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םילשוריב ןמשירפ  בוחר  תניפ  ןונגע  תורדש 

סקאס ירפ ) ג'  ) ףסוי תאמ 

? רוטקוד אוה ד"ר  ימ  .א 
ימ

הנושארל ב-1961? רוא  הארש  דוכלמ 22  רלה  ףזו  לש ג' אלפנה  ורפסמ  רו  ' גיימ רו  ' גיימ תא  רכוז  אל 
: תשלושמה הכרבב  ארקנ  ןכלו  רו , ' גיימ תגרדל  עיגה  םג  תסייטה , דקפמ  רו , ' גיימ רו  ' גיימ

, ןכל םדוק  הנש  םיעברא  ןונגע  לש ש"י  ותעדב  התלע  וז  ןיעמ  הצלהש  ררבתמ  רו .' ' גיימ רו  ' גיימ רו  ' גיימ '
.ויתימעמ דחא  לש  יוניככ  רוטקוד ' ד"ר   ' םשה תא  איצמהשכ 

ללכבו ןונגע , יבתכב  תחוור  הגוס  הניא  תיטילופה  הריטאסה 
םירצק םירופיס  העברא  הלאכ : תוביטח  יתש  תוהזל  רשפא  ותריצי 
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וספדנו הנידמה ' רפס  לש  םיקרפ   ' תרתוכה תחת  דחי  וצבקנש  אובמ ,) ןיעכ   ) החיתפו
ונירענב  ' ומשו םידומע , םישיש  ןבכ  ךורא , רופיסו  הארנו ; ךומס  ךרכב 

ונינקזבו .'

ריכזנ ללכה  ןמ  אצויכו  .ויד  רקחנ  אל  םגו  ןונגע , יארוקל  ךכ  לכ  רכומ  וניא  ונניקזבו ' ונירענב   ' רופיסה
בתכ הנש  םישיש  ינפל  רבכש  ןונגע , לש  ודידי  רוורב , בקעי  םהרבא  לש  ורמאמ  תא 

רופיס יכ  "ח ,) ישת ןליא , - רב תטיסרבינוא  יש , לבוי   ) ןונגעל לבויה  רפסב 
.ןונגע ירופיסל  םייפרגואגו  םיירוטסיה  תואובמו  רואיב  תורעה  בותכל  שקבתמה  ךרוצל  המגוד  אוה  הז 
דוע ריכזנ  ורבחמ .' ייח  תרגסמב  ונניקזבו " ונירענב   ' " ורמאמ םג  םסרפתה  ךרכ  ותואבו  השעו , רמא 
ןונגע ש"י  ןודא , - רב ןרהא  לש  ורפסב  היצילאג ,' לש  הירלקפסאב  הלוגב  תירבעה  הייחתה   ' קרפה תא 

םירבדה ירקיע  לע  דמע  רבכש  (, 57-23 מע ' "ח , לשת קילאיב , דסומ   ) תירבעה ןושלה  תייחתו 
'. רוטקוד ד"ר   ' לש ותוהז  לעו  ןאכ  ואבויש 

, הפוקתה יתורפסה  ןועברה  לש  ישישה  ךרכב  הנושארל  עיפו  ה ונניקזבו ' ונירענב   ' רופיסה
רדא - תבט ןמשירפ ( דוד  תכירעב  השרווב  ספדנש 

תופכ לע  ךרכל  ףסאנו  ןונגע  ידי  לע  שדחמ  ןקתוהו  רופיסה  ךרענ  םימיל  (. 94-23 מע ' "ף , רת
לוענמה .
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1920 רופיסה , לש  הנושארה  הספדהה 

ןבכ ינויצ  ריעצ  אוה  רפסמה  .היצילגב  ןונגע  לש  וירוענ  םלועמ  חקלנש  יריטאס  רואית  והז 
שיו ןונגע  לש  םירחא  םירופיס  המכ  ילושב  העיפומש  תומד  תדמח –  ומשו  םירשע 

תודסומ םישיא , יפלכ  םינווכמ  הריטאסה  יציח  .וירופיס  ךותב  רפוסה  תאובב  תא  הב  םיאורה 
עודיכ איהש  שובישב –  םיריעצה  םינויצה  בורקמ : ןונגע  ריכהש  תועפותו 

