
תינוריעה היפרגואיגב תורומת :ןומדק הדוהי
ט״יה האמב ןורבח לש
םיילכלכ תודוסי
יאלקחה סיסבה •1
 לע רקיעב םסובמ לארשי־ץרא לש הקשמ היה תינאמותועה הפוקתה ךשמהב
 ןוזמ תקפסא לע ךמתסהל םיכירצ םיינוריעה םיבושייה ויה ןכלו ,היחמ־תואלקח
 המדא לש בחרנ חטש ריע לכל היהיש היה בושח םג ךכיפל ;םירפכל המודב םהלשמ
 טדנמה תפוקתב קר תופמב רדגוהש ׳ןורבח לש התושרב רשא חטשה .תיאלקח
 אצוי ורועיש ןיא לודג חטש הז הרואכלש ףא .ךרעל םנוד דס׳ססס־ל עיגה ,יטירבה
 לעש םירפכ הברהלו םילודג םיבושייב חרכה היהש םוקמ ,ןורבח־רהב ליגרה רדגמ
 ,דוביע־רב היה המדאה ןמ קלח קר םלוא .רתוי הברה םילודג םיחטש ויה רהה־תמב
 ןורבחב תדבועמה המדאה זוחא .דבלב הערמל שמשל אוה לוכיו םישרט הבור ןפש
 תואצמנ ןורבח לש היתועקרק בור .םירחאה םירפכב רשאמ הברהב לודג דימת היה
.םיבחרה םיקמעב דוחייבו ,תירושימה רהה־תמב לע
 .הביבסש םירפכבו ןורבחב תועקרקה לוצינב בושח םרוג איה תיעקרקה תולעבה
 ןהיתוסנכה ;ףקו תקזחב ןורבח ביבס תועקרקה לכ וזרכוה ימלסומה שוביכה םע
 ,יראד־לא םימת ףקו ,רתויב לודגה ףקווה .ויתודסומו ליל׳ח־לא דגסמ תקזחהל ודחוי

 ריעב רקיעב ,המדאה ןמ 38% ,ןורבחל תוכיישה תועקרקה לכמ 60% ךרעל ףיקמ
2־ו ,ןאמחר־לא ליל׳ח־לא ףקוול םיכייש ,המצע  תולעב .םייתחפשמ " "ףאקוא" םה %
 םיאנת רציו דבלב הכלהלש ןינע טעמכ השענ םימיה תוברבש ,ףקווה ידי־לע עקרקה
 יעצמא השמישו ,ילדואיפ רטשמ וא תולודג תוזוחא תריצי הענמ ,יטרפ ןינקל םימוד
 השגרה ןורבח תוחפשמל הליחנה איה .ןורבח יבשות לש עקרקה־תקזח לע הרימשל
 ,תועיטנבו עקרק תחבשהב עיקשהל ןהל הרשפיאו המדאה תקזחהב ןוחטב לש
.םיאבה תורודל וליפא ויה םיחטבומ ןהיתוריפש
 תוחפשמה .ףסונ ןורתי היה ןורבחל ךא ,ביבסש םירפכב םג וררש הלא םיאנת
 די־יחלשמב םיקוסעה םישנא םג אלא םירכיא קר אל ופיקה תודכולמה תולומחהו
 תוהובגה תויתרבחה תובכשה וליפא ןהילע ונמנו ,םירחוסו םיאנוטיס ןוגכ ,םיינוריע
 הקפיס החפשמ לש התרגסמב תיתרבחה תבורעתה .םידאקו תד־יגיהנמ ןוגכ רתויב
 תולת הענמש איהו ,םגישהל םיירפכ ולכי אלש יארשא תורוקמו העקשה יפסכ רכיאל

 ־ואיפ תולת לש הרוצל תובורק םיתעל האיבה ץראה לש םיקלח ראשב רשא תינוממ
הדדועש ,תופתוש לש הרוצ תויהל ללכ־ךרדב תונוממ תקפסא הכפה ןורבחב .תילי

."ףקנ" לש יוגיר
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־ יצע לש םינתסוב רקיעב) עטמ לש הרוצ שבל הז רבד .תואלקחב תופסונ תועקשה
ע בטה יאנת םג יכ םיעטהל שי .הרורב תופידע הנתינ ןפגל יכ ףא ,(םיברועמ ירפ
ד מעמ ןורבח הספת ךכיפל ;ונינפלש הרקמב םינפג לודיג םידדועמ הנוזתה ילגרהו
.הז םוחתב הלעמב־ןושאר
ו לדוג תיז־יצע .ןורבח לש תואלקחב רעצימ דיקפת קר אלימ ,תאז תמועל ,תיזה־ץע
. המצע החפשמה יכרצ תא רקיעב ושמישו ,רתוי םילודג םיזוכירב אל ךא ןתסובה ךותב
. ןפגל םיפי םיאנתה ןיא םהבש ,םיילוש םיחטשל עבטה־ךרדמ קחדנ םינגד לודיג
ת ונקל וא ,םורדב וא ברעמב םיקחורמ םילבהב עקרק רוכחל ופידעה םירכיא הברה

