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החידבה העיפומ זאו
תיגולוכיספ תועמשמ תולעב תוידוהי תוישעמ ףוסאל לחה יכ דיורפ דנומגיז הדוותה 1897-ב רבכ
,יטוראו ישיא טסקט ,"עדומ-אלל הסחיו החידבה" ורוביח תא םסריפ ךכ רחא םינש המכ ;הקומע
קוידב המ ריבסהל הסנמ ,רפסה לש תירבעל םוגרתה ךרוע ,קינלור ןרע .ךיבמ םג םיתעלו עזעזמ
הפוריא חרזממ םידוהיו םישנ לע תוחידבב דיורפ אצמ

אוה םהבש םסרופמה ,םיפסוא המכ ויה דיורפ דנומגיזל םג .התיג בתכ ,"ףסוא ול שיש שיאה ירשא"

תומולחה ףסוא םה תוחפ אל םימסרופמ .ותדובע רדח תא ושדגש םיקיתעה םיסרחהו תוימלצה ףסוא

.םייטוריונה םינימסתהו לשכה-ישעמ ,הפה-תוטילפ ףסוא ,םילמסהו

תוחפ ףסואל םיעדוותמ ונחנא )ןהכה ןר :תינמרגמ ,גנילסר תאצוה( "עדומ-אלל הסחיו החידבה" רפסב

ףסואל - דחאכ שיאה לש וחורו הפוקתה חור לש ןגטנר םולצת ןיעמ אוהש ,דחוימב ןיינעמ לבא ,רכומ

אלו דיורפ לש םיעדונה םירוביחה םע הנמנ אל רפסה .יאניווה שפנה אפור לש ןושלה ידודיחו תוחידבה

.ירבע םוגרתל התע קר הכוז אוה הרקמב

,"םוגרתל ןתינ יתלב" ותויהב יטילנאוכיספה חישהמ ותודקפנ תא ריבסהל לבוקמ היה םינש ךשמב

רפש-תורמא ,תוחידב לש םתקרה ;שולק ץורית .ונממ תונהיל םילוכי תינמרג יארוק קרש ךכב רמולכ

תולגה תא ריבסהל יד ןיא ךכב םלוא ,םוצע ימוגרת רגתא הווהמ ןכא היינשל תחא הפשמ ןושל-ידודיחו

לש קיודמהו יתריציה םוגרתה דיעיו ,םגרות ןהילאש תופשב םג הזה טסקטה לע התפכנש תכשוממה

םינש האממ הלעמל רוביחה לע ורזגש םה םיענמנ יתלבה וינדבואו םוגרתה תוקעומ קר אלש ,ןהכה ןר

.תודידב לש

*

החידבה לע רוביחה תא םקמל דואמ השק ,הזילנאוכיספל תודוסיה וחנוה ןהבש םינשב בתכנש תורמל

לש היגולותפוכיספ"ו ,)1900( "םולחה שוריפ" םע תחא המישנב ותוא תונמלו ינאידיורפה הריציה ףוגב

לש תרחואמה היגולוכיספאטמל ותקיזו םילבגומ םיינילקה וימושיי ;ול ומדקש )1901( "םוי-םוי ייח

.תעלבומ דיורפ

בחרמ לש תילאוטקלטניאה הירוטסיהה םע תמיוסמ תורכיה תבייחמ ותאירקש ,דואמ ינמרג טסקט והז

דואמ דע קחורמ אוה .19-ה האמה הנפמב תיאניווה תוברתה תוישואמ המכ םעו ינמרגה תוברתה

אקווד ןגועמ אוהו ,דיורפ לש םירחאה םימדקומה וירוביחב טלשש לולצהו ינילקה הביתכה ןונגסמ

החרפש תוחידבו תומולח לע תיניילול תיטתסא-תיפוסוליפ הביתכ לש תרחואמה תורואנה תרוסמב

.19-הו 18-ה תואמב

טרבור תמגודכ םינעדמו םינוקיטתסא לש םהירוביח תא המיאב הלוהמ הצרעהב אורקל גהנ דיורפ

