
ת וימיטיגלה תייעב :ןמאק לאכימ
תיאקירמאה היצזיליביצה תורוקמו

ס ייגתמ אוה ןיא הכופהה לש םירקמבש יאקירמא לש קהבומה ונמיס אופא הז יהי"
־ תמאל קקזג אוה אלא ,שיא םוש לש ומשל לאוש וניאו םדא םוש לש ולגד תהת
,"םיקוחה לש הדימה

ןוסרפ׳ג סאמות

ד קפמו קרוי־וינ לש הלשומ תויהל ר׳צל׳פ ןימינב תא הילגנא ךלמ הנימ 1691־ב
י כ אצמ 1692־ב תובשומל ר׳צל׳פ עיגהשכ םלוא .טאקיטנוק לש היצילימה לע ןוילע
. םהלש היצילימה לע חקפל ותוכז תא ףקותב םילסופ טאקיטנוק לש ןושרומה יריצ

ע ימשהל הויצו דרופטראהל ר׳צל׳פ אב 1693 לש ןנוצה ויתסה יהלשב ,ןכ יכ הגה
ד קפ רחאו ,זובב ןיזאה תרווסדוו יקנאיה לשומה .יתוכלמה ויונימ רבד תא םיברב
, תוכלמ לש השנעב תרווסדוו לע ר׳צל׳פ םייא רשאכ .רגס תואל םיפותב תוכהל
ם א" :זירכה וברח בצינ לע ודי וחיגהבו המידק טאקיטנוק לש רחבנה לשומה דעצ
ם ירפוכ ונא .ךתפוגל דעבמ שמשה ריאתו ךתוא ףסשא ,ילש םיפפותמל ועירפי בוש
."רגת הילע םיארוקו ךתורמב
 דחא איהש תיזכרמה היעבל יוצימ תניחבב היה יתמארד ךא לפרועמ תומיע ותוא
ה צור םיאבה םידומעב .התישארב תיאקירמאה הירוטסיהה לש םייזכרמה םיאשונה
ן תקיזל רשאב ונתסיפת ריהבהל עייסמ תוימיטיגלה תייעבב ןויע יכ םיגדהל יתייה
, תוביצי־יאו הנומא ,תוגהנתה לש םיסופד ריבסהל עייסמ ,הילגנאל תובשומה לש
ת וכימס ידיל איביש םג ןידה ןמ .תואמצעה רחאל ושחרתהש תוערואמה תא ןכו
ל ש ופוסב .דרפנב םיקדבנ ויה ןאכ דעש תויגוסו םיאשונ ינימ לכ תועמשמ־תלעב
ו יה םיגש־תואמ יתש ץקמ ושבגתהש תוימיטיגלה ינחב יכ ריהבהל ינא הווקמ רבד
ם ייחה לש תויורשפאהו םיפקיהה םוחיתל עייסל הווקא תאזבו ,"םייניפא םייאקירמא"

.השדחה המואב
ל לכה ,קוחה םע המאתה לש בצמה" איה תוימיטיגלה לש רתויב תיסיסבה הסיפתה
 רוריבב הצקמה תססובמ תורמ לש רוקמ הזיאמ בואש ימיטיגל ןוטלש ."ןורקעה וא
ת רשאתמ רשאכ תגשומ רוביצה לש ותמלשה .תייצל הבוחה תאו דקפל תוכזה תא
. תוכמסו גהנמ לש תעדה לע לבקתמ רדס תקזחב םה םהיכרצו םיטילשה יכ העדה
ת כרעמש החנהב היולת יהירה ,תיגולוכיספ העפות איה תוימיטיגלהש הדימב
ל ע תלבוקמה הרוצב םילעופ וללה יכו תמיוסמ הרבחל האי תודסומ לש תמיוסמ
.הל תנבומ וא הרבחה
י שיא ןומא ךותמ :תוביציו היצמיטיגל לבקל ןוטלש לוכי םיכרד המכו המכב
 הכורא ןמז־תפוקת ךשמ תלצאנה תונתרוסמה ךותמ ;יתמזיראכ גיהנמ לש ויתולוגסב

T’ לכמ לודגה רטשממ n סקאמ לש ונושלב-״סיירוקמ תונורקע״ל ןמאנה אוהש
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ר שוכהו יקוחה טפשמה לש םפקתב הנומא ךותמו ;״יחצנה לומתאה לש ותורמ״ ,רבו
1.תילנויצאר ורצונש םיללכ לע םיססובמה ידוקפיתה

, םייטרקוטסירא ,םייתשרות תויהל םילוכי תינידמה הרבחב תוימיטיגל לש היתורוקמ
ת ובשומבש רבדה אוה תועמשמ־בר .הלא לש ףוריצ וא—םייתריתב ,םייטרקומד
א לו םייתריחבו םייטרקומד תורוקמב רתויו רתוי תוימיטיגלה המלגתה תוילגנאה
ת ואיצמב םיבשיתמה וריכה תאז־לכב .םיראת־ירתכומו םייתשרות תורוקמב הקווד
. םייתרוסמ םייפוריא םינקתמ רתויב תיניצר הייטס הנייצש יפל הבורמ ןוצר־יאב תאזה
־ ןיעכ לש בצמל םיילאינולוק תודסומו םילשמימ לש רכינ רפסמ הכז ךכמ האצותכ
ל ע לבקתהל וחילצה םהו ,היכראנא עונמל ידכ ויה םיצוחנ וללה .דבלב תוימיטיגל
, האנוה לע קרו־ךא ןעשיהל חרכהה ןמ ענמיהל םהל הקיפסהש הדימב תובבלה
ה וולמו ,ןיע־תרצ ,רסחב היוקל םתלבק .דתיה ןכ־יפ־לע־ףא ;תיזיפ הייפכו תותיחש
.הליחתכלמ ולעפ ןהו ,יאקירמאה ילאינולוקה ןויסגב ךכל תוקומע תוביס .תונדשח
ל שמימה לש ודי־גשיהל האלהמ םייורש ואצמנ ז״יה האמה לש םיבשיתמה ןמ םיבר
ו זחאנ "לגרה־ילוע" .קפסב לטומ ןפקתש תואשרהב וא םירטרא׳צ ילב ,ךמסומה
ה אשרה גישהל ולכויש ילב תומיילפב םהלש "עלס״ב תונשקעב תורוד השולש ךשמ
ו דקש דנלייא־דורו טאקיטגוק .ץרפמה־תבשומ ידי־לע ועלבנ 1692־ב ;רתכה ןמ
ת א ןודנולל וז הרטמל ורגיש רוזחו רוזחו ,ךרע־ילעבו ףקות־ינב םירטרא׳צ גישהל
י נאטירופה יאנידמה וליפא .סמאיליו ר׳גורו ןבה פורתניו ןו׳ג ,רתויב םיבוטה ןהישנא
ל א האלהו התעמ" יכ 1635־ב ריהצה ,םטסו׳צאסאמ שיא פורתגיו ןו׳ג ,יגהבאה
ז ״יה האמל ןורחאה עברה ךשמ 2."הילגנאמ האשרה יפ־לע אלא רבד תושעל ונל
ף תושמ ןוה לש ןיב—םינושארה םיילאינולוקה םירטרא׳צה ןמ םידחא ןודנולב ופקתוה
ת וימיטיגלה לע הלא םירועריע .םירתוס םישוריפ ושרופו—תיעקרק תולעב לש ןיבו

ו פירחהו ורצי הדומרבו דנליראמ ,הינאבליסנפ ,יזר׳ג־ויג ,דנלגניא־וינב לשמימה לש

.םתומכ ןיאמ םירומח םיינידמ םיחתמ
. םינאידניאה תומדא לש לובגה־תוגסה םע םשפנב םימלש ויה אל םיבשיתמה ןמ םיבר
ל ש םצראב רוגלו תכלל יל שי תוכז המ" ,"לגרה־ילוע״מ דחא ןלפלפ לאשש ומכ
:האבה הבושתה תא ויחאל קפיס אוה ״? םיבכוכה־ידבוע

 םצרא :רתומכ םילעופ ונירה םש תויהל ונתכלב יכ חיכוהל קיפסמ םעט אופא הז ירה
 םיצורח אל ...אשדה ינפ־לע הצורמב םה םירבוע קרו םיטעמ םהו ,הקירו םיידי־תבחר
 וא המדאה תא לצנל םייפכ־תנובת וא השעמ־ןורשכ ,תעד ,המכח םהל ןיא םג ,םה
 םיחוורמ תומוקמ לא םירצ תומוקממ םינומדקה תובאה ורקעש ומכ ןכל ...התרצות תא
 המדא תחקל התע רתומ ךכ ...הדבע אל שיאו הממשו רוב המדאה .דתיה םהבש ,רתוי

