
תונותעהו ןמותלא 
עוגלג החונמ 

הביסמה" איה וייח ףוסב ןמרתלא ןתנ לש הבושחה ותריצי 
:רפסה תא ןמרתלא חתופ ךכו 1."הנורחאה 

הליגמ ,יפוע 

.תאזה הפעה-הליגמה םג ךכ .הירלקפסא תניחבב םה םישעמ-ידופיס בור 

םימקעתמ הפועמ חוכמ ךא ,םוקע יאר איה ןיא .תפפועמ הירלקפסא איה 

.ןמזה יניינע םשו הפ הב 

לש ןמז אוהש ןוויכמ .קדסנו םקעתמ ומצע ןמזה םג ,ךכ תמחמ ,ןכא 

םיטשופ םירבדה דציכ ,םיקדסל דעבמ ,םיאור ונירה ,תולודג תורומת 

,הרוצ ןיב םתוארל םג םיקיפסמ ונאש שיו — הרוצ םישבולו הרוצ 
םיכלהתמ םהו השדחה תא ושבל אל דועו הנשיה תא וטשפש רחאל 

.(9-10 ימע) .וששובתי אלו םימורע 

ללכב תורפסה לע ןמרתלא לש ותעד תא םיפשוח הלא םירבד 
.תימויה תונותעה לש תורפסה לע יאדוובו 

םיריבסמ םה ,תורחואמה םינשב תויולג ורמאנ םירבדה יכ ףא 

םש ,"ברע תפסות — רבד"ב לחה ,תונותעב ןמרתלא תריש תא 

הז דומעב םימוליצה .40-ה תונש - םמורמ חור בצמב ןמרתלא 
אריפש הירש - םיאבה םידומעבו 

"ץראה"ב ךשמה ,1934 תנשב "תויביבא לת תוציקס" תא םסריפ 
"רבד"ל רובעו ,"םיעגר" רודמה תא בתכ ובש ,1934-1943 םינשב 

"יעיבשה רוט"ה ירישה רודמה תא בתכ ובש ןותעה ,1943 תנשמ 

,"בירעמ"ל ןמרתלא רבע 1967 לירפאב 7-ב .םיבר םירמאמ ןכו 
םהב םימוחתב ,םירישי םייגולואידיא םייטילופ םירמאמ בתכ םש 

.ברועמ היה 

ןושלב וא ,תואיצמב הירלקפסא שי ןמרתלא לש תונותעה תרישל 

"יעיבשה רוטה"ו "םיעגר" לש הרקמב — הרישה ,רתוי הטושפ 
,תאז ונשח ונלוכ םא םג .תואיצמל הירוגלא וא יאר איה — 

,רמוא הז ןיינע לבא .רתוי רחואמ שרופמב תאז רמא ןמרתלא 
אבילא הדעונ תימויה תונותעב הרישה .רישה תא וניבי םלוכ אלש 

2."םעט ינינא"ל קר ,ןמרתלאד 

וניבה וא וניבי םלוכ אלש ,ןמרתלא השעמל רמוא הלא םירבדב 
לע השעמל רבדמ אוה ,דועו תאז .תונותעב ומסרופש ויריש תא 

דיגהל ןתינו ,יטסינוטיליפה רמאמל וא הרישל תונותעה יריש תקיז 

.ןוטיליפה לש םיווקה דחא הז ירהש ,הינוריאלו הריטאסל םג 
:תונותעב ותדובע יטרפל רוזחנ 

תא בותכל ןמרתלא לחה (רבמבונב 7) 1934 תנש ףוס תארקל 

חינהל שי ."בגא" םתח הלא ויריש לע 3."ץראה"ב "םיעגר" ורודמ 
ךרד" וליאכ התיה ילאיר חוכיו וא ערואמ לכל ותבוגתש םושמ 
שארב םיתעל םיעיפומ עוריאה יטרפ ,בתכ םתוא םירברב ."בגא 

רישה ,לשמל .הביתכל יוריגה תא ףושחל לק םימעפלו רישה 
:(59-60 ימע ,א ,םיעגר) "לכור" 

הטופאקו ןקזו םקעמ בג 

.םיקתושו םידמוע 

,תולחה בשחלו םתוא תיאר 

,םיקד היכ םינדע בוחךב שו :רימאל 

םיקתממ תבתו ידוהי — לשמל 

.םיקתושו םידמוע 

םיימינפ תוערואמ לש הירלקפסא 
לש םלועה תפקשה תרייטצמ (1934 רבמבונב 22) זאו ןאכ רבכ 
.תיטסילאיצוס הפקשה וליפא — רמול רתומ ,ינועה לע ןמרתלא 

