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ךונגע י"ש לע 

קיווצ תידוהי 

(ב"צרת-ט"סרת)ןונגע-תרוקיב לש התישאר 

ןאכ יתדדובש הפוקתב םינמיס תתל םא 
ךרדה ונינפל יכ הנושארב רמול שי ,ןויע-יכרצל 
דעו "רמועה"-חסונ "תונוגע"מ הכילומה 
חסונ)ןושארה בחרומה החסונב "הלכ-תסנכה"ל 
קהבומ ןמיס תתל םא .'(א"צרת ןקוש-תרודהמ 
אל ןיידעש ןונגע-תרוקיבב ןאכ ונל ןינע - רתוי 

."םישעמה-רפס" ירופיס תא העדי 

- המצע תרוקיבה םוחתמ םינמיס תתל םא 
בד לש ורמאמל דע הכילומה ךרדה ןאכ ירה 
תוארל שיש "ןונגע-רקחל" ,2(ןדס םימיל) קוטש 

.הנפמ-תנחת וב 

הנודנה הפוקתב קוסעל ןיינעמש יל הארנ 
ןאכ ונא םיוולתמ ןכש ,המצעל הרוגס הדיחיבכ 
תא ולביקש ןונגע לש וירקבמו ויארוק לא 
יפילע התוא וארקש ,הלש ןושאר ןתמב ותריצי 
תנתינ איהשכ - תחא אלו המוסרפ רדס 

.םיכשמהב 

ליבקמב דומצה ןויעהש הדבועה תפלאמ 
,הרומאה הפוקתב ןונגע-תריצי לש הכלהמב 
םישימח ןב ןונגע י"ש ידכ וב שי ,הילע הביגמה תרוקיבה ךלהמבו 

לע" ורפסל "תורעה שולש"ב)ןדס הניכש המ ןיב ןילמוגה-קחשמ תא תלטובמ-אל תוטילבב ףושחל 
דמעמ" ןיבל ,(תרוקיבה תצמאמש תומרונה ןיב רמאנ) "הריציב הנבהה דמעמ" ("ןונגע י"ש 

."רפסמה לש וירבד יפוגב העידיה 

יטפושמ וארהש איה הרובג" :ויעמוש ינזאב ןונגע רמא ד"ישת תנשל "לארשי םרפ" ןתחכ 
יוצר יניאו םירפוסה יחאל תצק ינא רזומ ונתורפס ךלהמ יפל ירהש ,סרפה ןלנעל ילע םתעד ונתנש 
3(יקסב'צידרבל הנווכהש תרעשמ ינא) םימסרופמה ןמ דחא יתוא הניג רבכו ,םבורל 

."םיארייירפס לש ןושלב בתוכ ינאשו יבש תוינרדומ-רסוחב 

,רושימל בוקעה היהו ,(לוחה-תעבג) ידשח ,תוחא תא ראשה ןיב םסרפל ןונגע קיפסה וו הפוקתב .1 
ונירענב ,ןילופ-תודגא ,תודרומו תולעמ ,חדינה ,רפוסה-תדגא ,(םידוד-חפוח) הרוחשה הפוחה ,תוליל 

.הימי ימדב ,מומ-לעב הידבוע ,ונינקזבו 
ןקוש-תרודהמ לש םיכרכה-תעבראל דחויש ב"צרת ןסינ 'ב םוימ רבד ףסומ 'ר ,"ןונגע-רקחל" :קוטש .ד .2 

.א"צרת 

םוקמ ןאכ ילוא .ה "הפוקתה"ב ,1920-ב המסרפתנש "רושימו בוקע" יקסב'צידרב לש היזנצרה האר .3 
ןעמל .ןונגע לש "ותמשנ שרוש"מ אוה ןיא המ דע ןיחבהל ןתינ יקסב'צידרב לש וז היזנצר ךותמ יכ ,ריעהל 
השאה" :ויארוקל יקסב'צידרב ןאכ עיצמש הריציה לש הזארפאראפל תוסחייתהב קר הפ קפתסא רוציקה 
השענו לפטל הל היה לעבה .ןמזה-תובסמ ידי לע עשותו גוהנכ הברה למע התאר איה .תיבה תרקע איה 
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הנד ינאש הפוקתהיתרוקיב םהב הקסעש םירבדהיירקיע תא ןונגע םצעב םכיס הלא וירבדב 
רבכ סרפל היוארה הרובגש הדבועה ןמ ןונגע םלעתה םירכזנה וירבדב יכ יל הארנ תאז םע ךא .הב 
תורמלש ,ךכב הלוגבו ץראב תויתורפסה תומבה יכרועו םירקבמה ,םיארוקה ךליאו ט"סרתמ וליג 
,תיטאטסקא תחא אלו ,תובהלתהב התוא ולביק ,הנמז-תוביסנ ןיבל ןונגע-תריצי ןיב םאותה-רסוח 
"םידיערמו םיהימתמ" (םתוא תטטצמו הבש תרוקיבהש "טיירטש ירבדכ) הינפל םידמוע םהשכ 

.תרוקיבל לעמ המוקמ תא עובקל וליפא םיסנמו 
לארשייץראב ןונגע םסריפ 6"רושימל בוקעה היהו"ו 5"תונוגע" תא יכ ,ריכזא ירבד קוזיחל 
לע הקידוירפ ,הלשמ רנא'ז) "תיתונמא הימונוטבא" לע זא תקבאנה ,הינשה היילעה ימי לש 
ע"הלמ-יהלש לש הינמרגב ט"ערתב - 8"רפוסה-תדגא"ו 7''חדינה" תא :(תוילארשי-ץראה-תרהט 
טהלה לע "ימואלה-תיבה" לש ןושארה רושעב ,1924-ב לארשי-ץראל ובוש םע וליאו :הנושארה 
,תאז תורמלו .10"הלכ-תסנכה" תא ןיכהו '"ןילופ" ירופיס תא םסריפו ןונגע רזח ,וב ךורכה יצולחה 
איבמ ןונגע י"ש הזיאשכ" :"תונוגע"ל רנרב ךרעש תבהלנה םינפה-תלבק ךכ-לכ תמסרופמ ירה 
תוחפ .""ודיבש תינכתה-תמאב והפחוד םלועבש ירבע ףסאמ ךרוע םוש ןיא ,'תונוגע'כ רוביח הזיא 
הלקליק" :'2ץיבוניבר בקעי ןנוק ג"ערתב רבכש ,ךכ ידיל םירבדה ועיגה יכ הדבועה איה תמסרופמ 
(!) תדהוא היזנצר חתפב עידומ '3יחמק בד וליאו ."הזה הפיהו בוטה םלעה תא ונלש תרוקיבה 

."איה (!ךכ) תימודיפא ירה הליהתה וז .ןונגעל הליהת-ריש רישל ףיסוא אל" :א"פרתב 
תגלגלמה היזנצרה תרזעב הפי דומלל ןתינ ,וכרד תליחתמ רבכ ןונגע תא "הקניפ" תרוקיבהש 
יתורפסה ופוצרפ ןיאו םירופיס השולש םינש בתכש ליחתמ רפוס ,ופוג ןונגע" :'4ד''ערתמ קבק לש 
!בתוכ ךיאו - רמאמ וילע בתוכו ליחתמ ןכ םג (טיירטש .של הנווכה) רקבמ אב הנהו .עובק ןיידע 
עלוב אוה .ןונגע ןיבו םכילע םולשו ילדנמ ןיב המ - רתוי אלו תוחפ אל - הלאש ול גיצמ אוה 
םנמא קבק ."...ןומע רמ לש ותביתכו ...ו ש"היש :!ןומעו יקסב'צידרב ץרפ - תחא המישנב 
םירקבמהו ,אמאבו אבאב קחשל םיבהוא םידליה" :ינחלס גולגלב בתוכו תורענ השעמ ןאכ אצומ 
תא תחאב קבק הפ םכיס דבעידב לבא ."- - םילודג תומשב קחשל םיבהוא םיליחתמה 
תא הנושארבו שארב ןונגעב התאר וז ,ןכא :הפוקתה לש ןונגע-תרוקיבב םינוויכה-ירקיע 
ןוגיעהשכ (ותשאל ידוהי שיא תבהאו הרענל רענ-תבהא) האלפומה תידוהיה הבהאה-ררושמ 