.הביבסבש םירפכה יבשוימ םינגד

תשמחו רחסמ •2
ן יידע ,תינאמותועה הפוקתה ךשמ הפיכב לשומ היחמה־קשמ היה ללכ־ךרדבש ףא
רמב .לארשי־ץראב ויהש תוטעמה םירעב תינוריע תוליעפ לש העודי הגרד הרתונ
ל ש רוביחה לע וא רבעמ־יכרד לע םסובמה רחסמה רקיעב דמע וז תוליעפ לש הזכ

. התביבסבש םיוודבל קוויש םוקמ רקיעב השמיש ןורבח .םינוש םיילכלכ םילבח ינש
ר קיע ןהירצומו ולא תומהב ושענ ,םישבכו םיזע ויה םהלש הערמה־תומהבו ליאוה
ר וזאב ט״יה האמב דבלב םישבכה רפסמ היה דמואה יפל .ריעה יקוש לש םתרוחס
ל ע קר אל ונקנ םהו ,םיירקיעה םירצומה ויה הניבגו רמצ .200,000 לע הלוע ןורבח
. ףוחלו םילשוריל םוליבוהש ,םיאנוטיס ידי־לע םג אלא םייעצמא־יתלב םינכרצ ידי
ה יה תורוע דוביעו ,תולודגה תוכירבה דיל הלהנתה םיטחוש לש הבורמ תוליעפ
ה ימימ תאש ,הכירבל ךומס הלהנתה תוקסרובה םג .ריעה לש ירקיעה תשורחה ףנע
־ תודאנ םישוע וב דיחיה םוקמכ העודי ןורבח .דתיה םינש־תואמ ךשמו ,הלצינ

, תורלדנס לש לודג ףנעב םויכ תאטבתמ וז תשורח לש תרוסמה .םיזע יחלשמ םימ
ם יוודבה .ןורמושבו הדוהיב םויכ תורצוימה םיילענה לכמ תיצחממ הלעמל תרצימה
.םישבכ יחלש םייושעה םישובלמו םיחיטש םג ורכמ
ה אמב שדחמ בשוי הז רוזיא .באומו םודא ירה םע רחסמל תעדונ תדחוימ תובישח
, ךאבוש וא ךרכ ןוגכ תורייע ;ןפגה תא םג םשל ואיבהש ,ןורבח יאצוי ידי־לע ז״יה
ר חסמה לע וטלתשהש ,ןורבחמ תוחפשמ הברה תובשוימ ,(רודג) טלס וליפא וא
 ןכרדב הנממ תוכישממו ןורבחל עבק תואב ויה הלא םירוזאמ רחסמ־תוחרוא .ולוכ
.המילשורי

ת ורוחס םגו ,רתוי הברה בחר ,םצעב ,היה ןורבח יקושב ורחסנש תורוחסה ןווגימ
.רתוי הברה תוכורא תוקספהב םג םא ,תאזה ריעל ןכרד ואצמ ברעמ וא םירצממ
ד ע השעמל ינורבח לופונומ התימש ,תיכוכזה תשורח היה ריעל דחוימה ןממס דוע
ה חלשנ התרצות רשאו תינאמותועה תורסיקה לש ימורדה קלחה לכ יבגל ט״יה האמל
וומ םידוהי ידי־לע ג״יה האמה תליחתב הסנכוה תיכוכזה תשורח .םירצמל רקיעב
ן ורבחב ובשיתה ינאמותועה ןוטלשה תליחתב .םימלסומ ידיל הרבע םימיל ךא ,היצנ

•ישמ תגיראו העיבצ ןוגכ תוישעת דוע םהמע ואיבה םהו ,דרפס יטילפ םידוהי הברה
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תירוזא תויזכרמ •3
ם יירפכ םיבושיי לש תולתה הטעומ היהמ־תואלקח לע םסובמה קשמב יכ ןיוצ רבכ
ם יכרד לע הדמעמב יולת ריע לש ילכלכה החוכ היה ןכל .תיזכרמ ריע לש היתורישב
ת ולודגה םירעה בור ויה תאז דבלמ .רוזיאב התויזכרמב רשאמ רתוי תובושח
ב חרנ ףרוע ושמישש ,םילמנ ,לשמל :רתוי בחר רוזיאל םיתוריש ןתמ לע תוססובמ

