
האלפומה ןאמ תחפשמ :רוניבא הטיג
ת ורפסה לש לודגה תויחה־ןג" תא טלובור תאצוהב יילב ץנארפ םסריפ 1922 תנשב
, ןבומכ ,םיאצומ ונא תינמרגה תורפסה לש תנווגמה הנוא׳פה ךותב 1."תינרדומה
ם וקמ ותואב דימת תואצמנה תוישופיח יתש ,"ןאמכירנייה״הו "ןאמסמות״ה תא םג
ת ולעב ןה ןאמסמותה לש ןגמה־יפנכ ,תאז דבלמ .ןהיתועדב וזל וז תודגונמ דימתו

ת ומודא תודוקנ םע םודא־ןבל־לוחכ ןה ןאמכירנייהה יפנכ וליאו םינבל־םירוחש םיספ
.בוש תומלענו תועיפומה ,תונטק
ט עמ אל ומצעל השרהש ףא ,יילב ץנארפ ,בגא .יניצר אשונל הזילע המדקה קר וז

ר אתמ אוה הנה .תולכתסה־ןורשכ רדענ היה אלש יאדו ,ולש תויחה־ןגב םעט־רסוח
ר אתמ ,"םוטסואפ ר״ד״ב ,רתוי הברה םירחואמ םימיב ;זע תרוצב 2 בלוק הטינא תא
ת לעבכ (ןאמ תחפשמל הבורק תישיא הדידי ,בגא ,התיהש) בלוק הטינא תא ןאמ סמות
ה יורק הניא רפסב תומדה יכ רמול ךרוצ ןיא .(היפאב היטאפמיס םנמא) זע ינפ
ה רהמ־דע החנעופ התוהז דא ;האווסה־תולמש המכ דוע הילע שי ןכו3 יתימאה המשב
.השחכה עימשה אל ןאמ סמות םגו

 ןיב לודגה סויפה תנש התיה הקווד 1922 תנש ;״תבכרה תא רחיא״ רבכ יילב ,בגא
, הנושארה םלועה־תמחלמ ימיב םיסחיה תא םינשה וקתינש רחאל ,ןאמ סמותו דירנייה
, ונל םיריכזמ יילב לש וירבד .רובידה תא וילע דחינ דועש תופקשהב ינוש לשכ
ם הידגנתמ תא ,םמד תיצמתב םיחאה ינשל הלעש ,הז ביר עשעיש המכ דע ,ןבומכ
א שונ תורפסה ינקסעמ לזג יגיגחה סויפה ;תינמרגה תורפסה ישנא ברקב םהידהואו

ה יה אל יכ ןאכ ףיסוהל יאדכ בוטה קוידה ןעמל .תויורשפא־ברו חמשמ ,יראלופופ
ע ר דעו בוטמ רביד אל דירנייה .ןאמ תחפשמב דיחיה "זגורב״ה םינפ־םושב הז
ה תיה אל הנכסמה הילוי ךא ;תויביטברסנוקה היתועד לשב ,.דילוי ותוחא םע
ש יא ןיינעתה אל ןכ לעו ,(ןאמ תחפשמב רידנ הרקמ) הבתכ אל וליפאו ,תמסרופמ
ה לדנ־יתלב אשונ םה ןאמ תחפשמב הייחדהו הכישמה ,םיימינפה םיסחיה .בירכ
ה דבועה ןמ תרשעתמ תינמרגה תורפסה האצמנ רבד לש וסוסב .תורעשהו תורבסל
ן יב תוקבאיהה ירהש ,רתוי וא תוחפ ,דחי םיכורכ םלועל ודרי סמותו ךירנייהש
ה צקע היה לטינ ,ויה םיחא■ םישנא אלולו ;הברה תויתורפס תוריצי הדילוה םינשה
.תורחתה לש

ל מנו־רחסמ־ריע ,הינמרג ןופצב הנטק ריעב דלונ םדוקה רודה לש הינמרג ירפוס לודג
ז אמ טעמכ הנש האמ ופלח רבכש הדבועב בשחתהב .1875 תנשב הז היה .קביל םשכ
. םייטנבלרו םיינרדומ ויבתכ לכ המכ דע רבדה עיתפמ ,ןאמ סמות לש ותדלוה־םוי

,הפוקת התואב ודלונש םירחא םירפוס יבתכל ויבתכ תא הוושנ םא רבדה טלוב דוחייב
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 יבתכמ טעמ אל םג .רוא־תונש המכו המכ קחרמ ינרדומה םדאה ןמ רבכ םיקוחרה
 ןכה היה סמות ,רוכבה ןבה היה ךירנייה .םייתניב ונשיתה ,ךירנייה ,סמות לש ויחא
 .םיגושו םיבר םירפס בתכ ןאמ סמות .דירנייה ירחא םינש שמח דלונ אוה .ינשה
 םיששמ תוחפ־אל הכשמתנ—הלא םיפורט םימיב ןימאהל השק שממ—ותריצי תפוקת
 ויבתכ תמישר .(םינש רפסמ ותוא הכשמתנ ןאמ ךירנייה לש ותריצי םג ,בגא) הנש

 ,"רגרק ויגוט" ,"ןטסירט" ,"קורבנדוב תיב" ןוגכ תוריצי תללוכ 1954—1901 םינשב
 /׳הלודגה היצילאוקהו ךירדירפ" ,"היצנווב תוומה" ,"תוכלמ־דוה" ,"הצנרואיפ"
 /׳רמייווב הטול" ,"ויחאו ףסוי" ,"םימסקה־רה" ,"יטילופ־יתלב םדא לש םינויע"
 ."לורק סקילפ לכונה לש ויודיו" ,"םוטסואפ ר״ד לש ותווהתה" ,"סוטסואפ ר״ד"
.הלוכ המישרה וז ןיאו

 ,לודג לעפמב דוסי־יאשונ המכ םימייק ןאמ סמות לש ותריציבש ןוויגהו ינושה ףרח
 ,הלעמ הניא הרזח ;ומצע לע רזוח וניא ןאמ םמות :תועט עונמל ידכ .הז ףנעו ףיקמ
 ךכמ האצותכו וז הנוכתב םיקולה הברה םירפוס לש םהיבתכמ ונל רבתסמש יפכ
 בוש םנמא לפטמ ןאמ סמות .(רקבמה לעו) ארוקה לע הרהמ־דע םיסאמנ םהירפס
 ,קימעמו ףיסומ ,תונוש תורוצב םהילא רזוח אוה ךא ,םיידוסי םיאשונ המכב בושו
 תומגוד המכ קר הנמא .קמוע לש ףסונ דממל הכוז ותריצי ףוג אצמנ ךכמ האצותכו
 תויומדב תישפנ תוהז לש םיווקה ;״םימסקה־רה״ו ״ןטסירט״ ןיב הבריקה :תוטלוב
 לש הלועפה־תוטיש ןיב ןוימדה ;ךבנשא־ןופ בטסוג ,רגרק וינוט ,קורבנדוב ןוגכ
 ־דוה" תרוביגו לחר ןיב שפנה־תבריק ;(וירוענב בקעי לש םגו) ףסויו לורק םקילפ
 בורב הקיסומל דעונש דבכנה דיקפתה תא ריכזהל יוארה ןמו .דועו דועו ;״תוכלמ
 ותוהז לע—בושו בוש תרזוחה הדירטמה הלאשה תאו ,ןאמ סמות לש ויתוריצי
 ךירנייה לש ותריציב םג יזכרמ םקמ תספת וז הנורחא הלאש .ןמאה לש ותוחילשו

 אשונ שדחמ םעפ לכ חתפלו קימעהלו רודחל ,ןאמ םמות לש וז הנוכתש רורב .ןאמ
 ותריצי תא תוארל ול תרשפאמה ,תורפסה־רקוחל רתויב היוצר הנוכת איה ,םיוסמ
 וטע ,ןכאו .רתוי תינללוכ הפקשה ךותמ הב ןודלו רתוי הדיחא הייאר רפוסה לש
.םנומהב ןאמ סמות תריצי לע תורפסה ירקוח
 הלודגה ותריצי םג אוה .ןאמ סמות לש םירוענ־תריצי אוה "קורבנדוב תיב" ןמורה
 ןמו הקיטאמיתה ןמ םהב שיש םירופיס רפסמ םסריפו בתכ רבכ ןכ ינפל הנושארה
 תיב" לע ןאמ סמות דבע םינש שלש .םינשה תצורמב ותביתכ תא ודחייש ןונגסה
 יפל .שארמ םיננכותמה םידממל רבעמ הברה ,וידי תחת לדגו לדג רפסה ."קורבנדוב
 —הליבונל ילוא ,רופיסל התיה תינושארה תינכתהש רבתסמ רפוסה לש ויתומישר

 ,הרוכבה־תאצוהב םידומעה רפסמ הז) םידומע 729 ןב ןמורל אל ןפואו םינפ םושב
 ,ךירגייהו סמות ,םיחאה ינש ונווכתה הליחתש ןאכ ןייצל ןיינעמ .(רשיפ תאצוה
 ;עודי ךירנייה לש ומש היה רבכ םימי םתואב ."החפשמ־ןמוי" ןיעמ דחי בותכל
 הסוח ןיידע ,ונממ ריעצה ויחא ,םמות ;יתורפס םוסריפ ול תונקל קיפסה רבכ אוה
 .הרהמ־דע השבתשה תודלי־תונורכז דחי תולעהל תינכתה .רוכבה חאה לצב היה
תוארוהל עגונש המ .םינוש םיטרפל סחיב ותחפשמ ינב תא ןאמ סמות רקח ,םנמא
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ס מות בייח הז חטשב—תוירנילוק תודוקנ המכ דועו ,םינויפרק תנכהל תוטרופמ
.תשרדנה היצמרופניאה תא ונממ הכסח אלש ,ומאל הדות ןאמ
ת נש התיה וז הנש .25 ןב רבחמה תויהב ,1900 תנשב המייתסנ ןמורה תביתכ
ר רחושו—אבצל סייגתהל ץלאנ אוה .תורחא תוניחבמ םג ןאמ סמות ייחב תורומת
 4,השרפה לע רוא םיכפוש הפוקת התואמ ןאמ סמות יבתכמ .העיתפמ תוריהמב בוש
י משרה קומינה .םיבתכמה בתוכ ול ןווכתה אלש ,ידמל זילע רוא :רמול וליפא ןתינ
י אדכ) .ןעט ךכ ,תינמיה ולגרב םיבאכמ לבס ןאמ סמות .היוקל תואירב היה רורחישל
ה דובע דבעו ,םינומשה ליגל עיגה סמות יכ העודיה הדבועה תא ןאכ ריכזהל קר
ם א ךכ־לכ רורב הז ןיא .(דירגייהב םג ןידה אוהו ;ןורחאה ומויל דע טעמכ הירוס
י רמגל רורב םלוא ;תויאבצה תויוכמסה תא וענכישש םה שדחה סיוגמה לש ויבאכ
ת וחונה־הברמל היהש ,ןאמ ׳בג לשו ןאמ תחפשמ לש דידי ,דבכנ ראות לעב אפורש
ת ובהלתהה־רסוח ילוא .ןודינב ותעפשה תא ליעפה ,יארחאה יאבצה אפורל ברוקמ םג

