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תרבוחה םע
ל ש הרשע־םיתשה ותעפוה תנש תא תמתוחה ,וז תרבוח
א וה תונורחאה םינשב רשא םוחתל הלוכ תשדקומ ,"תשק"
: םיברל תוקפרתהו ןינעו ץפח זוחמ רתויו רתוי תויהל ךפוה
, םינורחאה תורודב לארשי־ץרא לש היתויווהו היתודלות
סיה אל .םישדח םייחל התוררועתה תישאר זאמ דוחייבו

ה ירוטסיה אלא המדאה הבעממ הפשחל ךירצש הירוט
, בוחר ןרקמ תטבינ ,ךרדה םא לע ונדגנכ תבצינ הדועש
. םהיסקנפב םמע הרומש וא ,ןקז דוד וא בס לש ויפמ תפטנמ
ה ניפ התוא לש המשכ ,"לארשי־ץרא תונורכז"—וצרת םא
ר דג הל ונרדג ןאכ ונניינע ךרוצלש ,לארשי־ירודישב הביבח
י רצמה החפה םיהארבא ימימ ,(1930—1830) םינש האמ לש
ה פ־ריעז יכ ףא) ילגנאה ביצנה ,רולסנ׳צ ןו׳ג ריס ימי דעו
ל ובג ביחרהו רדגה תא םיפתתשמה דחא ץרפ ילוא םש־ריעז

.(העמיק

ם רודל ןיב ,הרומאה הפוקתב ושענש תובישח ילעב םישעמ
תהל הנווכהו ,םילשוריב םרקיעב ויה םיזכורמ ,תורודל ןיב
ף או יתוברתה ,יתרבחה ,ידסומה ,ינוטלשה רושימב תוחתפ
ת רבוחב תספות ריעה םילשוריש אופא אלפיי אל .יפרגומידה
ת ונורכזו רקחמ יקרפב קר אל ףקתשמה ,יזכרמ םוקמ וז

, הירא־ןב עשוהי לש הלא ןוגכ) םירשימב הב םירושקה
( ןאימ׳גע ההאש ףושיבהו עשוהי בקעי ,ארוטרב םהרבא
, זועמ השמ לש הלא ןוגכ) רתוי םייללכ םינויעב םג אלא
,(באילא יכדרמו תלוק לארשי

 ינמיסמ איה יאדו "תשק" לש וז תרבוח לש התנכה תמזי
ארשי תוהז תדועת ילעבל םיקינעמו םיבשה ,הלאה םימיה
ה תעפוהב היהי רשפא .תילארשיצרא תוהז תעדות ןיעכ תיל
.הז ךילהת לש ותופיצר לע ,והשמב ולו ,עיבצהל ידכ םג



ידוהיה בושייה בצמב םייוניש :זועמ השמ
ט״יה האמה עצמאב לאדשי-עראב

ל לכבו ,תינאמותועה תורסיקב תורוד ךשמ ובשיש םידוהיה בצמש איה תלבוקמ הרבס
ן כאו .תירצונה הפוריאב םהיחא לש הזמ רתוי סחיב היה בוט ,לארשי־ץראב הז
וטוא לש תרכינ הדימ תינאמותועה־תימלסומה הנידמב תוידוהיה תוליהקל הנתינ
ך וניח ,תושיא יניד ,םיהולא־תדובע לש םיניינעב—"תלימ״ה רטשמ תרגסמב הימונ
— תוריכב תודמעב םהמ—יתלשממה להנימב וקסעוה ולא תוליהק יגב .הלאב אצויכו
.תילכלכ הניחבמ ליח ושע ןכו ,הכאלמבו רחסמב םג ומכ
והיה לש םדמעמ היה םינבומ הברהב .עבטמה לש דחא דצ קר םה הלא םיאנת םלוא
־ לסומה הנידמב םיתוחנ םיניתנ םידוהיה ויה םירצונה םיניתנל המודב .ףפור םיד
ו בשחנ וללה .תימלסומה תונוילעה ןורקע לע תססובמ■ התיהש ,תינאמותועה־תימ
ד עב (היזי׳ג) דחוימ תלוגלוג־םמ םלשל וכרצוהו (ימי׳ד) הנידמה לש התוסח־ינב
ם ימלסומ דגנ םתודע תא םילבקמ ויה אל ןידה־יתב .תוחנה םדמעמל תואכו וז תוסח
ן ודנ ןורחאה הז היה אל ללכ־ךרדב ,ימלסומ ידי־לע ,ירצונ וא ,ידוהי חצרנ םאו

ת והובג תורשמל תונמתהל םירשכ םירצונו םידוהי ויה אל תאז דבלמ .התימל
ם ירעב םיסוס לע בוכרל ,(אבצב תרשל םצעבו) קשנ תאשל םהילע רסאנ ,לשמימב
ה ליפת־יתב ץפשל וא תונבל םיאשר ויה אל םג ללכ־ךרדב .ימלסומ שובל שובללו
ם יימוקמה תונוטלשה דצמ תורמעתהו תושיגנ ,יוכידל םינותנ ויה תובורק םיתעלו

.תימלסומה היסולכואה דצמ םג ומכ
־ אמותועה לארשי־ץראב םידוהיה ויח ,ט״יה האמל 30־ה תונשל דע ,םינש תואמ המכ
ט ״יה האמל 50־הו 40־ה תונשב קר .הלא ןיעמ םינכוסמו םייעמשמ־וד םיאנתב תינ
ל ש הזמ רתוי חוטב וליפא היהו רפתשה טעמ־טעמו הנושאר םעפ וז םדמעמ בציתה
ם רפסמ תא לידגהל לארשי־ץרא ידוהיל הרשפיא וז הקימעמ הרומת .םירצונ םיניתנ
.ץראב םדמעמ תא רציב בוש הז רבדו ,הפוריאמ םדא־חוכ תפסותב תרכינ הדימב

ירצמה ןוטלשה
5,000 2־כ ט״יה האמה תישארב הנמ דחי םג הירוסבו לארשי־ץראב ידוהיה בושייה

ל ודגה םקלחב ,תוקיתע תוימוקמ תוחפשמ ינבו דרפס תודהי יאצוי ,"םידרפס" םבור—
ל ש הזכרמו החרזמ יאצוימ םידוהי—"םיזנכשא" ויה רתיה .םיינאמותוע םיניתנ
ק יזחהל ופיסוה םתצקו תינאמותועה הפוקתה לכ ךשמ שדוקה־ץראל ואבש—הפוריא
שורי ,"תוצראה עברא״ב םתיצחמכ—םירעב ובשי םידוהיה בור .תמדוקה םתוניתנב
ת ורייב ,קשמד ,(אבוצ־םרא) בלח ,הירוס ירעב םתיצחמו ,הירבטו תפצ ,ןורבח ,םיל
1.ילופירטו



זועמ השמ6

 ,ןוחטב־לוטנו ביצי־יתלב תויהל ףיסוה הלא תומוקמב (םירצונהו) םידוהיה בצמ
 ןקתמה לש ויתונויסנ ףרח תאה—האמל םינושארה םירושעה תשולש ךשמ ,ללכ־ךרדב
 יבחרב םימלסומ־אלה ויניתנ לש םבצמ תא רפשל ,ינשה דומחמ ןטלושה ,לודגה
 ־סומ־אלה םיניתנה לש םבצמ תא רפשל שממ חילצהש ןושארה טילשה .הכלממה
 שבכש ,החפ םיהארבא ירצמה היה—םירצונה טרפב—הירוסבו לארשי־ץראב םימל
 םעפ וז םירצונה וכז ונוטלש תחת .1840 דע 1831־מ םהב לשמו הירוס תולילג תא
 םינותנ ויה אל בוש 2.דובכהו שוכרה ,םייחה ןוחטב אולמלו רומג ןויוושל הנושאר
 ינומה לש תופקתהו תויולפנתהל אל ףא םימלסומ םידבכנ דצמ תושיגנלו יוכידל
 ־יתב תא הלבגה אלל ץפשלו תונבל ושרוה תוירצונ תוליהק .םיתסומ םימלסומ
 ־הז ומקוהש תוימוקמה תוצעומה לש ןתדובעב ופתתשה ןהיגיצנו ,םהלש הליפתה
 ףא םימיוסמ םיניינעבש אלא דוע אלו .םיימלסומ םיגיצנ םע דחי (סיל׳גמ) בורקמ
 ,ויה םירוטפ !םימלסומה תויוכז לע םוקמה־ינב םירצונה לש תושדחה םהיתויוכז ולע
3.ירוביצה להנימב םייונימב תופידע וליפא םהל הנתינו אבצה תבוחמ ,לשמל

 תאז םע .םימלסומכ וא םירצונכ םיאנת םתואמ ונהנ אל הירוסו לארשי־ץרא ידוהי
 םינשי תסנכ־יתב ץפשל ושרוה םעפב־םעפכ .רבעה תמועל םבצמ בטוהש קפס ןיא
 תימשר םהל ןתינו תוימוקמה תוצעומב םה םג וגצוי םידוהי 1!םישדח םיקהל וא
 אל ףקותב ווטצנ םיימלסומ םידבכנ 5.םישדחה םייחרזאה ןידה־יתבב הווש דמעמ
 ומכ ,םעה־יטושפמ םימלסומ רפסמו ,קוחכ־אלש תונונראו םיסמ םידוהי לע ליטהל
8.םידוהיב וללעתהש לע השק ושנענ ,םירצמ םילייח המכ םג

 ותמזי ירפ םקלחב קר ויה םידוהיה לע הנגהל וטקננש םידעצה יכ ןייצל שי תאז םע
 םילוסנוקה דצמ ץחלו תוברעתהמ האצות ויה רקיעב !ןוטלשה לש בוטה ונוצרו

 ונדבאו ונעוג יזא םילוסנוקה תחגשה אלול" :םמצע םידוהיה ורמאש ומכ .םייפוריאה
7."םהילע לילעהלו לארשי תא לוכאל קר םיצור םייוגה יכ ,ונלוכ

 דחוימב ,םידוהיב תועיגפה לכ תא עונמל ולכי אל תונוטלשה אלו םילוסנוקה אל ךא
 םילייח םג ומכ םוקמה־ינבמ םירצונו םימלסומ ויה םיקרפלש יד אל .תונטקה םירעב
 לש הרצקה הפוקתה העדי ,השעמל !םהייחל םידרויו םידוהיב םיללעתמ םירצמ
 הירוטסיהב רתויב תושקה תוידוהי־יטנאה תויוצרפתהה ןמ המכ ירצמה ןוטלשה
י די־לע 1834־ב םיבר םידוהי וחבטנ ,לשמל ,ןורבחב .הירוסו לארשי־ץרא לש השדחה
 םיתב וצרפנ ךרעל ןמז ותוא 8.תימוקמ תימלסומ הדירמ אכדל ואבש םירצמ םילייח
 וטלתשהש םיימוקמ םימלסומ םידרמתמ ידי־לע וזובנו םילשוריב םידוהי לש תויונחו
 םימלסומ םירכיא ידי־לע תוירזכאב תפצ ידוהי ופקתוה ךכל המודב 9.ריעה לע
 ידוהי ויה 1840־ב ,ףוסבלו 10.(תפצב שערה ירחא) 1837־ב בושו 1834־ב הביבסה ןמ
 םהמעו) םיימוקמ םירצונ םהילע ולילעהש תצקושמה "םדה־תלילע״ל ןברק קשמד
 ,םוקמה ידוהימ םיבושה םידוהי המכ ונועו ורסאנ ךכ תובקעב .(יתפרצה לוסנוקה
 המכבו קשמדב דועב ,אלכב ןכ־ירחא ומשוה םיבר דוע :םהייוניעב ותמ םהמ םידחאו

11.דחאכ םימלסומו םירצונ דצמ תויניצר תופידרל םידוהיה םינותנ לארשי־ץרא ירעמ
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,דנפמה־תדרק נ—0 4 18
 םידוהיה תודלותב רתוי תרשואמו השדח הפוקת לש התישאר םג התיה המצע וז הנש
 םבצמב רבינ רופיש לח ןהירחאלו תואבה םינשה םירשעב :לארשי־ץראבו הירוסב
 ,לכ־םדוק .ינאמותועה ןוטלשה תחת םעפ־יא היהש לכמ היה בוט םיבר םינבומבו

 םידוהיה לש םבל־תמושת תא ובסה תורומחה היתואצותו "קשמד תלילע" ירה
 ןוגכ—תפרצב םיידוהי םיגיהנמ .חרזמב םהיחא לש םבצמ־לפשל הפוריא־ברעמב
 ריס לוגדה ילגנאה־ידוהיה גיהנמה ןכו ,דלישטור תיבו קנומ המלש ,היימרכ ףלודא
 ידוהי לש םהיגיהנמ .םתרצמ קשמד ידוהי תא ץלחל םלוכ ושגינ—ירויפיטנומ השמ
 ידי־לע ןה םירשימב ןה—ילע דמחומ תא לדשל םילודג םיצמאמ ,לשמל ,ושע הפוריא
 תא םנמא בישה ילע דמחומ .םידוהיה דגנ טפשמב שדחמ ןייעל—םהיתולשממ
מבונב 6־ב 12.ישפחל םידוהיה םיריסאה תא איצוהל דקפ 1840 רבמטפסב ךא ,םהינפ
 הירוסמ םירצמ ילייח תא םיטירבה תרזעב שרגמ ינאמותוע אבצ דועב ,1840 רב
 ,ירויפיטנומ השמ ריס לש ותשקבל ,די׳גמ־לא דבע ןטלושה איצוה ,לארשי־ץראו

 דגנ םדה־תלילע תא עיקוהו שיחכה ןאמרי׳פה .קשמד ידוהי תבוטל ירסיק ןאמרי׳פ
 אלא ןניא םתד דגנו םדגנ תומשאהה" יכ שיגדהו (סודורו) קשמד לש םידוהיה
 לבקת ,הנא׳חלוגב זרכוהש ףירש־יטחל םאתהב" יכ ןאמרי׳פב רמאנ דועו ."הביד

 תובורמה תומואה ראשכ תודחוימ תויוכז ןתואב הכזתו תונורתי םתוא תידוהיה המואה
13."הנגהו תוסח לבקת תידוהיה המואה .ונתורמ תא תולבקמה

 הירוסב םיינאמותועה תונוטלשל ורגושש םיירסיק םיווצ דוע ואטיב וזל המוד הדמע
 ,תוירצונה תוליהקה לע הנגהב הקסעש ,לשמל ,תחא הדוקפב :1841־ב לארשי־ץראבו
 ־םכחה הנמתנ הנש התוא 14.םידוהיה לע םג ןגהל ךרוצל דחוימב ןטלושה סחיתה
 וצ יפ לע םילשוריב—ןיגאג םייח םהרבא יבר—ןושארה ידוהיה (ישארה ברה) ישאב
 15.תושיאו תד יניינעב ותליהק ינב לע תרכינ תורמו ימשר דמעמ ול קינעהש ירסיק
 19,יתלשממה ןונגנמב םידוהיה תויוכז לע הרימשב קסע 1841 תנשמ ףסונ ןאמרי׳פ
 לש (ףארצ) ינחלושכ ריכבה ודיקפת תא אלמל יחרפ לאפר רזח ךרעל תע התואו

17.השדחה תינאמותועה תילילגה הצעומב רבח הנמתנו ,קשמדב ילילגה רצואה

 קר .הירוסבכ תוילכלכו תוירוביצ תודמע ןתוא םידוהי וספת אל לארשי־ץראב ,ןכא
 תוחפל תאזו 18!תוכומנ תורשמב רקיעב ,יתלשממה ןונגנמב וקסעוה םהמ םיטעמ
 ילילגה להנימב הגרדב םיישילש וא םיינש ובשחנ לארשי־ץרא תוזוחמש םושמ
 אלו תורייבו קשמד לש (תלאייא) תולילגל ויה םיפופכ הלא תוזוחמ .ינאמותועה
 ,לארשי־ץראב רתויב הבושחה ריעה ,םילשורי .םיריכב הלשממ־ידיקפ הברהל וקקזנ

 תלאייאה זכרמ םעפ .רתיהש ,וכע וליאו ,לילג תגרדל 1854־ב רצק ןמזל קר התלעוה
 19.תורייבל ילילגה זכרמה רבעוהש רחאל הריהמ הדיריב התיה היורש ,ןודיצ לש
 גרוהל יחרפ םייח לש ותאצוה תובקעב לדלדינ רבכ אליממ וכעב ידוהיה בושייה
.1820־ב החפ הללאדבע ידי־לע
 קר ולו ,ימואלניב רחסב קסועה ידוהי ףא לארשי־ץראב היה אל טעמכ ךכל המודב
םינחלושו םירחוס המכ .םיימואלניבה רחסה יביתנ לע ץראה הנכש אלש םושמ
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א ליממו תירצונ תורחתמ ולבס םה ךא ,ימוקמ רחסמב וקסע ,םילשוריב םבור ,םידוהי
ם הייח־תמרו ריעב תילכלכה תוליעפה טועימ ללגב םצמוצמ יפסכה םרוזחמ היה
ם ידוהי םילכורו םינוונח לש רכינ רפסמ היה הלא םימעטמ .היבשות לש הכומנה
ר שא ,("הקולח") רוביצה תובדנל וללה וקקזנ םיקרפלו קחודב קר סנרפתהל לוכי
ל ש ןאובב רוגיפ לכ ויה ןכל 20.דיחיה תוסנכהה רוקמ ויה םירחא םידוהי הברהל
ם ילשורי ידוהי לש םבור לע םיאיבמ תונוזמה יריחמב היילע לכ וא הפוריאמ תובדנה
ך שמב תונמוזמ םיתעל הלא ןיעמ םירקמ ועריא ןכאו !התימ וליפאו הפרח ,בער

21.ט״יה האמה

א לו םתסנרפל דובעל" ודמלש םילשורי ידוהי לש םרפסמ לדג טעמ־טעמ םלוא
ו לחה רתויו רתוי םיבר םידוהי 22.הפוריאמ תובדנב קרו ךא םתייחמל םייולת תויהל
ו לביק םתצקו ,םייאלקח םילעופ וליפאו הכאלמ־ילעב ,םינמואכ םתסנרפ אוצמל
י רויפיטנומ השמ ריס ידי־לע ומקוהש םינושה םילעפמבו תונדסב הדובעו הרשכה
ם יקה ,לשמל ,השמ ריס .50־הו 40־ה תונשב ,ןיפ םמיי׳ג לוסנוקה ידיב םג םקלחבו

ל וסנוקה .תואלקחב קוסעל לילגב תוידוהי תוחפשמל רזעו הגירא־תיב םילשוריב
ן יפ עיצה וליפא 1857־ב 23.םילשורי דיל תווח יתשב תואלקחב םידוהי קיסעה ןיפ
[ לארשי־ץראב] ןאכ בשיתהל בר רפסמב םידוהי לדשל" תינכת הינטירב תלשממל
ו יהי לעפמל רתויב םימיאתמה םידוהיה יכ היה רובס ןיפ ."המדאה לע םיאלקחכ
ם ינקז ,רבעשל םיאב ויהש יפכ אל" לארשי־ץראל זא םיאב ויהש םייסור םידוהי
ת פיכ תחת הדובעב םיליגרה םישנא :םינוסחו םיאירב םישנא אלא ,םישושתו

24."םיימשה

ר תוי בחרנ ךילהתב ויה םירושק ןכא לארשי־ץראב ידוהיה בושייה יפואב םייונישה
( היסורמ טרפב) הפוריאמ םידוהי הברה לש םאובל רמולכ ,הפוקת התוא לחש
־ מ ריעב ידוהיה בושייה לדג ךכו ,םילשוריב רקיעב ובשיתה וללה .לארשי־ץראל

. םיבשותה ללכמ תיצחמכ ,50־ה תונש יהלשב ךרעל 10,000 דע 1839־ב ךרעל 5,000
ם תוחכונו הביבסמו םילשוריב םיניינבו תועקרק שוכרל םידוהי ולחה םג הפוקת התוא

25.רתוי דוע הקזחתה ריעב

ת א מ■ י ז נ ת ה ת פ ו ק ת תישארב םירופיש
ל ארשי־ץראבו םילשוריב ידוהיה בושייה לש ותוססבתהו ולודיג יכ רורבו־יולג
ם ידוהיה לש םייתרוסמה םייתדה םיפוסיכה ןמ האצות קר ויה אל ט״יה האמה עצמאב
ל ארשי־ץראב ורצונש םישדחה םיאנתה ןמ האצות םג היה רבדה .לארשי־ץראל
ם יקיתווה םיידוהיה םיבשותה בצמ תא םג רפשלו בציל ועייסש םיאנת ,הפוקת התוא

.רוזיאב
ל ש םנוחטבב היילעה התיה בצמב רופישה תא תפקשמה תירקיע תחא העפות

ת ונברק םעפב םעפכ םידוהי ויה ןיידעש תמא .הנודנה הפוקתה ךשמ םידוהיה
ם ירקמ 26.םירטושו םילייח דצמ םג ומכ םימלסומה םהינכש דצמ תולפנתהלו ןובלעל
.ץוח־יניתנ ויה ןהידוהימ הברהש ,תפצו ןורבח ןוגכ תורייעב דחוימב ועריא הלאכ
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ם ידבכנ דצמ תושיגנו יוכיד ,40־ה תונש ךשמ דחוימב ,לובסל ופיסוה הלא תומוקמב
־ ץראב רקיבש ,ינשה ןימינב ידוהיה עסונה .תושרה ידיקפמ המכו םיימוקמ םימלסומ
:םידוהיה ויחא בצמ לש ידמל םוגע רואית איבמ ,1847־ב לארשי
ם ירטוש ידיב םינותנ .הסחמו ןגמ םוש םהל ןיא .םהילעמ םלצ רס ארונ ןוגיו לבס"
ם ישדח םינוש םיסממ םיסמ םימלשמ ...םהיניעב רשיכו בוטכ םהב תושעל תוחפהו
. םיברעה תמקנ דחפמ םמח קועצלו ןנולתהל םיזיעמ אלו םדיב אל םשוכר םירקבל
27."םוי־םוי תומ תנכסב םינותנו דגנמ םייולת ןכ םג םהייח

ת וברבו ,הברהב לארשי־ץרא ידוהי לש םבצמ בטוה רבעל האוושהב ,ןכ־יפ־לע־ףא
. ..םידוהיה" יכ ,לשמל ,םידיעמ 50־ה תונשמ םירואית .רתוי דוע רפתשה םימיה
שומה דצמ יוכיד״ו "לארשי־ץראב םיימוקמה םילשומה דצמ תובשחתה רתיל םיכוז
25."טעמכ ...ירמגל קספ ...םייכרותה םיל

ת אמיזנתה תפוקת ךשמש ךכב היה ,יסחיה יזיפה ןוחטבל ץוחמ ,רופישל יוטיב דוע

, (םירצונהו) םידוהיה וכז הכלהל .רתוי לודג יתד שפוחמ םידוהיה ונהנ הנושארה
־ אמרי׳פ הברה דוע ןכו ,1856 לש ט׳חה .ןחלופה שפוח אולמל ,תאמיזנתה יווצ יפ־לע

ל ש ותמשגה לע ודמע ,ןכמ־רחאל ןה 1856 ינפל ןה הירוס תולילגל וחלשנש םינ
ה ברה לדג יכ ףא ,השעמל ךא 29.םישנע־תב הריבע איה ותרפהש ועבקו ןורקע ותוא
ל לגב רקיעב ,תומלשה ןמ היה קוחר ןיידע ,לארשי־ץראב םידוהיה לש יתדה שפוחה
ם תמקה תא םיקרפל ויה םיענומ םימלסומבש םינרמש .םימלסומה דצמ הזע תודגנתה
ע ורזה־חוכב םתוא םירגוס ,(םיירצונו) םיידוהי ןחלופ־תומוקמ לש םצופיש וא
30•םידגסמל םתוא םיכפוה וא

ו צפוש וא ונבנש םייתד תודסומ ראשו תסנכ־יתב לש רכינ רפסמ היה תאז לכ םע
י פ־לע הנבנ וליפא םילשוריב דחא יזנכשא תסנכ־תיב תוחפל ;אטשוקמ ןוישר יפ־לע
ם יימוקמה םיינאמותועה םידוהיה 31.ותחגשה תחתו ,ןטלושה לכידרא לש תוינכתה
ו פיסוה ,"תלימ״כ תונוטלשה ידי־לע תימשר םירכומ ויהש ,(םידרפס ללכ־ךרדב)
ט ופישו יתד ןחלופ ,ךוניח לש םיניינעב םתליהק ךותב הבורמ הימונוטואמ תונהיל
ת ימשר הרקוהל ללכ־ךרדב וכז קשמדבו םילשוריב םיישארה־םינברה .תושיא יניינעב
ל ש תוילהנימה תוצעומב קוח יפ־לע םירבח ויה םהיגיצנו תונוטלשה דצמ הבורמ
ומב םיגצוימ םידוהי ויה לארשי־ץראו הירוס יבחרב תורחא םירעב םג 32.םהיתולילג
ם ג םידוהיה דמעמב לחש רופישה תא תנייצמה הדבוע ,תוילילגהו תוימוקמה תוצע

.רוביצה ייחב
ל ארשי־ץראב (םירצונהו) םידוהיה ויה םיקוחר ןיידע 40־ה תונשב יכ שיחכהל ןיא
, תאמיזנתה יווצ תורמל .תימוקמה תינידמה הרבחב םיווש םיפתוש תויהמ הירוסבו

ם יתוחנ תויהל "םימי׳ד״ה ופיסוה ,םימלסומל םימלסומ־אל ןיב ןויוושה תא וחיטבהש
( היזי׳ג) תלוגלוגה־םמב םיבייח ויה ןיידע .היתודסומו הנידמה לש קוחה ינפל השעמל

ד גנ םתודע .(אבצב תורישה ןמ הבוח־רוטפ־סמ) ,"לימ״ב ,1855־מ ,וא—ליפשמה
־ רתועה ןידה־יתבו (ימלסומה ןידה־תיב) "המכחמ״ב תילכתב־הלוספ התיה םימלסומ
ךכל המודב .םימעפל תאזכ תודע םילסופ ויה םהינימל םישדחה םיינוליחה םיינאמ
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 וליפא ;םיסיל׳גמה ינפל ואבוהש םיטפשמב הערל םילפומ (םירצונו) םידוהי ויה
 םהיתימע דצמ ,תוללעתהל םימעפלו ,לוזליזל ללכ־ךרדב וכז ולאה תוצעומב םהיריצ
33.םימלסומה

 םושמ הב היה תוימוקמ תוצעומב םידוהי םיריצ לש םתוחכונ םצע ,ינש דצמ ,םלואו
 ,ןכ לע רתי .רבעב ינאמותועה ןוטלשה ימיל האוושהב םידוהיה דמעמב תומדקתה
 םיסיל׳גמב םידוהי םיריצ וכז ,םייתודידי תווחפ לש םנוטלש לצב וא ,תומוקמ המכב
 לש התדובעב דבכנו ליעפ קלח תחקל ושרוה ףא דובכ לש סחילו ןגוה דמעמל

ד מעמל 50־ה תונש ךשמ סיל׳גמב םידוהיה םירבחה דחא הכז םילשוריב .הצעומה
 ולחה טופישה תכרעמב וליפא 34.החפה לש ונומאו ותכימתמ הנהנו הצעומב דבכנ
 הלבקתנ תובורק םיתעלו ,רתוי קדוצו בוט סחיל תוכזל 50־ה תונש תצורמב םידוהיה
35.םישדחה םיינוליחה םיינאמותועה ןידה־יתבב םימלסומ דגנ םתודע

 האמה עצמאבש הנקסמ ללכל עיגהל אופא רשפא הלאה םייונישה לכב בשחתהב
 יחטשב הגרדהב דלוהו־רפתשמ (הירוסבו) לארשי־ץראב םידוהיה בצמ היה ט״יה
 םוחתבו ינידמה םוחתב ,ילכלכה־יתרבחה םוחתב ,תדה םוחתב :םינושה םייחה
.ישיאה ןוחטבה
 ןהיתורטמש ,תאמיזנתה לש תומרופירה תא ופפח הלא םיבושח םייונישש קפס ןיא
 החוורהו ישיאה ןוחטבה ,יתדה שפוחה אולמו רומג ינידמ ןויווש ויה תורהצומה
 ונל עודיכ ךא .םימלסומו םירצונ ,םידוהי—םיינאמותועה םיניתנה לכל תילכלכה
 םידוהיל רשאב ;התמ תוא רדגב וראשנ תוינאמותועה תומרופירה ןמ תובר ירה
.תורהצומה תורטמה ןמ תצק קר ומשגוה
 לארשי־ץראב םידוהיה לש םבצמב תומדקתהל ועייסש םימרוגה אופא ויה המ
ד תינאמותועה

.דרזה תוסחה
 דצמ ,םיפיקעב םג ומכ םירשימב ,תוברעתההו ץחלה היה םיירקיעה םימרוגה דחא
 ידוהימ םיבר ויה ,עודיכ .םידוהיה תבוטל ,םייטירבה טרפבו ,םייפוריאה םילוסנוקה
 ,היסור לש טרפב ,תויפוריא תוצרא לש ןהיניתנ (הירוסב םידחאו) לארשי־ץרא
 תוגיינועמ ויה וללה תוצראה לש תוילוסנוקה לכ אל םלואו .תפרצו הירטסוא ,היסורפ
 יטירבה לוסנוקה ,ןיפ רמ .ןטלושה תולילגב םידוהיה ןהיניתנל תוסח תתל תונכומ וא
 הז אוה ,ןהירחא יתבקעש לככ ,תויתפרצה תוילוסנוקל דחוימה דצ" יכ בתכ ,םילשוריב
 התיה תססובמ וז הרימא 3*."םידוהי םיניתנמ רטפיהל זע ןוצר תולגמ ןה דימתש
:הפיחב תפרצ לש לוסנוק־ןגס ,ןאמוא רמ תאמ■ אבה בתכמה לע הקלחב
 הירי׳גלא יאצוי םידוהיה לכ ,תורייבב תפרצ לש יללכה לוסנוקה ןודאה תודוקפ יפל"
רצה תוסחל םיאכז םניא בושש הלא לש םגוסב םילולכ םינש 5 הזמ ץראב םירגה
87."תיתפ

 םידוהיה יפלכ הביא לש הדמע וטקנ ןכא םייתפרצ םילוסנוק המכ ,ןכ לע רתי
יטאר רמ לש ותוגהנתה התיה רתויב תעוושמה המגודה ;הירוסבו לארשי־ץראב
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.1840 לש "םדה־תלילע" תשרפב ,קשמדב יתפרצה לוסנוקה ,ןוטנמ
 םידוהיה םהיניתנ לע ןגהל םיטוהל םייסורה םילוסנוקה ויה אל םימוד םימעטמ
 היסור תלשממ התניש 1857־ב םלואו .הינטירב לש התוסחל םריבעהל ויה םיחמשו
 םילוסנוקה לע הדקפ איה :לארשי־ץראב םידוהיה היניתנ יפלכ התוינידמ תא העשל
 דחא ,םיינלופו םייסור םידוהי יפלכ םג בוטה םנוצר תא" תולגל לארשי־ץראב הלש
 ותוא 88."ןויגה לכל דוגינב ןורחאה ןמזב ונידימ םתוא ונטמשש היסולכואה תודוסימ
 תויסור תוינאב הלוז העיסנ היסור יאצוי םידוהיל הלשממה הרשפיא דרעל ןמז

■'9.היסורמ םיירצונ לגר־ילוע תואיבמו לארשי־ץראל תוגילפמ ויהש
 תוסחה תא ויה םיפידעמ לארשי־ץראב םייסורה םידוהיה לש םבור־בור ןכ־יפ־לע־ףא
 תחת ראשיהל םהל היה חונ ,היסורפו הירטסוא יניתנ ,םירחא םידוהי וליאו תיטירבה
 ןינע וליג ,םיטירבה טרפבו ,םילוסנוק םתואש םושמ תאזו 10.םהלש םילוסנוקה תוסח
 םידוהיה םתוסח־ינב לע ןגהל םילדתשמ ויה ללכ־ךרדבו םידוהיה לש םתחוורב ליעפ
 לע ללכ־ךרדב םתעפשה התיה הברש ,םיילגנאה םילוסנוקה ,לשמל .םהל רוזעלו

 —םיגוסה לכמ תופידר ינפמ םוקמה ידוהי לע ויה םיניגמ ,םיינאמותועה תונוטלשה
 תד תא םהילע לבקל וצלאנש םידוהי םידליל ורזע םה .תוינידמו תוילכלכ ,תויתד
סומו םירצונ לש םד־תולילע ומיזה םה 41; םתנומא לאו םהיתב לא בושל םאלסאה
והיב ורמעתהש תושר־ידיקפ לש םתשנעה ידיל ואיבה םהו 12;םידוהי לע םימל
 ,ורזעש וא 44,םישדח תסנכ־יתב תיינבל תונוישר גישהל םידוהיל ועייס ףא םה ־,8.םיד
.םינוש םיינרצי םיקוסיעל םידוהי רישכהל ,ןיוצ רבכש יפכ
 ־ינאמוה םיעינמ לע הקלחב התיה תססובמ לארשי־ץראב םידוהיל םיטירבה תדהא
 תוסחל אשומכ יתודידי דוסי חופיט רמולכ ,תוינידמ תורטמ לע רקיעב ךא םייראט
 םידוהיב ןוטסרמאפ ןזורה האר םג תאז דבלמ .םיינאמותועה תולילגב תוברעתהלו
 תבוטל ןה ,תינאמותועה לארשי־ץרא לש החותיפל םורתל לכויש ינרציו ליעומ דוסי

 לודגה יפוריאה יאנידמה ילוא היה אוה .ןטלושה תבוטל ןה תימוקמה היסולכואה
 הלאה תושגרה תא לצנל רתח אוהו ,לארשי־ץראל ידוהיה שגרב ןיחבהש ןושארה
 העדה הקזח" :ןוטסרמאפ בתכ 1840־ב דוע .הילגנא לש תינוכיתה־חרזמ התוינידמב
 ־ץראל םתמוא בושת וב ןמזה אובל ברקש הפוריאב םירוזפה םידוהיה לצא םויכ
 רתוי הבורמ הנווכב םיגוה םהו המש תכלל םתפיאש הרבג ךכמ האצותכו :לארשי

 הלודג תלעותש ללכ קפס ןיא" 45."הפיאש התוא לש התמשגהל םיעצמאב הליחתבמ
 ־ילעב םידוהי לש רכינ רפסמ לדשל היהי רשפא םא היכרות תלשממל חמצת דאמ
 תוירבל הקוסעת איצמי םנוה ןכש :תוינאמותועה תוזוחאב בשיתהלו אובל םיעצמא
6 4."הנידמה תוסנכהב רכינ לודיג לוחי ךכבו ,תשורחל ליעומ ןוויכ קינעת םתנובתו

 םייטירבה םילוסנוקה לע דקפ ןוטסרמאפש עיתפמ הז ןיא ולא תורימאל בל םישב
 לש םידוהי םיניתנ" ללוכ 47,"םתוללכב םידוהיל תוסח תתל" הירוסבו לארשי־ץראב
 *םצרא לש םיירלוסנוקה םינכוסה תוסחל םתוכז תא ודיספה ילואש תורז תומצעמ
48."םה

םידוהיה בור ירהש ,הפיקמ םידוהיה לע תיטירבה תוסחה התיה אל ןכ־יפ־לע־ףא
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 ־תנבומ התיה אל םג וז תוסח ;םיינאמותוע םיניתנ ויה הירוסב םג ומכ לארשי־ץראב
 היה אל ןוטסרמאפמ לידבהל ,1852־ב יטירבה ץוחה־רש ,ירובסמאמ ןזורה :הילאמ
 ןיפ לוסנוקב רעג אוה ז םיסור םידוהי לע תיטירבה תוסחה תא שורפל רתויב טוהל
4.הז ןוויכב םדדועש לע םילשוריב  בהלנ ךמות היהש יפ־לע־ףא ,ןיפ לוסנוקה וליפא 6
 םידוהיה לש םייתדה םהיגיהנמל תטהול הביאב םחיתה ,םידוהיה םעה־יטושפב
50.םילשוריב

 רתוי הסמעמל תרחא הרז תוסח וא תיטירב תוסח התיה םימעפל יכ שיגדהל שי
 תוברעתהה הלעפוה םיבר םירקמב :דועו .לארשי־ץראב םידוהיל תלעותל רשאמ
 םימלסומ• עיתרהל ידכ הב היה דימת אלו ,הערה התשענ רבכש רחאל קר הרזה
 הליעפ התיהש ,םירצונה לע תיפוריאה הנגהה .םימלסומ־אלה תוסחה־ינבב תועיגפמ
 תוערפה תא ,לשמל ,עונמל ידכ הב היה אל ,םידוהיה לע הנגהה ןמ רתוי הברה
 תעב ירה השעמל ;קשמדו םכש ,בלחב 1860־ו 1850, 1856־ב םירצונב תוטיחשהו

 אלש יד אל הרזה תוסחה .תויפוריא תוילוסנוק המכ וליפא ופקתוה וללה תוערואמה
 התיה ףא אלא םהיתופקתהו םימלסומה תאנש ינפמ הילבקמ תא החיטבה דימת
 61.ט״יה האמה עצמאב הירוסב םירצונל םימלסומה תביא לש םיירקיעה םימרוגה דחא
 ץוח־יניתנ ויהש ,לארשי־ץראב םידוהיהש הדבועל יקלח רבסה םושמ ילוא ךכב שי
 ־ותוע םיניתנ םבורב ויהש הירוס ידוהימ רתוי םימלסומה תביאמ ולבס .לודגה םקלחב

.םיינאמ
 הקווד אלו תיעמשמ־וד העפשה הל התיה הרזה תוסחה יכ ןאכ רמול רשפא ,םוכיסל
.תרקסנה הפוקתב (הירוסבו) לארשי־ץראב םידוהיה בצמ לע תיבויחו הרורב

םירצונו םידוהי יפלכ תוימלסומ תודמע
 (םירצונהו) םידוהיה לש םתבוט התיה ,הרזה תוסחה הליעוה דימת אלו ליאוה
 ,רמולכ—םיימוקמ םימרוג ינש לש םתדמעב הבר הדימב אופא היולת םיימוקמה
 דחוימב ויה םיבושח הלא םימרוג .תימלסומה היסולכואהו םיינאמותועה תונוטלשה
 היסולכואהו ,העודי הדימב שלח היה ןיידע ינאמותועה יזכרמה ןוטלשהש םושמ
 םילשומה ופיסוה םיקרפל ,יאדו .תטלחומ תונתייצ התליג אל תימוקמה תימלסומה
 ,דחאכ םיימוקמהו םירזה ,םידוהיה תא אכדל םיימוקמה־םייברעהו םיינאמותועה
 תושיגנמ םימלעתמ ויהש םג רורב !לארשי־ץראבש תוחדינו תונטק תורייעב טרפב
 םרפסמ טעמתנ םינשה תצורמב ,ןכ־יפ־לע־ףא .םידוהי דגנ םיימוקמ םימלסומ לש
 םילשומ דגנ יזכרמה ןוטלשה טקנש םישנע־יעצמא תמחמ הלא ןיעמ םילשומ לש

־־.םיצירע
 וסחיל רשפא םידוהיה יפלכ םיימוקמה םיינאמותועה תונוטלשה תדמעב רופישה
 תווצמ תא םיריפמ םחש אטשוקל םירזה םילוסנוקה ורסמי ןפ םתדרחל וקלחב
 ,םיינאמותועה תווחפה לש שדחה רודל הקלחב וז הדמע סחיל םג רשפא 53.רסיקה
 םיניתנה לכ לש םנויווש רבדב תאמיזנתה לש םיילרבילה תונויערה תא וגפסש

5׳.םייגאמותועה
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 יפלכ ,"םיילרביל״ה ללוכ ,תווחפה בור לש םתדמע .דתיה ליגרב יכ רורבו־יולג תאז םע
 רתויש הדבועה תורמל תאזו !םידוהיה יפלכ רשאמ רתוי העורג םיימוקמה םירצונה
 ןויוושה תונויערלו םירזה םילוסנוקה לש םתגאדל אשומ םירצונה ויה םידוהיה ןמ
 ,יכ ונימאה תווחפ הברהש ךכב היה תודמעב הז ינוש לש ומעט .תאמיזנתה לש
 תינאמותועה הנידמב בלתשהל תונכב םישקבמ םירצונה ןיא ,םידוהיה ןמ לידבהל
65.תוירצונה הפוריא תומצעמ לש ןתרזעב הרגמל םתפיאש אלא

 ילואו ,םיימוקמה םיימלסומה םיגיהנמה ןמ םייכרותה תווחפה ולדבנ אל וז םתנומאב
 םידוהיה םע וגהנ ,םיינאמותועה תונוטלשל המודב ,םה םג םדצמ וללה .םהמ ועפשוה
 תובשחתה לש םחי םימעפל וליג ,לשמל ,םימלסומ םידבכנ .רבעב רשאמ דובכ־רתי
 ־לכ־לע ;םייערש ןיד־יתב המכבו תוימוקמ תוצעומב םיידוהי םיניינעבו םידוהיב
68.םידוהיב וכמת ליגרב ירה םירצונל םידוהי ןיב תקולחמ .דתיה םא ,םינפ

 לש ישיאה םנוחטב הבר הדימב היה יולת םתדמעבש ,םימלסומה ינומה וליפא
 תעפשהב םתסה־ןמ ,םידוהיה יפלכ םתוגהנתה תא טעמ וביטיה ,םידוהיה םהינכש
 םימלסומה םחי היה ,םינפ־לכ־לע .תונוטלשה םושינעי אמש ששחמו םהיגיהנמ
 םידוהי אכדל םימלסומה ופיסוה םיקרפל ,תמא .םירצונל םסחימ רתוי בוט םידוהיל
 םידוהיב ושע אל םינפ־םושב ךא .םגרהל וליפאו ,םליפשהל ,םהב ללעתהל ,םידדוב
. 1860־ו 1850 לש םירומחה תוערואמה תעב הירוס לש םירצונב ושעש ךרדכ םיטפש
 תימלסומה הירוטסיהב השדח העפות ,עודיכ ,התיה אל םירצונ תמועל םידוהי תפדעה
 רשקב וז הדמע הטלבתה םיקסוע ונא הב הפוקתה ךשמ לבא .תינאמותועה וא
 איהו ,דחאכ םידוהילו םירצונל תימשר וקנעוה תאמיזנתה יפ־לעש תושדחה תויוכזל
 לידבהל .ולאה תויוכזל םירצונהו םידוהיה ונתנש םינושה םישוריפה ידי־לע העבקנ

 אלו השעמל םהל ונתינש תולקההו תויוריחה ןמ םיצורמ םידוהיה ויה ,םירצונה ןמ
 םיהולאה־תדובע םוחתב ,לשמל ,ךכ .תימשר ונתינש יפכ ןאולמב תווש תויוכז ושרד
 ינומעפב לצלצל דימ ולחהש םירצונה ןמ לידבהל ,רבעבכ גוהנל םידוהיה ופיסוה
 םהילע רוסא היהש רבד ,תויבמופ תוכולהתב םילודג םיבלצ תאשלו םהלש תויסנפה
57.ןכל־םדוק

 ולכיש תויוריח ןתוא תוצוח־שארב ןיגפהלמ ,םירצונכ אלש ,םידוהיה וענמנ םג ךכ
 םירעב םיסוס לע הביכר ,םיקוושב ןיי־יתב תחיתפ ןוגכ ,םימלסומה תושגרב עוגפל
 םידוהיה ויה םיבר םירצונמ לידבהל ,ןכ לע רתי 58.םיקורי םהיעבצש םידגב תשיבלו

 איצוהל הדוקפה ןוגכ—ןדצב קזנ היה םא םג הלשממה תודוקפל תייצל םירהממ
 80.אבצב תורישה ןמ (לדב) הבוח־רוטפ־ימד םלשל וא 50,ישפחל םיימלסומ םידבע
 ויה םימעפלש םירצונ המכ לש הפוצחה תוגהנתהל םיפתוש םידוהיה ויה אל םג ןכ
61.םהב םירגתמו םתוא םיפקות ,םימלסומב םיבלוע

 ,ינידמה םדמעמל רשאב םירצונהו םידוהיה תופקשה ןיב ירקיעה לדבהה היה הז ,ןכא
 .םימלסומה לצא םירצונ לע םידוהי תפדעהל תישארה הביסה וז התיהש ןאכמו

 המכב םיכמותו םיעייסמ םהל ויהו רבד לכל ינידמ ןויווש אלמ הפב ועבת םירצונה
.תינוחטב הנכסו ינידמ םויא םימלסומה םהב ואר ךכיפל !תוירצוג־תויפוריא תומצעמ
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פלש תוילכלכה תויורשפאבו תויתדה םהיתויוכזב םידוהיה וקפתסה ,םהמ לידבהל
 אליממ יכ וניבהש ךותמ ,תוינידמה תויוכזה אולמ תא גישהל ושקעתה אלו םהינ

 םוש ול ןיאש ןטק יתד טועימכ םהייח תא להנל ופיסוה םה .גשיה־רב רבדה ןיא
82."אובל־דיתעלו הווהב ץראה תבוטב וינע" קר ול שיו תוינידמ תורטמ

 הנידמל םתונמאנ תא חיכוהל לארשי־ץראב םידוהיה ולדתשה ללכ־ךרדב ,ןכ לע רתי
 ־תמחלמ ןמזב ומכ ץוחבמ הנכסל היופצ התיהשכ טרפב ,תימלסומה־תינאמותועה
 תבלעהב םימלסומל תופרטצה התיה וז תונמאנ תחכוהל םיכרדה תחא 83.םירק
 הדבועה ,רבד לש ורוציק 84.תירצונ־יטנא תוחיתמ לש ןמזב םתפיקתבו םירצונ

 םימלסומה יסחי תא רפשל םתסה־ןמ העייס ףתושמה ביואה םירצונה ושענ התעש
 לש שדחה יפואה תא המזגה תצקב ראית הפוקת התוא ןב ידוהי ףיקשמ .םידוהיהו

:1859־ב תודעה ןיב םיסחיה
 >הזל הז םיבהוא ,אברדא :הזל הז םיאנוש םניא םידוהיהו (םימלסומה) םילאעמשיה״
."םה םיאנוש םילאעמשיה (םירצונה) םילרעל לבא
 םירצונל םימלסומ ןיב םוהתה דועב ,19־ה האמה עצמא ךשמ ירה רבד לש וללכב
 םירצונה ליבשב רשא דועב .םידוהיהו םימלסומה יסחי ויה םירפתשמ ,תבחרתמ
 וז התיה םידוהיה ליבשב ,תיקלח הריגה ידיל איבה ףאש האוש־תרה בצמ הז היה

 ידוהיה בושיילו ;תילכלכו תיתרבח הניחבמ םדקתהלו םדמעמ תא ססבל רשוכ־תעש
 תרכינ תישעמו תירפסמ תומצעתהל תונמדזה וז התיה דחוימב לארשי־ץראב
.הפוריאמ היילע לש החוכמ

תודעה

 ■ץרא תועסמ ,(ךרוע) ירעי .א :םיאבה תורוקמה יפ לע ודבועש ,תונדמוא םה םירפסמה י•
 תנש ,קיל) ןמרבליז .א תכירעב ןועובש ,דיגמה * ׳דגוי 502 ׳םע ,(1946 ,ביבא־לת) לארשי

 לא תד ,78/495 ץוחה דרשמ .וא.ר.יפ ,הלודגה הינטירב !55, 176 ׳טע ,(14 .סמ ,1 העפוה
.1842 יאמב 24 ,תורייב ,36 .םמ ,גנינאק
 ןמ תאמ׳חתנומ ,הקאשימ .מ ;45 ׳ע ,(1809 ,םירצמ) םאש־לא תאבבנ ןע סא׳תיל־לא רצח2

 המרופירה ,זועמ .מ םג האר .139 ׳ע ,(1955 , תורייב) באבחא־לא האריתקא אלע באוו׳גילא
.17 ׳ע ,(1968 ,דרופסקוא .תילגנא) 1861—1840 לארשי־ץראבו הירוסב תינאמותועה

.הרעהו 18—17 ׳טע ,םש 3
 ןיסירפקמ סוטיפואינ ריזנה די־בתכ ,1841—1821 לארשי־ץרא תורוק ,(ךרוע) ןודיריפס .נ .ם *
 הירצמ־לא היפלאמ־לא תאזופחמ לא ,םותסר דסא >3—122 ׳םע ,(1938 ,םילשורי .תילגנא)
.69 ׳ע ,(1856 ,הנליו) לאירא רפס ,ןטלוש .ק > 3077 .סמ ,366 ,ב (43—1940 ,תורייב—םיכרכ 4)
 אלש רוטקוד־תדובע ,הירוסב ילע רמחומ ,ןמפוה .י לצא אבומ ,לבמק תאמ 78/283 ח״השמ 5
 םינמוי ,ירויפטנומ םג האר .336 ׳ע ,(1963 ,םילשורי) תירבעה הטיסרבינואה ,המסרפתנ
.358 ׳ע ,(1890 .ןודנול .הוול .ל ךרוע .תילגנא)
 .ל״נכ ,ןמפוה > 119 ׳ע ,(1925 .הסירח) הי׳חיראת תארב׳דומ ,(ךרוע) אשאב־לא ןיטנטסוק 8

.481 ׳ע ,(1843 .םילשורי) ץראה תואובת ,ץרווש םג האר > 335, 407 ׳טע
 ,ירויפטנומ ףסואב (1839) ט״צקת תנשמ ירויפטנומ .מ ריס לא הירבטב םידוהימ םיבתכמ האר י

 ןרק-לא יפ הירוס ,הביאר׳ע םרכ׳ לא דבע ׳שה > םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,יבצ־ןב ןוכמ
.5—124 ׳טע ,(2—1961 ,ריהאק) 1876—1840 רשע*עסאת*לא



ו5בצמב םייוניש

.100 ׳ע ,ל״נכ ,ןודיריסס ז 7 ׳ע ,לאירא ,ןמלוש י
.79 ׳ע ,םש •

 םג האר .רגו 277 ׳טע ,(ג״כשת ,םילשורי) ז דיכ ,תונופצ ,״תפצ תיערואמ" ,יבצ־ןב .י10
—1893 ,תורייב) הירוס ׳היראת ,םבד־לא ףסוי .649 ,ח ,(1905

 םד־תולילעו םיטפשמ ,(ךרוע) ןהכה .מ לצא ,"קשמד תלילע•׳ ,ןילביר .י לצא האר םיטרס 11
—206 ׳טע ,ל״נכ ,ירויסטנימ ! 125 ׳ע ,ל״נכ ,הבייאר׳ע !׳וגו 42 ׳טע ,(1967 ,ביבא־לת) 210  !
—188 ׳טע ,ל״נכ .השאבי לא ;׳וגו 132 ׳טע ,ל״נכ ,הקאשימ 203.
 ,ץססרמאפ לא ירוו ,78/410 ח״השמ האר וירחאל תוחתפתההו טפשמה לע םיאלט םיטרפ 'י
!  1840 ילויב 11, 20 .םמ ; 1840 יאמב 8. 23 .םמ ; 1840 יאמב 7. 22 .םמ ז 1840 יאמב 6, 22 .סמ
—188 ׳מע ,אשאב־לא םג האר .1840 טסוגואב 12, 18 .סמ 203.
—278 ,ל״נכ ,ירויפטנומ לצא ,״1256 ןאזמר 12 םוימ ...ףירש־יטח ןאמריפה םוגרת״ 22 ה אר .9
׳ מע ,(1931 ,אטשוק .תיתפרצ)׳ היכרות ידוהיל עגונכ תויכרות תוימשר תודועת ,יטנלג .א םג

.185— 9
!  1257 ׳א הדאמו׳ג 527, 3 .סמ ,הי׳גיראח רלדאריא ,אטשוק ,(.א .ב) יבישרא תלאכוושאב ״
 ,ןוסמייח לצא ,1841 לירפאב 21 ׳95 .םמ ,יבנוסנופ לא ןוטסרמאפ ,195/181 ח״השמ םג האר
.40 ,א ,(1939, 1942 ,ןודנול) םילשוריכ תיטירבה הילוסנוקה
 ב׳גר רחאוואמ ןאמדיפ םג האר > 1257 ,׳א הדאמו׳ג 532, 9 .םמ ,הי׳גידאח רלדאריא ,.א .ב "

.37 198 י״תכ/35/40/רא .םמ ,תירבעה הטיסרבינואה תיירפס ,1257
.(1257 )1841 ׳9 ףיעס .3 ׳ע ,9061 .םמ ,רוודומ ןדיילאמ .א .ב ”
—243 ׳מע אשאב־לא 12 . 1841 טסוגואב 21 ,קשמד ,יטרפ ,לוודיב לא ירוו ,78/447 ח״השמ * 4
—1840 לארשי־ץראכ ידוהיה בושייה ,תג .צ .ב ״ . 47, 82, 88, 188 ׳טע ,(1963 םילשורי) 1881
—181,33 ׳טע ,ל״נכ ,זועמ ” 4.

 ,ל״נכ ,ןוסמייח לצא ,1839 יאמב 25 ,םילשורי ,13 .סמ ,ןוטסרמאפ לא גנאי ,78/368 ח״השמ •נ
4- ,א 7.
.321 /וגו 77 ׳טע ,ב ,(1878 ,ןודנול) 811זז111 111£מ€8 ,ןיפ .׳ג21
—408 ,׳וגו 321 ,ב ,םש ■■ ר אוניב 1 ,םילשורי ,1 .סמ ,ירובסמאמ לא ןיפ ,78/1454 ח־׳השמ ; 9

.1859
—63, 328, 409 ׳טע ,ב ,ןיפ םג ;םש 9,  5 .םמ ,ןוטסרמאפ לא ןיפ ,78/874 ח״השמ ז 69

—41, 60 ׳םע ,תג ׳שה ! 1851 רבמצדב .׳וגו 47
.1857 רבמטפסב 15 ,םילשורי ,36 .סמ ,ןודנראלק לא ןיפ ,78/1294 ח״השמ
—207 ׳מע ,ל״נכ ,זועמ האד .תורעהו 8
.םש

—8 ׳טע ,(1859 ,קיל) לארשי יעסמ רפס ,ןימינב ףסוי ןב לארשי22 ן יפ 78/839 ח״השמ ׳שה * 9
866 4 ,(גרבמל) םילשורי ירעש ,רשייר : 1850 רבמטפסב 27 ,םילשורי ,20 .סמ ,ןוטסרמאפ לא
.17 ׳ע
 .סמ ,ןוטסרמאפ לא ןיפל חפוסמ ,10 .םמ ,גנינאק לא ןיפ ,78/874 ח״השמ :הז ןינעל האר 25
,78/1217 ח״השמב אבומ ,260 .םמ ,בכ 1161118611€6*1 ז 1851 ילויב 24 ,םילשורי ,6
ח ״השמ *18, 28 ׳טע ,רטייר םג האר .1856 ראוניב 7 ,םילשורי ,1 .סמ ,ןודנארק לא ןיפ

.156 ,א ,ל״נכ ,ןוסמייח לצא ,1849 רבמצדב 1 ,תורייב ,45 .םמ ,ןיטסרמאפ לא רומ ,78/2068
.189 ׳ע ,ל״נכ ,זועמ 22
.םש 20
.257 ,א ,ל״נכ ,ןוסמייה לצא ,1858 ראוניב 1,1 .םמ ,ןודנראלק לא ןיס ,78/1383 ח״השמ 81
.1266 ב׳גר 17 ,אלאו יסיל׳גמ רלדאריא .א .ב ז 102 ,א ,ל״נכ ,ןיס :הז ןינעל האר 82
—119 ׳מע ,ל״נכ ,זועמ 88 194.
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ל יא ןיפ ,195/292 ח״השמ ז 1271 ה׳גיח־לא ו׳ד 21422/7, 9 .םמ ,היליזואד רלדאריא .א .ב
. ילויב 5 ,םילשורי ,8 .םמ ,גנינאק ; .1856 רבמבונב 8 ,<ד ,םילשורי ,^..18505 

.7—196 ׳טע ,ל״נכ ,זועמ
. 219 ,א ,ןוסמייח ׳ר ,1853 רבמצדב 28 ,םילשורי ,33 .םמ ,ןודנראלק לא ןיפ ,78/963 ח״השמ

.220 ׳ע ,2 .םמ חפסנ ,םש ”
, דרופסקוא .תילגנא)׳ 1914—1843 לארשי־ץראכו תידוסכ תיסורה תוחכונה ,דוופוה .ד
.53 ׳ע ,(1969

.1859 ראוניב 1 ,םילשורי ,1 .סמ ירובסמאמ לא ןיפ ,78/1454 חי׳השמ ”
. 5,000־ל 19־<ד האמה תיצחמב עיגה לארשי־ן׳ראב תיפוריא תוסח תחת םידוהיה רפסמ

, היסורפ תוסח תחת רתיהו תיטירב תוסח תחת 1,000 ,תירטסוא תוסח תחת 3.000 ויה םכותמ
.87 ׳ע ,ל״נכ ,תג הארי .תויפוריא תוצרא ראשו היסור

, 195/1458 ח״השמ ; 1846 טסוגואב 26 ,קשמד ,11 .םמ ,ילזוו לא דוו ,195/226 ח״השמ האר
.1857 ינויב 10 ,קשמד ,12 .םמ ,ףילקדר לא קסימ

.1856 ילויב 31 ,קשמד ,12 .סמ ,ןודנראלק לא קסימ ,78/1220 ח״השמ
.217 ׳ע ,ל״נכ ,זועמ
.462 ,ב ,ל״נכ ,ןיפ
, ןוסמייח לצא 1840 טסוגואב 11 ,ח״השמ ,134 .סמ ,יבנוסנופ לא ןוטסרמאפ ,78/390 ח״השמ

.33 ,א ,ל״נכ
ל צא ,1840 רבמבונב 24 ,ח״השמ ,248 .םמ ,יבנוסנופ לא ןוטסרמאפ ,78/391 ח״השמ

.34 ,א ,ל״נכ ,ןוסמייח
. 2 ,א,ל״נכ ,ןוסמייח לצא ,1839 ראוניב 31 ,ח״השמ ,2 .םמ ,גנאי לא לוודיב ,78/368 הרדשמ

.220 ,א ,ל״נכ ,ןוסמייח לצא ,1874 ינויב 30 ,תורייב ,רזוח ,ןיפ לא זור ,78/963 ח״השמ *י
.1852 רבמבונב 8 ח״השמ ,5 .םמ ,ןיפ לא ירובסמאמ ,78/913 ח״השמ "
.1850 ילויב 5 ,םילשורי ,8 .סמ ,גנינאק לא ןיפ ,195/292 ח״השמ ,לשמל ,האר ״״

.רגו׳ 217 ׳טע ,ל״נכ .זועמ 01
ח ״השמ ! 1850 לירפאב 1 ,תורייב ,21 .םמ ,ןוטסרמאפ לא רומ .78/836 ח״השמ ,לשמל ,האר

.1851 ילויב 26 ,קשמד ,24 .סמ ,ןוטסרמאפ לא דוו ,78/872
.1851 ילויב 24 ,םילשורי ,6 .םמ ,ןוטסרמאפ לא ןיפ ,78/874 ח״השמ ׳שה “

ל א קסימב לולכ ,לוסנוקל קשמד לש החפה תאמ בתכמ ,78/1220 ח״השמ ,לשמל ,האר
.1856 ילויב 31 ,קשמד ,12 .סמ ,ןודנראלק
.רגו 210 ׳טע ,ל״נכ ,זועמ האר !־
, 78/2068 ח״השמ ,1844 לירפאב 10 ,בלח ,10 .סמ ,גנינאק לא ירוו ,195/207 ח״השמ האר ■י0

. סמ ,ףילקדר לא דוי ,78/1118 ח״השמ ; 1849 לירפאב 25 ,תורייב ,44 .םמ ,ןוטסרמאפ לא רומ
.1855 רבמבונב 9 ,קשמד ,43 .םמ ,ןודנראלק לא דווב לולכ ,37
.91—190 ׳טע ,ל״נכ ,זועמ ”
.רגו 7 190מע ,םש ג-

.1842 ינויב 14 ,קשמד ,46 .סמ ,ןידרבא לא דוו ,78/499 ח״השמ ”
.33—232 ׳טע ,ל״נכ ,זועמ ״״
.228 ׳ע ,םש ״י

.1841 ינויב 11 ,םילשורי .11 .סמ ,יבנוסנופ לא גנאי ,78/444 ח״השמ 62
ה ״השמ ; 125 ׳ע ,9. 956 .םמ י״תכ) ןאנכל םאש־לא ׳חיראת יפ ןאזחא־לא באתכ 6"

. 238 ,א ,ל״נכ ,ןוסמייח לצא ,1855 רבמטפסב 11 ,םילשורי ,11 .סמ ,ןודנראלק לא ןיפ ,78/1121
.1840 טסוגואב 21 ,קשמד ,לוודיב לא ירוו ,78/447 ח״השמ ! 125 ׳ע ,ןאזהא־לא כאת3 ״׳
.19 ׳ע ,(ב״שת ,םילשורי) .דפצ הילש תועסמ ,ידעי .א ״■'



שוביגו בושייה תונגראתה :תלוק לארשי
הנושארה םלועה־תמחלמל דע תינידמה ותעדות

ר שפא הנושארה םלועה־תמחלמ ינפל לארשי־ץראב ידוהיה בושייה לש ודמעמב
ם יבידנלו תורבחל ,תיתרוסמה תודהיל זכרמ שמיש בושייה :דחא סקודאראפ ןייצל
י דוהיה ץוביקה הז היה תאז םעו ,תידוהיה תימואלה העונתלו היצפיצנמאה תוצראמ
, יצרא ףקיהב תדחואמ תרגסמ םיקהל חילצה אל אוהש דבלב וז אל .רתויב גלופמה
ם ילשוריבו ,םיבורמ םיישק רחאל אלא הגשוה אל תוימוקמה תוליהקה לש ןתודחא םג
1.ללכ הגשוה אל

י נוציחה־ינידמה דמעמב םג אלא ימינפה־יתרבחה הנבמב קר אל טלב סקודאראפה
ו נמ םידוהיה :ידמל רכינ םיסולכוא־זוכיר היה לארשי־ץראב בושייה .בושייה לש

א ופא ויה םידוהי .שפנ ףלא 700 דע 600 לש תללוכ היסולכוא ךותב שפנ ףלא 90—80
. יהשלכ ץראב םידוהי לש רתויב לודגה זוחאה הז היהו ,ץראה לש הבושיימ 14%־כ
ם זוכיר לקשמ תא הלידגה תינאמותועה הכלממה לש תיביטרטסינימדאה הקולחה
ר כינ זוכיר ורצי םהו ,םילשורי ק׳גנסב היסולכואה עברכ וויה םה :םידוהיה לש
. ףוחה־ירעב רתוי ןטק היה יסחיה םרועיש .תפצו הירבט ,םילשורי—ץראה־םינפ ירעב
ל ש היסולכואב 5000 ,םילשוריב ףלא 80 לש היסולכואמ שפנ ףלא 45 ונמ םידוהיה
ם יפלא־תשולש ,ופיב ףלא 50־מ ףלא 12 ,תפצב ףלא 15־מ םיפלא 7 ,הירבטב םיפלא 8
2.הפיחב ףלא 20 ללכמ

ם תוחתפתה תעב בושייה לש ינידמה ולקשמ היה לד םיסולכוא לש הז זוכיר ףא לע
י לעב לש םרפסמ טועימ תמחמ תאזו ,הכלממב ילבחה ימצעה־ןוטלשה תודסומ לש

.םידוהיה לש ינידמה םגוצייל גאדיש ףיקמ ןוגרא רסוחו תינאמותוע תוחרזא
ה רכה ילעב .לארשי־ץראב ידוהיה בושייה לש וגוליפ לע רגת וארק םינוש םימרוג
־ תהל תוא תיתדעה הקולחב ואר תידרפסה תודהיהו הפוריאמ םילועה ברקמ תימואל
! תללוכה תידוהיה תודחאה תעדות לע םייקלח םיסרטניאו תוקיז לש םתורבג

י וכיסה לש ותצמחה רלוק תא םידוהיה ןיב גוליפב ולת ץראב ולדגש םיריעצ םיליכשמ
ר טשמה קינעה ןתואש ׳דכו טפשמה־יתבב ,תויריעב גוצייה תויורשפא תא לצנל

ץ ראב תודבוע תריצי ובישחהש ,"םיישעמ״ה םינויצה .1908 ינפל דוע ינאמותועה
ה לועפל ותלכי תא ריבגהל ךרד בושייה לש ונוגראב ואר ,תיטמולפיד הלועפמ רתוי
, םנמא ,וששח םקלח .תימצע־הלהנהל ןורשכ וב התפל םג ומכ תיאמצע תילכלכ

ד שח תא ררועל לולעה יבמופו ףיקמ ןוגראמ ,םיקיתו םיימוקמ םינקסע וששחש ומכ
ה לועפ לש המגמל םיפתוש ויה ותודיקפו דלישטור ןורבה ףא .םיבשותהו הלשממה
.תכל־תעינצמו תיאשח
גוליפה היה 1914 ינפל ץראב תידוהי תונגראתה ומדיקש םיפחדהו םינותנה ףא לצ
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 חוכמ וילע רבגתהל היה רשפא־יאש דע בושייה לש יתרבחה ויפאב הרועמ הכ
 תוערואמב םירושקה םיינוציחה םיפחדה ;בושייה לש תיטננמיאה תוחתפתהה
ו לחה 1908 זאמ הכותב םייתקוחתה םייונישבו תינאמותועה הכלממב וללוחתהש
 ומק .ותילכתל הז ךילהת עיגה אל 1914־ב .בושייה לש תללוכ תונגראתה םדקל
 יתרבחה הנבמה היה הנושארה םלועה־תמחלמ רחאל ףא .דבלב םייקלח םידוחיא
 רגתאל תונעיה ךותמ ושבגתהש ןה תוגלפמהו יטילופה ונוגרא ירכועב בושיה לש

.30־הו 20־ה תונשב ינוציחה
 תידוהי תודחא הליחתכלמ הדדוע תינאמותועה הכלממה לש תיתקוחתה תרגסמה
 תלימה תקוחו הכלממה תרגסמב הדיחיכ ידוהי "תלימ״ב ריכה רטשמה .הפיקמ
 "ישאב־םכח״ה .תוינברה תויושרל ידמל תובחרנ טופיש תויוכמס התנקה 1865 תנשמ
.ישיא ןוחטב יניינע ללוכ םיבר םיניינעב תונוטלשה ינפב םידוהיה תא גציי

 םיניתנה לע קר ,ןבומכ ,הלח איה .ץראב םידוהיה תא הדחיא אל תלימה תרגסמ לבא
 הפוריאמ ט״יה האמה תיצחמב ואבש םידוהיה לש לודגה םבור וליאו םינאמותועה
פסה הדעב תוארל ,אופא ,ופיסוה תונוטלשה .תאזה תוניתנה תא םהילע ולביק אל
 רתי לכו תיתלשממ תוכמס תלעב ,הכלהל ,התיה איה קר .תרכומה הדעה תא תידר
.תוירטנולוו ויה תוידוהיה תויודגאתהה
 תידרפסה הדעלו םינאמותועה םיניתנל תלימ לש תיקוחה תרגסמה לש וז הלבגה לע
 תנשמ םנמא .דבלב לארשי־ץראל לבגומ היה אל ידוהיה תלימהש הדבועה הפסונ

 לאיזוע ברה היה 1911 תנשמו ישאב־םכח םילשורי לש ״ןויצל ןושארה״ היה 1840
ממה ידוהי לכ תא הפיקה תלימה תרגסמ םלוא .ופי לש ישאב םכח לש דמעמ לעב
 לקשמבו רפסמב רעצימ םרוג לארשי־ץרא לש תוליהקה ינב ויה וז תרגסמבו הכל
 ופתתשה םילשוריו ופי תוליהק ינב ;יקינולסו אטשוק תוליהק ינב תמועל ינידמ
 ןטק היה ודימעהש םירחובה רפסמ םלוא תלימה תודסומל רחובה ףוגב םנמא

.רתויב
 ,רומאכ ,ופיסוה הירחאלו 1882 ינפל לארשי־ץראל ואבש םידוהיה לש עירכמה םבור
 םה ;ןאכ תירלוסנוק הנגה םהל וצמיא ףא וא םאצומ־תוצרא לש תוניתנב קיזחהל
 לע ולחש תובוחמ רטפיהל וחמש ףאו םירזה םילוסנוקה תנגהב ןוחטב־רתי ושיגרה
 ןיב הטטק תובקעב—ןויסנ השענ ,הכפהמה ינפל דוע ,1908־ב .םיינאמותוע םיניתנ
ולע םידוהיה 3.תחא הדוגאב םיסורה םידוהיה לכ תא ןגראל—ופיב םיברעל םידוהי
.םינוש םילוסנוק לש תונוש תוסח־תודעל גלפתהל ויה םיל
 יפל וגלפתה םידוהיה .םינושו ויה םיבר ינוריעה ידוהיה בושייה לש תוגלפתהה יווק
 הליפתה יחסונו םהלש ןידה־יתב ,(ונידאל וא שידיא) ימוימויה רובידה ןושל ,םאצומ
 תודסומה לכ תא הליחת הפיקהש תחא "תוללוכ" ומייק םידרפסה .תונוש תודעל
 יאצוי לש םיזוכירה ולדג רשאכ גלפתהל הלחה וז תוללוכ ."חרזמה־תודע" ינב לש

.תומיוסמ חרזמ־תוצרא
 ופיסוה רשאכ םג ,תסנכה־יתבו ןידה־יתב תניחבמ םידרפסה ןמ וגלפתה חרזמה תודע
־רגומה תידרפס הדעה ןמ וגלפתה ט״יה האמב דוע .םהלש הקדצה תודסומב ךומתל

*
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 םג וגלפתה 1907־ב .היזורג יאצוי םי׳גרוגהו םיראכובה ןכו ,הקירפא־ןופצ יאצוי םיב
.הכלממה יניתנ ויה םה םגש ףא ,םמצעל ןיד־תיב ועבקו םינמיתה
 .הכימתה תורוקמו אצומה תומוקמ יפל ונגראתהש "םיללוכ״ל םיקלוחמ ויה םיזנכשאה
."םישורפ״ל "םידיסח" ןיב—רחא גוליפ ידי־לע ךתחנ םיללוכ יפל הז גוליפ
 םיללוכל לעמ תללוכ תושר ןיעמ היהש ,םיזנכשאה תדעל יללכה דעווה םקוה 1866־ב
 הז יללכ־דעווב תוארל םיסנמ 1908 תנשמ לחה .םייללכה םיכרצל גאדו םידדובה
 הלעמל ויה םיזנכשאה .םילשוריב ידוהיה בושייה לש תללוכ תונגראתהל ןיערג
 דעווה .תיללכ תיבושיי תועמשמ תופיא התיה םתונגראתהלו הז בושיי לש ותיצחממ
.תונוטלשה ינפב םג הללכב הדעה תא גצייו "לארשי־תסנכ" םשב הנוכ יללכה
 םיירמח םיסרטניא םע גהנמבו אצומבש הבריק תושגרה וברעתנ וב הז ינוגבר גוליפ
 הקיזה ןמ הקזח התיה הדעל הקיזה !תדחואמ היליהק לש התריצי תא עגמ םיקזח
 תוגלפתה .תורבדיה־ןושל ואצמ אל תודעה לכו ,לארשי־ץראב ידוהי ללכל תישיאה
 ,םילשורי—שדוקה־ירע עבראב ןה ינוריעה ידוהיה בושייה לש ודוכיל תא הענמ וז

.תושדחה תוליהקב ןהו—תפצו הירבט ,ןורבח

ב
 היה תינוגרא הניחבמ םלוא ,תימואל תודחא לש תונויער ומע אשנ "שדחה בושייה"
.ותישארמ דוכיל רסח אוה ףא
 םיבושייה 4.תינכת לעבו יללכ ןוגרא לש וידי־השעמ התיה אל השדחה תובשיתהה
 הינמורמ םיבשיתמה ןיב רשק םנמא היה .םיטרפו תודוגא ידי־לע ודסונ םינושארה
ם יבשיתמהו ,1882 תישארב דסונש לארשי־ץרא בושיי תודוגאל יזכרמה דעווה ןיבל
 ־גומ השמ תדוגא" תונגראתהל דע היסורב םישיאלו תודוגאל ויה םירושק היסורמ
 םיבשיתמל תירסומ תושר שמשל לחהו ןויצ־יבבוח תא זכירש ףוג ,1884־ב "ירויפיט

5.םישדחה

 ויה םילוטנש םשכ תללוכ תיתרבח תינכת וותה אל הליחתכלמ הלא םיפוג םלוא
 וסחי תאו שדחה בושייה לש ונוגרא ךרד תא ובשיח אל םה .תישעמ תילכלכ תינכת
 רתוי רורב גשומ םהל היה .םייקה ידוהיה בושיילו תימוקמה היסולכואל ,הלשממל
 ינונקתב םיפקתשמ םירבדהש יפכ ,תדדובה הבשומה לש יתרבחה הנבמל סחיב
.תובשומה
 ,"הלעמה־דוסי יצולח דעו" ,1882־ב דסיל םישדחה םילועה וסינש ןושארה ןוגראה םג
 הליחתמה הבשומב םייתרבחה םייחה תא ןגראלו עקרקה תושיכר תא זכרל קר דעונ
 הילעה תקספה םעו םימי ךיראה אל הז ןוגרא .רתוי תופיקמ תויצטניירוא עובקל אלו

.ץק ול םשוה
.םתוא וחנהש תונורקע לע דומלל רשפא םיבשיתמה לש םתוגהנתה ללכמ קר
 תונויסנ ףרח .תינאמותועה תוניתנה תלבקב םתסה־ןמ וצר אל תונושארה תובשומה
 ־רתי םיבשיתמה ואר ,לארשי־ץראב תידוהי תובשיתה ןעמל ןטלושה לצא לדתשהל

.םילוסנוקה תנגהב םמצעל ןוחטב
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י ברעה בושייה ןמ תודרפיה לש ללכ םיבשיתמה םהל ועבק אל תילאירוטירט הניחבמ
ע ייתסהל השקיבו ינוע׳ג יברעה רפכה דצב הדסונ ףא הניפ־שאר הבשומהו םייקה
ת ויהל יאשר הדעה רבח—תדרפנ תידוהי הדע ןאכ יכ היה רורב תיתרבח הניחבמ 6.וב
ם ייחל יתרוסמ־ידוהי ןויבצ לש הדימ ועבק ףא תובשומה תונקתו ,דבלב ידוהי
ד וכיל ,יתרבח דוכיל לש הבר הדימ בייחמ תובשיתהה לעפמ יכ היה רורב .הבשומב
ם יסב לע התיה הבשומב תונגראתהה .תיתד תידוהי הליהק לש הזמ תכל״קיחרמ
ו רשפיאו ללכב טרפה לש הבר תולת ומרג תובשיתהה יאנת םצע םלוא ,ירטנולוו
ו חסונש תובשומה לש תונקתה ויה תאז םע .טרפה םע ותורמ תא תופכל רוביצל
ו צלאנ םיילכלכ םימעטמ ירהש האמה תישאר דע דבלב הכלה תובשיתהה תישארב
ן המ הלטינ תיתרבחה ןתואמצעו וידיקפו דלישטור ןורבה לצב תוסחל תובשומה בור

.90־ה תונש ףוס דע
ק ותרש בקעי תחפשמ ומכ) םייברע םירפכב םידדוב םידוהי תובשיתה לש תונויסג
ר רל ןבואר ןויסנ ומכ) תולודג תוזוחאב םידדוב םידוהי תובשיתה לש וא (היניס־ןיעב
י תורישו רוביצ ייח לש םמויק םשל הדעב ךרוצה תמחמ הפי ולע אל (ןינח־ידאווב
ל ש וכופיה ,םירעב ןשיה ידוהיה בושייה ןמ לדביהל ורמא אל ףא תובשומה ,.ךוניח
־ טפשמ־תיב םקוהש דע תוחפל ינברה טופישל וקקזנ ןה ,ויתורישל וקקזנ ןה—רבד
.ןשיה בושייה לש תואירבה יתורישל וקקזנ ןהו ,1909־ב ופיב ירבעה םולשה

ם לוא ,תובשיתהל תועקרקה תשיכרב ןשיה בושייה ישנאב ורזענ םינושארה םילועה
י שנא םע רשקתהלמ ןווכמב ענמנ ןיטנובל .ד .ז .םהיתוקולחממו םהמ וגייתסה םג
ת ובשיתהל עקרק שוכרל ושקיבש "לארשי תיהת" תרבח ישנא םע ףאו ,םילשורי
־ אלהו ןגרואמ־אלה הילעה לג תא ,תאז תמועל ,ורקיב בושייה ישנאמ םיבר ;תידוהי

.דבלב םייכרע םימעטמ אלו—1882 לש בשוחמ

ם ומינולק באז לש ורוקיב תעב םיאצומ ונא וללכב בושייה לע רתוי תללוכ הבשחמ
8.1885־ב לארשי־ץראל ןויצ־יבבוח לש םחילש ,יקצוסיו
ו תומכב הלוע ץראב םייקה בושייה יכ יקצוסיוול היה רורב ןושארה הז ורוקיבב
ה בוח יכו שדחה הילעה לגב םיבשיתמה ץמוק לע ילכלכהו ינידמה ולקשמב ףאו
ו תעד ןתנ אוה .יתרבחה ונוגראל םג ומכ ילכלכה וחותיפל גואדל ןויצ־תביח ישנא לע
ת ובשיתהל תידרפסה הדעה לש העויסב תובישח הארו תונושה תודעה לש ןדוחיא לע
ת ודעה תודחאב האר הדוהי־ןב רזעילא .תושרל תברוקמו ץראב הרועמ התויהמ
.תינידמה הרשכההו תוימואלה תורבגתהל תואה תא
, םילשוריב ןויצ־יבבוח לש לעופה דעווה תא עובקל אלש תאז םע רהזנ יקצוסיו םנמא
ן ויצ־יבבוח לש וז תוגיצנ ;ופי תא הילע ףידעהו ,םייקה ידוהיה בושייה לש וזכרמ
.שדחה בושייה ינקסעל והשלכ סוניכ םוקמ תושעיהל הדמע
ה יסולכואה לש יתליהקה לוציפה חא תוחפל עונמל דעונש ,תודעה תודחא לש ןויערה
ו חילצה בושייה ברקמ םירחוסו םיליכשמ .1908 ינפל םשגתה אל ,םירעב תידוהיה
. םיירוביצ םידיקפת יולימ ךרוצל םירעב תונטק המזי־תוצובק תמקהב רתויה לכל
ףוסב ;1887־ב ופיב "לארשי תרזע" תאו "ןויצ ינב" תא חקור ןועמש םיקה ךכ
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 ןעמל ןה םג ולעפש תוצובק ופיבו םילשוריב ומק 90־ה תונש תישארבו 80־ה תונש
.םיתוריש תקפסאו תיתליהק תודחא
 תנשב ז תודעה תודחא ןעמל "לארשי ינב" תצובק םילשוריב הרצונ 90־ה תונש ףוסב
 לע תורבגתהב החוכ תא איה ףא התסינש ,"םילשורי יריעצ תדוגא" הרצונ ד״סרת
 .בושייה לש ילכלכה ומודיקל "הדוהי ינב" תדוגא הדסונ רתוי רחואמב .יתדעה גוליפה
 .בר היה אל—םיישפח תועוצקמ ילעבו םירחוס—םיליכשמ םיריעצ תוצובק לש ןחוכ
 תודסומ לע וכמסו יתדעה גוליפל דוגינב תידוהי תודחא לש םיחנומב ובשח ןה
.דחושו תולדתשה תמועל םירחבנה ןוטלשה
 דוע היהי אלו" ופיב םידרפסלו םיזנכשאל תדחואמ הליהק םיקהל וחילצה 1893־ב
 הדעה תבוטל לועפלו ללכב יוול םוש ילב ידוהי םש קר ידרפסלו יזנכשאל רכזו םש
 בוש המקוהו הגלפתה הליהקה םלוא .תירבעה העבקנ דעווב תרבודמה הפשכ ."הלוכ

.1909־ב קר
 ןתצקו ןשיה בושייה יאצוימ ןתצק ויה ופיב ופסאנש םיליכשמו םירחוס לש תוצובקה
 קדצ־הוונ ןוגכ תושדח םירוגמ־תונוכש לש ןתמקה ומזי ןה .שדחה בושייה ינבמ
 ופיב הלועה הרידה־רכשמ ענמיהל ושקיב ןה .יתרבחו ילכלכ לוקיש ךותמ םולש־הוונו
 לש םילוקישה ןאכ םירדענ ןיידע ;תידוהי הנוכש לש דחוימ יתוברת ןויבצ בצעלו

 תוריד־ילעבל תוריכש־ימד תמרזהמ תינורקע תוענמיהו תילכלכ היקרטוא ןיעמ
 ןאכ ןיא ףא ,"תיב־תזוחא" לש התמקה תעב ןכ־ירחא םירבדה ויהש יפכ ,םייברע
 ־לת לש הדוסיי תעב עיפומ אוה ףאש ,תיאופיה תידוהיה הדעה לעמ לדביהל ןוצר
 לש היתורישב םיליעפ ויה "םולש־הוונ״ו "קדצ־הוונ" ידסימ :אוה ךופהנ .ביבא
.הליהק תמקהבו ופיב הדעה
 תודעה הבש—תיתרוסמה הרבחה ןמ רבעמ־תרוצ ןיעמ ונינפל ןאכש רמול רשפא
 לא—קוחב םירדגומה םידרפנ םינוגרא תומייקמו תודרפנ תונוכשב תורג תויתדה
 .ילכלכו יתוברת דוחיי לע תעדמ הדיפקמהו תווהתהל הדיתעה תימואלה הרבחה
.והנשמל דחאה בלשה ןמ רבעמב ץירממ םרוג ,בגא ,ןה ףא ויה תוינמרגה תונוכשה
0 9־ה תונשב םג > ץראב בושייה לש תויללכה תולאשב ןוידל ףתושמ םורופ אצמנ אל

 !תונטק תודוגא לשו המזי־ילעב םיטרפ לש םתוליעפל ףחד ושמישו תונותעב ורכזנ
 הכאלמ־ילעבו המדא־ידבוע םידוהי תכימתל הרבחה" וז ,ןויצ־יבבוח לש לעופה־דעווה
 תוכמס רסח םג םא ןוידל םנכמ םרוג 1890 זאמ שמיש .״לארשי־ץראבו הירוסב
 .םינקסעו םילעופ ,תודוגאהו תובשומה ישנא וסנכתה ותציחמב .עצבל חוכו בייחל

 ,דלישטור ןורבה לש תודיקפה התיה 1900 דעו 1883 תנשמ בושייב רתויב קזחה םרוגה
 םג .תוירוביצ תועונתלו םיירוביצ םינוידל הקקזנ אלו איה־הילוקיש יפ־לע הלעפש
.סרח התלעהו—םירעב תודעה לש ןדוחיאל איבהל ,התעפשה תדימכ ,התסינ איה
 תמועלו ,תונושה תודעה ןיב תודחא םיקהל החילצה אל הליחתכלמ ןויצ־תביח תעונת
ל ככ 80־ה תונשב ןיידע טלבתה אל הז גוליפ .שדחל ןשי בושיי ןיב גוליפ הללוח הז

 ינב ןושלב "בושייה ןויער") תובשיתהה ןויער 9.90־ה תונשב טלבתהל היה דיתעש
ישנאמ קלח יכ רעשל היה רשפאו ומצע ןשיה בושייב תקולחמ־תלאש היה (הפוקתה

-.^1
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 ינפ לע שדחה ןויערל הנתינש הרוכבה > השדחה תובשיתהל םדי ונתי ןשיה בושייה
 בל בישי יכ הוקתל םוקמ הנתנ הפוריאב "םיליכשמ״ל "םידרח" ןיב תוקולחמה
 תינומהה הילעה ינפל דוע עבת ,לשמל ,הדוהידב רזעילא .םידרח לע םינשדח
 תעונת לש הבכרה ."לארשי תייחת" ינפמ הקולחה ינוממ םע תוקולחמה תא תוחדל
 בושייב םולש ןכשוי יכ הכרעהל םוקמ ןתנ ,םידרחה הב ויה םיברש ,המצע ןויצ־תביח
 לע המויקש תללפתמו תדמול הדע ןיב תוסייפתהו תווצ־םויק ךותמ ילארשיצראה
 ידוהי בושיי .םירעב הלכלכ־יליעפו םיבשיתמ לש תינרצי הדע ןיבל "הקולח״ה
 םשכ הפוריאב תווצמה־תרמושו תיתרוסמה תודהיה תא שדחי לארשי*ץראב יעקרק
.למסו זכרמ הל שמיש שדוק־ייח לש בושייש
 תוהדזה לש תודוסי הב שיו הלק הניא "שדח בושיי״ל "ןשי בושיי" ןיב הנחבהה םצע
 ןשיה ישנאב ואר שדחה בושייה ישנא .תישממ תואיצמ לש קר אלו תיגולואידיא
 .תוינרצי תוכאלממ סנרפתה םהמ דבכנ קלח םלוא—םינרצי־יתלב הקולח־ילבקמ
 ־יתבל ודגנתה ףאש םהמ ,םידרח תווצמ־ירמוש טעמ אל ויה שדחה בושייב וליאו

רפסה הדעה ינב וליאו .שדחה בושייה לש קהבומה ונמיס ובשחנש םישדחה רפסה
.הזב אלו הזב אל םלילכהל ןיא תיד
 םיללוכה־דעו ותוא גצייש הדימב ןשיה בושייה לע רבדל ונא םילוכי ,רבד לש וקוידל
 בושייה" לע רבדל ונא םילוכיו ,תיזנכשאה הדעה תא גצימ בשחנו 1866־ב םקוהש
 לועפל הלחה ותוגיצנש ,ןויצ־יבבוח לש לעופה־דעווה ותוא גצייש הדימב "שדחה
 ותלועפב לחה ומצע אוה וליאו 1885־ב לארשי־ץראב יקצוסיו לש ורוקיב תעמ
 תכימתל הרבח״כ תיסורה הלשממה ידי־לע ןויצ־יבבוח רושיא םע ,1890־ב תימשר
 ןיקמויט באז בציתה רשאכו "י״אבו הירוסב הכאלמ־ילעבו המדא־ידבוע םידוהי

.דעווה שארב
ם סרפתנ (1885) ה״מרת תנשב .םילותפנ יפוצר ויה הלא םימרוג ינש ןיב םיסחיה
 ויתונולשכ תא הארה ,תיאלקחה תיבשיתהה ןויער תא הניג רשא "לכיהמ לוק״ה
.םייקה בושייה לש ותוליעפו וייח תא ותמועל םמורו המשגהב
 םינוציקה םידרחה ןיב הפירח תקולחמ הררוע (1888/9) ט״מרת הטימשה תנש
.םיריתמל
 ברה םשארבו ןויצ־יבבוח לש ("הרייש") תחלשמ ישנא ובייחתה (1890) ן״רת תנשב
 ובייחתה תאז דגנכו ,סנה־לעב ריאמ יבר תפוקל עירפהל אלש רבליהומ לאומ",
."בושייה ןויערל" רוזעל םיזנכשאה םיללוכה ישאר
 תובשומבו םירעב שדחה ךוניחה תולאשב תקולחמה בקע וערוהו ובש םיסחיה
 לעופה־דעווה ןמ םניפ לכימ־לאיחי לש ותשירפ ."השמ־ינב" ברקב םיכוסכיסה בקעו

 ־בחרתמה ערקה לע הדיעמ םיללוכה־דעו לש םיגוחל ותוברקתהו ןויצ־יבבוח לש
 .והנשמל דחאה ןמ רבעמה לעו םימרוגה ינש ןיב םייקה רשקה לע םג םלוא—ךלוהו

 תא ריבגה ןתוחתפתה ךלהמב תושדחה תובשומה לש יתרבחה יפואה תושבגתה
 תובוחרב גוהנ היה וידחי תוריעצו םיריעצ לש יוליב .םימרוגה ינש ןיב קחרמה
לש הלאשה התיה הרומח זהוקת־חתפב "םשה־לוליח" בשחנ ךא ןויצל־ןושארבו
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 ־וויתה" ךכב ואר םידרחה .יפוריאה ףאו ,יסורה ,ינויצה ראוטרפרה ןמ תוזחמ תגצה
 .הרוזפב תרערעתמה םיהולא־תארי תא חיטבהל דעונש בושייה ברקב תשדוחמ "תונ
 תדמתמה הפקתהה היה ןשיה בושייל ןויצ־יבבוח יגוח ןיב תקולחמב ףסונ םרוג

 ןויער לב רתסלפ השעש גוליפ ,םיזנכשאל םידרפס ןיכ גוליפה לע הדוהי־ןב יגותע לש
 תוברעתהו םיילכלכה םהיתונורתיל תולכנתה ךכב ואר םיזנכשאה .תימואל תודחא לש

