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:היובש וא הכיסנ הליש תילגרמ 

1914-1840 םילשוריב ןשיה בושייה לש תישנה היווחה 
.םידומע 400 .ב"סשת .ןתיב הרומז ,הפיח תטיסרבינוא :הפיח 

בתכנ ירוטסיהה עדיה באשנ ונממש דועיתה בור .םירבג לש ינומגה לוק הירוטסיהל 

םיבותכהמ רדענ תובר םימעפו טעמוה םישנה לש ןרופיס .םירבג ןעמל םירבג ידי־לע 

םישנה בורש הדבועה לשב ןכו ,םירבגה לש םלעופל ורקיעב ןותנ היה ןיינעהש םושמ 

ךשמב ודבא ןבורש ,הפ־לעבש תורוסמב וקפתסהו בותכו אורק ועדי אל תורבחהמ הברהב 
.תורודה 

בושייה לש תישנה היווחה :היובש וא הכיסנ רפסה תבתוכ לש תרהצומה הרטמה 

זוחמב תישנה תואיצמה תא רשפאה תדימב רזחשל" איה 1914-1840 םילשוריב ןשיה 

ירבגה לוקה" :לופכה לוקה לש חישל תקנעומ תדחוימ בל־תמושתשכ ,<19 'ע> "תוירבגה 

'ע> "םלא ךותמ אקוד םיתיעל ,ןמלוע תא עימשמה ישנה לוקהו תובתוכה ידי לע םגפוהש 
 20).

,תורקוח רקיעבו ,םירקוח לש תדבוכמ הצובקל ךכב תפרטצמ הליש תילגרמ 

םירזוחה םירקחמב ןה ישנה ןפה תאלעהל רקיעב םינווכמו ירדגמה אשונב םויכ םידקמתמש 

.תויוושכע תויתרבח תוכרעמ חתנל םיאבה םירקחמב ןהו רבעה תא םינחובו 

התוויה דועית חימצמ וניאש רוב־הדשל תאצוי איה יכ תרקוחה לש החנההש הארנ 

וילע תכמסנ איהש תורוקמה לוביו ,יוצמ רתא לכב שפחלו רובנל ,רופחל ןברדמ םרוג 

:םיבר םימי ינפ לע התשר תא השרפו ,הישופיחב ןבא לכ הכפה תרבחמה .רתויב םישרמ 

תורוקמ ןיבהל תנמ־לע תומדוק תופוקתל הקימעמ איה םתועצמאבש םיינרות םיבתכ 

;הנודינה הפוקתב םילשוריב ועבקנש תוכלהו םיקספ :םישנ לש ןמוקימב םיעגונה תודמעו 

;תונורכז יקרפ ;הנמיהו םילשורימ וחלשנש תורגא ;םילשוריב המסרפתהש תונותיעה 

רקחמה ימוסרפ לש הבחרה העיריה ,ןבומכו ;תועסמ ירפס ;תובצמ יבג־לע םיבותיכ 

דועיתה ,וז המוצע תכסמ ךותמ .הז ןמז־קרפב םילשורי לש יתרבחה ךרעמה תא םיוולמש 

־תוליעפו תוימזי ,תוינדמל :תוידוחיי םישנ לש םיבתכ ורקיעב וניה םישנ ידי־לע בתכנש 

.ןרפסי רענ הלא ךא .רוביצ 

תופסות ןיבל טסקטה ףוגב אבומש המ ןיב השעמל קלחתמ דועיתה לש ברה שדוגה 

העבראו םישיש םייתאמ םהמ ,םידומע תואמ עברא רפסב .תורעהה לש חפסנב תואבומש 

טוריפ לש םידומע השימחו םישולש דועו תורעה ידומע השימחו םינומש ,טסקט ידומע 

,םוחתב םיקסועל רתויב בושח עדימ רגאמ שמשל םייושע הלא .םישרמו ףיקמ יפרגוילביב 
.רתויב המישרמ תרבחמה לש וז התמורתו 

