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ם»אן7>דמא הירוטסיה־ירפסו הירוטסיה

 אוהש הירוטסיהה יפל םג ומכ ולש הירוטסיהה תביתכב וכרד יפל םע ןודל רשפא
 תיכראנומהו תילדואיפה השרומה תא הירוטסיהה הפקיש ,םיפוריאה יניעב .השוע
 היפרגוירוטסיהה לש אלפומה רודימב םיאור ונא וז הללכה .תחמוצ איה הכותמש
 םמורלו ראפל םיפוריאה םינוירוטסיהה תונוכנב םג ומכ תומוא ידי־לע תיפוריאה
 תויגולואידיאו תוטיש םהל ץמאלו (םילבנ ץקשל ,תוחפ־אל תוטיהלב ,וא) םירוביג
.םירבדה־תאצרה לש הבוציע ךרוצל וליפאו תונשרפ־ירזעכ
 ־ךלהב םהלש הירוטסיהה תא ובתכ ,תרחא תינידמ תרוסמ לע ולדגתנש ,םיאקירמאה
 היפרגוירוטסיהב ויה םייולג הקירמא לש הבושיי יאנת .תורחא תורטמבו רחא חור
 ודוחיי ,תינרקוחה ,תינויסנה הפקשהה ,הפוריאמ יזיפה קוחירה—התישארמ םהלש
 הביתכה לע לועפל הפיסוה ולא תודבוע לש ןתעפשה .םינורחאה תורודב לעפמה לש
 לש הירוטסיהה התיה םימעט םתואמ ילוא .הפוריא לש וזמ התלידבהו תיאקירמאה
 ריכה ז״יה האמב דוע .םמצע םיאקירמאה תא רקיעב רבכמ אל דע תניינעמ הקירמא
 ץמוק ןיבל וניניב המחלמ םג םא" :ובתכב רדיימ ןוטיק ינאטירופה תדה־שיא ךכב
 ןיב המחלמה לש ילותיהה סופאה] היכאמוימוכארטאבכ אלא תיארנ הניא םינאידניא
 לקשמ היה ןאכ ונל ןכ־יפ־לע־ףא ,ץראל־ץוחמ םלועה יניעב [םירבכעל םיעדרפצה
1."הירוטסיה תיישעל קיפסמ םירבדה

 ־יסקנפ אלא ויה אל טעמכ םינושארה םיילאינולוקה הירוטסיהה־ירפסמ הברה
 ;היני׳גריו בושיי לש רצק רואית היהש ,תימס ןו׳ג לש תמא-רופיס ,לשמל ;תומושר
 העטמה רואית היהש ,ולסניו דראוודאו דרופדארב םאיליו תאמ טרומ לש ורופיס וא
 היה הקירמאב ןמא־דיבו םיעדויב ןכוהש ןושארה ירוטסיהה רוביחה .תומילפ לש
 ןיוצמ ילאינולוק לשומ בתכש ,תוטילפ לש העטמה תורוק ,דרופדארב םאיליו לש הז
 הירוטסיהב םינושאר לש םהימעט לע והשמ שיקהל ונא םילוכי .1650־ל 1630 ןיב הז
, 1856־ב קר האולמב המסרפתנ דרופדארב לש ותריציש ונל ררבתמשכ תיאקירמאה
 היהשכ ,הכפהמל דע .די־בתכב םידמולמ הל וקקזנ הנש םייתאממ הלעמל יכ ףא
 לש תוירוטסיה דבלמ .הפוריא לש וז תא וארק ,הירוטסיה אורקל יאנפ םיאקירמאל
 םיינוליחה םינוירוטסיהה ןיבמ .ןוסטרבורו םוי ,ןלור ,רטלוו ,ןוביג תא וארק היסנכה
 םירפוסו םיארוק לע ול התיה תרכינ העפשהו תוירבה לע לבוקמ תויהל רטלוו הכז
 םיאקירמאה וליחתי םרטב בר ןמז דוע ילאוטקלטניא חוכ היה אוה .הקירמאב
 דחי ורבח םייטילופומסוק תונויערו םייפוריא תוערואמ .תימואל השגרהל ררועתהל
ןויבצ הירוטסיהל תוושל ולכי םה ;םיאקירמאה לש ירוטסיהה קפואה תא ביחרהל
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 ילסקודאראפ חרואב ;תכ וא הנידמ לש תולובגל לעמ תוממורתה ידי־לע ״ילסרבינוא״
 ךכבו ,תימואל הירוטסיה שדחה םלועב "תילסרבינוא״ה הירוטסיהה אופא התשענ

