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ת יעונלוקה הישעתה תרגסמב אל תוחפל ,םיאבה תורודה ןעמל םישוע ןיא עונלוק
י תיישעת םוידמ ךייש ,ןורטאיתל וא תולכידראל המודב .םויכ תנגרואמ איהש יפכ
ך א ,וירחא האבה האמה לש םיארוק ליבשב בותכל היה לוכי לאדנטס .הווהל הז
ם תריצי תא דיעוהל םמצעל תושרהל ,והומכ ,םילוכיה עונלוק־ישנא םיטעמ
6ג¥" תוריל ןוילימל ףלא־םייתאמ ןיב ענ יתלילע טרס לש וריחמ ."£סז £6± 
. הזמ רתויו הרשע־יפ תולוע תובר תויאקירמאו תויפוריא תוקפה ,ץראה יאנתב
ע ונלוקש הדבועהמ םלעתהל לוכי וניא ומצעב רנוילימ ונניאו הישעתל ךיישש יאמיב
ם יבשוחש הממ םלעתהל םג לוכי אוה ןיא .םינומהה םע היצקינומוק לש תונמא אוה
ת ונמאכ עונלוקה לע עונלוקה־יתב ילעבו םינימזמה ,םיעיקשמה ,םיציפמה ,םיקיפמה
, רצויה לש ותעדמ רתוי תעבוק הלא לש םתעד םיתעל .םינומהה םע היצקינומוק לש
ו א ןוסרב ,םייהורטש־ןופ ךיראכ עונלוקה־יקנע וקיפהש םיטרסה םיטעמ הכ ןכלו

.לאיניב
ן יאשו ,וילע םילעפומה םיצחלה םע רשפתהל ןכומ וניאש יאמיבל רתונ אל הרואכל
א לא ,ךוראה יתלילעה טרסה םוחתב הריצי־שפוח ול וחיטביש ביצקת וא םש ול
ו תריציב דימתהל השקתי ןאכ םגש םושמ—הרואכל .רצקה טרסה לש םוידמל רסמתהל
ך רואב ,מ״מ 16־ב עונצ טרס .םהב ועקשוהש םיפסכה תא תוחפל ויטרס וסכיש ילב
— םייפלא .תוריל םיפלא־הנומשל םייפלא ןיב ,ץראה יאנתב ,הלוע ,תוקד רשע לש
, םייביטימירפ םיאנתב ,תובדנתהב דבוע תווצה לכשכ ,ןבל־רוחשב םלוצמ טרסהשכ
ט רס .תבכרומ הרואת אללו ינורכניס לוק־ספ אלל ,םירזוח םימוליצ לש תורשפא אלל
ה לוע (עונלוק־יתבב הנרקהל דעונש יטרדנטסה בחורה) מ״מ 35־ב תוקד רשע לש
ה קפה תיתשהל םיחרכומ ,טנצימ ןיאב .מ״מ 16־ב טרס לש וריחממ םיילפכמ הלעמל
.שוקיבהו עציהה ןורקע לע הז גוסמ םיטרס לש
, םיימואלניב םילביטספו םיבוט־םיטרס־ינודעומ רפסמ איצוהל .ןיא שוקיב לבא
ל ארשי־ץראל תמצמטצמ הניא היעבה .טעמכ תיספא איה םירצק םיטרסל השירדה
ה משר ,הנשל הלילע־יטרס האמכ הקיפמה ,הילגנאכ תיעונלוק המצעמ .ןבומכ ,דבלב
־ יטרס ויה אלו תודסומ לש םהיתונמזהב ושענ אלש םירצק םיטרס 250 קר דקתשא
ל הקב החוור ןיידע ,יעונלוקה םוידמב תכלוהו תרבוגה תוניינעתהה ףרח .תמוסרפ
ה נידמה םוק זאמ םע קפס .ךרע־תרסח תילוש הריצי אוה רצק טרס יכ העדותה
ם הב שיש ,םירצק םיטרס רשע־השימחמ רתוי הישעתל ץוחמ לארשי־ץראב ושענ
ף א ,םיעברא־םישולש לע הלוע הז גוסמ םיטרס לש ללוכה רפסמה םא קפסו ,ןינע
.קיודמ םושיר םהילע לח אלש םושמ ןוכנ־לא תאז תעדל ןיא יכ
י לוא ,וידידילו ותחפשמל ותוארהל רצק טרס קיפהש יאמיב לוכי םירקמה בורב
לעופ אוה .ןוראה ךותב וחינהל ןכ־ירחאו תויטרפ תונרקהב רפסמ־םימעפ וגירקהל
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ו לידגהל וא וטירסהל בייח אוה עונלוקה־תיבל וטרס עיגיש ידכ .קיר ללח ךותב
ם א .ויתויורשפאל רבעמ הקפהה תא רקימ אוה םיתעלש רבד ,מ״מ 35 לש םידממל
ם ירשע לש טרס .העש עבר לע הלעי וכראש רוסא ,מ״מ 35־ב טרס ותושרב אצמנ
ל עב ףא יכ ,עוגלוק־תיב םושב םעפ־יא ןרקומ תויהל יוכיס לכ ול ןיא תוקד
ם ג .תמוסרפ תועדומל דעונש ןמזה תא ךכ לע זבזבל ןכומ היהי אל עונלוק־תיב
י נחורה קופיסה דבלמ ,יהשלכ הרומתב תוכזל יוכיס וקיפמל ןיא טרסה ןרקוי םא
.בחרה להקה לא ךרדה תא וטרס אצמ ןכאש
ן מממ אוצמל רתוי לקש תמא .טנצמה תא שפחל אלא רתונ אל ,שוקיבו עציה ןיאב
ו ליפא ,םיאנת הנתמ טנצמ םג ךא ,י״ל 700,000 לש טרסל רשאמ י״ל 7000 לש טרסל
- ןרק ,רלפקור־ןרק ומכ תונרק רפסמ תולעופ ב״הראב .הקפהה ךלהמב ברעתמ וניא
ע ונלוקב תוטלובה תויומד םהב ,םיאמיב המכב תוכמותה דרופ־ןרק וא רמייהנגוג
ורפה תוריציה ,םלוא .("תוסחיה תרות") דליוושמא דא ומכ יאקירמאה "תרתחמ״ה
— סבוקיי׳ג לש ״תוומב םיטשוקמה םיבכוכה״ ומכ ״תרתחמ״־עונלוק לש תויביטקוב
ם יקסועה ,סולופורקמ ירוגירג לש ויטרס וא ,תיאקירמאה הרבחה לע הפירח הריטאס
, טנצמש הביס םוש ןיא .םמצע םיאמיבה לש םהיתונוכסחמ וקפוה ,תוילאוסקסומוהב
, דמיג םהב שיש םיטרסב ךומתי ,הצחמל־יתכלממ וא יתכלממ ףוג ללכ־ךרדב אוהש
י טרפ טנצמ לש העפותה .רטשמל יוצר־יתלב הארנה םזימרופנוק־ןונ וא דרמ לש
ה ׳זרבמורב רייפ ומכ םירואנ םיקיפמ לש הצובק תמייק תפרצב .דאמ הרידנ איה
ו ללה ויהי םרטב דוע ךבנשיירו ופירט ,הנר ןלא לש םירצקה םהיטרס תא קיפהש
ו ׳זנרפ תאו קירטסא תא קיפהש ןאמוד לוטאנא ;עונלוקה םלועב תומסרופמ תויומדל
ויורשפאו םיטעמ םה ךא—ראדוג תא קיפהש ראגרוב־הד ׳זרו׳ז ;םישימחה תונשב
י לארשיה טרסה דודיעל הקלחמה תונורחאה םינשב תלעופ לארשיב .תולבגומ םהית
ם יטרסה רפסמ תא תרכינ הדימב ולעה היתוגלימו ,הישעתהו־רחסמה־דרשמ דילש
.ץראב לעופה דיחיה טנצמה םייתניב והז .ןאכ םיקפומה םירצקה