.םתדע ירדסב ץוחבמ
 ישנא לש הנשלהה ללגב רומח רבשמ ללכל םירבדה ועיגה (1894) ד״נרת תנשב
 ורסאמל איבהש רבד ,יכרותה ןוטלשב דרמל תיסמ אוהש הדוהי־ןב לע ןשיה בושייה
 ה״נרת תנשב רבכ םלוא ."םיבושיי״ה ינש יכמות ןיב תוצופתבו ץראב ףירח סומלופלו
 תא תקולחמה שיאבת אמש וששח םידדצה ינש .תשדוחמ תורבדיה הלחה (1895)
 םידדצה ינש ועיגה הז ףתושמ ןינע חוכמ .ידוהיה רוביצב לארשי־ץרא לש החיר
 תוכזב דצ לכ לש תידדה הרכה וב התיה םלוא דבלב "הפקתה־יא" םכסה היהש ,םכסהל
 וצחש הבריק־תודוקנ ויה תומיוסמ תוניחבב .תווצ־םויקל תונוכנו רחאה לש ומויק
 םידחא לש םתגאדו ,דלישטור ןורבל ןשיה בושייה תודגנתה :תקולחמה יווק תא
 ושבגתהש תודמע ומאת ,םילעופל ("תלצבחה" לעב ,ןיקמורפ .ד .י ןוגכ) וירבודמ
.האמה תליחתב שדחה בושייכ
903 1־ב בקעי־ןורכזב "תיבושייה היסנכ״ב םג ופתתשה ןשיה בושייה לש םיקלח
 ־ןמזל בש םניפ לכימ־לאיחי—"תילארשיצראה תורדתסה״ב לועפלו ףתתשהל ופיסוהו

.וז תרגסמב הלועפל המ
 לש ישפחה ןויבצה תא הקזיח האמה תישארב לארשי־ץראל אובל הלחהש הילעה
 המרג הארנש יפכ םלוא .הלא םיבושיי ינש הקיחדה וליאכ וז הניחבמו ,בושייה
 בושייב ילכלכה רבשמהו ,תשדוחמ תוברקתה 1908 תכפהמ לע תיטילופה הבוגתה
.ונעמל לועפל שדחה בושייב םיגיהנמ דדוע ףא 1911—1910־ב ןשיה
 וכרענש תעמ יביטקייבוא ימואל ךרע ול הנקה ןשיה בושייה לש יתומכה ולקשמ
 ,יתרבחהו ידרחה ונויבצ עיתרה ,ינש דצמ ; 1908 ירחא םייתכלממ תודסומל תוריחב
 תבחרה ינפמ ששחל ןשיה בושייה לש וכרעב הרכה ןיב עלקנ שדחה בושייהו

.ותעפשה

ג
 תוריחבב הדעה לש ירפסמה החוכ תובישחב היילעהו 1908־ב הקוחתה שודיח רחאל

 בושייה ישנא ףא !ינידמה םדמעמ ירכועב אוה גוליפה יכ שדחה בושייה ישנא וריכה
 הדע לע תדכולמו הלודג הדע הפידע ץראב ינידמה בצמב יכ ןיחבהל ולחה ןשיה
 םילדבהה לע רשגל ולא תורכהב היה יד אל ,הארנ דועש יפכ ,םלוא .תלצופמו הנטק
.םינושה םיינוגראה םיפוגה ןיב םילודגה
 לש ללוכה ונוגרא דודיעב דבכנ םרוג התיהש הכלממה תודסומב תינידמה תוליעפה
 תכפהמל םדוק הז ןינעב ידמל לבגומ דיקפת האלימ 1908 זאמש הפוקתב בושייה
.םיריעצה םיכרותה
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 ולש "לארשי־ץרא חול״ב ץנול .מ .א הנפה 90־ה תונש לש הינשה תיצחמב דוע םנמא
 ללגב .ןלצנמ אוה ןיאש תוינידמה תויורשפאל ידוהיה רוביצה לש ובל־תמושת תא
 תונוטלשה : םלוב תא גציל לוכי ישאב־םכחה ןיא תודרפנ תודעל םידוהיה לש םגוליפ
 תא ףא .הלשמ רתכומ תחא לכלש תודרפנ תודעכ םיזנכשאבו םידרפסב םיריכמ
 םידוהיה ןיא (תורחבנהו תוילהנימה תוצעומה) םיסיל׳גמב םירחבנ בישוהל תוכזה

.םילצנמ
 רסוח יכ (יקסבוזרג הדוהי אוה ,ד״דמ) 1897־ב "חולישה" לש ורפוס בתכ ךכל המודב
 חולשל תוכזה המרגותב הדע לכלש" דועב !םהירכועב אוה ופי ידוהי לש םדוכיל
 דמועה ישאב־םכח הל רוחבל ,ריעה־תצעומ תיבל דחאו טפשמה־תיבל דחא רחבנ
10."הלא לכמ המואמ ןיא ופיבו ,הינב טפשמ שרודו הלשממה ינפל הדצמ

 ךכ תיברעו תיכרות יעדוי ץראה ילודיג םיליכשמ לש הבכש בושייב הלדגש לככ
 םיבשיתמה לש עגמה ףא !תולצונמ ןניאש תוינידמה תויורשפאל רתוי בל םשוה
 ךמתסמ וניאש תואנ ידוהי גוצייב ךרוצה לע םתוא דימעה הלשממה םע םישדחה
.דחושה לעו "סנאילא״ה וא דלישטור ןורבה לש תינידמה העפשהה לע קר
 עונמל דעונש דעו דסיו תונוש תודעמ םינקסע תצובק וביבס זכיר ףוגנזיד ריאמ
 ,ןילי ,ריפס ,חקור םג ,ףוגנזיד דבלמ ,וב ופתתשהו 1908 לש הכפהמה ינפל ךומס

.(ארורד־רב) ירורד .ד .יו גרבנזייא
תהש היסולכואה תא םיגצימה תודסומב תוליעפ ידי־לע תויוכזה תחטבהל העיבתה

 .שדחה בושייה ישנא יפמ העמשנשכ דוחייב ,שודיח תניחבב התיה הכלממב ומייק
 ־לע !םייתרוסמה םייקוחה תורוניצה ויה הלשממה יפלכ תולבוקמה הלועפה יכרד
דאה הצעומב דמעמ לעב היהו תידוהיה הדעה תא תימשר גצייש ,ישאב־םכחה ידי
 עונכיש־יעצמא וליעפהש תושרל םיברוקמ ידי־לעו :(הראדיא סל׳גמה) תיביטרטסינימ
 תודסומב גוציי לעו תידוהי תירוביצ הלועפ לע וכמס אל הלא לכ .דחושל וקקזנו
.תיאשח הלועפו ימשר גוציי לע אלא םיירוביצ
 תולאשב הפוריא תונידמ לש םילוסנוקה םע רשק לע ךמתסהל הבריה שדחה בושייה
 ,א״קי לש ןכמ־רחאלו ,ןורבה לש תודיקפה !׳דכו םיתב ןינב ,עקרק תושיכר ,ןוחטב
 םייזכרמה תונוטלשה לע העפשה יתפרצה ץוחה־דרשמ תועצמאב ליעפהל הלכי
 לצא דבכנ דמעמ ,ןורבה ידיקפל דוחייב ,התנקה המצעלשכ וז הדבועו ,םיימוקמהו

.םיימוקמה תונוטלשה
 תויבמופ לצרה לש ותוליעפ התיה בושייה תא ולהינש תויושרה לש תוארה־תדוקנמ
 לע וניבהל רשפאש חור־ךלה—םייקה בושייל קזנ ךא תמרוגה תוירחא־תרסח הרמויו
 בושייה לש תימינפה ותחימצ .דימח־לא דבע לש ינדשחהו טלחומה ןוטלשה עקר
. 1908־ב ינאמותועה רטשמב יונישה יגפל דוע םייולג םיירוביצ םינוגרא הטיבנה
 תא ומידקה 6—1905־ב םילעופה־תוגלפמ לש ןתווהתהו 1903־ב בושייה ןוגראל ןויסנה
 םיינידמה םיאנתה ךותמ ומק אל הלא םינוגרא .הלוכ ץראב תוחורה־ךלהב יונישה
.השעמ־רחאלש קודיצ םמויקל ןתנ תוביסמב לחש יונישה םלוא ,הפוג ץראה לש
תרכה ךותמ אל ,1903־ב השענ לארשי־ץראב בושייה לכ תא דחאל ןושארה ןויסנה
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ר בשמה ךותמ חמצש ןויסנ הז היה .יתרוסמה בושייה דצמ אלו ינוציח ינידמ ךרוצ
י דיל דלישטור ןורבה ידימ להנימה תרבעה םע בושייה לע רבעש יתרבחהו ילכלכה
ם היפ תא לואשל ילב העצובש הרבעהה ןמ ועגפנ תובשומב םירכיאה .1900־ב א״קי
ל ש הז ןורקע .יתודיקפ חוקיפ תחת ימצע־לוהינ לש הביטנרטלא ועיצה םהו

ל ע לחוהו יאלקחה בושייה ןמ רבעוה ,םעה־דחא דוחייב ףיטה ול ,תימצע־תודגאתה
ל שו הכאלמ־ילעב לש םינוגרא 1900־ב ומקוה ךכ .ויתובכש לכ לע ,וללכב בושייה
ת א עונמל דעונ תוימוקמה תוליהקהו תודעה ,תויעוצקמה תוצובקה ןוגרא .םילעופ
ת ונויצה ידדצמל תוארהל דעונ אוה .ץראה ןמ הריגה ידי־לע בושייה לש ותוטטומתה
, ילארשיצראה בושייל יוכיס ןיא תומדוק תויקוח תובורע אלל יכ ונעטש ,תינידמה
ן ויער .ימצע םיבאשמ זוכירו ימצע־ןוגרא חוכמ םייקתהל בושייה לש וחוכב שי יכ
ה אצות םג היה אוה ; ומצע ילארשיצראה בושייב קר חמצ אל ףא בושייה לש ונוגרא
ם חנמ תושארב ולש תחלשמ רשא ,יאסידואה דעווה ישנא דצמ העפשהו המזי לש
.1903 ץיקב ץראל האב בונאירוד רתלאו ןיקשיסוא

ל ש תללוכ תודחא םיקהל הדעונש ,"תילארשיצראה תורדתסהה" המקוה 1903 ץיקב
סהה תרטמ .תועוצקמו תודע ,תומוקמ יפל םיגלופמ ויהש שדחה בושייה יפוג לכ
־ ץראבש םינחורהו םירמוחה ,םירבעה תוחוכה לכ תא דחאל" :הרדגוה ךכ תורדת
. "לארשי־ץראב ירבעה דוסיה לש ותוכיא תאו ותומכ תא חתפלו לידגהל ידכ לארשי
! םייזכרמ תודסומו ירוזא הנבמ לע םסובמ היהש ,ףעוסמ ןוגרא םקוה תאז הרטמ םשל
 תוידוהיה תודעה לש רוביצה יניינע תרדסהל גואדל היה הז ןוגרא לש ודיקפתמ
ת ודסומל בושייה ןיב ךוותמ שמשל ותנווכב היה .בושייה לש ילכלכ חותיפלו ץראב
. הז ןוגרא לש ותינכתב לפט היה הלשממה ינפב גוצייה .ונעמל םילעופה םיידוהיה
ל יבגהל ולכי היתונקת םלוא ,"הקולח״ה ישנאמ המצע לידבהל השקיב תורדתסהה
.ענמנה ןמ ,דתיה תטלחומ הדרפה ;״הקדצה ןמ קר אל״ םיסגרפתמל תופרטצהה הא
ל ע ותורמ תא ליטהל חילצה אלו םסבתהל חילצה אל בושייה לש הז ןושאר ןוגרא
. וילא ופרטצה אל םידמעומהו ירטנולוו סיסב לע יונב היה אוה .ינגורטהה בושייה
.םיתורישהו ילכלכה חותיפה תולאשב תוכמס השענ אלו םיעצמא זכיר אל אוה
ג וציי לע ודימעהלו ןוגראה לש וסיסב תא תונשל ןויסנ השענ םויק תונש יתש רחאל
. הרשי תישיא תוכייתשה לש סיסב לע אלו וב תולולכה תודיחיה לש יביטקלוק
ם יאתה לש דוחייבו תוימוקמה תוליהקה לש תוכמסה ןורתיב האדוה ךכב ,דתיה
.תורדתסהה תלצהל ליעוה אל הז יעצמא םלוא .םייתדעה
ם ויקבש קזנה תייעב תא בושייה לש םינקסע יניעב ררוע תורדתסהה לש התמקה םצע
ה לא ןה—ץראב תידוהיה תיאשחה הלועפה תטיש ידיסח .ללוכ ןוגרא לש יבמופ
ן וגראב ךרוצה לע ושקה—םיברעה ןמ שושחל ולחהש הלא ןהו הלשממה ןמ וששחש
.בושייה לש יבמופ
ת וציחנה ןויצב יד ןיא יכ םהל ררבוה .רמ חקל בושייה ינקסע תא דמיל ןולשכה
. הז ןיעמ ןוגראל םייתרבחה םיאנתה ולשב םא קודבל שי אלא ללוכ יבושיי ןוגראב
.בושייה ייחב קיר ללח הריאשה ףא "תילארשיצראה תורדתסהה" לש התוקרפתה
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 תינויצה העונתבו היסורב תוביסמה ןמ האצותכ ,הב רשא הפוקתב הווהתנ הז ללח
 ־ץראל םורזל םישנא ולחה ,תוילארשיצראה תוביסמה ןמ האצותכ רשאמ רתוי הברה
 יתרבח ןוגראלו קשמה תבחרהל יביטקלוקה ץמאמה .(1906—1905 םינשב) לארשי
 יאב לש םרודיס ןוגכ תוקחוד תוירוביצ תויעב .תאז הפוקתב רתוי דוע ץוחנ הארנ
.ןנורתפ תא ועבת םילעופל הגאד דוחייבו ץראה
 ,תובשומה לש ימצעה־ןנוגרא ךלהו קזחתה ללוכה ןוגראה לש ותוקרפתה תמועל
 לש םתלחנה תרבעה .א״קי תרבח לש החוקיפ תוסחב רתויו רתוי תויאמצע ושענש
 לש םחותיפו (1906) םירכיאה לש ביטרפואוק ידיל בקעי־ןורכזו ןויצל־ןושאר יבקי

.תודגאתהב ןופסה לאיצנטופה לע ועיבצה םייביטרפואוק יארשאו קוויש ינוגרא
 תמזיב המקוה הז ךרוצל .בושייב םינושה םימרוגה ןיב תוצעיתהב ךרוצה שגרוה
 דוסי לע המקוה וז הצעומ ."תילארשיצראה הצעומה" יאסידואה דעווה לש דרשמה
 ־תשיכר תרבח ,ןויצ־יבבוחו תינויצה תורדתסהה תויוגיצנ—םינוש םיפוג לש גוציי
.עוצקמ יפ־לע םידוגיא ןכו ,"למרכ" תוניי־קוויש תרבחו "הלואג״כ עקרק
2  ידי־לע גצוי ינויצה לעופה־דעווה .תינויצה תורדתסהל דבכנ גוציי ןתנ חתפמה

 וגצוי דחא רבח ידי־לעו ,םירבח 2 ידי־לע (קנב הניתשלפ־ולגנא) ק״פא ,םירבח
 תורדתסה ,םירומה תורדתסה ,"למרכ" תרבח ,"הלואג" תרבח ,יאסידואה דעווה
 .הצעומב הפתתשה "ריעצה לעופה" תורדתסה םג .םירכיאו םירחוס ,הכאלמ־ילעב
 הצעומה ירבחמ השימח .תולוק־בורב םיפסונ םימרוג ףרצל היה רשפא הז בכרהל
 לש םתלועפ םואיתכ הרדגוה הצעומה לש התילכת .לעופ־דעו הל תויהל ורחבנ
.בושייב םילעופה םינושה םיפוגה
 הדובעה תלאשב הברעתה איה .ידמל תובורק םיתעל הצעומה הסנכתה השעמל
 תמקהל ןיפור תוינכת תא הרקיב איה !םירצממ םילעופ תאבה הענמו תירבעה
.ןהב הרסאנ םיאנותע תוחכנו תוידוס ויה היתובישי ."בושייה תרשכהל הרבחה"
 היצטניירואב תוריהמ תורומת המרג 1908 ילויב ״םיריעצה םיכרותה״ לש הכפהמה
ממל םסחי רבדב טילחהל ויה םיכירצ ויגיהנמו וירבוד .ץראב בושייה לש תינידמה
 םדקל יוכיסה ןה םייקה בושייה לש ודמעמ ןה היה יולת ךכב .המוחתב םתוליעפו הכל
 תונושל תא העדיש ,תידרפסה הדעה ןמ תידוהיה היצנגילטניאה .ינויצה לעפמה תא
 וזירכה וללה ;השדחה תוריחל רתויב הבהלנ ,םייטילופה םייחב הפתתשהו הכלממה
 הדוהי־ןב רזעילא .האבצב תרשל םתונוכנ לעו הכלממל םתונמאנ לע תובהלתהב
 ימוחתב תערפומ־יתלב תידוהי תוחתפתהל וויקו "הלואג ימעפ" הכפהמב ואר וינותעו

 ,םידוהי" :וארקו ורזח םה ;םינושה הימע םע תויראדילוס ךותמ ,תיתקוחת הכלממ

."םינמותוע ויה
 תיתקוחה הכלממב ;רואל םתקדיצ תא האיצוה הכפהמה יכ ונעט ״םיישעמ״ה םינויצה
 םייק בושיי לש וחוכמ אלא אטשוקב תיטמולפיד הלועפ ידי־לע ינויצ גשיה גשוי אל
 תריכמו הסינכ לע תולבגהה תא לטבי ינויצוטיטסנוק רטשמ יכ וויק םה ;ץראב
 םידוהיל הנקנעתש רטר׳צ תויוכז גישהל ןתוי םא ויה םיקפוסמ ,ינש דצמ .תועקרק
.םירחא םיבשות לע תופידע
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 וקלחב תוחפל קתעוי תובשומב םשוהש שגדה יכ ררבתה םייקה בושייה תניחבמ
 םדקלו וללכב ידוהיה בושייה תא ןגראל לטוי בושייב םיינויצה תודוסיה לע ; םירעל
 "הווה־תדובע" ןיב דוגינ ץראב ןיא יכ חכויהל וחמש םה !תימואלה ותרכה תא
.הפוריאב םינויצ וטבלתה וב דוגינ ,תילארשיצראה דיתעה תדובע ןיבל תוליהקב
 תבוח ינפמ וששח ןשיה בושייה ישנא .תוששח םג וולתנ הכפהמב ולתנש תווקתה לא
 תודוסיה וליאו ,(היצזירלוקס) ןוליח דדועתש תיתרבח תוחתפתה ינפמו אבצל סויגה
 תיתקוחת תינאמותוע הכלממל קר אל רתי־תובהלתה חתפתת אמש וששח םיימואלה
 ־רתוע" לש הרדגהל תוספתיה לע םידושח ויה םידרפסה .תינאמותוע תוימואלל אלא

."השמ־תד־ינב םינאמ
 תינאמותועה תוניתנה תלבקל תושעל שי יכ תיללכ הרכה התיה הלא תוששח ףרח
 ןוגראה םצע .תודסומב םידוהיה תא ליעפהלו רשפאה לככ םיבר םידוהי ידי־לע
 הדעה ינבמ םידחא לש םתפקשהל דגונמ היה תיטילופ הלועפ םשל דרפנה ידוהיה
.תונויצבש ינידמה ןכותה תא תוסכל וא תולגל םא הלאשב וקלחנ לבה ;תידרפסה

תורעה
 ידוהיה בושיהו לארשי־ץרא תודלותל ימואלניבה רנימסב האצרה לש בחרומ חסונ םה םירבדה
 תירבעה הטיסרבינואה לש הקירפאו־היסא־ידומילל־ןוכמה ידי־לע ךרענש תינאמותועה הפוקתב
.1970 ילוי ,יבצ־ןב קחצי דיו

היפרגוילביב
ץראכ ידוהיה בושייה לש ונוגרא לע 1

31681106, 7 .̂ ̂.8 .1טז8161ס, 00¥6 :8611ז1 ¥8\16 1116 0£ 010601ס ?1934 ,.
.ו״טשת ,םילשורי ,ינאמתועה ןוטלשה ימיכ הבושיו לארשי־ןירא ,יבצ־ןב .י
.ג״ערת ,הנושאר הנש ,ימלשוריה ןורכזה רפס ,ןמיירפ .ד .נ
—1904 םינשכ לארשי־ץראב תירבעה תונותעה ,ינדרי .ג .ט״כשת ,א״ת ,1863
—1881 לארשי־ןיראכ ידוהיה בושיה ,תג .צ .ב .ג״כשת ,םילשורי ,1840
.ד״כשת ,ןג תמר ,ןילביר ףסוי די ץבוק ,19־ה האמב םילשורי דמעמ ,גרבשריה .ז .ח
.ו״כשת ,א״ת ,19־ה האמב ירבעה בושיה תודלות—םילשורי ,ןילביר .ב .א
.ב״נרת ׳ד ,םילשורי ,המרגותב ישאב םכחה ,ץנול .מ .א

יקוחה דמעמה לע
.ז״סרת ,ב—א רמועה ,הרטשמו היכרות תודיקפ ,אתדנשרפ
.(שידיאב) ח״ערת ,קרוידינ ,לארשי־ץדא ,יבצךב .י ,ןוירוג־ןב .ד

8 ,€1111161 .¥ץז3? ,106(3168? 61 1,1630 ,10ז1896 18
ם ילשורי .5479 ירטנמלרפ ךמסמ ,(ליפ תדעו) לארשידידא הניתשלפל תיתוכלמה הדעווה תאצרה

.1937
̂ 1030, א0¥60!־ ̂ 1116־164 .¥01 1113 ,80160008 800131 1(30 01111031? 0£ 16017(63. 0101
60ז 1932.
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?1< ■ !*!יס?!, 86ז11מ 1919 יפל םה םירפסמה ! 1.011^ אטסתזס, 530
, םיזנכשא 1913( : 32,918) ג״ערת תנשב ל״נכ ןמיירפ .ד .נ יפל התיה תודעל תירפסמה הקולחה

.58,390 כ״הם .םי׳גרוג 476 ,םיראכוב 917 ,םיברעמ 1987 ,םינמית 2,874 ,םידרפס 19,218
.17.7.1908 ,"ומזה" ׳ר תחא הדוגאל םייסורה םידוהיה תא דגאל ןויערה לע

 —ט״ערת ,ג—א ןויצ תביח תודלותל םיבתכ ,בונאיורד .א ׳ר שדחה בושיה לש ונוגרא לע *
 .ד .ז ;ב״שת ,א״ת ,ב—א ,ינש ךרכ ,תונויצה רפס ,ילאנבי .ש ;םימיאתמה םיכרעב ,ב״צרת
 ררועתהב !ח״ישת םילשורי ,הינמורב ןויצ־תביה ,רנזיולק .י :ןכו .׳א וניתובא ץראל ,ןיטגובל
.ה״כשת םילשורי ,ב—א ,לזאב דע ץיבוטאקט * ד״כשת ,םילשורי ,םע

.ל״נה רנזיולק ירפסב ׳ר היסורבו הינמורב תודוגאה לע
 ,הניפ שאר לע ןכו ,ז״סרת םילשורי ,דוד תיבל תונורכז ,בוש .ד ׳ר הניפ־שאר תובשיתה לע

.(106—103 ׳םע ׳ב ילאנבי לצא אבומ) 7.2.83 ,ג״מרת רדא ח״ר ,׳א דיגמה
.1953 ,הנויצ־םנ ,ג״ישת—ג״מרת ,הנויצ־סנ ,יקסנלימס .מ—הנויצ־סנ לע
 ,יקצאסיוו .ז .ק תאמ י״א בושיי ןינעב םש־ישנאל וחלשנש םיבתכמ רורצ ,יקצוסיו רוקיב לע

.׳ע בתכמ דוחייב ,"םינומא שיא" ידי־לע וכרענו ורדסנ
:ופיב הליהקה ןוגראל ןויסנהו ופי דיל תונוכשה לע

 ,ןושאר ךרכ ,ביבא־לת רפס ,הנושארה תידוהיה הנוכשה דוסי דע ר״ת תנשמ ,ןויצ־ןב .ש
 לע ;51—31 ׳מע ,םש ,תיב תזוחא דע קדצ־הונמ ,בונאיורד .א ;31—20 ׳מע ,ו״צרת ,א״ת
 ;(ז״כרת בא דע ו״כרת זומתמ) ח״נרתל י״א חול ׳ר ,תודעה תודחא ןעמל ״לארשי ינב״ תדוגא
 םודיקל "הדוהי יגב" תדוגא לע .ה״סרתל י״א חול ׳ר "םילשורי יריעצ תדוגא" דוסיי לע
 טפוש דרד ,ןיקמורפ דג לש ויתונורכזב ןכו ,ז״סרת—"תלצבחה" ׳ר ,ריעה ידוהי תלכלכ
.ז״טשת םילשורי ,םילשוריכ

 .ינדרי .ג ,רנזיולק .י ,בונאיורד .א ירפסב ׳ר ןשיה בושייל ןויצ־יבבוח ןיב םיסחיה תיעב לע
 םילועה ינפ תלבקל םייתליהקה םיתורישה רסוח לע הדוהי־ןב עירתה א״מ—ז״ל ׳א "יבצה״ב
.תחתפתמה ופילו םיברה
 ינשכ ןתוא תושועו תודעה תא תוגלפמ הקולחהו תונושה תונושלהש ךכ לע דמע ׳א "רואה"
 אלל תוכייש ןילופו היסור) תומורתה תקולחל סחיב המכסה שי תוצראה בור יבגל םנמא .םימע
 לש ןובזע יבגל וא ,הקירמא יבגל םלוא ,(םידרפסל ודוהו סינות ,וקוראמו םיזנכשאל םיררוע
 הדעה ינב רפסמ יפל קלחל םאה) םכסומ וניא הקולחה ןוירטירק ;תועדה תוקולח ,ירויפיטגומ
.("ינע והימ״ו ,םיינעה רפסמ יפל וא
 לע לקי ןדוחיאש קומינה לע ךמתסהו תודחאל תודעה תא הדוהי־ןב ררוע א״נרת ב״כ "רואה״ב
.םילשוריל ופימ ןויצ־יבבוח לש םזכרמ תרבעה

 ד״דמ לש הריקסה .ה״גרת תנשל י״א חולב ןלוצינו תוינידמ תויוכז לע ץנול .מ .א ירבד
.ז״נרת "חולשח״ב תוינידמה ויתויוכזב ושומישו בושיה בצמ לע (יקסבוזרג הדוהי)

 ,ץוגנזיד .מ ,(רדסמ) ןיקסלופ־ירעי .י ׳ר יכרותה ןוטלשה תמועל יטילופה ןודעומה לע
.40 ׳ע ,ו״פרת ביבא־לת ,ויתולועפו וייח

 "הפוצה" דוחייב ,הפוקתה תונותע ׳ר—תילארשיצראה תורדתסההו תיבושייה היסגכה לע
.^.116 צ״אב ןכו

 ,י״א ידוחיל ינמזח דעוח ח״וד ןכו ,ל״נכ 8״ז<>161ס לצא ׳ר תילארשיצראה הצעומה לע
.א״פרת ירשת ,םילשורי

 ;ח״סרת בא—זומת ריעצה לעופה ראשה ךותב ׳ר םיריעצה םיכרותה לש הכפהמה לע
 ץראב םידוהיה דמעמ !ם״סרת ,כ רמועה ,תיכרותה היצוטיטסנוקה יבקעב ,(אירול ףסוי) .ל .י
 ,׳כ רמועה ,שדחה רטשמה ינפב ,ףוגנזיד .מ ;׳א ט״סרת ״םלועה״ ,ט״סרת תישארב לארשי
.ט״סרת
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תומוחה ךותב ריעה—השדחה תעה תישאר .א
 ןינמ תאש תינאמותועה תורסיקב הנטק ריע םילשורי התיה 19־ה האמה תישארב
 הלדגב .הבושח ריע התיה אל איה .שפנ 10—8,000,ססס־כב ךירעהל רשפא היסולכוא
 הניחבמ וליאו םכשו הזע ,וכע ןוגכ ןדריה־ברעמב תורחא םירע רפסמל התוותשה
 ־ברעמ .קשמד ךלפל ,דבלב הדוהי רוזא לש זוחמ־ריעכ ,הכייתשה תיביטרטסינימדא
 בגנה דעו ןופצב לאערזי־קמעמ רהה רוזא :תוזוחמ ינש ןיב זא קלוחמ היה ןדריה
 לילגהו ףוחה־רושימ וליאו ,קשמד ךלפל ,ןדריה־חרזמ םע דחי ,ךייתשה םורדב
 הרוכב־דמעמל ט״יהו ח״יה תואמב וכע התלע ןודיצ ךלפב .ןודיצ ךלפל וכייתשה
רמה ריעה ןמזה לכ קשמד .דתיה וב ,קשמד ךלפה ןכ אל .החפה לש ובשומ םוקמכ

.החפה בשומו תיזכ
 ־ופנש הדבועה דיעהל לכות השדחה תעה תישארב םילשורי לש התובישח־רסוח לע
 אל ףא הארנכו ,השבכל ןוכנל אצמ אל (1799) ח״יה האמה ףוסב ץראל שלפש ןואיל
 המצע ריעה .ףגינ ףא הירעשבו םישדח רפסמ רצ וכע לעש דועב ,הב רקבל הלע
 ןטלושה ידי־לע ז״טה האמב םלשוה ןניינבש תומוח ךותב םהה םימיב התיה האולכ
 ךותבש ריעה חטשו ,הב ינאמותועה ןוטלשה תישאר םע ראופמה ןאמילוס יכרותה
 וב תיבה־רה לש בחרנה שדקמה־םוחת ללוכ ,ךרעל םנוד 850 ידכ עיגמ היה תומוחה
.םייונב־אל םייונפ םיחטש דוע ללוכו םישנא וררוגתה אל

 ונבו ילע דמחומ ודרמ רשאכ ,האמל 30־ה תונשב לחה ריעה לש הדמעמב הנפמה
 הירוסו לארשי־ץרא לע וטלתשהו יכרותה ןטלושב ,םירצמ ילשומ ,החפ םיהארבא
ימדא הדיחיל לארשי־ץראו הירוס תא דחיא ירצמה ןוטלשה .םינש 9 לש הפוקתל

 ,קשמד העבקנ ,החפ םיהארבא לש ובשומ םוקמ ,ןוטלשה זכרמכ .תחא תיביטרטסינ
 בשומ םוקמ שמשלמ הלדח וכע .םילשורי העבקנ ןדריה־ברעמב תינשמ ןוטלש־ריעכו
ז  1799—ןואילופנ רוצמ) הרצק הפוקת ךותב תומחלמ שלשמ הלבס םגש יפלו ׳החפל

.התלודגמ הדרי ,(1840—החפ םיהארבא תגיסנ ; 1831—החפ םיהארבא שוביכ
 םהה םימיבו ,םדוקה יכרותה ןוטלשה ןמ רתוי ותוהמב היה ילרביל ירצמה ןוטלשה

צונהו םיידוהיה םיטועימה לע לקה ךכיפלו ,הפוריא תומצעממ רתוי היה עפשומ ףא
 םידוהיל רתוה ,לשמל ,ךכ .םייסחי שפוחו תוחתפתה םהל רשפיאו םילשוריב םייר
 ,ןכל־םדוק םהילע רוסא היהש רבד ,תסנכ־יתב םמוקלו ץפשל ירצמה ןוטלשה תונשב
 קקדזהל ילב יברעמה לתוכה דיל ללפתהל ושרוה ןכ .יכרותה ןוטלשה תפוקתב
 רתוי תישפח השיג התשרוה תוירצונה תודעל .דועו ,תונוטלשה ןמ דחוימ רושיאל
 תוליעפ לע תולבגהה טעמ ולקוה ןכ .םישודק תומוקמ ראשו רבקה־תייסנכל

.תירנויסימ
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 .ץראה לע רדסו רטשמ ףכא אוהו ,רתוי הברה קזח ןוטלש םג היה ירצמה ןוטלשה
 םיעסונהו םירקבמה רפסמ .יללכה ןוחטבה רבגו ,קספ םיכרדב דושה ,ונסור םיוודבה
.השודקה ץראל היילעה תעונת המצעתהו לודגל לחה םיפוריאה
 .ץראל יכרותה ןוטלשה בוש רחאל ,40־ה תונשב לחה ריעה לש הדמעמב ףסונ הנפמ
 אל תוחפה רטשמ .ירצמה םייניבה־קרפ יגפל היהש הממ התע היה הנוש הז ןוטלש
 זכרמ שמשל הפיסוה םילשורי .יכרותה רטשמב בר זוכיר אב ויתחתו ונכ לע בשוה
 רשפאתה םיכרותה ידי־לע ץראה לש רזוחה השוביכ .ןדריל ברעממ יכרותה ןוטלשה
 .הינטירבמ טרפבו הפוריא תומצעממ ולביקש הברה הרזעה תוכזב הבר הדימב
 ךישמה השעמלו ,הבר תוילרביל גוהנל יכרותה ןוטלשה היה בייח ךכ לע הרומתב
.ירצמה ןוטלשה לחה וב ילרבילה וקב
 ןוטלשה לש תומרופיר תכרעמ התוא—"תאמיזנת״ה תפוקת תישאר םג וז ,השעמל
יקה יבחרב רתויו רתוי השגרוה התעפשהו 1839-ב הפקתל סנכיהל הלחהש יכרותה
 םימלסומ־אלה םיניתנה ןויווש רבדב תונקת וללכנ תאמיזנתה תרגסמב .תורס
 םילוסנוקל קנעוהש דחוימה דמעמה קוזיחל ואיבה ולא תונקת .תינאמותועה תורסיקב
 הילוסנוקה םילשוריב המקוה 30־ה תונשב דוע .ירצמה ןוטלשה תפוקתב רבכ ,םירזה
 לבקל םינוכנ ויהש דע קזחתהו רצבתה םילוסנוקה דמעמ .(תיטירבה) הנושארה
 הלשממ ןיעמ םביבס שבגתהל הלחה ךכ .םתוגיצנו םהיתולשממ תאמ קרו־ךא תוארוה

.םינפ־ריעזב
 תוימלסומ־אלה תודעה לש ןלקשמ לדג תורזה תויוגיצנה לש ןחוכ תיילע םע דבב־דב
 .הכותב הפנע תירנויסימ תוליעפ החימצה םילשורי לש תיתדה התכישמ .ריעה ייחב
 ,ךוניח ילעפמ וחפיטש ןהמ ויה ךא ,תיתד הפטהב תוירנויסימה תוצובקה וקסע רקיעב
 לחהש יכרותה ןוטלשל המגוד ושמיש ךכב .תואפרמו רפס־יתב ןוגכ הקדצו תואירב
 תובידנב םירזה םיניתנה םע תורחתהל ןוצר ךותמ ,הרבח תודסומ תלעפהב אוה ףא
 הפיאש ךות ,םימוד תודסומ לש םתמקה תכאלמל םתרנ ידוהיה בושייה ףא .תורישה
.ינחורהו יזיפה ומויק תחטבהל הגאד ךותמו םירז םימרוגב תולתה ןמ ררחתשהל
 םודיקל הפוריא תומצעמ ידי־לע הלצונ תויתדה תוירצונה תודעה ןיב תורחתה
 .תינאמותועה תורסיקה יבחרב םיפסונ העפשה־ימוחת שוביכלו תוינידמה ןהיתורטמ
 הדעה תניגמכ תחאה ,םייתדה םיכוסכיסה לש הרוקה יבעב וסנכנ תפרצו היסור
 ־תמחלמ דע םירבדה ולגלגתה ךכ .תיניטאלה הדעה תינורטפכ התרצו תיסקודותרואה
 המחלמ .רבקה־תייסנכ לש התקזחה ביבס בירה התיה תימשרה התליעש ,םירק
 דרפנ־יתלב קלח תויהל הכפה לארשי־ץרא יכ ועבק רשא הלא ירבד תא התמיא וז

 םייטירבה םיסרטניאה יכו ,הפוריא תונידמ בור תא הקיסעמה ,"תיחרזמה היעבה" ןמ
 תודמוע םיתשה לש תוינידמה ןהיתורטמ וליאו תפרצ לש הלא לומ םיבצינ רוזיאב
 דמחומ שוביכו ןואילופנ תשילפ ירחא תישילשה םעפב .היסור לש היתופיאש דגנכ
ובגמ הגרח םנמא המצע הכרעמה .תימלועה תוניינעתהה זכרמ לא ץראה הרזח ילע
עמה תעפשה תא רתוי דוע ריבגה המויס םע םתחנש םולשה־הזוח ךא ,ץראה תול
.השודקה ץראה ימוחתב השענה לע תומצ
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תומוחל ץוחמ האיציה—ינאמותועח ןוטלשה ףוס .ב
 -אלה תודעה דמעמ תא ,ראשה ךותב ,עבק ,(1856 יאמל 30) זיראפב םתחנש ,הזוחה
 ,םתריחב יכרד ,םינברו םינהוכ תויוכז—תינאמותועה תורסיקה תרגסמב תוימלסומ
 הפיסוה ,תומצעמה ןוצר תא עיבשהל הצלאנש ,היכרות .ב״ויכו ,םתרוכשמ םולשת
 בורב ,םילשורי לשומ זירכה 1856 תנשבו (תאמיזנתה) תומרופירה תכרעמ תא חתפל
 םשב עודיה םסרופמה ךמסמה לע ,םירזו םיימוקמ םידבכנ לש סנכב ,רדהו ראפ
 .קוחה ינפל םלוכ םיווש תורסיקה יניתנש ןטלשה עבק וב ךמסמ—"ןויאמוה יטח"
 ־לוטיפאקה־רטשמ םסבתהש לככו תומצעמב יכרותה ןוטלשה לש ותולת הרבגש לככ
 תויוכז תא תומצעמה ולצינ ןכש ,רתוי חונ םיטועימה לש םבצמ השעג ךכ תויצ
 הירחא הררג רז ןיתנב העיגפ לכו היכרותב ןהיניתנ לע ןהל ונתינש הנגההו לופיטה
 אל .תינידמה ותרקוי עגפית לבל דיפקהש ,לוסנוקה וגצימ דצמ הפיקת תוברעתה
 ןכו תוירצונה תודעה ינבמ םיפלאו םילוסנוקה תוסח תא םישקבמה זא ובר םניחל
 ותואינ םמצע םילוסנוקה .תונושה תומצעמה לש ןתוסח־ינב וכפה ץראב םידוהיה בור
 תא ךכב ביחרהל המגמ ךותמ םינוש םיטועימו םימע ינב םתוספורטופא תחת לבקל
.היכרות לש םיימינפה היניינע לע םתעפשה
 ךכ .םיסורה םיניילצה טרפב ,לגרה־ילוע תעונת ,ןבומכ ,הרבג הז ךילהת ךשמהב
 המקוה םימילו םילשורי תמוחל ץוחמ יסורה (זיפשוא) םיחרואה־תיב 1860־ב הנבנ

 םיחאה דסומ ןוגכ םירזנמו תויסנכ דוע ומק ןמזה תצורמב .םרכךיעב תיסור הבשומ
 קר אל תומוחה ןיב ונבנש ,"ןויצ תויחא" לש םירוגמה־ינבמו היסנכה וא ןובסיטרב
 ודסונ הז םע דבב־דב .םירייתו םירקבמ תורישל םג םא יכ םיריזנו םינהוכ יכרצל
לטיא ,ירטסוא ,ינמרג ,יטירב ,יתפרצ ,יסור) םירז ראוד־יתב ולעפוהו םירז רפס־יתב
 לצא קר אלו ,ץראה יקושב רחוסל־רבוע ךליה תויהל וכפה םירז תועבטמו םילוב .(יק
 תיסופיט העפות םנמא וז התיה .םמצע םיימוקמה םיבשותה ןיב םג אלא ץוח־יניתג
ייתה הב םיבורמש ללגב םילשוריב דחוימב הטלב איה ךא ,הלוכ תורסיקה יבחרב
 ט״יה האמה תישארב .תידוהיה הדעב םג הלח המוד תוחתפתה .םירקבמהו םיר
 לש הבושיי שילשמ תוחפ ,שפנ 3,000—2,000 םילשוריב תידוהיה היסולכואה התנמ
 הירבט לש וזו ,םילשורי לש וז לע ,הארנכ ,התלע תפצב תידוהיה היסולכואה .ריעה
 עיגה האמה תישארב ןדריה־ברעמב תידוהיה היסולכואה ללכ) .הל התוותשה טעמכ
 רושעב דוע .(שפנ 150,ססס־כ לש תיללכ היסולכוא ךותמ ךרעל שפנ 10,000 ידכ
 לש םתיילעמ האצותכ קזחתהל םילשוריב תידוהיה הליהקה הלחה האמה לש ינשה
 ולח התוחתפתהב םיבושח םינפמ ךא ,(אנליוומ והילא יבר ןואגה) א״רגה ידימלת
 ורצונ רשאכ ,יכרותה ןוטלשה תרזח םע רחאו ירצמה שוביכה םע הליחת ,ןכמ־רחאל

 וז ריעב תידוהיה הליהקה התנבנ המ־תדימב .הלודיג תא ורשפיאש םיינידמ םיאנת
־ שערו 1834־ב םיחאלפה דרמב השק העגפנש ,תפצב ידוהיה זכרמה לש ותדירימ םג

847 1־ב רבכ ןייצמ ,םילשורי לע ףיקמה ורוביחב ,רלבוט סוטיט .1837 לש המדאה
 יכו ,תידוהיה היסולכואה איה םילשוריב ט״יה האמב רתויב הלדגש היסולכואהש
ףוסב .הכותב לחנתל םילוע םידוהיה ירה ,הב רקבל קר םיאבה ,םירצונל דוגינב
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־ רחאלו ריעב היסולכואה תיצחמ ידכל ,הארנכ ,תידוהיה הליהקה העיגמ 50־ה תונש
.ךכמ הלעמל ףא הלדג ןכמ
ל ש ותישאר היה האמה תיצחממ לחה ריעה לש התוחתפתהל איבהש ףסונ םרוג

ם הינימל תרושקתהו הרובחתה יעצמאב תללוחתמה הכפהמה .היצזינרדומה ךילהת
ל ש התיירכ תליחת םע זרוז ךילהתהו ,הפוריאל תינאמותועה תורסיקה תא הבריק
ת כונח תנשב .ןושארה ףרגלטה־דרשמ םילשוריב םק 1865־ב .1859־ב ץאוס־תלעת
ר סיק עיגה הבו םילשוריל ופי ןיב תובכרמל ךרד הנושארל הללסנ (1869) הלעתה
ת ירטסואה "דיול" ,תולודגה תונפסה־תורבח וטילחה ןהה םינשב .ריעל הירטסוא
ר וטיקה־תוינאל ןגעמ־תונחת ץראה ילמנב עובקל ,תיתפרצה "םיטיראמ יר׳גסמ״ו

ר פסמ תרכינ הדימב דימ לדג ולא םיעסונ־תוינא לש ןתוכזב .חרזמל ןכרדב ןהלש
ו פאש וללהו ,ץראב תבשל םיאבה םידוהיה רפסמ םג ךכ בגאו ,םיניילצהו םירייתה
.שדוקה־ריע םילשוריל עיגהל םבורב
־ תדעו םילשוריב המקוה 60־ה תונשב .רפתשהל הנייגיהה יאנת ולחה וז הפוקתב
ם ג ןכ .ריעב תובוחר לש ימוימוי יוקינב לחוהו ,םירזה תוכזב רקיעבו ,האורבת
, הקיתעה ריעב המ־תלקהל ואיבה הלא םירופיש .היתובוחרל הרואת תסנכהב לחוה
ה יתואצות לע תופיפצה הלחה ,תידוהיה וז טרפב ,הכותבש היסולכואה לודיג םע ךא
א יבהל (תופיגמו תולחמ ,לועיתו בויב רסוח ,םיעורג האורבת יאנת ,םימב רוסחמ)
. ריעה־תמוחל ץוחמ םישדח םיחטש לא הקיתעה ריעב ידוהיה עבורה ןמ האיצי ידיל
ם ינשה תוברב .הידגנתמ ויה םיבר הליחתבש תינויער הכפהמ התוולתנ וז האיצי
, תושדח תונוכשב בשיתהלו הקיתעה ריעה תא בוזעל ולחה םיברו התעפשה הרבג

."תואירבמ״ה
י נאמותועה ןוטלשה ףוסב תומוחה ןמ םידוהיה לש האיציה ךילהת תא קלחל רשפא
וכשה תמקהו האיציה תישאר ,1880—1855 תויצולחה תפוקת :הנשמ־תופוקת יתשל

ת ונוכש ומקוה הב ,(1914—1880) תזרוזמה היינבה תפוקתו ,תונושארה תוידוהיה תונ
, ללכ־ךרדב ,םינכתשמה ויה תופוקתה יתשב .המוחל ץוחמ השדח ריע החמצו תובר
ל ש "יסאלק״ה הנבמה .תמיוסמ ריע יאצוי ףא םיתעלו ,תחא הדע ינב ,םיעצמא־ילד
ת פקומה ,םייעקרק־תת םימ־ירגאמו תורוב הבו הלודג רצח ללכ־ךרדב אוה הנרכש לכ
ן יב .המינפ רצחה לא תינפומ םתיזחש םייתמוק־דח םיניינב ישוג םידדצה עבראמ
.ברע תעל ולעננש ,םיעובק האיציו הסינכ ירעש ואצמנ םיניינבה ישוג

ת א הבר הדימב תפפוח תומוחל ץוחמש םילשורי לש תזרוזמה היינבה תפוקת
ה יעינמו הלגד־יאשונ יכ הארנ ךא ,ץראב תנגרואמה תינויצה תוליעפה לש התישאר
ף וסב—התישארב הל היה תנגרואמה תינויצה תוליעפה .הבר הדימב ויה םינוש
ה פוקתב םילשורי לש התוחתפתה וליאו ,רקיעב יאלקח יפוא—ינאמותועה ןוטלשה
ת ורצנל ,תודהיל השודקה ריעכ דחוימה הדמעממ הנושארו־שארב העבנ הליבקמה
ף א וחתפתה תומוחל ץוחמ תידוהיה םילשורי לש התוחתפתהל ליבקמב .םאלסאלו

 תודסומו םיניינב הב ומקוהו—דועו תיאקירמאה ,תינמרגה הבשומכ—תוירצונ תונוכש
.תימלסומה התיסולכואב הבושח תוחתפתה םג הלחה ליבקמב .םירזנמו תויסנכ ןוגכ
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וריל החירפ תפוקת השעמל התיה ינאמותועה ןוטלשה לש ופוס תפוקת ,םוקמ־לכמ
 םירעה ראשל האוושהב קהבומ הרוכב־דמעמל םילשורי העיגה ט״יה האמב .םילש
 רשקו־למנ־ריע התויהמ הקלחב תעבונ וז הפוקתב ופי לש התוחתפתה ףא) ץראב
 תידוהיה התיסולכוא לש הלודיג ירפסמ בטיה ועיבצי ךכ לעו ,(הריבה םילשוריל
 המילב ,המודמכ ,הלח ךכ־רחאלש הפוקתב .(רמאמה ףוסב תולבט האר) תיללכהו
ידה םרוגה השענש ירבעה בושייה תוחתפתהב הרוקמש המילב ,התוחתפתהב תיסחי
.ללכב לארשי־ץרא לש התוחתפתהב ימאנ

 תיסחי המילב—לארשי־תנידמו יטירבה טדנמה תפוקת .ג
ריעה תוחתפתהב

 הקספוה רשאכ ,המודמכ ,1908 תנשב דוע הלח ריעה תוחתפתהב המילבה תישאר
 תא דימח־לא דבע ןטלושה ןתנ הנש התואש ףא ,ריעב תזרוזמה היינבה עיתפמב

 ואב ינש דצמ ךא ,ץראב הבר הווקתו החמש הררוע וז הקוחת .תיכרותה הקוחתה
 השגרהו םינקלבב תומחלמה ,הפוריאב םיינידמה םירבשמה ,רערועמה ינידמה בצמה
 האצותכו ,ץראל םידוהיה תעונת תא ומצמיצו לארשי־ץראב ןוחטב־יא לש תיללכ

 ,ךשמנ הנושארה םלועה־תמחלמ תפוקתב .םילשורי לש התוחתפתה הרצענ ךכמ
 .(הלבט האר) תחפ ףא םידוהיה היבשות רפסמו ריעה תוחתפתהב בוכיעה ,ןבומכ
 השדח חור חיפהש ,יטירבה שוביכה רחאל האב ריעה תיינבב תשדוחמ תוררועתה
 היינבה דודיעל היתובקעב האיבה "רופלב תרהצה" .ץראה יבשותב החמש תשגרהו
 "תישילשה הילעה" תונשב בושייה תוחתפתה .טרפב םילשוריבו ללכב ץראב
(1919—  לש הגהנהה ידרשמ ועבקנ ריעב .םילשורי לש החותיפל םג האיבה (1923
 :םוקל ולחה תושדח תונוכשו םיגוש רוביצ־יניינב הב ומקוה ןכו ,ירבעה בושייה
.דועו תויפלת ,השמ־תירק ,היבחר ,ןגו־תיב ,םרכה־תיב
 ןה ,רתוי תיטא תוחתפתה לש הפוקת םילשוריב 30־ה תונש ויה 20־ה תונש תמועל

 .תירבעה היסולכואה לודיגו תיללכה תוחתפתהה בצקב ןה תונוכשה תמקה בצקב
 םילשורי לע ולעש ,ץראב תורחא םירעל םילשורי תא הוושנ םא רבדה טלוב טרפב
 תלעב ריעה םילשורי התיה דוע 30־ה תונש ףס לע .(.הלבט האר) ןתוחתפתהב
 .ביבא־לת הילע התלע 1936 תנשב ךא ,ץראה ירע ןיב רתויב הלודגה היסולכואה
 םיעיגמה בור .םילשוריב רשאמ רתוי הברה הפיחבו ביבא־לתב וטלקנ ץראה יאכ
 וכשמנש חרזמה־תודע ינב וא החפשמ־יבורק לא םיאבה םישישק ויה םילשוריל
 הניחבמ םג הנומתה התיה הנוש אל .םילשוריב רבכ ואצמנש םייתדעה םהיזוכירל
 ־רניאה וכשמנ הבש ,םילשורימ האיצי המרג הלוכ ץראב תילכלכה תואגה :תילכלכ

 ־לתל ורבעו םילשורי תא םיבר םילעופ ובזע ,לשמל ,1933/4 תנשב .ןואפיקהו היצ
 ,הישעתה ילעפמ רפסמב תדמתמ היילע םינש ןתואב התיה ולא םירעב .הפיחו ביבא
 החתיפ אלו םוקמב הכרד ,תאז תמועל ,םילשורי .הקופתה ךרעבו םיקסעומה רפסמב
.תילכלכ המזי לכ טעמכ
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 טדנמה תפוקת תליחת םא .ריעה תוחתפתהב רבשמ תונש תויהל ופיסוה 40־ה תונש
 .תושק םינש הל ויה תונורחאה טדנמה תונש ירה םילשוריל היינב תפוקת האיבה
1929—920 1 םינשב .תושדח תונוכש לש ןתמקה ףקיה לע עיבצהל לכונ המגודל

1946—939 1 םינשבו ,1939—1930—19 םינשב ;תושדח תוירבע תונוכש 21 ומקוה
.םיתש קר—
 .תירבעה םילשורי לש החותיפ בוכיעב דבכנ קלח היה יטירבה ןוטלשל יכ רוכזל בושח
 ראתימה־תוינכתל דוגינב :בגא—ריעה חותיפ תא םיטירבה וענמ תישעמ הניחבמ
 ףוסל ךומסש םידוהי ידי־לע תועקרק תשיכר לע תולבגה וליטהש ךותמ—תונושה
 תכייש םילשורי .דתיה 1939 לש ןבלה רפסה יפ־לע .השעמל לילכ הקספוה טדנמה
 .עקרק תשיכרל ןוילעה־ביצנה םעטמ דחוימ ןוישרל םידוהי וקקזנ וב /א רוזיאל
 וללהו ,םידוהיל תועקרק ריבעהל אל םיטירבה לע ץחל הליעפה תיברעה תוגיהנמה
 חטש לש ותופיצר רסוחל ירקיעה םרוגה תא ולא תולבגהב תוארל רשפא .םהל ונענ
.םילשוריב ירבעה בושייה
 דגנ קבאמה תונש ,1948—1946 םינשה ויה השדחה םילשורי לש הייחב לפשה־תונש
 לש םלושינ .ריעה לש הייחב תשרופמ תילכלכ הדירי תרכינ 1947 תנשב .םיטירבה
 .םילשוריב ירבעה בושייה ןמ רכינ קלח לע ילכלכ ןוסא איבה םיריידו קסע ילעב
 םיקלח וקתיש ברעה תועשב רקיעב ,ריעה תובוחרב ןוחטבה־רסוחו ךשוממה רצועה
.םילשורי לש התלכלכב םילודג

 המצע המחלמה בקע .ריעה תוחתפתה לע תפסונ הכמ התיחנה רורחישה־תמחלמ
 םתביזע תמחמ ריעה לש ילארשיה קלחב היסולכואה הטעמתנ הירחאל רצונש בצמהו

0 8־כ הב ורתונ המחלמה ינפל םידוהי םיבשות ףלא 100־מ .םיסולכואה ןמ םיבר לש
 ,ריע תלכלכב םיצירממה םימרוגה דחא תא הדביא תקלוחמה ריעה .דבלב ףלא
 ־ריעל התוא ךפה ריעה בלב עבקנש לובגה .התייסולכוא לש ברועמה בכרהה אוהש
 ךותמ םנוד 24,000 וראשנ ילארשיה קלחב .היקלח ינש תוחתפתה לע דיבכהו רפס

 ראשנ תירשפאה התוחתפתה ןוויכו ,התקולח ינפל ריעה חטשב ויהש םנוד 40,000
.דבלב ברעמב
 ־תנידמל תונושארה םינשב החותיפ היה םצמוצמו ,ריעה הששואתה הבר תויטאב
 הריבה תא םילשוריב עובקל הטלחההו בצמל התיה הרע םנמא הלשממה .לארשי

 אל ךא ,ריעה תוחתפתה תא דדועל ידכ םג ,ראשה ךותב ,האב תימשרה תינידמה
 ידרשמ הילא ורבעוהש ףאו םילשוריל ורבע אל םיילכלכ םילעפמ .וז הלועפב יד היה
 הפדעוה אל םילשורי .ביבא־לתב וראשנ םירחא םיבושח תודסומ ירה הלשממה
8% קרש ,םילוע תטילקב  תמקהב הרכינ תיסחי תוחתפתה .הילא ונפוה םהמ 10%—

 ןאכ וענמ תונוש תולבגימ ךא ,המחלמב ועגפנש תונוכש םוקישבו תושדח תונוכש
 התוא הרבע הפיה ףאו ,הברהב הילע תולעל הפיסוה ביבא־לת .ריהמ תוחתפתה בצק
 הפוקת החתפנו ריעה בצמב ינוציק יוניש לח 1967 ינוי תמחלמ םע קר .הלודיגב
 תורודה תורומת תא ונמצעל םכסנש ילוא יואר וב בלש םג הז .התוחתפתהב השדח
.דיתעל ןהמ חקל דומלל הסננו םילשוריב םינורחאה
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תינחור־תיתוברת ריע םילשורי :םוכיס .ד
 :תוצובק שלשל השדחה תעב ריעה לש החותיפב םימרוגה תא ןיימל רשפא יכ הארנ
.םייתוברת־םייתרבחו ,םייגולונכט־םיילכלכ ,םיינידמ
 דחוימב םינוש םילשורי ריעב יכרותה ןוטלשה ירדס ויה אל ט״יה האמה תישארב
 םוחתב תורחא םירע הברהכ זוחמ־ריע ,רומאכ ,השמיש איה .הנידמה ירע ראשמ
 שוביכה ןמ האצותכ םילשוריב ןוטלשה ירדסב ולחש םיינידמה םייונישה .הכלממה
 לש התוחתפתה תליחת תא ורשפיאש םה ,יכרותה רטשמה בושב ןכמ־רחאלו ,ירצמה
 תויצלוטיפאקה יפ־לע םילוסנוקל קנעוהש דחוימה ינידמה־ינוטלשה דמעמה .ריעה
ישל יטירבה ןוטלשה עייס יטירבה טדנמה תפוקתב .דחוימב וז תוחתפתה שיחה
 .ריעה תוחתפתה תא בכיע ךכמ האצותכו םילשוריב תירבעה תוליעפה לש הקות
 הרוגיפו ,ריעה לש החותיפל ךרוצה־יד לשמימה השע אל לארשי־תנידמ תפוקתב
.ךשמנ יסחיה
 ימרוג תצובק איה ריעה חותיפ לע ,קפס ילב ,העיפשהש הינשה םימרוגה תצובק
 רוזא לש םיתוריש־ריע םילשורי השמיש ט״יה האמה תישארב .היגולונכטהו הלכלכה
 תורבגתה .הבר ־הירוסו ןדריה־ברעמ ימוחתב תוירוזא םירע ראשל המודב ,הדוהי-ירה
 ירצמה שוביכה תפוקתב םילשוריל תידוהיה תיתדה הילעה תוקזחתהו לגרל־הילעה
 םרז בר ףסכ .ריעב הבר תוחתפתהל ואיבה ינאמותועה ןוטלשה ףוסל דע וירחאלו
 םידוהיה תמירזו תוניילצה .הכותב ומקוה בורל םייתד םילעפמו תודסומו הילא
 ףוסב ץראה תוחתפתהב רתויב םיבושחה םיילכלכה םימרוגה ויה (םילשוריל רקיעב)
 היגולונכטה יעצמא הבר הדימב אופא ולעפ ריעה םוחתב .תינאמותועה הפוקתה
 םירחא םיילכלכ תוחוכ ולחהשכ ,רתוי תורחואמ תופוקתב .ץראל רודחל ולחהש
 ,יאלקח ףרוע רסוח .התלודגמ תדרל הלחה ןכלו םתוא הרסח ריעה התיה ,ץראב לועפל
 הילע החספ ץראל הריגהה תעונתש הדבועה ,הרובחתה תכרעמב יזכרמ םוקמ רסוח
 םיזכרמ ראשמ קוחירה לשב םג הכותב תוישעתה חותיפב םיישקה ,הבר הדימב
.ריעה תוחתפתה תא ובכיע הלא לכ—ץראב םיחתפתמ
 תכרעמ וז—םילשורי לש התוחתפתהב הל דבכנ קלח רשא םימרוג תכרעמ דוע שי ךא
.ריעה תוחתפתהל םתוסחיתה תדמעו םייתוברת־םייתרבחה םימרוגה
 ךותב אל ,תדחוימ תיתוברת הדמע לכ םילשורי הספת אל ט״יה האמה תישארב
 םילשורי תוחתפתה .םימי םתוא לש יפוריאה םלועה יניעב אלו תינאמותועה תורסיקה
רתה דמעמה ןמ הנושארו־שארב העבנ—הינשה התיצחמב דחוימב—האמה תצורמב
 תא לצנל לחה הרוזפב יתד־ידוהיה רוביצה .סופתל ריעה הלחהש דחוימה יתוב
 ולחה םיידוהי תודסומו תסנכ-יתב .הב זחאיהל לחהו תושדחה תוינידמה תויורשפאה
 ץוחמ לא תאצל הצלאנש דע הכלהו הלדג תידוהיה היסולכואה ,הכותב תונביהל
 הדמעמ לע דוקשל ולחה תונושה תוירצונה תודעה .השדח ריע תונבלו תומוחל
 ,ראשה ךותב ,םתרטמש—תודסומו תוינסכא ,תויסנכו םירזנמ .ריעה לש התשודקו
 סחיל לחה ימלסומה םלועה ףא .וברו וכלה—תרבוגה תוניילצה תעונתל עייסל

.החותיפל ךכב תומולגה תויורשפאלו ריעה תובישחבש הז דצל הבורמ בל־תמושת
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 רערעתנ יכ הארנ ,לארשי־תנידמ תפוקתב ןכמ־רחאלו יטירבה טדנמה תפוקתב
 םילשוריל הדעי אל ,תינויצה תוליעפה .הריבה־ריע לש דחוימה יתוברתה הדמעמ
 תופיאשה ,לארשי־ץראב תיאלקחה תובשיתהה .םדוק הל היהש יזכרמה םוקמה תא
 םילשורי לש ריהמ חותיפב ךרוצל ןאכ ומדק תיללכה תיקשמה תוליעפהו תוינויערה
 ,ריעה לש יסחיה הרוגיפל האיבה וז הדמע יכ הארנ .תימלוע־ללכ תיתוברת ריעכ
.הילע תולוע ,םיילכלכו םייפרגואיג תונורתי תולעב ,הפיחו ביבא־לתכ םירע דועב
 התוחתפתה אישל העיגה םילשורי יכ הארמ השדחה תעב ריעה לש התוחתפתה דומיל

 ףא יכ הארנ .הכותב תדחוימ תוחתפתה וצירמה םייתרבח־םייתוברת תוחוכש העש
 ןאכמ .יתוברת סיסב לע תוחתפתה יאישל ריעה העיגה תומדוק תוירוטסיה תופוקתב
 בייח םילודג םידממב ריעה לש החותיפ לע בשוחה לכש ,דיתעל הנקסמ םג ילוא
 לכותש איה הז ןורתי לש האלמה ותלעפה יכו לודגה הנורתי הז םרוגב יכ רוכזל
.םישדח תוחתפתה־יאישל ךילוהל

:1 הלבט
ל ארשי־ץראב תולודגה םירעה שלש תייסולכוא לש תיללכ האוושה

השדחה תעכ

:הרעה
 םידקפמ ינותנ םה ןכמ־רחאל םינותנה .דבלב הכרעה ירפסמ םה 1922 ב דקפמל דע םירפסמה
.ולגוע םלויכ םירפסמה .םינש ןתואל תוימשר
.דבלב לארשי םוהתב •
.המלשה םילשורי ••

הפיח |ופי-כיבא־לת1 םילשורי |חטש

1,000 2,750 9,000 1800
2,000 4,750 13,000 1840

3,000 6,250 19,000 1860

6,000 10,000 30,000 1880
24,600 47,700 62,500 1922

50,500 102,000 90,500 1931

129,000 261,000 165,000 1944

145,400 284,800 164,400 1946

97,500 248,000 84,000 1948

183,000 386,000 *167,500 1961

209,900 388,000 **266,300 1967
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! 2 הלבט
השדחה תעב תויתדה םהיתודעל םילשורי יסולכוא

לכה־דס1 םירצונ |םימלסומן םידוהי |הנש

10,000 2,750 4,000 3,000 9—־1800
13,000 3,500 4,500 5,000 1840

19,000 4,500 5,500 9,500 1860

30,000 6,500 7,000 17,000 1880

40,000 7,000 8,000 25,000 1890

62,600 14,700 13,500 34,000 1922

90,500 19,500 20,000 51,000 1931

164,300 31,300 33,700 99,300 1946

167,435 — — ♦165,022 1961

266,500 11,000 54,000 201,500 1967

:הרעה
 םידקפמ ינותנ םה ןכמ־רחאל םינותנה .דבלב הכרעה ירפסמ םה 1922־ב דקפמל דע םירפסמה
.ולגיע םלוכ םירפסמה .םינש ןתואל תוימשר תוכרעהו
.דבלב לארשי םוהתב •

ןויצ־רהמ םילשורי



םיחרוא־תסנכהו הסחוכק>תב:ארוטרב םהרבא
ועצ־רה לע
!תודועת רודצ)

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
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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
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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



5וה ס ח מ ־ י ת ב

 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״ • •



53ה ס ח מ ־ י ת ב

.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

 



הדוהי-הנחמ דע לארשי־ןבאמ :עשוה* בקע>
(תמאמותזעה םילשוריב תודלין

לארשי־ןבא
ד לי הרבקש רחאל .םייחב ורתונ הידלי לכ אל םלוא ,התיה תינדלו ,ןדע התחונמ ,ימא
ה רידב ררוגתהלו ףיסוהל חוכ הרצע אל איה .תרחא הרידל םירבוע ונייה ,םינש וא
, הקיתעה ריעב ונרגשכ עריא ךכ .הרובקל םתאשנ םשמו היחופיט־ידלי ודלונ הבש
ו ליב לארשי־תרזעב םתבשל םינושארה םימיה תא .לארשי־ןבאבו ,השמ־ןימי תנוכשב
ה נוכשב ונרג תוטעומ םינש .רשע תב תוחא לש התומ לע "העבש״־תבישיב םירוהה
ל ש ותימאל .םינש רשעמ הלעמל ונררוגתה הבו לארשי־ןבאל ונרבע ןכמ־רחאלו ,וז
ת וארל היה רשפא וזל וז ןתוכימס ללגבו ,ולאה תונוכשה לכל ףתושמה היה בר רבד
.ופי בוחר אוה ,ןהיניב דירפמ דבלב דחא בוחר קרש תחא הנוכש ןהב
ה דוהי־הנחמ הכאוב ,ופי בוחר לש "הילעה תליחת״ב ,תונכושו ,ונכש ולא תונוכש
ם יכשומו חוכ םירזוא םיסוסה ויה ןאכ .(הדוהי־הנחמ יד הדיבוסא הל :ונידאלב)
ם ידמוע םידליה ויה הפ .רתוי דוע םזרזל םהילע ףילצמ ןולגעהו הלגעה תא םיכשומו
ם יכשומו םהילגר ירירש םיצמאמו םיכמל םפוג םינתונה םיסוסה לש םרעצב םיאורו
.העבש ,ןולגעה ללוכ ,היעסונ רפסמש הלגעב זוע לכב
ר שא תודסומה ןמ דחא קשמה־שיא ודיל .ונכוד לע ןולגעה :הלגעב הבישיה רדס הזו

ה ז לש וילגרל ;דועו ,םינקז־בשומ ,םימותי־תיב ןוגכ ,ופי בוחר לש וידדצ ינשמ
ן עמל הקיתעה ריעה יקושב ונקנש רשבהו תוקריהו תוריפה םהבו םילסה ובצוה
ב חרה אסיכה לע ובשי םינפ־יאושנ םיעסונ השולש ;הלא תודסומ לש םידליהו םינקזה
ת חתמ אצמנה ,לפקתמה אסיכה לע ,םירענ בורה־לע ,םירחא םינשו ,הלגעה ךותבש
ם לואו .םיבורמ םיעסונהשכ רמולכ ,ךרוצ תעל קר םשמ ואיצומה ,ןולגעה לש ובשומל
ע סונה בשי ,תדחוימ העיסנ רמולכ ,"הסראקסיא" ,"לאיספס" הלגעה העסנש העשב
־ ןבאב ונירוגמ־םוקמל ךומס .דוע האריי אל ןטקה אסיכהו בחרה ימינפה בשומב
י ד רתסא הסילוב :הל וארקש יפכ וא ,הקטלפוא רתסא ,יתבס הררוגתה לארשי
ר שא יזנכשאה גארפ קחצי יבר לש ונב היה ,הלעב אוה ,םהרבא יבס ןכש—גארפ
י תבסו וימי ימדב רטפנ יבס .׳,ןויצ שרוד" שרדמה־תיב תא םילשוריב דסי 1864 תנשב
ר שאכ .היתונבו הינב תא הלדיג דבלב המצע תוחוכבו הריעצ הנמלא הראשנ
י שילשהו ,חקור יגש ,אפור היה דחא ןפש ,םילשוריב םיברב םמש עדונ רבכ םיתרכה
י תודלי ימימ הברה .תוריכבה יתויחא םע ועעורתה תונבה .תוחקורל "יחצנ טנדוטס"
ת יב־ןב יתייה ןכ .םיחקורה ידוד־ינש לש סדנוקה־ישעמל יתייה דעו התיבב יתיליב
.הנוכשה חתפב דמעש ,ידוד לש תחקרמה־תיבב
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 .היתוסינכב ומקוה אל לזרב־ירעש .תונוכש ראשמ התיה הנוש לארשיךבא תנוכש
וכשהו ספירגא בוחרל ופי בוחרמ רובעל הצרש ימ לכל הירדנפק ןיעמ השמיש איה
 ןיב םה ףא ויה םהינימל םינרגתו םילכור .ךפיהל ןכו ,םפירגא בוחרל רבעמש תונ

 הסחמ השמישו הרוקמ התיה תישארה הסינכה .הירדנפק ןאכ ושעש םיבשהו־םירבועה
 התיבה םירזוח ונייהשכ .חרוא־רבוע לכל תונתשמל ויה היתוניפ יתש .םשגה ינפמ
."םיבנג" ינפמ ןאכ םיששוח ונייה וז הרוקמ הסינכ ךרדב םיכושח ףרוח־תולילב
 דצב תונקז םישנו הכאלמ־ילעב ,םילעופ לש תוחפשמ וידחי ורד הב הנוכש וז התיה
 ־םיסנאילא״ו "םיטסירנימס" הב וררוגתה ןכ .רוביצ־ינקסעו םינבר ,םידימא םירהוס

 הצובק םג התיה היבשות ראש ךותב .תחא הפיפכב רבע תוברתו תפרצ תוברת ,"םיט
 ,הנושארה םלועה־תמחלמל ומדקש םינשב ץראל ואבש םיאקינולס םיריעצ לש
."תוקשאבור" ישבול םיסור "םיצולח" םדצלו

 םינושארה היבשיתמ רפסמ .העונתב התיה דימת ."זכרמה" ןמ קלח התיה וז הנוכש
 רקיעב ,דבלב םיטעמ םייוניש הב ולח םויה דעו ,השולשו־םישמח רמולכ ,"ןבא" היה
 המצע הנוכשה .קסע־יתב םירוגמה־יתבמ המכ וכפה הב ,ופי בוחרל הנופה התיזחב
 תורוב השמח .רקיעב ןבא תפצורמ ,הלודג רצח התיעצמאבו עוביר תרוצב היונב
.ןותחתה הקלחב השולשו רצחה לש ןוילעה הקלחב םינש—הב ויה
 לכו ,םפירגא בוחרל םיתשו ופי בוחרל תונופ ןהמ םיתש ,תוסינכ עברא הנוכשל
 בוטכ הב ושעש "םיסדנהמ״ו "םילכידרא" ידיב דקפוה הניינב יכ חכווי הב רבועה
 ,שלשו תומוק יתש ינבו תחא המוק ינב םיתב הב שיו ורבחמ הנוש תיב לכ .םהיניעב
 ־דרוג" היה הז .תומוק עברא ןב תיאקירמאה יאוויל הקבר הנמלאה לש התיב וליאו

 שידיאב תוחיש להנל הנמלאה הקבר תרבג הגהנ וימורממש ,הנוכשה לש "םיקחשה
.הטמל הירייד םע תידרפסבו
 לש התריד תונולחב ויפנע ועגנ ותחירפ תנועבש תות־ץעל טרפ הב ויה אל םינג
 וגהנש רוב ,ותברקב דמעש לודגה םיכפשה־רובמ רקיעב וסנרפתה וישרשו ,יתבס
 םימי לע םימי ונעתהש לארשי ינב תדע להק לכ יניעל הנשב תודחא םימעפ וקירהל

 ונא ונייה ,לישבהל הז ץע לש ויתוריפ ולחהשמ .הנוכשב וטשפתהש םיערה תוחירב
."םירוכיבה־ירפ" תא ףוסאלו וילע ספטל םיסנמו ויתחת םידמוע םידליה

 .םיזנכשא םטועימו ,היכרות יאצויו םילשורי ידילי ,םידרפס ויה הנוכשה יבשות בור
 חותפ ורעשו הזה םויה םצע דע ולת לע דמועה םמצעל דחוימ תסנכ־תיב ונב וללה
 ־םדוקש ,קסירבמ יברה לש "רצחה" רבעל ופיקשה ונתיב תונולח .םפירגא בוחר רבעל
 א״שי הנוכמה ,רשילא לואש בקעי ברה ,וייחל הנורחאה הנשב ,הב ררוגתה ןכל

 תוכורא החחושו ברה יקסע תא הלהינש ,תינברה ותייער הטלש וז "רצח״ב .הכרכ
 ־שרגמ תבריקב ןכשש יזנכשאה םימותיה־תיב יאבגו םיזנכשא הרות־ילודג םע
.םיסורה
 ךשוח־תולילב .ןכות לא העקב אל שמש־ןרק ,רתויב ויה תורצ הנוכשה לש היתוטמיס
 ,המחב תלבוט התיה ,תחוורמה הרצח לע ,הפוג הנוכשה .ןהב רובעל ונייה םיששוח
."המרה״מ ודריש םיבר םימ ילחנ תוטמסהו רצחה תא ופטש םימשגה־תומיב וליאו
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 .ופי בוחרל דע הצוחה ץרפש קיפאל ויהו תוגרדמה ינפ־לע ,ןוילעה הקלחמ רמולכ
 תכירבל ךרדה דרומב ךפשנו הדוהי־הנחממ םרזש "לודגה רהנה" םע לחנה רבחתה הפ
.אליממ
 יתייה הנפמ ,רצחה לש הרובטב בצינ .הנוכשה לש הלודגה רצחב ונילע ורבע םייחה
 אוהו הטמל ינא ,הז םע הז םיחיסמ ונייה ךכו ,ירבחמ דחא ררוגתה וב תיבה רבעל ינפ
 התיבה רוזחל העשה עיגהבו ,וילא תולעל ידכ ילגר תתכל ךרוצ יתיאר אל .הלעמל
 ונייה רבכו רצחה לא םינופה תונולחה ךותמ וניתומא יפמ הדיחי האירקב היה יד
.התיבה ץורל ונילגר םיאשונ
 םילכור ,םירגת .ונממעתשה אל םלועמ ."ןויזח תמב" ןיעכ השמיש הנוכשה לש הרצח
 םה .םהיקסעל םיפתוש ןיעכ ונמצע ונשחו ברעו רקוב הב ורבע םהינימל םירחוסו
ומאו וניתויחא וצרשכו ,ומלענו םהיתואירק וארק ,ואב אלא הנוכשב בר ןמז והש אל
חהל ידכ הנוכשה לש תוסינכה עבראמ םהירחא םיפדור ונייה תיבל ורוסי יכ ונית
 ירכומ םי׳גרוגה תא ,(הדילגה) "הזוב״ה רכומ תא ;םהיתולוק יפ־לע םונרכיה .םריז

 ,םינקזכ םיריעצ ,םי׳גרוגה םירחוסה .םייולבה םידגבה ירחוס תא ,םילכורה תא ,םידבה
 םיפוטע םידב ילילג לש תוליבח םהיפתכ לע ואשנ רשאב םיקנעכ וניניעב וארנ
 ונייה םידמוע .לזרב היושעה חדימה־תמאב וקיזחה םדיבו שומיש בורמ ההדש ןידסב
 יחוליק .רחא רמוחמ וללה וצרוק וליאכ ונייה םימודמו ,תולעפתהב םהב םילכתסמו

 —ץיקב םהיחצממ ופטנש העיזה ילגאו ףרוחב םהידגב תא ופטשש ףרוחב םשגה
 ועיפשה אל—העיזה חא גופסת ןעמל םהיעבוכל תחתמ תחפטמ םישל וגהנ יכ ףא
 לע םירזוחו םינשיה םידגבה ירחוס לש םהיתולוק תא ונייה םיקחמ ונחנאו .םהילע
 לא ואובב ןבש ,דחוימב ונילע בבחתהש יזנכשאה תוישמשה־ןקתמ לש ותאירק
 לודג לוקב וירחא ונינע םידליה ונאו "ןקתמ" הלמב חתפ תוסינכה תחאב הנוכשה
 חיש־וד ךשמנ ךכ ."ןקתמ" ונארקו "תוישמש" הלמה תא ונתאמ לטנ ,"תוישמש"
 ,םינטקה ,ונל .דחא הנוקב הכזש ילב תואיציה תחאב וטאל םלענש דע רפסמ־םיעגר הז
 .ונתא עשעתשהל אלא הסנרפו הדובע שקבל אב אל הז תוישמש־ןקתמ וליאכ המדנ

משל םיקקזנ ונירוה ויהשכ םיטהולה ץיקה־תומיב רקיעב עיפוה הז עשעשמ חרוא
 ושמיש הרותיתה־יבחר ןהיעבוכש יפל ןהב ושמתשה אל ללכ־ךרדב םישנה .תויש
.שמשה־ינרקמ הסחמ ןהל
 לכו תירקיעה םיעוריאה תריז היה הדוהי־הנחמל העבש־תלחנ ןיבש ופי בוחר עטק
 הגאד רוקמ היה הז רבד .םיכרדה ידצל תונוכשה ידלי לכ תא ךשמ וב שחרתהש
 הנושארה םלועה־תמחלמב .בושו־הנה תורהודה תולגעה יגפמ וששחש וניתומאל
 םויכ) םיקוחרה תודשב םהינומיאל םכרדב יכרות אבצ ידודג בוחרב ויה םיפלוח
 םהינפ לעו המצע וז ךרדב םירזוח ויה ברע־תונפל .(המואה-יניינב םהילע םידמוע
 רבעל ויה םידעוצ .תלשורמ םתכילהו םהיפתכ לע םהל םייולת םהיבור ,הבר תופייע
 ־תרבכ םתוולל ונגהנ ונא .םיבוצע םייכרות םיריש םירשו ופי־רעשבש םיטרקסקה
אנאב םהירחא וריאשהש ,םהיתוחפשמ־ינב לא םיעוגעג ייוור םיכויחב וניכזו ךרד
.הגונה םתרישמ הדירפה ונילע התיה רתויב השק .הקוחרה הילוט
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ה קיתמ־ינימ ורכמ ןהבש תוברה ויתויונח לשב םג ונבל־תמושת תא ךשמ ופי בוחר
ו הצקבו תרחא החוטש הרוצ וא תוירטא תינבת ול התיהש "קילבנב״ה ןוגכ םינוש
ת וירכוסה הארמל וניתפש םיקקלמו וניניעב ונייה םידמוח ךכ .ןועש־יומד עושעש
ן יעמ תוירכוס .קותמ־רירמ רכוס־ץימב םילובט הנופא־ירגרג תויושעה ,תוינועבצה
י דודג ללגב רוחש ךפה ןעבצש אלא ,יול ןויצ־ןב םכח לש ותונחב תויוצמ ויה ולא
ם כח שגינשמו חפ־תוספוק ךותב תונותנ ויה תוירכוסה .ןהילע וטע רשא םיבובזה
רופו םילהבנ םיבובזה ויה ודיב הכותב רקנל ליחתהו תוספוקה תחא לא יול ןויצ־ןב
.תוירכוסה לש ןבלה עבצה וניניעל הלגנ זא ; םיח
ת שורחה־תיב חתפב ונדמע ,בורל קבאו טהול םוח תמחמ שבי וננורגשכ ,ץיקה ימיב
ד עבמ .ךדע" עונלוקל םויכ הליבומה הטמיסב זא דמעש ,גרבנירג לש זוזגו הדוסל
ועמ םהישארש םיצצונהו םינטקה הדוסה יקובקב תא ונייה םיאור םיבנשאלו תלדל
ל ע ולדוגאב ץחול והירה ,קובקבה ןמ תותשל םדא הצור .תוינועבצ "תולוג" םירט
.המינפ תחנוצ וזו הלוגה
ה בשחנ םימי םתוא יגשומ יפלש תלוכמ־תונח הדמע לארשי־תרזעל הסינכה לומ
ת ונצנצו החתפב ודמע םינשועמ םיגד לש תויבח .רתויב תורישעהו תודבכנה ןמ
ת ונחה לעב לש ומש תא .היפדמ תא ואלימ תיסורה הדלוקושה תוספוקו תוירכוסה
ו רפיס ;עמשנ ולוק היה ישוקב ןכש ,דורצה ,״וקנור־לא״ ול ונארק ךא ,ונעדי אל
ו לצא תונקל וניברה ףרוחב .םוינימולא רוניצ היושע התיה ונורגב טשווה יכ ונל
ת א ונינק ץיקה תומיב וליאו ,הדרקלה גד תאו (חולמ גד יחתנ) "וטארג״ה תא
ר תוי ונפיחל וברעו חלמב הזל הז םיקובד ויהש םינטק םינידרס ,"םאקילידראס״ה
ת ונהיל ידכ ונידיב יוצמ (תיסורה הקיפוקה) קבקה היה דימת אל .רחא לכאמ לכמ
ם א ףא ויה םינהמ "וקנור לא" לש ותונחב ונירוקיב םלוא ,תיסורה הדלוקושהמ
.דבלב בל־תיימהב הנממ ונאצי
. םינווגמו םינוש םייחה ויה ,ספירגא בוחר דצמ רמולכ ,לארשי־ןבא לש ינשה הדצמ
ת פרה .םחל תייפאל רונתו ,תפר־תולגע לש ךסומ ,םיסוס לש הורוא ודמע ןאכ
ן קז לעב ,המוק־הבג רבג היה אוה .ידאדגבה ןבלחה ריאמ םכח לש וניינק התיה
ו רובידב התיה תיקאריע המינ .שוברת שובחו (ךורא ליעמ) ןטפק שובל ,ןטק ןבל

ם יתבה לע בבוס ,הנוכשב טטושמ אצמנ תומדקומה רקובה תועשב רבכ .ירבעה
ב לחה תרומת לביק אל ףסכ .וניתומא ול ושיגהש םינטקה םידכה ךותל בלח קצויו
תהש עריא םימעפ .תורובה ןמ םימ תלבקל םיקתפה תמגודכ ןוטרק לש םיקתפ אלא
י דכ אוהש ומכ ותרמוש תיבה־תלעב התיהו (י׳גיל הל וטרוק יס) בלחה לקלק
ר חא בלח קצוי היה רבדה ןוכנ ןכא יכ חכונשמו ,וקדוב היה הז .ןבלחל ותוארהל

י ניעב בקוע ,ריאמ םכחב לכתסמו דמוע יתייה תופוכת .םיקתפ שורדיש ילב ותרומת
.וידגבמו ונממ הלוע היה םיזע חיר .בלח קצוי ודועב ויתועונת רחא
ת מחמ תקלד תוזוחא ויניעש הפואה ,ינמיתה ןאמילוס לש ורונת דמע תפרל ךימס
ה הד־הנבל תחפטמו ףעזו־רס שיא היה אוה .דימת דמע התבריקבש שאה לש המוח
,ונידיב תוגועה־ישגמו םינמחה יריס .ושאר־ישוחימ תלקהל וחצמ לע ול הרושק
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ו יפמ תחא הרעגב היה ידש אלא ,וניתומא ונל ונניש רשא תושקבב ונייה םיחתופ
ה יה הנשב דחא םוי קר .ונשפנ לע םיסנ ונייה רבד לש ופוסבו םגמגל ליחתנש ידכ
ם היתונועמ םעוט ,תיבל תיבמ ךלוה היה הז םויב .םירופה־םוי אוה ,וילע בוט ובל
 ינמיתה ןאמילוס היה הז םויב .םירופ־ימד לבקמו קארע תיסוכ עמוג ,תוחוקל לש
."םדאה דחאכ" תויהל ךפוה
. םיקתפ יפל רמולכ ,הרושמב םימ לארשי־ןבא הלביק םילשורי לש היתונוכש ראשכ
ת וחיש .הנוכשבש רעונה ינבל רודיב־יזכרמ הנוכשה תורוב ושמיש ץיקה תולילב
. הנילודנמה ילילצב םיקרפל םיוולמ ,הלילב תרחואמ העש דע ןאכ ועמשנ םירישו
ה ילילצ עמשלו ,םימי םתואב רעונה ידיבש יממעה הניגנה־ילכ התיה הנילודנמה
ה ז ילכ לע םיטרופה ןיב .םיבישקמו םהיתונולח תא םיחתופ הנוכשה יבשות ויה
ל דוגב ילכה ירתימ תא תערוק התיהש האנ המלע ,הקבד יתדוד םג התיה

.התושגרתה
ו נאשכ ,תוריכבה וניתויחא םג םהב ,םירגובמה לש םתניגנ תא ונעמש םינטקה ונא
ן יידע .ונומידרהו קחרממ ונינזאל ועיגה הגילודנמה ילילצ .וניתוטימב רבכ םיסנוכמ
ל פרעב ברעה תכשחב היהו" ןוגכ ,םיריש תצק לש תוירבעה םהיתולמ יל תורוכז
ם ירישה ןחל ."םור יבכוכ יזמר תא םלועמ תיאר ול" רישה תולמ ןכו ,"םיה סבתי יכ
ת וידרפס תוסנאמור םג ןבומכ ופרטצה םיירבעה םירישל .ונמיסקהש אוהו ,יסור היה

.תוגונע
, הנוכשב וררוגתהש םיאקינולסה םיטסירנימסה םג וז הזילע הרובחל ופרטצה םימעפל
, בשי הצובקה ןמ המ־קחרמבו ,"ונחנא ונאתא םדק־םי יפוחמ" רישה תא ונתא ורשש
ן יבה אלש ,יאקוראמה ׳גאחה ,הנוכשה לש הלילה־רמוש ומצע ךותב סנוכמו לפוקמ
, סנאילא רפסה־תיב ישנא ודמע ,הובגמ םיטיבמ ,דצה ןמ .ולא תוחמש לש ןרשפל
.תיתפרצה תוברתה ילעב

תונותא יבכור
, םהינבו םה ,וכרע םהיתוליפת תא םלוא ,הפוג ונתנוכשב וררוגתה אל םידבכנ םיריבג
ו ללפתיו םיהולאה תא ואריי ,םכרדב םהינב וכלייש ודיפקה םה .הבש תסנכה־יתבב
י חל־תריטס הדעו־םע־לבק רוטסלו די םהילע םירהלמ ועתרנ אל םימעפלו ,תוקבדב
ם ינש .הנוכשב ונל ויה הז גוסמ "םידבכנ" השולש .םיררוסה םינבה דחאל תלצלצמ
ו תלודג תאפמ ישילשה וליאו םהיתובא רשועו םרשע ללגב הז ראותל וכז םהמ
י ניינעב םיעוקש ויה םוימוי־ייחב .םיכרותה תונוטלשה לצא דבכנה ודמעמו טפשמב
" םאזולב" ושבל םיגחבו תותבשב םלוא ,תוצוח שארב םהירומח לע םירהוד ,רחסמ
.התכלהכ תבש ורמשו ,םהישבולל םיחוורמו םיחונ םישובלמ ,םינטפקו
ו נדביכ .דחוימ דמעמל וכז ךכ םושמו "תורוחצ תונותא ילעב" וארקנ הלא לש םהינב
ד בלב תוקוחר םיתעל .םהיתובא תונותא תוכזב אלא הקווד םמצע תוכזב אל םתוא
ודמעשכ וא ,סובאב ןבל תודעוס הורואב ןהשכ ןהב טיבהל ונל ושרהו דסח ונל וטנ
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 ויה .םהידימ םירומחה תא ולטיו םהיתובא ואוביש דע תוכשומה תא ןהילא ורשקו
 ,הנוכשה לש השוכר ויה ומכ וניניעבש ,הלא םירומח יבג לע ןטק "בוביס״ב וכזש
 התנחצ הציפהו הנוכשה עצמאב הדמעש לכל תפתושמה הפשאה תמירעל המודב
.ללכה תלחנ אוה ףא היהש לודגה םיכפושה־רובל המודב וא ,הלוכ הנוכשב
 לכב םירומחה ראפ י׳גרוג־ליא יול םהרבא לש ורומח בשחנ םירומחה תשולש ןיבמ
 לע הטונ םודאה ושוברת ,ושובלב דיפקמ ,ראות־הפי שיא היה וילעב .הלוכ םילשורי
 הורואה ןמ יעשמל ץוחר אצי אוה ףא ורומח .ריעצ החפ וא ייב לשכ ולוכ הארמו ודצ
 רועה־ףכוא ."סנאילאה תכלממ" לש התמוח םע לבגש תיבה לש הנותחתה המוקבש
 הטמל דע םיעיגמה ול םימודא םילידג וידדצ ינשמ ,קירבמו חצחוצמ היה ובג לעש
 םינטקה ונחנא ףאו ,חור־ךרואב וינודאל הפצמו דמוע היה רומחה .תובוכראה ןמ
 תוגרדמב טא־טא דרוי היה אוה .יול םהרבא לש ואובל םיפצמו דצה ןמ ונייה םידמוע
 הז הארממ ונינהנ .ולגרב עלוצ היהש םגה ,תחא הציפקב ורומח לע הלועו ותיב

 תיבה רעשב הקירבמו הצוחר תדמועה הרודה תינוכממ םויה םינהנ ונידכנש םשכ
 ורומח הארנ ברעה תועשב .תחא השקמ ויה ורומחו אוה יול םהרבא .רקובה תועשב
 התיבה םירהממ וילעבו אוהשכ ,ופי בוחר ךרואל הקיתעה ריעה ןמ הרזחב רהוד
.ונתוואג התיה וילעו ,הנוכשה שרפ היה יול םהרבא .םהל תנמוזמה הדועסמ תונהיל

 םהירומחו יול םהרבא לש "הביכרה ינוניג" לכמ םיקוחר ויה םירחאה "םישרפ״ה ינש
 ־לא רכב ךיישה אוה ,טקשו עונצ םכח־דימלת היה דחאה .ורומחכ םיחפוטמ ויה אל

