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םילשוריב תויעוצקמה תודעוב 1.
.ןפקיה אולמכ םילשוריב תויעוצקמה תודעוה ודנע ןובשחח-תפוקת ןשמב

יחנומ תמישר תא המייסו התדובעב הדימתה קודקדה יחנומל הדעוה
תטמרפתמ איה הנחו עוצקמ-ילעבו דעוה-ירבח ינפל ؟םונ ןויעל האבוה רשא ,יונחח

ירבעה ביתכה יונישל ןרטש .י רמ לש ותעצה הנודינ הז דבלמ — ,וז תרבוחב
.תמיוסמ תעד תוח איצממל הנתינו
הקיטמתמל םיחנומה תמישרב ןוידה תא הטייפ ההיטמתמה יחנומל הדעוה

יפל ךרענו ריכזמה ידי לע היסיטרכב רדוס רמוחה .תינוכית הלכשה ףקיהב

החלשנו הלפכוה המישרה .ןיקצומ רידה ידי לע םינינעהו תועוצקמה
.םיחנומ -700ט הלעמל ללוכה ,דחוימ ןולמ רותב םסרפתת בורקבו ןויעל םיחמומל

תלועפ הרטננש רחאל םיחנומ תעיבקל השננ וידרהייחנומל הדעוה
םיילקיסיפה םיחנומה םג ןכו לנה-תרותב םיילקיסיפה" םיחנומה ונודינ .הנכהה
תועיבקב ףתתשמ ךליאו רבמצדמ .רדשמה םעו תרפופשה םע רשקב םיינכתהו
.הללאמרב תיתלשממה וידרה תנחת לש סדנהמה תליממ ש הדעוה-תדובעב
הדעוה לש תונושארה היתובישיב וררבתנש רחאמ .ןורטאיתה יחנומל הדעוה
םיחנומב ןוידב ךליאו רבוטקואמ הדעוה הכישממ ,הדובעה לש תוינורקיעה תולאשה

יאב םע הרשקתה הדעוה םיחנומ -300כ ללוכה ,רמוחה תיצחמ לע ךרעב הרבעו
.םינקחשה דצמ רוריב ןועטה רמוחה תא ןויעל םהינפל איבתו *להא"ו "הטיבה" הכ

ןובשחהו ןידה תפוקתב הבכרוהש םילכאמו םילישבת יחנומל הדעוה

•ה .נ יפורפ ,ה ירומ דוס 'בגה ,גרבטורב 'בנה :םה הירבחשו םדוקה

תעיבקב הקסע םחוימ נ "ר ב ףסוי יהו יול .י .א ר"ד ,ר ני שטר ו ט
ש"ע תואירבה תיב םעטמ רואל אצויה לושבל רפסה ליבשב םישורדה םיחנומה
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לישבתל הדעוה ידי לע הרבוחש םיחנומ-תמישר םג האבוה הדעוה ןויעל .םוארטש

בע הדעוה .םיחנומ -80כ הליכמ המישרה .ביבא לתב תמייק חתיהש םילכאמלו

תוא אורקל תשגנ איהו ,תדחוימ היסיטרכב רדוס רשא ,רמוחה לכ לע
.הינש האירקב

ר"ד לש ורפסב תדחוימ המישרב ומסרפתנ עמרהה תרותכ םיחנומ
וז תרבוחב םיאבומ םהו םילשוריב םמ .ר תאצוהכ רואל אצי רשא גרבנפיר
.ןועברה לש

ביבא לתב תויעוצהמה תודעוב 2.
רמוחב הנדו עובש לכב ןובשחה תפוקתב הפסאתה ןושלה תנהתל הדעוה
ףינס תכשלב ולאשנש תולאשל תובושת ןתמב ןכ ומכו "םעל-וננושל"ב םסרפתמה
תחא הבישי השדקוה ןכ ומכ .ףינסה תוריכזמ ידי לע הינפל ואבוהשו ביבא לת
".יתרוק לצ" תרבח ידי לע ושרדנש םיחנומה-תועצהב ןוידל