16) ה"צרת זומתב יכמ רישה רתויב םיאתמ "בגא" תמיתחל 

תובשחמ תולוע זומתב 'כ בגא :דיגהל ןתינ ןכש ,(1935 ילויב 
.לצרה לש ויתועד יבגל 
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?דוע תופצל שי. המל ?אוב; המ ?הדדי המ 

אוה הז ריש .לצרה םלח הילע ,תוכלמה ןולשכ תא סרופ רישהו 

תתוועתמ — "הפע הליגמ"ב הרוקש המ וב הרוקש םושמ השק 
.תודבועה לש הייארה 

,1935 ילויב 23 םוימ (172 ימע ,א ,םיעגר) "םילשורי" רישב 

לש הקיטאופ-סךא לע ,ןושארה תיבב ,ןמרתלא השעמל רזוח בוש 
.יאנותע ריש ונינפל ינש דצמו ,דחא דצמ תורפס 

:יטאופ-סראה תיבה 

.דבכב תלהנתמ הלקה יטע 

.םילושב םיפוצךפ ריצמ ינא 

— תביכךתה העודן ררושמ לכל 

,הלפת שילש 

,העמד שילש 

,ףונ עבר 

.המיתח 

...ןכומ ריש 

!םילשורי :הלעמלמ ביתכ 

:רישה ךשמהבו 

.וז הכרא םינטיפ תרושמ תפיע תא 
 -1 1j:r • - *י\ד יזו

?בגע אל רישב ךיעלס לע ימ 

ןוזמקל תחלוס ,ןיקמטל תחלוס תא 

4."בגא"ל םג םעפה אנ יחלס 

— (94-95 ימע ,ב) 1939 יאמב 14-המ רישה תא ןייצל ילוא יאדכ 

ליגרה רדגמ אצוי אוה םשה רבכ ."רפסה םעו ןבלה רפסה" 
:ןורחאה תיבה תא טטצאו .ותונוכנב 

רוחשה הזה רפסה םג 

,רוד-רודמ הדגא היחמ 

ראפמה הלאגה םוי לאש 

ירמ רשג לע הרבענ 

,"רוחשה רפס"ל ולצא ךפוהה ,"ןבלה רפס"ל תוסחייתה ןאכ שי 

.הינוריא הברה ךות ,תידוהי טבמ תדוקנמ 

ליל" תובקעב בתכנש ,"הורפה" ינוריאה רישה — תפסונ המגוד 

.(66-67 ימע ,ב) 1938 רבמבונב 20-המ — "חלודבה 
:רישה שארב 

הוורפ החקל הינמרג השא םא םולכ ךכב ןיא 
לע סלבג) "הדילה גחל התבל תידוהי תונחב 

.(ןילרב תוערפ 

,הךל;ה ךתבל ,תינמךג םא 

התפ יאיבה 

!הדלה גחל 

םעטיו אנ יבה ןטקה קרפלו 

וכתנש תוירפס 

."םעה םעז" תעב 

,םויה יל בוט דלי. היהת םא :ירמאו 

,דח: יתא ךליבוא 

.םורגופב ת1אךל 

,דסח ונל ריאת שמשה םא ,רחמו 

תוארל םג ךלנ דוע 

.ת?3פה-תיב תפרש תא 

,הפרשב ,ירמהמ ,הארתש רוראו 

,לוממ לא סנכנ 

.הפ:ה תונחל 

,עוצפ דל: םע םא ורךגי םשמו 

אובנ ונחנאו 

.עוצעצ רחבנו 

,בישקנו בשנ וי-זרל — ונבושבו 

םאונ סלןג דוד ךיא 

.ביבחה ולוקב 

םינטקה םיךל:ל הבחב ריבסמו 

הנוק אמא הפיא 

.םינבל תונתמ 

ושכעמ םיךוהןל !ןילךב םע - :רמוא אוה 

ןולק דגב שיבלנ 

!בגה לע יאלטה םע 

,תובאו םינבו תוהמא םזרא ךא 

ואישת דוע םימ: ביר 

!דובכה תו_ךפ תא 

תונותעה ירישמ םיברב תרזוחה הינוריאה רתויב הפירח הז רישב 

.האושב םהישעמ דגנ רתוי רחואמו םינמרגה דגנ ןמז ותואמ 

תוברהל תורשפא לכ ןיאו "םיעגר"ב םיריש תואמ בתכ ןמרתלא 

לש םייתורפס םיטביה רפסמ ןייצל ילוא יאדכ לבא .םיטוטיצב 
יריש תא ןמרתלא הניכש יפכ ,ךותעהו תעה יריש" ."םיעגר" יריש 

