
ר וביצה תומדא לש תויגוס :סט»ג .ו לופ
תירבה־תוצראב
ה קיזחמ תילרדפה הלשממה ןיידע ןהבש ב״הרא לש קוחרה ברעמה תונידממ ןתואב
ת ומדא לש ןלוהינ תוינידממ חור ־תרומ רבכמ תמייק תירוביצ תולעבב תומדא הברה
ת ואנה םלוצינל סחיב הלוכ המואה יבחרב הדרחה הרבג תונורחאה םינשבו רוביצה

6 ,ןוגירואב המדאה ןמ זוחא םינשו־םישימח .עבטה־תורצוא לש 3 6 6 ,והאדייאב % %
86־ו הטויב ר בעמ ןתלוזו ולא תונידמ .ילרדפ לוהינל םיפופכ םדוע הדאווינב %
ך ותב עבטה תורצוא לש םלוהינל וטקננש תוינידמה־יווקש תוסרוג זיקור־ירהל
ה לשממל התיה אל ןהבש ,תויחרזמה תונידמה ןמ ידמ רתוי ועפשוה ןהיתולובג
א יה ןיא בושש וא רוביצ־תומדא לש םיבחרנ םיחטש לע תולעב םלועמ תילרדפה
ה דימב םירערעמ םיילרדפה לוהינהו תולעבהש תוננולתמ תונידמ ןתוא .םהב הקיזחמ
ם יללוש םיטקננה תוינידמה ־יווקו ילרדפה רטשמה ךותב תיתנידמה תורמה תא תיניצר
ת ילכלכ החימצל תועודי תויורשפא קוחרה ברעמה לש רתוי תושדחה תונידמה ןמ

.רתוי תוקיתווה תונידמה ןתעשב ונהינ ןהמש
:תויפיצפסה תונלבוקה ןמ המכ הזב הנמנ

 האצוה םיימואלה תורעיב סרגנוקה לש ותוכמס ףקותב הממש ירוזא ומקוהשמ
.ילכלכ שומיש ללכמ לודג ילאיצנטופ ךרע תלעב תורעיו־םיבצחמ־עקרק
 ,האיצוה םג ףא ,איצוהל הלוכי םינפה־ריכזמ ידי־לע האפקהה תוכמס תלעפה
.והשלכ ילכלכ שומיש ללכמ רוביצ־תומדא
ת ושעיהל ולכיש ,הטויבו ודארולוקב םילצפה־טפנ יצברימ לש םתעקפה
.הלודג תילכלכ תוחתפתהל סיסב
1 לש םתשיכר לע ךשמנה רוסיאה 6 ם ייטרפ םיסרטניא ידי־לע רקא ןוילימ 0
ו תנעטל יכ־ףא ,תועקרקה־לוהיג־תכשל לש הלוהינל םינותנה הערמ ירוזאב
ם ינשל קר ןווכמ ולאה תושיכרה תעינמל ףקות ןתונה קוחה היה ברעמה לש
.רתויה לכל תורופס
ת וירוביצ תומדא עפשש הדבועה ףרח ישפחה ריעזה קשמל השעמל ץק תמיש
.הלשממה תושרב ןיידע יוצמ
ם יבצחמ תורכההמ הסנכההש הדבועל תוחמש ןניא ודארלוקו גנימויאו
ה אצוה הרקיעבו החבשהה־ןרקל הסנכנ ולא תונידמב תוירוביצ תומדאב
.תורחא תונידמב

ה בחרהל תיעקרקה המרופירה ירחושו ףונ־ירמשמ ,םיגולוקא ויה םיפיטמ ךכ ךותב
ם יקרפ תריציל ,םיימואלה םיקרפהו תורעיה ךותב ןומישיה יחטש לש רתויב הלודג
1 לש םיבצחמה־קוח לוטיבל ,םיפסונ םיימואל 87 ם יימואל תורעיב היירכ ריתמה 2
ם ישמתשמה תא בייחל ,הלא תוזוחמ לש תויעבטה תולוגסה לע ןגהל ידכ ףונ־ירתאבו
א לו הערמה ישומיש דעב ילכלכה ריחמה תא םלשל הלשממה לש הערמה־תומדאב
לע ןגהל ןכו ,רבעב הקיטילופה־יקסע וביתכהש דאמ דע םיכומנה םיפירעתה תא
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א לש החטבה השרדנ הנושארו־שארב .םהיתורומש לע םינאידניא לש םהיתויוכז
ה כימתמ תונהינה תויתילכת־בר תוינכת תשרל קפוא־רצ יכונא סרטניאל השרוי
ד צ לכמש ,סרגנוקה .םהמ האנהלו הלאה םיימואלה תורצואה לש םלוצינל הבחר
ו ל האר ,ןתאצקהו תועקרקה לוהינ לש תוינידמב םילודג םייוניש גיהנהל וב וקחד
ת בחרנ תוכמס לבקתש רוביצ ־תומדא ־תדעוול תללוכה היעבה תא ריבעהל המכחל
ר שא תועצה לש ןחוסינבו ןתקידבב הל ורזעיש ץראבש תונורשכה יבוט תא ןימזהל
־ הדעווה תא הז ךרוצל סרגנוקה םיקה 1964־ב .סרגנוקה לש ונויעל הנשגות
ש יגהל הנממ שקיבו הבידנ תיפסכ הכימת הל ןתנ ,רוביצה־תומדא־קוח־תקידבל
.םינש שש ךותב—ןכמ־רחאלו ,םינש עברא ךותב היתוצלמה תא
ה ירוטסיה התיה הירקחמ ראשל הב ךרוצ הדעווה האצמש תונושארה תוינכתה תחא
ם רומישל וטקננש םידעצה לשו ןתאצקהו ןלוהינ ,רוביצה־תומדא תשיכר לש תללוכ
ת ויעבה תא רקחש םדאכ .עבק־תורומשל ושרפוהש םיחטש םתוא לש םחותיפלו

ל לוכה םוכיסה תא ןיכהל יתיכז הנש 40־מ הלעמל ךשמ ןהילע בותכל הבריהו ולאה
.הזב הלעמ ינא תוירקיעה ויתודוקנמ המכ .הזה
ע ברא הל ויה ט״יה האמה ףוס דעו תואמצעה זאמ תיאקירמאה תיעקרקה תוינידמה
; הלשממל תוסנכה איבהל (1) :תילאינולוקה הפוקתה ןמ השרי ןתואש תורטמ
ם ילייחל לומג תתל (3) ;תושדח תוליהק לש ןתחימצו ןתובשיתהל עייסל (2)
ל ש םתיינב תאו הקדצ־תודסומ לש םתמקה תא ,ךוניחה תא םדקל (4)ו ;םיררחושמ
ם ידיתע ולאה תורטמה עברא לכב םילגודה .עקרק־יקנעמ ידי־לע םיימינפ םירופיש
י דיל איבהלו ןהמ תחא לכ לש תיסחיה תובישחה תולאשב םהיניב שגנתהל ויה
.םידגונמו םירתוס םידעצ תטיקנ
י מיב ומלוש אלו הכפהמה תעב ורצונש םידבכה תובוחה תא עורפל ךרוצה
, ןוטלימה רדנסקלא תא ,ירארגאה לקידארה ,ןוסרפ׳ג םאמות תא עינה היצרדפנוקה
ד ובעישל םיכסהל ,םייניב־תדמע גצייש ,ןיטאלאג טרבלא תאו ,ילקסיפה ןרמשה
ר וביצה תומדא תא ורכמיש םכסוה .בוחה תרזחה םשל תועקרק תריכממ תוסנכהה
. "דבלב הז ךרוצל ...שדקויו ...תובוחה לש םקוליסל וא םלוסיחל הצקוי" ןוידפהו

