
ץיבוקרב ד"י לש תיתורפסה וכרד לע םכילע םולשל הקיזה תעפשה 
רלושטלא הנוי 

תנייארמה ידי לע לאשנ אוה ,(1)1954-ב ינדרי הילגל ץיבוקרב ןתנש ןויארב 
םכילע-טולש תא ןה בורקמ ריכה אלמלא אוהשמב הנוש התיה תורפסב וכרד םאה 
שיאה םכילע-סולש ןיב רוריבב ןאכ הניחבמ ינדרי .ג .ותריצי תא ןהו םדאה 
ותוסהיתה .הלא םיטבה ינש ןיב ץיבוקרב דירפמ ותבושתב םג .ותריצי ןיבל 
קפתסמ אוה .ידמל תלפרועמ איה ותריצי לע םכילע-טולש לש תיתורפסה העפשהל 
וא וז הדימב ועפשוה אלש םיירבעה םירפוסה םה םיטעמש ןעוטו ,תויללכ תונחבהב 
אלב םאו ןיעדויב םא הזמ הז םירפוסה םיעפשומ ללכ ךרדבשו ,םכילע-םולשמ תרחא 
עפשוה אוה ףאש ונייצב הללכהב ומצע תא ץיבוקרב ריכזמ ףוסב קרו ןיעדוי 
דח איה שיאה םכילע-םולש לא ותקיזל ותוסחיתה תאז תמועל .תורפסב ויתוברמ 
םולשל תישיאה ותברק בקע התנוש אל תורפסב וכרדש ןעוט אוה .הרישיו תיעמשמ 
קיחצמו קחוצ וניא אוהש ךכב ונתוח לש וזמ היפאב תלדבנ ותריציש ןויכ ,םכילע 
ינפל דוע רוציל לחהש אוה ףיסומ ךכ לעו ,םכילע-סולשל דוגינב םיברה תא 
האצרהה ךלהמב .וירוענ ימיב דוע שח וילא תישפנ הברקו םכילע-סולש םע שגפמה 
דקש .ג 'םורפ לש ותכרדהב תבתכנש ץיבוקרב לע רוטקודה תדובע לע תססובמה וז 
ךרד חנומה לש רתוי תבחרנ הרדגה ץומא ךות ,רצויה לש וז ותעיבק ןחבת 
רשקהב תדקוממ אלא הריציה לש היפואל תלבגומ איה ןיא רשאכ ,תיתורפס 

.תיתורפסה תוחתפתהה לש ינורכאידה 

םכילע-פולש לש ותריצי םע ץיבוקרב לש תינושארה תורכהה 
שגפמ .ותריעב וירוענ ימיב דוע התיה "קעטאילביב סקלאפ עשידוי יד" תועצמאב 
םכילע-סולשו ,ותוחתפתהב עירכמ עגרכ ויתונורכזב רפוסה ידי לע ספתנ הז 
ןוצרה תא יב תיצהש אוה .ילרוג תא ךתחו יכרד תא ינפל חתפש ןושאר ןמאכ" 
."הנמאנהו הטושפה הלמה רואב םריאהלו םיבורק םדא -ינב לש םהייחב ןנובתהל 
ותעפשהב םזילאירה לא תיסיסבה ותקיז תא ןאכ הלות ץיבוקרבש אופא רבתסמ 
הפיקע ןיידע התיה וז העפשה יכ הארנ ונל םלוא ,םכילע-םולש לש תיתורפסה 
ןכש ,רפוסכ ותעפוה ינפל דוע ץיבוקרב לש וכרדב ינושארה בלשה ותואב דבלב 
,ירבע רפוסכ וכרד תא 1903-ב ליחתמ אלא שידיא תורפסב בלתשמ וניא ץיבוקרב 
יוטיבה לא רתוי הטנ ובל ירה קוחצל ותבהא ףא לעש (2)ןייצמ ומצע אוה ןכו 
לש ותעדל דוגינבו רתוי הבורמ תובישח םיסחימ ונא ךכ יפל .הגונהו טקושה 

