
ת>נתא הקיטילופ לש ןקויד :ןרוג הירא
ד״יס־טסיאב ו9ו0־ו ו908־ב סרגנוקל תוריחבהו םיטסילאיצוסה

ם ישדח םירגהמ ינוילימ ךפוהה לודג ךותיה־רוכ לש יומידה היה םיבר םימי
ן עשנ אוה .תיאקירמאה תירוטסיהה תורפסב הרגישה־תותימאמ תחא םיאקירמאל
ג שות רבד לש ופוסבש ןימאהו םזיטאראפיסל םינפ ףיעזהש ימואל סותא לע ןתיאב
ת יתרבח תושיגר ילעב םינוירוטסיה המ־ןמז הז התע .םייאקירמאה םייחב תוינגומוה
ם ה .םירגהמה לש םעומיט לע וז הפקשהב שדחמ םינייעמ ןילדנה רקסוא םשארבו

ך ותיהה־רוכ לש היווחה התבג ,דחא דצמ .רתוי הברה בכרומ ךילהתהש םישיגדמ
ם ייתליהקה םייחה תאו תיתרוסמה החפשמה תא קריפש רומח יתוברתו ישפנ ריחמ
ת יפוסה הרטמה תא הגישה אל ,ינש דצמ .ןשיה םלועה ןמ םהמע םירגהמה ואיבהש
־ יבטק ןיב והשלכ ףצר ךרואל םש־יא םייולת וראשנ םערזו םירגהמה .הגיזמה לש
ש דחה םואלה תא וכירעה םה .הריהמ תוללובתהו תינתא תורגתסה לש הכישמה
ת ונמדזהה ןמ תלעות קיפהל וויקו תיתרבח תובלתשהל יוכיסה תארקל וחמש ,םהלש
ה ניגע םהל ושקיב םג םה ךא .תאזכש תובלתשה ךותמ החטבוהש ימצע םודיקל
1.התוקלתסה ינפמ וששחו םהלש תינתאה הליהקב

ל ע דומעל ושקיב ,םתושיגר תא הדדיח ןילדנה לש ותדובעש ,םיריעצ םינוירוטסיה
ל ש ינדפקה חותינה דחוימב ,הקיטילופה .הזה ינתאה םרוגה לש ותובישח תדימ

ר וא וז ןיעמ השיג הכפש ובש םירוזאה דחא השמיש ,תימוקמ תינידמ תוגהנתה
ת מיוסמה הצובקה לש התוגהנתה לע ,םירגהמ לש םתולגתסה ךילהת לע שדח
ר ייתשמ םירקחמ לש הז גוסל .תינידמה תכרעמה לש יסיסבה דוקפיתה לעו ,הקדבנש

י עישתה יאסרגנוקה זוחמב 1910־ו 1908 לש תוריחבה־תוכרעמב וניינעש ,הז ןויד
*.קרוי־וינ לש

 תצק תב היסולכוא 1910־ב ליכה ,ןותחתה דייס־טסיאה בלמ בצחנש ,"יעישת״ה
י דוהי בושיי .הפוריא־חרזממ םידוהי הנממ האמל־75 רשא שפנ 400,ססס־מ רתוי

ה עונת ול התיה ,ולש םינווגמהו םיקקושה םיינתאה רוביצה־ייח לע ,הז ףופצ

, סרגנוקל יטסילאיצוסה דמעומה גישה 1906־ב .םינוא־תעפוש ,הריעצ תילקידאר
ד מעומה סרגנוקל רחבנ םינש הנומש רובעכ .תולוקה ללכמ זוחא 26 ,טיווקליה סירומ
א בש ןושארהו ןושרומב תבשל הכזש ינשה טסילאיצוסה ,ןודנול ריאמ ,וירחא אבה

ל ש עיתפמה דממה—1910־ו 1908 לש תוריחבה־תוכרעמ .ב״הרא חרזמבש הנידממ
 ןטק ךא ינשער טועיממ רבעמה תא תונייצמ—ןודנולב ותפלחהו טיווקליה לש ותלפמ
ש גפימל עקר םג תושמשמ ןה .ןותחתה דייס־טסיאב הלעמב־ןושאר חוכ לש הגרדל
ה גלפמ ןיבו ,הלש םידחוימה תושגרהו סותאה לע ,תימוקמ םירגהמ־תליהק ןיב
ה תאר םהבש םירבדל הביאב הסחיתה רשאו תיטילופומסוקו תימואל התפקשהש

’.םיינתא םיסרטניאב הקיזמ הכימת
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א
ר עשה־דומעב לוק גנינוויא קרוי־וינ יטסילאיצוסה ןותעה איבה רבוטקואב 31־ב
ה נורחא הלמ" ,סבד ןי׳גוי לש ורבד תא ,הרוחש תרגסמבו קנע־תויתואב ,ולש
ד ודיעה תולמ תא דחיי תואישנל יטסילאיצוסה דמעומה ."הכרעמה ברע םכילא
.קרוי־וינב יעישתה יאסרגנוקה זוחמה ירחובל ולאה תודחוימה

, תומש םזילטיפאקה השע ןאכ .ירוטסיה ברק־הדש תויהל דיתע [בתכ ךכ] דייס־טסיאה
ן וחטלו םישנ אמטל ,םירבג בירחהל ,רבד־תפיגמכ הריאממה ותללק תא ץיפה ןאכ
.עצבה־תוואתל לכאמ םתויהל םידלי לש םהיתומצעו םרשבו םמד תא
ת ואבצ םיבייח ןאכ ,םילבוסו םיקבאנ םזילטיפאקה תונברקש םוקמ ,דייס-טסיאב ןאכ
.םדמעמ לש הקוצמה ינשודמ ,המדאה ןמ םוקל תוריחה
ם גיצנל םילעופה וכזי ןעמל רחביהל ךירצו לוכי ,סרגנוקל ילעופה דמעומה ,טיווקליה
.המואה לש סרגנוקב ןושארה

ה גלפמה האצי דייס־טסיאב יכ ודיעהש םינמיס ויה םבד לש ותאירקל ץוחמ םג
ק לח וויהש ,ינימשהו יששה ,תוריחבה־תוזוחמ ינשב .הבר הפקתימל תיטסילאיצוסה
ר טנאה טרבור המישרל טיווקליה לש וירבח ויה ,ןותחתה דייס־טסיאה ןמ לודג
־ לכה הגהגהה לש הנושארה הרושה לע ונמנ השולשה .סקוטס ספל׳פ םהרג סמיי׳גו

.תיצרא
ח ותינה לש ונויגה יפ־לע .בחרמל הצירפל רתויב םיבוטה םייוכיסה וארנ "יעישת״ב
ה שעש תומשה" :ןוחצגל םישורדה דוסיה־ימרוג ןאכ ויה םייוצמ ,יטסילאיצוסה
ז וחמבש םיטסילאיצוסה ;רחא םוקמ לכב רשאמ רתוי ןיעל םייולג ויה ״םזילטיפאקה
־ בורש רוביצ לא ויה םינופו ;דבכנ ירפסמ לקשמ ילעבו ,ברקל םיכורד ,םיליעפ ויה

.םיששורמ םוי־יריכש־ובור
* וינה לש בתכל ןתנש ןויארב ,טיווקליה ףיסוה תאזה תיטסילאיצוסה הקיטקלאידל
ת חטבומ ותריחב התיה ויפ־לעש זוחמב ינידמה תוחוכה־ןזאמ לש חותינ ,םמייט קרוי
ל בקיש ימ .תולוק 11,000 לש יופצ רפסמ לע ויה םירחתמ םידמעומ העברא .הרואכל

 היה יד ,הלא תוריחב־יבושיח רואל .רחבייש ול חטבומ ,טיווקליה סרג ,תולוק 4,000
ב תכה .חצנל תנמ־לע 1906 תנשמ וגשיה לע לוק תואמ־שלש ףיסויש טיווקליהל
ת רבועו תעפושה ,תובהלתה״ל תוריחבה־תוכרעמ ראש לש "תושידאה" תא הוושה
י כ רמאו םכיס אוה ."ןותחתה דייס־טסיאה לש םיטסילאיצוסה ברקב ,היתודג לע
ם ירומ לש ותיזחתב תמא הברה םיאור" םייטרקומדו םייאקילבופיר םיגיהנמ
4."טיווקליה

ם ידמעומ לש רתוי הקזח המישר תכימתו סבד לש תוריחבה־תכרעמ הללוחש שערה
ם ימרוג איצוהל ,םלואו .טיווקליה לש תוימיטפואה לע ופיסוה םה ףא םיימוקמ
איצוסה הגהנהה דצמ הרשפ־אלל הכימת לע ךמתסה ,הלאכש םינתשמ םיינידמ
ע יגה אל ןיידע) היתושלוחו היתוערגמ תורמל .תידוהיה םידוגיאה תעונת לש תיטסיל
י דיקפ ,ןכ לע רתי .ידמל קזח ילאיצנטופ חוכ הב היה ,(העונתה לש בהזה־רות
ל כ םע ינידמ ןויסנ ויה םירבוצ תיטסילאיצוסה הגלפמה ינקסעמ ויהש םידוגיאה
היה ןובשחב איבהל טיווקליה לוכי ותואש הלעמב־ןושאר סכנ דוע .תוריחב־תכרעמ
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 .ןהכ םהרבא ,העפשהה־בר וכרועו יטסילאיצוסה םטרעווראפה לש תבהלנה הכימתה