 ,רבדמה תפש םע רשא םירע וא ,קאריע דע קחרה ןוכיתה םיה ףוחמ ערתשמה
ה לוכי ןורבח .םיידי־בחר ירבדמ חטשב תולהנתמה תולועפה לכל םידקומ ושמישש
־ ראב לש םינגאל דע קר ערתשה הלש ףדועהש םגה ,ןורחאה הזה גוסה לע תונמיהל
*.םודא ירהלו דרעו עבש
; רתוי הברה בחר רוזיא התריש וב דחא יזכרמ דיקפת דוע ןורבח האלימ תאז םע
י לוע תא תונפהל קיפסמ ותכישמ־חוכו רתויב ההובג ותרקויש יתד זכרמ התיה איה
ה ז שודק םוקמ .תובאה ראשו םהרבא רבק אוה ,ליל׳ח־לא דגסמ :ריעה לא ׳גאחה
, אוה ינש לארשי־ץרא םוחתבו ,םאלסאה לש םישודקה תומוקמה ןיב ודמעמ םר
( הריפסל 637) יברעה שוביכה זאמ .ודילש אצקא־לא דגסמלו עלסה־תפיכל קר ,עודיכ
ל ע) הראפתל וילע יונב רידא דגסמש ,שודקה םוקמה תרטונ רקיעב ןורבח הבשחנ
, תימלסומ המכח לש םוקמ היה דגסמה .וילע תננוגמ הדוצמו (םיינאידוריה תודוסי
ל כ וכפה ,ןיוצ רבכש יפכ .לגר־ילוע לש םהיכרצל גאד םינש־תואמ הברה ךשמו

. הלאה תודסומה תקזחהל ודחוי ןהיתוסנכהש ,ףקו תולחנ ןורבח ירהב תועקרקה
ר קבל םידוהיה לש םהיתויוכזב םיברעה וריכה יברעה ןוטלשל תונושארה תואמב
, םרבייב איצוה בלצה־יעסמ רחאל ךא .םירבקל לעמש םלואב ללפתהלו הרעמב
; דגסמל סנכיהל םירצונו םידוהי לע רסואה וצ ,1266־ב דגסמה תא קזיחו םקישש
ל ש םרוקיב תעינמ התשענ סרבייב ימי זאמ .1967 דע ,הנש 700 ופקתב דמע הז וצ
. תורודה לכ תצורמב ןורבח המסרפתנ הבש ,תיתד תואנק לש רוקמ דגסמב םירז
, האעלק־לא תוכומסה תונוכשב ובשיתהש— (אמלוע) םייתדה ויגיהנמו דגסמה תרקוי
ם הל ונק הלאה םיגיהנמה ןמ םידחאש דע התיה הלודג הכ—הסרדמ־לאו המדי׳ח
א צקא־לא דגסמב רתויב םידבכנה שדוקה־ילכמ םיבר ;םילשוריב םג המוד הדמע
ה דוהי ירפכמ םירכיאה ויה ׳ו־םוי לכב .ינורבחה םאצומ לע םידיעמה תומשב םייורק
ה נממו הכמל םכרדב לגר־ילוע הברה .ןאדמר שדוחב דחוימבו ,דגסמב םירקבמ
ם דוע םינש איצוהל ןורבח ידגסמ לכ םויכ .דגסמב רקבל ידכ ןורבחב םכרדב ובכעתה
ה פוקתה ןמ םיעסונ לבא ,ןרפסמב םה רשע־השולש .הקיתעה ריעה ימוחתב םייוצמ
.םידגסמ לש רתוי הברה לודג רפסמ לע םירסומ תינאמותוע׳י
ך כל רבסה .הביבסש רוזיאב תינידמ תוגיהנמ םוש ןורבח הליעפה אל ,ינש דצמ
ת צקו היחמ־קשמב רפכו ריע ןיב תירוזא םילמוג־תולת רדעיהב תצק אוצמל רשפא
גימה תוכמסה ןכש ,תינאמותועה תורסיקה ךותב ותימאל ירוזא להנימ לש ורדעיה3

