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רלשיפ-יקצמלד הכרב 

(ה"שת-ט"םרת)ןונגע לש םילימה רחבמב תורומת 

:יקצינבר אנח עשוהי לש ויתולאשל בתכמב םירפס רכומ ילדנמ בישה 1906 תנשב 

ןושלכ רבדל ליחתמש ןטקכ אלא תיתורפסה יתדובע תישארב יתייה אלו [...] 

בוט ןיב לידבהל ול תדמוע ותמכחו תעד ףיסומו לדגישכו [...] וינמואו וירוה 

,קורמש) .ק"ודו [...] ומצעל ןונגס ול הנוקו תרבגתמו תכלוה ונושל ףא ערל 

(67 ימע 

רואיתל ןונגע םג שרדנ ,ד"ישת לארשי יסרפ תקנעה סקטב ,הנש םישימחכ רחאל 

؛וירופיס ןושל 

ךכ .הז לע ץורית יל שיש אלא םיארי ירפס ןושלב בתוכ ינא תמאב [...נ 

םיבתוכ הכרבל םנורכז םישודקה םינואגה יתובא ויה ךכו אבא תיבמ ינלבוקמ 

ץמש לכמ הקונמ יניא ינא ףא [...] לבא [...] םיחותפ םהירפס ןיידעו 

הז") .יב הדורו תדרמתמ תוינרדומה קרמתהל הצור יניא וליפאו ,תוינרדומ 

(43 ימע ,ימצע לא ימצעמ ,"הנש םישמח 

תפשוחה המוד תירוטסיה-תיפרגויב תנוכתמב הרואכל םייונב ןונגעו ילדנמ ירבד 

ונונגס תודלות תא דימעמ ילדנמ םלואו .הנורחא ןושלל הנושאר ןושל ןיב רעפ 

יביכרב ןנובתמ ןונגע וליאו ,תישיא תואמצע תגשה הדעיש תיכרע תוחתפתה תקזחב 

1.סונא לומ יוצרבכ ,ףלוח לומ תורודל דמועבכ ,לפט לומ רקיעבכ ונונגס 

שודיח הארנ ,תינרדומה ןושלה ינויפא תא ןונגע לש ינגעלה וחוסינמ דמלנ םא 

םילילצ קחשמו - 2ןורדמל םג זמורו תיזעול הליממ רוזגה - קרמתהל ,ןושל 

ןולימל דחויש בשומב ,ז"נשת ,תודהיה יעדמל רשע-סינשה סרגנוקב האצרהב ותדוסי הז רמאמ 

ןושלל הימדקאל יתדות .הנש םיעשת ול תואלמב םייח-ןב 'ז 'םורפל שדקוהו ירוטסיהה 

רתסאלו ,בל ץפחב םתרזע תא יל וטישוהש ירוטסיהה ןולימה לעפמב יירבחלו תירבעה 

יתוירחאב אוה בותכה לכ הז םע .האצרהה חסונ תא הנקיתו הנמאו הארקו החרטש גרבתלוג 

.םילימה ישומח יניינעב עדימ יטרפ תמלשה לע קרב רדמסלו א"יזמ ןוכמל םג הדות .דבלב 

תאו תוריציה תומש תא אלא ,םיאלמ תומוקמ יארמ ןייצל אלש יתרחב האירקה ףטש םשל 

הימדקאבש ירוטסיהה ןולימה הגאמ תרזעב אוצמל רשפא תואבומה בור תא .דבלב ןהיכיראת 

.תירבעה ןושלל 

.67-65 ימע ,ט''לשת ,ןדס ؛24-23 ימע ,דקש ؛192-180 ימע ,ח"לשת ,ןודא-רב םג האר 

.(313 ימע ,ה''כשת)ירניבא בתכ ,"ינורדמ אלא ,ינרדומ ארקת לא" 

 iMiyjV 64-45 ימע ,(ג''סשת) הס

This content downloaded from 
�������������154.59.124.85 on Mon, 15 Mar 2021 06:26:55 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



[2] רלשיפ-יקצמלי הכרב 46 

ינרדומה תא ןייפאל אופא רחוב ןונגע 3.הדור םעו תדרמתמ םע הלא תא רשוקה 

.הדיריו תוצירע ,דרמ ול סחיימ תעב הבו ,םיינשרד ןושל יקחשמ תועצמאב 

םע ,ןכל םדוק םינש תורשע וילע החתמנש תרוקיב לע ןונגע ביגה ולא וירבדב 

לע םג םירקבמה ותוא ונד הפוקת התואב .לארשי ץראב םינושארה וירופיס תעפוה 

םייטסינרדומה םיטקפאה" לע םגו וירופיסמ המכב "תישרדמה היסומלרדנאה" 

,איהה תעה ירופיס .(ןושאר קרפ ,ד"משת ,קיווצ-יולה)םירחאב "םייטסינויסרפמיאה 

.(רפסמב רשע-העשת) "ופי ירופיס" םינוכמ ,ג"ערת דעו ט"סרת ןמל תערתשמה 

לעפמבש השדחה תורפסה ןושלל רודמה םינש המכ ינפל חתפ וז םירופיס תצובקב 

םינושארה םיחפנה תאוושה .ןומע יבתכ לש ינולימה דוביעה תא ירוטסיהה ןולימה 

תרשפאמ - םירחא םירבחמ םע ףאו - םירחואמ םירופיס םעו םירחואמ םיחסנ םע 

דוסיבש םילוקישה רחא תוקחתהלו הנתשמה "תוינרדומה" תדימ תא דומאל ונל 

לולכשב םדקתמ ןונגעש לככש תודמלמ תורומתה .םהיתונושלב ולחש תורומתה 

ךא ,תיתורפסה ותדובע תישארב טקנש "םיינרדומ תונושל" חנוז ןכא אוה ונושל 

םוצמצה דצב .םיארי ןושל ינייפאממ םיבר וירוחאמ ריאשמ םג אוה העש התואב 

שוביג .םיטסקטב דומילו ןושלב העידי - דומילו העידי ףיסומ אוה הזה לופכה 

םג םהינשמ והשמ סוכינבו םיבטקה ינשמ תוקחרתהב אופא ךורכ תילוגסה ונושל 
4.דחי 

לש ותספדה המייתסנ הבש הנשה איה ןוידבש הפוקתה תא תמתוחה ו"שת תנש 

ירופיס לש ןושארה סוניכה איה ,ןילרב תרודהמ לש (םושלש לומת)ןורחאה ךרכה 

.ןונגע 

ובשחנ (ד"נרת) "שרדמה תיב ףס לע" הנושארה םעפב ספדנשכש דיעמ רנזולק 

,"םירומג םימזירברב" ןנער ןויגהו הירופ הבשחמ קילאיב לש םיירופטמה ויפוריצ 

דוע (ז"ערת)הנש םירשעכ ירחא םג .(4-3 ימע)"םהילע עורקל יוארש" ורבסש ויהו 

תויטנדקד םע םתוא םיכרוכה שיש) םיירופטמה םישומישל תרוקיב ידה ועמשנ 

:(תיטסילובמיס 

,ונישדק יבתכב ןרדסכ תואצמנה תובית שלש םיתש ונממ שיא בותכי םא 

םא ,םלוא .םיקוספ יאצחו "הצילמ" בתוכה ,ןשיה רודמ אוה "ליכשמ" אלה 

(38 ימע ,ןיקריס) .ינרדומ רפוסכ ללהתי וניתובא והועדי אל ןונגס רחבי 

םדז ןוגכ ,שגרו םרז םילימב ירופטמה שומישה תא יאנגל ןיקריס ריכזה ךשמהב 

.(ימצע לא ימצעמ ,"ןימינב 'ר םשלד^^ .3 
רדאב ב"י ,םולש ؛ 184 ימע ,ח"לשת ,ןודא-רב לש תפסב םיאבומה רימש השמ הבד םג האר .4 

."תרוסמה שיאו ןמאה" קרפה ,יב 
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47 (ה"שת-ט"סרת)ןונגע לש םילימה רחבמב תורומת [3] 

ןושלב ותארוה שגר" :רבד לכל תוינולימ תורופטמב ןה ונימיבש בל ישגר וא טייחה 

ונושלב םג ,ןכאו ,(םש) "תינפוג השגרה ל"וח ירבדבו [...] הלומה ,ןואש :ארקמה 

(ט"סרת ,םירמ לש הראב) בבל ישגר :םימוד םיירופטמ םיפוריצ ושמיש ןונגע לש 

לש ונושל הברהב הלדבנ אל וז הניחבמ .(ג"ערת ,הרוחשה הפוחה) םייחה תמרזו 

תפוקתב (הרישב קר אלו) םירפוסה יריחב לשו הנרדומה יצולח לש םנושלמ ןונגע 

:הל םדוק ףאו ,הייחתה 

לזנ :קילאיב :(ב"ערת ,יבכוכ לא) הענצב הכפמה עובמ שחלכ :ןויצ-ןב 'ש 

לוקכ הכפת הרישהש הצור יניא :ןונגע ;(ח"פרת ,יבא)םיתפש שחל שרח הכפיו 

םיבר םימ לוקכו ;(ע"רת ,[ןויצ-ןב 'ש לע] םירבדו וק) רהה דרומב םיבר םימ 

5.(םש) הכפמ ראבה תריש ;(ט"סרת ,םירמ לש הראב) לוקה הכפי 

םהיללצ םיגרוא :קילאיב ;(ג"ערת ,לצא) םיסומכה וירוהרה תא גרואו :ןיסנג 

הראב) םתפוח וגדאי הליל ירורהז :ןונגע ;(ו"ערת ,האור ןיאבו דחא דחא)ירוח 

.(םש)רימט שגר לש טוח תוגרואו ;(ט"סרת ,םירמ לש 

:ג"לי ;(ו"לרת ,םירוענ תואטח) רהנ ימב וללצ תוחתורה יתועמד :םולבניליל 

תועמד :ילדנמ :(ם"רת ,ןוטיילפ לש תיחולצ) תוחתור תועמד יסיסר ףיערהלו 

העמד יסיסר ינש :קילאיב ;(ט"סרת ,םינצבקה רפס) יניעמ תורשונ תוחתור 

:ןונגע ;(ב"סרת ,ידבל) תחתורה איהה העמדב ;(0"רת ,ויתס םויב) םיחתוד 

;(ג"ערת ,בקעי המלש לש ותטמ) וניע תב ןושיא לע העפעפ תחתוד העמד 

.(ב"ערת ,רושימל בוקעה היהו)ויניע תא תוחיתרמ תועמד 

היה ,לשמל ,רוחצ ראותה םש .רודה ןושל תא ונייפא םיירופטמ םישומיש קר אל 

ירופיסב םימוד םירשקהב שמישו ,(הלכשהה ירפוס לש םנושלב םג)ןבלמ ףידע 

:(לאמשמ)ןומעו (ןימימ)ןיסמ 

תורוחצ תולצבח תרתע :תוליל / םיהכה םיחרפה ללשב רוחצ חרפכו :לצא 

.רוחשה ץיצעה בלב הנעוגת 
תודג לע םירוחצ םירובדב :תוליל / םמוד הב םיצחור םירוחצ םירפרפ :םרטב 

