
ןהכ י ב ןורוד הדועת 

,ןהכ םייח ןרהא ,יבא 

ותומבו וייחב 

םישימח ליגב ותריטפ ירחא הנש םישולשמ הלעמל ,תונורחאה םינשב 

ותלועפ לע תירוביצ הרכהל תוכזל ,ןהכ םייח ןרהא ,יבא לחה ,ששו 

,הירוטסיה ירפס לש םהירבחמ .םיברע־מידוהי יסחיו ןיעידומה םוחתב 

ןיינעתהל ולחה ,בגא ךרדבכ והוריכזה וא ,הכ דע ונממ ומלעתהש 

'תלצבחה ישרוש' ורפסבש ,רבלג באוי 'פורפ תושעל לידגה .ולעפמב 

תיניעידומה תוליעפל ותמורת תא טוריפב ראיתו טלוב םוקמ יבאל שידקה 

ררוע רפסה םוסרפ '.םישולשהו םירשעה תונשב בושייה לש תינידמהו 

ןורי לש ורמאמב רתיה ןיב אטבתהש ,תרושקתב תוניינעתה לש רצק לג 

2.ותוליעפ לש יתיצמת רואית ליכהש ,'ןושארה ברעתסמה' ןודנול 

ואבוי .ידועיתה לשו ישיאה לש תבורעת םושמ שי ןלהלש םירבדב 

.ימיטניא יפוא ילעב תונורכיזו םירוהרה דצל ,תויודעו םיכמסמ ןאכ 

הדרפה יתניחבמש יתאצמ לבא ,םירבדה ןיב דירפהל היה ףידעש ןכתיי 

ינא ,ונימ וניאשכ ןימ יתבריע םא םגו ,ידמ תיתוכאלמ היהת וזכ 
:ףתושמ עבט ילעבכ ןאכ םיפשחנה םירבדה תא תוארל תאז לכב הטונ 

יתדמעש זאמ .יוטיב םהל ןתינ םרטש תושגרו ומסרופ םרטש םיכמסמ 

,םינש שמח יל ואלמ םרטב רטפנש ,יבא תא תוארל יתיסינ יתעד לע 

המכ דע ,וב ורשקנש תודגאלו םירופיסל רבעמ ,תואיצמב היהש יפכ 

וטפשל וליפאו יבא תא ןוחבל ץמאתמ ינאשכ םג ךא .ירשפא רבדהש 

םידומיל תנוע ךלהמב ,1993 רבמבונב ובתכנ ןלהלש םירבדה * 

,זא בתכנש המ לע םימעפ המכ יתרבע זאמ .םדרטסמאב 

ירחא יצחו רושעכ ,התע םג .תורופס םילימ קר יתנקית ךא 

עורגל ןיינועמ ינניאש אצומ ינא ,הנושארל םירבדה ובתכנש 

םקלח תא חסנמ יתייה םויהש ףא ,םהילע ףיסוהל וא םהמ 
.תרחא טעמ 

.רבלג ו 

.ןודנול 2 
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,ונב יתויה תדבועמ קתנתהל לוכי ינניא ןיידע ,תויוויטקייבוא םייניעב 

ןאכ ואבוי ךכיפל .תוברועמ אללו קוחיר ךותמ וייח תורוקב קוסעל וא 

,ותדובע ;יבא לש וייח תורוקו החפשמה תודלות תריקס :בולישב םירבד 

יפכ ,תידוהיה תונכוסהמ ותורטפתה םע וייחב לודגה רבשמה רקיעבו 

.ויבאל ןב ןיבש םירבדו ;ידיבש םיכמסמב םיפקתשמ םהש 

החפשמה 

,הנש האממ הלעמל ינפל לחה ץראב יתחפשמ לש התושרתשה רופיס 

זאריש וריעמ 1885 תנשב אצי ,ןהכה ןרהא ארקנש ,יבא לש ובס רשאכ 

וריע ינב לש הליהק ץראב אצמ אוה .שדוקה ץראב רקבל סרפ םורדבש 

לג הררועש ,ונתוריחל לודג רפושב ו"עקת תנש איה - 1815 תנשב רשא 

ובלב .תפצב ובשייתהו רבדמה ךרדב ולע - ידוהיה םלועה יבחרב יחישמ 

ויחא לא ףרטצהלו ותחפשמ ינב תא תולעהל הטלחה הלמג ןרהא לש 

םידוהיה תוליהק לא תפצ תליהק םעטמ ר"דשכ אצי הליחת ךא .ןויצב 

לפנ םירק יאה יצחבש ראזב-וסרק ריעב ותויהב .היסורבו זקווקב ,הרכובב 

ינבו ,ךרדב השבתשנ ,קרבמב וריעל החלשנש ,ךכ לע העידיהו ,בכשמל 

םניאש הווצמ יחילש ךרדכ ךא .העבש וילע ובשיו תמש ורבס ותחפשמ 

תא ףסא ,ויניינע תא לסיח הרהמבו וריעל בש ,ןרהא םילחה ,םיקוזינ 

.הנש יצחכ ךרא ,םיבו השביב ,עסמה .וימעפ ךרדל םשו ותחפשמ ינב 

.תפצל ךרדב ואציו ופי למנל םילועה ועיגה תובורמ תולטלט רחאל 

דילו - םיהולא עבצא וא לרוגה וא - הרקמה הצר .1889 התייה הנשה 
המילשורי ואבו המורד ונפ הררב תילב .דבכ גלשב םכרד המסחנ םכש 

תונמיהל םוקמב תקהבומ תימלשורי החפשמה הכפה ךכו ,הב ובשייתהו 

םייח לאפר םשרש תונורכיזה תוכזב םיעודי רופיסה יטרפ .תפצ ינקז םע 

3.'המוחב םינבא' ורפסב וספדנשו ,ןרהא לש וינב ריעצ ,ןהכה 

,תירבע רבדל םנושל ודמיל ,השדחה םריעב ורעתה החפשמה ינב 

םהינבל .הברה םיאצאצ ודימעהו ץראה תונבב ונתחתה ,תילוינפסו תיברע 

אל רבב םהינב ינבלו ,סרפב םהיתובא תרוסממ הברה רתונ אל רבכ 

אולמב ץראה ינבכ םמצע ואר ינממ םירגובמה ףאו ירוד ינב .םואמ רתונ 

אלל ףא םירקמה בורבו ,תמיוסמ תיתדע תוכייתשה אלל ,הלימה ןבומ 

.םייתדע םיכיבסת 

.ןהכה 
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ןרהא םכח בשוי זכרמב .1913 תנש תוביבסב םילשוריב המלוצש תילכראירטפ הנומת 

יבורקו םידכנו תורכנ ,תולכו ןתח ,וינב תשולשו ותב םהבו ,ותחפשמ ינב וביבסו ,ןהכה 

המדאה לע בשוי ,שוברת שובח דליכ הנומתב עיפומ ןהכ םייח ןרהא .םירחא החפשמ 

הקיחבו הנח־הרוכב םמא הילעמ .עבש־תב הרוכבה ותוחא ולאמשל .הנושאר הרושב 

,הקירמא־טורדל ותעיסנ ינפל ,ןימינב באה .(לאמשמ היינש תבשוי) רתסא תקוניתה 

(לאמשמ יעיבר) הריהב תשובלתב רוחאמ דמוע 

ח"סשת , 113 םימעפ 
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.ריעצ רענ הצרא החפשמה תיילע תעב היה ,ןימינב ,יבא לש ויבא 

הכזו ץנול השמ םהרבא םכחה לש סופדה תיבב הדובע אצמ אוה 
הארנה לככ הנושארה םילעופה תנגפה לש הינגראמ םע תונמיהל 

תב ,ןילוסא הנח־הרוכב תא השיאל אשנ אוה 4.םילשוריב המייקתהש 

הדגאה .הייפויב העדונש ,הקיתעה ריעב הקיתו תיברגומ החפשמל 

וללוח ,םיאנתה תא ךורעל ויבורקו ןתחה ואבשכש תרפסמ תיתחפשמה 

התייהש ,הייזטנפ - לבוקמל רבעמ ילואו לבוקמכ - םיברעה םינכשה 

םג ןכתיי .וחרבו ולהבנ ואב־בורקמ־מישדחהש דע ,ריוואב תויריב הוולמ 

האצי הנותחה .תדעוימה הלכה לש התמותב קפס םבלב הררוע המוהמהש 

דגב שובל ןתחה הארנ עוריאהמ הרתונש הנומתבו ,לעופה לא תאז לכב 

היולת הנומתה תא וארש יתיבב םיחרוא .שוברת שובחו ךורא יתרוסמ 

בר ךכ ידכ דע ,שבול ינא תשופחת וזיא יתוא לואשל וגהנ ריקה לע 

ותוחאו יבא .יבס לש ותמוק תאו וינפ יוות תא יתשרי ןכש ,ןוימדה 

בערה אמש וא .םילגלגסה םהינפבו הכומנה םתמוקב םמאל ומד הרוכבה 

.םתחימצ תא םלב ,רפוסיש יפכ ,םתודליב ולבסש ארונה 

1913 תנש תוביבסב הארנכ המלוצש המישרמ תילכראירטפ הנומתב 

.ותחפשמ ינבמ השיאו שיא םישולשמ הלעמלב ףקומ ןהכה ןרהא הארנ 

תיארנ םיחיש תכושמ) 'עבטה קיח'ב ,םילשוריב םש יא המלוצ הנומתה 

ףקומ הזכרמב בשוי דבכנה שישיהו ,םש הבצוה תואסיכ לש הרוש .(עקרב 

ונתחו וינב - םירבגה םיבצינ םהירוחאמ .ויתולכו ותב - החפשמה תונבב 

םיבשוי תימדקה הרושב .םירחא םיבורקו םירגובמה וידכנ ,ןרהא לש 

תבורעתב ,םהיתוצלחמב םישובל החפשמה ינב לכ .המדאה לע םידליה 

.םישוברת םישובח םלוכ ךא ,וכרדכ שיא שיא ,יברעמו יחרזמ שובל לש 

.םירפסו םיחרפ ונתינ םידליה ידיבו ,תויטנגלא תוישמש תוזחוא םישנה 

טבמ המלצמב ץעונ ,ושארל שוברתו המילג שובל שמח ןבכ דלי ,יבא 

ומלוצש רופס־ןיא תונומתכ ,תוביציו ןוחטיב הנירקמ הלוכ הנומתה .ךובנ 

הצפינש ,הלודגה המחלמה אוב םרטב ,םלועה יבחרב תעה התואב 

.לומתא לש םלועה לש ותוביצי תאו ונוחטיב תא םיסיסרל 

הלמג זאו ,תב דועו - יבא ןרהא אוה - ןב ,תב דילוה ןימינב יבס 

יבורק תמגודכ ,הקירמא םורדב רחסמב ולזמ תא תוסנל הטלחהה ובלב 

יד ןיא ,ובזכאתהו וסינש םיברל עודיכ ךא .ךשמהב ורכזויש החפשמ 

וא) לזמ טעמו הבר הדובע םג םיצוחנ :חילצהל ידכ הקירמאל העיסנב 

אוה .םכח דימלת אלא רחוס יבס היה אל ותמשנ שרוש יפל .(ךפהל 

.nu' 123-122 ,יקצילוא 
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רוזיחה ינפ לע תסנכה תיבב שדוקה ירפס ינפל הבישיה תא ףידעה 

:והומכ ןיאמ עורג היה ותעיסנ יותיע .סנרפתהל חילצה ישוקבו ,םיקוושב 

ותחפשמ ינבמ קתונ אוהו המחלמה הצרפ ךרדל ותאצ ירחא בר אל ןמז 

לוכי אל ךוסחל חילצהש ףסכה טעמ תא םגו ,רתויו םינש עבש ךשמל 

תווחל ויה םידיתעו ,סנרפמו ןגמ אלל ורתונ וידליו ותשא .חולשל היה 

.םתוארונ לכב בערהו המחלמה תוארומ תא 

הנשיה םילשוריב תודלי 

דלי ודועב ררגנ המחלמה תמחמ .דואמ הרצק התייה יבא לש ותודלי 

.בערמ ותחפשמ תא ליצהל הדבכה תוירחאה תא וילע לביקו תורגבה לא 

םא ,1906 רבמטפסב 26 ,ז"סרת ירשתב 'ז אוה ימשרה ותדיל ךיראת 

תרחא הסרגו ,הנשב ותדלוה ךיראת תא המידקמה הסרג םג תמייק יכ 

(הררסומ) הרארצמ תנוכשב זא הררוגתה החפשמה 5.הנשב ותוא תרחאמ 

אוהשו ,יבא לש ובס הנבש תיבב ,םכש רעש לומ ,תיברע־תידוהיה 

.המדאה ינפ לעמ זאמ וקחמנ וילא םיכומסהו 

שמח וא עברא קר דמל אוה ,ישוקב יבא הכז םיימשר םידומילל 

וריכה וירומש ףא .דובעל אציש ינפל 'ןויצ שרוד' רפסה תיבב תותיכ 

תרעובה הבוחהשכ םהילתוכ רחא ורצעל םתלוכיב היה אל ,ונורשיכב 

תא וילע לביק אוה .הצוחה ותוא הפחד םייחב ומא תא םייקל וברקב 

.תירשפא ךרד לכב ותמישמב קבדו ויתויחאו ומא תא סנרפל לועה 

,םידגבה תא םג ףוסבלו תיבה יצפח תא רוכמל יבא לחה םפסכ לזאשמ 

תמחלמ .ריחמ לכב םחל תסיפ רחא ףודרל ךישמה הלא ומתשמו 

הכאלמ לכבו קושב תולבסב דובעל ,ןטק דלי ודועו ,ותוא הבייח םויקה 

ותוא יל תומדל יתיסינ םעפ אל .ותיב ינבל םחל איבהל ידכ השק 

דמצנ ,דחפבו בערב ,רוקב םחלנ ,תולילבו םימיב ריעה תובוחרב בבוס 

והשמ םא םג ךא - הדיחיה ותרטמל תורשפ תעדוי הניאש תונשקעב 

ויתושוחת תא תמאב ןיבהל לכוא ךיא ,ונלוכל רכומ וללה תושוחתהמ 

?העש העשו םוי םוי הלא לכב הסנתהש ימ לש 

תא לביק הארנה לככו ,1461 ימע ,רהדת לצא עיפומ הז ךיראת 5 

לוחב יבא לש הלימה תירב הכרענ ןהכה ח"ר יפל .יבאמ עדימה 

,1לש זתננתח רתאל ך1מס ,(1905 רבוטקוא)ו"סרת תנכוס דענמה 

.1907 תנשב דלונ יבאש דימת הרבס ימא .124 ימע ,ןהכה :ואר 

ח "ס שת ,113 םימע□ 
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תודע 

היפמ המשרש םירבד ךותמ ;יבא לש הרוכבה ותוחא ,ןהכ עבש־תב 

:1968 תנשב ,ןריב הנח ,יתוחא 

אל ,המחלמה הכשמנש ןמז לכ .רבגו ךלה הקיתעה ריעב בערה 

טעמה תא ףאו םידוהיב וללעתה ץראב םיכרותה .ונממ אצומ היה 

לש תופילקמ םינוזינ ונייה דוע הליחת .םמצעל ולטנ ,םהל היהש 

,םילפנתמ ונייה .םירישעה םיקרוז ויהש םיזופת לשו םינוש תוקרי 

ולחה ףוסבל .הנטק תחא הפילק לע ,םיבער םידלי לש המלש הרובח 

...תופילקה תא םג לוכאל םירישעה 

אובל דחפ [רזכאה גרוחה ודודמ תובורק םיתעל גפוס היהש תוכמה לשב] 

היה אל תולילב .םחל ומאל איבמו םויה עצמאב קר אב היה .התיבה 

םיכושחה תולילב טטושמ היה .ובל ץמוא תא יתצרעה .התיבה בש 

אל םעפ ףאו שולחו ןטק דלי היה .דחפ אלל םיממושה תובוחרב 

...חור זוע הברה ךכ לכ באש ןיאמ יתנבה 

אל אוה .םחל תפ תוארל םימעפל וניכז םיצימאה וישעמ תוכזב קר 

ףסכ ול חיטבהש םדא לכ ירחא וכרד ךרשמ היהו הדובע לכמ עתרנ 

,בוחרה תפש לע ונבשי םעפ .רתויב קפקופמה סופיטה הז היהיו 

הלהקמב ונקעצ .באכו לבס בורמ וניכבו ,םיבער םידלי לש הרובח 

:לאשו רמוכ םוקמב רבע עתפל ,[בער] 'ןאעו'ג ,ןאעו'ג' שואיי ךותמ 

.ומוקממ זוזל זעה אל דלי ףא '?םיקילשיב ינש לבקל הצור ימי 

וירחא ךלהו םק ןרהא קר .תויסנכו םירמכמ ארונ דחפ ונדחפ ונלוכ 

דירוהו ,קוחר רזנמל ותוא ליבוה רמוכה .דואמ תלתופמו הכורא ךרד 

הוויצו תמ לש הפוג ול הארה םש .המדאל תחתמ תובר תומוק ותוא 

יפכ .וזה המויאה הדובעה תא תושעל ססיה אל ןרהא .הצחרל וילע 

ישוקב ,ןובסהו םימה ךותב רדחב ףוצל תמה לחה ,ןכמ רחאל רפיסש 

םע ,חצנמ התיבה רזח םוי ותואב .םיישקה לע רבגתהו וילע טלתשה 

.ןובס םעו םיקילשיב ינש 

םייקל חילצה ןוילע ץמאמב .בערב ותמחלמב יקלח ןוחצינ לחנ יבא 

,ומצע תאו הרוכבה ותוחא תא ,הטימל הקתורו התלחש ,ומא תא םייחב 

םולצתב המא קיחב תקוניתכ העיפומה ,רתסא ,הנטקה תוחאה ךא 

.דמעמ הקיזחה אל ,המחלמה ינפלש םימיהמ לודגה יתחפשמה 

וסנכנ זאמ םייתנשכ דוע ופלח ךא ,לבסה םת המחלמה םות םע 

לאו ריעה לא ןימינב יבס בשש דעו םילשוריל יבנלא לש ויתוסיג 
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ידיבש רתויב תונשיה תויתחפשמה תודועתה תחא .הפצמה ותחפשמ 

לע םרייא־סונאובב תיתפרצה הילוסנוקב האצוהש עסמ תדועת איה 

עידוה יבס יכ הלוע הדועתהמ .1919 יאמב 2 םויב ןהכ ןרהא ןימינב םש 

ןווכמב ריתסהל ץלאנ םאה) '1877 תנשב ,הירוס ,םילשוריב' דלונש 

הרקמה דיש וא םילשוריל רוזחל לכויש ידכ סרפב ותדיל תדבוע תא 

ותמיתח ,(םייתניב המלענש) ותנומתש ,האשונל הריתמ הדועתה .(?רבדב 

יבס .'תפרצ ךרד הירוסל רוזחל' ,םיפרוצמ טרופמה ורואיתו (תירבעב) 

