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תערוק ,הבוצע תפומ תריצי וז ,הנש 160 ירחא םג
דירחהל תיטנוולרו קוחצמ

לש תבכרומה ותומד .דחי םג טסיאוגאו םדא בהוא ,ןדמחו טסילאידיא ,ןעזגו רואנ היה אוה
דגנ ומסרופש רתויב םיזעונה האחמה יבתכמ דחא ירוחאמ הדמע רקד סוואד דראודא
םזילאינולוקה

לש לודגה רופיסה םכתעדל והמ" םתוא לאשו חור ישנא תרושל סמייט קרוי וינה הנפ 1999 ףוסב

יטנקיפ רופיס רחב רּוט הטנאנא הידּומארפ םיסרפה רוטע יזנודניאה טסיביטקאהו רפוסה "?םוינלימה

.תורקי תוכתמ לשמ הובג םינילבתה לש םכרע היה ינשה ףלאה ךלהמב םינש תואמ ךשמב .דחוימב

היה ןווגמה הבש הפוקתב ינויח רבד ,ןוזמה לש ומעט רופישלו ,תופורתכ ,םייתד םיסקטל ושמיש םה

גילפהל םתוא האיבה םיאפוריאה לש םינילבתה תוואת .ראתל םויכ ונל השקש הדימב םצמוצמ

עפושה רוקמה .תושבוכה תונידמל םידקת רסח רשוע הרציו ,המחלמ תוניפס יבג לע םישדח תוזוחמל

םויכ הנוכמה תויוברתה תואמו םייאה יפלא ןב גלפיכראה היה ,הפקו רכוס ,קבטל ןכו ,םינילבתל רתויב

)הטרק'ג םויכ( היוואטאב גלפיכראה תריב הכפה םשל עיגה ידנלוהה יצהש ירחא רצק ןמז .היזנודניא

,"תדחואמה תיחרזמ־ודוהה הרבחה" התיה םינש האממ רתוי ךשמבו ,םלועב לודגה רחסה זכרמל

.םלועב הלודגה הרבחה ,םדרטסמאב ונכש םיישארה הידרשמש

לכ תא טעמכ ודימשה םה ,רתיה ןיב ,ךכ .םהיחוור תא לידגהל ידכ םיעצמאב ולחב אל םידנלוהה

המחלמ יריסאו םידבע םשל ואיבהו ,טקסומ זוגאל םלועב דיחיה רוקמה ויהש ,הדנב ייא תייסולכוא

עזי תואנדסל וכפה םייאה רתי םג .60,000%–ב ךרעומ וילע השענש חוורהש ,לודיגה תא וחפטיש

רבעמ .בערב םתומ תא ואצמ תובברו ,הלשממה העבקש םילוביה תא לדגל וביוח םירכיאה .תויאלקח

תא לעופב ומשייש ,םיימוקמה םיטילשל ןכו ,ידנלוהה ןוטלשל םיהובג םיסמ םלשל ושרדנ םה ,ךכל

לש הנידמ לע דבלב םידיקפ 175 תועצמאב דנלוה הטלש ותוכזבש םכחותמ קירט — יוכידה רטשמ

.םיבשות ןוילימ 13

האמה תליחתב ךא .הל רבעמו היסא יבחרב תומוד תויוטלתשהל לדומ השמיש תיחוורה היזנודניא

תואמ ןב ילאינולוקה רופיסה .םלועב תונושארה רורחשה תועונתמ תחא םש לועפל הלחה 20–ה

הכפהמה יערז תא ,רּוט הטנאנא יפל .וצקל ברקתהל לחה ,קשועבו םדב ,תונדמחב לבותמה ,םינשה

בייח םלועה" .ררוס ידנלוה לשממ דיקפ בתכש עורפ ןמור 1860–ב ןמט תאזה הרידאה תימלועה

.םכיס ,"םוצע בוח רֶקֶד סוֶואד דראודאל

ער םדא לע סועכל איה תועט

םע גילפה אוה 1838–ב .ידנלוה חלמ לש וידלי תשמחמ יעיברה ,1820–ב דלונ רקד סוואד דראודא

