
 לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה תושבגתה

 *תיבושייה הרבחה לש תודסמתהה ךילהתב

 טיבש רהז

 ןייפאתהש ,בלושמ ךילהת היה לארשי־ץראב תימואלה הרבחה לש התושבגתהו התריצי ךילהת

 תונגראתהה ,תילכלכה תוחתפתהה .םינושה ויביכרמ ןיב המייקתהש הפיפחבו ולש תויביסנטניאב

 סחיב םג ןוכנ רבדה .םייגאומוה םיכילהתב תינמז וב ושחרתה תיטילופה תורסמתההו תיתרבחה

 תימואל הפשכ תירבעה הפשה לש התצופתו התוחתפתה .יתוברתה םוחתב בושייה לש ותוחתפתהל

 ובש ,יתוברת זכרמ בושייב םיקהל ןויסינ ידכ ךות ושענ תוברתהו ךוניחה תודסומ תוחתפתהו

 זכרמה לש ותוחתפתהב .דועו תונמא ,הקיסומ ייח םג אלא ,םירישע םייתורפס םייח קר אל ומייקתי

 הובגה סוטאטסה ללגב רקיעב ,יזכרמ םוקמ לארשי־ץראב םקש יתורפסה זכרמה ספת יתוברתה

 קלחל הפוקת התואב הבשחנ הפיה תורפסה .תימואלה הייחתה ךילהתב הפיה תורפסל ןתינש

 .ול יחרכה יוטיבכו תיתוברתהו תימואלה הייחתה ךילהתמ ילארגטניא

 ־ץראב יתורפסה זכרמה לש ותושבגתהו ותורצוויה תליחת תא ראתמה רקחממ קלח אוה הז רמאמ

 רקיעב קסוע רמאמה .ץראב תימואל תיבושיי הרבח לש התמקהל יחרכהו ינויחכ ספתנש ,לארשי

 לש ותמקה תא ורשפאו רנרב תפוקתב שבגתהל ולחהש םייתורפסה םידסממהו םיסופדה רואיתב

 .יתורפס זכרמ

 .םייפואב םינוש ךא ,הזב הז םייולת ויהש םיבלש ינשב חתפתה לארשי־ץ־ואב יתורפסה זכרמה

 זכרמה רבעמ םע ,1924 תנשב לחה ינשה בלשה וליאו ,1920-1910 םינשה ןיב לח ןושארה בלשה

 םיבלשה ינש ןיב .הפוריאמ ץראל ולע ותרובחו קילאיבש רחאל ,לארשי־ץראל הפוריאמ יתורפסה

 ,רנרב תפוקתב הנבנש המ תא דבאל אלש ידכ השק הקבאנש ,וז הפוקתב .הרצק רבעמ־תפוקת התיה

 לש םתיילע םע המייתסה רבעמה־תפוקת 1.׳םידה׳ תעה־יבתכ ביבס םייתורפסה םייחה וזכרתה

 םיירבעה םייתורפסה םיזכרמה תדידנ ךילהת לש ופוס תא הלמיסש ,ץראל ותרובחו קילאיב

 לש ותושבגתהכ ינשה בלשה תא החתפו ,לארשי־ץראל יתורפסה זכרמה לש ותרבעה תאו הפוריאב

 .הב יתורפסה זכרמה

 לש המש לע ,׳רנרב תפוקת׳ תונכל רשפא יתורפסה זכרמה לש ותוחתפתהב ןושארה בלשה תא

 ןתואב רתויב הבושחה תרצויה תיתורפסה תומדה קר אל היה רנרב .הבש תיזכרמה תרצויה תוישיאה

 לארשי־ץראב םייתורפסה םייחה׳ רפסה ךותמ קרפ לש דבועמ חסונ אוה הז רמאמ *
 תאצל דמועה ׳1920-1910 —

 ־לת תטיסרבינואב רטרופ םש־לע הקיטוימסו הקיטאופל ילארשיה ןוכמב ׳תוברת ,תועמשמ ,תורפס׳ הרדסב רואל

 ק קחצי די ידי־לע םג ותעשב ךמתנ הז רפס ססובמ וילעש רקחמה ,דחואמה ץוביקה תאצוה םע ףותישב ,ביבא
 .יבצ

 .ץיבוניבר בקעיו שרב רשא ידי־לע ךרענו 1928-1922 םינשה ןיב רואל אצי ׳םידה׳ תעה בתכ 1
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 טיבש רהז

 ,יתורפס זכרמ לארשי־ץראב םיקהל ,תוחילש תשוחת ךותמ ,ומצע לע לטנש ימ םג אלא ,םינש

 ,םירפוס לש הצובק הפוריאמ לארשי־ץראל העיגה וז הפוקתב .םיבר םיצמאמו תוחוכ ךכל שידקהו

 תססובמה תיתורפס תוליעפ לארשי־ץ־ואב ליחתהל ושקיב םה .הרכהל וכז םרטש ,םיליחתמ םבור

 ויחש טעה־ישנאו םירפוסה .עובקו ביצי םיארוק־להק לעו ,תע־יבתכו תינוליח תול״ומ תיישעת לע

 םיישקב ולקתנ םה 2.םייתורפסה םייחב הבר תוברועמו תישיא הברקהל תונוכנ וליג לארשי־ץראב

 לש ןטקה רפסמה ןמו םינש ןתואב בושייה לש תירמוחה ותולד לש האצות ויה םבורבש ,םיבר

 םהמ קלח קר ךכיפלו ,׳שדחה בושיי׳ל ךייתשה םהמ ןטק קלח קרש ,לארשי־ץ־ואב ובשיש םידוהיה

 יתורפסה זכרמה לש וימיקמ ינפל ובצינש םיישקה .תינוליחה תוברתה לש םיילאיצנטופ םינכרצ ויה

 ־להק תניחבמו תילכלכה הניחבה ןמ רקיעב ,הפוריאב םייתורפסה םיזכרמב יולתל ותוא וכפה

 רמוחל לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה לש ותוקקדזהב םג האטבתה הפוריאב תולתה ךא ,םיארוקה

 .הקירמאבו הפוריאב ובשיש םירפוסמ יתורפס

 חרואב ולש רוברבה־תריש תא רש ,םיזכרמה תדידנ לש ךילהת רבעש ,הפוריאב יתורפסה זכרמה

 ימי ויהש ,היסורב םיחרזאה־תמחלמו הנושארה םלועה־תמחלמ ימיב אקווד ילאסקודאראפ

 לש המוציעב .הפוריא־ברעמב ןכמ־רחאלו ןילופבו היסורב הליחת ,תירבעה תול״ומל תוררועתה

 המויס תארקלו המחלמה ידכ ךותו ,רואל האצוה לש תולודג תוינכת המכ ועצובו וננכות המחלמה

 זכרמ הב םיקהל לשכנש ןויסינב ,ןילרבל ורבעו םהיתומוקממ םירפסה־תואצוהמ המכ ורקע

 .יתורפס

 לש יטירבה שוביכהו הנושארה םלועה־תמחלמ רחאל השלחנ הפוריאב יתורפסה זכרמב תולתה

 תולחתהל רשפאו תיתורפסו תיתוברת תוליעפל רתוי םיחונ םיאנת רצי יטירבה שוביכה .לארשי־ץ־וא

 תא םג ורצי שוביכה לש תונושארה םינשה .םילודג םילעפמ לש םתישארל תויהל המחלמה ינפלש

 ־להק לש ופקיה תניחבמ רקיעב ,תיתוברתהו תיתרבחה הריציה םקרתהל הלחה םכותבש םיסופדה

 רחאל םג ינורקע ןפואב ונתשה אל הלא םיסופד .רפוסה דמעמו תוילכלכה ויתויורשפא ,םיארוקה

 הלא ויה יתורפסה זכרמה לש ןושארה בלשב םלוא ,לארשי־ץראל הפוריאמ רבע יתורפסה זכרמהש

 םייחה לש םיסופדה תריצי .תודסמתה לש ךילהת ינשה בלשב קר ורבעש ,ןיידע םיחותפ םיסופד

 המזוימ הרבע לארשי־ץראב תול״ומהש הדבועבו תול״ומה םוחתב דחוימב הטלב םייתורפסה

 ינשה בלשב םג תירבעה תול״ומה תא ןייפאש ךילהת ,תיתגלפמל רתוי רחואמו ,תירוביצל תיטרפ

 .יתורפסה זכרמה לש ותוחתפתהב

 ־ץראב יטירבה טדנמה לש ותישארל ךומס וצקל עיגה יתורפסה זכרמה לש ותמקהב ןושארה בלשה

 םירושק ומויסו ןושארה בלשה לש ותליחת .ץראב םייחה יאנתב יתועמשמ יונישל איבהש ,לארשי

 התיהש ,׳רנרב תפוקת׳ לש הפוס תא למיס 1921 תנשב ותומ ןכש ,רנרב םייח ףסויב ילמיס חרואב

 .לארשי־ץראב תירבעה תורפסה לש הירוטסיהב רתויב תיאורהה הפוקתה ילוא

 ,תע־יבתכ ,תול׳׳ומ ןוגכ םירחא םימרוגו םייתורפסה םידסממה לולכמל הנווכה ׳םייתורפסה םייחה• גשומב 2
 .הדוביר תא הבר הדימב םיעבוקו תיתורפסה תכרעמה םע ןילמוג יסחי םימייקמה ,םיארוק־להק ,תויתורפס תורובח

 .6-1 ימע ,(1978 רבמצד)זכ ,תורפסה ,׳תכרעמ ברה תזיתופיהב שדחמ ןויע׳ ,רהז־ןבא ׳א :םג האר הז ןיינעל

 םיטלושו תמיוסמ תימואל הירוטירטב םימייקתמה םייתורפס םידסממ לש לולכמל הנווכה ׳יתורפס זכרמ׳ גשומב

 .התוללכב תיתורפסה תכרעמה זכרמב תיכרארייה הניחבמ
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 לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה תושבגתה

 לו<רשי־ץרו<ב יתורפסה זכרמה לש ותמקהל םימרוגה

 הייחתה לש יתוברתהו יתורפסה זכרמהש הרכהה הרבגו הכלה הנושארה םלועה־תמחלמ רחאל

 ־םייתוברתה םיזכרמהש השוחתה עקר לע רקיעב הקזחתה וז הרכה .לארשי־ץראב םקוי תימואלה

 לש התיילעל ועייס היצקסבייה תוריזגו ,הנקת אלל המחלמה תפוקתב ועגפנ היסורב םייתורפסה

 תירבה־תוצראבש הרכהה לשבו ,תירבעה תורפסה לש םיארוקה־להק לש ומוצמצלו שידייה תורפס

 היסורמ האיבהש םייצולחה תוחוכהו תישילשה היילעה .שממ לש ירבע יתורפס זכרמ חתפתי אל

 ישנאל העייסו ,םייתרבח םיכרעבו םייפארגומיד םינותנב סוסיב וז השוחתל וקינעה ,םינש ןתואב

 תא הללס וז תודדומתה .םהינפל ובצינש םיישקה םע דדומתהל ילארשי־ץ־ואה יתורפסה זכרמה

 זכרמה קתעוה ובש ,לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה לש ותוחתפתהב ינשה בלשה תארקל ךרדה

 .ץראל הפוריאמ יתורפסה

 ביבס יתורפס זכרמ ןודנולב םיקהל ונויסנמ שאונש רחאל ,1909 תנשב לארשי־ץראל הלע רנרב

 ,תירבעה תורפסל דיתע ןיאש הנקסמל עיגהש רחאל — רתוי בושחש המו ,׳ררועמה׳ תעה־בתכ

 רשפא ץראל דנרב לש ותיילעב .ולש םוי־םויה ייחב התוא יחו תירבע עדויה םיארוק־להק ברקב אלא

 תורמל תאז לכ ,לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה לש ותריציב ןושארה בלשה לש ותישאר תא תוארל

 ־ץראב םלוא .תורפס תוריצי םיתעל ומסרפתהו םירפוס הב ובשי ,ץראל רנרב לש ותיילע ינפל םגש

 םייתורפס תע־יבתכ רואל ואצי אל ,הרידס תינוליח תיל״ומ תוליעפ ןכל־םדוק המייקתה אל לארשי

 םינשה ןיב ׳רמעה׳ תא רואל איצוהל ןויצ־ק ׳ש לש ויתונויסנל טרפ ,רידס חרואבו תופיצרב

 ייחב שחרתמב הליעפ תוברועמו ןיינע הליגש םיארוק־להק טעמכ אצמנ אלו 3,ט״סרת-ז״סרת

 .תורפסה

 הנווכה לע העידיב קוזיח הלביק יתורפס זכרמ הב םיקהלו לארשי־ץראל תולעל רנרב לש ותינכת

 עוסנל׳ :ןיול והירמש לא רנרב בתכ 1906 ינויב 23 םויב .לארשי־ץראל ׳חלשה׳ תא ריבעהל

 הפ ןיאש םינוש םימעט ינפמ ,יהוז — הנוגה הדובע םהב שיש םייח םש תויחלו הניתשלפל

 ,לארשי־ץראב םייחה יאנת לע ןיסנג םחנמ תא רקחת םג רנרב 4.׳. ..זאמ ,זאמ ישפנ תאשמ ,םמוקמ

 םכיניב םירבדמ םא [...]? הדובע וב אוצמל לכואש ,ופיב ןוגה ירבע סופד תיב שיה׳ :תעדל הצרו

 5׳?הרבה וזיאבו תירבע קר

 ותועדומ לע רקיעב הססבתה ,םידימתמ םיטבלב הוולמ התיהש ,ץראב רנרב לש תיתורפסה ותוליעפ

 .םתכיעד םג הלחה םתחירפ אישבש ,הפוריאב םייתורפסה םיזכרמה לש השקה םבצמל הקומעה

 ינפל דוע ודביא ,ןילרבלו הבקסומל ,השראוול הסידואמ ודדנש ,הפוריאב םייתורפסה םיזכרמה

 לכישמתה וקלחש 6,םיארוקה־להק תא ודביאש םושמ ,םהלש ינויערהו ירמוחה סיסבה תא המחלמה

 אוושל וסינ תירבעה ירפוס .שידייה תורפס לש ןכרצל ךפה וקלחו ,תויפוריאה תויוברתל הנפו

 הכפהמהו הנושארה םלועה־תמחלמ .םיארוקה־להק לע שידיי תורפס לש התוטלתשהב םחליהל

 ,ביבא־לת תטיסרבינוא ,היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק םשל הדובע ,׳וכרוע ןויצ ןב ישו ״רמע״ה׳ ,ןירבוג תירונ 3
 .ב״לשת ביבא־לת

 .77 תרגיא ,[יבתב לכ ,רמב :ןלהל] ז״כשת ביבא־לת ,ג ,יבתכ לכ ,רמב ח״י 4

 .181 תרגיא ,םש 5

 תישארב תירבעה תורפסב הכובמה עקרל׳ ,ןורימ ׳ד :האר ,הפוריאב תירבעה תורפסה לש ילכלכה סיסבה ןדבוא לע 6

 .487-419 ימע ,ה״לשת םילשורי ,ןיקלה ןועמשל לבויה רפס ,׳םירשעה האמה
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 טיבש רהז

 םג אלא ,םיארוקה־להק תוקמטצהמ קר אל הלבסש תירבעה תורפסה לע ללוגה תא ומתס תיסורה

 .היסורב תירבעה תורפסה לש המויק ךשמה תא ורשפא אלש ,היצקסבייה תוריזגמ

 קחציו ריאמ ,טיירטש והיעשיו םולש םיחאה ,ץיבוניבר ז״א ,ןימינב ׳ר ויה םהיניבש ,ותרובחו רנרב

 וצרו הב ובשיש םושמ לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה תא ומיקה ,ןונגע י״שו ינועמש דוד ,יקסנקליו

 הארנ םלוא .םהיתוריציל םוסרפ תויורשפאו םמויקל תיתוברת תרגסמ םמצעל חיטבהל

 םיזכרמה בצמל םתועדומב הצוענ התיה לארשי־ץראב זכרמה תמקהל תירקיעה היצאביטומהש

 לכ תא הנייפא הילכמ תירבעה תורפסה תלצהו ׳המוחה לע םינורחא׳ לש השוחתהו ,הפוריאב

 .לארשי־ץראב םהישעמ

 תירבעה תורפסה תלצה לש השגרה ךותמ התשענ לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה תמקהש תורמל

