
לש ןותע 
דחא שיא 

ןבואר לש רויצב גרבנירג יבצ ירוא ררושמה 

יוטכל-תונוילג 

גרבנירג יבצ.ירוא תבירעב 
ו 1 

תודחאתה תפרדא לע ;ידש ילב ;ידיבל טספינמ ;ק"חיע םילשדדי/.נ .צ .1 

ףסוי ;םחי/ןיטשדלוג .י ;םילשורי ;עמל ;תדגובה תוגותעה ;אמורב םילותק! 

"לש-וםקנפם/ןבפ-ל .י ;םייוגה ןיב/סלבא .י ;ימיאילדניל) המחל הלפת/וב! 

;אבלמ דיט/גרבנירג -בצ ירוא ;ןולקשא דע ;יו/ץיבורוה בקעיעניי-שורי-שי] 

;ןמרקוצ .ב/רעשה לע ן ד ם תויתוא ;<ן'ע חותפ> ונלדגפ/ןמדלפ לארשי 

כ-א 
היפרת י ולסכ קדדיע םילשורי 

"ידב ע ה סוסד" י- י י' י 
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דחא שיא לשןותע 

לש "ןדס"ה 
יבצ יווא 
גרבנירג 

ןונרא ןנחוי 

(ןוחרי תרויהל יאשר) 

ז"פרת ןושה / 'ה תרבוח 

חאמ 

גרבנירג יבצ ירוא 

,לארשי ץראל (1923 רבמצדב 4) ד"פרת ולסכב ו"כ םויב גרבנירג יבצ ירוא עיגה רשאכ 

יבצ ירוא ררושמה :ץראה לא ואב םיחרוא" :האבה הרצקה העידיה "ץראה''ב המסרופ 

אל ג"צאש אלא ".דלפנמולב טרוקו רגרב סוילוי — םימסרופמה םינויצה םינקסעהו גרבנירג 
.חרוא היה 

השראוב .ןילרבו השראו :םילודג םייתורפס םיזכרמ ינשב ההשש רחאל ,ץראל אב אוה 

םייתורפסה תעה יבתכ תאצוהב ,שיקראמ ץרפו שטיוואר ךלמ םע דחי ,ליעפ היה 

"ערטסאילאכ"ו [תועבט] ךעגניר" ,ותכירעב — (רועסי) "סארטאבלא" םייטסינרדומה 

םלוכמ םסרופמה םהיניב — שידייב הריש יצבוק השימח לש םמוסרפ .[היפונכ] 
תישארב ןיידע אוהו ,שידייה תורפסב דמעמו םש ול הנקה — (תורודהמ יתשב)"אטסיפעמ" 

