תירבעה ןושלה דעו לש ןובשחו ןיד
)וצרת ירשת — וצרת זומת  1936,רבטמפס  ٠ינוי(

.תויעוצקמה תודעוה 1.
תוערואמה ללגב תודעוה לש ןתדובע תצקמב התפר ןובשחה תפוקת ךשמב
.םיריכזמהו תודעוה ירבח לש הרגפחיישדח ללגבו ץראב

התמישר תא הדעוה המסרפש ירחא ).םילשורי( קודהדה יחנומל הדעוה
תעיבקב הכישמה )ריבחתה .ג .תורוצה תרות .ב .םייללכ םיחנומ .א( הנושארה
.לבוג .א ריד 'בגח הפרוצ תדעול ؟םונ רבח רותב .הקיטנופל םיחנומ

רקיעב התדובע תא הכישמה )םילשורי( הקיטמתמה יחנומל הדעוה
ךרע ריכזמה .ד—ג תרבוח 'ה ךדכ 'וננושל"ב ומסרפתנש םיחנומה תקידבב
דוסי שמשת רשא ,הזה ןמזה דע ועבקנש םייטמתמה םיחנומה לש היסיטרכ
תונושל שלשכ םיחנומ ונתינ ירבעה חנומה דצב .בורקב אצויש יטמתמה ןולמל
).תיתפרצ ,תינמרג ,תילגנא( תויזעול

וידרה תנחתמ רציבופ םדנהמה תרזעב ).םילשורי( וידרה יחנומל הדעוה

Erich Krebs —TechnischesWorterbuchלש ונולמ יפלע ןכוה תייאה

)Sammlung Gbschen III, IV, VII): Die wichtigsten Ausdriicke
וידרה יחנומל הדעוה ליבשב רמוחה — der Elektro-und Radiotechnik
אבה ןובשחו ןידב םיטרפ  12.11,36.זיצרת ןושח זיכב הנושארב הפסאתנש

ייע ואצמוה םייזעולה םיחנומה )םילשורי( ןורטאיתה ימל הדעוה
 750ליכמה רמוחה תכירעב ריכזמל רוזעל ליאוה אוה ףא .םואלפ רידה
םיירבעה םיחנומל תועצה .םיקרפ -16ב םינינעה יפל םיקלוחמח ךרעב םיחנומ

הדעוה ירבחל ןויעל חלשנ רמוחה •ץיבילפוק בקעי רמ רפוסה ייע ונכוה
.ןיקפמ .מ רמו ןיסנג .א רמ ןורטאיתה תדעוב 'המיבה" לש החכ יאב ינשלו
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ןושלה דעו תולועפמ

,םואלפ ריד ,רנישטרוט .ה .נ 'םורפ םה—ליכה דבלמ — הדעוה ירבח
.ןמריש .ח ריד ,רנזולק ףסוי יפורפ

 (1936 18.X).זיצרת ןושחרט 'בב הנושאר םעפב הפסאתנ הדעוה

םיחנומ העיבקב החרט םילשוריב תוריכזמה )1עהרהה תרותב םיחנומ
היהש םיחנומה תמישר ךרע עיצמה .יאטשךב .ה .מ רידה תשקב יפל עקרקה תרותב

םיחנומה בור תוריכזמל האיצמהו ,עקרקה ערמב רפס םונרת םק רשקב םהל קוקז
.עיצמה ייע ושדוח םטועמו םינוש תועוצקמ ליבשב דעוה ייע םינוש םינמזב ועבקנ

סדנהמה ,רנישטרוט 'פורפח י"ע ולוכ ןורינ ךרעב םיחנומ  120ליכמה רמוחה
רמוחה .ריכזמהו יאמש-ןב רידה ,הפיחב תקינכת יחנומל הדעוה רבח ,גרבדלוג ם
.יהז ןועבר לש תורבוחה תחאבו ל"נה רפסה ףוסב תדחיט המישרב םסרפתי

