
יאלפ סחניפ 

רחואמו םדקומ - לגופ דוד 
וספדנ םרטש םיריש השולש 

דחא אוה ותרישו לגופ דוד לש שדחמ םיוליג 

.השדחה תירבעה תורפסה לש םיקתרמה םירופיסה 
בונאטאס הרייעה ןמ שיאה לש וייחיילוגלג 
םיצאנה ידיב וחצריהל דעו (1891) הילודופבש 
לכ ךרד טעמכ דדונ אוהשכ ,זוכיר הנחמב (1941) 
הפוריאב הפוקת התואב תודהיה יזכרמ 

קל הוולתמה ךראתמ לצכ םה - לארשי-ץ-ואבו 
ופ לש ותריש .םירשעה האמל ותסינכב ידוהיה 
א ,ןבומ דימת אלו ינשדח ,דיחיךוגינכ תנגנתמ 
דה הלעמו רזוח אוה םינש תורשע ירחא קר 
כסא הנורחאל ונל המקש דע ,םיבר תובבלב 
םיגפ ןד חתופ ךכ ."לגופ ידיסח" לש המלש 
או ,'לגופ לש םירישה לכל ךרעש הפוסאה 
בל תכשומ הליה הרוטע לגופ דוד לש ותומד" 
ה ןמ קר אל הלוע וז האלפומ הליהש המוד ,ןכאו 
קלנ הב ךרדה ןמ םג אלא ,הילילצו ותריש ןכותמו 
בש ינפ לע םירוזפה ויריש דחא דחא םיכלוהו 

.םימי 

לש (ה"לשת) תנקותמהו תבחרומה הרודהמל 
בר למעב ."םירישה לכ" םשב םיגפ ארק לגופ יריש 
,הריש יבהואו םיארוק לש הבידנה םתרזעב"ו 
ףסאש תא םיגפ ונל שיגה "םיבורק םידידי םהיניבו 
"לכ"כ ול הארנש המו 2תורוקמ תורשע ךותמ 
המסרפתנש זאמ הבורמ ןמז רבע אל הנהו .םירישה 

דיז\ 

Hi

ש םיסקנפ ךותמ "םידובא םיריש" ד"י דוע םסריפו 4ילכימ .י .ב אבו 3וז הנורחא הרודהמ 
נו ודבאש םיסקנפ םתוא יכ ,5םמוק ןרהא ררושמה ונל רשיב הנורחאלו .ואצמנו ורזחו ודפסנו 
םיריש-תפוסא םכותמ םסרפל דמוע אוה יכו ודי-לע התע ואצמנו ורזחש דע ,ודבאו ורזח 

מו תנקותמ תישילש הרודהמ ,םיגפ ןד ידיב תורוקמו אובמ ףוריצב םיטקולמ ,םירישה לכ :לגופ דוד . 1 

דהמ .םידומע 312 .(וז הרודהמ יפל ןלהל םידומעה ינומיס) 1975-ה"לשת דחואמה ץוביקה יצוח 
.וז הרודהמ םוליצ אלא הניא (הספדה תנש אלל) תיעיבר 

295-289 ימע ,םש ,םירישה תורוקמ לש האלמ תיפארגוילביב המישר האר .2 
וסה תדוגא תאצוה ...לגופ דוד יריש לכ" רפסב לגופ יריש תא סיגפ רידהה (1966 סראמ) הינפל .3 
תנש םישדח םיריש סיגפ םסריפ וז הרודהמ םוסרפ רחאל .םידומע 309 ."תורפסל תורבחמ תאצוה ידי 

."םירישה לכ"ב ןכמ רחאל וללכנ וללה .180-179 ימע ,ז"כשת טבש ,"םינזאמ"ב ול 
מה ,"םידובא םיריש ילושב" .מ.י.ב לש ורופיס םשו 10-3 ימע ,ט"לשת ןוושח ,"םינזאמ" .4 

.האצמנש הדיבאה 

.ם"שת ,באב ו"כ ,ישש םוי תונמאו תורפסל ףסומה ,"תונורחא תועידי" .5 
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תא הפיקמה "הליה"ל םיפיסומ הלא לכ .לגופ לש םינורחאה וינמוימ םיפד ומסרפתנ םג םייתניב 
.םוי דוע דלי המ עדוי ימו לגופ לש וירישו ותריש 

םינורחאה םימיב ידיל הנמדזנ ינא ףא ,תעדה חסיהב תואבה תורשכה תואיצמה לכ ךרדכ 
המישרב ומשרנ וא סופדב וללה ואב םרט יל עודיש המכ דע .לגופ לש םיריש השולש :"האיצמ" 

