
 15 מ ימ א מ גי ןוילג

 תימויקו תוימד

 תודלותל תומישר •תומוקו תויומד •ןמניילק תשמ

 •1928 שיראפ •השדחה תירבעה תורפסה תוחתפתהו

 לכ םעש 'יפואה תדוקנמ תרוקבה ןיבו יפויה םעטמ תרוקבה ןיב

 םינשב תוחתפתה ידיל ועיגה םיאנשמה ףצקו םיננואתמה לש תונולתה

 ספתנה םוקמה אוהו 'הלודג תחא תחרק ןמזמ הז ונתורפסב השגרוה 'תונורחאה

 הקלחב הנהו •תויתורפסה תועפותה לש ירובצה רקחמה ידי-לע תורפס לכב

 •המצעל איהשכ המוקו תומד תלעב העפות אוה ןמניילק לש ורפס וז הבוזע

 תא ותסיפתו ותבשחמ ריצש 'תעה-שיאכ תורפסה לא שגנ ןמניילק

 ותריציו רצויה לש םיימינפהו םייטרפה םיזכרמה אל •ןמזה אוה םלועה

 'םיברה-תושדב אצמנה ויתוביסמו ןמזה זכרמ ותוא אלא 'וליבשב םיבושח

 •רפסה-ישנא לש םידדובה םיזכרמה לכ םהיריצ םע דחי ובסי ול ביבסמש

 לש ינחורה הנבמה רקח םשל תוירובצה לש ךנאב שמתשי ןמניילק

 ןאכמ •הארע האר? רודה ינפ תא אלא 'םידיחי יפוצרפ אל •תורפסה תריצי

 הלעי וז הסיש ידי-לע •ארוקה ליבשב רפסה לש דחוימה ינויעהו יכונחה וכרע

 שפנה יעוזעזב םילגתמה 'רובצה-ייח לש ןופצה ריצה לא רודחל ןמניילק ידיב

 םורמל העיגה ונתורפסב תוירסניצוגיאהש 'ונימיבו - טרפה לש תרצויה

 החזהו הרהבה לש הלחתה ןיעכ םג שמשל לכות תאזכ השיג 'התוחתפתה

 ןמיסל ונירפוכ לש תזרפומה תוינאה תא םיבשוחה ונכותב םישנאה םתואל
 לש וחילש לעכ רפוסה לע טיבהל םיליחתמ ונאש עגר ותואמ יכ •בוט-אל

 תעבטה הלדח וז השיג יפ-לע •ירמגל רחא השענ וילא ונסחי 'המואה-רש

 הכרעב תלפונ הניא איהו •תרשרשב הילוח קר איה !ומצע ינפב םצע תויהל

 •שנועו רכשל הלזמ תא הנשמ םוקמה יונשש אלא 'הז ידי-לע

 הגוהנ תירובצה הכרעהה .דתיה הלכשהה תפוקת ירפוסל סחיב םאו

 יבגל הנה 'ןמניילק לש וו רשאמ ירמגל תרחא הניחבמ יכ ףא 'ונלצא

 ןויסנל הפי המגודו •ונלצא יוצמ וניאש ןויסנ ורפסב םיאצומ ונא «םישדחה»

