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תודגאתה ןיבל םילעופה טרופס ץב תינויערה הקיזה 
טדנמה תפוקתב "לעופה" 

ןמפואק םייח 

העפשוה םירשעה תונשב המקוהש ,"לעופה" טרופסל תודגאתהה 
םינחבנ רמאמב .התמקה תונשב לעפש ,ימואלניבה םילעופה טרופסמ 

יוטיב ידיל ואבש יפכ ,"לעופה" תודגאתה הצמיאש םיינויערה תודוסיה 

.המקוה ןמשלש תורטמבו היתורוקמב 

דעונ רשא םילעופה טרופס לש םייזכרמה תונויערה םיראותמ רמאמב 

.וקוסיעל המלשה שמשלו ותדובע םוקמב דבועה תואירב לע הרימשל 

לע ,ינגרובכ שפתנש ,יללכה טרופסה ןויער תא דגונ וז תנוכתמב טרופסה 

,םינומהל דעוימה םילעופ לש ידוחיי טרופס והז .םיילילשה ויכרע לולכמ 

.ןמוימה יאטרופסל אלו לעופל ןווכמ אוהו תויממעה לע שגד וב שיש 

דמעמ לע ןגיש חוכ תמקהל סג דעונ םילעופה טרופס ךכל ףסונב 
.וכוניחל יעצמאכ שמשיו םילעופה 

תאז םע ךא ,םיידמעמה םיכרעה תא הצמיא "לעופה" תודגאתה 
ץראה הדובעה תעונתמ קלחכ המצע התארו ,םיימואל םיכרע השיגדה 

ץראב הרצונש השדחה הרבחה תא גיהנהל הרטמכ הל המשש תילארשי 

.לארשי 

עשתה האמה ףוסב םילעופ ינוגרא לש םתמקהל איבהש ,ילכלכהו יטילופה קבאמה 

טרופס" לש ןויערה חופיטלו םילעופ לש טרופס תויודגאתה תמקהל סג איבה ,הרשע 

"לעופה" תודגאתה ןהו ימואלניבה םילעופה טרופס ןה וחתפתה ךכ .ידוחיי "םילעופ 

.ץראב 

,תפרצמ ,ץיוושמ ,הינמרגמ ,דנלניפמ ,הילגנאמ םיגיצנ ,ץיווש ,ןרצולב וסנכתה 1920 תנשב 

יבכמ ,םילעופה טרופס !י"אב ידוהי בושי ;טרופסה תודלות !תינפוג תוברתל תודגאתה ,לעופה :םינראת 

.טרופסה לש היפוסוליפ ,לארשי 

1995 - ה"נשת 1 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 

 56

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 07:21:40 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



טדנמה תפוקתב "לעופה" תודגאתה ןיבל םילעופה טרופס ןיב תינויערה הקיזה 

םילעופ טרופסל יטסילאיצוס לנויצנרטניא תמקה לע וזירכהו ,היכ'צמו 
 (Sozialistische Arbeiter Sport, ןלהל: SASI , י"סאס). םע ונמנ םילעופ יפלא־תואמ

הנושארל המייקתה 1925 תנשב .םירבח 1,300,000 ןוגראב ונמנ 1925 תנשב רבכ .ןוגראה 

תפסונ החימצל חתפ התוויה וז הדאיפמילוא .טרופקנרפב םילעופ לש הדאיפמילוא 

עיגה 1931 תנשב הניווב המייקתהש היינשה הדאיפמילואל דעו ,(SAS1)י"סאס לש 

תודגאתה .תוצרא הרשע הנומשב ודגאתה רשא ןוילימ השולשל ןוגראב םירבחה רפסמ 

היה ,(SAS1)י"סאס לש וחוכ רקיע .1927 תנשב (SAS1)י"סאסל הפרטצה ,"לעופה" 

ןוילימ ינשל בורק םילעופה טרופס םע ונמנ ,1929 תנשב ,הינמרגב .הירטסואבו הינמרגב 

לש טרופס תודוגא ומק הפוריאב תוצראה לכב אל .ןוילימ עברכ - הירטסואבו ,םירבח 

תמקהל םילעופה תוגלפמ ודגנתה ןהבש ,הינדו הידבש ומכ תונידמ ויה .םילעופ 

וחילצה אל ןהבש - דרפסו הילטיא תמגודכ - תונידמ ויהו ,תידמעמ טרופס תודגאתה 

.תיתלשממ תודגנתה ללגב טרופס תודוגא םיקהל םילעופה 

טרופס לש לנויצנרטניא המיקה אלא , (SAS1)י"סאסל הפרטצה אל תוצעומה-תירב 

טרופס יסוניכ) תודאיקטרפס ומייק םה םילעופה תדאיפמילואל הבושתב .הלשמ 

לש םינוגראה ינש ןיבו ,(תיטסינומוק העפשהבש תוצראבו תוצעומה תירבב וכרענש 

.(13/8/1928 ,"רבד" ;1977 ,ליג)הרוכע םיסחי תכרעמ הרצונ םילעופה טרופס 

תובר תונידמב שחרתהש ךילהתמ קלח אופא התייה "לעופה" תודגאתה לש התמקה 

תודרפנ טרופס תודוגא לש ןתמקה היה ךילהתה לש ורקיע .הפוקתה התואב 

.תודרפנ תויורחת ומייק ףאו יללכה טרופסהמ ןמצע ודחייש ,םילעופל 

העונתבו לארשי-ץראב ורצונש םיאנתהמ אצוי לעופ םג איה "לעופה" תודגאתה תמקה 

הנחמה תוחתפתהל המרג (1928 - 1924) תיעיברה היילעה .התמקה תונשב תינויצה 

תוגלפמה ןיבל תילארשי־ץראה הדובעה תעונת ןיב םיסחיה דודיחלו ,(ינגרובה)יחרזאה 

םיפירח םיתומיע ורצונו ,תיטסינויזיברה העונתה המקוה ולא םינשב .תוינגרובה 

,תינגרוב העונתכ "יבכמ" תא והיז םיירבעה םילעופהש רחאמ ,םיינויצה םיסרגנוקב 

אופא איבה םילעופה טרופס ןויער .(1994 ,ןמפואק) התרגסמב לועפל ולכי אלו 

.םילעופה תעונת ןיבל יחרזאה הנחמה ןיב םיינויערזו םידוגינה תורבגתהל 

ףא .םילעופה טרופס לש םייזכרמה םייגולואידיאה תודוסיה םינחבנו םיניוממ רמאמב 

יהמ :ילאוטקא טביה םג וב שי "לעופה" לש תונושארה ויתונשב דקמתמ ןוידהש יפ לע 

1995 - ה"נשת 1 תרבוח ,ג ךרכ ,זועוגתב 

 57

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 07:21:40 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



ןמפואק םייח 

.(תיוושכעה ותנוכתמב "לעופה" דוגיא תומדב)םילעופ טרופס םויקל םויכ הקדצהה 

ךכיפל .הליחתכלמ "לעופה" תורטמ ויה המ ןוחבל יוארה ןמ ,וז הלאשב ןודל ידכ 

:הלא ןה הז רמאמ תורטמ 

טרופס לש ודוחיי תשגדה ךות ,םילעופה טרופס לש םיינויערה תודוסיה תא גיצהל ★ 
.יללכה טרופסל האוושהב הז 

התוא דחיימ המו ,"לעופה" תודגאתה ידי לע וצמוא תונויערה ןמ וליא ןוחבל ★ 
.ימואלניבה םילעופה טרופסל האוושהב 

היתונשב "לעופה" ישנא לש םיינויערה םירמאמה לע ורקיעב ןעשנ רמאמה .תורוקמה 
:תודגאתהה לש תונושארה 

תונוש תורוצב אציש) "ונזע" תודגאתהה לש תעה-בתכב ומסרופש םירמאמ ★ 

;(טדנמה תפוקת םות דעו 1927 לירפאמ 

אבא ןויכראבו טייגניו ןוכמ לש םינויכראב םיישיא םיקיתב םייוצמה םירמאמ ★ 

;הפיח תטיסרבינואב ישוח 

."רגד" ןותיעב רקיעב ,הפוקתה תונותיע ךותמ םירמאמ ★ 

םילעופה טרופס לש םיינויערה תודוסיה 

"לעופה" ןונקתל האוושהב ,(sasi) י"סאס ןונקת 

:ךכ ןוגראה תרטמ תא רידגמ ,(SAS1)י"סאס ןונקת 

ןיב (םילויטו טרופס תולמעתה) תולמעתההו ףוגה יליגרת תא חפטל" 

ומכ שממ הדימה התואב והנה בושח ינפוגה ךוניחה ...םלועה לכב םילעופה 

ץראו ץרא לכב םוחלל ותרטמ רשא אירב רוד ךנח ןעמל ינחורה ךוניחה 

לע ותמחלמב ימואל ןיבה טאירטלורפב ךומתל וילע רשאו םזילטיפקב 

הז םע דחי... .יתרבחהו יעוצקמה יטילופה הדשב ...ולש םילאידיאה 
תויטסילאיצוסה תויורדתסהה לכ םע המאתהב תודגאתהה תכמות 