ם ינוממה תטלחהל והשמ אוה ףא םרת אבצה ירדסל קוריה לייחה לש ןיעל־הארנה
ו ז ןיעמ הרעשה לע תכמוס יתייה אל לבא—ינמרגה אבצל הז ףסונ סכנ לע רתוול
ם ירפסמ ןאמ סמות לש ויבתכמ ,ונרמא רבכש יפכ ,םוקמ־לכמ .םיזוחאה תאמ לכב
 5 סנטראמ טרוק ודידי לא בתוכ אוה וסויג רחאל רצק ןמז רבכ .השעמה־ רופיס תא
, אבצ־ידמב ותוארל הכזי אל דידיה יכ העונצה הוקתב םייסמו ,יאבצה םילוחה־תיבמ
ו יחאל םיבתכמב וליאו 8,םינושארה םימיה ןמ וב המעיפ רורחישל הוקתה—רמולכ
ה שרפב רתויב זילעה ערואמה 7.דידיה אפורה השעמ תא טוריפב סמות רפסמ ךירגייה
, ןועטל זעהש ,ףפרודסט םשב ףתושמ רכמ לע דירנייה ינפל םמות לש ותנולת אוה
ס מות .םינפ־תדמעה ידי־לע יאבצה תורישה ןמ קמחתה סמות יכ ,ןאמ אמאל בתכמב
ה ארנה לככש תורשפא 8,תיטפשמ העיבת לש תורשפא ךירנייה ינפל ריכזמ וליפא
ה שרפ היואר עודמו .תמאב ימוק אוה "הלילעה" לע סמות לש ומעז .השממתנ אל
ת ליחתב יאבצ תורישל ותובהלתה־רסוח ,תישאר :תוביס יתשמ ? הילע בכעתנש וז
ם לועה־תמחלמ תונשב תצלואמה תיטוירטפה ותוגהנתה םע הפי הלוע וניא האמה

ן אמ סמות תוקמחתה ןיב רשקמה טוחה איה ,רתוי הבושח ,הינש הביסו ;הנושארה
ל ש םיבוהאה וירוצימ דחא ,לורק סקילפ הב האלפנה הניצסל יאבצה תורישה ןמ
ו ב ויה אל אליממ .יאבצ תורישל ותורישכ תא םינחובה יניע תא זחאמ ,ןאמ סמות
ס קילפ .לורק סקילפ לצא תאזכ הביחב םראתמ אוהש תונורשכ םתוא ןאמ םמותב
ו ילכנ תא שרי אוה ;םיטושפה םילכונה ךרד לע לכונ היה אל ,תעדל תאז ,לורק
ם ינמאה לש ,העודי הדימב ,םגו ,םיאמרהו םיבנגה לש םנורטפ ,םמרה לאה ןמ רשי

ם ייתונמא אלא םימשוגמו םיסג םניא םקילפ לש וילכנש ןאכמ ;יודב םלועב םיקחשמה
ל ש וז ןוגכ תיזוידנארג תואמרל ללכ לגוסמ היה אל ןאמ סמות ,יאדו .ןח־יאלמו
ה פי אצי ,ובש תינגרובה תידוסיה תוניגהה תולבגימ לש םוחתב ,לבא ;לורק סקילפ
, ותוא םיאצומ ונא רבכ םיטעמ םישדח רובעכו .יאבצה תורישה ןמ ורורחיש ןחביממ
.שמשה־תיוקש הילטיאב ,ויחא תרבחב ןמזה ןמ קלחו םמורמ חור־בצמב
תיב" .רואל "קורבנדוב תיב" אצי ,1901 ־ב ,הילטיאב ןאמ םמות לש ותייהש תעב
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. החטיבבו טאל וכרד השע אוה ךא ,ותעפוה םע תררחסמ החלצהל הכז אל "קורבנדוב

ן אמ סמות הכז ,ןמורה םסרפתנש רחאל םינש הנומשו־םירשע רמולכ ,1929 תנשב
ו מלעתהו "קורבנדוב תיב" תולעמ תא םהירבדב ושיגדה סרפה יטפושו—לבונ־סרפב
. ןאמ סמות תא הזיגרהש תומלעתה ,(1924) רואל םייתניב אציש "םימסקה־רה״מ
ת קולח רחאל םיטעמ םישדח ,די׳ז הרדנא לא ןאמ סמות לש ובתכמ הז ןינעב ןיינעמ
, וילע ולבקתנש תובוגתו "םימסקה־רה" תא ןאמ סמות ריכזמ הז בתכמב 9.לבונ־סרפ
ס רפב הכז יכ ריעמ אוה ןכו ,םימי םתואב עיפוהל דמעש יתפרצה םוגרתל רשקב
, דתיה ותעדש ,םירקבמה דחא ."קורבנדוב תיב" ,ולש םירוענה־ןמורל תודוה רקיעב
. "םימסקה־רה" דגנ תופירחב ותעשב אטבתה וליפא ,סרפה ןתמ תעיבקב תועירכמה ןמ
ת יב" ירהש ,ףיסוהל ןאמ רהממ ,ירמגל תיעטומ תידבשה הימדקאה תסיפתש אלא
ר שא הרקויהו םוסריפה ,הדמעה תא םלועמ ול הנקמ היה אל ומצעלשכ "קורבנדוב
, "תעשעשמ" איה וז השרפ םאו .סרפה לבקמכ וב רוחבל הימדקאל ורשפיאש םה
א לו ומצע ןאמ סמות אלש ,הדבוע רתוי דוע תעשעשמ ירה ,ןאמ סמות תרדגהכ
ב תכ רתויב תובושחה ויתוריצי תא :םימי םתואב שארמ השחנל ולכי אל םירחאה
־ השעמו "ויחאו ףסוי" סופאה םה אלה ;לבונ־סרפב הכזש רחאל םינש ןאמ סמות
ו ליפאש ותעשב ואצמ םידבכנה םיטפושהש רחאמ ."סוטסואפ ר״ד" לש םיזרה
ה טעמ תובהלתה םילגמ ויהש חינהל שי ,ונממ ומלעתהו ידמ זעונ "םימסקה־רה"
."סוטסואפ ר״ד" ארקמל רתוי דוע

*
ן ובשח לע ולש םירוענה־תריציל זרפנ לקשמ סוחיי דגנ ןעט ומצע ןאמ סמות םא םג
ב הז־הרכמ ,ראשנו ,היה "קורבנדוב תיב" הנה ,רתוי תולשבו רתוי תורחואמ תוריצי
ם ידיתעש רפסמ־םיאשונ לש חותיפ הז רפסב שיש םוש לע ,רקוחל .רקוחלו ףרגויבל
ד יקפת היה הקיזומל .לשמל ,הקיזומה אשונ—וייח־ימי לכ ןאמ םמות תא קיסעהל ויה
ל קש ותוריעצבש אוה הרקמ אל .ןאמ םמות לש ותריציבו וייחב ,עירכמ ילוא ,דבכנ

ר וכבה ויחאש העש ,ודועייו ודי־חלשמ הקיזומה היהתש תורשפאה תא ןאמ סמות
א ל םג םא .הביתכל םיחאה ינש ונפ ףוסבל .רויצה רבעל המ־תפוקת הטנ ךירנייה
־ יתלב הארשה רוקמ ןאמ םמותל הקיזומה ול השמיש ירה ,יעוצקמ יאקיזומ השענ
ס מותמ הפריה אלש ,רחא אשונ ."סוטסואפ ר״ד״ל דעו "קורבנדוב תיב" ןמל ,הלדנ
: רמול בטומ אמש וא—רפוסה תייעב אוה ,ןאמ ךירנייהמ הפריה אלש םשכ ,ןאמ
, תדבוכמ תינגרוב החפשמ לש הז אצאצל ול ויה הארנה יפכ .ללכב ןמאה תייעב
ט עמכ ,רחבש דע םיטעמ אל םיישפנ םיקבאמ ,קביל ריעה ןמ רוטאניס לש הז ןב
ת יזיפאטימ הקדצה שי םא םיתעל המת ןאמ סמות .רפוסה לש ודי ־חלשמב ,וחרכ־לעב
, יניצר רומוהב ,ומצע לע רמא םעפ אל .ךכ־לכ ץוחנ וניאש ,ןמאה לש ומויקל

