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וקחמו ן1>ע 

ןיב תוריבבו קשמדב יבכמה תעונת לש התוליעפ 
םלועה תומחלמ יתש 

םחנמ םוחנ 

ןונבלבו הירוסב רעונה תועונת תוליעפל ימואלה עקרה 

ויתורוקמו רמאמה תרטמ 

תועונת לש תימואלהו תיביטרופסה ןתוליעפ ךלהמ תא הנושארל ףשוח הז רמאמ 

,םלועה-תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב ןונבלו הירוס תוליהק ברקב ולעפש ,רעינה 

תואמצעל תינויצה העונתהו תיברעה תוימואלה יקבאמ תבצב תודוכל ןתויהב 

םתוליעפב רקיעב דקמתי רמאמה .לארשי-ץראב ידוהי-יברעה ךוסכסה לצבו ,תימואל 

,תושרדנ תויונמאנ יתש ןיב םיסונאכ םיתיעל ויחש ,יבכמה תעונת ירבח לש תנווגמה 

דצל ולעפש ,רעונה תועונת תוליעפ .הלודגה הירוס תריזב ףירחהו ךלה ןהיניב דוגינהש 

ןרקה ןעמל ומקוהש ,תונושה תודעווהו ,ןונבלבו הירוסב ולעפש םיירבעה רפסה-יתב 

,תיתליהק תינויצ העונתל ףילחתב ושמיש ,דועו לקשה לעפמ ,דוסיה ןרק ,תמייקה 

,הייחתה ןמ ,ןהירגובו תועונתה ירבח לש וז תוליעפ .ןונבלבו הירוסב המק אל םלועמש 

תונמואלה ןקב ונכשש ,תוליהקה ברקב לעופהו ץולחה ,יבצה ,יבכמה ,המידק 

תוררועתהל האיבה ,תונוטלשה ידי-לע תבתכומו תימנא הגהנהמ ולבסו תיברעה 

לבוקמל ףסונב וקסע תועונתה ירבח .ןגמה תורסח תוליהקה לש תימואלה הוואגה 

תונרקה ןעמל תומורת סויגב ,תירבעה הפשה תצפהב םג ,תויביטרופס תודוגאב 

היסאמ םידוהיה םירגהמל םיפסכ סויגבו עויסב ,ינויצה לקשה לעפמ ןעמלו תוימואלה 

הצרא םתחרבהל ,תועונתה ירגובב רקיעבו ,תוליהקב ורזענ הלא םירגהמ .הפוריאמו 

לש תיברעה הכשלב ןיעידומ ינכוסכ םג ושמיש תועונתה ירגוב .תוילאגיל-יתלב תוילעב 

סויגל ,ןונבלבו הירוסב תיטילופה הגהנהה םע םהירשק תא ולצינו ,תינידמה הקלחמה 

.מ.צ.א) תידוהיה תונכוסה לש םינכוסכ לועפל ,םייזכרמ םינונבלו םירוס םישיא 

 .(11.8.1936 S25/10121
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םחנמ םוחנ 

,םלועה תומחלמ יתש ןיב יבכמה תעונת תוליעפ לע יתורפס רמוחו םירקחמ רדעה לשב 

,ירקיעהו ןושארה רוקמה :תורוקמ המכב דעותמה ברה רמוחה לע הז רמאמ ססבתמ 

הדעה ןויכרא ,(.מ.צ.א ןלהל) יזכרמה ינויצה ןויכראה :םינויכראב תודועת וניה 

,(.פ.כ.א ןלהל) זירפב (םירבח לארשי לכ) ח"גכ ןויכרא ,(.ס.ה.ק ןלהל) תידרפסה 

יגיהנמ לש םיחוויד ,ינשה רוקמה .(p.r.o. ןלהל) יטירבה ץוחה דרשמ ןויכראו 

תודסומה יחילש ,םיירבעה םירומה ,תוינויצה רעונה תועונת יליעפ ,תוליהקה 

תונותעה ,ישילשה רוקמה .(תיברעה הכשלה) תדחואמה הכשלה ינכוסו םיינויצה 

ןויכראב ,ןונבלבו הירוסב יבכמה תורדתסה ןואטב)ןונבלה לוקו ,םויה ראד ,דחוימבו 

םייזכרמ םידיקפתב ושמישש ,םישיא םע תונויאר ,יעיברה רוקמה .(טייגניו ןוכמ 

סומע ;תיברעה הכשלה שארב תע התואב דמעש ,תליא והילא :ומכ הנודנה הפוקתב 

שיאו ןונבלב תוימואלה תונרקה חוכ-אב ,תוריבב תיאקירמאה הללכמב הצרמ ,ןמדנל 

ירבעה רפסה-תיבב הרומ ,יברגומ לחר :תידוהיה תונכוסב תיברעה הכשלה לש רשקה 

.קשמדב יבכמה תעונת רבזג ,חספ רזעילא ;הירוסב יבכמה תעונת תריכזמו קשמדב 

.וללה תורוקמה לכמ ותבלצהו עדימה תאוושה לע ססבתמ ןלהל םירבדה ןכות 

הנושארה םלועה תמחלמ לצב תועונתה תוליעפ 

םהרבא דודיעב קשמדב ודסונ הנושארה םלועה תמחלמ תישאר לש םיאכנה תריוואב 

:תוימואל תועונת יתש ,םיירבעה רפסה-יתב תא ולהינש ,ןמרביל ףסויו חילמלא 

תיביטרופסה העדותה תא קימעהל התיה הלא תועונת לש הרטמה .יבכמו הייחתה 

2200 ןהב םיליעפה רפסמ היה ןכרד תישארב .תירבעה הפשה תא ץיפהלו ,תימואלהו 

תא דחאל םיירבעה םירומה ןויסינ .תונוש ליג-תובכשמ םידימאו םיליכשמ םיריעצ 

1917 טסוגואב .וז דצל וז ולעפו ובש ןהו ,לשכנ יבכמ־הייחתה תעונתל תועונתה יתש 

תעפשהב .הירבע דעו םג םקוה תע התואבו ,הווקתה םשב תונב תדוגא םג הדסונ 

הפשה תצפהב ,תועונתה עברא וקסע ,קשמדב ובשייתהש םילארשיצראה םישרוגמה 

העונתל ברקתהל ןוצרהו םיימואלה םיעינמה לשבו ,הליהקה ברקב תירבעה 
יכירדמ .דבלב תירבע םהירוה םעו םהיניב רבדל ובייוח תועונתה ירבח .תינויצה 

ומיקה ףאו ,םייתורפס האירק-יברע ,םייביטרופס םיעפומו םיגוח ונגרא תועונתה 

לולא 'י ;1915 ,ו'יערת ולסכ א"כ ,S2/493 .מ.צ.א) הילצרה םשב תירבע היירפס 

העפות .תימואל הוואג הליהקב העטנ וז תוליעפ .(1918 ,ט"ערת תבט 'ג ; 1917 ,ז'יערת 

תואדווה רסוח לש בצמבו המחלמה ימי לש השקה הריוואב דחוימב הבושח התיה וז 

ידי-לע הבר הדימב ורמחוה רשאו ,רוזאה תא ונייפאש ,תינוחטבהו תיטילופה 
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תוריבבו קשמדב יבכמה תעונת 

לש ותרטמ .ידוהיה בוחרב היתותוא תא תתל הלחהש ,תיברעה תוימואלל הבוגתה 

רשגל םג אלא ,ומצע לע ןגהל קר אל וחוכב היהיש ,ימואל רעונ רישכהל התיה ןמרביל 

םה הדוגאה ירבח" :תיברעהו תידוהיה — תוימואלה תועונתה יתש ןיב דיתעב 

םע ןתמו אשמל תלוכיו םירשק ילעב םיריעצ םהב שיו קשמד לש היצנגילטניאהמ 

.(1915 ,ו"ערת ולסכ א"כ ,S2/493 .מ.צ.א)"תירוסה הלשממה 

תלאשב ןודל ידכ ןונבללו הירוסל םימואלה רבח לש ןיירק־גניק תדעו לש האוב 

תוליהקה לש ןתוברועמ ןכו ,הלודגה הירוס יבחרמב יוצרה ירוטאדנמה ןוטלשה 

תימואלה תוהדזהה תא וקימעה ,הירוס לש ינידמה הדיתעו תילארשיצראה הלאשב 

תונרקל תומורתבו םיפסכ סויגב אטבתה רבדה .ימואלה-תיבב הכימת וררועו 

הייחתה תריווא .ץראב תודסומה וזירכה ןהילעש ,תונושה תויבגמלו תוימואלה 

דעו תוחילשב הירוסל רזחש ,חילמלא םהרבא לש ותוליעפמ םג העפשוה תימואלה 

הייחתה" לע ותאצרהב .ימואלה תיבב תוליהקה תכימת תא ןגראל ידכ םיריצה 

הדעה ידבכנו הייחתה בולק ירבח 500 ינפב "תינויצה העונתהו תימואלה 

ךישמהל התוא ררועו הליהקה בל תא חילמלא קזיח ,תוריבב ח"יכ רפסה־תיבב 

תובקעב החתפתהש ,תידוהי־יטנאה התסהה תריווא תורמל ,ינויצה ןויערב ךומתלו 

.ןיירק-גניק תדעו ינפב ימואלה תיבה תמקהב תוליהקה יגיהנמ תכימת 

תועונתה תורוש ולדלדינ ,הנושארה םלועה תמחלמ רמגב ,ןוטלשה יפוליח םע 

םירצמל ,הקירמא תוצראל ןונבלו הירוס ידוהי לש תצאומ הריגהמ האצותכ 

ב"פרת ולסכב ודכלתה םיירבעה םירומה תמזיב .(ט"לשת ,ןהכ) לארשי-ץראלו 

תועדומה תבחרה םשל ,המידק תדוגא םע הווקתהו הייחתה ,יבכמ ירבח (1921) 