ידי לע קר רמג ידיל איבהל הלוכי רשא ימואל ןיבה םולשה ןעמל הלועפב 

ןוכמ ןויכרא) "תויצראה תויודגאתהה ןיב תיטסירטילימ יטנא הלועפ 

.(5.2.29 ,טייגניו 

חותיפל םיאנת תריצי"כ התרטמ תא הרידגה ,(15/5/1926)"לעופה" לש דוסיה תצעומ 

1995 - ה"נשת 1 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 
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טדנמה תפוקתב "לעופה" תודגאתה ןיבל םילעופה טרופס ןיב תינויערה הקיזה 

תיצראה הצעומב "לארשי-ץראב םיירבעה םילעופה לש םיינפוגה תוחוכה לש ינומרה 

הבר הדימב המאתוהו הרדגהה הבחרוה רפסמ םישדוח רובעכ המייקתהש ,תישילשה 

:(SAS1)י"סאס לש םילעופה טרופס תרדגהל 

לש םילגרה חופטב ;דבועה לש םייכיספהו םיינפוגה ויתוחוכ חותפב" 

םיירטינס םיאנת תריציב תונקיידו תעמשמ רדס ;תינפוג תוברת 

תעמשמ לעב שוגל ונוגראב ;דבועה לש םיימוי םויה וייחב םיינייגיהו 

םידבועה תרבח ןיינבל תונמאנהו תידמעמה ותרכה קוזיחב ,תיתורדתסה 

."תודגאתהה לש םיירקיעה הידיקפת תא הצעומה האור - ץראב 

םג ךכו ,םילק חסונ ייונישב וז הרדגה האבוה ,1927-ב לבקתהש ,תודגאתהה לש ןונקתב 

.(iv-208-1-59a ,הדובעה ןויכרא) 1936 סרמב "לעופה" לש היינשה הדיעווה ןונקתב הלבקתה 

:םילעופ טרופסב םימייקה םייזכרמ םירקיע ינש לע דומלל ןתינ ליעל וניוצש תורדגההמ 

לעופה לש תישפנהו תיסיפה ותואירבל הגאד * 

.םילעופה דמעמ תורישב טרופסה ★ 

ונוחצינל הבורע - דבועה תואירב "לעופה" תודגאתה ידי לע הצמואש המסיסה 

םג ךכמ אצוי לעופכו בושח רקיע אוה דבועה לש ותואירב .וז תויכרע-וד הנמאנ תפקשמ 
.ונוחצינ 

:םילעופה טרופס לש םיינויערה תודוסיה ורכזנ ,הכ דע ןוידב 

דבועה תואירב * 

ינגרובה טרופסה תלילש * 

םילעופל ידוחיי טרופס * 

.םילעופה דמעמ תורישב טרופסה * 

.הבחרהב הלא תודוסי רוקסנ ןלהל ןוידב 

דבועת תואירב 

ןיערגה תא הווהמ ,ליעל הניוצש ,דוסיה תצעומב הרדגהה .הדובעל המלשהכ טרופס 

ותלוכי רופישל יעצמא הנושארבו שארב אוה טרופסה .םילעופה טרופס לש ןויערל 

1995 - ה"נשת 1 תרבוח ,ג ךרכ ,תעונתב 
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ןמפואק םייח 

ןתינ ותדובע םוקמ ןיבו דבועה ןיבש םיסחיב טרופסה םוקמ תא .דבועה םדאה לש 

:םיביכרמ ינשל קלחל 

.הדובעה םוקמב תולועפה תא המילשמ תיביטרופסה תוליעפה ★ 

.הדובעה רשוב חותיפל רישכמ אוה טרופסה * 

תורמל .תינוגדח תוליעפכ תשפתנ הדובעה םוקמב תוליעפה ,ןושארה ביכרמה יפ לע 

תלעפהב רבודמש ירה ,תיביטרופס תוליעפל ףילחת הרואכל הווהמה ,יזיפה ץמאמה 

לכב הדובעה" .ונוונתי ףא וא וחתפתי אל םירירשה רתיש דועב ,דבלב םימיוסמ םירירש 

םיתעו לקשמ יוויש-יא רצוי הז .םידדוב ףוג יקלח וא םירביא קר תחתפמ היתועוצקמ 

ךכ םושמו ינוג-דח אוה הדובעה סצורפ" - ןכו (7/6/1926 ,"רבד" ,ףסא)"םיינפוג םימומ 

לכ .*(1927 ,"ונזע" ,ץעמ)"תינפוגה םתוחתפתהב המאתה יא םילעופה לצא םישגופ ונא 

:ךירצמ הז 

שיא שיא ,ותדובעו שיא שיא ...הדובע גוס לכל טרופס ףנע םיאתהל" 

הלקה הקיטלתאה יאלקחל ...הישעתה ילעופל לסרודכ הפי .ויליגרתו 

,דיקפל - לגרודכ ;ינחורה דבועל - תוקבאתהו תולקשמ תמרה ,דירודכהו 

.(57-55 ע"ע ,1985 ,ליג)"גהנלו דימלתל 

טרופסל רושק הדובעה תרגשמ האיצי לש ףסונ טביה .יוליבלו יאנפל טרופסה 

םוימויה יישקמ לבוסה ,לעופל ךרוצ םה קחשמהו תורחתה .יוליב לשו יאנפ לש יעצמאכ 

:"לעופה" תמקהל ינושארה עינמה תא ךכב וארש שי .םייפכה למע תרגשמו 

ירחא ...הירבחל תתל ...םירבח תצובק לש ןויסינ הפיחב השענ םינש ינפל" 

יקלח תא למעל ...תומצעה תא רשיל - ףוגה תא תכרפמו השק הדובע 

ןוכמ ןויכרא ,דג-ןב הירא) "הדובעה ירחאלש ןמזה תא תולבל ...ףוגה 

.(5.2.27 ,טייגניו 

:דועו 

תוררחתשה ...ינחור עוגרמ :תורומתו תופילח םישרוד םיינוג-דחה םייחה" 

דואמ המיאתמ תיביטרופסה הלועפה .תימוי-סויה הדובעה לועמ הרצק 

ונתוא הלעמ - תונמאכ - טרופסה ...תאזה תיגולוכיספה השירדה קופיסל 

םג גנוע םג ונל הקינעמ וב ונתופתתשה ...תודירטמה ןילוחה תוגאדל לעמ 

.(1948 יאמ ,"ןודיכ-ןרוג" ,ליג)תואירב 

.ןיכומיסב שדוחה ןיוצ אל ןכל ,"ונזע" לש תחא תרבוח קר רואל האצי 1927 תנשב * 
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טדנמה תפוקתב "לעופה" תודגאתה ןיבל םילעופה טרופס ןיב תינויערה הקיזה 

שמשמה ,ילכ ונה םילעופ לש טרופס .הדובעה רשוכ חותיפל יעצמאכ טרופמה 

וז הסיפת .ול הצוחמ ןהו הדובעה םוקמב ןה ,לעופה לש הדובעה רשוכ חותיפל יעצמאכ 

תוליעפכ תיביטרופסה תוליעפה .ליעל ןודנש ,המלשהה דוסיל תמיוסמ הריתס הגיצמ 

ירדס"מ עבונה ,ותדובע םוקמ ןיבל לעופה ןיב רוכינ סייק יכ החנהב תנגועמ המילשמ 

,הדובעהש דועב (1927 ,"ונזוע" ,ירוצ רואינש)"םזילטיפקה טילשהש היאנתו הדובעה 

:ךרע הניה הדובעה רשוכ תא חפטל טרופסה לעש השיפתה יפל 

יתרבח ךרע הדובעב האור םילעופה טרופס תעונת םגו הדובעה תעונת" 

םדאל תתל האבה ,הדובעל הדובע ןיב אתחנתא אוה טרופסה ...ירסומו 

ןנערלו ופוג תא קזחל יעצמא אלא וניא קחשמהו ,ותדובעב ךישמהל חוכ 

.(223:1985 ,ליג)"הדובע םוקמב אב קחשמה ןיא ...דבועה לש ושפנ תא 

־ןכו 

תדגונמ ,םייחה תחמשכ טרופסהו יאנפהו יחרכה ערכ הדובעה תייאר" 

יפ לע ...ןוילע ךרע הדובעב האור וז ...הדובעה תעונת לש היתונורקע תוהמל 

אוה :ךפהל אלא הדובעמ טלפמ וניא טרופסה הדובעה תעונת תפקשה 

ינפוגה ץמאמב דומעל תלוכיו היירופ הדובע לש תובר םינש םדאל רשפאמ 

.(234 :םש)"שרדנה 

ותוישיא בוציעב סג הכורכ דבועה תואירב .תוישיאה בוציעל יעצמאכ טרופסה 

לעופהש םירשכו תויונמוימ חותיפל יאנת איה "אירב ףוגב האירב שפנ" .ויפוא חותיפבו 

לע בתכנ המגודל ךכ .וינפל תודמועה תוימואלהו תוידמעמה תומישמל םהל קוקז 
ברקב ...הבר תובישח" :םהלש ,"".בל ץמוא ;תונקיידו תעמשמ ;רדס" לש תונוכתה 

:רחא רמאמבו .(1927 ,"ונזע" ,לכור)"ץראב ןאכ םיאצמנ וננהש םיאנתב דוחייב ,ונירבח 

,ןוצר חוכ ,קזח יפוא וב תחתפמ דבועה יכרצל תמאתומה תינפוג תוברת" 

תוצוחנה תויבויח תויגולויזיפ-וכיספ תונוכת הברהו חור רוק ,תוליעפ 
,"ונזע" ,ץעמ) םיאירבה םיילאיצוסה םיטקניטסניאה תא וב ריבגהל 

 1927).

