
ב ושייהו םיינמרגה םיסרטניאה :באילאיכדרמ
ט״יה האמב ידוהיה

0 4־ה תונש תישארמ לחה לארשי־ץראב תולודגה תומצעמה לש תשדוחמה ןתוליעפ
 תוחלשמ תמקה ידיל האיבה ,םייתדו םיינידמ םיסרטניא לע הססבתהש ,ט״יה האמל
 ולא תויוכז .לארשי־ץראב םג תויצלוטיפאקה תויוכז תא לצנל ולכיש תויטמולפיד
 ךותמ ,האלהו ז״טה האמה ןמ ,תינאמותועה הכלממב םחוימ דמעמ תומצעמל וקינעה
 ירצמה שוביכה ימיב דוע .תובחרנ תוינידמו תויטופיש תויוכמס םילוסנוקל ונקהש
 ופאש ,ימלסומ־אלה בושייה לדגו לארשי־ץראב להנימה רפתשה רשאכ ,ץראה לש
 םע וז תורחתהלו ןהיניתנ לע ןגהל תנמ־לע לארשי־ץראל ךרד ןהל סלפל תומצעמה
פשה תרבגה ידכ ךות שדוקה־ץראב םיירצונה םיסרטניאה לש םנורטפ דמעמ לע וז
 אל תולודגה תומצעמה .לופיל הטונ .דתיה הרואכלש ,תינאמותועה תורסיקב ןתע
 ןהל הנמדזנש וזמ לארשי־ץרא לע תוטלתשהל רתוי הפי רשוכ־תעש םלועמ ועדי
 האצותה לבא ז םינוידה ןחלוש לע לארשי־ץראו הירוס לש ןדיתע חנוהשכ ,1840־3
 תיכרותה הטילשה תא שדחמ קזחל ועייס הפוריא תומצעמ :רומגה ךפיהה התימ
 ־יפאקה ףקותב םיסחוימ חוכ־יזחאמכ ץראב תוילוסנוק תמקהב וקפתסהו לארשי־ץרא3
.הדימה אולמב ולעפוה תמאב ןכ־ירחאש ,תויצלו#

 אשונה לע התעד הנתנ רבכש ,הילגנא התיה םילשוריב הילוסנוק תמקהל הנושא

 ,גנאי .ת .ו ,לוסנוק־ןגס לש ותושארב הילוסנוקה החתפנ 1839 סרמב .1834־נ
 םשב ,תימשר ול רסמנ םילשוריל ואוב םדוק .1841־ב לוסנוק תגרדל הלעוה
 תוסח ול קינעהלו ידוהיה בושייב דחוימ ןינע תולגל וילעש ,ןוטסרמאפ דרו
 הדע ןיאבו ,לארשי־ץראב תיטירבה העפשהה קוזיחל המקוה הילוסנוקה •תיל

 ־לקשמו תולועפל תעדה־לע־לבקתמ סיסב םידוהיה ובשחנ ץראב תיטנאטסטור
 .היסורו תפרצ ויה תויתרוסמה םהיתוינורטפש ,םיסקודותרואלו םילותאקל דגנכ
 ,לארשי־ץראב םידוהיל יטירב תוסח־רטשמ ןנוכל ןוטסרמאפ עיצה 1841 תליה!

 העפשהה תא ריבגיש דעצ לכב ןיינועמ היה ןוטסרמאפ .ףקותב התחדנ וז העצה
 ,יטירבה ןויסימה לש ותוליעפב םג העייתסנ תאזה תבשוחמה תוינידמהו ,תיטירב
.לארשי־ץראל תיטירבה העפשהה תרידחל רשג־שאר ןכל־םדוק שמיש רבכ

 ־ויצה" ,"ט״יה האמב ידוהיה בושיהו םלשוריב תינמרגה הילוסנוקה" :ירמאמב טרופמב הא
 ,א״ת תטיסרבינוא ,׳א ךרכ ,י״אב ידוהיה בושיהו תינויצה העונתה תודלותל ףסאמ—׳ף

 ,תינמרגה הילוסנוקה תודועת ךותמ תואבומה תאו תומוקמה־יארמ ןויצ תא םש םג האר ̂•
.אבהלש םירבדל ירקיע רוקמ ושמי
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ת ודידיה־הזוח .היסורפ התיה לארשי־ץראב בצמב ןינע התליגש הינשה המצעמה
ה יצלוטיפאק") לודגה ךירדירפ ידי־לע 1761־ב םתחנ היכרותל היסורפ ןיב ןושארה
ן מצע ואר תומצעמה יתש .םירוהט םיינידמ םיעינמ ךותמ ,("רחסמו־תודידי־הזוח וא
ע יפשה ןכ־יפ־לע־ףא .םינשה־עבש־תמחלמב היסורו הירטסוא דגנ תירב־תולעב
ה מק ןכא ירצמה ןוטלשה םייתסנש רחאל קרו ,לארשי־ץראב בצמה לע דימ הז הזוח
ת ופקשה לעב םדא ,יעיברה םלהליו־ךירדירפ ךלמה .ץראב ליעפ םרוגכ היסורפ
ל ש םדמעמב ןינע וירוענמ דוע הליג ,1840־ב הכולמה־םכל הלעש ,תויטנמור תויתד
ל ש הדיתע רבדב םינוידב .תוירנויסימה םהיתופיאשב ךמתו ,שדוקה־ץראב םירצונה
־ ץראב תושודקה םירעה לע ףתושמ יפוריא תוסח־רטשמ םיקהל עיצה לארשי־ץרא
ת קנעהו תונושה תוירצונה תותיכל תימואל הימונוטוא תחטבה ידכ ךות ,לארשי

