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ך שמ תירבה־תוצראב תימואלה הפיאשה תולובג וראשנ היפרגואיגה לש החוכ םצעמ
ה יבאשממ דחא היהש ,הז ינידמ לופריע .םילבגומ־יתלבו םינמוסמ־יתלב בר ןמז

ר שאב יללכ תואדו־רסוח ,הנושאר :תורוצ שלש שבל ,המואה לש רתויב םיירופה
ל ש הסחי יבגל תואדו־רסוח ,תינש ;םורדבו ןופצב ,ברעמב םיימואלה תולובגל
; םש הומידקהש תוינאידניאה "תומוא״ה לש וזל השדחה המואה לש הירוטירטה
ה זיא דעו םייטפשמ םיעצמא הזיאב ,ןכ םאו—םא הלאשב תואדו־רסוח ,תישילשו
ת א .תוירוקמה תובשומה הרשע־שלשל ץוחמש םיחטש חפסל שי—יפרגואיג לובג

.ןאכ ראתא הז תואדו־רסוחל םינושארה םייוליגה ינש
ת ועקרק לש םייתוכלמ םיקנעמ רסירת יצח תוחפל וענמנ תילאינולוקה הפוקתב
— ינשה ׳גרו׳גו ינשה סלרא׳צ ,ןושארה סלרא׳צ ,ןושארה סמיי׳ג םעטמ—תויאקירמא
, ףוחה לע תומיוסמ תודוקנ ןיב) תקנעומה עקרקהש ונייצ טושפ םה .יפרגואיג טוריפמ
ה יני׳גריוול ןושארה סמיי׳ג לש קנעמה ןושלכ) ךשמתת (תומיוסמ בחור־תולעמ ןיב וא
ם לרא׳צ לש קנעמב רמאנ ,"םש תשביה תומדא לכ ךרואל" ."םי דע םימ" (1609־מ
י ברעמהו יטנלטאה סוגיקואהו םיה ןמ" ,סטסו׳צסמ־ץרפמ־תרבחל (1629) ןושארה
ד ע בוריקב וליפא זא עדי אל שיא ,ןבומכ ."ברעמה דצב ימורדה םיה לא חרזמ דצב
.ברעמ דצל קחורמ טקשה סוניקואה ןכיה
ת א תוארל ןיא וננמז לש תופמבש דע ךכ־לכ םייסיסב ויה םייפרגואיגה ףלסה־יגשומ
( 1779-83) םינתונלו■ םיאשונל ונבוהש יפכ התואמצע תישארב תירבה־תוצרא תולובג
־ םינוש םיארנ םיעירכמה םיווקה .הכפהמה המייתסנ ובש יאקירמא־ולגנאה הזוחה לע
ל ש הדימ־הנקב תונוילגה הנומש תפמב רשאמ ונלש תוקיודמה תופמב תילכתב

־ ריווב רשא הנאברואמ ל׳צימ ןו׳ג ר״ד תאמ (1755 ,ןודנול ,2 ׳דהמ) 1:2,000,000
ן ינע הבר הדימב היה יפיסיסימה רהנ וליפא .השעמל וללה ושמתשה ןהבש ,היני׳ג
ת ימתס חלתשמ הארנ יפיסיסימה םש םוקמ ,ויאהואה םע ורוביחל לעמ .הרעשהבש
ר תויב הבורקה הדוקנהו ןגישימ־םגא לש ימורדה הצקה ןיב קחרמה היה ,ברעמ יפלכ
ס רגנוקה ירבחמ המכ .תמאב אוהש יפכמ םיילפכמ רתוי לודג הארנ רהנה לע
י להנמ לע תרוקב וחתמ ,ירוסימ רהנב יפיסיסימה םהל ףלחתנש ,ילאטנניטנוקה
ה יהש םיגשומ־לובליב-החרזמ ידמ קחרה לובגה תא ועבקש רובעב ןתמו־אשמה
ד צמ םלוא .ךרעל ר״מק ןוילימ־יעבר תשולשב אטבתהש שרפההו—ונמזב חיכש
י נש הלעמ ירהש ,הנווכה התיה רהנ הזיאל רבדב לודג לדבה היה אל תוריהבה
.לפרעב טול היה דחאכ תורהנה
ת ובשומה לש רדגומ־אלה חטשל הנושארה תפסותה ,1803 תנשמ הנאיזיאול־תיינק
ךותל רתוי קחרה המואה תא ףחדו תירבה־תוצרא לש החטש תא ליפכה ,תוירוקמה
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ל ש יברעמה לובגה לכ ךרואל השעמל הערתשה השדחה הירוטירטה .םלענה ברעמה
ת א םיראתמ ונעמש תובורק םיתעל .רתוי דוע ךימס לפרעב ותוא התסיכו המואה
ן יבהל תנמ־לע .הירוטסיהבש תולודגה םיעקרקמה־תוקסיעמ תחאכ הנאיזיאול־תיינק
ה בר הדימב .תועתפה־תליבח וז התיהש רוכזל ונילע תיאקירמאה הירוטסיהה תא
.התלוכתלו הפקיהל רשאב תואדווה־רסוחמ הכרע הל אב

