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םילדתשמ לכהש ,תדחוימ תוחיתמ הזיאל
יפ לע ףא ,ומצע אוה םגו ,הנממ םלעתהל ויריש תא חולשלו םישנאמ קחרתהל אוה

יאשר ,פורטנאזימ אוה םא .םעטב תופתוש

רפיס אוה .ותואנק םושמ ,ול השק הזכ רבדשץעימ ינניא לבא ,ראודה ידי-לע "תורבחמ"ל
,ןמרתלא יריש תא ארוק אוה וישכע יכ ,ילרומוה תצק םג ךירצ ןכש ,וז ךרדב תכלל ול
.וישכע דע םארק אלש ,יקסנולש ,רטומלרפ שהל ותוא חירכמ ינניאש ול יתזמר .םייחב

רקוח ,לאוש ,ונרבעב דואמ ןיינעתמ אוה קר ,סנואב תלעותו םעט ןיא .ונמע ףתת
.הבר הבשקהב בישקמו

בשייתנ ,ךכרתנ ףוסבל .בושחו הרופ ןוצרה
ןעמל בתוכ אוהש וריש לע רבידו ,ותעדב

8.10.39

".תורבחמ"

בשי ,רמיילש הפק-תיבל שוטר .י אב םושלש
דביכ אריפש .ויפמ הגה איצוה אלו םייתעשכ
רחאל ,שוטר .יל םיעגונה םיעטק ןאכ דע

ןשיע ,ןותע ארק .התש אל אוהו ,הפקב ותוא
.בלענכ בשיו עגפנ אריפש .דואמ ינבצע היהו

עגונ  -וניסחיב אבה קרפה .זירפמ רזחש
הפוח" ורפס לש רואל האצוה רבדב מ"ומל

שוטר .י ילא ףרטצנ התיבה תכלל יתדמעשכ

תרוצ לע דיפקהל )א :ויה ויאנת ".הרוחש

החישב חתפ םש ":יתניפ" הפקל יננימזהו

.ודי בתכב הלעה אוהש ומכ קוידב ,הספדהה

תורבחמ"ב ףתתשהל לכוי אל אמש  -הגאד
דחא לכ לש םלועה-תוסיפת ןכש ",תורפסל

רפסה לש תדחוימ הרוצ םג הצור אוה )ב
הנלופית אלש דיפקהל )ג .תכראומ היהתש

היה דוע לכ .ותסיפתמ תוקוחר םירבחהמ

.תוהגה שולש תוחפל שקבמ אוה ןכ .תואיגש

 ןירפלה לאירוא אוה יכ ועדי אלו ",שוטר"וישכע ,תועד-יקוליחמ םלעתהל היה רשפא

ףא ,ויאנת תא בל ץפחב יתלביקש וילאמ ןבומ

,יזעול םיריש רפס לש המגוד ול יתיארה

.דואמ ול השק  -רבדה עדונשמ

םג סיפדהל םיכסהו ויניעב ןח האצמ ותרוצש

תנגרואמ "הרובח" ונא ןיאש ,ול יתרבסה

רואל.אצי רפסה .תאז המגוד יפל ורפס תא

לש רשקו יתורפס רשק קר אוה וניניב רשקהו

תכרעמל בתכמ

).א"שת(  1941ראונאיב

 -רמועה" :ירפסב הבחרהב וראות םירבדה

קחצי די תאצוה '/ותירחאו תעיבתכ לש ותפונת

תדובעב םדוק דועו  218-215,ימע ,ם"שת ,יבצ-ןב
קיווצ תידוהי לש הרמאמל יתרעהל םוקמ תתל אנ
" (1971).וכרוע ןויצךב .שו רמועה" :ילש ר"דה
")ב"צרת-ט"סרת( ןונגע-תרוקיב לש התישאר"
.א"משת תבט תרבוחב םסרפתהש
וידנמ תידונ
ארהו שארה וניבשוש ,רנרב" :בתכנ הרמאמב
וז העד  97).ימע( "הפוקתה-תרוקיבב ןונגע לש ןוש
,היה ןויצ-ןב .ש .תקיודמ הניא ךא תלבוקמ םנמא
הבושת
ףאו ץראב ןונגע לש ןושארה וניבשוש ,עודיכ
לע הנושארה תרוקיבה .ןושארה ורקבמו וכרוע )תבט 'בוח 'ר( ירמאמ יכ ןיחבהל לקנש יל הארנ
,ןילי דודל בתכש יטרפ בתכמב תאצמנ "תונוגע" םינוויכה ירקיע לש םוכיס תריקס תניחבב אוה

.ח"סרת בא ב"י םויב ",רמועה" תכירעל ופתוש רת-ט"סרת :הכלהמב ןונגע-תרוקיבב ונמתסהש

לש איה ".תונוגע" לע סופדב הנושארה תרוקיבה

ותכב יתא אוהש ,בחרנו טרופמ רקחמ ירפ( ב"צ

,לוזגל ןיא .תובר םינש ךשמב ןונגע תרוקיב תא
,ןמכיפמ ןונגע-יוליג לש וז םינושאר--תוכז ,אופא

שאר ןיבשוש" ףוריצה  -ןינע לש ופוגל רשא
ודמעמל םחייתמ )!ידמ יצילמ םנמא אוהש("ןושארו

ןכתסהל אלו ,םייקה לע ךרבל ריהזש ימכ בשחנה
.אוה ןכ אלו .שדחה יוליגב

םדקומ לש רדסל אקווד ואלו )!ןיררוע הילע ןיאש(

ט"סרת תבט 'ה םוימ "םלועה"ב ןמכיפ בקעי עיצהל הנווכ לכ ןאכ התיה אלש ןבומ וילאמ ).םיב
הב םייובחש ,תחבשמ תרוקיב יהוז  (10.12.1908).תטרפמש הז ןיעמ ינדמלו קדקודמ יגולונורכ רדס
תוולל םידיתעה םיידוסיה רכיהה-ינמיסמ המכ רבכ
.ןירבוג 'פורפ

.ל .י לש איה "תונוגע" לע היינשה תרוקיבה
)ימויה( "ןמזה דה"ב )ץיבוכורב ביל קחצי( ךורב

איה םגו ,ץוצינ :תמיתחב ט"סרת טבש 'י םוימ
.תחבשמ תרוקיב

לעופה"ב ,תישילשה איה רנרב לש ותרוקיב

 (2.5.1909).ט"סרת רייאב א"י ",ריעצה

הפוקתה לש ןונגע-תרוקיבב רנרב לש יזכרמה
.רחואמו

יפורפ הטטיצ דבלב ולש הרומתה תאש ,טפשמב
ןושארהו שארה וניבשוש ,רנרב" :רמאנ ,ןירבוג

ותוא גיצהש אוה ,הפוקתה-תרוקיבב ןונגע לש
".יקסב'צידרב לש וכישממכ

קיווצ תידוהי
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