םיבר םירופיס .םירושע ינש טעמכ הכשמנש לשממ דיקפ לש הריירקב חתפ םש ,חרזמה ייאל ויבא

אוה .קדצ־יא לש גוס לכל ולש ינוציקה תונלבסה רסוחו םחה וגזמ תא םיראתמש הלאכ ,ומשב ורשקנ
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םרורחשו םידבע תיינק לע ויתונוכסח תא ןקור ,ימוקמ ןיתנ לע ןגהל ידכ הרגתב ףתתשהש ירחא אלכנ

ןיצק לש תתחשומה ותוגהנתה תא תופירחב עיקוהש ירחא הנש ךשמל ותרשממ העשוהו ישפוחל

.םירומיהל הנפ אוה ,ושואיי בורב .בערב עווג טעמכ רקד ,הסנכה רוקמ לכ אלל .ףופכ היה ולש ריכב

.דבע אל הז

ףירחה ולכשו הברה ותוריסמ תוכזב הכרעהל הכז רקד ,ןסרה תחולשו תיאמצעה ותולהנתה תורמל

םשל עיגה אוה .הוואי לודגה יאה ברעמב קאָּבֶל ץראה לבח לע יארחאה תרשמל הנומ 1856 ראוניבו

.)יִנֹונ ,תפסונ תב גוזל הדלונ ךשמהב( דראודא רוכבה ונב םעו )הֶניט( הָטְרֶּבּוה הֶניִדְרֶוֶא ותשא םע

,ימוקמה טילשה רציש םירכיאה לש םיריפחמ יוכידו לוצינ לש תפעוסמ תכרעמ רקד הליג קאבלב

אוהו ,ודיקפתמ רקד רבעוה ,ץק תולוועל םישל ויצמאמל הבוגתב .ידנלוהה ןוטלשה דודיעבו תוסחב

.דורמ ינוע ייחל ותחפשמ תא ליבוי רבדהש עדיש יפ לע ףא ,הנידמה תורישמ רטפתהל טילחה

אוהו וחפת ויתובוח .וניינעב קדצ גישהל ,אוושל ,הסינו ,םיכמסמ תואמ ומע אשונ ,דנלוהל רזח אוה

חתפל םישאונ תונויסינב חצפו הינמרגב םיבולע ןולמ יתבב ההש אוה .הנידמה תא בוזעל ףוסבל ץלאנ

.דבע אל הז .ןדאבסיווב וניזקה תא חצנתש החסונ

חזרמ תיב ןחלוש לע" ,תועובש השיש ךשמב רקד רביח ,לכ רסח דוונכ יח ןהבש םינש המכ רובעכ

ויתורוק תא ללוגמה ,"ראלוואה סקאמ" יפרגויבוטוא־ימסה ןמורה תא ,"לסירבב ףנוטמו עוער

.)"יתלבס תובר" :תיניטל( יִלּוטאָטלּומ טעה םש תחת םסרפל שקיב ןמורה תא .היזנודניאב

תורטמ רפסל .היופצ אל דואמו הריבכ החלצהל דימ הכז אוה .רוא "ראלוואה" האר 1860 לירפאב

תא שיפכהלו רבחמה תא קידצהל םיצמאמה .הלומעת ןולעכ םיתעל רייטצמ אוהו ,תורהצומ תויטקדיד

.םתועדומ רסוחב טעמכ םיכיבמ ,ןיטולחל םיפוקש ויבירי

רפסה .םהבש םירזומהמ קפס אלל םג אלא ,הירוטסיהב רתויב םיעיפשמה םינמורהמ דחא קר אל הז

סנרול ה"ד בתכש ומכ .ירשפא־יתלב המדנש הנבמב םיבלושמה ,תונונגס לש יטואכ ץבקמ אוה

."ןיימדל רשפאש רתויב לודגה ןגלבה והז" :1927–ב המסרופש היינשה תילגנאה הרודהמל המדקהב