.םלרוג-תנמ אוה יטסימה 

הינמרג-תפוקתב טעמ אל תשטשטימו תכלוה ןונגע לש וז ותימדת יכ ןאכ ריעא רוציקה ןעמל 
רחב ומצע ןומעש הדבועה ןיבל תרוקיבה םוחתמ וז הדבוע ןיב רשק לע עיבצהל ילוא ןתינ .,5ולש 
אלו "גאלרפ רעשידוי" תאצוה לש "םירשי-דוסב" רפסב "רפוסה-תדגא" תאו "תונוגע" תא םנבל 

ללכ לגלגמ וניאו םייחב ללוגמ אוה .הפר שפנ לעב אוה ,הברדא ,הלודג שפנ אל ול .רקיעל םייתניב 
האור םג אוה ריעל ריעמ ותכלב .ופתכ לע תוינעה-תילט ,םייחה ןחלושמ המ ףטוח אוה .(רוקמב תומעטהה) 
,ףוסב םלוא ...םד יפטנ הנממ ואצי אלה ,ועבצא םדא עצפי יכו ,אוה שנרב אלה - טעמ עמושו ךרדב טעמ 
הנתנ איה יכ עמושו ,תדכ התוא שדיקש ,ותשא םוקמ לא אב אוהו וידודנ תחונממ ותוא םישרגמ ויעוגעגשכ 
,"הניק-רבד" ןאכ אצומ יקסב'צידרב ."- - וכרד יפל ןוגיה תעבקמ אוה התוש זא ,רחאל ותמשאב 
"םגרית" דציכ ונא םישח ,האולמב טעמכ ןאכ יתאבהש הזארפאראפה ארקמלש ,"ותכלהכ יגות רופיס" 
השעש היצאלודומה םג ןאכל ןינע .(ןושל-יפוריצ ,זומירה ,עוטיקה ,סומתירה) ולש ונונגסל התוא 

."רושימו בוקע"ל ךפה התוא הריציה-םשב 
.ג"ערת ,ד-ג ןוילג ,םיביבר ,"ןונגע י"ש לע תודחא םילמ" :טיירטש .ש .4 

.ט"סרת ,ג רמועה ,"תונוגע" .5 
.(19.4.1912-9.1.1912) 7-16 תונוילג ב"ערת ,ריעצה לעופה ,"רושימל בוקעה היהו" .6 

.ט"ערת ,ד הפוקתה ,"חדינה" .7 
.ט"ערת ,םיכרע ,"רפוסה תדגא" .8 

ץבוקב תודגאה הרשע-עברא לכ הנושארל וסנוכ ה"פרתב .פ"רתב רבכ םסרפתהל ולחה "ןילופ-תודגא" .9 
,ה"פרת-ד"פרתב תויתורפסה תומבב וספדנו ובש הז ץבוק ךותמ תורופס תודגא ."םידה" תאצוהבש 

.םייאמצע םינטק םינורפסכ ומסרפתנ ףא ןהמ תודחאו 
;(םיכשמהב) ב "טלקמ" פ"רת רדאיתבט תורבוחב רבכ המסרפתנ םצמוצמה החסונב "הלכ תסנכה" .10 
תורתסנה ,קיצמה-תמתמ ,בקעי המלש לש ותטימ ,הלודגו הרוח) רחואמה חסונב וצבתשנש םירופיס 
.(דועו הלגעה-לעב ןושמש בקעי לש ותדיל ,םיננד-ףנכ ,חדוא סינכמ םירבא יבד ,הקנוסל ,תולגנהו 

.ןאכ הנודנש הפוקתה-ךרוא לכל ומסרפתנ 
,דחואמה ץוביקה תאצוה ,ב םיבתכ ,רנרב האר) 2.5.1909 ,ריעצה לעופה ,"רמועה" לע היזנצר :רנרב .ח.י .11 

.(262-260 ימע 
.(29.11.1912) ג"ערת ,צ"הופה ,"םייתניב" לע היזנצר :ץיבוניבר בקעי .12 

.(א"פרת תבט) ח"ל ךרכ חולישה ,("ונינקזבו ונירענב" הספדנ םש)'ו "הפוקתה" לע היזנצר :יחמק .ד .13 
.(16.6.1914 :6.3.1914) ד"ערת צ"הופה ,םירירפצ :קבק .א.א .14 

.(1923-1913) הינמרגב ןונגע לש ותבישי-תונשל הנווכה .15 
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ג"פרתבש ךכ ידיל םירבדה ועיגהש הדבועה איה תיטנאקיפ .(םיבהאיירופיס) "לוענמה תופכ לע"ב 
לעי רפסה תא בתכו דמע" "חדינה-לעב"ש הדבועה תא ויניעב הומת השעמכ '6רזעילא-ןב ראתמ 
"לכע"ל זא השקתמ הפוקתה תרוקיבש הדבועה תיתועמשמ ןכ ."...םיבהא ירופיס /לוענמה תופכ 
הנד םתוא /'רושימל בוקעה היהו" לש וליפאו ""רפוסה-תדגא" לש היניעב "םירז"ה םימויסה תא 

.תיתולגה הרייעה לש "יתרגש"ה יווהה לשו תידוהיה הכלהה לש םינוירטירק י"פע התעמ איה 
לש וכישממ-ודימלתכ תופילח ןונגע תא תרוקיבה תראתמ ןכא קבק לש וגולגלל רבעמ 
תוזוזתה רחא בקעמ ,ונדידלו .םהיתודימב ותוא תדדומו ילדנמ לש וכישממכ וא יקסב'צידרב 
וב שי ,("יקסב'צידרב-חסונ"ו "ילדנמ חסונ")ונתורפסב הלא םיבטק ינש ןיב ןומע לש ומוקימב 
םג הזוחאו ןבומכ הרושק וזשכ ,ןונגע לש ותריצי תנבהב הלחש הרומתה ביט תא תחאב ןייפאל ידכ 

.המצע הריציה ךלהמב 
ךרד לע "ופאמ-חסונ" םע תומיעה םג והשמ רכזנ םעפ ידמ יכ ,ריכזא ,ביחרהל אלב ,בושו 
ונמזב הזו" תרוקיבה תנייצמ ןונגע-תריצי לש דוחייהו ינושה תא םיעטהל ידכו ,'8הברקהו ךשמהה 

.,9"...ןיסנג לש 
לש וכישממכ ותוא גיצהש אוה ,הפוקתה-תרוקיבב ןונגע לש ןושארהו שארה וניבשוש ,רנרב 
וליפא ןייצמ אוהשכ ,"ירבעה דדובה לש תומשרתהה תורפס" םע הנמנש ימכ ,יקסב'צידרב 
קקדזהל דוע לוכי וניא ונתורפסב הנושארל יקסב'צידרב ןמיס רשא הז ןוויכש תושרופמ 
רנרב הלגמ הלא תאו .20"ילובמיס םזילאיר" ,"זע יטסינויסרפמיא טטר" ורקיע ןכש ,ילדנמ-חסונל 
רופיסה לש וזב ןהו "בר השעמה"ו "הדנגל"ה תנוכתמל תקקזנה וזב ןה ,ןונגע לש ותריציב 

.("ירשת" וא "תוחא"כ תוריצי רנרב הנכמ ךכ) "יטנגילטניא"ה 
לש גזמה-ביט אוה ןונגע תריציב רנרב יבגל ספותש דיחיה ןחובה יכ ,קר ןייצא ביחרהל אלב 
תואיצמל התקיז תא תדבאמ הניאש הדגא "תונוגע"כ הריציב דימעמה הז ,"יטסילאיר"הו "ידגא"ה 
הרואכל תיטסילאיר הריציב ,הב ןתונ ךדיאמו ,(יקסב'צידרב לש וזמ לידבהל ,"םייח-תדגא") 
.הדוחיי תא הריציב ןתונה אוה רנרב תעדל רשא ,"ידגא"ה ךפונה ןמ ,"רושימל בקעה היהו"כ 
םניא וטויפ-ירוביג (םירומא םירבדה 'רושימל בוקעה היהו'ב םגש הארנו) םש םג" יכ אצומ רנרב 
הלא םיכוסכסבו הלא םיבצמבש הדגאב אלא םהיתושפנ יכוסכסבו םישקה םהיבצמב ונב םיעגונ 
היולג תורז וזיא אלא ער ימונוקא בצמ ןפוא םושב םניא תולבוס ןהש ןובערהו רוסחמה 
וא יאנגל תרוקיבב תחא אל אצוי חבשל רנרב הפ ןייצש המ יכ ,הדבועה איה תיטנאקיפ .2,"תידוס 
רנרב לש וכרד לע םיעיבצמ ,ןונגע ןאכ טקונש "סופא לש ןוט"ה לע םיגישמהשכ ,אקווד םגפל 
קסועה רופיסב תשקבתמה לופיטה ךרדל המגוד לעכ ,ולש "רוכע קמעמ" ירופיסב 

