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תירבעה תונותיעב טרופסה יהוויד לש םתישאר 
תירוטדנמה 

ןמפואק םייח 

ריצקת 

יזכרמ םוקמ םויכ םישפותה) תילארשיה תונותיעב טרופסה יחוויד 
םיימויה םיירבעה םינותיעה לש רואל םתאצ םע עיפוהל ולחה ,(תונותיעב 

חתנמו ראתמ רמאמה .םירשעה תונשב ("רבד"ו "םויה ראד" ,"ץראה") 
תודוגא ינואטיבבו תירבעה תונותיעב טרופסה יחוויד לש םתישאר תא 

.יאנותיעה חווידה לש םינושה םיביכרמל סחייתהב טרופסה 

לש הסחי תא ףקשמ תונותיעה תישאר ימימ םירמאמהו תועידיה חותינ 

יחוויד בור :ללכב טרופסה לש ךומנה ודמעמ תאו טרופסל תונותיעה 

וקפיסו לגרודכ יקחשמל םבורב וסחייתהש ,םיילושו םירצק ויה טרופסה 
תא טעמ הביחרה םנמא תונותיעב טרופס ירודמ תעפוה .טעומ עדימ 

תועידי ןיב וניחבה אלש םיישיא םירודמ בורל הלא ויה ךא ,העיריה 

םיארוקה לש םתעד יכ היה רורב .רידס ןפואב ועיפוה אל ףא םהו ,תועדל 
.הז חוויד לש ויפואמ החונ התיה אל 

ץראב טרופסה לש היצזיטילופה הלחה ןהבש םינשה ויה םירשעה תונש 

ףאו בחרנ רוקיסל וכזש תועידיה ,םיארוקה יבתכמ ,םירמאמה :לארשי 

ןיב תויגולואידיאה תוקולחמל יוטיב רתוי ונתנ טרופסה תודוגא יתאטיב 
.טרופס יעוריא לש םירואיתל רשאמ טרופסה תודוגא 

לע השקהו יוקל היה תונושארה ויתונשב יאנותיעה חווידה יכ ,ןכ םא רורב 

תועפות ,תאז םע .םינשה ןתואב טרופסה יעוריא תא תעדל ץפחש ימ 
לש התישארב רבכ ולחה םויה לש טרופסה יחוויד תא תונייפאמה תודחא 

.לגרודכה ישרגממ םיחווידב םירבדה םירומא רקיעבו ,תירבעה תונותיעה 

ץראב ידוהי בושיי ;לארשי יבכמ !תינפוג תוברתל תודגאתה ,לעופה !תינפוג תוליעפו תודהי :סינראת 
.תואנותיע !טרופסה תודלות !לארשי 
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ןמפואק םייח 

טרופסה יחוויד תקידב לש תובישחה 

םיירבע םינותיע השולש ודסונ לארשי-ץראב יטירבה טדנמה לש תונושארה םינשב 

.1925-ב עיפוהל לחהש ,"רבד"ו ,1919-ב עיפוהל ולחהש ,"םויה ראד"ו "ץראה" :םיימוי 

אל םירקחמהמ דחא ףא ךא ,ולא םינותיע לש םתישאר הרקחנ תונורחאה םינשב 

רצק רוכזיא .(1996 ,רואנ ;1995 ,עדילא ;1987 ,ןח־ןבא) םהלש טרופסה יחווידל סחייתה 

הפיחב עיפוהש ,"ןופצה" יטסינויזיוורה ןותיעה לש חותינב םייק טרופסה רודמ לש 

ירודמל תורישי הכ דע סחייתהש דיחיה רקחמה .(1990 ,רטסיק) 1927-1926 םינשב 

לש יאכראה םנונגס תא גיצהל התיה תירקיעה ותרטמש ,רצק רמאמ אוה טרופסה 

ןתואב םה ףא עיפוהל ולחהש טרופסה תודוגא יתאטיב .(1986 ,דמלמ) טרופסה יחוויד 

.רקחמב תוסחייתהל הכ דע וכז אל םינשה 

:םידחא םימעטמ תובישח תעדונ טרופסה יחוויד תקידבל 

תונויער המכ וכותב ליכמ םירירשה תודהי ןויער .לארשיב טרופסה לש ודמעמ 
,"יתולג"ה ידוהיה לש יומידה יונישב ךרוצה :תינויצה תימואלה העדותה לש םייזכרמ 

ישרוש ידוהי רוציל ןוצרהו תויאבצ תויונמוימ חותיפ :היתונעטו תוימשיטנאב המחלמה 

.לארשי-ץראב ותמדא תא דבועה 

דצמ שידאו רכונמ סחימ לארשי-ץראב טרופסה לבס ולא תונויער לש םתויזכרמ תורמל 

ינפוגה ךוניחהו ,טעומ עויס טרופסה תודוגאל וקינעה םיימואלה תודסומה .םימרוגה לכ 

טרופסה דמעמל תוכלשה ול שיש ,הזה סחיל תוביסה .םיבר םיישקב לקתנ רפסה תיבב 

חרזממ הבורב העיגהש ,תיבושייה הגהנהה לש היפואב הארנכ תוצוענ ,ונימיב םג 

לביק םירירשה תודהי ןויערש הדבועהמו ,טרופסל הקיז תרסח התיהו הפוריא 
טרופסה יחוויד תקידב .('א 1996 ,ןמפואק)אדירג טרופסב קוסיעמ רתוי הבחר תועמשמ 

הבלתשה התישארב תירבעה תונותיעה םג םא ,הלאשה לע תונעל רתיה ןיב הדעונ 
.טרופסב לוזלז לש תיללכה המגמב 

תירוטדנמה תונותיעה לש תונושארה היתונש .לארשי-ץראב טרופסה לש היצזיטילופ 

ץראה טרופסב םויה דע תמייקה היצזיטילופה לעופב הלחה ןהבש םינשה יוא ויה 

,ץראב "יחרזאה הנחמ"ה לש ותוחתפתה םע לארשי-ץראב יטילופה חתמה .ילארשי 

ברקב הלטבא ורציש םיילכלכה םירבשמהו ימואל-ןיבה םילעופה טרופס לש ותורצוויה 

םע םיבורמ סיתומיעלו לעופה תודגאתה לש התמקהל ואיבה הלא לכ - םילעופה 

דע הלעפש הדיחיה התיהש ,תיטילופ-אלה תימואלה טרופסה תורדתסה - יבכמ 

.(יב 1996 ,ןמפואק)וז הפוקתל 
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תירוטדנמה תירבעה תונותיעב טרופסה יחוויד לש םתישאר 

,הפוקתה לש חורה יבלה תא טרופסה יחוויד םיפקשמ המב :איה תלאשנה הלאשה 

!ילארשי־ץראה טרופסה לש היצזיטילופה תא יוטיב ידיל םיאיבמ םה דציכו 

יזכרמו דבכנ קלח םויכ ספות טרופסה םוחת .ונימי לש תונותיעב טרופסה דמעמ 

הז רמאמ תנווכ .הלכלכהו הקיטילופה ימוחת דגנכ םיתעל לוקש אוהו ,תימויה תונותיעב 

לש םינייפאמהמ וליא קודבלו תוסנל אלא ךכל ואיבהש תוביסנה תא ןוחבל הניא 

ינותיע לש םתעפוה תישארב רבכ ועבקנש תומרונב םיצוענ םויהד טרופסה יחוויד 
.טרופסה 

רבעב טרופסה יעוריא תא רוקחל ץפחה וננמז ןב רקוחה .ירוטסיה רוקמכ תונותיעה 

תונותיעב עדימ שופיח .(1971 ;1968 ,ירמז) הפוקתה תונותיע לע הבר הדימב ןעשנ 

,תוירפסה בורב היוצמ הניא וז תונותיע .ידמל השק המישמ הווהמ תירוטדנמה 
םירמאמל חתפמ וא סקדניא אצמנב ןיאו ,םיבשחוממ עדימ ירגאמ וא םינויכראה 

םייקו ,"שיפורקימ''ו םליפורקימ יבג לע תמלוצמ הבור .טרפב טרופסה ירמאמלו ללכב 

תובישח שי ךכיפל .רחא וא הז עוריא לע רמוח שפחל וליפא וא רמאמ רתאל בר ישוק 

.ונימי לש ארוקה רובע רתוי שיגנל הז רמוח ךופהל 

:רמאמה תורטמ תורזגנ ליעל רומאה לכמ 

תודסומל המודב ,לארשי ץראב תירבעה טרופסה תונותיע םא הלאשה תא ןוחבל * 

טרופסל השידא התליחתב התיה ,םיימואלה 

הפוקתה לש חורה יכלה תא טרופסה יחוויד םיפקשמ דציכ קודבל * 

טרופסה תונותיעל תירוטדנמה טרופסה תונותיע השירוה םינייפאמ וליא ןוחבל * 
לארשי תנידמב 

ויהיש ידכ טרופסה יחוויד לש םייזכרמה םיכילהתהו םיעוריאה ,תועפותה תא רמשל * 

.הז עדימ רותיאב שיש םיישקב בשחתהב וננמז ןב ארוקה רובע םישיגנ 

ועיפוהש טרופסה יחוויד לכ וקרסנ ,ןודנה אשונב ץולחה אוהש ,הז רקחמ ךרוצל 

:תונותיע יגוס ינשב התשענ הקירסה .םישולשה תונש תישארבו םירשעה תונש ךלהמב 

"םויה ראד"ו ,"ץראה" ,"רבד" - תימויה תונותיעה :תדסוממה תונותיעה * 

(1927-1926)םייתנשכ ךשמב עיפוהש הפיח "ןופצה" ןועובשהו 

.יבכמ לש "יבכמה"ו לעופה לש "ונזע" :טרופסה תודוגא יתאטיב + 

ירודמ ,תועידי :יאנותיעה חווידה לש םינושה םיביכרמה יפ לע התשענ םיאצממה תגצה 
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ןמפואק םייח 