:ךכל המודבו 

םילשהל הבושח הדועת ןאכ אלמל אופא דעונ ירבעה םילעופה טרופס" 

תוברתה תא םהל לגסל ,תוצופתה לכב םיצולחה ינומה לש הרשכהה תא 

תונתיא ,קזח יפוא םברקב חתפל ,ןוצרה חוכ תא םהב לשחל ,תינפוגה 

םהל םיברואה םיתחתחהו םיעגפה לכ לע רבגתהל ולכוי ןעמל ,תונלבסו 

.(4/10/1933 ,"ונזע" ,דג-ןב)"ךרדב 
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ןמפואק םייח 

הכורכה הנייגיהל םג סחייתמ תואירב ןיבל טרופס ןיב רשקה .הנייגיההו טרופסה 

טרופסהו ,תירטינס החנזהל םימרוג לעופה לש םישקה םייחה יאנתו הדובעה :טרופסב 

:וז הייעב לע רבגתהל לעופה ידיב עייסל דעונ ילעופה 

ןווכמ תויהלו הנייגיהה תודוסי לע ססבתהל ,ךירצ ינפוגה ךוניחה" 

"דבועה ןותנ םהבש םיירטינס יטנאהו םיינייגיה-יטנאה םיאנתה תקחרהל 

.(1927 ,"ונזע" ,ץנימ) 

:בתכנ המוד חורבו 

תורצה ...םיניינעו םידיקפת הברה ךכ לכ הסומע ונלש תורדתסהה" 

...'הכמל האופר ןיכה'ל תלוכי ןיאש דע םיבורמ הכ - "תולחמ"הו םיעגפה 

ןוגראה ונכותב םוקי אל םא ...םיחכונה םיירטינסה ץראה יאנתב דוחייבו 

וערכי - םיירטינסה ונייח יאנתל הגאדה תא ומצע לע לבקיש ,שורדה 

.(7/6/1926 ,"רבד" ,ףסא)"ונלש הלועפהו הרזעה תודסומ 

םילוחה תפוק - רחא יתורדתסה דסומ ןיבל "לעופה" ןיב יחרכהה רשקה סג ןאכמ 

תואירבש ןוויכמו ,ןטקת םילעופה ןיב האולחתהש תניינועמ םילוחה תפוק .תיללכה 

םהיניב הלועפ ףותיש ןאכ שקבתמש ירה ,"לעופה" תודגאתה תרטמ סג איה דבועה 

.(21/3/1929 ,"רבד" ,והינב) 

ךרוצ שי יכ הניה דבועה תואירב לש םינושה םיטביהב ןוידה ןמ תשקבתמה הנקסמה 

:םידעי ינש תגשהל לעפתש טרופס תדוגא םיקהל 

םתשפוח תועשבו םתחונמ תועשב םילעופ לש תיביטרופס תוליעפב דוקימ ★ 

.הדובעה םוקמב תיביטרופס תוליעפ תגהנה ★ 

תומרונ רוציל התשקתה ךא ,ןושארה דעיה תגשהב רתוי החילצה "לעופה" תודגאתה 

תויגולוכיספ ,תוילאיצוס תויעב ללגב הדובעה תומוקמב תיביטרופס תוליעפ לש 

.(1951 ינוי ,ףודיכ-ןרוג" ,ליג)הז דעי תגשהב תוכורכ ויהש תוישעמו 

ןה טרופסב וקיסעהל תבייחמ דבועה תואירבל הגאדה יכ ,הלוע ליעל רומאה לכמ 

שמשל דעונ טרופסה .הדובעה ישוכ חותיפל רישכמכ ןהו ותדובעל המלשהכ 
רישכמכו לעופה לש ותוישיא בוציעלו חותיפל ילככ ,יוליבלו יאנפל יעצמאכ 
םיטביה סג ופסונ םילעופה טרופס לש הלא תודמעל .ולש הכייגהה יאנת לע הרימשל 

.ןלהל ונודיי הלא .םיידמעמ 
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טדנמה תפוקתב "לעופה" תודגאתה ןיבל םילעופה טרופס ןינ תינויערה הקיזה 

"ינגרוג"ה טרופסה תלילש 

תדוגא לש תרגסמב םג לעופה לש ותואירבל גואדל רשפא יכ ,ןיעטל ןתינ ,הרואכל 

תורדתסה תמגודכ ,םילעופ לש טרופס תונגראתהכ המצע תא הרידגמ הנניאש טרופס 

םירמאמהמ דבכנ קלחש ךכל םרג וז הריתס בשייל ןוצרהש ןכתיי ."יבכמה" 
ךרוצה סוסיבב ,םילעופ טרופס לש ודוחיי רבסהב קסוע "לעופה" לש םימוסרפהמו 

ןיבו םילעופה טרופס ןיבש יתוהמה לדבהה לע הדימע ךות ,וינייפאמ חותינבו ומויקב 

."ינגרוב טרופס"כ בשחנה ,יללכה טרופסה 

איה יללכה טרופסה תלילשל אצומה תדוקנ ."ינגרוב טרופס"כ יללבה טרופסה 

ןמצע תורידגמ אל תוילעופ ןניאש ,טרופס תודוגאש יפ לע ףא .ינגרוב טרופטב ותגצה 

סוילוי ."ילרטינ" טרופס לש ומויק ללוש םילעופ טרופסש ירה ,םיידמעמ םיחנומב 

ןהיכו /'דנובצוש"ה ירטסואה םילעופה טרופס לש ןגמה ןוגרא שארב דמעש ,שטיוד 

:בתכ ,(SAS1)י"סאטה אישנכ 

תיביטקא תוקסעתה םשל תודוגאהמ תחא לע םירוחבה וחפסנ םאו" 

וגפס םש .לוכיבכ "תילרטינ" וא "תיללכ" הדוגא וז התיה ירה ,טרופסב 

ילרטינ ונניאש ,הלא תודוגאב ררושה דחוימה חורה ךלה תא םשפנ ךותל 

ןיינע לכ ילבו טעמ ךא םש רבודמ הקיטילופ לע םנמא .ללכו ללכ 

.הדוגאה ךותב רשא לעופה דובכב רשפאה לככ םירהזנ ףאו תוקמעתהו 
םייושע הדוגאה ייח תא םיוהמה םיגונעתהו םיגהנמהו הביבסה לכ לבא 

וירבחמ ,ותפיאשו וייח ןכותמ ,ותבצחמ רוכמ לעופה תא קיחרהל קר 
.(30/4/1934 ,"ונזע" ,שטיוד)"תורחא תויטנ ובלב עוטנלו למעלו העדל 

םייטסילטיפק םיכרע גציימ אוהש סושמ ,ילרטינ תויהל לוכי וניא יללכה טרופסה 
שמשמ ילעופ וניאש טרופס .םילצנמה תודמעמה לש םיסרטניאה תא תרשמכ שפתנו 

לוכי וניא ותייחמל םיינפוג םיצמאמל ץלאנש ימ" .ינגרוב עושעשכ הנושארבו שארב 

,ףסא)"םיליפטו לטב-יכלוה ישעמ םיינגרוב םיעושעש לאכ אלא טרופסל סחייתהל 

.(7/6/1926 ,"רבד" 

הנוש ותרטמ ןכלו ,תיזיפ הדובעל ףילחתכ שמשמ טרופסה םיטילשה תודמעמה יניעב 

:תיזיפה הדובעה תא םילשמה ,םילעופ לש טרופסמ התוהמב 

עיגה הקיתעה ןוויב .תיסיפה הדובעל הרומתכ אב ינגרובה טרופסה" 

ןוסיחל עייסו תיזיפה הדובעל הרומתכ שמיש גושגשה תגספל טרופסה 

.(27/3/1935 ,"ונזע" ,רפ)"טילשה דמעמה ינב לש םפוג 
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ןמפואק םייח 

:דעונ אוה ,הזכש רותב .םייקה יתרבחה בצמה םע םילשמכ ,אופא ,ספתנ ינגרובה טרופסה 

ףפורתנ םפוג רשא ,ןוטלשה ישנא לע םיכייתשמה לש םחוכ תא ץמאל" 

עבונ ינגרובה טרופסה .םיזרפומ תוגונעת ירחא הפידרו םיקונפת תמחמ 

.(10/1/1935 ,"ונזע" ,ינארבול)"עבוש ךותמו סייקה םע המלשה ךותמ אופא 

םיילילש םיכרע אליממ גציימ סג אוה ,םיטילשה תא תרשמ יללכה טרופסהש ןוויכמ 

יפ לע ,תווהמ תויללכה טרופסה תודוגא .תונגרובל םילעופה תעונת תסחיימ םתואש 

טרופס לע .ינשוכרה דמעמה תא םיתרשמה ,םזישפלו תונמואלל סיסב ,וז השיפת 

שמשמה ,יחרזאה טרופסה הז ,יללכה יביטרופסה דוגיאה ןויערב םוחלל" םילעופה 

,"רבד" ,טמאס)"םייביטרופסה םינלבקה לש םייקסעו םייאבצ םיכרצל רישכמ ובורב 

 13/9/1928).