3.הלצנלו הל קקזנ ןיאש

ת ולעב לש תורבעהה לע קשוע־ישעמ וביעה תיאקירמאה הירוטסיהה תליחתמ
ה זה ישוקה לע ועיבצה םינוש םיילאינולוק םיקוח .םינאידניאה ידימ תיעקרק
ת ולטב הלשממה רושיא תא ולביק אלו םידיליה םע ושענש תוקסעה לכש םריהצהב
ב רקב תמוערת לש תוליע קלסל הלא ןיעמ םיקוח ושקיב העודי הדימב .תולטובמו ןה
לע רומשל ונויכ םג םה ךא ;המרימ יכרדב תושיכר תעינמ ידי־לע םינאידניאה
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ם ע םיבשיתמה לש םיילאמרופה םהיסחי .עקרקה לע םילעבה וא רתכה תויוכז
ם יססובמ םיזוח ויה ךכ ־לכ תובורק םיתעלש ינפמ תוימיטיגל םירסח ויה םינאידניאה
ה יה ח״יה האמב להנתהש ינאידניאה רחסמה ןמ לודג קלח .האנוהו תואמר לע
ל ובגה־יווקל רבעמ לא רידת וגרח םינבלה םיבושייהו ,שממ־לעופב יקוח־יתלב

.םימכסומה
ם לועב תודגונמ תוילאירוטירט תועיבת ויה תיברעמה הפוריא לש תומואלו ליאוה
ת ילאירוטירטה הינומגההו םיילאינולוקה תולובגה ויה תובורק םיתעל ירה ,שדחה
 תורהנ ןיבש תומדאה לע םילגנאל םידנלוהה ןיב ךוסכיסה דיעי .םירורב־יתלב
ו בשיתהש םהיביוא תא םישאהל וגהנ םואל לכ לש ויצולח .טאקיטנוקהו ןוסדאהה
ן יעמ םיירסומ רפש־ירמא .הרורב תולעב־תוכז יפ־לע םירתומה םימוחתל רבעמ
־ תיארנה תויקוחה־יאל סחיב םיבשיתמה לש םתגאד תא גיפהל םקלחב ושמיש הלא
, 1628־ב .תיתלשממה תורמה תוררופתה תא תווסהל וא ,םהלש םהימוחת ךותב ןיעל
, םיבירי םילשומ ינש ונימ ,סודאבראב תא תורחתמ תוצובק יתש ןהל ועבת ,לשמל
.והובו־והות ךכב וללוחו
־ גויצארל שואייל־דע הקוקז טפשמה תכרעמ .דתיה ז״יה האמה תישאר לש הילגנאב
, תובשומל ורבעוה ילגנאה טפשמבש לובליבהו םיכבסה םלוא .המרופירלו היצזיל
ו מישאה ,דועו תאז .ץראל־ץוחב תוימיטיגלה ידממ תא הנקת ילבל דע ושטשיט ךכבו
י תקוחת־יתלב ,יטרפ קוח לש תכרעמ םהל ונבש דנלגניא־וינ לש םינאטירופה תא
ה בשומ םושו ליאוה .םיילגנאה םינקתה תא םלוה וניאש םיקוח לולכמ—םהלשמ
, סטסו׳צאסאמכ םלש הכ םיקוח ץבוק וליפא הל היה אל ז״יה האמה תובשוממ תרחא
. הכלהכ תרדגומ היסקודותרוא רשאמ רתוי תועמשמ־וד חימצמ קוחהש היה רורב
ו יה אל .הילגנאב לעפש ךרדכ תובשומב לועפל היה לוכי אל טושפ "ול ןומוקה"
ת ורפסו ,םדוקה םיקספה־טפשמל בל םשוה אל טעמכ ,הרשכה ילעב ןיד־יכרוע
4.השעמל אצמנב .דתיה אל תיטפשמ

ר יס תאמ הילגנא לש םיקוחה תודסומ םהל היה םיילגנאה ןידה־יכרועש ומכ שממ
ת ודסומ לבא .ןיוולאק ןו׳ג לש תודסומה םיילגנאה םינאטירופל היה ךכ ק1ק דראוודא
. שדחה םלועב תילאוטקלטניא תוימיטיגל לש םיקיפסמ תורוקמ ויה אל הפוריא
ם יהולא ןיב-תותירב לש בכרומ הנבמב תיאקירמאה תוינאטירופה המשש שגדה
ל ש הרוצ לע דיעמ—םירחבנה וישודק תדעו םיהולא ןיב ,ורבחו םדא ןיב ,םדאו

ל ש םירחבנה .תינחור תוימיטיגל רחא שופיחל ןמיס איהש תיתייסנכ תונקוחת
ה בוח ,תינקילגנאה היסנכה לש התוגיגהו התשודק לע רגת וארקש ןויכ ,דנלגניא־וינ
. דתיה הז רשקהב .היסקודותרוא לש םינקת ביצהל םהילע .דתיה תלפוכמו־הלופכ
ו ב תוימיטיגל לש רבשמ תניחבב 1662 לש תמסרופמה ״ךרדה־תיצחמ־תירב״
. "רדג־יצרופו קוח־יערופ ,ןפוד־יאצוי" םהש תויסנכו תד־ינהוכ ,הדעה ינקז ומשאוה
־ וינ לש םיטסילאנויצאגירגנוקה לצא הדיקפל־הדיקפמ ררועתהש ךרוצה ןאכמ
ם יתעלו .םהמ ףדונ היה תוינאירטיבסרפ לש דושח חירש םידוגיס סנכל דנלגניא
ילב ןאצ"—םתכלהכ הנוהכ־ישנא ילב תובשומה לכב תוליהק ולהקנ רתויב תובורק
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, ףיטמ םהל היה אלו ליאוה" .ז״יה האמל 80־ה תונשב םיטינונמה וארקתה "העור
5."והער תא שיא חיכוהל ולדתשה

 רחא הז שופיח ועדי ז״יה האמה לש תובשומב וחתפתהש םיירוביצה תודסומה לכ
ס יסב אלל םיבר םירקמב ומייקתה ,לשמל ,םינושארה םינושרומה .הרכהו דובכ
. רתכה ידי־לע תורכומ היני׳גריו לש תויריעה ויה אל 1639 דע 1619־מ :יקוח
א יצמהל הדעונ השדחה־הידנלוהב תונטקו תולודג חרזא־תויוכז לש תבכרומה הטישה
ה בשומה 8.רתויב םיבושחה תדה־ינהוכלו םידיקפל ,םיטפושל תיתרבח תוימיטיגל
ה לש התוכמס ףקותב דרווראה־לש־׳גלוקה תא המיקה םטסו׳צאסאמ־ץרפמ לש
ם ג היה הבשומה לש תיתקוחתה תוהזה לע הפקתה האבש תמיא־לכ ןכל ;דבלב
684 1־ב ץרפמה־תבשומ החפיק רשאכ .הנכסב דמוע דרווראה לש יטפשמה הדמעמ
. לטובמו־לטב 1650 תנשמ דרווראה לש רטרא׳צה םגש ורבס הלש רטרא׳צה תא
י פ־לע וגדש—םיברל השרפתנ קיפאס׳צ לש תובשומב םירע וחתפתה אלש הדבועה
ל ש םתבשחמב .תילכלכו תיתרבח תוימיטיגל רסוחל תודעכ—ןשיה םלועב לבוקמה
ה כלהל .בוט רדסו יתרבח חוקיפ לש תואיצמב רושק םירע לש ןמויק היה תוירבה
ם יטפושו םירומ תחת ...ינדפק לוהינו הבוט תעמשמ" לע לקהל תולוכי םירע ויה

."םינמאנ
, החיתרה־תדוקנ תא יתקוחתה םוקמוקה רבע תובשומה ןמ הברהב רשאכ ,1689־ב
. תיקוח תורשכ םילוטנ םידרמתמה םגו תורכומה תולשממה םג וליאכ היה המוד
־ וינ לש ןוינימודה היה לוספ דנלגניא־וינ יבשוי בור לש םהיניעבש רבדה יאדו

