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 ץראב היפרגואיג תארוה תונש האמ
 תוראה -

 לג-רב םרוי

 הפיח תטיסרבינוא

 אובמ

«I 

 ,ילכלכה סיסבב ,ףונב ,היסולכואה בכרהב - תובר תורומת לארשי ץראב וללוחתה תונורחאה םינשה האמב
 לש התמקהל דע ,יטירבה טדנמה ךרד ,תיכרותה הירפמיאה ילושב תלשחנ ץראמ ;םייטילופה םירטשמה יפואבו
 ,תונורקעו תודבוע וליא ?הפוקת התואב היפרגואיגה תארוה התנתשה דציכ .לארשי - תיאמצע ,תינרדומ הנידמ
 ירמוח חותיפו ןונכתה וחתפתה דציכ ?םויה עוצקמה תארוהב אוצמל ןתינ ,םינש תורשע ינפל ועבקנש הלאמ

 :תורעה רפסמ ריענו םידקנ ךא ,ונינפלש הרצקה הריקסב תעגל הסננ הלא תולאשב ?ןו-דינה ןמזה קרפב דימלה

 תארוה תובישח תא ךוניחה תכרעמ השיגדה ,עדיה תיינקה םוחתמ תורטמל טרפ ,תורוד השולשכ ךשמב .1
 "תדלומ") הבורקה הביבסה דומילבו ,היפרגואיגה תארוהב ואר םיכנחמה .ישוגירה םוחתב היפרגואיגה

 העייסו ,םייטוירטאפ םיכרע תלחנהל יעצמא השמיש היפרגואיגה .בושח תורביח ילכ ,(םיריעצה םיליגב
 .םירגהמה ידליל תיב-תשוחת תריציב

 תונרמש :ןיבש םזילאודל ונתנווכ "םיבטק"חנומב .םינוש םיבטק ןיב הענ לארשיב עוצקמה תארוה יכ הארנ .2

 .דועו (תיאשונ) תיטמטסיסה ,(תילבח) תילנויגרה - תונוש תומגידרפ ןיב ;םזילסרבינואו םזילאקול ;תונשדחו
 .םינושה םיבטקה ןיב תודונתהמ תודחא תע דומעל הסננ

 ךוניחב היפרגואיגה תארוהבו ללכב ךוניחב ושחרתהש תויזכרמה תויוחתפתהה תא הרצקב רקוס רמאמה .3
 תוינכתו םידומילה תינכת תעיבק לע ועיפשהש םילוקשה :ןונכתה טביה תשגדה ךות ,טרפב ץראב ירבעה
 וז הפוקתב - יתורירש ןפואב העבקנ אל ,19-ה האמה לש םינומשה תונש - תישארה תדוקנ .ומצע דומילה

 לש תידוהיה ךוניחה תכרעמב לודג שודיח היה הזו ץראב םידחא םיידוהי רפס יתבב היפרגואיג ודמיל רבכ
 st. Joseph)ןויסימה לש הלא ןוגכ ,םיידוהי אל רפס יתבב םג היפרגואיג ודמיל םהילע ףסונב .םימי םתוא

;st. George; דבלב ירבעה ךוניחב ןודל איה הרטמה - קוסענ אל םהב ךא ,(םירחאו. 

 היבשות רפסמ ;ןגישטמ םגאה ףוח לע - (Chicago) 1גןליש?ט

 היבשות רפס? יפ-לע הינשה ריעה !םינוילמ 2י/2-ל הלוע

 ,רשבה רחסמ יפ-לע לבתב תישארה ריעהו תירבה תוצראב
:-: -:• :TT •t. - .... י: T 

 . .. T ; T ; - .םיצעהו האובתה

 טוחשל רשפא וב ;לבתב לודג רתויה םיחבטמה תיב אצמנ וגקישטב

 תאצוה ,רועה תטשפה)תודובעה לכ ;תומהב יפלא םידחא םיעגר ךשמב

 תרזעב תושענ (םיקינקנ תישע ,רשבה ןושע ,רשבה תציצק ,םיברקה

 דחאה הדצל המהבה תא םיבירקמ .האלפנ תוריהמבו תוללכשמ תונוכמ

 .הליכאל םינכומ םיקינקנ עגרכ םיאיצומ ינשה הדצמו ,הנוכמה לש

 ,יטנלטאה םוניקואה ףוח לע תבשויה —(New York) קדמ-וינ

 ןי לק ור? ריעה םע תרבחמ איה .ןוסדוה רהנה תאצות ד:-לע

 .(Long island) דנליא-גנול ךראה יאה לש יבדעמה והצקב תאצמנה)

 .ןהיניבש .ןטקז םיירצמל לעממ םןולתה ,םילודג םיךשג ידי-לע

 םיבר .םיהובג םילדגמל םה םימוד ;םלדגב םיאילפמ קרוי-וינ ריעה יתב

 ןב אוה ,קרוי-וינ ריעה יתב לכב הובגה תיבה .תוטויד תורשע ילעב םה םהמ
 ."םיבע ידרגמ" םשב הקירמאב םיארקנ וללה םיהבגה םיתנבה .תוטויד 55

 .י א !לי יממ

 .1927 השרו ,רפס תאצוה ,הקירמא ,4 קלח ,היפרגואיג ,ןיול .מ :היפרגואיגל דומיל רפסמ םיעטק

 ("ינויצ ךוניח תונש האמב ,היפרגואיגו תדלומ" עיפוהל דמועה רפס ךותמ םיקרפ לע ססובמ רמאמה)

 17-27 ימע ,(1991) 32 היפרגואגב םיקפוא

This content downloaded from 132.74.95.21 on Wed, 12 Nov 2014 11:29:57 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 .הנידמה-סורט תפוקת ,היפרגואיגו ירבע ךוניח .1

 .1918 תנש דע 19-ה האמה יהלש 1.1

 תוחפ .ידוהיה םעב תיכוניח הכיפהמ לש םינושארה םיליתשה םיחמוצ ולחה 19-ה האמה ףוס לש הניתשלפב

 ורזפתה ,םירופס םיפלא ,םטועימ .ןורבחבו ופיב ,םילשוריב :םירעב ובשי םבורו הב ויה םייוצמ םידוהי ףלא 50-מ

 .הפוריא חרזממ םירגהמ ידי לע ,ופלחש םירושעה ינשב ,ומקוהש ('תובשומ ) תונטקה תוינולוקה תורשע ןיב

 דומיל לע ססובמ ,ינרמש ,יתד ינייפואה ךונתה םג היה ךכו יתרוסמ םייח חרוא להונ ץראב םידוהיה תוליהקב

 לחה ,םילשוריב וחתפנש רפס יתבב ,תודהיה ידומיל דצל ,עיפוהל ולחה םייללכ םידומיל .שדוקה יבתכו תוליפתה

 ךוניח תודסומ הדסיש "סנאילא" לש רפסה יתבב הלכו (1864)"דלישטור-הד הנילווא" ךרד ,(1856)'למל" ס"היבב
 הארוהה תפשו תירבע התייה אל תיכוניחה היגולואידיאה וללה רפסה יתב לכב .תורחא םירעו הפיח ,םילשוריב

 .(i960 ,ץיווטנב)תיאפוריא הפש התיה

 השדח םלוע תשיפת לע ודימעהלו ךוניחה יפוא תא תונשל תונויסנ םיכרוע םידדוב םיכנחמ ולחה ןמזה ותואב
 .תונוש תוצראמ ועיגהש םירגהמה ידליל בחר ףתושמ הנכמ היהיש יכוניח .תינוליחו תיללכ הלכשה הסיסבבש

 .רפסה תיבב הארוהה תפשל הכפהלו תירבעה הפשה תא תויחהל שי יכ וניבה ימואלה ירבעה ךוניחה יצולח םתוא
 תומד תריציל תוצוחנ ובשחנש תויונמוימה תא תונקהל וצר ,תויתד תוליפתל קר השמיש רשא ,תאזה הפשב
 תא םג אצמנ ירבעה ךוניחה חורב דמלל ולחה םהב דומילה תותכב .הביתכו האירק ,ןובשח ,עדמ - השדחה תפומה
 םעפמ וסנכתה תמדוקה האמה לש םיעשתה תונשב .ץראב ירבעה ךוניחב היפרגואיגה עוצקמ תארוה תישאר
 .(1986 ,ימרכ)היפרגואיגה תארוה תובישח םג ןוידל התלע ןהב תופיסאל ירבעה ךוניחב ולגדש םירומה םעפל

