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ויבו לעופה תודגאתה ןיב ,טדנמה הפוקתב ,תומיעה 
תויבבמב תופתתשהה תייגוסב יבנמ תורדתסה 

 0»n ןמפואק

ויתורוקמו רמאמה תרטמ 

הדאיפמילוא ןיעמ - לארשי־ץראב םיידוהי םיאטרופס לש ימלוע סוניכ ךורעל ןויערה 

ןויערה .לארשי-ץרא יבכמ יגיהנממ ,ילאיתוקי ףסוי י"ע 1927 תנשב הלעוה ־ תידוהי 

1929 ינוי שדוחב רשואו לארשי־ץרא יבכמ לש תיצראה הדיעווב 1928 רבמצדב לבקתה 

,סוניכה .היקבולסוכ'צב ,וארטסוא-שירהמב םייקתהש ,יבכמה לש ימלועה סרגנוקב 

.אבכוכ-רב דרמל הנש 1800 ןויצל תאזו ,1932 תנשל עבקנ הייבכמ םשב התעמ הנוכש 

,1932 סראמב - הנושארה :תויבגמ יתש לארשי-ץראב ומייקתה טדנמה תפוקתב 

התייהש יפ לע ףא לעופה תודגאתה הפתתשה אל ןהיתשבו ,1935 לירפאב היינשהו 

ורקסנ תויבכמה יעוריא .םישולשה תונשב לארשי-ץראב הלודגה טרופסה תודגאתה 

לעופה תודגאתה לש התופתתשה .(Eisen, 1979 ;1980 ,ןיוו)יבכמה לש טבמה תדוקנמ 

,רלפוק) המסרופש הדיחיה הריקסה .הכ דע הטעמ תוסחייתהל התכז ,תאז תמועל 

ןיא ףאו יתרבח-יטילופה עקרה הב ןודנ אלו ,דבלב תודבועה תאבהב תקפתסמ ,(1979 
.היינשה הייבכמל תסחייתמ איה 

:רמאמה תורטמ תורזגנ ךכ ךותמ 

הרשקהב טדנמה תפוקתב לעופה ןיבו יבכמה ןיב תקולחמה תא גיצהל ★ 
.יתרבחהו יטילופה ,ירוטסיהה 

תדמע תא ראתלו ,תויבכמב לעופה ףותיש-יאל איבהש ןתמו אשמה תא חתנל ★ 
.וז הייגוסב םיימואלה תודסומה 

.י"אב ידוהי בושי ;תויבכמ ;טרופסה תודלות ;לארשי יבכמ ;(תינפוג תוברתל תודגאתה)לעופה :םינראת 
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ןמפואק םייח 

דע השבגתנש םיסחיה תכרעמ לש םייזכרמה םינייפאמב קסוע ןושארה קרפה 
תא (תיגולונורכו תיניינע)וראתיש ,םיאבה םיקרפה ינשל עקר קפסל ותרטמו ,תויבכמל 

.תויבכמב לעופה תופתתשה אשונב ןתמו אשמה ןולשיכ 

,ירוטסיהה רקחמב תוסחייתהל טעמכ הכז אל ירוטדנמה טרופסה יכ הדבועב בשחתהב 

לודג קלח .הז טרופס ונייפאש ,םייזכרמה םיכילהתהמ קלח תגגהל םרות רמאמה 

לע םסרופש ,רמוחה טועימ .הנושארה םעפב םוסרפל ןאכ םיכוז תורוקמהו םינותנהמ 

:םיינויכרא תורוקמ לע ךמסיהל הז רקחמ איבה ,וז הייגוס 

,הז ןויכראב .(הדובעה ןויכרא :ןלהל) ביבא-לתב ןובל ןוכמ - הדובעה ןויכרא ★ 

תודועת .רמאמה ךמסנ ןהילעש (םילוקוטורפו םיבתכמ) תודועתה בור תויוצמ 

:תויוצמ שומיש ןהב השענש תופסונ 

.(סייגתו ןויכרא :ןלהל)טייגניו ןוכמב ירשנ יבצ ש"ע ןויכרא ★ 

.(הייבכמה ןויכרא :ןלהל)הייבכמה רפכ ןויכרא ★ 

:ןלהל)א"ת תטיסרבינואב ןילי רזעיבא ש"ע הלוגבו לארשיב ידוהי ךוניחל ןויכרא ★ 

.(ןילי ןויכרא 

.ןוירוג-ןב לש ונמוי קתוע אצמנ ובש ל"הצ ןויכרא ★ 

:תונותיעה הווהמ ףסונ רוקמ 

,"םויה ראד" ,"ץראה" ,"רבד" ,"ריעצה לעופה" ,"תודחאה" ,הפוקתה תונותיע ★ 

."הפיח ןופצה" 

(רידס ןפואב אלש)ועיפוהש ,(לעופה לש)"ונזע" ,"יבכמה" ,תודוגאה ינואטב ★ 

.ןאכ תרקסנה הפוקתה ךלהמב 

תויבבמה ךע לעופה ־ >1במ יסהי 

לעופה תמקה ינפל יבכמהו םילעופה ןיב םיסחיה 

תפוקתב שבגתהל לחהש ,ילארשיצראה ■ירבעה רעונה .תדחאמ תרגסמכ "יבכמ"ה 

ירבעה רעונהמ ,תובשומה רעונמ :תויתרבח תוצובק שולשמ בכרומ היה ,היינשה היילעה 

ילעופ" ןוגכ) תוילעופ תורגסמב ונגראתהו הפוריא חרזממ ולעש ,םיריעצהמו ,דמולה 

יוטיב ידיל אב תוצובקה ןיב ינושה .("םייתגלפמ-יתלבה"ו ,"ריעצה־לעופה" ,"ןויצ 

תוינוגרא תורוצ וחפוט ףא ךכל םאתהבו ,םיייתרבחו ,םייגולואידיא ,םייטילופ םימוחתב 
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יבכמ תורדתסהל לעופה תודגאתה ןיב תומיעה 

ינב ןיב תומיעה טלב רקיעבו ,ןהיניב ותמעתה תוצובקה .הצובק לכ תודחיימה תונוש 

.(1990 ,רורד-סיובלא)םילעופה ןיבל תובשומה 

רחאל 1912 רבמטפסב הילצרה היסנמיגב המקוה ,לארשי-ץראב "יבכמ"ה תורדתסה 

.(1968 ,ירמז) תונושה תובשומבו םילשוריב ומקוהש ,תוימוקמ תודוגא לש תונגראתה 

הייחת לש ןויערה .תוצובקה לכ תא ליכהל הלכיש הדיחיה תרגסמה התייה וז תורדתסה 

,וצראב שדח ירבע רעונ לש יוטיבכ טרופס תדוגא לשו תימואלה הייחתהמ קלחכ תינפוג 

הגיצהו השפתנ "יבכמ"ה תורדתסה .תמיוסמ תיתרבח הצובק לש ידוחיי ןויער וניא 

םסרופש יבכמ לש זורכבו ,הלוכ המואה יכרוצ תא תרשל אבה ידמעמ-לע ףוגכ המצע 

:ןמקלדכ רתיה ןיב רמאנ (ט"ערת הכונח) 1918 רבמצדב םילשוריב 

ךרעב םיריכמה תוריעצהו םיריעצה תואמ לש םנופצמב ונא םיחוטב" 

...טרפל האיבמ איהש תלעותבו ופוגב לדלודמה ונמעל תולמעתהה 

דמעמ ןיבו הדעל הדע ןיב ,הגלפמל הגלפמ ןיב ,הלידבה אל וז תורדתסה 

רשא תונושה תורדשה לכ תא דחאל התייה הלוכי ךכ ידי לעו ,דמעמל 

(8.111/4805 ,ןילי ןויכרא) "םילשוריב 

האיבה יבכמה לש תיטילופ יתלבהו תילרטינה ותדמע .יבכמה יפלכ םילעופה תדמע 

טרופסה תדוגאל םתדהא תא עיבהל םילעופה תוגלפמ לש םייזכרמה םיליעפהמ םיבר 

הכימת רמאמ םסריפ ,ןויצ-ילעופ ירבחבש טלובה ,יבצ-ןב קחצי .תימואלה תירבעה 

םעפ ידמ ףתתשה ףא יבצ-ןב .(7/3/1913)תודחאה "ןויצ-ילעופ" לש םנותיעב ,יבכמב 

;5/11/1911 "םילשורי-יבכמ" לש םילוקוטורפה רפס) םילשוריב יבכמה תוליעפב 

תמקהב ליעפ היה ,תודחאה ןותיעה ךרוע ,לבבודז בקעי .(ןילי ןויכרא ,17/12/1912 

לבבורז ;21/1/1912 ,םש ,םילוקוטורפה רפס)הדוגאה דעווב רבח ףאו םילשוריב יבכמה 

בד םיסיגה ויה ,יבכמב םיליעפ ויהש ,הדובעה תעונתב םירחא םיטלוב םישיא .(i960 ,י 

דעווה רבח םימיל ,במולוג והילאו ,לעופה לש םיטלובה םיגיהנמהמ דחא םימיל ,זוה 

םג אצמנ 1923-ב רחבנש ,יבכמה זכרמב .הנגהה תדקפמב רבחו תורדתסהה לש לעופה 

וז הפוקתב ויעצה־לעופה רבח היהש ,ל"צאה דסיימ ,(גרבלז) ימוהת םהרבא 

.(1971 ,ירמז ;1956 ,רהדת ,ילאיתוקי) 

דוסיה תפסא לש היינשה הבישיב .יבכמה םע תוהדזה םה ףא וליג ריעצה-לעופה ישנא 

יכ חווד (7/10/1912)תורחה ןותעבו ,קצנירפש ףסוי ךריב הילצרה היסנמיגב יבכמ לש 
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ןמפואק םייח 

רבד לע םימואנ ואשנו תורדתסהה תא ךרבל ואב 'ריעצה-לעופה' ישנא םילעופ" 

