
גדובצניג דוד ףסוא תאבהל םיצמאמה תודלותל 
םילשורי ימואלה םידפסה תיב לא 

בדנ יכדרמ 

םידחא םישדוחו ראורבפ תכפהמ רחאל םידחא םישדוח ,1917 תנש לש יאמ שדוחב 

רטפנש)גרובצניג דוד ןורבה לש ותיירפס תא היסור ינויצ ושכר ,רבוטקוא תכפהמ ינפל 

תיב ןעמל התיה עדונה ףסואה לש השיכרה .בהז לבור 500,000 לש ריחמב {1910 תנשב 

תונויצה ישארמ המכ לש םתובידנ תוכזב הרשפאתנ איהו ,םילשוריב ימואלה םירפסה 

ףסוי ,1(לעופב שכורה םגו םישועה שאר היהש) יקסלופוטלז ללה יאקנבה ,היסורב 

.לבור 100,000 דחא לכ ומרתש ,ןייטשפא ןמלז םג הארנה לככו ,׳ץידיינ קחצי ,ץיסרפ 

תלזוה ידי לע לבור 100,000 איה ףא המרת ,גרובצניג הדליתמ תינורבה ,תרכומה 
,די יבתכו םירפס 14,000-כ הללכ הירפסה .לבור 400,000 לש ךס לע ותדמעהו ריחמה 

םיירבע םירפס 8,000-כ ,םייברע די יבתכ 1,000-כ ,םיירבע די יבתכ 2,056 :םהבו 

תיגיגח העדוה .הקיאדוי ירפס 2,000-כ םכותמ ,תורחא תונושלב םירפס לש בר רפסמו 

,תודהיה יעדמל רשע-דחאה ימלועה סרגנוקה תרגסמב ועמשוה הז רמאמבש םירבדה יבור * 

ףסוא תשיכרל םיצמאמה תודלותל״ ירמאמ םסרפתנ (ו״לשת) 1975 תנשב .ג״נשת םילשורי 

- תונרפסב םירקחמו תוסמ ,״םילשוריב ימואלה םירפסה תיב ליבשב גרובצניג דוד 

.(השיכרל םיצמאמה ,בדנ :ןלהל) 95-81 ימע ,ו״לשת םילשורי ,ןמרוו דוד טרוקל םישגומ 

שכרנש זאמ ,גרובצניג ףסוא תודלות לע ירקחמב ינש קרפ אופא אוה ןאכ םסרפתמה רמאמה 

.אלמ ףסכב ימואלה םירפסה תיב ןעמל 1917 תנשב 

דוד ףסוא יקיתב לודגה ובורב אצמנ ףסואה תאבהל ושענש םיצמאמה לע ידועיתה רמוחה 

דיה יבתכ תקלחמב ונמיסש ,ימואלה םירפסה תיב לש ירוטסיהה ןויכראבש גרובצניג 
ינויצה ןויכראבש םידחא םיקיתב ןכו ,(גרובצניג ףסוא יקית :ןלהל) Arc 40793 םינויכראהו 

,ןמטחוש ךורב שקבתנ 19ג6 תנשב .4 ׳עה ,81 ימעב ,ל״נה ירמאמב רכזוהש ספדומ רמוחבו 

לע ריכזת ןיכהל ,סנגאמ ל״י ר״ד ,זאד הטיסרבינואה אישנ ידי לע ,םירפסה תיבב ריכב דבוע 

רישעה רמוחה תא ריכה אל ןמטחוש .םילשוריל האיבהל םיצמאמה לעו הירפסה תשיכר 

ףסוי היה זא ולהנמש) ינויצה ןויכראבש רמוחב רזענ לבא ,גרובצניג ףסוא יקיתב יוצמה 

הנשוש רקיעב) השיכרב םיברועמ ויהש םישיאמ היה לוכי קרש לככ תויודע הבגו (ץילרה 

םיבר םידוהי םישיא לש תומש סנגאמל רסמ ןמטחוש .(םירחא םג ךא ,ץכ ןויצ-ןבו ץיסרפ 

.ףסואה תלבקל םיצמאמב רוזעל םייושעה ,היסורב םייחה 

קרוי-וינב םינברל שרדמה תיב להינ ,הנושארה םלועה תמחלמ ץורפל ךומסבש ןייצל יואר 

ויפ לעש םכסה גשוה ףאו גרובצניג ןורבה לש ותנמלא םע ףסואה תשיכר לע ןתמו אשמ 

ךא ,םידדצה ינש ןיב הזוח ןכוה 1914 ילויב .ףסואה תרומת לבור 200,000 הנמלאה לבקת 

הנמלאה התסינ ןכל םדוק דוע .םכסהה שומימ תא הענמ ,ןכמ רחאל שדוח הצרפש ,המחלמה 

לשב ףוסבל עתרנ אוה ךא ,ףסואה תשיכרב ןושש דוד ןמילס עדונה ןפסאה תא םג ןיינעל 

יקסמרבא ןועמשו קרוי-וינמ רצלמש םחנמ םירוספורפל הדומ ינא .שרדנש הובגה ריחמה 

.הז ןיינעב יל וחלשש דועיתה לע ןודנולמ 

ירישעה ינויצה סרגנוקב התנמתנש ,םילשוריב ימואלה םירפסה תיב תדעווב רבח היה .1 
.49 ׳עה ,91 ימע ,השיכרל םיצמאמלו ,בדנ :ןייע ,(1911 טסוגוא) 
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.דרגורטפב שדוח ותואב המייקתהש ,היסור ינויצ תדיעווב הרסמנ הירפסה תשיכר לע 

,״םילשוריב הטיסרבינואל רזוע דסומ םג שמשת״ הירפסהש הווקתה העבוה העדוהב 

הניפה ןבא החנוהש ינפל הנש ,הנושארה םלועה תמחלמ לש המוציעב תאז לכו 
לע הלבקתנ העדוהה .לעופב החתפנ איהש ינפל םינש הנומשו ,תירבעה הטיסרבינואל 

.2תורעוס םייפכ תואיחמבו תובהלתהב הדיעווה יריצ ידי 

הכשמנ דוע לכ םילשוריל גרובצניג ןורבה תיירפס תא חולשל ,ןבומכ ,היה רשפא יא 

,דרגורטפב ךכיפל ונסחוא ,םירפסה וזראנ םהבש ,םיזגראה (117 וא) 118 .המחלמה 

,םיחרזאה תמחלמב .יקסלופוטלז ללה לש ותולעבב היהש יתפרצ-יסורה קנבה ינסחמב 

תא ריבעהל טלחוה זאו דרגורטפל הנכס הפקשנ ,תיקיבשלובה הכפהמה רחאל הצרפש 

לש ותב ,ץיסרפ ףסויו הנשוש תחפשמ לש רתסה ינסחמ לא ,הבקסומל םיזגראה 
חוורמה תיבבו 1918 תנשב הבקסומ תא הבזע ץיסרפ תחפשמ .הלעבו יקסלופוטלז 

טסינומוקה דמע ושארבש ,םידוהיה יניינעל ןוירסימוקה ןכתשה םהירחא וחינהש 
ףסוי לש ורבח היהש ,רבעשל הבישי ךינחו םכח דימלת ,ןייטשנמיד ןועמש קיתווה 
דיה יבתכ וזראנ םהבש םיזגראב שיא עגנ אל ןייטשנמיד ידיב תיבה להונ דוע לכ .ץיסרפ 

רבע ,יאבצה םזינומוקה לש ןוטלשה ימיב ,1920 תנש לש ףרוחב .ףסואה לש םירפסהו 
םיריידה וליג תעדה חסיהב .תיאבצ הסדנה יניינעל תיזכרמה הלהנהה תושרל תיבה 