רמוחה תנכהב הקסע םילשוריב תוריכזמה .המהבה רשב יקלחל םיחנומ
.להקהו םיבצקה ליבשב תומהבה יקלח תומש ליכתש תרבוחל תינכת תעיבקבו
יול י .א רירל ןויעל אצמוה אוהו ,ביבאלתבש תוריכזמהמ לבקתנ ידוסיה רמוחה

לכ לש תטרופמ העצה ןיכה יול רידה .םוארטש ןתנ ש"ע תואירבה תיבמ
הלבקתנש הטלחה יפל .וגקישב םיחבטמה תיבב תלבוקמה הקולחה יפל םיחנומה

ףתתשי הבש הדעו ינפב ןוידל רמוחה אבוי רנישטרוט .ה .נ 'פורפה םע דחיב
תיתרוסמ היגולונימרטב םיאיקבה ביושו בר

םיחנומ תעצה הלבק םילשוריב תוריכזמה .םילכאמלו םילישבתל םיחנומ
לושיבל רפס תאצוה םע רשקב יול א רידה תופתתשהב הכרענש םילכאמלו םילישבתל

רבכש םיחנומל םאתוהו קדבנ לבקתנש רמוחה םוארטש שיע תואירבה תיב םעטמ

תעיבקל תדחוימ הדעו ליבשב רמוח תנכה — הלועפה רקיע דעוה י"ע ועבקנ
.אבה ח"ודב רבודי הילעו ןובשחו ןידה תפוקת רחא הלח — ולא םיחנומ

הקספה ילב עובש לכ טעמכ הפסאתה )ביבא לת( ןושלה תנהתל הדעוה
ולאשנש תולאשל תובושת ןתמבו 'םעל וננושל" לש רמוחב היתובישיב הגדו
.ביבא לח ףינס תוריכזמב

ןולמה תנכהב התלועפ תא המייס )ביבא לח( למשחה יחנומל הדעוה
ההגה ירחא םיפדב םייתסמ ןולמה .ב :תילמשח הנקתהל םירמה :למשח יחנומל
התלועפ ךשמהל השגנ הדעוה .ביבא לתבו םילשוריב דעוה יריכזמ רצמ הצרמנ
.יב קלח גרובנרלוא-ןמולש ןולמבש םיחנומה רדס יפל

ןולמה תכירע תא ןיטולחל המייס )ביבא ילת( תולמעתהה יחנומל הדעוה

תונומתה תמאתהב ירשנ יבצ 'ה םע דחיב קסוע הכשלה להנמ ,םופדל ןכוהש
תעצה יפל סינטה קחשמל םיחנומה םידמוע קרפה לע .הספדהל תונכהבו ןולמל
.ירשנ יבצ 'ה

'.היגולואיגל םיחנומ" )'ז ןדכ 'ד 'בוח( םדוקה ח"ודכ םפדנ חועמג )1

ןושלה דעו"תולועפמ

הקינכתה יחנומל ןולמה לש תנקותמה הרודהמה תנכהל הדעוה
.םייוארה םינוקיתה תא סינכהלו רמוחה לכ לע טעמכ רובעל הקיפסה )ביבא לת(

ןינעב התער תוח תא הפיחמ הקינכתה יחנומל תיזכרמה הדעוה עיבתש ירחא

םופרל ןולמה רסמי — רבדב םכסה ידיל הנאבת תודעוה יתשו םינוקתה
.השדחה ותרוצב

ךשמב הקסע .םיגדה תמישר רובח תא הרמגש .היגולואוזה יחנומל הדעוה
.םייח-וד לש המישר רובחב ןובשחה ןמז

רמוחה תא הניכמ תוריכזמה .דסוהל תדמוע תוריסו תונפס יחנומל הדעו
•תיעוצקמ תורפסב ןויעו םיחטומ םע תוצעיתה ךוחמ ךכל יוארה

