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רזע ןב דוהא 

םישבכהו םיבאזה 

םיימעפ ץראל הלע ןונגע .א 

ויתוילעמ תחא לכו ,םיימעפ ץראל הלע ןונגע 
רמועב ג"לב .תיברעה הלאשל הנוש סחי וב הרצי 

םלע אוהו ,ופי ףוחב דרי ,1907 ,ז''סרת תנש 
ץראב בשי אוה .הנש הרשע-עשת ןב יאצילג 
תנוכשב ,ופיב הליחת ,1913 תנש דע לארשי 
הפוקת ראית אוה .םילשוריב ךכ-רחאו ,קדצ-הוונ 

,"תוליל" '"לוחה תעבג" :ולש ופי ירופיסב וז 
ויב ףיקמה היוטיבל ."םינומא תעובש"ו "תוחא" 
,היינשה היילעה תפוקת ,וז הפוקת התכז רת 
ןאמורהמ םיקרפ .(1945) "םושלש לומת" ןאמורב 
ותריצי ינמוד אוהו ,1931 תנשמ לחה ומסרפתנ 
העיגנ הב שי רשא הפוקת התוא לע הדיחיה 

.תיברעה הלאשל 

ןונגע השע הנושארה םלועה תמחלמ תונש תא 
1927-בו לארשי-ץראל רזח 1924-ב .הינמרגב 
םורדב תקחורמה הנוכשה ,תויפלתב בשייתה 
תויפלתב ותיב דדשנ 1929 תוערואמב .םילשורי 

םירפס לש רקי רצואו םיברע םיערופ ידי לע 
ודרי ץראב בושייה תודלותל םירידנ די-יבתכ ןכו 
חה ותיבב ,תויפלתב רוגל רזח 1931-ב .ןוימטל 
יילע" תפוקתמ ויתוריצי .ופילחה אל בושו ,שד 
הרורב תוסחייתה שי ןהב ,ץראל "היינשה ות 
ספדנ רשא "אטוז שרדמ" ןה ,תיברעה הלאשל 
"ץעה תחת" םירופיסה ,1930 תנשב "םיינזאמ"ב 

"ולאו ולא" ץבוקב וספדנש "בהואל בייואמ"ו 
ולש ןורחאה ןאמורהו '1941-ב הנושארל עיפוהש 
ארה ויקרפו 1971 -ב ותומ ירחא עיפוהש "הריש" 

.1949 תנשמ לחה "ץראה חול"ב וספדנ םינוש 

רמוק קחצי :"םושלש לומת" .ב 
יברעה לקמהו 

אוה ,"םושלש לומת" ןאמורה רוביג ,רמוק קחצי 

וקתב לארשי-ץראל הלועה היצילגמ ריעצ רוחב 
ןיב דדונתמ קחצי .הצרא ןונגע עיגה הב הפ 
תעד-תלק הרוחב ,ופיב תבשויה ,גניריווצ הינוס 

םיסדרפה לצ" םיבותכבש רפס ךותמ קרפ) * 
פסב תיברעה הלאשה לע רקחמ '"שעגה רהו 

.(לארשי-ץראב תירבעה תור 

,שייפ 'ר תג הרפש ןיבל ,היתוכילהב תישפוחו 
וריב ןשיה בושייה תונבמ הדוסחו העונצ הרענ 

,ןססה אוה קחצי ושפנ שרוש יפ לע .םילש 
רופיס" רוביג לשריהכ והומכ ,יביסאפו ןשייב 
,"הריש" ןאמורה רוביג טסברה דרפנמכ '"טושפ 
ירופיסב םייוצמה םירחא םייביסאפ םירוביגכו 

,הינוס םע קחצי לש ויסחי תישארב לבא .ןונגע 
טסברהש םשכ ,ול המדינ ,ופיב ותבש תפוקתב 
יכ ,הריש תוחאל וסחיב ושפנב תומדל דיתע 
תולעב םישנ ,היגוסכ םישנב טולשל ותלוכיב שי 

.םיגייס רסחו ץרפתמ יסוריא עבט 

שמשמלו הקשנל קחציל החינמ תיאופיה היגוס 
בוטו חמש הינוס לצאמ קחצי ול רזוח" .התצלוחב 

.םדא לכ םע אוה חמש - חמש אוהו ליאוהו ,בל 
ינע יברע ,קחצי לש ותיבל ךומס שי הליל רמוש 
קחצי אב ,ובלכמ ץוח םולכ ול ןיאש דורמו 
וחבש דיגמו בלכה ינזאב ךשומ .ומע חישמו 
הז בלכ ,יחא רמוא התא המ רמושה רמא .וינפב 
םוח היה ורוע .היה האנ ינממ בנגנש בלכ .האנ 

ז שקבמ התא םוח רוע קחצי רמא .הלייא יניעכ 
ךל שי רמושה רמא .םוח בלכ ךל היהי רחמ 
התא רחמ ,םודא התא שקבמ קחצי רמא ?הזכ 
שי םיבלכ לש ריד רמושה רמא .ינומדא אצומ 

.יל ןיא בלכ לש בנז וליפא קחצי רמא .יחא ךל 
רמא ?םתוא הלעמ התא םיפשכב רמושה רמא 

הצור התא םאו ,יל שי םינוש םינממס קחצי 
בוהצ וא םודא וא םוח ךבלכ תא עבוצ ינירה 
.קורי בלכ יתיאר אל ימימ רמושה רמא .קורי וא 

קחצ .קורי בלכ ךל תושעל לוכי ינאו ,קחצי רמא 

יתיאר ינא קחצי רמא .םהינש וקחצו רמושה 
העש וליפא וחינמ וניאו ויפב לקמ זחואש בלכ 
,קחצי רמא ? אוה רקוצ לש ,רמושה רמא .הלק 
ךשונ וניא הזכ בלכ רמושה רמא .ישמ לש ,אל 
? עדוי ימ קחצי רמא .טבוח וניא הזכ לקמו 
יא קחצי רמא .קחצו ויתפש תא רמושה לישפה 
תא איצומ יתייה ינא רמושה רמא ? ןימאמ התא 

.בלכה תא וב הכמו בלכה לש ויניש ךותמ לקמה 
םכישנ תא וליפא אולה .םכל המדי ימ קחצי רמא 
לקמה תא הוושש ימ רמושה רמא .םיכמ םתא 
,םושלש לומת) ".רמושה קחצו קחצי קחצ .הקול 

.(139 ימע ,ןקוש תאצוה 
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ןמ ואצומ ויפב לקמ זחואש ישמ לש בלכה 
היגוס לש הזומימ תא הסכמה תינועבצה הכימשה 

,םש) "ויפב לקמו הילע םקורמ בוהצ בלכש" 
יברעה רמושה םע קחצי לש ותחיש .(115 ימע 
היגוס החינה הב הנורחאה םעפה רחאל האב 

תא תונמלו תוריח לש גהנמ הב גוהנל קחציל 
הילעמ ותוא החדת םרטב ,התצלוח ירותפכ 

.ירמגל 

ורה תכסמ) "ינומידה בלכה ,קלב לע" ותסמב 
ךורב 'פורפ דמוע (ג"ישת ,ןקוש תאצוה ,ןאמ 
םניא - םישנה ומכ ,םיבלכה"ש ךכ לע לייווצרוק 
ימע ,םש) ".המר דיב םהב םיטלוש םא םינכוסמ 
עגמב אב היה ילמלא ול בוטש םדא שי" ; (103 
רדתסהל םיעדויש הלאכ שיו .םיבלכה םלוע םע 

- לשמל רדתסהל םה םיעדויש יפכ ,הכלהכ םתא 
לע דמוע לייווצרוק .(104 ימע ,םש) ".םישנ םע 
- הדיגבהו אטחה ,השאה ,בלכה ןיב רשקה 
איטחמו רבגה ןיבל ,דשאה ןיב רשקמ בלכה" 
ודק תוחוכל ,הריבעל 'הוואתל למס אוה .ותוא 
".ןועגשל ,ףוריטל ,םירציה תוללותשהל ,םימ 

.(105 ימע ,םש) 
דויה םירבגה דצ לע אצמנ אוהש ,המדנ קחציל 
תמה םינומידב טולשלו ,םהיתושנב טולשל םיע 
ושב האור אוה .םמצע שפנב רשא תאצל-םיצרפ 

