ה פלחונות

העוליש

התפתחות החברה האנועוית

הבועכלים

והכוהות

o

החברה הזעיר-בורגנית

מחזקת

Êo

||
y

ההדרכה

º

בה

 naoהמשטר הקפיטליסט?

פכנית DIDO

המתבירת

תנועת הנוער הלומסד בארץ יסראל

המחנות העולים

אדר א',תט"ח

.ראסית האדם והחברה האנוסית.
התפתחות העולם יהחיים
אב.סיטות העבדופ .אחבוה הפיאודלית.
עדה בית ה
ית.יסודות המטטר הקאפיטליסטי.
החברה הזציי פדרגנ
ד הפיעל*נ ימלחמתו,הטאלה הלאימית.,
מעמ

הפעולה המהפכנית זה לעטות
"
מדעת פרוצס סלא מדעת " -
ל,סריצקי.

,בהפכי את רוב מניגה ירב בנינה סל
יסקי

"אופן הייצוד הקאפיטל
הכה,האנוס לבצע את ההפיכה הזאת,
כלוסיה לפרוליטארים,מתחולל בם את
האו

,
לא כן יהיה נדון לכליה - ".פ.אנגלס.
סאם
מוסרים לחיי אדם ובראיתה את ההתפתחות
אנחני תנועה מהפכנית בגיטתה ה
ית יהפוליטית סל החברה האנוסית.
המסקית הטכנ
וסי טשלעתיד לבוא והחיים האנוסיים
גיסתנו סינטטית מבחינה החזון האנ
סויים.

בתקופה הסטודית ובמססר חברותי מ
בהתגטפותם
איתה את הףמטיריה האניסית יבהכרת תפקידו
אנחנו תנועה מהפכנית בר
האנוסירת.
הא ]טיבי סל האדס לקדום פני וך אחבו ברוח זי,היא ה כ ר ת התפתחיתה סל
אחת מאבני היסיד לחנ
והבנת הכוחות הפיעלים בה.

החברה האנוסית ונתו
ח האמת  — היא תנאי ייסיד,
הכוה ניקבת טל
רה והכיחית הפועלים בה מתחלקת לסמינה פרקים
תכנית התפתחית החב
,
המסימנים לעיל.
למוד,נתוח ובקירת :ה ח ב..ר .ה....ה..ד4. 2.
עיסקת ב
התכנית הבאה סה לה וש מ ב ה  50 7ם ל ל , %03
בר רת ה
יה י ללת לפרק האחרין:
כן מופיים בזה ראשי פרקים יביבלייגרפ
כמי
ימלחמתו וכמליאים  -השאלה הלאומית.
מעמד הפיעלים

כ

a
לדרף העברת התכגיה:
החומר מקיף תקיפה ארוכה ויריעה' רחבה סל

סל

חברי

קריאת
E

המתבגר /ת

כבתבי

| ואסר

בהכ ,נת

היסיד בחיג

סקירית

לביבללרברפיה

—

RRרתן
הבמםי

הם הוקל

המיצעת

6
ודרעות.יס לדאוג להסתתפית פעילה

בחוב.

ויהבסיס

בתכנית,

הסק /יוית

לבריר

צינני

יהבנה

כאן

רק

הרטלבפה

"%בע?ל-פה

עמיקה.

ספרים

"?Tn

חד

Yם
ע

'

ו

ספירים,סירים ,מאמרים ירסימית העיסקים בענינים הגיבְלים בתכנית זי יהפזוךים
במקימות

רבים

¿701120

ARזרתה ,ירסל ,א כתכניית אחרית יס חיפר
הכנל קר הב החימר העיפד לע
קב = הצרקך להסתך? סהחבה?ש יקהאוהר רבי ככלי.

תי
סכררוות

בהערכפת הספעתו יהסתקפיתי סל המסטר בחיי היהידים  -לא
יעיד הערה:
y
]
ני באןך כלל ,כי יס ליחד את הדביר בעלנין זה בתכנית מייחדת.
פסק
ה על החיי היהידים במסטר הקאפיפליסט'  -רציי לקרוא את
' ראילם להארת מ

מאמרי סל " ,ליסצ"ינסקי  -תפקידם הכלכלי סל היהידים בעילם (מבפנים ,1491
חיברת מאי) מדפס גם בתכנית "הגילה" בהיצאת התניעה.

JR
החברה

ארצות.

DIANA

IN

ונדידה:

עלית עדף האוכלוסין היחסי באירופה

הצלב.

מסעי

גלויי

השסשפפת הנדידה וגלויי הארצות על המסחר,
העיר :מקומה ,תפקידיה.
הכסף כאמצעי חליפין והתוצאות הנובעות פזה.
עלית

המעמד

השליטי  -העירוני,

התעוררות התרבות  -הרנסנבס,

לדרך העברת הפעולה:
שלשה מחבר" החרג '*פתחה בפסק"רות לל?! מסעי הצלב ,גלויי הארצות.
הרנסנס ,על המדריך למלא ע"פ אנילם ,אחרי זה סיחה ובסכום ט%ב לקררא
 Opמתון 7מסעורים בכלפלה'מדיבלתת -לאברמיביץ דרבקין.
בקודות

לברור:

 >nDהיו מסעי הצלב?
פה היוה הגהרפילם הפלפליים סשהבילר למסצי הצלב%
מה היתה התוצאה ,מבחינת מבנה המשק ,שבאה כתוצאהּ מהנדידה

עם מסעי הצלב?

ימד

לצא

ולפסע"

מי נחף למסל" הצלב,
הצלבנים בחזרה לאירופה?
דרכי התחבורה באותה תקופה.
ההפלת הפלר לל צומת דרכים כמרכז

הצלבפ ,כיצד אררגנך
לחלופין

הבתאו

ולמסחר,

גלויי ארצות,
פה דחף לנסיעות נועזות על+פב* העקולם?
מה היו התגליות החשובות ביגרתר ,פה הוכיחו
entao insana) cos

ומה

הגדולה

התגליות האלה

ולמה

המגדיל,הפגביר את סלטונו של האדם על הטבל.,

»

התפסשטות המסחר והתפתחות אמצעי החליפין,

מה היו אמצלי החליפין עד כפה%
הופעת הכסף באמצעי החליפין ושקיעת משק החליפין

פתוּח הבנקים.

הטבעי.

מעלותיו של השמוש בכסף כאמצעי חליפין.
> 1mסל הכפסף כפותח אפשרויות צס'רה בלתי פגבלות.
ללית הפיר = כפמרכז החיים המפחריים,
כוצד

ארגנה

את

המסתהר+

בריתות המסחר הגדולות (ההנזה)

A

הופעת מעמד של סוחרים ,עלית טכבה חדסה  -העירונית  -בחברה.
ללית  IND momבלרים,
העלר מרכז לתרבות חדסה  -הרנסנס.

חומר לקריאה לחברים:

 7תולדות הסוציאליות והמלחמות החברתיות  -ם,

בר

(חלק ג',

א* ב" 4-50) ¿O DT ca

פרקים:

Sd

קצור תולדות האנוטשיות  -פ,ג ,ווקר (דפים)164 - 177 :

מרחי"בי עולם  -גרנסטרם.
ואף קליפ" פך = ברע תנבדע  -שוברט.
דון קיטוט  -סרונשס.
ASIA NA NN O Dn
 - INSרוטמונד,
ליאהנרד דה יצל ב  74.מרז קהבסקי.
:
ספינית יספנים -ון לין.
כריסטוף קולומבוס-י ,וסרמן / ,וספדי ההיססוד*ה הנלמדים בביה"ס התיכוני.
חומר לקריאה בחוג:
 oo VS ao Nesמדינית = אכפרמנביץ דרבקין (דפים )96-54.מדפס בחוב.זי.
טסה קורלהריך:
התפתחות

הסוציאליזם

מאושופיה

מרפס = אנגלם,

כרך א"

למדע  -פ,

הוצ.

אנגלס

(כתבים

יספרית פועלים)

פעולה מס* * .משטשר ארמנים

נבחרים

עלרונל

התפתחות משק הכספים מחיסה את התפוררות החברה הפציאודלית.
בסול האכרים,
תנועות רפורמה דתיות.
פרלדות אכרים,
הזרימה

העזירה.

בעלי-מלאכה.,

העיר פרכז
הצפפים.
העיר ותתרקמותו סל המטטר הממלכת" החדס.
\
העברת הפעולה:
לד
שלסה פחברי החרג '*פפסרו (פקירות על :תנוצפות רפורמה דתיות ,מרידזת
אלכרים ,עלית המסטר הפפלפתי החדס .,על הפדריך לפלא עחפ אנגלס 3אחחכ
*ס לקרוא תוך הסברה וברור בחוג על מסטר האומנים העירוב*  -מבוגדנוב.

בקודות לברור:

כיצד מספיעה התפתחות מטסק הכספים על מסטר המסק-הטבעי?
מדוע היא גורמת להתפוררותו?
כיצד מופיעה ההתפוררות ובמה היא מתגלמת?

 SRהברב קרתי מכך?
מה הגורמים להפקעת אדמות הכלל

ואח"כ אדמות האכרים עח*

הפיאודלים?

המרידות הדתיות ,הכח המניע אותן ותוצאותיהן,
התקוממויות האכרים ותוצאותיהן.
התוצאה מהפקעת אדמות האכרים  -הופעת אכר מנוסל מחוסר-עבודה,
לאן פנו המגרסלים?  -העירה,

שלב חדס בהתפתחות העיר  -הפיר הופכת ממרכז

המובאות

פקרוב

ומרחוק

גם  -לפרכז

*רצר

מלאכה,

לחלופי-סחורות

התפתחות הטכניקה והספעתה על חלוקת העבודה בבתי-המלאכה -
התפצלות המלאכה למקצועות ,כל פועל עוסה את רחפץ הסלם,
התוצאה מהתפצלות המלאכה ו חות ל ווה פריי ן
הרדה ה
/
7

מדוע מביאה nadasה העבידה? היטס בבול

,

איביקטיבי

ליח פריו[ העבודה ,בנהינים מסיימים?  -כחה

תניעת יד o

So

וימהיריתה !vo

מהי התוצאה הסנ!ח מההתפצלות למקצ%עות?  -הצטמצמות בעבודה רק בגבולות

המקצוע .הדבר מביא לחליקה בין העובד החקלאי והעירוני ולנתוק העיר מן הכפר.
האם הכרחית התבדלות העיר מן הכפר?

הגילדות.,
ההתחברות לאגודות-אמנים
מבנה הציך,
הספעת המבנה החברתי הפיאודלי על מבנה 95310
מהם *סודות הפלפלה של אגודות-האמבים?ל > מניעת
:
NATA IDA
מפהם פתוצאה מזה תפקידי הצ+ך וסמפויותיול
 Voהתקבל בתחילה לציך הלמה חפבר במסף הזפןל -
הפוכ לקבל כל אחד ללפרה ולהעלותו לדרגת ארמך ראח"כ
סלו כאומן ,הפכבו הציכים לאגודות אריסטוקרטיות סגורות
המעפבות את עפליתם לדרגת אמבים,
מעפדם טסל הסוליות בציך.,הבגולים בציך.
פה פרוס המוהסג Por
(צ'כים).

התחרות חפטית
מארגון דיפוקרטי
לדאוג לאינטרסים
בפני חדטים

 DPהפפחר בתבא" הפיצול הפיאודלי לנסיכויות הרבות,
EL
הצרך באחידות הסלטון לשם פתוח המסחר.
7קפ.Q > :
 oneהאכרי למלהמרת ביך הפיארדלים הגרולים 
 nãosהטסלטון ביד" הפיאודלים הגדולים וההמלכים.
תפלפת  Dema ivברפרד הסלטון.
חומר לקריאה לחברים:
שש ותהלדרת הסרפיאלירת ההמלחפות החברתידת  -מש בר (חלק ג",

od ss sai

קצור תולדות האנושיות > פ.ג ,ווקר (לפים )681-871

חורמר

איסטדיות בתרבות האנוטית  -פ .מילר  -לייאר
 Sadoההפסדריה הנבלמח"ם בביה"ס הת'כוני.

לקריאה

(דפים

:

פרק ד",

)941-841

בחר :3

ופהתהרת ההפלכלה המדיגיפם  -א 4בוגדנצרהב (דפים(951=551/821-711 :
סעורים בכלכלה מדינית  -אברמוביץ

דרבקין

(דפים:

)25-94כדפם בחוב

חומה עזר למדריך:
126-155), Dos) 2957295 GR = np Eni nos Pon nda
על המשריאליזם ההיסטורי  -פ,

אבגלס

(מרכס-אנגלס

185(« = 108 1097 exi qua

התפתחות הסוציאליזם פאוטופיה למדע  -פ,

*סודרת
פערלה מס' .5

כתבים

:

זו.

נבחרים,

אנגלס,

המלנמך הקאפיטללסטל

עלית המונופקטורה והופעת המכונה.

מוצאה סל המונופקטסורה.,
אפין סל תהליך הייצור הבחל,

הופעת המכונה והספעתה.

קפיטל המסחר הופך לקפיטל תעסיתי.
מגמתו סל הייצור המונופקטורי.