ןוגרא ,רמושה לש גיצנ .(םש) "תירבעה הדובעה שוביכל תולמעתהה ןויער תמאתה 

ישנאו ,דוסיה תפסאב אוה ףא חכנ ,םילעופה תועונתמ םיריעצ ידי לע םקוהש הרימשה 

הנש .יבכמה ידי לע הנושארל הנגרואש ,1913 תנשב תובוחר תגיגחב ופתתשה הז ןוגרא 

שודיח-יא עקר לע תוגיגחה תמרחהב רמושה םע הלועפ יבכמה ףתיש ,ןכמ רחאל 

הדובעל קבאמהמ קלח התוויה המרחהה .תובוחר לע הרימשל (רמושה םע) הזוחה 

.(1967 ,ירמז)תירבע 

יכ ןייצ ,ןילי רזעיבא ,לשמל .םיפסונ תורוקמב תאבומ תירבע הדובעב יבכמה תכימת 

'יבכמ'ה ךותב םוקמ ול תתל רוסא ־ תירבע הרימשל וא תירבע הדובעל דגנתמש ימ" 

תתיבשב ,1914 לירפאב ,הכימת העיבה יבכמ לש תיללכה הפסאה .(9/1/1914 ,תודחאה) 

הדובעה דצל תיברע הדובע תגהנה דגנ תוחמל הדעונש ,הריגסב םידוהיה םילעופה 

הידעלבו ,ונתדמע רוציבל יחרכה יכה רבדה" איה תירבעה הדובעה יכ ,השיגדהו ,תירבעה 

.(1/5/1914 ,תודחאה)"ץראב תיבושיח ונתדובע לכל ךרע ןיא 

התנפ ,התמקה רחאל םייעובשכ ,תיללכה תורדתסהה יכ ,עיתפמ הז ןיא וז המגמ יפ לע 

יפסכ עויסל השקבה ,םנמא .יפסכ עויס השקיב ףאו ,םיפינס הב םיקיש ידכ יבכמל 

,תודחאה)"יבכמל תוצובק רותב רדתסהל םתוא םישקבמ ונא תאז-לכב" ךא ,התחדנ 

 1/5/1914).

אל תירבע הדובעל קבאמה םע יבכמה לש תוהדזהה .יבכמה יפלכ םילעופה תרוקיב 

םינועדגה ןיב תומיע הז עקר לע רצונ ,לשמל ,ךכו ,תובשומה רעונ יניעב ןח האשנ 

יבכמה יגיהנמ ןיבל ,(ןוסנורהא רדנסכלא תושארב בקעי-ןורכיז יריעצ לש תונגראתה) 

םידעיה םע יבכמה לש תימשרה תוהדזהה ,תאז םע דחי .(15/5/1914 :9/1/1914 תודחאה) 

יכ וכירעהש ,םילעופה דצמ תרוקיבה תא הענמ אל הרימשהו הדובעה שוביכ לש 

ףינס תא םילעופ תביזע תרבסומ ,לשמל ,ךכ .בלו בלב ןה הז אשונב יבכמה לש ויתודמע 

.(12/6/1914-מ תודחאה)"םיחיגשמה םע םינמנ" ףינסה ירבח יכ ,הנעטב הוקת-חתפ יבכמ 

תיניצ המינב תראותמ ,הריגסב םילעופה תתיבש םע יבכמ לש תוהדזהה ,תפסונ המגוד 

.(1/5/1914 תודחאה)תיפסכ הב ךומתל אלש רחב יבכמהש ןויכמ 

,םידדצה לכ ןוצר תא עיבשיש ,ילרטינ וק לע רומשל ךכיפל התשקתה יבכמה תורדתסה 

אלל) םסרפתהש ,לארשי-ץראב טרופסה תוחתפתה לע רמאמב ןתינ ךכל יוטיבו 

:יבכמה ךותב םיתומיעל האיבמה "תינחור תוליעפ"מ ענמהל עבתו תונותיעב (המיתח 
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יבכמ תורדתסהל לעופה תודגאתה ןיב תומיעה 

תורושמ הקיחרה תויתגלפמהו תויתגלפמל ונתלבוה תוינחורה ."" 
תוחוכהש וניאר ...ץראב םייביטרופסה תוחוכה בטימ תא םיבכמה 

ידיל ואיבה םהיתואצרהו 'יבכמ'ה תופיסאש ינפמ קרו ךא ודרפנ הלאה 

...םילעופהו םירבאה ינב ןיב תדרפמו הדח הציחמ התארנ םהבש םיחוכיו 

לכוי יזא ... תוינחור תויוליעפמ ... וענמי םאש ונבלב קפס לכ ןיאו 

"...תודחא הקיחב איבת טרופסה תחלצהו הפי ןפואב חתפתהל טרופסה 

.(17/2/1921 ,םויה ראד) 

ופוסב .םילעופל תדרפנ טרופס תודגאתה לש התמקה תא עונמל ידכ וב היה אל הז לכ 

.םילעופל תדרפנ תודגאתה תמקהל ,םירשעה תונשב ,תוביסנה יוניש איבה רבד לש 

.ןלהל וראותי ךכל תוביסה 

לעופה תודגאתה תמקהל תוגיסה 

לעופה לש תונוש תודוגא תמקהל ךשמהכ ,15/5/1926-ב המקוה תיצראה תודגאתהה 

לירפאמ הפיצר תוליעפ המייק ,(הפיח לעופה תדוגא)ןהבש תטלובה .1923 תנשמ רבכ 

ךא דרפנ ןויעל םייואר המקהה לש םינושה םיבלשהו תוביסנה רואית .(1977 ,ליג) ,1924 

התייהש תערכמה תובישחה לשב התמקהל תוירקיעה תוביסה תא ןאכ ןייצל יוארה ןמ 

:יבכמה ןיבו לעופה ןיב הרצונש םיסחיה תכרעמב לעופה תמקהל 

לודיג לח הנושארה םלועה תמחלמ רחאלש הפוקתב .תיללכה תורדתסהה תמקה 

32.000-כ הז רוביצ ןיינמ היה 1926 רבמטפסב .לארשי-ץראב םילעופה רפסמב יתועמשמ 

תוצובקל ושבגתה םילעופה .(1973 ,ידעלג)לארשי-ץראב םידוהי 150.000־כ ךותמ שיא 

תורדתסהה לש הדוסי התייה תרתוכה תלוגשכ ,תויטילופ תוגלפמלו תונגרואמו תולודג 

התלע לעופה תמקה .1920 רבמצדב לארשי־ץראב םיירבעה םידבועה לש תיללכה 

,ןוגראכ המצע התאר תורדתסהה .תורדתסהה לש היתורטמ םעו הידעי םע דחא הנקב 

תטילקב הקסע איה .ץראב תרצונה הרבחה ידעי תאו תומישמה תא אלמל דעונש 

תרבח תמקה ידי לע ימצע קשמ הרצי ,םידבוע ינוכיש המיקה ,תובשייתהבו היילע 

םייתוברתה ,םיישיאה ויכרצ לולכמל גואדל דיקפתה תא המצע לע הלביקו םידבועה 

.יאנפה תועשב תיביטרופסה ותקוסעת ללוכ ,דבועה לש םיינחורהו 

תיטילופה ותומד שבגתהל הלחה לעופה םקוהש הפוקתב .יחרזאה הנחמה תוחתפתה 

תפוקתב דוע תווהתהל לחהש ,ילעופה הנחמה דצל .לארשי-ץראב ידוהיה בושייה לש 

הז הנחמ לש ויביכרמ חותינ .(1990 ,ירורד)יחרזאה הנחמה םג חתפתה ,היינשה היילעה 
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ןמפואק םייח 

תפקשהל ותודגנתהב אוה ונויפא רקיע יכ ,רמאיי ךא .ןאכ ןוידה םוחתל רבעמ אוה 

ותכימתבו ,ידוהיה בושייב תיללכה תורדתסהה לש הינומגהלו תיטסילאיצוס םלוע 

םיקבאמ וחתפתה ילעופה הנחמה ןיבו הז הנחמ ןיב .יטסילטיפק קשמבו תיטרפ המזיב 

וחתפתהש םירדהה תובשומב רקיעב ,תירבע הדובע לע קבאמ :םהיניבו ,םינוש 

תודדומתהו תובשייתה יביצקת לע קבאמ ,הקוסעתה םוחתב םיקבאמ ,וז הפוקתב 

המצע התהיז אל יבכמה תורדתסה .םיימואלהו םיירוביצה תודסומב תילארוטקלא 

תודגנתה התועמשמש ,תוילרטינ ,ןיוצ רבכש יפכ ,הסרגו ,יחרזאה הנחמהמ קלחכ 
ינגרוב טרופס םע יבכמ תא התהיזש איה לעופה תודגאתה .טרופסה לש היצזיטילופל 

.הז הנחמב םילעופה קבאמ לש תופקתשה ויה יבכמב היקבאמ .יחרזאה הנחמה םעו 

הארנש יפכש ,יבכמה .ירבעה טרופסה לש היצזיטילופה תא הרציש איה לעופה תמקה 

.יחרזאח חנחמח םע תוהדזהל וחרוכ לע ,השעמל ,קחדנ ,ןלהל 

לש ותחימצל ליבקמב התשענ לעופה תמקה .ימואלניבה םילעופה טרופס תורצוויה 

לנויצאנרטניאה)י"סאסה ןוגרא ץיוושב סקוה 1921 תנשב .ימואלניבה םילעופה טרופס 

.(Sozialistische Arbeiter Sport Internationale - םילעופ טרופסל יטסילאיצוסה 

ומקוה ןהבש ,תובר תוצרא םינשה ןתואב ףיקהש ,ךילהתמ קלח התייה לעופה תמקה 
,םיינכותו םייגולואידיא תודוסי ומצעל חפיט הז טרופס .םילעופל תודרפנ טרופס תודוגא 

