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ד חכח-לא דבע ןטלושה :ןאחבגע ההאש
םילשוריב תינמראה היכראידטפהו
(1888 ילויב 25 םוימ ירסיק וצ ןינעל)

ן ויטוראה ךראירטפל רסמנש ינשה ירסיקה (לאשמו) "תארב״ה ,ונינפלש ירסיקה וצה
 ״תארב״בש רחאל ,םילשורי לש ךראירטפה זלה לש ותנוהכ תא רשאמ ,ןאידבאהיו

ם יכיראת ינש םינייצמ הלא םיווצ ינש .לופוניטנטסנוק לש ךראירטפ והנימ הזל םדוק
1.םינמראה לש "תלימ״ל ןוילעה רעשה ןיב םיסחיה תוחתפתהב

 תחת תינמראה הדעה התיה ,"הנא׳חלוג לש ףירש־יטח״ה ןתינ הב הנשה ,1839 דע
 קינעה ןוטלשה רשא ,לופוניטנטסנוק לש ךראירטפה תורמל הרס םינאמותועה ןוטלש
 ול רחוב היה ומצע אוה .הדבל הלשממה ינפל יארחאה ,טלחומ גיהנמ לש תויוכמס ול
 הנהנ היה אוה .ינאמותועה לשמימה לש םימרה םידיקפה ,"םירימא״ה ןיבמ ויצעוי תא
 ףושיבה ,םיקאבוהל ותעשב ינשה דמחומ ןטלושה קינעהש תוכמסהו תויוכזה ןמ
 ־ראה לכ לש ינחור גיהנמו ךראירטפ והנימו ץנזיבל ונימזה רשאכ ,הסרוב לש ינמראה
 2.לופוניטנטסנוק שוביכ ירחא םינש הנומש ,1461 תנשב תאזו ,ונוטלש תחתש םינמ
 היכראירטפה תא דסיו רציש אוה הקווד יכרותה ןטלושה אלא תינמראה היסנפה אל
 היכראירטפ ןנוכל ,םידחא תעדכ ,התיה אל ילוא הרטמה .לופוניטנטסנוק לש תינמראה
 יתואיצמ הז היהי ילוא .םיבירי םישוגל םירצונה תא גלפל ךכבו תינוויה וזב הרחתתש
 ביבסמ תנגרואמה ,תיתד הדע ,"תלימ" לש הסיפתה םצעב רבסהה תא שקבל רתוי
 לש םידוהיבו םירצונב לושמל ונוצרמ .ינחורה הגיהנמ לש תיתדה־תינידמה תוכמסל
 תונלבוסב ןטלושה סחיתה ,תוימואלה םהיתורוסמו םייתדה םהיקוח יפ־לע ותורסיק
 דמעמ םיינחורה םיגיהנמל ותונקהב תאז דדוע וליפאו "הנידמ ךותב הנידמ" תמקהל
 םיגצימו תויחרזאה םהיתולועפב הדעה יפלכ הלשממה תא םיגצימה ,הדע־יגיהנמ לש
 ךראירטפה היה ךכ הנה .תושיא ינידבו לוחו שדוק יניינעב הלשממה יפלכ הדעה תא
 ול ויה ןכו ,תיחרזא וא תילילפ הריבע לכ ןד ,הלשממה םשב תוינוגראו םיסמ הבוג

 .המינפ הדעה ךותב ותורמל לובג היה אלו ,ולשמ רהוס־תיבו ןטק הרטשמ־ליח
 ויה םה ;תוינחורו תוינוליח רתי־תויוכז ןתואמ םיפושיבה ונחינ םתנוהכ־תוזוחמב
 יפלכ יחרזאה קוחה יניינעב םייארחא ויה אל ךא ,ךראירטפה חורמ תא םיפקשמ
 .יזכרמה לשמימה םע םירבדב םיאב ויה ךראירטפה תועצמאב ;ימוקמה לשמימה
וללכש םפוסו תורסיקה םע ובחרתה ילכראירטפה טופישה לש םייפרגואיגה תולובגה
9  ומכ רמתגאו היקיליק לש ("םיטאסוקילותאק") תיתייסנכה־תוכמסה־יזכרמ ינש תא
 .םילשורי לש היכראירטפה תא םג

