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 ,תואיצמל ןויערמ תוחתפתה לש ךילהת תונויצה הרבע 1947 דע 1898-מ ופלחש םינשב
 תא בתכ לצרה באז ןימינבש תעב .לארשי תנידמ – תידוהיה הנידמה לש הדוסייב אטבתהש
 םייסנניפ תורוקמ םתושרל ודמעו יטילופ חוכ םידוהיל היה אל "םידוהיה תנידמ" ותסמ
 .תילאירוטירט תואיצמל ינויצה ןויערה תבסה תא שממל ולחה םתועצמאבש ,דבלב םילבגומ
רבדה .תואנקבו תונמאנב תידוחיי-תיתליהקה םתוהז תא םידוהיה ורמיש םינש תואמ ךשמב
 קר אל – םיאבה תורודה ןעמלו םתנומא ןעמל םמצע תא בירקהלו תומל םתונוכנב אטבתה
הקיז לע םידוהיה ורמש הלאה םינשה לכ ךשמב .המרונכ אלא ,ןפוד-יאצוי םירקמב
.םיהלא ידי-לע םהל החטבוהש ץראל הקזח תיגולואידיא
 ץרא לא םידוהי לש םינוש םיפקיהב היילע םנמא התייה הלאה םינשה 50 לש םכלהמב
 .תונוש םירעב תוידוהי תונוכש ודסיו ץראה יבחרב םייאלקח םיבושיי ומיקה םה .לארשי
 תונויצה לש התחלצה .לארשי ץראב תינרדומה תידוהיה תוחכונה תא ושדיח םה הגרדהב

  :תוירקיע תוביס שמחמ העבנ ,ותנידמל רבד לש ופוסב הכפהש ,וצראל םעה ןיב הקיזה תא רוציל
 תורמל ,ולש הימונוטואה תא חתפל ידוהיה בושייל ורשפיא לארשי ץראב םיטירבהו םינמותועה םילשמימה.1

  ;תונוש תולבגמ וילע ולטוהש
 םהיעצמאמ ומרת םה .בושייה חותיפל בל-ץמואבו תושיחנב ודבעש ,םידוהיה םיבשייתמה לש תוריסמהו טהלה.2

  ;ימואלה ידוהיה תיבה לש תויתשתה תיינבל ,תימצע הברקה ךות ,םיישיאה
 תודסומ לש םתמקהב יוטיב ידיל האב וז .ךורא-חווטל הייאר תלוכי התייה תיטמגרפה תינויצה תוגיהנמל.3

 .ידוהי ימואל תיב לש ותיינבל םיצמאמה תחלצהל ומרתש תויטילופ תולודש תלעפהבו םינוש
 םייכונא ויה היגיהנמש דועב ,תששורמו םיעצמא-תלד הפוקת התואב הראשנ תיאניתשלפ-תיברעה הייסולכואה.4

 .תיטקרפ תוינידמ להנל וליכשה אלו
 יחה טועימ לבוס ןהמ תוילילשה תוכלשהה לע בושייה ינבל תרוכזת ושמיש לארשי ץראל ץוחמ םיעוריאה.5

 ,היסורב םידוהיה דגנ םימורגופה ויה ךכל תוחכוה :םירחא ידי-לע תרדגומו תטלשנה הרבח לש הילושב
 םידוהיל טלקמ קפסל םלועה תומוא לש יתטישה בוריסהו האושל הליבוהו הפוריאב החוורש תוימשיטנאה
  .רבשמ-תותיעב

-כ תמועל םיבשות 650,000-כ התנמ תידוהיה היסולכואה 1948 ,יאמב 14-ב לארשי תנידמ תמקה לע זרכוה רשאכ
 םיעבר השולשו םידוהי 420,000 ץראב ויח 1939 רבמטפסב ןילופל השלפ תיצאנה הינמרג רשאכ .1900-ב 30,000

 - הנידמה לש הדוסייל סיסב שמשל הרטמב אלמ ףסכב ושכרנש - תומדאה ןמ
 .תידוהי תולעבב ויה
 השחרתהש ינפל דוע לחה תידוהי הנידמ לש המקהה ךילהתש ,ךכב קפס ןיא
  תונשב םהיתואחמ תא ועיבה םיאניתשלפה םיאקיטילופהו תונותיעה .האושה
 םידוהיהש ךכ-לע ולבקו ץראב השחרתהש תואיצמה דגנ 20-ה האמה לש 30-ה
  .תידוהי הנידמ ,השעמל ,םידסיימ אלא ,ימואל תיב םימיקמ םניא
 וציאה היינשה םלועה תמחלמ לש הכלהמב םילאפורטסטקה םיעוריאהש רורב
 תיב םיקהל התייה אל םינויצה תנווכ ,ןכאו ;תידוהיה הנידמה לש התמקה תא
 וכזו וב ועיקשה םה ,שגמ לע םהל ןתינ אל ימואל תיב .הנידמ אלא ,דבלב ימואל
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 לארשי ץרא/הניתשלפו הינטירב

 .ינויח ימואל סרטניא םיטירבה רובע וויה רוזאב רבעמה שפוחו ןוכיתה חרזמל תושיגנה
 םיטירבל ורשפיא 1861-ב םירצמבו 1858 זאמ ןדעבו המרובב ,ודוהב םיסיסב תריצי
 םלג-ירמוחו םירצומ ,תורוחס רבעמל בושח יעצמאכ הב שמתשהלו ץאוס תלעת לע טולשל
 התטילשב היהיש יתשבי רשג םיקהל הפאש הינטירב .היסא םורדב תונידמה ןיבו הניב
 ,'תראגוה .יי'ג .יד  .ידוהה סונייקואהו יסרפה ץרפמה לא החרזמ ץאוס תלעתמ תידבלבה
 רידגה ריהקב םייברע םיאשונל יטירבה דרשמב רבחכ תרישש ,ודוה יניינעל הנידמה ריכזמ
 תיברעמה תוחכונה ןיבו יברעמה םלועה ןיב רשקל ישארה ביתנ"כ ןוכיתה חרזמה תא
 ."חרזמב
 תיסיפה התוחכונ תא השביג הינטירב ,סרפו ןאטסינאגפא ללוכ ,ןוכיתה חרזמה יבחרב
 תויתודידי תונווכ לע תופוכת תורהצהו יסנניפ הלועפ ףותיש ,םיידדצ-וד םיסחי תועצמאב
 תויטירבה תומזויה .רוזאה תונידמ םע תוידדה תונבהו הלועפ ףותישל םיזוח ,תותירב ללוכ
 ,תימשאהה תורימאב הכמת הינטירב .םינש תורשע ךרואל ךכ רחא וכשמינו הנושארה םלועה תמחלמ ינפל ולחה
 הינטירב ,התוינידמ תא ססבל תנמ-לע .תוימוקמ ןוטלש תוכרעמ םיקהל תוידועס תוחפשמ לש ןתוכזבו ,ראטקב ,תייווכב
  .תינאמותועה הירפיאה דגנ םקבאמב םייברעה םיגיהנמב ךומתל בושו רוזח החיטבה
 הרורב הנווכ ךותמ ,היסור תא הנכדיע איהש ךות ,תפרצ םע וקיפ-סקייס םכסה לע ומתחו ידוס מ"ומ ולהינ םיטירבה
 לש םתטילש תחת זא דע ויהש םייברע םירוזא םתואב םיגיהנמ לע העפשה-לעב םרוג תווהלו יסיפ ןפואב טולשל
 .הניתשלפו ןדריה-רבע ,הירוס ,ןונבל תא וללכי הלא .םינאמותועה
 קלח היה ,הניתשלפב ידוהי ימואל תיב תמקהב עייסל םידוהיל םיטירבה וחיטבה הבש 1917-ב רופלב תרהצהל
 תירב-תולעב םע ביציו יתודידי ךרעמ תמקה :הינטירב לש תויטילופואיגה תופיאשהו תוינכתה לש םקרמב יתועמשמ
 ויה םיטירבה .תידדה תונתלעות לש םיסחי תכרעמ וחתיפ תינויצה הגהנההו םיטירבה .םהלש הטילשה ירוזאב תונמאנ
 םיסרטניאב ,תועד-יקוליח לש תעב םג ,ךומתת רשאו הילע ךומסל היהי ןתינש םיבשות לש הנמאנ הצובקב םיניינועמ
 אלב לארשי ץראב ימואלה םתיב תא חתפל ופאש םינויצה םיגיהנמה .לארשי ץראב הינטירב לש םיטסילאירמפיאה