ט יווקליה ליבשב .רתויב ץופנה ישידיאה ןותעה סטרעווראפה השענ רבכ 1908־ב
ם ילמע לש הןחא רדסימ ,גניר רעטייכראה לש האילפמה ותיילע םג התיה הבושח
־ קרוי־וינב הז לש וירבח רפסמ .תיטסילאיצוסה הגלפמל הדהאב סחיתהש םידוהי

ה יסורמ האוגה הריגהה האיבה םייתניב .1908־ל 1906 ןיבש םייתנשב לפכוה ריעה
5.חתופמ יוטיב־רשוכ ילעב ,"ןכומה ןמ" םיטסילאיצוס לש תורבגת

ה רזע .ןכ ינפל ועדי רשא לכמ תנגרואמו תינלוק הכרעמ ולהינ םיטסילאיצוסה
ט יווקליה רפסמ ולש היפרגויבוטואב .הגלפמה לש יזוחמה ןוגראה תא הקזיח ץוחבמ
. "תובוחר־תונרקב םואנל םויו םוי לכב םיאב" ויהש "םיריעצה םיליכשמה ינומה" לע
ת מייקמ תיטסילאיצוסה הגלפמה התיה תוריחבה־תכרעמל םינורחאה תועובשב

, 25,000־ ב םכתסה ןהיפתתשמ להקש תופיסא שמחו ־םירשע ברע לכב עצוממב
ל ש םכרדכ אלש ,ימצע־ןוחטב לש השוחת ךותמ ^טייט קרוי־וינה לש ותכרעהל
ו ששח רבעשל רשא םידהוא לש םהיתולוקל וללה ופיצ ,םיטסילאיצוס םיגיהנמ
. חצנל יוכיס לכ ול ןיאש יטסילאיצוס דמעומ לע םהלש יפלקה־יקתפ תא זבזבל

ו יה םיענכושמו 1906־ב םהלש םגשיהמ ומשרתהש—דייס־טסיאה לש םיטסילאיצוסה
ו ננוכתה—ןוחצנה תא המרימב זא םהמ הלזג הרשע־תחאה העשה לש הקסיע יכ
 תוריחבה םדוק עובש .ןושארה יטסילאיצוסה סרגנוקה־ריצ תא ןוטגנישוול חולשל
י רחאמ היציזופואה דכלתת וליפא יכ זירכהש ךכ ידכ דע ןוחצנב ןוחטב טיווקליה שח
ה זח אל סרגנוקל תוריחבה־תכרעמ לש רקסב .חצנל אוה לכוי ןיידע ,רחא דמעומ
« .״יעישת״ב רשאמ ץוח קרוי־וינב םייונישל תישממ תורשפא סטייט קרוי־וינה
ר יצה ירחא קחרה ,ינשה םוקמב אב טיווקליהש אצמנ תולוקה ונמנ רשאכ םלואו

ה ממ טעמכ שילשב ןטק היה לביקש תולוקה ללכ .לגופדלוג ריאמ ירנה יטרקומדה

־ תונשב קר אוצמל היה רשפא וזל המוד הדימב םיעורג םיגשיהו ,1906־ב גישהש
ו קפיסש דבעידב־םיחותינה .רושעה לש הנושארה ותיצחמ לש תוזרה תוריחבה
ם יטרקומדה ןיב הקסיע :הלפמה תא ץרתל וזרדזה םייטסילאיצוסה םינשרפה
ל ש רורטה ;המ־יהיו יטסילאיצוסה דמעומה תא סיבהל הנווכש ,םיאקילבופירל
־ זנוארב יעבר לא דייס־טסיאה ןמ םיטסילאיצוס לש תדמתמה םתאיצי ;ליה־ינאמאט
ם ייולתה םילכורו םינוונח לש ךלוהו־לדג עקשימ םהירחא םיחינמה סקנורבו ליוו
ל ש הדילסה :יגולוכיספ רבסה ףיסוה סטרעווראפב דחא ןשרפ .ינאמאט ידסחב
, םושירל ,תוחרזאתהל ותושידא תא תצרתמ תיתודיקפ תוליעפ לכמ יסורה־ידוהיה
ם לעתהל םיטסילאיצוסה םינשרפה ורחב הלפמה תא םחתנב םלואו .העבצהל ףוסבלו

7."יעישת״ה תייסולכוא לש םיינתאה םיסרטניאה ריצ לע ובבסש תויגוס ןתואמ

ב
. םירגהמ םילקידארו העיז־תונדס ,תוריד־יגיגב לש זוחמה קר אל היה "יעישתה"
ם יסור־םידוהי לש םיאבו־םיעפושה םינומהל ימשר־יתלב הטילק־זכרמ שמיש אוה
ןסר־יחולש ,םיילכלכ םג םיעודי םינבומבו ,םייתוברת ,םייתרבח םייח .שידיא־ירבוד
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 שידיאב םיג1מ1י העברא .םיבשותה לע הטילקה ילבח תא ולקה ,םמצעל־םימלשו
 םימעט לש האלמ תשק ופקיש דייס־טסיאב םיעיפומ ויהש תע־יבתכ םירשעכו

 םהידיקפת תא ואלימש יד אל עבורב ונכשש תסנכה־יתב 350 .םייתורפסו םיינידמ
 ־טסיאה השענ רבכ 1900־ל דע .דעסו ךוניח ,הרבח יתוריש וקפיס םג אלא םייתדה
 תויונחה־ילעב לש לודגה בורה .השבלהה ףנע לש ירקיעה זכרמה םג ידוהיה דייס
 תמצעל ןמיס .םהידבועמ זוחא 80־ב ןידה אוהו ,םיפוריא־חרזמ םידוהי ויה םינלבקהו

 תודוגאה ,טפאשנאמפדנאלה לש הרידחה ףקיה היה תינתאה תיצוביקה השגרהה
 דייס־טסיאב תסנכה־יתב לכ טעמכ .ןשיה םלועב הרייע וא ריע התוא יאצוי ומיקהש
 הרזעל תודוגא תואמ םג וגהנ ךכ .םיללפתמה לש םאצומ ריעל ןויצ םהיתומשב וללכ
 בור וססבתה ,םילעופה תודחאל ארוקה יטסילאיצוסה יוויצה ףרח ,ןכא .תידדה
 .טפאשנאמפדנאלה ןורקע לע ,ותמגמב יטסילאיצוסה ,"גניר־רעטייברא״ה לש םיפינסה
 םילהנמה לש ףתושמה אצומה יפ־לע םימלש םיפינס תוהזל היה רשפא השבלהה ףנעב
 םירגהמל תדחוימ התיה אל וז העפות יכ ףא .הרייע וא ריע התוא ינב ,דחאכ םידבועהו

 תידסומה תרגסמה הרהמ־דע התשענ ןותחתה דייס־טסיאב ירה ,הפוריא־חרזממ םידוהי
8.תירוביצ תוליעפל רתויב תלבוקמה

 לש תומימחל םיעוגעג קר אל האטיב םיידוהיה םייחב טפאשנאמפדנאלה תיילע
 שממ .רוחאמ ורתונש רשב־יראשל הגאדה שדוג תא םג הנייצ איה ;״ןשיה תיבה״
 תחוורל אב־בורקמ רגהמה לש ותדרח התלגתנ שידיא ינותע לש םנכתבש ומכ

 ןיב—טפאשנאמפדנאלה ידיקפת ויה םג ךכ ,"ינשה דצב" וריע־ינבו ותחפשמ־ינב
 הדרח .ןושארה םרודיסלו םתטילקל םינווכמ—תידדה הרזעל הדוגאכ ןיב תסנכ־תיבכ
, 1908 לש תוריחבל ומדקש םינשה עבראב תופיחד לש םישדח םיאישל העיגה וז

 יראצה ןוטלשה לש וסחי תקתמהל הוקת לכ ןדבאו היסורב םימורגופ לש םינש
 םיליכשמ םכותבו ,םיטלוב םידיחי .דעסה תדובעב הלולת היילע הלח .םידוהיל
 דיקפת אלמל ותואינ התע ,םיידוהיה רוביצה־ייחב ולעפ אל ןכל־םדוקש םיילקידאר
 ןיאש השגרהה הררש דימתמ רתוי .הריגהה ףקיהב תצרמנ היילע התיה .רתוי ליעפ
8.רגהל אלא הרירב היסור ידוהיל

 :הריגהה לע ירוביצה חוכיווה םע תחא־הנועבו־תעב האב רבשמ לש וז הריווא
 לש התמקה ,הריגהה תלבגהל בותכו־אורק־תעידי לש ןחבמ עובקל שדוחמה ןויסנה
 לע ןתמו־אשמה ,הלוכ הלאשה תריקחל ב״הרא לש סרגנוקה םעטמ םגניליד תדעו

 םשפנ האציש ,םיידוהי םינוגרא .יאקירמאה ןוכרדה סומלופו היסור ,תינאפי הריגה
 רושימב ."הריגהה יליבגמ" דגנ הכרעמל וצלחנ ,םיידוהיה רוביצה־ייחב דיקפת אלמל
 תותלד הנרגסית ןפ דחפהו הדרחה תמינ םירגהמה להקב אופא הטלש ידסומהו ישיאה
 .הריגהה תלבגה לש היגוסל תינבצע תושיגרב יוטיב ידיל האב וז הדרח .טלקמה
 הקווד וז היגוס הלטוה רשאכ חוכיווה לש ותרמוח תא ךירעהל אופא ונא םילוכי
 םיטסילאיצוסה יפלכ וחיטה רשאכו יעישתה יאסרגנוקה זוחמב תוריחבה־תכרעמ ךותל
10.הריגהה תלבגהב םידדצמ םהש ריעה־זכרמבש