ותוא ומידקהש הלגי ןפ ששחמ ,החידבה לע רוביחב םירכזנש ,גרבנטכיל גרואגו ספיל רודואית ,רשיפ

גהנ הבו ותרוגחל הרושק תרבחמשכ ךלהל גהנ ,לשמל ,18-ה האמה ןב ,גרבנטנכיל .םהיתובשחמב

םייביטאיצוסאה םירשקה ירחא בוקעל לכויש תנמ לע ,ויתומולח תא ללוכ ,ותעדב הלעש המ לכ בותכל

הנושארל ןאכ עיפומש ,היתפמאה גשומ לע םירצויה תויוכז תורומש רשיפ טרבורל .ותבשחמ לש

םעשו ,היגולוכיספה לא הקיטתסאה םוחתמ גשומה תא ריבעהש ,ספיל רודואית וליאו .דיורפ יבתכב

ףירחה לכשה לעב דמולמכ סילפל םיבתכמב רכזנ רבכ ,סמלפתהל הברמ דיורפ רומוהה לע ורוביח

.ודועמ וב לקתנ דיורפש רתויב
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לצא תולגל דרחנ אוה יכ סילפל חוודמ דיורפ ,םולחה שוריפ לע דבע הבש הפוקתהמ ויבתכממ דחאב

-אל הדוסיב איה תישונאה תישפנה תוליעפה לכשו דבלב השיח רביא איה העדותהש הנעטה תא ספיל

ול היה בוטש יל המדנ )...(" ,בתכ ,"וזכ תוריהבב ילש תונבותה תיברמ תא אטבמ ספיל" ;תעדומ

."ויבתכב אורקל יתקספה

םג לבא ;הבוח תאירק אופיא איה "עדומ-אלל הסחיו החידבה" ,הזילנאוכיספה לש ןוירוטסיהה רובע

עדוותי ,"רובידב יופיר"ה תוחתפתהל ילטנמה עקרה תא ריכהל שקבמה ,וננמז-ןב טסיפרתוכיספ

תינרבד הביבסב .ךכ לכ הכירעה דיורפ לש הניווש םכוחמה טופטפהו רובידה תוברתל הז רוביחב

לכ רומא התעמ" :טושפ דחא ללכ הדוסיבש יופיר תטיש חתפיש והשימ ץוציש היה יעבט ךא וזכש

."ךתעדב הלועש

תישגרה תועמשמה תנבהל חתפמה אצמיי היפרגוירוטסיהה וא הקיטתסאה תודשב אלש אלא

,ריתסמש טסקט והז ;ינאידיורפה הריציה ףוגב דחוימה ומוקמו החידבה לע רוביחה לש הקומעה

יטרפ ,טעמכ ינציצמ ,לטרעתמו לטרעמ ,דואמ ישיא יפוא ,ולש תודמולמהו תוניירואה הטעמל תחתמ

םירבדה ומכ ישיא ,ופגב קחשמה דלי לש הארמ ומכ ישיא ,ול םדקש "םולחה שוריפ"מ רתוי דוע

.רדחב דבל םיאצמנ ונחנאשכ ונתוא םיקיחצמש

שולש"ל ליבקמב בתכנ אוה :ומוסרפ דעומ תאו ותביתכ יותיע תא ןיבהל רתוי לק וז טבמ תדוקנמ

לש הזילנא ךותמ עטק"ל דואמ ךומסב רוא הארו )1905( "תוינימה לש הירואיתה לע תוסמה

.)הרוד לש הרקמה רופיס( "הירטסיה

תננוצה םינפה-תלבקמ הבזכאה תעפשה תחת ןיידע יוצמ אוהשכו ,תיפוסניאה ותונרקס תוסחב

.ךיבמ םג םיתעלו םילא ,עזעזמ ,יטוריא טסקט ויבתכ ןיב לא בינגהל דיורפ חילצה ,"םולחה שוריפ"ל