ם כרדב רקיעב—הברעבו ימורדה בגנב םיוודב ורקיב תוקוחר םיתעל קרש ןאכ ןייצל רשפא "
.למנכ דיקפת םוש האלימ אל הבקע יכו—םירצמל ברע יאה־יצח9
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 ־ירכוח טרפב ,םיימוקמ םיפיקת ידיב אלא הלשממ־ידיקפ ידיב הנותנ התיה אל תילה
 .ןורבח רה לש דחוימה יפרגואיגה בצמה ןמ ועבנש .תופסונ תוביס שי םלואו .םיסמה
ודג םיבושייב זכרתהל םיסולכואה תא הצליא םיוודב תופקתה לש תדמתמה הנכסה
 תויצילאוק תמקה ידי־לע קזחל היה רשפא הז חוכ .קזח יאבצ העתרה־חוכ םייקלו םיל
 לש היבשות רפסמ לע הברהב הלע בלושמה םהיבשות רפסמש ,םירפכ רפסמ ןיב
 םתנגהבש ,רהה־ירפכ לע ןגהל תלגוסמ ןורבח התיה אל חטשה־ינפ ביט ללגבו .ןורבח
.םתביבס לש השקה היפרגופוטה לע רקיעב וכמתסה
 תדחוימ תובישח ןהל ונק ,החפשמ־יסחי לע תוססובמה ,ולא תומחול תויצילאוק
אוק ןיב תויללכה תומחלמה ימיב ,ט״יה האמה לש הנושארה תיצחמבו ח״יה האמב
 "תינמי״ה היצילאוקה ."ןמי״ו "סייק" םשב ועדונש ,לארשי־ץראב ולא ןיעמ תויציל
 וקלחנ םייק־ינב וליאו ,היתוביבסו םחל־תיב ריעה לע תססובמ התיה הדוהיב
 היצילאוקל וכייתשה רהה־תמב לעש םירפכה .תוצובק רפסמל תיפרגואיג הניחבמ
 רתויב לודגה) ארוד רפכה לש תירקיעה החפשמה הדמע השארבש ,לב׳ג־לא ףז לש
 לש רתכומה תא הכותמ הדימעמה איה םויה דעש ,רמע תחפשמ יהוז .(רהה־תמב לע

.הז רפכ
 לש תוחוכ התוא ופקת תובורק םיתעלו ,היצילאוק םושל הכייתשה אל ןורבח ריעה
 ־לא ,ריעש םירפכה דצמ תופקתה לע תועידי ונידיב שי ט״יה האמה ןמ ;םיירפכה

.הטת ךויש

ט״יח האמב ןורבח
םיעסונ לש תוח״וד חותינ •1
 רפסמ .םיעסונ לש תוח״וד םה ט״יה האמב לארשי־ץרא לע תועידיל ירקיעה רוקמה
 ־ופנה שוביכה רחאל רוזיאב ןינעה תושדחתה םע תרכינ הדימב הלע ץראל םיעסונה
ינמ ויה אל ט״יה האמב .תוח״ודה לש םייפאב יונישל תדחוימ תובישח שי .ינואיל
 תומוקמב םירוקיבב קר־ךא וקפתסה אל ןכלו ,דבלב םייתד םבורב םיעסונה לש םהיע
 וזיא םהל ונק םיעסונה בור .שדוקה־יבתכב םירכזומה תומוקמ יוהיזב וא םישודק
 תיעדמה העדותה הרבג היגולואיכראה הדשב וליפאו ,הירוטסיהב וא עבטב העידי

.איהה תעב
 !םירפסמל עגונש המב טרפב ,תוגייתסה ךותמ תוח״ודה בור תא אורקל שי תאז םע
 םיעסונמ טוטיצ לע םלוכ וססבתה וללהו ,םירפסמ םושל יטסיטאטס םיסב היה אל
 עגונב םירפסמה קר .דאמ דע ישיא היה תובורק םיתעלש ןדמוא לע וא םימדוק
 ויה םלוכ טעמכו רצ דחא עבורב וזכרתה ןורבח ידוהי .רתוי םינמיהמ ידוהיה בושייל
 ישאר ידי־לע קלוח (הקולח) הז עויס .ץראל־ץוחב םידוהימ יפסכ עויס םילבקמ
 תועיבקב םיללפתמה םהישנא לש קיודמה םרפסמ תא ועדי יאדו ךכיפלש ,הדעה
.םידקפמ וכרענ וליפא ט״יה האמה עצמאב .תסנכה־יתבב
 רתיה ןורבהש ללכ־ךרדב םירסומ ט״יה האמה לש םינושארה םירושעה ןמ םיעסונ
־ותוממשב ראותש ץראה־הדשל דוגינב היה הז .םיעטמו תודש תפקומ ,תחרופ ריע