תודעוה קשמדב םיירבעה םירומה עויסב ומקוה ךכ םשל .קשמד ידוהיב תימואלה 

רזע תדעו ,תואצרהו היירפס ,האירק רדח תדעו ,תירבעל ברע ירועיש תדעו :הלאה 

; 1921 ,ב"פרת ולסכ ו"ט ,S2/628 .מ.צ.א) .תמייק ןרק תדעו ,סימותיה-תיבל 

.(1933 ,ג"צרת רדא א"י ,kh4c/694 ; 17.3.1933 ,[ל"קק]ו<ו<1--5/621 

קשמדב יבכמה תעונת תוליעפ 

היתורטמו העונתה הנבמ 

לש ןתחימצל הקמח השמישש ,תילארשיצרא-תירבע ךוניח תשר הלעפ קשמדב 

רעונה תכישמל המצע-בר רישכמ וז השמיש הכרד תישארב .תוינויצ רעונ תועונת 
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םחנמ םוחנ 

,הייחתה תדוגא לע התוסח תא השרפש ,ח"יכ תמועל .םיירבעה רפסה-יתבל ידוהיה 

יוארצב לאלצבו אלרוב הדוהי ,ןתיא לארשי ,ןמרביל ףסוי םיירבעה םירומה וצמיא 

תיביטרופס תוליעפ תונש שולש רחאל ,1919-ב הכפהש ,ריעצה יבכמה תעונת תא 

לשו םיירבעה רפסה-יתב לש םתבחרהב תינטלושה העונתל ,תענצומ תימואלו 

.םידבועה םירענה םגו ח"יכ ידימלת םג ודמל םהבש ,תירבעל ברעה ירועיש תורגסמ 

קיחרהל ומייא ףאו ,יבכמה תורושל םהידימלת תופרטצהל ודגנתה ח"יכ ירומ 

רבודמש רחאמ ,שממ וב היה אל הז םויא ךא .וז העונתל םיפרטצמה תא רפסה-תיבמ 

תתרשמו ,דחמ רפסה-תיב תוסנכהב תעגופ התיה םתקחרהש ,םידימלת תורשעב היה 

ךשמב הררשש ,הברה הדהאה ףא לע .ךדיאמ ,םיירבעה רפסה-יתב תורטמ תא 

ח"יכ ידימלתל היה השק ,םהירוה תדמעל דוגינבו ,ח"יכ לש ךוניחל םינשב תורשע 

,םידמל וכשמנ םה .יבכמה ירענ לש תימואלהו תיביטרופסה תוליעפהמ םלעתהל 

,חילמלא ;ם''שת ,יול) םייביטרופסה הווארה-ינגפימלו תינפוגה תוליעפל ,םילמסל 

הנגרוא קשמדב (Syrie, Damas, XVI, E151c, Haimoff Mme, 9.1.1920 .פ.כ.א !ז"שת 

םישדוח השולש ךשמב ורשכוהש ,30-18 יאליג ,םירגוב יבכמ תעונת הנושארל 

ירבח 200 :תיאבצ-יומד תרגסמב ונגרוא יבכמה ירבח .ריעצה יבכמל םיכירדמכ 

וויה תוגולפ יתש לכ ,םירבח 12 תונב תוגולפל וקלוח (םינב 125-ו תונב 75) העונתה 

תוקרפהו תוצובקה ,תוגולפה ידקפמ שארב .הקרפ וויה תוצובק עברא לכו ,הצובק 

.איבצמה דמע 

םירבח 300-ל היתורוש תא הביחרהש רחאל ,יבכמה תעונת הדסומ 1919 רבוטקואב 

השיש דע דחא גנילישמ תישדוח המורת םתלוכי יפ-לע םורתל וביוחש ,םיליעפ 

ויה הלא תומורת .תוימואלה תונרקלו רפסה תפוקל ,עויסה תולועפל םיגניליש 

לע" :רמאנ העונתה תונקתב .העונתה תולועפ ןומימל ישדוחה סמה לע ףסונב 

תויהל ,בייח ריעצה יבכמה רבח ,והערל שיא רוזעלו הווחאו תוערב תויחל םירבחה 

לודגל םינפ ריאהלו ,וידקפמ ,וירומל ,וירוהל עמשיהל ,הנומא ורובידו תמא שיא 

תעונת לש הדוחי .(303 :1983 ,םחנמ ! 1923 ,ג"פרת תבט ד"י S2/168 .מ.צ.א)"ןטקלו 

תוחוכ ידי-לע וכרדוהו ונגרוא ,וננכות היתולועפ תיברמש ,ךכב היה קשמדב יבכמה 

לאלצב ,איבצמה תושארב עובשל תחא סנכתהש ,להנמה דעווה תייחנהב ,םיימוקמ 

העונתה תונקתב .תוליעפה ןונכתלו תודעוה ישאר תאמ חוויד לבקל ידכ יוארצב 

:הליהקה ברקב תימואלה הרכהה תרדחהו ינפוגה ךוניחה ,תעמשמה ,רדסה ושגדוה 

יקחשמו תולמעתה ידי-לע ריעצה רודה לש ופוג תא חתפל איה העונתה תרטמ" 

םירדסמ ידי-לע עבטה לא רעונה תא ברקל ,תעמשמלו רדסל וליגרהלו ,טרופס 
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תוריבבו קשמדב יבכמה תעונת 

תובאה ץרא תודלותב ויתועידי תא רישעהל ,הקוחרהו הבורקה הביבסב םילויטו 

ןב ,ושפנבו ופוגב אירב ידוהי תויהל ,םייתוברתו םיישונא ,םיימואל םייחל ורישכהלו 

,ישיא ןויאר ! 1982 ,חספ ,ישיא ןויאר) "ותדלומב רשי חרזאו ,וצראלו ומעל ןמאנ 

ונגוע ולא תורטמ .(1923 ,ג"פרת לולא ד"י ;תבט ג"י ,S2/168 .מ.צ.א ! 1982 ,יברגומ 

,היירפסב האירק ,תולמעתה ,טרופס יקחשמ ,םילויט :הללכש ,סידומיל-תינכתב 

יבכמה תעונת הציפה היתונויער תא .עדמו ךוניח ,הירוטסיה ,תורפסב תואצרה 

יבכמה תורדתסה תאצוהב ,ןונבלה לוקל םימיה תוברב ךפה רשא ,רעונה ןוחריב 

.(1942 ,ןונבלה לוק) ,ןונבלבו הירוסב 

ירגוב ומיקה ,1919 יאמב .תימואלו תיתליהק תוליעפב וביוח הידקפמו העונתה ירבח 

הירוס ךרד ורבעש ,םידוהיה םירגהמל עייסל ידכ םיחרוא תסנכה תרבח תא יבכמה 

:םלועה תמחלמ יעגפנ תונמלאלו םימותיל עויס םשל םילד רזוע תרבח תאו ,ןונבלו 

תודוה הז ,םיחתפה לע םירזחמה םיינע ידוהיה בוחרה לכב התע םיאור אל םא" 

םיחתפה לע ורזחי אלש ידכ ,םינוש םימוכס שפנ 160-ל עובש ידמ תקלחמה הרבחל 

ןתורדרדיה .(S2/657, 7.9.1919 .מ.צ.א)"תשובה-יתבב תבשל הנכלת לבל םישנ 70-לו 

הרבח תרזעב לילכ טעמכ הלסוח ,תילכלכ הקוצמ תמחמ ,תשוב-יתבל תונבה לש 

,תוצירפה תכמל ץק םישל" התרטמו .קדצ יפדור םשב םירגוב יבכמ ומיקהש תפסונ 

םירויס תירוסה הרטשמה םע דחי וכרע הרבחה יבדנתמ "םידוהיה תנוכשב התיהש 

ןתאבה םשל ןה םיפסכ ףוסיאל וגאדו ,תורענה רותיאל םידוהיה תובוחרב םייליל 

,תונוגה םישנ םג ורצענש רחאל ,םלוא .הליהקה דובכ לע רומשל ידכ ןהו ,הפוחל 

,הרטשמה םע םיפתושמה םירויסה תא קיספהל טלחוה ,הלילב ןתיב חתפמ ואציש 

תוליהקה ידוהי תא ודדוע יבכמה ירגוב .הליהקה דעו ירבח תא קר םירויסב ףתשלו 

תועקשהה דודיעב הקסעש ,םיחא תבש תרבח תרזעב ,לארשי־ץראב תועקרק שוכרל 

הידסיימ םעש ,וז הרבח .לארשי-ץראב ידוהיה בושייה תבחרהל תועקרק תיינקבו 

הכימתה תקולחבו רתסב ןתמ תקולחב ריעה דעוול העייס ,יבכמה ירגוב םג ונמנ 

לש םיינעה 4200-ל םירצמב תידוהיה הליהקה לשו תירוסה הלשממה לש תישדוחה 

תובכש םע ונמנ קשמד תליהקמ שילשכ יכ ,ןיוצי .הירוסב תוידוהיה תוליהקה 

יגיהנמ לע ץברש ,דבכה לועה לעו השקה ילכלכה הבצמ לע דיעמה רבד ,הקוצמה 

.הליהקה 

האוב תארקל תוצוחב תדהדהמ תירוסה תימואלה הלומעתה דועב ,1919 ,ינויב 28-ב 

ידכ ,הדיעוול ןונבלבו הירוסב יבכמה תועונת יגיצנ וארקנ ,ןיירק-גניק תדעו לש 
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םחנמ םוחנ 