, תירבה־תוצראל הנאיזיאול לע ןואילופנ תלשממ הרתיו ויפ־לעש ,1803 לש הזוחה
ו יפ־לעש הזוחה ןמ החקלנש) תקמקמחה ונושל .םירורב תולובג הוותה אל השעמל
ה בשומה" תא הרסמ (דרפס ידימ הנאיזיאול תא ןכל־םדוק םינש שלש תפרצ השכר
ה יה רשאו ,דרפס ידיב וישכע הל רשא ףקיה ותואב ,הנאיזיאול לש היצניבורפה וא
ו שענש םיזוחה רחאל — תויהל הילעש ומכו ;תפרצ לש התושרב התיהשכ הל
. ..יתלאש" .תנווכמ־יתלב התיה אל וז הדיח ."תורחא תונידמל דרפס ןיב ןכ־ירחא
, ןוטסגניוויל .ר טרבור רפיס ,"ונל הרסמנש הירוטירטה לש םינורחאה תולובגה המ

ר מא אוה" ; 1803 יאמב 20־ב יתפרצה ץוחה־רש םע ותחיש לע ,יאקירמאה ביצנה
ש רפל ונילעש רמול ךנוצר ,ןכ םא ...םה הולביקש יפכ התוא לבקל ונילע ;עדוי וניאש
י נאו תראפתל־חקימ םתישע ;הכרדה םוש ךל תתל לוכי ינניא ;ונכרד יפ־לע תאז

ו ניאש לובגה לע ןואילופנל רפוס רשאכ ."רתויב בוטה דצה לע ותוא ולצנתש חינמ
ר בכ יוצמ הז ןיעמ תואדו־רסוח היה אלולש ול רמאו ולש רשה תא עיגרה ,רורב
.וסינכהל תמכוחמ תוינידמ וז התיה ירה אליממ
ה יתוזוחא־לובגכ יברעמה םוניקואה תא המצעל תעבות תפרצ התיה ז״יה האמה זאמ
י פכ ,ומצע ןוסרפ׳ג היהש המוד רחא דוסי הזיא לע וא הז דוסי לע .תויאקירמאה
ת ערתשמ הנאיזיאול־תיינק יכ רובס ,קראלקו סיאול לש תחלשמל ויתוארוהב זמרש
ם וקמ ןיא יכ היה רובס ויבגלש יברעמה לובגה לבא .טקשה םוניקואל דע םתסה־ןמ
, ירוסימה ,וימימ לכ תוברל ,יפיסיסימה לש יברעמה דצב תומרה" היה ללכ קפסל
.חוכיוול אשונ תויהל לובגה היה לוכי םשמ תיברעמ ."ןבומכ
, לשמל ,יברעמה־ימורדה לובגה לע .ןניעב תויורשפא הברה וריתוה הלא ןיעמ תוקפס
ל זמה־בוטל ,לפרועמה חוסינה לע ןתנו־אשנ ומצע אוהש ,ןוטסגניוויל .ר טרבור הליג
ת עדל ילב הדירולפ־ברעמ תא תפרצ התנק השעמלש" (םמדא ירנה לש ונושלכ)
ה עיבתה הצצ ךכו ."ךכ לע םולשת לבקתש ילב תירבה־תוצראל התוא הרכמו ,תאז
.הדירולפ־ברעמ לע תיאקירמאה
ל ובגה לכ ,ןבומכ ,היה ושוריפש) היינקה לובג לכ היה ,יפיסיסימה־וקמ קלח איצוהל
ד יתע הז לופריע .תקולחמב םיבר םימי יונש (תירבה־תוצרא לש ימורדהו יברעמה
ך ושמל היה דיתעו ,םינשב־תורשע ךשמ תיאקירמאה ץוחה־תויגידמב טולשל היה
, סאסקטל רשא .המואל יברעמ לצ־גלפ רוציל ךכבו ,תירבה־תוצראמ םיבשיתמ