♦

ת ינונגסה ותושדחתה לשו יתפרצה עונלוקה לש ותוינויח רוקמ אוה רצקה טרסה"
ה פי ותרדגה .״65 המניס״ל ןויארב ה׳זרבמורב יתפרצה קיפמה רמא ,״תדמתמה
ע ונלוקה לש ויתונויסנמ הנהנש ירחסמה עונלוקכ ןיא .ולוכ יעונלוקה םוידמל
ת ורתוכ לש וא תמוסרפ־ינוטרס לש םבוח רועישל םויכ בל םימש םיטעמ ."יאמצע״ה
, רטכיר סנה .20־ה תונש תישארב םיטסיאדאדה לש םהיתוגויסגל דנוב סמיי׳ג יטרס
, הינמרגב אדאד תעונתב םירושק ויהש םירייצ השולש ,גנילווא גניקיוו ןמטור רטלאו

ת ויורשפאה .תטשפומ (םיריוצמ םיטרס) היצמינאב םינושארה תונויסנה תא ושע
ר טכיר ;יעונלקה םוידמב םניינע תא וררוע תורוצ לש תימתירה העונתב תונומטה
ו תוא תורוצ לש קחשמ לביקו ,ריינמ םירוזג םילוגיעו םיעבורמ לש הרדס םליצ
ר ייצהו םלצה תפרצב לעפ םינש ןתואב .(1921 ־ב םלוצ טרסה) ״21 סומתיר״ הניכ
ןוטרסב בליש אוה .טשפומ ׳זאטנומב םינושארה תונויסנה תא השעש ,ייר ןאמ
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ת ודשב םיחרפ לש םימוליצ םע תוטשפומ תורוצ לש םימוליצ תוקד שלש לש
. םהיסיפדת תא לבקל ידכ וראוהו ביטגינה לע וחנוהש םיצפח לש תורוצה םושיר םעו

, םיטסיאדאדה לש יבמופ עפומב ןרקוה "הנובתה לש הבוש" ייר הניכ ותוא טרפה
ם עזנה להקה .ןרקמה ךותב וערקנ טרסה יעטק ןיבש תיב־תרצות םייוחיאה ךא
.טרסה לש תוקדה שלש םות ינפל הקספוה הנרקההו ,ערפתה
ב צקימ״ל יוטיב תתל שקיב וב ,"ינכימה טלבה" תא 1924־ב טירסה ה׳זל ןאברפ
ם ימוליצ וטרס ךותב בליש ה׳זל ."יטסאלפה םיפיל ...ןמזבו ללחב ימוימויה םיצפחה
ם תוא דחיאו ,תוגרדמב הלועה הנמש .דשא לש םירזוח םימוליצ ,םימוקמוק ,םיריס לש
ת ולבוקמה תוקינכטל דוסי וחינהש יד אל הלא תונויסנ .יטויפו ימתיר ׳זאטנומב
ף א אלא ,תמוסרפ־יטרסבו םייתלילע םיטרס לש תורתוכב ,םיריוצמ םיטרסב םויכ
ם ייואר ובשחנ אלש (ןופלט וא םוקמוק ומכ) םיינגוטופ םיצפח לש אלמ םלוע וליג
ס נה לש "רקובה ־תחורא ינפל תוחור" ומכ תויטסילאירוס תוידמוק .דבה לע עיפוהל
" םיגג" לש תוקינכט וחתיפ (1924) ראלק הנלל ״טקארטנא״ וא ,(1927) רטכיר
" טקארטנא״ב .סיאול יר׳ג לש וא רטסל קיד לש ויטרס םויכ םיעפושמ םהב םיינכימ
ה ילעש הלגע ררוג למג .הרזומ היוולה תכרענ היבאקיפ סיסנארפ לש וטירסת יפל
ה יוולהה לש םיוסמ עגרב .םילבא לש ךורא רוט חרסנ ןוראה ירחא ,םיתמ־ןורא חנומ
ל יחתמו למגה ינפ־לע רבוע אוה .ולשמ םייח תויחל ליחתמו םיתמה־ןורא ררחתשמ
ה כירעה .וירחא תפרוטמ הפידרב םיחתופ םילבאהש העש ,שיבכה ךרואל ודבל רוהדל
ת פומו המגוד איה ,הענ המלצמ ידי־לע ומלוצש ,הפידרה תוניצס לש תימאנידה
י אולו ("ףדצהו ןהוכה") קאליד ןמר׳ז .םינוברעמו חתימ יטרסב הפידרה תוניצס לכל
איצוסא ׳זאטנומ לש הקינכט ,ונונגסב דחא לכ ,וחתיפ ("יזולדנאה בלכה") לאיניב
ם ירטסגנג־יטרסב וליפא היתותוא הנתנו הנר ןלאכ םיאמיב לע הברה העיפשהש יביט
ת רזוח הלא םיאמיב ינש לש תיטוראה הקילובמיסה .ןיוורמ יל םע "לוב העיגפה" ומכ
ה טיילו׳ג" ,"יצחו־הנומש") יניל׳פ וא ("רב־יתות") ןמגרב רמגניא לש םהיטרסב םויכ
ל ש םהיתונויסנמ ולוכ טעמכ קנוי ,םויכ ותרוצב ,יתדועתה עונלוקה .("תוחורה לש
ל ש םיאמיבה לודג ירחא םקש ,יטרהאלפ טרבור .םייאמצעה דראגנאוואה יאמיב
ו טרס .1925־ב "רלוד 24 לש יא״ ןושארה וטרס תא ומצעב קיפה ,ידועתה עונלוקה
ה מניס" 50־ה תונשב הנוכש ןונגסל דוסי חינה ,"ןילרב" ,ןמטור ינמרגה לש
ד וגינבו ,ןילרב ריעה ךותב וזב וז תורושק־יתלב תודוזיפא םליצ אוה ."הטיראו
ת א לביק טרסה .תמיובמ־יתלב ,איהש יפכ תואיצמ םליצ יטרהאלפ לש ונונגסל
ת א יטנאקלאוואק וטרבלא םליצ המוד הקינכטב .הכירע־ןחלוש לע ,ןמז רובעכ ויפא
וטרסל התויש תימתירה הכירעהש אלא ,זיראפ לע ידועת טרס 3 165ז15
־ ויסרפמיא םידויטא תקפהל ידועת רמוחב שמתשה סנוויא סירו׳ז .רתוי ישיא ןוג
ן ׳ז .םדרטסמאב רטמ לש םויב םלוצש רצק טרס ,"םשגה" ומכ םייטתסא־םייטסינ
,יטסקרס ,יתדועת טרסב המלצמה לש םיינכימה "םיגג״ה תא לצנל שקיב ־וגיר

