




ןמצלוה רנבא

ףוג לעב ריאמ
׳עבשזולס רעד ןופ׳ יקסב׳עידרב ףסוי הכימ לש ורופיס לע

.א
ה רצקה ׳הרייראק׳ה לש המוציעב ןותנ יקסב׳צידרב ףסוי הכימ היה 1904 תנשב
ת ע התואב המצמטצה תונוש תויתורפסו תוישיא תוביסמ .שידיי רפוסכ ולש
ת א עיבהל ףחדה וב רבג תאז דגנכ .תירבעב תיטסיצילבופהו תיטסירטלבה ותביתכ
ת עב התוינויחו התמצוע אולמב שדחמ ול התלגתה ומכש ,םעה ןושלב ומצע
י פכ 1.הפוריא חרזמב וירוענו ותודלי תוזוחמב ו 902־ב ךרעש ךשוממה רוקיבה
ו רצונ שידייב יקסב׳צידרב לש ויבתכ ירה ,לאונמע ונבו לחר ותייער םימיל ודיעהש
ם סרפתהל הכז םהמ לודג קלח יכ םא ,1906-1902 םינשה ןיב םלוכ טעמכ
ת פילח הפוקת התואב להינ הז רשקהב 2.םינש רובעכ קר םירפסב ףסאיהלו

ט עמ קרו ונויכראב הרומשה ,םיל״ומו םיכרוע ,םירפוס םע ףקיה תבר םיבתכמ
ל ש ןמויה תומישר םע דחי ,וז תובתכתה 3.הכ דע םסרפתה וא רקחנ הנממ
ם ילוכסתה יוור ,לתופמה גולאידה תא תופקשמ ,םינש ןתואמ יקסב׳צידרב
ה פוריא חרזמב שידייב תויתורפסה תומבה יכרוע םע להינש ,םישקעמהו
ת א ןוירג־ןב לאונמע םימיל ראית הלאה תודועתה דוסי לע .תירבה תוצראבו
ת מהנמ םתוא םישאה ףא אוה ."שממ תוללעתה״כ ויבא לא הלא םישיא לש םסחי
ר ציה תא תוטעמ םינש ידכ ךות םייריאה םיבתכה לעבב וקתיש םה" יכ ובל
4."תותימצל והוקתיש ,תרבודמה ןושלב טייפלו ךישמהל

ד יחיה ,יקסב׳צידרב םע עגמב ואבש שידייב םיאנותיעהו םיכרועה ןיבמ
ר פוסה אוה וז ןושלב ותריצי חורל ןיבהש ימכ הבוטל ןייצמ ןוירג־ןב לאונמעש
 תרכהב הריכזה ,ןוירג־ןב לחר ,רפוסה תייער םג .(1953-1876) ןעזייר םהרבא
ל לכה ןמ םיאצויכ (רוטקפס יכדרמו ץיוורוה ד״ח םע דחי) ןעזייר לש ומש תא הבוט
ר קיעב םינווכתמ םהינש יכ הארנ .הכלהכ וב וגהנ אלש םהיתימע בור תמועל
ע יפוהש ,׳טראוו עשידוי סאד׳ ןועובשב יקסב׳צידרב לש ותופתתשה תשרפל
—  תחתופה הדוזיפאה התיה וז .1905 תנש תליחתב ןעזייר לש ותכירעב בוקארקב
ה תוחפ תויביסנטניאב הכשמנש ,ןעזייר םע וירשק תכסמב — רתויב תיתועמשמהו
.םינש רשעכ דוע

ן ושלב .יקסב׳צידרב לא ןושארה ובתכמ תא ןעזייר רביח 1904 רבמצדב 13־ב
תנש תישארמ עיפוהל דיתעה ׳טראוו עשידוי סאד׳ לש ודוסיי לע ול רשיב תיגיגח
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ו 904 רבמצדב ו 3 ,יקסב׳צידרב י״מ לא ןעזייר םהרבא לש ובתכמ
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ן ויליגה ןמ לחה ןועובשה לש םיעובקה ויפתתשמ ןיב תויהל ונימזהו ,1905
ל ש וירופיסמ הקומעה ותומשרתה תא ראית תונמדזה התואב 5.ןושארה
ם ניבה םג אלא ,םתוא ארק קר אל יכ שיגדהו ,שידייבו תירבעב יקסב׳צידרב
ש ידייב דחאו (1902 ,׳הקספהה׳) תירבעב דחא רופיס ןייצ המגודל .םקמועל
.שיערמ םשור ,וירבד יפל ,וילע ושעש (1903 ,׳ארונ השעמ׳)

ל ש ובתכמב אצמש הענכהה וליפאו דובכה תמינמ ידמל עתפוה יקסב׳צידרב
ש ידיי תורפסב םירבדמה ישאר לע דוהא וניא יב תמדקומה ותשוחת רואל ,ןעזייר
ה ארנכ וזמרב 6,ונמויב ומצעל ןייצ ,"ץרפ ומב תוזבנב גהנ אל ןפוא לכב" .ןמזה תב
ש ידייב ותריצי ירוכיב תא ץרפ ל״י הכיז הבש תינגלגלה תרוקיבה תמישר לע
ל ש תסמונמה ותיינפ ירוחאמ םירתסנ םיעינמ שפיח ותונדשחב 7.ןכ ינפל םייתנשכ
ל כמ ."דחפה ןאכמ ;ינרופיצ תא וב עוקתל דוע ילע המיאתמ תונמדזהב" :ןעזייר
ה תלעש םושמ רקיעב ,ןעזייר לש ותעצהל תונעיהל ונממ ענמ אל רבדה ,םוקמ
ם ושמ ןכו ,שידייב הביתכל רסמתהל םימי םתואב שחש הקושתה םע דחא הנקב
ב יר׳ לש תילאוטקאה היגוסב תוינורקעה ויתופקשה תא אטבל המב ול שקיבש
ת בשל ותוא ןבריד ןעזייר לש ובתכמ יכ הארנ ,ןכאו .שידייל תירבע ןיב ׳תונושלה
ר עד ןופ" רופיסה תא רביח םידחא םימי ךותב .יוחיד אלב ותדובע ןחלוש לא
, "תוציקס") תורצק תוירופיס תומישר תרוש ןכו [אבצב תורישה ןמ] "עבשזולס
ר בצש םימשרה לע תוססובמה ,[תועיסנה סקנפמ] ׳לכיבעזייר ם׳נופ׳ םשב (ונושלב
 ,,רבמצדב 20־ב רבכ ןעזיירל חלש תוציקסה תא 8.הפוריא חרזמב רוקיב ותואב
ת א רשיא ןעזיירש ,׳עבשזולס רעד ןופ׳ תא םג וילא חלש םידחא םימי רובעכו