.ג"פרת רדא-תבט ,ח"י ךרכ ,הפוקתה ,"לוענמה-תופכ לע" :(.א.ב םותח) רזעילא-ןב .מ 
ףוס" לעכ "...ותסכמ ותשא תלמשש ,הרותהירפס םע חנוצ לאפר" ובש םויסה לע רבדמ ,לשמל ,יחמק 
אשונ" לעכ :" םהמ ומצע ריזהל הצור ב"כ ןונגעש ,זעל-ירפסב אקווד ליגר"ש "ינרדומ יטסאטנאפ 
םג גישמ המוד הגשה .(26.12.1919 ,פ"רת ,ריעצה לעופה :יחמק .ד האר) "ילמס ינסביאייטאמארד טעמכ 
ותבהאב שירחמה ידוהיה רפוסה שפנ תא םיעדויה ונחנאו" :"רפוסה-תדגא" לש םויסה לע גרובצניג 
וננקז וניבא תא ושיבלהב ,רפסמל םינימאמ ונא ןיא ?ןונגעל ןימאנה - ותחמשבו ולבאב קפאתמו 
ךירצ היה תידוהיה ונשפנ-שפנ לא יכ םישיגרמ ונאו .םייטסינויסרפמיא-סייטסינרדומ םיטקפא לש הלמש 
לע היזנצר ,ב ,טלקמ :גרובצניג) "רתוי תירוקמ אליממו ,רתוי תידוהי תונמא ןפוא ,לחה רשא ןפואב תשגל 

.("םיכרע" 
םידה ,"הימי-ימדב" :(סכילפ .ב םותח) שרב .א המגודל האר ,"ןילופ"ו "הימי ימדב" תובקעב רקיעב תאזו 
םע תומיע .ה"פרת ,ד םידה ,"ןילופ-רפסל רבדיףוס ןיעמ" :שרב .א :12- 11 תרבוח ,ד"פרת ירשת 'ב 

.16 הרעה 'ר ,רזעילא-ןב לצא םג רכזנ ופאמ-חסונ 
דוחייה תא טילבהל ותוצרב .8.4.32 רבד ףסומ ,"םירבדהיךשמהו ותולגתהמ ,ותלחתהמ" :ןימינב 'ר 
דגנכש יל הארנ .לארשי-ץרא תא בזע הפוקת התואל ךומסש ןיסנג לש ונמזב "הזו" :ריעמ ןונגע תביתכב 
תלפטמש הקדה ןמ הקדהו תנדועמה תורפסה ירחא" יכ טלבנירג לש וירבד םג םינווכמ ןיסנג 
ןמ :טלבנירג .נ) "םעה-רופיסל םיעיגמ ונא ,ןיעה ןמ תויומסה היתודיערו שפנ תורעסב ,תושגרה-ימודמדב 

.ז"ערת ,תסנכ ,"רושימל בוקעה היהו" לע ,הריעצה הקיטסירטלבה 
הלמה וניא ילדנמ ןונגס יכ ךל רמוא ינא" :ןונגע לש ומשמ ןימינב 'ר איבהש םירבד הז ןינעל הוושה 
יכ ויתויוכז לע רוזחל ךרוצה ןמ ןיא .השע - השעש המ .חנומ ומוקמב ודובכ .ירבעה רופיסה לש הנורחאה 
אוה .עלסכ קצומ אוה ילדנמ לש ונונגס" :"רשפא-יא ןורחא קסופכ ולבקל ךא ,וחכשיי אלו וחכשנ אל 
בצמב איה .הדיחי איה םדאה שפנ .ןבאו עלס םניא שפנה ייח לבא תויסופיטל חונ אוה תונבאתהה בצמב 
,וינממסב ,ילדנמ לש ונונגסב הז לכ תא סופתל הצור התא ןימינב 'ר ךיא םיבצמ ףלאב איה ,לזונה 

."ןונגסב םגו ןכותב םג וילע רובעל .ילדנמ לש ויפוח תא ץורפל ונתורפס הדיתע" :"ותאצרה ןפואב 
.320 ימע ,ב םיבתכ האר 

 97

This content downloaded from 109.67.212.95 on Mon, 19 Mar 2018 07:59:24 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



ול דוננ אל םאו" :"רושימו בוקע" ולש היזנצרב ריעמ יקסב'צידרב וליפא .22"הסנרפה-תרצ"ב 
."הזב ול רחב רשא ונונגסו איה רפסמה-תמשא ךא ,ותדימ יפל (םייח-השנמל) 

המ לע הומתל ללכ םוקמ אצומ אוה ץא ירה ,"טסינויסרפמיא"כ ןונגע תא גוויס רנרבו ליאוה 
השעמ" לש תנוכתמה ןמ לטלטימ אוהשכ ןונגע העותש הייעתכ הפוקתה-תרוקיבל תחא אל הארנש 
תא ,ןונגע תריציל ,הל םוחתל ןוכנל אצומ וניא רנרב .הלילח רזוחו "יטנגילטניא" רופיס לא "בר 
הווצמ ןומע" :סותאפב רבחמה לא ארוקה לשמל טיירטש תמגודכ תמצמוצמהו העובקה התריז 
'תולילד 'ירשת' לש םרבחמ אבש העשב ,ךכ םושמו ,ונתורפסב סופיט אוהש חוכש ילבל דמועו 
תונורטפה וא תולעבה תשוחתל תיטאמוטפמיס איה טיירטש לש ותיינפ ."ומוקמ תונפל (וילע) 
- ארוקה ,"הראה"ל הקוקז הריציה יכ תסרוג וזש ,ריכזנ תחאב םכסל םא .תרוקיבה זא השחש 

.הנווכהלו הכרדהל - רצויה וליאו "ךוניח"ל 
.23"חבשל אלש" הלוע "ידגא"הו "ילאיר"ה לש גזמהשכ קר ןידה תא ןונגע םע הצממ רנרב 
הריצי תחא הנשב ויארוקל ןתנ ןונגעש הדבועל קקזנ וליפא רנרב יכ ,ריכזנ תאז דגנכ 
עיבצהל שקבמ אוהשכ ,"רושימל בוקעה היהו"כ תיארי-תיממע הריציו "ירשת"כ "תיטנגילטניא" 
שידיי תורפסב הזמ לידבהל ,תירבעה תורפסב םזינויסרפמיאה לש "ותואירב" לעו "ותויפש" לע 

.24סנדאקדה לא םזינויסרפמיאה ןמ הכילומ הלש הנרדומה ךרדש 
לש וכישממכ וא ילדנמ לש וכישממכ ןונגע תא האור הפוקתה-תרוקיבש ןיב :רמול שי 
"חסונ"ל םאתהב תונוש םינפ תשבול וזש אלא ,יממע רפסמכ ותימדת הב תבצייתמ ,יקסב'צידרב 
ךרד לע תוסכ הב אצומש רודה לע תלבוקמ יקסב'צידרב חסונ תויממע ןכש .תכמסנ איה וילאש 
וז ,היצאזיליטסב םג הכורכה ,ילדנמ-חסונ תויממע וליאו :ילאסרבינואלו יאפוריאל למסהו זמרה 
לא הרוחא ונתורפס תא הריזחמה "תוירבע"ה לש הרצה התגועב שדחמ תורגתסה ןיעמ העמשמ 

.תיתולגה הרייעה 

גיצהל הפוקתה-תרוקיב הטונ "רושימל בוקעה היהו" לש תטלובה "היצאזיליטס"ה תובקעב 
םיענ רופיס והז" :הקוספ הכלה לש ןוטב 25רזל בתוכ אמגודל ךכ .ילדנמ לש וכישממכ ןונגע תא 