   .הזה לעפמה לש ותנגהל המרת הינטירבש הדבועב ,1939 דע תוחפל ,לוספ וארש
 .הגרדמה לפשב ויה ןוכיתה חרזמב להנימהו הלכלכה ,הנושארה םלועה תמחלמ רחאל
 ןפואב .תינאמותועה הירפמיאה לש התליפנ תובקעב רצונש ללחה תא אלמל הרהימ הינטירב
 לש םיכרצה רובע בושח תויהל ,ברע יאה יצחב טפנה תודש טרפבו ,ךפה ולוכ רוזאה ידיימ
 וחינה םיטירבה 1935-ב .קלדל םחפב שומישמ הבסה לש ךילהת רבעש ,יטירבה יצה
הפיחב קוקיזה יתבל קאריעמ ימלוג טפנ םירזהש הפיח-כוכריכ טפנה רוניצ תא וליעפהו
  .הינטירב לש םיינוחטבה םיסרטניאל המרת י"א-הניתשלפש ךכל תפסונ החכוה וז התייהו
 טדנמה תא הינטירבל קינעה םימואלה רבחו 1918 רבמצדב לארשי ץרא תא ושבכ םיטירבה
 דחוימב הנייוצ טדנמה בתכב .רוזאה לע טולשל התוכז תא ררשיא ךכבו לארשי ץרא לע
 ללוכ ,ידוהיה ימואלה תיבכ לארשי ץרא לש  החותיפב עייסל הינטירב לש התובייוחמ

 ".םישדח ]םידוהי[ םירגהמ לש םתטילק תא רשפאיש ילכלכה החותיפ"
 תושרה ללוכ םיטירבה לש םהידיב ויה ןוטלשה ימוחת לכ 1948 דע 1920-מ הכשמנש לארשי ץראב טדנמה תפוקתב
 תא ותרשש םיידוחי םיאשונב לפטל תוכזה התייה םיברעלו םידוהיל .תיטפשמה תכרעמהו תקקוחמה תושרה ,תעצבמה
 תרגסמבו תיברעה היסולכואה רובע תירוביצ ךוניח תכרעמ תיינבב ועיקשה אל םיטירבה .םהלש םייתליהקה םיכרצה
 םיברעה םיאלקחל עייסל תולוכי ויהש םינוש םיחווטל תוחונ תואוולה וז הייסולכואל וקינעה אל םהלש תויופידעה
 םייאבצ םינקתמ ,ריוואו םי-ילמנ ,םישיבכ תוכרעמ תיינבב ודקמתה םיטירבה ,תאז םע .םידורמה םהייח יאנת תא רפשל
 ושמתשה הנושארה םלועה תמחלמ רחאל .םהלש םיינוטלשהו םיינוחטבה םיכרצה תא ששאלו ססבל התייה םתרטמש
 לדומל םאתהב ,םהלש תויטסילאירפמיאה תורטמה שומימל לארשי ץראב היסולכואהמ ובגש יוסימה יפסכב םיטירבה
 1936-בו בושייה ןיינבל ל"וחב תומורתמ םידוהיה ידיל םרזש ףסכה ןמ םיסימ ,רתיה ןיב ,ובג םה .קאריעב ומיקהש
 הייסולכואהש תורמל ,הניתשלפב יוסיממ םיתוסנכה ללכמ 50%-כ וויה םידוהיה יוסיממ םיטירבה לש תוסנכהה
   .לארשי ץראב היסולכואה לכ ךסמ שילש קר התנמ תידוהיה

)7418-1952( ןמציו םייח  
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 וסינ רשאכ .תידוהיה הייסולכואה תא גצייש ימשר ינויצ דסומכ תידוהיה תונכוסה לש הדמעמב ריכה יטירבה לשמימה
 תונויסנה תא םיברעה םיגיהנמה וחד 1920-ב םייברע תודסומ רובע המוד יגוציי דמעמ רוציל ,בושו רוזח ,םיטירבה
 תונידמ יתשל ץראה תקולחל 1947-ב ם"ואה תטלחה/תעצה תא לבקל הבוריס תא םג הללכ תיברעה תוינידמה .הלאה
 ודגנתה םהש תורמל .ץראה תייסולכוא ברקב יתועמשמ בור היה םיאניתשלפה םיברעלש יפ לע ףא תיברעו תידוהי –
 תא ועיבה םינוש םירקמבו ,םיברעה יפלכ הבר הדהא וליג םדיצמ םיטירבה ,ותוא ומירחה ףאו יטירבה לשממל
 ימוקמ ןוטלש לש תורגסמב לועפל םיאניתשלפה םיברעה לש תיבקעה םתודגנתה .ינויצה לעפמל תצרחנה םתודגנתה
 אל תיברעה תוגיהנמה .ידוהיה בושייה לש ותוחתפתה תא יתועמשמ ןפואב רצהל םתלוכי תא הליבגהו םתוא הלישכה
 ךילהת לע תושקהל טלחהב ולכי םה םלוא ,תונויצה תונורקעב םידוהיה םיבשייתמה לש הנומאה תא לכסל הלכי
 תיבקע תינלדתש תוליעפב וטקנ םדיצמ םידוהיה .ץראב תידוהיה תונובירה לש התבחרה תא ליבגהלו תובשייתהה
 לשמימל ףסונב ,םינוש םיפוג םע םינתמו םיאשמ ולהינ םה .םהלש םיסרטניאה לע ןגהלו םהיתויוכז תא חיטבהל הרטמב
 רחואמו ינקירמאה לשמימה םע ,םימואלה רבח תודסומ םע ,ןודנולב םיימשר םיטירב םיפוג םע  םג ,ץראב ירוטדנמה
   .תודחואמה תומואה ןוגרא םע ,רתוי
 

