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שמואל אביצור (הנדלר)

אותות לנפט בארץ-ישראל בספרותנו העתיקה

ארץ-ישראל יושבת בטבורן של ארצות ,העשירות במידה פחותה או יתרה בנפם ,בעירק,
צפונה-מזרחה מארצנו,וכן במצרים ,מדרום-מערב לה ,מופק נפט זה מכבר .בזמן האחרון ההלו
להפיקו נם בחצי-אי ע"ב .וכמו-כן נתגלו סימני נפט באל-ניזירה שבמוריה הצפונית ובמחוז
הטאי (אלכסנדריטה) .המקום הקרוב ביותר לארץ-ישראל אשר בו מעלים כיום נפם ,נמצא
בחצי-אי סיני .אולם אין ספק ,שנם במעמקי אדמת ארצנו ,ועודיותר מזה מתחת לקרקעיתו
שלים המלה ,צפונים אוצרות שלנוזל רב-ערךזה .וכשם שמתגלים בא"יסימני הנפפ בימינו,
הן בצורת הנפט הקרוש (חמר-אספלטואבני ביטומן) ,הן בצורת גזים ,והן בצורת הנפםהנוזל
הרגיל -כן יש לשער ,שגם אבותינו הכירו את מציאותו של החומר הזה ,בפרט את הנפפ
הנוזל ,שד בימי התנ.ך 1אם כי המשנה היא הראשונה המזכירה את הנפפ בשמו המפורש.
אכן אם נם לא נזכר הנפט בתניך בפירוש ,הרי אין זה מוכיח עדיין שאבותינו לא
הכירו את השמן הזה ולא השתמשו בו .רק לאחר בדיקה קפדנית ומדוקדקת בכלהמונחים
המסוכים על שמנים ,חמרי דלק ,הצתה וזיפות ,ולאחר עיון מעמיק בכל מקרים של חזיונות
אש במקרא -בין בתיאורי הטבע ,ובתיאורי טבע קפסטרופליים בפרם ,ובין בהתפרצויות
אש ,ששימשו לאותות ולמופתים לעם - ,נוכל לחרוץ משפפ ,אם ידוע היה הנפם לעברים
הקדמונים או לא.
נציין כמה דוגמאות.
מ1נ חים .אין אנו יודעים עדיין את הוראתם הנכונה והמדויקת של כמה וכמה מלים
בעברית ,הכוללים מושגים של נפם .מסונ זה הם השמות :מקר ,לפר ,זפת ובתקופה יותר
מאוחרת עטרן ,ואולי ,במידה מסויימת ,נם 93רית .בריקה בלשנית בשפות השמיות ,נתוח
המושגים האלה כערבית (כל המלים האלה נשמרו עד היום בערבית) ,תהיה לנו לעזר
ברבר הזה.
ברור ,שהזפת התנ"כית היא לא אותה הנפת האירופית שבימינו ,המופקת משרף-
עצים; וכן העטרן אינ 1פסלתה של זפת ז .1אין להעלות ,בשום אופן ,על הדעת שהתיאורים:
ה ויומם לא עזבה,
"מסככו וסליס ,nexiי92ר" למרית ,ומתה חך1ה לפת מעסה;ליל
לעיל
םיקלה?4וה' (ישעיהו ל"ד ,ט-י),
וכן נם המשפם,נהססךה לחמר וכקסת" (שמות ב' ,נ')-
יפלינו כך בדברים על זפת כפריעץ .ואין אנו מוצאים אף פעם אחת בתנ.ך ובמשנה איזה
רמו על מוצאה של הזפת מהעץ ,או על תעשיות יעבורות הנעשות להפקת השרף מהעץ.
אכן ,בארץ-ישראל לא היו מעולם יערות של ארנים ,שהם המשמשים מקור לזפת ממין זה,וכן
לאהיו יערות כאלה במצרים ,אשר בה מדבר הפסוק הנ"ל בספר שמות .ולהיפך כדאי לציין
שאספלט פירושו ביונית ,זפתהרים .בגרמנית וכן בכמה שפות אחרות נהנו לקרוא לאספלט
זפת היהודים '.יש מקוםלשעני ,שזפת היא אחרמנילוייו של הנפם ,אחת מצורותיו הקרושות.
מן הראוילציין ,שהמונחים
וחמר ,המציינות את האספלט (או צורות ידועות של
נפם קרוש) בתתך ,אינם נזכרים במשנה ,לעתים קרובות מאד נזכרת שם הזפת וכן מובא
נם העפרן .זה האחרון אינו נזכר במקרא כלל,

