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 ךרע ,לשוכ דלישטור ןורבה לש ולעפמ היה המכ דע שיגדהל ותוצרב ,םעה־דחא
 םיהדמה םוכסב םכתסה הבשומב תחא החפשמ סוסיב יכ ,לוכיבכ ,חיכוה ובש ןובשח
.("ויספורטופאו בושיה" ורמאמב) קנארפ ףלא 400 לש

 יכו ,תובשומה תא ותכרעהב םעה־דחא העטש קפס ןיא ,תירוטסיה הביטקפסרפמ
 סיסבה תא וחינהו תוריפ ובינה ,ןמצעלשכ תומוצעה ,"עודיה בידנה" לש תועקשהה
.הניינבלו ץראה לש שדוחמה הבושייל
 רשארה תובשומה לש ןדוסיי תונשב םיאנתהו תוביסמה לולכמ תא ןובשחב איבנ םא
 .םיבשיתמה לש הרובגהו לבסה ,תוקבדה לע םמותשנ חרכהב ,19־ה האמה ףוסב תונ
 דדומתהל םהילע היה יכ רוכזל שי .הליגר הדימ־תמאב םהיגשיה תא דודמל ןיא ןכל
 התואב םלועב והשלכ םוקמב םירחא םיבשיתמ לש םקלח־תנמ ויה אלש ,םיישק םע
 לע רסאש תחשומו בוקר ,ןיוע ןוטלש ;תופיגמ־תכומו הצחמל־המשנ ץרא :הפוקת
 רעזימו ןוחטב־יאנת רדעיה > תובשיתהו ןינב תלועפ לכ עונמל הסינו םידוהי תיילע
 אל ,ףוסבלו ;המדאה־תדובעב םיבשיתמה לש םנויסנ־רסוח ;םיליגר םיתוריש לש
 חוכשל ןיא) .םיבאשמו הדמע תלעב תימואל העונת וא יתכלממ םרוג םהירחאמ דמע
 *ימתו םילד ויה התושרבש םיעצמאה ךא ,ללמ התברה םנמא "ןויצ־תביח" תעונת יכ

.(הריעז תובשומב תישממה התכ
 חובשיתהה תונויסנמ קלחב תונולשכ טעמ אל ויהש אלפתהל ןיא הלא םינותנב
 חניחבמ ססבתהלו דמעמ קיזחהל םחיב־תובר תובשומ וחילצה דציכ אלא ,םינושארה
 *שומה לרוג תא ועבק ,םייביטקייבוסו םייביטקייבוא ,םינווגמו םיבר םימרוג .תיקשמ
 חויתועמשמ־דח תוללכהל עיגהל רשפא םא קפסו ,דסחל וא טבשל תונושה תוב

.הז רשקהב
: (8103168 0386) םיעוריאכ תומגוד שלש ראתלו הטושפה ךרדב תכלל יתרחב ןכל
 ׳םייניב־הרקמכ ,הלוטמ ;ןולשכ לש רופיסכ ,הניטסק ;החלצה לש רופיסכ ,הוקת־חתפ
 הימורד תחא ,רתויב תינופצ תחא הבשומ שלשה תוגצימ תיפרגואיג הניחבמ םג)

.(ץראה זכרממ תחאו רתויב

ןולשב לס רופיס—(היבוט־ראב) הניטסק
 ומ היבאראסבב תורייע יתשמ תוידוהי תוחפשמ המכ ושקיב (1886/7) ז״מרת תנשב
 ומ תחא לכו ,ןהל תואינ ןורבה .לארשי־ץראב בשיתהל ןהל רוזעיש דלישטור ןורבה
.ןמוזמב לבור 1,500 ךס וידיקפ דיב הדיקפה תוחפשמה
•חשכרנ אל ןיידע המדאהש ררבתה ךא ,לארשי־ץראל הצובקה ישנא ועיגה הנש רובעכ
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 יערא־תבישי .םהמע ואיבהש םימועזה םימוכסה תא ומסריכו ,ופיב תיערא והש םה
 קחרמב םנוד 4,000 לש חטש םידיקפה ושכר רבד לש ופוסב .םישדח העבש הכשמנ וז