ןולמה יפל םיחנומ תעיבקב התדובע תא הכישמה למשח יחנומל הדעוה

ןולמה לש ישילש קלחל רמוח הניכמ איהו ,יב קלח ןמולש לש ימואל-ןיבה
.למשח-יחנומל

םופרל ןכומה ןולמל םיאולמח-תמישר לע הרבע תולמעתה יחנומל הדעוה
הליחתה הדעוה .תולמעתהל תוכייש םהל שיש ףוגה ירביא תמישר לע ןכ ומכו
.סינטה יחנומב ןוירב

הרבע ההינכתה יחנומל ןולמה לש השדחה הרודהמה תכירעל הדעוה
.א קלח ןמולש יפל ' 7םמ ווו 'טע דע םינוקתה תועצה תא הקדבו רמוחה לע
הבישיב -ז .ש ראוניב ג"יב הנושארב הפסאתה היגולואוז יחנומל הדעוה

ריכזמו ןוסלדנמ ר"ד ,ןילוגרמ .י ,ןוב ר יו א .פ 'הה ופתתשה
ןובשחה תפוקתב ועבקנו הדובעל תינכת הדבוע .ןם ריז .א .י 'ה הדעוה
.םיטטחל םיחנומ ונודינ הנורחאה הבישיב .םילחוזלו םייח-ודל םיחנומ

םוימ ביבא לתב לעופה דעוה תטלחה יפל הדסונ תונפס יחנומל הדעוה

ץשולם םוחנ 'פודפו יקסבוזרג .י ؛'החמ תבכרמ איהו .ז .ש ולסכב 'ד
.ילודופ ףסויו םיה באז 'ח ,טרבלג םדנחמ ؛םיחמומהו ןושלה דעו םעטמ

ביבא לתב לעופה דעוה ידבה תבישי 3.
ביבא לתב לעופה דעוה ירבח תבישי המייקתה .ז .ש ולסכב 'ד םויב

,יקצינבר .ח .י 'הו ץשולס םוחנ יפורפ ,יקסבוזרג .ייה תופתתשהב
ונודינ .ןמדיז .א .י 'ח ףינסה ריכזמו טדטשנזיא .ש ר"ד הכשלה לחנמ
.תיזכרמה הכשלה תדובע לע היצמרופניא הרסמנו קרפה לע תודמועה תולאש
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ביבא לתב ןושלה דעו ירבח תפסא 4.
הבש ,ביבא לתב ןושלה דעו ירבח תפסא המייקתנ תבטב 'ב 'ד םויב

יחרזא .ט ץשולס םוחנ יפורפ ,יקסבוזרנ ,י 'הה ופתתשה

ןמכיפ .י יקציטאימט א ,ן"רוהניא .ש ריד ,ךובריוא .פ
הדעוה לש ןולאשה דעוה ינפל אבוה ןטדיז .א .י ריכזמהו ץיבונועטש ד
תוטלחהה ןולאשה יפיעס לכל תובושת תושמשמה תוטלחה ולבקתנו היצזינגרוארל
.םילשוריב תיזכרמה הכשלל וחלשנ

היצזינגדוארל הדעוה תדובע •5
؛חיצזינגרוארל הדעוה רוריבל םידמועה םינינעח ומכוס תיזכרמה הכשלב
דעוה ירבחל הבוח-תונקת ,םירבחה ןיב הדובעה תקולח ,דעוה בכרה לק תועצה
היפינסו תיזכרמה הכשלה ,תיעדמה תוריכזמה ןונרא ,תיזכרמה הדעוה ,תודעוהו
.דעוה ירבח לכל חלשנש ןולאשל תובושתה וזכור '.תירבעה ןושלה ינומא" תרבחו