  20-ה האמה לש 30-ה תונש ףוסב הנידמ תמקהל תונכההו הפיאשה
 
 תוכרעמש ןכיה וא ,ליעי ירוביצ להנימ לש תרוסמ םע רוזאב הנידמ םיקהל הסנמ התייה תינויצה הגהנהה םא
 היה לולע ינויצה ןויערה ,הנידמ םיקהל םתפיאש לע םילושכמ םירעהל תולוכי ויה תוירוזא תוימוקמ  תויטרקורויב

 י"א-הניתשלפ לש רוזאה ללוכ ,ןוכיתה חרזמב תינאמותועה הירפמיאה לש להנימה .לשכיהל
 תימורד ןוכיתה םיה יפוח לש חטשה תא ללכ הז רוזא ;תותיחשב עוגנו רזובמ הליעי-יתלב היה
 תיברמ .תע התואב קאריע לש היתולובגל דע החרזמו ;יניס יאה-יצחמ תינופצו ןונבלמ
 וז התייה ;תיסיסב תואלקחב הקסעו םיירפכ םירוזאב הררוגתה ץראב תיברעה היסולכואה
 .םינטק םילובי ובינהש תונשוימ תויאלקח תוטיש לע הנעשנש ,הדורמו הינע ,תרעבנ היסולכוא
 םיאלקח לש ןטק טועימ ידיב ויה הב הטילשהו תיאלקחה המדאב שומישה ,ךכל ףסונב
 .םידבכנהה דמעמ םע ונמינש הלאכו תיבירב םיוולמ ,תד-ישנא .תומדא ילעב ,םיסימ-ימלשמ
 ירמגל תדגונמ םייח-תמר ומייק ,הנטקה תיברעה תיליעה הבכישה תא וויהש ,הלא תוצובק
 לש לטנ םג לכל ףסונב ואשנש ,םידורמה םיאלקחהו היינעה תיברעה היסולכואה לש הבורל
 תומדא ישכורל םהיתומדאמ םיקלח רוכמל ורחב תועקרקה ילעבמ םיבר .םידבכ תובוח
 םייחה תמר תא רמשלו םהיתוסנכה תא רפשל הרטמב ,םידוהיה םיבשיימה םיפוגה לש םמעטמ

 תריכמב םיברועמ ויהש הלא ללוכ ,םירחא ;תוימוקמה תויברעה תויליהקה םע םתוהז לע ורמש םהמ םיטעמ .םהלש
 םיאניתשלפ םינמואלל ןכמ רחאל םינש תורשע המכ וכפה ,20-ה האמה לש 20-ה תונשב םידוהיל םהיתועקרק
 לעפמל רשג שארכ ושמיש הלא םיחטשו םיינויצה תודסומל ורכמנ תובר תויברע תומדא ,תאז תורמל .םיינוציק
 אלש רוב תומדא ויה ,י"א-הניתשלפ לש יפרגואיגה החטיש תיצחממ רתוי ללוכ ,רוזאב תומדאה תיברמ .תובשייתהה
 .יהשלכ תולעב תחת םימושר ויה אל הלא םיחטש .תואלקחל ומיאתה
 ,םיצעה ותחשוה הנושארבו שארב :י"א-הניתשלפב תואלקחה תלכלכ הסרהנ הלאה םינשה 50 ךלהמב םימעפ שולש
 םיטירבה ןיבל תינאמותועה היקרוט ןיב ולהנתהש תוברקהו הבראה תשילפמ האצותכ םייח-ילעבו םייאלקחה םילוביה
 האמה לש 30-ה תונש תליחתב םילד םייאלקח םילוביו תרוצב ,הינשה םעפב ;הכלהמבו הנושארה םלועה תמחלמ ינפל
 ;םייסיסב הייחמ יכרצל תוסנכהב תיטסרד הדיריב םג אלא ,תיאלקחה הקופתב קר אל תיתועמשמ הדיריל ומרג 20-ה
 .םידוהיה םיבשייתמה דגנ תוערפהמו 1936-1939-ב םיטירבה דגנ יברעה דרמה ןמ האצותהכ התייה תישילשה םעפה
 תויטסירורט תויברע תויפונכו ותחשוה םילוביו ורקענ םיצע ,ודמשוה םירפכ ;וסרהנ םיירפכה םירוזאהמ םירכינ םיקלח
 היסולכואל .דרמה ןמ האצותכ תילכלכ הניחבמ תושק רבכ העגפנש תיברעה היסולכואה ןמ הקפסאו ןוזמ ירצומ וטחס
 אל םיברעל ךכמ האצותכ .ברה סרהה רחאל םקתשהל תילכלכ תלוכי הל התייה אל .םיעצמא טעמ ויה ץראב תיברעה
 הליעי-יתלבה תיברעה תוגיהנמה .ידוהיה בושייה לש ,תיבקיעה ךא ,תיטיאה תוחתפתהה תא רגתאל חוכה תא היה
 דועב תימוקמה תיאניתשלפה הייסולכואה לש היתורטמ תא הלישכה ,היכרצ תא קרו ךא התריש םיבר םירקמבש
  .ויתורטמב תוקבדו תושיחנ חיכוה ידוהיה בושייהש
 לע רוזחל היהי דיתעש ,םידקת רצי 1904-ב לצרה )רודואית( באז ןימינב ,תינויצה העונתה דסיימ לש תע-אלב ותומ
 תורמל םייקתהלו היתורטמב קובדל ,התוינויח לע רומשל החילצה תינויצה העונתה :תואבה םינשה האמ ךשמב ומצע