םילכאמח תמישרב ןויע םשל הדסונ תואקשמו םילכאמ יחנומל הדעו

:םה הדעוה ירבח ".ביבא לת ،הינאה ידי לע השגוהש תואקשמהו
.תימלשוריה חדעול רבעוה רמוחה .יקצי ט א יט ם .א ,יחרזא .ט 'ה

.םילשוריב ןושלה דעו ירבח תבישי 2.
לש תיללכ הפפא םנבל תלוכי התיח אל ץראב םייק היהש בצמה תבטמ
.תודרפנ תובישיל וסנכנ ביבא לתבו םילשוריב דעוה ירבחו ,תירבעה ןושלה דעו ירבח

לש ותואישנב )ילוי  (14זומת ד"כב המייקתה םילשוריב ןושלה דעו תבישי

,ידורב .ח יפורפ ,؟םא .ש 'םורפ :םירבחה לש םתופתתשהבו ןילי דוד 'פורפה
,רנזולק ؟םוי 'פורפ ,לגס .צ .ם ברה ,ןילי םעוניבא 'ה ,רנישטרוט .ח .נ יפורפ
יעדמה ריכזמהו טדטשנזיא .ש ר"דה הכשלה לחנמ ,ןילביר .י ר"ד ,ןיילק .ש יפורפ

.םייח-ןב .ז ר"ד

וצרח טדטשנזיא .ש ריד הכשלה לחנמו רנישטרוט יפורפ דעוה אישנ מ"ם

לכ ופתתשה ובש ןתמו אשמ ירחא .אבהל ותלועפ תינכת לעו דעוה תדובע לע
:טלחוה םירבחה

.ימדקאה ןולמה ןינעב א
.ימדקאה ןולמה תנכהל הדובעה תא ביחרהל לדתשהל )1

לע שגוהש הזה ןולמה ןינעב ריכזתה תא ןויעל םירבחה לכל איצמהל )2
.קילאיב רמומל רנישטרוט .ה .נ 'פורפ ידי
.ןולמה תינכת לע דחוימ ןוידל דעוה ירבח תא עודי ןמז ירחא ןימזהל )3

.דעוה תדובעב םינוקתה ןינעב ב
הדעוב רוחבלו דעול םיפסונה םירבחה תוריחב תא העש יפל תוחדל )4
בכרהב םישורדה םינוקתה תא עיצתו ןושלה דעו תונקתב ןייעת רשא תדחוימ
.תימינפה ותדובע יכרדבו דעוה

ןושלה דעו תולועפמ

דעוה ירבח תאו ןילי דוד 'פורפה דעוה אישנ ותא וז הדעול רוחבל )5
.ןילי םעוניבא יהו ףסא .ש 'טורפה

.םירבח השלש םה םנ םדצמ ורחביש ביבא-לתב דעוה ירבחל עיצהל )6
ירבח תא ןהילא ןימזהלו תויעדמ תואצרה דעוה םעטמ ןמזל ןמזמ רדסל )7

ידי לע רשקל ידכ ,בחרה רובצה ךותמ םיחרואו *תירבעה ןושלה ינומא" תרבח

.רובצה םעו םמצע ןיבל םניב דעוה ירבח חא ןכ

.ביבא לתב ןושלה דעו ירבח תבישי ئ
בקעי ר"דה תואישנב לולא 'וב תמייקתה ביבא-לתב ןושלה דעו ירבח תבישי

הדוהי ,ןרוהניא .ש ר"ד ,יחרזא .ם ,ןינורבא .א היה םירבחה תופתתשהבו ןחכ
.ש ריד הכשלה לחנמ ,יקצינבר .ח .י ,ןמכיפ בקעי ,יקציטאיטס .א ,יקסבוזרנ
.ןיביי .ש 'ה דעוה ריכזמו טדטשנזיא
טדטשנזיא .ש רידח הכשלה להנמ ידי לע ארקנש ןובשחו ןידה תעימש ירחא

