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לארשי ץראב תירבעה ןושלה דעו 

ןובשחו ןיד 
(1937 ילוי—לירפא ,ז"צרת בא — רייא) 

תירבעה ןושלה דעו לש תיתנשה הפסאה .1 

(לירפאב 29) .ז .ש רייא ח"יב ביבא לתב המייקתהש תיתנשה הפסאב 

،ןרוהניא .ש 'דד ،יחרזא .מ ،ךובדיוא .פ ،ןינורבא .א :דעוה ירבח ופתתשה 

.ה .נ יפודפ ،יקסבוזדג הדוהי ،ץיבוקדב .ד .י ،ידורב .ח ד"ד ברה ،ףסא .ש 'פודפ 

،ןהכ בקעי ד"ד ،ןילי טעוניבא ،ןילי דוד יפודפ ،יקסבוחינדשט .ש ד"ד ،רנישטדוט 

،יקציטאימס.א ،ץשולסטוחנ 'פורפ ،לגס .צ .מ בדה ،סחוימ נ"דב ףסוי ,ץישפיל .מ .א 

،ןילביר ףסוי ד"ד ،יקצינבד .ח .י ،ןילק .ש 'םודפ ،דנזולק ףסוי יפודפ ،ןמכיפ בקעי 

תודעוה ידיכזמו טדטשנזיא •ש ד"ד — הכשלה להנמ ،סידפש .נ ،ץיבונועמש דוד 

.םייח-ןב .ז ד"דו ןיביי .ש 'ה — תויעדמה 

יכרד לע היצזינגדואידל הדעוה לש היתועצה ודמע הפסאב ןוידה זכרמב 

.ןושלה דעו לש תישעמה ותדובעו ונוגרא 

לשומש תא ריכזהו הפסאה תא חתפ ،ןילי דוד 'פודפה דעוה אישנ 

.ל .י 'ה ויכמותו דעוה ידידי תומש תאו ב ול ו ק וס םוחנ 'ה דעוה רבח 

.ןורחאה ןמזב ורטפנש ןייטשדלפ השמ 'הו גרבדלוג 

תדובע לע טרופמ ןובשחו ןיד רסמ טדטשנזיא .ש ד"דה הכשלה להנמ 

'ד) סופדבש הרוצב םירבחל קלוחש רצקה ןובשחהו ןידה תא םילשהו דעוה 

תודעו 12 תועיבקב ולעפ ןובשחהו ןידה תפוקתב .(ג--ב תרבוח ،'ח ךרכ "וננושל" 

،למשחה ،וידרה ،הקיטמתמה ,קודקדה יחנומל :ביבא לתבו םילשוריב תויעוצקמ 

הדעוה ,םילישבתהו םילכאמה ,תוינוכמה ,תונפסה ,היגולואוזה ,תולמעתהה ,ןורטאיתה 

שמח ,הקינכתה יחנומל ןולמה לש השדח הדודהמ תאצוהל הדעוהו ןושלה תנקתל 

.ןהיתודובע תא ומייס ןהמ 
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איצוהו "וננושל،, ןועברה תא תועיבקב דעוה םסרפ ןובשחה ןמז ךשמב 