אלפומה רופיסל םיווק המכ ףיסוהל םהילא םיפרוצמה םיבתכמבו ולא םירישב שי .ויריש לש יהשלכ 
.אלפומ ררושמ ותוא לש 

לואירטנומב "האיצמ" 

דאו ודסחב .םוקמבש ידוהיה םירפסה-תיבל ילגר ינוכילוה ,הדנק ,לואירטנומב ינאו דחא םוי 
יב םש יתשפיחש המ שפחל ידכ םירפסה-תיב יפתרמל יתעגה ןמפרט סקאמ רפוסה ןרפסה לש 
ויכראמ םינוש םירבד הליכהש תחא הספוקב הנהו .די-יבתכו תוריינ תואלמה תואספוקה 
מה ."ןרותה" ךרוע ,ןיניירב לא לגופ לש םיבתכמ העברא רזופמב יתאצמ ,ףיניירב ןבואר 
ש לא .9.2.23 (ד : 14.10.22 (ג :14.10.21 (ב :31.1.21 (א :ןלהלד םיכיראתב הניווב ובתכנ 
וליאו .(םיריש העברא - ד בתכמ :םיריש ינש - א בתכמ) םיריש םיפרוצמ ויה םיבתכמה 
ול םיפרוצמ םיריש ויה אל ,ךרועל םיריש העכרא חולשמ לע בותכ וב םגש - ב - רחא 
דיח ןיא םמצע םיבתכמב .סיגפ ןד לש ותפוסאל ופסאנו "ןדותה"ב וספדנש לגופ ירישמ םהש 
ד בתכמ)יעיברה וליאו ךרועל םירישה חולשמ לע םיעידומו דבלב "םיינכט" םה םהמ השולש 
ימי לע ,8םירישה לכל אובמב םיגפ ונל רפסמש תאו 'םירחא תורוקממ ונל עודיש תא שיגדמו 

ןושארה ויריש רפס תא סופדל איבה ןהב םינש ןתואב ,הניווב וירוגמ ימיב לגופ לש וידורמו 
אב ארונ קוצמ" לע רפסמ אוה ןיניירבל לגופ לש הז ובתכמב םג .(1923) "לפאה רעשה 
א םיבתכממ ונל הלועה ןמ לבא ,ילכלכ קוצמ לע רקיעב רבודמ בתכמב .יורש אוה וב "אצומ 

ק תישפנ הקוצמ אלא ,דבלב ילכלכ קוצמ הז היה אלש םיעדוי ונא הפוקת התואב 
:ואולמב בתכמה חסונ ירהו 

V • ", ft "

 /*'' 'u /A'.pj , ,'י ^ ?,ps

u' ■ r •

j'tr'

 hI*• י-2\2^ע'זי' *jj יי' tj'fJi > f

o^yf !ר!? ]/J ר11ך ^If 0 די4-/י*,רל> 

תורודב תירבעה תורפסה ןוקיסקלב "ןרותה" תעה-בתכ לעו וילע האר .(1940-1862) ןיניירב ןבואר .6 
.350 ימע ,לסרק .גל םינורחאה 

םיבתכמ ךמס לע /'לפאה רעשה ימיב לגופ דוד" :(13.7.79) 589-588 ימע ,"ראודה"ב ימענה השמ ,לשמל .7 
.קלופ ןועמש ודידיל לגופ לש 

.25-24 ימע ,םש .8 
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רחואמהו םדקומה 

ש ינש" ול חלוש אוה יכ ןיניירבל לגופ בתוכ ,31.1.21 רומאכ וכיראתש ,א בתכמב 
ה לכ"ב עיפומ "העוברה ,הנבלה ונש" ןושארה רישה .בתכמל םיפרוצמ םיריש ינש 
נשב רפסב םסרופש ,"לפאה רעשה ינפל" םירישה רוזחמ ךותב אי רישכ ןמוסמו (84 
רה קלחה ,11,1 תויניטל תויתואב םינמוסמה) םיקלח ינש לעב אוהש ,ינשה רישה ןמ 
רעשה ינפל"ב א"ל ריש אוהו "הציקא ימולחמ עתפ" ומשש ומצע ינפב רישכ ספדנ 
"ישפנ עדא אלו הדומעא הכובנ" ליחתמה ,ינשה וקלח וליאו ;(104 ימע - "םירישה 
ה לכ"ב םייונישב עיפומו 'םיגפ לש הנושארה הרודהמב עיפוה אלו "לפאה רעשה 
ווה "םויה" ןותע ךותמ סיגפ ןדל ל"ז יקסמרבא .ד .י איצמהש "האיצמ" רותב (190 
אלש דעו "םויה"ב לגופ לש םיריש השולש ךותב הז ריש "הלגתנ"שמ .3.4.1925 
ינזאמ"ב סיגפ ןד ומסריפ ,(1941-1924) "םירחואמ םיריש" לש רודמב "םירישה 
םירישה ןמ אוה הז רישש ךכמ לגופ לש תיטאופה ותוחתפתה לע תונקסמ ונממ קיסהל 
שנ רבכ רישה יכ ,ונלש דיהיבתכ ךותמ ,ררבתמ וישכע .1925 דע ספדנ אל ירהש 