לש םינייפאמל סחייתמ רמאמב קרפ לכ .םיארוק יבתכמו םיינויער םירמאמ ,טרופס 

תודוגא ינואטיבל שדקומ דחא קרפ .רמאמה תורטמל סחייתהב ולא םיביכרממ דחא 

.טרופסה יחווידל הפוקתה ינב םיארוקה תובוגתל - ןורחאה קרפהו טרופסה 

אלא םינושה םיחווידהמ םילועה םיירוטסיהה םינותנה תא חתנל הניא רמאמה תנווכ 

תונותיעה לש טרופסה יחוויד ,ךכיפל .ולא םינותנ םיעיפומ הבש תרגסמה תא 
סהו וקדבנ אל םיינושלה םיטביהה .יעצמאה אלו הרטמה 0ה הז רמאמב תירבעה 

.דרפנ רמאמל םייואר 

טרופסה תועידי לש ןייפוא 

ןפקיהו תועידיה םוקימ 

ויה ןה .תיארקא הרוצב טרופסה תועידי ומסרופ טרופסה ירודמ לש םתעפוהל דע 

אל םוקמב תונטק תויתואב וספדוהו תושדחה ילושב ללכ ךרדב ועיפוה ,דואמ תורצק 

וליכהש םירודמה תרגסמב ללכ ךרדב טרופסה תועידי ועיפוה "רבד" ןותיעב .עובק 

איבה "ץראה" ןותיע .(יוכו "ביבא-לתב" ,"הפיחב")םינוש תומוקמב השענה לע תועידי 

.עובק רודמ הז היה אל ךא ,"טרופסב" תרתוכה תחת טרופס תועידי םעפ ידמ 

יעוריא לע חוויד אלל םיבר םימי ופלח םיתעל .תועידיה תאבהב תויתטיש התיה אל 

םימי תובורק םיתעל ואבוה ןה ןהשלכ תועידי ףוסבל ומסרפתה רשאכ םגו ,טרופס 

ןה ,תוריואמ ויה אל טרופסה תועידי .בתוכה תמיתח אללו ומצע עוריאה רחאל םידחא 

םושמ ןהו ,םירחא םימוחתל האוושהב טרופסה יעוריא וספתש ילושה םוקמה תאפמ 
.םימיה םתואב תריואמ התיה אלש טעמכ התוללכב תונותיעהש 

תועידיה ןכות 

יקחשמ לש תואצות לע םיחוויד וללכ טרופסה תועידי בור .לגרודכ תואצות יחוויד 

תצובק לש הירוקיבו לארשי-ץראב טרופסה לע ותעפשהו יטירבה שוביכה .לגרודכ 

ץראב לגרודכה קחשמ לש תוירלופופה תרבגהל ואיבה 1925-1924 םינשב הניו "חוכה" 

.לגרודכל תודחאתהה לארשי-ץראב המקוה 1928 תנשב יכ דע ,לארשי 
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תירוטדנמה תירבעה תונותיעב טרופסה יחוויד לש םתישאר 

ץרא עיבג" יקחשמ אל םגו םירידס הגיל יקחשמ ומייקתה אל ןיידע םירשעה תונשב 

ידי לע ונגרוא םה ןכל םדוק) התמקה רחאל קר תודחאתהה הנגראש ,"לארשי 

תיאפיחה הגילה - ימוקמ סיסב לע הגילה יקחשמ וכרענ תאז תמועל .(םיטירבה 

ביבא־לת לש יזוחמ עיבג ,(27/4/1929 "רבד")םילשורי תייריע עיבג ,(3/3/1925 ,"ץראה") 

"יבכמ" טרופסה יזכרמ ידי לע ומקוהש תוצובקה דבלמ .דועו (14/2/1929 "רבד") 

,("יבצה" ,"רופלב" ,"יבנלא" ,"רוביגה") תוימוקמ םיריעצ תוצובק ולעפ "לעופה"ו 
"לעופה" םע הגזמתה "יבנלא" - המגודל .תולודגה תודוגאה םע רתוי רחואמ וגזמתנהש 

.(16/12/1925 "ץראה") הפיח "יבכמ" םע "רוביגה"ו (30/3/1927 "רבד") ביבא-לת 

לגרודכ תוצובק לומ רקיעבו ,תויברע תוצובק דגנכו ןמצע ןיבל ןניב ודדומתה תוצובקה 

ידי לע םייאבצה תוחוכה םוצמצ ,רתוי רחואמ .יטירבה אבצה תרגסמב ולעפש תובר 

לגרודכה תוצובק רפסמ םוצמצל םג איבה 1927 תנשב רמולפ יטירבה ןוילעה ביצנה 

תידוהיה המזויל הביסה סג התיה הארנכ וזו ,(1975 ,רוניד) לארשי-ץראב תויטירבה 

.לגרודכל תודחאתהה תמקהל 

יקחשמ תואצותל רקיעב וסחייתהו רסחב וקל תימויה תונותיעב טרופסה תועידי 

םוצע להק לש" ואוב :ומכ םיטרפ טעמ ופסונ םיתעל .ומייקתה םהש םוקמלו לגרודכה 

יבצה תצובק הנמזוה קחשמה ירחא" ;(13/12/1925 ,"רבד")"ערה ריוואה גזמ תורמל 

לע רומשיש להקל ריעהל שי םלוא הפי היה קחשמה" ;(3/1/1926 ,"ץראה") "הת סוכל 

הררועתהש תומילא לע סג חווד תובורק םיתעל .(14/3/1926 ,"רבד")"ברעתי אלו רדסה 

ראד" !25/12/1928 ,"ץראה" ;20/11/1927 ,"רבד") תוצובקה יתש ידהוא ןיב תחא אל 
.(6/4/1926 "םויה 

.ןקלחל קר עדוותה ןהיגוסל תוגילה יקחשמ תואצות תא תעדל היה ץפחש ארוקה 

ךרענש ןושארה ילארשי-ץראה עיבגה קחשמ לע חווידה אוה רסח עדימל תינייפוא המגוד 

ךא ,0-2 םילשורי "יבכמ" לע ביבא-לת "לעופה" ןוחצינב םייתסנ קחשמה .1928 יאמב 

שידקה "רבד" ןותיעה .תוצובקה יתש ןיב עיבגה תא קלחל הטילחה תודחאתהה 

תאו תוצובקה יתשל עיבגה תקולח תא ללכ ריכזה אל ךא ,ידמל בחרנ םוקמ ןוחצינל 

ביבא-לת "לעופה" לש תעד יוליג ךותמ קר הילע םידמל ונא .וז הטלחה לש היתוביס 

.הטלחהל הביסה תא ריהבמ וניא אוה ףאש ,(2/7/1928 ,"רבד") 

רקיע יכ אוה הפוקתה תונותיעב האירקמ לבקתמה םשורה .תורחא טרופס תועידי 

לש םיחווידמ .בצמה היה הז אל ונל עודיה לככ ךא ,לגרודכב היה יביטרופסה קוסיעה 

המכב ףאו הקיטלתאבו תולמעתהב קסע וירבחמ דבכו זוחא יכ הלוע לעופה זכרמ 

לע והשלכ עדימ .(1993 ,ןמפואק) דועו די-רודכ ,םינפוא ,ףערודכ ןוגכ םיפסונ םיפנע 
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ןמפואק םייח 

;13/1/1927 ,"רבד")תורידנ םיתעל קר תונותיעב יוצמ הלא םיפנעב תויורחת וא תויוליעפ 

,(5/9/1928 ,"ץראה" ;27/12/1928 ,"רבד") םעפ ידמ רכזוה ימיה טרופסה .(19/9/1927 

תא איה ףא האצמ םירשעה תונש ףוסב לארשי-ץראב ףורגיאה לש ותוחתפתה תליחתו 

.(1979 ,רסיירט)תונותיעב המוקמ 

.ןמצע תודוגאה ידי לע ורסמנש םיחוויד וא תועדומ השעמל ןה תובר טרופס תועידי 

השענה לע עדימ תריסמל המבכ "רבד" ןותיעב שמתשהל התברה לעופה תודגאתה 

!14/10/1925 ,"רבד")םימעפל שטשטיה העדומל תיאנותיע העידי ןיב לדבההו ,תודוגאב 

 31/5/1926).

