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AREVOLUTIONARY EXPERIENCE 

זה עגן המזרחית, הודו חברת של מתועב תה משלוח אותו האיום, הנגע אזרחים! אחים! "חברים! 

בוסטון!'' בנמל עתה 

להיכנס קולניים, להיות שלכם ההזדמנות זו האמריקאית.)) למהפכה שהובילהמכריע "האירוע לכינוי שזכה במה להשתתף עומדים אתם 

hearHear,!  אוHuzzah!,  שתוזכר פעם בכל

המלך של המיסים, של אזכור כל עם  ,!Fieאו  !Booכמו בוז קריאות לקרוא אתכם ידרבן גם הוא ומנג;ד בוסטון. לנמל התה השלכת 

אתכם ישמע ג)ורג) שהמלךלכך נדאג בואו אז הפרלמנט. ושל השלישי ג)ורג) 

הבאים: הבטיחות כללי את בבקשה קראו שנתחיל, לפני 

כמו הידד קריאות לקראו אתכם יעודד המארח פעילים! שותפים ולהיות לדמות 

בשלבוסטון. של התה מסיבת ולספינות למוזיאון פניכם את לקדם אגה  Historic Tours of America
 חברת ורבותיי, גבירותיי 

צעדו צפה. ימית לתצוגה תעברו זה, מחדר שתצאו מרגע לזכור. שעליכם חשובים בטיחות כללי כמה יש האטרקציה, של הייחודי אופייה 

בספינות, או במוזיאון ביקורכם בעת חירום מקרה בכל ברמפות. משתמשים או ספינה סיפון על עולים כשאתם במעקה ואחזו בזהירות, 

המכשירים שאר ואת הסלולריים הטלפונים את השתיקו אנא המסומנות. ביציאות ולצאת הבניין אל לחזור כדי ברמפות השתמשו 

החוויה, כל לאורך לסיפון. שמתחת במוזאיון אסור אך הפתוחים, ובסיפונים עצמן בספינות זה, בחדר מותר הצילום האלקטרוניים. 

יושלך דבר ששום נרצה לא יציבה. אדמה על עומדים שאינכם תמיד וזכרו בוסטון, של התה מסיבת למארח קרובים להישאר הקפידו 

התה. לארגזי פרט הנמל, למימי 



מועצה ישיבת 

-·~··-~ז;:ו..A....ז...-.., --~,·( 

ןוטסוב תוביבסב  1773

בוסטון אזרחי ואתם  ,1773בדצמבר  16הוא התאריך 

גם נוכחים בישיבה חשובה! מועצה בישיבת המשתתפים 

המלאה הזכות להם יש כי שמאמינים החירות, ובני בנות 

מיסים הטלת נגד בתוקף למחות ושעליהם בפרלמנט, לייצוג 
עליהם כי שסבורים אלו והנאמנים, החירות בני ייצוג. ללא 

עליהם מה בשאלה מתווכחים מה, ויהי המלך חוקי את לכבד 

עוגנות בוסטון בנמל במחלוקת. השנוי התה עם לעשות 

סיפונן ועל -והבי~ר הדרטמ~ת' האלינו;ו -ספינות שלוש 
הבעלים  (רוץ'פרנסיס הודו. ממזרח תה של ארגזים  340
שבמסצ'וסטס למילטון נשלח ובי~ר, דרטמ~ת' הספינות של 

שירשה הצ'ינסון תומס הבריטי המושל בפני להתחנן כדי 

שלהן. התה מטען את לפרוק מבלי לאנגליה לחזור לספינות 

שאזרחי הרי כנדרש, המס את וישלמו התה את יפרקו אם 

במהלך ייצוג. ללא המיסוי בנטל לשאת ייאלצו שוב בוסטון 
השלישי ג'ורג' שהמלך אומס סמואל לכם מזכיר הישיבה 

המושבות על מיסים ועוד עוד מטילים הבריטי והפרלמנט 
בריטניה. בממשלת לייצוג זוכות אינן שאלו אף באמריקה, 

כולל הנייר, מוצרי כל על מיסוי הוטל הבולים חוק במסגרת 
מיסים הוטלו טאונסנד מחוקי כחלק משחק! וקוביות קלפים 