־ םמדא הזוח רסמ 1819־ב רשאכ .הנאיזיאול־תיינקמ קלח איהש וחינה םיבר ,לשמל
ם ייברעמה תולובגה תא רידגה ךא תירבה־תוצראל הדירולפ־חרזמ תא דרפס םע םינוא
ה מודבש םיבר ויה ,ללכה ןמ סאסקט תא האיצוהש הרוצב הנאיזיאול תיינק לש
לש םישדחו םימוצע םימוחת ."רותיו״ה תא וניג ןוטנב טראה סאמות רוטאניסל
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ך שמתמה םיגשו־םיעבראה בחורה־וק יכ הזוחה רידגה רשאכ ורצונ תועמשמ־וד
ת ועיפומ ולא תובחרנ תויואדו־יא .היינקה לש ימורדה לובגה אוה טקשה סוניקואל ךע
י די■ לע תוניצרב ועצוהש םינושה םיווקה תא תראתמה הפמ לכ לע תויח ומב
י פלכ תאזה הרדגהה ירחא וליפא .1819 ינפל םיאקירמאה וא םידרפסה םיטמולפידה
ה יה דיתע ךכו ,ןמוסמ־יתלב תירבה־תוצרא לש ינופצה לובגה ראשנ ןיידע םורד
.האמ־עבר דוע ךשמ ראשיהל

*

ו יה ימ .םינאידניאה תואיצממ דחוימב תודירטמ תויועמשמ־ וד ועבנ ,הז לכמ ץוח
ם ייפוריאה וגישה ימ ידימו דציכ ? םייפוריאה אוב ינפל הקירמא תשבי לש הילעב
ט ״יה האמה תישארב םיאקירמאה ולכי םולכ ?ץראה לע הנושארה םתוכז תא
ם יבשיתמה ואב רשאכ ?םינאידניאל ךייש ץראה ןמ קלח הזיא ןיידעש תודוהל
ר וריבב תכייש תשביה ןיא ןיידעש םהמ םיברל היה המדנ ז״יה האמב םיפוריאה
י וניש תילכת ,ןבומכ ,היה הנוש םינאידניאה םע אשמו־עגמ .ללכב שיא םושל
, םיפוריאה לש המחלמה־יסומינ יפ־לע וגהנ אל םינאידניאה .םיפוריא םע אשמו־עגממ
.םיפוריאה לש םיזוחה־תיישעו םולשה יגהנמ יפ־לע וגהנ אלש םשכ
ם וש ומע איבה אל יפוריאה ןויסנה ? ״תיקוח״ ץראה תא שוכרל היה רשפא ךיא
ה לאשה .דתיה םיאקירמאה לש םיימואלה םהייחל הנושארה האמה לכ ךשמו .םידקת
ם ושמ אלא ,תובוט תודימב דחוימב םיניוצמ םיאקירמאה ויהש םושמ אל .םתדירטמ
" תויקוח" לש לצ וליפאו ,ריעז ןורתי לכב זחאיהל היה יאדכ תשביה לע תורחתבש
י מחרל םינותנ םינאידניאה ואצמנש לככ .והשימ יניעב ענכשמ תואריהל לכוי

ם ייטסילאגיל םינאידניאל םיאקירמאה ןיב םיסחיה ושענ ךכ ,םהיתומדא לא םישלופה
ת ולובג תא וביעה םינאידניאה ןמ לפרועמב תולואש תולעב ־תויוכז .רתויו רתוי

.תפסונ תואדו־יא דועב השדחה המואה
ם היתומדא תא "תונקל" םהינפב דומעל ןיאש םיפוריא םישבוכ ללכב וחרט עודמ
ר תכה ול לטנ ,ז״יה האמב ילגנאה קוחה לש תינדפקה ונושל יפ־לע ? םינאידניאה ןמ
ך כיפל ;תוסח־חטשכ הקירמא־ןופצ תא (הירוטירטה תא "הליג״ש רחאמ) שארמ
. רתכה ןמ קנעמ חוכמ קר תויאקירמא תומדא לע תולעב תוכז גישהל היה רשפא
ם הלש הנושארה הידוהה־תליפתב םינאידניאה תא ופתיש רשפא לגרה־ילוע תובאה
ן ינקה־תוכז דעב םינאידניאל ומלישש ךכל תודע םוש ונידיב ןיא לבא ,אל רשפאו
ה יולתה "יוליג תוכז" הקירמא־ןופצב םידנלוהל התיה םילגנאה תמועל .םתמדא לע
ם יכירצ .רויפיפאה ןמ תתס םוש ולביק אל ,םידרפסה ןמ לידבהל ;דבלב המילב לע
ת א "תונקל" גהונב ולחה ךכיפלו ,םירחא םייטפשמ תודוסי םיקהל וא אוצמל ויה
ת ידנלוהה תובשיתהה לע הנוממ היהש ,יאונימ רטפ .םינאידניאה ןמ םהיתומדא
ל ש רעי־תלחנ התוא דעב ןדלוג םישש םיגאידניאל 1626־ב םליש ,ןטהנמ יאב
, םימעפל התוא םיראתמש לככ תנגוה־יתלב הקסיע וז התיה אל .רקא ףלא־םירשע
ה יינקה־חוכב ירה $24־כ קר היה םירלודב ריחמה לש ךרעה־הוושש יפ־לע־ףא יכ
:ידמל אוה רזומ .וגלש האמה עצמא לש םירלוד יפלא המכב םכתסה ןמז ותוא לש
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ן כא התעשב ,םינבלה ידי־לע םינאידניאה תאנוהל לשמ התשענש ,המצע וז השרפ
ו מלישש ריחמה אל התיה האילפמה הדבועה .ידנלוהה ןופצמב רתי־תונינא התליג