.םירוחשה םילחנה 

הרוחצה ודי תש ןמענ :תוליל / הכוראו הרוחצ די התוא וינפל הפרפרו :םרטב 

.תורוחצו תוכר םינפ :ירשת / רוחצה החצמ :םרטב 

.םירוחצ תעצומ הטמ :םירוחצ תותסכו םידכ :ירשת / הרוחצ הטמ :םרטב 

הרצוצחה ,קילאיב)"ףלז יאשח ןוגי" ؛הוושה םיחופטמ םישומישב הליזנה ילעופ תצופתל דוע .5 

היניע" ,(ג"ערת ,לצא ,ןיסנג)"בלה תא תשבוכו תפלוזה תיתניגנ הימה" ,(ז"ערת ,השיבתנ 

,ןומע)"תובצע םיפיערמ תיבה תוריק" ,(ץ"רת ,העבראו השולש תדגא ,קילאיב)"ןוגי ופיערה 

.(ט"סרת ,תונוגע 
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[4] רלשיפ-יקצמלד הכרב 48 

םילימ ןה םייטאופ םילוקיש יפ לע םירחא םירפוסו ןונגע ורחבש םילימ דוע 

,םירורהז ,םירירפצ ,םירידפש ןוגכ ,םירוציע תלפכה תועצמאב ןהילילצב תוטלבתמה 

,עפעפמ ,ץבצבמ ,רפרפמ ,ףרפרמ ؛םילזלז ,"יסיסר ,יללט ,יללצ ,םיביבר ,םירירבש 

,לחלחכ ,תילולפא ,ילולפא ؛קשקתשמ ,ףרפרמ ,שרשרמ ,גשגשמ ,ץנצנמ ,עבעבמ 

6.דועו ירורחש ,דורווה ,בהבהצ ,קרקרי ,רפרפא 

"םיביבר" תומשה םידמלמ הפוקתה תורפס תא ןייפאמ הז םילימ גוס המכ דע 

קבק ןרהא לש תרוקיבה רמאמל "םירירפצ" ,(ד"ערת-ח"סרת)רתב לש תעה בתכל 

ס"ערת) טרופפר החמש רכזל יתורפס ץבוקל "םיללצ" ,(ד"ערת ,ריעצה לעופה) 

תנשב םשה ותואב הפוסאו ,ד"ערת) יקסננזופ םחנמ לש רופיסל "םירורהז"ו 
.(ז"פרת 

,הנטקהה תא םג העיבמ הלפכהה תורחאבו ,תויפוטמונוא ןה הלאה םילימה תצקמ 

לש םנושלב המודה שומישה לע שגדה םשוה תואמגודב)םהינוגל םייניב יעבצ ןוגכ 

:(םירפוסה 

؛(ט"סרת ,םרטב)לחלחכ דא ושאר תא [...] תוריתכמ [...] תלכתה תורמתו :ןיסנג ٠ 

בתכנ ,חיפסמ קרפ)לחלחכו לק ןשע :קילאיב ;(םש) הרורוחה ולש דאה תרשח 

,שאה תליגמ) םיקמעב וטשפ םירורוח םידא ؛(ז"צרתב ספדנ ,ח"סרת םדוק 

:ןונגע ;(ע"רת ,םימל םימ ןיב)ונביבסמ היה לחלחכו םח דאו :רתב ؛(ה"סרת 

יבע לש םירורוחה םהיפוג ;(ב"ערת ,ירשת)ןותלקע לתפתמ ההכו לחלחכ ןשע 

.(ט"סרת ,תונוגע) הלילה 

תופשהו תויורפסה תעפשהב םיבתוכה םירפוס ןייפאמ הנטקה אטבל ךרוצה 

קפנ תב ביכרה .ןונגע לע םג הלעפ ןירשימבו ןיפיקעבש העפשה ,שידייהו תויוולסה 

םיפוריצב (דחוימב טלוב דע אוה "יקסנולש ישודיח ןולימ") םירפוס ברקב אוה ףא 

לצא הקושת תב ,ילדנמ לצא חמצ-תב ןוגכ ,םירחא םיכרצלו הנטקהל םינשיו םישדח 

.(ז"ערת-ט"סרת) םהינש לצא (דה=) לוק תבו (הזומ=) הרישה/רישה תבו ,ןונגע 
:דועו 

םימ ןיב) ינקירו יתדמח קוחצ תבו [...] תורעוב-תורוחש םיניע תלעב :רתב ٠ 

؛(ג"ערת ,לצא) [...] תפרפרמה הרתוסמו הפוצח קוחצ תב :ןיסנג ;(ע"רת ,םימל 

:ילדנמ ؛(ב"ערת ,רושימל בוקעה היהו) תפרפרמו הלגתמ קוחצ תב :ןונגע 

ויעבצ ללשב ؛(ב"כרת ,א ,עבטה תודלות רפס)ןיע תב ידמחמ םילעיל ןנובתנו 

؛(ט"נרת ,ינע תוקת)יניע תב ידמחמ לע :קילאיב ;(ז"כרת ,ב ,םש)ןיע תב ידמחמ 

םיפוריצה גוזימ - (ב"ערת ,ירשת)ןיע תב ידמחמ ,יטוטאז ,יטועפ יוה :ןונגע 

.ןיע תבו ןיע ידמחמ םייארקמה 

'מע,ןוקבהארםתתפצלע.ה''צ^^ .6 
.63 ימע ,ףסוי-רב האר ןיסמ לע .213 
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49 (ה"שת-ט"סרת) ץנגע לש םילימה רחבמב תורומת [5] 

לכ רשא ,הבולעה ונתורפס"ל ןרנגע דנ ף"רת תנשמ "ונינקזבו ונירענב" רופיסב 

תינפת בקע - העשה התואב ."םיביכרו שוקלמ לאכ תינרדומ הלמל וכחי היארוק 

המכ לש השדח הספדה תארקלו (ט"משת ,קיווצ-יולה ؛דקש) ולש הקיטאופב 

ןהישומיש לע הלאה םילימה בור תא תומדקומה ויתוריצימ קחומ אוה - םירופיס 

תפלוז םוקמב הריאמ ןוגכ ,"תומימת" תופולחב ריממ אוה ןטועימ תאו ,םיירופטמה 

תלוחמ)7הגונ קוחצ תב םוקמב הגונ קוחצ ,(א"צרתט"ערת ,חדנה) תיאשח הדוא 

,לוחה תעבג / ירשת)גשגשמ גורתאה תחת חרופ גורתאה ,(א"צרת-ף"רת ,תומה 

לשמל ,ןמוקמב חינה ןהמ המכ תאז לכבו .רכו רוחצ תרומת ןבל ,(ף"רת-ב"ערת 

תא הניכ ןונגע ירהו ,(תיקורקריוא)תקרקרי התיה הסדה-רתסאש םושמ ילוא .קרקרי 

םעפב .(16 ימע ,יתריקי ןיילרתסא) הנוחו המש םוש לע "ילש תקרקרי" ותשא 

חסונה ילוגלג םיארמש יפכ ,קרקרי בוש בתכו וב רזח קוריב קרקרי רימהש הדיחיה 
:הלאה 

םיקורי תונוליוו < (ב"ערת ,ירשת)םהילע םיפוטש סולינ ילגכ םיקרקרי תונוליוו ٠ 

.(א"צרת ,לוחה תעבג) [...] םיקרקרי תונוליוו < (ף"רת ,לוחה תעבג)[...נ 

רוזיפב ךא ,ונושלב שמשל ,ןבומכ ,תופיסומ הלעמל ורכזנש םיגוסה ןמ םילימ 

םינתשמ ,יטסילאר יפוא ילעב הביבסבו רשקהב תועוטנ ןהשכ אליממו ,רתוי לודג 

:ןמשתו ןדועיי 

היהו)וייחל לע הערתשה ההכ תדודוחו ויתותפש לע הלע ירודכע ןבל ףצק ٠ 

.(ט"ערת ,רושימל בוקעה 

תורגרג יתשכ ןאשעש דע ויתואיפב לסלסמ ליחתהו קורב ויתועבצא תא חלחיל ٠ 
.(ד"שת ,תדמח לצא) 

ןיעבעבמ ויהו יפ דגנכ םייורש ויהו דכה יפמ םילועו םיכפכפמ ויה [תורפה] ٠ 
.(י"שת ,תרחא תילט) םילועו 

,בתכמה) קבא לשו םיקורמת לשו ךורח ןיזנב לש חח תב אלא םהמ רייתשנ אל ٠ 

.(י"שת 

.(ןובזיעה ןמ ,הריש) םוח בהבהצ הבע לקמו ינטבל רוחצ ישמ לש ץיק ידגב ٠ 

.ןמזה תב תואיצמל הקיזה לא רובענ ןמזה תב תורפסל ןושלה תקיזמו 

םישודיח םידעותמ ט"ערת תנשב לארשי pאב ספדנש (יקסבוזרג)רוג לש ונולימב 

הרואו (ג''ערת ,תוליל)שרע תריש הוושה טושפ ץשלב ص .7 
ולא)יאשח רואו (א"צרת ,םיבהא ירופיס) שרע ריש םהיפוליח םע (ט"ערת ,הדנה) תיאשח 

.(ב"שת ,ולאו 
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[6] רלשיפ-יקצמלד הכרב 50 

רופיסה תא הינמרגב ןונגע בתכ תע התואב 10.היידטמו 9ךוחמ 8,תנמש םהבו םיבר 

םיגשומה תא ןמסל תומיאתמ םילימ שפיחו (ף"רת תנשב ומסרפ)"ונינקזבו ונירענב" 