ב ותכ רופיסהש ,בתכמ ותואב ןעזייר ןייצ תאז םע 10.בורקב וסיפדהל חיטבהו ותלבק
ר וסמל לכויש ינפל שדחמ וקיתעהל וילע היהיש דע חונעפל השק הכ די־בתכב
.סופדה ירדס לש םלופיטל ותוא

ץ רמל ראוני ןיב ועיפוה ׳טראוו עשידוי סאד׳ לש דבלב תונוילג רשע־םינש
ת חנ עבש אל יכ םא וו,םהב םיטלובה םיפתתשמה ןמ היה יקסב׳צידרבו ,1905

ה רוצב ךורע" אוה יכ ןושארה ןויליגה תאירק רחאל ןייצו ,ןועובשה לש ותוכיאמ
ם יכשמהב הספדנש ׳תועיסנה סקנפמ׳ הרדיסה דבלמ 12."בצועמ יתלבו העורג
 ׳ארוקה יבתכמ׳ תרדיס תא םש םסריפ ,ןועובשה לש םינושארה תונוילגה תששב
ת א הבחרהב ראית הלא "םיבתכמ״ב .המ־תדוהת התעשב הררועש ,ולש
ת ויחא דמצכ ןתוא גיצהו תירבעל שידיי ןיב םיסחיה תייגוסב ויתופקשה
ו יתודמעל דוגינב ,ידוהיה םעה לש תויחרכהה ויתונושל יתשכ וז תא וז תומילשמה
ג אטימכאנ א׳ ןוכרעמה תא םש םסריפ ןכ ומכ .ךרועה לש תופיקתה תויטסישידייה
ר ודמב ויבתכב םימיל ללכנש ,[ברה תיבב םיירהצה רחא] ׳בוטש ןיא בר םייב
ם ושמ ןה ,ןעזיירל יקסב׳צידרב לש ותכרעה הרבג הגרדהב .׳ןליפש ןוא סענעצס׳

ם שרתהש םושמ ןהו שידייב ותריציל השיגר הנבהו תבשק ןזוא ויבתכמב אצמש
ח לשש םייסומלופהו םייתרוקיבה ׳ארוקה יבתכמ׳ תא ונועובשב םסרפל ותונוכנמ
י קסב׳צידרב לש ותופתתשה תשרפב הכרעה ךותמ םימיל רכזנ ןעזייר ףא 13.וילא
ן כרע תא ןייצ ןכו וילא תונפל ול ומרגש םיעינמה תא רזחשל הסינ ,ונועובשב
:שידייב ויתוריצי לש ןדוחייו
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ם יעודי םירפוסל תונמזה הניוומ דוע יתחלש בוקארקל יתעסנש ינפל
ר בב רשא ,יקסב׳צידרב .י .מ ר״ד םג היה םינמזומה ןיב .ןועובשב ףתתשהל
ע שידוי יד׳ב םעה ייחמ תוידוחייה ויתוישעמ תא סיפדהו בתכ
ד יימ הנע אוה — ואלסרבב זא ררוגתה אוה — יתנמזהל .׳גנוטייצסקלאפ
י פלכ ותפקשה לע םירבדו ,תורעהו תוירוקמ תושירד אלמ ,ךורא בתכמב
...ללכב שידיי

ע ובקל לוכי ינניא ףתתשמכ יקסב׳צידרב תנמזהב יתנווכ התיה המ
ה מכ לבא ,יל תורז יאדווב ויה — לוכיבכ תוינאישטינ — ויתופקשה .וישכע
, (וחיוורה אקווד ונממש ,תיסורל םוגרתב יתארק םקלח תא) וירופיסמ
. תולעפתה יב וררוע (׳ווירערעפ׳ — תיסורב) ׳הקספהה׳ ורופיס דחוימב
ב ורל לבא .יתוא םמה שממ הזטסקאל עיגהש ןוטה לבא ,ידיסח היה ןכותה
ן תי אוה ילש ןועובשב םגש יתיוויק הארנכ ינא .םייללכ םיאשונ לע בתכ
ה בכשה תא ךושמי ותופתתשה םצעו ומש תוכזבו ,הזה גוסה ןמ והשמ
14 ...ילש לאידיאה היה זא הזש ,םיארוקה לש תיטנגילטניאה

ד ימת אלש םירפוסה רכש ןיינעב אטח לע ןעזייר הכיה ויתונורכזב רחא םוקמב
ב אכב רכזנו ,ותעובשב הרוסמה ותופתתשה רובעב יקסב׳צידרבל םלשל לוכי היה
ן מזמ הז ןיינעב ול רגיש יקסב׳צידרבש םינידעה הרצפהה יבתכמב השובבו
15.ןמזל

ה נושאר תידיימ הבוגתכ רצונש ,׳עבשזולס רעד ןופ׳ רופיסה אקוודש רבתסמ
ר חאל .םימיה רצק ןועובשה יפד לע ספדיהל המ םושמ הכז אל ,ןעזייר לש ותנמזהל
ד חאב רופיסה תא םסרפלו תוסנל יקסב׳צידרבל ןעזייר עיצה ותעפוה הקספנש
ר דעהב 16.ןיינע וב ואצמי ילוא םהיכרועש ,תירבה תוצראב שידיי ינותיעמ
ן כא םא עובקל ונתלוכיב ןיא שידייב יקסב׳צידרב ימוסרפ לש האלמ היפרגוילביב
ן תואב ומסרופ ולש םידחא םירופיסש ונל עודי יכ םא ,וזה תורשפאה תא שמימ
ר קיעב) םיינקירמא שידיי ינותיע המכב ,ותעידיב אלש םגו ותעידיב ,םינש
ב צמה לע הזגורב ביגה ונמויב ,םוקמ לכמ 17.(׳טייהראוו איד׳בו ׳סטרעווראפ׳ב
ם ירבד דועב ,םלענ ןעזייר" :׳טראוו עשידוי סאד׳ לש ותעפוה תקספה םע הווהתהש
18."בוטה ונוצר לע םדא שנענ דימת ךכ .ולצא וראשנ ילשמ םידחא

ת רגסמב ,בתכנש רחאל םינש עבשכ קר הארנכ רוא האר רופיסהש ,עריא ךכ
ם ע דחי ,שידייב ויבתכמ קלח הנושארל יקסב׳צידרב סניכ םהבש םיכרכה ינש
, םילק חסונ ייונישב ,ללכנ ןכמ רחאל .ןכ ינפל ומסרופ םרטש תופסונ תובר תוריצי

ר חאל םינש שולש םיכרכ השישב העיפוהש ,הלא םיבתכ לש האלמה הרודהמב
ו ,.1948־ב םיכרכ ינשב וז הרודהמ לש תשדוחמה התספדהב ןכו ,רבחמה לש ותומ

