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דקממו ןויע 

םידירשה תודהי גשומה לש םיימואלה ויביכרמו ויתודוסי 

 0»n ןמפואק

שדחמ רוציל ואדרונ סקאמ ינויצה גיהנמה ארק (1898)ינשה ינויצה סרגנוקב 

לש תימדתה יונישמ קלח ףקשמכ לבקתה הז חנומ .םירירשה תודהי תא 

.תינויצה העונתה הפאש וילאש ,ידוהיה 

םיינויערה תודוסיה תא חתנלו ןיימל ,תחאה .תורטמ יתש הז רמאמל 
היתונשב יוטיב ידיל ואבש יפכ ,םירירשה תודהי גשומה לש םיימואלה 

תא תוהזל ,היינשה הרטמה .הלוגבו לארשי ץראב תונויצה לש תונושארה 

תמקה ינפל) לארשי-ץראב טרופסה יפלכ דסממה לש תושידאל תוביסה 

יזכרמ קלח וויה הז גשומב םימולגה םיינויערה םיביכרמהש תורמל (הנידמה 
.ינויצ-ימואלה סותאב 

קזח ידוהי תריצי אטבמ םירירשה תודהי גשומהש איה תירקיעה הנקסמה 

המודקה הרובגה תא ותוישיאב שדחמה ,המדאלו עבטל רושקו ישרוש ,םחולו 

לע "יתולג"ה ידוהיל רומג דוגינב דמוע הז ידוהי .לארשי-ץראב לארשי-סע לש 

,םימשיטנאה ידי לע ול וסחויש - תומודמה וא תויתימאה - תונוכתה לולכמ 

.המואה לש תודחאל המורת הווהמ טרופסב וקוסיע םצעו 

הלוגב וליאו ,רתוי תישעמ גשומה לש ושומימ תועמשמ התייה לארשי ץראב 
.םיימשיטנאה םינועיטה םע םייסומלופה תודוסיה וטלב 

םירירשה תודהי ןויער שומימש ךכב תרבסומ טרופסל דסממה לש תושידאה 

תבכרומ התייה תימואלה הגהנההש ךכבו ,טרופסב קוסיעב אקווד ךורכ ועא 

ירסח ויהו הפוריא חרזממ ועיגהש ,תישילשהו היינשה תוילעה ישנאמ הבורב 

.טרופסל הקיז 

לש ונימי דיו ודידי היהש ימ ,ואדרונ סקאמ אשנ (1898 טסוגוא)ינשה ינויצה סרגנוקב 

ואדרונ סחייתה הז םואנב .הפוריאב תוימשיטנאה בצמ תא רקסש םואנ ,לצרה 
רודה לש ינפוגה ךוניחה" ידי לע תאזו ,"םישדח םייחל תודהיה תא תררועמה תונויצ"ל 

,1956 ,ואדרונ)"הדובאה (Muskel judentom) םירירשה תודהי תא בוש ונל רוצייש ריעצה 

.(117 :'ב 

לעופה !לארשי-ץראב ידוהי בושיי !טרופס !תינפוג תוליעפו תודהי !תוצופתב טרופס !לארשי םע :םינראת 
.טרופסה לש היפוסוליפ !תונויצ !לארשי יבכמ !תינפוג תוברתל תודגאתה - 
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ןמפואק םייח 

לש הדוריה תינפוגה המרה לע ינויצה סרגנוקב ןושאר ןויד הררוע ואדרונ לש וז האירק 

,תוידוהי תוימואל טרופס תודוגא לש ןתמקהל ץיאמ התוויה איה .הפוריא חרזמ ידוהי 

ינויצה סרגנוקה רחאל םיישדוחכ המקוהש ,ןילרב אגכונ-רב התייה ןהב הנושארהו 

הדסונ 1903-בו (דועו ,היפוסב ,הניוב ,אטשוקב)תופסונ תודוגא ומקוה היתובקעב .ינשה 

תודוגאה לכל גג ןוגרא ,(Judische Turnershaft) תידוהיה םילמעתמה תדוגא 

.1912 תנשב הדסונש לארשי-ץרא יגכמ תא םג ךשמהב ללכש ,תוידוהיה תוימואלה 

.1921 תנשב ימלועה יבכמ תמקהל סיסבה תא התוויה וז הדוגא 

הפוריא ברעמב התייה תוידוהיה טרופסה תודוגא לש ןתמקה תליחתש עיתפמ הז ןיא 

תיתרוסמה תיתליהקה תרגסמה לשב הז ךילהת םלבנ ,הפוריא חרזמב .החרזמב אלו 

תויונגראתה רשפיא אלש ראצה ןוטלש לשבו ,תינפוג תוליעפל בויחב הסחייתה אלש 

םתביבסב ורעתה ,תויוכז יווש םידוהיה ויה הפוריא ברעמב ,תאז תמועל .תוידוהי 

תדוגא לש יוקיח הבר הדימב התייה תידוהיה םילמעתמה תדוגא .הנממ ועפשוהו 

.(1977 ,ןורוד)תינמרגה םילמעתמה 

רפסמ ללוכ הז גשומ .לבוקמו רוגש םירירשה תודהי גשומה השענ תוטעומ םינש ךותב 

.ינויצה סותאב בושח םוקמ םהלש ,םיינויער םיביכרמ 

תוברת רוצילו לארשי ץראב ידוהיה םעל תדלומ םיקהל קר אל השקיב תינויצה העונתה 

אוה םירירש לש תודהי גשומהש ךכ - "שדח ידוהי" בצעל סג אלא ,השדח תימואל 

תימדתה לש יונישה .תידוהיה תימואלה העונתה הפאש הילאש ,תימדתה יונישמ קלח 

ולחהש ,הפוריאב םיבר םיינויצ אל םידוהי לצא םג היה ,תינויצה העונתה יפ לע ,תידוהיה 

,םירירשה תודהי גשומה לש םיינויערה םיביכרמהו ,וז הפוקתב טרופסב קוסעל 

דבלב םיינויצ-סיימואלה םיטביהב דקמתי הז רמאמ .םהמ םיבר ףא םימלוה 
:הלא ןה ויתורטמו 

,םירירשה תודהי גשומה תא םיביכרמה םיימואלה םיינויערה תודוסיה תא ןיימל * 

ץראה תואיצמב םתופקתשה ןיבו הלוגב םתופקתשה ןיב הנחבה ךות םחתנלו 

לש תונושארה היתונשמ םיינושארה תורוקמה לע םשוי רמאמב שגדה .תילארשי 

תאזה האמה לש םירשעה תונש ףוס דע - תינויצה העונתה 

תורמל טרופסה יפלכ דסממה לש ותושידאל ומרגש תוביסה תא תוהזל ★ 

.ינויצה סותאב םירירשה תודהי גשומב םינומטה תונויערה לש םתויזכרמ 

לש םישרושל רבסה ,ונתכרעהל ,הב שי ןכש ,ילאוטקא דממ שי רמאמב הנודנה היגוסל 

.תובר םינש ךרואל ךשמנש טרופסה יפלכ ינויצה דסממה לש תוסחייתהה רסוח 
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םירירשה תודהי גשומה לש םיימואלה ויביכרמו ויתודוסי 

:הלאה תורוקמה לע ורקיעב ןעשנ רמאמה .תורוקמה 

תא ,רומאכ ,עבטש ,ואדרונ סקאמ לש וירבד לע רקיעבו - תונויצה תובא יבתכ ★ 
םירירשה תודהי גשומה 

1913-מ לחה תונוש תורוצב רואל אציש ,יבכמה תעה בתכב םיינויער םירמאמ ★ 

תוברתל תינויצה העונתה ישאר תוסחייתהל הרישי העיגנ םהל שיש םירקחמ ★ 
.תינפוגה 

םירירשה תודהי גשומה לש םיימואלה ויתודוסי גוויס 

ותונשל ןוצרהו "יתולג"ה ידוהיה לש יומידה 

ידוהיה לש יומידל סחייתהל וברה תינויצה העונתה ינושאר ."יתולג"ה ידוהיה 

םיסננה" לע רביד ואדרונ סקאמ .חוכה רסח ,ןוונמה ,שלחה ,וטגה רצות ,"יתולג"ה 

"...םילעתשמו םיחנוגה ,םימונצהו םיזרה ,םינואה-ירסוחמ ,יחרזמה וטגבש םיבולעה 

תוזירז לדח ...העונת דבכ"כ ידוהיה תא ואדרונ רידגמ רחא םוקמבו ,(69 :יב ,1956 ,ואדרונ) 

"תינותלקעו המוקע הדימעב ול חונש ...םימחר ררועל ידכ דע םינוא הפר ,תונכסמ ידכ דע 

ינבצע רתויהו שלח רתויה"כ ידוהיה םעה לע בתכ ןיקתיו ףסוי .(82 :םש ,ואדרונ) 

עוקשה הזחה ,םונצה ףוגה" תא ראית בולוקוס םוחנ .(90 :1961 ,טחוש) "םלועב 
:ותנעטל "ריעצה ירבעה היה ךכ - ןדועמו קנופמ וא ,אכודמ ,שלח ,הלוח ,קמוצמהו 

לעופה")"יתולגה לאידיאה לא רתוי בורק היה ,טמוקמו ץומח רתוי היהש הדימב" 

לואש תא ןייצל שי הז יומידמ ודרטוהש םיררושמהו םירפוסה ןיב .(24/4/1914 ,"ריעצה 

הכימו (דועו "ברח וא יברח"ו "ולופא לספ חכונ" ומכ םירישב) יקסבוחינרשט 
תואמגודב תוברהל דוע ןתינו .(דועו "חורבו רמוחב" "ךרדה םא לע")יקסב'צידרב 