,בלכה תא תוכהל ותלוכיב ראפתמה ,יברעה רמ 
לייווצרוק קדוצו .השאב טולשל תלוכיל למס 
ותשיגפ תזמרנ ןאכ יכ הסמ התואב רמואה 

עבצה ןיינעו ,קלב בלכה םע קחצי לש הנושארה 
("עגושמ בלכ") םילמב חושמל קחצי דיתעש 

.בלכה לש ובג לע 

והומכ ולוחכמש בושחל קחצי העוט ותישארב 
תא איצוהל יברעה לוכיש ,יברעה לש ולקמכ 
תא וב תוכהלו בלכה לש ויניש ךותמ לקמה 
והומכ ולוחכמש קחצי רובס המ ינפמ .בלכה 
,תינומידה התוהמ לע דמע םרטש ינפמ ? לקמכ 
הצפחש ,הינוס לש הייולגה-תיטוריאהו הפוצחה 
הנכומ הניאו העבש ידכ םירבגב הכרוצ אלמל 

תקחוצש אלא דוע אלו .קחציכ יאצילגל אשניהל 
לוחכמה לש ופוס ,ןכאו .ותורזומו ותורז לע ול 
קחציש םושמ ,ונוסא תא קחצי לע איבמ אוהש 
וריאה תוהמה לע רבגתהל ידכ אל וב שמתשמ 

תא אטבל ידכ אלא ,השאה לש תימוהתה תיט 
לעב בלכה .ותשלוח תאו ,סומכה ,ולש ונועגש 
תא רשונ ,עגושמ השענ "עגושמ בלכ" תבותכה 
תמ קחציו ,הרפש םע ותנותח רחאל קחצי 
.תבלכה תלחמב םיארונ םירוסי ךותמ םילשוריב 

רפסב דאמ תידדצ תומד אוה יברעה רמושה 

"תיברע" הנניא ותוהמ .תחא םעפ קר עיפומו 
טכיילו ץיבוניבר לש וזל הבורק אלא דחוימב 
םירבג םהינש '"הקותמה לגרה" הנוכמה ,סופ 

הלאשל תוסחייתהה .םישנב טולשל םיעדויה 
ופי ירופיסב ןכו ,ןאמורה יקלח ראשב תיברעה 
םהב שיש המ יפ לע אל תררבתמ ,ןונגע לש 
ןונגע לש ופי .םהב ןיאש .דמ יפ לע אלא 
ופימ ירמגל תרחא ריע איה "םושלש לומת"ב 

ינשש תורמל ,(1911)"ןאכמו ןאבמ"ב דנרב לש 
בתכש ,רנרב .ריעה ייחב הפוקת התוא וראית םה 
ןונגעו ,תחא לארשי-ץרא האר ,ידיימ ןפואב 
קוחיר ךותמ וז הפוקת לע וירופיס רקיע בתכש 
תא דביעו בשו ,םינש רחאל םג ילואו ,המ 
לאטסונ טבמב ,תרחא לארשי-ץרא האר ,בותכה 

.העמק יג 
ותשיגפ תבזכא תא םילעמ ןונגע ןיא םנמא 
ול ךלהמ" :ופי םע רמוק קחצי לש הנושארה 
םימשבו ץראב ןיא םדא .ופי לש הרבדמב קחצי 
ץראל םימש ןיב תדמוע דבלב המחה .רופיצ ןיא 
תרחא תושי תלבוס הניאש ,המויא תושי ןימכ 
.העיזב זמזמתי שאב הווכי אל םא .הינפ לע 

,וילענמבו וידגבב שיגרהלמ קחצי קספ רבכ 
ונממ הלטינ ףוסל .תחא הביטח ושענ םהו אוהש 

לומת) ".ומצעמ קלתסנ וליאכ ,ומצע תשגרה ףא 
.(42 ימע ,םושלש 

ףאו ופיל קחצי לגתסמ בר אל ןמז רחאל םלואו 
ירוביג .ריעה תא בהואו הב ותוהשמ הנהנ 

הנושארה ותיילע תפוקת לע ןונגע לש םירופיסה 
,תיברעה תונידעה תא ללכ םישיגרמ םניא ץראל 
יסעמ םניאו תימואלה הלאשל ללכ םיעדומ םניא 

הבורקה םוהתבו עלגתמה ךוסכסב םמצע םיק 
ךותב רקיעב םייח םה .םימעה ינש ןיב רעפיהל 
לש הריווא ךותב םיתעל ,תידוהיה םתביבס 
אל םא ,העפשה יאדו ןאכ שי .קוחיר לש ,הדגא 
ינש יסחיב ןוחטיבהו הוולשה לע - תוקפרתה 
היצוטיטסנוקה תזרכה תנש ,1909 ינפל םימעה 
ואלה העונתה תוררועתהו תינאמותועה הכלממב 
אל םמצע םיגייסמ ןונגע ירוביג .תיברעה תימ 
ןיא םנמא .תוארל םיצור םה התואש לארשי-ץר 
ךרד ךא ,ץראה לש היללצמ םלעתמ ןונגע 
ילבו הקעז ילב ,תינוריא איה םתוא ורואית 
לש הדובעה קוש רואית ךכ .תרדוק תיזחת 
ךכו ,הוקת-חתפב םידוהיהו םיברעה םילעופה 
תעפש האלמתהב ,ברע תונפל הבשומה הארמ 

:היתודשב הדובעה ןמ םירזוחה םיברע םילעופ 

ימח ןימכו רפכה לכ לע התרש טקשה תוולש" 
ליאה .המדאה ןמ האציו הסכריפ תינרשופ תומ 
חיר ונתנ םיחישהו הלעמלמ חיר ונתנ תונ 

תוידב לש םהינפ הרטיע תעקושה המחהו הטמלמ 
המדאה העקבנ .הזל הז םיחונ םתוא התשעו 
.הבשומה תא התסיכ םייברע תעפשו םואתפ 

ררגנ דחאו ,השולש השולש לש תועיס תועיס 

הבשומה לכ האלמתנ הלק העשב .העיס לכ רחא 
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הבורב םידוהיה לכ ולטבתנ הלק העשבו םייברע 
וליאכ ,דחפתמ קחצי ליחתה .אסולכוא התוא לש 
ודי ותייוול ןב חינה .םייוג לש דיריל לגלגתנ 
,וז אסולבוא התא האור ,ול רמאו ופתכ לע 
המכ .םירכיאה וניחא לצא םידבועש םה םילעופ 

וננורג רערענו אוב ידידי אוב .קבא םילעמ םה 
.(49 ימע ,םש) ".הת סוכב 

םיברעה םילעופה ינפב קחצי לש דחפה תשגרהל 
יסב העיפומ הניא םג איהו רופיסב ךשמה ןיא 

בושו .הפוקת התוא לע םירחאה ןונגע ירופ 
לע ,רנרבל תענמנ-יתלבה האוושהה ןאכ תטלוב 
הייארה ילדבה .םיברעה ינפמ ותדילסו ותמיא 

וישיאבש לדבהה ןמ םיררבתמ לארשי-ץרא לש 
אוהש ,תדמח רפוסה .םיינשה לש םשפנו םת 
םירופיסבו "םושלש לומת"ב ןונגע לש תומד-ןב 
תדמחל רמוא רנרב .רנרב םע חחושמ ,םירחא 
"?סנכא ךאיהו שיטיפ ןימכ ךרדח תא תישע" 
תויחונב יח תדמח - ושוריפו .(382 ימע ,םש) 
רמוא תדמח .ותויטרפו ורדח תוולשב רגתסמו 

: רנרב רמוא "? ךרדחמ הצורמ התאו" :רנרבל 
".לפא והירהו" :תדמח ול רמוא ".ינא הצורמ" 

".ןולחה לא ינחלוש תא יתברקה" :דנרב רמוא 
תא ךממ לטונ בוחר לש ונומהו" :תדמח רמוא 
ןיידע תדמח תדמח" :רנרב ול רמוא ".ךתחונמ 
'ץוחב יולתש רבד איה החונמש רובס התא 
התיה אל רנרבלו ".םינפבש רבד איה החונמ 

.החונמ 

ןמדזנשמו" :לארשי תבהא לע דושח וניא קלב 
,םש) ".ותיעבהל וב חבונ היה ידיחי ידוהי ול 
,רמוא קלב היה ,הארו אוב" :ןכו .(300 ימע 
,יב ורגתנ םידוהיב יתירגתנ אלש ןמז לכ 
ימע םיוונעתמ םה םהב הרגתמ ינאש וישכע 

