
הפי אפיל רזעילא
 הביבסה לכמ וילא םינופ ויה ,הרותב גלפומו םכח דימלת( ןבואר ויבאל ,היברסב ךלפ ,ןיטוח זוחמ ,יציאינוי רפכב ב"מרת תבט ט"י דלונ
 .תונובשח תלהנהמ סנרפתה .וב רופחל םדרק הרותה תא תושעל הצר אל יכ ,הז רובע רכש לביק אל ,םייתד םינינעב תונוש תולאשב
. הרשהיח ומאלו )"םישובלה" לעב הפי יכדרמ ברה יאצאצמ

 די תונוכמ ,עבונ טע( תונוש תואצמה איצמהו תואנוכמל ןורשכו הבר היטנ םג ול התיה ,תדחוימ הביחב וידומיל לע דקשו ינרות ךוניח לביק
 ידימלת ,םינקז םידוהי םגו רעונ ופרטצה וז הדוגאל ,"ןויצ שרוד" םשב תינויצ הדוגא ותדלומ רפכב דסיו תונויצל ותורענמ ךשמנ .)תונוש
שה ותעפשהב .םיקודאו םימכח

 - .דועו "למרכ" תוניי תינק ,לארשיץרא בושיל םיפסכ ףסוא ,ינויצה קנבה תוינמ תשיכרב :תוינויצה תולועפב םידוהיה רפכה יבשות לכ ופתת
 ןויכמ הזמ אצי אל ישממ רבד ךא תובשומ ןינבלו תועקרק תינקל ,לארשיץראל םיריעצ תילעל תינכתו ארוק לוק "ץילמה"ב םסריפ ןמז ותואב
.םהה םימיב לארשי-ץראל הילעה תא דדוע אל הסידואב ןויצ יבבוח דעוש

 םידבוע בשומל ןוגראו "היחתה" תינויצה הדוגאה תא דסי ,תינויצ תוליעפב ךישמה ,תירבה תוצראל ד"סרתב אצי תואנוכמב םלתשהש רחא
 תיאלקח הרשכה התיה וז תינכתב .הז םשב ןותע ותכירעב איצוהו ןייבדווב יאלקחה רפסה תיב לש םידימלתה יגוחמ "ריעצה-רכאה" םשב
 לע םתיילע דע ןושארה ןמזב הנומוק ייחו תיתרבח תעמשמ לש תודוסי לע לארשי-ץראב תובשיתהל םינושאר םיעצמא תריבצו םירבחל
.עקרקה

.לארשי-ץראל הירבח תילעל הרשכה - המגמב הקירמאב "ץולחה" תורדתסה תא דסי ה"סרתב

 םחלהל התיה הנושארה ותלועפו תירוביצ תונקסעל רסמתה הצרא ואוב תישארמ .םידבוע בשומב תובשיתה םשל ץראל הלע ע"רתב
.הצרא ואובל ןושארה עגרהמ הילא ךייתשהש "ריעצה לעופה" תגלפמ רבחכ לארשי תמדא לע הרז הדובעב

 הינרופילקב הרשכה הז םשל לביקש תיאלקחה הדובעב יקבה םדאכ םא יכ ןוריטכ אל הוקתחתפ דיל םינג ןיעב דבע הנושארה ותדובע תא
.תירבה תוצראב

.תרנכב דובעל רבע ךכ-רחא

 חצרנ( יילק בד ,ןיול ךלמ ,הפי .ל .א( הקירמאמ תחא הרבחו םירבח העברא הללכש "ריעצה רכאה" תצובק תא תרנכב דסי ב"ערתב
 תחא הרבחו םירבח השמחו )לאקזחי רפכב ןיול הירא תשא תעכ - יקסלופוטנא הנחו )ץראל ץוחל רזח( יקסבצירק ,)הימחלמב ה"ערתב
 ל"ז ןיול - הפי הסדהו רלקמ ןועמש ,)ויחא( הפי .ד .ש ,)םיעטנ( ןיטשפא ,)םילשורי תביבסב ד"ערתב חצרנ( ןמסוז ףסוי( ץראה ילעופמ
.)ותוחא(

 ,הדובעה ןוגראב םנורשכו הקירמאמ םירבחה תויחמומל תודוה יקשמה ןבומב החילצהש )"תיאקירמאה הצובקה" הארקנש( הצובקה
ג"ערתב .תחא הנש המיקתה

 הצובקהו ךכל םיכסה אל ילארשיצראה דרשמה לבא םידבוע בשומ תרוצב תרנכב םתדובע ךשמה תא םמצע לע לבקל םירבחה בור וצר
.הרזפתה