םילשוריב היצזינינרוארל הדעוה ירבח ירי לע תולאשב םרקומ ןויד ירחא

.ז .ש ןסינ 'טב ביבא לתב הבישיל הדעוה הסנכנ ,ביבא לתב דעוה ירבחו

םעוניבא 'ה ,יקסבוזרג .י 'ה ,ףסא .ש 'פורפח :הדעוה ירבח לכ ופתתשה

,ןמכיפ בקעי יה ,ןהכ בקעי ריד ,ןילי דוד'פורפ ,ןילי
תולאשה לכב תועצה וחסונו ונודינ .ץיבונועטש דוד 'הו ן יל ביר .י ריד
.וכותב הדובעה תקולחו ובכרה ,ןושלה דעו לש ותדובעל תועגונה

נ"לל הנמזוהש ,תיללכה הפסאה לש התטלחהלו הנויעל תואבומ תועצהה
.ביבא לתב "םש לחא .תיבב רקבב רשעל )לירפאב  (29רייא ח"י רמועב

רוד 'םורפ ןושלה רעו אישנ — החיתפ ירבד )ו :הפסאה לש םויח רדס

םיאולט ). 3טדטשנזיא .ש ר"ד הכשלה להנמ —הכשלה ןובשחו ןיד ). 2ןילי

.היצזינגרוארל הדעוה תועצה ). 4רנ ישט רוט .ה נ 'פורפ—ןובשחו ןידל
.תוריחב ), 7תוטלחה ), 6םייללכ םיחוכיו )5

תיעדמה תוריכזמהו ןושלה דעו לש תיזכרמה הכשלה
ז"צרת ביצסת .א
רושא לעקילאיב דסומ םע ךשוממ ןתמו אשמ להנתה ןובשחה ןמז תישארמ

ביצקתה תנשל הלועפה-יכרד וניוצו תוינכת ודבוע ,דעוה-יכרצל יואר ביצקת
םוסרפל ייאל  270תושדקומ ןהמש ,ייאל  750ךסב זיצרת תנשל הבצקה הגשוה
ןולמה תנכהל הכימתה ").וננושל" ביצקת לע ףסונ(ןושלה דעו ינולמו םייעדמ םירקחמ

עבקנש יתנשה םוכסה יצח לבקתנ גרבדלוג ןרקמ .וז הנשל הרשוא אל ימדקאה
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םלשל החטבה הגשוהו ייאל — 150ליז גרברלוג .ל .י 'ח תאווצב

נשה יתשל עינמה תא םילשהלו ואולמב םוכסה לכ חא ךליאו

תומורתה תייבגו םיבתכ תצפה .ב
؛ הכרדכ הכשלה הקסע ואולמב יתנשה ביצקתה ןוזא םשל

לדג םרפסמ רשא ,ןושלה דעו יבתכ לש הצפהה ןוגראב )١
יבתכ תומישר סופדב שדחמ ומסרפתנ ךכ םשל .רדוסמ יזכרמ ןסחמב וזכור רשאו

םיקשמל ,תוברת-תודסומל תודחוימ תוחנה ונתינו ןהישרויל תוחלשנה דעוה
דעוה די לעו דחואמה ץובקה די לע הקפסהה תקלחמ דוסי םע ♦םירפס ירכומלו
,דבועה בושיה לש תודוקנ  100םע ךרעב תורושקה '"ריעצה רטושה" לש יצראה

לש םיישומשה םינולמה תצפהל רוניצ שמשל ןהילע לטוהו םירשק ןתא ועבקנ

לש תילעה תקלחמ םע םירשק ועבקנ ןכ ומכ ',וננושל .ןועברהו ןושלה דעו
דעו ינולממ םיספט לש רפסמ תולודג תוחנהב השכר רשא ,תידוהיה תונכוסה
לש ותדלוה םויב.-תוצופתב •ץולחה .יזכרמ ליבשב 'וננושל" ןועברהו ןושלה
ןרק ןובשח לע םיחנומ תוחולו םינולמ ץראב רפס-יתבל וחלשנ גרבדלוג .ל .י