 םרטב ךא .הזע זוחמל ךייתשה תילהנימ הניחבמש םוקמב ,הרדגל תימורד מ״ק 12־כ
 רפסמש יפכ .רומח רבשמ דע םידיקפה םע היסחי ועיגה םש בשיתהל הצובקה קיפסת
 תולעבהו המזיה םדיבש ,רבד לכל םירכיא דימ תושעיהל םיבשיתמה וצר ',יקסנלימס
 ךשמ הליחת דובעל םהילעש ורמא םידיקפה םלוא .יאלקחה דויצה לעו עקרקה לע
 ועיצה םידיקפה .םתכרדהבו םיחמומ לש םתחגשהב םיריכש םילעופכ רבעמ־תפוקת
 עקרקה קלוחת זא קר יכו ןורבה לש םילעופכ המדאה תא תודחא םינש דחי ודבעיש
 לכ תרפה תא הב ואר םה .םיבשיתמה יניעב ללכ ןח האצמ אל וז העצה .םהיניב
 םה .םדבעשל המיזמ וז יכ ונעטו ץראל־ץוחב ןורבה ידיקפ םהל ונתנש תוחטבהה
 רחאלו—הרמ הבירמ רחאל .םידיקפה םהינפל ואיבהש םיזוחה לע םותחל ובריס
 תוחפשמ םירשע .םיבאראסבה בור ושאיתה—2השרפל בל םישל תונותעה התבריהש
.ץראה תא ובזעו הרזחב ןנוממ תא ולביק
 םיקוור םילעופ םירשע םע דחיו ,םידיקפה לש םהיאנתל ומיכסה תוחפשמ שמח קר
.ןהל התצקוהש עקרקה לע ובשיתה
 *תומהב םיבשיתמל קפסל וחרט אל םידיקפהו ,טעומ היה רכשה .השק התיה הדובעה
 םיאנתב .םימב יניצר רוסחמ היה ,ןכ לע רתי .םהילע לקהל ידכ קיפסמ רפסמב הדובע
 שמח םג וקלתסה םייתנש רובעכ .ובזע םיקוורה םידבועה לכו םימיה וכרא אל הלא
.הנושארה םעפב הבזענ הניטסקו ,תוחפשמה
 ירכיאל הנממ קלח הצקוה עודי בלשב .םינכשה םיברעל עקרקה תא וריכחה םידיקפה
 דעצ איבה אל תודוקנה יתש ןיב קחרמה תמחמ לבא ,םהלש םתמדאל תפסותכ הרדג
.הנוממשב הדמע הניטסקו תלעות לכ הז

 הנממש "המגודל הבשומ" םיקהל היסורבש ןויצ־יבבוח וטילחה 90־ה תונש עצמאב
 לע הססבתה םתינכת .תובשיתהה לעפמב ךישמהל םישקבמה הלא דומלל ולכוי

 ,ןורבה לש ויתובשומב ,אלו הדש־ילודיג לע ססבתת הבשומה (1 :תונורקע השולש

ו להני (3 ;הריכש הדובע לע אלו תימצע הדובע לע םייקתת איה (2 !םיעטמ לע
 םיאנתב תויחל םינכומ םהו םביט תא וחיכוה רבכש םישנא ,םיסונמ םירכיא התו

 רכמ אוהו ,ןורבה ןמ הניטסק תמדא תא תונקל םתונוכנ ועיבה ןויצ־יבבוח .םיש

.דאמ םיחונ םיאנתב םהל התוא
 תונוכנ ועיבהש הלא לכ ךותמ תובשיתהל םידמעומה תא רחבו "םיחמומ דעו" םקוה
 לע ובשיתה 1896 ויתסב .תוחפשמ עבראו־םירשע ורחבנ ןושארה בלשב .ףרטצהל

 יכ רסומ ןייטשפא־ןיול .היבוט־ראב ,ירוטסיהה ומש תא בוש לביק םוקמהו עקרק
 םפוגב םירשכומה םירגובמה רפסמ היה םישנאה תריחבל תירקיעה הדימה־תמ
 ןחטשש המדא־תוקלח ולביק תוחפשמה 3.תולודג תוחפשמל תופידע הנתינו ,החפשמ

 לש תישדח הבציק ןהל ועבקו םילכו הדובע־תומהב ןהל וקפיס .םנוד 300־ל 180 ןי
 ןיגרב םונורגאה .םמצע תא וסנרפיש העשל דע ,החפשמה לדוג יפכ ,קנארפ 57 דע 3■

