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1987 >אמ ,1 'סמ ושק 

ןותעב .דרפה אלל הזל הז םירושק "םויה ראוד" ןותעהו י''בא ןב רמתיא 

תונותע ,תינרדומ תונותע בוציעל ץראב םינושארה תונויסינה ושענ הז 

,םיקרבמ ,םימולצת ,ןושארה דומעב תורתוכ — תיפוריא תנוכתמב 
.עבצ תובתכו תיטילופ תונשרפ 

,םייאנותעה ידעצ תישארב םירושקה ,םיישיא תונורכיז המכ הליחתו 
."םויה ראוד" לש ליחתמ בתככ 

לילגבש הניפ שאר הבשומב ירוה וארקש ןותעה היה "םויה ראוד" 

,הז ןותעל יתעדוותה רשאכ ,םירשעה תונש תישארב יתייה דלי .ןוילעה 

דע תבכרב .יתבשומל דעו םילשורימ ראודה םע הכורא ךרד רבוע היהש 

םשמו ,תרנכה תפש לעש חמצ תנחתל דע קמעה תבכרב הפיחמו ,הפיחל 

ליבומ םיסוס ינש לעב יברע ןלבק היה הירבטמו ,הירבטל רוטיק תריסב 

קר ןותעה ונילא עיגה ךכ .תפצלו הניפ שארל ראודה יקש תא םוי ידמ 

אל םלועמ תושדחה ךא .םיימוי רובעכ םג םימעפלו ,ותעפוה תרחמל 

.ןתוירט תא וניניעב ודביא 

הראיתו ,1925 תנשב המסרופ "םויה ראוד"ב ילש הנושארה הבתכה 

לילגה תובשוממ לאומס טרברה ןוילעה ביצנה לש הדירפה סקט תא 

תישאר תא איצוהל יתחלצהש לע חומשל יתייה ךירצ הרואכל .ןוילעה 

ונרפוס תאמ :האימחמה תרתוכה תפסותב ,סופדב יאנותעה ירוכיב 

,תועמד ידכ דע שפנ תמגע יל בסה םוי ותוא ךא .ןוילעה לילגב דחוימה 

תוריל יתש הלע הזכ יונמ .ןותעה לע יתנשה יונמב ונל היהש ףתושה לשב 

תנשל דע לארשי ץראב יקוחה ךליהה התיה תירצמה הרילה) תוירצמ 

לק ןכלו ,תלטובמ אל האצוה התיה וז החלפ קשמ לעב רכיאל .(1927 

שישק רכיא היה יונמה לע ירוה לש ףתושה .ףתוש םע הב תאשל היה רתוי 

ןותעה תא לטונ היה אוה .האירק יפקשמ ביכרה אל םלועמש ,יאור רצקו 

תיצהל היה גהונ .ותאירק תא םייסש רחאל ונל ואיבמו ,ראודה דרשממ 

ויניעל ןותעה תא דימצהל זאו ,ויפ תיווזב התוא עוקתל ,ותאנהל הירגיס 

ררוחמ ולוכ ןותעה היה ,ותאירק תא םייסש דע .וב אורקלו תוששעה 

םירוח המכש ,ילש הנושארה הבתכל עריא ךכו .תרעובה הירגיסהמ 

היווחה .התאירקבש האנהה תא ינממ וענמו ,התוא וטשיק םיחיופמ 
.םויה דע ינורכיזב התורח וזה הבוצעה 

תובשומ המכ ובו ,חדינ רוזא היה םהה םימיה לש ןוילעה לילגה 

תודובע לש תותמה תונועב .תחא די לע םתונמל היה ןתינש םיצוביקו 

שפחל רמולכ ,"ףרטל רחשל" אצויו ,רומח לע בכור יתייה החלפה קשמ 

לכ .החלפה לש השקה בצמב רקיעב ודקמתה תושדחה .הבתכל אשונ 

.תרכומ התיה אל ןיידע הידיסבוס הלמהו ,הלודיג לע ומייקתה םיבושייה 

,הקוצמה תונשב םיאלקחל העייס אלש דבלב וז אל טאדנמה תלשממ 

תא ומליש אלש םירכיא לש הנקמו הדובע תומהב ,םילובי הלקיע ףא אלא 

.דעומב םהיסמ 

,לטובמ אל יאנותע קתו רבכ יתרבצ ,םיזורדה דרמ הירוסב ץרפ רשאכ 

תיפצת תדוקנ התיה הלוטמ הבשומה .הלועפל שדח רכ ינפל חתפנו 

שארמ שיבכה .תולגעב קר הילא ועסנ ךא ,לובגל רבעמש תויושחרתהל 

יעיגהב .הב היה אל ןיידע ןופלט םג .הנש רובעכ קר ללסנ הלוטמל הניפ 

ןריבעהל ידכ הניפ שארל רזוחו ,תושדחב ינולקצ תא אלממ יתייה הילא 

,ללכ יתגאד אל ,השולש וא םיימוי םייתניב ורבע םא .תכרעמל תינופלט 

הרומ ,הלוטמב בתכ "ץראה"ל היה םנמא .רוזאב הרחתמ יל היה אל ירהש 

לע תכרעמל ולש רמוחה תא ריבעמ אוה יכ יתעדי ךא ,ימוקמה רפס תיבב 

תחת ,םימי הרשע וא הנומש רחאל ויתובתכ ומסרפתה בורלו ,ראודה ידי 

.ץראה ןופצמ םיבתכמ :העובקה תיללכה תרתוכה 

תרפה תובקעב ,םירשעה תונש תיצחמב חקלתה םיזורדה רהב דרמה 

ןיבל שרטא-לא ןטלוש םיזורדה גיהנמ ןיב 1921 תנשב םתחנש םכסהה 

םכסה ותואל םאתהב .ןונבלבו הירוסב זא וטלשש םייתפרצה תונוטלשה 

,םיזורדה בור ובשי ובש רוזאה ,תרד לב'גל תלבגומ תואמצע הקנעוה 

ןוילעה ביצנה ךא .םוקמה ינבמ יזורד תויהל דעונ הז רוזא לע לשומהו 

רגיש רשאכ האסה תא שידגה ,השק דיב םיבשותה םע גהנש ,יתפרצה 
לע ול וחלס אל םעבטמ םינדרמהו םיאגה םיזורדה .יתפרצ לשומ רהל 

הירוס ימוחת לכב שאכ חקלתה דרמה .ןומאה תרפה לעו וז הלפשה 

יבושיי ועלקנ בוש ,יח-לת תוערואמ רחא םינש שמחמ תוחפ .ןונבלו 

.יאבצ רוזאכ םיטירבה ידי לע זרכוה הלוטמ לבחו ,םוריח תפוקתל ןופצה 

הנופתש ,הנכס הפקשנ .םידרומל קשנ וקפיס םיטירבהש דוס הז ןיא 

םאו בצמה רימחי םא ,לילגה עבצא םויכ ארקנה ,הז רוזאב הייסולכואה 

.ץראה םינפל תוברקה וטשפתי 

בתכ לש ומכש לע לטוה וללה תויושחרתהל יאנותעה רוקיסה ,ןכבו 

תעסונה הלגע ספות וא ,סוס וא רומח לע רהוד היהש ,17 ןב ליחתמ 

תועידי םיירצמה םינותעה ןמ םיירבעה םינותעה וקיתעה םיתעל .הלוטמל 

תונכוס לש תועידי הלא ויה .ץראה תולובגל ךומס םישוטנה תוברקה לע 

וא תורייבב היה ןרוקמו ,"סאווה" תיתפרצה תונכוסה וא "רטיור" 

םיאצוי םירקמל קר ,תורתומ תניחבב היה ןופלטב שומישה םג .קשמדב 

התלע םכשו הירבט ךרד םילשוריל הניפ שארמ תינופלט החיש .ללכה ןמ 

עומשלו רבדל היה השק זא םגו ,תוקד שולשל םיירצמ םישורג 5 — ןוה 

לע זבזוב ןמזה בור .וקב ויהש עקר-תולוק לש הלהקמו םישערה ללגב 

.וקה ןמ דר ,וקה ןמ דר :תיברעב תוקעצ לעו "ולה" תואירק 
?רעוב הז המ :התיה תכרעמה לש הבותכ יתלבה תיללכה היחנהה 

קמעב יוודב טבש לע העידי ןופלטב יתרסמ םעפ .ראודב רמוחה תא חלש 

רובעל םייאו ימלסומה םאמיאה םע ךסכתסהש ,תרנכה ןופצבש החייטב 

.רויגה ןיינעב תפצב תונברה לא הנפ רבכ טבשה לש 'חישה .תידוהיה תדל 

לע שורג 15 יתזבזבש לע ,ןותעה תלהנהמ הפיזנב יתוא הכיז הז "פוקס" 