.םיגדה תומשל חולו ،םיקלח 2 ،תילמשח הנקתהל םידמה ؛למשח יחנומל ןולמה תא 

תעצה) הקיפרגה יחנומל ןולמו תולמעתהה יחנומל ןולמ ؛דואל תאצל םידמוע 

.(םיקדנ .מ 

תצפה הנגרוא .ןובשחה תפוקתב הלדג םייעדמה םידיכזמהו להנמה תדובע 

תודסומלו ביבא לתו םילשורי תבשלב םילאושל תינושל הרזע הנתינו דעוה יבתכ 

.בתכב דעול םינופה םישיאו 

דסומ לש תובצקהה דבלמ-ןובשחה תנשב ושמש דעוה םויקל דוקמ רותב 

תריכממ ןוידפהיימד ،"תירבעה ןושלה ינומא،" תומורת-גרבדלוג ןרקו קילאיב 

םינולמ תאצוהל תודחוימה תוכימתהו "וננושל،"ל המיתחה ימד ،דעוה יבתכ 

.םייעוצקמ 

וירויס םע רשקב דוהיב התלועפ תא הביחרה "תירבעה ןושלה ינומא،" תרבח 

ודסונו םימייקה םיפינסה לש םתלועפ הבחרוה ر דנ י שטר וט .ה .נ 'פודפה לש 

ןכומכ .ןויצל ןושארו (הלופע) לאערזי ריע ،הרדחב םישדח םיפינס 

תודסומו תולהקה ףותשלו ץראל ץוחב םיפסונ םידבה תשיכרל תולועפ ושענ 

.דעוה תדובעב םירחא םיירובצ 

דעוה תדות תא הפסאה םשב עיבה ןילי דוד 'פודפה ןושלה דעו אישנ 

תרבח ירבחלו גרבדלוג ןרקל ،קילאיב דסומל ،לארשי ץראל תידוהיה תונכומל 

להנמ ،"וננושל،" ךרועלו ،דעוה תדובעב םתכימת לע "תירבעה ןושלה ינומא// 

לע דעוה-ידבוע לכלו תויעוצקמה תודעוה ירבחל 'םייעדמה םידיכזמל ،הכשלה 

.הרוסמה םתדובע 

רפסו ןובשחו ןידל םיאולט תורעה ריעה רנישטדוט .ה .נ 'פודפה 

.םילשוריב תויעוצקמה תודעובו "וננושל،" תכירעב הדובעה ךלהמ לע םיטרפ 

תיללכה הפסאה ןויעל היצזינגדואידל הדעוה םשב איבה ףסא .ש 'פורפה 

םילטומה םידיקפתל םאתהב דעוה לש תישומשהו תיעדמה הדובעה ןוקתל תועצה 

،יזכרמ דעו תדיחב (1 ؛ןה וז העצהבש תוידוסיה תודוקנה .וז העשב וילע 

הערכההו ןויעה תא ודיב זכריש ،ןושלה דעו לש םיקיתו םירבח העשתמ בכרומ 

،דעוה יבתכ לע טילחישו תויעוצקמה תודעוה ידי לע תועבקנה םיחנומה תומישרב 

דעו תדיחב (2 .דואל םתאצוה רדס לעו הנש לבב םסרפל שיש 
לש דחא הב אב ،ןושלה דעו חכ"יאב השלשמ בכרומ ،יביטרטסינימדא 

.גרבדלוג דסומ לש דחא חכ-אבו קילאיב דסומ 

יזכרמה דעוה ידיקפת ועבקנו ולא תועצה ולבקתנ ףיקמ ינינע ןויד ירחא 

ןועברה לש ולולכשל םיכרד וניוצ ןב ומבו ،םהיטרפל יביטרטסינימדאה דעוהו 

.םירומה רובצ םע וירשק קודהלו "וננושל،" 
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.ה .נ יסורפ ,ןייטשפא .נ .י יפורפ ؛םירבחה ורחבנ יזכרמה דעול 

ד"ד ,ןילי דוד יפורט ,יקסבוחינדשט לואש ר"ד ,רנישט؛הוט 
'סורפו ןונגע י"ש 'ה ,לגס .צ .מ ברה ,ץישפיל .מ .א ,ןהכ בקעי 

.רנזולק ףסוי 
יפורט ؛ול םינגס רותבו ןילי דוד יפורפ רחבנ דעוה אישנ רותב 

.דנזולק ףסוי 'פודפו רנ י ש טרוט .ה .נ 
,ןילי םעוניבא יה ؛ןושלה דעו םעטמ ורחבנ יביטרטסינימדאה דעול 

