
תידבעה ןושלה דעו לש ותלועפ םוכס 

(1936 דאורבפ—ראוע) 

♦תויעוצקמה תודעוה 

ןטיונ .ד .ש ריד :הירבח .(םילשורי) קודקדה יחנומל הדעת 
,ןילי םעוניבא ,ןילי דוד ריד ,רנישטרוט .ה נ 'פורפ 
תרותל םיחנומה תמישר תא המייס .לנם.צ.מ ברה ,םחוימ ףסוי 
ןולמבו 'וננושל" לש הבורקה תרבוחב םמרפתתש—םיחנומ 150 ךרעב—,תורוצה 

.קודקדה יחנומל דחוימ 

,י ד ורב .ח ר"ר ברה :הירבח .(םילשורי) .הרישה יחנומל הדעוה 

תא הכישמה ,ןמריש .י ר'ד ,ןילי דוד ריד ,ר נ י שטר וט .ה .נ 'פורפ 
.248-ל עינמ הדי לע ועבקנש םיחנומה רפסמ .התדובע 

,ןהכ,מ ,؟םא .שברה :הירבח .(םילשורי) •ץע-תודובע יחנומל הדעוה 

עבקנש דמוחה תכרב ןורחאה ןממ הקמע .ןילביר .י רידו רנזולק ףסוי 'פורפ 

.ותמלשהבו ותקידבב הכישמהו תודעוהו דעוה ידי לע םינוש םינמזב 

.י ר"ד ,הרימא ריד :הירבח •(םילשורי) .הקיטמתמ יחנומל הדעוה 

הקסע .הטקפ 'פורפו לקנרפ .א יפורפ ,יקציול ריד ,ןיטשפא 
,הינפל ואבוהש תועצהה תא קודבל הכישמה ,ההובנה הקיתמתמל םיחנומ תעיבקב 

הדעוה הקסע רקיעב .דלפנירנ לאיחי 'ה דצמ ואבש תועצהה תא הז ללכב 

עדמה רואל םתוא הקדבו תירבעה הטיסרבינואב םידומלכ םינוהנה םיחנומב 

.חתפמ ףורצב הקיתטתמל ןולמ ןיכהל הדעוה לש הדיקפתמ .ינושלה 

,יחרזא .מ ,ן ינודבא•א :הירבח .(ביבא לת) ןושלה רופישל הדעוה 

,יקצינבר .ח .י ,יקציטאימס .א ,ןהכ .י ר"ד ,רלדא י"שי 
ןודינ ראורבפ שדוחב הדעול ויהש תובישיה שלש ךשמב .ץיבונועמש דוד 

תובושת ונתינ ןכ ומכו הדעוה לש התכירעל רוסמה 'םעל ונגושל"ל דעוימה רמוחה 

•ביבא לתב דעוה תכשלב ולאשנש תולאשל 
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די'ד ,דלפנירגלאיחי :הירבח .(ביבא לת) למשח יחנומל הדעוה 

תובישי שלשב.ץיבונועמש דודו דנזבפ .י ,ריפס .י ,יקסנזיו .א 
יפ לע ועבקנש םיחנומה הנושאר האירקב וארקנ שרוחה ךשמב הדעול ויהש 

•221 — 216 ימע 'ב קלח נרובנרלוא-ןמולש 

ש ר "ד ,יחרזא .מ :הירבח .(ביבא לת) תולמעתה יחנומל הדעוה 

הבשי .ןמכיפ בקעי ,ירשנ .צ ,והינב ,؛ןולא .י ,ןרוהנייא 
לש התדובע רדס לע טלחהו םיחנומ לש המישר סופדל הנקתוה .תחא םעפ 

םימדוקה םישדחב הדעוב ונודינש תומישרה שלשכ ןוידה םויס םשל אבהל הדעוה 

.("וננושל"ב התעשב המסרפתנ תחא המישר) 

.מ ךובריוא .פ :הירבח .(ביבא לת) .היגולואוז יחנומל הדעוה 

או ןילונרמ .י ,יקסבוחינרשט .ש ריד ,שרב ר"ר ,יחרזא 
םהיתומשש םיילארשי ץראה םיגדה תמישרב ןוידה רמגנ .תחא םעפ הבשי .ןמדלפ 

םיגד תומש לש הרצק המישר הדעוה ידי לע הלבקתנ ןכ ומכ .ןיטולחל ועבקנ 
.הלשממה תמישרב םיאבומ םניאש םיפםונ 