 אוה המ .םישבחה בוחרב ררוגתהש ,תימלסומה םילשוריב העודי תומד ,יבישאשנ
.ךכ ורומח ףא ,שוחכו םונצ המוק־ןטק
 הליווחב רוגל רבע רחאו לארשי־ןבאב הליחת ררוגתה ,ינמ לאיכלמ טפושה ,ינשה
 ףחרמ ךויחו תינוניב התיה ותמוק .םויכ הדוהי־הנחמ לש הרטשמה־תנחתל הכומסה
 בר שמיש תובר םינש רשא ,ינמ ןאמילס יבר לש ויחא היה אוה .דימת וינפ לע

 ,הינברמ ,ןורבחמ םתרות תא ובאש ,דאדגבמ האצומש ינמ תחפשמ ינב .ןורבחב ישאר
 תרותב איקב היה ינמ לאיכלמ .םהב וגזמתנ תויוברת יתשו ,םימלסומה הימכחמו

 ואובב .ןורבחב רקוח־טפוש שמיש הנש הרשע־עבראו ,הל׳גמה ,ימלסומה טפשמה
 ,םיללוכה־לכ־דעו ,דלישטור םילוחה־תיב ,ח״יכ לש ןיד־ךרוע הנמתנ םילשוריל

 אב שדח (זוחמ לשומ) ףרצתומ היהשכ .םיירצונה םירזנמה דחא לש וחוכ־אב ןכו
 טרבלא היה—הלאכ הנומש ויה הנושארה םלועה־תמחלמ דעו 1908 תנשמו -םילשוריל

 םדקל ינמ לאיכלמ תא חלוש ,"ןטקה החפ״ה ול וארקש ,ץראב ח״יכ גיצנ ,יבתנע
 טרבלא .וילא וחלשש ןורודה תא "לכיע" דציכ רמולכ ,"וביט" לע דומעלו וינפ תא
 ףרצתומ לכל ח״יכ לש הכאלמל רפסה־תיב תרצותמ םיטיהר חולשל גהנ יבתנע
 ותושרל הדימעמ התיה תיסקודותרואה־תינוויה היכראירטפה .םילשוריל אבש שדח
 ־רואה תינוויה היכראירטפהו יבתנע ויה ךכ .םיסוס ינשל המותר הלגע לשומה לש

.םנוצרכ ותוא "םישל״ו ףרצתומב םיזחוא תיסקודוט
 תרומזתה תא ףרתצומה חלש ,לזמ ,ינמ לאיכלמ לש הריכבה ותב האשינ וב םוי
ןכא יכ הרשיא הלכה .הליווחה ןגב וסנכתהש םיחרואל תוניגנ םיענהל תיאבגמ
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 ־לופנה" הברה םג םא ,התנותחב היתוניגנמ בטימ תא תיאבצה תרומזתה העימשה
.ורבד־ישועו חצנמה די לע היבא םש "םינוי

 םיננקמ םיפושניו םיפלטע ,הברח םויה תדמוע ינמ לאיכלמ טפושה לש ותליווח
.םינגו תודש ףקומ ,תיבה היה האנ םימי םתואב םלוא—היתוברוחב
 םלוא ,דבלב תוקוחר םיתעל םהיבא לש ורומח לע בוכרל וזעה יול םהרבא לש וינב
 תופוכתו הברה ססיה אל ,היה זילעו בבוש רוחבש ,לאפר ,ינמ לאיכלמ לש ונב
 הפי הרענ ,ןלה ,ינמ טפושה לש ותב .ופי בוחר ךרוא לכל ויבא לש ורומח לע רהד
 לכ יניעל ופי בוחרב רומחה לע ,לאפר היחאכ ,איה ףא הרהד ,הימי־ימדב הרטפנש
 לע "תרהוד" הריעצ הרענ—הזה רזומה ןויזחב ונלכתסהו ונדמע םינטקה ונא .להקה
.ריע לש הבוחרב רומח
 היה ןטק .םיעקרקמב קסע ,בקעי רכב ןועמש ,וילעבש דחא רומח יל רוכז דועו

ומסה םירפכבו תונוכשב בבוס רשאכ ובג לע וילעב תא אשנ ןכ־יפ־לע־ףאו ,רומחה
 ותוא ונייה םיאור הבורקה םולש־תכוס תנוכשב היה רגש יפל .םילשורי לש םיכ
 הסיבכה־ילבח רעי ךותב ךרד ול סלפמו הנוכשל סנכנ ,םפירגא בוחרב רבוע םיקרפל

.הבש הבחרב םיחותמ ויהש

םיריבג ייח
 ודמע ,הדוהי־הנחמל הלועה ךרדב ,לארשי־תרזעו לארשי־ןבא תונוכשה יתשל ךומס
 .ןהילא הסינכב רתומ םדא לכ אלש תוראופמ "תוליווה" תניחב םילודג םיניינב רפסמ
 הביבסה יבשות לש םתונרקס תא הררועש ,ןירותסמ לש הריווא ןיעמ תופופא ויה ןה
 תונוכשה יבשות ודמע םידעומו תותבש לש ברעה תועשב .םנוימד תא הביהלהו

.ולא "תוריט" לע תורטזוזגהו תונולחה ךותמ ופיקשהו תוכומסה
 החפל םירוגמ־םוקמ שמיש ןכ ינפלש ,ןובנ ייב־ףסוי לש ותליווח היה םיתבה ןושאר
 "הבינגב" השענש םולצת ,יבס לש הנומת היולת התיה יבא לש ורדחב .םילשורי לשומ
 דועו ישארה ברה תרבחב ,םימיה דחאב רקיב רשאכ ,אבס לש ותעידי ילב רמולכ
 םילשוריב תידוהיה הדעה תכרב תא ףרצתומל שיגהל ידכ הליווח התואב ,םינבר
.םיימואלה םיגחה דחא לגרל
 ־תליסמ הנוב ,ןובנ ייב־ףסוי לש ונועמ ןינבה ךפה םוקמה תא לשומה שטנשכ
 ויבא .השמ־ןימיל ךומס ףסוי־תיב הנוכשה הארקנ ומש לעש ופי־םילשורי לזרבה
 לש (זוחמה תצעומ) "הראדיא סל׳גמ״ה רבח היה ,ןובנ והילא יבר ,ןובנ ייב־ףסוי לש
 לוסנוק־ןגס שמישש ,גלזמא םייח לש ותוחא התיה ןובנ ייב־ףסוי לש ומא .םילשורי

.האמה תישארב ופיב הילגנא לש
 שלש .המש הסילוב ,ןיקמורפ בד־לארשי לש ותוחא תא השאל אשנ ןובנ ייב־ףסוי
 קחציו ונרומ םיחאה ינשל ואשינ ןהמ םיתש .ןייפיב תועודי ויהש ןהל ודלונ תונב
 תרבח לש הנכוס שמישש ראות־הפי רבג ,ךורב־היעמשל האשינ תישילשה ,רשילא
.םילשוריב "רגניז"
,(ןובנ לש ןגה) "ןובנ יד הטריוג הל" הל וארקש ,ותניג דצב ,"החפ״ה ןומראל ךומס
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 .תוכומסה תונוכשה יבשות ברקב ןינעו תונרקס איה ףא הררועש "הריט" דוע הדמע
 ,רדה אלו ול ראות אלש המוק־ןטק שיא ,ומש ןינב ,ןדעמ רישע ידוהי שכר הז תיב
 אבו ,םירצמבו ודוהב השע ברה ורשע תא .םילשורי לש םיאקנבה דחאכ היה עודיש
 םתואכ ןטק היה ולש "קנב״ה דרשמ .השא ול תאשלו ורשע תא םסרפל ידכ םילשוריל
 הקיתעה ריעשב קרטבה בוחרב ןכש דרשמה .םימי םתוא לש םילשוריבש םיעונצ םיקנב
.ןודנולב אצמנ וזכרמו ,םדע קחצי ידי־לע להונו

 דגנכ רישעה יאקנבל ,םירפסמ ךכ ,האשינש הפוסש תחא המלעב וניע םש ןינב רמ
 שיא היה היבא .םילשוריבש םיאנה םיריעצה דחא תא הבהא הבל־רתסב יכ ,הנוצר
.ול אשניהל הילע ץחלש אוהו ףיקת
 ,םיריבא םיסוס ינשל המותר הרוחש הרודה הרכרכ תופוכת יתייה האור יתודליב
 רעשב הטאל תאצויו תסנכנ התיהש ,תוכלמ־ירשו םילוסנוק לש םהיתורכרכ תמגודכ
 הבשי ,"רוטנ׳ח" היורקה ,וז הרכרכב .הב גהונ הרודה הפילח שובל ןולגעו הריטה
 רקשו םיקד םיפיעצ םהינפ לעשכ םינטקה הינב ינש התאו האנו הריעצ השא "היובש"
 .םילשורי לש היתובוחרב ץיקה תומיב רמתיהש םיכרדה קבאמ רותסמו הסחמ ,םיפ
.ערה ןיע תמחמ הינב לש םהינפ תא התסיכש ורבסש ויה
 ךזה םריוואמ תונהיל ידכ אצומל וא םרכ־ןיעל הלועה ךרדל הנופ התיה הלגעה
 הבש ןירותסמה־תפופא הלגעהו בורעל התטנ שמשה .היתוביבסו םילשורי יבחרמ לש
.םכותב תעלבנו "הריט״ה רצחל הטאל הסנכנו הרזחו
 יריעצמ דחאל הריעצה ןינב תשא לש הנושארה התבהא לע ועדיש םילשורי תונב
 הרוביגה יפב ומשש ריש ורביח ןה ."הריבג״ה לש הלרוג תא תונתל וברה םילשורי
.וב התצר אלש םדאל אשניהל הצלאנ יכ לע הלבס תא תראתמ איה ובו

יסאנ וי ,דנינכ יא הקנאלב
ראד ןיריק ימ וטירפ ויכרב
ןאדימ ימ הא וייבונ יטסיא יס
וגיסוטניא ימ יא וטאמ ימ

וי וריק זיריש יד ויינונ
הקנאר׳פ הל הא הטסיב יכ
הנאינאמ יא ידראט ראנימאק הא יביי ימ יק

ידראט יד הרוא םיא אי
ירדאמ ימ יד וטנפסיא ימ
ודנאריפסא וי יא ודנרדט וס
.ופמאק יטסא ויא

יתדלונ תינניחו הנבל
ר וחש ןתחל יתוא אישהל םיצורו
יל ונתי הזכ ןתח םא
ימצע תא ליעראו תעדל ימצע דבאא

ז יריש ריעהמ ןתח ינא הצור
ם ייפוריא םידגב שבליש
רקובו ברע לייטל יתוא חקיש

ם ייברעה ןיב תעש תברקתמ
ימאמ ינא תדחפמ
ה כחמ ינאו רחאמ התא
.הז הדשב
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 ןבאכו ןרעצ םג אלא וז תמיוסמ תב לש הרעצ קר אל יוטיב ידיל אב הז ריש יזורחב
 ־רבעמש תוצראמ ואבש םירישע םינתחל ןואישה ןהירוהש םילשורי תונב ןתוא לש
 ושעו הנושארה םלועה־תמחלמל ומדקש םינשב הקירמא תוצראל ודדנש םהמ ,םיל
 ץראב וראשנ וליא ןהב םיכוז ויה אלש םישנ םהל תאשל םילשוריל ואבו רשוע םש
 םירישע ינפ ודימעה ,ןאכל ואבש םירצמו הירוס יאצוי םירישע םתס םהמו ,תאזה
 םירגובמל ,תוינע ךא תוגונעו תופי ,תוכר תוריעצ ואשינ וז ךרדב .םישנ םהל ורחבו

 ־תונולחב תוגצומ ואר ןהיתונומת תאש וא םינכדש לש םהיפמ ועמש ןעמש תאש
 תנפואל םאתהב "תושפוחמ" ןהשכ ,ןאירוקירקו דאר םינמראה םימלצה לש הוארה
 םהישנ ורקע וללה .הל׳ג־תיב וא םחל־תיב תובשות תוחאלפ ידגבב םהה םימיה

 םיריעצ וא םיטסירנימס םהמ ,םירוחב םע תונטקה ןהיתובהאמ ןתוא וקתינ ,ןתביבסמ
 תונב וסינ םימעפ .םיקחרמל ןואשנו ,ח״יכ לש הכאלמל רפסה־תיב לש הימינפה ןמ
 ,םיכושח םיפתרמב םימימת םימי ורתתסה ףאו בער־תתיבש וזירכה ,דרמתהל ולא
.םירוה יצחל ינפב דומעל ולכי אל ףוסבל ךא
 לע תונורכז ןבלבו םיידע־ידעב תוטשוקמ ץראל ובש ,וניקזהשמ ,תובר םינש רחאל

 תועצמאבו םהה םיקוחרה םימיב ןהירחא ורזיחש םיביבחו םיטושפ םירוחב םתוא
 הנבלה־תולילב .בורל הבהא־יבתכמ ןהילא םירגשמ ויה תורזועה וא םינטקה םיחאה
 םישדחה םיירבעה םירישה תא ןלוקב ווילו הנוכשבש תורובה יחתפ יבג לע ובשי

.םירוחבה יפבש

"סנאילא״ה הכאוב
 ותקזחהש ינוריע םילוח־תיב הדוהי־הנחמב םילשורי תייריע המיקה וז האמ תליחתב
 "הסוש" ארקנ הז םמ .םילשוריל ופי ןיב ועסנש תולגעה־ילעב ולעהש סמה תוסנכהמ
 רוסמל םימי םתואב וגהנ םג ךכ) .וריחמב הבריהש לכל תונלבקב ןתינו (011208566)
 אלש הארמל־בולע םילוח־תיב הז היה .(ללכב היריעה יסמ לש םתייבג תא םיזרכימב
 ץוחמ םידוהי ףאו תורז תולשממ לש ןהיגיצנ ומיקהש םיראופמה םילוחה־יתבל המד
 ינשהו םויטופ םשב ינווי דחא—וב ושמיש םיאפור ינשו ,םילשורי לש היתומוחל
 םילוח־תיבב .אבצל םיסייגתמה תא קדבו "הלשיפ״ב בשיש ,קנמרא םשב ינמרא
 דמעמה ינבמ םימלסומ .םיחאלפו תימלסומה הדעה ינבמ םילשורי יינע וזפשוא הז

 השמ ר״ד לש ולופיטל רסמתהלו "קדצ־ירעש" םילוחה־תיבל סנכיהל ופידעה רישעה
 ןויסימה לש םילוחה־יתבב וזפשוא םירצונה םידבכנה וליאו ,לכה לע ץרענה ךלאו

.יתפרצהו ינמרגה
 ־תנחט זא הדמע ,הנשיה "דגא" תנחתל ךומס ,"םידומעה־ןינב" םויכ אצמנ ובש םוקמב
 תותבשב .חרקל ןטק תשורח־תיב םש אצמנ ןכו ,םילקטש ינוויל תכייש התיהש חמק
 "ררקל" חרק "תכיתח" הפקהב לוטיל םהינב תא םיחלוש הביבסה יבשות ויה ץיקה
.היוורל םוי ותוא תותשל םירוהה וגהנש קרעה תיסוכ תא
 הביבסה ירפכמ תוחאלפה ורהנ וילא םיידי־בחר שרגמ ולוכ־לכ הדוהי־הנחמ קוש
ילושב .תוכומסה תונוכשה יבשותל תוריפו תוקרי רוכמל תומדקומה רקובה תועשמ
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 חפו ץע־ירזג תויונב ויהש תויונח ודמע ,ופי בוחר לש ינשה ודצ לומ ,הז שרגמ
.רפסו יסרפ םירפס־ךרוכ ןכו תלוכמדוויונח—(וגניז) ןוולוגמ
 ־תיבל דעו הדוהי־הנחמ קושמ לודג חטש ינפ־לע הערתשה "םנאילא״ה תכלממ
 .לודג ןגו ההובג המוח תפקומ ,המצע ינפב הכלממ ןיעמ התיה וז .םימותי־ךוניח
 רפסה־תיבו תונבל רפסה־תיב ,םינבל רפסה־תיב ונכש וז הכלממ לש הימוחתב
 היה המדנ .הלוכ ץראב ח״יכ לש ישארה להנמל ןועמ שמיש םיניינבה דחאו ,הכאלמל
 תפרצ תוברת ;תפרצ תוזוחממ דחאב אלא תנכוש איה םילשוריב אל וז הכלממ יכ
 ץוחבמ הילא רודחל התיה הלולעש "תירבע" העפשה לכ המסחו הפיכב הב הלשמ
.הלילח
 לע םג וחיגשהו וז הרוגס הכלממ לש הירעש לע ורמש םירי׳גלאו םיאקוראמ םי׳גאח
 ,הז לא הז וברק אלו ינשב וסנכנ תונבהו דחא רעשב וסנכנ םינבה .הידימלת רסומ
 תובהא לע םיריש ורביח םיזורח־ילעבו רתסב םהיניב ומקרנ םינטק םינמור םלוא

.םיברב ועדונ ןהירוביגש
 וניא םילשוריב םיחחפהו םירגנה ינקזמ ימ .תשורח־תיבל המד הכאלמל רפסה־תיב
 "סויסימ״ה לכ לע רפסל םיברמ ןיידע ? דסומ ותוא לש ויכינח םע הנמנש רארפתמ
 ,רימזיאמ םידוהי לש םהינב אלא ויה אל ךא םיתפרצל םהיארמב ומדש ,םירומה
 ץראל וחלשנ ןכמ־רחאלו סנאילאה תודסומב וכנחתהש ,דועו אטשוק ,לופונאירדא
 םהינפ .הילעב תא םנרפתש הכאלמ תידרפסה הדעה ינבל דמללו הרות ןאכ ץיברהל

 תגעלנ תירבעו ,תיתפרצו תידרפס ורביד םה .תובע יתפרצ םפש םייודע ,םיחלוגמ ויה
.לוטיב לש סחי הוולמ

םילשורי ,"תישפחה תיב"
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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
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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

1888 ילויב 25



ינאמ׳תועה תועקדקה־קזח:>קסלו1וכוס םהרבא
אובמ •א
 ־יקוח לכ תא לארשי־תנידמ לש שדחה םיעקרקמה־קוח לטיב 1970 ראוניב 1 םויב
 לארשי־תנידמב תועקרקה־רטשמו תועקרקה־יגיד תניחבמ .םייגאמ׳תועה תועקרקה
.תיטפשמו תירוטסיה תובישח לעב ערואמ הז היה
 ןטלושה ידי־לע השוביכ זאמ לארשי־ץראב ףקותב היה ינאמ׳תועה תועקרקה־טפשמ
 לארשי־ץראל םינאמ׳תועה ואבש דע .16־ה האמה לש הנושארה תיצחמב םילס
 ־יכרותה תועקרקה־טפשמל דאמ המד ורקיעבש םיבולממה לש תועקרקה־קוח הב ררש

.ינאמ׳תועה
וביכה זאמ ןוכיתה חרזמב לוחל יגאמ־תועה יכרותה תועקרקה־טפשמ לחה השעמל
 ינאמ׳תועה תועקרקה־טפשמב תוארל םיטונ .םיכרותהו םילוגנומה לש םילודגה םיש
 םלוא ,תיפוריאה תילדואיפה הטישהו תימלסומה תיטפשמה הטישה לש םייאלכ־רוצי
 םודקה תועקרקה־טפשממ וז הטיש תעבונ אבהל רכזנה רואיתה ןמ הארנש יפכ
 םע דבב־דב ןוכיתה חרזמל אבוהש ,םייכרותה םיטבשה לש ןשיה תועקרקה־רטשמו

.םילוגנומהו םיכרותה לש םילודגה םישוביכה

ינאמ׳תועה תועקרקה־רטשמ תוחתפתה ♦3
 דסימ ,ןאמ׳תוע לש ויבא—(10811111£!) לוגוטרא לש ותושארב םייכרותה םיטבשה
 ןטלושה ןמ ג״הפסל 13־ה האמב ולביק הנטקה היסאב ודדנש—תינאמ׳תועה תלשושה
 םאתהב ,תיאבצ תונמאנ ףלח ,ףרוחו־ץיק־הערמל םיבחרמ הינוק לש יקו׳גלסה
ןשיה יכרותה גהנמל

י בגל יהשלכ תובישח ול הנקש םיחא העבראמ דיחיה—ןאמילוס ןב לוגוטרא םג
ר רוגתמ אוה ןכמ■ רחאל ךומסש ,םידדונ טבש שארכ ןיידע עיפומ—תינאמ׳תועה הירוטסיהה
ו ל רותל רחוב אוה ןכ־ירחא לבא ,םורזראל חרזממש רוזיאב תוחפשמ תואמ המכ םע
י נשה ןיד־לא אלע הילע טלש זאש ,םיימורה■ םיקו׳גלסה תוכלמב רתוי םינכמו טקש ןכשמ
, יהשלכ קחד־תעשב ינשה ןיד״לא אלעל רוזעל רשוכ־־תעש ול הנמדזה רשאכ ,היגוקמ
ל בקתנו הז טילשל דומעו ןעשמ השענ ,חוכיירידא םיילוגנומ תוסייג דגנכ ועייסלו
ת או ןמלאי׳ץינאמוד תא ול ליחנה ולש םיריכשה־אבצ .םיקו׳גלסה לש םתורישל ריכשכ
.ףרוח־ןכשמל דוגוס ירושימ תאו ץיק־בשימל גאד־ ינמרא

 ורוקיב תא ויתועסמ־רפסב ראתמ ,רי׳גנטמ 14־ה האמה ןב יברעה עסונה ,הטוטב־ןבא
 .הנטקה היסאבש רא׳צאמלא ריעה דיל הנחש ,קבזוא דמחומ יכרותה ןטלושה הנחמב
 םירע שי יכ ףא ,םוקמל םוקממ והנחמ םע דדונ אלא עבק בשוי וניא ומצע ןטלושה
 יניעב הארנ הנחמה לכו (ס!<1ט) ודרוא ארקנ ןטלושה הנחמ .וטופיש־םוחתב תובשומו

 ־םיענ ולש ודרואהו ןטלושה .תדמתמ העונתב תאצמנה הריב־ריעכ יברעה עסונה
 לש וטופיש זוחמבש םירפכב וא םירעב םיבשיתמ םניאו הערמ םהל רותל םידנו

2.ןטלושה
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 הטוטבדבא לש ונמזבש ,תלשושמ דסימ ןאמ׳תוע לש ונב ,ןא׳חרוא ןטלושה לע
 גהונ וניאש תועסמה־לעב רמוא ,הנטקה היסאב םייכרותה םינטלושה לודג בשחנ
ן טלושה תא 3.והנחמ םע דחי דנו־ענ אוהו םימי־שדוחמ הלעמל דחא םוקמב תוהשל
 ולגוא ןידייא תלשוש יבא ,םסרופמה ןידייא לש ונב ,דמחומ ,יגריב ריעה לש
 ¥(.4גץ13לא—קאליאי) ץיק־הנחמב םירהה לע בשוי הטוטב־ןבא אצמ ,(^ץ&מ 0811111)

 ,וב דגב ןאמילוס ונבש םושמ דאמ זגרנ היה דמחומ ןטלושה יכ םג רפסמ הטוטב־ןבא
 ,תיאבצה תונמאנה תורפהמ האצותכ .שטנמ לש ןטלושה ,ןא׳חרוא ונתוח לא חרבו ושטנ

 5.ותזוחא תא ןאמילוס דיספה ,תוזוחא ונממ ולביק רשא ןטלושה ינב לע הלחש
 ,ולש םידודנה־רצי לע ונל רפסמ הטוטב־ןבא רשא ,ןאמ׳תוע ןב ןא׳חרוא ןטלושה
 .םיהאפיסה ליח דאמ חתפתה וימיב .וישנא ןיב תועקרק קליחו לודג םישרפ־ליח קיזחה
 ,העטאקומ וא עאטקא יברעה םשב תונכל ולחה יאבצ תוריש ףלח עקרקה תקנעה תא
 תוזוחאל רשקב דוחייבו—"ירימ" תומדא לש םינאשוקב םויכ םג אוצמל רשפא הז םשו
 ־אפיסה םישרפל ורסמנש תועקרקה .םירבדה ךשמהב רבסויש יפכ ,"ןויאמוה ץא׳ח"
 וארקנ ולא תועקרק .ןהמ תועבונה תוסנכהה לכ תא ובג וללה יכ סממ תורוטפ ויה םיה
 םשה ".םיהאפיסה ידיל "תורוסמ" ,םיסממ תוישפח ,(^1ט83113מ1!ץ3ז) תאימלסומ םג
 לכב לבוקמ היה ,תימלסומה הפוקתב םידקפהה תטישל ןתינש ,העטאקומ וא ,עאטקא
 תיכולממה ,תינאמ׳תועה הכלממה ללוכ ,יכרות אצוממ םיטילש וטלש ןהב תוכלממה

7.תיסרפהו

 הפוקתה ןמ םייסרפה םינאמרי׳פב עיפומ תימלסומו עאטקא םיחנומב שומישה
 תומדא לע לאגרויוסב ןדה ,(׳1!131מ38ק) פסאמחת האשה לש ןאמרי׳פ .תיוופצה
" ל4ט3£ עקרקל ארוק ,דמחומ שיוורד הפל׳ח םשב םדא לש ותוכזל וא׳גייבראזאב
 אל יסרפה ןאמרי׳פב יכ ןייצל שי .(םיסממ הישפחו תררחושמ) ט ן*1ט831131ת 8£ז"8

 .התמ עקרק תאייחה רובעב אלא יאבצ תוריש דעב הז הרקמב עקרקה הקנעוה
 הכלממב .תינאמ׳תועהו תיסרפה הכלממב בצמה אופא היה המוד וז הניחבמ םג
9.התאייחה רובעב התמ עקרק לש "ףורצת״ב הייכז לש דסומה םייק היה תיסרפה

 ימיב דחוימב החתפתה ,םיהאפיסה םישרפל תועקרקה תקנעה ,םידקפהה תטיש
 תוזוחאה .ףיקמ רדסהל התכזו (1389—1352) ןושארה דארומ ינאמ׳תועה ןטלושה
 .החפשמב םירכזל השוריב ורבעו תונטקו תולודג תוזוחאל וקלחתנ םיהאפיסל ורסמנש
 התיה וזו הכלממל תרזוח רקפהה עקרק התיה ,תמה יהאפיסל םישרוי ויה אל םא
 לכ תתא תובגל תוכזה תא םילבקמ ויה םיהאפיסה .רחא יהאפיסל התקינעמו תרזוח
 וא לימע וארקנש םידחוימ םישנא ונימ ךכ םשלו ,םהל ורסמנש תוזוחאהמ םיסמה
 רבכ .ינאמ׳תועה תועקרקה־קוחל הלא םייוטיב ואב םג ןאכמ .לצחומ וא םזתלומ
, 11־ה האמב ,ןאלסרא פלא עודיה יקו׳גלסה ןטלושה לש וריזו ,בלומ־לא םאזינ ימיב
 .םיהאפיסה ידיל תרסמנ םייאבצה תוזוחמב םיסמה תייבגש םיקו׳גלסה לצא גהנוה
 הערמ־תודש תריסמב םידקפמה תטיש הליחתב םיכרותה לצא הססבתה ,רומאכ
הברה שובכל םיכרותה וחילצהשמ ,ןכמ־רחאלו ;םישרפה לש "תודרוה״ה ידיל
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 םימחולל קלחל ולחה ,הינאסקוא־םנארטב דוחייב ,תוחתופמ םירעו תוברת־תוצרא
 .תיאבצ תרוכשמ ףלח—םלוצינ םשל תוזוחמ
 היתודלות לע רפס בתכש ,ינאהפצא־לא ןיד־דא דאמע יסרפה ןוירוטסיהה ירבדל
 קלחל אלש האש בילמ ונבו ןאלסרא פלא ימי דע היה גוהנ ,םיקו׳גלסה תכלממ לש
 ,הלאה םיקו׳גלסה םינטלושה ינש ימיב ,הנהו .םילייחה ןיב תודבועמה תועקרקה תא
 רטשמהו ןוטלשה יניינע תא בלומ־לא םאזינ רידסה ,האש בילמ ימיב דוחייבו
1־ה האמב טילשהש אוה בלומ־לא םאזינ .תיקו׳גלסה הכלממה לכבו סרפב  ירבדל ׳1
 םידקפהכ תודבועמה תועקרקה תקולח לש הטישה תא ,ןיד־לא דאמע ןוירוטסיהה
 םיעקרקמה .ןהיבשוימ לוביה תאו םיסמה תא ובגיו ןהמ ונהייש ידכ םיהאפיסה ןיב
 המאעז םייסרפה תומשה ןאכמו ,אבצה־ישנא לש תרוכשמהו המחלמה־ללשמ קלח וכפה
 אופא שמתשה בלומ־לא םאזינ 10.(אבצ־ישנאל היסנפ) ראמיתו (המחלמ ללש)
 בשח אוה .תובשוימהו תוירופה תומדאה לע םג התוא ליחהו הנשיה תיכרותה הטישב
 םוחפטי ,םהילע וללה וחיגשי אבצה־ישנא ידיב םידבועמה םיעקרקמה ורסמיי םאש
 ־רקמה תריסמ םעו החילצה הטישה יכ ירדנוב־לא ןוירוטסיהה רמוא םנמאו .םוחירפיו
 ".תיסרפה הכלממה תועקרקל החירפ ימי ואב אבצה־ישנא ידיל םיעק
 ויה הליחתב ;םיקו׳גלסה ןמ םינאמ׳תועה ודמל בלומ־לא םאזינ לש הטישה תא
 תוחתפתה תא ונרכזה רבכ .הינוקבש יקו׳גלסה ןטלושה לש םילאסאו םינאמ׳תועה
 ינןימ ראופמה ןאמילוס ימימ ןאמרי׳פ .ןושארה דארומ ימיבו ןא׳חרוא ימיב הטישה

 ךיסנה לש ותסיפתל רשקב קשמד דלפ לש (867161-1נ€ץ) "גברלייב״ה לא הנופ 1559
 ;דגובה ונב תא סופתיש ימל עקרק־ידקפה חיטבמ ןאמילוס .ויבאב דרמש דיזאיב
 :אבה קנעמה תא לבקי והבשיו דיזאיב תא איביש ימ

 .גברלייבל היהי ירה ,גבקא׳גנס אוה םא
.גבקא׳גנס השעיי ,המאעז לעב אוה םא
 .המאעז לעבל היהי ,ראמית לעב אוה םא
 12.םיסממ ררחושי ,(טושפ רכיא) "היער" אוה םא

 םידקפהה .הקנעההת עב תוסנכהה תגרדל םאתהב אופא וקלחתה םייאבצה םידקפהה
 ה׳צקא ףלא־האמ דע ףלא־םירשעמ םיקיזחמל וסינכהש ,המאעזה ויה רתויב םילודגה
 הארנכ וסינכהש ,("לראמית ריגא") תודבכה דאמיתה תוזוחא ואב םהירחא ">הנשל
 1■*.הנשל ה׳צקא םיפלא־תשש דע םייפלאמ
 םייאבצה םידקפהה תטיש הבאתסה דציכ הארמ 1568 רבמטפס שדוחמ ןאמרי׳פ
 הנוממ ה,הש ׳קשמד 1,ש 15״גב,אלא״ה לא הנפומ ןאמריפה .תינאמ׳תועה הכלממב
 לע הנוממה לביק דציכ רפוסמ ןאמךי׳פב .קשמד לש קא־גנסב םייאבצה םידקפהה לע
 תא תחת ׳גביאלאהו (ןמיתכ המחלמל םילייח סייגל יתוכלמ וצ םידקפהה
 ימד ,אבצ תורישמ םתוא ררחישו ףסכ םהמ חקל ,אבצל םתוסח־ישנאו םידקפמה
 ןטלושה .יקוח־יתלב םולשת ויהו ^!<:1135) וארקנ ,דחוש ןיעמ ויהש ,רורחישה
 ראמיתה ילעב םיהאפיסה לצא ןידכ־אלש הבגש םיפסכה תא ריזחהל "גב״ה לע הווצמ
**.המאעזהו
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 ישילשה דארומ ןטלושה ידי־לע ונפוהש ,1579 לירפאמו 1583 ראונימ םינאמרי׳פ
 םע ןטלושה להינש תומחלמל םיהאפיס סויגב םיקסוע ,קשמד לש גברלייבה לא
ושינעיו והרטפי יכ גברלייבה לע ןטלושה םייאמ 1583 תנשמ ןאמריפב .םיסרפה
םיהאפיסה לכ תא ,תיחרזמה תיזחה דקפמ ,החפ־דאחרפ ריזווה תושרל דימעי אל םא
ילעבמ דחוש גבה לביק הז הרקמב םגש הארנ 17.המחלמה־עסמ יכרצל ולש ךלפב
הווצמ 1579 תנשמ ןאמריפב .יאבצ תורישמ טמתשהל וסינ םהו םייאבצה םידקפהה
(7ו.מ10111<3) תינאמ׳תועה הכלממה לש םייתאיסאה םיקא׳גנסה לש םיגבה לע ןטלושה
םידקפהה ילעב תא קלחל דציכ עבוק ןאמרי׳פה .סרפב המחלמל םיהאפיסה תא סייגל
העבש איהה תעב ויה וב ,הזע לש קא׳גנסל סחיב .םהילע םילטומה םידיקפתל רשקב
לע ןטלושה הווצמ 1,,ראמית ילעב הנומשו־האמ וא השימחו־האמו המאעז ילעב
ראשה וליאו זוחמה לע רומשל תנמ־לע םמוקמב םהמ תיצחמ ריאשהל גב־קא׳גנסה
ויה וב ,םכש קא׳גנסל סחיב .תיסרפה תיזחל גב־קא׳גנסה םע דחי תאצל םיבייח
זוחמב ראמית ילעב 15 וראשיי 19,ראמית ילעב עבשו־םיעבראו המאעז ילעב העבש
המאעז ילעב העשת ובש ,םילשורי קא׳גנסל רשאבו !תיזחל וכליי ראשהו הרימשל
27.תיזחל ואציי ראשהו זוחמב ראמית ילעב הרשע וראשיי 20,ראמית ילעב 161־ו

1

25.םירצמ לש

 לע יכ עבוק ,ישילשה דמחומ ןב ןושארה דמחא ןטלושה ימימ ,1614 תנשמ ןאמרי׳פ
 הפמל לגרה ילוע לע ןגהלו ףיסוהל םילשורי קא׳גנסב ראמיתהו המאעזה ילעב
 לש ורבקל לגרה־ילוע לע ןגהל ןכו ןהילא םירזוחו ןורבחמו םילשורימ םיעסונה
פתמ ולה םיהאפיסה םירוטפ הז םתוריש תוכזב ."אסומ יבנ" תוגיגחב השמ איבנה
22.םירחא םייאבצ םידיק

 זוחמה .יאבצ דקפה לעב השעמל היה ומצע זוחמה לע הנוממה םג ,וניאר רבכש יפכ
 םתונמאנו םתוריש ףלח גברלייבל רסמנ (£ץ31ש1) ךלפהו גב־קא׳גנסל רסמנ היה
 ועבנש םיפסכב ךלפה וא זוחמה לש להנימה לכ תא לכלכל םיבייח ויה םיגבה .ןטלושל
 וארקנ תוהובגה תורשמה ילעב לש םידקפהה .ךלפ ותוא לש תוסנכההו םיסמה ןמ
 ,םירכזל השוריב ורבע ראמיתהו המאעזה ידקפהש דועב !דחוימ דקפה רמולכ ,"ץא׳ח"
 יפ־לע והנשמל דחא הרשמ־אשונמ ורבע אלא םישרויל ׳ץאחה ידקפה ורבע אל
 ץא׳ח" וארקנש תולודג עקרק־תוזוחא ומצעל םג ריאשהל גהנ ןטלושה 23 .יונימ
 ויה ולא תוחחא .רסיקל תודחוימ תוזוחא רמולכ ,"ינאקא׳ח ץא׳ח" וא "ןויאמוה
 תאז תרומתו עובק יתנש םולשת םלשמ היהש ,םיסמ תייבגל ןכוס ,לימעל תורסמנ
 םינאשוקב םימושר םויה דעו ,"העטאקומ" הארקנ הטישה .הזוחאה תא לצנל היה יאכז

 .ז״יהו ז״טה תואמב הגהנש הטישל דירש—"העטאקומ ירימ״כ םיבר םיחטש
 ,לצחומה וא םזתלומה ,םיסמה־יבוגל הזוחאה תא ריכחהל םינטלושה וגהנ םימיל
. (מ131!לא311€) הנאכילאמ הארקנ וז הטיש .םהישרויל תרבוע התיה םתומ רחאלש
 תטיש 24.השוריב םיסמ־יבוגל ורסמנש הנאפילאמ תוזוחא ויה הזעו דול ,ופי תוביבסב
 תועקרקה תא רוסמל םינטלושה ובריס םש ,םירצמב םג הגוהנ התיה הנאכילאמה
לודגה יאלקחה לוביה תא םתלעותל לצנל וצפחש םושמ םאזו ,םייאבצ םידקפה ילעבל



6,86 2ץג€1!1:ז12מ1€81 ורפסב ,17־ה האמה ןב יכרותה עסונה ,(0ן12101נ1) יבל׳צ הילווא
 הרסמנש הנאפילאמ תזוחאכ ןכמ־רחאלו יאבצ דקפה תזוחאכ הליחת הזע תא ראתמ
 אופא ולחה םייאבצה םידקפהה תטיש תוררופתה םע .השרומב לצחומלו םזתלומל
 תא ורכחש ,םיסמ־יבוגל ורסמנש םידקפהל הכלממה תוזוחא תא ךופהל םינטלושה
־ 27.עובק םולשת ףלח הזוחאה
 תוכולהתב ףתתשהל םיהאפיסה םג וגהנ תינאמ׳תועה הכלממה לש רהוזה־תפוקתב
 םידיקפתה לע ףסונ תאזו ,םיידע־ידעב םיטשוקמ םהשכ הריבה לובנטסיאב תויגיגח
2*.ואלימש םייתמחלמה

 הכלממב םיעקרקמה םושיר תטיש תא הירחא הררגש איה םייאבצה םידקפהה תטיש
 לבקמ תא םושרל היה ךירצ דקפה םירצוי ויהשכ .תיכולממהו תינאמ׳תועה ,תיסרפה
 דצמ .דקפהב הנתינש עקרקה רואית תא עובקל תנמ־לע םידחוימ םירפסב הנתמה
 ,םירחא םיקיזחמלו םירכיאל ותזוחאב םיקלח קינעמ ומצע דקפהה לעב היה ,ינש
 םיגהונה םילייחה תאו ומצע תא םייקל תנמ־לע לוביב קלחה תא הבוג היה םהמש
 תומדאל סחיב דמחומ שיוורד הפיל׳ח תבוטל פסאמחאת האשה לש ןאמרי׳פה .וירחא
 הזה לאגרויוסה תא םושרל שי יכ עבוק ,הלעמל ונרכזה רבכ ותואש ,ןא׳גייברזאב

:רכ
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 ־פצה תיסרפה הכלממב וגהנש ,בטיה םירומש תועקרק־ימושיר ויה "דולו׳ח־רתפד״ה
 ןיינעמ .ראופמה ןאמילוס לצא וגהנוהש "ינאקא׳ח רתפד״ה לש םירפסל המודב ,תיוו
 ףיעס לש חסונה םע םסאמחאת האשה לש ןאמרי׳פה חסונ ןיב ןוימדה תא תוושהל

."ינאקא׳ח רתפד״ב ןדה ,הל׳גמב 1737
רקמה תא םיקלחמ ויה םה .תועקרק םושירל םהלשמ הטיש וגיהנה םידקפהה ילעב םג
 םיהאפיסה וקינעהשכ .לוביה ןמ קלחו םיסמ םהמ תובגל תנמ־לע םתוסח־ינב ןיב םיעק
 ,חתפמ־ימד ןיעכ ,ימעפ־דח םוכס הליחת ונממ תובגל וגהנ ינולפ קיזחמל עקרקה תא
.עקרקב קיזחהל תוכזה דעב
 ארקנ היה עקרקב הקזחה תקנעה ףלח םידקפהה ילעב ידי־לע עבקנש םולשתה
 הדועת הקזחה־לבקמל קינעהל םג וגהנ םידקפהה ילעב .(1גקט) ופאט תיכרותב
 ןינקה־תודועת תא ףא תינאמ׳תוע־תיכרותב וניכ ךכיפלו ,ותקזח תוכז לע הדיעמה

־ קוחב 3 ףיעס 30.םויה דע ובאט ארקנ ןינק־תודועת םימשרנ וב דרשמהו ופאט םשב
 ־דיקפל םלוש קוחה לש וקוקיח רחאלש םולשתה תא הנכמ ינאמ׳תועה תועקרקה
 דעב שארמ ןתינה ץאומ םולשת רמולכ ,הל׳געומ םשב עקרקב הקזחה דעב הכלממה
 ילעבל ןתינש ופאטה םולשת םוקמ לע אב הל׳געומה םולשת .עקרקב קיזחהל תושרה
 המודב םולשת רמולכ ,"לתמ ופאט" תונכל םג וגהנ הל׳געומה תא .רבעב םידקפהה
31.םעפ םייק היהש ופאטה םולשתל

םימולשתב השעמל אוה עקרק־תרבעהל רשקב תמלושמה הרבעהה־תרגא לש הרוקמ
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 םיהאפיסה .םיעקרקמב קיזחהל תוכזה תלבק תעב םידקפהה ילעבל םלשל וגהנש
 קקוחמה רזוח ךכיפלו ,תועקרקה־םושיר לש ותוחתפתהב דבכנ דיקפת אופא ואלימ
32.ךכל רשקב בושו בוש םתוא ריכזמו ינאמ׳תועה

 איהו תיכולממה הפוקתב םירצמב םג הגוהנ התיה םידקפהה תקולח לש הטישה
33: םירצמב ףא תועקרקה םושירל דוסי התיהש

 הדקפה לש הטישמ יכולממה ןטלושה תומדא לש ןלוהינו ןלוצינ וחתפתה םיפולממה ימיב"
 םינשה םישמחו־חאמב ,ףוסבלו 8/14־ה האמה תישארב םאזיתלא לש הטישל ׳תנאמיא׳ב
 תלשומה הטישה התיהש וז ,ראמיטה ררש הב הטישל ,יכולממה ןוטלשל תונורחאה
 יללכה חנומה וילע בסוה יכולממה שומישבש ,ראמיטה .ינאמ׳תועה שוביכה תעב הפיכב
 אבצ־יניצק ןטלושה ןמ ולביק ותואש ,(רושנמ) ןיגק־רטש יפ־לע קזחוה ,עאטקא רתוי

 םרבד־ישועל ונתנ ןתואש רתוי תונטק תוזוחאל םוקליח םהו ,םיבחרנ םיחטש לע םיישאר
."יכולממה יאבצה גרדימב

 ־לושה םיכולממה וארקנ םהב םיבושחהו ,םיגוס השולשל וקלחנ םייכולממה תוחוכה
 רתויב םילודגה םיילדואיפה םידקפמה ויה םהלו (הינאטלוס־לא כילאממ לא) םיינט

:םירצמב

 ןומיא ולביק םה .תיאבצה הרבחה לש תיליעהו הרדשהידימע ויה םייתוכלמה םיכולממה"
; ליח 10,000־מ תוחפ״אל ונמ (648/1250־748/1382) ירחב תפוקתבו ,הנושאר הגרדממ
 ונמ ללכ־ךרדבו ,הז רפסמ לע ולע אל םלועמ (784/1382־922/1516) תיסקר׳צה הפוקתב
 ־למה םיכולממה ויה תיכולממה תונטלושה הלהינש םילודגה תוברקב .ךכמ תוחפ הברה
ושחה אבצה־יעסמ לכב ירקיעה חוכה ויה םהו ,המיחלה לטנ לש ורקיעב םיאשונ םייתיכ
 רתויב דבוכמהו בושחה קלחה םה םייתוכלמה םיכולממה׳ ,ידנשקלק־לא לש וירבדל .םיב
 םינמתמ םכותמו• ,רתויב תולודגה תוזוחאה ילעבו ,ןטלושה לא רתויב םיבורקה ,אבצב
34."׳תונוש תוגרדב םידימאה

 םיכולממה תכלממ תא 1517 תנשב ןושארה םילס ינאמ׳תועה ןטלושה שבכ רשאכ
ירו םירצמ תומדא לש רקס ךורעל ,גב רי׳ח ,םירצמ לש ןושארה לשומה לע ליטה
 קיודמ םושיר םייק היה תע התוא .םידקפהה ילעבו תועקרקה יקיזחמ לש םימוש
 םיכולממה םידיקפה םלוא ,םיסמ יכרצל םיכולממה וברעש תועקרקה יקיזחמ לש

 ,םאיא־ןבא 35.םימושירה תא ומילעה ינאמתועה ןוטלשה םע הלועפ ףתשל ובריסש
 םינאמ׳תועה וכרעש רקסה לע רפסמ ,16־ה האמה ןב םסרופמה ירצמה ןוירוטסיהה
 הכלממה םעטמ םיסמה־יבוג לש הז רקס ראתמו םירצמ תומדא םושיר ךרוצל

 ורסא םינאמ׳תועה םיסמה־יבוג .ץק־ןיא תוירזכא־ישעמ התוולש הלועפכ תיכרותה
 םילטיהו םיסמ המדא־תקלח לכ לע וליטהו םתוא וכיה ,לזרב־תולשלשב םירכיאה תא
 יפתתשמ לכו םירפכהמו תומדאה ןמ וטלמנ םידחפנה םיאלקחה .םניע־תואר יפכ
36.םינמש םיחוור ופרג רקסה

 םיירצמה םידיקפה ומיכסה ,םירצמ לש ינשה ילאווה ,החפ־דמחא לש ונוטלש ימיכ
 ימושיר יכ ,םיסמה תייבג הלקוה ךכבו ,םיכולממה םיטילשה יכזנג תא תולגל

ם ינאמ׳תועה 37.םיקיודמ ויה םירצמ תומדא לש םידקפהל סחיב םיכולממה םינטלושה
ישה תא ורסא זאו ,ןושארה דמחא ןטלושה ימיב ,1608 תנשב קר םושירה תא ומילשה
ורמשנ תיכולממה תורסיקה לש תועקרקה־ימושיר 38.םייכולממה םימושירב שומ



ן אוויד" ארקנו הכלממה לש םייסנניפה םיניינעה לכ לע חקפמ היהש רצואה־דרשמב
ר שקב םינטלושה לש םיווצה וא םידקפהה תא .(<¥3\11מ 3מ-״323ז) "ר׳טנ־לא
ע גונב יתוכלמ וצמ עבונש יפכ ,ר׳טנ־לא ןאווידב םושרל םיליגר ויה םיעקרקמל
ן תינש ,1199 תנשמ יניס־רה לעש הנירתק־הטנס רזנמב םירצונה םיריזנה תויוכזל
־ לא ןאוויד יפ ׳חסנויל" :ךכ םשריי וצהש עבוקה ,לדפא־לא יבויאה ןטלושה ידי־לע
8"."הללא אש ןא רומעמ־לא ירצמ־לא ץא׳ח לא ר׳טנ

סכ יניינעב קסעש דרשמה השעמל היהש ,ירצמה (ר׳טנ־לא ןאוויד) חוקיפה־דרשמ
ס חיב .תועקרקה ימושיר תא ףסא ,הירחא האבש תיפולממהו תיבויאה הכלממב םיפ
ה אמב ןושארה סרבייב יכולממה ןטלושה איצוהש וצל הנפנ םא יד תיכולממה הפוקתל
 רמאנ וילא סחיב םגו ,יניס־רה לע םיירצונה םיריזנה תויוכזל עגונ הז וצ םג .13־ה
40.ר׳טנ־לא ןאווידב דקפוהש

םיסבומו םייאבצ םידקפה ילעב תועצמאב יוסימה תטיש ♦>
. םיכולממה לש םייאבצה םידקפהה תטיש תא שדחל םינאמ׳תועה ובריס םירצמב
ם ייאבצה םידקפהה תטיש תוררופתהו ,הירופה םירצמ תמדא הנתנש ברה לוביה
ם יעקרקמה תא ורסמיש םינאמ׳תועל ומרג ,תינאמ׳תועה הכלממה לש םירחא םיקלחב
 רצואה ןמ ולביקש עובק םולשת ףלח ,םיסמה תא יזכרמה ןוטלשל וריבעהש םידיקפל
ב תוכ יבל׳צ הילווא .הכלממה ינמאנ ,"ןימא" םירצמב וארקנ הלא םיסמ־יבוג .ירצמה
ם ושמ ראמית וא המאעז םירצמב ןיא" יכ ,ונרכזה רבכ ותואש ,ולש תועסמה־רפסב
ם יעמוש ןיאו הכלממה־רצואב םירפכה לכ תא ומשר םירצמב רטסדקה תכירע תעבש
ח וכ שאר—011£ז11נ38111) ישאביר׳צ וא גביאלא וא המאעז וא ראמית ילעב לע םש
41."(יאבצ

שה תויאבצה תוטסקהו יזכרמה ןוטלשה תעפשה םירצמב השלחנ 17־ה האמב םלוא
־ תלומ ידיל םיסמה תייבג תא רוסמל ץלאנ היה "ןוילעה רעשה" .הכלממה לע וטלת
ם זתלומהו לצחומה ידיל םמה תייבג לש הריסמה .אבצ־ישנא םבורב ,םילצחומו םימז
ם ולשת ולביק אל ,ןימאל דוגינב ,םינושארה .ןימאה ידיל הריסמה ןמ הנוש התיה
ן יבל םניב עבקנש םוכס ונתנ תוכלמה רצואלו ,םסיכל םיסמה לכ תא ולשלישו עובק
42: םירצמב םידקפהה לש הטישה יוניש לע (8113^) וש רמוא ךכו .יזכרמה ןוטלשה

־ דרשמ לש ותורישב תרוכשמה ילבקמ םינימאה ןמ תאעטאקומה לע הטילשה תרבעה"
י פולממה גרדימה לש ותיילע תא הקזיחו הניגפה אבצבש םאזיתלאה ישנא לא רציאה
' יתלאה היה 11/17־ה האמל ןושארה עברה ףוסב .תינאמ׳תרעה בירצמב הטילש לש דמעמל
ם ימאזיתלאה לכב טעמכו ירפכה שוכרה לש תאעטאקומה תעקפה לש תערכמה הרוצה םאז

."םיניצקו םילייה וקיזחה הלאה
43: ןושלה וזב ןש ראתמ תוכלמה־רצואו םזתלומה ןיב םיסחיה תא וליאו

דנה םיסמה תא םלשלו המדאה דוביעל גואדל ויתויובייחתה תא םזתלומה אלימ אל םא"
ו לש םאזתלאה תאו ,רסאמב ומישלו ותונעל ,וב סופתל היה רשפא ,רצואל ונממ םישר
ו יה תמ וא רטפתה םא .םרכמלו רצואה תושרל ריבעהל היה רשפא ויניינק ראש לכו

לדבה ילבו .רצואל בוח בייח היה םא ,ויני-נק ראש תא םגו ,ולש םאזתלאה תא םילקעמ
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 ןמ ותומלשב רצואל ובוח ערפנש רחאל ,ורכמנו ויסכנ וספתנ ןהבש תוביסמה ויה המ
 יטרפה ורצואל אלא רטפנה לש וישרויל אל םג רצואל אל הרתיה הרבעוה ,םילובקתה
."אטשוקב ןטלושה לש

 ,ריחמב הברמל תיבמופ הריכמב תרכמנ התיה ינולפ םוקמב םאזתלא שוכרל תוכזה
 לדב" ארקנ ינולפ םוקמב תוכזה דעב "חתפמ־ימד״כ םזתלומה םלישש םוכסהו
 תפוקל סנכנ אלו ןטלושה לש תויטרפה תוסנכהה ןמ קלח היה הז םוכס ."םאזתלא
44.הנידמה

 ־צחומ וא םימזתלומ היה :םיסמ־יבוג לש םיגוס ינש אופא ויה תינאמ׳תועה הכלממב
 ןמ םיסמ תובגל תוכזה תא םהמ ורכשו םייאבצה םידקפהה ילעב ידי־לע ונומש ,םיל
 רצואמ דקפה ולביקש ,םיסמ־יבוג ויהו ,ראמיתה וא המאעזה תוזוחא תא םידבעמה
 ־תודועת רבדב תוארוהל 10 ףיעסמ .יאבצ דקפה ילעבל םיפופכ ויה אלו הכלממה
 לצחומהו םזתלומה ,םיהאפיסה תטיש יכ אצוי (נ״הפסל 1276 )1859 תנשמ ובאט
 ־יסה תטיש תא ולטיב 1846 תנשמ .(1263 )1846 תנש לש תאמיזנתל דע המייקתה
 תנש דע םייקתהל ופיסוה םיסכומהו םיסמה־יבוג לש םידקפהה וליאו ,לילכ םיהאפ

45.ופקתל ינאמ׳תועה תועקרקה־קוח סנכנכשמ ,ג״הפסל 1858

 ־׳תועה תועקרקה־םושיר תטיש לש הירצוי םיסמה־יבוגו םיהאפיסה ויה ,ונרמאש יפכ
 .סמה תייבג יכרצל ורמשנ תועקרקה לש םינושארה םימושירהש םושמ תינאמ
 שדוחמ ןאמרי׳פ ךותמ .ינאמ׳תועה רטסדקה תא הרצי םיסמה־יבוג וקפיסש תועידיה
ממה ינאקא׳ח־רתפדב המושר התיה וז ריע יכ דורב תפצ ריעל סחיב 1564 טסוגוא
 הנולתב קסוע ןאמרי׳פה .םיסמה־יבוג לש םימושירה ךותמ רבוחש ,אטשוקבש יתכל
 ןטלושה .ןידכ־אלש דחוימ םיתב־סמ םהמ םיבוגש לע םימלסומה תפצ יבשות לש
 ינאקא׳ח־רתפדב תפצ תונוכש לש םימושירה תא קודבל רצואה־דיקפ לע הווצמ
 ןמושיר ירה ,כלומ תועקרקל רשאב 4".השעמל אוהש יפכ תויוכזה בצמ םע םתוושהלו
47.ימלסומה קוחה לח ןאכו םייערשה ןידה־יתב ידי־לע להנתה

 ־אמ׳תועה הכלממב תועקרק־םושיר לש הטישה שוביגל הרזע םידקפהה תטישש דועכ
 ויה םיהאפיסה לש םיסמה־יבוג .רתויב תורומח ויה תוילכלכה היתואצות ירה ,תינ
 טריפ יסרפ ןאמרי׳פ .תועקרקה יקיזחמ לע הבוח־ימולשת תיתורירש םיליטמ
ממב םג .וחוקיפל ןותנה זוחמה יבשות לע לימעה ליטהש םיסמ ינימ רשע־השימחכ
 ולטוה ."היפרוע ףילאכת" וארקנש םינוש םיסמ סמה־יבוג ואיצמה תינאמ׳תועה הכל
 וביוח םה ףא םיקוורה) "ןשע־סמ" ארקנ הזכ לטיהו ,םיתבבש תובוראה לע םיסמ
 םמלשל ילבש םיאושינה־תירבב םיאבה לע ולטוהש םיסמ םג ויהו ,(דחוימ םלושתנ
 םיסמה־יבוג .לוביה ןמ םנוצרכ ולטנ םג םה .הלכה לצא רקבל לוכי ןתחה היה אל
 תייבג םשל המחלמ־תועסמ שממ םיכרוע ויהו ,המחלמ וא בער ,תרוצבב ובשחתה אל

ת ועקרקה־קוחב 130־ו 72 םיפיעסה 48.םב םשפנ דוע לכ םיטלמנ ויה םיבשותהו סמה
 תמחמ םהיתומדא תא בוזעל םיבשות וצלאנ הב הפוקת התואל דה םה ינאמ׳תועי
 םיסמה־יבוגל תורוהל קשמד לש גברלייבה הווצמ 1565 רבמבונמ ןאמריפב .קיצמה
םושמ—םידוהיה לע םינמנ םהירה ,ןאמרי׳פה תסריגל—םינורמוש קיסעהל אלש
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 חא םיבוגו ,םימלסומה םיבשותל לובג אלל םיקיצמו דחוימב םירזכאתמ וללחש

49.היימר־יעצמאו תולובחתב םיסמה

 םינושה םיסמה תא םיינאמ׳תועה תונוטלשה ולטיב םידקפהה תטיש לוטיב רחאל
 "וקרו״ה םמ תא םמוקמב וליטהו םיעקרקמה לע םיסמה־יבוגו םיחאפיסה וליטהש

 דחאמה קוח אצי (ג״הפסל 1886) הר׳גיהה ןינמל 1303 תנשב .הנידמה תבוטל (\׳שז8!)

 טדנמה תפוקתב ,עודיכ ־¥.0ם!-81צ1 א12גמ1ז13מו€51 ומשו םינושה וקרווה יקוח לכ תא
 ץראב שוכרה־סמ לש ורוקמ .שוכר־סמב וקרווה ףלחוה לארשי־תנידמ ימיבו יטירבה

 הפוקתה ןמ םידקפהה ילעב םיסמה־יבוג וליטהש םיעקרקמה־יסמב אופא אוה

.תינאמ׳תועה
 םדוביעו םחותיפלו םיבשותל השק הקיזה םיכרותה וחתיפש םייאבצה םידקפהה תטיש
 לכו ,עקרקל סחי לכ היה אל םייאבצה םירויניסל .וטלש ןהב תוכלממב םיעקרקמה לש
 יפכ .תלוכיה לובג הצק דע םיפסכו לובי היבשוימ טוחסלו הלצנל התיה םתפיאש

 ךשמב חרזמב וטלשש םייאבצה םירויניסהו תוטסקה לש הטישה וז התיה ,הארנש

יאב םג .םירצמ וא הירוס ,ודוה ,סרפכ תוצראב םיכרותה ועיפוי םרטב דוע תורודה
 לע תוילדואיפ תויאבצ תוטסק וטלתשה ימלסומה שוביכה ינפלש תינאסאסה ןאר
 םירכזנה אסקטהו אגרכה םיעודי .ןחור לע הלועכ םיסמ וליטהו הכלממה יעקרקמ
 ולא םילמב ראתמה ,"ןאריא" ורפסב ןמשריג רוסיפורפה ירבד תא איבנ ןאכ .דומלתב

54:תינאסאסה הכלממב בצמה תא

ל ש וקלח־תנמ ירה ,חרופכ הלוע ותוללכב ימואלה קשמה היה ןיע־תיארמל םג םא ךא"
א וה .רבעה תלחנ היה תיטסינלהה הפוקתב ול הכז רשא רואנה סחיה .עדו■ דלח רכיאה
־ תיבל וא לודג ליצאל ,הנידמל ןינק ,עקרקל קתורמ ,הלכשה־רסחו יולת ,אכודמ היה
ת וחפ ,הרעשב״היולת תואמצע וזיא לע רמש םהבש םיטעמ םירקמ איצוהל ,שדקמ
ת א שקבל ןטקה הזוחאה־ לעב ךרצוה ,לודגה תועקרקה־לעב לש וחוכ לדגש לככ .רתוי וא
םיסמ תייבגל יארחא היהש יפל .הנידמה דצמ לובג־תגסהו ילכלכ רבשמ דחפמ ותוסח
י כ ףא .לודגה שיאה לש ותטילשל םינותנה םישנאה רפסמ לדג בוש ,הנידמה םעטמ
, םיילדואיפה םינודאב היולת הנידמה התשענ ,תוינוגראו םיסמ תייבג לע רבדה לקה
ל ש םחוכ רידאה הכ ,רבד לש ופוסב .והותב ולע םתעפשהל גייס םישל היתונייסנו
."תיאבצו תיפסכ הניחבמ םהב יולת ךלמה היהש דע םיליצאה

 בצמל המדו אושנמ היה דבכ איהה תעב תינאריאה תינאסאסה הכלממב םיסמה לטנ
 לטנ לע .הלעמל ונרכזהש םינאמרייפב ראותש יפכ תינמכרותה תיסרפה הכלממב

52:ןמשריג רוסיפורפה רמוא םיסמה

׳ תיטסינלהה תרוסמה תא התויחהב .םימחר־תלוטנ התיה הנידמה לש תילאקסיפה הטישה"
שתה תא הטחסו םדא לש ולבס־חוכמ הלעמל ויהש םילטיהב דיחיה לעו ץראה לע הדיבכה
שה אלש לכ .םעה לע ץחלה רתוי דוע וריבגה םינוש םיפיקע־יסמ םג .די״קזוחב םימול
ת ונומרא תא תונבל םיכירצ ויה םה .םיתוריש ינימ לכ תושעל וצלאנ םחוימה דמעמל וכיית
, אבצל הינסכא איצמהל ,ראודה־תונחתב קיזחהל ,תיעוצקמ הדובעו םירמה קפסל ,תוכלמה
ת וריישה׳ שאר ,ראודה תורישל ויסוס תא תתל ךירצ היה רכיאה .הכולמה ירדע תא תוערלו
ת רצות התנק הנידמה .ותריס תא ראווסהי ,ותלגע תא ררקה ,ולש אשמה־תומהב תא
יחשה תא רוקעל תוכלמה הטקנש םיעצמאה ףרחו ,קושב םיגהונה הלאמ םיכומנ םיריחמב
."הבוט הקלח לכ תלכוא וז ,דתיה שרושה ןמ תימשרה תות
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ת פוקתמ תינאסאסה תיסרפה הכלממל סחיב ןמשריג רוסיפורפה טרפמש םיסמ,ר
ס אבע האשה ימיב תימלסומה תיסרפה הכלממה הליטהש םיסמל דאמ םימוד דומלתה

י גוס 15־מ תוחפ־אל הנומה האש ותוא ימימ ןאמריפב םג ראותמש יפכ ,16־ה האמב
ן תקזחהל לטיה ,םידיקפ תקזחהל לטיה :תועקרק־יקיזחמ לע ולטוהש םילטיהו םיסמ
ל טיה ,םידיקפ תעסהב הלבוה תוריש ,םידיקפה עושעשל לטיה ,םידיקפה תומהב לש
ם ולשת ,תלוגלוג־םמ ,דיצה תעב תויח תפידר לש תוריש ,הלבוהה־תומהב תקפסאל
, גח־לטיה ,יתורירש ריחמב לדואיפה לש וקלח תא תונקל בויח ,תיב תקזחה דעב
ת ורושב לבקתהב םימולשתו ,תויתורירש די־תונתמ ,השדחה הנשה תארקל לטיה
, (םיסמה־םלשמל בויא־תורושב ,ןבומכ ,ויה ולא תורושב) טילשה םולש לע תובוט
י די־לע םסרופש יפכ יסרפה ןאמרי׳פב םיאצמנ הלא םיסמ לש םינושמה תומשה

ם יסמה .201, 202 ׳מע דרופסקוא תאצוה ,ולש םייסרפה םינאמרי׳פה ףסואב ןיטרמ
, "אגרכ" ,"אסקט" תומשב תובר םימעפ דומלתב םירכזנ תינאסאסה הפוקתהמ וללה
, ׳גאר׳ח הלמה .(א ,חע אעיצמ אבב ןכו ,א הנ ,ארתב אבב ילבב האר) "אירגנא"
י נאמ׳תועה תועקרקה־קוח ןושלבו ימלסומה טפשמה ימכח ןושלב עקרק־סמ תנייצמה

ה פוקתה ןמ אגרכ הלמב הרוקמ ,(הי׳גרא׳ח כלומ תומדא רבדב קוחל 2 ףיעס ׳ר)
.תינאסאסה תיסרפה
ה כ ,חרזמב תויאבצה תוטסקה לצא החרפש ,תועקרקה־יקיזחממ םיסמ טוחסל הואתה
ה נידמה אבצ לע ביואה אבצ תא ופידעה ודוה ימכחש דע דימתמו־זאמ התיה הזע
ליטמ אוהש םידבכה םיסמב ביואה ןמ רתוי קיעמ הנידמה אבצש םושמ

ן יסמו ותוצירעש יפל רתוי השק דלש ךאבצ—ביואה אבצו ךלש ךאבצ—םינשה ןיבמ"
ר שפא ,םימכח םירמוא ,ביואה אבצ ירה תאז דגנכ .וינפמ ןנוגתהל רשפא־יאו רתוי םידבכ
."ןידה־תלבק וא הסונמ ידי־ לע ונממ ץלחיהל וא וב םחליהל

ר שפא ביואהש התיה ם״הנפל תישילשה האמב ודוה ימכח ועיבהש תניינעמה העדה
. סמה־יבוגב םחליהל וא רשפתהל תורשפא לכ ןיא םלוא וב םחליהל וא ומע רשפתהל

ן וטלשה יכמותמ םימכח ויה הילאטואק ימיבש דע םמה־יבוג לש םנובאת היה לודג הכ
ם תייבג קיספהל םמה־יבוג םיצלאנ הפיגמ תעבש יפל בערמ הפיגמ הבוט יכ ורמאש
 54.ודוהב הליכאב רוסאה רקבה ןמ םיסמ תובגל םה םיאכז ןיידע בער תעב וליאו

ן כל !םהב הרצע הפיגמ קרו ,סמה־יבוגב רצע אל ,ודוהב הנידמ־תכמ היהש ׳בערה
ם יליבש האמ") יסאלקה ידוהה רוביחב .בערה לע הפיגמה תא םינומהה ופידעה
י די־לע סמה תייבג לש הטיש תראותמ (81י31קג111ג ^זג113מ1גמג) ("הנאמארכל
:ןושלה וזב תיאבצה הטסקה
ה ישיאוול ארוק היה ,[תיאבצה הטסקה שיא] הירטאשקה לש ושפנ הקשחש תמיא־לכ"
, ותוא ששורמ היה ךכו ׳ן ינממ ריתסמ התאש המ תא הנה אבה־ :הווצמו [רכיאה]
, ילוגנומהו יכרותה שוביכה ןמ הלצינ אל ודוה יכ ןאכ ןייצנ 55."וב השע ץפח רשא ל3

ו דוהב .סרפבו הינאמ׳תועה הכלממב ומכ הב הגוהנ התיה םייאבצה םידקפהה הטישו
56.ראדנימז יסרפה םשב יאבצה לדואיפה תא תונכל וג׳ט
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 םידחאש ,םיידרפסה םינוירוטסיהה לש םהירואית תא אורקל ןיינעמ ,האוושה םשל
 וראית םיידרפסה תונורכזה־יבתוכ .וקיסקמב ולש שוביכה־עסמב םטרוק תא וויל םהמ
 םתוירזכאש ,וקיסקמ ךלמ המוזטנומ לש םיסמה־ירכוח וא םיסכומה תא הבחרהב
 תליפנל ואיבהו ידרפסה שבוכה דצל םיבר םיטבש וררג ועציבש העווזה־ישעמו

 ופידעהש ,םידוהה םיפוסוליפה לש םייחה־תמכח המשגתה וקיסקמב םש .הכלממה
 וארקנ םיאקיסקמה םיסמה־ירכוח .הכלממה לש םיסמה־ירש לע ביואה אבצ תא

3ק^<5ט68 .663<1ט<1361ס168 תידרפסב וא 10

 לש םהירואית תא ץביקש ,עודיה ידרפסה ןוירוטסיהה ,הגאיראדאמ־הד רודאוולס
 הלאה םיסמה־ירכוח ויה ךיא רפסמ ,וקיסקמב םטרוק לש ועסממ תונורכזה־יבתוכ
 הנהו 57.םיניתנה לש םפוגו םשוכרב םחור לע הלועכ םישועו םיגרוה ,םיסנוא ,םיטחוס
:םידרפסה ןיבל םיסמה־יבוג ןיב הנושארה השיגפה רואית

X6 18־X1111611 8118 0010£30618011 881 €£¥11311311 0841601 ץX38 61 €££118,11 131 61163 8111 ̂“
0X60110 16) 1161108 ,08[0 8118 31116 688£1131 41108\031£1 01000 108 8 ¥161011 ,8111130160 ץ

3XX0630^13, 1061£€X60168 3 13 £16860013 (16 108 6X11311]6X08, 16¥6811608 (16 X1^38 1X1311138 
x001113, 0116060מ x36116x08 (16 10 0118010, 61 €366110 111010 313(10 600 1360 ססמx63638, 6

10838, 31X6606050 000 01084116360X65 (16 £111013 (£16 010¥130 5118 0X13(108, 03(13 1100 
X1160 00010 £3X36310 60 13 01300, ? 0001£3113608 66 011106X080 5640110. € 0 1160 000 מ0

6813 3111¥3 £X68130^13, 108 031£^4068 016£030 08 86 61X1616X00 3 811 100X363, 618£11113060 
316XX3608 100100341168 168 636130 366X62860 01131 10 66100 108 406 630411616 661 ,־,

X6^16 30X6 61108 000 108 0]08 1063¥133^00¥0מX00 31 €3014116 00x60, 411$ ^ 0 ^ £ 3^
6111X16608 66 138 18,6X10138 406 63613 ¥6X1160 30X6 00X168. £08 031£1\4068 16 3100- 

068X3X00 8€¥6X3160מX6 £0X 6366X 6360 608£11311636 3 108 6130008 63x60608, 101£00160־
00X00 0381160 13 601X663 66 ¥61016 60016x68 6016 1 ץX1X1] 6X68 £3X3 53^X1£1^3X 3
111106111£006111.” 68

 םינקילבופה לש לזגהו דושה ישעמ ינפמ םיניתנה לע ןגהל ידכ אציש דחוימ טקידאב

62: ינקילבופה תא רידגמ הטס׳גידה רפס ךכו .םתיב־ינבו

 לש םיברקעה לע ידרפסה טושה תא ופידעה םידחפנהו םינועמה םיאלקחהש ןבומ
 הכלממה תליפנב םיישארה םימרוגה דחא ויה הלא םיסמ־ירכוח .םקחיפלאקה

.תיקטצאה
 םהו ,םיאמורהו םינוויה לצא םג הצמישל םיעודי ויה םיסמה ירכוח וא םיסכומה
ה נותאב .1£1סת65 םיסמה־רכוח ארקנ תינוויב .השדחה תירבבו דומלתב הערל םירכזנ
 םינאמ׳תועה וגהנש יפכ ריחמב הברמה לכל תיבמופ הריכמב םיסמה תא ריכחהל וגהנ
 היה ,ס״הנפל הינשה האמה ןב ינוויה ןוירוטסיהה ,סויבילופ לצא 59.םיכולממה וא
( 6311311808 16101165) ״חור־םג סכומ״ יוניכהו סכומל םדא תומדל תונג םושמ ךכב

. ?!16116311118 םיסמה־רכוח ארקנ םיאמורה לצא 60.םינוויה יפב רוגש יאנג־יוניכ היה

 םדי הרצק תויצניבורפה ילשומ .תויצניבורפב העווז־ישעמב ומשאוה םיסמה־ירכוח
! 0־ה רפסב 61.העפשהה־יבר םיסמה־ירכוה דצמ העווז־ישעמו תויוללעתה עונמל £6813

3 רפסמ יעיברה ׳111:11105 ־ה אוהו םינקילבופב קסועה דחוימ קרפ שי קסוע קרפה .9
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 הערל םירכזנ םה רומאכו ,דומלתה תפוקתב לארשי־ץראב וטשפ םיסמה־ירכוח
 1610031 םתוא הנכמ השדחה תירבה לש ינוויה רוקמה •השדחה תירבבו דומלתב
 םיעשופ םע תחא המישנב םה םירכזנ ללכ־ךרדב .םעפ םירשעכ הב םירכזנ םהו
 דומלתב .םמה־יבוג לש םתוירזכא תא ריכזהל הברמ אוה ףא דומלתה "3.תוצורפו
כומה תביתמ אל ןיטרופ ןיא" :ןלזגל ףדרנ סכומ יוניכה םשו "׳,םיסכומ םיארקנ םה
 ףילחהל ןיטרופ ןיא" :הביסהו "■׳."הקדצ םהמ ןילטונ ןיאו ןיאבג לש םיכמ אלו םיס
 סכמה תועמ הב םינתונש ןתביתמ תוטורפה לוטיל ןיסכומ דימ תוטורפב םיעלס
 ״״.״לזג לש םהש יפל אנונראו תלוגלוג ףסכ הבוגש סכמה יאבג לש סיכמ ןהו

.וצפח לככ לטונה "7"הבצק ול ןיאש סכומ" יוניכב םג תשמתשמ ארמגה
 םיניתנה לע ןגהל אבה ,הטסגידב רכזנה יאמורה טקידאל המודב יכ ןייצל ןיינעמ
 לכ יכ עבוק דומלתה םג ךכ ,םתחפשמ־ינב ינפמ אלא םמצע םיסכומה ןמ קר אל

8 6.דחא סכומ החפשמב שי םא (םינלזג) םיסכומ םיבשחנ החפשמה ינב

 לש המגוד .הנשמ־תריכחב םיסמה תא ריכחהל םיליגר ויה םיישארה םיסמה־ירכוח
 םוריפאפב ונא םיאצומ הנשמה־סכומל ישארה סכומה ןיב םיסמ תרכחהל הזוח
 לש ותוכלמל תינימשה הנשב ,ג״הפסל 145 תנשמ םירצמבש יאוניסרא זוחממ ינווי

, 26 ןב םיטאטוטס םשב םדא הנימ ל״נה הזוחה יפל .סויפ־םונינוטנא ימורה רסיקה
 האילקאריה רפכב הנידמה םעטמ "9סכומ היהשו תילאמשה ולגרב תקלצ יפל ההוזש
 תובגל ,וחצמב תקלצ יפל ההוזש ,ומש םולינרוטאס ,רחא םדא ,יאוניסרא זוחמבש
 המ לכמ שילש רצואל םלשל בייחתה סולינרוטאס .האילקאריה רפכה יסמ תא וליבשב
70.ריינהו הביתכה תואצוהב תאשלו םירפס להנל ןכו ,הבגיש

 ריכחהל םיליגר תינאמ׳תועה הכלממה לש םילצחומהו םימזתלומה םג ויה ,עודיכ
 םיסמה תייבג תא ורכחש ,םינורמושה תא ונרכזה רבכ .הנשמ־תרכחהב םתוכז תא
קוחל 80 ףיעס .םירפכה יבשותב וללעתהש לע ינאמ׳תוע ןאמריפב יאנגל ורכזנו

 תא בתכב םתושעל גוהנש םיזוחה ןיב ,עודיכ ,לילכמ ינאמ׳תועה יחרזאה להונה
.הירפמיאב דאמ לבוקמ היהש ,(םיסמה תריכח) םאזתלאה החח
 ,תוטעמ אל תוכלממ לע ןברוח וטימה םיסמה־ירכוחו םיסמה־יבוג יכ ונא םיאור
 םיסמה־ןונגנמ שארב םידמועל הבשחמל רמוח שמשת םג וז הדבועש יאדכ ילואו
 היהש יפכ םירכוחה לש םייטרפה םהיסיכל םידרוי םיסמה ןיא םויכ םנמא .ונימינ
 תוכלממב היהש הממ לפונ וניא שדחה ןדיעב םמה־יבוג לש ץחלה םלוא ,םעפ גוהנ
 םירוזאו םירפכש הדבועל דה ינאמ׳תועה קוחב רבכ ונאצמ .םיסמ רוכחל וגהנ ןהג
 ינרדומה ןמזב הנהו ,םיסמה־ירכוח דחפמ םיבוזעו םישוטנ םיראשנ ויה םימלש
.םילטיהו םיסמ לש םצחל תמחמ הדובעמ םיטלמנ םישנאש םיתעל ונא םיאאי8
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םייאבצ םידקפה לע תויתאוושה תורעה •ד
ם ודק ינווי דסומל בלה־תמושת תא תונפהל יאדב .תויתאוושה תורעה המכ ,םויסל
ה יתומדא לע ליפהל וגהנ השדח הבשומ םישבוכ םינוויה ויהשכ .1€1שז011€1101 םשב
ת צק המוד הז דסומ .םירכיא־םילייח לש הבשומ רוצילו םישבוכה םילייחה ןיב לרוג
ן ייצל שי .םינומדקה םיכרותה םימחולה ןיב הגוהנ התיהש הערמה־תומדא תקולחל
ם ירקמ םג ויה .עקרקה תא םידבעמ תומדאב קלח ולביקש םילייחה ויה דימת אל יכ
. סמ םהמ ובגו םוקמה יבשותל דוביעל םהיקלח תא םיכוזה םילייחה ורסמ םהב
ת מדא תא .םיאנותאה ידיב סובסל שוביכ לע םידידיקות ינוויה ןוירוטסיהה רפסמ ךכ
ם ילאל ושידקה ןהמ תואמ־שלש ;תוקלח םיפלא־תשולשל םיאנותאה וקליח סובסל
ו דביע םיבסלה .םיבשיתמ־םילייח ויהש ,̂.!סזסטסתסקה ןיב וקליח ףדועה תאו
ל ע רפסמ םוטודוריה םג 71.םיאנותאל עקרקה רכש תא ומלישו המדאה תא םמצעב
רקה לע בשיתהל םילייח 4000 וחלשו ברקב םיאידיקל׳חה תא וחצינש םיאנותאה
72.םיסוסה ילדגמ לש תועק

* ילקה תטיש תראותמ ם״הנפל 251 תנשמ תיטסינלהה הפוקתה ןמ ירצמ סוריפאפב
ת חת היהש רחא דקפמ לא סאינאפ םשב דחא יאבצ דקפמ בתוכ .םירצמב היכור
ה תצקוהש המדאה דבועתש ךכל גואדל וילע הווצמ אוהו ,רטאפיטנא םשב ותורמ
ם ישרפה יכרצ לפש ךכ ידיל איבהל רטאפיטנא לע הווצמ םאינאפ .לרוגב םישרפל
ם יבוכר םהשכ ךלמה ינפל ובציתי םישרפה יכו ,וללה תועקרקה דוביעמ וקפוסי
־ האלעה רטאפיטנאל חיטבמ םג םאינאפ 73.םהל שורדה לכב םידיוצמו םיסוס לע
ו דבעיו םתבוח תא ואלמי וחוקיפ תחת םידמועה םישרפהש ךכל גאדי םא הגרדב
םשב הזה סוריפאפב םאינאפ ארוק וז תיאבצ תובשיתהל .תואיכ המדאה תא

, הארנכ ,ויה יאבצ תוריש ףלח תועקרקה תא ולביקש םירכיאה־םילייחה תואבצ
5 ־ה האמב רבכ יכ תילארשיה הירוטסיהה ךותמ עודי .ןומדקה םלועב ץופנ ןוזח
ה פוקתב .םירצמ םורדבש (הניטנפלא) ביב תידוהי תיאבצ תובשיתה התיה ס״הנפל
ו דמל ותואש רבד ,םירכיא־םילייח לש אבצ חתפל סרפ יכלמ םג וסינ תינאסאסה
75: םיטנזיבה םג

, תיאמורה תורסיקה יבחר לכב .הז ןוזיא׳ רסוחמ הלבסש הדיחיה ץראה התיה אל ןאריא"
ם ולבל שקיב ןושארה ורסוכ .תואלקח־ידוחע ומק הקירפא־ןופצו םירצמ ,הילאג ,הילטיאב
• םירכיא לש אבצ תמקהבו תוינוציק תומרופירב םיליצאה לש תרבוגה וז םתרוכב תא
ם ג םיקהש ,סוילקאריח רסיקה םתוא הקיחו אמור לע ועיפשה םינאסאסה לש םהידעצ
ר בכ ולכי אלו דעומה תא ורחיא ולש תומרופירה לבא ,םילייח־םירכיא לש דמעמ אוה
."ירכנה ביואה לש ותורעתסה לומ ץרפב דומעל

ם לועב רבכ .דתיה הצופנ רומאבש ,יאבצ תוריש ףלח תועקרק תקולח לש הטישה
ת ילדואיפה הטישה .תיברעמה הפוריאב םייניבה־ימיב ,ןבומכ ,הגוהנ .דתיה ,ןומדקה
ת ונמאנ תרומת םיעקרקמב םיסרטניא תקנעה לע הססבתה תיברעמה הפוריאב
׳ ןוכיתה חרזמב ,תיזכרמה היסאב וחתפתהש תוטישה ןיב ןוימד ןיא ,השעמל .תיאבצ
תרזמה לש תוטישה ןיבל תילוגנומהו תיכרותה תוטשפתהה תובקעב סרפבו ודוהב
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 לש המדאה־ידבוע םילייחה תטישל ךשאב .םייניבה־ימיב תיברעמה הפוריאו םודקה
 הטיש לכ וא יהאפיסה תטישמ םדוסיב םינוש ויה היתונורקע ירה ,םודקה חרזמה
 םהל היה אלו המדאה־תדובעל וזבש םימחול ויה ילוגנומהו יכרותה .תרחא תיכרות
 תקולחל .דתיה םתניחבמו ,םוקמל םוקממ םידודנה תא ופידעה םה .הילא דובכ־סחי לכ
.דבלב ללש תפיטח לש תועמשמ תועקרקה
 ־רטשמל תוילוגנומ־וכרותה תוכלממה ורציש יעקרקה רטשמה תא תוושהל םג ןיא
 םיסחיה ורצי תיברעמה הפוריאב .תיברעמה הפוריאב חתפתהש ילדואיפה עקרקה
 רויניסה ןיב םיקודהה ןומאה־יסחי .תיתחפשמה תונמאנל המודה רשק םיילדואיפה
 .החפטלו הדבעל ,הרמשל עקרקב קיזחמה דצמ םיצמאמ םהירחא וררג לאסאוול
 ,תינולפ הזוחא לש ןודא תויהל הואג וז .דתיה הפוריא־ברעמב ןורבה וא דרולה לצא
 הטישה ןיב לודגה לדבהה .הידבעמ לש םתחוורלו החופיטל הבורמ הגאד גאד אוהו

 ןוכיתה חרזמב חתפתהש יעקרקה רטשמהו םידקפהה תטישל תיפוריאה תילדואיפה
£זזת 03^ ,רנירוו ןירוד לש הרפסב הפי ראותמ יכרותה ןוטלשהמ האצותכ 6 £ 0

1116 ^ 11>1>116 2 83 1!מ 1 6זת6ז1 1 0 £ 78 : ם5¥{

ע קרקה לע תויטרפה תויוכזה יוהיז תילדואיפה הרבחה לש ריצה היה הפוריא־תוצדאב"
ם וחיי הקינעה ,אבצב תורש תרומת ,הריכחב עקרק תריסמ .ירוביצה דיקפתה םע הדובעהו
ו א הדובע־יתוריש איצוהל ,טפשמ תושעל ,סמ ליטהל תוכזה תא ;םיינידמ היצקנופו

ה יהשכ הררש תלצאהל רישכמ הז היה תינידמ הניחבמ .םיתימצה ןמ תרצות־ימולשת
.דתיה תילכלכ הניחבמ •'10< 1£א0ז<1ז61 £־186 סת —שלח יזכרמה ןוטלשה
ת ינמלוג הטיש םג ומכ חותיפ־תוינידמ התיה ׳ןודאאלב עקרק ןיא׳ .תוטשפתהל תרגסמ וז

־ ־רבחה תודמעה תומייקתמ תוקיתו תוילדואיפ תורבחב .יתרבח גרדימו ינידמ ןוחטב לש
ת וליצאה׳ וא ,תינידמ ,רוידחא לש השוחת :ומצע רטשמה ררופתהש רחאל םג תות
, םירכיאה לצא ,םיזע םיצרמהו תיעקרק תולעבל תרשקנה הרקוי ,הלוצאה לצא ,׳תבייחמ
.עקרק שוכרל ידכ רוגאלו ךוסחל
ת וצלפ ררועמה ,םקודאראפה תא שיגדה הזרליוו .תורדענ ולאה תודמעה הרופה ןורהשב
ת ועקרק־ילעב ,ירכיא םזיבאטא תוללושמה םירכיאה תויסולכוא׳ לש ,ברעמה־־שיא לצא
ם ילעופ ,יאלקח דוביעל םיזבה םיאלקח ,הילא דובכ לש םחי אל םג עקרקל שגר םהל ןיאש
ל יבשב .׳טבשל םינומא רומשל ידכ רפכל ףרוע םיכפוהה םיירפכו השרחמה תא םיאנושה
ב ולע יעצמא איה חאל׳פה ליבשב ;רשועב קיזחהל חונ יעצמא איה המדאה עקרקה״לעב
ה קיז לש םחי תועקרק־ילעב לצא ןיא ,הקזח תינוריע תויטוירטפ שי יכ ףא .םויק לש
ת ולעבל הרושקה תיתרבח תוירחא וא תינידמ תובייחתה לש השוחת ןיאו ,ירפכ םוקמ הזיאל
ת יעקרק הלוצא ןיא׳ .םייטבש תונמאנ־ירשק ןיידע םידרושש הדימב אלא ,תיעקרקה
׳ עקרקל שוח' רדעיה תמחמ יכ רובס אוה .הזרליוו רמוא ,׳...־־הד ןודא ןיא ,םאלסאב
יביצ איהש יפל ,הנימב״הדיהי ילואו ,ליגרה־רדגמ־תאצוי איה תיברעה היצזיליביצה
ט טצמ טורייע .הפקשה התוא םילבקמ םירחא םירקוח םג .עקרקב סיסב הל ןיאש היצזיל
ה מע איבהל ילב תיפל תסנכנ השרחמה ייא םלועלש ,דמחומ לש הרמימ ןודל׳ח־ ןבא לצאמ
."הלפשה

 תא איבהל יאדכ ,הלעמל הראותש יפכ תיפוריאה תילדואיפה הטישה רואית תמועל

6זמ77 1,ןוסיוייד לש ורפסמ תינאמ׳תועה תורסיקב יהאפיסה תטיש לש הרואית £ מ 0
:!מ £ 0110111311 1116מ1]נ1ז6

ךכל ויהו ,תויאבצ הריכח־־תוזוחאמ םיהאפיס תדמעהל הטישה הבאתסנ וזל המוד הרוצב"



יקסלובוכוס םהרבא86

 לש רטשמה לכ יבגל םג אלא ינאמ׳תועה יאבצה חוכה יבגל קר אל תויניצר תואצות
 וצקוה אל הריכחה־תוזויחאמ הברה .רטשמה לש ודוסיבש תורכיאה יבגלו תועקרקה תקזחה
 םידיקפו ןומרה ישנ הז ללכב ,תונטלושח יניעב דסחו ןח אצמש ימל אלא המחלמ־ישנאל
 ודימעה אל ךא תוסנכהה ןמ ונהנו תוזוחא המכו המכל ועיגה םהמ םידחאש ,ןונגנמה לש
 דצמ יכ ףא .ןומראה ישנ ליבשב "םיילענ־ימד" תויהל וכפה "ברח־תוזוחא" .םכותמ םילייה
 ויה וליאכ ןהב וגהנ רתויו רתוי ירה ,הנידמה תולעבב ולא ןיעמ תוזוחא ויה ןיידע קוחה
 הטישב שמתשהל תוזוחאה יקיזחמ םגו הנידמה םג ולחה ךכ ךותב .רבד לכל יטרפ שוכר
 .ריחמב הברמה לכל רכמנ ןותנ רוזיאב םיסמ תובגל ןויכיזה היפלש ,םיסמ תרכחה לש
 לעמ חויר קיפהלו ותיינק ריחמ תא ול בישהל ידכ םירכיאה ייחל זא דרוי היה סכומה
 ,ןאיעא לש תיעקרק הלוצא המק תוימוקמ הברהב .םיסמ תרוצב הנידמל עיגמה םוכסל
 םג ,תועקרק לש טעמכ עבקרינק םמצעל וחיטבהש הזמ דבל ,הלא םידבכנ .םידבכנ וא
 ךכ ידכ דע וקזחתהש םהמ ויה .תימוקמ תינידמ תוכמס לש תרכינ הדימ םהידיב וזכיר
."יזכרמה ןוטלשב ורגתהש

3852 ¥-) תוילאסאווה יסחי לש ןורקעמ לע הססבתה הפוריא־ברעמ לש תוילדואיפה
 ־ידבעמל רויניסה ןיב תויטפשמ תומרונ לע םיתתשומה םיקודה םיסחי ויהש ,(11128

( 1זמזמט111135) יטילופו יטופיש חוכ לעב היה יפוריאה־ברעמ רויניסה 78.תועקרקה

 ,הליחתב הטישה הססבתה ,תאז תמועל ,םיכרותה לצא .הרמשל גאד אוהו ותזוחאב
 םע .םות־דע ולצונש רחאל תוריהמב ופלחוהש ,הערמ־יבחרמ תקולח לע ,רומאכ
 תודבועמ תומדא םימחולה ןיב וקלוח םיכרותהו םילוגנומה לש םילודגה םישוביכה
 עקרקה לא ידוונה עבטה לעב יכרותה םחולה לש סחיה םלוא ,בורל תותברותמו
 וישרש .דוע אלו דקפהה־תומדא יקיזחמ לש םלוצינל רישכמ היה דקפהה .הנתשה אל

 ־גומהו םיכרותה לש יעקרקה רטשמב אופא םיצוענ ינאמ׳תועה תועקרקה־קוח לש
 ןמ תיאמצע חתפתהש תועקרקה־רטשמ והז .הלעמל ראותש יפכ םימחולה םילוג
 עפשוה אלו ,םייכרות םידוונו םימחול יטבש לש םייתרבחהו םייטפשמה תודסומה
79.ימלסומה טפשמה ןמ אל ףא תיפוריאה־ברעמ תילדואיפה הטישה ןמ

 הכלממב המרופירה וא תאמיזנתה תפוקתב קקוחש ,1858־מ ינאמ׳תועה תועקרקה־קוח
 םידהדהמ הלעמל וניארהש יפכ םלוא ,יעקרקה רטשמה תא תונשל הסינ ,תינאמ׳תועה
 םיגופס םה ךכ־לכ ,םינשיה םייכרותה םיקוחהו תודסומה ףרה אלל ונושלמו ויפיעסמ
 יסכ םימודק םינידו םיגהנמ םתוא לש ץבוק ןיעכ וב תוארל המדנ םימעפלש דע וב
80.תינאמ׳תועה הכלממב תורודה ךשמב וחתפתהש

תירעה
10( 0(0080111011( 1774 18)1 £01011 0801311180110 38)1 ,18811118 £ז £30 181311118011011מ40ז), 81111, ג

!<01^ 011— £00111, 8 . 3— 4.
 ,ינש קלח ,"רארסא־לא ביא׳געו ראצמא־לא ביאר׳ע יפ רא׳טנ־לא תפחות" ,הטוטב־ןבא

.381 ׳ע
—321 ׳מע ,ינש קלח ,הטוטב־ןבא 322.
—298 ימע ,ינש קלח ,הטוטב־ןבא 302.
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? ,(0661460'! 61 06, ק. 36. 6_1ס16ז£0'1 ,16ו1ז4 81'^ץ41ת, 8ץ23ת1957 305
8 6110, !311 1681016 465 £1635 01111131168 4308 1*18130118016, 30111081 ^ 81311>[116, 1870, 10016 15, *

 ורמאמב גנילסיק ירבד ׳ר ,ןא׳חרוא ןמזב םייאבצה םידקפהה תטיש תוחתפתהל רשקב •ק• 225
:8 ׳ע ,״תינאמ׳תועה הכלממה לש הירוטסיהה״
 תרחואמה םינאמ׳תועה תכלממ התנבנ וילעש ,םיריכשה־ליח לש םיאנתה לע םינותנ םג"
 דוביעל ורסמנ בורקמ־הז ושבכנש תועקרק .ןא׳חרוא לש ונוטלש ימיב רבכ ונמתסה ,רתוי
 לש םיוסמ רפסמ טילשה לש ותושרל דימעהל וביוח תאז דגנכש ,ךכל םייוארה םימחולל
 תוריעז וליפא םימילו ,תולודגו תונטק תוזוחא ויה םילידבמ לדוגה יפל .המחלמ הרקמב םישרפ
."(ץא׳ח ,תמאעיז ,ראמיט)

1̂ !211 ,8661161 אס148ץ!16ס51ס 261151161 ׳ר ,םייפולממה םידקפהל רשאב 1111111865611101116 
^£4301111 461, ק■ 97. 60, 06 1  181801, 1910, 8 4 . 1

0x3014 ,13066065(0, !י. 189  ןתינש יוניכה ןיינעמ .^131110, 0060016018 !1001 18130116 
."רשואה טלקמ" — ״חאנאפ תדאפא״ תיסרפב ארקנה ,עקרקב הכוזל

."תאוומ" תועקרק רבדב יגאמ׳תועה תועקרקה־קוחל 105 דע 103־ו 6 םיפיעס ׳ר
 הירוטסיהה) "קו׳גלס־לא תלוד ךיראת" ורפסב םיאבומ ינאהפצא־לא ןיד־דא דאמע ירבד

 ־לא ןיד־לא םאווק יסרפה ןוירוטסיהה ידי־לע שדחמ דבועש ,(תיקו׳גלסה הכלממה לש
 לש ורפס םש .ןיד־דא דאמע לש ורפס דוביע תא 1226 תנשב בתכש ,יגאהפצא־לא יראדנוב
 תונוחצנבש תנמשה" ושוריפש ,"הרצוע־לא תב׳חונו הרצונ־לא תדבוז" אוה יראדנוב־לא
>11מ¥656\8ת, 61מ© 1118101־1561! 116(8111 180116־ .״תופוקתבש תורחבומהו 16116 8זק111!361ז!<11
.1513111, 1914, 8 )1. 5, 8 (61)1 ,¥686118\£611118 181311118611611 168( § £111816111111 116־ 89 .
8 ,.011, סק. 011., ן216 .1 ** . 8 9 .6(8601ז, סק. 661111 ;

.66 ׳ע ,םינאמריפ ,דה
 .הכלממה זוחמ יפלו ןמזה יפל הנתשה הכרעש תינאמ׳תועה ףסכה־תדיחי התיה ה׳צקאה

8 ,1834 861110 ,86161165 0501301561160 465 065011101116, ורפסב ¥00 11^3056 א301016ז 4 . 2 

 לש םיפילחה־רעשל רשאב .הפוקת התואב יתפרצ קנארפ עברכ ה׳צקאה תא ךירעמ 3415 .
ו רפסב 1588־ו 1574 תנשמ םינאמרי׳פה ׳ר ,שורגלו בהזה־ןירולפל סחיב לארשי־ץראב ה׳צקאה
—120 ׳טע ,דה לש 121.