ם יבתכמ״ב חכויהל רשפא ,רקרמ סירכ ונממ דמל המכ דע .3 ק1סקס10< 8
."היריביסמ
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ש ומישה .יאמצעה עונלוקה לש "בהזה־רות" תא הקנח רבדמה עונלוקה לש ותיילע
. סייולת־יתלב םיאמיב לש םהיתויורשפא יפכמ הלעמל הטרסהה תא רקיי לוק־ספב
ע ונלוק־תורבח ידי־לע תנגרואמה תירחסמה הישעתה תרגסמב םבור ולעפ התעמ

ת ונשב ושענש תונויסגה םלוא .תונמאה לש םירחא םיפנעב הריציל ורבע םירחא

ד ע ולצונ אל ןהמ תוברש ,תויורשפא לש םולב רצוא םוידמה ינפל ופשח 20־ה
.הזה םויה םצע
ו חתפנ בושו ,מ״מ 16 תטרסמ ינומה שומישל הסנכנ הינשה םלועה־תמחלמ תפוקתב
- יתלב סיסב לע ,םילוז ,םיישיא םיטרס קיפהל ושקיבש םישנא יגפל םישדח םיקפא
רסל תידנקה הצעומה" .הדנקלו ב״הראל ינויסנה עונלוקה זכרמ רבע התע .ירחסמ

ת יעונלוק המצעמל הדנק תא הכפה ,םיינויסנ םיטרס קיפהל םיאמיב הדדועש ,"םיט
, םיטרס תורשע קיפה ,"הצעומ״ה תכימתל הכזש ,ןראל־קמ ןמרונ .רצקה טרסה םוחתב

ג ״הראב ."קיטמתיר" וא "אסיכה רופיס" ,"םינכשה" ומכ תונטק תפומ־תוריצי םהב
, התנוכש המלש תיעונלוק העונת לש םינושאר םינצינ 40־ה תונש עצמאב ועיפוה
־ ילוהה הישעתה היפלכ התליגש הביאה םושמ ,"תרתחמ־עונלוק" ,םינש רשע רובעכ

ה עונת יצולח ןיב התיה ןאראד איאמ .ךכ בקע ורצונש הצפהה יישק םושמו תידוב

— "המדאה לע״ תא 1944־בו ,"םיירהצה־רחא תותשר״ תא 1943־ב הקיפה איה .וז
ן מ ,ןוטגנירה סיטרקו רגנא תנק לש םהיטרס .תויזה לש םייטסילאירוס םיטרס

ת ויזה יוור ילמס־יטסילאירוס םלוע ומליג ,יאקירמאה דראגנאוואב םיטלובה תומשה

ם יקיפמה עונלוק־ישנא יפלא המכ הקירמאב םילעופ םויכ .םייטורא־ודאס םילמסו

" תרתחמ״ה .תפומ־תוריצי םה הלא םיטרסמ םיבר .מ״מ 35 דע מ״מ 8־מ םיטרס
ם תחפשמ־ינב לע םייעונלוק םירופיסב לחה ,םיאשונ לש הבחר תשקב תקסוע

־ םייתרבח האחמ־יטרסב רומגו םיטשפומ םייטסאלפ תונויסנבו םיאמיבה לש םהידידיו

ע ונלוק" באוש ,20־ה תונש לש דראגנאוואל המודב .ןימו תומילא יטרסבו םייטילופ
שפאה תא לצנל םישקבמה םירייצ לש םהיתונויסנמ ותפונתמ דבכנ קלח "תרתחמה

ת חא אוה ,רבעשל "פופ״ה רייצ ,לוהרוו ידנא .םוידמב תומולגה תויתוזחה תויור

ן שי םדא הארמ "הנישה" וטרס .יאמצעה יאקירמאה עונלוקב תוטלבוה תויומדה

 .תוקד רשע ךשמנ וב םוליצ לכו תועובש הששב םלוצ טרסה .תועש שש ךשמב
ה ווקמו ,ךורא דחא םוליצב "טוש" לכ םלצמ אוהו עונל ותמלצמל תתל ברסמ לוהרוו