.(1986 ,רורד-סיובלא)תירבעה הקיטסיצילבופהו תורפסהמ 

,הלכשהה תעונת לש התלחנ היה (ונממ ררחתשהל ךרוצהו)הז יומיד .יומידה תורוקמ 

ףקשמ אוה .תונויצה תאז השרי הנממו ,תיאפוריאה תוברתל ידוהיה תא לגסל הפאשש 

ידוהיה לש ינוציחה יומידה חכונ ינרדומה ידוהיה לש םינושה םייטתסאה ויכרע תא 

.תואיצמהמ קתונמה יומיד הז ןיא ,תוניועהו תוטובה תויואטבתהה ףא לע .יתרוסמה 

.ףוגה תוברתב קוסיעה םע דחא הנקב הלע אל הפוריא חרזמב םייחה חרוא ,לכה תולככ 

הזתיטנאכ ידוהיה תא דימעמה ,ימשיטנא יומיד אוה ןוונמהו שלחה ידוהיה לש ותומד 

המחלנש לככ הפוריא זכרמב תונויצה .ןוסחהו קזחה "ירא"ה לש ותומדל 
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ןמפואק םייח 

הפיאשהמ קלח אוה "קזחה ידוהי"ה ,הינועיט תא המינפה 0ג ךכ תוימשיטנאב 
לצרה .תימואלה הייחתהמ קלח אוהו ,וטגה תשרוממ רורחשלו הוואגה םוקישל 

(judenjungen) "סינודוהי" יאנגה יוניכ תא ךופהל ידכ םילימ קחשמב שמתשמ 
.(1987 ,קרוש :הבחרהב האר .286:1961 ,ןייב) .(Junge Juden)"םיריעצ םידוהי"ל 

ררחתשהל ןוצרה תא הנושארבו שארב אטבמ םירירשה תודהי גשומה יכ ,הלוע ןאכמ 

השדח תינוציח תוזח תריצי ךות ,חוכה רסח ,"יתולג"ה ידוהיה לש תוחנה ינפוגה יומידהמ 

.ידוהיה לש ותומדל 

ידוהיה יפואה יוניש 

רוציל ןוצרה אוה "יתולג"ה יומידה תלילש לש רחאה דצה .תידוהיה תונתלכשה דגנ 

לע תרוקיג קר אל ,ונייהד ."יתולג"ה ידוהיהמ ויפוא תונוכתב הנושה שדח ידוהי סופיט 

תונוכת םג .השיפתה התוא יפל ,וג רושקה ינחורה לע םג סא יכ ,יסיפה דצה 
יסיפה לאידיאהו ,תימשיטנאה היגולונימרטה לש רצות ןה "ןשי"ה ידוהיה לש יפואה 

הרבחה יכרעמ רקיעבו ,הביבסה יכרעמ אוה ףא עפשומ ,הלא יפוא תונוכת ףילחיש 
תונתלכש תאז .ילילשה הנבומב תונתלכש לש גיצנכ תובר םימעפ גצומ ידוהיה .תינמרגה 

ידוהיה .םיישונא םיכרעמ הקוחר איהו ,תונסרהו תוינתלעות ,םזיאתא ,המרע תגציימה 

בתוכ ךכו .(1982 ,גומלא)תודהיה יביוא לצא תילילשכ תשפתנה "הפורצ תוינחור" גציימ 

- :ואדרונ 

םה .םיינחורה וניתונורשיכב קפס םיליטמ םניא שפנב וניביוא םג" 
,תינחור העונת תולקב ,לכשה תופירחב םיננוחמ ונאש ...תודוהל םיחרכומ 

תא ךופהל ,ךחוגמ ןפואב םיצמאתמ םהש אלא ,השיפת תוריהמב 
.(85 :1956 ,ואדרונ)"םיילילש םיכרעל וללה םיכרעה 

חורכ ידעלבה קוסיעהמ תורענתה למסמה ןויער איה םירירשה תודהי 
,דגנ לקשמ תריצי אלא ,חורב קוסיעה לש הלילש ןאכ ןיא .תיתרוסמה תונתלכשהמו 

.הביבסה ידי לע תושפתנ ןהש יפכ ,תוידדצ-דחה יפואה תונוכת תא ןזאל ודיקפתש 

דצה תשגדה ,"םירקבמו םיפוסוליפ םיגוה" קר אלו "םיצימאו םיאירב םיקזח םירבג" 

:רבוב ןיטרמ ירבדכו ,ילאוטקלטניאה לש ודיצל ינפוגה 

עיקשהל ,םהיתוחוכ לש ינומרה יולגל ףואשלו םזינגרואכ םמצע תא שוחל 

תויעבב לופיטב ומכ ,הדובעו ,הריש ,הכילהב המשנ הברה 
םלשומו אירב ףוג לע הבהאו הואג ךותמ גנעתהלו תוילאוטקלטניא 

.(85-83:1982 ,גומלא :ךותב) 
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םירירשה תודהי גשומה לש םיימואלה ויביכרמו ויתודוסי 

ךות "חוכה רסח ידוהי"ה לש יומידהמ ררחתשהל ןוצרה .לארשי־ץרא תמועל הלוגה 

סילארשי-ץראה תורוקמב ןה חוור אוהו תינויצה העדותב ביכרמ הווהמ ,ויפוא יוניש 

םינועיטה תמנפה :רשקהב אוה לדבהה .ל"וחב ןהו (ליעל ןיוצש ,ןיקתיו לצא ומכ) 

,"תייוג"ה הביבסה יכרעמ עפשומה ,יסיפה לאידיאה ץומיא ךות םיימשיטנאה 

עגמה היה םש ,הפוריא ברעמב רקיעב) ל"והב ןויערה לש יזכרמ ביכרמ הווהמ 

.(רתוי קודה "תייוג"ה הביבסה םע יתרבחה 

.ןויערה תא לעופב םישגהל התסינש תואיצמב ולעפ תוילארשי-ץראה טרופסה תודוגא 

,הלוגב ומכ תוימשיטנא תמייק התייה אל לארשי-ץראב .הביבסה םע סומלופ ןאכ ןיא 

לארשי־ץראל היילעה ןויער .המנפה־הייחד לש ןילמוגה יסחי תכרעמ םג המלענ ןכלו 

התומלעיה םעש הסרגש ,תונויצה לש דוסיה תונויערמ דחא אוה תוימשיטנאל ןורתפכ 

םג ,אסיג ךדיאמ .היטעב ורצונש םייומידה תכרעמ לכ םג םלעית תוימשיטנאה לש 

ידוהיה תימדת :ההז איה תילילשה תוסחייתהה לש אשומה לארשי-ץראב םגו הלוגב 
.רענתהל שי הנממש - "יתולג"ה 

ידוהיה לש ותלילש תא תמלגמ םירירשה תודהי יכ וניאר הכ דע .הלוגה תלילש 

ןמ תוישפנהו תויסיפה ויתונוכתב יתוהמ ןפואב הנושה שדח ידוהי תריצי דצל ,יתולגה 

.ללכב הלוגה תלילשל "יתולג"ה ידוהיה תלילשמ ךילוה ףסונ דעצ קר .ףשי"ה ידוהיה 

לש םינושה םיטביהה םג ךכו םיכובסו םיבכרומ םה הלוגל תינויצה העונתה ןיב םיסחיה 

תוברת רצויה ירבעה לש השיפתה יכ ,ןיוצי .*תינויצה האידיאב הלוגה תלילש ןויער 

.תירבעה תורפסב דאמ תחוורה ,"יגולותימה רבצ"ה לש ותומד תא הדילוה י"אב השדח 

רשאו ,לארשי ־ץראב קר רצוויהל הלכיש ,תקהבומ תירטנצוניתשלפ השיפת יהוז 

תושיפת תריצילו תוירבעו תודהי ןיב טלחומ קותינל האיבה תינוציקה התרוצב 

םיביכרמה תודוסיה דחא תא הווהמ םירירשה תודהי ןויער .(1984 ,טיבש)"תוינענכ" 
.הלא תושיפת 

תוינעזג תורותל הבוגת 

וחתופ הבש םינשה םג ויה תינויצה העונתה לש התחימצ תונש .עזג תורות תוחתפתה 

תונוכתו יגולויב דוחיי תולעב תוצובקל תושונאה תא וקליחש ,עזג תורות הפוריאב 

תונוכתה לעב ,ימשה עזגה לש הירוגטקב וללכוה םידוהיה .יונישל תונתינ ןניאש תוישפנ 
.תודוריה 

לצא ארוקה אצמי אשונה לש קימעמ חותינ .הז רמאמ תרגסמב ונודיי אל הלא םיבכרומ םיסחי 
.1984 ,דייבש !1980 ,עשוהי ;1980 ,רהוז-ןבא 
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ןמפואק םייח 

דחא בטוקב וענ םידוהיה תובוגתשכ ,תידוהיה תוימואלה תא וררוע הלא תופקשה 

תונעזג תריצי ידכ דע ,םצומיא ,ינשה בטוקבו ,םינועיטה לולכמ םע דדומתהל ךרוצב 

ןווכמ "עזג" חנומב וז הפוקתב שומיש לכ אל יכ רוכזל שי ,תאז םע דחי .תידוהי 

"טבש"ו "םואל" "םע" ומכ םיחנומ םע היבוברעב שמשמ הז חנומו ,תינעזג השיפתל 

.(Zimmerman, 1982 :1982 ,גומלא ;1977 ,ןורוד) 