טרופסה לע עדימה טועימ עקר לע דחוימב טלוב לגרודכב השענה לע תועידיה יוביר 

הרצקב רכזוה ידוהיה טרופסה .טרפנ תוצופתב ידוהיה טרופסה לעו ללכב ימלועה 

םלועב םייזכרמ טרופס יעוריא .(2/11/1925 ;9/9/1925)"םויה ראד"ב רקיעב ,םעפ ידמ 

םירכזומ םניאש טעמכ (1928) םדרטסמאבו (1924) סירפב םייפמילואה םיקחשמה ומכ 
.םימיה םתוא לש תונותיעב 

םיפתושמ ןוימד יווק לע העיבצמ תימויה תונותיעב ואבוהש טרופסה תועידי תקידב 

תיתטיש אל הרוצב עיפוהש ,רתויב רצק ,(רחא םוחת לכל האוושהב)טעומ חוויד :ןלוכל 

,תימויה תונותיעה .ימלועה טרופסב השענהמ ןיטולחל טעמכ סלעתהו הפיצר אלו 

ירבעה וידרה)ידוהיה בושייב םיעוריאה לולכמ לע ירקיעה עדימה רוקמ השעמל התיהש 

תופידע רדסב טרופסה תדמעה לש תיללכה המגמב הבלתשה ,(1936-ב קר דסונ 

לש תכלוהו תרבוגה תוירלופופהמ םלעתהל הלכי אל תונותיעה ,תאז םע .ךומנ ימואל 

לש הישרוש ,ךכיפל .הז ףנעב השענל וסחייתה םיחווידה בורו ,לארשי-ץראב לגרודכה 

טועימו לגרודכה ףנעל יביטרופסה חווידה רקיע תשדקה לש - םויכ תחוורה העפותה 

טרופסה יחוויד תישארב דוע םיצוענ - םירחא טרופס ימוחתכ השענל תוסחייתהה 

,םתוא תבצעמ םגו םיירוביצ חור יכלה תפקשמ תונותיעהש רחאמ .לארשי-ץראב 
.לגרודכב תרבוגה תוניינעתהל םרוג התוויה המצע איה ינ הארנ 

תויאנותיע תומרונ המינפה םרטו ,"הילותיח"ב ןיידע התיה הללכב תירבעה תונותיעה 

ןיבל העידי ןיב ןיחבהל השק םיתעל יכ עיתפמ הז ןיא ךכיפל .םויה תולבוקמ ןהש יפכ 

תונותיעב ושמתשה (תיללכה תורדתסהה ומכ) םינוש תודסומ .העדומ וא העד 

ןפוד אצוי היה אלו לבוקמ היה תונותיעב טרופסה תודוגא ושעש שומישהו ,םהיכרצל 

.וז הפוקתב 
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תירוטדנמה תירבעה תונותיעב טרופסה יחוויד לש םתישאר 

ירה ,טרופס יעוריאל ןרקיעב וסחייתהו תורצק ויה טרופסה תועידיש רחאמ 
טלוב הז דמימ .יוטיב ידיל תוחפ ןהב האב לארשי-ץראב טרופסה לש היצזיטילופה 

.םיארוקה יבתכמו םירמאמה ,םירודמה :םירחאה םייאנותיעה םיביכרמב רתוי 

טרופסה ירודמ 

טרופסה תועידיל דועב .םירשעה תונש תיצחמב םינותיעב עיפוהל ולחה טרופס ירודמ 

םיידוחייה םיביכרמ ויה ,םביט םצעמ ,טרופסה ירודמל ירה ,םיפתושמ ןוימד יווק ויה 

:םינותיעהמ דחא לכב טרופסה ירודמ לש םינייפאמה ןלהל .ןותיע לכל 

"טויה ראד" לש טרופסה רודמ 

16/10/1925-ב .טרופסה תועידיל רודמ דחייש ןושארה ןותיעה היה "םויה ראד" 

."הלוגבו לארשי-ץראב טרופסה םלועמ תועידי" תרתוכה תחת טרופס תועידי ועיפוה 

עיפוה םיפסונ םיישדוחכ רובעכו ,"טרופסה םלועמ"ל םשה הנוש רתוי רחואמ םייעובש 

בור וכישמה דחוימה רודמה לש ומויק תורמל ."טרופסה רודמ" םשה תחת רודמה 

אוה רצק ןמז רובעכו ,רודמה תרגסמב אלשו יארקא ןפואב עיפוהל טרופסה תועידי 

.עיפוהלמ קספ 

הז רודמ םג ךא ."טרופסב" תרתוכה תחת טרופס תועידי ואבוה בוש 1926 רבוטקואב 

תוימוקמ תושדח תרגסמב םיתעל ואבוה םיחווידהו ,רצק ןמז רובעכ עיפוהלמ קספ 

רודמ" בוש עיפוהל לחה 1927 תליחתמ .(רכו "יבכמב - ביבא-לת" ,"טרופסב - הפיח") 

טעמכ לארשי-ץראמ טרופס לע .םלועהמ טרופס תועידי תאבהב היה ודוחייש ,"טרופסה 

,"טרופסה םלועב" תרתוכה תחת םיתעל ועיפוה טרופסה תועידי ,1928-ב .וב חווד אלש 

.רידס ןפואב עיפוה אל הז רודמ סג ךא 

ץראה תירבעה תונותיעב טרופסה ירודמ ץולחכ "םויה ראד" תא רידגהל השק 
ינרוצ וא ינכות - דוחיי לכ ול היה אלו ,םינוש תומשב רומאכ עיפוה רודמה .תילארשי 

תא בתכ ימ רורב אל .דרפנ רודמב רבודמ יכ דיעהש - (בותיכ וא ,םוקימ ,הקיפרג) 

ואבוהש טרופס תועידי ןיב לדבה לכ היה אל רודמה לע הדיעהש תרתוכ דבלמו ,תועידיה 

."רודמ"ב תועידיה ןיבל ימתס ןפואב ןכל םדוק 
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ןמפואק םייח 

("ץראה"ו "רבד" תעפשהב הארנכ)הז ךיראתמ .1928 רבמצדב לח "םויה ראד"ב הנפמה 

ישאר וא בתוכה םש רסמנ םעפ לכב ."טרופסב" םשב רודמ םוי ידמ טעמכ עיפוהל לחה 

"ץראה"ו "רבד" לש טרופסה ירודממ לידבהל .קינזר .שו .ש.צ ,.ש.ש - ומש לש תוביתה 

.(תובית ישארב המיתחל הביסה םג וז ילואו)ישיא יפוא אשנ אל רודמה ,ןלהל וראותיש 

.לגרודכ יקחשמ לש םירואית ורקיעב ליכהש ,דבלב יביטרופס עדימ איבה אוה 

"רבד" לש טרופסה רודמ 

תעפוה רחאל שדוחכ ."רבד" היה ותכלהכ טרופס רודמ ללכש ןושארה ימויה ןותיעה 

חותפל 'רבדי תכרעמ המיכסה םירבח תשירד יפ לע" יכ וב בתכנ (24/6/1925) ןותיעה 

םלועב השענב ןיינועמ היה םיארוקה רוביצש ךכ לע דיעה רבדה ."טרופסל רודמ 

םיתעל ועיפוה טרופס לע םיחוויד .תאשל םינכומ ויה ןותיעה יכרוע רשאמ רתוי טרופסה 

רחואמ יצחו הנשכ קר התנענ "םירבחה תשירד" ךא ,"טרופסב" רתוכה תחת "רבד"ב 

מ ןותיעב עיפוהל לחה ,טמאס ןועמש ידי לע בתכנש ,"טרופסב" םשב רודמ :רתוי 

אוהו ,םיעובק אל םימיב עובשב םיימעפ וא םעפ ללכ ךרדב עיפוה רודמה .25/12/1927 

.בתוכה לש ותמיתח תא דימת אשנ 

טמאס .ובתוכ לש ישיאה ומתוח תא םג אשנ ,םירורב יוהיז ינמיס לעב היהש ,רודמה 

,ויתונויערבו לעופהב םידדצמה םירמאמ ליכה ורודמו ,םילעופה טרופס ןויער תא דהא 

תוליגרה טרופסה תועידימ לידבהל .םלועהמ ףא םיתעלו ץראהמ טרופס תועידי דצב 

.לגרודכ יקחשמ לש תיסחי םיכורא םירואית רודמה ללכ ןותיעב עיפוהל וכישמהש 

טרופמ רואית רחאל ,לשמל .לעופה תוצובקל הרורב הדהא ויתובתכב סג הליג טמאס 

בייחמה ןוחצינ והז" :30/5/1928-ב טמאס בתכ עיבגב ביבא-לת לעופה ןוחצינ לש 

םה וליצבש דבוכמה לגדל יעוצקמו ירסומ הבוג תבייחמ 'לעופה'ל רוביצה תדהא .ךשמה 

ןיב הנחבהה רסוח היה ורודמ לש רורב ןייפאמ ."תיללכה תורדתסהה - םיסוח 

.ןתונשרפו תודבוע ,תועדו תועידי 

1932 תנשמ) 1931 תנשב ותוא ךורעל קיספה טמאסש רחאל םג עיפוהל ךישמה רודמה 

טרופס רודמל הנוש אוה 1936-ב .("ץראה" לש טרופסה רודמב בותכל טמאס לחה 

."םלועבו ונלצא טרופסב" םשב ישיש ימיב עיפוהש ,בחרומ יעובש 
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תירוטדנמה תירבעה תונותיעב טרופסה יחוויד לש םתישאר 

"ץראה" לש טרופסה רודמ 

"טרופסב" תרתוכה תא םיתעל ואשנ "ץראה" לש טרופסה תועידי סג ,"רבד"ל המודב 

םג עובק טרופס רודמ עיפוהל לחה 6/5/1928-מ .דחוימ רודמ ךכל שדקוה אל ךא 

"הנבי" ומצע הניכש ובתוכו ,"טרופסה םלועב" תרתוכה תא אשנ אוה ."ץראה"ב 

זכרמ רבחכ ףא ןהיכש םילוח תפוק זכרמ רבח ,והינב ריאמ היה (הנבי 'מ םיתעלו) 