 עודיה הפוריא חרזממ םירגהמה לג ץראל עיגה תע ,האמה תישארב טשפתה ידוהיה ךוניחב ירבעה סופדה
 תפומה תומד לע תובר ורביד ,תיטסילאיצוסו תינכפרמ חור ירודח ,הינשה הילעה יליכשמ .'הינשה הילעה' םשב

 ךות ,תויביטקודורפל ךוניח םג םייללכה םידומיללו תירבעה הפשל ףיסוהל שיש ונעט םה .'ירבעה םדאה' ,השדחה
 'ירטנצוניתשלפ ךוניח' םשב הז ךוניח םינכמה שי .לארשי ץרא ביבס ירבעה םדאה תומד לש השוביג

 .(1986 ,רורד-מיובלא)

 לארשי ץרא לע היפל היגולואידיאל ףיטה אוה .והירזע ףסוי היה וז הפקשהל ומרתש הינשה הילעה יכנחמ ןיב
 םג אלא וירבחו והירזע ושדיח יגולואידיאה רושימב קר אל .םיירבעה רפסה יתבב יזכרמ יכוניח דקומ שמשל

 יפ לע ,ץראב םיירבעה םיידוסיה רפסה יתבל האלמ םידומיל תינכת ומסריפ םה 1907 תנשב :ישעמה רושימב

 םידדוב םיינוכית רפס יתב ויה הפוקת התואב) .ןהל םדוק םינש רפסמ הדסונש םירומה תורדתסה תנמזה

 תינכת םג ומכ ,םהב הארוהה תפשו םייאפוריא םיידוהי םייפורטנליפ םיפוג ידי לע וכמתנ םבור .הניתשלפב

 .(יאפוריאה ךוניחהמ תוחוקל ויה ,םידומילה

 היפרגואיג דמלל 1907 תנשמ םידומילה תינכתב עצוה ,ךוניחב 'תירטנצוניתשלפה' הרטמה תא גישהל תנמ לע

 לגעמב .(1907 תינכת) (14 ליג) ומויסל דעו (6 ליג) רפסה תיב לש הנושארה התכהמ לחה ,םילגעמ השולשב

 ףסונב םלועה יקלח ראש - תוהובגה תותיכבו ,לארשי ץרא - ינשב ,דליה לש ותיבל הבורקה הביבסה ןודיח ןושארה
 תחתפמ תדלומה םוקמב תולכתסהה" :בתכנ םידומילה תינכתל יכוניחה לנויצרב .לארשי ץרא אשונ לע הרזחל

 .(23 ימע ,םש) "תורחא תוצרא תרכהל ותרישכמו דליה לש טופישה חכ תאו טבמה תא תקדהמו

 םידומילה תונש עברא ךשמב תונוש תורוצב דמלנש עוצקמ ,יתדלומ' התיה יכוניחה לנויצרב חתפמה תלימ
 ץרא לש היפרגואיגה עוצקמל דומיל תועש ושדקוה ידוסיה רפסה תיבב תונורחאה םינשה עבראב םג .תונושארה

 ץרא תעידי" :יכ בתכו 1907 תינכת ישודיח תא והירזע םכיס .םינש רחאל .תיללכ וא תילבח הריקס תרוצב ,לארשי

 .(46 ימע ,1954 ,והירזע)"זא דע לבוקמל דוגינב ,תיללכה היפרגואיגה תודוסיל המדק תדלומה

 ,תידוהי הירוטסהו תורפס ,הפש ןוגכ םיינויצ םיטנמלא השיגדה הינשה הילעה יכנחמ לש היגולואידיאה

 תיגוגדפה תורפסהמ ובאש םה וז םלוע תשיפת .רפסה תיבב יזכרמ יכוניח אשונל 'תדלומיה ןויער תא הכפהו

 תורדתסה לש ךוניחל תע-בתכב רמאמ 1911 תנשב זכסריפ ,ךבריוא חספ ,דחא ךנחמ .םימי םתוא לש תינמרגה

 םדאה ישעמו עבטה ייח תא הגיצמה המלש הנומתל היפרגואיג תרגסמ איה ,תדלומה תעידי" :בתכ וב םירומה

 לש ותוישיאל םיבושח ,ךבריוא ןעט ,תדלומה ידומיל .(105 ימע ,1911 ,ךרריוא) 'םיוסמ דחא םוקמב הווהבו רבעב
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 . "םעהו ץראה תבהא" חותיפל רקיעב ,דליה
' 

 אוהו ירבעה ךוניחב יזכרמ ךרעל םימי םתואמ ךפה "ץראה תבהא

 :וירבחו והירזע ורביחש דומילה ירפסמ דחאל אובמב רמאנכ ,היפרגואיגהו תדלומה תארוה תועצמאב גשוה
 איהשכ ,תדלומה םוקמ תבהא יכ ,הילא הבהאה תא םג םא יכ ,דליל תתל שי תדלומה תעידי תא קר אל םלוא"

 בורקמ הזש םירוה ינב םה םבורש ,ונידליו ,םדאה ייח ימשב בכוכ איה ,תדלומה ץרא תא ףיקהל ידכ דע תבחרתמ
 והירזע)"הזה שגרה חופיטל רתויב םיקוקז ,םיקזח םיתובעב םמוקמ לא רשקתהל ןיידע וקיפסה אלו ץראה לא ואב

 .(51 ימע ,1911 ,םירחאו

 יעצמא יתלבו רישי עגמ ךרד גשות ,האמה תישארב םיירבעה םיכנחמה תאז ושפת ךכ ,ץראהו תדלומה תבהא

 לויטה .הילא רשקתהלו התוא ריכהל תנמ לע ץראה יבחרב רייסלו לייטל ,ףונל ,עבטל תאצל ועיצה םה .ףונה םע

 .םיירבעה רפסה יתבב היפרגואיגה תארוהב בושח ןייפאמל זאמ ךפה ץראב

 תודוסיה וקצונ הנושארה םלועה תמחלמ דע ,ידוסיה רפסה תיב תמרב ירבעה ךוניחב וז תוחתפתהל ףסונב

 ,1905-ב הרבעוהו ופיב הדסונ "הילצרה" היסנמגה :םיינוכית-לעהו םיינוכיתה רפסה יתב תמרב ךונחל םג
 ודמיל הלאה תודסומה לכב ,1913-ב ילאירה רפסה תיב םקוה הפיחבו ,1908-ב םילשוריב הדסונ תירבעה היסנמגה

 םלועה תמחלמ רחאל קר ושבוג הלאה רפסה יתב לש םידומילה תוינכת .לארשי ץרא אשונ תשגדהב היפרגואיג
 ,רוורב .י.א 1911-ב ףרטצה וירומ תווצלש ,1904-ב םירומ תרשכהל דסומ הדסי "הרזע" תרבח ,ליבקמב .הנושארה

 .שעמבו ןויעב היפרגואיגה תארוה תא םש חתיפו

 יתב יכרצש ,םירומה תורדתסה .םימיאתמ דומיל ירפס אלל תעצבתמ התיה אל ירבעה ךוניחה יכרע תינקה

 דומיל ירפס העברא ,הנושארה םלעוה תמחלמ ינפל ,וספדנ הב םירפס תאצוה הדסי ,היניע דגנל ודמע רפסה

 םינושארה םיירבעה דומילה ירפס לע ופסונ םהו היפרגואיגהו תדלומה תארוהל ודעוי םכותמ השולש .םיירבע

 .(1990 ,לפר) (1903)יקסבוזרגו (1897)דניקלב ,(1894)ץיבלידוי - אשונב ובתכנש
 םיטסילאידיא אלא םייעוצקמ םיפרגואיג ויה אל ,םינושארה עוצקמה ינכוס ,'תוריכמה ימדקמ' ,ללכ ךרדב
 תא וניבה םה .תשביה לש הזכרממ םיימואלה םייכוניחה םהיתונויער תא ובאשו הפוריא חרזמב ולדגש םיליכשמ

 התובישח תא םג ךא ,ינרדומו ינוליח םדא ךוניח ,ונייהד ,תיללכה הלכשהל היפרגואיגה עוצקמב ןומטה ךרעה
 תיינקה ידי לע שבוגת תירבעה תוהזה ,םתשיפת יפ לע .םירגהמה ידליל השדח תירבע תוהז תריצי - תימואלה

 ,ץראה עבט ,םירהה ,םירעה ,םילחנה ,תומוקמה תומש ,ץראה תפמ דומיל ;הישנאו היבושי ,ץראה תועידי
 .םיפטושה היתורוקו הלש הירוטסהה

 .1948-1918 ,תורגסמה תעיבק 1,2

 ןוטלשל הרסמנ איה :תויתוהמ תורומת יתש הניתשלפב ולח הנושארה םלועה תמחלמ רחאלש הפוקתב
 תואמ .ץראב תידוהיה הרבחה ינפ תא וניש םישולשהו םירשעה תונש ךלהמב םילודג הריגה ילגו יטירבה טדנמה

 .הפוריאב תרבוגה תוימשיטנאה ידי לע ןהו תינויצה היגולואידיאה ידי לע ןה וענוה זא ועיגהש םידוהיה יפלא

 ,טדטשנזייא)ץראב תידוהיה הרבחה לש םייטילופה היסופד ועבקנו םיבר םייתוברת םינייפאמ ובצוע הלאה םינשב
1973). 

