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 ,םיריעצה ה״ל ןיב לפנ רשא ,ונב ."היבוט
 .הנידמה תמקה ינפל ןויצע שוגל םכרדב
 תיב לשו היבוט לש םהייח תורוקש אלא
 ־ואיגבו הירוטסיהב םיזוחאו םיבולש ויבא
 שקבמש המכ לכו ,"הינשה הילעה" לש הפירג
 אוה ותחפשמ לע רובידה תא דחיל רבחמה
 תובא לש םהיתויומד תא הלעמו רזוח
 .םהיללצו םהיתורוא לע ,"הינשה הילעה"
 רינשוק ןיאש רופיסל הלודג הלעמ וז ירהו
 אוה ןיאו ויתוברלו וירבחל תרוטק ריטקמ
 ־ורכז רצואב .דבלב םתראפתב םתוא הארמ
 תוישיאה םהיתושלוח םג ורמתשנ ויתונ
 םלעתה אלש רבחמה גהנ הפיו ,תוירוביצהו
.ןהמ
 ,היבוט ונבל שדקומ רופיסה לש ורקיע ךא
 הבהאל עבטה לא ךשמנ ותודלי ימימ רשא
 ותבהא .ויתונופצ תא רוקחלו וריכהל ,ותוא
 חמוצה ייחב ותוניינעתהו ,ותריקחל המדק
 ןינעה אב ןכמ־רחאל .רתויב הבורמ התיה
ורמה החימצה יבלש רחא בוקיעהו ירקחמה
 םילשורי דילי לש ובלב וצנה וז ךרדב .םיב
 חיטבהל ויה םייושעש םינושארה םינצינה הז
צראה חמוצה ירקוח ןיב דבכנ םוקמ ול
.ילארשי
 .םיסיריאל היבוט שידקה הבורמ בל־תמושת
 ־םיריא תא לאקזחי־רפכב ותניגל איבה רשאכ
 הנושארל חרפשכ..." :ויבאל בתכ לילגה
 ...ילוכ תא ,יבל תא הבש הכ ,ינעיתפה הכ
 יניאו ותוארל ינא רהממ עגרב עגר ידמש
 יל המדנ ,ותוא ינא חינמשכ .ועבשל לוכי

 ותוארל רהממ ינאו ,ללכ דוע ויתיאר אלש
 תונוכתה לכ הז סיריאב וב וגזמתה .שדחמ
 םיעונצו םירדהנ םינווג ,תוליצא :תורדהנה
 םיעיבמ הלא םיחרפ ...רקח־ןיא תונידעו
 יעצמא־יתלב רשקו בינ םהב אוצמל רשפאו
 "...עבטב הפיו הלענ לכ לש תורוקמה רוקמל
 לש יעצמא היבוטל םיחרפה ושמיש ךכו
 רישכמ ןיעכ ,תומולעתה־תמולעת לא הריתח
.םיסומכה עבטה תוחוכ לא הרידח
 ויחא תא הב תולגל היבוט ךלהש ךרדב
 ותביתכב הלגמ אוהו ,ויבא ךלוה עבטבש
 ,רינש יכדרמ ויחא לשו ולש וייח ךרד תא
 הילעה" ישישרת לש םרואית םקר לע
 ,רנרב םייח־ףסוי ,ןודרוג דוד־ןרהא :״הינשה

 תררושמה ,ילאנבי לאומש ,ןוסלנצכ לרב
 יפ־לע־ףאו .םירחא םיברו יקסלותפנ חנ ,לחר
 ־תעונת לש היתובא לע רינשוק בתכ רבכש
 .םישדחכ ויתונורכז ירבד םיארקנ ,הדובעה
 םיעגממ קנויה ,תוישיאה תויווחה ןייעמ
 תא הכפמ ,םימיה־רבכשב םיירוביצו םיישיא
 ןמ ולדנ הז־התע וליאכ םיננערה וימימ
 ,םילודגה םישיאה לש םינטקה םיכפה .ראבה
 ינפל ץראה יאנת לש עקרה לע םיראותמה
מורמו םהיתויומד תא םינווגמ ,םינש־לבוי
.םהישעמ תא םימ
 רביחו העיריה תא רינשוק ןועמש ביחרה ךכ
 ,תיצולחה חורה לעו באה לעו ןבה לע רופיס
 הנויכו םישעמהו םישנאה לע הפחיר רשא
 .תיתרבחהו תימואלה םתוחילש תארקל םתוא
 םינטקה םישעמה תא ריאהל רבחמה עדוי

