
רזלאו טרבור לש ותריציל רהוצ
עודי וניא היפוי ןיידע לבא ,רזלאו טרבור לש ותביתכ תא ולליה יזטוקו דלאבז ,ליסומ ,אקפק
,יצייוושה רפוסה לש ותריציל ףסונ רהוצ חתופ תירבעב םסרפתמה וירופיסמ ץבוק .םיברל
בותכל לדחו שפנ ילוחל דסומב ומצע תא זפשיאש
רופיסה ךותמ ,"רבד םושב ןיחבה אלש שיא"( "קותשאו הניפ וזיאב בשייתאש בטומש ןימאמ ינא"

)"ןורחאה הזורפה עטק"

רזלאו טרבור רבעוה ,ןרב ריעב שפנ ילוחל דסומב ןוצרמ זפשאתהש ירחא םינש עברא ,1933 תנשב

ןיטינומה לעב רפוסה ליבשב ןיכה םוקמה תווצ .ץייווש חרזמ-ןופצבש ואזירהב רחא ירטאיכיספ דסומל

,בותכל ידכ ןאכ אצמנ יניא" .ךכב ץפח היה אל רזלאוול לבא ,הביתכל תונפתהל לכויש ידכ ןטק רדח

.ריבסה ,"עגושמ תויהל ידכ ןאכ אצמנ ינא

ינממ תופצל תוירזכאו תוטש וז" :רזלאו ףיסוה ,גילז לרק ינמרגה תורפסה רקבמ ,ודידי םע החישב

דוע לכ .רוציל לוכי רפוס הילעש הדיחיה עקרקה איה תוריחה .דסומב ינאשכ םג בותכל ךישמאש

."טעו ריינ ,רדח יתושרל םידימעמש ךכב יד אל .בותכל ךישמהל ברסמ ינא ,םייקתמ אל הזה יאנתה

םיחבשל הכזו לוגד רפוסל וייח ימיב דוע בשחנש ,רזלאו לש תיתורפסה הריירקה לע ץקה ץיקה ךכ

,הסה ןמרה ,ליסומ טרבור ,אקפק ץנרפ םהיניבו ,ותפוקת לש םילאוטקלטניאהו םירפוסה ילודג יפמ

ראשנ - 78 ןב אוהו ,1956-ב ותומ דע - ןכמ רחאלש םינשה 23-ב .יקסלוכוט טרוקו ןימינב רטלו

.תיתורפסה ותקיתש תא רפה אלו דסומ ותואב יצייוושה רפוסה

םינש רביחש ,"ןורחאה הזורפה עטק" רוביחב ותומלאיה תא הזח-ומכ רזלאו ,תצקמב עיתפמ ןפואב

בוש .וקלח תנמ ויהש תוברה תויחדה חכונל ךשמתמה ולוכסת לע רפסמ אוה ובו ,1919-ב ,ןכל םדוק

םע דדומתהל ץלאנ בושו בושו ,תע יבתכו םינותיעל וטע ירפ הזורפ יעטקו םירופיס חלש אוה בושו

יתחלישו יתבתכש המ" .הביתכהמ הסנרפה יישק םע ומכ ,תוינגעלו תויתרוקיב ,תוקמחתמ תובוגת

ריוואב תובילעב ועווג ,םידומע ,םיטפשמ ,תורוש .טא-טא קמטצה םשו רותסמל ךלשוה החמשב ילעמ

.ותוקתתשהל הליבוהש ךרדה לע בתכ אוה ,"ולמקו ושבייתה ,תוריגמה

םסרפתמה ,"רבד םושב ןיחבה אלש שיא" ,רזלאו לש וירופיסמ ץבוקב ללכנ "ןורחאה הזורפה עטק"

ןר ידי לע ומגרותו ךלבלא הגנ ידי לע וטקולש ,ץבוקה ירופיס .)םילעופ תירפס תאצוה( תירבעב התע

תשדוחמ תוניינעתהל םינורחאה םירושעב הכוזש ,רזלאו לש ותריציל ףסונ רהוצ םיחתופ ,ןהכה

