
ו 79ב "הראב תונויצ

 הפיאש ךותמ .הברה םייוקיל םומע םוגרתה
 הסדאיב םגרתמ תופשה ןיב ברקל תמזגומ
 ולש ותפשמ קחרתמו ,טעמכ ילולימ םוגרת
 ־עהל ליפשמ וניא אוה .תויתוכאלמ ידכ דע
 לש םינידעה םיינכטה םיעצמאה תא ריב
 ־צ.דו יטאנמיסה רושימב הנרדומה יררושמ
 ,םידחוימ םילמ־יפוריצ ,תורזח ןוגכ ,יליל
 .רכו םילולצמ ,תיקלח וא תימינפ הזירח
גרתמה ןיב הצופנה הלחמב הקול ףא אוה
 םניאש םירבד שוריפ וא "ןוקית"—םימ
 ךכ .רוקמב םכרצ לכ םיריהב ול םיארנ
 יטנאמיסה יוביעהו תויביטסגוסה םימלענ
.לבחו ,םירישה ןמ קלחב
 והשמ ריכהל יברעה ארוקה הכוז ,תאז םע
 ךכ לע .הריעצה תירבעה הרישה םי ךותמ
 ,דיתעב הז ןוויכב ךשמהל תווקלו ,ךרבל שי
.רתוי התואנ המר לע

תיברעב ןריבא
 ןוכנה יוניכה אוה "םיירשפא־יתלב" ,ןכא
 םגרותש ,ןדיבא דוד לש ויריש ץבוקל
 רואל אציו יסדאיב דומחמ ידיב תיברעל
 םיריש םיעיפומ ץבוקב .רבחמה תאצוהב
 םע השיגפ ;םינוש םיאשונמ םיאשונ לע
 ףוגה ןיב תינוימד החיש ,תודיתע־תדגמ
 ךרוע םע ןויאר ,התימה ינפל עגר שפנל
 אל ובש ,המחלמה יאשונ ביבס רעונ־ןותע
 ץע ןיב תינימ הבהא ,רבד םצעב רמאנ
 ,םדאה תומב םדוחיא לע תזמרמה םדאל
.דועו דועו
 תוברהל ןדיבא לש םישאונה ויתונויסנמ דבל
 הברהב םינוש ויריש ןיא ,םילמ־יקחשמב
ועה יאלפמ" חסונ ןותעמ תוחוקלה תוקספמ
 רבד םוש ןיא "הפקב האירק" ורישב ."םל
 ־תדגמ םע תיתימא השיגפ רואיתל טרפ
 תוקינכטב שמתשהל הברמ ןדיבא .תודיתע

 ; םיירשפא יתלב םיריש :ןדיבא דוד *
 : הקידב ;יסדאיב דומחמ :תיברעל םוגרת
, 30־ה האמה תאצוה ;הרומ לאומש ר״ד
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 לע ,םילמ לע תורזח :ןוגכ ,תונוש הביתכ
 וא םילמה רדס יונישב תורוש לעו םיפוריצ
 הלא לכ םלוא .תחאל םילמ יתש רוביח
 תא םירישעמ םניאו המואמ םימרות םניא
 הינומרה לכ ןיא ,ןכ לע רתי .רישה יאשונ
 תונויערה ןיבל וללה תוקינכטה ןיב רשק וא
 רחב ןדיבא יכ הארנ .וירישב םיעבומה
 "תוינוכמ ןיב הבהא" אוה םא ,םיוסמ אשונ
 ־תמושת תא ךושמל הווקמה הנקז השא" וא
 ול ףיסוהו ,"תינוכמב הגהנב םירבגה בל
 .רישל ךכב וכפהל ותווקב ,םילמ־יקחשמ
 יטפשמ ןיב רשגתש תרצויה תוהמה הרסח
 איהש ,תחא תינגרוא הדיחיל םנגראתו רישה
.הירבא םוכסמ הלעמל
 םוגרתל בורק ץבוקל יסדאיב לש ומוגרת
 ,ןפוד־יאצוי םירקמ רפסמ איצוהל ,ילולימ
 בורה־לע "ןורחאה ינפל עגר" רישה ןוגכ
 םמוגרתב םירישה תא רוריבב ןיבהל השק
.דבלב יברעה
 הרישה ןמ (השעמל) םימוגרת לכ רדעיהב
 השענ אלש לבח ,תיברעה ןושלל תירבעה
 ,םירחא םיררושמ לש םיצבק יבגל הזכ ןויסנ
בעה הרישה ןמ יברעה ארוקה לבקיש ידכ
.רתוי טעמ תיתואיצמ הנומת תיר

.ח .כ

תירבה־תוצראב תינויצה העונתה
ירמאה תינויצה העונתל ויה התישאר זאמ
 השפיח ןהל הל תודחוימ תויעב תיאק
 היבגל היה אל ינויצה ןויערה .הבושת
 תיתרבח וא תימואל הקוצמ ןורתפל ךרד
 םידוהי לש םתקוצמ ןורתפל ךרד אלא הלש
 אלא הקירמא יפוחל ועיגה אלש ,םירחא
 םיאקירמאה םינויצה .חרזמל עוסנל ופידעה
 םירשואמהו םירישעה "םידוד״ה תניחב ויה
 םה םילוכי ךכיפלש ,תוריח לש ץראב
 תימואלה םתוהז תלאשב הברה קסעתהל

 ־תוצראב תינויצה העונתה : לזירפ רתיבא ♦
—1914 םינשב תירבה ת טיסרבינוא ; 1887
;  1970 ,דחואמה ץוביקה תאצוה / ביבא־לת
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ע ייסל הליעיה ךרדה יהמ הלאשב חכוותהלו
, ונינפלש רקחמה רבחמ .םירחא םידוהיל
טקה תרוקבה תא לבקמ וניא ,לזירפ רתיבא
 לע ןוסנרהא ןרהא ותעשב חתמש תינל
ה יגיהנמ יכ ,תיאקירמאה תינויצה העונתה
ם ילגמ םניא יכ ,ןוצרו חוכ ירסח ,םישולח
ם מצעב אל םינימאמ םניאו תונברקל תונוכנ
ת ולגל ןתינ ותעדל .ינויצה לעפמב אלו

י מוחת לכב םיניינעמ םייוטיב" תורוקמב
ך א .תיאקירמאה תונויצה לש "התלועפ
ה קירמא ינויצ וסמלפתה םא הנניא הלאשה
ראה יפוא לעו תונויצה תוהמ לע םהיניב
ן יינעמו רע סומלופ והזו—םיינויצה םינוג
ת ינויצה העונתה התיה םא אלא—ומצעלשכ
—1897 םינשב תירבה־תוצראב ה עונת 1914
ויצ" תוינידמ הלהינש ,רדגומ ףוצרפ תלעב
ה רוקמ ןוסנרהא לש ותרקב .שממ לש "תינ
ב ״הרא ינויצ לש םחוכב היה יכ השגרהב
ם ינכומ ויהש הממ המכו המכ יפ תושעל
. שממ־לעופב ושעש הממ ןכש־לכ ,תושעל
ל ש תינוציקה ותרקב תא רבחמה החוד םא
ק יזחמ אוהש םושמ ילוא הז ירה ןוסנרהא
ך כ םא .תונויצה תילכת לש תרחא הרדגהב
ה רדגהב ורקחמ תא חתפיש היה ןיד ,רבדה
.ותעדל "תונויצ יהמ"
ירמאה תונויצה יכ רבחמה בתוכ ותמדקהב
ת ועפשה תטילק ידכ ךות החתפתה תיאק
 עקרל ןלוגיסו תיפוריאה תונויצה ןמ תונוש
ה תולגתסה רשוכ" .תירבה־תוצרא לש דחוימה
ה חורלו הקירמא יאנתל תינויצה הבשחמה לש
ת ידוהי היגולואידיא לכ לש הזמ לפנ אל
־ תוצראל ןשיה םלועה ןמ הקתעוהש תרחא
ה בוט החכוה אוה ורקחמ ,ןכאו ."תירבה
וצעה תושימגלו ,הז םיהדמ תולגתסה־רשוכל
ר שפאש ,םיינויצה "הנומאה־ירקיע" לש המ
, ךכ־לכ םינווגמו םינוש םיבצמל םמיאתהל
ם הינימאמ ינפב םיגיצמ םהש רבדל אלש
.ולאמ ולא תילכתב תונוש תועיבת
ד חוימה הבצמ תא חתנמו ראתמ רבחמה
ה ריגהה תפוקתב תירבה־תוצרא תודהי לש
— השולש יפ הניינמ תא הלידגהש ,הלודגה
ם ינוילימ השולשל 1897 תנשב שפנ ןויליממ
ה ז דחוימ עקר .םלועה־תמחלמ ץורפ םע
ויצה לש םיירקיעה םיעינמה יכ ךכל איבה

ת ייעב תא רותפל הפיאשה—תיאפוריאה תונ
ת וללובתהה תא םולבל ןוצרה ,תוימשיטנאה
א ל הלא לכ—תולגה ןמ שואייה תשוחתו
י דוהיה רגהמה" .תירבה־תוצראב אצמנב ויה
, תותימצל עקתשהל ידכ תירבה־תוצראל אב
, דתיה אלש טעמכ .הב תונביהלו תונבל
ת לעב הלודגה הריגהב תרחא תינתא הצובק
. "אצומה־ץראל הביש לש ךומנ הכ זוחא
ץ ראל הריגה לש :ךכ לע ףיסוהל ןתינו
.לארשי־ץרא תוברל ,תרחא
ה אמל 90־ה תונשב תינויצה תונגראתהה
ת ודגנתהב הלקתנ ,דאמ תיטא התיה תמדוקה
ן ויערב וארש ,םיגוח דצמ הפיקתו הלודג
ת ובלתשהה תומגמ תחת רתוחה דוסי ינויצה
, ןבומכ ,ולקתנ ןכו ,תיאקירמאה הרבחב
חאו םיינוגרא ,םיישיא ,םיימינפ םיכוכיחב
ת וררועתה וז הנויה תוררועתה הלח םא .םיר
ו כרענש םימורגופ לע האחמ־תובוגת לש
י לעפמל האיבהש תוררועתה ,הפוריא־חרזמב
ו שפיח הקירמא ידוהי .היפורתנאליפו המרתה
ת יאקירמאה המואה ךותב תימצעה םתוהז תא
ח וסינ לע והת הזמ תוחפ הברהו תינגורטהה
ו אב אלש םינויצו םידוהי ןיבל םניב רשקה
ו רבסש םנמא ויה .תירבה־תוצרא יפוחל
ת ויהל לארשי ץרא הדיתע יכ (לייהטוג)
ו אובי תירבה־תוצרא ידוהי םגש ימואל תיב
ה תיה תלבוקמה העדה לבא ,םעפ־יא וילא
, הפוריא־חרזמ יטילפל הדועי לארשי־ץרא יכ
י נחור זכרמ שמשל איה הדיתע רתויה לכלו
־ תוצרא ידוהי ומרת םא .םעה־דחא חסונ

מולפידה הלועפל ךרע־תלעב המורת תירבה
ה תיה תימלועה המחלמה ברע תינויצה תיט
ם יידוהי םישיא לש תדדובה םתמורת וז

ה פוקת התואב יאקירמאה לשמימב ותרישש
־ תוצרא לש הגיצנ ,סוארטש רקסוא ןוגכ
ל ש ןתמו־אשמה ימי םצעב אטשוקב תירבה
ת רהבתמ הז עקר לע .ןטלושה םע לצרה
י כ תנעוטה תולבוקמה תוחנהה תחא רתוי

ומעת תוליעפל איבהל הנווכ רופלב־תרהצה
ה תסינכ דעב תירבה־תוצראב תידוהי תיתל
. הינטירב דצל המחלמל הנורחאה וז לש
ה עונתה לש החוכ תולד תא ףשוחה ,רקחמה
ת ורעה טועימ תאו תיאקירמאה תינויצה
המודמכ חיכומ ,התליגש ינידמה ןוימדהו
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ל ש תואיצמב דוסי .דתיה אל וז הנעט יכ
•1917 תנש
נויצה םינוגראה תודלות ירחא בקוע רקחתת

, תרכזנה םינשה־תפוקתב תירבה־תוצראב י
ל ש הישארמ םידחא לש םהיתופקשה רחא
־ דירפ ,םנגמ ,רטכש—תינקירמאה תונויצה
ר חאו—םירחאו גרבדלוג ,יקספיל ,רדנל
ת ולאשב העונתה לש היטבלו היטוכיח
ת ונמאנה" תלאש ןשארבו הל תוינויחה
. ("ן תד וא המוא") תודהיה תרדגהו "הלופכה
ת יאקירמאה תונויצה לש התליחת ,השעמל
ה נחמה ךותב חוככו והשלכ ינידמ חוככ
ה מחלמה תונשב קר הלח ימלועה ינויעה
ס יידנרב יאול לש ותריחב םע ,תימלועה
ו תיילעו "ינויצה לעופה־דעווה" תואישנל
ו ז הניחבמ .תיאקירמאה תונויצה תושארל
ק רפ קר לזירפ רתיבא לש ורקחמ שמשמ
. תיאקירמאה תונויצה לש היתודלותל אובמ
.וינפל ודוע רקיעה

.ש .י

"ריעצה רמושה"
ן ויסנ אוה ,לכל לעמ תעכ ץוחנש המ"
ב טימבו תודועתה יפ־לע רבעה תא רזחשל
שמה תא תולגל ,תילאוטקלטניאה תונכה
ת ורותלו םישעמל ,תויווחל התיהש תועמ
ם הה תורודה וא אוהה רודה ינב יבגל
־ ושפה הלאשה לע תונעל ; העונתב ולעפש
ו יה ימ :דאמ תבכרומה ךא ,הרואכל־הט
ו יה המ ,העונתה תא ומיקהש םישנאה
ה מו ובצינ םיחרוכ הזיא ינפב ,םהיעינמ
ו שקיב המ ;עירכהל וארקנ ןהבש תורירבה
ת תל ושקיבש תועמשמה המו גישהל
."םהייחל
ת ינויערה ותוחתפתה תא קדב תילגרמ הנקלא
ד אמ בר רמוח יפ־לע "ריעצה רמושה" לש
ת וחיש הברה ךכל ףיסוהו םיינושאר תורוקממ

ת דעמ—"ריעצה רמושה" : תילגרמ הנקלא ♦
ת טיסרבינוא ;ינכפהמ םזיסכראמל םירוענ
 ; 1971 ,דחואמה ץוביקה תאצוה / ביבא־לת
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א ל יכ קפס ןיא .הירבחו העונתה ישאר םע
" ריעצה רמושה" לש וכרד רחא בוקעל השקי
י טוקילב ,חוכיו לש םיברה םיסרטנוקב
. רכו תופוסאב ,תונורכז ירבדב ,"םיסיזת״ה
ת וינידמב אלו היגולואידיאב רבודמהו ליאוה
ה ז ירה ץוח־יפלכו םינפ־יפלכ תיתגלפמ
ק יפהש האצותה .טלחהב קפסמ תורוקמ־רמוח
ן יבו ,רתויב םשור־תבר איה תילגרמ ר״ד
־ ןוכמה הנורחאב איצוהש רקחמה־תודובע
ב יבא־לת תטיסרבינוא דילש תונויצה־רקחל
, רתויב תמלשומה הדובעה קפס ילב יהוז

ת ונכה .הבש דחוימה ןינעה לע רבדל אלש
, ומצע אוה) תילגרמ לש תילאוטקלטניאה
ה דותימהו (רבעב "הינודרוג" שיא ,המודמכ
ת דימ בקע תומגפנ ןניא תינדפקה תיעדמה
ה עפותה יפלכ ןוירוטסיהה שחש הכרעהה
.רקוח אוה התואש
ם יינויערה הילותפנב וקסע םיטעמ אל
" ריעצה רמושה" תעונת לש םיינידמהו
ה בוחב הררצש העונת וז .דתיה .הילוגליגל
ת ויחישמ־תוינכפהמ תויווחו םירוענ־תויווח
ת ווצ־םויק תרוצ אורבל הנווכתהו תובר
ת ריז םג התיה איה .לארשי־ץראב השדח
־ חוכ היה .דמ .םיזע םייגולואידיא םיסומלופ
ם ויק־ךשמ הל רשפיאו הב ןניקש םייחה
־ יטסילאיצוסה הנחמה "שאר״ב ךכ־לכ ךורא
ש שואתהל חוכה תא הב ןתנ המ ? ינויצה
ר שאכ םג ךרדה ילושמ בושו בוש םוקלו
דמל בורב םיחסונמה "םיסיזת״ה יכ האצמ
־ קוחירב םש־יא וראשנ הרוסמה בטימבו תונ
7 השדחה תואיצמה ןמ ןמז

ו תעיבקב ילוא אצמנ ולא תולאש לע הבושת
א וה "ריעצה רמושה" יכ תילגרמ ר״ד לש
ה נושארה תרוסמה ןמ אצי אוה" : םייאלכ־ףוג
, יטסינאמוה םזילאיצוס לש ,םזילופופ תרוסמ)
ה דעה תא שיגדמה ,יטסילאודיבידניא־וכראנא
ת ויטרבורטניאל הטונה ,דיחיה לולכיש תאו
ת ראותמה הפוקתב ,הילע ביכרהו (תויתדלו
ם זיסקראמה תא—הינשה תרוסמה תא ,הזב
ר מושה" יכ ףיסוהל שי ךכל ."ינכפהמה
ם יבושיי לש תראופמ תרשרש םיקה "ריעצה
ם יצולח לש תורוד המכ םהב חפיטו םייצולח
י לארשיצרא הדע־ץוביק ורציש ,"םיישרש"
תיתיבה "תיתדע״ה תרוסמה .ונימב־דחוימ
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