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דועיתלר0ןכ 

ךרוע תונורכיזמ 
,שדוחמה בינ לש וכרד תישארל 

:תירבה תוצראב םיריעצ םירפוס לש תע בתכ 

ט"ישת-ת"ישת ,תונושאר םייתנש 

יאלפ השמ 

קרוי וינב ירבעה רעונה תורדתסה המקוה (1936) ו"צרת תנשב 
ןוגראה לש תורטמה תחא .הקירמאב תירבעה תורדתסהה תמזויב 
רעונה ןוגראל") "ירבע רעונל ירבע ןותע" איצוהל התייה ריעצה 
;467 ימע ,ו"צרת רייא ז"ט ,חכ 'לג ,וט הנש ,ראודה ,"ירבעה 

.(505 ,ו"צרת ןוויס 'א ,זכ ,"ירבעה רעונה לש דוסיה-תפסאל" 
,"תויעוצקמ" תודוגא דסייל הטילחה ירבעה רעונה תורדתסה 
אטבמ ילכ ,בינב חווד ךכ לע .תורפסל הדוגא התייה ןהמ תחאש 
1936 תיחרזאה הנשה םות םע עיפוהל לחהש םיריעצ םירפוסל 

רבמצד ,א 'לג ,א הנש ,בינ ,"ירבעה רעונה תורדתסהב שדוחה") 
.(23 ,[ז"צרת תבט] 1936 

רפוסל ירבע ןוחרי ,בינ תא איצוהל הליחתה תורפסל הדוגאה 

תעונת ינגראממ ,בוקבק בקעי בתכ ,"תירבע הריוא תרצונ" .ריעצה 
תורפסה תודלות רקוחו תירבעל רוספורפ ,ןוחריה ךרוע םימילו רעונה 

דוסיה חנוה ךכב יכ הווקת תעבהב םייסו ,הקירמאב התוברתו תירבעה 

.(םש ,בינ) הקירמאב ירבעה רעונה לכ לש תיצרא העונתל 

ךרוצה לע תכרעמה העידוה ןוחריה לש ןושארה ןויליגה שארב 

המקש םירבע םיררושמו םירפוס לש הרובח"ל תיתורפס המב םויקב 

.השידחה ונתורפסב בושח םוקמ תספותהו המחלמה ןמזמ ןאכ ונל 

ןויסנה תא תושעל דדועמ חכ ונל םישמשמ םהישובכו םהיגישיה 
."הזה עונצה 

הסנכוהש תרתוכ - "םיריעצ םירפוסל אטבמ-ילכ"כ עיפוה בינ 

.ח :םיכרוע השולש ונהיכ תכרעמב .ןוחריה רעשל ג ןויליגמ 
ופתתשה הנושארה תרבוחב .דנלדירפ .ד .או ץישפיל .ח ,ץיבומרבא 

רשא ,ץישפיל .ח ,ןומיסקמ הידעס ,ץיבומרבא םייח ,ליירפ לאירבג 

ב ךרכמ .(רעשב ,םש ,בינ) םירחאו בוקבק בקעי ,יקסרימוקליוו 
םייח ידיב ךרענ בינו "םיריעצ םירפוסל ןוחרי"ל תרתוכה התנוש 
,ח"צרת וילסכ ,א 'לג ,ב ךרכ ,בינ) ליירפ לאירבגו [ףיל] ץישפיל 
ררושמה ויה םהבו תעה בתכ יכרוע ופלחתה םינשה ךשמב .(רעשב 
קרוי וינב ידוהיה יגולואתה רנימסה דיגנ םימיל ,ןהכ ןושרגו ימרכ .ט 

.(רמאמה ףוסב םיכרועה תמישר ואר) 

