
תירוטדנמה תוינידמה >בצצמ:רפש לאירבג
?םדו רשב וא םיפיטואירטס
 תיטירבה תוינידמה תלאשב וקסעש םירקוחש םרג ילארשיצראה ךוסכיסה לש וביט
 תיטירבה תוינידמה יבצעמ תא יפיטואיריטס חרואב ראתל וטנ טדנמה תפוקתב
 ,הינטירב לש התוינידמב םייוניש וחתינ רשאכ ."םיברעדרפ" וא "םינויצ־ורפ״כ
 ינויצדרפ וא יברעררפ וק לש ותורבגתהב םייונישה לש םהיעינמ תלאש תא ורתפ

.ןודנה ןמזה־קרפב
 לש תוישיא תודמעש ןורקעה תלבק לע םיססובמ םה םא םג ,הלא ןוגכ םיחותינ
 תוטלחהה תלבק לש תכרעמב םיבושח םיתמצב ושמישש םידיקפ וא םיאקיטילופ
 םיקול ,תוינידמה בוציע לש ךילהתב ,עירכמ םיתעלו ,תועמשמ־לעב םרוג ןה
 רתי .ןנויפאב םג ךכיפלו תויומדה יעינמ לש תובכרומה תנבהב תויחטשב המודמכ
 "ינויצ־ורפ" וא "יברע־ורפ" גוסמ פיטואיריטסל תוקקדזהמ ךרדה הבר אל ,ןכ לע
 ."םיימש־וליפ" וא "םיימש־יטנא" לש הירוגיטקב התללכהל דע תמיוסמ תוישיא יבגל

 רתוי םייניצר םירפסב ףא ירה ,שרופמב העיפומ "ימשיטנא" הביתה ןיא םא םג
 םישנא םעו הפוקת התואב ובתכו ולעפ ,ויחש םישיא םע תוחישב .זמורמב היוצמ איה
 ־ורפ" לש יוהיזב תונמוזמ םיתעל לקתינ םויכ היאשונב םיקסועה רתוי םיריעצ

."םיימש־יטנא" םע "םייברע
 תוצובק לש ןהיעינמ רקחב קסוע אוהשכ ןוירוטסיהה לש ודיקפת ןידעו השק םא
 ,תירסיק המצעמ לש ץוחה־תוינידמ בוציעב תובשומה־דרשמ וא ץוחה־דרשמ ןוגכ
 חתפמ־תודמע וספתש םיטרפה יעינמב לפטל אב אוהשכ ודיקפת השקי םייתעבש
 ,תיקלחה היצמרופניאהו תויומדה לש תובכרומה ללגב תאז .תינידמה תכרעמב
 רמאמה קוסעי הז ישוק תרכה ךותמ .םיעלקה־ירחאמ ולעפש תויומד לע ,ללכ־ךרדב
 םימרוגכ תוטלחהה תלבק לש תכרעמה יתמצב םיטרפ לש תוישיא תודמע :היגוסב
 ךשמב .לארשי־ץרא תלאשל רשקב תוינידמ בוציע לש ךילהתב םיתעל םיעירכמ
 ־ורפ״ו "ינויצ־ורפ" ןוגכ תורדגה לש ןתונמיהמו ןתוליבק תלאש קדבית ןוידה
 תעיבקב םיישעמו םייכרע םיעינמל קפסמ רבסהכ םימיוסמ םישיא יבגל "יברע

ת ודוה .30־ה תונש תליחתב םישיא לש ןטק רפסמב קוסעי רמאמה .םהיתודמע
 םתדמעהו םייטרפ םיכמסמ יפסאו תיטירבה הלשממה לש םיכמסמ "רורחיש״ל
 הכ דע ,ןכא .וז היגוס לש רתוי תידוסי הקידב תרשפאתמ םירקוחה תושרל
 יתרוסמה ןויפאה תלאשב לפטל ןויסנה אוה ,דחא בושח ןויסנל תוחפל הז רבד איבה
 התיה וז הלאשל ושרדנש םירקוחה תנקסמ ;יברע־ורפ ןקיטנמורכ סנרול לש
 קר תויהל לוכי סנרולכ תבכרומ תוישיא לש תועמשמה־לעב ידיחיה ןויפאהש

1"יטירב־ורפ"
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ם ייתרופמד םינויפאל רוקמכ—תיטירבה תוינידמה תעיבק לש תכרעמה הנבמ
־ ץרא תייעבב תיטירבה תיתלשממה תוינידמה תעיבק לש ןונגנמה תא םינחוב רשאכ
א צמנ ןונגנמה לש וקלח .תזכורמ אלו תרזופמ התיה תכרעמהש רוכזל שי ,לארשי
, תחא תכרעמ וז .דתיה יפרגואיגה רוזיפה ףרח .לוהטייווב וקלחו לארשי־ץראב
ן הב הריכבהש תודרפנ תוכרעמ יתש ולא ויה השעמלש החנהה תא לבקל ןיאו
: דוקפיתה תניחבמ תקלוחמ התיה תכרעמהש אוה ןוכנ .הילגנאב תנכושה וז התיה
גמו תיברעה היסולכואל רשקב תוכרעהו םינותנ הקפיס תילארשיצראה תכרעמה־תת
ן מ בושח קלח הקפיס ךכמ האצותכו ,התוותהש תוינידמה תא העציב איה ,היתומ
ר שקב ,הנוצרמ־אלש ,הדמע תינודנולה תכרעמה־תת .םיינשמה תוכרעההו םינותנה
ע גמ םייקל הלשמ םייטקטו םייגטרטסא םימעטמ הפידעהש ,תינויצה העונתל רשי
־ תת יתש לש תוכרעההו םינותנה 2.ןודנולב םיאקיטילופו םידיקפ םע יעצמא־יתלב
ם יסב לע .הלוכ תכרעמה לש תוינידמה תוערכהל סיסבה תא וקפיס תוכרעמה
א ל הדימב עבנש רבד) תודרפנ תוכרעמ יתש ולא ויה היפל ,תקיודמ־יתלב הנחבה
־ ץראב תודיקפה תא רתוי ןייפאל הייטנה ןבות ,(תינויצה תוינידמה ןמ הטעמ
־ ורפכ ןודנולב םידיקפו םיאקיטילופ רפסמ ןייפאל תאז דגנכו תיברע־ורפכ לארשי

.םינויצ
ת ודיקפה לש תוישיאה תודמעה לש תקדקודמ הריקס איה הבושח־המ ןבוי ןאכמ
ו מליגש םינוילעה־םיביצנה לשו ,תוינידמה בוציעב הקלח היה ברש ,תינודנולה
ו נימב־דחוימ דמעמ היה ביצנל .תילארשיראה תכרעמה־תת תא השעמלו הכלהל
׳ תילארשיצראה תכרעמה־תתב ול םיפופכה ןמ קתונמ היה אוה :הלוכ תכרעמב
א ל ,תרחא תכרעמ־תתל תילמרופה ותוכייתשה ללגבו םוקמה ינוש ללגב ,םלוא
.םייכרע־דח ןודנולב וירשק ויה