לש םייאנותעה םיגשומה ויה הלאכ .ךכב המ לשב תחא תינופלט החיש 
.םהה םימיה 

?בוהצ ןותע םנמאה 

ותציחמב ,םילשוריב "םויה ראוד" תכרעמב יתדבע רבכ 1931 תנש ףוסב 

יכ הנה .וימסקב יתיבשנו וריכזמל יתייה ןמז רובעכ .י"בא ןב רמתיא לש 

קוסעל ןמזה עיגה התע .םסוקה תיילושכ ילש הריירקה תא יתלחתה ,ןכ 

."םויה ראוד"בו י"בא ןב רמתיאב — רקיעב 

ברוקמ היה י"בא ןב יכ ,ולש ינויצה ןוקיסקלב עבוק םליע לאגי 
הל שמשיש ידכ ונותע תא התושרל דימעהו ,תיטסינויזיברה העונתל 

ןב לש ויתופקשה ןיב הרועפ התיה םוהת .וזמ הלודג תועט ןיאו .ןואטיב 

ראשנו היה אוה .יקסניטוב'זו םזינויזיברה יבגל ויתושיפת ןיבל י"בא 

אתווצב םייחבו הרשפ לש ןויתיפב לגד ,תינויצה ותשיפת יפל טסינמצייו 
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 <:J! j^ ירצמ שורג ןזילגד ריחט Palestine Daily Wail
תועדומה ריחמ bum המיתחה ריחמ 

(vers 4) הנצק הרוע י :םלסודיב 
.-רנ2 יי דימ? •י" 5 בינפב •'ינ 4 'א יממ -ינש יצחל שורג הימח הויל .הנעל תוריל יתש 

 ■i^^b (^b qb mp
15לי :בשדפ וענ■ דד עברב הנש ^לשתנפיעלעוהדיל .הנשלהו תוריל •תש" 
 J I 11 י ■ m 20 לי :=דפ ב-ושד דל רעמ

■ 111 :ךר א,ל• ץוחב 
■ ■ ■ .הנש יצחל X1 דחיל . ,דבשל -תודיל שלש 

V .עירכה *;■,יגוי -דעי- תו בי ד man vbvrn ןוזהידה תויאמ -*££0 
* T .דזזימ ייתדנ *רב• rדבתכ דחיזהפ !•ב"י;ז:יה ן • * 

.הלהנהה c? הבגהה יפל רתיה 

מ r--.ncT•■ ןכית -דבע תיארה* תכרעדת ן י * רטנ B ■ B •ל , 
.•-*'-_•; !י ידל tAt :ההו תכרעמ rrc B B .עירכב *;■,יגוי דעי- תוביד יתמת בילמחו ןוזהידה תויאמ --££0 

*הכבי 1D יע ©י מדה--תי זכעי יתכמתו דיועת 

DOAR HAY0W) The Editor, Boar HAYOil] ."יתכ בתכבו ריכהלמ דחא דמעמ -בותכל זקנכ זנירמנד 

T1.P Director, DonrHATOM .:.רלדגד"דל י ר ח DC 1 י fll י £D $>V1 D ,D -י .J -!ת* Jerusalem" ,HATOM !(י קרב ם ל ןעמה י / 

 (M, sj) דיכ ןוידכ jeul-salem, thcb.9. 4 .sept919 חופלכ! "t!ט-ערה לולא 'ז ה,םויםלשורי(הנזהל •ב- <vo1. !)■יא הנשי •

32^ -לאלצבהכאלפ-דוב יי 
םילשורי - , . - י 

 Artrrtic'Bexaiei¥orksf1c!pj, Jerusalem ■

> יפוריא לולכשו 'הרזמ זוננכ 'יפע 

:בו תשדעב ■ןדהב .קשבו תבאוש .תשהנב השקב .ףכבב תשקב ,ךטיליפ 

 0| .Lאת;: ,דודנאד הוחד--. ~ — ולש -הקקה קדבה -יב

 ■sf^"' דשב לד דש ופ■ בוררב tar

ונברד הצדחג -. 

.ונל ןיא—קפסי:' ^ 
לק ששה ףא .ביקפקבכ שא ךיא ושד ףא• ',-. 

ונא .ןיא •כ ירבאל ךידע -ןיאו -םיששוח :ונא ;ךא 
■--גסישאויכ 

ןבב -תארקל :שא tnstt ■בלהוב קהבבב.';•-,' 

הדש: - תיא-דב .תובא . ךראב י3*לה בנתינ 
הלולצו .זהורב הדובו .שישדב תא ונא םינ-שבב 

.-לבב x - הרבכל ■ שתלועפ . תא בא פ-נ-בב 

שבובדה לב .הילא דבנ יב צכי ףא קפקשל 
סשנדיה תודרפתהו ת,ןי-1-נ.יתה לב ש-בירבדו 

— ת—.ובבדו .תולבה ■ביני:ר■ בשא תשאו של 
:-ובאתו ?.--רבדב -בח■ תא ופרי ש בר ש 

.שואי ידיל -בדדוא ראובש 

?תשלב תודובר רשב ?תואבו תבלהכה תונדור 

עבונ דזקרצ שעב בנקדב -דבלה אל במנלדתש 
,התדש אל תרב בינ-קת •:קתב לאו האבי אל 
.לארשי תניש■ ■ בהב אש, בדדשו■ ףלאכ■אל 

ךנב תדובד .בעל הדללב ,רלוא: ךרד 
.ת-"רפבר רעי רפבב בלש ךנב .דל,התברה 

,ךכחת תבבר דד שבי ינבא תחנהכ 

יהתו .בי"דת בשקשדב הבפב ש כד תברש 
לב בד ב-הה "רבואב ב",דה הב ורודל ,דתד-בד 

לב בד ,בשחב בידבשה שדו תבצהו !שח יבוצ 

הפל ןהל תידולו—-ונשכה ד--דשש בשתשאשב 

1919 תנשב "םויה ראוד"לש רגול"ה 1919 תנשב "םויה ראוד"לש רגול"ה 

הנידמ ומכ הז םוחתב הגהש תונויער המכ לע םחל אוה .םיברעה םע 

ףיקתה ,(תוזוחמל הקולח) היצזינוטנקו ןויווש לש סיסב לע תימואל-וד 

ידוהי בור לע םיטסינויזיברה ברקב חוורה ללמה תא תופירחב וירמאמב 

םיאשונב יקסניטוב'ז םע םירמ םיחוכיו חכוותהו ,ןדריה ירבע ינשמ 

תורעתסהל דגנ-לקשמכו לוגד ינויצ גיהנמכ וצירעה אוה .םיינידמ 

תואנ ,שיאל הכרעה ךותמ קר .תינויצה העונתה שוביכל ינויצה לאמשה 

.ישארה וכרוע היהיש ידכ ,"םויה ראוד" תא תישיאה ותושרל דימעהל 

ןבל סחיימ ,ןוירוג-ןב לש וייח לע "דוד תאנק" ורפסב ,תבט יתבש 

לכו .ינילוסומל המודב ,ה'צודכ יקסניטוב'ז תא ריתכהל הנווכה תא י"בא 

עקתשהל ואובב יקסניטוב'ז לש וינפ תא םדיק י"בא ןבש םושמ י המל ךכ 

,ה'צוד רמוא-הווה ,גיהנמ .גיהנמה ךאוב ךורב :םילמב 1928 תנשב ץראב 

ןמצייו תא םג ,רבד לש ותימאל .תבט יתבש סרוג ךכ .ינילוסומ רמוא-הווה 

דעצמה תא ינילוסומ םייק םרטב דוע תאזו ,גיהנמ ראותב י"בא ןב ריתכה 

אוה .רוטטקיד ,רבבד י"בא ןב הניכ ינילוסומ תא .אמורב ולש םסרופמה 
.השוגדה 'בה תא שיגדהל ידכ — םי"תיב יתשב רבבד בתכ 

ןותע יוניכה תא "םויה ראוד"ל הקיבדה ,"לרב" הרפסב ,אריפש הטינא 

שיש ןיבמ ינא .הבתכ ךכ — בוהצ היה ספדוה וילעש ריינה וליפא .בוהצ 

יניא .הלאכ תועד םע חכוותהל השקו ,תומודק תועדב םילבוגה םירבד 

טלב אל הז ,ןפוא לכב .תבהצב הלח "םויה ראוד"ש תחא םעפ אל ףא רכוז 

תורתוכה ןיגב היה הז ,לוכיבכ בוהצה ונכותל רשאב .תינוציחה ותוזחב 

תוינפה ,םישיערמהו םיטהולה םירמאמה ,ןושארה דומעבש םימולצתהו 

הדימ-ינק יפל םויה לש םינותעה תא טופשנ םא .לקה רמוחהו ןומהה לא 

דלונ אוהש ,התיה י"בא ןב םע הרצה .םיבוהצ םלוכ יכ עובקל לכונ ,הלא 
ולדגו וכנחתה םירחאה םינותעב ולש םירחתמה .ונמז ינפל הנש םישימח 

