
ןרזנרמ־ףלרר רמת

' חריו הלודג המיא׳ל ׳רבד חתפ׳
גרבנירג יבע ירואל

*תניוע תרוקיב עקר־לע היומסו היולג הקיטאופ־סרא

תולבקתהל היחד ןיב — ׳חריו הלודג המיא׳
( 4.12.1923) הצרא גרבנירג יבצ ירוא ררושמה הלעש רחאל תועובש השולשכ
׳ חריו הלודג המיא׳ המאופה תא /הדובעה תודחא׳ לש הנואסב ,סרטנוקב סיפדה
ז אמ הפי תורפס סיפדה סרטנוקש הדיחיו הנושאר םעפ וז התיה 1.םיכשמה ינשב
ב ל תמושת ררוע םוסרפה 2.ןוסלנצכ לרב לש ותכירעב ,1923־ב ותעפוה השדוח
ה יה םהב ןושאר .ןותיעה ירקבמ ברקב ,תיבויח חרכהב אל ,הבר הדוהתל הכח
 .סרטנוקב םיריש סיפדהל םיגהונ ןיא" :הגיעלמו תלזלזמ היזנצרב ביגהש ,יחרי .י
ל כואה ,ריש ונמלועב םסרפל אב וגהנמכ אלשו ,ורדגל ץוח אצי סרטנוקה םאו
ל בק ךשמהב — 3״[...נ תדחוימ תובישח הז רישל שיש תאז ןיא — םידומע השימחכ
ר וביחה" יכ 4,םינודיספ לש הווסמב ,יקצינבר אנה עשוהי אלא היה אלש ,רקבמה
ן ינע המ עדא אלו ינא םת .ירמגל !וינפל] םותס תורושה ןיבו םילמה ןיב רושיקהו

ג הנמב הזב תחאל ול האנ םאה ?הז הלטב לש קחשמל י״א ילעופ לש סרטנוק
ת ודחא׳ ילעב תא לאוש ינאו 5?םיטושפה ויארוקב תוטשלו לודגה "םלועה"
ן בה לש ולוק הב דהדהמש הלאש — ״?םכל תאזה הדובעה המ יתובר :׳הדובעה
ל ש היצטונוק םג תיוולנ ןכו ,(26 בי תומש) ללכה ןמ ומצע תא איצוהש הז ,עשרה
ה כירעה תוינידמב יטמארדה הנפמב הרושקכ ןאכ שרפתהל היושעש ,׳הרז הדובע׳

.׳הדובעה תודחא׳ לש יטסיצילבופה הנואטב ,סרטנוקה לש
ן ותיע לש םייתורפסה וירקבממ ,יחמק בד ידי־לע החתמנ תפסונ הדח תרוקיב

ל ש *משזסןס&י תא םג םסריפו ךישמה סרטנוקש ירחא הבתכנש ,ותמישרב .ץראה
ם ישדח םיחרפו םיציצב םיחרופה" ג״צא יריש לא הינוריאב יחמק סחייתה ,ג״צא
ת רישב ג״צא רבצש ןיטינומהמ תנווכמה ותומלעתה ."תירבעה הרישה ימלת ןיב
ת לזלזמ הדמע לש הנגפה ויה ןוריט הריש־חרפכ ותגצהו ,הצרא ותיילע םרט שידיי
ב ר — גרבנירג יבצ ירוא לש ותרישבש ,יחמק ןעט םירבדה ךשמהב .הגיעלמו
לע תופחל םיצור יכ ,ללוש ותוא םיכילומ יכ שח ארוקה" יכו ;שרופמה לע םותסה

, תודהיה יעדמל רשע־םינשה ימלועה סרגנוקב ורמאנש םירבד לע ססובמ רמאמה *

.ז״נשת ,םילשורי
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ו ז הרוצבו םידבכ םייתוכאלמ םיפוריצבו םילמב הריש לש אקיפס קפס ותוא
ם ייסמ רמאמה תא ."תיטסיבוק־תיטסירוטופ־תיטסינויסרפקא :וא השדח תארקנה
ם לואו" :סרטנוק ךרוע ,ןוסלנצכ לרב יפלב הנפה םתוא תרוקיב יציחב בתוכה
ע ובקל ול היה רשפא הככיא ,ינומכ קר ,ינומכ ןיבה יאדווב אוה ףאש ,ךרועה
6."?ומצעל ול םינבומ םניאש םירבד סופדב

ה פקתמה לע וחמש םיארוק לש הבוגת ירמאמ ,ןבומכ ,הררוע וז תללוש תרוקיב
ת כרעמ רבחו עודי טסיצילבופ ,דורח ןיע שיא ,יראנב םוחנ :ג״צא דגנכ תיסומלופה
ו תנבה תלוכיב לשכ תפשוח הנבהה יא תנעט יכ ,יקצינברו יחמק יפלכ ןעט ,סרטנוק
ו רוטב ,יאכז דוד םג אטבתה המוד חורב 7.המצע הרישב אלו ,השקתמה ארוקה לש
8.סרטנוקב עובקה

ם ייתוברת םירעפמ ועבנ ,ג״צא תריש לע יחמקו יקצינבר לש תרוקיבה ירבד
ת ולוקל לגתסהל היינשה היילעה יררושמל היה השק .םיירוד םיילאטנמ םילדבהו
ה פוריא תא ושגירש ,םיידרגנאווא םימרזמ ועפשוהש ,םישדחה בוציעה יכרדלו
׳ ןשיה רודה׳ יררושמ .םזירוטופהו םזינויסרפסקאה טרפב ,םירשעה האמה תישארב
ם הרבא ,גרבנירג יבצ ירואכ תישילשה היילעה ינב םיריעצה םיררושמה תא ופקת
ת פיוזמ ,תיתוכאלמו תינקעצ םתריש יכ ,יריאמה רודגיבאו ןדמל קחצי ,יקסנולש
,.הכאלמ לעב לש הפי הכאלמ אלא הניאו ,ןכות תרסחו

ג על ךותמ ורמאנ ג״צא תריש לע יחמקו יקצינבר לש תרוקיבה ירבד םא םג
ה נמתסה הבר הדימבש ,םזכרמב הדמעש הנבהה יא תנעטמ םלעתהל ןיא ,לוזלח
ם ג 10.הפוקת התואב תרוקיבה ידי־לע ג״צא לש ותריש תולבקתהב תיזכרמ היגוסכ
ה ריצי םהינפלש ,ךכל ושחכתה אל וז הריש לש רתויב םיפיקתה היגרטקמ
ם יירוטרה היגשיהבו הלש היציחפמוקב ,םייריבחתה הינבמב ןפוד-תאצוי
ת נבומ יתלב התוא םישוע הלא אקווד יכ ,התיה םתנעטש אלא ,םייביטרוגיפהו
11.חונעפל השקו

ת א ריבגה קר ג״צא תריש לש ׳תונבומה׳ ביבס ררועתהש סומלופה יב ,המוד
ה ינוריאב סחייתהש ,רינשוק יכדרמ רקבמה ירבדמ הלועש יפכ ,היפלכ תונרקסה
. הממדל המק הרעסה" :טושפה ארוקה לש האירקה תלוכיל "םיגאודה" םירקבמל
ה עדה ילעב לש םיציחה לכ .םמוקמ תא םהל םישבוכ גרבנירג .צ.א יריש
ם ירמאמ יכ ,תודוהל ךירצו [...] רבכ םתפשאמ ואצוה ״םעטה״ ילעבו םיקהבומה
ו ירחא רהרהל ןיאש לוקב הלא תוארוה־יקספ ,וז הבחרהבש תעדה־תווח ,הלא
ט עמ אל וליעוה — הריש־אלב והועטי אמש ,טושפה ארוקל וזלה הגאדהו ,דוע
ר פסה ספדנ םרטב (!)הנשמ הלעמל ,ךכו י2."[...] תאזה הרישה לא ארוקה תא ברקל
ר יעצה לעופהב ועיפוה ,תיפוסה ותנוכתמ העבקנש ינפלו חריו הלודג המיא
י לארשי-ץרא םיריש ץבוק לש בורק םוסרפ לע תורשבמה תועדומ סרטנוקבו

ה מיא ץבוקה יכ ,דומלל ןתינ סרטנוקב המסרפתנש העידימ .ג״צא לש ןושאר
ו תיילע רחאל ג״צא סיפדהש הנושארה המאופה םשכ ותרתוכש ,חריו הלודג
ל ולכלו ,םואילוניל יכותיח ףוריצב ,לודג ימובלא טמרופב תאצל דיתע ,הצרא
ן תינש תומיאופ יתש — ׳רשבהו םדה׳ו ׳חריו הלודג המיא׳ — דבלב תומאופ יתש
םוסרפ רחאל םייעובשכ 13.םלועהו סרטנוק יפד לעמ ,םדקומ םוסרפ רבכ ןהל
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ר פס רוא תוארל דיתע יכ ,ריעצה לעופה לש ׳עובשה׳ רודמב ןיוצ ,וז העידי
י כ ,רשפא ו4/מ6ז0103י םג ןהבו ,תומאופ שולש ליכיש ,ג״צא לשמ תומאופ
ה עפשוה ,רבכמ הז העבקנ ותנוכתמש ץבוקב *חסזסןספי תא םג לולכל הטלחהה
 רייאב 15.סרטנוקב הספדנש רחאל ,וז המאופל תובהלנה תובוגתהמ טעמב אל
ת אצוהב רוא האר ,הצרא ררושמה תיילע ירחא םישדוח העבראו הנש ,ה״פרת
16.ןותיע לש סופד ןויליגכ ,לודג ימובלא טמרופב חריו הלודג המיא רפסה ׳םידה׳

ת א םלה ,יטסינויסרפסקאה סופוטה לש רכיהה יוותב רפסה לש יתוזחה ובוציע
ב קעי לש םתכירעב תעה־בתכ דיל הלעפש ,האצוהה לש םייתונמאה הינוויכ
ה פוקתה לש םיריעצה הירצוי יפלכ התוחיתפב הנייפאתהו ,שרב רשאו ׳ץיבוניבר
ם ירשעה תונש תיצחמב וספדנש םירפסה ןיב .ןמזה־ינב םייטסינרדומ םימרז יפלכו
 ךורב :ירבעה דוקרהו יקסנולשל יוד ,ג״צאל חריו הלודג המיא ,׳םידה׳ תאצוהב
ה תשיג ,האצוהה לש תיתונמאה התייטנ לע דמלמה ,בר יתוזח ןוימד טלב יתדגא
.םיריעצ םירצוי דדועל התפיאשו תיטסינרדומה

