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( ימואלה םימולצתה  ףסוא   , רגולק ןטלוז  םוליצ :  ) 1935 התונביהב , םילשוריב  םהרבא  םרכ  תנוכש 

ינושרג הירמש  תאמ 

1947 םיבשותה , דקפמ  תויסיטרכ  .א 

םינומטה םיכמסמ  המכ  םה  הלאכ  .קתרמ  רופיס  רפסל  םילוכי  זא , - יאמ םימימשמו  םיביהצמ  םיכמסמ  םג 
דעו לארשי : תסנכ   ' תמזויב ( 1947  ) "ז שת תנשב  םילשוריב  ךרענש  םידוהיה , םיבשותה  דקפמ  תויסיטרכב 

תוקורסה הלא , תויסיטרכ  הנידמה .) תמקהל  םדוק  םילשורי  ידוהי  תגהנה  ' ) םילשורי תירבעה  הליהקה 
הבהא לע  רופיס  זוע  סומע  לש  ורפסל  רשייה  ונתוא  תוחקול  תולקב , ןהב  תופצל  ןתינו  הנידמה  ןויכראב 

.וב  תונטק  תוניפ  ריאהל  ןהב  שיו  ךכ ) רחא  תובר  תורודהמו  םילשורי 2002   ) ךשוחו

(, 69 מע '  ) הלואגו םהרבא  םרכ  תונוכשב  ךרענש  ןיסולכואה  םשרמ  תייסיטרכמ  חקלנ  ןושארה  ךמסמה 
ךכ םירדחה , ינש  תב  הרידב  םהרבא . םרכ  תנוכשבש  סומע 18  בוחרמ  ךכ )!  ) רנּזולק תחפשמ  המשרנ  ובו 

, ילתפנ תב  הקבר  ותשיא ' , ' רנּזולק ךכ )!  ) רדנסקלא ןב  הירא  הדוהי  החפשמה ' שאר   ' םיררוגתמ ןיוצ ,
.הנומשה ןב  סומע  דליהו 
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רתוי החונ  האירקל  םירויאה  לע  וקילקה 

לע ךא  הינפ ! היה  המש  אלהו  הקבר '  ' אוה םאה  לש  המשש  ועתפוי  יאדו  זוע  סומע  לש  ויתורוק  יעדוי 
ןמסומ ָהינפ  תא  רנזולק  הירא  שגפ  ןכיהו  יתמו  ךיא  עדוי  ינניא   ' ורפסב ןייצ  רשאכ  ומצע  זוע  הנע  וז  ההימת 

(. 163 מע ' ' ) הקבר ירבעה , המשב  תירבעה ] הטיסרבינואב   ] ןאכ המשרנש 

'. דליה תיב   ' םשרנ תעכ ,' דמול  "ס  יב הזיאב   ' הּדומעב .סומע  ךלה  וילאש  רפסה  תיב  ׁש  םֵ סיטרכב  ןיוצ  דועו 
ררבתמ ךא  .רפסב  זל  קרפב  הבחרהב  ראותמ  אוה  ןכש  בטיה , הזה  רפסה  תיב  תא  םיריכמ  ונאש  המדנ 

בושו , 320 מע ' ' ) דליה תדלומ   ' םשב הז  רתלואמ  רפס  תיבל  ארק  ורפסבו  אתרופ  קייד  אל  רגובמה  זועש 
'? תדלומ  ' וא תיב '  ' זא (. 351 , 342 מעב '

חלש וילא  רפסה  תיב  לש  ןוכנה  ומש  תא  חכשי  זוע , לש  ןקיידה  ויבא  רנזולק , הירא  הדוהיש  ןימאהל  השק 
יתש קר  ולעפ  דליה ' תיב  יכ ב' ורפסב  בתכ  זוע  .ןוכנה  םשה  חכשנ  םינשה  קחרממש  הארנו  ודיחי , ונב  תא 

, תירבזג תיאנסחמ , תלהנמ ,  ' םג התייהש  רפסה ,' תיב  תלעב  , ' ילאילחנ הלבזיא  הדמיל  התיכב א ' .תותיכ 
התיכ א' לש  תכנחמ  תופצר , תפטוש  תתרש , רפסה , תיב  תוחא  תעמשמ , "ר  סר דומיל , תוינכת  תזכר 