לופלפ לעו ,ןיקסנלומס ץרפ לש תע-בתכמה לע ,הליכשמ תונותע לע 

אוה וליאו .גרוברטפבו הבקסומב ,השראווב היה גוהנש יפכ שאר דבוכב 

דמל ןהבש ,ןודנולמו ןילרבמ ,זירפמ הלילק םיצרפ-חור תונותעל םינכה 

.םשבתה ןהמו 

תוצראמ ויתומצע ולעוהשכ ,י"בא ןבל ןמצייו םייח לש דפסהה ירבדב 

ידיל וניתועד ואב םיתעל" :בתכ אוה ,םיתיזה רהל-ץראל תירבה 

היה ויניעל .ותוואג התיה וילעש 'םויה ראוד' תפוקתב דוחייב ,תושגנתה 

ויתרהזה ינא .אוה ונותע תא בצעל הצר ותינבתכו ,ינודנולה 'ליימ ילייד'ה 

".וז ץרא ליבשב תרחבומ המגוד וז ןיא יכ 
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1987 יאמ ,1 'סמ ושק 

תרחמה םויל התחדנ השדחה 

ץרפ ןוגה ידילוס ןותע יבגל תולבוקמבו תומכסומב הנושארה הצרפה תא 

זא איצוה ,הדוהי ןב רזעילא ,ויבא .1906 תנשב רבכ ריעצה י"בא ןב 

ךפה ןמזה ךשמבו ,ןועובש היה ותישארבש ןותע ,"יבצה" תא םילשוריב 

דמל םש ,ןילרבמו זירפמ י"בא ןב רזחשכ .חאב ןושארה ןומויל 

לדו םונצה ןותעל קירזהל שקיב ,"יבצה" תכירעל ףרטצהו ,תונחרזמ 

,וידיל האב תונמדזהה .הפוריא לש םייאנותעה םישודיחהמ והשמ ןכותה 

תנחט התליכש ,םילשוריב לארשי תיב תנוכשב הלודג הקלד הצרפשכ 

הבתכ ןיכה ,חטשל אצי י"בא ןב .םלוכ הנוכשה יתב לע המייאו חמק 

אלה הרעבתה תא םיטרפ-יטרפב ראיתו ,(אוהה ןמזה ןושלב ה'זטרופר) 

תרתוכ תחת "יבצה" לש ןושארה דומעב םקימ ותבתכ תא .תאזה החיכש 

םיליכשמה יגוחב הרעס הצרפ ,בוחרל ןותעה אצישכ .ובחור לכל תינשער 

ןב לש ונב ללוחש היירורעשה םע םילשהל ולכי אל וללה .םילשורי לש 

יוארש ,ךכב המ לש העידיל ןושארה דומעב דבכנ םוקמ וקינעהב ,הדוהי 

ועיפוה ןושארה דומעב ירהש ,םיימינפה םידומעה דחאב העינצהל היה 

ןמ םיינש יכ ,י"בא ןב רפיס יפרגויבוטואה ורפסב .םירמאמה עבק ךרד 

,ןהכה ללה ןב יכדרמו יליזרב עשוהי ,"יבצה"ב םיעובקה םיפתתשמה 

םא ,ןותעב םתופתתשה תא וקיספי יכ הדוהי ןב לע ומייאו תכרעמל ואב 

שקבמ אוהש ,הלוזה המגמהמ לודחל וצלאי אלו ונב תא ןסרי אל הלה 

יגש לש םתופתתשה לע רתוול היה לוכי אל הדוהי ןב .ןותעב גיהנהל 

ויתונויסינמ לודחל ונב תא ענכשל ול היה השק ךא ,םיבושחה םירפוסה 

םיבושחה םירפוסה וניכסה ןמזה םע .ינרדומ ןותעל "יבצה" תא ךופהל 

יכ ,תיגיגח םהל חיטבהש רחאל דוחייבו ,ריעצה ךרועה לש ויתונועגש םע 

.ןושארה דומעב דוע ומסרפתי אל תובנגו תוחיצר ,תוקלד לע תועידי 

אל אוה .1919 תנשב דסונש "םויה ראוד"ל תיתשת התיה ,ןכ יכ הנה 

,"הפקשה" — הדוהי ןב תחפשמ ינותע ול ומדק .רוב הדשב דלונ 
םיעצמאה .הנושארה םלועה תמחלמ ינפל ועיפוהש ,"רואה"ו "יבצה" 

