
היפרגויבוטוא בתוכ ןױרוגךב :רוחצ באז
וטסיה םיעוריא לש םזכרמב דמע אוהו הלילע־יברו ןוירוג־ןב לש וייח ויה םיכורא
. תופירח תוקולחמ ומרג הגהנהב וכרדו תיטננימודה ותוישיא .לקשמ־ידבכ םייר
•  .דגוב וב ואר וידגנתמבש םינוציקו ,חישמ לש הליה ול ורשק ויצירעמבש םינוציק
ו לש ירוביצה יומידל רתויב רע היהו הקומע תירוטסיה העדותב ןחינ ומצע ןוירוג־ןב
ה ביתכב רקיעב תאז השע ותוליעפ תונש ךשמ .הז לש ובוציעב ליעפ תויהל שקיב ףא
י די־לע םירבדה תא שבגל שקיב 1963־ב הלשממה־תושארמ שרפש רחאלו ,תימוימוי
.ויתונורכז תביתכ
ל כמ יכ ןעט תונוש תושיגפבו ,ומצעל דועיי ןוירוג־ןב האר תונורכזה תביתכב
ר עונה עדיי ןעמל תאזו ,רתויב בושחה אוה תונורכז תאלעה לש הז דיקפת וידיקפת
.תושעל שי המ-רקיעבו ,השענ ךיא ,ןאכ השענ המ
־ ןב ףשח ומכ ,ונימב־דחוימ בל־יוליג לש עגרב ,1970־ב ולש רקובה־ילויטמ דחאב
ת ביתכל םינש שלש קר ול ורתונש רמאו קרז עתפל :ובש יטסימה דצה ןמ חפט ןוירוג
ו ייחש ןימאמ אוהש ריבסה ,הכובנה ונתהימת חכונל .תומי 1973־בש םושמ ויתונורכז
:הנש 15 לש םילגעמב םיענ

; תודלי תונש — 5 ליג דע
—1891) תונויצה םע תורכיה ,הלוגב םירוענ .20 דע 5 ליגמ :ןושאר לגעמ ל געמ ; (1906
—1906) ךרד־ישופיח ,ץראל היילע .35 דע 20 ליגמ :ינש ל יגמ :ישילש לגעמ ; (1921
—1931) תורדתסהה ריכזמ .50 דע 35 ת וליעפ .62 דע 48 ליגמ :יעיבר לגעמ ;׳(1935
—1933) תינויצה הגהנהב ל ארשי תלשממ שאר .77 דע 62 ליגמ :ישימח לגעמ ; (1948

. ) 1948— 1963(

ת ודליה תונש 5 םע דחי רשא ,הנקיז תונש 10 ול ורתונ ותשירפ זאמ ,רמא ,התעו
.לכה םייסל וילע 1973 דעש ןאכמ .ןורחאהו יששה לגעמה תא הנרוגסת
ז רזל ידכ קר ורמאנ וליאכ ,תעדה־תוחידב לש המינב םירבדה תא ריטפה ונתחוורל
ר בדהו םילגעמבש הרזומה תויקוחל ספתנ ןכא יכ היה רכינ ךא ,הדובעה בצק תא
.ותוא דירטה
י רה ,םינש 10 ףיקי תונורכזה תביתכ לש ןורחאה לגעמהש רזגנ םנמא םא ירהש
ל ככו ,ךלהו םרענ בר רמוח :הברדא .הארנ אל ןיידע ירפו ןבור רבכ ופלח 1970־ב
ן וירוג־ןב לש ותושרל דמעש יפ־לע־ףא ,תונורכזה םוסריפ קחרתה ומכ ךכ םרענש
.היה אלפומ ותדובע־רשוכו דאמ לודג ןויכרא

ה ד ו ב ע ־ י ל כ
ל כל :תוטשפב םירדוסמ ,סופדו בתכ יפד ןוילימ יצחכ ללכ ןוירוג־ןב לש ונויכרא

,וירמאמ ,ויבתכמ ,וימואנ ,יגולונורכ רדס יפל ,וקיות םכותבש ןוטרק יקית הנש
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ם ידרפנ םיקית .חסינש תוטלחה ,ןהב ףתתשהש תובישימ םילכיטרפ ,תונותע יעטק
.וילא םיבתכמו וילע םירחא ירבד וליכה

ה יהשכ ,14 ןב ותויהב םושרל לחה םתוא ,וינמוי םה ונויכרא לש תרתוכה־תלוג
:ןוירוג־ןב ךכ לע רפסמ ,ראשנ אל הז ןמוי .קסנולפ ותרייעב ידוהיה רעונה יליעפמ

 ןמויה םגו םיבתכמ יתא יתחקל םיטפשמ דומלל היכרותל [1911] םינש רובעכ יתעסנשכ״
ה יכרות תסינכ םע ץראה ןמ ישורג לגרל םלוא ,14 ןב יתויהב להנל יתלחתהש ילש
. ירפס םע דחי אטשוקב וראשנש םיבתכה לכ דובאל וכלה הנושארה םלועה תמחלמל
י תאצמ .יתרג ובש תיבה שפחל יתיסינ אטשוקל הנושארה םלועה תמחלמ ירחא יתרזחשכ
2 .״רכז ראשנ אל ישוכר לכמו ומוקמב הנבנ רחאו סרהנ תיבהש

ם יקתע םינוש תומוקמל חולשל דיפקה זאמו ,וז הדיבא לע שיאה רעטצה תובר םינש

. םרמשלו םיבותכ םירבד ריאשהל תינשקע הריתח ךות ,בתכו רמאש םירבד לש םיבר

. וירדסב אצמתה ודבל אוה קרו ומצע ןוירוג־ןב ידיב םינשה לכ קיותו רדוס ןויכראה

ו לבתה ןכלו—ותוכיאב דוריו לוז ללכ ־ךרדב היה ריינהו היה יביטימירפ קויתהש אלא

ם יעיפומש םוקמב ,תווצקב רקיעב ,וקחתשנ וא וערקנ ,םיבתכמהו םיכמסמהמ םיבר
.םהל קקזנ ןוירוטסיהש םינמיס ראשו ךיראתה ,המיתחה

ל יחתמ היה ותומל ךומס דע .עודיכ ,הדגאל היה ןוירוג־ןב לש זוכירהו הדובעה רשוכ

ם יימעפ .תורחואמה ברעה תועשב ומייסמו ךרעל רקובב 7 העשב ותדובע־םוי תא

ה רצק החונמל שרופ היה שלש דע םיימעפו מ״ק 2 ןב הדעצ ־לויטל אצוי היה םויב

.ןותעב וא רפסב ןייעל ףיסומ ודועב לכוא היה ויתוחורא תא .העש יצחכ לש

ם ימיו תועש ץקמ .רחא םלוע לא הב קסועה תא הקיתעמ תאזכש תיביסנטניא הדובע

־ וערואמב קימעמ ,הנש התוא ינותעב רבונ ,לשמל ,1936 לש םלועב היה יורש םהבש
ך כ־םושמ ילוא) .הנוש דממ ךכ־לכ תרחאה תואיצמה השבל—םתוא יח שממו היח