רקיעב ,תירוטסיהה וז לע תופסונ תונילפיצסידל הנופ תרבחמה החותינבו הנוידב 

,ףקיה־בחר רקחמ םינוב הלא לכ .היגולויצוסבו היגולופורתנאב רדגמה ירקחמ לש םוחתב 

איהש תונושה תוידסומה תורפסב תוומ דעו הדילמ השיאה לש םייחה רוזחמ תא ןחובה 

.ירוביצה רושימהו תיכוניחה תכרעמה ,תילכלכה תכרעמה ,החפשמהו תיבה :ןהב תבלושמ 

,תונוגע ,תונמלא :הרבחה ילושב ןביצה ןלרוגש םישנב ןוידל קרפ השידקמ איה ןכ־ומכ 

.ןויסימל תונענהו תונוז 

רחאל דחא םוקממ רבעמל .הריגה ידי־לע הבורב התנבנ םילשורי ידוהי לש הליהקה 
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םיאבה הלוגה ישנא יבגל וא) רגהל הטלחהה םצעב לחה ,םיבר םייתרבח םיביכרמ שי 

.שדחה םוקמב תובשייתהב הלכו ,ךרדה ילוטלטבו עסמב ךשמה ,(תולעל - םילשוריל 

וא ןהילעבל ןתעינכמ העבנ היילעל םישנה תונעיה םא הלאשה תא הלעמ תרבחמה 

יובירו ,הנעמ אלל השעמל תרתונ וז הבושח הלאש .לארשי־ץראל ןהלש ןתהימכמ 

ומויק תא השיגדמ תרבחמה ,ךכ םאו ךכ םא .תומגמה יתש תא ששאמ תואבומה תומגודה 

רשאו ,ןתיילע רחאל ןהו היילע םרטב ןה ,םישנה לש ןהיתובילב םעיפש קזח יתד ךרע לש 

.טרפב םילשוריבו ללכב שדוקה־ץראב ןתבישיל עייסמ םרוגו היילעל ןברדמ םרוג הוויה 

לגרל־היילעה תאש ךכ ידכ דע תרבחמה לע תלבוקמ תיתדה היווחה לש וז הייאר 

ךותב תולעתה לש היילעכ האור איה ,םישנ ןיב ץופנ היהש גהונ ,םישודקה תומוקמל 

.הליבומה היילעה הניהש ,לארשי־ץראל היילעה 

ףתתשהלמ השעמל העונמ התייה השיאהש יתדבועה ןותנה ביבס בסנ ןוידה רקיע 

דיקפת רתויה לכל דעונ םישנלשכ ,םירבג לש ןוגרא וניה תסנכה־תיב .תירוביצה הרפסב 

קר ואשנ םיירוביצה־מייטילופה םידיקפתב .הקוזחתב םיילוש םידיקפת וא הנזאה לש ליבס 

רקיעב ,רחסמב וקסע םישנ לש טועימ .עויסו דעס ימוחת םיתיעל וריתוה םישנלשכ ,םירבג 

ילאיצוס עויס ,תודליימ :םישנל וצקוהש םיידוחיי םידיקפתב ושמיש וא ,תוינוונחכ 

.תיתחפשמה וז אופיא התייה תירקיעה תישנה הרפסה .תוריש ידיקפתו 

ןיעמ" הניהש ,החפשמה תרגסמב השיאה לש המוקמב ןוידה תא תחתופ תרבחמה 

איה תאז םעו ,הרבחה לש םיסומכה היתונוצרו היתושיג םיכתינו םילהמנ הבש הדבעמ 

השיאה םאה" :הלאשה תגצהמ תרזגנ רפסה תרתוכ .(59 'ע) "תובישח בר יוניש ןכוס 
עיבצמו רזוח הלאשה תגצה תא הוולמה חותינה .<60 'ע)"?היובש וא הכיסנ איה התפוחב 

