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 תידוהיהו תיניארקואה תונותעב הרוילטפ תשרפ לש התופקתשה

 ןילופב

 ךילדר ןועמש

 םש םייקתהש ,טפשמב .דראבצראווש םולש ידיילע הרוילטפ ןומיס חצרנ ,סיראפב ,1926 יאמב 26-ב
 םויה דע םיכישממ ,ויתובקעבש טפשמהו ,חצרה תשרפ .יאכז דראבצראווש אצי ,1927 רבוטקואב

 יניארקוא ןותעב הרוילטפ לש ורכזל םסרופש ,רמאמב .םידוהיו םיניארקוא ןיב םיסחיה תא ריכעהל
 רוציל התיה (טפשמב) רוגינסה לש הקיטקטה" :רתיה ןיב רמאנ ,1988-ב ,תירבה־תוצראב רואל אצויה
 טקנ המוד הקיטקטב .םשאנה יפלכ הדהא ררועלו םיעבשומה לע עיפשהל הדעונש תילאנויצומא הריווא

 םייתסה רמאמה ."קוינאימד ןאוויא לש וטפשמב /קמ־רחאל הנש םישיש ילארשיה טפשמה־תיב
 ....ראופמה ורכז תא ולליחו הרוילטפ ןומיס תא ולסיח ...תיניארקואה תואמצעה יביוא" :ולא םילימב
 דיתעה ןעמל ונלש קבאמה יסיג לע טורח ראשנו היה הרוילטפ 'ץיבויליסאו ןומיס לש ומש ....םלוא

 הרושב הרוילטפ לש ותומד הבצוה ןכמ־רחאל הנש ןותע ותואב עיפוהש המוד רמאמב .1"יניארקואה
 הוושוה דראבצראווש וליאו הפזאמו יקצינליימח ןוגכ ילמיס־ירוטסיה ךרע תולעב תויומד םע תחא

 .2תוירק שיא הדוהיל

 תודלותב וז תיגרט השרפ J.919 תוערפל הרוילטפ לש ותוירחאו ותמשא תלאשב ןודל יתנווכב ןיא
 רואל אציש ,רבוקיר'צ והילא לש ורפס אוה הז אשונב יזכרמ רקחמ .רבעב םעפ אל הנודינ לארשי
 אצוממ ינקירמא ןוירוטסיה ןיב הז אשונב ףירח חוכיו להנתה 1969-ב .81965-ב אוויי ידי־לע

 ןמדירפ לואש יפורפ .*אוויי ירקוח יריכבמ ,ל"ז יקסבוקייש הסוז ןיבל ,קא'צנוה סאראט יניארקוא
 לעב ,הינרופילק תטיסרבינואמ זנק רטיפ יפורפ .®הבוחל הרוילטפ לש וניד תא ץרח לי תטיסרבינואמ

 ,®הרוילטפ לש תוימשיטנאה לע הנורחאל עיבצה ,היסור םורדב םיחרזאה תמחלמ לע רקחמ תדובע
 שי יכ ,יניארקוא םירגהמ תע־בתכב בתכ ,םיניארקוא־סידוהי יסחי רקוחו יאנותע ,רניילק לארשי וליאו

 איה דראבצראווש טפשמב תירוביצה הריוואה יכו הרוילטפ לעפו יח םהב םידחוימה םיאנתב בשחתהל
 .ונינפלש אשונה יבגל תורתוסה ףאו תונושה תודמעל דבלב תואמגוד רפסמ הלא .7ויוכיזל הליבוהש איה
 .דיתעב םג ךישמי הרוילטפ תשרפב ירוביצהו יפרגוירוטסיהה חוכיווה יכ קפס ןיא

 ,הפוקתה התוא יעורא לש "תירוטסיהה תמאה" לע אל דומעל הצור יתייה יחכונה ןוידה תרגסמב
 ביבסו חצרה רחאל דימ ,ןילופב תידוהיהו תיניארקואה תוירוביצב הרוילטפ תשרפ תופקתשה לע אלא

 םייגוציי םינותע ינש תניחב ידי־לע רקיעבו ,הפוקתה לש תונותעה תועצמאב תאז תושעל הסנא .טפשמה
 ידוהיה חליווחהו יניארקואה ולידה :םירוביצה ינש יבגל

