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ראורבפב 1970  18 רבד ,

ונחנא אל  : ' בוטרב ךונח  רפוסה  ןותיעב  ול  דפס  ותרובק  םויב  .הריצי  עבשו  םימי  עבש  ןונגע , היה  ןב 82 
'... ךלה ומלוע  ִםע  ךלה –  ומלועל  אל  .ונתאמ  ךלה  אוה  ונממ –  םידרפנ 

תא בותכל  םיקיפסמ  ןיא  ןירלבל , םדא  ינב  לכו  תועירי , םִיַמְָׁשו  םיסומלוק , םימגאו  ויד , םימיה  לכ  ויהי  םא 
אצנ ונאו  .ןונגע  לש  םיעודי  אל  וא  םיחכשנ  םיריש  המכ  ותעשב  יתאבה  "ש  נוע גולבב  .ןונגע  לש  ויחבש  לכ 

.םירּכומ אלו  םינטק  ריש , יזורח  לש  םיקומיצ  ינש  דועב  הבוח  ידי  אופא 

1935 ידורב , םייח  ברל  השדקה  ריש  גלע :' שיא  יכנאו   ' .א
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ראורבפב 1970  18 בחרמל , , ' םלש םלוע  , ' בוטרב ךונח 

(, 1942-1868  ) ידורב םייח  ברה  ורבחל  השדקה  ןונגע  םשר  ( 1935  ) "ו צרת תנש  לש  תוכוס  דעומה  לוחב 
ןילרב ןקוש , תאצוהב  רבכמ  אל  הז  ספדנש  ןונגע , לאומש  לש  וירופיס  לכ  לש  ישימחה  ךרכה  חתפב 

ספדנ הז  ךרכב  (. 1935  ) "ה צרת
'. טושפ רופיס   ' ןמורה הנושארל 

ימי תריש  לש  קהבומ  רקוח  ידורב ,
להינו תנשב 1934  ץראל  הלע  םייניבה ,
', תירבעה הרישה  רקחל  ןוכמה   ' תא

, ןכל םדוק  םינש  עברא  ןילרבב  דסונש 
.ןקוש ןמלז  המלש  ידי  לע  ב-1930 ,
תיילע רחאל  םילשוריל  רבע  ןוכמה 
.ומע רבע  ידורבו  ןוטלשל  םיצאנה 

! ןאכ בותכ  המ  חנעפל  וסנ 
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: בותכש המ  הנה 
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ודובכ תלעמ  ינפל  יאובב  יתארי 

ראֹתו  רדה  אלל  וללה  םירופסב   

ודוס  יתמ  םעו  ןיכסה  לא  ירש  םע 

רהֹטל   םימשכ  שדקב  םתריש 

ידועמ  ןושל  לד  גלע  שיא  יכנאו 

גחה  תכרב  איבהל  יתבאי  ךא 

ידורב  םייח  יבר  הלֻעמה  םכחל 

גארפד  ןיד  תיב  באו  הבישי  שאר 

ןונגע  ש"י  וצרת           תוכוס  לש  דעומה  לוח 

 – דרפס לש  בהזה  רות  תרישב  וקוסיעש  ישה  לבקמל  יוארכ  וז  – השדקהב  הזירחה  לע  דיפקהש  ןונגע ,
םג אוה  ליִחְׁשְַהל .)' ַחיִש  ִיתֹוְצִפּב  ִיתֵאָרי   ' טויפה תא  ריכזמ  יאובב ' יתארי   )' טויפ לש  תורכומ  תואחסונ  הקיח 

, ךאלמה םע  בקעי  לש  וקבאמל  הרואכל  זמור  ןִיּכְסִה ,' לא  ירש  םע  : ' םינוש הרות  יקוספב  טטהלמ 
, ןווכתה וללה ,)' םירופסב   )' םירופיסה לעב  ןונגע  ךא  בל 29 ,) תישארב ,  ) לֵָארְׂשִי םשב  הנוכ  ויתובקעבש 
רפסמ חקלנש  יוטיב  אוה  ודוס ' יתמ   ' .ידורב לש  וקוסיע  םוחת  םיריש , ןושלמ  תינמי , שב ' לֶא ,' ֵירָׁש  ל' ןבומכ ,

טעמ .) ֵיתְמ  ומכ   ) דוס ינב  םיבורק  םירבח  אלא  םיתמ , םניא  ידוס ' ֵיתְמ  '. ' יִדֹוס ֵיתְמ  ּלָכ  ִיּנובֲעִּת  : ' טי 19 בויא ,

, ימצע חבש  םצעב  איה  ידועמ ,' ןושל  לד  גלע  שיא  יכנאו  , ' ןונגעל תינייפוא  - אל דואמה  לוכיבכ , תוענטצהה 
ןֹוָׁשל ַדְבּכו  ֶפ  הּ ַדְבכ  ּיִכ  םְֹׁשלִּׁשִמ ...  ּםַג  ְתִמ  לֹומּ ּםַג  ִיכֹנָא  םִיָרּבְד  ׁשיִא  אֹל   )' ונבר השמל  בתוכה  תא  המדמש 
ּיִכ ָהפָאְׁשֶָאו  ְִתרַָעפ  יּ ִפ  יּ : ' םילהת ירומזממ  החקלנ  יתיוואתה , העמשמש  יתבאי ,'  ' הרידנה הלימה  ִיכֹנָא .)'