רופיסו .דלונו ןנכות םרטב דוע ול וחטבוה ומכ ,"םויה ראוד" לש ודוסייל 

.רופלב תרהצה ימיבש תובהלתההל ונתוא ריזחמ הז 

,םיניועה וירמאמ לשב םיכרותה ידי לע רסאנ םימעפ רפסמש ,י"בא ןב 

,הנושארה םלועה תמחלמ ץורפב החפשמהו ויבא םע ץראהמ טלמנ 

עייסש ,ביהלמו ךשומ םאונכ םש ול הנק םש .תירבה תוצראב טלקמ אצמו 

.רופלב תרהצה לש םילודגה םימיב דוחייב ,תינויצה תוליעפל הברה 

ןוילעה טפושה ,הקירמאב תונויצה ישאר וטילחה ותוליעפל הכרעה תואכ 

חפסנכ ,ייסרווב םולשה תדיעוול םגיצנכ ורגשל ,זאה הד בקעיו סיידנרב 

.ןיקשיסואו בולוקוס ,ןמצייו ודמע תחלשמה שארב .תינויצה תחלשמל 

םינושאר םירייתב הפל הפמ האלמ ,תפרצל קרוי-וינמ הגילפהש הניפסב 

ןו'ג ,עודי יטירב יאנותע,םיעסונה ינפל דחא ברע םאנ ,המחלמה רחאלש 

המחלמה תובקעב רצונש ינידמה בצמה תא רקס אוה .רזיירפ רטסופ 

לער לש םיציח טעמ אל חלשו ,היסורב תיקיבשלובה הכפהמהו 

תורצה לכב םשארב יקצורט תאו םידוהיה תא םישאה וירבדב .ימשיטנא 

ויה ול םיניזאמה תואמ ברקב .הרישעהו הפיה ,הלודגה היסור לע ואבש 

יאנותעה םייסשמ .ויפ תא הצפ אל םהמ שיא ךא ,םיטעמ אל םידוהי 

,ומוקממ רעסנה י"בא ןב םק ,םייפכ תואיחמל הכזו ותאצרה תא יטירבה 

םירבדה לע בישהל ,ברעה החנמ ,לבוחה בר לש ותושר תא שקיבו 

שרוד .ימע תא ובילעה ןאכו" ,לוקב י"בא ןב ארק '',ינא ידוהי" .םיעגופה 

,ןכתיי אל רבדה יכ תולצנתהב בישה לבוחה בר ".הבושתה תוכז תא ינא 

תא תאשל י"בא ןבל ןתניי ברעב תרחמל ךא ,םיחוכיו ןודעומ הז ןיא ןכש 

יכ ,העדומ המסרופ הניפסבש תועדומה חול לע .ןילקרטה ותואב וירבד 

רזיירפ רטסופ ןו'ג רטסימל בישי םלסור'ג ףוא י"בא ןב רמתיא רטסימ 

תא ול ריכזה י"בא ןב .הכלהכ הבושת ול בישה ןכא אוהו .ןודנול ףוא 

תא ול תבייח הינטירבשו ,ודוה רתכב הירוטקיו תא רטיעש ,ילארשי'ד 

ולש תויטוירטפה אלמלאש ,דלישטור דרול תאו ;םלועב החוכ בטימ 

םואנה רחא .ץאוס תלעת לע תטלוש הינטירב התיה אל ובל תובידנו 

,ילגנא ןמלטנ'גכ ודי תא ץחל ,י"בא ןב לא רזיירפ ותוא שגינ ריהזמה 

,םתמוק תא ופקז הניפסבש םידוהיה .רמאש םיעגופה םירבדה לע לצנתהו 

הכ היה ,ןודנולמ םיסכנ ריתעו ריעצ שיא ,ומש ןייטשניבור ןב ,םהמ דחאו 

ימוי ןותע םילשוריב איצוהל י"בא ןבל עיצה ברעב ובש דע רעסנו שגרנ 

האגה הלוק תא עימשי ובש — תיברעו תילגנא ,תירבע — תופש שולשב 

תא ןממל ותונוכנ תא עיבה םג שיאה .הז הלילב השעש יפכ ,ןויצ לש 

.ןותעה תאצוה 

וליג ,םילשוריל י"בא ןבו הדוהי ןב רזעילא ורזח רשאכ ,1919 תנשב 

תושדח" םשב ןומוי עיפוה ריעב .םתוא ומידקה םירחא יכ םתבזכאל 

תושדח" .םויה דע עיפומה הז ,"ץראה"ל ומש תא רציק םימילש ,"ץראה 

יאבצה הטמ םעטמ (ןולע)ןיטלובב ,ריהקב 1918 תנשב דלונ "ץראה 

בייל קחצי ןותעה תא שכר ,םילגנאה ידיב ץראה שוביכ רחא .ילגנאה 

י"בא ןב .ןומויב םילשוריב ואיצוהל ליחתהו ,עודי ןבדנו ינויצ ,גרבדלוג 

ותואנ ,םהילגר תקיחד םע ומילשה אל הליחתבש ,הדוהי ןב רזעילא ויבאו 

ינשל םוקמ לדה בושייב ןיא יכ םניבהב ,שדחה ןותעל ףרטצהל ףוסבל 

תינידמה תונשרפה ירמאמ תא בותכל י"בא ןב ליחתהשכ ךא .םינותע 

,וצצוק וירמאמ .השדחה היינסכאב תחנ הוורי אל יכ ,תעדל חכונ ,ולש 

.םייסורו םייזעול םיחנומ האלמתנו הסרוס ולש תיאדוהי-ןבה תירבעהו 

ןסינ ,ןדפקה ךרועה ידי לע געלל ומשוה םיטילופה ויחותינו ויתויזחת 
.בורוט 

חלשנש "רטיור" לש קרבמל רושק האסה תא שידגהש הרקמה 

תיבב הרקמב ותויהב הבנגב וארק י"בא ןבשו םיטירבה תונוטלשל 

סונייקואה תא הנושארל וצח םידנק םיסייט ינש יכ ,בתכנ קרבמב .ראודה 

ןב .הנושאר הגרדממ היצסנס התיה וז .דנלריאל הרישי הסיטב יטנלטאה 

.סופדב ךרועה תא אצמו ,"ץראה" תכרעמל תאזה העידיה םע שח י"בא 

סינכהל ידכ הספדהה תא בכעל ןאימ ךרועהו ,שבכמב היה רבכ ןויליגה 

רמג זאמ רתויב השיערמה השדחה וז ירה לבא" .ןותעל העידיה תא 

םסרופת םא רבד ודיספי אל םיארוקה" .י"בא ןב בהלתה ",המחלמה 

.חור רוקב ךרועה ול בישה ",תרחמה םוי לש ןויליגב העידיה 

םירצממו הפוריאמ ועיגה תופולגה 

תלחנ תנוכשבש ןטקה אנהכ סופדו ,םילשוריב היה אל ןיידע למשח 

שידייב ארקנש ןתרבג לעופ ליעפה שבכמה תא .תינדי לעפוה העבש 

דע .דחא ןויליג טלפנ היה בוביס לכבו ,בבוסמ ,לגלגמ עמשמ ,ריירד 
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ץראהמ תושדח 

חלשמה ןועובש לש תירבעה האצותה 

יטירבה הנהמל רשא ■רצמה •אבצה 

.השבכנד ביואה ץראב 

ישש םוי לככ רואל אצוי 

 G.H.Q. PALESTINE

.דחא ירצמ שורג :ןוילגה דיהמ 

 .31 etu5י lie Palestine
ץראהמ תושדח 

!העדומ 
הריהקל ריבעהל ץוחנל ונאצמ .וז ריעמ ןותעח חולשמו םילשוריל סוסד-רינ תרבעה ישוק ינפמ 

רואל איצוהל ונלכי אל הלאה םייונשה תבסב .ץראהמ תושדח וננותע לש תירבעה האצותה תספדה 

םע יכ םיוקמ ונא .עובשב עובש ידימ ונמזב ןותעה עיפוי האלהו םויהמ .ןורחאה עובשה ךשמב וננותע תא 

.ןותעה לש ריהמה חולשמה רובע םילושכמה לכ םנ ורסוה הלאה םייונשה 

.יאבצה ישארה ךרועה לנולוק-טננטיל 

ן, ; m " ' , . .. --—-" -י 1 ; 1 

I .עובשה חול 
;אבעש יאפ  p'0 שת ן 
 7 17 י ו 

 8 18 י ז 

 9 19 ח א 

 10 20 = ב 

 11 21 ג 

 12 22 א• ד 

 13 23 כ• ה 

.יאבצה בצמה 

.תיביעסי ww was תשדח ל:ולבקת.; אל התע דז 

סוקפב .לפקל קפצפ שדיתולועפ תא שזהל שילב■ שניא שיצניגד 

תש ו-דס הפה ,לפקל שו-דפ ..יז -.-א ,יז ם-פעפ שלש וגדש 

תיניפצ-תי-נ-עפפ ,ד-נשתז שיבלא לע תתא ,תשלח תיפקתה 

תויש דע ב-ואת שגד שיבלא,ד ד• לע תשחלשנ .ש-וקניחבל 

ולפ; ש"ובש ;זפתד ת-;--דא הכד טדוקניזוב t לע שלוא ■'■;;הטי 

תתאב ןוחצנ טיתשיצי ש; ולח; ןדבאל ת-מוד-ז-תיחדזטב ,ו;—ב 

ויותחצנ לע וגד םג שיעידופ ,בדעטבש סיאקייפאה תינחוכ 

שולש ןשאדד ןובשחו ןידה .ד-ואה תשהלשב -אש שיבזשזו 

יוא •ב קשש ן-א .םי;וריוא 14 בירתהל שד-ב ."לע -ב ע-דופ 
,דמ הדפב תירנה-ילענ תוליח תלועפ חתשתת ש--חא תועובש 

ישפח וב-דזזי ,דבאש ת-דבח תולששפ לש ןמרא לכ לעמ 

V שש תאז םע בשחתהל ך"-צש ןבושנו .םיצנ-; שינ-"וא 

.עצפאב תק"פא 

ירצפרלגנאה קנבה 
לבנמ ןוכדעכ 

 The ANGLO-EGYPTIAN BANK Ltd.

18w ןונשב דסונ 

.ריהק 'הירדנסכלא ■הטלמ 'רטלרביג 'ןודנול 

'ףאוס-ינב גיזע 'דיעס-טדוש 'הרוסנמ 'הטנט 
.םוטרחו 

.םילשוריו ופי 

ש-יל ו ,300,000 סשרנה עוביר 

ש'יל 500,000 םלענה עוברה 
ש"ל ל.0,000 הברחה 

תונשה תויזהב שינוייואה תלועפ איה תאז י תא-קל -צבת'דל ולב• ד:ד ;ותצעו ש 1-ע .תונטקה תיינמו 
י" 1 תינייחא שינמ-גד תא ישדח ש-תש-צה .תאגד שיצבדבד תפקתה 

358 יבשב וחקל תפת .דוהה לש 'יאששד ףחד סנזנירנ (נ דע 

.ס-שכבגד תישקמ תא יצבל •קיפסהו ,קש:• ;וזפ תביתו ,שא 

שד-שו-בש שדכנדנופשדוקה ■ ע תודדיפט ,'ענת שיצ-פפ שיצכ-גד 

אג ילא- תוארממ ייב .סדלש —תעד תיקנעה הפקתהה לע 

הדיבכב !שוד לב •טחל; -שא ונ—בנ בל תא ךברל הנלבות 

תונמתהה ..-איזגד *יופקממ לכב ';בינה הבל ולכיו הציפנ 
.ת"גד-ילעב תויש תא -בש1: -:-:'ת אל תזיצנ-גד 

וניפפועפ .תמיהזפ יי "י תואצותה -יאה חטחלטב 

.קזנ אל '1ינ-יא ןזייא זאמ דעשב ,םינו--א ימע פי;ש ובייחי 
תאזה ?דבועה .ליכש שפועטב ושי.- דיאה שיני--ואהס ינופמ 