 ביצי ירמוח סיסב תרסח ,החוטב־אל תוליעפ יהוזש תידימת השגרהב זכרמה תמקה התוול ,הילכמ

 זכרמב אקווד םוקמ שי תיתימא תיתורפס האצוהל׳ :רבוחל לא רנרב בתכ 1909 טסוגואב .תיעראו

 יולת היה יתורפסה זכרמהש הדבועב םג היוטיב תא האצמ וז השגרה V[...] ןאכ אלו ירוטלוק

 זכרמב תולתהש רוכזל שי יכ םא ,הקירמאבו הפוריאב םייתורפסה םיזכרמב רנרב תפוקת לכ ךשמב

 ־ץראל ריבעהלו הפוריאב יתורפסה זכרמב הרכה רוציל ןויסינה תא םג האטיב הפוריאב יתורפסה

 .תירבעה תורפסה לש דבוכה־זכרמ תא לארשי

 דוע היה אלש רחאל ,הנושארה םלועה־תמחלמ רחאל רקיעב ירפ ואשנ וירבחו רנרב לש ויצמאמ

 ־ץראה יתורפסה זכרמה לש ותולת .הפוריאב ירבעה יתורפסה זכרמל ךשמה היהי אלש רבדב קפס

 םילעופה־תוגלפמ וליגש תוברועמה ללגב ראשה ןיב ,המחלמה רחאל הנטק הפוריאב ילארשי

 ללגבו ,רתוי ןתיא ילכלכ סיסב לע רצק ןמז ךשמל התוא הביצהש תוברועמ ,תיתורפסה תוליעפב

 .לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה לש ותמקהל תיסורה הכפהמה רחאל הנתינש היצאמיטיגלה
 .1924 תנשב ץראל קילאיב לש ותיילעב רתוי רחואמה היוטיב תא האצמ וז היצאמיטיגל

 לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה לש ותמקהב םיישקה

 לש ילכלכה בצמה .יתורפס זכרמ לש ותמקה דגנ השעמל ויה לארשי־ץראב םייביטקייבואה םיאנתה

 תונשב בער ידכ דע רימחהו ךלה אוהו ,םיישק ףוצר היה ינאמ׳תועה ןוטלשה יהלשב בושייה

 ןה ,56,000־ל םידוהי 85,000־מ לארשי־ץראב ידוהיה בושייה ןטק המחלמה תפוקתב .המחלמה

 ןתואב וחנוה ,םישקה םיאנתה ףא לע .ונממ קלח לע שוריגה תריזג ללגב ןה ,תולחמהו בערה ללגב

 ופיל .רתוי רחואמ ויפוא תא ועבקש ,לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה לש ותמקהל תודוסיה םינש

 רשא ,ןויצ־ק ׳ש ,ןייטשבולב לחר ,ןוראב הרובד :םהיניבו ,םיריעצ טע־ישנאו םירפוס עיגהל ולחה

 ־הנכמה .ינועמש דודו גרבנייטש בקעי ,תשק ןורושי ,חמצ המלש ,ןונגע י׳׳ש ,רנרב םייח ףסוי ,שרב

 ולביקש ךוניחה םג אלא ,(1890-1880 םינשה ןיב ודלונ םבור) םליג קר אל היה םלוכל ףתושמה

 ןויסינ ידכ ךות ,לארשי־ץראב םירצויכ וחתפתהו ,תיתורפסה םכרד תישארב ואצמנ םבורש הדבועהו

 .יתורפס זכרמ הב םיקהל

 ינפל ודמעש הלאמ םייפואב םינוש ויהש ,םיישקב לקתנ יתורפס זכרמ לארשי־ץראב םיקהל ןויסינה

 םידסממה תא דוסיה ןמ םיקהל ךרוצה ללגב רקיעב ,ותוחתפתהב ינשה בלשב יתורפסה זכרמה ישנא

 .445 תרגיא ,יבתכ לכ ,רמב 7
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 הלקתנ (םייתורפס תע־יבתכו תול״ומ תיישעת רקיעבו) םייתורפסה םידסממה תמקה .םייתורפסה

 םיארוקה־להק לש וטועיממ ,ץראכ ובשיש םיירבעה םירפוסה לש טעומה םרפסממ ועבנש םיישקב
 .וכותב יתורפסה זכרמה לשו לארשי־ץ־ואב בושייה לש עוערה ילכלכה סיסבה ןמו ילאיצנטופה

 ,יולת היהו יאמצע יתורפס זכרמ ומצע תוחוכב םייקל היה לוכי אל רנרבש ךכל ומרג הלא םיישק

 הפוריאב םייתורפסה םיזכרמה םע רשקב תטלחומ טעמכ תולת ,תילכלכה הניחבה ןמ רקיעב

 זכרמה שמיש הרשעה תונש ףוסל דע טעמכ .וז תולתמ ררחתשהל ונוצר ףא לע ,הקירמאבו

 רוציל הסינ רנרבש תורמל ,הפוריאב םייתורפסה םיזכרמה לש החולש ןיעמ לארשי־ץראב יתורפסה

 תוידימ םוסרפ תויורשפא לש ןתריציו תע־יבתכו םירפס־תואצוה תמקה ידי־לע יאמצע זכרמ

 ובוריסו הפוריאב םירפסה־תואצוהב וירפס תא םסרפל ובוריס ידי־לעו ,ץראב םיבשויה םירפוסל

 ועיפוהש תעה־יבתכב ויתוריצי תא םסרפל הצר אוה :םימעט ינשמ עבנ הז ובוריס 8.שידיי בותכל

 ,דבלב תירבע בותכל ושקבב יתורפס רמוחב רוסחמ לש היעבה תא יקלח ןפואב ךכ רותפלו ץראב

 .הפוריאב תירבעה תורפסה לע שידייה תורפס תוטלתשה יפלכ ותדמע תא ןיגפהל

 ובשיש םירפוסל קפסל ידכ םג השענ יתורפס זכרמ לארשי־ץראב םיקהל וירבחו דנרב לש םנויסנ

 תוליעפהו ,שוקיבה תא םג רוציי עציההש הנומא ךותמ םג ךא ,תויתורפס תודובעמ דבוכמ םויק ןאכ

 וקפוסי םייתוברתה ויכרצ לכש ,עובקו ביצי םיארוק־להק לש ותורצוויה תא דדועת תיתורפסה
 ,דואמ םישק הפ םייחה׳ :רנרב בתכ הילעש ,השקה תילכלכה תואיצמב ולקתנ הלא תונויסנ .תירבעב

 השקה בצמה ןמ שאייתה תובורק םיתעל 9.׳רכו םיאולחת ,היוצמ אל הסנרפה ,רקויב לכה .דואמ

 ,תירבעה תוברתה לש זכרמה תא הב םיקהל ופאשש הלאל תובר חיטבה אלש ,לארשי־ץ־ואב

 : 1920 טסוגואב בתכ יקסב׳צידרב י״מ לא בתכמבו

 תדובע ,םירפוס תדובעמ ירמגל לודחל יתטלחה םיוקת םעפה יכ ,הקזח יתוקת ,ילא עגונש המ

 יתומ םוילו .םייטרפ םירועישמו סופדה יתבב ההגהה תכאלממ אצמא םוי דע ימחל תא .אוש

 10.הכחא

 םהייח לכ ךישמהל וילא םיברוקמה ןמו רנרבמ וענמ אל ,ונשינו ובשש ףא ,הלא שואי יעגר םלוא

 בקעיל בתכש יפכ ,׳תממועה תלחגה׳ תא בוזעל ןיאש השגרה ךותמ ,תיביסנטניא תיתורפס תוליעפב

 ".1915 ילויב ץיבוניבר

 ־תב תילארשי־ץראה תואיצמב תואבה תודבועה לש ןמויקב ועייתסה וירבחו רנרב לש םהיצמאמ

 :ןמזה

 סיסב ושמיש הלאו ,םילשוריב םג לעפ סופד־תיבו ,סופד־יתב השולש ופיב ולעפ רבכ 1910־ב .1

 .תול״ומה תיישעתל

 בותכי :ונממ שקיבו וילא הנפ רנרבש ןמביפ רפיס ,ןיסייל ךרעש ,׳טפנוקוצ׳ב ףתתשהל רמב לש ובוריס לע 8

 יתייהש יאדוב יתלחתה ולו .שדחמ הב בותכל ליחתהל תידוהי בתכמ יתלדחש רחאל יל השק יכ ,ימשב ןיסיילל
 ימע ,ב״צרת ביבא־לת ,רמב םייח ףסוי ייחמ ,ירעיךיקסלופ ׳י)׳םירחא םינוחריב רשאמ ינוחרי ליבשב בתכל רכבמ
154). 

 .431 תרגיא ,יבתכ לכ ,רמב 9

 .775 תרגיא ,םש 10

 .665 תרגיא ,םש 11
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 טיבש רהז

 הבכש הרצונ תוילארשי־ץראה םילעופה־תוגלפמ ביבסו ,תובשומבו ריעב ,׳יחרזא׳ה בושייב .2

 לש תקהבומ תינכרצ םג אלא ,יתוברתה זכרמה לש ותמקהל הפתוש קר אל התיהש ,היצנגילטניא לש

 .תוברת

 הדסי ,תירבעב דומיל־ירפס רואל איצוהל םירומה תורדתסה הלחה ׳תופשה תמחלמ׳ תובקעב .3

 12.םידליל ׳תדלומ׳ ןוחריה תא רואל האיצוהו ,דומיל־ירפסב רקיעב התחמתהש ,׳תלהק׳ תאצוה תא

 תא םייקל השקתהש ,תיתגלפמהו תיטרפה תונותיעה ביבס ביצי ךא ןטק םיארוק־להק רצונ .4

 םיבתכנה תורפסה ירבדל דה שיש השוחת רציו הב השענב ברועמ היה ךא ,תילכלכ הניחבמ תורפסה

 .לארשי־ץראב

 תיתגלפמלו תירוביצל תיטרפ תול״וממ רבעמה — תול״ומה

 תיל״ומה תוליעפה תא וחניהש םילוקישהו

 שולשב יתורפסה זכרמה לש ותמקהב ןושארה בלשב לארשי־ץראב החתפתה תיל״ומה תוליעפה

 םיחאהו ןימינב ׳ר ,רנרב ח״י לש תויטרפה םהיתומזויב הכרד תא הלחה תינוליחה תול״ומה .םיכרד

 ומרגנש םייפסכה םידספהב ואשנו םתוא וציפה ,סופדל םתוא ואיבה ,םירפסב ורחבש ,טיירטש

 דחוימב ,םיירוביצ םימרוג לע תיל׳׳ומה תוליעפה הנעשנ ,המחלמה תפוקתב ,ןכמ־רחאל .האצוהל

 הקוסעת קפסל ידכ ,תפומ־ימוגרת לש לעפמ המחלמה ימיב םזיש ,ילארשי־ץראה דרשמה לע

 םייחב ותוליעפ תא ילארשי־ץראה דרשמה קיספה המחלמה רחאל םלוא ״.ץראב ובשיש םירפוסל

 םייחב ןתוברועמש ,םילעופה־תוגלפמ לש ןהידיב רקיעב הזכרתה תיל״ומה המזויהו ,םייתורפסה

 תא הטשפ איה ךא ,הלשמ םירפס־תאצוה המיקה םג ׳הדובעה־תודחא׳ תגלפמ ,4.הרבג םייתורפסה

 .1920 תנשב לגרה

 לחה ותיילעל ךומס .לארשי־ץראל רנרב לש ותיילעב הרושק תול״ומב תיטרפה המזויה תישאר

 םינוש תורפס־ישנא םע הלועפ ףותיש ךות ,לארשי־ץראב םירפס־תאצוה תמקה ןעמל לועפל

 הבר תישיא הברקה ךותמו המוצע תוריסמב לעפ רנרב .טיירטש םיחאהו ןימינב ׳ר םע רקיעבו

 ןמדזנש השעמ׳ :ןונגע רפיס הילעש ,ףיש בקעי לש ותובידנ תוכזב הרשפאתה םינושארה דומילה־ירפס תאצוה 12
 השעמ לע ול רפיסו ותניפסל ולצא ןימינב ׳ר דרי הקירמאל םילשורימ ותריזחבו ופי לש המיל ףיש בקעי ןבדנה

 ירפס תספדה םשל קנרפ םיפלא תשמח לע ק׳צ ול בתכו ףיש עמש .ופיבש תירבעה היסנמגה לע דוחיבו ץראה
 ,ימצע לא ימצעמ ,ןונגע י׳׳ש)׳הרומה לש ודי בתכ ךותמ ןויסנמגה ידומיל בור ויה םידמול ןיידעש ,תירבעב דומיל

 .(176 ימע ,2ו׳׳לשת ביבא־לתו םילשורי

 תא אלמל׳ ,טיבש ׳יו רהז :הבחרהב האר ,תיתורפסה תוליעפב ילארשי־ץראה דרשמה לש ותוברועמ תשרפ לע 13

 .68 45 ימע ,(1977 רבוטקוא) הכ ,תורפסה ,׳םירפס ץראה

 ,ךשמתמו ךורא ךילהת לש תיצמת ןיעמ אוה תיתגלפמל ןכמ־רחאלו תירוביצל תיטרפ המזוימ רבעמ לש הז ךילהת 14
 וצק לא עיגהש ,הז ךילהתב .לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה תוחתפתה לש ינשה בלשב תירבעה תורפסה לע רבעש

 תוירוביצל ןרקיעב תויטרפמ םירפסה־תואצוה וכפה ,ידבוע םע׳ תיתורדתסהה םירפסה־תאצוה תמקה םע ,1940־ב

 תויטרפ םירפס־תואצוה רתוי רחואמ ומייקתה אל לארשי־ץראבש רבדה שוריפ ןיא .תויתגלפמל ןכמ־רחאלו

 לש ותושבגתה לש ינשה בלשה לש ותליחתב הזכרתהש ,תיל״ומה תוליעפהש אלא (׳הדסמ׳ תאצוה ומכ)תובושח

 תא העבק וז הדבוע ,תויתגלפמ םיידיל רקיעב הרבע ,(׳לביטש׳ו ׳הפצמ׳ ,׳תונמא׳)תויטרפ םיידיב יתורפסה זכרמה

 תורפסה ינפ־לע תערכמ העפשה הל התיהו ,תמגרותמהו תירוקמה תורפסה לש רואל האצוהה תוינידמ ילוקיש

 .םינש ןתואכ
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 לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה תושבגתה

 תיתורפסה ותוליעפ תא רידגה אוה ,5.(ויסנכמ תויפתכ וליפאו ,ויתוחורא ןובשח לע םג םימעפל)

 ןימ .סיפדהל קר הצור ינא .הווקמ ינא ןיא ס״של׳ :בתכ 1911 לירפאמ רבוחלל בתכמבו ,הוואתכ

 ,6.׳ל״ר ,הוואת

 לש המויקש הנומאבו ׳המוחה לע םינורחא׳ לש השוחתב רומאכ הרושק התיה תיל״ומה תוליעפה

 םהיצמאמ בור ועקשוה ןכל .לארשי־ץראב יתורפס זכרמ תמקהל יחרכה יאנת איה םירפס־תאצוה

 לע רנרב רפיס יקסרפ לא בתכמב .םירפס־תאצוה לש התמקהב הפוקת התואב תורפסה־ישנא לש

 תושעל םיצור ונייה ונחנא׳ :ועבוקב ,לארשי־ץראב לקשמ תלעב םירפס־תאצוה תמקהל ויתוינכת

 17.׳...םהילאמ ונתרזעל םוקמ לכבש הלוגסה ידיחי ואובי ךכ רחאשו רכינ המ רבד הליחתמ

 ימ לכל עייסל רנרב לש ותונוכנב יוטיב ידיל האב ריחמ לכב םירפס־תאצוה םיקהל שיש השוחתה

 םינוכנ ונאש ,ןבומ׳ :לביטשל בתכ המגודל ךכו ,לארשי־ץראב יל״ומ לעפמ םיקהל ןכומ היהש

 18.׳ונתורשפאב אהיש המ לכב ךל רוזעלו וניתוחוכ לכב ךנימיל דומעל

 בתכש יפכ ,םיירחסמ אלו םייאידיא ויה הפוקת התואב תיל״ומה תוליעפה תא וחנהש םילוקישה

 םירפסה־תאצוה לש ןומימה 19.׳תוטורפ וזיא תורפסב דיספהל ךירצ׳ :טיירטש םיחאל ןימינב ׳ר