ןונגע ".דבלב תועמשמב םישודיח םהש ,ןוכעמו ליהא ,תינונמש ؛אצמו - הלאה 

לבא ,הייחתה תפוקת תא רקיעב ונייפאש םמוי ינב םילימ ישודיחמ עודיכ גייתסה 

תושדח םילימל וקקזנש הלכשהה תפוקת ירפוס ישודיחב תוארנ הלא ויתופולח 
וגהנו תונרהטב ונייטצה לבא ,תיעדמהו תיטסיצילבופה ,תיתורפסה הביתכה יכרוצל 

,דבלב ןהיתויועמשמ תא טיסהלו תורוקמה ןמ םילימ לואשל 

הניינע תינונמש ,תנמשב תינונמשה תא ןומע ףילחה א"צרת תרודהמב ,םוקמ לכמ 

לילכ ןונגע קחמ ןוכעמה תא 12.לוכה תלחנ זא התייה רבכ תנמש וליאו יחה ןמ ןמוש 

דימתה הלא תמועל ؛(ה"צרת) "טושפ רופיס"ב ךוחמ בתכ םימיל לבא ,הז רופיסמ 

רתוי רחואמ .הדוהי-ןב לש רצויה תיבמ היירטמב התוא ףילחה אלו ליהא הלימב 

,ןולל הטנ חרוא) םימשג לש ךכוס וא ,(י"שת ,םיסמה לע) "ךבו0 תא ףידעה 

תועמשמב שודיח איה ףאש ,(ב"ערת ,ירשת) ףנפנמה לע םג רתיו ןונגע 14.(ט"צרת 

הפינמ בתכ םינש שמחו םירשע רחאל לבא ,(ף"רת ,לוחה תעבג)התוא קחמו ,דבלב 

.ס"שת ,םושלש לומת) 

ןכ ומכ ؛םילימ לש ןפוגל תונורתפ הלאה םייונישה םינייצמ הביקע המגממ רתוי 

רצוא תקידב הז םע ,תיצוביקה ןושלה ןמ לדביהל ןוצרה םג קחיש םימעפלש רשפא 

םילימל ותודגנתהב יאנק ןונגע היה אל הליחתש תדמלמ םימדקומ םירופיסב םילימה 

לש טרטסבוסלו הפוקתה לש הנולימל תודע ןהו ןה תובר ןושארה םחסונבו ,תושדח 

היינש הספדהל דוביעב וליאו ומות יפל ןונגע בתכ הנושאר הביתכבש המוד .רפוסה 

ישודיחל וסחי שבגתהו ךלה ןמזה ךשמב .םתוא הפינו םישודיחה לא תעדה תא ןתנ 

cMeTaHan (תינלופ) smietana ,(שידיי)ענעטעמס ,(תינמרג) schmant םילימה ילילצל יוקיח 

השרו ,יונכשא-ירבע-יסור ןולמ ,(יקסבוזרג 'י תופתתשהב) הדוהי-ק ,א הוושהו .(תיסור) 

.ז"סרת השרו ,יזנכשא-יסור-ירבע ןולמ ,(רנתלק ,י תופתתשהב)יקסבוזרג ,י ;ח"פרת 

.בכ ,הל תומשל סולקנוא םוגרתב הרוקמ 

.פ ימע ,ח"כשת ,ןוויס האר .הדוהי-ןב לש קיתווה ושודיח 

.ד ,זנ הבר תישארב ;ב"ע טמ ריזנ ןא"ע וכ םיחבז האר 

םידכ" ,(ף"רת ,ןולשכו לוכש ,רתב)"...םיציב עברא לש התיבח הזל ,תנמש ןת הזל" :הוושה 

.(ץ"רת ,רעי לש בושיב ,זזה)"תנמש לש תוחלצו ץומח בלח לש 

םשגה ינפב ליהאמ" :שריפו ,(145 ימע) ךכוס דקינ ןויצךב .353 ימע ,ה"כשת ,ירניבא םג האר 

תכרעמה תבושת המסרפתנ (ו"צרת ןוושחרמב ט"י ,ץראה) "םעל וננושל" רוטב ."המחהו 

םוקמב 'ליהאי ודי לע שדוחמה םשה תא גיהנהל ותעצה" :הנושל הזו ,סילכמ 'מ לש ובתכמל 

[רזל םע ףותישב ,1927 ,ירבעיינמרג] רנייצרוט לש םינולמב .הלבקתנ אל הירטמו הישמש 

."דחי הירטמהו הישמשה תא ללוכ אוהו 'ךכוס' םשה ךכל עבקנ [1929 ,ירבע-ילגנא] ןמפוקו 

לומת"מ קלחכ הליחת בתכנ הז רופיס ."ןגנמה ןגנכ" רופיסב הישמש וליפא תחא םעפו 

התוא לש הפוסב הלוע היה המ תעדל ןיא וייח ירחא אלא ספדנ אלש רחאמ לבא ,"םושלש 

.245 ימע ,ל"שת ,ןוויס האר .הלימה 
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51 (ה"שת-ט"סרת)ןונגע לש םילימה רחבמב תורומת [7] 

,ירשת) הליחת ץמיאש תשרבמ תא 15؛"ימלשוריה גוחה" ישודיחל דוחייבו םילימה 

רכבמ אוה אלא דבלב וז אלו ,(ף"רת ,לוחה תעבג) רעש ילכב ריממ אוה (ב"ערת 

תשרבמב שמתשהל אלש דבלבו - םיינש תרעשמ - רגתשנ אלש קילאיב לש שודיח 

,ונינקזבו ונירענב)הכירדמ בתוכ םג אוה .(א"צרת-א"פרת ,םומ לעב הידבוע)םיינש 

תא םג .םישודיח ןהיתשו - ינולימ קתו שי רבכ הכדדמלש יפ לע ףא ,ןיסנגכ (א"צרת 

תוזחמ רבחמב אל א"צרת תרודהמב ףילחמ אוה (ף"רת ,ונינקזבו ונירענב)גרוטמרד 

ןויזח תא הייחתה תפוקתב הקחד 'המרד' תארוהב הזחמ .תונויזח רבחמב אלא 

."םירמ לש הראב" רופיסב ח"סרת תנשב ןונגע לש ונושלב השמישו ,תיליכשמה 

לדבה ןהיניב שיש רשפאו ןויזחו הזחמ םילימה וז דיל וז תוחנומ וז הריציב 

.הלש בותכה עצמה אוה הזחמה וליאו המיבה לע הגצה אוה ןויזיחה ؛תועמשמב 

לע .יאזחמ שודיחה לע האחמ ןיעמ היה תונויזח דבחמ ףוריצהש רשפא לבא 

תואחסונ יפוליח לש הרדסמ דומלל רשפא יא• ןרוצה ןמ ןונגע לש ותוגייתסה 

דנובה רבחב יאדנוב ,טסילנדוזב הפלחוה יאנותע 16؛"ונינקזבו ונירענב" רופיסב 

17.תיתרוסמה יקדנופב - תיליכשמה יאקדנופו 

םילימב ןריממו וירופיס לש םינושאר םיחסנמ תושדח םילימ אופא קחומ ןונגע 

18؛םיפוריצב רקיעבו תויזעול םילימב ,תונשי 

(ף"רת-ב"ערת ,לוחה תעבג / ירשת) ףא תחפטמ < הטחממ 

19(םש) הטיסרבינואב < ינומכחת תבשב 

(א"צרת-ף"רת ,ונינקזבו ונירענב)תואנ ויה תוחישהו < 20תוניגעמ ויה תוחישהו 

(א"צרת-ג"פרת ,הימי ימדב) לושיבה דדח/תיב < חבטמ 

(א"צרת-ט"ערת ,תודרומו תולעמ) תונובשחה לעב < ןובשח האורה 

(21דיה בתכב ןוקית ,ןולל הטנ חרוא) תיחשמ ילכ < םיחתות 

22(םש) םיצע לש רצוא < םיצע לש ןסחמ 

2ג(םש) המחלמ לש םינומיא < םינורמת 

.תוינפה דוע םשו ,רלשיפ האר 

.גרבנדלוג האר ;םירחא םינרוצ לש הפדעהמ םגו 

."םושלש לומת"ב יאנותעו "הריש"ב יאזחמ םילימה תועיפומ םימיה תוברב 

ישודיחמ רחבמב םיינושל םידוחיי לע" התאצרהב רומ הלילג םג הנורחאל הקסע הז אשונב 

ירבח לש ילארשיה גוחה ירבח לש רשע-הנומשה שגפמה תרגסמב "'הריש'ב ןונגע לש ונושל 

.(2002 לירפאב 4) ב"סשת ןסינב ב"כ ,תונשלבל תיפוריאה הרבחה 

.תוידומילה תיב םגו המכחה תיב :"וניתב תורוק"ב וליאו 

.69 ימע ,רלשיפ םג האר ןייועמ לע 

.הז די בתכב ןייעל תושרה לע יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבבש ןונגע ןויכראל יתדות 

.ןסחמ בוש "המוחה ןמ םינפל"ב לבא 

.רלשיפ האר ןומיא לש הישומישל 
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[8] רלשיפ-יקצמלד הכרב 52 

,(ז"נרזו)"אכבה קמעב" ןמורל ותוא םינכהו 24בדק-וד חנומה תא ילדנמ עבטש דע 

קבד ומעטל ןונגע .(25ד"נרת ,אתחיתפ) םיינשה תמחלמ ףוריצב שמתשה אוה 

ןוגכ ,םירחא םיפוריצ ףידעהש םשכ 26,(ף"רת ,ונינקזבו ונירענב) םיינשה תמחלמב 

תנעשמה אסכ ,(ט"פרת תוערפ רחאל ןקוש ז"ש לא בתכמ ;הייריעה=) ריעה דעו 

,המלש תפ) תונוזמ חול ,(ט"סרת ,םירמ לש הראב) תרפוע טע ,(ו"פרת ,םירופכ) 

ןוזמ תיב ,(ב"שת ,םולשה וילע ינקז לש ותרטקמ ;תיצמ=) הקלדה ילכ ,(ג"צרת 

27.(ג"פרת ,ל"ז ינקז תיב לש ם"ש) םירפס רשוק ,(ד"שת ,תדמח לצא) 