 תורדתסהה לש תונושארה תולועפהמ תחא .ךוניחה תכרעמ תא השבישו ידוהיה בושיב תושק העגפ המחלמה
 ךוניחה תודסומ לכב לופיטה תא דחאל היה ודיקפת .ךוניחה דעוי תמקה התיה ,המחלמה רחאל ,תינויצה
 םימרז השולשל ולצפתה ץראב רפסה יתב השעמל ,הכלהל קר עצבתה ךוניחה דוחיא .הניתשלפב םיירבעה

 ,יללכ ילרביל ךוניח :השולשל ךכיפל לצפתה ינויצה ךוניחה .םתוא ולהנש םייטילופה םיפוגל םאתהב ,םייגולואידיא
 .יטסילאיצוס ךוניחו יתד ךוניח

 'יללכה םרזה לש התיה ,'ךוניחה דעו' ידי לע (1923) המחלמה ירחא המסרופש הנושארה םידומילה תינכת
 ,והירזע .1907-מ םירומה תורדתסה לש התינכתל ךשמה התוויה איה יכ הלוע וז תינכת חותינמ .(1923 תינכת)

 ,וז תינכתב טלבתמה ןושארה וקה" :בתכ ,ירבעה ךוניחב םיישארה םירנויצקנופה דחאל םימי םתואב הנמתהש
 ,והירזע) "הביבסבש תואיצמה לע רמוחה לכ סוסבו ,ותוברתו םעה ייחבו תדלומה עקרקב םידומילה זוכיר אוה

 ,(1907)תמדוקה תינכתב היהש יפכו ,ימואל רפס תיבל יוצרה םגדה איה וז תינכת יכ ךירעה אוה .(115 ימע ,1954
 היפרגואיגה עוצקמב םיאשונל הקולחה ,יללכה םרזה תינכתב .ךוניחה זכרמב השדחב םג הדמע לארשי ץרא

 תפסותב לארשי ץרא אשונ תא ודמל תותכה לכב .הנשיה תינכתב הקולחל ןיטולחל טעמכ ההז התיה תדלומבו
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 .םיפסונ םלוע ילבחו תוצרא ורקסנ םתרגסמבו םייללכ ויה היפרגואיגה ידומיל 'ז-'ו תותכב קר .םירחא םיאשונל

 .'ח התכב קר בוש הז אשונל ורזחו ,לארשי ץרא תארוהל ןמז שדקה אל הלא תותיכב

 תינכת) 1932 תנשב המסרופש תינכת ,התעפשהבש רפסה יתב רובע םידומיל תינכת הרצי תיתדה תונויצה
 ןיבו ינוליח-ימואלה ךוניחה ןיב הזיטניסו רש גתויהל התייה יתד ינויצה ךוניחה לש תיגולואידיאה הפיאשה .(1932

 םלעוה תופקשה יתש לש הגיזמ התיה תיתדה תונויצה לש םידומילה תינכתב .יסכודותרואהו ינרמש-יתדה ךוניחה

 תועוצקמבו ,ילרבילה םרזה תינכת תא וצמיא םייללכה תועוצקמה דומילב :תינכט התייה הגיזמה םלוא .וללה

 .םייסכודותרוא-הרטלואה 'הרות-ידומלתיבו 'רדח'ב הגוהנ התיהש יפכ שדוקה ידומיל תינכת תא םייתדה

 עגמ תודוקנ הלא תועוצקמל שיש רחאמ .'יללכה םרזה' תינכתמ ,ךכיפל ,וצמוא תדלומהו היפרגואיגה תועוצקמ

 הפרוצ םילקאה אשונב קסועה קרפל ,אמגודל .םימיוסמ םייוניש ,םצומא ידכ ךות ,םהב וסנכוה ,םייתד םיאשונ םע

 בל תמושת] תונפהל שי"יכ טלחוה תימלועה היפרגואיגב לופטה תעב ;לטלו םשגל תוכרבו תוליפת תארוה םג

 םייגולואיג םיכילהת ,עבט לש תויזכרמ תולאשבו ;(18 ימע ,םש) "םהירוזפ תוצראב םידוהיה יבושיל ]תדחוימ
 השרפה לא רובעל הרומה לע ,תילגנה תויקוחה ןמ" :םירומל העיצה תיתדה םידומילה תינכת םדאה תוחתפתהו

 ררועל יושע הז דומיל ,עבטה רצויב הנומאה ךרד לא הליבומהו ,הריקחו דומיל ידי לע הגישהל רשפא יאש המותסה
 .(26 ימע ,םש)'']םיהולאה] הרצוי ינפב תוממורה תאריו הריציל תולעפתה

 יתבל םידומילה תינכת תא המסריפ ,תינויצה העונתב יטננימודה תכל הכפהש ,תיטסילאיצוסה תונויצה
 תדובעל הרזח ,תויצולח ומכ םיכרע השיגדה וז םידומיל תינכת .(1937 תינכת) רתוי רחואמ החוקיפבש רפסה

 יניעב וארש הז ירבע םדא לעו ירבע םדא תומד תריציל ךנחל ףאש יטסילאיצוסה ךוניחה םרז .דועו ןויוויש ,המדא

 (בגנו לילג) םיקחורמ םירוזאל ותקיז תא חתפל שי םלוא ,הפונב ועיתפהל ןיא ,ץראה ןב" :היפרגואיג תעדל םחור

 הזונגה הכרבה תרהבה ךותו םיבשיתמה לש םתרובג תטלבה !ידי לע ןכו] ...םייתטישו םיפוכת םילויט ידי לע

 רשאמ דומילה ירפסב רתוי הטלבוה תיטסילאיצוסה היגולואידיאה .(342 ימע ,1961 ,הינזא) "הממשה תלואגב

 םרזה' לש וז ןיבל וזה םידומילה תינכת ןיב םילדבה רפסמב ןיחבהל רשפא ,תאז םע .היפרגואיגל םידומילה תינכתב

 דמעמ לע דמלל שי יכ יטסילאיצוסה ךוניחה םרזב עבקנ הינטירב לש היפרגואיגה תארוהב - אמגודל . יללכה

 לעו יטסינומוקה רטשמה תודוסי לע היסורב ;וז הנידמב תינכרצה היצרפואוקה לעו .ומויק תמחלמו םילעופה

 םידיחי ידיב רשועה זוכיר ,םזילטיפקה תודוא ב"הראב ;תואלקחו הישעת חותיפב שדחה ןוטלשה יצמאמ

 .(29-27 ימע ,םש)הקירמאב תוברתהו הרבחה ייח לע םתעפשהו

 םידליל קינעהל שיש ידוהיה ךוניחה תומד לע תינויצה העונתב רתוי בחר חוכיומ ןוזינ ץראב יכוניחה חוכיוה

 ךוניח תשר החתפתה ,םלועה תומחלמ יתש ןיב רקיעבו ,19-ה האמה ףוסב דוע .םלועה יבחרב םיידוהי
 ץרא .תירבעב םימייוסמ תועוצקמ ודמיל וליפא הלוגבש םיירבעה רפסה יתבב .תונוש תוצראב תינויצ-סידוהי

 רגהל םהירוהו םידליה תא עינהל הדעונ אשונה תארוהו יזכרמ יכוניח דעי ,הלא רפס יתבב ,התיה לארשי
 .הניתשלפל

 ,היפרגואיגב םיירבע דומיל ירפס םייטרפ םישנאו םיינויצ תודסומ זמסריפ הלאה ךוניחה ידעי תמשגה םשל
 ינש בתכ אוה .וז ךוניח תטיש גציימ רהוז יבצ .ינויצה ךוניחב המוקמו לארשי ץראב םיקסועה ךוניח ירפס דצל

 :רמאנ םש ,(1940, 1937)ינויצה ךוניחב ץראה לש המוקמ לע םילודג םירוביח

 ידי לעו הארוהה זכרמב ,(םדאהו םלועה תרות) היפרגואיגה תדמעה ידי לע ,|לוכי| ירבעה יממעה רפסה תיב"

 בוטה דצה לע רותפל היהי וחוכב .דחא יכוניחו יטקדיד לעפמ רוציל ,הז יזכרמ עוצקמ ךותל לארשי ץרא תסנכה

 ימע ,1937 ,רהוז) "ןהב תוטבלתמ ,דוחיב תירבעה היגוגדפהו השדחה היגוגדפהש תומלבורפהמ המכ רתויב

53-52). 