יפ לע ,רומאכ .עזגה תורותל הנעמ םג שי םירירשה תודהי ןויערב .עזגה תורותל הנעמ 

,יונישל תנתינ הניאש ,תיגולויב העפות איה ידוהיה לש ותותיחנ תוינעזגה תושיפתה 

ואדרונ לש ורמאמב .וז הנעט ךירפהל ,רתיה ןיב ,הדעונ ,םירירש תודהי תריציו 

:ןעוט אוה "?םידוהיה ,וניבגל תולמעתהה לש התועמשמ יהמ" 

.תיעבט הנוכתכ ןפוא םושב םהל האב אל (םידוהיה לש)העורגה םתדימע 

ןיב שרפה לכ ןיא הז ןודינב .ינפוג ךוניח רסוח לש האצות אלא איה ןיא 

.(85 :'ב ,1956 ,ואדרונ)"ירא"ה ןיבו ידוהיה 

עבונ רבדה םא טבלתמו ,והבוגב ותביבס ישנאמ לפונ ידוהיה יכ ,םיכסמ ואדרונ 

יכ בושחל תועט יהוז ,הרקמ לכב ךא .םייח יאנת לש תוביסנמ וא עזג לש םיעינממ 

לש דימתמו יתטיש ןומיא ."םינוא רסוחו השלוח םע ההדזמ רתוי ןטק המוק רועיש" 

םילמעתמ ףוסבל ורצי "תופירחו השיפתה תוריהב ,תינחור תוזירז"ב הוולמה םירירשה 

הנוכת איה תיסיפה תותיחנהש ןויערה תא םדוק החדש ,ואדרונ .םינייטצמ םידוהי 

הלוע הלא תונוכתב .םידוהיה לש תוינחורה תולוגסה תא ,תאז תמועל ,ץמיא ,תיעבט 

וכפהי - םיאתמ ןומיא תועצמאב - םידוהיה םג ,ןכלו ,התביבס לע תודהיה 
םה ידוהיה עזגה לש היפרגונתאהו היגולופורתנאה" ,ותנעטל ."םיריהזמ םיאטרופס"ל 

."לילכ טעמכ ורקחנ אל ןיידעש םייעדמ םיפנע 

עזג לש תונייפאמ תונוכת לשו ידוהי עזג לש ומויק ללוש וניא ואדרונ ,ןאכ רומאה יפ לע 

לש תיעזגה תיסיפה םתותיחנ רבדב הנוכנ אלה הנקסמה לע קר אוה חוכיווה .הזכ 

דח הניא ואדרונ לש ותפקשה ןכש ,רתוי תבכרומ היגוסה יכ ,רמול שי ךא .םידוהיה 

אוה םואלה ,היפ לעש) תילרביל-תימואל השיפת אוצמל ןתינ ואדרונ לצא .תיעמשמ 

רשקה ,היפ לעש) תילאטיו-תימואל השיפת דצל (תיטילופ-תיתרבח תופתוש ורקיעב 

.(1988 ,יולה) ,(םייעזג םייגולויב תודוסי לע יונב ימואלה 

ימ ,סוכרמ 'א לש ורמאמ ,"חוכה טרופסו םידוהיה"ב אוצמל ןתינ המוד השיפת 

תורסח ירבעה עזגלש הנומאה" - ותנעטל .הניו חוכהב הקיטלתא ןמאמכ שמישש 
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סירירשה תודהי גשומה לש םיימואלה ויביכרמו ויתודוסי 

רשע ינפל דוע התייה ,ןהל הקוקז הדבכה הקיטלתאהש תודחוימה תויסיפה תולוגסה 

תאזו ,וז הירואית לש התונוכנ יאל תוחכוה איבמ אוה ."תיאדוו תטלחומ םינש 
תרהצומה ותנווכ .םינוש טרופס יפנעב םידוהי םיאטרופס לש םהיגשיה לע ךמתסהב 

,יבכמה)"םלועה ןמ הדיחכהלו םידוהיה תשלוח רבדב הדגאה תא לטבל" איה רמאמב 

 1925*).

תיסיפ תותיחנ לש ןויערה םע תודדומתה םג אוה סיוירשה תודהי ןויערש ןאכמ 
םא םג .תוידוהי תויעזג תונוכת תומייק יכ החנהה ץומיא ךות םנמא ,תידוהי תיגולויב 

תועבונ ולאש ירה תודבוע לע ,הרואכל ,תוססובמ תוינעזגה תוימשיטנאה תונעטה 
,הוול ךירכייה לש ונושלבו ,יונישל איה הפיאשה .תוירוטסיה תוביסנמ וא תועטמ 
ירבע עזג רוציל" שי ,(ימלועה יבכמ אישנ תמיוסמ הפוקתבו) אבכוכ-רב ידסייממ 

.(**1924 ,יבכמה)"דיתעב רדס לעבו אירב 

,םידוהי לש תונוש תובוגת הדילוה םיינעזג תודוסיל תוסחייתהה ,םדוק ןיוצש יפכ ,םלוא 

תא החודכ םירירשה תודהי ןויער לש תיטגולופאה המינל סחייתהל ןתינש יפכ ,ןכלו 

קלחכ ונייהד - ידגנה בטוקה תא אטבמכ םג ותוארל רשפא ,תוינעזגה תונעטה 
.הז עזג תונוילע לש החנהה ךותמ ידוהיה עזגה תא "רפש"ל ץמאמהמ 

ימ תא תנייפאמ םיינעזג תודוסיל תוסחייתהה יכ ,תעדה תא תתל שי ,תאז םע דחי 
.הינמרג ידוהי תא רקיעבו ,הברעמו הפוריא זכרמ ידוהי תא :םהל ףושח היהש 
טרופסה תודוגא תא אל ךא ,הלעמל וניוצש סוכרמו הוול ,ואדרונ תא הקיסעמ איה 

.לארשי-ץראב 

ברק תונוכת חותיפ 

Friedrich)ןהאי גיודול ךירדירפ תינמרגה תולמעתהה יבא חתיפש תולמעתהה תרות 

 Ludwig Jahn) דיתעל רעונה תרשכהל יעצמאכ ברק תונוכת חתפל ,רתיה ןיב ,הדעונ.

אלממכ אלא ,רודיבו יאנפ לש רישכמכ קר אל טרופסה תשיפת (1988 ,קרוש) 
לש השיפתה סיסבב אופא הדמע חוכ םיכירצמה םיימואל םידעיו תומישמ 

טרופסה תודוגא לש ןהיתושיפתב יטננמיא קלח התייהו ,ינרדומה טרופסה תורטמ 
הינמרג ומכ ,תינידמ תואמצעל וא דוחיאל ופאשש ,םימע לש רקיעב - תוימואלה 
ימואלה טרופסה .(לוקוסה)םייבאלסה םימעה ומכו (תינמרגה םילמעתמה תעונת) 

.וז הניחבמ ןפוד אצוי היה אל ידוהיה 

.ה"פרת ,ולסכ * 
.ה"פרת ,ןושח ** 
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ןמפואק םייח 

ןג רזעילא רבכ בתכ תיאבצ הרשכהל ןווכמכ ינפוגה ךוניחה לע .תיאבצ הרשכה 

:ןעט ובש "אבצה תדובע לע" רמאמב הדוהי 

אבצהמ םידקפמ תריכש ידי לע אבצל ונווכלו ינפוגה ךוניחה תא ריבגהל 

וכלי םצראל הנורחאה םתבוח תושעל השודקה העשה אובב ...יקרוטה 

.(363:1986 ,רורד-סיובלא)םמד ךופשל ןוצרב 

.תינויצה ותשיפתב םייזכרמ םיכרע ןהב הארו הרובגלו המיחלל הבר הכרעה הליג ואדרונ 

דוסיב םידמועה םיישיאה ויעינמ תא ואדרונ ףשח "םינטרפסאו םיטולה" ורמאמב 

- :םירירשה תודהיל ותאירק 

הבש ,תימואלה תינמרגה תוברתב האג ,םדאה דובכ ,ידובכב יתייה האג 

לש םיסגלקה תחווצ הרדח םימיה דחאב הנהו .שודגו גופס יתייה 

.ינזאב ומער םידוהיה יפלכ םיסג םילוזלז ,יתדובע רדחל םג תוימשיטנאה 

ימע תא אצמאש ,הוקת אלמ ינאשכ ,הצוחה יתצרפתהו ימוקממ יתקניז 

עצבל ותטלחהב ףיקתו ןכומ אוהשכ ,קשנ-רוגח ויצוביק לכב בלענה 

.תילכתב הזמ הנוש היה יניעל הלגתנש ,הזחמה םלוא ...הרובגו זוע ישעמ 

וללכב ןומהה לבא .רדהנ ץמוא ךותמ וננוגתה םידחא םידדוב םימחול 

.דחפו םינונחת וקיפה ויטבמו החש ותמוק ,תוריקה דיל בנגתה 

:םינטרפסל םיטולהמ םידוהיה תא ךופהל תונויצה לש הדעי 

ינויצ תויהל יכ ...תידוהי-תינויצ הלוגס םויכ יהוז וילע וא - ןגמה םע 

.(127-126:1956 ,ואדרונ)םחול תויהל לכמ רתויו לכ םדוק ושוריפ 

,רתיה ןיב ,ןייצ ,1900-ב אגכוכ רב תדוגא לש ןותיעב ואדרונ םסרפש ףסונ רמאמב 

.(81:1979 ,ירמזו ליג)"ןודיכה שערל םיקחושה המחלמה ידומל םידוהיה" תא לאידיאכ 

ישישה סרגנוקב םידוהיה םילמעתמה תדוגא ימיקמ תא ךריבש ,רמייהנדוב סקמ 

תבוחו תעמשמ שוח ילעב םיצימאו םיאירב םיקזח סירבג"ב ךרוצה לע רביד ,1903-ב 

תרטמל יאבצ חוכ םיקהל ול עיצה ובש - לצרהל ריכזת שיגה אוה וז חורבו ,"תונמאנ 

.(85-84:1982 ,גומלא)תיאבצ תולחנתה 

תושכרנה תויאבצה תונוכתה לע שגד ."תוישפנ" תונוכת לומ "תוינחור" תונוכת 

ןואטיבב ומסרופש םירמאמ ינשב רנזיולק ףסוי לצא אוצמל ןתינ תיביטרופס תוליעפב 

,תוינחור תונוכת ןיב ןיחבמ אוה "םישדח םידוהי" םהבש ןושארב .יבכמה 
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תודהיהמ קלח ןהש ,תוישפנ תונוכת ןיבו "ןשיה ידוהי"ה תא תונייפאמה 
לש שפנה תוחוכ תא םינסרמו םימלובה" תוחוכה םתוא ןה תוינחורה תונוכתה .השדחה 