ןאכמו ,וינקסע לש תורשעתהל רישכמ םג שמשמה ילכ אוה טרופסה ,תאז ףא תאז 

טרופסה תא תולצנמו תיטנטילימ חור תוחפטמה ,תויללכה תודאיפמלואל תודגנתהה 

.(30/8/1928 "רבד" ,טמאס)"םיחוור הסינכמה היצסנס רותב" 

תינגרובה תוגהנתהה תומלגתה ותויהמ הרקיעב תעבונ יללכה טרופסל תודגנתהה 

:םינוילע םיכרע ,החלצהבו טרפה תונייטצהב האורה 

ונתפוקת לש םיטסילטיפקה םייחב .הרבחה תנוכתכ טרופסה תנוכת" 

.טרפה תונייטצה לע .דיחיה תחלצה לע דמוע ,יטסילאודיבידניא לכה 

,ףסכ שוכרל ,הלעמ ףואשל ךירצ םדא לכ ,רקיעה איה תיפוסה החלצהה 

וז הפיאש ...םירשכ םיעצמאה לכ - וז הרטמל ךרדבו ,ןוטלש ,דובכ 

רטשמה לש םיילכלכה םייחב הגוהנה ,תיכונאו הסג הפיאש ,החלצהל 

ןובשח לע תולעתה ןאכ םג .ולש טרופסב םג תפקתשמ יטסילטיפקה 

"...סידרוקיר ירחא תקסופ יתלב הפידרו דובכו עצב תפיאש ,ללכה 

.(30/4/1934 ,"ונזע" ,שטיוד) 

,ינסרוד :הוושה)"לעופה" ישנאמ םיבר לש םהיתועד םע דחא הנקב הלוע הזה ןועיטה 

.(26/10/1933 ,"ונזע" ,ימרכ ;20/2/1935 ,"ונזע" 

טרופס לש ןויערל תיתוהמ הריתס הווהמ ינעוצקמה טרופסה .ינעוצקמה טרופסה דגנ 
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טדנמה תפוקתב "לעופה" תודגאתה ןיבל םילעופה טרופס ןיב תינויערה הקיזה 

:ךכל סחיב ולעוה םינועיט לש הרוש .םילעופה 

,הדובעל ףילחת וניא עושעשה .ךרעכ הדובעה לש השיפתה תא תרתוס תונעוצקמה 

.ינקירו ןלטב םדא תריצילו ןווינל םרוג אוהו 

טרופסב קוסיעה תא ספות וניא ריחמ לכב גשיהל רתוחה ,ינעוצקמה יאטרופסה 

יללכ לע ןעוצקמה רתוומ ,ריחמ לכב ןוחצינ ןעמל ,אוה ךופהנ .תואירב לש יעצמאכ 

רשאכ קר אל הרחתיו דדומתי אוה ,ותסנרפ רוקמ אוה טרופסהש ןוויכמו ,תואירבה 

.קזנ ול םורגל היושע תודדומתהה רשאכ ףא אלא ,תאז רשפאמ וניא יזיפה ובצמ 

תויהל לוכי וניא אוהו ,ומצע הצימש רחאל דיתע רסח אוה ינעוצקמה יאטרופסה 

.תיגוציי תכנחמ תומדכ הוואגל רוקמ 

,תירסומ הניא איהו תודימה תתחשהל האיבמ ,הב ךורכה לכ םע ,תונעוצקמה 

הקד הבכש חופיטל תמרוג איהש ןוויכמו םיווש תורחת יאנת הדימעמ הניאש ןוויכמ 

.ללכה לש ינפוגה רשוכה תחנזהלו ינומהה טרופסל קזנ האיבמ ךכבו ,םינעוצקמ לש 

ךכבו ,תאז רשפאל תולוכי תורישע תונידמ קרש ןאכמ ,ןומימ הכירצמ תונעוצקמה 

ןהל ןיא ךא תורחתהל תוסנמה ,תוינע תונידמ ןיבל תורישע תונידמ ןיב רעפ רצונ 
.םישרדנה םיבאשמה לטנב דומעל תיפסכ תלוכי 

הריציל םוקמ" - םינייטצמ םידיחי לש ינכט רשק קר הווהמ תינעוצקמה הצובקה 

- איה ןיא ןכלו ."תיתרבח המשגהל םוקמ אלו תיעוצקמ תוכיאב הקופתלו 
.(177-161,1985 ,ליג)"המואה לש ,הרבחה לש ,הדיחיה לש הנסוח תרבגהל יעצמא" 

םילעופ לש ידוחיי טרופס 

םינייפאמב םילעופה טרופס ןייטצמ ינעוצקמהו ינגרובה יללכה טרופסה תמועל 
.םיידוחיי 

,"ינגרוב"ה טרופסה תא תיתוהמ ללוש םילעופה טרופס .סיגומהל דעוימה טרופס 

םינייטצמל אלו םינומהל ןווכמ ותויה אוה הז טרופס תתשומ וילעש יזכרמה דוסיה ןכלו 

ףולאו ח"מלפה דקפמ םימיל ,הדש .י)גרבודנל קחצי לש ורמאמ תרתוכ .םידיחי 

תיתיצמת הרוצב תאטבמ ,(4/10/1933 ,"ונזע" ,גרבודנל)"םיפולא וא םיפלא" :(ל"הצב 

קחצי ןעט ךשמהב ."לעופה" ישנא ידי לע תחא אל הרכזוא סג ןכלו ,הזה ןויערה תא 

:"יבכמ" ישנא םע םישגפמה דגנ (הדש)גרבודנל 

תיב ןרקיעב תווהמ תוינגרוב טרופס תודוגא לככ "יבכמ"ה תדוגא" 
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ןמפואק םייח 

- ןלצא דבוכה תדוקנ ."סינויפמ'צ"ו "סינמסדרוקיר" ,"םיחתות"ל תשורח 

טרופס ישנא לש םיינש וא דחא עוצקמב הרצ היצזילאיצפס ,דיחיה גשיה 

תויהל םיכנחתמ םידחאש ןמזה ותואבש :איה םהלש החנהה .םידיחי 

וז םתחנה .ףוגה תוברתב םתס ךנחתמ לודג רתוי דוע רפסמו ...םיפולא 

םיפולא ךוניחב תולודגל העיגה תעשב :חיכות םירצמו ,הנוכנ הניא 

לש תינפוגה םתוחתפתה תאצמנ ,הדבכה הקיטלתאה ףנעב םימסרופמ 
שמשל היושע םיפולא תעפוה ...הגרדמה לפשב ירצמה םעה ינומה 

םה בורל לבא םהיתובקעב תכלל וסני ילוא םיברו ,הלומעת םימעפל 

ונחנא .טרופסל ףרוע תכיפה - איה האצותהו ...הרהמב םיבזכאתמ 
תוברת :ונלש אמסיסה ."םיחתות" תריצי לע ערפמל םירתוומ "לעופה" 

םיפולאל םלועה תקולחל םידגנתמ ונא ...!םלוכל תידדצ-לכ תינפוג 
"!םיפלאל אלא םיפולאל אל תרחא איה ונתפיאשו ליאוהו !םיבולעלו 

.(םש) 