תויאשמ לע ונעטוה םוי ותואב דועו םיזגראה וקזחוה םהבש םינסחמה תא םישדחה 
בצנאימור ןואיזומל רבעוה ףסואה .הלכשה יניינעל ןוירסימוקה תושרל ורבעוהו 
להנמ ,יקסבייגרואיג ׳פורפה לש ותוירחאל (ןינל תיירפס ארקיי רתוי רחואמש) 

.3םוקמ ותואב ףסואה אצמנ םויה דעו זאמ .םיקיתע םירפסו די יבתכל הקלחמה 

הינמרגב ידוהיה רוביצה ברקב םסרפתנ גרובצניג ןורבה תיירפס לש התשיכר רבד 

ךא הז היה .םינוש םימוסריפבו תידוהיה תונותיעב ועיפוה ךכ לע תועידיו ,היסורבו 
ידיל הירפסה תרזחהל השירדה הלעות הנושארה םלועה תמחלמ םות רחאלש יעבט 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב - םייקוחה הילעב 
ןיב חתפנ יטמולפיד ןתמו אשמו ,הרהמ דע התלעוה ףסואה תרזחהל העיבתה ,ןכאו 

םינוש םישיא קלח ולטנ הלא םיעגמב .תיטייבוסה הלשממה ןיבל םינוש םיידוהי םיפוג 
תרגסמב תינויצ תוליעפב םינש ןתואב םיברועמ ויהש ,לארשי ץראמו ןודנולמ ,ןילרבמ 

.ימואלה םירפסה תיבו תירבעה הטיסרבינואה ןעמל תוליעפב וא ,ינויצה לעופה דעווה 

לש הקספה רחאל 1921 רבמטפסב דאבסלרקב סנכתנש ,רשע-סינשה ינויצה סרגנוקב 

תויטרפ תוחישב הארנה לככ ,ימשר יתלב ןפואב הנושארל ןיינעה ןודנ ,םינש הנומש 

תועובש היסור תא בזעש ,הנבוק שיא ,ץכ ןויצ-ןבו הוול ךירנייה ׳פורפ ןיב ולהונש 

לעש ,םוכיס זא גשוה הוול ירבדל .ןמצייו םייחו ןיקשיסוא םחנמ ןיבל ,ןכל םדוק םיטעמ 

יאקנבהש ,ול חטבוה דוע .םילשוריל גרובצניג ףסוא תאבהב לפטל ךמסומה אוה ויפ 

עיפוהל ליחתהש ,״םעה״ שדחה ירבעה ןותיעב ,1917 ינויב 16-ב המסרפתנ דמעמה לע הבתכ .2 

.95 ימע ,4 חפסנ ,השיכרל םיצמאמה ,בדנ :ןייע ,ןכל םדוק רצק ןמז הבקסומב 

תושרל ותוא רוסמלמ ענמנ ףאו ףסואה תלבק רבד תא םסרפל אלש הרוה יקסבייגרואיג .3 

ורסמנ םייתנש רובעכ קר) טטשנזייא ׳ש ר״ד זא דמע השארבש תידוהיהו תירבעה הקלחמה 

דיה יבתכ לרוג לע״ ,טטשנזייא ׳ש :האר ,(תירבעה הקלחמב גולטיקו םושירל םירפסהמ קלח 

.1935 רבמצדב 26 ,רבד ,״גרובצניג דוד ןורבה לש םירפסהו 
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םישורדה םיפסכה תא גישי ,ןוספלוו דוד ןרק לש ןמאנה ,גאהמ ןאק סוקירנה סובוקעי 

להניש אוה ץכ ןויצ-ןבש ,יאדוול בורק ,םג םכוס דאבסלרקב .4הירפסה רודחיש ןעמל 

יכ ונל עודי ,תאז םע .הוול לש ומשב םיטייבוסה תונוטלשה םע ןתמו אשמה תא 
תיב להנמ דיקפתל ויונימל דגנתה אוה .הוולל הבורמ הכרעה התיה אל ןמצייוול 
רורחישב תוכורכה תואצוהה ןומימב רוזעל ןאקמ ענמ ףא רצק ןמז רובעכו ,םירפסה 

תיב תא שמשיש ןיינבל םתוא דעייו ןוספלוו ןרק יפסכ תא לצפל הצר אל ןמצייו .ףסואה 
.5םירפסה 

תא תושעל ןילרבב הוולו הנבוקב ץכ וליחתה סרגנוקה רחאל םידחא תועובש 

סויגל תונויסנ ,תוזיו תלבקב לופיט) הבקסומל ץכ לש ותעיסנ תארקל תושורדה תונכהה 

ותרתוכש ,ימשר ספוט לע הוול בתכ 1922 לירפאב 3-ב קר .6(תויוצעייתה ,םיפסכ 
בתכמ ,״(ןיכמ דעו) םילשוריב תימואל הירפסו תירבע הטיסרבינוא״ (תינמרגבו תירבעב) 

ליבשב שכרנ גרובצניג ףסואש רמאנ בתכמב .7יקסרא׳צנול הלכשהה יניינעל רסימוקל 

1912 תנשב ןילרבב הדסונש הדעו ידי לע המחלמה ינפל דוע םילשוריב םירפסה תיב 

םילשוריב םירפסה תיבשו ,ץיסרפ תיבב הבקסומב אצמנ ףסואהש ,(ןוכנ ונניא הז טרפ) 

הוול .היסורב םירסח םניאו ול םישורדה םייחרזמו םיירבע םירפס תניחבמ הקוצמב 

תא םיסורה םע ףותישבו תחנב קודביש ומעטמ ןמאנ םדא חולשל תושר אופא שקיב 
תוירפס לא חולשל הוול עיצה הרומתב .לארשי ץראל ףסואה תא ריבעהל תורשפאה 

,המחלמה ץורפ זאמ היסורל ץוחמ העיפוהש תיסורהו תירבעה תורפסה תא היסור 

תיב להנמכ ומצע תא הוול גיצה בתכמה לע ותמיתחב .קראמ ןוילימ עברכ לש יוושב 

ףא ,p השעש הדיחיה םעפה וז התיה אלו) םילשוריב ימואלהו יאטיסרבינואה םירפסה 
.(להנמל הנמתנ אל םלועמש 

ןוירסימוקמ םישיא םע םיעגמב דימ חתפו הבקסומל ץכ עיגה 1922 יאמ שדוחב 

ריזחהל המיכסמ הלכשהה ןוירסימוק תלהנהש הוולל ץכ רשיב יאמב 28-ב .הלכשהה 

ףסונבו ,ש״יל 700-600 לש ךרעב םירפס ולבקתי הרומתבש יאנתב גרובצניג תיירפס תא 

ימד רובע םולשתל םוכס ןיכהל היהי ךירצ ןכ ומכ .תואצוה רזחהכ ש״יל 1,000 דוע 

הוולב ץכ ץיאה תאז לכ רואל .ש״יל 2,000-כ לכה ךסבו ,ולש ויתואצוה רובעו הלבוה 

לכ היהי אלש ידכ ,ןודנולב הביטוקזקאלו גאהב ןאק לש קנבב ןוספלוו דוד ןרקל תונפל 

היהש ,עצומה םוכסב ףסואה תבשהל תונמדזהה תא ץימחהל רוסא ןכש ,יפסכ בוכיע 

ףסואש ול רמא ,בודארגוניו ,הירפסה להנמש ,ץכ ןייצמ בגא ךרד .דואמ ךומנ תמאב 

אוהש הממ רתוי ולע ותרימש לע תואצוההש ,ש״יל 200,000 תוחפל הווש גרובצניג 

ותואב)ןאקל ובתכמבו ,1922 ינויב 7 םוימ תינויצה הביטוקזקאל הוול לש ובתכמ האר .4 
ןילרבב ימדקא ןרפס ,הינמרגב םינויצה יקיתוומ היהש ,הוול .גרובצניג ףסוא יקיתב ,(ךיראת 

