתמ לש הרבחה רתאו

ל אוי־ףסוי תכירעב ,ז״פקתד״םקת םאדרטשמאמ םילכרמאהו םידיקפה תורגיא" האר
, ה״בשת םילשורי ,לארשי־ץראב ןשיה בישיה תודלותל הדוגאה תאצוה ,ןילביר ןימינבו

.ט״י־א״י םידומע ,אובמ
 לע הבחרהה תא .שדוקה־ץראב םיגצוימ םיסורה ׳םיזנכשא׳ה קר ויה ןיידע ךא ..."

 :םישנא ינש לש םצרמ תוכזל הנושארו־שארב ףוקזל שי תיפוריאה תודהיה ראש

םהינש ...ןמגרב רזעילא יברו ...[1784 תנשב הינמרגב דלונ] ןרהל שריה יבצ יבר
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 ולהנמ ,דחאה .השודקה ץראה תלעותל םחוכ לכ תא הנש האמכ ינפל ושידקה
 ,ומצעל האנה־תבוט לכ אלל ,ויתועסמב רבע ,רתויב םיעדונה םיקנאבה דחא לש
 סייגל לדתשה ...הניתשלפ ןעמל תומורתה תא ןגראל ידכ ,הינמרגו דנאלוה לכב
 התואל השע ןמגרב רזעילא .בושייו בושיי לכב םיאבג הנימו ,רתויו רתוי םיפתתשמ
 ךשמב תונכה ירחא ...היראגנוה ,הירטסוא ןוגכ ,הינמרגל ץוחמש תוצראב תילכת
 םידיקפ םשב דעו ידי־לע להונמ ,(דנאלשטיודו דנאלוה) ד״וה ללוכה דסונ םינש
"...םאדרטשמאב ובשומ ,שדוקה־ירעל םילכרמאו

 ,וירמאמ ץבוק ,רמייהסדדי׳ד לארשי ר״ד תאמ "היתודלותו הניתשלפ תייעב" ךותמ
—22 ימע ,1968 ,״םולש םירה ואשי״ ,ארוטרב םהרבא האר—1923 23.

םינושאר םידעצ
 רוידה תקוצמ השמיש 1הקיתעה ריעב הסחמה־יתב תמקה לש לעפמה תמקהל עקר
 דימתמה הלודיג בקע הרבעש האמל 50־הו 40־ה תונשב הפירחהש ,םילשורי ידוהי לש
 לש התמקה תא םוזיל ד״וה ללוכ ישאר תא העינהש איהו ,תידוהיה היסולכואה לש
 תוחפשמל רקיעב הנדעוית רשא ,תושדח תוחוורמ תוריד לולכתש םירוגמ־תנוכש
 ללכ תא תרשי םלעפמש דחה ללוכ ישנא ונווכתה הליחתמ .םיעצמא־תוטועמ
 ונומימב םה םג ופתתשי םינושה םיללוכהו תודעהש החנהב ,תידוהיה היסולכואה
 ,"ןויצ רה לע םיחרוא תסנכהו הסחמ יתב" םשב העדונש ,הנוכשה תמקה .ותקזחהבו
 תמקהלו עקרק תשיכרל ידוהיה בושייב הנושארה תנגרואמה הלועפה השעמל התיה
 תונוכש ןינבל תוררועתהל תודחא םינש רובעכ קפס אלל המרת התחלצה .םיתב
.ידוהיה בושייה לש ותובחרתהלו המוחל ץוחמ תושדח
קיעה הימזוי ןיבו ,(1856־1857) ז״ירת־ז״טרת םינשב רבכ ,הארנכ ,התלעוה תינכתה
 תא "הסחמ־יתב״ב האר זאמש—ףרודסואה גילז לאירזע ׳ר ללוכה ינקסע ויה םייר
 הליעה .קנאלש שריה יבצ ןנחוי ׳רו םואבניש ריאמ ׳ר ,סקאז השמ ח—וייח־לעפמ
 ־תימורדה הניפב םיידי־בחר שרגמ שוכרל תורשפאה התיה תינכתה תומקרתהל

 רטפנש ,ץרפ ףסוי ידרפסה ידוהיה םש־לע םושר היהש ,ידוהיה עבורה לש תיברעמה
.םימי םתואב
 ןה ,םילשורי ידוהי ברקב תוגיוסמ תובוגת הררוע םתנווכ לע ללוכה ישנא תעדוה
 תויושע ותקזחהל ןנכותמה לעפמה תמקהל תושדח תויבגמש ששחמ ןה ןיע־תורצמ
 קר םינווכתמ ד״וה ללוכ ישנא יכ ודשח םגש קפס ןיא ."הקולח״ה תסנכהב עוגפל
 .דבלב הנטק הצובק תרשי תוצופתה ןמ תומורת יפסכב םוקיש לעפמהו ,םמצע תבוטל

 ־רפסה תדע לש הישאר ויה םתרזע תא וחיטבהו תינכתה לע םהידי וכמסש םידיחיה
 םקלח ערגיי אלש ויה םיחוטבו דחה ללוכ םע םיקודה םירשק ומייק רבעב םגש ׳םיד
.הסחמ־יתבב
 ישרוי תאמ היינק ידי־לע הארנכ—םואבניש ריאמ לש ותושרל שרגמה רבע םייתניב
 זומתב ו״טב .שרגמה תשיכר ןובשח לע המידק־ימד םליש דחה־ללוכו—חונמה
תא םשקבבו םתינכת תא םטרפב ,םילכרמא־םידיקפל ךכ לע ועידוה (1857) ז״ידת
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ר גשל םתנווכ לע םג וזמר םבתכמב .לארשי־ץרא יניינעל יזכרמה דסומה לש ותרזע
ת וזחל ןתינש יפכ .דחוימ תסנכ־תיב ןינבל ןה שרגימה תיינקל תיבגמל ןה ,דחוימ חילש
, שדחה לעפמה ינפמ ואריתהש יפל ,תננוצ םילכרמאה־םידיקפה תבושת התיה ,שארמ
ם תבושתב .יללכה ויפא חטבוהש ילב תורחתמ תולועפו תודרפנ תויבגמ רורגי אמש
ל לוכה ידיב היהיש אלב המידקה־ימד ןתמ לע םתהימת ועיבה ז״ירת בא־םחנמ ג״ימ
: דועו ."עקרקה תלואגל יד םתוניכה םרטב ,םתרהמנ המ" :ואולמב היינקה־םוכס
ם די ןיא םא ,םחלל םיקעוצה םישנא ?הלחנ תיינק םשל קר חמצתש תלעותה המ"
ה פסכנ רשא רבד ,שדוקה תמדא לע תבשל וכז יכ םקלחב חומשל םיכירצ ,תגשמ
 ףסכה אובי ןיינמ ,שרגמה תיינקל םיפסכה וסיוגי וליפא ."םיבר שפנ התלכ םגו
־ םידיקפה ועיבה ,תטרופמ תינכת םשקבב ?םהב בשיי ימ—רקיעהו ,םיתבה ןינבל
ל ע םכמתסהב ,הז ןינעל דחוימ חילש רוגישל תצרמנה םתודגנתה תא םילכרמאה

ם יפסכ ףוסיאל לארשי־ץראמ םיחילש רוגיש רסאש ,(1850) י״רת תנשמ "רשפ״ה
...ד״וה ללוכ ישנא לש םתמזי ירפ ,הז לעפמ לע םג לח רשאו ,הפוריא תוצראב
־ רתיל .המחלמל םינכומ ויה םה .םאדרטשמא תואחמל םבל ומש אל ד״וה ישאר
ק נאלש שריה יבצ ןנחוי ,סקאז השמ ,ףרודסואה גילז לאירזע :םהמ העברא—קויד
ו מיכסה השולשו ,יולגבו שוריפב דגנתה םהמ דחא—םירחא העברא .םואבניש ריאמו
ם ואבנישו סקאז לש תועיקרמה םהיתוינכתש ,ץראווש ףסוהי היה דחאה .הדמח ילב
ר זעילא חונמה ורבח־ובר רשבמו) ורשבמ עדי ףא אוהו ,העונצה וחור יפל ויה אל
י פ־לע ,םתסה־ןמ) 2םסריפ אוה .םילכרמאה־םידיקפה לש השקה םדי תא (ןמגרב
3."בזכה־יקסע" תונגב הרהצה (םילכרמאה־םידיקפה תשירד

ו תנמלאל םניח־תריד תאצקהב ורכז תא וירבח ודביכ ותומ ירחא .ותודגנתה תא אוה
.הייח־ימי לכל
ם ג ריסה ,הסחמה־יתב לעפמ םע ,םחרכ־לע םידיקפה ומילשהש רחאל ,םימיל קר
: הדבוע יגפב םאדרטשמא תא ודימעהו השעמ םייתניב ושע םימחולה ד״וה ישנא
ץ ראל־ץוחב תידוהיה תונותעב םיבהלנ םיזורכ ומסריפ ךכ ךותב .שרגמה תא ושכר
ב ל תא ןינעל שוכרל םג חילצהש) ףרודסואה גילז לאירזע ,םחילש תא ורגישו

ת ויבגמ תכירעל (לעפמה לכ ןורטפ השענש ,ירטסואה יללכה־לוסנוקה ,ודיבעמ

.הפוריא־ברעמ תוצראב
. םימי־ךרואל אל םג םא—הקסיעה לע תיהבהאה התוסח םאדרטשמא השרפ ,הרירב ןיאב
, המצעל הביצהש הרטמה לא 4"ןויצ יבהוא תרבח" העיגה םיבר םיצמאמ רחאל...

