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 רמאש ,דלוטראב .ו .ו ,רחא לודג יטייבוס
 ירה הז אשונב הבחרה תורפסה לכ םע יכ
 וז הפוקת תודלותל תועגונה תולאשה לכ"
 התשענ ל״נכ הקידב ,"שדחמ הקידב תושרוד
 הבושח המורת הב שיו ,בייאליב ידי־לע
.הז אשונב ןיינעתמה לכל

ןוכיתה חרזמה תעפוה
 חרזמה לש רכינ קלח היה 1914 תנשב
 לש החוקיפב הכלהל וא השעמל ןוכיתה
 ־רוזיא ןיעכ השמישש תינאמותועה תורסיקה
 ןתסינכ תא ,התשלוח תורמל ,הענמו ץיח
 אלש ףא ,הז רוזיאל תויפוריא תומצעמ לש
 הז קלחל רודחלמ ןהב רוצעל החוכב היה
 קר ראשנ 1924 תנשב .רוזיאה לש רחא וא
 ויקלח .היכרות לש הידיב הז חטשמ קלח
 ,הירוס—תונידמ לש הרושל ולצופ םירחאה
 ןתוסחב—קאריעו זא׳גח ,לארשי־ץרא ,ןונבל
 בש ןוכיתה חרזמה .הפוריא תומצעמ לש
 ־ימיב ול התיהש תימואלניבה תובישחל
צעתה ומצע וב הלחש םושמ אל תאזו ,םדק
 ךכל תוביסה .תרחא וא תיאבצ ,תילכלכ תומ
 ,דבלב תויגטרטסאו תויפרגואיג אלא" ויה אל
 האמה לש הפוריא לש התוטשפתהמ האצות
 הריזל ץראה־רודכ לכ תא הכפה רשא 19־ה
 רבחמה תאז ןייצמש יפכ ,"חוכ־תוינידמ לש
.ונינפלש רפסבש אובמב
יתה חרזמב הלחש תוחתפתהב קסוע רפסה
 תא העבק רשא 1924—1914 םינשב ןוכ
 החיתפ ,דתיה הקלחבו ,תובר םינשל ולרוג
 .ונימי לש תובושח תויעבלו םיכוסכיסל
 ןיב יאשחה ןתמו־אשמב ועבקנש תוערכהה
רב ,(הבקסומ וא) גרובסרטפ־טנס אטשוק
 תוחפ־אל ועיפשה אמורו זיראפ ,ןודנול ,ןיל
ארה םלועה־תמחלמ לש היתואצות רשאמ

 .ןהירחאלש םיילמרופה םימכסההו הנוש
הינטירב לש העפשה־יחטשל קלוח רוזיאה
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 תונוש תוגרדב תונידמ לש הרושלו תפרצו
 .ולא תומצעמ לש ןתוסחב ךא תואמצע לש
 םיימוקמ םיינמואל תוחוכ דדועל וטנ ןהישאר
 איבהל ילב ןהלש םיסרטניאל םתפכל המגמב
 וקזחתי רשאכ ולא תוחוכש תורשפא ןובשחב
 תומצעמה תא רחא םרוג לכמ רתוי ונכסי
 ונרמית רוזאב תומצעמה יגיצנ .ןמצע ל״גה
 ןיב ,םיגוש םירחתמ םייברע תוחוכ ןיב
 תוינתאו תויתד תוצובק ןיב ,םיברעל םידוהי

.םיגיהנמו תוגלפמ ןיב ,תונוש

לע העבקנ םנמא תומצעמה לש ןתוינידמ
 ושמתשה ןהיגיהנמ ךא םיסרטניא ילוקיש יפ
 ולא ומכ תולענ תורטמ לע תוצילמב םג

 .ןוסליו אישנה לש "םיפיעסה 14״ב וללכנש
 קר אל הגאד לע םיבר םירוביד זא ויה
 —רוזיאב םילודגה םימעה לש םיסרטניאל
ניאל םג אלא—םיברעהו םיסרפה ,םיכרותה
 םירושאה ,םידרוכה ,םידוהיה לש םיסרט
 רכז םאה) זא רכז דוע םלועה .םינמראהו
 המ (ז םויה תאז רכוז דוע ימו ז תמאב
הנושארה םלועה־תמחלמ ימיב השענש