', הדלז - הרומ  ' וז התייה  ךמסמה –  םשרנ  הבש  הנשה  התיכבו ב – ' (, 320 מע ' ' ) תועוצקמה לכל  ונתרומו 
.רפסב  טל  - חל םיקרפ  תא  זוע  שידקה  הלו  הדלז ,'  ' תררושמכ םימיל  העדונש  ימ 
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( הידפיקיו  ) 1938 הדלז ,' - הרומ '

ודוד רנזולק , ףסוי  רוספורפ  איה  הרתוסמ  הבהאבו  לק  גולגלב  הבחרהב  זוע  בתכ  הילעש  תרחא  תומד 
' ףסוי דודה   ' תא זוע  ראית  אי  םיקרפב ט- (. 295 מע ' ' ) ףסוי דודה  לש  וילגר  רפעב  קבאתמה   ' ויבא לש 

.תוריסמב  ול  הגאד  רשא  ותשא , הרופיצ  הדודה  תאו  ץרענה 
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( בוחר ישיא  ) 1940 רנזולק , ףסויו  הרופיצ 

רנזולק םשרנ  הנונראו  תויפלת  קדצ , תבש  ףסוי , ןורכז  תונוכשב  ךרענש  "ז , שת דקפמ  לש  ףסונ  ךמסמ  ב
תיבל הרופיצ  ותייער  הרטפנ  "ה , שת ןויסב  ןכל , םדוק  םייתנש  ןכש כ ןמלא ,' ( ' רנּזולק דוקינה  םע  בושו  )
הדיתע ונורדמבש  םיתיזה , רה  ינפמ ש' וז , דצל  הז  ורבקנ  אל  םג  םהו  םיאצאצ , ויה  אל  גוזה  ינבל  קינריוו .

ריעהש ינפמ  הכז  אל  ךא  רבקיהל  ףסוי ] דודה   ] אוה םג  שקיב  ונורדמבו  רבקיהל  הרופיצ  הדודה 
(. 85 מע ' ' ) ןדרי תכלממ  ידיב  ותומ  תעב  התייה  תיחרזמה 

קדצילא היח  תויפלתבש  : ותיבב  םיפסונ  םירייד  ינש  ומשרנ  ( 80 מע '  ) תסטרכב .ודבל  רג  אל  רנזולק  ףסוי 
.םילשוריב  תירבעה  היסנמיגב  תע  התואב  דמלש  לאירא , הנבו  האושנ ) )
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לאלצב טסינויזיוורה  יאנותיעה  רנזולק , לש  ריעצה  ויחא  תייער  התייה  ( 1993-1900  ) קדצילא היח 
דודה םע  ררוגתהל  הלעב  תמכסהב  רובעת   ' היחש טלחוה  הרופיצ  תומ  רחאל  (. 1973-1884  ) קדצילא

וא בלח , סוכ  ומצע  תוחוכב  ומצעל  גוזמל  וליפא  לגוסמ  וניא  אוה  דוביאל , ךלי  אולה  אוהש  ינפמ   )" ףסוי
(. 75-74 מעב ' םג  ואר  רנזולק  לש  הז  ונויפר  לע  ; 68 מע ' "(' ) ברעב ותבינע  תא  ריתהל 

רשאב םייתפש  תוזלו  תוליכר  עונמל  דעונ  רנזולק  תיבב  םירוגמל  ןב ה-17  לאירא  לש  ופוריצש  ןכתיי 
לש תודחייתה  רוסיא  דוחיי – '  ' עונמל ןוצרב  תאז  ריבסת  רתוי  תכל  תקיחרמ  הרעשה  .ומא  לש  היעינמל 

היה רוסא  רנזולק  רוספורפה  לצא   )' תוקידאמ קוחר  היה  רנזולקש  ףא  .ותשא  הניאש  השא  םע  רבג 
(, 63 מע '  – וירמאמ ' לע  דוקשל  ףסוי  דודה  ןמ  הענמ  דימת  אל  תבשה  יכ  ףא  תבשה , תאצ  ינפל  ןשעל 