.(1985 ,ליג)יללכה טרופסהמ ותוא ודחייש 

םע וקבאמב תוכלשה יתשל אופא האיבה לעופה לש תידוחייה תידמעמה השיפתה 

ימכ לעופה ידי לע םשאוה תוילרטינ תוימואל תודמע טקנש ,יבכמ - אסיג דחמ :יבכמה 

תימואל תונמאנ רסוח לע תרוקיב גפס ,לעופה - אסיג ךדיאמו ,תונגרובה תא גציימש 

תחא ףאל הקדצה התייה אל תיביטקייבוא םא סג .םיידמעמ םיסרטניא תפדעה לעו 

עירכמ םרוג התייה םתקדצב םידדצה לש הנומאה יכ ,קפס ןיא ירה ,תומשאההמ 

.םהיניב םיסחיה תכרעמב 

,(1928- 1924) תיעיברהו ,(1923 - 1919) תישילשה ,תוילעה יתש .םיילכלכ םירבשמ 

הרצי הלטבאה .םילעופה רוביצב תרכינ הלטבאל ואיבהש ,םיילכלכ םירבשמב ומייתסנ 

םע ירלופופ השענש ,לגרודכה קחשמ הזכרמבו תיביטרופס תוליעפל לצונש ,סנואמ יאנפ 

,םילעופ תוצובק :ליבקמב ןאכ ולעפ םימרוג ינש .לארשי-ץראב יטירבה שוביכה 

ףונמ וז תונגראתהב וארש םינוש םישיאו ,תיביטרופסה ןתונגראתה תא דסמל ושקיבש 

תרגסמל םיגולואידיאה םינכתה תא וקציו םילעופ לש טרופס ןוגרא תמקהל 
.התווהתהש 
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יבכמ תורדתסהל לעופה תודגאתה ןיב תומיעה 

תוביסנה לש האצות הרקיעב התייה לעופה תודגאתה תמקה יכ ,עובקל אופא ןתינ 

םיילכלכה םירבשמה :םירשעה תונש לש הנושארה תיצחמב לארשי-ץראב ורצונש 

הפוקתב לדג םרפסמש)םילעופ לש תיביטרופס תוליעפל לצונש ,יאנפל ומרג הלטבאהו 

לע השקהש ,בוטיקל האיבה םייטילופה תונחמה תושבגתה .(יתועמשמ ןפואב וז 

םייגולואידיא םינכת םרת ימואלניבה םילעופה טרופס .יבכמל הלא תוצובק תופרטצה 

איה ףא המקוהש)תיללכה תורדתסהה .םילעופה לש תדרפנה תיביטרופסה תונגראתהל 

.לעופה תודגאתהל תינויערהו תינוגראה תרגסמה תא הקינעה ,(םינשה ןתואב 

תורשפו םיתומיע 

תליחתב .תחא תבב התרק אל יבכממ לעופה לש תוקתניהה .יבכמ ךותב לעופה 

לש בולקה .תימונוטוא תרגסמב יבכמ ךותב לועפל הנווכ התייה לעופה לש תונגראתהה 

:םילשוריב יבכמ זכרמל 24/12/1924-ב הנפ ,וז הפוקתב דיחיה ,הפיח לעופה 

תורדתסהל ונתדוגא תא חפסל םישקבמ הטמ םימותחה ונחנא" 
:תועד בורב האבה הטלחהה הלבקתנ םיחוכיו ירחא ...'יבכמ' תולמעתהל 

סנכהל הטילחמ 'לעופה' יביטרופס בולק לש תיללכה הפיסאה 
בור ...תימונוטוא הדוגא רותב ...'יבכמ' טרופסלו תולמעתהל תורדתסהל 

ויהש םירבחה בורש תויה ,תחא הדוקנ לע ובבותסה םיחוכיווה 
םיבייחתמ ונחנא ...'לעופה' םשה לע רתוול וצר אל 'לעופה' לש םידסיימה 

םירחאה םידרשמהו תיללכה הפיסאה תוטלחהלו 'יבכמ'ה תקוחל ענכהל 

.(iv-244־887 ,ע"הא) "תורדתסהה לש 

בולק תרתוכה הניוצ ונתינש רבחה יסיטרכבו ,יבכמ זכרמל רושיאל חלשנ בולקה ןונקת 

(1925 לירפא "יבכמה" ;7/2/1949 ,ןודיכ ןרוג)יבכמ תימלועה תורדתסהל ףנע - לעופה 

.יבכמה לש ףינסל ןיידע בשחנ הז בולק יכ דמלמש המ הפיחב לעופה תוליעפ לע חוויד 

,14-ה ינויצה סרגנוקה םייקתה 1925 טסוגוא שדוחב .יבכמהמ לעופה לש תוקתניהה 

ןיבו םילעופה תעונת ןיב תקולחמה םזכרמבש ,בושיב םיימינפה םיסחיה תלאשו הניווב 

,תיעיברה היילעה .סרגנוקה ינוידב יזכרמ אשונכ הנושארל העיפוה יחרזאה הנחמה 

תעונת .לארשי-ץראב ינוניבה דמעמה לש וחוכ תא הלידגה ,האישב זא התייהש 

חכונ תמיואמ השחו "יחרזאה הנחמה" ירבוד ידי לע סרגנוקה ינוידב הפקתוה םילעופה 

תודגאתה רוציל ןושאר ןויסנ הלופעב השענ הז שדוחב .(1973 ,ידעלג)וז תוחתפתה 
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ןמפואק םייח 

העונתב יטילופה חתמה .(9/8/25 ,"ץראה" ;iv-224-876 ,ע"הא) לעופה לש תיצרא 

,ןייטשפרש עשוהי .יבכממ קתנתהל הטלחהב ,הלופעב הפסאב יוטיב ידיל אב תינויצה 

- השיגפב רתיה ןיב ןעט ,הפיחב לעופה יליעפב םיטלובהמ 

םילדבה ונשפחש המכ דע ז'יבכמ'ה םע ...דיב די םיכלוה אל ונא עודמ" 

אוצמל ונלוכי ןכ םיבושח םידחא םיקומינ לבא .ונאצמ אל ...םיידוסי 

...וניצרש המכ דע ,םיידמעמה םילדבהה .םייתורבחה םילדבהה םה ולאו 

רצוי ץראב לעופה ...םיטלוב רתוי ועיפוה םעפ לכב םה ,קרפה ןמ ריסהל 

...יוכו םילעופה קנב תא 'ריבשמ'ה תא רצוי אוה ,דוחל ולש םייחה תא ול 

,ע"הא) "...ולש תיביטרופסה תורדתסהה תא ןכ-סג ול רצוי אוה הככ 

 .(iv-244-876

,ילאיתוקי ףסויו ,הלופעב הפסאב ועבוהש ,תודמעה תא הלביק אל יבכמ תורדתסה 

ותלוכי לככ הסינ ,תיללכה תורדתסהה רבח ףא היהש ,יבכמ לש םיטלובה םיגיהנמהמ 

תעה בתכב םסרפש רמאמב יוטיב ךכל ןתנ אוה .יבכמה תרגסמל לעופה תא בישהל 

1/2/26 בתכמ) תורדתסהה לש לעופה דעווה םע תבותכתבו ,(1925 רבמצד) יבכמה 

iv-208- ע"הא ,25/2/26 ,14/2/26 ,הפיח םע לעופה דעווה תבותכת ,1-12 ,הייבכמה ןויכרא 

 l-59a). תוחפ תצרחנ התייה וז תבותכתב תורדתסהה לש לעופה דעווה תדמע

,םש ,ע"הא) 15/5/26-ב לעופה תודגאתה לש דוסייה תפסאב .יבכמל התודגנתהב 

לעופהב םג תמיוסמ הפוקתב ליעפ היהש ,יבכמה רבח ,ינימי חכנ (1.9-197 ,טייגניו ןויכרא 

חתפ הריאשהו תוחפ תיטנטילימ התייה יבכמ יפלכ המינהו ,(4/8/25 ,רבד) ביבא-לת 

תא בושיב החתפתהש תיטילופה תוניועה הכפה ,תאז תורמל יכ הארנ ךא ,תוניידתהל 

.ענמנ יתלבל תודרפתהה ךילהת 

לעופה םע ןתמו אשמה .יבכמ תא הכובמב הדימעה לעופה תודגאתה לש התמקה 

לש דרפנה ומויקב הרכה הווהי - יבכמ תועורזל לעופה תא בישי אל רבד לש ופוסבש 

תמיצע התייה לעופה םויקמ תומלעתהה !יבכמ לש תרהצומה תוילרטינב העיגפו לעופה 

ענמיש ןפואב הבתנלו המע דדומתהל היה בטומש ,הווהתמה תואיצמה חכונ םייניע 

ץראב יבכמ לש םינוילעה תודסומב ומייקתהש ,וז הייגוסב םינוידה .יבכמב העיגפ 

:יוטיב ךכל ונתנ ,28/9/26-ב םיריצה תצעומבו 25/6/26-ב לודגה דעווה תבישיב לארשי 

.(51-50 :1979 ,רלפוק -,1-143 הייבכמה ןויכרא) 
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יבכמ תורדתסהל לעופה תודגאתה ןיב תומיעה 

ןיבל לעופה ןיב רצווהל הלחהש ,םיסחיה תכרעמ .יבכמ ןיבל לעופה ןיב םיתומיעה 

םתואב תוחפל ,תודוגאה ןיב רשפל ןויסינ ,דחאה :םירושימ ינשב התעמ הענ יבכמ 

,םיבר םיתומיע ,ינשה .תיביטרופסה תוליעפה תא זכרלו דחאל ןתינ םהבש םימוחתה 

.(לגרודכה ישגפמב רקיעב)תימוקמה תוליעפבו ימוימויה שגפמב ורצונש 

לש המילא הריזל םיבר םירקמב וכפה לעופהו יבכמ לש לגרודכה תוצובק ןיב םישגפמה 

ןאכ ףיסוה יטילופה חתמה .שרגמב םינקחשה ןיב הבר תוחיתמב וולו תוצובקה ידהוא 

הפוקתה תונותע .לגרודכה ישרגמב םידהואה ןיב תוירקת לש ץופנה ןויזחל ףסונ דממ 

,20/11/27 ,"רבד") תוידדה תומרחהל תחא אל האיבהש וז תומילאל תואמגוד האלמ 

.(3/10/26,4/6/26 "םויה ־ואד" ,5/3/29,25/12/28 ,"ץראה" ,8/2/29,15/3/28 

יפ לע ףא .1928 טסוגואב המקוהש ,לגרודכל תודחאתהל רושק םיתומיע לש ףסונ םוחת 

לעופה לש תיפוסה ותסינכ התייה ,תדסיימה הפסאב וחכנ לעופה זכרמ יגיצנש 

ויה םייזכרמ םיישק ינש .תוכופהת ברו לתלתפ ןתמו אשמ רחאל קר תודחאתהל 

תודחאתהל ףרטצהל השקתהו י"סאסהמ קלח היה לעופה ,דחאה :לעופה תופרטצהל 

,(Federation Internationale de Football Association) א"פיפהמ קלח איהש 
לש ונוצר היה ינשה ישוקה .ינעוצקמה לגרודכה תא םג גציימה ימואלניבה ןוגראה 