ה לע וחטשש ,המוחל םינפמ ,ןויצ־רהב שרגמה תא ...השכר (1857) ז״ירת תנשבו
ן ויצ־רה ...היינקה עצבימ תא םילשהל הדעה ידיב הלע לקנב אל .המא םיפלא א״כל
ם ג םלוא ...? חקליי ןיינמ ףסכהו ...בר ןוממ היה םהלו ,םירצונה לע םג היה שדוקמ
ע קרקהש דע "ךשנ״ב ףסכ וחקלו ...םהימימ תאו םמחל תא ודבעיש םה .ורבגתה ךכ לע
-,...םתושרל הרבע
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בגב ןיכס
ן יכס תעיקתכ ,יופצ־יתלב םוקממ הפקתה האב הובג ךוליהב תנאוס תוליעפה דועב
6.אבה ינניחה רמאמה םסרפתמ "סמוטנדוי םד גנוטייצ הניימיגלא״ב .בגב

י כרדב ,הנשה יאמ שדוחב הניו תא יתבזע רשאכ .םילשוריכ םידוהי לגר ילועל תיכ
ב צמ לש יניינע רואית םסרפל םיבר תאמ יתשרדנ ,תויעדמ תורטמל הניתשלפל
ת ושגרתה ררוע ,"המילשורי" ,לקנארפ ר״דה לש ורפסש יפל ,םילשוריב םידוהיה
י אובב ,יכונא וליאו .דחאכ םיסקודותרוא־יתלבו םיסקודותרוא לש םהיתובלב תדחוימ
ר רועש 7,ידוהיה זיפשואל רמולכ ,ירמגל םירחא םיניינעל יבל תא יתנויכ ,םילשוריל
ן יא ומצע םידוהיה בצמל עגונש המ יכ ,•ךכ־לכ הברה המוהמו שער ןורחאה ןמזב
.תושעל לקנארפ ר״דה היה סונאש יפכו לבוקמכ רואית רוסמל ינוצרב ללכ
ו יניעב האר אל ףא םדאה םא םלוא .בבלל הארי םיהולאו םייניעל האריי םדאה יכ
, לקנארפ ר״ד לש ותעד חונת העש־יפל אלא ן ולצא רצויהל היושע העד המ ,ולש
ה ברה בתוכ היה ידיב היונפ ילש יתעש התיהש יפכ ודיב היונפ ותעש התיה וליא יכ
ה צממ הכרעהב וישכע קוסענ אל ךא .הברה םירבד טימשמ היה םג ךא םירבד רתוי
י רבדבש יפל ,תאז ריכזהל יתשקיב קר .דחוימ רמאמב ,תרחא םעפל ,ילוא ,וזל חיננו

ף אמוגארד" ,ףרודסואה גילז ןודאה ,זיפשואה ןינעל ,וינעה ימלשוריה חלושמב לפטא
י פכ ,"דלישטור ןוראבה םש־לע הכאלמה־ילעב־דוגיא לש ולהנמו יתוכלמ־ירסיק
. לקנארפ ר״ד לש ורפס תא ףיקתהל ותועינצ בורב ליאומה ,ףרודסואה רמ הנכתמש
־ לכב ,הב םידוהיל עגונש המ לע רמולכ ,ללכב םילשורי לע בותכל יל םיענ אלש ףא
ן אמוגארדה םהיניבו ,ןאכ םימיוסמ םישנא לש םתשיחר לע שירחהל לכוא אל תאז
.יתוכלמה־ירסיקה
ד חוימבו ,הניתשלפל אבה לכש הילשאב םיפוריאה ויחי יתמ דע 1 ונחור ךיראנ יתמ דע
י טוטרמס עבוכ לכ תחתש הפוריאב םינימאמ יכו !םכחו שודק אוה חרכהב ,םילשורימ
ם תא ,םכתעד אנ־ונת־ונת ? תוינלופה תואיפה ויתחתמ תוציצמשכ םג ,חרזמה־ןב יוצמ
י רה .זיפשואה ןעמל םכחולש לא בטיה םכבל ומיש ,ותומכשו 9םייהסדליה רוטקודה
ל יבשב םגרתמ אוהש ךכ ךמס לע ,יתוכלמ־ירסיק ןאמוגארד ומצע הנכמה שיא הז
ת וינק םימעפל ךרוע אוהש יפל םג ,תינלופ־תינמרגל תינלופ־תיסורמ הילוסנוקה
, ףוסלו ,הילוסנוקה ליבשב ,רכו םינופפלמ ,המדא־יחופת ןוגכ ,קושב ךכב־המ־לש

ם ידוהיה יבתכמ לכב לפטמ אוהשו הנמזה־בתכ ידוהיל םשו־הפ איבמ אוהש ךכ תוכזב
ר ״דשה לש ,יתוכלמה־ירסיקה ןאמוגארדה לש וידיקפת הלא !ירטסואה ראודבש
ן כאו ,("םידוהיה־לש־םאוואקה") םידוהיה־רטוש ול ארקנש אופא בטומ .ימלשוריה
. םיסאוואקה־רדחב ,הכלהכ ולצנל וליפא עדוי אוה ןיאש ,ולש הביתכה־ןחלוש בצומ
ם א םידיקפה לצא קודבל אלא דיקפת םוש הכאלמה־ילעב־דוגיא־להנמל ול ןיא ׳ייעי
! שדוחל קנארפ םירשע אוה לבקמ לומגכו ,םתכאלמל םוי לכב תוילושה םיעיפומ
־ סאוואק .םילוחה־תיב להנמ םג אוהש ,ןאמיונ ר״ד ןודאה והירה הז דסומ לש ולהנמ
ד עו ללכ ןיאש ףא ,םילשוריבש־דעווה־חילש רתכב ומצע תא ריתכהל זעמ םידוהיה
שאר־בשויו ,זיפשואה תמקה לע ץילמה אל םיללוכה ןמ דחא ףאש יפל ,םילשוריב



ארוטרב םהרבא42

ג נוטייצ הניימיגלא״ב בתכ ,יתוכלמה־ירסיקה ןאמוגארדה עטונ ומשבש ,ינמרגה ללוכה
ל ש תורסרסה־תוקסיע ינפמ ריהזהו הזה לעפמה דגנ יגרובסגואה "םמוטנדוי םד
י כ חיכוהש ,ץראווש ףסוהי ברה ןודאה ,עדונה רקוחל ינא ןווכמ .םימיוסמ םישנא
ת ואצוהב ךורכ רבדה היהיש אלב םינפ־םושב תונבל היהי רשפא־יא הז שרגמ לע
ף א םכותב ןיאש ,םישגא השימח אופא בכרומ דעווה .הז ןינעב עגא דועו ,תומוצע
ם ישחנ לבא וב ןיא םימ" :שרדמה רמאמכו ,םיקיר םירוב םלוכ אלא דחא םכח
ר קיעב םה רשאו ,םרא םהיפבש קורהו םישחנ םהיתונושלש םישנא ,"וב שי םיברקעו