 ןוטלשה ימיב הבושיו לארשי־ץרא ,יבצ־ןב ׳רו .10 הרעה ,66 ׳ע ,םינאמריפ ,דה האר
.101 ׳ע ,1963 ,קילאיב דסומ ,יגאמ׳תועה

 ןיב הגרדב רתויב הובגה דקפהה לעב היהו גבקא׳גנסה רחאל הגרדב ינשה היה גביאלאה
.ינולפ קא׳גנסב םידקפהה ילעב

.70 ׳ע ,םיגאמריפ ,דה
.74 ׳ע ,םינאמריפ ,דה 17
3 הרעה ,75 ׳ע ,םינאמריפ ,דה18
.5 הרעה ,75 ,ע ,םינאמריפ ,דה19
.6 הרעה ,76 ׳ע ,םינאמריפ ,דה20
.75 ׳ע ,םינאמריפ ,דה21
22

.76 ׳ע ,םינאמריפ ,דה
£ 1(611131 5, אס(£1 06110161118)1 1(311 68־0111 ׳1811(11111 ^ז28 ,1952 ,16111831601 ,6111¥68 6 \¥18

.15— קק. 20
24

.102 ׳ע ,תינאמ׳תועה הפוקתב לארשי־ץרא לע ורפסב יבצ־ןב ׳ר
13 8מ£סז̂ ¥\853 .1, ׳3 £1113110131 1116מ<11(̂. 1ז1111181ז01 311¥6־06¥610 1(311 831112311011ן>85 1116111

? 8117, ק• 39. —1517מ1¥6ז1655,1962 1798, ?  אבהל ארקיי הז רפס) ס£ 0111311(01 £§ץק111 1111661011
.)8113\¥, 0110111311
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—1898 םינשה ןיב לובנטסיאב ואציש םיכרכה תרשע ׳ר ( 1938־ב אצי) ירישעה קלחה .1938
.לארשי־ץרא תא הכותבו הירוס תא ראתמ (1935־ב אצי) יעישתה וליאו ,םירצמ תא ראתמ
.512 ׳ע ןכו ,׳וגו 449 ׳ע ,יעישת ךרכ ,יבל׳צ הילווא 27
י לעב םיהאפיסה") 51ק36113ז ק1נ1 קס1 ץ3מ3מ 301111138113 !70 616156161116 ס8£35617סז13ז<11 ״>
11x30 86x60, 831013730 860656 8, .(״ךרדה תא תונפל ולמע ףסכ יטושיקמ ץצונה שובלה
1963 ,151306111, ןנ. 364.

ף ויז ,התחשהמ הילע ןגהל תנמ־לע םייחצנה םימושירב םשרייו דקפוי וז הנתממ קתעה"29
.(189 ׳ע ,ןיטרמ לצא ןאמרי׳פה חסונ ׳ר) .״יוניש וא
ל עופה לש דוסיה־תרוצ .דתיה תמייק תיסאלקה היכרותב רבכ ;רורב וניא11?" הלמה רוקמ 39

ה אר) דובכ ול קולחל וא והשימ ינפל שאר ןיכרהל ושוריפש — ז3ק00 ןא 13ק!ס
ק יזחמה רכיאה םלישש ףסכה ושוריפו יכרות אוה הלמה רוקמש רשפא ןכל ■(338 .8 ,636310

ת מייק ,ינש דצמ .עקרקה לע זלה לע ותולעבו ותונדאב האדוה לש הווחמכ ונודאל עקרקב
, ופאטל דוגינב ,ופאת רמולכ ,ו״תב תיסרפה לש יברעה תויאב הליחתמה הלמה תיסרפב
ה אר) המדא יושע ילכ—תיסרפה הלמה שוריפ .ת״יטב ינאמ׳תועה־יכרותה תויאב הליחתמה
ש ומישה ןאכמ ילואו ,המדאה וא עקרקה תא וז הלמ הנייצ תיסרפבש הארנ .(272 ׳ע ,םגנייטש
.םינאמ׳תועה לצא ופאט הלמב
—x114301101, 15130601 (1340 .ק ” ̂ ,831612 ,14.313101106ז179 ,(42 .3.
־ מאזנ־ופאט) ופאטה קוחל 11 ףיעס ןכו .ינאמ׳תועה תועקרקה־קוחב 129־ו 3 םיפיעס ׳ר 32
ן ינק־ירטש חוכמ תועקרקב םיקיזחמה תא לתמ־ופאט םולשתמ רטוסה ,(1275 )1858 (יסמאנ

ן ינעב תוארוהה ןמ 10־ו 9 םיפיעס םג האר .םילצחומה וא םימזתלומה וא םיהאפיסה ונתנש
ו קנעוהש ןינק־ירטש לש םכרעב םה ףא םיקסועה ,10־ו 9 םיפיעס ; (1276 )1858 ופאט ירטש
ל ש יכרותה חסונה הארו .ל״נה ופאטה קוחל 11 ףיעס לע םיכמתסמו םידקפהה ילעב ידי־לע
ם יריזנה תאצוהב ,1813 ,תורייב) שאקנ ידנפא אלוקנ ולתעפר לש ורפסב וללה םיקוחה
.(םיעושייה
—27 •יי 863ק1> תק• 28 ,̂ 01100130 £87.
—£611160 ,8001617 64116317 6164301106 £3701601, ק. 42 “* .!>.̂ 8751601 166 ,73100 ס{ 81161

16— £87 01100130 ,/8637ק6 קק• 85 19
־ אלסא הקתוילביב ,הלאק לואפ תאצוה ,"רוהד־לא עיאקו יפ רוהז־לא עיאדב" ,סאיא־ןבא 39
.258 ׳ע ,ה ךרכ ,1932 ,לובנטסיאו גיצפייל ,הקימ

18— .£8 0110111311 ,¥\8113ץק1, קק. 87 19
.£2 0110111311 ,¥\8113ץק1, ק• 88 19

. "לאה תרזעב חרופה ,ירצמה דחוימה (ר׳טנ־לא ןאוויד) חוקיפה דרשמב הז וצ םושרל שי" 39
1(1ז£ 668זסזמ 1001111161118< ,811131 לש ורמאמב יתוכלמה וצה חסונ 'ר 816זמ, 0^7 ^ץ711א66>!
1 1813.11110 £106113מx10610 ,168־x101x1, 29 .ק.

£ 13118 1ז!!81, ם!6 לש ורפסב יתוכלמה וצה חסונ האר ."ר׳טנ־לא ןאוויד יפ תב׳תוא״40
81x131-1 168̂ 1̂ט113מטז1£טמ(16מ <1051618 01111̂ ת ומגוד הברה דוע ליכמ ל״נה רפסה ̂.180116118

.תומוד
.138 ׳ע ,10 ךרכ ,״י׳חיראת תהאיס״ ,יבל׳צ 41

.£8 0110111311 ,81131¥ץק1, ק. 8* 33
.1(1)11, ק. 34

.134 ׳ע ,ורפס לש ירישעה ךרכב םאזתלא תוכז לש תיבמופ הריכמ ראתמ יבל׳צ הילווא 44
—13 ׳מע ,״ידארא־לא םאפחא״ ,רומלא םביעד 45 14.
.122 ׳ע ,םינאמריפ ,דה 19
1 830675ז1670 ,£00600 ,615\3, ק. 49 ,ילגנאה עסונה לש ורפס ירבד ךכל רשקב האר 47
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, יקניסלה ,^5331153104 611? יניםה דמולמה איצוהש )81031 010!{ 400001601 ¥341 םג ןכו
 ,יניס־רהב (נ״הפסל 1654) הר׳גיהה ןינמל 1064 תנשב תועקרק תשיכר לע רפוסמ םש .1933

.יערשה ןידה״תיבב העצוב הקסיעהו
.20 ׳ע ,יבצ־ןב לש ורפס ןכו ; 40 ׳ע ,םש ,םידנס לש תועסמה רפס ׳ר 48
.172 ׳ע ,םינאמריפ ,דה 48

329— .?ג<6£181>1 ,81162 61 161ג11סח £סמ61£ז31? ,01101112106 6־1904 ,18, קק. 60 332
? ,30, ק. 51 344 .01111־11 ,81101311־8^800 6110311

.345 ׳ע ,םש ,ןמשריג62
 ךרעל ,הטפוגארדנא׳צ ךלמה לש ויריזו שאר ,הילאטוואק ימיב ודוה ימכח ועיבה וז העד 58
 .ורוד ימכח לש םתעד תא ללש ,הנידמה־עדמב רוביח בתכש ,הילאטוואק .ס״הנפל ׳ג האמ
? 0111150116ץ3, לש ^00 האר 016111111611 101 81331560611 >165 ^ ?116411011 ו¥1111611מ, ?30131

143113550^ : (144 ׳ע) םלהליו ךירדירפ רמוא ותונשרפ ירבדב .8.114 ,¥61138,1960 112
 לש ותרצמ השק ךלש אבצה תרצ יכ םימכחה םיעבוק וב ,43־ב הלאשה תגצומ ךכ אל םלוא"
 ,הדנאנ־ינבל רשא .אושנמ־םידבכ םיסמבו תוצירעב ךייחל דרוי ךלש ךאבצ ירהש ,רז אבצ
 ךלמה ךרצוה ,םוצעה חוכב קיזחהלו ויתורצוא תא רובצל ידכ׳ .לודג אבצב וקיזחה יכ עודי
.׳"םידבכ םיסמ ליטהל

.וז העד ללש ומצע הילאטוואק .113 ׳ע ,הילאטוואק לש ותנשמ ,םלהליו ךירדירפ 54
0 81331{( םג האר .86313ן>2,15 ,1,3 6136301303 3163 ךותמ םוגרת 55 40 א4ט, 06561150113
311611104160 1111, מ3זז¥1\350ז6 ,2 ,40 ,1957 ,¥61138 2•

111131716x15,00567? 0130,111411^€63 4 האר ;ודרוא ןושלל תיסרפמ הרבע ראדנימז הלמה 54
,£00400,1910 304 ¥004, ק. 40  םג גוהנ היה ראדנימז יסרפה יוניכב שומישה .£00£י800
 הרא׳גיא םשב ראדנימזל עקרקב קיזחמה םלישש םמה תא וניכ םש .תינאמ׳תועה הכלממב
2 3 םיפיעסב .המדאב שמתשהל ראדנימזה קינעהש תושרה תרומת שומיש ימד ,רמולכ—ןימז
 העוטקמ תרא׳גיא וא ןימז הרא׳גיא גשומה תא ונא םיאצומ ינאמ׳תועה תועקרקה־קוח לש 82־ו
 םוקמ לע אב ל״נה סמה .ירימ תמדא לע ןינב ינוב לע לטוהש יתנשה םמה אוהש ,(82 ףיעס)
 —תיסרפב ״ןימז״ .תדבועמ ירימ־עקרק התוא התיה וליא לוביה ןמ םלתשמ היהש רשעמה
."המדא"

5 31¥3401 46 ?434311383, 1161040 €01165, £41101131 5043016116303, 606005 ̂ 1165, >101013 67

6411100, ןנק. 191 ,188.
 [םטרוקל הנווכה] ןטיפקה דועב" :ומוגריתו ,193 ׳ע ,ל״נכ ,53173401461434311383 ־•
 יאלמ ,םהיניעל הרושב םירבוע [סק׳חיפלאק] םמה־יבוג תשמח תא ואר ,בצמב םיגוה ויערמו
 .םימוקר םיטנבאו םיראופמ המקר־יליעמ םיטוע ,םירזה יפלכ תושידא םתולגב ץחשו הואג

 םהילע ובישה םהירענו םהמ ףדנ םינשוש־חיר .הלעמ־יפלכ תיציצב רושק היהו ץצנ םרעש
 תואשנתהב .בורל היוול־ינב ףקומ היהו ודיב הטמ קיזחה םהמ דחא לכ .הצונ־תופיגמב חור
 ־רחאל .םידחפנה םיקנוטוטה םהל וכרעש התשמה לע וגנעתהו םנכשמל סמה־יבוג ונפ ץק־ןיא
 ןכל־םדוק ךפשש תועמד תוגלוז ןדוע ויניעש ,ודרוג [הדעה שאר] קיצקה תא םהילא וארק ןכמ
 ־ילדוגמ םינבלה יפלכ הליגש םיחרואה־תסנכה לשב תושק וב ורתה סמה־יבוג .םטרוק ינפל
 לאל וברק םתולעהל םישנו םירבג םירשע םהידיל רוסמל וילע וליטה ךכ לע שנועכ .םינקזה
."ילט׳צופ־ילי׳ציוא

0 101100317> £ץ46114130? ,611(£־1610031 3 ךרעה האי  ̂€13551031 ^ 011401)165, 051)31 86
£161317•

.13.9,12 רפס ,הירוטסיה ,סויבילופ
.ןר11511621מ1 ךרע 86ץ£6£ז1 ,ךאר

רצואל םירסומ םה ;םמש ןאכמו ,רוביצה ןמ םינהנה הלא םה ינקילבופה" :ומוגרתו ,נ
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 םירכוחה הלא לכ .םילטיהה תא םיבוגו (הנידמה יעקרקמב שומישה דעב) ע4611811 ־ה תא
 הטס׳גידב םיאבומ םירבדה .30,111.4,1 £1661 ,4(01865 .״ינקילבופ םארקנ הנידמה רצואמ
.55 רפס ,םונאיסלוא ןטסירויה לש ורוביח ךותמ

—31 אכ ןכו ,19 ,אי יתמ ׳ר —15 ,ב סוקרמ ; 32 .10 ,חי ,34 ,ז ןכו 30 ,ה םאקול ; 16
.השדחה תירבה לש תירוסה הסריגב 16101165 םוקמב עיפומ אסכומ ירוסה־ימראה םשה “
.(הנשמ) א ׳טע ,גיק ,אמק אבב ,ילבב65

.א ימע ,גיק אמק אבב ,י״שר ירבד
67

.א ׳טע ,גיק אמק אבב
.א ,טל תועובש

4? 61661 5קץ״,האר ןנז&וסוסז 4ז8נ׳ז111011, םיפסכ־יאבג תינוויב סכומה ארקנ ל״נה םוריפאפב "
2 .¥01 ,£1512117 €13.85103.1 £065, ק. 436.

.435 ׳ע ,ב קלח ,ל״נכ ,בל תאצוה האר
“ 6ע3 ; 4111611616101166005 !8101 4110115 1610118< 1 קרפ ,ישילש רפס ,הירוטסיהה ,םדידיקות

 םילייח םיאנותאה וחלש תורתונה תוקלחה לא" :ומוגרתו 14x611148 1003 41161161118411...״
..."לרוגב תוקלחב וכזש םהלשמ םיבשיתמ
“...מ6( 01110118( £131 66 68(1£68311(ז£161 21£18051110118־1 011( 011050118קק60(050מ (61 דב
 םיפלא־תעברא םיסוסה־ילדגמ לש םתמדא לע וחינהו וחצינ םה" :ומוגרתו 060161161עס51!1...”
.זע קרפ ,ישימח רפס ,םוטודוריה "...םיבשיתמ םילייח
46410610( 4£ קז1(6 6481164 611( 08קק61143<651(4<1 408641015 411013 018( 1141 01פ16001 י*
.558 ׳ע ,ב ךרכ ,״יריפאפ טקלס״

.םש ,םש ,"יריפאפ טקלס"74
x7401106 8 ורפסב ןמיסנאר בתוכ תיטנזיבה הכלממב בצמה לע .344 ׳ע ,ןאריא ,ןמשריג78

: 1961 ,66110(46? ,100(€1711154, ן!. 207
 ;תורסיקה תישאר לש םילודגה תועקרקה־ילעב לש םהימיב רתוי םיחיכש ויה םיענכנ םירפכ״
 תירפכה הרבחה הנגרוא תיעיבשה האמה תישארו תיששה האמה יהלש לש היסומלרדנאב לבא
 ־תונתמב םילייחל םלשל תגהונ הנידמה .דתיה דחוימב .ללכה ושענ תוישפח תוליהקו שדחמ
 םיריעז םיקשמ ילעב אבצ־ישנא לש דמעמ רצונ ךכו ,יאבצ תורישב תינתומ ןתקזחהש ,עקרק
."םתלחנ תא םישירומה

—60 י״ .74\ 001660זז106ז, 0x1016 ,.6(6 8610101 1(1.30, 1962, ןרק. 61
—116,1856, ק. 170 ” 1876, ? .1 8610110 ,0471500 11066110ס (66 ס((ס1ס4ס £ס1ןנ00,1963(11066
 ירבד האר תיטנזיבה הכלממב םג החתפתהש יפכ הפוריא־ברעמ לש תילדואיפה הטישה לע 73
—5 ורפסב ,רקראב טסנרא ?8123011001,0x10111 1641760086110(011, ן>ןג. 6  1<80614140, 1957.
 קוגס לוגדה ידנלוהה ןחרזמה ירבד האר ,ימלסומה טפשמה לש ותעפשה־רסוחל רשאב 7"

—246 ,הינור׳חרוה  טפשמה יכ וירבדמ אצוי •16<761 ,6408116040 011!>£ £6ס, 1957, קק. 262 ,247
 םינשיה םיגהנמה וררש םצעב יכו םימלסומה םיטילשה לצא התמ תוא השעמל היה ימלסומה
.םיטילשה לש םנוצרו

 תועקרקה־קוח ןינעל ,"תינאמ׳תועה הכלממב המרופירה" ,ל״נה ורוביחב ןוסיוייד ירבד האר 80

:ינאמ׳תועה
 הדקשש הדעו התוא .1858־ב ןקות אוה ףאש ,יעקרקה קוחה סקדוק יבגל רבדה היה ךכ אל"
 תונורקע גיהנהל הרומא התיה אל זאכ לבא ,הזה סקדוקה לע םג הדקש ילילפה קוחה לע
 תיעקרקה הקזחה לש תולבוקמה תורוצה תא תסוולו גווסל הרטמה .רתיה תאז תחת .םייברעמ
 םיינאמ׳תועה םינטלושה לש םהיגהנמ ךותמ וחתפתהש (הנידמה תומדאל רשאב רקיעב)
 םיחנומו םיללכ הווהל םיאתהלו ,םירוזפ ׳םינונאק׳ יפיעס סונכלו ףוסאל ,םימיה תישארמ
."תוילדואיפה תוזוחאה רטשמ לש ושמש העקש זאמ וגשיתנש



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
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 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



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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 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



ידעלג ןדו ו4

(!>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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נ" פ

 ל״קוצז שולש ןרהא ׳ר ברה
 והתלדג יבצה ץראו והתרלי ברעמה ץרא
 והתדבא יכ ופי ריעה הרמא יל אנ יוה
 ומיכשה וחתפל הרותה ילודגו ץרא ינחל
 ומיסקה לכה וחור תובידנו וגזמ םעונ

 וינפל ריעה ופי התיה המשמו הממש
 וינפ הל ראיו ודאמו ותע שידקה התויחהל
 םישנאו םיהלא יניעב בוטכ השע דועי

םישדחו םינשי והוכרביו ול ןתנ םלוע םש

פ״רתה ןסינ ט״י םוי ע״בלנ

ץ פקש אוה .ןושחנ היה ,ותבצמ לע תוטורח ולא תורושש ,שולש ןרהא ,שיאה
. ופי תוטמסל ץוחמ השדח תידוהי הנוכש לש המקה םזיו ופימ הנושאר הציפק
ף סויו (ופיב הינטירב לוסנוק) גלזמא םייח םע רחאו ומצע תוחוכב הליחת ,ךכו
ל ע .םירצונו םימלסומ םילעב ידימ ,םימרכ ויהש ,תועקרק שכר ,לאיומ ייב
, קדצ־הוונ—ופיל ץוחמש תונושארה תוירבעה תונוכשה ונבנ ולא תועקרק
ן רהא םש לע) ןרהא תנוכש ,ףסוי־הנחממ קלח ,הדוהי־הנחממ קלח ,םולש־הוונ

ן מ קחורמ עקרק־חטש שכר םג אוה .לארשי־הנחמב םינמיתה תנוכשו (שולש
־ לפמורט בוחרב ןשיה תורבקה־תיב אוה ,ידוהי תורבק־תיב תנקתהל תונוכשה
וכשב .תידוהיה הליהקל הנתמכ ותולעבמ וריבעה ,1893־ב ,םינש רובעכ .דוד
ו לא תונוכשו ,1909־ב התישארש ,תיב־תזוחא לש התדילו התרוה ויה ולא תונ
.ריעה ביבא־לתמ קלח םויכ ןה
א והו ,םימי םתוא לש םיגשומב םג םיבחרנ ויה שולש ןרהא שכרש םיחטשה
ל ש השיכרה "תטיש״ל תודוה םג אלא ונוממו ורשע לשב קר אל םשכרל חילצה
ע בוקו חטשל רכומה םע אצוי היה עקרק תונקל םדא ץפחשכ םהה םימיב .זא
ד עו הלפנ ןכיה ןנובתמו תחא הדי.מ היה ,רמולכ !ןבא יווחטמב ריחמה תא
י ודיי ריחמ .שארמ רכומה םע והעבקש ריחמה תא םלשמ היה התליפנ םוקמ
...קחרה־קחרה ,קורזל היה ביטימ שולש .ומדוק ריחמכ היה ףסונ
הפיח ףוח דיל העבט 1833 תנשל ךומס :שולש ןרהא לש וייח־רופיס הזו
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 ועיגהש םילוצינה ךותב וקוראמו רי׳גלאמ םידוהי הנופיס לעש םישרפמ־תניפס
 ,שולש םהרבא ,החפשמה יבא :שולש תחפשמ ינב ויה ,למרכה ףוח לא הייחשב
.ועבש והילאו ףסוי וינב ,הנחו הקיר ויתונבו ,ןרהא ונב ,החמש ותשא
 ריעל ריעמ םידודנ הברה דועו ,ףוחה לא הייחש התואב ומייתסנ אל םהיתואלת
 דחא םוי .הב דתי עוקתל םיסנמ םהש ךות השודקה ץראב םהל ויה םידחועמ
 הברח זאמ ופיב הנושארה תידוהיה הליהקה תא ומיקה ךכבו ופיב בשומ ועבק
 םינושארה "םיזנכשא״ה ."םידרפס" םידוהי ויה םה .םייניבה־ימיב הליהקה
.םתליהק תא הב ומיקהו ,1839־ב ,םינש ששכ רחאל ופיל ועיגה
 המלשו ןועמש ןב דוד םינברה תא שקיב ויבאו ,הרות דומלל שקיב שולש ןרהא
רוצב ודי חלשו הדובעו הרות ןרהא בליש .ודמללו ופיל םילשורימ תדרל ןזח
 רתלא (הנח ותוחא לעב) וסיג לצא הילוש שמיש .תונפלחבו בהזו ףסכ תופ
 תא דמל הרהמ־דעו ,תפצמ שודקה י״ראה יאצאצמ ףסכ־ףרוצ היהש ,אירול
 םש ,ופיב ןועשה־רכיכ דיל ,םינפלחה בוחרב םיטישכת תונח חתפו עוצקמה
 רחסו בהז־יליטמ רכמו בהזו ףסכ תכתהל הדבעמ ןיקתה ןכ .תונפלחב םג קסע
 השע .בהז־תועבטמ הנממ הנקו ויגטנומ לאומס עדונה ינודנולה קסעה־תיב םע
 תואקנבה איה ,תונפלחב איקבו חלוממו ףירח רחוס ותויהב ויקסעב ליח ןרהא
 םינמוזמ תריכמ איה תונפלחה ,הל׳גמל 121 ףיעסל םאתהב) ורבע־םימי לש
 ופיל םיוודב לש הלודג הרייש עיגהב ,םעפ יכ וילע םירפסמ .(םינמוזמב
 רחאלו ,ירזווהו קילשיבה ,עבטמ ינימ ינש םהמע וללה ואיבה ,תוינק ךורעל

 לא תרחמל םירחוסה ואב ,םהיתויונח ונקורו ריעה ירחוס לצא םפסכ ואיצוהש
 תועבטמהו הרושכ לכה להנתה הליחתב .בהזב תועבטמה תא ףילחהל םינפלחה
 ךלוהו־לדג םיפילחה םרז יכ הארש ,ןרהא .תוטורפ לש שרפהב ,בהזב ופלחוה
טמה ינש בכרה תא קדב ,לודג שוקיב ול היהש ,בהזה ריחמ רימאמ ךכ לשבו
 שוכרל טילחה .קילשיבב רשאמ רתוי הלודג ףסכ תומכ ירזוובש הליגו תועב
ימל דע ירזווה תועבטמ ךרע דרי םימי המכ רובעכ .ירזווה עבטמ תא קר
 לחה .םינפלחה לצא לזאש ,בהזל רבוג שוקיבו ךלוהו־לדג עציה לשב ,םומינ

 יאלמ לכ תא ,םיכוותמ תועצמאבו ודבל ,רתויב ךומנה ריחמב ,שוכרל שולש
 ילעב ,רומאכ ,ויהש ירזווה תועבטמ לכ לע טלתשה ךכו ,ריעב היהש ירזווה
טמה תא רופסל וידיקפ וקיפסה אלשמ .קילשיבה לש וזמ ההובג ףסכ תלוכת
 טעמכש התארה םבכרה תניחב יכ ,םרפסל םוקמב םתוא לוקשל הויצ תועב
 אליממש ,ריחמה יבגל הברה רבדה הניש אלו ,עבטמל עבטמ ןיב לדבה ןיא
 דיל בצינש ,ןרהא לש ותיבו הכאלמה המלש עובש רובעכ .דאמ ךומנ היה
 הפמ ירזו תועבטמ אלמתה ,םאמחה ירחאמ ,הקיתעה ופיב תיתפרצה היסנכה
 ךכ .רוהט ףסכל ןכפהלו תועבטמה תא ךיתהל ןרהא לחה םוקמ רסוחמ .הפל
 תראותמ וז "תוחיפ" תקסיע .ודבל ןרהא ידיב ויהו קושה ןמ םירזווה לכ וספא
."ייח תשרפ" ,שולש והילא־ףסוי ,ונב בתכש רפסב טורטורפב
םידוהיה ינושארמ ,חילצמ ךורב תב הרש תא השאל אשנ ססבתהו רגבש רחאל
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 םגו הרות־ישרודו םימכחל דעו־תיב ותיב .דיה .ופיב עקתשהש ,דאדגב יאצוי
וחב ותיבל רבעוה ךכ־רחאש ,תסנכ־תיב םיקה םג אוה .וב היה הרות־דומלת
.םויה דע שולש תסנכ־תיבכ עודיה שולש בוחרב תיב ותוא ,קדצ־הוונ תול
 םיקה ותיב תא .טנבא רוגחו םיספ־קולח שובל ,ןקדבע ךראירטפ היה שולש
 ותיב .תדדוב הריט ןיעכ ,םינבמו תורצח הכותבו המוח ףקומ ,תדדוב העבג לע
 המדאה יחטש לע הדסונ םינש רחאל קרו ,ופיל ץוחמ הנבנש ןושארה היה
.קדצ־הוונ תנוכש ותיבל ביבסמ ותולעבב ויהש םיבחרנה
 ואשינש ,וינב רוגל ופיסוה םג םשו הפנעה ותחפשמ תא ריבעה הז ותיבל
 ערתשהמ עצמה רצ רשאכו ,דרפנ רודמב רג םהמ דחא לכ .םידכנ ול ודילוהו
 .םהיבא לא םיבורק וראשנ ךא ,םיכומסה םיתבב רוגל תוחפשמ־תוחפשמ ואצי

 ,ןינב־ירמחל שולש םיחאה לש תשורחה־תיב לעפוהו םקוהשכ ,ןמז רובעכ
 ביבא־לת לש שולש בוחרל קדצ־הוונב החפשמה תזוחא .דתיה ,ותיבל ךשמהב

.ריעה
 ןולגעו ,םיסוס ינשל המותר ,תיטרפה ותרכרכב ,ופיל אצוי ןרהא היה םוי־ידמ
 ,ותיבל ךומס ,וכרדב .םינפלחה־בוחרב ראשנש ,ורחסמ־תיבל ,וינפל בשוי
 .םילשורי—ופי ,ץראב הנושארה לזרבה־תליסמ הרבע וב ידאו ותרכרכ התצח
 עמש .ופוגב לבחנ ןרהאו הרכרכה הכפהתה ,ידאווב םיסוסה רוהדב ,דחא םוי

 ולצא אובל רהימ ,ןרהא תעיצפ לע ,יכרותה לשומה אוה אלה ,םאקמיאקה
 וכרד ותושעב וילע תורבועה תואלתה לע ויפמ עמש ורוקיבב .ומולשב שורדל
 ,םאקמיאקה הויצ םירבדה עמשל .ידאווה ךרדב ,ופיל קדצ־הוונמ םוי־ידמ
 רשגה אוה ,ידאווה לע לזרב־רשג דימ תונבל ,שולשל הדהאו דובכ ךותמ
.שולש־רשג זאמ ארקנ ומשו םויה םג םש בצינה ,שולש בוחר ךשמהבש
 םשכ םייתפרצ םיקנב גצימ ןרהא היה הוחינהשכ .לזרבה־תליסמ לע דועו

 תורוכשמל ןוממ םוי־ידמ ודיקפה ותיבבו ,לזרבה־תליסמ לש הנכוס היהש
 ותיבב ויהש בהזלו םיפסכל ףסונ הזו .הליסמה לש התנקתה תואצוהלו םידבועה
 תא ופיקה דחא הלילו םידדוש ינזאל העיגה ךכ לע העומש .ויקסע לשב ,דימת
 רמשמה־בלכ תא וחבטש רחאלו ,שולש ןרהא לש ותיב ,דדובה תיבה תמוח
 יליטמ לש תוטבחה ינמיס .דודשלו תיבל ץורפל ושקיב ,רמושה תא ודקעו

 עיגרה ,היה ץימא שיאש ,ןרהא .םויה דע תיבה לש לזרבה תלדב םירכינ לזרבה
 דחא וכותמ איצוה ,תסנכה־תיבל םנכנ ,תיבה רצח לא אצי ,ותחפשמ ינב תא
 היבגה ,םידדושה ינפ לומ ,תיבה תמוחל ךומס בצינ ,םיקיתעה הרותה־ירפסמ
 אורקלו לודג לוקב ללפתהל לחהו ,חותפ אוהשכ הרותה־רפס תא וידי יתשב
 .וסוניו םידדושה ודרחנ ,ויתוקעז עמשלו הזה רזומה הארמל .םיימש תרזעל
 םמולשל ששח השעמה־רופיס תא םאקמיאקה עמש רשאכ אלא דוע אלו
ם ילייח 12 לש רמשמ־תדיחי ביצהל הויצ ןכל ,אבהל החפשמה ינב לש םנוממלו
 םילייחה ושח .שולש לע םתלכלכ היהתש יאנת־לע ,שולש ןרהא לש ותיב דיל
היהשכ .םוקמה תא בוזעל וצר אלו ,החפשמה חבטממ םינוזנ םתויהב ,בוטב
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 ילואו הנכסה הפלחש וענכשל הסנמ הז היה ןרהא לש ותיבב רקבמ םאקמיאקה
 םילייחה ךא ,רתוי םישורד םה וב םוקמב םילייחה תא ביצי םא השעי בוט
 םרוגחו םהיצפח וזראש דע םימיה וכרא ׳ד בוזענ המלו ,ונל בוט" :םהלשב

.ואצי רשאב ואציו
 ןועמש לש ודוסימ ,"לארשי תרזע" תדוגא הצלחנ קדצ־הוונ הנוכשה תיינבל
 דחי .קדצ־הוונ תנוכשב ופי יבשות םידוהי בשיל תוינכת ויה ול םגש ,חקור
 לכ לש וחטש !ילמס ריחמב םישרגמ 48 שולש ןרהא תאמ שכר וירבח םע
 םינוקל שולש ןרהא עיצהש םיחונה םיאנתהו תועובר תומא 300 היה שרגמ

.הנוכשה תמקה תא ומדיקו ודדוע
 ןינבה־ירמחב הנבנ הנממ לודג קלחש ,השדחה הנוכשה הדסונ 1887 ביבאב
 ,שולש והילא־ףסויו םייח־םהרבא םיחאה לש תשורחה־תיבב ובצועש םינבאבו

 תיינבב םג םינש רובעכו ,תונוכשב היינבב םקלח היה ברו םינלבק םג ויהש
."הילצרה" תירבעה היסנמיגהו תיב־תזוחאב םינושארה םיתבה 60
 ,טקרסק ןיעמ םיתב לש תוכורא תורוש התנבנש ונמזב רמאנ קדצ־הוונ לע
 יהשלכ השדח ונכשל עידוהל םהמ דחא תוצרב .םיתב־ילעב ינש תיב לכלו
 דימו ונכש לתוכב קופדיש ול היה יד אלא ותיב חתפמ תאצל ךירצ היה אל
.םיתב לש הרוש לכב תושדחו תורושב ורבע ךכ .םינשה ןיב החיש הלחה
קרק שוכרל ואב־בורקמ־םישדח םגו ופי יבשותמ םישנא דדועל ןרהא ףיסוה
 ומיאתמ אוהשכ ,ודבל רכמה־רטש תא חסנמ היה דימת .םיתב םיקהלו תוע
 רכמה־ירטשמ דחא הארנ תאז המישר הוולמה םולצתב .הריכמה תוביסמל
 ,וידב לובט והצקב דדוחמ קד ףוס־הנקב םמשור שולש היהש םינושארה
 ."סומלוק־יצח״ב ,י״שר תויתואב—םידרפסה־םידוהיה לע לבוקמ היהש ןונגסב
 דעומב ,ויפלש רכמ־הזוח םג אוה רכמה־רטשש הארנ תיטפשמ הניחבמ
 לבקל יאכז הנוקה היהי ,תיקוח הניחבמ רבדה רשפאתישכל ,רתוי רחואמ
 םייקוחה וילעבכ (ובאט) הזוחאה־ירפסב שרגמה תא םושרלו ומש לע ןאשוק
 לכש יאנתב הלא לכו ,וילע ותיב הנביו שרגמב קיזחי זא דע .שרגמה לש
 םינכומ" ,ינש דצמ ,וליאו ,"הנוקה לש םה ןאשוקל םיכירצה" תואצוהה
 ללכ איה אקדאצומה ."ה״רי הלשממה סומנכ אקדאצומה תושעל םירכומה
 תלבקל הגאדהו רודיסהו ,רכומה לע םתוהמב םילחה םילטיההו םימולשתה
 שרגמה תא ריבעהל הלשממה םיכסתש ידכ תאז לכו ,הקסיעל יקוחה רושיאה
 ,שורדתש המ לכ—"הלשממה םומנכ" .הנוקה םשל םירכומה םשמ תימשר

...הדוה־םורי
ושמה םתולעבב ,וב רומאכ ,היה הזה רכמה־רטש לש ואושנ אוהש שרגמה
 .גרבנירג השמ־לאומש ומשו דחאל רכמנו שולש ןרהאו גלזמא םייח לש תפת
 ־תמאכ המאה ושריפו "תועבורמ תומא םירשעו הנומשו תואמ שלש" וחטש
ת ומא 18־ב ךרוא תומא 18 תלפכה לש האצותה וניא הז חטשש אלא .ןינבה
הארנכ עבונ ,הנוקה תבוטל ,תומא עברא לש שרפהה .וב שרופמה יפכ ,בחור



קורמופ .א יבצ122

 אלו התומלשב (י״ח) 18 הדימה תא ריאשהל םיניינועמ ויה םידדצהש ךכמ
 שרגמה .הפוקת התוא םעטכ בל־בחורל תפסונ תודע ,תומא עבראב וקדקיד
 םיעבראו־דחא לע דמעוה וריחמו םיימשה תוחור עבראב וב לבוגה יפל ראות
 םייתפרצ בהז־םינואילופנל הנווכהו ,(ונושלכ יווסנרפ) תויקנרפ תוריל—פ״יל

.ץראב יקוח ךליה זא ויהש
 הנוקה בייחתה "לבגומה ןמזהמ" בוחה־רטש ןוערפב הנוקה רגפיש הרקמל
 ,תיבירכ תצק הובג אוהש םוכס ,שדוחל יצחו־דחא לש םירכומל חויר םולשתב
.זא ותונתהל רתוהש עיתרמ םנק ןיעמ היהש הארנ ןכ לעו
תודוסיה לכ תא וב סינכהל ןרהא ליפשה השעמל יכ דמלמ רכמה־רטשב ןויע

י די א ג ח ישא לי מ ?את >ץ^/י תא זיה*יוכשן ןיהאו -יא!פץמא ס-ת א׳יי •־ייצ י״^כ

* *•לד3גיי4 ה&מ ן *יחס ץיאה ץגכה ס• יתסי הגמ&ז 1י//^ץב
די;/י היסמ ̂יגה ©•יצ/מה תס7א , חי/מ ת1יק4ומה ךי?6 ס״ה>

י #*עכד^ דתא ־ץמכ רגה סייל/מה תמיא זיז לי ז׳ה ץי?/<ל תןיתכהה ןי7 ץיצא
©תדתשסג מ•יוג׳ס *יתומתו ףי!> זכייססס יתא ךת ןמ/חמד םילצ/מ״־י ז^ךן סהמ !ץייל

ייי ןססכ כהן ףי!> הרס^ג זיה ץיאת ה&כ א.־י •רדיס
זיזיכ סגיזימ יייס7//י ליסכל א ךסמכ םגזסא ס?^סן' ־ףי1> ןירססכ

"7ח^כ זי)יה!>צ רס/יי ?יא זיא€ה ̂>כ>וזמת ןימי 1 םי ת;כ ר/יאכ מא>

ןיוממה ס>מיגצ ©ייצ/מת םסכ/מ אזיסס מ\ומה שןז״צז• ?*צ סז^סת
1 סה <כי^יל5.ל תואא/הת 1סו ?י• זייאל^ו ̂>>ת .דרכ5יי.ז 1>מעל זיכוקה 4̂

תיקתסת ?40

\ד>וץ<ל ,

לימ דא .סקל/י 7/1̂ סיכמ '9 יאכ^ 0־תו

/א
הנמס; ישא ז-י-י 4י5י>י

 ךד* 0ןלד׳^גה לימץזי תמכא ץג5 םיסמ דצמ ןכ, סייצ/מת תמיא חי/מ ת!>ג.ו//הה
םירדסו דתא ןס ץמ^מק םילדומה ו^כץ הליט ף•! ד/יא ךסכ ס י דכ יממ תמדא !ץמממת

 ץ>את סס□ ף*1 הי^כ רשהו 0א^קמא את השכ ץ4 תיססכ את סס 'תס ^99 שיש׳***

יי1!מ>1 סייכץנגי דימגא!> *'>״0;* ©•אכתתל/י•! מו ה/ב ,ל/י) סי*׳*/ת הסכיא *ת/א ס!>ס4

ק״רמיפ .א יבצ ףסוא
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 עודי .ןינעלו רורב ןפואב ךא יתיצמת חסונב םנמא ,הריכמ התואל םישורדה
 ,ודי־בתכב םבתוכו ,ונויסנו ותנובת יפלו ודבל רכמה־ירטש תא חסנמ היהש
 תומיתחל ףסונ .הרטמה תא איטחה אל הארנכו ,זא לש םינטפשמל קקזנ אלו

 ופיסוה תויגיגח םשלו ,םידעה ינש תומיתח םג תוארנ רכמה־רטש לע םידדצה
."םואנ" הלמה תא
 יהשלכ תוירויצ לע הדיפקמ ,לאמש דצב תינוציקה ,תירבעב שולש לש ותמיתח
:הנושל ךכו

ןרהא ריעצה
שולש

׳טס
 ,"רוהט ידרפס" אל—׳טס .םינמז םתוא לש הונעל יוטיבכ—"ריעצה״ב שגדה
.בוט ןמיס :רמולכ ,״אבט אנמיס״ אלא ,בושחל לבוקמכ
 יכ ,םישרגמ תיינקל םביהלהלו םהיחא תא ןיינעל וחילצה םירכומהש הארנ
 ,ףסונ שרגמ שוכרל הנוק ותוא שקיב רבכו הנושארה הקסיעה העצוב ךא
 ,ומצע ןוילג ותוא לעו ,ןושארל ךשמהב ,ףסונ רכמ־רטש השענ ךכל םאתהבו
 רשאבו ,םייפיצפסה םיירקיעה םיאנתה תא הנובתב שדחמ ןייצמ שולשו
 סחיתמו ןושארה רכמה־רטשב םירכזנה הלא תא ץמאמ אוה ,םיליגרה ,םירתונל
.םהילא
אשוק יוחיד אלל רדסל וגאדיש וינבל ריכזהל שולש ןרהא חכש אל ותאווצב
 תרומת תאזו ,הזוחאה־ירפסב םמשרלו וידימ םישרגמ ושכרש הלאל םינ
 .תופסונ תואצוה םהמ תובגל ילבו ,ותעשב םרובעב השעש "אקדאצומה"
 ,תחא־תבב ,ואצוה ,וינב ועיקשהש םיצמאמ רחאל ,ותומ רחאל רצק ןמז ,ןכאו

 םהיתומש ואצמנשו םמש לע םישרגמה ורבעוה םרטש הלא לכל םינאשוק 740
 ויהו ודיב וכרענש רכמה־ירטשל םאתהב ןאשוק לבקל םיאכזכ ויתומישרב

.םהידיב
 רודלפמורט בוחרב ןשיה תורבקה־תיבב אצמנ שולש ןרהא חונמה לש ורבק
.שולש תחפשמ לש רבקה־תזוחאבו ותוריעצב הנקש המדאב .ביבא־לתב
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לארשי־ץדאב רודלפמורט ףסו>:בוקסל תימלוש

לדגמ
ץ ראב בשיתהל םנויער תמשגהל היסורב וירבחו רודלפמורט ושגינ רשאכ ,1911־ב
ו קדביש ׳םירבח העברא בכרהב ץולח ןיעמ םהינפל חולשל וטילחה ,תיפותיש הצובקכ
י בצ היה העבראל ןושארה .רתיה לש םאובל עקרקה תא ורישכיו םיאנתה תא

ע מוש וניאש 21 ןב ריעצ םהה םימיבו לארשיב רפוסו ררושמ םימיל—ץש (השירג)
ה בשחמה תא הגה ,םינש רשעב ונממ לודגה ,רודלפמורט םע דחי רשאו תירבע
, עברו הנשכ י״אב בשי רבכ ץש .םהלשמ תינכת יפל םייפותיש םיבושיי ץראב םיקהל
ת ושפנ תושעל היסורל רזח ותוא ודקפש תובר תואלת ףרחו ,ויניע־הארממ בהלתה
ה גלפמה רבחו תירבע תוברת תצפהב ליעפ ,ץישפיל ןמלז וילא וולנ התע .הילעל
ה רומ—ןיקריצ דוד ,וירחא הבקע תיסורה הרטשמהש ,.ס.ם תיטסילאיצוס־תינויצה
ר יעצ דועו ,ופוג ןויערה ומכ טעמכ ול המסק ץש לש ותוישיאש ,תיסורל םימי־לוע
, היבחרמ לש היצרפואוקב השעש ןיחא ללה םשב רוחב םהילא ףרטצה ץראב .דחא
.ןכ ינפל ךומס הדסונ דשא
ל דגמ תווחב םבשומ תא ועבק הדובע־תומוקמ תפלחהו םישופיחו םילוקיש רחאל
ר תויב בושחה תיאלקחה הקוסעתה רוקמ השמיש איהה תעב רשא ,תרניכה תפש לעש
.לילגב
ת צובק לש הפסכב ,םירלפמט םינמרג תאמ 1910 תנשב התנקנ וז הווח לש התמדא
ה שמ הנמתנ הווחה לוהינ לע .בונל׳צ לאיחי תושארב היסורב םידימא םינויצ

ם ינוכיש לדגמ דיל םיקהל רמא ןיקילג .95 ןב אוהו םויכ ונתא יח ונדועש ,ןיקילג
ו תעדב היה .הווחב םתדובעמ וסנרפתיו עבק־ךרד םוקמב ובשיתי ןעמל םילעופל
ת ואיצמה םלוא .םירשימל לכה להנתי םא ,ןמזה תצורמב םיחוורב םפתשל וליפא
' תנשמ םיישקה וררועתנ הנושארל .ותינכת תא םישגהל ונממ הענמו וינפ לע החפט
א ל רשאכ זגורו ויתושירדב רימחמ היה אוה .םידבועה ןיבל וניב םיכוכיח ועלג
ן עמל םידומילה־לספס חא ושטנ םבורש ,"הינשה הילעה" ישנא—םילעופהו ,ואלמתנ

• ד .א .םחורל ןיבמ וניאש ,השקונ להנמ וב ואר—ץראב המדאה־תדובע לש לאידיאה
ל ע וחיכוה וב ךורא בתכמ הז אשונב ול בתכ ,לעופכ לדגמב ןמז־קרפ השעש ,ןודרוג
ם ירתוח רבד לש ותימאלש דועב ונממ םיתוחנ לאכ םידבועל םחיתמ אוהש וינפ
ק ר אוה להנמ" .אלמ ןויווש ןותמ ,ץראה ןינב תארקל ,דחא םכש ,םילעופהו אוה
ם יבר תוחכ םידחאתמ וידיבש הנקה תועונת יפ־לעש" ,ןודרוג בתוכ ,"הלהקמה להנמ
."דחא ינומרה חכל
'םיבוטה םיאנתה ףא לע .הינומרה התואל הברה העייס אל המצע "הלהקמ״ה םג םלוא
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ם ישנאה .הקווד לדגמב םירומא םירבדה ןיאו ,םוקמל םילעופה ורשקתה אל ,סחיב
ורקע םימעטמ יטרפ ןינקב ללכב וסאמש םושמ תופוכת—לכ־ירסח ,םיריעצ ויה
ם תבש רחאלו ,ץראב רייסל םיוואתמ ,הדידנ חור יזוחא םיקוור לודגה םקלח—םיינ
, ישוקב םתוחמתה התלע ךכ םושמ .התוא םישטונ ויה םיישדח ,שדוח תמיוסמ הדוקנב
.המועז התיה םתקופתו ,בורה־לע
, הערה ינפ תא םדקל ידכ .תולקתב םהירבח לש םקלחמ ומלעתה אל םילעופה־ינוגרא
־ דעוומ ךכל האשרה לבקל ילב םתדובע־םוקמ תא בוזעל אלש םילעופ בייחל וסינ

.תפפור םתעפשהו םביאב ןיידע ויה הלא םינוגרא םלוא .םידבועה
ם ג .דבלב ,תיטרפה הווחה ,לדגמ לש הקלח־תנמ ויה אל להנמל םילעופ ןיב םיכוכיח
, תומוד תויושחרתה ולח ,םואלה יפסכב םואלה תמדא לע המקוהש ,תרניכ תווחב
.רתויב תודבכנ תורומת ומרג ןאכש אלא
ף וגה—ילארשיצראה דרשמה ,ןיפור רותרא ר״ד לש ותושארב ,לועפל לחה 1908־ב
־ ץראב תישעמה הדובעה תא חתפלו להנל תימלועה תינויצה תורדתסהה הליטה וילע
ה דיקפתש ,בושיה־תרשכה תרבח הנש התוא דוע המקוה ןיפור לש ותמזיב .לארשי
ם מצע רישכהל םידוהי םילעופל רשפאל םגו ימואלו יטרפ ןוהב תועקרק שוכרל היה
י אמצע םויק ללכל ועיגי ןמזה םעש ידכ ,םיריכשכ ולא תועקרק לע תיאלקח הדובעל
ת רניכה תפש לע ינו׳ג־םוא—הקיילד תמדא תא בושיה־תרשכה השכר זא .תואלקחב
.תרניכ תווח הדסונ הילעו
ת צובק םע ,הנש התוא יאמב הליחתה ,החמומ םונורגא לש ותלהנהב ,הווחב הדובעה
.הניארקואבש ינמור יאצוי—"תיאנמורה הנומוקה" הארקנש ידמל הסונמ םילעופ
י פל לודג רפסמ—םילעופ 1909 45־ב קיסעהש ידכ דע לדגו חתפתה קשמה יכ ףא
ם יגהונש לע ומערתהש ,םידבועל להנמה ןיב םיכוכיחה ובר—םימי םתוא לש םיגשומה
ובעב םיברע קיסעהל להנמה לחהשמ .הלהנהב םתוא םיפתשמ ןיאו המר דיב םהב
ל ע ,ןאכ םגש וששח יכ ,התיבש תזרכהב םילעופה ךכ לע וביגה ,תויתנועה תוד
ה דובע טלתשת ,םהינפל חותפה דיחיה יאלקחה הקוסעתה םוקמ ,"םואלה תמדא"
ת אלעה :שדח ןויסנב ןיפור האר בצמה ןמ אצומ .תובשומב םירכיאה יקשמבכ תיברע
ף ותישב חטשה תא דבעתש ,ינו׳ג־םואב ,תרניכ תמדאמ קלח לע םילעופ תצובק
, םישנא השש תב הצובק םע ,וז ךרדב תחלצומ ןויסנ־תנש רחאל .יאמצע חרואכו

ם ייתניבש—"תיאנמורה הנומוקה" ןאכל הארקנ ,רבדב ךישמהל התצר אל תאז־לכבש
. המישמה תא הילע לוטילו רוזחל—התיבשה ץורפ םע האחמ ךותמ תרניכ תא הבזע
ה נומוקה" ירבח .הינגדל בושייה םש תא הבסהו 1910 רבמבונב רבדב הליחתה אי׳י

ד ע הצובקב םיבשויו םייחב םדוע םהמ םידחאש ,הינגד ינושאר םה־םה "תיאנמורמ
.םוימ
ת א דימעהל ןיפור ץלאנ ףוסבלו ,רדרדיהל תרניכב הדובעה־יסחי ופיסוה םייתניב
, ב״הראב יאלקח ם״יב ירגוב 12־ל 1912־ב הוריכחהש רחאל .רחא םיסב לע הווחמ
ת צובקל 1913־ב הרסמנ ,דמעמ וקיזחה אל םה םגו "ריעצה רכיאה" םמצעל וארקיי
.ףותיש ךותמ ,יאמצע חרואב קשמה תא איה ףא הלהינש ,הסונמ םילעיל
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 לש שדח ןויסנ ץראב לחמ ,חינגדב הזחאנ "תיאנמורה הנומוקה״ש הנשב הב ,1910־ב
 יפל ,יעישתה ינויצה סרגנוקב הלבקתנ דכ לע הטלחהה .ףותישה ךרד לע תולחנתה
 התיה תינכתה .רמייהנפוא ץנארפ עדונה גולויצוסהו ןלכלכה לש ותמזיו ותעצה
 תלהנהב לודג קשמ תמקה—תישאר :םיבלש השולשב המגודל יפותיש בשומ םיקהל
 ־הנהל הווחה תרבעה—תינש ;םיחוורב םפותישו םילעופל רכש םולשת ךות ,םונורגא
 יפותישה בשומה תבחרה—תישילש ; ןויסנ ושכריו ףסכ וכסחישכל ,םילעופה לש םתל
.עוצקמ־ילעב ראשו הכאלמ־ילעב תטילקל דע

 השיכרה—הלו׳פ תמדא לש םנוד 3500 חטש לע לעופל איצוהל ולחה תוינכתה תא
 הנומ ןאכ םגו ,היבחרמ ארקנ בשומה .לאערזי־קמעב תמייקה־ןרקה לש הנושארה
 ןימזה רשאכ םאישל ועיגהש ,םיכוכיחה הפ ףא ולחה תרניכל המודב .להנמכ םונורגא

ט לחוה ,1914 תנשב ,ףוסבלו קבאמה ךשמנ םינש עבראכ .תיברע הדובע להנמה
.םילעופה לש תימצעה םתלהנהל היבחרמ תא םג רוסמל
 ישנא .וירבחו רודלפמורט תא קפסל ידכ םהב היה אל הלאה םיגשיההו תונויסנה
יעה םתרטמ :םיפיקעב תיפותישה תובשיתהה תרוצל ועיגה םירחאו תרניכ ,הינגד
 לקתנ תובשומב תירבעה הדובעה לע םקבאמש רחאלו ,הדובעה שוביכ התיה תירק
 רודלפמורט וליאו .םתייעבל ןורתפו ךרד תובשיתה תרוצ התואב ואצמ ,םיישקב
.ומצעלשכ לאידיא הנומוק־ייחב ואר וירבחו
 אוה וסניכ ,הז ונויער תמשגהל םישנא תצובק היסורב רודלפמורט ביבס הטקלתנשמ

 העבש לכה־ךסב ופתתשה הב ,ינמור התואב הנטק הדיעו ,1911 ץיקב ,ץש יבצו
 י״אב [תויטסינומוקה] תובשומה ןינבב הרטמה" ויפל ,ןונקת דבוע וז השיגפב .םישנא
 הנלכות ולא תובשומש ידכ ."ילאיצוסו ימואל :לופכ דובעישמ תוררחתשה איה
 דבלב תואלקח לע אל ססבתהל ןהילעש רודלפמורט אצמ ,יאמצע חרואב םייקתהל
 היסורב התישארש העונת םיקהל שקיבש אלא דוע אלו .הישעתו הכאלמ לע םג אלא
 חא רישכת ץראל־ץוחב תויפותיש תובשומ דוסיי ידי־לעש ,לארשי־ץראב הפוסו

 הב םג ומיקיו ץראל ואובי הב םיסונמו םינמואמ ויהישכל קרו ,תואלקחב םילועה
 רשא ,"הינשה הילעה" ישנא לש חורה־ךלהמ הקוחר התיה וז ךרד .תויפותיש תובשומ
 הרגסמ לכ אלל ץראל ואבו ומק אלא הרוזפה לא הזכ רשק לע ורמש אל קר אל
 ותעד תא ולביק אל ,ץש יבצ רקיעבו ,רודלפמורט לש ותצובק ישנא וליפא .תנגרואמ
 .דימ הילעל ונעטו לארשי־ץראל האיציה ינפל היסורב תובשומה דוסיי רבדב
 שמשיש ,היסורב זכרמו הרשכה־תווח תמקה לע םכסוה תירוקמה תינכתל ףילחתכ
 לכ לע .ל״וחב ןויערל תושפנ השעיו םיפסכ ףוסאי ,ץראב העונתה ישנא לא רשקמ

 *אשנה .הבשומה לש התמקה ןעמל תיללכה הפוקל לבור 250 סינכהל לטוה םירבחה
.ץראב םייחל םישורדה ןמ תועוצקמ םהל שוכרל םיכירצ ויה היסורב םיר
 וירבחו אוהש יפ־לע־ףא :ורוד ינב לש וזמ רודלפמורט לש וכרד הלדבנ תחא דועבו
 םיקהל םינכומ םבור ויה אל ,תמייקה־ןרקה ידי־לע "עקרקה תלואג" לש ןויערב ולגד
 ׳יאוולה יפסכב וא םירבחה יפסכב שכריתש המדא לע אלא םהלש תונומוקה תא
.רוהט ירחסמ םיסב לע ןתניתש
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 תא ושכר אל םישנאה .המקוה אל היסורב הווחה .לעופל המואמ אצי אל הז לכמ
 וליפאו ,ףוסאל ץראל־ץוחב םיראשנה ידיב הלע אל םיפסכ .םישורדה תועוצקמה
 ונתנש םירבחה רפסמ םג .םשגתה אל ומשל־יואר הלועפ־זכרמ היסורב םייקל ןויערה
.(שיא 200—100 לע רבוד ונמזב) ןדמואה ןמ ןטק היה לעפמל םדי
 םתעדבש םירבח דחאו־םירשע רודלפמורט הנומ ותיילע ינפל ץראב םירבחל ובתכמב
 ־םירשע העש התוא וליח הנמ ולע רבכש הלא םע דחי .הצובקל ףרטצהלו םה ףא אובל
 ,ופרטצה אל הצובקל ךא ץראב ושע השש .ללכ ךרדל ואצי אל םכותמ העבש .הששו
.(15־ל רפסמה עיגה םיוסמ קרפב) דבלב םירבח 13 קר הצובקה התנמ השעמלו

 לע אלש" הבשומ תמקהל ןפש לכ ,ועיגה אל הינגד תמגוד יאמצע קשמ תריצי ללכל
 שורדה ןוהה תא סייגל םדיב הלע אל יכ ,רודלפמורט אטבתהש יפכ ,"תוררונשה דוסי
 שכר רבכש קשמב הרשכה םשל הינגד דיל תבשל עיצה רודלפמורט .עקרק תשיכרל
 הינגד וליאו העונת תויהל ופאשש םושמ רבדל ודגנתה ץראב םירבחה ךא ,ןויסנ ול
 הפיח םש רשא ,לדגמל ונפ הרירב ןיאב .הצובקכ איה־המויק לע אלא התעד הנתנ אל
.םהלש "ץולחה" םאובל
 המדא לע תובשיתהל תאצל ךכ־רחא קרו תיאלקח הדובע לדגמב דומלל התיה םתינכת
 .הבוטל תוא—הרות־תחמש גחב ועיגה םה .דימ וליחתה ףותיש ייחב וליאו ,םהלשמ
 הרעסה ול ועירפיש ילב) ךרדה ןמ דוע בתכ ,ול תדחוימה תוימיטפואב ,רודלפמורט
 הקזח תואדו שי" יכ (ללכב ותואו לכה תא ףקתש םיה־ילוחו עסמה תעשב הלודגה
 אל יכ ףא .הינגד רבח ,ןייד לאומש םשגפל אב ."ותושעל השעמ אצמנו עיגנש הטקשו
 תרחא הפש לכ רבדל בריס ,"ריעצה לעופה" שיאכ ,ןיידש םושמ ,םהיניב רבדיהל ולכי

 רדתסהל וחילצה תאז־לכב ,תירבע־עמוש םיאבה תרובחב אצמנ אלו תירבעל ץוחמ
 אבצה תורישל היסורל םדוק תאצל ץש יבצ ץלאנ רודלפמורט לש ובל־תניגמל .ותא
.עיגיש דע ץראב ול תוכחל ותשקבל תונעיהל לוכי אלו
 !?ונתא התע ךניא עודמ" ,ואוב םע רודלפמורט ול בתוכ ,"יביבח השירג ,השירג"
"מ הבוהאה ונצראב ונייח תלחתה תחמשב ךתוא ףתשל םילוכי ונא ןיא עודמ
 ויתונולחש ,בוטו חונ רדח תורוחבל רדיס אוה .הברהב ןיקילג םהל רזע הליחתב
 םיריית ינפל הוארל ותוא םיגיצמ ויהש דע ,דאמ יקנו ןבל ודויסו םיה לא םיפקשנ
 רודיסב הירבח ידיב עייסו הלשמ חבטמ הל ןגראל הצובקל רשפיא םג אוה .םירקבמ
 ףא םיברעב םיסנכתמ ויה ןאכ .ףסונ רדח םתושרל ודימעהב ,םיינפתשה םהייח
 םיחוכיוול םוקמו המיענ הניפ הפ ואצמש ,תוברת ייחב הלדה לדגמ ילעופמ םירחא
 .רבדה םהל הלע בר ישוקב יכ ףא ,תירבע קר רבדל ולדתשה םה .םיקפא־יביחרמ
 ,ירבעה רובידה ללכ תא רפהל אל ידכ .תושעל לידגהש הז רודלפמורט היה דימתכ
 .תירבעב ןעימשהלו ןמגרתל םירבחה ןמ ימ לע ליטמו תיסורב בתכב־תואצרה ןיכמ היה
ייטמ םירבחה ויה תותבשב .םילעופה תופיסאב העד עימשהל הצר רשאכ םג גהנ ךכ
 ותיימכש לע םיערתשמ ,תרניכה תפש לע וא ןרוגה לע ושע תבש־יברעבו םירהב םיל
 םיכפתשמ ויה תירבעה לע הדפקהה ףרחו ,עקרקה לע החטוש היהש ,רודלפמורט לש
.םיבבלנ םייסור םירישכ
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 ופילחי םרטב םג הצרעהבו דובכב וילא וסחיתה רודלפמורט תא וריכה אלש םישנא
 םרגש והשמ ,ץימאה וכוליהבו הפוקזה ותמוקב ,ותוזח לכב היה .תחא הלמ ומע
 ועדי אלש הלא םג לבא ,וינפל ךלה ועמש ,ןכא .לוכיבכ ,ךרדה תא ול תונפל םישנאל
 היה ,תחנבו םעונב ,ול הוש םעכ רביד םדא לכ םע יכ ףא .ךכ וב וגהנ המואמ וילע
.דובכ־תארי לש ץיח ,םדא־ינב ראש ןיבל וניב הווהתמ ץיח
 הדובעל ןיקילג ולביק ותוכנ תורמל .תוירבה ול ושכרש הכרעהה לע ופיסוה וישעמ
 הדובע אוה השוע תחא דיב םאש וילע רמוא היה ןיקילג .ביזכה אל אוהו ,םוסיה אלל

 אוה .השולש םע דדומתהל לוכי היה םיידי יתש ול ויה ול ירה ,םילעופב בוטה לש
 ־תונרות הגוהנ התיה הנומוקב .ריצק ,שמ ,שירח—תיאלקח הדובע לכ תוליעיב עציב
 .הזב םג קלח חקל רודלפמורט—הדובעל םתאצ ינפל םירבחל הת שיגהל ,חבטמב רקוב
 ןמ ,תוידיה יתש לעב ,םחימה תא ריבעהל ול רוזעל תחא םעפ שקיבש רפסמ ןיקריצ
 ־חהבו םחימה תא רודלפמורט ףינה רבכ רבד תושעל קיפסי םרטב ךא ,ןחלושל הריכה
 שיגהל וסינש הרזע לכמ דלוס היה אוה .שורדה םוקמב ודימעה תחאה ודיב ונכב וקיז
.ומומ לשב ול
 .הילע טלתשהל םילודג םיצמאמ ושע םירוחבה םלוא הדימב־הב הדובעל ולכי לכה אל
 ויהש ןויכמ .השרחמ עוקתל ,שמרח ףינהל ,רדעמ קיזחהל ודמל—ף״לאמ וליחתה
 .הדובעב ךורכה לכל םהלש השודקה־סחיב ,םהיתוכילהב םות ןימ היה ,ךכ־לכ םיקורי
 ־תוריסמב ויתודירפ תא הקנמ היה ,תודירפב לפטל וילע לטוהש ,לשמל ,ץישפיל ןמלז
 ויתודרפ תא הלילב ופילחהו לולעת ול ושע רתוי םיקיתו םילעופ רשאכו ,שממ שפנ

 םחיתה אוה .ולא תא םג בטיה ץוחרלמ עתרנ אל ,תוכלכולמ ,תורחאב תויקנה
 םשל והולאש רשאכ .וב שמתשהל אלב הלגעב טוש קיזחמ היה .םדא־ינב לאכ תומהבל
 טוש שי יכ ועדיי םא קיזי אל ךא םייחה־ילעבב עוגפל ול הלילחש רמא ,טושה ול המ
.דבלב וז העידי םנברדת יאדו .ןכומה ןמ
 ץרמ־הנשמב דובעל ודמלל םיקיתווה ןמ ימוקמ לעופ םעפ הסינ דציכ רכז ןיקריצ
 גהנ ,ןיקריצ ,אוהש םושמ ?המל ךכ־לכו .ורדעיהב חונלו להנמה קוחרמ הארנשכ
 לכתסהל ידכ קר הכאלמה ןמ ודי חינהו ויתוחוכ לכב דבע ןמזה לכ ! הכופה ךרדב
.ברקתמה להנמב
 םיעצמאב םירבחה תא ליכאהלו חבטמה תא םייקל םימוצע םיצמאמ ושע תורוחבה
.לושיבב טעמכ תיספאה ןתעידיבו ןתושרל ודמעש םילדה
 רמשנ רשקהו תובהלתה יאלמ היסורב םירבחל וחלשנש םיבתכמה ויה ןושארה ןמזב
 םג שי ,תיסור םלוכ םיבותכה ,רודלפמורטל םיבתכמ ילושב .םיגלפה ינש ןיב הפי

 רבכ יכ הווקא ? ךמולש המ .יבוהאל הכרבו םולש״ :ןוגכ ,תירבעב תויבבל תופסות
."םימיענה םיחאלו הפיה ץראל המח הכרב" :וא .״ונתפש תא ןיבת
 אלו לדגמב הצובקה ןמ םיבתכמה ולדח רשאכ ,םיישדחכ ךשמ םיניינעה ולהנתה ךכ
 ראשנש 1,יקסבוקרצולב .הרק המ תולאושה ל״וחמ הדרחה תואירקל תובושת ואב
 ׳"דיתעל ונלש םונורגאה") הטיסרבינואב תואלקחה ידומיל תא םילשהל ידכ היסורב
לאושו 14.12.12־ב הצובקל הנופ ,(ותיילע ינפל ,ץראב םירבחל רודלפמורט וילע בתוכ
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: הרזומה הקיתשה ןמ ותנקסמ .ךישמהל דציכ תויחנה שקבמ אוה .םיבתכמ ןיא עודמ
ן נחתמ אוה םיבתכמ רדעיה לע תומוערת אלמה ובתכמב .דאמ ערש וא ,דאמ בוט יאדו

.םייח־ת׳ואל שממ
ך א ,העוצקמ יפל התיה תננג .הצרא הגיקסח (הבוט) היסוד העיגה 1913 חספב
ד ובעלו תויחל—הרורב הרטמ ךותמ היסורב הנגראתהש רודלפמורט תצובקל הפרטצה
. התטלחהב קיזחהל הנממ ענמ אל המומ ךא ,תנביג התיה איה .הנומוקב תיזיפ הדובע
ה תפצ אל איה .ץראב תובוטה תוננגה תחאכ םש הל התנקו ביבא־לתל הרבע םימיל

ם ידקהש ,ץש יבצ היה המע .הסידואב הינאב הדרי רשאכ תאזכ םיניינע תוחתפתה
.תואר־רצוק ללגב יאבצה תורישה ןמ ררחתשהל םייתניב
ב יחרהל ,הריש־ירבד בותכל ,היסורב המ־ןמז ראשיהל ץש לש ותעדב זא היה הארנכ
ל יחתהל המכסה ןיקילגמ ולביק וירבחו רודלפמורט יכ ול עדונשמ םלוא .ויקפא תא
ה בשחמה .התע םש ימוקמו איה יתבוח" יכ טילחה ,לדגמב הצחמל־תימונוטוא הצובקכ
. "תוקפסה האלה ...הדצה וישכע חינא ,׳יטויפה ןורשכה׳ לע ,׳ינא׳ ,׳ילש תוחתפתהה׳ לע
־ לפמורטל רבדה עדונשמ .ול אצמיי ןיינמ ותעדב ךכח הברהו העיסנל ףסכ ול היה אל
ם ולכ ז שייבתת אל םולכ 1 התא הנושמ םדא״ :ןושלה הזב בתכמ ול ץירה ,ץראב רוד
ב ושל לוכי וניאו ףסכ ילב בשוי־ ז םיטסינומוק םיגהנתמ ךכ יכ בשוח התא תמאב
ך ירבחל עידוהל הצור ךניא התאו ,םייגיע־ןוילכב ול םיכחמ ונא ;בושל קקותשמ !הנה
ב תוכ ינא הז עגרב !יבצ .םיטסינומוק גהנמ ללכ הז ןיא ,אל .ךתוא בכעמה רבדה המ
."םילבור 40 ךל חולשל ונממ שקבמו גרוברטפב לאכימ יחאל
, רחא רוקממ שורדה ףסכה ול אצמנ אמש וא רודלפמורט לש ותעצה תא ץש לביק םא
, "םיארנ ןיידע ףרוחה ידירש" .ךרדל ,רומאכ ,אצי םוקמ־לכמ .םיעדוי ונא ןיא תאז
ף רוח־יצח ידגבב הסידואל ...אב ,ץש השירג ,אוהו" ,דמעמ ותוא הניקסח תראתמ
ע בוכ ,םילודג םיילוש םע ,טושפ ,לוגע ,לודג שק־עבוכו רוחש ויתס־ליעמ ;ץיק־יצחו

ל יבשב ונינקש) לודג לקינ־םחימ הזל ףרצא םאו .הדובעה הדשמ ,ילארשיצרא
ה נומת יהוז ירה ,הינאל ונתולעל דע ...ותאשל הקווד הצר יבצ רשא (הצובקב ונירבח
, הסידוא תובוחרב ונתוא וויל ןוהמתו געל ,קוחצ לש דחא טבמ אל ...דאמ תילניגירוא
ם יעסונו לכה תאו םלוכ תא םיבזוע ונחנא אלה ?הזה גהלה לכלו השירגל המ ךא
3."התיבה

ם ישדח הנומש רובעכ" .ותימאל בצמה הלגתה ,לדגמל תובהלתה יאלמ םאובב ,זאו
ל כ טעמכ :תונחמ ינש ינפל יתאצמ" ,הניקסח תמשור ,"[הנומוקה המקוה זאמ]
5."ינש דצמ 4היסואו דחא דצמ םירבחה

, ןיתא ללה :תויביטקייבוא תוביס םג ךכל ויה .םידדועמ ויה אל םירבדה ינפ ,ןכאו
ל ע ביבח היהו רודלפמורט תצובק לש ץולחה־תייעיברל ףרטצהש היבחרמ רבח ותוא
ב תכש ,ןייטשנרב ריאמ ,רחא .תמו תואיר־תקלדב הלח ,וינפ־רואמבו ובל־בוטב לכה
י רוסיימ [ץראב] םשש וגה ירוסיי המה ספאכו ןיאכ״ש תירבע רודלפמורטל ונמזכ
ד וע .היסורל רזח םיאפורה תצעבו תחדקב הלח ,"[היסורב] הפ שיגרמ התאש שפנה
.ויתותוא תתל לחה הדובעה־רסוח .הביס התואמ אוה ףא רזח ,ריאירכוס ןמלז ,דחא
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ה סנרפ־תומוקמל תונפל וצלאנ םקלחו ,םירבחה לכל הדובע קפסל הלכי אל לדגמ
ו יה אל הלא ךא .תוססבתהל םרת אל יאדווש רבד—הירופ ,היבחרמ ,הינגד—םירחא
־ לפמורט ךכב בסה טעמ אל .הצקה לא הצקה ןמ תורומתל ואיבהש םידיחיה םימרוגה
ו תבוח ומצעמ שורדל אוה לוכיש המש בשח .ויתושירדב ינוציק היה אוה .ומצע רוד
ה ררש שקיב אל אוה .שפנה־רופיצ ,הנומוקה ןויער ןעמל ותבוח ,םירחאה ןמ םג שורדל
.רמשמ לכמ הילע רומשלו התרשל דעוימ ומצע הארו האידיאל הררש עבת ךא
ו יבהואו ויברוקמ תוברל ,שיא יגפ אשנ אלו רותיו עדי אל תוינוציקה ויתושירדב
י רשקל ץעורל היה ףא םירבחה םע םיכוכיחו תונבה־יאל איבה רבדה .רתויב םירוסמה
ה לחה המע ותודידיש ,הצרא ומע התלעש הצובקה תרבח ,רנבוק הלב םע ולש הבהאה
ה אב רשאכ ,גרוברטפב הריכה אוה .גוז םהב ואר לכה .היסורב םהינש דועב ,רבכמ
ן מזב דיקפכ רודלפמורט דבע ,ןמניצ ,הלש בורק לש וקסעב .תוחקור דומלל םשל
ת מחלמב אבצב ומע דחי תרישש ,התחפשמ ינבמ דחא יפמו ,הטיסרבינואב וידומיל
ק סוע היה המחלמה רחאל םינש .תורוצנו תולודג הלב וילע העמש ,היסור—ןאפי
ה רזעל וילא תונפל םיברמ ויהש ,םיררחושמה םידוהיה םילייחה יניינעב תוריסמב
ת בש־ברע תוביסמב שגופ רודלפמורט היה הלב תא .עישומו גיהנמ וב וארו הצעו

ת ינויצ התיה אל ןכש ,וניגב הצרא התלעו ותוא הצירעה איהו הבורק ךרוע היהש
, ןכ לע רתי .תולעל ,הינא ,התדידי לע םג העיפשה איה .ותוא הריכה ינפל תבהלנ

י מורט .ועיגה אל הצרא יכ ףא ,התעפשהב היסורב הצובקל ופרטצה םה ףא היחא ינש
: ולעפמל סייגש םישנאה לע ולש הכרעהה יבתכמב הרקוהבו הביחב הילע רביד רודלפ
! ץרמ האלמו הקזח ,הזירז המלע ;...קד הפוגו הכומנ התמוק ,םיחקור־תרזוע ,.ק הלב״
, לדגמב ,הנהו ."וננויערל דאמ הרוסמ איה ...תורהונו תולודג היניע ,הפי .רעש־תריהב
ת וחפל ןייצל וא דבכל ילב תאזו ,ןהב דומעל ולכי אלש תושירדב הינא לאו הילא אב
י נפוגה למעב ולגרוה אלש ףא לע ,ןהילע לטומה תא אלמל םילודגה ןהיצמאמ תא
י מ רשאכ דוחייב ,ךכל הקדצה התיה ןדיקפתב וחילצה דימת אל םאו ;השקה םילקאבו

ם לוא .רתוי דוע ןטק ןוזמ־יכרצמל בצקוהש םוכסהו רפתשה אלו הלח םירבחה ןמ
ף קותב שרד ,םועזה ביצקתב רדתסהל ולכי אל רשאכ .המואמב בשחתה אל רודלפמורט
ס וכב הסייד ןיכהל :ןהיניעב םיכחוגמ ויהש םיצומיק עיצמ היהו םיטקודורפב ךוסחל
ה לודגבכ הנטקב שרוד היה .דועו ,חלמבו לפלפב ץמקל !שיא רשע־םינשל תחא בלח
ו דצמ הקווד הז הכרעה־רסוחמ השפנ יקמעמ דע הבלענ הלב .הרמוח לש הדימ התואב
.םלוכמ הל בורקה םדאה היהש ,היס׳וא לש
ה לב לש הנוחטב .םהיניב ץיחכ ומק הלא םידימתמ םיכוכיח .האסה השדגוה ףוסבל
י מורט תא הדגנ םמוק הז רבדו ,ךלהו רערעתנ הנומוקה ןויער לש ותמשגה תוילאירב
א לו ,המצע ךרע תרכה תלעב ,הנובנ ,הפיקת הריעצ התיה איה .תאש־רתיב רודלפ
. רחא םדא םע דדיתהל הלחה םהיניב ץרפה העבנשמ .הדובכ לע לוחמל דוע הלכי

ת א הנתנ וז תוכבתסה .ןויערב—רקיעבו ,וב :הלופכ הדיגב ךכב האר רודלפמורט
.הנטקה הצובקה ייח לכב היתותוא
דחא .םירוחבה לע לקה אל ךכ ,תורוחבה לש ןתושיגרבו ןהיישקב בשחתה אלש םשכ
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 רודלפמורט היה ותוא הקווד .הרשע־הנומש ןבכ ,דאמ ריעצ היה ,אריפש השמ ,םהמ
 ־ףילחת אצמו היסורבש ותיבל םיעוגעג אלמ היה רענה וליאו ,הירופב הדובעל חלוש
 ול ןתנ אל וז תומימחמ .לדגמב ונעמל ןיכהל תורוחבה ולדתשהש המחה הניפב המ
 יישקב דמע אל אוה .קחורמה בושייה ןמ ובושב ,תבשב ,עובשל תחא אלא תונהיל
 ;ילארשיצרא ץיק לש וטהלב םויב תועש הנומש לש תכרפמ תיזי׳פ הדובע—םייחה
 םתס קוחצה תבהאמ אלא בל־עור ךותמ אל םירבחה .ךכל ףיסוה עורגהו טעומה ןוזמה
 הייטס לכ לע השק ביגמ היה רודלפמורט וליאו ,ןנולתמ היה רשאכ וב םילתהמ ויה
 היירי לוק עמשנ ,ברעה־תחורא רחאל ,דחא ישש־םוי .תילנומוקה ךרדה ןמ ולש הלק
 ויתושגרב עגפ רודלפמורטש ורבסש ויה .ושפנב די חלש אוה .תמ אצמנ אריפש השמו
.ןוסאב ותוא ומישאהו יהשלכ הרומח הפיזנב
 ,םידגבה תקולחל רשאב תורוחבה ןיב הנבה־יא ןוגכ ,ךכב־המ־לש םיניינעב תובירמ םג
 אל ךכ־לכ הלודג הדפקהב ורחבנש םישנאהש ררבתה .םיסחיב תורערעתה ומרג
 עייס אל ,ומות דע ןידה תא הצממה ,ומצע רודלפמורטו ,הדבכה המישמל ומיאתה
 ךרוצ ול היה .ערתשהמ רצ עצמה היה ותפונתלו ונוימדלש םג רשפא .ונויער תמשגהל
.וטהלו וצרמ תא וב עיקשהל רתוי לודג והשמב
 ־רסוח לשב .התוססבתהלו הצובקה שוביגל ומרת אל לדגמב םייללכה םיאנתה םג
 ול הרח .הווחל ץוחמ הדובע םמצעל אוצמל ,רומאכ ,םירבחה וצלאנ םעפ־ידמ הדובע
 .םיברע ןיקילג קיסעמ םתייחמל הצוחה םיאצוי וישנאש תעב־הבש רודלפמורטל
 ולש תא גישהל השקתנשמו ,יחוור סיסב לע הווחה תא םייקל ךרוצ האר ,ודצמ ,ןיקילג
.תיברע הדובעל םג קקזנ םידוהי םילעופ תקסעהב
1 1־ה סרגנוקל ומצע תעד לע תאצל ץוחנל רודלפמורט אצמ וב בלשל ועיגה םיכוכיחה
 םילעופ וקסעוי לדגמבש הטלחה גישהלו להנמה לע ןנולתהל ידכ הניווב סנכתהש
 חילצה אלש בתוכ אוה הינגדב רבחל בתכמב .ודיב הלע אל ושקובמ .דבלב םיידוהי
 םע החישמ .ןמז רסוח לש ץוריתב וטמתשה הלאו ליאוה היעבב לדגמ ילעב םע ןודל
 .הרק אל הז רבד .רחואמב וא םדקומב ןיקילג תא וקלסיש ,תועטב ,קיסה 6בוזור לארשי
.לדגמב ראשנ ןיקילג
 ,ץורח ןולשכ הז היה .סרגנוקל אציש רחאל המ־ןמז הרזפתה רודלפמורט לש ותצובק
 ,הדבכ המולהמ וז התיה רודלפמורטל .תאזכ הלפמ חכונ טטומתמ היה דחא שיא אלו
 ,ושפנ־תאשמ תא םישגהל לכוי אל בציעש תנוכתמב יכ ןיבה אוה .שאונ אל אוה ךא
.רוחאל תונפל ילב תואבה תארקל ךלה םירחא םירקמ הברהב ומכו
 ,םילעופה ינותעב .םימיה םתוא לש תויושחרתהב רכינ אל תאזה הצובקה לש המושיר
 ,עיפומ וניא רודלפמורט לש ומש ףאו ללכ תרכזנ איה ןיא ,"ריעצה לעופה״ו "תודחא"
 טעמכו המצע ךותב העוקש התיה הצובקה ,ןכא .תימויה תיללכה תונותעב ןכש לכ אל
.הביבס שחרתמב הברעתה אל
 לדגמב המ־ןמז וכישמה ,ןיקריצ דודו ץישפיל ןמלז ,ץש יבצ םהיניבו ,הירבחמ קלח
 ץשל תחאה ןמזה תצורמב ואשינש תורבח יתש דוע םע דחי ,ןמש־ןבל ורבע ךכ־רחאי
.הווחב םיריכשכ םידבוע םהש ךות הנומוק ומייק ןמש־ןבב םג .ץישפילל הינשהו
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, 1915 ףרוחב הינמרגל היכרות הפרטצהשמו ,הנושארה םלועה־תמחלמ ץורפ רחאל
 היסורל הרזחב ואצי םידחא ,ןמש־ןבב וראשנ ותחפשמו ץישפיל ןמלז .הליבחה הדרפתנ
.ןיקריצו ותשאו ץש יבצ םהב ,לילגל ורזח םידחאו
 ,םידודנ לש םישק םימי םהילע ורבע ,1918־ב ,ילארשיצראה ירבעה דודגה םקש דע
 ־רסוחו תולחמ הוולמ ,שממ הדובע־רסוח םג םיתעלו תוירוביצ תודובעב ץחל־רכש
.בר רשוא ובל תא אלימש ערואמ ,ותב ץשל הדלונ 1916־ב .תיב
 .ירבעה דודגל םסייגתהב דחי ,ןיקריצו ץישפיל ,וירבח ינשו ץש ושע בוש 1918־ב
 ־םימימ ותפיאשל ץש רסמתה םינש שלש רובעכ תע־םרטב ותומל דעו ןמז ותואמ
 שטנ אל הצובקה ןויער תא .ול רשכ ומצע האר זא קרש רבד ,תירבע בותכל—המימי
 אל השעמ ללכל .ןיקריצ דוד ורבח םע וילע תומולח גוראל ףיסוה םינש ןתוא לכו

7.רנרב .ח .י רפוסה םע דחי םיברע ידיב ופיב חצרנ 1921 יאמב יכ ,עיגה

צהב ,ןיקריצ דודו ץישפיל ןמלז ףוסבל ומישגה תילכתב־הנוש לוגליגב הצובק ייח
 םש ול הנקש רחאל 1952־ב רטפנ ץישפיל ןמלז .ודסויה םע דורח־ןיע ץוביקל םפרט
 בשוי ,רקוח־יאנטוב ךפהש ,רירפצ דוד .ירפ־יצעל עגונה לכב רקיעב ,הלועמ יאלקחכ
 הנב םע התשע ,ללהנב החפשמ המיקהש—רנבוק הלבו אוה .הזה םויה דע דורח־ןיעב
 םייחה לדגמ תצובק לש םידיחיה הידירש םה—הירהנב התע ומע תבשוי איהו ןוליאב
.םויה דע ץראב ונמע

 תעדה־לע־לבקתמ סחי לכ היה אל .רתויב םינטק ויה חילצהל לדגמ תצובק לש הייוכיס
 תא וכרע םישנאה .תילארשיצראה תואיצמה ןיבל ,ל״וחב ודבועש ,היתוינכת ןיב
 המואמ .תואיצמה ןמ םישולת ,םייטרואית ,םיבותכ םינותנ יפל תישעמה םתינכת
 תארקל םינושאר םידעצ וליפא ,ןכ לע רתי .השעמל־הכלה םשגתה אל ןונקתה ירבדמ
.ושענ אל ותמשגה
 רודלפמורט .הרטמה לש םילודגה הידממ ויה הצובקה ירבח לש םרפסמו םחוכ יפל אל
 ךרדב םה םיירשפא תוטטומתהו ןולשכ" :ןולשכ לש תורשפא ןובשחב איבה ומצע
 דומיל" :םהידומילב ךישמהל ל״וחב םיראשנה םירבחל רשקב ,בושו ״...תיטסינומוקה
 העשב וא הבשומה תא ,לשמל ,בוזעיש העשב ומצע דמולל תלעות איבהל לכוי הז

"(...רשפא לכה) לטבתת המצעכ הבשומהש
 תונורקעה ןמ קלח םשגתה ,"תישילשה הילעה" אוב םע ,ךכ־רחא תובר םינש קר
 ותלועפ תרגסמב ,רודלפמורט לש הרשיה ותעפשהב טעמ אל ,ןונקתב םיאבומה
."ץולחה״ב

המגד
 םע תוארתהל ,היסורל הרצק הפוקתל רודלפמורט עסנ הניווב ינויצה סרגנוקה ןמ
 אל התעו העש־יפל חינה הנומוקה ןויער תא .ינויצה ןינעל תושפנ תושעלו ויבורק
.ול ןעט
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, ולוב םעל המדא תשיכר ,ימואל ךוניח :תוירקיע תורטמ שלש תונויצב האור אוה
ל ש םיטרפ־יטרפל שארמ סנכנ ,וכרדכ .הלוגל לארשי־ץרא ןיב ץימא רשק תריציו