ל ש ויתוריצי רחבמב ׳ללכנ ׳ אל אוה .הז ןיינעמ רופיס לש ולרוג רפש אל זאמ
ל ש ףיקמה רחבמב ללכיהל הכז אל םגו 20,תירבעל םגרותש שידייב יקסב׳צידרב
ה שדקוה אל םג יל עודיה לככ 21.ססרו לאומש איצוהש שידייב יקסב׳צידרב יבתכ
ת ורפסב םעפ יא רכזנ םא קפסו ,תרוקיבה דצמ יהשלכ בל־תמושת םלועמ ול
,אוה ןלהלש ןוידה .היגוסל תינושל־תלתה ותריצי תא הוולמה הפנעה רקחמה
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ן ושאר ירבע םוגרת וילא הוולנו ,׳עבשזולס רעד ןופ׳ רופיסב ןושאר ןויע אופא
ת אצוהל תונכהה תרגסמב השענ םוגרתה .ל״ז יפכפכ קחצי לש וידי השעמ ,ולש
ם ינושארה היכרכ תעבראש ,יקסב׳צידרב יבתכ לש תללוכהו השדחה הרודהמה
ל ש םיידיתעה היכרכ .דחואמה ץוביקה תאצוהב ו 999-1996 םינשה ןיב רוא ואר
.םאולמב תירבעל םימגרותמה שידייב ויבתכ תא רתיה ןיב וליכי וז הרודהמ

.ב
ר דס יפ־לע רסמנו רורב ,טושפ ׳עבשחלס רעד ןופ׳ לש השעמה רופיס
ן ב ריאמ ,םיבוט־ןב ידוהי ריעצב השעמ .םיעוריאה לש יעבטה תולשלתשהה
ה לא תונוכת .אירב ןובאיתבו תוקומס םייחלב ,קזחו לדוגמ ףוגב ןייטצמה ,ןועמש
ה ארמל תודגונמ הכ ןהש םושמ ,הבורקה ותביבסב הכובמו הדריט תוררועמ
ל ע תושקמ ןה ןכ לעו ,יסופיטה ידוהיה ךרבאה לש לדלודמהו שוחכה ינחורה
, ומא לש םיינשקע םיצמאמ רחאל ,רבד לש ופוסב .וליבשב יואר גוויז תאיצמ
ה רחבנ הרקמב אל .תרחא הרייעמ ,איה ףא םיבוט תב ,ול תדעוימה הרענה תאצמנ
י פ־לעש םושמ ,הנתח לש רומגה וכופיהכ תיארנה ,הזרו תנוטנטק הרענ השאל ול
ך כו ,תדעוימל ,הל היהיש יוארה ןמ ,ול רסחש המ" ,תינתלעפה םאה לש הנויגה
ן מ ידמל הצורמ אקווד ,הלכה ,הקייח ."שממ םימשה ןמ גוז דחי םהינש ויהי

ר יאמו םידלי גוזל םידלונ ןכלהמבש ,םינש שולשכ תחנב ןהל תופלוח ךכו ,ךודישה
ר יאמ רשאכ ללוחתמ הלילעב הנפמה .שרדמה תיב תא עבק ךרד דוקפל ךישממ
ו רטפל ותחפשמ ינב לש םהיצמאמ ףא לע ,יסורה אבצב תורישל וחרוכ לעב סיוגמ
.תונוש תולובחתב סויגה ןמ

ת א ראתמו ,אבצה יניטקרסקב ריאמ לש וייח ירחא בקוע רופיסה לש ינשה וקלח
ו תוהזמ ךלוהו קחרתמ אוהש לככ וב תללוחתמה תיתגרדהה הזופרומטמה
ל ש היצמאמ םיראותמ דבב דב .רבד לכל יסור לייחל ךפהנו הירזיבאו תידוהיה
ת ושידאה חכונל תרבוגה התגאד תזמרנו ,םיבתכמ רשק לע ומע רומשל ותשא
ל ש םייסמהו ישילשה וקלח .החפשמה ייחמו תיבה ןמ תושדחה יפלכ הלגמ אוהש
ר חאל ותרייעל ריאמ רתח ובש ,דחא עובש־ףוס ךשמב ורקיעב שחרתמ רופיסה
ה לגתמ וינפ תלבקב הכורכה המוהמה תככוש רשאכ .ותוריש תונש תא םילשהש
. הדרחב ול התפיצש ,ותשא יפלכ רקיעבו ותחפשמ יפלכ שח אוהש רומגה רוכינה
ק ומינב ,ותשא םע תויחל דוע ןכומ וניאש שרופמב עידומ אוה רצק ןמז רובעכ
.גוזה ישוריגב םייתסמ רופיסהו ,׳ידמ הזר איה׳ש

ת בקונ תועמשמ תלעב הרימאל ילאנב םיעוריא ףצרמ רופיסה תא ךפוהש המ
, הרואכל ,ףתוש הז רפסמ .םמתימ ינוריא רפסמ לש ויפמ ולש הריסמה ןפוא אוה
ר קיעב אעמק ירוטקירק ןפואב תגצוימה ,תיביטמרונה תידוהיה הייארה תיווזל
ת ונדמלה יכרע תא תשדקמ וז המרונ .ריאמ לש ומא ,תינועמשה לש התומדב
ח ורב ,ונממ ףדונ תייוג תיצרא תוינפוג לש חירש המ לכמ תגייתסמו ,ףוגיסהו

ך כ םושמ .רופיסב שרופמב רכזנה וישעל בקעי ןיב קיתעה יפיטואירטסה דוגינה
ן ועמש לש ותחפשמ תא דקפש לזמה רסוח לע ,לוכיבכ ,ןנוקל רפסמה הברמ
הבילש ,הללמואה םאה לא וביל אצוי הרואכל .ןתרבגו הבע הכ ןב םהל ןתניהב
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א וה ןפוא ותואב .הנב לש תואירבה וייחלב טבמ הפיעמ איהש םעפ לכב ץמחנ
, םשוגמה ריעצה תא גווזל םישקתמה םינכדשה לש םזגור םע ןיע תיארמל ההדזמ
ה דמע .ומשל יוארה ידוהיה ןדמלה תא ןייפאל רומאה הזמ קוחר הכ והארמש
ת וביסמב רישע שומיש םיניגפמה ,יקסב׳צידרב ירופיסמ המכב הלגתמ וז תממתימ
ר ופיסה תא ריכזהל רשפא הבורק המגודכ 22.ךרוצה יפל שבול רפסמהש תונוש
ו ב ףא .׳עבשזולס רעד ןופ׳ ירחא דבלב םישדוח העבראכ בתכנש ,׳המודא הרפ׳

