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םישנ - תושדחה תוירבעה (תוכרוע)םקור־ןזח תילגו קרק תור ,הליש תילגרמ 
רדגמה יארב תונויצבו בושייב 

םידומע 457.2001 .יבצ־ןב די :םילשורי 

סמה בצינ קרפה לע .תרעוס התייה 1929 תנשב ללהנ בשומ לש תיתנשה הפיסאה 

הפוקל עובק םוכס םלשי קשמ לעב לכש העצה התלעוה .בשומה דעוול םלשל שיש דיחאה 

קשמ תלעבו בשומה ימיקממ ,ןוסרביל היחת רשאכ הררועתה תקולחמה .תפתושמה 

תא םג לולכיש גשומב ופילחהל השרדו "קשמ לעב" גשומה םצע לע הבכעתה ,המצעב 

תוכז ול קר אליממ ,החפשמה שארו קשמה לעב לע קר ףקזנ סמהשכ" :בשומה תושנ 

רחביהל אל םגו רוחבל תוכז הל היהת אל ,וז תוכז ללשית השיאה ןיממו העבצהה 

הדיחיה השיאה התייה ןוסרביל היחת .הרזומ העמשנ וז התדמע 1 .הנעט ",בשומה תודסומל 

תויוכז הל תוחטבומ ויה אליממ ,ךכש ןוויכמו ,קשמ תלעב המצעב התייהש ללהנב 

ףוע התייה ,היינשה היילעה תונושארמ ,ןוסרביל היחת ,השעמל .העבצההו תופתתשהה 

ייחו המדא־תדובעבו ,אסיג דחמ ,תוקוור ייחב התוקבד .ללהנ לש יתרבחה ףונב רזומ 

תולבוקמה תויתרבחה תוירוגטקה תא רגתאש בוליש ורצי ,אסיג ךדיאמ ,תויצולח 
הבבותסה ,היינשה היילעה ישנאמ םיברל המודב ."תישיא המשגה"ו "תויצולח" ,"תוישנ" 