.ןילביד ףסוי 'רדו ץישפיל .מ .א יה 

יזכרמה דעוה .2 

שולשב .םימעפ עברא ףסאתה תיללכה הפסאב רחבנש יזכרמה דעוה 

תינכת ,תודעוה בכרה) תיעדמה הדובעה ןוגרא תולאש ונודינ תונושארה ויתובישי 

תויביצקת תולאש ,תיעדמה הלועפב דעוה ירבח לכ ףותש ,ח"צרת תנשל םימוסרפה 

.(המודכו "וננושל" ןועברה תינכת ,תיעדמה הדובעה םע רשקב 

בא) ןושלה דעו לש םישמחה לבוי תא ןייצל טלחוה םירבדה דאש ןיב 

.דחא ןולמב ןושלה דעו ידי לע ועבקנש םיחנומה לכ סונכ ידי לע (ט"צרת-טימרת 

דמוח ךותמ תוינושל תולאש יזכרמה דעוה ינפל ואבוה תיעיברה הבישיב 

תא ןימזה יזכרמה דעוה — .תרמגנו תכלוה ותנכהש ,הקיטמתמה-יחנומל ןולמה 

ושכע עקתשהשו םינש ינפל ןושלה דעו רבח שמשש ,ןיבר לארשי ריד 

.הנמזהל הנענ ןיבד רידה .ןושלה דעו תדובעל ףרטצהל הפיחב 

יביטרטסינימדאה דעוה .3 

םימעפ עברא ףסאתה תיללכה הפסאב רחבנש ,יביטרטסינימדאה דעוה 

רותב - ןושלה דעו לש תישומשהו תינוגדאה הדובעה תלהנה תא ומצע לע לבקו 

עבראב .קילאיב דסומחכ אב רותב ןודר וג השמ 'ה ףרוצ דעול רבח 

הכשלה להנמ לש ותאצרה תעימשב (1 ؛יביטרטסינימדאה דעוה קסע ויתובישי 

.םהידיקפתו וידבוע רבח ,ויתואצוהו ותסנכה ידוקמ ,דעוה לש ירמחה ובצמ לע 

•חיצרת תנשל וימוסרפ תינכתו ןושלה דעו לש ביצקתה תעצה רושאב (2 

ןוידל דומעת ץיקה תשפוח ידחא -.םידפוס-דכש םולשתל תואדוה תעיבקב (3 

תקוח לעו ןושלה דעו לש ןודצבהילעפמ לע הלאשה יביטרטסינימדאה דעוב 

דעוהיידבועל הדובע 



3هآ תירבגה ןדשלה דעו ؛>ש ןובשחו קד 

םילשוריב תויעוצקמה תודעוב .4 

לש הינשה ותבישי תעשב הדסונ .םיילאוטקא ןושל-ינינעל הדעוה (1 

ייש 'ה ,ץישפיל .מ .א 'ה ,ןילי דוד יפורפ ؛םה הידבה .ימדמה דעוה 

תוינושלה תושירדהו תולאשה לכב ןודל הדיקפתמ .ןילביד ףסוי ר"דו ןונגע 

תויעוצקמה תודעוה תחא םוחתל תוסנכנ ןניאש הדמב דמצה תאמ תועיגמה 

דיכזמה ידי לע היגפל אבוהש רמוחב הנייעו םימעפ הפסאתה הדעוה .תומייקה 

— .םילשוריב יעדמה 