- הלעב דצמ  וא  יתד , תיבב  הלדגש  סינפיק ,) ןיול  לש  ותוחא   ) קדצילא היח  דצמ  העיגה  וז  השירדש  ןכתי 
.ויחא
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( סינפיק הנויצל  הדות  "ו ; סשת ןלוג , ןורי  היח , אתבס  לש  היתונורכיז   ) קדצילא היח 

תניצ . ' ןונגע רפוסה ש"י  אוה  אלה  ובבד , לעבו  רנזולק  לש  םסרופמה  ונכש  םג  םשרנ  ( 46 מע ' דקפמב (
, ןונגע ןודאהו  רנזולק  רוספורפה  םהינש , ושגפנו  עריא  םא  הטמסב  עגרל  הבשנ  תיטקרא  ןיסומינ 
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הזל הז  םילחאמ  ויה  םבל  קמועמ  יאדו  הלק , הדיק  הזל  הז  םיווחמ  םהיתועבגמ , תא  טעמ  םיהיבגמ 
(. 48 מע ' ' ) היישנה םוהת  תיעקרקב  םלוע  תחכִׁש  שחלב 

תובר םינש  ןתינ  רנזולק ' בוחר   ' םשהש ןבומכו  ׁש  –  םֵ אשנש  בוחרב  ןיידע  היה  אל  ןונגע  לש  דדובמה  ותיב 
': ףסוי לאומש  ןונגע  תיב  ןמוס כ' ןכלו  ךכ –  רחא 

.רנזולקל רוזחנ 

רחאמ , ' וייחב םיקהש  ןרקהמ  תוסנכהה  תא  קדצילא  היח  הלביק  (, 1958  ) "ט ישת תנשב  ותריטפ  ירחא 
1 תורח , רנזולק ז"ל ,' פורפ ' תאווצ  המיוק  ' ' ) ותשא תריטפ  רחאל  דוחיב  םינש , ךשמב  חונמב  הלפיט  איהו 

המישרב רנזולק  תא  קדצילא  הדיפסה  םיפתושמ  םירוגמ  לש  הכורא  הפוקת  רחאל  (. 4 מע ' ילויב 1959 ,
27 תורח , החיש ,' שיאכ  רנזולק  רוספורפה  )' תובר  םינשב  זוע  סומע  לש  וירואית  תא  המידקהש  תקתרמ ,

(. 3 מע ' רבמבונב 1959 ,
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( ףסא דוד  םוליצ :  ) תוחונמה רהב  רנזולק  ףסוי  לש  ותבצמ 

דימ .תויפלת  תנוכשבש  תיבה  תא  בוזעל  קדצילא  היחו  רנזולק  וצלאנ  ןיסולוכואה , םשרמ  רחאל  רצק  ןמז 
תיללכ הפקתמב  םיברעה  וחתפ  רבמבונב 1947 , "ט  כב הקולחה ,'  ' תינכות לע  "ם  ואב העבצהה  רחאל 
ותסיג ומעו  רנזולק –  רוספורפה  ומצעבו –  ודובכב  ףסוי  דודה   ' .לארשי ץראב  ןטקה  ידוהיה  בושייה  לע 
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תקתונמה תויפלת  תנוכשמ  ןורחאה  עגרב  טעמכ  טלמיהל  וחילצה  םהינש  קדצילא : היח  ויחא  תשא 
' מע ' ) תויפלת תנוכש  תנגה  לע  םחלנו  סייגתה  לאירא , קדצילא , היח  לש  דיחיה  הנב  וליאו  תפקתומהו ... 
םג ךשמ  תיתורפס  החפשמ  לש  אצאצל  האיכ  .קדצילא  לאלצבו  היח  לש  דיחיה  םנב  היה  לאיר  א (. 408
', תיזחה ןמ  הרזחב  , ' ןושארה ורופיס   ) תונותיעב םירופיס  םסרפל  לחה  ליגב 16  רבכו  םירפוס  טעב  אוה 