"רבד" לש וזמ התוחפ התיה ותעפוה תורידתו ,םיעובק םינמזב עיפוה אל רודמה לעופה 

.םייעובשל תחא ללכ ךרדב - 

לש םירואית ,םיישיא םירמאמ :טמאס לש הזל דואמ המוד היה והינב לש ורודמ הנבמ 

ןויערל ביוחמ והינב םג היה לעופה זכרמ שיאכ .םלועהמ טרופס תועידיו לגרודכ יקחשמ 

אוה טמאסל דוגינב םלוא .וירמאמב תחא אל תאז אטיב ףא אוהו ,םילעופה טרופס 

תדחוימ הניפ ךכל שידקהו תוצופתב ידוהיה טרופסב השענל רתוי בחר יוטיב ןתנ 

והינב יכ הדבועה תניינעמ ."לארשיב טרופסה" ־ אקווד התיה התרתוכש ,ורודמב 

המ ,"יחרזא" ןויבצ לעב היהש "ץראה"ב ובתכ ,לעופה ישנא ,טמאס רתוי רחואמו 

.הז ןותיע טקנש החותפה הדמעה לע דיעמש 

"הפיח-ןופצה" לש טרופסה רודמ 

הפוקתה התוא לש תילארשי-ץראה תירבעה תונותיעב ןושארה ףיקמה טרופסה רודמ 

ןועובש הפיחב עיפוה 1927 טסוגואל דעו 1926 ראורבפמ .ימוקמ ןועובשב אקווד עיפוה 

עיפוה ןועובשה .(1990 ,רטסיק)לשניו םהרבא תכירעב "הפיח-ןופצה" םשב יטסינויזיוור 

.םיוסמ בתוכ לש המיתח אשנ אלש ,בחרומ טרופס רודמ תועיבקב ליכהו ישיש ימיב 

.טרופסה רודמ לש ויפוא תא םג הבציע יטסינויזיוור ןועובש "ןופצה" לש ותויה תדבוע 

ףא האיבה ,ןלהל ראותיש יפכ ,וז תוניועו וכרדלו לעופהל תופירחב דגנתה רודמה 

טרופסב השענב דקמתה הזה טרופסה רודמ .ןותיעה דגנכ לעופה לש הביד תעיבתל 

1996 ,ןמפואק) רודמל בר רמוח םנמא הקפיס תויאפיחה תודוגאה ןיב תוניועה .הפיחב 

תיקלח הנומת איבמ אוה ילארשי-ץראה טרופסה לע דומלל ץפחה רקוחל ךא ,('ב 
.דבלב 

הנושארל .םימי םתוא לש טרופסה חווידב ןשדח הז רידמ היה הבר הדימב ,תאז םע 

ךרד תצירפ וויה ןותיעה לש לגרודכה ירואיתו ,בחרנ הכ רודמ טרופסל שדקוה 
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ןמפואק םייח 

"תיעוצקמ" תונשרפב םיוולמה ,םיקחשמ לש םיטרופמו םיכורא םירואית :הז םוחתב 

םיליגר ויה אל םיאפיחה")םימיה םתואב ןבומכ גוהנ היהש ןונגסב קחשמה יכלהמ לש 

לעופה" !"הזה ישוקה לע גילבהל םדיב הלע ינשה קחשמה יצחב םלוא ...רצ הכ שרגמל 

.("לוג ףא ריבעהל םילוכי םניאו ולשכ וילגר ...שאייתנ 

ירה ,תונותיעה לש התישארב ועיפוהש םייארקאהו םירצקה טרופסה יחוויד רחאל 

,תאז םע .טרופסל תונותיעה לש הסחיב תומדקתה התוויה טרופסה ירודמ לש העפוהה 

,טרופסה ירודמ לש םדצל עיפוהל וכישמה תוידרופסה טרופסה תועידי יכ ןייצל יואר 

.תונותיעב טרופסה יחוויד לש יראה קלח ןיידע וויהו 

המכ אוצמל ןתינ רודמ לכ לש ודוחיי תורמלש ךכ לע העיבצמ טרופסה ירודמ תריקס 

םהב התיה אל .ךרועה לש ומתוח תא ואשנו םיישיא ויה םירודמה :םהיניב ןוימד יווק 

ותעד תא ופקישו קהבומ יטילופ יפוא ילעב ויה םה .העד ןיבל העידי ןיב הרורב הנחבה 

ךרוע דועב ,לעופה לש וכרדב ודדיצ "ץראה"ב והינבו "רבד"ב טמאס .רודמה ךרוע לש 

ראד" לש דסוממה טרופסה רודמ .יבכמב דדיצו לעופה תא ףקת "ןופצה"ב רודמה 

ויתימעל דוגינבש הביסה התיה הארנכ וזו ,רתוי רחואמ עיפוה אוה .ןפוד אצוי היה "םויה 

בורל ענמנו יביטרופס עדימ קר רוסמל דיפקה אוה (דחא ךרוע ידי לע בתכנ אל רודמה) 

.םירחאה םינותיעב םייטננימוד דאמ ויהש ,םייטילופה םיטביהב ןודלמ 

יא ןיידע ךא ,טרופסל תונותיעה לש סחיב םיוסמ רופיש םנמא םיווהמ טרופסה ירודמ 

הרוצב ועיפוה םירודמה :יללכה חורה ךלהמ הנושה המגמ ךכב תוארל היה רשפא 

היה אלו רתויה לכל םירוט ינש ינפ לע וערתשה ,עובשל תחא קר ללכ ךרדבו הרידס אל 

.דחוימב בר עדימ םהב 

םה :ונימיב טרופסה תונותיע תא ןייפאמה דחא םוחתב רקיעב ונייפאתה ולא םירודמ 

וניא רשקה .םהיכלהמ לש תונשרפו חותינו לגרודכ יקחשמ לש םיטרופמ םירואית וליכה 

לארשי תנידמב טרופסה תונותיע לש הכרד תא ובציעש םיאנותיעהמ קלח :ירקמ 

תפוקתב הלא םירודמב םירטוז םיבתוכב םכרד תא ולחה ,םהרבא-ןב הימחנ תמגוד 

.(יג 1996 ,ןמפואק)טדנמה 

םיארוק יבתכמו םיינויער םירמאמ 

תעפוה .תיטילופ הניחבמ דואמ בר חתמב תונועט םינש ויה םירשעה תונש ,ןיוצש יפכ 

ןה םיבר םיתומיע ורצי תיטסינויזיוורה הגלפמה לש התמקהו יחרזאה "הנחמ"ה 
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תירוטדנמה תירבעה תונותיעב טרופסה יחוויד לש םתישאר 

טרופסב הלחש היצזיטילופה .לארשי-ץראב ירבעה בושייב ןהו תינויצה העונתב 

תונותיע .הלא םיכילהת לש האצוה איה "לעופה" תמקה םע ילארשי־ץראה 
העשה תויעבב וקסעש ,דואמ םיכורא םיינויער םירמאמ יובירב הנייפאתה הפוקתה 

תלעב התיהש זאד תונותיעה .(םויה לבוקמה לעמ הברה)םיארוק לש תובר תובוגתבו 

"ןופצה"ו "םייחרזא''ה "ץראה"ו "םויה ראד" ותמועלו יתורדתסהה "רבד")יטילופ יפוא 

תומיעה .הפוקתה תונב תוירוביצה תויוחצנתהל תיזכרמ המב השמיש ,(יטסינויזיוורה 

יפכו ,ולאה םייאנותיעה םיביכרמב יוטיב ידיל אוה ףא אב לעופהו יבכמ ןיב יטילופה 

.טרופסה ישרגממ םיחווידה לע ותומכב ליפאה הארנש 

םיינויער םירמאמ 

- תחא טרופס תורדתסה לארשי-ץראב התיה 1924■ תנש דע .םייטילופ םיתומיע 

יוטיב .התרגסמב םילעופה תובלתשה לש ישוקה ררועתה ןכל םדוק דוע ךא ,"יבכמ" 

- 17/2/1921-ב םסרפתהש "םויה ראד"ב םותח אל רמאמב אוצמל ןתינ ךכל ינייפוא 

תוליעפ"מ ענמיהל רמאמה בתוכ ארוק ובש ,"לארשי-ץראב טרופסה תוחתפתה לע" 

ב ,םינש שולש רובעכ ."םילעופו םירכיא ןיב הציחמ" עונמל ידכ יבכמ ךותב "תינחור 

תוליעפ לע "לארשי-ץראב רעונה תלאש" םשב רחא םותח אל רמאמ לבוק ,3/9/1924 

...יבכמ ךותב תקפסמ אל תינחור 

ירבעה בושייב רצונו ךלהש יטילופה בוטיקל ליבקמב ,לעופה לש ותמקהב לחוה 1924-ב 

.('ב 1996 ,ןמפואק)"יחרזאה" הנחמה ןיבו ילעופה הנחמה ןיב 

םיבר םירמאמב יזכרמ אשונ היה תוידוהיה טרופסה תודוגא ןיב תומיעה 

,םייזכרמה םינותיעה ינשב טרופסה ירודמ לש םיבתוכהש הדבועה .טרופסל ושדקוהש 

לש םהירמאמ ."יתרושקת ןורתי" םהל הקינעה לעופה ישנא ויה ,"ץראה"ו "רבד" 

.יבכמ םע תוחצנתה ךות ,םילעופה טרופס לש היגולואידיאל יוטיב ונתנ והינבו טמאס 

תונוחצינ איה ותילכת לכש ,"תונעוצקמ"ל הטונה ינגרוב טרופס םתעדל גציי יבכמ 

;30/8/1928,15/3/1928 ,"רבד" :המגודל)ללכה תואירב ןובשח לע םידיחי לש םיגשיהו 

רבעל רתוי וטנ ףופצה"בו "םויה ראד"ב םירמאמה ,תאז תמועל .(30/10/1928 ,"ץראה" 