למל רפס-תיבב םייקתהל דמעש ,יבכמה לש יצראה סוניכל תחלשמ רוחבל 

סכטב ודעצש ,םיגיצנ 15 ורחבנ תחלשמל .1919 ,רבוטקואב 14-^13־ב םילשוריב 

תחלשמה ירבח .העונתה לש תוימואלה היתורטמ לע םינוידב ופתתשהו החיתפה 

לארשי-ץראל םיגיצנהמ 12 ולע םישדוח רפסמ רובעכו ,תימואל הוואג ירודח ורזח 

לאיתוקי ;20.10.1919 ,םויה ראוד !1971 ',ירמז ;S6/2460, 18.4.1932 .מ.צ.א) 

.(1942 ,ןונבלה לוק ;ט"ערת ,רהדתו 

סכטב יבכמ תימלועה תירבה תרכה תא קשמד יבכמ הלביק ,1920 תנש תישארב 

תעפוה .דחאכ םיברעו םידוהי לש סתעורת לוקל ,ריעה תובוחרב דעצמבו םישרמ 

הררוע ,תחצחוצמה ותרומזתב הוולמו תימשרה ותשובלתב ריעצה יבכמה 

התוחנ הדע תידוהיה הליהקב זא דע וארש ,םיברעה םינכשה דצמ םג הצרעה-יטבמ 

תא ולעה קשמד תוצוחב יבכמ תועפוה .ימואל-ינחורה ןבומב ןהו ינפוגה ןבומב ןה 

יפלכ הביבסה סחי יונישל ומרגו ,םינפ יפלכו ץוח יפלכ םידוהיה לש ימואלה דובכה 

,הליהקה יגיהנמ דצמו םיברעה םינכשה דצמ תימואלה הרכהה יוטיב .הליהקה 

ה'יכ ; 1923 ,ג'יפרת תבט ג"י ,S2/168 .מ.צ.א)םיירבעה רפסה-יתב תרקי תא םג הלעה 

לארשי-ץראב ןוילעה ביצנה ,לאומס טראויטס רס לש ורוקיב .(1923 ,ג"פרת לולאב 

ןכוהש ,םישרמ תולמעתה ןגפמב יבכמה תורוש דודישל לצונ ,(1920 ,פ"רת תועובשב) 

יבכמה תרומזת .יוארצב לאלצב איבצמה ידי-לע החנוהו םילמעמה תצעומ ידי-לע 

וכרעש ,םיימואלה םיפשנבו תוגיגחב הנגינו ,םינגפמה תאו םידעצמה תא התוויל 

לצייפ שוריג ,ןוטלשה יפוליח לש תע התואב .העונתה תולועפ ןומימל יבכמה ירבח 

התרשהש ,ןוחטיבה תחפהל הליהקה הקקזנ ,םיירבעה םירומה תחירבו קשמדמ 

ינצינ תעירזבו תימואלה הרכהה חותיפב דאמ הבר יבכמה תעפשה" :העונתה 

ונתוברתל למס הווהמו ,תימואל הדובעל םיצולח הרישכמ העונתה .הייחתה 

.(1923 ,ג"פרת לולא ד"י ; 1921 ,ב"פרת ולסכ ו"ט ,S2/628 .מ.צ.א) "תיכוניחה 

תירוסה תוימואלה לצב יבכמה תוליעפ 

בר ןוכיס היה ילארשיצראה קבאמהו םירוסה םינמואלה יקבאמ לש הריוואב 

דצמ תולבגהה ,םיילכלכה םיישקה ןה ופסונ וז הנכסל .יבכמה תעונת ירבח תוליעפב 

אוה ףא ןתנש ,ילארשיצראה קבאמה ןהו ,ח"יכ ילהנמ דצמו םייתפרצה תונוטלשה 

ןתוליעפ לש ףקיהה לעו יפואה לע עיפשהו ,תוידוהיה תוליהקה ברקב ויתותוא תא 
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תוריבבו קשמדכ יבכמה תעונת 

תמייקה ןרקה תדעו זכרמ ,ינירבוק .י .תועונתה לש תיביטרופסהו תימואלה 

תא וביעה לארשי-ץראב תוערואמה" :1921 ץיקב בצמה תא ךכ ראית ,םילשוריב 

םינכשה תמיאבו דחפב ואטבתהש ,תורכנתהו תושידאל ומרגו ,תונויצה רהוז 

לש חוכ-יאב תעפשהב ,יולגבו רתסב תונויצה תא ןייוע יתפרצזן ןוטלשה .םיברעה 

'ז ,Z4/2332 .מ.צ.א)"םינויצה תעפשה תא הלשממה תרזעב קוחדל םיווקמה ח"יכ 

םיאנת ךא .(18.10.1928 ; 14.10.1928 ,[ל"קק] kkl-5/330 ! 1921 ,א"פרת בא םחנמ 

םע םתוהדזה תאו יבכמה ירבח לש תימואלה םתועדומ תא אקווד וריבגה הלא 

.ינויצה קבאמה 

דוד-ןגמ למס םהילעש ,ןבל-לוחכ עבצב םידמב העונתה ירבח לכ ודיוצ ,1921 תנשב 

סכטב הלגד תא העונתה הכנח ,1922 ינויב .הפישנ ילכ תרומזת המקוהו ,יבכמה לש 

.מ.צ.א) הילצרה ,יבכמה תיירפס תבחרהל םיפסכ םג וסיוג וז הנשב .םשור-בר 

 S2/691, הדדוע םירגוב יבכמ לשו ריעצה יבכמה לש םתחלצה .(1921 ,א"פרת ןויסב 'כ

,הליהקה ירגוב ברקמ יבכמ תולמעתה תדוגא תא 1923 ילויב םיקהל יוארצב תא 

,וז העונת ירבח .םיימוקמ תולמעתה-יכירדממ הבכרוהש ,םילמעמה תצעומ תכרדהב 

:ימואלה ןויערלו תירבעה הפשל תימואל תואנק ירודח ויה ,םילמעתמבש םירחבומה 

תינפוג תוחתפתה קשמד יריעצל תתל התרטמו ,ימואל יפוא תאשונ העונתה" 

"אירב ףוגב האירב שפנ חותיפל ליבקמב ,םיימואל םישעמל םרישכהלו ,תינחורו 

תא הררוע ,סילמעמה תדוגא לש תיביטרופסה החלצהה .(403-307 :1983 ,םחנמ) 

ירבח .הלייאה תצובק תא םינייטצמה םיליעפהו.םיאטרופסה ברקמ םיקהל ןוצרה 

ןושש והילא ,יוארצב לאלצב 1923 תנשב ויה ,וז הדוגא תמקה לע טילחהש יבכמה דעו 

,תידוהיה תונכוסה לש תינידמה הקלחמב ןייטשפא והילא לש ונימי-די םימיל היהש) 

לחר ,(רבזג) חספ רזעילא ,זהבמ השמ ,היזול םיסינ ,(לארשי תנידמב ראודה-רש 

.דועו יאלקח !עד'ג ;יטנלג טרבלא ,(הריכזמ)יברגומ 

רפסה-יתב תא רוגסל (1923) ד"פרת תנשב ילארשיצראה ךוניחה דעו לש הטלחהה 

םיירבעה םירומה ,הליהקה יגיהנמ תודגנתה ףא-לע הלבקתנ קשמדב םיירבעה 

תעונת .ןמויק ךשמהל הנכס וז הטלחהב ואר תונורחאה .תוינויצה רעונה-תועונתו 

היישקב שוחל הלחה ,םיירבעה םירומב הבר תולת החתיפש ,קשמדב יבכמה 

הצלאנ ,תונוערג אלל הלעפש ,העונתהו ,םתביזע ינפל םירופס םישדוח רבכ םייופצה 

תעונת המרת םייפסכה היישק תורמל .םייפסכ םיישק ללגב התוליעפ תא םצמצל 

לוכיטרפ)ץראב יבכמה זכרמל עויסכ (תוירצמ תוריל) מ"יל 40 הנש התואב יבכמה 

.(1919 ,פ"רת ולסכ ,יבכמה 

1992 - ב"נשת ,3 יסמ תרבוח ,"העונתב" 