.ביואה ינמרא לע ם-לוע זנינודרא .יפב יע -זפל .-היבופ 

בדאה ימשא םע -םחלפ ך-על ולכ• ונינמ"א ץא ם-אוד ונאשנ 

שיפשוע&ד לע דגבת דפב דע תגיל לכי; .ביואה תפיא ייע 

תדובע .א :תושעיי שיבייצ שהינו-דאש הליפכד .-דובעי שצביגד 

ךב לכ איה לוגדה תדובעש העשב .הפקתהל הדזעהו זב ,לונ-ת 

ללב יניא הפקת'דהל תחל שהילעש היזע- •-.- ,0-.ונע השק 
,תויעפא'ד -ינכ 

א• ישפנ 

3?כ םנ דראה תשחלשכ ונלחנ .רזפ -ירנ תוחפ אל ןייצנ 

יפנ .7 וליפהו םינמרא 23 ודירוה םילגנאה שיפפועפ- .תיתשי 

;א ןיא .םילננא םימיא 7 למ דובא דגנב שינו-"א ש-מ-ש 
ןתי .םיתפרצה שיפסיעשי למ -שילשה תואצות תא -ד שיע-" 

שענרנ שינפינ םינוריוא המשיב ת-י קנופ שננטירד 'ב -- ונל 

:לנ ןנוקל להי שימשה—תפ שא אוה אלפל אל .שיפעם 
.שינט--"ד 

ףוזדל לשיפ ל-נגה תונתפ ותילצה ,'ש-פה לובג- לע 

ודגנל ןופצפ ליפ 145 קוקדןי תא ושכביו ב"אה תא .-;-יתא 
.יאפ דבכנ אוה תאזה -יעה שובכ :לשופפ ליפ 95 לש קת-ש:'. 

סיפל הלינושה תינופצ" ך-דת שג תשפתנ הזה שבגי •ד• לע ינ 

זע .ותסחלס יניצל יב שפתשפ דיה ב"'אדש -נפילוש ך-- 

™יקח דע תיסודדה ךירה קד לשיפ לדבנה תוש-פ דתיה ™ 

םילוח-תינ פדידחא וריאשהש וזכ תודירפב -וחא ונופנ שיק-ותד 

חעליח שא .קשנו הדצ םיאלפ תויונחו פ-נשזיפ ,םיעוצפ 600 פע 

תצמקתהל תווקל ש ,יזב ןפאב -קשב.-- .דמ הטשב ביואה 

.שע לע ונתופדקת- לש הדפ ישאב ת—!ת 

החלצה אללו בלתשהל י"בא ןב הסינ וב ןותעה - "ץראהמ תושדח" 59 החלצה אללו בלתשהל י''בא ןב הסינ וב ןותעה - 'ן'ראהמ תושדח" 
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1987 יאמ ,ו יסמ ושק 

וילע השקי אל ,ולשמ ימוי ןותע איצוי םאש ,תעדל י"בא ןב חכונ הרהמ 

,ינודנולה ןבדנה ,ןייטשניבור ןב .ךרי לע קוש לדה והרחתמ תא תוכהל 

ויחפסנ ינש תאו "םויה ראוד" תאצוה תא ןמימו ,ותחטבהב דמע ןכא 

לש ךרועה .תילגנאב "ילקיוו ןייטסלפ"ו תיברעב "םוי לא רירב" — 

.ןודנולמ רקאס יראה ד"וע היה תילגנאב ןותעה 

הבו ,ץראה ידילי ברקמ הלוכ התיה ,י"בא ןב ביבס הדכלתהש הצובקה 

הברק יסחי חפטל דעונ יברעה ןותעה .י"לינ שיא ,ןוסנורהא רדנסכלא םג 

היעבה תא ואר "םויה ראוד" ישנא יכ ,םינכשל ידוהיה בושייה ןיב 
םהל שי יכ ונימאהו ,תינויצה הגהנהה לש וזמ הנוש הייאר תיברעה 

יאצוי םילועה ,"םיסורה"מ רתוי הז םוחתב חילצהל ןורשיכהו ןויסינה 

ןותע ,תינויצה הגהנהה ישנא וללכנ הז םשב ."םיסורה" .הפוריא חרזמ 

.היסור יאצוי ויה םלוככ םבורש ,בושייב םיעיפשמה םיגוחהו "ץראה" 

ינש דצמו ,"יסורה" דסממה ןותע ,"ץראה" דחא דצמ :רורב היה בוטיקה 

םניגמו ,ינוניבה דמעמה ינבו םידרפסה ,ץראה ידילי ןואטיב ,"םויה ראוד" 

לש תושק תופקתהל םימי םתואב םינותנ ויהש ,תובשומה ירכיא לש 

."ריעצה לעופה"ו "סרטנוק" םילעופה ינותע 

רחא תועשב ועיפוה ,"םויה ראוד"ו "ץראה" — םינומויה ינש 

,רתויב םילד ויה םהלש עדימה תורוקמ .םויה תרחמליקר וצפוהו םירהצה 

לש םיקרבמ .תועידי םוסרפב והרחתממ זירזכ בשחנ "םויה ראוד"ו 

תובושח תועידי ומסרופ ךכו ,ריהקמ תבכרה םע ועיגה "רטיור" תונכוס 

םיבתכ ויה אל םינותעה ינשל .השולש-םיימוי לש רוחיאב םלועה ןמ 

ראודב ורגיש ,םירעבו תובשומב ,םינוש תומוקמב רוביצ ינקסעו ,רכשב 

רמול רשפא .הבושח םהל התארנש העידי ,םהילע לבוקמה ןותעל 

.טלחהב דבוכמ דיקפת ,ןותעה לש דובכ-לוסנוק ןיעמ היה םדיקפתש 

,ונממ זירזה "םויה ראוד" תא "ץראה" הכיה תחא םעפ קרש המוד 

לתב וירבחו רודלפמורט תליפנ לע העידיה תא םסרפל ןושארה היהשכ 
ילבמ ,םירופה גח תא בושייה גגח יח לת תוערואמ ירחא םימי השולש .יח 

"ץראה" ןותעל העיגה גחה תרחמל קר .ותחמש לע ביעי והשלכ לצש 

.הירבטמ ינולפ ןקסע ידי-לע הרגושש ,תולפנתהה לע תעטוקמ העידי 

.ךכ-רחא םימי המכ קר ךכ לע בתכ "םויה ראוד" 

איבה י"בא ןב רמתיא .ץראב סופדה תיישעתב רבד לפנ 1920 תנשב 

.פייטונייל םגדמ תונושארה רודיסה תונוכמ יתש תא םילשוריל ןודנולמ 

בושח ךרד ןויצ ויהש ,ולא תונוכמ .די רודיסב םינותעה ועיפוה זא דע 

ךלמ ,ףילקתרונ דרולמ ושכרנ ,תירבעה תונותעה לש התוחתפתהב 
עיגהשכ ."ליימ ילייד"הו "םמייט"ה לש םהילעבו תיטירבה תונותעה 

ולעפוהשמו ,יולג םרחב סופדה ילעופ תדוגא ותוא הלביק ,שידחה דויצה 
תונוכמהש היה ששחה .םילשוריב סופדה יתבב התיבש הזרכוה תונוכמה 

.דיה ירדס תואמ לש םתסנרפ תא ולזגי ,ןישאמ-ץעז זא וארקנש ,תושדחה 

דע םישדוח ורבעו ,"םויה ראוד"ל םיקזנ ובסה ןבומכ םרחהו התיבשה 

לש התוחתפתה תא רוצעל ןיא יכ ,םידבועה תא ענכשל י"בא ןכ חילצהש 
.היגולונכטה 

ןב חיטבה ,סופדה ילעופ תדוגא תא ענכש אלש ,הז קומינל ףסונב 

אלא ,לודג םלוח היה שיאהש דבלב וז אל .לעופ ףא רטופי אל יכ י"בא 

אב ,רודיסה תונוכמ תלעפה רחאל .םיזעונה תונויסינה שיא םג היה 

"םויה ראוד" תא י"בא ןב ךפה םירשעה תונש תיצחמב .ינשה ךפהמה 

לא והולבקי" ,תובשומבו םירעב םיארוקהש ידכ ,רקוב ןותעל ברע ןותעמ 

.שורג יצחל דחא שורגמ ןויליגה ריחמ תא ליזוהו ,וירבדכ "הוהקה לפס 

ןבומכ וקרח ,(1925 ינויב עיפוהל לחהש) "רבד"ו "ץראה" ,םירחתמה 

תא ודירוה ,רודיס תונוכמ ושכר םה םג .ויתובקעב תכלל וצלאנ ךא ,ןש 

.רקוב ינותעכ עיפוהל וליחתהו ,שורג יצחב ןויליגה ריחמ 

יאנותעה ןויאירה ,ןויאירה תא גיהנהש ןושארה היה "םויה ראוד" 