95ט "יה האמב ןורבח

 ןיב תודימתמה תומחלמה ןמ ,םתסה־ןמ ,האצות—םקלחב םיסורהכ וראותש םירפכלו
.בושח הרובחת־זכרמ ושמישו ןז לא ןזמ םיאלמ ויה ןורבח יקוש .תויצילאוקה
 לכ תא ירמגל טעמכ ובירחה ןואילופנ תומחלמ .הלאה תוח״ודב קפקפל דוסי ןיא
 :םיימעפ יתפרצה אבצה רבע וב רשא ,ףוחה־רושימב םיילכלכה םייחהו םיבושייה
 .לכה סורהל תודוקפ ונתינ דחוימב ןורחאה קרפב .םירצמל ותגיסנבו ,וכעל וכרדב
 רושעב אלא לחה אל המוקישש ,ופיב ןידה אוהו ;ירמגל הסורה הזע הנויה ךכ הנה
 שוביכה ימיב הברה הלבס הלמר םג .טובנ־ובא לשומה ימיב ,ט״יה האמה לש ינשה
 ץוחמ ויהש םוקמ ,םירהה לא רחסמה יביתנ וקתעוה ךכמ תיעבט האצותב .יתפרצה
 יניס ךותב רתוי ימורד ביתנ ורחב םירצממ תוריישה .יתפרצה אבצה לש ודי־גשיהל
.םילשוריו ןורבח ,עבש־ראבל הנממו המייצוקל ץאוסמ ךילוהש
 םימה הבוג לע רקחמה םע םיבשיתמ םירבדה .ןורבח תא ׳גאחה םג רבע רסמנה יפל
 תודוקנמ תחאל ועיגה ט״יה האמל תונושארה םינשה םישולש ךשמ רשא ,חלמה־םיב
4:םהלש לפשה 0  ,ןדריה־רבעל "ןושל״ב רובעל היה רשפא ןכל .םיה־ינפל תחתמ ׳מ 2
׳ןורבחל םיקזחה ןהירשק תא ונרכזה רבכש ,חליפו ךבוש ,ךרכ לא
 ירצמ תא תוצוח תורייש ואר יכ ורסמש םיעסונ לצא םיאצומ ונא תעייסמ תודע
 הניש ׳גאחה יכ םירסומה םלגנמו יבריא תאמ העידי שי (1817) ןמז רחאל קר .ןושלה
 רובעל היה רשפא־יא בושש םושמ םתסה־ןמ ,וחירי ןוויכב ןורבחמ קיחרהו וביתנ תא
.ןושלב
 רסמ אוה .ןצז ינמרגה עסונה אוה ןורבחב תשורחהו רחסמה לע תועידיל בושח רוקמ

2 1 ,תורונמ ליבשב הקורי תיכוכזל 4) תיכוכז רוצייל םינשבכ 26 ןורבחב זא ויה יכ
 םיילכלכה םיאנתל בל םישב .שיא 150־כ וקיסעה לכה־ךסבש (םיזורחל 10־ו ,םיידעל
 תא .הבושח הישעתל יוטיב םידבוע לש הזכ רפסמב תוארל רשפא הפוקת התוא לש
 ףוח דילש םיחישו תופילקמ םיוודב ואיבה תיכוכז רוצייל השורדה תיטסואקה הדוסה
 ןייצמ תיכוכזל טרפ .םירהבש םיחישה ןמ קלדהו הדוהי רבדממ אבוה לוחה ,חלמה־םי

 םירסומ הפוקת התואמ םירחא םיעסונ .ןובס רוציי ןכו םיחלשמ תודאנ תיישע ןמ
 קחדנש דע לארשי־ץראב םידחא תומוקמב ןתוכ ולדיגש ןייצל יואר ;ןתוכ תייווט לע

.ט״יהה האמל 30־ה תונשב ירצמה ןתוכה לש תורחתה תמחמ קושה ןמ
 תורוחס לש רוצייו העיבצ האר ,ןצז ירחא תודחא םינש ץראב רקיבש ,טראהקרוב
 .ןדריה־קמעמ םילבת וא םיחמצ םיאיבמ םיוודב ויה ןליבשב רשא ,תופורתו םיקורמת

 ןייצמ אוה םש םוקמ ,ןדריה־רבעל םירשקה לע ונלש ירקיעה תועידיה רוקמ או<ז
 תאצוי החרוא התיה םיישדח ידמ .(ןועמ) ןאעמ וליפאו ךבוש ,ךרכ תא דחוימב
 ינרק ןייצמ אוה תורוחסה ךותמ !םודא-ירהמ ואבוהש תורוחס הנועט ,םילשוריל
.םירצומ ינימ לכ ןהמ םיקיפמ ויה ןורבחבש ,םילעי

 וניחבה אלש רשפא !הביבסבש םירפכל םהשלכ םירשק םיריכזמ םיעסונה ןמ םיטעמ
 השעמה־תשורחו ןדריה־רבע םע רחסמהש םירבדה םירכינ ךא ,וללה םוימויה־יעגמ