."ס"וממ לש םיענה ונונגסב 

לש הזכרמב התעמ תודמועה ןה ןה היצאזיליטסהו תויממעה-תןגוםש אוה תומסרופמה ןמ 
26קבק "םילפטנ" היצאזיליטסה ץנעל יכ ריכזנ ,דבלב םירבד-ירקיע ןייצל םא ,בושו .ןונגע-תרוקיב 
ילדנמ תפש רבכ ונל שי" :"היח הפש"כ תירבעה ןושלה לש הביר תא בירל םיאב םהשכ 27רנזולקו 
ונרבע רבכש הפוקתה התוא תפשב תיטסירטלב הלובאפ וזיאלו ךרוצ הזיאל שמתשנ םאו ,קילאיבו 
בתוכ ךכ - "?םירצקה ותורענייסנכמב ולש הדימעה ימיב סנכנש ימל םילושמ היהנ אל םאה ,התוא 
יטנאמור יונ הזיא ,דחוימ םעט םיאצומ ונא" יכ עבוק אוהשכ שרופמ יטאמגארפ ךפונ ףיסומו ,קבק 
ןאכ ."— וניכרצל םהב םישמתשמ ונניאו ,םהב םילכתסמ ,םהילע םיגנעתמ קר לבא ,קיתע חסונב 
לע םירבד הנושארל דימעהש אוה ,ו"פרתמ ותסמב ,ץישפיל יכ ריכזנ ."םיעוצעצ קר" וירבדל 

.28קילאיב וא ילדנמ לש וזל ןונגע לש ונושל ןיב המ ריהבהל הסינשכ םקויד 
המ לשב תודגנתהו תוגייתסה היצאזיליטסה תררועמ ,רתוי "יתורפסרבינפ"ה רושימב 
הקינחמכ תראותמ תילאנוסרפמיא הרוצכ היצאזיליטסה ."תויתמשנירסוח"כ תרוקיבב הב ראותמש 
יקסב'צידרב וליפא .םזינויסרפמיאה שקבמ ןתוא "תויריש"הו "תויריל"ה וא ,"תוילאנוסרפ"ה תא 
לש ימינפה הביטב הכלהכ ןיחבהל תרשפאמ הניא ןונגע הב שבלתמש תינושלה "הלמש"ה יכ עבוק 
,וירקבמ-ינושארמו ןונגע לש םילודגה וידיסח ,30טיירטשו 29רבוחל יכ ,אלפיי אל ,ןכל .הריציה 

,ג"פרת ,ארוקה-ןיע /'לוענמהיתופכ לע" :יקסלמוה .ש םג האר :16 הרעה ,רזעילא-ןב ,המגודל ,האר 
.3*2 תרבוח 

.(335 ,319 ימע ,ב םיבתכ רנרב ,האר) "םוחנ בקעי לש ומולחב" וא "תוליל"ב לשמל ךכ 
.308 ימע ,םש 

.25.10.12 הפצמה ,"רושימל בוקעה היהו" :רזל .מ.ש 
.14 הרעה 'ר ,קבק 

.ד"פרת 'ב רדא-ירשת ,א"מ חולישה ,("לוענמה תופכ לע"ל תוסחייתה) "ונתורפס" :רנזולק .י 
.(ב ךרכ ,םיבתכ ,ץישפיל האר)ו"פרת תבט-ולסכ ,ה"מ חולישה ,ןונגע י"ש ,ץישפיל .א.מ 

אלש ירה ץישפיל תעדל יכ הדבועה לע עיבצהל ילוא ןוכנ םירבדה-ירקיע תא ףטחב תוצמל תוסנל םא 
ןונגע שקיב ,תידוהיה ןושלה חור תא תירבעב תפרוצמ ןושל ידי-לע גישהל וסינ רשא ,קילאיבכ וא ילדנסב 
הרקיעב איהש ."םעב תירבעל הנורחאה הרדשה" התיהש ןושלל ,"תפרוצמ" רבכ איהש ןושלל קקדזהל 
הדבועה תא הלעה ךכל ךומסב ."םימי תדמח" ןושלל ןונגע ןושל לש התקיז לע עיבצה ץישפיל .בתכ-ןושל 

."ודבל בצקה םא יתלב ,ויטפשמב הלמ םהמ ןיעש קוספו הצילמ לש סומתירב שיגרהל םימעפל'שי" יכ 
.(א ךרכ ,"םינורחאו םינושאר" ורפס םג האר) 16.8.12 הריפצה ,"רושימל בוקעה היהו" :רבוחל .פ 

.4 הרעה 'ר ,טיירטש 
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"תויממע"ה תא הנוש רואב ריאהל ,(ןבומכ ,וכרד יפ לע דחא לכ) רבוחל לש ונושלכ ,"םיזיעמ" 
חסונל ילדנמ חסונ ןיב ןאכ םהל אצמנש בוליש לע םיעיבצמ םה :ןונגע לש "היצאזיליטס"הו 
לש תויטסאלפה" לע רבדמ טיירטש .הזב הז םיזוחא "חור"ו "ףוג" דימעמה בוליש ,יקסב'צידרב 
וירופיסמ גייתסמה ,טיירטש יכ ריכזהל םוקמ ילוא ןאכ)"יקסב'צידרב לש ידגאה ךור ףוריצב ילדנמ 
ןונגע לש היצאזיליטסה תא םש בשייל השקתמ םנמא ,ןונגע לש "םיירחא"ה "םייטנגילטניא"ה 
ןהו רבוחל ןה ,ךכמ רתוי .(המחור וא תויח לעי יפב ילדנמ ןושל תא ראתל ןתינ םא ההימתב לאושו 
הגישהש גשיהה ןמ ונתורפס לש הגיסנ "ילדנמ חסונ"ב האורה השיגה תא רותסל םישקבמ טיירטש 
איה ,ילדנמ הב חתפש "תוירבע"ל הינפה יכ ריהבהל םישקבמ םה .םייאפוריא תורוקמל התנפשכ 
תוקבד לע ךכב איה תרתוומ ןכש ,תיתימאה תוילאסרבינואה ןוויכב ונתורפס תא הדיעצמה איה 
אל ךיא" ונירפוס תא הדמילש ךכב רתויב ינויח דיקפת האלימ תיאפוריאה תנוכתמה) ףלוחבו יארעב 
תא םייאפוריאה תא דחי םיקהו הל דמעש אוה ונתורפס לש הרש" - טיירטש ירבדל ךא ."בותכל 
םילשמו ךישממ הז ולעפמ תאו ,"— הרז הרוצ ינפב ןיגמה (.צ.י - !י) טקניטסניאה ילדנמ .ילדנמ 

.(ןונגע 
לש וכישממכ בוש ןונגע םנמא ראותמ "חדינה" םוסרפ םע יכ ,רמול ןתינ הללכהה ךרד לע 
לש וגוויס לא הרהמ דע ךרדה הכילומ ןאכמ אקווד ךא .ולש "תודיסחיואינ"ב םעפהו יקסב'צידרב 
קקזנ ןונגע ןיא ,לשמל ,3'גרובצניג ירבדל ,ןכש .ילדנמ לש "םייסמה דכנ"כו ,"יווה-ראתמ"כ ןונגע 
ודימלת"כ ןונגעב רבדמ 32יקסלמוה ."יחה תודיסחה םלועל" אלא ,"יאידיאה" תודיסחה םלועל 
םהינש ,דוי לש וצוקכ ףא ברה לש ותרותמ דימלתה זז אל .םירפס רכומ ילדנמ לש קהבומה 
ויחוסינמ הלוע הז ךלהמ ררועמש תחנהירסוח לכ ,המוד ."םיאצמנ יווה תותובעב 
אלה ןונגע לש ותציב" יכ ראשה ןיב עבוקה ,33ד"פרתמ ותסמב ןאמדירפ לש םיספסוחמהיםיטובה 
."ןולסכבו ןולטבב שיש המ אלא ,ידורבבו ץא'צובב ןיאו ,ילדנמ-תציב לש םימואת תוחא איה 
המכו המכ הז דמוע םלועב ףא ואצמ יקסב'צידרבכ םירחא דועב" יכ ,ותרעה הבושח וננמעלו 
הארמו האור 'רושימ'ל 'בוקע'ה השענ הב םגש ,תחא םעפמ ץוח ןונגע ירה ,תוריבכ תודונתו תועונת 