 התיה תירבה־תוצראב תימואלה הפקשהה :המוא לש השדח תועמשמ החימצה
 תנווגמ ,התיה תינללוכ אלא תננוגתמו המצעב־תזכורמ ,תיתודחא תויהמ הקוחר
.תילארדפו

 ויה אלא דחא ימואל אצומ היה אל ,התישארמ הריגהה לש ינושה תמחמ ,הזמ חח
 .ףתושמ רבע הז היה אלש יפל ,רקיע־לכ טושפ היה אל "רבעה" .םיבר םיאצומ
 השרומ רציל עודי ןבומב םיכירצ םיאקירמאה םינוירוטסיהה ויה ךכמ האצותכ
 ויה םירסח הכפהמה תפוקת לש םיריעסמה תוערואמה ינפלו ,תדחואמ תיאקירמא
 הווהתמה הירוטסיהה ילצנמב רתויב םידמולמהו םינושארה דחא .םלגה־ירמח תא
 םינקויד המכ ורצי "םידסימה תובאה" לע בתכש תויפרגויבהש ,סקראפס דר? היה
 אב םיבר אל םימי רובעכ .ןמזה תצורמב תרכינ הדימב ונתשנ אלש וחמיי־לב

 רשא ,ורודב רתויב םסרופמה יאקירמאה ןוירוטסיהה ,טפורקנב ׳גרו׳ג וירחא
 בוטכ סנ־לע הלעוה ,םיכרכ הרשעב (1834־74) תירכה־תוצרא לש הירוטסיה ,ורוביח
 עיבצה״ש טפורקנב לע וילע ורמא .תיטרקומדה טבמה־תדוקנמ םעפ־יא ובתכנש לכמ
 תולוגסה לע בלש לכב ץלע ,הללגבו וז תרדגומ הדמע תורמל ;״ףד לכב ןוסק׳ג דעב
 ,ולש םויסה־ירבדב רמא ,םיאקירמאה ויחא .וצרא לש הלעפמב ןנימב ־תודחוימה
 לשמ רתוי רוהט םרסומו רתוי לולצ םלכש ,רתוי בוט םכוניח ,רתוי הנכ םתוקידא"
 ,יפוריאה ןזה ןמ תוימואלב ןיחבהל רשפא ילוא ןאכ ."תמדוק הקילבופיר לכ ישנא
 םיגצוימה םייפוריאה םימואלה לכ תא הילפה ילב איה הלילכמ ןכ־יפ־לע־ףאו
 םינכשב אלו םיירכנ תונורקעב תמחלנה ,תיאקירמאה תוימואלה .הקירמא תשביב
.הפוריאב היתוליבקמ לש תינששחהו תיטבשה המיענה תא הרסח ,םיניוע
 ןונגס לש ותעפשה תחת תיאקירמאה הירוטסיהה תביתכ האב ,טפורקנב ירחא
0 8־ה תונש לש םישדחה םייאקירמאה ןפלואה־יתבב שרתשהש תינמרגה תונדמלה
 םינוירוטסיה .הירוטסיהל־רנימסה ןמ התע ואצי םילודגה םירוביחה .הרבעש האמל
 ושקיב ,ולש ללכה תועמשמ תא טעמ םמקעבו ,הקנאר לש וידימלתמ הטיש ודמל
 הירוטסיה" םה םיבתוכ יכ ויה םירובס ;״תמאב שחרתהש יפכ״ רבעה לע בותכל
 תודועת וושה ,ךמס־ינב םיבתוכ לע תרוקב וחתמ ,תורוקמ וחתינ םה ."תיעדמ
 אל .הירוטסיהב שחרתה המ םה םיעדוי יכ ןועטל ויה םינכומ ומייסשכו ,תוליבקמ
 םהמ ויה תוסומכ םג םאש ,תוינשקע תומודק־תועד לע ססבתהלמ סונמ םהל היה
 הנומא לש הפוקתב .הלקג־לע ןהב ןיחבהל ונא םילוכי התע ירה םהיארוקמו
 הירוטסיהה" יכ רמואה םגתפה תא רועריע ילב ולביק ,לשמל ,תוינידמ תוטישב
 םתוא ושדש וא השרפב תודוסיה רתי לכ תא וחנז ךכו 2,"רבעה לש הקיטילופ איה