 לע ,םתוא ףושחלו םילודגה םישנאה לש
 ,םהבש תימצעה־הברקההו שפנה־תוריסמ
 .םעו םדא רורחיש לש יזכרמה ןויערה רואל
 ,םיקוחר תברקמ ויתוגורכזבש הברה תונכה
 לש לומתאה־םלועל ארוקה תא הסינכמ
 ־תד" ישנא תא וינפל הגיצמו "בושיי״ה
."הדובעה

.פ .י

תונויצה
 לש הרדעיה לע םיננוקמה וננוק םינש ךשמ
 הכורעו הבותכ תילארשיצרא היפרגוירוטסיה
 לש תודיפקמהו תורומחה תועיבתה יפ־לע
 ,תובר ויה תובכעה .תירוטסיהה הדותימה
 רכסה ץרפנ שממ הנורחאה הפוקתב קרו
 ,ט״יה האמה לש התייחתל קר אל םידע ונאו
 םג אלא ,תיתישארבה ,המוסקה ,הקוחרה
 לש םינושארה היבלשב ךלוהו־ףכות קוסיעל
 לש רתוי הבורקה הירוטסיהבו תונויצה
 קפס ילב איהש םינש־תפוקת ,לארשי־ץרא
 ,ןכא .םירקוח לש תורודל בחרנו הרופ רכ
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־ ץראו תוגויצה תודלות לע םירקחמה יבתוכ
ם ילמנל טעמ אל םימוד שדחה ןמזב לארשי
ת א תורדסמו תוטקלמה תוינדקשו תוצורח
ל עבו םכסמה ןוירוטסיהה ליבשב םלגה־רמוח
חמה ןמ םידחא .דיתעה לש הביטקפסרפה
 ףסאמ לש ינשה ךרכב םימסרפתמה םירק
ם ידמועה םירקחמ וכפהי יאדו "תונויצה"
.ךכל תווקל שי ןכאו ,םמצע תושרב

ת וערואמה תושחרתהל ןמזה תבריק יכ הארנ
טובמ אל םיישק םנמא הדימעמ םירקחנה
" הנורחא העש" יהוז תובר תוניחבמ ךא ,םיל
ת א רענלו םיישיא תונורכזו תויודע טקלל
ת ויוצמה תודועתו םיכמסמ יפסא לעמ קבאה
ה ירוטסיה הדותימ לע הדפקה .בורל ונלצא
ה פוסאב םירקחמה יבתוכמ תענומ הנמיהמ
־ ירה ,הקיטגולונאה ,סומלופה םוחתל השילג
, ןבומכ ,םחבשל תאז רמול שי .רכו הקירומ
והה םודיק״ל תעדומ הרטמ הפוסאל ירהש
ח פוטמ רקחמהו "ינויצה ןויערה לש האר
. תימלועה תינויצה תורדתסהה לש םיפסכב
ם יינושאר םירקחמ ונינפל ןאכ ,רומאכ ,ךא
ר יאהל תחאה םתילכתש ,םייניצרו םגוסב
י רוטסיהה םלגה־רמוח לוצינ ךות ,הנושארל
ל ארשי־ץרא תודלותב םינוש תוערואמ ,ברה
.תינרדומה

, ןינע־יבר םירמאמ רפסמ תללוכ הפוסאה
־ ריפ המכו ,תוחפ םיניינעמ םירמאמ המכ
 לש היפרגוילביב .טלחהב םיילוש םימוס
ר פסמב עיפות םא הל יד ןיקנבט .י ירבד
ה מוקמ תא אצמתו םיקתע לש םיאתמ
כהל ךרוצ ויאו תויאטיסרבינוא תוירפסב
ת ורידתב העיפומ הניאש ,הרקי הפוסאב הליל
, ל״ז םולשנב ןויצנב לש ונמוי יעטק .הלודג
 םה ,א״ת תטיסרבינוא לש ןושארה רוטקרה
.רתוימו ךורא ןורכז־ןויצ ןאכ

ב ושחה ורקחממ ףסונ קרפ םסרפמ ינרוג ףסוי
א וה אשונה םעפה ."הינשה הילעה" לע
. "הלוגל י״אב ןויצ־ילעופ תגלפמ לש הסחי"
ל ש יטנלאוויבמאה סחיה תא הלגמ ינרוג
י פלכ תיטסילאיצוס־תינויצה הגלפמה יגיהנמ
ק וחירה תעדות תאו הרוזפב ידוהיה םויקה
לחב ,הרוזפה יפלכ םהב החתפתהש תורזהו
ד וגינב הקלחבו ינויצה ןויערה ירפכ הק
־ ןב ,ןוירוג־ןב דצמ "םיינענכ" םייוטיב .ול

