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 תאו ןוירוטסיהה תודמע תא תפקשמ הירוטסיה תביתכש ,ןבומכ ,אוה תומסרופמה ןמ
 תונשרפל הווהה יאנת ןיב וז םילמוג־תעפשה התיה םירשעה האמב .ונמז לש תויעבה
 תביתכ לע התעפשה התיה הקומע ,לכה לע .תירבה־תוצראב דחוימב תרכינ רבעה
.םייאקירמאה ץוחה־יסחי לש הירוטסיהה
 הרוצ תשבול ןוירוטסיהה לש ותונמוא דועב ,תאזה האמל ןושארה רושעה אובב
 .ילאירוטירטה הפקיה אולמל תירבה־תוצרא העיגה רבכ ,תדסמתמ רבעב תוניינעתההו

 הברעמ תונושארה תונידמה הרשע־שלש לש ןמוחת תא הביחרה םיחופיס לש הרוש
 יאוואה־ייאו תיאקירמאה האומאס תיינקו הקסאלא תשיכר םע ;טקשה סוניקואל דע
 חרזמה ךותל לגדה תא המדיק דרפס םע המחלמה ;טקשה סוניקואה זכרמב רעס םק
 ,םידע האמכ הילע הדיעמ המצעלשכ הפמהש ,הברעמ הכלהמש וז הירוטסיה .קוחרה
 לש הביתנ להנתי הברעמ" יכ ילקרע ףושיבה לש ותפקשה תא הרשיאו הרזח
 תא םימוקה ,רנרט ןוסק׳ג קירדרפ לש ויבתכ ךותמ הקזחתנ הנקסמה ;"תורסיק
 םידדצה ינשב העייתסנ איה ;תדמתמ העונתב אצמנה רעסה לש ותעפשהב שגדה
 תיתנגהה ורנומ־תרות—תירבה־תוצרא לש ץוחה־תוינידמב איהה תעב רתויב וטלבש
 ןיא .ןיסב "החותפה תלדה" תוינידמ לע תינמודקה תובייחתההו יטנאלטאה סוניקואב
 רבעל חתפמכ "שמשה תעיקש תולילג" לא העונתה הרייטצנ ףוסבלש אופא המית
.ןוציחה םלועל סחיב םג אלא המינפ הקירמא־ןופצ תשביב קר אל ,יאקירמאה
 אלא טעמכ תירבה־תוצרא התיה אל התואמצעל תונושארה םינשב ,ןבומכ ,השעמל
 חרזמ־תאפל ,םלועה לא הצוחה םיאקירמאה וטיבה רשאכ .ףוח־תובשומ לש תזורחמ
 לש ופוסבש ,תוטשפתהל ףואשל ולכי הכפהמה רודמ תונויזח־יזוח המכש ףא .וטיבה
 םינשב דקומה ויהש םה ויפוחו םיה ירה ,תשביה לש הבחר הצק לא עיגת רבד
 ומצמטצנ הבורמ הדימבו ,תיטנלטאה היצזיליביצה ןמ קלח התיה ץראה .תונושארה
.יטנלטאה םלועה ימוחתב התעפשהו היתופיאש ,היתויעב ,הלש םיסרטניאה
 תבוכרת התיה—ול הצוחמש המ לא ,ןמז רחאלו-הזה םלועה לא תיאקירמאה השיגה
 לשמימ לש הלועפ־יסופד ןוניכבו המחלמב החלצהה .חרוכו היפוסוליפ ,ןויסנ לש
 הרבע רבכ הירוטסיהה לש דקומה־תדוקנש השיגרו תחטוב הנומאל ועייס יאקילבופיר
 תובישחה תא שיגדה ולאה םינשה ןויסנ ;הלחה ןכא השדח הפוקת יכו הקירמאל
 תאו ,תונטק תומוא לש ןהיתויוכזלו םימעה לש תימצעה־הרדגהל תעדונה תיזכרמה
 ־ךלה ךותמ וקזחתנ ןויסנה יחקל .הפוריא לש תולודגה תומצעמב םלגתמה םויאה

 לש תויתדה ת1נשמהו הלכשהה תבשחמ לש תבוכרת היהש ,יאקירמאה הבשחמה
 תותימאכ ישונאה עזגבו דיחיב שגדה תא המע היפוסוליפה :״הלודגה תוררועתהה״
תא ואכידו וגליפ ךא הרואכלש ,תוימואלה תולשממה תא ןתלודגמ הדירוהו תויחצנה
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ת לטומה הבוחה לש ,"תוינפ־רסח תובידנ" לש התובישח תא התרוה תדה ;םדאה
ל ש ויתולעמ תא םיעטמ חרוכה היה תלשחנו הינע ץראב .בוט תושעל דיחיה לע
ת ומואה לש ןדוחיאל יעצמאכ רחסמהו תשורחה תלועפ תא לקמה ,ישומישה עדמה
ם ינפ־םושב רחסמה לש ותובישח יכ שיגדהל שי .היצזיליביצהו המדיקה חופיטלו
א וביה וטשפתי םא קר דמעמ קיזחהל לכוי לודגה ןויסנה :דבלב תיטרואית התיה אל
ה לשממ לש הנומימלו חותיפהו אוביה יוסיכל ףסכה תא קפסל ולכויו הלבותה ףנעו

.סכמ ימולשתמ הל ואב היתוסנכה לכ טעמכש
- ןושאר הלועפ־םוחת הליחתכלמ אופא היה חרכהב ותנגהלו רחסמה תבחרהל ץמאמה
ם בצמ תאו םלועה בצמ תא ביטיהל םישנא ושקיב רשאכ .תירבה־תוצראל הלעמב
ה דקש ,םיבוט םישעמו םירושיכ אוצי ,רחסמה םודיק ,ץראה חותיפ ידי־לע םהלש
ל ש תויוכזו ,יטנלטאה םלועה תומוא םע ונודנ רחסמ־יזוח .םהב ךומתל הלשממה
ת ורוחסל חתפנ יפיסיסימ־רהנ ,םייפוריאה םימחולה־םידדצה דגנכ ונגוה תוילארטיינ

ם ירבדה ויהש לככ .תורוחס יפוליחל וחתפנ םישדח םירוזאו ,ןשיה ברעמה לש אוציה
ך לוהו־גילפמ םיזוח לע ןתמו־אשמה היה ,םייפוריא־אלה םלועה יקלחב םירומא
ן ה .קוחרה חרזמל ףוסבלו ,ידוהה סוניקואל ןכ־ירחא ,ןוכיתה םיל הליחת :החרזמ
ת ויאקירמאה תודמעהו תוישעה לולכמ חותיפב ןה ןתמו־אשמה לוהינ לש תוטישב
ה מ לכל רפסה־תיב הברה םינבומב ןוכיתה םיה היה ,רחסמה תובחרתהל וולתנש