טעמכו ,היינאה ןטבב ךרפמה עסמהמ הלוחו ףופכ ,םילשוריל רזח 

שידקהו תוקרי תריכמב ותחפשמ תא סנרפ ששואתהש ירחא .לוכ רסוחב 

ידוד םהב ,םינב ינשו תב דוע ול הדלי יתבס .הרותל ויתותע ראש 

הדובעבו תינוחטיבה תוליעפב יבא תובקעב תכלל היה דיתעש ,בקעי 

.יברעה רזגמב תיתורדתסהה 

'הנגה'בו העונתב □1רוענ 

ותודלי ןיב ,וירוענ תפוקת אוה לוכמ תוחפ יל רכומה יבא ייחב קרפה 

קרשו ,החפשמב הילע םירפוסמ ךכ לב םיבר םירופיסש ,המחלמה תונשב 

ותסינכו ט"פרת תוערואמב 'הנגה'ב ותוליעפ ןיבל ,ןאכ יתאבה םתצקמ 

דועית רמתשה ונממ לחהש וייחב בלשה ,תידוהיה תונכוסב הדובעל 

.יקלח םג םא ,בתכב 

דימת אוהו ,דבלב תותיכ המכב ומכתסה רפס תיבב וידומיל רומאכ 

תודהיה תורוקמב וידומיל תא .קהבומ טקדידוטוא היהש ףא ,ךכב שייבתה 

הרישעה תירבעה ונושלב בטיה הרכינ םהב ותואיקבו ,ומצע תוחוכב םילשה 

תיברעב הטילש ול הנק תרבודמה תיברעה לע ףסונ .בתכבו הפ־לעב 

יפמ דמל הליחתש ,םאלסאה יגהנמבו ןארקב הקומע העידי ןכו תיתורפסה 

אורקל קר אל לגוסמ היה אוה .ומצע תוחוכב רתוי רחואמו םיברע םירומ 

שמתשהלו ,תיסלק תיברע הרישו ןארק יקרפ תיטנתוא הרוצבו הפ־לעב 

םג אלא ,רוזאבו ץראב םירבודמה םינושה םייברעה םיגהלב חלוק ןפואב 

ליפולגנא יבא היה ץראב ורוד ינבמ םיברכ .תרדוהמו החצ תיברע בותכל 

ףוס דע וב דימתהש ץמאמבו תידוהיה תונכוסב ותדובע תונש תצורמבו בהלנ 

תוברבו ,ותוא ןרקס אשונ לכ טעמכ .תילגנאב בוט עדי שוכרל חילצה וייח 

.תופש המכבו םימוחת לש בחר ןווגמב םירפס ותיירפס האלמ םימיה 

,ץנול סופדב הליחת ,סופד לעופכ דובעל יבא לחה המחלמה רחאל 

ותדובע .ןהכה םייח לאפר ודוד לש סופדב ןכו ,ונמזב ויבא דבע ובש 

ריכה וז ותדובע ךרד הארנכ .1929 דע 1919 תנשמ ךרעב הכשמנ סופדב 
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'דבועה רעונה' ימיקמ םע הנמנ םירחא םעו ומע דחיו ,ןהכה דוד תא 

ובל ץמוא תא יבא חיכוה םעפה .םילשוריב 'תיטסילאיצוסה תורחבה'ו 

הנומוקל ףרטצהו וירוה תיב תא בזע אוה - תרוסמה תומוח תא וצרפב 

דלי ותויה זאמ .ותחפשמ לש החור תרומל 'דבועה רעונה' ירבח לש 

הקומע הרתונ החפשמל ותוביוחמ ;וילע הטילש שיאל התייה אל ןטק 

םע וירוה ומילשה הררב תילבו ,רמש תיאמצעה וכרד לע ךא ,תדמתמו 

םבורש ,םיריעצה םיצולחה לש םמלוע לא ותוא ךשמש רבדה והמ .ךכ 

ילבכמ שפוחה םאה ?ומלועל ןיטולחל םירז ויהו הפוריא חרזממ ואב 

ירובע ?ימואלה םולחה לש המשגהה וא קדצה שופיח אמש וא תרוסמה 

.יבא ייח לש תורותפ יתלבה תוריחהמ הדיח דוע יהוז 

הרסמנ וייחב וז הפוקת לע - תשגרמו תיטנתוא - תיקלח תודע 

ןיבש ,היינשה היילעה לש תקהבומה הצולחה ,תיאני לחר יפמ ונל 

תרכזנה ,םילשוריב תיכוניחה־תיאלקחה הווחה תא המיקה היתולעפמ רתי 

.ןלהל ואבוי הנממ םיעטקש ,התודעב 

תודע 

המשרש םירבד ךותמ ;ינשה הנידמה אישנ תייער ,יבצ־ןב־תיאני לחר 

:1968 תנשב ,ןריב הנח ,יתוחא היפמ 

וליאכ יניע דגנל תבצינ ותומד .וירוענ רחשמ יל רוכז םייח ןרהא 

ומעו אוה .הלתשמה רצחב רשא ןטק ףירצב ומע יתשגפנ התע הז 
הרוכז .הלתשמב תונבה לא 'םילועה תונחמ'מ ואב םידחא םירבח 

חוכיווב הלתשמה חתפב ויתאצמ יכ ,הרעו היח השיגפה התוא יל 

,ואב בורקמ הז תונבה .רעונה תעונת לש התוהמ לע תונב יתש םע 

תונחמ' לא תב לכו ןב לכ סינכהל בהלנ ,ומצעב רענ ונדוע ןרהאו 

יב ושיגרה אלו וסנכנו וחכוותהו ודמע ,ףירצה חתפב יתדמע .'םילועה 

ןחלושה דיל ךוראה לספסה לע םיבשוי רבכ םהו ,םהירחא יתסנכנש 

,רביד הנובתבו טהלב .וירבדל הבישקמו םהירוחאמ תבצינ דוע ינאו 

ןווכתה .'תובבלה תבוח' יוטיבה ינרוכז .הטוהר ויפב הרוגשה תירבעהו 

ץראב םהידעצ תישארמ םירע תויהל ,העונתל ךייתשהל רעונה תבוחל 

תמדא לע םקו ךלוהה ימואלה תיבל ,םיווהתמה ונייחל ,שדחה יווהל 

היה .בשק בר ובישקה ךא ,אל וא וניבה ?תונבה וניבה םאה .תדלומה 

סינכמה ,ןרהא .טנמומה ותוא יל רוכז הכ ,ויתסה יברעמ דחאב הז 

...העונתה םלוע לא תונבה תא 

רגובמ רבחכ ותא םיחחושמ ונייהש תוחישה תוברו תושיגפה תובר 

תרכזנ ינא דחוימב .ץראב שחרתמה לכל ,העונתה יניינע לכל רע ובלו 
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1919 יאמב 2 םויב ןהכ ןרהא ןימינב םש 
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זא םיטבלתמ ונייה .דעומ לעו גח לע - דחוימ אשונ לע ותא החישב 

ונימיד תרוסמה לא םיקובד ונתויה לכ םע .גח לש ןכות לע העונתב 

תא שדחל ונתוא םיבייחמ תיטסילאיצוסה העונתב םישדחה םיגשומהש 

יתיסינ תואצרהה תחאב .תדהמ קחרתהל ,תרוסמהמ רענתהל ,לוכה 

ןרהא היה םאה .יתורבח ,יתוברת ,שדח ןכות לע תובשחמ תולעהל 

אוה ךא ?יירבד ןכותמ ץמש וילא עיגהש וא האצרה התואב חכונ 

.חחושל שקיבו תונבה ףירצ לא ילא אבו הצורמ היה אל ,ךובנ היה 

בלל תבשה הרמאש המ םע רשק לכ אלל תבש ונמצעל ראתל רשפא םאה 

?הרטפההמ האובנה ירבדו עובשה תשרפ אלל ,ל"זח ירבד אלל ?ידוהיה 

תחא אל .רחא לכמ רתוי ,אוהו .העשה התואב ונלוכ ונייה םיטבלתמ 

תוזח ירה ,היינשה היילעה תבכ ,ינאו .הזה אשונה לא םירזוח ונייה 

טרפב ,הדובעה תא התארש הפוקתה וז .הדובעה יניעב התייה לוכה 

רודהמ ןרהא הז היה .הדובעה תדכ ,דחוימ רואב ,המדאה תדובע 

תדה תסיפתב תוקפסה יב ררועש ,םינשב ךר םלע ונדוע אוה ,ריעצה 

,ונייח תא שדחל ךרוצה לע תרבדמ יתייה ינא .היינשה היילעה ינב לש 

םע עגמה ךותמ ,הדובעה םצע ךותמ םייחה תסיפת ,תונויער בואשל 

תדובע רקיעבו ,הדובע - לוכל דוסיה םנמא' :ריעמ היה אוהו .המדאה 

ימי זאמ םיינחורה וניכרע ,תובאה תשרוממ קתניהל ילבמ ךא ,המדאה 

,חוכיווב תופירחה הגפ ,תועדה ובלתשה םינשה ךשמב .'וננמז דעו םדק 

הדובעה תד לש ךרעה לכ םעש ,ונתאמ םיבר וניבהש ומכ ינא יתוניבה 

תיתרוסמה תדבש הפיהו בוטה תא םג רוחבלו רורבל רשפא ונייחב 

ינא הדות תריסא םויה דע .חורה ייח לש שדחמו ןנערמ ךשמה רוצילו 

בושחל קימעהל ילע עיפשהש אוה .םייח ןרהא ,רענ ונדוע זא ,ירבחל 

.תירבעה תרוסמל הדובעה ןיבש רשקה לע 

קבאמב וייח לכ הסנתה יבאש ינפמ ,יניעב דואמ יתועמשמ ןורחאה עטקה 

,הייחדו הבהא לש תבורעתב תרוסמל סחייתה אוה .וב רכזנה ינחורה 

הקפיס ותדובע)ותוחונל ןהמ תומלעתה ןיבל תווצמב הדפקה ןיב ררוגתהו 

,תבשב העיסנ ןוגכ 'תודיעמ' ריתסהל הסינ דימתש ףא ,ךכל םיצורית ול 

תיתוברת־תיתדע הנחבה לע רבדל ילוא רשפא .(תוער תונושל דחפמ 

הרושבה תא וצמיאש ,הפוקת התוא לש םיצולחה ברקב תרוסמל סחיב 

,םתובא תרוסמב בורל וטעב הפוריא חרזממ ואבש הלא .תיטסילאיצוסה 

תוינגרובה ,תולגה וכרכנ םהיניעב .הב ושעי המ ועדי אל תיאני לחר ומכו 

.תחא תבב הלוכמ רטפיהל ושקיב םהו ,תחא הכירכב תיתדה תרוסמהו 

,םבלבש הריתסה תא ירמגל בשייל וחילצה אל םלועמש ףא ,ץראה ינבל 
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םג םה ,יבא לש המגודה יפ לע טופשא םא .םירבדה ןיב בלשל רתוי לק היה 

תוניתמב הצוחה וקילחה אלא ,םדקש המב חוכב טועבל ךרוצ ואר אל 

דחוימב ,תרוסמב בושח םהל הארנש המ רמשלו םתא לוטיל וסינו ,תיסחי 

חרזמה םיצולחה לצא וזכ הדמע אוצמל השק רומאכ .םיגחהו תבשה תא 

לש ותדמע איה וז השיגל המיאתמה המגודה לבא ,םיקהבומה םיפוריא 

ירקיע תא ןהו תרוסמה ינכות תא ןה רמשל שקיבש ,קילאיב ןמחנ םייח 

היה ןכש ,תצקמב הנוש התייה ןוסלנצכ לרב לש ותדמע .הלש יסקטה דצה 

,קילאיבל ומכ היתורודל תידוהיה תורפסלו תרוסמה ינכותל קומע סחי ול 

.יסקטה דצל שידא היה אוה ךא 

הדיעה תיאני לחר .'הנגה'ל יבא סייגתה יתמ תואדווב עדוי ןיא 

םתחפשמ דידיל ךפה אוהו ,הלעב ,יבצ־ןב קחצי םע ותוא השיגפהש איהש 

'הנגה'ה לש םינושארה היליעפמ ויה גוזה ינב .ותומ םוי דעו זאמ 

המרב דימ ןיחבה יבצ־ןב .תוליעפל יבא תא וסייגש םהש ןכתייו ,םילשוריב 

וירושיכב ךרוצ ררועתהשכו ,ריעצה רוחבה לש תיברעה תעידי לש ההובגה 

.הלועפל יעבט דמעומ יבא היה (1929) ט"פרת תוערואמ תעב םידחוימה 

לא ,יברע שובלב שפוחמ ,יבצ־ןב ידי לע יבא חלשנ תוערואמה תפוקתב 

םיברעה תונווכ לע דומעל ,םירחא םידעילו םילשוריב הקיתעה ריעה ךות 

דמע הלא תומישמב .תוידוהי תונוכש לע תויולפנתה ינפמ הערתה קפסלו 

עיפוהל ותלוכיו ותיישות תוכזב ,ויניש רועב לצינו םייח תנכסב םעפ אל יבא 

עטק הז רשקהב אורקל יאדכ .דשח לכ קלסל לגוסמה ןימא ימלסומכו יברעכ 

הירבד תמינ ךא ,שדח עדימ תמרות הניאש ,תיאני לש התודעמ ףסונ 

תזרפומ םתמינ יל התארנ רבעב םידברה תא יתארקשכ .ןויעל היואר 

:םתייווהכ םירבד הרפיס תיאניש ררבתמ רבלג לש ורפסמ ךא ,תצקמב 

לגוסמ היהש טעמכ דיחיה םדאה יבא היה ט"פרת תוערואמ לש םאישב 

רואיתב םג .םילשוריב 'הנגה'ל תקפסמ הערתהו ןימא ןיעידומ קפסל 
.הזירפה אל הב דמעש הנכסה 

תודע 

:1968 תנשב יתוחא היפמ המשרש םירבד ךותמ ;יבצ־ןב־תיאני לחר 

ליעפו 'הנגה'ב רבח רבכ אוה .רגבתמו ךלוה ,ריעצ רבח רבכ ןרהא 

אוה .'הנגה'ב ול המוד ןיאש דחוימ דיקפת אלממש אוה ןרהא .הב 

רבדל ביטיה אוה ,[רוקמב השגדהה] 'הנגהה' לש ןיעידומה היה םצעב 

.םיברעה דודה ינבל המוד היה םייחרזמה וניחאמ דחאכו ,תיברע 

אוה ירהו ןארקהמ םיקוספה לכ הפ־לעב דמלו היפאכ היה שבוח 

המכ דע ומצעב אוה םג עדיו בטיה ונעדי עודי ךא .םהמ דחאכ 
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ןכא ...יראה עול ךות לא ומכ דגסמה לא סנכנ .ושפנ תא ןכסמ היה 

,םיברע ןיב טטושל ודיקפתב אצוי היה רשאכ ונלוכ ונייה םידרח 

.רמוע דגסמ ךות לא רודחל טרפבו םיתסומה םינומהה ךותב ךלהתהל 

רזח םעפו יח אצוי ותוא םיאור ונייהש דע תחרופ התייה ונתמשנ 

.יח ונילא עיגיש ןימאה אל .ףלעתמ לפנו 

רה תבחרב ההשש העשב יבא רחא תפקשמב בקוע היה יבצ־ןב ,בגא 

רופיסהש הארנ .םימכסומ םינמיסב הערתה ונממ לבקל תנמ לע ,תיבה 

וירחא בקעש ודקפמ לעו יברעל שפוחמ הקיתעה ריעל רדחש רוחבה לע 

תרוסמה רצואמ קלחל ךפהו םינמזה ןמ ןמזב ריעב ץופנ תפקשמב 

ריעצה לש ותומדב רתיה ןיב אצמנ ולוגלג .םילשורי לש תיממעה 

6.'םיבר םימי ריע' ,ןבא־רה תימלוש לש ימלשוריה ןמורב ןויצ ינמיתה 

ילבמ ,העומשה יפמ תומדה תא הבציע יכ ישיא בתכמב הרפיס תרפוסה 

.רופיסה םסובמ הילעש תירוטסיהה תוישיאה לע רבד העדיש 

םחל איבהל ריעה תובוחרל ןטק דליכ יבא תא ףחדש חוכה םאה 

?בושייה תומישמל בדנתהל התע ותוא ףחדש חוכה אוה יאנת לכב ומאל 

?ךכ לכ ול ינייפואה בלה ץמוא לש ורוקמ היה המ :רגסומ רמאמבו 

הלאש לע אוצמל ןתינ םא ינהמת ?תשכרנ וא תדלומ הנוכת וז םאה 

תא םג רוכזל שי ,ויפואב התייהש הזועתל רבעמ .תקפסמ הבושת וז 

,(םלוכל אל יאדווב) ורוד ינבמ םיברל תינייפואה הקומעה תוביוחמה 

המישמ לכל בדנתהל האלמה תונוכנה .זאמ ךכ לכ הלזלדזנש תוביוחמ 

דחא דעצ טעמל ילוא ,דימת ותוא הנייפא יאנת לכב תוחילש לכ אלמלו 

בושאש ,םינש רושע רובעכ תונכוסהמ ותורטפתה :עירכמ ךא ןפוד אצוי 

.םירבדה ךשמהב טוריפב הב ןודל 

הזועתה תולובגב לעפ םאה :איה יתוא הדירטמה תפסונ הלאש 

יבאש יל הארנ ?לרוגב הרגתהש וא ,םרידגהל ןתינש המכ דע ,םיריבסה 

,תוערואמה רחאלש םינשב דוחייב ,םוצע ןוכיס םיתעל ומצע לע חקל 

התייה ותוהזו 'ףרשנ'ש ירחא םג תשופחתב תאצל גהנ אוהש ינפמ 

ןהמ המכש ,תונוש תויודעמ הלועש יפכ ,םיטירבלו םיברעל העודי 

ותוא ופחד דיקפתל תטלחומה תונמאנהו תוביוחמה םאה .ךשמהב הנאבות 

רחא םעפ הנכסה תא שפחל ול םרג וכותב רחא חוכ אמש וא ןכתסהל 

.הנעמ אלל הארנכ רתוויתש הלאש דוע יהוז ?םעפ 

תונשל רופיסה תא הסחיי ןבא־רה .134-133 'מע ,ןבא־רה 

.יברעה דרמה תפוקת ,םישולשה 
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לש םישולשה תונש תליחתב תיברע תשובלתב ןהכ םייח ןרהא 