,םיזוח ,םילשמ ,םיבתכמ םג םייטרדנטס םיגולאיד דצל ללוכה ,תופשו תולוק לש לילב אוה רפסה

,םיריש ,םיימשר םירכזמ ,)הדנידאו ה'גיעס לע תועמדה טחוס רופיסה( תחא האלפומ םע תדגא

לש םיינכרא םירואית טעמ־אלו םייפוסוליפ םיגיגה ,םיילוש תורעה ללש ,תויתד תושרד ,םימואנ

.םייאב תידנלוהה תוינידמה

,ורבעמ תירותסמ תומד לפוטסחורד םשב ינגרוב הסרוב רחוס שגופ רפסה תליחתב .שי הלילע םג

שי םיכמסמלש ןיבמ לפוטסחורד .היזנודניאב הייח תא םידעתמה םיכמסמ הבו הליבח ול תרסומש

,תיסיסב תידנלוה רבוד ינמרג ,ןרטש טסנרא ורזועל םתוא רוסמל טילחמו ,בר יסנניפו ירוביצ ךרע

סקאמ םינכמ םהש ,תירותסמ תומד התוא לש תינוידב היפרגויב םיכמסמהמ םירצויש ,ץירפ ,ונבלו

םיללוגמש ,ינרתחה ביטרנה תא ךכרל םישקבמש םיקרפ םיבלושמ היפרגויבה יקרפ ןיב .ראלוואה

יתימאה ורופיס הזב הז םיבלתשמ ךכ .בחרה רוביצה תושגרל ומיאתהלו ,לפוטסחורד לש ונבו ורזוע

לש ביטרנה ףוסבלו לפוטסחורד לש ינשרפה ביטרנה ,ראלוואה לש ינוידבה ורופיס ,רקד לש

.םיארוקה לש םנופצמל תורישי הנופו םיקהש ינוידבה הנבמה תא קרפמ ןמורה םויסבש ,ילוטאטלומ
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160 ירחא םג ."דבוע" רפסה — ותוכזב םג ,ימיכלא ןפוא הזיאב הארנכו ,לודגה ןגלבה ףא לע לבא

.קוחצמ תערוק םגו ,דירחהל תיטנוולר ,הבוצע ,הדירטמ — תפומ תריציכ הלגתמ "ראלוואה" ,הנש

קיחצה אוהש ןוויכמ רפסה תא יתמגרית" :1998–ב ןהכה ןר תירבעל רפסה םגרתמ ריבסהש ומכ

ןופצב הנטק הרייעב תסנכה תיב שמש ,ילש אבס לש אבא תא הנש האמ ינפל קיחצהש יפכ ,יתוא

המכ ינפל הכז ,בגא ,ןהכה( "ך"נתהו ילוטאטלומ ויה תולודגה ויתובהא יתשש וילע םירפסמש ,דנלוה

ומוגרת תוכזב הבר הדימב ,תידנלוהה תורפסה תצעומ לש 2020 תנשל םוגרתה סרפב תועובש

.)"ראלוואה"ל חבושמה

— םיאלפנ םיבוטה :תויומדה לש יפואה יווק לש הלודגה תוקהבומהמ עבונ רפסה לש ומסקמ קלח

סטרקוסל ,ץמצמל ילב ,ילוטאטלומ הוושמ ,ותומד ןב ,ץימאהו םכחה ראלוואה תא .םייארונ םיערהו

לפוטסחורד לש עורה ךא .תורפסה תודלותב תובעתנה תויומדה תחא אוה ,ותמועל ,לפוטסחורד .ושילו

המ ילואו .תיתרבח תלבוקמ ,תימוימוי ,תיקוח ותועשר .טדנרא הנח לש התפשב "ילאנב"ה ןזהמ אוה

לכש עתעתמה רשקה ,ךכ לכ תודגונמה תויומדה יתש ןיב תפשחנש הבריקה אוה ארוקה בלל עגונש

לככ .עצבה ףדור ,עובצה ,ינקדצה ,ינונטקה ןיבו ,ירסומהו רשיה ,ינחורה ,רוהטה ןיב וכותב שח םדא

