
םירפס180

ך ותמ אשונל שגינש רצ .תיאבצ החימצ
ת ירלופופ ,תירלופופ הרוצב ובתכל הנווכ
ה דוזיפאה לע הברה ןעשנ אוהשכ ,ידמ
ם יבר םירקמבו ,חותינה לע אלו רופיסהו
ם ילילכמ םימוכיסמ דאמ הנהנ אוהש הארנ
ב ותכה ףוגב חכומ םפקת ןיאש ,םינונשו
.ול םיאבומ םירחא םיכומית ןיאו
ה מישר ונבכרהש רחאלו ,רפסב ןויע רחאל
־ וקית ףאו ,תורעהו תויוגייתסה לש הכורא
ב תכ ןייטשלימש ונל הארנ אל ,תואיגש־ינ
א לש רמול וליפא רשפא ."ירוקמ" רוביח
ל ש האירקל־חונ ריצקת אלא ונדיב ןתנ
ת פסותב ,"הנגהה רפס" לש םיבעה םיכרכה
ת פסותב ,ןבומכו—תוישיא תוכרעה ולא־יא
ר חאל תיאבצה המצעה תוחתפתה לע םיקרפ

ו תובישח וז תפסותב יכ ןועטל רשפא .1948
ם יקרפ םה הלא יתעדלש אלא ,רפסה לש
.ידמל םייפורפיר
ת ילארשיה תיאבצה המצעה לש התוחתפתה
ל ש ותוחתפתהל המודב ,התיה תיתגרדה
ן אכ התיה אל .לארשי־ץראב ירבעה בושייה
, קבאמ ךותמ תומצעתה אלא ״ךרד־תציפק״
ם צעש ,יאבצה ןוגראה לע קבאמה יכ יעבטו
ת יללכה המצעב הצוענ התיה ותורשפא
יטקייבוא םיאנתבו בושייה לש תחתפתמה
־ ופ םיקבאמב הכורכ התיה ,םיבייחמ םייב
. םהידי־לע הבצועו םינוש םייתגלפמ־םייטיל
, רבד לש ופוסב וצרפנ תוימינפ תובכע
. תואיצמה חרוכמ ,תויוטבלתהו םיישק רחאל
ת ודלות תא רתויב תנייפאמה העפותה ילואו
ה בורבש היסולכוא יכ איה ירבעה בושייה
, המיקה חוכב שומישמ הדילס לע הכנחתה
. הדבכנ תיאבצ המצע ,ןובשח לש ופוסב
ן וזח םישגהל ורצונש ,לשמל ,םיצוביקה
־ אראפ לש וחוכמ וכפה ,ישונא־יטסילאיצוס
חול תוחימצמה םדא־תוביטח יגארט סקוד
ו מיקה הלאכ םיצוביק ירבחו ,םילועמ םימ
ם היגיהנמש ףא ,יטסיביטקא םחול ףוג
ם רזה לש םירבדמה ישארמ ויה םייטילופה
.ירבעה בושייב "ךר״הו יביסאפה
ע נכשל ביטימ היה ןייטשלימ ירואש המוד
ינב זכרתהו םישעמה רופיסמ ענמנ וליא
ק ינעמ היה רבדה .תומגמו םיכילהת חות
.תובישח־רתיו לקשמ־רתי ורפסל