המדאה־תדובע תרות רחא תוקחתהב בושייב םינושארה םיצוביקהו תובשומה ןיב איה םג 

.רתויב הל המיאתמה תרגסמה תא בשומב התאר איהו הל ומסק תורכיאה ייח .ןודרוג לש 

התוכז םצע לע קבאיהל הצלאנ איה ,תישאר .םימוצע םיישק הינפב ודמע הקוור השיאכ ךא 

לע ולוכ הקזחאה לוע לפנ ,קשמב הדיחי השיאכ .בשומה לש תועקרקה תלרגהב ףתתשהל 

הדוזיפא התייה 1929 תנשב הפיסאה .םילודג תובוחל העלקנ איה הרהמ־דעו ,היפתכ 

ןכמ־רחאל םינש שולש .בושייב השיאה לש תובוחבו תויוכזב ןויוושל הקבאמב תפסונ 

הנש םירשע הדבעו םילשוריל הרבע איה .בשומל התקלח תא רוכמל ןוסרביל היחת הצלאנ 

.הנתחתה אל םלועמ איה .היסנפל התשירפ דע "הבונת"ב 

םיעודיה םיגשומה םיספתנ דציכ ?בושייה לש הירוטסיהב הז םייח־רופיס לש ומוקמ המ 

.ןוסרביל היחת לש הטבמ־תדוקנמ ךויווש"ו "תויצולח" ,"היילע" ןוגכ םירוגשהו 

בושייה תפוקת לש תיאוריהה הירוטסיהה ,רדגמה יסחי לש תיתרוקיבה הביטקפסרפהמ 

לש טקיורפה בל הניה וז שדחמ־הניחב .שדחמ תנחבנ ,טרפב היינשה היילעה לשו ,ללכב 

רפסה .םקור־ןזח תילגו קרק תור ,הליש תילגרמ לש ןתכירעב תושדחה תוירבעה רפסה 

הירוטסיה לש הריצי ללכל םלוכ םיגזמתמה םיגוש םימוחתמ םירקחמ לש הרוש איבמ 

־ירופיסל בלה־תמושת תיינפהב דקוממ לעפמה רקיע .בושייה תפוקתל תיפולח תיתרבח 

,החבשוה ןתמורתש תוילנויספורפ תוצובקל ,תידסממה הירוטסיהה ילושל וקחדנש םייח 

.דועו דועו תויתורפס תורוביגל ,תיבושייה הקיטילופב םישנ לש ןמוקמב קימעמ ןוידל 

הירוטסיהה לש הירגתאבו המוקמב ןד ןושארה רעשה .םירעש השישל קלוחמ רפסה 

ןייטשנרב הרובד .תידסממה הירוטסיהה לש ללוכה גראמב רדגמ יסחי לש תיתרבחה 

לע תובכעתה ידכ ךות היפרגוירוטסיהב םישנה רקח לש תיוושכע בצמ־תנומת הגיצמ 

הביטקפסרפה ןיב רשקה תא ןחוב יצרא־ןב יסוי .הלא םירקחמ תוולמה תויטרואית תומליד 

.תוברתו ךוניח ילעפמ :ביבא־לת .(131 'ע> םייח יקרפ .<1970> היחת ,ןוסרביל 1 
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רקח הניש םאה" :הלאשכ ולצא תחסונמ וז הניחב .תלבוקמה הירוטסיהה ןיבל תירדגמה 

לש הריקס רחאל "?תובשייתההו היילעה לש הירוטסיהה תנבהל ונסחי תא רדגמו םישנ 

םיירוטסיה תודש לע העבצהו בושייה תפוקתב םישנה רקח םוחתב תוטלובה תודובעה 

היפרגוירוטסיה יכ הנקסמל עיגמ יצרא־ןב ,רקחמה תניחבמ םימולע ןיידע ורתונש םימלש 

ללוחל החוכב :ךכמ רתוי הברה השוע אלא ,םיחכשנ תולוק הלעמ קר אל תיטסינימפ 

ןורחאה רמאמה .(44 'ע> "תובשייתהה תודלותב תומיוסמ תועפות תנבהב שממ לש יוניש" 