־ ןבש ץראב הכליה תינשקע העומשו ,ותחיש יאשונ לע וירקבממ םיטעמ אל והמת

.(הנידמב שחרתמב אצמתמ וניאו ינריע וניא בוש ןוירוג
ו דבאש רחאל .הז םוחתב הרזע תעצה לכ ףקותב החדו די־בתכב .ג .ב בתכ וימי לכ

ל ש ריינ־סקנפב :םיסקנפה תטיש תא ול ץמיא ,הנושארה םלועה־תמחלמב וינמוי

ו כותל קיתעה ףא ,םימוכיסו םיבתכמ ,ןמוי בתכ ,הקתעה־ריינ םע ,םישלתנ םיפד

.סקנפב ראשנ קתעהה־ףדו ויברוקמל חולשלו שולתל גהנ דחא ףד .תונותע יעטק

־ המ ,וחנעפל ומצע אוה םג השקתה םימעפש ךכ־ידכ ךבוסמ ודי ־בתכ השענ םימיל

י מיב ;םיידוס םיאשונ תנפצהב רושק רחא ישוק .ןורפעב בתכ ללכ־ךרדבש םג

, שקיב ןוירוג־ןב .תויוצר ןניאש םיידיל םיכמסמ ולפיש הנכס התיה תוחפל טדנמה
ש ומיש איה האצותה .םישיגר םיאשונב םינוידו תוטלחה תונוטלשה ןמ ריתסהל ,ןבומכ

ח ונעיפל בותכ חתפמ לע רומשל היה ןכוסמ הפוקת התוא יאנתב יכ רורב .ןפוצב

ם יוסמ ןינעל ןפוצ לע םיטילחמ—תיביטימירפו הטושפ הטיש הטקננ ךכו ,ןפוצה
ם דוקה חתפמה םירבדה עבטמו ,תובורק םיתעל הנתשמ הז ןפוצ .הפ־לע ותוא םידמולו

.חכשנ
ןוידל וכז םינידע םיאשונ .תובית*ישארב םיבתכנ תומשה בור ישיאה ונמויב םג
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, םייטילופ וא םיינוחטב םיאשונב רקיעב ,הלא םיניינעב םינויד לש תוח״ודו זמורמ
.לופריעב םיבותכ
ם יקלחש ול רבתסה תונורכזה תביתכ ךרוצל םירבדה תא זכרל ןוירוג־ןב אבשכ
.חונעיפל םינתינ םניא ,רתויב םיניינעמה ןמ הקוודו ונויכראמ
ך כב ראפתהל הבריה ןוירוג־ןב .רתוי םייתוהמ םיישק ופסונ הלא םיינכט םיישק לע
, ןכל ךא—תונמא ימוחתב קסע אלו םיטרסל ךלה אל ,הפי תורפס טעמכ ארק אלש
ת נשב :דועו .ויתונורכז תא בותכל ואובב דואמ השקתה ,"הביתכ־לק" היהש ףא

ר שאכו ,שלחנ ונורכז ךא ותדובעב הרופו ופוגב אירב 84־ה ןב ןוירוג־ןב היה 1970

.השק היעב וז ירה םירומא םירבדה תונורכז תביתכב
ן מ רענתהל ןוירוג־ןב טילחה ,םעה םע ויסחיב לפש תנש התיהש ,הנש התואב
־ הרומ תויהל בושלו הנידמב ץמשומה שיאה השענ הייטעבש ,תמסרופמה "השרפה"
ך רוצל .שדחמ ולש יומידה תא תונבל ובייח הז יוניש .םעה לש ירסומה ןופצמהו ךרדה
, תועיסנב ,"םיילארטינ" םיאשונ לע םירמאמ תביתכב בר ץרמב קוסעל לחה הז

ך כ .המדקתה אל תונורכזה תביתכש ןבומו ,םיבר םיירוביצ םיעוריאו םישגפימ
ף תשל ינשקע בוריס ךות ,ודבל .ג .ב בתכ ןהב הנש 70 רחאלש דע םירבדה ולגלגתה
ו עייסלו ותציחמב דובעל ינא יתיכז ךכו .הרזע לבקל תואינ ,ומע הדובעב והשימ

.ויתונורכז תביתכב

תונורכזתביהכלתומדקומתונווכ
ר משיהלו רוביצל ןובשהו־ןיד רוסמל בייחה ,ינידמ גיהנמש ןפוד־תאצוי העפות וז ןיא
ם יהדמה .תוח״ודו םיבתכמ לע רומשיו ינדפק ןמוי ומצעל ךורעי ,ויתפש־אצומב
ן ב ותויהב-תונדפקב םירבדה תא טקלל לחה וב םדקומה בלשה אוה ןוירוג־ןב לצא

.ויתונורכז תא רפסל תנמ־לע םהל ךרטצי דחא םויש רבכ עדי הז ליגב וליאכ .14
ב ותכל דיפקה ,רתויב דורט היה דימתש ףא .הבותכה הלמה תא דאמ בישחה ןוירוג־ןב
ם ע ,לשמל ,ךכ .םהל ךרטצי דחא םוי :םעטהו ,בר ןמז ונממ ולזגש םיכורא םיבתכמ

:םיבתכמה לע רומשל השירד ובו (19.10.1906) בתכמ ויבאל בתכ לארשי־ץראל ואוב
ב ותכל לוכי יניא ךא ,לארשי ץרא רבד לע יבתכממ הקתעה ילצא ראשתש ץפח יתייה..."
. דובאל וכלי אלש ,תיבב וללה תא רעצמל רומשל שקבמ יננה ןכלו םימעפ דחא רבד
3 .״ןדיעו תע לכב לארשי ץרא לע יתבשח המ םינש דועב עדאש ילצא בושח

ה קתעה תועצמאבו) םציפהל תנמ־לע םקיתעה ,םיבתכמה לע רמש ויבא םנמאו
ו נידיב וראשנ ךכ ;ץראל ואובב ומע םאיבהו (דבא םרוקמש םיבתכמ המכ ורמשנ וז

1 .ץראב וכרד תישארב ןוירוג־ןב לע םירפסמה ,ויבאל םיבתכמ 164

. ירוביצה דצה םהב טלבתהו רתויו רתוי ויבתכמ לש ישיאה יפואה םצמטצה ןמזה םע
ם לועה־תמחלמ תונש לש הקיתשה רחאל ויבאל ןוירוג־ןב בתוכש בתכמה ינייפא

ב תכמ ויבאל בתוכ אוה 5.12.1919־בו םהיניב רשקה שדחתמ 1919 ףוסב : הנושארה
. ג .ב :היפרגויבוטואב בותכ בתכמה .ופלחש םינשה 5־ב ויתורוק תא וב רפסמו ךורא
דודגה דוסיי ,ב״הראב ותוליעפ ,ץראהמ ושוריג ,םיכרותה ידיב ורסאמ לע רפסמ
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.הגלפמב םייגולואידיא םיחוכיו לע רפסמו גילפמ אוה םימעפו ,"ץולחה" דוסיי ,ירבעה

:ריעסמ ישגר עוריא לע אוה רפסמ ,בתכמב ובל תא הלגמ אוהש םע

ה רעס קר יתשגרה ,יתרבידש העשב ישפנ תא יתעדי אל טעמכש קר עדוי ינא..."
5 ״...יפמ םילמה הטילפמ וז הרעסו—ישפנב תללוחתמ