, םהיתומשב שרפל הצור ינא ןיא ז םילשורי לע םידרויה תונוסאה לכ תא םימרוגה
ג ילז ןודאה אוה הלא לש םחולשו ,דאמ םירעוכמ םהו ,ורבדי אווש תומשה
.ףרודסואה
ף טונ יבל אלא ,םינפ־לא־םינפ וריכמ יניא וליפאש םדא ךכ־לכ ץימשהל יל רצ ןכא
ם ינלטבה הלא לש וז תינכת לש התוספא םימיה דחאב הלגתת בוש ירה יכ ,םד
ב טומ ,ינא רובס ,ךכיפל ;הניתשלפ ידוהי לע וללוגתי בוש זאו ,היישעה־ינקתפרהו
.ולוכ ףוגה עגנתי םרטב דחא רבא עוטקל
ן עמל םולכ־אלו הנישעת אל הילגנאו תפרצש יתייה רובס יכ ,יתשרחה ןיידע ךא
ן מ םצעבו ,םילשורי לע וניע תא ןהכ טרבלא ר״ד םש סיראפבש יפל ,הזה רבדה
־ סאוואק ותוא ךיא יתארק רשאכ םמוקתה יבל ךא .ונממ אציי ארוק־לוקהש היה ןידה
ש יאו׳ג" לש ןורחאה ןוילגב םסרפמ אוהש ןכו ,ר״דש ומצע תונכל זעמ םידוהי־לש
א מש—םילשורי ןעמל ידמ טעמ ושעש הילגנאו תפרצ לע החכות־ירבד "לקינורכ
אפמ תונתמ רגשמ םיימש םשל קר עסונה שיא ן ויד ולש תובדנה־לימרת אלמתנ אל
ה רומ״ה תא—ותשאל םידחא םירפס חלוש םגו יקנארפה ןילוחה־שובלב םלטצמ ,זיר
ת רותב םהב ותוא ודביכ םתסה־ןמש ,שיראק־ןב הדוהיל ןולימה תאו קנומל "ךרד
ם דא לוכי ךיא .ונממ רתוי םהב הניבמ ותשאשו םהב ךרוצ ול ןיאש ,םילשורימ דמולמה
י שוקב אלא לגוסמ וניא םא "םכלש ןורחאה ןוילגב יתארק" "לקינורכ שיאו׳ג״ב בותכל
ל ש ורפס לע קוספה אוה רתויב דמחנה .ולש םאה־ןושלב ףא ומש תא םותחל
ם רג םתסה־ןמש קוספ ,"׳וגו ונלו וניתובאל הדמעש איהו" :תירבעה ןושלב ,לקנארפ
ן אכ ירהש ,ויפ לע רוגש וניא יאדווש יפל םיישק טעמ אל ףרודסואה רמל אוה ףא
ה רכזוהש וזמ ץוח ,ףרודסואה רמל ול ןיא תרחא תודמולמ יכ .דחא רדס־ליל אלא ןיא
ש יאו׳ג״הש יתהמת ןכא .תינלופ־תידוהי תקפסמ תוטיהרב רבדמ אוהש ,הלעמל
ן אמוגארדה ןודאה לש ותורובש רשפא־יא ירהש ,הלאכ םירמאמ טלוק "לקינורכ
.תע־בתכ ותוא לש ךרועה ןודאה יניעמ המלענ

ר ״ד היה המ ?םכלש דעווה והזו םכיחולש םה הלא זטדאטשנזייאו םאדרטשמא
ת בוטל תיבגמ ךורעל םיחתפה־לע־םירזחמ השימח וזעה וליא רמוא םייהסדליה
דול םידגנתמ ויה םימכחהו תוליהקה בורש אוהש דסומ הזיא
־ רה לע רתויב האנ הארמ ןאכמ שי .ומצע שרגמה לע וישכעו .הלהנהה לע ןאכ דע
־ םדליה ר״דה ףאו ,עדוי יניא ןיידעש אלא .אירב ןאכ ריוואה םגו ,ןכ םנמא ,םיתיזה
תיב לע םירבדמ הפוריאב ? הזה שרגמב תושעיהל ךירצ םצעב המ ,עדוי וניא םייה



43הסחמ־יתב

א ופא ינא הצור .םיינעל םירוגמ־תיב לע—םסרפתנש זורכב .םילשוריבש לגר־ילועל
ם ידוהיה ונא .והנשמבש תילכתה־רסוח תאו דחאבש תורשפאה־רסוח תא תוארהל
ן יא לגר־ילועו ,דימ הריד אצומ תבשל ןאכל אבש ימ יכ לגר־ילוע־תיב םיכירצ ונניא
ת א אצומ םימי רפסמ ןאכ תוהשל הניתשלפל אבה רישע ידוהי .תודהיב םיריכמ ונא
, םייקנ םניא םיזיפשואה ירהש ,הפוריאב םג תאז השוע אוהש יפכ ,ןולמל ךרדה
קודותרואה םידוהיה לש םייפא תודוסימ אלא הז ןיא ילוא .תויטרפה תורידכ שממ
ז יפשוא .הזה םוקמב אל ךא ,ידוהי זיפשואל םיכסהל רשפא ילוא ןכ־יפ־לע־ףא .םיס
ם ילשוריבש ,הקצומ עקרק הליחת השורד הזכ םיקהל ידכו ,קצומ ןינב היהיש ןידה ןמ
ש רגמב המכו־המכ־תחא־לעו ,רפע לע רפע ךפש הב לכהש יפל התומכ אוצמל השק
ם יקלסמו םירפוחשכ םנמא .ידוהיה םילוחה־תיב םע רבכ םייתסמ ולובג ירהש ,ןודנה
ר בכ הז םאו ,תומוצעה תואצוהל ףסכה ןכיהמ לבא ,קצומ דוסי םיאצומ רפעה תא
ז יפשואה ?הנשה ךשמב אובל םייושעה לגר־ילוע העברא־השולשל ?ימל—ונשי
ת חנה קר ,ןינבה ןמ ץמש ןיעל האריי םרטב דוע שורג 200,000 עלב ירטסואה
ן כו .ונממ הלעמל ילואו ,ןאכ הזה םוכסכ איצוהל ךירצ המכו־המכ־תחא־לע ,דוסיה
ה נרסמי אלש ,יברעל תכיישה הקלח תאצמנ שממ שרגמה ךותבש זורכב רכזוה אל
א וה רתויב לודגה ןורסחהו .ךכל םיכירצש עדוי אוהש יפל ,רתויב הובג ריחמב אלא
, ריעה־רעש םע רשאמ ץוח תונבל םיצורש תיבל הסינכ אוצמל ללכ רשפא־יאש
ת וריד־תיבל—.זיפשואה לא עיגהל ידכ ריעה לכ תא תוצחל אופא ץלאיי רקבמהו
, רבסומכ ,קצומ ןינבל תובורמה תואצוהה לשב ,הזמ תוחפ דוע שרגמה םיאתמ םיינעל
־ תודיער לשבו םיבורמה תוחורהו םימשגה לשב ןאכ םהב הנכס םירחא םיתב וליאו
ק פסל ידכו .בא שדוח־שארב ונתוא הדקפש וז ןוגכ ,םימעפל תושחרתמה המדאה
ף או ,תוחפל תומוק םיעברא ןב תיב םיקהל היה חרכהה ןמ ריעה יינע לכל תוריד
ם ירהל םתמיתחב ובייחתהש תושעל אופא וליכסה דאמ־המ .תוקיפסמ ויה אל זא
ם ישנאה יפ תא דחוימבו ןאכ םימכחה יפ תא הליחת לואשל אלב ,םהיתומורת תא
ם ה ירה דבכנה דעווה עיבצמ םהילעש םיכמסמה יכ ,הניתשלפ תמדא םע םהל קסעש
ע שעיש קר אוה ,שרגמה תמדא תא קודבל היה לוכי אל טור ר״דש יפל ,םולכ־אלכ
ו ליאו ,די־רחאלכ העד־תווח אלא ןתנ אל סדנהמה ,םיתיזה־רה לא ופיקשהב ושפנ תא
ת ומיתחה תותימא תא הרשיא קר הילוסנוקהו ,הנתונ היה אל הבורע ונממ ושקיב
: .דוע אלו