 תומורתמ וא םירפסה תריכממ לבקתהש ףסכהו ,יטרפ חרואב רקיעב הרשעה תונש תליחתב השענ

 20.ריינ תיינקלו םימוגרתל ,םירחא םירפס לש רואל האצוהל שמיש אלא ,םיחוורל דעונ אל

 םקלחו םיינכט םקלח ,םינוש םיקומינב יתורפס זכרמ לארשי־ץראב םיקהל ונוצר תא קמינ רמב

 וששחב ץראב וירפס תא רואל איצוהל ונוצר תא קמינ ,לארשי־ץראל ותיילעל ךומס .םיינורקע

 16 םוימ ,רבוחלל ובתכמב .הפוריאב וספדוי םא וירפסב לופיל תולולעה תוברה ההגהה תואיגשמ

 :בתכ ,1911 יאמב

 ,יוה)הפ וספדיי םירפסהש ונייה ,׳תורפס׳ לש הקלחמ הפ חותפל ךאישהל הווקא ,הפ היהתשכ

 ׳רקובה׳ ינוטיליפ ואציש ומכ ואציו השראוב וספדיי ,לשמל ,ילש םירפסהש הצור יניא המכ

 21.(!ןמשירפ לש

 ,הנושארה םלועה־תמחלמ רחאל דחוימבו ,לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה ססבתהו ךלהש לככ

 לא בתכמב ,שרופמב רנרב ידי־לע וחסונ הלא םילוקיש .רתוי םיינורקעל רנרב לש וילוקיש וכפה

 ־תאצוה לארשי־ץראב םיקהל ךרוצה תא קמינ ובש ,הקירמאב גרבדלוג אבא לאו יקסרפ לאינד

 םירפוסה לש םתביתכ תא דדועת תירבע םירפס־תאצוהש בשח רנרב (1) 22:אבה ןפואב םירפס

 תא רגוח היהש רמב היה גהונ׳ :ירושימל בוקעה היהו׳ ורופיס תא רואל איצוה רמב הבש ךרדה לע רפיס ןונגע 15
 תויפתכ ול תונקל התפתנש ימל התפתנ השדח ול תונקל ךרצוהו ותעוצר הטפרתנשמ ,רוע לש העוצרב םיסנכמה

 תויפתכה תא ריזחה ירבע רפס תאצוה םשל םיקנרפ השמח העבראל ךרצוהש וישכע .בושיה ןמ םדא לכ ךרדכ
 רפס ליבשב ומצע לע רתומש שיא הזב אצמנה םכמ השקבב .תטפורמהו הנשיה ותעוצרב ומצע רוגחל רזחו ינונחל

 .(132 ימע ,12 הרעה ,ליעל ,ןומע) ׳רחא לש

 .498 תרגיא ,יבתכ לכ ,רמב 16

 .470 תרגיא ,םש 17

 .700 תרגיא ,םש 18

 .27460/5 םיזנג 19

 .45357-א םיזנג :רבעיחא תדוגאל ןימינב ׳ר לש ובתכמ האר ,םיל״ומה לש םהיעינמ לע 20

 .(557 ,499 ,478 תורגא םג הז ןיינעב הארו) יבתכ לכ ,רמב 21
 .689 תרגיא ,םש 22
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 טיבש רהז

 הזורפה חוכ תא ריבגהל׳ :ידכ תירוקמ תורפס רואל איצוהל שיש ןעט ןכל .לארשי־ץראב ובשיש

 תרוצב ,יריש יוטיב םהב שיש ,םייטסיצילבופ םירמאמו םירופיס תאצוה י״ע תירוקמה תירבעה

 זכרמה תא קזחי לארשי־ץראב םירפס־תאצוה לש המויקש הוויק רנרב (2).׳תומכה ילוקש םירפס

 םירפוסה רבחל תתל׳ :שיש רבס ןכלו ,הפוריאב יתורפסה זכרמב ותולת תא ןיטקיו ץראב יתורפסה

 אלו ,הפ ,םינשי םג םישדח ,םיירבעה וירוביח תא סיפדהל תורשפאה תא לארשי ץראב אצמנה

 תא דדועי תילארשי־ץרא םירפס־תאצוה לש המויקש בשח רנרב (3)23.׳םיל רבעמ עונל ךרטצי

 תא דחא םוקמל סנכל׳ :שקיב ןכלו ,תיטנתוא תילארשי־ץרא תירבע תורפס לש התורצוויה

 ץראה םייחה דה םא ,ץראב וישכע ונתא םניאש הלא םג ,ונירפסמ ידי לע הרצונש הקיטסירטלבה

 24.׳הב םיילארשי

 לש טלחומה ובוריסב םג םיינורקעל םיינכטמ םילוקישה לש םתכיפה האטבתה המחלמה רחאל

 יחרכה יאנתל התעמ הכפה לארשי־ץיאב הספדהה .וימוגרת תאו וירפס תא הפוריאב סיפדהל רנרב

 /ושנועו אטחה׳ םוגרת רובע ורכש תא לביטשל ריזחה רנרבו ,םהב ברועמ היהש םירפסה תאצוהל

 25.לארשי־ץראב םוגרתה תא סיפדהל בריס לביטשש רחאל ,הז ףסכל דואמ קקזנש יפ־לע־ףא

 תריכמב םג קסע םקלחו)םירפס לש רואל םתאצוהב וקסעש םיפוג הרשע תוחפל ויה הרשעה תונשב

 ,׳תלהק׳ ,׳תינונס׳ תאצוה תא תונמל שי הלא לע .(תע־יבתכ לש רואל האצוהבו םתצפהב ,םירפסה

 ,׳םעל׳ ,׳הדובעה תודחא׳ ,(םילשורי)׳רנרב תאצוה׳ ,׳בוקאילגורק םירפסל רחסמ תיב׳ ,׳תויפלת׳

 ןורשה׳ ,(הלועפ ללכל העיגה אלש)׳יאקרב׳ ,׳תדלומ׳ ,׳לאערזי׳
 — םירפס תצפהל יממע זכרמ —

 ,׳תפי׳ ,׳תיאלקחה היירפסה׳ ,(תיאלקחה היירפסה תרגסמב הפי תורפסל היירפס) ׳רפכב׳ ,׳ופי

 םיל״ומה .הכרבו רלדא לש ׳הנטק היירפס׳ו ׳ריעצה לעופה׳ תאצוה ,ילארשי־ץראה דרשמה תאצוה

 .םימוד םיסרטניא ךותמ תוחפל וא ,םהיניב הלועפ־ףותיש ךות ללכ־ךרדב הפוקת התואב ולעפ

 תאצוה .םינוש םיאשונב םיתעל וזכרתה ןהש ךכמ ועבנ תונושה םירפסה־תואצוה ןיב םילדבהה

 ׳תדלומ׳ תאצוהו ,םיאלקחל תיעוצקמ תורפס תאצוהב הזכרתה ,לשמל ,׳תיאלקחה היירפסה׳

 תורפס רואל ואיצוהש םירפסה־תואצוה ראשב .םידליל םירפס תאצוהב וזכרתה ׳הנטק היירפס׳ו

 .המוד םילוקיש־תכרעמ ידי־לע וחנוהש ,םישנא םתוא ללכ־ךרדב ולעפ ,תמגרותמו תירוקמ ,הפי

 ־להק לש ויכרצ תא קפסל הפיאשה לע וססבתה הללכב תיל׳׳ומה תוליעפה תא וחנהש םילוקישה

 ךותמ ולעפ םיל״ומה 26.לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה לש ומויקל היצאמיטיגל תתלו םיארוקה

 ול חיכוהלו תירבעב תיעוצקמו הפי תורפס אורקל ץראב םיארוקה־להק תא ליגרהל שיש הרכה

 םימוחתב להקה יכרוצ תא קפסל ופאש םה .תירבעה הפשב םייתוברתה ויכרצ לכ תא קפסל רשפאש

 ואצי הפוקת התואב .םהיאשונ תניחבמ םירפס לש בחר ןווגמב םירפסה־תואצוה וקסע ןכלו ,םיבר

 תורפסה תודלות רואית ,היפוסוליפל אובמ ,ירבע-ילגנא ןולימ ,עדמ תורבוח ראשה ןיב רואל

 קר .תובר תואחמ הררועש ,רהנימל ערזה׳ םשב ,ןימ יניינעב םידליל הכרדה תרבוח וליפאו ,תירבעה

 .םש ,םש 23
 .םש ,םש 24
 .715 תרגיא ,םש 25

 .תמגרותמהו תירוקמה ,הפיה תורפסה תריחב תא וחנהש םילוקישה לש יתטיש רואיתב תקסוע יניא הז רמאמב 26

 .13 הרעה ,ליעל ,טיבש :האר הז ןיינעל
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 לארשיך׳ראב יתורפסה זכרמה תושבגתה

 םלוא ,רואל האצוהה ילוקיש תא הטעומ־אל הדימב התניש תיל״ומה תוליעפל תוגלפמה תסינכ

 תוגלפמה לש ןתוברועמ הטלב ,דחוימב תוליעפ ויה אל תויתגלפמה םירפסה־תואצוהש ןוויכמ

 .תעה־יבתכ לש הכירעה תוינידמב רקיעב םייתורפסה םייחב

 לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה לש ומויק תדבוע תא ססבל האב הפינעה תיל׳׳ומה תוליעפה
 םיזכרמב תולתה לע רבגתהל הפיאשה .הפוריאב םייתורפסה םיזכרמב תולתה ןמ וררחשלו

 .תירוקמ הפי תורפס לש רואל האצוהה םוחתב דחוימב הטלב הפוריאב םייתורפסה
 םירפוסה ידי־לע לארשי־ץראב בתכנש המ לכ תא טעמכ רואל איצוהל םיל״ומה ושקיב הז םוחתב

 רנרב 27.תמגרותמ הפי תורפסל תירוקמ הפי תורפס ןיבש ירפסמה סחיב רכינ רבדהו ,הב ובשיש

 ןונגע י״של ׳רושימל בוקעה היהו׳ תא ןהיניבו ,תוירוקמ תוריצי המכ ונובשח לע איצוה ומצע

 לש ׳אפרמ תיבב׳ו ,(ג״ערת םילשורי :ףולרוא) ילאיראל ׳תוומה תדגה׳ ,(ב״ערת םילשורי)

 היהש ,בוקאילגורק ידי־לע רואל אצי רנרב לש ויבתכ לש ןושאר ךרכ .(ג״ערת םילשורי)ינבואר ׳א

 .ופיב םירפסל רחסמ־תיב לעב

 ידי־לע םיילארשי־ץרא םיירוקמ םיצבק תאצוהל הפונת תתל רנרב הסינ ,ץראל ותיילעל דואמ ךומס

 ותעדבש יקסרפ לאינדל עידוה 1910־ב רבכ .הקירמאמ הכימת תרזעב וא הפוריא םע הלועפ־ףותיש

 28׳רבעיחא׳מ שקיבו לארשי־ץראב ובשיש םירפוס לש םיירוקמ םייתורפס םיצבק רואל איצוהל

 לארשי־ץראל השראוומ ריבעהל רבוחל תא ענכשל רנרב הסינ ךכ לע ףסונ 29.םירפסה תצפהב הרזע

 יקסנקליו ׳מ ,ץיבוניבר ז׳׳א ,ינויצ ׳א ,ןימינב ׳ר לש םהירפס תא רואל איצוהלו ,׳תורפס׳ תאצוה תא

 הפי תורפס םיזוחא 25־מ הלעמל ויה ף״רת-ח׳׳סרת םינשה ןיב לארשי־ץראב רואל ואציש םירפס 552 ךותמ 27

 :האבה הלבטה ןמ ררבתמש יפכ ,תמגרותמ הפי תורפס םיזוחא 10־כ קרו תירוקמ

 הפי תורפס עדמ תד־ירפס דומיל־ירפס םינוש

 תמגרותמ

 הפי תורפס

 תירוקמ

 הנשה

 1908/ח״סרת 5 4 5 5 2 —

 1909/ט״סרת 7 4 10 21 1 1

 1910/ע״רת 8 4 18 1 2 3

 1911/א׳׳ערת 5 3 16 6 — 4

 1912/ב״ערת 7 3 25 12 7 6

 1913/ג״ערת 10 4 30 3 4 7

 1914/ד״ערת 14 2 11 — 3 5

 1915/ה״ערת 7 4 5 - 2 5

 1916/ו״ערת 22 4 3 - 7 3

 1917/ז׳׳ערת 8 2 5 — 5 —

 1918/ח״ערת 7 2 1 2 1 10

 1919/ט״ערת 22 9 24 7 7 42

 1920/ף״רת 6 12 8 7 6 9

 לכה־ךס 128 57 161 64 47 95

 .13 ימע ,(ט״פרת ב רדא) א ,םינזאמ ,׳ח״סרת דע ח״ערת תנשמ ץראב ירבעה רפסה׳ ,ץיבונרשט ׳ש

 לאינד ידי־לע הדסונ .ד׳׳פרת-ט״סרת םינשה ןיב הלעפש ,קרוי־וינב תירבע תורפס יבבוח לש הדוגא — רבעיחא 28

 .447 תרגיא ,יבתכ לכ ,רתב 29 .יקסרפ

215 

This content downloaded from 132.66.160.154 on Wed, 13 Aug 2014 04:41:56 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 טיבש רהז

 דבלבו ,םירפוס רכש לע ,רתוול םג ילואו ,ןיתמהל םינוכנ םינושארה ינש׳ יכ עבקו ,ןונגע י״שו

 שקיבו ,ץראב ובשיש םירפוס לש דואמ הכורא המישר רנרב ןיכה 1918־ב 30.׳הפ וספדוי םהירפסש

 :םיאבה םירפוסה ןמ דחא לכל ושדקויש םיצבק ,׳לביטש׳ תאצוה םע ףותישב רואל איצוהל

 ריאמ ,יקסנקליו קחצי ,ןימינב ׳ר ,רנרב ח״י ,שרב ׳א ,ןוראב הרובד ,ןויצךב ׳ש ,ילאירא ל״א

 דוד ,גרבנייטש בקעי ,ץיבוניבר בקעי ,חמצ המלש ,יקסננזופ םחנמ ,יקסנלימס השמ ,יקסנקליו

 31.ןודרוג ד״א ,ןונגע י״ש ,ץיבונועמש

 ובש ,׳לביטש׳ל בתכמבו ,המישרה תא 1919־ב רנרב םצמצ ,לעופה לא האצי אל וז תינכתש רחאל

 תצקמב הנוש התיהש ,האבה םירפוסה תמישר תא עיצה ,׳ירמגל י״א תא בוזעל רשפא יא ירהו׳ ןעט

 ,שרב ,רנרב ,ןוראב הרובד ,ןימינב ׳ר ,(ילאירא) ףולורוא :תא הללכו תמדוקה המישרה ןמ

 םולשו גרבנייטש בקעי ,ץיבוניבר בקעי ,ינבואר ,יחמק ׳ד ,ץיבליפוק ,ןמכיפ ,יקסננזופ ,יקסנלימס

 32 טיירטש

 ללכל הארנה לככ ועיגה אל םיילארשי־ץרא םירפוס לש םירפס לש הרדס םסרפל רנרב לש ויתוינכת

 .ךרעש תעה־יבתכב ,ןקלחב תוחפל ,םהיתוריצי תא םסרפ אוהו ,המשגה

 יתורפסה זכרמה לש ותוחתפתהב ןושארה בלשב תול״ומה לש ילכלכה סיסבה

 יטרפ ןומימ

 אל איה .תויטרפ םיידיב רקיעב הנותנ לארשי־ץראב תירבעה תול״ומה התיה םירשעה תונש תישארב

 תא תוסכל אלא ,םיחוורל ללכ־ךרדב ופיצ אל םייטרפה םיל״ומהו ,ירחסמ סיסב לע ,רומאכ ,הלעפ

 רקיעב רואל ואיצוהש ,יקסנקליו קחציו ןימינב ׳ר ,רנרב ח׳׳י וטלב םייטרפה םיל״ומה ןיב .םתעקשה