אוה ,ןייארתהל ,ןויאיר חנומה םצע .תונותעב םויה לבוקמ הכש 
ןייארלו ,םלועב עוסנל הברה ומצע אוה .י"בא ןב לש םיינושלה וישודיחמ 

ומכ וא ,תיפרגלט םיתעל ,ןותעל רגיש תונויארה תא .םש ישנאו םיאנידמ 

תכאלמ תא ליטה אוה רתוי רחואמ .תיקרבמ — רמול גהונ היה אוהש 

תא ןייארל ידכ זירפל ותוא חלשו ,ירסיק ירוא הלועה בכוכה לע ןויאירה 

לע הכוזש רחאל ,דרבצרווש םולש תאו (חילצה אל ךכב)סופיירד דרפלא 

.הרוילטפ יניארקואה ערופה חצר 

םירצמה לש םקבאמ ימיב ,םירצמב י"בא ןב השע תוכורא תופוקת 
,השפ לולגז דעס ,דפאווה תגלפמ גיהנמ םע שגפנ םש .האלמ תואמצעל 

תונש תישארב ,זא רבכ .הנכשה הנידמב חורה ישנא לע םירמאמ םסרפו 

תא האר אוה .יניס יאה-יצח לש ודיתע תלאשב י"בא ןב דקמתה ,םירשעה 

.לארשי ץראמ דרפנ יתלב קלחכ דיתעב יניס 

,םירחתמה םינותעה יניעב לכיהב םלצ תניחבב היהש ,ףסונ שודיח 

יפכ "םויה ראוד" לש הז דומע .ןושארה דומעב םימולצת םוסרפ היה 

,הנבל שודיק לש תויתואב תורתוכ :ססותו יח היה ,וכרוע ידיב בצועש 

ועיפוה םירחאה םינותעבש ןמזב ,םילודג םיבותיכ םע םיקרבמו םימולצת 
תופולגה תא .תומרגלט — תיללכ תחא תרתוכ תחת םלועהמ תועידי 

וקפיסש תויפוריא תורבח יתשמ עבק ךרד "םויה ראוד" לביק תונכומה 

.םיעוריא ימולצתו םימסרופמ םישיא לש םירתסלק — םינותעל תופולג 

*■ך^ייךן 
hayom)^^ ?1^גי.1ע 

תיאמצעה הדוהי ןואשכ 
תארכהו תירבע וגר :רפוא היה הדוה"ןב רזעילא 

ירסיס ירוא ע™ -.-=-0 י-גא-ןב רמתיא :™-"י ךרועה ארורד-רב :7*™ דיימ 

■ מ-עב -מויה-ראד.תרבה :צ-,*י 

ךופלב תרהצהל ו"ט> 'm^n ליפ א 'יילגר -•ח: ב-צ"ה ולשכ 

הולה לשה: 
םיפסכה ריזו-הילגנא י 

ץראב הליפנה דה-; 

 1TTC *"1TTP T~ תוצראה יתש• לס טידרעה תא תיטביש• סכטה י.

סכה-ריזו לש יאמ 
'גאה תצש'פסזז as !ידצ 
 c. ש'דפזופ ao זוצרכ

דטא סנז תמה יריצ ס 

צבסתי זוזה רבדה .הי 
דרפזזצט יכ .סיצננאה 
רמה יתבר .תויסיס ר 

גבש ,ש"ילה לש 
למ השדח הבר 

.--M! שהi.יתפרצוםילגנא 
הה r=* — ^ר) דבפבט 30 ,!ו ר נ ו צ 
זורג דצב תצמה יתמב -יתא לס דב-* -הזמ זדפי-ע 

גוזצפ רפ הב ישתהשדז ; זטינעפ ההורא תבמג 
צייונ ,ןמי•ם ןו'ג ריס ,'תערצה טימסכר ריזו .!•ד 
רעצאו זזיצגנאכ רדדספה תעבצ *ימת ן-צ-י-בפא•* 

.תציצ דווצזו דע .דכעפנ ®•ספמ .ןכ-סניד 
 tts גאב סנו תסדצב טנ __ זיצעתזו ידבע

זורזננפה הרחנ 

הארקל םיניסו םינפ 

? הולשה 

ןיבב שרדה ודהו ריזו 1 

'וופי 

הממ 

1 שספאדמ 

תעשב עד 
היה .ירגנוהה 

בינש ,'בידדוע 

בנ תא דובאל 
המ תבכ תא 
ג תויסנב 

וא הנרנ 

תונורחאה ויתונשב ול התיהש תרתוכב "םויה ראוד" 
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1987 יאמ ,ו יסמ ושק 

ויה אל ןיידע ,תישאר .ץראה ייחמ םימולצתב ןותעה טעימ תאז תמועל 

עצבמ התיה ילאוטקא עורא לש הפולג תנכה ,תינשו :תונותע ימלצ ץראב 

,היפרגוקניצ התיה הבש ריהקל םולצתה תא חולשל היה ךירצ .ןבוסמ 

...עובש ירחא םילשוריל ריהקמ ראודב הרזח הפולגהו 

?סייכ הלמה הדלונ ךיא 

הערא רשאכ .וירבא ח"מר לכב לעופב תושדחה תא יח קר אל י"בא ןב 

ראוד" תכרעמב םיפסה תומא ודער שממ ,םלועב והשלכ םוקמב הכפהמ 

ינידמ ןשרפכ .תויורזו םישודיח ףדרו ,תולילעל אמצ היה שיאה ."םויה 

לעבו בל ץימא ,ץורחו הרופ היה תוילאוטקא תולאש לע םירמאמ בתוככו 

,םשיפכהל ילבמ תאז השע ,םיבירי ףקת רשאכ .תוריבאב לכה ךא ,הזועת 

דרפנ יתלב קלח ונלצא התיה דימת תישיאה האנשה .םתוא אונשל ילבמו 

האנש עדי אלש ,ןפוד אצוי שיא היה אוה וז הניחבמו ,תיטילופ תובירימ 

וירמאמ .הרוחש הרמ לכ אלל ךא ,עירתה ,עיקוה ,ףיקתה אוה .יהמ 

תונויצב הדיגבהו בושייל ויתויולכנתה לע יטירבה ןוטלשה דגנ םיפירחה 

םיבר םירמאמו ,תונוש תופוקתב רגסנ ונותע .רסאמל םיימעפ והואיבה 

ןותעב העיפומ התיה ךיא רכוז ינא .יתלשממה רוזנצה ידי לע ולספנ ולש 

ויה .קיר ןבל חטש םתחתמו ,י"בא ןב לש ומש הירחאל ,רמאמה תרתוכ 

תא ובהא אלש ויהו ,טהלב םיבותכה ,םיירוקמה וירמאמ תא ובהאש 

רונ-יד ןיקוקיזה תנמ תא ,לוכיבכ ולש םייניטנבלה םינוניגה תא ,ונונגס 

ןיבו וירמאמ לש דיסח תייהש ןיב ךא .וירבדבש השודגהו תזרפומה 

היה אוה .םדא-ןבכ ותוא בוהאל אלש תוכי אל ,לכו לכמ םתוא תללשש 

,תויזה הזוה ,תומולח לעבו חרפכ חרופ — תויועמשמ יתשב חרופ שיא 

ומכ םאנו בתכו השע םירשעה תונשב רבכ .םלועמ חצונ אלש טסימיטפוא 

,איה תיאמצעו תישפוח הדוהי וליאכו ,םיפוצה רה לע בשויה ךלמ היה 
.שיאה היה הזכ .היחרזא ינוילימ לע חטבל היח 

םחלנ ןותעה לש ומויק ימי תישארב רבכ .ויקבאממ המכ ריכזהל יוארו 

תונמשה תורוכשמבו ,תינויצה הלהנהב ויהש היטרקוריבבו םיזובזבב 

םתוכז לע םחלנ :הקוצמה תובכש לש ןחופיק לע עירתה אוה :המלישש 

תודסומה ידי לע עבק ךרד וחדנש ,םירכיאה ינב לש תובשייתהל 

איצוהל םוקמב ,ץראב םיינויצה םיסרגנוקה םויק תא עבת :םיימואלה 

הפוריאל תורהונה תולודג תוחלשמ לע תירוביצה הפוקהמ קתע ימוכס 

ילכלכ רבשמב הנותנ לארשי ץראש העש ,םישדוח המכ הב תושועו 

םילעופה ינקסע תא םישאהו ,קשמב תותיבשה תא ללש אוה :השק 

םסרפו ,ץראהמ הדיריב םחלנ ןכ-ומכ .םיקיסעמה םע םירערועמה םיסחיב 

,תירבע תואמיל ףיטהש ןושארה היה י"בא ןב .הז אשונב םיפירח םירמאמ 

םימיב וז ותפטה .ולש םיינושל םישודיח םה "יאמי"ו "תואמי" םיגשומהו 

םינקסע יפמ גולגללו געלל התכז ,םיב תחא הריס אל ףא ונל התיה אלש 

— ןהכה ללה ןב יכדרמ רמא — ונל ןיא ןיידע עקרק .םתעדב םיבשוימ 

לש ויתומצעב דקי תירבעה תואמיה ןוזח ךא .תואמי לע ונל ףיטמו אב הזו 

וכמתסהב ימי ןולימ רביח ףא תונורחאה ויתונשבו ,תובר םינש י"בא ןב 

.תורוקמה לע 

הלמה םגו ,תיאמצעה הדוהי לע םולחה היה ובל תא הבשש רחא אשונ 

תואמצעל ופיטהב ,םירשעה תונשב .ולש ינושל שודיח איה "תואמצע" 