םידחא םישדוח .לארשימ טנדוטס ,קרוי וינל יתאב 1957 ילויב 4-ב 

.תואנותיע דומלל אבש ימכ ,יל המסקש העצה יתלביק ןכמ רחאל 

םיריעצה םירפוסה ןואטיב ,בינ ירבעה תעה בתכ תא ךורעל יל עצוה 

הדובעב ךישמהל ירובעב המיאתמ תונמדזה וז התייה .תירבה תוצראב 

השעמלו ,אבצב יתוריש תעב תומדוקה םינשב הב יתקסעש תיאנותיעה 

.תירבעב תע בתכ ךורעלו םדקתהל 

תעבו תעה בתכ תא ךורעל יתלחתה (ח"ישת תישאר) 1957-ב 

,תירבעה תורדתסהה לש רעונה תעונתב םג ליעפ יתייה תחא הנועבו 
תורדתסהה .להנמכ ןכמ רחאלו תוברת תולועפ ןגראמכ הליחתב 
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תיעיבשהו תישיש הרדשה ןיב 16 בוחרב זא הנכש הקירמאב תירבעה 

םירחאה תודסומה ןיב .תירבעה העונתה זכרמל השענו ץפושש ןיינבב 

,תיאמצע הלהנה תחת זא היהש ,ראודה ןועובשה היה םש ונכשש 
ללכש ,תירבעה תונמאה דעוו ,םיירבעה ץיקה תונחמ ןוגרא ,"דסמ" 
תרגסמב ודסונ יכ ףא ,םייאמצע ויה םה ףאש ,לוחמלו הקיסומל תותיכ 

.תירבעה תורדתסהה 

שידחו שדח יתורפס ןואטיב 
םישדוח רחאל ח"ישת ולסכב עיפוה שדוחמה בינ לש ןושארה ןויליגה 

בוציעו ורודיס ,ותכירע ,רמוח ףוסיא ,תכרעמ תדובע לש םידחא 
הנח ,ןייטשדילב בקעי ויה הירבחש תכרעמ העבקנ הליחת .ותינבת 
,םואבנזור תידוהי ,ןיילק לאומש ,רנרל קילאיב ,רגניז ןתנוהי ,יבליג 
תירבעב הביתכב ןיינע ילעב קרוי וינב תוללכמב םיטנדוטס םלוכ 
:ובוציעב ידמל ינשדחו ינרמוי היה ןויליגה .ירבעה רעונב םיליעפו 

ןואטב" התייה הנשמה תרתוכ .תורתוכבו םיברה םירודמב ,םירויאב 
תורדתסהה דיל ירבעה רעונה ידי לע רואל אצוי ,הריעצה תורפסה 

."הקירמאב תירבעה 

תעפוהל החיתפ ירבד ואבוה ובו "אכרוע בגא" ארקנ ךרועה רודמ 

הנש םייתשו םירשע ,ןכש ,ןיאמ שי בינ תא ונרצי אל" :תרבוחה 
ןואטב שיגהל ונלדתשה ךא ,ןותעה ירוחאמ ןינע-תוברו תונווגמ 
תא ףקשמ ,הפוקתה םע דיחא בצקב דעוצה ,שידחו שדח יתורפס 
ונא םיווקמ - ,ןמזה-תצורמב ,רשאו ,הבש םייתורפסה חורה-יכלה 

."ונתורפסב החנמו ךרד-הרומ שמשי ףא - 

וות לכ" :שדחה ןויליגה תנכהב םיישקה תא ךרועה ןייצ ךשמהב 
תודובע .תורורב רדגוה רודמ לכ .רתי תונדפקב רקחנו קדבנ גתו 
ושענ םרטב םיישעמ םיספל ורבעוה אל רויצו דומיע ,ןוילגה ןונכית 
בטימ תא ,ארוקה ,ךל שיגהל :הרורב הרטמ ךותמ ,תישילשבו היינשב 
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תורחואמה תועשה דע תכרעמ-תובישי .ינינעו אירק חרואב רמוחה 
הדוה ןכו ."ןוילגה תריגס ינפלש םימיב ץופנ ןוזח ויה הלילה לש 
("'ירבעה רעונה' רבח וניהש םויה דע ןעוטה")יקסרפ לאינד רפוסל 