ם ינוק !הייפכ־סמ לוכיבכ םכילע םיליטמה םישנאה תוגהנתה איה תיתורירש המ ואר
ר בכ םויהו ,שורג 30,000 ריחמב ,הליחת םדיב ףסכה היהיש ילב שרגמה תא םה
ב טומ אל יכו .תיביר זוחא 18־20 םימלשמ םהש ןויכמ ,שורג 120,ססס־ל עיגהו רימאה
, םילשוריב תורידה תקוצמ לע םהל רפסלו הפוריא ידוהי לא האירק םרפל היה
ל לכ םישקבמ םניא ןאכ םידוהיה יכ ,םיתב דימ תונקל ץבקתמה ףסכה תרומתו
, םירוסרס־דעו לש ור״דש תרותב ,םידוהיה־םאוואק תעפוהל ךירצ ימ .ם י נ י ל ק ר ט
? הפוריאב
ביכרה רבכ ,יתוכלמה־ירסיקה ןאמוגארדה דמוע ושארבש ,הז דעווש םכל דיגא דוע קר
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 —רכו םיצעב רחסמל דעוו ,״המדא־תדובעל״ הלודג תמתוח םע ,המדא־תדובע דעו
 ךאלמ אוה ערה רצי אוה ןטש אוה" .תרחא הקסיעל ורבעי זיפשואה־תקסיע לשבית םא
 םש־ילב־ןב לכל תורשפא ןאכ תנתינ ןיא יכו ,לכה םיעלוב הפוריאב ירה—"תוומה
!םש ונל השענ :םיזירכמו ךרפומה לבב־לדגמ תא םה םימיקמ ? ומצעל םש תושעל
 םילשוריב יתייהש יכ ,דצ םוש םע תונמיהל ילב ,יקנ ןופצמב ינא בתוכ תאז לכ
 תא םג ארקי ףרודסואה רמש הרקמב .הליהק םושל ךייתשמ יניא ךכו דבלב תיערא
 אמשו ,לקנארפ ר״ד לש ורפס לע תילגנאה הכרעהה תא ארקש יפכ ,הלאה םירבדה
 יכ ,תינמרגב קר יל בישיש ונממ ינא שקבמ ,ירבדמ ךפיהה תא יל חיכוהל הצרי

 ךירצ יכ ,תיסורה־תינלופ־תידוהיה ןושלל אל םג ,תילגנאה ןושלל קקזנ ינא ןיא
 בותכלו תובר הכ תופשב טולשל תנמ־לע—ןאמוגארד קר—ןאמוגארד תויהל םדא

.ר א ו א ב י ו נ .א .החכות־ירבד ןהב

זרוזמ בצקב
 ־וציפ חלוש 1859 רבמטפסב 3־ב .זרוזמ בצקב םילהנתמ לעפמה יניינעו הכו־הכ־דע
 ,הרבעהה־רטש לש קתעה םילכרמאה־םידיקפה לא ,ירטסואה יללכה־לוסנוקה ,ונאמ
10:ויחפסנ לכ לע ותוא םימסרפמ םידיקפהו

3  ,םילשורי .דעווה לא יתוכלמה־ירסיקה יללכה ירטסואה לוסנוקה לש ובתכמ ...
 רשקב יאוב לע ברה יקופיס תא עיבהל אל לוכי ינא ןיא !דבכנ ןודא .1859 רבמטפסב
 יזרדזהב תאז חיכומ ינירהו ,הניתשלפ ןעמל ולאכ תויוכז םהל ונקש םישנא לא רשי

.רבעש שדוחב 18־מ ובתכמ לע תונעל
 יתלעוה ,יתעדל ;םיכמסמ־יקתעהו שרגמל היינקה־רטש תא ינודא לבקמ ףרוצמב
 אוה שרגמה .ולש ותעד לע יתלעפ םגש ןימאמ ינאו ,תוליהקה יתש לש ןהיניינעל
.שורג ףלא־םישמח חיוורהל דימת רשפא ,רכמיי םא ךא ,סחיב תצק רקי השעמל
 הבושת תונעל העש־יפל לכוא אל םנמא ,םיפסכ תחילש לש ךרדה לע ותלאשל עגונב
 םיחולשמ ךרוצלו ;ןודנול לע ךושמ רטש אוה רתויב בוטהש יל המדנ ךא ,תקיודמ
.תואצותה תא ול עידואו ןינעה תא ררבא םיפסונ
 הליהקה לשו םהלש הפיסא ךורעל םנוצר תא יל ועידוהו םידחא םירבח ואב םויה
 האראש רחאו ,טלחהב ךכל םיכסמ ינא ;תונקתל העצה חסנל ידכ ,תידנלוה־תינמרגה

.התוא ונעידוא ,הב ןייעאו העצהה תא
 ,ןרהל ןודאה דובכ לא—ונאמוציפ (םותח) ,האלמה יתכרעה תחטבה תא אנ־לבקי
.םאדרטשמא ,הניתשלפב תוילארשיה תוליהקה להנמו יאקנב

 םינודאה תיתוכלמה־תירסיקה הילוסנוקב ועיפוה הטמלש ךיראתב םויה .היינק־הזוח
 ןודאה לש םהיגיצנכ ,םאדרטשמאמ ץילב השמו תיליע היזלשבש ורוסמ רקינלצ שריה
 לשו ,םאדרטשמא ובשומ ,הניתשלפבש תוילארשיה תוליהקה לכ להנמו יאקנב ,ןרהל
 םופרמו ץינשיממ טמיצ לדנמ םינודאהו ,ןאכ לש תידנאלוהה־תינמרגה הליהקה
לשו ,טדאטשנזייאב בר 11,םייהסדליה ר״ד ןודאה לש םהיגיצנכ ,ידורבמ ץישפיל
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 םואבניש ריאמ ןודאהו ,דחא דצמ ,םילשוריבש השמ־תד־ינב םיירטסואה םיניתנה
 דיחיהו יתימאה וילעבכ םייכרותה םוקמה־תונוטלשל רכומ ,הימהובבש ץיבוקסיממ
 הטמ־םימותחה םידעהו יללכה־לוסנוקה ןודאה תוחכונבו ,רחא דצמ ,שרגמה לכ לש
:ןלהלדכ הזוחה ךרענ

 בכרומה ,ריעה־םילשוריבש ותולעבבש שרגמה תא רכומ םואבניש .מ ןודאה
 לבוג ,ריקלובא־תקלח הנכתמ דחאה קלחה—תומלש הווהמ תאז םעו םיקלח השולש
 הקלחה !תורחאה םיימשה־תוחור יתשמ תורחאה תוקלחה יתשבו בוחרב ומורדמ
 ,הריד שי וז הקלחבו ,יסאלביא־תמדאב תלבוג ,ילאביג תא רמאע לש איה תרחאה
 ־תמדאב החרזממ ,ריקלובא־תקלחבו בוחרב המורדב תלבוג ,רמאע־ןמ־תיב היורקה
( ןופצל יסאלביא־תמדאבו ,ברעמל ריקלובא לשמ עטקבו יסאלביא־תמדאב ,ולארסאמ
 עטקב חרזמל ,בוחרב תלבוג איה המורדלש ,תארוכאח תארקתמ תישילשה הקלחה
 םינודאל—ברעמל דגסמה־תמדאבו ,םיזנכשאה־תמדאב ןופצל ,יסאלביאו רמאע לשמ
 םילארשיה םיניתנהו םייהסדליה ר״ד ,ןאכ תידנאלוהה־תינמרגה הליהקה ,ןרהל
 ־םיפלא־תשולשו־םיגומש :םילמב ,שורג 83,872 ריחמב ,םילשוריבש םיירטסואה
.ןטלושה רצואמ ,יכרות שורג םינשו־םיעבשו־תואמ־הנומשו

 תועצמאב ,םואבניש .מ ןודאה דיב וז הנש יאמב 16־ב ונתנ רבכ םינוקה לכ
 תאמ רכומה לבקמ הזה םויה ;םאדרטשמא םעטמ שורג 31,000 ,ןאכ ורילאו יאקנבה
.שורג 38,595.30 ךס תיתוכלמה־תירסיקה הילוסנוקה

 ,הז םוכס לבקתיש דע ןיתמהל רכומה בייחתמ ,שורג 14,276.10 ךסב ,הרתיל
.תויביר םוש שורדל אלב ,הילוסנוקה תפוקל ,תוכרענה תויבגמה ןמ האצותב

נוקה תכשלב הז ךרוצל דיקפמו םינוקל תויוכזה לכ תא תאזב ריבעמ רכומה
 ־לעש םיכמסמ םה הלא ,םימיאתמה תאידואה תשולש תא תיתוכלמה־תירסיקה הילוס