םירפסו 94

א טבתה דימח־לא דבע ןטלושה .םינמראל
 הלאשה תא לסחל רתויב הבוטה ךרדה" יכ
י פכ) "םינמראה תא לסחל איה תינמראה
י בגל ןכמ־רחאל ירייקוש דמחא רמאש
ת ועווז ינפל הנש 25—וז הפוקתב .(לארשי
ת ואמ־הנומש ןיב רק םדב וחצרנ—רלטיה
ד צמ הבוגת אלל םינמרא ןוילימל ףלא
 אל םא ,םתקיתשבו ,ריאנ ארקתמה םלועה
ם תירב־יגב לש ,ףיקעה םעויסבו םתמכסהב
.םיעצבמה לש
ה ירוטסיה־ירפסבש ,תוערואמה לש הז קרפל
, ונממ םלעתהל םיטונ וז הפוקת לע םיבר
ן ד רחא קרפ .בחרנ םוקמ רבחמה שידקה
ן ינעב ,תיאמצע הינמרא תמקהל תוינכתב
י אקירמאה עויסב ,ב״הרא ךכב התליגש
ירמא הריקח־תודעווב ,םירחאלו םינמראל
, ב״הרא לש הבוריסב ףוסבלו ,רוזיאב תויאק
ה ילע לוטיל ,ינמראה ןיגעל התדהא לכ םע
ז א ודמל םינמראה .רוזיאב תויובייחתה
ת ומכתסמ הדהאו תודידי תועבהש םרשבמ
ו השמ תושעל חונ אל רשאכ דבלב םילמב
ם יסרטניא םימייק רשאכ ןכש־לכו ,הזמ רתוי
.םירחא
ארה םלועה־תמחלמ ימימ "יברעה דרמה"

ת ומזגהה ילב ךא הבחרהב ראותמ הנוש

ת ובקעב הירוטסיהה־ירפס בורב תלבוקמה
. םהימודו (באה) יבליפ ,םנרול לש םהירואית
, םיברעל תורתוס תוחטבה ונתינ םהה םימיב
, םיכרותל ףאו םינוויל ,םינמראל ,םידוהיל
 -אשמ להנתה ולא תוחטבהל רשק לכ ילבו
ת ומצעמה ןיב םיידוס םימכסה ומתחנו ןתמו
 הלא םימכסה .דיתעב רוזאה לש ולרוג לע
ה מצעמ יגיצנ לש הריתח ישעמ וענמ אל
ם ישיאו םיפוג ןיב ףאו התלוז דגנ תחא
.תונידמ ןתוא ךותב םינוש
- ירמ״ב םיקסוע םינורחאה םיקרפה תשולש
ת ויוחתפתהבו קאריעב "הינשה תיברעה הד
ו תכלמה דעו יטירבה שוביכה־ןוטלש זאמ הב
־ אב תיטירבה תוינידמב ,ימשאהה לצייפ לש
, תונושארה היתונשב תירוטדנמה לארשי־ץר
ה יתולפמ רחאל היכרות לש התוששואתהבו
.הירחאלו המחלמה ףוסב
א רוק םג וב ץוריו הלק הפשב בותכ רפסה
ה טונ וניא םג רבחמה .אשונב החמומ וניאש
ו יתועד תא גיצהל אלא ולשמ תונשרפ תתל
ת ובושח ול תוארנה תודבועה תריחב ידי־לע
ר פסמ תרכזהל אובמכ בוט רפס והז .רתויב
ה פוקתמ םתוא חוכשל םיטונ ויהש םיאשונ
.ןוכיתה חרזמה תודלותב וז תערכמ

.י .א

ןוספזויג ויתמ

םידדושה םינורבה
ם תורשעתה לע םיהדמה רופיסה
, םייאקירמאה ןוהה־יליא לש
ט ליברדנו ,יגנרק ,ןגרומ ,רלפקור
ם זילטיפקה תפוקתב םירחא םיבר דועו

.ב״הרא לש םדקומה

ם ירוצעמה־תורסח םהיתולועפ רואית
ת וריבעב םיתעל ולבגש ,ב״הרא ירישע לש
ת א וכפה תאז םע דחיו ,דושבו קוחה לע
.ינומה רוציי לש הרידא המצעמל ב״הרא

י״ל 14.50 ריחמה ,םידומע 462

4 4 ו קוש תאצוה 4
ביבא־לתו םילשורי י6*׳

הלועמ זומתמ תורפס ירחושל

טייו .ה רודואית
ןבלה תיבל ךרדה
.ידנק אישנה לש תוריחבה־עסמ
רצילופ־סרפ

י״ל 14 .׳טע 368

טייו םאיכיו
עוצקמה שיא
א ישנה לש תקתרמ היפרגונומ
ןוסנו׳ג ןודניל

י״ל 6.50 .׳טע 172

"רפסה ובגי"
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