.םבקעב
הז רקיעב ויה םיבתוכ םינוירוטסיההש הז היה "תיעדמ״ה הטישה לש יאוול־רצומ

.1886, 44 ,ןודנול ,ירוטסיהה רקחמה תוטיש ,ןמירפ .א דראודא2
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 ,ותורפסבו דחוימ חטשב םיחמומ ראשל המודב .בחרה רוביצה ליבשב אלו הז ליבשב
 םיבחר םייתוברת םיגשיהל רתח תוקוחר םיתעל ."עוצקמ־לעב" ןוירוטסיהה השענ
 רצ עטקל ותוריסמ לע האגתמ היה תאז תחתו ,הפוריאב ויליבקממ םידחאב
 ינקספו יפוס היהיש ןויד וידי תחתמ איצוהל היה למע .הירוטסיה לש םצמוצמו
 אל ,בתכ ויתודוא־לעש יאקירמאה םעה םע עגממ ומצע דדוב םג םא .עטק ותואב
 לש רצה ךוחמה ןמ ,ושפנב המידש יפכ ,טלמיהל לגוסמ "יעדמה ןוירוטסיהה" היה
 תוירבה לע לבוקמ םג םא ,וימדוקמ תוחפ־אל ותפוקת לודיג היה אוה .ונמז תוברת
.םהמ תוחפ הברה העפשה־לעבו

 ולאמ ויה תורחואמ יכ ףא ,תיאקירמאה הירוטסיהה תביתכ תא ובציעש תורוסמה
 הפוריאמ הקירמא לש יזיפה קוחירה .תוחפ־אל תוינשקעו ויה תושוחנ ,הפוריא לש
 .ןשיה םלועה לש הירוטסיהה ןמ םדודיב תשוחת תא םזגומב םיאקירמאכ עטנ

 ולכוי תמאבש ,םייחב השדח תישארב ליחתהל םירגהמה לכ ולכוי הקירמאבש הנומאה
 בוש יכ ףא .םהלש ילאידיאה ימצעה־יומידה תא הבציע ,שדחמ םמצע תא אורבל
 ןה תירבה־תוצרא תורוקש טפורקנב לש ותנומאל םיפתוש םינוירוטסיהה ןיא
 ואב תאזה הרכהה םוקמ לע ירה ,תושעל־האילפמה םיהולא די לש הירוטסיהה
 וא (רטסאמקמ ךאב ןו׳ג) יאקירמאה סוינגה לש דחוימה עבטה ןוגכ םירחא תונויער
 בייחמה יפואה וא (רנרט ןוסק׳ג קירדרפ) יאקירמאה ר§םה לש הוושמה העפשהה
 ־לכ ירה ,םיבושח םיגירח טעמ איצוהל .(בו טוקסרפ רטלוו) תיזיפה תרגסמה לש
 ־תוערואמל סחיתהל ילב תיאקירמאה הירוטסיהה הבתכנ ירשפא רבדה היהש תמיא
ומדה תא ,לשמל ,ודמל םיאקירמאה .יטנלטאה סוניקואה לש ינשה דצה ןמ םינפ
 ועיגהש רוד ותוא לש המרופירה־תועונתל התוא ךימסהל ילב ,תינוסק׳גה היטרק
 תורמל .הילגנאב 1832 לש המרופירה־קוחבו תפרצבו היגלבב תוכפהמב ןאישל
 לש טקפסא תניחבב התוא ורקח אל םלועמ ,םיחרזאה־תמחלמ לע בתכנש המ לכ
 ךכל המודב .ומצע רושע ותואב הילטיאבו הינמרגב תוליבקמ ול ויהש ימואל דוחיא
 םייונישה לש רשקהב "תיביסרגורפה הפוקתה" םיארוקש־המ תא קודבל שי ןיידע

 תעונת ,היסורב הנושארה אמודה סוניכ ללוכ ,רושע ותואב ולוכ םלועה יבחרב ולחש
.ןיס־לש־הקילבופירה תמקהו ,תיאקיסקמה הכפהמה ,םיריעצה־םיכרותה
 העיבטה תיקסעו תינידמ תונשדחב תירבה־תוצרא לש רידת האילפמה התחלצה
 ףוסוליפה וא עדמה־שיא וא ןמאה .תיאקירמאה הירוטסיהה תביתכ לע םג המושיר
 בל־יכשומ .היפרגויבל אשונ השעייש דע תוכחל ללכ־ךרדב היה ךירצ חילצמה
 השק רבכמ אל דע ."ןוילימ ושע" וא "רחביהל וחילצה״ש םישיאה ויה רתוי הברה
 תלוכיב .דתיה היולת תימואלה תיאקירמאה הרהויהש הנקסמה ןמ ענמיהל היה
 הבר הדימבו) תיאקירמאה הירוטסיהה תביתכ .תיתומכ הדידמ החלצהה תא דומל
 רתוי הברה תירפכ התיהש הפוקתמ תילכתו הארשה תבאוש הדוע (התארוה םג