לע רוא ךפוש םג ץבוקה .20-ה האמב תינמרגה הפשב םירפוסה ילודגמ דחאכ תבחרנ הרכהלו

םימצמוצמ הזורפ יעטק וא םירופיס תביתכב זכרתהלו םינמור תביתכמ לודחל רפוסה לש ותריחב

.םנונגסו םנכות תניחבמ םינווגמו םיבחר לבא ,םפקיהב

ומגרותש ,"ןטנוג ןופ בוקאי"ו "תע לכל רזוע" - רזלאו לש םיאלפנ םינמור ינש תירבעב ומסרופ הכ דע

םירופיס .תע יבתכב וספדנש םירופיס המכו ,)דבוע םע תאצוה( 80-ה תונש ףוסב ןמרמה הנליא ידי לע

.רזלאו לש יתריציה ולעפמ רקיע ויה ,רורב ביטרנ וא הרודס הלילע ירדענו םירצק םיעטק םבור ,הלאכ
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ןבצעל ולחה ףקיה יבחר םייפא םירשקהש ינפמ ,הזורפ יעטק רוביחל םירפס תביתכמ יתרבע ונמזב"

םגרותש ,"ילש םיצמאמה" רופיסב בתכ אוה ,"תוריש תינברס לש גוסל הכפה ידי .רמול רשפא ,יתוא

לוכי ,20-ה תונש ףוסב בתכנש ,הז עטק םג ,"ןורחאה הזורפה עטק"ל המודב .שדחה ץבוקב אוה ףא

לעו םירופיסה לש עונצה חפנב ותוקפתסה לע וב דיעמש ,רזלאו לש יפרגויבוטוא רואיתכ שרפתהל

.וירבדכ ,"םינותיע לש רפוס" - ירונימ בתוכל םיבוט ןיטינומ לעב רפוסמ ותכיפה םע םילשהל ויצמאמ

לכ / גילז לרק :םולצת("הלילעב םינייטצמש םירפוסב שארמ דשוח ינא" .1939 ,רזלאו טרבור           

)גילז לרק-רזלאו טרבור ןרקל תורומש תויוכזה

אוה" .רזלאו לש תעדומ תיתורפס הריחבמ העבנ םירצק םירוביחב תודקמתהה יכ השיגדמ ךלבלא

תא הסינ ותוריעצב לבא ,ותביתכ תונש לכ ךרואל ךכב ךישמהו םירצק םירופיס תביתכב וכרד תא לחה

םיל"ומה בור לע תפדעומה תיתורפסה הגוסה וזש ינפמ הארנה לככ ,םינמור תביתכב םג וחוכ

תויפא תוריצי אל ,םיימיטניאו םיירונימ םה רזלאו לש םינמורה םג ,םלואו" .תרמוא איה ,"םיארוקהו

."רתוי דדוחמ יוטיב ידיל האב הפושחה ותביתכ םירצקה םיעטקב .תוירו'זמו

ןוחכיפה תא ,ינש דצמו ,ותביתכ לשו ולש תוירירבשה תא דחא דצמ םיארמ הלא םיעטק" ,הירבדל

םיימוי-םוי םיטרפ לש רואיתב תוימויק תונבותו תויתוגה תויהת רוזשל ותייטנ םהב תוטלוב .הלש ברה

ג"ו רפוסה תאז רידגהש יפכ ,תויטסירומוה תוציקסל ףורצ לבס ךופהל ותלוכיו ,הרואכל םיילאיווירט

,םיינרדומה םייחב ידימת ךרד שופיח לש ,בלל תעגונ תישפנ תודוונ לש השוחת םהמ הלוע .דלאבז

."ול עירפי אל דחא ףא הבש ,הטקש הניפ אוצמלו קחרתהל םצעב אוה ונוצר לכ רשאכ

תוחפלו הלילע תוחפל קקזנ רפוסהש לככ" :רזלאו רמאש םירבד טטצל ךלבלא הרחב רפסה חתפב

םהלש תויומדהשו ,הלילעב םינייטצמש םירפוסב שארמ דשוח ינא .רתוי רכינ ונורשיכ ךכ בחרמ