.ןכ־ירחא אבש
— םישדח רחס יפנעב ךרוצה עיבצה הקילבופירה לש המויקל תונושארה םינשב
ר אש ךותב ,ןוכיתה םיה לע—תיטירבה תורסיקה תרגסממ התקחרה תמחמ ףירחהש
ת ואמצעה רחאלש םינשבו ,ליעומ רחס הז לבח סנריפ תילאינולוקה הפוקתב .תומוקמ
ה דבא .תויעב םג המע האיבה תואמצעה לבא .רימזיאל םירשימב רחסמה ףעתסה
ת וצראו ,הקירפא־ןופצ לש םיה־ידדוש דגנ םייטירבה םיזוחה ונמזב וקפיסש הנגהה

ם ע הזוח גשוה 1787־ב יכ ףא .ןמצע לע וז הגאד לוטיל תונכומ ויה אל תורחא
. ת1צרל תוחפ םיחונ ואצמנ ילופירטו סינות ,רי׳גלא לש ןהיטילש ירה ,וקוראמ
ה לחה תודבעל ןהיתווצ תריכמו תויאקירמא רחוס־תוניפס לש ןתסיפת תובקעב
ר רוע הז להונ לבא .םישונעו רפוכ־ימד ומלושו םינתמו־תואשמ לש העגי הרוש
ר י׳גלא םע םיסחיב םישדח םיישק ועלגתנש רחאלו ,םיטוירטפ לש םבלב תורירמ

ת א גיאדהל ובריה םיתפרצה םע םיב םיישקה .יצ תמקהל קוח לבקתנ 1794־ב
, שדחה אישנה .הלא םיישק וגפ ןוטלשל ןוסרפ׳ג עיגהש דע ךא ,םמדא לש לשמימה
ן וכנ־לא עדי ויכמותמ המכ לש ירחסמ־יטנאהו ירארגאה םודקה־טפשמה תורמלש
ת ודוקפ ואצוה ונוטלשל ןושארה שדוחב .לועפל רהימ ,ימיה רחסה תובישח תא
ת ויעבב ךבתסה שדחה לשמימהו םימיה וכרא אל .ןוכיתה םיה לא תטייש רוגישל
.סוניקואל רבעמ המחלמ לש תושקה
. ןוציחה םלועה יפלכ תיאקירמאה הדמעה תא ףקיש ילופירט םע המחלמה לש הלוהינ
ו ולתנ דבוע־סמ םולשתל ץק תמישו םייובשה רודחיש לש תוימואלה תורטמל
םהלש םתבוטש םיירברבה תונוטלשה תא לדשל םהיצמאמב .רתוי תובחר תורטמ



99בורקה חרזמהו הקירמא

, ימיטיגל רחסב םי־דוש לש יביטימירפה ילכלכה ךילהתה תא רימהל תבייחמ םמצע
ה ינכוסכ םיאקירמאה ולעפ ,ילופאנו הידבש ןוגכ תונטק תומצעמ םע הלועפ םפתשבו

ה זה ץמאמב עקשוהש ץרמה לכ ףרחו .םמצע דסחב תימואלניבה רחסה־תייליהק לש
— תיבמ תינאידניאה תוינידמל המודב—להנתה ירה ,יפוריא־אלה םלועה תא ליכשהל
ה פוריאב המחלמה תושדחתה .תולודגה תומצעמה םע םיסחיה לש הזמ דרפנ רושימ לע
ג וויז לע בושחל ןוסרפ׳ג תא ררועל ידכ םהב היה סנילרוא־וינב תפרצ לש םויאהו
י פוח לומ ץמאמה תא המואמב תיחפה אל רבדה ;םייטירבה המואהו יצה םע
.ילופירט
ר רבתה ןויסנ־תרסחו הריעצ הכ הלשממ יבגל .אובל החלצהה הרהימ אל ,תאז־לכב
ך א .תיגוממו תילהנימ הניחבמ תרכינ הסמעמ אוה הזכש קחרמב המחלמ לוהינש
ל ברפ רודומוקה ליטהש ץרמנה רגסהה :תויעבה לכ לע ורבגתה םימיה תוברב
(Preble) םהלש תא ושע ,הנרדל הירדנסקלאמ ןוטיא לש ידגאה עסמהו ,ילופירט לע ,
ן יב ןכ־ירחא וררועתהש םיישקה יכ ףא .םיאתמ םולש־הזוח תרכנ 1805־בו
ד וע תסיפתל ואיבהו ןויסנב םירי׳גלאה תא ודימעה הלודגה־הינטירבל םיאקירמאה
ו נכ לע םולשה בשוה 1815־ב רשאכ הז בצמל ןורתפ אצמנ הרהמ־דע ,םייובש המכ
.חוכ־תרידא תיאקירמא תטייש לש הרוגיש רשפאתנו
ם יאקירמאה לש םהיתורצ ויה ,וללה םינשב הפוריא לש הירוסיי־ילבחל האוושהב
י צה תלעפה .תועמשמ־תובר תואצות ןהל ויה ,תאז־לכב .ידמל תולק םירברבה םע
ר וטאקיד לש הרובגה־תולילע .ותמקהל ואיבהש םיעינמה תא הקידצה רחסמה תרזעל
(Decatur) ל ש התחלצה ;תיבמ תיאקירמאה תויטוירטפה תא וביל ןוטיאו סרמוסו

ת ובר םינש ותא ומילשה הפוריא תומצעמש דרטימ לש ולוסיחב תירבה־תוצרא
ה תכז ןוכיתה םיב תולועפה ןמ האצותכ .ץראל־ץוחב םיאקירמאה לש םנרק תא המירה
ה ילע ודמע םירברבה יטילשש—תיאקירמאה תימיה היינבה לש ההובגה המרה
־ עגמב ליעומ ןויסנ םייאקירמא יצ־יניצק םהל ונק ךכ ךותבו ,תיללכ הכרעהל—רבכמ
.םייפוריא־יתלב םיטילש םע אשמו