 ,ןוטלימהמ רתוי הברה הביחל הכוז ודוע ,תואלקחה רפוש ,ןוסרפ׳ג .תיחכונה וזמ
גורטיקל םיכוז ,לוה־ינאמאט ןוגכ ,םיינוריע םייטילופ םינונגנמ .הישעתה רפוש
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 םיליעי םיעצמ וקפיסש לע םתוא םיחבשמ תוקוחר םיתעל קר ךא ,םתותיחש ללגב
 ט״יה האמה יהלש לש "םיאלקחה דרמ" .ינועב המחלמלו "היצזינקירמא״ל ידמל
 רוביג וניא ןיידע ריעה־שיא .םידמולמ לש םצרמו םנמזמ גלפומ קלח עולבל ףיסומ
.ןוב לאינד לש רססה ומכ יליצא וניא ןיידע "ינוריעה רפסה״ו

 תורוזש תירבה־תוצרא לש תילכלכה התחימצו היגולונכטה תוחתפתהש רורב ,בוש
 םיזירז תירבה־תוצרא לש םינוירוטסיהה ויה אל ןכ־יפ־לע־ףא .ןהיניב תורזושמו
 המוד םויכ וליפא .םייאקירמאה םייחב חוכ תניחב םייגולונכטה םייונישב לפטל
 קפתסהל םיצלאנ א״כה האמב םהייחמ לודג קלח תויחל םידיתעה םיריעצ וליאכ
 ןוסידא .א םאמות ,לב םהרג רדגסקלא ,סרומ .ב .פ לאומס תודוא־לע דומילב
 ־תוליסמ תלילסבו תולעת תיירכב תעקושמ בלה־תמושת ןיידעו .טייר םיחאהו

 העפשה םהל התיהש ,רודיש־תותשרבו ריווא־יביתנב אלו תויתשבי־סנארטה לזרבה
.תונורחאה םינשה לש תיאקירמאה הירוטסיהב וזל המוד
 המוא םושש אוה (ץראל־ץוח שיא דימלתה תא אילפמהו) רקוחל בושחה רבד דוע
 ומכ תובותכ תודועת לש הזכ עפש הלש םינוירוטסיהל תקפסמ הניא תיפוריא
 לע םיימלג םינותנ לש הז רגאמ לש העפשהה לדוג תא רעשל ןיא .תירבה־תוצרא
 טילחהל יאקירמא ןוירוטסיה יושעש רבד לכ טעמכ .תיאקירמאה היפרגוירוטסיהה
 תוחכוהה תורדענ םהבש םירידנה םירקמב .ריבכמל דועית ול אוצמל רשפא וב לפטל
 לע ברקב וא וגאקישב הפירשב :ודמשוה יתמ קוידב םיאקירמאה םיעדוי תוצוחנה
 ילב—קויתל תימואלה התבהאב .וקסיצנארפ־ןס לש המדאה־תדיערב וא הטנאלטא
 ותולגל רשפאש וא עודי ורוקמ רבד לכ טעמכ ירה—תיקסע הרבח לש הינמיסמ קפס
 וא (הנאידניא בשות) Hoosier יוניכה רוקמ לע חכוותהל םיאקירמאה םילוכי .לקנב
 היהתש המכ לכו ;ןכותמ רובל תורחבנ תויגולומיטא תוחפל שי ךא ,״ייקוא״ הלמה

 ,הארקתנש יפכ הארקתנ עודמו הדסונ יתמ קוידב םיאקירמאה םיעדוי ,הנטק הרייעה
.וסוחייו ורחסמ ויה המו ,ןושארה ריעה־ שאר הב היה ימ
 עולבל הטג ידפולקיצנאה םיטרפה שדוגש איה תאזה תויפיצפסה ןמ תידדצ האצות
 תומכסמ תופקשה תולעהל םה םיססהמ ;םיאקירמאה םינוירוטסיהה תוחוכ תא
 אלש דבלבו ןינעל תובורק תודבוע לש םיעפש־יעפש ררבל םיפידעמ םהו ,תובחר
 האריתש הדבוע ןיא יכ המוד .תיפוסוליפה ןתועמשמ לע העד תווחלו זוע ביהרהל
 .בחרה רוביצל םידעונה םירוביחב וליפא ,םושירל היואר היהתש ידבמ הטועפ
 םיפתתשמה ןמ התע םישקבמ תיאקירמאה היפרגויבה ןולימל םיפסומה יכרוע
 םיטרפ—םהיאשונ לש הרובקה םוקמו תוומה תביס תא ,םירבד ראש ךותב ,איצמהל
 האווצ לכ רתאל רשפא הכלהל .םימדוק םיכרכב ,הארנה יפכ ,וטמשנש םייניצר
 םילוכי ןיע־ףרהכ .תירבה־תוצראב איהש הפנ לכב רושיאל םעפ־יא הרסמנש
 לש תעה־יבתכב טנארג .ם ססילוי לע ומסרפתנ םירמאמ המכ ררבל םיאקירמאה
 חלסו לייח לכ לש תורישה־יקית .םלוכ םתוא גישהלו הרבעש האמל 90־ה תונש
 וספתש תוריגמ ןתואב םויכ םירומש םהמ םיבר—ןוירוטסיהה לש ותושרל םידמוע