לש ויללעמ תא ונינפל גיצמ אוהשכ וילא תוולתהל רשאמ בלל עגונה ויתומולח רפס תא אורקל רתוי לק

.ולש תוחידבה ףסוא תועצמאב עדומ-אלה

*

לש יתטיש ףוסיאב לחהש ךכ לע סילפ םלהליו יאנילרבה ודידי ינפל דיורפ הדוותה 1897 תנשב דוע

דחאב ול בתוכ אוה ,"ךינפל תודוותהל ילע" ;הקומע תיגולוכיספ תועמשמ תולעב תוידוהי תוישעמ

.םירגיס ןושיע וא תוננוא ומכ ,שוביכ-רב וניאש רכממ ףחדל ענכנ בושש זומרל שקיב ומכ ,םיבתכמה

אשונ היה רבכ ,"םולחה שוריפ" לש הנושארה הרודהמה תטויט תא םילשהשכ ,ןכמ רחאל םייתנש

תא ףתיש הבש םיילוש תרעה רפסל ףרצל ןוכנל אצמש ,וזכ הדימב דיורפ לש ובלל בורק תוחידבה

תוצלה ידמ רתוי תצק םיללוכ רפסב םיאבומה תומולחהש ךכ לע חתמ סילפש תרוקיבב םיארוקה

.ןושל ידודיחו

חותמל וזעהש םיביריו םידידי םע תונגרנ תויונבשחתה ינימב םידקונמ דיורפ לש וירוביחמ םיבר ,םנמא

רתי ילותיהה םייפוא לע סילפ לש וז בגא-תרעה הלגלגתה דציכ איה הדיח םלואו ,וירוביח לע תרוקיב

רשקלו החידבל שדקויש העירי בחר רוביח בותכל ןוצרל ,חתינ דיורפש תומולחהמ םיבר לש הדימה לע

.עדומ-אלל הלש

המ םשל" :ומצע תא לאושה רבחמה לש יודיווב ולקתיישכ החוורל ילוא ומשני רוביחה לש ויארוק

ומצע דיורפ ."?החידבה לע רתויב יחטשה רמאמה ןמ לוטיל ונלוכיש המ-רבד שדחמ תולגל ונעגייתה

םיכפ ,תוישעמ ללוגמו ךישממ אוה .ושפנב אוה הזה ןוידהש רכינ ךא ,הלאשל הבושתה תא עדוי וניא

,דומע ותוא ףוסב םתיא םיכסהל ידכ קר םיחכשנ םידמולמ םע טהלב סמלפתמ ,ןושל-ידודיחו םינטק

ןהילא בושי דועש ונל חיטבהל ידכ קר תאזו - םיגדהל תורומא ןה המ רורב דימת אלש תואמגוד םרוע

.רקיעל עיגהל ךרדה ול הצא התע יכ ,רתוי רחואמ

תא קיספה תעל תעמש שיאה הז םאה ?םולחה תדיח תא רתפ םינש שמח ינפל ךאש שיאה הז םאה

-בתכ תונויליג וחנוה וילעש ,ותדובע רדחבש ףסונה ןחלושל הנפנו הזה לתלתפה רוביחה לע הדובעה

םעפ יאמ רורבו דח ןפואב םלועל איביש רוביחה ,"תוינימה לש הירואיתה לע תוסמה שולש" לש דיה
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ידכ בתוכ אוה .בשוח אוהש תא קרו ךא בתוכ וניא אוה .דיורפ אוה הזכ .ןכ ?הזילנאוכיספה תרושב תא

החידבה" תמגודכ םירוביח לש לטובמ אל רפסמ איה האצותהו .ומצע םע תויהל ידכ בתוכ אוה .בושחל

הקיטקרפה וא הירואיתה ילושב אצמנה םוחתל קזב תחיג ןיעמ םיווהמה ,"עדומ-אלל הסחיו

.תיטילנאה

עגרל אציש דיורפ והז ;והשממ תונפתהל ךרוצ הארנכ שיגרמ הלאכש םירוביחב ונילא טבינש דיורפ