.םילשוריב םירפסה תיב לוהינל דמעומ ומצע האר ,הינמרגב םירפסה תיב ידידי תדוגא שארו 

היפרגויבב)ו׳׳שת םילשורי ,הוול ןירגייה םיקילא - תונויצה ינצג ,גרבניו ל״י :וילע האר 

.(גרובצניג ףסוא תרזחה תייעבב הוול לש ולופיטל יהשלכ תוסחייתה ןיא וז 

לע הבורמ העפשה הל התיה לבא ,ץכלו הוולל העודי התיה אל ןמצייו לש וז ותדמע 5 
.ןלהל רבסויש יפכ לעופב ןתמו אשמה תולשלתשה 

.גרובצניג ףסוא יקיתב ,1921 רבמבונב 1 םוימ ,הוולל ץכ לש ובתכמ האר .6 

.הינמרגב היסור לש יטמולפידה חוכה הפוימל ורסמנ ,ןינלל דעונש וקתעהו ,הז בתכמ .7 
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יכ ףיסומ ץכ .״אבה יעיבר םויב היהת תקיודמו הרורב הטלחה״שו םלשל דיתע 
תא ריזחהל תונוכנה לע הלכשהה ןוירסימוקל האחמ םימי םתואב השיגה היצקסביה 

.םילושכמו תועתפה דוע ויה םייופצו ,הדיחיה היעבה וז התיה אל םנמואו ,8ףסואה 

ןודנולב הביטוקזקאלו גאהב ןאק סובוקעיל דימ בתכו לשרתה אל ודיצמ הוול 

ףא ,לבקל ץכ הכז אל ףסכה תא לבא .ץוחנה םוכסה תא תופיחדב ץכל חולשל שקיבו 

ףאו הלילשב הוולל בישה ,ןמצייו לש ותייחנהב ,ןאק .לודג אל םוכסב רבודמ היהש 

.9ריינה לע הרתונ שורדה ףסכה תא סייגל הביטוקזקאה לש התחטבה 

ויתורהזא ךא ,1922 ינוי שדוח לכ וכשמנ הוולל ץכ לש הארתההו הקעזאה יבתכמ 

ץכמ ושקיב ןודנולב הביטוקזקאה ןמ .וליעוה אל ריחמה תאלעהל םורגתש היהשה ינפמ 

,ש׳׳יל 1,300-ל ללוכה ריחמה תא דירוהל תוסנל ועיצהו םישורדה םימוכסה לש טוריפ 

שרדו ןמצייוול ודצמ בתכ הביטוקזקאה ריכזמ .סייגל היהי השק ותוא ףאש םוכס 

שממ םימי םתואב .הירפסה לש תשדוחמה השיכרל שורדה םוכסה תא דימ ביצקהל 
ידכ םירפסה תיב ןעמל םיפסכה לכל וישכע םיקוקז ונא״ :ןייטשנייאל ןמצייו בתכ 

ןורבה לש לודגה ףסואה תא לכל לעמו ,הקיאדויב דואמ םיבושח םיפסוא המכ תונקל 

'Which we could ,תומלשהו תורידנה תוילטניירואה תוירפסה תחא ,גרובצניג דוד 

 10pick for a song. אל ידיימה ןומימה תייעבו השממתנ אל וז הפי תינכות לבא
רקסוא העפשהה לעב ידוהיה ןטפשמה תועצמאב ,ןילרבב שקבל םג הסינ הוול .הרתפנ 

שקבל ץכ עיצה רתוי רחואמ .11החלצה אלל ךא ,קראמ ןוילימ עבר לש יארשא ,ןהכ 

.12רבד אצי אל הז ןויערמ םג לבא ,האוולה רותב ןוספלוו ןרקמ םוכסה תא 

וליחתהו חטבומה םולשתה תא איצמי ץכש ןימאהל ,הארנכ ,ולדח המצע הבקסומב 

ליאכימ ,הלכשהה רסימוק ןגס רגיש 1922 ילויב 12-ב .םכסומה םוכסה יבגל םג רהרהל 

ץרמ שדוחמ יקסרא׳צנולל תימשרה ותיינפל הבושתב הוולל ימשר בתכמ ,יקסבורקופ 

רפסממ בכרותש םיררוב תדעו ןנוכל יקסבורקופ עיצה ובתכמב .13הנש התוא לש 
לע םכסומ ישילש גיצנו הוול ידי לע הנמתיש גיצנ ,הלכשהה ןוירסימוק לש גיצנ :םיגיצנ 

.יפסכה היווש תא ךירעתו הירפסה יבגל תויוכזה תא קודבת הדעווה .םידדצה ינש 
םע ץכ גישהש םיילמרופ אלה םימוכיסה לכ לוטיב התיה הז בתכמ לש ותועמשמ 

ךורב הבגש תודעב םג האר ;גרובצניג ףסוא יקיתב םירומש הבקסוממ ץכ חלשש םיבתכמה .8 

ביבא-לת ,תונמפז ,ץכ לש ורפסבו ,גרובצניג ףסוא יקיתב הרומשה 1936 תנשב ץכמ ןמטחוש 

דגנ הלכשהה ןוירסימוק ינפב היצקסביה התחמ 1922 ינויב רבכ .289-286 ימע ,ג״כשת 
.1922 ינויב 23 םוימ הוולל ץכ לש ובתכמב האר ,גרובצניג ףסוא תא ריזחהל הנווכה 

תואצוהה תא ףאו ,הטורפ אל ףא הבקסומב ץכ לש וידיל העיגה אל םישדוחו תועובש ךשמב .9 

ןרקש ןכ לע ההימת עיבה אוה 1922 רבמצדב 23-מ ובתכמב .וסיכמ תוסכל ץלאנ ומצע ולש 

תעד יפל)ש״יל 50,000 היוושש הירפס שוכרל ידכ ש״יל 1,000 עיקשהל הנכומ הניא ןוספלוו 

.(ש״יל 100,000 :הוול 

 Ch. Weizman, Letters and Papers, vol. 11, Jerusalem 1977, p. 92. .10

,םוכסה תא ריזחהל חיטבה הוול .1922 ילויב 6 םוימ ןהכ רקסוא טלאוונאסטכרל הוול בתכמ .11 

.תנבומ יד הביסמ ןתינ אל יארשאה .תיפרגלט ךרדב ןודנולמ בורקב לבקל רומא אוה ותואש 

.1922 טסוגואב 2 םוימ הוולל ץכ לש ובתכמב האר .12 

ריכזמ ןיצינירקו ,דומילה תודסומ לע הנוממה וקנוואלג ,יקסבורקופ ידי לע םותח בתכמה .13 

.ןוירסימוקה 
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תייעב ףאו ףסואה לע םירפסה תיב תולעבל תוחכוה איבהל שרדנ הוול .יקסבורקופ 

בצמהש רורב היה םלוכלו ,ןילרבל הבקסוממ זא רזח ץכ .שדוחמ ןוידל החתפנ ריחמה 

תא חיכוהל הייעב היהת אלש רבס הוול .תולעבה תחכוהל םיכמסמ ןיכהל שיו הנתשנ 

תולעהשו ,םוקתש םיררובה תדעו תקיספ לע ךומסל היהי ןתינש ,ףסואה לע תולעבה 

לע הרימשה תואצוהבו ,תוררובה לש תוטעמה תואצוהב קר רבד לש ופוסב םכתסת 

ינויצה לעופה דעוול ,1922 טסוגואב 4-ב בתכ םג וז חורב - הלבוההו הזיראה ,ףסואה 

הוול לביק רבמצדבו רבמבונב .הייחד לכמ ענמיהלו דימ לועפל בוש שקיב הוול .ןודנולב 

ףסואה תריכמ לע גרובצניג הדליתמ תינורבהמ — תפרצמ םיינוירטונ םירושיא 
ףסכה תא לביקש ,גרובצניג תיב ןכוס ,םיוברדילפמ - השראוומ ;יקסלופוטלזל 
לש וחילש) ץיבולפרל םרסמו םיזגרא 118-ב ףסואה תא זרא ,יקסלופוטלזמ 
ראוניב 16-ב .הנש יצח הפלח םייתניב .ומצע יקסלופוטלזמ — סיראפמו ;(יקסלופוטלז 