 תישארה הסינכל חתפמה תאו ,תטלחומה תולעבה תא םיחיכומ םה םוקמה יקוח יפ
.םמש לע שרגמה תא םושרל םילוכי םישדחה םילעבהו ,שרגמה לא

 ,םילשוריבש םידוהיה לכ תבוט ןעמל תושעל םישקבמ םינוקה םינודאהש ןויכמ
 תוכז שי הזמ דסחה־דסומ לעש ,םירבדה־ילעב לש םנוצר תעבהל םאתהב ,רהצומ
.םואללדבהאלל ,ןאכל ואובי דועשו הפ רבכ םירגה םידוהיה לכל

 ידיבו ומצע רכומה ידיב ומתחנש ,םיקתע השימחב הזה הזוחה םתחנ הלא לכ תומיאל

:ליבשב ןאכ וכרענ ונממ םיקתעו ,םיגיצנה תועצמאב םינוקה

םילשוריב תיתוכלמה־תירסיקה הילוסנוקה תכשל

םאדרטשמאב ןרהל ןודאה
טדאטשנזייאב םייהסדליה ר״ד ברה ןודאה
ןאכ תידנאלוהה־תינמרגה הליהקה
.ןאכ םירטסואה םיניתנהו תירטסואה הליהקה
1859 טסוגואב 24 ,םילשוריב ךרענ
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:םותח
ה ליהקהו ןרהל ןודאה יגיצנכ—ץילב השמו רקינלצ שריה ,םואבניש ריאמ
.םילשורי תידנאלוהה־תינמרגה
־ נאלוהה־תינמרגה הליהקה ירבח—לאטנייליל ןימינבו רכאטיאנש ביל השמ
.תיד
ם יניתנהו םייהסדליה ר״ד ןודאה יגיצנ—ץישפיל םופרמו םואבטמיצ לדנמ
.םילשוריבש השמ תד ינב םירטסואה
.יתוחכונב ,םידעכ ,םירטסוא םיניתנ—רצרש םייחו גינק דיוד
.יתוכלמ־ירסיק ירטסוא יללכ־לוסנוק ,ונאמוציפ :םותח
ת יתוכלמה־תירסיקה הילוסנוקה תכשלב ודקפוה (א ףיעס) םיכמסמה :הרעה
.303 רפסמ ,1859 טסוגואב 24 ,תונודקפה־רפסב ומשרנו

םילשוריב םידוהיל םיחרוא־תסנכהלו הסחמה־יתבל תונקת
, תוליעפה הקספ אל לרוגב־םילועה ידיב ןתסיפתו תונושארה תורידה תקולח םע
ם ייתניב .תויבגמהו הלומעתה תכרעמ הכשמנ ,היינבה הכשמנ :ץוחב אלו םוקמב אל
— הילרטסואל ןוסרואינש יבצ םייחו הפוריאל םקאז השמ ואציו ,ועסממ ףרודסואה בש
־ עמלו הקירפא־ןופצל אלרוב םיסנ ףסוי רתוי רחואמבו—הבורמ החלצה ורצק םהינש
, (דועו ז״כשת לולא־בא "יניס" ,באילא יכדרמ האר) ודוהל םחוימ השמו הפוריא־בר
 12"טילארזיא" לש (17 )1865 ןוילגל ףסומב .ןונקתה חוסינ לע דקש יזכרמה דעווהו

:םינושה ויפיעס לע קבאמ תונש שמח ירחא—ןונקתה םסרפתתמ

דסומה תרטמ .א
ה יבהוא לכ תא הב וליגו םילשורי תא וחמש
13.הילע םילבאתמה לכ שושמ התא ושיש

ל א—םילשוריב לגר־ילוע םיחרואלו םיינעל הריד־יתב תמקהל יזכרמה דעווה
.לעפמה ידידי לאו םיליצאה םינבדנה
. םיברב העידוהל םירהממ ונאו ,שדוקה־ריעמ הילע עידוהל םויה ונל הלודג החמש
, תומכסומ רבכ ןה הנה םילשוריב םיחרוא־תסנכה־תיבלו םיינעל הרידה־יתבל תונקתה
ל ע תורבגתה ירחאו םינש שמח ךשמב תוהתשה ירחא—וניתומגמ יפ־לע ןיטולחל
, תונקתל רבסהה־ירבדב ,ןלהל רבודי םהילעש) רופסמ םיבר םיישק לעו םיבוכיע
.(1 ףיעסל דחוימב
י קבה לכל לקנב ןבות לעפמ לש ריפשה ולוהינל ןונקת לש ותוציחנו ותובישח תדימ
ה אלפנה תופתתשהה רבגת דוע וישכעש ונא םיווקמ ףכו ,טעמב קר ולו םיניינעב
ן יידע תילמרופ הניחבמש ףא לע הכ דע הלודג התיה רבכש—הזה ימואלה ןינעב
־ תמדא לע הזה לודגה דסחה תא תושעל ונדי־לאל היהי יכו—וכרצ־יד רדוסמ היה אל
־ םיחפסנה םע תונקתה תא הזב ונא םירמוא .רתויו רתוי םיבורמ םיינע םע שדוקה
ודסח תא הטה הבש ,םיימשבש וניבאל החמש ךותמ הידוה םע ,רכו רכו םירבסהה
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 השקבב לעפמה ידידי לכל םינופ ונירהו ,ךכ־לכ ידוהי ,םיבר-לעופ לש וז תודעל
.ונדצמ קדקודמ ןויעל ,שי םא ,רופיש־תועצה ונעידוהל
 -יפסכב שוכרל ,מ״חה דעווה םע דחי ,םדוקה יזכרמה דעווה ידיב הלע ׳ה רזעב
יהקבו זנכשא־תוצראב בורה־לעו רקיעבו ,םידוהיה וניחא תאמ םיצבוקמה תומורתה
 תועבורמ תומא 55,000 ךרעל וחטשש ,ןויצ־רה לע שרגמ ,תוימהובה-תויראגנוהה תול
 העש־יפלו ,ןבאמ הריד־יתב ונממ קלחב ונומיקה רבכו ,היינק לש ךרדב והונשכרו
 ןכו ,תוינע תוידוהי תוחפשמ ןעמל תוחוורמו תואירב תוריד הרשע־םיתש םהב שי

.לגר־ילוע םיחרואל רדח
 לודג קלח יורש הבש ,הלודגה הקוצמה ןמ תצק תיחפהל איה םיינעה־יתב תרטמ
 ךותמ ,רתויב תוכרצנה תוחפשמל תוריד ןתמ ידי־לע ,תידוהיה היסולכואה לש
.תישיא תונגוהמבו רתסומ ינועב תובשחתה
 שדוקה־ץראל םילועה ,םידוהי לש םתושרל דימעהל איה םיחרואה־תסנכה תיב תרטמ
.םילשוריב םתוהש לש םינושארה םימיה ךשמל גג־תרוק ,הנומאבש־ףחד ךותמ
 ־ןמ־אצוי אלל ,ונתנומא־ינב לכל שי ,דוסייה תעשב עבקנש ןורקעה יפ־לע .2 ףיעס
 שכרנ םג ךכ םושמ .הז לעפמ חוכמש דסחל הווש תוכז ,םואלה לדבה אללו ללכה
 םידיתעהו םילשוריב םיררוגתמה םידוהיה לכ תבוטל ,היינקה־הזוחל םאתהב ,שרגמה
 תירסיקה־תיתוכלמה הילוסנוקב םירומש הז שוכר לע םידיעמה םיכמסמה .הילא אובל
 תונוטלש ינפל הז דסומ גציל ןוצרב המצע לע הלביקש ,םילשוריבש תירטסואה
.םוקמה