."םייטאופ תוצוצינ םהמ קיפהל ידכ קיפסמ םירישעו םיפי םיימוי-םויה םירבדה .ולוכ םלועל תוקוקז

ןטק ראשיהלו ןטק תויהל

טושפ ןפואב תיבב ומצע שח אל תומדא ילע םוקמ םושבו ,תדלומ רסח תמאב היה אל אוה"

)"ונאטנרב" רופיסה ךותמ ,םש( "יעבטו

םידלי הנומש ןיבמ יעיבש ,ץייוושב ליב ריעב 1878 לירפאב 15-ב דלונש ,רזלאו היה תיב-ילב-ןב

רזלאו רשאכ התמ ,םיפוכת תונואכידמ הלבסש ,םאהו םירפס ךרוכ היה באה .םיעצמא תלד החפשמב

תויהל ןוצר ךותמ ,טרגטוטשל ךכ רחאו לזאבל רבעו ותדלוה ריע תא בזע 17 ןב היהשכ .רענ היה

רזח ,ןילרבל רבע ךשמהבו ,הזורפ יעטקו םיריש םסרפל לחה זא ,ךיריצב בשייתה ותורגבב .ןקחש

.ףוסבל זפשאתה םש ,ןרבל ךישמה םשמו ליבל

דיקפ היה אוה ,רתיה ןיב - תובר תודובעב םינשה ךשמב הסנתהו הביתכהמ סנרפתהל חילצה אל אוה

.רכיש תלשבמב לעופו ימוג לעפמב לעופ ,םירישע תיבב תרשמ ,ןרפס ,ריכזמ ,חוטיב תרבחבו קנבב

"תע לכל רזוע"ל םלג ירמוח קפיס תרשמכ ונויסינ ,המגודל ,ךכ :ויבתכב ודהדיה גפסש תויווחה

ךפהנו ךיריצל ךומס ולש הליווב יאמצע סדנהמ לצא דובעל אבה ריעצ אוה ורוביגש ןמור ,1908-מ

תוחפ הברה יטסילאיר ןמור ,1909-מ "ןטנוג ןופ בוקאי" וליאו ;ןיינעו רבד לכל ותרשמו וריכזמל

שי דציכ םידמול ויכינחש ,ןילרבב םיתרשמל רפס תיבב רזלאו לש ויתויווח לע וקלחב ססבתמ ,ומדוקמ

.הכלהכ תייצלו תרשל
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הפוקת םג אלא ,ורובעב תוירופ םינש קר אל ויה ,1913-ל 1905 ןיב ,ןילרבב הליבש םינשה הנומש

אקפק םסריפ רשאכש הדבועה ךכ לע הדיעמ לכמ רתוי ילוא .תורפסה יגוחב האנ דמעמל הכז הבש

,טע םשב בתכ רזלאווש רפסב רבודמ םא והתש ימ ויה ,"תוננובתה יקרפ" ,ןושארה ורפס תא 1913-ב

תא בטיה ריכה ןכא אקפק ."רזלאו סופיטה לש יטרפ הרקמ" אלא וניא רפסה יכ ןעט ףא ליסומו

הדימב םהמ עפשוה ףאש הארנו ,דורב סקמ ,ודידי ינזואב םהמ אורקל גהנ ,רזלאו לש םינמורה

.תמיוסמ

רבד תירחאב תנייצמ ןמרמה .חכשנו ךלה אוהו רזלאו לש ובכוכ ךעד ןכמ רחאלש םינשב ,םלואו

לש הזיזפה ותזרכהמ קיסהל רשפאש המל דוגינב" ,רזלאו יכ המוגרתב םינמורה ינשל הפיסוהש

)...( וירפס תא םסריפש םימיב אל םג ,בהואו ןיבמ ,בחר םיארוק להקל םלועמ םצעב הכז אל ,ליסומ

,ותוישיאכ הומכ ,ותריציו ,הטעמ בל תמושת קר ללכ ךרדב ול הנתינ ,ול הנקש ףלוח םוסרפמ ץוח

והומכו ,רזו ינוהמת ,וימי בור היה דדוב שיא .תיתורפסה תוליעפה לש הילוש ילושב דימת טעמכ הדמע