 .םילשורי לש תינמראה היכראירטפה ךזניגב םיאצמנ םרוקמב הלאה "םינאכרי׳פ״ה ינש 1
—31 ׳טע ,(תילגנא) ינאמותועה ןוטלשה תחת הירושכ תוינמראה תודעה :ןאי׳גנאס .ס נ 35.
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 ;דבלב םינמראל הדחיתנ אל ינחורה םגיהנמ תועצמאב םיטועימב ןוטלש לש וז הטיש
 ןתוא לופוניטנטסנוקמ ינשה סוידאניג ינוויה ךראירטפל קינעה רבכ ינשה דמחומ
 ץביק אוה .םייתדעה םהייח לוהינב תויוריח ןתוא םידוהיל ןתנו ,ותד־ינב לע תויוכמס
 לש ותורמ תחת ,םיינודקל׳חה םיסקודותרואה :דבלב "תלימ" יתשב םירצונה תא
 ,םיטיסיפונומ םייורקה ,םיינודקל׳ח־יטנאהו לופוניטנטסנוק לש ינוויה ךראירטפה
 ךראירטפה תורמ תחת םיניסיבאהו םיטפוקה ,םייבוקעיה־םירוסה ,םינמראה רמולכ
.לופוניטנטסנוק לש ינמראה
 ,תיתדה ותוכייתשה תא ןייצל ךירצ ינאמותוע ןיתנ לכ לש יחרזאה םושירה היה ךכ
 גישהל ידכ וליפא :ולש ינחורה גיהנמל הכרע לכב קקדזהל היה ךירצ ידוהי וא ירצונו

.ךראירטפה ידיב המותח הבוט־תוגהנתה־תדועתב ךרוצ היה העיסנל ןוכרד
 לוהינל לודג ינוטלש זכרמכ הנוכמ לע אופא המק לופוניטנטסנוק לש היכראירטפה
 םינמראה לש קר אלו—טפשמה־יתבו רפסה־יתב ,תויסנכה ,םייחרזאהו םייתדה םייחה
ראה לש םג אלא ,150,000 לע םרפסמ דמע ט״יל ז״טה תואמה ןיבש ,לופוניטנטסנוקב
.םינוילימ ינשמ הלעמל ונמ וז האמ תליחתבש ,םיינאמותועה תולילגה יבשוי םינמ
 תוכמסכ לופוניטנטסנוק לש ךראירטפה תא ססיבש ,ןוילעה רעשה לש ותוסח ףרח
 לוע־תקירפ לש םישעמבו תוקשעמו םיכוסכיסב רוסחמ היה אל ,הילע רערעל ןיאש

 .םינמרא םניאש ךראירטפה יניתנ דצמ ןה המינפ הדעה ךותב ןה יתייסנכה זכרמה דגנ
 ומצע האר ,היקיליק לש הנוהכה־תוזוחמ תא להנל ףיסוהש ,סיס לש טאסוקילותאקה
 .םיינוציק םירקמב אלא לופוניטנטסנוקמ ךראירטפה לש ועויסל קקזנ אלו יולת־יתלב
 .ולש חדינה ןאו לילגב רתוי דוע יולת־יתלב חרואב לעפ רמתגא לש טאסוקילותאקה
 םע ידנוויו־סודומ האצמו הזה רטשמל ישוק ילב הלגתסה םילשורי לש היכראירטפה
 הלש םיפסכה־יקסע :תודימתב הקקזנ הל רשא ,לופוניטנטסנוק לש היכראירטפה
 םירזנמב יולת היה הלש הנוהכה־ישנא סויג ,היכרותמ ואבש לגרה-ילועב ויה םייולת

 רעשה לש ותוסחב ויה םייולת םישודקה תומוקמב היתויוכזו ,היכרותבש םיינמראה
 גיצנ לופוניטנטסנוקל דימת תרגשמ םילשורי לש היכראירטפה התיה ןכל .ןוילעה

 לש ךראירטפל הקקזנ איהו תויכראירטפה יתש ןיב םיסחיה םואיתל "ליפו" הנוכמה
 הרקמב דוחייב ,םישודקה תומוקמב הלש ךראירטפה דמעמ לע הרימשל לופוניטנטסנוק
.תוירצונ תודע ראש םע ךוסכיס לש

 ורשבתנש םינושארה םיינידמה םיעוזעזל דע םינש־תואמ עבראל בורק ךשמנ חז בצמ
 .ט״יה האמה תליחתב יכרותה ןוטלשה לועמ םיירצונה תולילגה רורחישל העונתב
896 1 לש תוטיחשה רחאל קר ןיוזמ דרמ לש הרוצ וז המגמ השבל ינמראה טועימכ

 תועיבתב ,רתוי ינויער רושימ לע "תינמראה הלאשה" םשב הלחה איה .19081
 תא להנל םינמראל רשפאתש הקוחתל השירדבו םיינמראה תולילגב תומרופירל