 וז השרפל .םירשעה תונשב ילמרופה המויס םע המלענ אלו קיר ללחב השחרתה אל הרוילטפ תשרפ
 ,לרוג־תרה הפוקתב ךשמה הל היהו םידוהיל םיניארקוא ןיב תויונייועו םיחתמ ,םיסרטניא ידוגינ ומדק

 הרוילטפ אשונ לש ותויח ךשמה .האושהו היינשה םלועה־תמחלמ תונשב ,םיניארקואל ןה םידוהיל ןה
 ידוהיב וערפ םיניארקואש תוערפהש ךכב יוטיב ול אצמ םיניארקואה לש תושגרהו םייומידה םלועב
 ־ ל"ר ,"הרוילטפ ימי" םהיפב וארקנ ,םיצאנה ידי־לע ריעה שוביכ ירחא שדוחכ ,1941 ילוי ףוסב בובל

 לש וישעמו ותומד םויכ םיספתנ םימיוסמ םידוהי יבגל תוחפל יכ חינהל שי .םידוהיה השעמ לע המקנ
 תוהזל םיטונ םימיוסמ םיניארקואש ךכ לע .הרוילטפ לש וישעמל ךשמהכ הקנילברטמ "םויאה ןאוויא"

 .ירבד תליחתב רבכ יתזמר דראבצראווש לש וטפשמ םע קוינאימד טפשמ תא
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 ךילדר ןועמש

 תועמשמה תא ןובשחב איבי אל םא ותרטמ תא איטחי הרוילטפ תשרפ תא חתנלו ןיבהל ןויסינ לכ
 תוימואלה רקוח .םידוהי יבגל ןה םיניארקוא יבגל ןה ,וו השרפ לש תיגולוכיספהו תילמסה

 רקיעב הנווכה) םיניארקואה ברקב הרוילטפ לש ותומדל סחיה יכ ןעוט ,ליטומ רדנסכלא ,תיניארקואה
 האצותכ תינוציק הרוצב הנתשה (תיטייבוסה הניארקואל ץוחמש םינווגה לכמ םיימואלה םיגוחל

 ךפה ותומ תובקעב וליאו ,וירקבמ דצמ םיפודיגו תומשאה שיאה דגנ ונפוה ומזה ותוא דע .8חצרהמ
 למס ןיעמל ךפה אוה ."הנועמ שודק"לו תקולחמ וילע ןיאש ימואל רוביגל ,םסק לש 'הטמבכ הרוילטפ

 ןמז־קרפ ירחא שחרתה הרוילטפ חצר יכ רוכזל ונילע .תלבוסה תיניארקואה המואה לש יתיצמתו יגוציי
 ודבתנ םהיתווקת רשאו תיאמצע הניארקוא לש המומיקל וויקש םיניארקוא םתוא יבגל יגרטו יטמרד

 לש עקר לע שחרתה דראבצראווש לש וידיב הרוילטפ לש ותומ .םד יבוקעו םילשוכ תונויסינ תרוש ךות
 העיפוה ןכילע .ןברוקכ תיניארקואה המואה לש תימצע היארו םיניארקואה ברקב רבוגו ךלוה לוכסית
 ףא ויה .ולוכ יניארקואה ביטקלוקב העיגפכ הרוילטפב העיגפה תא תוהזל םבריקב הייטנה הארנכ
 םידוהיה לש םתניחבמ םג .םייטסימ־סייתד םינווג הרוילטפ לש ותומל וסחייש םיניארקואה ןיב הלאכ
 ־ןיאה תשגרה ,תידוהיה הידגרטה .הבחר תועמשמ דראבצראווש לש וטפשמלו הרוילטפ לש ותומל התיה
 תימצעה היארה .תידוהיה תוירוביצה ברקב הבר המצועב שדחמ ופצו ולע תונברוקה לע לבאהו םינוא

