תירבעה ןושלה דעו לש ןובשחו ןיד
)ו"צרת ןויס — רדא  1936,יאמ — סרמ(

תויעוצקמה תודעוה §1.
תודוצה תרותל רמוחה רודס תא הרמג )םילשורי( קודפדה"יחנומל הדעוה

ןודל ידכ ופסאתנש ביבא-לתב הדעוה-ירבח לש םתעד תא העמש ,ריבחחלו

םיחמומ תאמו דעוה ירבחמ המכ תאמ ולבקתנש תורעהב הנד ,תועצהב
.תאזה תרבוחב םםרפתט אוה תוריכזמה ידי לע רמוחה םוכיס ירחאו — ול הצוחמ

 210העש יפל תללוכה ,הקיטנופה יחנומ תמישרב ושכע תקסוע הדעוה
.הקיטנופה תולאשל החמומ ,ןטפרב .מ ר"ד ןמזוה הדעול ףסונ רבח רותב .םיחנומ
.םיאבה םישדחה ךשמב םנ הדעוה ןוידל אשונ ושמשי הלא םיחנומ

.םיחנומ : 250התדובע תא הרמנ )םילשורי( הרישה-יחנומל הדעוה
ולבקתנש ירחאו ,ןויעל דעול ץוחמש םירפוסה דחאלו דעוה ירבחמ -12ל חלשנ רמוחה

טלחהב המכוס המישרה .הדעוה ינפל םינוקיתהו תורעהה ואבוה תובושתה
.תאזה תרבוחב תמסרפתמ יהירהו

ןובשחל םיחנומ תעיבקב הקמע )םילשורי( הקיטמתמה יחנומל הדעוה
םוכיסה יפ לע( ההובנ הקיטמתמל םיחנומה תא הנחב ,ילרגטניאו ילאיצנרפיד

לאיחי 'ה לש תופסוהו תורעה תפסותב ,לקנרפ א 'פורפה ידי לע אצמוהש
ינפל תמייק החיהש החוכנ הקיטמתמל תדחוימה הדעוה ידי לע ועצוהש )דלפנירנ

לש ירבעה ומוגרתכ הרימא .י ר"ד ידי לע ועצוהש םיחנומה תא הקדב םינש

יחנומ ןמ קלח הדעוה הקדב ןכ ומכ '.םרוגתיפ טפשמ" ןמציל י תרבוח
.ד—'נ תרבוח 'ה ךרכיי יוננושל،ב ומסרפתנ רשא ,רפסה יתב יכרצל הקיטמתמ
'ה הדעוה רבח ידי לע ועצוהש ,תויצקנופה תרותב םיחנומ הדעוה יניעל ואבוה
•יקסנ'זידל י
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ה תא הרמנ )םילשורי( הלכלכה יחנומל הדעוה

).הפיח(רגיצנוצ רידה ידי לע הל ואצמוהש הלכלכ

לע טלחויש הרוצב בורקב ומסרפתי רשא

קתב הדסונ )םילשורי( האופדה"יחנומל הדעוה

.ה .נ 'פורפ ,ןירפליה ריד ,יתרפא.פ ריד ,ןרוהניא ןועטש ריד
.חקור .ל .י רידו ם י ו ב נ ג י פ ריד ,י ק ם ב ו ח י נ ר ש ט .ש ריד ,ר נ י ש ט ר ו ט

רמוחה .האופר ינינעל ישומש ןולמ ןיכהל דיקפתה תא המצע לע הלטנ הדעוה
םסרפתנ ןכ ומכ •הדעוה תובישיב ןוידל אבוה יתרפא .פ ריד ידי לע אצמוהש
ושקבתנ ובש ,ץראב תובושחה תויאופרה תודבעמל דחוימ רזוח הדעוה םעטמ
תבסמ םלוא ,םימעפ הפסאתה הדעוה .התדובעל שורדה רמוחה תא הדעול איצמהל
.התדובעב דימתהל תלוכיה ןיידע הל ןיא דחוימה בצמה

שדחב קר טלחומ ןפואב הדסונ ).םילשורי( ןורטאיתה יחנומל הדעוה
התלועפל תונכהב קוסעל תיעדמה תוריכזמה הלהה ןובשחה תפוקתב םלוא .ינוי
.רמוח זוכרבו