 לע םירמאמהו 'דחא דצמ קילאיב לע ףיקמה רקחמה ןתונ הז יתרקב

 •ינש דצמ םינושארה

 לעופהו ראותה דצל תובחרתהה םוקמב רמאמה אושנב תוזכרתהב םג

 •רפסה לכב שגרומה אלמהו יחה קפודה ןאכמ •ליעומו יוצר שודח םושמ שי

 ונתורפסב «םינושארה» לע םירמאמה ןמ םג 'ונינזאב הלעי המחלמ לוק הזיא

 םידמוע הפוקת התוא לש היתוארומו היארמ •ןמניילק לש ותקולח יפל 'השדחה

 •תומימחבו שגרב הכזמ וא הבייחמ אוהו ויניע דגנל םייח

 םולבניילילל 'ןיקסנלומסל 'גיליל גוזמי םיתע-שיא לש גזמ ךותמ

 הנקחדת תויתורפס-תויתוברתה תועפותהש ,דדמב הב :ןייצל יוארו •ילדנמלו

 'ןמשירפ 'בולוקוס) «םישדח"ב עגי רשאכו 'רוקחל ביטיי ןכ 'ותיאר הדשמ

 הניא ותחתמאו םתובקע לע ובושי ויצח •ודיצ טעמי '(יקסניולו רקסניפ 'ץרפ

 'לצרה לע םירחאה םג ומכ 'הלא םירמאמ •ונתוא עיבשהל ידכ דע תאלמתמ

 םיעיבשמ םהשמ רתוי לבא 'לוכעל םילקו ךחל םימיעט םנה 'דועו רנזולק לע

 תאז-לכב •תורפס ירבד יבגל לודג חבש והז םימעפל 'םנמא •םיביערמ םה

 ינב ויה ילוא וא •קחרמ הכירצמ הפיקמו תיתטיש הראה יכ 'רבדה הארנ

 רמוח קר םה םישדחה וליאו 'ידובצ לרוג יחילש קר תמאב םהה תורודה

 ?םמצע לרוגתומשגתהל

 תנייטצמ השדחה תורפסה» יכ 'ןמניילק לש ותעד דגנ קעסל שי םנמא

 תורפסה» יכו '«לארשי לש ומלוע תוביתנל תלאוש הליחתהש 'הזב תטלבתמו

 '«םואלה לש םייחה יאנתל ללכב הלאש אל תומדוקה תופוקתה לכב תירבעה

 םירישו תוצילמ הניכה וא תוירסומ-תויתד תומילבורפה רקיעב השרדו הרקח»

 ונתורפס לכ •הזמ ךפהה איה תמאה •(13 '«תומוקו תויומד»)«םיעושעשל

 םעה לרוגל הדרח הלוכ הגופס ,דתיה 'תיעוצקמה תינברה וז ףאו 'םיניבה-ימיב

 •סימעה ןיב ותולג ייח לש טשה יאה לע ודמעמ םוסבלו וייח רודסל 'ומויקלו
 הניאו הטושפ הכ הניא לזיומ וא ליחמרמ הפוקתה תלחתה לע הלאשה םג

 ךרע שי ןיסחוי תליגמ לכל - רבדה רורב ךא •דחא הדמ-הנקב קר היולת

 הפיאש הב הנופצ םא וא 'ירפ תתלו חתפתהל לולעה 'יח ןיערג הב שי םא קר

 ןמניילק לש ורפסו •דיתעה לע רבעה ןמ דומלל תורשפאה תא תנתונה תימניד

 לש םיירןועה תודוסיה יולג ידי-לע ונתורפס לש יחה ירובצה ןינבה תא קזחי

 םיסונגאידה תעיבקב רומג ןוחטב ךותמ •הלכשהה תורפסב ימואלה ןויערה

 ךותמ םינחובו הלכשהה תורפס תא התע םירקוס ונאשכ» :רמאי ולש

 ונא 'הרציש םיכרעה תאו ןהל הפיטהש תועדה תא תירוטסיה הביטקפסרפ

 חתופמ המכ דעו ימואלה שגרה הב היה קומע המכ דע תוארל םיממותשמ

 דחא ינש--טוח לש וז הלחשהו וז תירוטסיה הטבה •(17 'םש) «ימואלה שוחה
 תויטסילאודיבידניאה תועפותל הנחבה םושמ ןהב שי תונוש תופוקת תוריציב

 הפי ןייסנ םיאצומ ונא ןמניילק לש וירקחמב •השדחה ונתורפסבש רתויב

 םיבקונ ונאש הבק?3 םידחא םירטמ דוע שארמ העובק תינכח יפל ףיסוהל
 היחת תוניע אצמ וז ותריתחב •ונמע ייח לש תוערואמה יררהל תחתמ ונתרכהב