, הרקוי לש םילוקיש ,תויטוירטפה .ךורא חווטל תוינידמה לע םג תועפשה ךכל ויה
ה טלחהה תא ולישבה םירברבה םע םיפסונ םיכוביס לש תורשפאהו רחסמל הגאדה
ם ע המחלמה תונש ןוגכ םירצק ןמז־יקרפ איצוהל .ןוכיתה םיב ימי חוכ קיזחהל
ת קזחומ תיאקירמא תטייש התיה ,דרפס םע המחלמהו םיחרזאה־תמחלמ ,וקיסקמ
, םיה־ידדוש ורגומש ןויכ .הנושארה םלועה־תמחלמ הצרפש ןמזל דע וללה םימב
ם ע רחסה תרבגהל תויורשפאה לע בושחלו החרזמ םייניע תאשל היה רשפא
ת כשמנה תוחכונהו םירברבה־ףוחב ןויסנה וליאו ,יגאמותעה ןטלושה לש ויתולילג

ה ז יטוזקא רוזיא לש ותחיתפל תימי היטמולפיד לש התלעפה לע וזמר תטיישה לש
.םיחוור־סינכמו ינרדומ רחסמל
 תבחרה לש הרותה תצפהב קרו־ךא אטבתה אל יאקירמאה ןויסנבש יטקאדידה דצה
ס דראוודא ןתנוי לש םייגולואיתה םיחוסינהו "הלודגה תוררועתהה" תובקעב .רחסמה
תאו רחסמה תא שקבל םדאה לש תטלחומה ותוכזל הפרטצנ ,סניקפוה לאומסו
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ם ע .םירחא לש םרשאל—"תוינפ־תרסח תובידנ" ךותמ—םורתל הןצמ םג רשואה

ם ייפרגואיגה םיקפאה תבחרה .ץוח־יפלב הזה יתאה יוויצה הנפוה ט״יה האמה אוב
ת ויטירב תוירנויסימ תודוגא לש ןתמקהו םישדח םיחטש לש םיוליג ךשמהמ האצותב
ם יבורק חישמה־תומי ןכא יכ ודיעהש תואובנ ישוריפ .ךרדה תא ורוה ץוח־תוצראל

, דתיה ולאה תודמעה ןמ הבושח האצות .םלועה לש ורוציגל ץמאמל תופיחד וויש אבל

ה ז היהו ,1810 תנשב ץוח־תוצראל־םינויסימ־יביצנל־תיאקירמאה־הצעומה דוסיי
ה תשענ הפוקתה לש רשקהב .ץוח־תוצראל רתויב בושחהו ןושארה ירנויסימה ןוגראה
ה תובישח לשב ,ירנויסימה לעפמל הרטמ םדקומ בלשבו חרכהב לארשי־ץרא

.םידוהיה לש תיגולוטכסאה םתובישחו שדוקה־ץרא לש תירוטסיהה

, סנוסראפ יולו קסי׳פ ינילפ ,דנלגניא־וינמ םיריעצ םירנויסימ ינש וחלשנ 1818־ב
ו עיגה 1820־בו ךכ־רחאלש הנשה יהלשב וגילפה םה ;בורקה חרזמב הדובעל
ו יה ,םצראל םבישהלו םידוהיה תא רצנל .דתיה תיפוסה הרטמה יכ ףא .רימזיאל

 :דאמ תויאקירמא—רמול רשפאו ,דאמ תויללכ הלאה םיצולחל ונתינש תוארוהה

?  תושעל רשפא הבוט המ—ולא הנייהת םלועמ םכיתובשחממ הנזוזת אלש תולודג תולאש יתש
ה מ ? הרז־הדובע־ידבוע ןעמל המ ז םידוהיה ןעמל תושעל רשפא המ ? םיעצמא הזיאבו
 תוצרא ראשב ,הינמראב ,סרפב ,הירוסב ,םירצמב םיבשויה ןעמל המ ? םיידמחומה ןעמל
ז םביתוריקחב ופיקת ילוא ןתואש
, בוטה תיישע ;תונושל ידומילו תוריקח ,םירויס וכירצה ולא תולאש לע תובושתה

ה לאה םינושארה ורייס 1822־ב .תרובגת הבייח ,תועמשמ־לעב הדימ־הנק הזיאב
ד חא רנויסימ דועו ,םילשוריב ורקיבו בורקה חרזמה לש םילודג םיקלחבו םירצמב

ם ייתנשב .םיהולאה רבד תא רואל וב איצוהל סופד־שבכמ ומעו הטלמל עיגה

־ סטורפה ןויסימה תא ומיקהו תורייבל םירנויסימ לש תוגוז ינש ועיגה ךכ־רחאלש

י תשבו ,1823־ב .םיברע םידליל רפס־תיב םהישנ וחתפ םשו ,הירוסב ןושארה יטגאט
ה אב םעפ־ידמ ךא ,םילשוריב הנחת דסיל םיצמאמ ושענ ,ןכמ־רחאלש םינש

ו פיסוה תורייבבש דועבו .הגיסנ התפכו הרבחב החתיר וא תונוטלשה דצמ תודגנתה
ת אזה הדובעה הדמעוה הרהמ־דע ירה ,תונושל ידומילו הארוה ,הפטהב קוסעל

ל ש התיחנ תמחמ .תינוויה תואמצעה־תמחלמל התוולתנש היכראנאה בקע הנכסב

ל ש םתאיציו רבדה תפיגמ תוצרפתה ,רבדמה ןמ םיוודב לשו םיה ןמ םינווי
. הרואכל לבסנ־יתלב בצמה השענ וניראוואנ־ברק רחאל םייפוריאה םילוסנוקה

.הטלמל ושרפו תורייב תא םירנויסימה ושטנ ,ץמאמ לש םינש שמח רחאל ,1828־ב
ר שפא םא קפס יכ ףא םלוא .טנאבלל הנושארה תירנויסימה השילפה המייתסנ ךכ
- הלועפ־יווק ונמוסו םיבושח םימידקת ועבקנ תאז־לכב ,החלצהב ראפתהל היה

־ תירבה םוגרת לחהו ,םדקתה תונושלה דומיל .בוט תושעל ןתוי םהבש םיעצמאה

ד יתעש ךוניח לש ערז ערזנ ,םינולע תצפהו הפטה דבלמ .םוקמה תונושלל השדחה
ר יבגמ ,תאזה תוחתפתהל לגתסהש ,הטלמב םופדה וליאו ,םילוליה־ירפ תושעל היה