לדרך העברת הפעולה:

ה ה לההמב המהברבם תרך המכ רהה רקיהה,
בקהדרת לברור:

התגברות הזרימה מן הכפר אל העיר ,יוצרת לחץ סל פחוסרי עבודה
מחוסרי אמון מקצוע",
מופיל הצרך לסתפם בתהליך הייצור תוך מיניפום הכסרה מקדמת,

כתוצאה  -באה חלוקת עבודה וספצ*אליזציה בתוך כל ענף ייצור ,חלוקת
העבודה בין המיצרים מוצר אחד הולכת וגוברת מופיעה סשת הסרט הנע -
A

והייצור הופף למפעל e nan
איך התפתחה סטת המונופקטורה?
מה צפנה בק
רבה חלוקת עבודה זו?  -חלוקה לעבודה "רוחניתח
ו"גופנית".
;
:
פה
א
י
פ
ס
ר
ה
ח
ל
ו
ק
ת

RO
OA
א
ה
ם
ס
א
י
ג
ר
א
ו
מ
ןך יכדל לקחפ חלק
בעבודה.
ג
ם
א
נ
ס
י
ם
ב
ע
ל
י
כ
ס
ר פיזי פחות יכולים לקחת  ponבתהליך הייצוב.
חלוקת העבודה לפעולות הפ
רכבות מכמה תנועות פסוטות בלבד  -איפסרה
הכנסת מכונות,
מה

התוצאות סנבעו

מכך%

הופעת 02131
 7והספעתה על הגברת תהליך הייצור.
עלית פריון העבוד
ה
,
ה
ו
פ
ע
ת
ה
מ
כ
ו
נ
ה
מ
ב
י
א
ה
ל
ב
ט
ו
ל
ה
ג
ב
ו
ל
ה
א
ו
ביקסיבי
לעלית פריון העבודה,

למה דחפה הכנסת המכונות,
תוספת פכונות ,עלית פריון היל מהי מגמתו סל תהליך הייצור מעתה? -
ורה ,ינור בקנה סדה גרהל יהתר,ייצרר
לסוק ולא לקונה מסוים,

ייצור זול,
פנין הקונים לכל
זהל  -ייצור בקנה מדה רחב
גדולים יותר לקנותו
ו
ע
ו
ל
ה
ה
ב
ק
ו
ס
ל
ס
ח
ורות,

ניגודים
והתחרות בין המונופקטורה והצ'כים,
ידוה

סל מפי
היתה על העליונה והודות למה?
למה הביא
הדבר?  -להתפרקות סטת המונופולין
החפסית

ככח דוחף בייצור,

וזול מאפסר להמוגבים

ולהופעת ההתחרות

חומר לקריאה לחברים:
קצור תולדות האנוסיות  -פ,ג.

ורק ר (דפים )191-181
איפטדירתיבתרבות תאנוסית
 ם .מי לר -/ליאר (דפים )261-051חומר לקריאה בחוג:

תלורתהכלכלה הפרינית (771-401 5850) 2127313 82 -
ס

רהים בבלכל
ה פדיבית |-אברפוביך ( panדפים  )25- 65מדפס בחוב
הרפה דר למ הריף:
דר
87000
התפתחות הסוציאליזם מאוטופיה למדע  -פ ,אנגלס,ץ
ת
ו
ר
ת
ה
כ
ל
כ
ל
ה
ה
פ
ד
י
נ
י
ת
א
,
ב
ו
ג
ד
נ
ו
ב
(
ד
פ
י
ם
(881-0641 :
פעולה “DD
יחסי

 4-5,המהפכה התעשלתית,

ומת זי ו

הרפעת הפרולישריון.

ב

יצוד קאפיטליסטיים.

ההצבד הראסןני:סל הקאפיסל.
הופעת הפה\לטתיון ',/

o

הוס המספהה הקוצמת%
העברת הפעולה:
סנים מחברי החוג ימסרו

הקאפיטליסטי.

הפדריך

יוסיף

מתוך בוגדנוב %פ ,אנגלס,

על

עחפ

המהפכה התעסיתית ועל המספחה במססר

פ,

אגגלס

ויקראר

תוך

הסברה

וברור

קטעים

בקודות ?iia

הסברת המוטגים :תהליך -ייצור.
יחסי-ייצור.,
אמצעי-ייצור,

כיצד התנהל תהליך-הייצור במסק-הטבעי?

היוצר

מה היה אמצעי-הייצור העיק
רי בתקופת המסק-הטבעי?  -האדמה,
? NDגרם ,הדבר
?  -פצופ הקרקע וטאר אמצעי-הייצור,
מה היה ,באותה
ת
ק
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ה
,
ה
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מצעי-הייצור,

:

ו
כיצד הספיעה הופעת המכונה על תהליך-הייצורל
מה הפקום סתפסה המכובנה בין אמצעי--הייצורל
כיצדר

הספיפה הפנסת המפהנות על יתהליך--הייצור?  -הייצור

נבעסה מפעל

חברת',
מה ההספעה טל אמצעפי-הייצדרל = מרפיל הצרך ברכוז אכפצעי-הייצור.
 xבפלי אחרגת ההלרהף אמצעי-הייצור האינד*בידואליים והמפוצלים- 
באמצע'-ייצור המרוכזים בארח חברותי" = מרכס,
בקדיפתה הבללרתו על אמאלי-הייצור?ל  -לא קוד ביד"* האינדיביררארם
הפיצר כ" אם ביד" בצפל העסק.,
מה התוצאה מזה?  -הפודת היצרן מאמצעי הייצור.
 y>D1Dאאם ,חסר כל הח" מפפירת עמלו  -זהו הפרוליטרי.
 IN naהדבר?
עהכו' טל העובה אחפס? בתהליךָ הילצרר החדט.
מת'" וכתוצאה ממה הסתחררה האכרות מהטעבוד האיסי?
מה היה *חסם של האפר ,בעל--הפלאכפה ,הסוחר ,הפיאמדל ,והתעסין-
לסחרור האכרות?
 non? AR Pop 57Dטסל כל אחת מהסכבות הנחל לסחרור האכרות?
פה היה גורל האכרים המטתחררים?

המספחה,
חלוקת העבודה במספחה במסטר הפיאפֶדלי.
היסוד לקסרי המספחה במסטר המטק-הטבעי  -זהות התא המספחתי DY

התא תפייצר,
מעמדה סל האסת ב למ< הב יכב"ם ,הסברת למלמדה הירוד.
ט הכלפלי המונח ביסוד קסר" המספחה והספעתו
פי 0
התערערות הב סי
קסר* המספחה,
הפיכת

האסה

לפרוליטרית

והשסשפעת

הדבר

על

התא

על

המספחתי.,

האם רע הדבר סהמכונה  192 niniaהאסה אפטרויות עבודה חדסות?
 7 nasהפכרנה עברר האטב -9מפמד
 mana na Da DAאפטרות")

mano — 11993 190

nino

האס סחררה העבודה את האסה ,מהו גורל הצסה הפרוליטרית poda
הקאפיטליסטי? " -דרגת האמבס"פציה סל האסת משמסת אמת-מדת טבעית לאמנ=
סיפציה הכללית"  -פֶ%ריה.
מהוּ הבסיס סיונח ביסוד הפספחהּ ההדסה סל העובדים הסוים?

חומרלקריאה לחברים:

תהלדות הסוציאלדות רהפלחפות החברתיות  --מ ,בר (חלק ד" ,פרקים:
ה ב הפ לם (À cen
 O NAS O Oררקר

(202-4191

(דפים:

איסטסדיות בתרבות האנוסית  --פ ,מילס-ליאר (דפים(811-611 :
 DOהססגריהה הנלפדיםם ,בבתי) הספר התיכוגיים,

חופר לקביאה בחוג:

 77המשספחהרהמדינה — פ .אנגלס (הנספחות דפיםן (041-331
 innהכלכלה ההמדינית = א בהבדגוב (דפים)071-061 :

90112129121103

המספחה והמדינה  -פ .אנגלס (דפים)881-611 :

תורתי הכלכבלה המדינית  -אבהפוביץ,

הרבקין

הסאלה הלאומית  %301 -באור (דפימ)67-06 :

האורגים  -האופטמן.

(דפים:

הסאלה האגררית  -קאוטסקי( ,דפים ,)21- 95 :

(57-56

הגורמים למהפכה הצרפתית.
המהפכה הרוחנית שהכשירה את הקרקע למהפכה.
המהפכה הצרפתית והיסודות הפלכליים ,החברתיים %הפוליטיים שהניחה.
ערכה ההיסטורי של הפהפבה הצרפתית,
הליבוליזם Oנהוון ובמציאות.המדי נה הבורגנית.
לדרך העברת הפע הול

ארבעה מחברי החוג ירג 392 .רוסו והמהפכה הרוחנית שקדסה למהפכה
רפתית הראשסונה ,המהפכה הצרפתית הסניה ,נסיונות סוצ'א5
הצרפתית ,המהפכה הצ
ליסט"ים בתוך ובין שתי הפהפכות .המדריך ימלא ויקראו קטע מפ ,אבגלס.

בקודותלברור:

המהפכה הצרפתית כתוצאה מהסנויים הקדמו
המהפכה הרוחנית סקדמה למהפכפה הצרפתית.

לה,

מה הביא למהפכה הרוחנית ,מה היו הרעיונות החדסים ,למה 51391

הרלטיוגות החדסים האלה,
הגדרת המושגי*ם :סבר*" פלפל*
סנהוי .תרבותי
שנו* חברתי

פוליט*+

סנוי

ביצד התגלמה הסנףיים האלה בח"ים?
על יסוד איזה שנויים קמה המהפכה הצרפתית?
לאיזה סנויים לחמה המהפכה הצרפתית%1
מה

היה

הרעיונות שבהם

דגלה

המהפכה?

מדועץ רגלה המהפכפה הצרפתית ברטיונות האלה?
נתוח האמנה החברתית.,
 amoד כל הבההגנרת והעפולה ברציון הסויון?
על איזה סויון לחמה?  -פוומלי,
איוההסריהןך בהחה פל "דהל = סוציאלי.
מרעיונותיה טסל המהפכה התגטמו?
אילוּ 
אילוּ מהבטחותיה סל הפהפכה  70התגטמו ,מדוע,
היה

בר

בסם מי
המפפבה? 

יהגטסמתם+

) oוב הוה

המהפכה הצרפתית

בנגוד לאיבסרסים

הו בס
ואת עבכניר סל םי
בר ראה

 my assהפלבלוים)|התבדוהיים,והפיליטיים סהונחר ליד
תפקידה ההסטירי סל המהפכה הצרפתית?
מה היה
דרת המיוסגים :ליברליזם .דמוקרטיה.
הג
 AMAהגסמתן .ע"י המדיגנה הבווגנית.
N

ה

ל

מ* היו נוסאי מלחמת המהפכה בפועל?
את עניניהם טסל מי לא פתויה המהפכת?
גלויים סל פלחמה על סויון סוציאלי בתוך המהפכה הצרפתית .גורל
הנסיונות האלה.
 המהפכה הסוציאלית,איזה מהפכה תתן את התסוכה לפרוליטריון?
דמויות במהפכה.
חומר לקריאה לחברים:
תולדות

הסוציאליות

והמלחמות

החברתיות  -מ,

בר

(חלק

ג',

פרק

דפים 222 851 :חלק די פרקלם :ד 7ה" 28-69), 0907 om
המהפכה הצרפתית הגדולה  -פ ,קרופוטקין ( שלסת החלקים).

המהפכה הצרפתית  -היפוליטס קרבא

(הוצאת "תוסיה"

ורסא תרנחז).

קצור תולדות האנוסיות  -פ.ג ,ווקר (דפים(902-302 :

קסר הסווים  -א ,אהרנבורג.

ח'

סלס עסרה מקסרות  -א ,אהרנבורג.
סנת ה - 59-ויקטור הוגו,
המכטפה מפריז  -ויקטור הוגו,
עלוב החיים = ו*קסור הוגו.
האלים צמאים  -אנטול פרנץ.,

מרי אנסואנט  -סטפן צו'ג.
נפרליון  -אפלל לודהיג,

התטסעה בטרמידור  -אלדנוב.

ספת

היפטרריה הבלמדים בבתי

הספר התיכוניים,

חופר לקריאה בחוג:
על המטריאליזם ההיסטור"  -פ ,אנגלס
חופרופוה למדריה:

ל ו של

(מרכז-אבגלס כתבים כרך
דפים)802-891 :

ד בירי הכ ןי

המהפכה הצרפתית  -ק .מרכס,
מלחמת האזרחים בצרפת  -ק .מרכס.
האמבה התברתית! - Cy eררסר.
דפהיות ,הצבא האדס -ך "9צידרס (שב" הפרקיפ בפתבתיו כרך א*

Cesp Aco

הסאלה הלאומית  -אוטד באור (דפים(98-77 :
ח 327992 51-סל לואי בונפרט  -ק,מרכס.

מפות דנטון = בהכנר,

הספר מסיביל  -בופרסה,
חתונתו סל פ*גרו — בףמרסה.

אויב העם

 -איבסן

פעולה מס'  ,8הארטרףלסטים .הסוציאליזם ¿091792
הנוסא:
הנחרת הסרציאליזם כאיד"אל חבררת"י ,.
הסוציאליזם בבבראה רבארסופ"ה,
מה חדס הסוציאליזם המרציף
לדרך העברת הפעולה:

מהפר"

וכלכלי,

 77/טלשה מחברי ההרג יפתחה בסקירות על :האידיאל הסוציאליסטי בנבואה
ה"סראלית ,אוטופיה  -לתופס מוריס,
קטעי"ם מתוך פ ,אנגלס,

האוטופיסטסים,

בחוג

*"קראו

תוך

ברור

בקודות לברדר:
התהההררת הסוציאליזם כאידיאל חברותי+מוסרי
האידיאל הסוציאליסטי בנבואה היסראלית.
האוטופיסטים ,מה עורר את הסאיפה האוטופיסטית?