עיר
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מכתבי יוסף פלביום ומדברי הסופרים הלועזיים ידועלנו עלליקוטאינמנםיבי ,שימוש,
ואכספורם של האספלט מים המלח בימי הבית השני .וכן אנו פוגשים בתלמוד את המלה
הארמית כופרא (כופר) ,והמפרשים מתרגמים את המושג הזה במלה זפת .לפי המתואר
כמקומות שונים כתלמוד השתמשו בו בכופר לצרכים שונים ,ובין השאר נם לזיפות אניות
(נשתמר גם כינוי מיוחד ,בני כופרא' ל2פמי האניות) ולהכנת משחות-רפוי.
הזפת ,החמר או הכופר והגפרית נזכרים לעתים קרובות יהד .נם יוסף פלביום
(מלחמת היהודים ,נ' ,ז' ,כ') ,בתארו את אמצעי ההתגוננות של נצורי יודפת ,מדבר על
היכפר והזפת והגפרית ,.בנשימה אחת .במקום אחר (ו' ,ג' ,א') ,במפרו על המוקש שטמנו
היהודים הנצורים לרומאים באחר מאולמי הר-הבית ,הוא מדבר שוב על החמר והזפת ,ויש
לשער ,ששני אלה דומים זה לזה לא רק בתכונתם ותכליתם ,אלא נם במוצאם.
הנפט ,כידוע ,הרבה צורותוצבעים לו :נוזל שחור ,שחום ,שחור-ירקרק וכו' ויש שהוא
מחוסר צבעלנמרי -זהו הנפם הלבן שבתלמוד (שכת כ"ו)* .נפט קרוש ומגובש אנו מוצאים
בצורת אספלם ,אוזוקריט (שעות-הרים או דונג-הרים; אולי זהו העטרן?) ,וכשהוא נספג לתוך
אבני-סיר הרי הוא נהפך לאבן-הביטומן ,היא האכן השחורה שבסביבת נכי-מוסה ,המכילה
כמות של נפטונם קצת נפריח .בארצות שונות מפיקים נפט מאבני-ביטומן וכן גם סיד ונפתית.
ידוע לנו ,שבימינו ,בזמן מלחמת  1914-18היו הקטרים בארץ מוסקים במקצת באבני-
ביטומן השחורות .וכלום לא יעלה על לבנו הרעיון ,שנם ישובי הקדמונים בסביבת ים המלח,
סביבה דלה מאד בחמרי דלק הבאמן הצומח ,עמדו על טיב האבן הוו וניצלו אותה לצרכיהם ?
כל זה מחכה לפתרון.
בתיאור הידוע של מלחמת אמרפל ,כדרלעומר ובני בריתם ,בספר בראשית ,כתוב
על עמק השדים-הואים המלח; .ונומק השדים ונארת בארת קמר'(בראשיתי-די').
אין המונח בארות מתאים לרגבי-אספלט ,ולגושים קרושים בכלל; ומה גם ,שלהלן מסופר,
שאנשי מרום ובעלי בריתם נפלו לתוך אותן הבארות .וקשה לשער ,שהמדובר הוא עלקרומי
אםפלם שעל פני הקרקע .לתוך דבר מוצק אין נופלים ,כי אם נופלים עליו ,אולם הנה
לפנינו עדות ,מאוחרת כמובן ,מאת החוקר ריתה ,אשר עבר את ים המלה בשנת  ,1874וזו
לשונו. :ראיתי סלע שחור ועל ידו ,כעשרה מטרים מהחוף ,דמות עיגול שחור כעין האפר.
נתקרבתי ,וראיתי עיסה שחורה ומבריקה ובאמצעה שקערורית ,שעמקה כשני מטרים וקמרה
אף הוא כשני מטרים** ,והיא מלאה נוזל שמני שחום-שחור; פעמים עלו שלפוחיות בעינול
השחור הזה והתבקעו ..,העיסה הזאת אינה אלא חמר .והנוזל שבה הרי הוא הנפם! ***" -
לשקערוריתכזו אפשר לקרוא באר ,כאר-חמר ,והערבים סימנולו לרותה את המקום
בשם עין-אל-חמר (לעין החמר) .לאחר כמה שנים ,כיסה הים את המעין הזה ,אבל כמה
מעינות כאלה נתגלו ושקעו ,שקעו ונתגלו במשך הדורות ?
כל הנסים המלווים התפרצות אש ,כל התגלות-אש באורח-פלא ,טעונים עיון ,בדיקה
והקירה יסודית ,כדי להבלים את הדבר ביתר בהירות .נביא דונמאות של שני ספורים,
שכל אחר מהם בא בצורה כפולה ,כלומר שהוא מסופר בשתי תקופות שונות,ובשינוייםמסוימים.
מקרה קורח ועדתה במפר במדבר ) ,t?eל"א-לה) נאמר; .שהע השדמהמשר
פחיהם:
הארץ את וה ,ותבלע שתם ואת מוסם ואתול האדם ".השי הם של
י
ש
א
לסםשאלה' נעכס 044םלארץ ץאכח הההל .וכל ושראל ?1ריכעישק
ם נכו ל קל ם,