טיק 131 .) ' ) ְִתבָָאי יּ ָךֶיתֹ  ְוצְִמל

ןמלש ידורב , לש  יתימאה  וראות  אלא  וניא  גארפד ,' ןיד  תיב  באו  הבישי  שאר   ' ץצופמה ראותה  ףוסבלו 
.גארפ לש  הבר  היה  ןילרבל ב-1930  ןקוש  ידי  לע  ארקנש  דעו  תנש 1912 
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( תימואלה היירפסה  ןורדבש , ףסוא   ) גארפ 1913 ידורב , םייח  ברה 
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םחנמ טפושל ד"ר  הדות  ידורב .) םייח  לש  ודכנ  אוה  יפר   ) ידורב יפרו  הרואיל  לש  םתיבב  הרומש  השדקהה 
.חונעפב עויסה  לע  ראב  םייח  רפוסל  הדות  ריבעהש ; ןייטשלקניפ 

1966 םהיללעמ ,' עורבו  םהיליבומוטבא  תמחב   ' .ב

ינויב 1929)  25 ץראה ,  ) םיליבומוטבאל םוסרפ  תעדומ 

אוה םג  ןונגע  ומכש  ִינְׁשַע , והיעשי  יתפצה  רפוסלו  יאנותיעל  הנעמב  ןונגע  טברישש  זרוחמ  ריש  דוע  הנהו 
תא אוצמל  יתחלצה  אל  רבמצדב 1912 ;  29 "ג /  ערת תבטב  "ט  יב דלונ  ינשע  ' ) ץא ' צוב הרייעב  דלונ 

.ץראהמ אלו  הלוגהמ  אל  ֹוריכה , אל  ןונגע  ירחא 1978 .) ותומ , ךיראת 

לש סמנ  הפק  רוצייל  לעפמה  לע  הרומג , תוניצרב  הארנכ  ןנולתה , ובו  זרוחמ , בתכמ  ןונגעל  בתכ  ינשע 
רחאל רגסנ ב-2014 , בגא  לעפמה   ) תפצ לש  שודקה  הריווא  תא  םהזמ  זאמו  תנשב 1956  םקוהש  תילע ,

(. הנש םישיש  טעמכ 
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( ףשכמה תימע   : םוליצ  ) 2005 תפצב , תילע  תשורח  תיב 

םסרפתה רישה  .םיעשעושמ  םיזורחב  ול  הנעו  יגולוקאה  ןוסאהמ  םשרתה  שממ  אל  ןונגעש  הארנכ 
.ומצע ִינְׁשַע  רביח  המותח  - אלה העידיה  תאש  רעשמ  ינאו  רבמבונב 1966 ,  25 רבד , ןותיעב 

, םיאנ םיפי  םלוכש  ךיזורח , ינועיגה 

.םיאכנ הגהא  ךמע  רבדא , המו  רמוא  המ 

, תנשל יניעל  ןתא  אלו  יוד , ילע  יבלו 

.תפצ שדוקה  ריע  זע  ריע  ותיחשה  יכ 

, המילכ התואל  יוא  השוב , התואל  יוא 

.המילקא תא  ותיחשהו  םידוהי  ואב  יכ 

, וניהלא ירע  לכב  םישוע  ןכ  םהומכ 

.ונזוע תראפת  ונדמחמ  םילשוריבו 

, תשעור ץראה  לכ  תאזה , ץראב  טקש  ןיא 
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, תשקנתמ שפנב  שפנ  בקעי , בוקע  חא  לכ 

, םהיליבומוטבא תמחב  םהיפשנ , תרעסב 

.םהיללעמ עורבו  םבל  תורירשב 

, עוגרמ ונתת  יתמ  וטוקשת , אל  הנא  דע 

.עוטנלו תונבל  וננובצעמ , חונל 
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רבמבונב 1966  25 רבד ,
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, תפצ תירפס   ) הבורקה התביבסלו  תפצל  ךירדמ  הלבקהו –  רהוזה  ריע  תפצל : ימע  אוב 
(1965
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