ת ורענ" ,רחאה וטרס .םלוצמה םצעה לע תמאה תא הלגי הטרסה לש הז ןונגס יכ

ט רסה .העש יצח לש ךרואב "םיטוש״ב םלוצו יצחו תועש שלש ךשמנ ,"יסל׳צ

 רמוח לש תועש עבש ."יסל׳צ" ןולמב תורענ לש ןהייחמ ידועת רמוחב שמתשמ
".תינאטלומיס תועיפומ תונוש תוניצס יתש דועב ,םינשל קלוחמ ךסמ לע ונרקוה

. לוהרוו ידנאו ןוטגנירה םיטדק ,רגנא תנק ,ןאראד איאמ לש םהיטרס תא תוארל יתיכז אל "
 ׳צוה) טת4סז8זס11ת4 ןאנאר ןודלש לש ורפס יל ושמיש םהיטרס לע היצמרופניא תורוקמ

€ “11-^ ןוילגו (¥1513 8111410 ,1967 רפסמ יתיאר תאז תמועל .1967 יאממ 106013
ם ש תא אל ףא ומש תא רכוז יניא ירעצלש ,םהמ דחא .ןודנולב םייתנשכ ינפל "תרתחמ״־ יטרס
יעטק ,םיידועת םיעטקו םימיובמ םיעטק וכותב בלשמ אוה .דחוימב ינורכזב טרחנ ,ורצוי
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ו טרס .םיינויסנ םיטרס רפסמ םייב ףאו עונלוק־םלצ ךפה ,דליוושמא דא ,רחא רייצ
ת עונת יושע טרסה .םדאה לש ובצמ לע תינוריא הרופאטימ אוה "תוסחיה תרוח"
, םיצע יעזג ,םיינורטקלא םיבשחמ ינפ־לע תוקד 45 ךשמב תרבועה תכשוממ המלצמ
ד ליוושמא .הןאר־ןולחב םיגצומה םיקינקנו םייחבטמ יתב ,תומורע תופוג ,תובוחר
ד אמ תובורק תושדעב שומיש ,תוינועבצ ,הרואתמ תיטסקרס תיעונלוק המיאופ רצי
.המלצמה תעונתו ,םימצעל
ה דימ־הנקב "תרתחמ״־עונלוק לש העפות ןיא ,יל עודיש המכ דע ,הפוריאב
. םירצק םיטרס יאמיבכ םכרד תא ולחה םויכ םיעודיה םיאמיבה בור ךא ,יאקירמא
ת פרצ־םורדל 1954־ב דרי רשאכ הלחה ראדוג קיל־ן־ז לש תיעונלוקה הריירקה
־ עבר ךרואב ןושארה וטרסב עיקשה ויתונוכסח תא .רכס תמקהב לעופכ הנש דובעל
ו ילא בסה סניקטוו רטיפ .דבע וב לעפמה לע ידועת טרס—"ןוטב עצבמ" העש
. םידידי ןיב ףסאש ש״יל םישימח עיקשה וב תוקד רשע לש טרסב בל־תמושת
ת מוסרפ־יטרס לש יאמיבל ותויה ינפל מ״מ 8 לש םיטרסב להה רטסל דר׳ציר
ת רגסמב םינושארה םהיטרס תא ושע ויקולבו יקסבומילוקס ,יקסנאלופ .היזיבלטב
ס אינא ,ו׳זנארפ ,ופירטכ םישנא םכרד תא וללס הזל המודב .עונלוקל רפס־יתב
, ןוסדר׳ציר ינוט ,ימלוא ,יגוינוטנא ,סייו רטפ ,ימאד ,לאמ יאול ,הנר ןלא ,הדרו
.םיבר דועו ,ףרודקאס ,שיר לרק ,רגניזלש ,ןוסרדנא יזדניל

*

ע ונלוקב ,רתוי רחואמ בלשב ,שממתהל תויושעה תויצנטופה תא ףקשמ רצקה טרסה
ם יטרסה בורש יפל .לארשיב רצקה טרסה לש ובצמ המ קודבל אופא ןיינעמ .יתלילעה
, תודסומ לש תונמזה יפל ושענ אלשו ,תיתיישעתה תרגסמל ץוחמ וקפוהש םירצקה
, םיניינעמ תונויסנ ושעש םיאמיב רפסמ ינממ ומלענש קפס ןיא ,םירדח־ירדחב ושענ
ת ועומש יל ושמיש דיחי היצמרופניא רוקמ .םידבכנ םיגשיהל ועיגה וליפא ילואו
ם יטרסה בור .ץראב רצקה טרסה םוחתב השענה רחא רתוי וא תוחפ ובקעש םידידיו
.עונלוקה־יתב יכסמ לא םלועמ ועיגה אל רמאמה ךשמהב בכעתא םהילע
ן יב .רתויב המועז ץראב יאמצעה עונלוקה לש ותקופת התיה םייתנשכ ינפל דע
ט ירסה ,"תיללכ הריכמ" ,ןושארה וטרס תאש ,גרבנירג דוד אצמנ הז םוידמ יצולח
ת וניצס החיצנה—תרתסומ המלצמ—סגתבסזב ןונגסב םלוצש ,טרסה .1959־ב
ר ובעכ .םיקסע לש קוביד הזוחאה ,ביבא־לת ריעה יווהמ תומיובמ יתלב ,תוידועת
ך ילהתה תא ראיתש עבצב־טרס ,"שאר ילב רשכומ" תא גרבנירג קיפה םינש שלש
םיסרפ רפסמב ותוא הכיזש ,הז ירזכא טרס .רשבל תשורח־תיבב תופוע תטיחש לש