 ףיקשה םידדצה ןמ דחא לכש הדבועה יכ ןכתיי .םהלש ןברוקה תשוחתב הדקמתהו הרזח םידוהיה לש
 .דגנכש דצה לש ישפנה ךרעמה תא ןיבהל תלוכי־רסוחלו ןוצר־רסוחל המרג "לע־ןברוק"ןיעמכ ומצע לע

 דייאנ .ינעזגו יתד יפוא ילעב םיזמר םייניארקוא םינותע רפסמב ועיפוה הרוילטפ תשרפ תובקעב
 איהשכ ...הייחתל המק ...טפשמה־תיב םלואב הרוילטפ לש הבולצה ותמשנ" טפשמה םויס ירחא בתכ

 יכ ןעט הבינ הקסניארקוא .8"הניארקוא לש התוריח לע קבאמה ןעמל הנועמה תליהת רזב תפקומ
 ירחא םימי רפסמ .10"ונינב לעו ונילע היהי ומד" תניחב חצרנה לש ומד תא םמצע לע ולטנ םידוהיה

 תועד תא ללכ־ךרדב אטיבש ,היצילגב תיניארקואה תוירוביצה לש יזכרמה ןותעה) וליד בתכ חצרה
 םייומיד איצמה יחרזמה עזגה לש רישעה ןוימידה"ש ,(יטרקומד־ימואלה יניארקואה ןוגריאה - ודנואה

 ןותע ותוא הניכ ,רתוי רחואמ .תידוהיה תונותעב ועיפוהש תוערפה ירואיתל הנווכהשכ ,11"םד יאיפקמ
 ."רחבנה םעה לש ונב"ו "יעזג ידוהי"כ ,תוערפה אשונב ותואטבתה תובקעב ,שא םולש רפוסה תא

 אשונ ."יסור"ה אשונה היה הרוילטפ תשרפ ביבס תיניארקואה תונותעב עיפוהש רחא טלוב אשונ
 דגנ תוערפה תובא-יבאכ םינבלה תואבצהו תורוחשה תואמה ,תיראצה היסור .א :תורוצ יתשב גצוה הז

 יליעפכ דחוימבו ,םייניארקוא־יטנאה םיקיבשלובה לש םינמאנה םתירב־ילעבכ םידוהיה .בו ,-םידוהיה
 תא ןה ,תוערפב םישאה (ודנואב ינמיה גלפה תא גצייש) סא'צ יבונ .םודאה רוריטהו ןוחטיבה יתתש

 הקיצה pno תיניארקואה תונותעב םעפ אל ההוז ומצע דראבצראווש .11םימודאה תא ןה םינבלה

 לש ףגמה תחת תלבוס"כ הניארקוא תא ראית (םיירפכה רובע ודגוא ןואטיב) הדוב ובס .תיקיבשלובה

 הנותמ המינ םג םימעפל העיפוה ,תאזה השיגה דצב םלוא .13"םיידוהיהיםיקיבשלובהו םירסימוקה

 םידוהיה תא ראית ,(זויוס'לס יטסילאיצוסה דוגיאה ןואטיב) ךאילש יקסנאיילס .רתוי הלוקשו

 לש "תורוחשה תואמה" תעפשה לע עיבצהו יראצה רטשמה ןמ הווש הדימב םילבוסכ םיניארקואהו

 דגנ םידוהיה תומשאה תא םנמא החד ןותעה .14םיניארקואה ינומה לש ישפנה הנבמה לע םיסתה

 .תיסחי הנותמ הרוצב תאז השע ךא ,הרוילטפ

 דחוימבו ,"תימלועה תודהיה" יפלכ םג המישאמ עבצא תונפהל התבריה תיניארקואה תונותעה

 תורפוש" תרתוכה תחת עיפוהש רמאמב ,חצרה ירחא םימי רפסמ ."תימלועה תידוהיה תונותעה" יפלכ

 םוקמב .16הליווח תא - בובלב ידוהיה וליבקמ תא דחוימבו ,תידוהיה תונותעה תא וליד ףקת ,"וחירי

 תניחבמ דחוימב השיגר הדוקנ .םידוהיה דצמ "תויאנותע תוערפ"כ הניכש המ דגנ תרוקיב חתמ רחא