)1880-1940( יקסניטוב'ז באז  
 

Center for Israel Education, © 2020 www.israeled.org



 םישיא לש הבחר הרוש התייה לארשי תנידמל רתוי רחואמו ,תינויצה העונתל .םירשכומה היגיהנמ לש )יעבטה( םתומ
 הרבע לצרה לש ותומ רחאל .המידק העונתה תא וליבוהו תוגיהנמה הגה תא םהידיל ולטנש תושיחנו תלוכי-ילעב
 לכבו .םיפסונ םיברו ןיגב םחנמ ,ןוירוג-ןב דוד ,יקסניטוב'ז באז ,ןמצייו םייח ,ואדרונ סקמ לש םהידיל העונתה תוגיהנמ
 תובייוחמ םע ךא ,םיטעמ םייפסכ םיעצמא םע םנור ,םינוש םירושיכ םע ץראל םידוהי םילוע יפלא ועיגה תע התוא
 המדאה תדובעב וקסע םה .םירחא לש םנוטלשבו םהיתונויגשב דוע םייולת ויהי אל םה וב םהייחב שדח ףד ליחתהל
 ושטנ םיבר .ץראב םישקה הייחמה יאנתל לגתסהל ושקתהש הלאכ םג ויה םילועה ןיב .םינטק םיירפכ םיבושיי ומיקהו
 תודסומ המיקה תינויצה העונתה ,הפוריאב רבעב תומייק ויהש תורוסמל םאתהב .ץראה תא ובזעו ינויצה לעפמה תא
 ןרקה  ,הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םרטב דוע ,ודסונ ךכ ךותב .םיידיימה היכרצ לע תונעל הרטמב םייתליהק
 העונתה לש ילארשיצראה דרשמהו )הניתשלפ-ולגנא קנב רתוי רחואמו( םידוהיה תובשייתה רצוא ,לארשיל תמייקה
 .ינויצה לעפמה לש ותוחתפתהב עייסל ודעונ הלא לכ .תימלועה תינויצה
 תומואה תכימת תא רתוי רחואמו ,תימואלניבה היצמיטיגלה תא םימואלה רבחמ ולביק תינויצה העונתה יגיהנמ
 תרגסמב תיטילופ הימונוטוא םיחתפמ םהש ךות .םיטירבה ידי-לע רבעב םהל חטבוהש ימואל תיב תמקהל ,תודחואמה
 הנידמה לש התמקהל ךרעיהל ןכיהו דציכ תולאשב וקסעש תויגטרטסא תוטלחה הלביק תינויצה הגהנהה ,בושייה
 תשיכר לש ףקיהה תאו תידוהיה היסולכואה תלדגהל םהידעצ תא ורצה תויסנניפ תויעב םיטעמ אל םירקמב .לעופב
 םילועה ינפב וביצהש םייותיפה םע הרחתה םיינויצ תודסומ ידי-לע לארשי ץראל םידוהי לש הילעה דודיע .תומדאה
 לבגומ ינוציח יפסכ עויסב ורזענ םינויצה תודסומה .הקירמא ןופצ תמגוד  םיססובמו םייביטקרטא םידעי םיילאיצנטופה
 לש היתולובג תנגהב ךורכה לטנהש הדבועה .ץראב יתובשייתהה לעפמב וכמתש םלועה יבחרב םידוהי ידי-לע םרתנש
 םילבגומ םייפסכ תורוקמ תוצמל בושייה תגהנהל הרשפיא ,םיטירבה לש םתוירחאב היה םירז םימרוגמ לארשי ץרא
 םיבשייתמה הרבעש האמה לש 20-ה תונש תליחתמ .הנידמ תמקהל תונכהב דקמתהלו בושייה תא חתפל ידכ הלא
 ךכ ישדוח וא ,ימוי סיסב לע ויה אל םמיע םיתומיעה םלוא ,ץראה ייברע לש תונייועהו תויוליעפה רחא ובקע םידוהיה
 חופיטב הפוקת התואב ןה ףא ודקמתה תונכשה תויברעה תונידמה .בושייה חותיפ תא רוצעל ידכ םהב היה אלש
 ותושבגתהל הטעמ בל-תמושת ושידקה ןה 20-ה האמה לש 30-ה תונש ףוסו עצמא דע ןכלו ,ןהלש תוימואלה תורטמה
  .י"א-הניתשלפב םיברעה ןיבל םידוהיה םיבשייתמה ןיב רצונש תומיעה לש
 חתפלו םיקהל בושייה תוגיהנמל הרשפיא יטירבה ןוטלשה תחת תיטילופה הימונוטואה
 תומרב לחה ומקוה ךוניח תודסומו הנוילע תופידע הנתינ ךוניחל .םינווגמ תודסומ
 תודסומ םג ומקוה ךכ ךותב .יתונמאו יגולונכט ,יאלקח ךוניחל דעו רתויב תויסיסבה
 תונעל ידכ .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהו ןוינכטה ,"לאלצב" תא וללכש ,םיימדקא
 ,תואפרמ ומיקה תונושה תויטילופה תוגלפמה ץראב םילעופהו םידבועה לש םיכרצה לע
 ,םידבועה תויורדתסה/םייעוצקמ םידוגיא ומקוה ףסונב .טרופס ינקתמו םינודעומ
 םינוגרא ןכו היינבלו תואלקח ירצומ קווישל םיביטרפואוקו םייאלקח םיביטרפואוק
 תונכוסה חוכמ ולעפו ודסונש תודסומה ןיב .ח"מלפהו י"חלה ,ל"צאה ,הנגהה ומכ םייאבצ
 ,לארשיל תמייקה ןרקה ונמינ ,תומדא שכרבו םיפסכ סויגב ודקמתהו ,הדיצלו תידוהיה
 בכרומ היהש ,ידוהיה בושייה תא וכפה הלא תודסומ .בושייה תרשכה תרבחו דוסיה ןרק
 שדחמ ויחה םינויצה .תיתריציו תימניד הליהקל ,תונוש תופשו ןווגמ יתוברת עקר םע תונוש תוצופתמ ועיגהש םילועמ
 בושייה ינב ללכל דחאמו ףתושמ הנכמ ושמישש הרישע תירבע תוברתו תפתושמ הפש ורצי ךכבו תירבעה הפשה תא
 רבח ינפב ןכו הינטירבבו לארשי ץראב םיטירבה ינפב םיינויצה םיסרטניאה תא הגציי תידוהיה תונכוסה .ץראב
-יקוליח ,תאז םע .תובשייתהה לעפמ תא ,בצק הזיאבו ,חתפל דציכ תונויער לש עפש ויה םינויצה םיגיהנמל .םימואלה
-יא .ישיא סיסב לע ויה םה םיפוכת םירקמבו םיינעגופ ויה םה םיתיעל ;הרגישבש רבד ויה תויופידעה ירדס יבגל תועד
 םג ומכ ,יטסילאיצוסה הנחמה ךותב תקולחמב ,םיטסילטיפאקל םיטסילאיצוסה ןיב תוקולחמב רקיעב וטלב תומכסהה
 םינוידב .לכו לכמ הל ושחכתה םהבש םינוציקה וליאו תונויצב וכמת םקלחש ,תיתדה תודהיה לש םינושה םימרזה ןיב
 יפלכ תינלבוסו תקפואמ השיגב טוקנל הכירצ תידוהיה תונכוסה םא ,חוכיווה שדחמ הלע שדוחב םעפ ומייקתהש
 םוסרפ תובקעב 1937 רבמצדב רצונש הז תמגוד רבשמ-תותיעב םלוא .םהיפלכ תונפקות-רתי תולגל וא ,םיטירבה
 םיטירבה ןכל םדוק םישדוח רפסמ םסרופש ליפ תדעו ח"ודב .תודחא וליגו םינויצה ודכלתה ליפ תדעו לש היתונקסמ
 הטילש תחת ראשית םילשורי רשאכ ,ןהיניב ילכלכ רשק םע תונידמ יתשל לארשי ץרא לש הקולחה תינכת תא ועיצה
 הדבועב לודג גשיה ואר םינויצה םיגיהנמה ןמ קלח .רתויב םילבגומ ויה תידוהיה הנידמל ועצוהש תולובגה .תיטירב
 הנידמל ועבקנש תולובגל ץוחמ תומדא שוכרל ךרוצ שיש ונימאה םה .תידוהי הנידמ םיקהל ועיצה םיטירבהש
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 תודמעממ םיברעש ןכיה תיגטרטסא תובישח-ילעב םירוזיאב דחוימב ,חטשב תודבוע תריצי ידי-לע ,תאז .תידיתעה
 רוזאל הבריקב ,הפיחב ,ןדריה תורוקמ דיל ןוילעה לילגב היה רבודמ .הריכמל םהיתומדא תא ועיצה םינוש םייתרבח
 לע תולבגמ ליטהל םיטירבה לש םתנווכ חכונ .םילשוריל ביבא-לתמ ךרדה לש הדיצלו הנורחאב ומקוהש קוקיזה יתב
 רבדב םינויד וכרענ ,םיבשיימה םיפוגה תושרל ודמעש םילבגומה םיעצמאה םעו ,םידוהי ידי-לע תומדא תשיכר
 ומייקתה םיטרופמ םינויד .רתויב רצקה ןמזבו םייגטרטסא םירוזאב רקיעב תושיכרה ףקיהו תויופידע ירדס לש םתעיבק
 םיפוגה יגיצנו לארשיל תמייקה ןרקה תלהנה ידי-לע 1937 רבמצדב הכרענש הבישיה הדיעמש יפכ ,הלא םיאשונב
 שיש ,תורמואה תוטלחה ולבקתנ וז הבישיבו "תומדא תשיכר לש תיטילופה תובישחה" היה ןוידה אשונ .םיבשיימה
  .םייטילופהו םייפסכה םיישקה תורמל ,תומדא רתויש המכ שוכרל
 