ן ושלה תיינקהו תודהיה תשרשה אוהש ,ימואלה ךוניחה םשל .ולא תורטמ תמשגה
ה מכ דע רפסה־יתבו םידליה־ינג רפסמ תא תוברהל שי ,תישומיש ןושלכ תירבעה
י מואלה ךוניחה" .דומילה־ירפסל לוז ריחמו ךומנ דומיל־רכש עובקל ,תגשמ דיהש
ם ידוהיל םתרוצ דצמ םידוהיה תא תושעל ךירצ אוה ,תידוהי המשנ םידוהיל תתל ךירצ
ה מדא שכרית אלש ךכל ןווכתמ אוה ןיא "עקרקה תמאלה" ורמאב ."םתוהמ דצמ
ה תואב הדובעהש יאנתב) תאזכ השיכרל עייסל שי—רבד לש וכופיה .םידיחי ידי־לע
. תונויצה תמשגה תא ברקת "ימואל״ה חטשה תלדגה םלוא ,(תירבע היהת תרגסמ
ץ ראה ןיב רשקה תא .תמייקה־ןרקה ןעמל הלועפ—רבד לש ושוריפ ישעמ חרואב
. תירטס־וד םיעסונ תעונתו םינוויכה ינשל ןיעידומ־תוכשל תרזעב םייקל ךירצ הרוזפל
ר ודלפמורט סנכנ ןאכו .םיצולחו לגר־ילוע ,םיריית :ץראל םיעסונה יגוס םה השולש
ם יצולחל .םישנאה ועסי רות הזיא יפלו ,העיסנל ףסכה רבטצי דציכ :םיטרפ־יטרפל
, ץיק־ירועיש היסורב הלש ם״היתב דיל ןגראל תדמוע א״קיש עידוהל רהממ אוה
ז רדזהל ךירצ .ץראב תיאלקחה הדובעל המשל־היואר הרשכה שוכרל רשפא םהבש
־ בתכמ םג חסנמו לצעתמ וניא רודלפמורטו .הלא םירועישל לבקתהל תושקב שיגהלו
.םימייקתמ םירועישה םהב םיכיראתה לע עידומ ףאו השקב
ם תואב הגהש חינהל םוקמ שיו ,היסורב םישנא המכל בתכמב חלוש אוה וז ותינכת תא
ם ג טקנש רשפא .לארשי־ץראב הלועפל השדח הרובח לש השוביג לע תובשחמ םימי
ם ישנא ,הל הצוחמו ץראב ,ול אצמ ףאו ויתוינכת שומימ תארקל םיישעמ םידעצ המכ
ש ממ לש תואצות ;עיגה הנא דע תואדווב עובקל השק .םדי תא ול תתל םינוכנ ויהש
.הלא םישושיגל ויה אל
י תצלאנ םעפ אל" .ןושלב ויתועידי תא ,לכ־תישאר ,רפשל ותעדב שי םייתניב
ם ג ילא ונפ רשאכ (!יאניתשלפה ינא)" ,הינגדב רבחל היסורמ אוה בתוכ ,"קימסהל
ך לוה הז ךרוצל ."תירבעב יתלאשנש תולאש לע תונעל יתעדי אלו היסורבו הניווב
ע דונ רשאכ םלוא .םידומילל ויתותע לכ תתל הנווכ ךותמ ,ופיל ,הצרא ובוש םע ,אוה
ל גוסמ וניא בוש ,הר׳גסבו תרניכב ,הינגדב םיידוהי םירמוש השולש וחצרנש ול
.הינגדל אצוי אוהו דגנמ דומעל
ף רח ,ותחלצה לשב םירבחה בלב תולעפתה ררועו תיזיפה הדובעל לילכ רכמתה ןאכ
ת ודרפה תא םתור היה" .הדובעב ותוא וראית םיבר .ולש לזרבה־ןוצרל תודוה ,ומומ
ו נייהש ןמז היה" .הינגד ינושארמ ,ץיבוקרב בקעי רפסמ ,"ןהב טלושו רתויב תויארפה
ת א קיזחהל ידכב בר ץמאמ היה שורדו דאמ השק התיה המדאה .תינימשב םישרוח
, השרחמה לע ודי תא חינמ היה רודלפמורט רשאכ םלוא .הלעמל ץופקת אלש השרחמה
ן ושלק ספות היה דציכ יתוארב יניע־הארמל יתנמאה אל ...המדאב ׳תעבוט׳ וז התיה
ץ עונ ,(ןרגסלו ןחתפל רשפאש תותבצ לעב רוניצ היושע הנויהש) הזיטורפה הצקכ
ת א ספות תיתמאה דיב וליאו ןושלקה שארב וז ׳די׳ב קיזחהל ףיסומ ,המדאב ותוא
:ןייד לאומש לש ורואיתו 8.״הלגעה לע המירעה תא םימעמו ומירמ ,עצמאב ןושלקה
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 הצוענה השרחמה תא ךושמל ןהילע השק היה רשאב תורצענ תומהבה ויה םימעפל"
 הישילש ידיחי םתור היה" :במולוג והילא לש וירבדו "."לזרבה־די ,תחאה ודיב המדאב

 תודשל ידיחי אצוי היה ,"סוקסידה לא (רתויב תוטקשה ןמ אקוד ואל) תודרפ לש

 10","תחאה ודיב םירודכ תינסחמ וב םינכמ היהש רזואמב ןיוזמ אוהשכ םיקחורמה
 יבל־תמיש תא דימ הבסה בוגמה לע ותבישי ךרד" :יראנב םוחנ—הדובעב ותוזח לעו
 ודיב ןווכמ היה ,ובשומ לא דומצכ ,אוהו ומכש לע תחנומ .דתיה המתרה .הז שיאל
 התואבו בוגמה לע הסונא יתלבה ותבישי םצעב דוה הזיא היה ...הדרפה תא תחאה
 ףוקז אוהו ...ול תעמשנ הדרפהו תחאה ודי תועבצאב ותמהב תא ןווכמ היהש ךרד
,1."ובשומ לע דומצו

 הרובג־ישעמב ראפתה אל םלועמש ףאו ,ליגר־יתלב יזיפ חוכ לעב היה לכה ירבדל

 םיקזחה םע ששוגתמ היה .קחשמב ןה הדובעב ןה ,תינפוגה ותמצעב היה ברברתמ
 םידלי תרבחב ,ןכאו .רענכ תופוכת גהונו ,זילע קוחצ לוקל םעירכמו הינגד ירוחבבש
 הברה השע ומעו—ץרב ןועדג—דחא דלי קר אוהה ןמזב היה הינגדב .לילכ קרפתמ היה
.הבר תוצילעב םינוש םידלי־יקחשמ איצממ אוהשכ ,ולש יאנפה־תועשמ

 םע םירבדב אב היהשמ ךא ,הרומח וינפ־תשרא התיה ומצע ךותב םנוכמ היה רשאכ
 יניע ךותל רשי תוטיבמה תורופאה ויניע תוטלבתמ ,וינפ יוק םיבחרתמ דימ" םישנא
 קלחהש העש ,ךויח ןיעמ ךפתשמ ,םיניעה תברקב ,וינפ לש ןוילעה קלחבו רבדמה
 רשאכ .תמדוקה םתרמוחב םיראשנ ,עבורמה ורטנסו ותפש רקיעבו ,וינפ לש ןותחתה
 ,2."ומע קחוצ ופוג לכו םימת־יתודלי אוה וקוחצ ירה ,םר קוחצב ץרפ
 יפל תכלל דיפקמ היהו הצובקה ירבח רתימ הנוש היה ויתועדמ הברהבו ויתוכילהב
 וחרטו הינגדב רקבל ןורבה דמע רשאכ ,לשמל .ךכב־המ־לש םיניינעב וליפא וכרד
 ףרטצה אל םג אוה .רודלפמורט תא רבדה חיתרה ,ערואמה דובכל רצחה יוקינב
.פורטנליפ־טסילטיפאק האר וב ,בושחה חרואה ינפ תא ליבקהל םיכלוהל
 לש רכ לע ןושיל אלש דיפקה ,לשמל ,ךכ .ותוינוחמצב ינוציק היה הפוקת התוא
 הסינש העומשה התיה החוורו דב היושע התיה ותרוגח .שק לש רכ לע אלא תוצונ
 הברה לע םג רתיו םימיל .ןהילע רתיו הדובעב והועירפהשמ םלוא ,ץע־ילענב ךלהל

.תוביסמה תאז ושרד רשאכ ,תונוחמצה ןמ
 ־וק אטבתה התע .םירבדב תינרשפה־יתלב ותוקבדבו ותונשקעב טלבתה הינגדב םג

 היה .הז םוחתב הינגד לש הדיקפת לעו הצובקה ךרד לע תגלפומ תונחכווב הז יפוא
 )ענמ אל תירבעה הפשב ותטילש טועימ .הנממ וזיזהל היה רשפא־יאו ותעד לע דמוע
ואיגשב ררועמ היהש קוחצהו ,(תירבע קר םירבדמ ויה הינגדב) ויתועד תא עיבהלמ
.ועיתרה אל תוכחוגמה וית
 תא ולהינו תפתושמ הפוק ומייקש ,הנומוקה ירבח :םירבח יגוס ינש ויה הינגדב
 .רכו ןוזמה תואצוה יוכינב ,שדוח לכב םתוכזל ףקזנ םרכשש ,םילעופה ראשו ,קשמה
 .םרכש תא ולביק ונממו י״אה דרשמה ילעופ ובשחנ הינגדב םידבועה לכ ,ןכא
 תויוכזה לכמ הנהנש ינמז רבח היה ,רמולכ—ינשה םירבחה גוסל ךייתשה רודלפמורט
קשמ יניינעב תוטלחהבו תויוצעיתהב והופתיש אל ךא ,תובוחה לכב אשנש םשכ
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 םוקמב םיאצמנה םירבחה לכש רבס אוה .ותעד תא חינה אל הז םיניינע־בצמ .הרבחו
 גוס ןיב לידבהל ןיא ןכלו ,םתלכי בטימכ ונעמל םישועו הזה בושייה תבוטב םיצור
 רצ גוחב תולבקתמ תובושחה תוערכההש ,ותעדל ,רבדה היה ער ןכו ,והנשמל דחא
 דיתע ןיאש אצמ :קלח הינגד לש תונורקעה לע םג .םוקמב םיבשויה לכ תעד לע אלו
 רשפא־יאש םיישיא םירבשמל היופצ איהש ןויכמ התומכ תימיטניאו הנטק הצובקל
1  לדגמב ותצובק ררופתתש םרג הז אל םא המ :הזח ורשבמ ירה .םהילע רבגתהל
 ןוימדה םוחתמ גרח םימי םתואבש רבד ,שיא ףלא הבו רפכ־תצובק ול התארנ התע
 ואר אל םהש העשב־הב :הינגד ירבח לש םתעד לע קלח רבד דועבו .רתויב רישעה
 ,יצרא ףקיהב ,הלודג העונתל ןיערג התוארל אוה שקיב ימעפ־דח ףוג אלא םתצובקב
.התמגודכ תויפותיש תודיחי לש תשר ץראה תא הסכת הגרדהבש דע
 שממש םושמ ותעד ינפמ םתעד םילטבמ עגמב ומע ואבש םישנאה ויה התע דע
 אל ותעדל הינגד תצובק תא תוטהל םלוא .וכרד תקדצב תטלחומה ותנומאב םעינכה
.המצעל הרחבש הרוגסה תרגסמה לע רתוול הנכומ התיה אל הינגד .ודיב הלע
 .במולוג והילא םמעו "הילצרה" ירגוב םיטסיזנמיג תרובח םוקמל האב 1914 תנשב
 ויה םדצמ םיטסיזנמיגה .וחור יפל הצובק םתא םיקהל תורשפאב ןייע רודלפמורט
 םידימלתה םע וירשקב .תינכת לש המוחתמ הגרח אל וז הבשחמ םג ךא ,ךכל םינכומ
 והארש דיקפת היסנמיגה יכינחל אצמ אוה :דחא ינוהמת ןויער םג רודלפמורט הגה
 רודלפמורט .םירייתל ךרד־ירומ לש דיקפת :םליבשב תיאלקח הדובעמ רתוי בושח
 םהל היהתש ,םמשל־םייואר ךרד־ירומ ימו םיריית תפצומ היהת ץראהש דימת ןימאה
 ,תירבעה היסנמיגה ירגוב ,םה אל םא ,םוקמל םירייתה לש םסחי לע תערכמ העפשה
 ףא ?היתויעב לכב םיאיקבו הבחרלו הכראל ץראה תא םיריכמ םהו ןאכ וכנחתהש
 רימהל ןכתייה .הדילסב ןויערה תא וחד םיטסיזנמיגה .ותעד הלבקתנ אל הז ןינעב
? הזכ קוסיע ןימב ,שפנ־תאשמ ,תואלקח
 .הינגדב בוטב ומצע רודלפמורט שח ,הצובקב דחוימה ודמעמו תועדה־יקוליח ףרח
 הב ותחלצה ךותש ךכמ םג קופיס באש יאדוו וילע הביבח התיה תיזי׳פה הדובעה
 אשנ יכ רמאיי בגא־ךרדבו ,םיניוצמ ויה םירבחה םע ויסחי .ומומ לע רבגתהל חילצה
 היה אל ןכש ,הפ םוי־םוי ייחב יוטיב ללכל האב אל ותושימג־יא .םישנ יניעב בר ןח
 רמול השק .עגרנו טקש וליאכ היה המוד .היה תעמשמ־לעבו גהנומ אלא גיהנמ ןאכ
 תרגסמב ויתומזילו וצרמל ןקרופ אצומ היה םא קפס .הז בצמב דימתמ היה ןמז המכ
 דוע לוכי אל ,הצרפש ןויכ .הנושארה םלועה־תמחלמ הצרפ אלול םג ,תמצמוצמ הכ
.ןאכ טוקשל

 ןותעב .המחלמ־םרטבש תוביצי־רסוחו הדרח תותוא "בושיי״ה ברקב ורכינ רבכ ץראב
 היסורמ תיספא הילע לע 27.6.1914־מ העידיב רפוסמ ,"הירומ" ,ןמז ותואמ יתדה ימויה
 חצר לע העידי ןאכ ןיא ןיידע) 10.7.1914־ב .תומלש תוחפשמ לש הביזע לע הז דגנכו

ובזעש שיא 100 לע םיבתוכ (ירטסואה םוטמיטלואה לעו 28.6.14־ב עריאש ובייאראס
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ה יבא התואב ואבש הלאכ םג םירזוחבו ,הדובע־רסוח ללגב ,לודג שואייב ץראה תא
ל ע ,םיכלוהו־םירימאמה םיריחמה לע בתכנ רבכ 6.8.14־ב .םדוק םימי העברא המצע
. ץראה תולובגל ץוחמ ןוזמ־יכרצ איצוהל רוסיאה לע ,הלודגה תיפסכה הקוצמה
ר בכ ,הירטסואו הינמרג לש ןדצל המחלמל היכרות תופרטצה ינפל דוע ,טסוגואב
.יכרותה אבצל סויג ךרענ

ה יכרות תופרטצה לע תובהלתה ,ץוח־יפלכ תוחפל ,הליג וללכב ידוהיה רוביצה
א ל הז רבד .תינאמותוע תוחרזא תלבק—רמולכ ,תונמתעתהה תעונת הלחהו הינמרגל
ת ויוכז—"תויצלוטיפאק״ה .החירב־תלהבל ספתיהל םירזה םיניתנה ןמ םיברמ ענמ
י נפל דוע זרכוהש םוירוטארומב ולטוב—ץראב םיבשויה ץוח־יחרזאל ויהש תודחוימ
י די־לע םדוק םהל הנתינש הנגהה ילבש וששח םישנאו ,המחלמל היכרות לש התסינכ
ת ונמתעתהה תעונת .םיכרותה ידסחל םירקפומ ויהי םאצומ־תוצרא לש תויוגיצנ
ם ג המייאו ,הלשממל סמ םלשל ךירצ היה ןמתעתמ לכ :םיפסונ םיישקב הלקתנ
ר שאכ .ותארקל שש אל בושייה בורש רבד ,יכרותה אבצל םירבגה וסיוגיש תורשפאה
ו חתפ ,ץראה תא בוזעל ץלאיי תינאמותוע תוחרזא לבקי אלש ימ יכ הלשממה העידוה
.תלהובמ האיציב ,עודיכ ,םיבר םידוהי

ל עופה" ןוילגב .רתויב ץרמנ חרואב םילעופה ינואטב ובציתה הז הביזע לג דגנ
ה לצהה־ןגוע הזב יכ ,ןמתעתהל תירסומה הבוחה לע זורכ םסרפתמ 1.1.15־מ "ריעצה
ו נקפסהש ןטקה ימואלה ונשוכרו וז םא יכ תרחא תדלומ ןיא ונל" .ירבעה בושיל
י מינפ ןולשכו םידי ןויפר ךותמ סמרמל היהיש ול רוסא הזה םוקמב דתי וב עוקתל
."ונדצמ
ה רשכה" םשב ןוירוג־ןב דוד תאמ רמאמ עיפומ "תודחא" לש ה״ערת ולסכב ט״י ןוילגב
ך רוצה תא הליחתכלמ ואר אל ץראה ינובש רבדה ער יכ העדה תעבומ וב ,"תיחרזא
ה יחרזא ,תינויצוטיטסנוק הנידמ איה ,הרוגיפ ףרח ,היכרות .ןאכ םירז ויהו ןמתעתהל
ת ויוכזה תא לצנל ועדי אל םידוהיה וליאו ,םידוהי הב ופדרנ אלו קוחה ינפל םיווש
ו ספת אל ,םיינידמה םייחב קלח וחקל אל םינמראכ אלשו םהינפל תוחותפ ויהש
ם יקיזמ המ־דע רכינ התע .ןושקיב קר וליא םהל תונתינ ויהש תויתלשממ תורשמ
א יה תוחרזאתה .הזב הז םיקובד תויהל םיכירצ בושייהו ץראה לרוג .הלא םילדחמ
.הלוגו שוריג עונמל הדיחיה ךרדה

ת ודחא תועש לש תוהש םהל הנתינ .היסור יניתנ ,שפנ 1,400 תימואתפ ולגוה םייתניב
ם יבר םירקמבש דע הלודג הכ התיה היסומלרדנאה .קלתסהלו םהילטלטימ תא ףוסאל
י עצבמ .םהידלי אלל םירוהו םירוה אלל וראשנ םידלי—הזמ הז החפשמ־ינב ודרפוה
ק ר הז היהו .שממ םייובשכ הינאה לע ולעוה םישנאה .הבר תוירזכאב ולעפ שוריגה
.ןושארה שוריגה
ב תכ רבכש ,לבבורז .תונמתעתהה ידיסח לש םטהל תא וריבגה וימודו ערואמ ותוא
ר חאל רמאמ "תודחא״ב םסרפמ ,המחלמל היכרות הפרטצהש ירחא דימ הז וינעב
׳תונוטלשה דצמ ירזכא סחיל ונודנ םישרוגמהש רבדה ער—בתוכ אוה—ןכא :שוריגה
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 תודבאתה אלא ןאכ ןיא .ןמתעתהל םחוכ םהב דמע אל יכ ,םימשא םמצע םה ךא
 תעדה חסיהו ללכה לש תימצעה החכשה לש הז עגרב" .בושייה תודבאתה ,ןובקרו

 תויכונאהו תיטרפה תונדחפהשכ ,הז עגרב ,םיירוטסיהה םיירוביצה םיסרטניאהמ
 םינכומ םידמועה ,םיאכלחה להקמ םיפלאל סנל ואשנתהו םיפנכ ןהל ושע הטועפה
 םירורמת לובקלו בוטה םנוצרמ הלוגב תאצלו םידודנה לקמ תא בוש תחקל םינמוזמו
 קושה ןמ וספא םייתרבח םילאידיאל תורכמתההו תוריסמהש ,הז עגרב ,רמה לרוגה לע
 םישנאו םינגרואמה םילעופה םשפנב זוע וביהרה הז עגרב ,םילבה השעמל תובשחנו

 תא ירמגל רושקל ,תרחאה דעצה תא ,דחא דעצ דוע תושעל ,תורדשה רתימ םיטעמ
 המ לכ םהילע ולביק התעמו וחרזאתה—י״אב תילארשיה הרבחה לרוג םע םהייח לרוג
."ץראה לע אובל דיתעש
 ןעמל םייכרות םיניתנ וכפה םלוכ טעמכו ,תונמתעתהב םידדצמה םע ויה הינגד ישנא
 םיטעמה ןיב .םילודג הכ םיצמאמ ועקשוה וב קשמב קיזחהלו םמוקמב תבשל ולכוי

וכיווב .והותב ולע ראשיהל וענכשל םירבחה יצמאמ .רודלפמורט היה ונמתעתה אלש
 היסור לש התלפמל םהיניע ואשנש הלא תמועל ,ןעוט היה הז ןינע לע םיח
 הינמרג ןוחצנ םע יכ ,המע איבהל הינמרג היושעש המדיקלו האונשה תינויצקאירה
 םא וליאו עורל והומכ ןיאש יטסירטילימ יטרקורויב רטשמ םלועה לע טלתשי

 ־מורט .טרפב םידוהילו לכל הלצהו חויר ואובי ,הילגנא רקיעב ,תירבה־תונב הנחצנת
 .םילגנאה ידיב לופת לארשי־ץראשו הנחצנת המכסהה־תומצעמש חוטב היה רודלפ
 םינעוט ןמז ותואמ ויעדוממ המכש ףא ,היסורב הכפהמ היהתש הזח יכ חינהל השק
 הפ־לעב םגו ,םיבותכב וירחא חינהש רמוחב ךכל זמר ןיא .שארמ תאז האר םנמאש
.שרופמב תאז רמוא והועמש אל
 דעצה תא השע ךכ לשב יכ חינהל השק ךא ,המכסהה ןוחצנב ןימאהש קפס ןיא
 וישעממ חכומש יפכ ,הכרעמה תא שוטי והומכ שיא אל .ץראה תא בזעו עירכמה
 ךותמ תאז השעש הרבס שי .ודחפב םוני והומכ שיא אל .ןכמ־רחאל ויתולועפמו רבענ
 םדאש רשפא םנמאו .יסורה טרופספל וא (יסורה יאבצה ליעמה) "רידנומל תונמאנ"
 ראות אשונ ודועב היסור דגנ םחלייש הזב הדיגב הארי והומכ תונמאנ־ישגר לענ
 התיה םא הלאשה תלאשנ ,ינש דצמ .ול הקינעהש הלמיגמ הנהנו וז ץרא לש הנוצק
 תא אנש האנש־תילכת ירה :דועו תאז ?הינגדל ותונמאנל תמדוק תונמאנ התוא
 ןווכתהש םירמואו םיגילפמ שי ?ונעמל םחלנ ומצע הארי דציכו ,יראצה רטשמה
 וכזי המחלמב םקלח תרומתש ידכ םיידוהי םידודג םש ןגראל תנמ־לע היסורל עיגהל
 רודלפמורטל ויה םעפ אל ,תמא .היסורב תויוכז־ןויוושב ףאו לארשי־ץראב םידוהיה
 יפל .ץראה תא בזוע היה לפרועמ הכ רבד לשב םא קפס ךא ,תכל־תוקיחרמ תוינכת
 תחקל ךשמנ ,תוברק־חור ולוכ רודח ,ועבטמ המחלמ־שיאכש ינפמ אצי תרחא העי
.םלועב םישחרתמה םיריבכה תוערואמב קלח
 ־רוגמה םע דחי והוחלשי ןעמל םייכרותה תונוטלשל ומצע רסמ ,ךלהו םק ,םוקמ־לכמ
 תונורחאה ויתועש לע רפסמ ,"ולש תוילדמב טשקתה" .םירצמל תכלוהה הינאב םיף
םע הצרא עיגה רשאכ ושגפל אבש ןייד ותוא ,ןייד לאומש ץראב רודלפמורט לף
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 הירבטמ ".[הירבטל] ךלהו ונתאמ דרפנ ,תימשרה אבצה־תדועת תא חקל" ,ותצובק
 ־יתלב תיחרזמ חורו ףרוח םויב ,ןורקב ,םש .םיריסא ןיב ריסאכ חמצב תבכרל עיגה
 הארנכ יטבמ .לרוגה תיומס וכרדל ז״ופתו םחל ול ישיגהב ,ידיחי ונממ יתדרפנ ,המיענ

 הפ םייח .תחא לכה .בוט היהי ,קי׳צנייד ,רבד ןיא׳ :ינמחנ אוהו הדרחו הגאד עיבה

13"׳...םש תוומ ,הפ תוומ .םש םייח

תורעה
ר פס תיסורב םסריפ .ןאפי—היסור תמחלמ זאמ רודלפמורט לש קיתווה ודידיו ןויערל ותימע

."רודלפמורט ףסוי ייח" םשב רודלפמורט לע תונורכז
א ל ןיידע זאש ,תיטסינומוקה הגלפמב תורבחל אלו ףותיש־ייח לש ןויערב םילגודל הנוופה

.ךכ הארקנ
."רבד״ב המסרפתנש ץש יבצ לש ורכזל המישר ךותמ
.ויברוקמ יפב רודלפמורט ארקנ וב ,תיסורב הביח־יוניכב ףסוי םשה
.םסרפתנ אלו תיסור בתכנש רודלפמורט לע הניקסח לש רמאמ ךוחמ
.םהה םימיב היסורב תינויצה הגהנהה תרמצמ
" הממדה לובג לע" רפסב וסנוכ ,םיבתכמו ןמוי יעטק ןכו ,ולש םירמאמו תוליבונ ,םיריש

.(הניוצ אל האצוהה תנש) ."ךונחו תוברח" תאצוה ,יקסננזופ םחנמ תכירעב
.ףסוי־לתב "ףסוי תיב" ןואיזומב רומשה הינגד יקיתו םע םושר ןויאר ךותמ
.1935 ,לביטש תאצוה ,ןייד לאומשל ״הינגד לש םינש לבוי" יצח םע״ ךותמ

. זרא הדוהי :סופדל איבהו טקיל ,במולוג והילא לש םיבתכמ טקל ,"זוע ןויבח" ךותמ1"
.1950 ,י״אפמ תאצוה
, תורדתסהה לש הרבסהלו תוברתל זכרמה תאצוה ,יראנב םוחנל "תורפסו חור יכרע" ךותמ11

.1954
־4. .•םש ,םש12
.הלעמל ׳ר ,ןייד לאומשל "הינגד לש םינש לבוי יצח" ךותמ 13

'םידילי תצובקו וחיריב תיב"
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תויאבצל תובילע ויב דנרב .ח.י:דזע־ןב דוהא
 תמועל—ץראל ואוב םדוק ותוא ואלימש תויפיצה לע רנרב רפסמ "ןאכמו ןאכמ״ב
 ־קש״בו תוחלאנו תורצה הפיח תוטמיסב השיגפה ,ןאכ ןושארה ולילב הארונה הבזכאה
.םייברעה "םיצ

 םידוהי תבשוימ תחא ריעכ המ־םושמ ינוימדב לארשי־ץרא הרייטצנ םולה יתכל ינפל
.םודבעיו ואוביש םישגא דועל םיכחמה ,םיקיר ,םיקיר הברה תודש הביבסמו םישפח
 התא רכוז—,ךיבא םע ךתחישב ךומכ ,לבא !יתעדי ,אל ;רמאת—ץראה־תביתכ יתעדי אל
...תעדל יתצפח אל—ז יל תרפיסש המ
1 הנורחאה הנחתה יהוז ןה
 ברעב .הפיחב יתדריו רעס םיה ךא ,ופיב תדרל יתייה ךירצ .הפיחב דרוי ינא הנה לבא
לחמ הלודג הנומא לבא !םיחלאנו םילתפנ ,םירצ םיליבש הזיא .לייטל אצוי ינא ןושארה
."יצרא״ל יתאב יכ ,יב תלח
 לע תונבל תוחפטמו םירומח לע םיבכור םירבע םילעופ ינש םיאב הבורקה הבשומה ןמ
 !והז :יל המדנ דחא עגר !״רנא׳ז״ .יימוקמ ,הנושמ ןפואב תושובח תוחפטמ ,םהישאר
!שדח םלוע
 "םיצקש" תרובח םיסואמה םילועשמה םתואמ ונילע הלפנתה ,חמשו דמוע ינאש דע םלוא
 יכותב הצנצינ—״! ז יתובר ,הכא ,הפאה" ...״דוהי״ :ןשונ־ןשיה השעמה .הסלקב םייברע
 ךותבש ,יוולמ ינוריכזה דימש אלא ,וצראב אצמנה שיא לש השגרה ,האגו הצימא השגרה
...ונחנא םירצונ הבורו םירכנ הלופש ריע
 םימהוזמה הלאמ םג ...םהמ לובסל ךירצש ,םלועב םירכנ ןימ דוע שי ...בוש ...ןכבו
!לובסל ךירצ

 ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,א ךרכ רנרב .ח.י יבתכ לכ ;א״ערת ,״ןאכמו ןאכמ״)
(339 ׳ע ,1956

:דנרב רמוא עטקה ךשמהבו
.תרחא הבשומל חרובו הלפית ןתונ יניא ,יתפשב אטוח ינא ןיא ויידעו
 דחא לכו ,םימ םחהל ךירצ ,רדחה תא דבכל ךירצ .םידי־ןויפרו הבוזע .הינסכאל ינא אב
.ינשה לע המיענ־יתלבה הדובעה תא ליטמ תיבה ינבמ
 םה :שאר־ייופח םיבשוי—הרשע־שולש ןבכ דחאו ןקז דחא ,רגיח דחא—םילעופ השולש
.םופיהו םיאיברע ינש םהילע ולפנתהו ,םוחלש רשאל דובעל רקובב וכלה
.חורבל לוכי אל אוהו ,ודבל והוריאשה םיראשנה ינשש ךיא ,רפסמ רגיחה
 ,היחאל אטאטמה תא תעקותו תיבה תא דבכל הצור הניא ןפוא םושבש ,תונבה תחא
...םיאיברע ינש ינפמ ודחפנש ,"לארשי־ירוביג" תא קזח לוקב הבילעמ

(339 ׳ע ,א ךרכ ;א״ערת ,״ןאכמו ןאכמ״)

 ,"תיברעה הלאש״לו םיברעל רנרב לש וסחי לע ,"םיבהואה םיכרה םירורא" ,הסממ קרפ •
 לש םהילוגליגב קסועה ,"שעגה־רהו םיסדרפה לצ" ,םיבותכבש רפס ךותמ הפוג איהו
.ונימי דעו התישארמ השדחה תירבעה תורפסב םיברעל סחיהו יברעה תומד
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־ המ ,ץראב תידוהיה תושיה איה הבולע־המ—״! לובסל ךירצ םימהוזמה הלאמ םג״
ה נה .הלוגב ,םש ומכ שממ ,םינואה־רסוחו דיה־תלזא םיבר־המ ,הרובגה תגעלנ

:חצרנש ,ןביגה ויחאבו ,הרי אלש ,תודיפל יבצ לש חדקאב השעמה

ר שאכ ופימ ואצי םיחאה .הבשומה ןמ קחרה אל ,דרומב םילולתה םירהה תוצקב היה הז
־ ךרוצל ויתוריינ לכ םע—ןביגה .שמשה העקשש טעמכ םוקמ ותואל םעיגהבו ,םויה דר
ב כורה .קחרמב רשא הדוהי ירהמ לעפתהו תופיעמ וב וחור דוע לכ ךלה—וסיכב העיסנ
ו עדי אלש ,םיכלוהה .רבד הזיא לאש ,עגרל בצינ ,לעפתמה לש ורבעמ םהב שגפנ יברעה
ך א ,םעפה דוע םהילא הנפ בכורה .הלאשה־רבד תא וניבה אל ,ץראה תפשב הלמ ףא
ם ידעצ תעדמ אלש השע ןביגה .גנינורבה תא יבצ איצוה הבושת םוקמב .רבכ רחא לוקב
. םיבלכב ושגפהב דימת תושעל ליגר היהש ומכ ,עקרקה לע בשיל רמאו ןדרימ לש םידחא
ח דקאה תא םג איצוה ,בש עגר ותואבו ,קוחש םשל ומכ ,ותלכאמ וב עקת ,וקיבדה בכורה
. וסוס לע בשיש רחאל ,ולענב םימעפ וב עקרו "טובנ״ב םעפ והדביכ ,יבצ דימ ןועטה
, םהל היה רשא לכ תא ול חקלו םהיסיכ לכ תא ךפה ,ותכאלמב ץורח שיאכ ,דחא עגרב
ר שא ונזא רתי לע ףסונ ,ותרוגח ךותל ,חדקאה תאו ןיכסה תא ,םירבדה ינש תא םג םש
. הדשב לטומ ראשנ עוצפה ןביגה .ןנאשה ,בורקה ורפכ לא רשי וסוס תא רהדיו ,ותא
..!בזע אל ,םוקמה תא בזע אל ,אופיא ,אוה
: הבשומה ךותל יבצ לפנ הרומג הכישח םע .ברע תונפל היה ,רומאכ ,רבדה

...גרהנ יחא ...ונילע ולפנתה םיבכור —
.ופיבש םילוחה־תיבל והוליבוהו עוצפה תא הדשב ואצמ .הלגע ומתר .ןומעפב ולצליצ
ו  ףוסה היהי המ !הנכס תקזחב םיכרדה !םייחב ןוחטב ןיא .וקרח םינשה ;ורעס תוחורה
א לש בוט :םירבדב העבוה אלש ,תטלשה הבשחמה התיה ןכ יפ לע ףאו ..!רשפא־יא ךכ
י דימ "ומד תא םיחקול" םיברעה ויה ,ךכש ילמלא ירהש ,יברעה גרהנ אלו חדקאה הרי
----------.הבשומה ידוהי לכ

( 335־6 ׳ע ,א ךרכ ;א״ערת ,״ןאכמו ןאכמ״)
ד חאהש ,םידוהיה ינש לע יברעה רבגתמ די־ספאב—תובילעהו עשיה־רסוח ,דיה־תלזא

ב וט—הבשומב הלקהו החוורה תחנא ן הבוגתהו .םהב ללעתמו ,םח־קשנב שומח םהמ
ת לואג" תנכסב תדמוע הבשומה להק לכ היה תרחאש ,יברעה לש ומד ךפשנ אלש

:םילוחה־תיבב עוצפה ירבד הלאו .״םדה

. ..אוה בוט אל ןמיסהו ? החכותה תללק המייקתנ הז הכיא ךא ,תוומה ינפמ דחופ וניא אוה
. ..וצרא לע דמוע ...ץראה־תפש ותפש ...ץראה־ןב ...ץראה־ןב אוה חצורהש ,אוה ןמיסה
.םירג ,הפ םירג—ויחאו אוה ...חצרנה ...אוה ...אוהש דועב ...וצראב תיממ

( 347 ׳ע ,א ךרכ ;א״ערת ,״ןאכמו ןאכמ״)

! תובאה־ץראב השדחה תידוהיה ״הרובג״ה איה תגעלנ־המ .תובאה־ץראב םירג ן םירג
ל ע יטסאקרס דפסה בתוכ אוה 1920 תנשב .תומ־ירחא וליפא ,חלוס וניא אוה—רנרבו

ש חרתנש "הרובג״ו העיצפ השעמ לע ,ראשה ךותב ,רפסמ אוה וב ,ןירפלה לאכימ

ה מדקש ,ופיב םילוחה־תיבב רגרב לש ותלחמ תפוקתב ,רמולכ ,"םינש רשע ינפל"

, רופיסה תרגסמ לכב בטיה םירכינ היתובקע רשאו (1911) ״ןאכמו ןאכמ״ תביתכל

.ונכתבו
־ ןורכזב .תפצב םילוחה־תיבב םייחה־רועיכמ אוה ררחתשנ לטב־רבועו חדינ—.תומ ירחא
 ...ויתורובגב ,ויתוינכתב ,ולוק־תחכותב ,וינפ־תרדהב המ־ןמז דוע היחי יאדו בושיה־ינב
אמלעד יללח לכ לע רתוול לילעה ,יסירפאק דלי היה אוה .רוביג היה אל אוה לבא
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ה זל הוולנ וליאו ,בושח רבד התיה ,חונמה לש ,ולש הסירפאקה .ולש הסירפאקה ליבשב
א וה םלואו .וירתא המ־רבד שירומ םג יאדו היה זא יכ ,ןורשכ הזיא םג ,חוכ הזיא םג
ל ש ןקז םע ,הנבל המער־תירולב םע ,המוק־לעב ,םנמא .דלי קר היה יכ .םולכ שירוה אל
ם ע ,ותרמשממ והותדש רויאמ לש תורינאמ םע ,םירודכ ,הבור ,היאבע םע ,"דיש"
" תובשחמ" םע ,ריהב ןויער לש רוא לכו םויק־ידדצ לכ םהב ןיאש ,םייחישמ תומולח
ם לועה לכ תא חצנל הדיתעה תודהיה רבדב ,וילע הגנ אל הלכשהה־רוא רשא םדא לש
, ךחוגמ אוהשכ םג ,בל־חקולו דליכ םירבד לש םתוינוציחב רדהתמ ,דליכ שלח ;ירצונה
.דליכ
. ופיב םילוחה־תיבב תחדקב לטומ זא יתבכש .הנושארה םעפב ויתיאר םינש רשע ינפל...
ה יסנמיגה תריד תא רמוש ,ןקזה היה רמוש .עוצפ ןקז םדא המש ואיבה תולילה־דחאבו
ו ילע ולפנתהו ,(זא .דתיה אל ביבא־לת) תינמרגה הבשומה די לע ופיבש תירבעה
ן קזה .םיניכסב והועצפו וירודכ־תרוגחו וחודקא תא ונממ ולזגו הלילה־לפואב םיאיברע
ם יעגרבו .יפוי לכ ילב ,השוב לכ ילב .ויבואכמ־תמצעמ תולוק־ילוקב קעצו חנג עוצפה
ן יא ו נ מ מ ,אל ...גנינורבה תא ונממ תחקל וצר םה :ראפתהו הברה רביד ,ול לקוה רשא
...!גנינורב םיחקול
ע ודיש וא ז ונממ וחקל חודקאה תא יכ ,עדי אלש דע ,לבלובמ ךכ לכ היה תמאב םאה
י רבידש המ רביד ןכ יפ לע ףאו ,עדי

. ח.י יבתכ לכ ;.ב.ח.י :המיתח ;״המדאה״ ,ף״רת תבט ,תומ ירחא ,״םינויצ״)
(5—184 ׳ע ,1961 .ריבד תאצוהו דחואמה ץוביקה תאצוה ,ב ךרכ ,רגרב

:דפסהה לש ופ

. םיאיברעה יניכס וב ותחינשכ ,םינש עשת־הנומש ינפל ומכ שממ ,ןקזל םג היה רמ־רמו
ו יה אל תוגוברד .תובישח אלמו ףוקז ןיידע ךלהתהל הסינ הז דילאבניא־רויאמ םלואו
. ..םולכ אל ? ודיקפתב דוגבי אוהה .חוטב טעמכ ןיידע היה ודעצ לבא ,םיעורקה וילדנסב
, "רימ״ל ךרדב ,הדשה לא ינאיצוה ,יב זחא תחא םעפו ...יטוסכא ,הנושמ רלפמסכא
- ----------םידוהיה לע הבוטל השפ למ׳ג בל תא ךופהל ךיא ,דאמ הרזומ תינכת ינפל ללוגו
! ןועגש היה אל םהה םירבדב ,יו ,יו !םהה םירבדב ״ןועגש״ היה וליא !יוה ,יוה :בושו
!״ןועגש״מ הטמל ויה םהה םירבדה !יללא
ם ימתה דליה ,לדוגמה דליה אוה ראשנ העש התואב םג—!ןיידה וילע ןמאנ—םלואו
.בבלה־רהטו

־ סגיווש םאוו ...? וטסניימ סאוו ...שרעדנא טינ ...ןברק א ףראד׳מ ...ןברק א ףראד׳מ —
.(...? קתוש התא המל ...ז ךתעד המ ...תרחא אל ...ןברק שורד ...ןברק שורד) ...ז וט
ך רפעב םש התא בכוש .קתוש רבכ התא םג וישכע !ןירפלה לאכימ ,ךרפעל םולש
.הקיתשה הפי .ךכ בוט .קתושו השרוחב

(185 ׳ע ,םש ,םש)

 ,םידוהיה םיבולע .ןירפלה לאכימ חסונב אלש יאדוובו ,תידוהי הרובגב הנומא
 לש הבצמ ןקויד ךכ .םתוללעתהלו—םיברעה ידסחל ןותנ םויקהו ,תובשומה תוב•
 םשב רנרב לש יסומלופ רמאמ תליחתב ראותמכ ,1913 תנשב ןויצל־ןושאר הבשו

"?וזגר ה!!
־ וגורהא ...ףסוי לש וזגור םהילע ץפקו ,הוולשב בשיל ןויצל־ןושארבש בקעי ינב ושקב
.ץיבונ
. םדוקמ םג תטלחומו הרומג הוולש וללה בקעי ינב לש הוולשה התיה אל רבד לש ומצעב
ךל םיאיבמ ,םירבעה לכמ ךתוא םיפיקמ ,שממ םייוג ,םייוגשכ ,"הוולש" רמול לקנה
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ת א םידבעמ ,ברעהו םויה תועש לכבו קושה תעשב רקובב ,ךשפנ לכוא יכרצ לכ ,לכה
ם יכמו םיררועתמ ,םייוגה ,םה םא המו ...ךנחמ לכב םינכושו ךתיבב םיתרשמ ,ךימרכ
ם ה םא המו ;לארשי־ץרא לש האלפנה שמשה ןיעל ךירפיאמ רכיא (!״תולוזה םהידי״ב)
, םהיסיכב ףסכו ופימ הלגעב בושל םיכירצ הבשומה דעו ישארש ,לתוכה ירוחאמ םיעמוש
; םיסמוחו הלגעה יבשוי לע הבשומל ךומס םילפנתמו םילכנתמ ,םש־ינב ךיחא ,םה ירהו
ם ימורע הרותה־ירפס תא םיכילשמו הליפתה־תיבל םיבנגתמ ,םעפ םיבשיתמ םה םא המו
ה זיא באב־העשת־לילב םיטחוש םה םא המו ;(״.םהילכב ומשוה תופיה תופמה) ץראל
ה תא המ—הלאכ םישעמ יפלא דוע ךל ושעי םא המו ;הדדובה ותכוסב ידוהי רמוש
—? לכב יולת התא םהבו הדובעה םדיבו ץראה םהלו םיבורמה םה םא ,תושעל לוכי

(98 ׳ע ,ב ךרכ ,״ןמזה״ ;ג״ערת ןושח ׳ט ,םילשורי ״ז וזגר המל״)

 םלואו ,תועשיר ךותמ ומכ התמועל רנרב חיטמ ןויצל־ןושאר לש הבצמ תובילע תא
—ונובזעמ חכומכ ,תויודע ףוסאמ האלנ וניא ומצע אוה

י לב סנכיהל םינתונ ןיא ,עודיכ ,תבכרה לא .ךמסל הפיחמ .תבכרב יתעסנ—.תועשיר
ם יסיטרכה וחקלנ הנורחאה הנחתב .םימעפ שולש ןמזה ךשמב וקדבנ םיסיטרכה .סיטרכ
ר יעצה ץלחנ תופיפצה ךותמש ךיא ,םג יתיאר .יתיאר יניעב .ריעצ ותואמ םג חקלנ .לכהמ
ר יעצה .סיטרכ ונממ שרדו וילא שגינ רוטקודנוקה .םידחא םידעצ רוטקודנוקה ינפל רבעו

, ומזה לכש טרפבו ,רבדה ןכ יכ ודיעה םידוהיה םיבצינה לכ .ךל יתרסמ עגרכ ןה :הנע
ו הרסמ ,ךמסב ריעצה תא דירוה רוטקודנוקה .סיטרכ ריעצל היה תוקידבה שולש לכב
ל ע דיעהל השולש־םינש וסינשכו ,תינש סיטרכה ימד תא הקזחב ונממ וחקל ,םירטושל
, יברע הזיאו ,המוהמ המק ,םיברע לש רעוס לודג ןומה ףסאתנ דימ ,אוהש ומכ רבדה
...הרזעל ארוקכ ףצפיצו ולילח איצוהו רהימ ,תיפוריא שובל ,הבעו הובג שלב
:תוערואמ השולשל דע יתייה הרצקה ךרדב .ןיע־לא־שארל הפיחמ יתעסנ

ב ילעמ ןפואבו הזחב הרכמ־המלע ותאנהלו ונוצרל ףחד ,םשובמ ,תבכרה ידיקפמ דחא
.ןייד תילו ןיד תילו ,דאמ דע

• תבשל הווצ ל״נה השעמה לע ותוזגרתה ללגב רוטקודנוקה יניעב ןח אצמ אלש דחא
 ףא ןיבמ וניא שיאה .והער ףתכ לע דמע שיאו ,הארונ התיה ,ליגרכ ,הלגעב תופיפצה
ב שי םגו ,ויפמ הגה איצוה אל אוה .הסגה הדוקפה שוריפ תא עדי אלו ,תיברע הלמ
י נפל רבדה אבוה תאז לכבו .ונממ רוטקודנוקה הצור המ ול ושריפשכ ,אוהש ןפוא הזיאב
• רוטקודנוקה תא לליק ,תיברע הלמ ףא עדוי וניאש ,שיאהש ,הנלבוק תפסותב רטושה
.וסקנפב שיאה תא םשר רטושה

ר תוי םילודג םהיטוקלי יכ ,הרדחל ועסנש םילעופ לע םואתפ ללוגתה רוטקודנוקה
ם ניא םיטוקליה יכ ,הרוה הנחתה־דיקפשכו .םהל קיצהו םילאדנאקס םהל השע .ידמ
ע בצכ אוה םילעופה לש םהיסנכמ עבצ יכ ,םנווע רוטקודנוקה אצמ ,קוחה יפכמ םילודג

.אבצ־ישנא יסנכמ
.תולגעב העיסנה תא שדחל היה ךירצ םיכרד־ידדוש ינפמ דחפה אלול

(207 ׳ע ,ב ךרכ ;ןובזעה ךותמ ,א״פרת ,״םינויצ״)

?הבושתה יהמו
 ירכב ,םרמע לש ותחימצב ,1911 תנשמ רופיסב ,התישארש—וז אלא תרחא ןיא ,המוד

 םירד יפרחמ ירבעה דליה"—אוהו ,חצרנש ןביגה הרומה לש ונב ,תודיפל הירא לש
 םירבדב התירחאו—"םיאיברעה ץרא יציקל ויתובא תמשאב לגלגתנש ,היסור
 *זכר .דנרב לש וחצריה ינפל יצחו הנשכ ,1920 תנשמ רמאמב ,״תויאבצה ןויער״
:םרמע לש וריאית
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 ,והשמ תפדנתמ התיה היוהה תמיאש שי .רתוומ לבא ,אתרופ .רתוומ יתייהש שי ,םרב
 א ל ולש אהובאד אערכו ,םינש רשע הז ארבל ואלמ םיתניבש ,םרמע היה הזל םרוגהו
 ־רוהרה הלוע היהש שי—וזכ הירב וימ ליבשב אלא ןויצ־תביחה לכ הארבנ אלמלא" !היה
 העור ,ןטקה ,אוה הכיה תחא םעפ .ץימא לבא ,הזר דלי היה הז ."ונייד—יכותב ןוצל
 תא חלשש לע ושאר לעמ (ושוברת־ליתפ) "לגע״ה תא םג ערקו הרשע־עבש ןבכ יברע
 ןטק "ףוג לעב״ל וזכ הלודג תוזע ןכיהמ עדונ אלו ,רברפה לש ותמדא תקלחל ויתומהב
ונתב ישפח היה אוה .ויבא־יבא לש תידימתה תודיסחה תעפשה תחת דוע לדג רשא ,הזכ
 ,רקבה־דמלמב םויה לכ לפטל ןוכנו תוקרי טעמ תליכאב קפתסמ ,"רבדמב יברע״כ ויתוע
 היה ,םיכשחב דוחיב ,תולילב .םירחא לש ןיבו ולש ןיב ,עקרקל רבוחמה לכבו רקבב
 אב ימ ז ןאכ ימ" :רמולכ "ז אדה ןמ״ :שגינ לכ לואשלו רברפה־הלעמב בשיל בהוא
 הניגנב לסלסמ םעפו המרב רסנמ םעפ ינקעצה ולוק היה ארבגל ארבג ןיבו "ז ילובגל
:תיחרזמה

— םילשוריב האבה הנשל״
״! יוה ,וה־וה ,וה־וה

(336 ׳ע ,א דיכ ;א״ערת ,״ןאכמו ןאכמ״)

 השע״ש ,ןוימב חצרנש ,ויבאל המוד וניא אוה ."היווהה תמיא" תא ריבעמ םרמע
 תושעל ליגר היהש ומכ ,עקרקה לע בשיל דמעו ץורימ לש םידחא םידעצ תעדמ אלש
 אל אוה ."קוחש םשל ומכ ,ותלכאמ וב עקת ,וקיבדה בכורה .םיבלכב ושגפהב דימת
 ותודיסחלו ,תודיפל הירא ,ויבא־יבאל ףאו .וז הלוג־תב תונדחפ תייווה ויבאמ שרי
 .עפשומ וניא וכרדמו ,המוד וניא ,("!הזכ ברע־בהוא היה ןקזה ןה") םיברעל וסחיכ
 אלמלא" רשא ,ץראב לדגה שדחה רודה לש הרובגלו תויאבצל למס אוה ריעצה םרמע
 "ותרובג" ןיידע ,םנמא ."ונייד—וזכ הירב ןימ ליבשב אלא ןויצ־תביחה לכ הארבנ
 "ןטקה יברעה" ותוא םינכמ רחא םוקמב .יברעה תומד לש הקיטנמורה ןמ היוון
 ידוהי תבוגתמ ותבוגת הנוש ,םותיה ,אוהו .(367 ׳ע ,א ךרכ ,ם ש) ליח־ןבל ראותכ
 ןיאו ,יברעה חצורה דדושה גרהנ אלש לע לאל הדות םינתונ וללה המ .הבשומה
 תא תוניצרב חקולו ,םרמע־ןב השמכ ,רענה םרמע אב ,"ומד תא םיחקול" םיברעה

 הכמה ירצמה שיאב שגפש השמ השעמכ ,ללכב ומע בצמו טרפב "םדה תלואג" וינ
.ירבע שי

 ובש לכהשכ ,רפסמ םימי רובעכו ...דאמ ןיצר היה אוהש ,ורפיס ןטקה םרמע לע קר
 ,(!םילוחה־תיבמ והוריזחה אל) םתא ואיבה אל ויבא תאו ,םשל ולהבוהש ירחא ,ריעהמ
 תעב קר אלא הריתי תונקידב ,ת״תב והודמילש "שידק״ה תא רמוש הז םותי היה אל
 ותואב דמלשכ וליפאו ,םידומילב םג םאמ ,"שידק״ב םאמ ,סאמ כ״חא ;הנושארה
 וחחוש רצחב םירבחה .רתויב איהה השרפב ןיינעתה אל ,טלקמה־ירע לע "הרות־דומלת"
.קתשו עמש אוהו ,םדה תלואג לש גהנמה לע ךכ־רחא
 ,טולב יד—םדה ,רעזיילסיוא רעד—לאוג ,ןגאיכאנ׳ט—ףודרי ,רעמאט—ןפ !ורמא ,ונ —
 ןייז—ובבל ,ןרעוו םראוו טרעוו׳ס—םחי ,םוראוו—יכ ,ןלזג ן׳כאנ—חצורה ,ךאנ—ירחא
1 ז םרמע ,םידמוע ונא ןכיה ...ןפאח ם׳ט׳רע—וגישהו :האלה ,ונ ...ץראה
 ץרא יציקל ויתובא תמשאב לגלגתנש ,היסור םורד יפרחמ ירבעה דליה .קתש םרמע
.קתש—םיאיברעה

(336 ׳ע ,א ךרכ ;א״ערת ,״ןאכמו ןאכמ״)



רזע־ןב דוהא144

 הוקתה אוה ."רבדמב יברע״כ ישפח ,ליח־ןב ,ץימא השענו ךלוה ןקתשה םרמע
 *רסוח םע ,תובילעה םע םילשמ וניא אוה יכ .רופיסב דיחיהו־דחאה בויחה ,הדיחיה
 לע בשוח אוהש העש וברקב לשבתמ המקנה ןויער .המקנ ,חוכ שקבמ אוה .םינואה
.םיברעה ידיב גרהנש ויבא

. .ז אבא—לבא ...לואגל ךירצ אל ומד תא .בנגל םד ןיא :.דגהו ןתפמה לע בשי םרמע
מע ,אוה היה ורבעש םיגחב הנה .ךכ םירמוא לכה ."שודק" היה אבא .בנג היה אל אבא
ת עשב תויהל רוסא םהל ,ויה אל וירבח לכ) הליפתה־תיבב "תומשנ תרכזה" תעשב ,םר
. ךרדב .וגרה .ךרדב וגרה ויבא תא ."םותי"—אוה :(ז וב ואניק םלוכ םהו ,תומשנ תרכזה
ת א !ומד תא םילאוג אל ,אופיא ,המלו .ךרדב .תרתחמב אצמנ אל ויבא .ךומסה רפכה ןמ
...ן ימ ןיא—? םילאוג אל המל—שודקה ויבא םד

(374 ׳ע ,א ךרכ ;א״ערת ,״ןאכמו ןאכמ״)
 !ויה לודגה דוסה ותואו .ודמעיו םהינש ומוקיו" בסהו דכנה ,תודיפל היראו םרמע
 ,דליהו ןקזה ודמע םייחה תרמשמ לע .ודמע םתרמשמ לע .םתדימעב םג םהיצוקב םג
 ןובשחה ל כ .םיצוק־תיוה התיה היוהח .םשגה ינפל ומכ החרז המחה .םיצוקה־ירטענ
.(374 ׳ע ,א ךרכ ,ם ש) ״רמגנ א ל דוע
 םרמעב ססותהו ,רנרב יניעב דאמל דע יבויח אוהש ,המקנה ןוצרמ רבוע דחא וק
 תנשב בתכנש ,"הל רמא אוה״ב באה חצר תא םוקנל ומאל ןבה תעובשל דעו—רענה

והיכ חצרנ ,"םימימתו םיבוט" ,םיניארקוא םירכיא ידיב חצרנש ,באה .ןודנולב ,1905
:ןביגה הרומה חצרל המודב ,הלוגה שיאכ ,״ןדחפ״כ—רמולכ ,יד

ר פכה ותואמ םימימתהו םיבוטה םירכיאה—םימימתהו םיבוטה םירכיאה וילע ולפטנשכו
א וה הארה אל—תואמלו תורשעל םימימתהו םיבוטה םירכיאה ,םיכומסה םירפכה ןמו

 לש הפוקב אבחתהל ,חורבל ,חורבל הסינ אוה .רומאכ ,יבא היה ןדחפ יכ .הרובג־תותוא
ה יה ושארבש זוטראקה ;ודדונתה ויתואיפ .החירב תעשב היה הפי אל .םואמו יחס
.ךלכולמ
.והוקיבדה םה

(22 ׳ע ,ב ךרכ ;ה״סרת ,״הל רמא אוה״)
:ןבח עבשנ

! איהש לכ הפרח דעב םהיניש לכו תחא דעב םיניע יתש :ןיע תחת ןיע אל !לארשי עמש
ה פצמו דמוע יכנא יתיוהל הנושארה העשה ןמ יכ ,יעד .יגיחינה
 המקנ לע ,םילבא־םוחיג לע םג אלה לבא ?הפורת וז ןיא ?המ .הלאה םימיל
!דמוע המואה־םלוע—דובכו
, א היהש המיאה־דונדנב ,גורהה יבא לש תוכראמה וייחל תרוויחב יתעבשנ עובשנ יכ

י נא עבשנ ...תוננחתמה ,תובוהצה ויתפש לש הנושמה המיקעב ,תוכפוהמה ויניעב
ר יכהב ,האצי םרט ושפנו ומדב וססובתהב ,יפוס־ןיאה ןורחאה עגרה ותואב
ה דרמ וידיסח תא ליצי אל םימלועה ןוביר יכ ,ךוסכסה תממד ךותמ ,תעווגה ותמשנ

ם לועה לכ ינפלו וינפל שורפה יחצנה ןדבאה תא ,תובכו תוכלוהה ,ויניע תוזחבו ,תחש
!חקא םקנ-----------ץק ןיא •זע
ע משנ אל רשא ,בר גרה .דחאה הדלימו הלעבמ השאה הראשנו ,ימא ,אוהה םויב !יהו

׳ היומ יעלקו תוארטסילב לש ,םיצחו םינבא לש םשג ,דרי םשגהו ,ץראב היהי ,והומכ דוע
.שא יקירומ "םרעייפש״ו הפירש ירודכ לש
(23 ׳ע ,ב ךרכ ,ם ש) !ימא ,ךילא רבוד יכנא רשא רבדה הז
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ם היחא תומכ ,שיבמ ןפוא ותואב ץראב םידוהי וגרהיי דוע אלו ,תולגה ךשמית דוע אל
ל ש ,םיצחו םינבא לש םשג" ,ץוחנ אבצ—םשמ דוע ,רנרב לש ותעד תחא ,אלא ,הלוגב
ו ניא ףא אבצ ."שא יקירומ ׳סרעייפש׳ו הפירש ירודכ לש ,תוומ יעלקו תוארטסילב
י דוהיה לרוגה תא תונשל אב אוהו ,המקנל ןווכמ אוה שרופמב אלא דבלב הנגהל
ה תיה ןהב םינשב תאזו .לארשי־ץראב לדגהו דלונה "שדחה ידוהיה" לש ויפא תאו

ד וחייבו ,הדובעה־תעונתב םגו ,"בושייה" לש לודגה וקלחב יאנגל תשרדנ תויאבצה
־ אטילימ—וליפא רמול רשפא ,ץרחנ טסיביטקא אוה רנרב ."ריעצה לעופה" תגלפמב
ת ונלטבו תואר־רצוק ,די־רצוק יגפמ םא—ולא תומגמ וחדנ םינש ןתואב אלהו .טסיר
י אמ תוערואמב ומצע רנרב חצר וא ,1920 םילשורי תוערואמ ,יח־לת תליפנבכ)

למו "תודמעמה־תמחלמ" תפדעהו ,הדובעה שוביכל קבאמה תפדעה ינפמ םא ,(1921
ת ויטסיפיצאפ תויזהב העיקש ינפמ םאו—תינויצה העונתבו "בושיי״ב תוגלפמה תמח
ו ללה תומגמה לכ דגנכ .יטירבה ןוטלשה לש ויפנכ לצב רדסו־הולש לע תומולחו
ת ונקסמל עיגמ אוהו ,תירשפאה תופירחה לכב ,תונורחאה ויתונשב דוחייב ,רנרב אצוי

ש מחו־םירשע ,הרשע־שמח רובעכ ןתונוכנב תודוהלו רוזחל וחרכוה ןהידגנתמ רשא
ת א ודבל טעמכ המודמכ אוה בצעמ םויכש בצמ לע תורומה תונקסמ—הנש םישולשו
.ישונאהו ינידמה ונמויק לכ

ו נלצא תושעל הצורש ימ ,תויאבצה־ן ויער תא ונירוענ־ינב ןיב חתפל אבש ימ ,םנמא
, תוארתהה ,הלטבה־ידדצ ןמ ,הדובעל ךפה ןמ ,הז ןויזחבש תוילילשה ןמ אקוד טלוק
ם ע תמטמוטמהו ההקה הנילפיצסידה ,תוירזכא םשל תוירזכאה ,תוינקירה ,תורדהתהה
ת ויאבצה תואצות ולא לכ—דובכ םשל המודמ דובכ רחא הפידרהו הבש שגרה־תימומקע
־ אירפמיא־יתלב תוכלממ ןיא ,םנמא) תויטסילאירפמיאה תוכלממה לכ לש תילאנויספורפה
, ונל ןיא הדובע ,ונל ןיא הנידמ .דחי םג רוראו ךחוגמ—!ו נ ל צ א—אוה ירה (!תויטסיל
ת א ונילע רוסאל הצורש ימ ,ינש דצמ ,לבא ״! ? ושע״ :ונל רמוא אוה תויאבצו
, סומזיפיצאפהו סומזילאקידארה ינפמ ,רובעי אלו רוסא ,קשנב שומישה תא ,אבצה־תדובע
־ וטאקיראק) דבלב תוירוטאקיראק קר אל ןטק ירבע אבצ תריציב האורש ימ ;לוכיבכ
ם א יכ ,(!ןיעב םילעופ יפלא ןיא םילייחה יפלא םעש ינפמו תומכה־תולד ינפמ—תויר
ת רעה םש האר ;״ריעצה לעופה״ב ישפח ןתנ לש יוטיב) ״ימואל ןוסאו ישונא ןברוח״
ת נתונה ,"השבכ״ה־לאדיא תא וגל ףיטהלו ונירפעל ןבת סינכהל אבש ימ ;(תכרעמה
ן יאש הבוט הדימ רותב ,"חורב םא יכ ,חוכב אל״ה תא ,תודיסח בורמ ףרטל המצע תא
א יהש הניחב שיש ,ןיבמ וניא הזכ םדא .הביאכמ תועט העוט אוה ףא—הנמיה הלעמל
, הנוילע הלעמ אל איה וישכע ונלש תויאבצה־יאו .הנממ הטמל םג שיו ,תויאבצמ הלעמל
א ל דוע םא יכ ,תויאבצל לעמ ונממורתה אל ונא .תונותחתבש הנותחת הטויד םא יכ
וחב ונל ןיא ,ונליבשב םידבועו ונכותמ םיאצויה םיימואל םיניגמ ונל ןיא .הזל ונעגה
? ףורגא ונל ןיא יכ ,ראפתנה .םעה־תדבועל םלוכ רסמתהל םירשכומ םיר

( 180 ׳ע ,ב ךרכ ;.ב.ח.י :המיתח ;״המדאה״ ,ןושח ,ף״רת ,״םינויצ״)
א בצב לבסו תריש הברה .תויאבצ לש המעט בטיה עדי אוה—"טסיביטקא״ה ,רגרב
ד חא רהוס־תיבמ לגלגתה ,ספתנ ,חרב ,("תחא הנש" ורופיסב ךכ לע בתכ ףא) יסורה
ף טחנ ,קירעכ תוומל ולרוג ץורחל ויה םידיתעש ,טפשמלו הריקחל ךרדבו ,והנשמל
, רבעב ךרד־תרבכ השע םהמעש ,םירנויצולובר־לאיצוס ,םינכפהמ־םידידי ידי־לע
־ימע לש תויאבצ) וב קבד תויאבצ קבאש המ לכל זאמ ותושיגר לע .היסורמ חרבוהו
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" הרוכמ רוכב" ורפסב רינשוק ןועמש רפסמ (ודועמ ריכה אל תרחא תויאבצ יכ ,רכנ

־ חלמ תפוקתב םילשוריב שחרתמה ,רצקה השעמה־רופיסמ .(1965 ,א״ת ,״תונייע״)

ה מ לכל רנרב לש היגרלאהו האנשה תדימ לע דומעל רשפא ,הנושארה םלועה־תמ
.אבצ לש יווה ריכזמש

, םילשוריב השוע יגאש הדובעה תאו "רצחה" תא תוארל רנרב תא יתנמזה תבש התואב
א בצה הנחמ לש הרצוצחה לוק תא ונעמש ונרצחל וסנכיהב .יתנמזהל תואינ אוהו

ת א ןיכרה אוה ,ורדק ומכ וינפ .םוקמ תברקב "סנאילא" רפסה־תיב רצחב הנחש יכרותה
ה מיענה התוא" :רמא הרצוצחה תעיקת המייתסנשכ ,םיכשמתמה תולוקל בישקהו ושאר
."אבצב יתויהב ינא היתעמש רשאכ הרצוצחה התואו

(138־9 ׳טע ; 1965 ,הרוכמ רוכב :רינשוק .ש)

בצה הל המדית אמש ותדרחו) הללכב תויאבצה ןמ דנרב לש תישיאה הדילסה תורמל
ת ירבעה תויאבצה ןויער לא "הל רמא אוה״מ ךרדה איה תחא—(השדחה תירבעה תויא

־ ועה־תסיפת לש םיטלובה םיווקה דחאל הימתהל־דע הבורק דנרב לש ותשיג .השדחה

ה מואב םיבר םיינוציק םיגלפ לש םהיתובשחמ תא ןכמ־רחאלש םינשב הסנריפש םל

, "ךשוחב יכלוהה" ורומזמב שוטר ןתנוי רמוא ךכו ."םינענכ״ה םג םכותב ,תילארשיה

/  דחא בבל היהי דע / ,ירכנה לכ בלמ רוקע״ : 1965 תנש ףוסב הנושארל םסרפתנש

 היה םיליצא־ןב / קנחיהב תודע ירבש / באתסהב םדא קבא / הזה ךמה םעה לכל

ת מכח לכו / םא־בלח םע קני וז / לער ברקמ איקהלו / —,זבל ויה םע־ירידא / זובל

ו תי / ןמאנו םת בל לכו״ :דועו .(336־347 תורוש) ״ןומישיו שבועמ הלב / הרז ןקז

/  ברק םויל שדקתהו / —ןמא רמאי ובל םדבו / םדב ותי ונימי לע / וחצמ ילע םדב

ך חלת ושפנ רשא / הזה ךמה םעה לכו״—.(543־548 תורוש) ״שפנו םדב שדקתהו
ז ומת ומכ / וימדמ לעבכ םוקי / —רזל ןתנ ותירב תא / ובל םיפנח תא רשא / רפע

ס יפדת ;רומזמ ,ךשוחב יכלוהה :שוטר ןתנוי) .(689־694 תורוש) ״...םייח בושי

.(2 סמ ״וק״ ךותמ

ר ותב ידוהיה ,"הזה ךמה םעה" דבאמ הב ,תפסכנה הזופרומאטימה תשחרתמ המחלמב

׳ "׳השבכ׳ה־לאדיא" תא ,תילילשהו תיביסאפה ,תיתולגה ותשרומ תא ,םע רותבו טרפ
ם ג ."ברק־םוי״ו "ףורגא" עדויה ,יביטקא ,"תויאבצ" דומל ,דכולמו שדח םע השענו

תפה םינוש יכ ףא ,םימוד ,םהיפלכ תילילשה הדמעה ,הווהב םיברעה בצמ לא סחיה
ן יב ףותיש ןכתייש יהשלכ הבשחמב ומצע עשעשמ וניא וליפא רנרב .דיתעל תונור

.תפתושמ תוברת תיינב—רמול ךירצ ןיאו ,םימעה ינש
קייבוא חרוככ איה תמייקו המחלמה היופצ—תואיצמה דצמ .הכובסו השק הלאשה
ם עב ישממ יוניש ןכתיי אל טעמכ היגולואידיאה דצמ וליאו ,ונממ טלמיהל ןיאש יביט
 הינמיסמ םה המחלמו ןיוצמ קבאמ ןאכ ;תירוטסיה תוליעפל תוליבסמ רבעמה ילב
ם ע תומדו םדא סופיט תריציו "תולגה תשרומ" לע תורבגתה לש רתויב םיטלובה

.לארשי־ץראב ,שדחו ריעצ ,ירבע

א יה אמש וא—תוביסמה ףקותב ,ץוחבמ ונילע יופכה חרוכ קר איה המחלמה םאה ךא
ן ילארשיה םדאה לשו םעה לש שדוחמה שוביגל ךרדב יוצרו יחרכה בלש םג
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חלמה .לארשי־ץראב ינוליחה ידוהיה םויקה תוהמ תא ותומב אטיבו וייחב שח דנרב
 ,תושילתה) "םוקאוו״ה תא אלמל תודיתע ולא—תידדהה האנשהו תורזה ,םיברעב המ
 םדאה לש ושפנבש (״! םינבומה לכב הדוהי ץראלו ונל המ״—וירבדכ ,שואייה ישרש
 הניא השדחה תוימואלה :רנרב לע וירמאמב לייווצרוק לש ותנחבה תקדוצ .ילארשיה
 רסיתמ (קהבומ ינוליח םדאכ) רנרבו .םיהולאב הנומאה דספה תא אלמל הלוכי
 ,תויזויגילר תווקתב ושפנ תא עשעשל ילב לארשי־ץראב ידוהיה םויקה יטבלב
 לכ וירחא ןיאש תוומה תמיא ינפב ,ספאה ינפב ,ץאה ינפב דמוע אוה ךכ םושמו

 תועצמאב ,ילילש ןפואב אלא הבהא ידי־לע אלמתת אל שפנבש תונקירה .העושת
ור הבהאל אלו ילילש סוראל אשומ םה םיברעה םג ןכל) תוועמה ,ינלוחה סוראה
 תויפוטואו םידורו תומולח ידי־לע אלמתת אל תימואלה תונקירה וליאו ז (תיטנמ
 ןיכסה ,המחלמה ,המיאה תועצמאב אלא תואיצמב םשגתהל תורומאה תויטסיפיצאפ

.תוומהו
 וערו ודידי לש תיטסיפיצאפה הדמעה םע חוכיווב ,1913 תנשמ המישרב רנרב בתוכ

—ןימינב ׳ר ,בוטה

ד וסי םהל ןיאש ,ולאכ שפנ־יפיו תודלי־תומולחב ,םלועה לא הזכש ילאדיא סחיב יכ
, תוירסומ־יא ,ןכ ,תוירסומ־יא וזיא ,יתעדל ,שי ,םדאה לש םיקומע־יכה םיטקניטסניאב
־ יצמה־תורירמ לכ תא יוארכ הטילק־יאמ םיעבונ םתויהב ,חרופ קבא תניחבב םתויהב
ם ירחא־םדו ונמד תא ךופשל תורשפא וזיא ונל ,דתיה וליא ,םירשואמ ונייה ירה... .תוא
ן יטקרסקל ונינב תאו ונמצע תא רוסמל תורשפא ונל התיה וליא ,תידוהי תדלומ־ץרא לע
ו נא םא ,ץראה־ינב ונינכשל הבהא לע רבדל שי ,ןימינב ׳ר ,המ ;םידוהי אבצ־ישנא לש
— ורבחל םע ןיבש םיסוחיל תוילאדיא ללכב סינכהל שי המ ז םיביוא ,ןכ ,שפנב־םיביוא
: תעדי אלה ןאכ בצמהו .םלועמו זאמ ,לכב אוה בזוכ ילאדיאה סחיה 1 חלצת אל איהו
ף לא תואמ עבש־ששמ תוחפ אל ,היבשות רתי דבלמ ,םיבשוי הנטקה לארשי־ץראב
ם יאב ונאו ,הרכהבו לעופב ץראה־ינודא ,םתוירוטלוק־יאו םתדירי לכ תורמל ,םהש ,םיברע
ש י רבכ וניניב האנש .הזל ונצלאי חרכהה יכ ןעי ,םכותב ררוגתהלו םהילא רודחל
ר פעכ ונמישל םדיבו ,םינבומה לכב ונתאמ םיקזח םה .היהת איהו—תויהל החרכומו
, אופיא ,ונילעו ,םיקזח ןיב םישלח רוגל ונלגרתה רבכ ,לארשי־ינב ,ונא לבא ,שודל
ת ושלחה ונידיבש םיעצמאה לכב שמתשהלו האנשה תואצותל הפ םג םינוכנ תויהל
, ןכ—האנש־יאלמו האנש־יפקומ אלה ,ונא םיליגר אלה .הפ םג םייקתהל לכונש ידכב
. םעל ונייהנ זאמ םייח וננה—! םיבהואה םיכרה םירורא !תויהל ךירצ ךכ ,האנש־יאלמ
.תוילאדיאו תוילאטנמיטנס ילב—לכ םדוק ,בצמה־תותימא תנבה—לכ םדוק לבא

(323 ׳ע ,ב ךרכ ;ג״ערת ,״יסקנפ ךותמ״)

 ...?ןולת םיברע םע ?הא ?ןולת ןכיה") תוועמה סוראה—הלא ינש דצ לע
םישוע םייוג — ,-------? םיברעה ךל ושעי המ התא עדויה ..!הה—? םיברעה םע
 !תבשל הפ תדחופ ינא״ :וא ז 343 ׳ע ,א ךרכ ן א״ערת ,״ןאכמו ןאכמ״ ךותמ ״! תוסג
 אל ינא ...ךתא אלה ינא ...השפיט ,ידחפת לא—...התיבה בושנ ...יברע הזיא אובי דוע
( 483 ׳ע ,א ךרכ ז ב״פרתב ספדנ ,״הלחתהמ״ ךותמ ״...רבד ךל השוע אל ינא ...יברע

 םויקה תעדות תא חוכב ריזחמש ימכ םיברעה םידמוע—ת ירזכאה תוימואלהו
הכשמה איה וז תושממ !לארשי־ץראב ידוהיה םדאל תושממהו תואיצמה תשוחתו
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ם ושמו ,("דוסי־רסוחל דוסי־רסוחמ ,האנשל האנשמ ,חפה לא תחפה ןמ") תולגה לש
ת רימש לע הרירב־רסוחבש קבאמכ—רומאל ,דבלב הלילשה דצ לע תשגרומ איה ךכ
. ול רבעמש הלאש לכ לאשיתש ילב ,ןוילעו דיחי ךרע השענש םויק ,יזי׳פה םויקה
 אצומ אלל לבס לש בצממ ,קומעה שואייה ןמ ךילומה וקה אוה דיחי ךרעכ םויקה
, תולגה תלילש םג איהש) תיטסיביטקאה תוינוציקה לא—תוימיספה ןמו ,םעט אללו

.(ךכמ עמתשמה לכ לע

־ דיתעל רומזמ־ריש תניחבב דנרב יניעב היה ןיידע הז ימואל םזיביטקא וליפא ךא
, תולג לש הכשמהכ ול הארנ ץראב ידוהיה בושייה בצמ .תירוטסיה תואיצמ אלו אובל
י דכ .לארשי־תסנכבש "תיטקוק" תוישנ תדימ התוא לש ,תימואלה תויביסאפה לש
יגרמ תויפוטואב אלו—תויאבצב ,חוכב ךרוצ שי ליעפ חרואב הירוטסיהה תא בצעל
ה דהאה־רסוח לע .דיתעבש תויביטקאל יאנת איה הווהבש תויביסאפה תלילש .תוע
:ןונגע י״ש רפסמ רנרב לש תורדוקה ויתויזחת ולבקתנ הב

, םש בתכנ ךכ בוריקבו ,דמחנ רמאמ םסרפתנ טלעוו יד לצרה לש ונותעבו לצרה ימיב
י לעב םימעהש המ לכ .םירחא ידי לע תישענ ונלש הירוטסיהה לכ ונצראמ ונילגש םוימ
ו נחנא םישוע תונויצה דוסי םע לבא .םישוע םה ירה ונב תושעל םיצור ונלש אינסכאה
ם היתובל תא דימ ול הנק הז ןיער .ונא ונחכבו ונידיב ונמצע ידי לע ונלש הירוטסיהה תא
ם ישוע—םישוע ונאש תונויצבש ,ינויצ ףיטמ לכ יפב חוור רבדה השענש דע םינויצה לש
ה תיה תכחוגמ ונלש הירוטסיההש ,רמאו ותאצרהב רנרב אב .ונלש הירוטסיהה תא ונא
ם רג ןובלע המכו רעצ המכ ןיבהל לק התעמ .תונויצה םע איה תכחוגמו תונויצל םדוק
.הירוטסיהה השעמל םיפתוש םמצע תא וארש םתואל רנרב

(279 ׳ע ,1961 ינוי ,״דלומ״ ,״ותומבו וייחב רנרב םייח ףסוי״)

:םוכיסל
ש וחב עדי אוה .לארשי־ץרא לש ןושארה ינוליחה "שודק״ה ,ותומבו וייחב ,היה רנרב
ש דחה ימואלה םויקה םעט תושעיהל תולולע תידדהה האנשהו יברעה תלילש יכ
ם תומבש ,םיתמה רכז לעו ברחה תרובג לע ךנחתהל ונא םידיתע יכו ,לארשי־ץראב
ה קומעה תוימיספה תא ונל שירוה אוה .םהומכ ונייח תא בירקהל ונילע םיווצמ םה
ת רדוקה ותיזחתו ותנחבא איהש ,הרירבה־רסוח לש (תינוליחה) הבושתה תאו ,ולש
ת וימואלה תא דובעל ונילע אהיש םושמ ,"תויאבצו ץוחנ חוכ ,חוכ" :דיתעה יפלכ
יקע תשוחתבו ,הברקהבו תוירזכאב ,הרובגב ,תוקידאב ,הענכהב השדחה תילארשיה
ו בל רתסב בטיה עדוי ונתאמ דחא לכש העש—; השדח תדל םיאנק לש—תימצע הד
ם ירחאמ בכרומה ביטקלוקה לש) םעה לש יסיפה ומויק רובע םייחהו שפנה תריסמ יכ

ם וש ,תיתדו תיטנדנצסנארט תועמשמ םוש הב ןיא—(ינומכו ךומכ קוידב םהש
ימאה הנומאה לשו תדה לש הימוחנתמ םואמ ,הלואגל זמר םוש ,שפנה־תוראשיה
ת ושגנתה לש תיטילופ היצאוטיס ךותב טרפה לש תרויעו תירזכא הקיחש אלא—תית
ל ש בצמ הרציבש איה הדיחיהו תחאה תילילשה התמורתש היצאוטיס .םימואל ןיב
ת א ונינפמ הריתסמ איה ךכבו (לוכיבכ־םייחצנ) טעמכ םיקסופ־יתלב ךוסכיסו המחלמ
.ונייחב רשא תילכתה־רסוחו תוספאה
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. תידוהיה הנומאה ןדבאל ימואל ףילחת התשענ םיברעה םע תדמתמה ונתושגנתה
ה שקה ןידה־תדימ תחת לפונ אלא םימחרהו דסחה תריפסב יוצמ ףילחתה ןיאו
.הביאכמהו
י ברעה םעל ידוהיה םעה ןיבש םיסחיב רורשל היושעה הקיטנמורב ןימאה אל רנרב
ס פדנש 1907 תנשמ ״ברע אשמ״ב ןימינב ,ר חסונ ,תיטילופ הקיטנמור אל .ץראב
ה תואב ספדנש ,ילילגה הרומה ,ןייטשפא קחציל "המלענ הלאש" חסונו "ררועמה״ב
, ףולרוא ,אלרוב ,יקסנלימס ירופיס חסונ ,תישגר הקיטנמור אלו ,"חולישה״ב הנש
ה פוקתב ,םירחא םירפוסו רהנשו ימש ,שרב ,ינבואר ,יקסבטס־יותס ,חמצ ,תוכרב
ו בתכו ,חרזמה לש "הקיטוזקא״ה ןמ תרחא וא וז הדימב ומסקוהש ,הירחאלו איהה
ו א ,ותסוס לע וקשנ־רוגח בכורה ,ליצאה יברעה לש תיטנמורה ותומד תעפשהב
ם הייח־חרוא םג ךכל המודבו ,"ך״נתה תפוקתב ירבעה לשכ" וייח־חרואש חאלפה לש
."וניבא םהרבא ימיבכ" םייחה םיוודבה יטבש לש
ר ושימה תא האר רנרב .םולש—הז רשקהב ,השוריפו התועמשמ ,תיטילופ הקיטנמור
ן ימאה אל רנרב .הבהא—השוריפ תישגר הקיטנמור .ברחה—רתוי ירזכאהו ךומנה
א וה לוכי") .טרפ לא טרפ תבהאב אל םג ,םימעה ינש ןיב תיתימא הבהא יסחיב
. ("אניקסע אק ידוהיה בושיב ינא—ועבש ושפנכ ׳םיברעה־ייחמ׳ בותכל הסומ ה׳גוח
ל ש םויאה תא קר האר—ינפקותהו יטוריאה ,ךומנה רושימבו .תורזה תא קר האר אוה
ה ניא ,רנרב תעדל ,םיברעה םע שגפימב ותנכסש ,ימהבהו יטרוורפה ,תוועמה סוראה
.הדימ התואב התפמ ףא ילואו ,ברחה תנכסמ התוחפ

 יאדכ ילוא .םיברעל וסחיו רנרב לע רוביח ךותמ ,םוכיס ירבדו ,דחא קרפ ןאכ יתאבה
: םהו ,רוביחה לש םירחאה ויקלח ןכות תא ,דבלב םיקרפה תומשב ולו ,ןייצל דוע
? תורזו תושילת ?"תידוהיה תשרומה" לומ חרזמה תצרעהו הקיטנאמורה תובקע
ח רוא :םיברעל יטוריאה סחיה ?יברעה םויאהו ילארשיצראה ףונה :שואייה ישרש
ת ובילע ןיב ? טויסכ יברעה תומד ? חרזמב העיקשהו תועמטיהה תנכס ,"ץראה־ידילי"
ואלל סחיה לע ״! ריעצ חא 1 דבוע םותי״ :ינאמוהה סחיה ? (םיזיביטקא) תויאבצל
.יבושייה םזיפיצאפה לש ותוירסומ־יא לעו תיברעה תוימ

ןורבח ימרכב
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 ,יזוע ןב עושיכלמ ןב עושיבא ינורמושה ןהוכה םע ריע לש הבוחרב רבוע יתייהשכ
 ויה ,ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחנפל דע ,תרוסמה יפל ,העיגמ וסוחיי תלשלש רשא
 לש תורורצ םיחלשמ םהיתב וא םהיתויונח יחתפב םידמועה וא םיבשו־םירבועה
 ,ןהוכב :ןפוד־אצוי ,רזומ גוז הארמלכ ,םיכלוהה ינשב םיהמתו םיינרקס םיטבמ
 סננכ הארנ היהש ,המוקב ינוניב ,ודצל ךלוההו ,העברא רסח םירטמ ינש ותמוקש
 רעת עדי אל רוחשה ונקז רעשש ,רתימכ חותמו רימת עושיבא .קנע דחאל הוולתמה
 תעלקמ־השעמ ,ןרוחשב תוקיהבמה תותובעה ושאר־תופלחמ םג ןכו ,וימימ םיירפסמו

 תחפטמל תחתמ לא הכובס תעקפכ תוסנוכמה ,תונטקו תולודג תומצ תורשע לש
 ,הלוגעו המודא תפנצמ שובחה ושאר ביבס תוכירכ־תוכירכ ול הרושקה ,ההכו הלודג

 ־תבחר ,ההכ־הלוחכ תרדא ושובל ןהוכה .רוחשה ולידג לע םודא יברע שוברת
 יקא׳ח־יסנכמ ,הנבל הצלוח—לק ישובל ינא וליאו ,וילוסרק דע תדרויו םילוורש
.שאר־יוסיכ אלב העורפ תירולבו ,ברג אלל םילדנסו תורצק
 ינבל תינייפאה תוליצא לש ההכ ןורויח םהילע ךוסנו םינידעו םיקד עושיבא לש וינפ
 .ןורמוש יררהב הנש יפלא־תשולשמ הלעמל לש םויק רחאל הלכו־ךעודה ,ןומדקה ומע
 םינהוכה תחפשמל דחוימה ןווינ לש ןוג םעמעמ היה ןהוכה לש ונקויד תומדב םלוא
 לש םיתעה־תורוק ירפס יפל .תורודה ךשמב םמצע ןיבל םניב ללכ ךרדב םינתחתמה
 ןותיח ידי־לע םד־יוריעל תונורחאה תופוקתב ושענש תונויסנ והותב ולע ןורמוש־םע
 ינב לכ ינפ לע םימרומה םינהוכה תדע תא קזחלו ןנערל ידכ תורחאה תוחפשמה םע
 השורגה קר אל ,ד״וי לש וצוק דע םימייקמ םה םתואש ,ארקמה יניד יפל רשאו ,הדעה
.הנמלאה םג אלא םהילע הרוסא
 ןידכ םהל םישירפמ חבז לכמ ןפש ,םויה דע םהל רומש םינהוכה לש םרה םדמעמ
 רוש םא חבזה יחבזמ" םהיתורודל ןהכה ןרהא ךרי־יאצויל תתל תבייחמה ,השמ תרות
 ןמו הדשה תבונתמ תורשעמו תומורת ."הביקהו םייחלה ,עורזה ןהכל ןתנו הש םאו

 תא תואבצ־יהולא ריתסה זאמ ,תונורחאה תופוקתבש רחאמ םילבקמ םה ןיא יחה
 תלחג אל םהל ןיאו ץראה יטילש ידי־לע םהיתועקרקמ ולשונ ,ןורמוש בשוי ומעמ וינפ
 ׳ךנגד תישאר" ,בותכה תא ןורמוש םע ינב םיארוקשכו .רקבו ןאצ ירדע אלו םרכו הדש
 ־ימי ורכזי יכ תועמד םהיניע הנלזת ,"ול ןתת ךנאצ זג תישארו ךרהציו ךשורית
 ןונ ןב עשוהי ימיב התישארש תיתדה הלוצאה ינבל םהל התלע המו םימודק תראפת
 לש הנוהכהו לשמימה זכרמ התביבסו םכש ויה רשאכ ,םיטפושה ימיבו ןענכ שבוכ
 םיזירג־רה אוה־אוה ,"הוהי רה" ,םירהה־ריחב לע ונוכמ לע דמע ןכשמהו לארשי

 ־עבראכ הנומה ןטנטק טבש ,רפסמ־יתמ קר ודרש ברו לודג םעמ ? םויכו .ךרובמה
.לאעמשי תולגב םיזובמו םילד ,ףטו ןקז ןהב ,שפנ תואמ
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 תא םיחוד תרוסמהו־רפסה־יעדוי וינהוכש ,ינורמושה טבשה תא יתרכה הנושארל

 ,יניסמ הנתינש יפכ השמ תרות ירמוש—"םירמוש" םמצע םינכמו "םינורמוש" יוניכה
 ־שער דקפ רשאכ ,םינש תורשע המכ ינפל הלח—לאמשו ןימי ורס אל הנממ רשא
 םתוא לש ץראה ינותעש רחאל וז ריעל זא יתאצי .םכשב ודקומו ונצרא תא המדא
 אצויכו "הרומעו םודס תכיפהכ הכופהה םכש" לע תורפסמה תורתוכב ורתכוה םימי
וקמבש תוסירהה ןיב דעוצ ,םכש ריעב אופא יתאצמנ ילוי ימימ טהול דחא םוי .ןהב
.םינורמושה תונכשמ לא יתעגה הבר העיגי רחאלש דע ,רבעמה תא ומסח םיבר תומ
 וררופתה—םשדק־רה תבריקב ,תולדלודמו תונשונ תותקב—םינורמושה תונכשמ
 הדעה זא התנמש שפנה םישמחו־האמ .םידלי לש םהידי־ישעמ רפעו לוח ינבמכ שערב
 השודקה־םוחתב םתוא וטנ םהו תושרה םעטמ םהל ונתינש םילהאב וררוגתה םכשב
 ופא־ןורחב ללוחתהל דמוע ףסונ שער יכ רומאל ריעב וכלהתה תועומש יכ ,רהה לש
 שי .רהה לע ןוכשל רמוא ורמג םינורמושהו ,ובר יכ תונוועו םיאטח לע ידש־לא לש
 ץראה שערת בוש יכ ונימאהש הלאו ,תפסונ תונערופמ םליצי םיזירג יכ ורמאש
 *ןידה־םוי אוב דע םיננאשו םיחוטב וב ןמטינו שדוקה־רפע ונילע הסכי בטומ" :ורמא

."הייחתהו
 תרות" לש די־יבתכ יל ועיצהו ינובבסש םינורמוש ילע ושע החודו אכדמ םשור
 ,תירבה־תוחול תא הנק" .ער עגפו הלחמ לכל הלוגס ןהש תועימק וא "תמא לארשי
 וב תרח םולשה־וילע םיאיבנה־ןודא ונבר השמש בתכב תובותכה תורבידה תרשע תא
 ־יחרפמ דחא .השודקה םתלוכרב ינופיקהש םיבר יב וקחד ,"תירבה־תוחול תא
 תינבת תא תונקל יל עיצה ,תושוחכה וייחלב תצבצבמ רעש תמולפש ,םינהוכה

."ןרהאו השמ ימיב ותנוכתמכ" ןכשמה
 רשא ,הקיתעה לארשי לש ינרקודה "ץעד״ה בתכ תא יניע־ומב יתיאר הנושאר םעפ וז
 וטשפ םינהוכה ןמ אלש תוטוידה .עבורמה בתכב והורימה אלו וב וקבד ןורמוש ינב
.םהיתב תוברוח לע םעיבצהב םינונחתב די
.םודא שוברת שובח ימכש יברע ילא הוולתנ הריעה םינורמושה־תנוכשמ יבושב
.ויתלאש ״? [םתד המ] ׳םוהניד וש׳ ז [םינורמוש] הראמאסה לש םביט המ״
 ןיעכבו זובב קספ ,"[לגעל םידבוע ,ינודא ,וללה] ל׳גע לא ןידבע ,ידיס אי ,לודאה"
.הליחב
.ינומכ והומכ ,דחא לאב םינימאמ וללהש ונזא תא רבסל יתיסינ אוושל
 אנ־רומא ךא" ."לגעה־ידבוע" לע יתועידי תא ןקתל הסינ ,"ךכ םיארנ םה ץוח־יפלכ"
 לע תורוד תחא הפיפכב םתא םירגש ונחנא ,םהילע תמאה תא עדוי םצעב ימ :יל
 ״! ןנימ־רב ,לגע־ידבוע םה רתסב .תורורב ךכ לע זמור ןארוקה םג ז ירכנה וא תורוד
."רוראה ןטשה יגפמ הללאב הסחא" :ושחלב םיימעפ םידדצל קקרו רמא
 םירענ םויה תרחמל יתיאר ,השקה תונערופה לשב תחא הרצב הלוכ ריעה התיהש ףא
 ןבא תחת ןבא בישהל ללכ וסינ אל וללה .םינורמושה ידליב םינבא םידיימ םייברע
.םהילהא לצב רתסיהלו חורבל ורהימ אלא
,תורבידה תרשע תא יל עיצה בר סומינבו ילא שגינש ,עושיבא תא יתרכה םוי ותוא
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ל ש ודי םצעב ,רורבו יקנ ,עבורמ ירבע בתכבו ינורמוש בתכב הז לומ הז םיבותכה
י מכ יל הארנ החצה תיברעה ונושלבו ךרהו טקשה ורובידבו האנה והארמב .רכומה
ו לגלגתיש יתעד לע ללכ הלע אל זא םלוא .תוירבה תא וילא ךשומה והשמב ןחינש