םילעופה טרופס לש ינושארה דעיהש ןוויכמ :רפסמ תויועמשמ ינומהה טרופסה ןויערל 

רוביצל תינפוג תוליעפ ,ליעל ןיוצש יפכ ,רשפאמ ינומה טרופסש ירה ,דבועה תארבה אוה 

ףתשל ןתינ םהבש טרופס יפנע חופיטל גאדי םילעופה טרופס יכ עבונ ןאכמ .םילעופה 

:יממעה טרופסה םויכ הנוכמש המ לש ותוחתפתה םג ןאכמו ,רשפאה לככ םיבר 

,הזב אצויכו תיתורחת אל תולמעתה ,םע ידוקיר ,תרניכה תחילצ ,תודעצ ,הדש תוציר 

,סינט ינפ לע ,רתוי םיבר ףתשל ןתינ םהבש ,לגרודככו לסרודכב םיפנע תפדעה ליבקמבו 

.תוקבאיהו ףורגיא 

םיפנע לש חותיפ ןהו תויגיגח תויונמדזהב תוינומה תועפוה ןה ותועמשמ ,ינומה טרופס 

ףתתשמה ןומהה לש העונתה תודיחא לע שגד תמיש םע דחי ,םייתורחת אל םייתצובק 

לשו יביטקלוקה גשיהה לש השגדה ןהב שי .בר יכוניח ךרע שי ולא תועפוהל .םהב 

ןוויכמ ךא ."תפתושמ הרטמ תארקל אתווצב םיכלוהה ,םיווש לומ םיווש לש השגרהה" 

ןיב ןיחבהל שי ,םייטסישפ םירטשמ םג תושמשמ תוינומה תויביטרופס תוגצהש 

טרופס תוגצה ןיבל םעה ינומה תא תרשל תונווכמה ,תויבויח תויביטרופס תועפוה 

יעצמאכ תושמשמו תומילאו חוכ לש םיילילש םיכרע תשגדהל תונווכמה ,תוילילש 

.(1951 ,ףודיכ-ןרוג" ,טסיליז)םינומהה לע הטילש 

תמגודכ ,םילעופ טרופס לש תודגאתה .תואיצמב ותלחה ןיבל ןויערה ןיב רעפה 

םילעופה טרופסב סג ירה .יממעו ינומה טרופס חופיטב קרו ךא תקסוע הנניא ,"לעופה" 
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טדנמה תפוקתב "לעופה" תודגאתה ןיבל םילעופה טרופס ןינ תינויערה הקיזה 

ןאכמ .תונוש תוגילבו תונוש תומרב תויורחתב תופתתשמה תונוש תויצקס תומייק 

טרופש תדוגא ןיבל ,םייתורחת םיאיש תחפטמה ,תינגרוב תדוגא ןיב לדבה ןיאש 

.םיאישלו תונוחצינל םירבדה עבטמ תפאושו תויורחתב תפתתשמ איה ףאש תילעופ 

,"לעופה" ישנא לש םהיניעמ המלענ אל תואיצמב ותלחה ןיבל ןויערה ןיב וז הריתס 

טרופסה תא חפטל ,רבד לש ופוסב ,איה הרטמה .תיסומלופ הבושת ןיעמ הל ונתנש 

לש ורמאמל תרתוכה התנוש ךכו .םיפולאה םג וחתפתי םינומהה ךותמשכ ,ינומהה 

."םיפולאל םיפלאמ" תרתוכה אובת "םיפולא וא םיפלא" םוקמב .הדש קחצי 
:רמולכ ,יעצמאה אלא הרטמה וניא ,וז השיפת יפ לע ,אישה 

תודגנתה לכ - ךכ "לעופה"ב םגו - םילעופה טרופס תעונתב ןיא" 
טרופס תעונתב םיעיפומ םיחבושמה םיגשיהה ...םיחבושמ םיגשיהל 

ךותמ הריחב לש האצותכ אלא ,םיפולאה חופיטמ האצותכ אל םילעופה 

ןיב רשאמ תונורשכה תא אוצמל רתוי לק םיברה ךותמש רורב .םינומהה 

..."םינויפמ'צ"ב דחוימב הלפיט אל "לעופה" תודגאתה יכ םא ...םיטעמה 

.(30/4/1946 ,"הלעמב" ,ליג)"תושעל ואילפהו ןומהה ךותמ וחמצ" םה 

:ןכו 

הווהמ אוה .ומצעל הרטמ וניא אישהש ,רורב םילעופה טרופס תעונתל" 

הזב אוה ילאיצוסה וכרעו רתוי ההובג הגרדל םיבר תאלעהל סרוג 

.(8/6/1945 ,םש)"םיגשיהה םלוסב אישה תעפשהב םילוע םיבר םיתמהש 

תאש רתיב ררועתמ תואיצמה ןיבל ןויערה ןיב רעפה .ףורגיאהו לגרודכה תיעג 

.ףורגיאל רתוי רחואמו ,לגרודכה ףנעל תוסחייתהב 

"לעופה" תודגאתה תמקהל רצויה תיב ,השעמל ,היה לארשי-ץראב לגרודכה ףנע 

,לגרודכה ףנע ."*וילעופ" היגולואידיאל םדק (לגרודכ תוצובק תמקה) השעמהשכ 

,יאוול תועפותל ויתובקעב איבהו הבר תוירלופופ רבצ ,םיטירבה ידי לע ץראל סנכוהש 

ואר קחשמה ירקבמ .םילעופה טרופס ןויער לש תוארה תדוקנמ הבר תרוקיב וררועש 

םיפנע חופיט ןובשח לע האב וב הברה תוניינעתהה .תואירבל םרות וניאש ,טרופס וב 

אוה טרופסה .יביטקא ןפואב וב קוסעל םוקמב וב ןנובתהל ןומהל המרגו םירחא 

םג ,ינעוצקמ טרופס ותויהב .םיפוצה להקב תומילאל םג ויתובקעב איבמו ,םילא 

תואיצמה .םילעופה ינומה תא תיחשהל לולעה /'ינגרוב" טרופסכ ספתנ אוה ,ל"וחב 

קלח וחד ףאו ורשפתה "לעופה" ישנאו היגולואידיאהמ ,הז הרקמב ,הקזח התייה 

ףורגיאה ףנע ףא .(4/10/1928 ;12/4/1930 ,"רבד" ;5/6/1928 ,"ץראה")םירקבמה תונעטמ 
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ןמפואק םייח 

לבקתה רבד לש ופוסב ךא .םילעופה לש םלועה תסיפתל םיאתמ וניאשו םילאכ בשחנ 

ןב)וב םיכורכה םיינעוצקמה םיטנמלאה תייחד ךות ,יביטרופסה וכרע ללגב ףורגיאה 

.(13/9/28 "ץראה" !4/10/33 ,"ונזע" ,ןושש 

אוה ןכש ,וב ךורכה ישעמה לוגרתב םג אוה םילעופה טרופס לש ודוחיי .ידוחיי לוממ 

תוינחורהו תויזיפה תונוכתה חופיט ךות ,דבועה תארבה לש םידעיל םיאתהל ךירצ 

תאיצמל ,ונייהד ,יטקרפה טביהל תובר הסחייתה "לעופה" תורפס .ךכ םשל תושרדנה 

תוליעפב ףתתשמ וניאש ,לעופה רקיעב קוסעי םהבש םימיאתמה םיליגרתה 
רואינש ךכב קוסעל הברה ."לעופה" לש תויצקסה תחא תרגסמב תפטוש תיביטרופס 

,"ונזע" ,ירוצ)ןודנב הכרדה ירמאמ לש הכורא הרוש םסרפש ,תודגאתהה ידסייממ ,ירוצ 

 23/2/1934; 4/4/1934; 8/3/1935).

םילעופמ דמעמ תורישב טרופסמ 

ססובמה טביה םג שי םילעופה טרופס לש ןויערל .ידמעמ קבאמל יעצמאכ טרופסמ 

רורחשל יעצמא םילעופה טרופסב האורה ,מיטסיסכומ־תיטסילאיצוס הסיפת לע 

םילעופה קוסיע .ידמעמה קבאמה יכרוצל ,תיטילופה ותלעפהלו וכוניחל ,דבועה םדאה 

תרטמ .ןותנ היה ובש דובעישה דגנכ האחמו לעופה רורחשמ קלח הווהמ טרופסב 

:םיקת רשא השדח הפוקתל איבהלו שדח םדא רוציל איה תודמעמה תמחלמ 

תינפוגה תוברתה תועצמאב םינוסח ,םיאירבו םיאנ םדא ינב לש רוד" 

רמוח יסכנ ורציי םהיתועפותו םישדחה םייחה לש אלמ בויח ךותמ רשא 

.(20/2/1935 ,"ונזע" ,טירמולב)"תיטסילאיצוס הרבחל הדעוימ חורו 

:השדח תוברתמ קלח הווהי הז רוד 

,םייח תחמש רודחו ושפנבו ופוגב אירב רשואמ םדא ןב לש ותוברת" 

םצעב עבוקו ,םיניינעה זכרמב םדאה דמעוה הב רשא הרבח ךותל ןותנה 

םדאה יפתכ לע תאשינה תיטסילאיצוסה הרבחה יהוז ...ולרוג תא וידי 

.(0ש)"יטסילאיצוסה 

ויהש ,הלכשהה תורוקמ לכבו תוברתה יפנע לכב ופותיש םג ותועמשמ ,לעופה רורחש 

םוחתב םג יוטיב ידיל התע אב םיכרעה יונישמ קלח .םילצנמה תודמעמה תלחנ םדוק 

הכפהמהמ קלח הווהמ ,םישדחה םיאנתל ומצע םיאתמה ,ינפוגה ךוניחה .ינפוגה ךוניחה 
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טדנמה תפוקתב "לעופה" תודגאתה ןיבל םילעופה טרופס ןיב תינויערה הקיזה 