.ןכוסמ םידקת הז היה .ללכב םלשל ךרוצ ושחש הז אלא םינאידניאל םידנלוהה
ו ש־לע תיאקירמא המדא לע תולעבב קיזחהל ידנלוה היה לוכי םא םג ,ןכמ־רחאל
ק ידנלוהה ושרד ,םיידנלוהה תונוטלשה םעטמ םג קנעמ ול היה םא קר ידנלוהה קוחה
ר חאלשכ .םינאידניאה ידימ ןינק־תוכז וזיא הליחת הנקיש תולעב ול שוכרל שקבמה ןמ

ל כ היה ,תולודג תוזוחאב תולחנתהל ןורטפה תטיש ןוסדאהה יפוח לע הגהנוה 1629
ן מ ןינק־תוכז לבקל לכוי םרטב םינאידניאה ידימ ןינק־תוכז ול גישהל שרדנ ןורטפ
ם ילגנאה ןיב םינושארה תועקרקה־יכוסכיס וצרפש רחאל קר .תידנלוהה תושרה
ן יידע םילגנאה םלוא .םינאידניאה ןמ םיחטש "תונקל" םילגנאה םג ולחה םידנלוהל
ו א יקנ ןופצמבש ןינע טושפ אלא תירקיע תיקוח תוכז אל וז ןיעמ "השיכר״ב ואר
ת יקוחה תירוקמה תולעבל סמאיליו ר׳גור לש תיאנקהו תטהולה ותאנק .ןיע־תיארמב
ו רוד־ינב לש םנופצמ תא החיתרה רוכמל םתוכז לע ותושקעתהו םינאידניאה לש
ק נעוה הבש הדיחיה תילגנאה הבשומה זא התיה ולש דנלייא־דור .דנלגניא־וינב

. םינאידניאה ידימ (1638 ;1636) המדאה השכרנש רחאל קר (1644) ילגנאה רטרא׳צה
ם ילגנאה וכישמה תויאקירמאה תובשומב תומוקמ ראשב םג דנלגניא־וינב םגש ףא
, דיפלש תיטפשמה םתדמעמ וזז אל םלועמ ,םינאידניאה תומדא תא "שוכרל" םגהנמב
ך כ ,םינאידניאה תומדא לכ .ילגנאה קוחב דמעמ םוש תינאידניאה ןינקה־תוכזל ןיא
ק ינעהל היה לוכי ודבל רתכה .רוביצ־תלחנ ןימכ ויה ,תיטפשמ הניחבמ חינהל ופיסוה
.ץופחיש ימ לכלו ,ןינק־תוכז
ל ש םתונוכנל ןמיס קר ינאידניא "ןינק רטש" אופא ראשנ ילגנאה קוחה יניעב
ת וכז םוש םינאידניאל הגויה אל הליחתכלמ ןהילעש תועקרק תונפל םינאידניא
ד נלגניא־וינ ינבמ המכ .יוצר ינאידניאה ןינקה־רטש היה דבלב הז םעטמ ,ןבומ .תיקוח
ם ג ומכ הרשיו תקדוצ תוכז" לע תודע לש ףסונ ישיא ןורתי ךכב ואר םיינקדצה
ט הלה אלול ירה ,דולקמ יטסירכ םאיליו ונל ריכזמש ומכ ,ךא ."המדאה לע תיטפשמ
ה מדא "תשיכר" לש העיגרמה היצקיפה התיה היושע סמאיליו ר׳גור לש ירסומה
ה כמ הגויה אל םלועמו ודוה־ברעמ־ייאל תידנלוהה הרבחה תומב תומל תינאידניא
.תוילגנאה תובשומב שרוש