ןוילעה םיצנה תדמע לע םתעפשהו 1929 תוערואמ
ם ינושה היסולכואה יקלח ןיב תוחיתמב תיסחי הגופה ירחא ואבש ,1929 תוערואמ
ם ידוהיל םיברע ןיב םיסחיב ינמזה לקשמה־יוויש תא קר אל ועזעיז ,לארשי־ץראב
ת א ושיחה םג םה .רמולפ תפוקתב ובציתה ןיע־תיארמלש ,םיטירבל םיברע ןיבו

ו תורכיה .זא לש ןוילעה־ביצנה ,רולסנ׳צ ןו׳ג ריס לש ויתודמע תרהבה לש ךילהתה
׳ ןוילע־ביצנכ ויונימ ינפל ,םהיתועיבתו םינויצה םע וא םיברעה םע רולסנ׳צ לש
ח ובשומה־דרשמ ידיקפמ ךורדית לביק ותנוהכ םוקמל ותאצ ברע .הטעומ התיה
ר ולסנ׳צ לביק קתו־לעב ילאינולוק לשומכ .רמולפ דרולה—אצויה ןוילעה־ביצנה ןמו
ה מ־יהיו בכעל ךירצש רמולפ דרולה לשו םידיקפה לש םתשיג תא יעבט חרואב
* תחוראב .םיברעל בור היהי םהבש ,תימוקמה היסולכואל םיגצימ תודסומ תמקה
ז א לש תובשומה־רש ופתתשה הבו ,טנמלרפה־תיבב ודובכל הכרענש םיירהצ
י רמא ירבדל ןוילעה ביצנה םיכסה ,תינויצה העונתה לש םיידוהי־אל םיכמותו
י גוצייה בלשה תא םיקינעמ רשאכ" :ורמאב ,םיגצימ תודסומ תמקה לש הלאשב
םוזית םאש התיה ותנווכ 3."ינמז בלש קר תויהל לוכי הז ,האלה םיקחדנ ירה
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ו א םדקומבו תיווזךרקל קחדית דכב ירה םיגצימ תודסומ תמקה תיטירבה הלשממה
־ ץראב זא וררשש םיאנתל םאתהב .הירוטירטל תואמצע קינעהל חרכות רחואמב
ת יברע הנידמ תמקה הירוטירטל תואמצע תקנעה לש התועמשמ התיה לארשי
ת יטירבה תוינידמל תדגונמ התיה תאזכ הנידמ תריצי .ידוהי טועימ הבש תיאמצע
ה פוקתל לארשי־ץראב יטירב ןוטלש ךשמה התיה הלש הניפה־ינבאמ תחאש ,רוזיאב
.תלבגומ־יתלב
. לארשי־ץרא תויעב תא בורקמ ןו׳ג ריס ריכה ןוילע־ביצנכ הנושארה ותנש ךשמב
ת וכרעההו היצמרופניאה תא ןזאל ידכש הדבועב ןיחבה ילאינולוק דיקפ לש ושוחב
ע משנ אל ולוקש ,יברעה דצה תא "גציל" וילע תוינידמה־תעיבק תכרעמ לש
.ןודנולב םירשימב
י נפל דיעהש רחאל ,הילגנאב רולסנ׳צ ההש 1929 טסוגואב תוערואמה ץורפ תעב
ן עט הדעווה ינפל ותודעב .םימואלה־רבח לש םיטדנמ יניינעל תדמתמה הדעווה
רואמה .םיבציתמ םידוהיהו םיברעה ןיב םיסחיה יכו ןתיא לארשי־ץראב בצמה יכ
ק וחירו תודידב לש הדמעל ותאיבה וז הדבוע .םלה ול ומרג עיתפמב וצרפש תוע
ו סחי תא ןייצש הממ הלעמל ,לארשי־ץראל ובוש רחאל תיטירבה תודיקפה ברקב
ה לחש תורדרדיהה תא סחיל הטנש םושמ תאז לכ—תוערואמה םדוק ול םיפופכל
ל ש תוננובתהה־רשוכו תושימגה ,תוליעיה רסוחל ורדעיה תעב לארשי־ץראב בצמב
ן ומאה־יאו תודידבה תשגרה .קול יראה ןושארה־ריכזמה לש דחוימבו ,םידיקפה
ת ייעבל חווט־יכורא תונורתפ שופיחב ,וירזוע תצע אלל ,ומצעעב קוסעל ותעינה
ל ארשי־ץראב בצמה תעפשה .תוישיאה ויתויעבל ,ךכמ תוחפ־אלו—לארשי־ץרא
:רפוטסירכ ,ונב לא ובתכמב תוריהבב הראות ןוילעה־ביצנה לע

י נאש דיחיה רבדה יכ דע הב רושקה לכו וזה ץראה ןמ תורירמ־עבשו ףייע הכ ינא
4.ידיקפת יולימב לשכיהל ילב ,רשפאה לככ תוריהמב ץראה תא בוזעל אוה וב ץפח

י לאינולוק לשומ רולסנ׳צ בשחנ ץראל ואוב ינפל יכ רוכזל ונילע ורבד תא ונכירעהב
ו נוטלשב םגש ,רמולפ דרולל יואר ךישממכ לארשי־ץראל חלשנו רחבנ אוה 3.חלצומ
. ירוטדנמ חטש לש ולוהינב החלצה לש תיתפומ המגוד הינטירב תלשממ התאר
ץ ורח ןולשכ תבשחנ ותנוהכ תפוקת היהתש ילב לארשי־ץרא תא שוטיל ןוצרה
־ ביצנה לש תואבה ויתועצהלו ויתולועפל תלוקשמו וק ,הארנ דועש יפכ ,היה
.ןוילעה

רולסנ׳צ לש ויתודמעל יגולוכיספה עקרה
גרהו ודמעמ תא ןיבהל ידכ קודבל ונילע ןוילעה־ביצנה לש םיסחי־תוכרעמ עברא
ת כרעמהו לשמימה םע ויסחי (ב ;ול םיפופכה םע ויסחי (א :תוערואמה רחאל ותש
.יפסכהו יתרבחה ובצמ (ד ;םיברעו םידוהי יפלכ ויתודמע (ג ;הילגנאב תיטילופה
, דלנודקמ יזמר ,הלשממה־שארל ,זא לש תובשומה־רש ,דליפספ דרולה בתכ ךכ
־ ישועמ דחא לכמ רתוי הברה קזחו רשכומ [רולסנ׳צ] אוה" :רולסנ׳צ ןו׳ג ריס לע
לוטנה שדח םדאל השורדה הרזעה תא תתל ולכוי אל הלא .לארשי־ץראב ורבד
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 דליפספ ןיב תיטרפ החיש ירחא בתכנ הז בתכמ "."רתכ־תבשומ לוהינב ןויסנ
 תא בורקמ ריכה אלש ,דליפספ דרולה .ןודנולב ןורחאה הז ההש רשאכ .רולסנ׳צו