ת א רושקל התיה הדיתע 1798 לירפאמו 1790 טסוגואב 4 םוימ וז תיגיגח תובייחתה
ה מדא רוכמל ויה םידיתע .בוחה לש וקוליסל דע תוסנכה לש תוינידמל סרגנוקה
ה ורכמי ןכ־ירחאש התיה הרבסו ,ינוטיס סיסב לע הזרכא־תריכמב םילודג םיחטשב
ע קרק רכומ ותעשב רפוק ריומינפ סמיי׳ג לש ויבא היהש ךרדכ תונועמקב םינוקה
.קרוי־וינ לש ר?םב תונועמקב
ל ע הערכה תעב תוסנכהה תשגדה לע ושס אל ןוסרפ׳ג לש םיירארגאה וידיסח
ה קלח םה םינטקה תועקרקה־ילעב״ש ותא ומיכסה םה .רוביצה־תומדא לש ןדועיי

ם יקנעמ״שו ,רתוי םייארחאל תוירבה תא ךפוה יעקרק ןינקש ,"הנידמ לש רתויב רקיה
־ יתלב םהש "םילופונומ" תריציל םיטונ םילודג םיחטש לע תולעב וא "םימוצע
ל א הלק השיג טושפה םדאל תתל ויה םישקבמ .תינידמו תיתרבח הניחבמ םייוצר
.הדוביעמ ורבצי ילואש ןוהה ךותמ תולעב ול שוכרל תונמדזהו רוביצה־תומדא
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ם תיבשהל ,בל־יכשומ תומוקמ םהל רוחבל םיבשיתמל ריתהל בייחמ היה הז רבד
ר עסב םיבשיתמה .חותיפו הקזחה לש תודחא םינש רובעכ רעצימ ריחמב םשכרלו
־ תוכז ושרד ךכיפלו תויבמופ תוריכמב םהמע תורחתהל םירספס ואוביש וצר אל
ו צר םג םה .רקאל $1.25 לש רעצימה־ריחמב םהיתוזוחא תא שוכרל םינושאר
ה ניחדיתש וצר ,הרירב ןיאב .לעופב־םיבשיתמל רוביצה־תומדא תא ורמשיש
ם ישורדה רלודה 200 תא ףוסאל תוהש םהל היהתש ידכ רשפאש לככ תוריכמה
ם ירוזאה לע םיגייס םוש ומשוי אלש וצר ךכ ךותב .(רקא 160) םהלש תיעיברל
ם ירוזאמ םינאידניאה תא תוריהמב קיחרהל ושרד םהו דתי עוקתל ושרוי םהבש
.תועקרקה תדידמ תא תוריהמב עצבלו םייוצר
ל כב בשיתהל םישנאל רשפאיש ,בחרו הותפ יעקרק רטשמ לש הלא םידיסחל ץוחמ
ת ורעי ,םיעקרקמ יקסעב די ול התיהש היסולכואב דוסי דוע היה ,וצפחי רשא
ו נאשכ לבא ,תועקרקה יקסע לש הירוטסיהה תא בותכל הסינ אל שיא .םיבצחמו
־ ירייס ,תועקרקה יפוצ ,תועקרקה־ירוסרס ,םירספסה רפסמ לע ונתעד םינתונ
ן ידה־יכרוע רפסמ לעו סמ־תולקהו תולעב־ירטש ,עקרק־תויוכזב םירחוסה ,תורעיה
, םיעקרקמב תורספסב ןוה ודיספהו ןוה ושעש הלא ןכו ,הלא רמס יקוסיעב וקסעש
ת ועקרקב וקסעש םישנא .הלא תודמעמ לש םתעפשה .דתיה הלודגש תוארל ונל לקנה
ו עצוהש ולא ןוגכ תונקת םושב וצר אל ,םהיחוור ךרד לע תולבגה םושב וצר אל
ד צה ןמ .םהיתולועפ תוריקחב וצר אלו ,תועקרקה־תכשל ביצנ ידי־לע םיוסמ בלשב
ת גשהל עייסתו םיימינפ םירופיש קפסת ,םירגהמ ךושמתש הקיקח דעב ויה יבויחה
ש וקיב תא הנצרמתש תולועפ זרזל ודקש תובשיתהה יצולח םע דחיו ,יתנידמ דמעמ
.ןכרע תיילע תאו תועקרקה
ה תכז תומחלמ־יררחושמל לומגתכ תוירוביצה תומדאה לוצינ לש תישילשה הרטמה
ו קיסקמ םע המחלמה ללוכ ,תומחלמה לכ יררחושמ .סרגנוקה לש הבידנה ותכימתל
ר ימהל ולכי ןתואש תואשרה ולביק ,דבלב םידחא םימי ותריש םא םג ,48—1846־ב
ת ירוביצ המדא התיה ובש םוקמ לכב ןכמ־רחאלו םייאבצ םיחטשב הליחת ,עקרקב
א לא םילייחל קר אל ןתינש ,רקא 160 לש ברימה־קנעמ ,תמא .הישרודל תנמוזמ
ת ילאינולוקה הפוקתב םיניצק וכז ול רתוי בידנה ללשה תמועל היה ןטק ,םיניצקל םג
ת יטרקומד הפוקתב לבא—םילרנג־רויאמל רקא 15,000 ידכ דע ועיגה וללה—הכפהמבו
ת ואשרהה לש ןבור־בור .תוחפ םייוצר תוגרדה ןיב םיבשונה םישרפהה וארנ רתוי
ה מדאה הלזוה ךכבו ,תועקרקל יתלשממה רעזימה־ריחממ הברהב ךומנ ריחמב ורכמנ
.ןתוא ושכרש םיבשיתמ םתואלו םירספסל
ת ולעבה ןמ הבזכא תולגל תירוביצה המדאה תונידמ ולחה דאמ םדקומ בלשב
ן ה .תילרדפה תוינידמה תעיבקמו ילרדפה ןלוהינמ ,רוביצה תומדא לע תילרדפה
ת ונידמה םע ןויווש לש סיסב לע" תירבה־תוצרא לש דוחיאל ולבקתנ יכ ורכז
א לש תומדא לע תולעבה ןהמ הענמנ ןכ־יפ־לע־ףאו ,"דחאכ םינבומה לכב ,תוירוקמה
ת ונידמה הרשע־שלש ראש לכו םטסו׳צאסאמש ןמזב־וב ,ןהיתולובגב וקנעוה
,ןכ לע רתי .ןהיתולובג ךותב וקנעוה אלש תומדאה לע ןמצעל ורמש תוירוקמה