שימת

פתי

* בשם זה קוראים לו גם בשפותאירופיות שונות.
'* ג בלנקהורן,המביא בספרו "טחקרים מדעיים על עמק הירדן וים המלח" את הקטע הזה מיומנו של
רשה כותב עלשני דצי ט טר.
*** תובא בספרו שלר
 .סבררלוב "-יםחטלח.-
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*

נם במסור הזה אנו רואים ,שהנם קרה ,כשהשמש יצאה והעבים נפוצו'ן נם אצל
אליהו ונם אצל נחמיה לסק ה האש את המים שבתעלה ,או את המים הנותרים (שנשארו
לנחמיה) .המושנ ,המים הקפואים' ,העבים'! ,כמוכן השם 991,ר" ,ש,אהרים קוראים לו'-
(,אחרים' כלומר אנשים ספקנים ,יודעי דבר ,שאינם מתפלאים לגטים") ,ננזר בלי מפק
מהמלה נפט,
אם יש איזה יסוד הסטורי ,או מציאותי לספורים ואגדות כנון אלה ,ודבר כזה יתכן,
הרי שיש מקום להשערה ,כי "המים .או ,המים העבים' (כלומר  -הסמיכים) שבשני המקרים
הממופרים הם הנפם  -הנפט הלבן ,אשר נולי בבל הכירו אותו בימי גלותם ,ולכן לא קבלו
את ,הנם' ,כשם שקבלו אותו אבותיהם התמימים בימי אליהו.
לא למותר להזכיר ,כי הובעה דעה ,ובלנקהורן הוא שעמר עליה ביותר ,כי כל
האנדה על מהפכת מדום ועמורה ,חך9ה שבלים ,מקורה ברעש (רעירת ארמה) ,שבעקבותיו
באה התפרצותנזים ,אשר התלקח! והבעירו את הנפט והאמפלפ שבסביבה .כתוצאה מרעידת
אדמה זו נוצר נם השקע בחלקו הדרומי של ים המלח ,או יותר נכון ,החלק הזה של הים
נוצר ע"י חדירת המים מצפון דרך הפרצה שהתהותה בין החוף המערבי של הים ובין

חצי-אי ,הלשון' שבימינו.
אכן ,יש להניח ,שקרמונינו ירעו את הנפט והכירו אותו ,ולא רק ממעשי נסיםיוצאים
מהכלל ,כמו נם אליהו .החקירה בשמות ובמונחים ,יחד עם החומר שיתנלה בחפירות במשך
הזמן ,יפיצו אור על הבעיה הזו.

התנ"ך מתאר את החמר והכופר כאמצעי שמירה מפני חדירת המים לתוך כלישיט.
נח נצטוה לכפור את התיבה שלו, :ן9סךפ ~סח טב!ת ומחוץ בלירי (בראשית ו' י,ד).
ויוכבד לקהה למשה תבת גומא ,נמלךךה
י!:קת* (שמות כ' נ') .לפי ספר בראשית
(י"א ג') שימש החמר (אספלט) נם כחומר מחזק ,כעין מלט לליכוד הלבנים בקיר" :נמחי
ר לוה לסם לעיר ,,ובזה התחילו להקים את מגרל בבל .עמק
לסם מללנה 1טסי
השרים ,הוא ים המלח מתואר בתנ"ך כמקור החמר, :הנמק מ-דים לאיתולירתסיר*
(בראשית י'ד-י') .אולם על הפקת החמר מתוך ים המלח אין אנו מוצאים בתוך התנ"ך
כל רמז .רק סופרים מאוחרים מתקופת הבית השני כגון די אר1ר1ס ,סטרבון ויוסף
פלביוס ,ממפרים בפרוטרוט על מלאכהוו.