ת ועידיה היני׳גריוול ועיגה רשאכו .1686־ב ינשה סמיי׳ג ךלמה םיקה ותואש ,דנלגניא
ל ש תוימיטיגלה־יא לע םירוביד םש וטשפ דימ הינטירבב "תראופמה הכפהמה" לע
א ל ןיא יכ ורמאש ךותמ"—"ינופצה ראווצ״ב תודירמל תוא ןתינו יתוכלמה ןוטלשה
ם ויאה םצעב היה יד תוביצי־יתלב הכ תורבחב 7."הלשממ אלו םיקוח אל ,ךלמ
ד נליראמב .ירוביצה רדסה תא הנכסב דימעהל ידכ ןוטלשה לש תוימיטיגל ־רסוחב
ן יאש דע םיעודי־יתלבו םירורב־יתלב הכ םה םיקוחה" יכ ירמ־ישנא וננולתה
8."לודג עגפ והזו ,םהילא סחיב החטיבב םכרד בשחל םילוכי תוירבה

ו רסח םירמרוממ לש תונוש תוצובק ידי־לע ומקוהש תוינמזה תולשממה םלוא
ם ישדחה םירשע רטשמ .ןהל ומדקש ולאמ רתוי דוע םייניע־תרקנמ הרוצב תוימיטיגל
ת לעפהל תיניצר תוכז לש לצ ול היה אל םלועמ קרוי־וינב רלזייל בוקיי׳ג לש
ה יפוסוליפב רתויב הבושחה הריציה ,ילקלאב םושרג לש ןוילכו ןוצרו ;םש ותורמ
ת א עיקוהל שרופמב דעונ ,תוילאינולוקה תודירמה לע הבוגתב האבש תינידמ
ץ מש ףא םהל ןיא" .תוימיטיגל רסח ןוטלש־סמוחכ טאקיטנוק לש שדחה לשמימה
®."התע ול םינעוט םהש הז ןוטלש תלעפהל םתוכלמ־ דוהמ האשרה
ם ירבשמ ויה ז״יה האמה יהלש לש הקירמאב תוימיטיגל לש םיבורמה םירבשמה
ן מזבו ,ינידמה ךילהתה לא השיגל תורתוח תושדח תוצובק ויהש ןמזב .הרומת לש
־ תוימיטיגלה תא רתאל היה רשפא־יא ,תושבגתמ תושדח תויתרבח תוחנה ויהש
ינפל תודחא םינש ךשמ .םייתרוסמ םייביטארגטניא תודסומ לש תופיצרב דגנכש
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, רתויב בוטה הרקמב הרעשב־היולת םיימיטיגל םירטשמ לש םתוביצי התשענ 1689
ר חאל ךומס ואבש םינשב .ןוטלשה לש ותוליעיב תכשמנה הדיריה תמחמ תאזו

ם יביצי ויה (תוימיטיגלה־ילוטנ םג םאו) רתוי םיליעיה םירטשמהש ררבתה תודירמה

.םהימדוקמ תוחפ דוע
ד נלגניא־וינ לש הירוטסיהה לע רוחאל טבמ (Mather) רדיימ ןוטוק ףיעה 1694־ב
ם לועב התרימשו תוימיטיגלה תגשה לש היעבה רואיתל רדג לש יומידב שמתשהו
־ ץרפמ ."שחנ ונכשי רדג ץרופו" ,תיכ״גתה הרמימה תא הלעה רדיימ .שדחה
ר דג שמישש יתוכלמ רטרא׳צ ונל היה" דוע לכ הולשב יורש היה םטסו׳צאסאמ
ו ניתולחנ לע וניתויוכז התוכזבש רדג" אוה ותכלהכ רטרא׳צ ."ולאה תואנהל ביבס
ר תויב הלודגה התביא תפוקת 10."דימ תורשאתמ ,קפס ןהב לטוה םעפש ,וניניינקו

ד ע הכשמנו ז״יה האמל 80־ה תונשב הלחה םיילאינולוק םירטרא׳צל הילגנא לש
ת ושדח תורודהמ םיסיפדמ םיבשיתמה ויה ןכמ־רחאל האמה תיצחמ ךשמ םלוא .1720

ם היתומזי שושיאל תודגאתה לש םירטרא׳צ םישקבמו םהלש תוירוקמה תואשרהה לש
11.םיילכלכהו םייתדה םהילעפמו

ן יב לצופמ הילגנאב תובשומל תוימיטיגלה עובמ ראשב ,ןבומכ ,ןובשח לש ופוסב
ל ש תויטאה תמחמ .טנמלרפב־ךלמהו ,רצואה־דרשמ ,רחסמה־דרשמ ,ךלמה־תצעומ
. םיישממ־יתלבו םיקוחר תושעיהל הלאה םייפוסה תורוקמה וטנ הרובחתה־יווק
ו רשואי םרטב אלמ ףקות םהל היה אל םיילאינולוקה םיקוחהש ,לשמל ,רוכזנ
ה נושאר ןתנ רשא אוהש ,ןושארה םלרא׳צ ךלמל תילגנאה תודגנתהה .לוהטייווב
ת יתקוחתה תוימיטיגלה תא רערעל העייס ,הקירמאב תומזי הברהל חוכ־יופיי
, ״1640 דע 1630 תנשמ וספדנש םיסרטנוק לש בר רפסמ ...יתאצמ״ .תילאינולוקה
י קוחה ןוטלשה דגנ לוע־יקרופו םיפוצח םייוטיב םיאלמ םהו" ,טפיווס ןתנוי בתכ
א ב ךכ־רחא 12."דרמה תעב קר ועמשוה םתמגודכש ,םיפושיבה תלעמו ,רתכה לש
, ןוטלש־יסמוח לש העיזבו תוכלמ םדב לא1ג ומצע אוהש ,לוומורק לש רטשמה
ה עיפוהו הכולמה הרזחשמ לטביהל ויה תודיתעש תוטלחה הקירמאל סחיב לביקו

ר טרא׳צה יכ האצמ ,1649־ב המקוהש ,דנלגניא־וינב הנומאה־תצפהל־הרבחה .1660־ב
, ינש דצמ .1662־ב רחא סיסב לע הל ןתינ שדח רטרא׳צו 1661־ב ופקת עקפ הלש
ת וינוטלשה היתויוכז תא ועיקפה םינאטירופהש ,דנליראממ טרוולאק תחפשמ ירה
ס לרא׳צ ךלמה ידי־לע לילגה לע הנוטלשל הבשוה ,ז״יה האמל 50־ה תונשב

.ינשה
, תיניצר תויהמ תוימיטיגלה תייעב הלדח הילגנאב ,תובשומב שחרתהש המל דוגינב
ם ירדסה ויה םידיתע ,יאדו .1660 רחאל רתויו הנש האמ ךשמ ,רתויב תינדרוט וא
ו עלגתה םיקרפלו ,1689-1701 תויטירקה םינשב תושעיהל םישדח םייתקוחת
ן מ םיצורמ ויה איהה הפוקתב םילגנאה לש עירכמה בורה לבא .םיפוטח םירבשמ
ה אצמוהש רתויב תמלשומה איה םהלש לשמימה תטיש יכ ויה םירובס .ווק־סוטאטסה
ת מלוה הניאש תודיקפ ללגב יאדו הז ירה יוארכ לעופ רטשמה ןיא םא יכו ,םעפ־יא
;הריתי הייתשו ,תקפסמ הניאש הנוזת ,ילוחמ םדא־ינב ותמ ןכא .םוגפ להנימ וא
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 תיילעלו לופלוו טרבור ריס לש "היטרקוניבור״ל וזב ןכא םיירוטה תרוקבה־ילעב
 חמש םדא "לוב ןו׳ג" היה רבד לש וללכב לבא .ןוממה־ילעב לש םיסרטניאה

 ,תורפפה דומיל לע רמיח תא (תיתפרצב) ןוביג דראוודא םסריפ 1758־ב .וקלחב
 .םנמז־ינב םייתרבחה תודסומה יפ־לע תוירוטסיה תועפות ריבסהל םשור־בר ןויסב
 רוביח בותכל לוכי היה אל תוילגנאה תובשומב ןוירוטסיה םוש יכ רמול ינא זעמ

 האנק ררועלמ םיקוחרו םיפפור םיילילגה תודסומה יכ היה הארנ .1758־ב הז ןיעמ
.םיירוטסיה תוערואמל םיעבוק תורוקמ שמשל וחלצי אלש ךכ ידכ דע

 םהלש הבותכה הקוחתה לש םיישממ םיפיעס סופתל םיאקירמאה וחילצה 1787 זאמ
 ףא התיה אל ח״יה האמה תיצחמב םלואו .הלש היצמיטיגלה תרגסמ ךותב ויח םהו