רפסל יטאופ געמ — חריו הלודג המיאל ׳רבד חתפ׳
ס פסוחמה ונונגסו תיטסילאודיווידניאה ותוישיא ,ג״צא לש ימאנידהו רעוסה וגזמ
ת ורוצ ,םיעבצ לש תיטמארד הטלבהב ,רפסה לש יתוזחה ובוציעב בטיה םיפקתשמ
ק סופ יתלב חתמ רצוי ׳שעורה טסקטה׳ .ןיעל םיטלוב םייפרגופיט םיחתמו תויתיווז
ת ויהתו הסיסת לש הריוואו ,םילמב בותכה טסקטה ןיבל ילאוזיווה טסקטה ןיב
 טסקטה לש יתוזחה ובוציעל הברה ותושיגר תא .רפסה לש ותטילק תא הוולמ
, ןילרבב רתוי רחואמו השראווב ותויהב ,םירשעה תונש תישארב רבכ ג״צא הליג
ס ארטאבלאה תונויליג תא ךרעו (1922 ,עשראוו) אטסיפעמ תא סיפדה רשאכ
17.יתונמאה םבוציעב הליעפ תוברועמ ךותמ ,(1925-1922)

ה מיא םע ידיימה ועגמב ארוקה לע םילעפומה םיישוחה יוריגה ימרוגמ דחא
ן ושאר ףוגב בותכ ,םיארוקה לא תורישי הנפומה ׳רבד חתפ׳ אוה חריו הלודג
ן יאש תיתורפס העפות אוה הז תעד־יוליג .יבצ ירוא ,ררושמה לש ומשב םותחו
ת א ךילומ יטאופ־סךאה ןויבצה .הנכותב ןהו התרוצב ןה ,רודה תרישב הל המוד
ם ע טרפבו ,ורוד לש תיתורפסה הייליהקה םע היולג תוסמלפתהל ררושמה
ת א רסומה ,גצמ לש היצקנופ חישה אלממ תעב־הב .ויריש תא וללשש םירקבמה
ת פוקת תא ונייפיאש םיסופוטל תוזימרב עפושמו רפסה לש םייטאופה ויתוחתפמ
ו בוציע לע םג ועיפשהו ,שידייב ותביתכו הפוריאב ג״צא לש תיתורפסה ותוליעפ
.ונכות לעו חריו הלודג המיא לש יתורפסה

ר בכ ,ארוקה תא םיכילומ הלא לכ ,תורשיה תורימאה ,תובהלתהה ,סותאפה
ע במל שפנהו ףוגה םיפשחנ הב היווחב הליעפ תופתתשהל ,תחתופה הקסיפב
ה סוחדה תוימינוטמב םיגציימה ,ףוג-ירבאו םימצע ,תושוחת ,תוארמ ךרד .יטטסקא
ם ויקה באכל תישונאה הרכהה תפשחנ ,ועזעדזנ ויתוכרעמש ישפנ םלוע םהלש
:ןמזה תועמשמלו
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.בלה — תילאמש לגר בקעבו ׳שפנה — תינמי לגר בקעב
ל משח !ם״ךהל :תוכדכךמ םידןב הכמ ינא ףושח הזח־חול לע
ם ךאה .תשכ!ו םי לע רשא תויששעה! םיסנפה לכ רוא ,אתפקךקב
.םדה ללגב ששוגהמו יוהכ יח ףוגה לכ .םילגר ינך$ע דע אלמ
דמוע ינא :העידיב .תחאה תלגלגה לע םימ! העבשו הלודג השב!

ו8.יששה ףלאב

—  ףוג אוהש ,,ןומדק םדא׳ לש יתימ לובמיסל תורשקתמ וז הקסיפב תונומתה
ה פישחה ךילהתש ,םדא 19.תירוטסיה־לע העידילו היעקפסורטגיאל לוביק ילכ

 ותרכה תא קימעמ ,וב םרוזה םדבו םוריעה ףוגב ויוטיבש ,יטסינויסרפסקאה
ר ועיש׳ לש ילבקה למסב ,וז תיתימ הנומת לש התדיל .התוא ללכשמו תילכשה

׳ םיהולאה דובכ הארמ׳ל יתוזח יוטיב תידוהיה הקיטסימב ןייעמה גשומ ,׳המוק
2.םדא תומדב ונקויד רויע תועעמאב 0

, יפרגויבה ררושמה לש ונקויד םע תחתופה הקסיפה ףוסב דכלתמ יתימה ןקוידה
ם יעבע ,תוארמ ,תולוק לש בוריע ."ישישה ףלאב דמוע ינא" :ומעע לע דיעמה

ה רופאטמה תא יתגרדה ןפואב הניכהש ,חתמ תנועטו הסוחד הריווא רעי העונתו
ת כרעמ תטילקב עירכמ ירוטר דיקפת הל שיש ,׳ישישה ףלאב הדימע׳ ,תמכסמה
ר זוחש גשומ אוה — ׳ישישה ףלאה׳ .ולוכ ץבוקה לש קמועה הנבמל תוקמנהה
, הישרפמו רהוזה תורפס ךרד ,ילבבה דומלתה ןמל םייטפילקופא םירשקהב עיפומו

ל ארשי־ץראב תויחישמה ייוליגל דעו ו7־ה האמב תואתבשה תעונת ,י״ראה תלבק
ה ז גשומ לע הסמעוה תורודה תעורמב .ו9•ה האמה לש הנושארה תיעחמב
ד על הלואגל המועע הייפיע ,ןימ!ה ץקו הלואג ןמז לש ,הנועט תישוגיר תועמשמ
.הינפל אובל הדיתעה הלודג הפורטסטק ינפמ ששח

ם יינחורו םייתוברת םיעקשמ ׳ישישה ףלאה׳ דגאמ ג״עא לש יטויפה ונולימב

י ונישו תוכרעמה ףוריט םע ,םינשב תואמ ךשמב ורבטענו ושבגתנש יפכ ,םיידוהי
י נפלש הפוקתב ,הפוריא תא ןייפיאש ,יאדיאהו יתוברתה ,יתרבחה םלועה ירדס
2.הירחאלו הנושארה םלועה תמחלמ , םייטפילקופא חור־יכלה וררש הפוריאב 1
 ,תודידב ,תישארב ירדס ךופיה ,תונשיה תורוסמה תוטטומתה ,םלועה ץק תשוחת
2.דיתעב יופעה ינפמ דחפו שואי י וטיבל ףוריעה קתעוה ׳רבד חתפ׳ חסונב ,ןאכ 2

ת ושיגר ,ימויקהו ישפנה ובעמלו ררושמל תדחוימה ,תיבעעה תושיגרה העק
 יאנתכו רישה תביתכל יוריגכ הגיעמ רפסל היעיזופסקאה תא תחתופה הביטחהש
23.ותנבהל

ת א :רזומו ינועיק — הירחאלש וזל גץמה ירבד תא תחתופה הקסיפהמ רבעמה
, םיילובמיסו םיימסוק םייטפילקופא םינכתב הנייפאתהש ,תיגולותימה היווהה םוקמ
ל עב ,ינחכו ,יסומלופ הביתכ ןונגס דח רבעמב ספות — םיילבק םירוביחב םרוקמש
:ותריש ירקבמל המחלמ בישהל ררושמה טקונ וב ,ילאקול יפוא

ם יקךפ וספדג םיחך! ינפל :הן ירפס רעשכ ןייכזל םושרל ינא העור
ינפךחל אע! רפוס־טעב־ך^ומ לכ .׳חך!ו הלודג ה^ניא׳ המיאופה ןמ

216



.לכל הת?ה ףודגה תושרו !חריו הלודג המיא רשאב ,בתכב
, הז ירכס והמ ,בטיה יכנא עדוי •ונלצא לבקמה יפ? ,ףע ינניא
.תיך?עה הרישב םג תורמ^מ־ףולח רבכ תויחל ךירצש כ״ג ינא עדויו

ה שעמל ותכרעהו ג״צא לש תימצעה ותרכה לע דיעמ הז יטלחהו ץרחנ ןונגס
ח תפש ׳רבחמה תולצנתה׳ וא ׳המדקה׳ה חסונ ןאכ דהדהמ הבר הדימב .ותריצי
ם ירופיס יטקלמ ידי־לע בור־יפ־לע בתכנו ,םיידיסחה םירופיסה יצבק תא עבק־ךרד
 ןויבצ לעב יאמצע רנא׳זל רבכ הז ושענ הלא תומדקה .סופדה תיבל םיאיבמה וא
, ךכמ רתויו ,ךרועה לש תויגולואדיאהו תויתדה ויתוסיפת יוטיבל ,יטספינאמ
 .תדגונמ תיטתסא הסיפת ילעב םע וא םייגולואדיאה ויבירי םע סומלופ־תריזכ
ם תדובעל אקנפשוג ושקיבש ,םידיסחה ירופיסל תומדקהה ירבחמ ומכ אלש
ת ולצנתה׳ לש השדח תנוכתמ ג״צא ןאכ רצי ,תינוציח תינחור תוכמסמ תיתורפסה
ת יתורפסה הרכהה לש הכרע תא לטבלו תוחדל שקיב התועצמאבש ׳תכפוהמ
.׳חורה־ידילאווניא׳ הניכ ומצע אוהש הלאמ ,תיבמופה

ה תיה הרוגש ׳תורמשמ־ףוליח׳ תנעט רשאב ,שודיח ןיא םירבדה לש םנכותב
 24."ןשיה רודה" לש הקיטאופב םקבאמ יוטיבל ,הנרדומה יריעצ לש םהיפב
ת רוקיבל ג״צא לש תשרופמה ותוסחייתה אוה וז הקסיפמ הלועה יזכרמה שודיחה
ן כל םדוק ומסרופש רחאל ,הז רפסב וסנוכ םהמ םיבר רומאכש ,ויריש לע הבתכנש
ת יניינע־יתלב תוסחייתה ג״צא האר תרוקיבב .ריעצה לעופהו סרטנוק יפד לעמ
ם כירעה אלש םירקבמה תא תונכלמ ענמנ אל ומצע אוה יכ םא ,תישיא המטשמו
ת ישילשה הביטחב ג״צא דקימ וירקבמל ותבושת תא .׳חורה־ידילאווניאו םיפדגמ׳