 ,זוכרב ח״שו רלדא י״שיו ,הלועפ־ףותישב ודבע תובורק םיתעלו ,תמגרותמו תירוקמ הפי תורפס

 ־רסח ל״ומה רנרב הארנה לככ היה םייטרפה םיל״ומה ןיבמ .םידליל םירפס־תאצוהב וקסעש

 שי ויבתכמבו ,רפסה תאצוהל ושרדנש םיעצמאה וידיב ויה אל דימת טעמכ .רתויב םיעצמאה

 קוחד דימת היה רנרב 33.ל׳׳ומכ ויתובוח ללגב םהב ןותנ היהש םיילכלכה םיישקה לע תובר תויודע

 םתאצוהבש םירפסה בור 34.הז ךרוצל ומצע לע לטנש תואוולההו וירפסב ויתועקשה ללגב ףסכב

 חילצי םא םגש טיירטש םולש לא בתכ ,לשמל ,ךכ .םהב העקשהה תא וסיכ אל ברועמ היה רואל

 35.תוירצמ תוריל 20-15 לש םוכס דיספי ,ו ,׳םיביבר׳ לש הרודהמה לכ תא רוכמל

 :םיאבה תורוקמה תרזעב רואל םירפסה תאצוה תא ןממל וחילצה םייטרפה םיל״ומה

 .502 תרגיא ,םש 30

 .689 תרגיא ,םש 31

 .713 תרגיא ,םש 32

 :בתכ יקסרפל בתכמב .ויבתכ לש ינשה ךרכה תא רואל איצוה אל ןכלו ,םיפסונ םייפסכ תובוחל סנכיהל ששח רמב 33

 .464 תרגיא ,םש ,׳הזמ הספדהה תואצוה יתידפ אל דוע .הארנה יפכ ,הרהמב כ״כ סיפדא אל יבתכמ קלח דועי

 .595 תרגיא ,םש — 22.9.1913 ,ןימינב ׳ר לאו טיירטש ׳י לא ובתכמ תא ,לשמל ,האר 34

 .708 תרגיא ,םש 35
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 לארשיר׳ראב יתורפסה זכרמה תושבגתה

 36.רוגס קושכ רואל האצוהה ןומימ לעפ ךכ .םישדח םירפסב ,ויה םא ,םירפסמ םיחוור תעקשה .1

 תאצוה תא ןמימ ,לשמל ,רנרב .םירחא םירפס לש רואל האצוה ןומימב םירפוס־רכש תעקשה .2

 תא ףקות לכב החדו)37׳ושנועו אטחה׳ לע ׳לביטש׳מ לביקש םירפוסה־רכש תועצמאב ,ו ,׳םיביבר׳

 ןושלב רנרב רפיס ץיבוניבר בקעי לא בתכמב 38,(׳םיביבר׳ תאצוה תא ןמימ ׳לביטש׳ש העומשה

 שגינ ינאו ,ףסכ טעמ יתגשה ,י״תכ יתרכמ׳ :ו ,׳םיביבר׳ תא רואל איצוהל ותטלחה לע תינוקאל

 39.״ו ,״םיביבר״ ץבוק תאצוהל

 ,םיעצמא־ילעב הארנה לככ ויהש ,הוקת־חתפמ םינסדרפ ,טיירטש והיעשיו םולש םיחאה .3

 העובק הכימת ידי־לע רתוי ביצי סיסב לע ןימינב ׳רו רנרב לש תיל״ומה תוליעפה תא דימעהל ועייס

 רבוחל לא בתכמב .׳ןורשה׳ תרבחב םיפתוש ויהו (םירפסב תועקשהב תופתתשה ידי־לע) תורפסב

 :רשבל ןימינב ׳ר חמש ,ז״ערת זומתמ

 ילבו הבדנ תרותב ונתדובע תא םישוע ונייהש הזב וקלנ ונלש תונויסנה לכ !השדח ןכבו

 היהת התעמ יכ ,םיוקמ ונאו הדמתהב אקוד וחכש הז טיירטש רמ ונל ןמדזנ ןכבו .הדמתה

 40.תובא ץראב עובק רבדל התדובעו תורפסה

 ,׳לביטש׳) תויטאנצמ לע הססבתה לודגה הקלחבש ,הפוריאב תירבעה תול״ומל דוגינב .4

 רנרב הסינ השעמלו ,לארשי־ץ־ואב תירבעה תול׳׳ומל םייטרפ םיטאנצמ טעמכ ויה אל ,(׳תונמא׳

 דמע ,תיפסכ הכימת לביק רשאכ .םהב ברועמ היהש םירפסה ןומימב םיטאנצמ תרזעל קקדזהל אלש

 תאז םע דחי 41.םיראלוד הרשע ול חלשש ,ןוראב ןורהא לש הרקמב ומכ ,םירפס קתועב התרזחה לע

 ךכ םשל עייתסהל ןכומ היהש דע הלודג ךכ־לכ תירוקמ תירבע תורפס רואל r ־רהל ותפיאש התיה

 תיל״ומה יתדובעב םג׳ :יחמק ׳דל בתכו ,ךכב חילצה אל אוה לזמה עורל .םיטאנצמ תרזעב

 42.׳םיבוט רתוי םימיל החדנ ןינעה לכו ,״םיטאנצמה״ דחאב יתמש רשא יחטבמ בזכנ — םילשוריב

 שיש ןעטו ,ןבא־תבצמב ןיסנג ץבוקמ םייופצה םיחוורה תא עיקשהל דגנתמ אוהש רמב בתכ יקסבוכיב ןועמש לא 36

 הכירצ הסנכהה [...] .ןבא תבצמ םיקהל ךרוצ ןיאש ,איה יתעד הנה ,ץבוקה תוסנכהל עגונב׳ :םירפסב םעיקשהל
 ויבתכ תאצוה תא ןממל םג בשח רמב .(630 תרגיא ,םש)׳״םיביבר״ וא םימוגרת ,שדח יתורפס רבד תבוטל תויהל

 בתכמב .םיכרכה ינשב הנושארה העקשהל קר קוקז אוהש רבס ןכלו ,םיכרכה ינש תריכממ ולבקתיש םיפסכב רואל

 ךכ] תואמ 500 ,דחי םיכרכה ינשמ םירפס ףלאכ הנש ךשמב ורכמיי אל ךיא׳ :בתכ [יאכז] יקציבוכויז דוד לא

 .(651 תרגיא ,םש) ׳[...] םיכרכה תרשע לכ םות דע האלה ןכו [...] ישילש ךרכל ףסכ ירהו ?ךרכ לכמ [!רוקמב

 אטחה״ לש ומוגרת תא לביטש תאצוהל רכמ רמב׳ :בורוט ןסינ ר״ד דיעה ׳םיביבר׳ב רמב לש ותעקשה לע 37

 קיצה רבדהו תוירצמ תוריל לש תודחא תורשע תחא תבב אופיא ואב ןכסמה רפוסה ידיל .יקסביוטסודל ״ושנועו
 [...] ״המ רבד וב תושעל ךירצ״ .הינקה הרמגנ רשאכ ,[ירוקמב ךכ] הימתב ונלאש ״?הזה ףסכה לכ יל המל״ .ול

 ולוכ טעמכ היה רבדהש ןבומו .םוגרתה רכש לכ תא וב עיקשהו ״םיביבר״ לש שדח ץבוק איצוה :השעו םק תמאבו

 חור תרוק ול התיה הברדא .והשעמ לע טבחתה אל רמב ךא ,םירכמנ םירבע םירפס דציכ ,ונלכל עודי ןה :דספה

 ׳[...] ותעד יפל דאמ בושח רפוס ,םיריעצה םירפוסה דחא לש רופיס ץבוק ותואב םסרפל הכזש לע דאמ הלודג

 .(155 ימע ,8 הרעה ,ליעל ,ירעי־ןיקסלופ)

 .721 תרגיא ,יבתכ לכ ,רמב 38

 .695 תרגיא ,םש 39

 .11208/100 םיזנג 40

 .500 תרגיא ,יבתכ לכ ,רמב 41

 .702 תרגיא ,םש 42
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 טיבש רהז

 היתולועפ ןומימל תיפסכ ןרק השמישש תוינמ־תרבח ומיקה םיירטש םיחאהו ןימינב ׳ר ,רנרב .5

 תריכמ ידי־לע גשוהו קנארפ 2,000 לש ךסב היה ׳תפי׳ לש ידוסיה ןוהה .׳תפי׳ םירפסה־תאצוה לש

 ראלוד ינש לש ךסב הקירמאב םג תוינמ רוכמל וסינ ׳תפי׳ ישנא .תחאה קנארפ 100 תונב תוינמ 20

 ררבתהש יפכ ׳תפי׳ב הינמ תיינקל תויצפוא יתש ויה לארשי־ץראב םג 43.הינמה ראלוד םירשע וא

 תשיכר (1):הנשמ ןפואב העש יפל איה הדובעה׳ :ע״רת תנשב חמצ המלשל ןימינב ׳ר לש ובתכממ

 ירפס תא םילבקמו ׳רפ הרשעמ תוחפ אל םימלשמש םימתוח םירבח תשיכר (2)־ו ׳רפ 100 לש תוינמ

 אלש ,׳יאקרב׳ תאצוה תא המוד ןפואב םיקהל ונווכתה טיירטש םיחאהו ןימינב ׳ר 44.׳םנח האצוהה

 :יקסרפל ןימינב ׳ר בתכ ךכ לעו ,הלועפ ללכל העיגה

 תוחכה תא ףסאל ךירצש איה יתעד .ונלאשת אנ לא ?׳יאקרב׳ לטבתנו דסונ המ םושמ

 לאו אמייק לש רבד רוצילו דחא זכרמל ביבסמ תירבעה העונתה לש תרוסמהו םיירטלורפה

 45.ןמ אשנ אל ונילודג

 הובג היה הינמל עבקנש םוכסהש םושמ המשגתה אל ׳יאקרב׳ תא םיקהל תינכתהש ןכתיי םלוא

 .(בוריקב ,םיזוחא 200־כ) תעצוממה תרוכשמל סחיב דואמ

 תספדה ןומימ ךרוצל ,םרובע שארמ םולשת ךות םיתעל ,םיקתוע לש שארמ השיכרה תחטבה .6

 תומדקומ תומיתח 1,000 הקירמאבו הפוריאב ,לארשי־ץראב גישהל הסינ ,לשמל ,ןימינב ׳ר .רפסה

 גישהל הסינ רנרב .ךכב חילצה אל הארנה לככ םלוא 46,וב העקשהה תא חיטבהל ידכ ,׳תפי׳ל

 לש ינשה ךרכה תאצוה תא ןממל ידכ ,(ריחמ יצחב) םירפס 200 רובע שארמ םולשת רבוחלמ

 25־ב ויבתכ לש ינשה ךרכה לש םיקתועה לכ תא רבוחלל רוכמל היה ןכומ רתוי רחואמ 47.ויבתכ

 איצוהל ותינכת תא .תמ יאלמל םתכיפה תא עונמלו םתריכמ תא חיטבהל ידכ ,(!) םריחממ םיזוחא

 200 לש שארמ היינק לש החטבה ידי־לע ןממל הסינ תירוקמ תילארשי־ץרא תורפס לש םיצבק רואל

 48.םתלבקל ךומס םרובע םולשתו םיקתוע

 1910־ב .םירפס לש םיקתועב האוולהה תרזחהו ,םירפסה תספדה ןומימ םשל תואוולה תליטנ .7

 בייחתהו ׳רבעיחא׳מ ראלוד 50 ךסב האוולה ויבתכ לש ינש קלח תאצוה םשל סייגל רנרב הסינ

 תאצוהל הב שמתשה אל ךא ,האוולהה תא לבקל חילצה אוה .ורפס לש םיקתוע 100־ב הריזחהל

 איצוהש (ףולורוא)ילאירא תאמ ׳תמה תדגה׳ תרבוחה לש םיקתועב ריזחה האוולהה תא .וירפס

 — השעא המ׳ :ךכ לע בתכ יקסרפל .1911 תנשב רואל
 ולכא תולחמב אצויכו תולחמ .יל ןיא ןמוזמו

 49.׳ףסכה תא

 ירוביצ ןומימ

 תיבושייה הרבחה לש הנבמל רנרב תפוקתב לארשי־ץראב םייתורפסה םייחה לש םיסופדה תמאתה

 רתוי רחואמו ,םיירוביצ םיפוג ידי־לע ,הקלחב תוחפל ,הנמומ תול״ומהש הדבועב יוטיב ידיל האב

 .10593/81 םדמ 46 .10594/82 םדנג 45 .40713-א םדמ 44 .465 תרגיא ,םש 43

 .512 תרגיא ,םש 49 .689 תרגיא .םש 48 .498 תרגיא ,יבתכ לכ ,רתב 47
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 לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה תושבגתה

 ויביצקתש ילארשי־ץראה דרשמה לש ךוניחה דעו היה דנרב תפוקתב .םייתגלפמ םיפוג ידי־לע םג

 תורפסב רקיעב)תיל״ומה תוליעפב ברועמ היהש ירוביצה ףוגה תינויצה תורדתסהה ידיב ונמומ

 .(תמגרותמה

 ולו — גואדל ידכ רקיעב ,םוגרת יניינעל הדעו המחלמה תישארב רבכ םיקה ילארשי־ץ־ואה דרשמה

 תצקמב
 ט״יל םירפוס־רכשכ ביצקהל הטילחה הדעווה .ץראב ובשיש םירפוסה לש םתסנרפל —

 .שדוחל סופד־תונוילג 2 ובצקוה רפוס לכלו ,םוגרת לש סופדךוילג רובע יצחו ט״יל וא עברו

 טלחוהו 50,םימגרתמה לכל ט״יל 27 הדעווה הביצקה 1916 רבמצדו רבמבונ ,רבוטקוא םישדוחל

 םיישקב לקתנ ילארשי־ץראה דרשמה םג םלוא 5,.שדוחל םיקנארפ 500 ךסב היהי יללכה ביצקתהש

 תודובע רובע םלשל תורשפא התיה אלו ביצקתה שדוח אל 1917 ראוניבו ,םימוגרתה ןומימב

 ידכ םימגרתמל הנפ דרשמהו ,םוגרתל םיפסכה תאצקה הקספוה המחלמה םות םע 52.תויתורפס

 53.ותושרבש דיה־יבתכ תא תודפל

 םע םלוא ;לארשי־ץ־ואב תיתורפסה תוליעפב תינויצה תורדתסהה לש התוברועמ המייתסנ ךכ

 תא ברעלו בושל ןויסינ השענ זכרמה לש ותוחתפתהב ינשה בלשב םירפוסה־תדוגא לש התמקה

 .תיתורפסה תוליעפב תינויצה תורדתסהה

 יתגלפמ ןומימ

 לע םג הגלפמה הטילחה ,׳סרטנוק׳ יתגלפמה ןואטבהו ׳הדובעה־תודחא׳ תגלפמ לש הדוסיי םע

 .׳המדאה׳ םשב יתורפס ןוחרי לש ודוסיי לעו ׳הדובעה־תודחא׳ םשב םירפס־תאצוה לש התמקה

 דואמ בהלנ רנרב .יתורפס ןוחרי תאצוה לע ׳ריעצה לעופה׳ תגלפמ םג הטילחה היתובקעב

 :הוואג לש ץמשב ץיבוקרב ד״יל רפיסו םייתורפסה םייחב תוגלפמה לש ןתוברועממ

 היישעתה׳ אלול ,ךנוצר תא השוע יתייה בל ץפחבו ׳טלקמה׳ב ףתתשהל ךתנמזה תא יתלביק

 ידי לע םייתורפס םיצבוק תאצוהל שגינ ׳צ׳׳עופה׳ [...] תילארשי־יצראה ,ונלש ׳תיתורפסה

 תנשמ ןוחרי איצוהל יל הרסמ םגו לודג ץבוק תכרוע ׳הדובעה תודחא׳ תגלפמ ףאו ,ןועובשה

 54.פ״ רת

 ויתומישר׳ תא רואל איצוהל ששח ,לשמל ,רנרב .םינטק ויה ׳הדובעה־תודחא׳ לש היביצקת םלוא

 ׳המדאה׳ תעה־בתכ לש ותספדהו 55,ךכל השרדנש תיסחי הלודגה העקשהה ללגב ׳רנויצולובר לש

 ־תאצוה הטשפ רתוי רחואמ .ףסכ המליש אל הגלפמהש םושמ ׳תודחא׳ לש סופדה־תיבב הקספוה

 .לגרה תא ׳הדובעה־תודחא׳ לש םירפסה

 L2/91 יזכרמה ינויצה ןויכראה 50

 .םש ,םש 5!