 תררועמ הלכשהה תפוקת תישארב וז האיצמו 'םיחיחצל ובשחנש תודשב ףא
 תינדרמה תוזחאתהה תא תולגל ליכשיו אוהש ימ םעפ אובי יכ 'הוקתה תא

 תינברה תורפסב םג תידימתה תושדחתהה וצ לש תינשקעה העיקבה תאו םייחב

 דצמ דרפס תפוקת ינפלו דחא דצמ הלכשהה תפוקת ינפלש תיממעה הריציבו

 ונתורפס לש הכרד תישארל רבעב םיליכשמה לש םתקיסע ,דתיה ןכא •ינש

 הנמאנה תוריסמה סחי 'תירבעה ןושלל םסחי לש וכרע תאו •הדיתע תארקל
 •יוארכ ךירעהל הפ ונצראבו ונתפוקתב ונא קר םילוכי 'םירצמ ילב הבהאהו

 תפשכ וננושל תיחתו השדחה ונתורפס תוחתפתה יבגל ויה הז חופסו סחי

 םינושארה םידיסחה תילעו םילבוקמה תפיאש ןתעשב ויהש המ ץראב ונייח

 סא 'הלאשל תישעמ תובישח לכ ןיאו •לצרה לש תוינויצהו ויליב תעונת יבגל

 ונליבשב הבושח םתנוכ אל •תוללובתהל וא תורצבתהל הלכשהה ירפוס ונוכתה

 תדחוימה הראההו 'המואה-רש תאמ םהל ןתנש ןווכה הז 'םגווכ אלא 'םויכ

 תלבקתמ הלכשהה תעונתב הרכהל תחתמש תודוסיל ןמניילק ידי-לע תנתנה
 ילכלכה וקוזחו וסוסבל 'ונמלוע ןוקתל הפיאשבו םיפכ-עיגיל זורכב •תעדה לע

 ןיא •תימואל תורפס לש תוימינפ תוינויח תופיחד קפס ילב ולגתה 'יתרבחהו

 תימואלה הרכהה תארקל תובבלה-ירישכממ ויה גיליו ופאמ 'ל"בירש 'קפס

 ןיבהל ידכ תישיא-תישפנ תוקמעתה דוע השורד ןורחאב אקוד יכ ףא 'האלמה
 •יכרעמב רקח קימעהל םוקמ דוע שי ןכ ומכ •קוחרמ השעמל ותדימע תא

 ןיב ןמניילק השעש הפיה הדרפהה לע ףיסוהל ידכ 'ילדנמ לש םידחוימה בלה
 םיעירכמה םה ךונחה אלו ןמזה אל •ס"ומ ילדנמו ץיבומרבא בקעי םולש

 הלא תשלש ןיב רשקה יולגו 'ישפנה הנבמה אלא 'ילדנמ לש וינפ רתסלקב

 תוארנ-יתלב תוריתס האלמה 'וז הריבכ תוישיאב הברה ונל ריבסהל לוכי היה

 ץרפ 'ןמשירפ לש םיפוצרפה ירואת רסחב םייוקל הלודג רתוי דוע הדמב •ןיעל

 םירפוסל םישדקומה םירמאמה •תוכבסתה ינב גוסל םיכייש םה םגש 'בולוקוסו
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 המכ דע ואר! דפסה לש םיאבה םיכוכהו 'םיפרפורמו םיעטוקמ ללכב ואצי הלא

 יבגל •ןמניילק לצא תישיאה תיתרקבה הנחבהב הלאה םייוקלה םה םיירקמ

 דצמ תוטויטכ הלא םיארנ תופוקתה תועפוהל םישדקומה םילודגה םירקחמה
 רמאמל קר •םימדוקה ןמ לדבה םוש טהב 'ןבומכ 'ןיא םנונגס דצמ •םנכת
 אשונ הז רמאמ •רפסה לש תיללכה חורה ןמ הנושה תרחא המיענ שי דחא
 רודה ינבמ דחא תנבהל וכרעו 'תיברע תדרחו הגונ תוישפנ לש םתוח וילע
 קר קיזחמ אוה 'הרואכל •םירמאמה ראשמ םידחא לש םכרעמ תוחפ וניא
 תלעופ שפנ יולג םושמ וב שי םלוא 'רבחמה תאמ «תולצנתה» 'אובמ ירבד