:גצמה ירבד לש

י לע ומק רשא ,חורה־ידילועאן םיפדגמה לכל קעומה הנעמה והזו
.לאך1קן תמדא לע םיאליטךע םיך?ך יעימשה? ,ינפךחל
י נשיגךי — ראוצ דע םימ וא? דוס ומךן־ורש?מ עדויה
.טוש? !יבצ ירוא חא :יל אךקי .ומךכ

׳ רבד חתפ׳ב תיזכרמהו תישילשה הביטחה תא ךפוה יביטרלקדה ןונגסה
ם ייטאופה םינפצה תא ויארוק ינפל שרופה ,יבצ ירוא לש יטאופ־סךא טספינאמל
ף לאה׳ ,׳רשבהו םדה׳ ,׳תושיה תרכה׳ ,׳חריו הלודג המיא׳ :ותריש לש םייזכרמה
ק לח םה ,רפסב תויזכרמה תומאופל תורתוככ םג םיעיפומה ,הלא םיפוריצ .׳יששה
—  ןויער ותואל םינוש םייתוזח םיטנאיראו תללוכה ,הלודג תינומת תכרעממ
: םייטתסא יוסיכ וא יופי אלל ,רתויב הרישיה ךרדב ישונאה םויקה באכ לש ותעבה
; "רועה לע יוסכ יל?" ;"םצעה םע .דחפה םע םינפ־לא־םינ? .תושיה תך?ח איה"
; "םחה רש?ה רמח ךותל ,הסכמה רועל ר?עמ תיביטקפסורטניא תול?תסח"
."וימומלשמ־אץץםךאל ,תויאליטךעל טספינמ"
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םסרופ אלש דיה־בתכ חסונ — היומס הקיטאופ־סרא
ם יניינע םיטלוב ,ספדוהש ׳רבד חתפ׳ חסונב ושגדוהש תועמשמה יווק עקר לע
־ סראה טביהה .םיינורקע םילוקישמ סיפדהל אלש ג״צא רחב םתואש לקשמ ־יבר
ל ש ויוליג חכונל ףקות־הנשמ לבקמ ,ץבוקל החיתפה ירבד םיאלממש יטאופ
ל ש היינשה הקסיפב .(2280: 2 :ג״צא ןויכרא) ררושמה לש ונובזעמ די־בתכ
. תיוושכע הקיטסיצילבופ ןיבל הקיטאופ ןיב דחוימ חתמ ותוא רכינ דיה־בתכ
.[ילש תושגדההנ :םיתווזמ םיירגוס תועצמאב תונמוסמ ג״צא ךרעש תוקיחמה

ב תכב <ילע חובנל אבש / לזלזל בתכ> ילע חובנל רפוס טעב ךשומ לכ
.לארשי תמדא לע לכל םיפורגה תושרו <תורורב אל תוקיחמ>

לצא ימחל תא לוזגל וליפא בשח הלה יקצינבר ח״י רמ היה ןושארה
׳הדובעה תודחא׳
.תונותעה לכב הקהל האב וירחאו

<׳וטסיפמ׳ ירפסל ירבע חא דלונ יב גח ילעא>
י תאבה המ> הז ירפס והמ בטיה יכנא עדוי :לבוקמה יפכ וינע ינניא
ילש וטסיפמ תא יתבתכש רחאל םג <הז ירפסב תירבע תורפסל
.לארשי תמדא לע תירבעב יוטב־רפס ינע ךותמ איצוהל יתיכזש גח ילצאו

ל ש וקבאמב רושק ןושארה אשונה :םייזכרמ םיאשונ ינש הלעמ דיה־בתכ חסונ
י קצינבר םסריפש תיסראה תרוקיבה חכונל טרפב ,ורוד לש יתורפסה דסמימב ג״צא
25.יחרי .י םינודיספה תחת ,ץראהב

א לש רחב ג״צא יכ ,תדמלמ םיספדנה החיתפה ירבדל דיה־בתכ ןיב האוושה
י קצינבר לש ומש תא טימשה ספדומה חסונבו ,רוביצ ישנאו םירפוס תישיא ףוקתל
ן וטל ררגיהל אלש ג״צא לש ונוצרב רושק הז יוניש יכ רשפא .הלילכמ ןושל טקנו

ף וליח׳ תודוא חוכיווה דקומ תא קיתעהלו ,וירקבמ תא ןייפיאש גלגלמהו ינרטנקה
ד צה לא ישיא סומלופמ ,ילארשי־ץראה יתורפסה זכרמב שרדנש ׳תורמשמ
י וטיבה יכרדו הפוקתה לש סותאה תא םיפקשמה ,םירורב םייטאופ םינכת :ינורקעה
ל ש ספדומה חסונב רתוי שגדומ יוטיב ידיל םיאב הלא םיטביה 26.היררושמ לש
ן וטה תא עילבמו תויטאופ־סראה תורימאה ןוויכל לקשמה תא הטמה ,׳רבד חתפ׳

.יסומלופ״ישיאה
ה צר הליחתכלש ,רשק־תוקיז ףשוח דיה־בתכ חסונמ הלועה ינשה אשונה

ן יבל ,ןושארה ילארשי־ץראה ץבוקה ,חריו הלודג המיא ןיב ,שיגדהל ג״צא
, היינש הרודהמבו ,1921 ־ב ,בובלב רוא הארש ,אטסיפעמ — שידייב ומדוק
ר חא הקחתתש ,םיטסקטה ינש ןיב האוושה תשקבתמ 27.1922 ,השראווב ,תבחרומ
ת ומאופה ןיב 28חאה־תקיז תא עינצהל ג״צא תא ועינה יכ רשפאש ,םילוקישה
.חריו הלודג המיאל ׳רבד חתפ׳ל רחא חסונ בותכלו
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(1922 השרו) ררושמה ןקויד ,יולרב קירבה
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חריו הלודג המיא ןיבל אטסיפעמ ןיב
ה מיאופה .םירוט ו900־כ ינפ־לע תסרפתמה םיקרפ 54־ב המאופ איה אטסיפעמ
. לאב הנומאמו םיכרעמ ןקורתהש םלוע לש ,תיטסיליהינ תואיצמ־תנומת תפקשמ
ם זימיספ הטילשמ ולש עורה תוכלמ :ןטשה וטסיפמ ספת רצונש קירה ללחה תא
י וכיס לכב ידימת קפס ליטהל םדאל תמרוגו ,תודידבו תולחמ ,תומחלמ ,שואיו
29.רשואל

, המיא תושוחתב םירושק וטסיפמ המאופה תלפטמ םהב םייטאמיתה םידקומה
ם ויקה תעדות םע םילשהל לגוסמ וניאש ,ינרדומה םדאה לש תודידבו דחפ
ל ש תויטפילקופא תושוחת ודילוה הכובמהו שואיה .יטסיליהינ םלועב ידרוסבאה
י שחומ יוטיב םילבקמ הלא .(ג¥6116ס<16) ׳םלוע־ץק׳ לש הריוואו ברק ימסוק ןברוח
ם ילא :םלועב וטסיפמ טילשמש טלחומה סואכב ,המאופה לש התחיתפב רבכ
ה קעצ ,תולוצמה־םוהת לא םיצפוק םיפרוטמ םיחלמ ,םילפונ םירשג ,םיעקוש
י ררושמ לש תישפנה םנושלל תינייפוא תינומת היצרוגיפנוק — תדהדהמ
( ןוזדיוד סנה) סידוה־ןו בקעי לש םדקומה ורישמ רבכ רכומכ ,םזינויסרפסקאה
׳ תושונאה ימודמד׳ ,םרזה תרישל תיגוצייה היגולותנאהמו ,׳םלועה־ץק׳

50.ולגו*ב סוטניפ טרוק ךרעש

־ םרטב תומשגה יבא אוה וטסיפמ :תיתימ תומדכ הבצוע וטסיפמ לש ותומד
ן יא ןזעוועג ןיב׳כ" :ומצע לע דיעמ אוהש ךרדכ .םלוכ תורודה חור אוה ,תישארב
—  ןטש ןופ ןוא תומשנ ןופ / רעטאפ א ןוא רעפעשאב א ,תישארב ראפ ,לוגלג א
 טסייג רעד ןיב׳כ !אטסיפעמ :טסייה סאוו רעד ןיב ךיא 1...] טסייג רעד ןיב ךיא / —
א רוב יתייה ,תישארב םרטב ,לוגלגב] .(537-336 :ט״לשת ג״צא) ״תורוד עלא ןופ
ת ורודה חור !וטסיפמ ימש ,הז אוה ינא [...נ------ןטשה לשו תומשנ לש / באו
־ והת א ןדייס ראנ" :והובו והותה תכלממב לשומ ,ףלא תונש־ןב וטסיפמ [!םלוכ
י ד / טגיניקעג רעדיוו טלאוו והבו־והת ןרעביא ןוא / םעלא ןופ ןרעוו טלאוו והבו
ו הובו והותל ול ךפהי לכה1 ."תישארב ןופ טפארק עכעלטעג יד — השודק עאלב
ת יהולאה המצועה — הלוחכה־השודקה /הכולמל הלעת בוש והובו־והות ילעו /

ם דאה ינב תא וטסיפמ תיסמ םלועב ונוטלש תדמעמ 340(4 :םש) תישארב לש
י רסח םידנו םיענ תויהל ,חצנל םהילע רחגו ,סרהלו היכרנאל ,העורפ תוינימל
.החונמ

ץ בוקה תא תוחתופה תומאופה ןיבל אטסיפעמ המאופה ןיב האוושה
ן וימד ה^עמ ׳תושיה תרכה׳ו ׳ישישה ףלאב׳ ,׳תוביטקפסרפ׳ :חריו הלודג המיא
ת פתושמ תיאדיאו תישפנ םלוע־תנומת תנמתסמ ונממש ,בר יטאמיתו יביטרוגיפ
ה פוריאש הז ,יללכ ישונא לבס דמוע — יטאמיתה דקומב .םיטסקטה ינשל
 תונמאב ותוא האטיבו 51,הנושארה םלועה תמחלמ לש הפוקתב ותוא העדי
ה קעח תוטטומתה ,(סמזשז^פמ^) העיקשו ןווינ לש ןדיעכ ,תיטסינויסרפסקאה
¥6116\(.32מ(16) םלועה ץק ינפמ דחפו (81טז2 ץ1ת<ב 80111־61)