 13.הנוטלש תחת יח אוהש "הקוחת״ה לש תלפרועמ הסיפת אלא תובשומה ינבמ דחאל
 תויגוס ושענו ךכב־המ־לש םיניינע וחפונ תובורק םיתעלש עיתפמ הז ןיא ןכל
 רשפאש תויתרוסמ הדימ־תומא רדעיהב .םינושאר תונורקעב תורושקה תולודג
 לש הבידה ־טפשמ ןוגכ—תוכלמ לש הדובכב העיגפ לש םירקמ ויה םיחיכש ,ןלבקל
 ןדלוק רךאלאוודק בתכ ,"רהזיהל םדא לכ אופא בייח המכ דע" .רגנצ רטיפ ןו׳ג

14."ןוטלשה לש תויטפשמה תויוכמסה תשלחהל המואמ םורתל אלש" ,1759־ב

 םילשומה .םיירקיעה ןוטלשה ירישכמ תשולש לכ לש םתוריבשב עגר וטיבהו ואצ
 תאו ,תחטבומ התיה אל םתנוהכ תפוקת .העפשה־חוכ םהל היה אל תוכלמה םעטמ
 ולבס ,ןילייב דראנרב ריעהש ומכ ."תיבב" ןהיפ לע ךופהל היה לק םהיתוטלחה
 ויתוארוה םנמא םא רורב הז היה אל ."תולדלודמ תויוכמסו תוחפונמ תורמוי״מ

ט לחוה 1715 רחאל רשאכ דחוימב ,ץראה יקוחמ קלח ןה לשומ לש תויתוכלמה
 הארוה לע ףידע רתכה ידי-לע רשואו ילילג ןושרומ ידי־לע לבקתנש קוח יכ ןודנולב
 לש תוהזהו דיקפתה תא רידגהל ךיא ןוכנ־לא עדי אל שיא ,דועו 15.תיתוכלמ
 הלבקה אל םג ךא ,שממ טניבק תניחבב התיה אל וז .םתימאל תילאינולוקה הצעומה
 תוריהב םירסח םבור ויה ,םידיקפת הברהו הברה הל ויהש ךותמ .םידרולה־תיבל
 ־תעב םיילילגה םינושרומה לש "ןוטלשה־רצי״ב תוארל רשפא ,ףוסבלו .םתרדגהב
 םיחרזאל םילשומ ןיב ףוס ןהל ןיאש תוטטק .תוימיטיגלל רצי םג תחא־הנועבו
 ונעשנ םהילעש םיעוערה םיסיסבה תא תופשוח טנמלרפה לש רתיה־תוכזל רשאב

19.דחאכ תודסומה ינש

 םיקוחה ןיב הקיזה תעיבק לש השקה היעבה ינפב דמע ילאינולוק ןושרומ לכ
 .(תינשייב הנממ טמתשהש וא) הלודגה־הינטירב לש תיטפשמה תכרעמל הלביקש
 םינידה םה הזיא הלאשב תועמשמ־וד לש תרכינ הדימ התיה ח״יה האמה תומי לכו

 דגרוורה לש ךבוסמה טפשמה איבה ,לשמל ,1706־ב .םיל־רבעמ םיספותה םיילגנאה
 םישנעה־יקוח לש םחוכ הפי םא הלאשב הכובמב קרוי־וינ תא יאמקיימ סיסנארפ
 ־יבהוא תולילגב םיטעמ קר ולכי הערה־הברמל 17.תועטמב הפי וניא וא םיילגנאה
 תוכמסה הדימ וזיאב" וא ,"קוח ונניא המו קוח אוה המ" חטבל תעדל הלאה םינדמה
 היגוסכ הז ןינע ביצה ינומלא דחא היני׳גריו־שיא ."םינושרומב המולג תקקוחמה

.1701־ב רוא הארש עיתפמ רוביחב תיזכרמ
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ש י ;תועטמב ,קוח ונניא המו ,קוח אוה המ רמול לוכי שיא ןיאש איה הלודג הרצ
ם יכירצ רסחב הקול אוהשכו ,הילגנא לש קוחה תא רקיעב דבכל ךירצ יכ םיסרוג
י קוחש העדב םיקיזחמ םירחא ;ומוקמ לע תונושה תובשומה לש םיקוחה אובל
ק ר ףקות ול שי הילגנא לש קוחה יכו ,הגרדב םינושאר תויהל םיכירצ תובשומה
ו יהש םיקוחל רשקב ,תובשומה יקוה דעב םינעוטה שי דועו ;םישחמ וללהש םוקמב
ה דימה־תמאכ תאז םיעבוק םהו ,הבשומב תובשיתהה הלחה ךא רשאכ הילגנאב ףקותב
ם ירחואמ טנמלרפ־יקוח הזיא םייקל הבוח ונילע ןיא יכ םינעוט ףא ,ונתונתייצל
ם ג ןאכ םג תחא איה קוחה תליע םהבש הלא תא קר איצוהל ,הילגנאב ולבקתנש
ל ש ותעד־לוקישב םייולת ידמ םיבר םירבד םיראשנ ךכבו ליאוה ךא ;הילגנאב
ל לכ םיבייחמ הילגנא לש םירחואמ טנמלרפ־יקוח ןיא יכ םיסרוג שי ירה ,טפושה
 ונא ירה ןכ יכ הנה .דחוימב ןמשב תובוקנ תועטמה םהבש הלאמ ץוח תועטמה תא
ן ינעהש יפלו ;וניתויוכז לש רתויב תודבכנה תודוקנה תחאב הכישחב םייורש םיראשנ
ל ותלתפה לבחה לע ןעשיהל ונא םיצלאנ ידמ תובורק םיתעל ירה ךכ־לכ קפקופמ
1.םהומכ ןיאמ ךרע־יברו םיבושח םיניינעב טפוש לש ותעד־לוקיש לש 8

 העבתו לוהטייו השקיב ח״יה האמל הנושארה תיצחמה ךשמ םימיוסמ ןמז־יקרפב
 שומיש ךרוצל םירורב םימוכיס הנדבעתו ןהיקוח תא תונושה תובשומה הנצבקתש
 תא םיברב תולגל ורהימ אלו ןדרמב ודמע תובשומה םלוא .סוניקואה ירבע ינשמ
 תובשומה בור ונענ 1753־ ל 1750 ןיב ,ףוסבל .הכלממה ינידמ תויטפשמה ןהיתויטס
ולוקה הפוקתה ףוסל ךומס ,זא קר .םילעופה םיקוחה לש ףיקמו אלמ ףסוא וניכהו
 יבמופ יוטיב םהל ןתינש ךותמ הרהבהלו ךרע־תרכהל םיילילגה םיקוחה וכז ,תילאינ

18.שרופמ

 קקוחל לוכי ימ הלאשל הבורמ הקיז ול שי ,קוחה תוימיטיגלו ,תוימיטיגלה גשומ
 םיקקוחמ ךיא הלאשב םג םייולת הלא םיגשומ .וליעפהל וא ,ותולגל וא ,קוחה תא
 ףקות תתל ידכ םישמתשמ םהב םילהנל ןכו ,ותוא םיליעפמו ותוא םילגמ ,קוחה תא
 לכ לע" ,ןיידתהל םישש ויה תילאינולוקה הקירמא יבשויש איה העודי הדבוע .קוחל
 היה תואכרעל םתוקקדזה יוביר .ןדלוק רדאלאוודק רמאש ומכ ,"קוחב טועפ קוליח
 רגנצ טפשמש רבדה ינייפא .תוימיטיגל לש םירורב םינחב רדעיהל ןמיסו יוטיב
 שיש זעל־תאצוהל יתרוסמה שוריפה לש ופקת ריצ לע בבס 1735 תנשמ םסרופמה
 ךלמה" האירקה תא המסיסל הל הפיגה השרפ התואב םירומ תעיסו ;התסה המע
 ־ופוא ןועובש ,The independent Reflector לש וילעב .״קוחהו שפוחה ,׳גרו׳ג
 םיירוביצה םהידיקפת תא םיאלממ םיטפושה ןיאש ךכ לע ודמע ,קרוי־וינב ינויציז
 תא םישגהל ועבשוהש םישנאש חינהל רשפא םולכ" .םיקוחה תא םיפכוא םה ןיאו