עבורה לש ותוואגב םסרכמ היה ,הריגהה תייגוסמ שולת היה אלש ,דחא אשונ דוע
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ת דל־חאהו טסילאיצוסה ,הריגהה תלבגהב לגודה ,יתרבחה ןקתמה יניעב .ידוהיה
- תולקלק לש ןתיצמת ןותחתה דייס־טסיאה לש וטיגה היה ,"ריעה־הלעמ״ב רדה
ת ולשחנו ,רתויב עורגה ןבומב תיתגלפמ הקיטילופ ,ילוח ,תונז ,העישפ—ןהינימל
ם ישנא ידי־לע וטיגבש ןווינה יאנת לש וז הנומת הריוצ הבר הדימב יכ ףא .תיתוברת
ת ושיגרל תינייפא .הזה יומידה לע ידוהיה עבורה םמוקתה ,ויבשותל בוט םישרודה
ר ודואית לרנגה ,הרטשמה־דקפמ םסריפש רמאמ לע דייס־טסיאב הבוגתה התיה וז

ז מורמב .North American Review־!־! לש 1908 רבמטפס תרבוחב עיפוהש ,םגגיב
ד ועב .ריעה־קרוי־וינב םיעצובמה םיעשפה לכמ זוחא םישימח םידוהיל דקפמה סחיי

ל פטל ושקיבו תוקפאתה גוהנל וצעי םיסחוימ םידוהי םיחרזא ראשו לשראמ יאולש

ט אלכעגאטה .האחמ־תופיסא דייס־טסיאב וכרענ ,רוביצה יניעמ קוחירב השרפב
י דוהיל ער םש איצוהש לע םגניב לש ותורטפתהל השירדב תוינומה תונגפהל ארק
ת וצילמה וא סנפיטס ןלוקניל לש העקוהה בתכמ לש תובוטה תונווכה .דייס־טסיאה
־ טסיאה תובעות תא "רעבל" ךרוצה תא שיגדה ןהבו טיווקליה ןעמל סבד עימשהש
11.םגניב לש וגורטיקל קוזיח םיבר יניעב ויה דייס

, ןהכ םהרבא שאר בשי הב ,1908־ ב טיווקליה לש הנושארה תוריחבה־תפיסאב
:סרגנוקל־דמעומה רמא ,סטרעווראפה ךרוע

ז והמב תויגוסה םג ןה הלש ימואלה עצמב תיטסילאיצוסה הגלפמה הלעמש תויגוסה
...קרוי־וינ לש הזה יאסרגנוקה
ם ג ומכ השעמל ...ץוח־ידילי םיבשות סלכואמ ונלש זוחמה הבר הדימבש תמא
־ דילי יאקירמאה ןמ תוחפ־אל הרזא אוה יסור־ידוהי אצוממ שדחה חרזאה הכלהל
.ינאטירופ וא ידנלוה אצוממ ץראה
ם יסרטניאה םע ירמגל םיהז יעישתה יאסרגנוקה זוחמב םילמעה לש םיסרטניאה ןכל
ד חוימה םגיצנ ימצע הארא אל סרגנוקל רחבא םאו ,ץראה יקלח ראשב םילמעה לש
ת יטסילאיצוסה הגלפמה גיצנ אלא הזה זוחמה לש לוכיבכ םידחוימה םיסרטניאה לש
12"...םתוא תשרפמו הניבמ יתגלפמש יפכ ץראה לש םילעופה־דמעמ לש םיסרטניאהו

ת יגיגח םיזירכמ ,ןהכ בייאו טיווקליה םירומ ,םיסור םידוהי ינש ובש בצמב הינוריאה
ה מלעתנ ילוא ןותחתה דייס־טסיאב "םידחוימ םיסרטניא םוש״ב םיריכמ םה ןיא יכ
ל ש םיעודי םיחרזא ועימשהש תוצילמה .םיסור־םידוהי לש יטסילאצוסה להקה ןמ

ו טיגה ינוגרא ךובמב ,תאז־לכבו .הילאמוגאה לע וליפאה וטיגה לש ונושלב וטיגה
ן פוד־אצוי םזילאיצוסה היה ,תינתאה תויכשמהה לע תרחא וא וז הרוצב םידוקשה
ה צובקה ןמ הלעמלש תולאשל הגאדלו םייאקירמאה םייחב תופתתשהל ותפטהב

.תינתאה

ג
ד גוב־יכרא התעו ןהכ בייא לש קיתווה ורבח ,רלימ יאול בתכ תוריחבה םדוקש םויב

:טייהראוו ונותעב ,ינועה־תונוכשב םיטסילאיצוסה יניעב

ת אזה הנוהכל .אישנה לש ותנוהכ ,לודג הדובכש תחא הרשמ ול שי יאקירמאה םעה
ןמאנהו רוסמה ,רתויב םסרופמה ,רתויב חבושמה ונבב ול רחוב אוה רתויב הלענה
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, הברה הז ןיא ילוא .סרגנוק־ריצ לש הנוהכ קר ונל שי עבורב םידוהיה ונא .רתויב
ס דאל וא ,ונתא היה דימתש םדאל ,תאזה הנוהכה תא ןתנ ימל .ונל רשא לכ הז לבא
ס ירז להקב ואובבש ,וישכע ונריכהל ןוצר לכ ול ןיאו ונריכהל חרט אל םלועמש
ס יווקליה םירומש הדבועה .קירע ראשיי דימתו וניה ,היהש ,ידוהי אוהש שיחכמ אוה
ה ביס ונל תויהל הכירצ המצעלשכ איה ונלש תולוקב הצור אוהשכ םידוהיה ונילא אב
13.ודעב עיבצהל אלש תקפסמ

 תא תחאל תחא טייהראוו הנמ ,"...רשאכ טיווקליה םירומ היה ןכיה" ,רזוחה ןומזפב
 תאלעה דגנ םיריידה תתיבש :ידוהיה עבורה לש םיסרטניאל תושידאב תומשאהה

 תא ולעהש רשכה רשבה יאנוטיס לע ןגרואמה םרחה ; 1908 ראוניב תוריכשה־ימד
 הריבעב ואטחש םירגהמ שוריגל ןמכיר הילוי לש הלומעתה־עסמ ;1907־ב םיריחמה
 רבשמה ימיב תידדה הרזעו דסח תופוק לש לגרה־תטישפ ;תולכורה תונקת לע

 ברקב העישפה רבדב םגניב הרטשמה דקפמ לש ותמשאה ;1908—1907 לש
11.םידוהיה

:תאזה המשאהב המייס תושידא ייוליג לש המישרה

ם ישנו תונגפהל םילוחו םינקז ואצי רשאכ םימורגופה ימיב טיווקליה םירומ היה ןכיה
ם ילקידאר ,ולוכ ידוהיה םעה רשאכ זהקדצה־תורעק ךותל ןהיטישכת תא וליטה
1’.הידגארטה לש לודגה םויב הןחא ךותמ דחאתה ,םינקזכ םיריעצ ,םינרמשכ

 םורגופה תובקעב אבש תויבגמהו תוינומהה תופיסאה לושחנל ןאכ היה זמרה

905 1 רבמצדב 4־ב אישל ועיגה תרעסנ תוליעפ לש םישדח .1903־ב בונישיקב
 .ןוינוי־רכיכ לא ןותחתה דייס־טסיאה ןמ לבא םישובל םידוהי 125,000 ודעצ רשאכ
 ,םזויה ןוגראה שארב דמע ,םנגאמ .ל הדוהי ,הקירמא דילי ,ריעצ ימרופיר בר
 שריה יבצ ברה הנמנ ןוגראה לש לעופה ־דעווה לע ."הנגהל תידוהיה הדוגאה"
 דמעומ רבעשלו ידוהי םילעופ־גיהנמ .ללוהמ ידרח־ידוהי ןשרד ,יקסנאילסאמ
 דקפמ היה ,ס־ןנוראב ףסוי ,יעישתה יאסרגנוקה זוחמה ןמ סרגנוקל יטסילאיצוס
 םרת ,תויאקירמאו דבוכמ דמעמ לש תומלגתה ,ןבדנ יאקנב ,ףיש .ה בקעי .דעצימה
 עגרל .היסור ירעב תויתרתחמ תוידוהי ןגמ־תודיחיל קשנ תשיכרל הדעונש ןרקל
 לודגה םויב הוחאה" םשב וחכשנ תותיכ־תמחלמו םיחא־תוביר יכ היה המדנ דחא
 םירומ דמע ךיא םירחובל טייהראוו ריכזה םינש שלש רובעכ ."הידגארטה לש
1*.דגנמ טיווקליה