ף לאב׳ טרפב ,חריו הלודג המיא תא תוחתופה תומאופה םג ךכ ,אטסיפעמ ומכ
(רפסל ׳רבד חתפ׳ב וזמרנ ןהיתורתוכש) ׳תושיה תרכה׳ו ׳רשבהו םדה׳ ,׳ישישה
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ת מ םיהולא יכ השוחתה עקר לע ,דיחיה םדאה לש ותודידבו ושואי תא תופשוח
- -----יעיבשה עיקרב עז וניא לאהו״ :םדאה לש ולבסל רתוי בושק וניאו ,ןשי וא
" םש תמ רשא לאתז ץקיי אל אליממ" ;(9 ׳טע ,׳ישישה ףלאב׳) "ןנעל הןהו עוג אוה
ן יבו הלח? תונקיר ♦הולאל ןועמ עיקך ןיאו לא ןיא [...1 הנומא הספ״ ;(וס ׳טע ,םש)

ו ד ,ור וצ ייג" :וטסיפמ יפמ המוד חסונבו .(26 ׳טע ,׳תושיה תרכה׳) "םינדעב איהש
ן קז ,םדרנ התא ,חונל ךל] "טשינ טסייג רעד טסיב ,ןקז רעאלב ,ןפאלשראפ טסיב
ן יא רעמ טשינ טביילג ןעמ" ;(2, 336 ךרכ :ט״לשת ג״צא) [דוע חורה ךניא ,לוחכ
ם ישגופ ןיא .לאב דוע םינימאמ ןיא] "גנאג ןיא טשינ הניכש יד טפערט ןעמ .טאג
ת ורקפה תריווא תספות לאב הנומאה םוקמ תא .(340 :םש) [ךרדב הניכשה תא
. (23 ׳טע ,׳תושיה תרכה׳) ״השא — לא םוקמב״ :תניחבב ,תשוב יתב לש המיזו

.הזבמו ליפשמ סחיב ךרכנו ,םייתייח תומילא ייוליג ףוצר השאל סחיה
ה עיקשה תא הציאמה תירסומו תיתרבח היכרנא תרייטצמ הרישה יצבק ינשב

ת ורגסמ תריבשב תונייפאתמ תומאופה .האמה תישארב הפוריא לש ןווינהו
ן יב ,לוחל שדוק ןיב בוברע :בוציעה ירמוח לש "יטסיכרנא" ןוגראבו תוירנא׳ז
ט מרופל ישחומ יוטיב ןתוגה בוברע ,ילמסל ילאיווירט ןיבו בגשנל יראגלוו

.תוברתהו הרבחה לש ירבשמה
ת ואדווה רסוחו הכובמה ייוליג ונמוס ,הפוקתה לש םייומידה רצואב

ה רישה יצבק ינשב .הייעתו םידודנ יטאמיתה הזכרמבש ,תיביטומ היצרוגיפנוקב
ו טסיפמ המאופב :החונמל יפוסניא עוגעג לש תינורומיסקוא תינבתב הלא ובצוע
ן יק לש םכרד יכישממ ,םידנו םיענ תויהל ,וטסיפמ ידיב ושרוג םדא־ינב ינוילימ —
, םלועה לש רחאה ודיצב םלזמ תא םישקבמ םה .(338 :םש) לובכה סואתמורפו

330(.3 3 :םש) הזיחא תדוקנ םיאצומ םניא ךא ,ףוס־ןיאה ךות לא םישושת םיכלוה
פ יטיכראל םיטביה המכמ םיכיושמ םידודנה חריו הלודג המיא לש תומאופב
ת יתדגאה ותומדלו ,ויתורודל ידוהיה םעה לש ולבס תא אטבמה ,׳דדונה ידוהיה׳

ם ירחבנ לש םירחא םיסותיממו תודגאמ םיביטומ םג הגפסש ,רווסהא לש
34.התג לש טסואפ וא ,ןטשה רפיצול ,ושי ,סואתמורפ ,ןיק ומכ ,םיללוקמו

ך כ :םייטפילקופא ןמז יגשומב הרישה־יצבק ינשב םירושק הייעתהו םידודנה
י יז עטכאמשראפ ןענאילימ ןעייג / — ףוס ךיא ןיא ןיירא תולזמ ןעייג״ ;אטסיפעמב
ם ינוילימ םהירחא םיכלוה /ףוס־ןיא ךות לא תולזמ םיסנכנ] (303 :םש) ״ךאנ
א  ןופ / ןראי ןענאילימ דנו־ענ ןגעוו עלא ףיוא טסייג רעד טייג״ :ןכו ,[םישושת
ם ינש ינוילימ ,םיכרדה לכב חורה להנתמנ (333 :םש) ״רע טפיה ןטייווצ םוצ ץראה
ל ש ופוג? רבךמה טהול המ" :׳ישישה ףלאב׳ המאופב וליאו 4בלל בלמ גלדמ אוה
.(9 ׳טע) ״ויפתכ לע םלועה־רודכ תא אשונו ףלא דע ףלאמ ךלוהה / - - / ,םדא

ע לבומב וא יולגב תורכזאמ חריו הלודג המיא תא תוחתופה תומאופה
ה ריוואב הניינעש ׳ישישה ףלאב׳ המאופה דוחייב ,ילפוטסיפמה ביטומה תא
י כ ,םדאה לא בל ומיש" :האמה תליחת לש הפוריאב ׳םלוע ץק׳ לש תילפורטסטק
" לפוטסיפמ יפמ םיצקה לכ ףוס ול הלגנ יכ" ;(וו ׳מע) "לפוטסיפמ הכ ול רמה
ו תעפוה — תחאה :וז המאופב וטסיפמ לש ומוליגב תורכינ תומגמ יתש .(ו2 ׳טע)
— היינשהו ,תעקושה הפוריאב תוברת־תוביסנו הריווא לש קהבומ גציימכ

222



, טויפה ןושלמ םיחוקלה ןושל־יעקשמ תועצמאב ביטומל הנקוהש ,ידוהי טסקטנוק
.תידוהיה היגולוריטראמהו תוניקה

ף לאכ׳ המאופה לש ישילשה רישה תא םיחתופה םירוטב דחוימב טלוב הז ןיינע
:(11 ׳טע) ׳ישישה

.לפוטקיפמ הב ול רמה יכ ,םךאהז לא בל ומיש
.רהטה חולמ התחזה םש תא קחמ יכ
.גומנ םךא ףוגו תומוהה ירעש חתפ יכ

, לפוטקיפמ הכ הל רמה יכ "המשנה לא בל •ומיש
:םימשב בא לא קעצת לב "היפ תא רגס יכ

ה יעמשל סחוימה 35/רקוח בבל לאל הדוא׳ טויפהמ תוינבת תועקושמ הלא םירוטב
ת א ראתמ ,׳המשנה לא בל ומיש׳ םשב םג עדונש ,טויפה .דרפס ישרוגממ ,ןוסוק
ת או ,םלוע ארובל ןובשחו ןיד תתל 36,םימשל הליל לכב המשנה לש התיילע
.וילעבל רזחומה ןודקפכ ,רקוב לכב הטמל התרזח

י נפל ,תוצח ןוקית םויסב ורמאל וגהנו ,זנכשא תוליהקב דואמ היה לבוקמ הז טויפ
ל לכנ טויפה 37.תבש תולילב והורמז ףא תודחא תוליהקבו ;תירחש תליפת תליחת
ת ניינעמ תודעו 38,ותודלי רחשמ ללפתהל ג״צא גהנ וב ׳הליפת רתכ׳ רודיסב םג
ג ״צא סיפדהש ,׳השדחה הרישה ידגנתמ לא טספינאמ׳ב אקווד אוצמל ןתינ ךכ לע
ן א ןופ ןוז רעד ,לשמל ,ךיא ןיב וצ ןוא" :ןושארה סארטאבלאה ןויליג שארב
ט יצ ,ווירב־השורי םענעבירשעג־דלאג א ןיא) החפשמ־םישודק רעקידתוליצא
ם עד טשינ קנעדעג׳כ סאוו ,םעד ןיא קידלוש (דוד תיב תוכלמ זיב סוחיי רעד
־ ׳רקוח בבל לאל הדוא׳ סגדייז םענרעבליז םעד ןוא ׳שפנ דידי׳ ןקילייה סנטאט
ה נב ,לשמל ,ינא יכו1 ״[...] פאק ןיא ןטאמראה טרעדנוה סקעז באה׳ב ליהו ,גנאזעג

ך שמנ בהז תויתואב בותכה השורי ־בתכמב) םיליצאה ןמ םישודק־תחפשמ לש
׳ שפנ דידי׳ תריש תא רכוז ינניא םא ,םשא ינא יכו (דוד־תיב תוכלמ דע סוחייה
ת ואמ־ששש ינפמ ,ףוסכה יבס לש ׳רקוח בבל לאל הדוא׳ תאו אבא לש השודקה
ה גיצמ ,טספינאמה בתכנ הבש תיטסיליהינה חורה 39.(ישארב םינועט םיחתות
, תכורפה תעירק תועצמאב לאב הנומאה ןדבוא תא ירזכא יטסילאיר ןוחכפב
ה רישה הבאשנ םהמ ,םימה תונייעמ תלערהו םיקיר שדוק תונורא תפישח
ה מינ הנממ תרדענ אל ,היסכנו תרוסמה יפלכ וז הטוב הסרתה םגש אלא .תיכ״נתה
ם יהוזמה םיטויפה לא םיעוגעגהו תוקחרתהה־רעצ םג ומכ ,הקיטגולופאו באכ לש
.בסה לש ונקוידו םירוהה תיב רכז םע