־0 ״ז םוריפיו םדגנכ יולגב ולעפי םיקוחה
 םיירוביצה הלעפהה־ינממסו הכיסה־ינמש ראש םג ולעפ םתפיכא ןפואו םיקוחה דבלמ
 .הפוריא לש הדימה־ינק יפ־לע תוילנויצאר־יתלב ובשחנש םיכרדב שונא־יסחי לש
 התיה תילאינולוקה הקירמאב יארשא־לש־םיקנבו ריינ־ףסכל רשאב הלודגה היעבה
 רושקה לכב םיאקירמאה לש ינומדקה קובידה .םהלש תוימיטיגלה רסוח הקווד
 היצמיטיגלל תשאונה םתדרח תא הלגמ תועקרק תדידמלו עקרק לע תולעב־ירטשל
האמה ןב ןוירוטסיה בתכ ,"הליחתכלמ" .םיילילג תולובגו םיעקרקמ יניינק לש
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ה סג תומלעתה ומלעתה םישדח םינוירוטסיה ."תולובג לע םיסומלופ ונדמול" ,ח״יה
. הקירמא לש התישארב תולובגה לש תחאכ תילמסהו תישממה תועמשמה ןמ
, ריישמה־וינל סטסו׳צאסאמ ןיב ,יזר׳ג־וינל קרוי־וינ ןיב—םיקיודמ תולובגל הריתחה
־ דורל סטסו׳צאסאמ ןיב ,טאקיטעקל קרוי־וינ ןיב ,קרוי־ויגל ריישמה־וינ ןיב
ת ודסומלו תויתוברתו תויתרבח תומרונל הריתחה ןמ דרפג־יתלב קלח .דתיה—דנלייא
ת וימיטיגלו תילאירוטירט הינומגה םיאיצממ םירכומ תולובג .םיביצי םיינידמ
ת וירבה ועקש ז״יה האמה לש םיר^מה־רסוח תשוחת הפלחש העשמ .תיטילופואיג
ס אלגוד םאיליו שידקה ךכ הנה .םייפוס םייעקרק םירדסה רחא שופיחב ראווצ־דע
ש ידקה ןכו ,םייתפרצ־ולגנאה תולובגב ןוידל ולש םוגיפה לש ושארה קרפה תא
ן וסני׳צאה סאמות לשומה .תילילגה תוילאירוטירטה תויעבל רתוי םירחואמ םיעטק
ת מדוקה ותדובע תוכזב ,סטסו׳צאסאמ־ץרפמ לש הירוטסיה ,ורוביח תא הרקמב בתכ
, "הצוחה וקה תודלות" ,תיסאלק הסמ בתכ ינשה דריב םאיליו .תולובג־תודעווב
ה ימריו ןוסיימ סלרא׳צ .הניילוראק־ןופצל היני׳גריו ןיב לובגה תדידממ האצותכ

768 1 דע 1763־מ םינשה תא ושעש ינפמ תיאקירמאה הירוטסיהב וחצנוה ןוסקיד
י כ ףא 21.רוולידו דנליראמ ,הינאבליסנפ ןיב הנשי תקולחמב יונשה לובגה םוחיתב
ם הל היה טהול ןינע ירה ,ןובשחב רשאמ רתוי ןובלעב םיאקירמאה ורהזנ ללכ־ךרדב
ה אמב רשאמ רתוי ךכ רבדה היה אל םלועמו .םהילע הטילשבו םיחטשה ןובשחב

.ח״יה
א צמנ ,תילילגה הקירמא לש תוחנהלו םייתרבחה תודסומל ונבל־תמושת תא בסנ םא
, תורכומ תויסנכ ןהל ויה שלשל טרפ תובשומה לכ יכ ףא .םימוד םיאנת וררש םש יכ
ת וימיטיגלה .דתיה ןכלו ,הפוריאב לבוקמה יפ־לע בר ןוחטבב תוססובמ וללה ויה אל
— ח״יה האמה לש תובשומב העיפוהו הרזחש תופושיבה תלאש .הדושח ןהלש
ה קימעמ תודע .דתיה—יאקירמא ףושיבל םינקילגנאה לש םתפיאשב .דתיה הכורכש
ן הלש םייפוריאה םיגרדימב ואר תוילאינולוק תויתד תוצובק לש דבכנ רפסמ .היעכל
. םילותאקהו םינקילגנאה לצא דחוימב היה ןוכנ הז רבד .םייפוסה תוכמסה תורוקמ תא
ם דרטסמא לש "םיסאלק״ה לע ךכ ידכ דע הכמתסה תידנלוהה תימרופירה היסנכה
 דיחיה רוקמכ "םיסאלק״ה לבקתנ ףוסבלש דע תובשומל הנוהכ־ישנא קפסיש

ה ראשנו 1737 דע םיררוע־אלב טולשל הפיסוה וז החנה .תימיטיגל תיתנוהכ תוכמסל
ה קירמאב םידנלוהה םיימרופירה תצובק הססיב ףוס־ףוסש העש ,1791 דע הפקתב
22.התולת ־יא תא

ת יתדה תוכמסה לש המוקמ ןיב הכיבמ תוינש יאדו .דתיה תותיכ הברה יבגל ,רורב
י ניעב התארנש יפכ תיתדה תמאה לש התויעצמא־יא ןיבל שדחה םלועב תימיטיגלה
 קבאמב תוימורדה תובשומב םישרופ לש תוצובק וקסע ח״יה האמה ךשמב .תכ לכ
 ביכרה םצעב .דתיה וז היגוס ,ןכא .ירוביצה קוחב לבוקמ דמעמ תגשהל עגיו ךשוממ
ת ובשומב ."הלודגה תוררועתהה" לש תימורדה הרודהמב הלעמב־ןושארה ינוליחה
" םישדחה תורואמה" דגנכ "םינשיה תורואמה" וחיטה דנלגניא-וינבו תוינוכיתה
םירדס־יא" םיחפטמ םה יכו ,תיגולואית תוימיטיגל םירסח םהש המשאהה תא
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ת וימיטיגל םירסח םהש "םינשי״ה תא ומישאה םדצמ "םישדחה תורואמה" ."תוגגשו
י כ ונא םירובס םויכ ."ורימה אלש םינהוכ״ב הלודגה הנכסה .דתיה וז :תינחור
■ יארי ורבס םהה םימיב ;הזילאנא ומצע אוה רובעיש וילע הקזח ןקיטילאנא־וכיספ
23.ורימהש םהינהוכ לע הקזח יכ םיימש

ד חוימב ויה םיבכרומ תיתרבח תוימיטיגלו ימצע ־יומיד לש םיניינעש ןיבהל לקנה
י תדפקה רחוסכ יתומד תאו ילש יארשאה תא רצבל תנמ־לע" .תילאינולוקה הפוקתב
ב תכ ךכ ,"הכופה ןיע־תיארמ לכמ ענמיהל םג אלא ינכסחו ץורח תמאב תויהל קר אל
ת שגדהב דאמ יאקירמא והשמ שי יאדו 24.ולש "היפרגויבוטוא״ב ןילקנארפ ןימינב
ו תריתח ירה הנושארו־שארב ךא ;ןילקנארפ לצא תימצעה־הרזעהו תוצירחה
א יה-תואיצמל ןיעה־תיארמ ןיב הפיפח ידיל איבהל ןויסנה—תישיא תוימיטיגלל
ר תויב םיעורגה קוחה־יערופמ המכ הילגנא הליטה ןכא םינשה תצורמב .תענכשמה
ל ע רבגתהל םידבוכמ םיאקירמא ויה םידרח םניחל אל .תועטמה ךותל היבשותבש
ן כ־יפ־לע־ףא .רבעשל םיילילפ םיעשופ ויה םינושארה םיבשיתמה בורש הפקשהה
, םתכלהכ רורחיש־יבתכ ילב ז״יה האמה לש תובשומל םיתרשמ הברה ועיגה םנמא
ל ש ופוסב .תויעמשמ־וד תויתרבחו תויטפשמ תויוהז לש תיניצר היעב ורצי ךכבו
ת נמ־לע ,"ץראה גהנמ" םשב עדונש ,ןקת הזיא חתפל תבייח הבשומ לכ .דתיה רבד
ם דקומב .רורחיש־בתכ ילב םיעיגמה םיתרשמ וב םיבייחש תורישה־ךשמ תא עובקל
ה מלשהל תויאדכ־ןובשחמ .דתיה תוחתפתהה 25.יקוח ןיד הז "גהנמ" השענ רחואמב וא
.עבקל ןאכמו