ה ירטסוא דצמ הזע תודגנתה תמחמ הרהמ־דע השטינ וז תינכת .םידוהיל תוסח
ו תוא .לארשי־ץראב תיטנאטסטורפה העפשהה קוזיח תא עונמל ושקיבש ,היסורו
 תינכת ,1841 דע 1835־מ היכרותל יאבצ ריצ ,הקטלומ־ןופ .ה םסריפ ךרעל ןמז
. "ינמרג חוקיפ תחת—ףידעו ,םירצמל היכרות ןיב ץיח־תנידמ״ל לארשי־ץרא תכיפהל
. תינמרגה המואה ןב ,ינוביר ךיסנ שדוקה־ץרא לע ךילמהל ויה םיכירצ תינכתה יפל
ה תובישח תא השיגדה ראשה ךותבש ,העצהל תובהלתהה התיה הטעומ םג םא
ה קטלומ־ןופב תוארל שי ,יתשבי־ןיב רשגכ תינאיסאה היכרות לש תיגטרטסאה
ה יתונורתי תא לצנל שקיב רשא ,תוינמרג־ןפה לש םינושארה לגדה־יאשונמ דחא תא
.ןטלושה רצחב תערכמ העפשהל קבאמב קומינכ תפרצו הילגנא לע הינמרג לש
ן ורבה יסורפה טמולפידה לש ותמזיבו ןודנולב םייטירב םיירנויסימ םיגוח תמזיב
ת מקהל תויטנאטסטורפה תומצעמה ןיב הלועפ־ףותישל ךרדה הללסנ ןזנוב־ןופ .פ
ח לשנ 1841 לירפאבו ,תינכתב ךמת היסורפ ךלמ .םילשוריב תיטנאטסטורפ תופושיב
.התמשגה ןעמל תושעל ןודנולל ןזנוב
ה ינמרגב םירצונו םידוהי הברה" יכ שיגדמה ריכזת תשגה התיה ויתולועפמ תחא
ר בדמ היסורפ ךלמ לש וחולש ."לארשי־ץראב בשיתהל םיקקותשמ תיטנאטסטורפה
ם כסה ידיל ואיבה תוחישה .תיטנאטסטורפה הינמרג לכ לש המשב אופא היה
ל ש ותושארב ,םילשוריב תופושיב ףתושמ ןומימב םקות ויפלש (1841 טסוגוא)
יביכראל ףופכ היהיו היסורפו הינטירב תולשממ ידי־לע םיגוריסל הנמתיש ףושיב
י תד זכרמל םילשורי תא ךופהל התיה וז תינכת לש התרטמ .ירוברטנק לש ףוש
841 1 רבמצדב 9 םוימ ירוברטנק לש ףושיביכראה תרהצהב .בושח יטנאטסטורפ
׳ תויטנאטסטורפה תויסנכה ןיב תובבל־בוריקל דעצכ תופושיבה תחיתפ הרדגוה
ם שכ ,תופושיבה לש תישאר הרטמכ שוריפב םידוהי לש םתד תרמה הניוצ ךכ בגאו

ה חנהה .לארשי־ץראב בשיתהל ושקביש םיטנאטסטורפל עייסל הפיאשה השגדוהש
ש י .שדוקה־ץראל םינמרגו םילגנא הברה וכשמיי םייתד תושגר ךותמ יכ התיה
ניאלו תינקילגנאה היסנכל רורב ןורתי קינעה תוצראה יתש ןיב םכסהה יכ ריעהל
ה דמעה .היסורפ לש המכש לע לטוה יפסכה לטנה לש ורקיע וליאו ,םייטירבה םיסרט
תונשבש דע תכלוהו־תרבוג תורירמ המרג היסורפ דצמ תאזה ההימתמה תינרתווה
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ם ינמרגה םיטנאטסטורפהו ,דבלב תינקילגנא התשענ תופושיבה ,םכסהה לטוב 80־ה
.םהלשמ תיתד הליהק םהל ומיקה
. דימ תופושיבה תא חותפל טלחוה ,היסורו תוילותאקה תומצעמה תודגנתה תורמל
ו תלועפב לחה אוהו ,ןושאר ףושיב הנמתנ—רמומ ידוהי—ןומולס רדנסקלא לאכימ
י כ ואוב םע זירכה ,תיטירבה הילוסנוקה דצמ תודגנתה תורמל .1842 ראוניב 21־ב
, התייסנכו תופושיבה ושבל הליחתכלמ .םידוהיה לא הנושארו־שארב איה ותוחילש
ם יטעמ םינמרג םירצונ קר .ינקילגנא יפוא ,"תירבעה חישמה תייסנכ" הארקנש
ן מ םתשירפ ינפל ,80־ה תונשבו ,םרפסמ לדג ןמזה תצורמב ךא ,הליהקל וכייתשה
ם ידוהי ויה "םיילגנא״ה םירבחה בור רשא דועב ,הליהקב בור םה ויה ,תופושיבה
.ןויסימה לש ויצמאמ ירפ—םירמומ
ד עצ הטקנ ןכלו תפתושמ תיתד תלוביקב קפתסהל אלש הטילחה היסורפ תלשממ
י אמב 20־ב הנמתנ ןזנוב לש ותצלמה יפל .תיאמצע תירלוסנוק תוגיצנ המיקהו ףסונ

־ וריב ובשומש "לארשי־ץראו הירוס״ל לוסנוק־ןגס ץלוש .ג .א ריעצה ןחרזמה 1842
סונ תוילוסנוק םילשוריב וחתפנ תיסורפה הילוסנוקה תמקה ירחא רצק ןמז .םילש
ה ילוסנוק) תירבה־תוצרא ידי־לע 1844־ב ,הינידרסו תפרצ ידי־לע 1843־ב :תופ
ה מצעמה היסור התיה העש־יפל .הירטסוא ידי־לע 1849־בו ,(תישילש תיטנאטסטורפ
ת יללכ־הילוסנוקב הקפתסה אלא םילשוריב הילוסנוק המיקה אלש הדיחיה הלודגה
ר צק הכ ןמז־קרפב םילשוריב תוילוסנוק שש לש ןתמקה .ופיב הילוסנוקבו תורייבב
תהל העייס דחוימבו ,תימלסומ־אלה היסולכואה דמעמב תערכמ הנפמ־תדוקנ התיה
.הקוצמבו תוקחדב היורש התיה זא דעש תידוהיה הליהקה תומדק
ד מולמה .רתויב תחלצומ התיה ןושארה יסורפה גיצנה דיקפתל ץלוש לש ותריחב
ר רחושמו תוכילה־םיענ שיא היה ,תירבעו תיברע עדיו ןיטינומ ול ואצי רבכש ,ריעצה
ם ידוהי וילא בריק דחוימבו ,תובהלתהב ותלועפל שגינ ץלוש .םימודק םיטפשממ
ת רגסמ ,(דנאלשטיודו דנאלוה) "ד״וה ללוכ״כ 1837־ב ונגראתהש ינמרג אצוממ
ת ידוהיה הליהקל הברה רזע םג אוה .תיזנכשאה הדעב הנושאר תיטסירלוקיטראפ
ה עפשה לעב םרוג התשענ תיסורפה הילוסנוקהו תוטעמ םינש ואצי אלו ,התוללכב
ם ידוהי םג ושקיב התוסחמ ונהינש ינמרג אצוממ םידוהי דבלמ .םילשוריב הלודג
־ ינבב תוברהל התיה לוסנוקה לש ותרטמ .יסורפה לוסנוקה תוסח תא תוגיתנ־ירסח
ם ידוהי ידי־לע ול ושגוהש םיכמסמה תונמיהמ תא קודבל דיפקה דימת אל ןכלו ,תוסח
ם היתומשש םידרפס םידוהיל םג תוסח הקנעוה ךכ .הקווד ינמרג אצוממ םניאש
ל וסנוק תגרדל ץלוש הלעוה 1841 ץיקב .ללכ תינמרג ועדי אלשו םאצומ לע ודיגז׳י
ץ ראה לע בהלנ תואצרה־עסמ ךרוצל םג לצינ ותואש ,הינמרגב ךשוממ רוקיב רחאל
, ופיב ירלוסנוק ןכוס לש ויונימ םע בחרתה הילוסנוקה לש התלועפ ףקיה •השודק
־ ןגס תגרדל הלעוה ןמז רחאלו וז הנוהכב תובר םינש שמישש ,דארומ .ס ינמרא<
.1851־ב הפוטח התימ תמו ותנוהכב םימי ךיראה אל ומצע ץלוש •לוסגי
ה ינמרגב תויטנאטסטורפה תונידמה רתי תא םג תיסורפה הילוסנוקה הגציי השעמ
היראוואב טרפבו—תוילותאקה תונידמה .םידנלוה םיחרזא לש םיסרטניאה לע הנגמ
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843 1־ב .לארשי־ץראב הזיחא תיינקבו םישודקה תומוקמב תוניינועמ ויה ןה םג—