 .676 תרגיא ,יבתכ לכ ,רתכ 52

 ןיקמט לש וימוגרת םע והשמ תושעל שקיבש םושמ ,׳המדאה׳ב ולש םוגרת םסרפל ןיקמטל ,לשמל ,עיצה רמב 53

 .723 תרגיא ,םש .׳דרשמב םיללוגתמה׳

 .723 תרגיא ,םש 54

 ביבא־לת ,תיללכה םירבועה תורדתסה לש תוברתה תדעו ידי־לע רתוי רחואמ רואל אצי רפסה .725 תרגיא ,םש 55

 .ו״פרת
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 טיבש רהז

 ןה םילעופה־תוגלפמש ןימאהש ,רתבל השק הכמ התיה ׳הדובעה־תודחא׳ תאצוה לש לגרה־תטישפ

 תירבעה תורפסהו ירבעה םעה לרוגש השוחתה תא .לארשי־ץ־ואב יתורפסה זכרמה תא ססבל ולכויש

 רבתסהש רחאל ׳םלוע אלו םע אל ןיא יליבשב׳ :םיירטש םולשל ובתוכב רנרב אטיב הזב הז םירושק

 תיתגלפמה המזויה תא זא ולישכה םירפסה־תאצוה לש ןומימה יישק .לגרה תא הטשפ האצוההש ול

 םיעבראה תונש תישארל דע טעמכ הנותנ התיה תירבעה תול״ומב הטילשהו ,תיל״ומה תוליעפב

 .יטאנצמ סיסב לע ןקלחב ולעפש ,תויטרפ םיידיב

 םיישקב רואל םיאיצומה ולקתנ ,ליעל וראותש רואל םירפסה תאצוה לש ןומימה יישק לע ףסונ

 םע ינשה בלשב ומלענו ותוחתפתהב ןושארה בלשב יתורפסה זכרמה תא ונייפאש םיינכט

 זכרמה תא ונייפאש םיינכטה םיישקה 56.לארשי־ץ־ואב סופדה תיישעת לש הריהמה התוחתפתה

 ,ריינב רוסחמ ולבס םיל״ומה .תול״ומה תיישעת לש הבצממ רקיעב ועבנ ןושארה בלשב יתורפסה

 לעו 57ריינה ביט לע 1919 ינוימ ןוסלנצכל בתכמב ןנולתה רנרב .הכומנ תוכיאמ היה יוצמה ריינהו

 םיבוכיעל םרג וב רוסחמהו ,הניוומ רקיעב ,הפוריאמ לארשי־ץראל אבוי ריינה 58.ותגשהב םיישקה

 :ןוסלנצכל רנרב בתכ 1919 ינויב .רואל םירפסה תאצוהב

 יא ׳סרטנוק׳ה תא וילע םיסיפדמש ריינה לע ץבוקה לש 1300 .ונניא דוע ריינה .סד״היבב יתייה

 רתוי דוע ריינ שי טמרופ ותואב .רחא וניה טמרופהש ינפמ ,ונרבדנש יפכ ,סיפדהל רשפא

 59.עורג

 היה ןתינ אלו ,תוטעמ ויה םתושרבש תויתואה .ילאמינימ דויצ ילעב ,סופד־יתב טעמ ולעפ ץראב

 סופדה תויתואב שמתשהל ךרוצ היהש םושמ ,רפוסל תוהגהה תא חולשל ידכ רפס לש רודיס בכעל

 תהגה לע רובעל היה לוכי אלש ,רפוסה דצמ תונעטלו חור־תרומל םרג רבדה .שדח ןוילג לש רודיסל

 לכוי אלש רנרב ול עידוה 1913 ילויב 11 םוימ יקסב׳צידרבל בתכמב .םישובישה תא ןקתלו דיה־בתכ

 :תוהגהה תא ול חולשל

 קנארפ הרשעב וליפא יל הלעי רבדהש יתמכסה .ההגהה ןינע יל םרוג לודג רעצ
 הז םגו —

 ןגיו ב יצחל קר תויתוא שי ,ץבוקה תא סיפדמ ינא ובש ׳תודחא׳ סופדה תיבב .רשפא־יא

 יד םג ןיאו ,רודיס תנוכמ ןאכ ןיא .םירדסמ בושו םירזפמו םיסיפדמו םירדסמש [סופדךוילג]

 היה רשפא יא זא יכ ,ןגיוב יצח קר קיזחמ ךרמאמ היה וליא םג ןכל .ץבוקלו ןותעל תויתוא

 רשפא יאו סופד־קיובכ יאדוב קיזחי ךרמאמ לבא .תועובש השולשל הדובעה תא קיספהל

 ףדוע קנרפ םירשע םלשל ןוכנ יתייהו רחא סופד תיבל יתכלה .ןפוא םושב תחא תבב ורדסל

 60.ןהב ספדנ ץבוקהש הלאל תומוד תויתוא םש ןיא לבא ,וכחיו ורדסיש דבלבו

 תושעל תורשפא התיה אלו ,היפארגוקניצ לארשי־ץראב התיה אל תויתואב רוסחמה לע ףסונ

 רפסה לש ורוציי ךילהת תא רקייש רבד ,ץראל־ץוחל תונומתה תא חולשל םיבייח ויה ןכל .תופולג

 .ותוא טאהו

 ׳י 56
 .99-96 ימע ,ג״לשת ןג־תמר ,סופדה תונמא ,יקיצילוא

 .717 תרגיא ,יבתכ לכ ,רמב 57

 .570 תרגיא ,םש 60 .717 תרגיא ,םש 59 .720 תרגיא ,םש 58
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 לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה תושבגתה

 םתוליעפב דימתהל וירבחו רנרבמ וענמ אל םיילכלכה םיישקה םגו םיינכטה םיישקה םלוא

 .לארשי־ץראב תירבע תורפס ריחמ לכב רואל איצוהלו תיתורפסה

 םירפסה קושב וריחמו רפסה ביצקת

 ,הכירכ ,ההגה ,ריינ ,הספדה ,סופדב רודיס :םיאבה םיביכרמה וללכנ רואל רפסה תאצוה ביצקתב

 לכל 61.(דואמ תוהובג ויה םלועבו לארשי־ץ־ואב ראודה תואצוה) םירפסה חולשמו םירפוס־רכש

 .םיזוחא 75־ל 15 ןיב וענש ,ץיפמל םימולשתה ופסונ הלאה תואצוהה

 .ד-ג ,׳םיביבר׳ ץבוקה תאצוה ביצקת לש םגדממ דומלל רשפא םינושה ויביכרמל ביצקתה תקולח לע

 התואב תעצוממ תרוכשממ 30-15 יפ) םיקנארפ 1,520־ב היופצה האצוהה תא רנרב דמא 1913־ב

 ,200 — ריינ :האבה הקולחה יפל ,סופד־תונוילג הרשע ןב ץבוק לש םיקתוע 2,000־ל (הפוקת

 תואצוה ,500 — םירפוס־רכש ,40 — הכירכ ,30 — הפיטע ריינ ,50 — ההגה ,400 — הספדה

 ריחמה םנמא טלוב ביצקתה תקולחב «.100 — הכירע ,150 — היצארטסינימדא ,100 — תונוש

 ־רכשש תורמל .םירפוס־רכשל הצקוהש הובגה זוחאה וב טלוב דחוימב ךא ,ריינה לש הובגה

 ודיפקה ,םירפוסה לש תויעוצקמה תויוכזה לע לעופב ןגיש ימ היה אלו 63,עובק היה אל םירפוסה

 .575 תרגיא ,םש 62 .452 תרגיא ,יבתכ לכ ,רמב :לשמל ,האר 61

 :ויתורגא יפל ,רתב תפוקתב םירפוס־רכש לע םינותנ 63

 תרגיא הנש םוקמו רכשה הפקיהו הדובעה גוס

 514 1912 (לארשי־ץרא) קנארפ 40 בוכ׳צל ׳הציבה׳ םוגרת

 518 1912 (לארשי־ץרא) לבור 8 םוגרת ,סופד־ןוילג

 533 1912 (השראו) לבור 20 ׳ןמזה׳ב העובק תופתתשה

 539 1912 (לארשי־ץרא) קנארפ 600 םוגרת ידומע 300

 542 1913 (לארשי־ץרא) קנארפ 37.50 ׳םיתמכ׳ ץבוקב רופיס

 546 1913 (לארשי־ץרא) קנארפ 3 (׳םיביבר׳) דומע

 571 1913 (השראו) לבור 40 רוקמ ,סופד־ןוילג

 579 1913 (לארשי־ץרא) קנארפ 50 רוקמ ,סופדךוילג

 586 1913 (לארשי־ץרא) קנארפ 150 ד-ג ,׳םיביבר• לש ההגהו הכירע

 628 1913 (לארשי־ץרא) קנארפ 30 ׳םיביבר׳ב ׳תועבצא• רופיסה

 631 1914 (לארשי־ץרא) םירתכ 10 ׳םיביבר׳ב םיריש

 633 1914 (לארשי־ץרא) קנארפ 50 רוקמ ,סופדךוילג

 680 1917 (לארשי־ץרא) בהזב קנארפ 30 םוגרת ,סופדךוילג

 700 1919 (לארשי־ץרא) תוירצמ תוריל 8 רוקמ ,סופדךוילג

 700 1919 (לארשי־ץרא) תוירצמ תוריל 4 רוקמ ,סופדךוילג

 702 1919 (לארשי־ץרא) תוירצמ תוריל 2 םוגרת ,סופדךוילג

 724 1919 (לארשי־ץרא) תוירצמ תוריל 8 רוקמ ,סופדךוילג

 784 1919 (לארשי־ץרא) תוירצמ תוריל 6 םוגרת ,סופד־ןוילג

 449 1909 (השראו) לבור 25 רוקמ ,סופדךוילג

 456 1910 (לארשי־ץרא) קנארפ 50 (ךומנ בשחנ) רוקמ ,סופד־ןוילג

 478 1910 (השראו) לבור 13 רוקמ ,סופד־ןוילג

 495 1911 (לארשי־ץרא) קנארפ 100 םוגרת ,סופד־ןוילג

 499 1911 (השראו) לבור 15 רוקמ ,סופדךוילג

221 

This content downloaded from 132.66.160.154 on Wed, 13 Aug 2014 04:41:56 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 טיבש רהז

 ־רכשו ,םוגרתלו רוקמ ירבדל דחוימב הובג םירפוס־רכש םלשל לארשי־ץ־ואב םירפסה־תואצוה

 ונא ןיא׳ :רבוחלל בתכ ןימינב ׳רש תורמל ,ולוכ רפסה ביצקתמ םיזוחא 50־ל 33 ןיב ענ םירפוסה

 ונאב ןוירטלורפה ןמ .אוהש ומכ בצמה תא ונא םיניבמ .םילרנג רכש םישרוד ונא ןיאו םילרנג

 םולשתל שורדה םוכסה תא 1914 תנשב דמא דנרב 64.׳וילע םמורתהל אלו לועפל ונילע וליבשבו

 םולשתהו 65,ץבוקה תאצוהל תושורדה תואצוהה תיצחמב יתורפס ץבוק תכירעלו םירפוס־רכשל

 רפוסש איה רבדה תועמשמ .ההובג דע תינוניב תישדוח תרוכשמ ןיב ענ רוקמ ירבד לש סופדךוילגל

 העפות .ותסנרפל ינש עוצקמ חפטל ךרצוה אלו ,ותביתכמ הפוקת התואב סנרפתהל הכלהל היה לוכי

 דואמ לודג עציה היהשכ ,יתורפסה זכרמה לש ותוחתפתה לש ינשה בלשב המצע לע הרזח אל וז

 לש הז סופד .רואל םהירפס תאצוהל םסיכמ םלשל זא וצלאנ םיבר םירפוסו ,תויתורפס תודובעל

 קר ידמל ילאסקודאראפ ןפואב חתפתהל אופא לחה םתסנרפל ינש עוצקמ חפטל םיצלאנה םירפוס

 םייחה תא השעמל ןייפאמ אוהו ,יתורפסה זכרמה לש ותושבגתהבו ותוחתפתהב ינשה בלשב

 .םויה דע לארשי־ץ־יאב םייתורפסה

 ,קנארפ יצח ריחמב רכמנ ׳הציבה׳ בוכ׳צ לש ורפס) םיקנארפ ינשל קנארפ יצח ןיב ענ רפסה ריחמ

 ינפל תעצוממה תרוכשמה 66.(םיקנארפ ינשב רנרב ידי־לע דמאנ ןיסנג לש ורכזל ץבוקה לש וריחמו

 ענ רפס לש וריחמ .ההובגל הבשחנ קנארפ 100 ךסב תרוכשמו ,קנארפ 100־ל 50 ןיב הענ המחלמה

 השולשל דחא הדובע־פוי ןיב םישורד ויהו ,תעצוממ תרוכשמ לש ההבוגמ םיזוחא 4־ל 2 ןיב אופא

 ררבתמ תעצוממה תרוכשמה הבוג ןיבל רפסה ריחמ ןיב האוושהה ןמ .רפס שוכרל ידכ הדובע־ימי

 וא הרומה ,ילאיצנטופה ארוקהו ,הדובעב רוסחמ לש הפוקתב דוחייב ,רקי ךרצמ היה רפסהש

 .ותונקל יאדווב השקתה ,ליכשמה לעופה

 ,לארשי־ץראב בשיש םיארוקה־להק לש ויפואמ האצות ,ראשה ןיב ,היה רפסה לש הובגה וריחמ

 רוצייה תואצוה לכ תא תוסכל רומא היה ,יטולוסבא ןפואב דואמ ןטק היהש ,םיארוקה־להקש םושמ

 .רפסה לש

 הצפהה־תכרעמו םיארוקה־להק ףקיה

 ישכור רפסמ .סחיב לודג לבא ,םייטולוסבא םירפסמב ןטק םנמא היה לארשי־ץ־ואב םיארוקה־להק

 לש םרפסמב בשחתהב םלוא ,םיילאיצנטופ םינוק ףלא לע םימי םתואב הלע אל לארשי־ץראב רפס

 היה ,תירבע עדי אל םהמ קלחשו ׳ןשיה בושיי׳ל ךייתשה לודגה םקלחש ,ץראב ויחש םידוהיה

 ,המחלמה ינפל םידוהי 85,000 לש הייסולכוא ךותמ .סחיב דואמ לודג םיארוקה־להק לש ופקיה

 ונימיל האוושהב)הייסולכואה ןמ תינימשכ רפסה ינוק להק היה ,המחלמה רחאל םידוהי 56,000־ו

 ־בר קרש רפסמ ,דחא רפס לש םיקתוע 40,000 לש םתריכמל רנרב תפוקתב רפסה ינוק רפסמ הווש

 .(ול תוכזל יושע רתויב חילצמה רכמה

 תול״ומל קצומ ילכלכ סיסב תויהל וחוכב היה אל ,סחיב דואמ לודג היה םיארוקה־להקש יפ־לע־ףא

 .םירפסב העקשהה תא תוסכל היה לוכי אל ולש היינקה־חוכש םושמ ,לארשי־ץראב תירבעה

 .11265/157 םיזנג 64

 .622 תרגיא ,יבתכ לכ ,רמב 65

 .511 תרגיא :ןכו :502 תרגיא ,םש 66
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 לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה תושבגתה

 ־לע־ףא ,הקירמאבו הפוריאב םייתורפסה םיזכרמב יולת ילארשי־ץראה זכרמה ךפה ךכמ האצותכ

 .עוער ילכלכ סיסבמ — ךכמ האצותכו ,םהלש םיארוקה־להק לש ןטקה ופקיהמ ולבס םה םגש יפ

 ־ץראב בשיש םיארוקה־להק לע אופא הססבתה לארשי־ץראב ירבעה רפסה לש הצפהה־תכרעמ

 .ןמצע םירפסה־תואצוה הצפהב וקסע ללכ־ךרדב .הקירמאבו הפוריאב םיארוקה־להק לעו ,לארשי

 ,ךורשה׳ תרבח תא 1913 תנשב טיירטש והיעשיו ןימינב ׳ר ומיקה רפסה לש ותצופת תא לידגהל ידכ