.וירפסמ דחאב וז תינושאר תולקתהל רשאמ שיאה םכילע-מולש םע שגפמל (רפוסה 

לש המויסב רבכו 1905-ב הנליוב םכילע-סולש תא ריכה ץיבוקרב 
רחאל דימ ,הניטסנרא הרוכבה ותב םע ןיאושנ ידי לע ותחפשמל ףרטצה וז הנש 
,1905 לש תוערפה ןמ האצותכ ונתוח תחפשמ םע דחי היסור תא בזוע אוה הנותחה 
,וניתעדל אוה הז ןמז קרפ .1906 לש הנש תיצחמכ ךשמב היצילגב םמע ההושו 
לע דיעמ רפוסה ןכש ,הנפמ תדוקנ הב שמשמו ץיבוקרב לש ותריציב יביטמרופ 
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םולש לש הרישיה ותעפשה תחת שידיאב הביתכה לא הלא םישדחב רבע יכ ומצע 
תונושארה ויתוריצי יכ ,ןייצלמ ענמנ וניא ץיבוקרב ,וזמ הריתי .םכילע 
ךסח אל רשא ונתוח לש הרומח תרוקב ורבע (םינופפלמו םיטילפ) שידיאב 

.(3!הנבמה םוחתב ףא ברעתהו שי ךא ,ינושלה רושמב רקיעב םנמא ויתורעהב 

ותוחתפתהב עירכמ בלשכ ונל הארנ שידיאב הביתכה לא רבעמה 
,תיתורפסה ותוליעפל תונושארה םינשה תשולשבש ןוויכ .ץיבוקרב לש תיתורפסה 
םירופיס עבראו םירשע םסרפו תירבעב קר רפוסה דקמתה ,רתויב תוירופה ויהש 
.הנש 60-כ ךשמב ונייהד ,1967-ב ותומ םוי דעו 1906-מ לחה תאז תמועל ,םירצק 
תובושחה ףא אלא (36 ךותמ 22) ויתוריצי תיברמ תא קר אל שידיאב רפוסה בתוכ 
אוה רתוי רחואמ בלשב קרשכ ,הז ןמז קרפב רוא וארש הלא ןיבמ תומסרופמהו 
:ןוגכ רתויב םיעודיה וירופיס קר אל םיללכנ ןכותב .תירבעל ןמגרתמ 
לכ םג אלא תוער תוחורו ןורחאה ,הקבייפ לש ןידה םוי ,םיטילפ ,םינופפלמ 
ןמור קר רשאכ ,"תודלי יקרפ"ל טרפ ,םינמורה תיברמו תונורכז ירפסו תוזחמה 
תולעב תוריצי ןנה "גהנה" םג ילואו "תרכ" םירצקה םירופיסהו הז םינוקז 
טרפ - תוירבעה תוריציה ראשש דועב .(4)ןמז קרפ ותואב תירבע ובתכנש תובישח 
קר םנה - ("תיכוכז-ילכ"ו ,"חישמ-תומי") תינשמ םתובישחש ,םירופיס ינשל 
,אופא ,רבתסמ .(5>תוכורא תוריצי לש תולחתהו םינוטיליפ םידלי ירופיס 
תירניזה תוחתפתהה לכ אלא דבלב יתומכה רושמב אטבתמ וניא שידיאל רבעמהש 
םהמו תונורכזה ירפס לא הזחמה ןמו הזחמה לא רופיסה ןמ רפוסה לש ותריציבש 

.שידיאב תכרענ ןאמורל 

םיירבעה וירופיס תיברמ לע ףא העפשה תעדונ שידיאל רבעמל םלוא 
ליעפה ועויסבו ודודיעב ,ותעפשהב ןכש .1906-ל 1903 ןיב ובתכנש ץיבוקרב לש 
םקלחב רשאכ שידיאל םיירבעה וירופיסמ רכנ קלח ץיבוקרב םגרתמ םכילע-סולש לש 
לשמל) ,הריציה תועמשמב יונש ידכ דע עיגמו שיש ,ידוסי דובע סינכמ' אוה 
רפוסה סינכמש םינוקתל סיסבכ שמשמ הז דוביעשכ (ןחלושה-ינפלו ,ןיזימשואב 
שידיא ןרוקמב תובתכנש תוריציהש דועב םירופיסה לש הנורחאה תירבעה םתסרגב 

.דבלב םיטעומ םינוקת םע וז הסרגל תוסנכומ 

דבלב וז אל תיפוסה םתסרגל םירצקה םירופיסה לש םדוביעבש ןאכמ 
םיירבעה הלא לע םייריאה םוגרתהו רוקמה לש הפדעה תובורק םיתעל תנמתסמש 
הביתכה רשאכ .ינושלה רושמב ףא תרכנ איהו שי אלא יתונמאהו יטמיתה םוחתב 
תירבעה ונושל תא רישעמו הרפמ םרוגכ קר אל םישמשמ וז הפשל דובעהו שידיאב 