ה רייעה לש תיביטמרונה תינרסומה התדמע םע הרואכל ההדזמה רפסמ עיפומ
ל עפתמה ,עלבומה רבחמה לש ,׳תימדו־רשב׳ה ,תדגונמה ותדמעל הווסמכ
.הייפהפיה הרפב םיבצקה םיעצבמש ילאטורבה חצרהו סנואה השעממ םעפתמו

. רפסמה לש תממתימה םינפה תדמעה תא תוהזל ישוק ןיא ונינפלש רופיסב םג
ת טלשה ׳ךופהה םלועה׳ תייווה תא םיטילבמה םיידרוסבא םיטפשמב תפשחנ וז
א ירב םנב היהיש םהילע רזגנ םימשה ןמ שנוע ןיעכ" :ומכ ,תראותמה תואיצמב
ו ל ףתוש רפסמהש ארוקל רורב ."?ךכל ועיגה דציכ .דחיב םייוג ינש ומכ
ת ינלוח תינפוג השלוחב האורה הבשחמה ךלהמ תיביטקניטסניאה תוגייתסהב
ת חא לע .הרתסה שרודה םגפכ ותוקצומו ףוגה תואירב תא ספותהו ףסכנ לאידיא
י קסב׳צידרב לש ירופיסה ומלועב רבודמ רשאכ םירבדה םינוכנ המכו המכ
י דוהיה תוינחורה לאידיאל דגנ לקשמכ תוינפוגהו תוירציה שודיק לע תתשומה
ו תומד ןיב תומיעה ,עודיכ ,איה וירופיסב תוחוורה דוסיה תוינבתמ תחא .יתרוסמה
ט ושפה ׳םודאה רוביגה׳ ןיבל ישמה ךרבא לש תיכורכרהו תנדועמה ,הנבנבלה
י נש רשאכ ,יטוראה רושימב תובורק םיתיעל שחרתמ הז תומיע .המצועה לעבו

םירופיסב לשמל — תחא השא לש הביל לע םידדומתמ םירוביגה
:רוגמלא ןד ידי-לע תוריהבב וראות םירבדה .׳םער רתסב׳ו ׳םינחמ׳

ם לועל ׳םודאה׳ רוביגה ,אופא ,ךייש יקסב׳צידרב לש תיטרפה היגולותימב
ר וביגה ול הוואתמש המ לכ םישגהל חילצמ אוה .תוירגלווה ,חוכה ,רציה
ם יתעל תגרוע — ןויקנהו יפויה ,רואה םלוע תגיצנ— הפיה השאה .׳ישמה׳
ש גפמה םלוא .ינססהה רוביגה לש ותויכורכרמ השאונש רחאל ,ומע עגמל
ד ימת טעמכ םייתסמ — םינתיא־שגפמכ םיתעל ראותמה — םיינשה ןיב
25.תוומב וא ןועגשב — הפורטסטקב

, תדחוימו תירוקמ היצאירווב הזה עובקה תומיעה שממתמ ׳עבשזולס רעד ןופ׳ב
ן תרבגה ס׳נועמש ריאמ .תחא תומדב דחי םיפרוצמ םידגונמה םיסופיטה ינש ןכש
ה יצמאמ לכ לבא ,׳םודאה רוביגה׳ תומד לש קהבומ םוליג םנמא אוה םינפה קומסו

ד וגינבו וחרוכ לעב ותוא קוחדלו ותמוק תא דמגל ,ותוא תייבל םינווכמ ותביבס לש
ו ימי חא תולבל ןווכומ אוה .לבוקמה ידוהיה םויקה לש ויתורגסמ לא ועבטל
ת יבב ךכ רחאו ונתוח ןחלוש לע הלטבו תוליפט ייח תויחל ,שרדמה תיבב ןדמלכ
ם ניאש וידליו המונצה ותשא םע דש ואפכש ימכ החפשמ ייח םייקלו ,וירוה
ת ומולח םיחפטמש ימכ םיראותמ וירוהש אלא ,דבלב וז אל .ותוא םיניינעמ
ךרבא לש דגנה־תומדל ותוא ךופהל ,םיעדומ ירמגל אל םתסה ןמו ,ידמל םימילא
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ת ודיסחהו ,אוה קיקד ךנב ירה ,התא לזמ רב םא" .תינפוגה הניחבה ןמ םג ישמה
ת חקל רשפא יאש לע םירעטצמו ,םירהרהמ םה ,"םינידעה וינפמ תפקשנ המצע
ר בדה ךא ,הריתי הליכאמ ותוא לומגל ומא הסנמ לעופב .םיינשל ורסנלו ופוג תא
.הדיב הלוע וניא

. יקלח ןפואב תוחפל התינכות תא שממל ץרמה תבר םאה החילצמ הרואכל
ת א הענכהב וילע לבקמ אוה לבא ,הז אוהכ קמטצמ וניא ריאמ לש ופוג םנמא
ה מ" :ויניעב רבדה בוט םא ררבל חרוט וניא שיאו ,וילע הרזגנש םייחה תרגסמ
ה עד ןיא ידוהי רוחבל ,םולכ אל .עדי אל שיא ,ךכ לע ל׳ריאמ לש ותעד התיה
ת ומד אוה ריאמ םילודגה םיינפוגה ויתוחוכ ףא לע ,ןכאו ."...הלאכש םיניינעב
ע נכנה ןועמש ויבאכ והומכ ,רופיסה לש ןושארה וקלחב ןיטולחל תיביסאפו תמליא
ד קפתמ אוהו ,ימינפה ומלוע לע רבד םיעדוי ונא ןיא .הפיקתה ותשא ינפל ןיטולחל
ם ג .היליעפמ לש ידעלבה םנוצר יפ־לע תעעונתמה תינאכימ הבוב וא םלוג ןימכ
א וה הבוב התואכו ,הדמע לכ טקונ אוה ןיא אבצל וסויג ךילהתל רושקה לכב
ק רפה לא ותוא תאשל הדיתעה הלגעה ךות לא סנכומו עבשומ ,םידמ שבלומ
.וייחב שדחה

.ג
א והש עגרמ .םינבומה לכב היפ לע הרעקה תא ךפוה יסורה אבצל ריאמ לש וסויג

. ולשמ העדות לעב רוציל תחא תבב ריאמ ךפהנ ,ותליהקו ותחפשמ תושרמ עקפומ
ו תולת תא שיחממה ,ס׳נועמש ריאממ ומש יוניש אוה ךכל ןושאר ינוציח ןמיס
. ומצע תושרב התעמ דמועה םדא תניחבב ,יובלופ ריאמל ,יתחפשמה רשקהב
א בצה ייח לש השקונה תיכרריהה תרגסמה לא הסינכה אקווד ,ילסקודרפ ןפואב
ך א יתיצמתה רואיתה .וייחב עדי אל הומכש תואמצעב ריאמ תא הכזמה איה
ה יתווצמו תודהיה יגהנמ הז רחא הזב ונממ םירשונ דציכ שיחממ אילפהל יטסלפה