םרג החידבה לע רוביחה" .ךבתסמו ךלוה אוהו וכרד תא דביא ךא ,הקינילקה ילתוכל ץוחמ ררוואתהל

תא ריכזיש תודדובה םימעפה תחאב תובר םינש רובעכ ריטפי ,"יכרדמ טעמ הטסאש ותעשב יל

תא ריתכהו הזילנאוכיספה תא הליג הז ךאש ימ לש ולרוג הז ילואו .םירחאה ויבתכב הזה רוביחה

,םייטוריונה םהינימסתו וילפוטמ לש הבשחמה יקזבה קר אלש .טקייבוסה תננוכמכ תידליה תוינימה

,רתויב םישודנהו רתויב םילענה תוברתה ירצות לכ ,תונטקכ תולודג ,תוישונאה תועפותה לכ אלא

.שדחמ םהילע בושחיו ותעד תא םהילע ןתייש וב םיקחודו ותלד לע םיקפדימ

ותוא תוושהל ךרוצהמ ררחתשיו רוביחה לש ןושארה ויצח ררועמש העיתרה לע רבגתהל חילציש ימ

םנמא יושעש טסקט ,הנושארה הלעמה ןמ ישונאו ירוטסיה ךמסמ הלגי ,דיורפ לש םיקירבמה וירוביחל

תאז לכב ךא ,רתויב םינמאנה תינאידיורפה הזורפה יבבוח לש םתונלבס תא םג ןחבמב דימעהל

לש הריציה ךילהת לש תימינפה הקוזחתב בושח דיקפת ותעשב אלימש תונויערב רישעו דפקומ טסקט

תיטילנאוכיספה םתסרגב עדומ-אלה גשומ לשו םולחה תיירואית לש םתעמטהב רקיעבו ,דיורפ

םג םיבש ,ןאקאל קא'ז לש ותאירק חורב ,"דיורפל םיבש"ה םתוא לכש ןכ לע אלפתהל ןיא .תילקידרה

.הבר תוטיהלב ותוא םיארוקו החידבה לע רוביחל

טקפאה רצונ ןתועצמאבש תונושה תוקינכטב קסוע ןושארה קלחה .םיקלח השולשל קלוחמ רפסה

האנהה וא תוחידב לש ןתריציל םיישפנה םיעינמה ירחא תוקחתהל שדקומ ינשה קלחה ;ימוקה

םיגשומב שומיש וב תושעל רחוב דיורפש ךכל בל םישל יאדכ .תושגרה קשמל הבסמ החידבהש

ןיאש ,דחוימב ךורא ןויד .םולחה תא ריבסהל ואובב םהל שרדנ אלו טעמכ אוהש םיילכלכו םיילקיסיפ

ןפוא ןיבל םדאה לש תושגרה קשמ ןיב האוושהל שדקומ ,דיורפ לש םימדקומה ויבתכב ול ינש

.יקסע ןוגרא לש ותולהנתה

ךוסחל םילוכי ונחנא החידבל תודות :םיישפנ םיבאשמב ןוכסיחב ורוקמ ,דיורפ יפל ,החידבבש גנועה

הוושמ יתייהש ,רידגהל רשפא יאש והשמב םישח ונא" ;הקחדהבש המוצעה תיטגרנאה העקשהה תא

."תחא תבב החידבה העיפומ זאו ,ילאוטקלטניאה חתמה לש תימואתפ היפרהל ,רדעיהל רתוי ותוא

ןיב .תישפנה הלכלכה רובע תואצוהב ךוסחל :תחא םתילכת ,רומוהה יגוס לכ השעמלו ,תוחידבה לכ