ט אלכעגאטה לש תונוועה־תליגמב לעמו הדיגב לש עשפ תויהל ךפה תושידאה עשפ

.ינרמשה

ל ע םילחוזה ...תידוהיה םתוימואל תא םיריתסמה הלא לע הנמנ טיווקליה םירומ
, ומע ינבמ חרבש יד אל ...ומש תא הנישש ול היה יד אל .םייוגה ירחא עברא
א וצמל ושקיב ותומכש הלא ינפב שפוחה־ץרא לש התלד תריגסב ךמת ...םג אלא
17.הקירמאב תיב

 לכוי אל טיווקליה םירומ שיאה הז ,"ותוימואלב שובה ,ומעל רכנתמה ,ללובתמה"
!קרוי־וינ לש םידוהיה ןוילימ תא גציל

היהי סרגנוקב םגיצנש ךכל םיכירצ קרוי־וינ ידוהיש הדוי הנוכנ בשוחה ידוהי לכ
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ש וריפ היהי ירה טיווקליה םירומ רחביי םא .ידוהיה סרטניאל הנותנ ותעדש ידוהי
18.תירבה־תוצרא לש סרגנוקב גיצנ קרוי־וינ ידוהיל היהי אלש רבדה

 חרזא לכ לש הז ומכ ידוהיה לש סרטניאה היה רתוי הבחרה תוריחבה־תמחלמב
 אללו שרופמב תידוהי תוריחב־תכרעמ התיה "יעישתה" ךותב הכרעמה םלוא .רחא
.ךכ הניאש טיווקליה םירומ זירכהש עגרב תאזכ התשענ איה .השוב
 עשפה ,תורעבה תא ויכמותו טיווקליה ועיקוה התימאל תיטסילאיצוס תובהלתהב
 .םזילטיפאקה לש ונווינל תחצינ החכוהכ והוראיתו דייס־טסיאה לש ירסומה ןווינהו

 התארנ יאקירמאה רוביצל תיטסילאיצוסה הלומעתה ותרייצש יפכ וטיגה תנומת
 םשה לע קר אל ןגהל ררועתהש ךכ ידכ דע הארונ תונישלמ טאלכעגאטה יניעב
 הפקשהה ןמ .התוללכב הקירמא תודהי לש אלא דייס־טסיאב ידוהיה עבורה לש בוטה
איצוסה לש הלומעתה יסיסכט לע תרוקב ןותעה חתמ דבלב תאזה תירטנצונתאה
 םיכירצש הלא לש םלרוג לעו ונדובכ לע ןגהל ונילע .ץראב םישדח ונא" .םיטסיל
 לש םהידיב תשומחת איה ,טאלכעגאטה ריהצה ,וז ןיעמ הלומעת ."אובל ןיידע

:םידוהיה יררוצ
. יחכונה רטשמה תחת הרבחה הדרי ןכיה דע חיכוהל םיכירצ [םיטסילאיצוסה] םה
. ..םירגפמה ,םימהוזמה םידוהיה תא ליצהל םה םיאבש ולוכ םלועל םירפסמ םה
ה אור רוביצהש המית ןיא .דייס־טסיאה דגנכ ויבזכ תא חיטמ ימשיטנאהש המית ןיא
י דכ טיווקליה םירומ לש ומואנ תא עמשיש יוגל ול יד .עשפ לש זכרמ דייס־טסיאב
ו ב םיבשויה םידוהיה תאו הקירמא לש םונהיגה םשב דייס־טסיאה תא רידגיש
19.הקירמאבש םימואלה לכבש םיעורגכ

 רבדל ,טיווקליה תא טאלכעגאט הניכש יפכ ,"יטסילאיצוסה םגגיב" דיתע הז חסונב
.הקירמא ידוהי תא הנכסב דימעהלו סרגנוקב

א וה דייס־טסיאהש אוה רתויב יוזב רקש ...םירחא לש םבצממ לפונ ונבצמ ןיא
ך כ ראתל תושרהל וגל רוסא ..."םירבח״ה םירמואש לככ ינע אוהש וא ירסומ־יתלב
־ טסיאהש רמואש ימ ...םירחאה ומכ םירשיו םינוגה ,םיחרזא ונא ...דייס־טסיאה תא
20.דייס־טסיאה תא גציל ול רוסא המהוזו החנזה ,תותיחש אלמ דייס

 הגלפמה לש הלעמו־המכשמ ההובגה תומדה היה טיווקליה םירומש קפס ןיא
 ריצ ,הגלפמה יסוניכב דמעמ־לעב שיא היה אוה .חרזמה־תונידמב תיטסילאיצוסה
 ויתופיאש םג ומכ ולש םיסרטניאהו ,םיבושחה ןמ ןקיטרואית ,םיימואלניב םיסרגנוקב
 הדיתע ותריחב .דתיה ,ומצע סבד אטבתהש יפכ .יצרא־ללכה רושימב םינגועמ ויה
 לש קפואה־תורצ לע רבכמ הלעתה אוה .םילעופה־דמעמ לש גיצנ סרגנוקל תתל
 תא היציזופואה הלהינ ודבל הזה רושימה לע קר םלוא .םיימוקמ הקיטילופ־יקסע
.הלש תוריחבה־תמחלמ
 ומוסריפב ןקופיס לע אובל םיינתא תושגר לא תוינויצאסנס תוינפ ולכי העודי הדימב
 תיטסילאיצוס הרודהמ ,ןיד־ךרועכ ול הנקש הליהתבו טיווקליה םירומ לש יצרא־ללכה
 ־טסיאה לש ינועה ךותב תושבגתה תונש ,יסור רגהמ ;יאקירמאה החלצהה־רופיס לש
 ־רפס־תיבב םידומיל ןכמ־רחאלו ,םש םיאנתה רופיש לע םירוענ־יקבאמ ,דייס
,ןייפ םקמ המישרל־וירבח .םלועבש םיאכדנה לש םתמחלמל תוצלחיהו םיטפשמל
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, םידחואמה־םיידוהיה־םידוגיאה לש םינגראמה יקיתוומ ,יעיברה תוריחבה־זוחמב

ס טרעווראפהו ןהכ בייא םע דחי ,רשע־דחאה טאניסה־זוחמב יממע םאונ ,ןקנאפ בקעיו
ה קיפסהש הדימב עזגה תוואגב ולגתנ ןכא םיטסילאיצוסה .וטיגה ןושלב ורביד ,ולש
ט יווקליה םירומל הלומעת םתושעב םחצמ־תוזע לע טאלבעגאטה ןמ הפיזנ גופסל םהל

21.יסור ־ידוהיכ

ל יאוה .הריגהה תייגוס לש תטלשה המינה העיפוהו הרזשנ תוצאנה לכ ךותב לבא
. ותגלפמ ישעמ לכ לע יארחא התע קזחוה ,יאקירמאה םזילאיצוסה יגיהנממ היהו

ת ועמשמה ־וד ללגב וינפ לע התע והוחיכוה ,הגלפמב תוניתמב םילגודה ןמ היהו ליאוה
ל עופל ביואו הריגהה תלבגהל ףיטמ לש גת וילע ומשו הריגהה תלאשב ומצע ולש

.רגהמה

ד
ת וזחאיהכ הריגהה תלאשב תיטסילאיצוסה הגלפמה לש ימשרה וקה תא וראית הפי

ת ויראדילוסל תיטסילאיצוסה הכלהה הארק ,דחא דצמ .םידגונמ תונורקע ינשב
ם ידוגיאה םע הלועפה־ףותיש ירה ,ינש דצמ .םילעופה־דמעמ לש תימואלניבה
ת לבגהב תדדצמה הדמע וכירצה יאקירמאה לעופה רחא רוזיחהו םייעוצקמה

22.הריגהה

ל ש סרגנוקב םייאקירמאה םיטסילאיצוסה תא גצייש ,טיווקליה םירומ ךמת 1904־ב
ת לבגהל טועימה לש הטלחהה־תעצהב ,םדרטסמאב יטסילאיצוסה לנויצאנרטניאה

־ טוטשב יטסילאיצוסה סרגנוקל טיווקליה ךלה 1907־ב ."םילשחנ םיעזג״מ הריגהה
ת יאקירמאה הגלפמה לש תיצראה הלהנהה םעטמ תוארוהב דיוצמ אוהשכ טראג
ת א ךימנהל ,םילעופה ןוגרא תא סורהל ןווכמה לוז הדובע-חוכ לש אוביב םחליהל"
ב תכ רשאכ ."םזילאיצוסה לש תיפוסה ותמשגה תא בכעלו לעופה לש וייח־תמר
י פל תיתיישעת הניחבמ תורגפמה תוצראמ םילעופ תריגהל דגנתמ אוהש טיווקליה
ה ריגהל היה ןווכמ ,"םתטילק־ץרא לש םילמעה ברקב עמטיהל םילגוסמ םניאש"
ה ריגה לע םירבדה תא בסהל רשפאש הדבועה ןמ ומלעתה אל דייס־טסיאב .תינאיסא

ה דיעווה הזנג 1908 לש תוריחבה־תכרעמ ינפל דבלב םישדח השימח .היסורמ
 הריתסה אל היהשהה תלועפ .תירגהמ־יטנא הטלחה־תעצה וגאקישב תיטסילאיצוסה
23.הדיעווב הטלבתהש הריגהה תלבגהל תצרמנה הייטנה תא

איצוסה תייטנ תא תוהזל טיווקליה לדתשה תוריחבה־תכרעמ לש החיתפה־תרצעב
.תינאיסאה הריגהה לש היעבה םע הריגהה תלבגהל םיטסיל