; הירדס תא  תנייפאמש  תיטואכה  תואיצמה  לע  זמרמ  המשש  שטאשטוב –  ותדלוה  תרייע 
םיחוכיווה הוואג ; ילעבו  םירוב  םיחפונמ , םימאונ  תרובח  אלא  הניאש  תינויצה , תוגיהנמה 

תויומד ןווגמ  ורופיסב  גיצה  ןונגע  .ךכב  אצויכו  תונויצה , תורטמ  לע  תילכתה  ירסח 
תרוקיב חיטה  םג  הלא , לכ  דצלו  .םיליכשמו  םידיסח  םינבר , םירפוס , ןהבו  תויכונא ,

ףא לע  הלאב  הלא  תיבמ  םיקבאנש  תידוהיה , הרבחה  לש  הינקסעבו  היגיהנמב  תיסרא 
.ץוחבמ   תמייאמה  תוימשיטנאה 
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םגרתמו ררושמ  דוע ,' יספאו  ינא  ןודאה   ' אוה ןונגע , געול  םהלש  וללה , םינתוואגה  דחא 
העורה  ' רישה לש  תינמרגל  תיתפרצמ  םוגרת  תוכזב  הליהתל  אצי  ומשו  ומצעב  אלמש 

קוסעל הנפתה  אל  םעפ  ףאו  תויתוברתה ' תונושלה   ' דומילב ךכ  לכ  קוסע  אוה  םינשושב .'
דואמ השקתמ  ותונרמוי , תורמל  שיאהש , רורב  תורושה  ןיבמ  .השדחה  תירבעה  תורפסב 

.תירבעב 

84 מע ' ו , הפוקתה ,

םדא יבל  תמהנמ  יתארקו  יתרטנ  אל  ילש  ימרכ  (. ' רפסמה  ) תדמח רמוא  בותכה ,' ירבד  יתרכזנ  '
' מע לוענמה , תופכ  לע  ' ) רחא םע  ןושלב  וחכ  איצומ  אוה  ךאיה  וננושלל  הכרב  איבהל  לוכיש 

(. מש

רקוח - רפוסל דוע  יספאו  ינא  ןודאה  ןיב  תדמח  הוושה  ןכ  ינפל  דוע 
רחא :
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יקבש םדא 
הלמל םיפצמ  היארוק  לכש  הבולעה  ונתורפסל  איבהל  לוכי  היה  הבוט  המכ  תויתוברת  תונושלב 

יפ לע  ףא  רוטקוד , "ר  דה ירה  .שייבתהל  ךירצ  וניא  הרובח , םושמ  םאו  .תינרדומ 
ינשכ תירבע  בותכל  הברמ  אוה  ירה  ןכ  יפ  לע  ףא  תישוכ  ןושל  וליפאו  תונושלה  לכ  תא  עדויש 

(. םש  ) םייפוריא םיטסילנרוז 

הז אוה  ימ 
תירבעב בתוכ  אוהו  תישוכ ) ללוכ   ) םלועבש תופשה  לכב  יקבה  רוטקוד , "ר  דה אוה  הזיאו 

םייפוריא ? םיאנותיע  ינש  לש  המרב 
ונירענב  ' לש הנושארה  הרודהמה  לא  תכלל  אלא  ונל  ןיא  ותוהזל  ידכ 

רנזולק : ףסוי  לש ד"ר  שרופמה  ומש  ספדנ  םשו  הפוקתה , הספדנש ב וז  וננקזבו ,'

85 מע ' ו , הפוקתה ,

(, ןילרב ןקוש , תאצוה   ) ןונגע יבתכ  לכ  לש  הנושארה  הרודהמל  רופיסה  ַץּבֻק  ב-1931 
, אסיג דחמ  רחבש , ןונגע , ידי  לע  שדחמ  ךרענו  בתכוש  הז  חסונ  םיבהא . ירופיס  יעיברה  ךרכב  ץבושו 

געלנהו ד"ר יודבה  םשב  הרימהלו  רנזולק  לש  ותוהז  תא  םילעהל 
לש ויתועידי  ןושארה  חסונב  םא  ותעידי : חוכ  תא  ליפכה  אסיג  ךדיאמ  ךא  רוטקוד ,

וחוכ הוושוה  רבכ  רחואמה  חסונב  דחא , יאנותיעל  קר  תווש  ויה  תירבעה  ןושלב  רנזולק ' רוטקודה  '
...םייפוריא םיאנותיע  ינשל 
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( הנידמה ןויכרא  גרבנתור ; ונב  םוליצ :  ) רנזולק ףסוי  רוטקוד  ד"ר 