שוריב םייוגה לצא .(םש) ".יב םירגתמ םניאו 
םניאו רחאמ עגושמ בלכל בשחנ קלב ןיא םיל 
תובותכש עגושמ בלכ תויתוא תא אורקל םיעדוי 
ותוא םיפדור םניא ךכ םושמו .ובג לע תירבע 
הניא קלב בלכה לש תוינומידה םלואו .םידוהיכ 

רעה הביבסה לש תונייועה םע ללכ תרשקתמ 
לש רוגיפב תולתל היה רשפאש תורמל ,תיב 
תא ,ויבלכו ותלבזמ לע ,יברעה רפכה יאנת 
תישחומ הנכס זא התיהש םיטושה םיבלכה תכמ 

.תונברק הליפה חאו ץראה דואמ 

:השקה ודצ לע רפסב ראותמ םילשורי לש הפונ 

קבא לש רומית הדוהי הנחמל דעו ופי רעשמ" 
לש היניע תא הסכמו םימשה בל דע הלוע 
ינב .קבא לש הפוקל המוד תיב לכו .םילשורי 
םהיניע תא םיחנקמ םהשכ ,םיפוטע םיכלהמ םדא 
החיחצ המדאכ ,תוחיחצ תוחינג םיחנוגו תימורטה 

עקושו תחא העיספ עסופ םדא .םילשורי לש וז 
יפלכ ויניע ףקוז ,קבא לש ןיחישו תורוב ךותב 

בש ףולפלה תא תשביימ תקבואמ המת ,הלעמ 
ןיצירח תומוגו תוחוש תואלמ םיכרדה .ויניע 
רתשמ תוממוש תוילמרכו ,םינבאו רפע ,ןיציענו 
םילותח ירגפ אלמליא .ךליאו ךליא תוכלוהו תוע 
םילשורי .רתיה המוד םישמרו םיצקשו םיבלכו 
ינימ לכו םירגפה ןמ עפעפמ ער חירו .רבדמכ 
םהו ,םירגפה ןיב םיצרוש םישותיו םיבובז 

ואוביש ידכ ,םהב וריכי אלש ידכ קבא םיפטועמ 
םיריחשמ םיתבה ילתכו .ךוצקעיו םואתפ ךילע 

.(396-7 ימע ,םש) ".רתסלפ יבתכמ 
הפוקת התוא לע בתכש ירבע רפוס ויא טעמכ 
לש הארונה התובילעמ םלעתהל ודיב הלע רשא 

םלואו .אהתש לככ תיטנמור ותשיג אהתו ,ריעה 
קלב לש ותונייועו ריעה לש חיחצה הפונ ןיא 
םדאה לש וסחיל והשלכ ןפואב םירושק םידוהיל 
הייפויש םשכ שממ .תיברעה הביבסה לא ידוהיה 

,רפסב החבשל הברמ ןונגעש ,םימיה תפי ופי לש 
היבשות םישחורש תדחוימ הביח לע רשבמ וניא 

ןייוע ףונ ןיב רשקה .םידוהיה םהינכשל םיברעה 

םיברעו םידוהי ןיבש ידדהה סחיה ןיבל חונ וא 
תפוקת לע וירופיסב ןונגע לצא םייק וניא ץראב 
הקיסעה אל הלאשה .ץראל הנושארה ותיילע 
,תיטנמור דואמ השיג .דתיה ותשיג ללכ .ותוא 
קר ץראב האר אל אוה םנמא .תידגא םיתעל 
םירפסמה לע וירבדכ ,תוארל ושפנ השקיבש המ 
ימס השמ דעו ץבעי באז 'ר תומימ םייטנמורה 

ןתואב ץראה תא האר אל םג אוה םלואו ,יקסנל 
יאה .דנרב לש תויטסילאירו תוימיספ םייניע 
ונונגס לש תדחוימה המסירפה ,ןונגע לש הינור 
סילאיר ירמגל וניאו תידוהיה תרוסמב ןגועמש 
סומסוקל רייש וניאש המ לכמ ותומלעתהו ,יט 
וילע ורמש - ץראב ידוהיה בושיה לש ןטקה 
לש ופוסב .תרדוק תוזחו תורוחש תייאר ינפמ 
ינפל לייטש םשכ ץראב רמוק קחצי לייטמ רבד 
ךות - היצילגב Ton לדוי 'ר ונקז תורוד המכ 
.תידוהי-אלה ותביבסמ הרומג טעמכ תומלעתה 
לש התייווה ךשמהמ ץמש שי הזב םג ילואו 
רעצבו באכב האר רנרב רשא תולג התוא ,תולגה 

.לארש• ץראב םג תכשמנ 
ידוהי תדגאו בהואל בייואמ .ג 

רבייח 

'ףלאו ולא" ץבוקב םייוצמה םירצק םירופיס ינש 
םינש יאדו ובתכנ רשאו ,1941 תנשב עיפוהש 
וסחיב אבה בלשה תא םילגמ ,ןכל םדוק תודחא 

לע םימעה ינש ןיב קבאמלו םיברעל ןונגע לש 
.לארשי-ץראב תבשל תוכזה 

",הינגדל םיליתש איבהל --להמ יתייה םעפ" 
- "ץעה תחת" רופיסה חתפב רפסמה רמוא 

יתיארו יתצצה .שופל רומחה לעמ יתדרי ךרדב" 
.תיזה תחת ול בשוי לאעמשי ירשמ לודג רש 
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,ולאו ולא) ".םולש יל ריזחהו םולש ול יתרמא 
.(ט"מת ימע 

רשה .םיחחושמו תיזה ץע לצב םיינשה םיבשוי 
ירח תא חבשמ ,ומש ייב םיהרביא ,ילאעמשיה 
והיה רפסמה .ץראה תחרפהב םידוהיה לש םתוצ 
דחיימה לכש" םיימש ידסחב הכרבה תא הלות יד 

ומש תא דחיימ הבושייב קסועו ץראה לע ומצע 
רשי לש םדובכ הברמו ץראבו םיימשב לודגה 
ץראה בושיי ,רמולכ .(ג"ת-ט"מת ימע ,םש) "לא 

.הכרבה האב הווצמה םויקמו ,תיתד הווצמ אוה 

רומא ,התא םכח ךכ לכ םא :ידוהיל רשה רמוא 
סופתל דיתע ימו תדעוימ איה ימל וז ץרא" - יל 

(נ"ת ימע ,םש) "? תוכלמה תא הב 

,רשל בישא המ ,יבלב יתרהרה" :ידוהיה בישמ 
רמאנ רבכ ,האולמו ץראה 'הל ול רמוא םא 
ספותש ימ ול רמוא םאו ,םדא ינבל ןתנ ץראהו 
הבושת ,תמייקו תכשמנ ותוכלמ תוכלמה תא הב 
דיתעו איה ונלש וז ץרא ירהש ,איה תוימר לש 
המוא לכ ןיאו ונל הריזחהל אוה ךורב שודקה 
יתרמא .לארשי אלא הב טולשל הלוכי ןושלו 

ןתנ ימל עדוי ינודא אולה ,ךירצ ינודא יל ,ול 
חיטבה ימלו לארשי ץרא תא אוה ךורב שודקה 

(םש) ".הריזחהל 
- לצנתמ הלהו ,ידוהיה תנווכ תא ןיבמ רשה 
תרמואש איה הרותה אלא ןכ יתרמא ינא אל" 
לע תירוטסיהה תוכזהו תולעבה .(םש) ".ןכ 
תויוכזב ךכמ תעמתשמה העיגפהו לארשי-ץרא 
,ידוהיה םדאה לש תישפוח הערכה ןניא םיברעה 
איה אלא ,התוחדל לוכי אוה הב הצור וניא םאש 

ןירוח-ןב אוה ןיאו ותרות חרוכמ וילע הייופכ 
.ואל םאו הבאי םא הל שחכתהל 

הכורא הבושתב ילאעמשיה רשה חתופ ןאכ 
ודא" תמחלמב תוירבדמב וידודנ רופיס הרקיעש 

תמחלמ הארנכ יהוז ;"ריבכה ןטלושה דלמה וננ 
הטעמב איה הפוטע יכ םא ,הנושארה םלועה 
םיססוגו םיעות ויוולמ ינורחאו דשה .הדגא לש 
םדא ינב" ידיב םהיתושפנ ולצינ הנהו ,אמצב 
םינייוזמו םיעובצו םירוזג םישובלמ םישובל 
םה אלה ,(ו"נת ימע ,םש) "ןייז ילכ ינימ לכב 
ןיאו תומוקמה םתוא לכב םילשומש ,דביכ ינב" 
םהילע ןיאו םבריקמ אלא ןטלוש םוש םהילע 
רשה .(םש) ".םימש ארומ אלא תוכלמ ארומ 
םתרובג רדה תא תולעפתהב ראתמ ילאעמשיה 
שולש םיללפתמ םה דציכ ,רבייח ידוהי לש 
שה תחונמ לע תונדפקב םירמושו םויב תוליפת 
םבל תובידנ ,םתקדצ ,םחוכ לע רפסמו 'תב 
דוד" םירשו תורפושב םיעקות םה דציכו ז םדסחו 