.תינורבה לש ינוירטונה רושיאה תא ול ףריצו יקסבורקופל בתכמ הוול בתכ 1923 
תיבש ןעטו רזח הוול .בצנאימור ןואיזומ להנמ ,בודארגוניול םג הוול חלש המוד בתכמ 

חיטבה אוה .תפסונ םעפ ותוא הנקיש םעט ןיאו ףסואה תא םעפ הנק רבכ םירפסה 

ןילרבב ,הרהמב סנכתת םיררובה תדעווש שקיבו ,הינמרגמ םירפסב הצופי ןואיזומהש 

לש ותבושת ךא .םיררובה תדעווב וגיצנכ ןהכ רקסוא תא עיצה ףא הוול .הבקסומב וא 

ששחו ,הבושתל אושל הוול הפיצ 1923 תנש לש ץיקה ישדוח דע .התהתשה יקסבורקופ 

.םירפסה תיב ידימ טמשנו ךלוה גרובצניג ףסואש ובלב רקנל לחה 

,הוול .אשונב הלועפה ךרדל עגונב הצע סכטל היה ךירצ ורצונש תושדחה תוביסנב 

׳פורפ לא תונפל טילחה ,(הקטנה וא ץילרה) ןילרבב תינויצה הלהנהה ןמ והשימ וא 
הז היה .ןבומכ הנענ ןייטשנייא .יקסבורקופ לצא ברעתיש שקבלו ןייטשנייא טרבלא 
הטיסרבינואה יניינעב תירבה תוצראב ןמצייו םייח םע ףתושמה ורויס רחאל םייתנש 

יניינעב ותוברועמ .לארשי ץראב רוקיבמ בשש רחאל םישדוח העבראו ,תירבעה 

אוה 1923 ינויבו ,תכשמתמו היולג זאמ התשענ לארשי ץראו תירבעה הטיסרבינואה 

ץראב ורוקיב תא ריכזה ןייטשנייא .םייניינעו םיקפואמ םיבתכמ ינש יקסבורקופל בתכ 

םודיקל תינויח ,ול תכיישו םירפסה תיב ןעמל השכרנש ,גרנבצניג תיירפסש ןייצו לארשי 

.14םילשוריב המקה תירבעה הטיסרבינואה לש תיעדמהו תיתוברתה תוליעפה 

תאצוה ,וירבדל .תושדח תורימז ויפב ויה התעו ,דימ ןייטשנייאל הנע יקסבורקופ 

תאצוה לע טילחהל הלוכיש תדחוימ הדעו לש התטלחהל הנותנ ל׳׳וחל םיקיתע םירפס 

םע .ללכב הרוסא ךרע ירקיו םירידנ םירפס תאצוה וליאו ,רתויה לכל םירפס האמ 

ןוישר לבקל שי םירפס לש לודג רפסמ איצוהל ידכש זמרמ אוה בתכמה ףוסב ,תאז 
אל לבא ,הזכש ןוישר לבקל ידמ השק היהי אלש ותווקת תא עיבה יקסבורקופ .דחוימ 
הוול םג בתכ טסוגוא תליחתב .גרובצניג תיירפס תרזחהב רבודמש שרופמב ריכזה 

וזה םעפב םגש הארנו ,(קיתב רמשנ אל הז בתכמ קתעה)יקסרא׳צנוללו יקסבורקופל 
.םישדוח ךשמב הבושת הוול לביק אל 

,ץכו הוול לש םתוליעפו םתמזוי םע יולג רשק אלל ,1923 תנש לש היינשה תיצחמב 

םיאצומ ונא הז אשונב ותוליעפ םוכיס .הרטמ התוא ןעמל לועפל ןוירוג-ןב דוד םג הסינ 

ןושארכ ןייצ ןייטשנייא .(גרובצניג ףסוא יקית) 1923 ינויב 17-לו 13־ל םיכראותמ םיבתכמה .14 

.״םירפסה תיב להנמ״ ,הוול לש ותיינפ לע הנע אל יקסבוקרש םהמ 
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תוחילשב ןוירוג-ןב אצי 1923 רבמבונ-רבמטפס םישדוחב .15ויתונורכז רפסבו ויתורגאב 

.הבקסומב זא המייקתנש תיאלקחה הכורעתב רוקיבל תיללכה םידבועה תורדתסה 
םג רקיב ךכ בגאו ,םינוש םיידוהי םיגוח םע םיעגמ םייקל ול הרשפיא תיללכה הריוואה 

,הארנה לככ .טטשנזייא ׳ש ר״ד תירבעה הקלחמה ןרפס םע שגפנו בצנאימור ןואיזומב 

ןמ ולבקל םייוכיסה לעו גרובצניג ףסוא לש ותובישחו וביט לע עדימ טטשנזייא ול רסמ 

אוה תורדתסהב וירבחל ןוירוג-ןב רגישש דואמ טרופמ בתכמב .םיטייבוסה תונוטלשה 

:ףסואה תייעב לע םג בתכ 

ןוראב לש הירפסה רבד אוה היסורב תצרמנ הלועפו לופיט שרודה לודג ימואל ןיינע 
תלהנהש הנכס שי לבא .יבצנאימורה םואיזומב וישכע תאצמנ הירפסה ...גרובזניג 

ןיא וזכ הינש הירפס ...ונל דבאת ילוא זאו הניינק לעכ הילע זירכת םואיזומה 

טאירסימוק ...ב יולת רבדה) הלשממה תא ןתמו אשמל םדקומה יאנתה .םלועב 

יקסבורקופ ורזוע אוה רקיעה לבא ,ןוגה םדא ,יקסר׳צנול דמוע ושארבש הלכשהה 

תירבעה הטיסרבינואה תאמ טדנמ שורד :ךכ אוה (ןיידע עדוי יניא הז לש וביט — 

,׳ץידיינל ןורבה תשא הנתנש הנקמה רטש שורד .הל תכייש הירפסהש םילשוריב 

.הטיסרבינואה ליבשב הירפסה תא ונק םהש ...תמש דחא דועו ץיסרפ ,יקסלופוטלז 

יתלשממ דסומ ידי לע םירשואמ ןבומכ תויהל םיכירצ חכה יופיו הנקמה רטש 
םימי דועב .העיבתב הלשממה ינפב אובל היהי רשפא ולא תודועת םע .ילגנא 

הווקמ ינא - הצרי םגו רוזעל לכוי יאדו אוה .ןייטשנייא ׳פורפה הנה אובי םידחא 

תינויצה הלהנהה לע .זרדזהל שי הז ןיינעב .ותא רבדא ינא .הז ןיינעב רוזעל — 

.ןמגרב וגוהל הלא ירבד תא ורסמת ...שורדה לכ תא תושעל ןודנולבו םילשוריב 
.16אוה םג לעפי 