."חנ םלוע קר ,רושימ קר 
ןוויכה ןיד תא ותא הצממ לבא ,ןונגע לש םייתונמאה ויגשיה תא ךירעהל עדוי ןאמדירפ ,םנמא 
תאש העשב םיזוגא ףוליקב םיפוקב םיקסוע"ה םירפוסה םע ותוא האורו יתרבחייטאמגארפה 
לש תונמא"ב ןונגע לע 34ןמזירח ךפוש ,שממ ןיכפוש לש ןותיק ."רבעילכמ תובהל וזחא תויחה-ןג 
דועו ,"העווזל דע שפנ-לעוג" ,"קוהיפ" ,"םומעיש" ךותמ "חדינה"ב ארוק ןמזירח :ולש "לוסלס 
תודיסחל קקזנ ץרפ .רתוימ לופיט רבכ אוה תודיסחב לופיטה יכ ויארוקל ריהבמו ,הלאכ םינינפ 
ןמ (תחקרמ-תיב ןושל) "תונטק תותד" ןוריטה ירבעה ארוקל התועצמאב קפסל ידכ ,ותעשב 
ולש היזנצרה תא םייסמ ןמזירח .תיאפוריאה תורפסה זא הקפרתה ןהילע "תוליצא"הו "תוקבד"ה 

.ןילרבמ אקוד ואלו ונתורפס-חישמ אובי הינגדמ אמש רהרהמ אוהשכ 
לש וז ותימדתל יכ ןייצל שי ,ןונגע לש ותריצי ךלהמ ןיבל תרוקיבה-תדמע ןיב הלבקהה ןמעל 
המרת ,"דיחיה לש חורה-ידונדנ"ב אלו הרבח לש הרופיסב ונמעש ימכ ,"יווה-רפסמ"כ ןונגע 
תקהבומ המגוד .הבש יפאה תומצעתה ןמיסב ןונגע לש ותריצי תדמוע הינמרג-תפוקתבש הדבועה 
תיאליטרע-תירילה 35"המשניתיילע" ביבס ןונגע הנב "חדינה" תאש הדבועה שמשל הלוכי ךכל 
"המשנ תיילע") ביבס התוא תרצבמה "הביבס" ןאכ הל דימעמ אוהשכ ,וכרד תישארב המסרפתנש 
הדמב "חדינה" ךותב "המשניתיילע" העלבנ המודש דע ,("חדינה" תא םייסמה קרפה עודיכ איה 
ץלמנה ורמאמב 36יקסננרד אוה דיחי טעמכ .הב הניחבה אל ףא הבורב הפוקתה-תרוקיבש תאזכ 
תללוחתמה המארדה תא הריציה זכרמב דימעהל עדויה - "ברענה רוא" - ןיינעמה ךא דואמ 
וב ולשכנ תחא אלש ןויסנב ןונגע לש אלפומה וגשיה תא "חדינה"ב תוארלו ,םושרג לש ושפנב 
.הנומאה-תועב םע רוביג לש ותודדומתה תא בצעל ןויסנה אוה - תימלועהו תירבעה תורפסה 

.17 הרעה 'ר ,גרובצניג 
.22 הרעה 'ר ,יקסלמוה 

.ד"פרת לולא-ןסינ ,ב"מ חולישה ,"ןונגע י"ש" :ןאמדירפ .א.ד 
.(26.3.1920)פ"רת ןסינ צ"הופה ,"לוסלס לש תונמא" :ןמזירח .מ 

תורבוחהמ תופיטעה תשילת ללגב) 445*443 'ע ,ע"רת-ט"סרת ,אב ךרכ ,חולישה ,"המשניתיילע" 
.(הנודנה תרבוחה ןמ - הנשהו שדוחה - ךיראתה רסח ,תוכרובמה 

ימע ,"ביבסמ" ורפס םג האר) א"פרת ולסכ-ירשת ,'ה ךרכ טלקמ ,"ברענה רוא" :יקסננר'ז .א.מ 
.(ט"סק-ה"מק 
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ביבס התנבנש "םיכרע" חסונ "רפוסה-חדגא"ב םג ןמתסמ המוד הבחרה-ולזומ :רוכזל יוארהמ 
."םירמ לש הראב" ךותב םצמוצמה הריציה-ןיערג 

רבדל םא) הנדע הל התיהו הבש ,תרוקיבה-יניעב ןונגע-תריצי הדדרתנ יכ המודש רחאל 
תובש זא ."ןילופ"-תודגאב טעמכ ידבלב ןפואב תרוקיבה תדקמתמ םעפהשכ ,ה"פרתב (הצילמב 
ילאירה ,יפאהו ירילה לש ןונגע-תריציב הב ןמוזמה אלפומה בולישל עגונב תונחבהה תולועו 
לודג ךכ לכש הדבועה תא 37(לשמל ירעי) םיעטמש ימ אצמנ םעפה םג .יטנאמורהו יסאלקה ,ידגאהו 
טהלב יורשה רוד לש ויתובל תא וליפא ןהל שובכל ןה תוחילצמש דע ןילופיתודגא לש ןמסק 
המו) "הדגאה-לוטיב" ידילו יצראבו ילאירב תינוציק תוקבד ידיל ותוא האיבמה תיצולחה היישעה 
הל שי ןיידעש תנוכתמב "ילובמיס"ה ךפונה תא ןהב אוצמל ןתינ אלש "ןילופ"יחסונב תודגא םג 

.(םיכלהמ 

תנוכתמב ןונגע לש היצאזיליטסה ןמ ול התלעש "תוחפנתה"ה ןמ ןאכ דע גייתסהש ימ וליפא 
המודב) הנוילע תוטשפ לש המעטמ "ןילופ"-ירופיסב םהב םעוט (המגודל שרב)ולש "בר השעמ"ה 
,םינבואה לע תרצוי המצע הדגאה" ןאכש הפי ראתמ ץישפיל .("הימי ימדב"מ התלע רבכש וזל 
,ץישפיל בתוכ תאז םע ."התרהטב תיממעה הדגאהיחור יהוז .הכאלמב השועה לעופה [ןונגע] אוהו 
תא םיעמוש םה ןיא םקפא ךותמש הלא תא תועט ללכל איבהש אוה ןונגעיתרישבש רבעה דוסי" יכ 
ןונגע לצא ירה ,םייחבש יסופיטה תא רייצש ילדגמכ אלש" ןוויכמ ,"רבעו םע תרישב שפנה-תריש 

."ויסופיט-ישנא לש םתודיחי לוק תא רתוי םיעמוש 
רודב םיטעמ" ןכש ,הלש דפסמה תא תירבעה תורפסה הגישה ןונגעב יכ ריהבמ ץישפיל 
,םרופיסבש תירילה המינה ,רופיסה םלועמ אל םשפנ םירפסמה לש םבור :רפסל םיעדויש ימ ןורחא 
םהב ןיא .םקלח-תנמ טוטרשהו המישרה ןכלו ,םהילע תודיעמ ,םילמה ךותמ תעמשנה שפנה תדיער 
;"רפסלו תוארל - םיבר םירבד ןומה תוארלו םישעמילוק עומשל תומימתה םשפנב ןיאו ,טקשה 

."רפסל"ו "םש תויהל" 

ןיבל '"םיינחור םיעבצב רייצ"כ ןונגע לש ותונמא ןיב הברק לע תזמרמו הבש תרוקיבה 
.38(תחא אל הילע זמרמ ומצע ןונגעש הברק ,בגא) טדנארבמר לש ותונמא 