.יאלקח דירדמו החמומכ הבשומה לע הנמ
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יע בקע הששורתהש ,המדאה .הליחתכלמ ויה תורצ .הפי תובשיתהה התלע אל בוש
( הב ועקשוהש םיצמאמה לע לומג הנתנ אל ,לוביז רסוחו םיברע ידיב ךשוממ דוב
 ־לע־םילבקתמ םילובי וגשוה ןכמ־רחאל יכ ףא .שפנ־חפמ םרג הנושארה הנשה לובי

 םהילגר לע םירכיאה תא דימעהל ךכב היה יד אל ,תופוצר םינש המכ ךשמ תעדה
 ןכש רפכמ םיברע םע תושגנתה התיה (1898/9) ט״נרת תנשב .ערו ךולה ךלה בצמהו

ומהו ,ץראה ןמ חרב ,הגירהב םשאוהש ,ןיגלב .םיברעה םיפקותה ןמ דחא גרהנ הבו
 ךכ ךותב .ןוממו ןמז לש בר זובזיבב ךורכ היהש ,ךשוממ טפשמב הכבתסה הבש
 לע הדוקנה תא ססבלו תוקרי לדגל היה רשפא־יא ;רתויב הפירח םימה תייעב התיה

.ברועמ קשמ
 אוה .הבשומה לש הנולשכל תוביס המכ דוע תילארזי .א ןייצמ "הניטסק" וסרטנוקב
 םירדע קיזחהל הלכי אל ךכ םושמו ,הערמ־יחטשב יניצר רוסחממ הלבס איהש ןעוט
 ,דבכ םיסמה לוע היה הזמ חח ;תודשל ינויחה לבזה תא גישהל אל םגו םילודג
 ראש .םהייחל ודריש םמה־יבוג ינפב דומעל ויה םינוא־ירסח םיטעמה םירכיאהו

 רתוימה חופינהו תופועבו הנקמב תויניצרו תופוכת תופיגמ ויה ןייצמ אוהש םיעגפ
.םיינרזפ םידיקפ ידי לע תופתושמה תואצוהה לש
 םידמעומ תרירבב ךרוצה־יד ודיפקה אלש הבשומה ידסימ תא םישאמ תילארזי
 הנורחאה הדוקנה .םילאידיא ירסח ,םתמרב םידורי םישנא םיבשיתמה ויה ףוסבלו

 *וסה המולהמה התיה תאז ןכא יכ ררבתהו ,םיריעצה לש םתאיצי איה ררועמ אוהש
 םירוהה .ידמ ןטק םהירוה תיב יכ םואתפ ונאצמ ונתחתהו םיריעצה ולדגשמ .תיפ
 וצלאנ ןיעב־היוצמ ,דתיה אל תפסונ המדאש רחאמו ,םתמדאמ םהל קולחל ולכי אל
 ופקתנ םיבשיתמהו ,היריעצמ היבוט־ראב הנקורתה ךכ .הבשומה תא בוזעל םיריעצה
 "םיתרח" ודביע םהיתומדא תאו םתדובעב וצמאתה אל בוש יכ הארנ .שפנ־ךודכיד
.לוביה ןמ קלח םרכשב ולביקש ,םיברע
 םיכירצש ךכ ידיל םירבדה ועיגה .תודימתב ךלהו־ערוה ,רומאכ ,םיבשיתמה לש םבצמ
 גישהל תויורשפאה לכ וצומש רחאל זוחא 70 לש תיבירב םיברעמ ףסכ תוולל ויה
 בתוכ תילארשי ;הז בצממ ץלחיהל יוכיס לכ םהל היה אלש ןבומ .םידוהימ תואוולה
 ׳הלא לכ דבלמ .הבשומה תא בוזעלמ םיבשיתמה תא וענמש םה ןוממב תובוחה קר יכ
.םמצע ןיבל םיבשיתמה ןיב תובירמ וצרפ הדוריה חורה ןמ האצותכ ירה
 ׳ןויצ־יבבוח לש תינהבאה הטישב הערה שרוש תא ואר טטשנזייא עשוהיו םעה־דחא
 לע ונעשנ םירכיאה .ןורבח לש תובשומב ושעגש ןמצע תואיגש ןתוא לע ורזחש
.םהיקשמ סוסיבל םהל ונתינש תויורשפאה תא הדימה אולמב ולצינ אלו תוכימת
ם נוד 1,000 השכר בושייה־תרשכה תרבח .בצמה תא רפשל ןויסנ דוע השענ 1912־ב
 םדוק התיהש םילעופ לש הצובקל דוביעל הז חטש התצקהו םיבזוע־םיבשיתממ
 'דחתהל תווקת וררועתהו הייחתל הבשומה הבש הלאה םיריעצה ועיגהשמ .הדלוחב
 םייוציפ םהל המליש תמייקה־ןרקה ;בוזעל םירכיא המכ דוע ותואינ ךכ ךותב .התוש
 םרבחמ הלבקתנ הצובקה ליבשב האוולה .הצובקה תומדאל םתמדא תא הפיסוהו