םירשעה האמה 
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הב לטנ יבאש יהשלכ תינוחטיב תוליעפ לע עדימ ידיב ןיא רומאכ 

תא םינמסמ ט"פרת תוערואמ יל עודיה לככו ,1929 ינפלש םינשב קלח 

ותוליעפ לע הבחרהב רפיסש ,רבלג .הבושחה ותוליעפ תפוקת תישאר 

:ףיסוה ,תוערואמב 

אוה .בושייב קהבומה ןיעידומה שיאל ןהכ היה תוערואמה רחאל 

םיעגונה םיניינע לע םג חוויד ךא ,םיברע יניינעב רקיעב םנמא קסע 

תומישמ ומצע לע לטנ ןהכ .ותעידיל ועיגהש ,הקשנו הנגהה ןוחטבל 

םישנא םע חחושל ,הקיתעה ריעה תוצוחב טטושל גהנו ,לוגיר 

בצמה לע ןושאר ילכמ דומעל ידכ ,יברעכ שפוחמ ,םידגסמל רודחלו 

7.תוחיתמ לש תופוקתב דחוימב - הב 

סייג יבצ־ןב לבא ,סופדב ותדובעל רוזחל יבא ןווכתה תוערואמה ךוש םע 

םרחב קבאמב קלח לטנ וז תרגסמבו ,ימואלה דעווב העובק הדובעל ותוא 

,תוערואמה תפוקתב םידוהיה לע תיברעה הגהנהה הליטהש ירחסמה 

רבלג .תידוהיה תונכוסב תינידמו תיניעידומ הדובעב קסע ןכמ רחאלו 

:תוכיראב טריפש ינפל הרצקב םכיס 

םיעידומה תא ןהכ ליעפה ,ומצעב.אלימש לוגירהו רויסה תומישמ דבלמ 

םינקסע םע תוינידמ תוחישב ףתתשה ,בושייה תודסומ לש םיברעה 

,םיעידומה תועידי לע ךמתסהב םינוש םיאשונ לע תוריקס ןיכה ,םיברע 

בורב ,תונכוסה לש תינידמה הקלחמה ישארל ץעייו ותעד תא הוויח 

8.קרפה לע םינש ןתואב ודמעש םיברעב םירושקה םיניינעה 

,יתחפשמה םוחתל בושא ,תונכוסב יבא לש ותדובע ןיינעל רובעאש ינפל 

יפכ קר אל ,יבא ייחב יעוצקמה םוחתל ותוא תורשוק תובר תומינש 

.תודבועה תודיעמ םגש יפכ אלא יניעב ףקתשמ רבדהש 

יונאו יבא 

הדבועב בשחתהב תיסחי רחואמ ,1928 תנשב ימא תודע יפל ושגפנ ירוה 

.ףתושמ בס יבא םהלו ,היינש הגרדמ םידוד ינב - החפשמ יבורק ויהש 

,רפוסמכ ,לארשי־ץראל ותחפשמ ינב תא ןהכה ןרהא הלעהש רחאל 

ינבו הדוהי ריעצה ויחא םהבו ,זארישמ םיפסונ םידוהי ויתובקעב ולע 

.59 ימע ,רבדג 7 

.61 ימע ,םש 8 
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ודרי תורודה גהנמכו ,ץראב םמוקמ תא ואצמ אל וללה .ותחפשמ 

ומיקהו םילשוריל ובש הדוהי לש ויאצאצמ קלח .רבש רובשל המירצמ 

ליח ושעו ,יאווגרפלו הבוקל ,קחרה וגילפה םקלחו ,תופנע תוחפשמ 

תריכמב קסע ,ימא לש היבאו הדוהי לש רוכבה ונב ,ארזע .םיקסעב 

הארנכו ,ותייארב תועובעבאה תלחמ העגפ סרפב דוע .הירדנסכלאב סיפ 

.דחוימב רשכומ שיאל בשחנ ךא ,ןיטולחל רוועתה 

ונמיז תולגל תולגמ םלוגלגו םידוהיה ייח לש תוירותסמה תוביסנה 

גוז תב ול אצמ םיכרדב דדנש ןכדש .הקוחר ץראמ הלכ ארזעל 

המאו החמש היה המש .היכרות םורדבש (ןורדנכסיא) הטרדנסכלאב 

היסורמ הארנכ ,יזנכשא ידוהי היה היבא ךא ,םוקמה תונבמ התייה 

ותחפשמ םש ארקנ ואצומ לשבו ,תלוכמ לעב היהש ,(הנושלב 'יבוקסמ') 

רזל אשניהל הירוה ידיב יתבס החלשנ עודמ הייהתה לע .יזנכשא 

דעוימה הנתח לע תמאה תא הלכה העדיה .הבושת ידיב ןיא ,םיקחרמב 

ןמ ךא ,תעדל השק ?שחכב הובבוס אמש וא הירוה תיבמ האצישכ 

יתבסשו ,חלצומ היה אל ךודישהש הארנ םהייח לע יתעמשש טעמה 

ימא ודלונ םשו ,םירצמבש הירדנסכלאב אשינ גוזה .הקלחב החמש אל 

.הנממ הריעצה התוחאו 

.הצרא בושל םילוגה ולחה ,רבע לכל םתציפהש ,המחלמה םות םע 

.ארזע יבס םג םילשוריל בש ,הניטנגראמ ןימינב יבס בש הבש הנשב 

ותרתוכש ,1919 רבמצדב 1 םוימ ,ןיינעמ ךמסמ רמשנ וז העיסנמ םג 

 Application to enter Palestine ('הניתשלפל סנכיהל השקב'). והז
עידומ ןהכ ארזע .תיתפרצב די בתכב אלומ ךא תילגנאב ספדוהש ספוט 

,(רתוי רגובמ היה םתסה ןמ) םינש עבראו םירשע ןב אוהש ךמסמב 

עקתשהלו רוזחל ותנווכב .המחלמה ינפל לארשי־ץרא תא בזעו ,סרפב דלונ 

ךמסמה שארב .םירצמל דוע בושל ותעדב ןיאו ,'יצרא תאזש ינפמ' ץראב 

הנוש המשש ,ימא איה) הני'גר ויתונבו ,ןהכ החמש ,ותשא תומש ופסונ 

המיתחה .(הרש) הנירשו (םילשוריב רפסה תיבב דומלל הלחהשכ הכלמל 

.תשטשוטמ עבצא תעיבטב איה 

העדי איה .קפס םייק ימא לש התדלוה ךיראתל רשאב םג ,בגא 

תראותמ איה רכזנה ךמסמב .הנש וזיאב אל ךא ,טבשב ו"טב הדלונש 

ראוניב הדלונ הארנה לככ .תואדווב ךכ לע ךמתסהל ןיא ךא ,עבש תבכ 

אובישכש חדבתהל הגהנ ימא .(1914 ,רתוי הכומנ תוריבסב וא) 1913 

התכז אל איה ךא ,הלש הדילה תדועת תא שפחל הירדנסכלאל עסית םולשה 

תמיתח ינפל םייתנש הרטפנ איה .תואיצמל ךפוה םולחה תא תוארל 

.םירצמ םע םולשה םכסה 
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רחאל רצק ןמז רטפנ אוהו ,ול רמהל ףיסוה ארזע יבס לש ולרוג 

ופטענש םיניינע םתואמ דחא ןה ותומ תוביסנ .הצרא היינשה ותיילע 

היה ימאל .םהב קבד ילואש היירורעש קבא דחפמ ,הקיתש לש ףיעצב 

ןתחתהל הרהימ יתבס .לבס לש תובר םינשל החיתפו השק הכמ ותומ 

ימא .תונב יתש דוע ול הדליו ,םידלי השולשב לפוטמ ןמלא םע 

אלא ,םיבורמה םיאצאצב לופיטל קר אל המא יניעב תיארחאה התייה 

הרואכל םיננאשה םייחה .ןהיתוחפשמ לודיגב היתורודל עויסל םג 

ייוור ויה ,תואלחנ תנוכשב םויכ עודיש המב ,תוימלשוריה תורצחב 

לע ימא לש הירופיסמ המכ .תוינועבצ תוידגרטו לוכסת ,םיחתמ 
לאירבג לש םייתחפשמה םיסותימה תא סנרפל ולכי םימי םתוא 

,רבד ךותמ רבד דומלל דימת הבייח םתנבהש ףא ,סקראמ היסרג 

ענצומה תפישח ינפמ דימתמה ששחהו תוקיתשהו םיזמרה ךותמ 

יתלב חוכב טולשל יתבס הפיסוה הבישו הנקז דע .יולגה רואל 
התסינו תונמאנב התוא התריש ,הנממ הדחפש ,הרוכבה התבב רבסומ 

הנש ,המלועל השישיה הכלהשכ .החלצה אלל התוצרל הייח לכ 

.דבכ לבא ימא הילע הלבאתה ,הלש התריטפ ינפל דבלב תחא 

ןח אשנ אלש ינפמ רתיה ןיב ,ךשוממ היה ימא רחא יבא לש ורוזיח 

בבושמ היה אל זא והארמ .'תיצולח'ה ותעפוה לשב ילוא ,המא יניעב 

,שוחכה ופוגב דוע ורכינ בערה תובקע ,ההכו הזרו ךומנ - דחוימב שפנ 

לחהשמ םלוא .ובטימב הארנו אלמתה וייחל םישולשה תונשב קרו 

םישרה אוהו ,בצמה רפתשה תונכוסה דבוע לש תרדוהמ הפילחב עיפוהל 

תולובחת טוקנל ןיידע הצלאנ ימא יכ םא ,תבה תא ןהו םאה תא ןה 

ויהש ףא .תיבל ץוחמ ותציחמב המ ןמז אצמיהל ידכ המא דגנכ המרע 

הכרענ םתנותחו ,יבאב הרחב התחפשמ יבורק ןיבמ םיפסונ םירזחמ הל 

.1931 ינויב 3 םויב םילשוריב 

הרשע עבש תב ימאו ,שמחו םירשע ןבכ יבא היה םתנותח םויב 

םויס ינפל תחא הנש הדמעש הצורח רנימס תדימלת ,הרשע הנומש וא 

תוכזלו םידומילל בושל לכות הפוחה רחאל יכ הל חטבוהשו ,הידומיל 

'גרבנזור' ןולמב הנותחה תא ןגרא יבא .תפסכנה הארוהה תדועתל 

תירבעב תונמזהה תספדה ללוכ ,תונכהה לכב חרטו ,םירעש־האמב 

.םלצ ןימזהל חכש אוה :עירכמ ןיינע חינזה החרט בורמ הארנכ .תיברעבו 

ךא םתנותח רחאל ךומסמו םהיסוריא תפוקתמ ירוה לש תונומת ורמתשנ 

.המצע הנותחהמ אל 

התכז אלו רנימסל דוע הבש אל איהו ,הרפוה ימאל הנתינש החטבהה 

ימאש םושמ תלפרועמ ןושלב ךכ לע בתוכ ינא .הבל ץפחכ הרומ תויהל 
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 4 I, Application to enter Palestine. Jt
 S i &■ '2 * {■ /.■*<_

 H-t.Ho. __ J( ™«'a

 1. Name—  Jl.  ras-c

 y

 e_ 2. Nationality ^ ^ .....

 4. Flaw of Birth ■<£*&%..

 5. Address (inlSgypt)

 '•- Occajsttion (present) 2/^.^2^^ ^ /=>
 7. Arc yon a previous resident of Palestine';

 H. If so, when did yon last leave that eoontry ? 4£}rf+foC* 4

 '•'• Occnpatiott (proposed) in Palestine

 lit. Address in Palestine

 11. Hen sons for going to Palestine... -(^2 /^Cky^£^~
 — . & '^y s
 / x

 12. Do you intend returning to Egypt?

 14. References in Egypt /i a-ijutn **■<■« ,
 /

 15. References in Palestine

 M2l ^
 u*

 16. If pemissioii is also required for family, please state names, relationship and ages bolow.

 «Jwu nhon'.l ue *nt«rUt«ti by tie lawU.i to thefexai Paroalt «ad itesport ottee at least U days bwtorefeaert
 Sr with 'V'OTpij* # s pbetwraph,

תדועת .1919 רבמצדב 1 םוימ הניתשלפל סנכיהל השקב 

הני'גר ויתונבו החמש ותשא ,ןהכ ארזע לש םירצממ עסמה 

(הרש)הנירשו (הכלמ) 

ח"סשת ,11 3 םימעפ 
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יל ונתנ אל', 'םייסאש יל וחיטבה' :ןיינעה לע ךכ רבדל הגהנ המצע 

םאה .םלועמ שרופמב הרמא אל ,ןתנ אלש והימו חיטבהש והימ .'םייסל 

םאה ?םימולע תוחוכל העינמה תא הסחייב ינפב יבא לע ןגהל השקיב 

הל ויה ןכש ?וככשל ידכ רדגומ יתלב דעי לא הסעכ תא לעתל התסינ 

.סועכל תובר תוביס 

ףא הקלתסנו ,הלעב תריטפ ירחא הנש הרשע שמח התייחש ,ימא 

.הניט ץמשמ רתויבו הצרעהב ,הבהאב ורכז תא הרצנ ,תע םרטב איה 

תומד לעכ אלא םייחל הגוז ןב היהש ימ לעכ קר אל וילע הרביד איה 

תפומכו המגודכ ותוא האיבמ התייהו ,תונורשיכ ךורב םדאכ ,תירוביצ 

םלועמ תאז הרמא אלש יפ לע ףא ךא .וילא ףואשל יוארש המל 

דומלל הנממ ענמו היפנכ תא ץציקש לע ול החלס אל איה ,שרופמב 

הדובע ליחתהל התסינ תופתושמה םהיתונש ךלהמב םימעפ המכ .דובעלו 

ותשירדל תענכנ התייה ףוסבל ךא ,תובדנתהב בורל ,יהשלכ תירוביצ 

תרקעל הכפהו תיבב רידאה הצרמ תא העיקשה הררב תילב .תרתוומו 

הלשיב ךכ לע ףסונו ,היתוגאד שארב דימת היה ןויקינה .תמלשומ תיב 

ןורשיכב לוכהו ,םיחרפו תוקרי הלדיג ,הרפתו הגרס ,המקר ,התפאו 
ימוחתל ליבגהל הצלאנ ינוגראהו ילכלכה הנורשיכ תא .הבר החלצהבו 

ידכ הלאה תונורשיכה אולמ תא סייגל םעפ אל הילע היה םנמאו ,תיבה 

עקשמ הב הריתוה הבזכאה לבא .הילע לטוהש סמועבו םירבשמב דומעל 

.תורירמ לש דבכ 

םישדוחו תועובש יבא אצמנ ותדובע לשבש לע תורירמה ךכל הפסונ 

לוע .לועב הדבל תאשל ימא תא ריתומ היהו תיבהמ קחרה םיכורא 

,םיקוחרו םיבורק החפשמ ינב לש הלודג תשקב לופיט םג ללכ הז 

ילבמ התיבה סינכהל יבא גהנ ובל בחורבש ,םירומג םירז םיתעלו 

תופוכתה ויתויורדעיה .ותחפשמ ינבל ךכמ םיעבונה םיישקב בשחתהל 

לצ וליטהו ירוה לש םהיאושינ תונש תיברמ ךרואל וכשמנ תוכשוממהו 

.םהיסחי לע 

עיפוהל םייושע ויה םיעידומ .ותדובע ןיבל ותיב ןיב דירפה אל יבא 

לש 'חישה ,זיאפלא לאק'תמ .הלילהו םויה תועש לכב ותלד ףס לע 

,ותכימת רחא הרזיח תידוהיה תונכוסהש ,ןדריה רבעבש ר'חצ ינב טבש 

רולקלופל קפיסו הלילה לש תויופצ יתלב תועשב עיפוהש חרוא היה 

,רדוהמה 'חישה תא יבא חקל ובש םויה) םיעשעשמ םירופיס יתחפשמה 

היווחל ךפה ,ביבא־לתב םייניע אפור לצא קדביהל ,תיקנע ברחב שומחה 

ימא .(העיסנל וולתנש ,תוריכבה יתויחא יתש לש ןתודליב תחכשנ יתלב 

.האווסה יכרוצל יבא םע תורצק הדובע תועיסנל םיתעל תאצוי התייה 
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1931 ,ןיסוריא תנומתב ןהכ םייח ןרהאו הכלמ 

ח"סשת ,113 םימעפ 
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יתוכלמה להואב ,הללאדבע רימאה לצא רוקיבל וילא הפרטצה םעפ 

,תוניצרב קפס ,הל עיצה רימאהו ,חלמה םי ףוחלש הנושב הטינש ולש 

יניעב .הילגנא תכנחמ היתונבל רוכשלו ןומע־תברל החפשמה תא ריבעהל 

היה ,טרפב הכולמ ינבלו ללכב הררש ילעבל השלוח הל התייהש ,ימא 

.יליצאו ראות הפי רימאה 

הדלונשכ .ויתונבל ןתנש תומשב וליפא הפקתשה יבא לש ותדובע 

לילצ לעב םש הל תתל (תרש םימיל) קותרש השמ עיצה הרוכבה תבה 

יפל ,ןדריה רבעב התדיל תעב היה היבאש ינפמ ילוא ,הנדרי :שדח 

הרוזולרא אורקל סוסיה אלל יבא רחב היינשה ותבל .יתחפשמה רופיסה 

םייח וילע ץרענה הנוממה לש ומש לע ,(הרואל רצוק יעבט ןפואבש) 