."םיפטוש" ויהש ןמזב



ףארג .ה ,ןוזראב .׳ז12

 לש הדימ הל התנק ,הל םייח־םס אוה עפשה רשא ,תיאקירמאה היפרגוירוטסיהה
 םיאקירמאה .תרחא המוא םושב האצמל ןיאש תקדקודמ תוישחומ וזיא ,תוחמתה
 סולומור םהל ןיא ,םיימואל םיסותימ הילע תונבל אצומ לש המולעת לכ םהל ןיא

 תא םירש םיאקירמאה .אמור תא ודסיו םייחב וראשנ ךכו םתקיניה הבאזש םומירו
 דמלמ םולצתו תמ דציכו יתמ םיעדוי םה :הדגא וז ןיא ,םנו׳ג יסייק לע הדאלאבה
 ,תרחא ןושל .םינפ־רחסל־הדעווה לש םיקיתה ןמ קלח איה ותרובג .והארמ היה המ
 םירוביגה ץמוק .הירוטסיהה ןדיעב הלוכ־לכ היורש תיאקירמאה הירוטסיהה
 ־דע םיישממ םישנא ויהש ררבתמ—דיסלפא ינו׳גו טקורק יבייד ןוגכ—םייממעה
 היהי םאו ,הריקחל תונכומ ,ידמל תואלמ תודועת םתודוא־לע ורייתשנש ביאכהל
 ץראל־ץוחב תומל היה ךירצ סריב זורבמא .םיבקועמ םירטמב הדידמל—רבדב ךרוצ
 תוישיא םוש אופא םהל ןיא םיאקירמאה .המולעת רדגב ערואמה ראשייש ידכ
.קפסב םייורשו םיטעומ וייח יטרפ ויהי םלועלש ריפסקש ןוגכ הלודג

 לכמ .יאקירמאה ןוירוטסיהה לע םוצע סמוע הליטה בתכבש־םירמח לש וז העפיש
 שוחל לכוי אל םלועל תאז םעו ,תואל עדוי וניאש םדא תויהל אוה בייח םירקוחה
 ןיא םלועמ וליאכ המוד הב ץראב .תומלש־יא לש המשאהה ינפמ חטבומ ומצע
 םימייאמ ומסרפתנ אלש םייטרפ םיבתכמו תומושר ,הבותכה הלמה תא ךילשמ שיא
 לע "הירוטסיה" ירפס תביתכל הארשה רוקמ ושמיש םדצמ וללה .רבע לכמ וילע
 ־יתב תיינבבו םיינוריע םיכפש קוליסב לחה ,תעדה לע ותולעהל רשפאש אשונ לכ
 .םירומח לודיגב ןוטגנישוו ׳גרו׳ג לש םייוסינב רומגו םילודגה םירושימב רפע
 ,םהייח לש דצ לכב הילפה אלל םיאקירמאה םילגמש ןינעהו ,םיכמסמ לש םתואיצמ
 םיתעל קר םהב ולפיט תיפוריאה הירוטסיהבש םיאשונ לע םירפס תביתכ םידדועמ
 ־לעב וניא תאזה תירוטסיהה תורפסה ןמ לודג קלחש רמול ונל הלילח .תוקוחר
 םאיליו ,ןמקראפ סיסנארפ-מילודגה םינוירוטסיהה זאמ יכ זמרל ךכב שי לבא ;ךרע

 לע ךמתסהל הקירמאב םינוירוטסיהל היה חונ—ילטומ פ1רתול ןו׳גו טוקסרפ גנילקיה
 ,םהמ תוחפ םיסומעה םהיחאל טשפומה ןוליעה תא םיחינמ םהשכ ,םייריפמא םינותנ