 בתכ טפשמה ךלהמב .תימלועה להקה תעד לע םיידוהיה םינותעה תעפשהל םששח היה םיניארקואה

 םעה לש בוטה ומשב עוגפל םימייאמו תידוהיה תונותעה ןמ םימרוז הפצוחו רקש לש הנמדמה ימ" וליד

 תרחמל הלעוה לעוג לש תושגר ררועל דעונש הז רואית רחאל .18"תימלועה להקה תעד ברקב יניארקואה

 םעה לש ובגב תצעננה ברחה דוח ץנצנמ ...תידוהיה תונותעב הרוש לכמ" :המיא הרשמ רואית

 עגופה "תומשאה לש דרב" לע רבוד "תידוהי הלומעת" ותרתוכש ףסונ רמאמב .17"יניארקואה

 םירבסהב ףא ושמתשה רתוי הכומנ המרב םייניארקוא תע־יבתכו םינותע .18"תממדמה הניארקוא"ב

 תא ,תונותעה תא "ונק" ברה םפסכב םידוהיה יכ ןידה־קספ ןתמ ירחא בתכ דיראנ .הלאמ םיינטשפ
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 ןילופב תידוהיהו תיניארקואה תונותעב הרוילטפ תשרפ

 םה תונושלה לכב םינותעה לכו תויה :היה (יתד תעיבתכ) הדגאיפ לש רבסהה .18םיטפושה תאו םידעה
 .10םהילע םיווצמ םידוהיהש המ תא בותכל םיצלאנ םהש ירה ,תידוהי תולעבב

 דימת רבחתמ ידוהיה ."שלחה תמועל קזחה" לש הז היה תיניארקואה תונותעב עיפוהש רחא ביטומ
 םינלופה לשו היסורב "םיחצנמ"ה םיקיבשלובה לש םתירב־ילעב םה םידוהיה .שלחב עגופו קזחה םע

 המואה יכ המדנ םידוהיל רשאכ ,תעכ ."וניתומדא לע ןילופ תא םינוב םה" .ןילופב םיטלושה
 תויה ...רומח תוסרפב הב םיטעוב םה - הירוטסיהה לש םימדה ביתנ לע תחצונמ העורש תיניארקואה

 .11"םיקזחה םהו

 יומידה לע ,תיקלח תוחפל התתשוהש ,תיניארקואה תונותעה לש "תוננוגתה ךותמ הפקתה" תמועל
 רשקהב ידוהיה םעה לש ירוטסיהה לבסה תאייחה תידוהיה תונותעב הטלב ,"תלבוסה המואה" לש

 תובבלב ...םד לש תויתואב טרחנ (הרוילטפ) הז םש" :חצרה רחאל דימ בתכ טנייה .יניארקואה
 שנעמאמ .11"תועמדו םד לש םיב ץחר" שיאה ."םירחאו הטנוג ,יקצינליימח לש םהיתומשב ...םידוהיה

 ־ללכ גיהנמכ יקצינליימח לש םיירוטסיהה וידממל םנמא עיגה אל הרוילטפ יכ םוי ותואב בתכ
 ךפה ומש .וילא תוותשהל טלחהב לוכי אוה תידוהיה היגולוריטרטמה לש רצה ןבומב םלוא ,יניארקוא

 םייוטיב םיתיעל ורסח אל תידוהיה תונותעב םג .13ןגמ־תרסח היסולכוא תטיחש לש ףדרנ םשל
 אוה הרקמ אל .11"םיילדב טמד תא ותש ."םינוש םיגוסמ תורוילטפ"ש ךכ לע בתכ ,הליווח .םיינטשפ
 לש ורפס תא םיכשמהב םסרפל ליחתי בורקבש ,טפשמה ימימ דחאב ןושארה ודומעב עידוה הליווחש

 .דראבצראווש טפשמ לע םיחווידה תאו חצרה השעמ תא הטילבה תידוהיה תונותעה .םטה שודיק שא
 לע חווד .1919-ב הניארקואב תוערפה תודלות הליווחב ומסרפתנ ,טפשמל ליבקמב ,םיפוצר םימי ךשמב

 ־יתלבהו ריהמה ומויס אלול בחרתמו ךשמנ היה הז חוויד יכ קפס ןיאו תוערפל םידעה לש םהיתויודע
 .טפשמה לש יופצ

