
הלעתהו ןודדוג לרנגה :ט>בש בקע>
ןוכיתה םיל ףוס־םי ןיב הלעתה ןויערו ןודרוג

ו יגלמעת והוכפהי םרטב ,1855 ראוניב 26־ה רחשב םוטר׳חב ותומ ינפל םייתנש
, ןודרוג ׳גרו׳ג סלרא׳צ לרנגה אב 1,וירוביגב ןושארל "שדחה םזילאירפמיאה" לש
ר אוניב 16־ב ופי לש הלמנב דרי אוה .לארשי־ץראב רוקיבל ,"יניס״ה ןודרוגכ עודיה

ן מ ותדר רחא םוי 2."הידגארטל גולורפ תויהל ךפהש דולרטניא״ב לחהו 1883
ג ילפהו בש רבמצדבו ,ופיל רזח ילויב .םרכ־ןיעב בשיתהו םילשוריל אב רבכ הינאה
ע וקשל ןודרוג דתעתה ופיבו םילשוריב .השדח תוחילש וילע לבקל ידכ הפוריאל
ם תוא ,םייטסימהו םייגולואיתה וירוהריה .הצחמל־תינפגס השירפבו תוננובתהב
ר ואל אציש ןטק ןורפסב םקלחב ומסרפתה ,דאמ םיברה ויבתכמב בתכה לע הלעה
 .דחא םוקמב תבשל לגוסמ היה אל ןודרוג ךא 3.םוטר׳חב רוצנ ודועב הינטירבב
, תיכ״נת היגולואיכרא לש םייפרגופוט םיטוטרישב עקש ,יאבצ סדנהמ היהש ןויכמ
ד ממ םישבולה תונויזחב ובלתשה םייניצר םינויע :הינוגומסוקו ירצונ סותימ
־ ןג וא תפותה לש םמוקמ תא םיראתמה םיטוטרישו םיבושיח תרזעב "יטסילאיר"
ת יתפרצה הילוסנוקב תודשח הררוע לארשי־ץראב ותוהשש רבדה אילפמ אל .ןדעה
ם יתפרצה 4.תוחוקפה היניעמ קומחל ץלאנ ףא ןודרוגו ,וידעצ תא הרמשש ,םילשוריב
ם יעדויש ףא ךא ,ןקיטסימו גולואית םג אוה יעוצקמה אבצה־ןיצק יכ ןימאהל וטנ אל
ו ינעמנל ןודרוג לש ויבתכמ .םיתפרצה וב ודשח אווש אל ,היה הזכ ןכא יכ ונא
ת א םיתפרצה ועדי אל םאו ,םייאבצו םיינידמ םיאשונב וקסע הינטירבב םינושה
ר במבונב הפיחב בשיתהש 5,טנפילוא סנרול תא רקבל םיימעפ ןודרוג ר? הנה םנכת

. דחאכ םיינידמו םייגולואית םימעטמ "תינויצ היטמולפיד״ב ,עודיכ ,קסעו 1822
ן יב הלעת תיירכל ןויערה םג היה טנפילואו ןודרוג םהב ונדש םיאשונ ראש ןיב
.ןוכיתה םיהו הפיח ץרפמ ןיבל הבקע ץרפמו ףוס־םי

ב
ת ונש תישארב דוע הינטירבב הלע ןוכיתה םיה םע הבקע־ץרפמ תא רבחל ןויערה
ן יב הרובחתה־יעצמא תא רפשל םיכרדה לע חוכיווה ךלהמב .הרבעש האמל 30־ה
ש ירע־לא דיל ןוכיתה םיה םע הבקע רוביחל תורשפאה הגצוה ,הינטירבל ודוה
ץ רפמה רוביחב וכמתש תונויערה וכז הנושאר תופידעל ךא ®,לזרב־תליסמ תועצמאב
ה אצי אלש ,הליסמה תינכת 7.לזרב־תליסמ תועצמאב הפיח םע תרפה־קמעו יסרפה
. הפיחל הבקע ןיב תילארשיצרא לזרב־תליסמ :שדח חסונ םג הדילוה ,לעופה לא
ל זרב־תליסמל .1862־ב תינכתה תא העיצה ירויפיטגומ השמ לש ותושארב הצובק
םיה תא הרביח איהו ,יסורה לובגה ןמ הקוחר התיה איה :לופכ ךרע עדונ תאזכ
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ה ברעה ךרדב הבקעמ חתמנ עצומה הליסמה וק .ברע יאה־יצחו ףוס־םי םע ןוכיתה
ה ירבט דע הלע ,הברעמ ןדריה תא וקה הצח םש ,קוביה דע ןדריה לש יברעמה ודצמ
ה יליעאמסיא תא הרביח ולש הכורא החולש .הפיח ץרפמ רבעל טעמכ רשי וקב הנפו