ח ילצמ אוה השעמל ךא ,םאנטייו'תמחלמ דגנ האחמכ טרסוה אוה .ןבל'רוחשו עבצ ,היצמינא
י אקירמאה לש תוילאטנמב ,תוירזכאב הלוהמ תושידאכ ,םיחומ־תונטקכ האור אוהש המ ףושחל
ם עו םאנטייוב המחלמה תונומת םע םיאקיטילופ ימואנ םיגוריסל םישמשמ טרסב .עצוממה
ה רענ העימשמ לוקה־םפ לע .הקירמא יבשות לש עבשה םהי־חי־חרוא תא םיראתמה םיעטק
.רפסה־תיבב הודמילש יפכ ,ינוגדח לוקב רישה תא תמלקדמ איה .חרפ לע ריש ,גלוקמ
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ו יתונוכסחמ ,מ״מ 16־ב ,"תיללכ הריבמ״ל המודב ,םלוצ ,םיימואלניב םילביטספב
ת ונש ףוסב ,ומצעב קיפה ,ןייטשלימ דוד ,"תיללכ הריכמ" לש םלצה .יאמיבה לש
ת א וראית םיטרסה ינש ,"תבש״ו "עדילדע" :מ״מ 16־ב םימליא םיטרס ינש ,50־ה
ה תשענ הכירעהו ,טעמכ םייספא םיעצמאב וטרסוה ,םיגחב ביבא־לת לש הריוואה
ו טרס :םיניינעמ םיידועת םיטרס ינש ץראב וקפוה םינש המכ רחאל .הטרסמה ךותב
ר ״ד .תפצ לע רלה םייח לש וטרסו ,"ויקוטמ םיבתכמ" ,ןאפי לע קיבאלס ןד לש
ס יטרס ינש טירסה רגנילדומ עביקעו ,יטסילאירוס עונלוקב תונויסנ השע ידרו בקעי

.קתרמ רמוח םיליכמ םה ,םתוא וארש םישנא לש םתודעל .םייס אל םתואש
ך ילש "ילארשיה טרסה דודיעל הקלחמה" לועפל הלחה ,רומאכ ,תונורחאה םינשב
, םיאמיב רפסמל י״ל 9000־ל 2000 ןיבש תוגלימ הקינעהש ,הישעתהו־רחסמה־דרשמ
ת רכינ תונורחאה םייתנשב ;אובל הששוב אל האצותה .םיליחתמו םיריעצ םבור
ל ע גשומ לבקל ידכ .ץראב םיקפומה םייאמצעה םיטרסה רפסמב דאמ הלולת היילע
ת לבגומ םתריצי ןיאש םיאמיב רפסמ לע טורטורפב בכעתהל יואר ,הז םוחתב השענה
ה לבגימה היה ביצקתה .םינימזמו תודסומ לש תושירד וא הפוק ילוקיש ידי־לע
ש יבול ןועמש ,רברו ןאי ,ןמאנ הדוהי ,רנפה םהרבא םילשהל וצלאנ המע הדיחיה
.םדק דודו

ם רזועכ זיראפב דבע אוה .םינש רשע ינפל דוע עונלוקב קוסעל לחה רנפה םהרבא
ע יקשה וצרמ תאו ,לטבומ אצמנ הצרא רזחשמ .רקב קד םהב ,םיאמיב רפסמ לש
י נש דאמ םילד םיעצמאב קיפהל חילצה םש ,ב״הראב םלתשה אוה .םיטירסת רוביחב
תהל ץלאנו תדסוממה תיעונלוקה הישעתב ומוקמ תא אצמ אל ץראב .םירצק םיטרס
, ישילשה וטרס תא םייס הנשה טסוגואב .תורחא תוילוש תודובעו םימוגרתמ סנרפ
א וה .לארשיב ושענש םיבוטה םירצקה םיטרסה דחא הארנכ אוהש ,"רתוי טאל"
ה דוזיפא ראתמו ,!,^ש <1ש <118שזש110מ ,ראובוב־הד ןומיס לש הרופיס לע תתשומ
ט רסה תרוביג לש גולונומה עקר לע .םיששה ליג תא ורבעש םישישק גוז לש םהייחמ
־ ןב םהרבא) הלעב ןיבל הניבש הבירמה יבלש לכ רחא הפוצה בקוע (ץיבול ינאפ)
. וזמ הז חורבל םיסנמו ,יהשלכ תוטש לע םיבר םה .םינשה ןיב תוסייפתהל דע (ףסוי

ר בכ םהל ןיא יכ ,המלשה ידיל עיגהל םיבייח םה ;ירשפא־יתלב רבדה יכ רבתסמ
ף יסומ גרבנירג דוד לש ןיוצמה ומוליצ .םהילע תמייאמה תודידבה תא תאשל חוכ
ם יטרפ .םישישק ינש ןיב שחרתמה ,הז ןידע הבהא ־רופיסל תיגלאטסונו תיריל הריווא
ו א ,תעצומ־יתלב הטימ ,הסרוכ ,זרבה ןמ םיפטפטמ םימ—םיבושח ־יתלבו םינטק
ל ש םהייחבש םומעישה תאו תימוימויה הרגישה תא םיפשוח—רופיא־ילכ םע הדיש
־ קימ ,יטרקסידו דאמ קפואמ אוה ףסוי־ןב םהרבאו ץיבול ינאפ לש םקחשמ .םינשה
ט רסה .הרוביגה לש השפנב תוללוחתמה תורעסה ףרח ,יטיאו טקש טרסה לש ובצ
י זגלימל תודוה הרשפאתנ ותקפה .י״ל 7000־כ הלעו מ״מ 35־ב ןבל־רוחשב םלוצ
.הישעתהו־רחסמה־דרשמ םעטמ



ו 31הי שעת ל ץוחמ

ה דובע לש הנש וב עיקשהש רחאל ,הנש יצחכ ינפל "הלמשה" תא םייס ןמאנ הדוהי
א פור אוה ןמאנ .תוקד 26 וכראו ,מ״מ 35־ב ןבל־רוחשב םלוצ טרסה .י״ל 30,000־ן
ו טרס אוה "הלמשה" .הקפה־להנמכ םיטרס רפסמב דובעל חילצה ךא ועוצקמב
־ ייסה" תא םייבש ימ ,רירגש הכימ לש ותרזעל תודוה הרשפאתה ותקפהו ,ןושארה
ת רזעבו ופסכמ ןמאנ הסיכ תואצוהה ראש תא .רוציי־להנמכ ןמאנ דבע וב ,"סיר
.הישעתהו־רחסמה־דרשמ לש הגלימ
ה רענ לע רפסמ אוה .טושפו קפואמ אוה ןמאנ לש וטרס םג ,"רתוי טאל״ל המודב
ה ירפסב תשגופ יבג .תינוריע הירפסב תדבועה ,(ןילביר הרואיל) יבג ,תיביבא־לת
ה דידי שי יבגל .התיב לא ותנימזמ איהו ,היניעב ןח אצומה (ןייד יסא) הפי רוחבב
י בג ."קיש" תלעב הרענ איה ךכיפלו תמוסרפ־טרסב דחא םוי הקחישש ,יסו׳ג םשב
י סו׳גל יכ הרהמ־דע הל רבתסמ ,הלזמ־עורל .שדחה הרבח תא יסו׳ג ינפל גיצהל האג
. יבג לש המויק לע םיחכוש םינשהו יסו׳ג םע טפטפמ רוחבה .הל רשאמ רתוי םסק שי