 יגשומ לכ תא םידליל קפסל לוכי ןווגמה הפונש םושמ ,רהוז לש ותשיפת יפל לארשי ץרא לע דמלל דואמ בושח

 היפרגואיגה ידומיל זכרמכ ץראה לש היפונ לע הלוגב דמלל שיש ותנקסמ ןאכמ .ריכהל םישרדנ םהש ףונה
 םנמא םמוקמש ,םירטטה וא םיטפרקה רואיתב אקווד ליחתנ ,ןילופכ םירה תרסוחמ הביבסב םא היהי ןוכנ םולכ "

 ונל ןיא .תיפרגואיג הניחבמ ןהו גשומה תניחבמ ןה ,קוחירה תילכת ונממ םיקוחר םה ךא ,דליה ירוגמ ץראב

 ימע ,1940 ,רהוז) "[לארשי ץראב| עובלגה ירה תא הארי םרטב ,הלאה םירהה תא תוארל דיתע אוהש ןוחטבה

128). 
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 ,ןייפיא אלא דבלב הלוגה תוצרא תלחנ היה אל לארשי ץראל תישגר הניחבמ דליה תרישק לש יכוניחה דעיה

 םירשעה תונשב ץראל םילודגה הריגהה ילג תובקעב בושח ךפה הז דעי .הניתשלפב ירבעה ךוניחה תא םג ,רומאכ

 ,תירבעה "היחתה תדובעב"ץראב ךנחמה לש ודיקפת תא ורידגהש שי .ךוניחה תכרעמ לש התובחרתהו םישולשהו

 ,רותב)"דיתעבו הווהב קוחרה רבעה תא רבחלו םיצירע ידיב וקספנש וצראו םעה ןיב םימינה תא רושקל"ודיקפת

 ריעצה רודל םליחנהל הסינ אוה ,הקיר המסיס ורתונ אל ,רוורב בקעי םהרבא בתכש הלא םירבד .(9 ימע ,1930

 ועיפשהו םישימחה תונש דע דאמ םייראלופופ ויהש םירפס ;לארשי ץרא לש היפרגואיגה דומילל וירפס ךרד

 .םלש רוד לע םמלוע תשיפתב

 חוכיוה .לארשי ץראב תימדקאה המרב היפרגואיגה עוצקמ לרוג תא עבקש חוכיוב רושק רוורב .י .א לש ומש

 ידומילב הדקמתהו 1925-ב הדסונ הטיסרבינואה .סנגאמ .י ,םילשוריב הטיסרבינואה דסיימ ןיבל וניב להנתה

 סרוק ללוכ) היפרגואיגב םימיוסמ םיסרוק הטיסרבינואב ונתינש תורמל .תודהיה ידומילב רקיעבו חורה יעדמ

 .תדרפנ תיעדמ הנילפיצסידכ וגצוה אל םה ,( ילארשי ץראב'

 רוורב)הלא םישיא ינשו רחאמ םיעבראה תישאר וא םישולשה תונש ךלהמב המקוה אל היפרגואיגל הקלחמה

 הקלחמה תחיתפ .(646-644 ימע ,1966 ,רותב) םיישיא ןהו םייעוצקמ םיניינעב ןה םתעדב םיקולח ויה (סנגאמו
 וז הדבועו םהיניב חוכיוה תמחמ הארנכ ,(1950 דע)םלש רוד תונשב התחדנ תירבעה הטיסרבינואב היפרגואיגל

 םירומב רוסחמה .תירבעה ךוניחה תכרעמל םירומ תרשכה לע םג אלא יפרגואיגה רקחמה לע קר אל העיפשה
 .םיששה תונש דע הכשמנש יפרגואיגה ךוניחב תיגולואידיא תונרמשל םרת תיעוצקמ תיפרגואיג הלכשה ילעב

 יתבב וטלקנו ,םיבורק תועוצקמבו היפרגואיגב ההובג הלכשה ילעב םקלח ,1950 ינפל ץראל ולעש םיכנחמ ויה

 ,בולדרבס לאפר ,בושרגוב םייח :תומש רפסמ ןייצל יואר םכותמ .םירומל םירנימסבו םירופסה םיינוכיתה רפסה

 יתבב ורביח הלא םיכנחמ .שטולק השמו ץיבורוה המימת ,רנטש קחצי ,שירופאפ םיקיוהי ,םלש ןתנ ,רוורב קחצי

 תשגדה ךות ,תויאטיסרבינוא םידומיל תוינכתל תומוד ויהש םידומיל תוינכת ,דרפנב דחא לכ ,ודמיל םהב רפסה

 .תילנויגרהו תיסיפה היפרגואיגה

 סיסבבש תיפרגואיגה תיכוניחה השיפתה ,םיינוכיתה רפסה יתבל הדיחא םידומיל תינכת התיה אלש תורמל

 האטבתה יכוניח ךרעכ תוימואלה .תימואל תוחפו תילסרבינוא רתוי - ןלוכל תפתושמ התיה ונינמ ןתוא תוינכתה

 ידומל תינכתב ימואלה יכרעה ןעטמה םוצמצ .ץראה יבחר לכב םידימלתה וכרעש םילויטבו םירויסב רקיעב

 לארשי תנידמ םוק רחאל הנמתהש ) רגיר רזעילא דצמ השק תרוקיבל הכז םיינוכיתה רפסה יתבב היפרגואיגה

 רשא ,היפרגואיגה תארוה תורטמ לע םהיניבו ןוכיתב ךוניחה תורטמ לע בתכ רגיר .(ךוניחה דרשמ ל"כנמל

 אוה ויניעבש המ תא אטיב אוה הלא םילימב ."ילארשי ץראה ידוהיה םדאל" ךוניחה תא דימעהל הצר הזכרמב

 תדוקנמ םלועה תוצרא דומיל - "ידוהיה" ;יזכרמ אשונכ תישונאה היפרגואיגל הנווכה - "םדאה" :עוצקמה תוהמ
 - "ילארשי ץרא" ;ליזרב וא ודוה ,ןיס ינפ לע הרוהה יאשונכ אטילו ןילופ לש ןתפדעה ,רמולכ ,ידוהיה םעה לש טבמ

 .(102 ימע ,1940 ,רגיר)רפסה יתבב ולוכ היפרגואיגה םוחת דומילל אצומ תדוקנ שמשל הכירצ ץראה

 טדנמה ףוס דעו הניתשלפב תינויצה תובשיתהה תישארמ ופלחש םינשה תצורמב יכ רמול ןתינ םוכיסל

 לש בצמל חותיפ-תת לש בצממ הרבעש תכרעמ :ךוניחה תכרעמ לש םיינוגראה תודוסיה ורצונ ,(1948)יטירבה
 תויגולואידיא תורטמ הכלהמב ושגדוהו היצזיטילופב הנייטצה תאזה הפוקתה .יקפא םגו יכנא םג ןוגראו חותיפ

 תשרשהל עייסל ידכ וב שיש יכוניח עוצקמכ השפתנ היפרגואיגה .טרפב יפרגואיגה ךוניחה לשו ללכב ךוניחה לש
 יה ילע ,האב היפרגואיגה .עוצקמה לש ידוהי-ינויצה ןמה תטלבה תועצמאב תאזו ,השדחה תדלומב םירגהמה ידלי

 ת :רמנ דליה לש תישגרה ותטילקב עייסל רקיעב אלא ץראה לע תועידי תונקהל קר אל ,הפוקת התואב השיפתה
 ידזמל וסייוג ,תיללכה הלכשהב ביכרמכ םהל סחויש ךרעהמ דבל ,העבטו היפונ ,הרבע םע תורכיה תרזעב