,הידוקפתו הישעמ תא םינווכמ םישקונ םיללכ רשאכ ,החפשמב תוחנה הבצמ לע לילעב 

השיאה תא תבייחמה השקונ םיללכ תכרעמב הלכו םירוהה ידי־לע גוזה־ןב תעיבקב לחה 

תחוורל תמרותו תמתרנ השיאה רשאכ םג .הלעב תורמ תא טעמכ גייס אלל לבקל 

לשו טרפכ הלעב לש ותוכמס ינפל ןיידע העונכ איהו םילבגומ היקוסיע ימוחת ,החפשמה 

.ללככ הליהקבש םירבגה 

תיפרגומד הדבוע ךא ,תוחפשמ־תוחפשמ הבורב היונב התייה םילשוריב הליהקה 

ולעש הלא - תונמלאה לש ברה ןרפסמ איה ,םילשוריל ילוא תידוחיי הניהש ,תניינעמ 

ושטננש תובר תונוגע םג ויה ןדיצל .ריעב ןתובשייתה ידכ ךות ונמלאתהש הלאו ,ןפגב 

יוביר תדיח ךא ,תונמלא ןתוא לש ןהייח יבגל םירואיתו ןיכומיס שי רפסב .ןהילעב ידי־לע 

.הרותפ־יתלב ןיידע הרתונ ,ןפגב ולעש תונמלא ןתוא רקיעב ,םילשוריב תונמלאה 

םהל ואצמו ואבוי םייתלכשהו םיילכלכ המדק יכילהתו ,הירמש לע הדקש אל םילשורי 

המיעטב םג תוכזל ולחה ןהו ,םישנ לש הקוסעתה ימוחת ובחרתה העמק העמק .הב הזיחא 

תונבמ קלחו ,רפס־יתבב דומלל ולחה םילשורי תונבמ קלח :הלכשההו דומילה תוריפמ 

ןתוליעפ תא וביחרה םישנ .ןויסימה לש ךוניחה תכרעמב םג ורזענ תידרפסה הדעה 

בושייה ןיב ורביחש יוניש יכילהתב ובלתשהו ,דעסו ךוניח ימוחתב רקיעב ,תירוביצה 

.שדחה בושייל ןשיה 

:םילשוריב ובשיש תודעה לכל סחייתמ אוהו ,רישעו בר רפסב דועיתה ,רומאכ 

תונייפאמה תודועת לש האבההו ןויצה תורמל ךא .חרזמה תודעו םידרפס ,םיזנכשא 

ויתובקעב תואבומה תונקסמהו חותינהש הארנ ,תונושה תודעה ינב ןיב ומייקתהש םילדבה 

.תויזנכשאה תודעה ינב יפלכ רתוי םיטומ 
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ןיעמ םישגהל האבה תיתד הליהק לאכ תימלשוריה הליהקה ללכל תוסחייתהה 