ת ויתחפשמ תויווח לע אל ףא ,הדלונש תבהו אשנש השאה לע ויבאל ןאכ חס אוה ןיא

.הגלפמה תדיעווב האצרה...ב אוה רבודמה .קותינה תונש שמחב וילע ורבעש תורחא

ש משלו רמשיהל תדעוימ וז-.ותחפשמ ךותב וליפאו ,ותביתכ תא ןוירוג־ןב האר ךכ

.חילשה לש אלא שיאה לש וייח־רופיס אל ךא ,רופיסו ךמסמ םימיה תוברב

ן וירוג־ןב שידקמ ויתונורכז יכרכ לכב .הלופ ,ותייערל ויבתכמ םה ךכל תטלוב החכוה
ת ולפוקמ וללה םירופסה םיטפשמבו 0,דומע יצחכ ותשא רואיתלו ויאושינ ןינעל

ו אשינ .ג .בו הלופ) ריעסמ יטילופ אשונ וליפאו םיפתושמ םייח לש הנש 50־מ הלעמל

ם יספות תאז תמועל .(םינוש םירשקהב םעפב־םעפ ןודנש ןינע ,םייחרזא םיאושינב

ן וירוג־ןבו ,ויתורגא יכרכבו ויתונורכזב םידומע לש תובר תורשע הלופ לא ויבתכמ

7 .דחוימ רפסב םסנכל חרט ףא

, הלופ .רקיעב םיירוביצ אלא םיישיא םיבתכמ םניא "הלופ לא" ויבתכמ םגש אלא

אשבו תועונת לש םייאידיא םידדצב הניינעתה אל «,תקולחמב־היונש השא התיהש

ת שבושמ הראשנו תובר םינש רחאל השכרנ היפבש תירבעה ןושלה .תוינויער תול

, ןוירוג־ןב ידי־לע ובתכנ םהילע המתחש םיבתכמ) הבתכ אל םיבתכמ .םימיה לכ
, גנילזיצ ןרהא רטפנשכ :המגודל .םייטילופ םימעטמ האווסה ול השמיש םימעפש

ה תקיזו ,(הלופ... םתחו ותחפשמל םימוחגת־בתכמ .ג .ב בתכ ,ןוירוג־ןבל השק בירי

.דבלב תישיא התיה ןוירוג־ןב לש וקוסיע יאשונ לא

ת ויגולואידיא תולאשב קסע םהבש םיכורא םיבתכמ .ג .ב הל בתכ ןכ־יפ־לע־ףא

, וללה םיבתכמהש ,קפס ןיא .רכו הנידמ־יבר םע םיעגי םינויד לע חויד ,תובכרומ

.הירוטסיהל ודעוי ,הלופל ונעומ יכ ףא

. םימדקומ םיבתכמ לש ירקמ יוליגב הרושק ויבתכמל וסחי לע תדמלמה תניינעמ השרפ

ש גפנ ,וירפסמ 26 סופדל ןיקתהש ימו ןוירוג־ןב לש (םידיחיה) וידידימ ,זרא הדוהי

ו דיב םייוצמ יכ זראל רפיס זלה .קסנולפ אצוי ,סקופ ר״ד ינולפ םע ב״הראב 1954־ב

ם היכרד ודרפנ רשאכו םתודליב םירבח ויה .ג .בו סקופ יכ רבתסנו .ג .ב לש םיבתכמ

׳ ז" ומכ סותאפ יאלמ םיכיראת םיאשונ םיבתכמה .םיבתכמה רשק ךשמנ 1904־ב
ו סוניכ תנשמ םינשה ןיינמ לחה ריעצה ןוירוג־ןב לצא) "םיסרגנוקל ׳ח ,םיסרגנוקל

:.ג .ב בתוכ םהמ דחאב .(1897־ב ןושארה ינויצה סרגנוקה לש

ם וש ילב םהיללצו םרוא—םהש ומכ םיאניתשלפה םייחה תא רייצא םיאבה יבתכמב..."
9  ״...רכזנה ןויערה לש הריהב היצרטסוליא ךינפל היהת זאו—תוריתי תוצילמו הזרפה

ל ש ןינעה .םתוא הליגו זרא רזחש דע חכשנ םיבתכמה ןינע לכו רשקה קתונ םימיל

ר שאמ רתוי הברה 01,םלש דומעל ןוירוג־ןב לש ויתונורכזב הכוז םיבתכמה יוליג

.המע ויאושינ תורוקו היפא ,הלופ םע ותורכיה רואית
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־ ב סקופ לא בתוכ ,לעפתהל השקהו םיישיאה ויעגמב ךכ־לכ רוצעה ,ןוירוג־ןב

:21.1.1955
, 1904—1906 תנשב ךל יתחלשש םיבתכמ תליבח ותא איבה ב״הראמ זרא הדוהי רזחשכ״
ק סנולפמ םיבתכמ ךל יתחלשש ללכ יתרכז אל יכ םעפנ יתייה .ץראהמ בתכמ םג םכותב
» ״...הלעמו הנש םישימח הלא םיבתכמ לע תרמש דציכ אלפו אלפה יתאלפתהו ץראהמו

ר ואיתל הגלפה־יראתב זרפומ שומיש בגא ,.ג .ב ךכ לע רפסמ ויתונורכזב םג

:השעמה
ל אומש םע שגפנו ...יתבתכש םיבתכמ אלפומ םירקמ ףוריצ ךותמ הליג ...זרא הדוהי"
12 ״אלפומו הנושמ חרואב סקופ

ר ודחל הסנמ וניאש יאדוו ,ויתושוחת רואיתב דאמ ןוירוג־ןב ץמקמ ויתונורכזב

:בתוכ אוה ךכו .זרא תא טטצל האר תאז־לכב ,הז ןינעל .םירחא לש םהיתושוחתל

א יה סקופ םע השיגפהש ןימאהל ליחתה אוהש דע וז השיגפמ םעפנ ךכ־לכ היה זרא"
13 .״הנוילעה החגשהה השעמ

ל ש אלא זרא לש הניא םיבתכמ תאיצמל רשקב הנוילעה החגשהל הגלפההש הארנ

...ומצע ןוירוג־ןב
ד ימת" :תוטשפב הנע ,הנש 50 םיבתכמה לע רומשל האר המ לאשנשכ ,ומצע סקופ
14 .״דוד רצונ תולודגל יכ ונעדי

יתודועתוא ןמור
ם יקתעה ול רמש ,םיבתכמב .ג .ב הבריה ותוליעפל ןושארה בלשב רבכ ,רומאכ

ו לש רשקהו ותובתכתה תפעתסמ םינשה תוברב .םרצנל םינעמנה ןמ עבתו םהמ

ר חבנ אוה 1921־ב :ןינעה ךבתסמ םג ליבקמב .ךלוהו קימעמ םיבותכה וירבדל

ם יעגונה םיריכזתו םיבתכמ תואמ בתוכ אוה הז ודיקפת תרגסמב .תורדתסהה ריכזמ
ת ריחב ,התיבשב םויא ,םיוסמ הדובע־םוקמב רכש תנלה ומכ םיימעפ־דח םיאשונל