ירפ סנוכי םדוקה ח"ודב ונרכזהש יפכ .הקיטמתמה יחנומל הדעוה (2 

ותעפוהש ,דחוימ ןולמב תומדוקה הקיטמתמל תודעוה לשו וז הדעו לש התדובע 

ןודינ ןהבש תובישי 3-ל הדעוה ירבח וסנכתנ ןויעל רמוחה ןכוהש דחאל .הבורק 

תיעוצקמה הכירעה תא ומצע לע לבק ןיקצומ ר"דה .ףסונ ןויד — ןכוהש דמוחה 

לבקתנ םיבר םיחמומ םע תורשקתהה רחאל .ותמלשהל הגאדה תאו רמוחה לש 

יפ ןולמה ףקיה לדג ךכ י"עו ,ועצוהש םיחנומל תודעה ןכו ףסונ רמוח םדימ 

ויתושיגפ תעשב וררבתנ תולאש המכ .1500 דע עיגמ ובש םיכרעה דפסמו םינש 

רבעשל הקיטמתמל הדעוה ירבח םע תובישיבו ןיקצומ ר"ד םע יעדמה ריכזמה לש 

םג האר וז הפוקתב התשענש הלועפה לע .21*ל עיגה תובישיה דפסמ .ביבא לתב 

.וז תרבוחב ןיקצומ ד"ד לש ורמאמ תא 

ןילביר .י ר"ד דעוה דבה ؛ופרוצ הדעול .וידרה יחנומל הדעו (3 

תטלחה יפל .עוצקמל החמומ ,ןבא-דה— ליהנוטס דמו (יזכרמה דעוה תעצה) 

םשל רתויב םיצוחנה םיחנומה לש המישר ןיכהל דלימס דמ ומצע לע לבק הדעוה 

— הדיקפת רקיעל הדעוה הנפת הז רחאל .להקה תלעותל בורק ןמזב המוסרפ 

היתובישי ששב הבורב הנודינ תעצומה המישרה .וידרל יעוצקמ ןולמ איצוהל 

.הדעוה לש תונורחאה 

הלעמל ונודינ .םימעט שש הפסאתה .ןורטאיתה יחנומל הדעוה (4 
.םיכדע 160-מ 

.א 'הדעוה רבח ףרוצ הדעול .םילכאמו םילישבת יחנומל הדעו (5 

דחאלו הינש האירקל דמוחה ןכוהש דחאל .(יזכרמה דעוה תעצה) ץישפיל .מ 

.רמוחב ףסונ ןוידל הדעוה חסנבנ המישרה תמלשה 

.הדעוה ליבשב דמוחה לכ ןכוה .קוסיפה יללכ תעיבקל הדעוה (6 

לע תיעדמ האצרה םדקת הדעוה תדובע םצעל יכ ,טלחוה יזכרמה דעוה תבישיב 

.וז האצרה תוצרהל ומצע לע לבק דנזולק 'טורפהו ,קוספה תוטיש 

ותשקב ט"ע .תודגדמל םיחנומ (א ؛דובעב תוריכזמה הקסע הזמ ץוח 

,תודגדמב לופטב םיכורכה םיחנומ לש המישר הדבוע (ללהנ)ימע ןב .י דמ לש 
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דבוע דמוחה .עצוה םטועמו היחנומ תומישדו דעוה ינולממ וטקלנ םיחנומה בוד 