ף וסבלו .דומיל יכרצ ראשו קודקיד־ירפס ,תויא לש םיסיטרכב ותקופת תא היה

:ימשר־יתלב יאקירמא־ולגנא הלועפ־ףותישב תפסונ תומדקתהל תלוביקה האיבה
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 תעב תיאקירמאה תטיישל ותעשב יטירבה יצה עייס הטלמבו רטלרביגבש ומכ
 םייטירב םיירלוסנוק םינכוס וכמת הירוסבו םירצמב התע ךכ ילופירט םע המחלמה

.םיאקירמאה םירנויסימב
 ךלוהו־רבוג ןינע תולגל תיבמ הלשממה הלחה ,טנבלה תא םירקוח םירנויסימה דועב

ר קיב 1800־ב דוע .היכרות םע ירחסמ הזוח לע ןתמו־אשמבו ןוכיתה םיה רחסב
 ןנוכל ןוצר שי םיכרותה דצמ יכ רסמ ודקפמו אטשוקב יאקירמאה יצה לש טיש־ילכ

 עגונב תופסונ תוינפ ןוכיתה־םיה־תטייש דצמ ואב 1805־ב .םייטמולפיד םיסחי
 םע םיכוביסה לבא .הזוח לש ותויאדכלו רוחשה םיה רחס לש ילאיצנטופה רשועל

.םינש רשעל ןתמו־אשמה תא וחד 1812 לש המחלמהו תפרצו הילגנא
 םייטרפ םירחוס לש םתווקת .הייחתל ןינעה בש תולודגה תומחלמה םות םע םלואו
 רביחש תחא ןללכבו ,רואל ואציש תוריצי תוכזב הקזחתנ רוחשה םיה לא השיגל
 הלא םיצחל .סינותב לוסנוק רבעשלו ידוהי יאקיטילופו יאזחמ ,חונ לאונמע יכדרמ
 להנל אוה ליעומ־המ דמיל הירברב ףוחב ןויסנה וליאו ,הבוגתל לשמימה תא וררוע

 לע דקפל 1820־ב רגושש ,׳גירבנייב םאיליו ר1ד1מ1קה .יצה תכימתב ןתמו־אשמ
 ותרבחב ;אטשוקב רוקיב ךורעל תוסנל תוארוה ומע אשנ ,ןוכיתה־םיה־תטייש
 תויורשפאה יבגל "ןוילעה רעש״ב קפודה תא ששמל וילע לטוהש יאשח ןכוס עסנ
 םגדה תא הקפיס םוקמ־לכמ ,הברה הליעוה אל הפוג וז תלוביקש ףאו .הזוח תיישעל
 ־יתלב תורבח ראש םע ןה םיכרותה םע ןה ,םימיה תוברב ולהונש תוחישל

.תויברעמ
 ןה הזוח תנכהב לופיטה בכוע ,םינפ־יריבסמ ןטלושה לש ויגיצנ ויה הרואכלש ףא
 ויה אטשוקב .תינוויה תואמצעה־תמחלמ לש םידהה תמחמ תיבמ ןה אטשוקב
 לש ןויזחה איבה תירבה־תוצראב .דרמה תויעבב םבורו־םשאר םיעוקש םיכרותה
 ,ןוטגנישוו וא ןילקנארפ לש םהיללצ לא םלוק םיאשונה ןוטלפאו סלקירפ יאצאצ
 תוצרפתה ידיל ,תיאקירמאה המגודה יפ־לע שדחמ םתרבח תא םיקהל הרואכל םיסנמו

 םתרישו תיאקירמאה תורפסה לע התלועפ תא הלעפ וז העונת .םינליהל הביח לש
 רתוי ישחומ חרואב ;חונ לש ינוויה יובשה ןוגכ תוזחמבו קלאהו טנייארב לש
 תמחלמ .ןוויל םיבדנתמ המכ לש םתאיצילו עויס יחולשמו םיפסכ ףוסיאל האיבה
 ,רחסמה יבהואל שפוחה יבהוא ןיב ימינפה סומלופב הפקתשנש ,יכרותה דגנ ינוויה
 תימצע־הרדגהבו שפוחב הקירמא לש התכימת ןיב ילאיצנטופה דוגינה לע העיבצה
 תחדקה" יכ ררבתה .תוברת־אשונו יאדכ רחסמ לש תיאקירמאה השגדהה ןיבו

 תא יילקו רטסבו ואלימ וב ,סרגנוקב ץרמנ חוכיווב האישל העיגהש ,"תינוויה
 לש הניינע םודיקב תירבה־תוצראל הל האיש דיקפתה לע ,םיישארה םידיקפתה
.םיכרותה םע ןתמו־אשמה ךרד לע יניצר לושכמ המ־ןמז ךשמ השמיש ,תוריחה
 תיתרוסמה היטמולפידב הדימתה הלשממה .תוברעתהה־יא החצינ רבד לש ומוכיסב
 .יפוא תלעב" התיה ,ןמז ותוא ןב דחא ןוירוטסיה התוא ראיתש יפכ ,רשא ,הלש

 םייגיגח םילוחיא תעבהב ךישממ ןבלה תיבה דועב ,1823־ב ."לכה־ךסב ירחסמ
דעונ םינש שלש רובעכ ;אטשוקל ינש רתס־ןכוס רגוש ,םינוויה לש םתחלצהל
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ה שענ 1828־ב ;יכרותה לודגה־לרימדאה םע השיגפל ןוכיתה־םיה־תטייש לש הדקפמ
 ־ףסכנה הזוחה םתחנ 1830־בו ,הלומג לע הדמתהה האב רבד לש ופוסב .ףסונ ןויסנ
 יצה תדמשהל הנושאר הגרדממ תובישח העדונ וז החלצהב יב ררבתה .רבבמ
 תא הלודג הכ הנכסב דימעהש גשיה ,םיפוריאה ידי־לע וניראוואנב יכרותה
 לומ ודמעב .תיבמ תובהלתהה תא ךכ־לכ ריבגהו טנאבלב םירחוסהו םירנויסימה
 ־תיומד ותורסיק לע הטילשה ךרוצל םיה לע הטילשב יולת אוהשכ ,תניוע הפוריא
 ונקש םוסריפה .ץוחבמ תימי הכימתל ויניע תאשל סונא ןטלושה אצמנ ,ןורהסה
 םירברבה םע תומחלמב םסבתנש םוסריפ ,יצ־תוניפס ןינבב םיאקירמאה םהל
 ־תרידא תבאוש ןבא שמיש ,ןוכיתה־םיה־תטייש לש תכשמנה התוחכנ חוכמ קזחתנו
 ,הליעומ ךכיפלו שעמ־תנובג ,תנכוסמ אל ךכיפלו הקוחר—תירבה־תוצרא .חוכ
 ץחלל הנותנה תיפוריא־יתלב המצעמ דוהאל החונ ךכיפלו תימצעה־הרדגהב הנימאמ
830 1 לש הזוחב .הב תומולג תולודג תויורשפא וליאכ היה המוד—ןשיה םלועה דצמ
 ,רוחשה םיה לא השיג וחתפו רחסמה יאנת תא ועבקש ,םיירחסמה םיפיעסל הוולתנ
 ־תוצראב המחלמ־תוינא תונבל וא תונקל םיכרותל ריתהש "ידוסו דרפנ ףיעס"