ז  םינגוהמ םיחרזא ןיב ,רפוסל ,ול המ .םייניע־תזיחא לע תססובמ תירוביצה ותדמעש
ו רואיתב ,"קורבנדוב תיב״ב רבכ עיפומ הרבחב ןמאה לש הקיטמילבורפה ןמ והשמ
ך רעל) הרשע־שש ליגב תמ םנמא גונעה קורבנדוב ונה .ריעצה קורבנדוב ונה לש
תוחתפתה ללכל עיגהל קיפסמ אוה ןיאו ,(ויבא וילע תומב ןאמ סמות לש וליג
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ו גממ תלטונ ,וייח ןכות איהש ,הקיזומה .םייחה ינפב ןוסיח ול ןיא .המלש תיתונמא
ר פסה .קורבנדוב־תיב תרגסמב ריעצה ונה תא תוארל שי םנמאו .תויחל ןוצרה תא
ן ורחא רצנ אוה ונהו ,הנשמה־תרתוכב רמאנש יפכ ,החפשמ לש התדירי תא ראתמ
ת וריציב עיפומו רזוח תוומהו תונמאה ןיב רשקה ךא .שארמ הילכל ןודנו וז החפשמל
ו יגוט" הליבונב ."סוטסואפ ר״ד״ו "היצנווב תוומ״ב ומכ—ןאמ סמות לש תורחא
א וה ,ונה ומכ אלש .ונהל ותוהמב בורק וינוט .זכרמב ןמאה תייעב תדמוע "רגרק
־ רוחש ,וינוט !ריחמ הזיאב ,םלוא .חילצמ (רפוס) ןמא ךפוה אוה ,ותרטמ תא גישמ
, םימיענהו םילילקה ,הבשחמה־ירסח ,םייניעה־ילוחכ לא ךשמנ ,הגותה־דבכו םייניעה
ב הוא תרגסמל ץוחמש ןמאה .םיינוניבה תא בהוא אוה .דוקירב ןחב םהילגר םיעינמה
ם הו ,תויעב םהל ןיאש ,תרגסמה ךותבש םינגוהמה םיחרזאה תא ,םינגרובה תא
ו ינוט .ךכ־לכ תונדועמ תושוחת םהל ןיאש םושמ אלא ער ןוצרמ אל ,תצק םיירזכא
ם דה תלעב ,וכותב ומא תשורי ילוא .וילע תבאוד ושפנ ךא ,ושקובמ תא גישה רגרק
, תינופצה ריעב ומוקמ תא אוצמל ול תנתונ הניאש איה ,קחרמל םיעוגעגהו רזה
ת ובר ןאמ סמות ההת קפס ילב .םייניע־ילוחכ הישנאש ,הרקה רחסמהו־למנה־ריע
, ויבא תיבב לגרוה הב הייזעעה תרגסמל ץוחמש הז םויק לע ,ןמאה לש ודועיי לע
ו תדובע ךרד ,תוגהנתהו סומינ יללכ לע תיטנאדיפה ותדפקה .קביל ריעה ןמ רוטאניסה
ה עפוהל עגונה לכב תומכסומב הזיחאהו תמיוסמ תושקונ לע הרימשה ,תיתטישה
ה יופצ ־אלהו הכוראה וידודנ ־ךרדב םג םהילע רמש ןאמ סמותש םירבד—תינוציח
ה רבחל תוכייתשהה ןדבא לע יוציפ ןיעכ םה הלא אלה—1933 תנשב הליחתהש
ר בגתהל היה רשפא־יאש תונורשכו תויטנ לשב ,ריעצ ליגב דוע תססובמהו תנגוהמה

.םהילע
ם יווק ,ןבומכ ,שי םהינשבו ,קורבנדוב ונה לש ותומדל ףסונ חותיפ אוה רגרק וינוט
ס מות .ןרצוי םע ירמגל ולא תויומד תוהזל ונל לא ךא .ריעצ ליגב םרצוי לשמ םיבר
ג רובגניאב םיעוגעגבו רעצב ןנובתמ ,וינוט ומכ ,דצה ןמ בל־באכב דמע אל ןאמ
ר יכה התוא ,םייהסגנירפ היטק ירחא תובהלתהב רזיח ןאמ סמות .םייניעה־תלוחכ
ד רפלא רוסיפורפה לש םתב התיה היטק .1905 תנשב השאל האשנו 1903 תנשב
ת א בזע םימיל ;ידוהי דלונ םייהסגנירפ דרפלא ;םוד תיבל גיוודהו םייהסגנירפ
ם תב ,תיטנאטסטורפ התיה גיוודה ותשא ;תרחא תד ומצע לע לביק אל ךא ,תודהיה
, םוד גיוודהו 01"׳ץאדארדאלק" יריטאסה ןועובשה ידסיממ דחא ,םוד טסנרא לש
. ןחורל םיניבמ םניא ןהילעבש םישנ לע םינמור תרבחמו םישנה תויוכזל תמחול
ה יטק יאושינ ויה תויודעה לכ יפל .םייניע־תרוחש התיה היטקש רמול אוה רתומל

ה ניא גוזה־ינב ןיבש הינומרהה .דאמ םירשואמ םיאושינ ןאמ סמותו םייהסגנירפ
ם ירבדל דעו ויבתכמו ומצע ןאמ סמות יבתכ ןמל ,תובר ךכל תויודעה .קפסב תלטומ
ל ש םהיאושינו םתשיגפ לע םיסקמ רואית .םהל םיבורקה לש הפ־לעבשו בתכבש
ו רפסב .ןאמ סמותו היטק לש רוכבה ןבהו ינשה דליה ,ןאמ סואלק בתכ וירוה
, החפשמה־ינב בורכ ,אוה ףא) ןאמ סואלק רפסמ 11,"הנפמה תדוקנ" ,יפרגויבוטואה
וויק רשא ,םישיגרו םידדוב םינש ןיב תירב" וז התיה ,(קהבומ יתורפס ןורשכ לעב
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17(  ׳ע) ״ומצע ינפב םהמ דחא לכל ידמ הדבכ התיה ילואש הכרעמב דחי דומעל
 ןתילכתש תירסומ הטלחה ,ןבה יניעב ,איה םיניקת םיאושינ־ייח תונבל באה תטלחה
 אלא םירוהה לע קר אל םידמל ונא ןבה ירבדמ .תוומה לא הזעה הכישמה לע רבגתהל

 לש םואתה־ חאה םש לע סואלק—ןאמ סמות ךירנייה סואלק לע ,ומצע ןבה לע םג
 רבגתהל חילצה אל ןאמ סואלק .באה םש לע סמות ,לודגה דודה םש לע ךירנייה ,םאה

ל ש תויחאה יתש) ןאמ תחפשמב החוור התיהש ,תוומה לא תימוהתה הכישמה לע
 ומע־ינבש ינמרג ,לודגה ויבא לצב דמועה רפוס ,ןאמ סואלק .(ודבאתה דירנייהו סמות
 21־ב .תוומה ייותיפ ינפב דמע אל ,יאקירמאה אבצה תרגסמב םהב םחלייש ול ומרג
 רחאל םיטעמ תועובש דבאתה אוה .רבקנ םג םשו ,ןאק ריעב דבאתה 1949 יאמב

ו תוחאלו ומאל שידקה רפסה תא ;״הנפמה־תדוקג״ל םירבדה־תירחא תא בתכש
ת עשב ןגינ ,םיחאה ריעצ ,ןאמ (יביב) לאכימ .רתויב הבורקה ותדידי התיהש ,הקירא
 .דפסמ םוקמב ,היוולה

ה תיה ושפנש ,יאקיזומ ,םואלק ,םואת־חא םייהסגנירפ היטקל היה ,ונרכזה רבכש יפכ
. "םיגגוזלווה םד" ,ןאמ סמות לש רופיס םסרפתנ 1921 תנשב ,הנהו .השפנב הרושק
, םא יכ ,םילודגה ןאמ סמות יבתכ לש םבור־בורכ ,רשיפ תאצוהב אצי אל רופיסה
ח אב וניינע הז רופיס .ןכנימב "סוזטנפ" תאצוהב ,יטרפ סופדבו תמצמוצמ הרודהמב
א יה—ותבהוא הניאש רבגל אשניהל תדמוע תוחאה .וזל הז דאמ םירושקה תוחאבו

־ תדימב .תושיא ירשקב תוחאהו חאה םיאב הנותחה ינפל דועו—היחא תא קר תבהוא
ב רע ותוא םרוקיב לש ידמל תינויגה האצות אוה תוחאהו חאה לש הז השעמ המ
־ תעבט" רוזחמה ךותמ) רנגאו לש "דירפגיז" הריפואה התלעוה םש הריפואה־תיבב
ם הב שי החפשמהו עקרה תריווא ירה ,תונורכזהו םירואיתה לכ יפל .("גנולבינה
ס מות אטבתה םוסריפה רחא רצק ןמז יכ ןאכ ריכזהל יואר .םייהסגנירפ תיבמ והשמ
א וה רופיסהש רמוא אוה דראהרג הלדא תרפוסה לא בתכמב .רופיסה תונגב ןאמ
ם יוסמ אשונב ןיינעתהל ןאמ סמות ליחתה רשאכ ,בגא 12.ידמ עטוקמו הינש הגרדממ
א שונה לא בוש רזח תרחואמ הריציב ןכאו .ונווגלו וקימעהל ,וילא רוזחל גהונ היה
ע שעשמה ןמורל הנווכה ;(ןבו םא תבהא םג ךכל ףסונבו) תוחאו חא תבהא לש
ם יבוט םיסחיב דימת היה ןאמ סמותש ןייצל יאדכ ,העטמ םשור עונמל ידכ ."רחבנה"
.םייהסגנירפ סואלק וסיג םע דאמ
ל ווע ירה ,הלעב ידימ היטק הלביקש ידמל תקפקופמ הנותח־תנתמ ונרכזה רבכ םא
. 1909 תנשב םסרפתנש ,"תוכלמ־רדה" ןמורה תא הז םוקמב ריכזנ אל םא השענ
י כ המודו ,םייהסגנירפ היטקו ןאמ סמות לש םהיאושינו םתבהא תא ראתמ הז ןמור
ה מיסקמה השאה :חכשנ אנ לאו .וזמ רתוי הפי םיאושינ־תנתמ השא הלביק אל םלועמ
ת א תאשונ ,"ויחאו ףסוי״בש לחר איה אלה ,ןאמ סמות יבתכב רתויב הבוהאהו