 תינמראה תינכפהמה העונתה התיה הנושארב .םייטרקומד תונורקע יפ־לע םהיניינע
 וז התיה .טילשה דמעמה ,"םירימא״הו ךראירטפה לש תטלחומה םתורמ דגנ תנווכמ
 ,םירחוסהו הכאלמה־ילעב ,"ףאנסא״ה ויה הימזויש הדעה ךותב תיתרבח העונת
,המרופירה יכמות :תודגונמ תוצובק יתשל הדעה תא וגליפ םיליכשמה תכימתבש
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 ןמ ,םינרמשה דגנכ ,דחא דצמ ,"םינתקוחת" וארקתהו השדח הקוחת םישרוד ויהש
 םיאקנבהו םילכרמאה לש טילשה דמעמה תא הנושארו־שארב וללכ וללה ,ינשה דצה
.ץראה קשממ ןוגה קלח לע ושלחש ,םיינמראה
 תא םיינאמותועה םיניתנל חיטבהש ,"הנאהלוג לש ףירש־יטח״ה 1839־ב םסרפתנשמ
 םינתקוחתה לש היגולואידיאל סוסיב םושמ ךכב היה ,תדו עזג לדבה ילב ,טרפה תויוכז
 .םינרמשה לש היציזופואה תא לסחל ילב ךא ,ןוחצנ םהל ליחנה רבדהו םיינמראה
 ךראירטפה שיגה ,הכאלמה־ילעב םע ברועמ ןושרומב ףתתשהל וללה ובריסש ןויכ
 ויתובקעב ררגו הנש םירשעמ הלעמל ךשמנ רבשמה .1840*ב ותורטפתה תא םופוגאה
 הלצה לש החטבה הקוחתב םינמראה ואר םש םוקמ ,היצניבורפב דוחייב ,תויוערפתה
.םיכרותה לועמ
 םינרמשה תא וצליא 1856־ב הלשממה הנקיתש המרופירה תונקת וא "תאמיזנת״ה
 .היכראירטפה לש היניינע לוהינל םעה ידי־לע רחבנ ןושרומ לש ןורקעה םע םילשהל
 תא הביהלה 1848־ב זיראפ לש םיסרתימה ןמ ורזחש םיריעצ םיליכשמ לש הצובק
 לושמל םעה תוכז לשו לכל הריחב־תוכז לש ,שפוחו היטרקומד לש תונויערב ןוימדה
. 1857־ב הקוחת לש הנושאר העצה הלשממל השיגהו הדביע תננוכמ הפיסא .ומצעב
 היה ךכ איה םג ,1859־ב השגוהש ,הינש העצה .ידמ תילרביל התויהמ התחדנ איה
ך א 1860 יאמב 24־ב הלשממה ידי־לע הלבקתנ 1860־ב השגוהש תישילש העצה .הניד
 היהש ,אובמב רקיעב ,םינוקית הב ושענש רחאל ,םינש שלש רובעכ קר המסרופ
 הליחת היהש ךראירטפה 3.1848 תנשמ תיתפרצה הקוחתה לש תונורקעה םוגרת טושפ
 תימואל הפיסא לש אישנ ,יתקוחת ךלמ התע השענ ,"תלימ שאב" ,טלחומ גיהנמ

.תרחבנ
 לש ןוטלשה יבגל תויתקוחתו םזילרביל ,היטרקומד לש םיינכפהמה תונורקעב שומישה
 יתד גיהנמ םג שמשמ רסיקה הב הכולמ לש טלחומ ןוטלש ךותב תיתד הדע
 ,רגת־ארוקכ ,ףנפנמ הנגה־רסח טועימ היה וב הנושמ בצמ ,אופא ,הרצי (ףיל׳ח)
 קומע דוגינ .תטלחומ תוצירע לש םימיה־יקיתע תונורקעה לש הרומגה הלילשב
 בקע םיינידמ םיכוביס תמחמ רתוי דוע רימחה לשמימ לש תונורקע ןיב הז טלחומו

 תוילעה תורמל ,םלואו .םינאקלבב הדידמהו היכרות—היסור תמחלמ לש היתואצות
. 1892 תנשב הלטובש דע הקוחתה המשגוה ,םתלשממ םע םינמראה יסחיב תודיריהו
 ורחבנש הנוהכ־ישנא 20 םהמ ,רבח 140 תימואלה הפיסאה התנמ וז הקוחת יפ־לע
0 8־ו ,הנוהכה־תוזוחמ ידי־לע ורחבנש םיינוליח םיריצ םיעברא ,הריבה ינהוכ ידי־לע