תוערואמה לש הירלקפסאה םהו ,םלועה תא םיפקשמ ,ולש ןותעה 

הרוטקירק .הרוטקירקב ומכ םיתיעלו רישי ןפואב םיתיעל .םיימינפה 

ךכו ,הריטאסהו הינוריאה ךרדב תיטילופ העד תעבה איה םג 

.ןמרתלא לש םיבר םירישב 

רופיס וא הדלב תניחבב אוה רישה םיתיעלש ,איה תפסונ הנוכת 

אל ,הינוריאה תפישח ומכ ,וחונעיפ ןכ לעו ,תואיצמל ירוגלא 

קמוע תיאנותעה ןמרתלא תריציל תוקינעמ הלא תונוכת .םילק דימת 
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ומכ םייטאופ םיטביה לע םג הרימש ןהב שיש טרפב ,יטתסא 
5.דחוימב םיטלוב זורחו בצק הבש הליגרה ותרישב 

ןושארה המויב םסרפתה "ץראה"ב ןמרתלא לש ןורחאה וריש 

תא ןמרתלא בזע עודמ :הלאשל ונאיבמ אוהו ,1943 תנש לש 
רבעו "םיעגר" תביתכ לש רתויו םינש הנומש רחאל ,"ץראה" 
תיטסילאיצוס השיפת שומימ םושמ הז דעצב וארש ויה ?"רבד"ל 

איה הבושתה יתעדל ךא ,ולש ןותעה ירישמ קלחב תרכינ טלחהבש 
.הנוש 

םושרג ,"ץראה" לש ךרועהו םילעבה לש םיבתכמ ינש איבא 

ןמרתלאל בתכמב .ןמרתלא לש ל"נה ודעצ תא םיריבסמה ,ןקוש 

,ץבוק תרוצב "םיעגר" ךותמ םיריש רחבמ לש רואל האצוה רבדב 

:ישילש ףוגב ןמרתלאל הנופה ןקוש בתוכ 

 VHNTn זיאזי- חיכ .11 ןקיע ןמלז ביחד .ביבא לח' מ■ ןיב 'זראה• ןיתע תאעיה לדמח-ימיי ןותע*
 I ביכא לת זיאח :סיקרכסל ןזו ראד חכת •11111 ןוסל9 י '*יי

■ !975 טסוגואב 3 

דובכל 

ןסרוד omo דפ 

31 ןיפור בי"ר 
 V11-ג י בא

ןמ םיבחרמ אובמל nnuaK לכ ןיאש שעות ינא .ילויב 2')~תמ ובתכמ חא יתלכי? 
.הילע בתוכ התאמ הפוקת.-! 

ןיכ תוגזמתה זזתי ה אל ,יל המדנ ,זאמו ,1937 תישארכ "ןראה"כ דובעל יתלתתח ינא 
תומוגל" תגדתל היה "ץ ואה"כ ןתרוולא למ ירקיעה וריקפת .תכרעמה ןיבל ן ם רתלא 

םיקרבמה תא בתכ אלא ,םגרית קר אל ןמרתל* ,וווית למ םימגזתמה ומכ אלו !תילגנאמ 
twv רת ו לכ ,הליל לכ רבע איה .הכ יתכח תנוכמב םוגרת ידכ ךות ומגעב תירבעב 

טהימזגרת תא ןכומכ םיביתכמה ,םימגרתמה לע הדוכעת !זמרמ תוית .עובשכ תוליל 
דעב םיופזם רכפ לביק אל ןטרתלא ,העוט ינניא םא .תוליל עברא איה ,תז י )בויבל 

תיגר תואפכ בקונמ היה ולש הביתכה ןתלוו'מותוקי-ם !ולמ םינומזפה רעגו םינוםיליהח 
ךווו םינומותה בבק 111; בקגל ןמרחלו; גהנ תיגותזפה תביתכ תעי'נ יכ ,הכי0 תוריקד לש 