ורסא ,ושי לע םילבוקמ אל םירבד ובו ריש "סארטאבלא"ב םסרפ רשאכ .ולש םירשעה תונש 

.וכרוע דגנ רסאמ תדוקפ ואיצוה ףאו תעה בתכ תעפוה תא םיינלופה תונוטלשה 

."סארטאבלא" תא איצוהל ךישמה םש ,ןילרבל רבעו השראו תא בוזעל ץלאנ ג"צא 

רליש-רקסל הזלא םהיניב ,תינמרגה הפשב םידוהיה םירפוסה ילודג םע םג שגפנ ןילרבב 

.היסורמ רוקיבל עיגהש ,יקסבוקייאמ רימידלו םע ןכו ,לפרו ץנרפו 

םסרפ ,(ד"פרת תבטב 'ו ,ג"נק ןוילג)"הדובעה תודחא" תגלפמ לש הנועובש ,"סרטנוק"ב 

תכרעמ :יתבותכ .םולשב ץראל יתאב :םיל רבעמ יבהאמל" :ןושלה וזב העונצ העדומ ג"צא 

".הקיתעהל םישקובמ ץראל ץוח ינותע .גרבנירג יבצ ירוא .(י"א)ביבא לת ,ופי 'סרטנוק'ה 

תוירלופופל בטיה עדומ היה ריעצה ררושמהש ,ךכ לע העיבצמ ,הרצק התיהש לככ ,וז העדומ 

ורמאמ תא ג"צא םסרפ ,"סרטנוק" לש ןוילגה ותואב .םייאנותעו םייתורפס םיגוחב ולש 

ןוידו ןויע ךירצמה ,תועמשמ בר רמאמ — "ןאכ עקרק ילע" (ץראב ןושארהו)ינשה ירבעה 

ירבד וב םסרפ אוהו ,הצרא עיגהש עגרה ןמ ג"צא ינפל חותפ היה "סרטנוק" .ומצע ינפב 

המיא יקרפ" ןוגכ הריש ירבדו ,ןינל תומ לע דפסה ןיעמ — "הבקסומ רבע לא" ןוגכ הזורפ 

וכישמה וירישו ,"ץראה"ב אמויד יניינעב סומלופ ירבד םסרפל רהימ ןכ 1."חריו הלודג 

"טרפ"ב ,יקרוי וינה "ראודה"ב ,םיאנילרבה ךומר"ו "םלועה"ב — ל"וחב םג םסרפתהל 
 ^Menorah לעופה יניינעל תרבוח — "בגר"ב םג םסרפ םירופס םישדוח רובעכ .םיאניווה

אל ותיילעמ הנש רובעכ ."ריעצה לעופה"בו (וכלומ ףסוי תמיתחב)"םידה"ב ,תובשומב 

."יוטבל תונוילג — ןדס" :ולשמ המב דוסייל שגינו ,ולא תומבב דוע קפתסה 

ה"פרת ולסכב םילשוריב עיפוה ,םודאב ולוכ ספדומה ורעש םע — (ב-א)ןושארה ןוילגה 

םילשורי" :םיאבה תונוילגב םג השעש יפכ ,רמוחה בור תא בתכ ומצע ג"צא .(1924 רבמצד) 

!"אמורב םילותקה תודחאתה תסרדא לע" :"ידש ילב" :'ייוטבל טספינמ" ;"ק"היע 

."אכלמ רוט" ;(סלבא .י תמיתחב)"םייוגה ןיב" :"םילשורי ןעמל" ;"תדגובה תונותעה" 

ץיבורוה בקעי ,ןבפול קחצי ,(שעג :םימיל)ןייטשדלוג הדוהי :ןוילגב ופתתשה ודבלמ 

ןמדלפ לארשיו ,(םואילוניל חותיפ)2ובא ףסוי ,("ץראה"ב ג"צא לש וכרוע םימיל היהש) 

םיטספינמ ינש .םידומע 37 ןב היה ןוילגה .ןמרקוצ .ב ןיכה רעשה תויתוא תא .(ץע חותיפ) 

,ה"פרת / ולסכ / ק"היע / םילשורי :אלא ,תרתוכ ול ןיאש ,ןושארה :ולש ךדס"ל ג"צא בתכ 

לכ תורמל (וילע ץרענה רתב .ח.י ומכ) ,ןכ יפ לע ףאו" :טפשמב חתופ ,ןטק בכוכ ןכו 

שי" :דועו "...לארשי תמדא לע שדחה יוטב םשל ןדס דימעמ ינא ,שואיל תונובשחה 

תויהל רשואה לודג המו לאקזחי רחאל תירבע בותכל תוירחאה הבר המ ,ארומה ,תעידיב 

סומטירה לע רבג עזגה לוקש םושמ ,םש ותדילב רפוכו הפוריאב דלונ רשא ,ירבע ןטיפ 

הבהאב ךישה ,העורק לארשי-תילטב רשואמה ינעה יננהו ,ןושארה ירבעה לוק .יניטלה 

— ינשה תא "...תויוכלמ םיעבשל הרקיהו תוצראה לכמ טלחהב השודק איהש ,ץראל 
:םיאבה םיטפשמב חתפ יוטבל טספינמ 

ילארשיה ביטקלוקה ךותל םיעובקה תונמאה ימוחתמ אצי ירבעה ןמאהש ,ןמזה עיגה 

הריש רמול רשפא יא .םעה ייחב רשא תומילבורפה סקלפמוקב תוגהלו והומכ טבלתהל 
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דחאשיאלש ןותע 