־ יתלב תיטפשמ־תירסומ היבוברע ךותב אופא הלחה תיאקירמאה המדאה תסיפת
ת יאקירמאה היעבה הפיסוה םיחרזאה־תמחלמ ירחא בר ןמז דוע .תילכתב תיפוריא
ד ירטהל עקרקה לש םיירוקמה הילעב לא ואב־בורקמ־םישדחה יסחי לש תדחוימה
ם יטבשה לש הנושמה סחיה" .םתייאר תא לפרעלו םיאקירמאה לש םנופצמ תא
ט נארג אישנה ינפל םיינאידניא םיניינעל ביצנה ןנולתה ,"הלשממה לא םיינאידניאה
־ תעב תוספורטופא־ינבו תוינוביר תויושר םע ומכ םהמע גוהנל בייחמ..." ,1873־ב
, םשוטשיטב םיימואלה תולובגה תא ריאשהל ותעשב עייס הז רבד ."תחא־הנועבו
ת וטשפתהה לש םיינידמהו םייטפשמה םיעצמאה לכל יטמילבורפ יפוא הויש ךכ בגאו
.תימואלה
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 ולכי אל םה !ט״יה האמה תישארב םיאקירמאה לש האובנה תולוגס ויה תומוגפ־המ
 ־תוצרא לש םיחרזא ואלסי הב תוריהמה תא ,שארמ תוזחל ןכש־לכ ,םשפנב תומדל
 םיטבשה לש םתעיקש היהת הריהמ־המ דושחל ולכי אל םג ןכ .תשביה תא תירבה
 הנייהת רבעשל דוה־תורמוא ,ארומ־תוליפמ "תומוא" ןתואש הבשחמה .םיינאידגיאה
 ץרא־תוניפ המכל םיקוחד ,םינוא־ירסח ,םינויבא תוספורטופא־ינבל תחא האמ ךותב
 םימכחה םיאנידמה לש רתויב םיעורפה םהיתונוימדל רבעמ התיה וז הבשחמ-תוחיחצ
.רודה לש רתויב םיינודזה וא רתויב
 יכ םיטירבה ובשח ח״יה האמה עצמאב םיתפרצה םע תוירסיקה תומחלמה תעב
 הגהנ הליחת .ףכה תא עירכי םייאמצעה םיינאידניאה םיטבשה לש םחוכש רשפא
 ,םיתפרצהש דועב ,הלש םיינאידניאה םינכשה םע היניעב בוטכ תיטירב הבשומ לכ
 היגטרטסאב םייאבצ תירב־ינבכ םיינאידניא םיטבש החלצהב ולצינ ,רתוי םייזוכירה
 רעיה־יתכריב ויתומחלמב תושעל ללכ אילפה אלש ,קודארב לרנגה .םהלש הלודגה

 ףוס־ףוס איבהל הויק תאזבו ,ולשמ םיינאידניא םינכוס 1755־ב הנימ ,הקירמא לש
 תוירחאה תא וידיל יטירבה רתכה לטנ ןכמ־רחאל .תינאידניאה תוינידמב םואית ידיל
 ודימעה התע ,תויטפשמ תויצקיפב לודג םחוכ דימתש ,םיטירבה .םינאידניאה יניינע לע
 אל רתכה .םתמדאל םילעבו תוינוביר "תומוא" םה םינאידניאה םנמא וליאכ םינפ
 םינאידניאה ורחבי ,רשאכו ,םא ולאה תומדאה תא שוכרל תידוחיי היצפואל אלא ןעט

.םרכמל
 היהת תירבה תונידממ תחאש רשפא יכ היה המוד השדחה המואה לש הדוסיי ימיב

 ויחיו םינושה םיטבשה דחי ופרוצי ,םיסרוגה וסרג ,םש .םינאידניא קרו־ךא תבכרומ
 םג אלא תינאידניאה היעבה רתפית קר אל תאזבו ,ילרדפה דוחיאב םיווש םירבחכ
 םע םיאקירמאה םינכפהמה ונתנו־ואשנ וילעש ,טיפ־טרו׳פ לש הזוחה .דוחיאה קזוחי

 שרופמב עבק ,(1805־ב סרגנוקה ידי־לע רשואש) 1778־ב רווליד לש םינאידניאה
 רווליד ינב לש םתושארבש םייתודידי םיטבש ולכוי ,סרגנוקה לש ותמכסהב ,יכ

 תירבה־תוצרא ןיב הזוחה עבק םג 1785־ב .םהלשמ הנידמב היצרדפנוקל ףרטצהל
 תירבה־תוצרא לש קדצב םנומא אולמ תא תתל םינאידניאה םילוכי" יכ םיקורי׳צל
 ריצ חולשל ,ןוכנל ואריש תמיא־לכ ,םהל היהת תוכזו ,םהלש םיסרטניאל סחיב
."סרגנוקל םתריחבכ
 וא תחא תדכולמ הנידמ םיבר םיאקירמא וזח הנאיזיאול־תיינק לש תרגסמה ךותב
 בשייל תינכתב ןייע ןוסרפ׳ג .דוחיאה לש וירבאמ רבא ,םינאידניא לש תודחא
 .חרזמה ןמ רובעל םלדשל היהי רשפאש םינאידניאה לכ תא איהה הירוטירטב