.םתרזע לע ,רבעשל בינ יכרועמ ,ףיל םייח ךרועלו רפוסלו 
הלאש וז .תוהזה תלאש התייה ונלאשנש תונושארה תולאשה תחא 

רמשמה לע ילארשיה ןומויה לש יתורפסה ךרועה ,הפי .ב .א רמש 
יתייה הצור" :ישיא בתכמב בינ ךרוע תא לאש ,(עיפומ וניא רבכש) 
"?'הקירמאב הריעצה תורפסה ןואטב' שוריפ המ קוידב תעדל 
םירפוסל אטבמ-ילכ שמשמ בינ" :ךרועה רמאמב הנתינ הבושתה 
הנחכ םינקירמא םיריעצ םירפוס ורכזוה ;"תירבעה הפשב םיריעצ 
,ירסיק רדאו ץעוינב רזעלאכ םילארשיו ,םואבנזור תידוהיו טנלימרפ 

.ןושארה ןויליגב ופתתשהש 

הריעצ תירבע תורפסל םלואו המג 
םייתש :בינ לש וכרד תא ריהבה "תיווז ןרקמ" רודמב תכרעמה רמאמ 

םלואו המבכ - תחאה" :ןשי-שדחה תעה בתכ לש ויתומישמ ןה 
רעונל אטבמ-ילכ - היינשהו ,הלוגבו ץראב ,הריעצ תירבע תורפסל 

"תוברת" ,"תורפס" ,םיירקיע םירודמ השולש תועצמאב ."ירבעה 
,הלוגבו ץראב םייתורפסה םייחה קפוד לע ודי חיני בינ" ,"רעונ"ו 

."םריבסיו םפקשי ,הריעצה תורפסה לע שגדה תמיש ךות 
תיוושכעה תירבעה תורפסה ןמ רמוח ללכ ןושארה ןויליגה 
תועסמ הלא ורפסמ םיעטקו אלרוב הדוהי רפוסה םע ןויאר :לארשיב 

םירפוסה לש רמוחה .םולש .ש ררושמה לש רישו ,יולה הדוהי 
ריש ,"ויתס ינשוש" םשב םואבנזור תידוהי תאמ ריש ללכ םיריעצה 
לש ותריש לע תרוקיב רמאמו ,"םירוזחמ" םשב טנלימרפ הנח תאמ 
הקלחמב רוספורפ םויכ ,ןייטשדילב בקעי תאמ גרבנירג יבצ ירוא 
םויכ ,רנרל קילאיב .בגנבש ןוירוג-ןב תטיסרבינואב לארשי תבשחמל 
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יע לביק -3ינ" יכ לד rm1• סילילד יגלש ונייחא םידידי 

n ןיגלל 0ינ-לו יוא !גה-ת להקה ל1 

1ד -ילידפ '!ותישי לעפתו (ומיקי: וז איה !הנש הלידגהש) קייד 
 c 3 תוכותח . חפתישיח .-חספל !ןיליו דינני וית ישה •נ המקהלyn
לאוש• חלשיי הרשיא -וי רתיהמ ינ ףא תימיו הרסהב 

והנ -ןא .יגתמדיל האיפקה יחרי זינ ושגב חו"ינדה ת"יייקכהה 

ינ םהילא םינופ ונא .לדפפל ש 

•בינ. 'י-פופ יי חא םיכונמ יג 

תשבכ לע תרוקיב םסרפ ,ביבא-לת תטיסרבינואב דומלתל רוספורפ 
וגיצהש דוה ןיע ינמא לע רמאמ ספדנ ןכו רימש השמ תאמ שרה 
ינש .סייו הבהזו יבליג הנח תאמ ,קרוי וינב םהירויצמ הכורעת 
שרדמה תיבל :הקירמאב םיירבע םייכוניח תודסומל ושדקוה םירמאמ 