 י"א-הניתשלפב םיברעה
 
 תויוחתפתהה חכונ סעכו תונייוע וליג לארשי ץראב תירפכה תיברעה הייסולכואה תיברמו תיניתשלפה תוגיהנמה ,יופצכ
 תיטירבה תוינידמה רשאכ .ץראל םידוהי לש םתיילע לע ססבתהש הייסולכואב לודיגה דחוימבו ,ידוהיה בושייב תונושה
 ותוחתפתה תא קיספהל המייאו – תופוכת םיתיעל הרקש רבד - תינויצה תודיהנמה ידי-לע ועבקנש םידעיה ןמ התטס
 םירגתאה .לוקב םתאחמ תא ועיבה םינויצה םיגיהנמה ,)1939-ב ןבלה רפסב עבקנש יפכ( ידוהיה ימואלה תיבה לש
 העונתהו בושייה יגיהנמ ידי-לע ופקענ ,ידוהיה בושייה לש חותיפה תא רצהל הרטמב םיטירבה ידי-לע ובצוהש םיברה
 תורמל ,תונוש םיכרד ושביג בושייה יגיהנמ 20-ה האמה לש 40-ה תונש תליחתו 30-ה תונש ףוסב .תינויצה
 םג ,תירשפא ךרד לכב עיגהל םידוהיל רשפאלו םיברע לש םהידימ תועקרק שוכרל ךישמהל ,םילבגומ ויה םיגשיההש
 ושמיש אל ןה ךא ,הבושח היצפוא וויה תיטירבה תוינידמה דגנ תוצרמנה תונולתה .לארשי ץרא לא ,תיקוח-יתלב
 תויוליעפ תאפקהל ץורית וא ,ףילחת
 .ןוכנ אוה ךפיהה .חטשב חותיפה
 הדמצינ תינויצה תוגיהנמה
 התליג איה  ;םהלש היגטרטסאל
 לע הנגהש ךכ לע הינטירבל תונמאנ
 ינצינ לעו הנטקה בושייה תייסולכוא
 .יתובשייתהה לעפמה
 ללככ תיברעה תוגיהנמה ,תאז תמועל
 ינפמ םיטירבה תא םירחהל הכישמה
 ,התגסהב הלשכנ ןודנול םתניחבמש
 תינויצה תוינידמה לש התבסהב וא
 עמתשהש יטילופ וא ,יתלשממ ךילה לכב ףתתשהל ובריס םיאניתשלפה םיברעה .הנידמ וא ,ידוהי ימואל תיב תמקהל
 ינייסוח-לא ןימא 'גאח יתפומה לש ותטלחה התייה ךכל תבקונ המגוד .בושו בוש ומצע לע רזח רבדה .תונויצב הכימתכ
 ,תאז .לארשי ץראב יברע  בור םע הנידמ םיקהל תונמדזהה לע רתיו אוה ךכב .1939-מ ןבלה רפסה תונקסמ תא לולשל
 םיאניתשלפל .םינש רשע ךותב הניתשלפב תיברע הנידמ תמקהל תינכת ןיכיש ופידעה ויתימעו ויצעוימ םיברש תורמל
 תוחכונה םע ףתושמב לועפל וא ,הב ריכהלו תינויצה תוחכונה תא לבקל םבוריסמ האצותכ םוצע קזנ םרגנ
 לש םתכימת תא ודביא םה ,םרח-תוינידמב ימשר ןפואב טוקנל ורחב םהש ךכב .ץראב םיטירבה לש תילאינולוקה
 ךכב .תונויצל ודגנתהו םיברעה תורטמל הדהא וליגש ,תוימשר תורשמ יאשונ םינקירמא לש רתוי רחואמו םיטירבה
 םורתל םתלוכי לע שארמ ורתיו םה ,טדנמה לשמימ םע םיימשר םיעגמ םייקל אלו דגנמ בצייתהל ורחב םיברעהש
 םוימויה ייחב םיישקל םרג םרדעהש ,תימוקמ תובישח ילעב םיווצבו םיקוחב ,םיאשונב תיטירבה תוינידמה בוציעל
 םה ,תודחואמ תומואה לשו םיטירבה לש הריקח תודעו ינפב עיפוהל םיאניתשלפה לש תיבקעה תודגנתהה בקע .םהלש
 הדש תא הריתוהש ,תיברעה תוגיהנמה לש תעדומ הריחב התייה וז .םהיתודמע תא גיצהל תונמדזהה תא םמצעמ וענמ
 גיצהל ידכ הלא תודעו ינפב םהיתועפוה תא ולצינש ,םינויצה םיגיצנה לש תרבגומ תוחכונל חותפ יטילופה הכרעמה
  .תידוהי הנידמ לש התמקהל תוביסה תא קמנלו
 םהל ורשפיא אל ,תררופמה התוגיהנמו תירפכה תיברעה הייסולכואה לש הבור ברקב וררשש החנזההו דורמה ינועה
 תרוקיב הלעה  (Izzat Darwaza) הזאוורד תאזיע ,יאניתשלפה גיהנמה .דיתעב תידוהי הנידמ לש התמקה תא רגתאל
 ורביד םידוהיה 1937 רבמטפס דע"...1938 רבוטקואב םירוס םיגיהנמ םע ותשיגפב האבה הנחבאה תא השעשכ תבקונ