הירפסה תשיכר לע םיינוירטונ םירושיא :ריעהל שי ןוירוג-ןב לש הלא םירבד לע 

יכ רבתסמ לבא ,הוול ידי לע בודארגוניולו יקסבורקופל ןילרבמ ראוניב רבכ וחלשנ 

הוול ומכ ,ןימאה ןוירוג־ןב םג .ךכ לע ועדי אל םילשוריב םיליעפהו הבקסומב טטשנזייא 

לע ןוירוג-ןב לש וירבד לבא ,רוזעל לוכי ןייטשנייאש ,ןילרבב תינויצה הלהנהה ישנאו 

תפתושמ התיה תופיחדה תשוחת .םיקיודמ ויה אל הבקסומל ןייטשנייא לש יופצה ואוב 

תוליעפל הפיחד הנתנ ןוירוג-ןב לש ותוברעתה קר לבא ,ןוירוג־ןבל ןכו ץכו הוולל 

תינויצה הלהנהה לא בתכ תורדתסהה ןמ יאכז דוד .ינויצה לעופה דעווה לש תשדוחמ 

הביטוקזקאל םילשוריב הלהנהה םשב בתכמה תא חלש שיק רידגירבהו םילשוריב 

.17ןודנולב תינויצה 

,ןודנולב הביטוקזקאה לש הטיסרבינואה תדעו תא םג העינה ןוירוג-ןב לש ותמזוי 

לש ותוברעתה תובקעב .ףסואה תלבק ןעמל לועפל ליחתהל ,רדיא ר״ד לש ותושארב 

תוריהמב לבקל ןילרבבו ןודנולב ץמאמ 1923 רבוטקוא-רבמטפסב השענ ןוירוג-ןב 

,1971 ביבא-לת ,ב ,תונורכז ,ל״נה ,173-172 ימע ,ב״לשת ביבא-לת ,ב ,תורגא ,ןוירוג-ןב ׳ד .15 
.248-247 ימע 

.האבה הרעהב ן>הל האר .16 

יקיתב האר ,1923 רבמטפסב 24 םוימ שיק לש יאוול בתכמ ףוריצב ,ילגנאה וחסוגב בתכמה .17 

.גרובצניג ףסוא 
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וא ימואלה םירפסה תיב לש תולעבה תחכוהל םישורדה םיכמסמה תא תירשפאה 

תינשב זא ולבקתנ םנמאו .גרובצניג לש ותיירפס לע םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 

חלשש רושיאב .יקסלופוטלזו גרובצניג תינורבה ואיצמהש ,םיצוחנ םיינוירטונ םירושיא 

ךירצ ןכ לעו תירבעה הטיסרבינואה ליבשב הירפסה תא שכר אוהש ,רמאנ יקסלופוטלז 
.18״םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה דיל תירבעה הטיסרבינואה תצעומ׳׳ל הרסומל 

אוה .הירפסה תרזחהל ןומימ סייגל ידכ תירבה תוצראל הוול עסנ 1923 רבוטקואב 

הוול .19דואמ םיטעמ םש ויגשיה ויה ןמצייו לש ותודע יפ לעו ,םישדוח השימח םש ההש 

ןילרבבו ,ףסואה ןיינעב דוע לפטל אלש ןודנולב הביטוקזקאה ידי לע םייתניב שקבתה 

ןודנולב ,רבדב םיברועמה לכ .הקטנאה ר׳׳דו ץילרה ר״ד רקיעב ךכב קוסעל וליחתה 

.ןייטשנייא לש הליעפה ותרזע לע םג וכמס ,ןילרבבו 

,הקטנהו ץילרה ידי לע םעפה ,הבקסומל תפסונ םעפ ץכ ןויצ־ןב חלשנ 1924■ ראוניב 

ןתינ םיאנת וליאב ררבלו ,1922 תנשב םיעגמ םייק םתיאש םישנאה םע שגפיהל ידכ 
ריזחהל הנכומ היסור תלשממש ץכ חוויד הבקסוממ ובוש םע .הירפסה תא לבקל ןיידע 

יא בושש ,היה קומינה .ש׳׳יל 15,000 לש יפסכ יוציפ תרומת קר לבא ,הירפסה תא 
דועיתה ןמ .1922 תנשב תושעל היה ןתינש יפכ םילוז םירפס הינמרגב תונקל רשפא 

תמקה רבדב הלכשההה ןוירסימוק ישנא םע ןודל ץכ חילצה םא ונל רורב אל םייקה 

ןוירסימוק ישנאו ןוידל ןיינעה תא הלעה ץכש תעדה לע לבקתמ .םיררובה תדעו 
,היצקסביה ישנאב ,הארנכ ,הרושק התיה ךכל הביסה .בושו ךלב והוחד הלכשהה 
היצקסביה לש התודגנתה .היעבה תא רותפל ויתונויסנב הלכשהה ןוירסימוקל ועירפהש 

תמייק :םיירקיע םיקומינ ינש לע הססבתנ הטיסרבינואל גרובצניג ףסוא תריסמל 
!הירפסל הקוקז היהת וז הטיסרבינואו ,היסורב תידוהי הטיסרבינוא דסייל תינכות 

.תונויצב תיטייבוסה היסור לש הכימתכ שרפתהל היושע הירפסה תריסמ 

ידיב בתכנש ח״וד לע תוססובמ הבקסומל ץכ לש היינשה ותעיסנ לע וניתועידי 

לע טרופמ עדימ שקיבש ,רדיא לש היינפל הבושתב הביטוקזקאה לש ינילרבה דרשמה 

ןתינ (רסח ופוסש) הז בתכממ .הבקסומ םע םיעגמב תומכסהה יאו תוחטבהה ,םינוידה 
תונושה תועצהה לעו השרפב םיקסועה ברקב ןילרבב חורה יכלה לע והשמ דומלל 

הבקסומש שדחה םוכסהש ענכושמ היה ,םירבודה שאר ,ץכ .םיימינפה םינוידב ולעוהש 

בכרות םא ,ש״יל 3,000-ל רבד לש ופוסב ודירוהל היהי ןתינו דואמ םזגומ אוה תשרוד 

הלכשהה ןוירסימוקב ימדקאה זכרמה ישנאש ןעט אוה .םיררובה תדעו לעפותו 
ףא לע השרפה תא םייסל םיניינועמו יתוברת אשונ לע קבאמב חונב אלש םישיגרמ 
הלועפה ךשמה םגש רורב היה ןילרבמ ולעפש םישנאל .היצקסביה ישנא לש םתודגנתה 

םע םואית ךותו ןייטשנייא םע ףותישב ,ןודנולב הביטוקזקאה ידי לע תושעיהל בייח 

.םירבדה וחתפתה ךכ אל לבא .ןתמו אשמבו םינוידב םפותישו ץכו הוול 

ןילרבבש ןייטשמיא תאמ 1923 רבמצדב 15-ה ןמ בתכמ םיאצומ ונא הז בתכמ דיל .18 
.הטיסרבינואה רובע גרובצניג תיירפס תשיכר לע ול הדומ אוה ובש ,תפרצב יקסלופוטלזל 

ריהצה ובש רצק בתכמ לע םג ,תירבעה הטיסרבינואה םשב ,ןייטשנייא םתח םוי ותואב 

.הליבשב הנתמכ שכר (יקסלופוטלז אוה)הנוקהש הירפסה תא לבקל הנכומ הטיסרבינואהש 

ךשמה תא שמשל םיכירצ ויהו ,יטפשמ ץועיי תובקעב ,הארנה לככ ,ובתכנ הלא םיבתכמ 

.םיטייבוסה תונוטלשה םע ןתמו אשמה 

.63 ימע ,12 ךרכ ,(10 ׳עה ,ליעל)ןמצייו .19 
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הריהזו תיטיא התיה ןודנולב תינויצה הביטוקזקאה לש הטיסרבינואה תדעו 
לעב ח״וד תארשהב חלשנש ,םילשוריב תינויצה הלהנהה לש ףסונ בתכמ םג .התוליעפב 

אוהש ענמנה ןמ אל .הלועפל רדיא תא עינה אל ,הצרא ובוש רחאל ןוירוג־ןב לש הפ 

הארנה לככ לבא ,הבקסומל ץכ לש ותעיסנ תואצותל הכיחו ןילרבב תוליעפה לע עדי 

ןיינעב ולופיט ךרדמ דומלל ןתינש יפכ ,ידיתע הלועפ וק לע ולשמ תובשחמ רבכ ול ויה 

.ןכמ רחאל 

הלכשהה רסימוק לא ןודנולמ םיבתכמ ינש וחלשנ 1924 לירפאב 30־בו 9-ב 
יעדמל הטלוקפהש ובתכמב ץיצ רדיא .רדיאו ןייטשנייא לש םתמיתחב ,יקסרא׳צנול 