 13

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:28:09 UTC������������� 

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



םחנמ םוחנ 

םינמואלה תמח תא וררוע ,תנגפומה תימואלה תוליעפהו יבכמה תורוש תבחרה 

הטיבמ תיברעה תונותיעה" :םידוהיה לש הלופכה תונמאנה תא וניגש ,םיברעה 

.קשמד ידוהי לש םהייח ירדסב הכפהמל םיאיבמה ,ןאכ םינויצה תדובע לע הביאב 

.מ.צ.א) "תיברעה תונותיעב ונילע תויולפנתהה םג ולחה תוימואלה הבחרוה זאמ 

 S2/691, הלבס םיירבעה רפסה-יתב לש םתוליעפ תפוקתב .(1923 ,ג"פרת לולאב ד"י

תדסוממ תימואל תוליעפל דגנתהש ,יתפרצה ןוטלשה תולבגהמ יבכמה תעונת 

םע םיסחיה שובישמ וענמנש ,ח"יכ ילהנמ .םיברעה םעז תא ררועל אלש ידכ ,תנגפומו 

תוליעפה תא עינצהל םיירבעה רפסה-יתב ילהנמ לע עיפשהל ולדתשה ,תונוטלשה 

יצמאמב ואר יבכמ ישארו םיירבעה םילהנמה ךא .םעז רובעי דע תנגפומה תימואלה 

םזילאינולוקל עויסב ח"יכ תא ומישאה ףאו ,םהידעצ תא רצהל ןויסינ ח"יכ 

קשמדב ולעפ ,תרחא תימלסומ ץרא לכל דוגינב יכ ,רוכזל שי .תפרצ לש יתוברתה 

ןבומ .הלש הרוכבה דמעמ תא ךכב ונכיסו ,ח"יכ לש רפס-יתב דצל םיירבע רפס־יתב 

ןוצרב התוסח תא השרפו ,םיירבעה רפסה-יתב תריגסמ הצורמ התיה ח"יכש ,אופא 

תימואלה התוליעפ תא ןתמלו הידימלת תורוש תא ביחרהל הרטמב ,יבכמה תעונת לע 

.תנגפומה 

הכרדה חוכב רוסחמה 

,הכרדה-תוחוכב רוסחממ תוינויצה רעונה-תועונת ולבס הנודנה הפוקתה לכ ךלהמב 

,םישדח םיכירדמ ורשכוהש תמיא לכו ,ץראל ולע םיימוקמה םיכירדמה תיברמ ןכש 

תריגס ירחא קשמדב יבכמה תוליעפב ולחש ,תורומתה לע .הצרא םה סג ולע 

:קשמדב יבכמה אישנ ,היזול םיסינ לש וחווידמ סג דומלל ןתינ ,םיירבעה רפסה-יתב 

ותדובע תא יבכמה ךישמה ,קשמד תא ובזע םיבוט יכה תוחוכה לכשכ" 

,רתויו 300-כ היה תורבחהו םירבחה רפסמ .יוארצב לאלצב תרזעב 

תריגס םע .הניגנ ילכ 30 לש תרומזתו תוימשר תושובלת יתש םהלו 

,סנאילא להנמ .סנאילא תלהנהל רפסה-תיב רבע ,םיירבעה ס"היתב 

םיריעצ ידי-לע הלהונ 1925-מ לחהש ,יבכמה תוליעפל דגנתה אל ,ףונהכ 

לוסיחל האיבה ,ופימ רבעש ,ןייטשרבליזב ףונהכ תפלחה .םיימוקמ 

דגנתה רשאכ — סנאילאה לש רפסה־תיבב יבכמה תוליעפ 

ןימזהו ,לארשי-ץראמ םילייטמל ךורעל הבשח יבכמהש םינפה-תלבקל 

.(97 ימע ,ג-ב ,יבכמה לוכיטרפ) "רפסה-תיב ירעש לע הרמשש הרטשמ 
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תוריבגו קשמדב יבכמה תעונת 

הענמ ח"יכ .םירשעה תונש ףוסב ורבגו וכלה קשמדב יבכמה תוליעפ לע ח"יכ תולבגה 

הלטוב ,לשמל ,ךכ .רפסה-תיב ילתוכ ןיב םיימואל סיסכט תכירע העונתה יגיהנממ 

להנמ ,ןייטשרבליז תארוה יפ-לע (1929) ט"פרת תנשב זומתב יכב לצרהל הרכזאה 

Syrie, .פ.כ.א) רפסה־תיב תומלואב לועפלו סנכיהל יבכמה ירבח לע רסאש ,ח"יכ 

 .22.9.1929 ,Damas, 1G2, Sionisme). יבכמה תוליעפ תונש שמח ןציקל ואב ךכב

רקיבש ,תינויצה תלהנהב ךוניחה דעו ר"וי ,אירול רייד .ח"יכ ילתוכ ןיב (1929-1924) 

םירחוס ,םידיקפ ,םילעופכ םיקסעומה םיריעצ" :יבכמה תולועפ תא ראית ,םוקמב 

הרבחב תולבלו ,למעתהל ,תירבע דומלל עובשב תודחא םימעפ םיפסאתמ ,םילכורו 

,אלפנ רדסב תולמעתהב םיליגרת ושעו םיירבע םיריש ורש םירענ םייתאמכ .תירבע 

הדמע וז תימואל תוליעפ .(1924 ,ד"פרת זומת 'ז ,Z4/706/11 .מ.צ.א) "יפויבו קוידב 

םויק ךשמה לע ח"יכ להנמ םע יבכמה יכירדמ ולהינש ,קבאמה תמחמ קספיהל 

.ןונבלבו הירוסב םיימואלה םינגפמה 

ירוסה דרמה לצב יבכמה תוליעפ 

לש תינוחטבהו תילכלכה ןתקוצמ הרבג ,1925 תנשב ץרפש ,ירוסה דרמה ךלהמב 

אוה הירוסב ילכלכה בצמה" :טרפב יבכמה תעונת לשו ללכב תוידוהיה תוליהקה 

תיזחה איגל הכפהנ קשמד ,תיזחל הכומסה ריע הריכזמ תוריב ,המחלמ לש בצמ 

לכו ,תוגגה לע תורצובמ םילייח תוגולפ .לזרב יטוחו םירדג ,בוחר לכב תוריפח — 

.קשמד ידוהי טרפבו ,רחסה םוצמצ בקע וששורתנ םיבר םידוהי .תונכוסמ םיכרדה 

.מ.צ.א) "הניטנגראל ורגיה םקלח ,ריעה תא ואצי תוטעמה תורישעה תוחפשמה 

 457/3.10.1926 ,k, 6.1927 457/1 'ק .kh4b). תועונתה רשאכ ,הלא הדרח יאנתב

םתוליעפב ריעצה יבכמה ירבח וכישמה ,ןתוליעפ ףקיה תא ומצמצ תוינויצה 

,KH4C/694) "ריעצה יבכמה תורדתסה תלעופ קשמדב" :תיביטרופסהו תימואלה 

רעונה תא ץמאל ,תמייקה ןרקה ר"וי ,ןמפלה םג ץילמה וחוויד םוכיסב .(16.9.1927 

הרבסה רמוח םיימואלה תודסומהמ ושקיב םיימוקמה םיכירדמה .הירוסב ירבעה 

,ןהכ סנה ר"דו ןמפלה ר"ד ,יולה םחנמ ברה" :היזול םיסינ ירבדכ ,םתלועפ ךשמהל 

רמוח תאצמהב ונתדוגאל רוזעל וחיטבה ,1926 ,רבוטקואב 1-ב קשמדב םרוקיבב 

םיבר ."רבד םוש ונלביק אל םויה דע הנהו ,םינועובשו םירפס ,םינותיע ,יתורפס 

ושקיבו ,ריעצה לעופהו ץראה ןוגכ ,םיירבע םינותיע לע םייונמ ויה יבכמה ירבחמ 

ו ז"פרת לולא 'ה ,[ל"קק] kkl-5/330 .מ.צ.א) ברעה ירועישל תירבע תורפס לבקל 

 5/330-kkl [ל"קק],457/10.10.1927 ! 3.10.1926, k). ןמפלה לש וזל המוד הנקסמל,

ורקיבש ,סילארשיצרא םירומ תצובק שארב דמעש ,רשיבא דוד םג רתוי רחואמ עיגה 
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.(1928 ,ט"פרת ןוושח-רמ 'ט ,(ל"קק] kkl-5/330 .מ.צ.א) ןונבלבו הירוסב 1929-ב 

הרכה ךותמ התלועפ תלוכי תאו יבכמה תעונת לש תודרשיהה רשוכ תא ןייצ רשיבא 

םירומה תורדתסה תרזע תא תונרקל עיצה אוה .תיתפומ תימואל תוריסמ ךותמו 

הלא תושיגפ םג .(kh4c, 964/24.3.1931) "הירוסב ירבעה רעונל עויסב" םילשוריב 

תימואלה תוליעפה תא ותריקסב סחיימ ןייטשפא והילא .תואצות אלב ומייתסה 

הרכה עיבמה ,יצולחו ינויצ רעונ קשמדב םק סא" :קשמדב םיירבעה רפסה-יתבל 

.מ.צ.א) "קשמדב םיירבעה רפסה-יתב תפוקת תוכזב הז ,תפומל תימואל תוריסמו 

 5/621-KKL [ל"קק], 2.4.1933).