ם וניקואה ףוחב םילמעה ליבשב היגוס וז ילוא ,םינאיסא תקחרה לש הלאשל רשא
ק וחר ןינע קר ךכב םהל שי הזה יאסרגנוקה זוחמה לש םילמעה לבא ...טקשה
.טשפומו

ל ש ןהיתותלדש" השירדה ימואלניבה םזילאיצוסה ירקיעמ דוסי־רקיעב וזחאיהב
 ויתונברק דחוימב ...םיללמואה םילמעה ינפל תוחותפ הנראשית תוברתה־תוצרא לכ
24.וילעמ הפקתהה תא תוטהל שקיב ,"ינידמ יוכיד לש
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א צמנ ,תיטסילאיצוסה־הדובעה־תגלפמ לש דמעומה ,ןואיל־יד לאינד לש ותומדב
ה רטמב ולש תוריחבה־תכרעמ תא להינש ןינע־ןיבמו ימומרע בירי טיווקליהל ול
ב טיה עדיש ךותמ .ותוזבלו ,טיווקליה םירומ ,קיתווה ובירי תא ךיבהל :דבלב תחא
ס חיב תיטסילאיצוסה הגלפמה לש התדמע תלאשב העיגפל־חונ טיווקליה המכ דע
י רקיעמ התטס תיטסילאיצוסה הגלפמה .לופכ הפקתה־וק ןואיל־יד טקנ ,הריגהל
ה צופתה־בר טייהראווה .וז תוינידמל ותארשהמ ןתנ רשא אוה טיווקליהו םזילאיצוסה
. ןואיל־יד לש וייוליגל וטיגה יבחרב רפוש־תועורתב םוסריפ ןתנ רלימ יאול לש
. םילכיטרפה לש םתזינגמ ופלשנ םיסוניכ לש תודעוול טיווקליה שיגהש תועצה
ו ליאכ רסמנ (היסורב תידוהיה תיטרקומד־לאיצוסה הגלפמה) דנובה לש םיגיצנ יפמ
ר שבב ןיכס תציענכ התיה" טראגטוטשב טיווקליה לש הטלחהה־תעצהש ורמא

2’."יחה

ע ימשהש השחכהב .תולאשה־תלאש הריגהה התשענ הכרעמל םינורחאה תועובשב
ר תוי השקה דצה לע חכוותמה ןמא־ןסומלופ הלגתנ רבוטקואב 23־ב טיווקליה
ה לחו הריגהה הדרי ונממ האצותכש ,1908—1907 לש רבשמה תא וריכזהב .הנעטבש
:טיווקליה זירכה ,םיאצויה םירגהמה רפסמב הלודג היילע

ת א קיספהל ךיא איה ...היעבה ...תאזה תוריחבה־תכרעמב היגוס הנניא הריגהה
.האיציה

ץ ראמ רגהל לעופה תא ץלאמ יטסילאטיפאקה רטשמה" :אבה שקיהב זחאנ אוה
ם זילאטיפאקהש ןמז לכ קיספהל רשפא־יא הזה רבדה תא ;םחל ול שקבל ץראל
ת לאש תא ורתפי םזילטיפאקה תא םיטסילאיצוסה ורגמיש ידי־לע ךכיפל ;"םייק
ת יטסילאיצוסה תויראטינאמוהה תא הלעה ,התע םג ךכ םדוקה ומואנב ומכ .הריגהה
ל וצינמ םילבוסה ליבשב דחוימב" החותפ תלדב תלגוד הגלפמהש ךכל הבורעכ
ה גלפמה םלואו ."היסור ידוהי ןוגכ םיטילפ ,תוינידמו תויעזג תופקתה ,ילכלכ
ת ויטסילאטיפאק תונפס־תורבח ."הערל הריגהה לוצינ״ל תדגנתמ תיטסילאיצוסה
ו ארקנ טראגטוטשב .הפוריאמ םילעופ לש םתאיצי תא תיתוכאלמ הרוצב תוצירממ
־ ידבועו תותיבש־יריפמ לש אובי עונמל םייעוצקמה םידוגיאה ישנאו םיטסילאיצוסה
28.יוצר רבד איה הריגהה דימת אל יכ ודוה ךכבו םיזוח

ו יתוששח תא עיגרהל היושע התיה אל "היוצר־יתלב הריגה" לש גוס תעיבק םלוא
; הריגהל החותפ תלד :םירגהמה להקב טלש שאונ דחא ןויגה .ידוהיה עבורה לש
ה מכ לכ ,הזכ בצמב .היסורמ הריגהה לע עיפשתש הפוס איהש הרוצ לכב הלבגה
ה כימת לע ידוהיה עבורה שקעתה ,ויתויוגייתסהל ריהזמ חוסינ טיווקליה אצמש
ט יווקליה היה אל יאקירמאה םזילאיצוסה לש רבדכ .הלבגה אלל הריגהב גייס אלל
ת ואישנל־דמעומ לש תוריהז ךותמ רביד אוה .וז תיתתיכ השירד רחא אלמל לוכי
.סרגנוקל־דמעומ דצמ הפוצמה ירוזאה םינפה־אושמב אלו
י רגה ,הפוקת התוא לש סרגנוקה־רבח הכז הרמה תוריחבה־תכרעמ לש הכלהמב
,םיאקילבופירל הטונה טאלבעגאטה יפד לעמ הטעומ בל־תמושתל ,לגופדלוג .מ
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 ,ףוגור ללה לקידארה .יטסילאיצוסה סטרעווראפהו טיווקליהב ךמותה טייהראווה
:רבדל יקלח רבסה ונל ןתנ ,דייס־טסיאה יכרדב הרועמ שיא

 הכמס ינאמאט וליאו ,םיטסילאיצוסה ידי־לע קרו־ךא טעמכ הלהונ תוריהבה תלומעת
.תוריחבה םויב הרבד־ישוע לש הליעיה םתדובע לע

 העיקוה ךכ םושמו הליעפ הלומעת־תכרעמ להנל ךרוצ אצמ אל ילוא לגופדלוג
 םלוא .דבלב רישכמכ לגופדלוג תאו הזחמבש לבנכ לוה־ינאמאט תא היציזופואה
 רסוח וא לוזליזל ץוחמש םיפסונ םילוקיש ךותמ האב זלה ןמ תומלעתההש רשפא
 יפ־לע .דחוימב העיגפל־חונ לגופדלוג היה אל דייס־טסיאה לש גיצנכ .יאנותע ןינע
 םיסרטניאה לע םרגנוקה־רבח קבאנ ,םייאקירמאה םיינידמה םייחה לש תרוסמה
 "לגופדלוג לש הטלחהה־תעצה" תא הלעה סרגנוקב ןוריט ודועב .וזוחמ לש םידחוימה
 הלאשה .יאקירמא ןוכרדב םיקיזחמה לכל הווש סחי ןעמל לעפיש אישנה לא הארקש
 ןיאב עוסנל יסור אצוממ םיחרזאתמ םידוהי לש םתוכז התיה קרפה לע הדמעש
 ומלעתהש םייראצ םידיקפ םהמ וענמ התואש תוכז ,היסורב םרוקיב תעב עירפמ
ר שאכ ,1905 רבמצדב םוי ותוא ירה הזל המודב .תירבה־תוצרא לש םיחרזא םתויהמ
 הטלחה־תעצה לגופדלוג שיגה ,היסורב םימורגופה תונברק לע םידוהיה ולבאתה
 ארקיו תוטיחשה חכונל םיקומעה ותעווזו ורעצ ישגר תא םירחבנה־תיב עיביש
 הרטשמה־דקפמ בילעה רשאכ .הלא ןיעמ הלבנ־ישעמ לש םתעינמל לעפיש אישנל
 לגופדלוג םרגגוקה־רבח םאנ ,העישפה לע ולש רמאמב ידוהיה רוביצה תא םגניב
 ויה הלאה םירקמה לכ .תוצעיתהל וסנכתהש הדעה יגיהנמ לש םוריחה־תדיעו ינפל
 תוכיישה־שגרבו תימצעה ךרעה־תרכהב ועגנ ןכ־יפ־לע־ףא .םרקיעב םיילוש םיניינע
 ,הפקתהל חונ לגופדלוג היה םא .ןותחתה דייס־טסיאב םישדחה םיאקירמאה לש
 התשענ ןכל .יתגלפמה ןונגנמל ותקיז ללגב אלא ותלועפ תשרפ ללגב אל הז היה

“.התואנה הרטמה ינאמאט
 לש םוגפה דדמה יפ־לע ונד רשאכ םיטסילאיצוסה לש םחוכ תכרעהב וגש םיפיקשמ
 התיה תוצוחב יטסילאיצוס דעצימ רבעש תמיא־ לכ" .תוריחבה־תכרעמב טהל ייוליג

 עיגהשכ" .השעמ רחאל לסאר דראוודא םלרא׳צ בתכ ,"תינאטנופסו הרידא תובהלתהה
 רחאל ."תולוקב וכז תונשיה תוגלפמהו תואושתב ונחנא וניכז ...תוריחבה םוי
 ןמ יטסילאיצוס יאגותע ,ףוגרב .מ ריבסה ,תוכולהתה םותכ ,1908 לש תוריחבה
:בתכ ךכו .םיטעומ תולוקו תומר תואושת לש העפותה תא ,דייס־טסיאה