.םייהסגנירפ היטק לש הינפ־יוות
♦

ל ש םשוביג תליחת רחא בוקעל הנהנ ןאמ סמות יבתכ לש רקוחהש רבכ ונרכזה םא
שממ רעסנ ףרגויבה ירה ,"קורבנדוב תיב" םירוענה־ןמורב רפוסל םייניפאה םיאשונה
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, ומצע רפוסה ייחב תולבקה םהל אוצמל רשפאש תוביסמהו םישנאה ,םיטרפה עפשמ
 קורבנדוב תחפשמש קפס לכ ןיא .הריציה זכרמ אוה־אוהש ,םירוהה רוד ייחב טרפבו

ן יינעמו תועמשמ ןהל ףאש תויצאירו ,ןבומכ ,תולק תויצאירווב ,ןאמ תחפשמ אי,ר
 ןאמ תיב לש םימדוקה תורודה .ןאמ ךירנייה ,לודגה חאה יבתכ םע ןתוושהל רתויב
ה נירטקו יטראמ דירגייה ןהוי ,אתבס ירוה ."קורבנדוב תיב״ב אלמ גוצייל םיכוז

ה קיתו החפשמל רגרק םשה ,בגא .רגרק םדמו רגרק טכרפלכ ןמורב םיעיפומ ,תבזילא
ו נהכ אוה ףאש ,"רגרק וינוט״ב בוש עיפומ תינופצ למנ־ריע התואב תסחוימו
ם ייורק םה ןמורבש ,בסה ירוה םיעיפומ ןכ .רפוסה לש תיקלח הלצאה קורבנדוב
ן אמ דנומגיז ןהוי ,הבסהו בסה .פמשוד תיבל קורבנדוב טנאוטנאו קורבנדוב ןהוי
, םירוהה רוד .יסטב ותשאו קורבנדוב ןהוי לוסנוקה םה אלה ,יטראמ תיבל תבזילאו
, ןאמ סמות לש ויבא .וב תועטל ןיאש טוריפבו הבחרהב ראותמ תודודהו םידודה

א והו ;קורבגדוב סמות רוטאניסה אוה ,ןאמ ךירנייה ןהוי םמות רוטאגיסה אוה אל,ך
ן מ ורייתשנש תונומתב םילכתסמשכ .רפסה לכב רתויב תניינעמה תומדה ילוא
ת יב״ב הזכ טוריפב ןאמ סמות ראית ימ תא טלחהב רורב ,יקבילה רוטאניסה
 ,קורבנדוב סמות לש ומפש לע הברה םימעפ רפוסה בכעתה ,לשמל ,ךכ ."קורבנדוב
. םינפה ידצ ינשל םיכושמו קד דע םילסלוסמ ויתוצק ינשו הבר הדיפקב יושע היהש
ן נובתהל יד .חפוטמ יושע ,רכזנה גוסה ןמ ראופמ םפש ןאמ רוטאניסל היה ,ןכאו
, הברה םישנא לש םהינפ לע אצמנו הנפואב םעפ היה הז ןוגכ םפש ,ןבומ .םולצתב
. הנומתל םיפרטצמ הברה םיטרפ ךא ;החכוהו תודע שמשל לוכי וניא ומצעלשכו

, םצעב .עגרכ ונראיתש ינפקותה גוסה ןמ אל םלוא ,םפש חמיצ ןאמ םמות םג ,בגא
ם ירפסמ "קורבנדוב תיב״מ םיפד הברה—התיה המודמ באה לש ומפש תונפקות םג
ל ע תופחל האבש תוינוציח ,ותוינוציחל רוטאניסה לש טעמכ תינלוחה הגאדה לע
ה ילוי היה הירוענ־םש רשא ,ןאמ הילוי ,םאל סחיב בצמה אוה הגוש .ימינפה סרהה
 תירותסמה ,המיסקמה השאה ,קורבנדוב הדרג ,ןבומכ ,יהוז .םנורב הבליס־הד
ת שבול ןאמ הילוי ,ותומדבו ומלצב שממ עיפומה ,באה ןמ לידבהל ,םלוא .תכשומהו

. רעש־תרוחש התיה ןאמ הילוי .רעש־תמודא איה קורבנדוב הדרג .יהשלכ תשופחת
ה ילוי לש היקרועב .רוניכב תנגנמ קורבנדוב הדרג וליאו ,רתנספב הנגינ ןאמ הילוי

ז מר לכ ןיא ךא ,התביבסמ תגרוחו האלפומ איה הדרג .ילואירק םד תצק םרז ןאמ
ד חוימב ,רוטאניסה לש תויחאהו חאה ןה רפסב תובושח תויומד .הנוש אצומל
ר מול שי .ינוטו ןאיטסירכ תומשב םיעיפומה ,ןאמ הטילופיה תבזילאו ןאמ ךירדירפ
ר וצי אוה ןאיטסירכ .הקווד תודורו םייפקשמב הדודבו דודב ןנובתה אל ןייחאהש
ר אתמ "קורבנדוב תיב" םא .חור־ילוחל הסחמ תיבב וייח תא םייסמה ,ידמל בולע
. רתויב היולגה הרוצב וז העיקש למסמ ןאיטסירכ ירה ,החפשמ לש התעיקש תא
ך א ,הדובא הכרעמהש עדוי אוה .םייאמה לרוגב םחלנ קורבנדוב סמות רוטאניסה
, הלקה ךרדה תא דימת ול רת אוה .ןאיטסירכ ןכ אל 13.ימצעה־ודובכ לע רמוש אוה
ת בוגת איה תינייפא .תוירחא לכמ רענתהל ידכ םיינפוג םימגפ ובלמ הדובו
לכש ,אוה .הכומו המורמ ומצע שיגרמ אוה :וינפל תמ סמות רשאכ ,ןאיטסירכ



ר ו נ י ב א ה ט י ג128

 םיוקמ חאה יגשיהש ומצע תולשהל הסנמ היהו ,ףוגה יעגפ לע ןנולתמ היה וימי
 התע דייצ היה אוה—שונא הלוח ,ןאיטסירכ ,אוהש העש אירב חאהש ךכב טושפ
 .וז הנושמ המחנ לע רתוול

 סמותש העש תימוק תומד איהש רורב םלוא ,רתוי דהוא רואיתל התכז קורבנדוב ינוט
 .המואמ התוא םידמלמ םניא הילע םיאבה תונוסאה לכ .תיגארט תומד אוה קורבנדוב
 ןיא ךא—דאמ המע וערה ןכא םייחהש ,םישימח תב השא איה רפסה לש ומויס םע
 ןושארה דומעב ונשגפש ,הנומשה תב ,טעמ הקיחצמו תקנופמ הדלי התואמ הנוש איה
 אלש ריעצ רבג ינוט הבהא ,תרשואמו הרצק הפוקת ךשמ ,הירוענ־ימיב .רפסה לש
 אשניהל הילע ועיפשה ןכ לעו ,קורבנדוב תיב לש יתחפשמה סוחייל םיאתמ היה
 תוחפ הברה תחלצומ התיה החפשמה תריחבש התיה רבדבש הינוריאה .רחא והשימל
 .םישוריגה רחא הירוה תא המישאמ הניאו בל־תבוט איה ינוט ךא ,ינוט לש התריחבמ

 העמשש תופקשהו םיטפשמ המכ ינוטל וראשנ הדיחיהו הנושארה התבהא ימימ
 תומוקמב הירובידב םיתעל תבלשמ איה הלא םיטפשמו ,ןטר1מ הבוהא לש ויפמ
 תדבעמ הניא איה .הלודגה התבהאמ ינוטל ראשנש לכ והז .רתויב םיירשפא־יתלב

 -יתלב הנומתל םתפרצמו םתוא תטקלמ טושפ איה ;תונויסנה תאו םימשרה תא
 .הידגארטה תארקל חתפתמ סמות .הגתשמ־יתלבו תיטאטס תומד איה ןכל .תינגומוה
 .תימוק תכפוה איה ןכ לעו הנתשמ הניא ינוט
 םיטלוב םיחרזאו החפשמ־יבורק ,םינוש םישנא דוע תוהזל רשפא ולא תויומד דבלמ

 ינימ לכ קביל ריעב ומסרפתה ןמורה תעפוה רחאלש ךכ ידכ דע .קביל ריעה לש
 ןאמ םמות תא ומישאהש ויהו ,רפסבש תויומדה תוהז לע םיינויצאסנס ״םייוליג״

 .״לוז״ חתפמ־ןמור בתכש
 ,רומאכ ,ויה הלא .קורבנדוב תחפשמל ןאמ תחפשמ ןיב תוהז לע ונרביד ןאכ דע
 סמות רוטאניסל .תועמשמ־בר יוניש שי םינבה רודב .החפשמה לש היתובא תורוד
 ,תרדרדימ החפשמל גונעו ךר רצנ ,דחא ןב קר דלונ הדרג הפיה ותשאלו קורבנדוב

 טעימ רשאכ ,םימיל .ורצוי לע דאמ בוהא ,קורבנדוב ונה ,הז ןב .הילכל שארמ ןודנש
 םיווק ונהב שי .ונה תא הבוטל רכז ןיידע ,ולש םירוענה־תריצי תובישחב ןאמ סמות
 .ןאמ סמות לש וז הניא קורבנדוב ונה לש וייח־ךרד ךא ,ורצוי לש םייפרגויבוטוא
 ןמאהש ןאמ סמות אוה קורבנדוב וגהש רמול היה רשפא ,רתי־טושיפ ךכב היה אלול
 ,העיבק התוא .תויחל חוכ וב אצמנ אל ןכלו עמשוממה חרזאה תא ירמגל עירכה ובש
 .ךבנשא־ןופ בטסוג רפוסה ,״היצנווב תוומה״ רופיסה רוביג יבגל םג הנוכנ ,בגא
 ךירנייהל ןאמ סמות בתוכ 1901 תנש ראורבפל רשע־השולשבש ןאכ ריכזהל יאדכ
 ,התורמל ןותנ תויהל רשפא ךיא ןיבא אל םלועל !תוומה איה תורפסה״ :ויחא
 :הז אוה ונדמלל לכותש המ בטימ ,רבד לש ופוסב !תונמאנב התוא אונשל ילבמ
 ותואב .(רוקמב רוזיפה) ״םייחל ,וכופיהל עיגהל תורשפאכ תוומה תא סופתל