.תילאמשה ודיב ק יו ווהש הביסב תביתכ ידכ 

,יתרוכשמ תא תולעהל ותשקבל יתינענ אלש טישמ יי ןראו!"ב הדובעה תא בזע איה 
.ן ותע* ךרועכ ילש הריירקב םירומאה םילדוומה ראא ןבומכ הז ;ויהו 

1939 לירפאב 20 ,קרוי וינ 

,םולש ,ןמרטלא .נ רמל 

יתעצה רבדב טרופמה ובתכמ לע ול תודוהל ינא הצור 

.ץבוק תרוצב "םיעגר"ה ןמ רחבמ איצוהל 

לש ןטק ףסוא "ץראה" יארוקל ןתיל איה יתבשחמ 
תמגוד .רמשהל םייוארהו ןותעב ועיפוהש תורפס ירבד 

ץבוק ."רבד"ה ידי לע אציש ןובנ לש םירויצה ףסוא 
םיצבוק לש הרושל הלחתה שמשל ילוא לכוי "םיעגר"ה 

.הלאכ 

יל השקו יתינכת תא תונשמו תוביחרמ ויתועצה 
.הקירמאמ ןהב קוסעל 

לתב ןינעה לע ותא רבדל וכישמיש ימצעל ראתמ ינא 

יבוש ירחא ותמב ןוידה תא שדחנ — ואל םא .ביבא 
.י"אל 

יתופתתשה תא ול עיבהל םג ינא הצור וז תונמדזהב 
.ויבא תומב לודגה ורעצב 

הכרבו םולש 

ןקוש בטסוג 

ררושמה .ןמרתלאל ןקוש ןיב תועד יקוליח ויהש ררבתמ בתכמהמ 

.ןטק ץבוקב הצר ןקוש וליאו ,העירי בחר ץבוק איצוהל שקיב 
םיינשה ןיב רבשמה .ער עקשמ ריאשה ןקוש לש הזה בוריסה 

6:ןמרוד םחנמל ןקוש לש רתוי רחואמ ,רחא בתכממ הלוע 

םירקוח תאזב וקסע .רובידה תא ביחרא אל "יעובשה רוטה" יבגל 

םירחא םיטביהבו רואל ןד יטילופה דצב םהיניבו ,דיאמ םיבר 
7.ימדק הנליא 

םסרופש ,"תאז לע" — ןמרתלא לש וריש לע בכעתא תאז םע 

הרוה ,ןוירוג ןב דוד ,זאד ןוחטיבה רש .1948 רבמבונב 19-ב 

:וכותמ תודחא תורוש טטצא 8.ל"הצ ילייח לכל וקלחלו ולפכשל 

,השובכה ריעה תא פי'ג ילע הצח 

.ריפכ-רענ ...שומחו זע רענ 

רבדמה בוחךבו 

השאו ןקז שיא 

.ריקה לא וינפמ וצחלנ 

.םידיקו ,תורחה-תוברקמ םולצ הז 

.דוס הז ןיא .רתיי דוע םיזע שי. 

...םירישו יוטב תעבות ונתמחלמ 

!תאז לע םג ,ןכ-םא ,הל רשוי !בוט 

תח ילבל הדמעזק ,םעה תמחלמו 

תוסןגה תעבש לומ 

,חךןמה יכלמ לש 

..."תגב ודיגת לא" ינפמ םג תחת אל 

!ךכ-ידכ תינדחפ הניא איה 

תיאידיאה הבריקה יסחי תא ,רישל ףסונב ,חיכומ הז רבדש קפס ןיא 
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ויתועשמ תובר הליב וב םוקמב ןמרתלא 

יביבא לת הפק תיב 

ינש - ירסיק ירואו ןמרתלא ןתנ 
םיביבא לת םיניימהוב 

 N
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הכישממ םג "יעיבשה רוטה" לש הקיטאופה .ןמרתלאו ןוירוג ןב ןיב 

םירישה "םיעגר" ירישב .("ץראה"ב) "םיעגר" ירישמ הנוש םגו 

"םיעגר" ירישל המד ותישארב "יעיבשה רוטה" .הזל הז םיבורק 

"יעיבשה רוטה" יריש .תויוחתפתה שי ןכמ רחאל .יטאופה ןבומב 
םיינוריא ,םיידאלב-םיירופיס םיריש םהב םייוצמ .םירנא'ז ירישע םה 