םיסרטניא ינפ לע םיידמעמ םיסרטניא תפדעהכ םהיניעב הספתנ לעופה תמקהו 'יבכמ 

תודוגא ןיב תוניועה .(18/6/1926 ,ןופצה" ;21/6/1926 ,4/6/1926 ,"םויה ראד") םיימואל 

וברה טרופסה ירמאמו ,ןהיניב לגרודכה יקחשמב תחא אל יוטיב ידיל האב טרופסה 

,"רבד") תומילאה תא הבילש ימכ יטילופה ובירי תא םישאה דצ לכ .ךכב קוסעל 

.(4/6/1926 ,"ץראה" )8/5/1929 
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ןמפואק םייח 

םיימואל ,םיירוטסיה) םינוש םיטביהב וקסע רחא גוסמ םירמאמ .םיפסונ םיטביה 

םירמאמ תרדס המסרופ "ץראה"ב :המגודל .ינפוגה ךוניחהו טרופסה לש (םייעוצקמו 

,18/1/1929 ,4/1/1929) קלופ השנמ תאמ "םירבעה ייחב המחלמהו טרופסה" םשב 

לע םירמאמ תרדסו (18/7/1928) רלה ןימינב לש תונמאו טרופס לע רמאמ ;(14/2/1929 

"רבד"ב םסרופ 8/2/1926-ב .(1929 ראוניב)ןתיול אפיל תאמ ביבא-לתב ינפוגה ךוניחה 

םירבח תחילש לע החומ אוה ובו ,יבכמל הנפומה ןודרוג .א לש יתרוקיבה ובתכמ 

תדובעל םיריעצ תיינפה לש ימואלה דעיל דוגינב ל"וחב ינפוג ךוניחב תומלתשהל 

.(21/3/1929)תינפוגה תוברתהו םילוח תפוק לע והינב .מ לש ורמאמו ,המדאה 

תכרעמל םיבתכמ 

םיבר םיארוק .אטבתהל היארוקל םג רידת הרשפיא הפוקתה תונותיע .תוטוב תובוגת 

םימוד ויה םהיאשונו ,ילארשי-ץראה טרופסב שחרתמה לע תכרעמל םיבתכמב וביגה 

ןאכ םג ספת תודוגאה ןיב יטילופה תומיעה .םירמאמב ולעוהש הלאל הבר הדימב 

תואטבתהב ץוענ היה םירמאמל םיבתכמה ןיב לדבהה יכ המודו ,יזכרמ םוקמ 
ומכ םייוניכב תובורק םיתעל ומתחש) םיבתכמה יבתוכ םמצעל ושרהש הטובה 

ןויסינ השענ הבש ,הפיח תא הניכ x ארוקה .(יוכו 'ףמטרופס" ,"עשוהי" ,"טרופס בבוח" 

.(12/8/1925 ,ץראה)"אובת יכ השדח הרצ לכל ןק" ,לעופה לש תיצרא הדוגא םיקהל 

ר"וי לש בתכמב "סואמ רורט" התנוכ לגרודכ קחשמב לעופה ידהוא לש םתוגהנתה 

"סורגופ"כ הראות המוד תוגהנתה .(13/8/1928) ,"ץראה"ל ביבא-לת יבכמ תדוגא 

איבהל יעצמאכ טרופסה תודוגא תא םג ושמיש תכרעמ יבתכמ .(9/4/1926)"ןופצה"ב 

ושע ךכ .ןדגנכ וחטוהש תומשאה לע ביגהלו ןתדמע םע ההדזה אלש ןותיעב ןהינועיט תא 

.(29/7/1928) "רבד"ב יבכמ ישנאו (3/7/1925)"ןופצה"ב לעופה ישנא 

רקיעב ,םהמ העמשנש תיתרוקיבה המינב אוה תכרעמל םיבתכמה לש םדוחיי .תרוקיב 

לבוק 9/6/1926-ב ."רבד"ב יוטיב ידיל רקיעב האב איהו ,לגרודכב שרופמה קוסיעה יפלכ 

קוסעל םוקמבו ,"ןויעבו סופדבש רבד"ל יאנפ ןיא לעופל יכ לע "רבד''ב חבש-ןב ארוקה 

ימ" יכ איה תצרחנה ותנקסמ .לגרודכ יקחשמב הייפצב ונמז תא זבזבמ אוה ךכב 
לע תרוקיבה ."האלהו ונממ - לש הטיעב תויהל הכירצ וב ונתטיעב רודכב טעביש 

הריתסב תדמועכ לגרודכב תוקסעתהה תייארמ סג העבנ לגרודכב זרפומה קוסיעה 

ןומהה תא איבמו תומילאו תונוחצינ דדועמה ףנע והז ןכש /'םילעופה טרופס" ןויערל 

.(1/8/1928 ,"רבד")יביטקא ןפואב וב קוסעל םוקמב ןנובתהל 
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תירוטדנמה תירבעה תונותיעב טרופסה יחוויד לש םתישאר 

לע רקיעבו ,הפוקתה לש חורה יכלה לע םידיעמ םיארוקה יבתכמו תכרעמה ירמאמ 

טרופסל תוסחייתהה ,תאז םע .ירבעה בושייב טרופסה לע יטילופה קבאמה תעפשה 

תועידיב םינותיעה וקפתסה "וטנ" טרופס יעוריאב רבודמ דוע לכ :תיגרע-ור איה 

תוחצנתהל םוקמ וב היהו יטילופ היה אשונהשכ .םירצק םייעובש םירודמב וא תורצק 

וא רמאמב ־ ןותיעב רתוי בחרנ םוקמ לבקמ אוהו וב קוסעל שי זא וא ,ביריה םע 

םיחוכיווה לע תונותיעהמ דמל וננמז ןב ארוקה ,ןכ םא .ארוק לש הטוב תואטבתהב 

רתוי (לעופהב לגרודכה לע תרוקיבה)ןכותב וא תודוגאה ןיב םייטילופה םיתומיעהו 
.םמצע טרופסה יעוריא לע רשאמ 

,תאז תמועל .םויכ טעמכ םייק וניאו תירוטדנמה הפוקתה תא ןייפאמ הז יאנותיע דמימ 

ןיאש ךכל האיבה תינרדומה טרופסה תונותיע לש "התועצקמתה" יכ ןייצל יוארה ןמ 

,טרופסה לש םייתוברתהו םיירוטסיהה םימוחתב םיקסועה םירמאמ טעמכ הב 
.רמאמב הנודנה הפוקתל האוושהב וליפא 

בחרנ רוקיסל וכזש טרופסה יעוריא 

יסוניכ ,לעופה תמקה :לארשי־ץראב םיבר טרופס יעוריא ושחרתה םירשעה תונשב 

תמקה ,לגרודכל לארשי-ץרא יעיבג ,לגרודכל תודחאתהה תמקה ,יבכמ יסוניכ ,לעופה 

םירושקה םיעוריאהמ וליא קודבל ,ןכ סא ,יואר .דועו תולמעתהה ירומ תורדתסה 

.םימיה םתואב לבוקמל האוושהב ,תונותיעב דחוימב תבחרנ הריקס ולביק טרופסב 

:הלא ויה הטלבה רתיל וכזש םיעוריאה יכ הלעמ הפוקתה תונותיע תריקס 

לארשי-ץראב הניו "חוכה" ירוקיב 

לגרודכה תוצובקמ תחאכ םימיה םתואב הבשחנ הניו "חוכה" לש לגרודכה תצובק 

הירטסוא לש הנושארה תיעוצקמה תופילאב ףא התכז 1925־בו ,הפוריאב תוריכבה 

הפ המייק 1924 ראוניבו ,יבכמ זכרמ ידי לע לארשי-ץראל הנמזוה הצובקה .(1976 ,קלופ) 

ינש המייק וכלהמבש ,ףסונ רוקיב הצובקה הכרע ןכמ רחאל הנש .םיקחשמ השולש 

.םיקחשמ 

ןיא .הזע תובהלתה וררועו גירח יביטרופס עוריאל ובשחנ הניו "חוכה" לש היקחשמ 

,(עיפוה םרט "רבד")"ץראה"ו "םויה ראד" ,םיימויה םינותיעה ינש יכ אופא המית 

"םויה ראד" .הצובקה ירוקיב תריקסל בחרנ םוקמ 1925 ראוניבו 1924 ראוניב ושידקה 

.(9/1/1924)הצובקה לש ןושארה קחשמה רחאל תדחוימ הרודהמ ואיצוהב תושעל לידגה ףא 
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ןמפואק □ייח 

הפיחב "יגפמ" דגנ "לעופה" טפשמ 

םע םיפירח םיתומיעב הוולו הפיחב השעמל לחה לעופה תודגאתה תמקה לש ךילהתה 

תא יבכמ םירחה הבש ,הכורא הפוקת רחאל .(יב 1996 ,ןמפואק)תימוקמה יבכמ תדוגא 

םיקחשמב תוסנכהה תקולח ירדס תא םג עבקש רדסהל תודוגאה ועיגה ,הפיחב לעופה 

קחשמ קספוה 5/6/1926-בו ,תוחיתמה תא גיפה אל רדסהה .(21/5/1926 ,"רבד")ןהיניב 

תטלחה לע האחמכ שרגמה תא ובזע יבכמ ינקחשש רחאל תוצובקה ןיב לגרודכ 

יפ לע ,הפוקהמ םוכסה תיצחמ תא חקל יבכמ רבזג ךא ,ופסכ תא שרד להקה .טפושה 

לעופה ,קחשמה "ץוציפ"ב ומשאוה יבכמ ינקחשש רחאמ .ןכל םדוק עבקנש םכסהה 

רבזג ידי לע חקלנש ףסכה תבשהל הפיחב ירבעה םולשה טפשמ תיבל העיבת שיגה 
.יבכמ 

לופיטה בקע םג ילואו יטפשמה טביהה בקע ילוא ,השרפב בר ןיינע התליג תונותיעה 

תימונוטואה תיטפשמה תכרעמהמ קלח היהש - ירבעה םולשה טפשמ תיבב השרפב 
ילויו ינוי םישדוחב תונותיעה .םיירוטדנמה טפשמה יתבב אלו - ירבעה בושייה לש 

