 305לודג קדקדמלשורכ

תטלוב ונלש הרקמב .וז הפוקתב תער'כמ !דתיה וילע התעפשהש

הז שודיח לעב אוה גי'לי םא ").ד'יוי-לשדצוק" רישה-תרובג(
ןושל-ישודיחל ןולמ ונידיב ןיאש ןמז לכ עובקל השק ,הלכשהה

ידב םינועטה השדחה ונתורפס .לש ןושלהיישודיח לכ יבגל ףא
יבהצרהדותי

 169ימע הז ךרכ "וננושל,,ב "הסיבכ יחנומ"ל ןוקית
,ףטא םוקמב ;"הסיבכ יחגומל" ותעצהבש תרעצמ תועט לע _וא דימעמ ס"הרפש רמ

קתס ץע :םש י"שריפו "ירפיסד אבטא אלמכ" א"ע בל תותנמ פ"ע םיבטא ,בטא ל"צ םיפטא
.ולפכי אלש סרטנוק יפד קשונה

תכרעמה

ידרו ,ש

לודג קדקדמ לש ורכזל
!ונניא רדיינש לאלצבו יכדרמ
.ונתאמ וחקליה לע הדירחמה העיריה העיגה הלא םיפורט םימיב
יבושחמ דחא ،תירבעה היחתה יביתנב םיללוסהו םיליפעמה רוד ידירשמ דחא ומלועל ךלה

.ותרומת ונל ןיאו؛ קהבומו לודג קדקדמ ،ונלש םינשלבהו םירקוחה

תנידמב לזואש דיילע םוגיל הרייעב ) (1865ו"כרת םירופיכה םויב דלונ רעינש בי'מ
.רפס-יעדוי םלנא ,הכאלמילעב לש החפשמב ,אטיל

ותואיקבב ןייטצה ותודליב דועו הרותה ידומיל לע דקש םהה םימיב לארשי-ידלי בורכ
ול ואבינ לחג דיתעו ",יוליע"כ ןיטינומ ול ואצי הרהמ דע .תחאכ ותופירחבו

תורפסה לש םינפלו ינפל םג סנכנ קודקדבו דומלתב ,ך"נתב תופיקמה ויתועידיל ףסונ
דועו יד רמא אלו .יללכה עדמה יפנע לכב ןיינעתה ןכדמכ ,זנכשאו ؛היסור תונושלב תיסאלקה

.םש-תופשל דחוימב רסמתה ףוסלו ,תינויהו תיניטלה תונושלה תריקחב םג קסע

דומילל — "רפסה תיב" םיקלח העבראב דומיל-רפס איצוהל ליחתה  1889תנשב
.לארשי ימי ירבדו תירבעה הפשה ,ך"נתה

שוריפמ םיעטק ,רתסאו תור תולגמ ,םינושאר םיאיבנ ,הרותה ישמוח תשמח ללוכ רפסה
ליבשב תירבעל דומיל-רפס םג איצוה כ"חא ).תורודהמ יתשב( שרדמו דומלת ,תובא"יקרפ ,י"שד

"ףלאמה דומיל רפס ",םיבתכמו םירופס" היתמוטס'חכ",ארקמ-תיבו,,םיליחתמ
).תורודהמ יתשב(

לכב וצפוהו םיספט יפלא תורשעב ועיפוה םהו תדחוימ החלצהל וכז וללה ،גירפטה
.םלועה יקלח

ילב םג וקתעוה םתש ,הדבועה חיכות הלא םירפס לש תויראלופופה הלדג המכ דע
ךנחתנ אלש םדוקה רודהמ םדא אוצמל טעמכ השק •הקירמא לש תירבח תוצראב רבחמה תושר

.ש"כמ לש וירפס לע
תחוש םסריפו תירבעה תונותעב םינש לבוימ הלעמל ךשמב ליעפ לבח חקל ש"במ
ב''ויכו םיירוטסיה ,םייתזרפס ,םייעדמ םיאשונ לע םירקחמו תוסמ ,םירמאמ

םסחיפ זאמו "ךונחה תלאש"ל אשונה לע ח"מרת "הריפצה"ב ספדנ ןושארה תמאמ
"תוברת "דפוקתה" ",חולשה" ",ןמזה" ",הריפצה" םיירבעה תעה-יבתכ לכב תומישרו םירמאמ
.דועו דועו "םיבדתכ" ",הנס" ",םלועה" ",םויה"

)ח"ערת ,הנליוו( "םויה-תולאש" םשב םינותע איצומו הבירעה ןמ םג ודי חינה אל אוה
).ב"צרת הנליוו ,ינידמ-יתורפס-יעדמ תעובש( "םימרז"
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