.(6)התשמגהלו הטושיפל ףא םימרות םה אלא ,יפוסה השובגב רפוסה לש 

הביתכה םוחתב םכילע-פולש לש תיביטמרופה ותעפשהש דועב םלוא 
ותריצימ םלעתהל התטנש ,תרוקבה ידי-לע ללכ ךרדב הרכזוה אל רפוסה לש תידיאה 
סנ לע התלעוה תאז תמועל ירה .םייגולואידיא םימעטמ ץיבוקרב לש תידיאה 
ידי-לע תירבעל םכילע-סולש לש ומוגרית םוחתב םירצויה ינש ןיב הקיזה 
.םייגולואדיא םיעינממ אוה ףא עבנ הז אשונב ברה קוסיעה רשאכ .ץיבוקרב 
ןמ קלחל התכיפה ידי-לע םכילע-סולש לש ותריצי תלואגב ספתנ םוגרתהו ליאוה 
סחיתנ אל םירצויה ינש תקיז לש ימוגרתה טביהב וננוידב .תירבעה תורפסה 
קר דקמתנ אלא ,תונורחאה םינשב וב שודל וברהש אשונ ,םוגרתה לש וביטל 
םוגרתב ליחתמ אוה .ומצע ץיבוקרב לש תיתורפסה וכרדב תוחתפתהה לע ,ותעפשהב 
רפוסכ רשאמ םכילע-סולש לש ומגרתמכ רתוי ומש עדונ םינשה ךשמבו 1910-ב 
רואל האצוההש דבלב וז אלשכ בטיה תטלוב וז העפות .תוימצעה ויתוריצי תוכזב 
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ואובל וכרבמ קילאיב םגש אלא ץראל ותילעל הליעכ תשמשמש איה וימוגרת לש 
וז ותשיג תא קידצמ אוה רשאכ .תוימצעה ויתוריצי תוכזב רפוסכ אלו .םגרתמכ 
םוגרתל ותורכמתהב אלא ץיבוקרב לש תימצעה ותריציל רתוי תטעומ הכרעהב אל 
םירשעה תונשב ץיבוקרב לש רבעמה ןמ םלעתמ קילאיבש ,ןאכמ .תונורחאה םינשב 