תמחלמב ויתויווח  לע  ססבתמה  ןמור  םסרפ  םימיל  (. 86-85 מע ' רבמבונב 1945 ,  8 םלועה , םסרפתה ב
לע רופיס  408 ב מעב ' ; 1953 ףסאיחא , םילשורי , תמחלמ  ימימ  רופס  אמצת : יכ  ברח   ) תואמצעה

(. הספדהה תנש  םושירב  זוע  הגש  ךשוחו  הבהא 

רנזולק רוספורפה  לש  הלודגה  ותבהא   )' רנזולק לש  ותומ  רחאל  קדצילא  היח  המסרפש  תונורכיז  קרפב 
בוחרב המחלמה  ימיב  םהל  אצמנש  ינמזה  טלקמה  לע  הרפיס  רבמבונב 1959 )  6 תורח , םילשוריל ,'

'. ז"ל ךכ )!  ) הקבר תרבגה  הדמחנה  תחראמה  , ' ותייערו הירא  הדוהי  ןייחאה  תיבב  הלואג , תנוכשבש  סומע 
עיגה יכ  רומוהב  ומצע  לע  דיעה  ןב 38 , זא  היהש  זוע , סומע  לש  ויבא  אוה  אלה  החפשמב ,' ריעצה  רבגה  '

': החמומ םימ  באושו  םיצע  בטוח   ' תגרדל

, תויפלתב תיבל  רוזחל  ולכויש  דע  הב  רוגל  תינמז  הריד  קדצילאו  רנזולק  ולביק  הנידמה  תמקה  רחאל 
רנזולק לש  הברה  ותגאד  לע  הרפיס  קדצילא  .ינדריה  ןויגילה  ידי  לע  תורידת  הזגפוה  ןיידע  הנוכשה  ןכש 

: שוטנה ותיבב  ריאשהש  םירפסל 

םילייחה ידי  לע  התנופש  תורידהמ  תחא  התייה  רוידל , התוא  ונלביקש  ףתושמ  חבטמ  םע  םירדח  ינש  תב  הריד , ה
המכ תויפלתמ  איבהל  החרכומ  ינאש  המ , יהיו  יתטלחה  םיטיהר ...  םוש  הב  ויה  אל  .ץראה  תא  םבזעב  םילגנאה 
, ךתודגנתה ליעות  אל  : ' רמאו רוספורפה  םק  ינתחקל , וטואה  אבשכ  רתויב ...  םיצוחנה  םילכ  תצקו  םיטיהר 

הזגפהה ונלזמל  הקספנ  התיבה  ונעגהשמ  םירפס ... ' המכ  איבהל  חרכומ  ינא  יכ  התיבה , עסונ  ינא  םג  הריקי ,
אלימו דמע  רוספורפה  .וטואה  לע  םיצפחו  םיטיהר  תסמעהב  תונתחדקב  ונלוכ  ונדבע  העש  התואב  .המלש  העשל 
תא קיספה   רוזחלו , רהמל  םילבסה  לש  םהיתורצפה  ירחא  קרו  .םירפסב  זגרא  ירחא  זגרא  האילפמ  תוריהמב 
איבהל ונחלצהש  ןונזמב  םרדסלו  םיזגראה  ןמ  םירפסה  תא  איצוהל  ליחתה  ואובב  ףכיתו  ...וטואל  ונילעו  הזיראה 

.ונמע

םע ררוגתהל  רזח  ףאו  המחלמהמ  בש  קדצילא  לאירא  .םלולסמל  םייחה  ורזח  רורחשה  תמחלמ  םות  םע 
רבמבונב  9 "ט ; שת ןוושחב  ז '  ) ריאמיחא "א  באל ינולובז  חנ  יאנותיעה  לש  ובתכממ  עמתשמ  ךכ  .ודודו  ומא 

 ... קדצילא לאירא  ויחא ] ןב   ] רסמ ב"א ךכ  תורח ...  רובע  םירמאמ  הירס  בתוכ  פורפהש ' יל  עדונ  (: ' 1948
תורח לש  ישיש  םוי  ןויליגב  רתוי , רחואמ  םימי  השולש  ןכאו ,  '. יששה םויל  היהי  ןושארה  רמאמה  הארנכ 