.םינמורה יבתוכ ,םינושארה םהינדודל תורפסה־השעמ תאו ,םיפוסוליפה
 לש הקלחה התמירז תא םיפקשמ תירבה־תוצראב תודועתה לש תופיצרהו רשועה
 היפרגוירוטסיהה לש ףסונ רכיה־ןמיסל םיעיגמ ונא ןאכ .תודיעמ ןה הילע הירוטסיהה
 לש וז התיה ,הפוריא לש הירוטסיהה ןמ לידבהל .הלש גזמה־תחונמ :תיאקירמאה
 םע םיאקירמאה ויה אלש תרמוא תאז ןיא .אילפהל הוולשו תרדוסמ תירבה־תוצרא
 םהייחב יזכרמ ןממס התיה אל תומילאהש ןאכמ רבתסמ לבא ,םיקרפל םילא
 םהלש הירוטסיהב םיטילשה םילאידיאה דחא יכ םיריכמ םיאקירמאה יכו ,םיינידמה
 לש םינוירוטסיהה .הרשפה תמכח לש ןזואמה השומישו םדאה לש וירצי ןוסיר היה
 אמש וא ,תיאקירמאה תואיצמל רז הז רכיה־ןמיס השענ םא טילחהל וכרצוי רחמ
 ךותמ םהלש אשונה לע הלא ונימי דע תירבה־תוצרא לש םינוירוטסיה ובתכ ותוכזב
.רעשל םילוכי ויהש הממ רתוי ןזואמו לולצ טופיש

ולאמ ,תיאקירמאה הירוטסיהה תא ורכע אל "ת1טדנן" םושש איה הדבוע ןאכ דע



ו3הירוטסיה־ירפסו הירוטסיה

 תוכישממה םינוירוטסיה לש "תולוכסא״ו עבק לש םיגוליפ ןהיתובקעב תוריתומה
 ועדי אל םה ,הרתכה־תויוכז לע קבאמ ועדי אל םיאקירמאה .רודל רודמ קבאמב
 ךכיפל .הדיקפל־הדיקפמ תוכפהמ אל ףא ,תוטיחשו םיינידמ םילוג ,תד־תומחלמ
 םוש ,רלטיה וא ןינל םוש ,רייפסבור םוש ,רתכל־םינעוט םוש םכותמ ומיקה אל
 הללוחש ,טלווזור לש "השדחה הכרעמה" .המואה תא וגלפיש ןטש־ירוכב וא םישודק
 הרשואו הטלקנ הרהמ־דע ךא ,ללכה־ןמ־אצוי תושעיהל התיה הלולע ,יערא גוליפ
 תיתימא הגירח תניחב תראשנ םיחרזאה־תמחלמ קר ןכלו ,םיאקילבופירה ידי־לע
 המואה הלגמש ךשמנה ןינעה ירה ןכ־יפ־לע־ףא .ץראה לש תירוטסיהה תודחאה ןמ
 םילוכי םיאקירמאה ןיא ןיידע :תטלשה השגרהה לע דיעמ המחלמ התואב הלוכ
 בירה תא םיחפטמ םניא םהו .םלצא שחרתהל וז ןיעמ הא1ש הלכיש טעמכ ןימאהל
.הלוכ המואה לע םירוביגכ ולבקתנ יל םגו ןלוקניל םג :ןשיה
 ,םיחרזאה־תמחלמ ,םיאקירמאה לש תפתושמה הירוטסיהב הרואכלש הז דיחי ערק
 םינוירוטסיה יניעב הינש תישאר־תדוקנ לש יפוא םינש האמ תצורמב שבל
 התע דע יכ םעל וארה תוקוחרה היתועפשהו ,חכשיהלמ הקוחר איה .םיאקירמא
 ןורחאה ןמזה לש תוערואמה 3.םינבל םישנאב קרו־ךא םהלש הירוטסיהה הקסע
 םיסרטניא ,תויגוס .לובמה־ירחא אב םוקישהש תימואלה השוחתה תא םירשאמ
 תושדקתה תנייצמ איה השעמלש ,וז הדוקנב הצוענ םתישאר םישדח םילאידיאו

 םיאקירמאה .רבעה תנבה תא המחלמה הטשיפ ךכ ךותמ .דחואמ דועייל תשדוחמ
 ןמ טעמכ השולת םצעב ,ירמגל תרחא הגויה הל המדקש הפוקתהש בושחל םיטונ