םירחא םירבד ןיב ולבקתנ טרופמ ןתמו אשמ ירחאו ןיביי .ש \ד ףינסה ריכזמ ייעו
ז יזכרמה דעול תועצהב ולא תוטלחה

'ו 'ב םויב המייקתהש ביבאלתבש תירבעה ןושלה דעו ירבח תפסא)-א

השורד יכ ,םילשוריב םירבחה לש םתעדל המיכסמ  34.8.36ו"צרת לולא
.ןושלה דעו תדובע לש היצזינאגרואיר

רבו דימתמ עגמ תריציב ןרוצה תא דוחיב הפסאה השיגדמ דחא-חפ )ב
םינושה ח"ודהו םיריכזתה חולשמב אטבתיש םירבחה לכ ןיבו תואישנה ןיב אמייק

תואישנה יכ ,השירדה תעבומ ןכ-ומכ .דעוה ירבח לכל דעוה תוכשלמ םיאצויה
םירבחה לכ םע ,ןושלה דעו םשב םירפס םוסריפ ןוגכ ,הבושח הלועפ לכב ץעיתת
.םינולאש תועצמאב

הדילש ,תזכרמ הדעו דימ ןגראל ךרוצ שי יכ ,התעד תא העיבמ הפסאה )ג

חא םיאתת תאזה תזכרמה הרעוה .וספדה ינפל תודעוה תדובע רמוח לכ דסמי
םירבחה תועד וקלחנ םהבש הרקמב עירכת ،תונוש תודעול םיפתושמה םיחנומה

לכ לש םנויעל רמוחה תא איצמת וז הדעו .ירכו ,םינוש םיחנומ רבדב תודעוב

חא רוסמתו הכלה קוספת םהיתורעה תא לבקתש רחאלו ןושלמ דעו ירבח
.סופדל דמוחה

תינקהל תישעמה הלועפה תא ריבגהל שיש התעד תא העיבמ הפסאה )ד
.רובדב תוצופנה תואיגשה ןוקיתלו םעל תירבעה הפשח

לכ לע הבוח לטויש דיחא ביתכ תעיבקב ףוחד ךרוצ האור הפסאה )ח
.ךכ םשל רחביתש תדחוימ הדעו ייעתושעהל לוכי הז רבד .םינותעהו תואצוהה

הנושאר העצה רברב רנישטרוט 'טורפה לש וריכזת תא העמש הייפאה )ו
ףפאחחש דע וז הלאשב ןוירה תא תוחדל הטילחמו ",ירבע ימדקא ןולמ" תנכהל

ןושלה דעו מולוע،מ

ארקהל הכירצש ),דחי ביבא-לתבו םילשוריב( םירבחה לכ לש תפתושמ הפסא
.ירשפאה םדקהב

לש םיימשרה הימוםרפב תסרוסמה תירבעה לע הרעצ תא העיבמ הפסאה )ז
.בצמה ןוקיתב לפטל יזכרמה דעוה תא תררועמו לארשי-ץרא תלשממ

) (50םישמח לש םוכסב א"ת תכשל ביצקת תא תרשאמ הפסאה )ח
.הנשל ייאל

תדובע תא הריקומו תודעוה ידבוע לכל הדות דחא הפ העיבמ הפסאה )ט
.ןושלה תנקתל םתובדנתה

תדעו ירבחל ץיבונועטש הו ןמכיפ .י ,ןהכ.י ריד היודב תרחוב הפסאה )י
.םילשוריב ורחבנש םירבחה לע ףסונ חיצזינאגרואירה

ףינסה תוריכזמבו דעוה תכשלב 4،
לתב ףינסה תכשלו תיזכרמה הכשלה תלועפ הקספנ אל תוערואמה ןמזב םג