לע יכ קספ טפשמה תיב .השדפה לש תיסחי םיכורא םיחווידב האלמ 1926 תנש לש 

,טפשמה תיב ידי לע ףזננו הארוהה רחא אלימ אל יבכמ .ףסכה תא בישהל יבכמ ישנא 
.הפיכא חוכ לוטנ השעמל היהש 

"ןופצה" ןותיע דגנ הפיח לעופה טפשמ 

ןותיע דגנכ לעופה לש הבידה תעיבת התיה הבר הטלבהל התכזש תפסונ תיטפשמ השרפ 

הדוגאה .הפיחב לעופה יפלכ תניוע הדמע טקנ "ןופצה" ןותיעש רמאנ רבכ ."ןופצה" 

,"המודאה" הפיחב הקזח םילעופ תצעומ לע הנעשנש לעופה יפינסב הקיתווה ,תיאפיחה 

םישאה 3/12/1926-ב .היפלכ יטסינויזיוורה ןותיעה לש ותונפקות םע םילשהל הלכי אל 

יבכממ םינקחש הילא ךושמל הסנמ איהש ךכב הפיח ילעופ תצעומ תא "ןופצה" 

םסרפ 8/5/1927-ב .(16/12/1926) "רבד"ב תוצרמנ השחכוהש העידי ,םולשת תרומת 

יבכמ םע דדומתהל אלש ןווימ לגרודכ תצובקמ לעופה שקיב היפלש העידי "ןופצה" 

רתוי יכ הארנו האסה תא שידגה ןותיעה לעופה ישנא תניחבמ ."ותונעוצקמ" ללגב 

תעיבת השגוה ."תונישלמ"ב םתמשאה םצעמ ודרטוה םה המשאהה ןכותמ רשאמ 

םיליכמ 1927 רבמטפס-טסוגוא ינותיע .ירבעה םולשה טפשמ תיבל "ןופצה" דגנכ הביד 

המצע תונותיעל השרפה לש התעיגנ יכ רורבו ,טפשמה ךלהמ לע םיטרופמ םיחוויד 

ףא אוהו ,ויתימעמ רתוי טפשמב קוסעל הברה "םויה ראד" .בחרנה רוקיסל המרת 

תמירג"ב םשאוה "ןופצ"ה .(2/10/1927)ואולמב ןידה קספ תא ואיבהב תושעל לידגה 

ביוח אל אוה תאז םע .תוריל 150 ךסב טפשמה תואצוה תא ריזחהל ביוחו "ןובלע 

."הער הנווכ" ךותמ הביד תאצוה לע םולשתב 
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תירוטדנמה תירבעה תונותיעב טרופסה יחוויד לש םתישאר 

תירבה-תוצראל הפיח "רוביגה-יבכמ" עסמ 

תמזויב ,תירבה-תוצראב קחשל הנמזוה הפיח "רוביגה-יבכמ" לש לגרודכה תצובק 

הצובקהש ידכ .ןמז ותואב הניו "חוכה" תא ןימזהש ותימעב תורחתהל שקיבש ןגרמא 

םינקחש ףרצל ידכ הירגנוהל הצובקה לש חוכ-אב חלשנ הדמעמל יוארכ דדומתהל לכות 

יכ רורב היה לעופה ישנאל .תונוש תוביסמ הירגנוהב הגילהמ וקחרוה םקלחש ,םידוהי 

תופקתהל המרגש הדבוע ,םתופרטצה רובע תיפסכ הרומת ולבקי הלא םינקחש 

,5/4/1927 ,"רבד") תונעוצקמב יבכמ תא םישאה ןהבש ,תונותיעב לעופה לש תוצרמנ 

,םינקחשל םלשל אלש טלחוה םהירבדלו ,תומשאהה תא וחד יבכמ ישנא .(27/4/1927 

םג .(11/5/1927 ,"ץראה")"תואצוהל םימוכס ולא ולבקי םיקחשמהש וילאמ ןבומ" ךא 

אל (27/4/1927 ,"רבד")הצובקה עסממ ןומיס טסנרא יבכמ זכרמ רבח לש ותוגייתסה 

.יבכמ ישנא ידי לע הלבקתה 

הבחרהב ראותו 1927 טסוגוא דעו ינוימ ךשמנ תירבה-תוצראב "רוביגה-יבכמ" עסמ 

.(יבכמל ןותיעה לש תדהואה ותדמע עקר לע עיתפמ וניאש המ)"םויה ראד"ב רקיעב 

וכז ויתוריקסו ,הצובקה לש היתוחלצה לע תובהלנ תובתכ ןותיעל חלש הצובקה להנמ 

תועידי ולא ויה ."םויה ראד" לש ילוי שדוח תונויליגב תוישאר תורתוכל תחא אל 

אוה ףא (6/9/1927)"םויה ראד"ב םסרופש עסמה ח"וד !ךכל וכזש תודיחיה טרופסה 

הצובקה .ןכל םדוק וחלשנש םירואיתל תטלחומ הריתסב דמע הצובקה להנמ ידי לע 

קלחו ,רסמנש הממ הברהב ןטק היה םיפוצה רפסמ ,ןגרמאה ידי לע התמור 
תורתוכב ידמ זיזפ הארנכ היה "םויה ראד" .תירבה-תוצראב ורתונ םינקחשהמ 

...1927 ילוי שדוח לש תוישארה 

יבתכמלו םירמאמל המודב יכ ךכ לע העיבצמ בחרנ רוקיסל וכזש םיעוריאה תניחב 

רשאמ רתוי ,יטילופ יפוא ואשנש םיתומיעב בר ןיינע תונותיעה התליג תכרעמה 

רוקיב קר ליעל וניוצש םיעוריאה תעברא ךותמ .םמצע םייביטרופסה םיעוריאב 

ירוקיב יכ רוכזל שי .יטילופ ןפ לוטנה יביטרופס עוריאכ הרדגהל ןתינ הניו "חוכה" 

אצי אל ןיידע "רבד" ,לעופה םקוה םרט ולא םינשב .1925־בו 1924-ב ומייקתה הצובקה 

םיתומיעלו יחרזאה "הנחמ"ה לש ותוחתפתהל המרגש תיעיברה היילעהו ,רואל 

.התישארב קר התיה םייטילופה 

וליפאו ,לעופהו יבכמ ןיב תיטילופה תקולחמב רישי ןפואב םירושק םיעוריאה רתי 

ילעב םה תירבה-תוצראב הפיח יבכמ יקחשמ לע ,"םויה ראד"ב םיכוראה םירואיתה 

.עסמה תקדצ תא חיכוהל ודעונו תיסומלופ המינ 
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ןמפואק םייח 

תודקמתה :וננמז לש תונותיעב םייקה ךילהת לש הלחתה ןאכ תוארל שי תאז םע דחי 

גהונ יוטיב תחא אל םילבקמה ,טרופסה ביבס "יתוליבר" יפוא ילעב םיעוריאב 
.םמצע טרופסה יעוריאמ רתוי 

טרופסה תודוגא יתאטיב 

,םימיה םתואב ועיפוה םרט טרופסל קרו ךא םישדקומה םינועובש וא םיימוי םינותיע 

לעופהו "יבכמה" תא איצוה יבכמ :ןהלשמ םינואטיב ואיצוה טרופסה תודוגא םלוא 

:ולא םינואטיב לש םייזכרמה םינכתה ונחביי ןלהל ."ונזע" תא 

"יבכמה" 

יבכמ תורדתסה המקוהש רחאל הנש יצחכ ,1913 ץרמב עיפוהל לחה "יבכמה" ןואטיבה 

תא אשנ ןושארה ןויליגהו ירבע ךוראיתב קר ןואטיבה שמתשה 1936 דע) לארשי-ץראב 

לירפאבו ,יבכמ תורדתסה לש רזוח בתכמכ עיפוה ןושארה ןויליגה .(ג"ערת רדא ךיראתה 

בקע)ותעפוהב הכורא הקספה הלח ןכמ רחאל .ינשה ןויליגה עיפוה (ג"ערת ןסינ) 1913 

1936-ו 1923 םינשה ןיב .(ד"פרת ןוושח ןויליג) 1923 רבוטקוא דע ,(היתואצותו המחלמה 

הליחתב רדגוה ףא אוה .תונוש תורוצבו תורידתב ,ףיצר אל ןפואב רואל אצי אוה 

ךוניחה יניינעל ןוחרי"כ - רתוי רחואמו "תויפוצו טרופס ,תולמעתה יניינעל ןוחרי"כ 
."ינפוגה 

.יתועמשמ ןפואב ויפוא תא הניש אל אוה ןואטיבה רבעש םייונישה תורמל 
,לארשי-ץראב יבכמ תורדתסהב השענה לע עדימ ללכ ךרדב וליכה םינושה םינואטיבה 