."ארזע"
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 םילעופ לש תוצובק הברה דועכ שממ) הברה םימי הכיראה אל הצובקה םג ךא
 הניטסק התיה הנושארה םלועה־תמחלמ חיפב .רזפתהל ולחה הירבחו (םהה םימיב
.ןוונתמו בולע בושיי
 םוש םהמע היה אל הליחתכלמש םיאנתב הבשומ םייקל ןויסנ ןאכ היה לכה־ךסב
 היתואצוהש ,הדש־ילודיג לע קרו־ךא תססובמה הנטק הבשומ תמקה .החלצהל יוכיס
 .רסוב־תבשחמ לש הירפ התיה ,היקנה הסנכהל סחי םושב תודמוע ןניא תויללכה
 תושימגהו המזיה תא ויה םירסח םיבשיתמהו תוינרמש ויה דוביעה תוטיש ,ןכ לע רתי

.ןולשכו הבזכא ףוצר הניטסק לש הרופיס ןכל .תורחאה תובשומה ןמ תצקב ואצמנש

החלצה לש רופיס—הוקת־חתפ
 תוכזב הנושארו־שארב ,החלצה לש רופיס אוה הוקת־חתפ לש הרופיס ,תאז דגנכ

 ומיקה רקיע־לכ םידדועמ־יתלב םיאנתבש ,היבשיתמ לש הישותהו ץרמה ,המזיה
."ארזע״מ הלבקתנ הצובקה ליבשב האוולה .הצובקה תומדהל םתמדא תא הפיסוהו

:תורחאה תוקיתווה תובשומה בור לש הלא תמועל ויה םיחונ םייזיפ־ואיגה םיאנתה

;םוקמה לש ותוחתפתה ךשמהב םיפסונ םיחטש שוכרל תויורשפא םע ,הירופ המדא
 התוא ךשמ הבשומה תודלות תא .למנו ירחסמ זכרמ ,ופי לא הבריק ;עפשב םימ
.םיבלש השולשל קלחל רשפא הפוקת

(1887—1878) םינושאר םישושיג •1
ד יל 1878־ב םהיתב תא ומיקה ,םילשוריב הקיתעה ריעה ןמ ,םיבשיתמה ינושאר
 םילודיגה רמולכ ,תוקריו (הרוד ,הרועש ,הטיח) םינגד לדגל ולחה םה .ןוקריה תוצב
 לשכנ ןויסנה ."ץראה ןמ םחל איצוהל" םתרטמל םאתהב ,תירבעה תואלקחב םיליגרה
.םילשוריל ובש םירתונהו ותמ םידחא .םיבשיתמה ןיב תולחמ ושפש רחאל
 תא הידיל הלטנו קוטסילאיבמ הצובק האב (1882) ״הנושארה הילעמ״ תישאר םע
תמה ןמ םידחא םע הלועפ־ףותישב ,שדחמ הבשומה תא המיקהו הוקת־חתפ תומדא
 םיכירצ ךכו ,ןוקריה תוציבמ קחרתהל ידכ דוהי רפכה דיל ובשונ םה .םיירוקמה םיבשי

.החלפ ויה בוש םיירקיעה םילודיגה .םהיתודש לא עיגהל ידכ הבר ךרד רובעל ויה
 םהמ דחאשו יאלקח ךירדמ קיסעהל םיבשיתמה וטילחה םהלש םתמזימש ןייצל ןיינעמ
 המזיה לע תודיעמ ולא תולועפ .הגיראו היווט לש הנטק תיב־תיישעת םיקהל הסינ
 ילב ,רתוי תומיאתמ הלועפ יכרד רחא רותל םתונוכנ לע ,םיבשיתמה לש הזעההו
 שקבל םתוא וצליא תולקת ינימ לכו םיפסכ רסוח ,עדי רסוח .םירמשה לע טוקשל