 ןכמ־רחאל שדוחמ תוחפו ,תודבאתה תובשחמ בגא־ךרדבכ ןאמ סמות ריכזמ בתכמ
 השעי אל ,סמות ,אוהש ןייצמו !עיגרמ ,1901 סרמב העבשב ,חאל בתוכ אוה בוש
 גואדל ךירצ וניאו הילטיאל שפג־תחונמבו הןלשב עוסנל ךירנייה לוכי ;״תויוטש״
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" תויוטש" הלמה תועמשמל סחיב ססהמ דצה ןמ ארוקה ןיידע םאו .רתוי ריעצה ויחאל
ו תנווכ ןאכש םילקבש־לק לצ ףא ריישמ וניא בתכמה לש וכשמה ירה ,הז רשקהב
. ןמאכ אל ךא ;םדאכ ,טרפכ תוומה תכישמ לע רבגתה םימיל .תודבאתהל סמות לש
 אוהו ,ןאמ סמות תריציל תרתוכה־תלוג ,"סוטסואפ ר״ד״ב ורדה לכב עיפומ תוומה
ת וומה לע הבשחמה .םינשה ןיב דירפהל ןיאש דע הריבכ תיתונמא תלוכיב בלושמ
ת יזיפ הניחבמ אלא םייזיפאטימ םיעוגעגב קר אל ןאמ תחפשמב םיכלהמ הל האצמ
, הכרד יפ־לע הללמוא ןהמ תחא לכ ,ןאמ הילויו ןאמ הלראק ,תויחאה יתש :שממ
ה לראק .םיחאה ינש תוריציב אצמנ ,הלראק תא דחוימבו ,ןהיתש תא .רומאכ ודבאתה

. עשתו־םירשע תב איהו ,1910 תנשב ,ףא־ירחב םייחה ןמ הדרפנש הנושארה התיה
ת ודבאתהב האור אוהו ותוחתפתהב הז בלש ןמזמ ןאמ סמות רבע רבכ ןמז־קרפ ותואב
ב תוכ הלראק תומ רחאל .ודועיי תא אלממה םדאל תרתומ הניאש השלוח ,ירסומ םגפ
ם הילא הנופ אוהש רתויב םיטעמה םישנאה דחא ,גרבנרא לואפ ודידיל ןאמ םמות
ת לגוסמ הלראק התיה ול" :ישילש ףוג לש קוחיר ןושלב אלו ברוקמה חכונ־ףוגב
. תאז השוע התיה אלש רובס ינא ,הז השעמב ונלוכל הללוע המ המצעל ןיימדל
ל ק וניאש ןינע ,הנכסמה הלראקל תוכז דצ אוצמל הסננו לכה לע רבדנ דוע-------
ו תודבאתה רחא .תונחלס תוחפב ףא תודבאתהל ןאמ סמות םחיתמ םימיל ."ךכ־לכ
ג ייוצ) חונמה לש הנושארה ותשא ,גייוצ הקירדירפל ןאמ סמות בתכ גייוצ ןפיטס לש
ת וירחא שגר לכ שח אל [גייוצ ןפיטס] אוה םאה" :(הינשה ותשא םע דחי דבאתה
י  ותוקלתסהמ השק ובזכאתה קפס ילבש ,לודג ומש היה םהיניב םיפלאה־תואמ יפלכ
ך ורע־ןיאל השק םידודנה־םחל םהל רשא ,לבת תוצק לכב לרוגל םיברה םירבחה יפלכ
״1 תירמחה הגאדה רסחו ץרענה ,ול היהשמ
ם ינוש תושגר .סואלק ונב לש ותודבאתה התיה ןקזה ךראירטפל רתויב השק הכמ
ו ל תודוהל ,6.7.1949־ב ,ה?ק ןמרה לא ןאמ סמות רגיש ותוא בתכמב םיפקתשמ
ק פס ןיא ,יהשלכ תימצע־המשאה םגו ,לבאהו רעצה םע דחי .רעצב תופתתשהה לע
ה חפשמה יפלכ אל—ויתויובייחתהב דמע אל סואלק .הבוחל סואלק תא ןד אוהש

־ תריצי זאמ ויתופקשהב ןאמ סמות רבע הכורא ךרד .הרבחה יפלכ אלו הבורקה
.ולש םירוענה
ן יב לדבהה בר ןאכו .קורבנדוב תיב לש ןורחאהו דיחיה ןבה אוה ונה ,ונרמאש ומכ
, ןאמ הילוי ותשאלו ןאמ סמות רוטאניסל ירהש ,ןאמ תחפשמל קורבנדוב תחפשמ
ה יה ינשה ;רוכבה היה ןאמ ךירנייה :םידלי השימח ודלונ ,סנורב הבליס־הד תיבל
ך כ־רחא ;(ךירנייה ןהוי סמות :הבוטה תיתחפשמה תרוסמל םאתהב ,אלמה ומש) סמות
ה יה רוטקיו .רוטקיו ןטקה חאה דלונ ףוסבלו ;הלראקו הילוי ,תויחאה יתש ודלונ
, האובתב רחסמל הרבחה הקרופ באה תומ רחאל .באה תמ רשאכ דבלב םייתנש ןב
ה רבעו יתחפשמה תיבה תא םאה הרכמ ךכיפל .החפשמה שאר חינהש האווצל םאתהב
ם לועמש רבתסמ .רתוי הזילעהו תימורדה ,ןכנימ ריעל ןטקה ןבהו תונבה יתש םע
ת ותימצל םוקמה תא הבזע הבש תוריהמ .קביל ריעב הלש ךותב המצע השח אל
רבכ ןכנימ ריעל םינטקה הידלי תשולש םע םאה הרבעשכ .וז החנה רשאל הב שי
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ר ככ ןאמ דירנייה .םמצעל ךרד שפחל ,ךירנייה טרפב ,םילודגה םינבה ינש ולחה
, רפסה־תיב תא הכ־יא םייס ,קבילב ופגב ראשנ סמות וליאו ;ומצע תושרב דמע
י נשל .םייאמצע םירוגמל רבעו תועסמל אצי ךכ־רחאו םאל הרצק הפוקתל ףרטצה
, דיה ךירנייה .באה ןובזעמ ,הלודג אל םג םא ,העובק הסנכה התיה םילודגה םיחאה
, קפס ילב ,היה אוה .רדתסה םמות .תיפסכ הכובמב יורש אוהש דימת ןנולתהל גהונ
ת חפשמל קורבנדוב תחפשמ ןיב ינושה ןינעל רוזחנ ךא .םיחאה ינש ןיב רתוי יתטישה
ן ובשח יפל .השימחה ךותמ העברא תטמשה ןינעל ,קויד־רתיב :םינבה רודב ןאמ
ר יעבש תיתחפשמה הירוטסיהל ךייש רוטקיו ןטקה חאה ןיא רבכ ,םיאנתהו ןמזה
. הזילע השרפ ללכב איה םילודגה םיחאה ינשל ןטקה רוטקיו לש ויסחי תשרפ .קביל
ה נהנ היה םא בר קפס ;סמות ויחא לש ויבתכמ תא ארק אל ןכסמה רוטקיווש בוט

.הז האירק־רמוחמ
ב תכמ .2.2.1922 ,םרטרב טסנרא לא ןאמ סמות לש ובתכמ אוה בלל־עגונו ינפשוח
ן יב בירה .ןאמ סמותו ןאמ ךירנייה ןיב תוסייפתהה רחאל םיטעמ םימי בתכנ הז

ת ישיא תורחתמ םינשה ךשמב חתפתה םירחתמה־םיאנושה־םיבהואה־םיחאה ינש
־ תמחלמ) המחלמהו ןאמ םמות לש תכבוסמה השרפה לכ .השק תיגולואידיא תקולחמל
 קולחמב הבר הדימב הליחתה ,תחנ־יאו הנבה־יא הברה המרגש ,(הנושארה םלועה
 ונשב החקלתה ךא ןכ ינפל תמייק התיה רבכש תקולחמ ,ןאמ סאמותו ךירנייה ןיבש
ם יחאה ינש תא דחיאו יצאנה םויאה אב רשאכ ,םינש רובעכ קר לילכ הלסוחו המחלמה
 הביתכ לכמ רזניהל ומצעל הבוח ןאמ סמות שח המחלמה ץורפ םע .דחא הנחמב
י בגל .רומג־אלה "םימסקה־רה״מ דרפנ ךכו ,םואלה יכרצל םירשימב תנווכמ הניאש
ש יגדהל שי .לודג ןברק םא יכ םינפ־תדמעה וז התיה אל ןאמ סמותכ יתטיש דבוע
ה יה םג אוה .תורמגומ־יתלב תוריציו םירבד־יעטק וירחא ריתוה אל טעמכ אוהש
ה יוצימל עיגהש דע ,הריציל הריצימ !ביחרמו וב קימעמו שד ,םיוסמ אשונל רזוח
ק יספה ןורחאהו יעיברה ךרכה ןיבל ףסוי ירופיס לש ישילשה ךרכה ןיב םנמא .אלמה
ה טול" תא הבר תולקבו ףטשב בתכו ,אשונה ןמ תצק "ררוואתהל" ידכ ,ותדובע תא
ל לכ־ךרדבש ףא—"טעה ןמ ול חליק" שממ ,ולש ותודע יפל ,הזה ןמורה ."רמייווב
, השרד "ויחאו ףסוי" המוצעה היגולארטטה לע םיקנעה־תדובע .1טאל דבוע היה
ת א םעפ הררועש הנקזה השאה לש םיסקמה רואיתה רחאלו ,הלק הקספה ,הארנכ
ו לש "ףסוי״ל תונמאנב ןאמ סמות רזח בוש םינמרגה םירפוסה ךיסנ לש ותבהא
א וה אלה ,ותוא םייס אלו רופיס ןאמ סמות בתכ םעפ .ויתולילע רופיס תא םייסו
ו אשעו הז רופיסל רזח ,םינש־תורשע לש הקספה ירחא ,וימי בורעבו ,"לורק םקילפ"
ב ושחה טנמגארפה והזו ,המייתסנ אל ןמורה תביתכ .םש ותואב ןמורל החיתפה־קרפ
.ןאמ סמות לש העודיה ותריציב דיחיה

