
תרבוחב םיפתתשמה

 ןויערה תא ריהבהל םיאב ,"תשק" ךרוע ,רימא ןרהא וז תרבוחל םידקהש החיתפ ירבד
 ."תיאקירמאה היווחב םיקרפ" ,וננועבר לש וז תדחוימ תרבוח לש התיינבו התמיזי תא החנהש
 אוה ,תירבעה הטיסרבינואב הירוטסיהל הקלחמה שאר ,י ל א י ר א עשוהי ׳םורפ
 םייאקירמא םידומילל גוחה שארב םינש ךשמ דמע הרבעש הנשל דעש קיתו "גולוקירמא"
 תפומ־ירפס תרדסב ,םיכרכ ינשב ותכירעב העיפוה 69—1967 םינשב .םילשורי תטיסרבינואב
 "תודועתו תורוקמ / תירבה־תוצראב תינידמה הבשחמה״ היגולותנאה ,קילאיב דסומ לש
 היטרקומדה" לש ירבעה םוגרתל ףיקמ אובמ םידקה םג הנורחאב .(ומ "תשק" הריקס ׳ר)
 .ה לופ .האצוה התואב רוא הארש ,ליווקוט־הד םיסקלא לש יסאלקה ורוביח ,"הקירמאב
 זאמ דרווראה תטיסרבינואב הז ראותב ןהיכש ,תיאקירמא הירוטסיהל רוסיפורפ אוה ק א ב
 .רצילופ־סרפב הכז 1938־ב .םש יאטיסרבינואה םירפסה־תיב להנמ השענ 1955־בו 1942 תנש
 ירפמ םיאבומה םירבדה .ב״הראב ךוניחה הדשב הבורמ תירוביצו תיתורפס תוליעפ םג ותוכזל
 הנושארל עיפוה) ״1900—1865 / שדוחמה דוחיאל ךרדה״ ,ורפסמ םיחוקל וז תרבוחב וטע
 ןמז־קרפב ילארשי לש ותבשחמ תא תורפהל יושעה ,(׳תושו ןוארב ,לטיל תאצוהב 1937־ב
 ־ףותישו םויפ לש שדח ףד תחיתפל ישממ יוכיס ,תובר םינש הזמ הנושארל ,ילוא ,ןמתסמ וב
 רקוחו ןוירוטסיה ,ן ו ז ר א ב ק ׳ז .הבירמה־תעבש ,הירוטסיהה־תפייע וצראב םיסרטניא
 ־תטיסרבינואו ,תירבה־תוצרא לש ימדקאה םלועב רתויב תוטלובה תויומדה ןמ אוה ,תויונמאה
 דובכ ,"הטיסרבינוא־רוסיפורפ" ראות 1967־ב ול הקינעה ,1927 זאמ ןהכמ אוה הב ,היבמולוק
 ליגב קרו ,תפרצב 1907־ב דלונ אוה .דחא ןמז־קרפב םישנא השולשמ רתוי וב הכזמ איה ןיאש
 ןמ) רפס 20־כ הכ דע םסריפ .תיטמולפיד תוחילשב זא השעש ,ויבא םע ב״הראל אב 13
 תיב" ,"יתפרצה עזגה" ,"הקירמאב הרומ" ,"יצראו םיהולאה ץרא" :םהבש םיעדונה
 תוריצימ תילגנאל תיתפרצמ םגרית םג אוה .("תיאקירמאה הטיסרבינואה" ,"טקלטניאה
 הרודהמה ןמ החוקל הזב תאבומה ותסמ .("וראגיפ תנותח") השראמובו זוילרב ,רבולפ ,ורדיד
 תאצוהב ,(ףארג ירנה ׳םורפ םע בתכ ותוא) "ינרדומה רקוחה" ,ורפס לש תנקותמה השדחה
 הירוטסיהל רוסיפורפ ,ןיטשרוב .י לאינד .׳קניא דלר1ו תא םיירב ,טרוקראה
 םייס ,המוהאלקואב לדג ,הי׳גרו׳ג תנידמב 1914־ב דלונ ,וגאקיש תטיסרבינואב תיאקירמא
 הבריהו ,םיטפשמב םג קסע .לייב לביק ולש רוטקודה־ראות תאו דרווראהב וידומיל־קוח תא
 ,הירוטסיה אוה לודגה ולעפמ .(דועו תפרצ ,ןאפי ,הילגנאב) ב״הראל ץוחמ תוללכמב תורוהל
 הכ דע ועיפוה היכרכ תשולשמ רשא ,"םיאקירמאה" לש ,הניינבבו התשיגב רתויב תירוקמ
־ סרפב 1959־ב ותוא הפיז רבכ םהב ןושארה) "ימואלה ןויסנה״ו "ילאינולוקה ןויסנה"—םינש
 ."ימואלה ןויסנה / םיאקירמאה״ ,ינשה ךרכה ןמ חוקל וז תרבוחב אבומה קרפה .(טפורקנב
 ברעמב דונל הבריה הרבעש האמל ןושארה שילשב רשא ,דרב טרבור דנרוורה
 ־קמע הארמ" םשב ךירדמ האמ התואל 30־ה תונש ףס לע רביח ,זא לש תירבה־תוצרא
 יסולכוא" לע עטקה חוקל ונממ ,"ברעמה לא עסונלו רגהמל ךרד־הרומ וא :יפיסיסימה
 אוה ,םטסו׳צסמ תנידמב 1926־ב דלונש ,ןרוג .א הירא ׳םורפ .וז תרבוחב "ברעמה
 זאמ דמלמ אוה וב ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םייאקירמא םידומילל גוחה שאר התע