ת אפוק התומדו םושגהו רופאה בוחרה לא יבג תטלמנ טרסה לש הנורחאה הניצסב
ל ש טרס אוה ,הברו ןאי לש "ןורטאיתיפמאב״ו "רתוי טאל" ומכ ,"הלמשה" .םוליצב
א לא ,הצחמל־ידועת טרס קיפהל ןווכתה ןמאנ .יעונלוק רופיס רשאמ רתי הריווא
ו מוליצו קחשמב ברה קופיאה .קהבומ יתלילע יפוא טרסה לביק הטרסה ידכ ךותש
ה לא־יא לע הפחמה תיעונלוק תויטנתוא רופיסל ונקה שריה ןיכי לש ירורפאה
.טירסתה לש םיסופסיח

מ

. יעוצקמ עונלוק־שיא אוהש ןאכ םיראותמה םיאמיב השימחמ דיחיה אוה רברו ןאי
ו טרס אוה "ןורטאיתיפמאב" ךא ,טילקמכ "עבג" ינפלואב דבוע אוה םינש שמח הז
ד ומצ ,"תג" עונלוקב ןרקוה טרסהו ,הנשמ הלעמל ינפל וטירסה הברו .ןושארה רצקה
ת חא תינקחש תפתתשמ "ןורטאיתיפמאב״ב .ןורושי קחצי לש "ינשה רדחב השא״ל
א יה ותוא רוחב לשו הלש ,תולוק ינש םיעמשנ לוקה־ספ לע ךא (רונג הניר) דבלב
ם ינשה ןיב חיש־וד ךותמ .הירסיק לש קירה ןורטאיתיפמאה ךותב הרקמב תשגופ
ה יח הרענה .הרענה לא בושל הצור היה רוחבהשו םיבהואמ םעפ ויהש רבתסמ
, ותינוכמ לש עונמה ירוגריג תא םיעמוש ךא ותוא םיאור ןיא ,רחא רבג םע םייתניב
ה רענה הבישמ ,"תויונמדזה דועל חוכ יל ןיא" .ןורטאיתיפמאל ץוחמ ןקתמ אוה התוא
ה סנמ איה .לקלוקמה עונמה ישוטיע םיעמשנ עקרבשכ ,רוחבה לש ויתורצפהל
ו נאשכ ךא ,התע תרשואמ איהש ,המצע תא םג הארנה יפכו ,רבעשל־הדידי תא ענכשל
ת רשואמ איה ןיא יכ רבתסמ ,תינוכמה לעב לש סגה ולוק תא טרסה ףוסב םיעמוש
, םיצמחומ םיישונא םיסחי לש רופיס אוה "ןורטאיתיפמאב" .םינפ הדימעמ איהש לככ
ט עמ הריכזמה ,תודידב לש השוחתל ףיסומ קירה ןורטאיתיפמאה לש שיגרה םוליצה
.יגוינוטנא לש ויטרס תא
ת א םייבו ,טילקה ,ךרע ,םייב ,בתכ ומצע אוה ,ישיא עונלוקב ןימאמה ,רברו ןאי

ימוחת לכ לע תטלחומ הטילש ךות םיטרס תושעל ותרטמ .לוקה־ספ לש םיטקפאה
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א והש ,י״ל 4000־ל בורק התלע ותקפהו ,מ״מ 35־ב טרסוה "ןורטאיתיפמאב" .הקפהה
ו יתונוכסח לכ תא וב עיקשה הברו .תוקד עשת לש טרס יבגל םומינימ־ביצקת
ס עטמ הגלימל הברו הכז טרסה םלשוהש רחאל ."עבג" ינפלואמ לביקש יארשאו

.הישעתהו־רחסמה־דרשמ

ו תויהב .םינש שמח ינפל דוע מ״מ 8־ב ויטרס תא םלצל לחה ,21 ־ה ןב ,שיבול ןועמש
ק חשל ובדנתהש "לגעמה" ןורטאית ינקחש תא ביהלהל חילצה הרשע־עבש ןב
, ונממ םלעתהל ןיאש יעונלוק םוידמ אוה מ״מ 8 םג יכ החיכומ האצותה .וינוטרסב
׳ שאר לש ותכשלב .דנוב סמיי׳ג יטרס לע תעשעשמ הידוראפ אוה "סאי ר״ד"
ה עיגמ עתפל ."יובילפ״ה ןותע תאירקב םיעוקש .ב .שה שארו ןוחטבה־רש ,הלשממה
ש אר .הרז המצעמ לש הנכוס ,ינטשה םאי ר״ד לש ויתולועפ לע תינופלט העדוה
• רפוס״ה ,דנוב דג ול עייסמו סאי ר״ד רחא הפידרב חתופו םיינפוא לע הלוע .ב .שה
, רופס־ןיאל תוירויצ תוקתפרה רחא .השא לש קיקד לוקב רבדמה ,ילארשיה "ןמ
ס ייחל ברק־וד חתפתמ םינשה ןיבו ,(ןהכ ק׳ז) סאי ר״ד תא רתאל דנוב דג חילצמ
ד נוב דג חילצמ ףוסבל ךא ,הז ברק־ודב םילעפומ םיירשפאה קשנה־ילכ לכ .תוומלו
ק לחתמ סאי ר״ד .הננב לש הפילק וכרד לע חינמ אוהש ידי לע ובירי לע רבגתהל
45־כ וכראו ,עבצב מ״מ 8־ב םלוצ טרסה .תלצינ הנידמהו ,םוהת ךותל רדרדימ ,הילע