.1865־ב הלח ותליחתש ,יטרקומדהו יתיישעתה הווהה

 ,תיאקירמאה הירוטסיהכ ישוכה ,תודועתו תוסמ לש םיכרכה תשולש תא האר ,תאז םע3
 ־םינאידניאה לש המורתל עגונב הזל המוד רבד םוש ונידיב ןיא ןיידע .1969 ,וגאקיש
.םיימואלה םייחל םייאקירמאה

 ,התודיחי ."ץוח״־תמחלמ התיה אלש הדיחיה המחלמה איה םיחרזאה־תמחלמ ,ףוסבלו
 —הריתוה רשא תוקלצהו הידממ לדוג ,לודגה ינידמה יוסינל הנממ הפקשנש הנכסה
 קבאמ ותוא ךותמ .הקומע היווחל םיחרזאה־תמחלמ תא וכפה םפוריצב הלא לכ
 אופא םעט ןיא .ץראה לש רתויב םייגארטהו םיצרענה םירוביגה ןמ םידחא ומק
 שיחכהלו ךכ־לכ םיברל תפתושמה "םיימעפ הדיל" לש השגרה התוא שיחכהלו אובל
 ךרכה לש ותיילע וא ,ונימי לש םזילנויצאנרטניאה וליפא וא ,שועיתה תאיבש
.לודגה קבאמה תפוקתב ולחה ,ינרדומה
 רוציל ךרוצב םייאקירמא םינוירוטסיה ושח םיחרזאה־תמחלמ ינפל םיבר םימי

 תיאקירמא טבמ־תדוקנמ ובתכ םה .תימואל הל וארק םהש תילטנניטנוק הפקשה
 אוצמל השק אל .םהלש יתוכאלמה םהיפכ ־לעופ הבר הדימב התיה רבכמ אל דעש
 ובתכנ ט״יה האמה ינב םיאקירמאה וארק םתוא הירוטסיהה־ירפס .ךכל םימעטה תא
 תילכלכ הניחבמ התיה הקוקז דנלגניא־וינו ,דנלגניא־וינ ינב ידיב עירכמה םבורב
םהלש הירוטסיהה־ירפסב .תירבה־תוצרא לש רחא קלח לכמ רתוי תדכולמ המואל
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, םהירבוד לודג ,רטסבו לאינד .םהלש ימוקמה סרטניאל יוטיב דנלגניא־וינ ישנא ונתנ
ץ ראה ידי־לע הצמואש תדחוימה תיאקירמאה תוימואלל תינידמה הצילמה תא קפיס
ם יתופחה וילוורשש ,דנלגניא־וינ שיאל תומדיהל לחה ופוג "םס דודה" .הלוכ
ו אצומ לע תזמרמ וינפ־תשראש ומכ שממ ולש השקה הדובעב ותוליגר לע םיזמרמ
, טאקיטנוקב םיבשיתמל קר התיה תנווכמ הליחתש ,"יקנאי" הלמה .יטסיניוולאקה
ל ש הנופצמ םדא לכ הפיקה טעמ־טעמ ;דנלגניא־וינ ישנא לכ תא הללכו הבחרתה
. יאקירמא לכל יוניכ (םורדל טרפ) םוקמ לכב תשמשמ איה םויכו ,תירבה־תוצרא
, דנלגניא־וינ לש םינוירוטסיהל הברה הכ תבייחה ,תיאקירמאה הירוטסיהה תביתכ
.תירבה־תוצרא לש תוינגומוהה ןמ העט® גשומ רידחהל םויה דע הפיסומ
ת ונוכתמ המצע איה תירוזאה הירוטסיהל לעמ תולעתהל הייטנהש רשפא םג רשפא
, םידיחי לע אלו תוצובק לע םיבשוח ונא עבטה־ךרדמ .תיאקירמאה היפרגוירוטסיהה
ד נלגניא־וינ לש הפקשהה השדקתנש העשמ .יטרפ גשיה לע אלו תיצוביק הלועפ לע
א צי רשאכ ,ט״יה האמה לש הפוסל ךומס דע םיררוע הילע ומק אל "תיאקירמא״כ
ף רה ילב ענה םיבושיי וק יכ העבקש רעס לש הזיתופיהב רנרט ןוסק׳ג קירדרפ
ת ודסומה תחימצ לע טרפבו ,תיאקירמאה המואה לע החמיי־לב םתוח עיבטה הברעמ
־ תביתכ תא רקוע רגרט יכ תרוקב־ילעב ואר הרהמ דע .םייאקירמאה םייטרקומדה
־ קמעב ,ותדלומ לילגב התוא ןכשמו רזוחו דנלגגיא־וינ ידימ תיאקירמאה הירוטסיהה
ץ ראל יומיד התע היה םקור רוזיא ותוא לש הירוטסיהה ךותמ .יליעה יפיסיסימה