 .היבמולוק תטיסרבינואמ רוטקוד־ראותו תירבעה הטיסרבינואה ןמ א״ב־ראות לעב אוה .1966
 ־תטיסרבינוא תאצוהב 1970־ב עיפוהש ,״1922—1908 ׳הליהק׳ה ןויסנו קרוי־וינ ידוהי״ לע ורפס
אוה ,(1901) ריישמה־וינ דילי ,ס ט י י ג .ו לופ ׳םורפ .טפורקנב־סרפב הכז ,היבמולוק



. רבכמ־אל תואלמיגל ותאצ דע 1929־מ לברוק תטיסרבינוא לש לגסה לע הנמנו דרווראה דיגה
ת יאלקח הירוטסיה ,תירארגא תוינידמ ,תיאלקח הלכלכ םה םידחוימה ותואיקב ימוחת
ל ש םיטפשמה־דרשמ ץעוי שמיש 1949־מ .ב״הראב רוביצ־תומדא לש תויגוסו תיאקירמא
י וניליא לש תיזכרמה לזרבה־תליסמ" :וימוסריפמ .םינאידניא לש םהיתועיבת יניינעל ב״הרא
" סזנק לש תיעקרקה תוינידמה לע םיכוסכיס—רקא ןוילימ 50״ ,(1934) "יתובשיתהה הלעפו
—1813) ןיפליג םאיליו .(1965) ״םיחרזאה־תמחלמו תואלקחה״ ,(1954) ־ שיא ,(1894

ה עודיה טנומירפ־תחלשמל הוולנ 1843־ב .תירקייווק החפשמל הינאבליסנפב דלונ ,ירוסימ
ו ליפא ,ידמל ןפוד־אצוי יאנותעו ןטפשמ היה אוה .טקשה םוניקואה יפוח לא הימעפ המשש
ת ונשבו וקיסקמ־תמחלמב ףתתשה ירוסימ־יבדנתמ לש דודגב רויאמכו ,ורוד יגשומ יפל