ו חתמנ תורצק תוחולש יתשו ,הברעה םע יניס יאה־יצח לש ינופצה ףוחה ךרדב
8.קשמדל הירבטמו םילשוריל וחירימ

ה ינטירבב הקווד הלע תוליסמ תלילסל תוטרופמה תוינכתה ןיבש רבדה אילפמ אל
ם ייפרגואיגה םינותנה .הלעת תועצמאב הפיח־ץרפמ םע ףוס־םי תא רבחל ןויערה םג

ה מכוס 80־ה תונש ףוסב .וילאמ־ןבומ תניחב וזכ תינכת ודילוה לארשי־ץרא לש
ר בע םעפש קפס ןיא יכ בתכש ,(W.M. Thomson) ןוסמות ירבדב תומשרתהה
ן לא םאיליו ןטפקה 9.הבקע־ץרפמ דעו ןונבלה ןמ ךוראה רבשה ךרואל םימ־ביתנ
(w . Alien), ן וחבל ידכ דחוימב אב ,51—1850־ב לארשי־ץראב רויס־עסמ ךרעש
ם שמו ןדריה־קמעל לאערזי־קמע ךרדב וכעמ םימ־ביתנ תיירכל תורשפאה תא
ר ואל אציש ,"ודוהל השדח ךרד ,חלמה םי" ורפסל המדקהב .הברעלו חלמה־םיל
ע בטל בל־תמושת בסהל התיה עסמה לש הנושארה ותרטמ יכ ןלא עבק ,1855־ב
 ןיב הרובחת־יעצמאל וכפהל תורשפאה לע עיבצהלו חלמה־םי לש ונימב־דחוימה
ר וזא לש היפרגופוטהו היפרגואיגה ,היגולואיגה תא רקח ןלא .ודוהל הינטירב
ך כ ,עבטה .ירשפא עצבימה יכ הנקסמל עיגהו ,הברעהו ןדריה־תעקב ,חלמה־םי

ה חגשהה יכ יתעדב רבדה ףלח קרבכ" .םדאה ליבשב הכאלמה רקיע תא השע ,בתכ
■ יעצמא רח1ש ךלוהו לדגה רחסמה הב הפוקתב ,תויתיישעתה תומואל הנתנ הנוילעה
ם ימיה ינש ןיב המשל־היואר הלעת םיקהל םיאנתה תא ,םיללכושמ הרובחת
!"."םברקל ךכ־לכ יוצר רשאו תונמוימהו רוצייה תודוסי םייוצמ םהיפוחלש
ה פיח ןיב הלעתה תא םילשהל ידכ לימ 25 קר תורכל ךרוצ היהי יכ רסמ ןלא
. היירכה לש השקה הדובעה תא וכסחיו המינפ ופטשי ןוכיתה םיה ימ .ןדריה־תעקבל
ך א םידוהיל השודק ריע םנמא איהש ,הירבט לש התפצהב ךורכ יופצה דיחיה קזנה
ם ירגהמ םה הב םיררוגתמה םידוהיהו ,ירמגל הממוש איה ,טעומ היסולכוא רפסמ
ר צקת איה :םיבר הלעתה תונורתי .חישמה תאיבל םיניתממה הפוריא־חרזממ
ל קת איה ;תולודג תוסנכה ןטלושל איבתו ,הכמל ךרדה תא םימלסומלו היכרותל
ח יטבת איה ,רבד לש ורקיעו ;ןדריה תורוקמ לא השיגה תא םירצונה לגרה־ילוע לע
ה פיחל הבקע ןיב הלעתה תינכת יכ רבס ןלא .ודוהל חוטב הרובחת־ביתנ הילגנאל
ץ אוס־תלעת לש התיירכ :ץאוס־תלעת תיירכל תינכתה ןמ רתוי תעדה לע תלבקתמ
ם יידי־תדובעל הקוקז תילארשיצראה הלעתה וליאו ,םיבר םילעופ תדובע ךירצת
־ תלעת לש היתוצק יתשב םימה קמועמ לודג הפיחבו הבקעב םימה קמוע .תטעומ
ה תיירכל ןויכז ןתי ןטלושה יכ חוטב ןלא .ףידע תוחורה־ךלה םגו ,תעצומה ץאוס
1 1.ספםל־הד יתפרצה סדנהמל ןויכז ןתנש ומכ שממ לארשי־ץראב הלעת לש