ת ולובחתה יובירל םרת תובשומב םייתרבח םיסוטאטס לש ענמנה־יתלב חופינה
ר וציל תוילילג תולשממ וסינ םיבצמ המכב .ןאכ תיתרבחה תוימיטיגלל ביבסמ
ל ש םיקוחב םדי וסינ םירחא םיבצמבו ,וצ יפ־לע םייתוכאלמ תודמעמ־ילדבה
. תיאקירמא הלוצא רוציל וליפא עיצה סטסו׳צאסאממ דראנרב לשומה .בל־תורירש
ל ש םייגהנמ םיסופד ולחהש םעו ;ןבומכ ,הפי הלע אל הלאה םיעצמאה ןמ דחא ףא
ל ש ןורחאה ישממה םוסחמה ררופתה 1740 רחאל קרפתהל תיתרבח דובכ־תארי

ד ע ח״יה האמה תיצחממ םירושעה ודמע ךכמ האצותכ .יתרוסמה יתרבחה גרדימה
ם יאקירמא הברה .יתרבחה גרדימל עגונה לכב תגלפומ תופיפר ןמיסב ט״יה תיצחמל
י נפמ תובישח םהל ונק סוטאטס ־ילמסו ,םיסומינ לש םירפסמ התואנ תוגהנתה ודמל
. יתרבחה רדסה לש ללכ־ךרדב ןיעה־ןמ םייומסה םירושיקה תא לילעב תולגל ועייסש
ע ידוהל תנמ־לע תובשומב םיבושח םיסומינ־ינוניגו הןאר־יסכט ויה ךכל המודב
ך רוצה ןאכמ .םהילע תפפוח תדחוימ הליה הז היסונג־םוי וא וז הרשמ יכ .דיסולכואל
.םע־תורצעב םיברב יונימ־יבתכ תאירקבו ,םיחתותבו תורצוצחב
ל ש םינקת לע הרימש לש היעב םהינפבש ךכב וריכה שדחה םלועב ויחש םיפוריא
ו א רעזימה־ינקת קוידב םה המ עובקל היה השק ןמזה תצורמב לבא .היצזיליביצ
. וז היעב יבגל הגאד לש קוביד היה זוחא רבוטסומ דריב םאיליו .םימיאתמה םינקתה
. םיסומינ לש רתויב ךומנה הדימה־הנק יאקירמאה־ינאידניאה השענ םיבר יבגל
לש תירברבה םתמרל תדרל םה םילולעש הרהזאה תא הז דגנכ הז וחיטה םיבשיתמ
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 גשיהו תונייטצה לש םייבויח םינחב עובקל היה רתוי הברה השק םלוא .ם״וכע
 תיוישיא השעמ־תולוגס ,לזמה־הברמלו ,רבד לש ופוסב ושענ םיבר יניעב .םייתרבח
 םדובכב רדהל ונא םיבייחש העדה ןמ השק תועט ילוא ךל ןיא" .עירכמה ןחבמה
 תוימורתה םהיתולוגסל ללכ בל םיש ילב ,םיאלממ םהש תורשמה לשב םדא־ינב לש
 םייחב ךל ןיא ךכ" .1753־ב ןוטסגניוויל םאיליו בתכ ךכ ."םיליעומה םהישעמל וא
 ללגב רוביצה תרקוה תא עבותה הלעמ־םר לבנ הארממ רתוי חיכש רבד םייחרזאה
 ללכ בל םיש ילב ,הגרדב־םינוילע םישנאל םיקלוחש הז ךחוגמ דובכ .ודמעמ־םור
28."רתויב תותחשנ תואצותל רוקמ אוה ,ירסומה םייפאל

 ,רתויב םייסיסבה םירושימל דע הדרי תובשומב תיתרבחה תוימיטיגלה תייעב :דועו
 רפסמ היה ז״יה האמב תד־ינהוכ לש םטועימ תמחמ .החפשמהו םיאושינה ןוגכ
 .הילגנאב רשאמ רתוי ילוא ,תיסחי—יתד סכט אלל םיאושינ לש ליגרה־רדגמ־אצוי

 םיאושינל דבעידב־רשכה תתל ודעונש םיקוח תובשומ המכ ולביק ךכמ האצותכ
 דוסיה־תוקוחתב .תיתרבח הסיסת לש תוביצי־יתלב תופוקת ךשמ סכט אלל ושענש
 ןיילרבמ׳צה לש ןידה־תיב״ש ךכל וגאד ,1669־ב הנושארל וחסונש ,הניילוראק לש
 לכ ימושיר לע ;שחיה־תולשלשו החפשמה־ילמס ,הרוכבה ,םיסכטה לכ לע חיגשי

 וא תונותחל םיעגונה םירקמה לכב רשכה ןתמ לע ;םיאושינהו תורובקה ,תודילה
ן 1מ1ק" יפ־לע םיאושינו רתס־יאושינ וראשנ ח״יה האמה לכ ךשמב ."םהמ םיעבונ
 ודלונש תודלו לש םדמעמל התוולתנש תועמשמה־וד ףרח ,םוי־לכבש־םישעמ "ול
 תוררועתהה" לש תיתדה תובהלתהה יכ ורבס םיבר ,ןכ לע רתי .הלאכ םיסחימ
 רטאק יתומית ינקילגנאה .םילוספ םינומרוה ,רעצה־הברמל ,הררוע "הלודגה
(cu tte r) ילב םידלוי ונלש סופדה־ישבכמ" הב רשא הפוקת "תוררועתה״ל ארק 
 היתועפשהל רשאב רטאק העטש יאדוול־בורק ."םירזממ—ונישנו םירפס ףרה
 םייתרבח םידה הללוח תורזממה תיילעב הנומאה םצע לבא ,תובהלתה לש תויטוריאה
.תילאינולוקה הרבחב םייגולוכיספו

 היולת תיתרבחהו תישיאה תורשכה התיה תיזגוטרופה ליזרבבו תידרפסה הקירמאב
 תובשומב רשאמ רתוי רדגומו רורב םדא לש ודמעמ היה ללכ־ךרדבו ;סחוימ אצומב
 ■ילעב םיקוסיע תויקוחהו קוחה ויה תידרפסה תובשיתהל הנושארה האמב .תוילגנאה
 הבושח הגאד תויקוחה התשענ ,ןמז רובעכ ילגנאה ןויסנה ןמ לידבהל ,ךא ;לקשמ
 םינושאר ועיגהש ,םידרפסהש איה ההימת .םינאידניאה םע אשמו־עגמב תדמתמו

 תדה תווצמב הקדצה םהל אוצמל ושקיב ,הרוכבה־תוכז ילעב ויה ןכלו שדחה םלועל
 ויה םהיתועיבת רשאו רתויו םינש האמ רחאל ועיגהש ,םילגנאה .עבטה־קוחבו

 היה רשפא .םהלש םירטרא׳צבו רתכב תיקוחה תורשכה תא ושקיב ,והשלכ תושולק
28 .תוכופה םיקמנהה תוכרעמ יתש הנייהתש רעשל

 ותוא תילאינולוקה תיניטאלה הקירמאב תוימיטיגלה תייעב השבל אל רבד לש וללכב
 תא זטרוק חצינ רשאכ ,יאדו .םילגנאה לש תועטמב הל ויהש תורוצ ןתוא וא ףקיה
 ־םיווקנ1קה ושעש המ לכל ,ןידכו־תדכ ,יקוח רשכה ןתנש ןוירטונ ומע חקל םיקטצאה
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 לש יזיפה םגשיהש קפס ןיאו .םיידרפס םישבוכ ראשל וולתנ ןיד־יכרוע .םירודאט

ו יה םיטונש דע היה לודג הכ םינושארה תורודה ינש ךשמ םירודאטםיווקגוק,ך
פ יליפ רזח 1570 רחאל םלוא .חוכ־יופיי לש תוכמסכ רתכה לש ותרוכב לע רערעל
ם ידמעמה לכו ליאוה .תוידרפסה תובשומה לע האולמב ולש הינומגהה תא ססיבו ינשה
ד רפס לש תילאינולוקה תודיקפה התגהנ ,ךלמה לש ותוישיאמ ולצאנ םיישיאה
ם ירתכהו ליאוה .תילגנאה תירסיקה היטרקורויבה ןמ רתוי הברה תוביציו הרקוימ
, םילגנאה ןמ רתוי הברה לודג ףקותב םהלש תועטמ□ וטלש לגוטרופו דרפס לש
, הברהב התוחפ התיה תוירביאה תובשומב תידסומהו תיתרבחה תוריחהש רחאמו
29.ידמל תמצמוצמ תוימיטיגלה תייעב הראשנ