 לע ותפקשהו ביצנה ירבד תא ,קפס ילב ,ךכב ףקיש ,לארשי־ץראב יטירבה לגסה

.וירזוע
 .םידבר המכ ויה הילגנאב תיטילופה תכרעמהו הלשממה םע ביצנה לש ויסחיב
 תרשל ץפח אלו דהא אל ,תינרמשה הגלפמה דעב עיבצהל גהנש ,ןוילעה־ביצנה
 לע ךומסל ולכוי אל םיילאינולוקה םילשומהש הרבס ךותמ ,רוביילה תלשממ תא
 :אצמנ ונב לא בתכמב .רוביילה תלשממ דצמ םדיקפת יולימל השורדה הכימתה
 חוטב תויהל לוכי ךניא םלועלש יפל תיחכונה הלשממה תא תרשל ןיינועמ ינניא"
 ןמזב הררועתהש השוחת וז התיה אל יכ המוד 7."השורדה הכימתה תא וקינעיש
 וז התיה ?דבלב רוביילה תלשממ דגנ תנווכמ .דתיה אל איהו לארשי־ץראב ותוהש
 רובסו ינודנולה המצעה־זכרממ קחרה תובר םינש תרישש םדא לש תקחדומ השגרה
 ,לארשי־ץראב בצמה 8.ויתוכרעה וחדנו ותעד העמשנ אל קוחירה ללגב יכ היה
 תושגרל ומרג ,המצעה־זכרמל םינויצה לש תדחוימה הבריקה רבדב הפקשההו

:ונבל בתכ ךכו .חטשה ינפ־לע ולעיו ופוציש םיקחדומה

 וליאכ טעמכ הארנ" :רמא [תובשומה־דרשמב ןוכיתה־חרזמה־תקלחמ להנמ] ורובקש
 ןמואי אלו טעמכ "!לארשי"ץרא תלשממב ךומתל םיכירצ (תובשומה״דרשמ) ונחנא
 !ץוחב תורסיקה תא תרשמ התאשכ ךשפנל בוזע התא המכ דע חיכומ אוה לבא ,רבדה
 רתותש העשמ ,תירשפאה תוריהמב לארשי־ץרא תא בוזעל ינוצר תא קזחמ הז רבד
9.דובכב יכרדל תכלל לכואו תיחכונה תכובסתה

 דרולהש חמש ,דחא דצמ .יכרע־וד היה ,תובשומה־רש ,דליפספ דרולל וסחי םג
 רחאל םג וכשמנש) תודידי־יסחי ותא חתיפש יפל ,תובשומה־רש שמיש דליפספ
 .טניבקב דליפספ לש ודמעמ תופיפר תא עדי בטיה ,ינש דצמ .(םהידיקפתמ םתשירפ
 אוהו ,הלשממה־שאר םע יעצמא יתלב עגמ לכ ול היה אל םיבר םישדח ךשמ ,ןכא
 םנמאש ,רוביילה ךותב תוחיתמה תא ריבגהל אל ידכ טניבקב ןהכלו ףיסוהל םיכסה
 .הלשממה ןמ שרפ וליא אובל יופצ היהש ,רבשמ רוציל אל ידכו ,1931־ב גלפתה
 הריבגה הלשממה־שאר לש ונומאמ הנהנ אוה ןיאש ,הרקיעב הנוכנה ,השגרהה
:ויתונורכז תטויטב בתכ ןכמ־רחאל תובר םינש .ןוילעה ביצנה לש ותורירמ תא

 בתכממ אבה עטקה ידיילע החכוה יפלכ הלשממה־שאר לש ותביא רבדב השגרהה
 החישה זאמ ,דליפספ םע החיש דוע יל .דתיה" :ןודנה דרולה .ירשב־ראשמ יתלביקש
 •ר ךכ אל םלוא ךישעמ ביט תא ךירעמ דליפספש איה יתשגרה .ךל יתבתכ רבכ הילעש
."ךתוא םטוש אוה םצעבו ,[דלנודקמ יזמר]

 זוענ ,םידוהיל סחיה התאצותש ,םיברעה יפלכ רולסנ׳צ לש ותדמע תנבהל חתפמה
 םחיה לע תילגנאה הלשממל סחיב אוה־ותדמע "תלצאה" לש יגולוכיספ ךילהתב
 ויתועד תא םיכירעמ ןיא יכ רבסו שחש ךותמ .הינטירב תלשממל םיברעה ןיב
תלשממל לארשי־ץרא ייברע ןיב םיסחיב ךכל הלבקה לקנב אצמ ,ויתופקשהו
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 ידיקפ לא תיעצמא־יתלב השיגמ לוכיבכ ונהנש ,םינויצה תדמע תא .הינטירב
 קבאמה .ולש ובצמל המיד ותואש ,םיברעה לש םבצמל דוגינב דימעה ,לוהטייו
 בתכ ךכו .יברעה ןינעה ןעמל קבאמ אופא ךפה ילאינולוק לשומכ ויתועד תעמשהל
:ונבל

 *שאר םע רישי עגמ לש תורשפא תנתינ םידוהיל רשאכ םדא >ש ובצמ אוה חשק־המ"
 דגנ םחליי ימשרה ידוהיה ףוגהש תעדל ןיינעמ" :התיה ותנקסמו "!טניבקהו הלשממה
10."הז ןעמל םחלא ינא .םיברעל יגיציי לשמימ ןתמ

 תא דירטה ,האוושמב תונושה תוצובקה םע תבכרומה םיסחיה תכרעמל ףסונב
 לשומכ ולש הריירקהש הנקסמ ללכל עיגה יכ הארנ .יפסכהו יתרבחה ובצמ ביצנה
 ־ץראמ דובכב שורפל ,רומאכ ,היה איהה תעב וצפח לכ .הצקל העיגה ילאינולוק
.ילאינולוקה תורישה ןמו לארשי

 בתכמב הבר תוריהבב תמכתסמ וללה םיסחיה־תוכרעמ לש תרבטצמה ןתעפשה
: 1930 תישארב רפוטסירכ ונב לא

 יתוא קזחמ לארשי־ץראב ףסונ םוי לכ .בורקה ץיקב רטפתהל יתטלחה לע ריעמ התא
:ןהמ המכ ירהו ,תחאל תחא תופרטצמ ךכל תוביסה .יתעדב

 סחיב תקדוצ הניא איהש בשוח ינא 11.רופלב־תרהצה לש תוינידמה תא דהוא ינניא
 תויהל הצור ינניא ןכל .תיטירבה תורסיקה לש םיסרטניאל הקיזמ איהו םיברעל
.המע ההוזמ

 הכימתה לע ךומסל ןיא ןכש תיחכונה הלשממה לש התגהנה תחת דובעל חמש ינניא
.הדצמ השורדה

...החפשמה ינב ראשלו אמאל םיחונ םניא ןאכ םייחה״יאנת
 ינאצוה ,רבד לש ותימאל ז ןאכ יתוהש תעב יתכסח אל ההובגה םיריחמה״תמר תמחמ

.ונסיכמ ש״יל 1200־כ
.הנושאר הגרדב לשומ תרשמב הנוהכה איש תא רובשא ץיקב
.לשומל תנתינה היסנפל יאכז היהא רבוטקואמ
 םייתפיטנא םידוהיה ירה ,הל םיכסמ ינאש תוינידמ ותוכלמ־דוה תלשממ טוקנת םא םג