ת יתפרצה החלצהל תיטירב הבושת שמשל תילארשיצראה הלעתה הדעונ 50־ה תונשב
- ץראל ןודרוג עיגהב בצמה היה ךכ אל .ץאוס־תלעת לש התיירכל ןויכזה תגשהב
,1882 זאמ ףתושמ יתפרצ־יטירב חוקיפל הנותנ התיה רבכ םירצמ :1883־ב לארשי
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ת א ןיבהל רשפא םא .1875־ב הלעתב ליעאמסא לש ויתוינמ תא שכר ילארזידו
ת וביטנרטלאה סומלופו םיסרטניאה־ידוגינ עקר לע תילארשיצראה הלעתה ןויער
ו תייחת תא ןיבהל רשפא ךיא ,1869־ב טישל ץאוס־תלעת לש התחיתפל ומדקש
ה דבוע טעמכ הכפה הלעתה לע תיטירב הטילש רשאכ ,80־ה תונשב ןויערה לש
ם יסרטניאמ ותארשה בואשל היה רומאש ,ןודרוג לש ונויער יכ הארנ 1 תרמגומו היולג

, ותפוקתל הבר הדימב יטסינורכאנא היה ,הלעתה־תרבחל םידגונמה םייטירב םיימי

.קוחרמל הייאר לש םיעיתפמ תוצוצינ וב ויה העשב ־הב ךא

ג
1!דאמ םיבר םהו—ןודרוג לש םיפרגויבה בור ה לעתה ןויער תא הרצקב םיריכזמ—2
ת וניצרה חכונל םיאתשמ םהו ןודרוג לרנגה לש םינורחאה םילודגה תונויערה דחאכ
־ לע חחוש ,ןודנולל תינכתה לע הברה בתכ ןודרוג 13.הנונכיתב עיקשהש טוריפהו

י צייושה טקטיכראל םג תודידמהו תינכתה תפמ תא רגישו ,טנפילוא םע היתודוא
־ ילועל הינסכא ויחא םע דחי דסיי הב ,1846 זאמ םילשוריב ררוגתהש ,קיש דרנוק
ק יש .("הישעתה תיב") ירנויסימ יכוניח דסומו ("םיחא תיב") םייטנאטסטורפ לגר
תויפרגואיגה תורבחה ינואטבב םסריפו םייגולואיכראו םייפרגואיג םירקחמב םג קסע

1״ deluge a poor old German, Mr. Schick,:ןודרוג בתכ 13.תיטירבהו תינמרגה
with these papers and plans".11

, תילארשיצראה הלעתה ןויער לע םיטרפב רבכ דיוצמ אוהשכ לארשי־ץראל אב ןודרוג
ה ב תוגהל ךרוצלו תינכתב אצמש ןינעל הנמ תוביס המכ .בר ןינע הב הליג דימו
ת וינידמ םירצמב תלהנמ הינטירבש התיה ותעד .לעופה לא האיצוהל ףאו תוניצרב
ק ר עבונ וחוכשו ,םעה לע דוהא וניאש ,ביד׳חב ךמות יטירבה אבצה .תילילש
ה ילע תלטונ הניא ,םירצמב תטלוש הניא הינטירב .יטירבה חולשמה־ליח ינודיכמ
ם יסרטניאל תובוחה םולשת חיטבהל ידכ חוכ הליעפמ ךא ,םש שחרתמל תוירחא
ח וקיפה ללגב .ןאדוסב תוברעתהל ףא תררגנו (םייטירב קר אל) םינוש םייסנניפ
ד ימת ראשת הלעתה יכ"—תפרצל הינטירב ןיב םיסחיה םידדחתמ םירצמב ידדהה
ת א האורה הקרבהב ןודרוג עיתפמ ,וז הרעה תמועל 15.(םיתפרצה לש) "םהלש
, םידיתע םירצמ לש ימואלהו ילכלכה הדובעישו החפ־יבארע לש דרמה יוכיד :דלונה
ם זיטוירטפ לש תוצרפתהב םירצממ הינטירב שוריגל םימיה ןמ םויב איבהל ,ותעדל
ת ומקנ־םוי" .תוומ־תביאל הבלתמו תכלוהו תרבוג הינטירבל םירצמה תאנש .ירצמ
1"? וללה םישנאל ונישע הבוט המ .הדהא־רתי םהל הלגנ אל םא אובי 8