החירות בני התה. ועל הזכוכית על הצבע, על העופרת, על גם 

מוצרי על שהטילו חרם באמצעות ואם ועצומות, הפגנות באמצעות אם ייצוג, כל ללא עליהם שנכפו המיסים גנד נמרצות מחו 

מתכנסים כעת אבל דומים, חוקים בעבר לבטל הממשל על כפתה הפטריוטים של זו פעילותם מבריטניה. מיובאים צריכה 

הפטריוטים אחד הישיבה את מוביל  (רוץ'פרנסיס שללשובו המתנה כדי תוך החדש. התה מס על למחות כדי בוסטון אזרחי 
האות את ונותן הישיבה את נועל אומס סמואל הלילה". פה יתערבבו מלח ומי "תה העם: במועצת החלטה מתקבלת ולבסוף 

בעקבות ולכו לאינדיאנים, אתם גם התחפשו אז המדינה!" את להציל כדי זו בישיבה לעשות שנוכל דבר עוד "אין המוסכם: 
גריפין! רציף אל שלכם הפטריוט 

תביסמ התה לש ,ןרטסרב  16רבמצדב  1773



התה השמדת 

עצמאותה ושלהילידית( המוהוק אומת של השראה מלא סמלה הן הללו הנוצות לאינדאינים! להתחפש תשכחו ואל לים!" ישר התה את ייהשליכו 

עפר פניהם על מורחים גם הפטריוטים נוצרת. עצמם על עוטים כשהם הזוי העצמאית הרוח את הלילה מוקירים החירות בני אמריקה. בצפון 

של סיפונה על תעלו גריפיןי לרציף ההגעה עם כבדות. גלימות ועוטים להסוואה( פיח או 

בני בתנועת חבר יקדם פניכם ואת -האלינור אר הדר-תורנית ה::גי~ר -ספינות משתי אחת 

במרחק האנגלי. בכתר בגידה של מעשה לבצע עומדים שאתם לכם יזכיר הוא החירות. 

הוד וספינת ט 9ו.;גרiסמלכותה הוד ספינת מלחמה( ספינות שתי עוגנות מטרים  500של 

תחשפו לא שלעולם להישבע עליכם בנמל. תנעוה כל אחר עוקבים ואנשיה יןי i ג::מלכותה 

נמל את ונהפוך ליםי המטען את נשליך בואו לצדכם. כאן שעומדים אלו של שמותיהם את 

תה! של לחליטה בוסטון 

ששויום תה של טונות  45מעל החירות מבני  150-90השמידו שערת רחצי שלרש תוך 

ימינו). של במושגים תהי של דולר מיליון  1.5(כמעט ליש))ט  10(-000בנאמד 

התה מסחר על שלה והמונופול המזרחית( הודו חברת כלפי גם מופנית שלנו המחאה 

הבריטית( לאימפריה עתק בחוברת שקרעה המזרחית הודר חברת הבריטיות. במשובות 

במחסנים ונרקב שרבכ הזה מהתה חלק ליש"ט. מיליון  17בשורי תה בעודפי ומחיזקה 

המזרחי הודו לחברת להעניק כדי התה חרק את העביר הפרלמנט שנים! ארבע מעל לונדון 

של לקריסתם הוביל המהלך אמריקה. לצפון תה של ויחידה אחת יבואנית להיות הזכות את 

הפטריוטים התה( שוק את יד במחי כך להרוס יכול הפרלמנט ראם בבוסטון( התה סוחרי 

של לסמלה לב שימר אחרים. מסחר לענפי גם הדבר אותו את יעשה שהפרלמנט חוששים 

הארורים! התה ארגזי על המזרחית הודו חברת 

הלמס לש תרבת ודרה תיחרזמה 

התחתונים( ובסיפונים בירכתיים להסתובב חופשיים אתם התה( של השמדתושתושלם לאחר

לצד מרלסהי ושל רום של לויויתנים( שמן שלחבירת כולל מטענים( שלרחב מגרון תגלו שם 

אפילו אולי לבתים. ריהוט פריטי של מטען לצד באספקה( גדשוות רבותי מסע תיבות גם יוש יבשים. מוצרים ובשאר בחיטה מלאות אורן חביות 

עתה. זה שחווה האירעוים על ביומנו בכתיבה השקוע הספינה( של ברב-החובל במקרה תיתקלו 

וכילשה תא התה למכל !ןרטסרב 



ביבר: ושמה דו-תרבית 

בסצ)ואט -1772בשנבנתה המקורית, הדו-תרבית של העתק היא הספינה 
 ~לציד נועדה והספינה מננטאקט, רוץ) משפחת היו הנ.י~ר בעלי שבמסצ)וסטס. 