."םייקו יח לארשי דלמ 

,לארשי-ץראל ילאעמשיה רשה רזוח ומז רחאל 
,םייקו יח לארשי דלמ דוד לוקה ותוא לבא" 

תבהלש שאכ לוקהש שי .ינזאב ץצופמ ןיידע 
ץרא ינא עדוי .רמות לצכ קותמ אוהש שיו 
,לארשיל אלא תדעוימ הניא ,תדעוימ ימל לארשי 
ראפ הלעתי ארובה םהב ןתנש ימ ,לארשימ ימל 
םישועו דסחו בל תובידנו הרובגו חוכו דובכו 
הב סופתל םידיתע םה הבהאמ הלעתי ונוצר 

תכלוהו תכשמנ אהת םתוכלמו תוכלמה תא 

(ס"ת ימע ,םש)".םימלוע ימלועלו םלועל 
לארשי יקלא 'ה ךורב" :ידוהיה רפסמה ול בישמ 

עדוי וניאו האור שי .תיארש המ תוארל ךל ןתנש 
ונירשא .תיאר המ עדויו תיאר התא ,האור המ 
".תדעוימ לארשי ץרא ימל םיעדוי םתא וליפאש 
ורמשיש לארשיל היה בוט" : םייסמ אוהו .(םש) 
םתשריו הב בותכש ץראב ןאכ ןכש לכ ,םתרות 
,םיקוחה לב תושעל םתרמשו הב םתבשיו התוא 
.(םש) ".הבורמ הכאלמהו רצק םויהש אלא 
רומשלו עורזלו שורחל ,ץראה תא דובעל ךירצ 
תוכאלמ ןניה הלאו ,םילבחמה ןמ למעה תא 
ןבורב תושענו ,השודקה ןמ ןהב ןיא הרואכלש 
רשי ץרא תבישי" אלא ,םיינוליח םישנא ידיב 
בש תווצמה לכ דגנכ הלוקש איהש ,הלודג לא 

.(םש) ".הרות 

תא ורמשש םושמ םמויק לע ורמש רבייח ידוהי 
למס ןימכ םהו .םהילע הרמש איהו הרותה 
.ותרות תוכזב ידוהיה םעה לש יחצנה ומויקל 
רשה תא וליפא איבמ םתנומא לש ץצופמה לוקה 
תב לבא ,ץראה לע םתוכזב הרכהל ילאעמשיה 
הלא םתואל קר הרומש תוכזה - שרופמ יאנ 
רמולכ ,ארובה לש ונוצר תא םישועש לארשימ 

.םתנומא תא ושטנ אלש 

אוה .תיטנמור ןיידע איה ןאכ ןונגע לש השיגה 
לע רומשל ידכ רבייח ידוהי תדגאב שמתשמ 

תידוהיה הנומאה לש תופיצר לש ןיע-תיארמ 
תובשייתההו תונויצה רוד ,ןורחאה רודב םג 
ןיא רבייח ידוהי תדגאל וזכ השיג .תינוליחה 
הש םירחא םיילארשי-ץ-וא םירפסמ לצא אוצמל 
ומה תדוקנש םושמ ,םהירופיסב הדגאה תא ולע 
עדומ ןונגע םנמא .תיתד .דתיה אל םהלש אצ 
הינגדל םיליתש איבהל ךלוהש ימ ירהש ,ישוקל 

רפכל אלא הרות ידמול לש הבישיל ךלוה וניא 
ותפקשהמ תקנוי ןונגע לש ותדמע .ינוליח ירבע 
מב וריכזהל ילבמ ,וילע ץרענה קוק ברה לש 
הזה רודב יכ תרמואה הפקשה - רופיסב שרופ 
וצינמ לארשי-ץראב תינוליחה היישעב םג שי 
םשרג הבחרהב ךכ לע דמע רבכו ;השודקה תוצ 
תידוהי הקיטסימ לש תורשפא" לע ותסמב םולש 

שי וז הפקשה יפל .(1963 ,'ח תומא) "וננמזב 
םינימאמ-אלה םידוהיה לש תינוליחה היישעב םג 

תנווכמ איה םא ,יתד יוליג םושמ לארשי-ץראב 
רשימ םדא לכ ךכיפלו .הבושיילו ץראה ןיינבל 
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משיה רשה לש ותרדגה תחת לופיל יושע לא 

םידוהי לש תירוטסיהה םתוכזב קר ריכמה ילאע 
.לארשי ץרא לע תווצמ ירמוש 

טעמכ ,לק הכ ןורתפב ןונגע ןימאה םנמאה 
ןיב םיסחיה דיתעל רשאב ,תומכחתה לש ןורתפ 

ז ץראב םימעה ינש 

ולא" ץבוקב םפדינ "בהואל בייואמ" רופיסה םג 
םתסה ןמו ,1941 תנשב הנושארב עיפוהש "ולאו 
.ןכל םדוק תודחא םינש בתכנ ,ומדוקכ ,אוה ףא 
רתוי הברה ,השדח השיג .רייוצמ הזה רופיסב 
תולגל השק אלו .תיברעה הלאשל ,תילאיר 
ןונגע לש ותובשייתה ןויסנ תובקע רופיסב 
,1929 תוערפב ותיב תדידש ,1927-ב תויפלתב 

.1931 תנשב תויפלתב שדחה ותיבב רוגל ובושו 

תוחורה ךלמ היה תויפלת התנבנ אלש דע" 
וידבעו וירש לכו ,ץראה לכב םש לשומ 
עבו רהב םש םיבשוי םישקו םיזע תוחור 

,ץפח םבלש המ לכ םישועו איגבו העבגב קמ 
,(פ"ת ימע ,םש) ".ץרא הנתינ דבלב םהל וליאכ 
רפסמה ןמדזמ תחא םעפ .רופיסה תחיתפ ךכ 

ךא .וב רוגל ויניעב ןח אצומ םוקמהו תויפלתל 
רפסמה .וליפמו וידגב רזפמ ,ועבוכ קרוז חורה 
בוש ןמז תפוקת רחאל .םילשוריל ,ריעל רזוח 
םש םיקמ אוהו תויפלתל וילגר ותוא תוכשומ 
.להואה תא ליפמו הלילב תורה אב .להוא ומצעל 

תיבבו ,חורה ועיסמש ףירצב רזוח השעמהו 
ויתוריק תא ליפמו חורה אבו רפסמה הנובש ןטק 
לודג תיב קרש רפסמה חכונ ףוסבל .וגג תאו 
,םיבוט םילעופ רכוש אוה .חורה דגנ דומעי קזחו 
חורה אב .ןתיא תיב הנובו תודוסיה תא קימעמ 
ךרד חרפל הסנמו ,ןכשכ ומצע גיצמ ,וגהנמכ 
עטונ .חילצמ וניאו הלוענה תלדה ךרדו ןולחה 
אב ,סיהבגתמו םיחמוצ םהו ,תונליא רפסמה 
םיחיטמו תונליאה םירזוח ,םהב חיטמו חורה 
ךלוהו הנפנ אוהו ,חור דוע וב המק אלו חורב 

.ול 

הכמנתנ ךליאו ןאכמ" :רופיסה לש ומויס ךכו 
אוהש ליאוהו .ץרא ךרדב אבו חור לש וחור 
ךרדב ומע ינא ףא גהונ ץרא ךרדב ימע גהונ 
ונממ שקבמו ותארקל ינא אצוי אב אוהשכ .ץרא 
אוהו .תונליאה ןיבש ןגבש לספס לע ימע בשיל 

ןמ בוט חיר ומע איבמ אב אוהשכו .בשויו אב 
רחאמו .הפינמבכ יל ףינמו םיקמעה ןמו םירהה 
ול ריכזמ יניא רומג הבושת לעבכ גהונ אוהש 