םייאכראה םיפילחתלו םיפוריצל דעבמ ארוקה ןיעל םיפקשנ םישודיחה םלואו 

- תיתורפס הרזהו תינושל היגולואדיא תובלתשמ ךכ ."תוכופה תואובב"כ 

תופולחש שיגדהל יואר .ירוטסיה םאתה םג - םודק םתושחרתה דעומש םירופיסבו 

תינברה תורפסל אל (תונוש תויתונמא תונווכ ךותמ יכ םא)ךשמה ןה הלאכ תויאכרא 

דגנ םג הנווכ הלש תונרהטהש 28הלכשהה תורפסל - רקיעב ילואו - םג אלא הדבל 

אל ןכ-יפלע-ףאו ,הפוריא-חורב תורפסה החתפתה הנש האמ" .םילימ ישודיח 

תא אוה האר ןונגעכ אלש ךא ,(21 ימע) רנזולק ןנולתה ,"ללכו ללכ םילמ הארב 

שמשל םאובב "הביתכהו רובידה לע הסמעמ ןבאכ" םיקיתווה םיפוריצהו םילימה 

.(םש) םישדח םיכרצ 

29:שרופמ רובידב ןונגע עיבמ םישודיחל וסחי תא 

חורב) רישב םש ואצמת הדוהי ןב שדיחש "םיפטלמ" םיעשופ לש הלמ םג 

.(ו"פרת ,הרותה 

ידימלת ינש)תבכר םויה הל םיארוקש ,רוטיק ידי לע תכלהמש הלגעב [...] עסונ 

30.(ז"שת ,ונריעב ויהש םימכח 

בקעי םהרבא)םייק היה רבכ תויחונל ןוצרה לבא ,הארבנ אל ןיידע תויחונ הלמה 

.(ט"ישת ,רורב 

.ברק-ודב ןאכ םג ותוא רימה רבכ ,א"ערת ,לבריה תרודהמב 

אצוי ןודא ותואש" :תלטבמ תרגסמל ותוא םינכה ירה ,ברק וד וימי תירחאב בתכשכ םגו 

םייניב תמחלמ .(ח"כשת ,תושדח םג תונשי) "ברק וד םויה םיארוקש המ םיניבה תמחלמל 

.א"פרת ,"םער רתסב" רופיסב ,יקסב'צידרב ןושלב ,לשמל ,שמשמ 

תיב ,(םילאמחריה ;שגמ=) תשוחנ לש הלבט :הנודנה הפוקתה רחאל םג הכישממ המגמהו 

"הריש"מ תואמגודל .דועו (ז"טשת ,םיגד לזמ ;םםיק=) םייניש לש לקמ ,(ןירפלייה רמ) חלמ 

.ח"כשת ,ןוויס האר הדוהיךב ישודיח תמישרל ;א"משת ,ירדק ואר 

.188 ימע ,ןורימ האר 

.ד"נשת ,ןודא-רב האר תואמגוד דועל 

,תושדח םג תונשי ,רוטיק תלגע םג הוושה) רופיסה לש תושחרתהה םוקמ םושמ ילואו 

.הרעה לכ אלב תבכר האב ב"ערת תנשמ "ירשת" רופיסב .(ח"כשת 
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53 (ה''שת-ט"סרת)ןונגע לש םילימה רחבמב תורומת [9] 

תוטישפב הול ארוק ינאו 31תובידא הול םיארוק םהל ודבש תירבע ןושלבש ٠ 

32.(ך"שת ירחא ,המוחה ןמ םינפל) תועשר 

ףופכה הו ןיב ,יטאופה לוקישה ותוא ליבגמ ינויערה ןוניסה לעפומ רשאכ םג ךא 

הבחרהב הנודנה תוניצר וא ליעל ואבוהש תויחונו תבבר ןוגכ ,הידורפה יכרוצל 

ןהש ,תלונו תבכר ,תננג ןוגכ 34,הילארה תושירדל עמשנה הז ןיב 33,ןודא-רב ירוביחב 

םישדח םימצע וא (תננג ,תלזנ) םישדח םיגשומ ףא אלא תושדח םילימ קר אל 

תושדח םילימש יפ לע ףא ,םייקתהל אופא תופיסומ הלא םילימ .(תבכר) םלועב 

,הרוניצב ופלחוה ,ףטול/ףטלמו הביד ,ברג ,תבגמ ,הכיס ןוגכ ,ןתומכ תורחא 

.(ף"רת ,לוחה תעבג ;ג"ערת ,תוליל) עעשמ/קילחמו תחקרמ ,קמזופ 35,תיטנולא 

תריז תא םגו הגוסה ילוקיש תא םג ןובשחב איבהל תבייח רתוי תידוסי הקידב 

36.בורק רבע וא קוחר רבע ,לארשי חא וא היצילג ؛תושחרתהה 

השדחה הלימהש אצמנ ךכ .םורצל לדחו שודיחה לש "ולוצלצ" םעמוע ןמזה םע 

,הימי ימדב)"יבא תונותע ארוק יכ" :תונותע ,הלש תרזגנל רשכ ףילחת איה ןותע 

םג 37."םינותעב אורקל יבא הברה יכ" טפשמב א"צרת תרודהמב ףלחוה (ג"פרת 

תוירבע םילימב א"צרת תרודהמב ןונגע ףילחה םייאכרא םיפוריצו תויזעול םילימ 

,בתכמב השפד ,דמעומב טדידנק ,םילובב הטסופ יות ؛(ןעמשמב וא ןתרוצב)תושדח 

,ונינקזבו ונירענב) ינוחמצכ רשבה ןמ דיזנו חדקאב הבוד הנק ,לוורשב די תיב 

םג תוארל רשפא תורומת 38.(א"צרת-ה"פרת ,ףסוי יבר השעמ ;א"צרתף"רת 

היהו) םדקומ רופיסב םייניע יתב ןוגכ ,םירחואמ םע םימדקומ םירופיס תאוושהב 

.(ט"צרת ,ןולל הטנ חרוא) םינש רחאל םייפקשמ תמועל (ב"ערת ,רושימל בוקעה 

؛תילילחגה לש הילוגלג ומכ ,תורומת לש תרשרש שוגפל רשפא םירידנ םירקמב 

לא תילולחגמו הזמ (ף"רת-ב"ערת ,לוחה תעבג / ירשת)דוא תעלות לא רוא תמרמ 

39.הזמ (א"שתד"צרת ,תורחא םינפ) תילילחג 

."תובידא ךותמ ידגנכ ושאר הנפהו" :ה"שת תנשמ "רקפה" רופיסב לבא 

ףא [٠٠٠] סוטמה יפנככ אל .ףועל םיפנכ ול שעיו" :טפשמה ןמ וליאו .26 הרעה ,ליעל םג הארו 

קר אל (האולמו ריע ,[די בתכ ךותמ] "לודגה תוצעומה תיב") "[٠٠٠] ןושארה ןוריואה יפנככ אל 

.ונכותב לוזלז םג אלא ןמיסה לש ותוציחנב הריפכ תעמתשמ 

.םילימ דוע תורכזנ םשו .283-282 ,מע ,ד"נשת ,ןודא-רב ث57-51 ,מע ,ח"לשת ,ןודא-רב האר 

.ן"שת-ט"משת ,ירדק םג האר 

ולסכב ג"י ,חאה ,"םעל וננושל" האר תבגמו תיטנולא לש ןהיתויועמשמ ןיב לידבהל ןויסינל 
.ג"צרת 

.25 ,מע ,גרבנדלוג 

תונותע הלימה לש תטשפומה תועמשמה אלא שודיחה הניא ףוליחה תביסש רשפא לבא 

.רשקהה תא תמלוה הניאש 

.ליעל 27 הרעה ףוס האר 

רמ) הרפאמ ,(הנה דע) םירטושה תיבו (הריש) הרטשמ :רתוי םירחואמ םירופיסב םגו 

.(26 ימע)הדעסמ ,לכואדויב ,ןארוטסד :גרבנדלוג םג האר .(םירבד יחתפ)רפא תיבו (ןירפלייה 
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[10] רלשיפ-יקצמלד הכרב 54 

ךרוצה םג אליממו ןהב גפ שודיחה לש וחירש ןהמ ;הלא תורמהל תוביס המכ 

תונמסמ ןהמו ,רשכה והשמל וכז ןכלו דבלב תועמשמב םישודיח ןהש ןהמ ,ותוחדל 

לבא .םהל האי םמשו םמשל םיאי םה ךכיפלו ,םמוי ינב םה ףא ,םיינרדומ םיגשומ 

לצא וליפא) השדחה תעה דע ؛המגודל .םינשיה תומשה םיאי םיקיתווה םיגשומל 

רנרבכ הליחת בתכ ןונגע .בל היה םדאל וליאו הזח היה היחלו המהבל קר (ילדנמ 

הניש ךכ רחאו ,(ף"רת ,לוחה תעבג)"הזח לא הפי הפי וצמאל" ןוגכ ,הזח ןיסנגכו 

."הבל לא" ؛(תומוקמ ראשבו ןאכ) 

ומעט תודלות תא קר אל םיפקשמ םינוויכה ינשב םייונישהש רמולו םכסל רשפא 

.םילימה תודלות תא םג אלא ןונגע לש 

.ןשודיחב תוטלוב םילימ דגנ קר תנווכמ הניא ינרדומה תא ןונגע החדש הייחדה 

,אוהה ןמזה ןב דרדנטסה תושלוח תא תופשוח הרודהמל הרודהממ ויתורמה 

؛הליחת ול ףתוש היה ומצע אוהש דרדנטס 

תורעשמ הצווק שאר תבב המסרכו < ושאר תורעשמ רורצ תויח לעי המסרכ 

40.(ף"רת ,לוחה תעבג)ושאר 

הטנ חרוא) [...] וינפל םורפ ןותעה אצמנ < ןושאר דומעב חותפ ןותעה אצמנ 

T).41 בתכ ,ןולל 
42.(םש) [...] הוושמ איהש [...] < ול המצע המדמ איהש ,רתוי הילע סעכתנ 

אוהשכ [...] < תמכ רדחב לטומו ןולחה ירוחא לופנ אוהשכ ןוראה םהל הארנ 

.(ח"סרת ,תונוגע) [...] טומש 

,הלודגו הרות) םהינתמ לעמ םהיטנבא תא םיאור ןיאב םיטשופ [...] םיבוסמהו 

< (ג"פרת ,הלודגו הרות) החורל םהיטנבא םיחתפמ םיאורקהו < (ב"ערת 
43.(א"צרת ,הלכ תסנכה) םהיטנבא םיפדמ 

,ה)"הליל יסיסר יתרצו]? לט אלמנ ישארש" ,(אי ,ה)"םילתלת ריתוצר]?" :םירישה ריש יפ לע 