ך ותל שדחמ םדביעו ,םודקה טויפהמ םייזכרמה תועמשמה יניערג תא לטנ ג״צא
, הלעפמ לש ןובשחו ןיד תתל ,הלעמל הלוע המשנה" טויפב :תילילשת תינבת
ם דא ףוגו תומוהת ירעש חתפ לפוטקיפמ" :רישב ,תאז תמועלו "רקבו ברע רצויל
ר גס וטסיפמ" :רישב וליאו ,הארובו המשנה ןיב חישו גיש לע דמוע טויפה ."גומנ
שיגדמ ,"רקב יבכוכ דחי ןרב" ,רזוחה ןומזפה ."םימשב בא לא קעצת לב ,היפ תא
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. "חורזל אצוי םש בכוכ ןיא" :רישב וליאו ,המשנה תחמשב םיבכוכה תופתתשה תא
: רישב וליאו ,"רקב ימיכשמ לכל החותפ ודי יכ ,החותמ םימחרה תדימ" :טויפב
."םחרהמ עיקרה ןיא"

ת לועפ לש האצות וניה ,שידייב המאופב דוסי תייווח אוהש — עורה ןוטלש
ה ארנש רוטב ןתינ הז הטילש־השעמל ילמס יוטיב .וילע ותוטלתשהו םלועב ןטשה
ל ע תתשומ הז רוט םלוא — ״רהטה חולמ היוה םש תקיחמ״ :תטשפומ הרופאטמכ
ם שש ,המלש תעבט תא עלבו ףטחש ,םידשה ךלמ ,יאדמשא לש היגאמ־השעמ
40.המלש לש ותוכלמ סכ לע טלתשה ךכבו ,הילע קוקח היה היוה

ו טסיפמב יכ הלעמ ,שידייב המאופה ןיבל ׳ישישה ףלאב׳ המאופה ןיב האוושה
ך רכ :ט״לשת ג״צא) "ונוצר לש קחשמ" אלא וניא ,לאה םגו ,ילאטוט עורה ןוטלש

ם יכרעה םלוע לש היצקורטסנוקירה ,׳ישישה ףלאב׳ המאופב וליאו ,(2, 356
ל א בושל — וירחאלו לפוטסיפמ לש ונוטלשב דורמל ןוצר שדחמ תררועמ ידוהיה
י תוברת לדומ גצומ הב ,׳הטמ לש םילשורי׳ המאופב תקזחתמ וז המגמ 41.לאה
ש י רתוי בחר רשקהב .המישגמה תונויצה חורב ,תעקושה הפוריאל יביטנרטלא
ת עיקש׳ לומ — ולש החימצה ייוכיסלו חרזמל היינפמ קלחכ הז לדומ תוארל
.וב לפטל הבריה ינמרגה םזינויסרפסקאהש טביה ,׳ברעמה

׳הטמ לש םילשורי׳ב הנוקיתו לפוטסיפמ־סוטיט לש ותללק
ת ועצמאב הירוטסיהה לש סותימה חונעפל ג״צא רתח ׳הטמ לש םילשורי׳ המאופב
, לארשי־ץראל םיבשה םיצולחה םיבצינ הזכרמב :תינגומסוק הלילע לש התשירפ
ל ש התישאר .ירוטסיהה לוקלקה תמארד לע םהלש ןוקיתה חוכב םיעיפשמו
ל עו לארשי־ץרא לע לפוטסיפמ־סוטיט לש ותוטלתשהב ,ינש תיב ימיב ,וז המארד
ע רקו םישדוקה ישדוק תיב תא אמיטו לליחש ,ירוטסיהה ןטשה ,סוטיט .הישדוק
־ תללקב הלליקו ,לארשי־ץרא לע האמוטהו עורה תוחוכ תא טילשה ,תכורפה תא
־ סוטיט לש ותללק תרסה .החבמל שודקה תאו אמטל רוהטה תא תכפוהה ,םלוע
ה אמוטה חוכב סוטיט ללוחש ינחורה תוויעה ןקותי םא קר תירשפא לפוטסיפמ
ת ומגידראפ לע תתשומ ׳הטמ לש םילשורי׳ המאופב ג״צא רתוח וילא ןוקיתה .ובש
ר וריב — םייזכרמ םיבלש השולש ׳ןוקיתה תרות׳ תללוכ ןהיפל ,תוינאירול
ס ותימה 42.יהולאה םרוקמל םתבשהו הנממ םתאצוה ,האמוטה ךותמ תוצוצינה
, ןוקיתה ךילהתב לארשיב םדאו םדא לכ לש יזכרמה וקלח תא שיגדה ינאירולה
ל עו ,האמוטה ךותמ תוצוצינה רוריב לע וישעמ חוכב עיפשהל ותלוכי תאו

ח וכל עירכמ דיקפת ג״צא קינעה וז הרכה דוסי לע .תוהולאה קיח לא םתבשה
ף יסומו חרוז ינעה" :איה ,ןברוחו ינועב הללקתנש ,׳סוטיטמ הפורשה׳ לש ןוקיתה
, ונייה — (54 ׳טע ,׳הטמ לש םילשורי׳) "הלעמ לש לארשי תוכלמל תךאפת
ת וריפס לש שדוחמה ןגוזימל םיצולחה לש םיינע ךילומ ,ינורומיסקואה ושובלב
ה מלש הינומראה ללכל םייקולאה תוחוכה ללכ תא איבמו ,׳תוכלמ׳ו ׳תראפת׳
.םלועל הרוהט תויח לש עפש המירזמה ,תנקותמו

ירבע חא׳ ראותב חריו הלודג המיא רפסה תא ותונכב יכ ,רמולו םכסל ןתינ
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ם ע ׳תואחא׳ תקיזב חריו הלודג המיא תא אורקל ג״צא עבת — ׳וטסיפמל
: םיטסקטה ינש ןיב ינושה ידקומ תא םג רידגה תע התואב ךא ,אטסיפעמ המאופה

ה לודג המיא ץבוקה וליאו הדיריו האמוט לש תיגאמ הלילע דימעה אטסיפעמ  
ת ומאופב יזיפאטמה השובל תא תלבקמה ,היילעו ןוקית לש המארד דימעה חריו  

.תוילארשי־ץראה
 
1

ילפוטסיפמה לדומה תעפשה :יקסנולשל ג״עא ןיב
יקסנולש לש ירך לע  

ה בר תיטאמיתו תינומת הבריק הלעמ יקסנולש םהרבא לש יחב האירק
־ יטסיליהינה ןוויכה ןיבל אטסיפעמב וללשנו ולעוהש הלואגה תונורתפ ןיב  

ה לואגה לש התלילש דצל :(ד״פרת-ג״פרת ,םידה) יחב ןמתסמש יטסיכראנא
ם יעיצמש הלואגה תונורתפ תא םג וטסיפמ ללש ,לבס ךותמ האבש ,תידוהיה

םיריקאפה לש םתאירק תאו ,שדוק תמחלמל םארוקב ,הללא לש ומשב םיניזאומה  
,2 ךרכ :ט״לשת ג״צא) לוהבה סגנגה ירפכ לא תאצל ,אהדוב לש ומשב םישודקה  

, םלועה תלואגלו םדאה תלואגל תונורתפ השולש ולעוה ייד המאופב וליאו .(337
ה תערצמ תושונאה תא לואגל ןהכה לש ונויסנ :ומדוק תא ללוש םהמ דחא לכש
, ןיק לבות ידיב תושונאה תלצה ,רפכה ייחל הבישו סגנגב תורהטיה תועצמאב

תירבה׳ — ישילש הלואג ןויסנו ,תיגולונכטה הכפהמה רוכב הנסה שא תא ריממה 
וגצויש ,תוירצונו תוידוהי תויגולוטבסא תוסיפתל יוטיב ןתונה — ׳הנורחאה  
.חישמהו והילא ,ושי ,השמ לש תוילמסה ןהיתויומדב  
ומוקמ תא בטיה וריכה ,םכותב יקסנולשו ,תישילשה היילעה יררושמש חינהל שי  
ל שמל טלוב ןפואב ףקתשמש יפכ ,שידיי תרישב טסינרדומכ ג״צא לש בושחה1
ה כז אלש ג״צאש אלא .(ח״נשת רקספיל) יקסנולשל ןדמל ןיב תורגיאה יפוליחב  

ל ע םג םתרכהל הכז אל ,לארשי־ץראב םיררושמה ויחא דצמ הדהא לש דסחל
ה יפרגויבל הקדצה לוטנ לוטיבב ןדמל סחייתה ,לשמל ךכ .שידייב ותריש

,םייזכרמה שידיי תורפס ירקוחמ ,קירע סקאמ תאו ,שידייב גרבנירג לש תיתורפסה  
ש ידייב תיטסינויסרפסקאה הרישה לש רתויב טלובה הגיצנ אוה ג״צא יכ עבקש
ן דמל חלשש םיברה םיבתכמה ןמ .םעטמ־ךמותכ אלא גיצה אל — הפוקתה לש
, הרוכב־תדמע לע תורחתמ העבנש ,ג״צא יפלכ הזע תוניוע הלוע יקסנולשל

ך א ,ירבעה םזינרדומה תצירפ לש תיתועמשמה תינפתה הללוחתה הבש הפוקתב  
.ןאכ ורדענ אל ג״צא יפלכ םירוכע םיישיא םיעקשמ םג

י פכ ,שידייב בתכ ג״צאש ,המאופה תא ריכהל ביטיה יקסנולש יכ ,אופא רכינ
י ח המאופה לש העוביק .אטסיפעמ ןיבל יוד ןיב תטרופמ האוושהמ ףקתשמש
, תיתד הלואג לש תורשפא לכ תללושמה ,תיטסיליהינו תימיספ םלוע תנומת ךותב

ה בו ,יקסנולש לע העפשה־לדומכ אטסיפעמ המאופה לש זעה המושיר לע דיעמ  
ל ש יצולחה סותאה םע ורשבמ יקסנולש הווח ותוא שגפמהש ,ךכ לע עיבצמ תעב

ל ש חסונב אל וליפא ,הלואגל תויתימא תויצפוא וינפל חתפ אל ,תישילשה היילעה  
.ןודרוג דוד ןורהא לש ׳הדובעה תד׳
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י זיפאטמהו יפרגויבה שוריפהו ,הצרא ותיילע תייווח תניחבמ ,תאז תמועל ,ג״צא