תמזויב ומקוהש ,"דסמ" ץיקה תונחמלו קרוי וינב "הילצרה" םירומל 
ךשמב תונחמה להנמ ,רגניזלוש המלש ידי לע ירבעה רעונה תורדתסה 

ונמזה הווהבו רבעב ירבעה רעונה תוליעפ ןיב רשגל ידכ .תובר םינש 

ירבעה רעונה יליעפמ היהש ,ירבע להנמו ךנחמ ,ץיבומרבא םייח תא 

.ירבעה רעונה לש ודועיי לע רמאמ בותכל ,רבעב 

ויה לודגה םבור .םיפתתשמה לע םיטרפ ואבוה תרבוחה ףוסב 
.םירפוסו היפלדליפבו קרוי וינב תואטיסרבינואב םיטנדוטס 

רושעל השדקוהו ח"ישת רייא שדוחב רואל האצי היינשה תרבוחה 

דחא .תכרעמה בכרהב הליחת ,םייוניש המכ ורכינ תרבוחב .לארשיל 

םימיל ,ןאתרמ םהרבא ,ןוטסובב ךנחמו טנדוטס ,םיריעצה םירפוסה 

תכרעמל ףרטצהל ןמזוה ,ררושמו ץרג 'גלוקב תירבע תורפסל רוספורפ 

דמע תרבוחה זכרמב .בינל םייטוזקאה וירישמ םרת םינשה ךשמבו 
םינותיעב תורפסה יפסומ לש םייתורפסה םיכרועה ןיב ונכרעש לאשמ 
ופתתשה ."?הריעצה תורפסה לש התומד יהמ" אשונב םילארשיה 

ךרוע ,ילכימ .י.ב ,תורח לש יתורפסה ךרועה ,יקסלוקס .ש לאשמב 
,אורק .ב ,רבד ןותיעה לש תורפיסה רודמ ךרוע ,ןנאש .א ,םינזאמ 
תורפסה רודמ ךרוע ,יונ .ד ,רקובה ןותיעה לש יתורפסה רודמה ךרוע 

.רמשמה לע לש יתורפסה ךרועה ,הפי .ב .או ,רמואב 
תוצראב תוינויצה רעונה תועונת לש םיגיצנ ןיב ךרענ רחא לאשמ 
תועונת "?ידוהיה רעונהמ םישרוד ונא המ" ולאשנ וזכרמבו תירבה 

רמושה ,ריעצה הדוהי ,אביקע ינב :ויה לאשמב ופתתשהש רעונה 
רשאב ותעד תא עיבה םיגיצנה ןמ דחא לכ .ריעצה יחרזמהו ריעצה 

לכ תבוח יכ ןעט אביקע ינב גיצנ .ויתורושב אצמנה רעונה תובוחל 

ריעצה יחרזמה ."דיחיה טילחי" :ריעצה הדוהי .ץראל תולעל רבח 
תויצולח עבת ריעצה רמושה וליאו ,הנידמה םע רשק וירבחמ שרד 
תיבב טנדוטס ,םואבננט ריאמ :םירחאה םירמאמה ץב ."תויצובק"ו 
הרומ םימילו ,היבמולוק תטיסרבינואבו "הילצרה" םירומל שרדמה 
תדו לארשי תנידמ" לע בתכ ,קרוי וינב םיירוביצה רפסה יתבב 
,הרומג תוהז תוהדזהל םיחרכומ תוימואלו תד" יכ עבקו ,"לארשי 
םהיחא ןיבו לארשי ידוהי ןיב רשקה לולכ ,ואל םא יכ ,םדק ימיבכ 

."קתנהל ,רכנה תוצראב 

ירבעה רעונה לש לעופה דעווה רבח ,ריעצ ןיד ךרוע ,ןירבוק הירא 

המישרב "לארשיב המדאהו םדאה ףונ" תא ראית ,"דסמ"ב ליעפו 
וינ תטיסרבינואב תיטנדוטס ,ןמדירפ םירמ לש הירויצב הריואש 