םפקתב תולגתהל הוואתהו רציה תא םיללוכש ,הלא תוחוכל םינתונ םניאו םדאה 

תורצויה תונוכתה תא רקיעב הנומ רנזיולק תוישפנ תונוכת ןתוא ןיב ."םאולמבו 

הלא תונוכת "תעדה לע הדימעה ,הדמתהה ,ץמואה ,הרובגה תודימ" :תויאבצ תויונמוימ 

,תוילארשיה תויאבצה תויורדתסהה ,"םירמושה" ,םיימצעה םיניגמה" לצא אצומ אוה 

.(*1924 ,יבכמה)"דועו םיירבעה "םיפוצ"ה ,םיירבעה "םילמעתמ"ה 

רחאל הנש יצחכ םסרופ ,ירבעה רעונה לא בתכמכ גצומה ,"םיקזח ויה" ינשה רמאמה 

,שלח ףוג לש רצות ןהש חורה תונוכת תא רנזיולק שיגדמ ןאכ .(1929)ט"פרת תוערואמ 

:קזח ףוגמ תועבונה שפנה תונוכת תמועל 

הדמתה ,תומיענ יא ינפמ דחפ יא ,םירוסיח תלבק ,תוקפאתהה ,תונלבסה 

יאו תונכ ,הרשי חורו הפוקז המוק ,הרכה ךותמ תעמשמ ,דחא ןויערב 

.ףיפרו שושת ףוגב תויוצמ ןניא ולא לכ ...תויעצמא 

- תונרשפהו תונרתווה ,תימצעה הלפשההו תוענכהה ,תינחורה תונדחפה 

תופיפר איה התאצותש תינפוג תושישת ךותמ :דחא רוקממ תואב ןלוכ 

.(1930 ,יבכמה)תישפנ 

וז איה האירבה שפנה .אירבה ףוגב האירבה שפנה לש תונשרפ אלא ןאכ ןיא 

תא רצוי אירבה ףוגה קר .סחול לש תועמשמב רוביג תויהל 0דאל תרשפאמה 
חוכ םע דחיב חוכה חורל :הזה סויכ םיכירצ ונא הרובג חורל" - ןכש ,תוישפנה תונוכתה 

."חורה 

.הלוגבו לארשי-ץראב הנוש יפוא תויאבצה ןויערל םג .לארשי־ץרא תמועל הלוגה 

ידוהי :ישעמה רושימבו ,דיתעב םחול םע תריצי לש ןוזח ,שפנ תאשמ יהוז - הלוגב 

יבכמ םיקהש הנגהה ןוגרא תמגודכ ,תימשיטנא תונוירב לומ ושפנ לע דומעל לגוסמה 

לש היצזיטרקנוק תמייק לארשי-ץראב וליאו ,(1973 ,םולבלגו ףולא) 1918 תנשב השרו 

טרופסה תודוגא .לעופב אבצו םחול תריצי אלא ,דיתעב םחול לש האדיא ןיא :ןוזחה 

ןוגרא לש ודיקפת היה ,המגודל הזכו ,תינוחטיב תוליעפל הווסמכ תובר םימעפ ושמיש 

רישכהל דעונש יעצמא היה ינפוגה ךוניחה .(1956 ,רוניד) 1920 תוערואמב םילשוריב יבכמ 

,ואדרונ ירבדב :רנזיולק לש הלא תמועל ואדרונ ירבדב תוארל ןתינ הז לדבה .םחול 

.ד"פרת ,ולסכ 
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ןמפואק םייח 

ביגמ וניאש ,חורה לפשו הכומה ידוהיל הזתיטנא אוה םחולה ידוהיה ,הלעמל ואבוהש 

ותמוקש ,ומצע ואדרונ לש ויוואמל יוטיב ילוא ךכב שיו) "םימשיטנאה םיסגלק"ל 

קר יכ בתכ ומצע אוהו ,רביד וילעש לאידיאל רומג דוגינב הדמע ותוינוציחו הכומנה 

ןיב היה ומצע ואדרונ םגש ,הארנ .םהיניב ומצע ןייצמ וניא אוהשכ ־ וננוגתה םידיחי 

,רנזיולק .(...»דחפו םינונחת וקיפה ויטבמו החש ותמוק ,תוריקה דיל בנגתה''ש ןומהה 

תושפתנה תוינחורל דוגינב - תוישפנ תונוכת לעב "שדח" ידוהי לע רבדמ ,רומאכ 

לש ,םיניגמ לש תודוגאה לצא אצומ אוה ןתואש ,תויאבצ תונוכת ןהבו - תוילילשכ 

.לארשי-ץראב ומקש םילמעתמ לשו םירמוש 

תויטנמור תושיפת לש יוטיב 

רבעל הרזח םג ותועמשמ ,םירירש תודהי חנומה .םיירוטסיה םיוואמ לש אשומ 

תריצי קר ןאכ ןיא ."הדובא''ה הלמה תא ואדרונ ףיסוה הז חנומ תרדגהל רבכ .קוחרה 

ןיא ,רבעה .רבעב רבכ םייק היהש המל הרזה לש ךילהת אלא ,השדח תודהי 

יאורהה רבעה אלא ,רענתהל םישקבמ ונממש ,"יתולג"ה וא בורקה הז :ותועמשמ 

,םיטפושה תופוקת ,ותמדא לע בשי םעהש תופוקתב רצונש ,המואה ירוביג לש םודקה 

.ינשה תיבהו ןושארה תיבה 

ברקב הררשש ,תינמרגה תיטסיציטנמורה השיגב תבלתשמ יאורהה רבעל וז הרזח 

םיכרעה רומישב הלגד וז השיפת .20-ה האמה תליחתבו 19-ה האמה ךשמב םיליכשמה 

.המחלמ םשל המחלמהו םדל הוואתה ,ברקה תלומה ,רעיה לש םימודקה םינוטבטה 
תישגרה היווחהו שגרה יפ לע דדמנ םלועהש איה םזיציטנמורה לש תיסיסבה החנהה 

תוינתלכש תושיג לטבל ףואשל שי ךכ םושמו ,(ללכ־ךרדב ,םירוביגה לצא םיררועתמה) 

תורמל ךא ,םזילאנויצרב לגד ,ואדרונ תמגודכ ,יסופיטה ידוהיה ליכשמה .תוילאנויצרו 

הפילחמ תידוהיה תימואלה השיגה ,השעמל .תויטנמור תושיגמ םג עפשוהו ךשמנ תאז 

:םיישגר םיגשומב דדמנ ומצע רבעהשכ ,ידוהיה רבעה ירוביגב םינוטבטה םירוביגה תא 

תוישפנה םהיתודמעבו םהייוואמב התופקתשה אלא ,איהש יפכ הירוטסיהה אל 

לש םסרופמה ומואנב רבכ יוטיב ידיל האב תיטנמורה השיפתה .הפוקתה ינב לש 

קפרתמ ואדרונ .םירירשה תודהי גשומה תא עבט ובש ,ינשה ינויצה סרגנוקב ואדרונ 

:דוהאה ורוביג לע םש רבכ 

ותוא בישחהל םילוכי םילקנה החלצהה יצירעמ קרש ־ לודגה אבכוכ-רב 

.(117:1956 ,ואדרונ)םיריהזמה םיאנומשחה תא רשאמ תוחפ 
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םירירשה תודהי גשומה לש םיימואלה ויביכרמו ויתודוסי 

:בתוכ אוה רחא רמאמב ךכל המודבו 

ידומל םידוהיה לש הנורחאה תירוטסיהה תומלגתהה אוה אבכוכ־רב 

יבאת תא■ הלגמ אבכוכ-רב לש רגתה תאירקל תונעיהה ...המחלמה 

(88:1979 ,ירמזו ליג) ....םילמעתמל הומכ ןיאמ המיאתמ וז הנוכת .דובכה 

לש ויתונויער תיצמת איה ירוטסיהה רבעל הביש ןיבו שדח ידוהי ןיב ,חוכ ןיב הקיזה 

תואמגוד ףוצר "םישדח םידוהי" רנזיולק לש ורמאמ .ליעל ורכזוהש םירמאמב רנזיולק 

רבעה ירוביג לש (תוינחורהמ לידבהל)"תוישפנה תולעמ"ה תא תואטבמה תוירוטסיה 

םיבכמה תא רקיעב סנ לע אשונ "םיקזח ויה" ורמאמ םג ךכ .הווהה תלועפל יוצר םגדכ 

טרופסה" התרתוכש םירמאמ תרדס איה תפסונ תינייפוא המגוד .יוקיחל םגדכ 
ירבעה .(14/2/29 ,18/1/29 ,4/1/29 ץראה ,ינלופ-קלופ .מ)"םירבעה ייחב המחלמהו 