'ץיבורוה ®מ גרבנירג יבצ ירוא תופתתשהב ן יוטבי' ץבוק 
 . .. r&frb fa rTpSffpf0jm^

לכ רחאל ,הימדמ האצי רשא ,תרזופמה תודהיה .דאמ םויא בצמה .יסלק סומטירב דוע 

הלוגה .ןיצקה לכ ,ו"ח ,הל ולכ .תעקושו םיולסה תמדא לע תבונתמ — םלועב תועוזה 

אלא ,רעצב-לארשי-תסנכ דוע ןיא .הררופתה — תימלוע-לכ הירוטירט תניחבב התיהש 
םידמועהו םלועב תוינאה לכבו תובכרה לכב םיעסונה ,תונוש תוצראב םינומה םינומה 

...תוחורה לכל :ףרוטמ ןווכב ,עוסנל 

השע אוה ידוהיה םלועבו בושייב .ןושארה ןוילגה לש ותצופת לדוג תא םיעדוי ונא ןיא 

ש"א לש ,"רבד"ב י-ח-ד-ו בוט םוי ןב ןימינב לש םהיתובוגת ךכ לע ודיעי .בר םשור 

לש ,"תונמאו ןורטאית"ב ץ"כ קחצי לש ,"סרטנוק"ב ביצי קחצי לש ,"ראודה"ב ןייטשדלאוו 

ל-מ .י לשו "בושיה"ב ןומד יבצ ףסוי לש ,"ץראה"ב יחמק בד לש ,"םלועה"ב יאטיל ןורהא 

.ג"רעטעלב עשירארעטיל"ב (?לזיימ) 

ןכתיי ."אעראד אנדס" תעכ היה ומשש אלא ,ותעפוה תא "ןדס" שדיח ה"פרת רדא שדוחב 

חורטל ג"צא הצר אל ילואו ;םייטירבה תונוטלשה יניעב ןח אצמ אל ב-א "ןדס" לש ונכותש 

קוקז היה אל ימעפ דח ןוילג) רחא םש ול ןתנ ןכ לעו ,ולש תעה בתכל ןוישיר תגשהב 

עקר לע אלא ,ןבל עקר לע אל תרתוכה לש תומודאה תויתואה וססונתה םעפה .(ןוישירל 

העיגה ותצופת .ירצמ שורג 4 היה וריחמ .םידומע 32 — רתוי םונצ טעמ היה ןוילגה .רוחש 

— םימיה םתואב בושיה תייסולכוא לדוגב בשחתהב לטובמ אל רפסמ !םיקתוע ףלאל 
.תושפנ 90,000-כ 

קחצי ,ןייטשדלוג הדוהי ,ץיבורוה בקעי ,ג"צא תופתתשהב "יוטבל ץבוקה" עיפוה בוש 

:טספינמ-רמאמב ןוילגה תא ג"צא חתפ בוש .ץרוש קרמו ,(ישעג ,ןייטשדלוג) .ג.י ,ןבפול 

;[םיבנע תירקנ "בליד דע" ;"ונניאש גשומה" :םירמאמה םיאב וירחא ."הלגתנש טנמומה" 

;"ס"יקוועלאנו אניתשלפד אסידוא" !"הווצמ הממדו ירוטסיה רתה לע" ;"הוהתמה בושיב" 

.וטע ירפ םלוכ — "םינפבמ" :"הצובקל עגונב" ;"רזוחה לגלג" 

םעפה עיפומ יארחאה ךרועכ 4.ה"פרת זומת שדוחב עיפוה "ןדס" לש ישילשה ןוילגה 

ג"צא לש תיטרפה ותבותכ) הידרונ ,ביבא-לת ,"ןדס" תכרעמ :תבותכה .ץיבורוה בקעי 

ריחמ .ןושארה ןוילגה ןמ רכומה ,ןמדלפ לארשי רייצה םעפה בציע רעשה תא .(םימיה םתואב 

רמוחה בור תא ג"צא בתכ בוש .שורג השימחל הלע דומע 25-ל םעפה םצמטצנש ןוילגה 

םיעטקה ועיפוה ךשמהב .ךרועה תמיתחב "יוטבהו האחמה טנמוקוד" תא םג — ומצעב 

סצורפ" ;"היזוליא ןיאב" ;"רבשמ דע" ;"בואכה שוגה ןמ" :אלמה ומש תחת םיאבה 
תורדתסהב גשומה שוטשט" ;"ידידל" ;"םוכס ידיל" ;"רחואמב העיקת" ;"הדיריה 