, לאקזחי בוחר  ףוסב  שדחה  התיבל  ןונגע  תחפשמ  הרבע  הבש  הנשב  רוא  התאר  תרודהמ 1931 
רקיעבו תוילע  זאמ  ועדי  םיינשה  לש  םהיסחי  .רנזולק  תחפשמ  תיבמ  רטמ  האממ  תוחפ 

ותומ רחאל  קר ב-1958 , תבש . גנוע  גולבב  ותמישר  ןמצלוה ב רנבא  הנורחאל  הארהש  יפכ  תודרומ ,
ומש תא  בוחרה  הניש  רנזולק , לש 
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ףידעמ היה  םא  לאשנ  ןונגע  היפל  העודיה  הטודקנאה  תא  קפיס  הז  יוניש  .רנזולק  ארקנו 
...ןונגע בוחרב  רוגי  רנזולקש  ךפהה , תא 

ןמ
תנשב רבכ  לחה  רנזולקל  ןונגע  לש  ןיועה  וסחי  יכ  עובקל  םילוכי  ונא  הזה  ןטקה  זוירוקה 

.תויפלת  תנוכשב  בוחר  ותואב  םינכש  םיינשה  םמצע  תא  ואצמש  ינפל  רתויו  םינש  רשע  , 1920
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ותיינב רחאל  ןונגע  תיב 

ןונגעל רנזולקמ  תושדקה  .ב 
םירפסה יפלא  ןיב  .ונכשל  רנזולק  לש  ויתושדקה  םג  ודיעי  ןונגעו  רנזולק  לש  םיבכרומה  םהיסחי  לע 

; רנזולק רביחש  םירמאמ  לש  םיסיפדת  תורשע  דועו  םירפס  שי 52  ןונגע  לש  ותיירפסב  םירומשה 
.וטע  ירפ  תוישיא  תושדקה  םיאשונ  םהמ  םיבר 

(: ןונגע תיב  תובידאב   ) תואמגוד המכ  הנה 

"ג :) שת לאערזי ,  ) ןגשרפ םע  סומע  רפס  לע  השדקה 
' ןגשרפ לש ה' רבחמה  תאמ  הנטק  הנתמ  ןונגע , רמ ש"י  לודג , םכח  - דימלת רפסמלו  הרקיה  ןונגע  תרבגל 
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"י :) שת סנגאמ , ' ) תורצנבו תודהיב  רסומו  םיהלא   ' תרבוחה לע  השדקה 
ולש רתסא  בגהלו ' ןונגע  רמ ש"י  םכח  - דימלת רפסמל 

רבחמה תאמ  הרקוהו  תודידיב  םילודג , םיניינע  לע  הנטק  תרבחמ 
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"ד :) ישת ץראה , ' ) תוזונגה תוליגמה   ' סיפדת לע  השדקה 
ןונגע רמ ש"י  יתימאה , םכחה  - דימלתו ראופמהו  ללוהמה  רפסמל 

רבחמה םלש , בלב  ודבכמו  וריקומ  תאמ  לודג , ןיינע  הב  ףוצרש  הנטק , תרכזמ 
.ו " טשת ןוושחרמב  ג ' תויפלת , םילשורי ,

(: "ד צרת ריבד , ' ) םירקחמו תוסמ  תועד : יגוהו  םיפוסוליפ   ' רפסה לש  ןושארה  ךרכה  לע  השדקה 
"ב שת םירופל , תונמ  חולשמ 

רבחמה תאמ  דימת  - תרכזמל ןונגע , רמ ש"י  תדחוימה , וכרדב  ךלוהה  רפסמהל 
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(: 1956 עדמ , ' ) םירקחמו תוסמ  תועד : יגוהו  םיפוסוליפ   ' רפסה לע  השדקה 
, תדחוימה וכרדב  ךלוהש  רפסמה  ראופמהו , ללוהמה  ןונגע  רמל ש"י 

רבחמה תאמ  דימת  - תרכזמל "ז , טשת באב , העשתב  שגומ  ותדלוה , - םויל

_____________________________

.םילשוריב ןונגע  תיבב  רקחמה  ףגא  להנמ  אוה  סקאס  ףסוי  ברה 
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