םלועל בושל ונל תרשפאמ ךכבו ,םילדבה תאיצמבו הנחבהב ךורכה ץמאמה תא תכסוח החידבה םא

תרשפאמ איה םא ןיבו ,תעדומ-אלה תינושארה הבישחה תרוצ לשו תודליה לש טושפה תויגולנאה

.ןוכסיחה איה האנהה תביס םירקמה ינשב - םיינפקות תושגר אטבל

יולימ לש רכומה גשומה תועצמאב םולחה ןיבל החידבה ןיב דיורפ רשוק רוביחה לש ישילשה קלחב

-אלב ןרוקמש הלאכ ,"תויתימא" תוחידב ןיב ןיחבהל עדוי אוהש ןאכ ןעוט דיורפ .תעדומ-אל הלאשמ

.תעדומ הנווכ ךותמ תורמאנש ,תויתמגמ תוחידב ןיבל ,עדומ

*

תישגרה העקשהה לע דיעמ אוהו ולש ןוויגבו ופקיהב םישרמ איבמ דיורפש תואמגודהו תוחידבה ףסוא

דיורפש תוחידבב םילועו םיבשה םייזכרמ םיביטומ ינש ןויצל דחוימב םייואר .רקחמה אשונב הלודגה

ינב לש םשפנ תא תובבושמ תוחידבה ותועצמאבש יגולוכיספה הלועפה ןונגנמ תא םיגדהל ידכ ףסא

.השאב ינלוחה לוזלזה אוה ינשה ביטומה ;ףסכב יתייפכה קוסיעה אוה דחא ביטומ :םדאה

לש הדוקפת ןפוא לע ,רוביחה לש יזכרמה ןועיטה תא בטיה תותרשמ ןוממב תוקסועה תוחידבה

לע תוחידבה לש ןתילכתש ןעוט אוהשכ ענכשמ דימת וניא דיורפש אלא ;תישפנה הלכלכב החידבה

לש םדסחב םיכומנה תודמעמה ינב לש תולתה תא רקבל איה ןהינימל ןותיח-תולוספו םיאכדנו םיאכלח
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תכדכדמ וללה תויטסיניבושה תוחידבה לש תרבטצמה העפשהה .םינכדש לש םתמרועב וא םירישע

.קיחצה הז דיורפ תאש הדבועה םע םילשהל אלא ונל ןיאו ידמל

תוחידבהמ המכ ;ותוא רקבמ רשאמ רתוי םייקה יתרבחה רדסה תא רזחשמו דעתמ ותוללכב רפסה

ימ ויהיו ,תונוש תואסרגב םויכ םג וניניב תוכלהמ דיורפ לש תוחידבה ףסוא בל תא וויהש תוידוהיה

רפס"ב ךליאו 20-ה תונשמ ספדנש חסונהמ טעמב קר הנושה הסרגב ןתוא וארקישכ תובצע ואלמתיש

.בונאיורד רתלא לש "דודיחהו החידבה

;וברח ,דיורפ לש ונמז תב תיאניווה היצנגילטניאה לש הגעל אשומ ,הפוריא חרזמב תוידוהיה תוליהקה

דוע ןיא .תרוכה הלע ברעמה תוברתב םירועמהו םיליכשמה םידוהיה םינחדבה לש םמלוע לע םג

םייאניו םידוהי דוע ןיאו םיטפורמ םינאטפקב ןילרבו הניו תובוחרב וצצורתיש םייאצילג םידוהי

תא תוגיצמה תוחידבב תוארל ןתינ ,תמא .םהל וגעליש םיינרופיצ יזוזגו תעבגמ-ירודה םייאנילרבו

ותמורת תא ,םיפנוטמו םייכונא ,םינדמח םג תעב-הב םהש םידורמ םיינעכ )חרזמה-ידוהי( ןדויטסואה

םתואב תיאניווה להקה תעד תא הנייפיאש תלבסנ-יתלבה תוימשיטנאל תועדומה תאלעהל דיורפ לש

ותורעתהש ,היבארוממ םירגהמה ןב לש תימצעה ןוצרה-תועיבש םג תרכינ ןיטישל תוניב לבא .םימי