עור תא תולבקמ ךכל םאתהבו .דמיע תוהדזמ םישנ םגש הרטמ ־ השודקבש תולעתה 

םינפמ תמלעתמו הליהקה לש דחא ןפ השעמל האור ־ תותיחנו תולד ייח לש הרזגה 
.םירחא 

םג ןוכנ ;בורל תובישיו שרדמ־יתב ומייקתהו םידמולה ובר םילשוריבש ןוכנ 

הכימת התוא - "הקולחה" ימדמ ויחו הכאלמ לכב וסאמש םינלטבה ובר םילשוריבש 

הלאכ םג ויה םדיצל ךא ;לארשי־ץראב שדוקה־ירע יבשויב הלוגה יבשוי לש תילכלכ 

לכבכ ,היה םילשוריל רגהל םיבר םילוע עינהש ףחדה .םתוא הפטע אל השודקה תליהש 

יבשוי םג ,תרחא הליהק לכבכ ,ךכ לע ףסונ .ילכלכו יתחפשמ־ישיא םג ,תרחא הריגה 

לע ,דועו תאז .םירחא םינפ םג םילשוריל ופיסוה הלא .רחסמבו הכאלמב וקסע םילשורי 

קר ודחוי הלא םיפסכ ןכש ,"הקולח" ימד לבקל רוסיא לח תידרפסה הדעה ינב בור 

ןכל וסנרפתה הליהקה ינב בור .םעה תלדל הרושמב הכימתל ןכו םימכחלו םינברל 

תארקלו ,בור םידרפסה וויה ריעה יבשוי לש יפרגומדה ךתחבש ןוויכמ .רחסממו הכאלממ 

.ךכל םג תעדה תא תתל שי ,תיצחמ - הפוקתה ףוס 

תוחפשמה תא תוחפ תמאות החפשמה ייח תא תנייפאמכ תראותמה תושקונה םג 

תופיל הגאד" היידרפסה םאהו ,ןשאר רעש תא חלגל ווטצה אל תוידרפס םישנ .תוידרפסה 

ףוגה תוברתו יפויש" ןיוצ ןכ־ומכ .<99 'ע) "םיטישכת הל דונעלו התודלימ תבה תא 

ידגב תא וגיצה תוידרפסה תולכה ,<100 'ע> "תוידרפסה ברקב הבר תוניינעתה וררוע 

דובכ ןיגפהל תנמ־לע ןהו יונ םשל ןה התשענ םיטישכת תדינעו ,היסהרפב הינודנה 

תיילת תא תוושהל ןתינ םאה" ־ (םיירגוסב םג םא) תרבחמה לש התרימא .הרקויו 
הלאו הלא ירהו ?רדעב םישבכה יראווצ לע םינומעפה תיילתל םישרשרמה םיטישכתה 