יבכמה תעונתב ערקה 

תואמצעל קבאמב ירוסה ימואלה שוגה תושבגתהו תילכלכה הקוצמה ,ירוסה דרמה 

תלאשב תוקפסו םירוהרה םירגובה יבכמה תעונת ירבחמ קלח ברקב ולעה ,תינידמ 

לע םמתוח תא תוערואמה ועבט ,1921 תנשב דוע .םתוליעפבש תימואלה תלעותה 

תונגפהב ףתתשהל וצלואש ,יבכמה תעונתבו םיירבעה רפסה-יתבבש םידימלתה 

,תוערפ לש ששחמו סנואמ אורקל ףאו ,רופלב תרהצה םויב תוינמואלה תוירוסה 

תא טעמ אל ולכסת הלופכה תונמאנה ןחבמב םייחה .תונויצה דגנ יאנג-תואירק 

תינויצה המשגהה ירופיסב אלמתהש ,קיר ללח ורציו ,תוליהקה יגיהנמ תאו רעונה 

יחילשו תונרקה יחילש ,תילארשיה תונותיעה ,םיכירדמה ,םיירבעה םירומה לש 

,תינויצה המשגהב הנומאה םירענה בלל הרדח טא-טא .תילארשיצראה תובשייתהה 

יבכמה תעונת הגלפתה הז עקר לע .תירבע הדובעל קבאמה ירופיסב הקזחתנש 

קר הלעפ וז העונת .יבצה תעונת תא 1925 תנשב ומיקה הנממ ושרפש הלאו ,קשמדב 

תעדות תא שירשהל תעב הבו ,המשגהה יכילהתב בלתשהל הרטמב קשמדב 

םועפל הלחהש ,וז הסיסת .הליהקה ברקב ,ךכמ תועמתשמה תובוחה תאו תוימואלה 

הדובעה תומוקמו רפסה-יתב תשיטנל ותוא האיבה ,יאקשמדה רעונה ברקב 

לגרב םכרד תא םירוחב 10 ושע ,1927 תנשב ,םנמאו .הצרא תולעל השוחנ הטלחהב 

הברמל ךא .תובורמ תואלת ירחא ועיגה הילאש ,םילשוריב היילעה תקלחמ דע 

םהשכ ,םהיתובקע לע בושל וצלואו תילאגיל-יתלבה םתיילע לע ופזננ םה םתעתפה 

םהש ששחה התיה םשוריגל הביסה .םמולח תא הפרטש ,הקלחמה סחימ םיבזכואמ 

,ןליא ; 1982 ,ןליא ;ו"טשת ,יול) םיטאקיפיטרסה תסכממ הלשממה ידי-לע וזזוקי 

 1984).

1992 - ב"נשת ,ג יסמ תרבוח ,"העונתב" 

 16

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:28:09 UTC������������� 

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



תוריבבו קשמדב יבכמה תעונת 

םינשב התוליעפ ךלהמב הדמל ,יבכמה תעונתמ הגלפתהש ,תיאקשמדה יבצה תעונת 

.תינויצה הגהנהה ברקב ולעפש ,םייטילופה םימרזה לע (1929-1925)ט"פרת-ה"פרת 

תבטב וז העונת הטילחה ,לחר-תמר ץוביק רבח ,(גומלא) ץיבוליפוק הדוהי תרזעב 

הדובעה תעונת םע רשקתהלו ,ץולחה תעונתל המש תא תונשל ,(1928) ט'יפרת 

המשגהה תסיפתב הנפמל המרג יטילופ ףוגל תורשקתהה .דחואמה ץוביקהו 

הרשכהל םירבח השיש תב הצובק התלע העונתה תמקה רחאל דימ .תיצולחה 

םירבחה יבתכמ" :העונתה ילגעמ תא ביחרהל םהירבח לע וצחל וללהו ,ידעלג-רפכב 

רשא ,תינוגרא הפונתו העונתה תרגסמ תבחרה העונתה ירבח ראשמ ועבת ץראהמ 

.(287 :1984 ,ןליא) "העונתה דוסי םויב טלחוה הילע 

תוריבב יבכמה תוליעפ 

תוריבב יבכמה תעונתב הרכהה 

התכז ,(1927)ז"פרת ףרוחב יבכמ תימלועה תירבה תרכה תא הלביקש ,תוריב יבכמ 

הנבמ תא התושרל דימעהש ,הליהקה דעו דצמ האלמ הכימתל איה םג 

וכרע ,(1927) ז"פרת הכונחב .תושובלת תשיכרב הל עייסו ,ירבעה הרות-דומלתה 

,(1928) ח"פרת ביבאב .םיברעהו םידוהיה תואושת לוקל םידיפל תכולהת םיבכמה 

הבר החלצהל םש וכזו ,םינונבלה םיפוצה סוניכב תוריב יבכמ ירבח ופתתשה 

ךרענש ,יבכמה לש ישימחה סוניכב ופתתשה ,(1929)ט"פרת חספב .תוילדמ רפסמלו 

הקיטלתא התיה תוליעפה רקיע .ראופמ ףשנ םדובכל ךרענ תוריבל םבושבו ,ץראב 

ןושלה תלחנהב ברע-ירועיש םג ומייק העונתה ירבח ךא ,ןחלוש סינטו לגרודכ ,הלק 

יווילב םידעצמו םיטרצנוק ,תונויזח ,םיפשנ וכרע ,ריק-ןותיע ואיצוה ,תירבעה 

.(12-11:1942 ,ןונבלה לוק) תרומזתה 

ץראב םיימואלה תודסומה םע ןילמוגה יסחי 

לשו תונוטלשה לש ןייוע סחימו תורומתמ הלבס תוריבבו קשמדב םיבכמה תוליעפ 

םע םיתומיעמ וששחש ,תוליהקה יגיהנמ ברקב הגאד הררועו ,תימוקמה היסולכואה 

לש םתוליעפל םיגיהנמה וסחייתה ,םהיתוליהק לע ןנוגל םנוצרב .תונוטלשה 

וויק ,תוליהקה תגהנה דצמ הכימת רדעהב .תונוטלשה לש םסחיל םאתהב םיבכמה 

תאיצמל תילארשיצראה יבכמה תואישנב עייתסהל תוריבבו קשמדב יבכמה ירבח 
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:הבר תמוערת םהב הררועש ,הבזכא םהל הנוכנ ןאכ םג ךא ,םילמעמו םיכירדמ 

תא הדימעמ יבכמ לש תואישנה םגו תינויצה הלהנהה םג ?תגרוח תב איה תוריב" 

דימת םיחכשנו םיקוחר ונחנאש ,הנעטב םיפינסה רתימ הכומנ הגרדמב ונפינס 

ידכ ,ץראב וניפינסמ לופכ ץרמ בירקהל תואישנה הכירצ תוריבב אקווד .בלהמ 

.(575 :'י ,יבכמה לוכיטרפ) "יצולח רוד םיקהל 

הלוגב רתוי הלודג תוניינעתה" ץראב םיימואלה תודסומה ןמ ושרד יבכמה ירבח 

ןעמל םתוליעפ תקספהב ומייא ףאו ,(KH4C, 964/1933 .מ.צ.א) "תיחרזמה תידוהיה 

ורמאנ םירבדה .םדיצמ םיאתמ סחיל וכזי אל םא ,תוימואלה תונרקה 
ידימלתו יבכמה ,ץולחה תעונת ,תוריב לש הליהקה יגיהנמ וכרעש ,םינפה-תלבקב 

ירבח .דוסיה-ןרק יחילש ,אלרוב הדוהיו רלדא ישי םירפוסל ,ירבעה הרות-דומלתה 

וז הביסמב .תירב-ינב תכשל םדובכל הכרעש ,הביסמב םג םהירבד לע ורזח יבכמה 

ופתתשהש ,יבכמה ירבח האמ .התופירח אולמב ןילמוגה-יסחי תלאש התלע 

תא רקיעבו תוריב תליהק תא תודסומה תחנזה" דגנ םמעז תא ועיבה ,הביסמב 

:ט-ח ;69 :ג-ב ,יבכמה לוכיטרפ ;15.3.1933 'םויה ראוד) "ינויצה רעונה תועונת 

רפסה-יתב להנמ ותויה תפוקתמ החנזהה תייעב תא ריכהש ,אלרוב ךא .(466 

"ינויצה ןויערהמ םיריעצה טהל" תא וחווידב ןייצו תוחורה תא עיגרה ,םיירבעה 

.(1933 ,ג"צרת רדאב א"י ,«H4C/694 .מ.צ.א) 