   םיבתכמ לש םיבר םיקית םימרענ תורדתסהה ריכזמכ ותנוהכ תונש 15־ב .׳וכו דעו
  .ירוביצ ןינע םהב ןיאש ,הלא

־ קנב ,םילוח־תפוק ,הנוב־ללוס ומכ רוביצ תודסומ םישבגתמ ולא םינשב ,ןכ לע רתי

ת וכשמנה ,ולא תובישי .תובישיב ליעפ ףתתשמו תודעווב רבח .ג .ב .המודכו םילעופה

, םלוכ לע רמוש .ג .ב .םיבע םילכיטרפל תוכוז ,םימי םתוא ךרדכ תוכורא תועש

.דרפנב קיתעמ אוה ולש וירבד תאש ךות

   תוליעפ תינפומ ,תידוהיה תונכוסה תלהנה שאר־בשוי הנמתמ אוהשכ ,1935־ב

  םיגיהנמ םע ,יטירבה ןוילעה־ביצנה םע ,ןמצייו םע תושיגפ :תינידמה הריזל הרקיעב

ש בגל ךכ ךותבו ,השיגפה ברע ,ונמויב ,בתכב רהרהל :גהנמ ול לגסמ .ג .ב .םיברע

    תובושח תושיגפב .בתכב התוא םכסמו רזוח אוה בוש החישה םותב .החישל תונויער

  .המצע השיגפה ךלהמב םירבדה תא םשור אוהו שי דחוימב
   בתוכ אוה ךכל ףסונ .הנענ אוה ךכו וילא תונפל םיברמ ךכ הלוע ותובישחש לככ

  (ומשריי וירבדש דיפקמו) תויבמופ תופיסאב םאונ ,"רבד״ב ךורא יעובשי רמאמ

  .םייפוסוליפ םיאשונב חורו עדמ ישנא םע סמלפתמו
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ן ינעה ךא .ויתונורכז תא תולדל ןוירוג־ןב ןווכתמ ונממו ברו םוצע רמוח רבטצמ ךכ
ת ושארמ ותשירפ רחאל ליחתמ אוה ויתונורכז תביתכ לש השקה הכאלמב .טושפ וניא

י פלא ,ריכהש םדא תובבר ,תוגיהנמ לש םינש לבוי .77 ןב זא אוהו ,(1963) הלשממה
- רתויב תיביסנטניא הירוטסיה לש םינשב הז לכו-לרוג־תורה תוערכה ,תובישי
ב וט ונורכז היה ותוריעצב יכ בצעב רפיס ומצע אוה .ונורכז לע דבכ סמוע וסמע

א וה .דואמ וילע קיעה הז ןינע) .שבתשנ ויתונורכז תא רפסל ואובבש אלא דחוימב

ם ע תוחיש הבריהו םירפס שדג הנש ךשמו ,ןורכזהו חומה אשונ תא רוקחל שקיב

.(ליעוה אלל ,ןבומכ ,ךא-םיחמומ

ן מ הנופה תיביטקפסורטר טבמ־תדוקנמ היפרגויבוטוא בותכל התיה תירוקמה ותנווכ

י ישק ךא .החכוהו דועיתל קר שמשמ ינויכראה רמוחה הבו רבעה תא הריבסמו הווהה
.תרחא הרוצ תוסנל והוצליא ןורכזה

ן אכש אלא ,רושיק־ירבד ףרצלו רבעב םבתכש םימייק םירבדב שמתשהל טילחה זא

ר מוחהו ,יופינה תורשפא לע השקה בתכש םירבדה לכל קומעה וסחי :רחא ישוק ץצ

ם ישודגו םיבר םיקית-ךלהו םרענ ,תונורכזל סיסב שמשל רומא היהש ,ינויכראה

.ויניעב םיבושח םלוכ ,ודיב םיבותכ םלוכ ,תוחיש ,םינמוי ,םילכיטרפ ,םיבתכמ
ו יהש תודועת ישודג םיקית םישולש ינחלוש לע חינה ותא דובעל יתלחתהשכ

ו מצמוצ רתויב ירזכא לוליד רחאל .(1933 ףוס דע) ןושארה ךרכה תויהל םירומא

ת ימלגה םתנכתמב םיקיתה תא ול יתשגה .יגולונורכ רדסב םיכורע 8 ידכ םיקיתה
ן וירוג־ןב םנמאו .הדחאה לש ןויסנל תוחפל וא ,בותכישל עקר ושמשיש החנה ךותמ
. תואבה םינשל ימלגה םגדה תא ול ןיכמ ינא דועב ,םידחא םישדח ךכב קוסעל הסינ

 ,.ג .ב שאונ ,םיקית תמירע שדחמ םרע םהב תצמואמ הדובע לש םישדח רחאל ,הנהו

ר מוחה םצעבש יל רמאו ,ךכב־המ לש םינוקית המכ ףוריצב ,םיקית 8 םתוא יל ריזחה

ם הש ומכ וראשי םירבדהש שקיב אוה .לקלקי ןוקית לכו רתויב בוטה אוה ותיווהכ
.ףוס־ףוס םיספדומ ויתונורכז תא האריש דבלבו

ה ז הפצמ םלועבו ץראב רוביצהש ול ונרמא .ותטלחהמ וזיזהל וניסינ ינאו זרא הדוהי
, תיעוצקמ הניא ותכירעש תודועת לש ףסוא לבקל דיתע אוה הנהו ויתונורכזל םינש

ם ינמויו םיבתכמב זכרתיש ול ונעצה .םיחמומל אלא ןינע וב ןיאו ,היוקל ותרירב

ה פצמ יכ ונעדיש ךותמ .תויושחרתהל עקרה תא וריהביש רושיק־ירבד םהילע ףיסויו

ר אונדאו לוג־הד תונורכז תא המגודכ ול ונאבה ,ןוידו דה וררועי םירפסהש ךכל אוה

ר פסב איצוהל ול ונעצה םהינימל םילכיטרפה תא .םלועה יבחרב םהילא תוסחיתההו

.דחוימ ןינע ילעב לש םתלעותל חפסנ ןיעכ היהיש ,דרפנ

י פכ הנידמה תמקה לע רפסמ אלא ןמור בתוכ אוה ןיאש רמא רחאו עגר לקש .ג .ב

ם ירבדה תא ךורעל ךכ־רחא והשימ הצרי םאו ,ארקי הצריש ימ .תאז האור אוהש

.תאז השעי-רתוי םיניינעמ ויהיש ידכ שדחמ
ו מכ יחווידה רמוחה ןמ קלחש ךכב ומכתסה החיש התוא לש תושולקה היתואצות

, המודכו תורדתסהה לע םייטסיטאטס םינותנ ,(1922) םיסולכואה ־דקפמ ימוכיס
.רפסה ףוסב תוחפסנל ורבעוה
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   ־וטוא םה ןושארה ךרכה לש םיקרפה 84 ללכמ םינושארה םיקרפה 13 קרש הרק ךכ
  .תודועת לש ףסוא אלא וביא רתיה .היפרגויב