.קרוי 

ןאתרמ םהרבא לש םישרמ ריש ספדנ תוירוקמה תוריציה ןיב 
ותחפשמ קיחמ וקוחיר תא הכבמ ררושמה ."סראא םיקחרמל" םשב 
ךרדה דוע וידעצ ופטלי אל / אמא ,הקוחר ךרדל אצי ךנב" :ומאמו 
אל [...] דעל בושי אלו / םימיל רבעמ ויסוס ריהדמ ךנב / התיבה 

תומל ,סראא םיקחרמל / תומולחה ךינפ תא תוארל ,אמא ,בושא 
םוחלב" םשב רופיס בתכ ,ירבע ךנחמ ,לירב .ש ."ליחכ רפאהו הגונה 

תומלתשהב היהש ,אלרוב דדוע ,ילארשי ןמאו רפוס ."לארשי 
השמ .רורחשה תמחלמ תפוקתמ תונורכיז םסרפ ,תירבה תוצראב 
םימילו "דסמ" ירגוב דוגיא רבח ,ךנחמ ,(לטיבא םימיל) ץישפיל 
תינכת םסרפ ,קרוי וינב תידוהיה תונכוסה לש תוברתה תקלחמ שאר 

.ירבעה רעונה ןיב הלועפל 

"'ביני לש ןורחאה ןויליגב תמעפמ השדח חור" 
.שדוחמה בינ לע ץראב וספדנש תומישרו תועידיל שדקוה םלש דומע 

'בינ' לש ןורחאה ןוילגב תמעפמ השדח חור" :בתכ רקובה ןותיע 
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ימ .תירבה תוצראב ריעצה רודה לש תירבעב יתורפסה תעה בתכ - 

ךירעהל היה חרכומ הז תע בתכ לש םימדוקה תונוילגה תא הארש 
לש וז תרבוח תנכהב ועקשוהש ןורשכהו המזיה - ברה למעה תא 
,'רקובה' תכרעמ ירבחמ דחא)יאלפ השמ רמ ,שדחה וכרוע י"ע 'ביני 
לחה :ללוכ ונה שודיחל ץמאמה .(םלתשמ-דימלתכ ב"הראב השועה 
לכב - םידחא םירוביח לש יפארגה רודיסב רמגו הפיטעה רויצמ 

תורפס לש הבוטה תרוסמה יפל ,יונישל תלוכי םגו - ןוצר רכינ 
."םימעה לכבו םינמזה לכב הריעצ 

םישודיח ובו ט"ישת ירשתב ןושארה ןויליגה עיפוה היינשה ותנשב 

ילוא" ."ארוקה לא"רודמב ךרועה בתכ ,"םישגפנ ונא בושו" .םיפסונ 
תינכותמ קלחכ ,םישדח םידגב וניטע ןכש ,ונריכהל ךיילע השק 
ןיערג ותוא ראשנ ןיערגה יכ ,ןיחבת ןוכנ-לא ךא .בחרמה לא ונתאיצי 

ןמזב ונלביקש רתויב הלודגה האמחמה .היהשכ בינ ראשנ בינ יכו 
ילבל דע ןוילגל ןוילגמ ותרוצ הנשמ בינ יכ ,ילוא ,התייה ןורחאה 
:הל ףאוש ומצע תא דבכמה תע-בתכ לכש ,תונוכתה תחא" וז ."ריכה 

."תומדקתה ,םוקמב הפיפט-יא ,ןואפק רסוח 
לא ונתשר ונשרפ"ו תכרעמה הנבמב יוניש לח הנושארבו שארב 

.ךרועה ירבדכ ,"תירבה תוצרא לש הברעלו הייתשל ,קרוי-וינל ץוחמ 

םיירבע םיטנדוטס ןכו ,ןוטסוב שיא ,ןאתרמ םהרבא ףרוצ תכרעמל 
לחר - לארשימ ףאו וגקיש ,היפלדליפ ,וקסיסנרפ ןס ,סל'גנא סולמ 