 רוחבל תוכזה תא המצעל הרמש תימואלה הפיסאה .היתונבו לופוניטנטסנוקמ םיריצ
 ־יליק לש סוקילותאקה תא אל ךא) םילשורי לשו לופוניטנטסנוק לש ךראירטפה תא
 תונמל ,ןיזדאימ׳צא לש םוקילותאקה תריחבל םיריצה תא רוחבל ,(רמתגא לשו היק
 היה ךראירטפה .תקקוחמו תרחוב הפיסאכ לועפל ללכבו ,תודעו רפסמ ,תעצבמ תושר
.הקוחתה תמשגה לע חקפמו תעצבמה תושרבו הפיסאב שאר־בשוי

—1860) תימואלה הקוחתהו תינמראה הלאשה :ןא׳חוראס .א 8  ,םילפיט ,(תיתפרצ) (1910

.׳וגו 20 ׳מע ,חפסנ ,1912
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 וניאש ךראירטפ רטפל תונז הל וקינעהש םיפיעס הלשממה הלילכה 1863 לש הקוחתב
 ־תואצוי חובישי םייקל תוכזה תא הפיסאה ןמ עונמלו שדח רחבנל רושיא תתל ,יוצר
 ךראירטפה היהיש םג העבת הלשממה .ןהב ךרוצ ןוילעה רעשה הארי אל םא ללכה־ןמ

.ינאמותוע ןיתנ
 טקנ רשאכ ,1877־ב דוחייב ,ךכ־רחאלש םינשב הקוחתה לש הייח ויה םילק אל
 ותאצב תישיא המזי ,תימואלה הפיסאל תונפל ילב ,ןאידבא׳גראו םקרנ ךראירטפה
ניבה הריזה לש םיינמראה תולילגב תומרופירה תשרפ תא ותולעהבו ונאפיטס־ןסל
.תימואל
 ייב לקארא םשב ינמרא שיא לצא ןפשמ ונאפיטס־ןסב ול הויא יאלוקינ לודגה־סכודה
 ינפל ססרג ךראירטפה בציתה יכרותה־יסורה םולשה־הזוח תמיתח ברע .ןאידאד
 היכרות תלשממ החיטבהש תומרופירל הברע היסור היהתש ותוא לדישו לודגה־סכודה
4.ונאפיטס־ןס הזוחב 16 ףיעס היה הז .םולשה־הזוחב וז הבורע ןיוצתשו

 יסורה אבצה דקפמ ינפל םורזראב היסנפה ילודגמ דחא דוע בציתה טעמכ עובש ותוא
 תופושיביכראה ןועמב הסחמ ןתנש המשאהה לע בישהל ,אוה ףא ינמרא ,בוסאגוג
 ־וגל בישה הז ףושיב .ןאידבאהיו ןויטוראה היה ומש .םיהובג םייכרות םידיקפל ופוג
.חרזמה תולילגב ראשיהל יסורה אבצה בשוח ןמז המכ ,הלאשב בוסאג
 תואכרעל "תינמראה הלאשה" תא תולעהל ,תחא :תוינידמ תומגמ יתש ונמתסה ךכ
 הקווד אל גישהל ןווי לשו םינאקלבה לש תדדועמה המגודה יפ־לעו ,תוימואלניב
 תומצעמהש ,יכרות טדנמ תחת ,ישפח תיב־ןוטלש ,ןונבלב ומכ ,אלא תיאמצע הינמרא
 לש ימינפה יפואה לע הדמע ,רתוי תיתואיצמה ,הינשה המגמה .ול הנבורעת תולודגה
 השיגדהו ,"תינמראה הלאשה" לש םואניבה תונכס תא התאר ,תומרופירה תלאש
 לע ךמתסהל םילוכי םה ןיא םיכרותה דגנ םמוקתהל םינכומ םינמראה ןיאו ליאוהש
 היכרות תלשממ םע םירשימב תתלו־תאשל התיה תשקבמ וז המגמ .ץוחבמ תוחטבה
.ימינפ ןינעכ ןייפא לע רומשלו תומרופירה ןינעב
 ברעמה תוריבל ואציש תוחלשמהו ףכה תא העירכהש איה הנושארה המגמה לבא
ת לשממל עיצמה (61) ףיעס הזוחב ללכויש ינילרבה סרגנוקה ןמ גישהל וחילצה
.םיינמראה תולילגב לשמימה תא רפשל היכרות
 םייקש םייתודידיה םיסחיה ,ןאידבא׳גראו םסרנ ךראירטפה לש הקזחה ותוישיא
 תא גיפהל וחילצהש םפוס—ענכשמה ורוביד־חוכו ,יכרותה ןוטלשה םע לכה תורמל