*
ל ע הדובעה ןמ רזנתהל ןאמ סמות לע היה השק ־המ ריהבהל אלא הז לכ אב אל
ן אמ סמות טקנ ללכב םא ,יאדכ הז ןברק היה םא איה תרחא הלאש ."םימסקה־רה"
.םירזומ םירבד המכ ןאמ סמות רמא המחלמה ץורפ םע ,ןכא .הנוכנה הדמעה תא
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ה שגרתהשכ ,םימיל .ותדלומ םע לילכ ההדזה אוה ;״תיגיגח םע־תמחלמ" לע רביד אוה
ד וע רזנתה אל ,ותדלומ דצל הב דמע אל בוש ןאמ סמותו תרחא המחלמ האבו

ת ורזנתהש ןימאה אל בוש ךא ,דאמ הרורב הדמע טקנ אוה ;וייח־לעפמ ,ותביתכמ
 האר "סוטסואפ ר״ד" לע הדובעבו "ףסוי" תמלשהב :אוה ךופהנ .הליעומ הביתכמ
 .תרחא בשח ,רומאכ ,1914 תנשב .הינמרגב םימיאה־רטשמ תללפהל ותמורת תא
. "המחלמב תובשחמ" תרתוכב רמאמ "ואשדנור היונ" ןותעב םסריפ 1914 רבמבונב
: רורב העשה־ינייגעל הניב רשקהש ,לוכיבכ־תירוטסיה הסמ םסריפ ךכ־רחא
ש י לבא ,ךירדירפ לש היצזילאידיא ןאכ ןיא ."הלודגה היצילאוקהו ךירדירפ"
, "ןברק" היה ךירדירפ ."םלועה לכ דגנכ היסורפ״ל הצרעהו ויגשיהל הלודג הכרעה
 רבתסמ תורושה ןיב ארוקל .השדחה הינמרג לש הבוציע ןעמל שורד היהש ןברק
, ךירדירפמ רתוי בתוכה לע הביבח ,ךירדירפ לש הלודגה ותבירי ,הזירת־היראמש
ם עה תורישב הביתכ—ןאמ םמותמ שרדנש ןברקה ,הארנכ ,הז .ןגהל אצי וילעש
א וה ףא .ןאמ ךירנייה לש םוסריפ היה אבה םוסריפה .ויתופקשהל םיוסמ דוגינבו
ו קספ הז םוסריפ רחאלו ,הלוז לימא לע הסמ ,הרואכל תילאוטקא־יתלב הסמ בתכ
ף יקתהו ףיסוה דוע ןאמ סמות .תוכורא םינש ךשמ הז םע הז רבדלמ םיחאה ינש
ם ינש ופקתב דמע רבכ "זגורב״ה ךא ;״יטילופ־יתלב םדא לש םינויע״ב ויחא תא
ה שק הלחמ—תינוציחה הליעה .1922 תנשב ,רומאכ ,אב סויפה .רפסה םוסריפ ינפל
ת ורמל ,הזל הז םתכרעהו םיחאה ינש תבהא—תיתימאה הביסה ;ןאמ ךירנייה לש
 ואצמנ םיחאה יגש רשאכ ,םיצאנה תיילע םע ולסחתנ תקולחמה ידירש .םידוגינה לכ
.דחא הנחמב ,ףוסבל ,םייורש
ט סנראל רכזנה בתכמב .רוטקיו ,םיחאה ריעצ לא םירזוח ונא 1922־ב לודגה סויפה םע
; דחא חא קר יל שי הלמה לש הלענה ןבומב ירה) יחא״ :ןאמ םמות בתוכ םרטרב
ר פסמ ינפל השק הלח (ירשפא־יתלב אוה ביר לכ ותא רשא ,בוט רוחב אוה ינשה
ם היתובשחמ תא עדי אל "בוטה רוחבה״ש בוט ,רבדנ המו רמאנ המ ."---------םימי

ז א ויה אל רבכ תויחאה יתש) השולשה ןמ דיחיה היה רוטקיו ...םילודגה ינש לש
, ול וסחיי אל ץראה לש םישדחה הינודא םג .1933 רחאל הינמרגב ראשנש (םייחב
ד וע םהו ,םיחאה ןיב רשקה שדוח הינמרג תלפמ רחאל .הריתי תובישח ,הארנכ
ם יחאה ריעצ) ותומ ינפל ןטקה רוטקיו קיפסה ,ןוהמתה־הברמל .שגפיהל וקיפסה
ם ילודגה תא עיתפהל (רוכבה ךירנייה ינפל םיטעמ םישדח ,ומלועל ןושאר ךלה
, תונורכז־רפס הז היה !רפס אוה ףא םסריפ ןאמ תיבל הז חפוקמ רצנ .תטלחומ העתפה
ם ייטמולפידה םיבתכמה 11."ןאמ תחפשמ לש הנומת ,ונייה השימח" תמלוהה תרתוכב
ע ושעש םה ,ןטקה חאה לש יופצ־אלה ולעפמ לע ביגמ אוה םהב ,ןאמ סמות לש
ם יקרפה תא םילודגה םיחאל חלש בוטה רוטקיווש רבתסמ .תונמא־תמקירו ארוקל
ל ש ןושארה הבוגתה־בתכמב .הנכה לש םיבלשב רפסה היה ןיידעשכ ,םינושארה
, ולש ויתורוקב זכרתי םיאבה םיקרפבש בטומש תונידעב ויחאל זמור אוה ןאמ סמות
, ברעתה סמותש אלא תאזב יד אל ...םילודגה םיחאה ינשל חיניו ,ומצע רוטקיו לש
רוטקיו שקיב הארנה יפכ .רפסל תרתוכה ןתמב ,תויטלחהב םג ךא תונידעב םנמא
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ל בקמ סמות .ןבומכ ,"ויחאו ףסוי" לקשמ לע—"ויחאו סמות" רפסל אורקל הליחת
, וז העידי איבהש ןותעה בתכ ידיב התיה תועטש חוטבו־דימס אוה וליאכ רבדה תא
" תועטה ןוקית" תא רדסל וילע לבקמו ,השחכה ,םמותל ,ול חולשל רוטקיוול ץעוי
א ל ,ןבומכ ,ןבומכש) וז ןיעמ תרתוכש רוטקיוול אוה ריעמ םג ןכו ,ןותעה יכרוע םע
ס עט־רסחו דבכ ןובלע איה (איה םיאנותעה תועט ךאו ,הב שמתשהל הצר רוטקיו
 ,ונייה השימח" תרתוכה לע רוטקיו טילחה רבכש רחאל אלא דוע אלו .ךירנייהל
 רדסב איה ןאמ תחפשמ לש הנומתה יכ םמות ול בתוכ "ןאמ תחפשמ לש הנומת
ד רפלא יכ תעדל תאזו !ןמיונ טרפלא תא ידמ רתוי ריכזמ ״ונייה השימח״ ךא ,רומג

ס שב ןמור 1944 תנשב םסריפ—ותחפשמו ןאמ סמות לש בורק דידי ,בגא—ןמיונ
ר יעב יארלטיהה רטשמה דגנ םיטנדוטסה תוממוקתה עקר לע ,"השש ויה םה"
ו לש תרתוכה יכ בוטה רוטקיו טילחה ילוא .תרתוכה הראשנ ,תאז־לכב 15.ןכנימ
ו יד תוצע רבכ לביקש היה רובס רשפאו ;ןמיונ דרפלא לש ורפס לש וזל המוד הניא
ם ייוניש סינכהל קיפסה אל תימואתפה ותריטפ ללגב ילואו ;םילודגה םיחאה ןמ
־ רקבמ ,רבכשמ ועדוימל בתכמ ןאמ סמות בתכ דוע ,הלא לכב יד אל םא .חסונב
י אדכ אל ךא דאמ ביבח רפס אוה רוטקיו לש ורפסש ,באב םוילוי קיתווה תורפסה
16.וב בותכה לכ לע ידמ רתוי ךומסל

ן טקה חאה תטמשהש ונל רבתסמ ,ימוק דממ רדענ וניאש ,הז וצמרטניא רחאל
ו ניא תמאב אוה .טלחהב תעדה לע תלבקתמ קורבנדוב תחפשמ לש םינבה־רודמ
ת ועיפומ ןניא םנמא וללה ,תויחאה יתשל עגונש המ .תיקבילה הירוטסיהל ךייש
ה ירוטסיהכ ,רשא ,"סוטסואפ ר״ד״ב תועיפומו תועיפומ ןה םלוא "קורבנדוב תיב״ב
. םירופיבה־ןמורבש תיתחפשמה הירוטסיהה ןמ רתוי לקשמ־לעב אוה ,ןאמ לש תינחור
ף לאמ קרפ הז ףאו ,"סוטסואפ ר״ד״ב םיתשה וראות הב הרוצלו ךרדל עיגנ דוע
ר תויב תטלוב :ןיינעמ טרפ בלה־תמושתל ןאכ ראשנ םייתניב לבא .ומצעלשכ
ס מות לש והרחתמו ובירי ,ןאמ ךירנייה ,לודגה חאה לש וז ,תחא תיניצר תורדעיה
 ראית ןאמ ךירנייה .ינשה דצה ןמ םג ןובשחה תא ןזאל ונא םילוכי .תובר םינש ךשמ
י בתכש המכ לכש ןיינעמ .הברה תוליבונבו םירופיסב וירוה תיב תאו וירוה תא

, םינשה םיבורק םירוהה תא םתייארב ירה ,הזמ הז םינוש ןאמ סמותו ןאמ ךירנייה
, לשמל ,םיעיפומ באהו םאה .תונושה תוריציב תויומדה תא תוהזל רשפאש דע
ה בריק אוצמל השקי אל 17."םיחרזאה תפוקת וא יג׳גוי" ,ןאמ ךירנייה לש ןמורב