לצא ינחוכה דממה תא םיחיכומ םירמאמהו ;"חוכל הצרעה רודח"כ םהב גצומ םודקה 

.(יוכו הציר ,תוקבאיה)יביטרופס יפוא תשבולה תוליעפב ךורכה ,המואה תובא 

ןיא .תוידוהיה טרופסה תודוגא תא םג תוארל ןתינ וז חורב .טרופסה תורוגא תומש 

ומואנ תובקעב המקוהש ,הנושארה .רבעה ירוביג לש תומש ואשנש ןהש ,הרקמ הז 

ואשנ ןכמ רחאלו ,"אבכוכ-רב" ףדעומה ורוביג תא הצמיא ,ינשה סרגנוקב ואדרונ לש 

,הרקמב אלו ץמואש ,יבכמ רקיעבו ארויג רב ,ןועדג ,ןושמש ומכ תומש תונוש תודוגא 

,רוביג דרומב רבודמ ,לכה תולככ ־ טרופסה תודוגא לש תימלועה תורדתסהה לש המשכ 

!רבעב תידוהי תואמצע לש התמוקת דסיימ 

הלוגב הנוש יפוא איה ףא השבל תיטנמורה השיגה .הלוגה תמועל לארשי־ץרא 

תועצמאבו תורפסה ךרד הרצונ תיטנמורה השוחתה הלוגבש דועב :לארשי-ץראבו 

תיטנמורה השוחתה לארשי ץראבש ירה ,תידוהיה תואיצמל הביבסה יחנומ םוגרת 

םירוביגה ולעפ םהבש םיפונה םע שגפמ רצונ לארשי-ץראב :תיעצמא יתלב איה 

ץראה יבשות וליפאש םג ןאכמו ,םירירשה תודהי לש שפנה תאשמ תא םישמשמה 

םידוהיה ,ץראה יבשות לש םתומד ינבכ הילא םיאבה יניעב םירייטצמ םימייקה 

היילעה תפוקתב םקוהש ,לאלצב תונמאל רפסה תיב ירויצ ,המגודל ךכ .םימודקה 

אל .(1986 ,רורד־סיובלא)קהבומ יחרזמ ןונגסב המואה תובא תויומד תא ובציע ,היינשה 

ינבכ םיארנהו םישובלה ,רמושה ישנא תונומתב וז השדח תימדת אוצמל אופא עיתפמ 

קר אוצמל שי התואש וז השיפתל ףסונ בלש .(1957 ,'חאו יבצ־ןב) רבד לכל חרזמה 

םג תיטנתואה םתרוצב לוכיבכ ורתונש ,רבעה ידוהי ירחא שופיחה אוה לארשי-ץראב 

,םייחרזמה םידוהיה ,ןמית ידוהי םיתיעל ושפתנ ךכ .תולגה יילוחב תוקבדיה אלל הווהב 
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ןמפואק ובייח 

םה הלא םידוהי ."םייתימא"ו םירוביג ,המחלמ ידמולמ םידוהיכ ,םישאלפה ףאו 

תודהי" ןויער אשונ ,רומאכ ,ףסכנ וילאש ,קזחה "רבעה-ידוהי" תומדל רתויב םיבורקה 

.(1986 ,רורד-סיובלא)"םירירשה 

עגטלו המדאל רשק 

הנושה שדח ידוהי תריציו ידוהיה יפואה יוניש התועמשמ ,םירירש לש תודהי םא 

המדאה תדובעלו עבטל הבישל רושק הז יוגישמ קלחש ירה ,יתולגה ידוהיהמ 

ותמדא תא דבועה ,ירצי ,ינושאר ,ימשג ידוהי אוה יוצרה שדחה ידוהיה .לארשי־ץראב 

האור אלא ,עבטל רכונמ וניא אוה יתולגה ידוהיל דוגינבו ,וביבס עבטה תא בטיה ריכמ 

יומיד דוע - "ליפט"ה ידוהיה לש יומידהמ הנושה םדא והז .ותייווהמ ינאגרוא קלח וב 

,רצוי ,דבוע םדא אלא - תימשיטנאה תורפסהמ ובאש תונויצה היתובקעבו הלכשההש 

הלכשהה תעונת לש הפיאשב םיצוענ הז ןויער לש ויתורוקמ .ררחושמו ישפוח 

הברקו רפכ ייחל הבישו המדאה תדובע תועצמאב םידוהיה לש היצזיביטקודורפל 
םתוא המיאתהו ולא םיינויער תודוסי הצמיא תידוהיה תימואלה תוגהה .עבטל 

לארשי־ץראב תובשייתהה לש סותאה תא החפיט ךכבו ,תילארשי-ץראה תואיצמל 

.(1983 ,ןייטשדלוג) 

לצא רבכ םיאצומ ונא ידוהיה לש תישרושה תומדל הצרעה .עבטל הרזחו תוישרוש 

וינפ תא ומדיקש םיסוסה יבכורל ותכרעה תא עיבמ אוה תונוש תויונמדזהב .לצרה 

:1898-ב לארשי-ץראב ורוקיב תעב תובוחרב 

םהיסוס לע םיאבו םירהוד תובוחר לש םירוחבה תא םיאור םתאשכ 

.רבעשל םירורפגה ירכומ תא דוע םכל ריכזמה רבד םוש ןיא םייברעה 

לכב םידוהיה לש םהיניע דגנל גיצהל ךירצ הלאה תויומדה תא םצעב 

.(343-342 :יא ,1961 ,ןייב ךותב ,לצרה)ולוכ םלועה 

- ותבכרמל ביבסמ ובכרש ,הלא םיריעצ לע תולעפתהב רפסמ אוה רחא םוקמב 

ברעמב וסלה-יבכור ולע ונביל לעו ,תיברע היסטנפ ןיעמ םיריהמה םהיסוס לע וארה"ו 

לע ןיקצומ ואיל רבדמ המודבו .(111 :ה ,1934 ,לצרה יבתכ רחבמ)"הקירמא לש יארפה 

העפשה םיעיפשמ וטיגהמ םיקוחרה רפכה ייח .תולגה לועמ ירמגל ישפוחה ריעצה רודה" 

ףוג יליגרתב הבר תוזירז" :תינפוג הייחת םלצא תרכינש םירכיאה לע ןכו ,"האירבמ 

.(46 :1939 ,ןייב)"הלוגה ידוהי לצא ןיטולחל אוצמל ןיאש המ ,הייריב ,הביכרב לשמל 
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םירירשה תודהי גשומה לש םיימואלה ויביכרמו ויתודוסי 

חותיפו ףוגה קוזיח" תא תורטמה תחאכ ןייצ ,ךוניחה תורטמ לע רבדמה ןיקתיו ףסוי 

.(95:1961 ,טחוש)"עבטה תבהא 

.ח.י .המדאה תדובע אוה עבטלו המדאל רשקה לש ףסונ טביה .המדאה תדובע 

:בתוכ יקצינבד 

םידוהי תחת ...םינבה לש םפוג ירבש תא אפרת רשא המדאה תדובע 

,חוכ יאלמו םילודג םישנא לדגת ...םיקומצו םישוחכ םילדלודמ םינטק 
.(80-79:1982 ,גומלא)םיננערו םינשד 

םיקנופמו םישולח םללכב םה" :הלוגב םידוהיהש ךכ לע בולוקוס רביד המוד חורב 
תוכאלמה ילעב תא םילעופה תא ,המדאה ידבוע תא םהיניב ואצמי אל םה .טעמ 
םע השדח תוגוודזה ךותמ" :םישדחה םייחה תא שיגדה אוה "ךרוצ לכל תונושה 

- טטושל ,תוחשל ,ץורל ,בוכרל" :םיעדויה ץראה יריעצמ ותובהלתה תא עיבהו "המדאה 

.(24/4/1914 ,ריעצה לעופה)"!לוחזל - םיעדוי םניא דחא רבד קר 

- תחאה יפ לע :תויועמשמ יתש םירירשה תודהי ןויערל המדאה תדובע ןיב רשקל 

ידוהי תריציל יעצמא איה המדאה תדובע - ליעל יקצינבר ירבדב יוטיב ידיל האבש 

ידוהי תריצי :הכופה איה היינשה תועמשמה ,תאז תמועל .םירירש לש ידוהי ,שדח 

יבכמה ירבחל הנפ ןיקשיסוא םחנמ .המדא דבוע תריציל יעצמא איה םירירש לש 
ךא "...םהירירשו ונמע ינב תופוג תא לשחלו קזחל םכילע םתלבק" :ורמאב הינמרגב 

ידידי אופא םכילע" - עקרקל הבישב הוולמ הניא םא ךרע ,וירבדל ,ןיא םירירשה קוזיחל 

,יבכמה) "ותמדא תא םג ול בישהל ונמע לש תינפוגה היחתב םיקסועה םיריעצה 
 1925*).