 לע חוכיווה ירחא ,תידוהיהו תיניארקואה תונותעה ןיב רתויב ינלוקה חוכיווה בסנ וילעש אשונה
 רתויב םיפירחה םירמאמהמ דחאב .םימעה ינש ןיב םיסחיה אשונ היה ,תוערפל םיניארקואה תוירחא

 םתויחב" :יניארקואה םעה יפלכ "הלופכ תונסקניפ"ב םידוהיה תא וליד םישאה ,"הרוילטפ תשרפ" ביבס
 םייטילופ םיסרטניאו הרז תוברת יגיצנ ויה םלוכ ,םייחה ימס תא הנממ םקיפהבו הניארקוא תמדא לע

 תשרפ לש ןוסאיתורה תואצותמ םידוהיה תא וריהזה תיניארקואה תונותעב םיבר םירמאמ .15"םירז
 לע םייח םה יכ ןיבהל םיבייח םידוהיה" :בתכ וליד .םימעה ינש ןיבש םיסחיה דיתע יבגל הרוילטפ

 םיגיהנמה יכ ריהזה דיראנ .18"םאתהב םתוינידמ תא להנל םהילעו ,תימואל תיניארקוא הירוטירט
 ינב לש םיאבה תורודה תניחבמ םמצע לע םילטונ םהש תוירחאה דבמ תא םיניבמ םניא םיידוהיה

 יפלכו תידוהיה הקיטילופה יפלכ תיבויחה ותדמע תא הנשי יניארקואה םעה" :עבק הדובובס .17םמע
 תא דחוימב שיגדה םייניארקואה םינותעה ןמ קלח .18"הניארקוא תומדא לע תידוהיה היסילכואה
 קבאמב העיגפב ומשאוה הלא םידוהי .ןילווו היצילג ידוהי - רמולכ ,"טלש םידוהיה" לש "םתדיגב"

 גטייוע להק־תעד תריציבו ימואלה יניארקואה

 םיניארקוא ידי־לע ועמשוה ,תויואטבתהה תיברמ תא טייפיאש ,תרוקיבה תולוק םע דחי ,םליא
 ולידב עיפוה ,חרוילטפ חצר ירחא תועובש רפסמ ,1926 ינוי ףוסב ,ךכו .רתוי תונותמ תועד םג םימיוסמ

 חצורל ףא וא ,םידוהי לש הנטק הצובקל עגט הרוילטפ חצר יכ רמאנ ובש ,וקנ'ציניוו רפוסה לש רמאמ
 תררוש אל יכ ןעטו ,הדיחא הניא םיניארקואה ברקב הרוילטפ תכרעה יכ ,ריעה בתוכה .דבלב ומצע

 תא ףתמל"ו "םצמצל" שרופמב התיה ותנווכ .םידוהיה יפלכ "תימואל המקנ" לש הריווא םהיניב
 .18םימעה ינש יסחי לע הרוילטפ תשרפ לש התעפשה

 ורטימד ר"ד לש וטע־ירפמ רמאמ ,1927 רבמבונ תישארב ולידב םסרופ ,טפשמה םויס ירחא
 ולבס םידוהי יכ הדומ אוה הז רמאמב .(1923-5 םינשב ןותעה לש ישארה ךרועהו ודגוא אישנ)יקציול

 הווקת עיבהו ,תיניארקואה הייסולכואה ךותבש םימיוסמ םימרט תמשאב הניארקוא תומדא לע רבעב
 םיכירצ םניא םיניארקואה יכ 1927 רבמצד תישארב בתכ ,דיראנ 80.םימעה ינש ןיב רתוי בוט דיתעל

 רופישל ףיטה ומצע הרוילטפ ירה :ןיינעמ קומינב שמתשה ןותעה .םידוהיה דגנ המרוח־תמחלמ זירכהל
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 ך'לדר ןועמש

 ןברוק לפנ הרוילטפ .ידוהי ידיב וחצריה תורמל תאזו ,תיטילופה ותאווצ תא ךכב תוארל שיו ,םיסחיה
 אל ןיידע" :םילימב םייתסה רמאמה .ןוקיתל ןתינ הז בצמ םלוא ,םידוהיהו םיניארקואה ןיבש םיחתמל