.(7>תעה יבתכב תירבעב ומסרופ רבכ ויתוזחממ קלחש תורמל ,המרדה לא 

ץיבוקרב לש ודמעמב הז הנפמל םרג המ הלאשה ,אופא ,תלאשנ 
ותריצי תא ץיבוקדב חנז ןכאש ךכמ עמתשמ םאה ?םגרתמל ומצע תוכזב רפוסמ 
תורכמתהה ןכש .הקלחב קר וניתעדל הנוכנ וז העיבק ?םוגרתה תבוטל תירוקמה 
.וימוגרתב ץיבוקרב לחה םהב תונושארה םינשב בטיה תרכנ סילאיב רבד הילע 
וימוגרת לש םיכרכ 5 ץיבוקרב םסרפמ 1914-1910 םינשה לש הז ןמז קרפב 
םיררועמ הלא םינותנ ("תיכוכז־ילכ") דחא ירוקמ רופס קר בתוכו םכילע-סולשל 
ח"ע םוגרתב יתונמאה ונורשכ לכ תא עיקשהל רפוסה תא עינה המ ,ההימתה תא 
רשא חמצ .ש היה 1919-ב רבכ וז העפות ריבסהל הסינש ןושארה .תירוקמה ותריצי 
תורפסב עלבהל הברה הכ ץיבוקרבש ןעוט (8)"יוה תותובעב" םסרופמה ורמאמב 
,הז תונונתה ךילהת לש ופוסבשכ ,ישיאה ופוצרפ שטשוטש דע ("םיגהנמה") יוהה 
,םכילע-טולש יבתכ םוגרתל לכו לכמ רכמתהו וירופיס תא ווג רחא ךילשה אוה 
לע ץיבוקרב לש ותבוגת ונל העודי אל .םוגרתה אשונל וניב הציחמ תמיק אלשכ 
תא ץמיא ומצע אוה ןכ יפ לע ףא .לכו לכמ םחוד היה קפס אללש ,הלא םינועיט 
לכ שח אלש - ויתורגאבו "םדא-ינבכ םינושארב" ןייצמ אוה רשאכ .םהמ דחא 
יתייה" ןושארה ומוגרת םויס םעש רפסמ אוה אלא .םוגרתה רמוחל וניב הציחמ 
ותעדל דוגינב ךא ."ילש הלוכ איהש הריצי ידי תחתמ יתאצוה וליאכ רשוא רוכש 
ךפיהל אלא ,םוגרתה ךותב תישיאה ותוהז תא דביאש רובס אוה ןיא ,חמצ לש 
.(91רבד לכל הריצי השעמ וב האור אוהו ישיאה ומתוח תא וילע עיבטהש 
.םוגרתל רבעמה רחאל תובר םינש ,קידצהל ןויסנ םושמ שי ילוא ,וז הסיפתבשכ 
םוגרתל ותורסמתה תא ריבסהל ןתינ ,םלוא .תירוקמה ותריצי לע ותפדעה תא 
שי הנושארבו שארב ;רתוי םייביטקיבוא םיעינמב םג תונושארה םינשה תעבראב 
תירבעב וירופס לש םינושארה םיצבקהש דועב ןכש .החלצהה םרוג תא ןובשחב תחקל 
םינושארה וימוגרת ירה ,תרוקבה תאמ תננוצ םינפ תלבקל וכז 1910-מ שידיאבו 
השמש החלצהה ןמ רתוי עירכמ עינמ יכ ,המוד ךא .(101הבר תובהלתהב ולבקתה 
,ונתוח תציחמב תכשוממה תוהשהש ןויכ .םכילע-סולשל תישפנהו תיתחפשמה הברקה 
לש םיירמחהו םייתורפסה וינינעב ץיבוקרב לש הקומעה תוברועמהו ומע תוהדזהה 
ולצא היטנה תושבגתהל הירופ עקרק ,קפס אלל ,םה ףא ושמש ,(11)םכילע-םולש 
לש ולקשממ םלעתהל ןיא םג םא .םוגרתה תועצמאב תיתורפסה הקיזה תא קדהל 
ול הקפס המחלמה ינפל יכ :לביטשל ותרגאב ,ונייצמ ומצע רפוסהש ,ירמחה םרוגה 
אוה ענמנה ןמ אל ,םרב .(12>וביצקתמ תיצחמ ידכ (םוגרתה לש) םיכרכה 5 תאצוה 
,ךפיהל אלא ,םוגרתה ןמ קר עבונ וניא תירוקמה הריציב יטסרדה םוצמצה יכ 
יפכ .רצויה וחוכב תולדלדהמ האצותכ םוגרתה לא עיגמ ץיבוקרב יכ ,םג ןכתי 
ןיא 1910 ףרוחב "בלוחה היבוט" תא םגרתל לחהש ינפל דוע ןכש .חמצ רבוסש 
םיינש םוגרתב קפתסמ אלא ,השדח הריצי ףא 1909 תנש ךלהמב םסרפמ ץיבוקרב 
8 קר רוא םיאור 1906-1908 םינשב םג רשאכ .תירבעל םייריאה וירופיסמ 
םוקמ לכמ .1903-1906 םינשב תירבעב וספדוהש 24 תמועל שידיאב םישדח םירופיס 
תעבראב םוגרתל ץיבוקרב לש ותורכמתה תא דחא םרוגב ריבסהל ןיא יכ ונל הארנ 
וב ולעפש םימרוג רפסמ לש בולשמ אצוי לעפכ התוארל שי אלא ,תונושארה םינשה 

.תונוש המצע תוגרדב תינמז 

תרערעתמ (1928-1915) רצויה לש תיאקירמאה ותפוקתב רבכ םלוא 
תא ךשומ ץיבוקרב ןיא םנמא .תיתורפסה וכרד לע םוגרתה לש תידעלבה תוטלתשהה 
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לשמ םימוגרת רתוי ותכירעבש "ןרותה" יפד לעמ םסרפמו הז ןמז קרפב ונממ ודי 
רואל איצומ אוה ןכ .(13)םישדח םיירוקמ םירופיס רשאמ ,ונתוח לשמו ומצע 
"םדא-ייח" םכילע-סולש לש היפרגויבוטבאל םוגרתה תא קרוי-וינב לביטש תאצוהב 
םיבותכב ולצא םייוצמש ,1925-ב ומצע לע אוה דיעמ ךכ לע ףסונבו .םיכרכ 3-ב 
בתוכ אוה ןכ יפ לע ףא .(14)םכילע-םולש ימוגרת לש סופדל םינכומה םיכרכ 5-כ 
תומרד 3 םיללכנ ןהב ,שידיאבו תירבעב ,תושדח תוריצי 15-כ הז ןמז קרפב 
רערעל ידכ הז יתורפס לוביב ןיא םלוא ."תרכ" םיבושחה וירופיסמ דחאו תוכורא 
!4 לע תושרפתמ תוריציה 15 ןכש ,ןמאה לש רצויה וחוכב לודלדה לע העיבקה תא 
תליחתל דע רפוסה לש תיתונמאה ותוליעפל תונושארה םינשה הנומשבש דועב הנש 
תללכנ םהבשכ .שידיאבו תירבעב םירופיס 30-מ הלעמל םסרפ אוה 1910-ב םוגרתה 