:הוול ךירנייה בתכ המוד חורב םירבד 

רשא ,תילארשיה ונתמואמ רתוי ינפוג ךוניחל הקוקזה המוא ךל ןיאו 
היחתה תשרוד ןכל .עבטה םע בורק רשק לכמ הקחר םינשב תואמ 
לא תיעבטה הברקה תא רוצילו בושל ידכב .ףוגה תיחת תא םג ...תירבעה 

םעל תוירק בשויה ונמעמ בושחו לודג קלח ךופהל ךירצ תדלומה עקרק 
רשא תיתולמעתהה העונתה הניה תיחרכה וז הרטמלו ותמדא דבוע ירפכ 

ןכשמל ירבעה שיאה לש ופוג תא רישכתו ...םידוהיה ינומה תא עזעזת 

.(**1924 ,יבכמה)האירב שפנל קזח 

.ה"פרת ,ולסכ 
.ה''פרת ,ןושח 
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ןמפואק םייח 

.לארשי-ץרא תא דחיימ עבטלו המדאל רשק לש הז דוסי .לארשי-ץראל הלוגה ץג 

ץראב .תינוריעה תוברתהמ החירב לש יטנמור דוסי היה הלוגב "עבטל הבישה" ןויערל 

ןיא תאז םא ךא .ישרושו יעבט ידוהי רוציל ידכ תדלומה עקרקל הביש יהוז לארשי 

,ףסונ בלש איה "תדלומה עקרק" :םילדבנ םיינויער תודוסי םניא ולאש ךכמ םלעתהל 

,הינמרגב זא יחש ,הוול ךירעה לש וירבד .ללכב עבטל הביש לש ןויערל ,יטרקנוק 

עבטה םע רשק הל היה אלש המוא לע רבדמ אוה וירבד תליחתב :בטיה תאז םיאטבמ 

תיעבטה הברק"ל וירבד תא ןווכמ אוה ךשמהב קרו ,ינפוגה הכוניחב הקול איה ןכלו 

!"תדלומה עקרקל 

תימואל תודחא 

עפומב רבודמ םא ןיבו תיתורחת הצובקב רבודמ םא ןיב ,דכלמ םרוג םייק טרופסב 

תעמשמ ,העונת תודיחא ,תווצ חור לש חופיט ןאכ םימייקתמ .תיתצובק תולמעתה לש 

לש וסויג .הצובקב דיחיה לש דמעמלו עקרל תוסחייתה אלל ,עוציבב ללכה תופתתשהו 

.השוביג תאו התודחא תא חפטל 0ג דעונ המואה תורישל טרופסה 

אוצמל ןתינ יביטרופסה קוסיעב םייקה תודחאה לש דממה תא .ידוהיה יפואה ןוקית 

.םדוק ןיוצש "?םידוהיה ,וניבגל תולמעתהה לש התועמשמ יהמ" ואדרונ לש ורמאמב 

םעה לש דחוימה ויפוא חכונ תיתועמשמ תולמעתהה לש תדכלמה התובישח ,וירבדל 
:ידוהיה 

םינוש םידיחי לש תידדה תולגתסה ,תירבג תעמשמ תדמלמ תולמעתהה 

תילכת םשל ,הדפקהו דוכיל ךותמ ,םיצמאמ הברה לש ףותיש ,הזל הז 

םידוהיה ,ונליבשב יכוניחה הכרע דוחיב אוה לודג ךכ םושמו .הדיחי תחא 

ריכהל בוריסהו ףרועה תוישק ,תונשקעה - אוה רתויב לודגה וניוקילש 

ודוקיפל םיפופכ תויהל דוחיבו ,ונלש עזגה ןב אוהש ,ונתימע לש וכרעב 

.(82 :א ,1956 ,ואדרונ) 

לכ תופתתשהל ,רומאכ ,האיבמ תיביטרופסה תוקסעתהה .םיידמעמ םירעפ לוטיב 

הז ילאיצוס דממל תוסחייתה .ידמעמהו יתרבחה ועקרל תוסחייתה אלל ,עוציבב טרפ 

תודוא םירוביגה דחא לאוש ,דנליונטלא ורפסב .לצרה לצא אוצמל ןתינ תודחא לש 

רוביג .לגרודכו טקירקב םירענהו סינטב תורענה :םיילגנא םיקחשמב םיקחשמה םידלי 

םיינשהש הבושתה .םירישע ינבב רבודמ יכ רבוסו ,האנה םתשובלת לע המת ףסונ 

ונוזח יפ לע ,תיפוטואה תידוהיה הרבחה לש ינויוושה יפואה לע ןה הדיעמ םילבקמ 
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םירירשה תודהי גשומה לש םיימואלה ויביכרמו ויתודוסי 

םירעפ תעינמ לש תועמשמב) יחאמ םרמצ טרופסה לש ומוקמ לע ןהו ,לצרה לש 
:(םייתרבח 

אלו תשובלתב אל ,לדבה לכ רפסה תיבב ןיא .תורדשה לכמ םידלי וללה 
....םלוכל םיוש םיאנתה לבא ונלטב אל תורחתהה תא ...רחא רבד םושב 

םינהנ םידליה ןיא ...ףוסב אל לבא ,םיווש תויהל לכה םיכירצ הלחתהב 

םהיקסע ןוועב םישנענ םה ןיאו םהיתובא לש םיבוטה םיקסעה תוכזב 

.(273-272 :ג ,1934 ,לצרה)םיערה 

דוכילו תודחא לש יעצמאכ טרופסה לש ףסונ דממ .תודהיל םיריעצ בוריקל םיעצמא 

ללגב ,וירבדל ."יבכמ" תואישנ רבח ,דלפנזור רדנסכלא לש רמאמב אוצמל ןתינ 

הקיז אלל םיבר םיריעצ היתורוש לא יבכמ תעונת הפריצ תיביטרופסה התוליעפ 

."תודהיה ןמ וקחרתהש ,םישנא לש םיפלאו םיפלא ידוהיה םעל הבישה" - ךכו ,תימואל 

.וז הרטמ םישגהל ,רתיה ןיב ,דעונ היבכמה ןויער (*1930 ,יבכמה) 

טרופסב קוסיעה .הלוגב תיביטרופסה תוליעפה לש התובישחל עגונב יזכרמ ןועיט והז 

םיריעצל תבאוש ןבא הוויה (יבכמב םירומא םירבדה רקיעבו) תידוהיה הדוגאב 

תוליעפב םג קסע ידוהיה ןודעומה ."המשל ואב המשל אלש ךותמ"ש ,םיבר םידוהי 

לע .םיוסמ יטילופ םרז ןווכמב שיגדמ וניאש יללכ יפוא תאשונ וזשכ ,תימואל תיתוברת 

- תוידוהי-אלה תודוגאב תוימשיטנאה עקר לע םיתעלו הלוגב ידוהיה יומידה לש עקרה 

םבריקו תימואל הריווא ויאבל קינעהש ,ידוהי טרופס ןודעומל תופרטצהב בר םסק היה 

.םיינויצ תונויערל 

לש תואיצמב .לארשי-ץראב טעמכ םייק וניא טרופסה תדוגא לש התוליעפב הז טביה 

תויטילופ תומישמ תילארשי-ץראה תיביטרופסה הדוגאל ,התווהתהב המשגהה 

.תודהיל הריזחמה תרגסמכ רתוי ןרוצ הב ןיא ןא ,תורחאו תוינוחטיב 

ףא הזב הז םיכורכה םידחא םיביכרמ ליכמ םירירשה תודהי ןויער יכ רמאיי ,םוכיסל 

דעיה ,לארשי-ץראבו הלוגב דימת תוהז ןניא גשומה לש תונושה תויועמשמהש יפ לע 

,המדאלו עבטל רושקו ישרוש ,םחולו קזח ידוהי רוציל איה הרטמה :ההז רבד לש ופוסב 

דמוע אוהו ,לארשי-ץראב לארשי-סע לש המודקה הרובגה תא ותוישיאב שדחמה 

ול וסחויש - תומודמה וא תויתימאה - תונוכתה לולכמ לע "יתולג"ה ידוהיל רומג דוגינב 

.המואה לש התודחאל המורת הווהמ טרופסב וקוסיע םצעו ,םימשיטנאה ידי לע 

.ץ"רת ,ןסינ * 

1996 - ו"נשת 3 תרבוח ,ג ךרכ ,העונמב 

 275

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 09:43:20 UTC������������� 

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



ןמפואק םייח 

טרופסל דסממה לש יוכינה 

טרופסל םיימואלה תודסומה תושידא 

תורדתסהכ יבכמה תמקהו םירירשה תודהי לש ןויערה ץומיא .הגהגהה תודסומ 

דיקפת טרופסה תודוגאלשכ ,טרופסה תושרתשה לש םשור ,הרואכל ,םירצוי תימלוע 

זכרמב תודוגאל המודב ,תוצופתב ףאו לארשי-ץראב תימואלה הייחתה ךילהתב יזכרמ 

לש תוהדזהה אשומ ,(יכ'צה םעה לש תולמעתהה תעונת) לוקוסה רקיעבו הפוריא 
.יבכמה 

ילארשי-ץראה טרופסהו טרפב יבכמה .ןיטולחל הנוש היה בצמה - רבד לש ותימאל 

םנמא לח המ רופיש .םימרוגה לכמ שידאו רכונמ סחימ ןמז ךרואל ולבס ללכב 

תיביטרופסה תוליעפל סחיב םיכרע יונישמ עבונ וניא אוה סג ךא ,םישולשה תונשב 

םיינוחטיבו םייטילופ םיכרצל טרופסה תודוגאב שומישה םצעמ רתוי אלא ,המצע 

.(1973 ,ןרוא) 