זמה דגנ־תובוגתל ואיבה ןכא םירחאו יבצ
י דכ דע" תירוטסיהה הציפקה ינפמ תוריה
ד ע ינש תיב ןברוחמ "תקרפמה תריבש
. ח בתכ ,לשמל ,1914־ב .ןויצל־ןושאר ןינב
ם א ...ונמעל הרקי לודג ןוסא" :יקסבולטי׳ז
."ירבעו ידוהי טבשל םעה תא וערקי

ל ודגה ילכלכה רבשמה לע בתוכ ידעלג ןד
- ריעז תינוריעה—"תיעיברה הילעה" לש
י נושאר רקחמ והז .7—1926 םינשב—תינגרוב
ר בשמ לש םייתרבחהו םיילכלכה וישרש לע
ם יבושח םיטרפ וב שיו ,ןושארה תונויצה
ה תואב לארשי־ץראב ירבעה קשמה הנבמ לע
.הפוקת

ג וליפה תשרפ לע תבתוכ אריפש הטינא
ה יגולותימל הסנכנש השרפ ,הדובעה־דודגב
ר חאל ירזכאה המויס םושמ רקיעב תינויצה
ת מקהו מ״הרבל וירבחו דניקלא תביש
־ ארטה" ,התעדל .םירק יאה־יצחב ״הנומוק״
ף סוי םש לע הדובעה־דודג לש הידג
תפתהב תנגועמ העפות איה רודלפמורט
ת יטסילאיצוס־תינויצה םילעופה־תעונת תוח
ת יטסילאודה היגולואידיא״ב הרוקמו "ץראב
ת עונת ןוגראב ,תיטסילאיצוסה תונויצה לש
ת וביטקפסרפב ,20־ה תונשב ץראב םילעופה
ת אז לכ—הפוקת התואב ימואלה תיבה לש
ת וצעומה־תירבב חצנמה םזיבשלובה עקר לע
ת א ונייפיאש תולודגה תויפיצה עקר לעו

ילשה הילעה ישנא ,םיבהלנה םיצולחה
."תיש

ל אינד לש רקחמ אוה דחוימב קתרמו ןיינעמ
ולפידה ותוליעפ לע ,הפוסאה ךרוע ,יפרק
. ינילוסומ לש הילטיאב ןמצייו לש תיטמ
ש פיחש ןושארה היה ןמצייו יכ ררבתמ
יאשה לעב יטסישאפה טילשה םע םג םיעגמ
י כו ןוכיתה םיה ןגאב תוילאירפמיאה תופ
פאה הנושארל התלעוה םהיתוחישמ תחאב
ת וברל ,תונידמ יתשל י״א תקולח לש תורש
ם ייוליגה לש םתובישח .םילשורי םואניב
ת ינידמה תונויצה לש היתודלותל קר הניא
ן ויער לש וילוגליג תודלותל ףא אלא
.הקולחה

ם זינומוק לש ותישאר לע רפסמ ןתוד לאומש
ן יב ויתודונתו לארשי־ץראב ידוהי ימואל
.תינויצה הרכהה ןיבל ןרטנימוקה תוינידמ
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, אריפש הטיגא לש הרמאמ םע דחי ,רמאמה
ת ועונת לש רקחמל דוסי־ןבא יאדו אוה
ן מ םויב דיתעה ,לארשי־ץראב לאמשה
ו רקחמ וב ליחתהש המב ךישמהל םימיה
ר מושה" לע תילגרמ הנקלא לש םלשומה
."ריעצה

תוימואל־וד
א שונה יכ סיטה ר״ד תנייצמ הרקחמ חתפב
־ חלמ רחאל ילאוטקא השענ תקסוע איה וב
־ וד" רבדב ןויד חתפנ בוש יכו ינוי־תמ
צראה הלאשל ירשפא ןורתפכ "תוימואל
ם יארוקל הלגמ איה היתונקסמב .תילארשי