ךלוהו ינממ שרופ אוהשכו .םינושארה וישעמ 
הונש ךרדכ ,אוביו רוזחיש ונממ שקבמ ינא ול 
,ונא םיבוט םינכש תמאבו .בוט ןכש םע םיג 
אוה ףאש רשפאו .הרומג הבהא ותוא בהוא ינאו 

.(ב"פת ימע ,םש)".יתוא בהוא 
הלא ,וידבעו וירש ,תוחורה ךלמ :רורב לשמנהו 

ועפ תא רוצעל ןיאו .ץראה יבשות םיברעה םה 
תיינבב ,חוכב אלא םתביא תאו תינסרהה םתל 
םילוכי םניאש םיחכונ םהש רחאל קר .ןתיא תיב 
,םיבוט םינכש םישענ םהו םחור תכמנתמ קיזהל 
ןכתייו ,םתוא בוהאל לוכי ידוהיה םדאה רשא 

.ותוא םיבהוא םהש וליפא 

יגה תובקע ויידע םייוצמ הז רופיסב םגש המוד 
הכ ןומע היה םולכ .תימיטפואה ,תיטנמורה הש 
תא ובהאי םיברעהש הבשחמ ידכ דע םימת 

ז םחוכ םוש לע םידוהיה 

לש ותושילתו "םולש תירב" .ד 

ט ס ב ר ה רוטקוד 
"אטוז שרדמ" "םיינזאמ"ב ספדינ 1930 תנשב 

רגו תשרפ" :םיפיעס ינש ובו ןונגע י"ש לש 
ימת הנש ינב םישבכ תשרפ"ו "שבכ םע באז 

סומלופל ידמל טלוב ןפואב םיסחייתמה ,"םימ 
.םיטסיפיצאפה "םולש תירב" ישנא םע ןונגע לש 
תוערואמ רחאל הזה שרדמה תא בתכ ןונגע 
,ולא תוערואמ .תויפלתב ותיב דדשנ םהב ,1929 
תשרפב םג םיעיפומו םירזוח ,המוד סומלופו 
ורב 'טסברה דרפנמ רוטקוד לש ויתועידו וייח 
ולחה םינושארה ןאמורה יקרפ ."הריש" ןאמ 
ליבקמ ותושחרתה ןמז .1949 תנשב םיספדינ 
תמחלמ ברע ןיבל 1936 תוערואמ ןיבש הפוקתל 
תדידש ןיינע םג רפסב רכזנו ,היינשה םלועה 
ותחפשמ םע רדה טסברה רוטקוד לש ותיב 
םע טסברה לש ובושו ,1929 תוערואמב ,העקבב 
םורדבש הנוכשל תוחורה ועגרנש רחאל ותחפשמ 

"הריש"ב הלועו ףצ ךכ .תויפלתל ךומס ,םילשורי 
םג שמיש רשא ןונגע לש וייחמ השעמ ותוא 

."בהואל בייואמ" ורופיסל דוסי 

כהו ,םיברעה םה הלא "אטוז שרדמ"ב םיבאזה 
"שבכ םע באז רגו תשרפ"ב .םידוהיה - םישב 

ןיב החיש ול תדחוימה הינוריאב ןונגע ראתמ 
תאובנ יכ ןעוט באזה .ץומא ןב והיעשיל באזה 
חקול יממ .הווהב תמשגתמ "שבכ םע באז רגו" 
עודמ ז םישבכה ןמ אל םא ויכרצ לכ תא באזה 
מה תומיל האובנ יהוז יכ איבנה רמוא ןכ םא 
איה האובנב ותנווכ יכ בישמ איבנה - יחיש 

םושמ יכ ריבסמו באזה הנוע - .םולש ימיל 

לוכי אוה ןיא "הדועסב ןיחישמ ןיא" תרימא 
תליכאב קוסע אוהש תמיא לכ םואמ בישהל 
והיעשי איבנה ינפלמ באזה אצויש רחאלו .שבכ 

,םהמ לכואו ףרוטו םישבכ רדע ךותל םנכנ אוה 
,תורכתשמו םישבכה רמצב ויניש תוזחאנש דע 
וניאש הכוב באזה ,םיכוב וללהו הכוב הז" זאו 
אלש םיכוב םישבכהו םולכ םהל תושעל לוכי 

".םגרהיו רוזחי 

ינב םישבכ תשרפ" שרדמה לש ינשה קלחה 
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הנטק תכ הסנכתנ" טפשמב חתופ "םימימת הנש 

תושגרתמש תוער תורצ לכ ,ורמאו םישבכ לש 
העפש תחא הייעפ רכשב אלא ואב אל ונילע 

התוא הקחמתנ אלש ןמז לכ .ורפסב היעשי 
המוקת וגל ןיא ,שבכ םע באז רגו לש האובנ 

".םיבאזה ינפמ םולשו סח 

הנכות תניחבמ הליבקמ שרדמה לש וזה השרפה 
רואיתל סנכ ותואב םיפתתשמה םישבכה ירבדו 

תירב" ירבח םתוא תא "הריש"ב ןוגגע ראתמש 
תנוכשב םהמ דחא לש ותיבב םיסנכתמה "םולש 

אלש ,הצע סכטלו גואדל ידכ םילשוריב היבחר 

:םיברעה תא םידוהיה הלילח וחפקי 
בשוי היהו םולש תירבב טסברה היה רבח" 
לע םיצעייתמ ויהש םולש תירב ירבח תובישיב 

תחא םעפ .םייברעה תא וחפקי אלש לארשי 
תכונחל וכרבל וירבחמ דחא לצא טסברה ךלה 
םילכוא םהש םע .היבחרב ול הנב תיבש ,ותיב 
אוהש וריבחב טסברה שיגרה םיחישמו םיתושו 

ותוא ,ול רמא ז רבד ךתוא עריא ,ול רמא .בצע 
רדה ידוהי לכ תאו יתואו ךתוא עריא רבדה 
לארשי ץראב רדה ידוהי לכש ,לארשי ץראב 
,הריש) ".איה ולש ץראהש יברע ילגר קחוד 

.(82 ימע ,1971 ,ןקוש תאצוה 

איה םימימת הגש ינב םישבכ לש הנטקה תכה 
םתיברמ ,"םולש תירב" ישנא לש תכה אופיא 
,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ישנא גוחמ 
םהל םירז ןיידע ץראה יאנתש ,הינמרג יאצוימו 
רעה הלאשל עגונה לכב םימימת םהו ,םישדחו 
דחא שבכ .םהיתונעט תא הצרמ ןונגע .תיב 
שאנ ןאצ ירדע םג" קוספה תא טטצמ הרובחהמ 

ונא"ש ןעוטו םישבכה דגנכ (יא לאוי) "ומ 
ורו האנ רמצב םיסכתמו תואנ תואלכמב םירד 

הרות םידמול ולוכ םלועה לכו בוט הערמב םיע 

םוקמל ףוזנ באזה" וליאו "השודקה ונתרות 
דמ) ".הער היחכ הדשב ךלשומו תוירבל ףוזנו 
ורמאב וירחא קיזחמ הרחמ רחא שבכ .(אטוז שר 
וישע ינפב ראפתהל םיכירצ םישבכה ןיאש 
.םישבכב וללה ואנקתי אלש ידכ ,לאעמשיו 
הערש העש יכ רפסמו החישב שבכ דוע ברעתמ 

ליא םכייח"ו הריש קרפ רמוא באז האר הדשב 
ולצא ךלוה יתייה ונושלב רבדל לוכי יתייה אלמ 

.(םש) ".וסייפל וינפל חטתשמו 
רשא ,ןפוד-אצוי שבכ ירבדב םייתסמ שרדמה 
שבכ ."רדע ותואל לגלגתנ תונערופה יפלשב" 

רחאל ומצע ןונגע לש ותומד-ןב הארנכ אוה הז 
דדשנה שבכה רמוא .תויפלתב ותיב דדשנש 

ריכמ ךניאש ירבח ךירשא" :ןסייפה שבכל 
,וסייפל באזה לצא תכלה אלו יבאז ןושלב רבדל 

דירש ךממ רייתשנ אל ולצא תכלה ילמליא 
רסוח .(םש) ".ךתמכח תא םירסח וניצמנו טילפו 

ףא ,תיברע רמולכ ,םיבאזה ןושלב רבדל העידיה 

םירזה םולשה יפדור לש םתושילתמ קלח אוה 
.ץראה תייווהל 

עוגפ ,ימיספה שבכה תא חיכומ ןסייפה שבכה 
שבכה הנוע .םירשכב אוה דשוחש לע ,תונערופה 
יאוולהו ,יתדשח אלש דע יתיקל רבכ" :דודשה 
בשוי יתייה ,הליחת (באזה תא) ודשוח יתייהו 
בשוי יניאו ירמצב הסכתמו ילש רידב וישכע 
טורמ ותוא אצי דימ .םכיתוצע עמושו םכמע 