רסח הזוה םיבר וב ואר ,הלוגבו ץראב תובהל יבצוח םימואנבו בתכב 

הגה הילא עיגהל ידכו ,ספתנ יתלב ,יאליטרע גשומ התיה תואמצע .הנקת 

אוה .םייברעו םיידוהי םירוזאל ץראה תקולח — היצזינוטנקה ןויער תא 

המכלו ,דחמ םינויצ םיגיהנמלו ןמצייול וז ותינכת תא רוכמל הסינ 

אוה .ודיב סרח הלעה ךא ,ךדיאמ םייברעה םיגיהנמבש םינותמה וידידימ 

האבש דע ,ץקה תא קחדו ,םינוטנקה תטיש ןעמל ותמחלמב דימתה 

ןוירוג ןב םג יכ עדיו ,זא גגח י"בא ןב .ותשיג תא הצמיאו הקולחה תינכת 

ןולמ דיל ביבא-לתב יגיגח םואנ תאשל הסינשכ ךא ,ךכל םיכסמ 

.דגוב ול וארקו תוינבגעב םיטסינויזיבר םיניגפמ והומגר ,"ומרךס" 
:הנשמ-תרתוכב ונותע תא ריתכה םישולשה תונש תישארב רבכ 

תא םיקהל הסינ אלא ,ךכב קפתסה אל אוה ."תיאמצע הדוהי ןואטיב" 

.םילשוריב השדחה העונתל דרשמ חתפ ףאו ,תיאמצעה הדוהי תעונת 

.ולש םילמה ישודיח — היה,תומסרופמה ןמ אוהש ףסונ אשונ 
.ולוורשמ תושדח םילמ רעינ וליאכ שממו ,רתויב הרופ היה וז הניחבמ 

,ימוימוי שומישב םויכ םה ותנדסמ ואציש םיינושלה םישודיחהמ תואמ 

.תינוכמ הלמה המגודלו 

ודיל יתבצינו ,סופדב ותציחמב םישולשה תונש תישארב יתדבעשכ 

דע יתייה ,"םויה ראוד" לש םינושארה םידומעה תא דמיע תע תולילב 

הרוש האצמנ דחא הליל .עגרה ךרוצל וארבנש תושדח םילמ לש ןתדילל 

הנש יצח רסאמ :תורוש יתש תב התיה ותרתוכש ,םירוטה דחאב תרתוימ 

תחא הרושב יל בה :הנוכמה רדסל ארקו עגר ךלהתה י"בא ןב .סיכ בנגל 

וישודיח רצואלו ,תרתוימה הרושה הקלוס ךכ .םייכל הנש יצח רסאמ — 

.הרהמב הטלקנש הלמ דוע הפסונ 

גיהנמ ,םיראכ לודבע ספתנ רשאכ .ולבקתנ וישודיח לכ אל ךא 

ראוד"ב תישארה תרתוכה התיה ,היילתל ןודינו ,רי'גלאב םידרומה 
הצילפמ הפוס :תרחא תרתוכ לשמל וא .םדרוגי םיראב לודבע :"םויה 

.ןיסב 

"השדח םירצמ תאיצי" 

ןכדעתהל לכויש ידכ ,ףסונ דעצ "םויה ראוד" השע הפוקת התואב 

תועידיו ,ריהקמ תבכרב ועיגה ןיידע "רטיור" יקרבמ .םלועה תושדחב 

זא ."םטאקומ"ו "םרהא" םיירצמה םינותעהמ וקתעוה הפוריאמ תובושח 

וידר ירודיש תטילקל הנחת גרבכוה יבצ ומשו יאלמשח םילשוריב חתפ 

המכו המכ "םויה ראוד"ל הקפיס וז הנחת .תוינזא תרזעב הפוריאמ 

רדנסכלא ךלמה חצר וא דרפסמ וסנופלא ךלמה תחדה ומכ ,"םיפוקס" 

:תרתוכב תאזכ תידבלב העידי לכ ריתכמ היה י"בא ןב .היבלסוגוימ 

.בר םשור השע ןבומכש המ ",וידר תוריש ידי לע םויה ראודל דחוימ" 

ןייארל הנווכב ,הינמרגל תיאנותע תוחילשב י"בא ןב אצי 1932 תנשב 

בתכו ,ןחלושה לא בשייתה ורזחב .וז ותנווכמ וב רזח ךא ,רלטיה תא 

רתויב השק דיתע הפצ םהבש ,"תואנאצ" םשב םירמאמ תרדס הרעסב 

םכרדב םיצאנה םישועש תוריהמה תונכהה לע עירתהו ,הינמרגב םידוהיל 

וצרפתה וללה םירמאמה םוסרפ תרחמל .תימלוע המחלמ תיצהל 

ופקתו ,סיוויד טסנרא םהמ דחא ,םינמרג-םידוהי םיאנותע ינש תכרעמל 

אל הינמרגב םידוהיל יכ ונעט םה .תורדוקה ויתואובנ לע י"בא ןב תא 

.ןוטלשל תולעל םיצאנל הינמרג ןתית אל םלועל יכו ,הנכס תפקשנ 

ובש ,וכרדכ טהול רמאמ דוע י"בא ןב בתכ הינמרגל עסמה תובקעב 
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1987 יאמ ,ו 'סמ ושק 