1847— ל ש הירוטירטה לשומ ,הרצק הפוקתל ,הנמתנ 1860־ב .זיקור־ירהב םינאידגיאב םחל 8
ו ב ,"יזכרמה בהזה־לילג" םשב ,ויתונויזחב גלפומ ,ינוהמת רפס םסריפש רחאל ,ודארולוק
, 1873־ב רפסה אצי השדח האצוהב ; דיתעה לש היצזיליביצה שרעכ יפיסיסימה־קמע תא גיצה

־ תליסמ" ,ורפס תא איצוה 77 ןב גלפומ ןקז ותויהב .״הקירמא־ןופצ לש םעה תדועת״ םשב
־ תוצרא תגהנהב ,לזרב־תוליסמ תשר ידי־ לע םלועה דוחיא לש ןוזח ,"תיטילופומסוקה לזרבה
׳ ר) "ינרדומה רקוחה" רוביחב ןוזראב ק׳ז ׳סורפ לש ופתוש ,ףארג .פ י ר נ ה .תירבה
, היבמולוק תטיסרבינואב הירוטסיהל רוסיפורפ אוה .ריעה־קרוי־וינב 1921־ב דלונ ,(הלעמל
־ תונכוסב תינאפיל־ןיצק שמיש תימלועה המחלמה ימיבש רחאל ,1946 זאמ ןהכמ אוה הב
ם רבחמ אוה .יאקירמאה המחלמה־דרשמ םעטמ חבשל־ןויצב הכזו ב״הרא אבצ לש ןוחטבה
ם זילאירפמיאה" לע ורפס אצי 1969־ב .תיאקירמא הירוטסיהל םיעודי דומיל־ירפס לש
ר קחב קסועה (׳"ג־םוי לש טניבקה") רפס םסריפ דקתשאו ,"יניפיליפה דרמהו יאקירמאה
ף ותישב בתכנ) ןוסנו׳ג .ב ןודניל לש ותואישנ ימיב םולשו המחלמ יניינעב תוטלחה־תלבק
־ הצרמ היה 1969/70 תנשבש ,דנומיאד דנומגיז ׳םורפ .(רבעשל־אישנה םע קודה
ה יגולויצוסל רוסיפורס אוה ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םייאקירמא םידומילל גוחב חרוא
ת ידרפסו תיתפרצ ,תילגנא תולחנתהב םיוושמ םירקחמב קסועה ,היבמולוק־תטיסרבינואב
, (1963) "תירבה־תוצראב תיתיישעת הרבח תווהתה—המואב הרומתה״ :וירפס .שדחה םלועב

ך רועו םיעדמל־תימואלה־הימדקאה רבח אוה .(1963) ״שדחה םלועב תורבח לש ןתווהתה״
׳ סורפו (1915) קרוי־וינ דילי ,ןילדנה רקסוא .ב״הראב הנידמה־יעדמל־ןועברה
, "םירוקעה" ורפס .ונרודב תיאקירמאה היפגוירוטסיהה לש ךוותה־ידומעמ אוה ,דרווראהב
: וירפסמ דוע .רצילופ־סרפב ותוא הפיזו 1951־ב עיפוה ,״רוכינה םלה״ קרסה תא ונלטנ ונממ
ל ש הירוטסיה—יאקירמאה םעה" ,(1961) ״תוריח לש םידממ״ ,(1940) ״ןוטסוב ירגהמ״
א וה 1958 תנשמו ,״תיאקירמאה הירוטסיהל דרווראה ךירדמ״ יכרועמ היה .(1963) ״הרבח
ם סרופמה םואנה תא אשנ ן ו ס ל י ו 1 ר ד ו ו .הקירמאב־תוריחה־תודלות־רקחל־זכרמה להנמ
ל ש 27־ה אישנכ הנושארה ותנוהכ תפוקתב ,"ץראל־ץוח ידילי םיחרזא לא" ,ןאכ אבומה
רבינוא אישנ היה המ־תפוקתש—תינידמ הלכלכלו הירוטסיהל רוסיפורפה .תירבה־תוצרא
, םינש 8 רובעכ תמו ,1913 תנשב ,57 ליגב אישנה תנוהכל רחבנ ,תללוהמה ןוטסנירפ תטיס
ו מקש םילועמה ןונגסה־ילעבו םימאונה דחאכ עדונ—זגור־עבשו ילוח־עודי ,אישנ ודועב
—1861) רנרט ןוסק׳ג קירדרפ .הדועמ הקירמאל ה ירוטסיהל רוסיסורס ,(1932
ל ש ןשרפו רקוחכ םש ול השע ,דרווראהב ןכ־ירחאו ןיסנוקסיו תללכמב הליחת ,ב״הרא לש
 המכל ןאכ הנתינש תרתוכ אוה (הצומק א״פ) "רפסה ץק" .הברעמ ב״הרא לש התריתח תורוק
ה אצרה ,"תיאקירמאה הירוטסיהב רפסה לש ותועמשמ" ,תמסרופמה ותסממ םירחבנ םיפד
ה תואש ,ולש הזיתה .1893 תנשב תיאקירמאה־תירוטסיהה־הדוגאה סנכב עימשהש תמכסמ
,תיאקירמאה היטרקומדה תווהתה לע רפסה לש ותגיסנ תעפשה רבדב ,הנושארל זא הלעה