:ךכיפלו ,תיתוברתה 

ךוניחה חטשב ויגשיה יפל םויכ תכרענ הנניא לעופה לש תיתוברתה ותמר" 

עיגהש ,תינפוגה תוברתה חטשב ויגשיה יפל □ג אלא ,דבלב הלכשההו 

.(13/2/1935 ,"ונזע" ,טירמולב)"טרופסהו תולמעתהה ךרדב םהילא 

(בולקה) ןודעומה :תיכוניח הרטמ םג ילעופה טרופסה תדוגאל .ידמעמ ךוניח 
וכוניחל רוקמכו לעופה לש םיינחורה ויכרצ קופיסל םוקמכ םג שמשל ךירצ יביטרופסה 

םירבחה ברקב תידמעמה הרכהה תא חפטל לדתשמ םילעופה טרופס" :ידמעמה 

,'רמע" ,ימרכ)"תיתוברת-תיכוניח הלועפל ויצמאמ לש יראה קלח תא ךכל שידקמו 

התייה בולקה תרטמו םייביטרופס םיעינמ ךותמ קר בולקל ונפ םיבר .(26/10/1933 
:יוארה םכוניחל םג איבהל 

םבל תא םיחישקמו םיירוביצה םייחהמ םבורב םיקחרתמ םה" 
רושל ונל חרוכה ןמ ןכ לע .טרופסה חטשל ץוחמש תורחאה תומלבורפהמ 

.(םש)"ונלש תולועפה תכרעמ ךותל תוברתה יטוח תא 

תעונת ידיב רישכמכ שמשל טרופסה תדוגא יליעפ תא איבי "יוארה ךוניחה" 

לש ויתורטמ שומימל יעצמא םג אלא ,הרטמ קר היה אל םילעופ טרופס ןכש ,םילעופה 

תרטמ תא רידגה ,מ"הירבב הלכשה יניינעל רסימוקה ,יקסר'צנול .םילעופה דמעמ 

:ךכ טרופסה 

דיתעל לעופה לש תודמעמה תמחלמל םילגוסמה תוחוכ לודיגל רישכמ" 

תוחוכ תרשכה ךותמ תונגרובה לש לוצינה רציל דגנתהל ונילע ...אובל 

תריציל רישכמ ונל שמשל ךירצ טרופסה ...ןוחצינה דע ונתמחלמל םיריבכ 

.(16/2/1928 ,"רבד")"ביואה דגנ הנגה ןוגרא 

הנקב הלוע איהו ,יביטרופסה םוחתל רבעמ טרופסה ידעי לש הבחרה וז הרדגהב שי 

.ליעל וניוצש ,"לעופה" תורדגה םע ןהו ,(SAS1)י"סאס תורדגה םע ןה דחא 

םילעופה תעונת .תיללכה תורדתסהה לש רישכמכ "לעופה" תודגאתה 

ץולח ליחכ םג אלא ,תידמעמ םילעופ תעונתכ קר המצע התאר אל תילארשיצראה 
שומימב ילכ שמשל הדעונ תיללכה תורדתסהה .תוינויצ תוימואל תומישמ אלממה 

ידיב רישכמכ "לעופה" תודגאתה המצע התאר ךכיפלו ,תוימואלהו תויתרבחה תורטמה 

.ולא םיכרצל תורדתסהה 
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ןמפואק םייח 

תונושארה היתונשב רבכ העיפוה דבלב תיביטרופס לעופה תרטמ ןיא היפ לעש הסיפתה 

לעופה לע יכ ,בתכנ רתיה ןיב .1927 תנשמ לעופה ןונקתב שרופמב הניוצו ,תודגאתהה לש 

הידעי תמשגהל םרישכהלו תיתורדתסהה הרכהה תא םירבחה ברקב שירשהל" 

,בוישבוג)"תיללכה תורדתסהה לש דרגנוואה תויהל ...םיילאיצוסהו םיימואלה םילודגה 

ונלצא תיחרכה ןכלו ...תיתרבח תילכת תארקל תנווכמ ונתלועפ לכ" ,דועו .(1927 ,"ונזע" 

ךותב דכוליו זכורי ...ונברקב רוצאש בוט לכ ...וניתוחוכ לש תילמיסכמ תודכלתה 

.(7/6/1926 ,"רבד")"דיתעה תרבח תודוסי תא הנובה העונתה 

וברתה "לעופה" לש םייללכה-םיימואלהו םיידמעמה וידעי םהב סישגדומש םימוסרפה 

התייה אל יכ ררבתמ .הלא םינשב תורדתסהה יקבאמ עקר לע םישולשה תונשב 

םייביטרופסה םידעיב קר וקפתסהש שיו ,"לעופה" לש וז הרטמל סחיב תיללכ המכסה 

מ הארנכ)ישוח אבא לש רמאמב אוצמל ןתינ וז תקולחמל יוטיב .(1994 ,ןייטשדלוג) 

רתיה ןיב .תונושארה ויתונשב "לעופה"ב יזכרמ ליעפו הפיח תייריע שאר םימיל ,(1936 
:ישוח בתכ 

רשפא ..."לעופה" תלאשל ביבסמ םילעופה רובצ ךותב להנתמה חוכיווב" 

תוברתל תודגאתה "לעופה"ב האורה דחא :םיידוסי םינווכ ינש לידבהל 

ידי לע ףוגה חותפ תא תירקיעה הרטמה רותב אקווד שיגדמהו - ףוגה 

"לעופה"ב תוארל הצורה :ינשהו ,םימיאתמ טרופסו תולמעתה יליגרת 

יתוברת-ינחורהו ינפוגה ןבומב םילעופו רעונ ינומה ךוניחל תודגאתה 

תרבח ןעמל םימחולה יצולחל הירבח תא ךנחל תפאושה תודגאתה .דחאכ 

.(2-27 ,ישוח אבא ןויכרא)"י"אב תירבע תיטסילאיצוס םידבוע 

,יללכה טרופסהמ לדבנה םילעופ טרופס לש ומויקל הקדצה ןיא ,ישוח אבא לש ותעדל 

,ותעדל .תיללכה תרגסמב םג םידבועל תונוש תויביטרופס תוטיש םשייל ןתינ ןכש 

:לאכ םילעופה טרופסל סחייתנ אל םא איה םילעופ טרופס םויקל הדיחיה הקדצהה 

תלחנה :איה הרטמהו הרטמל יעצמא אוה אלא .טרופס םשל טרופס" 

,םילעופה םיאטרופסה ינומהל ,םיירסומ ,םייתרבח ,םייתוברת םיכרע 

־םיילאוטקלטניא םיניינק תיינקה ,םעהו דמעמה ימחולל םכוניחמ 
לע היונבה הרבח ,השדח הרבח ינוב לש רוד ךנחל תנמ לע םייתוברת 

.(םש)"ילאיצוס רשויו ,קדצ ,ןויווש ,שפוח 

אל יזכרמ םרז סג םייק היה תילארשיצראה םילעופה תעונתב יכ רוכזל יוארה ןמ 

תדרפנ הגלפמכ המייקתהש ,"ריעצה לעופה" לעפמ לש התומדב ותרדגהב ילאיצוס 
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טדנמה תפוקתב "לעופה" תודגאתה ןיבל םילעופה טרופס ןיב תינויערה הקיזה 

.1930 תנשב י"אפמ םעו "הדובעה תודחא" םע התוגזמתהל דע םירשעה תונשב 

ןיינבב יזכרמה םרוגה תא ,םילעופה דמעמב אלו ,דבועה ןומהב התאר הגלפמה 

ןב)תודמעמה תמחלמ תרותל הדגנתה איהו תימואל התייה הלש אצומה תדוקנ .ץראה 

יעצמאכ טרופסה תא האורה הסיפתה םע דחא הנקב הלוע וז הפקשה .(1978 ,םרבא 

.ידמעמ קבאמ לש רישכמ אלו דבועה םדאה לש ותלוכי רופישל 

הקיזה תרסח ,תיתורדתסהה תוגיהנמהמ קלחל רתוי חונ היה יכ תעדה תא תתל שי 

םיסרטניאה תא תרשמה יטילופ רישכמ "לעופה"ב תוארל ,תינפוגה תוברתל תישרושה 

סחייתהל רשאמ ,םילעופה טרופס ןויערב הז ביכרמ ץמאל ,ךכ לשבו ,תורדתסהה לש 

ךכל שיש תוכלשהה לולכמ לע ,תיביטרופס העדות תחפטמה תודגאתה לאכ "לעופה"ל 

חפיטש ,ןוירוג-ןב דוד ,תורדתסהה גיהנמ לצא רקיעב טלב רבדה .םידבועה ינומה לצא 

םישולשה תונשב םיטסינויזיברב וקבאמב ילככ "לעופה" לש "ןרדסה" תוגולפ תא 

.(1994 ,ןייטשדלוג) 