.' לארשי ץראל  הנכס  תקלוחמ –  םילשורי   ' רנזולק לש  ורמאמ  םסרופ  רבמבונב 1948 )  12)
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זוע : תאז  ראיתש  יפכ  ריעצה , קדצילא  לאירא  םג  ףתוש  היה  רנזולק  לש  תינמחולה  ותשיגל 

תויתואב ובתכנ  ותלדל  לעמש  תיבה  תויפלת , תנוכשב  רנזולק  תיבל  ובש  קדצילא  היח  ותסיג  םע  ףסוי  דודהו 
לאירא דבואה  ןבה  םג  המחלמב ...  קוזינש  תיבה  תא  ץפשל  םהילע  היה   תוישונאו .' תודהי   ' םילימה תשוחנ 

ןוירוג - ןב תא  תושק  םילימב  הזַבמו  םימיה  לכ  היה  חכוותמ  קרו  המחלמה , רחאל  ם  לשו אירב  אצמנ  קדצילא 
(. 434 מע '  ) ררחש אלו  תיבה  רהו  הקיתעה  ריעה  תא  ררחשל  היה  לוכיש  שפנה  בולע 

ויבאל שידקהש  רפסב  .ול  ויה  אלש  םינבה  תא  םיטעמה  וינייחאב  האר  ירירעה  רנזולקש  ענמנה  ןמ  אל 
ףילחת וירפסב  םג  האר  רנזולק  ךא  (. 153 מע ' ' ) יל ןבכ  רקיה  יחא  - ןב בוהאה , הירא  הדוהיל  ' בתכ : זוע  לש 
ואשיי םה  קרו  םה  יתומ  ירחאו  יַדלי ...  םה  ַירפס  אולה   ' .זוע ותוא  טטיצ  ירירע ,' ךלוה  ינא  אולה  ' םידליל :
תנשב רנזולק  לש  ותריטפ  רחאל  ךכ , ןיבו  ךכ  ןיב  (. 74 ' מע ' ) םיאבה תורודה  לא  יתומולח  תאו  יחור  תא 

.תויפלתבש תיבב  ררוגתהל  קדצילא  לאירא  רבע   1958

ותיירפס לעו  רנזולק  לש  ותיב  לע  והשמ  .ב 

( ףסא דוד  םוליצ :  ) "ט ישת תויהל  ךירצו  יוגש  טלשה  לע  ותומ  ךיראת  ומש ; תא  התע  אשונ  רנזולק  רג  וב  בוחרה 

ךובמ תדיח  ןימ   ' רענה סומע  ינפב  דימעהש  בחרנ  תיבכ  קרפב ט ' הבחרהב  ראות  רנזולק  ףסוי  לש  ותיב 
לש ומוכיסב  (. 63 מע ' ' ) תיבה תינבת  רשפל  תדרל  בושו  בוש  ץמאתמ   ' ומצע תא  אצומ  אוהו  הרותפ ,' אל 
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וב ויה  ינוניב ...  תיב  היה  הרופיצ  הדודהו  ףסוי  דודה  לש  םתיבש  עדוי  ינא  םויכ  : ' רגובמה זוע  בתכ  קרפה 
םינטק םינורדח  ינש  דועו  ינוניב  הניש  רדח  היהו  םיחרואה , רדחו  היירפסה  םה  אלה  םילודג , םירדח  ינש 

דעו םעטמ  דקופה  םכיס  הזה  טיעממה  רואיתה  תא  םג  (. 64 מע ' ' ) ןסחמו ןוטיקו  םיתורישו  חבטמו 
...אל ותו  אה  '. 4 : ' םירדחה רפסמ  םושירל  הדחויש  הדומעב  הליהקה 

תא ראית  םג  זוע  . (61-58 מע '  ) הבחרהב הראות  רנזולק  לש  קנעה  תיירפס  ותלוכתו , תיבה  םינפ  תמועל 
ולוקב הֶנתַמו  חצופ  היה  ףסוי  דודה  : ' תיבה ןמ  ותסיגו  רנזולק  לש  הזופחה  םתחירב  רחאל  םירפסה  לרוג 

