
לגופ דוד לש םיריש השולש דוע / םיגפ ןד 

,"תורפסל תורבחמ" תאצוה ידי לע םירפוסה תדוגא תאצוה) 'לגופ דוד יריש לכ, תרודהמב 

תרוקיבה ירמאמו לגופ יריש םהב ורזפתנש םיברה תורוקמל עיגהל יתלדתשה (1966 סראמ 

ובוטב ינריעה יקסמרבא .ד .י רמ .וירישמ השולש ינממ ומלענש רבתסמ ןכ-יפ-לע-ףא .וילע 

,"תורפסל תורבחמ" תאצוה החיטבה ,רוכזכ .םיארוקה לכ םשב ול הדומ ינירהו ,םתואיצמ לע 

'רשפאה לככ בורק דיתעב, איצוהלו שדחמ רפסה תא רדסל ,תונותיעב המסדיפש העדוהב 

יתמ תעדל השקש ןוויכ לבא .הנושארה ןמ רתוי םופדה תניחבמ האנ אהתש ,הינש הרודהמ 

.םיארוקה ינפל םירישה תשולש תא וישכע רבכ איבמ ינירה ,רבדה םשגתי םנמא 

רמאממ הלוע הז .השראווב לגופ ךרעש רוקיב לגרל הארנכ ,1יאשראווה 'םויה,ב וספדנ םה 

— לגופ דוד, :איה ותרתוכ .ןילטייצ ןרהא לש וטע ירפ ,דומעה ותואב םסרפתהש רצק 
.אוצמדועל רמאמ קר הז ןיא .'הכרבב וינפ םדקנ הבה, :טפשמב םייתסמ אוהו ,'ואובל 

:תודחא תויתרוקיב תונחבא דימעמ אוה לבא ,יטויפ ןונגסבו המ-תויגיגחב םנמא בותכ אוה 

ולוקמ םג ךא 'תילאנאב תוילאטנמיטנממ םקוחיר ,לגופ ירישבש הקיתשה יחוורו קפואמה ןוטה 

.2םחולהו יביטקאה םזינויסרפסכאה לש המרב אשינה 

םה םיפרטצמ ךכב .הבל בוהא לא הנופה .דשא לש םיגולונומ םה םמצע םירישה תשולש 
המכב רבכ לוכיבכ התוא בבודו .דשאה תומד םע ההדזה אוה .לגופ לש םירחא םיריש לא 

תחאב 1923-ב סניכ הלא לש םבור תא .הנושארה םלועה תמחלמ תונשמ ,ויריש ירוכיבמ 
לגופ רזוח ונינפלש םירישה תשולשב .3'לפאה רעשה ינפל, ורפסבש תוטלובה תורדסה 

.הקיתשהו יוטיבה לובג לע אוהש ,השא לש גולונומ ךרד לע יטויפה םוציעל 

.3.4.1925 ,ה"פות ןסינב 'ט ;6 ימע ,80 'לג ,יא .דנש ,השרו ,יתורפסו ינידמ ימוי ןותע ,'םויה 1 

.ךליאו 41 ימע ,אובמ /ידיש לכ, םג האד 2 

רישב םהילע הבישמ קפס השאהש ,בהואה ירבד — ט"כ יסמ איצוהל) ב"ל—א"כ 'סמ םיריש 3 

רעשה ינפל,ל סנכנ אלש ,םדקומ רישב השא לש גולונומ .105 דע 94 ימע ,'יריש לכ, — (אבה 

וספדנו 1918 דע 1916-מ םיכיראת םיאשונ וללה םירישה בוד .153 ימע ,יריש לכ — 'לפאה 

תעפוה רחאל חסונ יונשב ומסריפו םהמ דחא דביע לגופ .1918 זאמ םינוש תומוקמב הנושארל 

ןורחאה ,105 ימע) 1917-ב בתכנש ,םדקומ ריש .(תורעהה רודמבו 184 ימע ,יריש לכ האר) ורפס 

לש גולונומכ םיבצועמ םהינש ,(243 ימע) 1938-ב ומסריס לגופש ,רחואמ רישו (.תרכזנה הרדיסב 

.הדלי לא הנופה םא 
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