היה יאנתה .יבכמל הווש דמעמ ול קינעתש ,תודחאתהה לש תיטטירפ הלהנהב לעופה 

.ויתורושל וכייתשה תוריכבה לגרודכה תוצובק בורש ינפמ ,יבכמל השק 

.םידדצה ןיב רשפל תונויסינ ףא ושענ םיברה םיתומיעל ליבקמב .הרשפ לש תונויסינ 
.וז הנעט ריהבהל עייסת המגוד 

לע .תודוגאה ןיב מ"ומל סיסבל הכפהש ,םכסה תעצה ילאיתוקי ףסוי חסינ 31/8/26-ב 

תונקתל םאתהב המלש תימינפ הימונוטואב ולהנתי" תויורדתסהה יתש ותעצה יפ 

ינכטה םוחתב ןתוליעפ תא תויורדתסהה יתש הנדחאת תאז תמועל ."ןהלש םיקוחלו 

ןויכרא) המודכו ,תורפס תאצוה ,םיסרוק ןוגרא ,םירומ תקזחה רתיה ןיב ללוכה 
.(iv-208-l-59a ,ע"הא ,1-139 ,הייבכמה 

:ימואלה ףיעסה התיה תקולחמה תדוקנ .םכסהה םתחנ אל רבד לש ופוסב ,םלואו 

וא תימואל תודחאתה לכל חפסהל תיאשר ...תויורדתסההמ תחא לכ" 

:םיאבה םיימואלה תודוסיב עגפי אל הז חופסש דבלבו ...תימואל ןיב 
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ןמפואק םייח 

ץרא תרכה .2 .תויורדתסהה יתש לש תימשרה התפש הניה תירבעה .1 

םע תאיחהל ךרדה איה תונויצה. .3 .ירבעה םעה ץרא רותב לארשי 

תלכת - ונלגד .5 .ירבעה ימואלה ןונמהה תרכה .4 .וצראל ותבישו לארשי 

.(סש)"ןבל 

ותללכהב וארו י"סאסל תופרטצהה לע השקי ףיעסה לש וצומיאש וששח לעופה ישנא 

החכוה ךכב ואר ,יבכמה ישנא וליאו .לעופה לש תוימואלה ויתורטמב קפס ליטהל ןויסינ 

םיימואלה םיסרטניאה ינפ לע םיידמעמה םיסרטניאה תא ףידעמ לעופהש ךכל תפסונ 

"הפיח-ןופצה" ,1-139 ,הייבכמה ןויכרא ,1/2/27 בתכמ ;0ש ,ע"הא ,19/1/27 בתכמ) 

 25/1/27, 4/2/27).

ימואל טרופס ןוגראכ הליחתכלמ הרצונ יבכמה תורדתסה יכ ,הלוע הכ דע ןוידה ןמ 

תורצוויהו ידוהיה בושייב תועדה יקוליח .םעה תורדש לכ תא תרשל אבה יטילופ יתלב 

תקתונמה תיביטרופס תוליעפ יבכמה ךותב םייקל ורשפיא אל םייטילופה תונחמה 

הדובעה תייגוסב עירכהל יבכמה שרדנ היינשה היילעה תפוקתב רבכ .יטילופה רשקההמ 

תדמע .םילעופה יניעב תיעמשמ דחכ ותדמע השפתנ אל ותכימת תורמלו ,תירבעה 

םינמיס יכ ,ןועטל רשפא ןכל ,םירכיאה ינב יניעב ןח האצמ אל וזה היגוסב יבכמה 

.וז הפוקתב רבכ וארנ גוליפל םינושאר 

תיעיברה היילעה תפוקתמ בושייב תוקולחמה דודיחו םייטילופה תונחמה תושבגתה 

תודוגא לש היצזיטילופלו ,תימואלה טרופסה תעונתכ יבכמב ערקל ומרג ךליאו 

ןיבו תיגולואידיא תוניוע ןיב הענש ,תודוגאה ןיב הכובס םיסחי תכרעמ הרצונ .טרופסה 

רושימב הלועפ ףותיש הבייח העבטמ רשא ,תואיצמה יצוליאמ העבנש ,תויטמגרפ 

,גוליפה םע ורבגתהו וכלהש ,תוניועהו תידדהה תונדשחה יכ ,הארנ .ימוימויה יביטרופסה 

ןיב רושיפה תונויסינ לע דאמ ושקהו ,םיסחיה תכרעמ לע לכמ רתוי ועיפשהש ןה 

.וז םיסחי תכרעמ לש הליצב דמע תויבכמב לעופה ףותיש לע ןתמו אשמה .תודוגאה 

הנושארה הייבכמ! לעופה ףותישל ןתמו אשמה 

םינושארה םיעגמה 

לע שקבתה לעופה זכרמ .תורדתסהה לש לעופה דעוובו לעופה תודסומב םינוידה 

דעווה תבישיב .הייבכמב תופתתשהל סחיב ותדמע תא עובקל ימלועה יבכמה זכרמ ידי 
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ינכמ תורדתסהל לעופה תודגאתה ןיב תומיעה 

תוארל ןתינש ,הדמע ,לעופה זכרמ רבח ,תרפא עיבה ,10/3/30-ב לעופה זכרמ םע לעופה 

םיאנתה לכל סיסבה תאו הייבכמב תופתתשהל סחיב לעופה לש דוסיה תחנה תא הב 

אל הזש יאנתב םלוא ,סוניכב ףתתשהל שי ,ותעדל .ןכמ רחאלש םינשב לעופה ביציש 

ףתוש וניה לעופה ,רומאל .תוידוהיה טרופסה תודוגא לש אלא ,יבכמ לש סוניכ היהי 
.תויוכז הווש 

דעומש ןוויכמ .הייבכמה תייגוסב יבכמ ןיבו לעופה ןיב עגמ לכ ןיא 1931 תנש ףוס דע 

לש לעופה דעווה לש תפתושמ הבישיב .ןודנב הערכה השרדנ ברקתה הייבכמה 

ןיב רעפ הלגתה ,(ע"הא ,לעופה דעווה תובישי) לעופה זכרמ תוריכזמ לשו תורדתסהה 

ףתתשהל תובהלתה וליג אל (טחושו תרפא) לעופה תוריכזמ ירבח ינש .םיפתתשמה 

- ןוידב תרפא ירבדכו לארשי-ץראב םיתומיעה ודמע םהיניע דגנלשכ הייבכמב 

ןימינב-ינב ,םיגוחה םתוא לכ םע די ףותיש לש תורשפא לכ האור ינניא" 

שדוק תמחלמ םילהנמה ,תירבע הדובעל םישחכתמה ,דועו םירכיאה ינב 

םילעופ םע םהלש טרופסה ישרגמ תא םירישכמה ,ירבעה לעופה ןוגראב 

.(0ש ,ע"הא)"תורדתסהה דגנ היולג התסה תלועפו םילוז 

םיאנת ומיוקי םא קר ךא ,תופתתשהב םנמא ךמת ,ןייטשלרפ ,ףסונ תוריכזמ שיא 

דעווה ירבח .יבכמל םיכיושמ םניאש ,הלוגב טרופסה ינוגרא תנמזה ,לשמל ומכ ,רפסמ 

התייה םהלש הביטקפסרפה .לעופה תופתתשהב ךומתל וטנ תורדתסהה לש לעופה 

קיזתו תולדבתהב הלוגב שרפתת לעופה תופתתשה יא ,םתשיפת יפ-לע .רתוי הבחר 

םיניועה םיגוחל ידעלב חרואב הייבכמה תלהנה רסמית ,ץראב וליאו .הלוגב הלומעתל 

יאל המשאההש היה בטומ .ברסל היה רוסא תיטקט הניחבמ םג .םילעופה תא 
,לעופה זכרמב לעופה דעווה גיצנ ,הה גד יכ ןיינעמ .יבכמה לע לטות ,לעופה תופתתשה 

הדמעל תוכחל היה ךירצ ,ותעדל .הרורב הדמע טקנ אל ,םידדצה ינש תא ןוידב גצייש 

.ימואלה דעווה יגיצנ תאו תונכוסה יגיצנ תא םג הללכש ,הייבכמה תלהנה לש 

הייבכמב תופתתשהל סחיב תיבויח הדמע העיבה 1931 רבמצדב הנושארה לעופה תדיעו 

לש תרדסמהו הניכמה הדעווב לעופה ףותיש :ןוגכ ,םיאנת רפסמ ךכל הדימעה ךא 

לכ תופתתשה ,הלבגה אלל הלוגב םייביטרופסה םינוגראהו םידוגאה לכ תנמזה ,סוניכה 

יפנע לכב דחוימ שוגכ לעופה תופתתשה ,היתואמסיס לעו הילגד לע התשובלתב הדוגא 

יביטרופסה ירבעה רעונה לש ימלוע סוניכ - הייבכמה" :סוניכה םש תעיבק ,הלועפה 

.(iv-208-285b ,ע"הא)"לארשי־ץראב 
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ןמפואק םייח 