היתוינכותש עמשמ ,חרזמה תוברת רקחב קוסעת וזו ,םילשוריב חתפיהל תדמוע חורה 

,ןוכמה .לכה דצמ הדהאל היואר איה ןכ לעו ,ידוהיה םוחתל רבעמ תוגילפמ תויעדמה 

.20הבוט הירפס םג ןבומכ ךירצ ,חורה יעדמל הטלוקפה תרגסמב לועפל רומאה 

השכר 1917 תנשבש ,בגא ךרדבכ ,יקסרא׳צנולל רדיא ריכזה הלא םיקומינ רואל 

ןונגסבו ,גרובצניג ןורבה לש םיילטניירואהו םיירבעה םירפסה ףסוא תא הטיסרבינואה 

תאצמנ הירפסה״ :ףיסוה ,תולעבה תלאשב שרופמ ןוידמ קמחתמה ,יטמולפיד 
ןמז תצק דוע היהיש ידכ ,םילשוריל םדקהב רבעות וז הירפסש דואמ בושח .הבקסומב 

ותנומא תא רדיא עיבמ ובתכמ ךשמהב .״ויתסב םינוכמה תחיתפ ינפל התוא רדסל 
תיכוניחה הדובעה תולחתה תא ךרד לכב םדקל תניינועמ היהת תיטייבוסה הלשממהש 

רסמית גרובצניג תיירפסש תורוהל יקסרא׳צנולמ שקבמ אוה ןכ לעו ,הטיסרבינואה לש 

לש ותמיתחב בתכמ םג ובתכמל ףריצ רדיא .ןודנולב הטיסרבינואה תדעוול דימ 

לש ינוירטונה רושיאה תאו ,(רדיא עיצהש חסונ יפ לע יאדוול בורק רבחתנש)ןייטשנייא 
.הירפסה תריכמ רבדב גרובצניג תינורבה תרהצה 

טלוב םירפסה תיב ןויכראבש גרובצניג ףסוא קיתבש םיבתכמהו תודועתה ללכב 

תוסחייתה םוש וב ןיא .וב שיש המ ללגב ןהו וב ןיאש המ ללגב ןה ,רדיא לש ובתכמ 

ןיא .הלכשהה ןוירסימוק ישנא םע ץכו הוול לש םהיעגמב רבעב וגשוה רבכש םימוכיסל 

ןיינעל אל ףאו ,יוציפכ םלשל שיש םוכסה ןיינעב ולעוהש תונורחאה תועצהל זמר ףא וב 

םג וב ןיא .ףסה לע התחדנ אלו יקסבורקופ ידי לע תימשר העצוהש םיררובה תדעו 
רמאנש הדימבו ,הירפסה לע תיקוחה תולעבה תוכז יבגל םייעמשמ דחו םירורב םירבד 

לבקתהל יושע בתכמב שיש הממ וליאו .השולח תונע לוקב רמאנ אוה ךכ לע והשמ 
תונוטלש םע םייוכיס רב ןתמו אשמב חותפל ןתינש ןימאה אל ללכ רדיא וליאכ םשורה 

ןיב ,דבכנ יפסכ םוכס לש םולשתב ךורכ היה יבויח םוכיס הרקמ לכב ןכש ,היסור 
לש תובידנהו קדצה שוח לא ,ספרתמ ןוטב ,רדיא הנפ הז םוקמב .ש״יל 15,000־ל 5,000 

לש תירוטזיליוויצה התוחילש ןעמל יפורטנליפ השעמ תושעל תשקבתמש ימכ ,היסור 
.21הטיסרבינואה 

ולבקי סירוספורפהו םירקוווה ,וירבדל .והשמ רזומ קומינ יודיא ףיסוה הז ונועיט בגא .20 

.םירפס שוכרל םמצעל תושרהל ולבוי אל p לעו תומועז תורוכשמ 

תיטייבוסה היסור לש חוכה הפוימל רדיא רסמ ולש ובתכמ תאו ןייטשנייא לש בתכמה תא .21 

רדיא בתכ יאוולה בתכמב .הבקסומב יקסרא׳צנולל הרבעה םשל ,יקסבוקר ,ןודנולב 

.יקסרא׳צנולל ובתכמ חורב םירבד יקסבוקרל 
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ןייטשנייאל לבא .הבושתל ,הארנה לככ ,הכז אל יקסרא׳צנולל רדיא לש ובתכמ 

אל ש״יל 15,000 לש םולשתל השירדה תא :הלאה םירבדכ יקסבורקופ בתכ ןילרבב 

.יתוברת קזנ םהל םרגייש םידוהי םיחרזא לש םהיכרצב רבודמ ;םינפ םושב תונשל ןתינ 

דומיל רשפאתש הירפס היסורב ודסיי םא קזנה תא דואמ ןיטקהל רשפא ,תאז םע 

.תוחפל ש״יל 15,000 לש האצוהל קקדזת תאזכ הירפס .תידוהיה תוברתה לש רקחמו 

לבא ,ךרע םוש ול ןיא ,(ש״יל 3,000) הטיסרבינואה םשב ןייטשנייא עיצהש םולשתה 
הדעווב םירבחכ עיצה יקסבורקופ .םיררוב תדעו לש תורשפאה החותפ הראשנ ןיידע 
הירפסה לש להנמה ןגס ודוארב ׳א תא ,בצנאימור תירפס להנמ בודארגוניו תא 
ןוכמ להנמ סיסאס ׳י תא ןכו ,םירפסה תיב תדעו לש גיצנה תא ,דרגנינלב תירוביצה 

םוש םירפסה תיבל היה אל הזכש בכרהב יכ ,רמול ךירצ ןיא .דרגנינלב ידוהיה רקחמה 

.תיביטקייבוא הקיספב תוכזל יוכיס 

תורזוחה תוינפב תוכורכה תודרטהב סאמ ןייטשנייאש םשורה לבקתמ דועיתה ןמ 

תרוצ לע תרוקיב םג ול התיהש יאדוול בורקו ,יקסבורקופו יקסרא׳צנול לא תונשנו 

בשחש םושמ הארנכ ,הוולל ןייטשנייא ריבעה יקסבורקופמ לביקש בתכמה תא .לופיטה 

ונממ םיריתסמש שיגרה ודצמ הוול .הירפסה ןיינעב לופיטה תא זכרמ ןיידע הוולש 

ילבמ ךא ,ףסואה ןיינעב זא דע השענש המ לע חוויד שקיב רדיאש עדי םג אוה .םירבד 

רגישש םייתרוקיבו םיטוב םיבתכמ ינשב ביגה הוול ,ןכאו .וילא סחייתהל וא וריכזהל 

.22הז ןיינעב דוע לפטל ול לאש הבוגתב והועידוה ןודנולמ לבא ,ןודנולב הביטוקזקאל 

ךרד רבעש ,ןוירוג-ןב .ןילרבב הוול לצא אופא ראשנ ןייטשנייאל יקסבורקופ לש ובתכמ 

רפיסו יקסבורקופמ בושח בתכמ לבקתנש ץכ ןויצ-ןב יפמ עמש ,ןודנולל וכרדב ןילרב 
אל לבא ןייטשנייאל בותכל וסינ ןודנולמ .ןודנולב תינויצה הלהנהה ישנאל רבדה תא 

םע רשקתה גרוברו .גרוברו וטוא לש ותוברעתה תא ושקיב ןכ לעו ,הבושת ולביק 
.םישקונ םיסורה לש םהיאנתשו הוול ידיב אצמנ בתכמה יכ ונממ ןיבהו ןייטשנייא 
םשב ,ןהוק ואיל בתכ 1924 רבמבונב 4-ב .םיפסונ םישדוח השולש ופלח םייתניבו 