ת ייסנכ ןעמל תיבגמב לחוה היראוואבבו ,"השודקה ץראה ןעמל תוגיצנה" השדוח
. לארשי־ץראל תדחוימ תחלשמ 1845־ב ורגיש היראוואבו הירטסוא .שודקה רבקה
ם של םיילותאק תודסומ תמקהלו םיניינב תשיכרל תטרופמ תינכת הדביע וז תחלשמ
ה תחדנ 1848 לש תומוהמה ללגב םלוא ,״השודקה ץראב תורצנה לש הנרק תמרה״
ם ג גציל הילע הלביק 1849־ב תירטסואה הילוסנוקה המקוהשמ .וז תינכת לש התמשגה
, ינמרגה ךיירה תמקהל דע םייקתנ הז רדסה .הינמרג לש תוילותאקה תונידמה תא
.ךיירה תונידמ לכ תא םילשוריב תינמרגה הילוסנוקה הגציי העש התואמו

ב
שהה תרבגהל םתלכי בטימכ ושע 1880 דע 1852־מ םילשוריב ותרישש םילוסנוקה
א יה םתחלצהו ,הבורמ הדיפקב ורחבנש רבדה רכינ .לארשי־ץראב תינמרגה העפ
א וה ךא ,יטמולפידה תורישה ןמ אב ,ןזור גרואיג ר״ד ,ינשה לוסנוקה .ךכל תודע
. םיידוהי םיניינעב יוצמ היה וירוענמו םיינדמלה וירוביחב עדונש ןחרזמ םג היה
ה ז היה אלו ,הידוהי הריעצ השאל ןזור ול אשנ םילשוריל ואוב יגפל רצק ןמז

ח מא־דידי השענ (1867—1852) םילשוריב ךשוממה ותוריש תפוקתבש עיתפמ
ם ילשוריל אב וירחא .התוחתפתהב רזעו הרצ תותעב הל עייס ,תידוהיה הליהקל
ה תויהל הילוסנוקה הבחרוה וימיבש ,ןמרטפ ךירנייה רוסיפורפה ,עדונה רקוחה
ה תכז ,םילשוריב ןמרטפ השע ךרעל הנש קר יכ ףא ."הינמרג־ןופצ תירב" תא תגצימ
ף קותב ברעתה םימעפ המכו ליאוה ,הבורמ הכרעהל וימדוק לש םתוינידמ תכשמה
ך ופ ןורבה היה יעיברה לוסנוקה .םישק םינמזב בושייב ךמתו ותוסח־ינב תבוטל
׳ 1873 דע 1869־מ םילשוריב ןהיכש ,הז לוסנוק .קיתו יעוצקמ טמולפיד אוה םג ,ןטלא

* רג ידוהי םעו לארשי־ץראב תידוהיה הליהקה םע וירשק תא קזחל תואל אלל דקש
ה מתוח העיבטה ןטלא לש תימאנידה ותוישיא .בושייל הליעפ הכימתב ובריהש ,הינמ
ב רעתה םג ןטלא .הבר הדימב ןכ־ירחא ובחרוהש ,הילוסנוקה לש היתולועפ לע
 ׳ובצמ תא רפשל הסינו בושייה לש םיימינפה םיניינעב וימדוקמ רתוי הברה תופוכת
ר צבתה ותנוהכ תפוקתב .תיתוברתה ותמר תא תולעהלו תילכלכה ותארבהב עייסל
ת א תודימתב היה ריבגמש ,ינמרגה ךיירה תא הגציי התעו הילוסנוקה לש הדמעמ
.הפיחבו ופיב תוירלוסנוק תויוגיצנ תחיתפ לע דקשו חרזמב ינידמה ולקשמ
י חאל םילשוריל עיגהש ,ןזואהכנימ־ןופ ראמקנאט ןורבה היה ישימחה לוסנוקה
ה יה הטונ ,ותונתלעפבו וצרמב ןייטצה יכ ףא .אטשוקב תינמרגה תורירגשב שמישש
ר ומריג״ה תא זרזל הפיאש ךותמ ,םיידוהי םיניינעב ברעתהל וימדוקמ רתוי דוע
! זואהכנימ גהנ ירה ,תמא־תודידי ךותמו תוניתמב ןטלא לעפ םא .ידוהיה בושייה לש
י רי־לע וננגוסו ובתכנש ,הילוסנוקה תודועת ארקמל .חור־רצוקב טעמכו תונפקותב
ת לאשמו קדצל הפיאש ךותמ לעפ ןטלאש הנקסמה ןמ סונמ ןיא ,םילוסנוקה ינש
ת נושארו־שארב היה ןיינועמ ןזואהכנימ וליאו בושייה לש וייח־יאנת תא רפשל הנכ
'יחל ליעי רישכמ שמיש ןכא ידוהיה בושייה .רוזיאב םיינמרגה םיסרטניאה םודיקב
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 ,תניוע המיענ תובורק םימעפל הרודח ותקמנה לבא ,הלאה םיסרטניאה לש םקוז
 תפוקת ךשמ ולעפ תובישחמ וז השיג הערג אל ןכ־יפ־לע־ףא .טעמכ תימשיטנא
 ךוניחה לש היצזינרדומה תא שיחהל דחוימב חילצה הב (1881—1874) ותנוהכ

.ידוהיה
 —ריהמ בצקב תירצונה־תינמרגה הליהקה םג החתפתה ולאה םינשה םישולש ךשמ
 זיפשוא םקוה ןזור לש ותנוהכ תפוקתב .הילוסנוקה לש הליעפה התרזעב ,ןבומכ
 היסולכואה ליבשב דעסו תואירב תודסומ ומקוה תאז דבלמ .לגר־ילועל (ץיפסוה)
851 1־ב ןיתולועפב לחהש ,"ןסינוקאיד רתרוו־םרזייק" יתדה רדסימה ידי־לע תיברעה
 ךכ ךותב ."ימוק אתילט" ארקתנש תויברע תומותיל לודג יכוניח דסומ םיקה םימילו