 
   הברהםינפתמאל

  —ובלב וילא רבדמה םיהולא לוקל עומשל בייח םדא״
  הזמ רתוי .המוטא אל ונזאו לרע אל ובל םא
!י "תושעל לוכי וניא

  ןוירוג־ןב דוד

    תודגא ןמויה ביבס וצופנ ,ונמוי תא ןוירוג־ןב בתכ ןהב תוכוראה םינשה ךשמ
  םינויד ליכמ ונמוי יכ ובשח םירבדב ץיצהל וכז אל ךא בתוכ והוארש םיבר .תובר
  יגיהנממ םידחא .םלעפ לאו םהילא תישיא תוסחיתהו ויברוקמל וקנעוהש םייאשח
   ,תונוש רצח־תוינונקב םהייח לש םינוש םיבלשב םיפתוש ויה לארשי־תנידמו תונויצה
   יכ ששחה .תימיטיגלה תיטילופה הגירטנאה ימוחתמ םיגרוחה םישעמב ףא םימעפו
   םיבותכ םירבדל ותואנק לע היה ססובמ ונמויב םימשרנ םהו םירבדה תא עדוי .ג .ב
.חושקה ויומיד לעו
, לשמל ,ןושארה ךרכב .בר חתימ הוולמ התיה ״הרודנפ־תבית״ תחיתפל הייפיצה
, (1934) יקסניטוב׳ז םע םכסהה ינשה ךרכב ,(1933) בורוזולרא חצרב ןויד היה יופצ
י דוהי לש םתדמשה תעב תונכוסה תוגהנתה ומכ תוריעסמ תולאש םיאבה םיכרכבו
ה בית התואמ אצי רשא דשהש רבתסה ,הנהו .המודכו "ןוזיס״ה ,ח״מלפה ,הפוריא
   ןיאו רוא וארי םירבדהש שארמ עדי וליאכ ולהונ וינמוי יכ ררבתה .ךכ־לכ ארונ וניא
  היה אלש םירבד םיבברתשמ םעפב־םעפ תאז־לכבו .םיישיא םיניינע טעמכ םהב
   .הנושמה תירוטסיהה םתולשלתשה לע שארמ תעדה תא תתל לוכי ןוירוג־ןב
ם כסה .וניבל יקסניטוב׳ז ןיב םתחנש םכסהל סחיתמ אוה 12.11.1934־ה ןמ ונמויב
י בחרב עסונ ןוירוג־ןב ..ג .ב דגנ הבחר תיזח םמוקו םילעופה־תעונת תא ריעסה הז
, זיראפב ,שגופ אוה ךכ ךותבו ,ודצל דומעל םענכשל ןויסנב וירבח םע שגפנו הפוריא
ת א רזש עיבמ םכסהה לע ־ולאוש ןוירוג־ןב רשאכ .(בושבור זא) ר״זש ןמלז תא
ן יידע יכ םיכסמ ןמלז" יכ ונמויב םשור ,הקומע תויניצ לש המינב ,.ג .ב ךא ,ותכימת
   וניאש ול רמאי במולוג והילא םע שגפישכ ...רמרמתמה רוביצה תבוגת עמש אל
 ."תמא דיגמ וניאו תבשונה חורה יפ־ לע ותעד תא עבוק הז שיאש םושמ םיכסמ
  אישנ היה תונורכזה תביתכ תעבש ,ר״זש ןמלז תא .ג .ב ןאכ םישאה ,השעמל
; .םינפ־תדמעהו תונפנח ,תועיבצב ,לארשי־תנידמ
  עבוקו םנייממ ,םירבדה תא טקלמ ינא יתייה יניבל .ג .ב ןיב הדובעה תקולח יפ־לע
  תועצה ףוריצב ול םשיגמ יתייה ךכ־רחא .יגולונורכ רדסו ינויגה הנבמ יפל םתוא
   ושגוהש ומכ םרשיא ללכ־ךרדבו ,םירבדה לע רבוע היה .ג .ב .תויביטאנרטלא
  וניבל וניב ךייח ,ןויעב ארק .ג .ב .ונמוי תא ול יתיארה ,הז שיגר ןינעב יתלקתנשכ
   חא םישאמ .ג .ב ,אוהש ול ריבסהל יתיסינ ״? היעבה המ ,ונ״ :לאשו יב טיבה
 שנ הרקמב אוה הז שיא ,ןכ לע רתי .רומח ןובלע הב שיש המשאב וירבח ינורחאמ
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 :רמאו ךייחל ףיסוה .ג .ב .הבר תומיעב־יא םורגי רבדה םוסריפו לארשי־תנידמ

16 .״תמאה יהוז זא ךכ יתבתכ םא״

ק קדזהל בייחה יטמגרפ יאקיטילופ אוה .ג .ב ,תמאל וז תינשקע תונמאנ ףא לע

. םעפב־םעפ תוגירח םיבייחמ וללהו ,םיינוטלש רזע־יעצמא ראשו תונססכטל םימעפל

.ויתונורכזב םיפלאמ םייוטיב שי הז ןינעל

. יקסניטוב׳ז ןיבל וניב םכסהה התיה 30־ה תונש לש תוריעסמה תוישרפה תחא ,רומאכ
ץ ראב .בורוזולרא חצר טפשמ רחאל ךומס ,רמ םיחא־ביר לש השק הפוקתב הז היה

ם ילעופה־תעונת ןיב תוחיתמה לש המוציעב .םיריפחמ םישעמ ושענו המוהמ התיה
, ןודנולב ,תוביריה תוגלפמה יתש יגיהנמ ,יקסניטוב׳זו .ג .ב ושגפנ םיטסינויזיברל

ת וגלפמה יסחי רבדב םכסה לע ומתח םייביסנטניא םינויד לש םימי השולש רחאלו

 ,17 .ץראב
, ןוסלנצכ לרב .ריהב םויב םערכ לארשי־ץראב הלפנ עיתפמה םכסהה לע העידיה

ק ותרשמ קרבמ לבקמ ןוירוג־ןב .תופירחב ול םידגנתמ ןיקנבטו ןלפק ,במולוג

י חרכה .הפוחד הצעומ םיסנכמ ,זכרמה םייתרחמ ,המוצע תושגרתה רוביצב" :ןלפקו

ל ש תשרופמ הטלחה .ג .ב רפה םתחש םכסהב יכ התיה םתנעט ."ןוריוואב ךבוש
.םיטסינויזיברה םע עגמ תללושה הגלפמה־זכרמ

ד גונה השעמ השע יכו תכל קיחרה יכ ןיבה ,תילילשה הבוגתה תמצעב שחש ,.ג .ב

ך יאו טרקומדו רוביצ־חילש ומצע האר אוה אלהו ,החורו ותגלפמ תעד תא שרופמב

ם כסהה תא התע לטבי םא ,ינש דצמ י ויחלושב ץעויהל־ילב ןדור לש השעמ השעי

.ידמל ליפשמ דמעמבו ןידה תא תתל וילע היהי ,שרדנכ הצרא בושיו

ם ילמה תא קחומ אוה ותמיתחל תחתמו יקסניטוב׳ז םע םכסהה בתכ תא .ג .ב לטונ זאו

ב שוי אוהו18 ״תינויצה הלהנהה םשב״ :הז םוקמב בתוכו "י״א ילעופ תגלפמ םשב״

:ראשה ךותב ,בתוכ אוה וב ץראב ותגלפמ ירבחל דאמ ךורא בתכמ בותכל

ק ר הלח !םיטסינויזיברה םע והשלכ רשק רוציל אלש] הגלפמה תצעומ לש הטלחהה..."
ר בח אלו—תינויצה] הלהנהה רבחכ ותא יתשגפנ ינאו תיטסינויזיברה הגלפמה תשיגפ לע
ן ינע קר םניאש םירבד לע םג ,לכה לע יתרבד ותא החישבש ןבומכ .[הגלפמה תצעומ
19 .״הגלפמה תעמשמ תרפה לש לצ וב שיש רבד יתישע אל לבא הלהנהה לש