.תוקד
ם לוצש ,"םיזופרומטמ״ב תוחפ יטסירומוה יוטיב תאצומ יקסטורגל שיבול לש ותייטנ
ת קחשמ תיביטקייבוסה המלצמה .אקפאק ץנארפ לש ורופיס יפל מ״מ 8־ב ןבל־רוחשב
ד עב ךסמה לע שחרתמה לכ תא האור הפוצה .קקמ ךפהש ,רופיסה רוביג לש ודיקפתב
.קקמה לש ויניעל
, וליפא חילצה אוה .הבר תויעוצקמב (העבשכ טירסה אוה) וינוטרס תא םייב שיבול
ד חא לכב לוקה־ספ לש האלמ היצזינורכניס גישהל ,תיתיב הטלקמ תועצמאב
א ל ןקחש ףאו תויה .תעגימ הדובע לש םיכורא תועובשב ול הלעש גשיה ,ויטרסמ
ש יבול הקיח ,היצזינורכניס־טסופב הדובע לש םיבר הכ םימי ול שידקהל ןכומ היה
ן ושארה וטרס ,"קראנסה ידייצ" תא םייסמ אוה התע .ומצעב ויתויומד תולוק תא
ל ש ורופיס לע ססובמ טרסה ."הריבה יטרס" תרבח הקיפמ ותואש ,עבצב מ״מ 16*ב
.םש ותואב לוראק סיאול

ד ולק .מ״מ 8־ב םיניינעמ םיטרס רפסמ קיפה אוה ךא ,הקיפרגמ סנרפתמ םדק דוד
ח ראתמו םיה ףוח לע תשחרתמ וז המיסקמ הידמוק ."רמה ףוחה" וטרסב בכיכ סינפיק
ן יא ,טרסה ףוסב ,םיב עבוט אוהשכ .ץיקה־תשפוח תעב החפשמ־לעב לש ויתואלת תא
ת חא הנש םלתשה םדק .התיהשכ תרשואמ הנדוע החפשמה ,שיאל עירפמ רבדה
, טרסה .יקס לש ורופיס לע םסובמה ,"יכוניחה רופיסה" תא םש טירסהו ןודנולב
, "הבוט ארונ" התיה דימתש הדלי לע רפסמ ,יאמיבה לע ביבחה רוחש רומוה יוור
םירוטיעב התכז ךכ־לכ הבוט התויה תוכזבו ,םלוכל הרזע דימתו היקנ התיה דימת
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ו ליפאו ונומרא לא הנימזמ ,הבוטה הדליה לע העומשה וילא העיגהש ,ךיסנה .בורל
. ערו לודג באז הילא לפטנ התאנהל הל תלייטמ איהש העש .ונגב לייטל הל השרמ
ה שיקנ םיעימשמ הזח לעש םירוטיעה ךא ,םיחישה ךותב תרתתסמ הבוטה הדליה
ת או םירוטיע גוז אלא ריישמ וניאו ,הפרוטו הילע לפנתמ אוה .התוא הלגמ באזהו

.היקנהו הנבלה התלמש
ט רסל םיקינעמ ,ףרה ילב הענהו הביצי־אלה המלצמהו ,"תוציפק" לש הכירעה ןונגס

6 1־ב םלוצ "יכוניח רופיס" .יקסטורגה קחשמה ןונגסב בטיה בלתשמה ,חלוק בצקימ
ך א ,ונראקול לביטספב לארשי תא גציל חלשנ אוה .העש יצחכ ךשמנ אוהו מ״מ
.ץראב עונלוקה יכסמ לא עיגה אל םלועמ

ד חא לכ לש ותושרל יכ ,ןאכ םינודנה םיאמיבה תשמח ןיב האוושה ןכתית אל טעמכ

ה עש ,י״ל 30,000־ב וטרס תא קיפה ןמאנ הדוהי .ירמגל םינוש םיעצמא ודמע
י צחמ רתוי תצק דמע רברו לש ותושרל 300־מ תוחפ םילוע שיבול לש ויטרסש
ת רגסמב "יכוניחה רופיסה" תא קיפה םדק ."רתוי טאל״ב רגפה עיקשהש םוכסה
ת ועינצ אוה םלוכל ףתושמה .םמצע תוחוכב ודבע םירחאה וליאו ,עונלוקל־רפס־תיב

ם היעצמאמ ,הארנה יפכ ,תעבונ הביסה .רתויב םיטושפ םיאשונ רחא שופיחו עוציבה
, יעונלוקה םוידמה תא שדחל תונויסנ ןאכ ןיא .םיליחתמה םיאמיבה לש םילבגומה
י פוריאה דראגנאוואה וא "תרתחמ״ה ןונגסב עונלוק .תושדח יוטיב יכרד שפחל וא
ר פסל םישקבמ םיריעצה םיאמיבה .ץראב ,יל עודיש המכ דע ,אצמנב ונניא ןיידע
ה שענש הממ םנונגסב םינוש םניאש ,ידמל םיילנויצנבנוק םיעצמאב םהירופיס תא
ו א ,קלוחמ ךסמ לע הנרקהב תונויסנ ןאכ ןיא .םינש רשע ינפל תפרצב וא הילגנאב
, הכירע וא םוליצ לש תושדח תוקינכטב ,תוילנויצנבנוק־יתלב תושדעב שומישב
־ ירומ ק׳ז אוה הז גוסמ תונויסנ השועש דיחיה) .לבוקמהמ הנוש ירופיס הנבמב וא
ת טלוב תאז תמועל .(םלשוה אל ןיידע ,"טאל תומל" ,אלמ ךרואב וטרס ךא ,רומתק
ע ונלוקה םוחתב עוצקמל־םהירבה תמועל םיריעצה םיאמיבה לש הברה םתונכ ןיעל
ם היתוריצי ,םירחא םימוידמ עונלוקה תפשל םגרתל םיסנמ םה ןיא .ירחסמהו שעותמה
ע ונלוקה תא "םייאמצע״ה םימישאמ רקיעב .יעונלוקה םוידמל תיתוהמ תוכייש
־ ולצה םוחתל תורפס וא תוזחמ ,תוקסרומוה ,םיגוטילפ לש ינכימ םוגרתב דסוממה