 םילעופל רוזעל היהי ודיקפתש דעו ריעה זכרממ םירבחה ומיקי םא רבדה היהי בוט
 רתויב לודגה שערה תא םימיקמ םידוהיה ונא וליאכ הארנ וישכע .חרזאתהל םידוהי
 םויב עיבצהל םילוכי ונא ןיא רשאכ קוחצל ונמצע תא םימש וגאו תוריחבה יגפל
2.תוריחבה 9

ז וחא 18.6 קר .דייס־טסיאה יבשותל ךכ־לכ עודי היהש המ תמיא 1910 לש דקפימה
 ינימשהו יעיברה ,ינשה הריחבה־תוזוחמב הריחבה־ליגבש ץראל־ץוח ידילי םירבגה ןמ
 ועפשוהש םיבר םכותב ,היסורמ םידוהי םירגהמ לש שדחה לושחנה .םיחרזואמ ויה
,1905 לש תיסורה הכפהמה תלחגב ווכנו היסורב תידוהיה תיטסילאיצוסה העונתה ןמ
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ה לא םיטסילאיצוסש רתויב רבתסמ .הקירמאל ןכומה ןמ םיטסילאיצוס ומע איבמ היה
ש ממ לש םירפסמב תויפלקל תכלל םידיתע ויה אל דא תוריחבה־תופיסאב ופתתשה

191.»3ס רחאל אלא
ן י׳גוי ,ותגלפמ לש לגדה־אשונמ רתוי הברה טיווקליה חילצה ,הסובתה ףרח םלוא
. ילבופ'יר<ד ןונגנמה יכ ןעט טיווקליה .ותעבצה תא לציפ דייס־טסיאה ןמ רחובה .סבד

ה שע ,תיטסילאיצוס הערכהל ששחו ולש דמעומל הוקת לכ האר אלש ךותמ ,יאק
ת ואצות לש הקידב ."לגופדלוג ליבשב לצפתהל" וידיסחל הרוהו ינאמאט םע הינונק
ה לגמ ,סרגנוקה־ריצ תרשמל ץוחמ ,יעישתה יאסרגנוקה זוחמב תורשמל תוריחבה
ג ישה ,טפאט דראווה םאיליו ,תואישנל יאקילבופירה דמעומה .המיהדמ תונכפכפה

 סנאווא סלרא׳צ ,הגידמה־לשומ תרשמל דמעומה ורבחמ תולוק רתוי םיזוחא 5־ב
ע ימשה ותואש ,םינוכרדה תלאשב טפאט לש יבויחה תעדה־יוליגש קפס ןיא .זוי

ב וטה ןוצרה םע דחי ,תוריחבה־תכרעמב רחואמ בלשב דייס־טסיאב המיב לעמ
. ידוהיה עבורב טפאט לש תיסחיה ותחלצהל ומרת ,טלווזור רודואיתל תוירבה ושחרש

ת או םייטסילאיצוסה תולוקב םיזוחא 7 לש שרפהה תא ריבסהל היה רתוי השק
ת וזוחמב סרגגוקה־יריצ תוריחבב םייאקילבופירה תולוקב זוחא 11.5 לש שרפהה
. דייס־טסיאה ןמ רחובה יניעב תוישיאל עדונ בר לקשמש לילעב היה הארנ .םינכש
ה יה ,למעה שיאה לש ורשי־ץילמ תרותבו ליח השעש ידוהיה םירגהמה־ןב תרותב
ו גא םילוכי ךכ .םיטסילאיצוסה תורושל ץוחמ םג הכישמ־חוכ טיווקליה םירומל ול

ז וחמב םבד לביקש זוחא 13.56 תמועל תולוקה ןמ זוחא 21.23 אוה לביק עודמ ןיבהל
־ היונשו תיעמשמ־וד טיווקליה לש ותומד התיה ,ינש דצמ .יעישתה יאסרגגוקה
ת ודבועה .ידוהיה עבורה יסולכוא לש הבחרה הכימתב הכזיש ידכמ תקולחמב

 הקווד אלו 1906 תמועל תולוקה 1,133 דיספהש רקיעב ושיגדה תוקצומה תוינידמה
81.סבד המישרל־ורבח לע תולוק 897 לש ןורתיל הכזש

ל ש ותומדב הרשאתנ הכרעמה ןמ חקל הקיפה תיטסילאיצוסה הגלפמהש הדבועה

ם גיצהב .1910־ב ידוהיה עבורה לש םירחובה רוביצל העיצה ותואש שדחה דמעומה
. םיסרטניא תושגנתה עונמל םיטסילאיצוסה ולדתשה ,ןודנול ריאמ לש ותודמעומ תא
א וה ידוהיה עבורב לעופ םזילאיצוסה רשאכש ךכב ריכהל הגלפמה הלחה בלו־בלב
.ויבשות לש םיינתאה תונמאנה־ירשק תוימיטיגלב תודוהל בייח

ה
ם יריצה ינשמ דחא ןודנול ריאמ היה 1910 יאמב ךרענש יטסילאיצוסה סרגנוקב
ם ידוהי םיליעפ סויג םשל 1907־ב הנגרואש תידוהיה־הרבסהה־תכשל תא וגצייש
ל ע הדושח התיה "םיקיתו״ה יניעב .םייעוצקמה םידוגיאלו תיטסילאיצוסה הגלפמל
י תגלפמה ןוגראה תגהנה הל הדגנתה הכשלה המקוה זאמ ."תוינמואל" תוידוהי תומגמ

ם יגוחה ליבשב ןגראמ תיצראה הלהנהה הרכש 1908 רבמצדב .ריעה־קרוי־וינב
ל ש סרגנוקב רשאכ .ןגראמה תא רטפל טיווקליה עבת שדוח רובעכ .שידיאה־ירבוד
,טיווקליה קספ ,הכשלה יריצ לש העבצהה תויוכז תלאש תא ןודנול ררוע יאמ
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 ץועיי דמעמ םהל שי .םיריצ םניא תורז תונושל לש םינוגרא יגיצנש ,שארה־בשוי
 לביק םידחא תועובש רובעב .תודעווב ףתתשהל וא עיבצהל םהמ רצבנו ,דבלב
 םרש ,טיווקליה .יעישתה יאסרגנוקה זוחמב יטסילאיצוסה יונימה תא ןודנול ריאמ
 םמורתה אל םלועמש ןודנולב ףלחוה ,הגלפמה לש תוימינפה תוצעומב ודמעמ היה
 ־לכה הקיטילופה־יקסע לש תורשפב ךבתסה טיווקליה .דייס־טסיאה גיהנמ תגרדמ
 ,ולש ףרגויבה .ויחלוש לש םיסרטניאה תא תוריסמב תריש ןודנולש דועב םייצרא
:ןודנול לע רמא ךכ ,טיווקליהל ילוא ןווכתה ותבשחמבש

ם ברקב ותוחכונש ובשח דייס־טסיאב רתוי םיקיתווה םיטסילאיצוסהו םילעופה יגיהנמ
ת א ביחריו תיללכה תיאקירמאה העונתל דמציי טעמ־טעמש התיה הרבס .תינמז איה
ל געמל ןודנול ךשמנ רתויו רתוי .ןכ השע אל אוה ךא .םיידוהי־אלה םירוזאל ותוליעפ
ם ש יכ דייס־טסיאב ראשנ אוה .דייס־טסיאבש םידוגיאהו תיטסילאיצוסה תוליעפה
.ובל היה םשו םישרדנ ויתוריש ויה

 ,תילקידארה הןחאה־רדסימ ,גניר רעטייבראל יטפשמ ץעוי תריש רשא אוה ןודנול
 הצעומב ףתתשהל ןמזוהש אוה ןודנולו .ודצמ הייטס אלל תונמאנל הכז תאזבו

 התזרכהב ןודל הסנכתהש 1908 טסוגואב השבלהה־ילעופ ידוגיא לש תפתושמה
 וסנכתה תיפסכ הקוצמו תינוגרא תוררופתה לש םיטבל ךותב .תיללכ התיבש לש
 .הדגאל היה ןודנול םהל ןתנש דודיעה .רומג שואיי לש הריוואב םידוגיאה יגיהנמ

. "70,000־ה דרמ" לש הגהה דיל 1910 ץיקב בצינ ,השבלהה־ידבוע לש םטילקרפכ
 ־בר ידוהיה יתליהקה גיהנמה םעו ,םידיבעמה תא גצייש ,ןהכ ׳ה סוילוי םע דחי

910 1 ויתסב .״םולשה־לכיטרפ״ לש ויטרפ תא ןודנול דביע ,לשראמ יאול ,העפשהה
 גיצנה םג אלא תידוהיה הדובעה־תעונת לש יראלופופה רוביגה קר אל ןודנול היה
 הליהקה לש םיילארטיינה םיגיצנה םעו םינתשרחה םע הלועפ ףתשל ןכומה ןובנה
82.השבלהה ףנעל רדסו תוביצי איבהל תנמ־לע תידוהיה

 םינושארה םימיב טיווקליהו ןהכל תימע היהש ימ ,תומגודה לוטנ ,יטאמגארפה ןודנול
 היה לוכי .דייס־טסיאב תוינויחה תועונתה םע תירבב אב ,תיטסילאיצוסה תוליעפל
 םיקושעה לש םתכימתל םג אלא םיליכשמה םיטסילאיצוסה תכימתל קר אל תופצל