.רצקה רופיסה םוחתב ותריצי בטימ 

תיאקירמאה הפוקתב רפוסה לש הריציה תוחוכב הז לודלד םנמא 
לש הכירעבו המקהב וקוסיעמ רקיעב אלא םוגרתה לא רבעמה ןמ קר עבונ וניא 
הפוקתב רפוסה שידקהש ברה ןמזה ןמ םג םלעתהל ןיא ךא .הקירמאב םיירבע יבתכ 
לש האצוה סופדל ןיכמ אוה רשאכ ,םכילע-םולש לש תיתורפסה ותשוריב לופיטל וז 
םולש סאד" תא סופדל איבמו ךרוע ןכו ויתורגא תא םסרפמ ,שידיאב ויבתכ לכ 
אוה ןכ ומכ .ומצע ץיבוקרב ידי לע בתכנ ףא ,ונממ רכינ קלחש ,"ךוכ םכילע 
קר אלש אופא רבתסמ .(15)םכילע-םולש לש ויתוזחמ תא תיריאה המבל דבעמ 
ולזגש םה םכילע-טולש לש תיתורפסה ותשוריב תועקתשהה םג אלא הכירעהו םוגרתה 

.תירוקמה ותריצי ןובשח לע רפוסה לש וצרמו ונמז תיברמ תא 

םשל ץראל רפוסה לש ותילע םע ח"פרתב תמיתסמ תיאקירמאה הפוקתה 
ןמז קרפב אקוד ילאסכודראפ ןפואב םלוא .ריבד זו"אצוהב וימוגרת לש סופדל הנכה 
םיכרכה תעבראו ליאוה ,םכילע-פולש ימוגרתל ויתותע תא שידקהל רפוסה טעממ הז 
תמועל .1925-מ רבכ ודיב םינכומ ,הארנכ ,ויה ט"פרת-ח"פרת םינשב רוא םיאורש 
,תירוקמ הריצי לש ןמיסב 1929-1936 ץראב ותוהשל תונושארה םינשה תודמוע תאז 
לש ומתוחב תעבטומ התיצחמו ,תירבעל תמגרותמ קרו שידיאב תבתכנ וז םג םא 
תונותעב םיכשמהב תוספדומש תוכוראה תוריציה תעברא ךותמ ןכש .םכילע-סולש 
היפרגויבה רוא האור הליחת .םכילע-מולשב תורשקנ םייתש ,קרוי-וינב תידיאה 
םחנמ" ןמורה םסרפתמ ךשמהבו "םדא-ינבכ םינושאר" ורוד ינבו םכילע-סולש לע 
םכילע-סולש לש ןאמורה לש תינבתה לע ןהו תומדה לע ןה יונבה ,"י"אב לדנמ 
םויס םע הציק לע אב וז תיתורפס החירפ םלוא ."תומולחה לעב לדנמ םחנמ" 
לש הכוראה הפוקתבו .יקרוי-וינה סטרעווראפב עובק רפוסכ ץיבוקרב לש ותדובע 
,םוגרתה לא רזוח אוה ,תושדח תוריצי בתוכ רפוסה ןיא הב ,הנש 30-ל בורק 

.(16)תירוקמה הריציה ומכ זכורמ הכ ץמאמ ונממ שרד אל ,תימצעה ותודע יפלש 

יבתכ לש תיפוסה הרודהמה הפיקמש םיכרכה 15-מ םג םא 
םינורחאה םיכרכה תשולשמ רתוי יכ ונל הארנ אל ,ץיבוקרב םוגרתב םכילע-מולש 
ןמאה לש רצויה וחוכב לודלדהש ןאכמ .ץראב רפוסה לש ותייהש תעב ומגרות 
ףא אלא .םוגרתב קוסיעה ומ עבונ וניאש דבלב וז אל תילארשי -ץראה ותפוקתב 
תולוע (5) הז ןמז קרפב ובתכנש תוכוראה תוירוקמה תוריציהש םשורה לבקתמ 