 תירובצה התדובע לכל אלפנה ורואב ריאהש 'טילשו ריבכ ןויערל הרוסמו
 •תיתורפסהו

 תורדתסהכ םאו תינחור העונתכ םא 'גואדל הכ הטעמש 'תוינויצה

 הריציל הדמ-הנל ןמניילה לש ורפסב התשענ 'תירבעה תורפסל 'תישעמ
 לבא 'הנכס טעמ אל םימעפל הנופצ וז תימואל-תירובצ הנחבהב םנמא •תיתורפסה

 עבותהו םעה לש ינחורהו ינפוגה רוזפה לע תורבגתה שרודה 'ונרוד ליבשב

 יולגל הבר תידומלו תיכונח תובישח שי 'יביטקלוק ןינבל ןורשכו תולגתסה

 םיבחרמה לש םהידהל סג •דדובה ןליאב ףא םיברה-תושרבש םישרשה
 םירסמנ םהשכ דוחיב •דיחיה תריש לש תועותה תומיענל םיפרטצמה םיירובצה

 •ןמניילק לש ונונגסכ 'שומשל לקו שיגר 'שימג רישכמ ידי-לע

 ןמדירפ •א •ד

 תוברתהו תונמאה 'תורפהה םלועב

 ץראב םינותעו םירפס

 417-1928 תנש ךשמב ץראב ואצי הלשממה לש הקיטסיטטסה יפל

 תורבוחהו םירפסה 417 ןמ •(368 קר ואצי 1927 תנשב) תורבוחו םירפס

 8 'תינמראב 8 'תילגנאב 13 'שידיאב 15 - 'תיברעב 18 'תירבעב םה 356

 תיסורו תיקלטיא 'תיתפרצב דחא-דחאו תינמרגב

 41 םהמ '(44 הלבק תמדוקה הנשב) תע-יבתכ 54 הלבק הלשממה •

 •תילגנאב 5 'תיברעב 6 'תירבעב

 םיארוק להק אצמש רפס

 האב וילע תרוקב) «שדח לכ ןיא ברעמב» קרמיד הירמ ךירא לש ורפס

 ןוילימ יצח לש הסכמב םישדח השלש ךשמב רכמנ (ס ןוילג '«םינזאמ"ב

 •םירלפמסכא

 להקב אובל רוסא רבולפ

 ןיב היגלבב םשרנ «שודקה םוינוטנא לש ויתונויסנ» רבולפ לש ורפס

 •להקב אובל םירוסאה םירפסה

 תוערואמו םירפס 'םישיא

-- 
 שידיאב םינמורו תוזחמ רבחש 'טילבנרוק •ז רפוסה תמ קרוי-וינב

 תיתמרדה תונמאה» םשב רפס איצוה ,םידחא םישדח ינפלו

 םיאפורהו השונא הלחמ הלוח היהש '(ריעצ בר) ץיבונרשט םייח ריד -

 תיעדמה ותדובעל בשו םילוחה-תיב תא בזע 'חומנ ול ושע

 •ןיקסר לואש רייצה לארשי ץראל הקירמאמ אב -

 •ןודרוג •ד •א יבתכמ (ןורחאה) ישימחה ךרכה רואל אצי -
-- 

 תורדתסהה תאצוהב «האופרה» לש 'ג ךרכמ 'ב תרבוח רואל האצי

 •לארשי-ץראב תיאופרה
 תודהיה יעדמל ,ןוילע שרדמ-תיבל תינכת ןכת «םש להוא» דעו -

 ןכ ומכ 'ןינבה ילתכ ךותב אצמיש 'םעה-דחא םש לע םיירטינמוהה םיעדמהו
 תיבה די-לע «םירפוס-ןג» דמיל