רורצ .''של''ייצולכ ץרוקש דחי םיקבודמה שארה תורעש יקובד ןה תוצוק" :י"שר שריפו ,(ב 

.םייסאלקה תורוקמב אב וניא 'הצווק ,הצובק' תארוהב 

םושמ ןה ,(וחתפיהב סרפנ ןותיעה) תואיצמה תנומת םושמ ןה ,ןותיעל רפס ןיב לידבהל ידכ 

יפ לע שרפמ י"שרו ,י ,ז 'ת ,"וחיתפ ןירפסו") ארקמה ןמל ןועט ףוריצ אוה "חותפ רפס"ש 

.("ושעש תוערהו תוריבעה ירפס ,וחתפנ םירפסה" :שרדמה 

רמא ?ןהמע התא הושמו ול רמא" .הווש הרזג ןיינעל הוושמו תוהזו ןוימד ןיינעל אוה המדמ 

.(ו ,ד ר"קיו) "ךינב תא הושה ךל ונתוא הושמ התאש דע ול רמא .אל :ול 

הרוגחל דחוימה לעופב (טשופ) הבחרה תועמשמה לעב לעופה תא ןומע ףילחמ הליחת 

- םייוניש לש תרחא הירוגטקל ךייש רבכ ינשה ףוליחה .אי ,כ א םיכלמ יפ לע ,(חתפמ) 

...םיחתפמ" :דרפנב ףוריצב ודמעש תועמשמה יביכר תא ליכמה דדוב לעופל יטסרפירפ ףוריצמ 
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55 (ה"שת-ט"סרזו)ןונגע לש םילימה רחבמב תורומת [11] 

,לוחה תעבג) םימ סוכ הל הקציו < (ב"ערת ,ירשת) םימ סוכ הל הגזמו 
,לוחה תעבג)ןיי הל גזמו קובקבה תא לטנ תדמח .םימ סוכ הל הקצי < (ף"רת 

44.(א"צרת 

םיפדרנה ןיבש תועמשמה ילדבה תא םידדחמ הלאה םיפוליחה - ןולימה דצמ 

םהירשקה תאו םהישומיש תא םיטילבמו (יוכו סרפ/חתפ ,הצווק/רורצ) הרואכל 

ןנערלו ןושלה תרגש תא רענל םייושע םיפוליחה ןמ המכ - ןונגסה דצמ ;םילדבנה 

ושוריפש)גזמ ןיבו קצי ןיב הנחבהה תא המיגדמ הנורחאה האבומה .היפוריצ תא 

תודלותב קר אל קויד לש םיפוליחב םיפדרנה ישומיש תגצה לש ךרדב ('להמ' 

45.המגטניסב םג אלא המגידרפב קר אל ,ומצע ףצרב אלא טסקטה 

היתולוגסלו רבעה ןושלל תיטנמור ההימכ תחנומ הלאה םיפוליחה דוסיב 

ונממש ןמזה ןב דרדנטסה ןכש ,עמשמב קוחרה רבעה - רבעה ןושל .תופידעה 

שידייהו תינברה תירבעה ןהיניבו ,תועפשה לש תבורעת אוה קחרתהל ןונגע שקבמ 

וז ןושל דגנ םג ןווכל אופא םייושע ןונגע לש םייטנמסה םיקוידה .הב תעקושמה 

.הרקיב רבדל הברמ אוהש 

תינויצה העונתה לע הריטסב .חסונל חסונמ םצמטצמ אוה ףא יליכשמה ןוגר'זה 

ידרומ ,םיכושח ,רואנ םילימה ף"רת חסונב תושמשמ ,"ונינקזבו ונירענב" ,היצילגב 
םייונשו םינועט םיגשומ תוגציימה ,הלאה םילימה .דועו הלכשה ,היח הפש ,דואה 

- תרחואמה הרודהמב לילכ תוקחמנ וא תוטעמתמ ,הלכשהה תפוקת ןמל תקולחמב 

הינוריא ףידעהלו הלוגמה הידורפה תא םעמעל ןונגעל תיסופיטה המגמה ךותמ ילוא 
.תרתוסמ 

תוינויצו תויליכשמ םילימ ריממ ןונגעשכ םג רופיסה ותואב הלגנ הז ןוויכ 

؛תויסאלק וא תוילרטינ תופולחב תוינייפוא 

46 ٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ___ ص .٠٠٠ ٠٠٠٠٠. 
.ןכ השע המרמב < וב התיה תועיבצ 

שידייב וליפא < חיסמ היה ןוגדזב וליפא 

הטנ חרוא לש דיה בתכב ןוגכ ,ןונגע ןושלב הברה יוצמ הז יוניש םג ."םיפרמ" < "החורל 

;"ונוזל" < "ותוקשהלו וליכאהל" ;"החבשב יתחתפ" < "החבשב רבדמ יתלחתה" :ןולל 

."יתפאש" < "חור יתכשמ" ;"החוש" < "ופוג ןיכרמ" 

ןייכ" לשמל)'ןיי להמ' - ונימיב שומישה ןמ הטלפנש גזמ לש תועמשמ טילבהל שקבמ ןונגע 

.(ב ,א םיעגנ ,"םימב גוזמה 

.ד"שת ,"תדמח לצא" רופיסב םימעפ המכ עיפומו בש יטרדנטסה שומישב גזמ לעופה 

תועיבצ .(הל ,זכ ,רב)"המרמב אב" :ארקמב .ארקמה תונשרפב רכומ ףוריצ אוה המרמב השע 

םהרבא לש ןמורב לשמל ,יליכשמה חישב החיכש איהו ,(גכ ,ב ירזוכה) םייניבה ימיב הרוקמ 
."עובצ טיע" ופאמ 
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[12] רלשיפ-יקצמלד הכרב 56 

47.ובלב םעוה אל ימואלה ץוצינהש ימ < ובלב הבכ אל ימואלה שגרהש ימ 

48.ותליחתבכ םלש ובל ןיידעו < התע ומלוע תפקשה זא ומלוע תפקשהבו 
 48,

וליאו ,הידורפה אשומל הפ ןוחתפ ןתונ ינויצהו יליכשמה ןוגר'זב ידורפה שומישה 

.הלש אשומה ןושל לע הריטסה לש התונעשיה תא ןיטקמ הז גוסמ םילימב םוצמצה 

ואבוהו הלכשהה תורפסב וצופנש םיצוביש םג א"צרת תסרגב טימשמ ןונגע ןכאו 

רפוס טבשב םיכשומה" ,"הדה ודי תישוכ הפש לע" ומכ ,הידורפ םשל רופיסב 

49.דועו "החווצ ןיאו ץרפ ןיא" ,"ירבע 

ארקמב) שפנ יתב ףוריצה ,לשמל .ידורפ וניאש טסקטב ןכש לכ ,ךכ הידורפב םאו 

ונושלב ןכו .בל ירדחל המודה לאשומ שומישב הלכשהה תפוקתב חוור ('טישכת' 

؛ןונגע לש 

התא ؛ילדנמ ;(ל"רת ,האופרה יכרד) שפנה יתב ירקוחו םיצילמה ؛ןודרוג דוד 

תבהלשו :םעה דחא ן(ח"כרת ,םינבהו תובאה)ושפנ יחב ירדחב רודחל עדוי 

לכב החונמ האב םואתפו ؛ןונגע ;(ה"נרת ,םיכרד תשרפ לע)ושפנ יתבב תרעוב 

.(ב"ערת ,ירשת)ושפנ יתב 

שפנה תא תורחואמ תורודהמב םייק שפנ יתב תומוקמ המכב הליחת בתכש ןונגע 

תורחואמה םהיתורודהמב ילטנמיטנסה שדוגה םוצמצ םגש רמול ךירצ ןיא 50.דבלב 

ונמוסש תויארקמ-ומכו תויארקמ תוצילמ תקיחמב ךורכ היה ופי ירופיסמ המכ לש 

,בקעי המלש לש ותטימ) "היטועכ בשי" ,(ג"ערת ,תוליל) "וילשי" ؛תויליכשמכ 

,"ליחיו םמוד" ,"ןויגות" ,(ב"ערת ,רושימל בוקעה היהו)"ויתוילכ ןנותשי" ,(ג"ערת 

.דועו (ב"ערת ,ירשת)"ןנולתי עלס יקוצ ףיעסבו" ,"התלותח חרק" ,"רתב יררה" 

יפכ ,וינממסו רואיתה יכרדב םרצוי יקב יכ" ,ןדס לש ונושלכ ,הארה ןונגע 

[...] רבעה יפלכ תוכופה רבחמה ינפשכ ךא [...] ורוד ינבמ םירחא םירפוס וטקנש 

רביד םניחל אל .(16 ימע ,ט"לשת)"םיתואנ העבה ילכ הלעמו רבעה יזנגב רדוע אוה 

אוה ירהש ,תינרדומ ןושל לע אלו תוינרדומ לע לארשי סרפ תא לביקשכ ןונגע 

.ולש יוטיבה יעצמא םע קר אלו ינרדומה םלועה םע וירופיסב דדומתהל הברה 

םלועל םג ןוקית תצקמ השוע אוה תינרדומה ןושלה תא ןקתל ואובב ילואו 

ןיינעל .יזויגילר ביכרמ שי ץוצינבו ישונא אוה שגרה .םעה דחאו ילדנמ לצא םג ימואל ץוצינ 

.47-46 ימע ,ליעל האר שגר 

.(ט"ישת ,ןליא-רב הטיסרבינואב רבח ראותב ינורטעש םויב) םלוע תסיפת :הפ לעבש םירבדב 

.12-7 תורעה .28-25 ,מע ,ח"לשת ,ןודא-רב האר הז רופיסב חסונה יפוליחב ןוידל 

.םיינמש םיפוריצ לע םג ןונגע ןושלב הלח םייטסרפירפ םיפוריצב הדירי .ליעל 43 הרעה האר 

.(ג"ישת-ף"רת ,לוחה תעבג) שולח < חוכ שת ,רישע < םיסכנ לעב :המגודל 
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57 (ה"שזו-ט''סרת)ןונגע לש םילימה רחבמב תורומת [13] 

- רבעה תחפסמ םילובכ םיפוריצב "םיישפוח" םיפוריצ ופילחהב לשמל 51,ינרדומה 

תורוקמה ןמ התוררחתשה תישאר תא תגגוח תורפסה ןושלש העשב אקוודו 

לא תוכופה וינפשכ" קר אל תאז השוע אוהש תודמלמ תואמגודה תצקמ .םיבותכה 
؛ונמז יווהמ םירופיסב םג אלא "רבעה 