וכלכלי,

תורתם.

דרך הסברתם,
 NT DRסאיפה ספלוה את כל ההיסטוריה האנוסית  -מדוע לא בתגסמה?

איך מתגסמים אידיאלים?  -כסאנסים מוכנים לתת עליהם את בפסם,

,

מתי מוכנים אנסים לתת את נפסם על אידיאלים?
 כסזו סאלת חייםמה חסר לרעיון הסוציאליסט" מאז ימי הבבואה כדי סיתגסםל
 Ta sansהאלפנס הכלכלי ,חסר בוסא ח? להגספתו.
 findהסוציאליזם המדעי?
מאמת* ומדוע קוראים לו כך?

מה חדס הסוציאליזם המדעי?  -גלה את הנוסא להגסמת הרעיון

?¿DO? NY YO
הס
לל'יסוד מה קובע הסוציאליזם

המדעי
Y

את הנוקא להגחמת חזונו.

להם,

So
חומר לקריאה לחברים:
תולדות הסוציאליות

5

“9

:

והמלחמות החברתיות  -ם,

ז' ,דפים / 121-658 :חלק ג'  -תוספת,

בר

)Pon

דפים.)141-951:

ג',

אוטופיד  -ה.מוווס.
אסלנטידה החדטה  -לורד בקון.
מדחינת הסמס = ת .קמפלגלה.
ספר האזטופיות  -א ,6 ,ליברמן.

מזסבות סוציאליסטיות  -טוגן ברנובפקי,
חומרלקריאהבחוג:
התפתחות הסוציאליזם

מאוטופיה למדע  -פ,

מרכס-אנגלס ,כרך א* דפים:

אנגלס

| )51-9 ,25-13,88-98

( כתבים

נבחרים

אהסהפיה  --תי )02908 Folia:הנ"ל טל אנגלס מדפסים בדפים..)352-5+2:
חומלק למדרי
כל החופר לחניך.
אוסופזה  -לת\ %מורוס = עםוכל הפלואים ובפיוחד:

אוטופיות ואזסופיסטים  -לי .ח ,ברנר ( דפים(892-482 :
ברנסטיין

(דפים)74-5 :

המהציאליות בלבר ובהוה = א,
רוברט אוון 09314 -
בתיבות באוטוע*ה = מ ,בובר ( " ¿xiעם עובד"),
הולדית בסוציאליות והמלחמות החברתיות  -מ.בר (חלק ה',דפ

פעולדת מס'  . 01-9מבנה המשק הקאפיטליסטל

 7ייצור חברתי ובעלות פרטית  -היסוד לנגודי המעמדות “DDD

הקאפיטליסטי.
ייצור סחורות,
ת%רת הערך העודף.
לדרך

הנצול,
העברת הפעולה:

קריאה  oneהב תרך הפ ברה הבררר.

בקודות לברור:

הר סה טררת פה הכיצד הרא בצטסה,
מתי וכיצד מתפתח ייצור הסחורות.
מה

זח עודף? -

העודף  -יסיד לתרבות האנף%סית

האם תמיד יצר האדם עודף על צרכיול
מתי הוזפיע לראטונה עודף תוצרת?

הודות למה בא העודף?  -הודות להתפתחות הטכנית סאיפסרה לאדם

 nm mm o vo savana anna anלקיומו,

מתי אנו נתקלים בגילויים הראסונים סל ניצול? — מסיכול האדם
ליצור יוצר פן המינימום הנחוץ לקיומו  -חדסלים להרוג את הסבויים והופ=9
כים אותם לעבדים המקבלים רק חלק מן התוצרת סהם מיצרים וכל הסאר הולך

למסעבדיהם,
בפה התבטא נצול האכר בימי הבינים?

פה יוצר לודףל = לבודת האדם,
איך אפסר להגדיל את העודף?  -ע"*
פריון העבודה,
איך אפסר להעלות את פריון העבודה?  -עחי
שכלולים סכניים בתהליך הייצור,

הגדלת סעות העבודה

פבהוזה רציונליוציה בלפבודה?

ועחז*

האלעת

רציונליזציה בעבודה
0

בפה מתנים הסכפלולים הטבג"ים?  -בהתפתחות הטכנית,

געח*

1
למה זה דוחף?  -לעאיפה גדולה לתגליות ,להתפתחות המדע,

סל הסכניקה.
פה התוצאות החיוביות מזה?  -גלויים

לתוצלת האדם ) 9991סלטונו סל האדם בטבל,
אם המכונה מגרילה

רבים

של אפטרויות

את העדף מדוע לא הביאה טפע

להתפתחותה
נצול הטבע

לעולם?

 quoנעלם העדףל
מה זה רוח?  -ה"ערך העודף" סנלקח ע"י הקפיטליסט לעצמו,
הפכונה מספיעה איפא על עלית "הערך העודף" וכתוצאה מזה לעלית רוחיו

טל הקפדטליסט.

למ'" הזכות על פרי העבודה?  -ליוצר,
מה מאפטר לקפיסליסט לנצל את הפועלים ע"י
ללצפו? = בפלותרה על אמפעי = הייצור,
ההיתה הצדקה לכ|" סכאטר |הייצור "הפךף לייצור-חברתי ? RVאפצעי-
הייצור בבעלות-פרטיתלן
מה התנבאי ההעלותה הקיוצה לל פרי לפלו? = ?%בעלרתו טל אפצעפי-הייצ
סי
להסי הייצור הקאפלטליססיים המברססים על ייצור-חברת* ובעלות-
 Daהבסיס לנצול הפרוליפריון והם היסוד לנגודי הפעמדות במסטר הקאפי
לקיחת "הערך

העודףח

:

o

טי

חומר לקריאה לחברים:

 poהאגנוסית  -מילר לייאר (דפים(951-251 :
פאה אחרדי=א .סינקלר.
 7027פחם  -א ,סינקלר.
בפט  -א .מינקלר.
אנית המתים  -טרון
אבי )רלGRADO A = 
בת אדםה -מ,א .נק סה,

חופר לקריאה בהוגג

תורת הכלכלה המדינית  -א .בוגדנבב (קטעים מתוך הדפים

חרמר עור למדריך:

ודהההמבקפסטהקהמרבלססי  -ק .מרכס פ ,אנגלס (עם ההקדמות וההערות
המובאיט בהוצ ,הקבוץ הפאוחד).
סלגרלם בכלפלה מדינית  -אברמוביץ דרבקין
איסשדיות

התרבות

האנוסית -

מילר

לייאר

הסוצ"אליות בעבר ובהוה  -א ,ברנסט ין

הסאלה האגררית  -ק,.קאוססקי,

(דפים 09-67

(דפים671-951 :

(דפים.)69-84 :

פעולות מס'  .51-11מגמרת ההתפתחות של חמשק הקאפיטליסטי.
הנוטא:

לרכו הדיגמי המקדם,
ההתחרות ככח מניע,
הצסברות ההוןך ררכוז ההון.
הספעת המפכון והכנסת הכח המניע על החקלאות/הגדלת צבא המלואים

התלטית ,ה ללת ררגת .נצהלרי טל הפהפל/ת*קף הייצהר/ ,
הקוסמופוליטיות,
פגמות הקאפיטליזם בפבוטסיו,
האימפריאליזם,

לדרך הקברת הפעולהג

 5פחברי החוג יפתחו בפסקירות על הספעת ההתקדמות בטכניקה על

החקלאות,

המכונה

ונסול

ונצול הפועל,

המלחמה על חמרי

גלם

וסוקים.

אחחב

יקראו תוך ברור מבוגדנוב ,כסיום יקראו את מכתביו סל נהרו,
גקודות לברור:
מת
ובמתו סל המסק הקאפיטליסטי?  -הגדלת הערך העודף בסכסימ ום.
פו סקים
לפה דוחפת הרדיפה להעלאת פריון העבודה?  -לסכלולים בלתי

(הבא ההנפאות לכך),

הישס גברל אהפסימלי

לפלית פריהך הפבודה סל הפכונהל

מ*י %מסוגל להפניס

יותר טכלולים סכניים?  -הקפיטל הגדול

נלוי והכנסת הכח המניע והגדלת יכולת האדם להפיק אנרגיה (הבא
דוגמאות),
 ESTOהכיצד זה בלסהל

יותר.

הספעת השכלולים הסכניים והכגסת הכח הפניל במכונות על החקלאות -
המסק החקלאי פמהל ו תפכרי בי הארבהה כ רגל כנצל את סכלולי הסכגיקה
גוּברת המפפה סל משק חקלאי גדול,
עם הכנסת הפכון בחקלאות,
Da
ה
ע
ו
ג
ד
ה
ח
קלאי ניתק במדה נוספת מן
הקסר הבלתי אמצלי לארמה;:,
גלוי"י *כוהלת להפקת כפויות מזון עצומות( .הבא דוגפאות).

:

הספלת הספלולים

הפועלים -

הטכפניים והכנסת הכח המניל במכונות על התעסוקה סל

גורמת לבסהל מלבודה.

הספעת ה
סכלולים הטכניים והכנסת הכח המניע במכונות על דרגת נצולו
סל הפועל -

דרגת נצולו סל הפ
ועל עולה ,כי ההפרס בין התוצרת הנוצרת עח* הפועל
בעזרת הפכונה ובהפעלת ה
כ
ח
ה
מ
נ
י
ע
ו
ב
י
ן
ה
ח
ל
ק
ה
נ
פ
ס
ר
ל
ו
כ
ס
כ
ר
ע
ב
ו
דה  -הולך
וגדל .,ואם גם עלתה רמת
ח
י
י
ו
ּ
ה
כ
ל
ל
י
ת
ס
ל
ה
פ
ו
ע
ל
בתקופתנו על רפת חייו סל
העמל Sopas
 1939 14059 M0 SO" 10%גדולה יותר והי* הולכת וגדלת עם
השכלולים הטכניים

(הבא דוגמאות המוכיחות זאת),

האםמוכפרחה הכנ
פת הפמכרבות להב"א לנסול סל הפועל מעבודה?
פה הקסריבין דרג
ת הצורת נצולו סל הפרוליטריון לבסול הפדעל חעחי
הפכונהח? מיהו המגנסל האמיתי של הפועל
מעבודה?  -הקאפיסליסטי יסדרי המסק.
הקאפיטליסטי,
מה טומנת ההתפתחות הטכנית
ל
פ
ו
ע
ל
ל
פ
ו
ת
ח
ת
א
פ
ס
ר
ו
י
ו
ת
ס
ל
ק
צ
ו
ר
שעות
העבודה  Aחי כבוד התרברת ללא קברדת לבד,
הטפעת הטכלולים הטכניים והכנסת הכח המניע על היקף
הגדלת
הייקף הייצור והדחיפה לחפוט טוקים למכצרה,

התפתחות התחבורה.

הייצור,

=

=15

הפגמה הקוסמופוליטית סל הקאפיטליזם :מקורה ומגמותיה,
מה המעלות סל הקוסמופוליטיות הקאפיטליסטית?  -מגע וקסרים

ההולכים

ומתהדקים

בין

פלגי

האנוסיות בכל כנפות עולם,

לקסרים מה החסרונות סל הקוססופוליטיות הקאפיטליסטית?  -אין היא מביאת
הדדיים המעלים את כלם ,היא חד-צדדית כבוסית.
.

האם החסרונות נובעים פן הקוסמופוליטיות או מן המסטר הקאפיטליססי?

מפהם מגמותיו סל הקאפיטליזם? -
מקורות גלם ומקורות להפקת כח,

הגדלת צבא המלואים התעסית',
לסחורותיו,

כבוס סוקים

(הפא דוגפאות ,לכך):
האימפריאליום,
הכחות הדוחפים לאימפריאליזם,
דרך

הכבוס האימפריאליסטי,

חומר לקריאהלחברים:

תזדרת הכלכלה המדינית  -א ,בוגדנוב (דפים; (222-381

תולדות המרציאליות ורהמלחמות החברותיות = ם,
דפים09-68 :
(642-012
קצור תולדות האנוסיות  -פ,ג; ווקר (דפים:
על החקלאות בארצות הברית  -דו"ח המסלחת של המרכז החקלאי
בר

(חלק ה*,

"יספרית הסדה" תס"ח)(
ממציאים ואפצאות  -נויברגר,
תהפס  = 87011ג,סג) ברין
"בול |החיים = ל ,בהרבבק;.
הלוחמים במות 5 -פ .דה-קריף;

פדבירי הרעב  -פ .דה קריף.

פסנה סדרי

בראשית  -לבדייב

הפיסיקה החדסה  -א ,איינסטיין,
 - 0091111 7879לוי

הימן.

טיסי הקוטב  -יודופיאנוב
בדה  -הרי א כירד,
המנהרה  -קלרמן.
הסוסנה הלפנה  -שרון
קוּספי הכתן  -טרון

הופרנגל  -א סי בקלר
בבית  -ל ,ס ינקלר
פסה הראסון  -א ,טולסטול

 DATOהספערב = פ ,בק.,
אפמא הודו  -ק ,מיי
הודו  -פ ,הירסביין

מכתבים פבית הכלא ),* --

חומרלקריאהבחוג:

בהרר.

תורת הכלכלה הפרונית -א .,בהגדגוב (דפיפ(633 255 :
על מוחברת הרהה הפוזרחית רלל|הכבוס הבריט" בהודו = י,
תבים מבית הכלא ,מכתב  851,41דפים 68-82 :סם).