 ינוונח םע אבה ןויארה תא סזנרעווראפ איבה תוריחבה־תכרעמ תעב .םעה־יטושפו
:דחא

. ..תאז םיבייחמ ונלש םיסרטניאה .ןודנול ריאמ דעב עיבצאו לעפא ינא םיקסע־שיאכ
ד ומעיש והשימל קוקז ןוגהה רחוסה ...םירחוסה םד ,ונמד תא םיצצומ םיאקיטילופה
 אל אוה ןודנול ריאמ רחביי רשאכ ...ונממ ודחפי םיאקיטילופהש [והשימ] ,ודצל
א וה .הברה גישהל לכוי דייס־טסיאה לש חרזאכ .שיא םושל רבד םוש בייח היהי
...םינומלשו דחושמ ונתוא ררחשי

ן ודנול ריאמ רחביי רשאכ ...רבוד ול ןיא ,אמא אלו אבא אל ול ןיא דייס־טסיאה
88.קרוי־וינב םגו ןוטגנישווב םג ידוהיה עבורה לש רבודה היהי אוה

 לוק גנינוויא קרוי־וימ תכרעמל־םיבתכמ לש הרוש האב 1910 לש תוריחבה רחאל
 יונישל ףקות הנתנו ,"קרוי־וינו יקוולימ" ,ןידוב סיאול לש ורמאמ לע הבוגתב

רעזימו תולוקה ברימ ןיב םיזוחא 10־ מ תוחפ לש שרפה היה יקוולימב .הקיטקאטב
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 ןודנול גישה יעישתה יאסרגנוקה זוחמב .םיטסילאיצוסה ידמעומ וגישהש תולוקה
,ןידוב ירבדל .לשומה תרשמל הגלפמה דמעומ לביקש תולוקה ןמ םיילפכמ רתוי

־ תתהו םייעזגה םימודקה־םיטפשמה לא היינפ .דתיה ןודנול לש תוריחבה־תכרעמב
א וה םג היה ןודנול רבההש ינפמ םיסורה־םידוהיה לא ונפ .םירחובה לש םייעזג
34.יסור־ידוהי

 ותעשב רחבנ ןודנול יכ רומאל בישה ןודנול לש תוריחבה־דעווב םירבחה דחא
 רשא ."דייס־טסיאה ילעופ לצא ולש המוצעה תויראלופופה" ללגב דמעומ תויהל
,ןקסע ותוא בתכ ,"םייעזג םימודק ־םיטפשמ" לא היינפב המשאהל

33.ביואה דצמ ואבש םייותיפה תורמל רתוי תאז לצנלמ ונענמנ

 הנגרוא .םיטסילאיצוס־אל לש םבל לא רבדל ןויסנ השענ יכ ודיעה םירחא םיבתכמ
 ומיקה השבלהה־ידבוע דוגיאו גניר רעטייכראה .םיישפח־תועוצקמ־ילעב לש הגיל
 הגיצה אל ,םיבתכמה דחא ריבסה ,הלאה םידעווה ומסריפש הלומעתה .תוריחב־ידעו
 לש ויפא תא הטילבה תוריחבה־תכרעמ .קרפה לע תדמועה הלאשכ םזילאיצוסה תא
,םיבתוכה דחא לש וחוסינכ .לגופדלוג לש ונולק תאו ,ןודנול

ה אירקה האב תאזבו "ןודנול דעב ולצפתה" ,דתיה תוריחב,ד־תלומעתב חתפמה־תמינ
ל כל האירקה האב השעמלו ,תונמואלה לא האירקה האב ,יעזגה םודקה־טפשמה לא
86.הלאה םילעופה לש תידמעמה הרכהל ץוחמ רבד

 ריעזה רחוסה לש תולוקה תא גישהל ץרמנ ןויסנ השענ יכ היולג האדוה ןאכ התיה
.ישפחה עוצקמה שיא לשו

 טיווקליה לש גשיהה לע זוחא 11.86־ב ולע ןודנול ףסאש תולוקה ןמ םיזוחאה 33.09
 וב רוזיא ותואב טיווקליה לביקש תולוקה ןמ זוחא 1731־ב ויה םיבורמ .1908־ב
 איצוהל .םירועריעל־ןידה־תיבל 1910 לש תוריחבב םיטסילאיצוסה לש םדמעומ היה
 1908־ב םיטסילאיצוסה וגישהש תולוקה ומכתסה סרגנוקה־רבח לש ותריחב תא
 דע זוחא 15.78־ב תויתנידמו תוינוריע תורשמ ראשל יעישתה יאסרגנוקה זוחמב

 תיילע .הגלפמה לש תוריחבה יגשיהב ונמתסה עונצ רופישו תוססבתה .זוחא 15.12
 ולביקש תולוקה ןמ םיילפכ לבקלמ ןודנול תא הענמ אל םיטסילאיצוסה לש םחוכ
 ־חוכו ןודנול לש תוריחבה־תכרעמ .תורחאה תורשמל ותגלפמ לש םידמעומה ראש
 37.םיטסילאיצוסה לש םיעובקה םהידיסח תורושמ הברה וגרח ןודנול לש הכישמה
 ידי־לע הרצונש הריאממ הריווא" וב ואר טיווקליהו ןידוב ןוגכ םישגאש רבדה
 דיעה "...םייטסילאיצוס־יתלב םישעמ[ו] ...םייעזג וא םיימואל תושגר לא היינפה
 חוכיווה ."םידחוימ םיסרטניא" לש םמויקב הריכה ןכא תימוקמה הגלפמהש םצעב
 הדרחה .הלאה "םייעזגהו םיימואלה תושגרה" קמוע תא ףשח םייתנש ינפלמ טהולה
 ויה םילוקש הקירמאל םתרבעה לע הדיקשהו םיקחרמב ורתונש םיחא לש םלרוגל
 תלבגהל םיכשמנה םיצמאמה םע דחי ,הלא תושגר .תונמאנה־ישגר רתי דגנכ

 ,דייס־טסיאב בצמה תא עיקויש תחת .םייתצובקה תונמאנה־ירשק תא וקזיח ,הריגהה
.ויחרזאו וזוחמ לש בוטה םשה לע ןגהל יעישתה יאסרגנוקה זוחמה לש גיצנה שרדנ
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ר חבנשכ .ולאה תושירדה רחא אלימ ,דייס־טסיאב שרשומה ,טסילאיצוסה ןודנול

:ולש ןוחצנה־תרצעב רמא ,1914־ב סרגנוקל ףוסבל ןודנול ריאמ

א יבהל ינא הווקמ .סרגנוקב ימוקמ תא סופתא רשאכ תואלפנ תושעל הווקמ ינניא
ו המו קרוי־וינ לש דייס־טסיאה והמ םהל תוארהל ינוצר ...םעה רבד תא ןוטגנישוול
38.דייס־טסיאה לש ידוהיה

. 1920־ב תישילשב רחבנו 1916־ב שדחמ רחבנש ,ןודנול לש ולעפ היה םשור־בר ןכא
ח וככ תידוהיה הדובעה־תעונת לש התעפוהב ,ןבומכ ,התיה הרושק תינידמה ותחלצה
ה שדחה תונוכנה תא הפפח וז תוחתפתה לבא ,ידוהיה עבורב הנושאר הגרדממ
ה ליהקה יגיהנמ םע הלועפ ופתיש םידוגיאה יגיהנמ .ידוהיה ינתאה םרוגב בשחתהל
ה דוגא ושע ,לשמל ,םלועה־תמחלמ הצרפש ירחא .תותיבשב ךוויתב קר אל תידוהיה
ם ינשב .יאקירמאה־ידוהיה־סרגנוקה ןוגריאבו םיל־רבעמ עויס תטשוהב םהמע תחא

 1912־ב .שידיא תוברת לש המויק רוציבל עצמ גניר רעזנייכראה ול ץמיא ולאה
ת יטסילאיצוסה תורדתסהה ,תידוהיה תיטסילאיצוסה תורדתסהה ףוס־ףוס המקוה
. םייטילופומסוקה "םיקיתו״ה לש םתודגנתה תורמל ,ןוגריאל הנורחאה תינושלה
39.הלאה תוערואמה לכל יבויח רשק רושק היה ןודנול

תורעה

.(1951 ,ןוארב לטיל ,ןוטסוב) םירוקעה ,ןילדנה .א1
, זייה .פ .ס לצא האר םייאקירמאה הקיטילופה־יקסעב ינתאה םרוגב רתוי אלמ ןויד2
, "םיינידמה םייחה לש יתרבחה חותינה :תיאקירמא תינידמ הירוטסיהל תושדח תויורשפא״
, קרוי־וינ) תוטיש :הירוטסיהו היגולויצוס ,םיכרוע ,רטאטשפוה .רו טספיל .מ .ס לצא
ה שדח השיג :יתוברת־ונתא ינידמ חותינ״ ,הגנריווס .פ .ר לצאו ,(1968 ,סקוב קיזייב
J לירפא) ,v ,״םייאקירמא םיינתא םירקחמל o u r n a l  o f  A m e r ic a n  S t u d i e s , ) 1971 ,

.59—79
ה אר 1918 דע 1880־מ ריעה קרוי־וינב םיידוהיה םיינתאה הקיטילופה־יקסע לש עקרה לע3