׳ תווצמ׳ תוספות םמוקמ תאו — ןיליפת תחנה ,םיידי תליטנ ,תורשכ תרימש —
ש ידייה .הבורה יוקינו םירותפכ חוצחצ ומכ ויניעב תוחפ אל תובושחו תושדח
ו ידלי לש םתסינכ לע תיבה ןמ תורושבהו ,תיסורה ינפמ ויבתכמבו ויפב תקחדנ
ך כ ידיל ריאמ עיגמ הנש רחאל .שפנ הווש ותוא תוריתומ ׳רדח׳ב דומילה לועב
ת ופסונ תוריבע .ךוחיגבו האילפב רשכ ידוהיכ םדוקה ולוגלגב רהרהמ אוהש
ת וזמורמ תורתונ — ינימה םוחתב לשמל — הכלהה ייוויצ דגנכ עצבמ אוהש
.רופיסה לש ותירחא רואל ןרעשל רשפא ךא ,תופעוצמו

ו יה המכ דע תזמרמ םהב לגרוהש תודהיה ינממסמ ריאמ רענתמ הבש תולקה
ה ז רשקהב .תיטנתואה תישונאה ותוהמ תמועל תינוציח הפילק קר וליבשב הלא
ל ע חוויד בגא ונמויב םימי םתואב יקסב׳צידרב םשרש רוהרה ןורכיזב הלוע
:שידייב תעפושה ותביתכ

 ןיבמ ינא ללכ ךרדב יכ ןימאהל הצור ינאו ,שידיי הברה הז עובשב יתבתכ
י נאו ,הבתכנ אלש תודהיה יתוא תכשומ .םייפואלו תוירבה לש םערל
תודהיה יכ ךכב רמול הצור יניא .הנוויג לכבו היעבצ לכב האטבל שקבמ
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ן תינ וניא םדאבש ילטורבה יכ ;הלא םישנא לש םתוהמ תא תמלגמ
24.הלש חלמה אוה אוה ךא ,תדה תועצמאב אל וליפא ,לבכיהל

ם ידוהיה ינומהל הארנה לככ יקסב׳צידרב ןווכתמ "הבתכנ אלש תודהיה" יוטיבב
ם הב ךא ,תדה תווצמ םויק לע חרכהב םידיפקמ םניאש ,עבטל םיבורקהו םיטושפה
ה בורע םהש םיאירבה םייחה תוחוכ םינומט םינסחיהו םינדמלה םהיחאב אלו
ן חיש ןכו ןהייח יווהש ,תויומדה ןה רקיעב הלא .ידוהיה םעה לש ומויק ךשמהל
י טספינמה ורמאמב ןווכתה ןהילאו ,שידייב וירופיס תא םיאלממ יממעה ןגישו
ו תביתכ תא חתפ ובש ,[םעה ךותמו םעה ןעמל] "ןומה ם׳נופ ןוא ןומה ן׳ראפ׳

ם דוקה םדאבש ינושארה ישונאה ןיערגב תוניינעתה התוא .ו902־ב שידייב
ם ישדוח םתואב רסמתהל ותוא העינהש ףא איה תימואלה וא תיתדה ותוכייתשהל
ר קיעב) הלא םירופיס לש םזכרמב .ולש ׳רפכה ירופיס׳ תרדיס לש התריציל םמצע
ה ריוואב םהייח תא םייחה םיניארקוא םייוג לש תויומד (׳ינברק תא׳ו ׳ףרוחו ץיק׳

ת ומכסומה ןמ םירופיסה לש תזעונה םתגירחו ,תקהבומ תיסינויד־תיטורא
ה סיג רשאכ םיבר םיישק יקסב׳צידרבל המרג ןמזה תב תירבעה תורפסב תולבוקמה
25.םמסרפל

ם ינוא תוברו תוטושפ תויומד לש לודג להק ךותמ דחא אופא אוה יובלופ ריאמ
א צוי ׳עבשחלס רעד ןופ׳ רופיסה ןיא וז הניחבמו ,יקסב׳צידרב ירופיס תא סלכאמה
ו בש יאבצה רשקהה תא גיצמ אוהש ךרדב יוצמ רופיסה לש קהבומה ודוחיי .ןפוד
ם סויג תשרפל ,עודיכ ,ושדקוה תידוהיה תורפסב תוטעמ אל תוריצי .שחרתמ אוה
—  םיטסינוטנקה תעפות לע ססובמ ןהמ דבכנ קלח .יסורה אבצל םידוהי לש יופכה
י אלוקינ לש ותוכלמ ימיב םהיתבמ םידוהי םירענו םידלי יפלא לש םתפיטח
ם יתיעל ,םינש תורשע ןב יאבצ תורישל םדובעשו ,ט״יה האמה עצמא דע ,ןושארה
ה ידגרטה תא הלא תוריצי תושיגדמ עבטה ךרדב 26.תורצנל היופכה םתלבטה ךות
ם תכלשהו םהירוהמ םידלי לש םתעירקב הכורכ התיהש הארונה תישונאה
ת ידוהיה תוגיהנמה לע םעז ירבד ןהב םיעיפומ םעפ אל .השקו הרז תואיצמל
ר קיעב אבצל רוסמל תונוש תולובחתב הלדתשהו סויגה תריזג םע הלועפ הפתישש
ת ושיגדמ םיתיעל .םירישעה ינב לש םמולש לע הנגה ךות ,םעה תלד ינב תא
ר משל םיטסינוטנקה לש םהיצמאמ תא ןגיצהב ,םשה שודיק לש םיביטומ תוריציה
ה לכשהה ירפוס וליפא .תללובמה הביבסה לש היצחל ףא לע תידוהיה םתוהז תא
ם צע תא וקידצהו יסורה ןוטלשה לש ויתומגמ םע הבר הדימב והדזהש ,םיילקידרה
ל ש העוציב ןפואש ירזכאה לוועל שחכתהל ללכ ךרדב ולכי אל ,סויגה ןורקע
ת יגארט המינב תוגיצמ תוריציה ןמ קלח .תוחפשמו םידיחי יפלאל םרג וז הנקת
ת ידוהיה הליהקב בלתשהלו בושל וסינש ,םיפוטחה םהב ולקתנש םיישקה תא
ך שמב הווהתהש רוכינה לע רבגתהל וחילצה אל ךא ,םתוריש תונש תא םמייסב
.וז הביבס ןיבל םניב םינשה