ר וטפת איה ,לכל תישאר .ץאוס־תלעתל ןיוצמ ףילחת האר תילארשיצראה הלעתב
י ובילו תפרצ םע תוששוגתה ךות ריחמ לכב םירצמב קיזחהל ךרוצה ןמ הינטירב תא
ל כויש ץאוס־תלעתל ףילחת ןיכהל הינטירבל הל יואר ,וזמ הריתי .תיממעה האנשה
א צומש דיחיה ןורתיה הז ןיא ךא !םירצממ הקלסיו ימואלה ירמה אוביש םויב התרשל
ן ודרוג הלעמ ןלא איבהש םייתדה־םיילכלכה םיקומינה ףלח .ףילחתה־תלעתב ןודרוג

הלעתה איבתש תלעותה :םהל ןושארו־שאר .םייגטרטסאו םיינידמ םיקומינ לש הרוש
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 ינפמ ידוהה סוניקואהו יסרפה ץרפמה ,לארשי־ץרא תנגהל ןדריל הפיח ןיב הבחרה
.ןופצמ שלופ
 ןודרוגש ךכ לע רפסמ ,הפיחב טנפילוא לש וריכזמ שמישש ,רבמיא ץרה ילתפנ

 הרצק החיש ןודרוג םע חחוש רבמיא .לארשי־ץרא לש הנגהה תויורשפאב ןיינעתה
 יואר יצ םלועמ ומייק אל םידוהיהש ךכ לע ותאילפ תא ןודרוג עיבה הכלהמבש
 לוכי םויכ" יכ ףיסוה ןודרוג ."םירהב םג לשומ םימיב לשומה" יכ וניבה אלו ומשל

 ־ילכ לכו ןוירש־תוינאו תודיפרוט לש דויצו שיא 10,000 לש אבצ תרזעב ,יתייה
 הנידמ דגנכ וליפא ,ופי דעו הפיחמ תאזה ץראה לע ןגהל ,םישדחה המחלמה
 הבחר םימ־תלעת :הז יגטרטסא לוקישב םוקמ היה הלעתל 17."הלודגה־הינטירבכ
 ,הירוסו הילוטאנא ךרדב ןופצמ דרייש יסור השבי־ליחל רובעי־לב םוסחמ שמשת
 תויסורה תופקתהה לכ תא םולבת תאזכ הלעת" .תיטירבה הנגהה תלוכי לע לקתו
 הפכת ידמל רזומ חרואבו ,"(לערזי) ןיערזו הפיח ןיבש וקה תא איצוהל ,הניתשלפ לע
 הכרעמה תריז ,ןורחאה לודגה ברקה םוקמ הז ירה—(ודיגמ־רה) ודיגמב ףוקתל הילע

!ןידה־םויב
:ןודרוג הנמש םירחא תונורסחו תונורתי
 וחירי ,הירבטו ןאש־תיב ,םוחנ רפכ ,ןדריה דיל םישודקה תומוקמה תא דבאנ" .1
.ידג־ ןיעו
.דיתע ול ןיאש קיזמהו רוראה קמעה תא עיבטנ" .2
.םיוודבה ,ץראה תראמ תא רוצענ" .3
.ןומעו באומ לש תוירופה תומדאה תא גישנ" .4
.ןוכיתה םיב הלעתה אצוממ לימ 150 תקחורמ היהת ןיסירפק״ .5
.קשמדמ לימ 50 קחרמב םימ־רבעמ ונל היהי״ .6
18."ימינפ רדס־יא ונעירפי אל" .7

 -ןופצמ .הירבע לכמ םימ תנגומה הירוטירט אופא רוצית תילארשיצראה הלעתה
 בחרה ןדריה־עקב ,ברעממו הליעי ץיח־תלעתל התוא ךופהי הבחרש םימ תלעת
 הנותנ התויהב היגלבל המודה ץרא ;תבשונה ץראל רבדמה ןיב ץצוחה םימ ףצומהו

 המצעמ לש תוטלתשה ענמי יתדה הכרעש יפל ,תומצעמה לש ףתושמ חוקיפ תחת

 הנמת התייסולכואו םיעבורמ לימ 10,000 הפקיהש הנטק ץרא וז היהת .הילע תחא
 ריצכ ינויח דיקפת אלמת הבש יתדה דממה ןמ דבלש ץרא ,השעמל .שפנ 130,000

 יעצמא .ודוהו ידוהה םוניקואה ןיבל יטנלטאה סוניקואהו ןוכיתה םיה ןיב רשקמ
.תילכת אלו