ש מישש ,(1789) תיאקירמא היפרגואיג יצולחה רפסה רבחמ ,סרומ הידידי דנרוורה
 הלשממה םעטמ חלשנ ,םתלוזו םינאידניאה ברקב תורצנה־תצפהל־הדוגאה ריכזמ

 ־ןופצב ויעסמ רחאל .םבצמ תא רוקחלו םינאידניאה יחטשב עוסנל 1819־ב תילרדפה
 קרו־ךא תאזה הירוטירטה רמשית״ש 1822־ב המחלמה־ריכזמל עיצה ברעמה
 םירוזפה םינאידניאה ןמ םיבר דחא ףוגב סנכל ןויסנה תא הב תושעל ידכ ,םינאידניאל
אובב תוכזלו ,םיחרזאל תויהל ,ךוניח לבקל ,ןאכ בשיתהל ורחבי רשא לככ םתלוזו
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, 1רנ1מ אישנה ."דוחיאב תונידמהו תוירוטירטה ראשל תופתושמה תויוכזה לכב תעה
, די׳גרו׳גב םיינאידניאה םיניינעה ועיגה רשאכ ,1825־ב סרגנוקה לא הנורחאה ותרגיאב
־ לבחב ודחואי םשו ,יפיסיסימל ברעממ לא חרזמה יטבש ורבעויש עיצה ,רבשמ־דע
ף א .טקשה סוגיקואל דע התעפשה תא ביחרת ךכ ךרדבש ,תירבה־תוצרא לש תוסח
ת ועצהמ הרורבה הנקסמה וז .דתיה ירה ,הנידמ לש דמעמ לע שרופמב רבוד אל יכ
ן מזש ,ורנומ לש המחלמה־ריכזמ ,ןוהלאק רוריבב זמר הנידמ לש דמעמ לע .ולא
ת ינאידניא הנידמ וזיא םיקהל הנווכה .םרומ הידידי לש ח״ודה תא לביק ןכ ינפל רצק
ן מזל ןמזמ יוטיב ידיל האב הנידמ םיקהל םמצע םינאידניאל חינהל וא תאזכש
־ תוינידמ" תרגסמב ,טנארג אישנה ץילמה 1871־ב דוע .םיחרזאה־תמחלמ רחאל דע
ב ור תא ץבקל" תנמ־לע סזנקל םורדמ רוזיא ןוניכ לע ,ולש תינאידניאה "םולשה
ת ויטירבה תוזוחאל םורדמו טקשה סוניקואל ירוסימה ןיב התע םיאצמנה םינאידניאה
.הרוהט תינאידניא תויהל הדעונ וז הנידמ ."תחא הנידמ וא תחא הירוטירט ללכל
י דיב םעפ ויהש תועקרק לע תיפוריאה תולעבהו תוינאידניאה תויוכזה תלאש
, דנלגניא־ויג לש םינאטירופה .םינבומ המכ דועב םייתניב הכבתסה םינאידניאה
ה מדאה לע ןיגק־תוכז ול הנוק םדאש ידוסיה יכ״נתה ןורקעה תא וטקנש ,לשמל
ם ינאידניאלו ליאוה" יכ ,פורתניו ןו׳ג לש ונושלב ,וקיסה ,התחבשהו התקזחה ףקותב
ץ וחמ ירה ...חיבשהל ולכי ןתואש וא םהל ויהש תומדא ןתוא לע קר תיעבט תוכז
."החיבשהל ץופחיו לכויש ימ לכ ינפל החותפ ץראה ןהל
ם יפפוח ויה םיינאידניא םיטבש םע ותרכנש םחוסינב םיינמלוגהו םיבורמה םיזוחה
ת א וגצייש םיטבש־ישארל (1795) ןייו ינותנא לרנגה ןיב ליוונירג־הזוח .םירתוסו
־ םיצעה־ברקב םתלפמ רחאל ,ימאימו ודנייאו ,ינ1ש ,רווליד לש םיטבשה־תותירב
ת ומדאלו תוינאידניא תומדאל ברעמה־ןופצ לש הירוטירטה לכ תא קליח ,םילופנה
ם יישממה םיחטשה ןיב רתוי וא תוחפ דירפה הז וק .םינבל לש םיבושייל תוחותפה
ה אמה־תיצחמ ךותב ,זאו .ט״יה האמה תישארל דע םינבלו םינאידניא תובשיתה לש
ם ישטשוטמ םימוחת תולעב תודחוימ תושיכרו םיפסונ םיזוח לע םכסוה ,ךכ־רחאלש
ל ש ןינקה־תויוכזמ הזיא היה רורב אל .םיטבש־יסיסר וא םידדוב םיטבש םע
."ולטב" םינאידניאה
ו נדמעמב םידחוימה םידדצה" יכ דשחה תא ןוסרפ׳ג לצא ררוע הקירמאב בצמה
ה יהיש תומוא ראש םע םיסחיה תעיבקל יעבט קוח ןונקת ובייחיש רשפא יפרגואיגה
י כ ןמז רחאל ריבסה טרווא דראוודא ."הפוריא לש םיאנתה וחימצהש הזמ הנוש
ם ייוצמה הלא ןוגכ רבכמ־םיססובמו םירורב םייקוח תולובג ןיא הקירמאבו ליאוה
ת חא הנקסמ .השדח תועמשמ םישבול םייעבטה תולובגה לכ חרכהב ירה הפוריאב