ההפר קלרר למ דריך;

₪

בהרו

תפורת ה 5כלה המדינית  -א ,בוגדנוב (דפים 633-303( :
טעורים בכלכלה מדינית  -אברמוביץ-דרבקין ) דפים)89-19 :
הסאלה הלאומית  -אוטו באור (דפים9) 0 - 99:
האדפה -

א,

דולה,

החסטא זענסו  -דוסטו*בסקי
עלה נגדף ברוח  -לי-יו-טבג..

הסשאלה האגררית  -ק,קאוטסקי.

תררת המשברים

פלורלה:מס'י .,41-51

ההצטברות הקאפיטליסטית השפוסית:
ההתחרות החפסית,
מונופליות קאפיסליסטיות פרטיות,
מחנה הריזרבה טל התעסיה  -הלוספנפהו ליטר*אט,
חוק

האוכלוסין הקאפיטליסטשי,

הסוק ַהמסברים,
 NSייצרר החופר קבודה,

האיפפריאליזם כפתרון'זמני,

המלחמה העולמית  - do pandaהמסטר הזה.

מטברים טל ספע  -האם הם תופעה אורגנית למסק

היס בכח המסק הקאפיטליסטי לפתור את מטסבריו?

הקאפיטליסטי

אן

לדרך| העברת הפעולה:
 777סלטה מחברי החוג יפתחו בסקירות על הלומפנפרוליטריאט ,האימפריא=
לקדם המלהפה ,אההכ לקהאהר תוך ברור מבונדנגב אף פאברפוביץ ,כסגום
 RNPעמל סזיפי.,
גקודות לברור:

ד

קאפיטל קבוע וקאפיטל מסתנה,

היחס כין העלרךי העלודף לד רגת בצולה סל הפוקל:
היחס בין הערך העודף זהרוחים סל הקאפ*טליסט,
היחס ביך הלהך |העודף ואחוז הרוחים סל הקאפיטליסט,
 aliciaוהוכחת הטנדציה טל עלית הרוח האבסולוטי ג*רידת אחוז
הקאפ"*טליסט.
הרוחים סל
מהי ההצטברות הקאפיטליסטית הטפוסית?
מה עוסה הקאפיטליסט ברוחיו?.
מה* מגמתו סל הקאפיטל?
מדוע סואף הקאפזטל להתרחבות?

הרפרודוקציה הפסוטה,
הרפרודוקציה המרחבת.

הצטברות הקאפיטל ורכוז הקאפיטל,
התרכזות הקאפיטל נעטית תוך כדי פרוצס

נסול קאפ*טליסט עח*

קאפיטליסט ,הקאפיטל הגדול בולע או מסמיד את הקאפיטל הקטן.
כקצד,המדולפ דה כךל

E

הגדול המתמיד סל הרכוס ַהההתחרות בין הקאפיטליסטים  -דוחפים
להגדלת הרכוס ,כדי לסמור עליו ,וזה נעסה ע"* הרחבת פרוצס היצור,

הפגמה היא הרחבה מכסימלית סל הייצור ,ולהציף את הסוק,
ההתחרות החפסית בין הקאפיטליסטים,
כל רכוסנ* יוצר כרצונו  -ייצור חפסי ובלתי מתכן,
נוצרת התחרות בין הרכוטנים על
סוקים לתוצרתם,

התחרות זו למה היא מביאה? -
להורדת מחירים,
הוזלת הסחורות תלויה בסכלולים טכפניים ובמשטב ה'יצור,

העטק מוריד את המחיר ומעלה את ממדי הייצור,
מיודכרל ללמרה

ומי

מצליח בהתחרות

בעל

זו?  -הקאפיטל הגדול,

הטרופס ,הקובצרך .הפונופול,
הנגוד בין חפס ההתחרות והמסחר והמונופול,
במה מתנ"ת הגדלת הייצור?  -ביכולת הטכנית ולא בצריכה בסוק,

חוק האוכלוסין,
היחס בין רבוי
לגדל הרכוס המצטבר,

האוכלוסין

בכלל והאוכלוסין העובדים

בעי קר

ביחס

os

לם

גדולי

הרפוס

"האוכלוסין

י'סנה *רידה פרוגרסיבית לדריסה
ביצרם

העובדים

את

הצסברות

הרכוש

לפועלים,

יוצרים

את

האמצעים

העוסים אותם למיותרים באפן '*חסי  -זהו חק האוכלוסין הקאפיטליסטי" -

מלכס,

המחנה הריזרבי סל התעטיה  -הלומפנפרוליטריאס,

מה התוצאות הנובעות פקיום מחנה גדולה ההולך וגדל סל פחוסרי עבודה?-
גורם

הרא מרריה את יהספר ,פןוכן להפר סבפיתה רפה) .מחופהי הפבודה הם
המאפטר לקאפיטליסטים את הגדלת הלחץ והגברת נצול הפרוליטריון.
תנאי החיים סל הפרוליטריון בפססר הקאפיטליסטי,
הבטחה בפני מחלה ותאונה .ללא דאגה
תגאי הפבודה  -מיובים.ללא 
למספחה ולילדים ,ללא אחריות לבכה ולזקן.
כתוצאה

מסני

המקבילים

הפרןוצסים

סל

הגדלה

בלתי

פוסקת סל

כצךד אחד רשל עפלית בצנלך טל הפורעל הנסולוה מפבודה בכלל,.
כתוצאה מחוק האוכלוסין הקאפדטליסטי.
 -מגיע המסק הקאפ*טליסטי לעודף ייצור  -וחפר עבודה.

הייצור

לעודף ההצעה על הבקוס,
למסברים

סל

ספפ,

הפטברים כמתגלים בדיספרופורציה בין
וההצע בעבודה ,בין הבקוס וההצע בקאפיטל,
סמב"המסבר :ירידת מחיהים .,פגירת פפללים.גדול חוסר-הלבודה .DADA
ההמונים,
האסראי ,גדול חוסר-העבודה מצמצם עוד' יותר את כח הקניה של
מ" הראסונים לסבול פמן המשסבר? ומי האחרונים להפגץ מן המסבר.
האסראי א9ספ?חי על החרפת הפסברים.
מה עושים הקאפיטליסטים כדי להתגבר על המסבר?%
הסמדת תוצרת,
כיצה

מתנברים

על

בין הבקוס

הבקוס וההצת לסחורות,

המסברים,

האיפפר"אליזם כפתררן

זמבי,

באיחה פהה ההא פתררן)|המרגל זה  jo andדמביף (הבא דרגמאות לכך).

למה דוחפים המטסברים את הקאפיטליזט?  -למלחמות כבוס אםפיריאליסטיות.
 SATAהופכות המלחמות במטסר זה למלחמית עולמיות?%
המלחמה :גורמ* המלחמה ,מוראי המלחמה .תוצאות המלחמה.

היס בכח המלחמה לרפא את המסבר סל המסק הקאפישליסטי מיסודוץ (דיגמאות)
המסבוים+ההילכים ימחריפים.
 0aבכח המסק הקאפיטליסטי

פשבריו?  -מדוע לא?|

לפתור את

UI
222-257) )020 NS IMA NO
קצוף תולדות האנוסיות  -פ.ג ,ווקר (דפים (362-742 :
תולדות הסוציאליהת

והפקחפות החברתיות  -sd

הפיס;  /59 = 89חלק ה* ,פרקניס',

פולרן בלהדיה = הרצל.
ההלב הגדרל = ו יבויאר:
קלוד .נה' =-רהיקטהה ההכו:

בכר

(חלק ד',

דפ ים.)901 -511 :

בקפת הירח  -ד לורנדון
ננה  -אמיל זולה.
אהבה מתוך קצבה  -גרינווד
בורה  -איבפסן.
סליס האנוטיות  -מנכן הלפן.
חזית מאוחדת  -א .אהרנבורג.
הרוצחים -..הסמויים מך 399091: 1= 7771
במערב אין כל חדס  -א ,רמרק.
בהזהה -אש רמרק,
מלחמת האוקינוס הטקט  -ג ,בינסטוק.
גומניה המפרפות  -קיבץ בהיצאת " חברה

פרק ה*

דפים/401-101 :חלק ף*,פ'* ל

הסגעון הגדול  -א ,המאירי
סגעון אירופה  -ה ,גובס
הצבא פאחורי קוצי ברזל ,-דויבגר.
קתרין היתה לאיס צבא  -א ,תופס,
 DA GTSנרדיסא = א צרייג,
 DOשבל בסבת = -א ,דודה
חל אבו = א מלרו,
התקוה- 

¿E

09110

קרל ואנה  -ל .פראנק.
דרע הדרקון = 5פ .בק:
בלי ירח  -י ,סטינבק
מלחמת העולמות  -ולס
מלחמה וסלום  -טולססוי,

לקריאה בחוג:

 77תורת הכלכלה המדינית  -א ,בוגדנ%ב (דפים)582-882 /9658-255 :
סעורים בכלכלה מדינית > אברפוביץ דרבקין (דפים)621-211 :
עמל סזיפי  -א"( 85932191 ,בפבח[' טבת תסאה).

 DANOזר

 Oהפדריךו

777תורתהכלפלה המדינית  -א ,בוגדנוב (דפים)104-4875/308-582/282-452 :
סעורים בכלכלה מדינית  -אברמוביץ דרבקין (דפים(031-121/111-99 :
פבודה סכ רהה הההך = וק | |.מהכס  (םהכס -ארגנלס כתבים פרך אי,
ספר ,( OSOSפרהפס-אבגלס כתבים
בין סתי מלחמות עולם  -אוטו

באור

(הפרק:

דברי "מי אנגליה > קרינגטון.
 AN NSהמקרה = |רירהרט,

לנין,

האימפריה הבריטית  -ויליאמס,
האימפריה הבריט"ת  -ןו .דלבליוס.
האימפריה  -א ,קמבל,
המסע להודו  -א .5 .פרסטר.
הודו המורדת  -ברילספורד.

אוטוביאוגרפיה ,* -

מדם קיר"  -א %4קירי.

נהרר:

המחר' 2 >-סטרנברג.

האגדה לבית|פורסי ט --ג<.
סונסת קרו*צר > טולפססוי.

גלסוגרתי.

אסה לבדה = א .ספדלי.
הפבסרת = רופןך

Ji

הנפס הקסומה  -רופמן רזלן.

הסאלה האגררית -.קאוססקי

פעולה מס* .15

כרך

א"

דפים:

(011

פסבר המסק Aa po No

האיפפריאליזם כסלב עליון סל הקאפיטליזם --

הא<פפריאליזם העפולם

הפים)901-56 :

-171

המניאסט הקומונלסטל

 .פתיחה = הרצאה
על ערכו ההיסטורי סל המניפסט הקומוניסטי,

Ñ

RNA AS
?DNהליון =

קריאה תוך הסברה
) yהמניפסט הקומוניסטי  -ק ,מרכס 5פ .,אנגלס.
חסופ לקרוא אֶת סני הפרקים הראסונים:
 14ור גדס הפרנליטרים:
 ,2פרוליטרים וקומונלפטים.
על החלק

ההיסעורי

לעבור מבלי

רצוי

להתלפכב במיוחד:

ואילו את החלק הפרובלימתי ,בפדה סהוא נוגע בסא?ות
סהתבררו כבר בפסך העבווה בתכנית  -חטוב לפכםם על-פי
המניפסט .ובמדה ספגיעים לפרובלימות סעוד לא נבחנו -
זט להרחיבןויללבנן לפלוא למקן:

החומר לקריאה להני הצפדריךו
50

במרפס-אנגלס פתבים נבחרים,
 Casas so maהבספר מירחד

המניפסט הקומוניסטי
כרך א' הוצאת ספרית פועל
בהוצאת הקבוץ הפאוחד.
רצוי להסתפט בהוצאת הקבוץ הפאוחד ,כי
באורים,

הערות

והנבנספחהות.

היא כוללת

התפתחות החברה האנושית והכוחות השפועלים בה:

מעמד הפועלים ומלחמתו.
א.

.2

מלחמת המעמדות הטליטים על קיום
הדימוקרטיה כאידיאל חיים,
פהותה סל הדימוקרטיה הבורגרגית.
פמפסבר הדימוקרטיה הבורגנית.
המדינה ככלי סרת למסטר הבורנני,
הסלטון על רוח האדם  --התרפות הבורגנית.
הפאסיזם  -סלב עליון במלחמת המשטר על קיומו.
המשק הפאטיסטי ,המוסר הפאסיסטי .,התרבות הפאטיסטית.,
בהאבקות עם המטטר:
הפררהלטריון ההמהפכה הבורגנית.
גלויים פהפפניים במאה ה.81-
המטטר:

התפרצג"ות

2

פהפכניות

במאה

ה.91-

בהתפתחותן;:

האיגודים הפאקצועיים.

פסגרות הארגון הפועלי
האיגנודיםי SD UNIDO Di
הקסרים הביבלאומיים סל מעמד הפוצפלים.
הסוציאליזם והדימוקרטיה,
הסוציאליזם והמלחמה.
דרכים בתנועת הפועלים :הסוציאליזם הרפורמ*סטי
המהפבבי,
מלחמה רמהפכה:
החזון.
פלמד הפועלים ויעודו ההיסטור*.
הסתתפות בסלטון,
ליגליזם ומחתרת.
מלחמת

מלואים:

אזרחים.,

מלמד הפועלים ומלמדות הביני"ים.
חנוך סוציאליסטי וערכו ,חנוך ודרכי התעמולה להמונים,
פוצידריות ביבלארמית זהפוליטיקה הבינלאומית טל מעמד הפועלים.
הגטמת הסוציאליזם -
מהפכה פוליטית ומהפכה סוציאלית.
המהפכות של המאה ה.05-
רוסיה,
המהפכה והצבא,
הדיקטטורה טל הפרולטריון,
בעיות תקופת המעבר מקאפיטליזם לסוציאליזם,
תרבותיחיים En? DOAR VENDO

הסאלה הלאומית:
SEBA

חלוקת

החברה

האנוטשית

לטתי

וערב -

עם

ומעמד.