ליין,

:חיי

כך ,למשל ,ממפר יוסף פלביום( :מלחמת היהודים ד' ה' ד'):
,במקומות רבים הוא מביא מקרבו גושי מלח (חמר ,כפר) שחורים ,והם נשאים על
פני המים ,ודומים במראם ובנדלם לשורים כרותי ראש .עושי מלאכה על פני הים ננשים
אל הנושים האלה ואוספים את הרגבים המדבקים אל תוך מפינותיהם..
ודיאורורוס ,הקורא לים המלח ים-הכופר (ים האספלט) ,מספר ,כי בכל שנה צף
ועולה מאמצעיותו של הים גוש קשה של כופר בגודל של חצי ריס ,ולפעמים קטן מזה.
את הכופר הצף בוזזים תושבי שני עברי הים ,המתחרים ביניהם .במקום סירות משמשות
להם חבילות של קנים (כרונמת בדואי החולה שבימינו) ועל כל חבילה מתישבים שלשה
אנשים :שנים חותרים ,ושלישי תופש קשת ומוכן לקרב .כשמתקרבים לגוש הכופר קופצים
עליו בקרדומות וכותשים ממנו כמתוך סלע .ממלאים את "החבילה* וחוזרים.
סטרבון ,אשר חי כחמשים שנה לפני יוסף פלביום ,הוזר על דברי ריאודורום
(ניאונרפיקה  )16 ,2ומוסיף לתיאור הופעת הכופר את הדברים האלה, :והוא עולה לעתים
בלתי מזומנות מתוך המצולה ומבעבע אבעבועות ,כאילו המים רותחים ,וכשמתקמרים
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פני הים יש לו צורת נבעה ,גם פיח רב ,כעין עשן בלתי-נראה לעין ,מתנשא' (מצוטט
לפי תרגומו של ד .סוליפרניק).
התיאור הזה יכול ,אולי ,לתת לנו מושנ על מהות המלה חמר .מאותו השורש ננזר
הפועל חמר המתכוון לרתיחה ,להתהוות נושים וערמות; ובספרות יותר מאוחרת נם לדלקה,
אבעבועות ושרפה .למשל, .1 :ןל קן לא נירא תלספר ארץ,
הרים עלב נקיםwn? .
סיוניו ,טץ4שו הרים בעיתי'( ,תהלים מ'ו נ-ד). .2 .דרכתב:ם סוטיך ,אמר מום
רוים (חבקוקנ' פיו) ובתרגום השבעים* :חטרו מים רבים* (במקום חמר מים רבים) ,המתקבל
יותר על הרעת(. .8 .הפתילה) יורדת לתוך מעיו וחוקקת אתבנימעיו' (סנהדריןו'ב').
מחיר החמר היה רב ,ולפיכך מובנת ההתחרות שהיתהכין ,הכורים".עור בתקופת התנ"ך
היו משתמשים בחמר לזיפות כלי שיט ,כאמור לעיל (בראשית י'ד; שמות ב' נ') ,נם.יוסף
פלביום (מלחמת היהודים צ' ח' ד') מדגיש את הפרט הזה. :הכופר הזה הוא שוב ,למלא
בו סדקי אניות' ,והוא מוסיף שנוהגים לתתו נם בסמי רפואה שונים .דיאורורום וסטרבון
מספרים ,שהוא משמש חומר חשוב לחניטת המתים במצרים ,ולפיכך היה נמכר במחיר רב.
כמפרות מתקופת הבית השני אנו פונשים כבר את הנפ ם עצ מ .1באחד מן הספרים