הווש ףתושל לעופה תא וכפהו ,יבכממ הייבכמה תא השעמל ועיקפה הלא םיאנת 

.םצמאל רהמי אל יבכמה יכ היה רורב .סוניכה ןוגראב תויוכז 

לארשי-ץראב יבכמה תואישנ לש תפתושמ הבישיב .יבכמה םע רישיה ןתמו אשמה 

ןימזהל ןיא ויפ לעש ,שדח יאנת לעופה ישנא ופיסוה (1/1/1932)לעופה זכרמ חוכ-יאבו 

ועיבה יבכמה ישנא .(iv-244-63 ,ע'הא ,1.9/199 ,טייגניו ןויכרא) ר"תיב ירבח תא 

התייה םתשיג .לעופה יאנת תא ףסה לע תוחדלמ וענמנ ךא ,רפסמ תויוגייתסה 

ןיא ןהיבגלש ,תודוקנה לש השגדההו לעופה לש תונעיהה םצע לש השגדה :תיביטיזופ 

ישנא תונעט יפ לע ןכש ,הטלחה הלבקתה אל .תשובלתלו לגדל המכסהה ומכ ,תקולחמ 

קר םתחי יפוסה םכסההו לעופה יאנתל סחיב התדמע השביג םרט תואישנה ,יבכמ 

.לארשי-ץראל ימלועה יבכמה חוכ-אב לש ואוב רחאל 

לש תויזכרמה תועיבתה וחדנ ,(1979 ,רלפוק) 23/1/32־ב יבכמה תואישנ לש הבישיב 

אל ךא תויורחתב ףתתשהל ןמזוה לעופה .תמיוסמ הרשפל תונוכנ התייה ךא לעופה 
ושרויו הייבכמה תוצעוממ םייתשב ופתתשי לעופה יגיצנ .יבכמ לש הזל הווש דמעמב 

ורתוי אלו הנושי אל עוריאה לש ומש ,םלואו .םתשובלת תאו םלגד תא תאשל 

תנמזה-יאלו הלוגב תודוגאה תנמזה לש היעבל תיטרקנוק תוסחייתה ןיא .תואמסיס 

תויורדתסה לכ תא ןימזהל שיש ,הב רמאנו ,ימתס חרואב החסונ הטלחהה .רי'תיב 

.ןתמהו אשמה ךשמהל חתפ רצי הזכ חסונ .טרופסב תוקסועה תוימואלה רעונה 

םיימואלה תודסומה ולחה ,1932 ראוני ,הז בלשב .םיימואלה תודסומה תוברועמ 

לעופה תופתתשהל תובישח וסחייו הנוגראב ליעפ חרואב ופתתשה ,הייבכמב ןיינעתהל 

הבר תובישח התייה ,םישולשה תונשב תוימשיטנאה תורבגתה עקר לע .הז לעפמב 

הווהמו תורושה תא תקזחמ ,ידוהי דוכיל החיכומה ,םירירש תודהי לש ימלוע ןגפמל 

,היילעל הלומעת יעצמא םג היה לארשי-ץראב ידוהי רעונ ןגפמ לש ומויק .תינויצ הנגפה 

.םילועכ ץראב הירחא וראשנ הייבכמה יאבמ םיבר ,ןכאו 

הבישיב .יבכמ ןיבו לעופה ןיבש ,םיפירחה תועדה יקוליח ןיב רשפל וסינ תונכוסה יגיצנ 

ינויצ לעפמ איה הייבכמה יכ ,ונעט לעופה יגיצנ (iv-244-136 ע"הא) 24.1.32-ב הכרענש 

הווש דמעמב ויהי ,יבכמו לעופהשכ ,םיימואלה תודסומה תוסחב היהיש יוארה ןמ רשא 

ןכל ,יבכמה תמזיב תכרענ הייבכמה יכ ,ונעט יבכמ יגיצנ .(הייבכמה) עוריאה לוהינב 

,לעופה תופתתשהב דאמ הצור יבכמש ןוויכמ ,םלואו .חרוא לש דמעמב לעופה ףתתשי 

להנמ) בורוזולרא .ליעל ונייוצש יבכמה תואישנ תטלחה יפ לע .םירותיוול יבכמ ןכומ 
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יבכמ תורדתסהל לעופה תודגאתה ןיב תומיעה 

יבכמה לש אוה לעפמה יכ ןועיטה תא לביק (םילשוריב תונכוסה לש תינידמה הקלחמה 

תויונש תודוקנ קלסל הסינ אוה .דיתעל הלאש איה תודסומה תוסח יכ עבקו 
לע אלא תודוגאה ןיב ןוידב עבקית אל ר"תיב תופתתשה יכ עבק לשמל ךכ :תקולחמב 

תא רתפ אל ןוידה .(1949 ,בורוזולרא) תואמסיסב שומיש רתוי אלו המצע תונכוסה ידי 

תודסומ לכב הווש ףותישל לעופה לש השירדה .א :תוירקיעה תקולחמה תודוקנ יתש 

םיינכט םימעטמ ןהו םיינורקע םימעטמ ןה יבכמה ידי לע התחדנש השירד ,הייבכמה 

תורושקה תופסונ תויורדתסה ףותיש .ב .(לוברסל םורגי ועבקנ רבכש תודעווה יוביע) 

.תואצות אלל הבישיה המייתסה רבד לש ופוסב .ץראבו ל"וחב הדובעה תעונתל 

ןתמו אשמה ןולשכ 

תודסומה .תיללכה תורדתסהה לשו םיימואלה תודסומה לש רושיפה תונויסינ 

תופתתשהל איבהל ידכו רשפל ידכ ףסונ ץמאמ ושע תיללכה תורדתסההו םיימואלה 

תלאש הבש ,(1/2/1932) תורדתסהה לש לעופה דעווה תבישיב .הייבכמב לעופה 

,לעופה דעווה לש םילוקוטורפ) םויה רדס לע התלעו הייבכמב לעופה לש תופתתשהה 

תלהנה רבחו תורדתסהה ל"כזמ)ןוירוג-ןב תא ןייצל שי הבישיה יפתתשמ ןיב .(ע"הא 

רבח םג היהש לעופה דעווה רבח) במולוג ,(ימואלה דעווה ר"וי)יגצ-ןב ,(תונכוסה 

דעוה םע הבישיל המודב .(לעופה תוריכזמב לעופה דעווה גיצנ)זוה ,("הנגהה" תדקפמ 

.תושימג רסוח לעופה ישנא םעפה םג וליג ,ןכל םדוק םיישדוח המייקתהש ,לעופה 

,תאז תמועל ,התליג ,תימואלה הגהנהה םע התנמנ הקלחבש ,תיתורדתסהה הגהנהה 

,יזכרמה טרופסה עוריאב תיתורדתסהה טרופסה תדוגא לש התולדבתה .הרשפל הייטנ 

לע קבאמב תורדתסהל קיזהל הלולע התייה תירוביצה בלה תמושת תא זכרל דעונש 

:דיתעב םג לעופה ףותיש יא לש םידקת רוצילו תימואלה הגהנהה 

םלועב םידוהיה תונותיע לכ םידחא תועובש ,םייקתי ןפוא לכב סוניכה" 

הרקי .עודמו ףתתשה אל לעופהש שיא עדי אל םלועב .וב קוסעת 
ושרי תואבה םינשב םא עודי אל .לעופה ילב רשפאש - טנדצרפ 

הנגפההמ הנהי ףתתשי לעופה םא ...ותשובלתבו ולגדב לעופה תופתתשה 

ץראב סג וארי ,עיפוי םודאה לגדהש טנדצרפ עבקי ,ימלועה םוסרפהו 

םייח יקלחמ המכל לעופה תא ברקי סג הז ...לעופה חוכ ל"וחב םגו 

.(5/2/32 ,ןוירוג-ןב ןמוי ,2066 ,ל"הצ ןויכרא)"ל"וחב 

הקדצה ןיאש ,יבכמה לש דוסיה תחנה תא ולביקו לעופה תדמע תא ופקת םירבודה בור 

אלש יבכמ םע םירדסהו םימכסה ידומל לעופה ישנא .לעופה לש תויטטירפה תושירדל 
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ןמפואק םייח 

אל ,תודגאתהה לש התישארמ םיתומיעה ירפ ,תוניוע לש רבטצמ ןעטמ ילעבו ,הפי ולע 

הייבכמה םאו ,לעופה םע דסח השוע וניא יבכמ ,םתנעטל .תודסומה ץחלל תונעיהל וטנ 

ןיינע לעופהל ןיא ,ץראב יבכמה תא ריבגהלו קזחל ודיקפתמו יבכמה לש סוניכ קר איה 

לש תיביטרופס תורדתסהל רוסא" :יגולואידיאה ןועיטה דוע ףסונ תאזל .וב ףתתשהל 

תודסומה לש םתדמע .(גב ךורב)"םינגרוב לש טרופס תדוגא םע תורחתהל םילעופ 

וגצוה ךא ,הייבכמב ףתתשהל שיש טלחוה רבד לש ופוסב .לעופהל הכרעה יאכ הספתנ 

יבכממ לידבהל) ץראב יבכמל סחיב קר טטירפב הנתות תופתתשהה :רפסמ םיאנת 

םיברוקמה םירבחה ונמזוי ,הייבכמה לש הנוילע הדעווב ופתתשי לעופה יגיצנ ,(ימלועה 

.תואבה תויבכמה תארקל ףתושמ רודיס חטבויו ,ל"וחב לעופהל 

סחיב המכסה הגשוה ,(4/3/1932) תפסונ הבישיב .הרשפל ןורחאה ןויסנה ןולשכ 

,תויטטירפה ןורקע לע רתיו לעופה .היתודעוובו הייבכמה תלהנהב לעופה תופתתשהל 

יבכמל הווש דמעמ לעופהל היהי הבש ,תחקפמ הנוילע הדעו םקות יכ םכסוה הרומתבו 

זא לעופהל םיבורק ויהש הלוגהמ טרופסה ינוגרא גוציי לש הייעבה ,םלואו .לארשי-ץרא 

סוזאקכ הז ןיינע גיצה לטנדירפ ימלועה יבכמ גיצנ .הרתפנ אל יבכממ קלח ויה אל 
:ילב 

.ל"וחב ולשמ תודוגא דסיל 'לעופה'ל ןיאש איה ימלועה 'יבכמ'ה תדמע" 

'יבכמ'ה לצא רומגו יונמ הלוגב .לארשי-ץראב דוריפה לע רעטצהל שי 

םיפינס המכש עודי .הדיחיה תינויצה תיביטרופסה תורדתסהה ראשהל 

יכ ,עירפמ הז ןיאו תדבועה לארשי-ץרא הנחמל םיכייש 'יבכמ'ה לש 

'לעופה' תא םג וכותל סינכהל ףאוש 'יבכמ'ה .יתגלפמ-לע אוה 'יבכמ'ה 
אל 'יבכמ'ה דבלמ יכ רורב אנ יהי .תדחוימ תיצרא תורדתסה רותב 