.תירבה
 רמגל ברקתה היכרות םע ןתמו־אשמהו המויס לא תינוויה המחלמה הברקשמ
 הדימעהש תויעבה .תפסונ תומדקתהל שדחמ םירנויסימה וכרענ ,הבוט המיתח
 םיב רקבל "תיאקירמאה הצעומה" ריכזמ תא ועינה הטלמל תורייבמ הגיסנה
 ,תילגנווא הדובעל תויורשפאה תא דומאל ידכ ןוויב הז ןודא רייס 1829־ב .ןוכיתה
 עסמל תאצל ווטצנ םירנויסימ ינשו ,תינופצה הקירפא לש הפוחב טטוש רחא תימע
 םוקמ ,הקירפא־ןופצ תא קר איצוהל .סרפ ךותל וליפאו זאקווקו הילוטאנא יבחרב
 תוח״ודה לכ ויה ,םאלסאה תדב הנתיאה היסולכואה לא השיג לכ ןיא יכ היה המוד םש
 הקירמאמ ףסונ םדא־חוכ אבוה .םישעמ ידיל ואיבה הרהמ־דעו םיימיטפוא דחאכ

 םייאקירמא םירנויסימ וזחאנ 1831־ב .שדחמ תורייבב הנחתה החתפנ 1830־בו
 הנשב .רימזיאל הטלשנ םופדה רבעוה 1833־ב .אטשוקב הנחת החתפנו הנותאב
 עיגה סרפל חלשנש ןושארה רנויסימהו םילשוריב שדח ץמאמב לחוה ךכ־רחאלש
.זירבטל
 םינויסימ תמקהל תיאקירמאה העונתה לש הזוע תא הפקיש תאזה תגלפומה הפקתימה
 הקווד התומלשב תיאקירמאה "הליבח״ה התארנ תוריהבה תילכתב ךא .ץראל־ץוחב
 לש םאוב ןמיסב 1831 תנש הדמע םש .״לודגה יכרותה״ לש ותריב ,אטשוקב
 ,תוריצה יניינע לע ןושאר הנוממכ רגושש דבוכמ יצ־ןיצק ,רטרופ דוד רו־תמוקה
 הנחתה תא חותפל וילע לטוהש רנויסימה ,(Goodell) לדוג םאיליו דנרוורהו
 ־תוניפס לש ןנוחמ יאנב ,דרופקא ירנה םג אב םהמע תחא־הנועבו־תעבו ,אטשוקב
 ףיעסה תא לספ טאניסהש םגה .םיכרותל רוכמל הויק התואש הטברוק ומע איבהש יצ
 ןויכ .ימי דויצ תגשהב םיכרותה תא ךירדהל רטרופ וילע לביק ,הזוחב יאשחה
 תינאמותועה תורסיקה לש ישארה יצה־יאנב הנמתנ ,ותניפס תא דרופקא רכמש
םינוויה םירצונל רפס־יתב הריבב םיקהש הזמ דבל .תינתפאש היינב תינכתב חתפו
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־ יניצק ודמול םהב רפס־יתב ינש דסיו תיכרות השקבל לדוג רמ הנענ ,םינמראהו

ם יברועמה םיירוביצהו םייטרפה םיביכרה .יפרגופוט טוטרישו רתס־בתכ ,הביתכ אבצ
י נרדומ דעס־ןויסימל דאמ המוד והשמ וחימצה םיל רבעמ תיאקירמאה תוליעפה לש
.היכרות לש היצזינרדומלו םיכרותה לש תימצעה־הרדגהל עייסל דקשש
ח רזמב תיאקירמאה תוליעפה לש םגדה ךלהו־שבגתה ט״יה האמה םות דעו התעמ
ו יה ,הנושארה הגאדה ,רחסמה יבגל .תויופצ־יתלב תורוצב םימעפל ,ןוכיתה םיה