ו ז .דתיה ,הנידמה־ריכזמ היהשכ ומצע טרווא קיסה התואש ,תואצות־תרה תישעמ
ה ל הנקמ הניא הקירמאב תובשומ לע תיפוריא ץרא לש "תיקוח״ה תולעבה םצעש
.תאזה תקחורמה תשביב ברעתהל תוכז םוש
ב רעמה לש ישממה ובושיי לעו תויעקרק תויוכז לע םינאידניאה םע םיכוסכיסה
,תורומש ויה םיחרזאה־תמחלמ ירחא .ט״יה האמה לש היתונש לכ טעמכ וכשמנ
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ל ש תיברעמה תיצחמה לכ ינפ־לע םירוזפ םינאידניא לש דיצ־יחטשו הערמ־ירכ
ה אישל העיגה דבלב םידיליה םיממעה ליבשב תורומש תמקה לש תוינידמה .המואה
.ןוגירואו הינרופילאק תונידמ לש הזמ רתוי לודג ללוכה ןחטש היהשכ ,1870־ב
־ יתלב יזיפ ךוסכיסב םידמוע םיאקירמא ויה םיחרזאה־תמחלמ רחאל ךימסש םינשב
 רחא .תילאינולוקה הפוקתה זאמ איהש תע לכב רשאמ רתוי םינאידניאה םע יעצמא
ת רבעה לש ,הנאיזיאול־תיינקב הצוענ התליחתש ,תוינידמה לש אישה־תדוקנ האב
ם יבושייה דגנכ—הדכיל תוינידמ התוא .יפיסיסימל רבעמש ברעמה לא םינאידניא
ף י׳צה .הואג הברהו יאבצ חוכ םהל ויה ןיידעש םינאידניא—םיבחרתמה םייאקירמאה
866 1־ב הזוח ביבס ןויד תעב ןגולתמכ לאש הפאפקנוא לש ואיסה־ינבמ בודה־עלצ
:(ונימי לש הטוקאד־םורדב) רייפ־טרופב

, ץרא־תסיפ ינממ שקבת םא .יל תכייש איהש רובס ינא 1 תכייש תאזה המדאה ימל
ת אזה ץראה לכ .דאמ דע ילע הביבח איהו הילע רתוול לוכי ינניא .התוא ןתא אל
ה לוכ ץראה הזה רהנה דע יפיסיסימה ןמש עדוי ינא .יל תכייש רהנה ירבע ינשמ
, יתרמאש ומכ ,תאזה ץראה לכ .יטאלפל דע ןוטסולייה ןמ ונעסנ וגאשו ,ונל תכייש
י לע הביבח איה יכ ,התוא דל ןתא אל ,ינממ התוא שקבת ,יחא ,התא םאו ,ונלש איה
.יל עמשתש הווקמ ינאו

.ועמש אל םיאקירמאה
ם ייחה לע ומייא םה יכ ,םינאידניאה ןמ םלעתהל היה רשפא־יא ןכ־יפ־לע־ףא
־ תוצרא לש תואלקחה־ביצנ ריהזה ,1869־ב דוע .ברעמה יקלחמ הברהב תועקרקהו