ב"ערת לוחה תעבג / ירשת)52וז תרבג האנ המ < הפי ךב לה [...] תרבגה 

.(וז תרבג האנ המה !ף"רת ,םייניבה חסונב ;א"צרת 

53.(א"ערת ,תוחא) הנושארבכ הבש הממדהו < הברה הממדה הרזח בוש 

בתכ ,ןולל הטנ חרוא)שרדמה תיבמ וילגר ריקוה < שרדמה תיבל [...] אב וניא 

.(םש)ויסכנל םירחא ודריו < םירחאל ורסמנ ויתוזוחא 

.(םש)ונריע וב החבתשנש םדא < ונריע תא הרותב ראיפש םדא 

ויתולוגס בורש ןונגע לש ותנולת תא ןדס איבמ "ונתורפס לע" ולש אובמה תסמב 

ןושלה ילכ לש הביצחה םצע לע וזבזבתה םינורחאה תורודב ירבעה רפוסה לש 

תדחוימה הדועתה" .ןונגע לע קלוח ןדס .הרשועמ הדיספמ ותריצי האציו ,םתותיסו 

,התרישעה אלא םתלוגס תא הלדלד אל [...] ןושלה ילכ תריצי" ,רמוא אוה ,"תאזה 

.(36 ימע ,י"שת)"םתוימצע לש קהבומ םוליג ילכ השענ ןושלה םצע אלא דוע אלו 

הנלבוקב ןיב - השדחה תעב רפוסה תדועת אופא םה ןושלב תותיפהו הביצחה 

אוהש םע ,ןונגע .רפוסה לש ולומגת םג םה ןדס יפלו - (ןדס) חבשכ ןיב (ןונגע) 

לע הכרעמה - תינרדומה הכרעמב וקלח לדגו ךלוה ,ינרדומ שובל יטירפ טשופ 

.ןושלה לולכש 

תעה בתכ לש וכרוע ,ןמניילק השמ ח"צרת תנשב ותעד עיבה ןונגע לש ותביתכ לע 

'חומ לעבי קר אל היה [וליא=] ולא יבא-יבא-יבא רפסמ יאדוב היה ךכ" ؛"םלועה" 

"תירבעה ןושלה לש היקודקדו היקוח תא עדויו םעט לעב םג [םא יכ=] א"כ 

רורב בקעי םהרבא םגו 54,םולש םושרגו קילאיב םג ורמא םימוד םירבד .(1 רוט) 

םהיניעש אלא ,םיליכשמה תא םג הנייפא ןושלה ןוקית תועצמאב הרבחה ןוקיתב הנומאה 

.רחא ןוקיתל ואשינ 

.(ז ,ג תובא)"הז ןליא האנ המ" 

הרעסה ל"ר - הממדל הרעס םקי" :דוד תודוצמבו .(דועו ב ,גי א"למ)ארקמה יפ לע תינבתה 

יתמ" ןושלל םג זמור ןומעש רשפאו .<טכ ,וק םילהתל ושוריפ)"הממדל המישי םיקהש 

,זזה 'ח)"התיהשכ הממד בושו" םג הוושה ."התיהשכ הממדה הבשו" :קילאיב לש "רבדמ 

.(ד"פרת ביבאלת ,הכפהמ יקרפ 

תעברא תריכמ םודיקל ,ב"צרת תנשב רואל האציש תפדפדב וטטוצ וירבד ؛אכ ימע ,קילאיב 

.ל"שת ,יב רדאב 'ד ,םולש ;"ןומע י"ש ירופיס לכ" לש םינושארה םיכרכה 
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[14] רלשיפ-יקצמלד הכרב 58 

םילימב (ט"ישת) "םתיאר םתא" טוקליל אובמה תא ך"שת תנשמ בתכמב לליה 

םע םיארי ירפסל םיאתמש ןונגס ,ונכתו ונונגסב אלפנה אובמה לע יתרבע" :תומוד 

ץונגע םיאריה ירפסמ םירמוח תולדל ואובב 55."השדחה עדמ תורפסבש לולכשה 

םעטה ילוגלג תא קודבנ .קודקדהו םעטה :ןמאה-רפוסה ילכב אופא דייטצמ 

56:"רושימל בוקעה היהו" רופיסה ךותמ עטקב קודקדהו 

ופי ,רושימל בוקעה היהו 

49 ימע ,(1912) ב"ערת 
ןילרב ,רושימל בוקעה היהו 

ע ימע ,1919 

א"צרת ןילרב ,התעמו זאמ 

טלק'מע,(1931) 
ריעב בר ןיאו איהה תעבו 

,תאזה 

ירשו התיה םידוהיב יתבר יכ 

בשומל התוא ווא הרותה 

.רבעה רודה דע םלוע תומימ 

םדוקה ןואגה תמש םוימ ךא 
ואסכ לעו םש תונברה ויז לטב 

ןהכל אובי יכ דע ,רז בשי אל 
עדונו םילעפ בר םהילע 

.הדוהיב 

תוכזל ץצובב ושע הברהו 
תואצמה המכב ולדתשהו הברב 

התלע אלו ,רפסלמ ומצע שממ 

הקיזחה ץצובש תמחמ ,םדיב 

,שממ םידי עבשב וב 

ושאיתה אל ןכ יפ לע ףאו 
ונמיה 

,ריעב בר ןיא םהה םימיב ,ריעב בר ןיא םהה םימיב 

לטב םזוע ןואג תמש םוימ יכ 
אל ואסכ לעו תונברה ויז הב 

לודגו בר אובי יכ דע ,רז בשי 

זאמ רשא ,םריעב דובכ ןוכשל 

הרותה ירש הכותב וננק םדקמו 
.םלוע ינואג 

ןואגהב תוכזל ושע הברהו 

המכב ולדתשהו ץצובמ 

יכ ,םדיב התלע אלו תואצמה 

וקיזחה ,ץצוב ישנא ,ריעה ישנא 
.םידי עבשב וב 

ונממ ושאיתנ אל המה ךא 

רטפנה ברה לש ודובכ ינפמש 

ותשודקב םסרופמ היהש 

םהילע ולביקו ומייק ותרותבו 

לע בישוהל אלש הליהקה ישנא 

ןואג ואצמיש דע רחא בר ואסכ 

,םריעב דובכ ןוכשל םסרופמ 

הכותב וננק םדקמו זאמ רשא 
.םלוע ינואג הרותה ירש 

ץצוב ישנאב םיאנקתמ ויהו 

ץצובמ ןואגהכ ןואגו ברל וכזש 
ינימ המכב םילדתשמ ויהו 

אלו םהילא וכשמל תויולדתשה 

ץצוב ישנא יכ ,םדיב התלע 

.םידי עבשב םברב וקיזחה 

שאונ ורמא אל המה ךא 

הארמ "רושימל בוקעה היהו" ךותמ עטקה לש םיחסנה תשולש ןיב האוושהה 

לש ומשורמ עורגל ילב ןושארה חסונה לש ןושלה יכרדמ המכמ ןונגע קחרתמ דציכ 

תינויגה הדיחיכ הליחת הבשחמב יונב הארנ ןורחאה חסונה דועב .יאריה ןונגסה 

םירושיקב םירבוחמ םילובכ םיפוריצב הארנ ןושארה חסונה ,םיריהב הירשקש 

הלוכי הניא לבא ,הביס תילימב הנושאר האירקב תנבומ עטקה תחיתפב יכ ؛םיפפור 

תילימב התוא שרפל השק .הירבע ינש ןיב ירשפא יתביס רשק לכ ןיא יכ תאזכ תויהל 

יתדות .םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבבש ןומע ןויכראב םירומש רורב יבתכמ .55 

.ןאכ םהמ איבהל תושרה לע םירפסה תיבבש די יבתכ ימולצתל ןוכמל 

.181-180 ימע ,ןיקרימ האר "רושימל בוקעה היהו"ל (ןיקמורפ)"ברה יחבש" ןיב האוושהל .56 
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59 (ה"שת-ט"סרת)ןונגע לש םילימה רחבמב תורומת [15] 

ינפל אלו יאשומ ןכות טפשמ ינפל קר תירבעב תשמשמ איה הקיז תילימב יכ הקיז 

הכותב וננק םדקמו זאמ דשא םריעב" ؟בותכ םירחואמה םיחפנב ןכאו .יאוול טפשמ 

רמאנה קוספה שרפתמ ךכ .יכ ףא ןמ רוציק ,רותיו ןושל אוה יכ ילואו ."הרותה ירש 

ןבא)"בר אוהש יפ לע ףא" :(אי ,הכ 'הת)"אוה בר יכ ינועל תחלסו" תוחילסב 

תלימ םנמא איה יב םייניבה חסונב 57.(דוד תדוצמ)"ברו לודג ינוועש ףא" ,(ארזע 

.ךשמהה םע יתביס רשק רצונו הירחאל דימ אבה עטקה קחמנ םש לבא ,הביס 

ןמז ינויצ םה וליאכ דבעה רודהו םלוע תומימ םיפוריצה ןיב תדמוע דע תילימה 

ההובג תישגר המצע לעב הגלפה ןושל אוה םלוע תומימ לבא .םינזואמו םיווש 

וילאמ ןבומה רבדכ תלבקתמ הניא רבעה דודה םע תונכשה ןכלו "יחצנ" ןמז ןייצמה 

ול המודה ףוריצה תא ןונגע בתכ םירחואמה םיחסנב ןכאו .וחוכמ התיחפמ איהו 

؟"תונברה ויז הב לטב" ؛ןקות "םש תונברה ויז לטב" .ףוס ול ביצה אלו םדקמו זאמ 

ישנא םה םישועהש המדנ עגרלו םירכזנ םניא םישועה - "ץצובב ושע הברהו" 