תא בוש טיסמ ,ךליאו א"צרתמ זכרמה-םוקמ תא תספותה ,"הלכ תסנכה"ל "ןילופ"מ רבעמה 
3,אריפש והיעשי .(!ענמנ יתלב אוה ןימינב תועסמ םע תומיעה ירה) ילדנמ לש בטוקה לא ןונגע 
דיחי ."ס"וממ לש ותומ רחאל הנפתנש דובכה םוקמ תא אלממ ונרודב ןונגע" יכ תושרופמ עבוק 
,40רבוחל .יקסב'צידרב לש וכישממכ ןומעב וב רבדל ךישממש א"צרת תרוקיבב רבוחל טעמכ אוה 
הלאשל םוקמ שי הנומאה םלועב" יכ הז לש החנהה תא ול ץמאמ ,יקסב'צידרב תנשמ לע ןומאכ 
םא םג ךא ."— ירסומה ימינפה םלועה-רדסב ,תימינפה הגהנהב המוצע הישוקל ,הלודג ההימתלו 
תולאשה לש ןצקוע ההקומ ןונגע לצא ןכש)יקסב'צידרב ןיבל ןונגע ןיב הז םוחתב ינושל אוה עדומ 
והשמ ןומע לצא םג אוצמל ןתינ ןיידע תאז לכב ירה ,(היווהה-תוחוכ ןיב הינומראהל היטנ תנמתסמו 
היהו" ,"תונוגע"כ "תויטסידאלאב-תויארדנגל"ה ויתוריצי ךותמ הלוע הז חתמ .רכזנה חתמה ןמ 
עיבצמ רבוחל ."ןומע לש ישארה הריציה ןפוא" תא רבוחל אצומ ןהב ,"ןילופ"ו "רושימל בוקעה 
םע הקומע הבהא השעמ ףאו ןטש השעמ" ונל ןמוזמ "רושימל בוקעה היהו"בש ךכ לע 
ןוימדה לע עיבצמ רבוחל .הלא לכ םימלענ "הלכ תסנכה"ב וליאו ,"המשנה-תאצ דע שפנ תוריסמ 
רוביג ונינפל הלא תוריצי יתשב) "הלכ תסנכה"ו "רושימל בוקעה היהו" לש רופיסה תוביסנב 
אוה לידוי ,םייח השנמכ אלש ךא (הצלמה-בתכב דיוצמ אוהשכ תוירבה-ידסחל קקדזהל אצויה 
המארונאפ תשירפב ימינפה חתמה םוקמ תא ןונגע ןאכ אלממ ,ןכל ."קוזינ וניאש הווצמדדילש" 

.תויתועמשמ תודיריו תוילע לכ אלב רוביגה דדונ הכותב תינוציח 

ךותמ עיגמ אוהשכ ,4'ןייטיוג םג שרדנ תורכזנה תוריציה יתשב רופיסה-תוביסנ ןיב הז ןוימדל 
ןייטיוג האור ,הפוקתהיתרוקיבב טילשה וקל המודב :רבוחל לש וזמ הנוש הכרעהל ךכ 
ןייטיוג לש ותעדל ןאכ ."ותריצי ללכל המגוד" ,ןונגע לש ותריציב ךילהתירמג "הלכיתסנכה"ב 
ןיידע עיגה אל םייחיהשנמ ןכש ,"רושימל בוקעה היהו"ב גישהל ןונגע היה לוכי אל ןיידעש גשיהה 
תא וילע סימעהל יוארה "לבס"ה תא ןונגע אצמ וב ,לידוי לש האלפומהו האלמה הנומאהיתגרדל 

.(28.8.1925) א הנש ,ה"פרת לולא 'ח םוימ ףסומ ,רבד /'ןיל-הפ" :ירעי .א 
ןיב ןונגע הנומ ,א"פרת תנשמ ןאמדירפל תרגיאב יכ קר ריכזא ,ןאכ וז תניינעמ היגוסל קקדזהל ילב 

.(219 ימע ח"כשת לולא-בא ,םינזאמ האר) "טדנארבמר" םשב הזחמ םג םיבותכב ותאש תוריציה 
.ח"פרת ולסכ ,דהה ,ןונגע י"ש :(והיעשי .ש םותח) אריפש י 

.א"צרת טבש-תבט ,ב הדובעה תודחא ,"ןונגע י"ש ירופיס לכ" :רבוחל .פ 
.8.4.32 ,רבד ףסומ ,"לידוי יבר" :ןייטיוג .ד.ש 
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לש תיפוסה ותשירפכ "הלכ תסנכה" תא תראתמ תרוקיבה יכ תחאב רמול ןתינ .הנומאה לש סופאה 
וסמ ערפ" ןכל םדוקש רחאל /'הנומאה םלוע" ,"תובאה םלוע" לש רוגסה לגעמה לא ןונגע 
ןמ הלוע "הבושתב רחח"כ ןונגע לש תימדת)42ןימינב 'ר ירבדכ ,תרחא וא וז ךרדב "םזינרדומל 

.("םילשורי תוצוחב ןונגע םע" - (17.6.1927) "הריפצה"ב ןיניירב םסריפש םימשרה 
ילדגמכ אלש יכ :"תודהיל ןונמיה" איה "הלכ תסנכה''ש הפוקתה תרוקיבב אוה תומכסומה ןמ 
הלכאש הלודגה תונקפסה ןמ ותוא רמשו דסח ול הטנ לרוגה" יכ ,43"תויזויצנדנט" לכמ יקנ ןומע 

.44הלכשהה-יררושמ בלב 

אוהש רחאלו ,ומיחרו וליחדב התוא עיצמה ,45םולשנב לש ותרעה הלוע סנאנוסיד ןיעמכ 
לש היגולואידיאה" יכ ,(הריציה ןמ הלודגה ותובהלתהל דבלב חפס איהש הרעה) קדטצמו ךפהתמ 
אוה ירה ובש םיפיה םידדצה לכב ,לידוי יבר .ידמ רתוי הלודג איה 'הלכ תסנכה'ב ידיסחה םלועה 

יכ ,עטנ קדצש הארנ םימעפלו .ץובה ןטק אל ,םש בבותסמ לידוי 'רש ,םלוע ותואבו .תולג לש למס 
רוהרהב תאז הלעמ םולשנבש אלא ."הז הטוש ליבשב הצורנו ינכשמ תא חירטהל יאדכ אל 

לש ותנחבהמ םג הלוע הלא םירבדל דה ןיעמ יכ הז רשקהב ריכזנ .רבחמה לש אלו ולש יסרוקיפא 
יצלהה וקה ןיבל ידגאה וקה ןיב הנוכנה הדמעה םוקמ" תא ןונגע אצמ אל "הלכ תסנכה''ב יכ רבוחל 

."ןאכלו ןאכל ךליאו ךליא םכותב דדונתמ ,דנו ענ אוהש שיו רופיסה לש 
ו"פרתב שרופמ יוטיב הל ןתנ ץישפיל רשא ,החנהה תחוור הפוקתהיתרוקיבב יכ םיעטנו רוזחנ 
ילב רתוי רחואמ הספדנו הרזח ותסמש אלא ,בחרומה החסונב "הלכ תסנכה'' לש המוסרפ ינפל) 
אוה ןיא" יכ ,"וירוצי לש םהילגר תופכ תחת [ןומע] אוה רפע" יכ (הב הטוקנה הדמעה תא תונשל 
הרה הליחתכלמ יכ ומקעל ונויער קקוז אוה ןיא וז ןושלב ,ושפנ לא רבדמה ויפ אלא רחא 

.''— אוהה רודה תונויער קר הגהו 
םעו םולשנב םע טעמכ תחא הנועבו תעב ,46ןדס זעמ ,"יאדו" ןושל סרוג ץישפילש דע ךא 
ץמואב הדומ ןדס .הבש תופיפרב וא הריציב השלוחכ םהל הארנש המב ןווכמ-תנווכ אוצמל ,רבוחל 
,יעמשמ-דח ןפואב טילחהל ול השק "לידוי לש הביהרמהו הלודגה הרוגיפב" שגופ אוהש העשב יכ 
ךיניעל בצעל רבחמה שקיב םאה" - "טילחהל ללכ ןתינ אלש" (!חוכשל רוסא תאזו) קויד רתילו 
,הנונש תרוקיב ירמח ,ךלש םידדצה-תייארל ,הל קפיס תמאב וליאו היוטיב םלשהב תומימת תומד 
ךינפל שורפל שקיבש וא :םמותל םירבד-תאצרהב אלא גורטק ןושלב אלשו המשאה ןושלב אלש 
לש הגרדל תחא אל תעגמ איה םא םג תומימתל לודג ריש ךינזאב רש תמאב וליאו תרוקיביתליגמ 
הב שי אליממש הלובג הצקב תומימתה" תא "הלכ תסנכה''ב אצומ ןדס ,ןכש ."תוילאידרוסבא 
"תעדהיתוחידב" לש הביט תאו תוהתל ןדס אב וז "אליממ" לעש יל הארנו ."תעדה-תוחידב דוסימ 
יהמ קוידב תעדי" ןדס ירבדל ירה "ונינקזבו ונירענב''ב רבודמשכ ,ןכש .ןוחבל אוה אב 
.ךכ לע הרהצה םסריפ רבחמה םג וליא עדוי תייה אלו עדוי התא ןיא ןאכ" וליאו "םירבדה-תמיענ 
התוא ,תומוד תורוגיפ תצקבו תאזה הלודגה הרוגיפב םינפ יתש תולגל תורשפאה התוא םינפ לכ לע 