ל ש םהירופיס .ךכל היאר םה "תודשב ךלה אוה" וא "אקניברא" ומכ םיטרס .דיא1ל
ק רו־ךא יוטיבל םינתינ ,דבועמ יתורפס רמוח םה וליפא ,םדק וא הברו ,רנפה ,ןמאנ
ל ש הקינכטהו קחשמה ןונגס ,הרואתה עבצ ,המלצמה תודמעה .יעונלוקה םוחתב
. רופיסה לש תיתלילעה ותוחתפתהמ וא םיגולאידה ןמ רתוי ןאכ םיעבוק הכירעה
סהה תעב המלצמב טיבהל םיחרוט םניא" ,רנפה ןעוט ,"םיילארשיה םיאמיבה בור"
־ סמה תדובע ןיבל םינקחשה םע םהיקוסיע ןיב דירפהל רשפא יכ םירובס םה .הטר
־ תמושתל םיכוז םניא היציזופמוקה תא םינובהו הנומתה ךותב םיאצמנה םיטרפה ,הטר
שי הרואתל" יכ 1919־מ קאליד יאול יתפרצה רקבמה לש ותעיבק ."תדחוימ בל
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" סיירפ״ה בוציעש ןאכמ .םיילארשיה םיאמיבה בור לצא ןיידע הטלקנ אל "תועמשמ
.יביאנ וא ירקמ אוה עונלוק יכסמ לע םתוארל רשפאש םיטרסה בורב
" סחיב־םיריעצ) םיריעצה םיאמיבה לש םהיתודובעב ,ןיעל תטלוב ,תפסונ העפות
י לארשי רולקלופל םיסחיתמ םניאש איה (םישולשמ הלעמל ינב רבכ םה םהמ השולש
" חוכב" םיילארשי תויהל םיסנמ םה ןיא .ירחסמה עונלוקה לש םיאמיבה לע לבוקמה

ס יררועמו םתוא םידירטמש תויעבהו םיבצמה .םתוא ןיינעמ וניא יווה אוה רשאב יווה
ה נקיז .םלוע יקלח רתיב םיאמיבה תא םיררועמה הלאמ םינוש םניא םנוימד תא
ס ג םהו ,לארשיל םייניפא םיאשונ םה לודג ךרכב םייחה וא תיתרבח תועיבצ ,הבהא
 ,דוקיר וב ומלוציש םושמ רתוי ילארשי היהי אל ילארשי טרס .םיילסרבינוא םיאשונ

י לארשי אוה ילארשיה עונלוקה .ירבצ־ודבספ לושירב ורבדי וירוביגש םושמ וא הרוה
ן פוא ,יאמיבה לש תוילאטנמה חוכמ יקלטיא יקלטיאה וא יתפרצ אוה יתפרצהש ומכ
ם לוצמה עקרה ,השדעה ךותל לפונה רואה גוס ,המלצמה ינפל ןקחשה לש ותוגהנתה
י לארשי יאמיב .תינתא תוירוקמ רחא ץלואמ שופיחמ רתוי רכנמ רבד ןיא .ב״ויכו
.וגנוקב וא ןאפיב םמלצי וליפא ,םיילארשי םיטרס אלא תושעל לוכי וניא ןכ
, יפוריא ןונגסב ,ישיא עונלוק ."םיעושעש־יקסע" רחא םיטוהל םניא רברוו ןמאנ ,רנפה
ת א םיכירעמ םה .דובילוה לש ןונגסב ינכטהו רישעה עונלוקה ןמ רתוי םהל םסוק
ם יגייתסמ םהש ףא ,ישיא עונלוק רוציל "ינשה רדחב השא״ב ןורושי קחצי לש ונויסנ

ל הק ךושמל בייח ךורא טרס לש יאמיב יכ הדבועהמ םימלעתמ םה ןיא .האצותהמ
ן ינע ררועי יטנגילטניא טרסש ךכל העינמ םוש םיאור םה ןיא ךא ,עונלוקה םלוא לא
ת חא איה ,רשיה לכשהו תוכיאה ןובשח לע רקיעבו ,ריחמ לכב תוירחסמ .םיפוצב
ל ש לטובמ אל רפסמל םג הארנה יפכו ,ילארשיה טרסה לש הדוריה ותמרל תוביסה
.םייתפוק תונולשכ
ת ויתפוק תורשפ רחא ררגיהל אלש הנובתה םיריעצה םיאמיבל דומעת הדימ וזיאב
ם ישח םלוככ־םבור .תיטתופיה הלאש םייתניב יהוז ,דיתעב תורתוימ תויתוכיא וא
ת וקפהה .תנגרואמה תיעונלוקה הישעתה ךרעמ ךותב בלתשהל אלא םהל רתונ אל יכ
ת א דוע קפסל תולוכי ןניא ,ןתוארל םיכוז דאמ םיטעמהש ,תונטקה תויאמצעה
ד חא ןוטרס ,רתויה לכל ,קיפהל םה םילוכי תויפסכה תולבגימה תמחמ .םיאמיבה
, םיאבה םהיטרסב ישיאה םנויבצ לע רומשל ועדיי הדימ וזיאב .םייתנשל וא הנשל
קודמ תונמאנב תונמזהה רחא םיאלממה םייעונלוק םיטובורל ויהי הדימ וזיאב וא
־ תיב" ,"ריצק־לת" ,"םילשוריב") בולרפ דודכ םיאמיב .םהב קר יולת הז רבד—תקד
ה ירא וא ("דעיה לע ברקה") רהוז ירוא ,("תורעבה רועיב") ןורושי קחצי ,("תובא
ם ג יכ וחיכוה (ןוכישה־דרשמלו "רובמט" יעבצל םיריוצמ תמוסרפ־יטרס) שובממ
. דנושארב־שארב יולת תורשפה לובג יכו ,לקשמ־תלעב הריצי תויהל לוכי ןמזומ טרס
.יאמיבה לש ונורשכבו וחוכב


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-041\99995025-041_002.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-041\99995025-041_022 - Copy.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-041\99995025-041_022.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-041\99995025-041_067.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-041\99995025-041_068 - Copy.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-041\99995025-041_068.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-041\99995025-041_069 - Copy.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-041\99995025-041_069.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-041\99995025-041_070 - Copy.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-041\99995025-041_070.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-041\99995025-041_071 - Copy.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-041\99995025-041_071.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-041\99995025-041_072 - Copy.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-041\99995025-041_021.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-041\99995025-041_021 - Copy.tif