ל ו י ג ו. פ ס ט י 88

 אדמות על מס תטלנה לא שלפיו הסכם על לחתום בשעתו נדרשו החדשות המדינות
 החדשות המדינות תקבלנה למען מכירתן. אחרי שנים חמש משר החדשים המענקים

שבתחו מאדמות־הציבור משלושים־וששה אחד חלק להן הוצע אלה מעין הסכמים
 ראתה לא מדינה שום אחרות. למטרות יותר קטנים מענקים וכן לבתי־ספר, מיהן

 כדי לקבלו שהוכרחה בהסכם אחרי־כן ראתה לא מדינה ושום המיקח, מן אז מרוצה
 הממשלה את להניע שניסו מדינות היו חד־צדדי. הסכם אלא לאיחוד להיכנס

 גדולים מענקים להשיג התאמצו אחרות ואילו אדמותיהן על להן לוותר הפדרלית
 קבלתה שעם עד ויותר יותר רוחב־יד הקונגרס גילה אכן השנים במרוצת יותר.

 אדמות־הציבור מתוך לבחור הזכות החדשה למדינה ניתנה לאיחוד אלאסקה של
 ממדינת פי־שלושה גדול שטח כלומר אקר, מיליון ממאה למעלה קצת שבתחומיה

 כאשר מגרשים לשני עיירה בכל אחד ממגרש גדלו לבתי־ספר המענקים ניו־יורק.

 יוטה, נתקבלו כאשר מגרשים ולארבעה ,1850ב־ לאיחוד קאליפורניה נתקבלה
־ 1911 ,1896ב־ וניו־מקסיקו אריזונה  למדרשות ניתנו גדולים מענקים .1912ו

 להעמקתם ומסילות־ברזל, תעלות כבישים, לבניית—ביותר והחשוב חקלאיות,
 להן לקנות דרך המדינות שמצאו כיון והשקאה. שיט לצרכי נהרות של ושיפורם

 פנימיים, לשיפורים הצעות הרבה והעלו קמו מאדמות־הציבור, חלק על בעלות
 אדמות־בצה של המתנה היתד. ביותר מפוקפקת לפחות. היו מפוקפקות שקצתן

 חורג שהוא סברו קפדנים שפרשני־חוק דבר ליבשן, היו שאמורות למדינות
הפדרלית. הממשלה של מסמכותה

 אפשר כי טענו יתמכו בו מעשה לכל בתחוקה מפורשת אסמכתה תמיד שחיפשו הללו
 ומסילות־ברזל, תעלות כבישים, בשביל בתי־ספר, בשביל למענקים הצדקה למצוא
 הכנסה לממשלה יביאו ובזאת הנותרות האדמות שווי את יגדילו שהללו בנימוק
 הקרקע מחצית תינתן אם במתנה. כלשהי קרקע ניתנה לולא מאשר פחות לא־ גדולה

 כדי השמורות החלקות של המחיר והעלאת פנימיים שיפורים לצורך לסירוגים
 מושלם הנמק שמצא כיון הקונגרס, הפסד. כל בזה יהיה לא המיזער, מן כפליים

 למסילות־הברזל עצומים מענקים לאשר היה מוכן להקצות, שביקש למענקים כמעט

.1862—1871 בשנים הטראנס־יבשתיות
 נכבדות למטרות בסובסידיות ניסויים עושה הקונגרס היה ההענקות תהליך באמצעות

ם ציבוריות, אדמות בצורת פדרלי סיוע בלי להשיגן היה שאי־אפשר פני כל־  לא על־
 חזונו את מעט־מעט היה מרחיב האלו הנדיבות המתנות על בהחליטו ההיא. בעת
פי הלאומית הממשלה של סמכויותיה ועל אמריקה של ייעודה על שלו ל־  התחוקה. ע

 הכביש את אדמות־ציבור של ממכירתן בהכנסות שבנתה היא הלאומית הממשלה
 תעלת־אילינוי־ את איפשרו אשר הם לאומיים מענקי־קרקע באוהאיו. הלאומי

 מרובים שמשתמשיה תעלת־סו את שיקאגו, של לתעלת־הניקוז שקדמה זו ומישיגן,
 בזכות וויסקונסין. אינדיאנה באוהאיו, אחרות תעלות של מילים מאות ועוד ביותר,

 מסילות־ את ולבנות להקדים ניתן הלאומית הממשלה של הפזרניים מענקי־הקרקע
והפאציפית־הדרומית. הסאנטה־פה הפאציפית־הצפונית, יוניון־פאציפיק, הברזל
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־ יתבל םיפסכ לש רוקמ הלש תועקרקה־יקנעמב הקפיסש איה תימואלה הלשממה
ת ויתנידמ תואטיסרבינוא תמקהל םידעצ הדדועש איה ,ר?ס לש תוליהקב רפס
 תמקהב ךרוצה תא ורצי הלאה םיימואלה עקרקה־יקנעמ .תויאלקח תושרדמו תולודג

ם יקנעמה תא רוכמל תנמ־לע לזרבה־תוליסמ לשו תונידמה לש תועקרק־ידרשמ
ת ורטמה תא ללכב םישגהל תנמ־לע םגישהל ןתינש רתויב םיהובגה םיריחמב הלאה
5־ה תונשב .ונתינ ןמשל רשא ש גדה תא טעמ סרגנוקה ףפורשכ ,הרבעש האמה לש 0
ת וחפב ורכמנש תועקרק תקזחהל תואשרה לש תולודג תויומכ איצוה ,תוסנכהב
$־מ 1 . 2 ת ארקל דעצו קושב האצמנש ןמזה ךרואל סחיתהב המדאה ריחמ תא עבק ,5
ח וירה תא קיפהל תולדתשמ לזרבה־תוליסמו תונידמה ויה ,םניח־יקנעמ לש תוינידמ
ל ע םיטעמ קר ודמע ונמזב .ןהלש םיקנעמה ןמ רשפאה רדגבש רתויב לודגה

.רבדבש הריתסה
1־ב אב רוביצה־תומדא לש תונידמל רתויב לודגהו ןורחאה רותיווה 9 5 ר שאכ ,4
ת ונידמה לש ןהיתויוכז ירמוחמו טפנ־תורבח לש הרידא ץחל־תצובקל סרגנוקה הנענ
ז ג ,טפנב םימוצעה ןהיתורצוא לע םיפוחה לומש תועקרקה תא תונידמל רסמו
.ימואל שוכר ןהש ןוילעה טפשמה־תיב קספ ןכל םדוקש תירפגו