הרבסהה תדובע .סופדל םישדח םינולמ תנכהו דעוה יבתכ תספדה הכשמנ ,ביבא

הלקתנ רעוה יכרצ תקפסהש יפ לע ףא ,ןרדסכ ולחנתה דעוה יבתכ תצפהו
.םידחוימ םיצמאמל וקיקזהש ,םיפסונ םילושכמב

.ןושלה דעו יבתכ .א
חספא רשא ',א תרבוח 'א ךרכ 'וננושל" לש השדח הרודהמ רואל האצי
.ןועברח-יכרכ תטלשהל תלוכיה תא הענמו קושב

.ב :תילמשח תנקתהל םירסח :למשח יחנומל ןולמה םפונו ךלוה
.םיגדל תומשה חולו תולמעתהה יחנומל ןולמה :סופדל ונכוה

.דעוה לש תיתוברתהו תירהחמה ותלועפ םוסרפ .ב
םיאשונ לע י"אה וידרב וצרה ןיטשפא קחצי רידהו רנישטרוט .ה .נ 'פורפה
דוד 'פורפה דעוה אישנ .הז חטשב דעוה תלועפ תא ונייצו ןושלה ןוקיתל םינווכמה

לש תישומש-תינשלבה ותלועפ לע וצרה טדטשנזיא .ש רידה הכשלה להנמו ןילי
.ודי לע ועבקנ רשא םיחנומה לעו ודוסי תישארמ דעוה

תודסומב ועבקנש םייבמופה תוחולה לע הקבדהל ינושל רמוח לש חולשמה
.ןובשחהו ןידה תפוקתב בחרתה ץראל ץוחבו ץראב םיקשמבו

.ימדהאה ןולמל רמוחה תנכה .ג
התורפסב ןויעה תלועפ תא הלאה םישדחה ךשמב ךישמה תרופ .א רידה
.וז הפוקתב ושדחתנש ןושלה-יכרדו םיחנומה ןויצו הלכשהה תפוקת לש

ןינעב ריכזתה תקתעה דעוה ירבח לכל החלשנ םילשורי רעו תטלחה יפל
ארקנ ןכ ומכ ,רנישטרוט .ה .נ 'פורפה ייע קילאיב דסומל שגוהש ימדקאה ןולמה
.ביבא לחב דעוה ירבח תבישיב ריכזתה

ןושלה דעו תולועפמ

.ביבא לתבו םילשוריב תיעדמה תוריכומה .ד
תודעוב ליגרכ ןובשחו ןידה תפוקתב תזכורמ התיה תוריכזמה תלועפ
ןתקתעה ,תוטלחהה םוכס ,םילוקוטורפה תלהנה ,רמוחה תנכה ,ןתנמזה ,תויעוצקמה

.ןושל ינינעב םילאושל םיריכזמה ונע הזמ ץוח .םופדל תורשואמה תומישרה רודמו

'תירבעה ןושלה ינומא' תרבחב .ה
.ץראל ץוחבו ץראב הרבחה ירבח גוח תבחרהל הלועפ הלהנתה
.טדטשנזיא .ש ר"ר הכשלה להנמ תופתתשהב הפיחב הרבחה לש שדח ףינמ רמוג

.ימוקמה ؟ינפה קוזחלו םירבחה תומורת תייבגל תובוחרל הכשלה כ"ב חלשנ

 12דומעל הרעה
תאצמנ הנניא בזכו רקש תאדוהב תינמי ןישב רקש הלמהש" יתבתכ ,הטמלמ  3הרוש  12,יעב
רתי תא הנשמ הז טרפ ןיא •"תימראהו" :ףיסוהל ילע היה •"תירבעה ןישלה דבלמ תרחא תימש ןושל םושב
רתא הרקמ לע .וזמ וז ולא תופש יתש דרפה יגפל דוע הדלונ וז השדח הארוהש ,הארמ אוהש אלא ,םירבדה
•האבה תרבוחב בותכל יתעדב תילאמשו תינמי וישב הלמ תולצפתה לש

.דנישטרוט .ה ג