(196 דומעב ףוס)



תרבוחב םיפתתשמה
(5 דומעמ)

 דעו זאמ ב״הרא לש תינידמהו תירוטסיהה הבשחמה תוחתפתהב הל תעדונ תיזכרמ תובישה
 הטיסרבינואב תיאקירמא תורפסל קיתוו ריכב הצרמ אוה ןהכ בקעי םולש ר״ד .םויה
 לע ורפס רוא האר תירבעב .תילגנאל תירבע הרישו הזורפ םגרתל הבריה ףא תירבעה
 ותעשב םסריפ וננועברב .(1962 ,״וידחי״ תאצוה) ״ב״הרא תורפסב רפס־ייחו תויצולח״
 רפס םילשמ אוה התע .(גכ "תשק" ׳ר) "ןמטיו תרוסמו סמאיליו סולראק םאיליו" לע הסמ
 ,ר נ ר ל ס ק מ לש קנעה־רוביחמ חוקל "רגהמה תיווח" לע קרפה .ןייווט קראמ לש ותריצי לע
רבינואב תיאקירמא הירוטסיהל רוסיפורפ אוה םויכ .א ךרכ ,(1957) ״היצזיליביצב הקירמא״
 לש ישאר ךרוע היה .טסיצילבופו וידאר־ןשרפ ,הצרמכ םג דאמ עודי אוה .סידנארב תטיס
 ־באפיר וינ" יכרועמו "ןשיינ" תעה־בתכ ךרוע ,הרבחה־יעדמל (תיאקירמאה) הידפולקיצנאה
 הארמ" ,"ןכוסה תומ" לעב ,רלימ ר ו ת ר א עדונה יקרוי־וינה יאזחמהו רפוסה לשמ ."קיל
 םיאיבמ ונא ,("ףרצמה־רוכ" ,קויד־רתיב ,וא) "תופשכמה דיצ״ו "ינב ויה םלוכ" ,"רשגה לעמ
 השרפ ביבס תגראנ ותלילעש ,"ףרצמה רוכ" הזחמל (הטושפ הזורפב) אובמה ןמ עטק הזב
—1795) קלופ .ק סמ יי ׳ג .םטסו׳צסמ לש ינאטורפה־יצולחה הרבעמ תמיואמ 1849 )
 ב״הרא תולובג תא ביחרהש ינוסרפ׳ג טרקומד ,(49—1845) תירבה־תוצרא לש 11־ה אישנה היה
 תרבוחב אבומה עטקה אשונ איהש ,סאסקט .ןוסרפ׳גל טרפ רחא יאקירמא אישנ לכמ רתוי
 .שממ ותנוהכ תישארב תירבה־תוצראל הנידמכ הפרטצה ,אישנכ ולש הרוכבה־םואנמ וז
 קסוע ,הינאבליסנפ תנידמבש ׳גלוק־רומתרווסב התע שמשמה ,ד ל י פ .א ם מ י י ׳ג
 םיה םלועו הקירמא" ,ורפס תא םסריפ 1969־ב .ב״הרא לש תימיו תיטמולפיד הירוטסיהב
 .רדנמוק־.טל תגרדל עיגהו טקשה סוניקואב ב״הרא יצב תריש 46—1942 םינשב .״ןוכיתה
 תלשממ תאצוהב .יצ־תמחולל רפסה־תיבב חרוא־רוסיפורפ םג היה רתוי תורחואמ םינשב
 ןוירוטסיהה ."האירוק־תמחלמב ב״הרא לש םיה־יעצבימ תודלות" לע ורפס 1962־ב אצי ב״הרא