תללכמב תישארה תינרפסה ,יקצבול םימיל)ץיבומולס תידיעו ןמטטס 

תטיסרבינואב הנש התוא ודמלש ,שובטלפד הבישיה תורגוב ,(ןרטש 

םירוספורפ םימיל ,לרומ לאומשו רביל יבצ ופרוצ ןכו ,ץראב ןליא רב 
.תירבה תוצראב תואטיסרבינואב 

אשונב תועד יגוהו םירפוס ןיב לאשמ ךרענ ןויליגה זכרמב 
ןורהא ררושמה ."הקירמאב הריעצה תירבעה תורפסהמ שורדנ המ" 

רצוי רפוס לכ ןכ לעו "רוביצב הריש" הניא הריציהש ןעט ןילטייצ 
תשרשומ תורפס" שרד יקסרפ לאינד יאנושלהו רפוסה .ולש ןוויכב 

הקירמאב םירבע םירפוסש רבס ןמלדניא ןנחלא ררושמה ."הקירמאב 

,תירבעה תורדתסהה ריכזמ ,ןטרגנייוו .י .הקירמא לע בותכל םיבייח 
לאומש ר"ד .םיימוקמה םייחה תא ףקשל תבייח תורפסהש רמא 
תטיסרבינואב רוספורפו תירבעה תורדתסהה תואישנ רבח ,יקסרימ 
תימוקמה תורפסהש העדה תא עיבה ,(יטיסרבינוי הבישי) הבישיה 
ןקז ,רמזוצ בקעי .לארשיב - תורפסה זכרמב הרושק תויהל תבייח 
ריעצה ארוקה תא ךנחל שיש רבס ,הקירמאב םיירבעה םירפוסה 

.לארשיבו הקירמאב תירבעה תורפסבו תונותיעב תוניינעתהל 

תטיסרבינואב טנדוטס ,ןקסיג השמ :תירוקמה הריציה םוחתב 
רופיס םסרפ ,ירבע ךנחמ םימילו יגולואיתה רנימסבו היבמולוק 
ישיש ליל" םשב רופיס בתכ ,טנדוטס ,ןייטשפא קחצי ;"רשג" םשב 

הריציה תא הכירעה ,ןרטש תללכמ תדימלת ,'ץילוק הרובדו ,"דחא 

טנדוטס ,רגירק ללה הדוהי בתכ "ךוניחה" רודמב .הקירמאב תירבעה 

ןנולתהו ,הקירמאב תורפסה תוארוה לע ,היבמולוק תטיסרבינואב 
תורפס אלו הרשע-עשתה האמה לש תירבע תורפס םידמלמש 

.תיוושכע 

םסרפ ,הבישיה תטיסרבינואב טנדוטסו בינ תכרעמ רבח ,רביל יבצ 

תירבעהו תידוהיה ותוהז לע ,ריעצ שיאכ ירבעה לש ונקויד לע הבתכ 

רבחכ ףרוצש ,םואבננט ריאמ .ותוניינעתהו תויתוברתה ויתויטנ לעו 

.שידיאה תדיריו תירבעה תיילע - םידוהיה תונושל לע בתכ ,תכרעמה 

,ירבע ךנחמ םימילו הבישיה תטיסרבינואב טנדוטס ,סרייאמ ףסוי 
יכובנל ךרד הרומכ ותנשמו קוק םהרבא ברה לש ותוישיא לע בתכ 
היראו תדל ינקירמאה רעונה לש וסחי לע בתכ ןיילק לאומש .ןמזה 
תודהיה תוגיהנמהש ןעטו ינקירמאה אבצב ויתויווח תא ראית ןירבוק 

.תוללובתהה םע דדומתהל תבייח תינקירמאה 

םירצויו םירבחמ 39 :ט"ישת תרגוח 

תורייוצמ תויפרג תורתוכב הוולמ ,םירויאב תרטועמ תרבוחה 
ופתתשהו ט"ישת רייאב העיפוה ד-ג תרבוח .בר רמוחב תנווגמו 