הלאום כהופעה הסטורית,
גזל ולאום.
בוררפים להתהוגת הלאומים,
ב ),האפי הלאומי ומהותו:
ערכו המקדם סל האופי והתרבות הלאומית העצמית,
תרבות לאוסית מהי%
לאומיות גבין לארמיות.
 «aהתנאים להתפתחות לאומית:

לאומים מקופחים ומסועבדים.

ד.

והסוציאליזם

מלחמות טחרור לאומיות
הסוצלאליזם והלאומיות.

ENO
הפועליט

מעמד
ב*בליוגרפית לפסריך

ומלחמתו,

ולחגיך:

באור

הסוציאליזם במחתרת  -אוטו

זד

עבודה

וזה סכרה

כתבים נבחרים -

יזם  e ajoל"%חר המלחמה -
קאפיטל

מכתביט מבית הסהר

דימוקרט'ה פוליטית או סוציאלית-.
מכס אדלף

הקומונה הפריזאית  -ל
פרוגרפה סל פועלים

קפיטליזם וסוצ'א?אצפו באור

הטאלה הלאומית  -אושו באור:

המרכסיזם כתורת חיים פרוליטרית -
אדלר:

מב
 DIDאדלר;:
אנסי == ANDA
תררת הכלבלה המדינית =  84בהגדנוב:
חמטיט סנות סוציאליזם בינלאומי -
a
תולדות הסוציאליות והפלחפות החבר=
תיוהת

-ומכס

יבה

וחמיסי):

רבילל

(חלק

בימי תחית איטליה  -ם .ביליגסון,
במסבר הפולם =-מ .DSP

הסוציאליזם בעבר ובהוה  -א .ברבסטין .

מלחמת המעמדות והטאלה הלאומית =
ב םרפ ריפ
 Riaכרטסרגי.
הפאטיזם  -גרזון:
לתולדות תנועת הפועלים באנגליה -
לו
תנועת הפועלים באמריקת  -דיוו*ס:
מלחמת האזרהים OA sp = qa
זכרונות וחויות  -א .הרצן.

גיאוגרפיה פוליסית  5₪ -הורובין:.

ווקר.

קצור תולדות האנוסיות .5.2 -
מות גבורים  -פעולה ואללט.
דבר* ימ" עולם  -ולס.
הגנת מדריך ,* -ט ,וו"שעאקר* ,קוכס,
 Yוו*בטריבגנהתם.
Co
בשק עממי -ס .רויבשריגתאם:
 7 RCE = nina INSרב
בפיון שסבכטל = ם .,SAS
תנועת

הפועלים

והמלחמה -

חזן

י.

י
טשרוצקי.

הלאומיות 901192 -
תולדות המהפכה הרוסית  --ל,

é

השאלה הלאומית,

יוו
א
לם -א %בחורו
7מלהפפרהותצקע
pasו ושתי |
סבים עסר  -א .בלוק
אוניברסיטאות

סלי

-

בית ספר לדיקטטדרים -

א,

פונשמרה  -א.

סילונה.

הרפוס

הבנ'ה

= “DIDO ep

הסוציאליסטית בכרית המוע

 -מנוא;*לסק?.

-

הפוליטיקה סל מפלגת העבודה
מקדונלד.
בהפות  5בוימן.
בהמסלכות הסטן  -נוימן.
בפיות הלניביזם  7 -סשלין.
המטבר המתמיד סל הקאפיטליזם
Dos SD DD DT
למל הדקם  4) 3פכגבר 5( .כהכלם
יסודות המרפסיזם  -פלכנום.

על האיטיות בהיסטור*ה  -פלכנוב
רוקה לכהספב הר  -פהריליך
הבהרנות טל רבהלוציובר --
פ ,קרופוטקין
הסאלה האגררית  -קאוטצקי:
מדריךי בתהו  VDהשרלפי x -
קרי בב 2
דברי "ימל אבגליה -2ה
ה לם
להכההברת סל סער ו הר הנב
הדימוקרטיה והסוציאליזם -
DS NN

הריפובליקה הגרמנית  -א ,רוזנברג:
דבַר" ימ* הבולסלביזם  -רוזנברג.:

מריה ספירידונובה  -ססיבברג:

 Oyלניוך = הס צסקין:

רולכ*ט?

לחם ויין  - SNסילונה:

e

הדקבפר*"סטים  -פרג*קובסקי.

מלס -נלדקהב.

חס

Da

בלתי יפר  -So

הלאימיות היהודית  -א.
כתבים נבחרים  -מרכס אנגלס
NOS
המניפסס הקומוני*סטי =
 nandoהאזרחים  — 332921ep
2x9 50 2292922 20) n3isaon

להבות  -בז וז ובסקי.

גירקל.

מרדות  -א .ורינ*"טט.
ידידות סנפטקה  -א.
ענבי זעם  -סטינבק.
למי צלצלו הפעמובים =

פתבים

(כרך 88

)=

ס*

»

;

קורות אהבה של לסאל.,
הלל  - 4101א SP SO
ליאון בלום לפבי פשופטיו:
מונולוג עם המות  -א .קסשלר.

3א8נטי פנפילוב  -א,בק
כיצד

נתחסלה הפלדה  -נ.א,

שדלה|בלידתך  -רופ רולן,

;|

אוסשרובסק5

חומר קרל .ה לפעולות >>
 = canoa nero nmיפרדות ח'לופ" הפרודוקסים = ,חעפרף צרבניףה- .

התועלת סל הפרודוקט איננה פספיקה ,כפדי לקבועץ את סיעורי החליפין= .
חרק ההליפין) בחברת יצרנים צעיריםן  -חוקי החליפין בחברה פיארד=-
לית - .התחלת הייצור המיועד פלכתחילה לשוק ולא לתצרוכת עצמית- .
 isoבאמצע* תסלום כללי = .הכסף) > הבפף כפרודוקס מועיל ,כנציב
הצרך הפלליג  -הכסף יוצר
כל ההפררהוקטיב ,כאמצעי'" (החליפין] .כפצדד
אפסשרויות של צבירת רכפוט בלתי מוגבלת;  -התפתחות פשקיהכספים מחישה

את התפוררות החברה הפיאודליתן  -הפקעת אדמות הַאכַרים - ,התקוממויות
האכפרים דדכארי

 = lindaהופעת שכפפהי של מנוסלים

ופהוסרי

צבודה- .

מחוסרי עבודה נוהרים לער"ם ומועסקים על ידי ט|חרים עסיריםן המקימים
בתי-מלאכה גדוליט - ,המלאכה של *מי הבינים המאורגנת בחצכים"= .
בית-מלאכה חדש של סוחר עש'ר מ'*ופסד על חלוקת עבודה מופלגת- .

התנגדות הצכים למפעצלים חדשסים - .נצחון המנופקטורהי - ,יתרונות
המנופקטורה על בעל-המלאכה.
מה הם הכוחות המביאים לידי התפוררות החברה הזאת?
תו

של

הארנה

הפסחר,

|לעפיל,
עפם

כיצר

התפתחות

לצרה התפתחותה של האצילות הפיאודלית בסיס להתפתחו-
המסחר

הועמדה

הסאלה:

על איזה

יפוד

אפטשר

להתקין

חיל פי הפרודוקטים?ל ברור ,סתנאי מוקדם לחילופים הוא ,שסשהפרודוקט שאני
בו הרא  ama naiהאיל הפרודהקס סאבי מקבל נחולץ לי ומועיל .פרום-
דוקש שאיננו פועיל לסום איס לא ייפכר לעולם .התועלת סבפרודוקט  -הנקראת
"הערךף הצרכני" שלו  -היא תנאי לעצם אפסרות החליפין.
פם דה בררה ,שהתוצלת הזאת אינבה *כולה לספט בסים פדי לקבול פליו

את סיעורן של כמויות הפרודוקטים הסונים ,סאפסר להחליפם אחד בסני ,כשאני

מחליף פרודוקס אחד בחברי - ,מתגלם

עיקר התוכן של החליפין

האלה בזה,

סמידת התועצלת סל סביהם איגנה סוה בסבילי 027 ,האחד דרוש והסני  -לא,
אמפנם ,אם שגי אנשים מחליפים ביניהם במיטרין מינ" תוצרת ,עדיין אפסר

לרפה ,שכל|אחה כהם  Par oaסוה מבחינת התוללת ,ז,א .סהתועלת המופקת
מהפרודהקט שאני מקבל צריכה להיות סוה לתועלתו סל הפרודוקס ,ספאב" נותן .אבל
קטה מאוה  qo Asaאת טיעררה סל התוללת אם המדרכר בפחורות מפין סובה לגפרי,

מצד סני ,במסחר מפותח אין החליפין בעסים באופן בלתי-אמצעי כזה ,אלא הסוחר
 poאת הםהההה סיס לד כדי לפכור אדתה לצרכן חדס , NRלסוחר טסגי,
עד סהיא מניעה לצרכן ,באופן סלא

הפוכרה סרכ לסוהר סליסי

אנזה צרכך תגיל הסההרה.
במידה טהיו

חילופי

תוצרת בפקח וממכר בין

האכרים

או

ידורע תחללה לידי
בעלי

המלאכה,

הלה דה ימבוסס על יפוד אחר .העברדה הדתה פרימיפיבית בררב אר בפעס ,ההתמחות
 stלא קיתה (גררלה כל כך ),רבא ל ברירה היה כל אחד מכיןך בסביל עצמן

את הפרודוקטים

הנחוצים

לו,

על כן ה*ה צריך לעטות בטעת החליפין את החסבון

 ONDAאיזה מיצרך יהא גבעסה על ידו בפחות זפן :הפיצרך סהוא רוצה לרכגהשס לו

אז המיצרך שהוא צריך לתת ,אס ה פרודוקט טהוא רוצה לרכוס לו יכול להיעסות
בטיעור זפן פחות ,לא כדאי להחליף רמרסב לה ללשרתה  nossaלל כך היה קגה-.
המידה לקביעת הערך היחסי סל הפרודוקטים המתחלפים  -כמות העבודה הדרוטסה
לליצררם רבא מבללוזה הם הק פרודהקסים כאלה ,סהם בחינת מונופולין .כגון

אם נמצא ברסות אחד הסטבטים איזה חומר מיוחד,

פלרבי,

רא טל

סאר

השבטסים

א יגם

'*פהלים

לייצר

הטכיח רק בטריטוריה של סבט

ארתה

בכפלל,

ביחסי המסחר עם הבארונים ,בעלי האחוזות ,היה המחיר נקבע בדרך

אחרת לגמרי,

דרך המצו'ה

במקרים סל חילופי סחורות-מונופולין,

המסחר לא

היה יסוד|קירהמו סל בעל האחוזה ,את הבגדים ההכרחיים ,את כלי-בית ההכרחיים|

את האוכל היה מקבל בלי

מקח

וממכר מהאכרים סלו ,מהסוחד היה קונה

דברי-

מותרות,
כגון יין מיוחר במינו ,או קיטוטים ,או כלי-בית או נסק בעלי-
איכות מיוחדת במינה ,את הדברים האלה היה הסוחר מביא לו ממחוז אחר וגם

-

21

-

מארץ אתרת ,ראף
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 possaואר*גים ממין מסובח
הפסוט'ם והפרימ*ל אבל מאת האומס[ היה פזסין
לאטבלאט בערים ,מפגי ש כאן
ם,
ן
ז
כ
ר
הבגדים הפסוטילי-המלאכה כמו הפוחרים הת
פאורגנת בצורה הדוסה לצו
ביותר ,גם בע
ה
ת
י
ה
יותר :המלאכה הפרימיטיבית
 ASלטיב העבודה ולהצלמע
היה קיומם מובטח
ביבים :הכפה כולר ה*ה
הוגה בכפר בלםלבה

גם

בעיר.