.(םש) ".רעצב םהמ שרפו םהינפלמ 
ןונגע רזוגש ץרחנ טפשמב םייתסמ שרדמהו 
רחאל" :םימימתה םישבכה לש םתוסנכתה לע 

,ורמא .רבד ותואב ןודל ורזח םהינפלמ אציש 
ךשונו עקוב אוהש ,רשפא יא באזה לצא דליל 
לצא ךלנ אלא ,היעשי לש ותאובנ םושמ סעוכו 
חמב התלע ךכ ,םהל רמאנו םישבכה לכ ראש 
תונערופה תא םישבוכ ונא הז רבדבו ונתבש 

גרהש םשכ ונתוא גורהיו באזה ונילע הלעי אלש 

םיחמש תויהל םישבכה לכ םידיתעו ,התע דע 
תויהל וגב םירחובו ונישעמ תא םיסלקמו ונב 
שדוקה חורו .באזה יגפל םיבוט םיטילקרפ 
עפאמ םכלעפו ןיאמ םתא ןה (אמ היעשי) תחווצ 

.(םש) ".'וגו 
"אטוז שרדמ" תא ונינפב הלעהו בשש ,יאזע ןב 
רמוא ,(1972 ביבא) ו"מ "תומדש" תרבוחב 
לש ותסיפתו וז הינוריא יכ ד"היבלמה תרעהב 

ואיבה "אטוז שרדמ"ב 1929 תוערואמ תא ןונגע 
עגפנ ,"םולש תירב" ישארמ ,סנגאמ ל"יש ךכל 
בתכמ ונידיב רמתשנו .ןונגעל בתכמב ביגהו 
ריבסהל זרדזנ וב ,סנגאמל ןונגע לש הבושתה 
הלילח עוגפל ותנווכב היה אל יכ סנגאמל 

.שיאב 

ןיבל ןונגע ןיב ערק זא לפנ יכ רעשל שי 
הז ןיינעו ,"םולש תירב" ישנא ,וידידימ םידחא 

."הריש" תנבהל םג בושח 

רגו ,אוה הינמרג יאצוימ טסברה דרפנמ רוטקוד 
םמוקמ" .תיברע הבורש הנוכש איהש העקבב 
תנוכשב םיברעה םהינכש ןיב םיטסברהה לש 
תוערפל םדוק .ךלוהו רערעתמ ליחתה העקב 
ויהו ,לארשימ תבשוימ העקב ,דתיה ט"פרת 
ימבו םולשב םיברעה םהינכש םע םירד לארשי 

תחקרמ תיבבו םיעסונ ויה דחא סובוטבאב .רוש 

תוכרבו םהיאולחתל תואופר םיחקול ויה דחא 
לש וינזאל לארשי לש ויפמ תופפועמ ויה םולש 
.לארשי לש וינזאל יברעה לש ויפמו יברעה 

וכרבמ היה יברעה תא ךרבמ היהשכ ידוהי 
היה ידוהיה תא ךרבמ היהשכ יברעו תיברעב 
הז ןיכרבמ ויה דבלב הפב אלו .תירבעב וכרבמ 
רבכו .הרומג הבהאבו םלש בבלב אלא הז תא 
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ויהיש םיברעהו םידוהיה םידיתעש םיאבנתמ ויה 

ןתינ וניא הז רבד ,דציכ .ץראב תחא המוא 
םואתפ .ןוימדה חבט וליפאו ,לכשה יפ לע שרפל 
.ט"פרת תנש לש תוערפה ימי ואב םואתפ עתפל 

ובשיש םיברעה םהינכש ידיב ךפשנ לארשי םד 
לע םיברעה דחפ לפנ .םיבוהא םיחאכ םמע 

חרב םייברעה ןיב רד היהש ימ לכו םידוהיה 
העקבב םירד ויהש םידוהיה לכ וחרב .ושפנ לע 
בל דוע ורזח אלו הנוילעה העקבבו הנותחתה 

.(96 ימע ,הריש)".תויברעה תונוכשבש םהית 
ואמ ינפל םיברעל םידוהי ןיבש םיסחיה רואית 
רואב םזגומב תצק המוד רייוצמ 1929 תוער 
בוסה ותשגרה תא שיחמהל ידכ ילוא ,ילידיא 
שעגה רה תא ריכה אלש טסברה לש תיביטקיי 
שנו טסברהל ולזמ קהיש .תודמוע וילגר וילעש 
רחאל םג םלש וירפס רדחו המלש ותריד הרא 
הל תבשוי" .םתיבל םיטסברהה ורזח .תוערפה 

םיברע האלמ הנוכש ךותב טסברה תיב תחפשמ 
ש המ לכ וליאכ המודו האנ ןג ךותב האנ הרידב 
(.םש ,םש)".עריא אל וליאכ תוערפה ימיב עריא 
רחאל םיניקת תונכש יסחי רורשל ובש הרואכל 
יכ טסברה עדוי ובלב םלואו ,1929 תוערואמ 
ותואל המוד אוה ךכבו ,דוע היהי אל היהש המ 
ףא ,טסברה ."אטוז שרדמ"ב "טורמ שבכ" 

לש ךילהתב יוצמ ,"םולש תירב"ב אוה רבחש 
ליחתהשמ" .תיטספיצאפה ותדמעמ תוחכפתה 

םתחיש עמשו וידימלת לצא ברקתמ טסברה 
שויבו ץראב ןנובתמ ליחתה םהישעמ תא הארו 
בור ואר אלש המ הארו ויניע וחקפנ .היב 
המ ואצמ םיברעה תוכזב אל ,וירבח 
,ץראה ינוב בושייה ישוע תוכזב אלא ,ואצמש 

.תבשונ ץראל הממש רבדמ םיכפוהש 
".םימייק ץראה ינוב תוכזב םה ףא היבירחמ ףאו 

.(82 ימע ,םש) 
איה ,1936 תוערואמב תחתופה רופיסה תפוקת 

תופקתה חכונל םידוהיה לש הגלבהה תפוקת 
ילבמ ונא ירה" : הינוריאב בתוכ ןונגעו .םיברעה 

המכ ,ונא םיפי המכ ולוכ םלועל םיארמו םיג 
ונילע םיאב וליפאש ,תודהיה רסומ אוה הפי 

.(95 ימע ,םש)".םיקתוש ונא וגרוהל 
םה .וידימלת ינפב ופקונ טסברה לש ונופצמ 
שמתשהל תולילב םהידי םידמלמה הנגהה ירבח 

אינמרג תמחלמל בדנתנש" ,אוה וליאו ,קשנב 
לש היגטרטסאה לע רמאמ בתכו ןיז ילכב יקבו 
לע הנגהב ומצע בתוכ וניא ךאיה ,רסיק סנלו 
רנה ההמת - (83 ימע ,םש) ".וצרא לעו ומע 

.טסברה לש ותשא ,הטאיי 
הוונעב וידימלת םע רבדמ ,דיהשכ טסברה" :דועו 

ול השמיש הנושארבש וז הוונע .רבדמ היה 

ןיעמ וישכע ול השמיש תואשנתהה דגנכ םירת 

לש םשפנ תוריסמ תא האורש ,םירבד דחוש 
ףרטצהלמ טמתשמו ץראה תנגה לע וידימלת 

.(254 ימע ,םש) ".םהל 
,וישעמ לכב הלעב םע המיכסמש ,הטאיירנה 
לכש וז השא" :ותוטמתשהמ החונ הניא התעד 

רבד לכמ הלעב תא רוטפל תחרוט התיה םימיה 
רבד ונממ השרד ותדובע לוטיב םושמ וב שיש 

ינומיאל ףרטציש ,רמולכ .(83 ימע ,םש) ".הז 
.תולילב הנגהה 

גהל רקשמ טסברהש ךכ ידיל םירבד םיעיגמ 
גהה ינומיאב ףתתשמ לחהש הל רפסמו הטאייר 
הלילב רחואמ ובוש לע תופחל ידכ תאז לכו ,הנ 

