ןובשחו ויד
) 1938דב<1ט30-0רמ .זו"ג؛דת לולא'-ב דדא(

ח"יבו ) 1938םדמב  (30ח"צרת ינש *חאב ז"כב תויללכ תופסא ا
תויללכ תופסא יתש קילאיב תיבב ביבא לתב ויה ) 1938יאמב  (19ח"צרח רייאב
.תונוש תוינוגרא תולאש ונודינ ןהבש ،ןושלה דעו ירבח לש

תלהנה לש תולאש דורב םשל תחא םעפ הפסאתה תואישנה 2
.םיפוחד ןושל-ינינע םג הינפל ואבוה ןכ ומכ .הכשלה

הבישיב .םימעפ  3ןובשחה תפוקתב ףסאתה יזכרמה דעוה ٩
.דבלב ןושל תולאשל ושדקוה תובישי יתשו תוינוגרא תולאש ונודינ הנושאר
.חבטמה-יחנומל ןולמל ךכ דחא וסנכוהש םינוש חבטמ-יחנומ )א :ןהב ונודינ

םיחנומה לש המישר תנכה םע רשקב ההובגה הקיטמיתמב םיחנומ )ב
ןוידל ורבעוהש םיינכת םיחנומ )ג ).ד תרבוח 'ט ךרכב המסרפתנ( םוסרפל וללה

תולאש )ד .הקינכתה יחנומל ןולמה לש 'ב הרודהמל הדעוה י"ע יזכרמה דעוב

ןושלה תנקתל הדעוה תשקב יפל )וב אצויכו םילמ דוקנ( תויללכ ןושל
.ביבא לתבש

ימוקמה דעוה .ביבא לתבו םילשוריב םיימוקמה םידעוה 4.

הנודינ הבש ،יביטרטסינימדאה דעוה םע תפתושמ הבישיל סנכנ םילשוריב
.יאקנב הולמ י"ע דעוה לש ילכלכה ובצמ תנקתל תורשפאה הררבתנו

ימוסרפל תינכתה הנודינ הבש ،הבישיל סנכנ ביבא לתב ימוקמה דעוה

רנישטרוט .ה .נ 'פורפה .רנישטרוט .ה .נ 'םורפה תוחילש '5.
רקח תולאש לע תואצרה םג ארק היגלבבו ןילופב הטיסרבינואה תוחילשב רקבש

דעול בר םוסרפ תושעל חילצה אוה .תירבעה ןושלה דעו תלועפ לעו ןושלה
.ולא תוצראב תודהיה לש תירמחה התכימת תא לבקל םגו ןושלה

،חונמ עשוהי דמ לש ותמזיב םייאלקחה םיחנומה לעפמ 6.
םישדקומה םידחוימ םימוכס ןושלה דעו תושרב םיזכרתמו םיכלוה /א הינגד שיא

הירישכמו תואלקחה יחנומל םיריוצמ תוחולו םינטק םינולמ לש האצוהלו הנכהל

ףותש ךותמ תלהנתמ דמוחה תנכה .תואלקחל תורושקה תוכאלמל ןכ ומכו
ללכב יאלקחה בושיבו םיקשמב הבחר הדמב וצופי םיחנומה ".הדשה '،םע הלועפ

יפל םיפתתשמ הז לעפמב .תוצופתב הדשכהה-יצובקבו "ץולחה "،יגוחב ןכ ומכו

לש תובשיתהה תקלחמו "ןיכי، ،،םילעופה קנב "،יזכרמה ריכשמה "،העש
.תידוהיה תונכוסה
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؛תויעוצקמה תודעוה 7.