בונגו ב ,רלדא .י :הירבח .(ביבא לת) תוינוכמ יחנומל הדעוה 

הלבק חחאסעפ הבשי .גרבניש .פו יקסנזיו .א ר"ר ,ךורב ר"ר 
.49—46 'טע גרובנדלוא-ןמולש ןולמ יפלע םיחנומ הנושאר האירקב 

ךורב א ר"ר :הירבח .תינמז .(ביבא לת) .הקיסיפה יחנומל הדעוה 

המייקתה .יקסרובמס ר*ד ,יקסנזיו .א ריד ,דלפנירג לאיחי 
ליאוה .תירבעה הטיסרבינואה יכרצל םישורדה םיחנומב ןויד םשל הבישי 

תדוגא חכ אבו קיניו .א ריד םג ונמזוה םיימיכ םיגשומב עגונ םיחנומה קלחו 

.(הפי ריד) םיאמיכה 

דעול תפתושמ איה וז הדעו .(הפיח) .הקינכתה יעדמב םיחנומל הדעוה 

גרבדלוג .ם ,ןמטוג .י ,ךילרא .י :הירבח .ירבעה ןוינכתלו ןושלה 

קינפורק .א .ח וריכזמו יקסנלפק .ש ןוינכחה להנמ ,רגינ ר"ר 
םיצרמהו םירוספורפה תומישרב רזופמה ינושלה רמוחה תא זכרל השננ הדעוה 

.םופדב םסרפתנשו תויעוצקמ תודעו ידי לע רשואש וקלחב — לכ םדוקו ,ןוינכתה לש 

תושדח תודעו 

.וידרה יחנומל הדעו .א :תושדח תודעו ןתדובעל וסנכנ שדוחה ךשמב 

תעיבקב תקסוע .םייח-ק ר"ד ,יקםרובמם ר"ד ,רנישטרוט .פורפ :הירבח (םילשורי) 

הדעו.ב .תילארשי ץראה וידרה תנחת תחיתפ םע רשקב רקיעב םישורדה םיחנומה 
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,רנישטרוט .נ יפו רפ ,הנוב .א ٦٠٦ ؛הידבה (םילשורי) הלכלכה יחנומל 