0 2.לודג ישוקמ ץלחנ אוה ,ותמיתחל תחתמ וראת תקיחמ לש טושפ סיסכטב ,ךכו

ה ימונוטוא תלבקמ (28.10.1934) השעמה עריא הב הפוקתב הלחש המיתחה תקיחמ
־ יתלב השרפה תיארנ ןמזה קחרממ םנמאו .תונורכזל תסנכנ איה ךכו תילאנויצקנופ

.הרזומו תנבומ
ד ומלל ליחתה טבמא ןוירוג־ןב .תורגבה־תדועת לש ףויזה ןינע איה תרחא השרפ

־ םושמ רשא תוביסמ) ובזע הרהמ־דע ךא ,גרבלוו לש ןוכיתה רפסה־תיבב השרווב
ל ארשי־ץראל עיגה אוה .(תומותס תוראשנ ןהו רובידה תא ןהילע ביחרמ אוה ןיא המ

ג יצהל שרדנ ,אטשוק תטיסרבינואל לבקתהל שקיבשכ םימיל .תורגב־תדועת ילב

ל בקתהלו הדועת גישהל .ג .ב חילצמ תרווחמ הניא איה םגש ךרדב .תורגב־תדועת

.ויתונורכזב רכז ןיא הז ןינעל .הטיסרבינואל
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ס ייאנותע תונויאר ,תורגיאה .תונורכזה תא ארוקש ימ .ויתובהא תשרפ אוה רחא אשונ
.הלופ-וימי לכ .ג ב.ל התיה תחא הבהא וליאכ םשרתמ ,תויפרגויבו

.קיודמ הז ןיא
ו יאושינ םדוק להינש םינמורל זמרו ןמיס לכ ןוירוג־ןב שטשיט ,וכרדכ ,תונדפקב
ו ייחב הזה קלחה תא שטשטל ותפיאש .ולש יומידב עוגפל םירבדה םילולעש ששחמ

, םירוסייב ול הלעש רבד ,ותבוהאל בתכש םיבתכמ דימשהש דע ךכ ־לכ הקומע התיה

.הארנכ
: הנשי הכרב־תייולג הרקמב האצמנ ,רפסה יפד ןיב יובח ,םינשיה וירפסמ דחא ךותב
א יבת םימשה ןמ םייחו הכרב" :רמאנ ויתחתמש םיחרפ לש םותס רויצ דחאה הדצב

:ריעצה .ג .ב בתכ ינשה הדצבו ,״תאזה הנשה תע לכב

—יתרבחל"
, והערל שיא חלשי הנשה תישאר עיגהב יכ רבע ינמ לארשיב אוה עובק גהנמו קוח
ם יסיטרכ םהל םירחובו תונחה לא םיכלוה םלוכ טעמכ .הכרב יבתכמ וריכמ לכלו בורקל
. םיחלוש םה הלא תאו ,בהז תויתואכ םיספדנו םינוש םירויצב םיריוצמ םיפי םינוש
« [רשא הכרב] חולשל לוכי יניא יתרבח ךל ? סופדב הספדנ הכרבל שי ךרע הזיא לבא
׳ ה ןתי .ךל שחור יבלש הממ ןטק קלח ידי םצעב ךל בתוכ ינא ןכל אצת יבלמ אל
ו רבעי םימיה לכו ץק ןיא דע תחנו גנוע יעבשת רשא הבוט הנש ,תכרובמו הבוט הנש
.יד ילב דע הרשואמ תייהו תומיענו םולשב ךילע

."ןוירוג־ןבמ

ת בותכה תא רזג ,הבר תונדפקב ,ןכלו הדימשיש ידכמ אל םיבושח ויה הנורכזו היולגה

ה פי הבהא הדיתעש הארנ .שומישב וניאש רפס יפד ןיב היולגה תא ריתסהו ךיראתהו

.העודי־יתלב ראשיהל לארשי־ץראמ תינומלאה הרענל .ג .ב ןיב וז

חילשה
ן רקיעמ ןה ירוטסיהה ודמעמלו םרה ודיקפתל ןוירוג־ןב תא ופחד רשא תולוגסה

ת ושימג ךות הרטמל תינשקעו החושק הריתח ומכ תורתוס תונוכת לש הרידנ תבוכרת

ו ירזועל תובחר תויוכמס תקנעה ,תיטילופ תונססכטו ףורצ םזילאידיא ,תיטאמגרפ

.םתוליעפ רחא ינדשח בקעמו

.ויתונורכז לא וסחי תקידבל אצומה־תדוקנ םג איה וז תובכרומ

. םיפד תובבר וייחב בתכ אוה .הביתכ־ןורשכ לעבו הבשחמ־ריהב ,הפשב טלוש .ג .ב

ם יקרפ קר .ודיב הלע אל בתכה לע ויתונורכז תא תולעהל ונויסנ ,ןכ־יפ־לע־ףא

, דוע םייופצה םידומעה יפלא ללכמ םידומע 100־כ םיללוכה ,ותודלי לע ,םינושאר
ט במל ירקמ הארנ םתריחבל ןחבהש תודועת ףסוא אוה רתיה לכ .שממ תונורכז םה

.ןושאר
ת א בותכל לחה וב גלפומה ליגה :םייביטקייבואה־םייזיפה םיישקה לע ונדמע

ו אובבש ומרג הלא תוביס .ןורכזה יישקו ,תומכבו ןמזב םוצעה רמוחה ,ויתונורכז

ו ייח תוערואמ תאו ויתויווח תא תולדל השקתה ולש היפרגויבוטואה תא בותכל

.םרדסכ םתונבלו



153בתוכ ןוירוג־ןב

 תחת הנהו-רוכזיאו התכמסא ,רזע שמשל היה לוכיש ונויכרא ותושרל דמע ןאכ ךא

.ןויכראל רזע םישמשמ ויתונורכז ויתונורכזל רזע ןויכראה שמשיש

ב תוכה הווחש םירבד .ישגר ןעטמ תויוור םדא לש תוישיא תודועת םירבדה־עבטמ

ת ויהל יושע היפרגויבב םלקשמש ףא ,רתוי םייטננימוד םה רתוי יביסנטניא ןפואב
ה ז ןינע וליפא .ג .ב לצא ךא ,תונורכז תביתכ לכב יופצו ימיטיגל ןינע והז .ילוש