שי (1967 תליחתב) "רבד"ב ותביתכ ףוס תארקל .דועו םייתוגה 
רמאש המל םיאתמ הז רבד .םירמאמל תיתוגה הרישמ רבעמ 

לחה ןמרתלאש עגרב ."םעט ינינא"ל קר איה הרישהש — ןמרתלא 

םיניינעב רמולכ ,(ןוירוג-ק ,לוכשא) "השרפה" תמחלמב קוסעל 
ןייצל יואר .םירמאמל רבע אלא הרישב קפתסה אל 9,םייטילופ 

הלא םה םירישה ינורחא ןיב .םיריש בתכ אלו טעמכ זאמש 
תא ןאכ ריכזא .(1968) "הנורחאה הביסמה" לש הזורפב םיבלושמה 

רוטה"ו קחרמו רוכינ המרג "השרפ"הש יל רמאש ,ירוג םייח ירבד 

דע םיכבוסמ הכ ויה םירבדה ןכש ,ותמצוע תא דביא "יעיבשה 

.םיזורחב םהילא סחייתהל השק היהש 

?"רבד" תא ןמרתלא בזע עודמ 
,רומאכ י"בירעמ"ל 1967 תנשב רבעו "רבד" תא ןמרתלא בזע עודמ 

ןושארהו ,1967 ראורבפב 17-ב םסרפתנ "רבד"ב ןורחאה רמאמה 
.ךרעל יצחו שדוח רובעכ רמולכ ,1967 לירפאב 7-ב "בירעמ"ב 

1965 רבמטפסב 3-ב רמאמ ןמרתלא בתכ "יעיבשה רוטה"ב 

:וב רמאנ ךכו ."רקיע לש תרוכזת" םשב 

הביס ול ןיא גוליפה יכ םיזירכמו םירזוח י"אפמ תרמצ יקיתווש העש 

תדרפנ הכילהל םרג דבלכ הז ןיינע קר יכו השרפה תלוז םרוג ול ןיאו 

םילות םה ךכבש הארנכ םירובס םה ,תוריחבל ויכמותו ןוירוג ןב לש 

לכה ...םירבדה תולשלתשהל תוירחאה רלוק תא תדרפנה המישרה ישנאב 

ףסונ םרוג אלול השרפה לשב ללוחתמ היה אל גוליפ םוש יכ םיעדוי 

תעיבתל תונעיהל לוספהו שקיעה בוריסה אלול — ,דיחיו דחא ,ריעז 

הררועתנש [.ג.מ — הריקחה תדעוול הנווכהו ןוירוג-ק שרדש] רוריבה 

...העבשה תדעו הב הלפיטש ףלוסמה לופיטה רחאל וז השרפ יבגל 

םושמ אלא השרפה ללגב קר ונניא י"פר גוליפ :תורחא םילימב 

10.הריקח תדעו תונמל ןוירוג ןב תשקבל רתעהל הבריס הגלפמהש 

:ןמרתלא בתכ ךשמהב 

ךותבש םידוגינה ויה ,וב הכורכה תועמשמה לכ לע ,בוריס ותוא אלול 

ויכמותו הלשממה שארש רחאל .."המינפ הכותב קבאיהל םיפיסומ י"אפמ 

לעמ והופינהו ,תוחוכ ןזאמ בושיח לשו הרקוי לש ןיינעל ותוא וכפה 

הרודנאפ תבית אוה הז בוריס .רזגה ךתחנ ,ןורקעבו לגדכ הגלפמל 

הינפ רתסלק תא םויכ תונשמה תוערה תוחורה וחיגה הכותמש תיתימאה 

.הסמרנו ...הדרוה רוריבה תעיבת .ץראה תוגלפמב הלודגה לש 

ןמרתלא לש רמאמב ,1965 רבוטקואב 1 םוימ "יעיבשה רוט"ב 
הינוב םא קפס"ש דע ,הגלפמב רבש האור אוה ,"רבשנש ילכה" 

..."הלקנ לע התוא םיריכמ ויה זאמ הירומו 

,"השדחה תעה לש הירוטסיהה" ,"יעיבשה רוטה" תרגסמב רמאמב 

הירוטסיהל רוספורפה לש ורפס ךותמ םיקרפ דגנ ץצוח ןמרתלא אצי 

בתכ ךכ לע "."הינונקה" — השרפה לע — ילאירא עשוהי 
:הירוטסיהה ףוליס אוה ןוירוטסיהה לש רפסה השעמלש ,ןמרתלא 