םצעב יכ ארוקל ררבתמ ,סבקהו געלה ררועמ לפוטסחורד יפלכ זובו סרא רתוי ףטונ ילוטאטלומש

.ומצע ולש וגא־רטלאב רבודמ

תא ,רוג היתב הריעהש ומכ ,בתכש שיאה ,קדוצ לכמ קדוצהו רוהט לכמ רוהטה ,רקד־ילוטאטלומ ,ןכא

לע תוירפמיא תוליעפמש לוצינהו תונדאה דגנ םינמזה לכ לש םימישרמהו םיזעה האחמה יבתּכמ" דחא

הרשמ שדחמ ול ןתנית םא רפסה םוסרפ תא רוצעל םיוסמ בלשב עיצה ,"תושובכה ןהיתובשומ

,ןעזגו רואנ ,ןקייצו ןוממל שידא ,ןדמחו טסילאידיא .הזכ םגו ,היה הזכ .תוינולוקב קיפסמ תלמגתמ

.טסיאוגאו םדא בהוא

לע ךכ־לכ סועכל ונדצמ איה תועט" :ילוטאטלומ בתכ רפסב תופיה תואקספה תחאב .הארנכ ,ונלוכ ומכ

תדוקנ רותב תומלשה תא רידגנ םא !עורה לא ךכ־לכ םיבורק וניניב םיבוטה וליפא יכ ,דואמ ער םדא

הנומשו־םיעשת ןיב םידנדנתמש ונחנא — ונדצמ וז תועט הזיא ,תולעמ האמ רותב עורה תאו ,ספאה

האמ הגרדל םיעיגמ אל םיברש ןימאמ ינאו !תחאו־האמב אצמנש ימל 'זוב' אורקל — !עשתו־םיעשתל

."םהש המ ירמגל תויהל בל־ץמוא רדעיה לשמל :תובוט תונוכתב רסוח ללגב קר

יכ רמא ,דיורפ דנומגיז ,םדאה בלבש תוקומעה תוריתסה רואיתב ילוטאטלומ לש וכרד ךישממ

המישרב ןושארה םוקמב דיורפ ןייצ ויבתכ תפוסא תא .וילע םיבוהאה םירפוסה דחא אוה ילוטאטלומ

.1907–ב רביחש "םיבוט םירפס הרשע" לש

ץראב הרבע הלחלח

רפס תעפוהל םייופצ אל יכה תומוקמה דחא התיה 19–ה האמה לש היינשה תיצחמה לש דנלוה

,םיקפוא תורצב הנייפוא הייסולכואהו ,קומע ןווינ לש בצמב התיה הנידמה .ינרתח יטסילאירפמיא־יטנא

:רשונ הלע עומשל רשפא" ,םימי םתואב םייתרבחה םירקבמה דחא בתכש ומכ .תויתאפאו תוריהז

."ירשפא רבדהש לככ תמ ביבסמ לכה

ריתוהש םשורה ידנלוהה טנמלרפב ראות ךכ ,"ץראב הרבע הלחלח" .ריבכ טקפא היה רפסה םוסרפל

,דואמ תיתדהו דואמ תינגרובה ,תידנלוהה הרבחה תא עזעיז רפסה .רואל ותאצ םע דימ "ראלוואה"

.התועיבצ תפישחב
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םיסרטניאה .הבזכנ הוואי ינב םעו ומע קדצל ותווקת םלוא ,םסרופמ רפוסל הליל ןב ךפה ילוטאטלומ

הטלשש "תידנלוהה רחסה תרבח" יחוור וקפיס רפסה אצי הבש הנשב :ידמ םיקזח ויה דגנמ ודמעש

.הנידמה תוסנכה ללכמ 34% תיחרזמה ודוהב

סנרפתה אוה .הקרפתה ותחפשמ .ינעו יוחד רתונ ילוטאטלומ ,תיתורפס היצסנסל ךפהש ירחא םג

םוחתב רבד לכ דגנ ץצוח תאצל" ותעובש תא םייקל ךישממ ,תיאנותיעו תיתורפס הביתכמ קחודב