 אב דסומה םש ."ירוסה םימותיה־תיב" רלנש גיוודול רוטספה תלהנהב 1860־ב םקוה
 םותב .וילא ולבקתנש ,הנש התוא הירוסב םירצונב וכרענש ,תוערפה ימותימ ול
 םידיתע וללה .לארשי־ץראב םהיתולועפב םירלפמטה ולחה ןזור לש ותנוהכ תפוקת
 םתחלצה השמיש תחא אלו ,לארשי־ץראב תינמרגה תוליעפה זכרמ תושעיהל ויה
0 8־ה תינשמ טרפב ,םיידוהי תובשיתה תונויסנל תדדועמ המגוד תובשיתהב
.האלהו
 תא" םירז םיניתנל קינעהש ,1867 ינויב 16־ה לש קוחה 1868 ינויב רשוא רשאכ
 לש םיאנתב ,תינאמותועה תורסיקה יקלח לכב ירפכו ינוריע שוכר שוכרל תוכזה
קחה םתובשיתהל ךרדה החתפנ ,"תועקרק םישכורה םינאמותוע םיניתנ םע ןויווש
 ובשיתהש םידיחיה םירצונה—ןכמ־רחאל םג ומכ זא—ויהש ,םינמרגה לש תיאל
 ־ןופצ תירב" לש המשב ,היסורפ המתח 1869 ינויב 7־ב .שממ־לעופב לארשי־ץראב
 .לארשי־ץראב םינמרג לש םתובשיתה תא ריתמה היכרות םע דחוימ הזוח ,"הינמרג

 ;הפיחבו ופיב רבעשל תיאקירמאה הבשומב 1869־ב—ריהמ בצקב ומקוה תובשומ
 הקיתעה ריעה תומוחל ץוחמ ,םיאפר־קמע ,1872־ב ;ופיל תינופצ ,הנורש ,1871־ב
.הפיח דיל ףוהטראהיונו ופי דיל הלאהלאו ,90־ה תונשבו ;םילשוריב
־ תיב 1867־ב :םילשוריב דעסו תואירב תודסומ דוע םג ומקוה םינש ןתוא ךשמ
872 1־בו ;(ריעב םיערוצמל הגאד לכ ןיאב היה ינויחש דסומ) םיערוצמל םילוח
 "ןייאר׳פ־םלזורי״ה להינ האלהו 60־ה תנשמ ."טפיטש־ןייראמ" ,םידליל םילוח ־תיב
 הפיח ,ןורבח ,הל׳ג־תיב ,םחל־תיבב דחוימב ,םיברעה ברקב תוירנויסימ תולועפ

 הפסותנ .תונושה םירעב רפס־יתב תשר המקוה םינמרגה םיבשיתמה יוביר םע .ופיו
!״ לש תיעדמה התוליעפ םג ,“ם€טז:5€1ןש11(£ •1־ £3155111135£ £0150111108