  1920 -ב ומר ןס םכסה רחאלו 1914-ב ןוכיתה חרזמה
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 תוירחאה .הניתשלפמ קלחב תידוהי הנידמ לש לש הדוסיי לע םירבדמ רבכ םה םויכ ;הניתשלפב ימואל תיב תמקה לע
 יפלכ התע דע ושע ןהש יפכ גהנתהל וכישמי תויברעה תונידמה םא .םיברעה לש םהיפתכ לע קרו ךא תלטומ האלמה
 ודגנתהו םיברעה תא ודהא םבורש ,יטירבה תובשומה דרשמב םידיקפ ".לכה ודיספי ץראה ייברע ,הניתשלפב דרמה
 םהיתומדא תא םירכומה םיברעה יפלכ היטפמיס תולגל םיבייח ונא ןיא" ,1940-בו 1939-ב ונייצ תונויצל
 תרבעה תא הקדבש ]תיטירבה[ הדעווה לש ח"ודב ".םמצע ינפמ הנגהל םיקוקז םיברעה תועקרקה ילעב...םידוהיל
 םה םא ...םיברעה לש םהידיב אצמנ ןורתפה" :ראשה ןיב רמאנ 1945 רבמבונב םסרופשו ,ץראב תועקרק לע תולעבה
 ".םהילע ןגהל תונוטלשל השק ]םינויצל םהיתומדא תא םירכומ םהש ךכב[ ול דוגינב םילעופו קוחה ןמ םימלעתמ
 .ךרדב הנידמ לש רדגב תויהל ךפה לארשי ץרא לש החטישמ קלח 20-ה האמה לש 40-ה תונש דע 20-ה תונשמ
 םיבושיי לש םתמקה חכונ הקוסעת-ירסח םמצע ואצמ םידוהיל ורכמנ םהיתומדאש םיירפכה םירוזאב ויחש םיברעה
 .הלא תומדא לע –  םיבשומו םיצוביק – םיאלקח

 םייקסע םירשק ומייקתה תוליהקה יתש ןיב
 םידוהיה השעמל רשאכ ,םיפפור םיירחסמו
 ךרדב ויה םהיניב םיעגמה .דרפנב ויח םיברעהו
 םירידת אל םישגפמ טעמל ,םייארקא ללכ
 םיאשונ לע םיפתושמ םינויד ומייק םהבש
 ושענ 30-ה תונש ךלהמב .םיילכלכו םייתרבח
 םיברעו םינויצ םיגיהנמ ידי-לע םיצמאמ רפסמ
 ןהיפל תורשפל עיגהל הרטמב ןתמו אשמ להנל
 םתוחכונ תא לבקל םינכומ םיברעה ויהי
 לבא .םידוהיה  לש ]תיטילופה םתוליעפו[
 ויה ,תאז םע .תואצות אלל ומייתסה הלא םיעגמ
 ילכלכ הלועפ ףותיש היה םהב םידדוב םירקמ

 םיינוריע םירוזיאב טעמל ,דרפנב ויח תויסולכואה יתש תיפרגומד הניחבמ .םיברעה ןיבו םידוהיה ןיב גשגשמ ירחסמו
 רושימב הדקמתה תידוהיה תובשייתהה םירקמה תיברמב .תוידוהיל תויברע תונוכש ןיב תיסיפ תוכימס התייה םהבש
 ובגינש םיסימה .םיינוריעהו םייררהה םירוזאב היח תיברעה הייסולכואהש דועב ,]םיינופצה[ םיקמעה רוזאבו ףוחה
 ועייס ץראל ץוחמ וסייוגש תומורתו םידוהי םילוע ידי-לע ץראל ועיגהש םייפסכה תורוקמה ןמ יטירבה לשממה ידי-לע
 דע ןוכנ היה רבדה .םיברעלו םידוהיל הסנרפו הדובע תורוקמ ושמישש תוירוביצ תודובע לש םיטקייורפ ןומימב
 .ירוביצה רוטקסב תואצוהה תא םצמצל ולחה םיטירבה רשאכ ,הינשה םלועה תמחלמ םות רחאל םירופס םישדוח
 םייברע םילעופ טדנמה תפוקת לכ ךשמב .תיברעה היסולכואה ברקב רקיעב ,ץראב הלטבאה רועש הלע ךכמ האצותכ
 רוכינהו קחרמה תא םצמיצ אל רבדה ךא ,תיאלקחה תובשייתהב םג ומכ ,םידוהי לש תשורח יתבו קסע-יתבב וקסעוה
 לשממה םע ףותישב תידוהיה תוחכונה ,ןוכיתה-חרזמב םירחא תומוקמל דוגינבש ,ןייצל יואר .תויסולכואה יתש ןיב
 לש םתומבו האולחתה ירועשב תיטסרד הדיריל האיבהש תמדקתמ תואירב תכרעמ י"א-הניתשלפב ורצי יטירבה
  .תיברעה היסולכואב תוקונית
 

  תידוהי תונוביר תגשהל הריתחה
  
 ןניא – תידוהיהו תיברעה – תוליהקה יתשש ועבק הדעווה ירבח .היתוצלמה תא ליפ תדעו המסרפ 1937 ילוי שדוחב
  ץראב – תידוהי הנידמו תיברע הנידמ – תודרפנ תונידמ יתש םיקהלו ןהיניב דירפהל שיו וידחי תויחל תולגוסמ
 הינטירב לש תויברעה התירב-תולעב לש ןמעז תא הררוע הניתשלפב דיתעב םוקת תידוהי הנידמש תורשפאה .לארשי
 תולוכיו תויתשת ויה אל לארשי ץראב תיברע הנידמלש הדבועה חכונ .היסא-םורדב םימלסומה לשו ןוכיתה חרזמב
 תא ומסרפ םיטירבה הזה ןויערל ףילחתכ .1938-ב קרפה ןמ דרי תונידמ יתש לש ןתמקהל עצוהש ןורתפה ,תוילכלכ
 הייסולכואה לש לודיגה תלבגהל וארק רשא ,הז ךמסמב וללכינש תוצלמהל .1939 יאמב הניתשלפ אשונב ןבלה רפסה
 תנידמ לש הדוסיי דעומל דע תודבכ תוכלשה ויה ,בושייה לש ילכלכה חותיפהו היילעה ידמימ םוצמצ ידי-לע תידוהיה
 וליאו ,םנמא םימצמוצמ םירפסמב ,םידוהי םילוע טולקל בושייה ךישמה ,םירוסיאהו תולבגמה תורמל .1948-ב לארשי
 לארשיל תמייקה ןרקה לש ןוירוטקרידה ירבח לש תובישיב םינוידה ןכות .םידוהיל תומדא רוכמל וכישמה םיברעה