ליטה תישילשה תבה הדלונשכ .הדילה ינפל רצק ןמז חצרנש ,בורוזולרא 

;תורוקמהמ םש עבתו םינושמה םיינרדומה תומשה לע וטו ןימינב בסה 

ךכיפלו ,םירישה ריש תליגמב םהל חתפנש ,ך"נתה תא ולטנ יבאו אוה 

הבוהאה ומא םש לע ,הנח הארקנ תיעיברה תבה .תימלוש תבה הארקנ 

.תוכורא לבס תונש רחאל הרטפנש ,יבא לש 

היופצ יתלב האצות בינה יבא לש ותדובעב רושק היהש רחא ןיינע 

תושקנתהמ ששח היה םישולשה תונשב תמיוסמ הפוקתב .תחמשמו 

תונכוסה לש האחמה רבוש ידיב שי) שאר רמוש ול הנומו יבא ייחב 

יטמוטוא חודקא דעב' י"אל 9 ךס לע 1937 לירפאב 22 םוימ תידוהיה 

ךומסל רשפא יאש התייה תיללכה העדה ךא ,'ןהכ ח"א רמ רובע רזואמ 

יבצ היה שארה רמוש .('חודקא'ב שומישה ןיינעב הדימה לע רתי וילע 

יבצ םע תורכיהה .ג"כה תריס דקפמ ותויהב םימיל לפנש ,רוטקפס 

תורשעל וניכז ךכ .ןנוחמ םלצ היהש ,לארשי ויחא םע תורכיהל האיבה 

,םישולשה תונשמ רקיעב ,,תויחאו ירוה לש ,תואלפנ ןהמ תובר ,תונומת 

.תע התואב ול התכז החפשמ לכ אלש המ 

תידוהיה תונכוסב יבא 7וע ותדובע 

תונכוסה שיאל סופד לעופמ יבא ךפה ט"פרת תוערואמ רחאל רומאכ 

התייהש ,תדחואמה הכשלב הליחת דבע אוה .יבצ־ןב לש ותוסחב תידוהיה 

תינידמה הקלחמבש תיברעה הכשלב 1931 תנשמו ,ימואלה דעוול הפופכ 

התע דעותמ ,יבא ייחב רתויב בושחה ,הז קרפ .תידוהיה תונכוסה לש 

האור ינניאש ךכ ,רבלג לש ורפסב םינווגמ םיכמסמ תייוולבו בר טוריפב 

רסמתיש ימו ,הצומ םרט הז קרפש ינחוטב םנמא 9.ןאכ וטרפלו בושל ךרוצ 

.תאז תושעלמ הרצק ילש ידי ךא ,בר רמוח דוע ףושחל יושע ותריקחל 
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רקיעב ,ומסרופש םיכמסמב יוטיב ידיל ואב אלש תודוקנ המכ קר ףיסוא 

.הפוקתה לש תוטלובה תויומדהמ המכ םע יבא לש וירשק לע 

,בורוזולרא םייח תינידמה הקלחמה שאר דיקפתל הנומ 1931 טסוגואב 

םע רשקה תרישקב קסע ותדובע תרגסמב .בורקה ורזועל ךפה יבאו 

,ןדריה רבעב תידוהי תובשייתהל תומדא שוכרל ןויסינבו הללאדבע 

ןכ םא אלא ,שממ לש תורפ הבינה אל ךא תובר םינש הכשמנש השרפ 

10.ימשאהה הכולמה תיב םע בושייה לש םיסחיה קודיה תא ןובשחב איבנ 

,'דוד ךלמה' ןולמ רצחב המלוצש תמסרופמה הנומתה הרתונ וז השרפמ 

,ןדריה רבע לש םי'חישה תרבחב תינויצה הגהנהה ירבח םיארנ הבשו 

,בורוזולראו ןמציו םייח םיבשוי הנומתה זכרמב .זיאפלא 'חישה םהב 

.יבא ,ןימימ ןושאר ,םדצלו קותרשו יבצ־ןב םידמוע רוחאמו 

.בורוזולרא תמיתחב דחא בתכמ קר אצמנ יבא לש ויתוריינ ןיב 

5 םוימ יבא לש ובתכמ לע הבושת אוהש ינפמ רקיעב ,ןאכ ותוא איבא 

,הכומנה ותרוכשמ לע יבא לבק ובתכמב יי.רבלג םסרפש 1932 ראוניב 

םירועישה תא לבקל ול תרשפאמ הניאש ,דבלב שדוחל י"אל 8 וא 7 

תא לבקל הכז אלש לעו ,תילגנאבו תיסלק תיברעב ול םיצוחנה םייטרפה 

היופצה ותבושת .'םידיקפה תקוח יפל' ול העיגמה תיתחפשמה תפסותה 

הלבקל הכזי אוה ךא ,ול העיגמ םנמא תפסותהש התייה בורוזולרא לש 

.הקירה הפוקה אלמתתשמ קר 

ךמסמ 

,לארשי־ץראל תידוהיה תונכוסה לש ריינ לע הביתכ תנוכמב ספדומ 
:הלהנהה דרשמ 

ב"צרת תבט ח"כ םלשורי 

 (7.1.32)
דובכל 

,ןהכ ח" א רמ 

זאכ 

נ"א 

יתרכה יפל יכ ,ךעידוהלו הפ לעב ונתחיש ןכת תא רשאל יננה 

הפסוהה םע דחי) שדוחל י"אל 10 דע ךתרוכשמ תאלעהל יואר ךנה 

.הברה דועו 93-81,72-69,63-58 ימע דחוימב ,םש 9 

.אריפש :ואר הז ןיינע לע 10 

.70 ימע ,רבלג 11 
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וז האלעה [בורוזולרא לש ודי בתכב ףסונ םיירגוסב טפשמה] (.תיתחפשמה 

,תינידמה הקלחמה לש יחכונה ביצקתה תרגסמב עגרכ תירשפא הנניא 

תיברעה הכשלה תוסנכה הנבחרתת קר םא יכ ,ךחיטבמ ינא םלוא 

הפסוה הנושארה תונמדזהב ךל ןתנת ,עובקה ביצקתה ימוחתל ץוחמ 

.תיחכונה ךתרוכשמ לע שדחל י"אל 2.- לש 

בר דובכב 

בורוזולרא םייח [המיתח] 

י"אל תידוהיה תונכוסה תלהנה 

םויה לע יתעמש ימאמ .ומלוע יבא לע ברחש המוד בורוזולרא חצרנשמ 

התע הז בשש ,בורוזולרא .עובשב ישיש םוי ,בורוזולרא ייחב ןורחאה 

ותינוכמב ומע חקלו ,יטירבה ןוילעה ביצנה םע השיגפל עסנ ,הינמרגמ 

השיגפל ךרדב ותוא ןכדעיש ידכ ,קי'צנורהא ול אורקל גהנש ,יבא תא 

דרי השיגפ התוא רחאל .ורדעיה ןמזב הקלחמב שחרתהש המ לע 

םעפ אל הראית ימא .ילרוג הליל ותואב תמ םשו ,ביבא־לתל בורוזולרא 

וינפל ףחוד ,התיבה עתפל יבא בש ובש תבש רקובב ליהבמה עגרה תא 

.הרמה הרושבה תא רובש לוקב הל רשבמו ,הנטקה ותב תלגע תא םעזב 

גוסמ הדובעבש ףא ,ותדובעב ימא תא יבא ףתיש הז הרקמב םג 

ןסכאתהל ףסונ םדא תייוולב החלשנ איה .בורוזולרא חצר תריקח - רחא 

,םילשוריב 'ןמ'גרות' ןולמב ,ביבא־לתמ ואבש תוחאו חא רותב ,ומע 

לע ןתינש המ ררבל הרטמב ,חצרה םויב יקסבטס םהרבא אצי ונממש 

תמועלכ ובש םהו םנסכאל בריס ןדשחה ןולמה לעב לבא .םוקמב וירשק 

םימש ידימ תמ יאנולמ ותוא יכ ,קופיס לש המינב ,הנייצ ימא .ואבש 

יטסינויזיוורה רשקב הנומאה .טפשמב רקש תודע דיעהש רחאל רצק ןמז 

.ןיררוע הילע ןיאש הדבוע ירוה רובע התייה בורוזולרא חצרל 

ותדובע תפוקתב יבא לש רתויב ךבוסמהו יתועמשמה רשקה םלוא 

הכורא םיסחי תכרעמ םהיניב הלהנתה .קותרש השמ םע היה תונכוסב 

םינש ץקמ - ףוסבלו ,הניטו סעכ ,הביחו הבהא הב וגזמנש ,תרסוימו 

תכרעממ ןטק קלח קר אוה ןלהל רפסאש המ .תוסייפתה ףא ילוא - תובר 

.וז םיסחי 

ריכזמכ שמשל 'רבד' ןותיעב ותדובעמ בורוזולרא ידי לע סיוג קותרש 

שארב ומוקמ תא שרי 1933 תנשבו ,תונכוסה לש תינידמה הקלחמה 

תא חפיטו ,בורוזולרא םזיש ןוויכה תא חתפל ךישמה אוה .הקלחמה 

,הז ןיינעב .ןדריה רבע לש םי'חישה םעו הללאדבע רימאה םע םיסחיה 

עפשמ דומלל ןתינש יפכ ,ןמאנ רזוע יבא ול שמיש ,םירחא םיניינעבכ 
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םיבשוי .1933 ,םילשוריב "דוד ךלמה" ןולמב שגפמב םיוודב םי'חישו םינויצ םיגיהנמ 

םייח ןרהא :ןימימ םידמוע .זיאפלא לאק'תימו ןמציו םייח ,בורוזולרא םייח :זכרמב 

יבצ־ןב קחציו (תרש) קותרש השמ ,ןהכ 
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שיא יבא שמיש 1939 תנשב ותורטפתה דע .אשונב םיכמסמ לש בר 

רימאה םע בתכבו הפ־לעב םירשקה לש ירקיעה לעופל איצומהו רשקה 

םימולשתל יארחא היה ףא אוה .יסנאלא דמחמ וחילש םעו הללאדבע 

םימולשתהמ קלח לש תואחמהה ירבושו ,תונכוסה ידי לע םהל ורבעוהש 

טלחהב יכ םא) בר טוריפב םכוס הז אשונב רמוחה .ויתוריינ ןיב ורמשנ 

12.'תינדריה היצפואה ישרוש' ,ןר ןורי לש ורפסב (הצממ ןפואב אל 
םינוממה לש אדרג חילש תניחבב היה אל יבא יכ הלוע רמוחהמ 

.הקלחמה לש תוינידמה בוציעב ליעפ ןפואב ברועמ היה אלא ,וילע 

יפכ ,בר ישיא ןוכיסב םיתעל הכורכ התייה ינידמה םוחתב ותוליעפ םג 

.ןלהלש םירבדהמ הלועש 

קותרש לש ותלהנהב יבא לש ותדובע ךרדל תחא המגוד איבא 

ןיב אצמנשו ,םסרופ םרטש ךמסמ ךותמ הלוע וז המגוד .תע התואב 

,הביתכ תנוכמב ספדוהו םידומע השיש ןב ךמסמה .יבא לש ויתוריינ 

/ טלחהב ידוס' :יבא לש ודי בתכב ףסונ ושארבו ,הרסח ותרתוכ 

,יבצךב לא הנפוה אוהש הלוע ךמסמה ןכותמ .'ב"חא תאמ - תונורכז 

יפל ,תופסותו םינוקית ,תורעה ליכמ אוהו ,הנידמה אישנ רבכ היהשכ 

ילואו - תע התואב הארנכ םסרופש רפסל ,תורושו םידומע ירפסמ 

המ תא קומע ןובלעב ןייצ יבא .ותוהזל יתחלצה םרטש - די־בתכל 

תומלעתה :תואבה םינשה תורשעב העובק המגמל ךופהל היה דיתעש 

.תיניעידומהו תינידמה תוליעפב בושחה וקלחמ טעמכ הרומג 

ךמסמ 

:המיתח וא תרתוכ אלל 'תונורכז' ךמסמב 5-4 ימע ךותמ 

תישילש הרוש - 501 דומעל 

.הינטירב לש התמיזמ לוכיסב ונדי התיה ןאכ םג 

אמזעלא לדאע לש ותיבב ומייקו ןומע תברל וצר םילאלקיתסיאה 

יכ םהילע עיפשהל ידכב ,תקקוחמה הצעומה ירבחמ המכ לש השיגפ 

.םילגנאה ןוצר יפל ועיבצי 

ונמייקו ןומע תברל הליל ותואב ןכ םג ונצר ונחנא וליאו 

ויהש םיטבשה ישארמ המכ לש השיגפ זייאפלא לאקתמ לש ותיבב 

המיזמל םדי ונתי לבל םהילע ונעפשהו תקקוחמה הצעומב םירבח 
.תיטירבה 

תורוקמו אשונב םימדוק םירקחמ ולצא היפרגוילביבב וארו ;ןר 12 

.רכזנה ורפסב הבחרהב הז אשונ רקס רבלג םג .םיינויכרא 
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ינאיצוהו עבשב התיבה ילא אב (תרש) השמ בטיה ינרוכז 

ישנאו יבנלא רשגל יתעגה הנומשב .ןומע תברל ינחלשו יתיבמ 

'באבש'ל ועידוה ףאו [!ךכ] תודושח םיניעב םעפה ינולבק ןויגלה 

.שארמ וז תוחתפתה יתיזח ינא .םהילא ךרדב אצמנ יכונא יכ טלסב 

הדוזמה תא יתחתפ ילש ינמראה גהנה תא יתדמעה רשגה תא יתרבע 

.לאקעהו היפכה תא ןכו הפילחה יבג לע ילש היאבעה הא יתשבלו 

ינא .ילש תינומה ינפב ךרדה תא םיריעצ המכ ומסח טלסל הסינכב 

םהידיב היהש סנפב ירוחאה בשומה תא וריאה םה .גהנה דיל יתבשי 

תינומה םנמא' יכ םהל יתינע ינא .ונמע עסנש ידוהיה תא ושפחו 

זא .'םיימ םשמ תחקולו דול'ג ןיע דיל ונירחא תאצמנ ידוהיה לש 

תוממ הליל ותואב יתצלחנ ךכ .הטמל םכרדב וכישמהו ונתאמ ופרה 

ירבח לש השיגפב [!ךכ] יתחכונו זייאפלא לאקתמ לש ותיבל יתעגהו 

רבודמש המב יקב וניאש דצה ןמ בשויה חרואכ תקקוחמה הצעומה 

.םוקמב 

טלס יריעצ תא [זיגרה :ל"צ ילואו ,רוקמב ךכ] שיגרה הז רבד 

יל התכחש תינומל תכלל ידכב לאקתמ לש ותיבמ יתאצב רקבבו 

ואילפהו הטמסב םיריעצה ינוביכשה ןומע תבר לש היריעה רכבב 

תא .םוקמל השחו יתוקעצ תא העמש הרטשמה .םהיתוכמ תא יב 

תא ונל עיצהש רחאמ יתרכה (יבילו'צ ת'גהב) םיכמה םיריעצה דחא 

תעברא תא הרטשמה הרסא הז יפלו ולבקל ונברמו עידומכ ותוריש 

.ןידל םתוא העבתו םיריעצה 

לאקתמ לש ותצע יפל החלוס ונישע טפשמה תכירע ינפל םייתעש 

.לסוח ןינעהו 

תברב יקלטיאה םילוחה תיבב יתבכש םוי ותואב יכ בטיה רכוז ינא 

לא יברעה ןויגלה לש רמשמ י"ע יתחקלנ ברעבו ברעה דע ןומע 
.םילשוריב יתיב 

עדונשכ .תינדריה תקקוחמה הצעומב םיטירבה לש םתמיזמ הלכוס ךכ 

ונתוא אנש [ןאמעב יטירבה גיצנה] םקוק [ירנה לנולוק] ל רבדה 

רבעל יאוב ידמ ידעצ רחא בוקעל ולש תשלובה תא סייגו םייתעבש 

.ןדריה 

תיניעידומה תוליעפה ימוחת רתיב םאו ,ןדריה רבע םע םיסחיה םוחתב םא 

ונומא שיאו קותרש לש ונימי די היה יבא ,תינידמה הקלחמה לש 
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ונממ הלועש ,אבה ביבחה ךמסמה תא םג איבא הז רשקהב .קהבומה 
.םירחא םימי לש חוחינ 

ךמסמ 

:קלח ףד לע די בתכב 

,ןופלח 

לש םיברעה ינינעל ריכזמהו םירתסה ריכזמ אוה ןהכ ןורהא 'הה ז"כומה 

.שרדי רשא לכב ותושרל השקבב היהת ךל ךרטצי םאו קותרש השמ 

ךלש 

ןהכה דוד 

 19.XI.34

,ערק םהיניב לח ,יבאל קותרש ןיב הדובעה יסחיב הברה הברקה תורמל 

תא ןיבהל ידכ .קותרש לש ודצמ קוחירו תורכנתה לש םינש דילוה אוהו 

תוחפ אל הדירטמה היעבה תא ןוחבל שי הז ערקל וכילוהש םימרוגה 

.וייחב לודגה רבשמה ,תונכוסהמ יבא תורטפתה לש 

?תונכוסה תא יבא בוס עודמ 

הדובע תונש רשעכ רחאל תונכוסה תא חור תמחב בוזעל יבאל םרג המ 

םדא לכמ רתוי ומוחתב ןווגמו רישע ןויסינ הב רבצש ,תינויחו היירופ 

יל הקיצה איהו ,וירחא ריתוהש רתויב הדירטמה הדיחה יהוז ?ונמזב רחא 

ןלהל איבא .קפסמה הנורתפ לע האב אל התע םגו ,תובר םינש ךשמב 

םירתופ םה ןיאש ףא ,השרפה לע רוא ךופשל םייושעה םיכמסמ המכ 

.תררועמ איהש םיישקה לכ תא 

לבנה דיקפת תא אלימ השרפה ביבס חתפתהש יתחפשמה סותימב 

אל לבא .ותרשממ יבא תא לשינ הרואכל רשא ,ןושש והילא לודגה 

יבא ,הפ־לעבש תרוסממ יל עודיה יפל .היה ךכ ןכא םא ררבל יתחלצה 

יכ םא ,תיברעה הכשלב הדובעל םיאתמ דמעומכ ןושש תא רתיאש אוה 

ומוקמ תא ספת םנמא ןוששש ךכ לע קלוח ןיא 13.תאז עדי אל רבלג 

רבוטקואמ לחה וידיקפת רתיבו הללאדבע םע םירשקה לוהינב יבא לש 

תשרל ידכ יבא תא קלסל ןווכמ ץמאמ ול סחייל ןתינ הדימ וזיאב לבא ,1939 

?ומוקמ תא 

.n" 128\1 ,רבלג 13 
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יסחי םהיניב ודרשו תפתושמ הרטמ ןעמל ןוששו יבא ולעפ הרואכל 

,הקלחמל ןושש תסינכ רחאל תונושארה םינשב תוחפל ,םיבוט הדובע 

ךמסמה תא המגודל איבא .םיטושפ ויה אל םיסחיהש ינחוטב לבא .1934 תנשב 

.ןוששל יבא לש בתכממ קתוע ,אבה 

ךמסמ 

:הדובע ןמוי ךותב םחפ קתוע ,די בתכב 

 5.4.37

יטרפ 

,סאילא יחא 

יחכונה בצמה' לע ךתריקס תא ביבא־לתל יכרדב לומתא יתארק 

רובעת יאדוב רשא תופוטח תורעה המכ הילושב יתוריעהו 'קאריעב 

הפידרה תנכסמ חאכ ךריהזהל הצור ינירה .ןהב ןיינעתתו ןהילע 

ידרשמב םירחא םירבח םהב םיגהונ ולחה רשא םיבע םיטרופר ירחא 

עפשב תועידי הליכמ הריקסה יכ אוה יללכה םשורה .תונכוסה 

רכינו ויד שטולמ וניא ןונגסה םג .ףוסהו הלחתהה הל הרסח ךא 

:ילוא ,הקוחמ הלימ] ךל יתצע .תוריהמב התשענ הביתכה תכאלמש 

ןעמל 'טפארד' הליחת השעתו ינומכ רחא הרקמב גהנת יכ ['חאכ' 