."ותביתכ םג

תא דבעשל רשפא היה אל"ש ךכב ראשה ןיב ץוענ ותריצי תולבקתהב ישוקה ,ןמרמה לש הירבדל

העיצמ הניא ותריצי .םלוע תועורז תקבוח םילמס תכרעמל תודחוימה תוינושלהו תוינבמה היתונוכת

ךלהל ארוקה תא תצלאמ אלא ,םיילסרבינוא םילמס לש רה הילע תופכל שקבמש ימל הזיחא םוש

."הנונגסו המלוע תא םינובה םינטקה םיטרפה ךותב דעצ-דעצ

םינמורה תשולש ,זאמ .70-ה תונש דע ,בר ןמז הבכעתה םינטקה םיטרפה ןמא לש ותלודגב הרכהה

,ונובזיעב אצמנש ,1925-מ "דדושה" ןמורה ;תונוש תופשל ומגרותו שדחמ רוא ואר וייח ימיב םסריפש

הרבעש הנשב ,ףסונב .םיצבק 26-ב סנוכ ולש הזורפה יעטק לש םוצעה עפשהו ,הנושארב םסרופ

.ורכזל םירקבמ זכרמו רפוסה לש ונויכרא תא ללוכה ,רזלאו טרבור זכרמ ןרבב ךנחנ

ינפמ ,לוגוג ןיבו רזלאו ןיב ןוימד יווק אצמ ,המגודל ,דלאבז .םיבר םיירקחמ םינויעל םיכוז םג ויבתכ

תרפוסה .תיזכרמ הלילעל בייחתהל ילבמ ,ידרוסבאו יביטאיצוסא ןפואב ובתכ םהינשש

,"םימתבו תמאב בל רבושו אלפנ רפוס" רזלאו תא הרידגהש ,גטנוז ןזוס תיאקירמאה תיאקיטרואיתהו

ותוימומרע ,ותוירירבש תניחבמ - הזורפב ילק לופ אוה" :םירצוי המכל ותוא תוושהל רשפא יכ הרבס

אלמ טקב לבא ,טקב לשו תימס יביטס )תיטירבה תרפוסהו תררושמה( לש בוברע ;תוחור-ףודר ותויהו

."אקפק ןיבו טסיילק ןיב הרסחה הילוחה ;קותמו רומוה

לש תקהובה תויטרקניסוידיאב תועגופ הלא ןכש ,תואוושהב תוזחאיה ינפמ הריהזה גטנוז ,תאז םע

הזורפב ןהו םינמורב ןה יכ הבתכ איה תילגנאב םסרופש וטע ירפ םירופיס ץבוקל אובמב .רזלאו

.תועינצבו תולבגומב ,תויאורה-יטנאב ותוקבד לע זירכמו תורוטאינימ רייצמ רזלאו ,ולש הרצקה

ףא ינא ,רמולכ - ליגר ינא .הטילשלו חוכל בוריסה איה רזלאו תריצי לש תירסומה הבילה" ,הירבדל

."ינייפואה ירזלאווה סופיטה ריהצמ - דחא

יאדוול בורק .ינרדומה םדאב ותוננובתה ךרדמ עבונ ותריציב רחואמה ןיינעהמ קלח יכ המדנ ,םנמאו

וא םיישיא םינמאמ לש םיכירדתב ,תויביטרסא ידומילל םיסרוקב םירכזומ םניא רזלאו לש ויבתכש

ןדיעה לש תוילאודיבידניאה יגשומ תחת םירתוח םה ,בחר ןבומב .קווישו גותימ יצעוי לש תוגצמב

ינפ לע תודמגתה םיפידעמ םהו ,ימצע לוטיבל אלא תימצע המשגהל םיפאוש םניא םהירוביג :ינרדומה

.המצעה

לכ ,ונלוכ ילוא .םינצחשהו םימכוחמה םימכחה ,םיינרדומה םדאה ינב ,וניניב םידבע דואמ הברה שי"
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רוביג ,ול המודב .ומש תא אשונה ןמורב ןטנוג ןופ בוקאי ההות ,"םידבעל םימוד ,תאזה הפוקתה ינב