התיהש ,תוימשיטנאב קבאנ רתיה ןיב ."קנחומ וא לבגומ ,בולע ,ןטק אוהש יטילופהו יתרבחה ,ירסומה

תושמל ידכ םדרטסמאב הלעת ימימל ץפק דציכ ראית "הבהא יבתכמ" ורפסב( דנלוהב דואמ הצופנ

,ותדלוהל הנשה 100 תוגיגחב ,1920–ב .םישנ דגנ הילפאב ןכו )םשל הכלשוהש ידוהי דלי לש הפיכ

תבקונה תרוקיבל ןרורחש תא תובייח תוידנלוהה םישנה ,הבר הדימב" יכ תידנלוה תינוירוטסיה הבתכ

."ילוטאטלומ לש

לעפמ תואצותב האר אלש יפ לע ףא .ותדלוממ הלוג ,המתסא ףקתהמ 1887–ב ומלועל ךלה רקד

הקזח תמאה ."חצנא ינא" :קפס ול היה אל ותומ ינפל םינש שש רפסל ףיסוהש רבדה תירחאב ,וייח

.ץבצבל הלחה איה "ראלוואה סקאמ" םוסרפ ירחא הנש 50 .עדי ,לכמ

היזנודניא תייסולכואמ 5%–מ תוחפ ,ילאינולוק ןוטלש תונש 300–מ רתוי ירחא ,20–ה האמה תליחתב

ךוניחל וכזש תימוקמה הלוצאה יריעצ םבורב — תידנלוה וארק הברהב ןטק זוחא .בותכו אורק ועדי

תויהל דיתעש ימו םידנלוהב קבאמה ישארמ ,ונראקּוס דמחא םהב ,הלאמ המכ לש םהידיל .יטסיטילא

לע ירמב חותפל םהילע עיפשה םתודעלש ,"ראלוואה" עיגה ,תיאמצעה הנידמה לש ןושארה אישנה

בושיי םוקמ לכב טעמכ ילוטאטלומ םש לע תורכיכו תובוחר אוצמל רשפא םויכ .ךשוממה יוכידה

.היזנודניאב

"םזילאירפמיאו תוברת" ורפסב ילוטאטלומ תא ןייצ דיעס דראודא םזילאינולוקה רקוחו תוברתה רקבמ

רפוסל בשחנ אוהו ,ילאינולוקה שוביכה תייגוסל וסחייתהש 19–ה האמב םידיחיה םיבתוכה דחאכ

ראותמ "ראלוואה" .שוביכה רציש התחשההו יוכידה ,לוצינה יטרפ תא ףשחש ןושארה יאפוריאה

המוד הרוצב עיפשהש "םות דודה להוא"ל הוושומו ,"םזילאינולוקה תא גרהש רפס"כ תובורק םיתעל

.תודבעה לע

לש תויפרגויב רפסמ ובתכנ .טרסל דבוע ףא 1976–בו תופש 40–כל ןמורה םגרות םינשה ךרואל

האר ויבתכ לכ ףסוא .הידפולקיצנא וליפאו ,ותריציל ולוכ שדקומה יתורפס תע בתכ םג שיו ,ילוטאטלומ

.םיכרכ 25–ב רוא

רתויב בושחה ידנלוהה רפוסל ילוטאטלומ תא לודג בורב תידנלוה תורפסל הצעומה הרחב 2002–ב

היה אוה לבא .םלועמו זאמ תידנלוהה הפשב רתויב הבושחה תורפסה תריציל ורפס תאו םינמזה לכב

"ראלוואה סקאמ" ןקת ות הקינעמש התומע דנלוהב המקוה 1988–בש הדבועב רתוי חמש ילוא

.םלועה ראשל םשמ קתעוהש ןויער ,ןגוה רחס לש םיאנתב ישילשה םלועב םישכרנש םירצומל

.ךשמנ קבאמהו .חצינ ןכא ילוטאטלומ

.ותרזע לע קייר ןוו ריאמל הדות
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