יזכרמה דעווה .כ
 אוה ךרוצה תעבשו ,ותוכמסב קרו־ךא איה תישארה הלהנההש ,יזכרמה דעווה .3 ףיעס
 ופתתשה הכ דעש הז םעטמ מ״חה תא וישכע הנומ ,ומצע חוכמ וניינמ תא םילשמ
 ־תוינמרגה תוליהקה ךותמ םינבדנ קר ,םיטעומ םישיא רפסממ דבל ,לעפמב הפוריאב
4 1 ףיעסב אבומה הרקמב םלוא ;תויבארומה־תוימיהובה־תויראגנוההי תוידנאלוהה
.תישארה הלהנהב ןהלשמ גוצייל תוכז תורחא תוצראבש תוליהקל םג היהת
 ־יתב ךרוצל תולבקתמה תומורתב ,םינבדנה חורב ,לפטמ יזכרמה דעווה .4 ףיעס
 ,םהב םינוקיתה לעו םיניינבה תמקה לע ודבל טילחמ ,םיחרואה־תסנכה תיבו הסחמה
 לע םינבדנל םוסריפל גאודו ,הפוקתל הפוקתמש לוהינהו היינבה־תונובשח תא ןחוכ
.לעפמה תומדקתה
 ידי־לע עגרכ גצוימו ,טדאטשנזייאב העש־יפל אוה יזכרמה דעווה בשומ .5 ףיעס
 םושרלו תוטלחהה תא שממל לטומ וילעו ,רמייהסדליה לארשי ר״ד ברה דעווה־רבח
.ותמכסהבו יזכרמה דעווה םע עגמ ךות ,תובתכתהה תא

ימוקמה דעווה .ג
 םילשוריב ימוקמ דעו םישגמ ,םירשימב וב יולתו יזכרמה דעוול ףופכב .6 ףיע0
תיב תאו הסחמה־יתב תא ומשבו ויתוארוה יפ־לע להנמ ,יזכרמה דעווה תוטלחה תא
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 .םינוקיתה תאו תושדחה תוינבה תא ןכו ,םהב בוטה רדסה תאו םיחרואה־תסנכה
שמה תוליהקה ינבמ םירבח 7 רתויה לכלו 5 תוחפל הנומ ימוקמה דעווה .7 ףיעס
 ןיבמ יזכרמה דעווה ידי־לע םירחבנ הלאו ,לעפמב ףתתשהל תודיתעה וא תופתת
.םילשוריבש תוליהקה ידמעומ
 דעווה ירבח לש םדיקפתל המודב ,אוה ימוקמה דעווה ירבח לש םדיקפת .8 ףיעס
 ־גוחלו ורשכל םאתהב םיקסעה תא םהיניב םיקלחמ םה !דובכ לש הרשמ ,יזכרמה
.םהמ דחא לכ לש ותלועפ

 קלחיהב .תאז םישרוד דסומה יכרצש תמיא־לכו ,עובשל תחא םיסנכתמ םה .9 ףיעס
.לכיטרפ להנתמ םירבדו־ןידה לעו ,טלחומה תועדה־בור עבוק תועדה
 ,הלעמל רכזומה וגיצנ ידיל ,יזכרמה דעווה לא חולשל שי שדוח לכ ףוסב .10 ףיעס
טסואה הילוסנוקה לש הנויע רחא ,ימוקמה דעווה ירבח לכ ידיב םותחה ןובשחו־ןיד
.רכו םייונישה ,תוערואמה לכ לע ,תירסיקה־תיתוכלמה תיר

 דעווה לא חולשל שי ,ילויב 1־בו ראוניב 1־ב רמולכ ,הנש־תיצחמ לכ ףוסב .11 ףיעס
 ־סיקה־תיתוכלמה תירטסואה הילוסנוקה לש הנויע ירחא ,תונובשחה לכ תא יזכרמה
.לעפמב שחרתמה םוסריפל גאודו םנחוב יזכרמה דעווה ;תיר
 ,תואוולה לבקל ךמסומ ימוקמה דעווה ןיא יזכרמה דעווה לש ורושיא ילב .12 ףיעס
14.תיבירב אלש ןיב תיבירב ןיב

 תויונמה תויוכמסב ימוקמה דעווה ךמסומ ןהב םיכוזל תורידה תריסמ תעב .13 ףיעס
 למעל הרומת תלבק לכ לסופה (8 ףיעס) דובכה־דיקפת לשב ; 17 ףיעסב תוטרפב
 הרקמ םא אלא ,הריד תלבק לש דסחה ןמ תונהיל לוכי דעו־רבח םוש ןיא ,עקשומה
 ־ןמ־אצויכ עבקיהל םיאתמ יזכרמה דעווה יניעב האריי םירבחה דחא תוששורתה לש
.ללכה

חפחמה־יתככ תורידה תקולח .ד
 ־יכרצנ ןהירבח תבוטל ,קלח תוחקול םילשוריב תוגצוימה תונושה תוליהקה .14 ףיעס
 .הליהקו הליהק לכ םשב םילבקתמה םימוכסה סחי יפל ,הסחמה־יתב ידסחב ,תורידה
 קר ןיידע תססובמ ,לעפמב ועקשוהש םיפסכה רוקמב בשחתהב ,םויכש יפ־לע־ףא
 םאתהב ,טלחוה ,היבארומ־הימהוב־הירגנוה־דנלוה־הינמרג תוליהק לש ןתופתתשה
 דסחב ,המיאתמ הרוצב ,תורחא תוליהק םג םעפה רבכ תוכזל ,2 ףיעסבש ןורקעל
:ןלהלכ ,לעפמה ןמ עבונה
 הליהקה ינבמ תוינע תוחפשמל ועבקנ וישכע תונכומה תורידה שילש :15 ףיעס
 שילשו ,תיבארומה־תימיהובה־תירגנוהה הליהקה ינבל שילש ,תידנלוה־תינמרגה
.תורחאה תוליהקה ינבל
.םינש שלשל ,ללכ תרותבו העש־יפל עבקנ רוידה ךשמ .16 ףיעס
 הרידב תוכזל םישקבמה הלא םיכירצ הזה ךשמה םות ינפל םישדח העברא .17 ףיעס
 ־יפוליח רחאל ,יזכרמה דעוול שיגמה ,םילשוריב ימוקמה דעוול םהיתושקב תא שיגהל
העצהה .תושקבה לכ ףוריצב ,תקמונמ העצה ,רבדב תועגונה תוליהקה םע םירבד
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 ךשמה םות ינפל םישדח השולש רחואמה לכל יזכרמה דעווה לא חלשיהל הכירצ
 תביסו קוסיעה ,יתחפשמה בצמה ,ליגה ,םואלה ןויצ תא ליכהל הילעו ,(16 ףיעס)
 *תירסיקה תירטסואה הילוסנוקה לש הרושיא תא ןכו ,דמעומ לכ לש תוששורתהה
.תיתוכלמה
 תאזה העצהה דוסי־לע םידמעומה ןיב תורידה תא קלחמ יזכרמה דעווה .18 ףיעס
 יזכרמה דעווה ירבחמ דחא לכל רומשש םע—15 ףיעסב עבקנש סחיה ךמס־לעו
והמה תגרד יפל—םהידי־לע תוגצוימה תוליהקל עגונה לכב ותטלחה־תוכזב שומישה
.לרוגה יפ־לע ,תונגוהמ־ןויווש לש הרקמבו ,רתויב הלודגה תונג

 תוכזה תא תורשאמה תוימש תורשא תולבקמ תורידב תוכוזה תוחפשמה .19 ףיעס
 דעווה ידי־לע תוחלשנ הלא תורשא ז םינש שלש ךשמל הסחמה־יתבב תורידה תסיפתל
.רושיא תתל ךירצ הכוז לכו ,ןתקולחל ימוקמה דעוול יזכרמה
:םינשה שלש םות ינפל םג תקסופ רוידה־תוכז .20 ףיעס

 ךשמה ךות שדחמ תאשינ הנמלאה רשאכ זא קר ,החפשמה־יבא לש ותריטפ לשב
 ךשמה םות םע הרידב ראשיהל םימותיהו הנמלאה םיאשר ,הז הרקמ איצמהל > הזה

.הזה
 לע תונשנו־תורזוח תוריבע וא תובירמ ,רדס־רסוח בקע תונגוהמ רדעיה לשב

.תיבה תונקת
.םיריידה בצמב הבוטל־יוניש לשב

 דעוול רוידה־תוכז תקיספ לע הערכהה־תוכז הרומש (׳גו ׳ב) םירקמה ינשב םלוא
 ףיעסל םאתהב) החפשמ התוא םימדוקה םידמעומה ברקמ ןמז ותואב רחובה ,יזכרמה

.(הליבשב הרשאה תא חלוש אוהו) הרידה תא לבקתש (18
 הרידה ךותב ןויקנל גואדל ריידה לע אלא ,םניח אוה הרידב שומישה .21 ףיעס
 תיבל וידי־לע םימרגנה םיקזנה לכל ללכבו ,תותלדבו תונולחב םינוקיתל ןכו ,הינפלו
 הילוסנוקה לש בידאה העויסב .ול רסמנש הנבמה דויסל ןכו ,תיבל־רשא־לכלו