1920 ,לארשי הווקמ לש יאלקח דוביעל םיחטש  
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 םיפוגלש דועב ,םידוהיל םהיתומדא תא רוכמל םיברע לש םתונוכנ לע תואמגודב אלמ 40-ה תונשב ומייקתהש
 .ןלוכ תא שוכרל םיעצמאה תא ויה אל םיבשיימה
 הרטמב ןהיתולובג תא ומטא תונידמה לכ יצאנה םויאה לומ הבצינ הפוריאשכ תמדוקה האמה לש 30-ה תונש ףוסב
 םינשה 10 ךלהמב לועפל םייטילופה םימרזה לכמ ,םינויצה וכישמה תע התואב .ןהימוחת לא םידוהי לש םתריגה עונמל
 ץראל םידוהי לש םתאבהל תונוש תוטיש הליעפה תידוהיה תונכוסה .לארשי ץראב הנידמ לש התמקהל ,תואבה
 ולא תולועפ .םיטירבה ידי-לע ולטוהש םירוסיאהו תולבגמה תא ףוקעל הדעונש תילאגיל-יתלב היילע לש תרגסמב
 .ץראל םידוהי לש תיקוח-יתלבה הלפעהה ןוגראל בושייה תגהנה םעטמ ולעפש ,"ב הילעל דסומה" ישנא ידי-לע ושענ
 ץרא לא םידוהי םיטילפו םילוע לש ,תילאגיל-יתלב ךרדב ,םתאבהל ץרמנ ןפואב איה ףא הלעפ תיטסינויזיוורה העונתה
  .לארשי
 תונכוסה שארב דמעש ןוירוג ןב דוד
 הכימתה תא ביחרהל טילחה תידוהיה
 תא ךכ ךרוצל סייגלו ינויצה לעפמב
 תע-התואב התייהש( ב"הרא תודהי
 1942-ב .)ינויצה אשונל תיסחי השידא
 יגיהנמ ינפב קרוי-וינב עיפוה אוה
 לע זירכהו ב"הראב תוידוהיה תוליהקה
 ץראב תידוהי הנידמ םיקהל הנווכה
 ורגיהש םידוהיה תיברמ .לארשי
 םרוג ןיידע וויה אל ןכל םדוק ב"הראל
 .תינקירמאה הקיטילופב העפשה-לעב
 הנושארבו שארב םיקוסע ויה םה
 הקירמאב טלקיהל םהיצמאמב
 לעופכו ,תילכלכ הניחבמ ססבתהלו
 םיבייוחמ םמצע ושיגרה אל אצוי
 ייוליגמ וששח םה ;ינויצה ןויערל
 ארונה ןוסאב רתוי ודקמתה םה תאז םע דחי .וז העפות םע דדומתהל םיכרד תאיצמב וקסעו הקירמאב תוימשיטנא
 תא התבג הינשה םלועה תמחלמ .לארשי ץראב תידוהי הנידמ לש התמקהב הכימתב תוחפו הפוריאב םידוהיה תא דקפש
  .םיצאנה לש הדמשהה תונחמב ודחכוהש םידוהי ןוילמ השש םכותב ,םדא-ינב ןוילמ 11-מ רתוי לש םהייח
 ןומטה לאיצנטופה תא ןיבה אוה .לארשי ץראב הנידמה תמקהב ב"הרא תודהי לש התכימת תא שבגל ףאש ןוירוג-ןב
  .םלועב הלודגה היטרקומדה לש םירחבינה היתודסומב תונויצה ןעמל הלודשכ הליעפהל הצרו תידוהיה הליהקב
 הנוש תוינידמב וטקנ םה ,יצאנה בייואה תא רגמל םתובייוחמב םידחואמ ויה םינקירמאהו םיטירבה םיגיהנמהש תורמל
 תחתו תינויצ-יטנאה םתוינידמל םאתהב ולעפ םיטירבה .לארשי ץראל הפוריאמ םידוהי תיילעל םירתיהה תניתנ יבגל
 ,םתמועל .םידוהי הטילפ-יראש 100,000-ל ץראה ירעש תא חותפל ודגנתהו םייברעה םתירב-ילעב לש העפשהה
 לש התמקהל דע 1945-מ תואיצמב ךא ,ץראל םידוהיה לש םתיילעב ,םייראטינמוה םיעינממ ,ךמת ןמורט אישנה
 אל התייה םידוהי םיטילפב ץראה הפצוה המחלמה לש המויס םעש החנהה .םילוע 75,000 קר ץראל ולע הנידמה
 הכימת תגשהל ,קרוי-וינב ןכמ רחאלו ,וקסיסנרפ-ןאסב ם"ואה תודסומב תולודש וליעפה ב"הרא ידוהי .תססובמ
 הייחדל םרוג היה רבדהש רחאמ ץראב הרז תיטילופ תונמאנ לש התמקהל ודגנתה םה ;תידוהי הנידמ לש התמקהב
 לש ןתמכסה תא גישהל ידכ ,תואל-אללו תונשקעב ,םלועה יבחרב ולעפ םינויצ םיטמולפיד .הנידמה לש התמקהב
  .תימצע הרדגהל תיעבטה םתוכז תא שממל םידוהיהל רשפאל רשפאה לככ תובר תונידמ
 ןיב .םינוש םיימואל םיסרטיאו תוידדה תויונייוע ללגב םידרופמ ויה תונכש תויברע תונידמו ץראה ייברע ,תע התואב
 ,י"א-הניתשלפ לש הדיתע רבדב םילודג םירעפ ויה ןדריב הללאדבע רימאהו םירצמב קוראפ ךלמה לש תודמעה
 הניתשלפ לע טולשי ימ הלאשב רתוי םידורט ויה םיינשה .תינשמ תובישח םהיניעב התייה ץראה ייברע לש םלרוגלו
 לש תורבדיהה תונויסנ תא לכו לכמ וחד םייברע םיגיהנמ 1948-בו 1947-ב .ץראה ןמ ואציי םיטירבהש רחאל
 דועס ןבא זיזע לודבע ,ידועסה ךלמה .י"א-הניתשלפב םימעה ינש רובע תונידמ יתש לש ןתמקה רבדב םינויצ םיגיהנמ
 אוה ".תוירטינמוה תולועפכ םתווסהלו םהישעמב קדצה רסוח תא חיצנהל םיפאושה םינפקות"כ םידוהיה תא רידגה
 עדיו הנבה רסוח הליג אוה .ץראל םידוהי לש םתיילע תא וקידצה המחלמה לש תויארונה היתואצותש תונעטה תא ללש