 דבלבו לארשי־ץרא םע ירשק תא קתנל רשואמ היהאש דע םהמע רדתסהל השק הכי ,יניעב
,2.דובכב אצאש

 לולכמ תא םג ורתפיש לארשי־ץרא תייעבל םינורתפ שופיח רבדב הבשחמה
 הפוקתב ןוילעה־ביצנה ןמ הזז אל דובכב שורפל ול ורשפאיו תוישיאה ויתויעב
 תא רוקחל התנמתנש ,וש־תדעו ירבח םילשוריל ועיגהשכ .תומוהמה יוכיד רחאלש
 קוסעל םהילע עיפשהל ביצנה הסינ ,תוערואמה תובקעב לארשי־ץראב בצמה
 ךרדב לארשי־ץרא תויעבל םייק־ןב ןורתפ עיצהל המגמב ,היעבה לש יתקוחתה דצב
 ־תולאשב קוסעל הטונ הדעווה ןיאש ררבתנ הרהמ־דע םלוא .תקדוצ ול התארנש
 הדעוול ונתינש תויחנה יפ־לעש םויה יל רמא ,הדעוה ר״וי ,וש .ו ריס" :דוסי
 .לארשי־ץראב לשמימה תטישב םייוניש לע ץילמהל הילע ןיא דליפספ דרולה ידי־לע
 ןתמל רשקב והשמ השעיי ןכ םא אלא ןאכ ראשא אל יכ [ושל] ול יתרמא ינא
>יי."לשמימב םיברעל גוציי
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לארשי־ןירא תייעב לש םייק־רכ ןורתפל רולסנ׳צ תועצה
. ולש ויתועצה חוסינל הנפ ,דוסי־תולאשב קוסעת אל הדעווה יכ ביצנל ררבתנשמ
ן ומאה־יא לשבו תודיקפה ברקב יורש היה הבש תודידבה לשב ומצעב ךכב קסע אוה
י די־לע :ויתועצה תשגהל עקרה תא םג ןיכה תאז םע דבב־דב .ול םיפופכל שחרש
ע בק ףא אוה .ןלבקל הלשממה לע ץוחלל הויק תורטפתהב םינשנו־םירזוח םימויא
.טעמ דוע ררבתיש יפכ ,תועמשמ־לעב דעומ—1930 ינוי—ותורטפתהל ךיראת
ן ורתפ רבדב וריכזת תא תובשומה־רשל ןוילעה־ביצנה חלש 1930 ראוניב 17־ב
ל לכ אוה (א :תוביס יתשמ בושח ריכזתה 14.לארשי־ץרא תייעב לש ךורא חווטל
ם ייונישל הרורב תינכת הוותהש ךות ,םיברעה לש םהיתושגר וזכרמבש בצמ־חותינ
; טדנמה תשיטנ לש ןויערה ריכזתה דוסיב חנומ היה עלבומב .טדנמה חורב םייתוהמ
ידמה לש םיאבה םיכלהמה לע ועיפשהש תרשרש־תובוגתל ץרמה שמיש ריכזתה (ב
.לארשי־ץראב תיטירבה תוינ
, ותעדל ,לארשי־ץראב בצמה תא ןוילעה־ביצנה ראית ריכזתה לש החיתפה־יפיעסב
, םיברעה ידי־לע רופלב־תרהצה לש תטלחומ הייחד 1929 תומוהמל תוביסה ויה
ה ילע וידוהיה ימואלה תיבב הכימת לש תיתלשממה תוינידמה תייחד היתובקעבו
ייחתהל יברעה שוריפה !לארשי־ץראב יברעה רוביצב םיימואל תושגרב תרכינ
ל ש םתנומא ;ןוהמ־קמ—ןייסוח םיבתכמה־תפילחב וחסונש יפכ תויטירבה תויוב
.םימואלה־רבח תנמא לש 22 ףיעס תא דגונ טדנמהש םיברעה
־ ץרא תייעבב הלפטב הלשממה ינפל תוחותפ םיכרד יתש ויה ,ביצנה תעדל
:לארשי

ק ינעהלו םיברעה םיבשותה דמעמל האוושהב םידוהיה לש ףדעומה םדמעמ תא לטבל (1״
— וא ,ימצע־לשמימ לש הדימ [ידוהי טועימלו יברע בורל—ירק] לארשי־ץרא יבשיתל
ר וגיש ידיי־לע טדנמה יפיעס תא ףפאלו יוניש אלל תיחכונה תוינידמב ךישמהל (2״
ה חוד ינא .םידוהיה לע ןגהלו רדסה לע רומשל ידכ לארשי־ץראל םיקיפסמ אבצ תוחוכ
׳ הפולח הנניאו ,םיינרדומ תושגר תילכתב תדגונ איהש ןויכמ הינשה תורשפאה תא
."תורסיקל ןכוסמ השענש בצמב ,עורזה־חוכב יוכיד השעמל התויה דבלמ

 ׳חארנח יפכ) רופלב־תרחצה לש הפקת רושיא :ויתועצה תא הלעה וז החנה רואל
ם יפיעסה ןוקית בגא—1922 תנשמ לי׳צר׳צ לש ןבלה רפסה חורב ,(ץוחלו־הפשה־ןמ

ל וטיב" תא חיטבתש ךרדב (ימואלה תיבב וקסעש םיפיעס) טדנמה לש 11־ו ,2, 4, 6
."םידוהיה לש ףדעומה םדמעמ
י  םיברעל לבגומ ימצע־לשמימ ןתמ (1 :תוישעמ תועצה רפסמ וולתנ ולא תועצהל
ת לדגה (3 ז םידוהי ידי־לע תועקרק־תשיכרו ץראל םידוהי תריגה לע תולבגה (2
' ץראב רצונש בצמל רשקב הריקח־תדעו יונימ (4 >לארשי־ץראב אבצה תוחוכ
.לארשי

ו ל רשפאתש ,רצק חווטל תינכת :תיבלש־וד תינכת ןוילעה־ביצנה הוותה ךכב
ח ווטל ןורתפ ;לארשי־ץראב ותנוהכ תא "דובכב" םייסלו םיברעה תא עיגרהל
תא ודגנ ביצנה לש ויתועצה ."גוציי םילוטנה" םיברעה תייעבל םייק־ןבו ךורא
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 קיזחהלו ףיסוהל .דתיה תיסיסבה התרטמש ,תינודנולה תכרעמה־תת לש התדמע
 להנמ ,לדנר ׳גרו׳ג ריס .םייטירבה םיסרטניאה תאז ושרדיש לככ לארשי־ץראב
 תורטמה תא רידגה ךכ ,הפוקת התואב רצואה־דרשמב ןוכיתה־חרזמל־הקלחמה

 ץראה לע תורחא תומצעמ תוטלתשה עונמל (1 :תיטירבה תוינידמה לש תויסיסבה
 -ילוקישו םיילכלכו םייגטרטסא םיסרטניא קפסל (2 > [הילטיא וא תפרצל הנווכה]
 םינויד רחאל ,םנמאו 15.םיימוקמה םיבשותה תושירד תא קפסל (3 > םייטירב הרקוי