ם יטסינומוקה טפשמ ומכ .ג.בל תישיא הקיז הל ןיאש השרפ הכוז ,לשמל ,ךכ .תוועתמ

2,םידומע 11־ל (1932) הנויצ־סנב . ללכ רפסמ .ג .ב ןיא ונב סומע תדלוה לע וליאו 2
ע סמ לע תטרופמה הריקסה איה לפטל רקיע ןיב היצרופורפה רסוחל תטלוב המגוד

. הפוריאב םימואנ תרדסל .ג .ב אצוי הז עסמ תרגסמב .1933־ב י״אפמ לש תוריחבה

י פינסב השענה לע תוח״ודו םירפסמ םישודג 32םידומע 43־ל ונמויב הכוז עסמה
ר יעסמ ערואמ היה חצרה .בורוזולרא םייח ץראב חצרנ הז עסמב ותויה תעב .הגלפמה

ע ירכמ הנפמ חצרה היה תישיא הניחבמ ,ןכ לע רתי .ירבעה בושייה תודלותב

י עוצקמ דוגיא לש ןקסעמו יטילופה וקוניז ליחתמ האלהו ןאכמ :.ג .ב לש היפרגויבב

.תינויצה העונתב הלעמב־הנושאר תוישיא םואתפ ןוירוג־ןב השענ

ח צר לע העידיה הכוז ,תובישח־תורסח תועידי םיסומע םידומע 43 םתוא ךותב ,הנהו
24 .דבלב תורופס תורושל בורוזולרא

ם ג םאש ,(1923) היסורל .ג .ב לש ותעיסנ רופיסל סחיב םג םייק היצרופורפה רסוח

והש יפכ ודוה תלאשל שידקמ אוה םלש קרפ .םיקרפ 6 .ג .ב ול שידקמ רבד הלעה אל

. ולא תוהומת תויצרופורפל תומגודה תובר .(1930) ןודנולב תירסיקה הדיעווב התלע
ו מכ ,הברה בתוכ היה םימעפ .ונויכראב .ג .ב לש ותולתב הז ןינע ריבסהל היה חונ

 בתכ ,תונוש תוביסמ ,םימעפו ,1930־ב ןודנולב וא 1923־ב היסורב ותוהש תעב
.םומע ונב דלונש תעבכ ,ללכ בתכ אל וא טעמ

 הבקסומב ותויה תעב :המגודל .תוטושפ תודבועב עייתסהל התיה היושע וז החנה

ו יה םש ותוהש ישדח תשולש ךותבו ,תיבמופ תיטילופ תוליעפ וילע הרסאנ 1923־ב

ם ינשה ,1940-1945 םינשב וליאו ,םידומע תואמ בותכל קיפסה אוהו ודיב ויתותע
ו תוא אלא בתוכ וניאו ץראל ץראמ עסונ אוה ,הינשה םלועה־תמחלמ לש תורעוסה

.הבקסומב ותוהש ישדח תשולשבכ (ךרעב) םידומע רפסמ

ו תושרל דמעש ןמזה ןיב רשק ןיאש רבתסמ .ידמ ינטשפו חונ רבסה הז יכ המוד ךא

. ץראל ץראמ ענ ותויה ןיבל דחא םוקמב הכורא תוהש ןיב אל ףא ,הביתכה קפסה ןיבל

, אוה הזכ .שודג ומויו םוקמל םוקממ עסונ אוה 1933־ב רכזנה תוריחבה־עסמ תעב

:11.6.33־ב ומוי־רדס ,לשמל

היסנמגה ידימלת םע החיש—רקובב
תיבמופ הפיסא—12־ב
הגילה לש דעוה םע הבישי—צ״החא
"ץולחה" תפיסא—ברע תונפל
"תודחאתהה" םע הבישי—כ״חא
"ןויצ ילעופ" םע הבישי—הירחאל
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    ףוסבל .ץראב בצמה לע הצרה םש ,ל״קק םעטמ םינויצה םינקסעה תביסמ—ברעב
25 .״אשרול יתרזח יצחו רשעב ...םיצוביק ינש יתרקב״

   חצרנ ןכמ־רחאל עובש .םיבתכמ המכ הליל ותואב דוע בותכל קיפסמ אוה תאז־לכב
   העידיה ןויצ דבלמ-הנהו ,השרווב ראשנו ועסמ תא ,ןבומכ ,קיספמ .ג .ב .בורוזולרא
.הז ןינעל תוסחיתה ונמויב ןיא-ץראל חלשש םירצק םיקרבמ השולש טוטיצו
ר מוחה תומכל ודיבש ןמזה ןיב רשקהש תדמלמו בושו בוש תרזוח העפות התוא
ק ומעו בכרומ רבסהה יכ המוד .היצרופורפה רסוחבש םיישקה תא ץרתמ וניא בתכנה
.תוחילש לש השוחת :רתוי

ר שא-וילע בוהאה איבנה ,והימריל המודב יכ השוחת ארוקב תעטל שקבמ ןוירוג־ןב
ך חלשא רשא לכ לא יכ יכונא רענ יכ רמאת לא" וצו םחרמ תוחילש חוכמ ףחדנ
א והו .ונממ םילודג תוחוכ ידי־לע אוה םג ףחדנ-צ" "רבדת ךווצא רשא לכו ךלת
.תוחילשה תא וילע לבקמ
ת שוחת התוא ךותמ .ומא בלח םע קני לארשי־ץרא לע םולחה תא יכ שיגדמ אוה ןכל
ן ב ותויהב .10 ןב ותויהב רבכ לארשי־ץרא ןעמל וירבח תא םירתמ אוה תוחילש
י דוהי תנגה תא ןגראמ אוה 17 ןב .״ארזע״ םשב ״תירבע העונת״ דסימ אוה 14
ט נמלרפל סנכיהל טילחמ אוה 26 ןב ,לארשי־ץראל עסונ אוה 20 ןב ,קסנולפ ותרייע
. תונושארה היתונשב התגהנהו לארשי־תנידמ תמקהל דע ,האלה ךכו-יכרותה
־ איבנ לש דיקפת וילע לביק ,תונורכזה תביתכל ךומס ,וימי תירחאב םגש ,ןוירוג־ןב
ם ע םיעגמ לע ,ולש ונמויב אל ףא ,רפסמ וניא ,("השרפה") רעשב־חיכומו םעז
ופה הריירקב םדקתהל ול ורזעש הינונק תרישקל םילבוקמ תונויסנו ץחל־תוצובק
ם עה לש וחוכמ ףחדנש ,חילש לש סותימ רוציל אוה שקבמ :הברדא .ולש תיטיל
.םש וגיהנהלו הריחבה־ץראל ואיבהל ,הלוגה־רבדמב ותוחנהל ידכ ידוהיה
י די־לע םע תמוקת לש אלפומ רופיס רפוסמ וב-הז םמורמ סופא יכ עדוי .ג .ב ךא
  אל יאדוו תוירקמ תלבוס הניא תוחילש :הפרות־תודוקנ וב שי-םעה לש וריחב
  ודיקפתל הלעתה חילשהש ררבתי םא עגפיהל לולע סופא ותוא .האוש־תורה תואיגש
  המיאתמ תוישיא וב ואר רודה ינבש ,רחא חילש לש ירקמ חצר בקע םעמ־םרומה
ה תוירקמו בורוזולרא חצר ללגב האבש תוגיהנמה לש השוריה תשרפ ןכל .תוחפ אל
.תורופס תורושל תקחדנ תירוטסיהה
ת דמשהו רלטיה תיילע תעב תידוהיה תונכוסה תלהנה שאר־בשויכ .ג .ב לש ודיקפת
  שוחי חילשש איה הייפיצה .חילש לש הליה רויצל חונ וניא אוה םג הפוריאב םידוהיה
ן ושארה ךרכב ,הנהו .ךכל םאתהב לעפיו וינפמ ריהזי ,יופצה תא תוריהב־רתיב
  ונשו "יתמחלמ" תעפוה רחאל םינש 9 רמולכ-1934 דע ערתשמה ויתונורכז לש
.ללכ רכזנ רלטיה ןיא-הינמרגב יצאנה ןוטלשה לש ותישאר רחאל
  חונה ךילהתל ונמויב שדקומה םוקמה המצע הפוריא־תאוש לש תוארונה םינשב םג
  זבשל הלולעה הפוקת לע חוספל הייטנ ןאכ ןיאה .טעומ אוה הפוריא תודהי לע רבועה
  ? הנומתה תא
 תדפקהב אוצמל רשפא חילש לש הנומת רוציל ןוירוג־ןב לש ןויסנל רחא דצמ עויס
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ם דא ייחב ,ןבומכ ,יזכרמ םוקמ היתויועמשמלו הבהאל .ויתובהא רופיס תא עינצהל