ב ובלישש ךרדכ "םירחואמה םירישה" ןיב אופיא ונריכי אל ומוקמו 1921*ב 

.3 הרעה ,ליעל 'ר .9 
. 189 ימע ,"םירישה לכ"בו םש "םינזאמ" האר . 10 
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םיקלח ינש ןב ריש לש דחא קלח קר "לפאה רעשה ינפל"ב לגרפ ללכ עודמ ,רורב אל ןיידעו 
.דחא רישל ובשח 1921 תנשב רשא 

חלשנש דיהיבתכ ןיבל ,1924 תנשב ,"םויה"ב ספדומה רישה ןיבש םייונישל בל םישל שי ןכ 
.1921 תנשב "ןרותה"ל 

ספדומ חסונ 

rc:ע-זא אלו הדמעא הכובנ 

ףיקזה ףלצ שלגי קוידמ ב 

.עבגה ןמ םיתלצעב 

ינפל דמעת הרהמ 
ז j -ד - ך - : 

זקיךחמ ארתו 

.תודרוה ילגר תונוהב 
: " : - - :N

י T - • T T א המ עדא אל

הצרא יניע דרוא 

.ובהלי ינפו 
t : • - r

רוכש שחלא ילוא 

כךך לע תיאר המ 

:רמא ילכ ךא 

!אב הז הנה 
T

ןנורל אל בובח 

.הריהבה יקפנ תודח 

דיה-בתכ חסונ 

IT
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' ''PJ >?/ A י 
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•- *? זי< זץ4ה 
ז •? -'*-י 

י י ל,י זע' ^ז 
 !Ü ? P ל£•' •

ךע'' 'י 
ןמ טא שלוג /ףוקזה ךלצ") רתוי שטולמה אוה ,1921 לש םדקומה ,דיה-בתכ חסונש הארנ יל 
ףוסב םג ןכו ."עבגה ןמ םיתלצעב /ףוקזה ךלצ שולגי קחרמב"מ רתוי עצקוהמ הארנ "העבגה 
רשפא םאה .("הריהבה ישפנ תוודח /ןנורי אל בובזו" ןמ רתוי הקזח תחתופה הרושל הרזחה רישה 
אל רישהש רחאלו קרוי-וינב ןיניירבל חלשש ןקותמה רישה ןמ קתעה ודי תחת ריאשה אל לגופש 

?הכירע םרטבש ןושאר חסונב "םויה''ב ףוסבל םסרופ ,"לפאה רעשה ינפל"ב ללכנ 

"ויתס ...ילגרל עווגי לוגס לילצ" 

בל םירישה תא וחלשב .םש אלל םיריש ,לגופ לש וכרדכ ,םיריש העברא םיפרוצמ ד בתכמל 
ירפוס רכש ףכית יל חולשלו םסיפדהל שקבא ,ךיניעב וביטיי םא" :ךרועה לא ררושמה בתוכ 
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אל ,ונל עודיש לככ ,םירישה ."ידיל םריזחהל ךבוטב אנ-הליאוה - ואל םאו .הב וספדויש תרבוחה 
הדלוס ,העיקשה בהז הוור ישפנ" :ןורחאה ,דחא קר םכותמ .ררושמל ורזחוה אל ףא םה .וספדיה 
ףא הז ריש לש ופוסב .(92 ימע) "םירישה לכ"ב םשמו (טי) "לפאה רעשה ינפל"ב ספדנ "שרח 
תשולש .(העבראה לכל וא דבלב הז רישל הנווכה םא תעדל השקו) 1916 :הביתכ תנש ןומיס 
ירישבש םייעפואהו םיבוטה ןמ ילוא םהש םע ,הנה דע וספדנ אל דייבתכ ותואבש םירחאה םירישה 

.("ויתס ,ויתס יהיו ...ילגרל עווגי יאשח ,לוגס לילצ") לגופ 
:םתניתנכ םה ירהו 
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