פורפ ם י יח -ןב.ז ריד :הירבח ).םילשורי( וידרה"יחנומל הדעוה

םע םירשק העבק הדעוה .יק ם רובמ ם .ש רידהו רנישטרוט .ה .נ
הלבקו ינארבול א רמ ילארשי ץראה וידרה תנחת לש תירבעה תינכתה להנמ
ריכזמהו ר גיש טרוט .ה .נ 'פורפה — .הנחתה ידיבש יזעולה רמוחה תא ןויעל
תאצוהב רואל אצויה ,וידרה ינינעל רפסה יכרצל וידרל םיחנומ תמישר לע ורבע
.םילשורי םמ ןבואר

םיחנומל העצה הלבק םיישוריב תיעדמה תוריכזמה .היגולואיגל םיחנומ

הב לפטל תלחה איהו )רלזימ( יאמשןב ללה ריאמ רידה תאמ סיינולואינ
רבדה אבוי ילוי-ינוי םישדחב השענ הלועפה רקיעש ןויכ םלוא ,ןובשחה תפוקתב
.אבה חיודכ

רמוחב הנדו תועיבקב הפסאתה )ביבא לת( ןושלה דופשל הדעוה
םילאושל תובושת הבישה ןכ ומכו 'םעל וננושל" רודמב עובש ידמ םסרפתמה
ביבא לתב ןושלה דעו לש ףינסה תכשלב ןושל ינינעב

קלחה תנכהב התלועפ תא המייס )ביבא לת( למשחה יחנומל הדעוה
.סופדל רסמנש ,תילמשח הנקתהל םירמח :למשחה יחנומל ןולמה לש ינשה

םסרפתי ןולמה .התלועפ תא המייס )ביבא לת( תולמעתהה יחנומל הדעוה
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תוברתל תודוגאה לש ןהיכדצ קופס םשל תינלופו' תילגנא ،תינמרגל םוגרתב
.תונומת הנפרוצת ןולמל .הלוגבו ץראב ףוגה

םיגדה תמישר תא סופדל הניכה )ביבא לת( היגולואוז יחנומל הדעוה
תובורקה היתובישיב .םירויצ תפסותב תדחוימ' תרבוח תרותב םסרפתת רשא

חבנ וז הדעול ףסונ רבח רותב .םייח-ורל םיחנומ תעיבקב הדעוה קוסעת

.ןויסלדנמ .ת 'ה
בונגוב ,רלדא י"שי ؛םה הירבחש ),ביבא לת( תוינוכמה יחנומל הדעוה

יסדנהמה תדוגא ב"כ( גרבניש .פו יקסנזיו .א ,ךורב .א ר"ד "),דגא• ביב(
.גרבנדלוא-ןמולש ןולמ יפל תוינוכמה יחנומב הנד ),םילכירדאהו

,ךורב .א ריד ؛םה הירבחש )ביבא לת( ההיסיפה"-יחנומל הדעוה

םייאמיכה תדוגא ביב(דלפנזור .שו ,יקסרובמסריד ,קיניו.מ ,יקםנזיו.א ,דלפנירג.י

די לע הל האצמוהש תדחוימ המישר יפל הקיסיפל םיחנומ תעיבקב הקסע
םיאמיכה דוגא הכ אב רותב .היכרצל םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
.דלפנזור .ש 'ה הדעוב ףתתשה

הקינכטה יחנומל ןולמה לש תנקותמ הרודהמ תאצוהל הדעוה

ם'הרפש .נ ,ץיבונועמש דוד ,רנזבפ .ל היפמ י ,דלפנירג .י ؛הירבח ),ביבה-לת(

פוקתב התדובע תא הכישמה .םילכירדאהו םיסדנהמה תדוגא ביב ,ןיטשדלפ .םו
.ןובשחה

הקלחו התינכת תא העבק )הפיח( הקינכתה יעדמב םיחנומל הדעוה
לע לבק גרבדלוג הידעס 'ה הדעוה רבח .הירבח ןיב הנכהה תדובע תא
,הפיחב ירבעה ןוינכתה תאצוהב םינמזב ומסרפתנ רבכש םיחנומה זוכר תא ומצע

יקסנלפק .ש 'ה הדעוה רבח .םירחא תומוקמבו וירוט לש םהיתומישרו םהירפסב
.ןוינכתה לש ימינפה רמוחב םילולכה םיחנומה תא ףוסאל ומצע לע לבק

דעוה-ימוסרפ §2
؛רואל ואצי
.הינש הרודהמ .יא ךרכמ 'א תרבוח "וננושל• )ז

.ןושלה דעו ידי לע ועבקנש ,הלענהו השבלה יחנומל ריוצמ חול )2
.תירבעה תטלשהל דוגיאה ידי לע דעוה תופתתשהב אצי
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:סופדב םיאצמנ