,םירשעה תונשב הפוריאב חתפתה םילעופה טרופס ןויער יכ ,אופא עובקל ןתינ 

לע רומשל התייה טרופסב קוסיעה תרטמ ."לעופה" תודגאתה ידי לע וצמוא ויתודוסיו 

לש הלילשה הנשי םילעופה טרופס לש ןויערה דוסיב .היטביה לולכמ לע ,דבועה תואירב 

.הז גשומב םימולגה םיילילשה םיכרעה לכ תא גציימכו ינגרובכ שפתנה יללכה טרופסה 

לעו תויממעה לע השגדה וב שיש םילעופ לש ידוחיי טרופס אוה םילעופה טרופס 

אלו לעופל םינווכמה ןומיאה תוטישו םיפנעה וב םיחפוטמ ךכ םושמו ,תוינומהה 

.ןעוצקמל 

תגשהלו ןוחצינל תופיאשה ןכש ,תואיצמב ותלחה ןיבל ןויערה ןיב רעפ רצונ וז היגוסב 

םיפלאמ" "לעופה" תמסיס .ינומהו יממע טרופס םע דחא הנקב תולוע דימת אל אישה 

.הז רעפ לע ,הרואכל ,רשגל הדעונ - "םיפולאל 

,המצעלשכ הרטמ וניא טרופסה היפלש הסיפתב ץוענ םילעופה טרופס לש ףסונ דוסי 
וז הסיפת .תויטילופהו תויתרבחה ויתורטמ תגשהל םידבועה דמעמ ידיב יעצמא אלא 

.םילעופה דמעמ יכרוצ תא תרשמה ינחוכו יכוניח דיקפת טרופסה תדוגאל תדחיימ 

היקבאמב תיללכה תורדתסהה לש רישכמ ,"לעופה" תודגאתה לש הרקמבו 
.םייטילופה 

םילעופה טרופס לש ןויערה ןיבל "לעופה" ןיב תטלחומ תוהז ןיא ,ליעל רומאה תורמל 

הסיפתהמ ותוא תולידבמהו "לעופה" תא תודחיימה תודוקנה .הפוריאב שבגתנש יפכ 

.ןלהל וראותי ,הפוריאב החוורש 
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ןמפואק םייח 

םילעופה טרופסל האוושהג "לעופה" תודגאתה לש הדוחיי 
ימואלניבה 

קלחכ המצע תא "לעופה" תודגאתה התאר הלש םיגשומה םלועבו היכרעב ,הידעיב 

תופרטצה היה םינושארה הידעצמ דחא ,רומאכו ,םילעופה טרופסמ דרפנ יתלב 

תא תודחיימה תויזכרמ תודוקנ רפסמ ןייצל שי תאז םע .1927 תנשב (SASi)י"סאסל 
.ימואלניבה םילעופה טרופס תמועל "לעופה" 

תוידמעמו תוימואל 

שיגדהו םזילטיפקב המחלמ לש םיחנומב ויתורטמ תא רידגה ,(SAS1)י"סאס ןוגרא 

תאו ימואלניבה ןוירטלורפב הכימתה תא ,תויורדתסהה לכ לש ףתושמה קבאמה תא 

"לעופה" תודגאתה .ימואלניבו ידמעמ ,רומאכ ,אוה שגדהה .םולשה ןעמל קבאמה 

תעונת .תוימואלה תורטמל רתוי הסחייתה הליחתכלמ ךא ,ולא תורטמל השחכתה אל 

ףא ויה ,רומאכו ,דבלב תידמעמ העונתכ המצע התאר אל תילארשיצראה םילעופה 

הרבח רוציל אב לארשי ץראב ירבעה לעופה .תודמעמ תמחלמ לש גשומל ודגנתהש 

הרבחה לש םיימואל םידעי יולימב הנחמה ינפל ךלוהה ץולח תויהלו השדח 
קלח המצע התאר "לעופה" תודגאתה .לארשי ץראב הווהתמה השדחה תימואלה 

.םהילע תדקפומ איהש םימוחתב םורתל התסינו ,םילעופה הנחממ 

רבכ ."לעופה" תורפסב תובר עיפוה תוידוחיי תוימואל תומישמ יולימ לש טביהה 

הגולפה לש הנוילעה תימואלה התובישח לע בתכנ ,(1927)"ונוע" לש הנושארה תרבוחב 

:בתכנ םינש רושעכ רובעכו .הנושאר הרזעל 

תזורחמב תוילוח םיווהמו והערב שיא םיבלושמ הלא םיגשומ תשלש" 

םינייצמ הלא םיגשומ ."לעופה" ,"ץולחה" ,"רמושה" המואה לש התלואג 

"תדלומהו המואה לש ןתממש תחרפהל ךרדב הלפעהו היילע תועונת 

.(6/3/1935 ,"ונזע" ,קיזיצ) 

:ןכלו ימואל קבאמכ ספתנ תירבע הדובע דעב קבאמה 

,הרזעה ןתמב םינושארה תויהל םיבייח ,םיריעצ םיאטרופס לעופה ירבח" 

ואציו םעפה םג ונעיי ןכ ,ינויצה לעפמה יפלכ תוירחא הכ דע וחיכוהש םשכ 

.(םש)"ירבעה ןורשה תא ליצהל םיבדנתמה הנחמ שארב םיצולחכ 
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טדנמה תפוקתב "לעופה" תודגאתה ןיבל םילעופה טרופס ןיב תינויערה הקיזה 

־דועו 

סג םימייק ־ םלועב םילעופה טרופס תא וללוח רשא םימרוגהו םיאנתה" 

תעונת לע ליטה ירבעה םעה לש דחוימה לרוגה :ןכ לע רתי .ונלצא 

ןינבו םעה תלואגל-תוביתנה תא לולסל ־ירוטסיה דועי תירבעה םילעופה 

.(4/10/1933 ,"ונזע" ,דג ןב)"ץראה 

ימואלה סרטניאה תא ןה אוה ףא אטבמ ,יסורה לאונמע ידי לע בתכנש "לעופה" ריש 

:רישב רמאנ רתיה ןיב ."לעופה" ידעיבש ידמעמה סרטניאה תא ןהו 

קיחב !שואיי האלה הרז ,יהנו יכב לא / עודי עד ,עדו ,עורזו רירש ץמא" 

ונל תומש .שוכמ םכש לע - תדעוצ איה ךסב / תדבועה הרבחה ,תדלומה 

ונצראב ־ ינש !לארשי ־תרחנ םייניע עמדב / םייפלא תונש - דחא .םיינש 

.(4/10/1933 ,"ונזע")"'לעופה' םשה ,ונמש תא אנ ורכז / ונמדב בתכנ 

"שדח ידוהי" תריצי 

םיאתמהו ,תינפוגה תוברתה תרזעב ררחושמה ,שדחה םדאה שגדוה םילעופה טרופסב 

לעופ התרגסמבש ,תוברתל רז וניא טרופסב קוסיעה .תחתפתמה דיתעה תרבחל ומצע 

.םילעופה דמעמ לש םיידוחייה םיכרצל ומיאתהל קר שי .ימואלניבה םילעופה טרופס 

קלח םג אוה טרופסה םלוא ,םדאה רורחש לע ורביד "לעופה" תודגאתה ישנא ףא 

סושמ שי ,ידוהיה םעל תינפוגה תוברתה יכרע תרדחהב ."שדחה ידוהיה" תריצימ 

ךכו .ואדרונ סקמ ידי לע עבטוהש "םירירשה תודהי ןויער שומימב רושקה שודיח 
־לעופה רדגוה 

תריצי תארקל ףרה ילב רתוח ,דבועה לש ותואירב רמשמ לע דקוש" 

ופוגב אירב ,ןנערו זילע ,הרכה לעב ,דבוע ידוהי םדא לש שדח סופיט 

.(10/1/1934 ,"ונזע" ,בוקנימ)"הריצי תוודחו ןוא ץרמ אלמ וחורבו 

־ךכל המודבו 

שי דחוימ ןפואב .וחורבו ופוגב םלשו אירב םע ןאכ םיקהל םיצור ונא" 

...םיינייגיהו םיירטינס הדובע יאנת דעב לעופה תמחלמ תא טילבהל 

,ףוגה תוברתל גולגלב סחייתהל ונמע ינב םיליגר ןיידע חורה םע הרותב 

ונל המ יכו - םידליל וא ינגרובה דמעמה ינבל וא םייוגל יוקיח הב םיאור 

.(20/2/1935 ,"ונזע" ,יניס)"?טרופסלו 
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ןמפואק םייח 

הניאש תידמעמ טרופס תורדתסה התויהב אופא איה "לעופה" תודגאתה לש הדוחיי 

דבועה רורחש ,טרפה םוחתב .תימואל התויה ןיבל תידמעמ התויה ןיב הריתס האור 

םידעי יולימ םג רתוס וניא ידמעמה קבאמה ,ללכה םוחתבו ;שדח ידוהי תריציב ךורכ 
.םיימואל 