 רחאמ .ירבעה םדאה - השדח תומד רוציל עייסל ,םינושארה ישעמ תא ראפל :ינויצה ןויערה תורשל היפרגואיגה
 ויה ךוניחה תכרעמב םיישארה עוצקמה ינכוס ,לארשי ץראב תימדקא המרב תאזה הפוקתב שבוג אל םוחתהש
 לש םייעוצקמה ויטביה יתא אלו ,םיינויצ-מייכוניחה ויטביה תא רקיעב וארש םיכנחמו םילאוטקלטניא ,םיליכשמ

 תונויערה תא םג ףקיש וליכהש יפרגואיגה עדימהש דומיל ירפס תורשע ובתכ הלא םיכנחמ .היפרגואיגה עוצקמ
 .םהירבחמ לש תויגולואידיאה תאו םייללכה

21 

This content downloaded from 132.74.95.21 on Wed, 12 Nov 2014 11:29:57 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 .לארשי תנידמב היפרגואיגו ךוניח .2

 .1968 1948 ,תונרמשה תפוקת 2.1

 יטילפ ,םישנא יפלא תואמ הילא ורגיה ,םישימחה תישארו םיעבראה תונש ףוסב ,לארשי תנידמ תמקה םע
 דחא .םימוצע םירגתא ךוניחה תכרעמ ינפב וביצה הלא םירגהמ .םלסיאה תוצראמ םידוהיו הפוריאמ האוש

 רחואמ םינש עבראו הבוח ךוניח קוח 1950-ב :םיקוח ינש לש םתקיקח היה הלא םירגתא םע דדומתהל םיעצמאה
 .יתד-יתכלממו (ינוליח)יתכלממ :רפס-יתב יגוס ינשל ךוניחה ימרז לכ תא בתינ רשא יתכלממ ךוניח קוח - רתוי

 ושבוג םנמא הלאו ,תויתכלממ םידומיל תוינכת עובקלו ךוניחה ינפ תא תונשל זפ תונמדזה התייה וז הקיקח
 תויהל וילע היפל יתכלממה ךוניחה לש תישארה הרטמה העבקנ ךוניחה קוחב .1956-1954 םינשב ומסרופו
 :לע תתשומ

 הדובעב ןומיא לע ,לארשי םעלו לארשי תנידמל תונמאנו תדלומה תבהא לע ,עדמה יגשהו לארשי תוברת יכרע''

 תידדה הרזע ,תונלבוס ,ןויוויש ,תוריח לע היונב הרבחל הפיאש לע .תיצולח הרשכה לע ,הכאלמבו תיאלקח
 .(5 ימע ,1954 םידומילה תינכת)"תוירבה תבהאו

 ידוהי אוה - (תדלומה תבהא)יפרגואיגה דמימה ףרטצמ וילא - יזכרמה יכוניחה שגדה יכ הלוע קוחה חסונמ
 לכ .םייצולחו ,(תידדה הרזע ,ןויוויש)םייטסילאיצוס ,(תונלבוסו תוריח) םיילרביל םה םירחאה םיכרעה .ילארשיו
 דוע ץראב ולעפש םיכנחמ ידי לע ובתכנ הלא תוינכת .תונושה םידומילה תוינכתב אטבתהל םיבייח ויה םיכרעה
 םייעוצקמ םיפרגואיג לש םרדעה ןבומ ,לארשיב תיפרגואיג הימדקא התיה אלש רחאמ .יטירבה טדנמה תפוקתב
 טדנמה תפוקתב דומילה תוינכת רוביחב םיברועמ ויהש םישנא םתואש הדבועה .(1956 ,רדא) תינכתה תודעוומ
 תינכת לע ובתכ םה ךכ .תיעוצקמו תיגולואידיא תויכשמה הרצי הנידמה םוק רחאל םג הכאלמב תושעל וכישמה

 :היפרגואיגב םידומילה

 העונתה תולועפו תובשיתהה תלחתה דע םינשב תואמ ךשמב עירכמה הקלחב הממוש התיה ונצראש העידיב"

 תובכשמ םעה יריחב לש הלודגה תובדנתהל תודוה םיאילפמ םיגשהל העיגהו התממשמ הרענתה ,תינויצה

 םהיכרדב תכלל ריעצה רודל םיארוק ןיידע םיברה הממשה תומוקמו ,ךשמנו ךלוה ץראה ןינבש עדי דליה ...תונוש

 .11639 ימע ,1959 ,לגיבאו יאנב)"התרימשו הניינב ,ץראה בושיב וינובו םעה יצולח לש

 - 'הרבחה יכרצ' םוחתמ ויה היפרגואיגה עוצקמל וביצהש תויללכה תורטמה יכ םידמלמ ליעל םיטטוצמה םירבדה

 תינכת תנווכהל קיפסמ תובושח תורטמבכ 'עוצקמה יכרצ ו 'טרפה יכרצ ב וריכה אל םהיבתוכ .תוימואל תורטמ

 שירשהל :םיאבה םייוטיבב שומש אוצמל רשפא היפרגואיגה תארוהל תיללכה הרטמה טורפב .םידומילה

 ,הלש רבעה תעידי ,ץראה הארמ תא ללכשל ,הנידמל תונמאנ חתפל .תדלומל הבהא עוטנל ,תדלומב
 דומילל שיש תוילסרבינואה תורטמה םג ונייוצ הלאה תורטמל ףסונב .(יתדה ךוניחל) תובאה ץרא תרכה

 ךרוצהו םיווש םדאה ינב לכ יכ הרכהה :תינויצה היגולואידיאהמ תועבונש ,ידוסיה רפסה תיב ףוסב ,היפרגואיגה
 .(20 ימע ,1956 םידומילה תינכת)םימעה ןיב הלועפ ףותשו תידדה הרזעב

 תארוה לש הרדשה דומע תויהל לארשי ץרא לש היפרגואיגה הכישמה םיימואלה םיכרעה תשגדהמ האצותכ

 תפקשהמ אצוי לעופכ - םיירקיעה וילבהו םלועה תוצרא - םינוש םיילנויגר םיאשונ ופסונ הילעו ,ולוכ םוחתה
 לע הגצוי תיאשמה היפרגואיגה .עוצקמב תיזכרמה הבישחה ךרדכ וריכה התואש תילנויגרה תיפרגואיגה םלועה

 .םידומילה םויס תארקל דמלנש םלוע תוצרא' םשב דחא יללכ אשונו ,(חמוצו םילקא) םייסיפ םיאשונ רפסמ ידי

 .םידומילה תינכת לש םיילסרבינואה הידעי יכרצ תא קפסל םירומא ויה ,םיילארשי-אלה ,הלאה םיאשונה לכ

 םידומילה תינכת תא דחאל ךרוצה ררועתהו ,םיבר םיירוביצ םיינוכית רפס יתב וחתפנ םישימחה תונשב

 ובתכנ 1955/6 םינשב .תרחא תינכת הדמלנ היסנמג לכבש תע ,טדנמה תפוקתב ררשש בצמל ץק םישלו

 םג "תונמאה תורצואו עדמה יגשה" - תיללכה הלכויגהה דצל ,ושיגדהש םיינוכיתה רפסה יתבל םידומילהתוינכת

 הייעהב .תיארחא הדעו העבקנ עוצקמ לכל .(10 ימע ,1956 םידומילה תינכת) םיימואלה םיטביהה תא

 ,רוודב םיחאה) טדנמה תפוקתב דוע ךוניחה תכרעמב ולעפש ישילש ראות ילעב םיפרגואיג ובשי תיפרגואיגה
 תעידיו היפרגואיגה תינכת" הארקנ םידומילה תינכת .הירוטסהה לע חקפמה דמעוה השארבו (רנטשו שירופאפ

 וביצקה ןוכיתה רפסה תיבב היפרגואיגה תארוהל .הסיסבב הדמעש םלועה תשיפת תא ףקשמ המשו ,"ונצרא

 ,היפרגואיגה לש יעוצקמה לנויצרה .(16-15 םיליג)ם-ינוכתה םידומילה לש תונושארה םינשה יתשב דומיל תועש

 םישולשהו םירשעה תונשב ןוכיתל דומילה תוינכת יעבוק וריכה םתוא ,שלבל-הד-לדיווו ליצטאר תונויער רקיעב