התיה וז ."השדח םירצמ תאיציל םינכומ היהנש ךירצ" :ריהזהו עירתה 

.ןכותה לע הדיעהש תרתוכ ,1932 ינוי שרוחב ספדנש רמאמה לש ותרתוכ 

לש םילוסנוקה לא האירק — "?םידוהיב תושעל המ" :ףסונ רמאמ 

לש תינומה האיציל םימזויהו םיררועמה תויהל ,ץראב ןילופו הינמרג 

םירישכמה תא" — בתכ ךכ — "אנ ומיקה" .םהיתוצראמ םידוהי 

היהו ,ןוכיתה םיה ינפ תא ףיצתש ,וז םע-תריגהל םיאנתה תאו םייפסכה 

".הצאנל אלו תראפתל םכל רבדה 

תא ביבא לתב בוחרב י"בא ןב שגפ ,הינמרגמ רזחש רחאל דחא םוי 

הצרמה זא היהש ,לחר תררושמה לש היחא ,עלס-ןייטשבולב ר"ד 

.הדוהי ןב בוחרבש םעה תיב תא להינו ,הנטקה ביבא לת לש ירלופופה 

,הינמרגב ועסמ ימשר לע םעה תיב יאב ינפב תוצרהל י"בא ןבל עיצה אוה 

,תועדומב רבדה תא םסרפל ידכ האצרהה אשונל לאששכ .בויחב הנענו 

ועיפוהשכ ךא .רלטיה תא יתנייאר אל עודמ ,אוה אשונה :י"בא ןב בישה 

ךכ-לע .רלטיה םע יתשגפנ אל עודמ :ןהב רמאנ תובוחרב תועדומה 

תזעונ איה יתנייאר הלמהש בשח יכ רמאו ,ןכמ רחאל עלס ר"ד לצנתה 
.ידמ תמרוצו 

שבכנ ,ומצע לש תונויערהמ בהלתה "םויה ראוד" ךרוע ,ליעל רומאכ 

תא חנז זאו ,ינויצה םלועה םבורב ודמעש םיאשונב וחומב וצצש תוינכתל 

ונושלבו וטעב קר אל רבודמהו .ויתונויערל תושפנ תושעל ץאו ןותיעה 

םיאנידמו תונויצה יגיהנמ לצא תיב-ןב היה אוה .רעשב חיכומ םאונכ 

לש ותוחילשב הלומעת תועסמ םייק ,םלועב טטושש םימיבו ,םייפוריא 

.ופעזמ חנו ולגד תא "םויה ראוד" לפיק ,ץראל-ץוחב רייסש תעב .ןמצייו 

זיגרה אל ישארה רמאמהו ,םיינקעצו םיססות ויה אל בוש תושדחה ידומע 

ןב רזחשכ .ומצע תא קיזחה ישוקבו ,םידספה רבצ ןותיעה .סיסתה אלו 

השע אוהו ,תובוח םלשלו תורטש לע םותח וילע היה ,ויתועסממ י"בא 

םילגוסמ םה יכ ,ומצעל ראית אל אוהו ,םישנאב הנומא ול התיה .תאז 

.וידימ ןותעה טמשנ טא טאש דע ,דליכ םימת היה םיפסכ יניינעב .תומרל 

"םויה ראוד" לש ופוס 

ןב תואנ ,ץראב עקתשהל 1928 תנשב יקסניטוב'ז באז אבשכ ,רומאכ 

הווחמכ קר אל תאזו ,ןותעה לש תישארה הכירעה תא וידיל ריבעהל י"בא 

אלא ,"תונויצה לש םאונה באזה" הניכ ותואש שיאל תודידיו הצרעה לש 

.זוי ןולמ לש תוורואה תא רהטל וביטיי יקסניטוב'ז לש ויחתותש הווקתב 

זא הנכשש ,תינויצה הלהנהה תא "םויה ראוד" הניכ "זוי ןולמ" םשב 

תיבל ךומסבו םילשוריב ריעה ןג לומ ,רבעשל זוי ינוויה ןולמה ןיינבב 
.הייריעה 

ינוניבה דמעמה חופיק ,תובורמה תותיבשה ומכ םייבושיי םיאשונ םג 

אל ךא .תולודג תווקת וב הלת י"בא ןבש ,לודגה באזל וניתמה ומכ ,דועו 

רתויו רתוי ךפה ןותעה ןכש ,הקסעה לע טרחתה י"בא ןבו ,בר ןמז רבע 

וחורל ויה אל תוינוציקה ויתודמעו ,תיטסינויזיברה הגלפמה ןואטיבל 

.תונויצה לש םיירקיעה םיינידמה םיאשונב תוניתמב לגדש ,שיאה לש 

סיפדהל ונאימ — וירבחו ריאמיחא א"בא — םיכרועה רשאכ לח ערקה 

הנידמל ףיטה םהבש ,ךייטסלפ" ,י"בא ןב לש וירמאמ תרדס תא 
תישיאה ותוברעתהב .ולש םינוטנקה תינכתל רבעמ בלשכ ,תימואל-וד 

ףא ,רצקה ןמורה לש וצק היה הז ךא ,םירמאמה ומסרופ יקסניטוב'ז לש 

.ךכ לשב המגפנ אל יקסניטוב'ז םע תודידיה יכ 

ינב" תעונתל ןותעה לע העפשהה הרבע םישולשה תונש תישארב 

רבע בר אל ןמז רחאלו ,תוקיתווה תובשומה יריעצ תא הדגיאש ,"ןימינב 

לש םגיהנמ תא וילא ךושמל ושקיב "ןימינב ינב" .השדח הכופהת ןותעה 

ןבל הניט רטנ הלה ךא ,יקסנלימס השמ טסיצילבופהו רפוסה ,םירכיאה 

י"בא ןב תואנ היוצמ יתלב תוליצא לש הווחמב ."םויה ראוד"לו י"בא 

ףתתשמכ ןותעה שארב ומש תא בותכל םיכסי יקסנלימסש ידכ ,שורפל 

ותדובע לש ינחצרה בצקהמ ףייע י"בא ןב היה ,רבד לש ותימאל .עובק 

לש ותריחב יפל ,ךכו .םלועב ויתועסממו תינידמה ותוליעפמ ,תיאנותעה 

,"יאנתסוב" םירכיאה ןועובש יכרועמ ,ןמלרפ המלש הנמתנ ,יקסנלימס 

היה אל ךא ,םעט ןינא יתורפס ךרוע היה ןמלרפ .ןותעה לש ישארה ךרועל 

היה התע :הרוצ שבלו הרוצ טשפ "םויה ראוד" .ןותע יניינעב גשומ ול 

רתלא םירפוסה ויה ויפתתשמ ןיבו רתוי הפונמו דבכ ,רתוי יניצר 

יקסבוחינרשט לואש םיררושמהו ינבואר ןורהא ,'ץיבוניבר בקעי ,בונאיורד 

ןמלרפ ריזחה םעפ .םינושארה וידעצ תא השעש ,ןמרתלא ןתנו 

.ידמ יטוריא הארנש רופיס יקסבוחינרשטל 

דביאש ,"ץראה"ל דוחייב הדבכ המולהמ היה שדחה "םויה ראוד" 

,םימי ךיראה אל הז ןויסינ םג ךא ,ויארוקמ קלחו וירפוס יבוטמ המכ 

ול היה אל ורגסיה זאמש ,ימלשוריה ירבעה ןומויה לש ותסיסג הליחתהו 

.לארשי תריבב שרוי 

ושענו ,"רקובה" ומשו ןותע ביבא לתב עיפוהל ליחתה 1935 תנשב 

לש םינואטיב ויה םהינש ןכש ,"םויה ראוד" םע ותוא גזמל תונויסינ 

,תורודהמ יתשב עיפוי ןותעהש היה ןויערה .יחרזא ארקנה רוביצה 

,ץניו ואיל הנומתל סנכנ ןתמו-אשמה לשכנשכ .תיביבא לתו תימלשורי 

"טסו דנוא טסוא" םשב ןועובש ןילרבב איצוהש ,הינמרגמ ידוהי עיקשמ 

תובקעבו ,"ןימינב ינב"מ תוינמה תיצחמ תא הנק אוה .(ברעמו חרזמ) 

םש .םתמח לעו םפא לע ,ביבא לתל ןותעה תא ריבעה ויפתוש םע ךוסכס 

םימדה תוערואמ ץורפ רחאל ,לירפאבו ,םימי שדוחכ "םויה ראוד" עיפוה 

,תכרעמה ירבחמ הצובקל רכחוהו םילשוריל ןותעה רזח ,1936 לש 

ןותעה לש יפסכה ובצמ .גרובצניג חספ יאנותעהו רפוסה היה םשארבש 

ודבע הרירב ןיאבו ,םירחאה םינותעה לכ לש םבצמל המודב ,ער יכב היה 

ןותעל עייס ומצע י"בא ןב ףאו ,ץצוקמ רכשב םישדוח רפסמ םידבועה 

ימי םצעב רגסנ ןותעה .הרומת םהילע לבקל ילבמ וירמאמ תא ובתוכב 

ריינה ירחוסו םופדה לעב רשאכ ,(1936)ו"צרת זומת לש תוערואמה 

.םירכינ ףסכ ימוכס םהל בייח היהש ,ןותע תרשלו ךישמהל ונאימ 

תושק ופיקתה י"בא ןבש ,תמייקה ןרקה ר"וי ,ןיקשיסוא םחנמ 

ופיקתמ תא רגיש רשאכ ,בל בחור םהה םימיב הליג ,וירמאמב 

אלל ראשנ י"בא ןבש העש תאזו ,תמייקה ןרקה ןעמל םלועב תויוחילשל 

תוחדינ תוידוהי תוליהקל איבה אוה .םחל תפ אלל טעמכו — ןותע 

ןעמל ותלועפב ליח השעו ,תינבנה ןויצ לש הלוק תא קוחרה חרזמבש 

עסמל תירבה תוצראל אצי היינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע .לארשי-ץרא 

הז ךרפמ עסמ .תדחואמה תידוהיה תיבגמה ןעמל ףוח לא ףוחמ םימואנ 

שפנה תולכ דע םיעוגעגב רסייתמ ,רכינב תמ אוהו ,ויתוחוכ תא שיתה 

.למור לשרמדליפה תוסייג לש השילפ תנכסב הנותנ התיהש ,וצראל 
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(ו93ו-מ הארנכ)"םויה ראוד"ב דומע לש ("טואא"ל")תינבת 

תורעסבו ויתומחלמב ךא ,דבלב הנש הרשע-שש עיפוה "םויה ראוד" 

,ץראה לש הירוטסיהב הלודג הפוקת לע ומתוח תא עיבטה ,ללוחש 

לש ויתורעס .תלחוימה תואמצעה תארקל שוביגו תווהתה לש הפוקת 

בוציעב וקלח תא חוכשל ןיא ךא ,הדוזיפאל וכפהו וככש "םויה ראוד" 

םישדוחמה םיחנומהו םילמה תואמ תאו ,םויה לש תימויה תונותעה 

.םויה לש תירבעה ןושלה יסכנל ויהו ,ךרועה לש ותנדסמ ואציש 
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