שי ,והשלכ םוקמל רושקו לובכ םדא" :רהרהמ ,ונודא לש הליווב םייחה לא רשקנה ,"תע לכל רזוע"

תונולחהו תותלדה לכ תא החינמה ,החותפה תוריחה ןמ רתוי םיגונע םיזרב הרישעו המימח ותוליבכש

."קיעמ םוח וא זע רוק הרהמב תוירבה תא זחוא םיריהבה היבחרמבו ,םיחותפ םלועה לש

טוחכ תרבוע ,ןטנוג ןופ בוקאי לש ויפב תחסונמ איהש יפכ ,"ןטק ראשיהלו ןטק תויהל" ההימכ התוא

הרס איהש םינונגנמלו תודסומל תפפכומ הניא איה ,ילסקודרפ ןפואב לבא .רזלאו לש ויתוריציב ינשה

.הכרדב תינדרמו תינברס ,תרחא תילאודיבידניא תוריחל םירשג םהיתחת הנוב אלא ,הרואכל םתורמל

ןודעומ" הרודמב רזלאוול הנורחאל השידקהש תומישר תרדסב ךכ לע הדמע יניא האל תרפוסה

ראותמ אוהש יפכ ,שדחה ןמזה לש דבעה-דיקפה ,יניא ירבדל ."ץראה" לש "םירפס" ףסומב "האירק

,רחא דצמ ;תואמצעל תשקיע הקעז ולוכ ,דחא דצמ :תימצע הדמשהל ןונגנמב דיוצמ" ,רזלאו ידי לע

."תודבעתשהה ךותמו-ךותב ותואמצע תא שממל שקעתמ אוה

תינייפואה תונטקה תא שיגדה ,2003-ב לבונ סרפ הכוז ,יזטוק מ"'ג יאקירפא-םורדה רפוסה םג

ףוא ויוויר קרוי וינ"ב 2000 תנשב םסרופש ,"רזלאו טרבור לש ותוינואג" רמאמב .רזלאו לש ויתויומדל

םירוביגל תולושמ רזלאו לש תויומדה היפלו ,ןימינב רטלו לש ותומשרתה תא יזטוק ריכזה ,"סקוב

ןתוא ,ןימינב לש ותעדל .יתימאה םלועב תויחל םיצלאנ תודגאה לש ןפוס םעש ,תודגאה םלועמ

ןמלוע לא בוש לופיל ןששח חכונל ,תוריהזב דועצל תובייח ,ףושיכהמו ןועגישהמ ולצינש ,תויומד

.םדוקה

רתויב יליצאה רבקה

רסח תוומה לש ורשבמ ,רבקה לש םדקומה ומעט ,לזרבכ הקצומו האופק הדרח :דומלג תויהל"

תרבג" רופיסה ךותמ ,םש( "ול הרז היהת אל רחא לש ותודידב ,דדוב ומצעבש ימ ,וה .םימחרה

)"הקליו

םידחפו תוקוצמ הילא ופרטצהו ,םירגובה וייח ךשמב רזלאו לש העובק טעמכ היוול-תב התיה תודידבה

תודעצל אצוי היה םהיתובקעבו הלילה עצמאב תולוק עמוש היה ,ןרבב יח רשאכ יכ רפיס אוה .םיבר

תונויסינו תויזה יפקתה ,השק ןואכיד תובקעבו ישפנה ובצמ רדרדיה 20-ה תונש ףוסב .תוכורא

שפנ ילוחל דסומב .הזיל ותוחא לש ץרמנה הדודיעב ,ומצע תא זפשאל 1929-ב טילחה תודבאתה

רחאל ךכמ לודחל טילחה לבא ,בותכל ךישמה ןרבב וזופשא תונש עבראב .הינרפוזיכס ולצא הנחבוא

.ואזירהב דסומל רבעמה וילע הפכנש

וא ןוצרמ ,חור שיא וא ןמא לש תוקתתשהש ינפמ ,תושחל רזלאו רחב ובש יותיעב רהרהל אלש השק