 .~\~צוות אייש הספינה את תה. כמו סחורות לשינוע גם שימשה אבל לווייתנים, 
 '~~בציד כשעסקה יותר גדול וצוות במסחר, כשעסקה עשרה, עד שמונה של 

הספינה זו קופיך. חזקיה הקווייקר היה הנ.י~ר של רב-החובל לווייתנים. 

תה של ארגזים  112סיפונה כשעל בוסטון, בנמל שעגנה האחרונה 
~-~~ 

לאחר הנמל, אל בדרכה התעכבה היא המזרחית. הודו חברת מתוצרת 

הוכנסה הספינה שחורות. אבעבועות של מקרה הצוות אנשי בין שנתגלה 

היא גופרית. באמצעות ועישון טיהור של תהליך עברה שם ר;ד iריינספ.באי להסגר 
תיכרת-רד חמשו :ו~ינ. יום  ,1773בצדמבר  15רביעי, ביום גריפין ברציף לבסוף עגנה 
שלאחר חשש קופיך רב-החובל  .בוסטוןשל התה מסיבת לפני אחד 

הנ.י~ר. של סיפונה על שהיה המטען ומשאר היפים הריהוט מפריטי כמה גם וישמידו החירות בני ימשיכו התה, השמדת 

החירות בני הספינה. בצוות כלשהי פגיעה תהיה ושלא לתה, פרט אחר מטען בשום ייגעו שלא הבטיחו החירות בני אבל 

הנ.י~ר. של סיפונה על שהיה התה למטען פרט דבר השמידו ולא הבטחתם, את כיבדו 

אלינור: בשם וספינה 


ביום גריפיו ברציף שעגנה השנייה הספינה חיתה תרנים, בשלושה שהתהדרה האלינו;ר 


ורק אך שימשה כלומר  (תמידית""סוחרת חיתה הספינה  .1773בדצמבר  2חמישי, 


ורב- תה, של ארגזים  114נשאה האלינרר לויויתנים. לציד לא ולעולם מסענים לשינוע 


את הוסיף נדרס בבריטניה. השמרנית המפלגה מאוהדי ברוס, ג)יימס היה שלה החובל 


שהיה דואר יאמר בדיעבד, דואר. ג)רן של לרצונו בניגוד הספינה של למסענה התה ארגזי 


בני הפצירו לילה, בארתר התה." מטען את לספינה יעלה לא שנדרס כדי גיני  5oo"משלם 


צעירים פטריוטים הלילה.)) יינצל לא תה של עלה "שאפילו הפטריוטים בעמיתיהם החירות 


של אחד עלה ולו נשאר שלא עד הספינות סיפוני את וטאטאו במטאסאים, אחזר ושוליות 


לרפואה! תה 

המוטרח לש הניפסה ,ררנילא סע םילעבה וו'ג ואור 



 גריפין רציף

 התה. בהשמדת המעורבים ועל לילה אותו אירועי על נוספים פרטים תלמדו שם גריפין, רציף אל כעת אתכם יוביל המסע

 אלימות נרשמה בעבר, בוסטון! של התה במסיבת המשתתפים ברשימת שלכם הדמות של שמה את למצוא אף תוכלו
 הספינות, צוותי של מראשיהם בשערה ולו פגעו לא החירות בני אבל .בוסטון תושבי של מהמחאות ברבות- התפרעות ואפילו

 על יחיד מנעול נשבר התה מסיבת אירועי במהלך אח.ד פריט רק לילה באותו הושמד התה לארגזי ופרט

 וניזאה חוכיוול ריב תיטוירטפ ,תינרמשל רקובב ירחאש תביסמ התה לש ןוטסוב

 שאחרי היום

 שחיתה קבע הצ'ינסטון, תומס שלנו, המושל ומסוכן. אדום קו שחצינו ברור לכולנו התה. מסיבת שלאחר בוסטון על עלה הבקרים ככל חדש בוקר