 םיסופדב ,ליגרה םקיפאב וכשמנ םינמראה יניינעו דימח־לא דבע ןטלושה לש ומעז
.םייתקוחתה
 עטנו תווקת ריעה אוה :לודג קיר ללח רצונ 1884־ב תע־םרטב םקרנ ךראירטפה תומכ
 העינכהל השקש תימואל הייחת לש העונת ללוח אוה .תימואל העדות םינמראב
 .וכרד תא שפחמ היה עתפל ץיקהש התעו הנש 500 ךשמ לבסש טועימ לש ויתורושכ
 הנוהכ־ךיסנ ותואב הרחב תימואלה הפיסאהו ןותמ שיא הלשממה העיצה העניצכ
צומה ותונרמשו תועודיה ויתויטנ ףרח .ןאידבאהיו ןויטוראה ףושיביכראה ,םורץוא0

.1905 ,ןודנול ,(תיתפרצ) תיחרזמה הלאשה תודלות :ןאיאמוט •ג



ןאימ׳גע .ש ףושיבה68

ו תוא הלעהש ירסיקה "ןאמריפ״ה :הליחתב וב ךומתל ןוטלשה רהימ אל ,הז לש תרה
ו ז .תימואלה הפיסאה לשו ךראירטפה לש רתיה־תויוכז תא ליבגה ךראירטפה סכ לע
ך ירצ ךראירטפה ןהילאש תונושה תויוריזווה תא "ןאמריפ" ותוא ריכזה הנושאר םעפ
.תוילהנימה ויתולועפב תונפל
ה מצע הנש התוא ןכש דבלב םישדח הנומש ודיקפתב שמיש ןויטוראה ךראירטפה
ה שקיב הפיסאה לבא .םילשורי לש ךראירטפ תויהל הפיסא התוא ידי־לע רחבנ

5 2*בו ,תואבה םינשה שלש ךשמ לופוניטנטסנוקב וידיקפת תא אלמל ףיסויש ונממ
לע ,םילשורי לש ךראירטפ הנמתנ ויפ־לעש עדונה "ןאמריפ״ה תא לביק 1888 ילויב
.םייתרוסמה תוחסונהו םיסופדה יפ
ם ה .םילשורי תייכראירטפ לש םיניינעה תא ורידסה 1863 תקוחת לש 23—17 םיפיעסה
ן ורקעה תא לבקלו םתס רזנמ בשחיהל הבריסש ,שודקה־בקעי־רדסמ ידי־לע וחדנ

ם הלש םיפסכה יניינעו םלוהינ לע חוקיפהו החגשהה .המואה שוכר םה םירזנמה״ש
."המואל םיכייש
י פל .םילשורי לש היכראירטפל םיעגונה םיפיעסה ןוקיתל ואיבה םינויד לש םייתנש
. לופוניטנטסנוקב תבשויה תימואלה הפיסאה ידי־לע רחבנ ךראירטפה היהי םינוקיתה
ה שולשו ,םידמעומ העבש לש המישר תעצבמה תושרל שיגי שודקה*בקעי־רדסימ
ג ישתש רחאל ,דחא םכותמ רחבתש ,תימואלה הפיסאל תעצבמה תושרה שיגת םהמ
ת רממ היכראירטפה יניינע תא לכלכי ךראירטפה .תויודמעומל הלשממה תמכסה תא
ה נוממה קר .רדסמה ישנא ןיב היכראירטפה לש םינושה םידיקפתה תא קלחיש ,דוניס
ד ונימהו ךראירטפה .רדסמה לש תיללכ הפיסא ידי־לע רחביי השודקה־ישימשת לע
.לופוניטנטסנוקב תימואלה הפיסאל םהיתולועפ לע יתנש ח״וד ושיגי
־ ירטפהש תמא .םילשוריב השממתנ אל םלועמ תימואלה הפיסאה לש וז תוטלתשה
י די־לע ולהונ היכראירטפה יניינע לבא ,דוניס םקוהו ,הפיסאה ידי־לע ורחבנ םיכרא
.דבלב תוימשרבש ןינע התיה לופוניטנטסנוק יפלכ ותוירחאו ךראירטפה
ם ע .ותלשממו דימח־לא דבע ןטלושה לש תופקשהה תא אילפהל םלה הז רבדו

ך ראירטפה תוכמס תא בישהל תונמדזה ול הנתינ ןויטוראה ךראירטפה רחביה
. ןטלושה תלשממ לש םיטלחומה םיסופדה תנוכתמכ ,תויתרוסמה היתורוצב התומדקל
ך ראירטפה רזח ,ןאכ םיפרצמ ונא ותואש ,1888 ילויב 25 םוימ ״ןאמריפ״ה יפ־לע
ו בשומו תוינודקל׳ח־אלה תוירצונה תודעה לש הנוילעה תוכמסה השענו ינמראה
ל ש ,שודקה רבקה לש תינמראה היכראירטפה בשומ״כ שדחמ זרכוה םילשוריב
ה דיחי םעפ קר ."םיניתנ ראשו םיטפוקה ,םיניסיבאה לש ,םכש ,ילופירט ,הזע ,םילשורי