ו זיא החתופו ,רימזיא םע רחסמה ךשמנ יכ ףא .העודי הדימב תובזכאמ תואצותה
ו לתש תווקתה תא תמיא אל םלועמ רוחשה םיה רחס ירה ,םירחא תומוקמב תוליעפ
ל ש וימסקו קשנ רוצייבו תוינא תיינבב םיאקירמאה לש םתרקוי לבא .הליחתב וב
־ תמייק העפשה םהל התיה ןכא תימצעה־הרדגהה תרושבל הז שרפומו קוחר רוקמ
ל ש םתלהנהב הרבעש האמל 30־ה תונשב ינאמותועה יצה לש ומוקיש .תדמועו
־ תוצראל תוינאמותוע תוימי תוחלשמ יתש רוגישל המדקה שמיש םייאקירמא םיאנב
־ תוצראב התנבנ האמה ףוסבו עגמה ךשמנ ןכמ־רחאלו ,50־הו 40־ה תונשב תירבה
ל ש רדסהה ךבתסה 50־ה תונשב .דימח־לא דבע ליבשב תניירושמ תרייס תירבה
, םיכרותה םע ןתמו־אשמה תא ריכזהל ידכ הב היהש הרוצב ,סרפ םע ירחסמ הזוח
. תירבה־תוצראמ תימי הכימת גישהל םיסרפה דצמ םינשנו־םירזוח םיצמאמ תמחמ
ב יחרהלו ותואמצע תא רצבל הסינ 70־ה תונשב רשא ,םירצמ לש ליעאמסא ביד׳חה
ם יניצק ואבצל סינכהו יאקירמא קשנ לש תולודג תויומכ שכר ,ותכלממ תא
.םיחרזאה־תמחלמב ותעשב ופתתשהש םייאקירמא
ה יתותוא תתל תוינפ־תרסח תובידנ לש תרוסמה הפיסוה ירטינאמוהה םוחתב
 הירוסב םג ךכ תואמצעה־תמחלמ תעב ןוויב ומכ .תירנויסימ הדובעבו דעס תוליעפב
ת ונותנה תויסולכואל דעס שיחהל תויטרפ תומורת ועייס 60־ה תונש ךשמ םיתרכבו
ה ירוס ,הילוטאנאב חתפתהל ירנויסימה ץמאמה ףיסוה םינשה תצורמב .הקוצמב
־ תורמהש ררבתה םג םא .הירגלובבו םירצמב םישדח םיחטש וחתפנ ךכ ךותבו ,סרפו
, סרפמ םינאירוטסנו היכרותמ םינמרא ויה םיריממה לכ טעמכו ,תוטעומ ויה תדה
ה שירד ידיל האיבה ידוסיה ךוניחה תחלצה .בחרתהל הלכזעההו ךוניחה תשר הפיסוה
. ןפלוא־יתבו תושרדמל השירד וררוע םדצמ וללהו ,רתוי ההובג הגרדממ רפס־יתבל
־ ׳גלוקהו אטשוקב ׳גלוק־טרבור ודסונשמ תרתוכה־תלוגב ןינבה םלשוה 60־ה תונשב
־ יטועימל קרו־ךא טעמכ םהירעש וחתפש ,הלא תודסומ .תורייבב יטנאטסטורפה
ת ונמואלה תחימצ תא הבר הדימב ודדוע ,תינאמותועה תורסיקה לש םיניתנה
ת ויונמאב תודסומ םתוא ומזע רשא שגדה וליאו ,תיברעהו תירגלובה ,תינמראה
.הרומתה תסיסת לע ףיסוה היצזינרדומ לש םירישכמכ ויתונושלו ויעדמ ,ברעמה
ע דמה ימוחתב ומצמטצה אל בורקה חרזמל םיאקירמאה ואיבהש םירושיכהו תורוחסה
ן ושארה ףוטפיטה תא למיסש ,הז אוצי .ךוניחהו םזילגנוואה ימוחתב ,ימיהו יאבצה
ת עב דוע .ול ויה םינפ הברה ,היצזינרדומ לש ןופטש השענ םימילש םרז לש
ר חא יובשו רי׳גלא לש "ייד״ל ריכזמ יאקירמא יובש שמיש םירברבה םע תומחלמה
םיאקירמא תוריכמ־יגכוס ולחה יכרותה הזוחה רחאל .ילופירט לש החפל אפור שמיש
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 שקבל אב טלוק לנולוקה ;םישודיח ראשו רוטיק־תוניפס םהמעו אטשוקב עיפוהל
 ןטלושה תא ןיינעל הסינ םרומ לאומס לש גיצנ ;ולש םסרופמה לקה קשנל הזוח
 -תוצרא תלשממ התנענ רשאב ,ינכטה עויסה תחלשמ העיפוה 40־ה תונשב .ףרגלטב
 תונשב .םיבצחמ תורצוא לוצינלו ןתוכ לודיגל םיצעוי הקפיסו היכרות תשקבל תירבה
 םותב .םירצמב ירוביצה ךוניחה לש הנוילעה הצעומב דחא יאקירמא שמיש 70־ה
 ,תבכר לש תונורקו םירטק ןוגכ םיינרדומ םיכרצימ יאקירמאה אוציה ללכ האמה
 קנעה־תוינכת אובל ויה תודיתע םירשעה האמה םע .טפנ ירצומו תויאלקח תונוכמ
.תיאקירמאה־תינאמותועה חותיפה־תרבח לש
 םיביכרה ,םינוש םיפוריצב ,ץראה־רודכ תוניפ לכב ועיפוה ט״יה האמה ךשמהב
 הכימתה ,רחסמה תבחרהל הריתחה—םיל־רבעמ תיאקירמאה תוליעפה לש םינושה
 היצזינרדומב ןינעהו תוינכטה תוטישה אוצי ,תוינפ־תרסח תובידנל יוטיבהו תוריחב
 הלכלכה ימוחתב םילמוג־יפוליח לש תשרה דועב ךא .תידדה תלעות החימצמה
 ונימב־דיחי בורקה חרזמה ראשנ ,רתויו רתוי תימואלניב תויהל תכפוה תוברתהו
 םידוהיה לש םתרוכמו תורצנה שרע ותויהמו ,ןמזב הרוכב ול התיה :םינבומ המכב
 ־ץראב .הקירמא לש םיילגנוואה םיטנאטסטורפה יניעב תדחוימ תובישח ול הרמתשנ
 חותיפב תוניינעתהה םע דחי ,וז תיגולוטכסאו תיגולואית הקיז הלישבה לארשי
.אלפומ ערואמ הזיא ,ילכלכ
 חישמה־תומיל םימדקומ םיאנתכ ןויצל םתבישו םידוהיה לש םתורצנתה תובישח
 הליחתכל .התישארב תירנויסימה תלוביקב יזכרמ םוקמ הספת םיאבו ־םישמשממה
 .ןולשכ ולחנ ןאכ ךא .םילשוריב תבשל םינושארה םירנויסימה לש םתרטמ התיה
 היכרותב םיטשפתמה ךוניחה ילעפמלו ,םינאירוטסנו םינמרא לש םהיתורמהל דוגינב
 לכ תא ומש לארשי־ץראב היכראנאהו םידוהיה לש םפרע־ישק ירה ,הירוסבו

 החתפו תיאקירמאה הצעומה הרזח תינוויה המחלמה רחאל יכ ףא .לאל םיצמאמה
 הדובעה הקספוה בוש 1843־ב ;החלצה לכ הגשוה אל ,םילשוריב הלש ןויסימה תא
 ירנויסימה ןוגראה יכ ףא םלואו .םירחא תומוקמל ורגוש םייחב םירתונה םירנויסימהו