.הרקמ לכב וז הבוח לש המויק חטבוי ,תירסיקה־תיתוכלמה תירטסואה
 דעווה ידי־לע תוחסונמה ,תיב־תונקת ידי־לע םירדסומ בוטה רדסהו רסומה .22 ףיעס
15.יזכרמה דעווה ידי־לע תורשואמו ימוקמה

 ,ימוקמה דעוול םירשימב בתכב שיגהל םיריידה םיכירצ תוירשפא תונולת .23 ףיעס
.שורדה ןוקיתל השעיש

םיחרואה־תסנכה תיכ .ה
, 1 ףיעסב תרכזומה הרטמל םאתהב ,תורסמנ םיחרואה־תסנכה־תיבב תורידה .24 ףיעס
 ,תועובש העבראל ללכ־ךרדב ,רצק ןמז ךשמל לגרה־ילועל ימוקמה דעווה ידי־לע

 ,תלבוקמה תוריכשה ןמ עבר לע הלוע וניאש ,םוקמה-תפוקל םלתשמה רכש תרומתו
 דעווה יבגל תוירחא־תקיז ךותמ ,ירמגל וילע רתוול רשפא םידחוימ םירקמבו

.יזכרמה
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תיללכ הנקת
־ לע תושעיהל םילוכי תומייקה תונקתב ןמזה ךשמב םיבייחתמה םייוניש .25 ףיעס
, עיצהל יאכז אובל דיתעל וא םויה דעו־רבח לכו ,ךרד התואב יזכרמה דעווה ידי
.םנוקית וא םתרהבה תא ,םייוקיל וא םיישעמ־יתלב םיטרפ ולגתיש הרקמב
ל ע תוריד םיקהל םיטרפל תושרהל רשפא שרגמה לש ישימחה קלחב .26 ףיעס
ת מאותה תינכת יפלו יזכרמה דעווה רושיאב קר תושעיהל לוכי הז רבד ךא ,םנובשח
־ וכלמה תירטסואה הילוסנוקב דיקפה תונבל־שקבמהש רחאל קרו ,הנוכשה לכ תא
ד עווה שוכרל וידי־לע םימקומה םינבמה ויהי ותומ רחאלש ,הרהצה תירסיקה־תית
ם ינובה םע הלאכ םירקמב עובקל תוכזה תא ומצעל רמוש יזכרמה דעווה .יזכרמה
־ רעשב עובקל הנובל תוכזה תא יזכרמה דעווה הנקמ םירקמה לכב .םירחא םיאנת םג
.ותחפשמלו ול םלוע־רכז ,הבדנ־חול וידי־לע הנבנה תיבה

רכעמ־תפוקתל תפסות
ו מקוה רבכש תורידה עבראל עגונב עבק טדאטשרבלאהב שריה ףסוי רמ רבחה

.(םולש־הוונ תוריד) ותחפשמ־יסכנ ףסכמ שרגמ ותוא לע
, ןגניניימ־ןסקאזמ םקאז השמ םינודאה התע םינמנ םילשוריב ימוקמה דעווה לע

, הירגנוהבש וקסילמ רגרבדלוג ףסוי ,תיליע היזלשבש ץיבולסיממ ףרודסואה גילז
.ןזופבש יניליפמ 1"סוכרמ שריה ןנחוי ,הימהובבש ׳ץיבוקציממ םואבניש ריאמ

, ד״כרתה רדא זאמ ,התע םינכושמ הסחמה־יתבב וישכע תומייקה תורידה 12־ב
ע בראו עברא תיבארומה־תימיהובה־תירגנוההו תידנלוהה־תינמרגה תוליהקה ינבמ
, תוחפשמ יתש תידרפסה הליהקה ןמ ,תחא החפשמ תיצילאגה הליהקה ינבמ ,תוחפשמ
.שפנ 52 לכה־ךסבו

־ רבלאהב רחוס ,שריה ףסוי ;הנ׳וטלאב ישאר בר ,רגנילטא בקעי :יזכרמה דעווה
.טדאטשנזייאב בר ,רמייהסדליה לארשי ר״ד > טדאטש
.סקז השמ ;םואבניש ריאמ ;ףרודסואה .ז ;רגרבדלוג .י :ימוקמה דעווה
ם ויהמ ףקות הזב ןתינו ,הניתשלפל תירסיקה־תיתוכלמה תירטסואה הילוסנוקב ןיועמ
ת רהצה יפ־לע ,ןויצ־רהב םידוהיה לש םיחרואה־תסנכה־יתבלו הסחמה־יתבל תונקתל
.הלעמל־םימותחה םידעווה ירבח
.(תמתוח) ךלאו :יתוכלמה־ירסיקה לוסנוקה—ראורבפב 22 ,םילשורי

תוחפסנ
לודג םימ־רוב ובו הריכמל דמוע ךומס שרגמ
ש רגמ הריכמל דמוע ,לגר־ילועלו םיינעל הסחמה־יתב לומ ,ןויצ־רה לע ,םילשוריב ...

. רתויב םילודגהו םיקיתעה םימה־תורובמ דחא ובו תועבורמ תומא 4,200 רועישב
ר כומה .דאמ ךומנ ריחמה .הקווד ידוהיל שרגמה תא רוכמל ןיינועמ יכרותה םילעבה
ת ונקל םישרומ םיפוריאש ןויכמ .שרגמל הנוק ול שפחל חוכ־יופיי בתכב יל ןתנ
רוטקוד ןודאה ,ינמרגה־ןופצ יללכה־לוסנוקה ןמ יתלביק ינאו ,םילשוריב םיעקרקמ
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 בסהל ימצעל ינא השרמ ,שרגמ תשיכר לע תולחה תונקתה לע היצמרופניא ,רייאמ
 ■דוצמה ןמ דבל ,שרגמה תיינקש ךכל םירישעה ונתנומא־ינב לש םבל־תמיש תא
 םימ קפסל אוה יושע רובה ןקותי םאש םושמ הבושח ,"ןויצ־רהב הלחנ תונקל"
 ינאו ,בתכב ילא תונפל םישקבתמ םיניינועמ .תוינע תוחפשמ תואמל המחה־תומיב
 .שרגמה לש טרופמה ורואית תאו ריחמה תא עידוהל יתונוכנ תא החמשב עיבמ
17.םילשורי .ףרודסואה .ז .ףתתשהל ותונוכנ תא והשימ ןאכ עידוה הקסיעה ןמ שילשב

סי&תרמו םימ־תורוב
 ־םיבוצח תורוב ולגתנ הניתשלפב :״טסופ״ל םיעידומ הניתשלפב תוקיתע יוליג לע ...

 ריעה־תומוח ךותב תאצמנ ןויצ־רעש חרזמבש הביבסב .עלסב־םיבוצח םירדחו עלסב
רוכ דוע םליבשב ןיקתהל היה ךירצו ,םידחא םיתב ןאכ ונבנ 1,."תינמרגה רכיכה"
 תרכינ תולילתב לפונה ,יעלסה דוסיה ףשחנ םירטמ הנומש־העברא קמועב .לודג םימ
 םילוגע ,םיריפו תורוב וב םיבוצח אלא ףוצר חטשכ אל ךא ,הניבגה־ישוע איג לא
 עלסב םיבוצח תורוב השש ולגתנ ופשחנש םיעבורמ םירטמ האמכ ינפ־לע .םיתווזמו
רמהו תורובה ןיב תולידבמה ,תוילויהה ןבאה תונפד .רבכמ םלענש תיב לש ויפתרמו

 ־תיומד ,הלוגע הרוצ תורובה ןמ םינשל .עצוממב דחא רטמ היבע ןהמ תחא לכ .םיפת
 ךילומ חתפה ,ןוסכלאב עלסב םיבוצח םירחא םינשו ,הניתשלפב החיכשה ,קובקב
 ,תוגרדמל לעמ םימה תא בואשל היה רשפא ךכו ,תיעקרקה לא ,תוגרדמב ,דצה ןמ
 םה םימעפו ,יחרזמה ןדריה־רבעב םג םייוצמ הלאכ תורוב .םות דע ,דוריו־ךולה
 הרוצ ישימחה רובל .תותשל הטמל דע המינפ ןאצה תא םידירומש ךכ־לכ םילודג
 תורובה ןיב .הפוחמ היה םינפלו ,שלושמ אוה יששה רובה ;רובה־יפ םג ךכו ,העובר
 תוחמוגש ,"עלס־ירדח" הז לעמ הז םיאצמנ ,הלוגע ןרוג־יצחב םירדוסמה ,הלאה
 ויה אל ,רבתסמ ,םירדחה 19.רמתשנ םהבש םייתחתה ןמ דחא לש הפיכה־גג .םהל
 םימילקאב הבר ותלעות הזה לופכה ףותרימה .םיתבה דחא יפתרמ אלא םירוגמ־ירדח
 תרכינ הדימב הכומנ הרוטארפמט יתחתה ףתרמב םיגישמ ךכ ידי־לעש יפל ,םימחה
3".דיחי ףתרמ לש הרקמב תגשומה ןמ

תילגנאה םילשוריב
31: םילשורימ רבמצדב 17־ב םיבתוכ גאהב ידוהיה תועידיה־תורישל ...