םימעפ  4הפסאתה םיילאוטקא ןושל ינינעל הדעוה

דמה תוריכזמה לא רובצה ןמ ועיגהש ןושלה תולאש

עסב האר( םינינועמל ונתינש תובושתה בורו הפ לעב וא

ה הדעוה תעד לע ורבוח )םילשוריב

דמגו םימעפ יתש הפסאתה רשבה-יקלח תומשל הדעוה

בטמה יחנומל ןולמב המסרפתנש

תא הרמגו תחא םעפ הפסאתה וידרה יחנומל הדעוה

תרבוח '،ט ךרב 'יוננושל،،ב המסרפתנ

ב .תחא םעפ הפסאתה קוספה-יללכ תעיבקל הדעוה

ה הדעוהו הנושאר האירקב ונודינ הדעוה ידי לע וחסונש
.הינש האירקב

םיחנומה ונודינ תובישיב .םימעפ  7הפסאתה הקיטמתמה יחנומל הדעוה
המסרפתנ המישרה .םיחנומ  230תבכ המישר סופדל הכרענו ההובג הקיטמיתמב
.יד תרבוח יט ךרכ *רננושל"ב

דוקר :םיקרפב הנדו םימעפ  4הפסאתה ןורטאיתה יחנומל הדעוה
.םיברע -70מ הלעמל םיליכמה ,ןינבו היצרטסינימדא ,טלבו

הלעמל הב ונודינו םימעפ  4הפסאתה היגולואכראה יחנומל הדעוה
.םיברע -140מ

ןושלה דעו םעטמ הדסונ ו"צרת תנשב .האופרה יחנומל הדעוה
) 412ימע 'ד תרבוח 'ז ךרב "וננושל،ב דעוה ח"וד האר( האופר יחנומל הדעו
תכשוממה רצועה תפוקת לגרל התלועפ תא הקיספהו תודחא םימעפ קר הפסאתהש

 1938ינויב םילשוריב הדסונ תירבעה תיאופרה תורדתסהה תעצהל איהה הנשב
םיחנומב לפטל הדיקפתש ,ל"נה תורדתסההו ןושלה דעו חכייאבמ תככרמה הדעו
.ללכב האופדהךושל ינינעבו רתויב םיישומשה םייאופרה

-50ב הנדו םימעפ  3ןובשחה תפוקת ךשמב הסנכתה תאזה הדעוה
.ךדעב םיחנומ
 89.ימע וז תרבוחב האר התלועפו הדעוה לש הבברה לע

ביבא לתב

לפטל ליגרכ הכישמהו םימעפ  25הפסאתה ןושלה תנקתל הדעוה
לתב תיעדמה תוריכזמל ואבש הפ לעבו בתכב תוברה תולאשל הבושת ןתמב
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ודסבו )ביבא לתב תיעדמה תוריכזמב :הטמל האר( ביבא

".םעליוננושל"

הקינכתה יחנומל ןולמה לש הינשה הרודהמה תכירעל הדעוה
האיצמהו הנושאר האירקב הינפלש רמוחב ןוידה תא המייס ،םעפ  11הפסאתה
םייעוצקמ תודסומל ןויעל חולשמ םשל הלפכמב הקתעהל תיזכרמה הכשלל ותוא

.הינש האירקב םג דמוחה שילש לע הדעוה הרבע םיתניב .םינוש םיחמומלו

יזכרמה דעוה ינפל ואבוה םהב עירכהל הלכי אל הדעוהש םיחנומ המכ
.ינוי שדוחב ויתובישיב

לש תדחוימ המישר ץיקה ךשמב רדס ס'הרפש .נ רמ הדעוה רבח
תרוצב םסרפתת איהו םיחנומ  350תללוכה ,םיחפנו םירגסמ יכרצל םיחנומ
".עדמו הקינכט,،ןוחריב םג םסרפתת וז המישר .םיריוצמ תוחולו םינטק םינולמ

לע רובעל הפיסוהו םימעפ  7הפסאתה תונפסה יחנומל הדעוה
",ןולובז,،ימיה דפסה תיבב ךירדמ ,טרבלג רמ סדנהמה .הדיבש םיחנומה תמישר

ותמזיב .ל"נה רפסה תיב הכ אב רותבו החמומ רותב הדעוה תובישיב ףתתשה
.הדעוה תדבוע היפלש םיחנומה תמישר תא רביחש אוהו ,תאזה הדעוה הננוכתה
תמישר לש ןושארה קרפה לע הינש האירקב הדעוה הרבע ןובשחה תפוקת ךשמב