תלבוקמ הניא - <99 'ע> "ןהילע םיעורה תרימש תא חיטבהלו בל־תמושת ררועל ודעונ 
.יילע 

תוידרפס םישנל תויזנכשא םישנ ןיב השיג ילדבהל ןיכומיס האיבמ המצע תרבחמה 

תדבוע היזנכשאה" :תיבה־קשמ תוכאלמל הבר הדימב םינווכמה םוימויה ייחל רשאב 

היידרפסה ...לאל ןברק ןיעמ היצמאמב האור[ו] ...הוצמ םשל קר ,םימש םשל קר התדובע 

ןובשחב איבהל שי ,בוש .(106 'ע> "הפורצ האנה ןויקנה תכאלמב האור ,התמועל 

.רתוי ףא םיתיעלו םילשורי תושנמ תיצחמ הפוקתה תיברמב וויה תוידרפסהש 

ביתכמ ,תיתרוקיב ןיעב וילא תסחייתמ תרבחמה םא םג ,םייקה דועיתה לש וביט 

םה ןכלו ,טעומ םהיבגל דועיתהש םימוחת שי .םהב ןד רפסהש םימוחתה תא םירבדה עבטמ 

השיאה לש תוחנה המוקמ לע תלבקתמה הנומתה ,ךכ .םותחה רפס תניחבב םירתונ 

תומרונה תניחבמש ונילע לבוקמ םא םג ךא ,ינשרד הרואכל תרמוא תיתחפשמה הרפסב 

םיהמת םידמוע ונא ןיידע ,החפשמב רבגה לש ודמעמל תופידע תמייקו המייקתה תועבוקה 

רצונש ףותישה ,גוזה־ינב ןיב ימיטניאה רשקה :החפשמה ייחב תויגוזה לש הדיקפת יבגל 

םיכלהמ ןווכל םאה־השיאה לש החוכ ,הידליו םאה ןיב רשקה ,םינשה ךלהמב םהיניב 

לש התומייקתה תוישואמ םניהש ,הלא לכ .םישנ ןיב תחתפתמה תירבהו ,הל םייוצרש 

ןוויכמ .ךכל סחייתהל תורוקמה ודמע אל תרבחמלו ,דועיתב םמוקמ דקפנ ,החפשמה 

השיאה לשו החפשמה ייח לש הרומח הנומת תלבקתמ ,אוהש יפכ וניה דועיתהש 

םילכה םויכ ונל שי םא רורב אל ?תואיצמה תא תמאות ןכא וז םאה ךא .התרגסמב 

.רסחל תועדומה םצעל תובישח שי ,ואל םא םג ךא ,וז היגוסב ביחרהל םיידותמה 
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םיבתכ הברהכ תמהלתמ טבמ־תדוקנמ בתכנ אל אוהש רמאיי רפסה לש ותוכזל 

ךות ירוטסיהה ןורכיזהמ םישנ לש ןתודקפנ וא ןתוחכונב םשומ שגדה .םויכ םייטסינימפ 

.ןנושלכ תודועת תאבה ידכ 

טבמ ףיסוהלו ידוחייה ימלשוריה יפואה תא ריהבהל התייה תרבחמה לש התרטמ םא 

םג ןוחבל יואר היה ,רומאכ ,הז םע .המישגהל החילצה איה יזא ,תודהיב השיאה תסיפת לע 

השודקבש תולעתה ןיעמ םילשוריב םירוגמבו היילעב ואר ןכא םילשורי תושנמ המכו ימ 

יכ ןכתיי" :הירבדכ .היתושנמ ריעה התבגש ימויקה ריחמה תא םלשל תונוכנ ויה הייטעבש 

תלוכי ןהל הרומש יכ ,ןתעידי עקר לע תילסרבינואה תישנה תועינכה תא ריבסהל ןתינ 

,תרבחמה ירבדכ ,הנייפא המוד תולעתה תשוחת .<261 'ע)"תורחת תב הניאש תולעתהל 

רוסחמ ייחל תונוכנ ויה ןה ףאש ,שדחה בושייה תונב תוינויצה־תויצולחה םישנה תא םג 

ינב ןיבל ןשיה בושייה יגב ןיב רבחמה רשגה היה הז" .הרטמה תא שדקל תנמ־ לע הברקהו 

,הידיב יוצמה דועיתהמ ךכל ןיכומיס קפס אלל האיבמ תרבחמה .<263 'ע> "שדחה בושייה 

:ירוטסיהה רקחמה ימוחתמ בטיה תרכומה תיגולודותמה היעבל םירזוח ונא ןאכש אלא 

?רחא דועית םירסח ונאש העשב יתמגמ דועיתל סחייתהל ןתינ דציכ 

לע עדיה לש תיתועמשמ הרשעה םג רפסב שי ,םישנב קסועה חותינהו עדיה לע ףסונ 

הלא לכ - םייח תוחרואו תודע יסחי ,ךוניח ,ןוגרא ,תודסומ .הליהקכו ריעכ םילשורי 

לש הנבהל הפיסומ תירדגמה הייארהשכ ,העיריה תא םיביחרמו םילשמ רמוחכ םיאבומ 

.םלשה רופיסה 

האמה תליחת לשו הרשע־עשתה האמה לש םילשורי לע תובר בתכנ תונורחאה םינשב 

תורמל ירדגמה ןיינעב טעמכ העגנ אל תאזה הפנעהו הרישעה תורפסה לכ ךא ,םירשעה 

םייואר רפסה ותדלותו רקחמה .אשונה תא לאגו הז ןיוצמ רקחמ אב .תויוצמה תודועתה 

שי .הכ דע ומלאנש תויעב םע תודדומתההו ןוידה ףקיה ,העיריה בחור תניחבמ חבשל 
.הז בושח אשונ לש הלואגד אתלחתא תניחבב רפסב תוארל 

ןומלט־גרומ הנינפ 
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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