םישנ לש תיתרבחה הירוטסיהב הכ דע תירקחמה תולדה תא תופירחב רקבמ הז רעשב 

תוהז .תויחרזמ םישנ לש ןרופיס תא בותכלו רוקחל תארוק בלכ־ןאהד טיירנה .תויחרזמ 

לש תומת ביבס תבבוס תויחרזמ םישנ לש הירוטסיההו ,הירוטסיהל קודה רשק הרושק 

,יאמצע רקחמ תויחרזמ םישנל דחייל שי יכ תנעוט בלכ־ןאהד .הילפאו ןויווש־יא ,יוכיד 

תניחבש ןאכמ .תויחרזמ־אל םישנ יפלכ םגו םייחרזמ םירבג יפלכ םג :לופכ ןיוכיד ןכש 

הצובקב הרכהל םורתל היושע תיחרזמ תישנ תוהז לש םיירוטסיהה הנוניכ יכילהת 

םיחרזמ תובלתשה לש תויחטשה וא קמועה ידממ לע ריהב רוא ליטהל" םג ומכ וז תיתרבח 

רוא ליטהל ףאו ,תוירבצהו תוילארשיה יסופד לש ץומיאה יכרד לעו ,תילארשיה הרבחב 

"הקירמאו הפוריאמ ואבש םידוהיה ינב לש םיסופדה ןיבל הלא םיסופד ןיב םילדבהה לע 

.(60-59 'ע> 

ינפב יריפמאו יטרואית רגתא םיביצמ רפסה לש ןושארה רעשב םילולכה םירמאמה 

.רפסה יקלח ראשב םלוה הנעמב הכוז הז רגתא .בושייה תפוקת לש היפרגוירוטסיהה 

ןקוידה יווק רחא הקחתמ בד־ןב לכימ - תוניגמו תוצולח ־ ינשה רעשב ,לשמל 

רופיס תא ראתמ סלג ףסוי ;הרשע־עשתה האמב הקירפא ןופצמ תורגהמ לש םייתרבחה 

לע הרקחמ תא הגיצמ ריאמ רתסאו ,טדנמה תפוקתב תויאקירמא םישנ לש ןתטילק 

רעשב םילולכ הלא םירמאמ .דחואמה ץוביקה יבושייב קריעמ תולוע לש ןתובלתשה 

רשוקה ,ןומלט־גרומ הנינפ לש הרמאמ םתוח רעשה תא .לארשיל םישנ תריגהב זכרתמה 

.תויתרבח תותשר רוציל תורגהמה לש ןתלוכי ןיבל תולוע םישנ לש ןתטילק ןפוא ןיב 

.בושייה תפוקתב ובצעתהש יפכ השיאה תומד לש םינוש םינפ ןחוב ישילשה רעשה 

םוקמ שי םישנל .םישנל סחיב ןודרוג לש ותנשמ תא ןיוצמ רמאמב תשרופ ןומיר תניע 

לש םיביכרמ גזממה בגשנ לאידיא ותניחבמ תונמסמ ןה :ולש תיתרבחה היפוטואב יזכרמ 

םיאורה שי :תוקולח םישנל סחיב ויתוסיפת יבגל תויונשרפה .הרבחו םזינגרוא ,תויעבט 

.תוילכראירטפ ףאו תוינרמש תועד לעב וב םיאורה שיו ,ילקידר םזינימפ לש רשבמ וב 

ןודרוג ד"אל םינקמ השיאה דמעמ אשונב ויבתכו תולעופה תעונת לש תוגיהנמל ותברק 

.ילארשיה םזינימפה תודוסי לש תינויערה תוחתפתהה תנבהב עירכמ םוקמ 

תפוקת לש תיצולחה הרבחב םישנ ינפב ודמעש םיישקה תא ורמאמב הנומ רינ ירנה 

םילאידיאה ןיב הריתסה היה םישנה לע קיעהש יזכרמה ישוקה יכ איה ותנקסמ .בושייה 

תוימוימויה תוקיטקרפה ןיבל םזילסרווינואו ןויווש רבדב תיצולחה הרבחה לש םירהצומה 

לוכסתו חתמ הרצי וז הריתס .םינימה ןיב תילכאירטפה הדובעה תקולח תא וכישמהש 

תמחול איה תוטלובה םישגה תחא .בושייה תיינבב קלח ולטנש םישנה ןמ תובר ברקב 

תמכסמ איה הרישיהו תספסוחמה הנושלב ."הבוהצה הדשה" - הדוהי־ןב הביתנ ח"מלפה 
:תואבה םילימב הזה חתמה תא 

דיגא ינאו םימעפ ףלא הז תא יתרמא רבכ .תויטסי'זרפוס ונייה אל ונחנא 

היה ח"מלפה .ח"מלפה היה הז - היה ןכש ימ .םימעפ ףלא דוע הז תא 
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,"םינימה ןויווש" םג רתיה ןיב לגדה לע טרח ח"מלפה .רהצומ .טסי'זרפוס 

תא ונלביק זא .הזה ןורקיעה תא שממל ונילע לטוהש תונבה ונייה ונחנאו 

(181 'ע> .ארח ונלכאו ,ונמצע לע הזה דיקפתה 

הדוהי־ק הביתנ לש היבתכ תא האורה ,ןמדלפ לעי לש הרמאמב םיאבומ הלא םירבד 

,המוד ןפואב .המחלמה תפוקת לש לבוקמה יאוריהה ביטרנהמ הריבשה תא םירשבמכ 

תורפסב תרייטצמ איהש יפכ ,השיאה תומד לש םינושה הינפ תא הגיצמ ןמפיש רדמס 

רהוז לש התומדב ידוחיי ישנ לוק םתוח רעשה תא .בושייה תפוקת תודוא־לע תינונקה 

־תישנה תוהזל תויפולח תוהז תויורשפא םיגדמ הייח־רופיסש םילשורימ תמקור ,שובליו 

בולישב חתונמו ,ןומולס רגה ידי־לע אבומ הרופיס .תלבוקמה תילארשיה־תידוהיה 

.היגולופורתנאו םזינימפ לש קתרמ יטרואית 

ךוניחה תודסומב םישנ לש ןדמעמ תא םינחובה םירמאמ גיצמ רפסב יעיברה רעשה 

תמקהב םישנ לש ןתוברועמ תא ,(הליש תילגרמ) הרשע־עשתה האמב םיימלשוריה 

לש הרמאמ ןכו ןיבור־ירוחש הרופצו ץרוש הרפש) ץראב תואירבה תכרעמ לש תודוסיה 

לש ןדוגיא .(ןרטש־תילגרמ עבש־תבו ןרפס הנח)יטילופה םוחתב ןקבאמ תאו (לטרב הרינ 

.הרימא ומצעלשכ וניה דחא רעשב ־ "הקיטילופ"ו "ךוניח" ,"תואירב" - תומתה שולש 

רבעמ לא "הקיטילופ" גשומה תא ביחרהל אוה םזינימפה לש םילודגה םיטקיורפה דחא 

תודגאתהב ליחתמ וניא םישנ לש היצזיטילופה ךילהתש ןאכמ .ולש תוימשרה תוריזל 

,הרשע־עשתה האמב םילשורי תונבל ךוניח תיינקהב ,לשמל ,אלא ,תרחא וא וז תימשר 

תוארמש יפכ ,ו"ציו וא "הסדה" תרגסמב תירוביצ תוליעפב וא ,הליש תילגרמ הארמש יפכ 

הריזב דקמתמ ןרטש־תילגרמ עבש־תב לש הרמאמ .ןיבור־ירוחש הרופצו ץרוש הרפש 

תעונת לש ןהילותפנו ןתוחתפתה תא ןחובו - םילעופה תעונת - תימשר תיטילופ 
תא גיצמ רמאמה .הגלפמה לש םיישארה םינונגנמה לומ לא תולעופה תצעומו תולעופה 