 ־םערל .תועבגה ישאר לעו םירהה ןיב ,ריעה תוביבסב הכרעמה הנאס שדוח טעמכ
 םיניתנ םהש םידוהיה תא וספת םינורחאה םימיב דוע .טעמכ ולגרתה רבכ םיחתותה
, (רבמצדב 7) ולסכב ג״כל רוא ,תבש־לילב .ריעה ןמ לגרב תאצל םוצליאו םיאקירמא
 המצעל העיגה תבשה ךשמבו הלילה לכ הכשמנש ,ריעה לע הריבכ הצצפה הליחתה
 ריעב לודג ןוסא עריא אל םא .היפ םונהיג הרעפ וליאכ ,םיזע ץפנ־תולוק ויה .הבר
 רפסמ םנמא .ריעה תומלש לע רומשל ריחמ לכב וצמאתה םילגנאהש םושמ הז ירה
 העבראכ ,ונלומש תומותיה־תיב רצחל הלפנ ןהמ תחא .תאז־לכב הכותל ולפנ תוצצפ
תא יתשה אל תיבב ירהש ,יתאצי זא ינא .דחוימ קזנ הבסה אל ךא ,ונתאמ םירטמ
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 םיכדכודמ םישנא קר יתשגפ ץוחב .עגרל ףא וקספ אל תויריה .ךכ־לכ חונב ימצע
 םהל גג־תרוק ושפיח וישכעו ,םהיתוריד תא בוזעל וצלאנש ,תוינוציחה תונוכשה ןמ
 תחתמו התמוח ירחאמש ,הקיתעה ריעה ךותל וטלמנ םיבר .תוטעמה םהיתוליבחלו
 ,ופי בוחרל דע יתעגה יכרדב .רתוי חוטב ךמצע שוחל תלוכי הלש ןבאה תותקשל
 .ותגיסנב יכרותה אבצה לכ :יופצ־אל הארמב יתלקתנ עתפלו ,ישארה בוחרה אוה

 הארמו ,דאמ רק היהו דרי םשג .בוחרה דרומב םינומהה ורהנ רומג רדסבו טקשב
 לצא יתנשי הלילב .קספה אלב הכשמנ הצצפהה .שממ בלה לא עגנ םיבולעה םילייחה
 םוצעל יוכיס םוש היה אל ךא ,ונידגבב ונבכש .ודבל ראשיהל הצר אל שיא .םידידי
 ־תררועמ ףא תשגרמ הקיזומ ויה דרוטה םשגהו גוסנה אבצה תועיספ ,יריה תולוק .ןיע
 ץוחב .ונלוכ ןיידע םייח ,וננוהמתל ,ונאצמנ רחש םעו ,תויריה וקספ תוצחב .המגע
 חוכה לכ :קפס לכ דוע היה אל .המלש התיה הממדה .תינכייח תלכתב םיימשה וריאה
 לעמ .ריעה תא הלילב ואצי הרטשמה־דקפמו החפה םג .דוע היה אל יכרותה יאבצה
 .ריעל וברק םירוט־םירוט .םתוא תעמש קר הכ דעש ,םילגנאה וישכע וארנ תוגגה
 ותארקל אב םש .ריעל ץוחמ לא ,ןבל לגד אשינ וינפלש ,ריעה־שאר אצי עשת העשב
רפה ינושאר המינפ ורהד ןכמ־דחאל הלק העש .הרסמתה ריעהו ,ילגנא ןתונו־אשונ

 ־תודיחי ריעה ךותל ומרז םויה לכ .םוצע םדא־ןומה המה ריעה תוצוחב .םילגנאה םיש
 םילילחה־תותמחב וכה םילפקה־תויאצחב םילייחה .בכרבו לגרב ,רופס־ןיא אבצ
 תויונחה לכ .דאמ האנ תרומזת םהמע ואיבה םינודנולהו וקרש םיריאה ,םהלש
 התעמ .הכונח לש ןושאר רנ היה הז תוערואמ־שודג םוי לש וברעב .תולוענ ויה ריעב
 הסנרפ וישכע םהל שי בער־תתימל םיבורק ויהש םיבר .ריעב םישדח םייח םימעופ
 םחוכ בטימ תא ונהנ תוכורא םינש רשא ,רתויב םילועמה ונישנאש לבח קר .תונוזמו
 .שממ האילפמו המיהדמ ריעב הרומתה .ןורחאה עגרב ונתאמ ורקענ ,םהלש םנואו
.הבר הפונתב חתפתמ ןמזה לכ תבשש רחסמה

תורעה
, 31 הנש ,םילשורי ,״יניס״ ,באילא יכדרמ תאמ ״הקיתעה םילשוריב הסחמ יתב תודלותל״1

.םיילושה־תורעה םג םש ׳ר .האלהו ט״צר םידומע ,ז״כשת לולא־בא ,ו־ה תרבוח ,א״ס ךרכ
.1858 ראוניב 14, 1־15 ׳טע 4 ןוילג ,22 הנש ,"סמוטנדוי סד גנוטייצ הניימיגלא״ב 2

.ותעדל ,םהמ דחא היה ׳הסחמ־יתב׳ לעפמש
.ד•׳יה ללוכ ידי־לע םימוד םיכרצלו הז ךרוצל הדסונ
.70 ׳ע ,רדה־ץע םהרבא תאמ ״תונליא״
.1859 טסוגואב 5-(527 ׳ע) א ףסומ ,ו״ל ןוילג ,ג״כ הנש

.הסחמה־יתבל הנווכה ז
.ןמגרות
.רמייהסדליה לאירזע ר״ד ברל הנווכה

.(׳וגו 55 ׳ע ,1859 רבוטקואב 10) רבוטקוא ןוילגל ףסומ ,6 הגש ״ןורושי״ • •
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.רמייהסדליה ר״ד
.1864 טסוגוא ; 451 ׳ע ,34 ןוילג ,5 הנש "טילארזיא" !־

.רוקמב ,תירבעב ,ךכ
 תלבקב ,לוסנוקה רושיאב ימוקמה דעווה השעש השעמ תובקעב ,רבתסמ ,חסונ ףיעסה

."הרטזוזגה ףוצירל האוולה"
 ,תכרעמה תרעה) "בוכיע אלל ןדעומב הנמסרפתת ז ונידיל ןיידע ועיגה אל ולא" "
.("טילארזיא"

.קנאלש שריה יבצ ןנחוי אוה
.27/4/1870 ,(תועדומ) 318 ׳ע ,17 ןוילגל ב ףסומ ,11 הנש ,"טילארזיא" "

.הסחמה“יתב
 םילשורי לש שדחמדזדוחיאל שלש תנשב ,הסחמה־יתב "םוקיש" םע .הקווד אל—"רמתשנ"

 "עלסה^ירדח" םג ,םיקיתעה תורובה םג (!)םיילארשי םירוטקארט ידיב וסרהנ ,"תיחצנה"
 *םימקומה םיסחוימ םירוגמ־יתב לש ןוטבה־תיתשתב ועלבנ םהידירשו—םילופכה םיפתרמהו
 הרתב ונבנש ,"בקעי תיב״ו "קחצי להואו ריאמ תיב" ראופמה תסנכה ־תיב םוקמ לע םיכלוהו

..."דע״ימליעל ןורכז־תבצמ״כ םימימת םידוהי לש םהיתומ
.1885 יאמב 334 ; 19 ׳ע ,21 ןוילג ,18 הנש ,״ןורושי״40
.1918 סרמב 59, 27 הנש ,״טילארזיא״ ?י

םידוהיה־בוחרל רעשה
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