 המסע בהמשך מחלוקת. בבוסטון ונפערת הולכת המעשה, שלאחר לאופוריה מתחת אבל באמריקה." שהונחתה ביותר הנעוזת "המהלומה זו

 את ששוטפים הבריטים בחיילים ורואה למל,ך בנאמנותה מבוצרת קתרין השמרנית. במפלגה התומכת וקתרין, הפטריוטית שרה פני על תחלפו

 ריב מחרחרי של חבורה בוסטון של החירות בבני רואה רבים, שמרנים כמו יקתרין גם החירות. בני של מפרעותיהם עליה שמגיבים מי את העיר

 התה שהשלכת מאמינה היא כובשים. כאל- הבריטיים לחיילים כינוי- המעיל לאדומי מתייחסת מנג;ד שרה, אותן. פותרים ולא בעיות, שיוצרים

 החרם, הסכם על חתמה שרה ייצוג. ללא המיסוי לביטול הובילו העבר שמחאות כשם בדיוק המיסוי, את לבטל הפרלמנט את תדרבן הנמל למימי

 יבוטל שלא עד תה לשתות אמיתי בוסטוני לאף אסור מבחינתה, ייצוג. ללא מס עליהם הוטל אם יבוא, מוצרי של קנייה או מכירה נאסרה פיו שעל

 שלהן, הנאמנות בשאלת ביניהן מתווכחות הן המס.



רובינסון של התה ארגז 

במסיבת המשתתפים אחד של במגפו שנמצא התה את ומכיל י  Old Northכנסיית ידי עללנו הושאלכעת רואים שאתם הבקבוקון בוסטון. בנמל 

נוזלי. במצב לשרוד הצליח הוא מוזר באופן התה. 

הארגז את לוקח הוא תה. ארגז רובינסון ג)ון בשם צעיר מוצא החוף קו על הסמוכה. דורצ)סטר לחופי חדשה תגלית צצה בוק;ר באותו יותר מאוחר

מדור במשפחה עברו סביבו( שנרקם והסיפור רובינסון( של התה ארגז העצמאות. במלחמת להילחם יווצא למדרגות( מתחת אותו מחביא הביתה( 

ב- בוסטון שלהתה ממסיבת לפליטה שנותרו היחידים התה ארגיז משני כאחד ידעו הוא וכיום לדו;ר 

הוא השנים לאורך פרחים. צוירו דפנותיו ועל ייטחנה)) משחק נחרט תחתיתו על בבית. לו שהיו השונים השימושים סימני את נושא התה ארגז 

חתלתולים! של לידתם מקום להיות זכה וגם בובות לאחסון שימש 

ממש. של למהפכה השראה והעניק לים( הושלך גרזנים( מהלומות חטף האטלנטיי באוקיינוס ארוך מסע שרד הזה והצנוע הקטן הארגז  .1773

ומזומן מוכן האמריקאית ההיסטוריה של הזה האוצר  .-1773בההאו הגורלי בלילה הושלך שלמימיו מים מקווה אותו מעללראווה מוצג הוא כיום( 

לשימו:ר)) הראוי ייארגז ספק ללא והוא פטריוטים( של חדש לדור השראה להעניק 

 ~ה~ת~~~~~ה~ת~~~~




נאות הדיוק גלריית 

 ולמה 'גרו'ג ישילשה לאומס סמדא

 שאכפו מהאישים כמה לצד הוגן, הלא המיסים בנטל שנאבקו מהפטריוטים רבים של ודיוקנאותיהם שמותיהם ובה שלנו, הגלריה אל נעבור כעת

 לאנגליה הגיעו בוסטון של התה מסיבת על החדשות אומס. וסמואל השלישי ג)ורג) המלך במיוחד בולטים הדיוקנאות שלל בין הללו. המיסים את

 של ההשקפות הבדלי פנים, אל פנים נפגשו לא שמעולם אף לבוא! איחרה לא הפרלמנט ושל המלך של הקשה תגובתם שבועות. שישה אחרי רק

 הבריטית. באימפריה שנוצר לפילוג עדות הם בזה זה שהטיחו הנוקבות והמילים הללו האישים שני