,רגיצנוצ ٦٠٦ לש ורפס י"פע הלכלכה תרותל םיחנומב תקסוע .רניצנוצ ٦٠٦ 

הקלחמה יכרצל התעשב העבקנש םיחנומה תמישר תא ביחרהל תדמוע איה ןכ ומכ 

.תידוהיה תונכוסה לש הישעתלו רחסמל 

יחנומל ,ןורטאתה יחנומל ؛תושדח תודעו דוסיל תונכה ושענ הז דבלמ 

יחנומ תא םילשתו "האופרה" תורבוחב םיחיכשה םיחנומה תא קודבתש) האופרה 

הימיכה יחנומ תמישר תא םילשתו קודבתש) הימיכה יחנומל הדעו ,(ללכב עוצקמה 

יכרצלתדחוימ ,ןושלה תנקתל הדעו ,(יו תרבוח "ןושלה דעו תונורכז"ב המסרפתנש 

,דעוה ירבחל דחוימ ןולאש חלשנ וזה הדעוה דוסי םע רשקב) םילשוריב דעוה 

ושדחתנש וא םתדובע תעשב ןהל וקקזנש םילס לש תומישר איצמהל ושקבתנ ובש 

(ןמדלונ) םייח-ןב .ז ריד ריכזמה ףתתשה םילשוריב תודעוה לכ תובישיב .(םרי לע 

.ןיבי .ש 'ה הכשלה ריכזמ — ביבא לתב תודעוה לכ תובישיבו 

.םיאבה םימוכסב ואובי תושדחה תודעוה לש ןתדובע לע םיטרפ 

םייעדמה םיריכזמה תשיגפ 

תינכת ןויצו ביבא לתבו םילשוריב תודעוה ןיב ןילמונ ימחי תעיבק םשל 

תופתתשהב ןיבי .שו םייח ןב .ז ר"דה םיריכזמה תשיגפ המיקתנ בורקה ןמזל הרורב 

.טדטשנזיא .ש ר"דח הכשלה להנמו רנישטרוט יפורפה דעוה אישנ ם"מ 

טינולמ תאצוה 

ןולמ תירבעה תטלשהל דונאח ידי לע רואל אצי ןושלה דעו עויסב 

ץראבן"ופנ ןולמה .דעוה ידי לע ועבקנש םיחנומה יפל הלענהלו השבלהל ריוצמ 

םע דחיב ןולמב אבומה ינושלה רמוחה םסרפתי בורקב .םיספוט ףלאב ךרעב 

.םייבמופ תומוקמב הקבדהל תוחול תרוצב םירויצה 

אצויה יקסדורוגז .ט ריד לש תואלקחל יעוצולמה ןולמה תספדה הליחתה 

תיצחמ ,תוריל 25 ביבא לתב לעופה רעוה תושרל ורבעוהו ןושלה רעו עויסב רואל 

איזמ .מ א רידה ישרוי לש תדחוימה םתמורת ןובשחל ןתינש עויסה םוכס 

העיבצה תכאלמו םיעבצה יחנומל ןולמ .א :תספדהל תונכה תושענ 

.תולמעתהה יחנומל ןולמ •ב .םירחא םירויצו םייעבטה םיעבצה תפסותב 

.יזעול םוגרת תפסותב ההינכתה יחנומל ןולמה לש תנקותמ הרודהמ .נ 

של" 

ו"דל תשדקומה "וננושל" לש 'ז ךרכמ 'נ תרבוח סופדל הרסמנו הכרענ 

.יקסבוחינרשט 



327 ןישלה דעו תולועפמ 

•וננושל' יפסומ 

םידמולמל וחלשנ "וננושל"ל ןושאר ؟םומ רותב רואל ואציש "תירגוא יבתכ،' 