ץיקב הירוסבו ןונבלב תוינויצה רעונה-תועונת םע ויתושיגפמ בהלתהש ,ןוסלנצכ לרב 

תמייקה ןרקה לש רעונה תקלחמ להנמ ,יקצירטסיב ןתנ ינפב אוה ףא ץילמה ,1931 

גאד אוה .הירוסב ירבעה רעונה ןיב הלועפ ךרוצל ףסכ םוכס ביצקהל ,םילשוריב 

לגתסהל םינכומה םיחילש שפיח ףא ,תירבעב םירפס רפסמ רעונה ינוגראל חולשל 

םישיא לש םסחיב הנפמ התוויה ןוסלנצכ לש ותונעיה .תיחרזמה תידוהיה הביבסל 

תנשב ורבעוה לעופב יכ םא ,ןונבלבו הירוסב תינויצה תוליעפל ץראב בושייהמ 

םיכירדמה ,ןכ לע רתי .וז תוליעפב הכימתכ שרדש ,ףסכהמ קלח קר ,(1931) א"צרת 

תימואלה תובישחה אשונב ויקומינ ףא לעו ןוסלנצכ לש ויתורצפה ףא לע וחלשנ אל 

,הבורמ תלעות ונל איבהל יושע ירוסה רעונה" :הירוסב ידוהיה רעונב הנומטה 

.מ.צ.א) "תונכשה תוצראבש תוידוהיה תודעה םע לארשי ץרא ירשק תא קימעהלו 

 5/447-kkl [ל"קק], 1931 ,א"צרת רייאב א"כ).
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תוריבבו קשמדב יבכמה תעונת 

תיטילופה תוליעפה ןויסינ 

ןמ ועפשוהו ,םירצונהו םיברעה םהינכשב ואנקתנש ,תיתוריבה הליהקה יריעצ 

וסינ ,תוריב תואטיסרבינואב ודמל רשא ,םילארשיצראהו םידוהיה םיטנדוטסה 

העקנ םשפנש ,יבכמה ירבח .הליהקה תגהנהב תיטילופה םתוברועמ תא ריבגהל 

יבכמה תואישנ לש התומלעתהמו תימוקמה הגהנהה דצמ העונצה הכימתהמ 

ידכ ,תימואל רעונ תגלפמ תוריבב דסייל 1931 תנשב וטילחה ,תילאשיצראה 

הלא תוריחבב .הנש התואב וכרענש ,תירב־ינב תכשל דעוול תוריחבב דדומתהל 

דעו םיקהל ףאו ,הידעס ףסוי ,סדמעומ תריחבל איבהל םיריעצה תגלפמ החילצה 

,הידעס ףסוי תריחב .קשמדבו תוריבב ,בלחב יבכמה תעונת יפינסל יזכרמ הלועפ 

דעווה תא הדדוע ,תירב-ינב תכשל דעו שאר בשויל ,תימואל הרכה רודחו ץורח ריעצ 

הרטמה .םיליכשמה ברקב תימואלה רעונה תגלפמ תא 1932 ראוניב ביחרהל יזכרמה 

הגלפמה עצמב .ןונבלו הירוס ידוהי לכל הנוילע רעונ תועונת תצעומ םיקהל התיה 

תידוהיה תימואלה הרכהה קוזיח (א) :ןלהלדכ תוימואלה היתורטמ ורדגוה 

;ןונבלו הירוס ידוהי לכל הנוילע הצעומ תריציל עקרקה תרשכה (ב) ;הליהקב 

תאצוה (ד) ;םידיקפתבו תורשמב הליהקה ינב תא בלשל תונוטלשה ןמ השירד (ג) 

תופתתשה (ה) ;ןונבלו הירוס תודהיל ןואטיבכ תיתפרצהו תיברעה הפשב ןותיע 

תגלפמ .(10.3.1933 ,םויה ראוד) הלעמו הנש 20 ליגמ הליהקה דעוול תוריחבב 

התכזו תיתוריבה הליהקב םייח חור החיפה ,םיימינפ םיכרצל המקוהש ,וז םיריעצ 

תגלפמ לש היתונויערב ךומתל ץלאנש ,הליהקה דעו ךא .תויללכה תופיסאב הנומאל 

תונמדזהה תא אצמ ,הליהקה תדהא תא שוכרל ידכ הכרד תישארב תימואלה רעונה 

םיעצמא רסוחמ תיטילופה תוליעפה ןויער עווג ךכ .הידעס תא חידהל 1933 תנשב 

.הליהקה ירבח לש םדחפ תמחמו םייפסכ 

הנושארה הייבכמב תוריב יבכמו קשמד יבכמ תופתתשה 

ינפב רגתא ביצה ,(1932 ,לירפאב 4-ה דע ץרמב 29)ץראב הנושארה הייבכמה סוניכ 

תורשע לש תחלשמ .תשדוחמ תונגראתה םשל לצונו ,ןונבלבו הירוסב יבכמה תעונת 

.ףויסהו ,סינטה ,הייחשה ,ףורגאה תויורחתבו הווארה ןגפמב קלח הלטנ םיפתתשמ 

ירבחמ תצקמ .בושייה תודסומבו ץראה ירעב םיפתתשמה ורייס הייבכמה םויסב 

אלב העונתה תא בוש וריתוהו ,"ריית" תרשאב ולע םירחאו ץראב "ורשנ" תחלשמה 

.(1942 ,ןונבלה לוק ;S6/2460 :3.7.1933 ,KH4B, 457/18.4.1932 .מ.צא) םיכירדמ 
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םידוהיה םירגהמל עייסל ידכ היתורוש תא ןגראל תוריב יבכמ החילצה תאז תורמל 

יפוצ דודג תאו תירבעה הייחתה לש תרומזתה תא הילא הפריצ איה .הינמרגמ 

.תויבכמ תצובק הדסייו האירק-רדח המיקה ,ברעה ירועיש תא הריבגה ,םולשה 

זכרמ תא וויה ,ירבעה הרות-דומלתה ילתוכ ןיב םירגהמה תטילקו וז תימואל תוליעפ 

םידוהיה םירגהמל עויסב דבכנ קרפ ומשר ,הלא לכל ףסונב .הליהקה תוואג 
.הינמרגמ 

הינמרגמ םירגהמל עויסה 

ידוהיב עייתסהל ושקיבו ,ןונבלבו הירוסב טלקמ הינמרג ידוהי ושפיח 1933 תנשב 

וכרע ,הלא םיטילפ דובכל .לארשי ץראל תילאגיל-יתלבה םתיילעב הלא תוצרא 

טרופסה םוי תא .םידוהי םיאטרופס 300-כ תופתתשהב הוואר ןגפמ רעונה תועונת 

הכרב ירבדב ,ירבעה רעונה תורדתסהו הליהקה דעו שאר בשוי ,וטניפ דוד רייד חתפ 

גחב םירגובה יבכמה ירבח וכרע המוד טרופס םוי .םיפדרנה םירגהמל דודיעו 

לשו ץולחה לש ,יבכמה לש םיאטרופסה יבוט קלח ולטנ ובו ,(1937)ז"צרת תועובשה 

:ומכ ,םירישכמ לע תולמעתהה לש תיביטרופסה המרב םישרמ היה הז ןגפמ .לעופה 

תובר ומרת ,םואלה לגד תפנהב ולחהש ,הלא םינגפמ .תועבטו סוס ,םיליבקמ ,חתמ 

רשאכ ,1933 ילויב .(kh4b, 457/3.7.1933 .מ.צ.א)תוליהקב ימואלה לארומה תמרהל 

ירבח ומתרנ ,לארשי-ץראל םכרדב תוריב תא ודקפש ,הינמרגמ םירגהמה םרז רבג 

וז תוליעפ .הצרא םירגהמה תחרבהלו עויס תולועפל ץולחה ירבח םע דחיב יבכמה 

ץראה תולובגש רחאמ ךא ,םהירבח ברקב םג לארשי-ץראל היילעה רצי תא הריבגה 

עייסל דוסיה ןרק לש תיצראה הכשלל תוריב יבכמ תגהנה התנפ ,םהינפב םירוגס ויה 

לש הווסמב הצרא תולעל ושקיבש ,הירבחמ 75-ל "תוריית-ןוישר" תלבקב הל 
יבכמה ירבח תא תוצפלו םייטירבה תונוטלשה לע םירעהל ידכ השענ רבדה .םיריית 

תישארה הכשלה ךא .דוסיה ןרק ןעמלו םירגהמה ןעמל תצמואמה םתוליעפ לע 

וראשיי םא ,סיטאקיפיטרסה תסכממ "םירייתה" זוזיקמ וששחש ,היילעה תקלחמו 

.(יי ,יבכמה לוכיטרפ) םתוראשיה תא הענמ ,ץראב 

הליהקה לש התועדומ תא וקימעה ,הינמרגמ םירגהמה םרזו םיצאנה תופידר 

יריעצ תוברועמ תא וריבגהו ,ויתוצופתב ףדרנה םעל ימואלה תיבה תמקה תובישחל 

ץולחה תעונת ירבח ,לשמל ,ךכ .תוימואלה תויעבה ןורתפל תולועפב םג הליהקה 

,ץולחה תדיעוב ופתתשה ,קשמדמ ץולחה ידי-לע החפוטו 1931-ב המקוהש ,תוריבב 

תוימואלה תולאשב לופיטב קלח תחקל ידכ ,1933 רבמצדב קשמדב הכרענש 
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תוריבבו קשמדב יבכמה תעונת 