ל וסנוקה וכרבתנ "ינ׳זוי״ב הנהו ."קורבנדוב תיב״בש תויזכרמה תויומדה ןיבו םהיניב
ן אמ ךירנייה לש הזחמבו םיבר םירופיסב .רוכבה ןבה אוה אלה ,דחא ןבב ותשאו

ל ש ונוימדו ובל תא התבש רשא ,(1910—1881) הלראק הללמואה תוחאה העיפומ
־ תודוקנמ ,בושו בוש םיראותמ ,תעדל־דוביאב ומייתסנש ,םידובאה הייח .רוכבה היחא
, הלראק לש התומ ינפל דוע ובתכנ וללה תוריציה ןמ המכ ,תמאה ןעמל .תונוש הייאר
ך ירנייהש ןיוצ רבכ .הלא םייח לש יגארטה דממה תא ךירנייה שיגדמ רבכ ןהב ףאו

ס מות לצאש העש .הרבחב ומויקו ןמאה תייעבב קוסעל םהינש וברה ןאמ סמותו ןאמ

(דועו ןיקרבל ןאירדא ,ךבנשא ןופ בטסוג ,רגרק וינוט ,קורבנדוב ונה) ןמאה ןאמ



133ןאמ תחפשמ

ל ש תויתייעבה תמלגתמ ןאמ ךירגייה לצא ירה ,ומצע רצויה לש םיוסמ דצ םלגמ
ן אמ ךירנייה עיגה ןאכמו—תינקחשה תוחאה תומדב תובר תוריציב ןמאה םויק
ן קחשה לש תיתואיצמה תאז םעו תעתעתמה תימולחה תוהמה ישרשב בחרנ קוסיעל
ת וריציל הנווכה .םהבש תוחפה וניא התיגו ,הברה םירפוס קיסעהש אשונ והז .קחשמהו

, תרתוכ התואב רופיסה ןכו19 ״תינקחש״ הזחמה 18,״הרייעה״ ןוגכ ןאמ ךירנייה לש
.הילושב וא הלילעה זכרמב דמוע אשונה ןהב תובר תוריצי דוע ףא
ם נמא העיפומ וירוענ לע ןאמ ךירנייה ירופיסמ המכבש ןאכ ףיסוהל שי קוידה ןעמל
ו א םירוהה ומכ תוריהב התואב אל חטבל ךא—רתוי ריעצ חא תומד ףורפירב

.תוחאה
ם אה תא ראתל ול תרשפאמה איה וז הנוכת .ינוריא ,גייתסמ רפוס אוה ןאמ סמות
ה בולעה הדור תירוטאניסכ-פינש רובעכו ,המוסקה קורבנדוב הדרגכ הליחת תצרענה
ו יתויחא ןה ,הסיראלקו םניא ,תירוטאניסה לש היתונב יתש ."סוטסואפ ר״ד״בש
ה בהא תוחפ הברהב הלראק תוחאה תא ראית ןאמ סמות .הלראקו הילוי ,ןאמ לש
ר ומג ןולשכ ,הנכסמו תיטתאפ איה ולש הסיראלק—ירזכא ורואית .ךירנייה ויחאמ
ך ירנייה .הלודגו תויטנמור לש דממ הל הנקה ךירנייה וליאו—םייחה יחטש לכב
. תחלצומ־יתלב החידבכ טעמכ הייח תא ראתמ סמות ;הידגארטכ הייח תא ראתמ
, תוכוראה התונמלא תונשב .םאב לחש יונישה יאדו אוה רתויב םיהדמה יונישה לבא
 הסנמה ,תכחוגמה הדור תירוטאניסל קורבנדוב הדרגמ הכפה ,קונית ןבב תלפוטמ
ה טעה רשא ןירותסמה הטעמ .התוינוציחב ללוח ןמזהש םימגפה תא ריתסהל אוושל
.תנקדזמה רוטאגיסה תנמלא לצא ןכסמ םזיריינאמ ךפה קורבגדוב הדרג לע

ה דור תירוטאניסהש ןאמ סמות שיחכמ (20.2.1948 םוימ בתכמב) ויחא רוטקיו ינפב
ה רק הנומת יהוז :בתכ רחא םוקמב וליאו .םאה תומד איה־איה ״סוטסואפ ר״ד״ב
.ימא לש
ת ינופצה למנה־ריעל העיגהש ,ילואירק אצוממ ,ליזרב תדילי ,סנורב הבליס־הד הילוי
ר ״ד" בתכיי םרטב תובר םינש התמ ,ןאמ ךירנייה ןהוי סמות רוטאניסל ול המסקו
, םאה לש התנקיז ךא .ןאמ סמות זא רמא ,"ךכ־לכ בוצע יתייה אל ימימ" ."סוטסואפ

.תוומה ןמ רתוי דוע התיה הבוצע ,הארנה יפכ

ב ר רשא ,המוק־רועיש ילעב םירפוסכ ונילע םילבוקמ ןאמ ךירנייה ויחאו ןאמ סמות
ל כל רורד־תאירקו תוצירע ,יוכיד לש ןמזב תוברתהו רשויה ,ןופצמה בוציעב םקלח
ם תמוק־רועישב לזלזל ונל הלילחו ,הרקיעב הנוכנ וז השיג .םייביטימירפה םירציה
ג הנמה אוה רזומ ,תאז םע .םיקוחרה־םיבורקה םיחאה ינש לש ירסומהו יתונמאה
ם ינושה ,םיחאה ינש ורבעש הכובסהו הלתלתפה ,הכוראה ךרדה ןמ ןיע םילעהל
.רואנה םזינאמוהה לא ועיגהש דע ,הזמ הז ךכ־לכ
ח ינהל שי ךא ,ןוטלשל םיצאנה ולעי םרטב דובעל ןאמ סמות לחה "ויחאו ףסוי" לע
 ויכבנ לא רדוחה ם1פא בותכל ונוצרב רפוסה תא וקזיח םייטילופה תוערואמהש
יכיראת .םדאה לש וכרעו ודובכ תא השיגדמה הריצי ,הקווד ידוהיכ לבוקמה רבע לש
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 ינפכ רופיס םה האצוהה־תיב לש ומוקמ ןכו היגולארטטה יכרכ תעברא לש העפוהה
 ,ינשה קלחה ; 1933 תנשב ןילרבב עיפוה ,״בקעי ירופיס״ ,ןושארה קלחה :ומצע
 ;׳םירצמב ףסוי״ ,ישילשה קלחה ; 1934 תנשב ,ןילרבב רואל אצי ןיידע ,״ריעצה ףסוי״
1943 ־ב רואל אצי ,״ריבשמה ףסוי״ ,ןורחאה קלחה וליאו ,1936־ב הניווב םסרפתה

 ,דיטק לש הינפ־יוות תא תאשונ תינניחהו הואגה לחר יכ ונרכזה רבכו .םלוהקוטשב
 ריכזהל יאדכ תאז םע .הירצונ םאו ידוהי אצוממ באל תב ,םייהסגנירפ תיבל ןאמ
 תודהיה ןיאש ותפקשה תא טלחומ רוריבב ןאמ סמות עיבמ סופאה לש ומויסבש ןאכ

 בקעי תכרבבש ושי תרושב לע הבחרהב בכעתמ אוהו ,תורצנה תרשבמ אלא
 1•וינבל

 תוימשיטנא לש תומגוד לע םא יכ ולא ןיעמ תויוקד לע בכעתהל ינוצרב ןיא ךא
 יבתכב רשאמ תוחפ תטלוב וז הדוקנ (םימדקומה) ןאמ סמות יבתכב .תישממ

 .תימשיטנא הייטנל רכז לכ ןיא רתוי םירחואמה םהיבתכב ;(םימדקומה) ןאמ דירנייה

 תינורבה ,תחא תרבג העיפומ 20,"רשואל ןוצרה" ,1896 תנשמ ןאמ סמות לש רופיסב
 הינזאבש םעט־תרס הרופא הלמשב תרעוכמו הנטק הידוהי איהש ,ןייטש־ןופ
 ץנצנתהל תדחוימ הייטנ םהל שי ללכב םימולהיה .םילודג םימולהי םיצנצנתמ

 םיחאה ינש ירופיסב (םיינשמ םידיקפתב ליגרכ) תועיפומה תוידוהיה לש ןהינזאב

 תחפשמב הרחתמה ,םרטסנגאה תחפשמ תראותמ ״קורבגדוב תיב״ב .הפוקת התואב
 .ןוחצנה תא לוחנל הדיתע איה רפסה לש ומויסבו ,ריעב הרוכבה לע קורבנדוב
 תיב לש רומגה ודוגינ ,תוריהמב רשעתהש טסיריירק אוה םרטסנגאה ךירנייה

 תורוחש היתורעשש ,טרופקנארפמ תרבג וזיא םע ןתחתה אוה .יצירטאפה קורבנדוב
 ."רגנילמז היה המש בגא־דרדו" ;ריעב רתויב םילודגה םימולהיה הינזאלו תותובעו

 המצעל תארוק איהש יפ־לע־ףא ,הרש תרבגה לש המש יכ תנעוט םג קורבנדוב ינוט
.הרואל
 21,"הלילזה ץראב" ,ןאמ ךירנייה לש ןמורב .םינידע םיזמר אלא םניא הלא ךא

 התוא לש םידוהיה םילודגה םיאקנבה לע הרורב הפקתה שי ,1900 תנשב עיפוהש
 ןניאש ןיבו תוידוהי ןיב ,רפסב תועיפומה תויומדה לכש שיגדהל יואר םנמא .הפוקת
 ,ףפק רפוסה ,תחא הנשמ־תומד קר איה הז ללכמ תאצויה ;תוילילש ןה ,תוידוהי