כלל

סהיתה נ
ו וכו* .כך היה
מסקו סל כל אכר ,היה מפקח על הנהלת המסק סל עבוותם ,ועל כן היה ם יכרח
ל
ת
י
ד
אחת היו אחראים אחריות הד
o
 oאומנות
2
»
& » Sm ol as hd 2לאד
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E
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+
ת ולקבל
את המקצוע בזפן הקצוב ש היה פליף לעמוה בבחינהולבוהה סל היחיד ,היה
ללמוד
בהיות הכלל אחראי לטיב
ידו עבודה טובה ,לסם
י הכלל סל בעלי-הפקצועל,
המקצוע להוציא מתחתמיד
 Porהפקצרץ מסתדל להגביל
כך טתנתן אפסרות לבעל
a
voa
ava
ך
כ
י
פ
ל
שוקד על צורך להגביל את ההתחרות.
ת .כל בעל מלאכה היה
צר
בהתאם לביקושס אחרי אותה תו נוץ גדול מופרז סל מספר
לים טל תלמידים +57 ,למ
בנ" המקצוע סלו בפני
י להחזיק רק מספר מס
רסא י המלאכה ,הכלל היה דואג להגנת האינטרסים סלק את צרכ'הם התרבותיים5
בעללטונות ,היה מארגן את עזרתם ההדדית ,היה מספ י המלאכה במקצוע מסויים
על
הט
הכלל הזה ,אשר לליו דברנוּ ,היה כלל מאורגן .ב רים הנחל .מקצוע מאורגן
אלה היו דואגים לכל הדב
בחרו בר לד ]ביוסב-ראס ו
 netaאו אנודת-אומנין:.
פרים ,התחילה ללחוץ על
 aroהיה נקרא
ו מהפ
הופעת המוני מחוסרי פרנסה בעיר ,סברח פתחות המסחר עם חוץ-לארץ,
ת
ה
ם
ע
ד
ח
ליך זה במסך י
רות סל הפיאודלים; כלופר,
החצכים" ,ביחוד כסתה רים ועם התפתחות חיי הפות
צבירת הון בידי הסוח
ם חדסים סל סחורות סלא
ות המלאכה וגם למיני

טנוצר סוק נוסף לתוצר
ל את בית-המלחאבה למעלה
לאחר
להגדי
היו מיוצרות קודם :נתגלתה בטיה חזקה ביותרפועלים נוספים סבגי הכפר,
-ידי קבלת

מטעם ה"צך" על
דעו את העבודה פחות מסירע
 51הטיעור סהותר ם בזיל הזול ,אמנם ,אלה י
המצילים את עבודת
זאת ,בגלל מספרם הגדול
לאכה העירוני  -אבל תחת
לה ולהכביס ביניהם אגב-בך
בעל המ
בת אחת הרבה מאד פוצלים כא
אפסר היה להעסיק ב
כל העבודה מתחילתה ועד
ל אחד יעטשה את
ועבודתם הזולה,

ודה מופלגת .בפקום ספוע
אחד *"עסה רק את הסרונ =
חלוקת עב
ל ,בתפירת בגדים ,ספועל
פה ,אפסר היה לסדר ,למס
וכו* ,במסך כפה סבולות אפסר
סו
'
ו
כ
ו
ם
י
ר
ו
ת
פ
כ
ק
ר
ר
לים ,הפועל הסני יתפו
 ,מיוחדת ,חד-גוונית;,
ידילתה סל עבודה קטנה
החדס מהבפר
היה בעל-מלאכה ממס ,היה מת=
היה לסגל לפועלבסופו טל חסבון ,אם כי הוא לא
ולא עוד אלא ס
ירות מאסר בעל-המלאכה,
המיוחדת והחלקית ביתר מה
אמן לעסות את עבודתו
ל חלוקת עבודה מופלגת ,מסלם
ל ,המיוסד ע

פן כזה היה בית-המלאכה הגדו
כ היה מסיג הספק יותר רב סל עבודה ,סכן
בא
ו זול יותר לפועליו ,זאלפי"
סכר
ה מייצר כמות תוצרת גדולה
בכוח אות\ מספר הפועלים הי
ם מספר פועלים סווה.
המעסיקי

יותר מאסר

בתי-המלאבקָ

24-

-

גם ההתפתחות הזאת נתקלה בהתנגדות" .הצכים" ,אשר השפעתם היתה
גההלה בעלרים ,הסיגו לפעמים את הזכות לאסור הקמת בתי-מלאכה חדסשים והעסקת
ם מבעלי-המ קאוע .אבל היסגים כאלה לא היו יכולים לפתור את
אנסשים שאיב
ה ,לא שאלת העסקת אלפי אנסים טנפלטו מהכפרים ,ולא סאלת הספקת הצרכים
השאל
שנתרכו והלכו ודרסו תוצרת מרובה יותר .אם בעלי-המלאכה היו מסיגים את
רי מסריימתן היו הסוחרים תעסשירים מעבירים את בתי-המלאכה הגדולים
האלסרר בלטך
שלהם למקומות אחרים ,לערים קטנות ,טבהן לא הספיקו "הצכים" להתחזק ,או
שהי %מעבירים עאותם לכפרים ,סבהם לא היו בכלל מצכים"  -ומשם היז מוכרים
את סחורותיהם לאיתה  עיר עצמה ,שממנה גורטו ע"* הטצכיםח .כך התפתחוי
והתבצרו לאט-לאט בתי-המלאכה הגדולים ,המלסיקים מספר גדול סל פועלים,
שסיטה סל חלוקת עבודה מופלגת נהוגה בהם .מפעלים גדולים כאלה לא יכלו
לחכות ,כדרך טעסו בעלי-מלאכה ,עד טיבוא חליהם קונה וי*זמין סחורהף אלא
בפלים אחרות ,הם עבדו לא
ייצרו מלכתחילה כסביל הקונים העתידיט לבוא.
בסבילי המזמיהך

להבדילם מבתי-

המסרהיים ,אלא בסביל הסוק הרחב .מפעלים כבאלה,

המלאכה ,נקראו בסם חמנופקטורה" או "בית-חרוסת" ,בתקופה מאוחרת יותר
ייחדו את הסם בית-חרוסת רק בסביל מפעלים העובדים בעזרת מכונות ,ומפעלים
וזו מתחילה

בפם טל "מנופקטורה",

פהסוג הנחל נקראים בספרות הפלכלית רק

לנצח בהתחרותה את בעלי=המלאכה .בלכות חלוקת-העכבודה ובזכות היותה חפסית
מפל המולב" הגבלרת  0591בחלת החהצביםה ,הלא יכלת להמצלא פחורה הרבה י*ותר
מאטר ב עלש=המלאפה ,שלא< ה*ה יפול לתתחררת בה) ראם בתחילה היתה הסחורת
הזאת בעלת איכות גרדעה,

גרועה

"והר מתוצרתו סל

בעל-המלאכה,

הר*

בפשך

הזפן הסביחה גש האיכות ,ואף הפחיר נסאר זול ייתר ,מכיון סבמנופקטורה היו
מפייצרים בפסך אותו זמן -הפבודה כפרהת סחורות גדולה יותר ,וממ"לא היה,
הל
5
לח
צרת ב
ר תי
ל
A
לבעבה פריררת צתבק-ך-
ית
ס
יידת תוו
יח
ההוצאות על פל

אברמוכיץ שעור
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מעבר למסטר חדס - ,המפונות - ,המכונות מנצחות את המלאכה- ,
ביטול טסעבוד הגוף" = המבדלים

נההלי|י הנצחון סל המסטר החדס

בארצות מתקדמות ובארצוה מפגרות - ,הייסת המלאכה בארצות המפגרות
עוד בטרם התפתחה התעיטה הפודרבית (פור"ה הודו) - ,הגירת הון זר
לארצות המפגרות - .ההגיוה מהארצות המפותחות יותר והספעתה= .
ה*תרונות בתהליך ההגירה לל תהלפך הכפגפת ההון הזר בלבד- ,
 Byבעלי האחורזות ,סהתלטסרן פמכיצול האכרים ,התח"לו להקים מנ1פק=

שורות ובתי-חריטת בתוך אחוזותיהם.

הוברר ,סבמנופקטורות שלהם,

טבל מיד

המתבססות על עבודת פפיה סל האכרים המסוערדים להם ,אין מידת הפרודוקטיביות
גדולה פל כך ,בעל האחוזה צריך  monמ"5לא לדאוג לפרנסת האכר המסועבד לו,
וכדי להכר"ח אותו סיעטסה עבודה מטוכללת ל %היתה לפנ" דרך אחרת אלא הטלת

מספעת חמורה "עונשסים אכזריים 990972 0232 ,לא היה רסאי ,העונשסים החמורים
ביותר צר*כים היַו להיות פה הגורם לפריון העבודה ,לעוםת זאת ,היה הפועל
הסכיר במנופקטורה
הרצרן

להסתרס

גדחף עחל

כמפטל

הלהגיע

גורפיה

ליה"

Dans

קביעפרת

הפחד

פח*

ססיעור הפרודוקטיביות במנופקטורות כאלה היה

"מא יאבד

הרכחת

הרבה

פוסר

את מקום

הצבודה,

יותר גבוה,

העבודה,

התברר,

אף בעלי

האחודות ,במידה טהתחילו לפתח תעטיות ,חדלו מלהיות מעונינים בסיעבוד

האכרים והתחילו לחפטש פועלים שכירים .ט*עבוד האכרים נעטה בשביל בעלי
 nirvanaכאלה הבסבילי הסהחרים ובעלי תפסל"ה אחרלי"ם ,לא רק לדבר שאין צורך בד,
אלא גם לדבר מזלק .מכיון סבהיות כל האכפרים מטועבדים לבעלי-אחוזות,

הופחת ממילא מספר האנטים המחפטים להם עבודה ,ואם מספר אנסים מחפטי עבודה
ספירה ההפחת ,הר* קסה מאד לתהגדיל את ה"קף המפעלים ,ירגם מחלר הלבודה היה
עולה.,

qo dy

הוטיעו

בעלי-התעסיא החדסים כבמגינים על החופס הגמור סל בל

אדם לחפס ; NOבודה במקום סהוא רוצה,
האיטי.

ומפילא המליצו על ביטולו טסל השעבוד

as
הסיגו את מבוקסן לאחר סבאו הסינויים בטכניקה והופיעו
הנטיות האלה
לא היה עדיין יתרון המנופקטורה על בעל-המלאכה כל
מכונות ,עד אותה טעה
בבתי-

אבל עלצם חלוקת העבודה איפטסרה  DAאת הפצאת המכונות ,אמנם
כ מכרי*ל
ו,דרניים נחוצות מכונות מורכבות מאד ,העוסות עבודה מסויימת מהתחלה
חרוטת מ
הסוף ,מכניסים ,למסל ,למכונה את הספרטוטים ,העצה וכו*  -חומר גלם*י
ועד
לתעסית הניר - ,ומהקצה הסנ* סל המכונה יוצאים גליונות ניר מוכנים:
המכונה פרכבת את החומר הגלמי וגם מבסלת אותו ,הופכת אותו לגליונות,
פיבסתוה,

דגם מדפיסה עליו

את הסימנים

הדרוטים,

מכונות דומות לאלה יס

גם

מ
נות כאלו הן פרי התפתחות ארוכה פאד ,ואילו הצעד
בתעטיות אחרות ,אולם מכו
היה אחר ,בראטית התפתחות המכונה  -קסה היה להתאיט מכונה לעבודה
הראטון
ל-המלאכה ,אבל כאטר נתפצלה העבודה הזאת לכמה עבודות פסוטות,
טל בע
מ
וגרלכתבחתף אפטרות להמצאת מכונות פסוטות ,בלתי מורכבות ,העוסות רק תנועה
נת
מסויימת חד-גוונית וממלאות עבודה חלקית מטויימת,

מכונות כאלה הגדילו

בהרבה את מהירות העבודה ואת הפרודוקטיביות סלה ,חלוקת העבודה סימסה מסום
כך הקדמה ותגאי למצבר מעבודת-יד בבלים פסוטים לעבודת מכונות ,הסייצרות

בעזרת מניעים מ*כניים (ובזמן פאוחר יותר בעזרת מניעים חספליים),

הפכונה

דרסה מפעל גדול ,מפנ* סרק בתנאי טל עבודה בקנה-מידה גדול ,היתה יכולה
להסתלם ,באופן כזה קבל המפעל הגדול ,מלבד יתרונו בחלוקת הפבודה ויתרונו
בקנית חמרים בסכפרנרת( | בכפריות גדולות רמפילא בזול "ותר = ,ערד יתרון

וסף ,והוא היתרון סל סימוט בטכניקה מודרנית ,ההתחרות בין בית חרוטת כזת
נ
יצור

 manoבית מלאכה נעטתה התחרות בין ,בלת'-סדים לגפר' .הוזלת הוצאות הי
בתנה סיפק בידי ספבות סאיגן אמידות לקנות את התוצרת ,ס קודם לכן לא הסיגה

 TSלקנות אותה ,ה ביקוש לסחורות התרחה ההלך,

ועם זה נתגלה ביקוס לפספר

דל והולך של פועלים סכירים ,סיעבוד האכרים היה מכסול לכל ההתפתחות הזאת.
ג
קל כן קבלה סאיפת האכרים להטסתחרר מהסיעבוד הזה תמיכה מלאח פאד בעלי-

התעסיה והסוחרים ה קסורים אתם ,וגם מצד חלק ידוע סל בעלי-האהוזות בעקצםם- ,
אותו

חלק הקשור עם התעסיה והמעונין

בה,

וכך בא הסוף למשטר הפיאוּדלי

בצורתח השניה  -צורת משטר הסיעבוד.
התהליך הזה קיבל צורות סונות בארצות סונות ,אבל תופעה אחת כללית
מלווה אותו :בארצות מפגרות יותר מתפתח אתהליך הזה בצערים פהירים יותר.
בתוך החברה הפיאודלית התפתח המסחר לאט לאט ,ולאש לאט מתפתחי"ם הצרכים

החדסים ,בהדרגה הצטבר ההון בידיהסוחרי %ובידי אי-אלה בעלי אחו ות .דורות
נמטך הפרוצס סל ניטול חלק מהאכרים מאדפתם וסל התהוות סכבה סל מחוסרי-

פרנסה חחפָסיים" ,אבל לאחר טהפרוצס הזה הגיע בכפה ארצות לידי התפתחות
הלך התפתחותן טל ארצות אחרות,,
מסו"ימת ,הוא מתחיל להטפיע על מך שעורים לכלכלה מדינית-דרבקין אברמוביץ
(מתו
פרק (75
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ערך החליפין כריגולטור טל המסק הקפאטליסטי - ,ליקויי פעולת הר'=
גולטור הזה - ,מסברים מסקיים - ,תולדות המסברים במסק הקפיטליפטי