־ אלה הריתחל בל םישבו ,תילגנאה הקירמאב םינושה תוימיטיגלה ירבשמל בל םישב
ו זחאנש עיתפמ הז ןיא ,תיתרבחו תידסומ ,תיתקוחת תוימיטיגל רחא תענמנ
. הינטירב תטילש לש תוימיטיגלה לע רערעל תויונמדזהב הצפח שפנב םיאקירמאה
ה כפהמל אובמה .1776־ל 1765 ןיב תאז תושעל םידיתע ויה בושו ,1689־ב ושע תאז
ל ש ופוסבו ,ירסיק קקוחמ ףוגכ טנמלרפה תליספב ,הליחת ,היה ךורכ תיאקירמאה
ם יבשיתמה וסינ 1774 דע .רתכה לש תירסומה תוימיטיגלה תליספב וליפא רבד
. םיילילגה םינושרומה לש ולא ןיבל טנמלרפה לש תוימיטיגלה תויוכמסה ןיב לידבהל
י גולואידיאה רבשמה עיגה ,ולא ןיעמ תונחבא לש ןפקתב טנמלרפה רפכ רשאכ
ה תשענ תונובירה תלאשש טלחהב אוה ינויגה .הנממ דוע בושל ןיאש הדוקנל
ל ש תיטירק הלוגס איה תונוביר ירהש ,תיאקירמאה הכפהמה לש תיזכרמה היגוסה
.תיתקוחת תוימיטיגל
, "רכיא תורגיא" ץופנה רפסה תא רביח 1767־בש ,הינאבליסנפ־שיא ןוסניקיד ןו׳ג
. תוימיטיגל לש רבשמ תניחב תיאקירמאה הכפהמה לש תויזכרמה היתונוכת תא האר
־ הינטירבב ללכ העודי הניאש" ,רומאל בתכ ,"לוכליכ לש הדימ ונלש םיקוחב שי"
ת ובשומב תיתקוחתה תוימיטיגלה התיה ןובשח לש ופוסב ,תאז־לכבו ."הלודגה
ר בדו ,היולת אלא תכרועמ קר אל איה ןאכ הלשממה" :םיילגנא תורוקמ לע תנעשנ
 הזח וליפא ןוסניקיד ."ועבטב דאמ ןידע ,התרוצכ דחוימ והשמ ידיל איבמ הז

ף ילחתש לוכי" :ךבתסהל תוימיטיגל לש ״יתרגיש״ רבשמ לולע ילאינולוקה רשקהבש
א צת הלש הקיתעה לשמימה תרוצ לע הרמשבו ,היכלמ עזג תא וא ,הכלמ תא המוא
ה רוצ המ ,ונלש םאה־ץראמ ונחנא דרפינ םעפ־יא םא לבא ...הרומתה ןמ תרכשנ
1  ונדספה תא אלמתש ,תרחא הינטירכ אצמנ ןכיהו ,ונל ץמאנ לשמימ לש השדח
־ ישגר ,םיקוחה ,שפוחה ,תדה חוכמ םירבוחמ וגא וילאש ףוגה ןמ ערקיג רשאכ
30."םד וניקרוע לכ ובוזי יאדו ,רחסמהו ןושלה ,הבריקה ,הביחה

ם יבשיתמה וסניכ 1775־ב ילטנניטנוקה סרגנוקל 1765־ב םילובה־קוח סרגנוק ןיב
ל ש "םיכמסומ־יתלב םיפוריצ" ,תובתכתה־ידעו ויה :קוחל ץוחמש םיפוג הברה
ל ש סנכל ןוטסוב ריעה תפיסא הארק ובש הז ןוגכ םירקמ ,םיילאינולוק םינושרומ
. "הדוגא״כ קוחכ־אלש היני׳גריו יחרזא ודעונ ובש הז ןוגכ וא ,םטסו׳צאסאמ ירע לכ
ןיא .ןהלשמ "םיטנמלרפ־יטגא" 1776־ב ומיקה תויאמצע ושענ הז־התעש תונידמה
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. תוימיטיגל לש ןושל םהל לגסל ולדתשה יטוירטאפה קבאמב םירבדמה ישארש אלפ
ת יגדפק בל־תמישל ףיטהו ,"תיקוח הכפהמ״ל ינויגה קודיצ תתל דקש סמדא ןו׳ג
ת א יתברע רשאכ ,ינויגהה קוחה דבלמ ,ידצל התיה הבוטה תוינידמה" .תויקוחל
. םייקוח־יתלב םיסוניכו ,תוערפ ,תומוהמ דגנ םיקוחה תא ונמע־ינב ינפל ^ורפל בל
ל ש תורוסמה 31."תואבצ לע דקפלו תונידמב לושמל חלצי אל םלועל ףוספסא
ם יגיווה תונורקע לע קול ןו׳ג לש תמסרופמה ותרהצה דחוימבו ,תילגנאה תויתקוחתה
ן יד־יכרוע ,ןכ לע רתי .םיינכפהמ םידעצל רשכה ןתמל רוזחו רוזח ורכזוה ,1689־ב
ה ימונוטואלו יתקוחת רורחישל קשנ ינרמשה "ול ןומוק״ה תא םהל ושע םיילאינולוק
, םירומ .ב דרא׳ציר תאז חסינש יפכ ,וא ,ינרמש םזילקידארל אופא ומחל םה .תימוקמ
ה קירמא לע רמול דיתע קרב דנומדא היה עודמ אופא ןבומ ."תינכפהמ תויקוח״ל
32."קוחה תא דומלל ךכ־לכ םיברמ ןיא םלועב ץרא םושב ילוא״ש

ן וטגנישוו—תיאקירמאה הייחתה לש םילודגה םירפוסב ןודל םיליגר תודחא םינש הז
ו דמע הינפבש המלידה תניחבמ-ןמטיו וא ליוולמ ,ןרותוה ,1ר1ת ,ןוסרמא ,גניווריא
ילופה .םוקמה־ידיליו םיתואנ םייתורפס תונונגסו םימידקת ,תורוקמ רדעיה :םלוכ
ו לספש ןויכ .וזל המוד הישוק ינפב ודמע הכפהמה תפוקת לש םייטוירטאפה םיאקיט
ת וימיטיגל רחא הנושו שדח שופיחל ואצי דימ ,תילגנאה תורמה שומימ תא
ת וחפ תעבות הייחדה תילאוטקלטניא הניחבמש ,ןבומכ ,םהל הלגתנ .תיאקילבופיר
, "ולש תינידמה תורמל תודגנתה ךותמ לעופ םולשה־טפושש תמיא־לכ" .הייחתה ןמ
ש י אלא ;םולש־טפושכ םישעמ תושעל לוכי אוה ןיא" ,ןוטסגניוויל םאיליו בתכ
ל כ הז רבדו ;תיקוח תוכמס—רמול הצור ,תוכמס אלל חוכ ליעפמה שיא וב תוארל
. ול דגנתהל תשרופמו היולג תוכז ,עבטה־קוח יפ־לע ,ול שי ףידע חוכ לעב םדא
־ רסחו יקוח־אלה חוכה דגנכ אלא ותורמ דגנ תנווכמ תודגנתהה ןיא הז הרקמב

33."תוכמסה

ח יצנהלו רוציל ךיא לבא ;הלספלו תימיטיגל־יתלב תוכמס עיקוהל אופא רשפא
ל יבשב רתויב לודגה תוימיטיגלה רבשמ היה ןומט ןאכ ? לשמימ לש תושדח תורוצ
ה מגודה תובקעב ,1776 רחאל הבתכנש תיתנידמ תויוכז־תליגמ לכ טעמכ .םינכפהמה
. סוטאטס לע תססובמה תיקוחה רתיה־תוכז לע ימשר גורטיק הב היה ,היני׳גריו לש
ם היתובא וטבלתה הבש הרורבה המלידה תא םישדחה םיאקירמאה ולספ ךכ הנה
ת ורשפאו תולבוקמ לש םינחבה תא ומיאתהש םע ,תיתרבחה תוימיטיגלה םוחתב
ה שדחה הקוחתה לש תוימיטיגלה־יא לע תרוקב חתמש ,ןוסרפ׳ג סאמות .תחאכ
י בגל תבייחמו תדמתמ תוכמס לכ םהל ןיאש הדוקפ וא וצ םתס"—היני׳גריו לש
ל ש השדח הנבה אוצמל ח״יה האמל 80־ה תונש לכ ךשמ ששיג—"הלשממה
ע קרק לע" תיתלשממ תוכמס לש טלחומ רוקמ הזיא רידגהל רשפא ךיא ."תוקוחת"
3"?הילע רערעי אל שיאש . תומלשב אל זא ףאו ,1787־ב אלא הדבוע אל הבושתה 1
ו ליפא ויה םיסונא ,תילרדפה הקוחתה ןתמל תואמצעה־תרהצה ןיב ,םייתניב
יכ העדה לע דומעל םמדא םס ומכ רבעשל־םילקידאר