י ווק תא טטריש אוה .תינאירולה ןוקיתה תמארד ךותב יוצמ היה ,הל קינעהש

־ סוטיט לש ותיילגהו ומוקמל לאה תבשה בלש ,אבה בלשה לש ראתימה

. ילארשי־ץראה השודקה םוחתל ץוחמ לא ,לוקלקה תמארדב ןטשה ,לפוטסיפמ

 אטיב ,יקסנולש לש יוך רחאל הנשכ רוא הארש ,חריו הלודג המיא תומאופה רפס

ת יתימ תונשרפל ימיספ םזיליהינמ ג״צא לש ותריש הרבעש ינורקעה יונישה תא

.לארשי־ץראל םיבשה םיצולחה םה היללוחמש ,לארשי־םע לש הירוטסיהה לש

םוכיס
, קמנל םייושע אטסיפעמ ןיבל חריו הלודג המיא ןיב םיינורקעה תומגמה ייוניש

, םיטסקטה ינש ןיב היגולנאו תוהז ירשק לש םמויק תא שטשטל ג״צא רחב עודמ

ל ע .םהיניב ׳תואחא תקיז׳ לע עיבצה די־בתכב אצמנש ׳רבד חתפ׳ חסונבש ףא לע

ל ש ילפוטסיפמה ונקוידב ולגלגתהש האמוטה תוחוכ םע הפוריא לש התעיקש עקר

ל לכל ג״צא עיגה ,ץבוקה לש יפוסה ובוציע ךלהמב יכ חינהל םוקמ שי ,סוטיט

ה מלועמו הפוריאמ הדירפ םע דחיב יכ ,רנרב לש ׳ןכ־יפ־לע־ףא׳ה חורב ,הערכה

ף ידעהלו אטסיפעמ תא םינייפאמה שואיהו םזיליהינה תא םג תוחדל שי ,יתוברתה

.ןוזחו הנומא לש םחוכמ ענומה ,םישגמ םזימיטפואל הכילה םמוקמב

תורעה

ן ויליג ,ינימש ךרכו ;19-15 ׳טע ,(ד״פרת תבטב זב) ,(הנק) גי ןויליג ,ינימש ךרכ ,סרטנוק 1
.17-16 ׳טע ,(ד״פרת טבשב ׳ה) ,(ונק) גי

ס רטנוק סיפדה ׳חריו הלודג המיא׳ המאופה לש ינשה הקלח תעפוה רחאל םייעובשכ 2
^90׳ המאופה תא .19-15 ׳טע ,(ד״פרת טבשב ו״כ) ,(טנק) ח ךרכ — ג״צא לשמ ' 103

.(23.1.1924) ץראה ,׳תולק תוחיש׳ ,יחרי .י 3
.ג״צרת ,תויח .ש לצא יקצינבר אנח עשוהיכ יחרי .י לש ויוהיז האר 4
י זכרמה הנואטב ,םלועה ןועובשה הארנה לככ אוה תואכרמ ןיב ןאכ רכזומה •םלועה" 5

ת יצחמבש ,ןמניילק השמו גרבנירג םייח לש םתכירעב ,תימלועה תינויצה תורדתסהה לש
ה ארנכ סחייתמ הז רשקהב םלועה רוכזיא .ןילרבב רוא האר םירשעה תונש לש הנושארה
ה ז תע־בתכב וספדנש ,׳רשבהו םדה׳ו ׳םילודגה םיעותה רפסמ׳ ג״צא לש תומאופל
.הצרא ררושמה תיילע ינפל ,םינמז׳תוכימסב

.(14.3.1924) ץראה ,(ו תומישר) ׳םישדחה םירישה לע׳ ,יחמק בד 6
.8-7 ׳טע ,(ד״פרת טבשב טי) ,(חנק) ח ךרכ ,סרטנוק ,׳הנבה יא׳ ,יראנב םוחנ 7
.28-27 ימע ,(ה״פרת ןויסב ׳ה) ,(חיר) אי ךרכ ,סרטנוק ,׳םירוט׳ ,יאכז דוד 8
ה ריעצה הרישה לע תימוכיס הייאר ךותמ הבתכנש המוד הבוגת .1924 ןמכיפ בקעי :האר 9

.ו״פרת הירא־רוג .י :האר ,תישילשה היילעה תפוקתב
ו יתונעט קוזיחל ,ץראהב ׳תונותיעב׳ רודמב ספדנש רמאמ האר ,םיללושה םירמאמה ןיב 10

, (המיתח אלל) — הלא תונעט חכונל ג״צא לע סרטנוקה לש ותנגה דגנכו ,יחרי .י לש
.1924 חמצ המלש לש ורמאמ ןכו ,(27.1.1924) ץראה ,׳לילב׳
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ת ירבעה הרישה ןונאק עקר לעו תישילשה היילעה תפוקתב ג״צא תריש לש ׳תולבקתה׳ה ו ו
ת ויושע תוריקס יתש .רקחמה תניחבמ התצומ םרטש ,תקתרמ היגוס איה — השדחה תעב
ק רפל תסחייתמה ,דנאב דלונרא לש ותריקס :יתורפס־ויצוס רקחמל החיתפ תדוקנ תווהל
4־331 ,םינומשה תונש תליחתל דע ןמזה ה פיקמה ,תינכדע עקר־תריקס .03ת316 :1981
א רוקה אצמי ,םיעשתה תונש תיצחמל דע ג״צא תרישל תרוקיבהו רקחמה תוסחייתה תא
.1996:188 1(13)00041־203 טאלבטוג .ח לצא

.92-90 ׳טע ,(ד״פרת) ד ׳לג ,ג ךרכ ,םידה ,׳גרבנירג .צ .א תריש׳ ,רינשוק יכדרמ 12
ם ג הספדנ סרטנוק לש ןויליג ותואב .26 ׳טע ,(ד״פרת טבשב ו״כ) ,(טנק) ח ךרכ ,סרטנוק 13

.תונטק תויתואב םש — ׳הקיאורה׳ — (15-19 ׳טע) *מ6ז0103י המאופה
ץ בוקה יכ ,העידי התואב ןיוצ דוע .(ד״פרת ׳א רדא) 17-16 ׳לג ,17 הנש ,ריעצה לעופה 14

י כותיח ינש ול ופסותייו ,םירפסוממ םירלפמסקא האמל לבגויו חבושמ ריינ לע ספדיי
.םואילוניל

.ד״פרת רינשוק יכדרמ לש ותריקסב האר וז המאופ לע הבתכנש תרוקיבל תוסחייתה 15
א ל ויקתועש ,הריש רפסל תיסחי הובג ריחמ ,ירצמ שורג 18 היה ץראב רפסה לש וריחמ 16

ם ירפס יריחמ ןיב האוושה תלבט .דחוימב תרדוהמ הבשחנ אל ותכירכו םירפסוממ ויה
ט יבש רהז .104:1984 טיבש רהז לצא האר םירשעה תונשב ׳םידה׳ תאצוהב רוא וארש
ד ודיעל ,תעה־בתכ תכרעמ דיל םירפסה תאצוה תא ומיקה ׳ץיבוניברו שרב יכ ,השיגדמ
, םמצע תוחוכב םהירפס תא רואל איצוהל ולכי אלש ,םייטסינרדומ םיריעצ םיררושמ
.105-103 ׳טע ,םש — האצוהה לש יפסכה עויסה אלל

י נויערל ילאוזיווה בוציעה ןיבש רשקבו םארטאבלאה לש םיילאוזיווה םיטקפסאב 17
: םירמאמ השולשב רקספיל בדיבא הבחרהב קסע ךרועכ ותדובעבו ג״צא לש הקיטאופב
ת ויורשפאב קסע הז רמאמב — 151-139 ט״משת ,׳הנפואבו יטאופ ןפוצכ רפס בוציע׳

ה מרב ,ליכהל םילוכי הריש רפס לש םייתוזחה ויביכרמש ,םייטאופ םינפצ לש תונווגמ
. (היצקיפיטנדיא) תיטאופ תוהז לש המרב בוציעל דעו היצזיטרקנוק ,היצרטסוליא לש
ה אמה תישאר ןמל הפוריאב תידוהיה תורפסהמ וחקלנ ןחוב־ירקמכ ורחבנש תואמגודה
ת ונש לש היינשה תיצחמב רקיעב ,לארשי־ץראב וספדנש הריש ירפסמו םירשעה
ל ש םייתוזחה וינייפאמב ןויד רמאמה דקומב .1993: 147-124 :ןכו .םירשעה
ו ארש הלא ןיבל השראווב רואל ואציש תונויליגה ןיב םייונישה תריקסו םארטאבלאה
ע קר לע םג ידרגנוואה ויוהיזב טלבש ,ינשדח יפרג וק לש וצומיא םע ,ןילרבב רוא
ק סעש ,ישילשה רמאמב .הפוקתה לש תיטסינויסרפסקאה תינמרגה הקידוירפה
 דקמתה ,הריעצה שידיי תרישב םירחא םירצויל ג״צא ןיב תויטאופו תויתוזח תוליבקמב
ך רועכ ותדובעבו ג״צא לש הקיטאופב ינויערל ילאוזיווה בוציעה ןיבש רשקב רקספיל

ם תאצוהב ותוברועמב םג ,ךשמה םהל תוארל ןתינש םירשק ,סארטאבלן<ה תונויליג לש
.(ע!ק81£6ז 89 :1995־108) םירשעה תונש לש היינשה תיצחמב ,י״אב ,ןדס תונויליג לש

, ויבתכ לכ ,גרבנירג יבצ ירוא תרודהמ יפ לע דוקינה .תויתוא רוזיפב תושגדהה — רוקמב 18
.1990 םילשורי ,קילאיב דסומ ,א ךרכ

" שא הארמכ למשח ןיעכ" ׳ה דובכ תומד הארמל בורק ׳אתפקרקב למשח׳ ףוריצה 19
, תינחורה תואלמה תשוחת לש התוסיחד תא םיאטבמ ׳םיילגרה ינרפצ׳ ,(27 א לאקזחיב)
ל עב יתימ ןויבצ ףוגל םיקינעמ 'םימי העבשו הלודג השבי׳ םיימסוקה םילמסה וליאו

.םיימסוק םידממ
" ףוגה תומד אלו ףוג ול ןיא" — הנומאה רקיע תא תרתוס הרואכלש ,וז תיתייעב היגוסל 20