תניחבמ ונקתלו תפסונ םעפ רמוחה לע רובעל תורשפא ךל היהת 

.ןונגסהו ןכותה תכירע 

ןרהא 

,החלצהב ודיקפת יולימב ןוששל עייסל בוט ןוצר ןאכ ןגפוה הרואכל 

ירחא םינש שולשכ תאזו ,תינורטפ המינ םג םירבדהמ תעמשנ ךא 

ותמורת תא חיכוהש רחאלו ,תיברעה הכשלל ןושש לש ותסינכ 

- הווחאה תשגדה םג .הירוסב וירשק תועצמאב דחוימב ,התדובעל 

הארנכ קחמ תישילשה םעפבו חא לאכ ןושש לא יבא הנפ םיימעפ 

ןויסינ ךכב היה אמש וא ,תויתוכאלמ ץמש ילוא הב שי - וז היינפ 

רהרהל אלש םג רשפא יא .תרוקיבה לש הרמה הלולגה תא קיתמהל 

ותוא הקיחרהש העיסנ ינפל יבא דמע בתכמה תביתכ תעב - יותיעב 

לודגה רבשמה ללוחתה הנממ ובושבשו ,םיכורא תועובשל הדובעהמ 

.ותדובעב ןושארה 

אלל אוה ונעמנשו ,הפוקת התואב בתכנש - אבה ףלאמה ךמסמה 

ויתוריינ ןיב אצמנ אוה .ורוקמל רשאב תויהת ררועמ - קותרש קפס 
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הנוש תאז לכב ךא ודי בתכל המוד די בתכב קתעומ ,ונתיבב יבא לש 

ןיינעלו ,םבתוכ לע םידיעמ ןכותהו ןונגסה .םותח אלו ,קהבומב ונממ 

יב ררועתה תאז לכב 14.תרש ינמויב רורב זמר ףא שי בתכמה תא חתופה 

עדוי ינניא ןכ ומכ .בתכמה תא בתכש אוה יבא אל אמש קפסה םיתעל 

רבדה ךא תאז ררבל יתיסינ ;הנענ םאו קותרשל ותוא חלש םנמא םא 

ריבסהל ידכ ךכב שי ,בתכמה תא קותרש לביק םנמא םא .ידיב הלע אל 

ןושלב ולו ,ריכב הנוממב ףזונ ריעצ רבועשכ :םהיסחי תשרפמ והשמ 

ריכעהל אלו ןוצרב לבקתהל רבדה יושע םא קפס ,שגר תאלמו הנידע 

ךא .ודובכל שיגר היה קותרשש םג המ ,דבועל הנוממה לש וסחי תא 

ריבסהל שי דציכ ןכ םא ?בתכמה תא חלש אלו ותעדב יבא ךלמנ אמש 

היעבה לע רוא ךופשיש ףסונ ךמסמ הלגתי אל םא ?דיה בתכ תייעב תא 

לע בותכל לוכי ינניא םוקמ לכמ .הדיח ךותב הדיח רדגב רבדה רתוויי 

םסרכמה לקה קפסה תורמל ,הזה דחוימה בתכמה תא לולכל ילבמ יבא 

15.ורוקמל רשאב יב 

ךמסמ 

:תורוש ריינ לע ,די בתכב 

יטרפ 

,רקיה השמ יחא 

ךא ,התחדנ םויהל הדעונש [יטנש-א] למאכו םיהארבא םע השיגפה 

םירבד המכ לע - וז השיגפל רשק לכ ילב - ךל ריעהל אנ ינשרה 

.לומתא םוי לש תינופלטה החישב ךיפמ ועמשנש 

יפ קוסע התא יכ - תינעו ,יממ בושח ימו יממ קוסע ימ - תלאש 

תיל - וז הכרעה .ונממ םירשע יפ בושחו םיהארבאמ [!ךכ] רשע 

הדימה הנק תויהל ךירצ הזכ םא איה הלאשה ךא הילע גילפד ןאמ 

יל אנ חלס .םיברעל ונסחי תא ךירעהל ונאובב וב טוקנל ונילעש 

עיתפמ התא םעפ אל .יניעב איה האילפ יכ יולגב ךל דיגא םא 

םינפ הלגמ התאש שיו םהילגרהו םיברעה ינינעב הברה ךתואיקבב 

.םיברעה לע ךיגשומו ךיתועידיל רקיע לכ םימלוה םניאש 

:לואשלו תכל קיחרהל ינא לכי הלא ךיתולאש תא לאוש התאש דע 

רבדל ללכ ךרוצ ןיאו) לארשיב טלוב טרפכ ,ישיאה ךדובכ םנמואה 

.138-137 מע ,ב ,ינידמ ,תרש 14 

תא לביקש ,ןודנול לש ורמאמב וללכנ בתכמהמ תואקספ המכ 15 

.ליעל תראותמה תויתייעבל סחייתה אלשו ,החפשמה ינבמ וקתעה 
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תופכ יתשמ תחאב לקשהל אוה יואר (המואה גציימכ ךדובכ לע 

?ידאהלא דבע ינוועב םד־אמצו חצור לש ודובכ לקשנ ןהב םיינזאמה 

קר רשא ותיבב והרקבת ףאו ומע שגפת יכ אוה יואר םנמואה 

ותוא אוה יואר וא ,שמשמ אוה תורטמ הזיאל תעדוי החגשהה 

(ףסכה־ילילאל דבעבו ןפנחכ עודיה) ןאלסרא ביכש ארקנה םדא 

!אלו אל - הרורב הבושתה ?ןוירוג־ןב לודגה וניחא םע שגפי יכ 

םינפ םושב הנוגי אל רשא חרכהה אמתסמ - ןאכ לעופ המ אלא 

ירה לרוגה וצל ונילע ךפהנ הז חרכהו םויה אב םאו .הז ונבצמב 

ךל רפסל יתאב וליא .תואיכ וב לפטלו שאר ול ףוכל םיבייח ונאש 

הזה םעב תושומנה םע ,תושיגפב יתוא תופפואה תושגרהמ תצקמ 

הגלבהה הכ לע ,קפס ילב ,אלפתמ תייה זא יכ העש העשו םוי םוי 

ךתיב תותלד תא חתופ התא ,ךשפנב המד .יברקב רוצאה תוקפאתההו 

םהב ןימאמ ךניאו ךבל קמועמ םהל זב ךנהש םדא ינב ינפב םוי םוי 

םהינפב דימעהל םג בייח התאש אלא דבלב וז אלו םהירבדב וא 

ןייצל אוה רתומל .ךילע הבוטה ךריכ םהל ףינחהלו תוקחוש םינפ 

לש םהירקש תא עמוש ינאש העשב ימינפה ןובלעה תא ךינפל 

חיכוהלו תוחמל תלכי ידיב ןיאו ,םיימשל םיקעוצה ,הלאה םישנאה 

המ לכש הקיצמה השגרהה םג תעבונ ןאכמ .םהינפ לע םהירקש תא 

לכב .'הרבעב האבה הווצמ' תניחבב אוה הרטמה תבוטל השוע התאש 

איה תאזה הדובעהש הרכה ךותמ לועב ךשומו שאונ רמוא יניא תאז 

השגדהה] תרחא אלו אקוד התושעל ךילע הוצמ חרכהה יכו תיחרכה 

רורב - ונל ומדקש תולהנהה וחדב ידכב אל יכ המוד ,[רוקמב 

אוה ןכא יכ הז הלועפ הדשמ - ונמע ללכנ בורוזולרא וניחא יכ 

.רתוי וא תוחפ הרורב תילכת אללו ףוס ילבל עגיימו ןבצעמ ,סואמ 

תרמואה דחא םויל ףא ךממ הפרמ הניא איהו הקיעמ השגרה שי 

חלאצ םע היה ךכ .םייוגל ונתונו םידוהי לש םנוממ חקול התא יכ 

.םירחאה םיגיהנמלו [הללאדבע] רימאל סחיב םג ןידה אוהו ודבע 

אמגוד םילגנאה יל םישמשמ ךדיאמ םלוא !אוה דח אעראד אנדס 

תוכמה ידי לע ידובכ ללוח וב םוי הז היה .'שדקו האר הזכ' ןיעמ 

ישואי.(1933 ילוי) ןומע תברב םילאלקתסאה יריעצ ידיב יתיכוהש 

תאזה הלועפה איה תיאדכ םנמואה דיתעה ןובשח תא תושעל יתוליחהו רבג 

יניע דגנל יתיויששמ ךא ,הנעמל הברה הכ בירקאו םוקא ינאש דע 

וזיא דועו - ותדלוממ קחרתהו ותחפשממ שרפש בולג ןטיפקה תא 

המכ יפ םיעורגה םיאנתב יחו רבדמה בלב ןאכ בשיו אבו - ותדלומ 

םילגנאה םידיקפה לש םסחיב וב שי ללכ ךרדב .המחנ יתלבק ילשמ 
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יטירבה רטושב הלכו ןוילעה ביצנב לחה ,הברה ונדמלל םיברעל 

םע םהיסחיב הרתי תונדפקו תוריהז םיגהונ םלוכ טעמכ ,טושפה 
םהיתודמ יפל םיבר םירבד דדומ ינא יכ שובא אלו הדוא .םיברעה 

הבצקל ףיסות יכ ךינפל יתעצה ,רצק ןמז ינפל קר הז היה .הלא לש 

קפקפל תוליחהשמ .י"אל 50 ךסב תתמ יסנואלא רמחומ לש הליגרה 

ךיא ימצע תא יתלאששמ ךא ,ינא םג יתקפקפ הזה יעצמאה רשוכב 

יניא םא .תיבויח הנקסמה התיה הזכ הרקמב םה םיגהונ םילגנאה ויה 

.הז טנמוגראב ךתוא םג ענכשל יתחלצה ירה העוט 

יכ יבצמ לע הלילח לובקל וז יתרגאב יתאב אל .יתכראה יכ ינאש 

ךתויה תורמל םייתעבש ילשמ השק ךבצמש העשב ךילע ןילא המל 

םיסופט םע בור יפ לע אוה ךנתמו ךאשמו רחא הלועפ חטשב דבוע 

אהי תיברעה הלאשל סחיה יכ איה הדיחיה יתלאשמ .ירמגל םירחא 

תרמב - םיישיאה םיסחיה לש הז חטשב אקודו - ריהזו ןידע 

םיינפוג םיעצמאב תישענה הלועפל עלובי אל ןעמל תורשפאה 
.םיליגר אל םיישפנו 

[רסח] דעל ךלש 

 27.5.37

בתכמבו - וב שי ,ותדועתל הז םיעפמו רסוימ בתכמ רסמנ אל םא םג 

התייה יבאלש המוד .המגמ לע עיבצהל ידכ - ליעל אבומה ןוששל 

םינוממה תא ןהו ול םיפופכה תא ןה רקבלו תוחנהל ,ךירדהל הייטנ 

.הטעמה ןושלב ,םיחלצומ הדובע יסחיל םורתל יושע וניאש ןפואב וילע 

וידי ומב וילע איבה ומצע אוהש ןכתיי ,ול לכנתהש ימ היה םא םג 
.הרצה תא 

סנכתהש ,םירשעה ינויצה סרגנוקל ריצ רותב יבא עסנ 1937 ץיקב 

,'הדובעה תודחא' רבח הליחת היה יבא .טסוגואב 16־ל 3־ה ןיב ךיריצב 

.י"אפמ רבחל היה 1930 תנשב 'ריעצה לעופה' םע דוחיאה תובקעבו 

,תימואלה ותוהזמ תוחפ אל תטלחומו המלש התייה תיתגלפמה ותוהז 

.הגלפמה תרגסמב םג תמיוסמ תואמצע לע רומשל חילצהש ףא 

,תונידמ יתשל ץראה תקולח תלאש היה סרגנוקב יזכרמה אשונה 

(ליפ תדעו) תיתוכלמה הדעווה לש היתוצלמה חורב ,תיברעו תידוהי 

ןוירוג־ןב דודו ןמציו םייח .סרגנוקה סוניכל םדוק שדוח ומסרופש 

.הל םידגנתמה תא ליבוה ןיקשיסוא םחנמ דועב ,הקולחב ךומתל וטנ 

:הרשפ תעצה שביג ,םיפיעסה יתש לע חסופ המדנש ,ןוסלנצכ לרב 

יטרפ לע םיטירבה םע ןודל תינויצה העונתה תגהנה תא ךימסהל 
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,סרגנוקה תאילמ ינפל אשונב הטלחה לכ איבהל ךא ,הקולחה תעצה 

םישילש ינש לש בורב הלבקתנ ותעצה .הז ךרוצל דחוימב סנכתתש 

עיבצה ,יל עודיש המכ דע ,יבא .י"אפמ יריצ בור םהב ,סרגנוקה יריצמ 

החכוה םג יתאצמ אל .ךכל הביסה יל העודי אל ךא ,הגלפמה תדמעל דוגינב 

אשנש ,קותרש ןיבל וניב חתמה תרבגהל המרת וז ותעבצהש ךכל 

ותורטפתה תא ןיבהל ןיא יתעדל 16.הקולחה תוכזב לודג םואנ סרגנוקב 

רחאל םייתנש דוע ותדובעב דימתה יבאש ינפמ ,הז עקר לע תונכוסהמ 

.קרפה לעמ הקולחה תלאש הדרי רבכ רטפתהשכו ,סרגנוקה 

הילגנאב דחוימבו ,הפוריאב לויטל תונמדזהה תא לצינ יבא 

לעפתהו 'הלודגה םלועה תריב'ב רוקיבהמ םעפנ ןודנולב .וילע תצרענה 

יפכ ,ישישה 'גרו'ג ךלמה תרתכה לגרל ריעה תא וראיפש 'תויצרוקד'המ 

חרזמה תוצראל ץוחמ הדיחיה ותעיסנ וז התייה .ימאל היולגב רפיסש 

.ןוכיתה 

רבס םאה .ותדובעב םיישק עלגתהל וליחתה הצרא יבא רזחשכ דימ 

םנמואהו ,ותלחנ לע טלתשהל ידכ ותורדעיה תא ולצינ םירחאו ןושש יכ 

המו םתמיזמב וחילצה עודמ ,היה ךכ םנמא םאו ?רבדל םיילגר ויה 

אוה ,יבא לש ויתוריינ ןיב אצמנש ,אבה ךמסמה ?ןיינעב קותרש השע 

תא הארנכ בתכ קותרש .יבאל קותרשמ בתכמ והז .היעבל תיקלח תודע 

תלאשב 'םימואלה רבח' ינוידב ףתתשהל ,הוונ'זל ךרדב ותויהב בתכמה 

י7.לארשי־ץרא 

ךמסמ 

(Casino Palace Hotel) 'סאלאפ וניזק' ןולמ לש ריינ לע ,די בתכב 
:דיעס־טרופב 

 8.9.37

,ןרהא 

לע ךתמיתח תוכמס יבגל [!ךכ] ובק סוטטסה תראשה םע דחי 

םינכוסה תמישר תא רקבל ךרוצ שי םיעובקה םינכוסל תודוקפ 

.ףסוי [(בר) דרנרב] 'ב השעי תאז .םויה יכרצל המיאתהל ידכ 

ראשנ אוה םאה - [תיברעב] ס"ק לש ודמעמ יל ררבתנ אל לכה ירחא 

.198 ימע ,רבלג :ואר1 ;280-267 ,ב ,ינידמ ,תרש 16 

:ואר ;שדוחב 12־ב הוונ'זל עיגהו רבמטפסב 8־ב אצי קותרש 17 

.298-297 ימע ,ב ,ינידמ ,תרש 
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אוה םא ?םינורחאה םיישדחה דעב תרוכשמ לבקי םאה ?ונתורשב 

עבקתו ררבת הלא לכ ?ותאולה םולשת לרוג המ - הדובעהמ אצוי 

.י"ב םע 

היהת םימולשתה תטישו הניעב תראשנ ךתוכמס יכ י"בל יתרמא 

.יזרא וא ףיש 'י י"ע םלשל ךדצמ הדוקפ 

.רבטצהל הרקע תורירמל ןתת לאו ךחור רבעת לאו דובעו ץמאו קזח 

[קותרש השמ] ש"מ ךלש 

תונויסינ לשו תרוקיב לע תועיבצמה תויחנה לש תבורעת הז בתכמב שי 

ול ריהבה םג ךא ,הנתשה אל רבד יכ יבא תא עיגרה קותרש .סויפ 

ץילמהל רהימ תאז םעו ,ותדובע לע חקפיש ףסונ םרוג התעמ היהי יכ 

תא ריכעהל םילולעה םירבד םתואמ םלעתהלו הדובעב עקתשהל ול 

עגפ והשמש וא ,הליעוה אל יבאל קותרש לש ותצלמהש הארנ .וחור 

בש קותרש .ותדובעב ךישמהל דוע לכוי אל יכ שח אוהו תושק וב 

יבא ול שיגה ךכ רחא תועובש השימחבו ,רבוטקוא עצמאב םילשוריל 

.ףסה לע התחדנ וז ךא ,ותורטפתה תא 

םיכמסמ השולש 

:ןמוסמ אל ריינ לע די בתכב .1 

ח"צרת וילסכ 'כ םילשורי 

 24.11.37

דובכל 

קותרש 'מ 'ה 

י"אל תידוהיה תונכוסה לש תינידמה הקלחמה שאר 

ןאכ 

,רקיה ינודא 

ינא ןטרפל םוקמה ןאכ ןיאש תוביסמ יכ ועידוהל דבכתמ יננה 

הדות ריסא היהא .תינידמה הקלחמב הדובעהמ יתורטפתה תא שיגמ 

להנמל הילע עידוי םגו תאז תורטפתה לבקל ליאוי םא 'בבל 
.היצרטסנימדאה 

יתרקוה ישגר בטימ תא 'בבל עיבהלו וז תונמדזה לצנל אנ ינשרי 

.ומע יתדובע תונש שש ךשמב ילא יהבאה וסחי דעב 

בר דובכב 

ןהכ ח" א 
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:םדוקה ךמסמל הכיסב דמצומ ,קתפ לע די בתכב .2 