 לש התיירכ םא .לודג תאזכ הלעת לש הריחמ היהי אל ,ןודרוג יבושיח יפ־לע

 10.5 קר הלעת תילארשיצראה הלעתה ירה ,ש״יל ןוילימ 20 התלע ץאוס ־תלעת
1:ל״גה טוריפב ש״יל ינוילימ 9

ש״יל 2,000,000 — ןדריל הפיחמ הלעת
1,000,000 — םינופמה םיבשותל םייוציפ

6,000,000 — הברעב הלעת
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1,000,000 — הפיחב למנ
500,000 — הבקעב למנ

שי״ל 10,500,000 לכה־ךס
י נוילימ ינשב הלעתה ריחמ תא ןודרוג ךירעה ,קיש דרנוקל חלשש ,רחא בושיחב
4 ־ל ןדריל הפיחמ הלעתה לש התיירב ריחמ תא הלעמ אוהשכ ,תופסונ ש״יל
ד מא ,המ־תונקפסב תינכתל סחיתהש ,טנפילוא 20.םינוילימ 2 ףלח ש״יל ינוילימ
 תוריהמב הסוכת וז הלודג העקשה יכ ךירעה ךא ש״יל ןוילימ 50־ב הריחמ תא
21.תויופצה תויפסכה תוסנכהה ידי־לע

ה יבוברעב ןודרוג לצא ושמיש םיקהבומ םייטסילאירפמיא םילוקישו תיכ״נת הארשה
 ,רתויב רזומ .ךכ לע בותכת םא יתוא טטצת לא" :בתוכ אוה .אילפהל ידכ הב ןיאש
ר מאי!) ןוכיתה םיב ומכ םיגד ויהי חלמה־םיב יכ רמוא 10 ,ז״מ לאקזחי יכ המוד
ל א המיה ואבו הברעה לע ודריו הנומדקה הלילגה לא םיאצוי הלאה םימה ילא

ה יהו") 14 ,א״י הירכז תא םג ריכזמ ןודרוג .״(,וגו םימה ואפרנו םיאצומה המיה
ן ורחאה םיה לא םייצחו ינומדקה םיה לא םייצח םילשורימ םייח םימ ואצי אוהה םויב

22.("היהי ףרוחבו ץיקב

ת וגפסה־תרבח לעב ,(Mackinnon) ןוניקמ םאיליו ריסל םג ותינכת לע בתכ ןודרוג

ךותמ  , ) British and India Steam Navigation Company) “B.I.S.N.C.”
ת ודגנתה הלגת ,ץאוס־תלעתב תוינמה תלעב ,הינטירב תלשממ יכ הרורב הרכה
־ ץראל איבהש אוה ירקמ ןומיז אל .ץאוסב הרחתמ הלעת לש ןויער לכל תצרמנ
ש ממה תדימ המ ןוחבל האב ראשה ךותבש ,תפסונ תחלשמ 1883 תנשב לארשי
ה רבחה" םעטמ תימשר תחלשמ וז התיה .ןדריה־קמעב הלעתה תיירכ לש ןויערב
ר ובעכש ,רנ׳ציק רויאמה ומעו ,לוה דראוודא דמע םשארבו "תיתוכלמה תיפרגואיגה
, םוטר׳חב ןודרוג לש ותומ ירחא שדחמ ןאדוס תא שובכל היה דיתע תוטעמ םינש
ת וביסמ ,הלעתה ןויער תא ולש ח״ודב לוה לטיב תורצק תורושב .גנורטסמראו
ח למה־םיו הבקע־ץרפמ ,הברעה ןיב הבוגה ישרפה יכ היה רובס .תורוהט תויזיפ
ם ימרוז םימ לש לודג רוקמ בייחמה רבד—םירכס תועצמאב הלעת תמקה ובייחי
ו ליפא .ןדריה־קמע ידצ ינשמ אצמנב היה אל ותכרעה יפלש ,רתוי הובג םוקממ
, בגא־ךרדבכ טעמכ ,הרצקב לוה בתכ ,םיילכלכהו םיינידמה םילושכמה לע ורבגתי

ל ע הלילשל הניד הצרח תימשרה תחלשמהש המית ןיא .תינכתה שומימל יוכיס ןיא
 23.הברה התויאדכ לע טלחומ ןוחטבב בתכ ,יטרפה רקוחה ,ןודרוגש העש תינכתה
ל ש רוטיקה־תוינאמ תחא ןופיס לע ישפח עסונכ לארשי־ץראל עיגה ןודרוג
ה רבחה דוסייב הלחה םתלועפש ,שוטניקמו ןוניקמ לש הלודגה תונפסה־תרבח