י די־לע הרשואו הקדבנ" ותריחבש ,רחוב ףוגכ הליחתב תימואלה הפיסאה תרכזומ
ם יקיתעה םיגהנמל םאתהב" ולא תונוהכב שמשמ ךראירטפה ."ונלש םיריזווה תצעומ
ש יא ןיא" ,ותיבב ררושה דיחי ןודא אוה ;הקוחתה יפיעס יפ־לע אלו ״תדה ינידלו
ם ישענה שוכר יצופישל דגנתהל לוכי שיא ןיא" ..."םירזנמו תויסנכ ונממ לוטיל לוכי

ו תורמ ךכבו ,"יתוכלמ ןאמריפו םאלסא־לא ךייש לש תיערש הותפ יפ־לע ודי־לע
ליצאמ הז ירסיק וצ .ימוקמה ןוטלשה לא אלו ןוילעה רעשה לא םירשימב תרשקתמ
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 ילב םיאושינ ךורעל םיאשר םניאש ,ותנוהכ ישנא לע תטלחומ תורמ ךראירטפל
 שרוי ודבל אוה קר ,טג תתל לוכי ודבל אוה קר .ךראירטפה ןמ בתכב התכמסה
 ,תוינונראו םיסמב בייח אוה ןיא ,ויעסמב קשנ תאשל יאשר אוה ,הנוהכה יסכנ תא
 ןיא ןידה־יתבו הרטשמה ,םילשומה ירה ימוקמה טופישב המואמב יולת וניאש יפלו
 אל קיתעה גהנמה יפלו" .ןומגה רוסאל ךרוצ הארי םא םג ,וילע הטילש לכ םהל
 ,םיניסיבאה" ..."ויתרשמלו בכור אוה וילעש סוסל ,וטיברשל הרטשמה ידיקפ ולכנתי
 שודקה־בקעי־רדסמ לש םיינמראה םינומגההו ותד־ינבו םייבוקעיה־םירוסה ,םיטפוקה
 יסכנ ."ךראירטפכ ודמעמל עגונה לכב וילא ונפי דימתו םהל לעמש ךראירטפב וריכי

."םייחב היהיש ןמז לכ ךראירטפה סכנ" םה היכראירטפה
 ,לופוניטנטסנוקב אלו םילשוריב אל ,הפיסא םושו דוניס םוש ריכזמ וניא ירסיקה וצה
 ררושה טלחומ ןודא אוה .והשלכ רבדב ןובשחו־ןיד בייח ךראירטפה היהי םהינפלש
 תטלחומ "תונטלוש" ןוילעה רעשה ןמ לביקש ,ימוקמה ןוטלשב יולת־יתלב ,ותיבב
.תיזכרמה הלשממה יפלכ קרו־ךא יארחא אוהו ותדע לע
 קוחשו .םילשורימ ינמראה ךראירטפל ןטלוש קינעהש ןורחאה םג אוה הז "ןאמריפ"
 םישוריגהו תוטיחשה רובעב "םודאה" םינמראה יפב הנוכמה ןטלושהש אוה לרוגה
 םישושיג לש הנש םישימח רחאלש אוה ,תונורחאה ותוכלמ תונשל םייניפא ויהש
.ךראירטפה טיברש לש יטפשמה וחוכ תא ,םשורה־בר הזה ךמסמב ,שדיח םייתקוחת
 העשבו ,תחא לגר לע ראתל וניסינ םתואש ,םיינכפהמ תוערואמ לש עקרה 1יע
 רייטצמ ,המוציעב תינמראה הדעה ברקב תיתוברתהו תימואלה הייחתה התיהש
 המצעה לש הלקשמ דבוכ לכ לע תנעשנה קוחה לאו רדסה לא האירקכ הז "ןאמריפ"
 תובישח לעב ךמסמכ םינוירוטסיה לש םבל־תמושתל אוה יואר ךכ םושמ .תינאמותועה
.ליגרה־רדגמ־תאצוי

 דבע ןטלושה ידי־לע ןתינש ,1305 הדא׳גליז 19 ךיראתמ ןאמרי׳פ
 לש היכראירשפה סכל ותריחב םע ,ןויטוראה ךראירטפל דימח־לא
.םילשורי
תינמראה היכראירטפה בשומו תויה

 ־םוקה לש ,םיניסיבאה לש ,םכש ,ילופירט ,הזע ,םילשורי ,שודקה רבקה לש
:הב םייולתה ראשו םיט