: 1980 םולש) הילמסו הלבקה תנבהב דוסי יקרפ ורפסב קרפ םולש םושרג שידקה
ת ידוהיה דוסה־תרותב ׳הניכשה ףוג׳ תייגוס לש התויזכרמ לע עיבצה םולש .(186-157

הלבקה תבשחמ ךרד ,׳יתרטוז תולכיה׳ו ׳יתבר תולכיה׳ ירפס ,אביקע ׳רו לאעמשי ׳ר ןמל
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ה שמ ׳ר תאמ ׳המרק רועיש׳ רפסב ,תרחואמה הלבקל דעו ,םייניבה ימיב ,דרפסב תידוהיה
.תפצמ ורבודרוק

ק סע הפוריא חרומ תודהי לש תיתוברתה תכרעמה ךותב ןברוחלו סרהל תובוגתב 21
ל פיט ׳םיבולצ םידוהי׳ ,רפסה לש ירישעה קרפב .(אס81״1984 68) סיקסור דוד הבחרהב
י רוא לש תמדקומה תירבעה ותריש תא ונייפיאש תונערופל תובוגתב הבחרהב סיקסור
ת ויומד לשו םימודק םיפיטיכרא לש תושדח תויועמשמ תריקחב טרפבו ,גרבנירג יבצ
ל ע ביגהל ידכ ,החכותהו אשמה ,הניקכ ,םיידוהי יוטיב ימגד לש םצומיאב ,תויחישמ
.תונערופהו ןברוחה

, (1912—1913) רנדיימ גיודול לש הספילקופאה ירויצב רכינ וז הריווא לש המושיר 22
י מודמד) ז46״801ו1ו131<6118מ11ו6ח1118 תיגוצייה הפוסאבו םירחאו (1913) טדרהנייטש בקעי

. 1920-1910 םינשה ןיב תיטסינויסרפסקאה הריציה ןווגמ תא הפקישש ,(תושונאה
ל ש (םילאה ימודמד) 006ז26מ<121זו1מ6ז11ח8 לא הרורב הקיז ךותמ החסונש ,תרתוכה
ב לש םג הב תוארל ןתינש העיקש ,ץקה וק לע םייחכ הפוקתה תא הגיצה ,השטינ ךירדירפ
.דיתעל סחיב הנפמ

׳ ישישה ףלאב׳ תומאופב רקיעב ,חריו הלודג המיא ץבוקב שגדומ יוטיב לבקמ הז ןויער 23
—  םוקמלו ןמזל ירישה רבודה לש הקומעה ותועדומ ,לשמל ,ךכ .׳עגושמ היה אוה׳ו
 רבךמה טהול המ אטבל םכנךא ןיא םכהפזק םא" :ילאטנמו יתרכה יונישל ותוא הררוע
ם סרכש / ,ויפתכ לע םלועזד רודכ תא אשונן ףלא דע ףלאמ ךלוהה / ,םךא לש ופוגב
ו בלוש הז רואיתב .(א ריש ,׳ישישה ףלאב׳) "םצעה לא םדמ טהלש ,טקש־אל בעךמ וי^שב
ל ע םלועה רודכ תא אשונה ,סלטא לש יתימה ונקויד — םיפסונ תיתשת תורוקמ ינש
י סיפ שומימ םיירצונ םייטפילקופא םיטסקטב אטיבש ,׳םינשה ףלא תכלממ׳ גשומו ,ויפתכ
.׳ןימיה ץק׳ לש

, ׳תורמשמ יפוליח׳ תרתוכה תחת ,רבדב םירמאמ תרדס סיפדה ,לשמל ,׳ץיבוניבר בקעי 24
ן מל ,תורפסב "תורודה תמחלמ" תודלות רואל "תורמשמה יפוליח" תעפות תא רקס םהב
ת עפות יכ ,התיה תענמנ־יתלבה ותנקסמ .תישילשה היילעה ימיל דעו ןויצ תביח תפוקת
ה לבקל תוסנל שי אלא ,הב םחליהל םעט ןיא ,םלועה ךרדמ איה "תורמשמה יפוליח"
ד חיב ותויהב ךא ,היינשה היילעה יררושמ ןיב ,םנמא ,הנמנ ׳ץיבוניבר .התא םילשהלו
.םהיגשומלו הנרדומה יריעצל חותפו בורק היה ׳םידה׳ ךרוע שרב םע

.ליעל 2 הרעה האר 25
, ילארשי־ץראה יתורפסה זכרמה תא ריעסהש ,ירוד־ןיבה סומלופה לש ויפואו וינכת לע 26

־ ץראה הקיטאופה שוביג הרוביחב הבחרהב האר ,םירשעה תונש לש היינשה תיצחמב
.(ו״נשת ןוזנומ־ףלוו) גרבנירג יבצ ירוא לש תילארשי

ך רע) קרעוו עטלמאזעג :גרעבנירג יבצ ירואב בתכ ייונישבו םינוקיתב ,תישילשב ספדוה 27
. 378-317 ׳מע ב ךרכ ,ט״לשת ,תירבעה הטיסרבינואהו סנגאמ ,םילשורי ,(קורמש אנח
ן יביי באז לש ומוגרת יפ־לע םימוגרתה לכו ,וז הרודהממ םיאבומ ןלהל םיטוטיצה לכ
.(תרחא ןיוצ ןכ םא אלא) סופדב דוא האר םרטש ,(ה״משת)

ם ינוש םירצוי ןיב ללכ ךרדב םימייקתמ תיתורפסה העפשהה םוחתב ׳תואחא׳ יסחי 28
ת חת םינותנ םהו ,תפתושמ ׳תינחור היפרגויב׳ םהלש ,יתורפס רוד ותואל םיכייתשמה
־ ירשק לש הז טאמרופב .(1987 ןורימ :האר) המצוע־בר יטאופ־םגד ותוא לש ותעפשה
: הנוש אוה ונינפלש לדומה .(100-75 :ד״נשת םחש) םחש היח הבחרהב הקסע תואחא
י נש ןיב ׳תואחא־ירשק׳ לע עיבצמה ררושמ לש ,תימינפ תיטאופ־סרא הרהצה יהוז
."ירבעה ויחא" — ינשהו שידייב ןושארה ,בתכש םיטסקט

י ווק — גרבנירג יבצ ירוא תריש ,םואבנדניל םולש לצא המאופל תבחרנ תוסחייתה האר 29
ןויצכ אטטיפעמ המאופב .(1988: 70-64 םואבנדניל ;1984: 92-75 םואבנדניל) ראתימ
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 הבחרהב ןד םזינויסרפסקאל הקיטנמררמ ג״צא לש ותריש תוחתפתהב ינורקע ךרד
.(1986: 140-122) ןרטשרבונ םהרבא

ן וא [...] גרעב עטסכעה יד םוהת ןיא פא ןלאפ׳ס / .סיוא ץעיינ רעקלעפ ,ןבראטש רעטעג״ 30
ג ״צא) "לטיה רעד רעמ טשינ טרעה עקידנלאפ ןופ יוא םער ןוא / — ןלאפ ןקירב יד
ד ואמ םיהובג םירה םוהת לא םיסרוק / .עווגל םימת םימע ,םיעקוש םילא] (322 :ט״לשת
ב אה׳כ" :ךשמהבו .[םימשה ועמשי אל םילפונה לש םייואו / — ולופי םירשגהו [...1

ן סארטאמ ענעגושמ יד ןעגנירפש׳ס ןוא / טכורפ טימ לופ רעטנוא ןעייג ןפיש יוו ,ןעזעגוצ
ת וניפס תועקוש ךיא יתיאר םג327( 1 :םש) "סיורא טולב ןופ !ייוו :ןעיירש ןוא / םי םעניא
: םימדה קמועמ םיקעוזו / הלוצמה םוהת לא םיצפוק םיפרוטמ םיחלמו / ירפב תואלמ
.[!היוא

ו מכ ,שידייב ג״צא לש ותריש לע הימושירו הנושארה םלועה תמחלמ לש התעפשה לע 31
ה לודג המיא לש תויפוריאה תומאופה תא תנייפאמה הקיטאמיתהו הריוואה לע םג
.(\11ז0ת 368-382 :1989) ןורימ ןד לש ורמאמב האר ,חריו

ק סע ,וללה תומיתה תא דביעשכ ג״צא יניע דגנל ויהש ,םייפוריאה העפשהה ימגדב 32
: ם״שת דלפנייו) םייטסינויסרפסקא םיסופוטב לפטמה רמאמב ,דלפנייו דוד הבחרהב

ה תוא ,ג״צא לש ותבשחמבו ותרישב תיטסירוטופה חורב קסעש ,ףסונ רמאמבו ,(72-65
י לע תרישל ג״צא לש ותקיזב .(1983: 358-344 דלפנייו) ״תיטנג הקיז״כ דלפנייו רידגה
ם ימרז רפסמל הארשה רוקמ ו 9 ־ה האמה הנפמב היהש ,יאקירמאה ןמטיו טלוו לש בשע
ה אוושה תדובעב ,טאלבטוג .ח הבחרהב הקסע ,םזירוטופה םג םהבו ,םייתורפס
ל ש ותרישל תמדקומה ג״צא תריש ןיב םיליבקמ םיירוטר םיטקפסאב רקיעב תדקמתמה
, שידייב ג״צא לש ותריש לע העפשהה ימגדב .(237-251 :1997 000416130) ןמטיו טלוו
ר קספיל בדיבא הבחרהב קסע ותכירעב ואציש סארטאבלאה תונויליגב םייוטיבב
.(1.1ק81£6ז 89-108 :1995)

, 323, 330-328 :ט״לשת ג״צא האר אטסיפעמב םידודנה אשונ לש םיפסונ םימוליג 33
.338 ,336-335 ,334-333

ה אר ,ג״צא תרישב היוטיבו ,דדונה ידוהיה ,רווסהא לע המיתה לש הלוגלג ןיינעל 34
ג רבנירג יבצ ירוא לש תילארשי־ץראה הקיטיאופה שוביג ירוביחב הבחרהב
.(102-96 :ו״נשת ןוזנומ־ףלוו)

ב ויא) "רקב יבכוכ דחי ןרב" קוספה לע דסוימ טויפה .1570 ׳סמ א ךרכ :א״צרת ןוזךיוך 35
.(7 חל