וא ,וירוענ זאמ הקיקשב ארקש תינמרגה תורפסה ךרד קרו ךא הרבע אל תינמרגה הרבחב תחלצומה

.ךרד-יצרופ םייעדמ םיגשיהו האופר ידומילב תונייטצה ךרד

םיפיטואירטסהמ המכ םע תמיוסמ תוהדזהל ותוא םג הליבוה תינמרגה תוברתב דיורפ לש ותורעתה

ןכתייה .תיתרוסמה תיפוריא חרזמה התסרגב תידוהיה תוינתאל תורכנתהלו ,ותפוקת לש םיימשיטנאה

םיחתנ דבאמו ךלוה אוה םגש שיגרהש םושמ תוידוהי תוישעמ ףוסאל לחה היצילגמ םירגהמה ןבש

תוהדזהל ברעמה ידוהי לע השקהש ,"ןטקה לדבהה לש םזיסיקרנ"ב עוגנ ומצע אוהשו ותוהזמ םידבכנ

ןורחאה עגרה לש ףטחמ עצבל ןאכ הנווכה ןיאו ?חרזמב םהיחא םע היתפמא וא תוירדילוס שוחלו

םג ,םיפסוא לש םכרדכש ריכזהל קר אלא ,אבס לארשי קיחל הרצוי תאו הזילנאוכיספה תא בישהלו

.דבאל הארנכ ששח ןפסאהש תא םשו הפ הלגמ דיורפ דנומגיז לש תוידוהיה תוחידבה ףסוא

קיחצה הז דיורפ תא

םוי ותואב דוע .ןירולפ 25 דימא רכממ הוול ותקוצמ לע וינזואב עבשנש ירחאו ,ששורתה דחא שיא

הוולמ התא ?הז המ' :הפיזנב ותוא לאוש אוה .זנוימב ןומלס תחלצ וינפלו הדעסמב וביטימ ותוא שגופ

ןיבמ אל ינא' '?ילש ףסכה תא ךירצ תייה הז ליבשב !זנוימב ןומלס ךל ןימזמ ךכ רחאו ףסכ ינממ

לוכאל יל רוסא ,ףסכ יל שישכ ,זנוימב ןומלס לוכאל לוכי אל ינא ,ףסכ יל ןיאשכ' ,הוולה בישמ ,'ךתוא

"'?זנוימב ןומלס לוכאל רומא ינא יתמ זא .זנוימב ןומלס

.קדוצ אל התא" .ול דגנתמ ןכדשה ;תעלוצ איהשו הרצק תחא לגר שי הלכלש ןנואתמ דעוימה ןתחה"

אמש םוימוי שושחל ךרטצת ?הזמ ךל אציי המ .םירשיו םיאירב םירביא תלעב השא םע ןתחתתש חיננ

תא חקית םא !אפורל םולשתה ,זגורה ,םיבאכה - זאו .הימי ףוס דע עלצתו לגר רובשת ,דעמת איה

."רמגומ רבד ןאכ ךל שי ;ךל תורקל לכוי אל רבכ הז ,תאז

ול וצילמה םיאפורה ;הדנאטסואל העיסנ םשל הכימתל השקבב רישעה ןורבל הנופ דחא ררונש"

עוסנל חרכומ התא לבא" ,רישעה רמוא ,"הז ליבשב והשמ ךל ןתא ,בוט" .םיב הצחר לע ותמלחהל

ליבשב" ,תינפזנה הבושתה תעמשנ ,"ןורבה ינודא" - "?םלוכמ רקיה הצחרה םוקמ ,הדנאטסואל אקווד

)ןהכה ןר :תינמרגמ( "ידמ יל רקי וניא רבד םוש ילש תואירבה

רוא האר ,"לארשי ץראל דיורפ םע :תושפנה ישוע" ,ורפס .ןוירוטסהו רטאיכיספ אוה קינלור ןרע 'רד

.דבוע םע תאצוהב
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וננוב לכימ :רויא
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