יקסבורקופ לש ובתכמ תלבקב ועויס תא שקיבו ןילרבב ץילרהל ,ןודנולב הביטוקזקאה 

וילא תונפל םילוכי םה ןיאש הלאכ םה הוול םע םהיסחי pש ,הוול ידיב קזחומה 
(לבקתנ אלש קתעה)ןודנולל בתכמה לש קתעה חלש רבכש ןעט ודצמ הוול .תורישי 

.ףסונ קתעה דימ חולשל םיכסהו 

ןהוק ץירה ךכיפל .והשמ תושעל ןתינ דוע ןייטשנייא לש ותרזעב קרש וניבה ןודנולב 

.יקסבורקופל בוש בותכל ןייטשנייא תא ענכשל הסניש ושקיבו ץילרהל ףסונ בתכמ 
ןויצ-ןב םע תחא הצעבו ,ללכה ןמ אצוי ןפואב לבא וז השקבמ רשואמ היה אל ץילרה 

םיניינעהש העדה תא ץילרה ינזואב עיבהש ףא ,םתשקבל הנענ הזו ןייטשנייאל הנפ ,ץכ 

.םישולק םייוכיסהשו םיעגי 

לע הנעמכ יקסבורקופל ןורחאה ובתכמ תא ןייטשנייא חלש 1924 רבמצדב 21-ב 
יתוברת שוכר אוה ףסואהש הנעטה תא החד ןייטשנייא .טסוגואב 13-מ וילא ובתכמ 

,ואיצוהל וקיפסה אל המחלמה לשבש אלא ,םירפסה תיב לש ושוכר אוה ףסואה .יסור 

ןייטשנייא .ךכ לשב וילעבל רזחוי אל אוהש תוברת ישנא לש םתעד לע לבקתמ הז ןיאו 

תיארנ טלחהב לבא ,ש״יל 15,000 םלשל תורשפא םוש ןיאש םירפסה תיב םשב עידוה 

.1924 ילויב 11 םוימ ןודנולב הביטוקזקאה ןמ בתכמ .22 
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עיצהש בכרהה .(השימח לש אלו) השולש לש םיררוב תדעו םיקהל תורשפאה ול 

ןוויכמו ;(סנגאמ ל״י וא ןמגרב וגוה) םירפסה תיב גיצנ ;בודארגוניו :היה ןייטשנייא 
תיב גיצנ םע ןתמו־אשמב שאר בשויה תייעב רתפית ,רטפנ ,אדיורב ר״ד ,דעוימה ר״ויהש 

.הבקסומל עיגי הזש העש םירפסה 

תויוצעייתה רחאל ןילרבב שבוגש ,שדח וק הארנכ ףקשמ ןייטשנייא לש ובתכמ 

יכ השירדה התלעוה בושו תולעבה לע שגדה םשוה בוש .ץכו הוול םג ופתתשה ןהבש 

הז בתכמ לע .השולש לש םיררוב תדעו תמקה רבדב םהלש םתעצה תא ושממי םיסורה 

םיקומינה לע רזח בושו ,(1925 יאמב 26) םישדוח השימח רובעכ יקסבורקופ הנע 
הירפסה :תושדח תונעט יתש ףיסוהש ךות ,םימדוקה םיבתכמב הלעהש תושירדהו 

תא חיטבהל היה רשפא טסרב הזוח םויק ןמזב ;םילעב אלל יתוברת שוכרכ המרחוה 

תונוטלש םע ןתמהו אשמה השעמל םת ךכו ךשמה היה אל הז בתכמל .ןילרבמ תויוכזה 

ויה םנמא .תירבעה הטיסרבינואהו םירפסה תיב תניחבמ ץורח ןולשכב םכתסנש ,היסור 

דרנרב םע ףותישב ,סנגאמ לש ותעצה ןוגכ ,ןתמהו אשמה תא תויחהל תונויסנ המכ דוע 

תא יטרקסיד ןפואב ורקחי היסורל םיעסונה טניו׳גה ישנאש ,ןילרבב טניו׳גה גיצנ ןהכ 

ועווג ןהו שממתהל םייוכיס םוש ויה אל הלא תוינכותל ךא .הירפסה תאצוה תורשפא 

.ןהילאמ 

תיירפס תבשהל םיצמאמה ןולשכל ואיבה תוביס המכו המכ יכ עובקל ןתינ ,םוכיסל 
:םילשוריל גרובצניג 

לכ ןיב םאתל היה לוכיש ,שממ לש תוכמס לעב ,יתימא תיב לעב היה אל הז אשונל .1 

היהש ימל יוביג תתלו ילמינימ ביצקתל גואדל ,םיחוויד לבקל ,תוחנהל ,םימרוגה 

םושמ ,אוה לבא ,ןמצייו םייח היה הז דיקפתל םיאתהש יעבטה שיאה .ךכל יואר 

הליג אל עודמ תעדל השק .המיאתמה העשב ןומימל גאד אלו ברעתה אל ,המ 
,הוולל שחרש הדהאה רסוחב ץוענ רבדה שרושש ןכתייו ,היעבב יתימא ןיינע ןמצייו 

תורדתסהה לש םירחא םיפוחד םיניינעב רתוי דורט היה לכה תולככש ךכבו 
.לארשי ץראב תינויצה 

.ןוכנ היה היסור תונוטלש םע םיעגמה לש ןושארה בלשב ץכו הוול וטקנ ובש וקה .2 

ויעגמ לש םינושארה תועובשב עיגה ןכא ץכו ,הריהמ הלועפב ךרוצל םיעדומ ויה םה 

— היטרקורויב לש הכרדכ .תיפסכה הניחבה ןמ םג םיחונ םימוכיסל הבקסומב 
5,000־ל הלע רבכ שקובמה ריחמהשכ ,ךכ רחא וליאו ,ש״יל 2,000 ויה אל הליחת 

התיה ש״יל 15,000 ושרד םיסורהשכ .םדוקה םוכסה תא םלשל תונוכנ התיה ,ש״יל 

.דעומה תא ורחיא בוש ךא ,5,000 ףא ילואו 3,000 םלשל תונוכנ 

תוכורכה תואצוהה תא ןממת גאהב ןוספלוו ןרקש החטבהה ןמ ןמצייו לש ותגיסנ .3 
רקי ןמז זובזבל המרג ,ץכלו הוולל ךכ לע העדוה תריסמ יאו הירפסה תלבקב 

לבקל םינושה תודסומה לש תונוכנה רסוח תא ףרצל שי ךכל .תוריהב רסוחלו 

.הובג גרדב שיא ידיב תושעיהל הכירצ התיהש הערכה ,יאקנב יארשא 

רומאכש ,הוול ,דחא דצמ :השרפב םיירקיעה םיברועמה לש םהילדחמו םתוישיא .4 

עדיש דועב ,םירפסה תיב להנמכ ומצע תא גיצה אוה .ןמצייו לש ונומא תא ררוע אל 

הבר תוחיתמל םרגש רבד ,1920 תנש זאמ םירפסה תיב להנמ אוה ןמגרב וגוהש 
1917-ב גרובצניג תיירפס תשיכר יטרפב אצמתה אל אוה ,ףסונב .םהיניב תנבומו 

רזומה ולופיט ,ינשב דצה ןמו .תינויצה הביטוקזקאב וילע םינוממל יוארכ חוויד אלו 
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.וימדוק לש םהימוכיסמו םהיגשיהמ ירמגל םלעתהש ,אשונב רדיא לש לשוכהו 