 הבלתי-נסבלים! החוקים נקראו הם במושבות, כפייה; חוקי של שורה עליהם כשהטיל בוסטון אזרחי את השלישי ג)ורג) המלך העניש ,-1774 ב

 ללונדון, והועברו בבוסטון בתי-המשפט של הסמכויות נלקחו העי;ר של הנבחרים מועצת בוטלה בוסטון, נמל על סגר הוטל אלה, חוקים במסגרת

 סמואל כמו אישים בגידה באשמת לעצור והורה בכת;ר למרוד בחרה אינגלנד שניר המלך הכריז ,1775 בפברואר צבאי. משטר הוטל העיר ועל

 או בריטניה, נתיני אתם אם כעת שיכריע הוא הכוח לנצח. או להיכנע המושבות על נפל; "הפור ואמ;ר בחול קו שרטט הוא חבקוק. וג)ון אומס

 עצמאיים.)) אתם אם

 המדכאים. הכפייה לחוקי התנגדות משותפת, מטרה תחת להתאחד המושבות ושאר אינגלנד כיו החליטו כך, כל סוערת בתקופה לפילוג מחשש

 פטריק אמר ,-1775 ב פעולתן. בדרכי לדון כדי הראשון, היבשתי הקונגרס במסגרת המשובות 13 מתוך 12 יחדיו התכנסו ,4177 בספטמבר

 מוות!>) לי תנו או חירות לי תנו לי, אשר אבל אחרים, יבחרו דרך באיזו יודע "אינני הנוי:
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 (להפך העיר; את הכניעו לא הבלתי-נסבלים החוקים

 המתיחות המהפכה. את ליבו רק המדכאים החוקים

 המושל של מתפקידו לסילוקו הובילה הגוברת

 תומס הגנרל מונה במקומו הצ)ינסון. תומס הבריטי

 הסגר ואת הצבאי המשטר את באדיקות שאכף (גייג)

 למושבותיה אנגליה בין הסכסוך בוסטון. נמל על

 והתרחב, התפתח הוא במיסים. רק התמקד לא כבר

 של ובתחושותיהם בחשיבתם השתנה משהר כי

 הפך למושבות הכתר בין שהעימות נדמה האזרחים.

 הקרב. בשדה כעת ויוכרע בלתי-נמנע,

 סרט הוא ) Let lt Begin Here( כאן נתחיל הבה

 ימודא לעימה םישבוכ תא ןוטגניסקל יןרג העירוני בפארק הקרב את שמתאר עטור-פרסים

 העולם. ברחבי שהדהדה הירייה ואת גוין, לקסינגטון

 אותה הדקה)), ('אנשי טו;נןJמהמי והתרשמו בתנעוה; נמצא בריטי שגדוד האזור תושבי את להזהיר כדי שלו החצות וברכיבת וווי;ו בפול צפו

 מאוד קולני להיות עלול קרב, סצנות כולל הסרט לב: שימר המיומן. הבריטי הצבא של עוצמתו מול לעמוד כדי הכוח את אזרו שחבריה מיליציה

 תזדקקו אם קטנים. לילדים מתאים ואינו

 לסיכום

 והערצת>) האמת אהבת ישנן הקיפוח. כלפי ומרירות העוול כלפי טינה האנשוי בטבע ישנן כי החירות. של סנגורה האו עצמו האנושי הטבע

 בין לער, טוב בין לשק;ר אמת בין ההבדל את ולחשו לראות להבין, מסוגלים האדם בני אם הנסת:ו" הניצוץ הם הללו החיוביים המאוויים המוס:ר

 הזה ההבדל מאשר יותר למענו להתגייס שראוי נעלה עיקרון האנשוות ידידי בקרב יש האם לחטא, "?המוסר

 האמריקאית למהפכה שהוביל המכונן האירוע חיתה בוסטון של התה .מסיבת

-His וחברת בוסטון, של התה מסיבת וספינות המוזיאון בשם 

toric Tours of, אלינו! שהצטרפתם לכם מודים אנו America 
 תה סוגי כמה ובו א::פי~ייל, של התה בחדר גם לבקר תשכחו אל

 של טעים מבחר לצד בוסטון, של התה מסיבת מימי היסטוריים

 ומשקה מאכל דברי שאר ושל עוגיות של .כריכים,

 רוח התה לש לי;גיבא
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