 תא תופירחב ןאמ ךירנייה ףיקתמ ןמורב .ןאמ ךירנייה לש תימצע־הלצאה אוהש
 .םילודגה םיפסכה־ישנא גוח אוה ראותמה גוחה .הדמעו העפשה ,שוכר רחא הפידרה
 םייח ןוהה ישנא .ןימה ייחבו םייתרבחה םייחב ,ןוהה יקסעב :לכב תטלש תותיחשה
 םניאש ךכ ידכ דע םיתחשומ םה .ללכ תאז סופתל ילב ,לוצינה לעו המרמה לע
 ,רמייהקרט .ל םמיי׳ג בצינ ןוהה־יליא שארב .תותיחשה תוהמ תא סופתל םילגוסמ
 ימואלה ןוהה ןמ קלחו תינמרגה הרבחב טילש ,ידוהי אוהש רמול אוה רתומלו

 ,הסרובה לע םישלוח םילעבהש העש .ונוצר תא השועו ול העונכ תונותעה .ול ךייש
 .חורה םלועב חילצי ימו ימ תועבוקו תונמאהו תורפסה םלוע לע תוטלוש םהישנ
 דימת אל וז הקולח .היבוהא ןיב רתויב תינמשה החלצהה יחתנ תא תוקלחמ ןה
הלדא לש הבהאמל ךפהיל רתויב יאדכש ןבומ אליממ .םיכוכיח אלל תרדתסמ איה
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 תובישחב ירהש—(ןבומכ ,הידוהי איה ףא) רמייהקרט .ל סמיי׳ג לש ותשא ,רמייהקרט
 .תלגוסמ השא לכ אל היבהאמל לומגל הלוכי איהש המו ,השאה תובישח ןכ לעבה
 תובזלו רוזחל ידכ הירצונ ינפ דימעהל הלדא הסנמ רפסבש תכחוגמו הבולע הניצסב
 ירטסיה קוחצב ץרופ ןורחאה הזו—הידי ןיבמ טמשנה ייזמוצ סאירדנא לש ותבהאב
 ,רפסה לש םישיאה־לדחו החודה "רוביג״ה ,ייזמוצ סאירדנא .המימתה תימרתה עמשל
 תטלתשמ ותרהוישכ .לדא לש הידסחל תודוה הרצק תיתורפס הריירק תושעל חילצה
 הקצמ הסאנייב םע אלא הקווד הלדא םע אל הטימל דלוה אוהו בשוחמה ולכש לע
 .המודמה ותלודגמ הרהמ־שיח דרומ אוה ,רמייהקרט .ל םמיי׳ג לש ותבוהא ,הפודשה
 םונהיג היהי הז ;תיראגלווה המאנייב תא השאל תאשל ותוא םיבייחמ ,דועו תאז
 גוזהש הפ ןייצנ ,ןאמ דירנייה יפלכ הבוח ידי תאצל ידכ .גוזה־ינב ינשל חוטב
 סמיי׳גו הלדאמ תוחפ־אל ליחבמ גוז םה הקצמ המאנייבו ייזמוצ זאירדנא ירצונה
 םיעיפומה םירטלורפה םג ;םיתחשומ םידוהיה ףסכה־יליא קר אלו .םידוהיה רמייהקרט
 ףסכה תלוצא קר אלו .(היבאו המאנייב :היארל) םתומכ םיעורג הגלפמה־ירבחו

 תימשיטנא המינ לעב ידדצ־דח ןמור הז ןיא .תתחשומ םדה תלוצא םג ;תתחשומ
 ןוכנ הז היהי אל ךא .התוללכב תינמרגה הרבחה לע תרוקב ןאכ שי ;תנגפומ
 ימואלה ןוהה לע םישלוח םידוהיה היפל ןמורב תעבומה הסיפתה ןמ םלעתהל

.ינמרגה
 ־יתלב הרוטאקיראק :תנגוה הניא יאדווש תחא שי רפסבש תורוטאקיראקה תיירלגב
 םויסב ךפוה ןקזה־הפי רוטקודה .םינויצה לע יסרא גולגיל הוולמ ,לצרה לש המיענ
 הבהאמ תא הדביאש לע הללמוא הלדא ירהש ,רמייהקרט הלדא לש הבהאמ רופיסה
 ־תלמכ "םינויצ" הלמב שומישה ,ןכא .ןויצ ילבא תא םחנל אוה תונויצה וצו םדוקה
...םייופצ־יתלב םיגוחב הקוודו ,1900 תנשב רבכ חוור היה יאנג
 תובר םימעפו הנאטנופ רודואית היה ןאמ סמות לע רתויב םיבוהאה םירפוסה דחא
 םימעפו ,ובלל דחוימב בורק היהש 22,הנאטנופל "טסירב יפא" ןמורה תא ריכזה

 הירוטסיהה םג ,ןכא ."בחרנ הדש והז" :רכזנה ןמורה ןמ ןקזה טסירב ירבד תא טטיצ
 הפוקתב ויח םה .בחרנ הדש איה ןאמ תיב ינב לש תיתדבועהו תינחורה ,תיתונמאה
 ־יתלב תושגנתה ידיל ועיגהש םינמרגכ םכרד םהילע התיה הלק אלו ,הרמו השק
 םינמרג םה ויתימעו ויחאו אוה יכ םעפ אל רמא םנמא ןאמ סמות .םתדלומ םע תענמנ
 םיאשר םניאש םדמ־םיבוקעה הינמרג יטילש אלו הלמה לש יתמאהו קומעה ןבומב
 ובשי םיצאנהו הלוגב ובשי ןאמ תחפשמ יגב ךא ,תינמרגה תרוסמה לע שחיתהל ללכ
 ,ןאמ סמות לש ומש ביבס הסואמ תקולחמ הצרפ המחלמה רחאל ףאו הינמרגב
 םירפוסה־ךיסנ םהב הכזש םייתורפסה םיסרפהו ברה דובכה תא חוכשל ןיא םא םג

 לע ןאמ סמות לש ובאכ תא ריכזהל םג יואר .וצרא־ינב ידימ ותומ ינפל שישיה
 ,עודיכ ;תונורחאה ויתונשב ךירנייהמ לילכ טעמכ המלעתה תיברעמה הינמרגש
.ותינכת תא םישגי םרטב רטפנ ךא ,הינמרג־ חרזמל ב״הראמ רוקעל ךירנייה דמע
 המכב שרפתהל ןתינ רפסה ."סוטסואפ ר״ד" אוה ןאמ סמות לש רתויב בואכה ורפס
ינמרגה לש ורפס והזו ,ול לוכי וניאו ודועייב קבאנה ןמא לש ורפס והז .םירושימ
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 ,דבהא־תרהצהל וכזש םימעה םיטעמ .התבא תא עונמל לוכי וניאו הינמרג תא בהואה
.שרוגמ ןב יפמ תאזכ

תורעה
073112 8161, 1)35 8x0586 80541371301 <101 31040711011 114073437, 801701114 1

767138, 1922
£ 111116116נ2  ןוטלשה תונשב הינמרגמ הרגיה ,יתפרצ־ינמרג אצוממ הינמרג תרפוס ,>011

.יארלטיהה
 םשב העיפומ בלוק הטינא לש הינפ־יוות תא תאשונה "סוטסואפ ר״ד" ןמורב תומדה3

.36371116446 80116371
 הבוהאהו הרוכבה ותב ידיב ךורע ,םיכרכ השולשב ןאמ םמות יבתכמ לש הלועמ רחבמ שי4
 חורה תבריק ,ןדוא .ה .ו ררושמה םע םירזומה היאושינ ,ןאמ הקירא תודלות .הקירא ,רתויב
 השרפ םה ףא—היבא לש יתורפסה ולעפמל התוריסמו סואלק היחא ןיבל הניבש הנבההו
 תיאנותע םג התיה ןאמ הקירא :תוריהב־יא עונמל .ןאמ תחפשמ לש היתודלותב תקתרמ
.יפוד אלל איה תיעדמה התכירע .המצע תוכזב תרפוסו
.11011138 1431111; 8710)0. 3 ( 1 6391-988 . 11( 1 7491-739 . 0 ( 1 5591-849 ׳ 1־118 .

0731117)374 3.14., 8  עסמ 43^ 871173ממ, 1965 ,1963 ,1961 ,01801167 .
£ 3 7 4  143746118, 1 8 7 0 - 1 9 4 5 5

 הקירא תכירעב םיכרכ השולשב האצוהל הנווכה ,ןאמ םאמות יבתכמ םירכזומ וב םוקמ לכב6
 םש תאו רכזנה בתכמה ךיראת תא תנייצמ ינא הרקמ לכב .הלעמל היתרכזה רשא ,ןאמ
.׳ג םוי ,11.1900 ,םנטראמ טרוק לא .ןעמנה
.25.11.1900 ,ןאמ ךירנייה לא7
.29.12.1900 ,ןאמ ךירנייה לא8
.20.1.1930 ,די׳ז הרדנא לא9

.1848 תנשב ןילרבב דסונ ,1318011103164431£(
061: ז¥סמ4ססטמ61 ,4{1מ 061נ6מ81נ671ס1949 ,114 ”

134עז6146מ 38מ§68,12  ̂ 6נ2 181 £ מ 9.7.21 ,06711374 4616.£ : ..."̂ג3183¥מ?1̂1
? 3161367 113111 67״. 7043174103— 011 1 מ161ת1 8611184 6ממ3361740418011 211

 הדומ ןאמ .באב סוילוי רקבמל 31.8.1910־ב ןאמ סמות בתכש בתכמ הז רשקהב ןיינעמ13
 ."םיינרדומ הרובג־ייח״כ קורבנדוב סמות ייח תא ותייארל םיכסמו ותנבה לע באב םוילויל
” ,138 £ 334830 1 031111116 461 804761188־2 3( 611מ3334״,  3 ” זע1731 11־8114 ,(

1949
£ 11.111:64ם 560118 :111161 1731611״, 1944 " 3331336 : ”£

.24.3.1950 ,באב םוילוי לא18
83861116 0461 416 81178612011, 1928 17

01 6  £161116 84344, 1909 “
0 .801133831610713מ 41־1910 867113 .£17463 61” 1337 3  1

60מ011101720 1 7  !¥1116 23
'1 801113731)61113114. 8111 8 3130 3  311467 )61363 0 36436 1ס2 1900 ,1411301163 .

1160407 001143116 )1 8981-918 (: 8 )0 ׳1־22 1895 ,371054 
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