.ריעה לש הקשמל ירקיעה סיסבה וי^

אצוממ תוחפשמ 50־כש רפסמ ןצז .םיער ויה ןורבחב םידוהיה לש םהייח־יאנ
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ס לגנמו יבריא לש םרוקיב תעל ."וטיג״ה לש תופופצה תורצחב וררוגתה ידרפס
ו יה םידוהיה בורש רורט רסמ תע התואב םלוא .100־ל באה־יתב רפסמ הלע (1817)
ו אב םבור ןפש ,ןזואמ־יתלב היה םידוהיה םיבשותה לש םיליגה בכרה .םינקז םישנא
ה תיה התומתה .המלש החפשמ "בא־תיב״ב תוארל ןיא ןכל .הב תומלו ללפתהל ריעל
ן פש ,םידוהיה רפסמב תופירח תודונתל תופצל שי ךכיפלו ,םתסח־ןמ ,דאמ ההובג
ם ילג חופמ קר לדג בושייהו ,דאמ דע ילילש םתסה־ןמ היה יעבטה יובירה ןזאמ
.ץוחבמ הריגה לש םישדוחמ

האמה עצמאב הדיריה •2
. לילכ ןורבח לש הבצמ הנוש (40—1832) החפ םיהארבא ידיב לארשי־ץרא שוביכ םע
־ רושימ לש םיסולכואלו םיבושייל החוור איבה םימיה־רצק ירצמה ןוטלשה יכ ףא
. דבלב ןברוח ולחנ םירהה ירה ,םיוודבה לש םשנעמ ורטפנש םיימינפה םיקמעהו ףוחה
 וממוקתה בוש ךא הכרעמה תליחתב וסבוה ,ירצמה אבצל ודגנתהש ,רהה ירוזא
ה ילע רוצמ םיהארבא םש ,תוממוקתהב ליעפ קלח החקל ןורבחו ליאוה .1834־ב
.וברח היתבמ הברהו ,הזובנו הדכלנ ריעה .םיחתות שאב הדוצמה הסרהנ רוצמה תעבו

ה ירבטבו לילגב רתויב השק היהש ,1837 תנש לש שערה ריעה לע איבה ףסונ ןברוח
ל ש ותאיצי ירחא וליפא .לארשי־ץרא ירה לש םירחא םיקלחב םג ויתותוא ןתנ ךא
ת א םיכרותה ונימ ירצמה שוביכה ףוסל ךומס .התומדקל ריעה הבש אל ירצמה אבצה
ל שומ תויהל ,ארוד רפכמ דמע ןאמחר־לא דבע ךישה ,תיסייקה היצילאוקה גיהנמ
ח א שרגל םייאו ריעה לע םישק םיסמ ליטה אוה .המצע ריעה ללוכ ,ןורבח־רה
י טירבה םילוסנוקה ןמ ענמ וליפאו ,הב ובשיש םיטעמה םירצונה תאו םידוהיה
' מי,ד העיסה דגנ המחלמה תא שדיח םג אוה .ריעל הסינכה תא םילשוריב ירטסואהו
ל שומה לש ותמח תא ףוסבל וילע הלעה ותרמוחב .םחל־תיבב היה הזכרמש ,תינ

ם יכרותה יחתות .(1846) ריעב רצבתהש ,רמע דגנ אבצ חלשש ,החפ דמחומ ,יכרותה
ח ישפח די םילייחה ולביק שוביכה רחאלו ,םיינוציחה םיתבה תומוח תא וצרפ
.זב זובל
׳ ךרעל 5,000 ידכ ןורבח לש הבושיי טעמתה ונכ לע יכרותה ןוטלשה רזחוה רשאכ
י ביתנ .םייחה יחטש לכב השגרוה ריעה לש התדירי .הבר הדימב הברחנ ריעהו
 וסנכנ תוירצמ תורייש טעמ קרו ,ףוחה־רושימל ורזח הירוסל םירצמ ןיב רחסמה
ו ינב םקוה הליבשבש ,רגסה־תנחתב םידחא םימי תולבל םיכירצ ויה ןהיעסונ .ריעל
*.ריעל םורדמש תורבקה־תיב הצקל לעמ לודג