 ,תנתממ המינ אוה םג טקנ ,תיטסילאיצוס־תילקידרה הגלפמה ןואטיב ,סולוה יקשדאמורה .51"רחואמ
 םיידמעמה םיסרטניאה ןיב ןיחבהל הלדתשה וז השיג .תיטילופו תיגולואידיא הייאר תיווז ךותמ ךא

 םינותעה תיברמ תאז ושעש יפכ ,םיינללוכ "םיימואל" םיעינמ יפ־לע אלו ,םימעה ינש ברקב
 תידוהיה תונותעה ןיב ןיחבהל שי .תנייוע השיגב םידוהיה לכ תא םישאהל רשפא־יא .םייניארקואה

 חסונ תימשיטנא הלומעתל דגנתהל םג שי .םיידוהיה םילמעה ינומה ןיבו ,הליווח ןוגכ ,תינויצה־תינגרובה
 .52תוערפל יניארקואה רוביצה תא תררועמה ,"תורוחשה תואמה"

 םיניינועמ םניא םידוהיה יכ ,הליווח בתכ 1926 ינוי עצמאב .םינתממ תולוק ולע ידוהיה דצה ןמ םג
 הייסולכוא לש וז לש הדיצב וז םייחה תדבוע השגדוה .ימואל רורחישל םיניארקואה קבאמב עוגפל

 הרורב יד הנחבא התשענ ידוהיה דצה ןמ תונתממה תויואטבתהב .55תידוהי הייסולכואו תיניארקוא

 .(םיינלופה - רמולכ) "םייברעמ"ה םיניארקואה ןיבל (םייסורה - רמולכ)"םייחרזמ"ה םיניארקואה ןיב
 המר תלעב איה תיניארקואה הייסולכואה םהב םירוזאה םתואב" :טפשמה תליחת ינפל בתכ הליווח

 ישעמ ןיבו רורחישה תעונת ןיבש העיווזמה הזויבמיסה השחרתה אל ,ונרוזאב ומכ ,רתוי ההובג תיתוברת
 ומכ םידוהיל וסחייתה אל היצילגב יניארקואה אבצה תודיחי יכ הליווחב בתכנ טפשמה ירחא .54"עשפה
 יפלכ תידוהיה הייסולכואה לש יבויחה סחיה ףא שגדוה .הניארקוא חרזמב םייניארקואה תואבצה
 .היצילגב יניארקואה אבצה

 הז רמאמב .יקסניטוב'ז באז לש וטע־ירפ רמאמ הליווח קיתעה טפשמה תליחת ינפל םימי רפסמ
 ראשנ ,יקסניטוב'ז ,אוה ךא ,ודוקיפ םוחתב השענש המל יארחא היה הרוילטפ םנמא יכ יקסניטוב'ז ןעט

 ןיב ןיחבהל שי יכ בתכ ,הליווח לש ישארה ךרועה ,סלשה קירנה .56יניארקואה םעה לש ודידי
 תא םיעישרמ הרוילטפ ישעמ יכ ינטשפה שוריפה תא תוחדל שיו ,םיירסומ־יתלבו םיירסומ םיניארקוא

 ותנבה תורמלש ,שא םולש לש וירבד תא טטיצ ןותעה .55ימואל רורחישל תיניארקואה העונתה ללכ
 .27אכודמה יניארקואה םעה לש ויתופיאש דגנ רבד םידוהיל ןיא ,דראבצראווש לש והשעמל

 םע הליווחב םסרופש ,"םיניארקוא־סידוהי יסחיו דראבצראווש טפשמ" תרתוכה תחת רמאמב
 ושגדוה ,(היצילגב רתויב תטלובה תיטילופה תידוהיה תומדה) ךייר ןואיל ר"ד ידי־לע ,טפשמה םויס

 הקינעהש הנושארה התיה תיניארקוא הלשממ יכ הדוה רבחמה .םימעה ינש יסחיבש רואה תודוקנ
 הניארקוא ןויער תא ודהא םדיצמ םידוהיה יכו ,תימואל־תיתוברת הימטוטוא תויוכז םידוהיל