,ןרהא 

תא עיבמ וניא אוה .אל ותו הרתי תונבצע ירפ אוה ףרוצמה בתכמה 

.ולבקל לוכי ינניא ןכ לעו הלוקשה ךתטלחה 

 25.11.37

ש"מ 

קתפ לע די בתכב .3 

,יריקי ןורהא 

תאו בתכמה תא הלכ דע דימשהל ךצעיא .הבושתל יתחמש 

םעפ ךירצ .ךתא רבדל הצור יתייה דועו .וילא ךואיבהש תושגרהה 

.ונמצע ןיבל וניניב המינפ ונכותב [!ךכ] םירודיהה תא רשיל תחא 

[רסח] ךלש 

ויתוריש לע רתוול ותעדב קותרש הלעה אל ןיידע ןכ םא הז בלשב 

עדומ היה קותרש .ודיקפתב ךישמהל הצרתה יבא וליאו ,יבא לש 

.םבשייל ןתינש הארנכ רבס ךא ,תיברעה הכשלה תדובעב םיכוכיחל 

.ךליאו ןאכמ יבא לש ותדובעב שבתשה והשמש רורב םוקמ לכמ 

תובורמ תוחלצה רחאל ,זא אקוודו ,ואישב יברעה דרמה ןיידע היה וז הפוקתב 

םיישקל הכשלה לש תיניעידומה התדובע העלקנ ,דרמה תישאר תפוקתב 

והז .'השולשה ךמסמ' הנכאש המב יוטיב ידיל האב וז הדבוע .םילכסתמ 

ש"מ לא הנפוהש 1938 ראורבפב 21 םוימ הביתכ תנוכמב ספדומ בתכמ 

והילא) ש''א :הכשלב םיריכבה םידבועה ןמ השולש תאמ (קותרש השמ) 

דבועה - (חוליש־ינלסז ןבואר) ז"רו (תליא־ןייטשפא והילא) א"א (ןושש 

םותח ףא ךמסמה .יבא היה םלוכמ קיתווהו הכשלב יעיברה ריכבה 

.'ב"חאל :הקתעה' ןיוצמ ופוסבו ,וירבחמ תשולש לש תוביתה ישארב 

ויתוריינ ןיב רמשנ וקתעהו י8,רבלג ידי לע םסרופ ךמסמה לש ונכות רקיע 

תרכינ הדירי תשגרומ ןורחאה ןמזב' םילימב חתפנה ,בתכמהמ .יבא לש 

אורקל העצהב םייתסמהו ,'ונלש תימוקמה תיברעה היצמרופניאה תמרב 

דציכ הצע סכטנ ןעמל רבדב םיעגונה הקלחמה ישנא לש תוצעיתהל' 

,יבא לש ותדובע לע היומס תרוקיב תעמשנ ,'םירבדה ינפ תא תונשל 

.nu' 227 ,רבלג 18 
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רבחל ,סנכתהל ןוכנל ואר השולשהש הדבועהמ .שרופמב וב רכזנ אלש 

היה אוהש רורב ,הליחת יבאב ץעייתהל ילבמ קותרש לא וחלשלו ךמסמ 

:הז ןיינעב בתכ רבלג .םהלש ירקיעה תרוקיבה דעי 

עקר לע קותרשל השולשה תיינפ תא תוארל שיש דואמ רשפא 

הפוקתב ןהכ לש ויתועידי .ןהכ לש וילגר תא קוחדל םהיתונויסנ 

...ןתמאלו ןקדובל השק היהש תועומש לע רקיעב תוססובמ ויה איהה 

התיה ץראב ןהכ לש ויתורוקמ תוירופב הדיריל תירקיעה הביסה 

.תונוטלשה ידי־לע תיניטסלפה תוגיהנמה לש הרוזיפב הצוענ 

,םהיתועידי תא הכשלה לש םיקיתווה היעידומ ובאש םהמש םישנאה 

דקומב .ץראהמ וטלמנ וא ושרוג ,ורצענ - וחוויד םתוליעפ לעו 

ןוילעה יברעה דעווה ינקסע התע ובצינ אל תיניטסלפה תוליעפה 

,ירפכה בחרמב תויפונכה יגיהנמ אלא ...הנוילעה תימלסומה הצעומהו 

לש םיקיתווה םיעידומה .קשנה יחירבמו םירעב ולעפש םיטסירורטה 

הדיריה העבנ ןאכמו ,םהילא השיג תלוכי ילעב ויה אל ...הכשלה 

19.ותוכיאבו עדימה תומכב 

תורוקמה לא עיגהל םיישק :תיוויטקייבוא היעב ןכ םא התייה הרואכל 

הסינ ןהכ' יכ ןייצ רבלג םנמאו .םישדח תורוקמ סייגל ךרוצהו םיקיתווה 

20,'תיברעה הכשלה לש םיימוקמה םיעידומה ךרעמ תא ןנערלו ביחרהל 

ךשמהב רבלג ריכזהש עדימה עפשמ הלועש יפכ ,ךכב חילצה ףאש הארנו 

טטוצמה עטקב .ישיא ןיינע םג וז השרפב היהש זמר רבלג לבא 21.וירבד 

השולשה לש 'םהיתונויסנ עקר לע' ךמסמה תא תוארל עיצה אוה ליעל 

דע ורפסב ריכזה אל ומצע אוה יכ םא ,יבא לש 'וילגר תא קוחדל' 

אוה .םישרופמ אלו םידדוב םיזמרב אלא ,הלא ןיעמ תונויסינ הז בלש 

22,1934 תנשב הדובעל ןייטשפאו ןושש לש םתסינכ םע םיכוכיח ריכזה 

םהיתויוכמס תא רידגהל קותרש תא ובייחש ינלסזל יבא ןיב תועד יקוליחו 

לע שרופמב בתכ אל אוה םלוא 23.ךכ רחא םג וכשמנשו ,1937 יאמב 

תא לעופב קיחרהל ,דחי םלוכ וא םקלח ,השולשה לש םימדוק םיצמאמ 

.הדובעהמ יבא 

.229-227 'חע ,םש 19 

.n\j' 229 ,םש 20 

.235-230 ימע ,םש 21 

.128 ימע ,םש 22 

.198-196 ימע ,םש 23 
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אל רבלגו ,יל העודי הניא 'השולשה ךמסמ' לש תידימה האצותה 

.היתואצות ויה המו השולשה ושרדש תוצעייתהה המייקתה םא ןייצ 

ךמסמ' תביתכ ירחא םייעובשכ ,סרמב 6־ב יכ קר הלוע תרש ינמוימ 

תעיסנל רשקב ןייטשפאו ינלסז ,ןושש םע הבישי םייק ,'השולשה 

וא וז הבישיב ונודנש םירחא םיאשונ ןמויב ורכזנ אל 24.קשמדל ןושש 

ךכ ,יצחו הנש דוע ותדובעב ךישמה יבא יכ םוקמ לכמ רורב .תמדוק הבישיב 

רבסה שפחל שקבמ ינא ןיידעו .העש התואב םירודהה ורשוי הארנה לככש 

בושח .םיישיא־זיב םיככת לש חונה רבסהב קפתסהל אלו היעבל יניינע 

,תע התואב יבא תדובע לש התוכיא תאו הביט תא ןיבהל דואמ יל 

החתפתה אמש וא ,עצבל היה רומאש הדובעל וירושיכ ומיאתה םאו 

תופוכת .ליעוהל לגוסמ היה אל רבכ הבש הגרדל הכשלה תדובע 

םיכמסמה טעממ הרורב הנומת יל רוציל הסנמ ינאשכ ,ךכ לע יתיהת 

םטועימב יתוא והימתה דחוימב .םירפסב םידדובה םירוכזאהמו ידיבש 

יתאב וליא .תרש לש ינידמה ןמויב יבא לש םירוכזאה םרוציקבו 

רחאל םלוא .טעמכ החינז התייה יבא תמורת ירה ,הז רוקמ יפל טופשל 

יוויטקלס ןפואב הפוקתה תא ראתמ םסרפתהש יפכ ןמויהש יתנבה ןמז 

,םיירקמ םירוכזאל קר וב וכז תיברעה הכשלה ישנא ראש םגו ,רתויב 

.הכשלה תדובע לע הברה ונממ דומלל ןתינ אל השעמלש ךכ 

,הבר הדימב בישמ ,רישע ינויכרא רמוח לע ססובמה ,רבלג לש ורפס 

לש ותדובע יכ הלוע רפסה ןמ .יתייהת לע ,תיעמשמ־דח אל םג םא 

עדימ ףוסיאב ןה ,םימוחת המכו המכב הליעומו היירופ התייה יבא 

הצחמל תימשר וא תימשר תינידמ תוליעפב ןה ,הכרעהבו רקחמב ןהו 

ףוסיאב רתיה ןיב קסע אוה .ברע תוצראב תיתרתחמ תוליעפב ןהו 

,(יולג רמוח ,םידוהי םינעייס ,תינופלט הנזאה) םינווגמ תורוקממ תועידי 

תורוקממ עדימ לש תומיאבו הכרעהב ,םיברע םינכוס לש הלעפהבו סויגב 

רימאה םע רשקה תא להינ םג אוה .םהיפ לע תוריקס תביתכבו םינוש 

םע תוימשר אל עודיי תושיגפ םייק ,יסנאלא וחילש םעו הללאדבע 

,תיברעה תונותיעל תונכוסל םייוצר םירמאמ רידחה ,םיניטסלפ םיגיהנמ 

אפטצמ לאו תוידוהי תוליהק לא ללוכ ,ברע תוצראב תועסמ ךרע 

תאז לכ ,(רבלג לצא תרכזנ הניא הנורחאה הדוקנה)ןאתסידרוכב ינאזרב 

רבלג .יברע הווסמב ץראה יבחרב עדימ תגשהב הרישיה ותוליעפ לע ףסונ 

דומעל ידכ הקיתעה ריעל רדחו ברעתסה' 1938 רבמטפסב דוע יכ בתכ 

.72-71 ימע ,ג ,ינידמ ,תרש 24 
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ירחא ךכ לכ ןכתסהל זעה יכ ןימאהל השק 25.'םש בצמה לע בורקמ 

וייח לע םימויא גפסו ףשחנ רבכש ירחאו הז גוסמ תוליעפ תונש רשע 

.הכוה ףאו 

תובישח התייה קפס אלל ירה ,החוכנ םירבדה תא רבלג ראית םא 

לש תרדוסמה ותלכשה ול ורסח םא םג ,יבא לש ונויסינלו ותדובעל 

,הירוסב ןושש לש וירשק וא ינלסז לש תויטילופומסוקה ,ןייטשפא 

,ותוירחא םוחתבש תועידיה תמרב הדירי הלח תמיוסמ הפוקתבש הדבועבו 

שי תאז םע .הקלחמל ץוחמ לא וילגר תקיחד תא קידצהל ידכ היה אל 

היה שורדו ,ץראב הללוחתה המחלמ :םנמז עקר לע םירבדה תא תוארל 

,ץוחנה תא קפיס אל ךכל יארחאה םא :ביואה תונווכ לע ינויח עדימ 

ףיסוהו חנ אלו טקש אל יבאש איה הדבוע ךא .ופילחהל היה ךירצ 

.היעבה םע דדומתהל ידכ םישדח עדימ תורוקמ חתפל 

.ישיאה םוחתב הבושתה תא שפחלו בושל ךכ םא בייחמ ןויגיהה 

היה בוט :המשא לכמ יבא תא תוקנל ץפח ינניא הז םוחתב םג רומאכ 

אל וליאו ,םתכאלמ תא עצבל דציכ םירחאל ףיטהלמ ענמנ וליא השוע 

הבר הדימבש בושחל הטונ ינא .ומוקמל דורחלו בלעיהל רהממ היה 

דומעל ףיסומ קותרש היה ןכ אלמלאשו ,הז ןפואב ומצע תא לישכה 

.ונויסינו וירושיכ תוכזב הקלחמב ומוקמ תא חיטבהלו ודצל 

ןיבש הפוקתב םיישיאה םיסחיה םוחתב עריא המ יל עודי אל 

יבא שיגה ובש דעומה ,1939 רבמטפסל ('השולשה ךמסמ') 1938 ראורבפ 

םיכוכיחה ךשמה רבדב רבלג לש ותרעהל טרפ ,ותורטפתה תא תינשב 

הזמרנ ,ןושארבכ אלש ,בתכש ינשה תורטפתהה בתכמב 26.ינלסז םע 

חסונ ןלהל .םימולע ורתונ םיטרפהש ףא ,רטפתהל ותוא העינהש הביסה 

.ואולמב בתכמה 

ךמסמ 

:םחפ קתעה ,הביתכ תנוכמב ספדומ 

ןהכ ח"א 

5 ,ירדנפלא בוחר ,המחור 

םילשורי 

ש"ת ירשת א"י 

 24.9.39

.231 ימע ,רבלג 25 

.198 ימע ,םש 26 
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דובכל 

קותרש 'מ 'ה 

תידוהיה תונכוסה תלהנה 

םילשורי 

,רקיה ינודא 

רותב ,וילא יתשגה ךרעב םייתנש ינפל יכ ,קפס ילב ,רכוז 'בכ 

,וישכע .הלבק אל ינודאו יתורטפתה תא ,תינידמה הקלחמה להנמ 

אצומ ינא ,הקלחמה ידבוע ברקב םיררושה םיימינפה םיסחיה חכונל 

תא ,בר תעד לוקש רחאלו הינשה םעפב ,וילא שיגהל ,ץלאנ ימצע 

לש ןושל לכב םעפה ושקבמ יננה .הקלחמב הדובעה ןמ יתורטפתה 

.הנלבקי יכ השקב 

ילא יהבאה וסחי לע בל ברקמ ,וז תונמדזהב ,ול תודוהל ,אנ ינשרי 

.ומע יתדובע תונש הנומש ךשמב 

רקיבו דובכב 

ןהכ ח"א [המיתח] 

,שרדא רשא לכב ,ותושרל דומעא דיתעב םג ןכ רבעבכ - ב"נ 

.םעה תבוט יניעב איהש הקלחמה תבוטל 

.הלבקתה תורטפתההו ותנווכמ ואינהל קותרש הסינ אל םעפה יכ הארנ 

הריקס יבא בתכ דוע רבמטפסב 11-ב יכ הלוע רבלג לש ורפסמ 

24-ב יכו ,הפוריאב המחלמה ץורפ תובקעב ץראב ןוחטיבה בצמ לע 

תדמע' לע ריכזת שיגה (!תורטפתהה בתכמ בתכנש ובש םויב) רבמטפסב 

ןכ םא הארנ אל 27.'המכסהה תולשממ יפלכ םילארשיצראה םיברעה 

.ץרמה אולמב ןורחאה עגרה דע דבע אוה :הלטב תפוקת וילע הרבעש 

וא הדובע ול התייה אלש ךכ ידכ דע אל ירה ,וילגר תא וקחד םנמא םא 

קיודמה םביט היה המ םנמא .הצר וליא החלצהב התושעל היה לוכי אלש 

,ךרוצה יד ןיבהל יתחלצה םרט הכשלה ידבוע ןיב חוכה יקבאמ לש 

.ירשפא יתלבל יבא לש ותדובע ךשמה תא ךפהש בצמ רצונש ןכתייו 

טרפ תונכוסהמ יבא לש ותורטפתה תלאשב ורפסב קסע אל רבלג ירעצל 

ינלסזש םשורה הלוע ומע ךרענש ןויאירמ ןכו ורפסמ 28.רצק רוכזאל 

29.יבא לש וילגר תקיחדל ירקיעה יארחאה היה (ןושש אלו) 

.32,30 תורעהו 303-302 ימע ,םש 27 

.198 ימע ,םש 28 

.לבנע ;םש 29 
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םוי תרחמל בתכנ תורטפתהה בתכמ יכ דיעמ ירבעה ךיראתה 

אלש ותעדב רמגו שפנ ןובשח יבא השע אוהה םויב םאה .םירופיכה 

אמש וא 'בר תעד לוקיש רחאל' טילחה םנמואה ?הדובעב ךישמהל לכוי 

?ותורטפתה החדית םעפה םגש ובל רתסב הוויק ילואו ?אחתירד אנדיעב 

ענמתש הלצהה תשר תא וילגרל שורפי בוש יכ קותרש לע ךמס םאה 
?םוהתל ותליפנ תא 

יכ ירבסב ,הרתי תונטשפב אל ףאו ידמ זעונ שוחינב ןכתסמ ינניא 

.ותורגבתהו ותודלי תונש בור ול הרסחש באה תומדל ףילחת שפיח יבא 

ול אצמנ ףוסבל ךא ,בורוזולראב ילוא ,יבצ־ןבב ותוא אוצמל הוויק ילוא 

סחיה לע ולש תורטפתהה יבתכמ ינשב בתכ ידכב אל .קותרשב הארנכ 

.לודג רבשה היה ףרוע קותרש ול הנפהשמו .ויפלכ קותרש לש יהבאה 

םיצמאמה ותוכזל ופקזנ םא םג ,תירזכא הרוצבו ,ביזכהש באה היה קותרש 

אוה םג תרש ומצע האר ילוא .וחור תא סייפלו יבאב ךומתל םימדוקה 

לע רבגתהל חילצה אלש רחאל ותרמשמ תא שטנש ,יבא ידי לע דגבנ 

ךכ לע ול םלישו ,דוע יוצר וב שיגרה אלש דיקפתהמ שרפו ויתושגר 

אצמנ םימיה תוברב יכ הדבועה איה תירזכאו תינוריא המכ .תורבגתהב 

שידקהש דיקפתמ רטפתהל ץלאנו הצוחה קחדנ ,קוידב בצמ ותואב תרש 

.אלמל ךישמיש ךכ לכ היה בושחשו ,ויתונש בטימ תא ול 

תמחלמ הצרפ התע הז הנהש הבשחמה יתוא המיהדמ בושו בוש 

יבא וליאו ,תולודג תונכס ןפוצ דיתעה יכ ןבומ תעד רב לכלו ,םלוע 

לכ ודיב ןיאשכ ,דבוכמו חוטב הדובע םוקמ בוזעל וז העשב אקווד רחב 

הדלונ ןהבש הריעצהש ,ויתונב שולשו ותשא תא סנרפל תחטבומ ךרד 

תונמאנה תרוסממ הדדוב תחא הגירח הז דעצב התייה .ןכ ינפל שדוח קר 

לכ ןיגפהש יאנת אללו דימת הרטמה תא תרשל תונוכנהמו תטלחומה 

תואמצעה תמחלמ תא םחליהל רתויב העורגה העשב רחב אוה .וייח 

שקבתה החבזמ לעש הרטמה םצע דגנכו םלועבש תובאה לכ דגנכ ולש 

ץוחב תוכמ קר אל גופסל ,ודובכ תא ףא אלא ומצע תא קר אל בירקהל 

תויהל היה דיתע וקבאמ .הבהאב לוכה לבקלו ,תיבמ תונובלע םג אלא 

ךרתשה התעמ :ריחמה תא םלשל ץלאנ ךא ,םלתל רזח הרהמבו ,רצק 

.םיליבומה םע תונמיהל םוקמב רוחאמ 

םימ ואב םנמאש ןכתיי - והשעמ לע יבא תא טופשל רמייתמ ינניא 

הסנא אלש םשכ - תולבסנ יתלב וכפה ותדובע תוביסנשו ,שפנ דע 

ךרוצה יד עדוי ינניא יכ הדבועה אוה יל קיצמש המ .ריחמ לכב וקידצהל 

.ודעצ תא תמאב ןיבהל 
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תואבה □1גשה 