מסנת  = )5181סיבות המסברים! סיסמונדי ,ריקארדו ,סיי ,מק-קוללוך,
ג'וגלאר ,קאסל - ,הסברת המסברים ע"* סבות סבעיות :ג'וונס ,מור- ,
תורת הקוניונקטורות והמחזורים הקפיטליסטיים - ,הפסברים כתוצאה סל
התחרות בין הקפיטליסטים וסל מסק בלתי-מאורגן - ,ענפי ייצור,
המייצרים את ההון הקבוע ואת ה הון הפתחלף ,כגורם למסברים הפחזוריים,
התפסטות המסבר בענפי מסק סונים - ,זעזועים באסרא" בזמן המסבר,
קנין פרטי וחלוקת העבודה סבחברה מסמסות בסיס לחליפין סל
הזכות ל
סחורות ,רק בעזרת החליפין מגיעה בחסבון האחרון כל סחורה וסחורה לידי
הצרכן סלה,

ערך-החליפין מסמט בסים להחלפת

הסחורות ולקביעת הזכויות

בין היצרנים והצרכנים הסונים בתהליך הזה ,קיום ערך החליפין
ההדדיות
כיסוד ,כנזרמה  -יחד עם התנודות במחירים הבאות תחת הלחץ סל חוק הביקוס
וההיצע וההתחרות המפעילה את החוק הזה  -הם המביאים לידי כך ,סעם כל

EMO
התנודות הסונות מגיעץ המסק למצב סל סוו* מסקל הדרוס ,פעולת הגורמים
האלה היא המצפצמת או

הפגבילה את

ייצורז סל כל מין

תוצרות עד טיהא

מתאים לטיעור התצרוכת ,פעולת הגורמים האלה היא המסדירה את הלוקת

הקפיסל בין ענפי ייצור סונים וכו* ,בקיצור :היא הפסדירה ףהמאפסרת בכלל
את המסכת הייצור ואת התפתחותה סל החברה הקפיטליסטית ,טבה העבודה

מחולקת ,וכל מפעל ומפעל הוא עצמא' ואין בו דרך לכפוף את כל המסק לרטות
הרוכזת ,בהתאם לצרכים צבוריים ובהנהלה כללית פמוכרת ,רק תנודות הפמחירים
זססיתם למטה או למעלה מהנורמה ,המגלפת את ערך החליפין ,מהוות את
מפורה-הדרך למסק הקפיטליסטי ,אבל מורה-דרך זה איננו פועל באופן
אבטומטי וללא כסלונות ,להיפך ,עובדה ידועה היא ,טהפסק הקפיטליסטי

מפובא מרר פעלם בפלם ליד" מצב בזה ,סבה נטאר חלק גדורל מכוחות הייצור
סלו  -ובכלל זה גם  ponגדול סל כוחות העבודה הנמצאים ברסותו  -ללא
כל סיפוס ,וחלק גדול סל הסחורות ,סכבר יוצרו ,אינןץ מוצאות להן קונים.
כמצב כזה נקרא מסבר ,המשברים עובר"ם על המשק הקפיטליסטי
:
i
לפקידה,
כל חברה יודעת משברים ,גם החברה הפיאודלית ,החברה סל יצרנים
מפקידה

זעירים עצמאים ,החברה הנטוראלית או חצי-הנטוזראלית ידעה שנות משברים,

אבל הפסברים ההם היו בעלי אופי אחר לגמרי ,היצרן הזעיר היה עובד לסם
סיפוק הצרכים שלו ,או כדי סיפוק צרכיו סל מספר לקוחות מצומצם ,טהיה
פכיר אותם ,בתנאים כאלה היה הלה *ודע כפה כפחורות הוא צריך לייצר ,ולא

היתה יכולה להתהוות במסגרת מצומצפת זאת אי-התאמה רצינית בין היצור

לכין הצרכים ,הבאים בחשבון .אמנם יכול היה לפרות ,שבסנה פלרנית
הא לפרבית לא נתנהה האדפה את *בולה ,ורלב היה מתרגס ובא על הארץ.
היה יכול לקרות ,סמלחמה תפרוץ ותעפשה את הייצור ואת הפמכר לבלת?-

וכן,

אפשריים ,תהרוס את המשק ותטסבית את הח'*ים ,באותה טעה היה המשבר תוצאה
לכל א יחת גהרם היצרבי ,סל אסרך טבפי. ,,של פלחפה ,אבל לא והיתה כאך אל-
התאמה פנימית במטק עצמו ,שונה הוא המצב במסק הקפיטליסטי .אפטר סהיבו=
ליט ההק בהרפליים ,ץהטצב  aspסל סלום ,הללא סוס פררלנות-שבל  -ראת
על פי כן חוזר המסבר ובא תדיר בקבילות פפליאה.
לוד ב 0181-פרץ מסבר כלבלי

באנגליה ,מחירי

הסחורות

ירדז,

מאות

בנקים ומספר גדול סל סוחרים פסטה את הרגל ,הסחורות לא מצאו את קוגיהן.
אכן,

היה

זה בסוף מלחמצתיו סל נפוליאון,

ואפטר היה לחשוב,

סהמטבר

הכלכלי איננו אלא הדו סל אותו זעזוע ,פרי המלחמות המפוסבות האלו.
התעסיה האנגלית,

סהיתה נתוקה מסוקי אירופה,

גפוליון ,וקבלה סוב את האפסרות לבוא אליהם,

את הסחורות בסביל הטוק הגדול הזה,

בגלל הפצור ספם עליה

ותחילה לייצר בקצב פזורז

אבל היא לא הביאה בחסבון ,סהפלחמה

הממוטכת דלדלה את אירופה והרסה את כוח-הקנית סל תוסביה .לאופטימיות

סל בעלי התעטיה האנגלצים

לא היה כל צידוק.

הצטבר אצלם מלאי

סחורות

סלא נמכר ,ומצד סני באה בעקבות גמר-המלחמה והמצור 'רידה פתאומית

במחירי הלחם ,טסהיו גבוהים באנגליה ,וגם זה הוסיף נופך זעזוע במסק
 «ndoהמפסבר סל סנת  5101היה כאילו תולדה סל המצב הבלתי-גורפלי סל המל=

חמה ,טנפספה כמעט ללא הפסק במטך  02סנה ,אבל כעבור  01סנים ,1825, nava
סוב פקד אותה המטבר ,הפעם 
ניתנה הדחיפה הראסונה לכך על-ידי הסקעות הון
אנגלי בלתי-מוצלחות בארצות אמריקה הדרופית .פסיטות-רגל התפטטו בספירות
אחרות סל

המטק

האנגלי,

הבנקים

התחילו

לצמצם

את

מתן-האטרא".

עטרות

בערי הטדה הגיעו ליד* סמיטה .וטום ,לאחר כבמה סנים סל גיאות ופריחה

בבקים

כלכליות חדסות ,בא המטבר בסנת  . 6581הפעם נתחולל המסבר באמריקה,
התפסס על פני אנגליה והורגס  DAבמקופות אחרים .וכך הלכו וחזרו המסברים
ב , 7481-ב ,75681-ב ,6681-ב 5781-וכו* ,כל מסבר ומסבר הביא אתו
הספדת רכפוס( ,פסיסות רגל פרובות ,בהלה בחוג" בעל* התעסיה והסוחרים,

 DAMעבודה ורעב בין המוני הפועלים  -ובעקבותיהם גם מהומות סוציאליות.
מד
ע-הכלכלה לא יכול היה להתחמק מהטסאלה הזאת ,עוד בתחילת המאה ה91-
ניסו האיקונומיסטים לפצוא עליה תטובה .,סיסמונדי (
7 di

המבטא בעיקר את הטקפותיה טל הבוצגנות הזעירה ,הסובלת מהתפתחות הקפיט=
ליזם הפודרני ,רואה את סיבת המפטברים בזה ,סהכנסת המכונות מנדילה

במדה רבה את כח

הייצור טל

התברה אבל א"ננה מגדילה 

=

=

את
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כוח המ*קח טל החלק הגדול ביותר בחברה ,המוסיף לקבל את סכרו הזעום.

 76לוד אלא סל הכבסת המכובות הרקשטן

הצוהך

בפגעלים

ירד,

וְסכר הפבודה

העובדים פקבלים אך חלק קטן בכל הייצור החברתי ,והקפיטליסטים ,בהיותם
לסווק

 OVAאונם

אי-האפטרות

ל ברללם) לצרוך את יהסאר מכאן

ומכאן גם חוסר העבודה המתמיד,

קל היה לפתבגד* ס*סמונר?ל ולמגלני
שהסברתו איננה נכונה ,מפני סלפיה לא היו

את כל התוצרת

הכלכלה הבורגנית להוכיח,
3כולים לבוא מסברים ,אלא צריך

היה להיות מצב מתמיד סל עודף-תוצרת וחוטר-עבודה ללא הפסקות .למעטה אין
הפצב כך,
y

לעומת הסקפתו סל טיסמונדי טען ריקארדו (  ,)- 08%46:4האיקונומיסט

הבורגני הגדול ביותר ,ססיבות המטברים נעוצות בהפרעות החלות במהלך הרגיל

סל המסק - ,מלחמה ,סנויים חריפים בסיטות המכס ,ההופכים את כל החיסובים
הקודסים ,ואף הסינויים בטעט ובמודה ,אחד מתלמידי ריקארדו ,ג*ון בפסיסט
) סלן ,ספסבר כלל*  davaאפטרי כל ציקר.
4%[ 0006 7
E RO
אם סהררה מסורייפת  217 Pd 219» aba monde nnopã maraסהיצרנים בסוגי
תלסיה אחרים "לא *יצרו די הצורך ועל  joגם לא הרוחצ +כד* לקבות את התוצרת

סל הענף ההוא,
מסבר כללי,

על כן

יתואר רק מסבר תלקי,

המסק,

במלק אחד מענפי

לא

אבל

התיאוריות האופטימיסטיות האלה בתבדו עח* המציאות ,סידעה חזרה =Ro
מדת טל משברים כלליים ,אסר האקרנומיסטים הבורגנים רצו להוביח את
גפנעותם או את מקריותם ,באמצע המאה ה 91-נתפרסם חיבורו סל מרכס ,אשר
הדגיס את האופז המתמיד סל המסברים ,החוזרים לאחר פרק* זמן מסוי'ימים .כן
גם

הוכפיח ,סהמסברים האלה נעוצים בעצם התהליך סל הייצור הקפיטליסטי.
האיקזנומיסטים הבורגנים לא יכלו להוסיף ולהכח"ס את העובדה הזאת,
את סיבות המסברים מחוץ לפעולתו הפבימית סל
אבל  ,בבינוד למרכס ,הם חיפסוה

מנגנון הייצור הקפ*טליסט* .אחדים מהם ראו במסבר את ההפרעות בסטח האסראי.
לפל הלתם ),הכל היה מתפתח באופ ,נררפל" רבלי מסברים ,אילד +לא היה המסק
הקפיטליסט*

עדבד במידה רבה בעזרת הון הלוו' ,אם הבנקים או

בותנים יותר מדי אסראי" לאנס"ם 

האסראי

יתר על המידה = הרי

בעלי-כספים

שסאיגבם בני אסראי ,אד להיפך ,המ מצפצמים את

זה מב'א לידי

הפרעה בפל ה*יצור,

בתעס*ה

%במסחר ,המסבר הוא מסבר האטראי ,כך הסבירו באמצע המאה ה 91-הא*קונומיס=

פדם פאק בוללדך |(

Mass Cuidoch

O eba 4

 -) 74400ואחרים.

כך מסביר את המסבריט בתקו%ה יותר מאוחרת האיקונומיטסט הידוע קאסל
) nao . ( Camel.הפסבר ,לפי דלתו .,היא חופר התאם אבל לא חוסר-
התא בקן הי יצרה ההב יקהש ,אלא בך * יצור המכרנות ראמצטי ליצור אחרים מצד
אחד ותנועת צבירת ההון וחסכונות מצד סני .כאסר מתברר סיס מחסוריבהון
בצבר ,והפתוצאה מזה לולה הר'בית על ההון ,הר" זה מקטין את ריוח הקפ*ס=
 povoהמבלא לידי צפצום הייצור.
א*קזנומיסטים אחרים אצו סוב להסביר את המסברים ואת ה*סנותם

המתפדת

לה*

 ARA, JOהטאלה

 NA NDAבכיוהך

לא

את

הבעיה

הפלפלית,

זה הסברתר סל דג"וובס

)

אלא

את

הבעיה

Geyons

סל

EE

לפנ* המלחמה ,טבדק וטפצא ,כי יסגה מחזוריות קבועה גם בהתפתחות הכבתמים על

מספיעים על היבולים על
פני הסמס ,הסתרבים אחת ל 2%01-סנים ,כתמי הסמס
האדמה ,ותנודות היבולים  -זכתוצאתן גם התנודות במחירי הלחם  -מספיעות
על תנאי" הפשק דגורמות מסברים .לאחר המלחמה הופיעה תיאוריה דומה לזאת סל

האיקונומיסט האמריקאי ,מור (

,) 64001

אלא סהלה רואה את הסיבה בסינויים

החלים בפצבך היחסי סל הפלאביסות ,הפספיל על כסות הגסמיס ,ועל ידי כך סוב
פל ה*לבולים ,לפ* התיאוריה סל פור צריכה הפחזוריות להיות אחת ל¿0120 8-

האמת היא ,סמחזוריות המטברים איננה קבועה במידה כזאת ,ואם כי מניחים,
סהמטברים חוזרים אחת ל 01-סגנים ,הר* אין זה אלא בקירוב ,דאפסר למצוא
מסברים,

החוזרים

אחרי

 8-9-11סנה.