 םלוא .לארשי־ץראב תירבעה תורפסה תא ץיפהל ידכ ,׳ירבע תיב לכל ירבע רפס׳ התיה התמססש

 לע תובורק םיתעל התשענ הצפההו ,תנגרואמ לארשי־ץראב הצפהה־תכרעמ התיה אל ללכ־ךרדב

 םירפסה .(םלועבו ץראב ילארשי־ץראה דרשמה םיקהש הצפהה־תכרעמל טרפ)יראטנולוו סיסב

 תוטעומה םירפסה תויונחל םתוא וריבעהש ,האצוהה וא וידידי ,רפוסה ידי־לע ללכ־ךרדב וחלשנ

 ,הפוריאב .עגמב ותא ואבש םישנאל םתוא עיצהש רפוסה ידי־לע ורכמנש וא ,תובשומבו םירעב

 ריחממ םיזוחא 75־ל 15 ןיב ענ הצפהה רובע םולשתהו ,תדסוממ הצפה־תכרעמ התיה ,תאז תמועל

 67.רפסה

 םירפסה רפסמו ,ץוצר הנק תנעשמ תניחבב התיה הקירמאבו הפוריאב םיארוקה־להק לע תוכמתסהה

 םיקתוע םייתאממ רתוי הפוריאב רוכמל הוויק אלו ךכל עדומ היה רנרב .םועז היה הפוריאב ורכמנש

 68.ורפס לש

 םינוש םיכמסמו םיבתכמ ,דנרב תורגא) םינוש םיינויכרא תורוקממ טקלל רשפאש םינותנה ןמ

 ,םיקתוע ףלאמ הלעמלב רפס רכמנ תורידנ םיתעל קרש ררבתמ (ינויצה ןויכראבו םיזנג ןויכראב

 ־ץראב רכמ ,הובג סוטאטס לעבו רכומ רפוס היהש ,רנרב .לארשי־ץראב לודגה םבורב ורכמנ הלאו

 לארשי־ץראב רכמנ ב״ערת תנשב רואל אציש ,׳רוכזי׳ ץבוקה 69.ורפסמ דבלב םיקתוע 700 לארשי

 רפיס רנרבל בתכמב .תואתשה תררועמ העפות רדגב היהו ,םיקתוע 1,000־מ הלעמלב םלועבו

 יקסרפל בתכמב וליאו 70,׳השירדה הבר לילגב .ףלאמ הלעמל וצופנ וישכע דע .״רוכזי׳״ :ןימינב ׳ר

 הנווכה] סכא 1500־;! ״תפי״ [...] 400 וישכע דע וראשנ .סכא 2000־ב ספדנ ״רוכזי״׳ :בתכ

 71.׳[םיצבקה תשולשל

 רנרב עבק 1910 תנשב .וב העקשהה תא הסכת םיקתוע ףלאב ותריכמש ,ךכ הבשוח רפס לש ותולע

 ףלא תריכמ ידי לע (םימגרתמ רכשו הספדהה) ןרקה תא איצוהל רשפא וננובשח יפ לע׳ :יכ

 הוויק ןימינב ׳ר םג 72.׳[סופד־תונוילג] ןגיובה (קנרפה תישימח) תוירישע עבראב םיראלפמסכא

 :בתכ יקסרפל תרגיאבו ,םימתוח ףלא תגשה ידי־לע ׳תפי׳ יצבוקב העקשהה יוסיכ תא חיטבהל

 בר וישכעו ,600 היסורבו ,200 הקירמאב ,200 י״אב םימתוח ויהיש תשרוד תינכתה תומשגתה׳

 רפס לש רואל האצוה 73.׳הקירמאב ל״נה רפסמכ ףוסאל םכל רשפא םא ,הדיגהו שחנ ,םילבוח

 .6 הרעה ,ליעל ,ןורימ 67

 היסורב הצפהל ונממ הנקי רבוחלש רתב שקיב רבוחל לא בחכמב .ידמל רכומ רפוס רבכ היה רנרבש יפ־לע־ףא 68

 לכ ,רמב :האר .היסור לכב םיקתוע םייתאממ רתוי רוכמל לכויש הפיצ אלש םושמ הארנה יפכ ,תורבוח םייתאמ

 .498 תרגיא ,יבתכ

 .499 תרגיא ,םש 69

 .18דד2-א םיזנג 70

 .10594/82 םיזנג 71

 .464 תרגיא ,יבתכ לכ ,רמב 72

 .10593/81 םיזנג 73
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 טיבש רהז

 ׳תפי׳ לש ץבוק ספדוה רשאכ .התוסכל היה ןתינ אלש העקשהכ הבשחנ ףלאמ לודג םיקתוע רפסמב

 2,000 ספדנ תפי׳ :יקסרפל ב״ערת רייאב ׳יב בתכו ,הרמ האיגש ןימינב ׳ר הזב האר םיקתוע 2,000־ב

 74.׳הלודג האיגש ילוא יהוזו .סכא

 םירפס תצפה לש םגדמ

 תיקלח ולו — הנומת לבקל ידכ
 איבא ,םלועבו לארשי־ץ־ואב םירפסה תצפה תויורשפא לע —

 הפוריאב םינוש םירפס תצפה לש הלבט ןכו ,ד-ג ,׳םיביבר׳ ץבוק תצפה לש טרופמ םגדמ

 לכב ילאירה םינוקה רפסמ תא אלו ,דבלב הצפהה תומוקמ תא ןייצמ םגדמהש ןבומ .הקירמאבו

 ואצי ׳בו ׳א תורבוח ןכש ,הפוריאב תוחפל ,םיארוקה־להקל רכומ היה םגדמל רחבנש ץבוקה .םוקמ

 .ע״רת-ט״סרתב בובלב רואל

 "1913 תנשב ,ד־ג ,׳םיביבר■ ץבוק יפ־לע ,רפס תצפה םגדמ

 :וקלוחו הריכמל וצפוה .םיקתוע 1,943 רואל ואצי 1913 תנשב

 .6 — סופדה ילעופ

 .100 — (לארשי־ץראב) ןמליס י״ק

 .200 — היסור

 .(םירפוס־רכשכ ןמפושל ץיבוקציא םלישש םירתכ 50־ל הרומתכ וחלשנ) 50 — בובל ,ץיבוקציא

 .20 — םירפוס

 .1,190 — םילשוריב טיירטשל חולשמ

 .17 — רנרב

 76הקירמאבו הפוריאב םירפס תצפה לע םינותנ

D'prran iddd 

inVew 
nssnn oipa nson d® rnrs 

45 npnox x ,ma 'ana 452 

28 npnax x ,m3 'ana 455 

50 jn:iV 'D"n 'Vva mnr ,'DyV main 461 

50 jnaib 'D'xisn «n»' ,'dvV' main 461 

24 jmib x ,ma 'ana 461 

200 npnax a ,'di?1?' mam 465 

 .10594/32 םיזנג 74

 .586 תרגיא ,יבתכ לכ ,רתב 75

 .תונוש תורגא ,םש 76

224 

This content downloaded from 132.66.160.154 on Wed, 13 Aug 2014 04:41:56 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה תושבגתה

 (םדוק ימעמ הלבטה ךשמה)

□'i?mvn iddd 

in1?®!® 
nxsrw mpn neon as? mrx 

200 npnax a ,'Dy1?' main 465 

100 npnox t ,'dv1?' main 465 

25 npnnx 'hwdw nVua' ,pV»o '"p 480 

50 n'DTi 'nnnn nw .^xnxx 511 

50 npnax 'nnan man' .'Vxns 'x 512 

100 rron 'nran' .aia'x 515 

100 np'mx 'nrarr .aia'x 516 

150 n'on .napoin 'nrarr .aia'x 638 

 יכ םא)לארשי־ץראב הצפהל וחלשנ םירפסה בורש ךכ לע םידיעמ הלבטהו םירפסה תצפה םגדמ

 לש ותצפהב תולודג תווקת הלת אל רנרב .(התיצחמ קר אלא ,הרודהמה לכ הרכמנ אל ללכ־־קדב

 םיקתוע 500־ב 1909 תנשב לארשי־ץראב רכמנ ׳ריעצה־לעופה׳ םגש םושמ ,ןוחרי לש וא רפס

 ,ז ,׳םיביבר׳ תא רואל איצוהל 1919 תנשב טילחה ,ו ,׳םיביבר׳ תריכמב לשכנש רחאלו ,דבלב

 תוחפ אל ורכמנ לארשי־ץראבש ךכ לע םג םידיעמ הלבטה ינותנ 77.דבלב םיקתוע 500 תב הרודהמב

 אציש רפס לש הפוריאב הצפהה תויורשפאמ בזכואמ היה רנרב .הקירמאבו הפוריאב רשאמ םירפס

 הזמ הברהב לודג הכלהל היה הפוריאב םיארוקה־להק לש לאיצנטופה ןכש ,לארשי־ץ־ואב רואל

 ראוניב בתכ ובו רבוחלל בתכמב רנרב אטיב הפוריאב םיארוקה־להקמ ותבזכא תא .לארשי־ץראבש

1912 : 

 םע םירבדב אבהתאםא.םירלפמסכא םישימח היסור לכ דעב ךל יתחלשש חכוש התא לבא

 םישימח ואצמיי אל םנמואהו !רמגנ ירה — דחא — דחא לכל חלוש התאו ס״ומ םישימח

 תדגה׳ ומשש סרטנוק לע תוקיפוק י״ח ודבאיש ,תירבע םיארוק להק ןיב םיהומת םישנא

 78.׳תומה

 םימרוגה ןיב התיה לארשי־ץראב רואל ואציש םירפס לש הפוריאב הכומנה םתצופתש קפס ןיא

 ־ץראב יתורפסה זכרמב אלא דיתע תירבעה תורפסל ןיאש ותרובחו רנרב לש םתשוחת תא וקזיחש

 .לארשי

 רפסה תצפהל תוטיש

 ומזי ,לארשי־ץראבו הקירמאב ,הפוריאב םירפסה־תויונחב םירפס לש תדדוב הריכמל טרפ

 לש תיסחי בר רפסמב רפסה לש ותריכמ תא חיטבהל ידכ ,םינוש הצפה־ילעפמ םירפסה־תואצוה

 .515 תרגיא ,םש 78 .706 תרגיא ,םש 77
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 טיבש רהז

 רפסל בשחנ חילצמ רפס ,רומאכ .רואל אציש ינפל דוע ותריכמ תא וחיטבה ףא םיתעלו ,םיקתוע

 םיקתוע 500־ב לארשי־ץראב רואל ואציש םירפסה ורכמנ ללכ־ךרדבו ,םיקתוע 1,000־ב רכמנש

 :תואבה תוטישה וטלב רפסה תצפהב .םלועה לכב בוריקב

 ,הנק ׳ריעצה־לעופה׳ .ןותיעה ימתוחל ישכ רפסה תיינק ידי־לע םיקתוע לש לודג רפסמ תריכמ .1

 ידכ (ע״רת) בוקאילגורק תאצוהב רנרב יבתכ לש ןושארה קלחה לש הרודהמה ןמ קלח ,לשמל

 79.םימתוחל סרפכ התיתל

 לא ,רומאכ ,הנפ ןימינב ׳ר .רפסה תרודהממ םיוסמ םיקתוע רפסמ תיינק לש שארמ החטבה .2

 ,םלועה לכב ׳תפי׳ יצבוק לע שארמ םימתוח 1,000 גישהל שקבמ אוהש ול רפיסו הקירמאב יקסרפ

 הקירמאבש ׳המידק׳לו ׳רבעיחא׳ל 1918־ב הנפ רנרב .םיצבקב העקשהה תא שארמ חיטבהל ידכ

 יעצמאל םג הכפה וז הצפה תטיש) םיקתוע 200־ב םירפסה לש שארמ היינק חיטבהל ןהמ שקיבו

 תריסמ ידי־לע התיה שארמ היינקה תחטבהל תרחא ךרד .(ליעל האר :םירפסה־תאצוה לש ןומימ

 80.הרודהמה ןמ לודג קלח תונקל הבייחתהש ,הפוריאב תחא תונכוסל ידעלב חרואב הצפהה

 םולשתל הדיב ויהש םיקתועב השמתשה רואל האצוהה .ןיפילח יעצמאכ םג וצפוה םירפסה .3

 האצוהה החילצה ךכ .המודכו ,םירפסה תאצוהב םיברועמ ויהש ימל תובוח תרזחהל 8,,םירפוס־רכש

 וקיעהש םייפסכה תובוחה לטנ תא לקהל םגו ,תמ יאלמל םיתעל ויהש ,םיקתועה ןמ קלחמ רטפיהל

 .תויתגלפמהו תויטרפה םירפסה־תואצוה לע תובורק םיתעל

 רגרב תפוקתב םייתורפס תע־יבתכ לש רואל האצוה

 ,םיניקת םייתורפס םייח לש םמויקל ידוסי יאנת איה םייתורפס תע־יבתכ לש רואל הרידס האצוה
 .תמיוסמ הפוקתב תובתכנה תוריצי לש לולכמל ידימ יוטיב תתל רשפאמ יתורפס תע־בתכש םושמ

 יאנת וב ואר ןכלו ,םייתורפסה םייחב יתורפס תע־בתכ לש ותובישחל םיעדומ ויה ןכא ותרובחו רנרב

 רחאל .ץראב ובשיש םירפוסל יחרכה יוטיב־ילכו לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה לש ותיינבל יחרכה

 :הלא םילמב רואל איצוהל שקיבש םייתורפסה םיצבקה תרטמ תא רנרב ראית המחלמה

 תרטמ .הקיטילופב עוקש וליאכ ונלהק לכשכ ,וישכע אקווד םתאצוהב תוציחנ האור ינאו

 תרוצב בלה ןמ תאצויו היח תירוקמ תירבע הלמ ירבעה להקל תתל איה ,[!רוקמב ךכ] םיצבוקה

 82.רמאמ וא ריש ,רופיס

 לש ותאצוהל םהיצמאמ בור תא ותרובחו רנרב ושידקה ,יתורפס תע־בתכ לש ותובישחב הרכה ךותמ

 ותאצוה לע בייחתהל ולכי אלשכ .הז ןוויכב תושדח תומזוי לע הבשחממ וקספ אלו הזכ תע־בתכ

 אציש דיחיה תעה־בתכ .םייתורפס םיצבק תאצוהב וקסע ,רידסו עובק חרואב תע־בתכ לש רואל

 .524 תרגיא ,םש 79

 .11205/9 םיזנג ,רבוחל לא ןימינב ׳ר לש ובתכמ תא הז ןיינעב האר 80

 תרגיא ,יבתכ לכ ,רנרב :׳םיראלפמסכאב םלושי םירפוס רכש׳ :ןיסמ ץבוק לע רנרב בתכ ץיבוניבר ז״אל בתכמב 81

565. 