1 תנש 86 ל ע סרגנוקה טילחה הנש התוא ןכש ברעמה יאלקחל הנפמ־תנש התיה 2
ת ירבה־תוצרא תפמל השדח הרוצ רוצל ויה םידיתעש תכל־יקיחרמ םידעצ העברא
ם ילימ תואמ הברהו תויתשבי־סנארט לזרב־תוליסמ עברא תיינב לע ולקהש ךותמ
ד וביעל־תונתינה תונורחאה תומדאה תא תובשיתהל וחתפו ברעמב םירחא םיווק לש
ח יטבהש יתחפשמה־קשמה־קוח תלבק ,תויפיצאפה לזרבה־תוליסמל םיקנעמה .ץראב
1 לש םניח־קנעמ 6 ש מח ךשמ ןחתפלו םהיתוזוחאב בשיתהל םינכומה לכל רקא 0
ו רשפיא רתויו רתוי תומצמוצמ תורומשב םינאידניאה םיטבשה לש םזוכירו ,םינש
ה ברה לש הריהמה הרבעהה תא ,הברעמ היסולכואה לש ןורחאה לודגה קוניזה תא
1 לש ןתלבק תאו ,םירכאתמל םירקא ינוילימ ר שפא־יא .דוחיאל תושדח תונידמ 3
ת ועקרק וקנעוהו תואלקחה־דרשמ םקוה םהיפ־ לעש םיקוחה ןמ םג םלעתהל היה
ה יה אל ברעמה לש ויתורוק לכב .תויאלקח תושרדמ תמקהב עייסל ידכ הנידמ לכל
.הלודג הכ החימצ בינה ויתואצותבש תחא הנשב םידעצ לש הזכ בוליש םלועמ

1 תנש דע 90 6 םהל ושכר 0 0 0 , 0 0 , יתחפשמה־קשמה־קוח יפל עקרק לע תולעב שיא 0
1,ססס־ל עיגה רפסמהו , 6 2 1 תנשב 2 96 ם יירארגאה םינקתמה לש םנוחצנ לדוג לכ םע .1
ת ולודג תוריכמ עונמל םדיב הלע אל ,שממ־לעופב םיבשיתמל םניח־תומדא תגשהב

ם יבצחמה יסכנמ הברה ,ןכא .םיצע ירחוסו רקב־תורבח ,םיעקרקמ־תורבח ,םירספסל
H) אנה יקסע לש םילודגה a n n a) ם ירקאה יפלא־תואמ ,ליטס־סטייטס־דטיינוי לשו
־ רייאו תורבח לש םודאה־ץעה תוזוחאו הזורידנופ־ינרא ,םירישע סאלגוד־ינרא לש
ו נימיב הינרופילאק לש תויקנעה רקבהו טפנה תויורסיקו רבמאל־הי׳גרו׳גו רזואה

1 רחאל ומק 86 2.
ועצוה רבכש תומדא .תוסנכהה גשומ בזענ אל ,םניח םיקשמה תקולח לש התגהנה םע
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א והש חטש לכב השיכרל ויה םייונפ הזרכאב רכמיהל ויה םידיתעש םילודג םיחטשו
$ ריחמב . תינמז־תולעב־ירטש וא עקרק־יסרפ לצינש ימל ךכמ תוחפב וא ,רקאל 1-25 
, הקזח לש םישדח השש םותכ תולעבה תא לוטיל םיקשמה ילעב ופידעהש הרקמב
, $200 םולשת ידי־לע םינמוזמ־ימושירב םהלש םירקאה 160 ימושיר תא רימהל ולכי

40 6 דע לש םיחטשב החיחצ המדא םיבשיתמל עיצה 1877 לש רבדמה־תומדא־קוח
 1878 לש ןבאהו־ץעה־קוח יפל .רקאל $1.25 ומלשיו םימ הילא וריבעי םא רקא
$ ריחמב המדא םירקא 160 רוכמל היה רשפא ־ תבריקבש םיבשותל הכלהל ,רקאל 2.50 
ה מדא תוריכממ הלשממה הלביק ,השעמל .היינב־יכרצל ןבאה וא ץעה רובעב ,םוקמ
ה לביקש הממ רתוי הברה םניח־תומדא לש ןתקולח תישאר ירחא םיבצחמ תורבחהמו

ד אמ ןטק זוחא רוביצ־תומדאמ הסנכהה התיה 1862 רחאלש תמא .ןכל־םדוק
ה נשב 48%־ל העיגה ןהבש תומדוק םינשל דוגינב ,הלשממה לש תללוכה התסנכהמ
ץ רוש לראק ומכ םישנא ויהש ףא ,הבושח הרטמ התיה אל בוש הסנכהה .תחא
.ןכרעל האוושהב ןגוה ריחמ רעי־תומדא דעב םלשל שי יכ ורבסש
י רחא ןכ־יפ־לע־ףא .ךלוהו־רבוג די־בחורב ,תונידמל םיקנעמ תתל ףיסוה סרגנוקה