ומכ .םלועב יבכמ לע םג םיתעלו םינושה םיפינסב תיביטרופסהו תינוגראה תוליעפה לע 

וליכה םינואטיבה .יעוצקמה םוחתב הכרדהו םירבחל תונוש תועדוה ומסרופ ןכ 

אב רבדה .ינפוגה ךוניחהו ידוהיה ימואלה טרופסה ימוחתב םיבר םייטמרגורפ םירמאמ 

.1929 רבוטקואב ,ןוחריל ךפה ןואטיבהשכ רקיעב יוטיב ידיל 

ןתינ ךכו ,יוטיב ילכ "יבכמה"ב ואר לארשי-ץראב םייזכרמה טרופסה ישנאמ םיבר 

ילאיתוקי ףסוי לש ,(ץ"רת ןוושח ןויליג)ירשנ יבצ לש םטע ירפ םירמאמ וב אוצמל 

ןסינ ןויליג)ןומיס לאונמע לשו (ו"צרת רדא ןויליג)ףולא עשוהי לש ,(ו"פרת ולסכ ןויליג) 

ךירנייהו (ץ"רת רייא-ןסינ ןויליג) דלפנזור רדנסכלא - ימלועה יבכמ ישאר םג .(ד"פרת 
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תירוטדנמה תירבעה תונותיעב טרופסה יחוויד לש םתישאר 

אוצמל ןתינ םיתעל .ןותיעב םהיגיגה תא םעפ ידמ ומסרפ ,(ה"פרת ןוושח ןויליג) הוול 

ןויליג)רנזיולק ףסוי ןוגכ ,תועודי תוירוביצ תויומד וא חור ישנא ידי לע ובתכנש םירמאמ 

ולסכ ןויליג)ןיקשיסוא םחנמו (ץ"רת לולא-ןוויס ןויליג) אלרוב הדוהי ,(ד"פרת ולסכ 

תמקה דגנכ תוחצנתה ילכ תובר םימעפ "יבכמה" שמיש םירשעה תונשב .(ה"פרת 

ףסוי רקיעב ךכב הברה .תיללכה תונותיעב זא החוורש המגמל םאתהב - לעופה 

ירמגל טעמכ המלענ םישולשה תונשב .(ז"פרת ירשת ,ו"פרת ולסכ תונויליג)ילאיתוקי 

לעופה סוניכ לע תרוקיבב ומכ) םעפ ידמ התוא אוצמל היה ןתינ ןיידע ךא ,וז המגמ 

.(א"צרת ירשת ןויליגב ינשה 

םירואיתב טיעמה "יבכמה" .ראשה לע ליפאה "יבבמה"ב יטרואית־ינויעה דמימה 

היה אוה ךכבו ,ותוללכב ילארשי-ץראה טרופסב השענה לע עדימבו טרופס יעוריא לש 

.תימויה תונותיעב זא החוורש המגמל הבר הדימב המוד 

"לעופה" ןואטיב - "ונזע" 

אצי "ונזע" לש ןושארה ןויליגה ."ונזע" - ולשמ ןואטיב רואל איצוה ,יבכמ ומכ לעופה 

ןויליג .ז"פרת ןסינ - דבלב ירבע ךיראת אשנ אוה "יבכמה"ל המודבו ,1927 לירפאב רואל 

.יזעולה ךיראתה םג ףסונ םיאבה תונויליגב .םירשעה תונשב רואל אציש דיחיה אוה הז 

- ןועובש-ודכ :תונוש תורוצב םסרופו ותעפוה תא שדיח אוה םישולשה תונשב 

דעו סרממ - ןוחריכ !1935 לירפא דעו ראונימ - ןועובשב ;1934 לירפא דעו 1933 רבוטקואמ 

.ןותנשב םעפהו - ותעפוה תא ןואטיבה שדיח םיעבראה תונשב .1935 רבמטפס 

םתוא חורל יסופיט היה ונכותו ,דחא ןויליג קר רואל אצי םירשעה תונשב ,רומאכ 

לש םיטביהב ונדש םיינויער םירמאמל שדקוה ןויליגה לש יראה קלח .םימיה 
שדקומה רחא קלח .לעופה לש ומויקל תיגולואידיאה הקדצהבו םילעופה טרופס 

לש לגרודכה תצובק תופרטצה ןוגכ) קרפה לע ודמעש םיאשונב יבכמ םע תוחצנתהל 

זכרממ םיחווידלו (תירבה-תוצראל "רוביגה-יבכמ" עסמו ביבא-לת לעופהל "יבנלא" 

ויהש הלאכ אל ףא ,םייביטרופס םיעוריא לע עדימ לכ השעמל רסמ אל ןותיעה .לעופה 

!לעופהב תוליעפב םירושק 

השענב ודקמתהב ,טרופס יעוריא לע רתוי בר עדימ "ונזע" םסרפ םישולשה תונשב קר 

םירמאמה תבוטל רוריבב ףכה התטנ הלא תונויליגב םג .הלוגבו ץראב לעופה יפינסב 

.תיעוצקמ הכרדהב םירושקה םיאשונ םג ושגדוה ךא ,םייטמרגורפה 
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ןמפואק □ייח 

םמצע ואר "ונזע" ןהו "יבכמ" ןה .טרופסה תודוגא ינואטיב ןיב בר ןוימד םייק 
ושמיש םינואטיבה .יביטרופס עדימ ירסומכ רשאמ רתוי םייגולואידיא םינואטיבכ 

תרבגה תועצמאב הנגשותש םינוגראה תורטמ םע תוהדזהל ותילכתש ,יכוניח ילככ 

םדיקפתמ הז היה אל .הלא םינוגראב םירבחה לש תידמעמה וא תימואלה העדותה 

,רסמנ הזשמו ,(םירבחל םיזכרמה תועדוהמ לידבהל)יביטרופס עדימ םירבחל רוסמל 

.יטילופה ביריה "תונולשיכ" לע ןיפולחל וא ןוגראה תוחלצה לע םשוה שגדה יכ היה רורב 

לע שגד םשוה ןאכ םג :תונותיעב טרופסה יחווידל תודוגאה יתאטיב ןיב בר ןוימד םייק 

.טרופסה הדשב לעופב שחרתהש המ לע תוחפו חור יכלהו תופקשה 

טרופסה יחוויד לע םיארוקה תועד 

לש םתעד םא רסמנ אל ךכיפלו ,תרוקיבל החותפ התיה אל םימיה םתוא לש תונותיעה 

רכזוהש יפכ .םהל קפוסש יביטרופסה עדימה לש ותומכמו ויפואמ החונ התיה םיארוקה 

חותפל םירבח דצמ השירד תמייק יכ ,ותמקה רחאל רצק ןמז ,"רבד" ןותיע ןייצ םדוקמ 

.רתוי רחואמ יצחו הנשכ קר וז השירדל הנענ ןותיעה ךא ,(24/6/1925)טרופסל רודמ 

לש םירואיתה תבחרהו תונותיעל טרופס ירודמ לש תיתגרדה הפסוה ,תאז תורמל 

לע קפס אלל םידיעמ הלא לכ - םישולשה תונשב טרופסה יחוויד לשו לגרודכ יקחשמ 

.םיארוקה לש חורה יכלהל תונעיה 

לש התישארב טרופסה תוריקסמ ןוצרה תועיבש רסוח .ןתיול אפיל לש ורמאמ 
תנשב תימויה תונותיעב טרופסאה" ןתיול אפיל לש ורמאמב ויוטיב תא אצמ תונותיעה 

רוכזיאל יואר הז רמאמ .(ץ"רת רדא ןויליג) 1930 סרמב "יבכמה"ב םסרופש ,"1929 

עדימה יפלכ םיארוקה לש חור ךולה אטבמה הפוקתה-ןב דיחיה ותויהב דחוימ 

.םהל קפוסש יביטרופסה 

לש ןוצרה תועיבש רסוח תא תקזחמו וירבד חתפב רבכ תאבומ ןתיול לש ותנקסמ 

:טרופסה יחווידמ םיארוקה 

םיניינעתמ םיארוקה לש םיבחרה םיגוחהש ושיגדה םינותיעה תוכרעמ" 

וצלאנו - תיביטרופסא היצמרופניא םישרודו תינפוגה תוברתה תלאשב 

שי ונבצמ יפל ...ריעזמ טעמ אוה רדוסש המ םלוא .וז השירדל תונעיהל 

תוכרעמה ןיא הלא םיאנתב .הנימב תדחוימ תובישח יביטרופסאה ךוניחל 
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תירוטדנמה תירבעה תונותיעב טרופסה יחוויד לש םתישאר 

וא עובשל תחא תמצמוצמ הניפ תעיבקב קפתסהל ןבומכ תויאשר 
."םייעובש 

ב תימויה תונותיעב טרופסה תומישר לכ לש האלמ הריקסל ובורב שדקומה ,ורמאמב 

ןיב היה לומתא קרש ,רוחב" :טרופס לע םיבתוכה םיאנותיעה תא ןתיול רקבמ ,1929 

טרופס יניינע לע בתוכ תינפוגה תוברתה לע והשלכ גשומ ול ןיאו 'שרדמה תיב ישבוח' 

לגרודכל שדקומ תונותיעב דואמ דבכנ םוקמ יכ הדבועה לע החומ אוה ."םרקבמו 

תא םהל ןיאש ,םירקבמל" ,וירבדל .טרופסה תוריקס לש היצזיטילופה לע לבוקו 

תויטילופה םיפקשמה ךרד קר וילע םיטיבמה וא ,טרופסאה לע תוירטנמלאה תועידיה 

- יכ איה ותצלמה ."תיעוצקמה תרוקיבהמ םהידי קלסל עיצמ יתייה - םהלש 

שחרתמה לכ .תויביטרופסאה תוניפה תא ביחרהל םיימויה םינותיעה לע" 