 תא חיכוהל םירחא םיאקירמא ופיסוה ,ויתורטמ תא תונשל ץלאנ ירקיעה יאקירמאה

.דחאכ רוזיאבו םיבשותב םתוניינעתה
ה מואה״כ 1822־ב התוא ראית דנלגניא־וינמ דחא ןהוכש ץראה ,תירבה־תוצראב
 עיפוהל םידקה ,"לארשי לש ויצלח־יאצוי תא הפדר אל םלועמש הדיחיה תירצונה
 ידוהיל ארוק־לוק היפלדאליפ יבשותמ דחא םסריפ 1819־ב .םידוהיל טלקמ לש ןויערה
 חונ לאונמע־יכדרמ חתיפ 20־ה תונשב ;ןוילעה יפיסיסימה קמע לא רגהל הפוריא
 תיב קפסל הנויכש ,תועקרקב תורספסו היפוטוא לש תבורעת ,ןוימד־תכורב תינכת
 הקירמא אלו לארשי־ץרא הרייטצנ ןמזה םע ךא .הראגאינ רהנב דחא יא לע םידוהיל
.רוזיא ותוא לש ותאייחהב םיתואנה םימרוגכ ורייטצנ םידוהיהו תואנה טלקמכ
 תחא הדוגא תושעל םידוהיה ולכוי ךא םא יכ Nile's Register ריעה 1816־ב דוע
 ץקמ .תלצבחכ חרפי רבדמהו רחסמה ןועמ תויהל ןוונמה חרזמה לכוי בוש ירה
לש תימשר תחלשמ הרגוש רשאכ העיתפמ האצות וז הדמע הבינה הנש םישולש
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ח ״ודב .חלמה־םיו ןדריה רהנ תא הקווד—םלועבש תומוקמה לכמ—רוקחל ב״הרא יצ
ל ש הבורקה התליפנ תא /ץניל .פ .ו טננטיילה ,תחלשמה לש הדקפמ הזח ולש
. היצזיליביצה ךילהת זרוזיו םתרוכמל םידוהיה ובשוי הירחאלש ,תינאמותועה המצעה
ם ילג־רבוש תיינבל תוינכת ,1852־ב ,יאקירמא סדנהמ דביע ומצע הז ןוזח חוכמ
ן כ־ירחא בושו 1856־ב .קשמדלו םילשוריל הז למנ רבחתש לזרב־תליסמו ופיב
ן ינעל ףיטהל הקיטסיטאטסו־היפרגואיגל־תיאקירמאה־הרבחה ישנא ומק 1860־ב
ר בדמהש הנעטה ךמס לע .והיעשיו לאינד תואובנלו תורצנהו היצזיליביצה ,רחסמה
, "רחסמה ידי־לע ישונאה ןימה לכ לש ותובריתלו ודוחיאל הילוחה" אוה ירוסה
־ תוליסמ תשר לש התיינב לע דוקשלו הינש רקח־תחלשמ רגשל הלשממה תא וצירמה
־ תמחלמל ןברק ולפנ וז העצהב תומולג ויהש תויורשפאה לכ ךא .הירוסב לזרב

.תיאקירמאה םיחרזאה
־ ץראל םיאקירמא לש הריגה והיעשיו לאינד תואובנ וררוע רבכ תאזה תעל םלואו
ו ללכ םיברועמה םהיעינמ רשא—וז העונתב ופתתשהש םירזומה םישיאה לכמ .לארשי
ת א םידוהיל תונקהל ןוצרה תא ,עושי לש הבורקהו הינשה ותאיבל הייפיצה תא
ש יאה היה—םיעקרקמב תויאדכ תועקשהל הוקתה תאו תינרדומה תואלקחה תוטיש
ן וסרק רדרוו ,היפלדאליפמ רמומה רקייווקה בל ־תמישל רתויב ילוא יוארה
(Cresson). ן ולשכ רשא ,המחלמה רחאלמ םיטיסמאדאה תצובק התיה רתויב הלודג

ת ויטרפ תומזיל ףסונב .ןייווט קראמל ץראל ־ץוחב םימימתב רכזוה ופיב םתובשיתה
ס ודורבו קשמדב תופידר .תמיוסמ תוברועמ המצע תיאקירמאה הלשממה החתיפ ולא
י דיל ואיבה הינמורב םיישק ;ןרויב־ןו לש לשמימה דצמ תוברעתה ידיל ואיבה
ת ירקיעה הרטמב טשראקובב לוסנוק דיקפתל וטו׳גיפ ןילקנארפ־ןימינב לש ויונימ
.ותד־ינב ויחא לש םלרוג־תנמ תא ביטיהל
ל ש הלודגה םתובהלתה .םתמיענב ךרוצה־יד םייאקירמא ויה הלאה םיצמאמה לכ
־ אדאהו חונ לש םהיתוישעב המגדוה תועקרקב תורספסל ט״יה האמב םיאקירמאה
ל ש ותושקעתהב יוליג ידיל האב תואלקחב תינוסרפ׳גה שגדה תמיש .םיטיסמ
ק וסיע תמועל תואלקחב קוסיע לש "תימשגהו תירסומה" תונוילעה לע ןוסרק
ל ש התוחתפתה ןויסנ תא הפקיש הירוסב לזרב־תוליסמב תוניינעתהה .תשורחב
ם ייטרפה ויתומשב קר אל לילעב היה רכינ וטו׳גיפ לש םזינקירמאה .תירבה־תוצרא
ה ינמור ידוהי לש היצזינרדומל יעצמאכ הלכשהה לש תירנויסימה השגדהב םג אלא
י גיהנממו וטו׳גיפ לש דידי ,ףלוו ןומייס הנמתנ רשאכ ,80־ה תונשב .םילשחנה
ת יאקירמאה ותגאד ךותמ ירה ריהאקב יללכ־לוסנוק ,הקירמא ידוהי לש רוביצה
, דומיל־ירפסב" םירנויסימה יצמאמל עירה תימצע־הרדגהו תואמצע ,המדיקל
, םייפוריא םיצחלל םינמואלה םירצמה לש םתודגנתהל הדהא הגה ,"תוקוחתו תוילביב
.החפ־יבארעל הכרדהבו הצעב עייסו
ה יגולונכטה ,יאקירמאה רחסמה תוטשפתה לש הפיחדה־חוכמ םשרתנש המכ לכ
ה לא לש םתובישח לכ םעו ,תוינפה־תרסח תיאקירמאה תובידנהו תיאקירמאה
.תירטס־דח הלוכ העונתה התיה אל ,תוברעמתה לש ץיאמו סיסתמ ךילהת תרגסמב
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 יכרותה םויפואהש םשכ ,םיאקירמאה תנוזתל רימזיא ינאת ומרת םדקומ בלשב דוע
ת ורוצה תעפשה .ןיס םע הקירמא לש הרחסלו תיאקירמאה שפנה־תוולשל םרת
־ תטרדנא ילוא היה רתויב טלובה יוליגהו ,ןיעל התלגתנ תוירצמה תוילכידראה