.(17)(3) םכילע-סולשמ תומגרותמה הלא לע ןתומכב 

םעו שיאה םכילע-סולש םע שגפמל יכ עובקל ןתינש המוד םוכיסל 
לש תיתורפסה וכרד לע תערכמ העפשה התיה ותחפשמל הסינכל ןכו יתורפסה ולעפ 
ץיבוקרב ךפוה םכילע-סולש לש הרישיה ותעפשהבש ןויכ .הנש 60-כ ךשמב ץיבוקרב 
תאו ויתוריצי בטימ תא בתוכה רצויל םג אלא ינושל-ודל ידבע רפוסמ קר אל 
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רושמב רקעב תרצויה ותוליעפ תמצמטצמ תכלוה תירבעבש •דועב ,שידיאב ןתיברמ 
ןמוגריתב ןהו ויתוריצי דוביעב ןה תמלגתמ וזשכ ,תינושלה תויזואוטריוה 

תרבוגו תכלוהה ותוברועמ וזמ הריתי .שידיאמ ונתוח תוריצי םוגרתב רקיעב 
,הזמ ותומ רחאלו וייחב םכילע-סולש לש םיירמחהו םייתורפסה וינינעב 
תוריצי לש ןהו תוימצעה ויתוריצי לש ןה ןושלל ןושלמ הקרוהל ותורסמתהו 
םירופיס תביתכל ינוציחהו ימינפה חרוכה תא רפוסה לצא ומצמצ ,הזמ ונתוח 
םיבלשב רבכ תירוקמה ותריצי ןייעמ תולדלדתהל הלא םימרוג ומרת ךכבו ,םישדח 
ינוויכ ינש ילאסכודארפ ןפואב םלוא .תיתורפסה ותוחתפתה לש םימדקומה 
רבעמה ,ונייהד ,םכילע-מולשל ותקיזמ םיעבונה ץיבוקרב לש וכרדב תוחתפתהה 
םיכוז הזמ תירוקמה ותוירופב םוצמצהו הזמ תירבעב םוגרתלו שידיאב הביתכל 
תא רצי אוה םהינפלש ,הקיתש תונש 30 רחאל רשאכ .רפוסה לש וימי ףוסב תינפתל 
אקודו וימי ףוסב ותביתכ תא ץיבוקרב שדחמ ,שידיאב תוירוקמה ויתוריצי לכ 
םייתנשכ םייתסה ומוסריפש "תודלי יקרפ" יפרגויבוטבאה ןמורה תועצמאב תירבעב 

.רפוסה לש ותומ ינפל 

תורעה 

.26.3.1954 רמשמה ל» ,"ץיבוקרב .ד.י םע העש" ,ינדרי הילג (1 

.חי ,וט-בי ימע ,1959 ביבא-לת "םדא-ינבכ ינושאר" ,ץיבוקרב .ד.י :האר (2 
.םינושאר ,ןלהל 

.חיק ימע ,םש ,האר (3 

הליחת םסרופש תורמל תירבע ורוקמב בתכנ יכ תואדו ןיא "גהנה" יבגל .א (4 
רעד"ב רוא רופיסה האר שידיאבש דועב ,15.3.1929-ב םינזאמב תירבעב 
בקע תינושארה ותביתכ תפש יבגל קפס ררועתמ םלוא .1.5.1929-ב "גאט 
בקע ןכו הזמ םימוסרפה ינש ןיב דבלב הצחמו שדוח לש רצקה ןמזה שרפה 
הליחת ויתוריצי ראש לכ תא רפוסה בתוכ ןמז קרפ ותואבש הדבועה 

.הזמ ,שידיאב 
הנש ירחא םגו ,1906 דע תירבע ובתכנש תוריציה לש םיירפסמה םינותנה .ב 
תעה-יבתכו םינותעה יפד לעמ קר רוא וארש םירופיס ףא םיללוכ ,וז 

.רפוסה לש ויבתכ לכ לש תיפוסה הרודהמב וצבוק אלו 

םירפס לש האצוהה ןעמל ובתכנש תוריציל וניתנוכ םידלי ירופיסב .א (5 
םהיניב ,"תונטק תוארקמ" קרוי-וינב 1922-ב ץיובקרב דסיש םידליל 
:םייטמרדה םינוכרעמה (2) ,הקירמאב דודה לא :רופיסה (1) םיללכנ 
שי םהילע ("םדק ימימ החידב" :תרתוכ תת) חוכוה (ב ,םירופ קחשמ (א 
ירבע תע בתכב םסרופש "תובוב לש םילוח-תיבב" רופיסה תא ףיסוהל 