.הלוכ
ר רועמ אוה ךכבו—היתויגוס תא דמגל הטונה תיאקירמאה היפרגוירוטסיהב וק דוע
א וה הז רבד .העיריה לש הידממ לדוג אוה—יתוכאלמ חרואב ןטילבהל ןוצרה תא
ם הל וצמיאש הדימה־הנק הז ירה ךכמ רתוי ךא .םירמתה תומכמ אצוי־לעופ וקלחב
ל שמ םיפוצר םייתואישנ םילשמימב םילפטמ םה .הליחת־הבשחמב םינוירוטסיהה
ם יסנמ ונאשכ ונל רווחתמ רבד לש ושוריפ .םתובישחב טעמכ םיווש ויה וליאכ
ב רקתתשכ ,הנש םייתאמ דועב רפסה־יתבל הירוטסיה־ירפס לש םביט היהי המ בושחל
ם וי־לכבש־םדא יניעב .םירויפיפאה תמישר לש יחכונה הכראל םיאישנה תמישר

— הנשה־חול לש הזו תונונמהה לש הז—סוירוגירג וארקנש םילודגה םירויפיפאה ינש
ם ירחאה תרשע ;הזמ הז הנש ףלא קוחירב ויח יכ ףא תלפרועמ תחא תומדב וגזמתה
ל ש םתוחונ־הברמל דחאל םיטלווזורה ינש וגזמתי ךכל המודב םולכ .םירוכז םניא
י וכיסה ךדכדמ הדימ התואב לבא .ךכ רבדה היהי אלש תווקל ונא םיאשר ? םיקדרד
.םיאישנ ילשמימ השימחו־םיעבש לע דומלל היהי ךירצש
ם יווקה יפל תיאקירמאה הירוטסיהה תא קלחל ופיסויש רבתסמ ,בורקה דיתעה יבגל
ה רקויה תומלגתה איה המצע הנידמה ,הפוריאב .םיאישנה ילשמימ לש םיקסורמה
ת ואישנה ,הקירמאב .היתורוקב תופלוח תויומד קר םה תולשממ־ישארו ,תימואלה
ע בק לש םוקמ ול חטבומ יעראה םכה־בשויו בלה־תמושתו דובכה זכרמ איה
ה כילשמ היציזופואה לש הגלפמהו תונותעה םא םג ירה ךכמ האצותכ .ןואיתנפב
תראפמ תיאקירמאה הירוטסיהה־תביתכ ותנוהכ םותכ ירה ,אישנ לכ לע םיצוקיש



15ה ירוטסיה־ירפסו הירוטסיה

 לבא .ןבומכ ,תמחנמ הבשחמ יהוז .תותימצל לבנ השענ אל אישנ םוש .ותוא תממורמו
 הרקוהה םחי תא תלמסמ תואישנה רהוט תא דחא־הפ לכה םישיגדמש השגדהה
 הריבסמ איה ;ינידמהו ירוטסיהה טופישה לש הרידחה־ חוכ תא הקווד אלו הנוהכל
 איהשמ רתוי תיאקירמאה הירוטסיהה לע תיאקירמאה הבישחב תואישנה דיקפת תא
.תודבועה ןוגריא לש וז ךרד הקידצמ

 תא תפקשמ הקירמאב תבתכנה הירוטסיהה ,הפוריאב רשאמ תוחפ ־אל ,ןכ םא
 תוגלפמה רטשמ ןוגכ םיאשונב ורחב הלש םינוירוטסיהה .התוא תרצויה תוברתה
 ,ערל םאו בוטל םא .תונויערל הברה םוקמ םיחינמ םניאש ,םייתרבחה םייחהו

 ,רנרט לש תודובעה .תוקזח תוזית ץמוק קר תיאקירמאה היפרגוירוטסיהה החימצה
 םיירקיעה םיגירחה םה רטאטשפוה דרא׳צירו ןוטגנירפ .ל ןונרו ,דריב .א סלרא׳צ
 בער לע ילוא הדיעמ ןרוד־ינב ןהילע ורעתסה הב תוטיהלה .וננורכז לע םילועה
 םיאשונהש תדמוע הניעב הדבועה .וקופיס לע ואיבהל אלש איה תועטש לודג

 םג אלא םילעופ םה הכותבש תוברתה ןמ רצנ קר אל םה םינוירוטסיהה םירחובש

.היתוביסמ הביס
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