.וניניב םקרתי קודהו דימתמ רשקו םירבדה

ב
, ולש אבס תיבב לדגו דחאכ ומאמו ויבאמ רפסמ־םישדח ךות עושיבא םתיתח ותודליב
ו תודליב ימ ותמו םינוונמ וא םיגפ ודלונ םבורש ,וינב תשש תא לכישש ,ןהוכה יזוע
ב הא ןהוכה יזוע .םינבכ ול ויהש םיאצאצ ול וחינה םהמ םינש קרו ותוריעצב ימו

ן קזה ןהוכה ליחנהש לא־תרות לע דחוימב זלה היה דקוש יכ ,וידכנ לכמ עושיבא תא
, תושעל אילפמ היה ודי־בתכבו אבס ידומילל ונואמצב םלוכ לע הלע עושיבא .וידכנל

ם ירפסה תשמח תקתעהב קיהבמו ךורא ותביש־ןקזש שישיה םע עייסמ היח ךכו
, החפשמ־תוגיגחלו םידעומל תורימזו םיטויפו הליפת־ירודיס ,םישוריפ ,השמ־תרות לש
ן יאב הז די־חלשמ לע אל םא ןהוכה היחי המ לעו .לבא ירקמל תורישו םינומזפ ןכו
? ותלוז רחא קסע םינהוכה בורל
ת עשב עושיבא יל רפיס ,"יתוא קניפ אל ןוילע תריזג יפל שונא ייחב קחשמה לרוגה"
ל האמב תינש יתרקיב רשאכ ,תירבע תברועמ תיברעב ,ותא הנושארה יתורכיה
ו יח םיבר .הנשה תיצחמ ךותב ימאו יבא ילע ותמ רשאכ יתייה שש ןב" .םינורמושה
ם לוכ .הטילפל ראשנש םינוקזח־ןב ,םהב ןורחאה ינאו ,רפסמב העשת ,יתויחאו יחא
ו ינפ תא ריתסהש ,בקעיו קחצי ,םהרבא יהולא ,םימורמ־ןכוש ידי־לע תוומל וחקלנ

ם ימי ךיראי ,ינקז־יבא ינפסאיו .ידבל יכונא רתוואו ,ושדק־רהב ותרות ירמוש ומעמ
."ןבכ ול יחאו ,בטיה קנפ ,ינקנפיו ותרוק־לצ לא ,םינשו
' ימכש אטבמב תיברעב ורוביד ךותב םהילאמ ומכ םישחלנ םיקוספ ירבשו םיקוספ
.הפ־לע עדי םבור תאו ,ויפ לע םירוגש שמוחה יקוספ ויה יכ ינוריע
ד יה־יבתכ יקתעה לש קושב .ומלועל ךלה םייתניבש ,ובס תונמוא תא שרי אוה
ע ושיבא ךא ,םירחתמה םיבר ,םרא־ןושלו רבע־ןושל לילב ןיעמ איהש ,תינורמושב
י לארשיה ץערה בתכב ומכ לאעמשי בתכב םלשומו רודס ודי־בתכש ,היה ןמא־רפוס
. חנש םיפלא תשולשמ הלעמל ךשמב בטיה רומש וילע ורמש ןורמוש ינבש ,םודקה
ה רותה ישוריפ ובר ,תירבעהו תימראה תא הקחד הנושלש ,לאעמשי תוכלמ הרבגשמ
ו בתכנ םישוריפה ירפסבש הרותה יקוספ ךא ,וז השדח ןושלב ובתכנש תווצמהו
ת ורבדה תרשע ותרחנ ובש ,עושיבא יל רמאו רזחש יפכ ,בתכ ותואב קרו־ךא םנושלב
ו ררוע שדוקמה ץעדה בתכ יבגל עושיבא גהנש קוידו רודיה ותוא .תירבח־תוחול לע
" םירמושה" תדעב גוהנה יפכ רשא ,לודגה ןהוכה לש םג םללכבו ,םיבר לש םתאנק
.המכחבו הרותב אלו םינשב ונורתי לשב קרו־ךא הלודגה הנוהכל רחבנ
י ריקימ דחא רשאכ" ,עושיבא םעפ יל רפיס ,"הסנרפה תניחבמ בחרמל תאצל יתלחתה"
ר חבממ ול יתאבה .ללמואהו ןטקה ונמע תודלות תא בטיה רוקח רקוח לחה םילשורי

לע החישל תועש יל דחימ היה אוהו ותיבב םיסנכנהו םיאצויה ןמ יתייהו דיה־יבתכ
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ם ימגתפו םילשמ ,תודגא ,םהיתורוק־ירפס ,םנושל ,םעברו־םחרא ,׳םירמושה׳ םע
, דעומו גחב ,לוחב םירמוא םחש תונומזפהו תורישה ,תונברהו תוליפתה ןכו ,םהלש
ת א התש ,ולוכ דובכ רמואה ,קימעמה םכחה אוהו .הגותו לבא ,ןוששו החמש ימיב
. תורוד ינפלמ אוה־ותחפשמ תורוק לע תוחיש עמושה דחאכ היהו ןואמצב םירבדה
ך יישה לכו ונמע ירבד תא ריקוי הפש דחא ונתדע ינבב םג יתאצמ אל יכ ךל רמוא
ו ז הבהא לש הרשיפ המ ישפנ תא יתלאש תחא אל .בבלה־םת לודג םכח ותואכ םהל
. םירחואמהו םימודקה םכיבתכב םינוכמ ונאש יפכ ,׳וללה םיתוכה׳—׳איתוכ ינה׳ל
, וניררושמו ונימכח ירבד ארקמלו עמשמל ולש חור־תרוקו הבהא לע יתהמת תובר
; ולש עונצה ץעה־ףירצבש ותדובע־רדחב דחא ןחלוש לא םיכומס םיבשוי ונייהשכ
ו ננושלבו וניבתכב ,יב האור הז יבהואו ידידי :הדיחה יל הרווחתנ םימיה תוברב לבא
ה תומדב הדוהי־ינב תמוא ,ותמוא לש הנקויד־תומד תא ,ונלש םילשמו תודגאבו
."םייתעבש םויכ ול הרקי וז תומדו ,םיינושארה המלצבו
ו נא םידגנתמ וליפא ונחנא םיחא" ,רוהריה רחאל עושיבא ףיסוה ,"ןכ־יפ־לע־ףאו"
ם יקולח ונא םא םג ,םכתרותו ונתרות איה ותרותו ונאיבנ אוה השמ ,והערל שיא
מוש םילאעמשיה יכ ,ונא־ונמולש יולת םתא־םכמולשב .השמ־תרותבש רקיע יניינעב
ל א .םהינפב דומעל םילוכיש םיברה םתאו טעמה ונחנאו ונתוא םגו םכתא םג םימ
, םכדיב אוה חוכה לבא ,איה ונתא ,השמ תרות תמא ,תמאה יכ ךל רמוא םא ךפא רח?
."םיגרוחה־םיחאה ידיב
 האנהה לבא ,םינורמושה טבש לש רקוחה םע וז תודידימ תירמח האנה הנהנ עושיבא
ן כלו םידימאה םע הנמנ אל םילשורי שיא םכחה יכ ,עיבשהלמ טעמ ,התיה תמצמוצמ
ת יקלח הדובע ול גישהל ודיב הלעש דע עושיבא לש ודסח־שיא עגיו חרט הברה
ה ז םכח היה ךירצ המלו .ינא יתדבע וב ןומוי ותואב הביבסהו םכשמ בתכ תרותב
 המצמטצה עושיבא לש ותלכשה לכש םושמ ? ודיב רבדה הלעש דע הברה הכ חורטל
ן ושלב ןכות־ילד םירפסמ באש תורחא תועידי תצקו ומע לש םדק־ימי תוברתב
ל ידבה אל ךכ םושמ ;המר לכ תלוטנ זא התיהש ,תימוקמה תונותעה ידומעמו םיברעה
, דתיה הנטק הרייע םכש .ןוימדו תואיצמ ןיב ,רקיעו לפת ןיב םלוע־תויווהב עושיבא
.תימוקמה הרגישה םוחתמ םיגרוחה ךרע־ילעב םיניינע הב ויה אל טעמכו זא
, ולש תובתכבו תועידיב לפטל ילע היה ינותעב חרזמהו םיברעה יניינע לע הנוממכ
ם יאצוי .םהב עובט תולפת תונומאו ןוימד םתוחש םולכ לש םירבדב ןאלממ היהש
, התוריעזל סחי לכ אלל ,הב םילודג ויהש םיכוסכיסה םלוא ,הדעה יניינע ויה הז ללכמ
.םינוש םימעטמ ,םוסריפל ונתינ אל םבורב
ן וטלשה ידרשמב זוחמה־לשומ תלעמ־דובכ לש ורוקיב לע תויתרבח תועידי אל םא
ם יניינע אל םא—ריעב זא דיחיה ןולמה־תיבב הדועסה לש ךורא רואיתו ,ימוקמה
ת ופוכת הצצ התיהש איה ,וז םימיא־תבר היח ,(עובצה) "עבד״ה ירה הלא ןיעכ
ה מלענש ,ריעל ךומסה ינולפ רפכב םישבכ־תעור הדליב השעמ .עושיבא לש תועידיכ
ך כ םאו .והותב ולע תודיתע־יאורו םיששג תרזעב םישפחמה לש םלמע לכו םיימויל
העורה תא ,ותונערופמ לאה ונרמשי ,עובצ ותוא ךשמ רבכ" יכ קפס לכ ןיא ירה ,אויי
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ה מכ דועבו םות דע הפוג רשב תא ףרטו הנורחא הפיט דע המד תא ץצמו הנכסמה
ה לוכ־לכ היהת הללמואה הדליהו היתומצע תא תמסרכמ וז תצלפמ־היח היהת םימי
ו יתובתכ תא ךרוע היה םהב אצויכו הלאכ ןונגס יכותיחב ."וז לש הסרכב תעלבנ
.המצעלשכ ןינעו יפוי הלוטנ התיה אלש ,תצלמנ תיברע ןושלב
תכב ,רומאכ ,םיעיפומ ויה ,ןוסא ותעיגפש הטוש ןת ןוגכ ,הל המוד היח וא עובצה
ת חא תכרעמל חולשל וילע היהש ריינה ןוילג תא אלמל ,תונמוזמ םיתעל ויתוב
, םילודג וא םינטק ,םישבכה יעור לכ םגו הדשב העת אל דלי םאו .תוחפל ,עובשל
ה דשב םידלי ןדבא לע הישעמ רבחמ עושיבא היה ירה ,ברע תעל םתיבל םולשב ורזח
ם ירבדה ןמ היה הארנ .םידדונ םינעוצ הנחמב הלגתנ םהמ דחאש ,ורבעש םינשב
ד ע ומצעב רביחש תוישעמה ותוא תוביצעמ המכ דע בתכה לע הלעהש םישגרנה
ד מח־רוחב לע הגות־רישב םייס זאו ויהש םישעמ םה וליאכ ,ןהב ןימאהל לחהש
ה לליה יפוריטו הביבסה ירפכמ דחאב ותסורא ירוה תיבב רוקיב תווצמ םייקל ךלהש
ה תואב ול ןמטנש חפה לא ירורהסכ ךשמנ אוהו ותעד לע ךלהה תא וריבעה עובצה לש
.ותיבל בוש רזוח םדא ןיא הנממש םיקוחרה םירהב תחדינ הרעמ
ה יהש ,בתכה־ןהוכה .תומימת םינש שלש וכשמנש םימדה־תומוהמ ואבש דע היה ךכ
י לא אובל ץלאנ ,שממ לש תובתכ יקסעב רשאמ םישחלו תועימק תביתכב ריהמ
ר וזא ,היתוביבסו םכשב רמולכ ,"שאה־רה״ב שחרתמה ןמ יל רפסל ידכ םעפב־םעפמ
תמה לע יל רפיס עושיבא ."םינויצה םתירב־ינב״בו םיטירבב דרמה ידקוממ היהש
ן מז־תפוקת וכשמנ תומוהמהו דרמהש ןויכמו .בתכב םירבדה תא יתכרע ינאו ,שחר
ם יחיסמו ותיבבש היובח הניפל םישרופ ונייה זאו וילא אב ינא םג יתייה הכורא
ה ב ,ופיל םכשמ דרמה ץורפ םע וטלמנ הינבמ םיברש ,הדעה יניינעבו העשה יניינעב
י נב לע תפחרמה הנכסה לע יל רפיס אוה .תוינורמוש תוחפשמ המכ תונכוש ויה
ם ודא ינבמ "רפוכ" ןיב לידבמ וניא בוש תיחשמל תושר הנתינש ןויכמש ,ותדע
- ידבוע" םגו לארשי־ינבל םיבורק םג ונא םהיניעבש ונחנא רמוחו־לק ;לארשי ינבמו
׳ עושיבא יל רמא ,ןהוכ ."הריחבה־םוקמ״מ דחא ףא שמ אל םינהוכה ןמ קר ."לגע
."לא־תיב" אוה—םיזירג־רה "אשידק אריחב" תא חנוז וניא ןפואו־םינפ־םושב

ג
ו מצע לע דהא םוי ןהוכה יל דיעה ,"השא עדי םרטו הנש םיעבראו־תחא ןב עושיבאו"
ת יארקמה תירבעה ןמו .תינורמושה הרותה תאירק חסונב טפשמה תא רמוא אוהשכ
ת וקומעו תושוגד הב תוזתינ ףוקהו ש״ירהש ,ולש תימכשה תיברעל ןושל־ףטשב רבע
ג הנמהש ,ןורמושב םינהוכה לש םיאושינה תויעב תא ינפל חטיש הבו ,ןורגהו ךיחה ןמ
ר מוח יניינעמ םג תעדה תא חיסהל ילב סוחייה לע דיפקהלו דודה־תב תא תאשל
ת ונבו ינב לש םכרד לע םילושכמ לש םירה־ירה םימרעמ הלא לכ—םיאושינב םירושקה
׳ רמא ,"הדעה ינב ללכ תואמ־עבראמ עברכ ונינהוכ רפסמ" .םקרפל ועיגהש םינהוכ
ו יא יכו ? םינהוכה ,ונלש הזמ ריפש ,הדעה ישנא ראש ,תוטוידהה לש םבצמ םולכו״
תלעמו םיעברא־םישולש ינבמ תויונפו םייונפ תורשע ןטקה ונטבשב אצומ התא



155םיזירג

ה תא עדוי ונלשכ ץמוק יבגל תורשע שוריפ המו ...? םהייח ימי לכל תוקוורל ונודנש
ם וי ךא .הרבעל ןיאש הרוצב המוחכ םהירהו םיקיתע םיגהנמ לש םחוכ לודג .יאדווב
ם ויק תא הנכסב םידימעמה אושנ אלל םיגייסו תורדג קלסל ץלאינ ונחרכ־לעבו אובי

."דמשו הדמשה לש תורודמ הטילפל הרתונש ,הדעה
* קחרמב .עדי םג עדי הירוסייו הבהא לבא ,ןהוכה עושיכלמ ןב עושיבא עדי אל השא
ל ש חוורמהו הפיה ותיב ,הרהוי תמחמכ ,דדובמו לדבומ ול דמע וירוגמ תנוכשמ המ
. תיאנקה־תימלסומה ריעבש םיטעמה םירצונה דחא ,ירצונ יברע רחוס ,ליזאב־ובא
ם יוודב טבש לש ךייש תב ,היפהפי הריעצ ול אשנו ליזאב־ובא ןמלאתנ המכו־םישש ןב
ת ב .ושי תד ינב םייברע םידוונ ודרש וב דיחיה ץראה־לבח ,ןדריה־חרזמב םירצונ

ח מוצה אלפומ דחא חרפ םש לע ,הל ארוק ראנל׳גו השאה ול הדלי הדיחיו־תחא
ה רשע־שמח תבכ יפוי־תלילכ הרענ התויהבו ,התב ןכ םאכ .התדלומ־רבדמ־תברעב קר
ו רפסב שדוקה־ןושלב הצילמב לבית ךכ ,"יבש יבל תא חקתו"—עושיבא התוא האר
.ותבהא רופיס תא
ל ככ תואושנ םישנו תולותב ,תונב םע שגפיהל םכניה םישפחש םתא ועדת המ"
י נש ןיב יהשלכ תוברעתה וליפאש ,הדעב ונלצא הירוסיי המו הבהא יהמ ,וצרתש
ו תבהא תשרפ תא ינפל חיסמ אוהש ךות השגירב יל רמא "?ונילע הרוסא םינימה
.הנורחא םג התיהש ,הנושארה
ם עט םועטל היה לוכי אל התיב תספרמ לע הנושאר םעפ עושיבא התוא הארש רחאל
־ יריש יזורחמ דחאב זרחש יפכ ,תחש־רוב לא ותוא הלגליגו טעמכ .הלילב הניש
. ונוראב היובח הניפב זונגה רקי רצואכ םרמוש אוהש ,ראנל׳גל םיברה הבהאה
ו תיב יביבסב טטושמ היה ךכ ,לכאמ־רבד רחא חרחרמו טטושמה ,בער תוצוח־בלככ
ל ש "התרזיג תומלשו הינפ רדה םסק" לע והשלכ טבמ ףוטחל ידכ ליזאב־ובא לש
.הארנ־וניאו־האור תויהל ושפנ־תאשמ ,דתיה ךכב םיכורכה םינוכיסה תמחמו .ראנל׳ג
־ האור לש הלוגס הל םיסחימש עימק יזח לע תאשל יתיסינ" ,יל רפיס ,"םנמאו"
ת א עדויו הירחא בקוע יתייה ךכ .החוכב ןומא יתתנ אלש יפ־לע־ףא ,הארנ־וניאו
."ךכב שיגרתש ילב היאובמו היאצומ
ם נכנ םיימורדה רהה ילופישב םיגירא לש תחא תונחל רוסל הליגר איהש ןיחבהשמ
ה שודג תונחה התיהשכ םשל םנכנ םעפ .שממ לש הייאר התוארל ידכ דחא םוי םשל
ו יתומצעב שאכ היה ראנל׳ג לש הפוגב הז לק עגמ .שיגרתש ילב הדיל ךכחתהו םינוק
ה טרח ירוסיי וולתנ ,ויתומצע־דשל תא וצצמש ,ולש הבהא־יפוסיכ .בכשמל לפנש דע
א ניק רשא ,ןהכה רזעלא ןב סחנפ לש ונב־ןב ,אוה ןכש ,םיימשה ןמ שנוע ינפמ דחפו

, ולש אצאצ ,אוה—תיניידמה םע אטחש אולס ןב ירמז תא גרהו תואבצ־יהולא־תאנק
. תולילב הדדנ ותנשו ונממ רס ונובאת יכ ךלהו־שלח ופוג ...תילרעל ותבהאב אטוח
־ יאפורו שממ םיאפור ,ריעה יאפורש הלחמב הקל אוה .לצכ ךלהנו היה אכודמו שידא
. הפורתו רשפ הל ואצמ אל םיתפומ־ילעב םיכיישו םישיוורד ,םינינגטצאה ןמ לילא
א ללו—ינועדי רחא ינועדי ,אפור רחא אפור ול איבה ,יח היה דועש ,ןהכה יזוע ,ובס
ול טטושו ותטיממ דרי םהב םימי ויה ,רכב עוקש ושארו בכוש היה םימיה לכ .ליעוה
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א לול ול הלוע היה המ עדוי־ימו ךלוהו־ךעוד היה אוה .םיזירג־רה לע דומלגו דדוב
ץ ראה םורדב םירצונ הלוכש הרייעל החפשמה הרבע ותומ םע .שישיה ליזאב־ובא תמ
י ל רפיס ,םיבר םימי דועו .ראנל׳ג תא וידבכנו םוקמה ירישעמ דחא ול סריא םשו

ת ומוקמ םתואל ויטבמ חלוש היה אוהו וחורו ובל יכרעמ לע ראנל׳ג הטלש ,עושיבא
־ יכאהש" םימי םתואב תסנכנו תאצוי התוארל ליגר היה םהבש ליזאב־ובא לש ותיבב
1  ראנל׳ג״ ארקנה וירישמ דחאב זרחש יפכ ,״הלערתה סוכמ והוקשהו םירורממ והול
״? ךייא
ת חא השאל עושיבא ול סריא יכ יתרשבתנ הינשה םלועה־תמחלמ ץורפ יגפל הנשכ
ת טישק" היבא די לע לקשש רחאלו ,ותחפשמב םינהוכה תונבמ הרשע־שמח תב הרענ
, ןרהא ויחאו השמ תדכ השאל ול התיה ,הרותה תווצמכ ,"תולותבה רהומכ ףסכ
־ רה ילופישב תנכושה הדעב םויה דע ןהכל םיפיסומה םילודגה םינהוכל ןושארה
.הוהי־ירה ריחב ,הכרבה

ד
י רדחב בשוי ינאו םיפלועו םיפוצר ןיסמח ימי לש םמוציעב ,רתויב קינחמ דחא ברע
ו מש םוגרת—ןופלטה תא הנכמ עושיבא היהש יפכ ,"לוק־תב״ה ילא הלצליצ תכרעמב
. םנושלב הרז הלמ לכ ינפמ םירהזנה םיברעה ןמ םירדהמבש םירדהמ יפב רישכמה לש
ר ביד ,הער ןזוא ששחמ .הכותמ עקוב עושיבא לש ולוק הנהו ,תרפופשה תא יתומירה
בדה תא בותכו ךדיב ךטע החקו אנ־השוח ,הבושח העידי" .יב ץיאה אוה .תירבע יתא
״? התא ןיזאמה .ךילא רבוד ינאש םיר
־ ףוס ועיגה "לוק־תב״ה ירבע ינשמ ושענש םיצמאמב ךא םומע היה םכשמ רובידה
.םרושאל ןזואה לא םירבדה ףוס
ה עשה תיצחמו תיעיבשה העשב ברע תעל :רומאל בותכו ירבדל הניזאה ,ןכבו..."
ם ילדגמו םיללהמ םהו דועצו ךולה וכליו ריעה רכיכב םיחלושמ םיבבוש ולהקנ
."םהידיב םיפולש םניז־ילכו םהיתוברחו

ת נגפהב רבודמ יכ יתוניבהו םירבדה תועמשמ תא ימצעל יתשריפו יתמגרית דימ
ת למכ "םיבבוש" אלא עושיבא לש תירבעה ונושלב םיריעצ ןיאו .םכשב םיריעצ
א ל םא "םיללהמ״ה םה ימו .חלש־יאשונ—"ןיחלשומ" אלא "םיחלושמ" ןיאו "באבש"
ם שכ ,"הללא ידעלב הללא ןיא" תואירקב הללא תא םיללהמ :ושוריפש ,״ןולילהומ״ה
ז  לוקב םיזירכמה ("ריבכ" ןושלמ) "ןוריבכומ״המ םוגרת אלא םניא "םילדגמ״הש
ר פס ךותמ ץפק ומכ העידיה תביתכ ידכ ךותו ."םיהולאה אוה לודג"—"דבכא הללא"
"ן יתא ינודאל ולדג" קוספה יניע דגנל בצינו םילהתה
ה קספנ ,הנימב־תדחוימה הגושל ןקנק לע האנהב ההותו העידיה תא בתוכ ינא דועבו
י א" :עושיבא לוק לוקהו תיברעב ףזונ־רעוג לוק יתעמש המוקמ לעו התריסמ םואתפ
ל ע החמש לש קוחצ לוקבו ״! (טפנה תיששע) ׳לידניק׳ה תא תיביכ בוש !ןא׳גרמ ךל

* האר םג אנ־האר" :ילא הנפ הערפהה לע תמוערתו הרענה ותשא לש תודלי־ישעמ
הניאו םיקחשמ תעבות ,יכרב לע םעפ־ידמ תצפוק איה ,רועיש־ןיאל דע יתשא הרדוס
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 הביח ידהש לוקב םייס—(הקיזמו הדש) ׳התירפעו הנאטיש" ,ןכא .דובעל יל תנתונ
.ונממ ולע הבבוש התואל הזע
 אלו ותב תויהל התיה היוארש ,עושיבאל האושנה הרענה התשעש הלא םילולעת
 •ישאר םע רחואמה ויתסה גוויזמ ורצונש םיטבלה תמועל ויה םפאכו־ןיאכ ,וקיח־תשא
 יתיוואתנש ילב םדוסב יתאבוהש םיטבל ,רסובה םע לשבה גוויז ,חרופ ביבא לש ות
 ירפ ןא׳גרמ יתשאמ םיהולאה ענמ יכ" ,דלי אלל םמוש גוזה לש ותיבו ןמז רבע .ךכל
.תורמ ינפב לבוק עושיבא היה—"ןטב
 ונב קחציו וניבא םהרבא לש םהיתוליפתמ לחה ,תוליפתה לכ תא יתרמא רבכ"
 תוניחתב הלכו ,םולשה־ןהילע הקברו הרש וניתומא לש ןמחר תא םיהולא רגסשכ

 םישנא־ערז ןתיש ,ידש־לאל םינורחאו םינושאר תורודב וניקידצ ידיב ורבוחש
 וליעוה אל ברעו רקוב ןהב דימתמ ינאש תודיתעהו תוניחתה לכ .ןורמוש־םע ידירשל
 םכריעב שי יכ יתעמש הנהו .יל ודמע אלו תולוגס ראשו תועימק יתיסינ רבכו ,יל
 יל היהתו םהמ דחא לא יתא אנ־אוב ;ול קוקז ינאש רבד ותואל םיחמומ םיאפור
 ץילמהו׳ קוספה תא רוכזת אלה .ויחאו קידצה ףסוי ןיב ץילמה ומכ ,וניבו יניב ץילמ
 םישמחה תנשל ינא ברקתמ ירה ,הצע סכטלו שוחל ילע יכ ,ידידי ,הניבה .׳םתוניב
"ייח־ימי לכ ירירע ךלוה יתאצמנו הנקת אלל רחאא זרדזא אל םאש ינא ששוחו
 ידכ החמומה אפורה ינפל םאיבהל ונוצרבש ,העניצבש םירבד ינזא לע שחל ןאכ

.הבוט הצע והאישיש
 .יתלוכי אל הנממ קמחתהל ,עושיבא ילע ליטהש וז המישממ יבל עקנש המכ לכ
 םש םוקי אלו תרשרשה קספית אמש אריתמו ךובנ ולוכ ,ותקוצמב רסיתמ ויתיאר
.ויאצאצ ןורחא היהי ,ןהכה עושיבא ,אוהו וימי־ימדב תרכנש ויבאל רכזו

 ־רפסב יתפדפיד םשו בוחרב ונל הרקנש ןושארה תחקרמה־תיבל ותא יתכלהו יתמק
 ותוא לש הרצק־יתלב המישרב ןויע רחאל .םהיתועוצקמל םיאפורה לש תובתכה
 םיברה תומשה ןיב דחא םש המ־םושמ יניעב ןח אצמ ,עושיבא קקזנ ול יאופר עוצקמ
.םינש ןתואב ונצרא םהב הכרבתנש הינמרג יאצוי םיאפור לש
קמה .ימורד־ינמרג בינב רביד םיצאנה ןוטלשל הנושאר הנשב ץראל עיגהש ,אפורה
 וננתסה וירבדמ ןוגה קלחו ויפמ השמ אל ותדלוה־לבח חסונ תפלוגמהו הרצקה תרט
 ,רק אפורה .הניבל וניבש םיניינעב םיטרפ תעיגימ תושידאב רקחו רביד אוה .הדעב
 תורעההו תולאשה עמשמל תחדקמ ומכ טטור ולוכ ולומ בשויה וחוקלו ,שביו יניינע
 טבשל וטפשמל הכחמ תושפנ־ינידב טפוש ינפל ןידב בשויה דחאכ ויניע תא וב הלות
 לע עושיבא רבגתה ,ןמגרותמ רומאכ הב יתשמיש ינאש ,החיש ידכ ךות .דסחל וא
 םיטרפ־יטרפב ןורחא ןורחא לעו ןושאר ןושאר לע ויתולאש לע בישהו ותושגרתה
 ןמשר עושיבאש תוצע רחבמ הבר תוניתמב ול עימשה דלפנכלייפ ר״דו ,שרדנש יפכ
.םינפ־רואמב אפורה תאפרממ אציש דע תגלפומ תונקדקדב וסקנפב
 —ךועדו ךולה היתוביבסו םכש לש "שאה־רה" ךלה הינשה םלועה־תמחלמ ץורפ םע
 שלש הכשמנ רשא ,"תוערואמ" התנוכש ,ץראב הריעזה המחלמה .ירמגל ןצוהש דע
הכרבתנ ךכ ךותב .הלודגה המחלמה ינפמ דובכ־תאריב הגוסנ ומכ ,תופוצר םינש
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 ףא ףעוסמה המחלמה־ןונגנמ .החוורל ומשנ םיברעה םיבגויהו הכרב־ילוביב ץראה
 םינוש םירוציבו הפועת־תודש תמקהב םילמע ויהש ,םילעופ תובבר קיסעה אוה
 .עפשה ןמ ונהנ תובברו םינלבקו םיקפס לש םהיסיכל םרז בהז עפש .ץראה תוניפ לכב
 ,םלוע לש וכרדמ .םירחא םירפכב ומכ םכש ירפכב םימד־תויושגנתהו תורגת ולדח
.תומולהמל תונפתמ ןניא ןוממ תופרוגה םיידי
 לע םייחיר םשש ןויכ .המחלמה תונש לש החוורהו גושגישה תא לצינ עושיבא םג
 ,םינהוכ לש הנשי תונמואב קוסעל לחה אוה .תופסונ תוסנכה שפחל ץלאנ ,וראווצ
 ןורמוש ינהוכ לש תרוסמה יפלש ,הלאב אצויכו תודיתע־תדגהו שוחינה תונמוא
 *םירואה אשונ ןהכה ןרהא םהיבא יבא יבאמ ,רודל רודמ תרבועה הלוגס איה
 תונמואב םימסרופמ םהשמ רתוי םכש ינהוכ .וירחא ואבש םילודגה םינהוכהו םימותהו

 םיטעמ אלש ,הביבסה יבגוי ןיב ןיטינומ םהל ואצי םתדע ינב ברקב ויזרו שוחינה
 ןיידעו ,םאלסאה תד תא ולביקו םתד לע תורודה ךשמב ורבעוהש םינורמוש םהמ
.קוחרה רבעב םהיחאל םיעדוי־אלבו םיעדויב הצרעה םבלב הרומש
 תמכחב ןשונ די־בתכב ןהוכה לקתנ ,עושיבא לש ובס ,יזוע שירוהש דיה־יבתכ רצואב
 עוצקמ תא ומצעל לגיס עושיבא .דיה וק יפל שוחינ ישעמו תונועדיהו תונינגטציאה
.הפי הסנכה ול חימצה רבד לש ופוסבו בר םוסרפל עיגהש דיה־וק יפל שוחינה
 תוברתמ ,ריעב םע־יטושפו םיחלפה לש םסיכב היוצמ הטורפהשכ ,םלועבש גהונב
 תודיל בורמ תע־םרטב השמכ וא הנקדזינ ותשאש ימ .םיאושינה־תוגיגח תוכלוהו
יעו םיירפכ יתבב וברתנש תורצה םישנה .הינפ לע ,הפיו הריעצ ,תרחא אשנ למעו
ירי לע רבגתהל הפאש תחא לכו ,םלועמו־זאמ גוהנכ התוער תא השא וררצ םיינור
 ילילה העוצי לא לעבה תכישמב היומסהו היולגה תורחתהה .םייח העלבלו התב
יינעב בוט ץעויו תולובחת־לעב דוע ימו .תומיזמו תולובחתל ןתעינה ובבל תשיכרבו
 ?תוסונמו תוחוטב תולוגס לעב שחנמכ םסרפתנש ,ינורמוש "ןהאכ״כ הלא םינ

 ־בתככ לבוקמ אוה םיברעה יניעבש ,ץער־בתכב תועימק םושרל הבריה עושיבא
.שרוד לכל תולוגס קינעהו ,םימסוקו־םיפשכמ
 *השולשל תחא קרו ילא אובל טעימ ובחרתה הביבסה ירפכבו ריעב ויקסעש רחאמ
 קלח קר היה התעמש ,ריעזה ישדחה ורכש תא לבקל עיפומ היה םישדח העברא
 ׳םירהונ וינפו ילא אב—המחלמל הינשה הנשב הז היהו—דחא םוי .ויתוסנכהמ םועז

 דקפ ינודא .יתקוצמב ינעישוהו יינעב האר ,וניתומאו וניתובא יהולא ,ידש לא"
 ימ לש תוררועתהב רמא ,"הדלי ת ב םנמא" .תירבע ינרשיב ,"המחר חתפנו התוא
 ונמע .תונבל םיזב היהנש ונחנא ברע־ינב אל לבא" ,החמשמ ויתודג לע רבוע ובלש
."חרפיו הברי ןעמל תובר תונבל קוקז ןטקה

ה
 ׳םירפא טבש לע סחיתהש ,תשש־בא היה םינורמושה תדעב יתרכהש תויומדה תרושב
 יפב "חודממ־ובא") תשש־בא .השודקה טבש ,יול טבש ירחא ןורמוש יטבשב דבכנה
טהול ולוכ היה ,סריתה לובשא תורעשכ קיהבה ריהבה־בהבהצה ונקזש ,(םימכשה
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 רשא "םילארשי םיחא״ל תצרמנ תודגנתה עיבמ היה הבר האנקב .ותדעל האנק שאב
י פמ ורמאנ אלש םירבד הילע ופיסוה וא השמ תרותמ ,ונושלכ ,םיבר םירבד וערג
ה שמ תרות ןיאו—תחא םכתרותו ונתרות התיה רפוסה ארזע לש ואוב דע" .הרובגה
. הנממ וערג אלו ופיסוה אל .דחא ארקמו דחא בתכ—! דבלב הרות ישמוח תשמח אלא
ב תכב השמ ימימ םייק היהש ילארשיה בתכה תא רימה ,גיהנמו שאר ארזע השענשמ
ד ירומ תשש־בא היה ךכ ורמאבו ."השמ תרותב תובר תובר תוגגש סינכהו ירושאה
ם יינוציח םירפס םע דחי חנומ היהש ,"ירושא״ה שמוחה תא ולש םירפס־ףדממ
, םישמוחה ינש לע עיבצמ היהו ןורמוש־םע לש שדוקה־בתכבש שמוחה תאו םירחא
ו הז .׳המחלמ־שיא הוהי׳ :בותכ״ ,םעפ יל רמא ,״םכלצא םיה־תרישב״ .הז לעו הז לע
ר שפא ךיא .לוכיבכ שונא־רוציל ארובה תא ךפוהה רוביד והז .והומכ ןיאמ םשה־לוליח
ר וביג !דוהי׳ :ונלצא בותכ המ אנ־האר ךא ?המחלמ־שיא אוהש הוהי לע רמול
."התומת־ןב ,שיא אל—׳המחלמ

. ..התומת־ינב םהינש ,םה דחא "שיא״ו "רוביג" יכ הבושת עומשמ ונזא םטא אוה
ש מוחב ארקו ,"ןנחתאו" תשרפל ,םירבד רפסל ועיגה דע ףדפידו ףדפיד תשש־בא
א וה ןיא יכ ,אורקל וילגר לע םק אוה .ילארשיה שמוחב בותכ וניאש עטק ינורמושה
 רשא ינענכה ץרא לא ךיהולא הוהי ךאיבי יכ היהו" :הדימעב אלא שדוק־ירבד ארוק
ם ינבאה לע תבתכו דישב ןתוא תדשו תולודג םינבא ךל התשרל המש אב התא
 רשא הלאה םינבאה תא ומישת ןדריה תא םכרבעב היהו .תאזה הרותה ירבד לכ תא
ר הה ׳וכו ׳וכו ךיהולא הוהיל חבזמ םש תינבו םיזירג רהב םויה םכתא הווצמ יכנא
 לגלגה לומ הברעב בשויה יגענכה־ץראב שמשה־אובמ ךרד ירחא ןדריה־רבעב אוהה
."םכש לומ ארומ־ןולא לצא
.ול יתרעה ,"ילארשיה שמוחב םג םש־יא תאצמנ וז השרפש המוד"
, ז״כ קרפ םירבד רפסל ועיגה דע "ירושא״ה שמוחב ףדפדל רהימו בישה ,"ןכ םנמא"
א ל המו בותכ ךיא אנ־האר .ריתיבו רסחב םייוקל היקוספ ירה .הבותכ איה ךיא לבא"
."בותכ
ת א םכרבעב היהו׳" :ילארשיה שמוחה ןמ תינורמוש המעטהבו לוקב ארק תשש־באו
? תעמש .׳לביע־רהב םויה םכתא הווצמ ינא רשא הלאה םינבאה תא ומיקת ןדריה
״...! םיזירג־רהב אלו ,הללקה־רה ,לביע רהב
י מעטב תיגיגח ארקו ץעדה־בתכב שמוחה תא לטנו ספדומה שמוחה תא חינה אוה
־ אובמ ךרד ירחא ןדריה־רבעב אוהה רהה׳" :םיזירג רה ראותמ וב קוספה תא ארקמה
ה ז קוספל .׳םכשב ארומ־ןולא לצא לגלגה לומ הברעב בשויה ינענכה־ץראב שמשה
."ידמל הרורב ךכל הביסה .םכרפסב רכז ןיא
:רמאו ״םירמושה״ תרותב קרפ ינדמלל תשש־בא ףיסוה תונוש תויונמדזהב
ו עריא אל הדועיה ץראל םתסינכ םוימ לארשיל םיבושחה תוערואמה לכ יכ ךל עד"
ח בזמה תא חונ הנב הז רה לע יכ ךל עדו ,םיזירג ,אשידק־רה ,םירהה־ריחב לע אלא
ן כשמהו .ונב לשו ןושארה םדא לש םחבזמ םש םייק היה ןכל־םדוקו לובמה ירחא
רעש׳ ,׳םיהולא תיב׳—ול תומש הברהש הז רה .םקוה וילע ,ןונ־ןב עשוהי ימיב
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ו נא ורכז תא .וניתוליפת תעשב ׳חרזמ׳ ונל שמשמ ,דועו דועו ׳םירהמ דחא' /םיימשמ
־ רה לע דקענ וניבא קחצי יכ תעדימ .לבא תעשב ןיבו מחמש תעשב ןיב םילעמ

"ז םיזירג
.זכר תא דימלת לואשכ ויתלאש ״? חז רבד חיכות דציכ״
י מראמ רובידמ־ךותיח תא יל אומ םגרתמ ,"וב ןייענו רפס איבנ-הזחנו רפס יתינ"
ד ע ינורמושמ שמוחב ףדפיד ,םישמוחמ ינש תא לטנ אומ .ושוריפ ןיבמ ינא ןיא אמש
ר שא ךדיחי תא ךנב תא אנ־חק :רמאיו׳״ :ארקו ,תדקעמ תשרפמ ׳ב קוספל עיגמש
וממ ץרא׳ םכלצא בותכש ומכ אלו ,מ א ר ו מ מ ץרא לא ךל ךלו קחצי תא תבמא
ר אתממ קוספה־ףוס תא אנ־רוכז" ,ונוחצנמ רכתשממ חצנמכ לוק םירמ ,"וישכעו .׳מ י ר
ת ישארבב רכזנ םכלש שמוחב םגו .׳םכש לומ ארומ־ןולא לצא׳ ,םיזירג־רמ םוקמ תא
־ ץרא אימ תארוממ־ץרא יכ תתא תאור ךכו .׳תרומ־ןולא דע םכש םוקמ דע׳ :ב״י

."םיזירג
, "סובימ ריע״ב ןולל אל ,ורחסמ לגרל םילשוריל ןמדזמ חימשכ ,תשש־בא תיח דיפקמ
.תופוכת םש ןלמ עושיבא לש ותונגב רביד תחא אלו
ר וקממ ןמ תוקוספ תוכלמ ינדמלמו םיחוכיוול ינכשומ תשש־בא חימ תונמדזמ לכב
־ ותסמה לצא קר ,וירבדל ,יוארכ תרמשנמ תמא־תרות ,לארשי ימולא תרותמ ,ןמאנמ
.םיזירג־רמ לש ולצב םיפפ
י תייח חלק תרעמ וא תלאשל ץוחמו ,חוכיו ירבדב יתטעמהש רחאמ יתרבחמ הנהנ אות
.תבשק ןזוא ול הרוכ
־ באו רפסמ־יתמ תד־יאנק הדעב םייוצמ יכ ,תאז יל רשיא עושיבא םגו ,הפי יתעדי

.םהל ןושארו שאר תשש
ת חפשמ ,ודיב וחילצה םיברעה םע ויקסעש ,דימא רחוס תחפשמל ןב היה תשש־בא
־ בא לש ויבא .םילכורו םיריעז םירגת הבורש הדעב הז םשל היוארה תדיחי םירחוס
א לו ושדק־רה םיזירג םעו ויהולא םע היה םימתש אלא ,תד ינינעב יקבו ףירח תשש
ת שש־באל היה ןמאנ רחא דימלת .רוכבה ונבכ סמלפתהלו שורדלו רוקחל תבריה
, תפי הדעה ברקב הנוכמה ,ןסח ריעצה ויחא אוהו תיאנקה וחורמ עיפשת וילעש
ן יזאמו ונתציחמב בשוי תפי היה םיתע ."םירמושה" תדל ותואנק תא ונממ שריש
־ ישודיחמ וסקנפב םשור היה תחא אלו רוכבה ויחא לש סומלופהו הרותה ירבדל
.ובר יפמ ןמאנ דימלתכ ויפמ עמשש הרות

ו
ד חאב עושיבא יל בתכש יפכ ,"לארשי־ץרא תקולח לע ןניד־רזג תא תומואה ורזג״שמ
א יה וליאכ לארשי יבשותל הכפהנ םכשו ,הקולחת־תטלחה ירחא ,םינורחאה ויבתכממ
ב ושב ,הנשל תחא קר עושיבאמ םולש־תשירד לבקמ יתייה ,ךשוח־ירהל רבעמ
ר פוסמה .םיזירג־רת לע ךרענה חספה־חבזמ לארשיבש ןולוחב םיררוגתמה םינורמושה
ו תוא םימישאמש תומשאה לע אוה ףדרנ יכ יתעמש .חמשל ידכ וב היה אל וילע
׳רצענ אוה .הביבסהו םכשב שחרתמה לע םתל רסומו םינויצל ןכוס לוכיבכ אוהש



161םיזירג

 ןב ,לגרה־ילועמ דחא יל רפיס—רבשנ ומחל־הטמ .הדונמ ךפה ךא ,ררחושו רקחנ
 זוחאל ןהוכה ץלאנ הלודג החפשמב לפוטמ השענש רחאמו—עושיבא לש ותחפשמ
 םכשב םיבוט־ינב םתוא ליבשב קרע תיישע איהו רתויב תדבוכמ הניאש תונמואב
 םיפירחה תואקשמה תא הנכמ עושיבא היהש יפכ) "םיררועמה םימה" רחא םיטוהלה
 ־תיתד ריעב הבורמ ותנכסש רבד ,(הטוסה תשרפב "םיררואמה םימה" ךרד־לע
 ףיסוה ? ותסנרפל םדא השעי אל המ ךא .להוכלאמ תורזנתה לע הדיפקמה וז תיאנק
 תינדלו ,התנדע אולמב איהש ,ןהוכה תשא ,ןא׳גרמ .םידלי אלמ תיבה—.רפסמה
 םייקל אוה דיתעו ׳םירמושה׳ ומע תא שוטי אל רשא ,ןרהאו השמ יהולא ךרבתי ,איה

."ץראה רפעכ ךערז היהו" םהב
 תולעל לארשיבש םינורמושה ןמ םיטעמל קר ןדרי תונוטלש ושרה ןהב םינשה תחאב
 הלחמב תמ תשש־בא יכ םירזוחה דחא יפמ יל רסמנ ,חספה־גחב םיזירג־רהל לגרל
 תועצמאב לארשיב םילוח־תיבל וריבעהל ותחפשמ תושקב וליעוה אל .השונא
 אל םכש יכ בישה ךכל שקבתנש תינדריה תושרה לש דיקפ ותוא ."םודאה בלצה"
.דחא "לגע־דבוע" הנממ רדעיי םא הברה דיספת
 תוקידאב גהונו ויבא תחפשמב הפיכב לשומ תפי יכ יל רסמנ הירחאלש הנשב
 ונממ שרי תואנקה תא :ויחא ןיבו וניב דחא לדבה אלא !חונמה תשש־באכ תואנקבו
.ותואיקבו ודומלת תא אל ךא

ז
 לולסה שיבכב עסונ היהאו םוי אובי אוב יכ יתילעה אל רתויב זעונה ינוימדב ,ןכא
פלו בושל אופא יתרהימ םימיה־תשש־תמחלמ ירחא םייעובשכ .המכש ךילומה קלחהו

.ןורמוש תריב תא דוק
 קר דחוימה רדח ,חוטשה גגה לע יונבה ולש הילע־רדחב בשוי יתאצמ עושיבא תא
 ידכ הליחת תיבל סנכיהל ךרוצ ןיאו וילא תוליבומ תודחוימ תוגרדמ .ויתודובעלו ול
 תורוחש ויהש ויתופלחמ ,ושאר לש חצ ןבול יניעל םואתפ קיהבה קוחרמ .וילא אובל
 ןיבלה והזח לע חרתסנו ויתודימ ביחרהש ןקזה ,ןבל וכפה תפזה הארמכ תוקיהבמו
 התיה תונידעה תליה ךא ,העמיק וטימקה וינפ .הרוחש תחא הרעש ריתוה אלל
 הדובעב עוקש ויתאצמ .םינקז־תרדה רמוא ולוכו םיפגוסמה־םיזרה םינפה לע תרהוז
 יתצצה .ובתכנ רבכש םילפוקמ־םילולג םהמו הביתכל ודעונש תונוילג תמירע דיל
 לזת יחקל רטמכ ףורעי" :יתארק הנורחאה הרושבו וינפל רשא תורוש עורזה ןוילגב
.ותכאלמ םויסב אוה דמוע עמשמ ,"וניזאה" תשרפבש "יתרמא לטכ
 היהש הז ם״תס־רפוסב יתלכתסהו יב שיגרהש ילב רפסמ־תוקד ימוקמב יתיהש
 .הרישה יקוספ תא הביתכ ידכ ךות יאשחב ול םזפמו ותכאלמב ולוכ־לכ סופתו דוקש
 ןורמוש תוכלמ ימימ םינומדקה ןמ רפוס־ןהוכ לשכ יל התארנ עושיבא לש ותוזח
 תא בתכ ובש ,הנקה־םומלוקב וידה הלזאשמ .ןחלופ־השעמ ותביתכש ,תילארשיה
האור וא אוה םלוח םא עדוי וניאש דחאכ ,םהדנכ היהו ושאר םירה ,שדוקה יקוספ
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, ותדע חסונב "ונייחהש" תכרב ךריבו יראווצ לע לפנ ,ימשב ארק םואתפ .האורש המ

.ברועמב תימראו תירבע
, יניע־הארמל ןימאמ ינניא !םיהולא יח" :רמאו רעננש דע םמוד בשי הלק העש
ט עמכ ,הקיתש תונש םירשע ירחא חותפל המב עדא אל ? הליל־ןויזח םולח הז וליאכ
"...רוד תונש ,תומימת הנש םירשע
ם ימי רכז ,םינושה ויעדוימו יתיב־ינב םולש לע ,ילע וכתינש תולאש רטמ רחאל
ע ושיבא ןיב "ץילמ" יתשמיש ובש אפורה לצא רוקיב ותוא רכזו קותינל ומדקש
. ודבע תא םיהולא ןנח רשא םידליה תא הארתו אוב" :רמאו יעורזב ודי בליש ,וניבו
."תיארו אנ־האוב
ת דע לש הגונו ינוגדח ,ךשמתמ ןוגינ ותואב הרותב ארוקכ םזיפ־רביד הכילה ידכ ךות
א יה ,תילגרמ הרענה תא ותחקב הנש םיעבראו־שלש ןב עושיבאו" :"םירמושה"
י ל םינב .םינב־ינבו תונבו םינב ןטב־ירפ ול ןתיו לאה והכרביו השאל ול ,ןא׳גרמ
ר פסמ השימח .השימח םינב ינב םג ,אנ־הארו .הוושב־הווש ,שמח יל תונבו השימח
."םויכ יניעב אוה השודק לש
ת ובתכל תוכנ־תיבב לויטכ וז הכילה יל התארנו ותריד ירדחב יחראמ ינכילוה
י לארשיה בתכב תובותכ ,השמ תרותמ תוישרפ יאצחו תוישרפ תוריקה לע :תוקיתע
ם יכשמנ תוא לכמו םידודח־םידודח יושעה ץעדה־בתכ ,ןושאר תיב ימי לש קיתעה
, םינטק םיחמצ םיחמוצ םהבש םיציצע ירויצכ תויתואה ומד .םינוש םידדצל םיווק וב
.םירזומו םירוגש־יתלב
ת א ,בוטה ורצוא תא .דוהי חתפי" :םיקוספה וססונתה םיחרואה־רדח ףוקשמ לע
ם יבר םייוג תיוולהו .ךדי ישעמ לכ תא ךרבלו ותעב ךצרא רטמ תא תתל םיימשה
."הטמל אלו הלעמל קר תייהו בנזל אלו שארל הוהי ךנתנו ,הוולת אל התאו

" םירמושה" הילעש הרישה ,"וניזאה" תרישמ םיקוספ וטשיק יחרזמה ריקה תא
: קוספב החתפנ השרפה .לבאו החמש לש תויונמדזהבו דעומו גח ימיב תופוכת םירזוח
ך ורב ,םלועל וניהולא ךורב״ב המייתסנו "וניהולאל לדוג ובה ארקא הוהי םשב יכ"
."קזחתנו קזח" ןיעמ ,םתרות רפס תא ןורמוש ינב םימייסמ ובש "םימלועל ומש
ת אצמנ ,החרזמ ןדריה־רבעל טרפ ,הלוכ לארשי־ץראשכ" ,עושיבא ילא רמא ,"וישכע"
ר ה לע ורמאנש הכרבה ירבד לכ יאדו ומייקתי ,הכרבה־רה םג ללוכ ,לארשי־ינב ידיב
."אוה־וכרדב וניהולא תא דובעי דחא לכו םהרבא ערז לכל הז

א לו יב םג הקבד םיליפשמו םיצחול ידימ ןטקה וטבש תלואג לע עושיבא לש ותחמש
ן חלוש דיל ונבשי .הב ויתכריב אלש יפל הלפנש הז דמעמל המיאתמה הכרב ףא התיה
ו אבוה הז־התעש םינופפלמ ןוגכ תוקריו תוריפ ויה ובש בטימהש דוביכ ינימב ךורע
.ךיחל הואת וצימש לשבו םודא רזג ןכו םתפילק לע םילכאנ םהו הניגה ןמ
ד ליי המ הלאשה תרקנמ יחראמ לש וחומב יכ ,החמש־אלו החמש הביסמה תריואב
׳ "ונוערקי גדכ זא ירה ,םימדוקה םיטילשל םכש רזחות אמש" .לפרעב טולה רחמה־םוי

־ רה תא ונפטבו ונישנב ,ונינקזבו ונירענב בוזעל ונילע היהי םנמאה" .עושיבא רמוא
־טאנה וירמוש ילב ראשיי םיזירגו ? ןולוחב וניחא לא ףרטצהל ונלוכ ץלאינו הכרבה
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 לכ רחבנה םוקמה תא בזע אל ןהכ ףא יכ ךבל לא אנ־םיש ?ןונ ןב עושוהי תומימ םינ
 תא שוטנל םינהוכה ונא םג ץלאינ םנמאה .תונורחאה םינשה םירשע םג ללוכ ,םינשה
 הניש הדידמ ,תולילב תחא אל יתוא הנעמה ,וז הבשחמ ? תושפנ־תנכס תמחמ םוקמה
 לע־לא וידי תופכ תא םירה "!אנ־העישוה ,הוהי ,אנא .יתניב תא תפרטמו יניעמ
.םימורמ־ןכוש לא ריתעמכ
 הלק העשל ובלמ חיסהל יתחלצה ומכו עושיבאל העגראו דודיע ירבד המכ יתרמא
 ,ול יתרמא ,בטומ .םיזירג םלובז־תיבמ ותדע ינב ולגיש תורשפאה לע הבשחמה תא

.וברי ןכ ,םהינב ינבו ךיתונבו ךינבב רבדנש
 םשו םש לכל יכ ריבסה ,םהיתומשו "ויצלח־יאצוי" לש םתדלוה לע רופיס ידכ ךות

 םהרבא ימימ םהינבו תובאה גהנמכ ,העש התוא עריאש ערואמב הרושקה תועמשמ
.האלהו וניבא
 לאהש רמולכ ,הוקתו הלאשמ ושוריפש ,א׳גר המש ונארקו הנושאר ונל הדלונ תב"
 ןבה דלונשכ .המייקתנ ונתלאשמו ונלוקל ידש־לא עמש םנמאו .רכז ןבב ונתוא ןנוחי

 תדע ינב ונא יכ ,תזיע והונארק תיברעבו ,יברו ירומ יבס םש לע ,יזוע ומש ונארק
רשיה םשה דיל ילאעמשי םשב םג ונידלי תא תונכל חרוכה תמחמ ,םיגהונ םירמושה
.תימרא רמא ,"ןנא אתולגב .ילא
 תעשב יכ ךל רפסא אלא ,ךישמה ,"םהישוריפו תומשה לכ טוריפב ךתוא האלא אל"
 םולשהש םש ,(םאלסומ תיברעבו) המלשמ ומש ארקנו ןב ונל דלונ יניס־תמחלמ
 לע ,סחנפ אוה םינבה ןורחא .תואבל ונששחו ונילע םילאעמשיה דחפ לפנ יכ ,וב זמורמ
 הכהו תואבצ יהולא תאנק תא אניק רשא ,ארקמבש ןרהא ןב רזעלא ןב סחנפ םש
."רוראה ןטשה תחילש ,תיניידמה םע אטחש אולס ןב ירמז דגובה תא שפנ
 ךשמב וילע ורבעש תואלתו תופידר לע עושיבא רפיס הלילב תרחואמ העש דע
 םישק םיכוסכיס לע ןכו הדעה ינבב תוללעתהו הלפשה ישעמ לע ,תונורחאה םינשה
 רבעמ ידוהי דסומ םהל חלושש תיפסכה הכימתה ןינע ביבס המצע הדעה ךותב
.הדעה תושאר ביבסו סוניקואל
 םעש ריע לש הקומע ליל־תממדב םיבשוי ונייה הב תספרמה לע הבשנ הרירק חור
.המחה ץנה דע הכישחה תדרמ לחה רצוע הילע לטוה שוביכה

ח
 םירוקעה ןמ חאלפ—ןבלחה לש ולוקו תכשוממו תקסורמ רומח תריענ העמשנ רקובב
 —ונאצ רדע לע יחו םיזירגמ קוחר אל בורק רפכב בשיתהש ,1948־תמחלמ ימימ
 עושיבא ודמע העש התוא ."תזע־ובא אי ,בילח" :תואירקב תיבה־תלעב תא ררועש
 ,ונחגו ,רחבנה רהה ,"לא־תיב" יפלכ החותמ םתמוק ,רחשה־תליפתב םילודגה וינבו
 םהיתועונת רחא בקע ,ןטקה סחנפ םיגוקזה־ןב בשי םלומ .שחל־ןוקצב ווחתשהו וערכ
 הוהי ךב [יתנמאה] יתנמיא" :רומאל תינורמושה "לארשי עמש" תליפת תא שחלו
."םלישו־םקנ־םויבו לא־תיב םיזירג־רהבו השודקה הרותבו ךדבע םרמע ןב השמבו
ןושלה דומיל רפס לע םילודגה וינב תשולש םע עושיבא בשי תירחש־תפ רחאל
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 "תורייב—התורפסו הקודקד ,תירבעה ןושלה" יתארקו רפסה רעשב יתצצה .תירבעה
 לא״ל שדקוה רועישה .רפסה תא עושיבא הנק הנש ינפל .רבחמהו הנשה ןומיס אלל
.קילאיב לש "רופיצה
 !יבא״ :שקיב ןנחתמ לוקבו ויבא לא רשעה ןב ,יבצ אוה ,לאזג שגינ רועישה םותכ
"ת״יב־ף״לאה תא יל אנ־בותכ ,[תירבע] ׳ינארבוע׳ דומלל הצור ינא םג

 בתכב ת״יב־ף״לאה תא ול םשרו ךורא ריינ־ןוילג וקיחמ ףלש ,עושיבא בשיתה
 ,תיווז־ןרקל דליה שרפ .תינורמושב התליבקמ תעבורמ תוא לכ דגנכו עבורמה ירבעה
.ינורמושה היוניכב תוא לכ םש שחול אוהשכ תחא־תחא ןקיתעה ,תויתואב לכתסה
 ויתיארש ןבלחה־חאלפה יל ןמדזה יחראמ תיב לא יבושבו ריעב יתטטוש םויה לכ
 תואלמה תובית תויולת ידדצ ינשמש ורומח לע היה בוכר .ןהוכל בלח ורכמב רקובה
 .שוטנה וירוגמ־רפכ לע ינלאש ,ינא ןכיהמ עדיש יפל .םבלחמ ונקורתנש םידכו םיחפ
.ובצמל ויתלאשו יתינעש המ ול יתינע
 תולבסה תשרפ תא ינפל תונתל הברה ,תכשוממ הקעוממ ןקרופ שפחמה דחא ומכו
 ונלשמ םדא םנכנ" .םכש יבשות תאמ םינשה לכ ךשמב םירוקעה ולחנש תונויזבהו
 ריחמה לע ול ףיסומ וינפל טילפ יכ שיגרמה רכומה ירה ,ןקריל וא זילטאל ,תונחל
בכנ לש םהיסיכל ולשלוש םינכסמה ונליבשב ודעונש ם״וא תונכוסמ םיפסכ .ליגרה
 ,םיל־רבעמש דסח־תורבח לש םידגבהו תוכימשה ינעטמב התיה םדי .םינקסע םיד

 םישיא־ילדח .תבלוח הרפכ ןמזה לכ םהל ונייה םיטילפה ונא .ונליבשב וחלשנש
 םהיתבב תותרשמ וניתונב וליאו ,םהיתונב תא ונל תתלמ םה םירהזנו םהיניעב ונחנא
 םהיתויפ ויה תונמוזמ םיתעל םיכרוע ויהש תונגפהבו םע־תורצעב .תופורח תוחפשכ
 אצויכו ׳םידידי׳ .׳םיחא׳ ,׳םירקי םיחרוא׳ :ונל הביח־ירבד הבר תובידנב םיטלופ
 ־יונישב וליאכ ,׳םירזוח׳ב ׳םיטילפ׳ םשה תא ופילחה :בר השעמ ושעו ומק םה .הלאב
 םיאמר ,ונמד־יצצומו רוע־יטשופ ,םתומכש בזכ־יחיפמו םינרקש .היולת ונתלואג םש
 ףאו וניתומוקמ תא בוזעל הביבסהו ופי ינב ונתוא ולדיש םדוק .םלוככ־םבור םה
 רצק ןמז דועב ובושתשכל :םרמאב שבדמ תוקותמ תוחטבהב ךכל ונתוא וחירכה
 רשאכו .םפסכו םבהז תורצואו םידוהיה יתב תא תשרלו תוכזל םתא םידיתע םכיתבל
 םינבזכ ונל ורכנתה לכ־רסוחבו םוריעב םיימשה־תפיכ תחת ונראשנו הלא לכ ובזכנ
 יל חלשו ויחוורמ ךסחו תייווכל דדנש ינב אלול .תוצוח־יבלכ םעכ ונמע וגהנו הלא
 דע זא יכ ,תיבה יכרצל תוקרי־ןגו הרידו המדא־תקלחו ןטק רדע יל יתשכר ובש ,ףסכ
 יחאמ יתשאונ .בלה־יבוט םימכשה ידסחל ןותנו םיטילפ־הנחמב ללוגתמ יתייה םויה
 חא ושבכיו יאוולו—סדוק־לא תא ושבכ םידוהיה" .םעז־ףוקת םייס ,"םימלסומה
 •םימלסומה יחאמ םינשה ךשמב יתלבס תופרחו תונויזב המכ לאשת לא ...והכמ

״1 הללא םשינעי

ט
 יבשוימ םינורמוש לש בר להק יניעל הנהו םיזירגה תוביבסב טטושמ ינאו םוי ירהצב
.ןולוח
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, םימיה־תשש־תמחלמ ןוחצנ תא ןאכ םתדע ינב םע דחי גוחל ואב וללח יכ יתייה רובס
ר ה לש ולצב עבק ןכוש וניאש ינורמוש ןיא בושו םשדקמ םוקמ תא הררחישש
ה ווצמה לגרל־הילע תווצמ םייקל ותוצרב םירזה םיטילשבו תולובגב יולת םיזירג
,השעמ היה ךכ אל ךא .םילגר שלש םכש יבשוימ אלש םינורמוש לע
ו נתדע ינב ואיבה" ,הליגר־יתלב תוררועתהב םוקמה ינבמ ינורמוש יל חס ,"םויה"
, ביחרמ תחפשמ ינבמ אוה רטפנה .שדוקה־רפעב ונמטל ידכ ,םהלשמ רטפנ ןולוחמ
ה עש דועבו םיעשתה ותנש ףס לע ותמשנ תא איצוהש ,םירפא טבש לע תסחיתמה
, "׳םירמושה׳ תדעל רובעי אלו אוה קוח יכ ,םירהה־ריחב לש דעומה־תיבב רבקיי הלק
רממ םג ואיבי ופוג תא ,תומי רשאב תומי יכ ונלשמ םדא" ,האנהב רפסמה יל ריבסה
: רקיעהו .וילע ומש תא ןכשל לארשי יהולא רחב רשא שודקה םוקמב ונמטל םיקח
ר המ קותינו תולג תונש םירשע זאמ םכשל ץוחמ ונילא אבומה ןושארה רטפנה והז

."ןאכ ןמטיהל הכוזו ונשדק
ד איפ הנוכמה ,ביחרמ בקעי ךירשא" :לוקב ארק החמש לש שוגירבו ורהנ ויניע
" ןונלש הלואגד אתלחתא וז ןיא יכו .ונירשאו ךירשא ,ךכל תיכזש ,׳גארפ
ן אכ םיכלוה לשמ ,החמש־תכולהתל התמד תמה תייולהו ברו ךלה םיוולמה להק
. הלודג החמש הב ררועמ דלונ לכש תנוטנטקה הדעב שדח דולי לש הלימ־תירבל
— "אבה םלוע תוסכ״ב ףוטע היהש רטפנה תטימ ירחא םיששואמ םידעצב וכלה לכה
.הנבלב הקיהבמה "היקאט״ה ושאר לעו—ןתשפה יכירכת
ס ונמ ןיאש םדאה תומ לעו רשב לכ ץק לע תונומזפ ורש להקה םהירחאו םינהוכה
 ןוגינ לכ עמשנ אל אלפה־הברמל .םרמע ןב השמ םיאיבנה ריחב םג תוברל ונממ
ל ש תוגיגחב ומכ .םינורמוש לש תויוולהב ליגרכ םיעמשנה ,הגות ןחל וא בצע לש
ת וריש ואב וירחאש קוספ ,"באומ ץראב הוהי דבע השמ תמיו" :להקה ןניר החמש
ר בדכ םינפ לא םינפ ותא רבידש םיאיבנה ןודא וידבע ריחבלו םלוע־ארובל תוחבשתו
.והער לא שיא
: םולחכ םיזגו־םיפלוחה םייחה לע תימראו תירבע םיברועמה תונומזפב וחתפ ומייסשמ
ת ומ > םילודגה־לודג .םיהולא אוה םייקהו—םילוטנ םלוע ירד לכ ,םילטב םייח לכ״
ן הוכ םגו איבנ םג ;םיכלמה־ךלמ אוה דעל םייקהו—םיאישנ םגו םירש םג ותומי

ם ג .םהב אצויכ ןומזפ יזורחו "ןמאנה לאה אוה דעל םייקהו—ןאמי םא םג תומי תומ
ם יכלוהה םלוא ,תכשוממ תינוגדח תובצעב םירמאנ םה ליגרכש ,הלא לבא־תונומזפ
־ תירב ,םיסוריא תוגיגחב תועמשנה הודח לש תורימז ןימכ םואשע רטפנה תטמ ירחא
י נמאנו ,ןולוח ינורמוש ויה וז תדדועמ הרמז לע םיישארה םיחצנמה .ןבה־ןוידפו הלימ
.םהירחא וקיזחה־ורחה םיזירג־רה
ת ובהלתה־יזוחא וארנ םיוולמהו "וניזאה" תרישב וחתפשכ העורתה לוק רבג דחוימכ
ר פסמל םימע תולובג בצי ,םדא ינב ודירפהב ,םייוג ןוילע ליחנהב" םיקוספל םעיגהב
ה מה תוצע־דבוא יוג יכ" ..."לארשי—ותלחנ לבח בקעי ,ומע הוהי קלח יכ ,לארשי ינכ
ם לנשו ףלא דחא ףודרי הכיא .םתירחאל וניבי תאז וליכשי ומכח ול .הנובת םהב ןיאו
."הבבר וסיני
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 תכולהת לא םיניועו םיינדשח םיטבמ וחלש םיזירג־רהל תונכשבש םימכש םיברע
 םחש העשב םג !םתחמש הלודג המכ אנ־האר" :ויניש ןיבמ ןניס םהמ דחא .היוולהה
 םהיתוליפתו םהיתויוולהב יתחכנ תחא אל .םיננורתמ־םיזילע םה םהיתמ םירבוק
 יו ,יו .ןה תוחמשו תוזילע וישכעו ,דאמ־דאמ תוגונ ,ויה תובוצע המכ םהיתורישו
."ונילע ואבש םימיל
 ,םישישקה םינהוכה תיילמפמ דחא ,ןאמעונ סחנפ יכרד לע ןמדזנ היוולהה םות רחאל

 רחאל לודגה ןהוכה לש ומוקמ תא תשרל דמעומ אוה םינהוכה תרובחב ןקזה תרותבש
 ינמדזהבו ,םכש ישנא םע ויקסעו ,תשש־בא לש ופתוש והירה .ומע לא זלה ףסאייש
 יל חיכוהל םיקוספ לש תומירע ינפל םרוע היה םינש ינפל םכשב ירוקיב ימיב ותא
 ינשקיבו יב חמש ינארש ןויכ ."תמא לש לארשי־ינב" םה־םה ןורמוש תדע ינב יכ
.תיברע־תפ לוכאלו הפק תותשל ,ותיבל רוסל
 תיב תא בוזעא ךיאו ינא עושיבא לש וחרוא ןכש ול תונעיהל לכוא אלש לע יתלצנתה
 רבשכ ינפל ועריאש תואלפנהו םיסנה לע יתא חחוש אוהו הז דצל הז ונכלה .יחראמ
.הבבר םינשו ףלא םינה דחא ילארשיש םייע
 ינב וקלחנ םהבש םהיתוסרגל םיקוספ לש םשוריפ ןינעל החישה תא בסהל יתיסינשמ
.בר ןוצר־יא ןהכה סחנפ הליג ,ןורמוש ינבו הדוהי
 םיקוספ ישוריפל תובישח דוע ןיאו דאמ יניצר אוה ןינעה םעפה" ,רמא ,"הניבה"
 ונלוכ ונא םינימאמ םויכ .ומש תא וילע ןכשל םיהולא רחבש םוקמה לע תקולחמלו
 היהת םילשורי ריעהו הירומה־רהב וקיזחת םתא םאש ,ללכה ןמ אצוי אלל ,דחאכ
 םתא ובשת תא ;םכלרוגב יולת ונלרוג .ונידיב םיזירג־רה םייקתי םייק םכידיב
 םילשוריו ןויצ םולשלו םכמולשל ונא םיללפתמ ןכ לע .ךכ ונא םג ,םיוולשו םיחטוב
 ׳ןכאו .לארשי־ץראמ קלח אוה בוש םויכש ,םיזירג םיהולא־רה—םירהה ריחב ימורממ
 םכיתונמראב הולשו םכליחב םולש ןתי יכ ,וניבא םהרבא יהולא ,תואבצ־לאל ללפתנ
 ןמ קלח םהש ,הכרבה־רהבו םכשב וקיזחה .ונכותב הולשהו םולשה םג רורשי זאו

"—ואל םאש ,וניתובאל ןתנ םיהולאהש ץראה
 לד לע תולעהל ינא ארי ףאו ,דאמל דע השק ,יל השק" :רמאו רזחו ,קיספה אוה

 םה ירה ,הלוכ ץראה תא םכידיב ומייקת אל םא :ךל רמול הצרא רשא תא יתפש
 :ןיזאומה לש וקוספ עמשנ הידגסמ ילדגמ לעמש ריעה יפלכ עיבצה ךכ ורמאבו)
 הלילחו־סח ונב תושעל םילולע םה—(׳הללא חילש דמחומו הללא ידעלבמ הללא ןיא׳

 ׳ינא םג ןכ לע .הניד םתוחא דובכ לוליח רחאל םכש ישנאב יולו ןועמש ושעש המ
 הדחוימ הליפת רמוא ינא רקוב־ידמו םילשורי םולשל לאוש יאנק ןורמוש־שיא
."םהל ףתושמ לרוג ,םכלש הירומו ונלש םיזירג .המולשל
 הווהה לע ןה החמש תועמד םא יתעדי אל .תועמד וגלז ויניעו ינקשנו ינקביח ורבדבו

.דיתע־תדרח לש תועמד וא
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?םדו רשב וא םיפיטואירטס
 תיטירבה תוינידמה תלאשב וקסעש םירקוחש םרג ילארשיצראה ךוסכיסה לש וביט
 תיטירבה תוינידמה יבצעמ תא יפיטואיריטס חרואב ראתל וטנ טדנמה תפוקתב
 ,הינטירב לש התוינידמב םייוניש וחתינ רשאכ ."םיברעדרפ" וא "םינויצ־ורפ״כ
 ינויצדרפ וא יברעררפ וק לש ותורבגתהב םייונישה לש םהיעינמ תלאש תא ורתפ

.ןודנה ןמזה־קרפב
 לש תוישיא תודמעש ןורקעה תלבק לע םיססובמ םה םא םג ,הלא ןוגכ םיחותינ
 תוטלחהה תלבק לש תכרעמב םיבושח םיתמצב ושמישש םידיקפ וא םיאקיטילופ
 םיקול ,תוינידמה בוציע לש ךילהתב ,עירכמ םיתעלו ,תועמשמ־לעב םרוג ןה
 רתי .ןנויפאב םג ךכיפלו תויומדה יעינמ לש תובכרומה תנבהב תויחטשב המודמכ
 "ינויצ־ורפ" וא "יברע־ורפ" גוסמ פיטואיריטסל תוקקדזהמ ךרדה הבר אל ,ןכ לע
 ."םיימש־וליפ" וא "םיימש־יטנא" לש הירוגיטקב התללכהל דע תמיוסמ תוישיא יבגל

 רתוי םייניצר םירפסב ףא ירה ,שרופמב העיפומ "ימשיטנא" הביתה ןיא םא םג
 םישנא םעו הפוקת התואב ובתכו ולעפ ,ויחש םישיא םע תוחישב .זמורמב היוצמ איה
 ־ורפ" לש יוהיזב תונמוזמ םיתעל לקתינ םויכ היאשונב םיקסועה רתוי םיריעצ

."םיימש־יטנא" םע "םייברע
 תוצובק לש ןהיעינמ רקחב קסוע אוהשכ ןוירוטסיהה לש ודיקפת ןידעו השק םא
 ,תירסיק המצעמ לש ץוחה־תוינידמ בוציעב תובשומה־דרשמ וא ץוחה־דרשמ ןוגכ
 חתפמ־תודמע וספתש םיטרפה יעינמב לפטל אב אוהשכ ודיקפת השקי םייתעבש
 ,תיקלחה היצמרופניאהו תויומדה לש תובכרומה ללגב תאז .תינידמה תכרעמב
 רמאמה קוסעי הז ישוק תרכה ךותמ .םיעלקה־ירחאמ ולעפש תויומד לע ,ללכ־ךרדב
 םימרוגכ תוטלחהה תלבק לש תכרעמה יתמצב םיטרפ לש תוישיא תודמע :היגוסב
 ךשמב .לארשי־ץרא תלאשל רשקב תוינידמ בוציע לש ךילהתב םיתעל םיעירכמ
 ־ורפ״ו "ינויצ־ורפ" ןוגכ תורדגה לש ןתונמיהמו ןתוליבק תלאש קדבית ןוידה
 תעיבקב םיישעמו םייכרע םיעינמל קפסמ רבסהכ םימיוסמ םישיא יבגל "יברע

ת ודוה .30־ה תונש תליחתב םישיא לש ןטק רפסמב קוסעי רמאמה .םהיתודמע
 םתדמעהו םייטרפ םיכמסמ יפסאו תיטירבה הלשממה לש םיכמסמ "רורחיש״ל
 הכ דע ,ןכא .וז היגוס לש רתוי תידוסי הקידב תרשפאתמ םירקוחה תושרל
 יתרוסמה ןויפאה תלאשב לפטל ןויסנה אוה ,דחא בושח ןויסנל תוחפל הז רבד איבה
 התיה וז הלאשל ושרדנש םירקוחה תנקסמ ;יברע־ורפ ןקיטנמורכ סנרול לש
 קר תויהל לוכי סנרולכ תבכרומ תוישיא לש תועמשמה־לעב ידיחיה ןויפאהש

1"יטירב־ורפ"
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ם ייתרופמד םינויפאל רוקמכ—תיטירבה תוינידמה תעיבק לש תכרעמה הנבמ
־ ץרא תייעבב תיטירבה תיתלשממה תוינידמה תעיבק לש ןונגנמה תא םינחוב רשאכ
א צמנ ןונגנמה לש וקלח .תזכורמ אלו תרזופמ התיה תכרעמהש רוכזל שי ,לארשי
, תחא תכרעמ וז .דתיה יפרגואיגה רוזיפה ףרח .לוהטייווב וקלחו לארשי־ץראב
ן הב הריכבהש תודרפנ תוכרעמ יתש ולא ויה השעמלש החנהה תא לבקל ןיאו
: דוקפיתה תניחבמ תקלוחמ התיה תכרעמהש אוה ןוכנ .הילגנאב תנכושה וז התיה
גמו תיברעה היסולכואל רשקב תוכרעהו םינותנ הקפיס תילארשיצראה תכרעמה־תת
ן מ בושח קלח הקפיס ךכמ האצותכו ,התוותהש תוינידמה תא העציב איה ,היתומ
ר שקב ,הנוצרמ־אלש ,הדמע תינודנולה תכרעמה־תת .םיינשמה תוכרעההו םינותנה
ע גמ םייקל הלשמ םייטקטו םייגטרטסא םימעטמ הפידעהש ,תינויצה העונתל רשי
־ תת יתש לש תוכרעההו םינותנה 2.ןודנולב םיאקיטילופו םידיקפ םע יעצמא־יתלב
ם יסב לע .הלוכ תכרעמה לש תוינידמה תוערכהל סיסבה תא וקפיס תוכרעמה
א ל הדימב עבנש רבד) תודרפנ תוכרעמ יתש ולא ויה היפל ,תקיודמ־יתלב הנחבה
־ ץראב תודיקפה תא רתוי ןייפאל הייטנה ןבות ,(תינויצה תוינידמה ןמ הטעמ
־ ורפכ ןודנולב םידיקפו םיאקיטילופ רפסמ ןייפאל תאז דגנכו תיברע־ורפכ לארשי

.םינויצ
ת ודיקפה לש תוישיאה תודמעה לש תקדקודמ הריקס איה הבושח־המ ןבוי ןאכמ
ו מליגש םינוילעה־םיביצנה לשו ,תוינידמה בוציעב הקלח היה ברש ,תינודנולה
ו נימב־דחוימ דמעמ היה ביצנל .תילארשיראה תכרעמה־תת תא השעמלו הכלהל
׳ תילארשיצראה תכרעמה־תתב ול םיפופכה ןמ קתונמ היה אוה :הלוכ תכרעמב
א ל ,תרחא תכרעמ־תתל תילמרופה ותוכייתשה ללגבו םוקמה ינוש ללגב ,םלוא
.םייכרע־דח ןודנולב וירשק ויה

ןוילעה םיצנה תדמע לע םתעפשהו 1929 תוערואמ
ם ינושה היסולכואה יקלח ןיב תוחיתמב תיסחי הגופה ירחא ואבש ,1929 תוערואמ
ם ידוהיל םיברע ןיב םיסחיב ינמזה לקשמה־יוויש תא קר אל ועזעיז ,לארשי־ץראב
ת א ושיחה םג םה .רמולפ תפוקתב ובציתה ןיע־תיארמלש ,םיטירבל םיברע ןיבו

ו תורכיה .זא לש ןוילעה־ביצנה ,רולסנ׳צ ןו׳ג ריס לש ויתודמע תרהבה לש ךילהתה
׳ ןוילע־ביצנכ ויונימ ינפל ,םהיתועיבתו םינויצה םע וא םיברעה םע רולסנ׳צ לש
ח ובשומה־דרשמ ידיקפמ ךורדית לביק ותנוהכ םוקמל ותאצ ברע .הטעומ התיה
ר ולסנ׳צ לביק קתו־לעב ילאינולוק לשומכ .רמולפ דרולה—אצויה ןוילעה־ביצנה ןמו
ה מ־יהיו בכעל ךירצש רמולפ דרולה לשו םידיקפה לש םתשיג תא יעבט חרואב
* תחוראב .םיברעל בור היהי םהבש ,תימוקמה היסולכואל םיגצימ תודסומ תמקה
ז א לש תובשומה־רש ופתתשה הבו ,טנמלרפה־תיבב ודובכל הכרענש םיירהצ
י רמא ירבדל ןוילעה ביצנה םיכסה ,תינויצה העונתה לש םיידוהי־אל םיכמותו
י גוצייה בלשה תא םיקינעמ רשאכ" :ורמאב ,םיגצימ תודסומ תמקה לש הלאשב
םוזית םאש התיה ותנווכ 3."ינמז בלש קר תויהל לוכי הז ,האלה םיקחדנ ירה
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ו א םדקומבו תיווזךרקל קחדית דכב ירה םיגצימ תודסומ תמקה תיטירבה הלשממה
־ ץראב זא וררשש םיאנתל םאתהב .הירוטירטל תואמצע קינעהל חרכות רחואמב
ת יברע הנידמ תמקה הירוטירטל תואמצע תקנעה לש התועמשמ התיה לארשי
ת יטירבה תוינידמל תדגונמ התיה תאזכ הנידמ תריצי .ידוהי טועימ הבש תיאמצע
ה פוקתל לארשי־ץראב יטירב ןוטלש ךשמה התיה הלש הניפה־ינבאמ תחאש ,רוזיאב
.תלבגומ־יתלב
. לארשי־ץרא תויעב תא בורקמ ןו׳ג ריס ריכה ןוילע־ביצנכ הנושארה ותנש ךשמב
ת וכרעההו היצמרופניאה תא ןזאל ידכש הדבועב ןיחבה ילאינולוק דיקפ לש ושוחב
ע משנ אל ולוקש ,יברעה דצה תא "גציל" וילע תוינידמה־תעיבק תכרעמ לש
.ןודנולב םירשימב
י נפל דיעהש רחאל ,הילגנאב רולסנ׳צ ההש 1929 טסוגואב תוערואמה ץורפ תעב
ן עט הדעווה ינפל ותודעב .םימואלה־רבח לש םיטדנמ יניינעל תדמתמה הדעווה
רואמה .םיבציתמ םידוהיהו םיברעה ןיב םיסחיה יכו ןתיא לארשי־ץראב בצמה יכ
ק וחירו תודידב לש הדמעל ותאיבה וז הדבוע .םלה ול ומרג עיתפמב וצרפש תוע
ו סחי תא ןייצש הממ הלעמל ,לארשי־ץראל ובוש רחאל תיטירבה תודיקפה ברקב
ה לחש תורדרדיהה תא סחיל הטנש םושמ תאז לכ—תוערואמה םדוק ול םיפופכל
ל ש תוננובתהה־רשוכו תושימגה ,תוליעיה רסוחל ורדעיה תעב לארשי־ץראב בצמב
ן ומאה־יאו תודידבה תשגרה .קול יראה ןושארה־ריכזמה לש דחוימבו ,םידיקפה
ת ייעבל חווט־יכורא תונורתפ שופיחב ,וירזוע תצע אלל ,ומצעעב קוסעל ותעינה
ל ארשי־ץראב בצמה תעפשה .תוישיאה ויתויעבל ,ךכמ תוחפ־אלו—לארשי־ץרא
:רפוטסירכ ,ונב לא ובתכמב תוריהבב הראות ןוילעה־ביצנה לע

י נאש דיחיה רבדה יכ דע הב רושקה לכו וזה ץראה ןמ תורירמ־עבשו ףייע הכ ינא
4.ידיקפת יולימב לשכיהל ילב ,רשפאה לככ תוריהמב ץראה תא בוזעל אוה וב ץפח

י לאינולוק לשומ רולסנ׳צ בשחנ ץראל ואוב ינפל יכ רוכזל ונילע ורבד תא ונכירעהב
ו נוטלשב םגש ,רמולפ דרולל יואר ךישממכ לארשי־ץראל חלשנו רחבנ אוה 3.חלצומ
. ירוטדנמ חטש לש ולוהינב החלצה לש תיתפומ המגוד הינטירב תלשממ התאר
ץ ורח ןולשכ תבשחנ ותנוהכ תפוקת היהתש ילב לארשי־ץרא תא שוטיל ןוצרה
־ ביצנה לש תואבה ויתועצהלו ויתולועפל תלוקשמו וק ,הארנ דועש יפכ ,היה
.ןוילעה

רולסנ׳צ לש ויתודמעל יגולוכיספה עקרה
גרהו ודמעמ תא ןיבהל ידכ קודבל ונילע ןוילעה־ביצנה לש םיסחי־תוכרעמ עברא
ת כרעמהו לשמימה םע ויסחי (ב ;ול םיפופכה םע ויסחי (א :תוערואמה רחאל ותש
.יפסכהו יתרבחה ובצמ (ד ;םיברעו םידוהי יפלכ ויתודמע (ג ;הילגנאב תיטילופה
, דלנודקמ יזמר ,הלשממה־שארל ,זא לש תובשומה־רש ,דליפספ דרולה בתכ ךכ
־ ישועמ דחא לכמ רתוי הברה קזחו רשכומ [רולסנ׳צ] אוה" :רולסנ׳צ ןו׳ג ריס לע
לוטנה שדח םדאל השורדה הרזעה תא תתל ולכוי אל הלא .לארשי־ץראב ורבד
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 דליפספ ןיב תיטרפ החיש ירחא בתכנ הז בתכמ "."רתכ־תבשומ לוהינב ןויסנ
 תא בורקמ ריכה אלש ,דליפספ דרולה .ןודנולב ןורחאה הז ההש רשאכ .רולסנ׳צו

 לע ותפקשהו ביצנה ירבד תא ,קפס ילב ,ךכב ףקיש ,לארשי־ץראב יטירבה לגסה

.וירזוע
 .םידבר המכ ויה הילגנאב תיטילופה תכרעמהו הלשממה םע ביצנה לש ויסחיב
 תרשל ץפח אלו דהא אל ,תינרמשה הגלפמה דעב עיבצהל גהנש ,ןוילעה־ביצנה
 לע ךומסל ולכוי אל םיילאינולוקה םילשומהש הרבס ךותמ ,רוביילה תלשממ תא
 :אצמנ ונב לא בתכמב .רוביילה תלשממ דצמ םדיקפת יולימל השורדה הכימתה
 חוטב תויהל לוכי ךניא םלועלש יפל תיחכונה הלשממה תא תרשל ןיינועמ ינניא"
 ןמזב הררועתהש השוחת וז התיה אל יכ המוד 7."השורדה הכימתה תא וקינעיש
 וז התיה ?דבלב רוביילה תלשממ דגנ תנווכמ .דתיה אל איהו לארשי־ץראב ותוהש
 רובסו ינודנולה המצעה־זכרממ קחרה תובר םינש תרישש םדא לש תקחדומ השגרה
 ,לארשי־ץראב בצמה 8.ויתוכרעה וחדנו ותעד העמשנ אל קוחירה ללגב יכ היה
 תושגרל ומרג ,המצעה־זכרמל םינויצה לש תדחוימה הבריקה רבדב הפקשההו

:ונבל בתכ ךכו .חטשה ינפ־לע ולעיו ופוציש םיקחדומה

 וליאכ טעמכ הארנ" :רמא [תובשומה־דרשמב ןוכיתה־חרזמה־תקלחמ להנמ] ורובקש
 ןמואי אלו טעמכ "!לארשי"ץרא תלשממב ךומתל םיכירצ (תובשומה״דרשמ) ונחנא
 !ץוחב תורסיקה תא תרשמ התאשכ ךשפנל בוזע התא המכ דע חיכומ אוה לבא ,רבדה
 רתותש העשמ ,תירשפאה תוריהמב לארשי־ץרא תא בוזעל ינוצר תא קזחמ הז רבד
9.דובכב יכרדל תכלל לכואו תיחכונה תכובסתה

 דרולהש חמש ,דחא דצמ .יכרע־וד היה ,תובשומה־רש ,דליפספ דרולל וסחי םג
 רחאל םג וכשמנש) תודידי־יסחי ותא חתיפש יפל ,תובשומה־רש שמיש דליפספ
 .טניבקב דליפספ לש ודמעמ תופיפר תא עדי בטיה ,ינש דצמ .(םהידיקפתמ םתשירפ
 אוהו ,הלשממה־שאר םע יעצמא יתלב עגמ לכ ול היה אל םיבר םישדח ךשמ ,ןכא
 םנמאש ,רוביילה ךותב תוחיתמה תא ריבגהל אל ידכ טניבקב ןהכלו ףיסוהל םיכסה
 .הלשממה ןמ שרפ וליא אובל יופצ היהש ,רבשמ רוציל אל ידכו ,1931־ב גלפתה
 הריבגה הלשממה־שאר לש ונומאמ הנהנ אוה ןיאש ,הרקיעב הנוכנה ,השגרהה
:ויתונורכז תטויטב בתכ ןכמ־רחאל תובר םינש .ןוילעה ביצנה לש ותורירמ תא

 בתכממ אבה עטקה ידיילע החכוה יפלכ הלשממה־שאר לש ותביא רבדב השגרהה
 החישה זאמ ,דליפספ םע החיש דוע יל .דתיה" :ןודנה דרולה .ירשב־ראשמ יתלביקש
 •ר ךכ אל םלוא ךישעמ ביט תא ךירעמ דליפספש איה יתשגרה .ךל יתבתכ רבכ הילעש
."ךתוא םטוש אוה םצעבו ,[דלנודקמ יזמר]

 זוענ ,םידוהיל סחיה התאצותש ,םיברעה יפלכ רולסנ׳צ לש ותדמע תנבהל חתפמה
 םחיה לע תילגנאה הלשממל סחיב אוה־ותדמע "תלצאה" לש יגולוכיספ ךילהתב
 ויתועד תא םיכירעמ ןיא יכ רבסו שחש ךותמ .הינטירב תלשממל םיברעה ןיב
תלשממל לארשי־ץרא ייברע ןיב םיסחיב ךכל הלבקה לקנב אצמ ,ויתופקשהו
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 ידיקפ לא תיעצמא־יתלב השיגמ לוכיבכ ונהנש ,םינויצה תדמע תא .הינטירב
 קבאמה .ולש ובצמל המיד ותואש ,םיברעה לש םבצמל דוגינב דימעה ,לוהטייו
 בתכ ךכו .יברעה ןינעה ןעמל קבאמ אופא ךפה ילאינולוק לשומכ ויתועד תעמשהל
:ונבל

 *שאר םע רישי עגמ לש תורשפא תנתינ םידוהיל רשאכ םדא >ש ובצמ אוה חשק־המ"
 דגנ םחליי ימשרה ידוהיה ףוגהש תעדל ןיינעמ" :התיה ותנקסמו "!טניבקהו הלשממה
10."הז ןעמל םחלא ינא .םיברעל יגיציי לשמימ ןתמ

 תא דירטה ,האוושמב תונושה תוצובקה םע תבכרומה םיסחיה תכרעמל ףסונב
 לשומכ ולש הריירקהש הנקסמ ללכל עיגה יכ הארנ .יפסכהו יתרבחה ובצמ ביצנה
 ־ץראמ דובכב שורפל ,רומאכ ,היה איהה תעב וצפח לכ .הצקל העיגה ילאינולוק
.ילאינולוקה תורישה ןמו לארשי