תודסומה .טרופסה ינוגרא לש םה םיימואלה תודסומה תושידא לע םידיעמה תורוקמה 

ודיעה אל םלועמ (תיללכה תורדתסהה ,ימואלה דעווה ,תינויצה תורדתסהה)םיימואלה 

תמייק התייה תאזה תושידאה ,ונתכרעהל ךא .םתוינידמ םנמא התייה וז יכ ,םמצע לע 

,טעומ יפסכ עויס יבכמל וקינעה בושייה לש תודסומהו תינויצה תורדתסהה .תואיצמב 

ץרתל ןתינ סא ףא .תונושארה ויתונשב לעופה תא החפיט אל םג תיללכה תורדתסההו 

תופידעה רדסב טרופסה לש ךומנה סוקמל תודע ךכב שי - םיבאשמ רסוחב תאז 
תורדתסהה לש לעופה דעווה לש תוליעפה חודב איה תובר ינמ תחא המגוד .ימואלה 

:(1926)ו"פרת תנשל יבכמ לש תיצראה 

לכב רעונה ייחב בושח הכ םוקמ תספותה תולמעתההו טרופסה תעונת 

תא שופתל קדצב הכירצ התייה י"אב יבכמה לגד תחת תזכורמה ,םלועה 

הזה רבדה ןיא השעמל .ץראב רעונה ייחב ליעפ יכהו ןושארה םוקמה 

תא שיגרי רעונה בורש ילאידיא בצממ דאמ םיקוחר ונא הברדא .סויכ 

.ינפוגה ךוניחב שיש הלודגה תלעותה תא ךירעיו טרופסה לש ותובישח 

שארב םידמועה םיגוסה םתוא ןיב םגש הדבועה רתויב איה הביצעמו 

םעה תואירב יניינע תלהנהש הלא ןיב טרפב ,ץראב תימואלה ונתדובע 

ךוניח לש הברה תוציחנהו תובישחה תא םיניבמ םניא ,םהידיב הדקפוה 

וננובאדל םיאצמנ ונא הז ןבומב .לארשי-ץראב אירב רוד תריציב ינפוג 

.(*1926 ,יבכמה)הנש 30 ינפל ילוא םייק היהש בצמב 

.ו"פרת ,ולסכ 
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םירירשה תודהי גשומה לש םיימואלה ויביכרמו ויתודוסי 

ךוניחה לש ומוקמב םג יוטיב ידיל אב טרופסל סחיה .רפסה יתבב ינפוגה ךוניחה 

רבכ םיישקב הלקתנ רפסה יתבל ינפוגה ךוניחה לש ותסנכה .ךוניחה תכרעמב ינפוגה 

,ךוניחה תקלחמ תמקהו ץראב ירבעה ךוניחה תודסמתה רחאל םג .םינושארה םיבלשב 

םירישכמב רסוח היה ,ןטק היה םירומה רפסמ .ינפוגה ךוניחה לש וקלח רפש אל 

תועשה רפסמו רפסה יתב לכב הבוח עוצקמכ הגהנוה אל תולמעתהה ,תומלואבו 

הטלחההו 1939-ב קר הגהנוה תינפוג תוברתל הקלחמה .טעומ היה הז עוצקמל הצקוהש 

- ינפוגה ךוניחל םירומ תרשכהל רפס תיכ םיקהל (הנידמה םוק רחאל קר המשויש). 

.(1987 ,ןומיס ;1953 ,ירשנ ;1986 ,רורד-סיובלא)1944-ב קר הלבקתה 

ךא ,טרופסל הכורא הפוקת השידא התייה תימויה תונותיעה ףא .תימויה תונותיעה 

.םירשעה תונש ףוסמ תמדוקה התוסחייתה תא התנישו תיסחי תוחיתפ התליג איה 

הבר הדימב .עובק ןפואב אל יכ םא - טרופס ירודמ עיפוהל ולחה תימויה תונותיעב 

המב תונותיעב וארש ,טרופסה תודוגאל תירב תלעבו רפוש שמשל תונותיעה הלחה 

,יבכמה !31/7/29 ,ץראה)ירבעה טרופסל דסממה לש סחיה יפלכ תרוקיבה תחטהל 

 1930*).

טרופסל םיימואלה תורסומה סחיל תוביסה 

תודהי ןויערל רתוי ישעמ יוטיב ןתינ אל עודמ :הלאשה תשקבתמ ליעל רומאה לכמ 

לש תונויערה שומימב ליבומ םרוג היה אל ילארשי-ץראה טרופסה עודמו ז םירירשה 

הכ תודוסי םימולג הז ןויערב ,וניארש יפכ ,םא זתידוהיה תימואלה הייחתה תעונת 

'םיילושב טרופסה רתונ עודמ ,תינויצה העונתה לש םייזכרמ 

ןיוצש יפכש רמול שי תאז םע .טרופסל הז סחי לש תוירשפאה תוביסל סחייתנ ןלהל 

יכ ןאכמ .טרופסל םתושידא לע ודיעה אל םמצע םיימואלה תודסומה ,ליעל 
.הכרעה לעו חותינ לע רתוי הנססבתת וניתונקסמ 

ןויער םנמא היה םירירשה תודהי לש ןויערה !טרופס קר אל ־ םירירשה תודהי 

קוסיעה ידי לע ףוגה תוברת חופיטמ רתוי הברה הבחר תועמשמ לביקש אלא ,יזכרמ 

תלילש ,ללכב ינויצה סותאהמ יתוהמ קלח םה הז ןויער םיביכרמה תודוסיה .טרופסב 

רושקה ישרושו שדח ידוהי תריצי ,םיימשיטנא םייומידמ תוררחתשה ,יתולגה יומידה 

.ץ"רת ,רדא * 
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ןמפואק םייח 

לש תונויערה .הזב אצויכו תידוהי תויאבצ תוחפטמה תונוכת תריצי ,עבטלו המדאל 

לש ולאל םיהז םיביכרמ םכותב םה ףא םימלגמ הדובעה שוביכו הרימשה שוביכ 

הדובע ,ירבע ןגמ חוכ תריצי ,"תוליפט"ב המחלמה ,המדאל רשקה :םירירשה תודהי 

הדובעב ומשגתי הלא תונויער .רכו ינתלכשה ידוהיל דגונמה ישרושו קזח ידוהי תרצויה 

חופיט לע שגדה תמיש .(1984• ,גומלא)"תד"ל הדובעה תכיפה ידכ דע ,תימוי-סויה 

הדימב םידמגמ םירירש תודהי רוציל הרטמב ,דבלב ינפוג ךוניחו טרופט תודוגא 
.הז גשומ םיביכרמה תודוטיה תא הבר 

.ד.א ,"הדובעה תד" לש ןויערה יבאל בשחנש ימ לצא אוצמל ןתינ ךכל תינוציק המגוד 

לש ןויערל הריתסב טרופסב תוקסעתהה ןויער תא ןודרוג דימעה יבכמל בתכמב .ןודרוג 

:םימעב תוימואל טרופס תועונתל תוותשהל ןיא ,וירבד יפ לע .הדובעה שוביכ 

טרופסלו תולמעתהל תויורדתסה ןנשי םירחא םימע ברקב יכ ינא עדוי 

ונל שיה זונל שי המו םע שי ....םירחאל לבא ...הברה תושוע םירמוא ,ןהו 

ונילעופ'ל הווקנ וא רחא םע ינב בוש !...ונירכיא ויהי ימו ...!םירכיא 
...ודבעיו ואובי םהש תוסגה םיידיה ,םיקזחה םירירשה ילעב ,'םייעבטה 

הנכה רותב וא הדובעל המלשה רותב טרופסו תולמעתה ןיבמ יתייה ינא 
רותב וא תימואל העונת רותב דבלב טרופסו תולמעתה לבא .הדובעל 

,דובעל הבוחה תרכה ידיל וב םיאשונה תא םלועל איבי אלש ,דחוימ םרז 

.(8/2/1926 ,רבד) ...השק הכ בצמב םיאצמנ ונחנאש העשב 

קר אל ,רבד לש ופוסב .טרופסל תינייפוא השיג הבר הדימב םיפקשמ ןורדוג ירבד 

תודהיב םימולגה םיינויערה תודוסיה תא םישגהל ודעונ ידוהיהו ילארשי-ץראה טרופסה 

סיסבכ ימואלה יגולואידיאה דממה תא ושיגדה טרופסה תודוגא ,םנמא .םירירשה 

יעצמאכ םירחאה יניעב ןהו ןהילא םיפרטצמה יניעב ןה ושפתנ ןה תחא אל ךא ,ומויקל 

אלו ,"רודיב" תוקפסמש ימכ "תילוש"ה ןתובישח םג ןאכמו ,דבלב יאנפ תוברת לש 
.םיימואל םידעי תואלממש ימכ 

רשאמ רתוי בחר דממ םירירשה תודהי ןויער לביק תילארשי־ץראה תואיצמב 

םירירשה תודהי לש םיינויערה תודוסיה לש םכרע הלע ןכלו .אדירג טרופסב קוסיע 

תודוגא לש ונרקב תוחיפ לח ןמזב וב ךא ,תינויצה היישעב םייזכרמ םיסותא םיווהמה 

.הז ןויער םישגהל ודעונש טרופסה 

חרזממ ואב ,תינויצה הגהנהה םג ומכ ,לארשי-ץראל םילועה בור .הגהנהה אצומ 

,ןמציוכ םיגיהנמל .טרופסל תרכונמה תוסחייתהל המורת ךכל התייה יכ רורבו ,הפוריא 
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םירירשה תודהי גשומה לש םיימואלה ויביכרמו ויתודוסי 

ודמל ףא םקלחש םגה ־ םירחאו ןיקצומ ,ןמרוג־ןב ,קצצירפש ,בולוקוס 
.םרבעב יביטרופס עקר לכ היה אל - ברעמב תואטיסרבינואב 