הנגוזים ,המשמש תוספת לספר דניאל ונקרא בשם "תפילת עזריה ושירת שלושת הנערים
בכבשך ,שלפי השעית החוקרים נכתב במקורו כעברינו ,אנו מוצאים תיאור מלאכת הסקת
הכבשן ,אשר לתוכו הושלכו שלושת הנערים, ,הציתו מתחתיהם נפט ונעורת וזפת
וז מו רו ת ותעל הלהבה מעל הכבשן כתשע וארבעים אמה' (פסוק כיה-כ'ולפי התרגום
של א .כהנא).
בתקופת גלות בבל הכירו היהורים את דרכי השימוש בנפם לצרכי יום-יום ,מעתה
היה להם הנפט למחורה שאפשר להשיגה בכסף ,ונראה הדבר ,שבמקומות מסוימים ,היה
זה השמן היהירי למאור,
המשנה דנה על שימוש בנפט להדלקת נרות השבת; וכאןאנורואים ,שהשימוש בשמן
זה הכה שרשים בחיים החמריים היום-יומיים של הארץ ,בתקופת ביתשני ,עד שהחכמים
הוכרחו להתירו כאחר החמרים להדלקת נרות שבת .הד הויכוחים בין מורי הוראה שונים
על כשרות הנפם לנרות-שבת אנו מוצאים נם בתקופה יותר מאוחרת .כך ,למשל ,מסופר
(שכת כ'ו), :ר' פרפון אומר אין מרליקין (נר של שבת) אלא בשמן זית בלבד ,עמר
ר' יוחנן בן נורי על רנליו ואמר :מה יעשו( ...מונה כמה מקומות שאין שמן זית מצוי
בהם) .,.?.ומה יעשו אנשי קפוטקיא שאין להם לא כך ולא כך (שמנים משמנים שונים) אלא
נפט ובאותו פרק כ'ו שבמסכת שבת (עמוד א') אנו מוצאים נם מעין נזרה מוחלטת על
שימוש במין אחד של נפם ,הוא "הנפט הלבן" ,שעולה בכמה וכמה מתכונותיו על הנפט
הרגיל (אין לו ריח ,כמעת שאינו מעלה עשן ופיח וכוי) ,ודוקא השימוש במין מעולה זה
של נפם רוצים לאסורן ,אין מדליקין בנפם לבן בחול ,ואצ"ל בשבת" :בשל מה נפם לבן,
מפני שהואעף"( ...ז"א יותר קלונוח להתלקח); אך יש מערערים נם על הלכה זו, :ר' שמעון
שזורי אומר ...מרליקין בשמן פקועות ובנפם* .כנראה ,שסוף סוף ניצחו ,מצררי הנפפ*.
ובפרק מ"ו של אותה מסכת שבת אנו מוצאים (על טלטול מנורות שבת)" :שרגא דמשתא
שרי לטלטולה ,דנפטא אסור לפלטולה רבה'( ,מנורה של שמן מותרת לפלטול ,ואילו של
נפפ אסור לטלפל הרבה).
אין כל ספק ,שהדיונים
האלה על הנפט בהדלקת נרות שבת חורנים מתחומי ארץ-
ישראל ,והם דנים נם על הנולה ,או בעיקר על הנולה .ואולי יש מקום להשערה ,שהיו
נורמים כלכליים לאיסור הנפט .כידוע ,היו זמנים שהשימוש בשמן-זית ארץ-ישראלי היה
מעין דבר שבחובהליהודיהנולה .ברווחיםמן המסחרבתוצרת-מונופוליןזו השתמשוהשליטים