תייבגב )ב .רשפאה תדמ יפל הבחרוה ץראב םינכוסה תשר .גרבדלוג

חרבסחב ',תירבעה ןושלה ינומא" תרבח ירבח לש םהיתומורת
יפינס לש םתלועפ קוזחב ,תובורקה ויתודועתו דעוה-תלועפ לש תודט-תבחר
םישדח םיפינס דוסיבו )ביבא לת 'תובחר ,הפיח ,םילשורי( םימייקה הרבחה
).חוקח חתפ ,הלופע ,הרדח ,ןויצל ןושאר(
םידחוימ םירווח וחלשנ תוצופתב הרבחה ירבח לש םרפסמ תלדגה םשל
םיישיא םירשק ועבקנו תינויצה תורדתסהה לש םייצראה םיזכרמלו תולודגה תולחקל

.ץראב ורקבש םיינויצ םינקסע המכ םע

ןושלה דעו ימוסרפ .נ
ןושלה ינומא" תרבח ירבחל וחלשנו רואל ואצי ןובשחה תפוקת ךשמב
؛םינכוסלו םיטתוחל ',תירבעה

ג— ב תרבוח תחלשנ וישכעו ,א תרבוח ,ח ךרכ 'וננושל" )א

.ב ؛תילמשח חנקתחל םירסח ؛למשח יחנומל ןולמ )ב
.ריוצמ חול ,םיגד-תוטש )ג
ןחו םיוסמ גוסמ תוכירכ ונכוה 'וננושל" לש םיטלשה םיכרכה תעבש לכל
.ךרכ לכל הכירכה ייאמ  50ריחמב ןהישרודל תוחלשנ

וישרויל חלשנו 'א קלח םע דחא ךרכב ךרכנ למשח יחנומל ןולמה םג
.ייאמ  200ריחמב

ץראל למשחה תרבחל םיספט  300לש רפסמב חלשנ למשח יחנומל ןולמה
.םידבועה ןיב ותקולח םשל ,ןולמה תאצוחב הכמתש ,הפיחב לארשי
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תויזעול תופשל םוגרת ילב )א ؛תורוצ יתשב אצוי םיגדה תומש חול
םירומה שומש יכרצל— םייזעולה תומשה ףורצב )ב .רפסה יתב שוטש יכרצל
גוידהו תואלקחה תקלחמ הליאוה רשא תופולגה יפל םפרג חולה .םיגדה-יזילטאו

ונתדות תא ןאכ םיעיבמ וגאו ,דעוה תושרל דימעהל לארשי ץרא תלשממ לש
,הקלחמה להנמל

؛ועיפוי בורקבו סופדל ורסמנ

.סיקרנ ,מ תעצה —הקיפרגה יחנומל ןולמ )א
.תולמעתהה יחנומל ןולמ )ב
.ןושלה דעו יבתכל םינינעה חתפמ )ג
؛הכירעהו ןויעה רמג ירחא סופדל בורקב רסמהל םירמוע

.ץשולס .נ .פורפ תאמ תוינענכה תובתכה ؛ב םייעדמ םירקחמ )א
ריד תאמ תילבבה תרוסמה יפל םימכח ןושל ؛د םייעדמ םירקחמ )ב
.תרופ .א

.הקיטמיתמ יחנומל ןולמ )ג

דהמ תספדה לע תירבעה תטלשהל דוגאה םע םכסוה הזמ ץוח

כאלמ ילכ ,השבלה ,חבטמ ילכ( תוריוצמה תורבוחה לש
.דוגאה תושרבש

הפיחב "תירבעה ןושלה ינומא" תבסמ .ד

הפיחב רנישטרוט .ה .נ 'פורפ רקב .ז .ש טבשב ביי—י םיטיב
ןוינכתה םלואב הרדוס ףינסה דעו תרזעבו "תירבעה ןושלה ינומא" תרבח םעטמ
?".וננושלל השענ המ" ؛אשונה לע בר להק ינפל הצרה הב רשא תיבמופ הפסא ירבעה