דע ,ןומימ הדע תגהנהב ,םיילקידרה היבלשמ תולעופה תעונת לש התורסמתה יכילהת 

ןקבאמ רופיס תא תללוגמ ןרפס הנח .םישולשה תונשב יקיני"אפמה ןונגנמב התועמטיה 

תויוכז יווישל םישנה תעונת לש םירשקה תא ןחוב הז רמאמ .הריחבה תוכז לע םישנה לש 

.םלועב תורחא םישנ תועונת םע 

המחנכ תוררושמו תורפוס לש ,תונמאה ןנקויד תא הלעמ רפסב ישימחה רעשה 

ילט ,ןיבול ילרוא) םירמאמה תעברא .םירמ־תב דבכויו רימע הדנא ,לחר ,יקסב'צחופ 

לש בחרה רשקהב ןהיתוריצי תאו תורצויה תא םימקממ (רבח ןנחו ץיבולרב הפי ,רשא 

תויתורפס תויומד לש הרדס םיארוקה ינפל םיגיצמ םלוכ םירמאמה .תילארשיה תורפסה 

םישנ תוצובק חתנמ אוה :קתרמ הז רעש םתוחה רמאמה .ימיטניאו ידוחיי לוק תולעב 

לש תומגמ גיצמ ,ויפואב יגולופורתנא וניהש ,רמאמה .תוליהק יתשב רוביצב תורשש 

.תורקחנה תוליהקה ברקב רוביצב הרישה תרוסמב רומישו יוניש 

ןמלמ יליב .יביטקלוקה ןורכיזה לש הינבהה ינפואב קסוע רפסב ןורחאה רעשה 

הרש לש החצנההו ןורכיזה ינפוא תא תנחוב איה .ןורכיזה לש הקיטילופה לא תסחייתמ 

רצונ ןוסנורהא הרש לש הגורכז .1917 תנשב הדבאתה זאמ םינשה ךרואל ןוסנורהא 

םינוש ןורכיז ינפוא ובצעתה הז חתמ ךותמ .(422 'ע) ןמלמ ירבדכ ,"רותפ אל חתמב" 

ןורכיז" .תוימואלו ןורכיז ,תוישנ ןיב שלושמה רשקה לש תונוש תויוחסנתה ובציעש 

'ע) ןמלמ תמכסמ ",הינומגהה ךותב הווהתנ אלו ינגומוה היה אל םואלה ןעמל תוומה 
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תרוסמל םייפולח ןורכיז ינפוא םיגדמ ןוסנורהא הרש לש החצנהה ינפוא חותינ .(432 

,למואב־רודית תידוהי לש רקחמה ידקומ םג םה ןורכיזו החצנה .תידסממה החצנהה 

למואב .המחלמב םילפונה ןעמל ןורכיזה־תוטרדנאב םישנה תומד תא הרמאמב תנחובה 

.הריעצה םאהו תעייסמה םאה תומדל תמחולה תומדמ תוטרדנאב רבעמה תא תראתמ 

ןבורו ,םירבג רשאמ טלוב ןפואב ןטק רועישב תוטרדנאב תועיפומ םישנ תויומד ,ללככ 

ןפואב תדקמתמ היפרגונוקיאה" :היערו םא לש יתרוסמה דיקפתה תא תואלממכ תועיפומ 

.(456 'ע> למואב תנעוט ",המיחלה לגעמל ץוחמ תדמועכ םאה תומדב יעמשמ דח 

,טרפב תילארשיה הירוטסיהבו ,ללכב הרבחה יעדמב תישנה תוהזה רחא שופיחה עסמ 

הז רפס לש ותמורת רקיע .הז םירמאמ ץבוק תעפוה םע תיתועמשמ ךרד־תרבכ דעוצ 

הירוטסיהב ףסונ ןפ בלושמ ןפואב גיצמה ןווגמ יריפמאו יטרואית ךרעמ תשירפב אוה 

ונינפלש ץבוקב םילולכה םירמאמה העבראו םירשע .בושייה תפוקת לש תיתרבחה 

ךא .בושייה תפוקת לש התאירקלו התנבהל תופסונ תויורשפא ארוקה ינפל םיטטרשמ 

סחיב םישדח םיירקחמ םיקפוא לע םיעיבצמ רקיעב אלא ,קוספ־ףוס תניחבב םה ןיא 
.תילארשיה הרבחה לש הירוטסיהל 

זעוב יגח 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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