ץולחה ירבחל סיילאגיל-יתלב הלפעה-יביתנ סוליפבו ,תוליהקה תא וקיסעהש 

תודסומה תטלחהמ העפשוה וז תוררועתה .תוריב ךרד ומרזש ,םירגהמלו 

החור־תרומל תוריבב ק"פא קנב ףינס תא רוגסל 1933 תנש עצמאב םילארשיצראה 

תא רוגסל תועט וז יכ ,העדה החוור הליהקה ברקב .היתואחמ ףא לעו הליהקה לש 

םיפסכ לש היוסח הרבעהל זכרמכו לארשי־ץרא םע רחסה זכרמכ שמישש ,קנבה 

תרכינ התיהש ,הליהקה לע רעונה תעפשה .(S25/3561, 7.6.1933 .מ.צ.א) תונרקל 

ירגוב תיברמ תיילעמ האצותכ םישולשה תונשב המצמטצה ,םירשעה תונשב דאמ 

םירשעה תונש תישארב ודעצש ,לעופהו ץולחה ,יבכמ תועונת ירבח .ץראל תועונתה 

רובעל וצלאנ ,תירבע הריש םירשו תרומזתב םיוולמ םהשכ ,םהידמב קשמד תוצוחב 

תוגייתסהבו תודסומה תכימת אלל ,םייתרתחמ םיאנתב הלועפל םישולשה תונשב 

.תוליהקה ישאר 

היינשה הייבכמה 

,1934-ב הפיחב ךרענש ,םיכירדמה סרוקל םיגיצנ וחלש קשמד יבכמו תוריב יבכמ 

הליהקה לש ימואלה לארומה תמרהל .ץראל ולעש םיכירדמה םוקמ תא אלמל ידכ 

ןבל-לוחכ תשובלתב תוריב תוצוחב יבכמה ירבח ודעצ ,םידוהיה םירגהמה לשו 

;10.3.1933 ,םויה ראוד) הייחתה תרומזת ילילצב םיוולמ ,תירבע הרישבו 

קשמד יבכמו תוריב יבכמ םעטמ תוחלשמ .(12 :1942 ,ןונבלה לוק ;15.3.1933 
החיתפה סכטב .1935-ב ביבא-לתב המייקתהש ,היינשה הייבכמב םג ופתתשה 

,החיתפה סכטב םילגד יאשונכ ודעצ ריעצה יבכמה ירבח" :המיענ אל תירקת העריא 

,תורושהמ תאצל שקבתמ ןונבל ריעצה יבכמ :לוקמרב האירקה העמשנ רשא דע 

םיבזכואמ שרגמה תא ונאצי .תילארשיצראה העונתה לש וזמ הנוש ותשובלתו תויה 

,היינשה הייבכמב התהש תוריב תחלשמ רשאכ .(14:1942 ,ןונבלה לוק) ."שאר יפופכו 

םע דחי הרות-דומלתה רצחבש יבכמה תיב יפירצ תא םיינונבלה תונוטלשה וסרה 

וראשנ הייבכמה םותב ."ןק" אלב ורתונ םיבכמהו ,דרטמ וויהש ,םירחא םיפירצ 

.םיכירדמבו הנבמב רוסחממ םיבכמה ולבס בושו ,ץראב העונתה יכירדממ תצקמ 

.יבכמה ירבח לש תינויצה תוליעפה הרבג ,הלא םיישק תורמל ,םלואו 

,קשמדב ורוקיב ימשרב ראית ,יבכמה לש תימלועה תואישנה רבח ,דלפנזור .א ר"ד 

רעונה בלב" :היינשה הייבכמה רחאל ימואלה שגרה תורבגתה תא ,תוריבבו בלחב 
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םחנמ םוחנ 

.ותבצחמ רוצל ותוא םירשוקה םיטוחה סה םיצימאו םיקזח .ןכ ידוהי שגר םעופ 

דחא דימלת ףא ,םינשב תורשע םידימלת תואמ םיכנחתמ ובש ,ירנויסימה ס"היבב 

תעפשהמו תירבעה הפשב הטילשהמ לעפתה וירבד ךשמהב ."ותד תא רימה אל 

יבכמה ירבח לש םתעפוה" :ץראל העונתה ירבח תיילע לע םיימואלה םיסוניכה 

תיילעל המרגו בר םשור התשע ,ידוהיה טרופסה לש םיראופמה םיסוניכב הירוסמ 

הבר המ ,ידוהיה בלהו קפואה רצ אל לבא ,תובוחרה םירצ קשמדב .םיריעצ תואמ 

,ז-ו ,יבכמה לוכיטרפ) "תודהיה ישדוקל םיריעצה לש תובהלתההו תוריסמה 

תוריבבו קשמדב ידוהיה רעונה תועונת ירבח .(22-21:1942 ,ןונבלה לוק ; 335-354 

םגד םרובע התוויהש ,יברעה רעונה לש תיביטרופסהו תימואלה ותוליעפב ואנקתנ 

תוריבבו בלחב ,קשמדב יבכמה תגהנה הביצה ,לשמל ,ךכ .ימואל רגתאלו יוקיחל 

,םידוהיה םירגהמל יפסכה עויסה ומכ ,הירבחל םיימואלו םייביטרופס םירגתא 

,תולמעתהב תנווגמ תיביטרופס תוליעפו ,תוימואלה תונרקל תומורת ףוסיא 

חור תא וממורש ,הווארה תולמעתה ינגפמב רקיעבו ,רודכ יקחשמב ,הקיטלתאב 

.םיימואלה םיגחבו לארשי ידעומב תוליהקה 

תויוליעפל 1937 תנש ףוסב וגאד בלחב ףאו תוריבב ,קשמדב יבכמה תוגהנה 

תופידרה תעב הקוצמה ימיב םחור תא דדועל ידכ ןהירבחל תוימואלו תויביטרופס 

תעונת יאטרופס .יתוריבה ימואלה רעונהו ימלשוריה יתפומה דצמ תוינמואלה 

הקיטלתאב ,םירישכמו עקרק תולמעתהב ,ףורגאב ,תולוקשמ תמרהב וקסע יבכמה 

תויתורחת תוצובק םג ומיקה ריעצה יבכמהו יבכמה ירבח .רודכ יקחשמבו הלק 

וכרענש ,ירבעה טרופסה ימיבו ,תוימוקמה תויופילאב הבר החלצהב קלח ולטנו 

ירבח וקסע ,םידוקירבו םיער ישגפמב ינויצה בולקב וקסע בלח יריעצ דועב .קשמדב 

הריוואה תא .תישילשה הייבכמה תארקל תונכהב תוריבבו קשמדב יבכמה 

תונכוסה חילש ,אמורד-רב ראתמ קשמדב ץולחהו יבכמה ירבח לש תינתלעפה 

: 1937 רבוטקואב ,תידוהיה 

ירבעה בולקב יתרקיב .תירבע ירבוד קשמדב יל ונמדזנ םוקמ לכב 
וב םיסנכתמ ברע לכב .תועמשמה אולמב ינויצ ריעצ רוד יתאצמו 

םידקורו םירש ,תירבע םיארוקו תודליו םידלי סג ,תורוחבו םירוחב 

הפיאש ,הז הפיו אירב ,ריעצ רודל .קמעבש תוצובקה תחאב ומכ שממ 

,רבוטקוא ,S25/9821 .מ.צ.א) תיאלקח הדובעו לארשי-ץרא — תחא 

 1937).
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תוריבבו קשמדב יבכמה תעונת 