 םלוא ,ףולח־רב ןיינע אוה דראבצראווש טפשמ יכ רוכזל טלוכ לע" :רמאמה עבק ,ומויסב .תיאמצעה
 דוע וכשמי ,תרחא וא וז הרוצבו ,םויה וליחתה אל תחא ץרא תסיפ לע םימעה ינש לש םיפתושמה םייחה
 ןויערו (םינויצה ירק) שפוחה ןויער ןויער ימחול ןיב ידדה דובכ לש סחיל תופצל שי .תובר םינש

 »«"תישפוחה הניארקוא

 דצב ןה יניארקואה דצב ןה ,תופירחו תויטמרד תובטתל ומרג דראבצראווש טפשמו הרוילטפ חצר
 תאז־סע־דחי .רתוי ינוציק יוטיב תעכ ושבל זא דע םימייק ויהש םייתרוסמ םייומיד םתוא .ידוהיה
 ןילופ ירוזאבו ללכב הפוריא חרזמב הירוטסיהה לש הנוש תוחתפתהו ןכתיי .םינתממ תולוק םג ועמשנ

 םידוהי םיבשוימ ויהש םיחטשב תויושחרתהה ,םלוא .הלא תושיג תקזחמ התיה ,טרפב תיחרזמה
 ,ךכל ומרג ,האושהו המחלמה ימיבו 1941-1939 םייניבה תפוקתב ,םישולשה תונשב םיניארקואו

 .הילע רשגל השקש םוהתל טעמכ ךפהו רבגו ךלה םימעה ינש ןיב רעפהש
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 ןילופב תידוהיהו תיניארקואה תונותעב הרוילטפ תשרפ

.Ukrains'ki Viati, 5.6.1988 .1 
 םש .2, 28.5.1989.

JL965 ,3. קראי־וינ ,1919 ראי ןיא ןעמארגאפ יעניארקוא יד ,רעוואקירעשט והילא 
Taras Hunczak, "A Reappraisal of Symon Petliura and Ukrainian-Jewish .4 

Relations, 1917-1921", Jewish Social Studies, Vol. 31,1969, pp. 163-183; Zasa 

.Szajkowski, "A Rebuttal", pp. 184-213 

.Saul S. Friedman, Pogromchik, New York, 1976 .5 

.Peter Kenez, "Pogroms and White Ideology in the Russian Civil War" .6 

.IzraiP Kleiner, "Petliura i Evrei", Forum, No. 1,1982, pp. 100-113 .7 

Alexander J. Motyl, The Turn to the Right: The Ideological Origins .8 

and Development of Ukrainian Nationalism, 1919-1929, New York, 
.1980, p. 49 

.Narid, 6.11.1927 .9 

XJkrains'ka Niva, No. 64/69, Nov., 1927 .10 

Dilo, 30.5.1926 .11 

.Novii Chas, 15.10.1927 .12 

JSvoboda, .30.10.1927 .13 

.Selianskii Shliakh, 30.10.1927 .14 

Dilo, 1.6.1926 .15 

 .26.10.1927 ,םש .16
 .27.10.1927 ,םש .17
 .28.10.1927 ,םש .18

Narid, 6.11.1927 .19 

Pravda, 6.11.1927 .20 

Dilo, 2.6.1926 .21 
 .28.5.1926 ,טנייה .22
 .28.5.1926 ,טנעמאמ .23

.Chwila, 31.5.1926 .24 

Dilo, 27.10.1927 .25 
 .29.10.1927 ,םש .26

JNarid, 30.10.1927 .27 

JSvoboda, 20.10.1927 .28 

.Dilo, 25.6.1926 .29 
 .2.11.1927 ,םש .30

Narid, 25.12.1927 .31 

.Hromds'kii Holos, 26.6.1926 .32 

.Chwila, 18.6.1926 .33 
 .16.10.1927 ,םש .34
 .18.10.1927 ,םש .35
 .19.10.1927 ,םש .36
 .21.10.1927 ,םש .37
 .28.10.1927 ,םש .38
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