קסע תונכוסהמ ותורטפתה ירחא וייחל תורתונה םינשה שולשו םירשעב 

לכוא ןקלח תא קרו ,בחר םימוחת ןווגמב תויוליעפ לש בר עפשב יבא 

,תחנ רסוחב דימת התעמ הנייפאתה ותדובע לבא ,רוציקב תאז םגו ןייצל 

,םיינונטק דובכ יקבאמב םג ףוסבלו ןיינעל ןיינעמ תונלבס רסח גולידב 

.וימי תא וריבעהו וחוכ תא ותיחשהש 

,תוקרי תריכממ סנרפתהל יבא הסינ ותורטפתה ירחא הנושארה הנשב 

תטישפ דע עיגה הרהמבו ירחסמ שוח לש ץמש ול היה אל ךא 

םיעבראה תונשב .תירוביצ תוליעפל בש הז לשוכ ןויסינ רחאל .לגר 

ילעופ תירב' תרגסמבו תורדתסהה לש תיברעה הקלחמב רקיעב לעפ 

,םידוהיה דצל םיברעה םילעופה תא דגאל דעונש ףוג ,'לארשי־ץרא 

ידבוע לש הלודג התיבש יבא ןגרא רתיה ןיב .תלבגומ התייה ותחלצהשו 

.םיריפחמ םיאנתב וקסעוהש םיברע ויה םבורש ,םילשוריב ןולמה יתב 

ייברע ברקב תורדתסהה לש היתולועפ' יכ תעלוק הרעהב ןייצ ןודנול 

חכונ םיידוהיה םיטסילאיצוסה לש םתכובמ יפי תא תולגמ ,הניתשלפ 

,םיידוהי הדובע תומוקממ םיברע ולשינ ,אסיג דחמ :ימואלה קבאמה 

30_'תיביטרפואוקו תיטסילאיצוס חורב םיברע םילעופ וכניח ,אסיג ךדיאמו 

םלש בלב ןימאה אוה :הז ןיינעב תוטבלתה התייה אל יבאלש ינמוד 

הבו ,ךכמ עבונה לכ לע ידוהיה ימואלה תיבה לש המקהה תמישמב 

הדובעלו ןגוה סחיל ,ידוהיכ יברע ,םדא לכ לש ותוכזב ןימאה הדימב 

לכונ ילואו ,רקחמל תויואר תורדתסהב ותדובע לש הלא םינש םג .דובכב 

.ונימיב יברע־ידוהי םויק־ודל הווקת ץמש ןהמ בואשל 

לש תינוחטיבה תוליעפב יבא ןיידע ףתוש הלא םינש תצורמב םג 
לש הווסמב הנש יצחכ םש ההשו הירוסל אצי 1941 טסוגואב .בושייה 

הירוסל תופסונ תוחיגב הארנכ ותוא שמישש הווסמ ,'הנוב ללוס' דבוע 

חצינש ,ןהכה דוד רעונמ ודידי םע הדובע ירשקב בוש דמע ןאכ .1943 דע 

.ןונבלבו הירוסב בושייה תודסומ לש תיאשחהו היולגה הלועפה לע 

חור יכלה לע טרופמ חוד תינידמה הקלחמה רובע יבא בתכ הצרא ובושב 

לע ,ןונבלבו הירוסב רוביצבו םייטילופ םיגוחב ,הגהנהה ברקב תומגמו 

יבצעמו םיאקיטילופ םע םישגפממו םייולג תורוקממ ףסאש רמוח ךמס 

יתבוחמ !ודתי/ לש ויצמאמל הברה יתכרעה תורמל .ןודנול 30 

תווקל שי ;םיבר םיקויד יא ליכמ רמאמה רעצה הברמל יכ ןייצל 

.ןמיהמ רוקמבכ וב ושמתשי אל דיתעב אשונה ירקוחש 

ח "ס ש ת ,113 םימעפ 
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ןכו 'הנגה'ה לש יברעה (תועידיה תוריש) י"של םג עייס אוה .להק תעד 

יפכ 3י.בר הכ ןויסינ וב רבצש םוחתב תינידמה הקלחמל םורתל ךישמה 

ויפבו ,םעה תבוט לע בשח אוה ,ולש תורטפתהה בתכמ ףוסב בתכש 
.הצילמ וז התייה אל 

,םילשוריב סויגה תכשל להנמל יבא הנומ תואמצעה תמחלמ ץורפ םע 

ןתינ המחלמה םותב .ריעה רורחש דעו רוצמה תפוקתב הז דיקפת אלימו 

הכזי הריעצה הנידמה לש בחרתמה ןונגנמה תרגסמב יכ תופצל היה 

,השק היה ול אצמנש דיקפתה ךא ,ונויסינל יוארה דיקפתל ףוס ףוס 

ידי לע הנומ 1948 רבמצדב .םיניינעה זכרממ קחורמו ןכוסמ ,ינעבות 

,תניועה תרצנב תיברעה הקלחמה גיצנל תורדתסהה לש לעופה דעווה 

לש ובלב (ןבומכ הגלפמהו) תורדתסהה תוליעפ תא ססבל וילע לטוהו 

טופשל יתלוכיב שיש המכ דע .הנידמב ירקיעה יטסינומוקה זועמה 

ירבח ינש תריחבב רתיה ןיב האטבתהו הבר דיקפתב ותחלצה התייה 

דיתע אוה .תונושארה תוריחבב י"אפמל תברוקמה המישרמ םיברע תסנכ 

ךשוממ קותינ ךות ,םינש שולשכ הז הבוט יופכ דיקפתב תושעל היה 

ול ןתינשכו ,(תרצנב ותא וררוגתה םירופס םישדוח קרש) ותחפשמ ינבמ 

.וינפב תולוענ תותלדה תא אצמ םילשוריל בושל ףוסבל 

יפכ ,םיאתמ דיקפת תאיצמב ול רוזעל וסינ םימיה רבכשמ וידידי 

עשוהי ןה וילע וצילמה 1950 יהלשב .רמשש םיבתכמה יקתעה םידיעמש 

,תירטש רוכב ןהו ,הלשממה שאר דרשמב םיברע יניינעל ץעויה ,ןומלפ 

,חוליש־ינלסז .דעסה דרשמב םיברע יניינעל יארחאה תרשמל ,הרטשמה רש 

דיקפתל וילע ץילמה ,תודידי ישגר ול רמש םהיניב םיכוכיחה תורמלש 

םיאתמ רתוי דמעומ אוצמל תלוכי אל יתרכה בטימ יפל') תרצנ לשומ 

לכ ךא .([1951 ראוניב 17 םוימ יותס ןמענל בתכמ ךותמ] 'הז דיקפתל 

.ונושלכ ואיבאש ןהכה דוד לש ובתכמ דחוימב בל רימכמ .ירפ ובינה אל הלא 

ךמסמ 

:הנושארה תסנכה לש ריינ לע ,די בתכב 

 9.5.51

הפיח 

,יריקי םייח ןורהא 

םיברק תסנכה ימי הנהו .םימיה לכ ךל יתבתכ אל יכ חלסת 

.617,523 ימע ,רביזג 31 
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,(לאמשמ) הרוזולרא ,(זכרמב) הנדרי :םהיתונב שולש םע םייח ןרהאו הכלמ 

(רוטקפס לארשי :םוליצ) 1940 ,(ןימימ) תימלושו 
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לע ינופצמ ינפקנ םייתניב ךא םילשוריב שגפהל ונל ןמדזי בושו 

.יתקיתש 

לש תואצות אלל ךא ךנינעב דחא טפשמ השמ םע יתפלחה השעמלו 

ונגסכ דובעת םא חמשי יכ ךכל המודה והשמ יל הנע אוה .שממ 

החנ יתעד ןיא - .ותמכסה תתל ןומלפ ךירצ ךכל לבא ןומלפ לש 

.םיקה םיסחיה בצמב וז הבושתמ 

.ךניבל יניב רבדה היהי םיתניבו םילשוריב הזב חחושנ דוע 

ךלש 

ןהכה דוד 

,ותברקב הרשמ יבאל אוצמל ןיינועמ היה אל תרשש קר אל :רורב רסמה 

,םירחא לצא הדובע אוצמל ול רוזעל דחוימב ןיינועמ היה אל ףא אוה 

אצמ אל ןוירוגךב םג .עישוהל היה לוכי אל ,םהיניב ךוותל ארקנש ,ןהכה דודו 

ותונמל הצר אל ילוא וא ,יבא לש וניינעב ומצע תא חירטהל ןוכנל 

לככ היהש אוהש ףא ,םרעשל הסנא אלש םילוקישמ ,הבושח הרשמל 

התודע יפל) תרצנב השקה הדובעל יבא לש ותחילשל יארחאה הארנה 

םינשב .(דיקפתה תא תורישי וילע ליטהו וילא ןוירוג־ןב ונמיז ימא לש 

םירצק םירכזמ םישיאה ינשל חלשו ודובכ לע תחא אל יבא לחמ תואבה 

הצוחמו לארשיב םיברעה םע םיסחיה בצמ תא חתינ םהבש םיכוראו 

תוירשפא תוברקתה יכרד ללוכ ,הלועפל תונוש תוצלמה ץילמהו הל 

םטע ירפמ תוסמונמ תובושתב דימת הנענ אוה ;תונוש תויברע תונידמל 

ומצע תרשמ .ישארה דבוכ לכב' ונודיי ויתועצה יכ םירזועו םיריכזמ לש 
T ־ 

דיחיו דחא בתכמ תונכוסה תא יבא תביזע רחאלש הפוקתה לכמ אצמנ 

םתב תנותחב ףתתשהל לכוי אלש לע ץוחה רש לצנתה ובו ,ירוה לא 

םימולישה םכסה לע םותחל ידכ ל"וחב תעה התואב היהי יכ הרוכבה 

לש ישיאה ונמוי יכרכ תנומשב .(1952 רבמטפסב 4 םוימ ודי בתכב בתכמ) 

,דבלב תחא םעפ יבא לש ומש רכזנ ,בקעי ונב הכירעב ומסרופש ,תדש 

:היינש תיתחפשמ הנותחמ תרש לש ותורדעיהל רשקב תאזו 

לש ותב ,הרוזולרא לש התנותח תא הרופיצ המצע לע הלביק םויה 

ינא וליאו ,םילשוריב 'םיכלמה' ןולמב הכרענש ,ןהכ םייח ןרהא 

דרשמ יחרפמ דחא םע ריאמ השמ לש ותב תנותחל םי־תבל יתעסנ 

32.ץוחה 

.(1956 טסוגוא) n' 1649-1648\1 ,ו ,ישיא ,תרש 32 

ןהכםייחןרהא,יבא/ןהכ'בןורוד 140 

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sun, 02 Jul 2017 19:01:10 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



הנומ זאו ,1955 דע תורדתסהה לש תיברעה הקלחמב דובעל ךישמה יבא 

להנמ היה הצעומב ןורחאה ודיקפת .םילשורי ילעופ תצעומ תוריכזמ רבחל 

קסע תורגסמה יתשב .ריעה תצעומ רבח היה דבב דבו ,תוברתה תקלחמ 

יניינעב הצרהו תונותיעב םירמאמ םסרפ ןכו ,תיתוברת תוליעפ ןוגראב 

הלא לכב .תעה לכ והוקיסעהש םירחא םיניינע עפשבו יברעה םלועה 

יקבאמו םיכוסכס םיפוצר ,תונטק םוי לש םייח הלא ויה .המחנ אצמ אל 

ודובכ לע םחלנ ,וחרוכ לעב ומכ םהילא ררגנש ,הגלפמב םיינונטק חוכ 

.ףצקו ןויזיב ידכו םימודמו םייתמא תונובלע דגנכ 

היה הלא םינשב .יבצ־ןב קחצי םע םיסחיה ויה וייחב רוא תדוקנ 

ןווגמ ןגראו םזי אוה .'אישנה תיב ןב' - תיאני לחר תרדגהכ - יבא 

תרמשנה תרוסמ ,תוכוסה גחב חותפ תיב :תרוסמל וכפה ןקלחו ,תויוליעפ 

םיינועבצ םיטושיקב אישנה תכוס תא טשקמ היה ומצע אוה) םויה דע 

יריש לש הביסמו ,(החפשמה תסנרפל םרכמל ידכ ותודליב ןיכהל דמלש 

ןמלז אישנה ימיב םג הרמשנש תרוסמ ,םירופיכה םוי יאצומב תודע 
.רזש 

יכ הנבהל תושחכתהה התייה יבא לע התחנוהש הנורחאה הכמה 

1961 טסוגואב תישימחה תסנכל תוריחבב םידמעומה תמישרב ללכיי 

יכדרמ ,רחא דמעומ ;םערב השמ לש ודצל י"אפמב םילשורי זוחמ גיצנכ 

וליפא ךא .זוחמה לש ינשה גיצנכ ןורחאה עגרב ומוקמב הנומ ,רז 
תטלחומה תונמאנה .ותוביוחמ לע רתוול ול המרג אל גפסש וז הכמ 

גרד לכמ םינקסעש םימיב ,דוע ןבומ וניאש רבד איה םג - הגלפמל 
:אמיאכ הומכ הגלפמהש רמול גהנ אוה .הלאמשו הנימי םתוחונל םיגלדמ 

ןיאש םשכו ,ךכ וז םג ,תחלוס ךכ רחאו תזגורו תסעוכ םיתעל וז המ 

באכ ונממ ךסחנ ילוא ולזמל .תרחאה תא םישטונ ןיא וז תא םישטונ 
םישנאמ יתעמש דוע ותריטפ ירחא הנש םירשע .י"אפמב גוליפה לש בלה 

.'א' דימת עיבצהל םהל רמאש ינפמ הדובעה תגלפמל ועיבצהש 

תויעבמ לבסו ,ונמז םדוק ,תוריהמב יבא ןקדזה תונורחאה ויתונשב 

רוציקל ומרת תונורחאה ויתונשב םילוכסתהו תובירמהש המוד .תואירב 

חוכב היה םא קפס הרקמ לכבו ,דעומב הנחבוא אל ותלחמ .וימי 

ןחלוש לע תמו חומב םד ףטשב הקל אוה .תע התואב ועישוהל האופרה 

ונורא .ב"כשת רייאב ח"כב םילשוריב 'הסדה' םילוחה תיבב םיחותינה 

,שתומו הלוח זא היה רבכש ,יבצ־ןב .םילשוריב תורדתסהה תיבב בצוה 

הז ודידיו רבעב ודוקפל ןורחא דובכ קולחל אב ,וייחל הנורחאה הנשב 

םיפלא ילואו תובר תואמ ךא ,ינוי תישאר לש ברש םוי היה .תובר םינש 

סוארטש בוחר הארנ םיתבה דחא גגמ ומלוצש תונומתב .היוולל ואב 

ח"סשת , 113 םימעפ 
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לבא תועדומ ואלמ םינותיעה .םדא ןומה ףצומ היוולה עסמ ךלהמב 

וגהנמכ ךא .םינווגמ םימוחתב ולעופ תא וריכזה םיבר .הרכזא ירמאמו 

.רוביצה תעדותמ םלענ ומשו חכשנ הרהמב ,םלוע לש 

ינאו יבא 

.יתוסנתה םוחתל רבעמש השוחת איה ןבל יבא לש הזעה ותהימכ 

וברקתה רבכש ,ירוהו ,תיעיברה םתב תדלוה זאמ ופלח םינש עשת 

רבכ ,בוש התרה ימאש ררבתהשכ .ןבל הווקתהמ ושאונ ,הדימעה ליגל 

וארש ףא .םידליל םא התייה הרוכבה יתוחאו ,יתויחאמ םייתש ואשינ 

ששח תורמל - הנורחאל יל ררבתהש יפכו ,תצקמב ךיבמ והשמ ךכב 

תושגרתהה לע .םלועה ריוואל תאצל ילע רזגנ ,ימא לש המולשל 

ךא ,הברה םירופיס יתעמש ונב תדלוה םע יבא תא הזחאש המוצעה 

קמחש ,ביהצמ םיבתכמ קולבב .הבותכ תודע םג יל האצמנ הנורחאל 

.יתדלוה לילב ירובע רבחל יבא בשיש בתכמ יתאצמ ,יניעמ הנורחאל דע 

דעש עובשה ךלהמב .םיימעפ הב ליחתה אוהו וילע התשק הכאלמה 
.םיזופח םיטפשמ םשר תירבה 

יפל) קדנס תויהל ןמזוה תרשו ,םע בורב גגחנ הלימה תירב סקט 

,(יתוחא ינבל קדנס שמיש רבכ ומצע אוהש ,יבצ־ןב אישנה תעצה 

הניאשמ התע ,יבאו תרש ףוס ףוס תמאב וסייפתה ילוא .הנמזהל הנענו 

לש הנושארה הרושהמ וקחדנש ימ םע תונמיהל םהינשל לרוגה 

םע' תאצוה ךרוע ,1957 טסוגואב ,זא היה תרש ?םיילושה לא םישועה 

ינויבו ,ץוחה רשו הלשממה שאר היה דוע ןכ ינפל םייתנש - 'דבוע 

ישיאה ונמוי םסרפתהשכ .ץוחה רש דיקפתמ םג רטפתהל ץלוא 1956 

ינש לש םהיסחי תכסמ לע והשמ דמלא אמש ,ןיינעל רוכזא יתשפיח 

ונמויב םוי לכ םושרל גהנ תרש .הברה םירורמ םהייחב ועבשש םישיאה 

ביחרמ היה הנפתהשכו ,םויה יעוריא לש יתיצמת דלש תורופס םילימב 

םוי ותואלו - רבדב התייה הנווכ אמשו ,הרקמה וא לרוגה הצר .טרפמו 

33.'תירבה' :דבלב תחא הלימב רכזנ עוריאה .טוריפ אלל ,דלש קר רתונ 

13-12 םימיל ,ןמוי תרש בתכ אל 1957 טסוגואב 17 דע 6 םימיב 33 
אוה טסוגואב 13 ישילש םויל םושירה .דבלב דלש םשר טסוגוא 