 לע התבוגת רבדב הטלחה ללכל הלשממה העיגה ץוחה־דרשמבו תובשומה־דרשמב
 ־ץראל קרבמב הלשממה תטלחה תא םכיס דליפספ דרולה .ןוילעה־ביצנח תועצה
:לארשי

 .ךיתועצחמ זמרתמה יפכ התוינידמב ץרמנ יוניש לבקל הלוכי הניא ותוכלמ־דוה תלשממ"
 םיאלקחה לע הנגה ןוגכ םיאשונב תוישעמ תומרופירב ןודל הנכומ הלשממה םלוא
1."םיברעה לש גוצייו ,הריגהה תוסיו ,[םיברעה] 6

 הלשממה תנווכב ןיא יכ 1930 לירפא תישארב טנמלרפב זירכה הלשממה־שאר
יבת לע קר אל הבוגת וז .דתיה .לארשי־ץראל רשקב תיסיסבה התוינידמ תא תונשל
ישל ןוילעה־ביצנה תועצהל הבושת ,רקיעב ילואו ,םג אלא תוידוהי וא תויברע תוע
 העבקנש תוינידמל םילשמ יוטיב .טדנמה לש יתקוחתה הנבמב תכל־יקיחרמ םייונ
 תובשומה־רש לש וקרבמ .הלשממה־שאר תרהצהבו תובשומה־רש לש קרבמב אצמנ
 .תורטפתהב םייאל דימתהש ,ןוילעה־ביצנה תא אלא םיברעה תא אל סייפל דעונ
 וליאו ,ךורא חווטל תוינידמל דוסיה־יווק תא תוארל רשפא הלשממה־שאר תרהצהב
.רצק חווטל תוינידמו ביצנה תועיבתל םירותיו—קרבמב

דליפספ לש ןבלה רפסל ךרדה
 לטוה .ןוספמיס־פוה ןו׳ג ריס תא לארשי־ץראל רגשל הלשממה הטילחה םייתניב
 תדעו לש תועצהה תא תומילשמה ,תוישעמ תועצה דבעלו םינותנ ףוסאל וילע
 םשכ .רכו םיחאלפה בצמ ,תועקרקה תריכמ—תופוחד ומדנש תויעב ןורתפל ,וש
רכהה תלבק לש ךילהתב ץרמ.ך ושמשב בושח היה רולסנ׳צ ןו׳ג ריס לש ריכזתהש
 הדבועב ח״ודה לש ותובישח .ןוספמיס־פוה ידי־לע שגוהש ח״ודה םג בושח ךכ ,תוע
 לש ןבלה רפסה" יוניכל הכזש ,ןבלה רפסה חוסינל איבה ילסקודאראפ חרואבש
רוסמה תועמשמב ,יברע־ורפכ רולסנ׳צ ןו׳ג ריס תא רידגהל השקש ומכ ."דליפספ
 ,ןוספמיס־פוה ןו׳ג ריס לע הטושפכ וז הרדגה בסהל השק םג ךכ ,חנומה לש תית

 יבצעמ ןיב "האמוטה־תובא״מ דחאכ הפוקת התואב בשחנ םידוהיה יניעב יכ ףא
.תיטירבה תוינידמה
 םיקהש תוביצנב ןוספמיס־פוה שמיש ,לארשי־ץרא תויעב תא רוקחל הנמתנש דע
 .ןוויו היכרות ןיב םיסולכואה־יפוליח תויעבב קוסיעל הנותאב םימואלה־רבח
 םתוח עיבטה וללה םיסולכואה־יפוליח לש תובואכה תוישונאה תויעבב לופיטה
 תלאשב ולופיטב םירכינ ויתובקעו ,ןוספמיס־פוה ןו׳ג ריס לש ותוישיאב קומע

ויעינמו ותוישיא תא ונכירעהב ורכזל ונל יוארש בושח םרוג דוע .לארשי־ץרא
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 תינייפא התיהש הדילס ,םזינומוקה ןמ הקומעה ותדילס היה ןוספמיס־פוה לש
 םימרוגה ינש תא ןיבהל אלב 17.ןוספמיס־םוה לש ודמעמב םייטירב םידיקפ הברהל

 היהש ידוסה בתכמה תאו ולש ח״ודה תא ושיגהב ויעינמ תא ךירעהל השק וללה
 ,םלרוגלו םיברעה םיחאלפל רבחמה לש ותדהא לע דיעה ח״ודה 18.וילא ףרוצמ
 ותדהא .םיברעה לש תוימואל תושירדב וא תוימואל תויעבב טעמכ קסע אל ךא
 ־כוא לש הלרוגל הדרחמ אלא "םייברע־ורפ" םיעינממ אל העבנ םייברעה םיחאלפל
 .היכרותב תינוויה היסולכואה לש הזל המוד לרוג הל דתוע ותעדלש ,תירפכ היסול
 יטסינומוק ןויסנ ןוספמיס־םוה האר ,חאלפה לש ודמעמ תא ןכסמה ,ירבעה בושייב
:בתוכ אוה ידוסה בתכמב .לודג הדימ־הנקב

 ךופהל םיטונ לארשי־ץראב םייטירבה םידיקפה לכש איה הללמואו תניינעמ הדבוע"
 —דכל תוביסה תא ןיבהל ינא ליכי ימצעלשכ .םיידוהי־יטנא ,קויד־רתיב ,וא—םייברע־ורפ
 רקיעבו ,םידוהי םיאלקח םע יתוחישמ ...םבל לא רבדמ יברעה חאלפה לש עשיה־רסוח
 תונפלו תידוהי הנידמ םיקהל םישקבמ םידוהיהש םשורה לבקתנ ,תוידוהיה םישנה םע
 תטילקל תויורשפא רוציל ידכ ,ןדריה־רבעל םתרבעה ידי׳לע ץראה ןמ םיברעה תא
 היה אלש רבד ,ינידמ יפוא תלעב תידוהי תובשיתהב אוה ערה שרוש .םיפסונ םידוהי
 —תורטמ יתש לארשי־ץרא תשמשמ תידוהי טבמ־תדוקנמ ...ידוהיה לעפמה לחהשכ ותומכ
 סופיטה ןמ םידממ־לודג יתרבח ןויסנל הריזו הקוצמב םיאצמנה םידוהי לש םבושייל םוקמ
."םירישעה םיאקירמאה םידוהיה לש םנובשח לע עצבתמ יטסינומוקה ןויסנה .יטסינומוקה

 תעב ןוספמיס־פוה ןו׳ג לע ועיפשהש תורוקמה תא הלא םיעטקב תולגל לקנה
.ויתוצלמהו ויתונקסמ חוסינ
 הכשמנש תודידי) ןוילעה ביצנה םע ןו׳ג ריס דדיתה לארשי־ץראב ,ןכ לע רתי