יפל הלכלכב םיחנומ (ב .דנישטדוט .ה .נ 'פודפה םע תובישי יתשב 

יחנומל הדעוב םתעשב ונודינש םיחנומה .(הפיח) דגיצנווצ דידה תעצה 

ןויעל ואבוהו דיכזמה ידי לע ומכוס .דמג ידיל התדובע תא האיבה אלש .הלכלכה 

םתהגה ,םתקידב•דחאלו ןילי דוד 'פודפהו רנישטדוט .ה .נ 'פורפה ינפל 

.םיהגומה םיחנומב שומשה לע ץלמוהו רגיצנווצ ר"דל דמוחה דזחוה םדופשו 

ביבא לתב תויעוצקמה תודעוב י5 

לש דמוחב הכדדכ הנדו םימעפ 17 הפסאתה ןושלה רופשל הדעוה (1 

ןודחאה ןמזב דפוש "םעל וננושל،, .םילאושל תובושת ןתמבו "םעל וננושל،, 

.("םעה יפמ,* ,"דומא-דמאת לא،,) םישדח תורודמ וב וסנכוהו 

ןוידה תא המייסו םימעפ שולש הפסאתה תולמעתהה יחנומל הדעוה (2 

ךשמב .(.ח ؛תידבעה ןושלה דעו ינולמ) דחוימ ןולמ דותב ושכע עיפומה דמוחב 

םינוקת ,תוהגהל הנמז בור תא שידקהל החדכומ תוריכזמה .דתיה ילוי—יאמ ישדח 

ריכזמה .םימוגרתה תדוקבו ןולמה תספדהב םירושק ויהש םיינכת םינינע דאשו 

ןכ ומכ .ן ינ ו רבא .א דמ דעוה רבח ידי לע הגוה דוקנהו ןולמה תא דקנ 

,סקדמ .ק רמ םימגרתמה ,ירשנ יבצ רמ רקיעבו ,הדעוה ירבח תוהגהב ולפט 
דוחיב ,םירבד המכ ؛רנישטדוט .ה .נ 'פורפו םואבנבל .גו ,טרמ .מ 

.םייח-ןב .ז ד"ד םג דיעה ינלופה םוגרתל 

הקינכתה-יחנומל ןולמה לש תנהותמה הרודהמה תכירעל הדעוה (8 

ינכתה ונולממ 167—111 ימעה לע הנושאר האירקב הרבעו םימעפ רשע הפסאתה 

ןולמה הדעוה ידיב ןכומ היהי ח"צדת ביבאב יכ ,הוקת שי .יא קלח ןמולש לש 

.סופד תונוילג 20-כ ףיקיש (תויזעול תופשל םוגרתה ףוריצב)ןקותמה 

לפטל הפיסוהו םימעפ שמח הפסאתה היגולואוז יחנומל הדעוה (4 

.לארשי ץראב םייוצמה םילחוזה תמישרב 

.עוצקמה-יחנומב ןודל םימעפ הפסאתה תוינוכמ יחנומל הדעוה (5 

תיעדמה תוריכזמהו תיזכרמה הכשלה .6 

ןושלה דעו ימוסרפ .א 

תנשל דעוה-ימוסדפ דמגב רקיעב ןובשחה תפוקתב הקסע תיזכרמה הכשלה 

.םירשעה ינויצה סרגנוקה דע םתוא םייסל חרכה היה תויביצקת תובסמ דשא ,ז"צדת 

ןולמהו ,סופד תונוילג 16 תולמעתה יחנומל ןולמה סופדב ומלשוה 
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וחלשי םינולמה ינש .סופד חונוילג 17 (סיקרנ .מ תעצה) הקיפרגה יחנומל 