 תיצחמ) תילנויגר היפרגואיג :םיטביה השולש שיגדהל םהל ומרג תינויצה היגולואידיאה תעפשהו ,הפוריא זכרמב
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 ןייפאתה םזילנויגרה ,(דומילה תועשמ עבר) תיסיפ היפרגואיגו ,(תועשהמ עבר) לארשי ץרא ,(דומילה תועשמ
 יאנת לע ,היפרגואיגב הארוהה יאשונמ דחא לכ לש רשקהב ,דמלל עצוה תינכתב .תקהבומ תיטסינמרטד הפקשהב

 עבטה ינתיאב קבאהל בייחש ימכ וז הפקשה יפ לע רייטצמ םדאה .םדאה תולועפ לע עיפשמה םרוגכ עבטה
 תנשב המסרופש םיינוכיתה רפסה יתבל תינכתה יונישל העצהב םג ונוש אל הלא תויסיסב תושיפת .םעינכהלו

 תירבעה הטיסרבינואב היפרגואיגל הקלחמה החתפנ ו950-ב ,םדוקה קרפב רכזנכ .(1963 ,םידומילה תינכת) 1963

 עוצקמל דחויש ימושי-ירקחמה דיקפתה שגדוה ףסונבו םוחתל תיאפוריאה השיגהמ הליחת העפשוה וז .םילשוריב
 תורוצ ,םימה קשמ ומכ םיאשונ .(14.7.88 ,תישיא העדוה ,תימע) לארשי תנידמ יכרצמ אצוי לעופכ היפרגואיגה

 ץראה ירוזא לש םיילנויגר םירואית דצל ,ורקחנש םינושארה ויה ,רבדמה יאנתו םילקא ,תואלקחו תובשיתה
 דומיל ירפסב רקיעב התיה תיאטיסרבינוא-םדקה ךוניחה תכרעמב היפרגואיגל הקלחמה לש הכימתה םינושה

 לש תירקיעה התעפשה .דועו ןנוג ,ןיקטפ ,תרפא ,רינ ,לארה :הקלחמה ירגוב ובתכש םיינוכיתה רפסה יתבל

 .ךשמהב הארנש יפכ ,םיששה תונש ףוסמ יוטיב ידיל האב לארשיב תיפרגואיגה הימדקאה

 היגולואידיאה .תונרמש לשו תויכשמה לש םינש ויה םיששהו םישימחה תונש יכ ,רמולו םכסל רשפא

 ,םידומילה תוינכת יננכתמו תיכוניחה תוינידמה יעבוק .הדלונ הז ךאש הנידמה יכרצל הבסוה תינויצה תיכוניחה
 יפרגואיגה עדיה תאו הפוריאב ושביג ןתוא םלועה תושיפת תא ץראב היישעל ואיבהש םיליכשמה םירגהמה ורתונ

 תריחבל הדימה תומא ושמש םזינמרטדהו םזילנויגרה ,ןוכיתהו ידוסיה רפסה יתבב ,ךכיפל .םש ושכרש יעוצקמה

 .ךונחב יזכרמ םוקמ לארשי ץראל היפל תימואלה היגולואדיאל ומאתוהש ךות ,דומילה ינכת

 .1988 1968 ,המרופרה תפוקת 2.2

 הפוריא יאצוי ןיב :יפרגואיגו יתדע רעפ ,לארשיב תיתרבח היצאיצנרפיד ורצי םישימחה תונש לש הריגהה ילג

 זכרמ ןיב רעפ רצונ .םהידליו ( םידרפסה') הקירפאו היסא תוצרא יאצוי ןיבו ,םהידליו ( םיזנכשאה') הקירמאו
 בצמה םע דדומתהל ןויסנב .השדחה תובשיתהה ,םיילושה ןיבל תילכלכ תוססובמהו תולודגה םירעה ,ץראה
 ,ןוכיתב 4-ו ידוסיב תותכ 8 םוקמב) רפסה תיב הנבמ תא התניש המרופרה .ךוניחב המרופר עצבל טלחוה שדחה

 תא םג תונשל טלחוה הנבמב יונישל טרפ .(תותכ 3 - תונוילעו 3 - םייניב ,תותכ 6 - הכומנ :תוביטח שולש ורצי

 ,ןדא)םיבר םישודיח םע הרזחו םימלתשמ תצובק וגקישל האצי הז ךרוצל .הארוהה יכרד תאו םידומילה תינכת

1971). 

 רפסמ איצוהל ,הירבחו ןרימע רוספורפ דמעוה השארבש תיעוצקמ הדעו ידיל רסמנ עוצקמה תארוה ןונכת

 תוינכת תא המסריפו 1968-ב לועפל הקלחה הדעווה .תיפרגואיגה הימדקאה ישנא ברקמ ורחבנ ,ךוניח ישנא

 .1976 ,1980-ב הנוילעה הביטחלו ,1973-1970 םינשב םייניבה תוביטחלו תוכומנה תוביטחל תושדחה םידומילה

 הינפה .םידומילה תוינכתל תושדח תויפרגואיג תושיפת ףיסוה תיעוצקמה הדעווה בכרהב ילנוסרפה יונישה

 היפרגואיגה לש היפוסוליפה לש המושירב םג אלא תושדח הארוה תוטישב קר אל האטבתה הקירמא רבע לא

 תוקלחמה ראשל הטשפתה םשמו םילשוריב היפרגואיגל הקלחמה ךול וז הרדח םיששה תונשב .תיטסיביטיזופה
 היפוסוליפה תא ומגרת ,עוצקמה תדעווב ופתתשה רשא ,הלא תוקלחממ םישיא .לארשיב היפרגואיגל

 .דומילה ינתכל תיטסיביטיזופה

 גפ םרט םפקותשו וחסינ םהש תונורקע השולשב תגצומ היפרגואיגל הדעווה ירבח ועבקש תיכוניחה השיפתה

 :(5 ימע ,1971 ,םידומילה תינכת)

 ח זוימב טילבתו ןהיניב הקיזה תא ףושחת ,ץראה רודל ינפ לע תויוצמה תועפות לש תסורפת גיצת תינכתה .1

 רואלו היפרגואיגה עדמב תושדחה תויוחתפתהל םאתהב .תיעבטה ותביבסל םדאה ןיב ןילמוגה תקיז תא

 ,שועיתו רויע ןוגכ ,םהיתואצותו םייגולונכטהו םייתרבחה םיכילהתה וכזי ,תישונאה הרבחב תורומתה
 .הבר בל תמושתל

 ,(תיטמטסיסה הטישה) םיאשונ תרוצב ןהו (תילנויגרה הטישה) םילבח תרוצב ןה ונגרואי הארוהה ינכת .2
 יפ לע דמלית תילבחה היפרגואיגה .תיפרגואיגה הבישחה תא תחתפמ תוטישה יתשב הדימלש החנה ךותמ

 לש םיטלובה וינויפיאבו םיגציימו םיבחרנ םילבח רפסמב תוקמעתה ידי לע ,ונייה ,תירלפמסקאה הטישה
 .לבחה
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 היפרגואיגה תרגסמב םג ךא ,הילבח דומיל לע הרקיעב ססבתת לארשי ץרא לש היפרגואיגה תארוה .3

 .לארשי ץרא םע האוושה ךרעית םלועה ילבח תארוה תרגסמב .לארשי ץראמ תואמגוד ובלושי תיאשונה

 .דימלתה לש וירוגמ רוזא םע האוושה ךרעית ,ץראב והשלכ לבח לש דומילה תעשב

 םהב אלמל הכישממ בבוסהו םדאה ןיב ןילמוגה תקיז .תונשדח דצל תויכשמה םיגיצמ תונורקעה תשולש

 ,'תועפות לש תסורפת' ,'ןילמוג תקיז' :םייטסיביטיזופ םיחונימב תאטובמ איהש אלא ,יזכרמ דיקפת

 שועית ,רויע :םישדח ויה הלא תונורקע ךמס לע ועבקנש םיאשונה . םייגולונכטו םייתרבח םיכילהת'

 היפרגואיגב וחתפתהש םיילכלכו םיילרוטקורטס ,םייבושי םילדומ תרזעב ם תונקהל וסינו ,תואלקחו

 .םיששה תונשב תיברעמה

 יזכרמ םוחת תויהל הכישמה ,לארשיב תיפרגואיגה הימדקאב החיל סנ אל ןיידעש ,תילנויגרה היפרגואיגה

 .םלועב תונוש תויעב םיגציימה םילבחו תוצרא ורחבנ ,םלועה תוצרא לכ תא רוקסל תחת ךא ,םידומילה תינכתב