.ףננושל"ב וקלחב ספדנ .סיקרנ .ט תעצה .הקיפרגה יחנומל ןולמ )1
.ב תילמשח תנקתהל םירמח ؛למשח תודובעל ןולמ )3

:סופדל רסמהל םידמוע
.תולמעתהה יחנומל ןולמ )1
,תינמרגל םוגרת תפסותב תנקותמ הרורהמ .הקינכתה יחנומל ןולמ )2
.תוחתפמ ףורצבו תילגנאו תיתפרצ

תושרופמו תורדוסמ תוינענכה תובתכה .ב ךרכ ؛םיינושל םירקחמ )3
.ץשולמ .נ 'פורפ ידי לע
.םיזילטיאה שומישל המהבה רשב יקלח לש ריוצמ חול )4

.םיגדה תומש לש ריוצמ חול )5

ימדקאה ןולמל רמוחה תנכה §3
תרופ.א ר"דה ؛דחא יעדמ דבוע ידי לע ןובשחה תפוקתב התשענ הדובעה

ירפוס לש ןושלה ישודיח תא סשרו הלכשהה תפוקת תורפס לע רבע רשא

יכרד לע יגולודותימ רמאמ םג רביח אוה וז ותדובע םע רשקב .וז הפוקת
.וז תרבוחב םסרפתמה תירבעה היפרגוקיסכלה

םייעדמה םידבועה §4
לח( ןיב י י .ש 'הו )םילשורי( םייח -ןב .ז ריד םייעדמה םידבועה ינש
ושגפנ סה .ן'של-ינינעל עגונה לכב דעוה תוכשל לא םינופל ליגרכ ונענ )ביבא
לש תיעדמה הדובעה תולאשב םהמע וצעיתהו תואישנהו תודעוה ,דעוה ירבח םע
רמוחה תגשה רבדב תודעולו דעול ץוחמ םישנא םע םירשקב ואב הז דבלמ .דעוה

ןולמה תונוילג תהגהב םג רזע םייח-ןב.ז ריד .ןתדובעב תודעול שורדה
•םופדל םרסטה ינפל הקיפרגל

תיזכרמה הכשלה •§ 5
זוכרב ,ןושלה דעו לש ויתוינכת תמשגהב וקסע הלהנמו תיזכרמה הכשלה
תצפהו 'וננושל" לע המתחהה ןוגראב ,רואל דעוה יבתכ תאצוהב ,שורדה רמוחה

םיחנומה לש הבחר הצפה םשל םידיחיו תודסומ םע ןתמבו אשמב ,םינולמה
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ינינע תלהנהבו ןושלה דעו לש ביצקתה ינינע רודסב ,ןושלה דעומ םיאצויה
.וב תכמותה ',תירבעה ןושלה ינומא"
דעוה יבתכ תצפה רבדב "ריבד" תאצוה םע ؟םונ הזוח השענ ח"ודה ישדחב

ל םידחוימ םירזוח וחלשנ .רפס יתבו תוברת תודסומ ןיב םידחוימ םיאנתב

.תונוש תוצראב תוינויצה תויורדתסהלו ליוחבו ץראב רפסה
.ימואלה דעוה די לעש תוברתה תקלחמ םע תפתושמ הלועפל תינכת העבקנ

.ז"צרת תנשל תבחרומ הדובע תינכת הנכוה ןכ ומכ
די לעש תונשלבה עוצקמב םיישומשה םירפמה ؟םוא תלדגהל םישעמ ושענ
.תישארה הכשלה

וחלשנ דעוה יבתכ תא שוכרל תגשמ םדי ןיאש םייתוברת תודסומ המכל
.םנח םיבתכה

תצפה ',וננושל" תכרעמ ,תודעוה ינינעב הליעפ םיבתכמ תפילח החיה
.םירבחה תומורת תיבגו ותלועפ םוסרפ ,דעוה יבתכ

הלועפל םתוא הדדועו רובצ-ינקסעו תודסומ לא םיבתכמב התנפ הכשלה
".תירבעה ןושלה ינומא" תרבח ןעמל

לעופה דעוה ירבחל שדוח לכב וחלשנ דעוה תדובע לש םיישדח םימוכיס
.י"אל תידוהיה תונכוסה די לעש קילאיב דסומ תלהנהלו ביבא לתבו םילשוריב

טוקשת רשא רחאל ؟םאתש ,דעוה לש תיתנשה הפסאל תונכה ושענ
.ץראה

לומ הדוהי ןב בוחר( תיזכרמ הרידל ורבע תיעדמה תוריכזמהו דעוה תכשל
.דעוה יבתכ לש יזכרמ ןסחמ רדוס הכשלה די לע •'0הרונם" ןודעומ