 יאדוול בורק .(לארשי־ץראל םמשה לש םהירשק וקתונש רחאל הכורא הפוקת
 םיברעה לש םגוצייל רשקב תוחפל ,ןוספמיס־פוה לש ויתועד לע עיפשה ביצנהש
 רשקב ביצנה לש ויתועצהל דגנתהל ןוספמיס־םוה ססיה אל תאז םע .ןודנול יפלכ
 תלשממ לש המזיה־רסוח לע תרוקב חותמל ססיה אל ןכו ,תידוהיה הריגהה תקספהל
 .רבשמ תותעב קר ברעתמה ,שחרתמב ליבס ףיקשמ הכפה ותעדלש ,לארשי־ץרא
 להנמ דיתעב שמשי אוהש הבשחמה התלע לארשי־ץראב ותוהש תעב רבכש רשפא
 רשאכ רולסנ׳צ ןו׳ג ריס תא ףילחי םג ילואו ,לארשי־ץראב חותיפה־תקלחמ
 םללגבש םיעינמה תנבהב אוה ףא בושח הז םרוג יכ המוד 19.ותנוהכמ זלה שורפי

 תיארחא היהתש ,חותיפל תדחוימ הקלחמ תמקהב ךרוצה תא ןוספמיס־פוה שיגדה
.התושרל דאמ דבכנ ביצקתש םירכינ םידממב חותיפ־תינכתל
 ףוחדה ךרוצה תא םישיגדמ הלשממל שיגהש ידוסה בתכמהו ח״ודה ,םינפ־לכ־לע
 תויברעו תוידוהי תוחפשמ 40,000 לש תובשיתה רשפאיש—ץראה לש ללוכ חותיפב

 שיגדה ןתואש ,םידוהי לש םתובשיתהו םתריגה לע תולבגהב ךרוצה תא אלו—
 תובשיתהל םוקמ ןיא ןותנה בצמבש הדבועה תשגדה .דליפספ לש ןבלה רפסה
 םימעטמ יכ ,הריגהה תקספהל אלו חותיפה אשונל קוזיח תתל האב תפסונ תידוהי
םתריגה תא קיספהל ביצנה לש ויתועצהל ףקותב ןוספמיס״פוה דגנתה םיילכלכ
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 לש ותמכסה תא השעמל לבקל חרט ןוספמיס־פוה ןו׳ג יכ ןייצל ןיינעמ .םידוהי לש
 ח״ודל ,םילשוריב תידוהיה תונכוסה תלהנהב יאקירמאה גיצנה ,רטסכה .ה .מ
20.ולש

ך יכרע־ורפ וק תומלגתה—דליפספ לש ןבלה רפסה
 תוינויצ־יטנאה וא תויברע־ורפה ויתויטנש הנעט העמשנ דליפספ דרולה יבגל םג

. 1930 תנשמ ןבלה רפסב יוטיב ידיל ואבו לארשי־ץראב תוינידמה לע ועיפשה

 לע העיבצמ ול סחויש ןבלה רפסה חוסינל רשקב םיניינעה תולשלתשה לש החותינ
 ידיקפ וחתינ ךמסמל רשקב הרעסה הררועתהש רחאל .םימרוג לש תנווגמ תכרעמ
 תרתוכה תחת ,1930 רבמבונב בתכנש ךמסמה .ךילהתה תא םמצע תובשומה־דרשמ
 םיבלשה תא ןייצמ 21,"לארשי־ץרא יבגל ׳ןבלה רפסה׳ תוינידמה תרהצה תורוקמ"

 וחסונ תקידבל תינוירטסינימ הנשמ־תדעו םיקהל טניבקה טילחה ילויב 30־ב :םיאבה ;
 ־דבו ןוספמיס־םוה ןו׳ג ריס לש ויתוצלמה רואל םסרפתהל דעונש ןבלה רפסה לש
 רפסה תטויטב הנד טסוגואב 8־ב הסנכתהש הדעווה .ולש ח״ודה םוסריפ םע דבב
 תוקיודמה תוצלמהה תא תעדל ילב תובשומה־דרשמ ידיקפ ידיב החסונש ןבלה
 הטויטה .(טסוגואב 20־ב קר שגוה ח״ודה) ןוספמיס־םוה לש ח״ודב וללכנש
 השיגדהו ןוספמיס־םוה תצלמה לש תיללכה חורל םאתהב תחסונמ התיה הנושארה
 הנשמה־תדעו הסנכתה רבמטפסב 10־ב .לארשי־ץרא לש ללוכ חותיפב ךרוצה תא

התיה הז ןויד לש ותאצות .טניבקב ןוידל התריבעהו ןבלה רפסה תטויט תא הרשיאו
 טלחוה רבמטפסל 19־בש רחאמ ,ןבלה רפסה לש יפוסה חוסינל רשקב העירכמ
 שיגהש ןדמואב ירהש ,חותיפה תוינכת לש הלאשה תקידבל םיחמומ־תדעו תונמל
—6־ב ןוספמיס־פוה ךירעה רצואל  חותיפ־תינכת לש הריחמ תא ש״יל ינוילימ 8
ת וחפשמ 10,000 ללוכ) תופסונ תוחפשמ 40,000 לש תובשיתה רשפאתש תללוכ
 הכרעה—םידוהי ידי־לע תועקרק תשיכר בקע ןהיתומדאמ לוכיבכ ונופש תויברע
 ־תורסח ויהו ונופש תוחפשמ לש םיילאירה םירפסמה ןמ הברהב ההובג התיהש
 לע הלוע ולאכ תוחפשמ לש ןרפסמ ןיאש רבתסה ןמזה ךשמב .לכו־לכמ עקרק

 תאצקהל תוצרמנ טניבק־תבישי התואב דגנתה ,ןיילרבמ׳צ ליוונ ,רצואה־רש .(650
2 2־ב היתוצלמה תא השיגה םיחמומה תדעו .לארשי־ץראב חותיפל הזכ םוכס

 בושייל ש״יל ינוילימ 2.5 ביצקהל שי רתויה לכל יכ ויה הדעווה תויחנה .רבמטפסב
 לש םבושיי תוינכתב הרזעל—תמיוסמ הדימבו ,תונופמה תויברעה תוחפשמה
 תא שדחמ תוריהמב חסנל יואר יכ טניבקה טילחה ולא תוצלמה יפ־לע .םידוהי
 רוסמיו ךמסמה םוסריפ ינפל ןמצייו ר״ד םע שגפיי דליפספ דרולה יכו ןבלה רפסה
 הרהמ השרפה תא םייסל שקיב טניבקה .שדחמ הסוניש ןבלה רפסה חור לע ול
 סנכתהל דע החותפ הלאשה תא ריאשהל אלו םירחבנה־תיב תרגפ ינפל רשפאה לככ
ת אצות .1931 תנשב רוביילה תלשממל םיישק ופצ ןכש ,הרגפה רחאל שדחמ תיבה
 ,התיה ,תובשומה־דרשממ םמאיליו .ר .׳ג .וא ידי־לע רקיעב דבועש ,שדוחמה חוסינה
:ותודע יפ־לע
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 ,הרורב־יתלבו תעלוצ תישענ ׳ןבלה רפסה׳ לש תוינידמה תרהצה ׳ריהמה חוסינה בקע׳"
 תיבל רשקב ונתוינידמ היהת תובורקה םינשה שמחבש הדבועה לע תוסכל ןווכמ חוסינה
 ...הבנ׳זב תופקתה ינפמ הילע ןגהל היהי השק ךכיפלו ,הנכס ידכ דע תיטאטס ימואלה
 הז .רבדל הביסה ויהש ןה תויפסכ תולבגימ ןכא יכ הארנ הלעמל רומאה לכמ םלוא
 תא שרפל ןתינ היפלש תרוקבל ןכו תוינידמה תרהצה לש חסונב תוריהבה־יאל רבסה
12."טדנמה םע תבשיתמ הניא וליאכ תוינידמה