ןוירוג־ןב תורגיא
א לא תוירוטסיה תודבועל רוקמ ןניא תורגיא
דקש תונווכלו םיעינמל הלעמב־ןושאר רוקמ
מה .השעמ רחאלש םירוהריהלו םישעמל ומ
ן תואב אל ,תוישיא תורגיאב ,ןבומכ ,רבוד
־ שו ןעמנל ןעומה ןיב תופלחומה תורגיא
ל ש ןתובישח ללכ־ךרדב .רתוי ילמרופ ןנכת
ן תוא ןווכמ וניא בתוכהש ךכב תורגיא
א וה ךכיפלו רחא וא הז ןמזב םוסריפל
ת וישיא אוה םא דחוימב ,ומצעל ריתמ
ר יתסהלו וירוהריהמ רתוי תולגל ,תיטילופ
ת ירוטסיה השוחת רודח היה ןוירוג־ןב .תוחפ
 1906 רבוטקואב .תונויצב וכרד תליחתמ
י לצא ראשיתש ץפח יתייה" יכ ויבאל בתכ
ך א .לארשי־ץרא רבד לע יבתכממ הקתעה
ן כלו .םיימעפ דחא רבד בותכל לוכי יניא
, תיבב וללה תא רעצימל רומשל שקבמ יננה
ד ועב עדאש ילוא בושח .דוביאל וכלי אלש
ל כב לארשי־ץרא רבד לע יתבשח המ םינש
(79 ׳ע ׳א ךרכ) ״...ןדיעו תע
ויבל ןוירוג־ןב לש וסחי המוד וניא ,ןכא
ם יגיהנמ לש םסחיל ולש תישיאה היפרג
ן מ תוחפל הלגתמ הז לדבה .םירחא םיינויצ
־ ריפל ריתמ ןוירוג־ןב וייחב דוע יכ הדבועה
ם ע דחי םישיגר םיימיטניא םיבתכמ םוס
ת ורומתו הבשחמ תוכופהת םיפשוחה םיבתכ
ן יא .ףייזל ,ריתסהל ,רורבל ןויסנ ילב העד
ת וחתפמ ןה וללה תורגיאהש רבדה שוריפ
ת וישיא אוהש ,ןוירוג־ןב תונופצ לכל םימלש
ת וחתפמ לבא .ףרה ילב תחתפתמו תבכרומ
.ןהב אצמנ הברה
ל חכ אלל תורגיאה ןמ הלוע ,לכל תישאר
. ןוירוג־ןב לש יתוברתה־ינחורה ומלוע קרשו
ם יפפוח םילגעמ ינש ךותב ענ הז םלוע
ה אידיאה לש הז אוה דחאה .םידגנתמו

ומע ,הביטקפסרפה־תבחר ,הלודגה תינויצה
ה ז לגעמ .תונוזחו םייטנמור תושגר הס
■ץרא ירואיתב רתויב היולגה הרוצב אטבתמ

ך רכו ןושאר ךרכ) תורגיא :ןוירוג־ןב דוד *
; זרא הדוהי :תורעהב הוילו סניכ ;(ינש
, ביבא־לת־תטיסרבינואו דבוע םע תאצוה

458 + .׳מע 73—1972 ; 403



181ןױרוג־ןב

ל אומש לא ובתכמ לשמל הארו ,ולש לארשי
ן יידעש ,ןוירוג־ןב .1904 ילויב 16־ה ןמ סכופ
י ניעב ןויצ תא ראתמ ,לארשיב רקיב אל
ה רישה ץרא" ,ימואלהו "ליכשמ״ה ינויצה
" ...םיזוחה תונויזחו םיחרפה ץרא ,תמאהו
ל ש םייטויפ םירואית םיאב םג ךכו .(22 ׳ע)
ש משה" .הב ותבש ימימ לארשי־ץרא תוארמ
 לע עיפוי ,רדאנ ,אלפנ הזחמו—תעקוש
ל ארשי־ץרא ימש קר רשא הזחמ ...םיה ימש
ה שגרה לכ ללושמ ,סג רתויה שיאה !והוארי
 םהדנ דומע ילבל לכוי אל ,תיטתסאו תיטויס
ד וחייב ,המחה תעיקש הארמל םמותשמו

י טתסא לגעמ דגנכ .(89 ׳ע) "םימשגה־תומיב
־ ייח לש ינשה לגעמה דמוע הז ינוזח־ימואלו
עה לארשי־ץרא ,םוימויה־ייח ,םירופא לוח
ת וחכפתה לש םירואית םיאבו ,הבולעהו הינ
ית ,ןוזחהו הקיטנמורה יפיעצ תא תקלסמה
ן ייווט קרמ ירואיתל ךכ־לכ םימודה םירוא
וקה האמה ןמ םייטנמור־יתלב םיעסונ דועו
ונב הוקת־חתפמ ןוירוג־ןב בתוכ ךכו .תמד
ם ידתעתמה םיליגר בור יפ־לע" : 1906 רבמב
־ לע קר רוכזלו בושחל לארשי־ץראל עוסנל
יתע ,היפי ,תילארשי־ץראה הקיטנמורה רבד
ה תוינומדק ימסקו בגשנה הרבע תונורכז ,הד
ל כ םע תישממה לארשי־ץראמ םבל םיחיסמו
צומ ...םוי־םוי לש םיסגהו םיטושפה הייח
ורפ ,המורע ,הבורק תואיצמ םה םיא
ה לודג הנומאב ךרוצ שי ,(82 ׳ע) "...תיאז
ת ואיצמהו ןוזחה ןיב תומיעהש ידכ לאידיאב
. םינוא־רסוחו שואיי לש חור־ךלהל איבי אל
ל וכי הביטקפסרפהו תואיצמה ןיב תומיעה
־ סנ השענ םא קר רצויו הרופ תומיע תויהל
וחרה תואיצמה תא ברקל רשפתמ־יתלב ןוי
.הבורקה הביטקפסרפה לא הק
ת ואיצמ אופא בכרומ ןוירוג־ןב לש ומלוע
. הקיטילופו האידיא :וצרת םא ,וא .ןוזחו