.הפרתב ,הקירמאב רפוסה ךרעש "ןדע" םידליל 
- היפוסוליפל רוטקוד"ו "ובלכ" תוריציה תא הבישחמ ינא םינוטיליפכ .ב 
לש יתורפסה יוניכב ומתחנו "םיפוצרפ" הרדסב ןרותהב רוא וארש 
תאש דועב ,ולש םינוטוליפה תא םותחל גהנ וב ,דמת-יבא .י ץיבוקרב 

.אלמה ומשב דימת םתח תויטסירטלבה ויתוריצי 
תוצראב" (1) :תואבה תוריציה תווהמ תוכורא תוריציל תולחתהב .ג 
שמיש רשא - 1920-ב "טלקמ"הב םסרופש .תחא הכרעמב הזחמ - "תוקוחר 
,םירופיס 3-כ (2) .שידיא בתכנש ,תוכרעמ 3-ב הז םשב הזחמל סיסב 
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ןאמדרל ינושאר ןיערג םישמשמו ,ןילרבב ןיחונמב םיקסוע םלוכש 
וארו ,רפוסה לש ויבתכב וצבוק אל םה םירצק םירופיסכ - "חישמ-תומי" 

.תעה-יבתכ יפד לעמ קר רוא 

רוטקודה תדובעב וכרענש תוילאוטסקט תוקידבמ תונקסמ סניה הלא םינועיט (6 
.דקש .ג תכרדהב תבתכנה ,רמאמה תרבחמ לש 

,ביבא-לת ,צק ימע ,יב ךרכ ,"הפ-לעבש םירבד קילאיב .נ.ח :האר .א (7 
.ח"צרת 

קילאיב לש ומואנל דע םיירבע תע יבתכב ומסרופש ץיבוקרב לש תוזחמה .ב 
:םה 

.חולשה - "עדיו איבנ ימ" (2) .1922-ב ראודהב "תוקוחר-תוצראב" (1) 
.1928 ראודה ,"וינב תאו ותוא" (3) .1926 

.148-127 ימע ,ט"ערת הסדוא ,"ץרא" ףסאמב םסרופ חמצ לש ורמאמ (8 
ץראב ץיבוקרב לש ותוהש תעב ךפהש חמצ .141-2 ימעב סחיתמ אוה ץיבוקרבל 
םסרפש רמאמב ,הלא וירבד לש השקה םשורה תא ןקתל הסינ ,בורקה ודידיל 
ץיבוקרבש ןעוט אוה וב ."םתיוהכ םירבד" םשב 16.4.1965-ב "רמשמה לע"ב 
לש ושפנ יכבנ" הליג ףא אלא ,דבלב יוה ירואתב ולש תוליבונב קפתסה אל 
וררוע ןהש תויפיצהו הלא תוליבונל הברה הכרעהה בקעו ."ידוהיה םדאה 
וררועתהש תורירמהו שואיה היה בר ירה ,ץיבוקרב לש וכרד ךשמה יבגל 

.םוגרתב ולוכ עקתשה ץיבוקרבש עדונשכ "יוה תותובעב" ורמאמב ופקתשהו 

ודידי רואינש .זל ץיבוקרב לש ותרגא ןכו ,ג"מר ימע ,םינושאר :האר (9 
תיבב ץיבוקרב לש ונויכראב רואינש קיתב הרומשה 14.3.1927-מ 

.םכילע-סולש 

לשמל האר םירקבמה תוגייתסה יבגל .םש ,םינושאר :האר םוגרתה תחלצה לע (10 
ורמאמ ןכו "הריעה יוהמ" ,1912 וכ ךרכ חולשהב ןמדירפ .א.ד לש ורמאמ 
ץבוקל םג ורמאמב סחיתמ רגינ ."ץיבוקרב .ד.י" 1910 םלועהב רגינ .ש לש 