אלו ,הברעמב רשאמ רתוי רחואמ הפוריא חרזמב חתפתה ידוהיה טרופסה 
תודהי תריצי .חרזמב םידוהיה ינומה ידי לע ויכרע תמנפה ידכ דע ויד שרתשה 

הדובעה שוביכל םיקבאמכ "תיגולואידיאה היילע"ה יניעב ,רומאכ ,השפתנ םידירש לש 

אקווד ואלו ,תירבע תוברת תריצילו תיצולח המשגהכ יאבצ חוכ תריציל ,הרימשהו 
.אדירג תיביטרופס תוליעפכ 

תעונת חתפתהל הלחה זאמ רקיעב)תינפוגה תוברתל ןיועה הסחי לע תידוהיה תשרומה 

רוכינה תא עונמל ידכ וב היה אל יתוברתה 'ףוליח"הו ,ןיטולחל השרוש אל (הלכשהה 

.תיביטרופס תוליעפ יפלכ םייק היהש 

לארשי ץראל ולע - הינמרגמ עיגה םהמ לודג קלחש - 1939-1924 םינשב םילועה ,םנמא 

ידכ יד ךכב היה אל ךא ,הפוריא חרזמב םג ידוהיה טרופסה רבכ חתפתה ןהבש םינשב 

היינשה היילעה תאצוי ,תיאפוריא חרזמה תילארשי-ץראה הגהנהה .ףכה תא תוטהל 

.ןוטה תא הנתנש וז איה - תישילשה היילעהו 

םוכיס 

םיינויער תודוסי רפסמ וכותב ליכה ואדרונ סקאמ עבטש םירירשה תודהי חנומה 
הנקסמהו ,הלא תודוסי וניומו ונחבנ רמאמב .תינויצה תימואלה העדותה לש םייזכרמ 

:ןלהלש םיביכרמה תא ליכמ חנומה יכ איה 

לע ןה תרוקיב תחטה ךות ,חוכה רסח ,"יתולג"ה ידוהיה לש יומידה יונישב ךרוצה ★ 

הז יומידב ינחורה דצה לע ןהו יסיפה דצה 

ידי לע ץמואש ,םידוהיה לש תדלומה תיגולויבה םתותיחנ רבדב ןועיטה תכרפה ★ 

19-ה האמה ףוסמ הפוריאב וחתופש עזגה תורות 

ירבע חוכ תריציל יעצמאכ תויאבצ תויונמוימ חותיפ ★ 

הביש התילכתש תוהדזה לש אשומכ וירוביגלו יאורהה רבעל תיטנמור תוסחייתה ★ 

הז רבעל 

ותייווהמ ינאגרוא קלח תדלומה עקרקב האורה ,ותמדא דבוע ,ישרוש ידוהי תריצי ★ 
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ןמפואק םייח 

םירעפ לוטיב ,ימואלה יפואה קוזיח התילכתש ,תדכלמ תיביטרופס תוליעפ ★ 
.תודהיל םיריעצ בוריקל יעצמאו םיידמעמ 

,לארשי-ץראבו הלוגב וללה םיביכרמה תיברמ לש תונושה תויועמשמה ונודנ רמאמב 

ןויערה לש ושומימ רקיעב יוטיב ידיל אב לארשי-ץראבש ךכב ץוענ יזכרמה לדבההשכ 

תודוסיה רתוי וטלב הלוגב וליאו ,(המדאל רושקה ישרוש ידוהי תריצי ,תיאבצ תונמוימ) 

.(הינועיט םעו תוימשיטנאה םע תודדומתה)תירכונה הביבסה םע םייסומלופה 

טרופסה הכז אל םירירשה תודהי גשומב םימולגה תונויערה לש םתויזכרמ תורמל 

.םיימואלה תודסומה דצמ תקפסמ תוסחייתהל ילארשי־ץראהו ידוהיה 

:תויזכרמ תוביס יתשמ רבדה עבנ ונתכרעהל 

קוסיעמ רתוי הבחר תועמשמ לארשי-ץראב לביק םירירשה תודהי ןויער * 
ןגמה חוכ תריציו ,תיצולחה המשגהה ,הדובעה שוביכ תונויער םג .אדירג טרופסב 

םירירשה תודהי גשומב םיפקתשמה םיכרעה םע דחא הנקב ולע ירבעה 

,תישילשהו היינשה תוילעה ישנאמ הבורב תבכרומ התייה תימואלה הגהנהה ★ 

התייה הפוריא חרזמב .טרופסל הקיז ירסח ויהו ,הפוריא חרזממ ועיגהש 

רחאל קר חתפתה ידוהיה טרופסהו ,תיתדה תידוהיה הליהקה רתוי תשרשומ 
.הנושארה םלועה תמחלמ 
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םירירשה תודהי גשומה לש םיימואלה ויביכרמו ויתודוסי 

תורוקמה תמישר 

רבעב ועיפוהש םינותיעו תע-בתכ 

.לארשי-ץרא ילעופ ןותיע ,רגד 

."יבכמ" ןואטיב ,יבכמה 

."ריעצה לעופה" תגלפמ ןואטיב ,ריעצה לעופה 

םירמאמו םירפמ 

,(ךרוע)ירמז .א :ךותב ,תודהיב ףוגה תוברת לש םייגולויצוס םיטביה .(1973).י ,ןרוא 

.טייגניו ןוכמ :הינתנ .תודהיב ףוגה תוברתל ימואל־ויבה רנימסה ה"וד 

ץראב תידיליו תימוקמ תירבע תוברת לש תושבגתההו החימצה .(1980).א ,רהוז-ןבא 

.206-161 ,16 הרדתק .1948-1882 ,לארשי 

.יבצ-ןב קחצי די :םילשורי /א לארשי-ץראב ירבעה ךוניחה .(1986).ר ,רורד-סיובלא 

תודחאתה :ביבא לת .השרוו "יבכמ"ל ןורכז רפס .(1973)(ךרוע) .מ ,םולבלג ,.י ,ףולא 
.השרוו "יבכמ" 

.סנגאמ :םילשורי .הירוטסיהו תונויצ .(1982).ש ,גומלא 

.146-137 /ט תונויצה ."הדובעה תד"ל "םירירשה תודהי"מ .(1984).ש ,גומלא 

.תינויצה הירפסה :םילשורי .לצרה יבתנ .(1961)(ךרוע) .א ,ןייב 

.תינויצה הלהנהה :םילשורי .ןיקצומ רפס .(1939)(ךרוע) .א ,ןייב 

,םירבח ירבד "רמושה" רפס .(1957)(םיכרוע) .י ,טחוש ,.מ ,דגמ ,.י יקסרבט ,.י ,יבצ-ןב 
.ריבד :ביבא-לת 

.הפיח תטיסרבינוא :הפיח .ימואלה סותאב תובשיתהה ןויער .(1983).י ,ןייטשדלוג 

ןוכמ :הינתנ .ינפוגה ךוניחה תודלותב האירק יקרפ .(1979)(םיכרוע) .א ,ירמז ,.ע ,ליג 
.טייגניו 

םינשה ןיב תוינמרג תויגולואידיא לומ תיפוריא זכרמה תונויצה .(1977).י ,ןורוד 
תטיסרבינוא ,המסרופ אלש רוטקוד תדובע .תועפשהו תולבקה י 1914-1885 

.ביבא-לת 

.תוכרעמ :ביבא-לת .('ב)'א ,הנגהה תודלות רפס .(1956)(ךרוע) .צ.ב ,רוניד 
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תדובע .תינויצה העונתב ולעפו תינויצה ותוגה - ואדרונ סקאמ .(1988).מ ,יולה 
.ביבא-לת תטיסרבינוא ,המסרופ אלש רוטקוד 

.הפצמ :ביבא-לת .(ב"י־א) ,לצרה יבתכ רחבמ .(1934).ת ,לצרה 

.ןקוש :ביבא-לתו םילשורי .תוילמרונה תוכזב .(1980).ב.א ,עשוהי 

.תינויצה הירפסה :םילשורי .(ד־א)םיינויצ םיבתכ .(1956).מ ,ואדרונ 

.תינפוג הרשכהל הקלחמה :ביבא-לת .ינפוגה ךוניחה תודלות רוציק .(1953).צ ,ירשנ 

,4 טרופסהו ינפוגה ךוניחה .לארשי-ץראב ינפוגה ךוניחה תוחתפתה .(1987).ע ,ןומיס 
 9-7.

.דבוע םע :ביבא-לת .ןיקתיו ףסוי יבתכ .(1961)(ךרוע) .א ,טחוש 

.ונימוד :םילשורי .ינענכ דע ירבעמ .(1984).י ,טיבש 

.34-21 /ט תונויצה ."הלוגה תלילש" ןויערל תושיג יתש .(1984).א ,דייבש 

.םיצוביקה רנימס :ביבא-לת .ינפוגה ךוניחה תודלות .(1988).י ,קרוש 

ינפוגה ךוניחה .לארשי םע לש תינפוגה ותייחתל לצרה לש ותמורת .(1987).י ,קרוש 
.טייגניו ןוכמ :הינתנ .1 טרופסהו 

.השדחה תעב לארשי םע לש תינפוגה ותייחת יצולחמ ואדרונ סקאמ .(1985).י ,קרוש 

.טייגניו ןוכמ :הינתנ .3 טרופסהו ינפוגה ךוניחה 

 Zimmermann, M. (1982). Jewish Nationalism and Zionism in German-Jewish

 Organisation. Leo Back Institute Year Book, 27,129-153.
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