ינקסע תופתתשהב חרואה דובכל •למרכה רדה" ןולמב הרדוס הפסאה ירחא
".וננושל" ןועברל םימתוחו הרבחל םישדח םימרות ומשרנ דמעמ ותואבו םוקמה

ןויצל ןושארב הרבחה ףינס דוסי .ה

הרבחה םעטמ רנישטרוט .ה .נ 'פורפ רקב .ז .ש ןסינב דיכ חבשב
יאצומב ?*.וננושלל השענ המ" ؛אשונה לע תיבמופ הפסאב הצרהו ןויצל ןושארב

חבשומה ינקסע תופתתשהב חרואה דובכל הבסמ גרבניו .מ תיבב הרדוס תבש
לחני רשא ",תירבעה ןושלה ינומא" תרבח לש ימוקמ ףינסל דוסי חנוהו םירומהו
— .הבשומה תצעומ די לעש תוברתה תדעו תופתתשהב ותדובע חא

רותב ,ץיבוריאמ השנמ 'ה רחבנ ףינסה תצעומ לש שאר בשוי רותב

.פ 'בג ;ורחבנ ףינסה לש לעופה דעול .ביבחךטבול בוד — ונגס

.יקסבשרש רזעילאו ןומולס .א /גרבניו השמ 'ה ,יקסדוגיו
.הבשומב ןושלה דעו יבתכ תצפהבו ףינסל םירבח תמשרהב לחוה

 255תירבעה ןושלה דעו לש ןובשחו ןיד
רנישטרוט .ה .נ 'םודפ לש םישדח םירוהב .ו
ןושלה ינומא .תרבח םעטמ ןורחאה עובשב רקב רנישטרוט .ח د 'פורפח
).הלופע( לאערזי ריעו הרדחב •תירבעה

םילשוריב "תירבעה ןושלה ינומא -תרבח לש הבסמ .ז
םילשוריב •הרונמ .ןודעומב המייקתה ,חספ דעומה לוח לש 'ד .יד םויב

.ט .מ 'ח לש ותואישנב םילשוריב •תירבעה ןושלה ינומא .תרבח לש הבסמ
םיחרוא ,םילשוריב הרבחה ירבח ,ןושלה דעו ירבח תופתתשהבו ן יק שי םוא
.תונותעה חכ יאבו םינמזומ

תיחת ימי תישאר לע רפס ,חבטמה תא חתפ ןיקשימוא .ם .מ 'ה
גרבדלונ .ל .י 'ח תא תפומכ ןייצו ץראה בושי םע הבולש הכלהש ,תירבעה ןושלה

.ותומ רחאל ותאווצב ותוא רכזו וייחב ןושלה דעוב ךמת רשא ליז

,תירבעה ןושלה לע תטרופמ האצרה ארק רנ ישט רוט .ה נ 'פורפה
ןושלה תא ביחרמו ךלוהה ,ןושלה דעו לש ותלועפ לעו התיחת-יכרדו התוחתפתה
.תואיצמה יכרצל התוא רישכמו

יכרד לע תובושח תורעה ריעה ,וירבד ירחא אלמ ןילי דוד 'םורפח
דסומל חכרעה ירבדב םייס ,ותישארב תינושלה חיחתה לעפמ לעו ירבעה ןונגסה

דעול הנמאנ הרזע ןתמל םיפסאנה תא ארקו ןושלה דעוב ךמותה קילאיב
.ותדובע תינכת תמשגהב