~סירו

50

וימיט

היהודים לצרכים שונים (נזכיר לדונמא את בישר נוש חלב ע"י יוחנן ,ועל מקור האמצעים
לביצור זה לפי יוסף פלביום); במסחרשמן-זית היותולים אנשי הנליל אתקיומם ,ובדאנה
.לתוצרת-הארץ ,יש,אולי ,לבאר את הרצון לאסור את הנפפ הלבן אפילו ביום חול ,מפני
שהנפט הלבן המשובח היה מתחרה קשה לשמן זית יותר מן הנפפ הרניל.
הנפט אביב כחומר שבא לא מן הצומח ולא מן החי ,העסיק את הקדמונים,
ולכן שימש נושא למשלים ואמרות ,את שרידי הפולקלור הזה אנו מוצאים ככמה מקומות.
הנה שתי דוגמאות:
א .במדרש ,שבו מתוארת פגישת מלכת שבא עם שלמה המלך ,מסופר ,שמלכת
שבא רצתה לנסות את שלמה בשלוש הידות ,אשר אם יפתור אותן ,תוכח המלכה לדעת
שאמנם חכם גדול הנהו ולא בשר ורם סתם .וזה לשון החידה השניהג .עפר מן האדמה
יצא ,ומאכלו עפר מן הארץ .נשפך כמים ומביט לבית .מה הואש ,ענה (שלמה המלך)
ואמר לה  -נפם.*,
ב. ,תנא דבי רבי ישמעאל :משל לארם שהיה מוכר נפפ ואפרסמון ,בא למרור
נפם ,אמר לו :מדוד אתה לעצמך ,בא למדור אפרסמון ,אמר לו :המתן לי עד שאמדוד
עמך ,כדי שנתבשם אני ואתה' **.מכאן אנו למדים ,שמכירת נפם וקניתו היה דבר רניל
בהוי הארץ-ישראלי בימים ההם .בתלמוד נם השתמר הכינוי ,נפפויא' -כינוי למוכר נפת.
לאיזה צרכים שימש הנפם?
לא רק כחומר לצרכי דלק והארה (נרות ,שרנא דנפטא) וכאמצעי עזר להבעיר אש,
משום שהוא נוח להשתלהב במהרה ובקלות ,אלא נם לצרכים אחרים ,פחות הומניים .כך,
למשל ,בירושלמי (סנהדרין פרק ז' דף כד הלכה בו) אנו מוצאים את הפירופ הידוע של
 .וכך מתארים את המיתה בשרפה
מיתותבית-ריי
",.מדליק את הפתילה ,וזורקה לתוך פיוא* .ברם ,כמאן דאמר ,יורדה לתוך מיעיו
והומרת את בני מיעיו ,בפתילה של נפפ היא מותנית' .ושוב בירושלמי (סופה פרק ח',
כיב הלכה נ') בזמן שהכהן הנדול מעודד את היוצאים למלחמה ,הוא אומר ,שלהקב.ה יש
אמצעים כנגד כלי משחית של האויב ,כנון ,ברד ננד בליצפראות (בליספראות)
שלהן--
אש כנגד הנפפ שלהן' --זאת אומרת ,שהשתמשו בנפט נם בשעת המלחמה.

י

ל ק ט

כ ל כ :ל
י
בגרמניה הנאצית
םגטות משקיות

מעפותהןהידיעות המשקיות המוסמכות
המניעות אלינו מגרמניה והארצות שנכבשו
על ירה ,אולם עם צאת שנת  1940הופיעו
בעתונות הנייטרלית כמה סיכומים שאין
ספקבמהיימנותם .כאן מובאים אחדים מהם.

מהארצות המלפיות
מווהלין ,נליציה המזרחית וחבלנקב 120.000
ש68.0

ממחוזות שבליזיסלם
מבמרביה ובוקובינה

מליפה

מדוגרודניה הררומית

80.000
185.000

מא,א
18.000
ס"ה מ890.1

פשלת חילופי האוכלוסין בפולק
נעשה בקנה-מדה נדולמאר .ער  1944הועברו
אלפים אחדים הובאו מהרייך ,הישן".
למחוזות המערביים שלפולניה (המסופחים
יישוב הנרמניםבפולין הולך ונמשך .לשמת
לגזייך) כארבע מאות אלף נרמניס:
זאת ,נורשו רבבות של פולנים ממחוזותיה
* תרגום שני-משלי ** .יוחא ל"ת ,עתד ב' ול-ט שפודא' *** .שלהנידוןלמות.
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"מערביים של *ילני
ח ונשלחו ל,ננרל-
נוכרנמנט* .מספרם לא פורמם,קרי ,שלאחר
נמר המלחמה יהיה צורך במפעלעצום של
העברת אוכלוםיס וחילופיהם ,כדי לאפשר

פתרונית מדיניים תכליתיים וצודקים.