 דומיל תועש ,וז תינכת יפ לע ,ושדקוה דוסיה תותכב - הבר התיה לארשי ץרא אשונ לע תילנויגרה השיגה תעפשה

 ץרא לע יללכ סרוק ודמיל םייניבה תביטח לש הנורחאה םידומילה תנשב .םינושה ץראה ירוזא תארוהל תובר
 .לארשי

 ,ימואלה דמימה תנטקהב היהת היפרגואיגב םידומילה תינכת לע הימדקאה תעפשה יכ תופצל היה רשפא

 לש רשקהב וליפא .תינכתב יזכרמ אשונ ורתונ הילבחו ץראה יכ םידמלמ הלעמל וניוצש תונורקעה ךא .ילקולה

 .לארשי ץראמ תואמגוד בלשל ךרוצה תא תינכתה ירבחמ ושיגדה תואלקחו הישעתכ תיאשונ היפרגואיג

 וכלהמב רשא םינומשהו םיעבשה תונש ךשמב ,םינוש םיבכרהב ,לועפל הכישמה הנושארה עוצקמה תדעו

 ומכ םיאשונ העיצה םידומילה תינכת .(1816 םיליג) הנוילעה הביטחל תוטרופמה םידומילה תוינכת ועבקנ

 היפרגואיג ,לארשי ץרא לש תירוטסה היפרגואיג ,תיטפוניס היגולורואטמ ,תינוריעו תיבושי היפרגואיג ,בבוס,/םדא

 הנעשנ הנשיה תינכתה .םיששה תונשב ,הל המדקש וזמ יפוסוליפה הסיסבב הנושתינכתה .דועו ןונכתו החוור לש

 תונקהל שי ןתוא תודיחיה םלועה תוסיפתכ םזינמרטדהו םזילנויגרה תייאר ,ונייהד ,יפוסוליפ 'סוזנצנוק' לע
 לש היפרגואיגה םוחתב רקיעב היפוסוליפה לש ,הרואכל ,ןוויגל התנפ השדחה תינכתה וליאו ,היפרגואיגה תארוהב

 .םדאה

 רצות אלא ,(םייקתה אל םלועמש)היפרגואיגו ךוניח ,היגולואידיא לע קימעמ ןויד רצות היה אל הרואכל ןוויגה

 ,ובלל בורקה םוחתמ אשונ ףיסוה תינכתה רוביחב ףתתשהש הימדקא שיא לכ .הדעווב תוטלחהה תלבק ןפוא

 תא םרת רינ .ד רוספורפ ,לארשי ץרא לש תירוטסהה היפרגואיגה אשונ ץומאל איבה הירא ןב .י רוספורפ :אמגודל

 .ןונכתו החוור לש היפרגואיגה תא רחש .א רוספורפ ,בבוס/םדא אשונה

 תינכתה תשיג ןיב םיוסמ רעפ םייק יכ דמלמ םידומילה תינכת תבכרומ םהמ םינושה םיאשונה יטרפב ןויע

 תינכתה םייללכה םיאשונב .םדאה לש היפרגואיגה םוחתמ םייללכה םיאשונל התשיג ןיבל ,לארשי ץרא אשונל

 יוויצ לעב יסיפ םויק לש םיסרטניא יפ לע בחרמב לעופה ילכלכ רוציכ ,תידמימ-דח הרוצב םדאה תא הגיצמ

 ,תאז תמועל .םדאה לש היפרגואיגה םוחתב יוטיב ידיל םיאב םניא ינמוההו ירוטסהה ,יתוברתה יוויצה .ילכלכ

 תגצומ לארשיב םדאה תלועפ הז םוחתב םג ךא ,יתוברת-ירוטסהה דמימה רתוי אטובמ לארשי ץרא אשונב

 .דועו םיבושי םוקימו ימואל ןוחטב ,היתואצותו היסולכוא רוזיפ :'הקופתו המושת' יסחי לש םיחנומב

 התנוש תומדוקה תופוקתב ןוכיתב יפרגואיגה ךוניחה תא הנייפאש תילנויגרה תויטמגודה יכ הלוע הז חותינמ

 םוקמ תא הב ,תרחא תויטמגודב ופלחוה םזילנויגרהו םזינמרטדה ןיע תיארמ אלא וניא רצונש ןוויגה ךא םנמא

 הימדקאב םלועה תשיפתב יונישמ תעבונ וז הפלחה .םייתרבחו םיילכלכ םינתשמ וספת םייסיפה םינתשמה

 ימרזל .םיששה תונשב וחתפתהש יפכ ויתונויערו יאהירמא-ילגנאה םלועה לע תונעשההמ ,לארשיב תיפרגואיגה

 .לארשיב רפסה יתבל םידומילה תינכתב רכז טעמכ םיאצומ ןיא ,םזינמוהו םזילקידר ןוגכ ,רתוי םירחואמ הבישח

 הנווכה .םמוסריפ תטישו םתביתכ ךרדל ,דומילה ירפסל רושק ךוניחב המרופרה תובקעב רצונש ףסונ שודיח

 חותיפל הדיחי ,ךוניחה דרשמב ,המקוה הז ךרוצל יזכרמ יתכלממ ףוג רבחי דומילה ירפס תאש התיה הנושארה

 תלגוסמ התיה אל ךא םיעבשה תונש תישארב היפרגיאיגב דומיל ירפס םסרפל הלחה הדיחיה .(לי ת)דומיל ירפס

 המתרנש הפיח תטיסרבינואב הנשמ תדיחי המקוה ןכל ,םישדח םירפס תורשע רוביח לש םוצעה לטנב דומעל

 יכילהת ורבעיש רחאל דומיל ירפס םוסרפ רשפאלו יטרפה קושה ינפב חתפיהל טלחוה ,ליבקמב .המוד הדובעל
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 םיבייח םהו ,תימדקא הלכשה ילעב םיפרגואיג ידי לע םיבתכנ םירפסה םויה .ךוניחה דרשמב חוקיפו רושיא

 .עוצקמה תדעווב וחסונש םיקרפה ישארל םיאתהל

 .ןהל המדקש הפוקתה ןיבל 1988-1948 םינשה ןיב תמיוסמ תיאדיא תויכשמה תמייק יכ רמול רשפא םוכיסל

 ףסונ תונויצל .היפרגואיגל םידומילה תינכת לש דקומ ,היינשה הפוקתב ,םיווהמ ןיידע לארשי תנידמו לארשי ץרא
 תביטחבו םיידוסיה רפסה יתבב רקיעב ,ךוניחה תורטמ תעיבק לע עיפשמה לקשמ לעב אשונכ ,תויתכלממה טביה

 ינכוס ופלחתה ,1988-1948 הפוקתב הללוחתהש ,לארשיב היפרגואיגה לש היצזימדקאהמ אצוי לעופכ .םייניבה

 וספת 'שדחה ירבעה םדאה' תריציל רכ יפרגואיגה ךוניחב וארש םייאפוריא םיליכשמ לש םמוקמ תא :עוצקמה

 ןיא .ימואלה דצל יעוצקמה טביהה תא יפרגואיגה ךוניחב םישיגדמ הלא .לארשי ידילי םבור ,םייעוצקמ םיפרגואיג
 תא ריבגהל קר אלא לארשי ץרא אשונל הקיזה תועצמאב םידימלתב תישיא החפרומטמל םורגל הנווכ רתוי

 קלחב עיפוהש ,ימלוע ללכה ידוהיה דמימה יכ תאז םע ןייוצי .התועצמאב לארשיב ישילשה רודה תושרתשה
 .לארשי תנידמב היפרגואיגה עוצקמ ידומיל לש ןונכתב ןיטולחל םלענ ,טדנמה תפוקתב םידומילה תוינכתמ

 .םוכיס - םיבטקה ןיב

 .תושדחתההו תונרמשה ןיב :םיבטקה ןיב תודונתב תונייפאתמ לארשיב היפרגואיגה תארוה תונש האמ

 תינכת ישודיח ןיב תודירפמש םינש םיעבשכ לש תונרמש ,תונרמשה בטוקל ךומס הפוקתה בור יוצמ עוצקמה
 .םיעבשה תונש תוינכת ןיבל 1907