 לכב היה ןכא םבצמו רתויב הטעמ ,דתיה ולביקש הרזעה ךא ,ןויצ־יבבוח דעוומ עויס
 ־רפו ,םידקש ימרכ ,םינפג ימרכ :םיעטמ סינכהל םידדוב תונויסנ ושענ ךכ ךותב .ער
 ,םינפ־לכ־לע .ןורבה תובשומ לש ןתעפשהב הז היה ילוא .םינושארה םירדהה יסד
.םייולת־יתלב םירכיא ידי־לע ושענ םינושארה םידעצה
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(!>1900—87) ןורבח תפוקת >2
ר בע ויתובשומ לכב ומכו ,הבשומה לש היכרצל גואדל ןורבה וילע לביק 1887־ב
ו נתינ תויאלקח תוארוהו ,םדמעמ תא וחפיק םיימוקמה םידעווה .וידיקפ ידיל לוהינה
ר שאמ ןאכ טעומ היה םידיקפה לש תוברעתהה רועיש יכ ןייצל שי תאז םע .הובגמ
ק ר םירומא ויה םירבדהש םג־המ ,ןורבה לש ותוסח תחתש תורחאה תובשומב
.תואמצע לש העודי הדימ ןדיב ומייק תורחאהש דועב תוחפשמ הנומשו־םירשעב
. םימנוד יפלא לש חטש לע םימרכ לש תבחרנ העיטנב רקיעב ויוטיב תא אצמ יונישה
ל ודיגל תות־יצע םג ןכו ,םירדהו םידקש ,םיתיז ,רתוי ןטק ףקיהב ,ועטינ ךכ לע ףסונ

ם ייוסינ ינימ לכ להינ ,ןורבה לצא דבעש ,סייר־ןהכ םייח םונורגאה .ישמ־יעלות
ב חרוה םצעב ן הדש־ילודיג ןובשח לע ,תורחא תוכשומבכ ,ואב אל םיעטמה .תועיטנב
ק שמ לש הלכלכ חתפתהל הלכי ךכו ,תופסונ תועקרק תשיכר ידי־לע דבענה חטשה

.ברועמ
־ ןושארב בקיה .םיריחמ תדיריו תרצות יפדע ללגב ,םינפגב רבשמ לח הפוקתה ףוסב
י פ־לע םיריחמה תא דירוה ,םהיבנע תא םיאיבמ הוקת־חתפ ימרוכ ויה וילאש ,ןויצל
ו רקענ .םייוציפ םולשת בגא ,הריקעב האטבתה השדחה תוינידמה .ןורבה תארוה
.דקשו רדה יצע ועטינ םהיתחתו ,םימרכה תיצחממ הלעמל
ה שרפ (םידוהיה תובשיתהל הדוגאה) א״קי ידיל תובשומה לע תוירחאה הרבעשכ
ת חלצה בקע רקיעב ,הריהמה התוססבתה תוכזב םלוא .הוקת־חתפ לע םג התוסח תא
ה ילעמ קורפל הדיב היה ,םיבשיתמה לש תואמצעה תפיאש בקע םג ומכ ,םיעטמה
.תאזה תוסחה לוע תא הרהמ־דע

(1914—1901) תואמצע •3
פשמ הברה הילא ךשמש ,ריהמה הלודיג היה האמה תישארב הוקת־חתפל ינייפאה
ה ריהמה התוחתפתה .תונוש תויונמוא ילעב "םיבשות" לש ןה םיבשיתמ לש ןה ,תוח
וור תא ועיקשהש םיאלקחו םישדח םילוע ידי־לע תויטרפ תועקשהמ האצות התיה
ת יצחמכ .םירדה לודיג היה ירקיעה ףנעה .םיקנבמ וולש ףסכ םע דחי ,הרזחב םהיח
0,000 1־כ ךותמ 5,000 ךרעל) הוקת־חתפב ויה ץראב םידוהי ועטנש םיסדרפה לכמ

.םירכיאה לש םרשע רוקמ התיה רדה־ירפ אוצימ הסנכהה .(הפוקתה םותב םנוד
ר חאל ששואתה םינפגה ףנע .האנ הסנכה סינכהו אוציל דעונ אוה םג םידקשה ףנע
רוכה תדוגא לש "יחרזמ למרכ" תרבחל ופרטצה הוקת־חתפ ימרוכו ,ךשוממ רבשמ

.הדוסיי םע םימ
ל ש רדהה־ירפ קווישל "סדרפ" תדוגא ,לארשי־ץראב ןושארה יאלקחה ביטרפואוקה