 החתפ תינמרגה הרבחה .?316$תמ£ 2x1110131:1011 6'סת!1־ל דגנכש־לקשמכ המקוהש
.תינמרגה העפשהה קוזיחל המרתש ,הפנע תיגולואיכרא־תיעדמ הלועפב
 דוגיאה" תא ומיקהו םהיצמאמ תא םיינמרגה םילותאקה םג ושדיח 70־ה תונש ףוסב
 םילותאקה לש םיסרטניאה תא חיטבהל דעונש ,"הינמרגב םילותאקה לש יאניתשלפה
 הלועפה תא ריבגהלו ,רפס־תיבו היסנכ םע זיפשוא תונבל ,לארשי־ץראב םיינמרגה
 התוא עיגה 1880 תנשל ירלוסנוקה ח״ודה יפ־לע .תימוקמה היסולכואב תירנויסימה
־וריב 702 םכותמ ,1358־ל לארשי־ץראב םיינמרגה םיניתנה לש ללוכה םרפסמ הנש
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־ ינב) םידוהי 300־כ וללכ הלא םירפסמ .הפיח רוזאב 242־ו ופי רוזאב 414 ,םילש
.(אבהל רבסויש יפכ ,וללכוה אל םיניתנ ויה אלש תוסח
ת וירטינאמוה תורטמו ,רתויב תונווגמ ויה ידוהיה בושייה ןעמל לוסנוקה תולועפ
ו מקוה ןזור לש ותרזעב .העפשה לש םיינמרג םיסרטניא םע היבוברעב ןהב ושמיש
ה מזיה וז התיה .םילשוריב הקיתעה ריעב ("הסחמ־יהב") תוכרצנ תוחפשמל םיתב
ת וחפשמל רוידה תייעב לש התלקהל םילשוריב ןוכיש תיינב לש הנושארה תידוהיה
ת ינמרגה העפשהה תרבגהל בושח יעצמא הז לעפמב האר ןזור .םיעצמא־תוטועמ
ה שדחה הנוכשה לש התקזחהל םיפסכה בורו ,הינמרג יאצוימ ויה וידסימו ליאוה
ל אירזע ברה ידי־לע להונש ןילרבב יזכרמ דעו תועצמאב ,הינמרגמ ואב התבחרהלו
י ורק רוזיאה היה תוירבה יפבו ,ינמרג יפוא לעפמל היה ותישארמ .רמייהסדליה
ו נתינש ,תוריד 100־כ הנוכשה הללכ רבכ ט״יה האמה ףוסב ."ץאלפ השטיוד" וליפא
ו תראפת־ץיצ היה בשחנ ונויקנו וירדס ,וירודיס תוכזבו ,תוכרצנ תוחפשמל םניח
.הקיתעה ריעב ידוהיה עבורה לש
ו תגהנהב .ריעב הפיגמו בער וללותשה רשאכ הקוצמה תלקהל 1866־ב םג לעפ ןזור
ל ש ותמלשהל תיבגמל רזע םג אוה .םינושה םילוסנוקה ידי־לע עויס־דעו ןגרוא
ל ע םקבאמב םיזנכשאב ךמתו ,"דיסחה הדוהי יבר תברוח״ב יזכרמה תסנכה־תיב
מנה םתרזעל תודוה .םידרפסה תטיחשמ םהלש הרשכה הטיחשה תא דירפהל תוכזה
.םיזנכשאה לש םשקובמ אלמתנ םילוסנוק ראשו ןזור לש תצר
ל וסנוקה ןיב היהש חוכיווב הפי תפקתשמ ידוהיה בושייה יפלכ תינמרגה תוינידמה
. םידוהיה לע תינמרגה תוסחה לש הפקיהל עגונב אטשוקב תורירגשל ןטלא־ןופ
א ל ןתוסח ושרפש תויפוריאה תוילוסנוקה לע לבוקמה גהנמכ דימת וגהנ םינמרגה
ועת ולביקו "801!ט1:21נ6£ס111€מ€" וארקנש םירחא לע םג אלא ןהלש םיניתנ לע קר
ה מישרה ןמ םידחא םישנא ןזור ר״ד איצוה 1866־ב .לעופב תוסח־ינבכ תומיאתמ תוד
ו ניא םאצומש םושמ הילוסנוקה לש התוסחל םייואר םה ןיאש הנעטב ,תוסחה־ינב לש
. ןילרבב הלשממהו אטשוקב תורירגשה ינפל השעמה לע ורעריע םה ךא ז רורב
.הנממ ואצוה דאמ םיטעמ קרו ,המישרב ראשיהל ושרוה םידחא
ת וסחה־ילבקמ רפסמ תא םצמצל הסינו ומדוק לש ותוינידמב ךישמהל טילחה ןטלא
נוקה תוסחה תא תונתהל שקיבש רמול הצור ,םהילא םירושקהו ד״וה ללוכ ירבחל
סהב תוחפל וא ,הינמרג יאצוי לש דרפנה ןוגראל ידוהי לש ותוכייתשהב תירלוס
ת וסח ןתמל עגונב םילוסנוקל תוארוהה לע םג ונועיט תא ססיב ןטלא .הז לש ותמכ
ת וסח ןתנית שממ־לעופב םיינמרג םיניתנ איצוהל ירה ןהיפלש ,תינאמותועה תורסיקב
. םהיתוחפשמו הילוסנוקה ידיקפל וא ךיירה תונידמ ינב לש םיאצאצל קר לעופב
. קפקופמ ינמרגה םאצומש םידוהי לש רכינ רפסמ המישרה ןמ איצוה ךכל םאתהב
ת ניינועמ התיה םיינידמ םימעטמש ,אטשוקב תורירגשה לש התעד התיה ךכ אל םלוא
ר יזחהו התקיספ תא לבקל ץלאנ ןטלא .התוסח־ינב רפסמ תא רשפאה לככ לידגהל
י צחכ) רלצנאק־סדנובה תכשלמ תורשי תוארוה בקע ,תינמרגה תוסחה תא םירערעמל
תא ריאשהל ךרוצ אצמנ" יכ שרופמב רמאנ ןהב ,(ינמרגה ךיירה תמקה ינפל הנש
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ידמ םימעטמ ...ןוילעה רעשה תולילגב םיררוגתמה םיידוהיל תינמרגה־ןופצ תוסחה
."רבדב רזוח ןויע רחאל םיינ
 הילוסנוקה .דתיה ,1872 ינויב 21־ב לארשי־ץראב תוסחה־ינב לע הכרעש רקס יפל
50 9־ו םיניתנ 250 תמועל ,תוסח־ינב 987־ו םיניתנ 210 לש םתינורטפ תינמרגה
 הילוסנוקה לש תוסח־ינב 720־ו םיניתנ 180 ,תירטסואה הילוסנוקה לש תוסח־ינב
 םיניתנה ברקב .תיסורה הילוסנוקה לש תוסח־ינב 170־ו םיניתנ 50 קרו ,תיטירבה
 .םידוהי רקיעב ויה םילשוריב תוסחה־ינב וליאו ,םירצונ לש רכינ רפסמ היה םירזה
 םירלפמט לש בר רפסמ רבכ היה תינמרגה הילוסנוקה לש תוסחה־ינב ברקב םלוא
 תוסחה־ינב רפסמ תינמרגה הילוסנוקל היה םג םאש אופא ןאכמ .םהילא םיוולנהו

 תחתש םידוהיה רפסמב םינמרגה לע םיטירבהו םירטסואה ולע ,רתויב לודגה
.םתוסח
 ליעפ חרואב ברעתה וליפאו ,ד״וה־ללוכו הסחמה־יתב חותיפל תובר השע ןטלא
 םיפסכה תקולח לע החגשהה תא אוהרידיל לוטיל שקיבש דע ,"הקולח״ה יקסעב
 היתונקסמ לע ודמע "הקולח״ה רטשמל םידגנתמה וליפאש העצה—הינמרגב םיפסאנה
 האב קפס ילבש—ותעצה לע הרירקה הבוגתה ןטלאל הררבתנשמ .תכל תוקיחרמה
 ברעתהל דוע הסינ אלו ותינכתמ וב רזח—םירדסה־יא תא לסחל הנכ הפיאש ךותמ
 םילוחה־תיבל תימשר תינמרג תוסח הקנעוה ותצלמהל תודוה .הזה ןידעה ןינעב

 "לטיפסוה סשיטילארזיא־שטיוד" ארקתנ האלהו התעמש ,1871־ב "םילוח רוקיב"
 העפשהה תא ביחרהל תונמדזהה תא ץימחהל ינמרגה לוסנוקה הצר אל הז ןינעב םג
 לש ונורטפכ ינמרגה לוסנוקה לעפ ןכמ־רחאלו ,ףסונ ידוהי דסומ לע תינמרגה
.הלהנהה ירבח לש םייונימב וא ותלהנהב ברעתה וליפא םיקרפלו םילוחה־תיב

 השרפב תצרמנה ותוברעתה תוכזב ידוהיה םלועב ןטלא םסרפתנ 1870 רבמצדב
 וז .דתיה יכ רהבוה תידיימה ותלועפל תודוה .םילשוריב העריאש םד־תלילע לש
 ודוה הינמרגב תידרחה תודהיה יגיהנמ .םשנע לע ואב םיארחאהו ,םיעדויב־הביד
 הרושב בצינה יהבאו ליצא הכ דידי״כ הלגתה הב רשא ,תצרמנה ותנגה לע לוסנוקל
 לע הינמרג לש הנוחצנ דובכל ."םדאה תויוכזו תוברתה ןעמל קבאמב הנושארה

 ויה ,םירחא םיינמרג םיגחב םג ומכ ותחפשמ־ינבו רזייקה תדלוה־םויבו ,תפרצ
 לוסנוקה יפמ םימואנ יווילב ,"ד״וה ללוכ" לש תסנכה־תיבב תוכרענ תודחוימ תוליפת
 תובושח .התוסח־ינבל הילוסנוקה ןיב םיקודהה םירשקה תא ושיגדהש ,לוסנוקה־ןגסו
 ןושארה היה ןזור .ידוהיה ךוניחה הדשב םילוסנוקה תולועפ ןה דחוימב תוניינעמו