 ןמצייו ר״ד יכ םשורה לבקתנ ומע החישבו 23,ןמצייו םע שגפנ םנמא דליפספ דרולה
.ןבלה רפסה םסרופ ןכמ־רחאל קר .הרהצהה חורל םיכסה

ןמצייוול דלנודהמ .ר לש ובתכמ—"רוחשה בתכמה"
 ־יטנא וא תויברע־ורפ תויטנל ןבלה רפסה לש וחוסינ תא סחיל השק ,רומאכ
 רפסה לש יפוסה חסונה יפוא תא לכמ רתוי עבקש םרוגה ןכש ,דליפספ לש תוינויצ
 ךכ ךותבו ,חותיפל לודג םוכס תבצקהל רצואה לש ותודגנתה ,הארנכ ,היה ןבלה
 ךכ .איהה תעב ודרשמ לש ותוינידמ בוציעב דבלב טעומ קלח דליפספ דרולל היה
 האצותכ "רוחשה בתכמ״ה אב היפל הנעטה לש התושממב קפקפל םוקמ שי םג

.הלשממה לע ינויצ ץחלמ האצותכ ףא וא ינויצ־ורפ וק לש ותורבגתהמ
 תונקסמה תא קודבל ץוחה־דרשמ ררועתה ןבלה רפסל רשקב הרעסה הצרפש רחאל
 לופיטל תובהלתה הליג אל ץוחה־דרשמ לש עבקה־ןונגנמ .רצונש בצמה ןמ תונושה

 הליג תאז דגנכ .תובשומה־דרשמ לש ולופיט םוחתב היה ותפקשה יפלש ,אשונב
 אשונב לפטל ררועתה ץוחה־רש .השרפב ןינע ,ןוסרדנה רותרא ,ומצע ץוחה־רש
 עידוה וב ,1930 רבוטקואב 24־ב ״סמייט״ב םסרופש ןמצייו לש ובתכמ ארקמל
 ץוחה־רש לש וניינע םלוא .םיינויצה תודסומב וידיקפתמ ותורטפתה לע ןמצייו
:בתכמב האבה הקספה ןמ אלא תורטפתהה תזרכהמ עבנ אל

 *חפתה תא איפקהל תנווכמ היהתש תוינידמ ינפמ הריהזה םיטדנמ״יניינעל עבקה־תדעו"
 גיצנה ידי־לע תויוגייתסה אלל הלבקתנ הדעווה תעד .הז בלשב ימואלה תיבה לש ותיח
..."האצות התואל ואיבי התע .מ -ד חלשממ העידוה םהילעש םידעצה .הבנ׳זב יטירבה

 שרד ,םימואלה־רבח לש יתנשה סוניכה תעב הבנ׳זב היה ומצע אוהש ,ץוחה־רש
 ןיכה ,דרשמב תיחרזמה הקלחמה להנמ ,לדנר ׳גרו׳ג .וינעה תא קודבל וידיקפמ
 ולטוהש תולבגההש ,הבנ׳זב ורסמנש תורהצהה תא רתוס וניא ןבלה רפסה יכ ריכזת
 24.ימואלה תיבה לש ותוחתפתה תא איפקהל הלשממה תנווכב ןיאו תוינמז ןה

 םתמיתחב רבמבונב 4־ב "םמייט״ב םסרופש בתכמה היה הז רשקהב רתוי בושח
וכמה םיאנידמהו םינטפשמה ינש לש םבתכמ .םשלייה דרולהו ןומיס ןו׳ג ריס לש
 .טדנמה םיפיעס תא תודגונ ןבלה רפסה לש תולבגהה יכ הלשממה דגנכ ןעט םידב
 אבויש דע ןבלה רפסה לש ויתויחנה יפ־לע תויופצה תולועפה תא איפקהל ושרד םה
 אבוה אשונה .בוש קעזנ ןוסרדנה .גאהב ימואלניבה טפשמה־תיב ינפל ןינעה
:טניבקה טילחה ךכו .רבמבונב 6־ב טניבקל

 ורתיהל היהי ךירצ ,לארשי־ץראב ונתוינידמל רשקב תועדוה םסרפל ךרוצ היהי םא (1״
 ןייעל ודרשמל ןתוי .םימואלה־רבח תצעומב הלשממה תא גצימ אוהש יפל ,ץוחה־רש םע
.ונלש ץוחה״תוינידמ לע התעפשה תא ןוחבלו הרהצה לכב
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ת וילרימדאה־לשךושארה־דרולהו תובשומה־רש ,ץוחה־רש תופתתשהב הדעו םקות
2•."לארשי־ץרא תויעבב ןוידל

ך ות ,םישדח רפסמ הכשמנש ,התדובע תואצות .םוי ותוא הינוידב הלחה הדעווה
ם סרופש ,"רוחשה בתכמ״ב תומלוגמ ,תינויצה העונתה יגיצנ םע תויוצעיתה
ט ניבקה לע ועיפשהש םיפסונ םימרוג ויה ןכא יכ חינהל דוסי שי .1931 ראורבפב
י די־לע םירחא םיפסכו תונודקפ תכישממ ששח :ןוגכ ,דלנודקמ תרגיא תא רשאל
י רקיעה עינמהש רבתסמ םלוא .תיטירבה הלכלכל חונ־אל ןמזב ,םיידוהי םיעיקשמ
ן וסרדנה .א לש ודמעמו דחוימה וסחי היה רצק חווטל תיטירבה תוינידמה יונישל
ה רקמב .טניבקב ינויצ־ורפ וק לש ותורבגתה אלו םימואלה־רבחב תיזכרמ תוישיאכ
־ רבחב ויתורהצה אמש ששחש ,ץוחה־רש לש תישיאה ותרקוי התיה הבושח הז
, ףכה תא העירכהש איהו ,תילאינולוקה תוינידמב תומיוסמ תודוקנ תודגונ םימואלה
ל כויש ידכ טקש לש הפוקתב ,רומאכ ,ןיינועמ היהש ,ןוילעה־ביצנה ליעפהש ץחל ףרח
ם לוא ,ץוחה־רש לש ותמיתחל דעונ "רוחשה בתכמה" .לארשי־ץראמ דובכב שורפל
.הלשממה־שארל המיתחל בתכמה רבעוה רשה לש וילוקיש ךותמ