ת א גיצהל םידוהיה םירפוסה ופיסוה םיטסינוטנקה תעפות הלטבש רחאל םג
ת ואלת לש תכסמכ ומצע תורישה תאו ,השק הריזגכ ראצה אבצל סויגה
׳תחא הנש׳ הלבונה ןה תוטלובה תואמגודה יתש .םיימשיטנא םינווגב תועובצה
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ם היתויוסנתה דוסי לע ובתכנש ,ןמפוש ׳ג לש אבצה ירופיס תרדיסו רנרב ח״י לש
ת מחלמ ץורפ םע םהינש וקרע ונממש ,יסורה אבצב םילייחכ םירבחמה לש
.1904־ב ןאפי-היסור

ת וצצורתהה ,םנמא .יקסב׳צידרב לש ורופיסב אצמנ אל הלא לכמ רבד ,הנהו
ם ירכומו םיעודי םיביטומ ןה ונממ ריאמ תא ררחשל תולדתשההו סויגה ינפלש
ר אותמה ,ותוריש תונשב ומצע ריאמ לע רבועה ךילהתה לבא ,תובר תוריצימ
ל ע רצמ אוה ןיאש דבלב וז אל .ונימב דיחי ,המודמכ ,אוה זמרבו תיצמתב םנמא
ה נושארל ומוקמ תא אבצב אצמ יכ רוריבב הארנש אלא ,תודהיל ותקיז תופפורתה
ם ישקתמה םינכדשה רשאכ ,רופיסה תישארב אצמנ ךכל םידקמ זמר .וייחב
ה מ ,ןכאו .אבצ שיאכ שממ והארמ יכ זגורב םינייצמ גוז־תב ריאמל םיאתהל
ר שאכ ,סויגה רחאל רומגה ונוקית תא אצומ רומח םגפל ואצומ תביבסב בשחנש
י פ דוע לדג אוה״ש הדבועה .השדחה ותביבסב בטיה ,הארנכ ,בלתשמ ריאמ
, ובוש םע דימ תעזעוזמה ומא הניחבמש יפכ ,"!ק$ךיןהכ שממ ,היהשמ השימח
. ןהינימל תורשכ ןוזר תוטאיד ידי־לע הערפוה אלש תינפוגה ותחירפ לע העיבצמ
" ידמ הזר איה״ש הנעטב וינפ לעמ ותשא תא תוחדל רהממ אוהש הדבועה וליאו

27.םינשה ךלהמב הווחש רתוי תוקפסמ תוינימ תויוסנתה לע זמרל היושע

ת א םיענהל זכורמ ץמאמב הליהקה תסייגתמ ותרייעל ריאמ לש ובוש םע
ת בשב הרותל תולעל ותנמזה ידי־לע דובכ ול קולחלו ,הכותב תשדוחמה ותטילק
ל א שדחמ ותוא רבחל יסקטה ןויסינה ןמ קלח אוה הז לכ .ודובכל שודיק תכירעו
ת מליא תומד התוא תויהל בושי ריאמש המדנ הליחת .הינממסו תידוהיה ותוהז
ד ע גגופתמ הז םשור ךא ,היתובא הל ודיעוהש ביתנב הענכהב תדעוצה תיביסאפו

, "ךרד ונפ ,יל ונת" ארוקו — רופיסב הנושארל — ויפ תא הצופ ריאמ רשאכ הרהמ
ת ותובעה תא קתנל ונוצרל זמרכ השעמל ךא ותיבל סנכיהל ול חנויש ידכ הרואכל
ף קותב שרודו םק אוה רצק ןמז רובעכ ,ןכאו .ולודיג תביבס לא ותוא םירשוקה
ת יתורפס ׳תרחואמ הביש׳כ אופא הלגתמ התיבה ותרזח .ויאושינ תא קרפל
י נפלש וייחב ךישמהל לוכי וניא בוש םיקחרמב ןיטולחל הנתשהש רוביגה :תיסאלק
ה רתונש ואצומ תביבס ןיבל וניב עלגתהש קומעה רעפה לשב ,תיבה ןמ האיציה
א רוקה תא ךילומ אוה ךא ,הרואכל ימתסו עוטק ןפואב םייתסמ רופיסה .התיהשכ
י נב ברקב ,ררחושמה לייחה ,ריאמ לש וייח ךשמהש ,תיחרכהה הנקסמה לא
, ךכמ ענמיהל הצרי םא .תלכסותמ תיגארט תומדל ותוא ךופהי ,ותרייעו ותחפשמ
א וצמלו ועבט תא שממל ול רשפאתש תשדוחמ הביזעמ סונמ ול ןיא ,רופיסה זמרמ
.תידוהיה הרבחה לש הימוחתל ץוחמ וליפא ילוא ,רחא םוקמב ורשוא תא

.ד
י בתכ לש הקיטמיתלו הקיטאופל ינייפוא רופיס ורקיעב אוה ׳עבשזולס רעד ןופ׳
, הטושפ תיממע תומד לש דהוא גוציי וב שי םהמ םיברב ומכ .שידייב יקסב׳צידרב
ת יביטמרונה תרגסמל ץוחמ קר םנוקית תא םיאצומ הב םימעפמה םייחה ירציש
י וטיב ידיל םיאבה ,םידחוימ םיסנאוינ המכ וב שי תאז םע .תידוהיה הרייעה ייח לש
.ובוציעו ונכות לש םיירקיע םיטביה השולשב
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/ םמתימה רפסמה לש הנוסרפב יתרגיש יתלבו חתופמ שומיש ןאכ שי ,תישאר
ק ר תאז ךא ,הרייעה ינב לש תוארה תדוקנ תא גייס אלב הרואכל וכות לא גפוסה
ק ינעהל יקסב׳צידרב לש ונוצר .ךיחגמ יתרוקיב ןפואב הגיצהלו היתחת רותחל ידכ
ר פסמה רשאכ ,ארבתסמ אכפיא לש ךרדב ןאכ םשגתמ תוינפוגלו ףוגל היצמיטיגל
ל ולשל תיתרוסמה הרבחה לש היצמאמ ירחא המודמ תוהדזה ךותמ בקוע ארבש
ג יצמ אוה רתוי דוע הגיעלמ הרוצב .ומויק תא שיחכהלו ותוא םילעהל ,ףוגה תא
ל עופב אשינה ינחור ינדמל םויקל תורסמתה — וז הרבח לש יבויחה לאידיאה תא
.ףוג ימוגפו םילדלודמ םיכרבא לש םהיפתכ לע