המש תיטילופ תואיצמ 

הנושה תיתרבחהו תיטילופה תואיצמל תעדה תא תתל שי ,שגדהב לדבהה דבלמ 

טרופס חתפתה הבש תואיצמל האוושהב "לעופה" לש תוליעפה עקרב הדמעש 
וסחייתהש םייוטיבה רצוא תא הצמיא "לעופה" תודגאתה .ימואלניבה םילעופה 

תואיצמב הקדצה ךכל התייה םאה ,איה תלאשנה הלאשה ךא ידמעמה טביהל 

התמאתהו תואיצמה ץוליא ךות יוקיח לש הבר הדימ ןאכ ןיא םאהו ,תילארשיצראה 

ויהש םייטילופ תונחמ לע רתוי הריהב הרוצב רבדל ןתינ םישולשה תונשב .ןויערל 

.דרפנ םילעופ טרופס לש ומויקל הקדצה םג ,ילוא ,התייה הז עקר לעו ,תומיעב םינותנ 

םקוה רשאכ םירשעה תונש עצמא לש תואיצמב בצמה הז היה םאה ,איה היעבה 

תיטילופ יתלב התייהש ,"יבכמ" תורדתסה תמייק התייה הלא םינשב ."לעופה" 

תונורקעמ דחא אל ףא ,"יבכמה" יגיהנמ תעדל .תינגרובכ התגצהל ףקותב הדגנתהו 

םג הלחהל םינתינ םלוכ ןכש ,תדרפנ טרופס תודגאתה תמקה קידצה םילעופה טרופס 

תרגסמב םייקתהל "לעופה" תודגאתה הלוכי רתויה לכלו ,"יבכמ" תרגסמב 
.(21/6/26 ,"םויה ראד" ,יבכוכ -,11/7/26 ,"ץראה" ,ילאיתוקי)"יבכמה" ךותב תימונוטוא 

יפכ ףירחו םילא יפוא אשנ אל םירשעה תונשב וידגנתמ ןיבל ילעופה הנחמה ןיב תומיעה 

הניא "לעופה" תמקה יכ ,"יבכמ" תדמעב תמא לש הבר הדימ התייה .הפוריאב עריאש 

אל "לעופה" ישנא .תילארשיצראה תואיצמב הקדצה ול ןיאש יוקיח אלא ,ישממ ךרוצ 

הניא ("לעופה" ידי לע הצמואש) םילעופה טרופס תדמע ,ןיוצש יפכ .וז הדמע ולביק 

,ךכיפל ,הבשחנ "יבכמ" תורדתסה .ינגרובכ ההוזש ,ילרטינ טרופס לש ומויק תסרוג 

,השעמל .תואיצמב יוטיב ךכל היה אלש יפ לע ףא םילעופה דמעמל תביואכו תינגרובכ 

.(1994 ,ןמפואק)וחרוכ לע יחרזאה הנחמה םע תוהדזהל "יבכמה" קחדנ 

תיטילופה תואיצמהמ הרזגנ הפוריאב םילעופ טרופס תמקהל הכילוהש תוחתפתהה 

תונש לש תואיצמהמ ,רומאכ ,לידבהל) םירשעה תונשב "לעופה" תמקה .הרצונש 

םיאנת רשאמ רתוי תיאפוריא תואיצמ לש תופקתשה הבר הדימב התייה (םישולשה 

.לארשי-ץראב לעופב ורצונש 
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טדנמה תפוקתב "לעופה" תודגאתה ןיבל םילעופה טריפס ןיב תינויערה הקיזה 

םוכיס 

העיפשהו םילעופ טרופס ינוגרא תמקהל האיבה םירשעה תונש לש תיטילופה תואיצמה 

לש היגולואידיאה הנחבנ רמאמב .וז הפוקתב לארשי-ץראב "לעופה" תמקה לע 

,תודגאתהה ימיקמ ליש תונושה תויואטבתהב יוטיב ידיל האבש יפכ ,"לעופה" 

:םייזכרמ תודוסי העברא ליכה םילעופה טרופס יכ איה הנקסמהו 

גשומה לש םיטביהה לולכמ לע) דבועה תואירב לע הרימשל דעונש טרופס ★ 

.ותדובעל המלשהכו ותדובע םוקמב ("תואירב" 

םיילילשה םיכרעה לכ תא גציימ ךכיפלו ,ינגרובכ ספתנה יללכה טרופסה תלילש ★ 

.ינעוצקמה טרופסה לש תטלחומ הלילש הז ללכבו ,הז גשומב םימולגה 

וב שיו תויממעה לע שגד וב שיש ,םינומהל דעוימה םילעופ לש ידוחיי טרופס ★ 

.ןמוימה יאטרופסל אלו לעופל םינווכמה ןומיא תוטיש לשו םיפנע לש חותיפ 

אל" לש המסיסהו ,תואיצמב ותלחה ןיבל ןויערה ןיב רעפ סייק היה וז היגוסב 
."םיפולאל םיפלאמ" המסיסל הבסוה "םיפלא אלא םיפולא 

שמשלו םייטילופה ויקבאמב םילעופה דמעמ לע ןגמ הוכ םיקהל דעונש טרופס ★ 
.לעופה לש ידמעמה וכוניחל יעצמא 

םילעופה טרופס תונורקע יכ ,הלוע "לעופה" לש תונושארה ויתונשמ תורוקמה יפ לע 
היה 1927 תנשב םינושארה הידעצמ דחאש "לעופה" תודגאתה ידי לע םאולמב וצמוא 

.תילארשיצראה תואיצמל םמיאתהל התסינש ,(SAS1)י"סאסל תופרטצה 

הנוש תרגסמב הלעפ "לעופה" תודגאתה ."לעופה" לש ודוחיימ םלעתהל ןיא ,תאז םע 

לש ךילהתב האצמנש ,השדח תימואל הרבחב הדקפת איה .תויאפוריאה היתויחאמ 

סידעיהש ןאכמ .תימצעה התרדגה תוהמ לעו המויק םצע לע הקבאנו תווהתה 
ידוהיה תריצי לש םיימואלה םידעיה םע דחי וכרכנ םילעופה טרופס לש םיידמעמה 

השיגדה ,ידמעמה יפואה לעב ,ימלועה םילעופה טרופסמ לידבהל .לארשי-ץראב שדחה 

הדובעה תעונתמ קלח המצע התארו תוימואלה היתורטמ תא "לעופה" תודגאתה 

הרצונש השדחה הרבחב הנחמה ינפל ךלוהה ץולחה תויהל הדעונש ,תילארשיצראה 

.לארשי-ץראב 

סקוה ןהבש םירשעה תונש לש תילארשיצראה תואיצמב יכ ןייצל שי ,תאז םע דחי 

ירבח .תינגרובכ המצע תא הרידגה אל "יבכמ"ו ,םילא תומיע היה אל ןיידע "לעופה" 

לש יאפוריאה םגדה תא תוקחל ופידעהו ,םילעופה טרופס תונויער תא וצמיא "לעופה" 

.םילעופה טרופס 
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ןמפואק םייח 

תורוקמה תמישר 

םינויכרא 

.(הדובעה ןויכרא)ביבא-לת ,ןוגל ןוכמ הדוגעה ןויכרא 

.(טייגניו ןויכרא)טייגניו ןוכמ ,ירשנ יבצ ש"ע ןויכרא 

.הפיח תטיסרבינוא ,ישוח אבא ןויכרא 

(רבעב ועיפוהש)םינותיעו תע יבתכ 

.דבועה רעונה תורדתסה לש ןועובש וד ,הלעמב 

.(1948 ץרמב עיפוהל לחה)"לעופה" ןועובש ,ןודיכ־ןרוג 

.ימוי ןותיע ,םויה ראד 

.(1927 לירפאמ תונוש תורוצב אצי)"לעופה" ןואטיב ,ונוע 

.לארשי ץרא ילעופ ןותיע ,רבד 

םירמאמו םירפס 

.ימואלה תיבה תפוקתב םייטילופ םימרזו תוגלפמ .(1978) .ב ,סרבא־ןב 

.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי 

.ןוחטיבה דרשמ .דעיה לא ךרדב .(1994).י ,ןייטשדלוג 

הפוריאב םידוהיה םילעופה טרופס תעונת תודלותב םיקרפ .(1977).ע ,ליג 

.טייגניו ןוכמ :הינתנ .םלועה תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב 

.טייגניו ןוכמ :הינתנ .ףוגו תוברת .(1985).ע ,ליג 

ןיבו "לעופה" תודגאתה ןיב טדנמה תפוקתב תומיעה .(1994) .ח ,ןמפואק 

.72051 ,(3)ב ,העונתב .תויבכמב תופתתשהה תייגוסב "יבכמ" תורדתסה 
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