תפסותב ,ןושלה דעו יבתכ לכ לש הכורעת הכסמה תעשב הרדוס םלואב
יפנעב דעוה לש ותלועפ לע ףיקמ רואת הנתנ רשא ,ןושלה ינקסע לש םהיתונומת
.םינושה םייחח-יחטשו עדמה

םילשוריב תיעדמה תוריכזמב .ח
רצואל םהירפס חולשמ רבדב םירפמ תואצוהו םירבחמ םע םירשק ועבקנ
תורוקממ םירפמ ולבקתנ ןובשחה ןידה תפוקת ךשמבו הכשלה די לעש םירפסה

ול וחלשנו ןילרבב םינברל שרדמה תיבמ לבקתנ תונשלבב םירפס ؟םוא ;םינוש
.דעוה יבתכ הרומת רוחב

רוריבב ריכזמה קסע תודעוה תדובעב תורושקה תוליגרה תולועפה רבלמ
רוריבל דמעש רמוחה ןמ ;םילאושל תובושתה תנכהבו ןויעל דעול חלשנש רמוחה

ןיבה תורדתסהה ליבשב םיחנוטח תמישר )ו :תא ןייצל שי ןובשחה תפוקת ךשמב

,הפיחב םיניצקה תדוגא ליבשב םיחנומה תמישר ). 2תבכרה ילעופל תימואל

עוצקמב םיחנומ ), 4ללהנ ,ימע-ןב רמ ליבשב — תורגדמל םיחנומ )3
•ביבא לח ןמלפ 'ה ליבשב — תואקנבה

תירבמ ןושלה דעו לש ןונמתו ןיד 256
תדובעב םירושקה םינינעב םילאושל בתכבו הפ לעב ריכזמה הנע הזמ ץוח

ע םירשק ורשקנ ןכו .המודכו ,םייטרפ םיירבע תומש ,םיחנומ ינינעב ,תודעוה
.םירצמב תיברעה ןושלה לש הימדקאה

ביבא לתב תיעדמה תוריכזמה .ט
,ומוקמ תא ןסרי ן .י 'ה אלמ  1937לירפאב  1דע  1936רבוטקואב -1מ
•ביבא לתב תיעדמה תוריכזמב ןי ב יי ש 'ה לש
ןוידל רטוחה תרשכה ,תודעוה תולועפ םע רשקב הלינרה הדובעה דבלמ

נושל הרזע תוריכזמה ידי לע הנתינ ,םוסרפל רטוחה תנכהו תוטלחהה םוכיס

ריב תונועט ויהש תולאש המכו ףינמה תכשלל ונפש הלא לכל בתכבו הפ לעב
•ליגרכ ,ןושלה תנקתל הדעוה ינפל ואבוה

,תויאבצ תופמל םיחנומ ,םילקשמה ,ןושלה שומש ינינעב תובושת ונתינ

חומינ ,החפשמ תומשו םיירבע םייטרפ תומש ,היפאלו לושבל םיטפצר םוגרת
.תשורח יתבלו םינוש תרצות יגוסל תוטש

ונפש ,תירבעה תטלשהל דוגאה הכ יאבל םג תועיבקב הנתינ תינושל הרזע
.דעוה תכשלל

ןתכזה חול
ןרכמ 'א תרבוח ול השדקוה רנישטרוט .ה .נ יפורט לש םישמחה לבויל
.לעופה דעוה ירבח י"ע תוכרב ול ורסמנו "וננושל" לש 'ח

הכרב בתכמ חלשנ — יקפבוזרנ הדוהי 'ה לש שמחו םיעבש לבויל
.ןושלה דעו תאמ

ירבעה ןוינכתה לש הנפה ןבא תחנה םוימ הנש שמחו םירשע תגיגחל
רותב ירבעה ןוינכתה לש וכרע ןיוצ הבש ,הכרב לש המרגלט החלשנ הפיחב
.ירבעה ינכתה עדמה ץולח