,הכירע בוש ,תירבה ,"רדהנ" - ןמלז ,רפסה תכירע' :ןלהלדכ 

'תינידמ תפסנת .הכירע ,"ןורש"ל העיסנ ,ץכ ,דלפנדייו צ"המא 

.(2280 ימע ,ח ,ישיא ,תרש) 
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יכ קר ףיסוא .תעדל לכוא אל ,ויפלכ שח וא יבא לע תרש בשח תמאב המ 

,תרסוימה ותוקלתסה ינפל בר אל ןמזו ,יבא תריטפ רחאל םינש שולש 

.הבר הביחב ינמדיק אוהו ,יתויחאו ימא םע תרש לש ותיבב יתרקיב 

.'רקיה ידלי' םילימב חתופה הפוקת התואמ ילא ובתכמ ימע רומש ףא 

אלו ,ןמיהמ רואית רוסמל לכוא אל המצע תירבב עריאש המל רשא 

לש וייחב עירכמ םוי ותוא תא רזחשל ןורכיזה לש ודי רצוק לשב קר 

.םלצ ןימזהל םעפה םג יבא חכש ,הברה ותושגרתה לשב .ידוהי לכ 

ורתונ ,שמח יל ואלמ םרטב יבא תא יתדביאש ינפמ אקווד ילוא 

ותוא רכוז ינא .רמשל יתצמאתהש ,ונממ תונורכיז לש תובר תורשע יל 

םלעתמו תומיוסמ תועשב ובל תמושת אולמ תא יל שידקמ ,ףעוזו חמש 

ינניא רבכ םינשה ףולחב םנמא .תורחא תועשב ,ויניינעב עוקש ,ינממ 

ינאש יפכ וא העש התואב ויהש יפכ ינורכיזב םיתורח וינפ םא חוטב 

הברמלו .דוע רזחשל חילצמ ינניא ולוק תא םגו ,תונומתהמ םריכמ 
.תמאב וריכהל ידכמ ריעצ יתייה רעצה 

יתיצר הליחת .דוע דומלל יתלדתשה ינאו ,וילע יל רפוס תובר 

רבעמ ,תמאב היה םדא ןימ הזיא .ןיבהל יתשקיב ךכ רחא ,תעדל 

םיבשה תונורכיזה ירבשל רבעמ ,תודגאל טא טא םיכפוהה םירופיסל 

תוברב ךא ,םיכמסמה לא יתינפ ישופיחב ?םהירכוז תובלב םיבצעתמו 

םתודעשו ,היולג ןושלב דימת םירבדמ םניא םה םגש יתנבה םימיה 

לע תוקפסמ תובושת לבקל לכוא אל םלועל יכ יתדמל .תלבגומ 

ינא ןיידע ךא .ורושאל ותוא יתנבה םא קפסה ראשיי דימתשו ,יתולאש 

יתנבהש טעמהמ .השדח הלאש הביצמ הבושת לכשכ םג ,תוסנל ףיסומ 
.רפסל הסנא 

,תושעל ,לועפל תדמתמה תונוכנה ,לוכ םדוק ?וב דחוימ היה המ 

.שיא התא היה ,שיא ןיאש םוקמב :רמוא היה אוה .המישמ לכל בדנתהל 

רדעיהב ותחפשמ תא סנרפל אצישכ ,ותודלי רחש זאמ ועבט היה הזכ 

טעמ אל דימעהש ,ורודב אל יאדווב ,דיחי היה אל אוה .תאז השעיש רחא 

האילפמהו - תפתושמה הנוכתה יכ הארנ רוחאל טבמב .םייתמא םיצולח 

רבד רוציל ןתינש הנומאה ,תוימיטפואה התייה םהלש - רתויב 

לבקל ,ילוא חרוכה ,תונוכנה התוולנ ךכלו .םולכ אלמ טעמכ המ 

ףולחב .השק העש לכב בל ץמואב גוהנל ,ךירצ םא לובסל ,תוירחא 

אללש םימגפ ףושחל ,ורוד ינבו יבא תא ,םתוא רקבל םג ונדמל םינשה 

אקווד םתוא תונגל ונלחתה .םעפ אל ושעש םירעוכמ םישעמו םהב ויה קפס 

,םעפ לש היצזילאדיאל רוזחל שקבמ ינניא .לוכ תפרושה םתוביוחמ לע 

הצור יתייה תאז לכב ךא ,תויועטלו םימגפל באכ דע עדומ ינא ירהש 

ח"סשת ,113 םימע□ 
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םירידנ :רמול ינוצרב יבאל רשאבו .םהישעמ לש םסקהמ והשמ רמשל 

.ךכ לכ הפיו בוט שומיש בלה ץמואב השענ םהבש םירקמה 

.םייחה תבהא איה ,הכרעהל דחוימב היוארהו ,וב התייהש תפסונ הנוכת 

אוה .דוקרלו רישל ,לוכאל בהא ,לייט ,דמל ,דבע אוה תצרפתמ הייגרנאב 

יתבב שקובמ ןזח וליפאו םיירוביצ םיעוריאב החמשה דקומ היה 

ורוד ינבמ םיבר לש המלידל עלקנו ,רודיהב שבלתהל םג בהא .תסנכה 

האנהה ןיבל חותפ ןוראווצב 'תידמעמ'ה העפוהה לש המכסומה ןיב 

תויחל אליממ ץלאנ וייח בור לבא .תורדוהמ תובינעו תופילח תשיבלבש 

.תחוורמ הרידל רובעל הכז ותומ ינפל םיישדוח קרו ,םוצמצב 

.הלמחה וב השלוש ירה ,םייחה תבהאו חורה זוע וב ולפכנ םא 

היה תפכא ובלב קומע :תויתלעות וא םינפ תדמעה התייה אל ןאכ 

תאשל היה לוכי אלו ,בער תפרח דמל ורשב לע .םדא לכ לש ולבס ול 

רקיעב ,דבכ היה ריחמה .ותיבל םפסוא היהו םיבוזעו םיבער הארמ 

םינשה תיברמ ויחשו ,רוסחמ תחא אל ועדי םה ףאש ,ותחפשמ ינבל 

גאד אוה :ותונשל היה לוכי אלו ועבט היה הזכ לבא .תקנוח תופיפצב 

.דחאכ םירזלו החפשמ יבורקל ,םלוכל 

םידוהי ,םוי ישק םישנא יתשגפ .הצרעהבו הבהאב ותוא ורכז םיבר 

העמד התלעה ומש תרכזהשו ,הסנרפ תאיצמב םהל רזעש ,םיברעו 

םינש רובעכ םגש םינוש םינמזב הדובעל וירבחב יתשגפ .םהיניעב 

ומש חוכב היה דוע ותומ ירחא הנש שמחו םירשע .ונדבא תא ובאכ 

ןברס דיקפ .תיתורדתסהה היטרקורויבה יכובמב םירודה ירובע רשייל 

עדונ - יתמזןב אלש - םייתניב ןכש ,רזוח רוקיבב עיתפמב ךכרתה 
.'?חונמה לש ונב התאש יל תרמא אל המל' :יסוחיי ול 

,ףוסיאב ןהו האירקב ןה האטבתהו לובג העדי אל םירפסל ותבהא 

הכירכל רסמ ברע תוצראב ויתועיסנב הנקש םירפס .רומישבו השיכרב 

(המולע ךרדב ונממ יתשריש) ידמל הנוגמ לגרה ול היהו .תרדוהמ 

יבתכב םוי םוי ארק אוה) םירפס םתואב תינשנו תרזוח האירק לש 

רבעמ אמייק ינב םירבד בותכל ץמאתה אוה .(ך"נתבכ ןוסלנצכ לדב 

יגהנמ לע ףסאש בר רמוח אצמנ ויתוריינ ןיבו ,תונותיעב וירמאמל 

אוה לבא .םירחא םיניינע לעו סרפ ידוהי תליהק לע ,םאלסאו תודהי 

ךא םיבר םילעפמ תובהלתהב ליחתהל לגרהה וב טלש יכ ,דימתה אל 

.אבה ןיינעל הנופ היה חור רצוקבו ,יוצימ ידיל םאיבהל אל 

םירבד לש הנטק אל המישר דוע ףיסוהל רשפא תאז ותשלוחל 

ךראירטפהמ והשמ וב קבד יצולחה וכוניח תורמל .ותבוחל ורכזייש 

תורמל ,ימאל וסחי .(ירבג טסיניבוש - ונימי ןושלב וא) יחרזמה 
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הילע ליטה תיבהמ תוכשוממה ויתויורדעיהבו ,ליבגמו קנוח היה ,םתבהא 

תדמתמ הדרחו תונתעד ,תונשקע וב ויה .טעמכ ירשפא יתלב סמוע 

ידיל ויתונורשיכ תא איבהלמ ונממ וענמו ותליפנל ומרת ולאו ,ודובכל 

.יוארה םיוצימ 

םישרמה ,תוריתסה בר הזה שיאה לע בותכל דוע שי הברה ךכ לכ 

,ויתואנשו ויתובהא ,ויתורוקו ויפוא לע ,זיגרמהו עשעשמה ,בוהאהו 

:ןוחטיבב ןועטל לוכי ינא דחושמ דע בשחיא םא םג .ונולשיכו ותחלצה 

.ול אצמיי דוע ילוא .רשכומ ףרגויבל יואר אוה 

ןורכיזו הווכש :רבד ףוס 

םיאצאצ יבא וירחא ריתוה לוכה ירחא ?הכ דע רופיסה בתכנ אל עודמ 

תוביסה .ומוסרפל גואדלו ורופיס תא רפסל ולכיש םיבר החפשמ ינבו 

.רמוח תאיצמ התייה תירקיע היעב .תוטושפ ןניא יאדוובו ,תובר ךכל 

קיפסה אל םירדוסמ תונורכיזו ,דבלב תורצק תופוקת ןמוי םשר יבא 

ןכש ,םיבר םיישקב ולקתנו רמוח ףוסאל יתויחא וסינ רבעב .בותכל 

.רבדל ובריס יבא לש וירכממ םיבר .הלק התייה אל םינויכראל השיגה 

ינפל המ ןמז יכ יתוחאל רפיס ,תורדתסהה שיא ,ןומלש לאומש ודידי 

קולחל בייח אוהו ליכה ילבל דע אלמ ובל יכ רמאו יבא וילא אב ותומ 

תא עיבשה ובל לע רשא תא קרפ םרטב ךא .והשימ םע ויתודוס תא 

.ונממ עמשיש המ לכ תא ורבק לא ומע חקיי יכ ך"נתה רפס לע ורבח 

רפיס רשא תא תולגל בריס ותומ םוי דעו העובשה תא םייק ןומלש 

,תודע רוסמיש השקבב יתוחא התנפ וילא םגש ,ןהכה דוד .יבא ול 

םאה ?הבר הכ תואנקב ורמשנש תודוסה םה המ .ףקות לכב בריס 

,םינויכראה יכמסמב התע םיפשחנה םייאשח םיניינע םתואב רבודמה 

ןיאש םישעמ םג ויה אמש וא ?לרוג ירה םהילעבל וארנ םתעשבשו 

ןגהל קר וסינ ילואו ?תולגתהל םידיתע םניאשו ,םיכמסמב רכז םהל 

םהיתובירמ לע וזבתיו םתוינונטקב ופשחיי לבל םירבח לש םדובכ לע 

רתווינ ונאו ,םישעמה ירוביג תויפ תא רצונ תוומה ?תילכתה תורסח 

ןיא .ואל םא םרושאל םהיתודוס חונעפ ונידיב הלע םא קפסב םלועל 

.ךכש בוט ילואו ,םלוע לש ועבטמ אוה הז קפסש אלא תאז 

העשהש םושמ ילוא ,םיברב רכות ותלועפש יבא הכז אל וייחב 

םיבר תודוס וכפהשכ ,תואבה םינשב םג ךא .ידמ תמדקומ התייה 

ועדונ בושייב ןיעידומה םוחתב םיליעפה לש םהיתומשו ,ללכה תלחנ 

ןהכ םייח ןרהא ,יבא / ןהכ 'ב ןורוד 146 

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sun, 02 Jul 2017 19:01:10 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



ימ תא ריכזהלו רוכזל חרוט וניא טעמכ שיאש היה המוד ,רוביצב 

ומע ןויאירב .ךכ רחא ורסמתהש םיבר הלועפ ימוחתב ץולחה היהש 

הפוקתה לש הירוטסיההמ יבא לש ותומלעיה תדיחב םג רבלג עגנ 

וצר - םירחאו ןינד ארזע - וירחא ואבש הלא' :וחיכשהל וסינש ןעטו 

היה ,םירחאו רבלג וזמרש יפכ ,תמאב ילוא 34.'םידסיימכ בשחיהל 

לוכה ירחא .ךכב ןימאהל שש ינניאש ףא ,ותוא חיכשהל ןווכמ ןויסינ 

הכרד ילושב ולפנ רופסמ םיבר םדא ינב :יעבט ךילהת םג ןאכ היה 

םמשש הלא רפסממ םינומ תרשע בר םיחכשנה רפסמו ,הירוטסיהה לש 

שי החצנהל םיכוז םימיוסמ םישנאש הדבועה תא אקווד .רמתשנ 

בושח היה ,וייחב ,ומצע יבאל :ןועטל ןתינ ןכ ומכ .ןפוד תאצויכ תוארל 

ירה ?ךכל שי תובישח וזיא ,ותומ ירחא ךא ,ןבומ ךרוצ והזו ,רכויש 

םא םהל עצב המו ,רכש םהל דוע ןיאו המואמ םיעדוי םניא םיתמה 

םמע תושעל שיש 'קדצ'ב םהל שי תלעות המ ?םרכז חכשנ וא רמשנ 
רבדה בושח םיתמל אל יכ איה ידיב שיש תחאה הבושתה ?לוכיבכ 

אוה החצנהה תמישמב שקבל שיש םעטה .ויחי דוע לכ ,םייחל אלא 

.ןורכיזה ידי לע החכשה תרבדהל הוולנה ,ןוחצינה לש םיענה םעטה 

,תוומה לע - ןטקו יקלח םנמא - ןוחצינ ,ךכב שי והשלכ קופיס 

ךכב ץופחנ םא ,ונחרוכ לעב יכ איה תרחאה הבושתה .שונא תדימכ 

ונתוא םיצלאמ ונב םייומס תוחוכו ,רבעב םירושק ונייח ,ואל םא 

חוכ וליפא םיתעל ,השקו לפא חוכ והז םיתעל .וצברמ וריעהל 
.הבהאה 

,ןבהש ךכמ רתוי יואר המ :ילא המישמה הלגלוג םימיה תוברב 

,המישמל יתכשמנ םנמא ינאו .ויבא לש ורופיס תא רפסיש אוה ,שרויה 

הב דומעל ינממ ענמו ידי תא לבכש ,השק ימינפ קבאמ ךותמש ףא 
אלל ונתיבב ורתונש ריינה תומרעב תוכורא יתרבנ .רבד לש ופוסב 

,תואצרהל יבא ףסאש רמוח הברה ,הדובע ינמוי טעמ ,םיבתכמ - רדס 

רדס םהב ליטהל יתיסינו ,םילשה אלש םילעפמל הנכהכו םירמאמל 

,םהיבא םש תא וחיצנהש םינבל תואמגוד המכ יניע דגנל ודמע .והשלכ 

ינמוי תא ךרעש ,תרש בקעי לש והשעמ קפס אלל אוה םהבש אלפומהו 

תורכיה אלל .תואנקב ומש לע ןגהלו ורכז תא רוצנל ףיסומו ףיסוהשו ,ויבא 

ותברק לשב קר אל תאז תושעל היה לוכי יכ שחנל זעמ ינא תישיא 

לכ .ולש ותלוכיב ימצע ןוחטיב הליחת שכרש ינפמ אלא ,ויבאל הברה 

תורמל .תרחא וא וז הרוצב ויבאב ולש תואמצעה תמחלמ תא םחלנ ןב 

.לבנע 34 
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תושעל ולכיש ימב אנקמ ינא ,בסהל הלולע וז המחלמש באכהו ישוקה 

ןיאש תירוטסיה תומד לש ןורכיז דגנכ אלו ,םייקו יח בא דגנכ תאז 

.בתכנ אל רופיסהו ,ידמ בר היה ישוקה .תובושת בישהל החוכב דוע 

,רומגל הכאלמה ילע אל יכ יתאצמו יתרבס .העשה הלמג ףוסבל 

םלשה רפסה תא בותכא אל םא םג .הנממ לטביהל ישפוח ינא ןיא יכו 

היהאו הלא םיטעמ םירבד בותכא תוחפל ,החפשמה לע וא יבא לע 

ידכ ,םרופיס תא רפסל וכז אלש יתחפשמ ינב רתילו ימאל ,יבאל הפל 

.םערזמ ףוסי אל םרכזו ,םתעדל לכוי ךכב ץפחה לכש 

ןהכ םייח ןרהא ,יבא / ןהכ 'ב ןורוד 
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םייפרגוילביב םירוציק 

־ץראב סופדה תונמאל □יוש 400 :סופדה תונמא ,יקצילוא ףסני 

ג"לשת תפצ ,לארשי 

דיבא־לת ,1947-1918 ,בנשייב ןיעידומה :תלצבחה ישרנש ,רדלג דאני 

ב"נשת 

ל"שת םילשורי ,המוחב םינבא ,ןהכה םייח לאפר 

ג"לשת ביבא־לת ,םיבר םימי ריע ,ןבא־רה תימלוש 

25 ,םימי העבש :תונורחא תועידי ,'ןנשארה ברעתסמה' ,ןנדננל ןורי 

.1992 רבמצדב 

:רמשמה לע ,'רבלג באוי םע ןויאיר :םתוא וניבה ן7ר וליא' ,לבנע האל 

1992 רבמצדב 11 ,םתוח 

:תידוהיה תונכוסהו הללאדבע :תינדריה היצפואה ישרוש ,ןר ןנרי 

1991 ביבא־לת ,1948-1921 םיסחי לש הימנסנא 

־רניעב הללאדבע רימאה תומדא לע היצפואה תשרפ' ,אריפש הטינא 

,'הללאדבע רימאהו תינויצה הלהנהה ןיב רשקה תישאר :דבכ־לא 

345-295 ימע ,(ד"לשת)ג ,תונויצה 

1978 ביבא־לת ,ח-א ,ישיא ןמוי ,תרש השמ 

ט"לשת-ח"כשת ביבא־לת ,ה-א ,ינידמ ןמוי ,— 

1959 ביבא־לת ,ד ,וינובו בושיה יצולחל הידפולקיצנא ,רהדת דוד 

ח"סשת ,113 םימעפ 
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