 •התורפסו תירבעו ןושלל הרדתק הדסונ יקינולסב הטיסרבינואב -

 תירבעב ויתואצרה תא ארוקה 'ילילכ רזעילא אוה הצרמה

 סנדיבורפב ןמדלוג •מ •י ברה ךרע הקירמאב «ירבעה עובשה» דובכל -

 הכורעתה •לארשי-ץראב תירבעה תורפסהו תונותעה תכורעת דנלייא דואר לש
 •ריעב בר ינע הררוע

 תכרעמב ולבקתנש םירפס

 :תירוקמ הפי תורפס 1

 הרמז-יות םע •ימלשורי םוחנ תאמ הרישב יכינת הזחמ •דוד רינ

 'םילשורי •ןמלימ-ידיקרוק .דאל 'בגה תכירעב םירישה לש תוניגנמל

 •ימע 27 •םיפרת

 הוה 'היהש המ לע רופס •תואיצמה •יקסבורוטקפ ךורב לאומש

 •ימע 34 •םיפרת 'ביבא-לת •«יבצ» יצוה •היהיו

n תמגרותמ הפי תורפס: 

 יסיפ ןב ליטומ ירופס :ישימח ךרכ •םיבתכ •םכילע םולש

 דע הקבילאירתכמ :ןושאר רפס •םירפס ינשב •ןזחה

 ירפסמ •ץיבוקרבי •ד •י םוגרת •הקירמאב :ינש רפס •ןודנול

 ימע 257 •םיפרת 'ביבא-לת •«ריבד» תאצוה •«הירומ»

 •קיז *א •מ םגרת 'י ק ס ב י ו ט ס ו ד •מ •פ תאמ ןמור •ב ו ז מ ר ק ם י ח א ה

 •טיפרת 'גרובנטולרש-ןילרב •מיעב 'ח לביטש •י •א תאצוה •ישילש קלח

 •ימע 264

m תונורכזו םינמוי: 

 תגלפמ לש יזכרמה דעוה ייע ליוי •ישימח ךרכ •ן ו ד ר ו ג •ד •א יבתכ

 •ימע 230 •ט"פרת 'ביבא-לת •«ריעצה לעופה»

IV עדמ ירפס: 

 הדוהי רידהו רניקליס ןימינב 'תרפא לארשי ריד תאמ י ר ב ע - י ל ג נ א ןולמ

 תאצוה •ןמפוק לאומשךבא הדוהי רידה תכירעב •ןמפוק לאומשךבא

 ימע 751 •לארשי-ץ-וא 'ביבא-לת •«ריבד»

 םוגרת •הימונורטסא •ר ק ו ל •נ יפורפ •ב •םעלו רעונל עדמ ירפס •ת ע ד

 תפוק» תאצוה •(םיבכוכ-תופמ 4-ו םירויצ 26)יקסנזיו •א תכירעב יאכז •ד

 •ימע 114 •ט"פרת 'ביבא-לת •«רפסה

v תונוש: 

 עיצאזינאגרא» עירעס •טוטיטסניא רעכעלטפאשנסיוו רעשידיי

 ע ש י פ א ר ג א נ ט ע •4 רעמונ '«טפאשנסיוו רעשידיי רעד ןופ

 ס א ו ו •ימע 20 •1928 'ענליוו •ם י ב ו ט מ ו י :1 טפעה 'ס ע ט ע ק נ א

 ראפ לכיבטנאה) !עיפארגאנסע עשידיי סניוזא זיא

 •ימע 32 •1929 'ענליוו •(רעלמאז

 תויועט ןוקת

 - 11 הרוש 'ןושאר רוט '2 דומע 'קורדנזיד •צ לש ורמאמב 'אי ןוילגב

 ךרוצלו» םילמה ירחא '22 הרוש 'םש !ליבקמ ךרוצ :ל"צ «ליבגמ ךרוצ» םוקמב

 •קיספ אובל ךירצ «ףוכת

 י ב ו נ ר ש ט •ש :יארחאה ךרועה
 ץ
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