."הבש רתויב יזוידנארגה וקה ילוא היה ,הייאר-לפכ לש תורשפא 
"הלכ תסנכה"ב םיאצומה ,םכרד יפ לע ותומכשו ןייטיוגכ אלשו ,וכרד יפ לע רבוחלכ אלש 
ןאכ אצומ ,הל רבעמש גשיה ןיעמ וא ,"רושימל בוקעה היהו"ב התלגתנש הדמעה לע רותיו ןיעמ 
וליפא ,ילוא ךכ לשבו רתוי תיווסומ היגטרטסאל "הנובתהיתמרע" תקקזנ םעפהשכ ,הל ךשמה ןדס 

.רתוי תינפשוח (תילאסקודאראפ ךרדב) 
הדימעמ ,רמאנ ,"תיאקסב'צידרב''ה היצאטניירואהש דע :תחא הדבועל תעדה תא תתל ןיינעמ 
םהיתונווע ורפיכ''בש אלפומה ילאסרבינואה יוליגה לע "רושימל בוקעה היהו" לש ורקיע תא 
המוד ,הכלהה לש המשמ םויסבש הריבעה לע הגישמ "תיאלדנמ"ה הסיפתהש דעו ,"םהירוסיב 
יכ הדבועה לע עיבצהש ,4ירכוחל המוד השוחתב ול םדק תמאה ןעמל .דחיב ולא יתש תא ןדס רבחמ 
,ינרדומה ארוקה לש וזו לארשייינומאיימולש לש וז :תואירק יתשל םצעב תנתינ הריציה 
המידקה רבכ תיזעולה תרוקיבה םג ."האירק"ל "האירק''מ המוקמ תא הנשמ דבוכה-תדוקנשכ 
.''דומלתבש תשבוגמהו תיקוחה תוקידאל תחתמ שובכה יטויפה למסב" ,48קיב לש וחוסינכ ,ןיחבהל 

.(וימינב 'ר - ךרועל םיסחוימ םירבדה !המיתח ילב) 8 תרבוח ,7 ךרכ 1932 ,דהה 
.(687-688 ימע) 1.9.1931 םוימ םלועה ,"!ונגע י"ש ירופיס לכ" :ןאמניילק .מ 

.8.4.32 ,רבד ףסומ ,"הלכ תסנכה" :ריאמ .מ 
.17.11.1932 ,23 ןוילג 'ד ךרכ ,םינזאמ ,"הלכ תסנכה" :םולשנב ןויצנב 

.(41 הרעה 'ר) םש ,רבד ףסומ ,ןונגע רקחל :(ןדס) קוטש .ד 
.29 הרעה 'ר ,הריפצה :רבוחל .פ 

.(תידוושמ םגרותמ רמאמה) 29.4.27 ,ץראה ,"ירבע ןטייפ" :קיב .פ 
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דבורב תועמשמ ןועט אוהש בוליש לע ןדס ןאכ עיבצמ ,ירואית-יטןזופה םוחתב ורתונ הלאש דע ךא 
תרוסמה-חור הלוכש הריפסומטא"בש "הנובתה-תמרע" לש יוליג ,רומאכ ,ןאכ אצומ אוה :יטאמזוה 

לש שודיק תרוסמה יעצמאב השענ האצרהה ךרדל דעו םייחהו םלועהיתסיפת ןמל ,החירו 
."ובייחל םיאשר השעמה רופיסו תרוסמה ןיאש הדימ 

תירוטסיה היצקורטסנוקר" ןונגע עיצמ "הלכ תסנכה"בש אוה םג ןדס אצומ םנמא םא ,ןכש 
ירה ,"ומצעמ תורזניה" ךות "ועקשש םייח תולכיה" ךות לא "ומצע טיסמ" אוהשכ ,"הנימאו המלש 
.תעדה תא הילע תתל ארוקה ןמ וליאכ תשקבמו תצבצבמ תאז לכב תונקפסה יכ ןדס שח תאז לכ םע 
,לידוי לש ותועצמאב קר אל תודבועה לא עדוותהל "הלכ תסנכה"ב ארוקל ול ריתומ ןונגע ,ןכש 
הנודינש תומד אלא וניא לידוי ירה ןובשח לש ופוסב יכ השוחת ידיל ןדס תא הכילומ וז תועדוותהו 
לידוי לש ובלב אלא םייק וניא בוטה םלועה לכ יכ ,לודג רוריבב האור התא"ו לאוה ,יגארט םויסל 
רבכש תוצרפה יבגל ("תוריהז"-תטיקנ ךותו ןווכמב) ןיע ןאכ םצע ןונגע ,ןדס תעדל ."דבלב 
תומד אלא וניא "הלכשהה" גיצנ ,לישעה) לידוי 'ר תא בבוסש םלשה םלעב תוצרפנו תוכלוה 

.(תידוראפ 

םלעתהל ,ןאכ הנודנה הפוקתה-תרוקיב הלכי אל התישארמ רבכ יכ ריכזהלו בושל םוקמ התע 
תולקב תאז הרטפ המוד ךא ,תפרוצמ ןושללו היצאזיליטסל תוקקדזהב ןומטה ימוקה לאיצנטופה ןמ 
איהש תונינשה לע הז רשקהב רבוד) תועמשמהו הדמעה לש רושימב דיקפת לכ ךכל סחייל אלבו 
.(הזב אצויכו "םיקחוש םימש" לש רומוה לע רבוד :הרייעה-ינב לש םתחישמ דרפנ-יתלב קלח 
אוהש המ תא בשייל וילע היהשכ ותעשב ץישפיל והשמ השקתנ רבכ םצעב יכ ,הפ ריכזהל יוארו 

אסיג ךדיאמו גלפומ "םימת"כ אסיג דחמ ןונגע תא ראיתשכ - "הייאר לפכ" םשב הניכ ומצע 
םלוא .תוננובתהו הניחב ,לוקיש לש הדמע תשרוד ותריצי לש תבשחמהיתכאלמש "לודג ןמא"כ 
הנועבו תעב חילצמה ,יתימא ןקיפאל קהבומ ןמיסכו דוסי-יאנתכ הז "הייאר-לפכ" ראית ץישפיל 

.םהל לעמו םירבדה ךותב דומעל תחא 

היצקפסורטרב קוסעל אלש ימצע תא יתלבגהש הלבגהה ןמ והשמ תוטסל ןאכ יל השרוי םא 
יל הארנ (ב"צרתל רבעמש ןונגע-תרוקיבל תוסחייתהמ הרוטפ ימצע תא יתאצמ םג ךכ םושמו) 
רזחשמ אוהשכ /91948-ב םולש .ג םסריפש "םירוהרהו םימשר"ב תנמוזמ תפלאמ היצאמרופניאש 
םש ותבישי תונשב ןונגע םע הינמרג לש הריעצה תידוהיה היצנגילטניאה לש השיגפה ימי תא ךכ 
דע ותוימינפב םייקתנ יתעדלו ,זא היה וב םג שדח רבד הלגתנש ונשגרה" :(1924-1913) 
.הרוסמה יבגל ,דואמ תטלוב תוגייתסה םיתעלו ,תוגייתסה לש חתמ ותוא ויתורומת לכ ףא לע ,התע 
תויוצמ ויהש ,תביוא המיענ התואו תוילאטנמיטנס התוא ולש ואלהו ןהה וב ויה םירסח תאז לכב 
קזחה יסיפאטמה יוריגל" וירבחו םולש זא וספתנ ,ןכש ."ונרכהש םירבעה םירפוסה לצא כ"כ 
ירופיסב ךרד-ימימת ןוהמתל ךכ רחא קר הלגתנ ולש ארחא ארטיסהשו ,םירופיסבש 
ברעמ ידוהיו ןומע" ,1938ימ ןומיס .א לש ורמאמב םג אצמנ וז חורב םירבד) "םישעמהירפס" 