שוג ךותמ)ינבוארה דוד רפסמ עטק םסרפ ץיבורוה בקעי ."ביבא לת רדסל" ;"םידבועה 

איבה אמויד יניינעב תובוגת ."הריציל סחיב" רמאמה תא בתכ ןייטשדלוג הדוהיו ,(יתמרד 

תלופממ" — (ג"צא)וכלומ ףסוי !"ןדס"ל "ריעצה לעופה" לש וסחי לע :(ג"צא) ךרועה 

רעטעברא"ה תפקתה לע "תינויצולובירה הסרוב"ב בישה סירוי .ש.א ;(ג-א)"ןילופב תודהיה 

."ןדס" לע יאפיחה "טלעוו 

בקעי ןיידע יארחאה ךרועה ."לבאה חרי — יוטבל ןוחרי — ןדס" עיפוה בא שדוחב 

:שורג השימח ראשנ ריחמה .ג"צא לש תיטרפה ותבותכ ןיידע תכרעמה תבותכו ץיבורוה 

ינא ,הצפהל 'ןדס' לבקל תברסמ 'תוברתה תדעו'ש םושמ" :םיארוק ונא ןורחאה דומעב 

".תורבוחה תצפהב יל עייסל ידכ ילא תונפל םייאלקחה םיצוביקו תוצובקב םירבח שקבמ 

תורדתסה יניעב ןח אצמ אל ,םדוקה ןוילגב עיפוהש "ביבא-לת רדסל" קרפהש ,הארנ 

ובו ,(1925 ינויב 1) הנשה התוא לש ןוויסב עיפוהל לחהש "רבד"ב ,תאז םע .םידבועה 

תא (1925 טסוגואב 7) ה"פרת בא ז"יב םסרפ אוה — ןושארה ןוילגה ןמ ג"צא ףתתשה 

".'ןדס' רבד רורבל" ורמאמ 

;"םלועב ונלצא" !"הכיא" :רמוחה תיברמ תא ג"צא בתכ ,וניינמב יעיבר ,הז ןוילגב םג 

םניאש אוה בוט ןמיס :ל"וחב םיינויצ םינותע המכ" תבוגת לע הבוגת)"אסיג ךדיאמ לא" 
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דחא שיא לשןותע 

לבאה-חרי / יוטבל קחרי 
היפרת בא 

:היפרת באב העשתל קלח :א 
םלועב ונלצא (ב הכיא (א 

:םירמאמה קלה :ב 
/ אסינ ךדיאמ לא 

סצורפ / בתכמ ךותמ /. תרנאה 
/ ילובמיסה. לוגיעה / תומשנתהה 
:המריפהו טאודה / תרזוחה תועט 
;המריפה (ב ;טאודה (א ;המדקה) 

.(המיתה ;וצמרטניא 

:תומישרה סלה :נ 
/הריציה רוכ ינפל / הריציל סחיב 

/חמצ .ש 

:תורעה :ד 
ןורטאיתה ;הרעה ...לוביבכ '•הנגה■ 

. .יםא בלה■ ;"אה 

סצורפ" ;"בתכמ ךותמ" ;"תרגאה" ;("".יל אוה בוט ןמיס .םיעבשה גוחב ינממ םיצורמ 

טאודה" :בתכ (ג"צא)וכלומ ףסוי ."תרזוחה תועט" :"ילובמיסה לוגיעה" ;"תומשגתהה 

תא םרת ץיבורוה בקעיו "הריציל סחיב" ורמאמ תא ךישמה ןייטשדלוג הדוהי ;"המריפהו 

תובוגת ואב ןוילגה ףוסב .חמצ המלש םע ןובשח השע (ג"צא) .צ.א .(א)"הריציה רוכ ינפל" 

."...ילארשי ץרא רשבמו םדמ יחא" יריאמה רודגיבאל הכרב ןכו 

.ה ןדס" — ןורחאה ןוילגה עיפוה — הנשמ הלעמל לש הקספה ירחא — ז"פרת ןוושחב 

רעשה שארב ."גרבנירג יבצ ירוא תאמ ז"פרת ןושח / 'ה תרבוח (ןוחרי תויהל יאשר) 