רפס רבחמש וז הניה השדחה תעה לש תיתימאה הירוטסיהה אל 

םלועלו תאזכ היהת אלו התיה אל איה .ורפסב התוא דמלמ "הינונקה" 

המגרנ שדחה וננמז לש תיתימאה הירוטסיהה .ךכ התוא ודמלי אל 

לש םיאטחה לכב דשחנה ,הימחולו הינוב שאר םע דחי הפ תגעלומו 

הלא ,וימישאמ וליאו .יטפשמ רוריב שרוד אוהש ינפמ ,תינודז תונרתח 

התלע ךכ .תוצוח שארב ןיד תיישעמ םיענמנ םניא ,הז רוריבל םידגנתמה 

רורב יאדו רבכ וישכעו ,תוריחבה ףס לע ,םויה רדס לע שדחמ השרפה 

.הזה ףסה תא רובעת איה יכ לכל 

הלא םא יכ ,ותוא הללוח השרפה אל ,רוביצבו הגלפמב ללוחתנש סרהה 

...םנובשחו םדובכ לע המחלמל הריז התוא וכפהש 

דיחיה רמאמה ."רבד"ב ןמרתלא לש םירמאמ ויה אל 1966 תנשב 
.ראורבפב 17-ב םסרופש הז אוה "רבד"ב 1967 תנשב 

"רבד"ב לע"זמעמ 

ביבא לת ,"גיהנמכ ררושמה ןמרתלא ןתנ" ורפסב ,רימש השמ 
:רמוא ,(10 ימע) 1988 

ןמרתלא לש תירוביצה ותביתכב הרומת הלמג "םעזהו ץמואה" תניחבמ 

ןותעב ."רבד"ב דחוימה ודמעמ תאו ורוט תא שטנ רשאכ ,1967 לירפאב 

"השרפה" רבשמ זאמ ,[םינש 23 רמולכ] 1943 תנשמ ןמרתלא דבע הז 

המיכסמו "וקוליס" ןיינעל המיכסמ יניא] ותוקלתסה-וקוליס רואל רקיעבו 

הנידמה תגהנהמ ןוירוג ןב דוד לש [.ג.מ — .ותוקלתסה ןיינעל טלחהב 

תמעזנה תינויציזופואה ותדמע הפירחהו הכלה — ותגלפמ תרמצמו 

ישיאו דסממה ,תיתרבחה הביבסהו העונתה יפלכ תרשפתמ יתלבהו 

רוטה" תרגסמב תירוביצה ותביתכ לש אישה תונשב רשא ,הגהנהה 

.ץרענהו הלענה םרבוד אוה היה "יעיבשה 

 - /
 a י;w•

ד■ 

 1 .■,... mi Jf י Z. <p >'PJOHMi■
תא "תורפסל תורבחמ" ,ותאצוהב םסריפש ,הרומז לארשיו ןמרתלא 

םייניצרה ויריש 

תא "תורפסל תורבחמ" ,ותאצוהב םסריפש ,הרומז לארשיו ןמרתלא 
םייניצרה ויריש 
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םהל התיהו תונותעל םירושק ויהש םישנא רפסמ יתנייאר הז ןיינעב 

."השרפ"לו ןמרתלאל הקיז 

העקנ : 1993 רבמבונב 20-ב יל רמא רהוזיבא ריאמ 'פורפ 
רמא 1962-ב דוע .י"אפמ לש דסממה ןמ ןמרתלא ןתנ לש ושפנ 
ןיבש 'ינוי'ה קלחה] 'ריעצה לעופה'" ,רהוזיבא ירבדל ,ןמרתלא 

לע השק יוטיב הז ".תואכרמב תונויצה תא םש [י"אפמ ידסיימ 
.ןוירוג ןבל יי"אפמה דסממה תוסחייתה 

םסריפו ןמרתלא יברוקממ היה ויבאו ,"רבד"ב דבעש ,הרומז דהא 

: 1993 רבמבונב 21 -ב יל רמא ,(תונותע יריש אל ןבומכ) ויריש תא 

תחא הביס הניא "רבד" תא ןמרתלא תביזעל תיזכרמה הביסה 

היה ןמרתלא :תועדב תוקחרתה לש ךילהת ."ךילהת" אלא תדחוימ 
ולש רמאמ ולספ אל םלועמו רזנוצ אל םלועמ .לע-דמעמב "רבד"ב 