הקביעות

והסדריות היא

כקביעות

וכסדריות בכל התופעות הצבוריות ,וא*ננה דומה לקביעותן ולסדריותן סל הופעות

הטבע.,

כדאי לציין ,טעם התפתחות הויכוח בסאלת הפסברים והסברתם ,גיסו

האיקוזנומיסטיט הבורגגניים לסנות בכלל את עצם הצגת הסאלה ,לאחר כל מסבר

-

באה הבראת המשק
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ולאחריה  -שנות גיאות,

וחוזר חלילה,

ובכן,

יש / GR

תנודות במצב הפסק ,תנודות אלה אינן פקריות ,מכיון פהן חוזרות פופן Res

פתוך איזה חהקיהת פגבימית . Aתנודות אלו מבטאות איזו טבדנציה כללית
וממוסכת להתפתחות ולש'נויים במשק ,משוטש כך הן תנודות מיוחדות במינן,
2
תנודות המכוונות פעם כלפי מעלה ופעם כלפי מטה ,תנודות כאלו קבלו את השם

"תנודות קוגיונקטוראליות" ,המשבר והגיאות מהוים יחד חטיבה מסויימת בהתפתחות
המסק ,מחזור אחד בהתפתחות זו .עוד זופברט (+ן ) \/. 86.0405הציע לפגי
המפלחמה לחקור לא את המסבר וסיבותיו ,אלא את התנודות בכלל ,החלות במחזור
המשקי ,ללמוד את המחזורים ואת תנועתם במקום לחקור את המסבר .ולאחר Je RR

חמה ,עם .החמרת המשברים ,הוקם ענף טלם סל המדע הכלכלי " -חקירת הקוניונקסו=
רה" .מוסדות מיוחדים" ,חמכונים לחקירת הקוניונקטורה" ,הוקמו בארצות
 envioאבל לאמיתו של דבר הפטשבר הוא הנוסא הטעון חקירה ,טכן אם הססק
מתפתח

ואם הסחורות גמכרות על נקלה  -הרי

זה מצבו

הנורמלי טל מסק,

הממלא

את תפקידו ,ואילו המסבר הוא ההופעה ,הדורסת את הסברתה ואת תיקונה.
במסק הקפיטליסטי חרג הייצור מהמסגרת המצומצמת של עבודה בטביל

חוג לקוחות קבועים וידועים ,המפעלים הבודדיט מייצרים בסביל הטשוק הרחב,
בסביל מחוזות אחרים ואף בסביל ארצות אחרות ,באותו זמן אין לקפיטליסטס

אפסרות לסקור סקירה מלאה על המצב בכל הסווקים הרחוקים האלה ,ולא רק מפני
סידיעתו בעסקי הטסוק איננה טלמה ,אלא בעיקר מפני טסהסוק הזה איננו מורכב
פמהלקוחות הקבועים סלו ,והקפיטליסט אינו יכול לדעת כמה סחורות מתחרות
רק על פ" התנודות במחירים הוא
"ובאו לסוק הזה ע"* קפיטליסטים אחרים .

*כול לראות את היחס בין ההיצע והביקוס .וגם כטהוא יודע את הפצב בסוק,

איננז חפסי להתאים את ייצורז לתגבאי הסוק ,מפני סלחץ ההתחרות עומד לו בדרכו.
ככל סמידות-הייצרר גדולות יותר כן קסנות יותר הוצאות תייצור לכל יחידת

תוצרת ,אפילו אֶם בסני המקרים עובד המפעל במלוא כוחו .העובדה ,סהוא מייצר
בקנה-מידה רחב ,מוזילה את הוצאות-הייצור לכל יחידת תוצרת.,

הקטנת הוצאות-

הייצור מאפטרת ,בסעה סיס צורך דחוף ,להוריד את מח"ר המפכר ולהתגבר באופן
 atoעל המתחרה ,על כן גם בטעה טהקפיטליסט רואה על פי *רידת המחירים ,סבסוק

להיות :לאפסר את
 ONרמצפסבר לודףיסל סחורות ,צריכה תגובתור הראסונה 
ממכר סהחורתו בתגאי הטוק הקטים יותר על חטבון מתחריו; מסום כך  -הוזלת
<יצורר; מסום כך -:הגדלת הייצור ולא הקטנתו .הצורך הזה  NOVAהכרח" 991
יותר ,אם נגזכור ,סבמקרה טל צמצום הייצור לא זו בלבד סהקפ*טליסט מקטין

את הייצור ,אלא הוא מניח עפם זה את חלק מהמכונות סלו ללא עבודה וללא

סשיפוס.,

לא הייצור בלבד מתיקר פתוך צמצומו ,אלא נהסף על כך

יס צורך

לסלם

דמ"--אמזרט*זציה בסביל אותו חלק טל הון סאין מסתמסים בו ,הסימבים
הראסוניט להתהוותו סל עודף ההיצע בטוק ,מסמט  גורם נוסף להגברת הייצור
פל ידי הקפיטליסטים הסובים ,מתוך הכרח ההתחרות ,עצם העובדה הזאת צריכה
להביא להגדלת העודף בסווקים ,להגברת ההתחרות והייצור הצעודף ,עד סהמצב

פסיטת רגל סל אלה
המתוח מביא את המתחרים החלטסים יותר לידי פסיטת רגל,
מכניסה לתוך קסיי= את הקפיטליסטים האחרים ,סהיו קסורים אתם ,אם כלקוחות
 MNכבעלי-חוב ,כל המכונה סל המטק הקפיטליסטי מתמוטטת והקסיים בהפבים

למסבר,

 DAעצם התהליך סל הייצרדרים (הריפרודזקציה) סל פחורות סיצאו
לתצרוכת בחברה הקפיטליסטית קסור עם מחזוריות הכרחית סל מסברים .כפ* סראינו,
אפסטר לחלק באופן סכימטי את הייצור ,לייצור אמצע*-הייצור ולייצור אמצעי-

התצרוכת ,אילו היתה קיימת במסק רק "ריפרודוקציה פטוטה" ז.א ,החלפת אותן
הסחורות ,סיצאדך מהמחזור בדרך סל צריכה ,בסחורות חדסות  -היינו 291990
לתאר לנו להלכה את סוו* המשקל המתמ"ד ,? Doכך גחוץ רק ,סההון המתחלף
בענף המייצר אמצעי-ייצור יהיה סווה להון הקבוע בענף ,המייצר אמצעי-התצרו=
כת .כי הענף הטנ* היה קונה מהענף הראסון את אמצעי-הייצור בסכום הסווה
להון המתחלף
טבענף הראסון .הענף הראסון טוב היה קונה מהענף הסני את סכום
אמצעי-התצרופת טל עובדיו

ובעליו,

המתאים לערך ההון הקבוע סבענף הטבי,

הם

היוּ מחליפים סחורותיהם בכמויות טוות מדי טנה בטנה ,אבל המסק הקפיטליסטי
א*נצבר בסאר עלוםד במדרנה אחת .הוא לא רק מחליף את כמות הסחורות ,סיצאהלתצרוכת,

אלא "גם מרח'ב בל פלם את היקף ¿AL? YN

חלק מהריוח

בסני

חלק*

הייצור

=

אינו מיועד בסביל התצרוכת הפרטית סל המטתתפים בו ובסביל האמורטיזציה
גם בטביל הסקעות חדטות ולסם הרחבת מנגנון-הייצור.
סל ההון הקיי
הם,כל אלהאמצאה חדטה את ההטקעות הללו ,טכן היא המחייבת להחליף
ביחוד מכריח
מכונות היסנות במכונות חדטות וטובות מהן :מסעת הסקעת ההון ועד לסעה
את ה
ידה,

 macמופילה בסוק הסחררה המיוצרת על

עובר

זמן מסויים.

מסקיל הון

אני

בבנין בית-חרוטת היום ,כפדי תהוציא טחורה לטוק בעוד סנה ,סנתיים,
ההסקצפות החדסות דורסות ייצור אמצעי-ייצור חדסים,
*לותר ,
לאפצעי-התצרוכת מתגבר,

פולים המחירים,

ואולי

גב

עלית המחירים

בזמן טשהביקוט
התצרוכת ,טהייצור מפגר אהרי הביקוט ויס להגדיל אותו.מראה למייצרי אמצעי
הםמזמינים פכבונות הדפות .ביבנתיים ,עד סהמפעליט החדסים יוקמו ויתחילו
להוציא את התוצרת סלהם ,מוסיפים המחירים טל אפצעי-התצרוכת לעלות ,וזה
מגביר עוד

יותר את הסאיפה סל בעלי

המפעליט בענף

זה להגדיל את הייצור

ומוסיפים להזמין חמרים חדטיט ומכונות ,בגלל זה גדל יותר ויותר הביקוס
לאמצעי-הייצור ועולים פחיריהם ,התרחבותו סל ענף הייצור הולכת ומתגברת:.
בינתייט מג:ילים אמצצלישהייצור ,סנוצרו בהתחלת התקופה הזאת ,לפעולתם,
והסחורות סלהם מופיעות בסוק.

יותר

) 70הייצור טל אמצע'-התצרוכת גדל

ויותר עם קבלת המכונות החדטות ועם כניסתן לעבודה .המחסור ,סהיה 01042
בטוק אמצעי-התצרוכת ,מתמלא ,ולאט-לאט מתחיל להתבלט גם העודף ,והמחירים
הולכים ויורדים ,אז ממהרים בעלי הספעלים בענף זה לצמצם את הרחבת מפעליהם.
הזמנותיהם לאמצעי ייצור חדטים הולכות ונפסקות .בענף ייצור אפצע*-הייצור,
אסר הרחיב את המנגנון סלו ,כדי לספק את הדריסה למכונות חדסות מצד מייצרי
אמצעי-התצרוכת ,מתהווה עודף תיצרת .הם עוד ממסיכים להציל את המצב על ידי
הוזלת תורצרתם מבל"

לצמצם את היקפה,

ולא עוד אלא טהם עדיין מוסיפים להרח*=

בו ,אבל מעסה זה רק מגביר את עודף התוצרת ,תעשלת אמצעי התצרוכת אינה
*כולה להגדיל את הזמנותיה  ,מפנ" סהגדלת הביקוט בסוק  %335 095מאפסרת
סוט הגדלה נוספת טל ייצורה .להיפך ,צמצום הייצור ,טנעסה הכרחי ,מביא

 alסחלק מהפועלים נהפך למחוסר-עבודה .גם הרונחים טל בעלי-התעסיה
פוחתים ,וממילא יורד כוח-הקניה אפילו בהסואה לסגים הקודמות ,ויס צורך

לצמצם עוד יותר את הייצור .,דבר זה טוב מגביר את המטבר בתעסית אמצעלי-
הי"יצור .יתרת מזה :אם בתעטית אמצע*-התצרוכת אמנם מצטמצם הייצור ,אלא

סצפצום

זה MI SR

גדול,

מפני טהאנסים מוסיפים בכל

זאת לחיות ולהטתמס

באפמצעי-התצרוכת הסונ*ם ,אם גם בכמות קצת יותר קטנה ,הרי בענף המייצר אמצעי-
ייצור נעטה המצב הרבה יותר חמור ,מפני סעט הפטקת ההתרחבות בענפי מסק
אחרים ,לא זו בלבד סהדריסה למכונות חדטות מצטמצמת ,אלא פעמים טהיא בפסקת
לחלוטין,לא רק סאין מזמיניט מכונות חדטות ,אלא אף ד וחים את החלפת המכונות
המסומסות ,אין עוסים את ההחלפה הנורפלית טל המכונות הקיימות ,סנתכלו תוך
כדי סימוטש ,אפטר לומר ,שבין ענפ" התעטיה הסונים תעסית צרכי האוכל רגיסה
פחות מענפים האחרים לתנודות הקוניונקטורה ,תעטית אמצעי-התצרוכת חוץ

פצרב

ד אהככ(

ב בדים))

נבללים)

וכלי

רכב,

בגין|בתי-דירה,

רהיט*ם

 (4510היא

הבותנת את האות הראטון למטבר ,עבל בתעס'ית עמצעי-הייצור מגיע המסבר להיקף
הגדול (ביותר,

ביהתהר;

 DOSסבתקופת הגיאות מגיעים הענפים האלה לטיעורי-קצב הגדולים

המטבר באסראי"

מופיע,

כמובן,

כסימן-היכפר בכל משבר ומסבר,

אבל המטבר

באטראי בא כתוצאה מהפסבר בייצור .לא מתוך אימון פופרז או אי-אמון בלתי-
המסבר באסרא",

אלא מפני ספצב

בזה סדב מאפסר להגדיל עוד

יותר את הרחבת

 59927מופיע

הייצור והסוק מספיק על אלה,

סמלווים את הכסף ,בטעה סהביץקוס גדל ,המפעלים מבביסים רווחים ,קמים מפעלים
חדסים הג אלה מרב* להבנ*םס ריוח ,אז מוסך אליה הייצרר ,פפובן ,הון חדס,
הליצור,

בסצלה ספופיע

עודף טל ייצור,

עטה ממכר הסחורותנקקטה ביותר ,הביקוטס מצטמצם ,וממילא נחטבת 315 n3pon
בדטה כמפזקפקת ורבת-סיכון ,פתוך זה בא צמצום אן הפסקת האסרא" ,הפכבידה עוד
ח
o
יותר על המצב ומחמירה אותו פי כמה,
(מתוך שעור"ם לכלכלה מדינית  -דרבקין אברמוביץ
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