 בתכמב הבר תוריהבב תמכתסמ וללה םיסחיה־תוכרעמ לש תרבטצמה ןתעפשה
: 1930 תישארב רפוטסירכ ונב לא

 יתוא קזחמ לארשי־ץראב ףסונ םוי לכ .בורקה ץיקב רטפתהל יתטלחה לע ריעמ התא
:ןהמ המכ ירהו ,תחאל תחא תופרטצמ ךכל תוביסה .יתעדב

 סחיב תקדוצ הניא איהש בשוח ינא 11.רופלב־תרהצה לש תוינידמה תא דהוא ינניא
 תויהל הצור ינניא ןכל .תיטירבה תורסיקה לש םיסרטניאל הקיזמ איהו םיברעל
.המע ההוזמ

 הכימתה לע ךומסל ןיא ןכש תיחכונה הלשממה לש התגהנה תחת דובעל חמש ינניא
.הדצמ השורדה

...החפשמה ינב ראשלו אמאל םיחונ םניא ןאכ םייחה״יאנת
 ינאצוה ,רבד לש ותימאל ז ןאכ יתוהש תעב יתכסח אל ההובגה םיריחמה״תמר תמחמ

.ונסיכמ ש״יל 1200־כ
.הנושאר הגרדב לשומ תרשמב הנוהכה איש תא רובשא ץיקב
.לשומל תנתינה היסנפל יאכז היהא רבוטקואמ
 םייתפיטנא םידוהיה ירה ,הל םיכסמ ינאש תוינידמ ותוכלמ־דוה תלשממ טוקנת םא םג

 דבלבו לארשי־ץרא םע ירשק תא קתנל רשואמ היהאש דע םהמע רדתסהל השק הכי ,יניעב
,2.דובכב אצאש

 לולכמ תא םג ורתפיש לארשי־ץרא תייעבל םינורתפ שופיח רבדב הבשחמה
 הפוקתב ןוילעה־ביצנה ןמ הזז אל דובכב שורפל ול ורשפאיו תוישיאה ויתויעב
 תא רוקחל התנמתנש ,וש־תדעו ירבח םילשוריל ועיגהשכ .תומוהמה יוכיד רחאלש
 קוסעל םהילע עיפשהל ביצנה הסינ ,תוערואמה תובקעב לארשי־ץראב בצמה
 ךרדב לארשי־ץרא תויעבל םייק־ןב ןורתפ עיצהל המגמב ,היעבה לש יתקוחתה דצב
 ־תולאשב קוסעל הטונ הדעווה ןיאש ררבתנ הרהמ־דע םלוא .תקדוצ ול התארנש
 הדעוול ונתינש תויחנה יפ־לעש םויה יל רמא ,הדעוה ר״וי ,וש .ו ריס" :דוסי
 .לארשי־ץראב לשמימה תטישב םייוניש לע ץילמהל הילע ןיא דליפספ דרולה ידי־לע
 ןתמל רשקב והשמ השעיי ןכ םא אלא ןאכ ראשא אל יכ [ושל] ול יתרמא ינא
>יי."לשמימב םיברעל גוציי
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לארשי־ןירא תייעב לש םייק־רכ ןורתפל רולסנ׳צ תועצה
. ולש ויתועצה חוסינל הנפ ,דוסי־תולאשב קוסעת אל הדעווה יכ ביצנל ררבתנשמ
ן ומאה־יא לשבו תודיקפה ברקב יורש היה הבש תודידבה לשב ומצעב ךכב קסע אוה
י די־לע :ויתועצה תשגהל עקרה תא םג ןיכה תאז םע דבב־דב .ול םיפופכל שחרש
ע בק ףא אוה .ןלבקל הלשממה לע ץוחלל הויק תורטפתהב םינשנו־םירזוח םימויא
.טעמ דוע ררבתיש יפכ ,תועמשמ־לעב דעומ—1930 ינוי—ותורטפתהל ךיראת
ן ורתפ רבדב וריכזת תא תובשומה־רשל ןוילעה־ביצנה חלש 1930 ראוניב 17־ב
ל לכ אוה (א :תוביס יתשמ בושח ריכזתה 14.לארשי־ץרא תייעב לש ךורא חווטל
ם ייונישל הרורב תינכת הוותהש ךות ,םיברעה לש םהיתושגר וזכרמבש בצמ־חותינ
; טדנמה תשיטנ לש ןויערה ריכזתה דוסיב חנומ היה עלבומב .טדנמה חורב םייתוהמ
ידמה לש םיאבה םיכלהמה לע ועיפשהש תרשרש־תובוגתל ץרמה שמיש ריכזתה (ב
.לארשי־ץראב תיטירבה תוינ
, ותעדל ,לארשי־ץראב בצמה תא ןוילעה־ביצנה ראית ריכזתה לש החיתפה־יפיעסב
, םיברעה ידי־לע רופלב־תרהצה לש תטלחומ הייחד 1929 תומוהמל תוביסה ויה
ה ילע וידוהיה ימואלה תיבב הכימת לש תיתלשממה תוינידמה תייחד היתובקעבו
ייחתהל יברעה שוריפה !לארשי־ץראב יברעה רוביצב םיימואל תושגרב תרכינ
ל ש םתנומא ;ןוהמ־קמ—ןייסוח םיבתכמה־תפילחב וחסונש יפכ תויטירבה תויוב
.םימואלה־רבח תנמא לש 22 ףיעס תא דגונ טדנמהש םיברעה
־ ץרא תייעבב הלפטב הלשממה ינפל תוחותפ םיכרד יתש ויה ,ביצנה תעדל
:לארשי

ק ינעהלו םיברעה םיבשותה דמעמל האוושהב םידוהיה לש ףדעומה םדמעמ תא לטבל (1״
— וא ,ימצע־לשמימ לש הדימ [ידוהי טועימלו יברע בורל—ירק] לארשי־ץרא יבשיתל
ר וגיש ידיי־לע טדנמה יפיעס תא ףפאלו יוניש אלל תיחכונה תוינידמב ךישמהל (2״
ה חוד ינא .םידוהיה לע ןגהלו רדסה לע רומשל ידכ לארשי־ץראל םיקיפסמ אבצ תוחוכ
׳ הפולח הנניאו ,םיינרדומ תושגר תילכתב תדגונ איהש ןויכמ הינשה תורשפאה תא
."תורסיקל ןכוסמ השענש בצמב ,עורזה־חוכב יוכיד השעמל התויה דבלמ

 ׳חארנח יפכ) רופלב־תרחצה לש הפקת רושיא :ויתועצה תא הלעה וז החנה רואל
ם יפיעסה ןוקית בגא—1922 תנשמ לי׳צר׳צ לש ןבלה רפסה חורב ,(ץוחלו־הפשה־ןמ

ל וטיב" תא חיטבתש ךרדב (ימואלה תיבב וקסעש םיפיעס) טדנמה לש 11־ו ,2, 4, 6
."םידוהיה לש ףדעומה םדמעמ
י  םיברעל לבגומ ימצע־לשמימ ןתמ (1 :תוישעמ תועצה רפסמ וולתנ ולא תועצהל
ת לדגה (3 ז םידוהי ידי־לע תועקרק־תשיכרו ץראל םידוהי תריגה לע תולבגה (2
' ץראב רצונש בצמל רשקב הריקח־תדעו יונימ (4 >לארשי־ץראב אבצה תוחוכ
.לארשי

ו ל רשפאתש ,רצק חווטל תינכת :תיבלש־וד תינכת ןוילעה־ביצנה הוותה ךכב
ח ווטל ןורתפ ;לארשי־ץראב ותנוהכ תא "דובכב" םייסלו םיברעה תא עיגרהל
תא ודגנ ביצנה לש ויתועצה ."גוציי םילוטנה" םיברעה תייעבל םייק־ןבו ךורא
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 קיזחהלו ףיסוהל .דתיה תיסיסבה התרטמש ,תינודנולה תכרעמה־תת לש התדמע
 להנמ ,לדנר ׳גרו׳ג ריס .םייטירבה םיסרטניאה תאז ושרדיש לככ לארשי־ץראב
 תורטמה תא רידגה ךכ ,הפוקת התואב רצואה־דרשמב ןוכיתה־חרזמל־הקלחמה

 ץראה לע תורחא תומצעמ תוטלתשה עונמל (1 :תיטירבה תוינידמה לש תויסיסבה
 -ילוקישו םיילכלכו םייגטרטסא םיסרטניא קפסל (2 > [הילטיא וא תפרצל הנווכה]
 םינויד רחאל ,םנמאו 15.םיימוקמה םיבשותה תושירד תא קפסל (3 > םייטירב הרקוי

 לע התבוגת רבדב הטלחה ללכל הלשממה העיגה ץוחה־דרשמבו תובשומה־דרשמב
 ־ץראל קרבמב הלשממה תטלחה תא םכיס דליפספ דרולה .ןוילעה־ביצנח תועצה
:לארשי

 .ךיתועצחמ זמרתמה יפכ התוינידמב ץרמנ יוניש לבקל הלוכי הניא ותוכלמ־דוה תלשממ"
 םיאלקחה לע הנגה ןוגכ םיאשונב תוישעמ תומרופירב ןודל הנכומ הלשממה םלוא
1."םיברעה לש גוצייו ,הריגהה תוסיו ,[םיברעה] 6

 הלשממה תנווכב ןיא יכ 1930 לירפא תישארב טנמלרפב זירכה הלשממה־שאר
יבת לע קר אל הבוגת וז .דתיה .לארשי־ץראל רשקב תיסיסבה התוינידמ תא תונשל
ישל ןוילעה־ביצנה תועצהל הבושת ,רקיעב ילואו ,םג אלא תוידוהי וא תויברע תוע
 העבקנש תוינידמל םילשמ יוטיב .טדנמה לש יתקוחתה הנבמב תכל־יקיחרמ םייונ
 תובשומה־רש לש וקרבמ .הלשממה־שאר תרהצהבו תובשומה־רש לש קרבמב אצמנ
 .תורטפתהב םייאל דימתהש ,ןוילעה־ביצנה תא אלא םיברעה תא אל סייפל דעונ
 וליאו ,ךורא חווטל תוינידמל דוסיה־יווק תא תוארל רשפא הלשממה־שאר תרהצהב
.רצק חווטל תוינידמו ביצנה תועיבתל םירותיו—קרבמב

דליפספ לש ןבלה רפסל ךרדה
 לטוה .ןוספמיס־פוה ןו׳ג ריס תא לארשי־ץראל רגשל הלשממה הטילחה םייתניב
 תדעו לש תועצהה תא תומילשמה ,תוישעמ תועצה דבעלו םינותנ ףוסאל וילע
 םשכ .רכו םיחאלפה בצמ ,תועקרקה תריכמ—תופוחד ומדנש תויעב ןורתפל ,וש
רכהה תלבק לש ךילהתב ץרמ.ך ושמשב בושח היה רולסנ׳צ ןו׳ג ריס לש ריכזתהש
 הדבועב ח״ודה לש ותובישח .ןוספמיס־פוה ידי־לע שגוהש ח״ודה םג בושח ךכ ,תוע
 לש ןבלה רפסה" יוניכל הכזש ,ןבלה רפסה חוסינל איבה ילסקודאראפ חרואבש
רוסמה תועמשמב ,יברע־ורפכ רולסנ׳צ ןו׳ג ריס תא רידגהל השקש ומכ ."דליפספ
 ,ןוספמיס־פוה ןו׳ג ריס לע הטושפכ וז הרדגה בסהל השק םג ךכ ,חנומה לש תית

 יבצעמ ןיב "האמוטה־תובא״מ דחאכ הפוקת התואב בשחנ םידוהיה יניעב יכ ףא
.תיטירבה תוינידמה
 םיקהש תוביצנב ןוספמיס־פוה שמיש ,לארשי־ץרא תויעב תא רוקחל הנמתנש דע
 .ןוויו היכרות ןיב םיסולכואה־יפוליח תויעבב קוסיעל הנותאב םימואלה־רבח
 םתוח עיבטה וללה םיסולכואה־יפוליח לש תובואכה תוישונאה תויעבב לופיטה
 תלאשב ולופיטב םירכינ ויתובקעו ,ןוספמיס־פוה ןו׳ג ריס לש ותוישיאב קומע

ויעינמו ותוישיא תא ונכירעהב ורכזל ונל יוארש בושח םרוג דוע .לארשי־ץרא
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 תינייפא התיהש הדילס ,םזינומוקה ןמ הקומעה ותדילס היה ןוספמיס־פוה לש
 םימרוגה ינש תא ןיבהל אלב 17.ןוספמיס־םוה לש ודמעמב םייטירב םידיקפ הברהל

 היהש ידוסה בתכמה תאו ולש ח״ודה תא ושיגהב ויעינמ תא ךירעהל השק וללה
 ,םלרוגלו םיברעה םיחאלפל רבחמה לש ותדהא לע דיעה ח״ודה 18.וילא ףרוצמ
 ותדהא .םיברעה לש תוימואל תושירדב וא תוימואל תויעבב טעמכ קסע אל ךא
 ־כוא לש הלרוגל הדרחמ אלא "םייברע־ורפ" םיעינממ אל העבנ םייברעה םיחאלפל
 .היכרותב תינוויה היסולכואה לש הזל המוד לרוג הל דתוע ותעדלש ,תירפכ היסול
 יטסינומוק ןויסנ ןוספמיס־םוה האר ,חאלפה לש ודמעמ תא ןכסמה ,ירבעה בושייב
:בתוכ אוה ידוסה בתכמב .לודג הדימ־הנקב

 ךופהל םיטונ לארשי־ץראב םייטירבה םידיקפה לכש איה הללמואו תניינעמ הדבוע"
 —דכל תוביסה תא ןיבהל ינא ליכי ימצעלשכ .םיידוהי־יטנא ,קויד־רתיב ,וא—םייברע־ורפ
 רקיעבו ,םידוהי םיאלקח םע יתוחישמ ...םבל לא רבדמ יברעה חאלפה לש עשיה־רסוח
 תונפלו תידוהי הנידמ םיקהל םישקבמ םידוהיהש םשורה לבקתנ ,תוידוהיה םישנה םע
 תטילקל תויורשפא רוציל ידכ ,ןדריה־רבעל םתרבעה ידי׳לע ץראה ןמ םיברעה תא
 היה אלש רבד ,ינידמ יפוא תלעב תידוהי תובשיתהב אוה ערה שרוש .םיפסונ םידוהי
 —תורטמ יתש לארשי־ץרא תשמשמ תידוהי טבמ־תדוקנמ ...ידוהיה לעפמה לחהשכ ותומכ
 סופיטה ןמ םידממ־לודג יתרבח ןויסנל הריזו הקוצמב םיאצמנה םידוהי לש םבושייל םוקמ
."םירישעה םיאקירמאה םידוהיה לש םנובשח לע עצבתמ יטסינומוקה ןויסנה .יטסינומוקה

 תעב ןוספמיס־פוה ןו׳ג לע ועיפשהש תורוקמה תא הלא םיעטקב תולגל לקנה
.ויתוצלמהו ויתונקסמ חוסינ
 הכשמנש תודידי) ןוילעה ביצנה םע ןו׳ג ריס דדיתה לארשי־ץראב ,ןכ לע רתי

 יאדוול בורק .(לארשי־ץראל םמשה לש םהירשק וקתונש רחאל הכורא הפוקת
 םיברעה לש םגוצייל רשקב תוחפל ,ןוספמיס־פוה לש ויתועד לע עיפשה ביצנהש
 רשקב ביצנה לש ויתועצהל דגנתהל ןוספמיס־םוה ססיה אל תאז םע .ןודנול יפלכ
 תלשממ לש המזיה־רסוח לע תרוקב חותמל ססיה אל ןכו ,תידוהיה הריגהה תקספהל
 .רבשמ תותעב קר ברעתמה ,שחרתמב ליבס ףיקשמ הכפה ותעדלש ,לארשי־ץרא
 להנמ דיתעב שמשי אוהש הבשחמה התלע לארשי־ץראב ותוהש תעב רבכש רשפא
 רשאכ רולסנ׳צ ןו׳ג ריס תא ףילחי םג ילואו ,לארשי־ץראב חותיפה־תקלחמ
 םללגבש םיעינמה תנבהב אוה ףא בושח הז םרוג יכ המוד 19.ותנוהכמ זלה שורפי

 תיארחא היהתש ,חותיפל תדחוימ הקלחמ תמקהב ךרוצה תא ןוספמיס־פוה שיגדה
.התושרל דאמ דבכנ ביצקתש םירכינ םידממב חותיפ־תינכתל
 ףוחדה ךרוצה תא םישיגדמ הלשממל שיגהש ידוסה בתכמהו ח״ודה ,םינפ־לכ־לע
 תויברעו תוידוהי תוחפשמ 40,000 לש תובשיתה רשפאיש—ץראה לש ללוכ חותיפב

 שיגדה ןתואש ,םידוהי לש םתובשיתהו םתריגה לע תולבגהב ךרוצה תא אלו—
 תובשיתהל םוקמ ןיא ןותנה בצמבש הדבועה תשגדה .דליפספ לש ןבלה רפסה
 םימעטמ יכ ,הריגהה תקספהל אלו חותיפה אשונל קוזיח תתל האב תפסונ תידוהי
םתריגה תא קיספהל ביצנה לש ויתועצהל ףקותב ןוספמיס״פוה דגנתה םיילכלכ
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 לש ותמכסה תא השעמל לבקל חרט ןוספמיס־פוה ןו׳ג יכ ןייצל ןיינעמ .םידוהי לש
 ח״ודל ,םילשוריב תידוהיה תונכוסה תלהנהב יאקירמאה גיצנה ,רטסכה .ה .מ
20.ולש

ך יכרע־ורפ וק תומלגתה—דליפספ לש ןבלה רפסה
 תוינויצ־יטנאה וא תויברע־ורפה ויתויטנש הנעט העמשנ דליפספ דרולה יבגל םג

. 1930 תנשמ ןבלה רפסב יוטיב ידיל ואבו לארשי־ץראב תוינידמה לע ועיפשה

 לע העיבצמ ול סחויש ןבלה רפסה חוסינל רשקב םיניינעה תולשלתשה לש החותינ
 ידיקפ וחתינ ךמסמל רשקב הרעסה הררועתהש רחאל .םימרוג לש תנווגמ תכרעמ
 תרתוכה תחת ,1930 רבמבונב בתכנש ךמסמה .ךילהתה תא םמצע תובשומה־דרשמ
 םיבלשה תא ןייצמ 21,"לארשי־ץרא יבגל ׳ןבלה רפסה׳ תוינידמה תרהצה תורוקמ"

 וחסונ תקידבל תינוירטסינימ הנשמ־תדעו םיקהל טניבקה טילחה ילויב 30־ב :םיאבה ;
 ־דבו ןוספמיס־םוה ןו׳ג ריס לש ויתוצלמה רואל םסרפתהל דעונש ןבלה רפסה לש
 רפסה תטויטב הנד טסוגואב 8־ב הסנכתהש הדעווה .ולש ח״ודה םוסריפ םע דבב
 תוקיודמה תוצלמהה תא תעדל ילב תובשומה־דרשמ ידיקפ ידיב החסונש ןבלה
 הטויטה .(טסוגואב 20־ב קר שגוה ח״ודה) ןוספמיס־םוה לש ח״ודב וללכנש
 השיגדהו ןוספמיס־םוה תצלמה לש תיללכה חורל םאתהב תחסונמ התיה הנושארה
 הנשמה־תדעו הסנכתה רבמטפסב 10־ב .לארשי־ץרא לש ללוכ חותיפב ךרוצה תא

התיה הז ןויד לש ותאצות .טניבקב ןוידל התריבעהו ןבלה רפסה תטויט תא הרשיאו
 טלחוה רבמטפסל 19־בש רחאמ ,ןבלה רפסה לש יפוסה חוסינל רשקב העירכמ
 שיגהש ןדמואב ירהש ,חותיפה תוינכת לש הלאשה תקידבל םיחמומ־תדעו תונמל
—6־ב ןוספמיס־פוה ךירעה רצואל  חותיפ־תינכת לש הריחמ תא ש״יל ינוילימ 8
ת וחפשמ 10,000 ללוכ) תופסונ תוחפשמ 40,000 לש תובשיתה רשפאתש תללוכ
 הכרעה—םידוהי ידי־לע תועקרק תשיכר בקע ןהיתומדאמ לוכיבכ ונופש תויברע
 ־תורסח ויהו ונופש תוחפשמ לש םיילאירה םירפסמה ןמ הברהב ההובג התיהש
 לע הלוע ולאכ תוחפשמ לש ןרפסמ ןיאש רבתסה ןמזה ךשמב .לכו־לכמ עקרק

 תאצקהל תוצרמנ טניבק־תבישי התואב דגנתה ,ןיילרבמ׳צ ליוונ ,רצואה־רש .(650
2 2־ב היתוצלמה תא השיגה םיחמומה תדעו .לארשי־ץראב חותיפל הזכ םוכס

 בושייל ש״יל ינוילימ 2.5 ביצקהל שי רתויה לכל יכ ויה הדעווה תויחנה .רבמטפסב
 לש םבושיי תוינכתב הרזעל—תמיוסמ הדימבו ,תונופמה תויברעה תוחפשמה
 תא שדחמ תוריהמב חסנל יואר יכ טניבקה טילחה ולא תוצלמה יפ־לע .םידוהי
 רוסמיו ךמסמה םוסריפ ינפל ןמצייו ר״ד םע שגפיי דליפספ דרולה יכו ןבלה רפסה
 הרהמ השרפה תא םייסל שקיב טניבקה .שדחמ הסוניש ןבלה רפסה חור לע ול
 סנכתהל דע החותפ הלאשה תא ריאשהל אלו םירחבנה־תיב תרגפ ינפל רשפאה לככ
ת אצות .1931 תנשב רוביילה תלשממל םיישק ופצ ןכש ,הרגפה רחאל שדחמ תיבה
 ,התיה ,תובשומה־דרשממ םמאיליו .ר .׳ג .וא ידי־לע רקיעב דבועש ,שדוחמה חוסינה
:ותודע יפ־לע
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 ,הרורב־יתלבו תעלוצ תישענ ׳ןבלה רפסה׳ לש תוינידמה תרהצה ׳ריהמה חוסינה בקע׳"
 תיבל רשקב ונתוינידמ היהת תובורקה םינשה שמחבש הדבועה לע תוסכל ןווכמ חוסינה
 ...הבנ׳זב תופקתה ינפמ הילע ןגהל היהי השק ךכיפלו ,הנכס ידכ דע תיטאטס ימואלה
 הז .רבדל הביסה ויהש ןה תויפסכ תולבגימ ןכא יכ הארנ הלעמל רומאה לכמ םלוא
 תא שרפל ןתינ היפלש תרוקבל ןכו תוינידמה תרהצה לש חסונב תוריהבה־יאל רבסה
12."טדנמה םע תבשיתמ הניא וליאכ תוינידמה

 ןמצייו ר״ד יכ םשורה לבקתנ ומע החישבו 23,ןמצייו םע שגפנ םנמא דליפספ דרולה
.ןבלה רפסה םסרופ ןכמ־רחאל קר .הרהצהה חורל םיכסה

ןמצייוול דלנודהמ .ר לש ובתכמ—"רוחשה בתכמה"
 ־יטנא וא תויברע־ורפ תויטנל ןבלה רפסה לש וחוסינ תא סחיל השק ,רומאכ
 רפסה לש יפוסה חסונה יפוא תא לכמ רתוי עבקש םרוגה ןכש ,דליפספ לש תוינויצ
 ךכ ךותבו ,חותיפל לודג םוכס תבצקהל רצואה לש ותודגנתה ,הארנכ ,היה ןבלה
 ךכ .איהה תעב ודרשמ לש ותוינידמ בוציעב דבלב טעומ קלח דליפספ דרולל היה
 האצותכ "רוחשה בתכמ״ה אב היפל הנעטה לש התושממב קפקפל םוקמ שי םג

.הלשממה לע ינויצ ץחלמ האצותכ ףא וא ינויצ־ורפ וק לש ותורבגתהמ
 תונקסמה תא קודבל ץוחה־דרשמ ררועתה ןבלה רפסל רשקב הרעסה הצרפש רחאל
 לופיטל תובהלתה הליג אל ץוחה־דרשמ לש עבקה־ןונגנמ .רצונש בצמה ןמ תונושה

 הליג תאז דגנכ .תובשומה־דרשמ לש ולופיט םוחתב היה ותפקשה יפלש ,אשונב
 אשונב לפטל ררועתה ץוחה־רש .השרפב ןינע ,ןוסרדנה רותרא ,ומצע ץוחה־רש
 עידוה וב ,1930 רבוטקואב 24־ב ״סמייט״ב םסרופש ןמצייו לש ובתכמ ארקמל
 ץוחה־רש לש וניינע םלוא .םיינויצה תודסומב וידיקפתמ ותורטפתה לע ןמצייו
:בתכמב האבה הקספה ןמ אלא תורטפתהה תזרכהמ עבנ אל

 *חפתה תא איפקהל תנווכמ היהתש תוינידמ ינפמ הריהזה םיטדנמ״יניינעל עבקה־תדעו"
 גיצנה ידי־לע תויוגייתסה אלל הלבקתנ הדעווה תעד .הז בלשב ימואלה תיבה לש ותיח
..."האצות התואל ואיבי התע .מ -ד חלשממ העידוה םהילעש םידעצה .הבנ׳זב יטירבה

 שרד ,םימואלה־רבח לש יתנשה סוניכה תעב הבנ׳זב היה ומצע אוהש ,ץוחה־רש
 ןיכה ,דרשמב תיחרזמה הקלחמה להנמ ,לדנר ׳גרו׳ג .וינעה תא קודבל וידיקפמ
 ולטוהש תולבגההש ,הבנ׳זב ורסמנש תורהצהה תא רתוס וניא ןבלה רפסה יכ ריכזת
 24.ימואלה תיבה לש ותוחתפתה תא איפקהל הלשממה תנווכב ןיאו תוינמז ןה

 םתמיתחב רבמבונב 4־ב "םמייט״ב םסרופש בתכמה היה הז רשקהב רתוי בושח
וכמה םיאנידמהו םינטפשמה ינש לש םבתכמ .םשלייה דרולהו ןומיס ןו׳ג ריס לש
 .טדנמה םיפיעס תא תודגונ ןבלה רפסה לש תולבגהה יכ הלשממה דגנכ ןעט םידב
 אבויש דע ןבלה רפסה לש ויתויחנה יפ־לע תויופצה תולועפה תא איפקהל ושרד םה
 אבוה אשונה .בוש קעזנ ןוסרדנה .גאהב ימואלניבה טפשמה־תיב ינפל ןינעה
:טניבקה טילחה ךכו .רבמבונב 6־ב טניבקל

 ורתיהל היהי ךירצ ,לארשי־ץראב ונתוינידמל רשקב תועדוה םסרפל ךרוצ היהי םא (1״
 ןייעל ודרשמל ןתוי .םימואלה־רבח תצעומב הלשממה תא גצימ אוהש יפל ,ץוחה־רש םע
.ונלש ץוחה״תוינידמ לע התעפשה תא ןוחבלו הרהצה לכב
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ת וילרימדאה־לשךושארה־דרולהו תובשומה־רש ,ץוחה־רש תופתתשהב הדעו םקות
2•."לארשי־ץרא תויעבב ןוידל

ך ות ,םישדח רפסמ הכשמנש ,התדובע תואצות .םוי ותוא הינוידב הלחה הדעווה
ם סרופש ,"רוחשה בתכמ״ב תומלוגמ ,תינויצה העונתה יגיצנ םע תויוצעיתה
ט ניבקה לע ועיפשהש םיפסונ םימרוג ויה ןכא יכ חינהל דוסי שי .1931 ראורבפב
י די־לע םירחא םיפסכו תונודקפ תכישממ ששח :ןוגכ ,דלנודקמ תרגיא תא רשאל
י רקיעה עינמהש רבתסמ םלוא .תיטירבה הלכלכל חונ־אל ןמזב ,םיידוהי םיעיקשמ
ן וסרדנה .א לש ודמעמו דחוימה וסחי היה רצק חווטל תיטירבה תוינידמה יונישל
ה רקמב .טניבקב ינויצ־ורפ וק לש ותורבגתה אלו םימואלה־רבחב תיזכרמ תוישיאכ
־ רבחב ויתורהצה אמש ששחש ,ץוחה־רש לש תישיאה ותרקוי התיה הבושח הז
, ףכה תא העירכהש איהו ,תילאינולוקה תוינידמב תומיוסמ תודוקנ תודגונ םימואלה
ל כויש ידכ טקש לש הפוקתב ,רומאכ ,ןיינועמ היהש ,ןוילעה־ביצנה ליעפהש ץחל ףרח
ם לוא ,ץוחה־רש לש ותמיתחל דעונ "רוחשה בתכמה" .לארשי־ץראמ דובכב שורפל
.הלשממה־שארל המיתחל בתכמה רבעוה רשה לש וילוקיש ךותמ

םוכיס
ת וינידמה תעיבק לש תכרעמה יתמצב םישיא רפסמ לש םהיעינמ וקדבנ הז רמאמב
ה נקסמה ןוידה םיסב לע יכ המוד .יטירבה טדנמה תודלותב תרעוס ךא הרצק הפוקתב
ד רולו ןוספמיס־פוה ןו׳ג ,רולסנ׳צ ןו׳ג ריס לש "תויברע־ורפ" תויטנל יכ איה
ר ידגהל ןיא םג ךכ .םתדמע תעיבקב בר לקשמ היה אל ,ולאכ ויה םא םג ,דליפספ
. ינויצ־ורפכ ,ןבלה רפסל תונשרפה בתכמ םוסריפב וקלח היה ברש ,ןוסרדנה .א תא
י בסמרוא ,רטסיל ףילנוק ןוגכ ,30־ה תונשב חתפמ־תודמע וספתש םירחא ןכו ,וללה
פ וקוו רותרא ריסו ןומייס ןו׳ג ריס ,(םיינויצ־ורפ ובשחנש) דלנודקמ םלוקלמו רוג
ר יסו לדגר ׳גרו׳ג ,טרטיסנו טרבור ,ןדיא ינותנא וא ,(ינויצה לעפמה ידהוא ובשחנ)

ם היעינמו םתוישיא ,("םיימשיטנא״כ םימעפו "םיברע־ורפ״כ וראותש) ורובקש ןו׳ג
. "יברע־ורפ" וא "ינויצ־ורפ" לש םישודנה םיסופדל םמיאתהל ידכמ הברה םיבכרומ
ם לעתנ םא .ויה "םייטירב־ורפ" םלוכ :הצובקה ישנאב תתל רשפא דחא ללוכ ןמיס
, הלאמ דחא לכ לש היפרגויב יטרפו תוניינעתהה־ימוחת ,תוישיא תויטנמ עגרל
ך כ ,ותואש דיקפתה יבגל תוירחא לש השגרה היה םהל ףתושמה־הנכמה יכ הארנ

.תיטירבה תורסיקה לש התומלשו המויק לע הרימש—אוהו ,עצבל ונמתנ ,ורבס

תורעה
1̂ 8661-61 7116 ,11 ס/ 1(£^ז-61166 ס/ (1 1969 1011(1.011 ,18161 £מ1ק8ס63  6 1£11181ץ116ץ 81 .

] 1116מ1- —ןיוצמה רפסב הלאשה חותינ האר 3 6^ 7 ,11 ס! 0 ,116(81 311 861111211ע6ז1(16(1 ^?/
1>186, ^ .179, 290 ,מע ,זנז1961 ,88210111186118
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 והישאי ,טוילא ד-,־11 ,ליידג1ץ , ^גאלב ,ירמא תופתתשהב 26.7,28 םויב המייקתה הח״שה
 .(."ה.ר״כ טטוצי אבהל) *6/3 ז^. פ״ז. £קון>. 284 8־ב אצמנ החישה לכ־יטרפ .רוילסנ׳צו דוו׳גו
.16/3 .ה.ר 20.10.1929־ה ןמ בתכמ 4

, 1921—1916 וגאבוטבו דאדינירטב ,1916—1911 םינשב ,סויצירואמב לשומ שמיש אוה
.1928—1923 היזדור־םורדבו

.18/2 .ה.ר ,23.7.1930
.16/3 .ה.ר ,21.2.1930

 .ויבתכמ לע תונעל םלועמ חרט אלש ,תובשומה־רש ,ירמא לע ןנולתמ אוה םייטרפ םיבתכמב
.קחרומו רובצ היהש תורירמה עקשמ לע דומעל רשפא םיבתכמה חור יפ־לע

.16/3 .ה.ר ,31.12.29
.ל״נכ

 םינשב ןייסות ףירשל ןוהמ־קמ ןתנש תוחטבהל דוגינב הנתינ רופלב־תרהצה יכ רבס ביצנה11
 הלשממה תדמע .לארשי־ץראב םיטירבה תטילשל ירסומה סיסבב קפקיפ ןכלו ,1916—1915

 רשקב האר .תובתכתהב םיברעל וחטבוהש םיחטשב הללכנ אל לארשי־ץראש התיה תיטירבה
ר יכזתב ,1929 תנשמ ץוחה־דרשמ לש הירוטסיהל הקלחמה ןמ ,סדליי׳צ לש ותונשרפ תא ךכל

 תובתכתהב תיברע תואמצעל וחטבוהש םיחטשה םוחתב לארשי־ץרא תללכה־יא" :רתכוהש
01011111011106 0 (.וא.ר.יפ טטוצי אבהל) !,״!!!!ס 600<1ז<0111061 ,״!1916—915 ןייסוח—ןוהמקמ
 ןיב רשקה יכ העבקו תכל הקיחרה ףא הלשממה .733. 67511.178 .ה.מ ,.וא.ר.יפ—(.ה.מ אבהל)
.ןהשלכ תומדוק תויובייחתהב אלו טדנמה חסונב ורוקמ לארשי־ץרא ייברעו הלשממה

.16/3 .ה.ר ,21.2.193012
.ל״נכ ,13 7.11.1929

.77050.183.733 .ה.מ ,.וא.ר.יפ:4
.1969 רבוטקואב לדנר ׳גרו׳ג ריס םע החיש15
.29.3.1930־ה ןמ 77162.190.733 .ה.מ ,.וא.ר.יפ18
 בצמלו םזינומוקל ,םזישאפל סחיב ויתועד תא םכסמ אוה וב ,רולסנ׳צ ןו׳ג ריסל ובתכמ האר17
.16/6 .ה.ר .3.1.31 ,ילכלכה רבשמה תעב הילגנאב

.77050.183.733 .וא.ר.יפ .18.8.3018
 ותנוהכ םויס תא ןוספמיסיפוה הזח תע התוא .רולסנ׳צ ןו׳ג ריסל ןוספמיס־םוה יבתכמ האר19
.תוישיאה ויתויעבל ןורתפ שפיחו הנותאב
 םימי השולש ורגתסה םה .ןוספמיסיפוה ןו׳ג םע שגפיהל הנותאל אבו ןמזוה רטסכה .מ20
 תונכוסה תמכסה תא לביקש עובקל ןוספמיס־סוה ןו׳ג היה לוכי ןמויסב .אשונב תוחישל
.ויתוצלמהל

.77050.183.733 .ה.מ ,.וא.ר.יפ .21 24.11.1930
.ל״נכ22
 בתכ ןכמ־רחאל רצק ןמז םלוא .דליפספו ןמצייו ןיב החישה לש לכ־יטרפ רמתשנ אל23
 דוסי םוש דליפספ דרולל ןמצייו ר״ד חינה אל דמעמ ותואב יכ יתמשרתה ינא" :סמאיליו
 יורקש בשוח ינניא .וילא ךמסמה רבעוהש רחאל אטיב התואש תוגייתסה לש הדמעל תופצל
 •"׳םירזגל טדנמה תא ערק׳ יכ המשאהל תופצל דליפספ דרול תא איבהל היה לוכיש רבד
 םמאיליו תא ךיישל ןיא תונוש תויודע ךמס לע .21.11.30־ב םירבדה תא רשיא דליפספ דרולה
 חתפמ־תדמע הכורא הפוקת ךשמ ספת סמאיליו ."םיברע־ורפ״ה לש הנחמל יניצהו גזמה־רק
 "ץראל סחיב הקלחמה לש ליעפמה חומה היהו תובשומה־דרשמב ןוכיתה־חרזמה־תקלחמב
.לארשי

.371. 14493 ,ץוחה־דרשמ .וא.ר.יפ24
.30(66) טניבקה תוטלחה23
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תותיצה
 רואל אצויה ןושאר ףסאמ אוה "תונויצה"
 תטיסרבינוא לש תונויצה רקחל ןוכמה ידי־לע
 תפישחב ותילכת תא רידגמ ךרועה .ביבא־לת
ואלה העונתה" לש הלעפו התרגסמ ,הישרש
 היגשיה לע !הידדצ לכ לע "תידוהיה תימ
 ־יכרע לע ,הילדחמו׳ הישעמ לע ,היתונולשכו
 םיינויערה םימרזה לעו ,התוא ודחיאש דוסיה
-דכותב ולעפש
 תורוקמ ,םירקחמ ללוכ ונינפלש ףסאמה
 "תויעב המכ ןניינעש ,תויפרגוילביב תוריקסו
 ־יתמ קר יכ ירב .םיילוש םיניינע המכו דוסי
וילביבה הריקסל וקקדזי םיארוקה ןמ טעמ
 לש וא ,"םידוהיה תנידמ" תאצוה לש תיפרג
 *מ .יאוגורוא תודהי לש תונותעהו תורפסה
וסמ אל האירקל ארוקה שגינ םירבדה־עבט
 םירקחמב חתופו■ ףסאמה ימוסריפ לש תרד
 ילאוטקא ףא ,דחוימ ןינע ילעב ול םיארנה
 תורושה לעב .דחוימב בל־ךשומ וא ,טעמ אל
 "ילתפנ לש וינמויב■ חתפ ,םינפ־לכ־לע ,ולאה
 תישונא הדועתכ ןתובישח .ר ב מ יא ץרה
סיהה דועיתל םתובישח לע ךורע־ןיאל הלוע
 בלושמ ,אלפומו רעוסמ םייח־קרפ והז .ירוט
 -תיתוברתהו תיפרגואיגה הפמה לע םידודנ
 ,ןקיטסימו ןקיטנמור רודאבורט לש תינחור
רמ דחוימב ."הוקתה" רבחמכ רקיעב עודיה
 גוזה םע רבמיא לש ותורכיה תשרפ תקת
 ילב .םילא ותייערו טנפילוא םנרול ילגנאה
 ךותב רתויב■ תוקתרמה תוישרפה תחא קפס
דחה לארשי־ץראש תוקתרמ תוישרפ הברה
.ןהב תעפושמ הש
 החונמה לש הרמאמ אוה וחורב ןאכל בורק
כתו רלוג ןו׳ג" לע ן ו מ ג א ־ י נ ד ר י הילג
וקה ."לארשי־ץרא בושייל 1847 תנשמ ותינ

ל ףסאמ / תונויצה :(ךרוע) יפראק לאינד *
 !(א) י״אב ידוהיה בושיהו העונתה תודלות
 ,דחואמה ץוביקה תאצוה / א״ת תטיסרבינוא

.׳טע 11970 503

סימ םתואמ דחא היה רלוג סקוק ןו׳ג לנול
 תונויצה תא ווילש םייטנאטסטורפ םירנוי
 ־יסופת .חרזמה־תמוסק הילגנאב תיטנמורה
 תואברעה ירובשל זא רבכ וקלחנ הלא םסק
 ־ץראב תידוהי הייחת■ לש רשויה־יצילמו
 תוינידמ תונווכב ןיב בל־םותב ןיב ,לארשי
 ןימל היה ךייש רלוג ןו׳ג .תונוש תוירנויסימו
 הבורמ תינחור הבריק ךותמ .םינורחאה הלא
 ץראל ךושמל ןויער דלונ הגה טנפילוא לא
 הב ומיקי רשא םירצונ םייפוריא םיבשיתמ
 ־ילעופכ םידוהי הנקסעת רשא תויאלקח תווח
 תא ודמלי םידוהיהש הנווכ ךותמ ,הווח
צונה םיאווחה ןמ תמדקתמה המדאה־תדובע
"...םירחא םירבד םג ילואו" םיר

 הנושארל הלגמ י ב ר נ י מ קחצי לש ורמאמ
 יול ול׳גנא לש ולעפ תשרפ תא האולמב
־ גאיב .1920—1918 םינשב חרזמב יניקנאיב
 ־דרשמש יקלטיא ןיעידומ־שיא היה יגיק
 תרדחהל וב רזענ ותדלומ״ץרא לש ץוחה
 תאז ,תונויצה ךותל םייקלטיא םיסרטניא
 העונתה לע חווידב תירקיעה ותוליעפ בגא
 תבנדזמה ,תיקלטיאה הלשממל תיברע־ןאפה
 .ןוכיתה חרזמה ךותל תומצעמה ץורימ רחא
 םיפיקע־יכרדב תועפשה תרדחה לש הז ןינעל
 לע באילא יכדרמ לש ורמאמ םג םחיתמ
 .םילשוריב תינמרגה הילוסנוקה לש התוליעפ
 .םיבלש ינשב ןיחבהל רשפא וז תוליעפב
 תא הילוסנוקה הלצינ וב ,1899 דע ,דחאה
 בושיי״ל עויס םשל ץראב הדמעמ ףקות
 תדובע תא קזחל המגמ ךותמ ,"לארשיי ץרא
 לוסנוקה ןד ינשה בלשב ;ץראב "ןומריג״ה
 ־ףכל" תונויצה תא ,ןזור ,שדחה ינמרגה
 שבלש ,"ינמרגה סרטניאה תניחבמ הבוח
 םע רתויו רתוי ישחומ ילכלכ־ינידמ יפוא
 רזייקה לש "ןטסוא דאנ גנארד״ה תוינידמ
 תופיאשב הכימתה הלחה וב ,ינשה םלהליו
 התוא דע .יניצר לושכמ בשחיהל תוינויצה
 הלודגה התעפשה השמיש ,םוקמ-לכמ ,העש
 יעצמא תינאמותועה הכלממב הינמרג לש
ל ףונמו ירבעה בושייה סוסיבל בושח
.ותוחתפתה
 םהירקחמ םיקסוע הלאמ םינוש םימוחתב
 .ינרוג ףסויו תילגרמ הנקלא ,יאור בקעי לש
םע תובוחר יסחי" ,יאור לש ורקחממ
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ת ובשומה יסחי םיפקתשמ ׳"םיברעה הינכש
ה דימב ויה םמצע םהש ,םיברעה ןהינכש םע
ב ושייה ןיב םיסחיה תכרעמ לש יוצימ הבר
ת ובוחר יבשיתמ .ללכב יברעה בושייל ירבעה
ם יברעה םע עגמ םייקל חרכהה ינפב ודמע
א צומ־תדוקנמ ,הנכה אלל ותוא ומייק םהו

" כיס בגא ,תיגולונכטו תיתוברת תופידע לש
ב גאו תובירי תומכסומ ןיב םיפירח םיכוס
וחרב הייטנה .ינוחטב ששחו תילכלכ תולת
חר תוידוהי תובכשל הרבע יכ המודש ,תוב
ל ש גוזימל עיגהל" התיה ,המכ־יפ תוב
תה ידכ ךות תאזו ,"רסומ־ייחו עורזה־חוכ
ם תסיפת םע תיטמגארפו תיגולואידיא תושגנ

־ צעה־הנגה״ב םילגודה ,"רמושה" ישנא לש
."תימ
ה תיתשתב ןינע״בר רמאמב ןד ינרוג
ר חאל ."הינשה הילעה" סותימ לש תיתרבח
ה נקסמל עיגמ אוה טרופמ יגולויצוס רקחמ
ת יתרבח תיליע התיה אל הינשה הילעהיש
, הלש דוסיה־יכרע תכרעמש אלא תינידמ וא
ק ומע ועבטנ ,הל דחוימה םייחה־ןונגס ןכו

ל לב לע ועיפשהו תיכוניח־תיצוביקה העדותב
ומכה הלקשמ יפכמ הלעמל הברה היסולכואה
ר חאל בר ןמזו םישנא תצובק התוא לש ית
ו הז .תייטילופ״תייתרבח הצובקכ המויק קספש
ת צובק םימיוסמ םיאנתב ךיא ראתמה רקחמ
ס ותימ תויהל תכפוה הנימב״תדחוימ םירגהמ
ם ינשה בורבש הזכ סותימ לש וביט .ימואל
- אסו םייגולואידיא םיצחל הרטמ השענ אוה
ם ינבואמ ,םינשוימ םיבשחנ ויכרעו■ םייריט
ב לש אופא ןייצמ ינרוג לש ורקחמ .םיעובצ וא
רע אל הדימ־תומאב םותימה קדבנ וב יעבט
.תויגולויצוס אלא תויכ

גרמ הנקלא לש ורקחמל תדחוימ תובישח
אוטקלטניאהו םייתרבחה הישרש לע תיל
— 1920) ״ריעצה רמושה■״ תעונת לש םייל

אר רוטקוד״תדובע ךותמ קרפ והז .(1913
ורה ויתורוקמ תא תקדובה ,הפיקמו תינוש
ל ש ,םייתרבחה םג ומכ ,םיינויערהו םיינח
, תוידוהיה רעונה־תועונת לש הז ,רחא סותימ
ד וגינב ,ןכא ."ריעצה רמושה" תעונת—ןאכ
צמ תילגרמ ןיא ,ףסאמב םירחאה םירקחמל
ה תוא קדיב אוה אלא תידוהיה היווהב םצמט
. התפוקת לש קימעמו ףיקמ חותינ ידכ ךות

ק ר אל רמאמב אוצמל אופא יושע ארוקה
ת ורוקמב אלא "ריעצה רמושה" תורוקמב ןויד
.ט״יה האמה ףוסב הפוריא לש
ב קעי לש ורמאמ םה ץבוקבש םירקחמ ראש
ה ינמרגב "להקה״םוי תינכת" ןויסנ לע י ר ו ט
יסוהו הלשכנש דוכיל תינכת ,האמה תליחתב
ירפ רתיבא לש ורקחמו ,דוריפו הכובמ הפ
ם ע ויסחיו- וגקישב ךויצ יריבא׳ רדסמ" לע ל ז

— 1916) םייאקירמאה םידוהיה לש היצרדפה
ם שור ררועל יושעה ,םשה ףא לע .״(1898

ש י ,םימשמו ינקדקד ,ינתסרכ ףסאמ ונינפלש
ם ירוכיב־ףסאמ אוה "תונויצה" יכ ןייצל
.םיחמומל קר אל ןויעל יואר

ןומגא־ינדרי הילגל ןורכז
, ןומגא־ינדרי הילג לש תיתורפסה התיישע
, תרוקבל תשדקומ התיה ,הימי״ימדב הרטפנש
ת ריקחלו ,ןורכזהו תודעה תורפסל ,ןורטאיתל
ה ינשה תיצחמב תילארשיצראה תונותעה
שמה ינבו םידידיה גוח .הרבעש האמה לש
ו כלה ,הרכזל רפסה תאצוה לע ולמעש ,החפ
ב טיממ ץבוקב וטקילו התריצי יליבשב םה ףא
ת ודלות לעו ןורטאיתו תורפס לע התשורי

א ל םיפד .לארשי־ץראב תירבעה תונותעה
ה תוישיא לע הכרעה ירבדל ושדקוה םיבר
ל בבורז ,דגמ ןרהא ,ץכ הקבר תאמ הלעפו
ם חנמו ןדס בד ,ססרו .ש ,רטכש הקבר ,דעלג
.ןמרוד
י שנהו ךרה עגמה" יכ הילע דיעמ דגמ ןרהא
ו דעונ ןהמ תוברש היתודובע לכב יורש היה
ל ש הגיזמ ןהב התיה .תוירבג םיידיל וליאכ
" יינעל בר דובכ לש םחי ךותמ עבונה ,םות
ה דימלת לש תונדקשו תוניצר םע ,םישנאו■ םינ

- וירקחמו הירמאמ ובתכנ הז ןמיסב ."הצורח
׳ גרו׳ג לש וירבדמ הטטיצ םירמאמה דחאב
ל ע החירמל ןתינ ונניא טויפה" :הנאיאטנס
ל ע דצרל אוה בייח .האמחכ ,םירבד ינפ
ו נא ןדעבש םייניעכ תויהלו רואכ םהינפ

' ינדרי הילגל ןורכז :(ךרוע) ןמרוד םחנמ •
ר אמה ץוביקה תאצוה ;הילעו הלשמ ,ןומגא
.׳מע 1970 ; 244 ,דח
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ן חה .הלש הנונגסל וז הרמא הפי ."םיננובתמ
ת ודוקנ הברהב דצרמ התביתכבש יטויפה
."םישבי״ה םיאשונה בג לע רוא
ן וראב הרובדל "שמאמ" לע תבתוכ איה דכו
, בל הלוכש הרוהט תיצמת" םה הירופיס יכ
ט ורפל האילפמ תרפוסה .תבורעת םוש אלב
ר חא רפוס לכ החידמ התיה וזכ הטירפ המוד
א ל ףא ןיא ׳שמאמ׳ב .תוילאטנמיטנסה לא
ן גונמ ומכ לכה .ףיוזמ וא םרוצ דחא לילצ
..."םיכז ףסכ־ינומעפ לע

ל קנרפ ימענ לש הרפס לע תרוקב בגאו
ת בצעמ דציכ" :הריעמ איה "הנהויו לואש"
ן תבצעמ איה ?היתויומד תא לקנרפ ימענ
 ןהמ תחא לכ .הקמועל אלו העיריה בחורל
ת יוות ויעמ ,יזכרמה ביטומל ביבסמ תמייקתמ
ר ודחל תוסנל םוקמב .תומדל תקבדומ רכיה
א יה ,הקימעהלו הנווגל ,הלש םינפלו־ינפל
, תוביסנו תויצאירו יוניש ךות ,תרזוח קר
"...רחאה יזכרמה ביטומה לע

ת א היתרקב יאשונב תשפחמ ינדרי הילג
 לא "עיקבהל" החילצמו "תימינפה הנומתה"
ב וציע לש וא השעמה רופיס לש ןיערגה
ו היתתמ" ,ץבוקב ןושארה רמאמה .תויומדה
י רקיע תא החלצהב הצממ ,"ויתונויזחב םהוש
ה ניא תרקבמה .לוגדה רבחמה לש תויעבה
 ך״נת לש תונשרפ םהוש לש ויתוזחמב האור
ת ודהיה ביר בר אוהשמ רתויו" .הירוטסיהו

— איבנה וא ,תומילאב—תורה ,תולילאב
י דוהיה ביר ,ולש וביר תא בר והירה ,ןהוכב
, ולבכנו ופלוס םייעבטה וירציש ,הלוגה ןב
ה אמב ברעמה־תוברת ןב לש וביר תא ןכו
ה אירבב תוארל לוכי וניא בושש ,םירשעה
י נדרי הילג תנייצמ תאז םע "...תחא הביטח
־ שה גוראל םהוש הסנמ ויתוזחמ ןורחאב יכ
י בש םילענה םילאידיאה ןמ תקנויה םלוע־תפק
"...תודהי

גסב םיקסוע "בושיי״ה תודלות לע םירקחמה
וחמ הכרעהב ,תימלשוריה תונותעה לש הנונ
י רואיתב ,הדוהי־ןב רזעילא ינותע לש תשד
, םינותע םתואב םירופיסו םימוגרת ,תועסמ
י נדרי הילגל הל התלגנ ראשה ךותב .ב״ויכו
י כ העבק היתובקעבו ,טנפילוא־רבמיא תשרפ
ת ובשיתהב ןינע ואצמש םירצונה םיגוחה
ת ועונת לע םינמנ ויה שדוקה־ץראב תידוהי

ע יגהל וויק וז ךרדבו ,תויחישמו תויטסימ
הש ינדרי הילג התלעה ןכ .תימלוע הלואגל
ב ושי״ב תרבודמ ןושל התיה תירבעה ןושל
עה לכ תא השמיש אלא דוע אלו ,"ןשיה
. ןהיניב הרשיקו תונושה תוידוהיה תוד
ל ש תשדוחמ הכרעהל הארק ןיינעמ רמאמב
זוה םנמא יכ החיכומ איה ^דדוהי־ןב ינותע
•  טורפ .ד .י ידי־לע ״תלצבחה״ל הדוהי־ןב ןמ
א ל הפשה הייחמ לש ויניע דגנל ךא ,ןיק
. םיללוכה םעו םינברה םע תקולחמה הדמע
ש יאה םחלנ תימואל הייחת לש תונויער לע
" רואה" ,"יבצה" ,"ןויצ תרשבמ" וינותעב
יבש ןושארה יאנותעה היה אוה ."הפקשהה״ו

. םע לש ןיערגל "בושיה" קבא תא ךופהל שק
הו תונלטבה ,תורעבה דגנ םחול השענ ךכ
ו ילע וריטמהש ,םיסנרפו םיגיהנמ לש תותיחש
ב יתכה ובל־ץמוא .םיפודיגו םייודינ ,תומרח
ם ילבקמ וננה" :העודיה "ותאדוה" תא ול
א וטחל ףיסונ יכ םיעידומו ןידה תא ונילע
."הנה דע ונאטח רשאכ
ה דוהי־ןב לש ותדמע תא הריבסמ ינדרי הילג
יאה םע הקבאמב ןורבה תודיקפ לש הדצל
־ לילו רקסניפל המודב > 1887 תנשב םירכ
ל ש ותוקלתסה יכ הדוהי־ןב ןיבה םולבניי

־ ב לוסיחל איבת תובשיתהה לעפממ ןורבה
ת לאשב המוד הדמע טקנ ןכלו .תע־םרט
ה תכימת תיראש תא דיספה ךכבו ,הדנגוא
ה ילעה" ישנא .תינויצה "הנוקסע״ה לש
ח ופינ" וינותעב וארו ול ורכנתה "הינשה
. "לארשי-ץראל תורכנתהו הלוז תונקעצ ,קיר
ה ויתומבב םישקה ויקבאמ תא ואר אל םה
ת וביסמב ויתונויער תא ותרישש ,תועונצ
א יצוהל תעדוי ינדרי הילג .רתויב תורומח
ה דוהי־ןב תא ץבשל החילצמ איהו רממ קותמ
ה רישע הפוקת" התיהש ,ותפוקת יכרעמב
ש ,תובזכאבו תולפמב ,תונולשכב הומכ־ןיאמ
־ דיתעלש ראופמה ןינבל דוסי תאז־לכב וחינה
."אובל
ם לרוגב תרפוסה־תרקוחה לש הרע תופתתשה
ה תביתכ ינממסמ איה םהיטבלבו םישנא לש
ם יקוחר ברקל איה תעדוי .ינדרי הילג לש
 הסכמה רפעה תא םינשי םיקבאממ רענלו
, וניניעל ושחרתה וליאכ םהב ןודל ,םתוא
_ י .ןמזו םיקמ תבריקב
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דוד קלע
 לאור שהוציאה הראשון הספר הוא דוד" "קלע

הב ההוצאה של החדשה הישראלית שלוחתה
 ניקולסון". את "ויידנפלד המכובדת ריטית

 על־ כתובים בספרים לפתוח שבחרה מסתבר
 בישראל, בכירים ופוליטיקאים מדינאים ידי

עי נושאי גם שהם כתיבתם, ונושאי ששמם
 ההתעניינות מירב את למשוך עשויים סוקם,

וא בחו׳רלארץ. בעיקר הקוראים, קהל מצד
 יותר הרבה מתאים פרס שמעון של ספרו כן,

ה לקהל-הקוראים מאשר הזר לקהל־הקוראים
נמ לא חדשים שדברים משום זאת ישראלי.

מצו אינם באמת המעניינים והדברים בו, צא
 רק ולא אובייקטיביות. מניעות בשל בו, יים

ב שר כיום הוא פרם שמעון אובייקטיביות.
 יחד הרמה, וכהונתו )לשעבר( הליכוד ממשלת

לה כדי פרש ממנה המפלגה לחיק שיבתו עם
 מיגבלות עליו כופה דפ״י, את רב ביזע קים

הת את להשוות מעניין כתיבה. של חמורות
 עם ה״מערך" הקמת לפגי בכתב בטאויותיו

 השואף פוליטיקאי הזד- בספר התבטאויותיו
 הכופה כלוב־הזהב את כנראה, מבכר, למעש

המ הצד, מן הישיבה על ומיתון איפוק עליו
 בקורת ומתיחת התבטאות חופש לו אפשרת
כלבבו.

 ה־ה צריך עליו, מעיד ששמו כפי דוד", "קלע
 המדינה קום מאז ה״רכש" של סיפורו להיות

פמ היה פרם ששמעון תחום הזה, היום ועד
 במשרד־הבטחון השונות בכהונותיו עליו קד
 שעניינם הפרקים אולם לעשות. הגדיל ובו

סו בהם תמצא לא מאכזבים. הרכש מאמצי
תיאו היותר, לכל ז כה עד נודעו שלא דות
 מי־ גורליות פגישות של יותר מפורטים רים

ב בספרו המצולם פרס, מר של קודת־מבטו
 המענייג־ם הפרקים עולם. גדולי של חברתם
 נקודת- את פרם מפרש בהם אלה הם באמת
 למניעיו הישראלי־העדבי, הסיכסוך על מבטו

 לומר הדין מן השלום. סיכויי ועל ולמהלכיו,
 או מקורי כהוגה מתגלה פרס אין כאן גם כי

 בעשייה,—והינו—היה כוחו בעל־חידושים.
 להגש־ ובהירתמות אחרים של חזונם בקניית

 ■וניקול• ויידנפלד ז דוד קלע :פרס שמעון י
.׳עמ 261 ז 1970 ירושלים, סין,

 ההערכה, למלוא הראויה גדולה מעלה מתו.
לה מחויב רב־מעש פוליטיקאי כל שלא אלא
 מעמיק. או מקורי מדיני הוגה־דעות גם יות
אי הרבה, בכך שהתאמץ אף פרס, שמעון גם
 בשל אך, משלו. חדשים דברים משמיע נו

 גם ראוי המדיניים, בחיינו תופס שהוא המקום
 הפו־זי־ התפיסות ומה דעתו מת לדעת ראוי
בפעילותו. אותו המנחות טיות

 רבה במידה אלו תפיסות מנוסחות כאמור,
 על המחבר שגזר ואיפוק, מתינות של מאד

לה העלולה אמירה מכל נשמר והוא עצמו,
 יש זה עם מוסכמות. פורצת או חורגת יות
 בעיקר זאת להישמע. הראויים דברים כאן

חשי את המנחה הפראגמטיות עקרון משום
מצי ראייה הגורסת פראגמטיות ומעשיו, בתו

 והגורסת הקיים, של דוקטרינריית ולא אותית
 הנראים בתחומים מיידית עשייה כך בתוך
 שהוא נראה זה בענין לכאורה. חשובים פחות
 דיין משה שר־הבטחון של דרכו את מקבל
 לעשותם צריך ולא שצריך לדברים ביחס

 ישרא־ יחסי של המציאות עיצוב ב״שטחים".
פלש המכונים אלה וקודם־כל הערבים, עם

 אינו שלטונה, תחת עתה והנמצאים תינאים
 הפור־ הצורה מן המתחיל עיצוב להיות צריך

 —לילדים ניתנים שמות הכל ״ככלות ■מאלית.
 לקראת לחתור היא מגמתו שנולדו". לאחר

יהו אוכלוסים בין פראגמטי" "שיתוף־פעולה
שו וחברתיים כלכליים בתחומים וערבים דים
 ל־ מדיני לשיתוף־פעולה תשתית שיהיה נים,

חב למודרניזציה להביא :הדרך עתיד־לבוא.
לחב ולהפכו הערבי בציבור וכלכלית רתית

 רא־ מיצרים משוחררת פתוחה, מובילית, רה
 הקיים. החברתי המבנה פרי שהם דיקליים,

ה העברית" "העבודה ■מרוח נחרד אינו פרס
שסיסמ כמי הארץ. על־פני לפעמים מרחפת

וולגרי פעם היתה פועל" לכל "מכונית תו
הח הצורך בדבר היסודית תפיסתו של זציה
ומ טכנולוגית חברה להיות ישראל של יוני

 שהיה דברים כי לו ברור מתקדמת, דעית
 יכירם שלא אפשר המאה בתחילת מקום להם

יו למשל, כך, ■שלד- האחרון בשליש מקומם
 לבעיית מדיני פתרון ייתכן לא כי הוא דע

 יהודה בחבלי לישבם אין וכי כיום הפליטים
להחזי־ שאין כשם חקלאות השבעים ושומרון
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 לא שמלכתחילה או עוד, שאינם לבתיהם, רם
שובם להם. היו  הוא, אף בכפרים־לדוגמה יי

 לא אך הנייר על־גבי טוב פתרון כמדומה,
 של תנאים ליצור יש במציאות במציאות.

 מן לרבים לקרוץ "עשרי אשר כלכלי שיגשוג
תו הפליטים, או ה מגוריהם את להחליף שיי
כוי, פיתוח עמה שיש סיטואציה אומללים, סי  ו

שיעשו ם גם מרצון". זאת ו  אחרים בענייני
ר", "של לפתרונות נתפס פרם אין  בקבעו ניי
ץ לערבים ישראל בין המלחמה שיורש כי עו  נ

הער המדינות של החברתי־המדיני במבנה
להב כדי הנוכחי. התפתחותן בשלב ביות,

ומד טכנולוגית כמדינה גם עצמת את טיח
 ומוסדות־מח־ אוניברסיטאות של כארץ עית,
 לפיתוחה רק לא לדאוג ישראל חייבת קר,

 אלא בהם לעצמאות ולשאוף אלה בתחומים
 היא הראשית "המטרה לבטחונה. גם לדאוג

 לישראל שתאפשר שליטה שטח, על לשלוט
מחודשת". התקפה של אפשרות למנוע

 יפה פרס של ספרו הישראלי הקורא בשביל
ר ממותן ככרטיס-ביקור הי  במימ־ שר של וז

 מכריעים פרקים בכמה מעורב שהיה שלה,
 להפוך והמבקש ישראל של בטחונה בתולדות

ב לא זאת, מרתק. לסיפור לספר שניתן מה
השאי בפרס פוגמת אחת לא יתירה. הצלחה

 כשהיא משכיל, איש־הגות של לאצטלה פה
 מימרה )ייחוס נכונים לא לציטוטים גוררתו

 ולקביעות ■למשל( הגדול, לפרידריך דידרו של
ת־החוץ בתחומי פשטניות המעצ של מדיניו

■ועוד. מות,
ש. י.

ערב משירת
ו אנתולוגיה בתר עתיקה ערבית שירה של ז

מו רן אשר המזרחן של גו ש גו  כדי בה י
 השירה שלא החשובה העובדה את לנו להזכיר

ל לתרגום ראויה לבדה המודרנית הערבית ו
 המדבר ערביי של שירתם אף אלא עיון

רן אשר • ורשי )תרגומים ערב משירת :גו
ללי המכון התרגומים, ספריית הוצאת > מות(
 העברית האוניברסיטה ואפריקה, אסיה מודי

עמ׳. 143 ! 1970 בירושלים,

 ושירתם האסלאם שלפני הג׳אהליה מתקופת
מי המוסלמית התרבות משוררי של  זהרה. בי

!ובמ בהקדמתו, העורך־המתרגם מדגיש ואכן,
 הערבית בשירה "הגבורה על במסתו יוחד

 השירה הכרת כי (,14—22 )עמ׳ העתיקה״
 על מעט לא ללמדנו עשויה העתיקה הערבית

 לא אפוא, ומדוע, נפשו. מערכי ועל הערבי
 נאות עברי לתרגום הערבית השירה זכתה

 נעוצה התשובה כי נראה ? הזה היום עצם עד
 זו, שירה של המיוחד ובעולמה בקשי־לשונה

שגיו פרסה ת״ק המרוחק עולם תו במו הווי  ו
 של אף—רבה )ובמידה המערבי האדם של

מינו(. של הערבי האדם הי י  שירית־מדבר זו
 )והדבר מדברית מסורת־התבטאות בעלת
מי שנכתב זה הלקה לגבי אף אמור  פרי בי
די המוסלמית, הקיסרות של חתה בי  משוררים ו

ם רוניי (.עי !

 שירה לתרגם שנעשו הנסיונות מכל דומה,
ת ללשונות זו רו  אך- פנים ההצלחה ■האירה ז

 ז האחרונות המאות בני אנגלים למזרחנים ורק
כרו אולם  העברית השירה אבירי לטובה ייז

קט מספר מרובה בהצלחה שתירגמו בספרד
 ולפעמים הקלאסית, הערבית השירה מן עים
העברית. שירתם בתוך ממנה שיבצו אף

שי מבחר זה בקובץ לנו מגיש גיורן בהח אי
 העבא־ במשוררים במיוחד אמור והדבר לט,

 לקח שמהם יכאל״מערי, כאלימותנבי סיים
 והמיצגים הנודעים השירים את דווקה לא

 טעם על הבחירה מעידה מכל־מקום, ביותר.
בספ מעולה התמצאות ועל משובח ספרותי

 מובא תרגום כל ליד העתיקה. הערבית רות
קוד הערבי המקור הש והמתרגם מלא, בני

ת בגרסות כך לשם תמש  שליקטן מעניינו
 כי להיאמר האמת ניתנת שונים. ממקורות

תיו וכן כעורך, עבודתו או ׳וה הקצרים מבו
ם כולם כאחד, ארוכים רבב. ללא עשויי

 היא תמיד לא עצמה התרגום מלאכת אולם
 הסגנון אמנותי. תרגום של לרמה מתעלה
ם ומשובץ מוקשה העברי טויי  מקראיים בי
רן בכך חש למעשה, לרוב. נדירים  עצמו, גו

 הערות־שוליים מדי־פעם הוא מוסיף כן על כי
הק העבריות)!( המלים את לפרש שמגמתן

 מסרבל המילוני הקושי רק לא אך שות.
במבנים הוא הסירבול עיקר התרגום. את
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ש ,ירבעה טסקטבש םיכבוסמה םייריבחזוה
־ ןושלל ,םיתעל ,ברקתמ םוגרתה םללגב
ת חא אל :שובא אלו הדוא .םירתסו־םיזר
י ברעה בותכה ןושלב ןייעלו בושל ילע היה
יאו ,ןרוג רשא לש תירבעה תא ןיבהל ידב
ע צוממה ירבעה ארוקה השעי המ עדוי יננ
, (היגולותנאה הדעונ ,המודמכ ,ול רשא אוה)

.תויברעה תויתואב ץר וניאש
ן רוג .לקשמה :ינושלה לובריסל םרוג דועו

ל קשמ ןיעמ הלא וימוגרת ךרוצל איצמה
ל קשמל הירלקפסא םושמ ,לוכיבכ ,וב שיש
ל קשמהש העשב־הב םלוא ;יסאלקה יברעה
ל ע ןהו! הרבהה ךרוא לע ןה םסובמ יברעה
ם יססבתמ ןרוג לש וילקשמ ירה ,המעטהה
רתב :רחא ןושל .ודבל המעטהה קחשמ לע
, ינוטה לקשמה ןמ ןה ןרוג םלעתה ומוג
ה ןמ ןהו ,השדחה תירבעה הרישב לבוקמה
לע םתעשב וחתופש ,םיידרפסה םילקשמ
ו יריש בורש ןאכמ .םייברעה םימגדה יפ
- עמשמל תוחפל ,ןזוא־עמשמל םילוקש םניא
.ולאה תורושה בתוכ לש וינזא
. א יכ הלעמל רומאה ןמ קיסהל ןיא םלוא
ו ימוגרת׳ בור יכו. ,סומתירל שוח לוטנ ןרוג
, חלצומ םוגרתל המגוד .לובריסב םיקול
ל שמ ןיי״ריש ,לשמל ,איה רתויב■ לצלצמו

׳ מע) סאונ־ובא ללוהה יסאבעה ררושמה
.)108

ה ב שיש הבושח הדובע ונינפל לכה־ךסב
ת יברעה הרישה ןמ םוגרת־תרוסמ רוציל ידכ
, ונתעדל ,שי דיתעלש םימוגרתב .תיסאלקה
ה ז םוחתב השענש המ רתוי ןובשחב איבהל
.ידרפסה בהזהירותב

םייניתשלפ םירופיס
ם לב ןועמש רפוסה וילע לטנ השק המישמ
ר ופיסה לש היגולותנא ונל שיגהל ואובב
א ל םלועמ ונצרא ןכש ,ונימיב יניתשלפה
ם ע דדומתהל ולכיש םיברע םירפוס החימצה
־ רעה־תורבוד תוצראה לש םירפוסה יריכב

; םייניתשלפ םירופיס :(ךרוע) םלב ןועמש •
; 120 ,דקע תאצוה .׳מע 1970

ו תמדקהמ רבתסמ ךכ ,לארשי־ץדא .תיב
* יה תיתוברת היצניבורפ ,םלב לש תפלאמה
ורפ —התורפסו ,יברעה ינושלה םוחתב הת
.קהבומב תילאיצניב
ל ע הטלתשה 1948 רחאלש ידמל ןבומ
ה מינו תידוחיי הקיטאמית ןיעמ ויז תורפס
ן מ םיברו ,םיעוגעגו םעז לש גוזימ איהש
ה ייח תא ראתל ולחה םיריעצה םירפוסה
ת א—הנורחאבו ,"םינויצה יעשפ" תא ,םיטילפ
ה םדאה" לש הרובגהו תודגנתהה חור
."יניתשלפ

י נש תא הכלהכ גצימ םלב .ש לש ורפס
ת ופוקתה יתש תא ,בטומ ,וא—םיבלשה
אלו 48 תנש ינפל ,רמולכ—ולאה תוירקיעה
וקתה יתשמ ,םירופיסה בורש רמול רצ .הירח
כת םהמ םידחאו תינבבוח םתמר ,תחאכ תופ
.דודרי לפת םנ

ם יחילצמ םניא הנידמה םוק ינפלמש םירופיסה
י פונ לש ביהרמ רואיתב וננוימד תא שובכל
ם א המזגה תאז היהת אלו ,םדא תוחראו ץרא
ם הייח רואיתב רמולכ ,הז ןודינב יכ רמאנ
ם ירפוס המכ תושעל וביטיה ,ץראה ייברע לש
ף או ,אלרוב הדוהיבו ימש קחציכ םיירבע
ה ארו) חרזמה ינבמ םניאש םירחא םירפוס
ם ירופיס ,אכירא ףסוי לש היגולותנאה
. (1963 ,א״ת ,םיברעה ייחמ םיירבע
י נאריא־לא םיקיתווה םירפוסה לש םהירופיס
ש י ,סלב לש ורפסב םיאבומה ,יקדצ יתא׳גנו

ב ״ויכו םייפרגואיג תומש תרכזה םנמא םהב
ם תמקר הלדו םייחה תיחולחל םהב הטעמ ךא
ניתשלפ םירופיס" ויהיש ידכמ תירופיסה
."םיי
ר פסב בורה םהו—םירופיס םתוא רבדב המו

שה ז תונורחאה םינשה םירשעב ובתכנש—
׳ תיתונמאה המרב ךא ,רומאכ ,תויעבה ונת
ן כותב ;תינכפהמ היילע לכ הלח אל ,רבתסמ
׳ תמא .הפיכב תלשומ תומימתה ןיידע הרוצבו
ם ילוטנ םניא םימימתה םירופיסה ןמ םידחא
ופיס תשולשל רקיעב הנווכהו) והשלכ םסק
ה רטפנש ,ופי תדילי ,םאזע הריפס לש היר
א לא ,(ינוי־תמחלמ רחאל ךומס ןדריה־רבעב
ט עמכ־דיחא רואית ראותמ "ןיתשלפ ןוסא״ש
ת בורעת :ונינפלש םירופיסה ןמ המכו המכב
*ירקו רבש־תוקנא "דעווז-תונויזח לש הרזומ
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י פכ ,תחא הפיפכב לבה—הליהתו־ברק־תוא
־ אנ־לא ,יצאשנא־לא לש םהירופיסב יוצמה
.דועו דאי׳פ ,ירוע
. ללכ־ךרדב ,תינמכח הניא תירופיסה הקינכטה
ט במלש עטק יא רופיס ארוקה אצמי םשו־הפ
ם לוא ז והשמ םיינרדומ םיארנ םה ןושאר
ל ש קד יופיצ וינפל יכ רווחתי ינש טבמל
ת א טעמב ולו תוסכל חלצי אלש "הנרדומ"
יסמ המגוד הנה .םיקוחשה תושיגהו םינכתה
ה חירבה" ,יצאשנא־לא דימח־לא־דבע לש ורופ
.ינוי־תמחלמ■ רחאל בתכנש ,"םרכ־לוטמ

מ תולוק) רבש־תקעזב ץרפו טעמכ איחי
ר חשב ? השיבמ הסובת ונלחנ עודמ : םינפב
ם ילעפ-בר ,בהלנ שוג םיברעה ויה םאלסאה
רא ושבכו ןומישיה ןמ ואצי םה .שפנ-זעו
, םיבר םיללח ולפנ םאלסאה ןעמל .תוצ
ם ילכאמב תוכזלו ןדעה־ןגל סנכיהל ושקיבש
ו נאצי ונא הנהו !תופי םישנבו םיחבושמ
! בוט־לכ עפוש ןדע־ןג ,ונלש ןדעה־ןגמ
ן דעה־ןג ןעמל שפנ ףוריחב םחליהל ונילע
. הנומא ילעב תויהל ונילע !ונלש דובאה
ם יטושפה םישנאה לע ובהי ךילשמה לכ
ש ידקהל ןידה ןמ .םתבשחמ־תמרל דרוי
ם יליכשמל הכרעה רתויו בל־תמושת■ רתוי
י עגנ תא םיפשוחה םה־םה יכ ,םירצויה
ם א .הליעיה הפורתה תא םיעיצמהו הרבחה
, םירצויה םיליכשמה תא הרבחה דדועת■ אל
ר אשית איה ,םהבש םינואגה תא דחוימבו

, רוגיפבו תונכסמב ,תורעבבו ילוחב היורש
( !המדיקהו חותיפה םלוסב תולעל הכזת אלו
(67 ׳ע)

־ ידרו רפסמה־ןורשכ רדעיה לש הז עקר לע
־ וי העפותכ ןיעל םירקדזמ ןכותו־הרוצ־תוד
־ נפ ןאס׳ע לש םיניוצמה וירופיס ןפוד־תאצ
. ןונבלב בשויה ריעצ רפוסו יאנותע ,ינאפ
י גאפנכ לש וירופיסמ השולש םיאבומ ץבוקב
בו םתינכת׳ תוננערב הבוטל םיעיתפמ םלוכו
ם נמא םיעפוש וירופיס .תיתרגש-אלה םתרוצ
־ יס תויהמ םה םיקוחר ךא תיטנאטילימ חוד
וקש םה ןיא :תאזמ הבושחו > הלומעת־ירופ
ו נינפל .תיתונמאה הניחבה ןמ םימימת וא םיפ
־ שומיש והמו היצאוטיס יהמ עדויה רפוס
, הלועמ ינאפנכ לצא הנבמה תשוחת .ןושל■
י שיא רומוה־שוח וירופיסב ץבצבמ םעפ־ידמו

ר אש לכל רומג דוגינב דמועה רבד ,טלחהב
־ תונייכבו תורדק םיפטונה ,ץבוקה ירופיס
ו ינממסמ ףא שי "רפכב קשנ" רופיסב .חצנ

ך ותב רזתשמ דרוסבאהשכ ,ינרדומ םלוע לש
־ גכ לש רחא רופיס !אלפ־חרואב רפכה ייח
ת א חתופה ,"םיבצעה םיזופתה ץרא" ,ינאפ
ה עווזה יעגר תא תולעהל חילצמ ,היגולותנאה
! תיריל המינבו םייתונמא םילכב ןודבאהו
־ ב ןה קתרמ "לובגל רבעמ" ורופיס וליאו
ו הז .ונכתבש הזעהב ןהו תינרוצה ותולשב
ת ונברדכ־םירבד חיטמה ,טילפ לש ורופיס
, ומישאמו ,ברע־תוצראב טילשה דסמימה דגנ
ת ואלתה ןמ דבכנ קלחב ,קרשו לחכ אלל
.ומע לע ואבש
ש יגהל ,דתיה וז היגולותנאב סלב לש ותמגמ
א ל" .יניתשלפה רופיסה לש ת ג צ י מ הנומת
ב וטה תא" ,ותמדקהב אוה רמוא ,"יתשקיב
. גצימבש בוטה תא םג אלא ,דבלב יוצמבש
ם ירופיס לולכלמ סונמ יתיאר אל ךכ םושמ
. "הל תחתמ הברה ילואו ,תינוניב המר ילעב
, םימיוסמ םירקמב ,היה רשפאש ונל הארנ
ה דוסיה ףאש רתוי םיבוט םירופיס אוצמל
ם ידחא םירפוס ףא שי .םהב רסחי אל יגוציי

, המודמכ ,םתמרש ףא לע ץבוקב וגצוי אלש
־ ובא דשארכ םירפוסל הנווכה .תינוניבל לעמ■
( זמ "תשק״ב עיפוה וירופיסמ דחאש) רוואש
גב ריעה בשוי ,ארב׳ג םיהארבא ארב׳גכו
.דאד

.ם .ש

ה קירמאב היטרקומידה
־ הרומ שמשס לירוקוט־הד סיסקלא לש ורפס
ה כפהמה תנבהל בוט ןיאש םשכ .המגודל ךרד
" הכפהמהו היהש רטשמה״ב ןויעמ תיתפרצה
־ ידה לש הביט תנבהל בוט ןיא ךכ ,הליחת
י סאלקה ורוביחב ןויעמ תיאקירמאה היטרקומ
ל קר אלו ."הקירמאב היטרקומידה" ,ינשה
ל יווקוט לש ורפס שמשמ יאקירמאה רטשמ

ירמאב היטרקומידה :ליווקוט־הד םיסקלא *
! תילגרמ לארשיו יקסרבט ןנחוי :םוגרת ; הק
, קילאיב דסומ !ילאירא עשוהי :אובמ םידקה

.׳מע 1970 ! 307
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ר קחמו הנבהל םירורמת ביצמו ךרד־הרומ
לו ללכב היטדקומיד לש התוהמל ףא אלא
ות" לש ,תולובג־שטשוטמ ,בחר םוחת ותוא
־ ות״ו "תיטילופ היגולויצוס" ,"םירטשמה תר
."הנידמה-תר
ך כ לע דמעש ורודב ןושאר היה אל ליווקוט
עיהל הקירמא לש תירבה־תוצרא הדיתעש
ח ר םע דחי ,םלועב הלעמב־ךושאר חוכ תוש
ל ע ופיקשה םהמ .םירחא ךכב ול ומדק -דיס
שחמל ולחלחתהו טעמ אל הדרחב הז יוכיס
ת יברעמה היצזיליביצה תקובא הדיתעש הב
. יטנלטאה סוניקואה לש ינשה דצל רובעל
ו ז תוברתל ןיוצמ יוכיס ךכב ואר םירחא
א יצוהל אב אל ליווקוט ."םיסוס ףילחהל"
רדל ב״הרא לש התיילע .ןיד קוספלו טפשמ
ך ירצש ,יעבטו יחרכה ךילהת איה המצעמ תג
ת א תופצלו תוסנל שיו ויתודלות תא ןיבהל
- ש ומכ שממ יחרכה ךילהת והז .ויתויועמשמ
ץ רא לכב יחרכה היטרקומידה לש הנוחצנ
מהו תוערואמה .תיברעמה הפוריא לש ץראו
־ ימי זאמ וז הפוריאב םיירוטסיהה םיקבא
ה יטרקומידה לש הידלימ םלוכ םה םייניבה
ן יחבהש ןושארה היה ליווקוטש וז ,תינומהה
ן יחבהש םשכ היתונכסב ןה היתויורשפאב ןה
" ןויווש״ה ןיב עלגתהל הדיתעה תושגנתהב
.תאזכ היטרקומידב "תוריח״הו
מ ףסוא אוה "הקירמאב היטרקומידה" ,ןכאו
ש משל תולוכיה תועיבקו תורמימ לש ןווג
ק רפ לכ .םירכזנה םיאשונב םירקחמל וטומ
פי ןוויכ הזיאל רקוחל הדיימה ךרד־ןויצ אוה
ד יתעל־תויזחת שודג רפסה .דבלב וז אלו .הנ
ה קומעה תמאה תדימב תחא אל תועיתפמה
ה מישר תכפוה תחא אל .ןהלש תילאוטקאהו
. םינוש םיאשונמ םיטטיצ ףסואל ליווקויט לע
ת ורמל .ךכל התפמ םירבדה לש תוילאוטקאה
ב תכ זאמ םלועה לע ורבעש םיברה םייונישה■
וריא תוצראבו ב״הראב ,ורפס תא ליווקוט
ת יתיישעתה הכפהמה תובקעב רקיעב ,הפ
ה נה ,התליחת תא אלא ליווקוט האר אלש
ם ויה דע תומייקו־תורירש ויתונקסמ ןדוסיב
ה דותימל ךרד־הרומ םג אוה ליווקוט ךא הזה
א וה .הקימעמו תיביטקייבוא ,תרדוסמ תירקחמ
ב ותכלו■ םימשר ףוסאל עסונה יאנותע וניא
ע הבשחמ טוח .יחטשו■ ירויצ "עסמ־רופיס"

ה דממו הביטקפסרפה דממ לעב ,ןכומו ךור
ת טילק תאו ותעיסנ תא ןווכמ ,עדייהו קמוע
ה הרבחה יכ ןיחבמה הבשחמ טוח—םימשרה
ם יגזמתמה םידוגינ לש תכרעמ איה תישונא
, ולש הדותימה .םמצע ןיבל םניב םיקבאנהו
־ שמה״ל המיידקהש אובמב חמצ הדע תבתוכ
ואמ דומיל התועמשמ ,"הכפהמהו היהש רט
ה דותימ ךותמו ילאטוטה םפקיהב ןמזה תוער
ך ילהתה תפישח בגא תאזו ,הוושמ תירוטסיה
ת ובקעב ועספש םה םיברו .עירכמהו יזכרמה
.ליווקוט
ה יחרכה ךילהת היטרקומידב האור ליוויקוט
־ ומידה ךא .תישונאה הירוטסיהה לע רבוע
יצמ לש תחא הרוצכ תדייטצמ הניא היטרק
עהל רשפאש הרוצכ .תיטילופו תיתרבח תוא
א וה .םוקמו םוקמ לכל היתודסומ תא קית
־ ידה היושעש תורוצה ןווגימב בטיה ןיחבמ׳

ה תחימצ ךרד יפ־לע תאז ,שובלל היטרקומ
ל ש הדוחיי .המוקמ לש םידחוימה םיאנתה ןמ
מצ איהש ךכב■ אוה תיאקירמאה היטרקומידה
ם ירגהמ לש הרבח ךותב ,תישארבמ טעמכ הח
ה איש תא השדחה ץראה יפוחל םמע ואיבהש
ירמאה היטדקומידה .םהימי־תב תוברתה לש
ל ע־הנבמ הניא איה .הטמלמ תחמוצ תיאק
ל ש דבורמ הנבמ איה אלא הטמלמ רדסומ
ר תויב ךומנה בלשה׳ ןמ ,םייטרקומיד םינבמ׳

ה נבמב קר .ןוילעה הבלש דעו הרבחה לש
ם ייטרקומידה תודסומה םילוכי הזכ דבורמ
ם ימאות םהש הטושפה הביסה ןמ ,םייקתהל
ך כב .ותוא םימילשמו■ ותוא םיכישממ ,ותוא
אה הנויבצב היטרקומידה׳ ןיב לודגה לדבהה
, יתפרצה הנויבצב היטרקומידה ןיבל יאקירמ
א יה תויזוכירהו הלעמלמ הארבנש היטריקומיד
.הנמיס
ה לש הנבמה תריקחב קפתסמ׳ וניא ליוויקוט
ק ר הניא היטרקומידה .םייטרקומידה תודסומ
יליביצ ףא איה ,הנימב־תדחוימ רטשמ תרוצ
ת ירוטסיה תינבת תלעב ,הנימב־תדחוימ היצז
. הלשמ הבישחיכרדו םייח-־תוחרא .הלשמ
ם לשה תא ראתל תשקבמה ,וז ףקיה־תובחר
רוטסיהה תקידב ךותמו בורקמ ותניחב ךותמ
ה תוא ךרדה איה׳ איה ,וייוליג לולכמו ולש הי
. ויתובקעב םיכלוהה םירקוחל ליווקוט הרומ
המילשהש "קילאיב דסומ" תאצוה התשע הפי
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־ רקוימידה" םוגרתב ירבעה םירפסה ףדמ תא
ם וגרת רחאל הנש םירשע ,"הקירמאב היט
ל א ךלוה וניאש ,ארוקה ."היהש רטשמה"
ף א וב אצמי ,וארקל ביוחמה דימלתכ רפסה
־ אמ לש וביטל תוילאוטקאו תועלוק תונחבה
ץ וח־תוינידמ לש הביטל ,ונימיב םינתיאה־קב
סתש תורחא תויוסחיתהו יטרקומיד רטשמב
־ יס תאו תואיצמה תא ןיבה ביטיהל ול הנעיי

ם גרות רפסהש דיעהל יואר ,תאז םע .הייוכ
ה אירק רמוחכ ול וקקדזיש הלא ליבשב םג
ם אש אלא ,רתוי םייתטיש םידומיל ךרוצל
ו טמשוה יכ לע רעטצהל שי ףוס־ףוס םגרות
ל ע זמריי ףאש אלב םיקרפ המכו המכ ונממ
ם תסה־ןמ .םוקמ םושב ירבעה ארוקל ךכ
־ שהלו ותסיפתל ידמל הפינחמ הכרעה ךותמ
.הז ארוק לש תמדוקה ותלכ

םלועה־תמחלמ
ת ודלותב הארונה ,הינשה םלועה־תמחלמ
ה מוצעה תומכה תא הירחא האיבה ,תושונאה
סיהב םללכבו ,היגוסל תורפס לש רתויב
ב םיעיפומו םיפיסומ ןיידע .תיאבצ הירוט
ר ואיתב םידקמתמה רקחמ־ירפס הבר תופיכת
ם וי לש וליפאו ,תחא הכרעמ לש ימארונאפ
ה נמנש ימ ,גנאי רידאגירבה לש ורפס .דחא
ך כירחא השענו יברעה ןויגלה ידקפמ לע
קבמה םירפס םתואמ והירה ,ל״הצ יכירעממ
ה פקיה .הלוכ המחלמל ךרד־ירומ שמשל םיש
פוה רופסמ״סימוצעה היטרפו המחלמה לש
־ ורכו הרצק הריקסל חרכהב הזכ רפס םיכ
, הנאיאטנאס ירבד תא טטצמ רבחמה .תיגולוג
ה תויחל וילע רזגנ הירוטסיהה תא חכושה" יכ
ו טומ והז .ותביתכ ךרדל קודיצכ ,"שדחמ
ר שק לכ ןיאש םושמ קר אל ,קדצומ״יתלב
" התב הטילשה ןיבל הירוטסיהה תעידי ןיב
ך ייש וניא ודפסש םושמ■ רקיעב אלא היכיל
ה פי ."םיחקלה תורפס" התונכל ןתינש וזל
ך ייש רפסה■ ןיאש ותמדקהב ךלאו ר״ד בתוכ

, "םייסאלק״ה וא "םילודג״ה המחלמה־ירפסל
ה בחר העירי תשירפ ןה ויתולעמ יתש םלוא
ט והרה ונונגסו המחלמה תוערואמ לש
.ךשומהו

־ לי׳צר׳צ"תיטירב השיג איה גגאי לש ותשיג
סיהה לש ותסיפת םע םיכסמ אוהו■ ,תינאי

ד וגינב תאז} רפור־ר1ורט יטירבה ןוירוט
. ׳ג .א ,רחא יטירב ןוירוטסיה לש ותסיפתל
ה מחלמה תמשא תא הליטמה ,(רולייט .פ
. דבלב ףרוטמה־גיהנמה רלטיה לע היתוויעו
וגב תוגהל" ,בתוכ אוה ,"הנובתה ןמ" ןכל
ה יתועווזמ תוצלפ ךותמ רשא ,רוד לש ולר
ס ייפל שקיב הנושארה םלועה־תמחלמ לש
ן כ רעישש אלב ,עלקנ ךכיפלו ,לעילב־ינב
."םייתעבש ינלטק קבאמל ,שארמ

, תומחלמ יתשל המחלמה תא קלחמ גנאי
ד חא ןמזב ,תונוש תוריז יתשב ושחרתהש
ה המחלמה״ו "תינמרגה המחלמה"—ךרעל
ל ש רשי ךשמה התיה הנושארה ."תינאפי

פמ ןויבצ השבלש ,הנושארה םלועה־תסחלמ
ם יילאטורבהו םישדחה תוחוכה ללגב יתצל
יח תניחב ,הינשהו ,ץרפ התועצמאב ואצמש
.ןיסךאפי תמחלמל ךשמהכ ,שוד