.ויתועדל ודגנתהשכ םג 

הביזעה תא םיאורה הרומזו רהזיבא לש םהיתועדש יל הארנ 

לע ןוירוג ןב תובוגתל םירושק םירבדהו תונוכנ ןה "ךילהת"כ 
.המצע השרפה לע אלו השרפה 

םישחכומ םירבדה ךא ,"רבד"ב ןמרתלא תא ורזניצש ורמא םיבר 

היהש ףלהטוג הדוהי ידי לע ןהו הרומז דהא ידי לע ןה ,טלחהב 

התיהש 1993 רבמבונב 17-ב יל רמא ףלהטוג ."רבד" ךרוע זא 
רזניצ ,טימשה ,ךרע אל םלועמו הבורק תורבח ןמרתלא ןיבו וניב 

.ןמרתלא לש רבד לספ וא 

ןיבל וניב "ךדיש" — ןמרתלא לש ודידי ,ןופיסוי-ץיבוקסוי באז 

12"בירעמ"ב ןמרתלא לש ותדובע לע ."בירעמ" ךרוע קי'צנסיד הירא 

,רמאמה תאבה עגרמ סופדב בשוי היה ןמרתלאש ,ק"ז השמ רפסמ 

רמג דע םוקמה תא בזוע אלו תוהגהה לכ תא ומצעב השוע 
גהנ אוה ךכו ,ןמרתלא לש הבר הדפקה לע חיכומ רבדה .ותספדה 

אל ףאו רמוחב עגנ אל אוהש דיעמ ק"ז ."יעיבשה רוט"ב םג 
,ררושמה ידי לע תאז תושעל םעפ שקבתנשכ םג .וכרעל םיכסה 

.בריס 

וסחיל דאמ בורק היה וירמאמל ןמרתלא לש וסחיש ןאכמ 
ןושל תפשחנ וירמאמבש ,ריעהל םג יואר .תיאנותעה ותרישל 

.הריש ןושלל הבורקה היפהפי 

לע .ןמרתלא ירמאמב ברעתה אל שיא ,ןכ םא ,"בירעמ"ב םג 
בתכש בתכמ דיעהל לוכי "םיבוטה םימי"ב "רבד"ב ויתושוחת 

:יאכז דוד ,"רבד"ב "תורצק" לעבל 

אלש ןחל בוש עמוש ינא ,יאכז ,ןותעב ךירבד אצומ ינאש םעפ לכ 

הז ןחל היה םעפ .םדקכ וכרד עיקבמו ףיקתו יבקע ךשמנ אוהו ,קספ 

,וישכע וליאו ,תובע רעי לש וישחרמ דחא שחר וא הבר תרומזתמ קלח 

תראשנ ,םירחא םה ["רבד"ל הנווכהו] ןותעב ךביבס רשא תולוקהשמ 

.םניאו ויהש םיזרא תשוויא םג עמוש ינא ךירבד ךותמו דחוימו דחא 

."רבד"ב ולש תומישר ורזניצש ותנולת לע יאכזל הבושת יהוז ,בגא 

וירמאמ תנוכת םג ויה םייומידהו ןושלה רשוע ,בתכמה ןושל 

היהשכ וניא 60-ה תונש לש "רבד"ש שח ןמרתלאש ןאכמ .תונותעב 

סב ףסוי לש - ןמרתלא לש ןקויד 

."בירעמ"ל ורבעמ תא לכמ רתוי ריבסמ הז .ול רז אוה השעמלו 

 ★ ★ ★

לת תטיסרבינואב ךרענש יתורפס סנכב הנתינש האצרה לע ססובמ רמאמה 

שיאה — ןמרתלא ןתנ" :סנכה אשונ .1993 רבמצדב 12-13 םימיב ביבא 
."ותריציו 

ואבוהש ןמרתלא לש תויטילופה תועדה ןיב הקיז לכ ןיאש ןייצל תשקבמ ינא 

אלל ןמרתלא לש ויתועד יפ לע םיאבומ םירבדה .ילש יתועד ןיבל רמאמב 
.תוגשהו םיחוכיו 

.1968 ,ביבא לת ,הנורחאה הביסמה ,ןמרתלא ןתנ .1 

בותכל ןמרתלאמ ושקיב םעפש ,יל רפיס אוה דלפנזור םולש םע החישב .2 

איה הרישהש ,ןמרתלא הנע ךכ לע ."בירעמ"ב םג "יעיבש רוט" ןיעמ 
תרוצב תיאנותע הביתכמ ורבעמ תא ריבסמה רבד ,"דבלב םעט ינינא"ל 