".וננושל"ב םוסרפל בורקב דסמת וז המישרו )םיטושמ תוריס יטרפ( םיחנומה
האר( סלדב רמ י"ע םהילע הלאשנש םיחנומה תמישרב ןוידה תא המייס הדעוה
םעטמ הל האצמוהש המישרב הנד ןכ ומכו )ב-א 'בוח 'ט ךרכ "וננושל,،ב דעוה ח"וד
.רפסה-יתבב הרבסה תלועפ םשל ףוחד ןפואב ול השרדנ רשאו לארשיל ימיה לבחה

התדובע תא הכישמה ,םימעפ  6הפסאתה תוינוכמ יחנומל הדעוה
.ךרעב םיחנומ 130יב הנדו)ב-א 'בוח ,יט ךרכ "וננושל" ח"וד האר( שדחה הבכרהב

התדובע תא המייסו םימעפ  4הפסאתה היגולואוזה יחנומל הדעוה
תומש  68םילולכ המישרב .ץראב םייוצמה םייח-ודו םילחוז לש המישר תכירעב
'.ג 'בוח 'ט ךרכ "וננושל"ב המסרפתנ איהו םייחיילעב לש
ינולמ( חבטמה יחנומל ןולמב וז הדעוב דבועש רמוחהמ קלח ללכנ הז דבלמ
האציש ,םיגדה תומש תמישר איה אלה  1938,טסוגבאב רואל אציש )'ט :ןושלה דעו

ופסונ ןכ ומכ .חבטמה יחנומל ןולמה יכדצל המלשוהו הנקותו חול תרוצב הליחת
.תונומת רסוחמ חולב ומסרפתנ אלש םיגד תומש המכ ןולמב
.תוורפ תישעתל םישמשמ םהיתודעשש םיקנוי תמישרב הדעוה הנד ןכ ומכ

המכו םיקנוי תומש  9הליכהו םינוורפה דוגא ידי לע הדעול האצמוה המישרה
).ןושלהדונקתל הדעוב ונודינ םינורחאה( הדובע-יחגומ

.הדעוה-תדובע המייתסנ םייח-ודהו םילחוזה תמישר םוסרפ םע
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יעדמה תוריכזמב 8.

צקמה תודעוב לופיטה לע ףסונ .םילשורי
סופדל רמוחה תבירעב תועוצקמל םיחמומה

מ( הקיטמתמה ימלו וידרה ימל ,רשבה יקלח

ךכ םושמ ),יט "וננושל" ,הקיטמתמה ימלו

חמומה םע תושיגפה

סא  50םילשוריב ומייקתנ ח"ודה תפוקתב

וחטבה בצמ י"ע םרגנ תויחדה בור .וחדנ

כ הנענו "וננושל" לש תוהגה ארק ריכזמה

םיבתכמ *112ב ואצי .םיחנומו

פוחב ריכזמה אצמנ טסוגבא שדוח לב טעמכ

להנמ םוקמ תא םיעובש

כרענש תופיסאהו תובישיה רפסמ .ביבא-לת
תכרעמ תוצעיתהב דעוה חוכ אבכ ףתתשה
אוה .ינושלהו ינבת-יעדמה רמוחה תניחבמ

ב לפיט דוחיבו דעוה םעטמ םסרפתנש רמוחה

א ךרעו ,היגולואוזלהדעוה תעד לע חבטמה

תרבוח 'ט "וננושל"(

ב .םיניינועמ *86ל הפ לעבו בתכב הנענ אוה
.םיחנומ יניינעב

ומה תדעו ןיבו תוריכזמה ןיב םירשק ועבקנ
.ביבא-לתב
٠
٠٠

רבחו יביטרטסינימדאה דעוה תלועפ לע ח"וד
.האבה תרבוחב אובי

:תכרעמה תרעה
"הלכלכב םיחתמ רמאמה רבחמ םש תועטב םפדנ ) 281ימע 'ט ךרכ( תמדוקה תרבוחב

.דטא .מ ל"צ רשא מ םוקמכ