* ושארה המחלמה רחאל עריאש המל דוגינב
ה תלאש" הינשה רחאל הררועתה אל ,הנ
ו לחנ ןאפיו הינמרגש םושמ קר אל ."המשא
ו ז המשאש םושמ ףא אלא תחצינ הסובת
המבש םושמ ןכוי ,רועריע־־אללו תצרחנ התייה
ה תיה אלש תילאטוט המחלמל התיה הכל
ת ינמ־לע הלהונ אלש המחלמ ז התמגודכ
ת א הריזחה אלא רתוי םיבוט םיאנת גישהל
ה פאשב ,רתויב תוחנה הבלשל תושונאה
סה אל םיבר םירקמבו—יאנת־אלל העינכל
.דבלב תוומ העבת אלא העינכב הקפת

1939/1945 1 םלועה־תמחלמ :גנאי .ם ,גירב *
, "תוכרעמ" תאצוה !היבשח הירא :םוגרת

.׳טע 420 ז 1969

ך שמה אוהש םלועב םויה ונא םייח ,השעמל
ת ומחלמה ןמ הברה .הז םיניינע־ךלהמל רשי

ן הל ועבק הלודגה המחלמה רחאל וב ולהונש
א וה םייח ונא וב םולשה וליאו ,המוד הרטמ
א יה ףא תרתוחה ,"הרק המחלמ" לש םולש
צמאב ינשה דצה תענכהל אלא הרשפל אל
ק ר .הקווד ברק״תוכרעמ לוהינ םניאש םיע
ך פוה םישידחה קשנה־ילכו תוחוכה־ןויווש
ה ז ןיממ המחלמ ."המיא־תיירטמ״ל התוא
םירובס ,דוע תירשפא הניא גנאי ראתמש
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 ארוק יושעש םיחקלה דחא םלוא ,ידמל םיבר
 לולעש אוה תומחלמה תודלותמ קיפהל ריהז
.העטומ חקל תויהל הז
 התעב־המורח אוה גנאי לש "םלועה״תמחלמ"

 רפס לש ונורסח ."תיברעמ" תאצוה לש
 ־תמחלמ תורוק לע בוטו ףיקמ ,יתיצמת
רוה ,תואבצ ןיב תודדומתהכ ,הינשה םלועה
 אב התעש הפיו ,ירבעה ארוקה ידי־־לע שג
.ונקית לע הז ןורסח

.ש .י

ןושארה רודמב
 ליאכימ בתכ ,"םלועל םיפרשנ םניא םירפס"
 "הבקסומב ןטשה״ב ,אלפומ רפוס ,בוקאגלוב
 ורפסב בתוכ ןיציג׳זלוס רדנסקלא וליאו !ולש
 אלו ןוזפיחב וננושלל םגרות הז־התעש) ינשה
לע לע רובגל רשפא־יא" יכ (הריתי החלצהב
יוסמ םדא־ינב לש הרזומה תינחורה םתונוי

 םיפרשנ םניאש םירפסה—הלא ינש ."םימ
 ־ילכ םה—םדא־ינב לש תינחורה םתונוילעו

ייבוסה תוירטילאטוטה דגנ קבאמב קשנה
.תיט
 ברעמב םיארוקה םיספתנ תיבורק םיתעל
 לש תישממה תיטילופה םתובישחב הזרפהל
 לכל םה .םויכ רטשמה דגנ םיחומה םירפסה
 ־ינב לש םתונוילעש ךכל תכתוח תודע רתויה
 םניאש םירפסב יוטיב ידיל האב םימיוסמ םדא
 םינושה ,הלאה םירפוסה ינש .םלועל םיפרשנ
 ־לוב ,םתריצי תוהמבו םהייח תוביסמב ךכ־לכ
 םתואל קפס ילב םיכייש ,ןיצינ׳זלוסו בוקאג
."םימיוסמ םדא־ינב"
יב ןוימדה םייתסמו ליחתמ ךכב קר אל ךא
ה ןמ םישקבמ ברעמב םיארוק םתוא .םהינ
אנה שפנ־זע רוטאידאלג תויהל יסורה רפוס
ואכל ,ךכב םישגמו ןוטלשה תוצלפמ דגנ קב
 .תורפס לש תוירקיעה היתורטממ תחא ,הר
 לש הביט תא טופשל ונתוא תבייחמ תוניגהה
 אלו יתונמאה הביט יפ־לע תיתורפס הריצי

 קבאמ תרגסמב תספות איהש םוקמה יפ־לע

רת !ןושארה רודמב :ןיצינ׳זלוס רדנסכלא •
 תאצוה !בקעירב םהרבאו הבלסינורב :םוג
.׳מע 1970! 569 ,ןק״ש

מ הריצי םג ךכ .והשלכ יטילופ וא יתוברת
 ךירצ יטייבוסה רטשמה תנגהל תבתכנה הלוע
ילאיר" תל היוארה הכרעהה תדימל הכזתש
 ךא רטשמה תא תרשל לוכי "יטסילאיצוס םז
 ־לוסו בוקאגלוב .וילע הפקתה־ילכ שמשל םג
 ורוקמש קופקיפ לכ ונתאמ םיכסוח ןיצינ׳ז

מה םושמ לכ־םדוק ומסרפתנ אמש רוהריהב
 ןטשה" .יטילופ קבאמב םיאלממ םהש םוק
 לכ ילב םינמנ "ןושארה רודמב״ו "הבקסוממ
ימ אליממו ,תיסורה תורפסה בטימ םע קפס
 םהש רמול ךירצ ןיאו ,תימלועה תורפסה בט
.תאזה האמה לש תורפסה בטיממ

 אלכה־יתב תורפסל ךייתשמ "ןושארה רודמב"
יריה תבחרתמ ןאכש אלא .םירוצעה־תונחמו

 ־תבחר היסור ץרא תא תופיקמ תומוחהו הע
 לפשה ןמ ,היחרזאמ דחא לכ תואלובו םיידיה
 קנע אלכ־תיבב ."םימעה שמש" דעו םהבש
יחיהש סקודאראפה אוה ינויגה הזכ טלחומו

 םיכלהתמה הלא םניא תוריחמ םינהנה םיד
 רצעמה־תונחמב םיאולכה הקווד אלא ץוחב
ית אמש דחפה ןמ םיררחושמ םה .םינושה
פמב ,רחא וא הז עגרב םתוריח םהמ ללש
 ־יבוב ריסאה .ףטחב ,קיפסמ■ םעט אלל ,עית
 שוגפל אבש ,בומוקאבא רטסינימל רמוא ןינ

 ינפל ינממ םתלזג יתוריח תא" :אלכב ותוא
 התאש ינפמ ,ךחוכב ןיא יל הבישהלו ,בר ןמיז

 רמוא רחא םוקמבו ."ןירוח־ןב ךניא ךמצע
צ אלפב תוחפל ירה" :בוקי׳צנאירפ ריסאה
 וניא אלכה ,ןכ־יכ "1 ישפח תויהל םדאה ךיר
 ־קונו יתורירש םוי-רדסו תוהובג תומוח קר
 דחפה ףא אוה אלכה .הזמ הלעמל וא ,הש
 תועש לש עגרו עגר לכב ,ימוהתה ,ימוימויה
 *יר ןימכ רפסב םירוזשה םיקרפ המכב .םויה
 הפירח הינוריאב ןיצינ׳זלוס ראתמ ה׳זאטריופ
 תומוח ךותב אולכה ,ןילאטס תא רעתכ־הדחו

 ־פאתמה ותנובת ,ךעודה ונורכז ךותבו ורדח
.ופוריטו וידחפ ,תקתשמה ותודידב ,תל

 םיריסאה .הצמתמ םקודאראפה ןיא ךכב םלוא
 ,םיריסאה לש "תיליע״ה םה ונירוואמ אלכב
 םתוא אלכ רטשמהש םהיתועוצקמב םיחמומ
 ־םה .םהירושיכ תא לצנל ידכ םיחונ םיאנתב
 םיכלהמה דגנכ רטשמה לש דיצה־יבלפ םה
 דוימ םהילע לטומ החותיפש האצמההו ,ישפח
־שמה יביוא" לש םתפישח תא רשפאל תדע
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מאמב הלגתמ םיריסאה לש םתוישונא ."רט
ת א ליצהלו רישכמה חותיפ תא תוהשהל םהיצ
־ הנחמ לש המיאה ןמ רהוסה־תיבב םיאולכה
.הדובעה
 קנעה רפסה! תא בתכ ןיצינ׳זלוס יכ ןיבהל שי
ש ידכ ,ןוזפיח .סומלוב ךותמו ןוזפיחב הזה
י נפל בותכל שקיב רשא לכ תא בותכל קיפסי

" ל ידכ ,סומלובו .הביתכה תא ונממ וענמיש
ר שפא .לכ־לכמ־לכה הז רפסב ליכהלו קיפסה
ת מגוד תובר םינש רפסה לע דקש וליאש
וא זכרמו העיריה תא םצמצמ היה בוקאגלוב
בש םשורה תא תחא אל ההקמ שדוגה .הת
י  הו ןוזפיחה ורצי העשב־הב םלוא .רוציל שק
ה בחר המרונאפ איהש ,תםומ״תריצי סומלוב
, הריטאס יקרפ ,תוגה יקרפ תללוכה הקימעמו
, קי״פ רחא קרפ ,הלעמהו ,דועו הקיריל יקרפ
ם ונהיגה־ןוחרק לש ושאר לא ךרדומ עסמכ
י פואב תונוש תויומד לש בר ןווגימ ,יטייבוסה
" ןושארה רודמב" לש הרקמב .יתרבח אצומבו

ר בחמה תא תפפואה הרובגה תליה ובלתשה
ה הובגה תיתוינמאה ותמר םע ישיאה וקבאמו

פס תפומ־תרציל ולוכ־לכ היה! ךכו רפסה לש
י תורפסה םוחתה ןמ הברה םג תגרוחה תיתור
ל ש תינחורה םתונוילע לע רפס הז ירה .רצה
ד גנ םדאה לש וקבאמ לעו םדא-ינב רפסמ
.וכותבו וביבס םייוצמה אלכ־תורובו תומוח

.ל .נ

ןייטטריב לשוי
ת ורפסב ומוקמ תא ול הנק ןייטשריב לסוי

מכ ודוחיי .ולש תוישעמה־ירופיםב שידיא
, ול תינייפאה רופיסה ךרדמ ול אב רפס
ת ונשיה תוישעמה ןמ .שדחו ןשי תגזממה
ה "רנא׳ז״ה תאו "לכשהה־רסומ" תא לטנ
ת יאמצעו תדרפנ תואיצמ בוציע לש דחוימ
ו ז ךרדב .תישממה ,תיללכה תואיצמה ךותב

־ רד לש הנושארה ותעיסנ :ןייטשריב לסוי *
ם יסנ :םוגרת !םירופיס ינש דועו רדיל
ם ימושיר הנומש םע) ןייטשריב .יו ינולא
: 1970 ,םילעופ תירפס ;(רנגרב לסוי תאמ

.׳מע 138

ם תביבסמ וירוביג תא קתנל חילצמ אוה
ק ר רשא ,םהלשמ םויק־יסיסב םהל עובקלו
ם ע ןתוא תורשוק תושלחו תוטעמ תודוקנ
יצמב וז השלח הזיחא .םירחאה םישנאה
ל סויי לש ויתויומדל תתל הב יד םוימויה תוא
ב .תויזהו תומולחל היחמ־בחרמ ןייטשריב
ן יא ךא ,הל רבעמו תויח ןה הרבחה ילוש
ת ימצעה־ןתעדות .רקיע־לכ יאליטרע ןמויק
ופמב תעדוי ןהמ תחא לכו ,תלטובמ הניא
.תכלוה איה ןכיהלו האב איה ןיינמ שר

ו תעיסנ" רופיסב ,רדילור ,ישארה ורוביג לע
. דאמ טעמ ונא םיעדוי ,"רדילור לש הנושארה
ושמ תואידיאל ספתנה ,דנו־ענ ןימ הז ירה
! ריקה תא ושארב עיקבהל הסנמ ומכו תונ
ו ליאו קשמב ותשא תא ריאשמה ץוביק־רבח
י דכ ,ותמזיב הילרטסואב ול בשוי ומצע אוה
ץ ראל ואוביש םידוהי-אלו םידוהי סייגל
ר דילורש רבד לש ושוריפ ןיא ךא .ץוביקלו
, דאמ ליעפ אוה :הברדא :הלילח ,לטבתמ
" תונברק" שפחמ אוה שאר־דבוכבו תוניצרב
ד בעשמ אוהו ,ומצע לע לטנש תוחילשל
ו תומדמ הברה וב שי .וייח לכ תא ינויערל
ל וכיבכ דמע הלהש אלא ,"לדנמ־םחנמ" לש
ו ליאו םיקסעהו רחסמה םלועב וילגר יתשב
ת תכמ ,זלהל דכנו ןינ אוהש ,הז "לדנמ־םחנמ"
ת ושפנ תושעל הסנמו הילרטסואב וילגר
.ולש "סקיפ־האידיא״ל

ה יבחרמב םה רדילור לש םייתימאה וייח
ו יחא םע תעבוקהו• הנושארה ותשיגפ .תומולח
ק יתו יאפוק לש היוולהב ,תורבקה~תיבב איה
כמ תא שגופ אוה ןאכ .ידוהיה ןורטאיתה לש
ם הימיו לארשי־ץרא תא ובזעש ,םידוהיה ויר
ר דילור לש וימי .ץראל םיזע םיעוגעג םיאלמ
ם יסופיט םע תושיגפב םיפלוח הילרטסואב
ו מע איבמ אוה ץראל ובוש רחאלו ,םירזומ
מה םדכנ תאו "םידרוי" גוז לש תונורא יגש
־ וד .םירחא "םילוע" ינשל ףסונב ,יחה ץמוא
ם ילמה .ץוביקב םימי ךיראה אל הז רדיל
: ותומ תא רבכ תולגמ רופיסה לש תונושארה
ה לע ,הלח ,תותימצל התיבה רדילור רזחשכ"
ת צק הכב ,ריקל וינפ תא בסה ,ותטימ לע
."תמו

ם וקמב ויה רדילור לש וייחש ךדמלל הז לכ
ול ורזגנ אל ץראב .הילרטסואב ,ותולג
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תמ ןייטשריב לש "לדנמ־םחנמ" .ללכ םייח
סעה ומת .ולש "ריוואה־יקסע" תוכזב םייק
שהו ןויערה :רדילור לצא) "םנזיב״הו םיק
ת ינרוחא ךלוה רבחמה .םייחה ומת—(תוחיל
שכ ,ץוביקבו הילרטסואב םייחה תא ראתמו
במ .הזב הז םיבלטצמו הזב הז םיבולש םה
יחא ידיל עיגהל ןייטשריב חילצמ וז הניח
ת א עבטח־ךרדבכ תטלוקה ,תירופיס תוד
ת ונושמה תויומדה תאו ץוביקה לש םירוביגה
.הילרטסוא לש
" המ״ה וניא ןייטשריב לש וירופיסב רקיעה
א וה ךיאו רפסמ אוה ךיא—"ךיא״ה אלא
ל כ הבש ,ולש תדחוימה הריוואה תא רצוי
. ..ומקו ולפי עבש ,םילשוכו םיכלהתמ וירוביג
ן מוי תואיצמה תייארמ תעדמ םלעתמ רבחמה
. םדו־רשב לכ לע הליטמ איהש תולבגימה
ו ליאו ,רקיע םה ומצע םע םדא יקבאמ ולצא
ם ניא הרבחה ימוחתב ומוקמ־יא וא ומוקמ
ט וקנל ןייטשריב לסויל ול יאדכ .וניינעמ
א וה וכרד יפ-לעו ליאוה ,וז תידדצ־דח השיג
ל ש הירלקפסאב טרפה תא ראתל חילצמ
ו תייאר ןכ-יפ-לע־ףא .דבלב םיימינפה וייח
חרו רעצב־תופתתשח ,געלו רומוה הכורב
ם ינממסה לכמ .תוימומרעו בל־םות ,םימ
ה חלצהב ותחקרמ תא ןייטשריב חקור הלאה
ה ריכזמ וירוביג יבגל ולש הינוריאה .הבר
י לדגמו ,שידיאב םירפסמה יבוט תא םימעפל
ר זכא תויהל אוה עדוי ז םשארב םירפס־רכומ
- דמילכו השוב אלמ ילככ םגיצהלו םהילא
א וה ,ןכמ־רחאל וא ןכ ינפל דימו ,ךכ ךותב
ד ימו ,בל־ בוטו םימחר הברה םהילע ףיערמ
זומה םיסופיטה לא ארוקה לש וסחי הנתשמ
ם הינפל ןייטשריב הלעמש ןפודה״יאצויו םיר
.ויטהלב

.פ .י

!דלי חתא ימ לש
 הרזח דימת איה תידליה־תוזוחמ לא הרזחה
ש ,תורפסלו תונורכזל םלג־־רמוח ,תפסכנ
ן יעמ איהש ,תישארה לא הגרעב הרוקמ

/  דבוע םע !דלי התא ימ לש :בוטרב ךונח "
.׳טע 1970 ; 261 ,םעל הירפס

־ ה והז .אווש־םסקימ ףא תופוכתו—םסקימ•
יפסה תורוקמ לא ,הלחתהה לא רותחל ןויסנ
ם לתב תכלוהה וז ,תוישיאה לש החימצהו הג
 למסמש המב תדרומה וז וא ,רוד תלמסמהו
ת ודלי קר הניא לארשי־ץראב תודלי .רודה
ה חימצו תודליב תבלושמ אלא רפסמה טרפה
ה ברה יכ אופא אלפיי אל .הרבחו ץרא לש
ם יירבע םירפסמ ובתכש םירופיסה יבוטמ
־ כז יכ הינורטה .תודליה״ימי ביבס םיבבוס
ומה תישאר ,טדנמה ,םיכרותה ימימ תונור
ה ניא שמושמו שודנ רמוח םה ׳וסו הבש
א צויכו םיברע ,םילגנא ,םיכרות .ןאכ תספות
, תאזה ץראה לש הירוטסיהה יביכר םה הלאב
ו ניא ץראה יווה םעקרש םירפס בתוכש ימו
א ל ןובשח לש ופוסב .םהל שחכתהל לוכי

ש ומישה אלא עבוק יתורפסה םלגח״רמוח
ן אכ תולתיהל אוה רתומלו ,ולוצינ ביטו וב
ו כפהש םירפסמ לש תראופמו הכורא הרושב
.ישונא םומסוק־ורקימל םתרייע תא

ה דבועה יכ שיגדהל ךא ואב ולא תורוש
ב תודלי לע—בוש—בתוכ בוטרב ךונחש
ן יינעמ ז ותבוחל ףקזיהל הכירצ הניא הבשומ
פס םירואיתל התכז הוקת־חתפ הקווד יכ
י ד !הל םינפ המכו—דכ״לכ םיבר םייתור
. י לש הזל בוטרב לש ורואית תא תוושהל
 לע דומעל ידכ ילש "םיגחה ירחא״ב זנק
, הנטקה וז—תילארשיצראה הבשומהש ךכ
— תושודנהו תועודיה היתויעב לע ,תינתרקה
. ןווגמ יתורפס םומסוק־ורקימ תויהל היושע
ת רוקבו הכרעהל יואר םלגה־רמוח אל ,ךכ םא
.תורפס השענ הב ךרדה אלא

י מ לש" .דבוכמ ןולשכ לשכנ בוטרב ,ןכא
ד לי תונורכז לש גולטיק אוה "דלי התא
־ ה המיתה .הרשע־שלשה ותנש דע רגבתמ
. שדח יוטיב לכ ןאכ תלבקמ הניא תיתרגיש
־ יס תמועל בוטרב לש ורפסב דחוימה ילוא
־ יסל ברה ונוימד אוה םירחא הבשומ״ירופ
. הפוריא־חרזמב םידוהי״יצוביקב תודלי־ירופ
ד ליה רבעמ ,הסנרפה תידרט רקיעה ןאכ םג
ת ולגתסהל יקבאמו ינוליחל יתד םייח״חרואמ
־ לכב ךא םנמא חמצ הב הביבס ,ותביבסב
.וירוה תשרומ ,תורז היפלכ שח אוה תאז

" יביטקלוק״ה ןורכזבו ונורכזב רזענ רפסמה
*ה ,ןמחנ טליק םירבד הברה .ותחפשמ לש
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ל ש םנורכז ןירקמש המ" תועצמאב ,רפסמ
ד וחל םהמ דחא לכ רכוזש המ ,אמאו אבא
ל ש וישוח .החפשמה ןורכז אוהש המ״.ו
פוס ,םיטלוק ,דימת םירע ,םידדוחמ ןמחנ
ו נורכז תא םיניזמ ,םיפרצמ ,םירבחמ ,םיג

ו תדיל תעשמ ,לכהש אוה המדמ םימיל .ולש
ו נורכז אוה לכה ,העש התואל םדוק וליפאו

ע גר ותואל דע—"ולש תוסנתה אוה לכה ,ולש
ב ושו יביטקלוקה ןמ יטרפה ןורכזה דרפנ וב
ו נורכז ךפוה ,רומאכ .ןורחאה הזל קקזנ וניא
פח ,תוערואמ לש גולטק ןמחנ רפסמה לש
 םהשכ םירסמנ םירבדה .דועו ,ףונ ,םיצ
א ל ,ךכ .םתריסמ םדוק םיתעל ,םישרופמ
צמ תרדגהל םידקמ וא—רפסמה םכסמ ,תחא
ן מחנ ...אבא ןיבל ןמחנ ןיב והבג תודוס" .וב
 רתתסהל ,ומצע םע תודוס קיתמהל דמל
ל ש המומעה םתמיעפ תא עומשל ,םהירחאמ
."םיקולד םיעצפ

ן יבל רגובמה־רפסמה ןיב םימוחתה-בובריע
ד יבכמ .דיבכמו יתוכאלמ הארנ דליה יניע
ר חבש ,בוטרב לש ונונגס אוה רתוי דוע
ה ווה־ןושלב השעמה תא רפסל המ־םושמ
גופה תויתמארדו הצילמ לש ךפונב ולבתלו
ר פסב הרסח רשפא .רופיסה תוינויחב םימ
 הז ןיא םנמא .תיונורכזל ריצ שמשתש הלילע
 ךא ,ינויח חרכה וב הלילעהש ,םידליל רפס
, יתרגיש ,שודג טוריפ רפסה ךפוה הרדעיהב
ו ניא ודוחייש ,םיקרפל שביו םיקרפל יריל
ויב" שמשל לוכי וניא יאדו ,םוקמ־לכמ .בר
ר עשה ירבדכ ,"םלש רוד לש תישיא היפרג
 הרשע-שלש ליגש םושמ קר אלו ,ירוחאה
ל כ ףרח .היפרגויב לש התליחת אלא וניא
ת וריש" תויהל תורפס היושע םא ,תאז
, בוטרב לש ורפס אוה הזכ הנה ,"ימואל
, הכרעהל־םייואר טוריפו תונקדקדב רסומה
רשיצרא תוברת לש הרואית ,םיאבה תורודל
ו נאשכו .30׳ ה תליחתו 20־ה תונש ףוסמ תילא
ם תוא לכל ןאכ ונתנווכ "תוברת" םירמוא
ם ידימעמה ,םילודגכ םינטק ,רמוחו־חור"יסכנ
- פסה ,בוחרה :רתוי הקוחרו הבורק הביבס
ל ש ונושלב ,וא זרפסה־תיב ,חבטמה ,היר
ט עומ אוהש "ןטק קוש" ותוא ,ומצע בוטרב
.הבורמה תא קיזחמה

.ל .נ

השביה ןמזו םיה ןמז

א ובי אל / רה ימרכב תורוש וינפגש ימ״
ח תפב ןמדלג יכדרמ בתוכ ,"ידגא םי םרכב
ם י םה םלוכ ויריש .ץבוקב ןושארה רישה
, םימה ינפל תחתמ הגיגח ,יטסילאירוס ,ידגא
ת ויטסילאירה תונומתה .יפויו דוה תטשוקמ
ר ויצה ןיבש רעפה תא שיגדהל קר תואב
ד ייהיבקעיל .הילאירה תוירורפאו יטסטנפה
, "המדמה חוכה" רסח ינוריעה ןגב בשויה
ושמה .לק׳ג״בקעי תלחנ םעפ הארנכ היהש
ע דויו דייה רמ םגו לק׳ג רטסימ םג אוה רר
/  םיסווטב אלמ ןג שי ןגה ירחא יכ״ ראתל
. (36 ׳ע) ״םירוחצ םיסוס הערמ תודלי םג
ד וגינכ בצומ ,וב יח דייהש הז ,"השביה ןמז"
ו נמז ,ימולחו םוסק ןמז אוהש ,"םיה ןמז״ל
.יגיגחה ןוימדה לש

* וה לש תפשפושמה ותסריגל בוש רוזחנ םא
" הנהמ" הרישל תקלחתמ הרישה יכ ,םויצאר
ל ש ותריש הנה ,"תלעות" האיבמה הרישו
ת טלמנ איה .ןושארה ןימל תכייתשמ ןמדלג
ת וגיגח" ךותל ,קוניפהו גונעתה לא ,םיה לא
ר חב םניחל אל ."םיה ללח״ב "תוכשמתמ
1  ורפס רעש תא רטעל ילק קירטפ לש םושירב
ל ש ירישה ומלוע תא שרופמב אטבמ אוה
ק לתסהל ןוצרה ולוכ־לכ הז םלוע .ןמדלג
־ ב (8 ׳ע) ״השמשל תסבומ הררח ץרא״מ
. (9 ׳ע) ״וצפח םוהתל אלפומו יגיגח עסמ״
־ ב תמסבתמו תטשקתמה ,תינושלה הגיגחה
ן ואיזומ םעפ אל םיריכזמה ,ןושל יסוכריפ
י רישב האירקה תא תכפוה ,םיקיתע םיצפחל
.תמאב םוסק עסמל ןמדלג

רושמה ןמ םיבר לע ונורשכב הלוע ןמדלג
ר ישה תופייפיב םידקרפתמה םירחאה םיר
וגמ תורגסמב םיגונ וינפ רייצמ") ויתולמו
טה ךות .("דבלב הקיטתסא וניינעו / תופל
וחמ .םירקבמה תוחונל .ףיוזמ רורמ תנמ
ם יחמצ שודגו־אלמ ינטוב ןג םה וריש תוז
ת ויומד לש ץרא—תולעפתה-יררועמ ,םירידנ
ח סונ ףוריט״תוכיסמ לש שובלב תוינויגה
ן תוכזב .םירזומ םיעושעשו ,"תואלפה״ץרא"

וה ;השביה ןמזו םיה ןמז :ןמדלג יכדרמ ״
.׳טע 1970 ! 53 ,ןקוש תאצ
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וא אוצמל רשפאש ,תופי תררושו תונומת לש
/  דידי איבהש קד חיר״) וירישב בורל ןת
ה עונת / םיאלמה ויתועסמ תא ונל רייצמ
ם ילדג םיקרחש העש ן ,םיעוגעג לש הגונע
ם יווחמו ןולחל דעבמ םיסנכנ / םינוגססו
ע יתפמ רפס והז ,([40 ׳ע] ״הדיק ונל
.חמשמו

!היוללה ,רעוב םלוע
ב .דז ןיא ךא ,רעוב םלועהש ,םנמא ,רשפא
, שרגנייפ דדועל "ול רעב" המ רקיע־לכ רור
ת אצוה לא תכלל ,רייצכ ןאכ דע רכומ היהש•
ת א רואל איצוהל ידכ וליחמ תתלו "דקע"
ן מש תקצל ידיכ םאה .תאזה םירישה תפוסא
נה דגנ םמח קועזל ידכ ילוא וא ,הרודמה לע
יבש רתוי תעדה לע לבקתמ ? שאה ןמ םינה
ט עמ םמחתהל ידכ הפירשה תא לצנל שק
־ יחבמה ,"הריש" יבתוכ הברה ךרדכ ,הרואל
ר שא םיאשונ שי יכ דחוימ חיר־שוחב םינ
י נפמ בתוכה לע הניגמ םהילע הביתכה םצע
יש בתוכ לע רמול לוכי ךניא ירה .תרוקבה
ב תוכ אוהשכ םתס םירבד בבגמ אוהש םיר
ם ייפנכ .םולשל ללפתמ וא הרובג־ישעמ לע
ד ודש ריתונ רקבמהו ,זא וילע תושורפ תובחר
.וקשג־ילכמ
ושיר םיוולמה ,וללה "םירישה" םה המ יכ
- יצ אל םא ,טופשל ונל אל םביט תאש םימ
/ ומכ קירבמ" ? תועמשמ-ירסח םיטפשמ־יפור
ר ישב בתוכ אוה ,"ףיוזמ םוינימולא לש בכוכ
וזמ .ךכ־לכ אל—קירבמ ."דאמ בוט הליל"
ל ע רמרמתהל ,ןבומכ ,רשפא .יאדווב—ףי
ת" .םעטה המ לבא ,תאזכ "הרייש" תביתכ
ם עטמ /םיטפוש תדעו תקעוצ—םמימת םימימ
־ ת ריע")׳ ״! תונשל ןיא /—תונוטלשו םיהולא
ה ריעה תא תונשל רשפא־יא םא .("תיתישע
ת א תונשל רשפא־יאש רמוחו־לק תיתיישעת
.הרישה תיישעת

.ז .ש

ונבשי םש
וריאו םישנא םילעמ ןרות טייח לש וירופיס
ה ידוהי היברסיבבש ותידלומ־תרייעמ םיע
■ ינוסחו בל־ירשי ,םינקתשו םע־יטושפ" ,םוקמ
• יסופדב וכישמהו תואלקחה ןמ וסנרפתה ,"וג
ה יה לודגה םרשע .םימדוק תורוד לש םייחה
ת א ומייק םה .ץראידרדבו תודימה םוחתב
. ורבחו םדא ןיבו םוקמל םדא ןיבש תווצמה
, ףתושמ לרוג לש השוחת םלוכ תא הדחיא
ש םימכח״ידימלת לצא רתוי הקומע התיהש
.םהב
א ל הגיפה וז הבריקו ,עבטל םיבורק ויה םה
ו ליפא .ירכנ טועימ ייח לש םתורירממ טעמ
יתה ינפל םירבועה ,םיללפתמה לש םתליפת
, היבחרמו הברעה ימסק הגופס" התיה ,הב
ח ישו םיגלפ לומלמ ,םירפאה קריו המקה חיר
י נעו ןקז גייד ,לשמל ,היה ךכ ךותב ."רעיה
 ,המ" :שדוקה־ץראב הפח תאלעה לע םלוח
, םלוע לש ונובירל ,ול תפכיא היה ,לשמל
רבט לש המיב הכחמו ךכ בשוי יתייה וליא
ל ש המיענ וירבדמ התלעו" ,חנאנ אוה ,"הי
ן יאש ההימכו םיסומכ םיעוגעג ,שפנ־תמגע
ז ונג היהש ,אלפומו קוחר םלועל ףוס הל
ל ד לע ותולעהל זעה אלשו ובל יקמעמב
"...ויתפש
ם ייח הלעמ םישנ לש תואלפומ תויומד המכ
 בקמ ויה ןה .ותודלי־יפונ לע ורופיסב ןרית
ם ינש ותוא תואשונו ןלרוג תא ןהילע תול
ד ומעל ועדי ןחבמ"תעש עיגהב ךא .תובר
ש םימיב תעדל המצע תדבאמ תחאה .הב
ת א רפכה־שאר הב םש רשאכ ,האושל ומדק
־ אלל האשינש ,בר תב ,הינשהו ז וניע
י מיב השפנ תא ליצהל התיה הלוכיו ידוהי
ה ירטסינדסנרטל ולגש היחאל הוולתמ ,האושה
ה ינמחר תוחאכו הבוט םאכ םש תלעופ איהו
.היחא ברקמ תובר תושפנ תלצה ןעמל
ר בחמה לש ולא ןה רתויב תואלפומה תויומדה
ל ע דיעמ ןרות׳ .תיבה ןעשנ םהילעש ,ויבאו
ו יז תא םות־דע תוצמל חילצמ וניאש ומצע
תראפתו הרוביד ןח ,השפנ רשוע ,הינפ

יש) !היוללה ,רעוב םלוע :שרגנייפ דדוע *
.׳טע 1970 ! 47 ,״דקע״ תאצוה > (םיר

>  (יווהו רויצ יקרפ) ונבשי םש :ןרות םייח *
/םע 1970> 157 ,״הנבי״ תאצוה
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בייש רחמנית, היתה היא אמו. שד שתיקתה
 במתך עסקה ובמיוחד וגומלת־חסדים נית

תי ושל יולדת של פיקוח־נסש למען בסתר.
 השבת. קדושת את לחלל היססה לא נוקה
 וכספי בגמילותיחסדים עסק הוא אף אביו

 כמופר־ רושם היה לו הוחזרו שלא הלוואות
לצדקה. שים

 נוסטלגית כאן רוויה תורן חיים של כתיבתו
 יהודית, חמימות אותה רבה. לבביות ושקויה

 עולה מתאר, שהוא החיים את ׳המאפיינת
 הרב האור וסגנונו. לשונו מתוך גם במעט לא

שחרב מעלה שהוא  כל על משוך מבית־אביו־
 לספרו מסוים ייחוד וקובע ודמויותיו סיפוריו

המתרפקת. הטובה, הזכרונות ספרות בתוך

גונתה רשות
 תמיד מעלים הראבן שולמית של סיפוריה

 לגיבוריו. הסופר שבין היחס של הבעיה את
 פעמים משלה! דרך לסופרת יש זה בתחום

 ומניחתן מרחוק דמויותיה על משקיפה היא
 מתגנבת היא ופעמים רוחן, על כעולה לעשות
 שהיא בתפקידים בעצמה ומשחקת ביניהן
 את הסותרת שיטה זו לכאורה עליהן. מטילה
סתי כל אין הראבן שולמית אצל אך עצמה,

 ההפכים את להבליע משכיל שלה הנוסח : רה
 כל של כנותה רושם את בקורא ולהטביע

 שבספר הסיפורים מן אחד בכל מהן. אחת
ה המחברת, של משחקה את לראות אפשר
מקוריות. של מיוחד נופך להם מוסיף

"מל הוא נתונה" ב״רשות המרכזי הסיפור
 שעניינו עזר", מרגלית של הקצרה כותה

 יוצא־איטליה למדען שנישאה תימניה צעירה
 שהסתבך לאחר לישראל מפאריז וחוזרת

 היא לארץ שובה עם אחרת. נערה עם בעלה
בטחונה כל מקום־עבודתה. את גם מאבדת

 ;)סיפורים( נתונה רשות :הראבן שולמית *
העב הסופרים אגודת הוצאת מקור, ספרית

 רמתיגן, מסדה, הוצאת ליד בישראל רים

עט׳. 159 ; 1970

 ובהלה. פחד נמלאת והיא מתערער העצמי
 מקום את שכחה הבית, דרכי את "שכחה היא

 מגששת היתה וידה החשמל, ומתגי התקעים
 כיווני את שכחה !חלק קיר פני על אחת לא

 ואת הדלת פתיחת כיוון את ציריו, על התריס
 רצוף נעשה שיומה עד החמים, המים אביזרי

ת ו ל ה מצ הקטנות הבהלות כל קטנות". ב
ד גדול לפחד טרפות ח פ ה  הופך, הגדול ו

 של הרגשה והסובלימציה, הניגוד בדרך
. ת ו כ ל  גופנית לתגובה מביאה זו הרגשה מ

 ליאו־ למחלת חשש המעורר שטף־דם, של
 החולה בין רומן מתפתח בבית־החולים קמיה.

ב רואה הצעירה והאשה צעיר, רופא לבין
 כעין ביניהם שהתפתחו האינטימיים יחסים

ת־ בסדר־חייה יפה המשתלב מלכותי, אקט  בבי
 לה דואגים אותה, משרתים הכל בו החולים
רצונה. את ועושים

 מקומה את המחברת מתארת מרובה בדקות
 שהוא המוות, בקירבת "המלכות" של וזמנה

 לגן דמה "בית־־החולים בבית־החולים. בן־בית
תו שאנשים אביכה, קיצית, הזיה של מסוהר

 ולא מרחפים, לבנים בבגדים פה־ושם בו עים
 לא שבקירבתם פינה היתה ולא שביל היה

 מת. ופה־ושם קשים, עינויים מישהו נתענה
ר־ דוקטור של מסיפוריו כבר ידעה מרגלית  ב

 בלאטי־ בכרטיסו רושמים אדם שבמות חמא
 הולם נאה, הדבר לה ונראה ׳אכסיטוס׳, נית

גזר־דין..." על חגיגי כחותם־שעווה

 יש ומרחוק. מקרוב כביכול כתוב הסיפור כל
 של בנשימת־אפה השורות בין אתה וחש

מר של ]בעלה "אבנר ובנוכחותה. המחברת
 מאיר בחשכה, מכונית של כפנס חי גלית[

 הכל" וזה אחורה, מאום לא קדימה, מעט־מעט
המס המחברת את הקורא לפניו רואה וכך—

 כשהיא גם אך מכונית. של פנסה לתוך תכלת
 ממסתרים או מרחוק גיבורים על משקיפה

 להם מניחה ואינה מהם עצמה מנתקת היא אין
 מתוך גורלם. מול אל עצמם בכוחות להתיצב

 שולמית מעלה לגיבוריה זו אינטימית זיקה
 רגעיים מצבי״נפש ועלילות, אנשים הראבן

ם־והול־ בזה זה השתולים וממושכים,  ונפרדי
מר של הפנימי עולמה חשיפת מזה. זה כים

 עשויה מלכותה, מרחבי בתוך עזר, גלית
דקה. פסיכולוגית ובהבחנה רב בכשרון
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ת ימלושל תרשפאמ הלש םיאשונב התטילש
, רופיס לכל תמלוה הרוצ ריחבל ןבארה
ת ודיחאלו הינומרהל איה העיגמ ךכ ידי־לעו

ם א ,השא לש התומ לע .רבה ןיבו ךותה ןיבש
: תורוש המכב תרפסמ איה ,תונטק תודליל
, הדבכ דיב ׳םוטיסכא׳ םשור ןרותה אפורה"
ל ע האצמ יכ ,קפאתהל ילב הכוב תוחאהו

ת א תלאושה הלודגה הדליהמ בתכמ הנחלוש
ן ורפע הנטקל תונקל הל רתומ םא ,אמא
ל ע "."ןשיה תא הדביא יכי ,שורג הרשעב
ה תוכלמ תוכזב" :תבתוכ איה רזע תילגרמ
ת ויח לש םיששמ־דחא התיה תלזוג ,הרורבה
ת ומימתב אלא עורמ אלו ,הדיל אצמנה לכמ
."םייח לע קבאמ לש ,איש-זוכיר לש

ה נוב ,רתוי םירצקה ,םינורחאה הירופיסב םג
ם בוליש ךותמ תולילעה תא ןבארה תימלוש
ר בשמ לש םינפמו התימ יעגר לש ינגרואה
ם ישמשמ םירבשמה .םיעוריאה תמקר ךותב
א ללו תחא־תבב תוריאמה ,רוא־תודוקנ ןיעכ
, תוימינפה תויווחה תוכרעמ תא שארמ־הנכה
ר בכ םיארנ םה בלש ותואמ אלא דוע אלו

. הלוכ הלילעה לש רתויב םיינאגרוא םיקלח
ת וירחאב ,תירופיסה הקינכטב ,םיגולאידב םג
ן ונגסה לש שארהידבוכבו תולעופה תושפנל
. ןבארה תימלוש לש העבהה־תוברת תרכינ
ה אירק וליאוי הנהמ הרפסב הנושאר האירק
.תעדה תא הביחרמ הינש

םינמו חול
~ תל ,קהבומ יאקפק רפס בותכל רבחמה שקיב
ויבה ילגלג ןיב וילע ףרטנ ומלועש םדא רא
ל מעה רפוס אוה רפסמה "ינא״ה .היטרקור
, וטע תחתמ ואיצוהל חילצמ וניאו ורפס לע
פת .םילוע■ תרייעב הסנרפ ול הנמדזנ הנהו

ל ש יוגיהה יכרד לע םינותנ ףוסאל ודיק
ה בישיה .םוקמה יבשות יפב תירבעה ןושלה
י ניינעב ותופתתשהו םוקמב ותטילק ,הרייעב
ך כ .ורפסל יח אשונ ול תושמשמ םיבשותה

, הדסמ תאצוה ז םינמז חול : ןמאנ ילתפנ ״
163 ; /טע 1970

ך א .לעופה לא חוכה ןמ רפסה ןינע אצי
ר בחמה ךבתסמ הריציהיהשעמ לע הרומתב
ו עבקש "םינמזה־חול" םעו וילע םינוממה םע
ם ייק אלש ,ותלקלקב ותוא םיספות םה .ול
ובקה םינמזה לע רמש אלו תוארוהה תא
ו תכאלמל דעוימה ןמזבש אלא דוע אלו ,םיע
, ותוא םירטפמ םה .םירחא םיניינעב קסע
־ רישב םייסמ אוה ורפס תא .רשואמ אוהו

, ינפל תוחותפ םיכרדה לכ" :ומצעל רומזמ
ב וש .יברקב ימלוע לכו ,ילימרתב ישוכר לכו
, ןאשונ ינא יכותב .יכרדמ תויומד ינוטי אל
..."ימויק חוכמ אלא םויק דוע ןהל ןיאו

יסה םג ךא ,ללכ יאקפק וניא "בוטה ףוסה"
שכ םישקובמה םינממסה תא רסח ולוכ רופ
, ךרוצ שי אקפק תא תוקחל ידכ םג .ותומכ
יתכ תא תונייפאמ ןניאש תונוכתב ,הארנכ
ת טלוב תויתוכאלמה .ןמאנ ילתפנ לש ותב
ם יטוח״ב יושעה ,רופיסה לש הרוש לכב
.םיסג "םינבל
אירה וירואיתש רמאיי רבחמה לש והבשל
יס לש לפטה וקלח םה לוכיבכש ,םייטסיל
ת רייעב יתרבחה יווהה .הפי םילוע ,ורופ
הו ,תונכ לש הבר הדימב "םלוצמ" םילועה
־ דיקפ לשוי ןתרבג־בצק לש תוינוציקה תויומד
בומ םיילאיצוס םיכתח תוגצימ ןססה הטילק
ו מצע רפוסהש ,תיטנמורה השרפה םג .םיקה
י תרבחה העקר לע הלוכ תנתינ ,הב ךבוסמ
.דחוימה

ה מתוחב םיעובט ונונגסו רבחמה לש ונושל
ם יריזפ םימוגפ םיטפשמ .ןותעה תפש לש
ם יקוקז םניא ונבצמב םישנא םנמא" .ריבכמל
, תאז לכב ,בטומ לבא ,רוזיח ינוניגל דוע
. הילא אובל יחור תקחד תא הינפמ ריתסהל
ם ידידי .יתילע הרקמ ךרד קר ,[ותשא לא]
ן יבו ,םייממעה םינוכישב עודיכ יל שי בורל
יכה" :וא .״הילא םג יתשגינ רוקיבל רוקיב
א והש הארנ ךא .תוריחבה ןיינעל עיגיש ית
יטרכה תמירעב עבוטכ יתויהב ,יינעב האר
לו ,תוברוח לתכ ינחלוש לע המרענש םיס
י רובע ול רומשה תא תוחדל טילחה ךכיפ
ל פטמ והשימ היה וליא ."רתוי הרשכ העשל
ת ובר ןושל־תולקת תוענמנ ויה ןונגסב ןאכ
.ידמ תושק םג םימעפלו ידמ

טרופמה יפלש—ןמאנ ילתפנ לע אלפתהל שי
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י יחמ ירוטסיה ןמור םסריפ רבכ הפיטעה לע
, יניס־תמחלמ ועקרש ןמור ,והיתתמ ןב ףסוי
ג צוה רבכו םילוע~תרייעב ותלילעש הזחמו
ר פס תאצוהל גאד אלש—"תיווז" ןורטאיתב
 מנ ,בותכה יפלש םג־המ .ודי תחתמ ןקותמ
ל ש ףיעצ" ,וטע״ירפמ שדח רפס סופדב אצ
א בה ורפסש תווקל קר ונל רתונ ."םינמא
.רתוי ודיב הלעי

וננמז יכובנל
שב ומסרופ ץבוקב םילולכה םירמאמה בור
ר טכש ר״ד ןווכתה םסוניכב .רבחמה ידיב ותע
בש םיברה "םיכובנ״ל הבשחמ רמוח תתל
ישמה יכ ריבסמ אוה המדקהה ירבדב .ונרוד
ת נווכה" איה רודה לע תלטומה תינחורה המ
והיו תישונא ,תינויעה תושדחתהל הבשחמה
 -לע הרצונש תושדחתהה גוסמ ,"תחאכ תיד
י די־ לע וא ם״במרה לש "םיכובנ הרומ" ידי

שג רוציל הכירצ וז תושדחתה .רהוזה־רפס
ן יבל דומלתבשו ך״נתבש םינותנה ןיב" םיר
ת והמה תקידב לש ךרדב "תינרדומה העדותה
ת ודהיה יכרע לש תילנויצומאהו תינויערה
.וננמז לש םדאה ליבשב

אב רזעיהל ונילע—רבחמה ןעוט—ךכ םשל
ם ייחה־ילעב לש תוגהנתהה רקחב ,היגולוק
ל ש םיביטומל תעדה תא תתלו ,היגולויבב
ה ענמ םזיאיתונומה לש רתי־תבשחה .ך״נתה
ל ש יתדעה לעפמה" לש הנוכנה הייארה תא
ורה ונמויקל יחרכה ינויערה סוסיבהו .השמ
ם ג" יכ ,שיגדמו רזוח רטכש ר״ד ."ינח
, השעמה קר אלי בושח שרדמה
חמ תויהל ךירצ שרדמהש אלא
ו ז השיג ךותמ ."דמלמ קר אלו היי
 ןמזה תוחתפתה םע תומיעב וחוכ הסנמ אוה
ע יגהל ידכ םינוש עדמ ימוהתב ןורחאה
.תעדה ימוחתב היצארגטניאל ךכ ךותמ
ה יגולוקא ,האוטס לע החיש" ,ןושארה רמאמב
ותל םיכומיס רבחמה אצומ ,"ירוזיא ןונכיתו

; וננמז יכובנל ןויע יקרפ :רטכש ףסוי •
.׳םע 1970 > 182 ,ריבד

ת וברתב ומכ .ונימי לש תוברתב האוטסה תר
ה שגרה תררתשמ וננמזב םג ךכ תיטסיגיליהה
ן יאש ילרוג חוכ ידיב הנותנ תושונאהש
 התע םג ןכ םהה םימיבכ .וילע הטילש ונל
ש קבמ אוהו וביבס השענה תא ןיבמ טרפה ןיא
ת וקמעתה לש ךרדב ימינפה ורורחיש תא
. המנפהה ךרדב וא סומסוקה לש תויקוחב
א יה (היגולוקא) םילמוגה־םחי לע הרותה
ת קסוע איהו ,האוטסה הרות לש הכשמה ןיעכ
־ ו םייחה־ילעב ,םיחמצה לש םייחה־תריפסב
י תרבחהו ילכלכה ,יזיפה ןונכיתה .םדאהיינב
וקא םינותנ לע ססובמ תישונאה הביבסה לש
" יוויש רוציל איה תירקיעה היעבה .םייגול
ע בטה ןיבל םייגולונכטה םיגשיהה ןיב לקשמ
ו ז הסיפתב .תיעבטה הביבסהו םדאה תבוטל
ו שוריפש ,סותימל הנכה ןיעמ רבחמה האור
ה רות") םדאה ייחל הרטמו תועמשמ תיינקה
ת א ,םיכרעה תאו עדמה תא דיתעב ףיקתש
.("עדומ־־לעה תאו עדומ־־יתלבה תאו עדומה

ם תרותב רטכש ר״ד קסוע םידחוימ םירמאמב
ד ארנוק לש ויתוייפצת לע" :תועד־יגוה לש
־ ו "קוחרה חרזמה לש דוסי־יכרע" ,"ץנרול
ם ירמאמב ."ןמרופ טסנרא לש ותוגהב םיקרפ"
רע לש םתועמשמ תא רבחמה ןחוב םירחא
מה בצמ רוציל" הנווכ ךותמ תודהיה יכ

ק לסל םג לוכיהו הארשהו הנומא רשפא
ך ותב ."הארשההו הנומאה ךרדמ םילושכמ
ב אושו תודיסחב ויתודתי ךמות אוה ראשה
־ יפתמו בלצרבמ ןמחנ יבר לש וכרדמ הברה
תנש ,"תוליפת־יטוקיל" רפסה ךותמ .ויתול
ר ״ד איבמ ,ןמחנ יבר לש ונוצר יפל רבח
, ותעדל ,םירבדמה םימיוסמ םיעטק רטכש
.וננמז־ןב לא

ן מזב תודהיה ידומילל אצומה־תודוקנ תא
׳ םורפ ובר תרות יפל ,רטכש ר״ד האור הזה
ה ארשה לש תועשבו םיעגרב ,קילש ץירומ
ם ייחב םיעגר שי" .םדאה ייחב תושדחתהו

ם ישיגרמ ונאו תלפונ הציחמ וליאכ םהבש
ה אב םואתפ :"םלועה בלל םיבורק ונמצע
ך א ,ףוס ןיאל, תוחתפנה תותלד לש השוחת
ה אב הירחאלו רהמ תרבוע וז השוחת
ה יווח התיה אל וליאכ לכה תא רגוסו םותס
ת רכהו ,וז אצומ״תדוקנ .ללכב הארשה לש
־םשמ ,ןוקית׳ יכרד לש ןדומילו "םדאה רתומ"
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 .םדאה תוברת לש דומילל החיתפ םיש
 תמלענה המאתהה" תא ללוכ "םדאה רתומ"
 ,יח לכ ןיבו תישונאה היווהה ןיב תמייקה
 היווחה לש תומצעה תא טילבמ אוה ינש דצמו
 ־בש םיהולא״סלצ אוה השעמלו ,"תישונאה
 רבחמה ןווכתמ "ןוקיתה יכרד״ב .םדאה תמשנ
 וקבדש םילגרהמ שפנהו ףוגה רורחישל
וסיה ןיבש היצרופורפה איה תודהיה .םהב
ייקה יתקוחהו ינחלופה ,יתיטהו ירסומה תוד
ותב אלא המוא ונתמוא ןיאו" ,הכותב םימ
 הידעס יבר לש העודיה ותרדגה יפל ,"התר
ות הניא תדל הנידמה ןיב הדרפהה .ןראג
סיההו ןושלהו הירוטירטה ןכש ,תודהיב תספ

 ידוהיה םעה םויקל םנמא תויחרכה הירוט
 ר״ד ףיסומ ."ותוהזל תוקיפסמ ןניא" ךא
וזפב םה םידוהיה בורש חוכשל ןיאש רטכש
.םתרותב יולזו םמויקו הר
 ןעוט תורצנה לעו תודהיה לע רחא רמאמב
 םירצמ״תאיצי לע תססובמ תודהיה יכ רבחמה
 ־ואפ לש) תורצנה וליאו יניט־רה דמעמ לעו
 עושי לש ותומד .הבילצה תעש לע—(םול
 םא" ךא ׳רבשמ תותעב םדאל רתוי הבורק
 דוסי שי תושונאב תיבויח תולעתה אובת
."השמל בושי דיתעה־שיאש תווקל

.פ .י



תרבוחב םיפתתשמה

ינואב רוטקוד ראותב רתכוה ,(1934־מ—ץראב) הינמרג אצוי אוה באילא יכדרמ ׳םורפ
ה לא םימיב .ןליא־רב תטיסרבינואב רבח־רוסיפורס םויכ שמשמו ,1958־ב תירבעה הטיסרב
. (ט״יה האמב לארשי־ץרא בושייו הינמרג ידוהי) "ד׳וה ישנאו ןויצ תבהא" ורפס עיפומ
; ״ןימאמ ינא״ ;״היצפיצנמאהו הלכשהה ימיב הינמרגב ידוהיה ךוניחה״ :םימדוקה וירפסמ
ר יכב הצרמ אוה ,1928 דילי ,ה י ר א ־ ן ב ע ש ו ה י ר״ד ."רמייהסדליה לאירזע יבר תורצוא״
־ רבחו הפיחב יאטיסרבינואה ןוכמב היפרגואיגל גוחה זכרמ ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
ו רוביח "אטרכ" תאצוהב עיפוה הנורחאב .ןודנולב "׳גלוק־יטיסרבינוי״ב היפרגואיגל רקחמ
־ ואיגה רקחמב דוסי־רפס תניחבב אוהש ,"שדחמ היוליג/ט״יה האמב לארשי־ץרא" ימובלאה
וחב ר ז ע ־ ן ב דוהא רקבמהו רפוסה לש ורמאמ .השדחה תעב ץראה לש ירוטסיהה־יפרג
ל לכית הפוג איהו םיברעל רנרב .ח .י לש וסחי לע רתוי הבחר הסמ ךותמ חוקל וז תרב
י ברעה תומד לש םהילוגליג וניינעש ,"שעגה־רהו םיסדרפה לצ" ,רבחמ ותואל תוסמ רורצב
, א ר ו ט ר ב םהרבא ןאכ איבמש תודועתה רורצ .השדחה תירבעה תורפסב םיברעל סחיהו
00 1 תואלמב ,הלא םימיב איצוהש רפס ךותמ טקל אוה ,״םיחרוא־תסנכהו הסחמ־יתב״

א וה ,"תשק" יארוקל בטיה רכומה ,ומצע רבחמה .ןויצ־רה לע "הסחמה־יתב" תיינבל הנש
ל עפמ ותוא לש ותמקהב קודה רשק רושק המשש החפשמל ןב ,וללה "הסחמ־יתב" דילי ומצע
ה קלחמה תדובעב רושקה ,אבס־רפכ ןב ,י ד ע ל ג ן ד ר״ד .הרבעש האמה לש הינשה תיצחמב
ס וניכ לע התע דקוש ,ביבא־לת תטיסרבינואב תונויצה רקחל ןוכמבו לארשי־ץרא תודלותל
ד יליו םילשוריב ישילש רוד ,ע ש ו ה י ב ק ע י .תוקיתווה תובשומה תודלותל תודועתו תויודע
י מלסומה םינועידיה ךרועו תותדה־דרשמב תימלסומה הקלחמה להנמ םויכ שמשמ ,1905 תנש
ר בחמו ,1936־ב תירבעה הטיסרבינואה ןמ ותוכימס לביקש ןחרזמ אוה .ודרשמ לש יזורדהו

ו ז תרבוחב םיאבומה םיקרפה .(סמ ןבואר ׳צוה ,םיכרכ 3) ״הנשיה םילשוריב תודלי״ רפסה
ב וקסל תימלוש .םיבורקה םישדחב עיפויש ,"הנשיה םילשוריב תונוכש" ,ורפסב וללכוי
" תשק״ב עיפוה הטע ירפ ןושאר רופיס .רודלפמרט ףסוי לש הפיקמ היפרגויב לע התע תדבוע
ר ״ד .םינוש םינומויבו תע־יבתכב תויתורפס תורקב םגו םירופיס םג המסריפ זאמו ,(1962) זי
ל ש חרזמה־יעדמל־ןוכמה ךמסומ אוה ,םילשורי בשותו ביבא־לת דילי ,35 ןב ,ז ו ע מ ה ש מ
ת ודלותב ריכב הצרמ שמשמו דרופסקוא תללכממ רוטקוד־ראות לעבו תירבעה הטיסרבינואה
־ ץראבו הירוסב תינאמותועה המרופירה" ,ורפס .םילשוריב הטיסרבינואב ןוכיתה חרזמה
—1840 לארשי ד חי ,ןגריא הנורחאב .1968־ב דרופסקוא־תטיסרבינוא־תאצוהב עיפוה ״1861
, תינאמותועה הפוקתב לארשי־ץרא תודלות לע ימואלניבה רנימסה תא ,רב .ג ׳םורפ םע
י קסלובוכוס םהרבא .ל״נה רנימסה לש וינוידו ויתואצרה ץבוק תא וכרעי דחי םהינשו
רבינואב םיטפשמל ם״היב לש ןושארה רוזחמה ןמ ךמסומ ,39 ןב יביבא־לת ןיד־ךרוע אוה
ם יעקרקמ־ינידל םינוירנימסב ביבא־לת תטיסרבינואב הצרמ אוה .םילשוריב תירבעה הטיס
־ ירטפה ןמןאימ׳געההאש ףושיבה .םיעקרקמ לש תוריכש ינידב םילשורי תטיסרבינואבו
ףרטצה 1947־בו ,הירוסבש (אבוצ־םרא) בלח ריעב 1929־ב דלונ םילשוריב תינמראה היכרא



 לסירב תטיסרבינואב תורפסו היפוסוליפ דמל .ןונבלב ,היקיליק לש םינמראה םיריזנה תווחאל
 לש םינמראה םיריזנה תווחא איה ,שודקה־בקעי־תווחאל ףרטצה ,1960־ב םש וידומיל םייסו
 שמשמ אוה זאמ .ל״נה הוחאב ףושיב הנמתנ 1966־בו ,םילשוריב תינמראה היכראירטפה
 ינמראה ךראירטפה לא הוולתנ הנורחאב .הלש ץוחה־יסחי להנמו היכראירטפה לש "רולסנ׳צ"
 ־לת ןיד־ךרוע ,קורמופ .א יבצ .ןקיתווב 6־ה םולואפ רויפיפאה לצא ןויארב ןאירדרד
 ךרוצל .וז תרבוחב ורמאמב רפסמ אוה וילעש שולש ןרהא ותוא לש ונינ אוה ,39 ןב יביבא
 החפשמה ינקז יפמ תוישיא תועידיבו ולש ףסואבש החפשמה יכמסמב עייתסה הז ורוביח
 ןוכמה רבחו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הצרמ אוה תלוק לארשי ר״ד .הפנעה
 ,תובר םינש ךשמ "רבד״ב םייברע םיניינעל בתכ רבעשל ,קוילפק םחנמ .וננמז תודהיל
 תאצוהב .תיברעה תורפסה ןמ םגרתל הבריה ףא םיירבעה םינחרזמהו םיאנותעה יקיתוומ אוה
 םג .זופחמ ביגנ עדונה ירצמה רפסמה לש ןמור ומוגרתב עיפוהל בורק םילעופ־תיירפס
 הדוהי ר״ד .(חל "תשק" םג ׳ר) תונוש תומבב םסריפ וטע־ירפמ יווה־ירויצו םירופיס
 לחה הב ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב היפרגואיגל הקלחמב רוסיפורפ שמשמה ,ן ו מ ר ק
 חרזמה לש תירוזא היפרגואיגב וקוסיע רקיע .הב וידומיל־קוח םייסש רחאל 1950־ב תורוהל
 לש םימ־תוינכתל רשקב םירקחמ הברה השע הב ,תיברעמה הקירפא לש םג ומכ ןוכיתה
 חרזמ לש תירוזא היפרגואיג" ,(1955) ״הלוחה קמע״ :וימוסריפמ ."דרו״ו "ל׳הת" תורבח
 ר״ד םע) "ןוכיתה חרזמה סלטא" ,(1967) ״לארשי לש שאה־תקספה יווק״ ,(1966) ״הירגינ
ואיג" ורפס הילגנאב עיפוהל דמוע הלא םימיב ."שדח יפרגואיג ןוקיסקל" ,(רווארב השמ
 בלושמ וב רפסה םג ,(רבוקיר׳צ .ב ׳צו.ד) ביבא־לתב ,ךכל ליבקמבו ,"לארשי לש היפרג
 ,ילאומש םולשבא ריעצה ףרגואיגה םע ףותישב בתכ ותואש ,וז ונתרבוחב אבומה רוביחה
 לע דרופסקואב התע דקוש רפשלאירבג ."רבדמ לובגב תיררה ריע לש התומד—ןורבח"
ירבה ירוטדנמה ןוטלשה לש הלועפה יסופדב הניינעש הנידמה־יעדמ םוחתב רוטקוד־תדובע
 רקחמ ןכו 30־ה תונשב לארשי־ץראב תיטירבה תוינידמה בוציע .רבעב לארשי־ץראב יט
.הפוקת התואב תיטירבה תירסיקה תוינידמה תויעבב

ד ילו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הקירפאו־היסא־ידומילל ןוכמל הבוט קיזחמ "תשק"
־ ץרא תודלותל ימואלניבה רנימסה .ז.ש ץיקב םילשוריב םייקתה םתוסחבש ,יבצ־ןב קחצי
־ ףותישבו ,הסריג־ייונישב ,ןאכ ונאבה הבידאה םתושרב רשאו ,תינאמותועה הפוקתב לארשי
ר ״ד ,ידעלג ןד ר״ד ,באילא יכדרמ ׳פורפ ידי־לע םש ושגוהש תודובע ,םירבחמה דצמ הלועפ
.ןומרק הדוהי ׳פורפו ןאימ׳גע ההאש ףושיבה ,זועמ השמ

 וטטושש םיילגנא םירייצ־םיעסונ לש תויומשרתה םה תרבוחה ףוגב םיאבומה םירוטיעה
 ופי רעש) הפיטעה ידצ ינש לעש םיטירחתה .הרבעש האמל 80־הו 70־ה תונשב ונצראב
 לש ללוהמה רפסה ןמ םיחוקל ,ן׳פ ילגנאה ןמאה השעמ ,(הרבעש האמה עצמאב דוד־תדוצמו
.ןמלוא דג :הפיטעה בוציע .?10זטזש8<ן11ט ?31€5ז1מ6 ,ןוסליו םלרא׳צ ריס לנולוקה



ב* ךרכ "תשק״ל םיניינעה חתפמ

94 ,זמ ,ינוי תונורכז :דאשר ,רוואש־ובא
 ־לא יסנוא ,׳גאח ׳ר :יקווש ,ארקש־ובא
148 ,וס ,םיטוחה :יני׳ג ,רנבא
 ,וס ,רלצנאקה תומ :דרפלא דנארטרב ,רגא

54
 ,(הזורפב ריש)׳ הלאה םימיה לע הניק :םינודא

12 ,זמ
 ,תאחר׳פ תאמ הקילבופירה :ףסוי ,םירדא

124 ,זמ
 ,המ ,(םיריש) דלמ םוקיו שי :ןונרא ,ךברוא

79
 ,(ריש) ליג־ןבלשותומ :סאירדנא ,וקנפוקוא

27 ,ומ
19 1 ,ומ ,ודרשמב ומוקממ :טרברה ,ךיירנזייא
 היגולויצוסב םירוהריה :.נ .ש ,טדטשנזייא

 ,היצזינרדומב תורבח לש ןויסנבו תינידמ
142 ,המ

92 ,ומ ,יאר־רופיס :הזליא ,רגניכייא
הו םיינמרגה םיסרטניאה :יכדרמ ,באילא

99 ,חמ ,ט״יה האמב ידוהיה בושיי
 ,(ריש) תובצמה־ללחמ :דראהרג ,רזואהסנאמא

162 ,ומ ,תורפסל תורעה ; 41 ,ומ
 ,וס ,תומולחה־רפס ךותמ :לרק־סנה ,ןמטרא

134

11 1 ,ומ ,תוומהו רעשה :גנאגפלוו ,ראואכ
06 1 ,ומ ,העישפ ינצינ :דארנרק ,רייאב
9 4 ,ומ ,םיריש העברא :הניטסירכ׳ ,הססוב
 ,(םיריש) הזה לובמה ירחא :גרובגגיא ,ןמכב

98 ,ומ ,תירטסוא ריעב תיודלי •71 ,ומ
 ינוי ירחא תיברעה תורפסה :ןועמש ,םלב

63 ,זמ ,1967
 ,םילשורי לש התוחתפתה :עשוהי ,הירא־ןב

29 ,חמ
בצל תובילע ןיב דנרב .ח .י :דוהא ,רזע־ןב

139 ,חמ ,תויא
 • 6 ,זמ ,(ריש) ןויגפהו רישה :ןיעומ ,)םיסב

99 ,זמ ,(םיריש) רורמת

4 1 ,ומ ,תירוסרסה לע הדלב :ןמרה ,ךורב
־רוא־תסנכהו הסחמ־יתב :םהרבא ,ארוטרב

38 ,חמ ,(תודועת רורצ) ןויצ־רה לע םיח
80 ,ומ ,יקלטיאה :םאמות ,דראהנרב
 לבבמ הבישה ,־לא באהו־לא דבע ,יתאיב

137 ,זמ ,(ריש)

28 ,ומ ,ונמז רוביג :.ה טרבלא ,ולסרטיג
 לש תיאלקחה ןתוחתפתהב םינויע :ןד ,ידעלג

110 ,חמ ,תובשומ שלש
ת ונפל 5־ב םירקשמ אל לבא :יסוי ,וזמג

99 ,המ ,רקוב

56 ,המ ולופא :ינד ,ןוסדיוי
138 ,ומ ,םיכרד :וליט ,רוד

50 ,ומ ,1934 ראורבפ :ץירפ ,קבאה
 ,ןקז שיא לש רמ ןקויד :ןלרמ ,רפוהזואה

152 ,ומ
131 ,ומ ,ןופטשה :רטפ ,הקדנאה
37 ,המ ,םיריש ינש :ןימינב ,יולה
27 ,המ ,(ריש) םויה ,ץיק :.ע ,ללה
5 ,המ ,תוהז לש הלאש :תימלוש ,ןבא• רה

 ,רגניכייא הזליא התיה תישארב :םנה ,לגייו
89 ,ומ

 ־יספבש ןויגהה—ןייטשנגטיו :ןושרג ,רלייו
131 ,המ ,תוימ

למב ינודא תייה הפיא :■לא יסנוא ,׳גאח
 ,ארקש־ובא םע ,יריש חיש־וד) ? המח
 רופיסה וא הז אוה התא ! 90 ,זמ ,(יקויש
108 ,זמ ,(םיריש)

ורפב ריש) םיתעה תותוא :־לא ףסוי ,לא׳ח
62 ,זמ ,(הז

101 ,זמ ,הדנדנה :דמחומ ,ריידו׳ח



45 1 ,ומ ,ףתושמ תיב :רסלאו ,ןמוט

8 5 ,ומ ,ןטשה םע הזוחה :ךירדירס ,גרברוט
128 ,ומ ,םיבלכה :ךופ רטפ ,ןימארט

 ־הנחמ דע לארשי־ןבאמ :בקעי ,עשוהי
 ,(תינאמותועה םילשוריב תודלי) הדוהי
54 ,חמ

 :דחא .םמ יללכה בצמל הרעה :.פ .ג ,הקנוי
156 ,ומ ,רפכה

 ,המ ,ןמזה םע תושיגפ :לאינד ,איגש־ןהב
76

12 ,ומ ,םיריש ינש :הניטסירכ ,טנאוואל

28 ,המ ,ךרד־ינמיס :לאכימ ,בוט־בל
126 ,ומ ,םינמרגה יוליג :בקעי .דניל
 ־ץראב רודלפמורט ףסוי :תימלוש ,בוקסל

124 ,חמ ,לארשי
80 ,המ ,חורה־שיא עגושמ :תימלוש ,דיפל

 והסכמש םיתמה־ןורא :־לא דמחומ ,טוגאמ
43 ,זמ ,(ריש) קוחר

 ,ומ ,הבהאו תוומ ריש :הקירדירפ ,רקריאמ
23

105 ,המ ,יטרפ רועיש :לעי ,ינידמ
7 ,ומ ,יפוא אלב םדא :טרבור ,ליזומ
 הסיפתל עצמימכ הזורפה :לאומש ,הרומ

 ,זמ ,השדחה תיברעה הרישה לש השדח
151

7 ,זמ ,הככסה תחת :ביגנ ,זופחמ
 ירצמה ןמורב תודחא תוניחב :םחנמ ,ןוסלימ

161 ,זמ ,ינרדומה
 ידוהיה בושייה בצמב םייוניש :השמ ,זועמ

5 ,חמ ,ט״יה האמה עצמאב לארשי־ץראב

55 ,המ ,(םיריש) הביש :היער ,ובנ
 תא שפחמ ינרדומה םדאה :לואפ ,םקרמיונ

הקינכטבו תוישיאב יטילאנא ןויע) ינאה
116 ,המ ,(רלימ ירנה לש

 ,(תחא הכרעמב הזחמ) לובמה :־לא רמוע ,ץינ
140 ,זמ

64 ,ומ ,תורעתסהה :גרואיג ,וקיאס

 ־׳תועה תועקרקה־קוח :םהרבא ,יקסלובוכוס
72 ,חמ ,ינאמ

 ןויע) חרזמה ןמ השא בל :ןושש ,ךמוס
112 ,זמ ,(ןאקוט אוודפ לש התרישב

 ־לא דבע ןטלושה :ההאש ףושיבה ,ןאימ׳גע
ורי לש תינמראה היכראירטפהו דימח
64 ,חמ ,םילש

5 המ ,תוומ דע :סומע ,זוע

 ,שרגמ רכומ שולש ההא :.א יבצ ,קורמופ

118 ,חמ
47 ,זמ ,ינוי תוגות :ןאמילוס ,דאי׳פ
 לש ימורדה דוחב םינאידניא :לאיתא ,ןפ

160 ,המ ,הקירמא־םורד
 ,ומ ,(םיריש) הילידיאל ךרדה :ךירא ,דירפ

74 ,ומ ,רוסיחה ! 61
104 ,ומ ,(םיריש) יתעדי :דראהרג ,שטירפ

, ״1918 רבמבונב 3״ ךותמ :.ת ץנארפ ,רוקו׳צ
57 ,ומ ,(ריש) םואיתמל האירקה ; 42 ,ומ

86 ,ומ ,(םיריש) ןועשו! בתכמ :לואפ ,ןאלצ

 ,(םיריש) חריו שישח םחל :ראזינ ,ינאב?
44 ,זמ

38 ,המ ,בצינה :ילוטאנא ,בוציגזוק
 שוביגו בושייה תונגראתה :לארשי ,תלוק

ארה םלועה־תמחלמל דע תינידמה ותעדות
17 ,חמ ,הנוש

150 ,חמ ,םיזירג :םחנמ ,קוילפק
 תינוריעה היפרגואיגב תורומת :הדוהי ,ןומרק

91 ,חמ ,ט״יה האמב ןורבח לש
16 ,זמ ,ול רבעמו—םעזה :םיסנ ,ןאו׳גר
24 ,ומ ,הלילה־ךרוע :ףסוי ,טור
111 ,זמ ,(םיריש) האווצ :דאו׳פ ,הקפד

73 ׳המ ,תע־םרטב ןוסדש :ףסוי ,ןומלש

42 1 ,ומ ,התורבחב םידדובתמה :הדליה ,ליפש
 ,תירוטדנמה תוינידמה יבצעמ :לאירבג ,רפש

167 ,חמ

138 ,זמ ,םינקזה :הירכז ,רמאת



3י ןרכ ורקסנס םירכס

ולירט) הטמ לש םילשורי :ירא ,בהז־ןבא
200 ,המ ,(היג

 השולש) םינקורתמ םיתב :רוצימע ,ןליא
189 ,זמ ,(תוזחמ

192 ,המ ,םירחבנ םירופיס :וויא ,׳ץירדנא
94 1 ,זמ ,(תירבע/תיסור) םיריש רורצ :היסא

96 1 ,המ ,(םיכרכ העברא) יבתכ לכ :ןוטלפא
תינידמה הבשחמה :(ורוע) עשוהי ,ילאירא

83 1 ,ומ ,(תודועתו׳ תורוקמ) תירבה־תוצראב
בוחרל רבעמ לא תיפצת :לצרה ,ךילרא

176 ,ומ ,(םירופיס)

 הקיטילופב תיברעה הנוצקה :רזעילא ,יראכ
176 ,זמ ,(תילגנא) תיברעה הרבחבו

69 1 ,ומ ,הבקסומב ןטשה :ליאכימ ,בוקאגלוב
־ור לש הנושארה ותעיסנ :לסוי ,ןייטשריב

189 ,חמ ,םירופיס ינש דועו רדיל
;187 ,המ ,(םירופיס) המוחה לומ :ןועמש ,םלב

184 ,חמ ,םייניתשלפ םירופיס :(ךרוע)
182 ,זמ ,הרייעה :השמ ,(רגה) ףסוי־ןב
195 ,המ ,םודס ישנא :דוהא ,רזע־ןב
190 ,המ ,דלי התא ימ לש :ךונח ,בוטרב

 ,ומ ,םידדושה םינוראבה :ויתאמ ,ןוספז/ג

182
ישרו םימוגרת) ברע תרישמ :רשא ,ןרוג

183 ,חמ ,(תומ
,חמ ,א תונויצה :(ךרוע) ףסוי ,ינרוג
 ,המ ,תואנולימל אובמ■ :השמ ,ןייטשטוג־ןשוג

179
90 1 ,המ ,(םיריש) הנופצ עסמ :ןימינב ,יאלג
יש) השביה ןמזו םיה ןמז :יכדרמ ,ןמדלג

191 ,חמ ,(םיר
 ישארה בוחרב תונח :באלסידאל ,ןמסורג

175 ,ומ ,םירופיס דועו
185 המ ,חלודבה דוגרפ :עשוהי ,תונרג

 ־ינדרי הילגל ןורכז :(ךרוע) םחנמ ,ןמרוד
180 ,חמ ,הילעו הלשמ ,ןומגא

 ,(תילגנא) םסאק תחת קאריע :לאירוא ,ןד
179 ,זמ

 ,זט ,(םיריש) הפשכמה תנוע :ריאי ,ץיברוה
193

 ירופיס) רוב לש וחתפל :קחצי־יול ,ימלשוריה
178 ,ומ ,(םילשורי

 ,(םירופיס) הנותנ תושר :תימלוש ,ןבארה
193 ,חמ

199 ,המ ,תוומל םיפושח :ןתיא ,בלרה
181 ,זמ ,(תיברע) דנליינטלא :רודואית ,לצרה

186 ,המ ,ןומישיה תלבט :םדא ,לטרז
191 ,המ ,(םיריש) הנועבו תעב :בד ,יקסמוח

180 ,המ ,הכרבה תללק :יאתבש ,תבט
ירמאב היטרקומידה :־הד סיסקלא ,ליווקוט

185 ,תמ ,הק

 187 ,המ ,םלועה תמחלמ :רטיפ .גירב ,גנאי
 196 ,המ ,(םירופיס) קיתע למנ :דוהא ,םרוי
,ומ ,(םיכרכ העברא) םירופיס׳ :הדוהי ,ירעי

179

 הארקמ) םיברעה ונינכש :(ךרוע) ןרהא ,ןהכ
181 ,זמ ,(רפס-יתבל

190 ,זמ ,(ןמור) הבאדה חרפ :ףסוי ,ןהכ

194 ,זמ ,תונוע :יבצ ,זול

165 ,ומ ,ןוסנרהא ןרהא :רזעילא הנביל
198 המ ,םיגד לזמ :תימלוש ,דיפל
00 2 המ ,הריסא לש הנמוי :הנשוש ,לאיכלמ
.ןונגע י״ש לש ונושלב םינויע :בקעי ,רוצנמ

181 ,ומ
קירספ ,ליס ׳ר—ןירומ ,ליבנוק־קמ

194 ,המ ,םינמז חול :ילתפנ ,ןמאנ
ה נידמל 20־מ / רגתאכ לארשי :יכדרמ ,והיסנ

184 המ ,2000 תנשל

 ,חמ ,ןושארה רודמב :רדנסכלא ,ןיצינ׳זלופ
188

187 ,זמ ,רזנמה םא ,לאדנטס
 ,זמ ,תרמצה לע קבאמ—הירוס :קירטפ ,ליס

 הכפהמה :(ןירומ ,ליבנוק־קמ םע) !180
185 ,זמ ,1968 תיתפרצה



— 1948 ילארשיה״יברעה תומיעה :בדנ ,ןרפס

196 ,זמ 4967

187 ,המ ,(םיריש) תוחונמה רה :.א ,ילע

, המ ,(םיריש) שערב וישכע :הדוהי ,יחימע
188

ד ועו רההו העקבה תדגא :היצמא ,תרופ

188 ,זמ ,םירופיס
יש) !היוללה ,רעוב םלוע :דדוע ,שרגנייפ

192 ,חמ ,(םיר
182 ,חמ ,דוד עלק :ןועמש ,סרפ

ם יכרד :(םיכרוע) קחצי ,יתשקו ןבואר ,רוצ
173 ,ומ ,ןמורב ןויעל

 ,(ףסאמ) תונויצה :(ךרוע) לאינד ,יפראק
179 ,חמ

186 ,זמ ,לש הנמוי :הנינ ,הנירטסוק
175 ,זמי ,תומואה קחשמ :סליימ ,דנלפוק
, זמ ,היסור לש הירוטסיה :.א .ו ,יקסב׳צוילק

171

, (תילגנא) םיברעה בוציע :לאוי ,לקיימרק
173 ,זמ

ןבואר ,רוצ ׳ר—קחצי ,יתשק

174 ,ומ ,ישילשה רפסה :הילד ,ץיבוקיבד

184 ,זמ ,התע ,ןאכ :ןונמא ,ןייטשניבור
; 172 ,ומ ,יונטרופ לע קיעמ המ : פיליפ ,תור

195 ,זמ ,סובמולוק םולש היה

169 ,ומ ,ךלמיבא תומ: :סחיפ ,חדש

92 1 ,המ ,םירובשה םילכה לכיה :דוד ,רחש
 ,חמ ,וננמז יכובגל ןויע יקרפ :ףסוי ,רטכש

195
82 1 ,המ ,לאעמשי םע ייח :השמ ,רימש
, םלועה תויוברתב ןמאה :ימעךב ,ןייטשפרש

192 ,זמ

, (יווהו רויצ יקרפ) ונבשי םש :םייח ,ןרות

192 ,חמ
, (םירופיס) שחשוחה שיא יעסמ :ןועדג ,זפלת

177 ,ומ
171 ,ומ ,תויזהה רפס/סוקילא :ןימינב ,זומת



תועדומ



תית*ומ8#ח סוערומ ׳ח•



ן 4[ןל ןייטשפא וחל .א תאצוה
^722 מ״עב

ה רישה ירפס תרדסב
:החלצהל וכזו ועיפוה

ץ יבוקיבר הילד
ישילשה רפסה

ו לש קחצי
אבצה ןמ בש רעג

־התעו

ר ימא ןרהא
דתי

, 9 הנבי ׳חר ,מ״עב רבצ ירפס :תישאר הצפה
ביבא-לת ,623206 ׳לט

ללה־רכ עשוהי ׳סורפ
הטישו ןושל ,ןויגה

.ה ק י ט נ א מ ס ח ,ה ק י ג ידי ל ח תולאש
ה י ג ו ל ו ד ו ת מ ה ו

־ ינוא ליש םיטנדוטסל ,םיצרמו םירומ ,םינעדמל
, תואלקחל תושרדמ ,םינוינכט ,תואטיסרב
ת ונכיתב םיישעמ םידבועל ;רחסמל ,להנימל
- ירדחל ,רזע״תוירפסו תוירפסל—םיבשחמ דילו

ת יב לש םירפסהךוראל ;ןויע-ירדחו■ םירומ
.תערקרחיש

לארשי םע לש הירוטסיהה ירפס תרדיסב
רלהאמ לאפר ׳פורפ

ל ארשי־םע לש הירוטסיהל רוסיפורפ
א״ת תטיסרבינואב

לארשי ימי ירבד
ישימח רפס

ו נימי דע הרשע־הנומשה האמה יהלשמ
ר יאמ הרימ

 םימל תחתמ איהה ץראב
, ישממה גוזימ ידכ דע ,הזע תיטסילאירוס היווח
ם יעגרה לכ .תדא תוסילשל ספתנ־יתלבהו יוזחה
ם יפרטצמ—תוומו הדירפ־רעצ ,הבהא לש—
ושמ לש תשבוגמו הלשב הריש .לודגה׳ ןמזל
ה נשוש לש ןבל־רוחשב םימושיר .תננוחמ תרר

.ץבוקה תא םיוולמ פוה-בל

2 דועו הנש האמ 0
— תרפוסמו תמלוצמ הירוטסיה
ת ויראלופופבו בר עדיב הבותכ
לע
לארשי־ץראב ידוהיה בושיה תודלות
םימיה־תשש־תמחלמ דע הרבעש האמה עצמאמ

םימוליצ תואמ םיפוצר ,םיאנ םירפס 3
ה נושארל ןאכ םיעיפומה

תרדוהמ הספוק ךותב

י״ל 12 ריחמה

התמוק אולמ לארשי
הממ תצקו הנידמה תונש 20
, תופמו םירדהנ םימולצת ,טסקטב—הל םדקש
םיאלמ םיעבצב לודג קלח

י גיהנמ ידי לע דחוימב ובתכנ רפסה יקרפ

 לברא ילתפנ תכירעב היאיבצמו הנידמה
י״ל 19 ריחמה

םירפסה תויונחב גישהל
האחמה ףוריצב ,א״ת ,20008 .ד .ת ,״בירעמ תירפס״ :הרישי השיכרל



רגודידווגו 51-1 דייסנד
ם יקתוממ םיצימ
ם ירדהמ לק הקשמ
תחיפ ירומיש

ועיפוה הז התע
דוד עלק

תאמ
סרפ ןועמש

ת יישעת לש התורצוויה רופיס ,ל״הצ תיינבו תילארשיה תיאבצה תומצעתהה תודוס
ע קרה לע םישדח םייוליגב ,תיריוואה היישעתהו "ש״עת" תילארשיה ןוחטיבה

•ונימי דעו התמוקת זאמ לארשי תנידמ לש יטילופה
תונומת ידומע 16 ללוכ םידומע 288

י״ל 12— :ריחמה

קשמד *עשפ השולש לע
הירוס יבשמ בוקאומס המלש ׳פורפ לש ורופיס

ת אמ
 ןרוא ירוא

ורוקו םיטסירורט ינש ידיב "יא״יוו״יט סוטמ לש קשמדל אלמה הפיטחה רופיס
9 9 ךשמב ירוסה אלכב ,םלעומ חלאצו בולאומס ׳פורפ ,םילארשיה ינש לש םהית
ם די-תלזאש ,םיתש םימרוגו תונידמ דצמ םרורחישל םיקבאמה עקר לע ,םוי

"ןהילעבל תודרח םישנ יתש לש םינתיאה״חוכ ידי־לע תשגדומ
תונומת ידומע 8 ללוכ םידומע 200

י*ל 8— :ריחמה

ץראב םירפסה תויונח לכב גישהל
------------------- מ*עב םילשורי ןוסלוקינו דלפנדייו ------------------



וויצ

וכז׳עב חוטבל חרבת

חוטיב יקסע לכ

 הפיח ,םילשורי ,ביבא־לת
היתובשומו ץראה ירע לכבו

:ישארה דרשמה

א״ת ,614711 .לט ,120 יבנלא ׳הר



מ ״עב תינלבק הרבח ׳תושו ןייטשניבור
ביבא־לת ,622621 •לט ,8 לארשי הוקמ

ה הובג עוצב תמרב תוריד
םינוש םילדגב

םילשורי םי־תב
ביבא־לת ןולוח

ןיבב-•! ־זגמ
חוקל לקל תגאודה חוטיבה תרבח



ם נופש ןכמ רחאל המקוה■ וילעש חטשב הרבע ,ותעשב דיחיה ופי רעשמ האצי לימוס־ופי ךרדה
ם שמו (׳גרו׳ג ךלמה ׳חרו למרכה ׳חר םויכ אצמנ הז ליבשמ עטקב) לימוסל ׳זמ־׳פצלו ,הישנמ
ת ונחטה ךרד םג הארקנ כ״עו ןוקריה לעש תונחט לא התנפו■ ןוקריה תא רשגב הרבע איה .השיר׳גל
 1918 תנשב .וכרד רבעמ לכ אלל ןוקריה לא הנופצ ךרד םג התנפ לימוסמ .(ןיחאוט לא קיראט)
ה פמב ןמוסמ .םויה לש ףוגנזיד בוחר הצקב) רשג וילע הנבנ המחלמ תיזחכ שמיש ןוקריה רשאכ
ת ולולס אל םיכרד יתש ונפ הז רשג לא .(למוס רשג םשב 20.8.1918־מ 1:140,000 תיטירב תיאבצ
.ףוחה י״עש תורבקה תייבל לימוסמ ךרדהמ ופעתסהש

ד ע) לזרבה תליסמ םוקמב ,יולה הדוהי ׳חר םקוה וילעש וקב הנושארב האצי םכש-ופי ךרד
ה עונתה תא התטה וז ךרד הספתש לזרבה תליסמ .תינמרגה הנורשל ברעממו (םורדל הנופה התשקל
ן יבו (ירויפיטנומ תנוכש תעכ) ירויפיטנומ סדרפ ןיבש ךרדל ,ונימי לש הוקתיחתפ שיבכל החרזמ
ם יכרותה .הררצומ לחנ תא רשגב דובעל ידכב הנשיה ךרדה םע הנורשל ןופצמ הדחאתהו הנורש
ש יבכה ידצבש תודשה תא םיפידעמ ויה םינולגעהו■ הניקתל וגאד אל ךא וז הינש ךרד וללס
ם ע םכש־ופי ךרד תא הרביחש ךרד הרבע לזרבה תליסמל םורדמש םיסדרפב .ופוג שיבכה לע
.(הילעה בוחר—היתובקעב) םילשורי־ופי ךרדלו ריבכ ובאל התנפ ,המלס ךרד

" ביבא־לת לש התוחתפתה תונש 60״ תרבוחה ךותמ
ופי־א״ת תיריע תאצוה ,תפדוי הירא ר״ד תאמ

ופי־ביבא־לת תיריע ידי־לע שגומ

קנב
חותפל

ה ישעתה
לארשיב

טיעב

ביבא־לת ,9 סעח דחא ׳חר



ת יזכרמה תילארשיה הרבחה
מ״עב תועקשהלו רחסמל

39 םולבניליל בוחר ,ביבא־לת :ישארה דרשמה

816 סקלט ,614731,615979 ןופלט

םיקרבמ

י״ל 59,000,000,000*ל לעמ :תונרקו ימצע ןוה

הישעת

רחסמ

ת ואקנב

םירע ןינבו חותיפ



מ״קב לארשיל תואתנכשמלו חותפל קנב

? ראה חותיפל םרותה קנבה
ח ותיפ ירוזיאב תועקשה ידי לע
םינוכישל תואתנכשמ ןתמו



דיחיה קנבה
לארשי־ ץראש

1929 תנשב ,ומויק תישארמ ומשב תרכזומ

מ■" הינטירב-לארשי ץרא קנב

ןודנול * הינתנ * הפיח * ופי * ביבא־לת * םילשורי

תוריל ןוילימ 19—תוברזרו ערפנ ןוה



חא €•
 דלונה תא האוד םכח
 די אוה ןתונ ׳רמתילו
 דעצי ׳רמת' םעש ימ יכ

.דחפי אלו גאדי אל בוש

 םילומגתה תפוק-׳רמת׳
 םילהנמלו םילעופל
 םיריכשלו םיאמצעל
.םירחאה לכל םגו

 ,ךנעמל ךסוח 'רמת'
 ,ךנוה תא עיקשמ ׳רמת'
 - ךדיתעל גאוד ׳רמת׳

!ךדי ׳רמת׳ל !ת-1כ לע

רמת
 תיזכרמ םילומגת תפוק
ומוקסיד !7נב דילש



ןוורק ינד לש וידי השעמ קנע ריק טילבת
שדחה הניינבל תישארה הסינכה תא ראפמ
.ביבא־לתב ימואל קנב לש תיזכרמה• הלהנהה לש
ארה וימימ לחה ,הנידמב קיתווה קנבה לש ותוחתפתה ראתל אב ,םוינימולא קוציה ,טילבתה
ם ע דבב דב ותחימצו קנבה לש ונונכת יבלש ךרד ,ביבא־לת תולוח בלב ןטק תיב — םינוש
א טבתמה דיתעל טבמ ףא טילבתב ,עדמהו• ןוכימה ימי—ונימיב הלכו■ ,הנידמהו לארשי־ץרא תוחתפתה
.תורוהט תויעדמ תורוצ יפוריצב
.הריציה יקלח לכב היוטיב תאצומ קנבה לש הפנעה ותוליעפ
ר חא יעבט ןפואב בוקעל ףא לוכי אוה ןינבב רקבמה לש ותומדקתה םעש ךכ בכרומ טילבתה
.קנבב תוירוטסיהה תויוחתפתהה
ן ויערה שוביג רשאכ ,םידחא םיבלש הרבע ,ונימב דחוימ תונמא השעמ ,טילבתה תנכה
י תבמ דחאב ןוורק ינד י״ע העצוב המצע הקיציה וליאו ,לארשיב ושענ הקיצי תארקל ותנכהו

יאה לש תדחוימה םתוחתפתה ללגב וז הרטמל הרחבנ הצנריפ .הילטיאב רשא הצנריפב הקיציה
.דראו הזנורב תקיצי לש הקינכטב םינש תואמ הזמ םיקלט
פואה ושוביגו ובוציע לביק רשא שידח רמוח םע ןימוי תקיתע הקיצי תונמא ובלתשנ ךכ
.ןוורק ינד לש םייניי
ה ריציב ימואל קנב רשעתנ ,ביבא־לתב קנבה לש שדחה וניינבב טילבתה לש ותעיבקו ותמלשה םע
.תובישח בר יתונמא ךרע לעב ףסונ רתאב התכז ביבא־לת ריעה וליאו ,הליגר יתלב תיתונמא



לארשיל למשחה תרבח
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