םא עדוי  ימו  תויפלתב  וירוחאמ  ורתונש  ולש  ךרעה  ירקי  דיה  יבתכו  ותיירפס  לרוג  תא  תצק , ינייכבה  קדה ,
יפלא לע  םיאכנ  לוקב  ןקזה  רוספורפה  ןנוק  םיבר  תועובש  ךשמב  : ' ןכו (. 408 מע ' ' ) םתוארל בושי  דוע 

תונולחב םירודכ  ינפמ  הסחמכו  םיסרתמכ  ושמיש  וא  הפצרה  לע  וכלשוהו  םיפדמה  ןמ  ורקענש  וירפס 
(. 434 מע ' ' ) ירי תודמעל  וכפהש  רנזולק  תיב 
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דחא םש  אוה  תוישונאו ,' תודהי  , ' הסינכה לעמ  טלשה  .ט  " פרת תוערואמ  ירחא  תויפלתב  רנזולק  לש  ותיב 
תיבה  לעב  לש  וירפסמ 
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רנזולק הנוש : הרוצב  היירפסל  םרגנש  קזנה  תא  קדצילא  לאירא  ראית  תורח  ןותיעב  םסרפש  רמאמב 
תא ריתסה  אל  קדצילא  .ונילייח  ידיב  דדשנ  םירפס  לש  ןטק  רפסמ  קרו  וירפס  בור  תא  איצוהל  קיפסה 

': השובה תיברמל   ' םידוהי םילייח  םדי  וחלש  הבש  דחאכ , םיברעו  םידוהי  יתב  תזיב  לע  וסעכ 

' מע ראוניב 1949   4 תורח , ידוהיהו ,' יברעה  דושה  הזגפהה , תונברק  הנונראו –  תויפלת  יבשות 
ג 
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( ףסא דוד  םוליצ :  ) שדח ןיינב  םקוה  הפי , בייל  תניפ  רנזולק  בוחרב  ומוקמ , לעו  סרהנ  רנזולק  לש  ותיב 

ׁשה תימֵ תונשלבהו  ארקמה  רקוח  לש  ותיירפסל  םרגנש  קזנה  תא  קדצילא  ראית  וז  ותמישר  ךשמהב 
אל לגס  רנזולקכ , אלש  הנונרא : תנוכשבש  ותיבב  ( 1968-1876  ) לגס יבצ  השמ  רוספורפ  ברה 

ןמ םיבר  .גאוד  ןיאו  הבוטרה  הפצרה  לע  םירפסה  םיללוגתמ  התעו  , ' ןמזב ותיירפס  תא  ריבעהל  קיפסה 
ובנגנ  :' םירפסה 

14/18

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%A1%D7%92%D7%9C


תימולש ? אתבס  התייה  המכ  תב  .ג 

, רולסנ בוחרב צ' ךרענש  דקפמה  תויסיטרכ  ןומט ב בהבהצ ה ךמסמב  ונל  הלגתמ  תפסונ  עדימ  תסיפ 
ויבא דצמ  זוע  לש  ובס  רנזיולק –  רדנסכלאל  סחייתמ  ( 50 מע '  ) סיטרכה .סוארטש  בוחרכ  םויה  רכומה 

ןיול .) תיבל   ) תימולש ותייערלו  קדצילא –  לאלצבו  רנזולק  ףסוי  לש  ישילשה  םהיחאו 
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עודי בייל , הדוהי  זוע , לש  הבר  - אבסה לש  ומש  ךכ .)!  ) רנזיולק בייל  הדוהי  ןב  רדנסכלא  לש  אוה  םושירה 
ןאכ הלגתמ  ןמלז –  דוד  תולגדנב – ' המויאה  , ' תימולש אתבס  לש  היבא  םש  ךא  (, 107 מע '  ) רפסהמ ונל 
ומא - יבא םש  לע  דיוד  ארקנ  זוע , סומע  לש  ודוד  לודגה , םנב  יכ  רעשל  לכונ  םירוהה  תומשמ  .הנושארל 
יפב תומש ' תשורי   )' ויבא - יבא םש  לע  ארקנ  זוע  – לש  ויבא  הירא –  הדוהי  ריעצה , םנב  וליאו  (, 117 מע ' )
התייה ותבסש  ןייצ  ףא  גוזכ  םתורכיה  רופיס  תליחתבו  חי ,) - גי םיקרפ   ) םרואיתב ביחרה  זוע   (. 107 מע ' זוע ,