תועמשמ-ודה םג לבא םלענ אשונה ןיידע םנמא םייניבה חסונב .איה אלו ,ץצוב 

תועמשמ-וד וב תנמתסמ ןכ ומכ) "ץצובב ןואגהב תוכזל ושע הברהו" ؟תלטובמ 

רמוש רבכ ןורחאה חסונה .("ץצוב ישנא ,ריעה ישנא" ؛ح תלטבתמ איה ךא תרחא 

ישנא םהילע ולביקו ומייק"ב חתופ אוה ؛םילעופה ןויצב תולועפ לש תופיצר לע 

ויהו [...] ץצוב ישנאב םיאנקתמ ויהו"ב רמוגו "ואצמיש"ב ךישממ ,"הליהקה 

,"הברב תוכזל" לא ,רוחאל הארנכ בסומ אוה ןיינעה דצמ - ולדתשה ."םילדתשמ 

ויה" ؟המלשה שי רבכ ןורחאה חסונב .המלשה רסח אוה ריבחתה דצמ לבא 

ןונגע אצמ ןושארה חסונבש םילימה תררבב םג ."םהילא וכשמל [٠٠٠] םילדתשמ 

יסחי ראות אוה םדוק ؛רחואמה חסונב וא םייניבה חסונב םנקיתו םייוקיל המכ 

אוהש ףילחמ ןיידע ןיא םדוקה ןואגהל ןאכ וליאו ,וירחא אבש והשימ לא בסומה 

לבא ,תבשל תירחשמ האבומה ןמ קלח איה דז הביתה .ול "םדוק" תויהל לוכי 

"רחא בר" ומוקמב בתכ ןורחאה חסונב .תרתוימ הרירג תקזחב איה ונינפלש רשקהב 

,שידייה ןדעב תפקשנש (םיימעפ) שממו תואצמה םילימה וקחמנ ןכ ומכ .יוכו 

התוא ווא" ؛תויגולנאו םיקוספ תריסמב קויד יא ,ןושל בוריע לש תועפות וקלוסו 

,(קוספ ךותב ל"זח ןושל קודקד)"רפסלמ ומצע" ,(םהל רזוחה יוניכה ילב)"בשומל 

."...ץצובש תמחמ" ,("לע ךלומ" ןוגכ ,םירחא הטילש ילעופ יפ לע)"םהילע ןהכל" 

יולגה ןושל לע לפונ ןושלה תא ؛הקיטאופב יוניש לע םידמלמ םייונישה ןמ המכ 

ףוריצב ןונגע ףילחמ (םיעדונה םינברה ירפסל הזימר)"הדוהיב עדונו םילעפ בר" 

דסמתה רבכש ,ארקמה ןושל לע לפונ ןושל וב יובחש "םלוע ינואג" חיכשה ינברה 

תורמה םהב ולחש הלאכ םג םהבו ,םיצובישה בור תא איצומ אוה .רגתשהו 

ויז לטב" ןמ)"תונברה ויז לטב" ,("םיוגב יתבר" ןמ)"םידוהיב יתבר" ؛תוילקיסקל 

ןושלה ןולמ ,הדוהי-ןב 'א םג הארו .הלא םישוריפ יל הארהש רושימ יכדרמ ר''דל יתדות .57 

.ב רוט ,2328 ימע ,ה ךרכ .1959-1908 ןילרכמילשורי ,השדחהו הנשיה תירבעה 
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[16] רלשיפ-יקצמלד הכרב 60 

תועבטמל ויה רבכש םיפוריצ סינכמו ,(הנשמבש "הנוהכה ויז לטב" וא "המכחה 

58.דועו "ולביקו ומייק" ,"םדקמו זאמ" ,"דובכ ןוכשל" ؛ןושל 

םיידימה םירשקהה ןמו תוינולימה תודיחיה ןמ םיעבונה םילוקיש ונמנ ןאכ דע 

רחואמה חסונב דיחיה ץובישה ؛רתוי בחר קפוא הררבה ילוקישל לבא .ןהלש 

ןושארה חסונה ןמ יוניש אוהו ,םיטפוש רפסמ לואש "ריעב בר ןיא םהה םימיב" 

תביבסבש םילימה תררב לע עיפשמ הז יוניש ."תאזה ריעב בר ןיאו איהה תעבו" 

ףלחתמ (56 ימע ,ב"ערת) "םויה דר יכ אריו" טפשמה ,לשמל .אבומה עטקה 

םע םה" קוספה ןמש (זמק ימע ,א"צרת)"דואמ דר םויהו ץצוב םע אוה" ץובישב 

םיקרפ) העבגב שגליפ רופיסל הזימר ףשוח הז קויד .(אי ,טי)"דואמ דר םויהו םוכי 

השנמ לש ופאב הלעש ןשעה תא םג אורקל ונתוא החנמו ,(םיטפוש רפסב בטי 

"ריעה ןמ ןשעה תאשמ" קוספה ןמ ךשמנכ (זמק ימע ,םש) ריעה לא וברקתהב םייח 

תולואשכ (םש) "םירכנה ונכשי םש ריעה יתכרי דע אוביו" םילימה תא םגו (חל ,כ) 

הלאה תופסותה לכ .(בי ,טי)"ירכנ ריע"ו (טי ,חי)"םירפא רה יתכרי" םיקוספה ןמ 

"התיבה ותוא ףסאמ ןיאו" ץובישה ןוגכ ,הנושארה הרודהמה זאמ אצמנל תופרטצמ 

לש רשק עודיכ רשקנ הרופיסש) םוקמ תברקב םימעפ המכ תרכזנה םודס ריעה וא 

לארשימ םדא ,שממ םודס ,ונייה םודסכ" ؛(העבגב שגליפ רופיסל הלבקהו ןוימד 

؛49 ימע ,ב"ערת !חלק ימע ,א"צרת) "התיבה ותוא ףסאמ ןיאו תוצוח שארב עווג 

החידבו לשמ ךרדב רופיסב תורכזנ םישגליפ וליפאו ,(רכו "!םודס שממ !םודס" 

59؛"לוחה תעבג" רופיסה ילוגלגב םג לקשמ תולעב תורומת 

תורוקמה  ,םיבהא תוביס ,לוחה תעבג 

הפק ,מע ,א"צרת 

ה ,ריעצה לעופה ,ירשת 

,11 ימע ,1 ןויליג ,(ב"ערת) 
2 רוט 

יכרצ לכ ןישוע :ב"ע ח ק"ומ 

...ורעש ול ןיוזוג ,תמה 

ןלוכ ועג :(דועו) א"ע גכ אמוי 
היכבב [לארשי/םעה לכנ 

םויה ותוא :ב"ע אצ ב"ב 

ןמ וניבא םהרבא רטפנש 

תומוא ילודג לכ ודמע ,םלועה 

ול יוא :ורמאו הרושב םלועה 

וגיהנמ דבאש םדאל 

תלחמ תמחמ ןוזזגש םויה ותוא 
סופיטה 

.היכבב תורענה לכ ועג 

הקעצ הבבד תלעב וליפאו 

היתורעש םיזזוג יוא המולחב 

.לעי לש 

הריזגה האציש ,םויה ותואבו 

תמחמ ןזזגל אפורה ינפלמ 

,סופיטה 

.תורענה לכ וכב 

החפיתה שפנב התביוא ףאו 

םולח ךותמ רפסמ ןיא םימעפ 

לעי לש היתורעש ןיזזוג :השק 
؛תויח 

הבחר העירי ,םרמוא םשב םירבד םיליכמה ויטוקליב םג םיצופנ הלא תמגוד םינוקיתו םידוביע ,58 

.ןרטש םרפ הז אשונב 

.69-45 ימע ,ט'ימשת ,קיווצ-יולה האר לוחה תעבג יחסונ לע .59 
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61 (ה"שת-ט"סרת)ןונגע לש םילימה רחבמב תורומת [ل7ل 

תרודהמב שולק היהש תורוקמל רשקה ؛חסונה יפוליחב םיטלבתמ םייוניש ינש 

סותפה .לדג טסקטב ולש יסחיה קלחהו א"צרת תרודהמב בחרתמו קדהתמ ף"רת 

,םויה ותואבו" :א"צרת תרודהמב רוצע סותפב ףלחתמ ף"רת תרודהמבש יולגה 

תמחמ ןוזזגש םויה ותואב" < "סופיטה תמחמ ןזזגל אפורה ינפלמ הריזגה האציש 

< "השק םולח ךותמ רפסמ ןיא םימעפ החפיתה שפנב התביוא ףאו" ؟"סופיטה 

ןמ םייגרט וא םייטמרד תוערואמל הזימרה ."המולחב הקעצ הבבד תלעב ףאו" 

לש םוימויה תולועפל םתרישקו (תילאמשה הדומעב - תוינפהה)תיסאלקה תורפסה 

לע הידורפ אוה וליאכ "לוחה תעבג"מ עטקה תא אורקל החנמ קדצ-הוונב םיריעצה 

.ריעצה ובתוכו רופיסה ירוביג לש םמלוע לע רמולכ ,"ירשת"בש חסונה 

؛ןורחאל ןושאר חסונ ןיב תורוקמה ןושלב שומישב לדבה רכינ תואוושהה יתשמ 

השעמל תרש ילכ רתויו רתוי תשמשמ איהו הלדג תורוקמה ןושלב הטילשה 
.תונמאה 

؛ןהב תופדועה דגנכ - ךופה ןוויכב םג תלעופ תוזימר לש ןחוכל תושיגרה 

חסונב ؟ף"רת-ב"ערת ,לוחה תעבג / ירשת) הצור ינא םימ < יתלאש םימ 

(؛0תשקבמ ינא םימ ؛א"צרת 

הפוחה)ןשיי אלו ועוצי לע הלע ןנחוי < ןשיי אלו םוני אל ,ועוצי לע הלע ןנחוי ٠ 

.(ג"פרת-ג"ערת ,םידוד תפוח / הרוחשה 

,רושימל בוקעה היהו)רחא בר ואסכ לע בישוהל אלש < רז בשי אל ואסכ לע ٠ 
.(ג"ערת 

ןיב ירשפא רשק קתנמו "הצור ינא םימ"ב "יתלאש םימ" טפשמה תא ףילחמ ןונגע 

אל" קוספה ןמ הנישה ידודנ תא קיחרמ אוה ךכ ;יניקה רבח תשא לעי ןיבו תויח לעי 

הלאב שי יכ ,הרטפהה תוכרבל הזימרה ןמ - ברה תנוהכ תאו "ןשיי אלו םוני 
.תוחיפו הכמנה הפוסש רתי-תהבגה 

ףאושה ןונגע לש ונונגסו ,הצילמה תנכס תברוא םיקוספב שומישה לש וחתפל 

ןהמ ענמנ אוהו ,םיקוספ לש תורירג ליכהל השקתמ רוציקלו קוידל ,תוטשפל 
؛תורחואמ תורודהמב 

,רושימל בוקעה היהו) שממ םפכב הכעמתנש דע < הכעמתנ םפכב הדועבו 

.(ג"ערת 

.(םש)ול חתפא < תיקדס טחמ יפכ ול חתפא 

.(א"ערת ,תוחא) םילחג יבג לע דמועש םדאכ < םימתר ילחג לעכ דמע 

םג הוושה .ץנגע תורודהמב רתויב קפנ ףולח עודיכ אוה ל''זח ןושלב ארקמ ןושל ףוליח .60 
.הבבר תלעב < שפנב התביוא :הלעמל 
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[18] רלשיפ-יקצמלד הכרב 62 