.50("הפוריא 

ירופיס לש םמוסרפ ברע תאזו ,ךכל שרופמ יוטיב תתל םידקה ןדס יכ חוכשל ןיא ךא 
.ןדס עיבצה הילע הכובמה-תדימע תא ששאל ידכ םהב היהש ,"םישעמה-רפס" 

תיטנאמורה וז ןיבל ילדנמיחסונ הרייעל הרזחה ןיב ןונגע לש דחוימה ומוקמ תעיבק םשל 
"תעבוקה דע תותשל" חוכה םהב דמע אלש ,(וידימלתו יקסב'צידרב םהב) "םידדובה" לש םצעב 
םיעטמ וז ךרדב .ונתורפס ךלהמ לע תפלאמ הריקס ןדס עיצה ,"באב-דרמה" לש םירורמהיסוכ תא 
םושמ ךכו .םירחאה לש וזמ רתוי האלמ תובאה םלוע לש "רוגסה לגעמ"ל ןונגע תיינפ יכ ןדס 
תאז םע ךא ."המצעל החונ עקרק ןונגע לש ויפאב םג האצמ 'ביואה' םע המלשההו עוגרמה חור"ש 
רבכש ימל ,"םירחא םילילצ םג עימשה רבכש ימל תומימתל הרומג הביש ןיא" יכ ,ןדסל ול ירב 
ראתל 5'דורב לש ונויסנ לע רערעל ןומיס אצוי ההז החנה ךותמ יכ ריכזנ) "תרחא היאר" םג האר 
קפסה" רחאל "הנושארה תיתימה תוהזל" הרזח ןיא ןכש ,סורמוה לש ודימלתכ ןונגע תא 

.("תרוקיבהו 
,תובאה-םלועל ונתורפס לש הרזח ןיעמ "הלכ תסנכה"ב האור תרוקיבהש דועב :רמאנו םכסנ 
"השדחה" תורפסה לש החוכ הב דמע אל האלהו ונממש םוקמה ןמ ךשמה אקווד ןדס ןאכ אצומ 

.13.8.48 ץראה /'םירוהרהו םימשר" :םולש .ג .49 
.12.8.38 ,ץראה ,"הפוריא ברעמ ידוהיו ןונגע" :ןומיס .א .50 

.("רושימל בוקעה היהו" לע) 29.2.18 ,"ואשדנוד היונ יד" :דורב .מ .51 
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השולש לע ץופקל שקיבש ימ" יכ עבוק ןדס .("ףייע" אלש דנרב אוה ידיחי) ךישמהל "הריעצה" 
."קמועב ירה חטשב אל םא ,םכישממ רבד לש ופוסב אצמנ ונתורפסב תורוד 

ידיל עיגהלו םיפיעצה תא ריסהל דוקשת ,הברדא" :"הלכיתסנכה"ב ארוקל ארוק ןדס 
רופיסה-תרוצל ןטק דחוש ןתמ ןיעמ (סנה-רופיס לש) סיפמה ,בוטה םויסב הארתו םינפ-תייאר 
םוש לע ןיבתש ךרדכ ותומימתלו רבע רודל חורבל רפסמה שקיב המ םוש לע ,ןיבת רשפאו ,וינממסו 

."— ותלאשמ ול רפהו רומוהה אב המ 

:ןונגע-תרוקיבב "רוקרזהיןוויכ" תא תונשל ידכ וב היה ןדס לש ורמאמ יכ ,רמול ילוא ןתינ 
בורה לע תטקונה הפוקתהיתרוקיב לש הטפשמ ינפב דומעל ןונגעיתריצי העבתנ ןאכ דעש דועב 
ןיב ןונגע השועש ןובשחל תרוקיבה הבושק ,ךליאו ןאכמ ירה ,םיידימ םייטאמגארפ םינוירטירק 

.השדחה תעב תידוהיה הקיטאמלבורפה םע ותריצי לש ןיטישה 
תאז םע ירה ,ינויערייטאמק לולסממ תרוקיבב חתופ םנמא ןדס לש ורמאמ םא :רמול םג ןתינ 

.תוחתפמה םייוצמ ןאכו ליאוה ,ינדפקה ילאוטסקטה קוסיעה תא םג אוה דדועמ 

קאסוב ריאמ 

"הימי ימדב"ל תורעה 

תסנכה"כ ןונגע לש םירחאה םירופיסל דוגינב 
"רושימל בוקעה היהו" ,"םימי בבלב" /'הלכ 
תוולמה ,תודוזיפא תרשרשכ םימוקרה /ובו 
ןהמ תחא לכשכ ,ישארה רוביגה לש וכרד תא 
אל התטמשה ךא ,תיתונמא תומלש הווהמ 
ימדב" רופיסה יונב ,הריציה תוללכב שגרות 
,תיסאלק הידגארטכ תילכידרא תונמאב "הימי 
,םרב .הב םוגפי ונורסחו יחרכה טרפ לכש 
יביכרמבש תוילאנויצקנופה תשוחת אקווד 
ושתהש ,תולאש ארוקה לצא הלעמ הריציה 
ךרד לע רוא ףיסוהל תויושע ןהילע תוב 

.ןונגע ירופיסב רמוחה בוציע 
לעב ,הזחמכ הדנב "הימי ימדב" הלבונה 
תחתפתמ התלילעו ,תוידדצו תוישאר תויומד 
םיימינפ םיווקב ,המבה לש םייתיזח םיווקב 
םירושק םיטנמלאה לכ ךא ,הלש םיינוציחו 
לש טוטרש הבו הלודג אל הלבונ .ולאב ולא 

,םינוונחו תויונח - היצילגב תידוהי הרייע 
לוחה םהמו שרדמ-תיב ישבוחו הליפתיתיב 

,רנימסו תונבל רפסיתיב ,הלכשה לע םימ 
ירכוח ,םידדונ םינזח ,ןכדש ,םידמלמ ,םירומ 
תשורח--תיבו תבכרה תנחת ,הביבסהמ תומדא 

דחא ידוהי תיב לע טבמה זוכיר - הנהו ,ןטק 
ארה הלילעה .וכותבש הידגארטה תאלעהו 
אלש האלו לזמ היבקע לש הבהאה - תיש 
תבלושמו תחתפתמ ,תחמוצ - השממתה 

ימי - הפוקתה לש יתוברתיירוטסיה עקרב 
ידוהיה רעונהמ קלח :ינוויכ-ודה םרזה 
ירחא ההונ תיחרזמה הפוריאבש תורייעהמ 

רעונהמ קלח העש התואבו :ותוברתו ברעמה 
הל ןואמצ שח תיברעמה הפוריאבש ידוהיה 
,תיתשרומה תוברתה לא רוזחל ףא ילואו ריכ 
םעט ןיא .הלכשהה ימיב ויתובא ואצי הנממש 
היהש ,ןושארה ךילהתהמ םירקמ ןאכ ריכזהל 
קמ השולש ושמשי ינשל המגודכ ךא ,ינומה 

:םיר 

ןב ,ריעצ (1916-1843) סוכרמ ןורהא 
אב ,גרובמה וריע תא בזע ,תללובתמ החפשמל 

עקתשה ,הבישיב דמל ,תיחרזמה הפוריאל 
טרושטו קסמודאר לש םיר"ומדאה תורצחב 
םירפס םסריפ ,תודיסחה םלוע תא רקח ,בוק 
לע םירפס איצוהש יפכ ,התרות לע תינמרגב 
,ןהיתש ןיב רשקהו ןמטרה לש היפוסוליפה 
היהו תירבעה ןושלה לע םירקחמ סיפדה 
האמה תישארב .היצילגב םינויצה ינושארמ 
ידוהי יפב דובכלו ראפל ומש אשינ םירשעה 

.היצילג 

דילי ,(1937-1864) םיובנריב ןתנ ר"ד 
קחרתה ךא ,תוללובתהל וירוענב הטנ ,הניו 
והיה תוימואלה ןויער תא ותולעהבו ,הנממ 
"המידק" םיטנדוטסה ןוגרא תא םיקה ,תיד 
ימואליידוהיה ןואטבה תא (1885) איצוהו 
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