וא הנאות וזיאבש םישנא םתואו ,דובכו תוניגה לש סחיל תיאכז תיתקוחתה תורמה
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ם יביוא יאדו םה ןידכ תלעופה הלשממה לקשממ תיחפהל ושקבי םיעצמא הזיאב
ו שמיש םייממע םידעוו תויתפנ תורצע .םיברה תוריחלו ונלש תרשואמה הכפהמל
י לואש קלחה לע רעטצהל וירצ שיא ןיא ןכל .הנושארל וגהנוה רשאכ תניוצמ הרטמ
ת ולשממ ונל שי וישכעו ליאוה ...יתעד יפל יכ ינא הדומ בל־יוליגב לבא .םהב ול היה
ת וישפחהו תויתנשה תוריחבב םייולת תורמה־ילעב ונישנא לכו תורידסו תויתקוחת
י לבמ םא ,לשוכ םלוהינ רוביצה יניינע םא ...םהידעלב ונא םיחטבומ ,םעה לש
א וה ונלזמ ירה ,הלשממה לא םישיא־ילדח וא רשוי־ירסח םישגא ובנגתה םישמ
ל ש ודי־גשיהב איהו ,הנמוזמו־הנכומ הפורתה ונלש תויאקירמאה תוקוחתה יפ־לעש
35.םעה לש לודגה דסומה

"".םעה ונחנא" .תוכמסלו תוימיטיגלל ןחובה־ןבא םעה השענ ךכ
־ אליפב דעויהל הדיתע—הקוחתל ץוחמש דסומ—הלודגה תרצעה .דתיה ןכ־יפ־לע־ףא
ה יה המודש םושמ אלא תורמה ןכשמ תא שדחמ רידגהל תנמ־לע הקווד אל היפלד
ף ודהל הלכי אל איה .המואכ םכסומ ינוביר סיסב הלוטנ היצרדפנוקה תלשממ יכ
, תיבמ תוערפתמ תוצובק ןסרל הלכי אל איה ,םירז דצמ היתויוכזב תועיגפ רוחא

ן יד־יכרוע תצובק ינפל ולראב לאוי ןעט 1786־ב .היתובוח תא קלסל הלכי אל איהו
־ ןופצ תקוח .תויקוח לש השדח הרות םיכירצמ םישדחה םיאנתהש טאקיטנוקמ

ת וטשפתהל יקוח רשכהו ינויגה קדצה תתל תנמ־לע .דתיה תיחרכה 1787 לש ברעמה
ו נממ הזז אלש ,תותיכהו תועייסה תייעבל ןוסידמ סמיי׳ג לש ןורתפהו .הברעמ

ם יתואנה םיסחיה רבדב השדח הרות תועצמאב יקוח רשכה ןתמב היה ,1787-88־ב
36.הרבחהו הנידמה ,םיסרטניאה ןיב

׳ גרו׳ג ,ןבומכ ,היה השדחה הלשממל תונמיהמו תונגוהמ תקנעהב חתפמ־תומד

ת לוביק התוא שדקל 1787־ב היפלדאליפב ותוחכנ םצעב עייסש ומכ שממ .ןוטגנישוו
ר שכה הנתנו ,1789 רחאל השדחה הריבה ,קרוי־וינב ותוחכנ האב ךכ תקפקופמ
ה יה רורב .יאקילבופיר לשמימב ןויסנה לכל םצעבו ,תעצבמה תוכמסה תלעפהל

, 1792־ב .יוסינ ותואל םתיב תושיגר לש הדימ וליג ןוטגנישוו לש טניבקה ירבחש
ת וימיטיגלה תלאש תא ןוטלימה רדנסקלא ררוע ,גרוהל ז״טה יאול לש ותאצוה ירחא
ן יאש רבדה יאדו" יכ ורבחל תונידעב ןומרפ׳ג ריכזה זא־וא .תיתפרצה תיתלשממה
־ לפש ."וגתלשממ תדסוימ וילעש ןורקע ותוא תורחא תומואמ עונמל םילוכי ונא
ו ליפא םלוא .ותלוז לש ויתודועתב ידמ רתוי רדהלו קדקדל ךירצ וניא דחא שחי
ן וחטב ןיא יניעב" .תיתקוחת תורשכ לש םינחבב תולתיהל ךרצוה אישנכ ןוסרפ׳ג

, ןמצע דסחב ומקש תויושרל ףופכה1803, 7־ב ןטאלאג לא בתכ ךכ ,"לשמימ םושל
37."םיעובקה הידיקפל וא ,המואל ץוחמש תושר לכל וא

ם יעד־תומימתל הבורע םושמ וב היה אל בתכבש־הקוחת לש המויק וליפא םלואו

ס ימייא רשי׳פ ןנולתה 1792־ב דוע .המואה לש םיילנויצקנופה היתודוסיל רשאב
. "תונחלסה תדימ תמחמ שרתשהש אטח אוה ׳הקוחתה דגנ הז׳ קועצל גהנמה" יכ
ת ודועת הזיא הלאשב תוחפל תונוש תויטנ ילעב םישנא ןיב המכסה .דתיה תאז־לכבו

, 1802־ב ןוטלימה בתכ ,"יתעד יפל" .תוכמסה לש הדימאריפה שארב תודמועה ןה
,בל־םותב ,הילגד תחת .קבדיהל ונילע ובש הדימה־הנק איה תיחכונה הקוחתה"
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 םיאב םניאש םייונישה לכ תא תוחדלו ,םיינידמה וניביואב םחליהל ונילע המוש
 דמע לשרמ ןו׳ג ןוילעה טפושה 38."םינוקיתל המצע איה תקפסמש רוניצה תועצמאב
:  (1819) דנליראמ דגנ ךולאקמ טפשמב תמסרופמה ותקיספב הזה חקלה לע ףקותב
 ,םיתואנה םיעצמאה לכו ,הקוחתה לש הפקיה ךותב יהת ,תימיטיגל הרטמה יהת"
 הבתכ םע דחא הנקב םילוע אלא םירוסא םניאש ,הרטמ התואל רוריבב םימאתומה
."םייתקוחה םה ,הקוחתה לש החורו
 המכסה ללכל םיאקילבופירהו םיטסילארדפה אופא ועיגה ט״יה האמה תחיתפב
 ןמזב־וב .םיטלשנה לש םתמכסהב יוצמ תונובירה לש רתויב חוטבה רוקמהש
 םויאה לע הבוגתב 1790 ירחא תינמואל תירוטסיה תורפס החתפתה הינטירבבש
 היעב לע הבוגתב החתפתה הקירמאב ירה ,תינואילופאנה תפרצ דצמ ינוציחה
 ,"תובשומה תא הליצה תיאקירמאה הכפהמה" 89.תוימיטיגלה רחא שופיחה—תימ.ינפ
 לשמימה תא ריזחהל ידכ ךכ־לכ תוצוחנ תוכפהמ םעפב־םעפכ" .יזמאר דוד רמא
 לכל עוכמה אוה םעהש םהל תורוהל ,םיטילשל חקל דמללו ,םינושארה תונורקעל
4."היתולצאה לכ תרטמ אוה ורשא יכו ,תימיטיגל תוכמס 0

 יכ ףא .תיאקירמאה הבשחמב הנושמ הילאמונאב קפס ילב םימכתסמ הלא לכ
 תאו םנמז תא םימלוהה תוימיטיגל יסופד רחא דימתמ שופיח לע ודקש םמצע םידסימה
 םהלש םהיתופיאשל ףקות תתל ושקיב םהירחאל ואבש םיאקירמא ירה ,םהיכרצ
 תותימא תניחב ונלש שדוקמה ןואיתנפה לש הדימה־ינקבו םישודיחב םזחאיהב

 וב רוד וניניעל םויכ הלעמ בהזה־רות לש וז היגלאטסונ הייאר .תונתשמ ןניאש
 טלתשהל ןיא יכ תובורק םיתעל היה הארנ וב ,רוריבב םירדגומ םיכרעה ויה אל
 ויה וב ,דיחיה־תושרב םראו רוביצב תמוערת שודג היהש רוד ,תוביציה־יא לע
.םישבוגמ־יתלבו םיריבש תודסומה
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