םכותמ ,(םדוקה ןויליגב םרפסמכ) םירצויו םירבחמ 39 הב 
ןמ 23 .(םדוקה ןויליגב 25-ל האוושהב) םישדח םיפתתשמ הרשע 
ופתתשה "םירגובמ" םירפוס הרשע .הקירמא ידילי ויה םיפתתשמה 
וב שי :ןיינעו ןוויג אלמ רמוחה .תכרעמה תמזויב וכרענש םילאשמב 

םירמאמ 12 ,םיריש העברא ,םירופיס העברא - םינוש םיניינע 52 
16-ו דחא ןויזופמיס ,תחא הבתכ ,תרוקיב ירמאמ הנומש ,םייללכ 
הצרמ ,ץלוה םהרבא :םירופיס ומסרפש םירבחמה ןיב .הנשמ ירודמ 
ידוהיה יגולואיתה רנימסה דילש ןוכיתה רפסה תיב ,"רודזורפ"ב 
 (JTS) תיבב ךנחמ ,ץיבוקסומ ריאמ ,תורפסל רוספורפ םימילו
.ןקסיג השמו ,"זמר" רפסה תיבב להנמ םימילו "הילצרה" שרדמה 
טנרוא לאוי ,ןאתרמ םהרבא ויה םהירישמ ומסרפש םיררושמה ןיב 
םינברל שרדמה תיבב םיטנדוטס ויה םינורחאה ינש ,דירפ םייחו 
םימילו שובטלפד תבישי דימלת ,רגרב דוד .יגולואיתה רנימסה לש 

בתכ ,הבישיה תטיסרבינואבו ןילקורב 'גלוקב תודהיל רוספורפ 
תיבב טנדוטס ,רנסיונ בקעי .היפנע תשולשו הקירמא תודהי לע רמאמ 

לש ורפס לע תרוקיב בתכ ,תודהיל רוספורפ םימילו םינברל שרדמה 

ויה םירחאה םיבתוכה ןיב .Between God and Man ,לשה םהרבא 
,שוברדפ לאונמע ,ןייטשדילב בקעי ,ןייטשדלוג םולש ,טנלימרפ הנח 

.לרומ לאומשו רנשוק יבצ 

השדח חור בשמ בינ הוויה הריעצהו הננערה ותעפוהב ,םוכיסל 
תשדוחמה ותעפוהב הקירמאב הריעצה תורפסה הדשב השידהו 
םיטנדוטס ויה ויפתתשמ בור .םישישה תונשבו םישימחה תונש יהלשב 

תירבה תוצראב תואטיסרבינואב דמלל ורבע ןמז רחאלש ,תוללכמב 

קספ רחאו (1966) ו"כשת תנש דע עיפוהל ףיסוה בינ .לארשיבו 
.עיפוהל 

ויכרועו בינ תונויליג יכיראת 
תונש 80 :הקירמאכ תירבעה תוברתה רפס ,יאלפ השמ :ךותמ) 
ימע ,ח"נשת ביבא-לת ,תירבה-תוצראב תירבעה העונתה 

 370-369)