.ידיאה 

תוכורא תופוקת םכילע-סולש תציחמב ץיבוקרב ההש םוגרתה תליחתל דע (11 
רפסמ לש הייהשל ףסונב ,(הנש 3/4) 1909-ו (הנש יצח) 1906 םינשב 
לש תוריציה תקתעהב ץיבוקרב לחה 1906-ב דוע .ץיקב הנש ידמ תועובש 
םע דחי ררוגתה אלשכ םג תואבה םינשב םג הז דיקפתב ךישמה אוהו ,ונתוח 
ףאו ויבתכמ בתוכ ,םכילע-סולש לש וריכזמל ךפה אוה 1909-ב .םכילע-סולש 
בר יפרגואיג קחרמב ררוגתה רשאכ םג םלוא .ויבתכ דוביעב ודיב עייס 
קרוי-וינב ותוהש תעב רשאכ .יפסכה םוחתב וחוכ-אבכ שמיש אוה ונתוחמ 
יבגל םייריאה םיימויה םינותעה םע ןתמו-אשמ ץיבוקרב להינ השרובו 
תאלעהב קרוי-וינ תוארטאיתב לפיט ףאו ,םכילע-סולש תוריצי םוסרפ 
,טנק ,ונק ,זס ,חמק ,זיק ימע ,םינושאר יפ-לע .ונתוח לש תוזחמה 
,אסר ,ו-המר,זלר ,דיר ,ב-איר ,בצק ,ט-חפק ,אפק ,געק ,אעק ,זסק-בסק 

.גיש ,וש ,וער ,חנר ,גסר 

.ץיבוקרב ןויכראב לביטש קיתב הרומש 20.4.1921-מ לביטשל תרגאה (12 
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וימוגריתמ 30-כ ןרותהב ץיבוקרב םסרפ טערת-וערת םינשה ךלהמב (13 
ולש םירופיס 6 ,(םיכשמהב תוכורא תוריצי יתש ללוכ) םכילע-סולשל 

.הז ןמז קרפב תירבע ובתכנש תושדח תוריצי 4 קרו ,שידיאמ םימגרותמה 

רשא ,ץיבוקרב לש תיריאה היפרגויבוטבאה לש 25-24 ימעב היוצמ וז תודע (14 
אל ךא ,"רוטארעטיל רעשידיא ןופ ןאקיסקעל"ה דובע 1925-ב ודי-לע הנכוה 

.היפרגויבוטבא ,ןלהל .רפוסה לש ונויכראב הזנגנו החלשנ 

לע עדימל טרפ ,22-19 ימע היפרגויבוטבאה לע םיססובמ הלאה םינותנה (15 
היפרגויבוטבאהש דועב 1926-ב קר רוא האר רשא ,"ווב םכילע-מולש סאד" 

.1925-ב הבתכנ 

הרומשה 27.12.1936-מ ןאהאק בייאל ץיבוקרב לש ותרגאב היוצמ וז תודע (16 
.ץיבוקרב ןויכראב 

רתוי ץיבוקרב ידי-לע וכרענ אל לארשי ץראבש ונתעיבק תא םיססבמ ונא (17 
1925-ב וידיב ויה ןכאש החנהה לע םכילע-סולש לש םימוגרת יכרכ השולשמ 
םא .היפרגויבוטבאב דיעהש יפכ ,רפסב ומסרופ אלש םימוגרת יכרכ השימח 
יכרכלו 1914 דע היסורב רוא וארש םיכרכה תשמח לא וז תומכ םיפיסומ 
יכרכמ 12-ל עיגנ ירה ,קרוי-וינב ומסרופש "םדא ייח" לש םוגרתה 
לש םיכרכה 15 ךותמ םינורחאה 3 קר םיראשנ ךכ יפל ,תיפוסה הרודהמה 
ץראב םקלחב וא םתומילשב םימגרותמ תויהל ויה םייושעש תיפוסה הרודהמה 

.1928-1925 םינשה ןיב תירבה תוצראב וא 
לש ותוהש תעב רפסב ומסרופו ובתכנש תוכוראה תוריציה 5 תאז תמועל 
,"רבע יכ לומתא םוי" (1) :ןתביתכ רדס יפל ןלהל תוטרופמ ,ץראב רפוסה 
- 1931-33 ,"םדא-ינבכ םינושאר" (2) ;1962-ב רפסכ םסרפתה - 1929-30 
רפס תרוצב - 1933-34 ,"לארשי-ץראב לדנמ םחנמ" (3) ;ד-ג"שת רפס תרוצב 
יקרפ" (5) ;חצרתב רפסכ רוא האר - 1934-35 ,"חישמ-תומי" (4) ;וצרת 

.וכשת רפס תרוצב - 1963-65 ,"תודלי 
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