׳ טע ,(1962 ,דרווראה תטיסרבינוא תאצוה ,׳גירבמק) תחטבומה ריעה ,ןישיר .מ לצא
:  1918—1900 ריעה קרוי־וינב ונולשכו םזילאיצוסה תחלצה״ ,יקספובוד .מ ןכו ,35—221

ix ,"רקחמ־קית  ,L a b o r  H is to r y, (75—361 ,ויתס ,)1968.
, 1908 רבוטקואב 13 ,לוק גנינוויא קרוי־וינ ; 2 ׳ע ,1908 רבוטקואב 19 ,םמייט קרוי־וינ4
, 115—109 ,ןלימקמ ,קרוי־וינ) םיקקוש םייחמ םיחרופ םילע ,טיווקליה םירומ ; 6 ׳ע ) 1934  ;
.4 ׳ע ,1908 רבוטקואב 29 ,םטרעווראפ
׳ טע ,(1928 ,סטרעווראפ תדוגא ,קרוי־וינ) ו ךרכ ,ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלפ ,ןהכ .א °

.3 ׳ע ,1908 רבוטקואב 26 ,םמייט קרוי־וינ ; 38—536, 43—542, 49—547
;  2 ׳ע ,1908 רבוטקואב 19 ,סמייט קרוי־וינ ; 115—109 ׳טע ,הלעמל ׳ר ,טיווקליה .מ9
.4 ׳ע ,1908 רבוטקואב 29 ,םטרעווראפ
, 1 ׳ע ,רבמבונב 1, 5 ׳ע ,1908 רבמבונב 4 ,סטרעווראפ ; 768 ׳ע ,1908 רבמצד ,טפנוקוצ7
.4 ׳ע ,רבמבונב 9
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 ,היבמולוק־תטיסרבינוא תאצוה ,קרוי־וינ) הליהה רחא שופיחהו קרוי־וינ ידוהי ,ןרוג .א .א8
—17 ׳טע ,(1970 1 ׳טע ,הלעמל ׳ר ,ןישיר .מ ; 21 1 5 -43  ,51—  ,אריפש דעמאל ; 75

 .ל .י) קרוי־וינ ןופ ןעטפאשנאמסדנאל עשידיא יד ,"ןעטפאשנאמסדנאל ןוא עיצארגימיא"
—24 ׳םע ,(1938 ,קרוי־וינ ,ןייאראפ רעביירש ץרפ 32.
 רזע־ירפס :קרוי־וינ) ד ךרכ ,הווהו רכע :ידוהיה םעה ,״שידיא תוברת״ ,רעגינ .ש9

—362 ׳טע ,(1955 ,םיידוהי םיידפולקיצנא 63.
—128 ׳טע ,(1955 ,םר׳גטאר־תטיסרבינוא תאצוה ,קיווזנורב־וינ) ץראב םירז ,םייאה .׳ג10 29 ,

162— —29 ,טע ,1910—1909 הקירמא ידוהיל הנשה־רפס ; 63  קוח־תועצה שמחו־םירשע .41
ה נשה־רפס) 1908 טסוגואל 1907 ילוי ןיב ודבל םירחבנה־תיבל ושגוה הריגהה תלבגהל
—74 ׳טע ,1909—1908 הקירמא ידוהיל 76).

—25 ׳טע ,הלעמל ׳ר ,ןרוג11 37.
.3 ׳ע ,1908 רבמטפסב 12 ,לוק גנינוויא קרוי-וינ12
.4 ׳ע ,1908 רבמבונב 133
, ראוניב 9, 11 ׳ע ,ראוניב 8, 5 ׳ע ,ראוניב 3, 2 ׳ע ,1908 ראוניב 1 ,םמייט קרוי־ויג ;םש14
 ,דראדנאטס ורכיה ; 552 ׳ע ,לירפאב 493, 3 ׳ע ,1908 רבמטפסב 25 ,ורכיה ןקירמא ; 8 ׳ע
.6 ׳ע ,1908 לירפאב 3

.4 ׳ע ,1908 רבמבונב 3 ,טייהראוו15
 ,"הליהק א ןעוועג זיא לאמא" ,סדרא׳ציר .ג .ב ; 73 ׳ע 1905 רבמצדב 8 ,ורכיה ןקירמא18
.83 ׳ע ,1945 ,ראורבפ ,טפנוקוצ

.ץיבוקליהמ ותעשב ומש תא הניש טיווקליה .4 ׳ע ,1908 רבוטקואב 26 ,טאלכעגאט17
.4 ׳ע ,1908 רבמבונב 2 ,םש18
, 4 ׳ע ,1908 רבוטקואב 30 ,טאלכעגאט ; 1 ׳ע ,1908 רבוטקואב 28 ,לוק גנינוויא קרוי־וינ18

.4 ׳ע ,רבמבונב 1
.4 ׳ע ,1908 רבמבונב 1 ,טאלכעגאט28
 תינמרגו תיסור רביד ,הגירב דלונש ,טיווקליה .4 ׳ע ,1908 רבוטקואב 26 ,טאלכעגאט21
.שידיא אל ךא

—47 ׳טע ,(1955 ,ןלימקמ ,קרוי־וינ) הקירמאכ תיטסילאיצוסה הנלפמה ,ןוגאש .ד22 48.
 תטיסרבינוא תאצוה ,קרוי־וינ) 1912—1897 תיאקירמאה תיטסילאיצוסה העונתה ,םינפיק .י23
—276 ׳טע ,(1952 ,היבמולוק 79 ,206.
.3 ׳ע ,1908 רבמטפסב 12 ,לוק גנינוויא קרוי־וינ24
, רבוטקואב 1, 29 ׳ע ,רבוטקואב 4, 22 ׳ע ,רבמטפסב 1, 13 ׳ע ,1908 רבמצדב 10 ,טייהראוו25
.4 ׳ע

, 2 ׳ע ,1908 רבוטקואב 22 ,לוק גנינוויא קרוי־וינ ; 4 ׳ע ,1908 רבוטקואב 23 ,םטרעווראפ28

.4 ׳ע ,רבוטקואב 23
 ,םירהבנה־תיב ןמוי ; 57 ׳ע ,(1930 דראגנו ,קרוי־וינ) דייס-טסיאה ןמ סופא ,ףוגור .ה28
 ץפוה שידיאב לגופדלוג לש ומואנ םוגרת) 541 ׳ע ,ז״נה סרגנוקה לש ןושארה בשומה
 ,רבחמה תאצוה ,קרוי־וינ) דייס־טפיאה תוירלקפסא ,ףודיגמ .י ;(דייס־טסיאה יבחרב סרטנוקכ

—117 ׳טע ,(1923 ר במטפסב 11 ,ורכיה ןקירמא ; 6 ׳ע ,1905 רבמצדב 6 ,סטייט קרוי־וינ ; 131
.449 ׳ע ,1908

 ,םטרעווראפ ; 206 ׳ע ,(1933 ,רנבירקס ,קרוי־וינ) ןכא תומוחו תוקיר םיידי ,לסאר .א .׳צ28
.16 ׳ע ,הלעמל ׳ר ,ףוגור .ה ; 4 ׳ע , 1908 רבמבונב 12
 ידוהי לש הירוטסיהל הדוגאה ימוסריפ ,"תינתא הקיטילופ לש ןקויד" ,ןייטשנרוג .א30
.228 ׳ע ,(1961 סראמ) ,הקירמא

קרוי־וינ ; 116 ׳ע ,הלעמל ׳ר ,טיווקליה .מ ; 1 ׳ע ,1908 רבמבונב 3 ,סמייט קרוי־וינ31
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.231—229 ׳טע ,הלעמל ׳ר ,ןייטשנרוג ; 1 ׳ע ,1908 רבוטקואב 29 ,סטייט
 דוגיאה לש םזויה דעווה ,קרוי־וינ) א ךרכ ,כ״הראכ םידוהיה םילעופה ,ןייטשפא .מ32
, 1910 רבוטקואב 3 ,םטרעווראפ ; 544 ׳ע ,ד ךרכ ,הלעמל ׳ר ,ןהכ ; 398 ׳ע ,(1950 ,יעוצקמה
.52—250 ׳טע ,הלעמל ׳ר ,ןישיר ; 98—196 ׳טע ,הלעמל ׳ר ,ןרוג ; 1 ׳ע

.1 ׳ע ,1910 רבוטקואב 20 ,םטרעווראפ33
.6 ׳ע ,1910 רבמבונב 34 25
.6 ׳ע ,1910 רבמבונב 38 29

.6 ׳ע ,רבמצדב 6 ; 7 ׳ע ,רבמצדב 6 ; 6 ׳ע ,1910 רבמצדב 363
.225, 238—229 ׳מע ,הלעמל ׳ר ,ןייטשנרוג37
.14 ׳ע ,1914 רבמבונב 9 ,סמייט קרוי־וינ38
 םיטועימה תויוכזו םידוהיה ,יקסבונאי .א ; 201—197, 17—215 ׳טע ,הלעמל ׳ר ,ןרוג39
.72—171 ׳טע ,(1933 ,היבמולוק תטיסרבינוא תאצוה ,קרוי־וינ)

הקירמא לארשי קנב

מ״עב הישעתה חותפל

1956 תנשב דסונ

לפמאו םילעופה קנב י״ע

י״ל ןוילימ 31.12.1970 215.6 םויל ןזאמה

י״ל ןוילימ 17.3 תונרקו תוינמה ןוה
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