 .694 תרגיא ,םש 82
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 לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה תושבגתה

 לאינדלו גרבדלוג אבאל דנרב רשיב ףא 1918־בו ׳םיביבר׳ היה ,תועיבקב אל יכ םא ,תופיצרב רואל

 םימעפ שולש וא םיימעפ ,רידס חרואב רואל אציש תע־בתכל ותוא ךופהל ותנווכ לע יקסרפ

 יבתכ רואל איצוהל ןתנווכלו תיל״ומה תוליעפל תוגלפמה לש ןתסינכל דואמ חמש רנרב 83.הנשב

 הוויקש םושמ ,׳םיביבר׳ תכירעמ לודחל בשח ףאו ,םייתורפס תע
 תוגלפמה תרזעבש — אוושל —

 .עבק לש העפותל לארשי־ץ־ואב םייתורפסה תעה־יבתכ וכפהי

 םירפוס ובשי ץראבש הדבועב ןה קמונ לארשי־ץראב םייתורפס תע־יבתכ רואל איצוהל ךרוצה

 גהנ הנושארה םלועה־תמחלמל דע טעמכ) הפוריאב תע־יבתכל םהיתוריצי תא חולשל וצלאנש

 םייתורפסה תעה־יבתכ לש םבצמב ןה 84,(הפוריאב תע־יבתכל םירופיסו םירמאמ חולשל רנרב

 .הפוריאב

 אלש וא ,(םימי םתואב רגסנ ,׳חלשה׳ וליפא)לודגה םבורב ורגסנ הפוריאב םייתורפסה תעה־יבתכ

 ול בתכו ׳תכלש׳ תא רואל איצוהל ןמפוש לש ויתונויסנמ שאונ ,המגודל ,רנרב .ןמזב רואל ואצי

 תחנומה ״םיבצע״ יתמישר תא יל רזחה אנא ,ץבוקה תאצוהמ תשאונ םא ,ןמפוש׳ : 11.9.1910 םויב

 בתכמב 85.׳דחוימ סרטנוקב סיפדאו הל תומוד תומישר יתש דועל התוא ףרצא ילוא .המכ הז ךלצא

 — ? ״תכלש״ יהמ׳ :בתכו ׳תכלש׳ לע רנרב גלגל־ןנולתה יקסרפ לא
 תאצל ךירצ היהש יתורפס ץבוק

 לא בתכמב םג 86.׳תוכוסה ר ח א םג אצת םא ,תעדוי — דשה ,רמולכ — תכלשהש אלא ,חספה ינפל

 םסרפל ול בטומ אל םא ססיהו ,ןמזב רואל אצי ׳תורפס׳ םא ויתוקיפס תא רנרב עיבה רבוחל

 :רנרב בתכ 1909 ילויב 3 םוימ רבוחל לש בתכמב .(הנש התואב רגסנש)ילארשי־ץראה ׳רמועה׳ב

 אל ״תורפס״ םא השעא המו ,״תורפס״ ליבשב הלחתהה תא ךל תתל ינא ארי .תמאה תא ךל דיגא׳

 8'.׳הנשב םימעפ עברא תאצל ליחתה ״רמועה״ םג ?ןלהל אציי

 םקלחב ורגסנש ,הפוריאב םירחאה תעה־יבתכ לש םבצמל היה ינייפוא ׳תכלש׳ תעה־בתכ לש ובצמ
 ואציש תע־יבתכ םגש ןייצל ןיינעמ .שומימ ידיל ללכ העיגה אל רואל םתאצוהל תינכתהש וא לודגה

 ־דח העפוהב ,תופיצר רסוחב ונייפאתה ,יתורפסה זכרמה לש ןושארה בלשב לארשי־ץראב רואל

 לע דיעה הפוריאב תעה־יבתכ לש םבצמ דועב ,םלוא .רתויב ףפור ירמוח םויקבו ךשמה־אלל תימעפ

 ,לארשי־ץראב םייתורפס תע־יבתכ איצוהל תונויסנה ירה ,םש םייתורפסה םיזכרמה לש םתעיקש
 םייח לארשי־ץראב םיקהל ןויסינה לש ותלחתהל אקווד םיינייפוא ויה ,םירידס־אלו םייערא ויהש

 .םיאלמ םייתורפס

 הנתנש םושמ ןה ,רנרב תפוקתב תפדעומ הרטמ תניחבב התיה יתורפס תע־בתכ לש רואל ותאצוה

 רפוסל קר אלו — םירפוס לש הצובקל ורשפאו ןתביתכל ךומס ומסרפתהש תוריציל ידימ יוטיב

 תצאומ תיתורפס תוליעפ לש התליחת תעה־בתכב וארש םושמ ןה ,םהיתוריצי תא םסרפל — דחא

 ? םירלפמסכא ףלאב קר ספדוי ןושארה ץבוקהש קחשת אלה׳ :רבוחל לא ןימינב ׳ר בתכ ךכו ;רתוי

 88.׳העונת וזיא לחתש רקיעה ירה ,ונלצא רקיעה וניא ץבוקה ירה םלואו

 .698 תרגיא ,םש 83

 .476 ,469 ,451 ,442 תורגא ,םש :הז ןיינעב האר 84

 .442 תרגיא ,םש 87 .470 תרגיא ,םש 86 .477 תרגיא ,םש 85

 .׳הלחתה לעכ רבעמ לעכ ונא םיטרפמ [!רוקמב ךכ] םיצבוקה לע׳ :בתכ ובש רבוחל לא רחא בתכמ האר ןכו 88

 .1 1265/157 םיזנג

227 

This content downloaded from 132.66.160.154 on Wed, 13 Aug 2014 04:41:56 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 טיבש רהז

 קר וב וארש תורפס ישנא ויה יכ םא ,יתורפס תע־בתכל ףילחת רנרב תפוקתב שמיש יתורפסה ץבוקה

 ףסכ עיקשהל הנווכה לע ןימינב ׳ר קעזנ רנרב לא בתכמב .יתורפס ןוחרי לש ותמקהל רותחל יעצמא

 800 םואתפ תוצוחנ המלו׳ :ןוחריב ועיקשהל ידכ ףסכה לע רומשל שיש ןעטו ,יתורפס ץבוקב בר

 ןוחריב םיצורשכ רוחיב .1,000 יד ?.מסקא 1,500 המל ןכו ?׳רפ 600 המודמכ ונירבד ויה אלה ,׳רפ

 ,ןימינב ׳ר לש ותדמעל ףתוש היה אל רנרב 89.׳[!רוקמב ךכ] םיצבוקב ידמ רתוי עיקשהל ילבל ךירצ

 ־תונוילג הרשע) דבוכמ ותסיפת יפל היהש ףקיהב םייתורפס םיצבק רואל איצוהל אקווד הוויקו

 .ןטק ףקיהב ןוחרי עובק ןפואב רואל איצוהל ןימינב ׳ר לש ותינכתל רנרב דגנתה וז הביסמ .(סופד

 ןיא׳ :1913 ילויב 11 םוימ ןימינב ׳ר לא ובתכמב רנרב אטיב ןוחרי לש םצמוצמ ףקיהל ותודגנתה תא

 תונוילג השלש לש הנטק המיב דוע ףיסות המו ןתת המ .ןוחריל ךכ לכ םיפאוש םתא המל ןיבמ ינא

 90.׳שדוחל

 םייתורפס תע־יבתכ תאצוהל תוינכת

 רנרב לש ותיילע ינפל דוע רואל אצי ׳רמועה׳ ,ןושארה רידסה ינוליחה יתורפסה תעה־בתכ ,רומאכ

 ־ץראל דנרב לש ותיילעל ךומס .ןויצ־ןב ׳ש לש ותכירעב 1909-1907 םינשה ןיב ,לארשי־ץראל

 :׳םינמזה ]יב׳ ,׳םירצמה ןיב׳ ,׳הדובעב׳ ומכ םיימעפ־דח םקלחב ,תע־יבתכ המכ ץראב ודסונ לארשי

 רנרב .הגלפמ ידי־לע ןכמ־רחאלו תיטרפ המזויב הליחת ואציש ,׳םיביבר׳ ומכ ,רתוי םיביצי םקלחבו

 .םתכירעל ףתוש היהו םייתורפס תע־יבתכ רואל איצוהל תונויסנב תיזכרמ תומד היה

 ,המשגוה אל וז תינכת םלוא 91,יתורפס תע־בתכ רבוחל םע ףותישב רואל איצוהל רמב הסינ הליחת

 :תע־בתכ רואל איצוהל ונממ םיענומ ןומימה יישקש לע ןנולתה ןמכיפ לא בתכמבו

 ילמלא ,(אלמ רמוח טעמכ יל שי)הזכ ץבוק איצוהל לוכי יתייה ינא םג .׳תכלש׳ תא ריכזמ התא

 92.לזמ יל ןיא הזב לבא .םילבור תואמ שמחכ הזכ קסע ןימב עיקשהל הבאיש ,ל״ומ אצמנ היה

 רואל איצוהל תורשפאהו ךרוצה םצעב קפס תלטהלו שואי יעגרל רנרב תא ואיבה ןומימה יישק

 תעה־בתכ לש ירמוחה ומויק תא חיטבהל שיש ןימינב ׳רל בתכ 1913 תנשב .םייתורפס תע־יבתכ

 :די־יבתכ םהמ םינימזמו םירפוסל םינופש ינפל

 הזל תורשפאה שיו [!רוקמב ךכ] םיצבוק איצוהל ץוחנ ללכבש ,בשוח התא םא םלואו

 הנפאו םעפ דוע הז לע בותכ יזא ,(תוסנל רשפאש אלא ,קפסב תלטומ תינחורה תורשפאה)

 93.םהיניעב עתעתמכ היהא המל .םירפוסל

 תומזוימ קספ אלש םשכ ,תע־יבתכ תאצוהל ויתוינכתמ רנרב לדח אל ,הלא שואי יעגר ףא־לע

 םירבד׳ וא ׳דיחיה ךרדב׳ םשב יתורפס ץבוק רואל איצוהל בשח 1911־ב .תול״ומה םוחתב תושדח

 .18777-א םיזנג 89

 .572 תרגיא ,יבתכ לכ ,רמכ 90

 .445 תרגיא ,םש 91

 .484 תרגיא ,םש :םג הז ןיינעב הארו :483 תרגיא ,םש 92

 .542 תרגיא ,םש 93
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 לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה תושבגתה

 ׳ןמזה׳ ץבוקב וב םסרפל בשחש רמאמה תא םסרפ רנרבו ,לעופה לא האצי אל וז תינכת םג .׳בתכבש

 .בובלב דוע רואל ואיצוהל לחהש ,׳םיביבר׳ רבדב ויתוינכת וכז רתוי הבר החלצהל .1911 רבמבונב

 איצוהל ,לעופה לא האצי אלש ,ןימינב ׳ר לש תיזוידנארגה ותינכת לש ירפ התיה ׳םיביבר׳ תאצוה

 ידוסי ןוה ידי־לע החטבוה הרידסה ותאצוהש ,סופד־תונוילג הרשע לש ףקיהב יתורפס ןוחרי רואל

 בתכו ,(רתוי רחואמ ררבתהש יפכ ,קדצבו)וז תינכתב ןימאה אל רנרב 94.םיקנארפ 10,000 לש

 ומכ ,םייתורפס םיצבק רואל איצוהל רנרב עיצה ןוחריה תינכת םוקמב 95.׳הארנ היחנ םא׳ :רבוחלל

 ,(96׳םיתניב׳ ץבוקה תא רתוי רחואמ איצוה אוה)ןוחריה תינכתמ שאונ ןימינב ׳רש רחאלו ,׳םיביבר׳

 אציש דיחיה ילוא היהש ,הז תע־בתכ םג יכ םא ,׳םיביבר׳ לש רואל האצוהב םיצמאמה בור ועקשוה

 .םיבר םיישקבו תוקספהב עיפוה ,תופיצרב הפוקת התואב רואל

 ואיצוהל חילציש רבס רמבו ,1912 לירפאב דוע התלעוה ,ג ,׳םיביבר׳ תא רואל איצוהל תינכתה

 תרכוחכ ,1913 טסוגואב ,ןכמ־רחאל הנש קר רואל אצי ץבוקה םלוא ,םיישדוח וא שדוח ךות רואל

 רואל אצי ,ד-ג ,׳םיביבר׳ש רחאל דימ 97.לארשי־ץראב ובשיש םירפוס ויה היפתתשמ בורש ,הלופכ

 םיישק לשב ידמל םצמוצמ היה ,ה ,׳םיביבר׳ לש ופקיה .ה ,׳םיביבר׳ב ךשמה ול רוציל רנרב שקיב

 אלש ששח רתוי רחואמ .ו ,׳םיביבר׳ל ,ה ,׳םיביבר׳ל דעויש רמוחה ןמ קלח ריבעה רתבו ,םיינכט

 ,הארנה יפכו — תועובש השולש דועב ואצי ׳ה ״םיביבר״ה׳ :רבוחלל בתכו ׳םיביבר׳ל ךשמה היהי

 יצבוקל ךשמה לע יתמלח ופיל יבושל םינושארה םימיב׳ :בתכ יחמק ׳דל 98.׳ףסכ ןיא .לסח

 םשב ןיסנג רכזל ץבוק ךורעל רנרב םיכסה 1913 יאמב 99.׳תמאתמ וניא םולחה לבא ,״םיביבר׳׳

 ׳הדיצה׳ תא רימהל בשח רנרבו ,יתורפס רמוח לש םיישקבו ןומימ יישקב לקתנ ץבוקה .׳הדיצה׳

 ההובג המר לע יתורפס ץבוקב תוכזל םגו ,ו ,׳םיביבר׳ תא רואל איצוהל ךכ ידי־לעו ,׳םיביבר׳ב

 :רנרב בתכ ,ץבוקה ןומימב וניינעש ,יקסבוכיבל בתכמב .ןיסנג לש ורכזל

 םשור השועו ומצעל הלודג הכרב עבוק ץבוק תאצוהל קיפסי ףסאייש רמוחהש ןימאמ יניא

 בצמהו הטעמ החטבהה — חונמה רכזל ׳םיביבר׳ יצבוקמ דחא איצונשכ ,וישכע .לודג

 100.םיענ רתוי

 ףסכב רואל ותאצוה תא ןמימ רנרבש ,ו ,׳םיביבר׳ םגו ׳הדיצה׳ ץבוקה םג רואל ואצי רבד לש ופוסב

 .׳ושנועו אטחה׳ לש ומוגרתל ׳לביטש׳מ לביקש

 תעה־יבתכ תאצוה םוחתב המזויה תא הריבעה ,תיתורפסה תוליעפל םילעופה־תוגלפמ לש ןתסינכ

 ול עצוהש רחאל ,ז ,׳םיביבר׳ תא רואל איצוהל תינכתה תא שטנ רנרב .תוגלפמה לא תויטרפ םיידימ

 םנמא םא קפקפ םלוא ,׳הדובעה־תודחא׳ תגלפמ ידיב רואל אציש ׳המדאה׳ תעה־בתכ תא ךורעל

 ,ןוסלנצכ לרב לא בתכמב הלעה ויתוקיפס תא .המילש הנש ךשמב רואל תאצל תעה־בתכ ךישמי

 .11265/157 םיזנג 94

 .520 תרגיא ,יבתכ לכ ,רמב 95

 .18782-א םיזנג :׳םיתמב׳ ץבוקה תינכת לע ןימינב ׳ר לש ובתכמ האר 96

 .578 תרגיא ,יבתכ לכ ,רמב :האר ,ד-ג ,׳םיביבר׳ ץבוקה תינכת לע 97

 .623 תרגיא ,םש 98

 .693 תרגיא ,םש 99

 .597 תרגיא ,םש 100
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 טיבש רהז

 הנש ךשמב התאיצי תורשפאב ןימאמ התא :תמאה תא יל רומא י ״המדאה״ רבדב המוי :לאש ובש

 היהי אלש רורב היה 1920־בו ,םוקמ היה רתב לש ויתוששחלש ררבתה רתוי רחואמ ׳?המלש

 אצי תאז תורמל)לגרה תא הטשפ ׳הדובעה־תודחא׳ לש םירפסה־תאצוהש רחאל תעה־בתכל ךשמה

 ־םייתורפסה תעה־יבתכ לש םתריגס .(רמב לש ותומ רחאל ׳המדאה׳ לש ףסונ ץבוק רואל

 רשא ללח ,לארשי־ץראב םייתורפסה םייחב קיר ללח הריתוה ,׳תורבעמ׳ו ׳המדאה׳ ,םייתגלפמה

 .1922 תנשב ׳םידה׳ תעה בתכ לש רואל ותאצוה םע קר אלמתה

 רגרב תפוקתב יתורפס תע־בתכ תכירעב םיישק

 ינפל :תעה־בתכ תוליעפב תופוקת יתש ןיב ןיחבהל רשפא יתורפסה זכרמה לש ןושארה בלשב

 לש רואל האצוהב תוברועמ תויהל םילעופה־תוגלפמ ולחה המחלמה רחאל .הירחאלו המחלמה

 היה ,תיגולואידיאה תוירחאהו ,תעה־בתכ תאצוהבש יפסכה לטנהו .(׳המדאה׳ו ׳תורבעמ׳)תע־יבתכ

 וקסעש ,וירבחו דנרב לע יפסכה לטנה רקיע חנוה הנושארה הפוקתב ,תאז תמועל .םהילע לטומ

 ברעל ילב ,יתורפסה רמוחה םוסרפב םנוצרכ גוהנל םיישפוח ויה תאז םע ךא ,תעה־יבתכ תאצוהב

 101.םייגולואידיא םילוקיש

 םיישקב ולקתנ ,תיל׳׳ומה תוליעפל םג ללכ־ךרדב םירושק ויהש ,לארשי־ץראב תעה־יבתכ יכרוע

 לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה תא דחוימב ונייפאש םיישקבו ,ללכ־ךרדב תע־יבתכ םינייפאמה

 .םינושארה ותושבגתה יבלשב

 תולתהו יתורפס רמוחב רוסחמה ויה יתורפסה זכרמה לש ןושארה בלשב דחוימב וטלבש םיישקה

 התיה ,םתשלוח תורמל ,הפוריאב םייתורפסה םיזכרמב תעה־בתכ ךרוע לש ותולת 102.הפוריאב

 רמוחה לש וביט רבדב תורשפל ןכומ היה אלש ,רנרב .יתורפס רמוחב תולתו תילכלכ תולת :הלופכ

 ולכי אל לארשי־ץראב ובשיש הלאש םושמ ,הפוריאב ובשיש םירפוסל תונפל ץלאנ ,יתורפסה

 הפוריאב יתורפסה זכרמב תילכלכה תולתה דועב םלוא .יתורפס רמוחל ויתועיבת לכ תא קפסל

 יתורפסה רמוחב תולתה ,לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה קזחתהש לככ ,רומאכ ,השלחנו הכלה

 .המחלמה רחאל םג הכשמנו הכלה הפוריאמ

 םיצבק רואל איצוהל וצלאנ ותרובחו רנרבש ךכל תפסונ הביס היה יתורפסה רמוחב רוסחמה

 ,המגמב תודיחאו תועיבקו תופיצר תשרוד תעיבתכ לש ותאצוהש םושמ ,תע־יבתכ אלו םייתורפס

 רואל ותאצוהו ,יתורפס רמוח קיפסמ שי ךרועה ידיב רשאכ רואל איצוהל רשפא יתורפס ץבוק וליאו

 .םינמזה־רדס תניחבמ ךכ םושמ תוחפ תבייחמ

 ,םייתגלפמה־םייתורפסה !ועה־יבתכ יכרוע תא וחניהש םייגולואידיאה םילוקישה רואיתב תקסוע יניא הז רמאמב 101

 .ותרובחו רמב וכרעש םייתורפסה םיצבקב יתורפסה רמוחה לש היצקלסה תא ועבקש תויתורפסה תומרונב אל םגו

 .13 הרעה ,ליעל ,טיבש :האר הז ןיינעל

 תוילכלכ תויצקנס ליטהל הפוריאב יתורפסה זכרמה לש ותלוכיב הפוריאב תילכלכה תולתה העיגה קזחה היוטיבל 102

 ,׳תורפסבו תונותעב׳ םשב ,׳ריעצה לעופה׳ב רמאמ 1910־ב רנרב םסרפ רשאכ .לארשי־ץראב יתורפסה זכרמה לע

 100 ךסב העובקה ותכימת תא קיספהל ,יסרוקיפאכ רמאמה תא שריפש ,׳ןויצ־יבבוח׳ לש יאסירואה דעווה םייא

 לכ ,רנרב :האר .הקספוה ןכא ןותיעב תיפסכה הכימתה .תכרעמה ןמ רתב אצוי אל םא ,ןותיעב שדוחל םיקנארפ

 .494 תרגיא ,יבתכ
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 לארשיך׳ראב יתורפסה זכרמה תושבגתה

 תא ׳ליצהל׳ םהמ שקיב ףא םיתעלו ,הפוריאבו ץראב םיבתוכב קוחדל תובר םימעפ ץלאנ רנרב

 ותופתתשה תא ןימינב ׳ר עבת ,לשמל ,רבוחל לא בתכמב .יתורפס רמוח חולשמ ידי־לע ץבוקה

 ךכ] םיצבוק איצוהל ונילע םיתניב םלואו׳ :ץבוקל תיחרכהכ הגצוה וזו ,ץבוקב וירבח תופתתשהו

 םישרוד ונאש אצוי [...] םישדח השולשב םעפ םיירוקמ םירבד רקיעב .תונוילג ׳ה ינב [י רוקמב
 ןמפושל ,ןילייבל ,יקסב׳צידרבל ,ץיבוקרב ד״יל תועיבקב הנפ רנרב םג 103.׳ םכיר מ א מ תא עיגפמב

 .רואל איצוהל שקיבש ץבוקל יתורפס רמוח ול וחלשיש שקיבו ,לארשי־ץראב ובשי אלש ,רבוחללו

 :בתכ ובש ,ץיבוקרבל בתכמב ומכ ,תיתורפסה ותמרל יאנתכ ץבוקב םתופתתשה תא רידגה אוה

 ודמעי אל ךתומכש םירפוס םאש ,הווקמ ינא לבא ,ךיניעב ןח הזה ץבוקה אצמי םא ,עדוי יניא

 '04.רתוי םיבוט םיאבה [!רוקמב ךכ] םיצבוקה ויהי ,וז תיערא המיבל קוחרמ

 אלו ,יתורפס רמוחב רוסחמה תייעבל ׳םידה׳ יכרוע לש ןורתפה תא לצינ אל רנרבש ןייצל ןיינעמ

 ,תירוקמ תילארשי־ץרא תורפס םסרפל ףידעה אוה .םירופיס וא םירמאמ לש םימוגרת ויצבקב ללכ

 .ילארשי־ץראה דרשמה לש םימוגרתה לעפמל וא ׳תפי׳ יצבוקל תמגרותמה תורפסה תא ריאשהלו

 רמוחה תא חיטבהל קר אל רנרבל הרשפא הקירמאבו הפוריאב םימיוסמ םירפוסמ רמוח תנמזה

 תא ךירעהש םירפוסל קר הנפש םושמ ,יתורפס רמוח לש םדקומ ןוימ עצבל םג אלא ,ץבוקל

 ־ץראה םירפוסל יוטיב תתל םיילארשי־ץרא אל םירפוסמ רמוחה תנמזה הרשפא ,תאז םע .םתביתכ

 היה לוכי ךכ קרש םושמ ,ול קוקז היה רתבש יתורפסה רמוחה לכ תא קפסל ולכי אלש ,םיילארשי

 תא םעפ אל ןימינב ׳רו רנרב ועיבה םינוש םיבתכמב 105.יתורפסה רמוחב ללחה תא אלמל רנרב

 :רנרבל הגאדב ןימינב ׳ר בתכ ,המגודל ,ךכ .ץבוקה תא אלמל המב םהל היהי אלש םששח

 וליאו ץיאמ ינא ןונגעב ?םדעלב איצוהל לכונה — ill ץבוקל םטע ירפ תא ונתי אל םה םא

 ךירצ קחציל ?התאו .הוקמש אלא ,ןכומה ןמ ןיא [!רוקמב ךכ] ןורב .דל .ןתי אל הארנכ ריאמ
 106.חינהל ךירצ אל רלישל םג .היולג עובשב םיימעפ בותכל התא

 רמב לש וימיב םג תכרעמה־קית לבס ,יתורפס רמוחב ינורכה רוסחמה תורמלש ,ןייצל ןיינעמ

 ,07.(׳םיבותכ׳ לשו ׳םידה׳ לש תכרעמה־קית תא םג הנייפאש העפות) םיריש לש ףדועמ

 רואל ואצי אל רנרב תפוקתבש ךכל ומרג יתורפס רמוח לש ותגשהבו תעה־יבתכ לש ןומימה יישק

 ןוגכ ,םייתורפס םיצבק תאצוהב וקפתסה תורפסה ישנאו ,תופיצרבו תועיבקב םייתורפס תע־יבתכ

 תא רואל איצוהל ולחה םילעופה־תוגלפמ רשאכ ,המחלמה רחאל קר .׳הדיצה׳ו ׳םיתמב׳ ,׳םיביבר׳

 םישדח םיישק וירחא ררג הז יוניש םלוא ,בצמב יוניש ןמתסה ,׳תורבעמ׳ו ׳המדאה׳ תעה־יבתכ

 לש םידחוימה ויכרצב בשחתהל ךרוצה ןמו תורפסה לש היצאזיטילופה ןמ רקיעב ועבנש ,הכירעב

 .הלא תע־יבתכב ויכרעל יוטיב אוצמל היה רומאו ,םילעופה ברקמ אבש םיארוקה־להק

 .! 1265/157 םיזנג 103

 .587 תרגיא ,יבתכ לכ ,רמב 104

 .689 תרגיא ,םש 105

 . 1 1877-א םיזנג 106

 .686 תרגיא ,יבתכ לכ ,רתב 107
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 טיבש רהז

 יתורפסה יווהה

 .הקומע תודידי לש םג אלא ,הדובע לש קר אל ויה הפוקת התואב תורפסה ישנא ןיב םירשקה
 וא ופי)םוקמ ותואב ורג ללכ־ךרדבש ,הנטק תידוהי הייסולכוא ברקב טע־ישנא טעמ לש םתואיצמ

 היה רנרב .הזל הז דואמ םיברוקמל םתוא הכפה ,תפתושמ םיסרטניא תכרעמ םהל התיהו ,(םילשורי

 בתכ ףולרוא לעו וילעש ,ןונגעלו יקסננזופ םחנמל ,טיירטש םולשל ,ןימינב ׳רל רקיעב ברוקמ

 בקעי םע םג תודידיב היהו 108.׳םשפנ לכב יל םירוסמו ןורשכ ילעב םיליחתמ םהינש׳ :רבוחלל

 .ןויצ־ק ׳שו ןוראב הרובד ,ץיבוניבר

 תובתכתהבו ,םירפסו םייתורפס םיצבק לש רואל תפתושמ האצוהב האטבתה םישנאה ןיב הברקה

 תעב־הבו ,רתויב םיימיטניאה םיתעל ,םהיתושגר לע ורפיסו םבל תא וחתפ הבש ,םהיניב הבורקה

 ינייפוא .רואל האצוהל תוינכתו םירופיסו םירמאמ לע תובוגת ומכ ,םינוש תורפס יניינעב םג וקסע

 :בתכ ובש ,ןילייב לא רנרב לש ובתכמ תורפס יניינעל םיישיא םיניינע ןיב בוריעל

 תחת ןאכ דוחיבו ,חותרלמ קסופ וניא םדה .הצחמו םייתנש קר יל םג וראשנ םישולשה תונשל

 תישפחה הבהאה לש הנמז דוע העיגה אל !שאייתהל ךירצש יאדו הזמש אלא ,שמשה ינרק

 109.יתורפס רמוח ןיא .וכותל תתל המ ןיא ׳צ״העופה׳בו [...]

 ךשמב רז תיבב והש םיתעלו ,םהל םיברוקמה לש םהיתבב תובורק םיתעל ורקיב תורפסה ישנא

 ונא׳ :ותחפשמ לכ םע דחי ותיבב ררוגתהלו אובל רנרב ונימזה יקסננזופ לא בתכמב .הכורא הפוקת

 ןבומה רבד בותכל ךירצ יתייה אל .ונלצא תויהל ,ןבומכ ולכות ,הריד ואצמתש דעו ,הנשיה ונתרידב

 אלא ,הפקה־יתבב רצונ אל רנרב תפוקתב יתורפסה יווהה ״0.׳תוריהב רתיל ,תאז לכבו ,וילאמ

 קילאיב לש ןולאסה ומכ יתורפס ןולאס לש חסונב אל ךא) םייטרפ םיתבב םיישיא םירוקיבב

 יתארק תבשב .״רושימל בקעה היהו״ יל םרג בר גנוע׳ :ןימינב ׳ר רפיס רנרב לא בתכמב .(הסידואב

 '".׳יתנקז םע דחי

 רנרבב ,המגודל ,ףזנ ןימינב ׳ר .םיישיאה םהייחב הבר תוברועמל האיבה םירפוסה ןיב הברה הברקה

 "3,הרומכ הדובע ול רדסל הסינ "2,ותיבב חונל אב אלו יופיר יכרוצל הירבטל עוסנל רהימש לע

 אוה ,״תוליל״ רופס עובשה בתכ ןומע׳ :ןונגע לש וישעמו וחור־בצמ לע רנרבל רפיס רחא בתכמבו

 לע דעוס ונתיבב בשוי .וירועשמ טעמ רכתשמ םג .תוצירחב דבוע .ןוילגל בורק .תעכ וקיתעמ

 "4.׳ול םולש — תובצעה דבלמ .וננחלש

 רנרב .תילכלכ הניחבמ םג אלא ינחורה ןבומב קר אל ,ינשב דחאה וכמתנו הזל הז וגאד םג םירפוסה

 "5.בוחה תא ריזחהל הארנכ וב וציאה אלש ,טיירטש םיחאה ןמו ןימינב ׳רמ םיפסכ םעפ אל הוול

 .445 תרגיא ,םש 108

 .435 תרגיא ,םש 109

 .691 תרגיא ,םש 110

 .18774-א םיזנג 111

 .18764-א םיזנג 112

 .18787-א םיזנג 113

 .20778-א םיזנג 114

 .540 תרגיא ,יבתכ לכ ,רנרב :המגודל ,האר 115
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 לארשיךראב יתורפסה זכרמה תושבגתה

 ,יופירל םירצמל עוסנל לכויש ידכ תיבגמ םירפוסה ונעמל וכרע ,ןומר צ״י ררושמהו רפוסה הלחשכ

 :׳המראה׳ו ׳ץראה׳ תוכרעמל אבה בתכמה תא בתכ ןימינב ׳רו

 עוסנל וילעש איה אפורה תדוקפ .שונא ובצמו ןמז המכ הז הלח ןומר .צ.י ררושמהו רפוסה

 ונצראב המייקתנ וליא .ועמשמכ טושפ ,םחל תסורפ ןיא ותיבבו [...] .המהמתה ילבו המירצמ

 םירהל ׳בכ תא שקבל דבכתא ןיאש ןויכמ לבא ,הזכ הרקמב תרזוע יאדוב התיה םירפוס תדוגא

 "6.בל .א רמ ידיל ףסכה תא חולשלו םירומהו םירפוסה גוח ןיב ףיסוהל םגו ,םתמורת תא

 תא םיריכמ םלוכ׳ הבש הריוואב םהיניב םיימיטניאה םירשקהו םירפוסה לש הברה תוברועמה

 םג יתורפסה זכרמה תא ןייפאל ךישמהש ,םוחד יווה לש ,תוילילש תועפות םג הרצי ,׳םלוכ

 ןאכמ׳ ורופיסש ךכמ תושק הווכנ רנרב .יתורפסה זכרמה לש ינשה בלשב םגו רבעמה־תפוקתב

 בתכ 1911 ילויב 6 םויבו ,׳ריעצה לעופה׳ תכרעמ ישנא לע רפסמה ׳חתפמ׳ רופיסכ שרפתה ׳ןאכמו

 הכז רופיסהש תונשרפה לע ותהימת תא עיבה ובו ,ןותיעב םסרופ אלש ,תכרעמה לא שגרנ בתכמ

 :רתב בתכ ראשה ןיב .הל

 ,םכמשב םויה יל דגוה רשאכ ,יבל ץמחנ המו יתממותשנ המ ידידי ,ןיבהל ולכות הז לכמ

 ,׳תיניצה הרוטקירקה׳ ידי לע םיבלענ םכמצע תא םיאצומ ...׳ריעצה לעופה׳ יכרוע ,םתאש

 "יי םכילע יתבתכ רשא

 ,םינודבספב ׳ןולשכו לוכש׳ תא םסרפל שקיבש דע ,׳ןאכמו ןאכמ׳ תשרפמ ךכ לכ עגפנ רנרב

 לכהש ,תיטנולא תויהל הצור יניאו — הז רצו ןטק גוחב בשוי ,יביבח ינא לבא׳ :רבוחל לא ובתוכב

 "8.׳הב םיבגנתמ

★ 

 יתורפסה יווהה אלו יתורפס רמוחבדוסחמה אל ,םיילכלכה םיישקה אל ,םיינכטה םיישקה אל םלוא

 ביטיה ןכא רנרב .תיתורפסה םתוליעפמ לודחל וילא םיברוקמלו רנרבל ומרג םה אל — סוחדה

 "9.׳ונתורפס דבע ,ףוחסהו יוודה יננהו׳ :אבה ןפואב לעפו יח הבש הפוקתה תאו ומצע תא ראתל

 .30979־א ,םיזנג 116

 .505 תרגיא ,יבתכ לכ ,רמב 117

 .590 תרגיא ,םש 118

 .592 תרגיא ,םש 119
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