עיפוה "ודחאתה תוצראה לכ ילעופ" המסיסה לאמשה ינותעב תססונתמ וב םוקמב— 

םדוקמכ עיפוה יארחא ךרועכ ."הלש יפסכה רבשמב םעפה תינתומ תונויצה תלואג" :וטומה 

ספדנ הז ןורחא ןוילג םג .ןוילגב עיפומה רמוחה לכ תא ומצעב בתכ ג"צא ךא ,ץיבורוה בקעי 

הביש" ;"םימל םימ ןיב" ;"הקיתש יאצומב" !"בצמה תסיפתל" :בתכ ג"צא .םיקתוע ףלאב 

17— רתויב םונצה ןוילגה םג הז היה .ךוירוגךב ירבדל" !"תורפסהו העונתה" ;"ןוזחל 

:תימיטפוא המינ שי "סרטנוק"ב ןוירוג ןב ירבד לע ותבוגתב ,בגא .םידומע 

לש ורמאמל יניע ורוא .ז"פרת ןושח 'ד ,סרטנוקב םג ס"וס קרבה הכה ןכא 
תירבע הרבח רבדב היגולונימרטה הספא .רחואמב פ"הכל אבה .ןוידו ג -ןב 
תימואתפה הרכהה לשב :בורקה לומתאה לש תומודאה היתוטילבב תיטסילאיצוס 

...."תידוהי הנידמ תמקה" לע רבכ רבודמה .יכו "הלפשה ןכא ינויצה ןוזחה תמוק"ש 

םינש שולש ךשמב יתספדהש םיברה ירמאמב רשא תינויערה תיצמתה ןמ המכ הז רמאמב 

םיבואכה ירבדל קוזחו ירט םויס םושמ הזב אצומ ינא .יוכו הז סרטנוקב תוילאידיא 
— ןטיפ לש רבדמב ארוק לוקכ םתעשב ויה רשאו ,תדבועה י"אב דחאה גשומה רורבל 

...בוט — לבא .ןכ ינפל אלו ןוסאה תעשב האב תוככדזההש ,רצ .ןוירוג-ןב לצא םג י ל ו א 

5...אובל הששוב אל תילעופה הגהנהה ןמ ג"צא לש ותבזכאש אלא 

תעה בתכ תעפוה תפוקתב .םינשה ןתואב ג"צא לש דיחיה וקוסיע התיה אל "ןדס" תאצוה 
רפס עיפוה 1925 לירפאב :"םילעופ לש המרגורפ" לסל דננידרפ לש ורפסל ומוגרת םסרופ 

לעופה"בו "רבד"ב ,"סרטנוק"ב וירישו וירמאמ ומסרפתהו ,"חריו הלודג המיא" ויריש 

המבה ךא ."הלועה תורבגה" ויריש רפס ,"ןדס" תאצוהב ,עיפוה 1926 ינויב ."ריעצה 

תירבעה הכפהמה ,תדבועה לארשי ץרא ןיינעב ולש סומלופה ירמאמ לכל תירקיעה 

."ןדס" — יוטיבל תומילגה תשמח קפס אלל ויה ,אמויד יניינעו ,התמשגהו 

☆ ☆ יל■ 

— גרבנירג יבצ ירוא :האר ,הז רמאמב םירכזומה הזורפהו הרישה ירבד לכל יפרגוילביב טוריפ .1 

.1980-א"משת ,ביבא לת ,יתכירעב ,וילע בתכנש המו יתורפסה ולעפמ לש היפרגוילביב 

לאירבג תועטב בתכש יפכ ,ג"צא לש םינודבספ אלו ,הינמרגב הפוקתה התואב יחש ילארשי-pא ןמא .2 
.91-92 ימע ,1976 רבמטפס-לירפא ,ו-א ,ג"ל ,תיזג — "סארטאבלא" לע ורמאמב ריפלט 

.ליעל 1 הרעה האר .3 

.ךיראתה ררבתמ םיניינעה ןכותב רבכ ךא ,'יפרת רתונו ה''פרת לש ה תואה הלפנ רעשה תספדהב .4 

.31,17-16 ימע ,1986 רבוטקוא-רבמטפס ,81-80 'לג "77 ןותע" ."טסילאיצוסה ג"צא' ירמאמ האר .5 

ורו 
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