:ךראירטפ לש ויונימב ךרוצ אצמנו הנפתנ

 ךראירטפו בוקעי־רמ רדסמ רבח ,ידנפא ןיטרא ,הזה ירסיקה טאר?ב קיזחמהו תויה
 ותריחב האבוהש תויהו ,קוחה תוארוה יפ־לע רחבנ ,לופוניטנטסנוק לש ינמרא
;תינוליחהו תיתדה הצעומה ידי־לע ושגוהו וכרענש ,"תוטבזמ״ה יתשב ונתעידיל

 תא הבסהש רחאלש ,ונלש םיריזווה תצעומ ידי־לע הרשואו וז הריחב הקדבנ
 ךרוצל ונלש הךאריאה תא םסרפל תושר הלביק הז ןינעל תירסיקה ונבל־תמיש
.לעופל־התאצוה
םיקיתעה םיגהנמל םאתהב ,הלעמל ראותש יפכ ,השענ רבודמה שיאהו תויה
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 םירושקה תומוקמהו םילשורי לש תינמראה היסולכואה לע ךראירטפ ,תדה ינידלו
 ־ירטפב םייולתה תומוקמה לכב םהל רוסא ,םינטקכ םילודג ,הלא ויניתנ ,הילא
.םייתדה םהינידל תוסחיתמה ולא תוקדוצ תודוקפמ תוטסל ולש היכרא
 ־זחאב המימי־םימימ םיאצמנה םירזנמהו תויסנפה תא וידימ איצוהל לוכי שיא ןיא
.ולש היכראירטפל םיפופכה תומוקמב ןתק
 הותפ" יפ־לע םיעצובמה ,ויסכנ יצופישל דגנתהל וא עירפהל לוכי שיא ןיא
.יתוכלמ ןאמריפו םאלסא־לא ךייש לש "תיערש

 ךייש ינפל אובל טפשמה בייח יערשה ןידה־תיב ינפל טפשמ ךראירטפל היהי םאו
.םאלסא־לא
 ־ירטפל םיכיישה תומוקמה לכב רשאכ ול ועירפי אל ,םינשיה םיגהנמל דוגינבו
לע שנועל םייוארה םינהוכה תא םהירזנמו םהיתויסנפמ שרגיו לשני ולש היכרא
 לע םירחא םינהוכ הנמיו םנקז תא חלגל הווצי םאו םייתדה םהיניד תווצמ יפ

.םמוקמ
 םהיניד יפ־לעש םישנא לש םיאושינ ךורעל ולכוי אל םירפכהו םירעה ינהוכו

.ל״נה ךראירטפה לש ותמכסהו ותעידי ילב אשניהל םילוכי םניא םייתדה
 וא ,הלעב תיבמ השא חרבת ,ולש היכראירטפל םיפופכה תומוקמה לכב ,םאו
 רחא שיא לכוי אל ,הינפ לע תרחא השא תחקל הצרי וא ,ותייער תא לעב שוטי
.וחוכ־יאב וא ךראירטפה יתלב הז גוסמ םיניינעב ברעתהל וא עירפהל
 ־טפוש ,רצואה ידיקפ ולכוי אל ולש היכראירטפל םיכייתשמה תומוקמה לכבו

 םיריזנ ותומי רשאכ ברעתהל םחוכמ םיאבה םירחאהו םיספורטופאה ,תושוריה
.ךראירטפה ידי־לע חקליי םשוכרו (תבאראמ יוניכב תועודיה) תוריזגו
 םישנאה ראשו (תוריזנה) תבאראמה ,םינהוכה ,ורטפנש םיריזנה ושידקי רשא לכו

 לש םתודעו היהי ףקת ךראירטפל וא םהיתויסנכ יינעל תינמראה הדעה ינבמ
.יערשה טפשמה־תיב ינפל ףקות־תב היהת ךכל רשקב םיינמראה םידעה
 ףילחהל יאשר ךראירטפה היהי םינכוסמ תומוקמב ןוחטבכ ךלהתהל לכוי ןעמלו
.המואמב הז ןינעב וברעתי אל הרטשמה תונוטלשו ,קשנ תאשלו םידגב
 וא םיאושינ יכוסכיסב םנק ליטהלו ברעתהל ולכוי אל םהיגיצנו םיטפושהו
 יפ־לע ךראירטפה רשפי םהב רשא גוז־ינב ןיב םיכוסכיסה ראשב וא ,םישוריג
 וא םייתדה םהיגהנמ יפ־לע העובש םעיבשי ךרוצ תעל םא וא ,ידדה םכסה