 ןטלא .םייפוריא רפס־יתב לש םתנכתמכ םישדח ךוניח־תודסומב ךרוצה לע דמעש
 רשאכ .םילשוריב ידוהי םימותי־תיב תמקהל תינכת שיגה 1872־בו הז וקב ךישמה
 קחודה ךרוצה לע תעד־יוליג איצוהל ןטלא שקבתנ וז תילכתל הדעו ןילרבב המקוה
 הניתשלפ ידוהי לש יתרבחה םבצמ םודיקל ותוריש עודי הכ" ןפש ,הז ןיעמ דסומכ
 ...לקשמה־דבכ ךרבד" :רשאב רתויב תשקובמ התיה ותעד ,ןכ לע רתי ."ותמרהו

 תרפומה ,הנקת הל ןיאש םיאנקה םידוהיה תעיס לש תופקתהה דגנ דחוימב ליעומ
."ורקיעמ לוספ םהל הארנ שדוקה־ץראב םידוהיה ידלי לש ןיקתה ךוניחהש ׳דל
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 םגש ,ןזואהכנימ־ןופ ןורבה ,ןטלא לש ושרוי ימיב קר םימותיה־תיב םק השעמל
 םיצמאמ השע ןזואהכנימ .קהבומ ינמרג יפוא לעב היהש ,לעפמל הליעפ הכימת ןתנ
 תינמרגלו תינרדומ תנוכתמל רתחו ,ידוהיה ךוניחה לש היצזינרדומה ןעמל םילודג
 ־ץראמ םיריעצ חולשל ותינכתב םג היה .ךומריג״ה תרבגהל םיסבכ ,הארוה־ןושלכ
 ךרדה תא האר תאזב יכ ,םירומל שרדמ־יתבב דחוימב ,תומלתשהל הינמרגל לארשי
 ישאר לדשל םג הסינ לוסנוקה .ידוהיה ךוניחה לש היצזינרדומל רתויב הליעיה
 ידי־לע ומרחוהש ,םיינרדומה רפסה־יתבל םהידלי תא ריבעהל ד״וה־ללוכמ תוחפשמ
מרגה תארוהב הנתומ תוסחה ןתמ היהי אובל־דיתעל יכ זמרו ,רתוי םיאנק םיגוח
 ךוניח תתל ופיסוה "ד״וה ללוכ" לש וירבח בור :סרח הלעה הז ןויסנ םלוא .תינ
 םיאור ךוניח תולאשב ןזואהכנימ בתכש םיבורמה םיבתכמה ךותמ .םהידליל יתרוסמ
 יעצמא האר רעונל ינרדומ ךוניח ןתמב ןכש ,ובלל הבורק וז היעב הנויה המכ ונא
 ותפקשה לע רזח תובר םימעפו ,"ץורחו קוח־רמוש חרזא דא ,קודא ידוהי" לש וכוניחל
.תוסחה תקנעהל ינרדומ ךוניח ןיב רשקה רבדב

 לוכי ,תוריש לש םינש עבש רחאל ,1881 רבמבונב םילשורי תא ןזואהכנימ בזעשכ
 לדשל חילצה אל יכ ףא .ידוהיה ךוניחה הדשב ויצמאמ תא רכינ קופיסב םכסל היה
 ץורפל חילצה תאז־לכב ,ינרדומ רפס־תיבל םהידלי תא חולשל ותוסח־ינב בור תא

 םיצפחה םיזנכשאה רפסמ הדמתהב לדג 80־ה תונש תישארמ .תודגנתהה תמוח תא
 םלוא .לוסנוקה לש ויתולועפ תוכזב הטעמ אל הדימבו ,םהינבל ינרדומ ךוניחב
 תינמרגה העפשהה תקמעהל אלא ומשל ךוניחה רופישל אל ויה תונווכמ ויתופיאש
 לודיגל ךרדה תא ללס ,"למל" רפסה־תיב םע דחוא םימילש ,םימותיה־תיב .ותועצמאב
 ,"הינמרג ידוהי לש הרזעה תרבח" לש הדוסימ ךוניח תודסומ לש תפעוסמה תשרה
.לארשי־ץראב םיינמרגה םיסרטניאה קוזיחב בושח םרוג התשענ םירשעה האמבש

ג
 הינמרג ירשק וקזחתנו לארשי־ץראב םיינמרגה םיסרטניאה ולדג האלהו 80־ה תונשמ
 םג ,ץייר םוילוי ר״ד ,יששה לוסנוקה .הינמרג יאצוי לא טרפבו ,ידוהיה בושייה לא
 ןמ יוניש־תילכת היה הנוש ידוהיה בושייה יפלכ ותדמעב ,יעוצקמ טמולפיד אוה
 ןגה ךרוצה תעשבו ,ותוסח־ינבב בר ןינע אוה םג הליג יכ ףא .ול ומדקש םינשה
 ענמנו הליגרה תיטמולפידה תוליעפה םוחתב םצמטצה ללכ־ךרדב ירה ,ףקותב םהילע
 עבראב .ולשמ תוינכת םזי אלש רמול ךירצ ןיאו ,םיימינפ םיניינעב תוברעתהמ

 ,הילוסנוקה לש תוילכלכה היתולועפ ובר (1885 ףוס—1882) תריש ןהב םינשה
 לוסנוקה תרזע תא ןייצל יואר דחוימב .ידוהיה בושייה ינבמ םישנא תופתתשהב
 .הבשומה דגנ תומיזמ םישרוח םייכרותה תונוטלשה ויהש ןמזב הוקת־חתפ יבשיתמל
 ,הלועפל הילוסנוקה תא ררועל וחילצה הוקת־חתפ יבשיתמ ךותמ םיינמרגה םיניתנה
.זגורו לבס לש םינש רחאל
 הפירחהש ,לארשי-ץראל הסינכה תלבגה לע ןובשחו־ןיד רסמש ןושארה היה ץייר

תוינידמב .הינמרג יאצוי לש םיסרטניאה ונכוסי אלש דאמ לדתשהו ,80־ה תונש ךשמ
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 הנש הרשע־שלש םילשוריב השעש ,ףרודנשיט־ןופ לואפ ר״ד ,וירחא אבה ךישמה וז
 םהיתולועפל הברה עייס ,ןחרזמכו דמולמכ םסרופמ היהש ,הז לוסנוק .(99—1886)