ה דובעל םירמה תשיכרל גאד םג אוה .1900־ב הוקת־חתפב דסונ ,הדוהי תובשומ
• "דקשה" ,םידקש קווישל ביטרפואוק םג םקוה .ופעתסה ויתולועפו ,יארשא תגשהלו
ה חלפה תומדא םג .םיבחרנ םיחטש תאקשהל לודג םימ־לעפמ תמקהל תונכה ושענ

א לו דאמ ויה םילוזו ליאוה ,םינכשה םיברעה ןמ ונקנ תוקרי קר ;בחרתהל ופיסוה
.םלדגל יאדכ היה
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 התנמ היסולכואה .החירפ לש אישל הבשומה העיגה הנושארה םלועה־תמחלמ ברע

ה ללכ 1913 לש תרצותה .הרע תוליעפו ןינב לש היה יללכה חורה-ךלהו ,שפנ 2,000
 ולדוגש תוריפ ראש .םיבנע רטנק 1,500־ו םידקש רטנק 500 ,םירדה תובית 400,000

 תרצות לש ףנע םג היהו ,החלפ םנוד 5,000 ויה .םינומירו םינאת ,םיתיז ויה םוקמב
.סרח ולעה םיחרפמ םימשב רוצייב םייוסינ .בלח
 ופקתשהש ,תיתרבחה התושקונבו התונרמשב העודיה—הוקת־חתפ יכ רמאיי םוכיסל
 הקווד הנייטצה ילכלכה רושימב—םירכיאל םילעופ ןיבו םינקזל םיריעצ ןיב םיקבאמב
 הטילשה תא םדיב םייקל םתלכי לככ ושעש םירכיא םתוא .תונשדחו חותיפ לש חורב
 לוהינמ םירחאה םיבשותה תקחרה רבדה שוריפ היה םא םג ,הלדגה הבשומה לע
 תומדקתהל עגונה לכב תולגתסה־רשוכו תושימג לש האלפומ הדימ וליג ,םינינעה
.תילכלכה

םייניב־הרקמ—הלושמ
 םיששל הדעונ הבשומה .הביבסבש םיזורדמ ןורבה ידי־לע ושכרנ הלוטמ תומדא
 בשיתמ לכ .םיקוור םתיצחמו תוחפשמ־ילעב םתיצחמ ,םירכיא ינבו םיקיתו םילעופ

 יפל העובק תישדח תיפסכ הבציק ןכו ,הדובע־תומהבו הרפ ,המדא םנוד 150 לביק
ורדה לש תונשיה תותקבב םיבשיתמה ובשי תונושארה םינשב .ותיב תושפנ רפסמ
.םישדח םיתב םהל ונב םינש עבש םותכ קרו ,רתויב םישק םיאנתב ׳םיז
 בשיתמ לכל ורתונ ךכו ,דוביעל תויואר ןניא תומדאה ןמ קלחש ררבתה הרהמ־דע

 תטישש םג־המ ,המהבהו םדאה יכרצל קחודב וקיפסהש ,תואובת םנוד 100־מ תוחפ
 חטש־תדיחיל לוביהו םינכשה םיברעה םיחלפה לש םתמגוד יפ־לע התיה דוביעה
 יבג־לע םיילדב איבהל היה ךירצ םתואש ,םימב רוסחמה היה ףסונ ישוק .םועז היה
 היה ךירצ ןכלו ,םיחלש־ילודיגל יוכיס היה אל דחוימב .הביבסבש ןייעממ םירומח
.יעבט הערמב תומהב לודיגו הדש־ילודיג לע קרו־ךא הבשומה תא ססבל

 ויה םייופצ ,הירופו הדבכ םתמדאש ,קמעבש הלא ךא ,וחילצה המרבש תודשה
 .םיבקרנ םיערזה ויה םעפב־םעפכו ,סרח ולעה זוקינל תונויסנ .םימשג־ימ תפצהל

.חטשב תורוזפה םינבא יוביר ללגב היה השק םיהובגה תודשב ריצקה
 םידספה המרג איה םג "האיפו החכש ,טקל״ל עגונב תדה תווצמ לע הדפקהה םג
.םירכיאל םילודג
 .םהירדע תוטישפו םינכש לזג תמחמ םילודיגל םרגנש קזנה היה לכמ רומח לבא
 א״קי האבש דע הלדח אל—םדא־תונברק המכב םג התלעש—םיבשיתמה תדרטה
 ריחממ הלעמל הברה ,םירכינ ףסכ־ימוכסב םימדוקה רפכה יבשות תא התציפו