םג לחה ןמרתלא רשאכ .םירמאמל ("יעיבשה רוטה"ו "םיעגר" ומכ) ריש 
"יעיבשה רוטה" לש רישה תרוצ םוקמב םירמאמ תביתכב תוברהל "רבד"ב 

.תאז הביסמ ,הארנכ ,רבדה עבנ 

תירישה הזורפה" ,םולב-ןוטרק תור לש הרמאמ תא ןודנב אורקל בושח 
.254-290 ימע ,'ב ,תורפסל תורבחמ ,"ןמרתלא ןתנ לש תמדקומה 

םסריפ םש ."ברע תפסות — רבד"ב םג ,"ץראה"ב ותביתכ ינפל בתכ אוה .3 

ותריש תא ."ןונ ףולא" םתח ןהילע ,ולש "תויביבא לתה תוציקסה" תא 
,"םיבותכ"ב םימי םתואב םסריפ ,ולש "תמאה" יריש תא ,"תיאנותע אלה" 

ימוגרתב רקיעב ,"םויה ראוד"ב דבע םג הפוקת התואב .דועו "תיזג" 
.הז ןותעב םסריפ אל ךא ,םיקרבמ 

ברע ,1937 ילויב ד-מ (19-22 ימע ,ב) "תירוטסיה העש" רישה םג ךכ .4 
ריש וא .ץראה תקולח תא העיצהש תיתוכלמה הדעווה לש ןובשחו ןידה 
גזמ ייוכיס" רישה שארב האב העדוהה .תיגולורואטמ העדוה תובקעב 
לירפאב 6-מ (49 ימע ,ב) "ער לגרה" םשב ריש וא .(33 ימע ,ב) "ריואה 
םייטירב םיניתנ ינש וכשנו ופקת יאחנשב םינאפאי" העדוה ושארבש ,1938 
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,'ב) "הבנ'גב ותס" ,ףסונ ןיינעמ ריש ריכזהל יאדכ ."תונותעה ןמ — 
םימואלה רבח דגנ ררושמה אצוי וב ,1938 רבמבונב ד-מ (64-65 ימע 

בורק וליפאו המודו יאנותע רישמ גרוחש ןפואב בותכ אוהו .ותלועפו 
.םוקמה ירואיתב יטאופ רישל 

.דחוימ רקחמל יואר תונותעה ירישב יטאופה שומישה לש הז אשונ .5 
.תורופאטמב םיעבצב רואיתהו שומישה המגודל 

.בתכמה תא יתושרל דימעהש ןמרתלא ןוכמל יתדות .6 

ןמרתלא ןתנ" ,רואל ןד ןכו ,1984 ביבא לת ,ברחהו רפושה ,רואל ןד .7 
הנליא ר"ד ; 1989 עבש ראב ,ותריציו ןמרתלא ךותב ,"ןובל תשרפ ימיב 

.1982 ,הלש טרוטקודב ימדק 

."קשנה רהוט לע ריש" ול ארק אוה .תימע ריאמ אוה תאו יל רפיסש ימ .8 

ךא רישה תא לוספל הסינ רוזנצה .ל"הצ לש םישק םישעמב קסוע רישה 
.הליספה תא לספ ןוירוג ןב 

תורפסה" קרפב ,1987 ביבא לת ,"םילשורי היהת אל םא" ,ןורימ ןד ,האר .9 

.ךמרתלא" — חתפמה יפל ,"יטילופ-יתוברת רשקהב תירבעה 
דומע ,1992 ביבא לת ,"זגה תנוע" תבט יאתבש לש ורפסב תוארל יאדכ. 10 

,ןוירוג ןב ןמזב ונמתנ אלש הריקח תודעוול םייוארה םירקמ לע 39 
.היביק םהיניב 

.ו"כשת ביבא-לת ,"הינונקה" ,ילאירא עשוהי. 11 

."בירעמ" ןויכראב ןייעל יל רזעש רצינש לאומשל הדומ ינא. 12 
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