ם יחנמו ומלועב םיבלושמ הלא תודוסי ינש
. הליחתכלמ תישעמהו תינידמה ותוליעפ תא
ר גישש בתכמב דאמ בר ןינע שי וז הניחבמ
א לש ,הז בתכמ .1909־ב ויבאל ןוירוג־ןב
.שיאה ןוירוג־ןב לע דמלמ ,בל וילא םשוה

ודח לארשי־ץראל ואב "הינשה הילעה" ינב
ה דובעכ המדאה־תדובע לש לאידיא םיר
ת וחפ אל םדאבש תוישונאה תא הלגמה
״ הדימאריפה״ תא ךופהל הדיתע איהשמ
וא לארשי־ץראב רוצילו תידוהיה תיתרבחה
ך ותב ."םייתרבח״ו םיינרצי םדא־ינב לש המ
ן וירוג־ןב ריעמ ,ןוילע ינויצ ךרעכ התוא
ב יצמו המדאה־תדובע לש הפרע לע םיתש
ן וירוג־ןב ריעמ ,ןוילע ינויצ ךרעכ התוא
ו יחא אובי אלש עיצמ אוה וב ,ויבאל בתכמב
י רשפא הז דעצש יפ־לע־ףא ,לארשי־ץראל
י מצעלשכ יל" : תיביטקייבוא הניחבמ טלחהב
א נוש .רכיא ראשיהלו תויהל היטנו ץפח ןיא
ד בעשמו רשקמה יעקרקה ןינקה תא ינא
ת א בהוא ישפנ לכב ינאו וילעב תא ומצעל
."המשנהו ףוגה תוריח ,שפוחה
ילופ תונקסעב ןוירוג־ןב אצומ הז שפוח
ת וריח םנמא קינעמ הז קוסיע .תינויצ תיט
. הרומג תודבע ומע אשונ אוה ךא תחא
ה ברה תויביסנטניאה תא םיפשוח םיבתכמה
י פכ ,תינויצה היצולובאה .ןוירוג־ןב ייח לש
ל ע התנבנ אל ,ודי־לע הנווכ ףאו התגהנש
, תימוימוי הדובע לע אלא םיימעפ־דח םישעמ
ם דא אוה 20־הו 10־ה תונש לש ןוירוג־ןבו

, םינטק םיפפב ךשוממ ןמזו בר חוכ עיקשמה
סיה הביטקפסרפמ הארנה ךילהתב ,ןילוחב
י דיב ותריבצו חוכ ףוסיאכ הקוחר תירוט
ו לש וידיבו ,תונויצה ידיב ,םילעופה־תעונת
.יטילופ גיהנמכ
ך ב תורגיא לש םינושארה םיכרכה ינש
—1904 הפוקתה תא םיפיקמ ןוירוג ת או 1919
ך רוצ ןיא יכ המוד .1928 דע 1920־מ הפוקתה
ל ש ירוטסיהה ןכרע לע רובידה תא ביחרהל
ן הב אורקל יאדכ ךא ,תוסנוכמה תורגיאה
ל ש ישיאה ומלוע לע דומלל ידכ קר אל
ע ירכמ ירוטסיה דמעמ לעב ינויצ גיהנמ
ת ונויצה לש המלוע לע דומעל ידכ ףא אלא
ר וקמה ןמ ףקתשמה יפכ תילארשיצראה
ר תוי ללכ־ךרדב ןמיהמה ,ינושארה ירוטסיהה
.תורגיא—לכמ

י.ש
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