.הילעבל םלושש המדאה
 ,היקנה הסנכהה התיה ,םימסאב םיפדע וראשנ רשאכ ,הכרב־תונשב וליפא ,ןכ לע רתי
 ץיקה ףוסב .קושה־יריחמ ללגב הרעצימ ,םינוש תובוח ןועריפו םיסמ םולשת רחאל

ןרוחה ןמ ,ןדריה־רבעמ םירחוס לש הלוז הרוחס םיפצומ תימורדה הירוס יקוש וי׳י
ויה םא ,םהיפדע תא רוכמל םיכירצ הלוטמ ירכיא ויה ךכמ האצותכ .ןלוגה ןמי
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 וזמ ההובג םתסנכה התיח אל ןכלו ,רוזיאבש תיברעה תרצותה יריחמב ,ללכב םהל
ישה תואצוהב ואשנש ,א״קי תרזע ןכמ־רחאלו ,ןורבה תרזע אלול .םהינכש לש
 אל ,םידדוב םיבשיתמל ורזע םגו (תד־תודסומ ,ךוניח ,תואירב ,הרימש) תויפות
 ,דאמ השק םבצמ היה רכינ עויס ולביקש רחאל םג .דמעמ קיזחהל םיחילצמ ויה
.תישממ תומדקתה לע רבדל רשפא־יא טעמכ ןכלו

 םיעטמ לש בוליש עיצה אוה .ריעצה ןוסנרהא ןרהא היה בשומב םיכירדמה דחא
 תואצוה הכירצמ איהש הנעטב העצהה תא התחד א״קי תלהנה ךא ,הדש־ילודיגו

.םישק םיאנתל לגרתהלו תכל עינצהל םיבשיתמה לע יכו תוגלפומ
 הבשומה ןמ קחרמהו ליאוה .יח־לת לש םישרטה־תמדא תא דבעל ןויסנ םג השענ
 רוגלו רהב תורעמ בוצחל הדובע התוא םהילע ולביקש םיבשיתמה וכרצוה לודג היה

 ןויסנהו ,הבוהצ תחדקב ותמ םהמ םידחא .הדובעה־תומהב םע דחי תודחא םינש םש
.םיברעה לש םתרזעב התוא דביעש ,דחא רכיאל המדאה הרכחוה ןכמ־רחאל .לשכנ
 ,הברא ,הדש־ירבכע ונמנ דדומתהל םיבשיתמה וכרצוה םהמעש עבטה יעגפ לע
.תטהול םידק־חורו

 *תדוקנמ הפי ולע םתצקש ,םינוש םילודיגב םייוסינ ושענ הפוקת התוא לכ ךשמ
גאה .םירכיאה לש םבצמב ישממ יוניש ללוחל ידכ םהב היה אל ךא תיאלקח טבמ
 .תומהבל ןוזמכ םיצוק ירסח םיסוטקק תעטל החלצה אלל הסינ לירב ןד םונור
 לוביב שומיש אצמנ אל םוקמב תומהבה טועימ ללגב ךא ,החלצהב תפל לדיג אוה
.םחיב־לודגה
 הנה ךא ,הפוצמה לע הלע לוביה .הלועמ יפוריא ןזמ קבט לודיגב לחוה 1900־ב
 ־יתב ומלישש ריחמה ;אוצי לע לופונומ הקינעהש ,הלשממה ידיל ורסמל היה ךירצ
 .הווקמה העושיה האב אל בוש ךכו ,דאמ ךומנ היה תוירגיסל םיימוקמה תשורחה
 ,תרוצב תונשב רשעמה תא הבג הב הרוצה ןמ םג ףקתשנ ןוטלשה לש ילילשה וסחי