ת דימ ביבס תבבוסה ידמל תזעונ תיעקרק •תת הלילע ןיעמ בצעמ רופיסה ,תינש
ת ססובמה תידוהיה םייחה תואיצמב גוז ינב ןיב תינימה המאתהה־יא וא המאתהה
ו תואב תיליכשמה תרוקיבה לש ךשמה ןיעמ וב שי וז הניחבמ .ךודיש יאושינ לע
ע רז .הרשע״עשתה האמב היפרגויבוטואה רנא׳זב רקיעב יוטיב ידיל האבש ,אשונ
ג ווזל ,ריאמ לש ומא ,תינועמשה תא ךילומה םוקעה ןויגיהב ןומט ןאכ תונערופה
ו פוג ידממל תידוגינ המלשה ןיעכ שמשל הרומא הרשב תולדש השוחב המלע ול
י נפוגה ונואמ תחנ הוור אקווד ,הקייח ,המצע תכדושמה יכ זמרנ םנמא .םיריבכה
ו בושל ההמכו וילא תעגעגתמ הכ איה ךכ לשב םג ילואו ,הנתח לש ןפודה אצוי
ח וכה תא וכותב אצמ ,ומא לש התריחב תא הענכהב לביקש ,ריאמ ךא .התיבה
ה תיבה ובושבו םירחא תונויסנב הסנתה ,םיקחרמב םינש הליב רשאכ קר דרמתהל
ה רשבב וייח תיראשב קפתסהל ןבומ וניא יכ ,ותדמע תא תצרחנ תוטשפב אטיב
, תינוריאה ותכסמ תא ריסה רבכ הז בלשבש ,רפסמה יכ המוד .ותייער לש לדה
.הלילעה לש םוגעה המויס לע ולש רעצה ייוטיב תורמל ,ירמגל ומע ההדזמ

ס ויגה תשרפ תא תירוקמ ׳תיאקסב׳צידרב׳ הביטקפסרפב גיצמ רופיסה ,תישילשו
ת ינייפואה המגמל דוגינבו ,הליהקה לש תיביטקלוקה הדמעל דוגינב .יסורה אבצל
ו ליבשב אוה אבצל ריאמ לש וסויג ירה ,ךכב הקסעש תידוהיה תורפסב תנמתסמה
א בצה ייח לש ךומנהו טושפה יווהה .הלואגו רורחש לש השעמ רשאמ תוחפ אל
ם ייעבטה וירושיכ תאו ויפוא תא םימלוה םהב םיכורכה םיינפוגה םיצמאמהו

י פלכ תיבויחה הדמעה .שרדמה תיבב םכח דימלת לש םייח רשאמ רתוי הברה
ל ש התלטהב וארש ,םיליכשמה לש םהיתוקמנהל ללכ ןאכ הרושק הניא סויגה
ך ילהתבו םהלש היצפיצנמאב יבויח בלש םידוהיה לע יאבצה תורישה תבוח
ת ורשפאב רקיעב ןאכ ןיינעתמ יקסב׳צידרב .תיסורה הרבחב םהלש תובלתשהה
ם יצורע תחיתפ ידי־לע תטשפומה תודהיה תקעמ דיחיה ידוהיה לש היצפיצנמאה
.וב וקנחוהש םיימשגה םייצראה תודוסיה שומימל םיימיטיגל

י כ ,ןועמש ןב ריאמ לש יטרפה ורופיס תועצמאב ,םיגדמ ׳עבשזולס רעד ןופ׳
ו יה הינבמ רכינ קלח יכו ,דחא רועמ היושע הניא תיתרוסמה תידוהיה הרבחה
—  אבצב תורישה תמגודכ — םינוש םייצרא םיקוסיעב םרשוא תא אוצמל םייושע
ו ז הנקסמש רשפא .וב דועצל ודעונש ינדמלה לולסמה ןמ גורחל םהל רתוה וליא
ה נש האמ טעמכ שדוחמ ףקות יקסב׳צידרב לש הז חכשנ רופיסל תונקהל היושע
.ונמוקמלו וננמזל םג תיטנוולר הרימא ונממ ץלחלו ,בתכנש רחאל
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םוקמ יארמו תורעה

, ססרו לאומש :ואר ,שידייב יקסב׳צידרב לש ותריצי תשרפ לש םיירקחמה םימוכיסה ןמ 1
ת אצוה ,בורק ןטייוו א ןופ םיבתכ עשידיי ,ב״ימ :ךותב ,׳שידיי רפוסכ יקסב׳צידרב .י .מ׳

ל ש ידייה רופיסה לש הקיטאופה ,ןוליא האל ;חמ-ז ׳טע ,א״משת םילשורי ,סנגאמ
 רמג תדובע ,(םירשעה האמה תישארב ׳תופשה תמחלמ׳ עקר לע) יקסב׳צידרב .י .מ
, ןמצלוה רנבא ;1987 ילוי ,הפיח תטיסרבינוא ,ןגכ הרופצ ר״ד תכרדהב ךמסומ ראותל
, ׳שידייב יקסב׳צידרב ףסוי הכימ לש ותביתכ תישאר :׳,םעה חור לומ יחור תא שובכל"׳

.84-74 ׳טע ,ד״נשת ביבא־לת ,םיפשר תאצוהו ןולוח תייריע ,םינפ תרבה
ן טייוו א ןופ םיבתכ עשידיי :ךותב ,׳יקסוועשטידרעב ףסוי הכימ׳ ,ןוירג־ןב לחר :ואר 2

ק רוי וינ ,גאלראפ ףוקיא ,ןוירג־ןב ףסוי הכימ ידי לע קורד םוצ ןבעגעגרעביא ,בורק
ל אונמע ;[632 ׳טע ,ז״נשת ,ז ,ףסוי הכימ יזנג :ךותב ירבע םוגרתבו] 16 ׳טע ,א ךרכ ,1948

ם ירשעב (ןוירג־ןב) יקסב׳צידרב ףסוי הכימ .דיחיה תושר ,׳םיבתכ עשידוי׳ ,ןוירג־ןב
.187 ׳טע ,ם״שת ביבא־לת ,םיפשר תאצוה ,תונורחאה ויתונש

ה כימ יזנג ,׳"ףסוי הכימ יזנג" לש םיבתכמה ןויכרא גולטק׳ ,ןמצלוה רנבא :ואר םיטרפל 3
.102-77 ׳טע ,ן״שת ,ד ,ףסוי

.188 ׳טע ,(1 הרעה ,ליעל) ןוירג־ןב לאונמע 4
.׳טראוו עשידוי סאד׳ קית ,ףסוי הכימ יזנג ,13.12.1904 ,יקסב׳צידרבל ןעזייר לש ובתכמ 5
,ה ,ףסוי הכימ יזנג ,׳1904 רבמצד — 1902 רבמצד ,ןמוי יקרפ׳ ,יקסב׳צידרב ףסוי הכימ 6

