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ב''צרת תנשב ן ו רמ ש ב תוריפחה
,דרוורה לש הטיסרבינואה לש תדחואמה תחלשמל ויה וז הנשב
היגולואיכראל יטירבה ס"היבו י"א תריקחל תילגנאה ןרקה ,תירבעה הטיסרבינואה

,הרצקה ,ויתסה תנוע .ביבאבו ויתסב :הריפח לש תונוע יתש םילשוריב
ביבאה תנוע הכשמנ תאז תמועל  1931.רבמבונ שדוח ךשמב קר הכשמנ
רקיעב ונקסע הנושארה הנועה ךשמב  1932.ינוי ףוס דע לירפא עצמאמ
סודרוה תפוקתב םורופה לש חטש היהש ,ןרוגה לש יברעמה קלחה תריקחב

םורופה תא ףיקהש ויטסה לש םיקלח דוע ואצמנ הז םוקמב .וירחאו
םיקלח ב"ומכו םידומעה יסיסבמ המכ םמוקמב ונאצמ ןיידע .ויתוחור עבראמ

סודרוה תומימ יטסבס ריעה ןינב תעידיל הבושח הפסוה .ויטסה תוריקמ
םימ-תמא .םורופה לש ימורדה ויטסל תחתמ הרבעש םימה-תמא תאיצמ התיה

תומוקמב .טלמב החוט התיה ןותחתה הקלחבו תופי םינבא היונב ,דתיה וז
ןוקית םשל הילא םנכהל היה רשפא םכרדש םיחתפ התרקתב ואצמנ םידחא
הדוקנל דע םירטמ האממ רתוי לש ךרואב הכלהמ ירחא בוקעל ונלוכי .הקידבו

רפכה דיל רשא ןיעמהמ ריעל םיאבומ ויה םימהש ןכתי .םורדל הנופ המאהש

םיאצמנה םיקוחר רתוי תוניעממ ילוא וא ,םיניכה ימיב םגו ,ונימיבכ ,הרוקנ
.איהה הביבסה ישנא ןיב תכלהתמה הדגאה יפל ,םכש דיל
,תילארשיה המוחה ךשמה כ"ג אצמנ הירחאו סודרוה תפוקתמ םידירשה דיל

.הנורחאה תיאמורה הפוקתהמ ףצורמ בוחרל תחתמ הנושארה הנועב ונילגש
לדגמה ידי לע ןגומ היהש ,ריעה תמוחב רעש םג אצמנ וז הדוקנבש ונתרעשהל

ןיא םג םא ,תוקיפסמ תוחכוה ונאצמ אל ,המוחה ךותמ הז םוקמב אצויה לודגה
.המודקה הפוקתהמ הז םוקמב וראשנש םידירשה טועימ ינפמ הדגנכ החכוה

דיל ,רפכל החרזמ וז הנועב ונילג תיאמורה הפוקתהמ דחא רבק םג
יונב וקלחבו עלסה ךותמ בוצח וקלחב היה הז רבק .םכשל הקיתעה ךרדה
תונורא םהבו םיכוכ ואצמנ םירמוקמה םירדחה ךותב .םירדח ינשו רצח ליכהו
םיבשוח םירדחבו תונוראב ולגנש סרחה ילכו םינושה םיטישכתה ךותמ .ןבא
.נ"הס ירחאל תישילשה וא הינשה האמל וסחיל ונא
ירחא בוקעל וז הנועב ונכשמה .ביבאה תנוע ,דתיה היתואצותב הבושח
ןיידע ונאצמ תודחא תודוקנב .םורד דצמ ותוא הפיקהש ,המוחהו ךלמה-תיב
םידירש .לארשי יכלמ תפוקתמ םימודקה םינינב,ד לש םילודג םיקלח םמוקמב
הגרדה לע םיארמו םתכאלמב םינייטצמ ,הפוקת התואמש םינינבה לככ ,הלא
.ךליאו ירמע תומימ לארשי תכלממ הילא העיגהש תירמחה תוברתה לש ההובגה