םעפ .תימויה תונותיעב םסרפל שי ונא ונמלועב רקיעבו טרופסאה םלועב 

רודמל םלש דומע שידקהל הילע םייעובשב םעפ תוחפה לכל וא עובשב 

."בחרה ןומהל תינפוגה תוברתה םג רודחת זאו ...טרופסאה 

רבכ הנחבוהו השדח הניא איה ןמזה קחרמ תורמל יכ הדיעמ ןתיול לש ותרוקיב 

.תונותיעב טרופסה תועידי לש םתעפוה תפוקתב 

תימויה תונותיעב טרופסה לש ומוקמ תלדגהל רומאכ האיבה םיארוקה לש חורה יכלה 

.ונימיב יביטרופסה חווידה לש ומוקמל ןושארה ךבדנה תא ורצי ךכבו ,םישולשה תונשב 

תונקסמ 

תונקסמה תא קיסהל ןתינ הפוקתה תונותע ידי לע םיחווידה לש חותינהמו רואתהמ 
:תואבה 

ךומנ היה טרופסהש תיללכה המגמה תא הפקיש םירשעה תונש לש תונותיעה ★ 

ואבוהשמ םגו ,טרופס יחווידב הטיעמה תונותיעה .ימואלה תופייעה רדסב 

הרפיש טרופסה ירודמ לש םתעפוה .תויארקאו תורצק ןבורב ויה ןה טרופס תועידי 

ויה םמצע םירודמה ךא ,תונותיעב טרופסה לש ודמעמ תא המ-תדימב םנמא 

ןותיעה יארוק לש ןוצרה תועיבש רסוח .עובשל תחא קר ללכ ךרדב ועיפוהו םירצק 
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ןמפואק םייח 

ןב רקוחלש ןבומ ךכ ךותמ .םישולשה תונשב לחש םיוסמ יונישל הארנכ האיבה 

,םאולמב םירשעה תונש לש טרופסה יעוריא תא רזחשל בר ישוק שי וננמז 

.הפוקתה תונותיע לע ךמתסהב 

טרופסה לש היצזיטילופה תא יוטיב ידיל האיבה התישארב תירבעה תונותיעה 

הברהב בחרנ םוקמ ספת םייטילופה םיתומיעה רואית .לארשי-ץראב 

םירמאמב רקיעב טלב רבדה .טרופסל תורישי םירושקה םיעוריאה ירואיתמ 

תא רתוי ואטיב ישיא יפוא םבורב ואשנש טרופסה ירודמ םג .תכרעמה יבתכמבו 

.לארשי-ץראב טרופסה תודוגא ןיב תויטילופה תוקולחמה יפלכ םהיבתוכ תודמע 

תורישי םירושק בורל ויה הטלבה רתיל וכזש טרופסב םירושקה םיעוריאה 

םעו הפיחב יבכמ םע לעופה לש םייטפשמה םיכוסכסה :תויטילופה תוקולחמל 

יתאטיב ףא .תירבה-תוצראל הפיח יבכמ לש העסמ ןכו ,הפיחב 'ףופצה" ןותיע 

יגולואידיא ילככ רתוי ושמישו עדימ תריסמב וטיעמה טרופסה תודוגא 

.ןהירבח רובע יתלומעתו 

לש התעפוהב םתליחתש ,םיכילהתב ץוענ וננמזב טרופסה תונותיע ינייפאממ קלח 

בלה תמושת רקיע תא תירבעה תונותיעה התנפה התישארמ רבכ .תונותיעה 

קלח .ירמגל ךכמ המלעתה וא םיפסונ טרופס יפנעב השענהמ הטיעמהו לגרודכל 

םינושה םיכלהמה לש תונשרפו חותינ ךות טרופמ ןפואב ראות לגרודכה יקחשממ 

תוקסעתההש ףא ןכתיי .םויה דע םימייקה םישגדה םתוא - ושבכנש םירעשהו 

איה טרופסה יעוריא ביבס השענב םויהד תילארשיה תונותיעה לש הבורמה 

.תירבעה תונותיעה לש התישאר תפוקתב דוע ולחהש תומרונ לש "השורי" 

םוכיס 

- "רבד"ו "םויה ראד" ,"ץראה" - לארשי-ץראב םייזכרמה םיימויה םינותיעה תשולש 

וז הפוקתב .לארשי-ץראב יטירבה טדנמה לש ותליחת - םירשעה תונשב רואל ואצי 

ןהינואטיב םסרפתהל ולחהו (רצק ןמזל) הפיחב "ןופצה" יטסינויזיוורה ןותיעה עיפוה 

.(ילעופה' לש)"ונזע"ו ('יבכמ' לש)"יבכמה" - טרופסה תודוגא לש 

םיארוק יבתכמו םירמאמ ,םירודמ ,תועידי) תונותיעב ומסרופש תומישרה לכ חותינמ 

:תואבה תועפותב ןיחבהל ןתינ םינוש טרופס יאשונב (לעופהו יבכמ ינואטיב חותינ ןכו 
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תירוטדנמה תירבעה תונותיעב טרופסה יחוויד לש םתישאר 

םיארוקל ורסמו םיילוש ,םירצק ויה תונותיעה לש התישארב טרופסה יחוויד 

ןרקיעב וסחייתה תועידיה .לארשי-ץראב טרופסה יעוריא לע תיסחי טעומ עדימ 

ואב אלש טעמכ םירחא טרופס יאשונו ,לארשי-ץראב לגרודכה יקחשמ תואצותל 

.טרופס ירודמ סג עיפוהל ולחה םירשעה תונש לש היינשה תיצחמב .יוטיב ידיל 

תוישיא תועדו טרופסה תועידי •,םהיבתוכ תועד תא וגצייו ישיא יפוא ואשנ הלא 

רודמ ."רבד"ב עיפוה ןושארה ישיאה טרופסה רודמ .היבוברעב םהב ושמיש 

לש היה ,םיטרופמ לגרודכ יחוויד תועיבקב ליכהש ,ןושארה ףיקמה טרופסה 

.הפיח ףופצה" 

טרופסה לש היצזיטילופל םג ךילוהש ,יטילופ בוטיקב ונייפאתה םירשעה תונש 

יזכרמ אשונ ושמיש לעופהו יבכמ ןיב םיתומיעה .לעופה תודגאתה לש תורצוויהלו 

.םיארוק יבתכמבו םירמאמב 

וכזש טרופסה יעוריאו ,יאנותיעה חווידה יפוא לע םג עיפשה יטילופה קבאמה 

תודוגא ןיבש תומיעל הרישי העיגנ םהל התיהש הלא רקיעב ויה רוקיס רתיל 

.טרופסה 

,קהבומ יגולואידיא יפוא ילעב ויה םינשה ןתואב ועיפוהש תודוגאה יתאטיב 

םירמאמב שדוגה לומ רתויב תטעומ התיה םהב ללכנש יביטרופסה עדימה תומכו 

.סייטמרגורפ 

טרופס ירודמ תעפוה .תונותיעה יחווידמ ןוצר יעבש ויה אל טרופסה ידהואש הארנ 

אצוי לעופ ןה םישולשה תונש לש תונותיעב טרופס םיניינעש םיחווידה תבחרהו 

.ךכמ 
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ןמפואק םייח 

תורוקמה תמישר 

.64-55,1 ,רשק .תוכרעהו תונורכיז "םויה ראד" .(1987).א ,ןח-ןבא 

.תקתרמ תיאנותיע השרפ לש היתודלותל ,יטסינויזיוורה "םויה ראד" .(1995).ע ,עדילא 

.78-73,17 ,רשק 

.91-80 ,16 ,רשק ."רבד" תישאר .(1994).מ ,עובלג 

.תוכרעמ :ביבא-לת .(יא)'ב .הנגהה תודלות רפס .(1975).(ךרוע) .צ.ב ,רוניד 

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 

,בהזה ליבש .(ךרוע) .ע ,ליג ךותב .לארשי-ץראב ףורגאה תוחתפתה .(1979).ג ,רסיירט 

.טייגניו ןוכמ :הינתנ .ירשנ יבצ לש ורכזל ץבוק 

.20-19 ,65 ,לומ־תע .םיביבא-לתה תוריהמו םיתורייבה תוצצפ .(1986).ד ,דמלמ 

.מ ,רואנ :ךותב ,1923-1918 ,"ץראה"ל "השודקה ץראהמ תושדח"מ .(1996) .מ ,רואנ 

.ןוחטיבה דרשמ :ביבא-לת .(241-214 ע"ע) .ןוירוג-ןב דע לצרהמ 

לבת תושבי שמחב לגרודכ ןקחש לש ויתואקתפרהו ויתויווח .(1976) .א ,קלופ 

.טייגניו ןוכמ :הינתנ .(ליג .ע :םוגרת) 

.המסרופ אלש רוטקוד ראותל הדובע .טדנמה תפוקתב "לעופה" .(1993).ח ,ןמפואק 
.הפיח תטיסרבינוא :הפיח 

.םירירשה תודהי גשומה לש םיימואלה ויביכרמו ויתודוסי .(יא 1996) .ח ,ןמפואק 

.282-261 ,(3)ג ,העונתב 

.149-122 :80 ,הרדתק .'לעופה' טרופסה תודגאתה לש הדוסיי .('ב 1996).ח ,ןמפואק 

רשק .(1979-1921) םהרבא-ןב הימחנ "!תולוקה תא םיאור םעה" .('ג 1996).ח ,ןמפואק 

 20, 92-87.

.60-52 ,7 ,רשק .ץראב ןושארה ןומוקמה "ןופצה" .(1990).י ,רטסיק 
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