.םיחמומ חרוקבלו ץראל ץוחבו ץראב םיימדמ תודסומלו 

אשמ) תינכתל םאתהב םיאבה םיפסומה תאצוהל תושורדה תונכהה תושענ 

םוחנ 'פורפה םעו "הנשמה ןושל קודקד" ורפס רברב לגס .צ .מ ברה םע ןתמו 

.(סופדל ןיכמ אוהש תוינענכה תובתכה רבדב ץשולמ 

לעופה דעוה 

'פורפ ,ןילי דוד ריד ,יקסבוזרג הדוהי) םירבח העבשמ בכרמה לעופה דעוה 

.ח .י ,רנזולק ףסוי 'פורפ ,ץשולס םוחנ 'פורפ ,ןילי םעוניבא ,רנישטרוט .א .נ 

הנשל דעוה לש וביצקת רוריב םשל ראורבפב 7-ב ؟םאתה (ןילביר.י ר"דויקצינבר 

,הדובעה תינכת תאו ביצקתה תא רשא לעופה דעוה .ותדובע תינבת תעיבקו וז 

.ש ר"דו רנישטרוט .ב .נ 'פורפה לש םנתמו םאשמ תעשב הילע םכסוהש 

.קילאיב דסומ תלהנה םע טדטשנזיא 

עבקנו טדטשנזיא .ש רידה םילשוריב תיזכרמה הכשלה להנמ רותב רשוא 

.הדובעה לש םישדחה םיאנתל םאתהב ותדובע ؟קיה 

.םייעדמה םידבועה 

ןיביי .ש יהו םילשוריב (ןמדלוג) םייח-ק .ז ריד םייעדמה םידבועה ינש 

ןרפסמ לדגש ,תוימוקמה תודעוה תלועפ רודסב ןובשחה ןמז ךשמב וקסע ביבא לתב 

הדעוה תדובע .ןהיתוטלחה םוכסבו ןהמ תחא לכל רמוחה תנכהב ,ןתלועפ ؟קיהו 

.דלפנירג לאיחי 'ה דעוה רבח לש הליעפה ותופתתשהב הלהנתה למשחל 

,1935 רבמצדב 15-מ יעדמ דבוע רותב ותרשמב רשואש ,חרופ .א רידה 

ידי לע ול ונתינש תוארוהה יפל ימדקאה ןולמל רמוחה תנכהב ותלועפ תא זכר 

תפוקתמ םירפמו םיפםאמ 24 ודי לע וקדבנ ראורבפ ؟וס דע .רנישטרוט 'פורפה 

.ודי לע האצמוהש המישרל םאתהב הלכשהה 

ןושלה דעו ידי לע םיעבקנה םיחנומהו םילמה לש ןוימהו םושרה תדובע 

דעוה לש תדחוימה היסיטרכב םרודמ ךשמהו םייתורפסה תורוקמה לכמ םיטקולמהו 

דעוה ידי לע רשואתש ,תימינפ הקולח תטיש יפל דעוה-ידבוע רבח לכ לע ולטוה 

.הבורקה ותבישיב לעופה 

.תיזכרמה הכשלה 

תינוגראהו תיתורבחה הלועפה תזכרתמ הלהנמ ידיבו תיזכרמה הכשלה ידיב 

תובישי תא תרדסמה ,םמצע ןיבל םניב דעוה ירבח תא תרשקמה איה .דעוה לש 
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,םופדה ,םירפוסה ,,וננושל" ךרוע םע ןתמו אשמב תדמועה ,לעופה דעוה ,תואישנה 

דעוה תלועפב םינינעתמח םייתורבחה תודסומהו תודעוה יריכזמ ,עוצקמה ילעב 

.םתצפהבו ויבתכ תאצוהב ,דעוה תלועפ םוסרפב תלפטמ איה .וב םיכמותהו 

ירמהה וסוסבלו ןושלה דעו לש וביצקת עוצבל הגאדה הילע תלטומ ןכ ומכ 

.עובקה הריכזמ םג אוה הכשלה להנמש ,,תירבעה ןושלה ינומא" הרבחה תועצמאב 

:ןייצל שי ןובשחה ןמז ךשמב תיזכרמה הכשלה לש תודחוימה היתולועפמ 

ץראב רפסה יתב לכל דחוימ רזוח םוסרפ .1 :דעוה יבתכ תצפה חטשב 

רודס .2 .םינולמהו ,וננושל" תצפה רבדב ץראל ץוחב ,תוברת" לש רפסה יתבלו 

.ץראל ץוחבו ץראב דעוה יבתכ תצפהל תישאר תונכוס רבדב יריבד" תרבח םע הזוח 

.הפיחבו ביבא לתב ,םילשוריב םינכוסה לש תבחרומה םתדובעל תוינכת תעיבק .3 

תועדומ חולשמ ידי לע תירגוא יבתכל םוסרפ .5 .הרדחב דחוימ ןכוס יונימ .4 

.םידמולמלו םייעדמ םינותעל ןויעלו תרוקבל םירפסו 

דעול תפתושמה הדעוה ןוגרא .ז :תיתורבחה הלועפה תבחרה חטשב 

דעוה םע ןתמו אשמ .2 .התבישיב תופתתשהו הפיחב ירבעה ןוינכתלו ןושלה 

קודה .3 .ודי לע תדסיתמה תוברתל הקלחמה לע תפתושמ הלועפ רבדב ימואלה 

תפתושמ הלועפל םיכרד תעיבקו ביבא לתב תירבעה תטלשהל דוגאה םע םירשקה 

.םינטקה םינולמה תצפהל 

.םילשוריל דעוה לש יזכרמה ןסחמה תרבעה ٠١ :תינוגראה הלועפה חטשב 

תטלחה יפל ןמזוה תונובשח להנמ רותב) תונובשחה תלהנה לש שדח רודס .2 

רטוחה רמג רבדב תודעוה םע ןתמו אשמ .3 .(ןילי לאונמע 'ה תואישנה 
.וי'צרת תנשל םינולמה תינכתל סנכנה 

םע ןתמו אשמו ויצרת תנשל ביצקתה דובע .1 :ירמחה םוסבה חטשב 

ייאל 150ךסח תלבקו גרבדלוג ןרק םע ןתמו אשמ .2 .ורושא רבדב קילאיב דסומ 

.זוחא،؛0-ב ךרעב דקתשאמ ןושלה דעו לש תובוחה יוסכ .3 .ו"צרתל םולשח רותב 

םע ןתמו אשמ .5 .וז הנשל הביצקת רבדב ביבא לת תיריע םע ןתמו אשמ ٠٠ 

.ןושלה דעו ילעפמב םתופתתשה רבדב םינוש םישנא 

.ביבא לתב דעוה תכשל 

החותפ התיה ,ןיביי .ש 'ה לש ותלהנהב ,ביבא לח ףינס לש דעוה תכשל 

ינינעב תימינפה הדובעה דבלמ .םעה דחא תיבב םוי לכב םימדוקה םישדחב ומכ 

יבתכ תצפהל העייסו הינפל ואבש ןושל ינינעב תולאש לע הכשלה התנע תודעוה 

.ביבא לתב דעוה 
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