רפוס היה אל רזלאווש יפ לע ףאו .1933 ,הנש התואב לחה הפוריא זכרמב ץרפנ ןוזחל התיה ,הייפכמ

םא( ונמז לש םייטילופה תוערואמל םירישי םידוהדה טעמכ ןיא ויבתכבו גשומה לש רצה ןבומב יטילופ

תוקוצמל קר אל יוטיבכ שירחהל ותריחב תא שרפל רשפא ,)תוירסומ תויגוסב קוסיע םהב שי יכ

תחאב גילזל רמאש ,ומצע רזלאו לש ותעד תוחפה לכל התיה וז .הפוקתה חורל םג אלא ,תוישיא

,בותכל רזלאו ךישמה וליא יכ הז רשקהב ןעט דלאבז .םיצאנה ידי לע ברחנ ולש םלועה יכ םהיתוחישמ

.1933 ביבא ירחא ינמרגה ךיירב ויתוריצי תא םסרפל ול רשפאתמ היה אל

םילויט ךורעל הברה אוה .תוטטוש :ולש רחא ביבחתל םינומא רזלאו רמש בותכל קיספהש ירחא םג

תויצאיצוסא ןיב ףרה אלל הענש ,ותביתכב תיתבשחמה תוטטושה תא םלוהה ןפואב םיכורא םיילגר

לויטב תמ אוה :וימי ןורחא דע ויטוטישב ךישמה אוה .םיסקודרפו תוריתס ,םילותיפ טעמ אל תללוכו
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לש ןושארה ןמורב יכ תנייצמ ךלבלא .גלשב תלטומ דלומה גחב האצמנ ותפוגו 1956 רבמצד יהלשב

רוביגה :רבחמה לש ותומ תוביסנ תא תאבנמ ומכש הניצס העיפומ ,1907-מ "רנאט םיחאה" ,רזלאו

יכ רמואו ,גלשב תמ לטומ ,ןאיטסבס ,הנשמה ירוביגמ דחא תא אצומ ,ןומייס ,ןמורה לש ישארה

."רתויב יליצאה רבקה" תא ומצעל רחב ןאיטסבס

לכמ םיגוציי וב לולכל הרחב יכ תרמוא ,שדחה םירופיסה ץבוקל רבד תירחא הבתכש ,ךלבלא

אוה רפסב רתויב םדקומה טסקטה .רזלאו לש וייחב םייתריציה םירושעה תשולשב תופוקתה

רתויב רחואמהו ,ןוכית רפס תיבב רענ לש וירוביח תא איבמה ,1904-מ "רכוק ץירפ לש םירוביחה"

תונעיהל תנאממו תינוריע הרדשב לספס לע תבשוי ולש הרוביגהש ,1932-1933-מ "הרוחבה" אוה

.הדבל ,לספס לע תממודה הבישיה תא הפידעמ איה .המע רבחתהל חרוא ירבוע לש םהיתועצהל

ילוא .םניבהל לק דימת אלו םירופיסה תולילע תא תצמתל השק ,תירזלאווה הביתכה לש הביט חכונל

,היירופ יל תיארנ איהשמ רתוי ,תמלשומ הנבה ,םישנאב ןיבו םירפסב רבודמש ןיב" יכ ךכב ךרוצ ןיא

וירופיס םיפיה םהיעגרב ,תאז לכבו ."ילש םיצמאמה"ב רזלאו בתכש יפכ ,"תניינעמ אל יל תיארנ

ומצע אוהש וז ומכ ,הריהב-המומע השוחת תעטלו תישונאה שפנה לש ץפנה ירמוחב תעגל םיחילצמ

אצומ תייהשכ" :לעופל האצוהה םעטמ דיקפ לש ךדכדמה ורוקיבל סחיב אקווד "תע לכל רזוע"ב ראית

תרומרמצ ךתוא תזחוא התיה הזה שיאה לש רמוסמהו ץוחלהו לוענה ופוצרפב ןנובתהל ךשפנב זוע

."ךתוא הפטילו ךב העגנ חרקכ הרקה תונערופה דיש ךמצעל המדמ תייה ןוצרמ אלשו
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