.יודינו םרחב םשינעי
 םניאש םיריזנה ןמ הזיא רוסאיו ךראירטפה שינעי םא ברעתהל שיא לכוי אלו
 ,הירורעש םימיקמו םוקמל םוקממ םידדונ םהו היסנכ וא רזנמ םושב םיאצמנ
 ודבל ךראירטפה ירה םיפסכב ןידכ־אלש תויסנכו םירזנמ לע םינוממה ולעמי םאו

.םהיתונובשח תא קודבי
 םיטפושה דצמ תודגנתה אובת אלו תוברעתה היהת אל ,רבעב היהש המל דוגינבו
 ררת ףוסאל םתכלב ,ךראירטפה לש ונומא־ישנאלו וחוכ־יאבל םתלוזו םהיגיצנו

.בוטה םנוצרמ ןתוא םינתונה לכמ תומ
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 וא ןהוכ ,ריזנ רסאמב םישל ,יערשה ןידה־חיב תטלחה יפ־לע ,ךרוצ היהי רשאכו

.ךראירטפה תועצמאב הז רסאמ עצובי ,(הריזנ) תבאראמ
 לש ויתרשמלו וסוסל ,והטמל הרטשמה ישנא ולכנתי אל ,ןשיה גהנמה יפ־לעו

.ךראירטפה
.םיתוריש וילע תופכלו ול קיצהל שיא לכוי אל ךליי רשא לכבו
 םישנאל םימדוקה םינטלושה ידי־לע וזרכוהו ונתינש ,םיירסיקה םיווצל םאתהבו

ורבע םימיב םילשורי לש םיכראירטפ ושענש
 בקעי רזנמו ,הרעמה ןופצבש רעשהו ,םחל־תיבב הדילה תרעמ ,שודקה רבקה
 ־רבכשמ ושומישבו ותקזחב םיאצמנ םכשו עושי אלכ ,םיתיזה־רזנמו ,שודקה

:םימיה
 -סראה םיריזנהו ול םיפופכה ותדע ינבו םייבוקעיה־םירוסח ,םיטפוקה ,םיניסיבאה
 לכב ונפי וילא דימתו ךראירטפה לש ותורמב וריכי שודקה־בקעי־רזנמ לש םייג

.היכראירטפה יניינעל עגונה
 םויה דעו םדק־ימימ ויתויוכמסו וידיקפת יולימל דגנתהל ולכוי אל תוכלמה ידיקפו

 רבקבו ,שודקה רבקב ןוגכ לגרל־הילע לש תומוקמ ראשבו םירזנמבו תויסנכב
 תותחמ לעו ,רעשה דיל תואצמנה תורונמה לעו ,שודקה רבקה ךותב אצמנה
.םש םילעמש תרוטקה
 ענמייו תוכלמה ידיקפ ידי־לע רפוי אל ודיב טארב רשא ןהוכו ףושיב םושו

.ךראירטפה תאמ תושרו המכסה ודיב ויהי אל םא ודיקפת אלמלמ
לחהו ותמכסה ילב ךראירטפה לצא (ןמגרות) ןאמוגארד תונמתהל לכוי אל שיאו

.ךראירטפה לש ותט
 תא אל םג ודבל ךראירטפה תא אל דירטהל שיא לכוי אל ,םינשיה םיגהנמל דוגינבו

 ידיקפב םירומא םירבדהו ,תומורת ףוסאל וכליי רשא לכב ומע רשא םיריזנה
.וילע םילח םיסמה ןיאש ץפח לכ יבגל סכמה
 לכו םאלסאה תדל עורזה־חוכב תינמראה הדעה ינבמ ימ ריבעהל שיא לכוי אלו

.ךראירטפה רושיאל הקוקז תומלסאתה
 יצע ,תויונחה ,םיתבה ,תואלקחה יחטש ,הערמה תודש ,תונחטה ,םינגה ,םימרכהו

 ,םהיתויסנכל םימיה־תמדקמ םיכיישה (המזאיא) אפרמה־תונייעמו רעיהו ירפה
 םהיתויסנכו םהירזנמל ףקו תניחב ונתינש ,םייחה־ילעבו םיצפחהו םירבדה ראשו
> םהל םיפופכלו

יבסבו םילשוריב ,הלמר ,ופיב תויסנכהו ,םיטפוקה ,םייבוקעיה־םירוסה ,םיניסיבאה
 היהי דוע לכ ,הלא םג ,איהש ךרד לכב ןהילעב םימדוקה םיכראירטפה ושענש ,התב
 וא עירפהל שיא לכוי אלו ,הזב תורשואמ ויתויוכזש ךראירטפה שוכר ,םייחב
.םהב ושומיש ךרדו ותקזחהל דגנתהל
.הזה ירסיקה ןאמריפל דגנתהלו עירפהל שיא לכוי אלו

1305 הדא׳גליז 19 םויב זתינ
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