.55 ׳טע ,ב״נשת
ת אצוה ,ץרפ .ל .י יבתכ לכ ,רצלמ ןושמש םגרית ,(1902) ׳םעה לא הכילה׳ ,ץרפ ל״י 7

ה רעה ,ליעל) ססרו הארו .פ-וע ׳טע ,ב״כשת ,ןושאר רפס ,ירישע ךרכ ,ביבא״לת ,ריבד
.גי ׳טע ,(1

.(6 הרעהבכ רוקמה) 1904 רבמצדב 19־ה ןמ ונמוימ תמושרתה יפל 8
.ןעזייר קית ,ףסוי הכימ יזנג ,20.21.1904 ,ןעזיירל יקסב׳צידרב לש ובתכמ 9

. ׳טראוו עשידוי סאד׳ קית ,ףסוי הכימ יזנג ,16.1.1905 ,יקסב׳צידרבל ןעזייר לש ובתכמ 10
.32 הרעהבו 10 הרעהב ,(1 הרעה ,ליעל) ססרו לצא יפרגוילביב טוריפ האר 11
, ה״נשת ,ו ,ףסוי הכימ יזנג ,׳1905 רבמבונ — ראוני ,ןמוי יקרפ׳ ,יקסב׳צידרב ףסוי הכימ 12

.28 ׳טע
.35-33 ׳טע ,ל״נכ רוקמה .1905 ראורבפ תליחתו ראוני יהלשמ ונמויב ויתורעה יפל 13
, ןיקצעלק .ב ןופ גאלראפ רענליוו ,לייט רעטייווצ ,ןבעל ןיימ ןופ ןדאזיפע ,ןעזייר םהרבא 14

.301-300 ׳טע ,1929 הנליו
.36—37 ׳טע ,1935 ,ג ךרכ ,םש 15
.׳טראוו עשידוי סאד׳ קית ,ףסוי הכימ יזנג ,25.3.1905 ,יקסב׳צידרבל ןעזייר לש ובתכמ 16
׳ טסנעיד ןיא׳ םשב רופיס 1908 רבוטקואב 26־בו 25־ב םסרופ ׳סטרעווראפ׳ ןותיעב 17

ר סמנה ידוהי לייח לש ויתורוק רופיס אוהו ,׳יקסוועשטידרעב .ש׳ תמיתחב [תורישב]
ם יטרפ דוע .רחא הארנכ רבחמה םגו ׳עבשזולס רעד ןופ׳ ןיבל וניב רשק ןיא .ןושאר ףוגב
י זנג :ךותב ואר ,בוקבק בקעי ףסאש ,הקירמאב שידיי תונותיעב יקסב׳צידרב ימוסרפ לע
.162 ׳טע ,ב״נשת ,ה ,ףסוי הכימ

.49 ׳טע ,12 הרעהבכ רוקמה ,11.4.1905 ,ונמויב תמושרת 18
ר עטשרע .פורק ןעטייוו א ןופ םיפתכ עשידוי ,׳(השעמ ע׳תמא ןא) עבשזולס רעד ןופ׳ 19

; 142-137 ׳טע ,1912 השראו ,׳רוטארעטיל׳ גאלרעפ ,לאמא ןופ ןוא טנייה ןופ :דנאב
ת אצוה תרודהמבו ;194-187 ׳טע ,ד״פרת ןילרב ,א ךרכ ,לביטש תאצוה תרודהמב ל״נכ
.153-149 ׳טע ,1948 קרוי״וינ ,א ךרכ ,ףוקיא
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, דחואמה ץוביקה תאצוה ,יקסבופלו .ז .מ :תירבע ,קוחר בורק תאמ םיידוהי םיבתכ 20
.ד״כשת

ם ילשורי ,סנגאמ תאצוה ,ססרו לאומש :רחבמו אובמ ,בורק ןטייוו א ךרא םיבתכ עשידיי 2 ו
.א״משת

ן וויכ ,׳"םירמ״ל אובמ׳ ,ןורימ ח :האר ,יאקסב׳צידרבה רפסמה לש תונושה תוביסמה לע 22
ש מח םש הנומ אוה .72-64 ׳טע ,ם״שת ביבא־לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,תורוא
י אקינורכה ;ןוזחה לעב ררושמה ;ןמיהמה דעה ;ןמאה רבחמה :תוירקיע תוכיסמ
ל כ תא תוצמל ידכ וז הקולחב ןיא יכ שיגדמ ןורימ .םימתה יממעה רפסמה ;יתרוסמה
 ןבומכ םיפקת םירבדהו ,"םירמ״ב תופלחתמה רפסמה תויומד לש םינווגה ינבו םינווגה
.יקסב׳צידרב ירופיס ראשל םג

 ףסוי הכימ :ךותב ,׳יקסב׳צידרב י״מ ירופיסב חתפמ־יבצמו בא־תויומד׳ ,רוגמלא ןד 23
, ןירבוג תירונ תכירעב ,תירופיסה ותריצי לע תרוקיב ירמאמ רחבמ — יקסב׳צידרב
ב יבא־לת ,(׳תורפסה ינפ׳ תרדיס) תונמאלו תורפסל ביבא׳לת ןרקו דבוע םע תאצוה
.24 ו ׳טע ,ג״לשת

.45 ׳טע ,12 הרעהבכ רוקמה ,28.3.1905 ,ונמויב תמושרת 24
, ז ,ףסוי הכימ יזנג ,׳הכירעב יוסיכו יוליג :יקסב׳צידרבו קילאיב׳ ,ירנבא לאומש :האר 25

.190-169 ׳טע ,ז״נשת
ם יפד ,׳תורפסה יארב יביטקלוק ןורכיז ידירש :םיטסינוטנקה תשרפ׳ ,קפוא הנידע :האר 26

.הז רקחמ לע ססובמ ןלהלש רואיתה .178-153 ׳טע ,ח״נשת ,11 ׳סמ ,תורפסב רקחמל
ף סונו ,רופיסה לש ןושארה חסונב ללכנ אל ["ידמ הזר איה"] "רעגאמ וצ זיא יז" טפשמה 27

א והש ,תינימה המאתהה־יא לש ביטומה ףרחוה ךכב .ד״פרת תרודהמב קר וילא
ו ירופיסב רתוי תפעוצמ הרוצב עיפומ הז ביטומ .הז רופיס לש םיזעונה וישודיחמ
ב ר רבג ,םודאה המלש ןיב דוגינה תא ראתמה (1921) ׳םער רתסב׳ב לשמל — םיירבעה
ץ לאנ תוינפוג תוקושת וב תוררועתמ רשאכ .תינלוחהו הנטקה ותשא ןיבל ,המצוע
ת וקקותשה וא וסוס לע הריהד ןוגכ ,םייפילחת םיצורעל םתוא לעתל םודאה המלש
.הבורב תוריל
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