"Calcuta and Burma Steam Navigation Company“, 1856־ב הדסונש ,
ה ינשה תונפסה־תרבח התשענ 1869־בו 1862־ב הדסונש ,״B.I.s.N.c.״־ב הכשמנו
אל 24.רוטיק־תוינא םישימחמ רתוי תלעב ,חרזמל תוינא רשק תמייקמה הלדגב
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 םהב העיגפ םש הענמ ןודרוג לש ותלועפש ,קוחרה חרזמב הלש םיסרטניאה ןמ תוחפ
תא ןוניקמ דסי 1877־בו הקירפא־חרזמב םג םיסרטניא וישכע הל ויה ,1864-3־ב
n״־East Africa Association" תא 1882־בו ".Imperial British East Africa Co״
 תולועפ .הינמרג םע תורחת ידכ ךות הקירפא־חרזמ לע תיטירב תוטלתשהל הפחדש
 אלש ,הרבחה םע וירשק ךותמ טעמ אל שרפתהל תויושע הקירפא־חרזמב ןודרוג
 ,םוקמ־לכמ .הילע יטירבה חוקיפה תרימשב אלא ןאדוס יוניפב תניינועמ התיה

D. Bouiger, לש היפרגויב בתכ רשאו קודה םיבתכמ־רשקב ןודרוג דמע ומעש 
 לש התיירכל ןודרוג לש הזעה ותודגנתה ןיב הריתסה לע רבכ דמע ,1896־ב ןודרוג

 ותכימת ןיבל הבוטה־הוקתה־ףכ לש ןשיה ביתנב תמדוקה ותכימתו ץאוס־תלעת
 ,םיילכלכה םיקומינה הקווד :ןוכיתה םיל ףוס ־םימ הלעתה ןויערב הליעפהו תבהלנה
 ותודגנתה תא ולטיבש םה ,תילארשיצראה הלעתה לש התיירב תוכזב ןודרוג איבמש
־ תלעת התיה רבכ 1883־ב .ךכ־לכ הרורב הניאש המוד וז הכריפ ךא .ץאוס־תלעתל
 תוינויחב הרכה ךותמ תיביטנרטלא הלעתל תינכתב הגה ןודרוגו תמייק הדבוע ץאוס
 ךותמ—ינש דצמו ,דחא דצמ ,ידוהה סוניקואהו ףוס־םיל ןוכיתה םיה ןיב ימיה רשקה
 םהל ויה וללה .הינטירבב םיימי םימרוג ברקב יאליטרע חור־ךלה לע תוכמתסה

B.I. ןוגכ) קוחרה חרזמבו הקירפא־חרזמב םיירחסמ םיסרטניא .S.N .C), ו שקיבו
 ,םיירחסמה םהירחתמ לש חוקיפלו הטילשל הנותנה ץאוס־תלעתל ץוחמ םימ־ביתנ
 םירצמב רמורק תוינידמל ודגנתה ףא ,הלעתה־תרבח לש ןילופונומה תא רובשל ידכ

 םיסרטניאש םוקמ םירצמב האורו םייפוריא םייסנניפ םיסרטניא םג תתרשמ איה רשאב
 רפסמ טנפילוא .םירחא םיסרטניא וב םיאצמנש םוקמל רבעמ־ביתנ אלו וב םיעקושמ
 וז המכסה לוטיב לעו חטשב תונושאר תוקידב ריתהל ןטלושה לש "ותמכסה" לע
 ץחלב קר אל לארשי־ץרא לע תיטירב תוטלתשהל איבת חרכהב יכ ןיבהש רחאל
 ורוקיב .םירצמב הרקש יפכ ,הלעתב םיעיקשמה ץחלב םג אלא םייגטרטסאה םיכרצה
 תילאירפמיאה העדותה .ןקיטסימ לש רוקיב אופא היה אל הליחתכלמ ןודרוג לש
.לארשי־ץראל איה םג ותכילוה תיתדה הייהנה םע דחיו ,עגר ףא ותוא השטנ אל

ד
 תרניכהמ) מ״ק 400־מ הלעמל הביתנ ךרואש ,״Jordan Valley Cana1״־n תינכת
 קמעמ ןדריה עקב לש ינוטקטה רוזיאה ינותנ לע הססבתה ,(מ״ק 380־כ הבקע דע
 רוזיאה .רתויב ירשפאהו רצקה וקה אוה ךוראה וקה היפלו ,הברעה דעו הלוחה