, הדירולפ ולביקש ומכ ןתמדאמ לודג הכ זוחא תושדחה תונידמה ולביק אל 1860
י פ־לע םיפצומהו םייתצבה ןהיחטש תא ולביקש וסנקרא וא ןגישימ ,הנאיזיאול
ל כות וב ריחמל םיגייס היה םש סרגנוקה ,ןכ לע רתי .1850־ו 1849 לש םיקוחה
ו א הנאטנומ ,הטוקאד םורדו ןופצ—"סובינמואה־תונידמ" יבגל .רכמיהל עקרקה
, ןכ יכ הנה .רקאל $10 רעזימה־ריחמ היה ,1889־ב דוחיאל וסנכנש—ןוטגנישוו
ת א התיה תבייחמ םידבאתמל םירשימב המדא תנתונ תילרדפה הלשממה דועב
ר עזימה־ריחמב םתוא רוכמל הנלכותש דע ןהלש םיקנעמה תא בכעל תונידמה
.העבק ותואש
ל ש תוינידמה םע לזרבה־תוליסמל םיקנעמה תא בשיל היה השק הדימ התואב
ם יקלחבו הפוריאב ןהיתועקרקל בחרנ םוסריפ ושע תולחנתהה־תוליסמ .םניח־תומדא
ת א תונקל םיבשיתמ יפלא הברה ואיבהו ,תירבה־תוצרא לש רתוי םיקיתווה
ה מצעל הריזחהש לזרב־תוליסמ לש תחא הרבח תוחפל התיה .ןתוא חתפלו ןהיתומדא
ו חילצה תורחאו ,הלש תועקרקה תוריכממ הליסמה תיינב לש ירוקמה ריחמה אולמ תא
.הדימ התואב טעמכ
ת ודעוול הליחת סרגנוקה קקזנ רוביצ־תומדאל עגונב הקיקח־תועצהב ןויע ךרוצל
 1816־בו רוביצ־תומדאל תדמתמ הדעו תיבה םיקה ,1805־ב ,ןכ־ירחאו תודחוימ
ן יב ידמל קודה הלועפ־ףותיש לש םירדסה ויה יכ המוד .ויתובקעב טאניסה ךלה
־ תומדאל תיבהו־טאניסה־תדעו ןיבל ,1812־ב המקוהש ,תיללכה־תועקרקה־תכשל
ה פוקתב דחוימב ,תועקרקה ידיקפ תא זיגרה סרגנוקהש רמול שי םג םא ,רוביצ
, ורכמנו ועצוה ,ודדמנש תומדאה לע םיטרופמ םירפסמ רידת שקיבש הזב ,הנושארה
ן פוסיא ירה ,הקיקח ךרוצל ןונכיתב תויחרכה תועידיה ויהש המכ לכ .תויבגה לע וא
ה מישמל תוצקהל בייח סרגנוקה שקיב ותואש טוריפב תוירוטירטו תונידמ ידי־לע
ךכ ידי־לע .הרידסה םתדובעב ויה םירגפמ רבכ אליממש ,ידמ םיטעומה םידיקפה תא
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ם ימושירב הערכה ,תויוכז־יבתכ תאצוהב רוגיפה תא קיבדהל הוקתה רתוי דוע התחדנ
 .קוית לש תודיבכמ תובוח ראש יולימו הזוחא־ירפס רוגיש ,תקולחמב .םייונש
ך א ,הכשלה לע תויובייחתה תעד־תולקב סימעמ סרגנוקה היה תוח״ודל ויתושירדב
ת ולבוקמה תוגרדל תורוכשמ תאלעהלו םידיקפ תפסותל תובצקה רשאל ןמזה אובב
א ל ,רתוי הלועמ ינכט רשוכ לעב לגס גישהל תנמ־לע ,םייתלשממ תודסומ ראשב
־ תכשל יביצנ לש תוח״ודה תא אורקלו רוזחל אוה עגימ .תונעיהל סרגנוקה רהימ
ך רוצה תא םהיתוצלמה שאר לע ולעה םינש לע םינש רשא ,תיללכה תועקרקה
ם ינוקיתב קחוד ךרוצ היהש ןמזב־וב תורוכשמה תא תולעהלו לגסה תא לידגהל
ה יה שורד לכ־םדוק ןכש ,םיביצנה םע ןידה היה ןכ־יפ־לע־ףא .םיבר הכ םירחא
.רתוי רשכומ םדא־חוכ היה הז לש ושוריפו—רתוי בוט לוהינ
ם ירע־ןונכית ,ןלוצריפ ,רוביצ־תומדא לש תינוטיסה היינקה ןינע השענ םייתניב
ר תויב םילודגה םיקסעה דחא םישרגמו םינטק םייאלקח םיחטש לש תינועמק הריכמו

ם ירוזאב היסולכואה הלדגש םע .הלש ןוהה־יליאמ םיבר ורישעה ונממש ,ץראבש
, תועקרקל שוקיבה תמחמ םיריחמה ורימאה םישדחה לא ורהנ םישנאו רתוי םיקיתווה
־ דיתעל םייעקרק םיכרצ יוזיח ידי־לע םיחוור תיישעל תורדהנ תויונמדזה ולגתנו
ן דוסיי ירחאמ ולעפש םינושארה םימרוגה דחא התיה תועקרקב תורספסה .אובל
ו עיקשה ,ןוטגנישוו ׳גרו׳גב רומגו פורתניו ןו׳גב לחה ,םידסימה בור .תובשומה לש
ת ועקשהה ןיב תירשפא םיסרטניא־תושגנתה לע ובשח םהמ םיטעמו ,םיעקרקמב
ת יילע תא ורשפיא רשאו וכמת םהבש םיילהנימה םיגהנה וא םיקוחה ןיבל םהלש
ל זרב־תוליסמו םישיבכ ,תולעת יכרצל תועקרק תקנעהל ךרדה החתפנש םע .םיריחמה
ך רואל םהיתומדא יווש תא ולעיש םיקוחב הכימתב והשלכ יפוד םיטעמ קר ואצמ
ם הל וחיטבהש םיקוחב וכמת סרגנוקה־ירבחמ הברה .םיעצומ םילעפמ לש םהיביתנ
ם נוהש םיבשיתמ .רוביצ־תומדאב ןכל־םדוק ועיקשהש תועקשה לע םיהובג םיחוור
ם ירגהמ לש םאוב תא םידקהל ולכי רתוי הנטק תינידמה םתעפשהו רתוי טעומ היה
ה ב טולשל ןויסנ ידי־לע תוחפל וא תפסונ עיבר־תקלח תשיכר ידי־לע םהירוזאל
ת ורספסב םדי וחלש דחאכ הילודגו ץראה ינטק .הקזח־תעיבתב תופתוש תועצמאב
ה מדא תויקוחו תורשכ םיכרדב רובצל ברעמב םיבשיתמ וסינש יד אל .תועקרקב
ו יה םינכומ םגש אלא ,םתושרבש יזיפה חוכבו ןוהב חתפל ולכיש הממ רתוי הבר
ל ש תודימה־לוקליק תא ,םהבש תוצרפה תא לצנלו םיעקרקמה־יקוח תא הערל לצנל
ו עיגה םירוזא המכב .תוריקחה ידיקפ לש עצבה־תדמח תאו ,םיימוקמ םידיקפ
י פ־לע הלשממה ןמ גישהל ולכיש המדאה חטשש הדבועה חוכמ הז גוסמ תוגהנתהל
ם יבשיתמ הלא ויה םירחא םירקמב ;ךרוצה־יד הלודג תיקשמ הדיחי היה אל קוח
ה רואכל .םירספס ליבשב וא תולודג רקב־תורבח ליבשב תומדא ושכרש ,םימודמ
ם ירומא םירבדה ויהש לככ לזגו דושל םהיניע ואשנ ברעמב םיבשיתמהש רבדה רורב
.תויתלשממ תומדאב
. החכשנ אל םלועמ—תושדח תוליהק לש ןתחימצל עייסל-תונושארה תורטמב הינשה
םיבשיתמ ךושמל רידת ולדתשה תוחתפתמהו תושדחה תונידמב םייקסעה םיסרטניאה
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 ,הריגהה תא בפעל לכותש—תמאה תא םילעהל וליפאו—הלועפ לכ עונמל ויה םינכומו

 לכ תא רומשל שי יכ ברעמה יבשוימ םיבר וסרג 1902 ינפל .חותיפהו תובשיתהה
ו חילצה 1889־ב .םידקפנ םירספסל ןרכמל ןיא םינפ־םושבו םירכיאל רוביצה תומדא
 יכ ףא ,םינמוזמב תוריכמה תא וקיספה 1891־בו הלבגה־אלל תוריכמל ץק םישל
 השעמל תונפהל ושקיב ןכמ־רחאל .רבדמ־תומדא לש תוריכמו עקרק־יפוליח וכשמנ
 קפסל תנמ־לע םירגאמו םירכס תיינבל ןרקל ולאה תוריכמה ןמ תוסנכהה לכ תא
 רידא קנע תויהל הרהמ־דע הכפה תועקרק תחבשה .תוחיחצ תומדא תאקשהל םימ
 חותיפל תורשפא םג ןכו תיאלקח היסולכוא הצחמל־תוחיחצה תונידמל איבהש
.תינוריע החימצלו הישעת
 ןתקולחו ןלוהינל הקיקחב תואיגש הברה ושעגש תוארל תרוקב־ילעב םייושע דבעידב
 לש המוהמו ןואש ידכ ךות הבר הדימב ובצוע ידמ םיבר םיקוח .רוביצה־תומדא לש
 ־ייונישו תוטמשה ,םינוקית הברה תפסוה ידכ ךות תיבה וא טאניסה םלואב חוכיו
 םירודהה ורשוי רשאכ .הלא םייוניש לש םהיתואצותל תינדפק בל־תמיזק ילב חסונ
 העשה התיה ,יפוס רושיאל ורזחוה םיקוחהו תוצעיתהב םיתבה ינש לש תוסרגה ןיב
 ־ייוניש ,םיסומכ הנשמ־יפיעס .הריתי תוריהמב ורשוא םהו תובורק םיתעל תקחוד
 םהידיקפת יולימל להנימ־ידיקפל ויה תושורדש תויוכמס תליטנ ,םיקד הארוה

 ריחמה ןמ הלשממה הזז אל 1854 זאמו ליאוה .ידמל תוחיכש תועפות ויה ,תוליעיב
 הריהמה םתחיתפ םע בולישב .תועקרקה בטימ תא קר םישכור םינוקה ויה ,1.25 $ לש
 בחרה הרוזיפל עייסמ השקונה ריחמה היה ,תובשיתהלו היינקל םישדח םירוזא לש
 תובשיתהה לובג תא ףדוהו םייתרבח תודסומ לש םאוב תא בכעמ ,תובשיתהה לש
.תומחלמו םיכוכיח חימצהש רבד ,םינאידניאה יחטש ךות לא קחרה

 רשפא ןכמ־רחאל ךא ,1870 יגפל ןובשחב ואב אל רוביצה תומדא לש המושהו גוויסה
 היה רשפא .רתוי תיביטקורטסנוק תוגיהנמ התיה וליא םיגשיה המכ גישהל היה
 תומכ םהבש םירוזאל םישדח החפשמ־יקשמ לש םתמקה םוצמיצ לע רתוי דיפקהל
 ברעממש הצחמל־תונוחשה תומדאב הילע רוסאל תאז דגנכו ,תקפסמ םימשגה

 ־ירה ,םייליעה םימגאה תונידמ לש דאמ דע םירעוימה תולילגבו 102 ךרואה־וקל
 םיביצנה לכ וצילמהש ומכ ,לטבל וא ןקתל היה ךירצ .טקשה סוניקואה ףוחו זיקורה
 םיצעה־לודיג יתחפשמה קשמה יקוח םללכבו ,תועקרקה־יקוח תא ,הז רחא הזב
 ־קוח תמגודכ ,םיבשיתמה ןעמל לוכיבכ וטקננש םידעצ ראשו רבדמה־תומדאו

 יקוח .הרצק ךא תיליחת ןויסנ־תפוקת רחאל תאזו ,רעיה־םוקמ־קוחו ןבאהו־ץעה

 השרה סרגנוקה לבא 1891־ב ולטוב םיצעה־לודיג־קוחו היינקב־המידקה־תוכז
 .םיביצנה לש הדימתמה םתזגור הברמל ,ןבאהו־ץעה־קוח לש ותלעפהב ךישמהל
 ינפל םייארחא תודידמה־ילהנמו םיסכנה־ילבקמ ,תועקרקה־ימשר ויה ללכ־ךרדב
 םיתעלו ,םהייונימ תא םהל הנתנש תיצרא־לכהו תימוקמה תינידמה תוגיהנמה

 ,תומהבה ףנעב וא ץעה יקסעב םיברועמ םיימוקמה םיגיהנמה ויה םא ,ידמ תובורק
 הרשפאתנ .הלשממה תבוטל הקווד אלו םיסרטניאה תבוטל םיסרטניאה ידוגינ ובשוי
־תומדא לש—םידיחי ידיב ןקלחו םידיגאת ידיב ןקלח—תולודג תוזוחא לש ןתריצי
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ז וחאש ינפמ הגאדל םוקמ היה םיקרפלו ,תויאלקח תומדא וליפאו הערמ־תומדא ,רעי
.תוריהמב ךלוהו־הלוע היה םירכוח ידיבש תווחה
ם יתחשומהו םיינוניבה תועקרקה־ידיקפ ,םיקוח חוסינב םייוקילה לכ ףרח םלואו
ם יעקרקמ־תורבחו ןוממ־ילעב םירספס ,םיבשיתמ לש דימתמה ץמאמה ,םימעפל
, ןידב־אלש ןהמ וקיפי ילואש ךרעה־תפסות רובעב תונוטיסב תומדא שוכרל תולודג
־ ילדגמ לש םורדל ץוחמ .עיתפהל דע הפי לעפ ילרדפה תועקרקה־רטשמ יכ המוד
־ תריכחו תוסיראה רטשמ ןכמ־רחאלו תועטמה רטשמ 1860 ינפל ררש ובש ,ןתוכה
ה תיה תוסיראהו תומיאתמ רוביצ־תומדא םישכור םיריעז םיאלקח ויה ,םילוביה
ל ש תונידמב ומקוה 1880 דע ירה ,םורדה תונידממ םלעתנ םא .תוחפ החיכש
, הינרופילאק—תונידמ עבראב קרו םיקשמ 1,738,176 לכה־ךסב רוביצה־תומדא
. רקא 160 לע הלוע םיקשמה לש עצוממה לדוגה היה—הדאווינו ודארולוק ,ןוגירוא

ו ז ירה .םהילעב ידי־לע ולעפוה ,לכה־ךסמ 80% ,הלאה םיקשמה ןמ 1,381,406
ו ליפאו תונידמל הנתמ ונתינש תומדאה ,לזרבה־תוליסמ יקנעמש ךכל הבוט החכוה
ת א איצוהל .םייתחפשמ־דח םיקשמל םיכלוהו־םיקלחתמ ויה תוירספסה תושיכרה
ת ולעב תרבעהמ האצות הבר הדימב התיה תוסיראה יכ המוד ,הבויא תאו יוניליא
.רודל רודמ
ל ש םורדה תא איצוהל ,בוש—רוביצה־תומדא לש תונידמה וראפתה רבכ 1900־ב
ה יה רשפא ןיידע .םהילעב ידיב ולעפוה םהמ 70%־ש ,םיקשמ 2,404,968־ב—ןתוכה
ה תקולח הלידגה רבד לש ופוסבש אוהו ,1880־ב רתוי דוע היה ןוכנש ,רבד רמול
ן וסרפ׳ג לש ותפיאשכ ,םיריעזה תועקרקה־ילעב לש דמעמה תא רוביצה תלחנ לש

.ונמזב
ם תועמשמו םכרע לע דומעל ןובשח־ילעב הברה ולחה ט״יה האמה םות ינפל
ם ישל ךרוצה לעו תילרדפה הלשממה ידיב וקזחוהש עבטה תורצוא לש הדיתעה
ת רבוגה תוניצרב רבדה ףקתשנ 1900 רחאל .םתקולחו םלוהינ יכרדל רתוי בל
ו יה 1933 דע יכ ףא ,ןכ לע רתי .םישדח תועקרק ־יקוח לש םחוסינב העקשוהש
י וסיחה־תטישמ קלח תועקרקה־תכשלמ םיסכנה־ילבקמו םימשרה ,םייללכה■ םידדומה
ה דיקשה ירה ,[הפנב וא הנידמב תחצנמה הגלפמה ידי־לע תורשמ תקולח :רמולכ]
ו לעה הלא םידבועל ומלושש תורוכשמה תבטהו תיתלשממה תודיקפה תנקת לע
. םהיתולועפ לע תרוקבה תוטעמתה איה ךכ לע דיעתו ,דיקפ לש רתוי טעמ בוט סופיט
ם יגרדב אל ,תרמצב םישנאה לע תצבור תוירחאה התיה תוירורעש וצרפ םנמא רשאכ
.תורשמ־יאשונ לש רתוי םיכומנה
— טעמתמה הפקיהו הדוחיי ,רוביצה תלחג לש יוושה תכרעהב היילעה ןמ האצות דוע
ך כב האטבתה—הבש הדמחה־תוניפו םיכזה היגלפ ,הבש רבה־תויח ,היתורעי לע
. תירוביצ לע הפידע תיטרפ תולעב דימת תע לכב םנמא םא תושקהל ולחה תוירבהש
ש שחה תא החימצה םימגאה־תונידמב םיקיתעה תורעיה לש הריהמה םתולדלדיה
— םהה םימיה לש התירכה רועיש ךשמיי םא—הזמ תוחפ וא דחא רוד ימי ךותבש
*תמושת .תורחא תוצראמ אוביל קקדזהל חרכה היהיש ךכ ידכ דע הקפסאה קמטצת
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 ופיטה עבטה רומישל .ץראל־ץוחב גוהנ היהש יפכ יעדמ תורעי־לוהינל הכשמנ בלה

 תנמ־לע ן1טס1לייו טיימסוי ןוגכ תורצוא הלא־יא לוענל ושקיבש—ףונ ־ירחוש ןה
 ־תויכש ריאשהלו םהלש םימה־חוכ וא םהיבצחמ ,םהיצע לוצינ תא לכו־לכמ עונמל

ל ש יעדמה םלוצינו םלוהינל םיפיטמה ןהו—ואובי תורודל רוביצה תולעבב ולא עבט
. עבק־תורומש לש גשומה תא לבקל ושקתה םיבר .םימה־חוכו םיבצחמה ,תורעיה
י  תיתלשממ תוברעתה ילב לצנל תוריחה לע הקירמא לש התלודג הנעשנ אל יכו

־ רעיה־רומיש־קוח לש ותלבק ינפל דוע םיימואל םינג רפסמ ומקוה ןכ־יפ־לע־ףא

ת ינכת חותיפב םינושארה םידעצה תא רשפיאש אוה הז קוח .1891 תנש לש ימואלה
.האמה תאצ ינפל רומיש לש
ת ונשב םינפה־רש ,ץרוש לראקו תיללכה־תועקרקה־תכשל לש םיביצנ השולש ,תמא

 בטימ תשיכר תא הרשפיאש םיעקרקמ־יקוח לש םתפיקעל ויה םירע ,1881—1877
ו סינ םהו ,תולודג תויטסילופונומ תיזוחאב ןזוכירו הערמהו םיבצחמה ,רעיה תומדא
, סרגנוקה ירה לזמה־עורל .םירומח ףוכיא ילהנ ידי־לע תולקלקה תא םולבל
ת יעקרק תוינידמב ודדיצש ברעמ־ישנא תואלמ ויה רוביצה־תומדאל ויתודעווש
ו ללה םיצמאמה לכ תא ולכיס ,תיטרפ תולעבל רבעמה תא זרזל ידכ תינריתמ
ת א םותסל ובריסו רוביצה־תומדאב תינוטיס םיצע תתירכל רתיה ונתנש ידי־לע
ל עופב־םיבשיתמ לש םתלעותל ,םהיחסנמ ירבדל ,ודעונש םיקוחב תובורמה תוצרפה
 רוביצה־תומדא לע הנגהל הכרעמב םידיחי ודמע םיביצנה תשולשו ץרוש .דבלב

 רכז לכ טעמכ ודיחכה ילניקמו ןוסיראה םיאישנה ימיב רשא תוברתה־ירסח דגנ

.ךרובמה םלעפל
י תמארד רשוכ ,הקזח תימואל תוגיהנמ עבטה־רומיש תעונתל איבה טלווזור רודואית
ן לוצינל םיכרדהו תואישנה תויוכמס לש הנבה ןכו ,רוביצה תוניינעתה תא ררועל
ד רופיג ביהלהו דמיל ,ץירמה ותואש ,טלווזור .דדיצ ןהב תורטמה םודיק םשל
־ דרשמ תושרל םריבעה ,םיימואלה תורעיה יחטש תא השולש־יפ לידגה ,טו׳צניפ
ם יבחרנ םיחטשל הסינכה תא רסא ,עצב־יבאת םיזזוב ינפמ םהילע ןנוגש תואלקחה
ם ירקוב בייח ,תוילרדפ םיידיב םימ־חוכ לש םירתא רמיש ,םיבצחמ תומדא לש
ה ערמה־תומדא לש ןרופישלו ןתנגהל םיפסכ קפסלו הערמ דעב שומיש־ימד םלשל
ה תירכל םילשב רעי־יצע לש םתריכמל גואדל סרגנוקה תא לדישו ,תוירוביצה
.תורעיה לוהינל תוסנכהב שמתשהלו
 תעינמב תיאקירמאה הירוטסיהב המגודו חא ול ןיאש דמצ ויה טו׳צניפו טלווזור

י עדמ לוהינב עבטה רומיש .דיתעה תורודל םרומישו םיימואלה תורעיה לש םתזיב
ה רטמה ,םיבר יניעבו—תיאקירמאה תיעקרקה תוינידמה לש תישימחה הרטמה השענ
.הלקשמב תערכמה
 דחייש ,1902 לש תושדחה־תומדאה־קוח תלבקב דחי ורבח סרגנוקהו תואישנה תגהנה

 האקשה־תולעתו קנע־ירכס תיינבל רוביצה־תומדא לש ןתריכממ תוסנכהה תא
 המכו המכ ואצוה 1902 זאמ .תואלקחל תוחיחצ תומדא םירקא ינוילימ תלואגל

 תאקשהו ,םימ לש תומוצע תויומכ םוגיא ,םילודג חוכ־ירכס תמקה לע םירלוד ינויליב



95רוביצה תומדא

ת ורומח תואיגש הברה ושענ יכ ףא .וללה םימב הירופ המדא םירקא ינוילימ המכ
ל כ לע ברעמה חותיפב יביטקורטסנוקה דצה הלע ,החבשהה תוינידמ לש התמשגהב
.םינושארה םימזויה ןיבמ רתויב ןוזחה־יכורב לש םהיתווקת איצוהל ,תווקתה
1 זאמ 90 ד י הקחרוה ,םיפסונ הממש־ירוזאו םי־יפוח ,םיימואל םינג הברה ומקוה 9
ם ימודאה םיצעה ןמ קלחו ,(ןוינק־ןלג רכס תא איצוהל) לודגה־ןוינקהו וכאמ לצנמה
ם יאקירמאה .שדח ימואל ןגב התע הרעתמ תינופצה הינרופילאק לש רתויב םילצאנה
ל ש םרומישבו םלוצינב תוריהז רתיל ,שפונל עקרקב םילדגומה םיכרצל רתוי םירע
.תירוביצ תולעבב ןיידע םיאצמנה עבטה ־תורצוא
ת וינידמה תעיבקב רתויב תיסיסב התשענש תישש הרטמ הצצ םירשעה האמב
ן יב—רתויב בוטה הלוצינ דצמ עקרק לש ילכלכה ךרעה לע בושחל תחת .תיעקרקה
, רב־תמדא רומיש ,שפונ ,םימ תורוקמ תנגה ,רועייל המדאכ ןיבו הערמ תמדאכ
א יבה תוילכתה־בר ינרדומה דעיה—תוינוריע תונוכשל םירתא וא הישעת ,תורכמ
ד יתעה ושומיש תא עובקל רשפא הז בחר סיסב לעו ,הלאה םימרוגה לכ תא ןובשחב
.םיוסמ חטש לכ לש
ו ראשנ ןהבש תונידמב לבא ,ץראה יקלח לכב רשוי־יצילמ ול ויה ףונה־רומיש
ר תוי תרשופ ןורחאה ןמזל דע הכימתה התיה תוירוביצ תומדא לש םיבחרנ םיחטש
ת ורעי עונמל שי יברעמה ףוחה ןמ םינרעי ורמא ,םעט המ .םירחא תומוקמב רשאמ
ם עט המ 1 םירחא םימוחתב הלח וז העינמ ןיאש ןמזב־וב התירבמו הריכממ רוביצ
גנישווב ןכושה דסומ ולהני םעט המו תילרדפ תולעבב הערמה־תומדא תא ריאשהל
86 תילרדפ תולעבב ריאשהל םעט המ .ןוט 6 ,הדאווינ לש תומדאה ללכמ % 6 ל ש %
6 ,הטוי 4 ן מ ןהיצע תא ליצהל ,םיימוקמה םיסמה תומישרמ ןאיצוהל ,והאדייא לש %

ל ש הזיחא ןהל ןיאש רקובה וא דקונה ןמ ןהלש הערמה־תומדא תא עונמל ,תרוכה
ם ירוטפ ויהיו ילמשחה חוכה ירתא תא םיירוביצ םיפוג וחתפי םעט המ ,ימוקמ שוכר
ן הל הקנעוהש עקרקה תא הכלהכ־אלש תונידמה ולהינ רבעשל י םיימוקמ םיסממ
ל הנל תוביטימ ןהמ תובר ויה תיחכונה האמב לבא ,ינזבזב חרואב התוא וקליחו
ו לחה הלאה ברעמה־ישנא .תילרדפה הלשממה ןמ תוחפ־אל ןהלש םיעקרקמה תא
ל כמ תואצומה וא תורומשה ,ןהיתולובגבש תובחרנה תוילרדפה תומדאהש בושחל
ת ודבעושמ ןתוא תוריאשמו ןתומדקתה תא תוטיאמ ,ןתוחתפתה תא תובכעמ ,םושיר
ק לח יכ וחכש דאמ תובורק םיתעל .ןהיכרצ תא ןיבהל לגוסמ וניאש קוחר לשמימל
ת ומדאב ילמשח־ורדיה חותיפו הערמ ,םיצע־תתירכ ,היירבמ תוסנכהה ןמ ןוגה
, ןהימוחתב םירופיש ראשו השיג־ישיבכ תיינבל וא החבשהו חותיפל םרזומ רוביצה
.תוישעתלו םירעל םימ תקפסהל וא
ת בייחתמה הלאשה ירה ,יאקירמאה יעקרקה רטשמה תא ךירעהל םיאב ונאשכ ,ףוסבלו
, היתוסנכהב וא רוביצה תלחנב םלוהה םקלח תא ברעמהו חרזמה ולביק םא אל איה
ת ומדאה לכ תא ןהל וקינעה אלש ךכב ןהידעצ ורצוהו ברעמה־תונידמ וחפוק םא וא
ת ומדא לע עבק ססבתהל עקרק־יבער םיבשיתמ ולכי םא ןה תולאשה .ןהיתולובגבש
ולצונ םא ,הלעפהל חונ םלדגש םיקשמ לע תוחוטב תולעב־תויוכזב תומיאתמ
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 וחטבוהו וזחנ םאו ,רתי־זובזיב ילב תוליעיב הערמה־ירפאו תורעיה ,םיבצחמה
 וררוע ןינע לש תונוש תוגרד .הלדגו תחמוצ המוא לש חווטה־יכורא םיסרטניאה
 הלשממה הנתנ םיוסמ ןמז־קרפב .םינושה התורגבתה יבלשב הרבחב רוביצה־תומדא
 הבוט עקרקל חטש־תויוכז לע רקיעב ותעד ןתנ רוביצהו תוסנכהה לע קר התעד
 םייעבטה היתורצוא תא ,רמ#ל ןכ־ירחאו ,חתפל הליחת היה בושח םימיל .םיקשמל
 קחשמ־בחרמכו היחמ־בחרמכ ץראה םויכ .םימו טפנ ,םיבצחמ ,םיצעב ץראה לש
 לש יחרזמה הב רשא ,רתוי תדיינה תיאקירמאה היסולכואה .םישדח םיכרע תשבול
 תובושחש תוירוזאו תויזוחמ תושיג תוחמל הטונ ,רחמה לש יברעמה אוה םויה
.רבעשל ויה


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-052\99995025-052_001.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-052\99995025-052_045.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-052\99995025-052_046.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-052\99995025-052_047.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-052\99995025-052_048.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-052\99995025-052_049.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-052\99995025-052_050.tif