ל עב חילשל האי איה ןיאש רבס .ג .ב ךא ,היפרגויבוטואב דבכנ םוקמ םיספות םהו
ם ג רבדה אוה .תוליגר שונא תושוחתל העיגנ םהל ןיאש תוחוכ ידי־לע ףחדנה דועיי

ם יעוריא איצוהל ,בוש .המודכו החפשמה ייח ,םידליה לש םתדלוה תענצהל סחיב

, 1918־ב סותאפ בורב בתוכ אוה התוא ,תישיאה ותאווצ ןוגכ ,תיאוריה תועמשמ ילעב
ה כותבו "ונצרא תלואג דעב לארשי ץראב םחלהל ירבעה דודגה םע יתכל ינפל"

ך נוחיו ירשפאה םדקהב לארשי ץראל אבוי ידליש יכנא הווצמו הצור" :ומכ תוקספ

ה פשה והודמלי-ונצראל ואיבהל ושרי םיאנתהש דעו ,םיירבעה רפסה יתבב םש

ם שלו ,תירבע הדלי תא רבדת הנינפ יתשאו ,תרחא הפש לכ ודמל ינפל תירבעה

27 .״תירבע דומלל יתשאמ שקבמ ינא ךכ

ת ושבתשמ הדימה־תומא יכ דע תוחילשה תשוחת לש טהלב ףחסנ ומצע אוה יכ המוד

, 1933 תנש לש ינויצה סרגנוקב תינויצה הלהנהל ותריחב לע רפסמ אוהשכ .והשלכ

:בתוכ אוה

(תונאוס תואושת)
:[ורחבנ] הלהנה ירבחכ״

יקצדורב גילז רוספורפ
(תורזוחו תוכלוה תונאוס תואושת)ןוירוג ןב דוד
(תונאוס תואושת)םיובנירג קחצי
(תונאוס תואושת)ןוסבקעי רודגיבא ר״ד
(תונאוס תואושת)רקול לרב
) " " (יקספיל םיאול

( ״ " )ןלפק רזעילא

( ״ ״ )קותרש השמ

ff ff ) 28 (ןיפור רותרא ר״ד

ל כ דועב "תורזוחו תוכלוה תונאוס תואושתב" לבקתה אוהש שיגדהל .ג .ב האר המ

ל ש האוושה והשימ זא ךרע םא קפס ? דבלב ״תונאוס תואושת״ב ולבקתה םירחאה

ל ע אשינ אוה יכ ושיגרה סרגנוקה יריצש שיגרה אוה .ןוירוג־ןב דבלמ תואושת

.תוינידמה תוכרעמב םש ול השעי םרטו םבורמ ריעצ היהש ףא םירחאה
א וה שקבמ ,םלועבו ץראב םיטלובה םישיאה ןמ אוהו םש ול השע רשאכ ,םימיל

ת וחילשה רתכ תא םג תינידמה ותוליעפ חוכב וב קיזחהש תוכלמה רתכל ףרצל

.לארשי תודלותב ,דחוימו־דיחי ,רמשיהל ךכו ךלמו איבנ ,ןהוכ תויהלו
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תורעח
—1933 םינשב 1 .דחאכ תונכוסה תלהנה רבחו תורדתסהה ריכזמ ןוירוג־ןב שמיש 1935
.2 הרעה ,13 ׳ע ,1971 ,א״ת ״דבוע םע״ ,א ךרכ ,ןוירוג־ןכ דוד תורגיא 2
.79 ׳ע ,םש 3
.זרא הדוהי לש ותמדקה ,םש 4
—442 ׳מע ,םש 6 446.
.86 ׳ע ,1971 ,א״ת ,״דבוע םע״ ,א ךרכ ,ןוירוג־ןכ דוד תונורכז 6
.1968 ,א״ת ,״דבוע םע״ ,םידליה לאו הלופ לא םיכתםמ 7
.1965 ,א״ת ,״רפסה םע״ ,הלופ ,ךרבא הרימ 8
.94 ׳ע ,א ךרכ ,.ג .כ תורגיא 8

1 .17,16 ׳מע ,א ךרכ .ג .כ תונורכז 0
.1955 ,םיבתכמ ,.ג .כ ןויכרא 11

1 , 17 ׳מע ,א ךרכ ,תונורכז 2 16.
1 .םש ,םש 3
1 .זרא הדוהי לש ותמדקה ,א ךרכ ,.ג .ב תורגיא 4
1 .3.11.1953 ,רימע הדנא תררושמל ובתכמ ךותמ 5
1 י לב השענ רבדה .ךכור אשונהו ןמויה ךותמ דחא טפשמ טמשוה רתוי רחואמ בלשב 8

.233 ׳ע ,ב ךרכ ,.ג .3 תונורכז ןייעו .ג .ב לש ותעידי
—197 ׳מע ,ב ךרכ ,.ג .כ תונורכז17 200.

1 .ג .ב ןויכראב אצמנ ירוקמה קתועה ,םזע 8
1 —200 ׳טע ,םש 9 214.
2 .לטוב םכסההו העצהה הלפנ ,תורדתסהה ירבח לש ונימב־דיחי לאשמב ,רבד לש ופוסב 0
.האירקל ןתינ וניא הז קלח 21
2 —501 ׳מע ,א ךרכ ,.ג .ב תונורכז 2 511.
2 .643—600 ׳מע ,םש 3
2 .643 ׳ע ,םש 4
2 .643—642 ׳מע ,םש 5
2 .7 ,א והימרי 8
.ןיידע זא דלונ אל רבודמ וילע "דליה" .הלופ איה הנינפ .104 ׳ע ,א ךרכ ,.ג .כ תונורכז 27
2 .663 ׳ע ,םש 8
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