,תוברת יניינעל רסימוקה ןגס ,יקסבורקופ לש ותדמע תא ףיסוהל שי הלא לכ לע .5 

,יקסבייגרואג לש ותעפשהב ,הארנכ ,היה וז תוחישק לש הרוקמ .החישקהו הכלהש 

לש יפסכה יוושה תא הנוכנ ךירעהש ,בצנאימור תיירפסב די יבתכל הקלחמה להנמ 

אשמה תא דפרטל םתלוכיבש לככ ושעש ,היצקסביה ישנא לש םתוברועמב ;ףסואה 

עוציב לע ודיבכהש ,תיללכה תיטייבוסה תוינידמב ולחש םייונישב םג ילואו ;ןתמו 
.םימכסהו תוחטבה 

םתשוחת תא המש אל םייקוחה וילעבל ףסואה תא ריזחהל םיצמאמה ןולשכ לבא 

ךייש גרובצניג ףסואש ,םויה דעו זאמ ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ישנא לש 
."הידיל רסמיהל בייחו תירבעה הטיסרבינואל 

תיירפסב ,ץיסרפ הנשושו ףסוי לש םתדכנ ,ןמלדא לחר הרקיב 1987 תנשב יכ ןייצל יואר .23 

לארשיל תכיישה תידוהי היירפס״ :תרתוכה תחת ןכמ רחאל המסריפ הימשר תאו ןינל 

.1987 רבוטקואב 30 ,ץראזו ,״ןינל תיירפסב 
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 BB SCHSIKIGUKG

 Hiermit baaoheinige icit.dasa Buohsr dar Bibliothsk daa

 aeligen Baron Daw id ieoil Gunzburg aus Petersburg, duroh Hsrrn

 H. Zlatopolski fur die National-Bibliothek zu Jerusalem, gakauft,
 haba ioh parsonlich im Jahra 1917 in 118 Kiaten varpaokt und im

 Jahra 1918, im Auftraga das Harm H. Zlatopolski, Harm Rafalowitsck

 gagan Quittung ausgahandigt.

 farsohau,den.2Q. November 1922.

 Nizejpodpisa.ny, zai-vfadczam ninlsjszem, 14 powyigzy p0dph>

 :==._w obccnoSci rr.ojej, ROMANA SARA'; Nptariusza
 rnr. y^dzialach Hipotewnyirh S4du Okrstowega VV.ri.*t» v
 kancetarji mojeJ, znajdujacsj sis w miefcle" Warszawie. w Cmac'hB
 HIpotekl, przy ullcy Kapuqyns.ujsj pod K 493. irirt *s/t> . .

 s-s
 r

 aatru»2oikfel Warsza>»»i.; przy ulicy l
 po*f i4/i'<y. . osob^ti? r i i.-ezr.an i^etrzMmic. swas, atosownte
 do astykulu 74 "Jjia^/ n :i . ,-inej. ^Kaeaayrn i
 nym Poikrji w

 - yV^^fb=r—
 . slwlerdzaj^c^. Dnia

 11*22:.roku RsJesLru /

 ffiefefcen iri oet Be5f^sjL#efanbf^aft ju EJasttsa
 «re Kctil«uHrftt«3 wotpclienbct. Unterfc^rift. &JLA

 5$arfd)au, foa

 CUV

 ,u Dcr mil tfcr \rrhrro?!^!UT»q fcaSi!!zrfr-'*,n*

 i>?v\j5cscfcisc^ssss"
 « der Ceulsdien Gesandlsuiai/ 7*?/ : ' vi*\ ■* utI ueuiscuezi wesana

 rallll
 KO.'

ותיב ןכוס ,םיוברדילפ ןרהא-יסכלא ידיב ,1922 רבמבונב 20 ,השראווב םתחנש ,ינוירטונ רושיא 

חונמה גרובצניג ןורבה לש ותיירפסמ םירפס יכ רשאמ אוה .גרוברטפמ גרובצניג דוד ןורבה לש 
118-ב םתוא זרא תישיא אוה .םילשוריב תימואלה הירפסה רובע יקסלופוטלז ללה ידי לע ונקנ 

תא רשיאש ,ץיבולפר רמ ידיל ,יקסלופוטלז לש ותארוה יפל ,1918 תנשב ,םריבעהו םיזגרא 
.בתכב םתלבק 
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 yaOCTOBfcPSHIE.

 Hacioaimarb noATBapafflaw, hio B3EJII0TEKA nOKoHnaro iryaca ;.?oero

 Kasiwa Fopaui-eBHMa BapoHa Psnsdypra fcma npo^aaa mri Itoi

 CoJJouoKOEZHy 3viaTono.iiCKO.Ty bt. '1917 rofly, nepess3eKa bt> Mocjtsy,

 noM^msHa si aou& ks JIpsAHJiCTeHK^ 15, a otrjpp. B3Kia bi 1919 rofly

 bt. FyusHi;escKia wysea, tab HaxoAHTc* h kkko.

 Ba&jiioieKy oiy Hjiih CcJiouoKOB:r-ii 3jiaTono;iscKiH npe^mojiarajr*

 nepe^aTi 3% HapojsayB BnC-iioieKy st. IkJiecTHKy, rv$ ona AO.ixna

 fcuia xpsKHitoa h Hocuifc hy.h xaicxe noKO&aro ir/aa uoero

 ropanieaana Bapona THHadypra.

1917 תנשב הרכמ איהש ,1923 רבמצדב 8 םוימ גרובצניג הדליתמ תינורבה לש ינוירטונ רושיא 

הירפסה ;יקסלופוטלז [ללה] היליאל גרובצניג ץארוה ןב דוד ןורבה חונמה הלעב לש ותיירפס תא 

.בצנאימור ןואיזומל 1919 תנשב הרסמנ םשמו 16 הקנטסי׳צדרפ ׳חרב תיבל הבקסומל הרבעוה 

הכירצ התיה םש ,הניתשלפב תימואלה הירפסל רוסמל יקסלופוטלז ןווכתה וזה הירפסה תא 
.גרובצניג דוד ןורבה חונמה הלעב םש לע ארקהלו רמשיהל 
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תאצוה 

סנגאזנ 

סנגאמ ל״י ש״ע םירפס תאצוה 
 MAGNES

 PRESS

םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה 

הנורחאל רוא וארש םירפס 

רוזמ האל תכירעב תונמאב ,ארקמב ,תוגהב - בויא 
םחנמ תאמ הזינגה יטויפב םירקהמ - היטויפו לארשי-ץרא 

ןזח םירפא אובמ ףיסוהו ךרע .יאלוז 
טראנייב םייח תאמ דרפס שוריג 

לארשי-ץרא רקהב תומגמ - תוימואלו היפרגוירוטסיה 
יאנרב בקעי תאמ 1881-634 ,ידוהיה הבושייו 

ןזח םירפא תאמ הקירפא ןופצב תירבעה הרישה 
,רוביצה תגהנהב םכרד ,םהיתורוק - םינושארה תפרצ ימכה 

ןמסורג םהרבא תאמ תינחורה םתריצי 
רשע-השיש) ׳זדול וטיגמ תירופיס הזורפ - לגיפש והיעשי 

ןויארו אובמ ףוריצב ,ולצינש די-יבתכ יפ לע םיחנעופמ םירופיס 

ךוטנייש לאיחי תאמ (רבחמה םע 

ירובת ףסוי תאמ דומלתהו הנשמה תפוקתב לארשי ידעומ 
וט ךרכ ,תירבע תורפסב םילשורי ירקחמ 

גרומ המלש תאמ ארקמה ןושלב םירקהמ 
תכירעב ,טכיל בקעי תאמ (ול־בכ) רבדמב רפס לע שוריפ 

בוטיחא לאומש 

םע רואל םיאצוי רבהה יולה ףסוי יבר יטויפ - ףסוי תיראש 
רוצילא תימלוש תאמ חסונ ייונישו שוריפ ,אובמ 

תאמ המודקה תידוהיה תונשרפהו הרותל אתטישפה םוגרת 
ירואמ והיעשי 

633370 .סקפ ,6586659 ׳לט ,91076 םילשורי ,7695 ד״ת 
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