.יכרות טקרסק ךכ־רחא השענ ןינבה *

1 בש ,קלדב רוסחמה היה רבדל דחא םעט .ירמגל טעמכ המלענ תיכוכזה תשורח
ה ורחתה היה ףסונ םעט ;ץראב ורתונש תורעיה לכ תא טעמכ דימשה החפ־םיהארבא
' רקיעה קושה לזגנ ךכבו ,היקוש תא םירצמ החתפ הינפבש ,תיפוריאה תיכוכזה דצמ
.ןורבח לש וז התרצותמ
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ת ורייש ויה חלמה־םיב רבעמה ףצוהש רחאל ףא ,ירמגל ונוש ׳גאחה יביתנו םייתניב
ה תע .הבקעב תוירצמה תוריישל ףרטצהל תנמ־לע בגנל ןכרדב ןורבח תא ורבעש
, הקירפא־ןופצמ לגר־ילוע םג ופרטצה הילאש ,לגרל־היילעה תא םירצמה ונגריא
־ לא ברד ךרואל ןלוכ ורבע הירוסמ תוריישה ;הד׳גל ץאוסמ םיה־ביתנל וקקזנ בושו

ת א םירבוע םהשכ ,םש ןהילא ופרטצה לארשי־ץראמ לגרה־ילועו ןדריה־רבעב ׳גאה
.וחירי דיל וא (ריעה־םדא) הימאדב רהנה
, 1820־ב ,ןכל־םדוק תצק .ירצמה ןוטלשה תעב הרצק החוור התיה ןורבח ידוהיל קר
ת וחפשמ 15 הליחת התנמ וז !״תיזנכשא״ הליהק לש התמקה םע הליהקה הלדג
ם יהארבא לש רטשמה .הפוריא־זכרמ יאצוימ םישנא ןכ־ירחא ופסונ ןהילאש ,תפצמ
ם יבשיתמה .ריעב ובשיתה םירצונ המכ םגו םייתד םיטועימ םע תונלבוס גהנ החפ
ת פסונ תוליעפ ןייצמ הטרול עסונהו םיילכלכ םילעפמב וקסע םישדחה םידוהיה
ם ינייצמ םירחא .ךייש־לא תראחל םורדמ תדרפנ הנוכשב הלהנתהש ,ישמ תגיראב
ם יבנע דוביעב םג ויה םיליעפ םידוהי .םידוהיה לש יתרוסמה העיבצה ףנע תא םג
0% 6 םהמש ,םידוהי 700 לש רפסמ בקונ 1839 תנשמ ןדמוא .ןייל וליפאו םיקומיצל

.םיזנכשא
. קלתסהל וצלאנ םהמ םיברש ,םידוהיה לע תופידר וולתנ החפ םיהארבא דגנ תודירמל
ה אצותכ .רמע ןאמחר־לא דבע לש ונוטלש היה תידוהיה הליהקל רתויב השקה ןמזה
0 5־ה תונש תישארמ תונדמוא יפל ;ירמגל הליהקה הששורתה הלאה םייונישה ןס
.דבלב 300 םרפסמ היה

האמח לש ןורחאה עברב תוששואתה
־ תלעת לש התחיתפ םע .לארשי־ץראב םיאנתה הגרדהב ונתשה ט״יה האמה ףוסב
ל ארשי־ץראבו ,וללכב ןוכיתה חרזמב תויפוריאה תומצעמה תוניינעתמ השדחתנ ץאוס
י כרותה ןוטלשה .םיפסכ תועקשהו תירנויסימ תוליעפ תינידמה העפשהה לע ופסונ
רפס־יבושייו תובכרמ־יכרד לש חותיפ־תינכתב חתפו תיזכרמה תורמה תא קזיח
ן ייצל יואר הז רשקהב .ןדריה־רבעבו ןרוחב טרפב ,םיוודבה דגנ םוסחמכ (םיסקר׳צ)
. ןורבחל םורדמש רוזיאב םיוודבה ןוסירל סיסב השמישש ,עבש־ראב תמקה תא
ו יה השדחה ריעב ובשיתהש םירחוסה ןמ לודג קלחש ןורבח לש החורל רבדה ינייפא
.ינורבח אצוממ
ת ביבסב םימרכה יחטש תא ביחרהל ןורבח יבשוי ולכי ינוחטבה בצמב רופישל תודיח
. הלפשה ירעבו םילשוריב תוריהמב לדגה בושייב םיבנעל ואצמנ םישדח םיקווש .ריע׳י

ת ובקונ 70־ה תונשמ תועידיהו ,יעבטה יובירה חוכמ טעמ־טעמ הלדג ריעה תייסולכוא
. 14,000־כ לש רפסמ וליפא םיבקונ שי האמה ףוסבו ,10,000 דע 8,000 לש רפסמ
ה יה אלו ליאוה ;השדח היינב וא םיסורה םיתב לש םמוקיש בייח היסולכואב לודיג
ן כל .םימייקה םיתבב תונוילע תומוק םיקהל היה ךירצ ,המוחה־ריע ךותב םו?^