שנועהו .ותבוהא ,הריש תוחאה םע ויתושיגפמ 
תונורחאה םימעפה תחאב .אובל רחאמ וניא 
הלילב רחואמ טסברה רזוח הריש לצא וירוקיבל 

,ןוסרכש רמומה ונכש םע דחי העקבבש ותיבל 
חצרמ לש וחדקא רודכמ םילצינ םה סנב קרו 
לש ורודכ יכ הנקסמל עיגמ ןוסרכש .יברע 
לולע אוהו ,יאכזל בייח ןיב ןיחבמ וניא יברע 
.ינויצ וניאו ידוהי וניאש ,רמומב וליפא עוגפל 
תואריהל הייושע דציכ ומצעל ןיימדמ טסברה 
יחצור לע םעז ואלמתי ויוולממ הלא :ותייוולה 

תירב ישנא םדגנכ"ו ,םימימתו םירשי םישנא 
וע ןיאש ,םהיתועדל קוזיח בוש םיאצומ םולש 
ירב תוליח לש םהיחמור ךמס לע בושיי םיש 
םיברעה םע תוותשהלו זרדזהל םיכירצו אינט 

.(266 ימע ,םש) ".ריחמ לכב 
הכיחש סדנהמב השעמ טסברהל תרפסמ הריש 

ימע ,םש) זע שוגיר הל םרגו וטושב התוא 
תהל טסברה תא ךשומ השעמה רופיס .(5-114 
ךייש אוה םג יכ ומצעל ותומדב ,הריש םע דחיי 
הגוסמ השאב טולשל םילגוסמה הלא םתואל 
טסברהב וב רזוח םלואו .לקמהו טושה תועצמאב 
תשרפמ האצותכ .היגוסב רמוק קחצי השעמ 
טעמכ אוה הרישל טסברה לש הרוסאה ותבהא 

ישה תאש ,קשנה .יברעה תיירימ הלילב גרהנו 
תא לטונו טעמכש אוה ,דומללמ ענמנ וב שומ 
לש ותומל םרג רשא לוחכמל המודב - וייח 

,הכלהכ וב שמתשהל עדי אלש םושמ רמוק קחצי 
רבגתהל םוקמב םינומירה תא ותועצמאב ררועו 

.םריבדהלו םהילע 

םע דחי עקתשהל ץפח אוהש טסברה לש ופוס 
איה םש ,םילשוריב םיערוצמה תיבב הריש 
אוה קר רייתשנ היבהאמ לכמש" ,תזפשואמ 
ץק .(18.5.72 ,ץראה ,ןורחא קרפ ,הריש) "המע 
לאידע לש ותועקתשהל המוד ןמיסב דמוע הז 
,"םלוע דע" רופיסב םיערוצמה תיבב הזמע 
יגה .רמוק קחצי לש ותומו ותועגתשה תשרפלו 
ןוטלשה חוכ םע ומצע תוהזל ףאוש ינונגעה רוב 
,לשכנ אוהש ופוסו ,םיילאפה םילמסב אטבתמה 
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םיכפהנ וללה םילמסהו ,יביסאפה ובצמב רתונ 
יברעה םויקל .ונברוח תא םיזרזמו ץעורל ול 
,ילאפה ןוטלשה חוכל למס אוה :םיגפ יתש 
תהל יוטיב אוהו ,("םושלש לומת") יביטימירפה 
לע םייאמש חוכל הז חוכ לש תינומידה והוכפה 

,טסברהש םושמ תאז לכו ,("הריש") םייחה 
ודועיימ קר אל חרוב .חרוב ,יביסאפה רוביגה 
עדמ שיא ,הנומא שיא ,ןמאכ םג אלא רבגכ 
תינסרהה התלועפו .ררופתמ אוה .הנגה שיאו 

ותוררופתה תא תזרזמ ותוישיא לע הבהאה לש 

תיפוסה תועקתשהה לע םולחל ותוא האיבמו 
אוה וילא ילוא רשא ןיינע .םיערוצמה תיבב 

.ןאמורה תליחתמ רבכ המכ 

קלח תחיקל ןיינעב טסברה לש ויקופקפ דגנכ 
דימ רבכ" רשא ,טכילגט דמוע הנגהה ינומיאב 
לכלו הנגהב ומצע בתכ ץראל הלעש רחאל 
ששוח וניאו ךלוה אוה חלתשמ אוהש םוקמ 
.הנכסה םוקממ וילגר תא ענומ וניאו ופוגל 
תלצמו תנגמש ,ןויע הכירצ הנגהה תטיש לבא 
לש ודי תפקות הניאש ןמז לכו ,תפקות הניאו 
אל םאו גרה גרה םאש ,הנוילעה לע ביואה 
ותוא םיחירבמ ,דיספה המ גורהל ודיב התלע 
.הנגהה איה תרערועמ ןכ םא .וב םיעגופ ןיאו 
םיצור ונא םאש םיביואל םיארמ ונייה םא לבא 

םיטוהל ויה אל םתומכ תושעל םילוכי ונא ףא 
תכיפש םיענומ ונא םיאצמנו ונמד רחא ךכ לכ 
ןיאש םיברעל ררבתנ אלש ןמז לכ .לארשי םד 
אבה ןיד םהב גוהנל םיכירצ רקפה לארשי םד 

.(311 ימע ,הריש) ".וגרהל םכשה ךגרהל 
הטאיירנה לש ,לועב תאשונה ,תינשקעה םתדמע 
ורופיס םויסב ןונגע לש ותנקסמל ההז טכילגטו 
תיבו ,חוכ היהיש ךירצ - "בהואל בייואמ" 
יהוז .יהשלכ הוולשל יוכיס שי זא קרו ,ןתיא 
טסברה רשא ,תיתרוסמה תינויצה הדמעה םצעב 
יצאפה ותושילת םעמ הילא וכרד טא-טא השוע 

הרבחש ,הרמת ותבב האג אוה םניחל אל .תיטסיפ 
הגלבהל דגנתמה ינוציק יטסיביטקא ןוגריאב 
קנתה תוינכות ןנכתמו ,הנגהה המיכסה הילעש 
טסברה לוכיבכ .ימואלה קבאמה םשל חצרו תוש 

עדוי אוה לבא ,הרמת לש הישעמ לע עדוי וניא 

אוהש ,חוכיווה .המע חכוותמו התפקשה תא 
רעה הלאשב וקוסיעש ןאמורב ןורחאה עטקה 
,ןונגע לש הינוריאל אלפנ יוטיב םג אוה ,תיב 
וריא ,ולש "הנידמה רפס" יקרפב ונשגפ הומכש 
יפלכ םג אלא םיבאזה דגנ קר אל תנווכמש הינ 
ידוהיה םעה יגיהנמ רמולכ ,םישבכה לש םהיעור 

.לארשי-ץראב 

שרדמ"בש "םימימת הנש ינב םישבכ תשרפ"ב 

ונל שי האנה המ" :ןסייפה שבכה רמוא "אטוז 
המכב וארו ואצ .םיעורה רחא םיכלהמ ונאש 

תא (חכ רבדמב) הז רבד ונל הלוע תושפנ 
ינשה שבכה תאו רקובב השעת דחאה שבכה 
רתמ םה םיאטוח םהשכו ,םייברעה ןיב השעת 
וא תבש םהל םישועשכו ?ונימדב אל םיצ 

אלא דוע אלו ,םישבכ םיבירקמ םה בוט-מוי 
בותכש ומכ ,םימימת אקווד םהל םירחובש 
םיררגנ ונא הז לכ רחאו .םכל ויהי םימימת 

".םיבאזה ןמ םיקחרתמו םיעורה רחא 

אל םישבכה ברקמ תונברק םיחקול םיעורה 
הו .םיבאזה םהב םיפרוטש תונברקה ןמ תוחפ 
לש םחוכיווב םג רזוח הז ןיינעו .רורב לשמנ 

:הרמת ותבו טסברה 

קורזל םיצור םיברעה ,דרפנמ אבא רמא" 
הרמא .םילגנאה תא קורזל הצור תאו םיל ונתוא 
שרפהה אוה הזו ,םיל אלו ץראה ןמ ,הרמת 
ונעפשהש ונא .רבדמה יארפ ןיבל וניניבש 
ןמ םתוא ונאצוה ,םלועבש תובוטה לכ םהילע 
םיבוט םידגבו עבושל לוכאל םהל וננתנו האלחה 
םהל ונדמעהו םהילע ויהש םיטוטרמסה תחת 