ז"צרת תבט ,א 'לג ,םיריעצ םירפוסל אטבמ ילכ ,בינ 

ךרכ ,תכרעמ ,דנלדירפ .ד (רזעיל)א ,(ףיל) ץישפיל (םיי)ח ,ץיבומרבא (םיי)ח 
א 

ח"צרת וילסכ ,א 'לג ,ב ךרכ ,םיריעצ םירפוסל ןוחרי ,בינ 

ב ךרכ ,םיכרוע ,ליירפ לאירבג ,(ףיל)ץישפיל םייח 

ב ךרכ ,ד 'לגמ ,ךרוע ,(ףיל) ץישפיל םייח 

ט"צרת ירשת ,א 'לג ,ג ךרכ ,ירבעה רעונה תורדתסה ןוחרי ,בינ 

בקעי ,דנלדירפ .ד רזעילא ,ןומיסקמ הידעס ,ץישפיל םייח ,ץיבומרבא םייח 

תכרעמה דעו ,בוקבק 

ט"צרת תבט ,ד 'לגמ םיריעצ םירפוסל אטבמ ילכ ,בינ 
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תבט ,ד 'לגמ ,תכרעמה דעו ,בוקבק בקעי ,דנלדירפ .ד רזעילא ,ץישפיל םייח 
ט"צרת 

ש"ת ,ד ךרב ,תכרעמה דעו ,בוקבק בקעי ,דנלדירפ .ד רזעילא ,ץישפיל םייח 

בי'שת ןוושח ,ה ךרכ ,ד 'לגמ ,םיכרוע ,בוקבק בקעי ,ץישפיל םייח 

ד''שת ,ו ךרכ ,ירבעה רעונה ידי לע רואל אצוי ,ןוחרי-וד ,בינ 

תכרעמה ירבח ,ןהכ .ד ןושרג ,(ימרכ .ט)ינרשט ימרכ ,ךרוע ,בוקבק בקעי 
תכרעמה ירבחל אפרא לאכימ ףסונ ד"שת טבש-תבט ,ב 'לגמ 

ה"שת ,ז ךרכ ,ישאר ךרוע ,בוקבק בקעי 

ה"שת ,(ימרכ .ט)ינראשט ימרכ ,ןהכ ןושרג 
ו"שת ,ח ךרכ ,ישאר ךרוע ,ינראשט ימרכ 

ז"שת ,ט ךרכ ,ךרוע ,ןהכ דוד ןושרג 
י"שת ,בבל-רב ןבואר 

וי'טשת רדא ,יסונמ ידיד 

ו"טשת רייא ,םייהכלק םייח ,יקסבוחנג בד 

ז"ישת ,ז''טשת ,םייהכלק םייח 
ח''ישת ,בכ הנש ,הריעצה תורפסה ןואטב ,בינ 

הקירמאב הריעצה תירבעה תורפסה ןואטב ,בינ :ט"ישת ,גכ הנש ,א 'לגמ 
ו"כשת-ח"ישת ,יאלפ השמ 

ןורחא ןויליג ,ו"כשת ןסינ ,ב-א 'לג ,ל הנש 

ירבעה רעונה יכיראת 
ו"צרת ןוויסב 'גב הדסונ ירבעה רעונה תורדתסה 

ירבעה רעונה תורדתסה יאישנ 
ו"צרת ,סיווייד השמ 

ז"צרת ,ןומיסקמ הידעס 

ט"צרת-ח"צרת ,בוקבק בקעי 

ש"ת ,(תואישנה שאר בשוי)גרבנטע השמ 
א"שת ,בוקבק בקעי 

ד"שת ,תואישנ רבח ,רנרל לארשי ,רנייוו ןושרג ,ןמסורג םייח 
ו"שת ,ןהכ ןושרג 

ז"שת ,יקסבדור ללה 

טיישת ,רבמאס השמ 

ט"ישת ,םואבננט ריאמ 

ך"שת ,ץיבומלס תידיע 

ג"כשת ,הלוזז בד 

ירבעה רעונה ילהנמ 
ז"צרת ,(להנמ-ריכזמ) ץיבומרבא םייח 

ב"שת-ט"צרת ,טאראב ףסוי 
ד"שת-ג"שת ,רגניזלוש המלש 

ד"שת ,(ןגראמ)ןיטשלוו ךורב 
ו"שת ,לגיס תור 

י"שת ,בבל-רב ןבואר 

ו"טשת ,(תזכרמ) ץיבוקפל-ןאמשיפ עבש-תב 
ב"כשת-ז"טשת ,ןמליפש סחניפ 

ו"כשת-ב"כשת ,יאלפ השמ 
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