ן ויער תא רוקחל הלחהש העש יכ תונכב
ה זע הנומא וב הנימאה "תוימואל־וד״ה
ת ינקפס התשענש רחאל םגו ,ינידמ ןורתפכ
־ הארנה דיתעב ושומימ תורשפאל רשאב
. "ול תינורקע תודגנתה לכ יל ןיא" ןיעל
ה ניחבמ ןורתפה תא לבקל איה הטונ ,הברדא
 לש היתונקסמ .תילאוטקלטניאו תישגר
א שונ תא בטיה תומאות ןכא סיטה ר״ד
א לא היה אל ולוכ־לכש ןויער :הרקחמ
־ רסומ תודמע ןיב רשפל ינויצ־ידוהי ןויסנ
ן ויערה יגוה לש תונוש תוילאוטקלטניא־תוי
־ תינידמה תואיצמב תודחוימ תובשחתה אלל
 הדמע .תירוטדנמה לארשי־ץראב תיתרבחה
, םייטרואית םיינידמ םימגד ןינב לש ,וזכ
־ תילאוטקלטניא תוחונ גישהל םתנווכ לכש
ק ר תינייפא הניא ,םינובה לש תינרסומ
־ תירב״מ ,"תוימואל־וד״ה ןויער יקיזחמל
ה הימת ,ןכא ."ריעצה־רמושה" דעו "םולש
וטקלטניאה היתודמע תובשיתמ ךיא איה
, התעיבק םע תרבחמה לש תוירסומהו תוילא
" ךוסכיס״ה תרצש רשפא יכ ,ךכל דאמ ךומס
ל ש תטלחומה םתולתב .דתיה ילארשיצראה
ת ולת ,תויברעה תונידמב םיאניתשלפה
לע תופכל תורשפא םילארשיה ןמ הענמש
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א לו טועימ־בור לש ןורתפ םיאניתשלפה
."תוימואל־וד" לש ןורתפ

ו א טספינאמ הבתכ אל סיטה ר״ד ךא
ו א היתועד אלו יעדמ רפס אלא טלפמאפ
, תרוקבה ןחבמל םידמועה םה היתושגר
ו תונמיהמב םוגפל ידכ םהב שי ןכ םא אלא
ה תנווכ המ לואשל רתומ ךכיפל .רקחמה לש
" תוימואל־וד״ה ןויער יכ תבתוכ איהשכ
י נויערה־יטילופה ריוואה ללחב דהדהמו בש
ב תוכל עודיה לככ 1967 7 ינוי רחאל ונלש
ן ויער לדב וליפא הלעוה אל ולא תורוש
ה מחלמה רחאלש תונויערה־תעפושמ לארשיב
ה מלש לארשי־ץראב תונובירה תקולח רבדב
— תחא הנידמ גוחב תונוביר תקולח .םינשל
ע בוקה ,"תוימואל־וד" לש ירוקמה השוריפ הז
ובקו םיביצי םיילהנימו םיינוטלש םירדסה
י זוחא לש שארמ הנותנ הקולח יפ־לע ,םיע
ל ש ןויער ןוידל הלע ,םנמא .תונובירה
־ ץרא תקולח לע תססובמה "תוימואל־וד"
ת ילכתב־תוינוביר תונידמ יתשל לארשי

, והשלכ יביטרדפ רשק וזל וז ילוא תורושקה
ן מ תילכתב־הנוש "תוימואל־וד" יהוז ךא
־ תירב" ישנא ונווכתה הילאש "תוימואל־וד״ה
ת ויטנוולרה־יא .םינושה םהילוגליגב "םולש
ל ש יחכונה ןדיעב תוימואל־ודה ןויער לש
ן ויערכ וליפא ילארשיצראה "ךוסכיס״ה
ת וינאמוהו רסומב בטיה טשוקמו ינמכח
ר בעב ונמנש הלא הקוודש ךכמ ררבתמ
בות תוימואל־וד לש םיבהלנה היכמות םע
ם יחטשה תא תונפל לארשימ וישכע םיע
ה לילח לארשי ךפהית לבל ןדריה־ברעמב
א יה םתנווכ םעפהו ."תימואל־וד" הנידמל
ל ודג יברע טועימ הבש תידוהי הנידמל
ל ש והשלכ רדסה תופכל לארשי לכות וילע
ם ויה הכפה "תוימואל־וד״ה .טועימ־בור
ל וגליגו—הוקת־תמסיס אלו הרהזא־תמסיס
ת וריהבה־רסוח לע דיעהל ידכ וב שי הז

יחתמ ןויערה לש ויחסנמ יבתכ תא הוילש
ב וקיעה—סיטה ר״ד הרחבש הדותימה .ותל
" תוימואל וד״ה ןויער לש וילוגליג רחא
 טדנמה תפוקת תא ףפוחה ירוטסיה ףצרב
ד צמ ררועש הבוגתה רחא בקעמהו יטירבה
־ יתלבו םיימשר ,םינוש םייטילופ םישיא
אלו ,רקחמה תא תלפרעמ איה ףא—םיימשר
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