(iv-244-136 ע"הא ןויכרא)"תיביטרופס הדוגא םוש הייבכמל ןמזות 

ןתמב הייחד ושקיב םה .וז הדוקנב השוחנ יבכמ לש ותדמע יכ ,וניבה לעופה ישנא 

דעומה ןיגב דרטומ היהו ,ךשמתמה מ"ומהמ ףייע היהש ,לטנדירפ ךא הבושתה 

טרופמ בתכמ חלש אוה הבישיה תרחמל .ךכל ןכומ היה אל ,הייבכמה לש ברקתמה 

ןוצרה תורמל ,הייבכמב ףתתשהל בוריסב לעופה תא םישאמ אוה ובו ,(םש ,ע"הא) 
תויונשה תולאשה תא רותפל םיימואלה תודסומה לש הפיאשה תורמלו יבכמ לש בוטה 

.תקולחמב 

הייבכמב הפתתשה אל לעופה תודגאתה ,ןולשיכב םייתסה ךוראה ןתמהו אשמה 

לכו ,יבכמל המש דמעמ תלבקב ותופתתשה תא לעופה הנתה הליחתכלמ .הנושארה 
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יבכמ תורדתסהל לעופה תודגאתה ןיב תומיעה 

היה לוכי אל הייבכמה ןגראמכו םזויכ ,יבכמ .וז דוסי תחנהמ ועבנ הלעהש תושירדה 

.הווש אל ךא ,דחוימ דמעמ לעופהל קינעהל ןכומ היה אוה .ואולמב הז יאנת לבקל 

,לעופהל תיגולואידיאה םתברק תורמל ,םייתורדתסההו םיימואלה תודסומה יגיהנמ 

תובישחל םתועדומ לשבו תללוכה תימואלה םתשיג לשב יבכמ תדמע תא לבקל וטנ 

לעופהש דאמ םהל היה בושח ,םהילע תולבוקמ ויה יבכמ תושירדש יפ לע ףא .הייבכמה 

הייבכמב ףתתשה אל אוה ךא ,תוירוקמה ויתושירד בורמ גוסנ לעופה .עוריאב ףתושי 

ידיל ואבש ,תידדהה תונדשחהו תוניועהש הארנ .בורק רדסהה יכ היה הארנש ףא לע 

אקווד .ףכה תא ועירכה ,הייבכמה ינפל ולעפש תודוגאה ןיב םיסחיה תכרעמ לכב יוטיב 

תוניצרב ןומא רסוח ךותמ ילוא ,ותונלבס תא יבכמ דביא ,םצמוצ םידדצה ןיב רעפהשכ 

.לעופה לש תונווכה 

היינשה הייבכמהמ לעופה תורדעיה 

תוינבמה יתש ץנש הפוקתנ םיסחיה תברעמ לע ועיפשהש םיכילהתה 

לעופה ןיב הרישיה םיסחיה תכרעמב יתוהמ יוניש לח אל תויבכמה יתש ןיבש הפוקתב 

םיתיעל ורבג תאז םע ךא ,הפי ולע אל תודוגאה ןיב ללוכ רדסהל תונויסינה .יבכמ ןיבו 

ומייקתה תודוגאה ןיב תויורחתה .םייטילופה תועדה יקוליח לע םייטמגרפה םיכרצה 

הווש דמעמבו יפוס ןפואב ףרטצה לעופה .לגרודכה ףנעב רקיעבו ,םיפנעה לכב טעמכ 

תודוקנה יתש .םיפתושמ הגיל יקחשמ ומייקתה 1928 תנשמו לגרודכל תודחאתהל 

לעופה ףותישל ןתמו אשמה לעו ,ללכב ,םיסחיה תכרעמ לע ועיפשהש ,תויזכרמה 

:ןויצל תויואר ,טרפב ,היינשה הייבכמב 

םילעופה ןיב םיסחיה תכרעמב הנצקהו הרמחה הלח הלא םינשב .תיטילופה הצצקהה 

יכוסכסב התוול תיטילופה תקולחמה .תיטסינויזיברה העונתהו יחרזאה הנחמה ןיבל 

תא וקיסעהש ,םייזכרמה םיאשונה דחאל התייהו ,םילא יפוא םיתיעל ואשנש ,הדובע 

איבה 1933 ינויב בורוזולרא חצר .םינשה ןתואב תינויצה העונתה תאו ידוהיה בושייה 

ןיבש םיסחיב תויזכרמ תוכלשה יתש ךכל ויה .(1979 ,טיבשו ןייטשדלוג)ואישל הז חתמ 
:טרופסה תודוגא 

.לארשי-ץראב טרופסה לש היצזיטילופה תא רתוי דוע הריבגה תיטילופה הנצקהה * 

בצעל יבכמ חרכוה ,הליחתכלמ תרהצומ תיטילופ הדמע לעב היה לעופהש רחאמ 

.(Eisen, 1979)תיטילופ תוהז הגרדהב ומצעל 

הגהנהב תיטננימוד התייהש ,תיתורדתסהה הגהנהה ןיבו לעופה ןיב רשקה קודיה ★ 

1994 - ה"נשת ,3 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 

 65

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:46:24 UTC������������� 

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



ןמפואק םייח 

ךכבו ,םייטילופה היקבאמב לעופה לש וחוכב השמתשה תורדתסהה .תימואלה 

תארקל ןתמו-אשמל דוגינב ,ןלהל הארנש יפכ .ותגהנה םע הירשק תא הקדיה 

הגהנהה לש רתוי הבחר הכימתל לעופה םעפה הכז ,הנושארה הייבכמה 
.תימואלהו תיתורדתסהה 

,לעופהל םיברוקמ ויהש ,הלוגהמ םיידוהי טרופס ינוגרא תנמזה .הלמב לעופה תמקה 

תארקל ןתמו אשמה תא קיספהל לעופה תא האיבהש השירדה ,רוכזכ ,התייה 
םיאנת הלוגב ורצונ ,הנושארה הייבכמה זאמ ופלחש םינשה שולשב .הנושארה הייבכמה 

,אטיל ,ןילופ ןוגכ) תונוש תוצראב .הז יאנת תלבק לע רתוי דוע תושקהל םילולע ויהש 

לעופה תמקה .םירבח יפלא ונמש ,לעופה תויודגאתה ומקוה ,(דועו הירוס ,היכ'צ ,הינמור 

העדונש רבד ,םילעופה תעונתל םיריעצ תכישמל םיבושחה םיכבדנה דחא התייה הלוגב 

תויעבה תחא .הלא םינשב להנתהש יטילופה קבאמה עקר לע הבר תובישח ול 

יבכמ ןיב תובר תוצראב היהש ,רשקה אקווד התיה הלוגב לעופה תמקהב תויזכרמה 

ןאכמ .ינגרובכ הלוגב יבכמ ספתנ אל ,לארשי-ץראב יבכמל דוגינב .םילעופה תעונת ןיבל 

ימלועה יבכמ יגיצנ לאו לארשי-ץראב יבכמ יגיצנ לא לעופה לש הנושה סחיה עבונ 

.ימלועה יבכמ דצמ לארשי-ץראב לעופה יפלכ רתוי ינרשפה סחיהו ,ןתמו אשמה ךלהמב 

היינשה הייבכמה תארקל לעופה תדמע 

יכ המוד ,םינש שולש ופלחש יפ לע ףאו 1935 לירפאב ךרעיהל הדמע היינשה הייבכמה 

תארקל יכ הוויק לעופה .יתועמשמ יוניש לח אל לעופה לש תופתתשהה תייגוסב 
,יבכמ ידי לע אלו םיימואלה תודסומה ידי לע תויורחתה ונגרואי היינשה הייבכמה 

,השמומ אל וז הווקת .עוריאה ןוגראב ההז דמעמ ןתניי טרופסה תויורדתסה יתשלשו 

לעופה דעווה תבישיב .יבכמ תורדתסה לש התלחנ היה היינשה הייבכמה ןוגרא םגו 

האבה הייבכמה יכ ,הווקת עיבמ לעופה דעווה" :טלחוה ,1932 רבמטפסב ןודנולב ינויצה 

,קותרש בתכמ)"טרופסלו תולמעתהל תוינויצה תויורדתסהה לכ םע תופתושב רדוסת 

לעופה תא ףתשל יבכמ תא השעמל הבייח וז הטלחה .(iv-208-1-491 ,ע"הא ,16/10/34 

.עוריאה ןוגראב יבכמ לש הינומגהה תא הריאשה ךא 

אשמה תחיתפב ביצהש הלאל םיהז ויה היינשה הייבכמה תארקל לעופה לש םיאנתה 

יכ לעופהל רורב היה הליחתכלמ יכ ,הארנ .הנושארה הייבכמה תארקל להנתהש ,ןתמו 

.תויטקט תוביסמ קר התייה ,יבכמ םע ןתמו אשמל ,תונעיההש ךכ ,ולבקתי אל םה 

סוניכה תארקל תונכהב לחה לעופה :רוריבב ךכ לע עיבצמ לעופה לש תובותכתב ןויע 
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יבכמ תורדתסהל לעופה תודגאתה ןיב תומיעה 

ליעפ קלח תחקל ןנוכתמש ימ יכ רורבו ,הייבכמל ךומס ךרעיהל דמעש ,יעיברה 

.הייבכמה לע ופקיהב הלועש ,יביטרופס סוניכ סג ליבקמב ןגראל לוכי אל הייבכמב 

קסע רשא ,גב ךורבל ,לעופה תוריכזמ רבח ,ןייטשלרפ בתכש ,15/10/34-מ בתכמב ,דועו 

:תושרופמ ןייצ אוה ןילופב לעופה תמקהב 

המ וניאנת תא ולבקי םאב היהו ...םירבדב םתא אובל ונטלחה ונא" 