ינפה םיניינעב ךרוצל־אלש ברעתהמ ענמנ ומדוקל המודב ךא ,םינמרג םידוהי לש
 לש םמולש לעו םיינמרגה םיסרטניאה לע הדיפקב רמש אוה .בושייה לש םיימ
 -םידוהי לש םדוסימ) םילשוריב "קדצ־ירעש" םילוחה־תיב תמקהב רזע ,ותוסח־ינב
 תשיכר לעו ץראל הסינכה לע תולבגהה ןמ תעבונה הילפה לכ דגנ םחלנו (םינמרג
 תריכמ לע ורסאש םיקוח לש יקלחה םלוטיב תא גישהל חילצה 1894־ב .תועקרק
 ועיגה אל דקתשא ויתסה זאמ" יכ תורירגשל קופיסב עידוהל ודיב היה ךכו תועקרק
 ."תועקרק תשיכרל עגונב תוסח־ילבקמ וא ךיירה יניתנ דצמ תונולת םוש יתעידיל
 אלו הז ןינעב עבצא םירחאה םילוסנוקה ופקנ אל ,רתוי רחואמ בתכמב זמרנש יפכ
 ליבשב תועקרק שוכרל םיניינועמ ויהש םושמ תאז .ידוהיה בושייה תבוטל וברעתה
 יריחמב היילע עונמלו םייוצר־יתלב םירחתממ רטפיהל ופאשו םיירצונה תודסומה
רגה הילוסנוקל הבוט קיזחהש ,בושייה לש ויניעמ המלענ אל וז הדמע .םיעקרקמה
.תוינפה־תרסח התרזע דעב תינמ
 ,םילשורי דילי היה ןזור .לוסנוק שמשל ןזור ךירדירפ ר״ד הנמתנ ףרודנשיט רחאל
 עדונו תונשלבב ןייטצה ויבאל המודבו ,הלעמל רכזנה גרואיג ר״ד לוסנוקה ןב
 רתויב םיהובגה םיגרדל הלע ןמז רובעכש ,ןיוצמ טמולפיד היה אוה .בושח ןחרזמכ
 עגמ רצי אל הארנה יפכו ,םילשוריב שמיש םייתנש קר .ינמרגה ץוחה־תוריש לש
, (1930 ,ןודנול .תילגנא) ״םייחרזמ תונורכז״ ורפסב .ידוהיה בושייה םע שממ לש
 וסינכה ץראל הילעב לודיגהו השדחה תובשיתההש המשאהה תורושה ןיב תצבצבמ
תדוקנמ הללכב תונויצה תא הנגמ אוהו ;וחור יפל התיה אלש היצזינרדומ הילא
 תא דסיל העצהה לע ותעדל לאשנ רשאכ םלואו .םיינמרגה םיסרטניאה לש תוארה
 בישה לארשי־ץראב רפס־יתב םיקהל התינכת לעו הינמרג ידוהי לש הרזעה־תרבח
 ־ץראב תיתפרצה העפשהה תיילע תא עונמל יעצמא וז תינכתב הארש יפל ,בויחב
 היורש .דתיה ותעדלש ,הינמרג לש התוברתו הנושל תוטשפתה תא ריבגהלו לארשי

 דראודא ,הנושארה םלועה־תמחלמ ינפלש ןורחאה לוסנוקה .ידוהיה בושייב הדיריכ
 ולח הב הפוקתב ןהיכ ,ופיב לוסנוק־ןגס שמיש ןכל־םדוקש ,(1916—1901) טימש
 לש ותוינידמ .תינאמותועה תורסיקה יפלכ הינמרג לש התוינידמב םיעירכמ םייוניש
 קוזיחלו תינאמותועה תורסיקה יקלח לכל תיתרבחו תילכלכ הרידחל הפאש רזייקה
 הבחרה תוינכת ודבועו "רתויב תפדעומ המוא" התשענ הינמרג .םייאבצה םירשקה
 האב "תימשרה תודידיה" .תומצעמה רתי םע הזע תורחת ידכ ךות ,םימוחתה לכב
 ,תינאמותועה תורסיקב ינשה םלהליו רזייקה לש ימשרה רוקיבב קהבומ יוטיב ידיל
 *שהח לש תצרמנה התיילע .הלודג תינידמ תובישח שבלש עסמ—לארשי־ץרא ללמ
.תויללכה תוינידמה תומגמה תא הפי המלה לארשי־ץראב תינמרגה העפ
ם חל־תיב ,(1902) המלהליו ופסותנ ט״יה האמב תוינמרגה תובשומה שמח לע
־ שות 1400־ל בורק וידחי תובשומה הנומש ונמ 1910־ב .(1907) םייהדלאוו (1906)
־הניטסלפ״ה לש ילותאקה ןויסימה .םייתדה תודסומה לש םהיתולועפ ובחרתה .םיב
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ה ׳חבטב המדא הנק ,תידוהי־אלה היסולכואל רפס־יתב לש הרוש חתפ "ןייארפ
י נמרגה דוגיאה" םשב תיללכ תורדתסהב םילותאקה לכ ונגרוא 1895־בו ,סואמאבו
. לארשי־ץראב תילותאקה־תינמרגה העפשהה תא ריבגהל חילצהש ,"שדוקה־ץראל
, ןויצ־רהב ןויצימרודה לש שודקה םוקמה תא ןוגראה לביק רזייקה לש ותערכהב
ז יפשוא .יניטקידנב רזנימ םקוה הל ךומסבו ,1910־ב הכנחנש תראופמ היסנכ ול הנב
 הברה .עדמו רקחמ תודסומ ודילו ,םכש־רעש דיל הנבנ שודקה סולואפ םש לע לודג
.הפנע תירנויסימ הלועפ לע ודקש תוריזנו םיריזנ
ם ילוחה־תיב חתפנ 1894־ב .תרכינ הדימב ובחרתה םייטנאטסטורפה תודסומה םג
,םג םיקה רדסימ ותואו ^3186ז8י¥6ז111£ז ־,ך תוסחב השדחה ריעב
. גנוטפיטש הירוטקיו־הטסוגוא ןירזייק םשב דסומ םיתיזה־רה לע ,1910־ל 1907 ןיב
, םייאבצ םיכרצל הז דסומ םקוה השעמל יכ ונעטש ויה הנושארה םלועה־תמחלמב)

ת ייסנכ לש םירצובמהו םיהובגה םיניינבל המודב ,הלוכ ריעה לע ףיקשמ היה ןכש
" חרזמל תינמרגה ךרדה" האר ,הז ןינעל .שודקה־סולואפ־זיפשואו ןויצימרודה
ר ואית" :תינייפאה הנשמה־תרתוכ ול רשא ,ןיול םנוויא תאמ ,[1916 ,ןודנול .תילגנא]
(."ןוכיתהו בורקה חרזמב םינוטבטה תורטמו ׳ןטסוא ךאנ גנארד׳ה
ה תלע תירצונה־תינמרגה הליהקה לש התובישחו ,הבחרתה תילכלכה תוליעפה םג
; תואלקחה ןוכימב תרכינ תומדקתה ףוקזל רשפא התוכזל .ירפסמה החוכ לע הברהב
. אוציהו אוביה תבחרהבו רחסמהו תואנולמה ,הכאלמה חותיפב !הלבותה רופישב
ל ש ידוסי ןוהב ,"קנב־טניירוא השטיוד״ה לש ףינסכ "קגב־הניטסלאפ״ה תמקה םע

ת וקסעה לכב לופיטלו םיינמרגה םיילכלכה םיסרטניאה םודיקל" ,קראמ 100,000
* לע םקוהש ןושארה יאקנבה דסומה—ךרע־בר ינוממ רישכמ ףסותנ ,"םהב תורושקה
.לארשי־ץראב רז םרוג ידי

ת ורזה תומצעמה" םרפסב ,ומיעטה ןמבמאדו יינרו ןוגכ םיתפרצ םירבחמ וליפא
ה לוע הינמרג תעפשהש ,(1900 ,זיראפ .תיתפרצ) ״לארשי־ץראבו הירוסב ,טנאבלב
ן ושלה התיה םידוהיל תודוה .תפרצ לש התעפשה ןובשח לע ללכ־ךרדב ,תחרופכ
ם ינושה םייתדה םינוגראהו םייאלקחה םיבושייה .םילשוריב דאמ תלבוקמ תינמרגה
ת א וריבגה םינמרגה" ,רבד לש ורוציק—היתובירי לע רכינ ןורתי הינמרגל וקינעה
ת ומצעמה לכ תא תראתמ תודחא םינש רחאלמ תיתפרצ הרוטקיראק ."םתעפשה
ב ולחל תעדוי הינמרג קר ןכותמו הנקזה תיכרותה הרפב תוזחאנ ןהשכ תולודגה
א ולמ ונל שי םינמרגה ונא" יכ קופיסב ןייצל הדור סנאה היה לוכי ןמז רחאל .התוא
. (1916 ,ןילרב .תינמרג .״היסא־תמדקב הינמרג״) ״וז הכאלמ לע תואגתהל דוסיה
־ ץראב תידוהיה תובשיתהה םג המדיק תינמרגה תובשיתהל ץוחמש םג שיגדה הדור
ה ירשק .התואנ בל־תמושתל היואר איה ןכלו ,התוברתו תינמרגה ןושלה תא לארשי

.הינמרג לש התלעותל םה ,ףיסוה ,תונויצה םע הינמרג לש

* םטורפה היסנכה ,רבקהי תייסנכל ךומס ,הקיתעמ ריעב םג הכנחנ רזייקה לש ורוקיב תעב •
.םילשוריב רזייקה לש ורוקיבל תימשרה הליעה—"לאוגה תייסנכ" ,תיטנאט
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 תוקוחר תוירבעה תובשומהש יד אל .וז הרימאל םיסב לכ היה אל ןכ־יפ־לע־ףא
 תוינידמב םג ויה םילח םיריהמ םייוניש אלא םיינמרג םיסרטניא לע דוקשלמ ויה
 הלולע תונויצב הכימתה יכ רזייקה ספת רבכ ורוקיב תעב .תונויצה יפלכ הינמרג
 תא ןילרבל השעמל הביתכה אטשוקב תורירגשה .ןוילעה רעשה םע םיסחיל קיזהל
 תוח״ודב .םינויצה תופיאשמ תרעונמה תוינידמ וז התיהו ,םילשוריב תוינידמה
הצומה תוינמואלה תופיאשל הביאה תדמע הגרדהב הרבג לארשי־ץראמ לוסנוקה לש
רגה םיסרטניאה תא תומאות ולא תופיאש ןיאש םושמ ,תינויצה העונתה לש תור
 המחלמה ברע רשאכ ,טימש לש ותוריש תפוקתל תינייפא התיה וז הדמע .םיינמ
 ופיב תויטמולפידה תוחלשמה וליאו תיללכ־הילוסנוק תגרדל הילוסנוקה התלעוה
 ־דווטיול ר״ד) הלא םיגיצנ .תוילוסנוקל הנשמ־תוילוסנוק תגרדמ ולעוה הפיחבו
 םהיתוח״ודב תינויצ־יטנאה הדמעה תא וריבגה (ופיב הדורב ר״דו הפיחב גדראה
 ינפמ ריהזהלו תינויצה העונתה דגנ תומשאה תולעהל תונמדזה םוש וצימחה אלו

.היתופיאש
 תלועפב .ןשיה בושייה ןיבו ימואלה הנחמה ןיב הרורב הנחבה .דתיה תאזה תעל
ינאמוה םילעפמ חפטלו םיינמרגה םיסרטניאה תא ריבגהל המגמה הרכינ הילוסנוקה
 תוליעפה תבחרהל דחוימב העייס הילוסנוקה .ןשיה בושייה ליבשב םיילכלכו םיירט
 תינמרג העפשהל ינושארה סיסבה תא הב התארש יפל ,הרזע־תרבח לש תיכוניחה
 לש ותמקה תינכת ביבס "תופשה־תמחלמ" הצרפשכ .לארשי־ץראב אובל־דיתעל

 המ ליצהל תנמ־לע רתוי ליעפ עויס הילוסנוקה התליג (1913/14) הפיחב ןוינכטה
רחאל םצמטצנש ,הלעפב ךישמהל הרזע־תרבחל רשפיא הז עויסש קפס ןיאו ,רשפאש
.בושייה בור לש ותודגנתה לשב ןכמ
 תוינידמה םהיתופיאש םע תידוהיה הדעב םהיתולועפ תא םינמרגה ורשיק ןכיה דע
ם וימ ,״00666״״ הכרעמה־תיינא לש ןובשחו־ןידה ןמ תוארל ונא םילוכי רתוי תובחרה

 הינמרגל הל שי לארשי־ץראב ידוהיה דוסיב" יכ שוריפב רמאנ וב ,1913 יאמב 31;
 םרוג .אליממ םיקזחה הלש םיסרטניאה תא רתוי דוע ריבגהל יעצמא קפס ילנ־

 תעשב תינמרג הנגה לע החמשב ובהי ךילשי לארשי־ץראב ידוהי-ינמרג יתוברמ
."היסולכואה לש תינידמ תוגלפתה

 תואגתהל תינמרגה הילוסנוקה הלכי תיחכונה האמה תישארב יכ רמול לכונ םויס
 םג הללכש ,לארשי־ץראב םיינמרגה םיסרטניאה קוזיחב תינדקשה התוליעפ לע

 ופתיש הינמרג יאצוי םידוהיה .םיידוהי םילעפמו תודסומ ןעמל תצרמנ תוליע
 הילוסנוקהש הנבה ךותמ ןה תיטוירטפ תונמאנ ךותמ ןה ,הילוסנוקה םע ןוצרב הלועפ
 וז תוליעפמ תלעוה קיפה ידוהיה בושייה .םירכינ םיגשיהל עיגהל םהל רוזעל לכו
 םלועה־תמחלמל דע ותרבגהלו וסוסיבל ךרע־תבר המורת הילוסנוקה המרת ןפע
.הנושארי
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