60   ־ה תונשב .תירבה־תוצראב יכרותה ץחרמה חרזאתנ רבכ 40־ה תונשב .ןוטגנישוו
 המכ ,"לודגה יאקירמאה רבדמה" תא שובכל ץמאמב ,הירוסו םירצממ ואבוה
.תירבה־תוצרא לש הברעמ־םורדב אבצה לש ושומישל םילמג לש םיחולשמ
א ובי היה אשמ־תומהב וא םיכרצימ וא הרוטקטיכרא לש אוביה ןמ רתוי בושח
ת וברתה תרשעהו יאקירמאה ילאוטקלטניאה קפואה תבחרה ךכמ האצותכו ,המכחה
ת ונותעב ומסרפתנש ,םירנויסימה תוח״וד .תחתפתמה תיטילופומסוקה־תיברעמה
ת ובישח ילעב תומוקמ ,המודקה הקיסאלקה לש םיפונ וראית ,םהלש תידוירפה
ם הירפס .בורקה חרזמה לש םיגהנמהו םיממעה תא ןכו ,טררא דעו יניסמ תיארקמ
, תילגנוואה הליהקל ץוחמש םיארוק־להק לא ונפש ,ךלוהו־לדג רפסמב םיעסונ לש
 הארנה יפכש רוביצ םהל ואצמ ,םכותמ רתויב רוכזה ילוא אוה סנפיטס .ל ןו׳ג רשא

ן וסמות .מ .ו יאקירמאה רנויסימה תאמ (1859) רפסהו ץראה רפסה .העבש עדי אל
קלטניא רושימ לע .םינמזה לכבש רתויב תוחלצומה תוירואיתה תוריציה תחא אוה
ד ראוודא ארקמה־רקוחו תימס ילע רנויסימה יגשיה ויה רתוי דוע הובג ילאוט
ם רקחמ רשאו ,תויברע םילמ לש היצזיניטאלל תנקותמ הטיש וחתיפש ,ןוסניבור
י ניס־רה ,לארשי־ץראכ םייארקמ םירקחמ ,ןורחאה הז לש ורוביח םוסריפ ידיל איבה

־ ץרא לש היגולואיכראב ןכ־ירחא התשענש הדובעה לכל דסמה ,(1841) םרעו
.לארשי

ת ורוחס יפוליחב המצמטצה אל ןוכיתה םיה חרזמב תיאקירמאה תוברועמה תבוגת
. ןוציחה םלועה םע חישו־גישל חתופמ םגד םג הללכ איה :תעדה יקפא תבחרהבו

ת ורזנתה לש תוינידמ םע םייפוריא־יתלב םירוזאל תצרמנ השיג לש ףוריצה
ק יזחה ,תינטילופירטה תכובסתה תעב ןמתסהש ,תיפוריא תיתמצעמ הקיטילופמ
, רחסמה קוזיחל תימי היטמולפידב שומישה ךשמנ .ט״יה האמה תומי לכ דמעמ
ף וחל ובצוה יצה לש תוטייש .היכרות םעו םירברבה םע תוחישב הנושארל החתופש
ם ע הזוחה תובקעב .היסא חרזמ לש םיפוחבו ,טקשה סוניקואה חרזמב ,הקירפא
־ אשמהו ,טאקסומו םאיס ,ןי׳צ־ןי׳צוקל סטרבור דנומדא לש תוחלשמה ואב היכרות
־ יתבו םירנויסימ לש תונחת .האירוקב טלפושו ןאפיב ירפ ,ןיסב גנישאק ולהינש ןתמו

; טקשה סוניקואה ייאבו היסא־תמדיקב ,ודוהב ,הקירפאב ומק םיירנויסימ רפס
, ימשר־אלה יאקירמא־ולגנאה הלועפה־ףותיש .םוקמ לכב וצצ תוריכמה־ינכוס
ם ירנויסימלו תינטילופירטה המחלמה תעב תטיישל ןתינש עויסה ודיעה וילעש
ם היצמאמ תא תורצנה יציפמ וביחרהש לככ אוה םג ךשמנ ,ךכ־רחאלש םינשב
ה יפוח ךרואל יאקירמאהו ילגנאה רחסמה חתפתהש לככו ןיסבו ודוהבו הקירפאב
ה דמעוה ,בורקה חרזמב ןכל־םדוק רבדה היהש ומכ ,הלאה םישדחה םירוזאב .ןיס לש
   סופדה־יתב תוכזב הלאה םישדח תוחוקל ירוביצ לש םתושרל ברעמה תמכח
  םימדקומ תונויסנ .תוירצונ תושרדמ דוסייו םיירנויסימ רפס־יתב תמקה ,םיירנויסימה
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, םילשורי—ופי הליסמה תלילסל תוינכתבו היכרותב ןתוכ לודיגב ומכ ,ילכלכ חותיפב
ת וינכתבו ןאפיל תויאקירמא תויאלקח תוחלשמב רתוי תורחואמ תוליבקמ םהל וי,ך

.ןיסב לזרבה־תוליסמ תיינבל האמה ףס לע ומוזנש
ח רזמה יניינע לש םתובישח תיילעו קוחרה חרזמה לא רבעמה ויה םירשעה האמב
ר בעה לע ביעהל םיטונ ,השדחה הירוטסיהבו הפמה לש התודעב ועייתסנש ,קוחרה
; הציחמכ אלא ךלמה־ךרדכ הקווד אל רייטצהל לחה יטנלטאה סוניקואה .רתוי ןשונה
ר חס :תופיצר לש םיווק המכ ורתונ תאז ־לכבו .הבר הדימב חכשנ ןוכיתה םיל רשקה
ת ונוש םיכרדב .בורקה חרזמה לש היגולואיכראב ןינעה רבג ;םלענ אל ןוכיתה םיה
ה אבש םע סנוסראפו קסיפל ותעשב ונתינש תוארוהה עוציבב םיאקירמאה וכישמה
י רנויסימה דסמימהש וז ,בורקה חרזמה ימעל הגאדה תא הקזיחו התוחתפתהב תונויצה
.עבק לש םיסופד הל ודימעה תיבמ ויכמותו

ם לועה ־תמחלמב החכוה םתעפשה לע ורמש הלאה םייתרוסמה םיסרטניאהש הדבועה
ת א קתנל וא היכרות לע המחלמ זירכהל הלשממה לש הבוריסב ,הירחאלו הנושארה
־ חרזמל ־עויסה לעפמבו םינמראב תוטיחשה חכונל הקעזב ;הירגלוב םע םיסחיה
ן יירק־גניק תוחלשמ ידיל האיבהש תימצע־הרדגהל תינוסליווה הגאדב ;בורקה
ל ש םימוצעה םייונישה ףרח .הינמרא לע יאקירמא טדנמ לש העצהלו דרובראהו

.םויכ ןיעל תיארנ הלאה תופיצרה־יווק לש םתעפשה ןיידע ,הנורחאה האמה־תיצחמ
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