ר הנה ןיבש הירוטירטב םיטטושמה "םיניועה םינאידניאה ףלא־םישימח" יכ תירבה
ן הש ...תויתוברת תועפשה ינפב תומיטאו "םיחומ־תוהק" םילגמ זיקור־ירהל ירוסימ
ם ג םרפסמ לע זירפה אל אוה ."םדא־ינב לש הז רזומ עזגב וליפא תואלפומ
 ןהבו תודוצמ 110־מ הלעמל תירבה־תוצרא תלשממ הדימעה םדגנכ .םתביא לע אל
ם היתבל םילייחה וחלשנשמ לבא .דבלב יליעה ירוסימ לבח ותואב לייח 20,000־כ
י חטשבו םורדב רוטיש תולועפל אבצה תוחוכ וקיפסה אל םיחרזאה־תמחלמ ירחא
ף לא־םייתאמכ םתסה־ןמ 1870־ב ויה ולוכ ברעמב .תחא־הנועבו־תעב םינאידניאה
.םתס הדגא רדגב היה אל ןיידע ינאידניאה םויאה ;םינאידניא
ס רגנוקה לא ונפ הנאטנומו גנימויאו ,ודארולוק לש רושימה יבחרמב םישדח םיבשות
, קיפסמ רפסמב םהיתומדא לע םיניגמ םילייח ןיאש וננולתה םה .הרזעל תומוצעב
ו סבוה 1876 לש תילרדפה הפקתימב .וזמ וז ידמ תוקחורמו ידמ תושלח תודוצמהש

ק ר האב וז הנפמ־תדוקנ ךא ,ףרוטמה־סוסהו בשויה־רפה םיטבשה־ישאר תיפוס
ר אשו םירקוב ."הנטקה־הלודגה ןרקה" לע ברקב וישנא 264־ו רטסאק ולסוחש רחאל
ו שמיש םהירבדלש ,םינאידניאל תורומש לש ןתמקה דגנ ןועטל ופיסוה םיבשיתמ
ר וגאל תנמ־לע תגסל ואיס־ינב ולכוי םכותלש הלשממה ידי־לע םינגומ םירצבמ
ה טוקאד־םורד תנידמ לש התיצחמ הבשחנ ןיידע 1880־ב .תושדח תוטישפל חוכ

.תינאידניא המדא
ןיב תודבעה לע ךוסכיסב קחשמ־ילכ ברעמה תומדא ושענ םיחרזאה־תמחלמ ינפל
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ד ימת ־רכס ויהי םינאידניאה יכ וויקש םיבר ויה םידדצה ינשב .םורדל ןופצה
ה חויד םינאידניא יניינעל טאניסה־תדעו .דגנכש־דצה לש תיברעמה ותוטשפתהל
, בושייל ןתינ וניאש הז לבח םייק תינאידניאה הירוטירטל ברעממו ליאוה" יכ 1836־ב
. "ץוחב ראשייש םוקמבו ,ונל ץוחמ םיאצמנ םה .הנבל היסולכואב םפיקהל רשפא־יא
ם יימורדה ועיצה תינאידניא הירוטירטל קוח־תעצה לע 1837־ב חוכיווה תעשב
י רוסימל ןופצמ תומדאה לכ תא םינאידניאל ונתיש ידי־לע ןופצה תוטשפתה תא םוסחל
ת וינופצה תוינכתל שי המוד הרטמ יכ היה המוד .זיקור־ירהל דע ירוסימ רהנל ברעממו
ו רצענ הקסארבנ תא ןגראל תונויסנ .ברעמה־םורדב םינאידניאה בושייל תוליבקמה
.דבלב םינאידניאל ץראה הדחיתג תויזוח תובורע יפלש תונעט ידי־לע
ת וחפל תחא האמ ךשמ—תורצ םורגל קיפסמ םינאידניאה לש םחוכ היהש ןמז לכ
ל ופריע לע רומשל ליעומל םייאקירמא םיחרזא םהל ואר—המואה לש התדלוה רחאל
ל ש םתולעב הרשוא וליא .םינאידניאה לש םהיתועיבתו םינאידניאה לש םהיתולובג

ל ש םתנומא תא קזחמ קר רבדה היה ירה רוריבב תרדגומ הירוטירט לע םינאידניא
, דתיה רתויב תובורק םיתעל .הירוטירט התוא לע םלוע־תולעבל םתוכזב םינאידניאה
ו הורכמש רחאל קר שרופמב תרכומ םיוסמ ץרא־חטש לע םינאידניא לש םתולעב
ה בוטה החכוהה ללכ ־ךרדב הבשחנ רוכמל םינאידניאה תונוכנ .םינבלל םינאידניאה
ד דונ ןגע םינאידניאה וראשנ ךכ הנה .תינאידניא תולעבל ,הדיחיה תופוכתו ,רתויב
" תומוא״ה וניתוצקב ויה אלול .םיימואלה תולובגה יווק תא תוחונה־הברמל שטשטמה
ר תיב רידגהל םיחרכומ ונייהש דאמ רשפא זא יכ ,תודדונהו תולפרועמה ,תוברה ולאה
ל ש ןורחאה ותוריש היה הז .ונלש תוימואלה ימוחת תא תושקונ רתיבו תודח
.ןבלה םדאל ינאידניאה
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