.וז תרבוח םע דחיב "תירבעה ןושלה ינומא،, תרבח ירבחלו דעוה ירבחל 

,רבדל םישורדה םידחוימה םינמיסה תקיצי ירחא ،סופדל דסמנ ןב ומכ 

."תילבבה תרוסמב םימכח ןושל،, — תדופ .א ד"ד לש ודפס 

"תירבעה ןושלה ינומא' תרבחב .ב 

ודסונש םישדחה םיפינסה ידעול תואדוה ןתמל תנווכמ ,דתיה הכשלה תלועפ 

،םישדח םירבח ושכרנ .םימייקה םיפינסה תלעפהבו ןויצל ןושארבו הרדחב 

.םימולשתב םירגפמה םירבחה תאמ תומורתה תייבגל םיצמאמ ושענו ،ביבא לתב רקיעב 

הלועפל הפיקמ תינבת הוותי רשא ،הרבחה חב יאב לש יצרא סוניכל תונכה ושענ 

ז"צרתל ןזאמהו םימרותה תמישר —.יביטרטסינימדאה דעולוחכ-יאב תא רחביו 

.בורקב ומסרפתי 

השדחה תינונראה תינכתה תמשגה 

תינוגראה תינכתה תא םישגהל ןובשחה תפוקתב לטוה תיזכרמה הכשלה לע 

דעוהו יזכרמה דעוה תמקה - ،תיללכה הפסאה ידי לע הרשואש ،השדחה 

םע יזכרמה דעוה תא רשקל ،םתדובעב םידעוה ינש תא בלשל ،יביטרטסינימדאה 

לע לטוה ןכ ומב .םימוסרפה-תוינכת תא ןויעל וינפל איבהלו תויעוצקמה תודעוה 

ויתוטלחה תא איבהלו יביטרטסינימדאה דעוב ןוידל רמוחה תא ןיכהל הכשלה 

דעוה לש תיעדמה הלועפה זמר תטישמ ،רבדב קפס לב ןיא .יזכרמה דעוה רושאל 

המרג ،הנורחאה תיללכה הפסאב טלחוה הילעש ،תישומשה הדובעה ןמ התדרפהו 

.תיזכרמה הכשלה לש התלועפ תובחרתהל 

םילשוריב תיעדמה תוריכזמב .ד 

םילשוריב תיעדמה תוריכזמה לש התלועפ הבחרוה יזכרמה דעוה דוסי םע 

תא ןיבהלו םילוקוטורפה תא להנל ،יזכרמה דעוה ריכזמ שמשל ריכזמה לע לטוהו 

םמוסרפ רשא ،םיברה דעוה יבתכ תהגהב ריכזמה ףתתשה ןכומכ .ויתובישיל דמוחה 

.וז הפוקתב לח 

תולאשב בתכבו הפ לעב תובושת ،ליגרכ ،תוריכזמה ידי לע ונתינ הז דבלמ 

םיניצקה תדוגאל הנתינש תינושלה הרזעה ןויצל היואר דוחיב .תוינושל 

תקלחמלו (דמוחה ןמ קלח קר םליבשב דבוע העש יפל) הפיחב םיירבעה 

.י"א תלשממ לש הקיטסיטטסה 
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ביבא לתב תיעדמה תוריכזמב .ה 

לתב תוריכזמל םייטרפ םישנאו םינוש תודסומ ונפ ןובשחה תפוקת ךשמב 

.ז .ש ןויס ד"י םוימ ותבישיב יזכרמה דעוה תטלחה יפל .םיחנומל השירדב ביבא 

ןתדובעמ תודעוה תונפתה םע יכ .םישרתל חטבוהו תוישעמה תועצהה לכ ומשרנ 

הרזעו ןינב .תורפס יחנומל ؛ןה תוירקיעה תושירדה .םהיתושירדל בל םשוי 

יחנומל ןולמה תוהגה תאירקב .רכזנה יפכ .קוסע ריכזמה היה הזמ ץוח — .הנושאר 

.ןושל ינינעב הפ לעבו בתכב תובושת ןתמבו תולמעתה 

ןורב ז חול .ו 

רקוחו ןושלה דעו רבח תכשוממ הלחמ ירחא רטפנ .ז .ש רייא ז"כב- 

רותב םינש ךשמב שמש רשא .ל"ז דלפנירג לאיחי 'פורפה עבטה יעדמ 

ןולמה רובחב ףתתשהשו .םולצו הקיטמתמ ,הקינכת .למשח יחנומל תודעוה רבח 

.ןושלה דעו תאצוהב אציש הקינכתה יחנומל 

תבסמ תירבעה ןושלה דעו םעטמ ביבא לתב הרדוס .ז .ש זומת ח"יב_ 

יכדרמ 'ה קיתוה הדומלו ןושלה דעו רבחל הנש שמחו םיעבש תאלמ םויל לבוי 

דשא .תוברת-ינקסעו םירפוס .םידמולמ הבסמב ופתתשה .יקסבשירק-יחרזא 

.תירבעה תוברתהו ןושלה הדשב לבויה לעב לש ותלועפ תא ונייצ 
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