 תנידמבש לנר1ק תטיסרבינואב רוסיפורפ התע ,(1936 דילי) ןמאק (הילדג) לאכימ
 השדחה תעה לש התישארבו ב״הרא לש תילאינולוקה הירוטסיהב רקיעב קסוע ,קרוי־וינ
 .ח״יהו ז״יה תואמב הקירמא־הילגנא יסחי לע םג בותכל הבריהו ,הילגנא לש הירוטסיהב
 ס ר ׳ג ו ר ׳ג ר ו ׳ג ."תילאינולוקה הקירמאב הרבחו הקיטילופ" לע ורפס עיפוה 1967־ב
—1752) ק ר א ל ק  ־אבצב לרנג ,תיאקירמאה תואמצעה־תמחלמ לש הירוביגמ היה (1818
 םי׳צאלאפאה־ירהל רבעמ לא 79—1778 םינשב עיקבה םימחול ץמוק שארב רשא ,הכפהמה
 והמ" .םינאידניאהו םיטירבה ידימ ברעמה־ןופצ שוביכל ךרדה תא הריעצה הקילבופירל סליפו
 ר ק ו ו ר ק ־ ה ד ן ׳ז םויג־לשימ לש יסאלקה ורוביחמ קרפ אוה "ז יאקירמא
(1735—  םיבוט־ןב יתפרצ יאסמ היה אוה .(1782) ״יאקירמא יאווח תאמ םיבתכמ״ ,(1813

, 30 ןב ותויהב יאקירמאכ חרזאתה ,קרוי־וינל עלקנ 24 ליגבש ,דדונו ץולח ייחב רחבש
 יטירבה רתכב תובשומה 13 לש הדירמל דגנתה יכ ףא .השדחה ותדלומב רכאתה 1769־בו
 רתויב תוינייפאה תויומדה םע תונמיהל אוה יאשר ,ויצומיא־ץראמ תיפוס דרפנ וליפא 1790־בו
 גרבסירק ןיווריא לש הרצקה ותסמ .הבטימב תילאינולוקה־תיאקירמאה הרבחל
 אוהש היגוסה .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב .ז.ש ינויב עימשהש האצרה לש תיצמת איה
 ,םירצוי וקיסעהש תוליבקמ תויגוס ,ןווכמב אלש םג םא ,טעמב אל ונריכזהל היושע הב קסוע
 הנגצות (תויביטארוגיפה) ויתונומתש רייצ אוה ומצע רבחמה .תאזה ץראב םירקבמו םינמא
 םתואש תוערואמב ןושאר ילפמ הזח אוה .בורקה ראוני שדוחב קרוי־וינב םייהנגוג־ןואיזומב
 ןמ (גזמב הנושו) הנש 15־ב אוה ריעצ יכ ומצע לע דיעמ אוהש ףא ,ורמאמב ראתמ אוה
.רבדמ אוה םהילעש םישנאה
.ןמלוא דג :הפיטע
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