ץ וחמש ךכ ידכ דע ואלמתנ םיקיר םיללח .תומוק 4—3 הבוגל םיתבה בור וממורז
־ימרגב םיתבה ןיב םירשקה ומצמטצה ןכל ;תוטמסל וליפא םוקמ רתונ אל קי
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 ךכ לדכ דע הרבג ריעב תופיפצה .תויעקרק־תת תורהנמב וא עלסב ובצחנש תוגרדמ
 םושמ קר רשפאתנ הז רבד .הל הצוחמ לא םהירוגמ קיתעהל םיחרכומ ויה םישנאש
.הנכס תקזחב תומוחל ץוחמ םייחה ויה אל בושש ךכ־ידכ רפתשה ןוחטבהש
0 9־ה תונשב םילשוריל תולגעה־ךרד לש התיינב םע השחוה ריעל ץוחמ לא העונתה
 הצקב התיה התליחת .תועש 5־ב הכרא םילשוריל וז ךרדב העיסנה .הרבעש האמל
 אצומ־תדוקנ השמיש דימתש ,ןטלוש־לא תכרב לש רגאמה דיל ,ריעה לש ימורדה

*.תוריישל

 םיינוריעניבה םיסובוטואה תנחת וב תאצמנ םויכ > ודיקפת לע הז רוזיא רמש םויה דע ״
.םיירפכה םיסובוטואל האיציה־ תדוקנו
1 יא הספת איהו ,םיבשות 16,500 ריעב ונמנ 1922־ב יטירבה ןוטלשה ךרעש ןושארה דקפמב ••

.היסולכואה לדוגב יעיבשה םוקמה

 ןמזב .הקיתעה ריעל ץוחמ םינושארה םייונבה םירוזאה וחתפתה תאזה ךרדה ךרואל
 יסורה רזנמה :ריעל ץוחמ דחא ןינב קר היה לארשי־ץרא־תריקחל־ןרקה לש רקסה
 םשב עודיה םוקמב ,ריעל ברעממ םירטמוליק ינש ךלהמ 1871־ב םקוהש ,(היבוקסומ)
 יברעמה הצקב םיאנוטיס לש תויונחו םינסחמ המכ ונבנ 80־ה תונשב ."םהרבא לשא"

רעמה החולשב םיתבה תמוחב ץרפ ץרפנו ,הקיתעה ריעה לש ירקיעה ןיערגה לש
 השענ ,היוואז־לא באב הנוכמה ,הז רוזיא .הלאה םיתבל הרבחל ידכ ,קושה לש תיב
.םויה דע שמשמ אוה הז ודיקפתבו ,ריעה לש ןושארה "ינרדומ״ה ירחסמה זכרמה
ה לדג 1900־ל דעו תירחסמה תוחתפתהבו רבגומה ןוחטבכ הכרבתה תידוהיה הליהקה

.שפנ 1,500 ידכ הרפסמב
 לוחל ולחה ט״יה האמה ףוסב יכ ,הכשמנ אל הבושייו ריעה לש הלודיג תפונת םלוא
 'תלעת לש התחיתפ .םינושה היקלחל לארשי־ץרא לש יטילופואיגה בצמב םייוניש
 'תוליסמ לש ןחותיפ תישאר ,ןוכיתה םיה לש יחרזמה ןגאב טישה רופישו ץאוס
 אלא ץראב תומלו ללפתהל קר ואב אל בושש םידוהי לש תרבגומה םתסינכ ,לזרבה
 תשורחו תואלקח לש תושדח תוטיש תוחתפתהל ועייס הלא לכ—הב דובעלו תויחל
 ןורבח הספת 80־ה תונשב רשא דועב .ףוחה לא ץראה לש דבוכה־זכרמ תא וקיתעהו

 יראמה לש ןושארה רושעב ירה הזעו םילשורי רחאל הבושייב ישילשה םוקמה תא

**.הפיחו ופי הוקיבדה 20*ה
 הריגהה זאמו ,יעבטה יובירל הריגהה התוותשה רשאכ ריעה לש הלודיג קספ השעמל
 האישל העיגה תידוהיה הליהקה םג .ןורבחב הלעמב־הנושאר תיתרבח העפות איה
 םירחא םיקלח ופידעה ואב־בורקמש םישדח ןכש ,תוריהמב תדרל הלחהו 90־ה תונשב

.ץראה לש
 רוריבב אופא תודיעמ ט״יה האמה ךשמ ןורבחב הלכלכהו היסולכואה תודונת
 הורומתה תא תפקשמ איה אלא הידעומב תדדוב הניא תקחורמ תיררה ריע וליפאש
.יטילופואיגה הבצמב וא ץרא לש ללוכה הלוהינב
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