םימעטמ ...(לשכי חטב) לשכנ םאו ...ףתתשנ ירה ,ךכל תווקל ןיאש 

י"ע לכונ םיחודה ויהי םהשו ''יבכמ"ל םינופה היהנ ונחנאש יוצר םייטקט 

.(1.9-217 ,טייגניו ןויכרא)"...םתייחד םע שמתשהל ךכ 

רסוח לש הבר הדימ ךכב התייה ךא ,ןתמו אשמ םייקל םנמא םיכסה לעופהש ,ןאכמ 
...תונכ 

ןתמו אשמה ןולשיכו ,םייתוודתסההו םיימואלה תודסומה ןווית 

,תובישי יתש ומייק ,תידוהיה תונכוסה גיצנ ,ןודרוג לש וכוויתב יבכמ יגיצנו לעופה יגיצנ 

.(iv-104-49-1-29 ,ע"הא) היינשה הייבכמב לעופה לש תופתתשהה יאנת ונודנ ןהבש 

הייבכמה תארקל םינושה םינוידב קלח ולטנ הלא תובישיב ופתתשהש םישיאה תצקמ 

תועודי תודמע גיצמ דצ לכ ובש ,"יתנש-תלת לאוטיר" ןיעמ ןאכ רצונש ךכ ,הנושארה 

רדגב ויה תובישיה ,ונתשנ אל דוסיה תוחנהש ןוויכמ .שודיח ןהב ןיאש תובושת לבקמו 

המודב ,איבה תוחישה ןולשיכ .הערכה אלל ,יופצכ ומייתסהו ,הדמולמ םישנא תווצמ 

ידכ ברעתהל תורדתסהה לש לעופה דעווה תא ,ןכל םדוק םינש שולש הרקש המל 

תארקל המייקתהש המודה הבישיהמ לידבהל ,םעפה םינוידב .היעבל ןורתפ אוצמל 

,לעופה ישנא םע לעופה דעווה ישנא ותמעתה אל ,1/2/32-ב הנושארה הייבכמה 

,הייבכמב לעופה תופתתשהב םנמא וכמת םבור .(ע"הא ,לעופה דעווה לש םילוקוטורפ) 

ריעצה רמושה גיצנ ,ןזח בקעי ןעט לשמל ,ךכ .לעופה לש םינועיטהמ תצקמ וצמיא ךא 

רבודמ םא ךא .ףתתשהל היהי ןתינ ,יללכ ינויצ טרופסב רבודמ דוע לכ יכ ,לעופה דעווב 

,זמר .יללכ סוניכל תכלל המ ןיא יזא ,םילעופ לש טרופס תמועל םינגרוב לש טרופסב 

יכ ןעטו קיחרה ףא ,תורדתסהה ריכזמכ ןוירוג-ןב תא םישדוח רפסמ רובעכ ףילחהש ימ 

ישנאש ,יתלומעתה קזנה .םיניינעה לש ןגוה רודיס םהילע ףוכת תונכוסהש יוארה ןמ 

,הדובעה תעונת ישנא .םרגנ אל ,הנושארה הייבכמה תארקל ול וששח הכ לעופה דעווה 

,1933 טסוגואב ,ח"יה ינויצה סרגנוקב תינויצה העונתב רורב ןפואב ןוטלשה תא ושבכש 

העונת ידי לע להוני •ידוהיה טרופסה לש ימלועה סוניכה יכ ,הפי ןיעב התע ואר אל 
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רובעת הינומגהה יכ ,וצפח םה .תינגרובכ (ילארשי-ץראה הקלחב תוחפל) הבשחנש 

ינוגראה הנבמב ינורקע ןויד ךות ,תאזו תידוהיה טרופסה תעונתב םג הדובעה תעונתל 
.ידוהיה טרופסה לש 

המל ההז טעמכ "טירסת"ב ךא ,להנתהל םנמא ךישמה יבכמ םע ןתמו אשמה 
המכ לע רתוול לעופה ישנא וצלאנ םעפה םג .הנושארה הייבכמב שחרתהש 

הלוגב לעופה ינוגרא לש הנמזהה יכ דוע שרד אל לעופה :תוינושארה םהיתושירדמ 

הלא םיאנת .הייבכמה תודסומב יטטירפ אל גוצייל םיכסהו ,ותופתתשהל יאנת הווהת 

.היינשה הייבכמל קוה-דא קרו ךא םינווכמכ וגצוה 

.הייבכמב ותטילש לע תינורקע רתוול יבכמ שרדנ ,לעופה לש קוה־דא רותיו תרומת 
תורשפאה לעופהמ הללשנ" יכ םסרפתה 31/3/35-בו הז יאנת התחד יבכמה תגהנה 

.(31/3/35 ,"רבד")"היינשה הייבכמב ףתתשהל 

היינשה הייבכמב לעופה תופתתשה יא לע עדונ ובש םויב .ט'צלמ דרולה םע השיגפה 

תלהנה לש חוכ יאב ןיבל ,ימלועה יבכמ אישנ ,ט'צלמ דרולה ןיב השיגפ המייקתה 

אבהלש פיצנירפב םיכסמ" יבכמ יכ ,העדוה המסרפתה המויסבו לעופהו תונכוסה 

,3/4/35 ,"רבד") םיינויצהו םיימואלה תודסומל 'תויבכמה' לש הנוילעה הלהנהה רסמת 

יפכש ,ימלועה יבכמ תדמע תא הנמאנ הרוצב אטיב ט'צלמ לש רותיווה .(2/4/35 ,"ונזע" 

יכ ,חינהל שי .לארשי-ץרא יבכמ לש וזמ תוחפ תיטילופו רתוי הנותמ התייה ,ןיוצ רבכש 

תריציל איבתו ימלועה לעופה תמקה תא ןברדת בצמה תחצנה יכ ששח ףא אוה 
.הייבכמב הרחתתש הדאילעופ 

אלש לעופה טילחה ,היינשה הייבכמה תחיתפל דע בר ןמז רתונ אלש ןוויכמ ,םלואו 

לעופה לגד תא רסמ אוה .לעופה גיצנ ,טסיליז עיפוה החיתפה סקטב .הב ףתתשהל 

תישילשה הייבכמה יכ הווקתה תא עיבה ובש ,הכרב םואנ אשנו יבכמ תואישנ ירבחל 

.תינויצה העונתבש טרופסה ינוגרא לכ תא רבכ גציית 

םיעוריאה .טדנמה תפוקתב ןחבמב הדמעוה אל ,ט'צלמ דרולה םע הגשוהש המכסהה 

הדמעש ,תישילשה הייבכמה .תויבכמ םייקל רתוי ורשפא אל ןכמ רחאלש םינשב 

היינשה םלועה תמחלמ .(1980 ,ןימ)תוערואמה בקע המייקתה אל ,1938 ביבאב ךרעהל 

הייבכמה .תופסונ תויבכמ ןוגרא ורשפא אל ,הנידמה תמקהל קבאמה הירחאלו 

הב הלטנ לעופה תודגאתהו ,(1950 רבמטפס) הנידמה םוק ירחא קר הכרענ תישילשה 

.קלח 
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םוכיס 

30-ה תונשב לארשי-ץראב הלודגה טרופסה תודגאתה התייהש ,לעופה תודגאתה 

ויהש ,תויבכמה יתשב הפתתשה אל ,תימואלה הגהנהל תינוגראו תיגולואידיא הבורקו 

.טדנמה תפוקתב לארשי-ץראב םיבושחהו םייזכרמה טרופסה יעוריא 

שארב ,ונתכרעהל ,עבונ הייבכמב לעופה תופתתשהל רשאב ןתמו אשמה ןולשיכ 

ץראב יבכמ ןיבו לעופה ןיב וחתפתהש ,תידדהה תונדשחהמו תוניועהמ הנושארבו 

ןיב ידוהיה בושייב רצונש ,יטילופה חתמה לש הרישי האצות התייה וז תוניוע .לארשי 

,היינשה היילעה תפוקתב דוע ולחה תקולחמה לש הינצינ .יחרזאה הנחמה ןיבל םילעופה 

.30-הו 20-ה תונשב הפירחהו הכלה איהו 

,םילעופל ידוחיי טרופס רשפאל שיש ןימאהשו הדובעה תעונת םע ההוזש ,לעופה תמקה 

םידעי ויה אל יבכמ תורדתסהל .ילארשי-ץראה טרופסה לש היצזיטילופל האיבה 

םיינויצ םיכרע תלעב טרופס תורדתסהכ המצע תא התאר איהו ,םיידוחיי םייטילופ 

יבכמ תא הקחדש איה לעופה תמקה .םעה תורדש לכ תא תרשל האבה ,םייללכ 

ץראב יבכמ ןיבל ,הלוגב יבכמ ןיב ינוש רצונ וז הייגוסב .יחרזאה הנחמה םע תוהדזהל 

םיבר ויתורושב ליכהש ,ימלועה יבכמ :ןתמו אשמה ךלהמב יוטיב היה ,ךכלו .לארשי 

לבקל ןכומ היה אוה .הלוגב לעופה תמקהל קר דגנתה םילעופה תעונת םע םיהוזמ ויהש 

.לארשי-ץרא יבכמל הווש דמעמב לארשי-ץראב לעופה תא ויתורושל 

יכ התייה לעופה לש דוסיה תחנה .תוהז ויה תויבכמה יתש תארקל לעופה לש תושירדה 

יפ לע .יבכמ לש קר אלו םלועב ידוהיה רעונה ללכ לש יביטרופס עוריא איה הייבכמה 

תנמזה ןוגכ)ויתושירד לכו ,עוריאה ןוגראב הווש ףתושכ לעופה ומצע האר ,וז החנה 

תלהנהב טטירפ ,םילגדו תואמסיסב שומיש ,לעופהל םיבורקה הלוגהמ םינוגרא 

.הלא תושירד לביק אל ,הייבכמה םזוי ,יבכמש ןבומ .ךכמ אצוי לעופ ויה ,(םיקחשמה 

אשמה ךלהמב ברעתהל םיימואלהו םייתורדתסהה תודסומל המרג תויבכמה תובישח 

.ןתמו 

הייבכמב םתוברועמ ןיבל הנושארה הייבכמב תודסומה תוברועמ ןיב ןיחבהל שי 

תודסומה תכימתל לעופה תודמע וכז אל הנושארה הייבכמה תארקל .היינשה 

םתברק לע הליפאה ,הייבכמל תודסומה וסחייש תובישחה .םיימואלהו םייתורדתסהה 

ויתושירד בור לע רתיו ,וילע לעפוהש ץחלל ענכנ לעופה .לעופהל תיגולואידיאהו תינוגראה 
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יאל ,רבד לש ופוסב סרג ידדהה ןומאה רסוח .הייבכמב תופתתשהל דאמ בורק היהו 