מ ״ק 155 אוה הבקע דעו םודס־תעקבל םורדמ הברעה ךרוא .הברעה איה השקה
 עופישב עקרקה תממורתמ חלמה־םי םורדמ מ״ק 92 קחרמב .(מ״ק 170 תוומה־םימ)

׳ מ 600 לש הבוגל רמולכ ,ףוס־םי ינפ לעמ ׳מ 240—200 לש איזק הבוגל דע לולת
 הלעת תריפח ענומש הבוג" ,(םיה ינפל תחתמ ׳מ ־392 הבוגבש) חלמה־םי ינפ לעמ
 ונורתפ .הלשכמ הז הבוגב האור וניא ןודרוג 24."תליא־ץרפמל חלמה־םימ תונפסל
 תובישח ירסח םיחטש םה ןדריה־תעקבו הברעה ויניעבש יפל ידמל טושפ הארנ
חלמה־םי תא רבחל אופא ךרוצ ןיא ,ןודרוג לש ויבושיח יפל .םמצעלשכ ךרעו
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, הבקע־ץרפמו םודס־תעקב ןיבש מ״ק 170 םתוא ךרואל היורכ הלעתב הבקע־ץרפמו
 ןודרוג .לדנרג־ןיע תוביבסב רטמ 200 לש הבוגה־שרפה ברימ לע תורבגתה ךותו

 ןיב ךרעב מ״ק 100־כ ךרואב הלעת תריפחב עקרק רשיל קר ךרוצ היהי יכ רבס
ה יהי עקרקה רושיי לש הבוגה ברימ .חלמה־םי לעמ ספאה־תדוקנו הבקע־ץרפמ

י נריגה חטשה תא אופא רשית הלעתה .ביתנה לש ןטק קלחב קר הז לבא ;מ 40
ם פאה־תדוקנ דע הברעב אישה־תדוקנל הבקע־ץרפמ ןיבש לוחו ץצח הסוכמה
ו דריי ,ףום־םיו הבקע ץרפממ ופטשי הלעתה ימ .חלמה־םי לעמ םודס־תעקבב
ח למה־םי ימ ;ןומדקה ובצמל וינפ תא ומיריו חלמה־םי ךותל ומרזיו ,לולת ןורדמב
ח למה־םיו ףצות הברעה .׳מ 400־כב וממורתיו הבקע־ץרפמ ינפ הבוגל זא ואגי
ה ירבט דעו חלמה־םי ןופצמ ,ןדריה־רכיכו ןדריה־תעקב .לודג םימ־ןגא ךופהי
: רמולכ .יהשלכ היירכב ךרוצ היהיש ילב ,דאמ קומע םימ םגא ושעייו ופצוי ,הלוחהו

00 2־מ הלעמל ,הלוחה דעו הברעב ספאה־תדוקנמ ,ןודרוג יבושיח יפל ,לימ 157
.ומצע עבטה ידיב ,םדא תדובעב ךרוצ אלל קומעו בחר םימ־ביתנ וכפהי ,מ״ק
ש ממ לש היירכ .ןושיקה לש וקיפא תבחרה ידי־לע הלעתה הרכית ינשה רבעה ןמ
80 1 לש בחורב ,לימ 25 לש ךרואב הלעת—ןאש־תיב דעו ודיגממ קר אופא שרדית
ך רואל ופטשי ןוכיתה םיה ימ ירהש ,היירכה ךסחית ןאכ םג .לגר 20 קמועבו לגר
ל גר 157 קר איה ןהב ההובגה הדוקנהש ,ןאש־תיב קמעו לאערזי־קמעו ןושיקה קיפא
. "ןדרי תורהנ תרשע" לש םרזל ותמצעב המודה םרזב םיה ינפ לעמ (׳מ 47)
ה בוג תא בשיח ןודרוג .הבקעו הפיח—הלעתה תוצק ינשמ אובל לכות םימה תמירז
־ קמעש ידכ םישורדה םימה תומכו ןמזה ךשמ תא ךירעהל ידכ הלעתה לש עופישה
.(2 ׳סמ הפמ) םיה־ינפ לש סלפימה םע רשיתי םהבגו םימ ופצוי הברעהו ןדריה
. לאערזי־קמעו ןדריה־תעקב ,הברעה ופצוי הכלהמבו םינש שמח ךשמית הדובעה

, םילד םייברע םירפכ ןכ םתומכו םימב ורבקיי וחיריו ןאש תיב ,הירבט ,םוחנ רפכ
ל יבשב תינכתה תא רקסש ,טנפילוא .םיינעה םהיבשות תא תוצפל היהי השק אלש
New York su״ ןותעה nו לגתי תויטילופהו תויתדה תולשכמה לע ףסונ יכ בתוכ ,״
, עדמה גישי המ רמול הלא םימיב לוכי ימ" ךא ,ןורתפ־יכוסחו םילודג םייסדנה םיישק
«״? םייטילופה םיישקה וקלוסיש דע תיחרזמה הלאשה הלעת תכובסת וזיא וא

ה
ל ארשי־ץראב ןודרוג לש ורוקיבל "תיתימא״ה תילכתה התיה המ ,ןבומכ ,תעדל ןיא
ם ישגהל לארשי־ץראל אב יכ לבקל רשפא .דכלכ הנאות תיתדה הייהנה התיה םאו

ב יטיה הפש ,שדוקה־ץראב רוקיבלו תיטסימ היווחל ההימכ ךותמו הנשי הפיאש
ה עדותהש םיטירב םתואמ היה ןודרוג ךא ,םירחא םיבתכו שדוקה־יבתכמ הריכהל
ו ליפא והש וב םוקמ לכב םתלועפ תאו םתוננוכתה תא הביתכה תילאירפמיאה
־ ץרא יכ הרכהה ידי־לע תבתכומ התיה לארשי־ץראב ותוננובתה .תורחא תורטמל
ל ש התטילשל הנותנ היהתש רוסא יכו היסאב תיטירבה תורסיקל הבושח לארשי

,טסילאירפמיאל םמוקמ וניפ ןקיטסימהו גולואיתה .תפרצ וא היסורכ תרחא המצעמ



153הלעתהו ז ו ד ר ו ג

ת ריש רבד לש ופוסב ךא "ירטינאמוה םזילאירפמיא" לש תועד לעב םנמא היהש
, תילכת אל ,יעצמא התיה לארשי־ץרא .יסנאניפה ,"שדחה םזילאירפמיאה" תא דימת

ם יבשות־תלד התיה 1883־ב .יטירבה םזילאירפמיאה יבגל דימת הראשנ ךכ םצעבו
י ניעב היה רזומ אל ךכיפל .םיעיקשמ לש הכישמ הררוע אלו ילכלכ ךרע תרסחו
י לעב םירוזא הב ףיצתש ,םימ־תלעת ידי־לע ערקית לארשי־ץרא יכ ןויערה ןודרוג

ך ופהל התיה הדיתעש ,הלעתה לש יגטרטסאה ךרעה עבק ויבגל .תירוטסיה תועמשמ
. םימ־ביתנל תוכומס םירעל וא למנ־ירעל ,קשמדו םילשורי תא םגו ,הבקעו הפיח תא

ל צ תלוטנו ,םיקיודמ םייסדנהה היבושיח םא ףא ,תלפרועמ תינכת וז התיה 1883־ב
ת א ולטיב הילע תיטירבה הטילשה תרבגהו ץאוס־תלעת לש התחלצה .יוכיס לש
ת ונויערה ילעב ,םצעב ,ונפנ ןודרוג רחאל .יביטנרטלא םימ־ביתנ רחא שופיחה
ב רעמל חרזממ רשי וקב ןוכיתה םיה םע חלמה־םי רוביח לש "תויפוטוא" תולעהל
. "דנליונטלא״ב "היפוטוא״ה לע בתכ לצרה .היגרנא תקפהל אלא הרובחתל אל דעונה

ת ינכתה ןויער לע רזח וב 7.8.1891־ה ןמ ןמלש .א לש ובתכממ ול האב הארשההו
.ותלעות תא שיגדהו

ם ידה הכה ןויערהו (1902) ןודרוג לש ותומ רחאל הנש 15־כ המלשוה הביתכה
י מ תרבעה לע תססובמ חוכ רוציי לש הרטמל המוד תינכת .טדנמה תפוקתב
ילופה תוביסמה יוניש ־«.דורח־לחנו לאערזי קמע ,ןושיקה ךרד ןדריל ןוכיתה םיה

־ ץרפמ ןיב יתשביה ביתנה תמקהל תינכתה תא שמימו שדיח ןוכיתה חרזמב תויט
ם ינתשמ־יתלב םייגטרטסא־ואיג םינותנ יכ דכל החכוהכ ןוכיתה םיה ףוחו הבקע
.תיגולונכטה תוחתפתהל םאתהבו הסריג יונישב םג םא ,תונורתפ םתוא דימת םילעמ
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