 גאד ,תובוחר דילש קרומרמ רפכב העובקה םתובשיתה תארקל םרישכהו תרנכ דילש "הילמע" םינמיתה בשומל תיאלקח הכרדהב רזע
 .ד"ערת חספ דעו טבש ףוסמ הכשמנש העודיה הר'גס תתיבש ןוגראב םילעופה שארב דמעו הר'גסל ךכ-רחא רבע .םתארבהלו םרודיסל
 ידי לע ןגריאו לילגב יאלקחה זכרמה שארב דמע הנושארה תימלועה המחלמה ימיב .לארשי הוקמו ןמש-ןב ,)הימחלמ( הימחנמב םג דבע
 האמכ( תרנכב הדובע ירסוחמל תוירוביצה תודובעה תא אוהה ןמזב םילודג םידממ תלעב )לארשי-ץראב הנושארה( תינלבק הצובק דוסי
 תוסייגתהל יקסניטוב'ז לש הלומעתה הליחתהו םיטירבה י"ע ץראה לש ימורדה קלחה שבכנשכ .)תוציבה שוביב ודבע םילעופ םישמחו
."םיקה תרימש" לש תישעמ הניחבמ םגו תיגולואידיא תירסומ הניחבמ םג םידגנתמה ישארמ היה םירבעה םידודגל

 "םידבוע יבשומ דוסי" רפס םסריפ 1919 תנשב .ביצקתה רסוחמ קספנו תורבוח שמח ונממ ועיפוהש "קריה-ןג" תאצוהב ליחתה 1917-ב
 יפל וגהנתהו ודסונ םידבועה יבשומ םנמאו םיריצה דעו י"ע םימיה םתואב הלחהש תובשיתהל דוסיכ "ריעצה לעופה" ירבח י"ע חנוהש
.ורפסב וניוצש םיוקה

 ללהנ שוג לש חטשה רחבנ ישיאה וצחל יפ לעו ,תובשיתהל תכלל ותמכסה תא עיבהש םינושארהמ היה 1921-ב לאערזי-קמע שכרנשכ
.ותינכת יפל י"אב ןושארה םידבועה בשומ תמקהל

.דנהטכר תיבל הנשוש תא השאל אשנ

 םייאלקח עדמ ירפסב ןויעו דומיל י"ע שוכרל קספ אלש ויתועידיו ויתונויסנ ךמס לע ,תפומל בשחנ וקשמו קשמה תדובעל רסמתה ללהנב
 ותדובע ךא וכרועל הנמתנו "הדשה" יאלקחה ןוחריה דסונ ,דנש התואב .)1921( "תוקרי-לודיג" םשב רפס םסריפ .תישעמה ותדובע ךותמו
.הזה ןוחריה ךרועכ םינשה לב שמשמה הפי .ד .ש ויחא ךרועכ אב ומוקמבו ,ותכירע תא בוזעל ותוא החירכה קשמב

.םיחרזאה לע םגו ויתוגלפמ לכל םילעופה רוביצ לע םג-ויעדוי לכ לע ביבחל והושע ירוביצהו ישיאה ורשויו ויתועידי ,תלוזל וסחי ,ותוטשפ

."ןוילכה ימעפב" םשב ןושארה תיבה תפוקתמ ירוטסיה הזחמ םסריפ 1926 תנשב .תורפסל םעפ אל ךשמנ

.בור יפ לע ולביק ויתונקסמ תאו בל ומש וירבדל .ריעצה לעופה תגלפמב םירבדמה ישארמ היה

.תינויצה הלהנהה לש תובשיתהה תקלחמ דיל המיקתהש תיאלקחה הדעוה רבח היה )1920-1932( הנש 12 ךשמב

.התוחתפתהלו הסוסיבל שידקה ונמז לכ תאו "הבונת" זכרמ להנמ הנש 15 ךשמב היהו הידסיממו "הבונת" ימזוימ היה

תמחלמלו המשאהל דגנתהש הדובעה תעונת לש םידיחיהמ היה )1933-1934( בורוזולרא חצר טפשמ ימיב

 לגרל .הז ןויסנב ויתופקשה תא עיבה םירמאמ תרושבו הז טפשמל ןתינש ןוויכה דגנ המחלמ וב להינו "ביתנ" דחוימ ןוחרי דסי ,םיחא
 ותלחמ .תונותעבו םיירוביצה םייחב ףתתשהלמו דובעל קספ אל ותלחמ תעשב םג .תורבוח 3 תעפוה ירחא הזה ןוחריה קספנ ותלחמ



 לגרל .הז ןויסנב ויתופקשה תא עיבה םירמאמ תרושבו הז טפשמל ןתינש ןוויכה דגנ המחלמ וב להינו "ביתנ" דחוימ ןוחרי דסי ,םיחא
 ותלחמ .תונותעבו םיירוביצה םייחב ףתתשהלמו דובעל קספ אל ותלחמ תעשב םג .תורבוח 3 תעפוה ירחא הזה ןוחריה קספנ ותלחמ
.די בתכב ראשנש םיפדרנ תומשל לודג ןולמ רוביחב קסע תונורחאה וייח תונשב ,הל ענכנ אל ךא 1937 תנשב הרבגתה

.ללהנב םילוחה תיבב רבקנו הלופעב םילוחה תיבב רטפנ ב"שת לולא ח"כב

.)ללהנ( ןבוארו )הינשה תימלועה המחלמה ימיב .ס .ט .אל ובדנתה ןהיתש( החונמ ,המחנ :ויאצאצ