םוכיס
ת וינידמה תעיבק לש תכרעמה יתמצב םישיא רפסמ לש םהיעינמ וקדבנ הז רמאמב
ה נקסמה ןוידה םיסב לע יכ המוד .יטירבה טדנמה תודלותב תרעוס ךא הרצק הפוקתב
ד רולו ןוספמיס־פוה ןו׳ג ,רולסנ׳צ ןו׳ג ריס לש "תויברע־ורפ" תויטנל יכ איה
ר ידגהל ןיא םג ךכ .םתדמע תעיבקב בר לקשמ היה אל ,ולאכ ויה םא םג ,דליפספ
. ינויצ־ורפכ ,ןבלה רפסל תונשרפה בתכמ םוסריפב וקלח היה ברש ,ןוסרדנה .א תא
י בסמרוא ,רטסיל ףילנוק ןוגכ ,30־ה תונשב חתפמ־תודמע וספתש םירחא ןכו ,וללה
פ וקוו רותרא ריסו ןומייס ןו׳ג ריס ,(םיינויצ־ורפ ובשחנש) דלנודקמ םלוקלמו רוג
ר יסו לדגר ׳גרו׳ג ,טרטיסנו טרבור ,ןדיא ינותנא וא ,(ינויצה לעפמה ידהוא ובשחנ)

ם היעינמו םתוישיא ,("םיימשיטנא״כ םימעפו "םיברע־ורפ״כ וראותש) ורובקש ןו׳ג
. "יברע־ורפ" וא "ינויצ־ורפ" לש םישודנה םיסופדל םמיאתהל ידכמ הברה םיבכרומ
ם לעתנ םא .ויה "םייטירב־ורפ" םלוכ :הצובקה ישנאב תתל רשפא דחא ללוכ ןמיס
, הלאמ דחא לכ לש היפרגויב יטרפו תוניינעתהה־ימוחת ,תוישיא תויטנמ עגרל
ך כ ,ותואש דיקפתה יבגל תוירחא לש השגרה היה םהל ףתושמה־הנכמה יכ הארנ

.תיטירבה תורסיקה לש התומלשו המויק לע הרימש—אוהו ,עצבל ונמתנ ,ורבס

תורעה
1̂ 8661-61 7116 ,11 ס/ 1(£^ז-61166 ס/ (1 1969 1011(1.011 ,18161 £מ1ק8ס63  6 1£11181ץ116ץ 81 .

] 1116מ1- —ןיוצמה רפסב הלאשה חותינ האר 3 6^ 7 ,11 ס! 0 ,116(81 311 861111211ע6ז1(16(1 ^?/
1>186, ^ .179, 290 ,מע ,זנז1961 ,88210111186118



רסש לאירבג178

 והישאי ,טוילא ד-,־11 ,ליידג1ץ , ^גאלב ,ירמא תופתתשהב 26.7,28 םויב המייקתה הח״שה
 .(."ה.ר״כ טטוצי אבהל) *6/3 ז^. פ״ז. £קון>. 284 8־ב אצמנ החישה לכ־יטרפ .רוילסנ׳צו דוו׳גו
.16/3 .ה.ר 20.10.1929־ה ןמ בתכמ 4

, 1921—1916 וגאבוטבו דאדינירטב ,1916—1911 םינשב ,סויצירואמב לשומ שמיש אוה
.1928—1923 היזדור־םורדבו

.18/2 .ה.ר ,23.7.1930
.16/3 .ה.ר ,21.2.1930

 .ויבתכמ לע תונעל םלועמ חרט אלש ,תובשומה־רש ,ירמא לע ןנולתמ אוה םייטרפ םיבתכמב
.קחרומו רובצ היהש תורירמה עקשמ לע דומעל רשפא םיבתכמה חור יפ־לע

.16/3 .ה.ר ,31.12.29
.ל״נכ

 םינשב ןייסות ףירשל ןוהמ־קמ ןתנש תוחטבהל דוגינב הנתינ רופלב־תרהצה יכ רבס ביצנה11
 הלשממה תדמע .לארשי־ץראב םיטירבה תטילשל ירסומה סיסבב קפקיפ ןכלו ,1916—1915

 רשקב האר .תובתכתהב םיברעל וחטבוהש םיחטשב הללכנ אל לארשי־ץראש התיה תיטירבה
ר יכזתב ,1929 תנשמ ץוחה־דרשמ לש הירוטסיהל הקלחמה ןמ ,סדליי׳צ לש ותונשרפ תא ךכל

 תובתכתהב תיברע תואמצעל וחטבוהש םיחטשה םוחתב לארשי־ץרא תללכה־יא" :רתכוהש
01011111011106 0 (.וא.ר.יפ טטוצי אבהל) !,״!!!!ס 600<1ז<0111061 ,״!1916—915 ןייסוח—ןוהמקמ
 ןיב רשקה יכ העבקו תכל הקיחרה ףא הלשממה .733. 67511.178 .ה.מ ,.וא.ר.יפ—(.ה.מ אבהל)
.ןהשלכ תומדוק תויובייחתהב אלו טדנמה חסונב ורוקמ לארשי־ץרא ייברעו הלשממה

.16/3 .ה.ר ,21.2.193012
.ל״נכ ,13 7.11.1929

.77050.183.733 .ה.מ ,.וא.ר.יפ:4
.1969 רבוטקואב לדנר ׳גרו׳ג ריס םע החיש15
.29.3.1930־ה ןמ 77162.190.733 .ה.מ ,.וא.ר.יפ18
 בצמלו םזינומוקל ,םזישאפל סחיב ויתועד תא םכסמ אוה וב ,רולסנ׳צ ןו׳ג ריסל ובתכמ האר17
.16/6 .ה.ר .3.1.31 ,ילכלכה רבשמה תעב הילגנאב

.77050.183.733 .וא.ר.יפ .18.8.3018
 ותנוהכ םויס תא ןוספמיסיפוה הזח תע התוא .רולסנ׳צ ןו׳ג ריסל ןוספמיס־םוה יבתכמ האר19
.תוישיאה ויתויעבל ןורתפ שפיחו הנותאב
 םימי השולש ורגתסה םה .ןוספמיסיפוה ןו׳ג םע שגפיהל הנותאל אבו ןמזוה רטסכה .מ20
 תונכוסה תמכסה תא לביקש עובקל ןוספמיס־סוה ןו׳ג היה לוכי ןמויסב .אשונב תוחישל
.ויתוצלמהל

.77050.183.733 .ה.מ ,.וא.ר.יפ .21 24.11.1930
.ל״נכ22
 בתכ ןכמ־רחאל רצק ןמז םלוא .דליפספו ןמצייו ןיב החישה לש לכ־יטרפ רמתשנ אל23
 דוסי םוש דליפספ דרולל ןמצייו ר״ד חינה אל דמעמ ותואב יכ יתמשרתה ינא" :סמאיליו
 יורקש בשוח ינניא .וילא ךמסמה רבעוהש רחאל אטיב התואש תוגייתסה לש הדמעל תופצל
 •"׳םירזגל טדנמה תא ערק׳ יכ המשאהל תופצל דליפספ דרול תא איבהל היה לוכיש רבד
 םמאיליו תא ךיישל ןיא תונוש תויודע ךמס לע .21.11.30־ב םירבדה תא רשיא דליפספ דרולה
 חתפמ־תדמע הכורא הפוקת ךשמ ספת סמאיליו ."םיברע־ורפ״ה לש הנחמל יניצהו גזמה־רק
 "ץראל סחיב הקלחמה לש ליעפמה חומה היהו תובשומה־דרשמב ןוכיתה־חרזמה־תקלחמב
.לארשי

.371. 14493 ,ץוחה־דרשמ .וא.ר.יפ24
.30(66) טניבקה תוטלחה23
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