םה םישקבמ ונתוא ,םהיניע תא ואפירש םיאפור 
םה םיספרתמ םילגנאה ינפל לבא ,םיל קורזל 
םיברעה 'אבא ךל ינא החיטבמ הז רבד .םיבלככ 
ךרבלו תודוהל םה םילוכיו ,םיל ונתוא וקרזי אל 
.םיל םתוא וקרזי אל םידוהיהש לע הללא תא 
הרמא 1 ךכ ידכ דע ,רמאו ויתפשב טסברה ץייצ 
הלעמלו ךכ ידכ דע ,אבא ןכ ,אבא ןכ ,הרמת 
םידוהיה םה םינמחר ,דרפנמ אבא רמא .הזמ 

ךל רמוא ינא הז רבד לבא ,םירזכאתמ םניאו 
שכ .ומעל יובאו יוא רזכאתמ ידוהישכ ,יתב 
םירזכאמ םה םיעורג םירזכא םישענ םינמחרה 

תא ךאיה ,ןינעל רוזחנ לבא .םתוירזכאב ודלונש 
תא םג ץראה ןמ יאיצותש ךמצעל תרייצמ 
דציכ ךממ השקבב ז םילגנאה תא םגו םייברעה 
יתייה וליא 'הרמת הרמא ? דציכ - ז תאז ישעת 

ךרדב אל םוקמ לכמ ,ךל הבישמ יתייה המכח 
ךל יתרמאש המ לבא ,היהי ךכ יל תרייצמ ינאש 
.הארת ךיניעבש ךל החיטבמ ינאו ,רומגו יונמ 
ףאש יל חיטבהל ךדיב שיו ,דרפנמ אבא רמא 
ןורשכב יולת הז רבד ,הרמת הרמא ז הזמ הנהא 
הלודג האנה יל תראתמ יניא ינא יניעב .ךבל 
אבא רמא .םעל תומוצעתו זועו ימואל ןסוחמ 
יטירבה דיקפה ותוא לש ומוקמב רמולכ ,דרפנמ 

ןטסינויזיביר אובי ןודנולבש לפאה ףתרמה ןמ 
גמ וא אטילבו ןילופבש תורייעמ וא אסידואמ 
ילע המ יל רמאי אוהו םירעש האממ וא איציל 

לש יוג טילש ,יתעד תא ךל דיגא .תושעל 
ןוטלשה תוואתש ןוטלשב הליגרש תטלש המוא 
לכש ידוהי רוחבמ יניעב הפי הקחמנ רבכ הבש 
ימע ,םש) ".וב תוררועתמ תוערה תויציבמאה 
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יפדור ,וירבח לעו טסברה לע ןונגע גלגלמ םנמא 
םג ןונגע גלגלמ גולגלה ךותב לבא ,םולשה 
הפקשה ךותמ אל דצה ןמ דמוע ראשינש ,ומצעל 
וריאה ותדמע ינפמ אלא תינורקע תיטסיפיצאפ 
ןונגע אוה חקיפ .םייח תפקשה םג איהש ,תינ 

םיברעה םע םולש יבגל תוילשא .קוחרמל האורו 
תירב" ישנא ראשו סנגאמ ל"יו ןימינב 'ר חסונב 
תקדצה לש תולאש םג .ול ןיא םהימודו "םולש 
יצמ ןניא ץראה לע ונתוכזו תידוהיה תולחנתהה 
האולמב הז ךרוצל לבקמ אוהו רחאמ ,ול תוק 
תחת" רופיסב וניארש יפכ ,תיתדה הקדצהה תא 

תינוליחה תידוהיה היישעה תא ללוכו ,"ץעה 
ךכבו ץראה בושיי תווצמ תחת לארשי ץראב 
לש הרוצ לכ יכ ןונגע עדוי .יתד םעט הל ןתונ 
םייברעה ץראה יבשות םע הבהא וא תונכש 

תיב ,הנתיא תיביטקא הדמע לכ םדוק תבייחמ 
הניחבמו .וטטומל לוכי תוחורה רש ןיאש ,ןתיא 
ןונגע לש תרחואמה ותדמע ןיב שרפה ןיא וז 
חקלמ שרופמ ןפואב תקנויש ,תיברעה הלאשב 

תיטסיביטקאה ותדמע ןיבל ,1929-ב ותיב תדידש 
לש התמיא לכב שח דנרבש אלא .דנרב לש 

ןונגע ןהב רשא םינש ןתואב רבכ תואיצמה 

רוגס ,יטנמור םולחב יורש ןיידע היה ריעצה 
,לארשי-ץראב ידוהיה בושייה לש ויתומא 'דב 
תרעפנה םוהתב ללכ טעמכ ומצע קיסעה אלו 
המיאב שיגרה רנרב .םימעה ינש ןיב תכלוהו 
רואמב והתעירכהו ףטחב וילע האב םרטב דוע 
דדשנש דע המיאב שיגרה אל ןונגע .1921 תוע 

.תואיצמל ויניע וחקפנ זא קרו ,1929-ב ותיב 
יאה וטבמ תדוקנמ ןונגע ןנובתמ תאז לכ םעו 
:המידק ףסונ דחא דעצ האורו תינקפסהו תינור 
במ םיעורג םה םיירזכא םישענ םישבכהש העש 

םידיתע .םתוירזכאב ודלונש םיירזכא םייח-ילע 

ןמ םג אלא םיבאזה ןמ קר אל לובסל םישבכה 
לכב יב ףא ,בהא אל םיעורה תא ןונגע .םיעורה 
ןיפצהלו ריתסהל בטיה חרט וייחב םסריפש המ 
ירבד םיצרופ "הריש"ב לבא .ותבהא-יא תא 

.שרופמב םירמאנו תרוקיבה 

ךואר-חמר הליג 

רבד תירחא — הריש 
(ןונגע י"של ".דריש"ב האירק) 

.א 

שארב ,ןבומכ סחיתהל שי ה ר י ש ןמורה לא 
תלעב תימונוטוא הריצי לאכ ,הנושארבו 
הארינ ךא .המצע לשמ תיטננמיא תועמשמ 
תנקסממו תמכסמ ,תמתוח תאז הריצי יכ יל 
ןתינ ךכיפל .ינונגעה הריציה ךילהת לכ תא 
געה הקיפאה לש בחרנה עקרה לע הב ןודל 
,התועמשמ אולמ לא וז ךרדב עיגהלו תינוג 

.ופוג ןמורה תולובגמ תגרוחה 
"ילאודיבידניאה ןורשיכהו תרוסמ" ותסמב 
ןיב ינגרואה רשקה לע טוילא .ס .ט רבדמ 
ותעדל .הלוכ תורפסה ןיבל תדדוב הריצי 
.דמיע האיבמה תיתונמא הריצי לש התעפוה 
ילאידיאה רדסב יוניש הירחא תררוג שודיח 
.ןמצע ןיבל רבעה תוריצי ןיב םייק היהש 
ךירצ שדחה תעפוה םע רמשיי הז רדסש ידכ 
.םייקה רדסב רתויב לקה ףא ולו יוניש לוחל 

םיכרעהו תויצרופורפה ,םיסחיה םירבוע ךכ 
שדוחמ םואת תילאודיבידניא הריצי לכ לש 
שי .םירצוי םה ותוא םלשה לא םסחיב 
יתלבהו דימתמה ךילהתב ןד טוילאש רוכזל 
סאנו תרגאנה ,תישונאה הריציה לש קסופ 
,תופוקתה לכ לש תפומה תוריצי לא תפ 
,הז דגנכ ,ונא .ךשמנו ךלוהה ךילהתב ןד אוה 
ותועדומ .ומויס לא עיגהש ךילהתב םינד 
ותריציכ בשחיי הז ןמורש ךכ לע ןונגע לש 
!תוחנה יתש ונל הריתמ הנורחאה תיפאה 
לעפמ עדומב ןאכ םתוח ןונגע יכ איה תחאה 
הל רשא היגולונמונפ תכרעמ םכסמו םייח 
התע ןתינ יכ איה הינשהו ,ותריצי השדקוה 
ךותמו הביטקפסרפ ךותמ תוריציה לע רבדל 
יוצמ .םלשה לא םיקלחה ןיב סחיה תקידב 
ןמור לש ושודיחו ותונוש ןיב קודה רשק 
!ןורחא ןמור אוה הזש הדבועה ןיבל הז 
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