  1947 ,לצרה ש"ע ,הנגהה לש םיליפעמה תניפס לע םילוע
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 תא שממל ידכ ולעפ םה הבש ךרדהמ האצותכ םה םבצמל תורישי םיארחא ויה םיאניתשלפה םיברעהש ךכ לע
 1947 רבמטפסב השאפ םאזע ןמחר לודבע ,תיברעה הגילה לש יללכה ריכזמה םע ינויצ גיהנמ לש החישב .םהיתופיאש
 ונא .תורשפב וא ,םולש יכרדב רבד וגישת אל םתא .הרשפ לש חור-בצמב וניא יברעה םלועה" יכ ,תוצרחנב רמא אוה
 ןודל ידמ רחואמ הז התע לבא .הניתשלפ תא דבאנש ןכתיי .הסננ לבא ,חילצנש חוטב יניא .םכתא סיבהל לדתשנ
 ".םולש לש תונורתפב

 1945 רבוטקואב דסונש ,)ם"ואה( תודחואמה תומואה ןוגרא
 םיירקיעה םיאשונה ןמ דחאכ הניתשלפ אשונ םע דדומתה
 לש תיללכה תרצעה 1947 רבמבונב .ןורתפ םהל שרדינש
 הארקש 181 הטלחה תא רשאל תולוק בורב הטילחה ם"ואה
 הנידמו תיברע הנידמ – י"א-הניתשלפב תונידמ יתש דוסייל
 שדוקה ירתא בקע ,םילשוריל .תפתושמ הלכלכ םע תידוהי
 ,"תימואלניב ריע" לש דחוימ דמעמ עבקנ ,הב םיאצמנה
 ןיב המחלמה רחאל .לעופה לא חוכה ןמ אצי אל השעמלש
 ריעל הכפה םילשורי ,1948-ב לארשי ןיבל םיברעה
 ,ןדרי ידיבו לארשי ידיב התייה היקלחב הטילשהש ,תקלוחמ
 ורתונ הקיתעה ריעב םידוהיל םישודקה םירתאהש דועב
  .1967 ינוי דע תינדרי הטילשב

 שוכרלו רצייל הלחה בושייה תגהנה תונכשה תויברעה תונידמהו ץראה ייברע םע תענמנ-יתלבה המחלמל יפצה חכונ
 םיכלוהו םירבוגה תונייועבו סעכב שוחל ולחה תוכומסה תויברעה תוצראב ויחש םידוהי ,ליבקמב .יאבצ דויצו קשנ-ילכ
 הלא תונידמב םייברעה םינומהה .םדגנ הביאו תומילא ישעמב ואטבתהש ןוטלשה תודסומבו ןמצע תויסולכואה ברקב
 תא שוטנל הלא תוצראב ויחש םידוהיה 800,000-כ תא וצליא ךכ ךותבו םידוהי לש םירוגמ תונוכשו תודסומ ופקת
 ,ליבקמב .הב טלקיהלו לארשי תנידמל עיגהל וחילצה םתיברמ .ןהמ ,טלמיהל םיבר םירקמבו ,תאצלו םשוכרו םהיתב
 לש םרפסמל םיבזועה רפסמ טעמכ הוותשה ךכבו ,תונכש תונידמל ץראה ייברעמ 700,000-כ לש תינומה הביזע הלח
 תיברע – תונידמ יתש ץראב םיקהל 1947-ב טילחה ם"ואה רשאכ וזחנ אל הלא תואצות .הנידמה לא ועיגהש םידוהיה
  .תידוהיו
 ,תונשקע ,הרטמל תודמציה ,תושיחנ ,תובייוחמ וללכ תידוהי הנידמ תמקהל ורחבנש םיכרדהו וטקנינש םיעצמאה
 םבצממ הדימה לע רתי םיגאדומ ויה אל םידוהיה םיבשייתמה .תואיגש ושענ םג ךכ ךותבו ,םיידיימה םיכרצב תודקמתה
 .תויוגש תוטלחה םיבר םירקמב ולביק םהלש םיגיהנמהש רורב היה רשאכ דחוימב ,םיברעה לש
 םירחא תומוקממו הניתשלפמ םיטירבה לש םתאצ םע .תובושח תוביס רפסמ ויה יתובשייתהה לעפמה לש ותחלצהל
 ךשמב תוביסנל םאתהבו הנתשמ בצקבו הדמתהב ונבנש ,תויתשת בושייב רבכ ויה ,םהלש תילאינולוקה הירפמיאב
 תוינידמה לש תודונתה םעו םיברעה לש הביאה ישעמ םע דדומתהל םיעצמא וחתיפ ויגיהנמו בושייה .הנש םישימחכ
 דימת ,םהינימל םילושכמב לקתנ בושייהש םעפ לכב .ץראב ינויצה לעפמה תא לישכהל ןוצרה היה הסיסבבש תיטירבה
 תודסומ ומיקה םהש ינפל בר ןמז ימצע ןוטלש לש םינוש םיטביהב וקסע בושייה ישנא .םתוא ףוקעל ךרדה האצמנ
 הנגה תוכרעמ וחתיפ םה ;ךכב קסעש יפיצפס דרשמ ודסיי םהש ינפל ץוח-תוינידמב וקסע םינויצה םיגיהנמה .וז הרטמל
 הסנכה םהל התייהש ינפל ילכלכ סיסב ורצי םה ;ימשר אבצ םהל היהש ינפל האמה תיצחמ ךשמב תורתחמו המיחלו
 ועבקנ ללכ ךרדבש םיווצו םיקוח אלל םג םהיכרצל וגאדו ולפיט םה ;תיאמצע הנידמ לש תרגסמב םיימואל םירצותמ
 רומשל ידכ רבעב ורבצש תונויסנה ןמ חוכ ובאש םה ריקה לא דומצ היה םבגשכ םג ;םייתכלממ תודסומ לש תרגסמב
 המצועה תא םהל הנתנ הנידמ םיקהל השוחנה םתפיאש .תוימשיטנאו תומילא לש תויוצרפתה חכונ םתנומאו םתוהז לע
  .תידוהי תינוחטב תיתשת רוצילו םינוש םינוכיס םע דדומתהל
 הקולחה תינכת תרגסמב לארשי ץראב תונידמ יתש תמקה לע 1947 רבמבונב ם"ואב העבצהה רחאל םישדוח השיש
 ינפל הנש םישימח .1948 ,יאמב 14-ב לארשי תנידמ לש התמקה לע זירכהו תואמצעה תליגמ תא ןוירוג-ןב דוד ארק
 לוכי ידוהיה םעה" :ץיוושב ,לזבב ינויצה סרגנוקב ופתתשהש םיגיצנה 200 ינפב גיצהש החסונה תא עבק לצרה ןכ
 םהילא אובת אל ,םה םתמזומ םמצע תא תודפל המצועה תא היהת אל םישנאל םא...ומצע חוכמ קרו ךא לצניהל
 .םהידיל םלרוג תא תחקל םתעדב וצרח םידוהיה הפלחש האמה תיצחמ ךשמב ".הלואגה

1948 ,יאמב 14-ב לארשי תנידמ תואמצע לע זירכמ ןוירוג-ןב דוד  
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