.םירכיאה לש םבצמב רומג תובשחתה־רסוח ךותמ
 תא ססבל ןויסנ השענ ,א״קי לש הלוהינל לילגה תובשומ ורסמנשמ ,1900 רחאל
 םירתונל ךכב רשפאל ידכ םירחא תומוקמל םיבשיתמה ןמ קלח תרבעה ידי־לע הלותמ
 ,םיבשיתמה ןמ םידחא לש תודגנתהה תורמל .םתסנרפל וקיפסיש המדא־יחטש דבעל
 לילגל תוחפשמ םירשע ורבעוה ,ןוחטב ימעטמ םיבשותה רפסמ תתחפה יגפמ ודחפש
 ןהמ תחא לכש ,תורתונה תוחפשמה םיעברא ןיב שדחמ הקלוח עקרקהו ןותחתה
.םנוד 300 הלביק
 לבא ,שאר רשע־השימח לביק בשיתמ לכ .ןאצ לודיג ,שדח ףנע סנכוה 1901־ב
 ךכמ האצותכו ,וכשמנ םינכשה תופקתה .רדעב תומש התשע םייפלטהו־הפה־תלחמ
 ושבי וללה ךא ,ישמ רוצייל תות־יצע לדגל ןויסנ השענ .םיקחורמ תודש וחנזוה
 אל ךכל טרפ לבא ,םיבשיתמה לש םהיתב תיינב תא המילשה א״קי .םימ רסוחמ
 הקספ .דבלב החלפ לע םסבתהל הבשומה הפיסוה ךכו ,חותיפ־תדובע םוש העציב
חוסמ ההובג תיבירב ףסכ תוולל וצלאנ םהו ,םיבשיתמל הרשיה תיפסכה הרזעה םג

.םיימוקמ םיר
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ד דוע ראשה ךותב .םייאלקחה םייוסינב ךישמהש ןנג הלוטמב שמיש לידב רחאל
 תמחמ קוש היה אל בוש ךא ,םיאנ םילובי המכ ויהו ,תוקרי לדגל םיבשיתמה תא
.לוזה־ליזב םתרצות תא ורכמש ,םינכשה םירפכה דצמ תורחתה
ם יחטש המכ אל םג רבעשל־םהירבחמ וחקלנש תומדאה אל יכ םיבשיתמה וספתשמ
חאו ,הבשומה תא ובזעש ויה .ושאיתהש םהב ויה ,םועישוה אל בורקמ־הז ושכרנש
ד ובעישה םג .בער־תתיממ ולצינ קחודב ךאש ויה ;המזי לכ וליג אל בוש םיר
.לבסה לע ףיסוה ךשנ־יכשונל
־ ילבורפ הבשומ" הלוטמ .דתיה ןיידע הדוסיי רחאל הנש םירשעש אופיא ונא םיאור
ל א דיה ןמ םייח םה םקלחבו ךרוצה־יד םיססובמ םניא םבור היבשיתמ רשא ,"תיטמ
.הצוצק תיבירב תוולמב םייולת ,הפה
ת א ורצה תונוטלשה לש םסחיו תרצות יפדעל םיקווש רדעיה ,םינכש דצמ הדרטה
א יצמהל ידכ םהב היה אל םיבורמה םייאלקחה םייוסינהו ,םיבשיתמה לש םהידעצ
.תוימינפ תובירמו תוביזע הברה ידיל איבה תילכלכה החלצהה רסוח .בצמל הנקת
ח יטבתש הרוצב אל ךא ,זוקינו םימ־לעפמ לע בר ףסכ ואיצוה וירחא א״קיו ןורבה
ת וקיפסמ תויומכב ןייעמה ןמ ואבוה אל םימה ,רמול הצור ;םויק־רשוכ לעב קשמ
עקשוה ךכ .ביזכה אוה םג הרופה קמעב ןויע־׳גרמ תומדא לש זוקינהו ,האקשהל
.תולד תואצותה ויה ךכיפלו ,הטישו עדי יד ילב בר ןוממ
ת יאלקח הבשומ םיקהל" ןורבה לש ותנווכש ורמא 1896־ב הלוטמ הדסונ רשאכ
, רתוי תונשיה תובשומב תרוקב־ילעב ואצמש תונורסחה ןמ דחא ףא הב היהי אלש
ם יקהל תורובחו םידיחי וצרי ילואש תורחא תובשומל תפומו המגוד היהת ןעמל
.ןורבה לש ויתווקת תא הקידצה אל ןאכ ונראית התואש תואיצמה ."וניתובא־ץראב

 ׳םע ,ם״צרת ,ביבא־לת ,ריבד תאצוה ,בושייה תודלותב םיקרפ ,יקסנלימס .מ ■
.82—85 

.49 ׳ע ,ט״מרת 7 .סמ ״תלצבחה״ האר 8
 ׳טע ,ב״צרת ביבא“לת ,ןייטשפאךיול םיחאה ידי• לע ,י ת ו ב י ר כ ז ,ןייטשפאךדל ידלח 3

.294—302 
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