ורתונ ,םיירבעה םיידוהיה רפסה-יתבב ודמלש ,ץולחהו לעופה ,יבכמה ירבחכ אלש 

,קארוב ךכ לע דיעמ .תוימואל תורגסמ אלל םירז רפס-יתבב ודמלש םידוהיה םירענה 

:תוריבב תמייקה ןרקה חוכ-אב 

יכ דע תימואלה תוכיישה תשוחת תא םברקב והקה םירזה רפסה-יתב 

.םיימואל םירגתאל ופאש הלא — יעבטה םרוקממ םישולת םמצע ושח 

בורל ךא ,וב תולתהל ןיינע ושפיחו תופיסאב ולהקתה יברעה רעונה ומכ 

דצמ תוניינעתה השורד .הנווכה רסוחמ ,ןואכידו שפנ חפמב ורזפתה 

ךרע ול םינתונ ואצמיה םוקמו ץראל ותבריק רשא ,הז ץוביקב בושייה 

,תינויצ תרכה תלעב הליהק םויק שרוד ונלש ימואלה סרטניאה .דחוימ 

חתפל לכות ,ילכלכהו יטילופה חטשב ונלש בושייל הבר תלעות איבתש 

לש דחוימה וכרע תא ריבסהלו ,ןונבל יבשות םע םינווכמ םיסחי 

,[ל"קק] kkl-5/954 'ק .מ.צ.א) .תיאמצע ןונבל ןעמל ימואלה-תיבה 

.(1936 ,לירפא 

,יתוריבה רעונה חופיטבש תימואלה תלעותה רבדב 1936 תנשב קארוב לש ויקומינ 

דעו יפלכ םירשעה תונשב וחטוהש ,ןמפלהו ןילביר ,אלרוב לש ויקומינל םיהז ויה 

יגיהנמ לש תוינידמה תוצעהמ המלעתה תינידמה הקלחמה .ילארשיצראה ךוניחה 

תוימואלה תונרקה ,תונכוסה יחילש לש ףאו ,תוליהקה יגיהנמ לש ,רעונה תועונת 

תחלצהש ,ןימאה קארוב .אמורד-רב ,ןמפלה רייד ,יבצ-ןב קחצי ומכ ,ימואלה דעווהו 

תא בריק אוה .ימואלה רעונה ןוגראב היולת תוימואלה תונרקה ןעמל תוליעפה 

הכשלל עיצהו ,תוימואלה תויעבה ןמ קחורמ היהו ח"יכבו ןויסימב ךנחתהש ,רעונה 

ףלחוה וז ותעד ללגב ךא .תינויצה תוליעפה תרבגהב התוליעפ תא דקמל תישארה 

ירשת ה"כ ,S6/1957 ;5.10.1936 'ק ,[ל"קק] kkl-5/954 .מ.צ.א) יול חונב קארוב 

.מ.צ.א) "םיפסכ תייבגב קר" קוסעל וילע יכ רהבוה יול חונל .(1937 ,ז"צרת 

 ^5/54-kkl [ל"קק], םיכילהתב הליהקה תוברועמ לש ןויסינ לכ .(19.11.1938

,לשמל ,ךכ .תינידמה הקלחמה ידי-לע החדנ ,םיפסכ תייבגל רבעמ היהש ,םיימואל 

ינפמ ,טובחוב ברה ,תוריב לש ישארה ברה תרהזא תא תינידמה הקלחמהו ןמציו וחד 

,םידוהיה אלא ןאכ םירצונה םניא ,ונא ונתנעשמ" :ןונבלב םירצונה ירחא רוזיחה 

,[ל"קק] kkl-5/954 'ק .מ.צ.א) "ןונבל ידוהיב ןיינעתהל איה םכתבוח ,ןכל 

 10.7.1936 ; 30.7.1936 ; 19.7.1936).
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,םיפוצה ,לעופה ,ץולחה ,ריעצה יבכמה ,יבכמה תועונת תוריבב ולעפ 1938 תנשב 

רעונה לש יזכרמה דעווהו ,בלח תפיט ,םיחא יריעצ תדוגא ,םיירבע םיריעצ תדוגא 

ודעצ הלא םיכינח .יבכמה ירבח ויה םתיצחמש ,שיא 500-כלכה ךסב .תוריבב ירבעה 

,תוכולהתה ,ןכא .םהיפב תירבע הרישו ,יבכמה תרומזת תייוולב תוריב תוצוחב 

התסהה תריוואב הליהקה בל תא וצמיא ,יבכמה ירבח וכרעש ,תוגיגחהו םיסנכה 

תנשב ,היינשה םלועה תמחלמ ברע ,םלואו .ויכמותו יתפומה ולהינש ,תידוהי-יטנאה 

תא ריבגהל ונלחתה ,(1939) ט"צרת תנשב" :תוריב יבכמ תוליעפב הנפמ לח ,1939 

ונתיאמ לטינ וז הנשב .וניתוינכת תא הסרה היינשה תימלועה המחלמה ךא ,תוליעפה 

תוכזב תונוטלשה וריכה ,םנמאו .שדחמ םשריהל םיכירצ ונייהו ,ונמויקל ןוישרה 

.(13 :1942 ,ןונבלה לוק) "בוש הרשוא יבכמה תורדתסהו ,ונמויק 

םוכיס 

לש ינופצה הלובג לע ולעפ ןהש ,ךכב היה ןונבלבו הירוסב יבכמה תועונת לש ןדוחיי 

תינויצה העונתהו תיברעה תוימואלה יקבאמ תבצב תודוכל ןתויהב לארשי-ץרא 

תארקל ףירחהו ךלה הלודגה הירוס בחרמב ימואל-ודה תומיעה .תימואל תואמצעל 

ןיבו תיברעה תונמואלה שיטפ ןיב םינותנ ויה יבכמה ירבח .היינשה םלועה תמחלמ 

.תינויצה העונתל ןהו םתדלומ ץראל ןה םתונמאנ תא חיכוהל ושרדנו ,ינויצה ןדסה 

התיה הב הכורכה הנכסה תורמלש ,תימואלו תיביטרופס תוליעפ ונגרא ,תאז ףא לע 

תכירע ;תירבעה הפשה תלחנהל ברע ירועיש ןתמ ,םיירבע רפס-יתבב תוליעפ :תנווגמ 

ןעמל תומורת סויג ;תוריבו קשמד תוצוחב םידעצמו תולמעתהב הוואר יעפומ 

םידוהי םירגהמל עויסו טלקמ ןתמ ;ינויצה לקשה לעפמ ןעמלו תוימואלה תונרקה 

תודסומה תדמעל דוגינב ,תילאגיל־יתלבה םתיילעב הפוריאמו היסאמ 

לש תיברעה הכשלב ןיעידומ ינכוסכ סג ולעפ תועונתה ירגוב .םילארשיצראה 

םירוס םישיא סויגל תיטילופה הגהנהה םע םהירשק תא ולצינו ,תינידמה הקלחמה 

השחרתה וז תינויצ תוליעפ .תיברעה הכשלה ינכוסכ תיניעידומ תוליעפל םינונבלו 

בר יוקיחל םגדכ סגו זרזכ סג שמישש ,תינידמ תואמצעל ירוסה ימואלה קבאמה לצב 

,S25/5778 .מ.צ.א)יבכמה ירבח לש תימואלהו תיביטרופסה םתוליעפ לע העפשה 

 3.3.1936; PRO. 371/19980 ,E8028, 17 12.1 936. ;4.9.1936 ,S25/3500) לש התסהה
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תוריבבו קשמדב יבכמה תעונת 

לארשי-ץרא ייברע לש םקבאמ םע םירוסה תוהדזהל םיברעה םינמואלה לש התסהה 

תועונת לש תימואלה ןתוהדזה תובגהל םה סג ומרת ,םיידוהיה םיעבורב תוערפלו 

תוליעפל ידוהיה רעונה תא וצירמהו ילארשיצראה ינויצה קבאמה םע רעונה 

שרקבכ תינויצה תוליעפב רעונה זחאנ הליעפ תיתליהק תוגיהנמ רדעהב .תימואל 

םישולשה תונש ךלהמב .תילארשיצראה הגהנהה יפלכ הצרעה חתיפו ימואל הלצה 

,יבכמה תרגסמב ולעפש ,רעונה-ינב 1,500-כ ברקב תימואלה תוכייתשהה הרבג 

תידוהיה ןתייסולכוא ןיינמש ,תוריבו בלח ,קשמדב:תורחא רעונ תועונת תרגסמבו 

תונש ךלהמב םילארשיצראה תודסומל תוברה םהיתוינפ .שפנ ףלא םישולשכ היה 

ורתונ ,ינויצ הרבסה רמוחו םיכנחמ ,םיכירדמ םהילא חולשל םישולשהו םירשעה 

תימואלה ןתוליעפ תובישחל םיימואלה תודסומה תועדומ תורמל ,הנעמ אלב בורל 

.(KH4C/694.24.3.1931 .מ.צ.א)ןונבלבו הירוסב יבכמה תעונת לש תינידמהו 
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תורוקמה תמישר 

.םימעפ :םילשורי ,1936-1928 ןרוחב תובשיתההו הירוסב ץולחה .(1982).צ ןליא 

.םילשורי .ןדריה-רבעב תידוהי תובשייתהל ההימכה .(1984).צ ,ןליא 

.רפסו םע :םילשורי .ןונבלבו הירוסב ירבעה ךוניחה לע .(זי'שת) .א ,חילמלא 

:הינתנ .1927-1917 םינשב לארשי-ץראב טרופסהו ינפוגה ךוניחה .(1971).א ,ירמז 
.טייגניו ןוכמ 

.ביבא-לת ופי ,ג-ב ,יבכמה םובלא .(ט"ערת) .ד ,רהדתו .י ,לאיתוקי 

.םילשורי ,חרזמה ידוהי תודלותב םיקרפ .(ט"לשת) .(ךרוע) .מ ,ןהכ 

.רפסו םע :םילשורי .קשמדב תירבעה הפשה .(םי'שת) .י ,יול 

.ררועמה :ביבא-לת .הבתכנ אל ןיידעש הירוטסיהב םיפד .(ו"טשת) .נ ,יול 

.ןיבור :ןג-תמר ,לארשיב תיתדע הילפאו םיחתמ .(1983).נ ,םחנמ 

םינויכרא 

.םילשורי ,(.מ.צ.א)יזכרמ ינויצ ןויכרא 
.םילשורי ,(.ס.ה.ק)תידרפסה הדעה ןויכרא 

.(.פ.כ.א)זירפ ,(םירבח לארשי לכ) ח"יכ ןויכרא 

(p r o.) יטירבה ץוחה דרשמ ןויכרא 

.טייגניו ןוכמב ןויכרא 

םיפסוא 

.קילאיב תירק ,יבוט םולש ףסוא 

.םייתעבג ,חספ רזעילא ףסוא 

.םייתעבג ,חספ רזעילא ףסוא ךותב ,יבכמה לוכיטרפ 

םיטלקומ תונויאר 
.(םייתעבג) קשמדב יבכמה תעונת רבזג ,חספ רזעילא 

.(ביבא-לת) הירוסב יבכמה תעונת תריכזמ ,יברגומ לחר 

(רבעב רואל ואציש) םינותיע 
םויה ראוד 

.ןונבלה לוק 
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