 ,לשמל ,תילנויגרה היפרגואיגה .תויפרגואיגה תומגידראפה םוחתב ןהו םינכתה םוחתב ןה היוצמ תונרמשה
 התנתשה אל םיעבשה תונש דעו האמה תישארמ ,ןכ ומכ .רפסה יתבב היפרגואיגה תארוהב תיזכרמכ השפתנ
 .טעומ ןלקשמ ךא תופסונ תומגידראפ וצמוא תיוושכעה תינכתב .תיסיפה היפרגואיגה תובישח תשיפת

 בר לקשמ תילנויגרה היפרגואיגה ךותב .היפרגואיגה תארוה הגח וביבסש בטוקה תא ןיידע הווהמ םזילנויגרה

 .ןוכיתה חרזמהו לארשי ץרא ,בחרה לגעמב הלכו דימלתה לש וירוגמ רוזאמ לחה ,לארשי ץראל - םזילקולל הצקומ
 .לארשי תנידמ לש המויקל םינושארה םירושעה ינשבו טדנמה תפוקתב רקיעב הרבג וז המגמ תובישח

 ואר ,דבכ יגולואידיא ןעטמ עוצקמה אשנ האמה תישארב רבכ .ינויצה ךוניחה תורטממ העבנ ימוקמה תשגדה

 ,יביטנגוקה םוחתב תורטמ ופסוותה רתוי רחואמ קר .תוישוגירה תורטמה תא ושיגדהו בושח תורביח רישכמ וב
 .תויונמוימה םוחתמ תורטמ םג םיעבשה תונשמו

 .דבלב ןורחאה רודב אלא השגרוה אל היפרגואיגה תארוה חותיפבו ןונכתב תואטיסרבינואה לש ןתובישח
 היפרגואיגל תוקלחמהש אוה יביטקיבואה םרוגה .תיביטקייבוסו תיביטקייבוא - תוביס יתש ךכל ורבח

 יומידה איה תיביטקייבוסה הביסה .רפסה יתבב עוצקמה תארוה ימיל האוושהב םימיל תוריעצ תואטיסרבינואב

 הבינה םיששה תונש ףוסב הימדקאה ישנא תוברועמ .תואטיסרבינואב ךוניחהו היפרגואיגה יאשונל שיש ךומנה
 תוטישב םג אלא םישדח םינכתב קר אל אטבתה רבדה .ולש "היצזינקירמאה" תא הזריזו עוצקמה תארוהב תוריפ

 הכומנה תימדתה ,אסיג ךדיאמ .יכוניחה ךילהתה דקומ תא דימלתב תוארל ולחהש ךכבו הארוהה יכרדב ,ןונכתה
 .רפסה יתבב עוצקמה תארוהב תונרמשה רומישל תעייסמ הימדקאה יניעב היפרגואיגה תארוהל שיש
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 תורוקמ
 .תולעמ ,םילשורי ,תושדחה םידומילה תוינכת לע ,1971 ,.ש ,ןדא

 .76-41 ימע ,7 ,תומגמ ,"תיתכלממה םידומילה תינכת תרוקיב" ,1965 ,.צ ,רדא

 .112-105 ימע ,2 ,ךוניחה ,"יממעה רפסה תיבב תדלומה תעידי" ,1911 ,.פ ,ךבריוא

 דסומו ךוניחה דרשמ ,םילשורי ,343-339 ימע ,'א ךרכ ,תיכוניח הידפולקיצניאב ,"יצולח ךוניח" ,1961 ,.ב ,הינזא

 .קילאיב

 .סנגמ ,םילשורי ,תויעבו תוחתפתה עקר ,תילארשיה הרבחה ,1973 ,.נ.ש ,טדטשנזייא

 .יבצ ןב די ,םילשורי ,1854-1914 ,ןושאר ךרכ ,לארשי ץראב ירבעה ךוניחה ,1986 ,.ד ,רורד-סיוגלא

 .יבצה ,םילשורי ,ץראה תביתכ תעידי תישאר ,1897 ,.י ,דניקלב

 ,1169-1160 ימע ,יב ךרכ ,תיכוניח הידפולקיצניאב ,"ידוסיה ס"היבב םידומילה תינכת" ,1959 ,.מ ,לגיבא ,.י ,יאנב
 .קילאיב דסומו ךוניחה דרשמ ,םילשורי

 .קיצ'צ ,ביבא לת ,לארשי תנידמב ךוניחה ,I960 ,.י ,ץיווטנב

 .ריבד ,ביבא-לת ,יממעה ס"היבב תדלומה תעידי תארוה ,1930 ,.י.א ,רותב

 .קוק ברה דסומ ,םילשורי ,ונבו בא תונורכז ,1966 ,.י.א ,רותבו ,.ה.מ ,רותב
 .הישות ,השרוו ,(תירבעב הפמ םע לארשי ץרא לש היפרגואיגה דומיל רפס)לארשי ץרא ,1903 ,.י ,יקטבוזרג

 .לןלק ,םילשורי ,תדלומה חורב דומיל ,1937 י.צמ ,רהוז

 .ל קק ,םילשורי ,ונכוניחב לארשי ץרא ,1940 ,.צ ,רהוז

 .יבצה ,םילשורי ,ינידמהו יעבטה הדמעמ יפל ,לארשי ץרא עדמ ,1894 ,.ר ,ץיבלרוי

 .הדסמ ,ביבא-לת ,םיבתכ ,1954 ..י ,והירזע סמ ןבואר ,םילשורי ,ירבעה ךוניחב םינושאר םימלת ,1986 ,.ש ,ימדכ

 .תלהק ,ופי ,תולכתסה ירועש ,1911 ,ותבוחו .י ,והירזע

 .ריבד ,ביבא-לת ,לארשי ץראב ירבעה ךוניחה ,1940 ,.א ,רגת

 ,(ךרוע) ,.ר ,יבאז לצא ,"הנושארה םלועה תמחלמ דע לארשי ץראב ואציש םיידוהיה דומילה ירפס" ,1990 ,.ר ,לפר

 .ביבא-לת ,244-233 ימע ,(רוציבא רפס) ו-'ה רפס ,לארשי-ץרא ןואיזומ ןותנש

 :םידומיל תוינכת

 קית ,ביבא-לה תטיסרבינוא ךוניחה ןויכרא ,די-בתכ) ,םידומיל תינכת .םירומה תורדתסה ,(1907 תינכת)"
105.8) 

 .םילשורי ,םיינוריעה םייממעה רפסה יתב תינכת ,תינויצה הלהנהה לש ךוניחה תקלחמ ,(1923 תינכת)

 לש םייממעה רפסה יתבב הגוהנה םידומילה תינכת ,תידוהיה תונכוסה לש ךוניחה תקלחמ ,(1932 תינבת)

 ."יחרזמה"

 .ביבא-לת ,יממעה רפסה תיבל תינכת יקרפ ,םיווק ,תיללכה תורדתסהה לש ךוניחל זכרמה ,(1937 תינבת)*

 .ביבא-לת ,ידוסיה ס''היבל םידומילה תינכת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,(1954 תינבת)*

 .ביבא -לת ,ןוכיתה רפסה תיבב םידומיל תינכתל תועצה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,(1956 תינבת)*

 .םילשורי ,היפרגואיג - ןוכיתה רפס תיבל םידומיל תינכת תעצה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,(1963 תינכת)*

 תעידיו היפרגואיג - ןוכיתה רפסה תיבל םידומיל תינכתל העצה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,(1968 תינבת)*
 .םילשורי ,ץראה

 יתכלממה רפסה תיבב ,היפרגואיגב םידומילה תינכת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,(1970 תינבת)*

 .םילשורי ,'ט-יה תותיכל .יתד-יתכלממהו

 ,יי התיכל םידומיל תינכתל העצה ,הנוילעה הביטחב היפרגואיג ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,(1976 תינכת)*
 .םילשורי

26 

This content downloaded from 132.74.95.21 on Wed, 12 Nov 2014 11:29:57 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 ,'אי התיכל םידומיל תינכתל העצה ,הנוילעה הביטחב היפרגואיג ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,('א (980 תינכת)*
 .םילשורי

 .םילשורי ,'בי התיכל ,הנוילעה הביטחב היפרגואיג ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,(יב 1980 תינבת)*

 ןויכראה רקיעב ,םינוש תודסוממ לבקתה הז רמאמ ססבתמ וילע טרופמה רקחמה תנכהב עויס :הדות ימלש
 םיכמסמ יתושרל ודימעה רשא הלא לכל תדחוימ הדות .ביבא-לת תטיסרבינואב ךוניחה ןויכראו םילשוריב ינויצה

 .רקחמה םייתסמ היה אל םתרזע אללש עדימו
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