ם יברה וידוביעו ילבבבו ימלשוריב וילוגלג ,םונהיגבו ןדע־ןגב ׳המשנה לויט׳ ביטומ 36
ס ולואפ ןוזחו םורטפ ןוזח ,םיירצונה םייפירקופאה םירפסב ויתועפוה םג ומכ ,שרדמב
׳ טע ,ג״משת ,סנגאמ ,םילשורי ,תועדו תונומא יקרפ — ל״זח ,ךברוא א״א לש ורפסב ונודנ

.219
—  ׳המשנ יהולא׳ו ׳םלוע ןודא׳ תירחש תליפת תא םיחתופה םיטויפה ינשלו הז טויפל 37

.םיפתושמ םיבר םיביטומ
ה זילע ׳בג ררושמה תייערל יתדות — ז״נרת ,גרעבמעל ,יבצ יטוקלו לחר תיב ,הלפת רתכ 38

.הז רודיס יל התארהש אכלמ־רוט
ר עבמעטפעס) 1 רעמונ סארטאבלא ,״גנוטכיד רעיינ רעד ןו5 רענגעק יד וצ טסעפינאמ״ 39

9  ׳ליג ,האירק ןמיס ,ןימינב .ה ידי־לע תירבעל םגרות .(427 .זז .וו.עג) — 5 ׳טע (1922
.124 ׳טע ,(1979 יאמ)

ם ירכזנ המאופב ׳ה רישב — ב״עו א״ע ,חס ןיטיג ,ילבבב עיפומה הדגאה חסונ האר 40
ק ילדהל ךלהתמ ונכותב םיהלא אל םא" :שרופמ ןפואב םיהולאב יאדמשא יפוליח
ר ופיס תאוושה ."חורל שחלו תולסמה ידצב רקפהב ןוני יאדמשא ןה / ,םיצע לע תוקובא
.רחא רקחמ תרגסמב ,רתוי בחר ןויד הנועט וטסיפמ תלילעל המלשו יאדמשא
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ר שא לבל / טילשה לפוטסיפמ יפמ הוטצנ אוה ןכש / וייוטיב םיברו דיגהל עדוי םמודה״ 41
ע יקרב בא לא / גאשו טילשב םמודה דרמי אל המל ,חא [...1 .תיצמ םמודה / .דיגי

.(12 ׳טע) ״ינמחרת אל םא / קמעב יל יובא :יעיבשה
.1986 ןוסבוקעי :האר י״ראה לש ׳ןוקיתה תרות׳ יבלש לע 42

םרקמ יארמ

1  רעמונ סארטאבלא ,"גנוטכיד רעיינ רעד ןופ רענגעק יד וצ טסעפינאמ" :1922 צ״א גרבנירג
, ןימינב .ה ידי־לע (1979 יאמ) תירבעל םגרות (427 .זז .וו.עג) 5 ׳טע ,(1922 רעבמעטפעס)

.124 ׳טע ,9 ׳ליג ,האירק ןמיס
׳ טע ,(ד״פרת טבשב ׳ה) (הנק) גי ׳ליג ,ינימש ךרכ ,סרטנוק ,׳חריו הלודג המיא׳ :ד״פרת —

.17-16
.19-15 ׳טע ,(ד״פרת טבשב ו״כ) (טנק) ׳ח ךרכ ,סרטנוק /מ6ז0!0גי :ד״פרת —
.קילאיב דסומ ,א ךרכ ,גרבנירג יבצ ירוא יבתכ לכ ,חריו הלודג המיא :א״נשת 1ד״פרת1 —
.םילשורי ,2-1 קרעוו עטלמאזעג :ט״לשת —
.סנגאמ םילשורי ,תועדו תונומא יקרפ — ל״זח :ג״משת א״א ךברוא
.8-7 ׳טע ,(ד״פרת טבשב ט״י) (חנק) ח ךרכ ,סרטנוק ,״הנבה יא״ :ד״פרת .נ יראנב
.(11.6.1926) ו״פרת ןסינב ט״כ ,םויה ראוד ,(הרישה ,ה) ״תויתורפס תוחיש״ :ו״פרת .י הירא רוג
ת פוקת תישאר דע שדוקה יבתכ תמיתח ןמזמ טויפהו הרישה רצוא :א״צרת .י ןוזדיוד

.םיכרכ 2 ,הקירמא לש םינבר שרדמ תיב ,קרוי־וינ ,הלכשהה
ג רבנירג יבצ ירוא לש תילארשי־ץראה הקיטאופה שוביג :ו״נשת .ת ןוזנומ־ףלוו

.ןג־תמר ,ןליא״רב תטיסרבינוא ,רדנלדירפ הדוהי תייחנהב היצטרסיד ,(ז״פרת-ד״פרת)
, דלומ ,"םזינויסרפסקאה עקר לע םירשעה תונשב גרבנירג יבצ ירוא תריש" :ם״שת .ד דלפניו

.72-65 ׳טע ,40-39 ׳בוח
ר שקהב 20־ה תונשמ ג״צא לש ותריצי — םזירוטופהו גרבנירג יבצ ירוא״ :1983 —

.358-344 ׳טע ,17-16 האירק ןמיס ,״יטסירוטופ
.28-27 ׳טע ,(ה״פרת ןויסב ׳ה) (חיר) אי ךרכ ,סרטנוק ,״םירוט״ :ה״פרת .ד יאכז
ל ארשי תורפסב םירבחמה לש םייודבה תומשה חתפמ ,םשה ייודב רצוא :ג״צרת .ש תויח

.אניו ,שידייבו
.(23.1.1924) ץראה ,״תולק תוחיש״ :1924 .י יחרי
.ןוחטבה דרשמ ,"תרדושמ הטיסרבינוא" ,תודיסחל דע י״ראה תלבקמ :1986 .י ןוסבוקעי
.151-139 ׳טע ,(א) ןופצ ,״הנפואבו יטאופ ןפוצכ רפס בוציע״ :ט״משת .א רקספיל

ת ונמאו הקיטסיצילבופ ,הריש בולישל יטמרגורפ גשומ — תירישעה התמה״ :1993 —
.147-124 ׳טע ,1 תוילוח ,סארטאבלאב תיתוזח

ן רק ,(רקספיל בדיבא :תורעהו הכירע ,אובמ) ׳ז םיזנג ץבוק ,ןדמל קחצי תודגא :ח״נשת —
.קרוי־וינ ,ביבא־לת ,םיזנג ןוכמו ץמ לארשי

.92-75 ׳מע ,רדה ,ביבא־לת ,ראתימ יווק — גרבנירג יבצ ירוא תריש :1984 .ש םואבדניל
.70-64 ׳טע ,4 ביתנ ,״יזיפאטמ רבשל יוטיבכ תועדומ — ג״צאל וטסיפמ״ :1988 —
.ביבא־לת ,דבוע םע םיקפוא תיירפס ,םדעומב םידדוב :1987 .ד ןורימ
ה מיאופה ,גרבנירג יבצ ירוא תריציב םזינויסרפסקאה לא רבעמה" :1986 .א ןרטשרבונ

.140-122 ׳טע ,(4-3 )36-35 ,תורפסה ,״םירבודו תודמע ילוגלג :׳אטסיפעמ׳
ה ״פרת ןושחב ׳ג ,דמ ׳ליג ,*ת םלועה ,"תיללכ הריקס — הנשה תורפס״ :1924 .י ןמכיפ

.)31.10.1924(
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1) ץראה ,"םיסומנ" :1924 .ש חמצ 4 .3 .1 9 2 4).

29 ׳מע ,(ד״פרת) ד ׳ליג ,ג ךרכ ,םידה ,״גרבנירג .צ.א תריש״ :ד״פרת .מ רינשוק -9 0.

1) ץראה ,(ו תומישר) ״םישדחה םירישה לע״ :1924 .ד יחמק 4 .3 .1 9 2 4).

1) ו״פרת תבטב ז״כ ,רבד ,(א) תורמשמ יפוליח״ :1926 .י ׳ץיבוניבר 3 .1 .1 9 2 י פוליח" ,(6
1) ו״פרת תבטב ט״כ ,רבד ,(ב) ״תורמשמ 5 .1 .1 9 2 6).

- לארשי־ץראב םייתורפסה םייחה :1984 .ז טיבש 191 י לארשיה ןוכמה ,ביבא־לת ,03391
.דחואמה ץוביקהו ביבא־לת תטיסרבינוא ,רטרופ ש״ע הקיטוימסלו הקיטאופל

, "ןמרתלא תרישל חא ־תקיזב דנלרוא בקעי תריש :׳וניארמ םימוד הככ יכ׳" :ד״נשת .ח םחש
01 ׳מע ,9 ׳ליג ,תורפסב רקחמל םיפד 0 -7 5.

.קילאיב דסומ ,םילשורי ,הילמסו הלבקה תנבהב דוסי יקרפ :1980 .ג םולש
3204וx18, ¥01. 1, 316-331 .קק.  4 .  1981: *1116 “ 8662 61-00/16?  ,'616606618 271 01611 ”11121100

0 1(20 0116011005 ,'800167214 10 601ןנ2ז111ז1116 10 65 006: ׳?811 (8201 1001־6 )11(1211 0 . 1996

1-00/16x18, ¥01. 12, 20? ,616606618 271 611 00 (!8060121561קק. 188־. 3

¥\ ¥211ס12ס 4 ,0121080 1(20 ¥0106 ,618)016601 271 011 1(20ק08110ק1(20 66 — 1997: ׳\611

1-00/16x18 ¥01. 13, 237-251? ,'015000156 .קק.

0 ¥ 01 41621105568 766ץ. ¥150214 118 204 162(1  0 0 0 8  ¥144186 ? 4 61(51)]!£: ׳0611 . 1995

1-00/16X18, ¥01. 15, 89-108? ,'41621108 8'616606618 271 011 10 86211521100 .קק.

,6\\<8 0/  ? 010061 861^ 660 186 ^ ? ¥21ץ', ^01-8?] 01161 '616606618 271 1311 י0611 41100 6 ם. 1989: ׳8

) 645. ¥151261 6010120, £212 6460)1615060, 1660)12 8.6106212 20)1 6600 6 86016101)(, 9200761 &

00£, קק. 368-382. )100

165(8.051 ם. 865 ,4/106011/186< £01081186 4< :1984קסס6212511065 10ק0011016 1617186 6404610 10 66,

6201611480, 64255.
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