סיכומי שנת ששו פרצו טוף-סוף פירצה
נם בתוך הערפל הכבד האופף את שאלת
המסחר הנרמני-הסוביטק רמם
שור קרם ,שעם כל חהמכמים הממחר"ם
המקיפים שבק שתי המעצמות לא באה
עליה ניכרת במסחרן ההדדי ,למעשה.באי-
כות הסוביטים במדינות הדימוקרטיות סיעו
לא מעט להפצת דעה וו .כפי שמסתבר
כעת ,היתה העליה בסחר גרמניה-רוסיה
ניכרת מאור .כמויות האכספורט והאימפורט
הניעו ב 1940-כ"א ל-ש 4מיליון מרק כמעת -
כלומר ניהול פי עשרה משויו של המסחר
בין שתי ארצות אלו בשנת  !1%9לפי ההסכם
המסחרי הנרמני-הסוביפי החדש,
צריך סחר-
ההליפיןההדריב1944-להניעל500-מיליוןמרק,
נראה,שגלויו שלהיקף האכספורטהרומי
לגרמניה ,הוא שהביא את ממשלת ארה"ב
לידי החלפה להפסיק את יצואם של כמה
מיני סחורה אמריקאים ל.ם,ם.ם.ר ,.כיון
שמהורתאלונקנותעייהרוסיםבשבילגרמניה.

הסקירות מבורסת ברלין מעירות ברור
על הורדה ניכרת של הרבית,
המשתלמת על ניירות-ערך ממשלתיים
וצבוריים .בראשית המלחמה שלמוהשלטונות
%י,י 4כעד השטרות של קופת-המדינה
~ .(Reichלראשית
(ח6פ~:ausweisunאט~Issch
 1%1צומצמה הרטית עד  ~SI1%ויש רמזים
על הקטנה נוספת .כן הופחתה הרבית על
נירות-ערך רשמייםאחרים.מכיון שהממשלה
הנאצית אוסרת על הרוב להוציא נירות-
ערך פרטיים חדשים ,אנוםים בעלי הרכוש
ושאר משקיעי-הכספים בנרמניה למסור את
אמצעיהם לרשות-המרינה ברבית ההולכת
וקטנה .זה הוא אחר מבטויי ההלאמה
הממלכתית-הנאצית ,ההולכת ומתפשטתעל

לפי יריעות גרמניות ,רשמיות ובלתי-
רשמיות ,שנתפרסמו בעתונות שויצרית,
הניעו הוצ או ת ה מלח מ ה השנתיות של
נרמניה ל 68-מיליררים מרק (כ5-מילירדים
לי"ש לפי שער-החליפין שלטני המלחמה).
כל הכנסתה הלאומית של נרמניה במשך
שנה הוא כ 90-מילירדים מרק; הנאצים
מוציאים ,איפוא ,לצרכי המלחמה סכום
השוה ל 70%-של כלל הכנסת האומה.
עומס-הוצאה זה בא לידי בטוי נם בדרכים
אחרות ,כך ,למשל ,עלה המך-הכל של
חובות המרינה מ %-מלירדים שפרוץ
המלחמה ער  75מלירדים לסוף שנת .1940
על הוררת דרנת החיים בנרמניה

כלאמיליה הדשה צריכה רשיון ממשלתי
מפורש .עד כמה מצער חלקו של המשק
הפרטי בשאיבתהאמצעיםיעידושנימספרים:
כלל האמיסיות של הבנקים וחברות-המניות
בשנת  1940הניעו רק למליארד אחד (1006
מליון מרקים בדיוק) ,לעומת זה נדל מכום
אנרות החוב של השלטון ושארהתחיבויותיו
ב 18-הרשי המלחמה הראשונים ב82-מליארד.
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'שדו ,הקימוצים* של הרייך משפחים
כלכליים שונים .נרמניה קימצה בשנת-
המלהמה ש" :1עיי צמצום בצרכי-מחיה כ5-
מליררים מרקזעיידיחוי ההשקעתהרגילות
במלאכה ,תעשיה ומסחר (חילופי-מכונות,
תיקוניבניניםוכוי) -כ18-מילירד;עייהקטנת
המלאי כ 8-מילירר; ם'ה א מליררים מרק.
הפיגורבהשקעותהרנילותגורםלהתנונותו
שלמנננוןהייצור האז ר חי ,ודבר זה עתיד
לנרוםלירידהנוספת של רמתהחייםבעתיד.

שטחים שונים ורבים.
לפי שהחברות הקפיםליםםיות-הפרמיות
עדיין רשאיות לשלם עד  6%על מניותיהן,
עלה שער המניות הפרטיות בבורסה ,אם
כי הדיביךנךה שלהן לא עלתה כלל וכלל,
ויש שירדה מאוד .אין השלפונות חוששים
לזרימתהשקעותלשוקהכספיםהפרטי ,נאשר