ךרואב חרזמל ברעממ ךלמה-תיב ערתשה וז הנועב וניתודיפח וחיכוהש יפכ
תיבש אצוי הז יפל .יחרזמה והצקל ונעגה אל ןיידע םלואו .ךרעב .מ  240לש
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דצב וניתוריפח תא ב"ומכ ונכשמה .ןורמש רה תגספ לכ תא טעמכ ספת ךלמה

תא ןופצ דצמו ברעמ דצמ ופיקהש ,םיאתה ךשמה תא ונילגו רהה לש ןופצ

ןשה תוחול תא ונאצמ המינפ הז דצמ ךלמה-תיב חטש ךותב .ךלמה-תיב
ךירצ לארשי תפוקתמ .םהילע הפ דומעל ךרוצ ןיאו םלועב רבכ ומסרפתנש
לארשי תפוקתמ םיסרח יפלא ונאצמ הבש ,ריעל ץוחמ תורעמה תחא ריכזהל דוע

.סרח יבג לע תותורח תובתכ יתש םג םהיניבו

לש ןעשמה תומוח תאו תודוסיה תא ונילג דהה לש ינופצה דרומב
ביט תא םיארמ הלאה תודוסיה .רסיק סוטסוגוא דובכל סודרוה הנבש ,לכיהה

לש תופוקת יתש וז הנועב ונל ולגתנ ב"ומכ .וימיב הנב סודרוהש ,םינינבה
הנועב ונתריפחב ונחכונש יפכ .רפכל תיחרזמ-תינופצ אצמנה ןוידטצאב היינב
םויכ דוע םידמועה ויטסהו םידומעה תכרעמ םיכייש ,א"צרת תנשב ,הנושארה

דצב .נ"הס ירחאל 'בה האמה ףוס רשאמ תמדוק רתוי אל הפוקתל הז םוקמב
םינוש םירויצו תובתכ וב ורמתשנ דועש ,ריוצמ ריק םנמא ונאצמ ברעמ
םלוא .הז ןוידטצאל תמדוק הפוקתמ ויהש תוריקה תא הסיכש חיטה לע םיתורח

םידומעה תכרעממ םיבר םידירש אוצמל ונידיב הלע הנורחאה הנועב קר
ונאצמ הז חטשב .םודרוה יכימ ,הארנכ ,אוהש םדוקה ןוידטצאה יקלח ,ויטסהו

" (Kore).הלותב"ה לש םלש טעמכ לספ םהיניב ,שישמ םידחא םילספ םג
ץופנ "הלותב ל ןחלופ היה המכ דע תוארמ הז םע דחיב ונאצמש תודחא תובתכ

.וז הנועב ולגנ תורחא תופוקתמ םיבושח םידירש םג .יטסבסב
םידמועה םיעצמאה יפל .אבה ביבאב וניתוריפח תא שדחל ונא םיבשוח
.ןורמשב תדחואמה תחלשמה תוריפחל הנורחאה ,הארנכ ,ביבאה תנוע היהת ונתושרל

קינקוס .ל .א

ב"צרת תנשב )רפס תירמ( םסרמ תיב לתב תוריפחה
יאקירמאה רפסה תיב םעטמ תחלשמ םמרמ תיב לתב תרפוח  1926תנשמ
טירבלוא .פ .ו .םורפה תלהנהב  ^Xenia Theological Seminary,חרזמה תריקחל

רפחנ )-1930ו  (1926, 1928תונושארה תונועה שלשב דוע .ליק_ .ג .מ ר"דו
 (0הנותחתה ןהמש ,תונושה ויתובכש ורקחנו לתה לש בושח קלח יתטש ןפואב
הנוילעהו )נ"הפס ינפל א"כ-ג"כה תואמה( המודקה הזנורבה תפוקת ףוסל תכייש

.הדוהי יכלמ תפוקתל )(A
חטשה יוקנ תא םירפוחה וכישמה ) 1932טסוגוא דע ינוי( תיעיברה הנועב

תמדוקה הנועב דוע ועיגה וב ),ר"ממ  (1500לתה לש יחרזמה-ימורדה וקלחב
).י"אב םירצמה ןוטלש תפוקת תישארו םיסוסקהה תפוקת ףוס(  dהבכשל דע
.ברעמ-ןופצב שדח חטש ןכ ומכ רפחנ .עלסה דע חטשה לכ הקונ רבעש ץיקב
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