רדנסכלא אקווד  יכ  םשרנ  ונינפלש  ךמסמב  הנהו , (. 113 מע '  ) הלעבמ םינש  עשתב  וא  הנומשב  תרגובמ 
הריעצ רנזיולק  תימולש  המשרנ  ןיסולכואה  דקפמבש  ןכתיי  םאה  םינש ! שולשב  תימולשמ  רגובמש  אוה 

תרגובמ התייה  תימולשש  עדי  אלש  חינהל  הביס  ןיאו  הליגב  – קייד  זוע  םא  יתימאה ? הליגמ  רושעב 
אל יאדווב  תוימשר , תודועתב  טלחומ  ןומא  תתל  רשפא  יאש  תפסונ  החכוה  ונינפלש  ירה  ּהשיאמ – 

דימת זוע , ןייצש  יפכ  וז , אתבסל  תאז , דוע  .רקשל  ףאו  קומחל  תיעבט  הייטנ  שי  םהמש  םידקפִמ  יכמסמב 
התדלוה םויל  תימולש , אתבסל  הנטק ...  הנתמ  וזיא  תונקל  : ' הליג תא  תילולפאב  ריאשהל  ןיינע  היה 

 (. 584 מע ' ' ) דוסב דימת  רמשנ  ורפסמש 
םילשוריב 14 יח  רדנסכלא  םילשוריב : םהירוגמ  תונש  איה  םושירה  סיטרכמ  הלועה  תניינעמ  הדוקנ  דוע 

ןכתיי (, 129 , 110 מע '  ) תנשב 1933 םילשוריל  דחי  ועיגה  םהש  רפיס  זוע  תימולש – 15 . וליאו  םינש ,
ומשרנ םינושה  םירפסמהשכ  רזומ  רבדה  ךא  הטמל , וא  הלעמל  הנשה  תיצחמ  לוגיע  לע  רבודמש 
העיגה תימולשש  ךכל  תרתסנ  הביס  התייה  אמש  וא  סיטרכה , םשור  קייד  אל  ןאכ  םג  םאה  .דומצב 

? הלעב םדוק  הנש  םילשוריל 
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ספדנ ב-1961 רנזולק  רדנסכלא  לש  ויריש  רפס 
( ׁשֹונ תֹונָ רוקמ :  )

אוה םיינשה  םירג  וב  בוחרה  םש  םויסלו ,
, רולסנ בוחר צ' רמולכ , טירטס ,' לוסנשט  '

ובסש ןייצ  זוע  .סוארטש  ונימיב  ארקנה 
תטמסב הנטק  הרידב  ורג  ותבסו 

ןפואבש וז , הטמס  (. 568 , 133 מע ' גארפ (
גארפ קחצי  םש  ךכ על  הארקנ  יזוירוק 
.ב.א רפוסה  לש  ותבס  - בס הקטלפוא ,

.סוארטש בוחרמ  תאצוי  ןכא  עשוהי ,
םאות הר  ידבש םירדחה  ינש  ןומיס  םג 

' מע ' ) רדנסכלא אבס  לש  טניבקה   ' ורואיתל
135- מע '  ) אתבסה לש  הרדחו  ( 103-101

(. 133
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https://1.bp.blogspot.com/-2WRPA982ztc/XWpzQJVbqFI/AAAAAAACFfs/oBmkbtqZAuwg7WL4T6o9GErz6nz_DoaxACLcBGAs/s1600/klauzner-3s.jpg
https://prrozza.com/2014/11/28/54-%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%93%d7%a8%d7%9a/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%A4%D7%A8%D7%90%D7%92_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%98%D7%A7%D7%94


( הידפיקיו ינדריה ; רמת  םוליצ :  ) רולסנ ןו צ' ןוילעה ג' ביצנה  לש  ומש  תא  אשונה  טדנמה  תפוקתמ  בוחר  חירא 

___________________________

"ך נת רקוחו  ךנחמ  אוה  ינושרג  הירמש  ברה 
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