תקנעה סקטב ןונגע לש "תחדובמה היצרלקדה" תא "תוטישפב" קלסל ץילממ ןדס 

ותרות תניחב" םייקלו (44 ימע ,ימצע לא ימצעמ ,"לוהמה בלחה" לשמ)לארשי סרפ 

רמאש םישרופמ םירבד תורמל ,ןכאו .(67 ימע ,ט"לשת ,ןדס)"ורמש ותואו ובזע 

תוריחה תא בטיה םישגמ אוה ,הינלחמו ןושלה ייחמ דגנ תויונמדזה המכב ןונגע 

תוינויחהו תושימגה ןמ ןה "םירפסה ןושל" לש הדוהתה ןמ ןה הנהנו םה וגישהש 

ילגכ םיקרקרי תונוליוו" לש הנומת וסומלוקב רייצל ישפוח ןונגע ."םייחה ןושל" לש 

תפנפנמה תילטה חרכהב הב ףקתשתש ילב ,(לוחה תעבג) "םיפנפנתמ סולינ 

םיפנפנתמ תונוליווהשכ" :ףיסומ אוה רשאכ םגו ;(ה ,ח תולהא) הכלהה תורפסמש 

תילטה ,(לוחה תעבג) "הפצרה ינפ לע תוצבתשמ לצ לש תויציצו רוא לש תויציצ 

.לוחל שדוק ןיב תפנפנתמ תאצמנ תזמרנה 

רכינ ןונגע לש ונושלמ ןכאו ,"קודקד"ה םע "םעט"ה תא ךרכ (ליעל) ןמניילק 

תריציש רבס הלכשהה הפוסכו ,תפומ ןושלב בותכל שי תפומ תורפס יכ בשחש 

רפסה לש ונושל החתפתה םינורחאה תורודב" .רבעה ןושל דומיל התחיתפ הווהה 

"הנשמה ןושל רצוא" לש רואל ותאיצי לגרל ו"פרת תנשב ןונגע בתכ ,"ירבעה 

תלבקמ םיגלע ןושל ,םיקסופ וליחתה ןושל ימוגמג" ,(יקסבוסוק ח"י לש ולעפמ) 

"!קויד - ?הרסח ןושלה המ לבא .האנ הרוצב האנ ןויער רמוא םדא רבכו .הנוקית 

תמדוק םתאריש םינושאר םיליכשמ" לא עגעגתה ןונגע .(384 ימע ,ימצע לא ימצעמ) 

תא האר יאדוו ,(49 ימע ,טושפ רופיס)"קודקד ילעבו ך"נת ילעב ולא ,םתלכשהל 

ארקמה ןושל אלא קודקד תלעב הבשחנ אל םירשעה האמה דע .םכישממ ומצע 

ןושלה דעווב רבח היה ןונגע .ל"זח ןושל רקח חרפ רבכ ונמזב לבא ,הדבל 

היה ללכב ןושל ישנאלו ולא תודסומל וסחיש יפ לע ףאו ,תירבעה ןושלל הימדקאבו 

ןולי ךונחכ םירקוחב רזענ ףאו)ויתוילגתב יקב היה ,רקחמה רחא בקע אוה ,יכרע-וד 

.תיתונמא הביתכל תיקודקד תיתשת תיינבב וב עייתסהו (61ןוסמרבא אגרשו 

ונושל השעמל לבא ,םיבטק ינש ןונגע גיצה המישרה חתפב ואבוהש וירבדב 

,םיאריה ירפס ןושל :תונושל שולש תובצינ הידוקדקבש תשלושמ תכרעמ הליעפמ 

שולשל תותירב שולש תותרוכ ןהו ,השדחה תורפסה ןושלו הלכשהה תורפס ןושל 

ןמ תקתנתמו תכלוהה השדחה ןושלה דגנ רבעה תונושל יתש תותרוכ תירב .תורטמ 

תירבעהו םיאריה ירפס לש תירבעה תותרוכ תרחא תירב .םייסאלקה תורוקמה 

ומצע תא ןונגע שח אל .רבד לש ותימאל" ,םולש םושרג בתכ ,"רקחמל חיטנ דימת וב התיה" .61 

רדאב ב"י .םולש)"םידמולמ לש םתציחמב שיגרהש יפכ ,םירפוס לש םתרבחב חונ הכ םלועמ 

.(ל"שת ,,ב 
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63 (ה"שת-ט"סרת)ןונגע לש םילימה רחבמב תורומת [19] 

,ףוסבלו .תיליכשמה הצילמהו תיארקמה תונרהטה דגנ רובידבו בתכב תשדחתמה 

לש יקודקד יתלבה הייפוא דגנ תירב םיתרוכ השדחה תעה תורפס לש היפגא ינש 

השדחה תעה לש הפס לע רצענ וניא ןונגע לש תופיצרה םולח 62.םיאריה ןושל 

,ט"לשת ,ןדס) "רבחמה לש תיריציה תוניידהה עצמ אוה םלש תורוד לגעמ" אלא 

.(66 ימע 

.שורפ האר קודקדה דומילל תודגנתהה לש םייגולואדיאו םייתרבח םיטביהל .62 

םירפסו םירמאמ תמישר 

ה"צרת ביבא-לת ,קילאיב .נ .ח ישודיח ןולימ ,ירניבא 'י = ה"צרת ,ירניבא 

ה"כשת ביבא-לת ,ןושלה די ,ירניבא 'י = ה"כשת ,ירניבא 

ה"צרת ביבא-לת ,ב ,הפ-לעבש םירבד ,קילאיב נ"ח = קילאיב 

ד"פרת הסידוא-הוקסומ ,ב ,םירוענה ינבל םיבתכ ,ןויצ-ןב 'ש = ןויצ-ןב 

1987 עבש-ראב ,שידייל תירבע ןיב קילאיב ,ןוקב 'י = ןוקב 

םילשורי ,תירבעה ןושלה תייחתו ןונגע י"ש ,ןודא-רב 'א = ח"לשת ,ןודא-רב 

תפוקתב הרבחו ןושל רקחל רוקמכ - 'ןגנמה ןגנכ"' ,ןודא-רב 'א = ד"נשת ,ןודא-רב 

ימע ,ד"נשת םילשורי ,םירחאו ןורי 'א תכירעב ,ןונגע ץבוק ,"היינשה היילעה 

1987 ביבא-לת ,ןיסנג לש ותריציב םילמסו תורופטמ ,ףסוי-רב 'ח = ףסוי-רב 

וננושל ,"ןונגע לש ונושלו - ןוטסימיטפוא ,ןטסימיטפוא" ,גרבנדלוג 'א = גרבנדלוג 

,(ב"צרת-ט"סרת)ןונגע תרוקיב לש התישאר ,קיווצ-יולה 'י = ד"משת ,קיווצ-יולה 
ד"משת הפיח 

ט"משת ביבא-לת ,ויתולגעמב ןונגע ,קיווצ-יולה 'י = ט"משת ,קיווצ-יולה 

,(ט"כשת-ח"כשת)זכ םיינזאמ ,"דנאב לש תינונגעה האיסידואה" ,ןורימ 'ד = ןורימ 

םירגאמב שופיחל המגוד - 'םינבל ןמיס תובא השעמ'" ,ןיקרימ 'ר = ןיקרימ 

ימע ,(ו"משת)זל םעל וננושל ,"ת"ושה תורפסו ילדנמ ,ןונגע לש םיבשחוממה 

י"שת םילשורי ,ונתורפס לע ,ןדס 'ד = י"שת ,ןדס 

ט"לשת ביבא-לת ,ןונגע י"ש לע םירמאמו תוסמ ,ןדס 'ד = ט"לשת ,ןדס 

ח"כשת םילשורי ,םילמ ישודיח לע ,ןוויס 'ר = ח"כשת ,ןוויס 

249-245 ימע ,(ל"שת) אכ םעל וננושל ,"םילמה ייחמ" ,ןוויס 'ר = ל"שת ,ןוויס 

42-37 ימע ,(ז"ערת) א ונתפש ,"םיתפש בינ ימומ" ,ןיקריס 'י = ןיקריס 
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[20] רלשיפ-יקצמלד הכרב 64 

ימע ,(ו"נשת) זמ םעל וננושל ,"?ליגרתב ןומא ןיא המל" ,רלשיפ 'ב = רלשיפ 

ןושלב תנווכמה תורעבה ؛"'התמה" תירבעה ייח' לע רחא טבמ" ,שורפ 'א = שורפ 
תורפסה לע התעפשהו ט"יה האמב תיפוריא חרזמה תידוהיה הרבחב תירבעה 

106-65 ימע ,(ז"נשת) 13 םייפלא ,"היארוקו תירבעה 

ןג-תמר,ןונגסבר ןונגעי"ש,'"הריש'בםיינושל םינויע" ,ירדק צ"מ = א"משת,ירדק 
130-116 ימע ,א"משת 

םעל וננושל ,"ןושלה שיאכ ןונגע י"ש לע" ,ירדק צ"מ = ן"שת-ט"משת ,ירדק 

246-242 ימע ,(ן"שת-ט"משת) אמ-מ 

10-3 ימע ,(ו"צרת)ז וננושל ,"קילאיב לש ןושלה שוח" ,רנזולק 'י = רנזולק 

,(ח"צרת)וכ םלועה ,"הצעה תונשב ןונגע י"ש" ,[ןמניילק השמ] .ק .מ = ןמניילק 

,'ב רדאב 'ד ,אשמ ,"םיירבעה םיאקיסלקה ןורחא - ןונגע י"ש" ,םולש 'ג = םולש 
ל"שת ,יב רדאב ב"י 

קילאיב נ"ח ןיבו ץיבומרבא י"ש ןיב תורגיא תפילח ,(רידהמ) קורמש 'ח = קורמש 

ו"לשת םילשורי .1905-1908 םינשב יקצינבר ח"יו 

ג"לשת ביבא-לת ,א ,ןונגע לש רופיסה תונמא ,דקש 'ג = דקש 

מ תטיסרבינוא ,רוטקוד תדובע ,ויתורוקמ ןושל ךרועכ ןונגע ,ןרטש 'ח = ןרטש 

ו"נשת ןג-תמר ,ןליא 
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