.ותימע לע המשאהה תא ליטה דצ לכשכ ,ןתמו אשמה תחלצה 

רורב .םייטקט םימעטמ קר היינשה הייבכמה תארקל ןתמו אשמה תא להינ לעופה 

יאב הליחתכלמ םשאומ תויהל הצר אל אוה ךא ,לבקתת אל ולש דוסיה תחנה יכ היה 
רתוי בחר יוביגמ לעופה םעפה הנהנ הנושארה הייבכמל דוגינב .הייבכמב תופתתשהה 

:ךכל ומרת .םייתורדתסההו םיימואלה תודסומה לש 

ףירחה קבאמה תובקעב תיללכה תורדתסהה ןיבל לעופה ןיב וקדהתנש ,םירשקה ★ 
.םיטסינויזיברב 

ח"יה ינויצה סרגנוקה רחאל תינויצה העונתב םילעופה לש הרורבה הטילשה ★ 
.1933 טסוגואב 

.ידוהיה טרופסב תיטננימודל תויהל הדובעה תעונת לש הנוצר ★ 

הייבכמה היהת תאז יכ ,רורב יאנתב ךא ,םעפה םג רתוול ,םנמא ,ןכומ היה לעופה 

בושו ,יבכמ ידי לע הלבקתנ אל וז תיביטמיטלוא השירד .יבכמ תטילשב הנורחאה 
.הייבכמב לעופה תופתתשה הענמנ 

תויבכמב לעופה תופתתשהל חתפ החתפ ימלועה יבכמ לש רתוי תינרשפה ותדמע 

ידיל רסמיהל תויבכמה ןוגרא היה רומא ,ט'צלמ דרולה םע רדסהה יפ לע .תואבה 

תוערואמ .לעופה תושירדל יבכמ לש העינכ ןאכ התייה ,השעמל .םיימואלה תודסומה 

םה ,הנידמה םוק םע םיעוריאהו ,היינשה םלועה תמחלמ ,(1939-1936) ט"צרת-ו"צרת 

.טדנמה תפוקתב תופסונ תויבכמ םויק ,רבד לש ופוסב ,וענמש 
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תורוקמה תמישר 

םינויכרא 

.(ע"הא)ביבא־לת ,ןובל ןוכמ הדובעה ןויכרא 

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

.ןג-תמר ,הייבכמה רפכ ןויכרא 

.(ןילי ןויכרא)ביבא-לת תטיסרבינואב ןילי רזעיבא ש"ע ידוהי ךוניחל ןויכרא 

.םייתעבג ,ל"הצ ןויכרא 

רבעב ועיפוהש םינותיע 

.רכועה רעונה תורדתסה לש ןועובש וד ־ הלעמכ 

.י"בא-ןב רמתיא תכירעב ימוי ןותיע - םויה ראר 

.עובשב םעפ ,ללכ-ךרדב ,עיפוה .ןויצ-ילעופ ןותיע - תודחאה 

.עובשל תחא ,ללכ-ךרדב ,עיפוה .ריעצה-לעופה ןותיע - ריעצה־לעופה 

םינשב ,עובשל תחא הפיחב עיפוה .לשניו .א תכירעב יטסינויזיבר ןותיע - הפיח-ןופצה 

 1927-1925.

רבעכ ועיפוהש תע־יכתב 

.(1913 ראורבפ)ג"ערת רדאמ תונוש תורוצב אצי .יבכמ ןואטב - יבכמה 

.(1927 לירפא)ז"פרת ןסינמ תונוש תורוצב אצי .לעופה ןואטב - ונזע 

.1948 ץרמב עיפוהל לחה ,לעופה ןועובש - ןודיכ-ןרוג 

םירמאמו םירפס 

.יבצ-ןב קחצי די :םילשורי .(ב)לארשי-ץראב ירבעה ךוניחה .(1990).ר ,רורד-םיובלא 

.י"אפמ :ביבא-לת .םילשורי ןמוי .(1949).ח ,בורוזולרא 

.רדה-בירי :ביבא-לת .תורשפ אלל .(1979).י ,טיבש ,.י ,ןייטשדלוג 

:ביבא-לת .'לעופה' תודגאתהל הנש םישימח /לעופה' לש ורופיס .(1977).ע ,ליג 

.דחואמה ץובקה 

.טייגניו ןוכמ :הינתנ .(םירמאמ ףסוא)ףוגו תוברת .(1985).ע ,ליג 
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.דבוע םע :ביבא-לת .תיעיברה היילעה תפוקתב בושיה .(1973).ד ,ידעלג 

:ביבא-לת .םירשעה תונשב "םיחרזאה םיגוחה" ,לאמשו ןימי ןיב .(1990).ג ,ירורד 
.ביבא-לת תטיסרבינוא 

.טייגניו ןוכמ :הינתנ .לארשי-ץראב תויבבמה .(1980).ח ,ןיוו 

ץראב תונושארה תונגרואמה טרופסה תויורחת :תובוחר תוגיגח .(1967).א ,ירמז 

.טייגניו ןוכמ :הינתנ .לארשי 

םלועה תמחלמ ינפל לארשי-ץראב טרופסהו תולמעתהה תודוגא .(1968).א ,ירמז 

.טייגניו ןוכמ :הינתנ .הנושארה 

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

.טייגניו ןוכמ 

.דבוע םע :ביבא-לת .םייח ילע .(i960).י ,לבבורז 

.ביבא-לת .ביבא-לת-ופי 'יבבמ'ה םובלא ,(1956).ד ,רהדת ,.י ,ילאיתוקי 

הייבכמל דע 'לעופה' תודגאתה ןיבל 'יבכמה' תורדתסה ןיב םיסחיה .(1979).מ ,רלפוק 

.(ירשנ יבצ לש ורכזל ץבוק) בהזה ליבש ,(ךרוע) ליג .ע :ךותב .הנושארה 

.טייגניו ןוכמ :הינתנ 

 Eisen, G. (1979). The Maccabian Games. Maryland: University of
 Maryland.

1994 - ה"נשת ,ג תרבוח ,ב דרכ ,העונתב 

 72

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:46:24 UTC������������� 

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


	Contents
	p. 51
	p. 52
	p. 53
	p. 54
	p. 55
	p. 56
	p. 57
	p. 58
	p. 59
	p. 60
	p. 61
	p. 62
	p. 63
	p. 64
	p. 65
	p. 66
	p. 67
	p. 68
	p. 69
	p. 70
	p. 71
	p. 72

	Issue Table of Contents
	בתנועה㨠כתבⴅלמדעי 퐅휅�픅�גופני 픅퐅픅�潬⸠בⰠ乯⸠㌠⠅퀅� ד  �퀅�㤹㐩⁰瀮‱ⴱ㈸Ⱐ䤭塉�
	שער 팅��
	協啄䥅匠䅎䐠剅卅䅒䍈  ��ומחקר
	周攠灲敶慬敮捥映灨祳楣慬捴楶楴礠慭潮朠桩杨捨潯氠獴畤敮瑳畲楮朠瑨攠污獴⁹敡爠潦楧栠獣桯潬  퐅�הפעילות 퐅툅픅�בקרב 퐅���בבתי 퐅התיכוניים 턅퐠האחרונה ��픅팅��孰瀮‷ⴲ㑝
	周攠敦晥捴映摡楬礠灨祳楣慬摵捡瑩潮渠瑨攠灹捨潭潴潲敶敬潰浥湴Ⱐ慣慤敭楣捨楥癥浥湴猬湤敬映捯湣数琠潦楳慤癡湴慧攠灲攭獣桯潬桩汤牥渠⼠ההשפעה �חינוך 툅픅�ומיומי �ההתפתחות 퐅�픅�� �ההישגים 턅�픅팅ועל 퐅�픅툠העצמי �ילדי 툅�טעוני �픅휠孰瀮′㔭㔰�
	周攠捯湦牯湴慴楯渠摵物湧⁴桥⁍慮摡瑥⁰敲楯搠扥瑷敥渠䡡灯敬湤⁍慣捡扩渠瑨攠扡捫杲潵湤映瑨攠䵡捣慢楡⁇慭敳  퐅픅 턅픅המנדטⰠבין 퐅퀅툅팅픅הפועל 픅턅הסתדרות ���סוגיית 퐅퐅픅במכביות⁛灰⸠㔱ⴷ㉝

	䙏䍕匠低㨠偓奃䡏䱏䝙⁏䘠卐佒吠⼠הנושא 퐅����픅�픅툅�של 퐅픅�
	周攠敦晥捴映浥湴慬⁴散桮楱略猠潮獯歩湥瑨楣⁰潷敲畴灵琠⼠השפעת ��픅עירור 픅픅על �휠מרבי 픅�הספק �턅�ביצוע 툅픅�איזוקינטי⁛灰⸠㜳ⴸ㑝
	周攠敦晥捴映瑨攠灨祳楣慬捴楶楴礠捯浰汥硩瑹映瑨攠瑡獫渠瑩浥獴業慴楯渠潦瑳⁰敲景牭慮捥  퐅תנאי 퐅�𑐅퐠של 퐅픅הגופנית �אומדן 혅��ביצועה⁛灰⸠㠵ⴱ〷�
	周攠畳慧攠潦慳攠獴畤楥猠楮灯牴⁰獹捨潬潧示敳楧湳Ⱐ慰灬楣慴楯湳湤⁵湩煵攠牥灯牴  휅מקרה 䍡獥⁓瑵摹⤠לנבדק ��במדעי 퐅픅�픅픅 �픅�ודיווח⁛灰⸠㠭ㄲ㙝

	סיכומים 턅퀅툅��⼠单䵍䅒䥅匠孰瀮⁖䤭塉�



