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 ןושאר קרפ
 םלתכ יכ;:לוהה יגנ

 היתורוקמו ת�ירוקמ- שוטר תריש

f אר W כ: תי Z כ: קן�כ: / קן�כ: ה Z יד�ןנ ה . 
 ) 21 ימע :ןובשח ירישי(

 ?םימידקתו הארשה תורוקמ אלל תירבע הריש .א
 ותרישש ,תילכתב ינכפהם ררושםכ תירבעה הרישה יםשב עיפוה שוטר
 הרישה ןם םיםידקת אלל ,"ןיאם שייי תניחב ,הילאם החםצ תיתישארבה
 "הכפהם וא ךשםהיי- תולאשה תלאש לע .םלועה תורפסם םילדום אללו תירבעה
 ךםסנ וניאש ,יסוםלופ יפוא חוכיווה שבל תופוכת ךא ,םיבר םיסוםלוק ורבשנ
 לש ותריצי לולכםב תואיקב הלגם וניאשו ,תוקצום תוילאוטסקט תויאר לע
 לש םהיניע דגנל רבכ ובצינש ,ותריצים םיקלח ןתואב אל ףא( שוטר
 תובר ,ךכל יא .)תופרוגה םהיתוללכה תא ועימשהש תעב ,םיסמלפתםה
 תוניתממ ,וז דוסי-תלאשל סחיב תרוקיבב ולעוהש ,תויביטיאוטניאה תוחנההם
 המודמכ היה טיבש 'י .הכרפהל וא שושיאל- ירקחם סוסיבל ןבורב ןיידע
 םע תורכיה לע וז היגוסב ויתונחבא תא ססיבש ,שוטר ירקוח ןיבמ ןושארה
 ועימשהש ,תוינללוכ "תותר;זאיי הםכו הםכ לע רערעם אוהש ךות ,לולכמה
 קחודב ילוא ומיאתהש "תותר;זאיי ;םישישהו םישימחה תונשב שוטר ירקבם
 .הבורל אלש יאדווב ךא ,שוטר תריצי לש התצקםל

 גהנ ,תרדושמהו הבותכה תונותיעל קינעהש תונויארב ?רמא אוה המ שוטרו
 בטימל יכו ,תירבעה הרישה תא אלא שםמ לש תורכיה ריכה אל ויםים יכ ןועטל
 ןתוא םג ן.םהשלכ םירז תורוקםם "םירשיםביי עפשוה אל ףא אוה ,ותעידי
 רואינש 'ז לש ורפס תמגודכ ,ותודליב והושגירש ,תירבעה הרישה ןמ תוביטח
 תורז תשוחת ןכו ,העיתרו הבזכא ,ותנעטל ,םימיל ול וםרג ,'תומאופו םיריש'
 ,םלואו .הרתיה ןתונטשפב ,וירבדל ,ןיחבהו ,ותורגבב ןהילא רזחשמ ,קתנו
 ,ול ולגתנשם ,םהילאמ שוטרל ול ואב הבזכאה יעגר יכ ,חינהל הםודמכ ףא רתום
 ,"תילט"ה ינמיס ,תיתוברת-תינידמה ותוינידמ ירקיע תא שביגש רחאל
 2 ."םיינענכה" וא "םיינווי"ה םישובלםל תחתמ וימודק לצא םשו הפ םיצבצבמה
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 תירבעה תורפסה לע יכ ,שוטר ןיכאה ,"תינענכ"ה הצובקה לש היבאכ
 תורפס לש היכרעכו הינכתכ ,יתגרדהו ןותכ אלו ,טלחוכו דח קותינ קתניהל
 תורפסה לש הניינבו הניינכ רקיעכ הז ללכבו ,רכג תכדא לע הבתכנש לארשי
 ןושלב תידוהי תורפסיי( החרזכבו הפוריא זכרכב הרצונש ,השדחה תירבעה
 הכפהכה רחאלש תילארשי-ץראה תורפסה .)וחוסינכ ,"תירבעה
 ןכפהכ לש תוינוציקב רבס ךכ ,רבעה ןכ רכ W ל לכות ,תידילי-תירבעה
 םהב וקבד אלש ,)ונושלכ ,"םילילכתיי( םידדוב םיטסקט םתוא קר ,טסיפוט�א
 ןשי איצוהלו יוצכב ץצקל שי :תורחא םילכבו .יתולגה ידוהיה םויקה לש ויכרע
 ,ינויערה םוחתב םישודיח םתואל היחכ בחרכ רצווייש ידכ ,שדח ינפכ
 היווהה תושדחתהל םיעגונה 'וכו יגולואל.כזה ,יגולופיטה ,ינרוצה ,יטאכיתה
 תקתונכה ,תיתישארב הריציכ גיצהל ףאש ותריש תאש אופא הכית ןיא .ץראב
 תירבעה תוברתה תוברל ,ברעכה תוברתב םתקיני רוקכש ,רוחייו שרוש לככ
 םתואש ,םיפלוסכה םיכרעה לכ תא ורובע הכליג וז תוברת .הלוג תונש םייפלאב
 וקה תא ךישכה ןכא ,"הלוגה תלילשיי לש וז הדוקנב .;וג ירוחאכ ךילשהל הסינ
 "םינענכייל דעו "םיליכשכ"ה ןכל "רפסה תודהי"ב םידרוכה לכ לצא טוקנה
 םיליבסהו םיינחורה היכרע לש םוליג שרדכה-תיב לש תודהיב וארש
 ךשכב "התיחשה"ו "הפליס"ש ,תיטסיאיתונוכה תוברתה לש הדיכה-לע-רתי
 ףא( םודקה ילילאה םלועה לש "םיילאטיו"הו "םיאירב"ה ויכרע תא םיבר תורוד
 םא יכ ,םרב� תא "קוחכל" ןבוככ ושקיב אלו ,והוככ םיינוציק ויה אל וללה יכ
 חור בשכ "םישבעהיי םהייחל בישהלו ,"ןווייי תוברת לא תונולח עורקל קרו ךא
 3 .)"תוישונאיי לש ןנער

 הככ תחא לעו ,תויתרוקיב םייניעב דיכת ןוחבל שי רבדה לעב לש ותודע תא
 הברה ותואנקבש ,שוטר תכגודכ ינוציק גולואידיא לש ותודע תא הככו
 םאו תישחוכה םא ,ולש היפארגויבה ןכ םיביכרכ הככו הככ קחכ ,ויתונויערל
 ךכ .הגהש ללכושכה ינויערה הנבכ,זל םתוחכונב ועירפי אלש ידכ ,תינחורה
 וז אל שוטר יכ ,ררושכה לש ישיאה ונויכרא תריקס בגא ,ולש ףארגויבל הלגתנ
 ,"הניבכיי הדבוע( 4 וז הפשכ םיריש ינש םגרת וליפא אלא ,שידיי ןיבהש דבלב
 ,ללככ .)רבדה ול ןתינ ךא וליא ,ורב� ךותכ בל ץפחב יאדווב קחוכ היה שוטרש
 הפ ךא ,היחוסינבו היתונחבאב תקיידכה ,תכא תודעכ הלגתכ שוטר לש ותודע
 תא םיכאותה םיטרפ םתוא לש םתכצעהלו םתטלבהל הייטנה הב תרכינ םשו
 םינותנ תענצהלו ,"תינענכ"ה ותרות ביבסו וביבס הווט�ש ,ישיאה סותיכה
 .תירוקכהו השדחה ותרות םע דחא הנקב ולע אלש ,םידחא

 ,"תיגולואיכראה תכאהיי רחא תוקחתהל ןויסינה ןכו וירישב ןויעה ןכ
 הקיז ליבקכב ףא הלגתכ ,ישיאה סותיכה ירוחאכ היובחה ,תיביטקייבואה
 לע הבתכנש ,תינאישצינ-תינורייבה תיתשתה תלעב לארשי תורפסל תחנוכ
 גיילי יריש( םינושארה הייוליגב רבכ ,עודיכ ,הללש וז תורפס .רכג תכדא
 יתדה דסככ,זה לש ותוככס תאו תיתולגה תודהיה לש היכרע תא )וילשכו
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 םג תרכינ .שממ לש תוברת-זכרמ לארשי-ץראב רצונ םרטב דוע תאזו ,יתליהקה
 'ש :ישילשהו ינשה רודה ןמ "תולגה יללושיי לא ררושמה לש ותקיז

 םהמ םילוטנה םיפוריצ תוכדב םיתן!ל דועו רואינש 'ז ,ןהכ 'י ,יקסבוחינרשט
 אחרוא-בגאו יארקאב םא ,ןו�ככבו ןיעדויב םא םיבלושכהו ,םתניתנכ טעככ
 תונותיעב םכוסרפ רחאל וזנגנ םבורבש הלא ,םינושארה םירישה ךותב רקיעב
 5 .רפסב וסנוכ אלו

 שוטר , 1930 ץיקל דע 1929 ףרוחכ ,סיראפב הנושארה ותוהש תעב :דועו תאז
 הלאב אצויכו ,ןרפ 'א וא ,ןרה ל"א וא ,חלש לאירוא וא ,ןירפליה לאירוא זא-
 "שוטר ןתנוייי טעה-םש לש העובקה ותולבקתהל דע והושכישש ,טע-תוכש
 לש ןתנכזה יפל הצחכל-תיראלופופ תורפסו תפוכ ירפס םוגרתב ותסנרפל קסע
 אוה ףאש ,יפארגויב ןותנ( ןילרבבו ץראב זא ולעפש ,תונוש םירפס תואצוה
 תטלחוכה ותוכיטא רבדב ררושכה תנעט תא לטבל ,הכודככ ,לוכי וכצעלשכ
 ןכא ,םוגרתה תדובע ךרוצלש ,חינהל שי .)םיזעלה ןכ תויתורפס תועפשה ינפב
 השענה ןמ םיוסמ קתנב ,לדה ילאיטנדוטסה ורדח ילתוכ ןיב תוכורא תועש ההש
 תיתפרצה ידוכילב םלתשהל ליבקכב הסינש יככ ,םלואו ;ןוציחה םלועב
 יפלכ הרוכג תושידא ,םתסה ןכ ,הליג אל ףא אוה ,םיטנדוטסה יגוח לא חפתסהלו
 ,זאד תכדקתכה תוברתה תריב ,סיראפ תא הפחסש ,תיתונכאה הסיסתה
 חרזכמ "םילוגיי םינכא םלועה תומחלכ יתש ןיב ובשי הלש הפקה-יתבבש
 םייתונכא םיכרז םייביטאקובורפה םהירשנכ,זבו םהינותיעב וארבו ,ברעכמו
 6 .םירקבל םישדח

 ןכ ךרד וכצעל סלפל הסינש העש ,סיראפב הנושאר תוהש התואב ,םוקכ לככ
 םייביבא-לתה םיררושכה יריעצ לש םייטסינרדוכה תעה-יבתכ לא םיקחרכה
 ,)תיכלשוריה תיטסינויזיוורה תונותיעב םיטעכה ויריש תא םסרפל גהנ זא דע(
 לש וגוח-ירבח ,םיינכפהכה ורוד ינבל תוברקתהה ךרוצלש שוטר ןיבה
 ןשטשטיש ,םיינוציק םייוניש רפסכ יוחיד אלל ותריציב ללוחל וילע 7 , יקסנולש
 עילבהל וילע יכ ,ןיבה ראשה ןיב .זא דע ותביתכב ורכינש דוסי-תוכגכ ועילביו
 לא תחכוכה םתקיז תא עילבהל ףא וילע ;ויריש לש יולגה יטילופה ם�פוא תא
 קילאיב תריציו גיילי תריצי תוברל ,תיטנכור-יסאלקה תירבעה תורפסה
 ירבד וליפא וא ,יאנג ירבד םלועכ עיכשה אל ןהיפלכ ,בגאש( יקסבוחינרשטו
 הנושה ,ולשכ ידוחיי יטסינרדוכ חסונ דיכעהל וילע יכ ,ןיבה ןכ-וככ .)תוגייתסה
 ;ןיטולחל ול רז וניאש ךא ,'םירוט'-'םיבותכ' ירפוס לש יסור-יתפרצה חסונה ןכ
 תיתרוסכה ברעכה תריש לא ותקיז תא םג שטשטל וילע ,ךכ בגאו
 הגצייככ .ותריציב ר�ה ילבל ועכטוה םייטאופה היכרעכ הככש ,תיטסינרדומהו
 שייי תאירב "אורבל" ףא וילע ,תינלדבו תילאקידר םלוע-תפקשה לש קהבוכה
 וזכ תאז םעו ,תירטוזאו תיראטילא ,הנימב תדחויכו תינוציק הקיטאופ "ןיאכ
 יזואוטריווה שוכישה לשב ,ןיזאכ לכל דחויכבו ,ארוק לכל םוסקל היושעה
 .לולצכבו סוכתירב השוע איהש
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 רמושה ,הנתשמ-יתלב "השק ןיערג" ותוא ותרישב רתונ ,םירחאו הלא םיכפהמ
 .םית�ה תופילח לכב תיסיסבה ותדמע לע

 עבנ שוטר לש ושודיח .וימדוק ןיבל שוטר ןיב לדבהה הצמתנ אל ךכב ךא
 תורטממ יוניש תילכת תונושה ,תוידוחייה ויתורטממ םג ,ראשה ןיב ,המודמכ
 לגרוה םרט םיארוקה-להקש ,םישדח םייטאופ םיטקפא ודילוהש תורטמ ,וימדוק
 )םהיכישממו רואינש ,ןהכ ,יקסבוחינרשט( םיירבעה הרובגה יררושמ םא :םהב
 "םייצראיי תודוסי הכותל סינכהלו ,הנשונ-הנשיה תודהיה תא ןנערל ופאש
 ,השדחה תילארשי-ץראה ותוברת תא רהטל ףאש שוטר ,םיילילא-םיירכנו
 הכותל ורדחש םיידוהיה תודוסיה ןמ ,"תולגה תקע"מ אליממ תררחושמה
 לש םיטקפא וגישה םינושארה ,ךכל יא 12 .םידומילה-תינכת תועצמאב הייפכב
 תוידדצ-דח ,לוליד לש םיטקפא אוה וליאו ,תוידדצ-ברו יוביע ד,וביר ,רשוע
 םיטקילפנוק ירפ ,תיטנלוויבמאו תבכרומ הריש ובתכ םינושארה .תויתילונומו
 הבוצח ,תיטסילמינימ הריש הריחב ךותמו ןיעדויב בתכ אוה וליאו ,םיימינפ
 האר אוה .תוצרחנו תודח ,תורישי תועד ירפ ,תחאכ תשטולמו הטושפ ,עלסב
 ,תימואל תואמצעל קבאמ לש "וז העשב"ו ,השלוחל תוא םיטבלבו םיטוב יחב
 .תורורב תונקסמו תיעמשמ-דח הדמע דימעהל רכיב

 תגשה םשל וימדוק לש יפוס-ןיאה רשועה לעו תובכרומה לע ןוצרמ רותיווה
 שוטשט תכאלמ ךרדה תישארב עבת ,םימישרמו םיזע ךא "םיטושפיי םיטקפא
 ותריצי תונשב ררושמה הנב םתרזעבש ,"םימוג יפ"ה לכ קוליס תידוסי
 תירבעה הרישל הקיזה שוטשט .עבמה-יזע םיינשדחה וינבו,ן תא תונושארה
 ספוטה שוטשט ;) II רקפהה ןמ רוא II ( ינשה קרפב ןודיי תיטנמור-יסאלקה
 קרפב ןודיי "םיינונאק"הו םיזונגה וירישמ םידחא לש ,יטילופה ,ןושארה
 ,תינקירמאהו תיפוריאה ,תיזעולה הרישל הקיזה שוטשט ;) II ןמגראכ II ( ישילשה
 .) II תנ!משמל היביטס ןיכ"( יעיברה קרפב ןודיי ,םירודסה םיבצקמה תלעב

 שוטר יניעב ת�ירוקמ לש התובישח .ב
 רקיעב םנמא העבנ המואה לש חורה יניינק בורמ שוטר לש ןוצרמ ותוקתניה
 תורכתש ,הליל-ןב תכפהמ ידיל איבהל ןוצרה ןמ ,םייטילופ-םייתרבח םימעטמ
 ישיא יטאופ םעט םג היה ךא .תויתולגה םעו תולגה םע רשקה תא תחאב
 ,לוכמ רתוי שוטרל ול הבושח ,רומאכ ,התיה תוירוקמה :וז קותינ תפיאשל
 תימואל ,יהשלכ תרוסמ םע ותריצי לש רושיק לכ תאשל היה לוכי אל ,ךכ םושמו
 יכו ,קיר ללח ךותב לעופ וניא ררושמש ,ליבקמב ,ןיבה אוה םג יכ םא( תירכנ וא
 םהל זובלו םהל שחכתהל רחבי וליפא ,ותריצימ תולעל םידיתע םידה-ינבו םידה
 תורדגומ תוביטחלש םגה ,קילאיב תריציל תינשנו תרזוחה ותיינפ םצע .)ונלב
 ,ותנווכב אל ףא ,וחוכב היה אלש הדיעמ ,"תינענכיי ןזוא תומרוצ ןניאש ,הכותב
 םנמא שחכתה תועפשהל .תולגה ירפ ,םיירבעה חורה יניינק תא לילכ קוחמל
 אל II םירשימכ II יכ ילאוטקלטניא רשויו קויד בורב ןעט םג אוה ךא ,לוכו לוכמ
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 תעדימ יתלב יא הפיקע העפשה לש תורשפא לסופ וגיאש חוסינ( עפשוה
 13 .)המצעל

 לע בואכ רותיוול וכרד תישארב דוע והתאיבהש איה חוירוקמל הריתחה
 ג"ע םע סיראפב ותשיגפ .ףוסוירוטסיה תוחפל וא ,ןוירוטסיה תויהל ותפיאש
 חוסינ חסנל קיפסה רבכו ,ומידקה רחאש רתלאל ול הריהבה )ץיברוג( ןורוח
 תובר םינש ךשמב וצצורתהש ,םיילויהה תונויערה חא שבוגמו יתטיש
 'רקובה'ל רגישש םירמאמב יפרומ�ה םייוטיב תא ואצמשו ,ותבשחמב
 וא "ינש רוניכיי דיקפתב שמשל שוטר היה לוכי אל ,ויפוא יפ-לע '.ץראה'לו
 היישק לכ לע ,הנושארה ךרדה תצירפ .וימדוק יגשיה לולכ W ב קפתסהל
 םדא לש ותעדב הלעי אל ד.בלב ולש- ולש תויהל התיה תבייח ,היבואכמו
 באכב .וחיש-ןבמ עמשש םיחוסינו תונויער ולש ומשבו בתכב דעתל והומכ
 ידי לע וישכע בתכנ סיראפב ןאכ- יתרחיאש הארנכיי :וירוהל בתכ הצמחה לש
 שוטר ,ןכ לע רתי 14 ."םירבעה לש ,תוסמ אל ,הירוטסיה רפס ,יליג ןב ,רחא םדא
 ול ררבתנשמ םג ,ותורחב ימי לכ םלח וילעש ,יפוסוירוטסיהה רפסה תא בתכ אל
 אל ,החוסינבו "תינענכ"ה השיפתה שוביגב ומידקהש י,טסיגויזיוורה ריעצה יכ
 בושח תוירוקמה ןויער היה ךכ ידכ דע .ןנכותמה רפסה תא לוכה תולככ םילשה
 .ויניעב ינורקעו

 תורובחה לא חפתסהלמ שוטר דעב ענמ םג "ינש רוניכ" שמשל ונואימ
 וזכ תוחפתסה .םישולשהו םירשעה תונש לש ביבא-לתב וחרפש ,תויתורפסה
 ןה אוהו ,יקסנולש לש ורצחב ףפותסמה "דיסחייל חרכהב ותוא תכפוה התיה
 גיהנמ לש וילגר רפעב קבאתהל אל ךא ,םירחאל הרות ץיברהל היה לוכי
 ותופרטצה-יאל םנמא .ורוא דגנכ םמחתהלו וידי לע םימ תקצל ,והשלכ יטמזירכ
 תויטילופ תוביס םג שי יקסנולש תגהנהבש םיטסינרדומה "הנחמ" לא
 ועקר םג ומכ ,וינוגל םזילאיצוסה ןמ שוטר לש ותדילס :לקשמ-תודבכ
 תרובחב תובלתשה לש תורשפא לכ ,השעמל םגו ,הכלהל ולטיב י,טסינויזיוורה
 .היתודמע תא המחלמ-םרט לש םימי םתואב הניצקהש י,קסנולש

 לכמ רתוי םייסיסבו םיקומע הז הרקמב םיישפנה םיעינמהש המוד ,םלואו
 ןמ תולגתמ ויה שוטר לש תיאמצעהו האגה ותדמעו ותושימג-יא :יטילופ רבסה
 "תכיי לכל ותופרטצה וא ופוריצ תא תוענומו י,טילופה ינושה אלמלא םג םתסה
 תישאר תאו ,שוטר לשל המוד "יחרזאיי עקרמ אבש ,ןמרתלא 15 ."התיכיי וא
 'םויה ראוד'בו 'ץראה'ב תושעל הסינ תיתורפסהו תיאנותיעה וכרד
 תונש תישארב םנמא דרפנ ,'רבד' "םילעופה ןותיע"ב אלו ,"םייחרזא"ה
 ךא ,"תוילאמש"ה היתועד תא הדדיח וזשמ י,קסנולש תרובחמ םיעבראה
 היה אל שוטר .םילעופה הנחמ לש תוחפ םיינוציק םיגוחב ישוק אלל בלתשה
 ותב W ימיב ,וכרד תישארב דוע :וז ןיעמ תינויער תושימגל ,ועבט םצעמ ,לגוסמ
 יזכרמ דיקפת לבקמ היה ,הכלהכ תיתפרצ עדי וליא יכ ויבאל בתכ ,סיראפב
 ענמנה ןמ הז ןיא .ינוצר יפכו יחור יפכיי דסוויהל דמועה תע-בתכ תכרעמב
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 ןכומכ .תירבעב תכרעכ וזיאב ךכ ןיעכ והשכ יל עובקל חילצא ןכזה רשכהבש
 םיקהל אלא ותורשפאב ןיאש ,עדי זא רבכ ,עכשכ 16 ."תומייקה ולאכ אל
 וילע השקי יכו ,םייאכצעהו םיירוקכה ויתונויערל רפוש ,ולשכ תע-בתכ
 .םילכ-אשונ לש דיקפתב וב שכשלו ,ויללכל לגתסהל ,םייק ףוגל חפתסהל

 אהו ,היגולואידיאב ותוקבד לע ןהו ולש שפנה-ךרעכ לע ןה הדיעה ותוגהנתה
 לע חלכה רבכ דבאש תעב ,הכפהכה ךוש רחאל םג דיכתה וז תוקבדב .אילת אהב
 ןויערה תא "םודרוסבא ד 5! " שוטר ןיצקה ,לשכל ,ךכ .היתואכסיס בור
 לע םינש וחפטל רישכהו ,"ללוקכ"ו הדונכ ןכאה לש ותויה רבדב יטסינרדוכה
 טלב תאזב םגו ,ת�איצכה תא םאת אל רבכו ןשייתה הז ןויערשכ םג ,םינש יבג
 םנכא עשעתשה יקסנולש .הנרדוכב "יזכרכה םרזה" יררושכ ברקב ותוגירחב
 םיררושכה וירבחו אוה תויה רבדב( "םיירילדוב"ה וירישב הז ינאיכהוב ןויערב
 ולישה וגוח-ינבו אוה ךא ;)םירסויכ "םירועסייי ןיעכ- םיטסיכרנאה םיריעצה-
 ובש ,יתוברתהו יטילופה דסכו,זה ישנאל םכצעב וכפהו ,םהיאולב תא הרהכ דע
 ,שוטר לש וישודיחכ איה "דסכו,זיי הלכהש ,רבדה אוה יעבט ךא( הליחתב ודרכ
 לע ורכשש םהיניבכ הלא םג .)ורוד ירפוס ןיבש טסיכרופנוקנונהו ידסכו,ז-יטנאה
 ,תיטילופה תרכצה לש האנהה תובוטכ תוקחרתה ךות תינחורה םתואכצע
 םינושארה וירפס תא איצוה אלו רוידב עויס לבקל בריסש( ןכרתלא ןתנ תכגודכ
 לש תכרעכב םהלש עבקה-תסנרפ תא ללכ-ךרדב ואצכ ,)תירוביצ האצוהב
 םוגרתכ תונכדזכ תוסנרפ לע קרו ךא ךכתסהל וצלאנ אלו ,ביצי יכוי ןותיע
- הדונכה ררושכה ןויער לש ורואל לעפו יח אוה :שוטר ןכ אל .תוזחכו םירפס
 אל רבכ הז יכצע יוכידש רחאל םג ,ותוכ םוי דע הפרה אל ונככש- "ללוקכ"ה
 .ת�איצכה תא ללכ םאת

 םלועל ,תויתורפס תורובחל ותוכייתשה-יאב ,יטילופה וכוישב הלת ויודינ תא
 ןלוכש ,תילארשיה ,תילארשי ץראה תוירוביצה תוכרעכביי( וכצע וב אל
 ןעט ,"ולא ייתונווע לכ תא עבטה ךרדב אופא יתאשנ ,בטיה בטיה תוגלפוככ
1 .)ודכיעש תילאטוטה תכאב ענכושכ ,תונויארב שוטר  םיסרפב הכז אל םלועכ 7
 הבש הטעוכה "תחנ"ה( שככ לש האנה-תרבוטו םידוביכ לביק אל ףא ,םייתרקוי
 ,רבד לש ותיכאל .)ללכה תא רשאכה ללכה ןכ אצוי תניחבב איה וכרד ףוסב הכז
 דכעוה רשאכ םג ,הודנכו ירחד שוחל רישכה אוה :םלועכ שוטר דסכתה אל
 לש םיקוח ףקותב- ןכרתלאו יקסנולש ידגנתכ ידי-לע תיתורפסה הריזה זכרכב
 'י לש ותרדגהכ ,"תוברת רוביגייל היהו- תלתפנ תירוטסיה הקיטקלאיד

 18 .טיבש

 וכרד תא ,םידחא םירקבכ תחנהכ ,אטבל םנכא יושע 'הך�פ' תכגודכ ריש
 לע וכצע תא בירקהל ןכוכה ,יאנק תרתחכ םחול לש תרשפתכ יתלבהו תדדובה
 ןתנוי לש ותוהכ תא דוכלל הז ריש יושע הדיכ התואב .תיכואלה ותרות חבזכ
 האגה וייח ךרד תא :ידסכו,ז-יטנא תועד-הגוהכו ררושככ ,םדאכ- שוטר
 תונורקעה ןכ תוטסל ןכוכ וניאש ,ויתונויערל יאנק ןכפהכ ייח ,תינשקעהו
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 ורשוא תברקה ךות ,ולש "ןימאמ ינא"ה לע טהלב ןגמהו ,ומצעל הוותהש
 :ישיאה

 הך�פ
 יד�ך יה�ון
 יה I:t שי I:t ןי� םיז:r�;ז�
 הך�פ

 יא ?t סו;: יהמו
t1 יי W יה!;: ם;ל· 

 ,עבשומ ןטסילאודיווידניא תאנק ,ותואנקו ילאוטקלטניאה ורשוי לשב
 ,םייטילופה וידגנתמ לש םהיכרדמ קר אל ויכרד ודרפנ ,ת�ירוקמלו ת�ידעלבל
 זגורב שוטר שרפ ,לשמל ,ךכ ."ןימי"ה הנחמל וירבח לש הלאמ םג אלא
 ויתונויערמ םיבר ,וירבדל ,לטנש ,ןרטש )"ריאייי( םהרבא םע ותורבחמ
 ,"אילטהש המ אילטהיי( ולש טספינמב יטקלק� שומיש םהב השעו ,ויחוסינמו
 לש חורה-שיא לש דמעמ ומצעל עבת אוה 19 .)שוטר לש םייטסקרסה וירבדכ
 ותעיבתשמ .היךושב אלו הגהנהה שארב ותרכה בטימ יפל ומוקמש ,העונתה

 תונויער לש םחסנמל ךופהי ,העונתב והובלשי םא יכ ןיבה אוהו ,התנענ אל וז
 תוחפ יופצה דעצה תא ותשירפ םע השע ,ליגרכ .זגורו הבזכא ךותמ שרפ ,ותלוז
 לש דיקפת-1942 ב ומצע לע לביק ,לחוימה הגהנהה רתכ ול ןתינ אלשמ :לוכמ
 היה( וידוביכמו ןוטלשה תלומהמ קוחר ,םיטיווקסיבל תשורח-תיבב טושפ לעופ
 ןמ והוקיחרהש ,"ןימיה הנחמ"מ וירבח דגנ רגית-תאירק םושמ הז דעצב
 תשורחה-תיב לש וירצומ תא םירחהש ,"םילעופה הנחמיי דגנ םגו ,הגהנהה
 וייחב הנושארל .)"ימואלה הנחמהיי ןמ םידבוע ויתורושל לביקש לע 'ןימ;רפ'

 קוסיעה אקווד ,ילסקודרפ ןפואבו .םינודא לש םתורמל רסו ,תרוכשמ לביק
 חותיפל השורדה תואמצעה תא ול קינעה לוכיבכ יאמצע-אלהו "תוחנ"ה
 ."תודבע ךותב תוריחיי תניחב ,םיירוקמה ויתונויער

 אלל תדדוחמ הנצקהל ,ודוסימ יטנמורה ,תוירוקמה גשומ תא איבה שוטר
 הלמל ךרע-הוושכ( "ינומלתיי הלמה תא עבטש אוה .םירותיו� תורשפ
 ,)"יטסימרופנוקנוניי הלמל ךרע-הוושכ( "יתגרח" הלמה תאו )"יטסימרופנוקיי
 םייחב תימרופנוקנונה השיגב הארו ,לוכמ רתוי "ת�ינונזלת"ה תא בעית
 ץצונב ןהו ,םינשיה רבעה יסכנב ןה :לוכב דרמ אוה .ןוילע ךרע תורפסבכ
 ןמ ,'החנמ ןברק' ורישב רבכ .ומצעב ןהו ותלוזב ןה ;שודיחה קרב בורמ
 ,רעסהו ןסרה תודוסי תא דיגנה אוה ,'הרוחש הפוח' ירישבש םימדקומה
 ותכילה תא :אנד תמדק ןמל תושונאה תא םיעינמה ,תונכפהמהו ת�ינומלתה
 תא אלמל ידכ תורודה תשרחמל ויבאכ םותרה ,ןומדקה ירצמה רכיאה לש םלתב
 רוגסיי תא עורקל תודרמה-ןב לש ונויסנ תאו ,"רוחיש תודשא ןוביריי ירבמא
 :וידי-ומב ולרוג תא עובקלו ,"טובחה לולסמה
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 ,םיליכ;!� ל�ג ,;ל ב $I אל !ב�;ב ךדז
 .ה�ן,א-ו.בז .f ו,ז תיק\אר f חל� רוב
�r:ץר.� י W טה;ל ל�ר ב;ט ל� !הדוב 
 !ך��;- ת W כ;� ה W ק� אל W ל�ר
 !טובס לול<;זגן ר;ג<;ז !הדוב W ץר.�-ת�
 !תודרמ-ן�ו טה;ל ל�ר ב;ט ל�

 ,ב $I ו ן;בר יג,א !ן;בר אלר ב $I אל
 !ת;ל· j גן ��;ק ,בןב-ירנ ?;7 � ךר;ד

 !לז�י:ניר ךרג;:�
 חג� ל $PI שוג י

 .ה�� רונ-יד-רז.::�ל םיקיז ת;צופ� ך;ת

 "תוינומלתייל זובה ךפה ,וכרד ףוס דעו 'החנמ וברק' םדקומה וריש ומל
 תויאורה-יטנאהו תויאורהה היתוביטחב ,שוטר תרישב יזכרמ ביטומטייל
 בע יתמב לע ךרוד ,טובחה לולסמב דרומה ,"םיליפנה לפניי לש ופוס תא .תחאכ
 ,שוטר ריבסה ךכ .יליצאו יגארט ףוסכ סופתל שי ,הבכ רונ-יד-רהנ לא חנוצו
 תסיפת חורב אוהש רבסה( םייאורהה ,יליפב לש םפוס תא י,קסנילש לע ותסמב
 םה ירה ,םהילע תצבורה הללקה םע ,םלפנב ףאיי :)השצינ לש "ןוילעה םדאהיי
 חלצי אל תויהל ושוריפ ןיא םיליפנה ןמ תויהל .םש ישנאו םירוביג תקזחב
 חוכ לש תינימש לעב י,הולא דוסי לעב םג תויהל ושוריפ ;דבלב הבהא-רוראו
 20 ."יהולא

 לש תינגרוב-יטנאה תינאישצינה םתסיפת תא םבמא םאת 'החבמ וברק'
 חסוב תולדג-תבשחמ םבלב וחפיטש ,הברדומה ירפוסמ םידחא לשו יקסנולש
 ,-1934 ב "יבמי"ה 'רתיב'ב םסרפתנש ,הז ריש ךא ,םזירוטופהו םזיבויסרפסקאה
 וכותב השעמל ליכה י,קסבולש לש והבחמל חפתסהל שוטר הסינ םרטב םיבש
 רבכ ד.ימתמו זאמ ןירפליה תיבב וחפוטש ,םייטסימרופנוקבו ב תונויער םתוא
 יכ ,ררושמה לש ותוחא ,וירפליה ירימ הבתכ ,-1930 מ 'םיבותכ'ב הרמאמב
.. נ םיבדרמה הלא ויה וידה אמלעמ אלש תויומדיי  וראשב םתסובתב ףא הלא ] .
 תדגאב םויה דע םיריהזמ םהו הירוטסיהה ימשב וריאהש םירואטמ ד,וה יטוע
.. נ םעה  הלעמ הלועה וייח ךרדב תוצרמב דעוצ ,םדא אוהו ,םיהולא ריחבו ] .
.. נ .תיאדווה הסובתה םוהת לא הפוסב לופנ ןעמל הלעמ  הלודגה תא אוה ] .
2 ."תאטח ןברק בירקה ,בלה-ר;ב תאו שפנה-לדוג תא ,שיא תונתמב  רישב 1
 םירועסה םירבדה תא וירפליה לאירוא קצי ,'החנמ וברק' ינאישציבה
 ,רואטמכ לפונה ,םיהולאה ריחב לש 'תאטחה ןברק' לע וללה םיימרופנוקנונהו
 .זורחהו רוטה תויבבתב

 "םיכומניי םירישב הנבכ,זה-תללכושמו תהבגומה הרישה תא םימיל רימהשכ
 רצקה רישב קהבומ יוטיב םלתב הכילהה ןמ ותדילסל ןתנ ,הנבכ,ז-ימורפו
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 קר אל אטבמ הז ריש '.עלצ' ץבוקה לש םייאורה-יטנאה וירישמ :סוס' ינוריאהו
 ;תולרוג יעבוק תורומתו םייוניש ינפמ "םדא לכיי לש ויתוששחמ שפנ-טאש
 תיעבטה הפיאשה לע ןיפנא-ריעזב הריטאס ונינפל ,רתוי יפיצפס ןפואב

 הכורכה ,תיטילופה הרומתה ינפמ ששחב היוטיב תא תאצומה ,"תוינומלתייל
 :"םיסוס"ה תפלחהב

 דך;מ�
 )ר�נ:לlהל( ה� (;ft נ: תגז Q ;ו

 ה.ל ,V כז�
 )לי(;!�ל( יק!קו:: תגז Q ;ו

 הך W ך ררוברו
 ףיל Q ג ה� 7

 )ל 7 �נ;:(
 ל�ר�ו::ר ףדc:זו;זנ: ת�

 ר W ;מנ:
 .ה:.זנ:

 המלשה ךותמ הרואכל י,ביטטידמ ןוטב רמאנ :שממ יריש' ךותמ :חצנ' רישבו
 תדמתמה התפיאשל דוגינב תדמועה ,הרופאה תואיצמה םע הרירמו תיטסקרס'

 /- דימת- / המ םושמ עירפמ הזויי :"תומלש ןימ וזיא" לא תולעתהל שפנה לש
 לכב /- הכו הכ ןיב- / איה תמייק אלה הרגשהו ] ... [ םימלתהו תורגשה לכל

.יחו םדאה שעיש לכב- / ץורע לכב- / םימלתה  החוכב ןיא הינוריאה וליפא "
 תויושע םייחה תוביסנש ,תישונא-לע תונוילעל תדמתמה הריתחה תא םילעהל

 .הרקעל אל ךא ,הילע ביעהל ילוא
 תונמאלו םייחל ותשיג יכ ,ןעטו שוטר רזח ,תקהבומ תינאישצינ הדמע ךותמ

 חרוא ןיאו י,נא רסומ ףיטמ אל .תחא אל ךל יתרמא רבכיי( ערלו בוטל רבעמ איה
 לא שבוכה רבגה תשיג ,ותרישב םג .) 22 ."תינורקע ער וילע ץורחאש םייח
 תאטבמ ,עונכה הבהוא לא תשבוכה השאה ,ןיפולחל ,וא ,תעצרנה השאה
 תידוהי-יטנאו תילרומ-� הכ םייח תייפוסוליפ .ערלו בוטל רבעמש םיכרע-םלוס
 "תוינווי"ה היתוביטח תוברל ,תירבעה תורפסב רומג שודיח התיה
 ."תוישונא"ו "תודהייי ן�ותב וגזימש ,)רואינשו יקסבוחינרשט( "תוילילא"הו
 ,האור הניאש( ערל בוט ןיב תולובג תמחות הניאש ,וזה תילרומ-�ה הדמענ ףא
 היוארו תילילש םייח תרות- תומילאבו תוירזכאב- ברחה תרותב ,לשמל
 שודיחה תשוחת הצוענ ,)םייתביסנה הירשקהב התוא תנחוב םא יכ י,וניגל
 .שוטר תעפוה תא התווילש ,תוירוקמהו

 ףרח ,וימודק ןיבל שוטר ןיב ינושה תא דדחלו ףיסוהל יואר וז הדוקנב
 יררושמ יכ ,הללכהה ךרד לע ,רמאיי .וללגב אקווד ילואו ,םהיניב המ-ןוימד
 רצמה ןמ תאצל םהל הריתמ הניאש ,תררוש הריבגבכ תודהיב ודרמ "תונווי"ה
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 הבורק וינפ לעמ שרגמה ,אג טרקוטסיראכ הילא שחכתה אוה וליאו ,בחרמה לא
 ידרומ :טוריפ רתיבו .הנינאה ותוולשמ ותוא הדירטמ התוחכונש ,הבולעו היינע
 ,תטלשו הקזח תיתוברת היווהבכ הלוגה תב תידוהיה תרוסמב וטעב רבעה
 ,שוטר ;הווקמה "רוא"ה תא םהמ הענמו םתוחתפתה לע המייאש ,תקנוחו הבורק
 היווה לש התשילפ דגנ רכס דימעה אוה :םינפבמ אלו ץוחבמ הב דרמ ,םתמועל
 ביצהש ,ילרגטניאהו םלשה ינויערה הנבי.זה תא הנכיסש ,ףנכ-תצוצקו הצוצר
 שודל התברהש ,םידומילה-תינכת ךרד ורוד-ינב ייחלו וייחל ורדח �ידה .ומצעל
 לש הדירטמה םתוחכונ תועצמאבו ,שרדמה-תיב ירישבו הרייעה תורפסב
 .םילדה םהיתורורצ םע םיקחרממ הצרא ועיגהש ,ןושל-יגליעו םיבולע םירגהמ

 ,הלוגה תב תידוהיה תרוסמכ ולצא התהוזש ,היווהה לש התשלוחו התובילע
 ,יבופונ.כ\ובה ילארשי-ץראה ריעצה תא אופא ועיתרהש ןה ,התררשו החוכ אלו
 וייח תא םיתכת לבלו ;שייבת לבל ,םיגייס הל ביצה וז היווהמ ותדילסבו
 ,הארנ וימדוק לש יאורהה דרמה אקווד .רבעה יגיסמ לוכיבכ םירוהטה ,םישדחה
 ותדמע תא ןייפ�ש תוריתסה-ךבס לומ הקצומו הרורב הדימעכ ,םינשה קחרממ
 הרובינ תיעמשמ-דחהו תיבקעה ותדמעב .שוטר לש ,האגהו החוטבה ,"תצרחנ"ה
 ימכ( ומצע תאנשו ומצע-ךרע תרכה :םידוגינ-ידוגינו םידוגינ לש תוצצורתה
 תאנשב ןכו ,"רדגה ירוחאמיי יוצמה ,רזהו ירכנה תבהאב הלוהמ ,)ידוהי דלונש
 םתא תוהדזהה ינפמשו ד,לונ םכותלש ,םידוהי םתוא אלא ויה אל "םירז"הו( םירז
 הלביקו ,תיטאמגודה ותדמע העבקנש עגרמ ,םלוא .)חורבל שקיב םלרוג םעו
 ףרח ,ךכו .קיספ וא תוא הב זיזהל היה רשפא-יא בוש ,רהצומה היוטיב תא
 .םירותיוו תורשפ אלבש ,תיתילונומ הדמעל הכפה איה ,תוימינפה היתוריתס

 "םיידילי"ה םיררושמל ןושארה רודה ןבכ- דחוימה ודמעממ האצותכ
 "תידילי"ה היווהה םע הרומגה ותוהדזה תא הענמ אל ץראב דלונ אלש הדבועה(

 ,)וז היווה ךותל "ושלפ"ש ,םירגהמהו םיטילפה ןמ ותדילס תא וא ,"בושיי"ה לש
- תינידמה הגהנהה רתכל הנושארבו שארב ףאשש ,הדומו ןטבמ ןכפהמכ םג ךא
 תיאמצע הדמע לע דיעהו ,וימדוק לשמ היה הנוש תירבעב ושומיש ףא
 יפל םירפוסיי םבורב ויהש ,וליג ינב ,הנרדומה יררושמ ןיב ןפוד-תאצויו
 תא ארב ,וטע-ירפ ןושל-ישודיח וירבדב ץבשל הברחש ,יקסנולש ."םעוצקמ
 ,העבת וירישל תינייפואה הידוזורפה .םייטאופ םיכרצ ךותמ רקיעב וישודיח
 ל.ד� ,ף�,כ1 ,סו;ן .f ,ןר .f ד,.קל ,לל� ,ר.ק�( םיילוגסה ןמ תורוצ לש יוביר ,לשמל
 םג .ותושרל דמעש םיירבעה םישרושה רחבמ ךותמ ןרז� יקסנולשו ,)המודכו
 יפל ,"קוה ד $I " שדיחש המ שדיח ,םימזיגולואנב םנמא הברח אלש ,ןמרתלא
 רציש רחאמו ,תללוכ ןושל תשיפת וזיא יפל אלו ,םייפיצפס םייטאופ םיכרצ
 םתוא תואיפקמו עבטה תוארמ תא תודכולה ,תואובב לש ןנגוסמ םלוע ותרישב
 ,"םייסואתפיי( יגוזה תרוצב ולשמ םילמ שדיח ,תלפכושמה םתופקתשהב
 ןכ אל .)המודכו "םייךאווציי ,"םייגיכסיי ,"םייסיריי ,"םייגינתיי ,"םיילסיי
 יפל .וירישל תומיאתמה םילמב ךרוצה ךותמ ויתולמ תא שדיח אל שוטר :שוטר
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 הנידמה ימוחתב ינכפהמ גולואידיא הנושארבו שארב היה אוה ,ותרכה בטימ

 הכלה שוטר םידקה ,ךכל יא .יזכרמ קוסיע ותרישב האר אל ןכלו ,הרבחהו

 תירבעל ותנבה-בטימל םיצוחנה ,םיללוכ םישודיח עיצה ,לוכ םודק :השעמל

 קרו ;תירוביצה ותביתכב םהל ףיטהו ,ויתונורקע תא שביג ךכ-רחא ;תשדחתמה

 ,"תוקרחמל"( ויריש לא םכרד תא הלא םישודיח ואצמ ,םש ריעז הפ ריעז
 םימוחתב םה ולש ןושלה ישודיח בור .)'וכו "ימותמותל" ,"םייתבכשיי
 תרותו הנידמה תרות ימוחתב ,הקיטסילנiהו קשנה ימוחתב- םייתורפס-ץוחה

- .תורפסה
 דעו םייטסיציטתסאה 'הרוחש הפוח' יריש ןמל ,שוטר לש תירילה ותריש

 לא םיבשה ,'ברח יריש'ו 'ךשוחב ינלוהה' טעמל( 'טרפ יריש'לו 'הרענ יריש'ל
 ,)תיריל הריש רדגב םבורב םניאשו ,'הרוחש הפוח' ינפלמש תינידמה הרישה
 ימוחתב ,םיינכפהמה ויתונויער תרדחהל יעצמאו ילכ ללכ-ךרדב ורובע התיה אל
 היגולואידיאה תוברל- הלא תונויער ,םלואו .תוברתה ימוחתבכ הרבחה
 יארקאב םשו הפ ,וננתסה- התורפסו תירבעה ןושלה ימוחתב ולש תינכפהמה
 .וז תישיא הרישל

 רוקמה תרוצב ירבע םשב ותריחב איה תירקמ אל ,ליעל רומאה לכ רואל
 רחאל- םויכ םגו ,ונימי-תב תירבעב רתויב הרידנ איה וז הרוצ .)שוטר(

 ןיא- יתבר העימט הב ועמטנו תירבעה לע ועיפשה "םיישו טריי ןונגס-ינייצש
 שי ארקמב .רוקמה תרוצב םיבר החפשמ-תומשו םייטרפ תומש אצמנב טעמכ
 ,ר;חנ ,;ןרח ,ר;צח ,ן;מח ,ן;מא( םיינענכ םבור ,הז לקשמב םידחא תומש םנמא
- ןפודה אצויו רידנה- הזה יטרקניסוידיאה םשה תריחבב ,םלוא 23 .)דועו ר;כע
יתפמו רז ,ירוקמ םרוג לש ותרדחה םושמ שי  יררושמ יכ רוכזל יואר( ע
 ינב וליפא ;םייזעולה םהיתומש לע ורמש ןיידע ,שוטר לש וליג-ינב ,הנרדומה
 ידגב וטעו ,"הלוגה ילכיי תא ולישהש ,תואמצעל קבאמה רוד ,רתוי ריעצה רודה
 תא שרפל בריס שוטר .)ךכ לכ םיזעונ םיירבע תומש םמצעל ושפיח אל ,יקאח
 תחאל המ-תודע .ףפור םהיניב רשקהש ,םינוש םיעמשמ המכ ליכמה ,ומש
 ריעצה לא. תיטמרגורפה האירקב הלולכ ,"שוטריי םשב תומולגה ,תונווכה
 / ,ירכנה לכ בלמ רק I\ / בבלו ןיע IJ ק�" :"ודהו תמא ףאוש"ה ,ןובנה ירבעה
.. נ .  תורוש ,'ךשוחב ינלוהה'( "םירתבל ץראה עלw ti / ץראה םע תא שי:r.נ; האוב ] 

 ;ן f! �ב שותנלו ץותנל שי ,שדחה לש ותאירב ךרוצלש ,ןימאה שוטר .) 351-336
 םיבר יניעב שרפתהל יושעש המ לא שחכתהלו בלה תא דיבכהל
 דיבכמ השורי לבס אלא וניא "שדחה ירבע"ה יבגלשו ,"תובא-תשרומ"כ
 .רתוימו

 חסונה תשיטנל םימיל ;איבהש ,עינמה ףא איה תוידעלבלו תוירוקמל ותהימכ
 רחאל ,הבורמ תוירלופופ ול הנקהש הז ד,חאכ שטולמהו ימלוגה ,"ישוטר"ה
 אל שוטר .שודיחה םעטמ וב היה אל בושו ,ריבכמל םינייקח דימעה הז חסונש
 תא לפכשל בריס וליפאו ,"תושמושמיי תורוצב שומישה תא תאשל היה לוכי

 



 דוהא היה אלש ,ילכרופ-אלו םורפ חסונ לא הנפ אוה .ולש 'הרוחש הפוח' יגשיה
 .תירבעה הרישב יטננוסידו רוכג שודיח תע התוא היהו ,וירקבכ בור לע
 ןוג יפאיי תויהל וליפא ןכוכ היה אל אוה ,וירקבככ םידחא לצא וטטוצש ,וירבדכ
 24 ."וכצע לש

 הקיטאופל היגןלואיריא ןיכ- שוטר רקח .ג
 רפסה תרתוכב רוחבל יתוא העינה תוירוקכה לאו רוקכה לא שוטר לש וסחי
 ןה תזכור הלש אפיסהשו ,רוקכה תרוצב לעופב תחתופה 'ףלאכ ליחתהל'
 הנושארה תואה לכס תא אשונה ,'ףלא' ונואטיבל ןהו שוטר לש ותויתישארבל
 ןויליגה חתפב שוטר ירבדל תזכור ףא וז תרתוכ. יזעולהו ירבעה תיבפלאה לש
 תשוחת לע םידיעכה םירבד- 25 "ףלאכ םיליחתכ ונחנאיי 'ףלא' לש ןושארה
 סכוע לע ,תולג תונש םייפלא ;וג ירוחאכ ךילשהש יכ לש הלקההו תויכיטפואה
 אוה ירפס .ןגוח ינב ,"םירבעיילו ול "רזו ירכניי אוהש ,"םבל בהז" לעו ןתוברת
 אל ףא ,ןיע-תכותש הצרעה לש הדכעכ אל ךא ,שוטר תרישב ךשכתכ ןיינע ירפ
 אוה רפסה תביתכ תא הווילש עינכה .םיכוכ תפשוח תויתרוקיב לש הדכעכ
 תיטאופה העפותה לש התעפוה תוביסנ תא ןיבהל ןוצר :תירקחכ תונרקס
 קיידכו יביטקייבוא חותינ החתנלו ,הינפ יובירב הראתל תוסנל ,וזה תידוחייה
 .רשפאה לככ

 הארשה תורוקכו םיכידקת הל שיש ןיבו "ןיאכ שייי הרצונ שוטר תרישש ןיב
 ,ןפוד-תאצוי הריש דיכעה הרבחכש רורב ,םלועה תורפסבו תירבעה תורפסב
 וא החסונ םרט וז תוידוחיי לש התוהכ .רתלאל הב תרכינ תידוחייה ודי תעיבטש
 ,םייניע-יריאכו םיבושח םהכ ,םייקלח תונויסנ םשו הפ ושענש םגה ,הראות
 היואר וז הריש .םינושה היבלשלו היגלפל ,שוטר תריצי לש יטאופה הרואיתל
 שיאה ,שוטרב ןיינעה ןכ םיגרוחה םילוקיש ךותכ םג תטרופכ תיטאופ הניחבל
 ותלחנ ןכז ךרואל הרתונ אל "תינענכ"ה תוגההו "תינענכ"ה הרישה :ותריציו

 רקיעב ,םיטעכ אל םינוגיפ 5! ררושכל וכק תורופס םינש ךות ;דבלב שוטר לש
 לש הבוציע לע םישיכחה תונשב ועיפשהש ,םינזרחהו םיאנוכזפה ברקכ
 תיכצע תוכרבתה לש תוכגכ ץראב וטלש םינש ןתואב( תילארשיה תוברתה
 ,הוואגל אשוכ ובשחנ םיילאקול תוהזו רכיה ינכיסו ,תירוקכ תילארשי תוברתב
 םג ,לעשו דעצ לכ לע "םיינענכיי םיריש ובתכ הלא םיאנוכזפ .)ץוחכו תיבכ
 םיתזבלו ,שוטר לש ויתורוש ירוחאכ תרתתסכה היגולואידיאה םע והדזיש ילבכ
 םתביתכ לע םג שוטר תריש העיפשה ,םשו הפ .ללכ התוא וריכיש ילבכ וליפא
 ,םיריעצה םירפ O כה רוד לע תאזכ רתוי ףאו ,היריעצ לעו הרישה יקיתו לש
 ,תונושו תובר םינפ םתריציב לביק "ינענכ"ה ןויערהש ,"תשקיי יפתתשכ
 ירוטסיה ףיקכ רקחכל ןיידע הניתככ וז העפות ףא .םהל םינווג-ינ;גש
 .יטסיליטסו

 רזוחה היאשונ רחבו,זו עונצה הפקיה תורכל ,שוטר תריש :תרוקיבל רשאבו
 ,וקלחנ וללה .םיטעכ אל םינשרפו םירקבכ התישארכ הילא הכשכ ,וכצע לע
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 תובוגתה ןה תוטעמ .םירומג םיללושלו םיבהלנ םידהואל ,ךרדה תישארב

 לכ תוללושמהו ,תמדקומ השיפת וזיא ירפ ןניאש ,שוטר תריש לע תונושארה

 תרוקיב לש םייפארגוילביבה םינותנה ."ינענכ"ה ןויערלו שוטרל תישיא העיגנ

 תמאב בל-םותב ןימאה ררושמהש ,םיסותימה דחא תא לקנב םיכירפמ שוטר

 תמדקומה הריציה תא ףיקהל ,וחילצה ףאו ,וסינ ויניבשושמ םידחא :וב המולגה

 סותימה לש ותוססבתהל טעמ אל םרת ומצע אוהו ,יודינו םרח לש הליהב

 אוה יכ ,רבע לכמ םיצירעמ ףקומ היהשכ םג ,וימי ףוס דע ענכושמ ותויהב(
 תורזל רבכמ הז וחילצה )תרופ 'יו רואל 'ד דחוימבו( שוטר ירקוח .)דחינו הדונמ

 תרוקיבה הרבע אל םלועמש רוריבב תוארהלו ,הז סותימ יבגל הלאש ינמיס
 .שוטר לש והשלכ רפס לע םרח-תקיתשב

 ןרפסמב ומד 'הרוחש הפוח' לע תונושארה תובוגתה יכ ,ןייצל יואר ,בגא
 רואל אציש ץ:וחב םיבכוכ' ןמרתלא לש וירפס רוכב תא �וילש הלאל ןביטבו
 ,ולש םירפסה-תאצוהבו הרומז " לש ותמזויב אוה םג ,ןכל םדוק םייתנשכ
 ינכפהמ היה ןמרתלא לש םירוכיבה-רפסש רחאמ '.תורפסל תורבחמ' תאצוה
 וזמ רתוי הבר תיתרוקיב תובהלתהל הכזיש היה יופצ ',הרוחש הפוח'מ תוחפ
 יפתתשמ דצמ תנגרואמ םינפ-תלבקל וכז םירפסה ינש :איה אלו ,שוטר הכז הלש
 לעב "רוביצ יסחי" לש "יתחפשמיי עסמ םגוח-ןבל וכרעש ',תורפסל תורבחמ'
 'ע רקבמה לש וידימ לוזלזו לוטיב ירבדל וכז םהינשו ,תלבגומ תובישח
 26 ."םהיטהל" תאו םיטסינרדומה תא בעיתש ,ינרמשה םעטה לעב ,ןוירג-ןב

 הפיצש ,ררושמה ןוצר תא ועיבשה אל םלועמ ומסרפתנש תובוגתה ,תמא
 רתוי ,שוטר ירקבמ :תמא וז ףאו .ןיננוצ לש ןותיק תחא אל לביקו ,תואושתל
 ןנונגס תולוגס תא ראתל וסינשמ רתויו ,תרחא וא וז הריצי םע ודדומתה.שמ
 והער םע שיא תחא אל ושתכתה ,םייביטקייבוא םיחנומב שוטר לש יודחייה
 ףא םיתעל ,תיתרבח-תיטילופ-תיתוברת העפותכו לולכמכ הריציה תסיפתב
 ינושאר םע הנמנ ומצע שוטר אקווד ירהו( תוילאוטסקט תויארל קקדזהל ילבמ
 חותינ הוחתינ ,תדדובה הריציב ודקמתהש ,"םיטי;נמרה"ה םינשרפה
 היה 27 .)יתרבח וא ירוטסיה יאידיא חותינל ףונמ הואשע אלו ,יתורפס-םינפ
 ותריצי לע ובתכנש ,םירבדה ןמ ןיעה-יולג שוטר לש ותבזכאל סיסב אופא
 תשוחת .הרקיע תא ודכל אלו ",הודקנל ביבסמיי תחא אל ובבותסהש םירבד
 תכרפומ אל ךא י,לוא תמזגומ ןכ םא התיה שוטר לש תכשמנו תכלוהה חופיקה
 .'רמגל

 ירפוס לא שדח ןונגסו השדח חור ותא איבה שוטרש ,המודמכ ומיכסי לוכה
 ,םייתצובק רכיה ינמיס טעמ אל וחתיפ וללה( 'םירוט'-'םיבותכ' ישנא ,הנרדומה
 ןויסינ השענ םרט ךא ;)רתלאל םהב הרכינ יסור-יתפרצה םזינרדומה תארשהש
 דועו .ויביכרמ תאו וינייפאמ תא דדובלו שודיחה תוהמ תא רידגהל יתטיש
 ובתכנ :ותריצי לעו שוטר לע הבתכנש ,הפנעה תורפסב תנמתסמ ההומת העפות
 םירמאמ ,םייניע-יריאמו םיבושח םהמ ,םירמאמ תואמו תורשע םנמא הילע
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 הריציה ףקיהל סחיב תכייוסכ היצרופורפסיד לש הדכעב וליפא דכוע םרפסכש
 איהש ,התוירוקכ תדיככ לידבהל( תיטנכסהו תינרוצה ,התובכרוכ תדיכלו
 " ,םלש רפס הכ דע הילע בתכנ םרט ךא ,)הדיכ-תכא לכ יפל ןפוד-תאצוי תכאב
 רואית םע תויתטישב דדוכתהל הסנכהו ,תיתורפס-םינפה אצוכה-תדוקנכ אצויה
 .הלש תידוחייה הקיטאופה

 םירמאמ רחבמ :שוטר ןתנוי' רואל ןד לש ורפס דצב- ןורחאה רושעב ,םנכא

 םירפוס לש םתריצי לע תרוקיבה יטוקלי תרדסב אציש ,) 1983 ( 'ותריצי לט
 העירי-יבחר רקחכ-ירפס הככו הככ רוא ואר ,לזרב ללה תכירעבש םיירבע
 הללוחכ ,)ןירפליה לאירוא( שוטר ןתנוי לעו "תינענכ"ה העונתה לע ןיינע-יברו

 ורפס ,) 1984 ( 'ינטנכ דט ירכטמ' טיבש בקעי ןוירוטסיהה לש ורפס :העונתה לש
 ילגנאה ורפס ,) 1986 ( '?שרוק ץרא וא ימואל תיב' דנוכאיד 'ד זכי'ג רקוחה לש
 ץרג תירונ לש הרפס ;) 1987 ( 'השרחה תירבטה המואה' טיבש בקעי לש
 'היגולואיריאו תורפכ- תינטבכה הצובקה' )החותפה הטיסרבינואל היפתושו(

 ,םלואו .) 1989 ( 'וריב טטו חלש' תרופ עשוהי ןחרזכה לש ורפסו ) 1987 (
 םייחהו תוברתה רקחב םיקסועה לשו םינוירוטסיה לש םטע-ירפ הלא םירוביח
 םייגולואידיא םיאשונ לע בר שגד ,וילאכ ןבוכו יעבט ןפואב ,וכש- םייתורפסה
 םתוא םג .שוטר לש הביתכה תונכאב תעגל וטעיכו הנידכו הרבח יניינע לע
 םהיתונויער דצכ בור-יפ-לע ונחבנ ,הראהל םהירקחכב וכזש ,םידדוב םיריש
 לש יטאופה הד� . ררושכה לש וייח תונחתל האובב םתויה דצכ וא םיעלבוכה
 לעו שוטר לע םירפסה ללש ךותב חפוקכ ,רבד לש וכוכיסב ,אצי שוטר תריצי
 .אלכל הז רפס שקבכ הז ללחו ,"תינענכ"ה העונתה

 :ונהיכתהל ד,חא דצכ ,ךירצ שוטר לש הקיטאופה לע רפס לש ונורסח תדבוע
 םויכ ול םינקכה םה-םה ,תידוחייה תילאוטסקטה םתכקר לע ,שוטר לש ויריש
 קוחירב ,םיעכשנ הכותכ םיבר םיקלחש ,תיטילופה ותוגה אלו ,םה- חצנ-ייח
 ףאש ,יבש דצכ .ונברק לטבו ונכז רבעש ,ירטנצסקא זוירוקכ ,הת�והתה תריזכ
 וכצע תא האר ףאו ,ינידכ תועד-הגוה ,"ירבע ןכפהכיי תויהל ויכי לכ שוטר
 תא הארו ,ררושכה רתכ לא ויניע תא שוטר אשנ אל ,תובר םינש ךשכב .הזככ
 רזח תרתחכל וידידי ינפל ד.בלב אוצכ-תעלו יארקאבש ררושככ רהצוכב וכצע
 תוביוחכ לש שיא םא יכ ,תינידכה תוגהה יכוחתב ןבבוח אוה ןיאש ,שיגדהו
 הניחבכ תובבוחב ינא רפוכו ,עבט יפל בבוח ינא ןיאיי( הקוכע תיעוצקכ
.. נ םויב תועש 24 לש םדא ינא .תינורקע .  ותביתכ לע ;"עבק לכע לש ןיינע והז ] 
 אצוי 28 .)דבלב ביבחת- "הנ�חיי איה יכ ,תאז תכועל ,שיגדהו רזח תיטויפה
 לש יטויפה ולעופלו יתוגהה ולעופל שוטר ירקוח ונתנש תויצרופורפהש ,אופא
- תירבעה תורפסה ירקוח לש םנובער תא עיבשהל ידכ ןהב ןיא םא םג- שוטר
 ."ררושכ ה תנווכיי םע דחא הנקב תוחפל תולוע

 חותינב אלו ,שוטר לש הקיטאופה רואיתב זכרתהל יתרחב ,ןכ-יפ-לע-ףא
 רקחב םויכ םילבוקכה םישגדההו תויכררייהה יוניש ךותכ ,ולש היגולואידיאה
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 םיחותינ םיצבושמ רפסבש תורמל .םהיפ לע םתכיפה ךותמ אל םא םג ,שוטר
 םירקבמ"ה לש "הרוהט"ה םתדמעמ יתקחרתה ,םיטעמ אל םיילאוטסקט
 תוזח רמגומה רישב תוארל וגהנש ,םימיה רבכמ לש ) new critics ( "םישדחה
 הדותמ ןיעדויב ימצע לע יתלטנ .וביבסמש "םלוע"ה לא ונממ וגרח אלו ,לוכה
 לש ות�והתה ךילהת רחא ראשה ןיב תבקועה ,רתוי תיטסילארולפו החותפ
 תא הלביקש ,החנה ךותמ תאזו ,םיבחרה וירשקהב וצבשל תלדתשמו ,טסקטה
 יניעל םויכ םישורפה םינותנה לכמו שוטר לע יפארגויבה רקחמה ןמ הקוזיח
 ןיב ,הריציל םייחה ןיב תחכומו הרורב היצאלר.וק רבדב. ,םירקוחה
 ףא ,ךכל יא .הרישב ףיקעה וא רישיה היוטיב ןיבל תרהצומה היגולואידיאה
 רחא םג( שוטר לש "הירר.כ\יל היפארגויב"ה רחא ,םשו הפ ,בוקעל יתיסינ
 תורפס לע ררושמה לש ויתויואטבתהב רישי יוטיב ואצמ אלש ,היקרפמ סידחא
 הארשההו העפשהה תורוקמ רחא תוקחתהלו ,)טרפב ולש ותורפס לעו ללכב
 ,תוקהבומ תויתורפס-ץוח תויארמ יתרזנתה אל ףא תובורק םיתעל .סייאדווה
 .הכותב תוכושח תוניפ תולגמו הריציה תא תוריאמ הלאש יאנתב

 ,רוערע-תנעט הנורחאל העמשנ ,הריציל םייחה ןיב היצאלךוקה תדוקנב
 לש הז בלשב 29 .הרצוימ תוחפ תית ילונומו רתוי "המכחיי הריציה התיה היפלו
 .הכירפהל ךשמהב הסני ףאו ,וזכ החנהמ אצוי וניא ירוביח :תאז קר רמוא ןוידה
 עיקשה אלו ,"ועוצקמ יפל" ררושמ תרותב ומצע תא שוטר האר אל ,רוכזכ
 וייח רחא ללכ-ךרדב וררגנש ,סי יתורפסה ויכלהמ ןונכתב הריצי-יצמאמ
 ,סייאורה םירישב ופקתשה תויאורה תופוקת :םהמ ועבנו ,םייתורפס-ץוחה
 .סייטסקרסו סיינקפס ,סייאורה-יטנא םירישב ופקתשה ךודכדו לפש לש תופוקת
 ,"ירבע ןכפהמיי ייח ,וייח תא שוטר הנב תחא אל :ןוכנה אוה ךפהה סג ,סלואו
 ותואנק ךותמ ,םיטעמ אל הריצי-יצמאמ שידקה וז הריציל ףאו ,תונמא תרי'ציכ
 חבזמ לע ןוצרמ םלשל וילעש סמ סה סייטסינודהה-סייריזנה וייחש הנומאל
 סיישיאה וייחב סייטסארד סיכפהמל ופפח ותרישב םייטסארד םיכפהמ .הכפהמה
 תוחתפתה לש וק ללכ-ךרדב רנינ אל הלא סיכפהמב .סואל ךותב טרפכ וייחבו
 לכ .וצמתנש סימדוק סיכלהמל תינוציק הבוגת םיווהמ סה ,ךפיהל ;לולכש לשו
 סאמ ,וילע המייא הרגשה תנכסשכו ,אטוז הכפהמ תניחבב היה ותרישב ךלהמ
 תא המאת וז תינכפהמ תוינוציק ד.גנכש בטוקה לא הנפו ,רוגשבו טובחב שוטר
 בטוק ןיב דימת סה סג ולטלטיהש ,וייח יכלהמב בושו בוש האטבתהו ,ויפוא
 לולסמ אל יכ ,הארנ ךשמהב ."הוושמה וקיי לא ורתח אל סלועמו ,בטוקל
 תקסופ-יתלב תלטוטמ תעונת אלא ,ונינפל תיטאופ תוחתפתה לש יראיניל
 .תוינוציקל תוינוציקמ

 קסועה ישימחה קרפב( ךשמהב וטרופיש תורחא תוביסמו הלא תוביסמ
 סייחה תאו תיתורפסה הריציה תא שרפל הטונ ירוביח ,)תרוקיבה תרוקיבב
 אלו ,סידגונמו סיינוציק סיביכרממ רוזשה ד,חא לולסמכ סייתורפס-ץוחה
 סינותנב סג האור אוה ,ךכיפל .סישגפנ סניאש ,סיליבקמו םידרפנ םילולסמכ
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 ,תוריהז ידעצ תטיקנ בגא ,תויטאופ תוחנה סוסיבל תירשפא הי$!ר םייפארגויבה
 רואית לע םנכא ססובכ ירוביח רקיע .הרבסל הדבוע ןיבש לובגה עלביי לבל
 הריש לש הדכעככ םלעתכ אוה ןיא ךא ,ותריש חותינ לעו שוטר לש הקיטאופה
 תראוכו הרישה תא הריאכה ,שוטר לש תיתוברתה היישעה ללכ ךותב וז
 . ידדהא התרזעב

 םישכתשכו ,אפוג הריציב םידקכתכ רפסה יקרפ בורש תורכל ,תאז ףאו
 ןויד םג וב לולכ ,םיילאר�יר� עקר ירכוחבכ םייתורפס-ץוחה םירכוחב
 ריהבהל הסנכ )"שרושכ רוקעל תעיי( ישיכחה קרפב ןוידה .תרוקיבה תרוקיבב
 בר ןכז הזכ יתעדל תויורש ךא ,שוטר תרוקיבב תולבוקכה ,תודחא דוסי-תוחנה
 דחא יתרוקיב ןוידכ אררג-בגא רבועה ,םיוסכ יגולודותמ לשכ ךותכ לפרעב
 .והנשכל

 םניאש ,השולשל תודוהל ינוצרב ,רפסל אובכ ןיעכ םג שכשכה ,הז קרפ ףוסב
 תרוקיבב םיביתנ ותעשב ץרפש ,ןוסלנצק ןועדג םיכיה רבכשכ ירוכל :וניניב
 ןכ .וידיכלת תא הקיבדה ,סוכלופהו היישעה טהלב הרכינש ,ותובהלתהו ,שוטר
 םסקל הנושארל יתעדוותה התיבבש ,רודרי עבש-תב יתדידיל יתדות הנותנ
 ןיכינב יכרוע-ידידיל תדחויכ הדותו .םרשפלו היתודוסל "תינענכ"ה הרישה
 ,שוטר לש "תינענכ"ה ותרות תונורקעכ הככב תדחויכה וכרדב קבדש ,זוכת
 .הרשפ ללכל םלועל עיגכ היה אל ילואש ,ךשכתכ חוכיו עטק תע םרטב ותוכשו

 :תווטח
 'סע ,ז"כשת ןסיב ,ה 'גוח ,ינכוי :ספדב . 1966 רגסגובג 11 םויג 'לארשי לוק'ג רודשש ןויארב

 'סע ,) 1982 ( ושטר :גוש ספדב ."ללכ יתעפשוה אל םירשיסג תיזעולה הרישהס" : 24-22
208-205 . 

 . 20 'סע , 1972 יאסג 18 ,)טובשה רבר( רבר :האר 2
 . 33-27 'סע ,) 1984 ( טיגש '. 3
 חסלפה תורפסב תיליעה תצוגק" : 75-74 'סע ,) 1988 ( דקש הארו . 173 " 169 'סע ,) 1989 ( תרופ 4

 תא דיסעהש אוה הז םיכרע םלוע .תיד·א תירוגיזה חצוגק וליאו ,תיגרע הירגד תלבתס ] ... [
 ."הלוכ העובחה תא ידסעהש םשכ ,)ריסאו שוטר( תיבעבכה הרישה

 .ודעו 137 , 96 , 36 'סע ,) 1989 ( תרופ : 73 'סע ,) 1974 ( טיגש 5
 םויס םע זא ועסב ,חויתובסא תויטב וליגש םהיביבס הלא דחויסג ,םיבר םיילארשי-ץרא םיריעצ 6

 עסב הגש ,הבש התואב ררוגתהש ,ןסרתלא ןתב .סיראפב םלתשהל היסבסיגכ םהיודסיל"קוח
 ,זא ארק ,סיראפ תונולסבש םילדג וזסג םייח וליג-ןגו ודידי םע ,) 1929 ( סיראפל הבושארל שוטר
 לודגה טאסרופבו ותבוכתסב הסודסכ שסישש ,יטסינרודסה 'רר.טיל ל� 1 נ'ה תא תועיבקב ,ותודעל
 תוחפ יפיצפס היה שוטר. יקסנולשו ןסנייטש לש 'םיבותכ'ל תפוסו הסגוד- יסוי ןותיע לשכ, ולש
 אירג יבא הזל ףסוב" : 1938 לירפאכ 14 םויג ,סיראפב היינשה ותוהשס גתכ וסאל .ו·בתכסב
 .) 19 'סע ,סיבחבמ( "םירסאס בתוכו תיתפרצה תונותיעה ןס דסול ] ... [ םלשו

 הצוגקה לש הינואסב- 'תורפסל תורבחס'לו 'םירוט'ל וירישס חלש ,רחוי רחואס בלשג 7
 ךרוצה ךותס דסונ 'םירוס' תעה"בתכ .םידחא םיילבוסרפ םייוביש םייתניב הרבעש ,תיטסינרודסה

 ךותמ דסונ 'תורפסל תורבחס' תעה"בתכ .ןסבייטש לש וחוגיהנמב ודרמל וירבח לשו יקסנולש לש
 'נ ,הרומז " ךרועה( '''אפס ירפוס ןיגל )םירחאו גרגלדוג האל ,יקסנולש( ם"פמ ירפוס ןיב גוליפה

 .)ודעו יפלח 'א ,ןסרתלא
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 תנווכ תא ההיזש ,רטא ימ ז:ראהי תכרעמל ודידי תרעהל הבוגתב . 214-213 ימע ,) 1989 ( תרופ 8
 ."ןיבה אל הרומז- תוניבה התא :רמאו קוחשביי שוטר ביגה רישה

 75. ימע ,) 1983 ( רואל 9
1 ( חספ 10  . 13 ימע ,) 1982

 וירישב םודקה חרזמה ןמ תופסונ תויוברת לא םג הנפ שוטר :קודו . 85 ימע ,) 1974 ( טיבש יי האר 11
 .)יחרואיב תוידאמונה תויוברתה לא :החנמ ןברקיב תירצמה תוברתה לא( םינושארה

 , 254-230 ימע ,) 1983 ( רואל יד לש ורפס ךותב סנוכ רמאמה .) 1978 ( יקחצי יי לש ושוריפל הוושה 12
 :) 269 ימע ,םש( "הב 1 חכ הריש" ןויארב שוטר לש וירבד םג הארו . 250-246 ימע דחוימב הארו

 היצנציליל ודבכ לש סחי ותוא ללגב ותוא םימסרפמ תרותשעו לעב לע ריש לשמל בתוכ ינא םא"
 םירשכ ךכ לכ אל םירבד ובתכ רואינשו יקסבוחינרשט םגש ךכ לע םיכמתסמ ] ... [ יהקיטאופ

 ינא ,תילכתב רחא םואל אוה ץראב םקש המש ,םיודהי אל ונחנאש רמוא ינאשכ  םהירבוד
 ."-- ךורע ןיאל הלודג תודגנתהב לקתנ

 ץרחנהו יאודוה חוסינה ןיב קד לבח לע רפוסה לש וכוליהל בל םישל יאדכ .ליעל 1 הרעה האר 13
 הרימאה תא תגייסמ "םירשימב" הלמה( קיודמהו ריהזה חוסינה ןיבל )"ללכ יתעפשוה אל"(
 .)תעדומ-יתלבו הפיקע העפשה תורשפא ללכמ האיצומ הניאו ,תצרחנה

 • 24-23 ימע ,םיכתכמ ; 1938 יאמב 15 םוימ וירוהל תרגיא 14

,השלכ "תיתורפס הייפונכייל ךייתשה אל םלועמ יכ ריהצהו רזח שוטר 15  ונממ הענמנ םג ךכ םושמו י
 1 הרעהב רכזנה ןויארב ,לשמל ,האר( וירישל בסהל התיה הלוכי וזכ "הייפונכ"ש בלה-תמושת
 .)ליעל

 .)ש"ז- ילש השגדהה( 35 ימע ,םיכתכמ , 1938 רבמטפסב 5 םוימ תרגיא 16
 ימ" :אשנתמה ויפואב ויחא לש ותודידב תא הלת ןנרוא יע ,תאז תמועל .ליעל 1 הרעה האר 17

 .) 283 ימע ,] 1989 [ תרופ( "דדוב השענ אוהש רבתסמ םירחא םאז-ינב לעמ ומצע תא דימעמש
 רוביגכ שוטר" ויתובקעבו ;) 1989 ,טיבש( "תוברת רוביגל היה הודנמה ינענכה ררושמה" :האר 18

 .) 1990 ,ןורימ( "תוברת
 . 22 יעה 429 ימע ,סש ןכו ; 210 ימע ,) 1989 ( תרופ האר 19
 .) 47-24 ימע , 195 � ויתס ,ה יבוח ,תשק הנושארל ספדנ( "יקסנולש יאל יםיליפנה רעשיב ארקמיי 20

 תודמע יכ ןאכ ןיוצי . 104-103 ימע דחוימב הארו ; 108-83 ימע ,) 21982 ( שוטר ךותב סנוכ
 ירוברבי ורמאמב ,ץיבורוה יי תוכז ןהילע מדיל .יקסנולש לש וגוחב תולבוקמ ויה תוינאישצינ
 . 1 ימע ,) 1929 ראוניב 17 ( ט"פרת טבשב יו ,)חיק( חי ,תישילש הנש ,םיכותכ :תויתיבל עבה

 . 3 ימע ,) 1930 ינויב 19 ( ץ"רת ןוויסב ג"כ ,)אפק( אל ,תיעיבר הנש ,סיכותכ. 21
 . 272 ימע ,סיכתכמ ,ןתוד הליג ותבוהאל תרגיאב 22
 םשה ."ןונח באז" םשב ,שוטר לש ויחא ,ןיר יבצ םתח םייטסיצילבופה וירמאממ םידחא לע 23

,נענכ ךלמ לש םש אוה :ישוטר" םשה לש ולקשמב רוזגה ,"ן;נח"  תישמחה האמה ףוסב ןגראש י
 לש בהזה קוש תא ססבלו תושדח תובשומ דסייל ותילכתש ,תוניפס םישיש ןב עסמ ס"הנפל
 .הז אשונב יל ותרעה לע רימא ןרהאל יתודת .) 76 ימע ,שוטר םוגרתב ןאדיימ-רוה האר( וגתרק

 .) 1990 ( ןורימ יד ,חוסינ ותואב ,ויתובקעבו ; 29 ימע ,) 1983 ( רואל יד 24
 יוטיבה תא בביח שוטר '.ףלאי תעה-בתכ לש ןושארה ןויליגה תא תחתופה הרהצהה תרתוכ 25

 .) 107 ימע ,סיכתכמ ,לשמל ,האר( םיימוימוי ףא ,םיבר םירשקהב וב שמתשהו :יףלאמ ליחתהל"
 לע ; 461 ימע ,)ש"ת ,ביבא-לת( ףסאמ :יםיריש- ןמרתלא ןתנ" ןוי רג-ןב יע לש ורמאמ האר 26

 . 26 יעה 423 , 165 ,) 1989 ( תרופ האר ,שוטר יריש תא ןוירג-ןב יע לש ותרוקיב
 היואר הריצי תנתינ יתעדל ... " :שוטר ןעט :ייקסנולש .אל יםיליפנה רעשיב ארקמ" ורמאמב 27

 תשקבמ איה התואש ,התלע הכותמש היווחל עז ,המצע ךותמ הנושארבו-שארב שרפתהל המשל
 .) 108-83 ימע ,] 1982 [ שוטר ךותב סנוכ( 47-46 ימע ,) 1959 ויתס( ה יבוח ,תשק האר ".רדסמל
 ודע יםינזאמיל חלשנ ,והודילוהש תוביסנבו תוביסב אלו טסקטב דקמתמה ,הז ילטפירטנצ רמאמ
 תונשרפב אופא לחה שוטר .תובר םינש ךשמל זנגנו ,ספודה אל ךא , 1941 תנשב
 ןיידעש ןמזבו ,תורפסל םיגוחב תלבוקמ הנילפיצסיד הכפה וזש ינפל םינש תילאוטסקט-םינפ
 .המר דיב רבוחלו רנזולק לש תיטסיפארגויבה םתטיש הטלש

 לע וירבדל ; 59 ימע ,סיכתכמ , 1940 רבמטפסב 18 םוימ ,ןרטש )"ריאי"( םהרבאל וירבד הוושה 28
,נבבוח קוסיעכ- "הב 1 ח"כ הרישה  ורפס ךותב סנוכמה ,הרפש יש םע-1971 מ ןויארב( ירקיע אל י
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 'מע ,סיבת כמ( 1967 ראונימ וורו ח-רוג הידעל ובתכמ :סג האר .) 269 'מע ,] 1983 [ רואל 'ד לש
 ובומ ותואב ררושמ ללכו ללכ ינא ויא לבא ] ... [ עבש ליגמ לחה םיריש בתוכ םנמא יבא" :) 301

 לש הרוצ וא )יבוה( הב 1 ח קר איה יליבשב הרישה- ינא ] ... [ ,לשמל ,וו ירוטסי ה התאש
 איצוהל( תנו 1 כמ היישע םוש אל טעמכו ,ץמאמו הדיקש בור הל יתשדקה אל ימימש ,תוקרפתה

 .")'ברח יריש'ו 'דשוחב יכלוהה' תא המ תדימב
 ,אוה שוטר לש לודגה וודחיי היפל .) 11989 ( דז לש ורמאמב הנושארל העמשנ וז הנעט 29

 ,רענתה ררושמה וליאו ,ררושמה תא וינפלמ שריג ובש יטילופה תועדה-הגוה וא יאקיטילופהש
 הדהאהו הברקה לע הקיטגולופא טעמ אל הב שיש ,וז הנעט .יאקיטילופה ומ ותושיגרבו יתנובתב
 וורימ 'ד לש ורמאמב ,ומודקמ רתוי ינוציקו m חמ ,רתוי בחרנ יוטיב הלביק ,"ינמי"ה שוטרל
) 1990 (. 
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 ינש קרפ
 רקפהה ימ דוא

 תיטנמיר·יסאלקה תירכטה הרישל תישחכתה

 ,תידוהיה הרוזפה לש הילודגב הל�דגו ןוזח תוארל לכות אל בושו
 הינבר לע ,הידיגנו הימכח לע ,השעמה ילודגבו חורה ילודגב
- ותוא ריתהל רשפא-יא תודהיה לש תורודה ךבס ] ... נ היליכשמו
 .ךותחל קר רשפא ותוא

 ) 1943 ',ירבעה רעונה לא בתכ'(

 טלקח ףכב טלקכש ררושמ .א
 ,'סירוט'-'סיבותכ' יררושמ ברקב שוטר לש תיאמצעה ותדמעו ותוירוקמ
 לא דחוימה וסחיב סג ןיוטיב תא ואצמ ,ןושאר קרפב רובידה תא ונבחרה הילעש
 שוטר תא ןייפאל ןתינ ,תירוטסיהה הביטקפסרפה ןורתימ :קילאיב לאו גיילי
 תא וא גיילי תא וא קילאיב תא ףקת אלש ,סייטסינרוזמה סיררושמה ןיבמ דיחיכ
 "ןיכי"ה- קילאיבו גיילי דגנ הפקתנ,ז :וניניעב לק רבדה אהי לאו ד.חי סג סהינש
 לש קהבומ ןמיסכ ו':נמזב הבשחנ- השדחה תירבעה "הקיסאלק"ה לש "זעוב"הו
 הומת יוליגכ שרפתהל התיה הלולע הנממ תוענמיהו ,הנרדומה יגוחל תוכייתשה
 בטימכ לדתשה ריעצה שוטר ,ןכאו ו.המוקמב הניאש תירנויצקאיר תונרמש לש
 תא אטיב ללכ-ךרדבו ,הז יתייעב אשונב "תוימשריי תורהצהמ קמחתהל ותלוכי
 .תירישה היישעה תועצמאב ןיפיקעב וסחי

 תכשמתמהו הצימאה ותקיז תא ריתסהל שוטרל ול ויה תוחפל תוביס שולש
 ,ןתובישח תדימ יפל אל ןאכ ןתוא הנמנ .השדחה תירבעה תורפסה לש היאיש לא
 תא דהא אלש ,"ימואלה הנחמהיי לא ותוכייתשה )א( :שוטר ייחב ןמוקמ יפל אלא
 שרפתנש ,'סכדי רצוקב בוש סכיתיאר' רבחמ 2 ,"רבעשל ררושמהיי ,קילאיב
 'ןדריה' תכירעמ ותשירפ רחאל- ותפיאש )ב( ;יטסינויזיוור-יטנא רישכ רוביצב
 ועבתש ,קילאיבו גיילי יללוש ,סיינכפהמה הנרדומה ירפוס תצובקב בלתשהל-
 ,"תינענכ"ה ותוגה )ג( ;סיידיימ ת�כייתשהו ת�הדזה ינמיס הצובקה ירבחמ
 רעונה לע התעפשהב התארו ,הלוגה תב תירבעה תורפסה לא הקיז לכ הללשש
 .קיזמו קינחמ ,רז סרוג ירבעה
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 םהב הלגי ד,חאכ םירחואכהו םיכדקוכה ,שוטר ירישל ןזוא הרוכה ,תאז לכבו
 ףרח שחומב טסקטב ורתונש ,קילאיבו ג"לי לש םתריש תובקע תא עיתפכב
 ינש לא ותקיזב האר וליאכ ,םשורה ררועתכ םיתעל .שוטשטה תונויסנ
 תניחב ,ןיעכ הכילעהל חרכהש ,הרוסא םיבהא-תשרפ ןיעכ וללה םיררושכה
 ."וקתכי םיבונג םיכיי

 אלא ,תויוטבחתהו םיטבל לש שיא היה אל שוטר :ינשרד תרכוא וז תוגהנתה
 ושרדיהב ,תאז םע .םייניב ינוג אלל ,םיקצוכ תונורקעו תוצרחנ תועד לעב םדא
 השדחה תירבעה הרישה לש היקנע ינש יפלכ תבייחכ הדכע עובקל וניבל וניב
 תא גווסל וילע היה הכוש ,וכצעל ביצהש םיללכה יפל .עלקה-ףכב עלקנש הכוד
 ןושלב תידוהי תורפסיי הירוגטקה תחת קילאיב לשו גיילי לש םתריצי
 קילאיב בתכש םירופסה םירישב( ירבעה רעונה ןכ הקיחרהל תוסנלו ,"תירבעה
 תללוכה ותיכדת תא תונשל ידכ היה אל ,"תידרפסיי הייגהב ,לארשי-ץראב
 :םיקצוכה ויתונורקעל םאתהב שוטר גהנ אל ,וז הדוקנב .)"תולגה ררושכ"כ
 ;"תינענכ" היצכרופסנרט ורבעש ,םייאקילאיב םיביטוכ ותריציב עיכטה אוה
 םינש ,הדכתהבו תונדקשב קילאיב לשכ תודחא תוריצי לש ןשוריפב קסע אוה
 קינעהש םגה ,וחקל יעכושלו וידיכלתל ןליחנה וליפא אוה ;םינש יבג לע
 םירסכל ירכגל שחכתהו ,תידוהי-יטנא "תינענכיי תונשרפ הלא תוריציל
 3 .ליבקכב ןהכ םילועה םיינויצה-םייכואלה

 לש הכ-דוסי קילאיבו ג"לי יפלכ שוטר לש וז הדכעב תוהזל ילוא רשפא
 םירשעה תונש לש הנרדוכה יררושכ ,רוכאכ :"ארבתסכ אכפיאיי לשו הסרתה
 רבעה ייוליגב םתכחלכ סוסיבל קילאיב ןיבל גיילי ןיב תודפ וכש אל םישולשהו
 יגוח רובע וכליג קילאיבו גיילי .לעשו דעצ לכ לע םהינש תא ופקתו ,"םישבע"ה
 קלסל שי ותואשו ד,ורכל שי ובש ,יטנכור-יסאלקה רבעה תא "םיריעצ"ה
 ותפוקתב קילאיב ד,ועו תאז .םיינכפהכו םיננער םייטאופ םיכרע לש םכשב
 רובע םליג הפ�על םירתכ רוטע ןקדזכ חור-שיא תרותב ,תיביבא-לתה
 תנשודכה תונגרובה לש היכרע תא םג םיטסינרדוכה "םיריעצ"ה
 תונויער לש םכשב לסחל ושקיב םתואש ,"תיללכ תינויצ"ה ,תירנויצקאירהו
 תא ףקתש ,וירבח לככ ינוציקה ,ןכפהכה שוטר אקווד ,הנהו .םיינשדח םייתרבח
 ירבעה םעה לש חורל הרזה ,תיטנוולר-יא הריציכ תולגה-תב תירבעה תורפסה
 םשו הפ םכע להינ וליפאו ,קילאיב תאו גיילי תא ויכיכ רוכאכ ףקת אל ,שדחה
 .םייוכסו םייולג םיגולאיד

 דסכן,זב תיכרופנוקנונה ותטיעב תוכזב הייחדכ וא הפקתהכ "ל�יניי גיילי םא
 יעבט ןפואב דע�כ היה קילאיב ירה ,תיכואל הכוק-תופיקזל ותפטה תוכזבו יתדה
 תונונכהה לשו "שרדכה תיב ירישיי לש םרבחככ .שוטר לש וידיכ תונערופל
 הארש( ינכפהכ-יטנאה םעה-דחא לש וצירעככ ,םיינויצ-םייכואלה
 "סוניכ"ה ןויער לש וילעבכו )םלועה תודהיל "ינחור זכרכיי לארשי-ץראב
 .שוטר לש תרוקיבהו געלה יצחל הרטכ שכיש �ל רבדה היה ןבוכ ךא ,ינרכשה
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 לכ תשיטנ לע הפ לכב ץילמהש הנרדומה ירפוס ןיבמ דיחיה ,שוטר אקווד :בושו
 ןויער לש רומגה וכופיה אוהש ,ןויער- הלוגה ירפ ימואלה רבעה לש חורה יסכנ
 קילאיב תא בבחל הסינש ימכ ,ילסקודרפ ןפואב ,הלגתה יאקילאיבה "סוניכ"ה
 .ותריציב תומלענ םינפ יוליג ךות ,תורפסהיידמול לע

 לש םיריעצה וידידי םג .קילאיב תא ופקת יקסנולש ישנא קר אל ירהו
 ,םיפקותה ןיב ויה- יריאמה 'או גרבנירג צ"א- ותיבייאבו "ימואלה ררושמהיי
 חסונה ןמ וקחרתהו ,"לאמש"ה הנחמ לא זא וכייתשה אלש תורמל תאזו
 וללה ."יקסנולש תלוכסאיי לש ,השעמל ירבעיוסורהו ,הכלהל יטילופומסוקה
 םוש לע ןיב- םירשננ,זבו םירמאמב ,םירישב- בושו בוש קילאיב תא ופקת
 םוסחמ םהירבדל םשש ,ךכ םוש לע ןיבו ,ןמציו לש "הגלבה"ה תוינידמב ודודיצ
 לכ .חתפתהל תורשפאו היחמיבחרמ םמצעל םישקבמה ,םיריעצ תוחוכ ינפב
 ,םשורה ררועתמ ןכא ,אובל הששוב וזשמו ,הפקתמל אופא ורשכוה םיאנתה
 תברסמה ,תיביטאקובורפהו תיאמצעה תיטאופה ותדמע תא שוטר אטיב ךכש
 םירפוס לש הצובק ךותב וליפא .תויפיצל םאתהב לועפלו םלתב תכלל
 הדמע לע רומשל שוטר רכיב ,וידגנתמו דסמנ,זה יחדינ ,םיינכפהמ
 .םיגירח לש תכ ךותב גירח תניחב ,תיטסילאודיווידניא

 לש היקנע לא ותיינפב- שוטר לש הז ודעצב תוארל ןיא ,יתכרעהל ,םלוא
 םזימרופנוקנונ לש יוליג- םיריעצה םיררושמה לש םשפנייאונש ,רבעה תריש
 תצובק לש "תימשר"ה תוינידמב תישיא הדירמ לע קרו ךא דיעמה ,אמלעב
 ,םייאדו חור יסכנ שי יכ ,ול הרוה ימינפ וצ ,הארנה לככ .'םירוט'י'םיבותכ'

 עירכהש אוה הז וצו ,תינויער תוביקעייא ריחמב וליפא רתוול ןיא םהילעש
 רכג תמדא לע הבתכנש תירבעה תורפסה יכ ,ןעסו רזחש תורמל .לוכה תולככ
 הקיז- ןלהל הארנש יפכ- ותרישב הלגמ שוטר ,ימדקא רקחמל אלא ןוכסת אל
 .השדחה תירבעה הרישה לש היאיש לא ,הצימאו הרע ,תחכומ

 גייליל תערומ-יתלב חקיז .ב
 יאדווב המסק ,תירבעה הרובגה תריש לש הייוליג רתימ רתוי ףא ,גיילי תריש
 לשבו הנממ הלועה ידסמנ,זייטנאה יטנטילימה רסמה לשב רקיעב תאזו ,שוטרל
 טולשלו ,הילע יופכה לרוגב דורמל המואב תוקחודה ,תוירוטמרופרה היתומגמ
 הארשהירוקמו תפומ ,םתסה ןמ ,ול השמיש וז הריש ,ןכ לע רתי .עורזה חוכב וב
 לכ- הל היינש ןיאש תודחב הרטמל עלוקה ,קיודמה יריטאסה הנונגס לשב םג
 עשעתשמה ,יגייליה ר�ננמל i2 ה ד,ועו תאז .הפולש ברח וא ןונש ץח הלמ
 ונורכזב בטיה המודמכ תרחנ אוה ףא ,םינו�גמ היגולומיט� יעושעשב ויתורטמל
 תחא אל ונגפוהש( םיגלפומ םייגולוליפ םירושיכ לעב אוה ףא היהש ימ לש
 ירישב "ינא"ה לש ותדמע םג .)םיארוקה ןיבמ םיניבמה ץמוק ןעמל ,וירישב
 הררוע- ויתועד לע ףדרנו הדונמ ,ידסמנ,זייטנא ררושמ לש ותאובב- גיילי
 .תוהדזהו הברק תשוחת שוטרב יאדווב
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 ,יופצכ ,תובורק םיתזנל רכינ גיילי לש םייטסיציסאלקה ויריש לש םכושיר
 לש תכדקוכה תיאורהה ותריצי תא תונייפאכה ,תויגיגחה תוינונכהה תוביטחב
 רישה לש וכידקת ,'הרות' סותאפה יוור ןונכהה יונב ,לשכל ,ךכ ,שוטר
 תרישב הז ףוריצ ,"לארשי ףיי:ינס W " עדונה ףוריצה לע ,'אטח לע' "ינונאק"ה
 הריכאל זכור והירה ,עשוה רפסב יארקכה ורוקכל זכור אוהשכ רתוי ,שוטר
 לע רסוכ םעל הפיטכה ,'תוירא ינ W ןיב' הכאופה ןכ הכישרכהו הזעה תיגייליה
 הכאופה תא עודיכ רביחש גיילי תובקעב ,שוטר ,ברחב זוחאל וכצע דכיל אלש
 יגיהנכ לא הנופ 4 ןורייב לש 'לארשי תוניגנכ' תעפשה תחת ולש תעדונה
 ייח לש תודרטה ןכ םכצע םירטופה ,"יול ינביי לע תווצל השירדב הכואה
. ,ב לארשי לכ תךוקזיי :םהינתכ לע ברח רוזאל ,הכחלכה תווצכ לככו השעכה .  [ 
 ,)אבה קרפב רתי טוריפב ןודיי הז ריש( "הרושבו ברח או,v / :יול ןב לכ הוףצ

 םג ,גיילי לש וכושיר רכינ דבלכ םיכדקוכה םייטילופה םירישב אל ,םלואו
 םיעקובו םילוע ,זרוחכה טספינכה תותובעכ לוכיבכ שוטר ררחתשנש רחאל
 ,ןיטולחל םייופצ יתלב םירשקהבו ,םילשבה "םיינונאק"ה םירישב גיילי ירוט
 אלש הארנה לככ ,'עלצ' ץבוקה ירישב ינשה ,'הקעצ' רישה הלעכ ,לשכל ך,כ
 יכואלה ורישב גיילי לש תועדונה החיתפה תורוש תא ,ןווכתכב אלשו עד�כב
 לכש דכחכ ינבויי ברע ינב ןיב הננאש הבישי ובשיש ןויצ ילוג לע 'םי תולוצכב'

 םתוכצע הקירפא יעלס לעיי יכ דע חור לכל ם�שרג ,"הנ;ןהכ ולצא אל דכחכ
 םיבר ןושאר ףוגב- אבוכ שוטר לש ורישב ,"םכד וזה היזאבו / וקרפתה
 דרוי הדכחכ לכש תעבוטה הינאה לרוג ראותכו ,תסרדנה הכואה לש הרבז
 :ןויכטל

 ם�כ: ת K ,ע r ו,ז ף�רקז ב.לנ;:
. ,ב ,�נגי.ע דגזי'גז ל f הל�צכ;ז� ךיל�ג .  [ 
 םינרכ: ם��כ: ך;ת ל� עד�ג ד�

 �נ $I ם�
 הקזי.ל�ל על,כ! על� ל� ט�כrג ;א

 דנ;ןו:זגז ל�ך
 �נ�י�

 ,זורחהו סוכתירה תולבגככ ישפוחה ,יטסילכיניכ-ידלשה ,יטסינרדוכה בוציעה
 ,תעצקוהכהו תיטסיציסאלקה ,תיגייליה הריכאה לש הכשור תא םנכא שטשטכ
 השקה תוזחה :הכילעהלו הלטבל וחוכב ןיא ךא ,תיתשתו רוקכ שוטרל השכישש
 חורב איה )"דכחכ לכיי ןדבאו עלס עלצ לא השקה הטבחה( "עלציי ירישב
 ותקעצ-ותקעז םג םא יכ ,סיה תקעז קר הנניא הקעזה ,גיילי לש ותחכות-ורואית
 ,םייניע-יולג איבנכ ,הערה אוב תא לילעב תוזחל לוכיה ,חיכוכה ררושכה לש
 ,"ןוסאיי םג ושוריפ "עלציי( ןוסאה דעב רוצעיש רבד תושעל לוכי וניא ךא
 ליבקכה רישה םג ,)שוטר לש ינשה ורפס תרתוכ לש היעכשככ דחא והז ,עודיכו
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 תססובתמה "בקעי תעלותיי לש הלרוג תא ראתמ ,'הקעצ' רחאל אבה- 'דוש'-
 יפלכ םישק םירבד םתעשב וחיטהש ,קילאיבו גיילי חסונב םייסמו ,הנמדמב
 תיגייליה החכותה ,"םלוע יעמ וכעמי / הוואג לגרב םיסג םיהולאיי :אימש
 תיטסיאיתילופ ,"תינענכיי היצמרופסנרט ,ןבומכ ,ןאכ הרבע תיאקילאיבהו
 ,)םיבר ןושלב ,"םיסג םיהולאיי( דוחייה-תנומאל דוגינ תילכת תדגונמה ,החורב

 ינש לש םתקיז איה גיילי תרישל שוטר לש תיעבטה ותכישמל תפסונ הביס
 לש הייוליג ראשו דודיחה ,םתכנ,זה לא ותייטנ בקע ,לשמה לא םיררושמה
 המגמ ילעב םילשמ םוגרתל םג שוטר הנפ ,תסי�גמהו הנונשה הביתכה
 ףא( תובהלנ תויתרוקיב תובוגתל וכז וימוגרתו ,ותעשב גייליכ ,תיטקאדיד
 ,"הדונמ"ה ררושמה תימדתמ שוטר תא זיזהל ןחוכב היה אל הלא תובוגת
 לשמה לא שוטר לש ותיינפ תא ,)הפוס דעו וכרד תישארמ חפיט התואש
 תרוסמיי תובקעבו גיילי תובקעב הכילהכ ,ראשה ןיב ,ןיבהל שי יטסיציסאלקה
 עבמה-תנונשו תינתלכשה- תירבעה תורפסה תב ) the line of wit ( "ודדיחה
 רופיסיי לש הווסמב םעיקוהו ,ונמז יעגפ תא 'הדוהי ילשמ'ב גיילי ףקיש ,עודיכ(
 לא רחואמב רשטר בש ,לשמה לא ותיינפ םע ,רחא דצמ 5 ,)אמויד יניינעמ "טושפ
 לאיחי ,ויבא לע םיצרענה םישיאה דחא ,אבא-תיב לש םייגוגאדפה ויכרע
 רפוסה לש וסיג ,ןודרוג ל"ש ררושמה היה ,ירבעה םידליה-ןג יצולחמ ,ןירפליה
 ךוניחב הלודגה הכפהמה תא רשיב 'ןטק םלוע' םידליל ונותיעש ,רודגיבא-ןב
 המ ןמז דבע ףא ןירפליה לאיחי ,האמה הנפנ,ז תונשב הללוחתהש ,ירבעה
 לש וימוגרת ,עודי ךוניח שיא ףא היהש ,ן"נתה ןשרפו ררושמה לש ותציחמב
 יתפרצה םילשמה-רבחמ לע ןמכיפ,י לש ורמאמ תיוולב ,ןיטנופאל ילשמל גיילש
 וילשמ תא םגרתל ואובב שוטר ינפל המודמכ םה ףא ודמע ,ז"יה האמה ןב
 ,ןיטנופאל לש ןכותהו הרוצה יללכושמ

 תינרדומ הסריגכ אורקל ןתינ ,לשמל ,'גתמ'ו 'הרואמ' םימואתה םירישה תא
 ןיטנופאל ילשמ יפ-לע םתעשב ורבוחש ,גיילי לש םידבועמה וילשממ המכל
 ,)דועו 'םקנתמה סוסה' ,'ובכורו סוס' ןוגכ( ל"זח ילשמ יפ-לע ןכו בולירקו

 רמ ןוחכיפ ךותמש ,תינוריא החכות לש יוטיב םה שוטר לש הלא ויריש
 ,םיבאזה-םד תחיתרל ץק המש ובלכ שאר לע ןודאה לש ודי תפיטל :רהרוהמו

- לשמנהו ,וירנ,ז-תרעסל ץק םש ,סוסה ראווצ לע םשומה ,גתמה ;בלכב עפעפש
 ,וילאמ הלועו רורב- ןסרהו לועה תלבק םע ,תינכפהמה חורה ךוש רבדב
 ןולדיחהו תונקירה תשוחת תא המומזכ ףקשמ הלא םירישבש חורה-ךולה
 ,הנידמה םוק םע ,תורתחמה ימחולמ םיבר הפקתש םשכ ,שוטר תא הפקתש
 לג ךותב וספדנ הלא םיריש( הל ולחייש ךרדב אל ךא ,הרטמה הגשוהש רחאל
 וסנוכשו , 1954-1953 םינשב 'ץראה'ב רשטר םסרפש ,הנבנ,ז-ימורפ םיריש לש
 עיתפמ ודגיב הלש יתריציה ףטשב התוויהש םיריש תביטח ;'עלצ' ץבוקב
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-1948 םינשב ררושמה לש ותקיתשל 194 1  הבהאה ירישל- תישפוחה התרוצבו , 
-1952 םינשה ןיב ררושמה בתכש ,םיללכושמה  6 ,)'דמחוי'ב םסוניכ םשל 1949

 תובקעב שוטר תריש לע רבעש ךפהמה יכ ,אופא חיכומ 'עלצ' ץבוקב ןויע
 תרישל תינכפהמ סותאפ תרישמ- םייטמוארט םיימואלו םיישיא םיעוריא
 ,תרחואמ הבישב םג ,ראשה ןיב ,היה ךורכ- "תיטסיטיפן"ו תינוריא סותאב
 ד.וחה תנונש ,תיגייליה הריטאסה לא ,הארנה לככ תעדומ-יתלב

 קילאיב ניי M ל "תיננtנביי הריזנצ .כ
 םושיר םהבש תומוקמ םתואב אקוודו ,שוטר ירישב עדונ קילאיב לש ומושיר םג
 יתולג-ידוהי "םע רישיי לש ויתובקע םירכינ ,לשמל ,ךכ ,לוכמ תוחפ יופצ הז
 ,'רכ' ילילא-ומכה רישה ךותב ,'לקדיח רהנו תרפ רהנ ןיב' קילאיב לש ורישכ
 רימה ,וילאמ ןבומו יעבט ןפואב ,'הרוחש הפוח' ץבוקבש ןוירפהו קשחה ירישמ
 תירולבה לעב "דש"ה רוחבה לאו בהזה רופיצ לא תשגרנה היינפה תא שוטר
 ןמ ועפשוהש ,םיידיי םע-ירישמ קילאיב לאש םתואש םיביטומ( אטאטמה-לקמך
 תלא ,תרותשעל הניחת-היינפב )הפוריא-חרזמ לש היגולונומדה ןמו היגולותימה
 :תינענכה ןוירפה

 , J! חי� איה י� ,עד� ,ן 1::
 ,קיח� ר;Jj r � םי�ן�ן
 J! ב! חג! יד;דר
 ,קירו ,ךז תיו;כ:ר

 ,י�עו ,תי W �י:י י�,אנ
 ,ר�� די:י� י W אדר
 ,י�ח ,י�ח ,תר. r hזע יו;:
 ןרי:י 7i יד;ן א;ב�ח

 םיביטומ ריתעו ינוגסס ,ינרבדו ךורא ,ילטנמיטנס-ומכו ימוק-יגארט ריש םוקמב
 ,יטסילמינימו יטפיל� רדוק ריש ונינפל ,יאקילאיבה "םעה ריש"כ ,םיירולקלופ
 ןוימד לש םיבר םידדצ םג שי ,ינושה ףרח ,שרופמה לע וב בר יתדיחה דוסיהש
 קשחהו הבהאה ירישל שוטר לש היורכה ונזוא לע םידיעמה ,םירישה ינש ןיב
 לש וא הרענ לש תשאונה התניחת הלולכ םירישה ינשב :"תולגה ררושמיי לש
 םייניע-ןוילכב ך ,ךדו לד תיבב הדודב הריתוהו ,אובל ששוב הדודש ,המלע
 ןוט םירבדל הנקמה( יא�;רט רטמרט.כ!ב םיבותכה ,םיגולונומה ינשב ,ואובל
 תע הל העיגהש המצע לע תרבודה הדיעמ 8 ,)תונטשפ לשו תוטשפ לש יממע
 הסנמ םיגולונומה ינשב ,בזכא תועמדב לבוט וא היתחת ףרשנ רכהו ,םידוד
 הלואגה ימעפ תא שיחהל ידכ םייגאמ תוחוכ ליעפהל שואיי ךותמ תרבודה
 ךותמש הלאשב םימייתסמ םירישה ינש ,הילא אוביש הבוהאב קוחדלו
 ,לחוימה בוהאה לש ואוב דעומ רבדב חור-רצוק
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 הנויפדב הילעפ הלישפה ,היידוהי הרענ איה קילאיב לש ורישב הרוביגה
 תנבל תחתפויי( תצרופה התוינשוח תא הלגפו ,םירוסיאו םיגייס יניפ הרופה
 תיאפק הרוביג קפס איה שוטר לש 'רכ' תרוביג .)"ירכ הליל ידפ ףרשנ / ירשב
 חותפלו םיד;ד ררועל םיאד�דה לש יגאפה םחוכב הנל לכב הניפאפה ,רצי-תזע
 לא וחפתסנש ,םודקה חרזפה תונב ,האל לש וא לחר לש ןתופדב הרוביג( תורקע
 רסופל הקיז לכ תללושפה ,שדחתפה ירבעה םעה תב הרענ קפס ,)םירבזנה
 ויפוא .תובכע לכ אלב היתוקושתלו הייוואפל רורד תנתונה הרענ ;יתולג-ידוהיה
 היהש ,ירבע-ידוהיה לדופה עקר לע טלוב רישה לש ,ינשדח-יאפקה ,"ינענכ"ה
 תוכרעפ וב תושגנתפו ד,נ�רפו דנ�עפ יאקילאיבה רישה :הארשה-רוקפ ול
 הפוח קרש תעדויה( הפיפתו הרשכ לארשי תב לש םיכרעה-תכרעפ- תורתוס
 רפכ-תרענ לש םיכרעה-תכרעפו )תויטוראה היתולאשפל הלואג ואיבי ןישודיקו
 העוש הניא ,"םייוג"ה ןיב תכשופפה התבישי בקעש ,תירצייו תינשוח
 הניתפפ הניא איה( תיתרוספה תידוהיה הרבחה לש תוינרפשה היתופכ סופל
 אשניהל הווקפו ,ןכדשה תרזעל וא ,םיגוויז גווזפה ,םיפורפב בשויה לש ותרזעל
 תפועל ,שוטר לש וריש .)תירצי תינפוג הכישפ ךותפש ,הבהא יאושינ רתלאל
 ,םייפוס-ןיא םידוהדה ,תויפינפ תוריתס וב ןיא ,יתילונופו יטסילפיניפ ,תאז
 .הקושתו האנק ךותפש תיביססבוא רצי-תלאשן,ז ולוכ לכו ,תויובכרופו תויוקד
 לשב אקווד ילואו- רותייו טושיק לכ םהב ןיאש ,"ותולד"ו ורוציק ףרח ךא
 .תיביסנטניאו הבר תישגרה ותפצ!(- הלא תונוכת

 בטיה-יונבה רישב םג הארשה-רוקפ שוטרל התיה קילאיב לש הבהאה תריש
 ת� תכלוה' יאקילאיבה הדרפה-רישב ופכ- ובש ,'דפחוי' רוזחפה ךותפ ,'בקע'

 ורתונש םינורחאה תובקעה לע ,ותבזע ותבוהאש ,רבגה קפרתפ- 'יפזנפ
 :ורדחב

 י� $TI ה�ך!(
 ןד.ל!(�ן,ז דה ב;שקן,ז
W א;ב� אר 

 י�י .v ה�ך!(
 ןדר� די � ל� ת;ע י;זן,ז

I$ הפ י� דג 

 תאו; �� ?1 ן,ז ר W ,אל
 .ת�כ: י;ז�לכ:

 רחבמ ךותמו ףתושמה אשונה ךותמ קר אל הז רישב הלגתפ קילאיבל הקיזה
 ןולח ,הבוהאה לש הלע�פ דה ,לילכ החמנ םרטש בקעה דינ :ףתושמה םיביטומה
 לש ובוריס ,םיקחרמל הבוהאה לש תימואתפה התכילה ,תומולחה רורצ ,רדחה
 יכרדפ אקווד דחוימ ןפואב הלגתמ הקיזה .'וכו ןדבאה םע םילשהל בהואה
 דחוימב ,שוטרל תינייפואה הקיטאופה .וללה םיביטומל שוטר קינעהש ,בוציעה
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 תא םג ללוכה ,ידמחויי ץבוקה יריש בור( הנבנ,זה-יללכושמו םילוקשה וירישב
 םידחא לש- ינילקרטהו יפוריאה- יננר�אה סות�ה תא הרימה ,)יהרוחש הפוחי

 רסחו יתוברת-םדקה י,ארפה יטבשה סות�ב תיביבא-לתה הנרדומה יררושממ
,כל יא .תובכעה - תורישיו תויולג ,תונצחומ ןה הלא םירישב תורימאה ך
 הניחבמ תועוסש וא תויטנלוויבמא אל ךא ,תילולימ הניחבמ ילוא תופעוצמ
 אלל- הקושת איה הקושתה ,בצע אוה בצעה ,חבש אוה חבשה :תישגר
 תא םיבצעמ ,תאז תמועל ,קילאיב יריש .שפנ-יפורפר וא םיסוסיה ,םייניב-ינוג
 י,כודקניס-ימינוטמ בוציע- 9 ירפ ימו יתרפאה יי וניחבהש יפכ- תואיצמה
 אוהש וביט הזכ זמורמ בוציע .ללכה לע ועויסב זמרל ידכ ידדצה טרפב שמתשמה
 הל ןיאש ,םינוניג תריתע ,תינילקרט תוברת לש רכיה ןמיס ,ףיקעו ןרדעמ בוציע
 .שגרהו רציה זע טבשה ןב לש ת�טובהו ת�רישיה םע רבד

 ינייפוא ונניא קילאיב יריש בטימ לש זמורמה ימינוטמה בוציעה :ןכ יכ הנה
 רישב עיתפמב וליאכ הב הלגתמ אוה ךא ,שוטר לש תירציה "תינענכ"ה ותרישל
 :םלענה ךביתנלי קילאיב לש וריש תארשהב בתכנ הז רישש םושמ תאזו :בקעי

 הדרפה-רישבכ- הלוע הבוהאה רכ� .םיימינוטמ םירבעמבו תוכודקניסב הברמה
 ך;לעננ,ז דה :םייאליטרע םידירש-ידירשו המומע לוק-תב עויסב- יאקילאיבה
 בהואה לש ורדח-דברממ החמנ םרטש ,הלגר בקע עבטנ,ז ןכו ודבאש הכרי דינו
 ידה םג :וחמנ םרטש תובקע הז הדרפ-רישב הריתוה הדבל הבוהאה אל .שוטנה
 .וב םיעובט ורתונ קילאיב לש וריש

 הלאב הלא קילאיבו גיילי ידה םילברעתמ הבש ,רתויב תניינעמה המגודה
 "תיאובנ"ה המאופה- יךשוחב ינ;:לוההי לש וז איה ,תחא השקנ,זל םיכפוהו
 "המורפיי הביתכ לש םינש הרשע-שמחכ רחאל ,רזח הבש- שוטר לש הלודגה
 ינצינ תא ונייפ�ש ,סותאפהו רדהה לא ,תיאורך;-יטנאו תירוביד ,תינוריאו
 תא שוטר ראית ,וז תיזוידנרג המאופב .ל"צאב רבח ותויה ימימ ,ותביתכ
 ידכ םהייח תא בירקהל םינכומ ויהש ,ורוד-ינב לשו ולש תיתימה היפארגויבה
 ןעוט ,םירשכ םיעצמאה לכ ,הרטמה ןעמל .םדקמש התראפת תא המואל ריזחהל
 / לוק םר.א חוכב ןכ לע / העוס ךלא ןכ לע רשאיי :תרתחמה לא דריש רבודה
 אופא ןכומ םרחומהו דדובה רוביגה ."םירתסמב בקע ףושא / שחנ ומכ רפע ךחול
 :םעה בל תא לוכה תולככ ועיניו י,רפ ואשי ויצמאמש דבלבו ,ןברק לכל

 ןל� ן W חכ� א;ב $I ן W חכ�
 .ה g �ך ינ,זק! ן W חכ�

.. [ יל�ג ירן;ניג/ ןג;כ�ב . [ 
 ה:.זנ: ןגזנ: םןני:: ל�ו
- ה� K ;מ f םאן;נ Q ש i רך

 ,)"הס�י ומש ךשחבו ךלי ךשחבו אב לבהב יכיי( לפגה לע תלהק תרמימ
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 ךשחביי( 'דוי לש וצוק' תיגייליה הכאופה לש תכסרופכה התחיתפב ולגלגתנש
 ירתיכ ןנוכאויי( תרחא תיגיילי הריכא םע ןאכ תלברעתכ ,)"יכלת ךשחבו תאב
 .תודדוב םילובישכ םעה תא ראתכה ,'םירשי תכרב' וריש ךותכ ,)"לבנה
 ורישב ,קילאיב נ"ח לש סותאפה תוי�ור ויתורוש ןאכל ורשקנ תיביטאיצוסא
 ,הרעננ ,הכקה לחלחתתו/ ,םילבשב ךיו חור רועג םאתפיי :'הדשב' יכואלה
 לש תוכישרכהו תולודגה היתוריכא לא רחואכב אופא רזח שוטר ."השערנ
 םיעטהל ואובב ,קילאיבו גיילי תריש לא ,תיטנכור-יסאלקה תיכואלה הרישה
 .ויכדוק לשכ יוניש תילכת םנכא םינושה ,םייכואלה ויתונורקע תא

.. 

 ,קילאיבל וסחי אשונב תויבכופ תויואטבתהכו תורהצהכ ענכנ שוטר ,רוכאכ
 .ןיפיקע-יכרדב וסחי לע הדיעכ תיא קילאיב ה תונשרפה םוחתב ותוליעפ קרו
 םע דחיב שוטרכ "התבגנ"ש ,הדיחיו תחא החוכש תואטבתה הז ללככ תאצוי
 קילאיב והכיי ותרתוכש ,יאנותיע לאשכל הבושתב ,םירחא םירפוס רסירתכ
1 ."יליבשב 0  יוליג לככ וב קכחתהו ,ןירשיכב שוטר הנע אל הז לאשכב םג ךא 
 תונשרפב התברה שוטר תבושת ,לאשכה תרתוככ שקבתכל דוגינב .ישיא
 תריצי ןיאש חיכוהל ידכ תאזו ,קילאיב לש ותריש תוחתפתהב םיכילהת חותינבו
 :תחא השקנ;ן היושע קילאיב

.. נ וייחב עתפב הקתתשנ ותריש יכ קילאיב ינשרפ ברקב לבוקכ  יד ] .
 ןיאש חכוויהל ידכ ,םבתכיה ןכז יפל םירודסה ויריש רפס תא חותפל
 לש ותריש התנתשנ 'שאה תליגכ' ירחאש אוה ןוכנה .ןוכנ רבדה
 הלגתכ .תירוביצה ותריש לש הייפוא הנתשנ דוחייב .קילאיב
 . ירוביצה "םתאייל ררושכה לש "ינא"ה ןיב תכתוח הנחבה תכלוהו
 תא בותכל דוע ףיסוה אל אוה :רחא רואב וכצעל הלגתנ וככ ררושכה
 ערק ותואב וכצע ןיבל וניב עירכה וככ ."םייכואל" םייורקה םירישה
 ןכש .הפוריא-חרזכ תודהי לש םייניבה רוד ,ורוד תא ןייצש בלבש
 ררושכ"כ הריהכה ותולבקתה םצעו ,ורוד ררושכ קפס ילב קילאיב
 לש וז הריהכ תולבקתה, ןכא .ךכ לע הדיעכ- רוביצ חילשכ ,,,יכואל
 .ררושכה הדעב םליש הברה ,ותעשב קילאיב

 תיכואלה הרישה ןכ העיתר שוטר שח קפס אלל ,יולגב ךכ לע זירכה אל םא םג
 תא ףידעהו ,םיקהבוכו םייולג םיינויצה הירסכש ,קילאיב לש תכדקוכה
 הרישה תא וא ,םייכואל םירסככ לוכיבכ תלרטונכה ,ולש דיחיה-תריש
 החכותב הזכרתהו יבויחה ינויצה רסכה ןכ הקחרתהש ,תרחואכה תירוביצה
 ,םלואו .)"'םיברקע םילכ' םא יכ רוביצה לא ויפב ןיא בוש 'שאה תליגכ' ירחאיי(
 .ארוקה תונקסכל התוא ריתומו ,ללכ שרפמ אוה ןיא תישיאה ותדמע תא
 ויריש דגנ ותדכע תרהבהל שוטר רחבש ,המגודה איה תניינעכ
 :קילאיב לש םיינויצה-םיימואלה
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 לש יגולואידיאה ןעטמה לש תטעומה העפשהל ידמל תקהבומ המגוד
 םצעבש ,'הדשב' היורקה הריציה שמשל הלוכי ,ותריש לע קילאיב
 לא בוטה ןמ תכלוהו תדרוי הרד(;ז ,םיריש לש הרד(;ז םא יכ ,ריש הניא
 ,תינויצ הניחבמ תכלוהו הלוע הרד(;ז ,תיריש הניחבמ בוט תוחפה
 היוטיב תא האצמ קילאיב לש תישיאה היעבה ,"ימואל רישיי תרותב
 דילייי ,אוה ,'שאה תליגמ' ולש םירישה-רישב רתויב םלשה
 למסו ,ייוגה ותודלי רפכ תמדא לא ךשמנ ,תידוהי-אלה "ןורמוש
 ,היוג הנודמ תומד איה ושפנ תומלשו ישיאה ורשא תופיאש בטימל
 די וילע םשש ,הדוהימ ןקזה אוה ,ושפנ ןואכיד ,ולש חורה ייח למס
 ן.לי ודועב

 םיטרפ םתוא ךוניחה-תכרעמ המילעה וליאכ ,ותנעט לע ןאכ רזח שוטר
 הפידעהו י,מואלה ררושמה תנומתל םימיאתמ םניאש ,קילאיב לש םייפארגויב
 ינויצ שרד-רמוחכ םא יכ יתייווח רמוחכ אל םידימלתל ויריש תא שיגהל
 ,)"ירבעה רעונה ברקב הריש םעטו הרישל שוח לכ ךכב םיתיחשמ םיאצמנויי(
 לוועה לדחיש הלאשמב םייס אוה ,םייטאמוטפמיסהו םיניינעמה ,הלא וירבד תא
 היהש ומכ קילאיב תא תוארל" וז העשב רתומ יכ ,וידמוללו ררושמל םרגנש
 ,"תמאב

 קילאיב ןיב ,גייליל גיילי ןיב דירפהל חילצהש ימכ שוטר הלגתה ,לוכה תולככ
 אוה ;ולש ירוטרה סמועה תא אל ךא ,גיילי לש ויתועד תא בהא אוה :קילאיבל
 קקותשמה ,"רדגה ירוחאמ"ש רחאה דצה לא ךשמנה קילאיב תא לבקל היה לוכי
 תונונמהה לש קילאיב תא אל ךא ,המדאה דשלמ תקתונמ הניאש הרזה תבהא לא
 השדחה תירבעה תורפסה לש היקנעש ררבתמ ,שרדמה-תיב יריש לשו םיינויצה
 הנחבה ךרע אוה :יאנת לכב ןהל דוגסל שיש ,"תושודק תורפיי ורובע ויה אל
 תורוש ןיבל קילאיבו גיילי תריציב תושגרמו תוקזח תורוש ןיב תיכרע-תיטופיש
 ,ודיד יבגל תורתוימ ויה תונורחאהו ,ומעטל תוינקעצ וא תושלח

 שוטר ךרע ןן,ללה 'ע תאמ 'םירופאה םילייחה רבד' לע ותרוקיבב ,רוכזכ
 רישה לש יטסארד רוציקב וחוכ תא ןיגפה אוה :ןיינעמ יטקאדיד ליגרת
 לש ויתולממ הלמ הנשיש ילבמ דבלב העירג בגא תאזו ,רקיעה לע ותדמעהבו
 הזע התיה הלבקתנש האצותה ,ולשמ תחא הלמ ול ףיסויש ילבמו רישה
 דוס" תא ,ריעצה רודה ןב י,לארשי-ץראה והער תא דמיל שוטר ,המישרמו
- תויביטקפא רתיב םמצע םירבד םתוא רמול ןתינ דציכ ודמיל אוה ,"םוצמצה
 ןיא ,רתוימ ילולימ סמוע אללו םינשד םייביסןל tt םינעטמ אלל ,שגר יפדוע אלל
 ,קילאיבו גיילי תריציב םימוד םיליגרתו תונויסנ ךרע שוטוש ,ענמנה ןמ הז
 ומכ י,תולג-יתרייע י,דוהי "םע-רישיי ,לשמל ,האריי דציכ תעדל תונרקס ךותנו
 לע ,'בקע'ו 'רכ' םירישה ,"תינענכיי הזופרומאטמ רובעיש רחאל 'תרפ רהנ ןיב'
 תריש לש םוצמצ-םינפל-םוצמצב הזכ "דויטאיי ןיעכ םיעמשנו םיארנ ,םינפ לכ
 ,תיאקילאיבה הבהאה
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 רואיבש 'ז לט ןםר·תרםח הפקת� . ר
 ןמלז ,"קילאיב רוד" ןב םע שוטר לש ויסחי תכסמ איה רתוי תלתפנו הכובס
 התמצןנ םצעש ,הזע האנשל הנכו תיעבט הכישממ הכפהש םיסחי תכסמ ,רואינש
 ותוחכונ .תשדחתמה ותריצי ינפמו רואינש ינפמ שוטר לש ברה וששח לע הדיעמ
 שוטרל המסק איה ד,חא דצמ :יאנכע שחנכ שוטר ביבס הכרכנ רואינש לש
 םרוקמש םיעקשממ הרוהט ,"הזאר הל�נאטיי תניחב ולש ותריש ןיאש ,הריכזהו
 לחה רחואמה רואינש ,ינש דצמ ;לעפו לדג הכותבש הירוטירטה תולובגל ץוחמ
 היה לוכי אל שוטרו ,)'םיזונג תוחול' ורפסמ רבתסמכ( "תוינענכ תויטסיי תולגל
 ורבע וימי בורש ,ינילקרטה "ידנד"ה ,רואינש לש העטומה ויוהיז תא תאשל
 העפות ודידל התיהש ,"תינענכ"ה העפותה םע ,ברעמה ירעב וילע
 .ףנעו שרוש אלל ,"תידילייי תילארשי-ץרא

 וב הדוה שוטרש ,עודיה יפארגויבה ןותנה תא ןושאר קרפב ונרכזה רבכ
 רפס לא וייח רחשב ול התיהש בל-תייטנ רבדב ,הפ-לעבו בתכבש תונויארב
 ולוק .הנתמב דליכ לביק ותואש ,'תומאופו םיריש' רואינש 'ז לש ויריש
 יכ ,חינהל ינמוד ףא רתומו ;ובל תא זא ךשמ הז רפס לש ,יגיגחהו זעה ,יטתאפה
 תוילרומ- tt ה ויתועדמ ןיפיקעב וא ןירשימב עפשוהש ,ינכפהמ גזמ לעב ריעצכ
 תשעוגה ,תררחושמה "תירבג"ה תוירציל םג שוטר ךשמנ ,השצינ לש
 ריש םוקמ לכמ .רואינש לש תיסינוידה ותרישב יוטיב ידיל האבה ,תיכונאהו
 תחת' רואינש לש ורישמ קהבומב עפשומ ' 12 ) 1929 ( 'שוביכ' ולש םירוענה
 המקנכ ריעצ רבגכ "יבא"ה לש םייטסינודהה אטחה ייח תא שרפמה ריש ,'שמש
 לכ ףורשאו ,יביבס לע קש�ו ךש�ויי :םירוענהו םותה תל�ג לע ולוכ ישבה ןימב
 סמראו עבש�ו / ;ישירח תומקנ געללו האנקל יתוואת יל יהתו / ,יש�ב רפרפ
 תומולח ןברוחו יבברוח תוככל חרבאו / ,תורקה ייכרדב ןיתבזעו ,הנלוכ
 בהוא יסחי חכופמו רזכא םזיביצ ךותמ ריעצה שוטר ראית ,ליבקמב ."ת�רענו
 לשו רבגה דצמ תיטסידס תוללעתה לש דוסי םיללושמ םניאש ,ותבוהאו
 :השאה דצמ תיטסיכוזמו העונכ ןיד-תלבק

f הך,עג יה$ז ןל ר 9 ר�ל ר�א. 
 ש�כ: לע ו:זר�ר(;!� י;נ�וןני

tt �:;ל;חו;ז� רריכ, tt t;רריןנכ f י�ו::ל. 
 תיגכ;:� ל W ק;ח� תכ� ·ר .P ר tt אל ,רו; ז IJ א
 : ה�,ע IJ (I �;צרל

�r:ףדמי, 

f בר;צ ר�אכ: ה! ר 9 רפ;. 

 ,"םיאימחמיי םייומיד לש הרדסל שוטר לש ורישב הכוז התתפתבש הרעבה
 שאה לא גרועה ,םייפנכ-בורצ רפרפכ איה :"דבכה לא לקה ןמיי ןאכ םינמנה
 התיפלה םרט ,התפמ שחב ביבס תזזפמה ,רופיצכ איה 13 ;ותולכל תדמועה
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 רואינש תרישכ .הב הדורה הנודא תא תונמאנב תבהואה ,הבלככ איה ;תקתשמה
 לע גנעתמו ,הבהא עגמל תגרועה השאב םקונ שוטר לש הז םדקומ ריש ,התעשב
 תשרופמ ךא ,םינימה יסחי יפלכ המוד הדמע תגצומ םילשבה םירישב .המקנה
 וליאו ,השאה יניעב ץרענ ל� אוה רבגה ובש ,םדקומה רישבש וזמ תוחפ היולגו
 בור יפ-לע שוטר תרישב השאה .תנחנחתמו תספרתמ תינקפנ- ויניעב איה
 ,)וב הדורו רבגה תא הליפשמה איה-איה םידחא סירישב( רבגה ןמ התוחנ
- ןימאה שוטר ,הברדא .ןויווש ךותמש הבהא ןמיסב םידמוע םהיסחי ןיא םלועלו
1 ,רבגלו השאל דחא ןיד ןיא יכ- תינורגאה ותביתכ ךותמ רנינכ  םניא וירישו 4
 ןוירפו ןוא ,קשח יריש- םיילאוסקס-םיירצי םיריש םא יכ םייטור� הבהא יריש
 ןימ לע םוקמב סור� לע רבדל התברהש ,שוטר תרוקיבב השגדוה אלש הדבוע(
 קוח- הריציבכ םייחב- שוטר לש ודיד יבגל איה רבגה לש ותונוילע .)ןוירפו
 .רערעל הביס ןיא וילעש ,עבטה יקוחמ

 ינפ לע הארנה ,'רעי' םדקומה רישב םג המודמכ תרכינ ףא רואינש תעפשה
 הכפהמה ינפלמ ,ןירפליה לאירוא לש רתוי םיילנויצנבנוקה וירישמ דחאכ חטשה
 ,יעיבשה קרפב טוריפ רתיב ןודיי הז ריש( "שוטר ןדיעיי תא תנייפאמה תינרוצה
 תיטנמורה ותרישבכ :תאז קר ןאכ רמאנ .)שוטר לש ןוירפהו ןואה יריש ןיב
- pleinairism לש הריוואב רישה שחרתמ ,רואינש לש תיגאווליסה

 .םשג לש תופיטב ססורמהו הננער הקורי הוולעב דופרה ,ירעיה עבטה-קיחב
 לש "תיעבט-לע"ה ותריש חורב איה ףא תיטסיאיתנפה תילילאה השוחתה
 :ןגמ-תורסחו תוירירווא הלש תוישנה רעיה תוירבש ,רואינש

I$ �ל�או .םיך;עב;:� לע טר�י:ז ת;ח�ר תר. 

 .םיך v: ן;יר $QI ל� ד�רי:ננ;ז א W ךך
R ה !םירין3�-ן� שך; W י :V ה, �r:יד h �ל 
 .םיל� ה f גז ,ה V: ;ת ן;מרכ: ת� 7

Q ם�מן יג;:�ן3 ה.ד f �ג;: םי�� ש R תךס 
 . י��יר בי;t�ב;: ה� IJ תעי;וד הכ:;ג
 תר, V hזע שן R נ;ז ה.ל;ע ם�ש� קרקריג;:
 .י�;ד� עג;:;ו;פ ם�ש� קר R ריג;:

 םיארנ ,רואינש לש ומושיר תחת ובתכנש ,'רעי'ו 'שוביכ' תמגודכ םיריש
 ,םיינכפהמ םיינרדומ םירישכ אל ,םינפ לכ לעו ,ידמל םיילנויצנבנוק םירישכ
 וא סיספ!יל� אלל ,יטקטו פיהו ןיקת ריבחתב םיבותכ םהש םושמ רקיעב תאזו
 ,םילצ�מר םיכר םהיפונו ,םיינומרהו םייעבט ללכ-ךרדב םהייומיד ;דרו קסיד
 הלא םימדקומ םיריש ,ןכא ."קילאיב רודיי לש תיפוריאה תיטנאמורה הרישבכ
 וללה םירישה ינש ,השעמל :םהיגכתב אל ךא ,םתרוצב םה םיילנויצנבנוק
 גזמ-רק טסידאס- ילאטורב רבג ידיב הרענ לש םילאו ירזכא סנוא םיראתמ
.. ךפוס דע ךסנאל הפחסניי( 'שוביכ'ב  תובקעב קלודה ,המיז-ףוטש ריטאס ;)" .
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 ס;ר 5! מ לידבהל ,סנוא .)"םיריעש ןב שדקיי( 'רעי'ב עשי-תרסח ןומרה-תב
 םא אוה בר קפסו ,תירבעה תורפסב לבוקמו ימיטיגל אשונ זא דע היה אל ,ןיממו
 לש "יטנמור"ה םירוענה-ריש תא בל-תמושתב וארק םינרמשה 'םינזאמ' יכרוע
 ויבא ,ןירפלה 'י ןיבל ןמכיפ 'י ןיב וררש םיבוט תורכיה יסחי( ןירפליה לאירוא
 לש וכרד תלילסל המודמכ ועייס הלא םיסחיו ,ריעצה ררושמה לש
 רחא ללוש וכלה םינזואמה דסמ!;זה ישנאש רשפא .)ינומלאה "טנאטויבד"ה
 'שוביכ' םירוענה רישב השמישש ,רואינש חסונ ,תיטנמור-תינאישצינה הרוצה
 .םיינשדחהו םיזעונה םינכתה יוהיז ינפב ןשע-ךסמ ןיעכ

 בהא ויריש תאש ,רואינש 'ז אקוודש ,הדבועה ףא תיטאמוטפמיסו תניינעמ
 ךומס ד.חוימב ביאכמ "לופיטייל וידימ "הכזיי ,וירוענבו ותודליב שוטר
 ףרוח לש 'ףלא'ב _ שוטר בתכ ,וימי-בורעב ץראב רואינש לש ותועקתשהל

 תוימצעה תדימיי :תרחואמ תוחכפתה ךותמכ ,רבכשמ ותבהא אשומ לע _ 1950
 אלו ןכותב אל ,הבשחמב אל ,ןושלבו הרוצב אל :הבר הניא ]רואינש לצאנ
 םיאנ םיימתכמ םיריש ןיעמו תורימז המכ ודי תחתמ איצוה םג םא _ ,שגרב
1 ."ידמל 5  1952 ביבאב :קשה ןמ עצרמה אציו ,השיגה הפירחה הרהמ דע 

 תאמ 16 ,רואינש לש 'םיזונג תוחול' לע רתויב הטוב תרוקיב 'ףלא'ב המסרפתנ
 לע םותחל זא גהנש ,ומצע שוטר אלא וניא בתוכהש הארנ ,ןונגסה יפל( ל"מיג
 'יכנת סומתיר' אל" :וז המישרב רמאנ ,ראשה ןיב .)"לבג ןנחיי םשב םג וירמאמ
.. נ סיזונכשא הניגנב הנושמ תונרבד ןימ אלא _  ,ףוצחה 'רדח'ה רענ לש ] .
 "חרופ חרוא"כ רואינש ראות רמאמה ךשמהב ." __ ףשחו ץיצה ,עגפנו ץיצהש
 ןימכ םתוא ול השועו ,עסונ-ןכוס לש תועבצאב םיקיתעה תורצואב שמשממה
 ."םיודהיה דיריביי ויעסמב ותלוכרמל רמוח

 ינב םיררושמב "ינענכ"כ םירקבמו םיארוק לש םהיניעב בשחנ רואינש ןמלז
 תודהי"ב םידרומה ,םייטסילטיווה ויריש תוכזב וב קבדש יוניכ ,"קילאיב רודיי
 ,'םיזונג תוחול' ורפסמ רכינכ ,חרזמה תוינומדקל ותוכשמיה תוכזבו ,"רפסה
 תכשוממ תוהש ירפ _ שוטר לש םינושארה ויריש יצבוק ומכ _ אוה ףאש
 םייגולואיכראה םהייוליג תא םייתפרצ םידמולמ ומסרפ הבש הפוקתב ,סיראפב
 .טרפב ןוכיתה חרזמבו ,ןוכיתה םיה ןגאב םיריעסמה

 וישנאו שוטר וזמר ,'ףלא'ב המסרפתנש רואינש לע הפירחה תרוקיבב
 םינפ תדמעה הב םיאור םה יכו ,םתוינענכ ותוינענכ אלש ,הלוגה ןב "ינענכייל
 רזנתמ וניאו ,תוצוח שארב ותלוכרמ תא שרופה ד,יריה שיא לש הכסמו
 "ןענכיי :ירקמ ונניא 'ד'יריה שיאייל יומידה .ןיע-יכשומו םילוז ןח-ינווכמ
 םינומדקה םינענכה לש םתויהב ורוקמש ,םהל ףתושמ שרוש )הרוחס( "העננ;:"ו
 .)דכ ,אל ילשמ ,לשמל ,האר ."רחוסייל ףרדנ-םש אוה "ינענכ"ו( םירחוס לש םע
 םא יכ ,ימשה בחרמה ןב "ינענכ" ונניא ,'ףלא' ישנאו שוטרד אבילא ,רואינש
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 י,חרזמה גזמה תרעס ד.יריה תלומהכ שדשדמה ,יוצמ ידוהי רחוס "םתסיי
 הניאש םינפ תדמעה "םינענכ"ה וירכחלו שוטרל התארנ ,ויזורח תא הריעסמה
 םשל .תכחוגמו הלוז תיתורפס "הזופיי קיתעה ירםעה םדה תחיתר ;המוקמב
 רואינש לש הימונויסיפה לע גולגל ירבדב ולחב אל ,םניבל וניכ לודיבה סוסיב
 לע אופא תועיבצמ תויודעה לכ .ליכר-יכלוה ול וסחייש ,תולק� יפוא תונוכת לעו
 ,"ןיאמ שייי יארוכ לש סותימ םמצעל רוציל "םינענכ"ה וירבחו שוטר לש םנוצר
 תעפותל תוקישמה תועפות ןיבל םניב םילדבהה תא ףירחהלו קימעהל
 ."תונענכ"ה

 ,תוקישמו תופפוח תועפות דגנכ אקווד שוטר אופא זיחשה ויצח בטימ תא
 .לוכו לוכמ לספ ןתואש ,תוקחורמ תועפותמ רתוי ףא וילע המייא ןתברקש
 תוארנה תועפות ןיב םילדבה תמלעה דגנ ףיטהו רזח אוה ,תינויעה ותביתכב
 :םעילבהל אלו ,םילדבהה תא דדחל ןשרפה-רקבמה ךירצ ,ומעטל .תוהז הרואכל
 םירשקה לש בר ללש הלעי ררושמה לש ויריש ירפס יבחר לכב ןויעש רשפאיי
 הניאו ונתוא תנסרמה ,תינדפק ,תבייחמ תרגסמ ןיאב- לבא ;תומוקמ יארמו
 םירשקהה יכרדב העתנש רבדה קוחר אל- ונשפנ תווא לככ סטושל ונל החינמ
.. נ ונבל ירוהרהב םיאור אצמינו ,תומוקמה יארמו  בורמש אוה ענמנה ןמ אלו ] .
 לש תויועמשמב לוחל תויושעה תורומתמ םימלעתמ אצמינ הוושה רחא שופיחה
1 ."הרואכל םיוושה םירבדה  זזוחיש :ומצעל המוד ןיד שקיב םג םתסה ןמ 7
 . רחא וא הז ןפב ול םימודה ןיכל וניב לדבהה

 רזסי לולכמה ךותמ דדובל ןיאשו ,לולכמה תנבהל רותחל שיש ,ןעטו רזח ןכ
 דרוסבאה תא םיגדה יאנותיע ןויארב .לוכה תוזח וב תוארלו ,רחא וא הז

 ,שוטר ,אוה :הלבקאו ןוימד תעיבק ךרוצל לולכמה ךותמ דחא דוסי "תפילש"בש
 ינולא תימלוש םעו "המלשה לארשי-ץראיי ןיינעב רגניול ברה םע םנמא םיכסמ
 םהמ דחאל ףא המוד אוהש תרמוא תאז ןיא ךא ,הנידמהמ תדה תדרפה ןיינעב
 וליחיש ,םתסה ןמ ,שוטר ףאש הזה ללכה תא 18 .)"ללוכה ךסה איה היעבהיי(
 תועפות ןיבל וניב תולובגה תא ועילבי אלש :ותריצי לע םג םירקוחהו םירקבמה
- "תילאטוטיי הסיפת ותריצי תאו ותוא וספתישו ,והשלכ טקפסאב ול תומודה
 תוליבקמ ,ןבומכ ,שי םהמ דחא לכלש ,םיטרפ לש יארקא ףסואכ אלו לולכמכ
 .ולשמ

 ותוירוקמ תדימ רבדב םייניב תנקסמ הז בלשב חסנל תוסנל ,המודמכ ,רתומ
 היתודוסי ,םנמא :וז תוירוקמ לש היתורוקמ רבדבו שוטר לש
 ,וימדוק לצא רבכ תחא אל םייוצמ שוטר תריש לש םייביסומ-םייטמיתה
 היצ�ל;ו�ב הילוח וב םיאורה הלא לש םהיתוחנהל םיילגר ילוא שי וז הניחבמו

 וקה לש היגולואידיאהו הקיטמיתה תא הניצקהש ,תירבעה הרישה לש
 'זו ןהכ 'י ,יקסבוחינרשט 'ש תריש לא גיילי תרישמ רבועה וקה אוה ,יטנטילימה
 הלא םירנ�מ םיביכרמב שוטר השעש יביססבואה שומישה ,םלואו ;רואינש
 המ לכמ ויה תונוש הלש םיטקפאה תשקו ותריש תרטמ םג .וימדוקמ ותוא לידבמ
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 ןיינע וז הרישב תוארל שי וז הניחבמו ,וינפל תירבעה הרישה העדיש
 תפש תירבעה התיה ורובעש ,ןושארה רודה ןבכ .ערו חא אלל ,ינויצרל;ור.

 ויריש תא יכ ,קדצ לש תמיוסמ הדימב ,שח אוה ד,בלב רפסה תפש אלו ,םייחה
 לעו הארשהו יוקיח לש םילדומ לע ,םימידקת לע תוכמתסה אלל בתוכ אוה
 ךשמה שוטר תריש הווהמ היביכרמב :תורחא םילמבו .שארמ תונכומ תומכסומ
 אוה ,ולש תושדחה תויצרופורפה לע ,לולכמה ךא ,תורכרמ תויטאופ תועפות לש
 .תילכתב ינשדחו ירוקמ

 :תורטה

 'מע ,)ג"משת( סיבש רהוז ,לשמל ,האר ,קילאיבל םייססינרדומה "םיריעצ"ה לש םסחי לע
 . 1 הרעה , 182 'מע םש הארו : 158-156 'מע ,)ס"משת( רימש הויז האר ,ג"ליל םסחי לע . 152-145

 תאו "ג"לי לש הקירוסרה" תא תחא המישנב ריכזה ,וירוענב ארקש םירישה םהמ שוסר לאשנשכ
 ןמ קלח אל רא ,יאסיסרבינוא רקחמל םיאשונ האר הלאב ."ןהכה ס"דא לש השביה תונתלכשה"
 .) 187-184 'מע ,] 1982 [ שוטר האר( תיסנוולרה תירבעה תורפסה

 םוסרפ תובקעב ,שידייבו תירבעב בתכש ,םעזנ הפקתה-רמאמב קילאיב תא יקסניסוב'ז הניכ רכ 2
 "ןימי"ה יגוחב שרפתנו ,לזאבב ז"יה סרגנוקה לגרל בתכנש ,'םכדי רצוקב בוש םכיתיאר' רישה

 .סרגנוקה ןמ תינתוואר הרוצב ושרפש ,ותעיסו יקסניסוב'ז דגנכ קילאיב לש החכות-ירבדכ
 ,'העבראו השולש תדגא'ו 'שאה תליגמ' ןוגכ תוביסח לא רשמנ שוסרש ,הדבועה איה תירקמ אל 3

 ,'הכרבה'ב קסע ,קילאיב יריש ןיבמ .לארשי תונבמ הניאש ,הרזה השאל הכישמה תראותמ ןהבש
 .םיינויצ םיימואל םירסממ לוכיבכ לרסונמה

 :לארשי תורימז' חרתוכב רחבמה תא ריתכהו ,ןורייב לש Hebrew Melodies רותמ םגרת ג"לי 4
- ןברוחה ירואית- םוגרתה ןמ םירוס בליש 'תוירא ינ I!I ןיב' תירוקמה המאופה תא רביחשכ
 . ולש וריש רותב

 היננח לש םינונשה וימוגרת םג ומרת יססיציסאלקה לשמה רנא'ז לא שוסר לש וז ותכישמל 5
 החלצה ולש םילשמה ימוגרתב לחנ ,תירבעל יקסניסוב'ז יבתכ לש םמגרתמ ,ןמכייר .ןמכייר

 לא םג ויניע אשנ דימת ןה שוסרו ,)תלדוה ימיל יש שמיש רודהמהו רסועמה רפסה( הלודג
 תונשב םכרד תא וליחתה ןמכיירו שוסר ,בגאו .רוסחממ ותוא לאגתש ,תירחסמה החלצהה
 :םיבותכ'ב םהלש רסובה-יריש םוסרפב ,םירשעה

 וספדנ 'גתמ'ו 'הרואמ' םירישה .) 1982 ( ןורימ האר ,הלא םינשב שוסר תריש לע רבעש רפהמה לע 6
 ,'סוכ' רוזחמב וסנוכ הלא םיריש . 1954 לירפאב 23 םוימ 'ץראה'ב םיריש השש ןב רוזחמ שארב

 .ןותיעב םמוסרפ רדס יפל אלש ,'עלצ' ץבוקה ירוזחמ ןיבמ ינשה
 '.תורפסל תורבחמ' לש ןושארה ןויליגב , 1940 ראוניב םסרפתנו ,-1939 ב בתכנ 'רכ' רישה 7

 'מע ,] 1989 [ תרופ( 1940 ףרוחב םסרפ םתואש ,םיידיי םע-יריש ינש שוסר םגרת ןמז ותואב
 חסונש ןכתיי ."לזא ףסכהו .לוד רק תיבהיי תיסופיסה תיממעה הנלבוקה הלולכ םהמ דחאב .) 173

 תונלבוקב םיברמה ,קילאיב לש םייתונמאה "םעה יריש" רכז תא שוסר לצא הלעה הנלבוקה
 רישה ןמ "קירו .רד תיבהו" הרושה הלדונ רכו ,םייסנתואה םייודהיה םעה-יריש ררדכ תונולתבו
 אוושל הסנמה ,החונז השא לש וא הרענ לש הרופיס( הלוכ רישה תלילע הררגנ התועצמאב '.רכ'

 הלחמ ,רוסחמו ינוע- רישב ראותמה תורדקה .)םייגאמ תוחוכ עויסב רבגה תבהא תא ררועל
 ותיב-ינב לשו שוסר לש רודקה םבצמ תא םג ףקשל ידכ הב שי- הבהאה ץקו שואיי ד,י-תלזאו
 .סיראפב היינשה ותוהשמ הצרא ובוש תונש ,םינש ןתואב

 רסמרטסב 'לקדיח רהנו תרפ רהנ ןיב' ומכ לוקשה ,'יידג ידג' קילאיב לש םידליה-ריש םג 8
 גולונומבש הלאל םימוד םיביסומ ליכמו( "דידגה אובי יתמיא" תשגרנה הלאשב םייתסמ, יאכורס

 .)הגוז-ובל תלחיימה הרענה תאשונש ,יממעה
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 היגולותנאה דותב ,"קילאיב לש רישה תונמא תונוכתמ המכ לע"-1966 מ ףתושמה םרמאמ האר 9
 הבחרוה הנחבאה ; 149-117 'מע ,תרוקיבה יארב הינוסל ותריצי- קילאיב ) 1974 ( דקש 'ג לש
 .קילאיב יריש לש יםבמסה הבבמה )ז"לשת( ירפ 'מ לש ורפסב

 . 1954 ילויב 22 ,)טרכשה רכר( רכר 10
 . 1949 לירפא , 3 'ליג ,ףלא :הנושארל ספדנ . 69-59 'מע ,) 1982 ( שוטר האר 11
 תמיתחב( 6-5 'מע ,)ט"פרת ןסינ( ט 'בוח ,םיבזאמ ןרחריה לש ןושארה דרבב ספדנ הז םדקרמ ריש 12

 .)ןירפליה לאיררא
 םג אלא, רואינש לש וריש תרלמל קר אל "הרענ, יהא דל רפרפל ר 1 אכ" הרושה תא תורשהל יאדכ 13

 ,רפסה םע תאצרה ,םירישה רפם( 'בהלה רפרפ' יריאמה 'א לש וריש תא תרמתוחה םילמל
 ."םירהצ שאב ףרשנה /,דחא עגר ןב בהל-רפרפ אנ יהאיי : 188 מע ,ב"צרת ביבא-לת
 "רשי עגמ אל ףא ,ןוציחה םלועה לא הסחיב תואמצע תשקבמ השא ןיא ללכ דרדבש אוה ללכה" 14

 הניחבמ י,נא לבא .תויגרלריצוסואיב תוכלה קוספל אב ינניאריי ;) 116 'מע ,םיבתכמ ,שרטר(
 .) 235 'מע ,םש( "השאלר רבגל דחא ןיד שח ינא ןיא םימתבר תמאב ,תישיא

 . 175-173 'מע ,) 1982 ( שרטר האר ;).ר.' :םרתח( 1950 רארני ,ףלא ',תרליכר' 15
 • 10 'מע , 1952 סראמ ,גי 'ליג ,ףלא 16

 . 1942-1941 םינשב וזע ובתכנ םירבדה . 108-107 'מע ,) 1982 ( שוטר 17
 , 1981 ראררבפב 6 ,תרנררחא תרטירי ",היגולואיידאו הריש :שוטר ןתנוי" יותס יסיז םע ןריארב 18

 • 1981 ראורבפב 27 , 1981 ראורבפב 20
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 ישילש קרפ
 ןמגראב

 םרו ברח יריש

 ל�ר / דג;גב בו ל f ר;ח $I ןד�ר / ה��ט� ע;רז� ס R ר / ן��ר�ר ל;כי:נ� ס R ר
. ·ב יל W � ;צר� ר�;מ  ה W ;ע ר�ר $I / סןנ;ן ;גברס עג;מ ר�ר $I ר / ] .
 .ה�נ;ןר ;ת�אלב;ז

 ) 124-710 תיריש :ךשיחב י�ליהה'(

 ירמה תריש לש סופיט-וטו רפב יקסבוחינרשט יריש .א
 תיטסינויזיוורה
 התקיז תא סדוקה קרפב ונקדב ועקר לעש ,רואינש-קילאיב-גיילי ףצרה ךותב
 תמדא לע הבתכנ"ש ,תיטנמור-יסאלקה תירבעה הרישה לא שוטר תריש לש
 שיאה- יקסבוחינרשט יפלכ שוטר תדמע רבדב והשלכ רבסה סג שקבתמ ,"רבג
 תנמתסמ ףא הכלהמבו ד,חא רועמ ,רבתסמכ ,היושע הניא וז הדמע .ותריציו
 ץימא רשק רפ:ינ ד,חא דצמ :הנורתפ תא תעבותה ,ידמל ההומת ףרוע-תיינפה
 תצקמלו ,יקסבוחינרשט לש תמדקומה הרובגה תרישל ריעצה שוטר לש ידמל
 תורפ:�מה תוביטחה ןמ הרומג תומלעתה- וד�בו ,סי ילארשי-ץראה ויתונונמה
 ,שוטרל סוסקל ןה ףא ויה תויושעש ,יקסבוחינרשט תריש לש רתוי תולשבהו
 תורהבתמ וז הביצי-יתלב הדמ� לש היתוביס .תיטאמיתה הניחבה ןמ קר אלו
 ,ותריצי לעו שוטר לע ורבעש ,תויגולואידיאה תורומתה עקר לע קר המודמכ
 ברחה ירישב קסועה קרפב יקסבוחינרשט-שוטר יסחיב ןוידה ץבושמ ןכ לעו
 .תיטנמור-יסאלקה הרישה לא ררושמה תקיזב קסעש ,ומדוקב אלו ,המחלמהו

 תמגודכ ,סיר רושמ סתוא לא שוטר ךשמנ �ל רבדה היה וילאמ ןבומו יעבט ךא
 ,תאז ושע ןכאו ,תיתולגה השוריה לבסמ ררחתשהל ושקיבש ,יקסבוחינרשט
 קפס ןיא .סהמ תעקוב סייחהו יפויה תבהאש ,סינוסחו סיאירב ,סירכשמ סירישב
 תא ;וג ירוחאמ ךילשהל ףאשש ,"ימואלה הנחמהיי ןב ,ילארשי-ץרא ריעצכש
 תומישרמ תורהצה תארשהב ותוהז תא שוטר שביג ,הלוגiה לש השוריה לבס
 תודהדהמה תורוש ,יקסבוחינרשט לש "תויאיתמורפ"ה ויתורושכ תושגרמו
 יכ ,סימיה תירחאבויי :יקסניטוב'ז באז לש יזוידנרגה 'רתיב ריש'מ סג המודמכ
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 אווש-תורפס / קבאגן דוע התהכ אל וניעש / תולגה-תאלחמ הקינ םע / םעה םוקי
 בל / הדערב ליגי ד,רחי זדל /- ,רבה-תומדש-תעפי ,הל העפיו / םיעתמה יחודמו
 .)'םיה חכונל'( "םעטמ תמדא לע םיר;ח ינב / ,םעב םיבידנה ,ךיצירעמ לכ

 יוטיב ןתנו ,"תדלומ יריש"מ קילאיבכ רזנתה אלש יקסבוחינרשט ,ןכ לע רתי
 ,תינייפאה התייחמצו םיחיחצה היפונ לע ,הממשה ןמ תררועתמה ץראל וירישב
 ,העידיה א"הב ימואלה ררושמכ ד,בלב וב אל יכ םא ,"ןימיה הנחמ"ב לבוקמ היד
 ויריש .תוהדזהל אוה לוכי םת�שו לודגל ילארשי-ץראה רעונה לוכי ויכרע לעש
 'םיה חכונל' ןוגכ ,ודיתעבו ריעצה רודב הנומאה ירודח ,"םייטסילמיסקמ"ה
 םג ומכ ,) 1937 ( 'יריש לכ' תפוסאמ תואמצעל קבאמה לע ויריש ,'יל הניגנמ'ו
 הנחמ"ה לש ויתורטמ םע ההדזהש ,רנזולק ףסויל תינויערהו תישיאה ותברק
 םיגוחה ברקב "רשכהיי יקסבוחינרשטל ונתנ הלא לכ- "ימואלה
 .םייטסינויזיוורה

 :תנרקסמו תניינעמ הדבוע ,רומאכ ,הלוע שוטר לש ויריש תקידבמ ,םלואו
 לש םייטסיציטתסאה "םיינווי"ה ויריש תעפשהל תודע לכ םהב ןיא
 "םיינענכ"ה םירישה תוברל( םהבש ת�ילילאהו םזיאיתנפה לע ,יקסבוחינרשט
 ,'יל יחיסת אלה ,יל יתרתשע' ,'!לבלו ריש תרותשעל' :ןוגכ ,יקסבוחינרשט לש
 הכישמ שוטר לצא תרכינ ,תאז תמועל ;)'זומתה תומ'ו 'הרשאה איבנ ןוזח'

 םניאש ,יקסבוחינרשט לש "םיינורייב"ה ויתונונמה לא רקיעב תקהבומ
 :תוהימתו תולאש ררועל ידכ הב שיש ,תפסונ הדבועו .ותריצי תידזנכ םיבשחנ
 ,ףרה אלל שוטר הליג, רואינש יפלכ ףאו ,קילאיבו גיילי יפלכ ותקיז תאש דועב
 יקסבוחינרשט לא ותקיז ,תישיאהו תירוביצה ,תרחואמהו תמדקומה ותרישב
 .תיתורפסה וכרד תישאר לש תסיוגמה הביתכל ,הארנ ךכ ,המצמטצה

 יריש ןיב :טאקלפל טאקלפ ןיב ,יביסנטניא ךא ,םנמא יערא ,שגפמ הז היה
 לש ירמה ירישל ,"ןימי"ה תונותיעב ומסרפתנש ,שוטר לש םימדקומה ירמה
 לש םהינותיעב "האמה הנפי.ז"ב םרקיעב ומסרפתנש ,יקסבוחינרשט
 ךומס ,הארנ ךכ ,הקספ יקסבוחינרשט-שוטר הקיזה .לצרה ידהוא ,"םיריעצהיי
 ירחא ןתימ יקסבוחינרשט :םיררושמה ינש לש תינויערה םכרד תוגלפתהל
 תא קזיחו ,תמדקומה ותביתכב ורנינש ,"ת�נווי"ה תודוסי תא הצרא ותיילע
 ,ליבקמב ;דחאמה ינאישצינה וקה לע הרימש ךות ,םיינויצ-םיימואלה תודוסיה
 תיטסינויזיוורה תונויצה ןמ קתנתהו ,"ינענכ"ה ןויערה לש ושוביגב שוטר לחה
 .ללכב תונויצה ןמו ,טרפב

 םתוגזמתה :המ-תברק ינפמ וא ,הברק ינפמ העיתר לש תקהבומ המגוד ונינפל
 לש תילארשי-ץראה ותרישב תיצולחה תואיצמה לשו םודקה ילילאה יפויה לש
 ןיבל וניב לידבמ וק חותמל שקיבש ,"ינענכ"ה שוטרל המסק אל יקסבוחינרשט
 תא ןיצקהו דדיח ףא אוה ,ךכל יא( רחא וא הז ןפב ול תומודה ,תוקישמ תועפות
 םג ,ןבומכ ,ויה .)םדוקה קרפב וניארש יפכ ,"ינענכ"ה רואינש 'ז דגנכ ותבוגת
 :קוחיר ינפמש העיתר אקווד ול ומרגש ,יקסבוחינרשט תרישב םידחא םייוליג
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 םיינונמה ללה-יריש רשש ,יאורך;ה יקסבוחינרשט תא לבקל היה לוכי שוטר
 ינוגססה ידוהיה יווהה תא ראתמה יקסבוחינרשט תא אל ךא ,ברחלו הרובגל
 שודיק"כ םיקהבומ םיידוהי םיכרע רבעה יכבנמ הלעמה וא ,יניארקואה רפכב
 תיביטקיטסניאה העיתרה שוטר לצא הרבג ללכ-ךרדב( "םישודק תומ"ו "םשה
 .)הרובגו ירמ לש םיקהבומ םייוליג יפלכ ותכישמ לע "תידוהיה הדוקנהיי ןמ

 ,) 1969 ( 'ברח יריש' ץבוקב םימדקומה ויתונונמהמ םידחא שוטר סניכ ,םימיל
 םייוניש .תועמשמ-יבר ךא םיטעמ ,םייונישו םינוקית םהב ליטה םרטב אל ךא
 'י לש ורפסב םקוזיח תא ולביקו ן,טיבש 'י לש ורמאמב טוריפב םינודנ הלא
 תואמגוד יתשב קר אופא קפתסנ .תוחוכנה םהיתונחבא לע ןאכ רוזחנ אלו ,תרופ
 בל הילא םשוה אלש תחאו תרופו טיבש לש םהירקחמב הנודנש תחא ,תוטלוב
 תנווכ לע תדמלמה ,הבחר תויאר תכסממ קלח קר ןה הלא תואמגוד יתש .הכ דע
 יקסבוחינרשט לש ירמה תריש לא ותקיזמו יטסינויזיוור ה ורבזגמ קתניהל שוטר
 ויבגל גפ ןפקותש ,ינויצה "ימואלה הנחמה" לש תות�א םע ולצא הרשקנ וז(
 .)"תינענכ"ה ותרות תונורקע תא חסינש עגרמ

 ,) 1937 ( 'הטירוק ינבל ברק ריש' םדקומה רישה לש וז איה הנושארה המגודה
 ,) 1896 ( 'הטירוק ינבל ןורחאה' יקסבוחינרשט לש םדקומה ורישל זמורה
 בגא ."האמה הנפ�" ןב רישה לש תויומסה תויגולואידיאה ויתוחנה לע ססובמהו
 תרתוכל רישה לש תיביטקידניאה ותרתוכ תא שוטר הניש ,רחואמה סוניכה
 הניש ,ןכ ומכ ;הארשהה רוקמ תא ללכ הריגסמ הניאש ,'טפשמ'- "תימתס"ה
 רתוי ילסרבינואו יטקרטסבא חוסינל "ףיסב דמחומ ןידיי תרזוחה הרושה תא
 רישה יונב וילעש ,יראניבה דוגינה תא שטשטמה ,)"ברחה טפשמ הז יכיי(
 םיערופה ןיבל ירבעה "בושיי"ה ינב ןיב הימוטוכידה( םדקומה וחסונב
 לכבש ברחה תרובגל ללה-רישל ילאוטקאה "ינמי"ה ןונמהה ךפה ךכ .)םייברעה
 לש עדונה ונונמהל הז ריש לש ותקיז תא םג חיכוה תרופ 'י( רתא לכבו רוד
 ושבכ;:ויי :םיצולחה רודל דודיעה תאירקב םתוחה ,'יל הניגנמ' יקסבוחינרשט
 2 .)"!אבה ,םכל םקה רודל ד�-ןיינב םתינבו / ,הב םתזחאנו די-תקזחב ץרא

 ,יומסה גולאידה לש וז איה ,רקחמבו תרוקיבב הנודנ אלש ,היינשה המגודה
 ריש'ב .'תדלומ' םדקומה ורישב יקסבוחינרשט לש 'רמוש ריש' םע שוטר להינש
 ,קמעב החנה הבשומ יקסבוחינרשט ראית , 1934 תנשמ יטוירטפ ןומזפ ,'רמוש
 ;הממדה תא תכתמ לילצ עקוב עתפלו ,ותנש תא אוה ףא םנה יברע רפכ הד�בו
 ,ץרא יבחרמ לע ףיקשהל לוכיו םימורממ ץיצמה ,בכוכה תא הנופ רבודה
 ,הילאמ הרורב הבושתה ."ןויגפ זיחשמה / אוה ימ הלילב ,אנ ר?:;היי :ולאושו
 ברחה ירחושו המחלמה ירחרחמ ,םייברעה יפלכ המישאמ עבצא תחלושו
 'תדלומ' ורישב וז הלאשל שוטר קינעה דוגינ תילכת תדגונמ הבושת .ןויגפהו
 ריש'מ לוכיבכ הלועה ,הקיטגולופאל רגית תאירק ךותמ- הסרגש , 1937 תנשמ
 / זיחשמ םש ירזהי ןוירב / טרממ ץונצנ ץ 1 םירה קמעמו / .ר�וע לציי :'רמוש
K1 / תלכאמ  ידמ תדסחתמה ,יקסבוחינרשט תסריגב הרגתמ שוטר ,עמשמ ."ם-
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 לש הלילצ והז ;רדק ילהאמ אל עקוב תכתמה לילצ יכ ודגנכ ןעוטו ,ומעטל
 םתמקנ תא םוקהו ,םהישעמ לע ידוהי םד יכפושל םלשתש ,תירבעה תלכאמה
 לע דיעמ וניא יקסבוחינרשט לש 'רמוש ריש' יכ ,ןאכ ןיוצי .אוושה תונברק לש
- 'הניד תשרפ' ורישב דחוימבו- םירחא תומוקמב :רקיע לכ תיטסיפיצפ השיג

 גלפ ותוא חבישו ,"הגלבה"ה ידדצמ דגנכ המישאמ עבצא יקסבוחינרשט חלש
 דייי לש תוינידמ וליגש ,)ןודיצו ןווי תוברחב םיזחואה ,םיטבש םתוא( "בושיי"ב
 ןמ םג ויתועדב ינוציק היה שוטר ,ןכ יפ לע ףא .)"הכנ .1fp יכ םתרבעיי( "השק
 הכ הבוגת 'רמוש ריש' לע ביגה ןכ לעו ,קילאיב לש ורוד ינב ןיבש םיינאישצינה
 .תצרחנ

 הגהנהה לש "הגלבה"ה תוינידמל זבה ,'תדלומ' שוטר לש םדקומה וריש
 ףוסב הזופרומאטמ עודיכ רבע ,םישולשה תונשמ םירחא ברח·ירישכ ,תינויצה
 םינמיסה לכ .ןווכתמב השטשוט תיטסינויזיוורה ותיתשתו ,םישישה תונש
- יקסבוחינרשט תריציל הקיזה לש ליבקמב השוטשט לע םג רוריבב םיעיבצמ
 םסוניכו 'ברח יריש' לש םבותכקז ןמזב .םיינייפאה היתונויערלו היחוסינל
 הדוחיי תשגדהב ןיינועמ שוטר היה ,םימיה תשש תמחלמ ירחא ,רפסב
 לש היתורוקמל רכז לכ תוחמל לדתשהו ,"תינענכ"ה ותריש לש התוירוקמו
 .וז תוירוקמ

 הארשה רוקמ שוטרל היה יקסבוחינרשט :עובקלו הז בלשב םכסל ןתינ
 ירישב ןנובתה אוה ,ןוריט ררושמכו ;יטויפ לדומ רשאמ רתוי ףא יגולואידיא
 .תיטסינויזיוורה ירמה תריש לש סופיט·וטורפ ןיעכ הלא ויה וליאכ ולש ירמה
 ירישמ תובר תואבומ וליכה ריעצה שוטר לש םיינלמעותה וירישו ויתונונמה
 התא' ורישב םג( יקסבוחינרשט לש ןוחצינה·ירוכשו םיימיטפואה שוביכה
 תרכינ ,תימואלה העונתה לש הנונמה תויהל שוטר דעיי ותואש ,'ונתרחב
 תורומתה תובקעב 3 .)'יל הניגנמ' יקסבוחינרשט לש ירוטאמלקדה וריש תעפשה
 רחאלו ,ימואלה יאבצה ןוגראה ןמו 'ןחיה' תכרעממ השירפה םע שוטרב ולחש
 הקיזה אליממ הלטבתנ- תונויצלו תודהיל דגנתמה- "ינענכ"ה ןויערה סוסיב
 יקסבוחינרשט לש םיקהבומ רכיה ינמיס .הינמיס ינורחא וחמנו ,יקסבוחינרשטל
 רישה ןמ רבעש ,"םי לש רשיי ביטומ וא 'םיה חכונל' ורישמ "בכוכ ןביי ביטומ(
 םימדקומה םירישל םכרד ואצמש ,)'ליאליאל םיריש' לא 'הטליב םיה' םדקומה
 לכל ףרוע התנפהש ,הלשבה הרישה תא סנרפלמ ולדח ,)'הדנרס' ,'תדלומ'(
 .תימואלה העונתה לש עבקה·ילמס

 "ןימי"ה יררזשמ לא הקיזה שזטשט .ב
 םזינרדומב וחוור ,הרישהו תוגהה ימוחתב וכרד תא שוטר לחהשכ
 םע וז תובשייתמ ןניא לוכיבכש ,תורתוס תומגמ יתש ימלועהו ילארשי·ץראה
 סנאדקדה לש הנצקה ,תיטסילאודיווידניא המגמ החתפתנ ד,חאה דצה ןמ .וז
 .תוחילש לכ ןיא ןמאלו תילכת לכ ןיא תונמאל יכ הנימאהש ,יטסיציטתסאה
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 ,וז המגמ לש הידיסח וסרג- אדירג םייתורפס-םינפ הדימ-ינקב תדדמנ תונמא
 רדגתהו הנידמו הרבח תויעבמ קחרתנש ,ירילדובה םזילובמיסב הל םישרושש
 ,תיטנטילימו תסיוגמ המגמ החתפתנ ,ינשה דצה ןמ .ירטנצסקאה דיחיה תושרב
 ןמאה לש ותילכת תאו ,ירוטמרופרה הדיקפתב הרישה רקיע תא התארש
 ד.יתעה ינפ יונישלו םית�ויע ןוקיתל ,הנחמה ינפל ולוק תעמשהב

 דחא בטוקמ רבעמב ,ג"צא תרישב זא הללוחתנש היצמרופסנרטה תא
 צ"א לחה ,-1924 ב הצרא ותולע ירחא :תרוקיבה ראתל ביטיה ,והנשנ;זל
 ,תמחול הרישב לגד זאמו ,"תונמא םשל תונמאיי לש הכרע תא לולשל גרבנירג
 דחא ןוזח' ותרבוח תאצ םע-1925 ב .וחורו םעה ןוקית ןעמל הלוק העימשמה
 תינויצה העונתה ןמ הבזכאה ירפ ,ותרישב יגולואידיא הנפמ ןמתסה ,'תונויגלה
 תוכלמה ןוזחב ותעדל הדגבש ,לארשי ץראב םילעופה תעונתמו תימשרה
 4 .םייטסיאוגא-םיירמח םיסרטניאמ הרענתה אלו ,ילארשיה יחישמה

 בטוקה ןמ הרבע ותריש :גרבנירג צ"א לש הזמ ךופה ךפהמ ךרע שוטר
 ותבזכאל תיגולונורכ ףפוחה ךפהמ ,יטסיציטתסאה בטוקה לא יטילופה
 קחרה לא ,סיראפל היינשה ותעיסנב היוטיב תא הלביקש ,ותעונתמ ותשירפלו
 תודמע יונישב ךורכ ךפהמה היה ,ליגרכ .תואמצעל בושייה לש וקבאמ תריזמ
 הידברב תרזנתמה הרישל שוטר רבע ,תסיוגמה הרישה ןמ :ילאטוטו ינוציק
 יגיהנמל תורשפ-אלל תוכייתשהה ןמ ;טספינמה ןמו טאקלפה ןמ םייולגה
 היתועדב העדונש םיררושמ תצובקל שוטר ברקתה ,יטסילמיסקמה "ןימי"ה
 רישל שוטר רבע ,יעמשמ-דחה ינלמעותה רישה ןמ ;"תוילאמש"ה
 םגזממ וניאו ,הזעו הדח תושגנתה ךותמ םיודגינה תא דימצמה ,ינורומיסקואה
 ,תמדקומה ותרישב ליטהש םייונישה לכ םידיעמ ךכ ,ןיבה אוה 5 .הזב הז םכיתמו
 שארב ותוא תבייחמ תיביבא-לתה הנרדומה לש הינותיעב בלתשהל ותפיאש יכ
 ,ןיעל-םייולג םייטסינויזיוור םינממס םתוא ויריש ךותמ םילעהל הנושארבו

 תורימאה תא שטשטל תוחפל וא( לעשו דעצ לכ לע וירישב זא וצבוש ןיידעש
 .)תרהצומה ןתויתמגמו הרורבה ןתנווכ רנ�ת לבל ,ןלפרעלו וללה

 אל ,ינוציקה "ןימי"ה םע תוהוזמה הלא דחוימבו ,תוקהבומ תויטילופ תורימא
 'םיבותכ' ךרוע ,יקסנולש םהרבא לע- הטעמה ןושל טוקנל םא- תולבוקמ ויה
 וירבחו אוהש תעדה לע תולעהל השקו ,"ריעצה רמושהיי שיאו 'םירוט'ו
 והדזה הרובחה ישנא רתי םג .םהינותיעב הלאכ תורימא םיסיפדמ ויה תכרעמל
 יטסינויסרפסקאה "טאקלפ"ה ןמ ולדסו ,ויגלפל "םילעופה הנחמיי םע םבורב
 םייטילופ םיררושמ םתוא בתכה לע ולעהש ,תינויערה ותואנקב זעה ,ףושחה
 .)ןפ רדנסכלא ומכ ,תיטילופה הפמה לש ינשה הצקב וא( "ןימי"ה יגוחב וחמצש
 ינפ לע תילסרבינואה הקירילה תא בור-יפ-לע ופידעה הנרודמה יריעצ ,ללככ
 םינכומ ויה וללה ,ירב .תקהבומה תיגולואידיאה תוהזה לעב ירו'זאכה ןונכהה
 ןכרתלא ןתנ לש וריש תכגודכ ,ןונש יטסירטיליכ-יטנא ןוכזפל ןזוא תוטהל
 הריש ינפ לע והופידעהו ,סוזנצנוקה לא הנפש 6 ,'םיבור םהל ונתת ל I5 ' ריעצה
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 ,וז הפמ לש הילושמ סותאפ תאלמו תיעמשמ-דח תיטילופ
 לש והנחמל ברקתהל :ידמל השק המישמ ומצע לע שוטר ליטה ,וז הריוואב

 ותכילהל תפלאמ המגוד ,ףשחיי ולש יטילופה "ןימאמ ינא"הש ילבמ ,יקסנולש
 השע הבש ,תיניילולה ךרדה איה "יוסיכייל "יוליגיי ןיבש קד לבח לע שוטר לש
 ,'חצרת אל' יקסנולש לש יטסיפיצפה ורמאמ ,יקסנולש לש ויפוריצב שומיש
 :םילמב חתפ ,) 1933 ילויב 28 ( 'ו 'ליג ,א הנש ,'םירוט'ב הנושארל םסרופש

 ,ןברוחל רכז ,לודגה "אטח לעייל הנשה שאר ,טסוגבא שדוח שאר
 ,ותירב תוחול לעמ "חצרת אל" תקיחמב םדאה ומצע לע טימהש
 וב ,תיזזת םוי ותואמ םירושע ינש ואלמי ,היח תעכ ,האבה הנשב
 ,תומרצחב הרוחש הפוחכ ,םימדה-תלוליה הפוריאב הצרפ

 ובו ,'חצרת אל' םשב ןטק סרטנוקל אובמ ףא שמיש יקסנולש לש הז רמאמ
 לעיי םיפוריצב ןבומכ האר טסיפיצפה יקסנולש ,המחלמה דגנ םיריש ימוגרת
 תמחלמ לש "בר גרה ימייי ,םימדה תלוליה ימיל תוא "הרוחש הפוח"ו "אטח
 תא ןיעטה ,תיטסירטילימה המגמה לעב ,שוטר ןתנוי ,ותמועל ,הנושארה םלועה
 יגוחלו 'םירוט'ל ךרדה תא ול ורישכהש ,וללה םייאקסנולשה םיפוריצה
 ,'הרות' רישה חותינמ ןלהל הארנש יפכ ,אוה אטחה( ךופה ןעטמב ,הנרדומה
 ילבמ תאזו ,)םימדה-תוכיפש לע הגלבהה אטח אוה ,'אטח לע' רישה לש ומידקת
 לשב "בושייה" לש וימש לעמ תשרפנ הרוחשה הפוחה ,ןיעל רקדזת ותנווכש
 ,ברחב זוחאל םהידי תא ודמיל אלש ,ויגיהנמ לש םתוסיפרו םהידי תלזא
 ,ותעשב ןושמשכ

 ,םימדקומ םיריש םתוא יכ ,תרופ 'י םג ויתובקעבו ,טיבש 'י הארה רבכ
 יוביר םכותב וליכה ז,ועו 'תדלומ' ,'הטירוק ינבל ריש' ,'הרות' ,'חבז' תמגודכ
 ר"הצה תעונת לש יטסילמיסקמה םרזל ןכוישש ,תופושח תויטילופ תורימא לש
 םינואטבל םנמא ומלאתה ,הלאב אצויכו ,הלאכ תורימא 7 ,קפסב לטומ וניא
 תא שוטר םסרפ םהבש- 'רתיב'ו 'ןדריה'- ינוציקה "ןימי"ה לש םייטילופה
 לש הינואטיבב ,רומאכ ,ספדיהל ולכי אל ןפוא םושב ךא ,םימדקומה ויריש
 םיכרעה םע וא םיינויערה םיכרעה םע והדזה אל הירבחש ,הנרדומה
 ,וללה םיטסינויזיוורה ירמה ירישמ םילועה ,םייטאופ-םייטתסאה

- םזנג ררושמהש ,םימדקומ םייטילופ םיריש םתוא :רמאיהל תבייח תמאה
 ןמ קותינבו אדירג תויטתסא הדימ-תומא ךותמ ,םמצעלשכ םינחבנ םהשכ
 יאלמ ,ידמל םיינטשפ תונונמהכ םילגתמ- םהלש ידיימה יתרבח-ינידמה רשקהה
 לבוקמה לע תיטאופה םתמרב הברהב םילוע םניאש ,סותאפ יי�ורו םימגפ
 ,"ןויצ-תביחיי תפוקתב רבחתנש ,ילטנמיטנסה הרובגה רישבו ינונמהה רנא'זב
 ,התוחנ הכ איה וללה םימדקומה םירישה ןמ םידחא לש םתמר ,רבד לש ותנ,זאל
 הקיטאופהו ,"יקסנולש תלוכסא"מ תיטסינרדומה הרישב לבוקמל האוושהב
 הייגהה אלול יכ דע ,תנשוימו תינטשפ הכ איה יוטיב ידיל םהב האבה

50 



 ויתונונמה ןיב םצבשלו םהב תועטל היח ןתינ ,םהלש תילארשיצראה
 לבוי ורבוחש ,רבמיא ה"נ לש םיימואלה ויריש ןיב וא גורפ 'ש ל,zז' םימגרותמה
 יוגה םה "וישע ינביי "האמה הנפמ"מ תונונמהבש אלא ,םהינפל רתויו םינש
 8 .ףיסה ישטול םיברעה םה הלא "ןימי"ה הנחמ לש ויתונונמהב וליאו ,יסורה

 יכ ,םשורה ררועתמ ףא ריעצה שוטר לש םייטילופה ויתונונמה ארקמל
 גהנ שוטר( ררושמה רתכ לא ויניע תא ללכו ללכ םרבחמ אשנ אל וכרד תליחתב
 וא תוענטצה לכ הלא ויתורהצהב ןיא הארנכו ,תונויארב ךכ לע ריהצהל
 םייחה םלוסב ספטל וייח לש הז בלשב ףאש ,הארנה לככ .)םינפ-תדמעה
 "סוסנרפ"ה הלעמב והשלכ דמעמ לע םלח אלו ,יתגלפמ ןלמעותכ םייטילופה
 ודעונ אלש וירבדמ םג וקוזיח תא לבקמ הז םשור ."הרישה לכיהיי תולעמבו
 ותפיאש רבדב ,םימי םתואמ שוטר לש םיישיאה ויבתכמב םילולכה ,םוסרפל
 9 .תיטילופ תוגהל ונמז לכ תא שידקהל

 ףאש ,תפומו המגוד ול ושמישש ,ןרטש )"ריאייי( םהרבאכו יקסניטוב'ז באזכ
 םג ךשומה ,הגהנה שיאו יתגלפמ גולואידיא לש דמעמ ומצעל ססבל שוטר םג
 תורישב תסיוגמה הריש תביתכ םשל רקיעב תאז ףאו ,םירפוס טעב םעפל םעפמ
 הנפתה תוקוחר םיתעל קר ,ןכאו .הכפהמה יכלהמב תעייסמהו ינידמה ןויערה
 לכ אלב ,"תונמא םשל תונמאיי תניחב ,המשל הריציל םיילרוג קבאמ-ימי םתואב
 םמצע ואר ,יקסנולש תרובח ינב ,םיטסינרדומה ,ותמועל .שארמ תבתכומ המגמ
 יכרוצ לשבו יארקאב קר םינופה ,םייטילופומסוק םיררושמכ הנושארבו שארב
 וללה ,ןכ לע .תיתגלפמה תונקסעה לאו תילאקולה תיטילופה הביתכה לא העשה
- םירשעה האמב וללכתשנו ונכדעתנש ,תויטסילובמיס דוסי-תוחנה לע ולדגש
 תוביסמ הבתכנש ,תיטאקלפו תסיוגמ הריש םג המו ,"אוצמ תעל" הרישב ואר
 10 .תוחנ הריצי ףנע ,ןמרג ןמזהש

 םזירוטופה םללכבו ,םיברה םייטסילובמיס-רתבה םימרזה ןיבש תורמל ,ךכו
 שוטר האר ,ילולימהו יתוזחה ,טאקלפה לש ומוקמ דקפנ אל ,םזינויסרפסקאהו
 .םימדקומה ויריש ןיב לבוקמ הכ היהש , ירו'זאמה ןונמהה רנא'ז תא חונזל ןוכנל
 תורימא ולא םימדקומ םיריש ךותמ רומאכ קחמ ,'ברח יריש' תא סניכשכ ,םימיל
 ,)'וכו "ןושמשיי ,"אבכוכ-רביי ,"ידוהי ןוירביי( רורבו ףושח יטילופ יפוא תולעב
 דוע םלוא .םיבר םישוריפל חותפהו לפרועמה ,יטקרטסבאה חסונב רחבו
 תורבחמ' יטסינרדומה תעה-בתכב , 1940 תנשב לחה ,וירישמ םסרפשכ
 ויריש יצבוק תא םג ,עודיכ ,איצוה ודי-לעש םירפסה תאצוהבש ,'תורפסל
 תא- ןותמה וקה לעב- הרומז 'י וכרועמו ודידימ שוטר םילעה ,םינושארה
 .וירישמ םידחאב תומולגה ,תויטנטילימה תויטילופה תונווכה

 תא ,תיביבא-לתה הנרדומל תופרטצהה ןויסנ לגרל ,אופא שטשט שוטר
- םהיכרע םע התהדזה וא ןימיה יגוחמ האציש םיררושמ תצובק התואל ותוכייש
 היננח ,ןרטש )"ריאייי( םהרבא ןן,ינבואר ןורהא ,ינרק הדוהי ,יקסניטוב'ז באז
 וישרוש תא שפיחש ,גרבנירג יבצ ירואל דוגינבש ,םיררושמ- דועו ןמכייר
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 הרישה לא תקהבומ הייטנ וליג ,תיטטסקאה תירבעה האובנב םדקמש
 ,ינכטה קרבה תלעב תיאקירמא-ולגנאהו תיסור-תיתפרצה ,תיקלטיאה
 ,יוצמה ןמ תוינומרהו תופי היתורימאשו לבוקמה ןמ הבר תימתירה התורידסש
 ,תשטולמהו תעצקוהמה הרישה לש םינוש תונונגס לא וכשמנ הלא םיררושמ
 היבצקכ,זש תינילקרטה תיטסיריינאמה הרישה לא :"ןושל תוחצחצ"ב תרדהתמה
 "תיטונפיה"ה הרישה לא ;ינתלכשהו ןונשה םולקדה לש םירודסה ויבצקכ,ז םה
 הרישה לא ןכו ;היעמוש בל תא הבושו "םונורטמה בצקביי תנגנתמה ,המוסקה
 הז אשונב 12 ,חטובהו דיחאה ,"שראמה בצקביי תמלוהה תירו'זאמה תינונמהה
 הסננ םהבש ,אבה קרפה תליחתבו הז קרפ לש וכשמהב רובידה תא ביחרנ
 ,םייטסיציטתסאה וירישמ םידחא לש תיטילופה תיתשתה יזר תא ףושחל
 ,שוטר לש ,לוכיבכ םייטילופ- I5 ה

 ,םהיקמעמ תא הריגסמ הניא םתוזחש ,םיריש לש יטילופה באה-טסקט תפישח
 היה ןתינ אלמלא יכ ,תודוהל יוארה ןמ םלוא ;תקתרמ תירקחמ תוליעפ םנמא איה
 תויודע תועצמאב 'הרוחש הפוח' ירישמ םידחא לש םהימידקת תא ףושחל
 לש הפקיה תא רעשל היה ןתינ םא אוה בר קפס ,"תויגולואכרא" תויאנויכרא
 ,המויק תא שחנל וליפא םימעפלו ,ותרישבש תינלמעות-תיטילופה תיתשתה
 ךילהת ןהו תיטילופה תיתשתה ןה ופשחנו ,ררושמה לש ונויכרא חתפנשמ
 לעו ךובסה ינויערה םעצמ לע ,םימדקומה וירישמ םידחא לש לתפנה סיזנגה
 ,תונופצו תומותס טעמ אל תורהבתמ ,לפרועמהו םומעה ינושלה םמקרכ,ז
 היתוללכהמ תובר השביגש ,שוטר תרוקיב ,חנעפל ושקיב שוטר ינשרפש
 ןכש ,ןחבמב וז הפישח בקע תדמוע ,םישישהו םישימחה תונשב תולודגה
 תרכה-יא בקע תאזו ,ףקות-תורסח תוחנה הב ועמשוה תחא אלש ררבתמ
 קרפב טוריפב ךכ לעו( םייוארה םיילאוטסקט-ץוחהו םיילאוטסקטה םירשקהה
 ,)ישימחה

 טטה-שיאז יאנידמה- יקםניטזב'ז תזבקטב .ג
 תא ,ונרכזה רבכש יפכ ,הריבסמ ףא "ןימי"ה יררושמל שוטר לש ותקיז תפישח
 ,םיחטובה תכלה-רישו ןונמהה ןמ :"םונורטמה בצקביי םירישמ ותומסקתה
 רישה ןמ ;בלה תא םיביחרמ םיימיטפואה םהינכתו תימתירה םתורידסש
 םג ומכ ,םייטנגמה ויבצקמבו וילילצב בלה תא הבושה ,םוסקה "יטונפיה"ה
 תפונה ירמאש ,לשמהו םתככ,זה ןמ ןכו ;םילפרועמהו םיירותסמה וינכתב
 ארוקה לצא תררועמ ,תימתיר תומלשבו ינכט קרבב םיו�למה ,םהלש םינונשה
 דחוימ ןפואב וטלב וללה םיגוסה לכ ,תכיוחמ תינתלכש האנהו תולעפתה
 ןווכתמבו עדומב הבתכנ וז הרישש םושמ תאזו ,"ןימי"ה יררושמ לש םתרישב
 I ,ע "ויבתכמ"ב ,תובבל שובכלו עיפשהל ,ררועל ,ךושמל ,םיסקהל ידכ
 לא- תובחר תובכש לא תורפסה לש התיינפ תוכזב יקסניטוב'ז רביד ,תורפסה
 המולעתו חתמ ירפס לש ם�זיה םמוגרת לע ץילמה וליפאו- רעונה לאו םינומהה
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 ,םיכשומה םינכתה רחא יבש ךלי ,ריעצה ארוקה םמעתשי אלש ידכ ,בל-ידדוצמ
 .ירבעה רפסה לא ומצע ליגרי- ןיפיקעב- ךכו

 הנניא ופ א"א לש "תוית;ג"ה תודלבה םוגרתל יקסניטוב'ז לש ותיינפ םג
 ןירותסמה תופופא תודלבה רבחמ ,"הלוג"ה יאקירמאה ררושמה :תירקמ
 םג היה ,הלחלח לש טטר וב תוריבעמו ןהימסקב ארוקה תא תודכולה ,המיאהו
 תולבוקמה תולובחתב ונרהש ,םינושארה םירצקה םירופיסה לש םרבחמ
 יבצמ לע ,עודיכ ,תבסומ ופ א"א לש ותריצי לכ .המולעתהו חתמה תרופיסב
 ךרד .םדאה חור לע הלא םיבצמל שיש תוירותסמה תועפשהה לעו ןירותסמ
 :תלפוכמו הלופכ הרטמ גישהל יקסניטוב'ז ףאש ,םייגאמה ויריש לש םמוגרת
 גהנ םהילעש ,םיריעצה םיארוקה לא הז ללכבו ,ןתינש לככ בחר רוביצל תונפל
 הרישה לש עבמה יעצמא תא ללכשל- ליבקמבו ;ובהי תא ךילשהל דימת
 ,םיריעצה םיררושמה רודל םישדח םיביתנ לולסלו ,תיאקילאיב-רתבה תירבעה
 םירישב .תילארשי-ץראה ,"תידרפס"ה המעטהב םהיריש תא םיבתוכה
 ברקמו התפמ םרוג עדימב האר ,"םונורטמה בצקביי םיבותכה ,וללה בלה-יבוש
1 .םיעלבומ םייגולואידיא םירסמ ןמט םהיטיש ןיבו ,שדחה לא 3 

 ,םייזואוטריווה םירנא'זה לא ןימיה יגוחמ םירפוסה תא ךשמש ןושארה ,ןכא
 ,תידרפס הרבהב םגרתש יקסניטוב'ז באז היה ,ליגרה ןמ םירודסהו םירודהה
 וירישמ ,ופ א"א לש "םייטונפיה"ה וירישמ ,םיטוהר םילולצמבו םיבצקמב
 תמסיסל הכפה "לוכל לעמ הקיסומהיי ותרימאש( ןלרו לש "םיימולח"ה
 תקישניי( ןטסור ןומדא לש םינונשה ןילקרטה ירישמ ,)יתפרצה םזילובמיסה
 הנבמה יללכושמ "םיעבורמ"ה ןמ םידחאו )'קר'זרב הד ונריס' ךותמ "הנסקור
 ןיעודיב ד.לר'גציפ דראודא לש ודוביע-ומוגרת יפ-לע ,םאי'כ רמוע לש עבמהו
 םירנא'זב אלו ,םימסקב ארוקה תא םיבבוסמה םייתורפס םיגוסב רומאכ רחב
 תחת העיתר ארוקל םורגל ידכ הב שי ןכ לעו( הרישיו היולג תיטקדידה םתנווכש
 .)הכישמ

 ובבל וצ רחא ךלהו ,והשלכ יטאמזירכ גיהנמ לש ותורמל רס אל םנמא שוטר
 םיתעל .יקסניטוב'ז באז הז היה ינחור באו ץרענ לודמ ול היה םא ,םלוא ;דבלב
 ילארשי-ץראה ותומד-ןבל ךופהל ודואמ לכב ףאש שוטרש ,םשורה ררועתמ ףא
 ותרות וליפאש רבסו ,וברמ ינוציק היה יכ ףא ,םיירבעה םידודגה דסיימ לש
 הנכומ התויהב ,ודידל ידמ הנותמ ,םיבר תעזל תינוציקה ,תיטסינויזיוורה
 .וחור יפל ןניאש תודחא תורשפל

 תובקעב וייח תא בציע אוה ,ןכומה ןמ תונויער לבקל גהנ אל שוטרש םגה
 םייחה ןיב תולובגה ול ושטשטינש המוד םימעפל יכ דע ,יאקסניטוב'זה לודמה
 'פ ,ופ א"א( "םייטונפיה"ה םיררושמה ןמ עפשוה יקסניטוב'ז ומכ .תורפסה ןיבל
 הד ונריס'ב ןטסור ןומדא לש "םייזויצרפ"ה ויזורח תא םגרת והומכו ,)ןלרו
 וליאו ,תישילשה הכרעמה ןמ תודחא תונצס קר םגרת יקסניטוב'ז( 'קר'זרב
 תירבעל םגרתל יקסניטוב'ו תשקבל הבוגתב .)התומלשב הריציה תא- שוטר
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 תא-1937 ב שוטר םגרת ,ליוד ןאנוק רותרא לש וירפס ןרגכ ,םישלב ירפס
 ךא ,יקסניטונ'ז תובקעב '.ליוורקסב ינב לש םבלכ' יראלופופה המולעתה-רפס
 בתכה לש )היצזיניטל( "ן�טיל"ב לגד אוה ,ןבומכ ,י"בא ןב רמתיא תובקעב םג
 תרוצ( ימשה תיבפלאה לש היפארגונוקיאל ונל-תייטנ ףרח תאזו • 4 ,ירבעה
 לע וססבתה וירישמ םידחאו ,ונותיע לע-ו ולגד לע התורח התיה רוש-ףלא
 רבדב ,'ברועה' םוגרת חתפב ,יקסניטוב'ז תרעה תובקעב .)היפארגופיט ילולעפ
 ,העונתכ ענה אוושה תא תוגהל שוטר דיפקה ,םיענה םיאוושה לש םתייגה ךרד
 15 .סופדב ועבקנ רבכש ,'הרוחש הפוח' ירישמ םיבר ןקית ףא וז העיבת רואלו
 ליחתה שוטר :ולש הארשהה רוקמ תובקעב ךלה םייתורפס-ץוחה םייחב םג
 תכרעמב הדובע תבוטל םעצמאב םיטפשמה ידומיל תא שטנו ,םיטפשמ דומלל
 ,םידדוחמ םיחוסינו תורורב תורדגה בהא והומכו( יקסניטוב'ז וברו ורומכ ,ןותיע
 םימילו ,"הנחוייי םשה תא קינעה הריעצה ותשאל ;)םיטפשמה ידומיל ירפ
 ,ןאכ ןיוצי ,הנומתה תומלש ןעמל .)"הנהוייי וארק יקסניטוב'ז תשאל( "הנעוי"
 תוגהה סוסיבו 'ןדריה' תכרעממ סנואמ ותשירפ רחאל ,"אחת ירד אנדיעביי יכ
 םיגיהנמ ןיב ומש תא ךרכו ,הינוריאב יקסניטוב'ז לע שוטר בתכ ,"תינענכ"ה
 תב תיתרבח העפות איה תונויצהיי :"םיללובתמיי וא "םייתולגיי םילודג םיינויצ
 שיו ] ... ב ךרד-ירומ הברהו םיגיהנמ הברה העדי רשא םינש תורשע המכו המכ
 ךירצ ןיאו ,יקסניטוב'ז )באז( רימידאלוול םג ,סענגאמ ר"דל םג לודג םוקמ הב
 רעונה שוביגל דעווהיי לש 'החיתפה אשמ'( "ןמצייו םייח סלרא'צל רומאל
 .) 1944 ,"ירבעה

 .יקסניטוב'ז לש ותארשה לצב שוטר תריש הדמע ךרדה תליחתב ,םוקמ לכמ
 ,הנבמ יללכושמו זורח יפי ,םילוקשו םידודמ םירישב יקסניטוב'ז לש ותריחב
 השקנ;ז םגיהנמ לש תיטאופהו תיטילופה ותוגהב וארש ,וידימלת לע העיפשה
 הרבהב םייאבצה ויתונונמה תא זרח ןרטש )"ריאייי( םהרבא םג .תחא
 ןיב בוליש ךות ,רותלtזלו תוינטנופסל רכזו ןמיס לכ אללו הדיפקב ,"תידרפס"ה
 םזירוטופה תובאמ דמלש ,ףיקתה יתרהצהה ןוטה ןיבל יאקסניטוב'זה "רדה"ה
 תויורחה לע תעדמ-רותיו בגאו( יקסבוקאימו יס�יראמ- יסורהו יקלטיאה
 "ןימאמ ינא"ה תונורקע ןיב .)םיינשה וצילמה םהילעש ,"תוצורפ"ה תויטויפה
 גישמ םהב יכ ,זורחהו לקשמה ילבכ לש ןוצרמ םתלבק תא הנמ ולש יטויפה
 :"םוצמצה דוסיי תא ררושמה

 לועה תקירפל תצרמנ תודגנתה :אוה ילש יטויפה "ןימאמ ינא"ה
 תינושל תורקפהל ,זורחהו לקשמה יקוח לכב דרמל ,תינרדומה
 רושק רבד oratio ligata םלועמו זאמ התיה הרישה .תינונגס
 תב לש היפנכ לע ודיבכה דחא דצמ םנמא רשא םיללכו םיקוחב
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 םוצמצ לש תואלפומ תולוגס הל ונקה תאז םע דחי לבא הרישה
 16 .זורכ ריש לכ ;המסיס- הלמ לכ .יוטיבב ףלאמ רוציקו ימאניד

 רדההו סותאפה תא קר אל שוטר "שרייי ןרטש )"ריאי"( םהרבא תרישמ
 ,"םימדיי ,"רודיי :סותאפה תויוורו תויטמארדה םילמה תוחו;ר "ריאייי תרישב(
 לש הבוליש תא םג אלא ,)'וכו "ןמגרא" ,"הר�ביי ,"לארשי תוכלמיי
 ,םדקיימי לש שדוקה תדובע לש םירשקהמ הלוטנה ,תיתד היגולונימרט
 "ריאי" ריבסה ,לשמל ',יבאכ' רישב .הו;ההיינב םייטסירטילימ םירשקהב
 אוה חתותה לוק הבש ,"המחלמה תדיי תא "וטאקטס"ה בצקבש תואמסיסב
 ;ךורב הב הוומה / רורחש תמחלמ תד- הלואג תד שי יכ" :בגוע לוקכ ורובע
 בלול ילאמשב / ןויצ תוכלמ- הליפת / הדשה תסנכ תיב / .רורא- הב רפוכה
 תא ןגראל שוטר דמל "ריאייי תרישמ 17 ."ןומיריגורתא- ינימיב / הבור
 םיאנת לשו "ןבלירוחשיי יעבצ לש הנבמ ,קהבומ יראניב הנבמב ויתונונמה
 / ליל ןב דימת תבהאיי( ןורומיסקואה םללכבו ,םייראניבה םידוגינה .ורבעייילב
 ,שוטר לש תינידמה ותביתכ לש קהבומ רכיהיןמיסל ויה ,)"םוי תב םלוע תבהא
 .תיטסיציטתסאה ותביתכל םג םימיל לחלח אוה הנממו

 הרישה ןמ ,ןכ םא ,לחנ- "ריאייי לש ורבמו יקסניטוב'ז לש וצירעמ- שוטר
 םנמא תולודג תוקספהב- והווילש ,ןונגס ינייצ המכו המכ תיטסינויזיוורה
 הזבה ,הזעה תיטנטילימה הרהצהה רחא הייהנה תא :תירישה וכרד ךרואל
 תא ;תיברעמה תוברתה לע טלתשהש ,ודוסימ יביסאפה ,ידוהיה יתרבחה רסומל
 היתורימאב ,ילולימה היפויב בלה תא הבושה ,הרודהה הרישה רחא הייהנה
 בולישה רחא הייהנה תא ;םימוסקהו םירודסה "םייטונפיה"ה היבצקמבו תוזעה
 ,תרתחמה ישנא לש םתריש תא ןייפאמה ,תוירזכא לשו תויזויגילר לש ףירחה
 הרכהה ךותמ הרישי העיבנ םקלחב ועבנ וללה ןונגסהיינייצ .ץקה וק לע םייחה
 הברקהל תונוכנה חוכב קר :ןתיצמתש ,תורערועמייתלבו תוצרחנ תותכ,זאב
 ויתובא לשמ רתוי בוט דיתע ומצעל עובקל ריעצה רודה לוכי תימצע
 :'רתיב ריש'ב יקסניטוב'ז לש םירשפתמייתלבהו םיזעה וירבדכו ,לרוגהייכומ
 ."רהה תא שובכל וא תומל"

 שוטר החמ ,"ילאמש"ה 'םירוט' לא יטסינויזיוורה 'ןדריה'מ רבעמה םע
 ךא ,תמדקומה ותריש תא ונייפ�ש ,םייגולואידיאה רכיהה ינמיס תא הרואכל
 תירבגה הזירחה תאו םיללכושמהו םירודסה םיבצקמה תא וירישב ריתוה
 הרזנתה אלש הזירח ,ןרטש )"ריאייי( םהרבאמו יקסניטוב'זמ לחנש ,תמלשומה
 תונריתמה לא התנפ אל ללכיךרדב ךא ,סננוסידהו סננוס�ה ןמ לילכ םנמא
 "תינפחי"ה הרישב זא תלבוקמ התיהש ",רדגה תצרופ"ו "תרקפומ"ה תיטאופה
 ימימ שוטר לש ותריש ,ךפיהל ."יקסנולש תלוכסאיי לש "דגבה תעורק"ו
 לא הרתח ,"ןימיה הנחמיי ברקב הבתכנש הרישה לש יראה קלח ומכ ,'םירוט'

 הז דעצב .בגשהו תוממורה ,רדההו תוליצאה ןמ הב שיש ,תינכטה תומלשה

55 



 ןמ תינקהו הרודס ,הרואכל-תנשוימ הזירח לא "רוחאל הגיסניי םושמ התיה
 םזינרדומב "ישארה םרזהיי לש תושדחה תויורחב תובשחתה-יאו ,לבוקמה
 םיללכ תרזעב שוטר הוויק ,ילסקודרפ ןפואב .ילסרבינואהו ילארשי-ץראה
 ןכא אוהו ,תוירוקמו שודיח לש םיטקפא גישהל הלא "םייביסרגר" םיידוזורפ
 .םגישה

 םייזואוטריווה ויריש תצובקמ ןיטולחל "תינמי"ה היגולואידיאה התחמנ םאה
 סומתירה רשועב לוכיבכ םחוכשו ,םישולשה תונש ףוסב ורבחתנש ,שוטר לש
 "םינוגינ"ב ףא תוהזל ןתינש ,תדמלמ םירישה תניחב זאל ףתו ,לולצמהו
 ףא( קהבומ ןטסינרדומכ ןיטינומ שוטרל ואיצוהש ,רשפה ימומעו םייזואוטריווה
 תאו יטס ילמיסקמה "ןימי"ה לש תינחוכה היגולאידיאה תא ,)ןפוד-אצוי יכ
 ובש ,'ברח יפל' תמגודכ רישב קר אל תאזו ,יאקסניטוב'זה "רדה"ה
 המולג איה םהבש ,םירחא םיבר םירישב ףא אלא ,יולגב הלוע וז היגולואידיא
 ןחוב הרקמ ונל שמשל יושע ,לשמל ,'םולשבא' הניקה-ריש .יטנ,כIל ןפואב
 אוה ןיא יכ שיגדנו ,'הרוחש הפוח' יריש לש תיאדיאה םתיתשת תקידבל ןיינעמ
 ףוסב תיביבא-לתה הנרדומה ינותיעב וספדנש שוטר יריש ברקב ונימב דיחי

 .םישולשה תונש

 רםחיי יטםיבררומח רישח לא סיילאוטקאח ןובמחחו חביקח ןמ . ר
 "תילכתח
 םירוענה-ריש ירחא( 'הרוחש הפוח' ץבוקה שארב םקוממה ,'םולשבא' רישה
 וא הז ריש לש ותומדקל תוא- )'ברח יפל' זעונה יטנטילימה ןונמההו 'הדנרס'
 רישכ ןושאר טבממ וארוק תא םישרמ וניא- שוטר יניעב תדחוימה ותובישחל
 תוכיאב הנושארבו שארב ןייטצמ הז ריש .שרופמ יגולואידיא רסמ אשונה
 ןיב- הז�ו הפירח- תיתיזח "תינורומיסקואיי תושגנתהב :תקהבומ תיטסינרדומ
 ליכמ אוה ד,חא דצמ .ךוביסו לופרע לש תודוסיל תימולקד תוטשפ לש תוודסי
 תורזחב ,תירבג הזירחב ךמתנ חטובה ולקשמ ,םישבוגמו םירצק םימזירופ�
 ארוקב םיעטונ הלא לכ( הלמה ןיבל תימתירה לגרה ןיב הפיפחבו תובורמ
 תויטסירופ�ה תורימאה בור ,רחא דצמ .)תוביצי לשו תוטשפ לש םשור ןיזאמבו
 תורימאכ תוררבתמ- ך"נתה ןמ העודי האבומ איהש ונב לע דוד תקעזל טרפ-
 .ןרשפ לע דומעל לק אלש ,תויתדיחו תומומע

 ירושימ לכל לחלחמ אוה השעמלו ,ילולימה םוחתל קר דחייתמ וניא לופרן3ה
 ,תוי תרבה-ודה תובורמה תורזחה םא ,לשמל ,עובקל ארוקל לק אל :טסקטה
. ·נ דףנ ך f / ףןנ ך f "( המחלמה יפות בצקב וא הריהדה בצקב . .. נ ת;נזג / ת;נזג ]  . [ 
. ·נ !ךרג;:� / !ךוג;:� .  ,תיביטימירפ-ומכ תיאמק הריוואל תומרות )"!י O .ל / !י O .ל ] 
 תיטסילמינימ הריווא תורצוי :ךפיהל ,אמש וא :ינומדק טבש יפות לש וז ןיעכ
 תוקיתש ,תוקילפר לש טועימ( תינרדומה המארדל תינייפואה וזכ ,תמכחותמ
 .)וזל וז לוכיבכ תורשקתמ ןניאש תורצק תורימאו הטעומ הרואפת ,תובורמ
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 יעטקמ ףיקעה רובידה יעטק תא ןיזאמהו ארוקה םוחתי לקנב אל :דועו תאז
 ןכיהו חףוידה םייתסמ ןכיה תואדווב עובקל לכוי לקנב אלו ,רישיה רובידה
 תוארל היה ןתינ ,שרופמב ודד רכזנ ובש ,ינשה תיבה אלמלא .חישה ליחתמ
 לע דוד לוכשה באה לש ד,חאכ קפואמו רעוס ,בואכ גולונומ :דיחא ףצר רישב
 ,וזכ תורשפא לטבמ ינשה תיבה ,םלואו .שפנב וביואל היהש ,ובוהא ונב תומ
 .תוטטיצ לשו םיחףויד לש ידמל לפרועמ 'זאלוק וינפלש ןיזאמלו ארוקל ריהבמו
 ,ןתנויו לואש תומ לע דוד לש ותניק ,יטנתואה יארקמה הניקה-רישל דוגינב
 אלל ,יטקטארפ יריבחת הנבמ לעב אוה שוטר לש יכ"נת-ודיוספה הניקה-ריש
 רתונ הברה .םירעפ יולימב עייסיש ,ךייאמ םרוג םוש אללו םילפט םיטפשמ
 .ארוקה לש ונוימדל חותפו םורפ אופא

 רבש-תוקעז לע הרקיעב םנמא היונב שוטר לש תינרדומ-הקיתעה ותניק
 ;א ,טי ב"מש ,"ינב ינב םולשבאיי תמגודכ( תיארקמה הניקב תולבוקמה ,תורזוח
 תועבונה תורזח ,)די ,גי םש ;בי ,ב ביילמ ,"וישרפו לארשי בכר יבא יבאיי
 לש וריש ,םלואו .יתונמא ןונכת ירפ וניאש ,יעבט תושגר ץרפ- בלה תמהנמ
 רשפתמ-יתלב ףוריצ םג אוה- תוינורומיסקואה ויתונוכת ראש ןיב- שוטר
 תב הביטח לכ ירחא :ינדפק ןונכת לשו תיטנתוא תוינטנופס לש גזמתמ-יתלבו

 ,םייבמאי םירטמו נומ ינשמ( רישה יתב לכ ומכ יונבה ,ןיירפירה אב םיתב ינש
 תיארקמה האבומה לע רומאכ ססובמהו 18 ,)יבמאי רטמיזמו יבמאי רטמארט.כ!מ
 םה ףא םייונבה ,םיתבה רתי ךא ;)"ינב ךיתחת / ינא יתףמ ןתי ימ / י�ב / י�ביי(
 םיננכותמ םיתבכ אקווד םילגתמ ,הזירח תמיכס התואבו יפורטס הנבמ ותואב
 .תינכט תומלש לעו שוטיל לע דיפקמה ררושמ לש ולמע-ירפ ,בטיה

 רטמיוד רטמונומ- םירצק םירוט לע םיססבתמה ,הלאכ םייטסילמינימ םיריש
 הדוהי לש םתרישב :"ןימי"ה יררושממ םידחא לש םתביתכב םילבוקמ ויה-
 )"ארויגיי( השמ לשו ןמשא ןרהא לש תואנומזפב ןכו ,לשמל ,ינבואר ןרהאו ינרק
 םיאנומזפהו םיררושמה וגישה םזילמינימה תועצמאב .שוטר לש וידידי ,ךלמילא
 םוקמה ןאכ אלש ,םיילארשי-ץרא ,םיינשדח םיטקפא לש הבחר תשק וללה
 לש םשור תריציל םורתל רומאכ היה יושע שוטר לצא םזילמינימה .םטרפל
 הרימאה לש הרוציק .תיליצא םיסוס תרהדכ ,לוסלס לכ תרסחו "תירבגיי הרימא
 תויזחת ינימ בואה-לעב עימשה הבש ,המודקה תיטבשה הרישה לא fl בר R מ
 וידחפל סיסב וא ובבל תולאשמל דה ןהב אוצמל לוכי ןיזאמ לכש ,תומומע
 לא וז תשבוגמו הרצק הרימא תוושהל ,הגלפהה ךרד לע ,םג ןתינ .םייומסה
 תורישי עבונ יטפיל�הו ינוקאלה ם�פואש ,ןבאב םיקוקחה םימודקה םימתכמה
 ידעלב ונניא "יוקל"הו יטפיל�ה יריבחתה ןוגראה ,םלואו .ןבאב הקיקחה יישקמ
 לע אקווד דיעהל היה לוכיו ,היתיפה לשו לקארואה לש םייטנאמה םהירבדל
 ןאכ ולברעתנ ,תיטסינףקה הפוקתה ןמ וסאקיפ לש רויצב ומכ :ינרודמ םוכחת
 תריצי ךות ,תיט.נ.וימו תנבומ הריציב בלתשהל היה יושע םהמ דחא לכש ,תוודסי
 .לוכיבכ הקמנה רסח ,שדח רדס
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 ןרוציק ללגב אקווד ילואו ,תושבוגמה תויטסירופ�ה ויתורימא תורמל
 תא ללקמה והימ .רושיגל םינתינ םניאש םיבר םירעפ ריתומ רישה ,ץרחנה
 אמש וא ,ןונמא תא גרהש רחאל הילא תולגל ץלאנש ,םולשבא ?רושג תמדא
 ןבה לש ותולג-םוקמ רכז םוקמ תא תאשל לוכי וניאו ,ןב רחא ןב לכשש ,ויבא
 באויש ,ונב תא הכבמ אוה וב( יעיברה תיבב םילולכה םה דוד ירבד םאה ?בוהאה
 םיתבה םאה ?םולשבאב דדצמה י,ומסה רבודה ירבד אמש וא ,)ובל תא בקנ
 לע ותוא םיכרבמה ,םיגגוחה יפלכ ל�כשה ךלמה תאחמ תא םיליכמ םינורחאה
 ,ויכרבמ ירבדל ןותנ וניא ובל ,תמ ונבש ,אוה( הכיפהה רוגימ לעו "ונוחצניי
 ףרח ,חצנל היחה ,םולשבא לש ותומד לע םהב רבודמ אמש וא ;)יח םהלש םנבש
 לש הנעמ אלל תורתונ תולאשהו תוהימתה בור ?תע-םרטב הגישהש תוומה
 לש ףסוא ןיעכ רתונה ,טסקטה ךותב הקלחב קר היוצמ ןהל הבושתה .שממ
 .םירתוס וליפא ,םינוש םישוריפל תוחותפה ,תויטמגינ� תורימא

 וסחיב ץוענ אוהו ,המינפ טסקטב תאז לכב ןפצומ הדיחה ןורתפל ןהשלכ חתפמ
 ופוס יפלכו םולשבא דרמ יפלכ עלבומה רבחמה לש יעמשמ-דחהו רורבה
 ךותמש ז,הוא סחי אוה דרומה םולשבא יפלכ וסחיש ,שחנל השק אל .יגארטה
 תולוע ,יארקמה רופיסב םילולכה םירמוחה ללש ךותמ .תוהדזהו הברק
 ויבא לש תשאונה ותבהאו םולשבא תרובג קרו ךא שוטר לש הניקה-רישמ
 ייוליג לכו םולשבא לש ותוריהי ,ןקזה באב דרמה ,הצחמל-חאה חצר .ויפלכ
 גיצמה ,ונינפלש ישיבגהו רצקה רישב רכז םהל ןיא ,ולש תירזכאה תונסיסכטה
 ,וימי ימדב ללח לפנו וידיב ולרוג תא לטנש ,וחוכב חוטנו זעונ דרומ
 .בוהאה ןבה תלפמ בקע ולצנ ורתכו וייחש ,ויבא לש ובל-ןורבשל

 ןהב שיש ,שוטר לש תויתורפס-ץוח תורימא המכ לא ונליבוהל יושע הז חתפמ
 לש למס שוטר רובע היה "םולשבאיי םשה .רישה-תדיח לש הנורתפב עייסל ידכ
 וזכ תומד םע .הכיפהה לש המוציעב ,וימי ימדב תמש ,ראות-הפיו ריעצ דרומ
 ףוקז םחולה תומד לש סופיט-בא ורובע המליג איה :תוהדזהל שוטר היה לוכי
 ריחמב םג �לו ,וידי ומב ובצעל הסנמו ודיתעל תיתונדא תוירחא לטונה ,המוקה
 םולשבאב םג שוטרל האצמנ- תחאכ תיגארטו תיאורה- וזכ תומד .וייח
 ,תיאוטגה תודהיב ודרמש ,"תוידילייי תויאורה תויומדל ןושארו שאר ,גרבנייפ
 עקרה לעב שוטר .המוק יפוקזו ראות יפי ,םייטילופומסוק "םירבן!ייל וכפהו
 םולשבא לש תויטירב-ורפה ויתולועפ לקשמ תא עילבהל רחב יטסינויזיוורה
 ץמוא תא ,ולש יטרקוטסיראה םזיטילאה תא שיגדהל רחב ,תאז םוקמב ;גרבנייפ
 םיכילהת לש םזוריזל ידיל איבהלו םיידיב לרוגה תא לוטיל ותלוכי תאו ובל
 אשמ'ב .ץראה ינודא םה "םיידילי"ה וירבחו אוהש הנומא ךותמ ,םיירוטסיה
 ותוהז תא שוטר רידגה ,) 1944 ( "ירבעה רעונה שוביגל דעווה" לש 'החיתפה
 :ייילינ ישנא םע תוהדזהה עקר לע "םידילי"ה וירבח לש םתוהז תאו

 םרבעו םנושל איה תירבעהש ,תאזה ץראה ינב לש דוחייה תשגרה
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- דבלב םירבעה ץרא לש הרבעו םירבעה ץרא לש רבעה אוה
 ישנא וליעוה םא .הנש םישימחכ ינפל רבכ היוטיב לע האב הליחתה
 תוומ דע םתונמאנו םתזעהו םנברק לדוג לכב ,הנומאבו תמאנ יייליב
.. נ .עדוי ימ-  ופסינש וללה םישנאה לש תירוטסיהה םתובישח ] .
 דמעש ןושאר רוד םתויה תדבועב אלא ,איה הזה לוגירב אל ,לוגירב
 .ץראה ינב לש םדוחיי תשגרה לע

 יל I;I רעב הפופאה ,םולשבא לש תיאורך;ה ותומד םע ךשמתמ "ןמוריי להינ שוטר
 םהיכישממ "םיריעצה םירבעה"ב האר אוה ."ןימי"ה הנחמ לש ימואלה סותימה
 הרכהה הלמג םרט האמה תישארב :דחא ינורקע לדבהב ,ייילינ ישנא לש
 ירפ תא רוצקל ולכי אל םיריעצה םינכפהמהו ,"בושיי"ה יקלח לכב תירבעה
 .ינםפהמה ןויערה שומימל- הלועפל העשה הלישבה התע וליאו ,םתונכפהמ
 ונובזעש רבדה היה יעבט ךא ,גרבנייפ םולשבאל "םינענכ"ה לש םסחי רואל
 המ רעשל ןתינו 19 ,הכירעלו םוגרתל שוטרל רסמנ ייילינ רוביג לש יתורפסה
 םוגרתה תמגוד( וז הכאלממ ,ותעדל-תיתורירשה ,ותחדה לע ותבזכא התיה הבר
 ןח האשנ אל ,החפשמה תגיצנ ז,ניקלב הסכעל שוטר רסמש ,תירבעל תיתפרצמ
 תמחלמ רחאל .)העיבת-ימויאבו זגורב םייתסנ םידדצה ןיב רשקהו ,היניעב
 ,יניס רבדממ ולעוהו גרבנייפ םולשבא לש ויתומצע ואצמנשמ ,םימיה תשש
 ותומד רכז תא בוש הלעמה 20 ,'חצנל ריעצה וניבא' םשב רמאמ שוטר בתכ
 ןב םולשבא לש תיגארטה ותומדכ הומכש ,ינכפהמה גולואידיא ה לש תיגארטה
 דגנ לפנ-תכיפה לש החבזמ לע וימי ימדב תמש ,ראות-הפיו ריעצ דרומ היה ז,וד
 . ררופתמ ןוטלש

 השמ ידי-לע וירבחו שוטר לש וחוגינל הליע ויה ויחיפסו הז רמאמ
 םישולשה תונשב תפתושמה םתדובע ימימ שוטר לש ודידי ,רגניטא-רטא
2 .'''םינענכ'ה לש קותמה םמולחיי- "ינענכיי-יטנאה ורמאמב ,'ץראה' תכרעמב 1  
 ,'ץראה' לש הלכלכה רודמ תא זא ךרעש ,רטא 'מ ראית גרבנייפ םולשבא תא
 תדובע לע רקיעב ססבתהו ,ןוראבה יפסכב הנבנ וקשמש ,רישע םירכיא ןבכ
 ןכו ,תיתגרדה תונוונתהל וז תינגרוב תורכיא לש היקשמ ונודב ,ךכ לשב .םיברע
 ופוס .)תירבעב אל ,תיתפרצב בותכל הברה םולשבא( תיתוברת תוללובתהל
 ןמ םיקוחר ויתומולח ויה המכ דע הארה ,בתוכה ןעט ,יייליב רוביג לש רמה
 לע קפרתהל- רטאד אבילא- "םינענכ"ה םיפיסומ ,ןכ יפ לע ףא .תואיצמה
 היהי ןתינ רבעב גשוה אלש קותמה םולחה תא יכ םמצע תא תולשהלו ,ותומד
 ד.יתעב גישהל

 הנניא ותיזחש ,הז רישמ ייפיקעב אופא הלוע שוטר לש ינידמה "ןימאמ ינא"ה
 :ןיטולחל ןאכ רדענ וניא סומכה ישיאה דיסיה םג ,םלוא .ויקמעמ תא הריגסר.ז
 ויחא תומ לע תישיא הניק ,יגארט ת�דלי-ריש םדק 'םולשבא' הניקה-רישל
 לע תוכמתסהו תינרוצ הדפקה אלל ,ןוסאל ךומס רב�חש cri de coeur ,רוכבה
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 עימשמ ,חצנל ול דבא ורשבמ רשבש ד,ליה .הניק לש תורכימ הריש-תומכסומ
 ברסמכ ,המהדתה תולמ לע בושו בוש רזוחו ,הרמה הרושבה עמשל רבש תוקעז
 רמ המ יוה / !יבוהא יחא תמ / !ילרוג רמ המ יוה / !יריקי יחא תמיי :ןימאהל
 רמ המ יוה !ידיחי דימת ינאו / !ילרוג רמ המ יוה / !ידיחי דימת ינאו / !ילרוג
 תריווא ןירפליה לאיחיו הנינפ לש םתיבב הרשה רוכבה ןבה תומ 22 "!ילרוג
 ,םאל תינויערו תישפנ ברקתה לאירוא( םירוהה ןיב ערקה תא קימעהו ,םיאכנ
 ראותמכ ,תודרמה-ןב ריעצה ,ונבל בא ןיב הביא-הבהא יסחי .)ויבאמ קחרתהו
 ויבאל ובתכמ תא .וירוהל לאירוא לש ויבתכממ תופוכת םילוע ,'םולשבא' רישב
 בתוכ אוה ומאלו ,"תבהא רשא םא עדוי ימ ,ךדיחי אל ,ךנביי :םילמב םייסמ אוה
 ותניק 23 ."תבהא רשא ,ךדיחי טעמכ ,ךנב" :יתועמשמ יונישב דא ,המוד חסונב
 םג אופא הייור ,שפנב וביואל היהש ,בוהאה ונב תומ לע לוכשה באה לש הרמה
 .ארוקה ןיעמ םנמא םייומס ,םיקומע םיילאנוסרפ םיעקשמב

 ןמ שחנתמ וניאש טעמכ 'םולשבא' רישה לש יטילופה דבורה ,םוקמ לכמ
 תורבחמ'ב םוסרפ םשל ישוק אלל ותוא חולשל שוטר היה לוכי ךכ םושמו ,רישה
 לש "םייטסינויזיוור"ה םיינידמה וירסמב ודשח ויארוק אלו הרומז אל :'תורפסל
 ,ינטשפ וליפא ,טושפ יכ"נת ןומזפ-רישכ עמשנו הארנה ,הז "םימת" ריש
 אלו עוציבל ודעונש ,שוטר יריש .לולצו,זו זורח יעושעשב ונחו וחוכ רקיעש
 לשו םילמ לש ןתועמשמ-ודב תופוכת םיקחשמ ד,בלב המומד האירקל
 ,"דירמיי ,"דיניי ,"רישאיי :םומעו יתדיח םשור תריציל ,ןהלש םינופומוהה
 לש םייטפיל�ה ויטפשמב םיביכרמה םג ."וכרבתיי ,"ךרג;:איי ,"ת;נחיי ,"וטבשיי
 םיימואלה וירסמ תא שוטר הווסה םאה .יתדיחו ישיא רדסב םילברעתמ רישה
 קפסש ,איה הדיח ז"ןוגינ"ה ילבכ תא םישמ-ילבמ םה יצרפ אמש וא ,ןווכתמב
 .הנורתפ תא ףושחל היהי ןתינ םא

• 

 םינשה ןמ עבמה-יזע הניקה יריש ארקמל ףא תגגיפתמ הניא וז הדיח
1952  ,'תמשנ תא' ,'ךלמיבא' ,'ןמגראב'( 'ןמגראב' רוזחמב םילולכה , 1941

 יוצמש ימל ידמל הפוקש תיגולואידיאה םתיתשתש םיריש ,)'חזרמ'ו 'תכלשל'
 "השירפהיי תפוקת ירפ ,םיינוציקה תונויערה תא שוטר ריתסה םאה .הב
 הצרפ אמש וא ,הלא םירישמ םידחאב םימולגה ,הנידמה תמקה תינשי תרעיסה
 תונעל השק זהקינחהל שיטר לש ונוצר ףרח ,רישה-יתב רגיס תא היגולואידיאה
 תומגמ יתש הלא םירישב תוצצורתמש המוד .תיעמשמ-דח הבושת וז הלאש לע
 ,תקהבומ תינידמ תיתשת ד,חא דצמ ,םיליכמ 'ןמגראב' יריש :תורתוסו תודגונמ
 דצמו :ותריציל ןושארה רושעב שוטר דקמתה הבש תסיוגמה הרישה לש דירש
 תויטילופ תוירוגלאכ םיעמשנ וא םיארנ וללה-םירישה ןיא םלועל ,ינש
 יריש ןמל שוטר לע הטלתשהש תיטסיציטתסאה המגמה בקע תאזו ,"תויביאניי
 חתפב בצומה 'ןמגראב' רישל הנשב םדקש ,'ךלמיבא' רישה .'הרוחש הפוח'
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 תא- תוכיראב ןאכ ןודנש 'םולשבא' רישה וכב- ףקשל ידכ וב שי ,רוזחכה
 ראתכ הז ריש ."השעי ויניעב רשיה שיאיי תפוקת תא ,ירכהו קבאכה תונש
 :הצאנ ירבדו תופרח ךות ,םיחא תכחלכ

 יו;: �רמ� יו;: $I יגג;:
 ת�ג;: ר W $! ג"כ;ן ד;פ� ם�

 ,ךן ?1 יו;:,א ד,� $I ל הס
 ,םי·זר� ןו;; ד� $I ל הס
 םיזך�� ד� $I ל הס
 .םיזך,א�- ד� $I ל הס

 ינבייל שוטר לש ותדהא יכ ןעטנ םא הגלפה םושכ הכודככ וז אהת אל
 םיזובכ ,םללכב אוהו ,וישנאש- ילארשי-ץראה "ינכי"ה ףגאל ,"םינועדגה
 חוכ-יכוכח םיריעצכ םהידי-לע םיגצוכו ,םייטילופה םהיבירי יפב םילזלוזכו
 יכ;:לוהה' הכאופב רהצוכב ךכ לע בתכ ןה שוטר .)"לעבורי זחפל םינוא תישאריי(
 ירבעה לואש לש וברחכ רתוי ] ... [ םירגהכ לש / םרז רשב בהואש יכיי :'ךשוחב
 ] ... [ לעבורי תוכבו / םריח לש ;יצו / באויל ןוירשו / ץרא יספא דע דיד רתכו /
1 תורוש ,םש( "יל הכ.;ש וניא  העיבת ,םוקכ לככ ,ללוכ 'ךלכיבא' רישה .) 79-165
 ןועדגל ברחיי :'ןוטלשה לא תואושנ וניניע' חסונב ,הררשלו תוגיהנכל הרורב
 ןבאל דקדק םיעבש / חלשב יתתנ יחא םיעבש / תרפעב דופאל ברח / ךלכיבאו
 ."תרדהו תירב-לא דבע / ךלכ ןורושיב יהיו / תחאה

 דלונהיי לש ילסרבינואה יחישכה לכסב שוכיש השועה ,'ןכגראב' רישה
 תליפנ' ורופיסב לולכה ,ופ א"א לש ורישב ,בגא ךרד ,בלושכ הז לכס( "ןכגראב
 זכור רישה 24 ."ריאייי תוכ רחאל דיכ- שוטר תודע יפל- בתכנ ,)'ר W � תיב
 לוכה תולככ תכ- ןכשב חושכ ךיסנכ דלונש- "ריאי"ש ,ךכל הכודככ
 םג רשקנ ,ת�כלכה תכילגו םדה עבצ ,ןכגראה .םיכד-יבלכ ידיב םיבלכ-תוכ
 עבצה-רכוח תא םינוכדקה וקיפה הנככש היכנוקה לש התדלוכ ,היקיניפ-ןענכב
 .)שוטר תרישב עבק-לכס- "סקינפ"ה- לוחה ףועבו( ןכגראהו תלכתה יגיראל

 לש ויתורוש םע( ותרישכ תואבוכ םע גולאיד לע ןירשיכבו יולגב יונב רישה
 לייח ינא םג ןכיי וא "קני הדש ,אצי יכא םחרכ רשא יחא הז אל" ןוגכ ,"ריאייי
 הז ריש לש םיילאוטסקט-ןיבה וירושיק .)"םדב בותכא םויה ] ... [ ררושכו
 'ד לש ורכאכ לע הבוגתבש ,דדלא 'י ר"ד לש תכרעכל-בתככב םרקיעב ופשחנ
 ירוביג לש "ד;קייל ויכודו הז ריש רשקכה- 'ויכרעו יגארטה רוביגה' ןוריכ
 'ריאי' לש םירישה רפס תא םלועכ ארק אלש ואיי ןוריכ 'ד יכ ןעט- ייווגניכה
 25 ."וחותינב םהכ םלעתהו ארקש וא ] ... [

 םיינגלגל יאוול-ילילצ הככ לע  ,דדלא 'י לש קדקודכה וחותינ לע
 בברקזש 26 ,שוטר לש ופצק אצי ,"םיריעצה םירבעה תעונתיי יפלכ ונככ ולעש
 םירבד בישהו ,תישיא תוביריב םרוקמש ,םיזע תושגר טעמ אל וירבד ךותל
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 םיחא ןיב אקווד החתפתנש הזעה הניטב יוצכ וניאש יכ תא היכתהל םילוכיה
 ותבוגת תא ודילוהש םיישיאה םיעינכל רב .v כ- םלוא. וגלפתנ םהיכרדש ןויערל
 לש הז בלשב ותפיאש לע דכלל ידכ ילוא הב שי- שוטר לש תיביטוכ�ה
 ך;רב,ע תא קוחכל ,םיילאוטקאה הירשקהכ ותריש תא קתנל תיטאופה ותוחתפתה
 .תילסרבינואו תינכז-לע תוזח הל קינעהלו ינויצה יטסינויזיוור ה

 :החסההו שוטשטה תלועפ הלחה ,'תורפסל תורבחכ'ב רישה םסרפתנשכ דוע
 רבכשכ דידי הזיאל בוח ןיעכיי אוה רישה יכ שוטר רפיס הרוכזל בתככב
 ססיב ןתואש תודבועל דוגינב ,םירחא םינכזל תודעה תקחרה ךות 27 ,"םיכיה
 ןעט ,וידי-וכב רזיפש םירתוסה םיכשרה ןיב רשפל ידכו .וכ� תונויארב הפ-לעב
 לע הניקה לש תרהצוכהו תירוקכה הנווכה שוטשט ךות ,תונויארה דחאב םיכיל
 לכ לע רישל לוכי ןכפהכ לכש ריש אלא יפיצפס ריש הז ןיא יכ ,"ריאייי תוכ
 שוטרש קפס ןיא :הניעב אופא תרתונ הדיחה 28 .היגולואידיא ילדבה ילב ,ןכפהכ
 הריתוהל ףידעהו ,הלא ויריש לש תיגולואידיאה םתיתשת ביבס לוח הרז
- והנשכ לע רבג םיעינכה ןכ הזיא עובקל םויה לק אל ,םלואו ;לפרעב
 ויתונויער תא ויכרועכ ריתסהל שוטר לש ונוצר :יטאופה וא יטכגארפה
 תילאקול הרישכ רובעל ןכה ונוצר וא ;סופדל ולבקתי וירישש ידכ ,םיינוציקה
 .יברעכה םזינרדוכה חורב ,תילסרבינואו תינכז-לע הרישל תילאוטקאו

• 

 ןתנוייי םשב ןירפליה לאירוא םתח וילעש ןושארה רישה אוה 29 'הרות' רישה
 'הרוחש הפוח' יריש תא םשכ רגיש םרטבו סיראפל אצי םרטב דוע תאזו ,"שוטר
 אל האווסהה .ותוהז תא תווסהל היה רוכאש ,ולש שדחה טעה-םשב יקסנולשל
 לש ותוהז תא וריכה תיכואלה העונתה ןכ רבעשל-וירבח :תכלשוכ אופא התיה
 בר קפס ,"לאכש"ה ינותיע תא וארק םהכ םיטעכ םא םגו ,"שוטר ןתנוייי ותוא
 ,םוקכ לככ .םיכי ךרואל תטלחוכ תוינוכלא לע רוכשל שקיב שוטר םא אוה
 םינוכזפ הז ןותיעב שוטר םסרפ- 1937- 'ןדריה'ב רישה לש ומוסרפ תנשב
 תרעצכאב עובקל שקיבש ןכתייו ,תינריצה הגהנהה דגנ םיבר םייריטאס
 הביתכ ןיב ,תמכררכל הכוכנ הריש ןיב רורב ץיח םינוש טע-תרמשב שרמישה
 .תיניצרל הלק

 רישל לגלגתנש ,"!רנעשפ :הדוותיו / אטח לע הכי יכר' םילכב חתופה ,הז ריש
 תמלגמ השכ לש ותרמד רבש ,ידכל רורב יטילרפ ריש אוה ,'אטח לע' "יטונפיה"ה
 לש הכישכמה ,ןכצייר לש רתרכד( רהה ןכ תדרל ששובש גיהנכה תרכד תא
 ;)תיטסיביטקא הבוגת אלר הגלבה תסררגה ,הנותמה תיכעה-דחאה תרינידכה
 ללוחכ ,יקסניטרב'ז באז לש ותרמד תא- ןרשכש לש ותוכד ,תאז תמרעלר
 עשפה .)יברעה ירמה דגנו םיטירבה דגנ דרמה סנ תא ףינמה ,םיירבעה םידודגה
 .הברגתמו היישעמ תרענמיהה ,"הגלבה"ה םא יכ ,גרהה םניא הז רישב אטחהר

 דגנ רשנמר )יאקסניטרב'ז-ורפ ,ךכיפלו( יאלצרה-ורפ ןרנמה ,ןכ םא ,ונינפל
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 תורשעמ דחא ,'ןדריה' ןעמל בתכנש "סיוגמיי ריש ,תינויצה הגהנההו ןמצייו
 לע תדהואה ותעד תא .םישולשה תונשב שוטר רביחש תיטילופ הלומעת יבתכ
 ורכזל השעש הווחמב ,ראשה ןיב( תודחא םימעפ שוטר עיבה לצרה לש וכרד
 ןופ ןהיירפ סירוב ינמרגה ררושמה תאמ 'לצרה רודואית' רישה םוגרתב
 ןנובתהלו זובה-תוקירי תא גופסל ןכומ ,'הרות' רישה יפל ,השמ 30 .)ןזואהכנימ
 ארוק רבודה .תודוותהלו תוכהל וילע הז ואטח לעו ,ומע תדיגבב שפנ-ןויוושב
 לש ותגלפמ ישנא( בהזה לגע לא םילובכה תא ריתהל ושקבמו ,שגרנ לוקב וילא
 החכתשנש תמא תרותיי םדמללו ,)ןוהה ישנא ,"םייללכה םינויצ"ה ,ןמצייו
 ,םהיביוא ינפמ םמצע לע ןגהל ,תשרלו שובכל ,ברחב זוחאל :"בלמ
 .םמד-ישקבמ

 ותנוכת( "תיטאקלפ"ו תיעמשמ-דח תיטילופ הירוגלא רישה תויה ףרח
 ,)תחא גג-תרוק תחת ןושמשו השמ לש םהיתויומד ףוריצמ תררבתמ תירוגלאה
 :תיעמשמ-בר הרימאכ תררבתמ "הרושבו ברח אש / :יול ןב לכ הוצ" האירקה
 תבוחמ רענתמה ,"בושיי"ה לש יתדה ףגאה תא שוטר חיכומ התועצמאבש ןכתיי
 םינויצהיי תגלפמ יפלכ ץח םג רישב לולכ ,רומאכ( ויפכ ןויקנב ץחורו קבאמה
 המישאמה הרימא ונינפלש ןכתיי ;)בהזה לגע לא םירוסא הישנאש ,"םייללכה
 םינהכ תכלממיי תניחב ,ברחה תבוחמ המצע תרטופ איהש לע הלוכ המואה תא
 תקמחתמה ד,בלב הגהנהה לש הטיל�ה תא ןייצמ הז ףוריצש ןכתייו ;"שודק יוגו
 ."השעת ל tt ו ב W " תניחב ,תואבל תונלבסב הניתממו ,תווצמה לכמו היתובוחמ
 דוסי-תותכ,זא רפסכ,ז םעה תא דמלל איה- 'הרות' רישה יפל- "וז העשביי הבוחה
 די העירכה וליח בורמ אל" יכ ,לשמל ,תעדל וילע :ךרוצה יד ול תורורב ןניאש
 יונישלו תורענתהל םוקמ שי .ץראה הרורא בושייה לש וטועיממ אל יכו ,"ביוא
 ,"ינענכיי-םדקה שוטר לש  תעמשנה ,'הרות' תרתוכה יכ המוד .ןוויכ
הרז הכ הניא

" 
 הרותייל תנו�כמ וז תרתוכ :תויתימאה היתונווכ ףשחיהב הרזומו

 העשב ,שוטרד אבילא ד,ומלל םעה הו�צמש- המחלמהו ברחה תרות- "השדח
 .ימואל רורחשל קבאמו םימד תוערואמ לש וז

 ומעטל ידמ ידוהי היהיי 'הרות' רישהש ,תרופ 'י ומכ הרובס ינניא ,ךכיפל
3 ."ויריש ירפסמ דחא אל ףאב ולילכה אל אוהיי ןכלו ,"לאירוא לש רחואמה 1  
 הירוגלאה לש התונשייתה ,תישאר :לופכ היה ותזינגל םעטהש יל הארנ
 ,"ינענכ"ה שוטר יניעב )יקסניטוב'זו ןמצייו( ןושמשו השמ לע תינידמה
 'הרות' תמגודכ ינויצ ריש( ללכב ,תונויצה ןמו ,טרפב ,םזינויזיוורה ןמ קחרתנש
 רישל הז ריש ןיב םיטלובה ןוימדה-ידדצ- תינשו .)"ינענכ"ה שוטרל םיאתה אל
 ןיבמ חלצומל םיבר יניעב בשחנש ,שוטר ירישבש םירכב�מה ןמ ,'אטח לע'
 לש הזינגה ןמ ותאלעה .ולש 'םירוט' תפוקתב בתכש ,םייטסיציטתסאה םירישה
 םוגפל ידכ םג הב היה ,) 1969 ( 'ברח יריש' סוניכ תעב 'הרות' יטילופה ןונמהה
 הארנש יפכ ,םצמטצמ וניא ומידקתל ונוימדש ,לשבה רישה לש ןיטינומב
 ד.בלב יפורטסהו ימתירה דצל ,ךשמהב
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 קרו ךא אוה ,'אטח לע' תפגודכ ד,חאכ עצקוהפו יאפק ,יטסינרודפ ריש םאה
 "ןשה לדגפיי יפורפפ בתכנש ,"תילכת רסחיי יטסילובפיס "ןוגינ"
 ,םייגולו אי דיא םירספב וב ןיחבהל השק ,ופצעל אוהשכ .אלו ןכ ?יטסיציטתסאה
 ופכ ,'ןדריה'ב ספדנ וליא ךא ,תויטילופ תויונווכתהב "ודישחהל" םייושעה
 ןיב יחצנו ירזכא םיעותעת-קחשפ וב םיאור ויה ויארוקש רשפא ,'הרות' ופידקת
 הבוהא הייצ ץראל שבוכ ןיב וא תינדגוב הפואל גיהנפ ןיב :ם W �ל ןברקה
 'םירוט' יארוקו ,יטסינרודפ "חותפ לשמיי הז רישב דיפעה שוטר .תבזכאפו
 32 .םהלשפ םי נכתב והואליפ

 תורעה

 75-70. 'מע ,) 1974 ( סיבש
 . 89 'מע ,) 1989 ( תרופ 2
 . 96-95 'מע ,םש 3
 .ודעו )ה"לשת( רדנלדירפ ;) 1978 ( יקסבושורה 4
 ,תרוקיבב בל םשוה אל שוסר לש םייססיציסתסאה וירישמ םיבר לש תינורומיסקואה םתנוכתל 5

 .רובידה תא ביחרא ודע רכ לעו
 אוה רצק ןמז רותו , 1935 תנשב 'םיבור םהל ונתת לא' יתמחלמ-יסנאה וריש תא םסרפ ןמרתלא 6

 והילא לש היגולותנאב ללכיהל הז ריש רחבנ 1938 תנשב יכ דע ,הבר הכ תויראלופופ שכר
 םיריש . ילארשי-ץראה םזינרודמל דעו םייניבה-ימימ ,תירבעה הרישה בסימ הבו ,סוסיימ
 תורפסב יכ ףא ,תיביבא-לתה הנרודמה ירפוס ןיב םילבוקמ ויה אל שוסר לשכ םייססירסילימ

 והדזה ילגנאה דנואפו יקלסיאה יסניראמ תמגודכ םיינרודמ םיררושמ( ףנעו שרוש םהל שי םלועה
 ,'קשנה לא' רישה רתונ שוסר ןויכראב .)הלומעת ירישמ ורזנתה אלו, ינוציקה ןימיה יגוח םע
 שוסר השקתה ,הארנה לככ .ןמרתלא לש יססירסילימ-יסנאה ורישל הבוגתכ הארנכ בתכנש
 .ןמרתלא לש וריש לע ולש היודראפה םוסרפל המב אוצמל

 . 97-83 'מע ,) 1989 ( תרופ ; 79-70 'מע ,) 1974 ( סיבש 7
 םידיעמ םה ףאו ,"ינויצ תכיח"ה ןונמהב לבוקמה ןמ םיילקירד ושענ םינכתה םג ,רבד לש ותמאל 8

 הדחה וניע ירהכ יסירבה רוזנצה-ןיע ירה ןיאש ,הדבועה לע ןכו( הלא םיריש לש םבתכיה ןמז לע
 יררושמ לש ןונמהל ודגינב .)תיראצה היסור לש בור-יפ-לע "מדושמ"ה רוזנצה לש הרימחמהו
 .יסורה "יוג"ה אלו ,יברעה ביואה םה "וישע ינב" הלא םירישב ,"ןויצ תביח"

 . 59 'מע ,סיבתבכו , 1940 רבמטפסב 18 םוימ "ריאי"ל תרגיא 9
- אמויד יניינעמ םייטילופה וינומזפ- "ןותיעהו תעה ירישיי יפלכ ןמרתלא לש ילאודה וסחי לע 10

 'מע , 1989 ביבא-לת ,ןונינה רזו" רוט ירפסב האר ,תובר םינש ונמז ברמ תא שידקה ולש םוחת
92-91 , 178-177 • 

 תונשב םרקיעב ובתכנש- ויריש ןכש ,הזורפב ותביתכמ תוחפ תרכומ ינבואר 'א לש וחריש 11
 . 1965 םילשורי ,סיריש ץבוקב ,רחואמב וסנוכ ,סיעבראהו םישולשה

 ,הרומז( "תיטונפיה"ה התוכיאב שוסר תריש לש םייטסינויסרפמיאה הירקבמ וניחבה רבכ 12
 הריש רוצ ןבואר לש ורוביחב ,ירקחמ סוסיב םג וז הנחבא הלביק הנורחאל םלוא ,)'א"שת

 הגישמ ליגרה ןמ הבר תירטמ תוריסד יכ העיבקה םג הלולכ ובו ,) 1988 ,רוצ( תירבט תיםונפיה
 .םינוש םייריש םירשקהב םינוש םיטקפא

 ונריסו הנסקור לש הנונשה םתחישכ "תויזויצרפ" תוינילקרט תורוש לש ןהיטיש ןיב וליפא 13
 :לופכ ודהל ןתפמיי :ןוגכ ,תויומס תויטילופ תורימא יקסניטוב'ז בברש ,)'קר'זרב הד ונריס'(
 רכ ."!הנרדיה רבזנמ ,ליג ץראב םוקו /- ובנ רה לע תומל" וא ,"דרמה-זע רוענה הפל הפ חידייי
 רותמ ,ףיקע רוניחל תיתוברתה ותוינימדל םאתהב תאזו ,"ליעומ"ה ןיבל "הנהמ"ה ןיב בליש

 .הרישיו הטוב תויתמגמ רותמ אלו ,הכישמו האנה
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 תויניטל תויתואב תירבעיי וונרא ונחוי לש ורמאמ תא ו"צל יואר ',ניטל ביתכב הביתכה ו"נעל 14
 ףטוי תכירעב( לארשיב תטה·יבתבב םיאבותיטהו םיברוטה לש הנשה רפם ,"יקטניטוב'ז יניעב
 וטינמ בתכמכ( הנושארה םלועה תמחלמ תונשב רבכ . 98-89 'מע , 1989 ביבא-לת ,)רטטיק

 היצפירקטנארטבו היפארגותרוא"ב ותוניינעתה לע קילאיבל יקטניטוב'ז עירדה ,)ד"ערת
 , 1925 ינויב 28 םוימ 'ץראה'ב .םיליחתמה לע תירבעה רדמיל תא לקהל ודיקפתמש :'תירבע
 וומיטל תויתוא ליכמה ביתכ והז שורדש המ" :עבק ובש :היפארגוניטט' ורמאמ תא םטרפ

 ותי ימ .ימורה ביתכה תא לגטנש וא תושדח תויתוא איצמנש וא :הלא יתשמ תחא ,תועונתה
 בהלנ רמאמ דוע םטרפ , 1925 ילויב 12 םוימ 'טיווםזאר'ב ,ומזה ותואב ."ה"נשה ךרדב ונרחבו
 תיתוברת הכפהמ כרותאתא לאמכ הפטטומ גיהנה , 1928 רבמבונב .יביטלה ביתכה תוכזב
 םירומח םירוטיא תלטה ךות ',ביטל בתכ ומוקמב טיבכהו ',ברעה בתכה תא לטיב אוה :היכרותב
 םילשוריב .גיהבהש השיבעה תכרעמ לשב םג ,האולמב העצוב ותארוה .יברעה בתכב שומישה לע

 לש ותשיג ויב לדבהה . Ha Shavua Ha Palestini "'בא וב רמתיא לש ונותיע עיפוהל זא לחה
 תויתואב האר וושארה :הרטמב אוה ,ווברא ובחוי םכטמ ',''בא וב לש וז ויבל יקטביטוב'ז

,בלכ ינמז יעצמא תויביטלה  ,תירבעה רדמילב וכרד תישארב ם"שקה לע רבגתהל דמולל ע"טיש ז
 ,שוטר .םימעה תופש תחפשמ לא תירבעה וושלה תא טינכתש הבפהמ ויביע דגבל האר יבשה וליאו

 אלו ,תיתוברת הכפהמל ליבויש ',טילופ ו"ב!\ ךכב האר ,תלוכיה לובג הצק דע ויצקה רבד לכבש
 . .חווט-רצק יגוגדפ ו"בע

 קר דקוני וז תרבוחב ·ףטח-לוגט ואטבמ עב אוושיי יכ יקטביטוב'ז ריעה :ברועה' םוגרת חתפב 15
 'הרוחש הפוח'ב םיעב םיאוושיי וברוא 'ע :םג הארו ,"ירמגל דקובי אל םליאה אוושה :עבה אוושה

 .) 1981 ,וברוא(
16 1 ביבא-לת ,םיריש ,"חת וטל ימוב ,)ריאי( ורטש םהרבא   ך.י 'מע , 976
 .חט-זט 'מע ,םש 17
 הדיחיה תודעה ילוא איה ויירפירה לש תישילשה הרושה לש וושארה במאיב הרטחה הרבהה 18

 "יוקיל" לכ ויא םיתבה ראשב .לוכשה באה תקעז לש תוחפ-שטולמהו רתוי-ישפוחה הבכמל
 .אילפהל תשטולמה ,תירטמה המכטב

 . 231 , 216 'מע ,םיכתבמ 19
 'א :םג האר . 1968 ביבא-לת ',רבע קפא- 'ףלא' :בוש טפדב . 1967 רבמבובב 10 ,תונורחא תוטייי 20

197 ביבא-לת ,םיכתב :גרבנייפ םולשבא :'היפארגונומל םיווקיי ,רימא 1 -38 'מע ,  1 1  . 
12 ,ץראה 21 . 1 1 . 1976 . 
 , 1985 רבמצדב 27 ץראה :'הגרדמה רתםביי ,)ריש-לט( רעט לחר לש הרמאמב טטוצמ רישה 22

 . 26 'מע ,) 1989 ( תרופ לש ורפטבו
 1939 לירפאב 24 םוימ תרגיאל הוושהו ,) 21 'מע ,םיכתבמ( 1938 לירפאב 24 םוימ תרגיא האר 23

 .) 45 'מע ,םש(
 • 33 הרעה , 430 'מע ,) 1989 ( תרופ 24

 . 1960 יבויב 10 ,םש וורימ לש ורמאמל הבוגתב , 1960 ילויב 1 ,)בחרמל( אשמ האר 25

 . 1960 ילויב 8 ,םש 26
 • 36 הרעה , 430 'מע ,) 1989 ( תרופ 27

 . 1972 יאמב 18 ,טיבשה רבו 28
 .)ז 'מע , 1937 טראמב 25 ,ז"צרת וטיבב ג"י ,ג הבש( 'ודריה' לש יגיגחה חטפ ויילגב טפדנ רישה 29

 רישה טפדב ואכ . 85-84 'מע ,) 1989 ( תרופ לצא וכי : 72 'מע ,) 1974 ( טיבש לצא ביש םטרפתה אוה
 הרושהי ,וושארה תיבה ףיט וייצל חיור איבל ךירצ תיעיבשה הרישה ירחא :םישיביש המכב

 םיתבב השעמל( גכאגכא איה הזירתה תמיכט ירהש ,"!יד" הלמב ם"תםהל הכירצ תיבימשה
 תימתיר הדיחי םייוהמ יעיברהו ישילשה רוטה ,םירוט העבשב ם"פארג םילוקיש לשב וטפדבש
 .)תחא

 לצרה המומז הז רישב . 1 'מע ,) 1937 יבויב 25 ( ז"צרת זומתב ז"ט , 638 'ליג ,ג הנש :ודריה' 30
 רבחמי "השמ יבב" דט"מ ,םעה-דחאל ףרזבנןש השמ לש ותימד השמיש ללכ-ךרדב ךא ,השמל

 '.השמ' עידיה רמאמה
 . 83 'מע ,) 1989 ( תרופ 31

65 



 הדגוב תא" :אכt י לע הכמ לש בצקב ,רישה ארקמל ויפי רגאב ןמרתלא הכיה ,דנלרוא תידע יפל 32
. תירבעה ןושלה ,הניי ,הנו, ] ... ב / בשו רבוע לכל ינעצת תא / לחנכ  התמיד גרבלדוג האלי ," ..
 ותעפשהב שבכיהל ידכ ויתולמ תועמשמ תא ןיבהל ךרוצ ןיאש ,"קיתע ףושיכ רישייל רישה תא

 .) 167-166 'מע ,תרופ( תיגאמה
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 יעיבר קרפ
 תעמשמל היביטס ןיב

 "םובורטמה בצק"ב הבותכה ברטמה תרישו שוטר

 הליחת התוא םינגראמש וזמ רתוי הבוט תינטנופס הנגפה ךל ויא
 .בטיה בטיה

 ) 6924/1 ,סיזבכ ,יקסמרבא ד"יל שוטר ותגוי לש בתכמ ךותמ(

 םיטםילןכמיםה לש יתייפכה "ןןגינ"הו שוטר .א
 חותפל הפאשש ,שוטר לש הננערהו האירבה "תינענכ"ה ותרישל הם
 תיטסילובםיסה הקיטאופלו ,ויילוחםו רבעה יםתנ;:ם יקנ ,שדח ףד לארשי-ץראב
 הלאשל הבושתה ןרילדוב לש "עורה יחרפיי תיבובקרם הנוזינש ,"תיטנדאקד"ה
 םינשה ותואב התיהש ,םלועה תוםחלם ויב לש סיראפ ריעב הצוענ וז
 וא תישםם תולג ,הלוגה וםאה( ברעםםו חרזםם "םילוגיי םינםאל הכישם-דקום
 םינותיעה-תוכרעםב וכו הפקה-יתבבשו ,) expatriot וא exile הנ�כ ,תירופאטם
 היה יאסירפה חורה םלוע .םירקבל םישדח םיינכפהם םירשני,ז ורבחתנ הלש
 םיבר םייטסינרודם תונויער וקוצינ הכותלש ,תחתור הר�י םינשה ותואב
 ,שדחה וםזה תב ,תילקידארה תונםאה-תבשחם ופרצנ הבו ,םינוש תורוקםם
 י.רתויו לבוי תונש זא ול ואלמ רבכש ,יתפרצה םזיציטתסאהו

 לש תינאייםהובה סיראפב םתדלוהש ,םידחא םייטסילובמיס תונויער וכז ךכ
- תיטסינודחה הריוואה בקע תאזו ,םישדוחמ םייחל ,-19 ה האםה עצםא
 םלועה תמחלם רחאל םיריעצה ברקב הררתשנש- תינגרוב-יטנאהו תעדה-תלק
 הכפהמה יטילפ זיראפל םמ� ואיבהש תינויערה הסיסתה םג .הנושארה
 carpe לש תינתנהנ םייח-תייפוסוליפ םע וז ריעב הגזםתנש ,תיטסינוםוקה

diem , יטסילוםםיסה תונויערל הנדע האיבה  הריצי הדדועב ,םי
 ומ הצורפו תיתרבחה הניחבה ומ תזעונ ,תידסמי,ז-יטנאו תיטסילאודיווידניא
 םילאידיאה לש ינויערה םסוסיב תאש ,רבדה יעבט ךא .תירסומה הניחבה
 ינרמש עקרם םקלחב ואבש ,םיינדרםהו םיריעצה םינםאה ואצם םהלש םישדחה
 תידוהיה הרייעה ום ,תינאטירופה דנלגניא-וינם ,תינאירוטקיווה הילגנאם( ידםל
 הנםזב השקיבש ,םיגייסהו תורדגה תצרופ תיטסילובםיסה תוגהב ,)'וכו
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 לש ךילהת םינשה תצורמב רובעל הקיפסה רבכו ,"םינגרובה תא םיהדחל"
 .הרכה לשו תולבקתה

 המראלמ לש םרוד שחרש זובה :םהירוענ תא אופא זא ושדיח םינשי תונויער
- וימדוקב ותמחלמ בקע תאזו ,לכשה ןוטלשלו תינרוצה תונדפקל ובמר לשו
 השדח הלטצ� םירשעה האמב שבל- םיטסילנויצרה "סאנראפ"ה יררושמ
 לכ תא הכילשמו עדומ-תתה תולוצמ תא החיתרמה ,"העורפיי הקיטאופ תומדב
 הב;חב ללכ התדוה אל םיתן!לש ,ינשה לגה ןמ תלפרועמה הרישה .ןויגיהה ילבכ
 םג ןבומכ רבכ העפשוה ,ויתונויערמ םידחא התניג וליפאו ,םזילובמיסל
 ,היציאוטניאה רבדב ןוסגרב לש ותרותמו דיורפ לש "םיקמעמה תייגולוכיספ"מ
 יפלכ הז לג לש תיטסיציטסימה ותשיג .טקלטניאה ןמ רתוי הקומע איהש
 אלא ,יביטקינומוק וניאו יביטאטונד וניאש הביתכ גוס הדילוה הרישה-ןושל
 יבקע שוריפל ןויסינ לכ דגונו ןושלה לש תיגשומ-יתלבה חורה ןמ חמוצ
 2 • ינויגהו

 ,םזינרדומה יארב ןמרתלא תריש לע ירפסל תירקחמה תיתשתה תכירע בגא
 ס"ת ןקיטרואיתהו ררושמה לש תעדונה ותסמ ןיב ןיינעמה ןומיזה יכרדב הרק�
 תמדקומה ותמישרל ) difficult poetry ( "השקה הרישהיי לע 1933 תנשמ טוילא
 24 ,'םירוט'( המצע הנש התואמ ,"הרישב ןבומ יתלבה לעיי ןמרתלא לש

 ןיב והשלכ רישי רשק לע עיבצהל הז ןותנ לש וחוכב ןיא םנמא .) 1933 רבמבונב
 תומימעה לע תחא הנועבו תעב ורבידש ,וללה םייטסינרדומה םיררושמה ינש
 םיינשהש ,הדבועה ןמ םלעתהל ןיא םג ,ןכ-יפ-לע-ףא ;ןוילע ךרע לעכ תיטויפה
 תא ושע- םירחא םיטעמ אל םיילארשי-זרא םינמאו יקסנולש םג ומכ-
 ורתש ,םייביטסגוסה םייטסינרדומה םימרזה ןמ ועפשוהו ,תפרצב םהידומיל
 בושח םירבדה לש "םנוגיניי יכ ןלרו תובקעב ונימאהו ,םימומע תושגר רחא
 :ולשמ שוריפ ןלרו לש תיטס ילובמיסה ותרמימל ןתנ ןטסינרדומ לכ .םתועמשממ
 תויעבטב רישה ירוט ןיב םרוזה ,ישפוח סומתירל המגרת טוילא ס"ת
 לש יתייפכה הנוגינל ,ינאכימ-ודיספ סומתירל- ןמרתלא וליאו ;תצלואמ-יתלב
 ."הרמזה-תביתיי

 דרגנוואה תריב ,סיראפב וטלקנש ,םייטסילובמיסה חורה-יכלה תובקעב
 תיתדיחה הרישה לע הירוגנס 'םירוט'-'םיבותכ' ירפוסמ םיבר ודמיל ,ןמזה-ןב
 הלגמהו ,"םילמה לש ןתמז�ל" המראלמ ירבדכ תענכנה וז ,חונעפל השקהו
 היה .תילאנב ה היווחה לש הסומכה התועמשמ תא "הרזהיי לש תונוש תוקינכטב
 לףפרן!ה תוכזב וללה םירמאמה לש םהיבתוכ :ינש-ילכמ-םזילובמיס םנמא הז
 זא ופחירש ,תויטסילובמיס-רתבה תועדה תא ןבומכ וריכה רבכ תףמימעהו
 ,ןכ-ומכ .תיטמגינ�ו המותס הרישב ןה ףא וחיצש ,חורה-םלוע לש וללחב
 אל םייטאופה םהיתונויער תא תופוכת ובאש םיילארשי-זראה םיטסינרדומה
 םזינרדומה לש הרישה תבשחמב ןכדועמהו שדחה םלוגלג ךרד אלא ,ןירשימב
 3 .)דועו קולב ,בוסוירב( יסורה
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 הריש רבדב תונויערה בטימ לש םהישרוש ,רבד לש ורקיעב ,םלוא
 סחיב אלו ,היטיש ןיב הנורתפל חתפמה תא שפחל בייח ארוקהש ,תילאטפירטנ�
 לש הפיקעהו תשרופמה םתוגהב עודיכ הצוענ ,"םלועייל "הריציהיי ןיבש
 םייח-תוחרוא קר אל הנרדומה יררושמ ודמל םהגז .םיטסילובמיסה ינושאר
 הכפהמ ונמזב ללוחש ,ןויערה תא רקיעב אלא ,םיימרופנוקנונו םיינאיימהוב
 תועמשמה ינפ לע ילנויצדיאהו ישיאה "ןוגינ"ה תפדעה לשב ,הרישה-ןושלב
 לש "היגאמהיי תא סנ לע הלעהש ,הז ןויער ."תיביטקייבוא"ה תיביטטונדה
 ינב ,תולוכסאה לכ ינב ,ברעממו חרזממ הנרדומה יררושמ לצא טלקנ ,םילמה
 .םינוש םיינויער םימרז יכינחו םינוש םימואל

 רימידלו 'פורפ לש וירבדב ,לשמל ,היוצמ ךכל תיטנתואו תניינעמ תודע
 ורנמ ,זעילא לאפר אוה( בומיסינ ףלודור ררושמה רעונמ ודידי לע בור'צנפוט
 תא יקסנולשל הליגש ימו ,סיראפב תפתושמה םתוהש ימימ ןירפליה לאירוא לש
 , 1944 תנשמ ותמישרב .)"שוטר ןתנוייי לש "תירותסמ"הו המלענה ותוהז רבד
 לע בור'צנפוט בתכ ,זעילא יריש לכ לש ןושארה ךרכה חתפב תטטוצמה
 :תיפוריא הריש םסרכ ואלימ הרישל הקיז ילעב ויהש ונ�ותב הלאיי :ורוד-ינב
 דוסיכ תוילאקיסומ לע םינומא ויהו ,רלדוב ,ופ ,יקסבוקאימ ,קולב ,הקליר ,ןלרו
 לע( "היונאיד"ה דצ לע אופא טלתשה הרישה לש "סול.נ1"ה דצ ."הרישב דסומ
 הריציה לש הנרק הלעו ,)םייאדיא-םייטאמיתה םיטקפסאה לולכמ
 ךותמכ ,ילנויצדיא ףחד חוכב תינכומ הביתכ תבתכנה ,תיטמוטוא-ומכה
 .ולש הררבה-חוכו רפוסה תוברעתה ילב הרואכלו ,"סנארטיי

 ףאו חתפנ הז רמאמ :"הרישב ןבומ יתלבה לעיי ןמרתלא לש ורמאמל רוזחנ
 םיארוקה תא עיתפהל ידכ ילוא ןהב היהש ,תועודי תויטסילובמיס תוחנהב םתחנ
 יברעמה הבישחה םלועב ךא ,תירוטאדנמה לארשי-ץרא לש יתוברתה םילקאב
 היפל ,החנהב רמאמה לש ותישאר .םינשב תורשע הזמ התיבש ןהל ונק רבכ ןה
 םיחנומב הריש לע רבלד ןיא ןכ לע( "תונמא רסוח"ו "תונמאיי קר שי תורפסב
 לש ןכדועמה הלוגלג לע תכמתסמ וז .)"ןבומ יתלב"ו "ןבומיי לש
 יפ-לע קרו ךא וטפשיי םיררושמש ,רילדוב לש תעדונה ותעיבת-ותעיבק
 יפ-לע( ןהשלכ תויתורפס-ץוח הדימ-תומא יפ-לע אלו ,םיינכטה םהירושיכ
 ליעוהל וא תירסומ המגוד שמשל בייח ררושמה ןיא ,רילדוב לש וז השירד
 רמאמה .)תמא ןמא היהיש דבלבו ,תחשומ םאד וליפא תויהל אוה לוכי :הרבחל
 לגוסמ היפל ,תקהבומה תיטסילובמיסה תיתשתה תלעב העיבקב םייתסמ ףא
 המודב תאזו ,תפעוצמו המומע ךרדב קרו ךא תומיוסמ תותו;זאב תעגל ןמאה
 אקווד :תורחא םילו;זבו .שמשב תוננובתה ךרוצל תחייופמ תיכוכזל קקזנה םדאל
 ןפואב- ונכילומה אוה ,תיביטקייבוא תוריהבב חסונמה אלו ,לפרועמהו ישיאה
 .הרבהו הפורצה תמאה לא- ילסקודארפ

 תובש לש 'םירוט'ב ררשש ,תוחורה-ךולהל תגציימ המגוד ךא אוה הז רמאמ
 הקיטאופ יאשונב םיטעמה וירמאמב ןמרתלא ללכקז ,תמיוסמ הדימב .םישולשה
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 וספדנ הלא( יקסנולש לש ךרדה·יצרופ וירכאכב םשו הפ ועכשנ רבכש תועד
 םיריש ינש רבעב םסרו;!ש יכב ,שוטר ףא ,)'םידה'ב םירשעה תונשב דוע םבורב
 תועיבקב בקע ,'םירוט' לש םדקוכה ולוגלג 4 , יקסנולשו ןכנייטש לש 'םיבותכ'ב
 תועדה ןכ תוקוכע עפשוהו ,יקסנולש לש "ורצח"ב השענה רחא תוכירדבו
 סנכנ ,'ןדריה' תכרעככ היופכה השירפה רחאל ,הב ועכשנש תויטסילובכיסה
 תרד Q ב ,"לאכש"ה יררושכ לש "תויראה בוגיי ,'םירוט'ל דיכו ףכית שוטר
 ,'חרוא' ,'אטח לע' ,'רוניכ ילע' תכגודכ- הדיפקב םייונבו םילוקש םיריש
 םייטכיתה תודוסיה ןכ הב בושח "ןוגינ"ה דוסיש- 'ךייסל'ו 'םינשוש תכרב'
 ןתינ תיטסילובכיסה הרישה לא הרישיה ותקיז תא ,ןכ יפ לע ףא ,םייאידיאהו
 תריש תובקעב בתכש םירישב אקווד ,ןלהל הארנש יפכ ,קהבוכב תולגל
 ,"ןיכי"ה

 םירבדה תא ןכרתלא לע ירפסב יתבתכ םיטסילובכיסה לש רישה תשיפת לע
 םשל )א( :םיכעט ינשכ רקיעב תאזו ,תיסחי הבחרהב ןאכ וטטוציש ,םיאבה
 ןיבל ,תירילדובה תיטסילובכיסה הרישה ןיב ןויכדה רבדב הנעטה לש הסוסיב
 האכה תישאר לש זיראפ תא ףטשש ,תיתדיחהו הכוכעה הרישה לש ינשה לגה
 הנרודכה לא הז ללכבו ,הלוכ ברעכה·תוברתל הנככ טשפתהו ,םירשעה
 הז קרפב תולולכה תונחבאהש ,תועטב םשרתי אל ארוקש ידכ )ב( ;תיביבא·לתה
 תריש לע ובתכנש ,םיכוד םירבד לש םחוסינכ וא םחורכ יהשלכ ךרדב ועפשוה
 יארב ןמרתלא תריש: זונינה רזוח דוע' ירפס םוסרפ רחאל רתויו הנשכ שוטר
1 ( 'םזינרדומה 989 (: 

 תוגהב הצוענ תיטויפה הלכה לא תינרדוכה השיגה לש התישאר
 הכראלכ ,זלרו ,רילדוב לש םתרישב השוכיכבו תיטסילובכיסה
 ירפוס לש םהיתורהצה ועכשנ םרטב םינש תורשע הככ ,םירחאו
. ,נ תיסורהו תיאקירכא·ולגנאה הנרךוכה .  הריש לש התוכזב ] 
 ועבק ,רנוכה תרזהל תכרוגו תואיצכה תטילק תא ההשכה ,"השקיי
 תויהל בייח רישה זיא יכ ,תיטסילובכיסה הקיטאופה לש היחסנכ
 תוכיכע לש השוחת ארוקל רוסכיש יד יכו ,זחבוכו רורב דגיה
 וא םייטפיל� םייריבחת םינבו;ז טסקטב םירצונ םא םג ,תיביטקוב�
 תורצויה תויביטסגוס םילכ תועצכאב יוציפה אב ,םינבוכ·יתלב
 תא וא תושוחתה תא תרזחשכה ,תילקיסוכ תוכיא תועצכאבו הריווא
 לא רתח רילדוב ,)"םילכה לש היגאכ"ה( הבשחכה ךלהכ
. ,נ הזתס�ניסב ףוכתה שוכישה תועצכאב תויביטסגוסה .  ויריש ] 
 ,שדחה לאידיאה תא םיכיגדכ ןלרו לש םילפרועכהו םיילוכנלכה
 תירפסוכטאה תוכיאה לע ךכתסכהו יגולה רדסה סרה תא ריתכה
. ,נ ,העדותה לובג לעש ,"הרוהטהיי תילקיסוכהו .  סר I:.t ' ורישב ] 
 ,תולפרועכ םילו;זב רוחבל שושחי לבל ודידיב ןלרו ץיאה ,'הקיטאופ
 ,קוידל תוכימע ןיבש שגפמה תדוקנב ,ודידל ,אוה רישה בטימ דנש
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.. נ  השעסל הכלה תנחבנ וז תרהצוס תיטסילובסיס תוגהשכ ,םלוא ] .
 םנסא אצי ןסרתלא :השעסל הירואיתה ןיב םירעפ םילגתס ,םירישב
 תיאידיא תףסיסעב וירבד תא חסנל ינרדוסה ןסאה לש ותוכז לע ןגהל
 ירפ םג תחא הנועבו תעב םה ויריש ,רבד לש ות�אל ךא ,תילוליסו
 לכ לעו( ידסל הלולצ הריסאל תרתוחה ,תלכלוכסו תעדףס היישע
 שי .)תנחבוסו הרורב תילאיצנרפר היצקנופ תלעב הריסאל םינפ
 תישפוחה היצאיצוסאה ירפ םהש ,םיבר םידדצ םג ,ןבוסכ ,םהב
 רססל תנוףכס הניאש וז( העדותה םורזכ תסרוזה ,תבייחס-יתלבהו
 ,תוישגרו תוירפסוסטא תויוכיא תרצוי אלא ,יעסשס-דחו רורב
 אלו ,יביטוס\זה ןנעטסבו םילסה לש תיטאופה היצקנופב ןרוקסש
 5 .)ןהלש תילאיצנרפרה היצקנופב

 גלפ ותוא לש לאידיאל אופא הכפה "םילסה לש היגאס"ה וא "הימיכלא"ה
 לש תילאיצנרפר-יטנאהו תיט�יס-�ה ותשיג תא ץסיאש ,תינרדוסה הרישב
 ורצונש ,תורושו םילס-יפוריצ לש םתושבגתהס רישה ארבנ היפל ,המראלמ
 ,םילילצ ףוריצב וא לילצב רישה לש ותישאר .ןווכס תנווכ אלל ,ןהילאס טעסכ
 לעב ,ימונוטואו ללכושס דגיהב ופוסו ,העדותה ףס לע ןמאה תא םידירטסה
 ותועסשסל ןיא ,רבד לש ומוכיסב .תועףןסו היציאוטניא גזססה ,תימינפ תוסלש
 ודיד יבגל ןכש ,הבורס תובישח ירישה דגיהה לש תיביטקייבואהו תילנויצארה
 .םנכותס הבושח םירבדה חור ,ןטסינרדוסה לש

 תונש ףוסב חלשש םיריש םתואב דחויסבו( תיטסיציטתסאה ותפוקתב שוטר
 תויהל הסודמכ שקיב )הרוסזל םיעבראה תונש תישארבו יקסנולשל םישולשה
 ךא ,וסצע לע דיעה אוה :לוכל לעס הקיסומה תא דיסעהש ,ןלרו חסונ ררושמ
 ןי�מכ הליחתב ויריש תא בתכ יכ ,תשרופסה ותודע אלל םג תאז שחנל היה ןתינ
 לוכ םדוק ,עסשס 6 ."יתיישעהיי בלשה אב רתוי רחואמ בלשב קרו ,"םוידסיי
 םתינבת תא ולביקו לילצ-תותשרל וגראנש ,םיסייוסס םיפוריצ ול ונגנתה
 יפל ,תויביטנרטלא םילמ הכותל תקצל היה ןתינ העבקנ וזשמו ,תירטסה
 םירישב רחא וא הז ףוריצ לש תיפיצפסה תועסשסה .זורחהו לקשסה יכרוצ
 תינש� ,רוסג "סנסנ;ניי ידכל םלועל העיגס הניא יכ ףא ,הלא םייטסיציטתסא
 החוכנ הניחבה רבכש יפכ ,"הרוהטהיי תילאקיסומה םתוכיאל התובישחב איה
 לבוי ול תואלסב שוטר לש םילוקשה ויריש לע הרביחש הסמב ,גרבדלוג האל
 ד .םינש

 ופ א"א יריש לש ירכטח םמוגרת רואל שוטר תריש .כ
 תרכינ העפשה םנסא ועיפשה םייתפרצה םיטסילובסיסה :ריכזהלו רוכזל יואר
 ולביק ינש דצס ךא ,טוילא ס"ת תמגודכ ,"םילוגיי םיאקירסא םיררושס לע
 ,ופ א"א יאקירסאה ררושסהו רפוסה ןמ הטעס אל העפשה רהצומבו עדףמב
 ,ןלרו לש תפוסה תוסד- הללגב אקווד ילואו תיטרוורפה ותוישיא ףרח- היהש
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 תעונתב אופא ענ העפשהה לולסמ רחא בקעמה .םהיכישממו ובמר ,המראלמ
 תא םירשוקה שי( תיאקירמא-ולגנאה תוברתל תפרצ תוברת ןיב תלטוטמ
 ,תית;גה תורפסל םג ,ןהלש םיטקפאה לולכמ תא דחוימבו ,ופ א"א לש ויתוריצי
 תועדףמ הליג ופ א"א ,םוקמ לכמ .)ההלבו הלחלח לש תודוסיב עודיכ השודגה
 םילילצ תרזעב םימישרמ םיטקפא גישהל רפוסה לש ותלוכי יבגל הבר
 ,] or [ חירבמה זורחה לש ורופיס .תובוצק תוימתיר תורזחו םייביסרפסקא
 לעב לולצמ ודיד יבגל היהשו ,'ברועה' עודיה וריש תא ופ א"א ססיב וילעש
 דבור לש תירוטסיהה הקיטאופב םיקתרמה םירופיסה ןמ אוה ,תיגאמ תוכיא
 ללכב יתפרצה םזילובמיסל קר אל ,הארנש יפכ ,רשקנ הז רופיס .לילצה
 שוטר לש רתויב םי ילאקיסומה וירישמ דחאל םג אלא ,טרפב ןלרו תרישלו
 .'הרוחש הפוח' רוזחמה ירישמ ,'רוניכ ילע' רישה אוה

 םינייקח לש תורוד דימעהו תימואלניב הרכהל הכזש ,ופ א"א לש וריש
- תוצרמנ עפשוה אוה .תיטנמורה תילגנאה הרישב ול םישרוש ,םיטסידוראפו
 טרבור ררושמה תשא( טר,אב טבזילא לש הרישמ- טאיגלפ ידכ דע םירמוא שי
 אילפהל םימוד 'ברועה' ירוטמ םידחאש ,'ןידלר'ג ידייל רחא רוזיחה' )גנינוארב
 רטמטקוא( ידמל הרידנ תיפורטסו תירטמ המיכס התואב םה םג םיבותכו ,וירוטל
 תחא לכב תימינפ הזירח םעו ןיגוריסל תירבגו תישנ הזירח םע ,יא�ורט
 הל שידקה ףא ,טראב תבזילא לש התרישל דגס ופ א"א 8 .)תויגוז-יאה תורושהמ
 ןמ תוליצא בורב המלעתה ,הד�מ ,איה ;'םירחא םירישו ברועה' ורפס תא
 האצמו ,בהלנה ץירעמה לש ורפסב ועבטוהש ,התרישמ תובורמה תוליאשה
 תפסות םהש ,ולש חירבמה זורחה ןמו ןיירפירה ןמ התולעפתה תא עיבהל ןוכנל
 לש םרוזח W ל ופ א"א לש ותייטנ .ריעצה יאקירמאה ררושמה לש תירוקמ
 ותוננובתה םג ומכ ,"םימוסק"ו "םיקזחיי םיטקפא תרזעב םיתיעבמ םיבצמ
 ויתויטנו ויתונוכת( ותמשנ שרושמ הארנכ ועבנ ,עשפה םלועב תיביססב;אה
 םיגשיהה ןמ רעושי-לב יטאופ ןוה רובצלמ ,וניארש יפכ ,ודעב וענמ אל הלא
 9 .)הכישמב הארנכ הנק םקלח תאש ,וללה םייתונמאה

- nevermore תזרוחה הלמה לע ללכ ךרדב ססובמה- 'ברועה' לש ןיירפירה
 ) The Philosophy of 'רוביחה תמכח' ופ א"א לש יטרואיתה ורוביחב ןודנ
) Composition . לולצנ,זמ השעמל דלונ ולוכ רישה יכ ,ררושמה רפיס הז רוביחב 
 יאשונ וירמוחמו רישה-תלילעמ אלו ,םיבר םימי ותחונמ תא דירטהש ד,יחיו דחא
 דוגינב תאזו ,לילצה דבורמ התלעו העקב תועמשמה ,תורחא םילנ,זב .תועמשמה
 .)המיצעמו תועמשמה תא תרשמה אוה לילצה דבור ,בור יפ לע( לבוקמלו רוגשל
 :ןמקלדכ ,'ברועה' םוגרת חתפב יקסניטוב'ז באז ריעה ,םימיל

 ותארוה ."ר;מרב�" אוה חי W גזה ברועה לש ונומזפ ,ילגנאה רוקמב
 לש ןושארה חסונב קתעוה םג ןכו ,"אל-חצגל" וא "אל-םלועל"
1914 ,יתס ,'תדלומ'( ירבעה םוגרתה  א;ם רגדא ראב םלואו .) 
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 ללכב אקווד "ר;םרכ;" הלםב רחב רוחב יכ ,'רוביחה תםכח' ורםאםב
 הםיאתם ותעד יפל ,איהש ,"ר;-" תיפוסה התרבה ללגב הלוצלצ
 םגרות ,ואכ עיפוםה חסונב ,וכלו .הםיאופה לש חורלו וכותל רתויב
 10 ."ר;ד-וי�-דע לזtיי םילם ףוריצ ידי-לע הזה ווםזפה

 שדח ודיע החתפו ,רישה תשיפתב הנפנ,ז הללוח ופ א"א לש וז העודי הרהצה
 לעב ,יאקירםאה ררושםב םיאורה שי יכ דע ,הבר הכ הדוהת הלביק איה( הרישב
 שפתנ זא דע :)תינרדוםה הרישה לש וושארה הללוחם תא ,תרערועםה שפנה
 תוינבת תריציל הנושארבו שארב תפאושה ,תיט�ים הריםאכ רישה
 הלא םא םג ,רתוי וא תוחפ םייביטקייבוא םינכת לש םפוקישלו תואיצם-תויוםד
 ובשחנ רישב םיינכטה םיעצםאה .יביטקייבוסה וםאה לש וכוויתב םיטלקנ
 לע היםשר תא םירבג lJ םו תיט�יםה הםגםה תא םיתרשםה ,"םיטושיקייל תופוכת
 ,תיטסיציטתסאה אצוםה-תדוקנם תאצל םיררושםל היה ותינ ,התע .ארוקה
 תינוציחה תואיצםה לא רישי רשק הרושק הניאש ,תיתורפס-םינפה
 יםונוטוא םלועל ךפה רישה .רהצוםב הנםם תקתונם וליפאו ,תיביטקייבואה
 םיתעל ,םיפפור טסקטל ץוחםש "םלועהיי לא ויתוקיזו ,םייםינפ ויקוחש, יטםרהו
 .םילטובםו םילטב ףא

 ויב קתנל םרגש ךילהת ,תיביטטונדה ותועםשםם םילםה לורטנל ליבקםב
 םיררושםה בור וקתינ ,טסקטל ץוחםש "םלועהיי ויבל תירישה הריםאה
 ,תיםויםויה תואיצםה ום "וירוביגיי תאו רישה תלילע תא םג םייטסילובםיסה
 ,לשםל ,ךכ .היזההו םולחה לא ,היזאטנפהו וויםדה םלוע לא טלםיהל םהל וחינהו
 ,'הילוכנלם' רישב תואיצםהם קתנתהל תיטסיפקסיאה ותפיאש תא ולרו אטיב
 ,ופ א"א לש עדונה ופוריצ תא בואב הלעםהו ," nevermore " ארקנה רישבו
 תופדור ,יוזהה וםלוע תא תודקופה תובר יננ,ז תחא ,םולח-תומד ולצא העיפומ
 .חונמ ול תונתונ וניאו וירחא

 התנוכ וז( ופ א"א לש "תיטונפיה"ה ותריש ויב רשקה אוה ירקמ אל ,וכא
 לש תיטסילובמיסה הרישה ויבל )היזהו םולח תריש- " reverie " םשב תופוכת
 םיררושמה לש הצרעהלו יוקיחל לדומ הכפה ופ א"א תריש .ולרו 'פ
 םיתיעבמה הינכת תא ובביחש ,תיטסילובמיסה העונתה יללוחם ,םיניימהובה
 רקיעבו ,תירטנצסקאה שפנה תומוהת לא תזעונה התלילצ תא ,"םיינלוח"הו
 םג היושע ךא ,המיענ "תיטונפיהיי תואל ויזאמב תכסונה ,הלש הידולמה תא
 עויסב ויריש לע השורפה ,תפעוצמה םולחה תריווא .חתמ לש תוכירדל ואיבהל
 האיפוטמונואב יזואוטריווה ושומיש ,תוחוחינ ירכזו תולוק ידה ,םיאפר-תויומד
 לא ותכישמ ,)תורבה תובורמ( תויבנאליסיל;פ םילנ,זב ףוכתה שומישה ,לולצנ,זבו
 הבורמ הדהאל יה ףא וכז ,םישוחה תועצמאב הלגנל רבעמש ירותסמה םלועה
 לופ תרישלו ופ א"א תרישל הארנכ ךשמנ יקסניטוב'ז באז .תבחרנ העפשהלו
 ,תונוכת ותוא לשב- תינכטה ותומלשמ עבונה ,ברה ימסק לשב רקיעב ילרו

 אל אוה .םאיכ רכווע לש "םיעבורמיילו ואטסור וומדא יזורחל םג והוכשמש
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 וכוגרת תא הנבו ,וריש לש סיזנגה לע ופ א"א לש ורופיסכ עודיכ םלעתה
 יביטקוב�ה ףוריצה תא ארב ךכ·םשל ,] or נ לולצכה ביבס 'ברועה'ל
 הלעכ ףאו( רוקכה לש ויעכשכ תא ןהו וילילצ תא ןה רכשכה ,"ר;ד·ןיא·דע·לאיי
 לש םיאפרה תדלבכ "רוד ןיעביי ףוריצה תא היצאיצוסאה ךרדב הכודככ
 ,)ריעצה יקסבוחינרשט

 ,'ברועה' םוגרת חתפב יקסניטוב'ז רוכאכ ריבסה ויכעט תאש ,] or נ זרסה ביבס
 םירישה תצובקכ 'רוניכ ילע' יטקרטסבאה וריש תא שוטר הנב
 חתופ רישה ,"הרוחש הפוח" תרתוכה תחת 'םירוט'ב הספדנש ,הרוצה·יללכושכ
 שאר תחטהב םייתסכו ,םידגונ תוחוכ ןיב קבאכב ךישככ ,תיבויח הכינב
 :הזע הטבחבו תיגארט

 תי�� ה-זע איהו
 רמ� הז:;;נ איהו
 ט�י:י� שאר f שארו
 ,ר;ח�נ: הלךך(;:

 ןפצוכ יוטיב וב תוארל ילוא היה ןתינ ,יטסינויזיוורה 'ןדריה'ב רישה ספדנ וליא
 תרתחכב יחה דיחיה רוביגה תשוחתל וא ,וזב וז תורתחכה תכחלכל זכורכו
 דרוכ לכו" ;"ר;שי םדב םדו / ,וב;הא :הזור םדויי( הכפהכה ריחכ תא םלשכו
 הלילב / טבחיי שארב שארויי ;"רונ� קרוח רתיגזיי ;"ר;חשה הלילב / טבשל
 תויושע ,םייטסיציטתסאה 'הרוחש הפוח' יריש ןיב רישה ספדנשכ ,)"רוחשה
 ןיב לרוג·הרהו ףוטח שגפכ וא תווככ הזע הבהא אטבל ןמצע תורימא ןתוא ויה
 ותישארש ,ישונא ךילהת לכל יוטיב הלא תורימאב תוארל ןתינ ,השעכל ,םירז
 ,הרמ תוחכפתהבו תילאטפ הטבחב ופוסו הקותכ הילשא ךותכש הכיכת הנוכאב
 הרוצה יפיבו תילאקיסוכה הכירזב ותודקמתהו רישה לש תיטרקטסבאה ותוכיא
 לש ובל·תכושת תא םידקככו ,םילפטל וינכת תא לוכיבכ םיכפוה ,לילצהו
 ןיב תוריהכ תויצאלודוכב ענה ,לולכ�ה לש סוכתירה לא ןיזאכהו ארוקה
 ,רדוקו ףוטח תוומב עטקנהו ,שואייו ןוחכיפ ןיבל תויכיטפואו תוררוע

 :אתרופ ונקד אל ךא ,תיכיטפואו תיבויח המינב חתופ רישהש ונרכא
 ,רוניכה לש תימיטפואה השיגה ןכ 'רוניכ ילע' רישב רתיכה גייתסכ הליחתכלכ
- טקילפנוק ירפ ,םירתוס חור·יכלהו תושגר רישב םיצצורתכ הליחתכלכו
 ללוחתכ הרקכב אל ,ןויערל ןויער ןיב ,ןוצרל ןוצר ןיב- ימינפ וא ינוציח
 גולאידב םייורשה ,וירתיכמ רתיכ ןיבל ילכה ןיב ,קלחל םלשה ןיב קבאמה
 ;לולכמה דגנכ דרמתמה תוישיאב דחא דצ אטבל יושע גירחה רתימה :ךשמתמ
 וא ןוגראב ,ןונגנמב קבאנה יכרופנוקנונה דיחיה תא גצייל ףא יושע אוה
 לש ינכפהמה ויפוא תא ליבקכב אטבמ ףא אוה ;וירמ ריחמ תא םלשמו ד,סמ�ב
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 ,תטלשה הניגנמה ךותל םימרוצ דרוקסיד ילילצ סינכמה ,ינרודמה ןמאה
 ,הדוסימ תינומרהה

 תכלל תברסמה ,הגירחה העדה תא דדובה רתימה אטבמ ןושארה תיבה ןמל
 תובזוכ תוצילמל זב אוה ,הרתי תובהלתה ינפמ "רוגיכהיי תא ןסרמ אוה :םלתב
 ,"תוומ דעיי תועבשהו תומהלתמ תואמסיס ינפמ עתרב אוה ,לוקב ןהילע קחוצו
 דעיי קבאמ ןכא אוה קבאמה :הרמהו תינוריאה תמאה תררבתמ ,רבד לש ופוסב
 ד,דוב רתימ ותוא- דיחיה םלשמ וריחמ תא ךא ,םיזורכה וזירכהש יפכ ,"תוומ
 לוקב ארקו ,ותונקפס תאו ותאחמ תא ידיחי עיבה ,תואמסיסה דגנ ץצוח אציש
 רחוב ,רוב תויתחת לא לוכה תולככ ךלשומה אוה-אוה :"רוצעיי תאירק קרוח
 לרוגה אמש וא ,רובל ךלשוה יודיבו םרח םושמ םאה ,םד ףטונו טוחש ןורגב
 תארוק שוטר תריש ,יופצכ 1 םיעגפ לש תרשרש ול ןמיזו וב הטישש אוה רוויעה
 ןיב הקיז לכ הב ןיא ךכ םושמו ,תלבוקמהו תמכסומה "לומגה תרותיי לע רגית
 ,אטח אלש אטח לע ,קומינר םעט אלל ,הב רפכמ ןברקה :שברעה ןיבל אטחה

 הלרע יללכה ןברמה ךא ,ידמל לפרועמ הז רישב תיפיצפס הרימא לכ לש הבבומ
 הימסקב ארוקה תא תבבוסמה ,"תיגאמיי הריש ונינפל ,לפרעה תררמל עקובר
 םילולעפ ללשב היטיש ןיב ןומטה השקה רסמה תא תמעמעמהו ,היפשכבו
 םיחוור?)ב ,ברשר בוש תרמלוהה ,תוזרוחה םילמה םסקב יובש ארוקה ,םיינכט
 חרכשל הטונר ,)האלה ןכר "ררחשהיי- "ררמזמכיי- "ר;מייי- "ררא דעיי( םיעובק
 הקירחב רצועה ,רתימה לש םררצהר רמה וריש השעמל ארה הז "םיסקמיי ריש יכ
 גירחה רוביגה ירישל ותוא םיברקמ וינכתש ריש ;הניגבמה םעונ תא תשאוב
 ,)דועו 'הרופ' ,'ןמגראב' ,'חררא'( רתביבס םע ררמג רוניבב יורשה ד,דובהו
 תוכהל ךרוצ ארוקה םג שיגרמ ,רישה יקמעמב הרוצאה תועמשמה תפשחנשמ
 סומתירה ימסק רחא- ינוציחה קרבה יבזכ רחא ללוש ךלהש לע "אטךJ לעיי
 ,לילצהו

 תובא לש " reverie "-ה יזורחמ םיעפשומ ןכא 'רוביכ ילע' יזורחש ובל ןיבמ
 ,איה הרקמ-די אלו ,יקסניטוב'ז םוגרת לש וכוויתב ,ןלרוו ;ם ,םזילובמיסה
 תא ףושחל היושע וז הלאש לע הבושתה or]1 נ זרחה לע םייונב הלאו הלאש
 רואב םריאהלו ,'הרוחש הפוח' ירישמ םידחא לש רעושמה םתווהתה ךילהת
 ,קתרמו שדח

 תואמ ויבפל תובצינ ויה ןה ,ןיטולחל ירקמ ןפואב ] or נ זרחב שוטר רחב וליא
 תומש ,םצע תומש( תונוש תוירבע םילמ תומדב ,הזמ הלעמל אל םא ,תויורשפא
 תיערלמה תמויסב תומייתסמה ,)יוויצהו רוקמה ד,יתעה תרוצב םילעפו ראות
 ורישב תולולכה 14 ךותמ( תוזרוח םילמ-12 ב רחב אוה יכ ררבתמ ,הנהו ,וזה
 תומומעו תורידנ םילמ םג ןהבו ,'ברועה' םוגרתב רבכ וללכבש ,)לוכה ךסב
 לע רתי ,)םגרותמה רישב תויוצמ ןניא "ר;נ?)"ו "ר;צעיי םילמה קר( תועמשמ
 לעפבב ר"ומ לש דיתע ,"ר;מ�" הרידבה הרוצב םיימעפ ורישב שמתשה אוה ,ןכ
 ןורחאה תיבב םתסה ןמ אצמ התוא ףאש ,)"ר;מ� ריהב לכויי ,"ר;מ� קוקח לכו"(
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1 .)"ר;מי אל חצנלויי( יקסניטוב'ז 'ז םוגרתב ,'ברועה' לש 1  שחנל אופא השק אל 
 רוביח ןמזב שוטר לש ונורכזב ןגנתה םגרותמה יטסילובמיס-םדקה רישהש
 .'רוניכ ילע' וריש

 ,הפוקת התוא ינב םירחא םירישל םג הלחלח 'ברועה' לש ותעפשה ד,ועו תאז
 ומכו 'ברועה' ומכ- בותכה ,) 1939 סראמב 22 ,'םירוט'( 'חרוא' רישה ןוגכ
 רוטו רוט לכ עצמאב העובק הררז� םע יאכורט רטמו;.זקואב- תירבעל ומוגרת
 הזירח-תמיכס תיב לכב תרצונ 'חרוא' רישב םיכיטסימהה יזורח תא םינומ םא(
 .)תיבל תיב ןיב םיבורמ הזירח ידוהדה םע- דגבאדגבא- הרידנו תניינעמ
 ןמ "ותשילפ"ו ,תירבעה הרישב דחוימב ץופנ רוט ונניא יאכורטה רטמטקואה
 המצעלשכ הווהמ ריעצה שוטר לש ותרישל יקסניטוב'ז לש ומוגרתבש רישה
 יניינע אל ךא .םירישה ןיב "יטנג"ה רשקל ,תערכמ אל םא ,תקהבומ תודע
 יכ עובקלו תכל קיחרהל ףא ילוא ןתינ :הז רשק לע םידמלמ םדבל זורחו לקשמ
 .'ברועה'ל יקסניטוב'ז םוגרת אלמלא דלונש יפכ דלונ היה אל 'חרוא' רישה
 לש ורדחל עיגמה "חרואהיי רואיתב דקמתמש ,ןושארה תיבב ,המגודל ,ןנובתנ
 :"תחרקנ תלוברכ"ב "רוכע-איג לפואמיי ררושמה

� rJ ר?:סנ רק ליל ת;צ. v. ר?:�כ:-ררב� ,י�,א ת, 
 ,ר .v נ-םי� י I'1 ד� Jj9 ז:: ת IJ ��� ה�דכי יר� Q ן;:
 תל W �� ד� ק 'p ן� ל )j ,תלך� םרת 9 שרק�ק א�
 .רג ;א לזד ה,כIחגז תל�;ש ד�- ת WW ;ח ד�
 רג ;א רז , IJ ר;א ה!"- י IJ � I'1 ל הנ- " IJ ר;א ה!"
 ."ררנ;י אל , IJ ר;א ה!

 דואמ דע יתוהמ רשק לע דמלל היושע ונינפלש םירישה ינשב היוהש תוננובתה
 תמועלכ םלענו ד,חא הלילל עיגמה ,ירותסמ חרוא םיראתמ םהינש :םהיניב
 ריתומ ופ א"א לש ורישב :החמית-לב ,חצנ תרכזמ וירחא ריתומ ךא ,אבש
 לש ורישבו ;ןורחא םוי דע רישה רוביג תא ףודרתש ,הרוחש האובנ "חרוא"ה
 לפרעב טרל ודיתעש אצאצ ,תחראמה השאה לש המחרב טלקנש רברע- שוטר
 רז רבגמ םמ� תיירפהב ליחתמ םדקה-ירוביגמ םידחא ביבס הווט�ש סותימה(
 רסח ,ינומלאה חרואה םע הז ילרוגו ףוטח שגפמ ביבס .)לאה חילש ,ינומלאו
 עפשומה רישה ןהו עיפשמה רישה ןה- םירישהמ דחא לכ בסנ ,תבותכהו תוהזה
 ,עודיכ ,ךפה " nevermore " לש השוחתב ופוסש ,םירז ןיב דיחי יליל שגפמ(
 ןתנ ןומדק באיי :שוטר לש ויתורוש .)שוטר תרישב יזכרמו בושח ביטומטיילל
 לע קהבומב תויונב "?הזלה רבגה ןמ רב Q ה ענמיי המל / חרוא ינפ רבסל תשאה
 ,רב Q כ,ז שאונ ךד הזיא"ו "רןחש ,ןומדק ,הארמ-זעיי יקסניטוב'ז לש ויפוריצ
 יעגרב ועיגרהל דעונש ,רבודה לש השועמה-חטובה ולוקו ,"רבשו ןוגי הנועמ
 ."הזר םלוע תוחרק רבג עסופ תוחוטביי הרושל הארנכ לגלגתה ,הלחלחהו דערה

 ומכ אוה ףא ראתמה ,) 1950 ( 'עג W ' שוטר לש ורישב םג ןיינעה ךרוצל ןנובתנ
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 ,וז תא הז וריכה התע הז ךאש ,םירז ןיב יניכ חתכב ןועט שגפכ 'חרוא' רישה
 םא הליחת ססיהש בהואה .הליל תב הפוטח הבהא רחאל וננ�ב עטקנש שגפכ
 ,"התשכ יכי תעבשיי וא ד,יחיו דחא ברע תיארקאה ותבוהא תציחכב תולבל
 ביטוכ ונינפל ,בוש( ףולחה-תב םתבהאל יוכיס לכ ןיאש שגפכה לש וכויסב עודי
 םנכא קלוחכה ,הז ריש םג .)" nevermore " תשוחתב וכויסש ,ףוטחה שגפכה
12 תונב- הרוש-תורצק תופורטסל תיפארגה הניחבה ןכ 14 וא   ןיגורסל ,תורוש 
 תכגודכ ,יאכורט רטכטקואב םיבותכה םיעבורכ םיתבכ ,רבד לש ותן,זאל יונב
 'עבש' רישה יתב לש תויגוזה םהיתורושש ,חכוויהל ןיינעכ .'חרוא'ו 'ברועה'
 .] or נ "ירבג"ה זורחב םייגוז-יאה םיתבב תוזרוח

 בוח אוה הארשה-רוקכ לאכ 'ברועה' םוגרתל שוטר לש ובוח ,הרצקב
 הלאכ תוילאוטסקטניב תוקיזב הצכתכ אוה ןיא ,וניארש יפכו ,ןיררוע-אלל
 תירותסכה- תורדקה תריווא לכ :רתויב תובחרנ תויטאופה ויתוכלשה .תורחאו
 םג וככ ,שוטר לש םיכדקוכה וירישכ םיברל תינייפואה- תירוגכסטנפהו
 םישרוש ,ינרכש ארוק לש ונזוא תא םורצל ידכ םהב שיש ,םיילרוכ-�ה םהינכת
 ןה ,רוכאכ העיפשהש ,ופ א"א לש "תינלוח"הו תיטנדאקדה הרישב םהל
 תינרדוכה הרישה לע םהכו ,םיטסילובכיסה ינושאר לע ,תוהכב ןה הקינכטב
 .הלוכ

 םזילובכיסה תובאכ תושעל לידגה ,קהבוכ ןטסינרדוככ ,שוטר ןתנוי ,םלואו
 תריבשבו תירישה היצאוטיסה שוטשטב םהכ תכל קיחרהו ,הריכאה לופרן3ב
 םילכ לש יוביר ,םייטפיל� םייריבחת םינבכ עויסב תאז לכו ,הלילעה ףצר
 דע טעככ ותריש העיגה םשו הפ .םיכומעו םילפרועמ םיפוריצ לשו "תושקיי
 םימרז- םזילאירוסהו םזיאדדה ינמאל ינייפואה ,ילולימה םףירילךה תולובגל
 ,ןוילע ךרע תינטנופסהו תיטכוטואה הביתכל וקינעהש ,םייטסילובכיס-רתב
 .רשפ ירסח םיפוריצ ינפמ ללכ וששח אלו

 רישב התנבנ ,יטנכורה רישה לש יתוזחה ףצרה תלעב הנומתה לש המוקמב
 אלל ,םינבא-םינבא היושע ,"היוקל"ו תעטוקכ ספיספ-תנומת יטסינרדוכה
 ,"יל לבאנאיי וא "הר;נל" תומשה ןוגכ ,םייטרפ תומש .ןיעל הארנ רבחכ-טלמ
 וירישב םשו הפ וצבושש ,םידחייכו םייפיצפס םינממס ראשו
 ,םזילובמיסה ישרוי לש םתרישכ לילכ וחמנ ,ופ א"א לש םייטסילובמיס-םדקה
 לש םיטרפה-ברו אלמה ירישה חסונה תחת- ודימעהש ,שוטר ןתנוי םללכבו
 םינכת וכוחל תקצל לוכי ארוקו ארוק לכש ,יטקרטסבאו ידל W חסונ- םהימדוק
 .ולשמ

 שוטר תריש לש לבלובמהו ןנבותמה ה,� לט .כ
 התקיזב יוטיב ידיל אבה ,שוטר תריש לש "ילנויצריא"ה יטטסקאה הד� לע
 הבחרהב ונדכע ,יגאכה "הנוגיניילו םיטסילובכיסה לש רשפה-תמוכע ןושלל
 םג דקמתהלו ,הנומתה תא ןאכ ןזאל ונילע המוש .הז קרפ לש ןושארה ףיעסב
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 ליבקמב םה ףא םירנינה ,םיילנויצרה לוכלו;:הו ןונכתה ינמיסב- דגנכש בטוקב
 הבל תרוצב הליחתב הב הצרפתהש היביטסה תא םיכפוההו ,שוטר תרישב
 .תושטולמו תותתוסמ תלזב ינבאל תחתור

 ,תינטנופסה הביתכה לש הכופיה ,המצעל תעד�מה היישעה לש הלא םינמיס

 ,תויפורטס תומיכסב עצקוהמהו ףוכתה שומישב הנושארבו שארב םירנינ
 ,שארמ רדגומו עובק ,יאחסונ יפוא תולעב ןה תוידוזורפה תועיבתה ןהבש
 רוביח ידכל םנמא עיגה אל שוטר ."הליחת הבשחמב השעמ ףוסיי תניחב
 םהיתועיבתש ,םייסנאסנר םירנא'ז ראשו ,םילגירדמ ,םיטלוירט ,תוטנוס
 הלאמשו הנימי ןהמ תוטסל רשפא-יאש דע ,תולובכו תובתכומ תוילאמרופה
 רתוי ונפ ,ריעצה שוטר ךשמנ סתריש לאש ,יקסניטוב'זו יקסבוחינרשט אקווד(
 שמתשהל הברה אוה ,םלוא .)םיקדוהמהו םיעצקוהמה םירנא'זה רבעל ונממ
 תורוצ תא םיריכזמה ,םיבכרומ םינבכ,זב םבלשלו ,םהינימל םיטטס 9 בו םיטצר.כ\ב
 תפרצ םורדב ,דרפסב- ךובית ה-םיה תוצראב ךרוקמש ,ל"נה תוללכושמה רישה
 םיפוריצב ךרטש )"ריאייי( םהרבאל הנעמ ליכמה ,'ןמגראב' ורישב .הילטיאבו
 הינכתמ- תיקלטיאה הרישה ךמ עודיכ העפשוהש( "ריאייי תרישמ םילואשה
 בטקואמ היונב ךהמ תחא לכש ,תובקוע תוטנוס שולשב ךיחבהל ךתינ )היתורוצמו
 .טטססמו

 דוקיר-יריש טעמ אל תולגל ךתינ 'דמחוי'ו 'הרוחש הפוח' יריש ןיב ,ךכ לע רתי
 עובק יפורטסו ירטמ הנבכ,זב םייושעה ,םיילאוטיר העבשהו הליפת יריש וא
 אוה ד,בלב ילאקיסומה םד� אלו ,םהלש יפארגואירוכה טביהה םגש ,ללכושמו
 לש םתביתכ ידיל םנמא עיגה אל שוטר ,בושו .הנושאר הגרדממ תובישח לעג
 אוה ךא :)המודכו יפמאטס�ה ,ל�אליווה ,;דנ;רה תמגודכ( םייאחסונ ודקיר יריש
 לדנורה תא תוילאמרופה םהיתונוכתב םיריכזמה ד,וקיר-יריש בתכ םג בתכ
 עוציבל םילוקשה ויריש וכז תחא אלש ,הדבועה איה האילפמ אל .טלדנורהו
 לע עיבצהל ידכ וב שיש עוציב ,םינוש רפס-יעוריאב ירוקמ יפארגואירוכ
 םיברמ ,ללככ .ךאולמב ולצונ אל ךיידעש ,תוניינעמ תויביטטרפרטניא תויורשפא
 ,הזירח ,לקשמ יניינע לע( ותביתכ לש "ס;ל,ב1"ה דצ לע שוטר תרוקיבב רבדל
 לולכמ תא- הלש "סיספ;א"ה דצ תא לילכ טעמכ חינזהל םיטונו ,)'זבו לולצמ
 םינותנה ,ויריש זכרמבש "םייטאטס"ה םיטקייבואה לש םייתוזחה םיטקפסאה
 םיתזנל .תדמתמ העונתב- םיחישקו םיממוד םיצפחמ יופצל ודגינב- בור-יפ-לע
 תינבאה ,הקצומה םתוזח ירוחאמ תשחור תרתסנ תינקל�ו תוליעפ וליאכ המוד
 םילספל שוטר ידי תחת םיכפוהה ,וללה םייתילונומה םיצפחה לש ,תיתכתמה וא
 .םייט�יק

 הברמ- הילע תודיעמ תוינוקאלה היתורתוכש יפכ- שוטר תריש ,ךכ יכ הנה
 דועו 'דכ' ,'ךינש' ,'ךורמק' ,'עיבג' ,'רתימ' ,'ברח יפל'( םיממוד לש םרואיתב
 זכרמב םתוא הדימעמו ,םיישחומ םיצפח תבבחמה תילאוטפצרפ הרישבכ ,)דועו
 ,וללה םיממודה םיצפחה תא תופוכת שינאה ררושמה ,רומאכ ,םלוא .הניינע
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 וא( ןולדיחבו הכיעדב ופוסו ,רעוס בצקב ותישארש ,"לוחמ"ב םאיצוהו
 לוכיבכ שוטר הנענ ךכב .)רומג רורחס ידכ דע ץאומ בצקב ופוסש ,ןיפולחל
 הנרדומב תולרוגהו םימעטה עבוק ,ריעצה יקסנולש 'א לש ותלאשמ-ותעיבתל
 רמולכ ,"תימאניד הרףטפלףקסיי הרישה אהתש ,םישולשהו םירשעה תונש לש
 ;הווחתשמו הגוח גח וירישב עיבגה 12 .תיטאטס הנומת אלו ,עעונתמו יח לספ
 ,תוומ דע רחונו קחוצ רתימה ;תוכלמ ןמגראב ולוכ חרוז ,בבוסו הלוע ףיסה
 לוחמב שחנה תמועל ןאכ ענ חופתה םג ;בהואה לש ודי עגמל תפלעתמ תףסהו
 ,לוחמו העונת םזכרמבש ,וללה םירישה לכ .בר ינימ חתמב יףור ,יטיא ילאוטיר
 םירישע הזירח ידוהדהב תוףלמ ,תוללכושמ תויפורטס תומיכסב םיבותכ
 .והנשמל דחא תיב ןיב םיניינעמו

 ,תויפורטס תומיכס ןתוא לכ שוטר לש "תינענכ"ה ותרישל ורדח ןיגמ
 הרישל המ ?יממע וא ינילקרט יפוא ילעב ,םייפוריא דוקיר ירישב תולבוקמה
 ןמל ברעמה תרישב ועבקנש ,תוללכושמ ריש תורוצלו ותרישכ תיאכרא-ומכ
 לע "יתולג"ה ןמרתלאל געלש ,ילארשי-ץראה שוטרל המ ?ךליאו סנאסנירה
1 ,םייסורה ויבצקמ  הללכבו ,תיממעה הרישב וחוורש ,ריש תורוצלו 3
 וללה תוהימתה לכל הבושתה ?היסור יררושמ בטימ לש יתונמאה םעה-רישב
 תצבוקמ התויהב- שוטר תריש לש ילסקודארפהו ידירניהה יפואב הצוענ
 .הזל הז םירזו םינוש תומלוע ינב םידגונמ תודוסימ

 ריכהל שוטר היה לוכי ,גכאגכא וא כגגכאא ותזירחש ,"השושמ"ה תיבה תא
 תירבעה הרישל דעו תיסורהו תיתפרצה הרישה ןמל :םינושו םיבר תורוקממ
 םידליה-ירישמ ;ריכה אוה ,הנושארבו שארב .ןתארשהב הבתכנש ,השדחה
 .תוננגל ךרעש םירישה'תופוסא ןעמל ,ןירפליה לאיחי ,ויבא רביחש םייטמיכסה
 הנרהו ,לנרפ לש ותטישל ךלה ,ירבעה םידליה-ןג לש וידסייממ ,ןירפליה לאיחי
 תרבוחב ,לשמל ,ךכ ד.וקירב וא העונתב םיוףלמה םירישב ןגה-ידלי תא ליעפהל
1913 תנשב דוע הנושארל רוא התארש 14 ,'תורימז'  שוטר היה לוכי ,השרווב 
 הרוש לכ םהבשו ,כגגכאא םגדב ללכ-ךרדב םייונבה ,תובר םיטטס.כזב שוגפל
 וחת(;! / םיסוס ומתריי :לשמל ומכ ,תחזומו ליגרה ןמ הכורא תיששו תישילש
 וחק / דח ןזרג / רעיה לא עס� / עס� ,עס� / ,עס� ,עס� / רעיה לא עס� / רעש
 םילע / / .ןולאה תא ותר� / ,ותר� ,ותרכ / ,ותר� ,ותר� / ןולאה תא ותר� / דיב
 תוימתיר תומיכס ."וצ�ק וצ�ק / וצ�ק / וצ�ק / וצ�ק וצ�ק / םיפנעו / םיפי
 םידליה-ירישב תויוצמ ,רתוי הברה תוללכושמ יכ םא ,תומוד תויפורטסו
 .) 1930 ( 'לארשי ידליל' ורפסב םילולכה ,רואינש 'ז לש 'הדשב'ו 'הנחטה'

 ,)רתוי תוכורא תישישהו תישילשה הרושה ובש( כגגכאא םגדב תיב
 םתוא לש תמלשומה הירטמיסב ורוקמ ד,וקיר ירישלו הלהקמ ירישל ינייפואה
 וז ,הרותב תחא לכ ,תוליבקמ תוצובק יתש תוסנכנ םהבש ,םידוקיר וא םיריש
 םיפתתשמ-בר בוביסל וא תילוק-בר הרישל- תחא הדיחיל תודכלתמו ,וז תמועל
 ירוטארואה ורישב המוד המיכסב קילאיב שמתשה ,לשמל ,ךכ .בחר דחא לגעמב
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 תרתוכ אשונה ,גורפ 'ש לש יסורה ורישל הנעמ ליכמה ,'ררושמה לא' םדקומה
 שמתשה אוה ,תונוש תויצאירווב .ולש תיפורטסה המיכסה יפל יובבו ,ההז
 דממה םהבש םיעטקב דחוימב ,"תינונאק"ה ותרישב םג תומוד תומיכסב
 .ןיעל טלוב יפארגואירוכה

 םימת םידלי-ריש לש תודוסי ליכמה( 'רהוז'ב םירירפצה דוקירב ,לשמל ,ךכ
 ,המוד המיכסב קילאיב שמתשה ,)דחאכ הלחלח-ררועמ םידש-לוחמ לשו
 תזרוחו תחזומ הנורחאה םתרושש ,תורצק תורוש ינב םיתב לע תססובמה
 הבבן,זל ןוימד לש םידדצ םג הל שיש המיכס( ךומסה תיבה לש הנורחאה הרושב
 )'ושעו בקעי'( זונגה רסובה-רישב ןה .)'ושעו בקעי' םדקומה וריש לש יפורטסה
 ןפוסבש ,וללה תורצקה תורושב קילאיב שמתשה )'רהוז'( "ינונאק"ה רישב ןהו
 יטסירולקלופ יבומו לוחמ לש םייממע-ומכ םיטקפא תריצי ךרוצל ,חזומ זורח
 ,תפותה תא ובזע עודמ ,"תחשה ידלייי ,םידשה תא רבודה לאוש זונגה רישב(
 הרישה ןמ קילאיב ריכה וזה המיכסה תא .)ההלבו המיא עורזלו ללוהתהל ורחבו
 הרדח וז המיכס( תיממע-ודיוספה ותרישב הב שמתשה אוהו ,תינמרגהו תיסורה
 לע עודיה רישה ןוגכ ,םיידייה םעה-ירישל ףא תינמרגהו תיסורה הרישה ןמ
 לע ססובמה ץ',יקה רבע' זונגה ורישב ;תיב ףלא םידליה תא דמלמה וינ'ברה
 ,"םיריעשייל םיכרה "רדח"ה יידג תא קילאיב ךפה ,וימוד לעו הזה ידייה רישה
 לש תוודסי .)ינומו "תחש-דוקיר"ב ומ?נ תאצל םתותפל הסנמ עבטהש
 הרישב םבוציע תא אופא ולביק תיעבמ danse macabre לשו םימת םידלי-ריש
 .תומוד תויפורטסו תוירטמ תומיכסב תיממע-ומכהו תיממעה

 םייטוראה ,ולש ודקירה-ירישב וללה תויאחסונה תומיכסב שמתשה שוטר םג
 םיתבה תצקמב( באבאבא םיזרוחה ,םיטטסס לש תיפורטס המיכס .םי ירבאקמה ו
 המיכס תרצויו תורצק תורוש יתשל תויגוז-יאה תורושהמ תחא לכ "תרבשניי
 :םיעובקה םיטטססה לש היצאירו אלא הניאש- בוובננבאא- השדח
 זוקיריי השעמל אוה ףאש ,'תמ ול ימ' ורישב ,לשמל ,ותוא השמיש ,)באבאבא
 יאכורטה בצקב "ןנורתמ"ה ,םיעוויע לוחמ- ) danse macabre ( "תחש
 :ךרה ליגה ינבל םיזעו ימה םימולקדל ינייפואה

 ף W ר

� W ף 

i קכו � W ף 
 תיל�ל��כ: טכ:ל י:נו:ז
 יו;: ט i � ל�
 .יו;: תfז עג�
 תיליל ו;ז� יל ייי:יו:ז �ל

 ת�הנ;:כ:קו

 תב�ר i קו

1 .תיל�לו:: ת IJ ן�� 5  
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 הירטמיסה ןמ קר אל עבונ הז תיב לש )תצקמב יתודליהו( ינטשפה םשורה
 חרוכהמ םג עבונ אוה .רטשוממהו רידסה ,יאכורטה ולקשממו ולש תגלפומה
 םילמב דחוימב( תומעטומ-יתלב תורבה המכו המכ עוציבה תעב וב םיעטהל
 ףא הז םשור .)"תחדקו;:יי ,"תועוע??" ,"תבהבה??" :םירוטה תליחתבש תויאוושה
 איה ,תילולימה הדיחיה ןיבל תימתירה לגרה ןיב תבחרנה הפיפחה תעפותמ עבונ
 ,םייטמיכסו םיטושפ םירישל ללכ-ךרדב איה ףא תינייפואה "סיזר.�יד"ה תעפות
 .הנושארה הלעמה ןמ תוריציל אלו

 ינבל םימולקדלו םירישל קר אל תינייפואה ,תירטמיס תוטשפ ונינפל ,םלואו
 ה�שמה יגוסמ דחא אוה "תוומה לוחמ"ש ,םיבר םע-ירישל םג אלא ך,רה ליגה
 תודע ,אברדא ,אלא ,תושיגר רסוחב הרוקמש ד,י-תלזא אופא ןאכ ןיא .םהלש
 סומתירב רחבש ריש ונינפל .סומתירל תועמשמ ןיבש היצלר.וקל הבר תועדףמל
 ותרזעב שיגדהל ידכ ,םללכב "םיתמה לוחמיילו ,םייממע דוקיר-ירישל ינייפואה
 ינש ןיבש קודיצה-רסחו ידרוסבאה דוגינה וניינעש ,ולש יזכרמה ןויערה תא
 הכזו ,ר,ב;דב הכוהש ימ לש יאורה-יתלבה ותומ :הרובק יגוס ינשו תוומ יגוס
 רסח ,הדונמה דרומה לש יאורהה ותומו ;הבצמ ול ומיקיו רבק ול ורפחי ויראשש
 .וישעמ לע יוארכ ול לומגת הרבחהש ,הפצמ וניא ףא ,תופצל לוכי וניאש ,תיבה
 אלבו רבק אלב ,הבצעמל ססובתהל הדיתע ותפוגש ,רוביגל ול יופצה רמה ףוסה
 םג אופא תננתסמ תיתרתחמה היגולואידיאה .הלועפמ ללכ ועיתרמ וניא ,הבצמ
 ,העונתה יפיב הרואכל םניינע לכש ,וללה םייטסיציטתסאה לוחמה-ירישל
 ,רובל הלטוהש ,הייווג לע םידפרע תגיגח לש ירבאקמ רואית( לולצמהו זורחה
 יריש' ךותמ םהינש :לכש' רישה ףוס תארקל ןכו :ףכ' רישה ףוסב הלולכ
 .)'הרוחש הפוח' יריש לש ץרמנה תונבתה אלל ובתכנש ,'שממ

 יותיפ ריש :רתימ' לוחמה-רישב םג תרכינ המצעל תעדףמו תננכותמ היישע
 ןפוצ דוע הלילהש ,הבהאה יגונעתל המדקה ךא וב שמשמ דוקירהש ,ינשוח
 תווש תוביטח יתשל םיקלחנה ,םיעבורמ םיתב הששמ יונב רישה .םיבהואל
 לש תססוהמה ותליחת תפקתשמ הנושארב :ן�ותבו הרוצב ,לדוגב- תוירטמיסו
- היינשב ;תקשחנה השיאה רחא רבגה לש רוזיחה ךילהת תליחתו דוקירה
 ,תואמחממו תולוחממ ףייעה ,רבגה לש תשרופמה ותאדוהו דוקירה תוררחתסה
 הביטחה .ידיימה םנקרופ תא םישקבמ םה התעו ,וטהלתנו ואג וירצי יכ
 :ןלהלדכ היונב 'רתימ' רישה לש הנושארה

 כגכא :'א תיכ

 רגרא :'כ תיכ

 הגהא :'ב תיכ

 קרו ,םיתב השולש תב תנוכתמ התוא יפל היונב רישה לש היינשה הביטחה
 האב ,הגהא תזירח היופצ התיה ובש םוקמבו המיכסה תצרפנ הלש ןורחאה תיבב
 רוג יס-תארקלש-הרומת לש השוחת המןב האיבמה- יביא- השדח הזירח
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) closure (. הניא איה :רוגיסה תשוחתל תפרות הז תיבב הנורחאה הרושה םג 
 הרושה עבק-דרד תחתפנ ןהבש :' ... רתיפ לא רתיפו" םילפב ,יופצכ ,תחתופ
 תואפחפ בורפ רחינו ףייע רבכ רתיפה ןכש ,תיבו תיב לכ תפתוחה ,תיעיברה
 לוחפה ןפ- הרטפה לא יעצפאה ןפ רובעל העשה רבכ העיגהו ,ןישוביכ ירבדו
 .תוסלעתהה לא

 תויונווגתהב ףרה אלל םינווגתפה ,הרוטסקט יקחשפ םיבבחפ שוטר יריש
 ןפ הלאל הלא םיליבקפה םיפוריצב שופיש דות ,תושגרופ יתלב טעפכ ,תוירעזפ
 ףוריצה לופ "טהבכ תפחרפ ףתכויי ףוריצה( תיטנפסהו תיריבחתה הניחבה
 ףוריצה לופ "טהרב תבהלטצפ תוסהויי ףוריצה וא ;"טהלכ תבאוש דרבהויי
 הפצע לע תרזוחה ,תיפינפ הזירחב שופיש בגא ,)'דכו "תעגפ תפלעתפ תוסהויי
- תפנטצפ- תבהלטצפ- תבאוש- תפחרפ- תבבוס( העבשהבכ ,ת�א.ל אלל
 ,תיפינפה הזירחה הז ללכבו ,הזירחהש םשכ .)ג;נע- ק;פע- ק;פח ;תפלעתפ
 הנוכתב הזפ הז םירכינה- ] f v נ וא ] k g נ- םיינופול� םיזורח לע תססובפ
 התוערפ הריפא לכ תרכינ םג דכ ;הדיחיו תחא ) distinctive feature ( הניחבס
 תא חחי אל םא ,םהילע חוספל ארוקה לע לקייש ,םיירעזפ םייטנפס םילדבהב
 .טסקטה תויוקדל ותעיפש

 תורזחפ דחא דצפ יונבה ,'רתיפ' לוחפה-ריש לש תינורופיסקואה ותנוכת
 םג תאטבתפ ,היטרפ ןורחאל דע תלכלוכפו תננכותפ הפיכספ ינש דצמו ,תויגאפ
 לא רתיפויי ןוגכ ,םייטטסקא םיפוריצ הב שי ד,חא דצפ .ולש ןושלה-ישומישב
 םיפוריצ הב שי ,ינש דצפו ,"טהרב תבהלטצפ תוסהויי וא "טהלתי רתיפ
 ףתכויי ינורופיסקואה ףוריצה ןוגכ ,יאקסנולשה םזיריינאפה לא התוא םיברקפה
 ותולק תאו טהבה לש תוחישקהו דבוכה תונוכת תא שיגפפה ,"טהבכ תפחרמ
 יכ ןועטלו ,תימינפה הריתסה תא ץרתל םנפא ןתינ .ףוחירה לש תירירוואה
 לכפ אוה חוםינה םלוא ,והופכ החישקו הדבכ אלו ,טהבכ הקלחו הנבל ףתכה
 ףא הז ףוריצ .תיטסיריינאפה הרישל ינייפואה גוסה ןפ ילסקודרפ חוסינ םוקפ
 'הרוחש הפוח' יריש ןיב םיצבושפה ,םירחא םייבורופיסקוא םיפוריצל רשקנ
 היעבצו הפוחה תחמש תא דיפצפה ,ןורופיסקוא ןיעכ איה הפצע תרתוכה וליפא(
 ףיקע יוטיבכ וניבהלו וצרתל ןתינ םא םג ,םירדוקה ויעבצו לבאה תאו םיריהבה
 תא ןבא טהבב ןגנתפ אוהיי תפגודכ( הלא םיפוריצ .)התורדקב םיפשה תפוחל
 דיפת תבהאיי ;'החנפ ןברק' דותמ ,"דיפת תווקת רביי ;'אטח לע' דותפ ,"תפשב
 ,ןונשה ינתלכשה םחוסינ לע ,)דועו 'הך!(' דותפ ,"םוי תב םלוע תבהא / ליל ןב
 תריש לש לכלוכפהו ןנכותפה בטוקה לא וללה םירישה תא םה ףא םיברקפ
 .תינטנופסה הרישה לש הכופיה- wit- דודיחה

 אוהש ,'אטח לע' רישה תביתכ תארקל דויטא ןיעכ הארנ 'דייכrל' רישה
 לע' ירחא 'םירוט'ב םסרפתב םבמא אוה( שוטר לש תיטויפה ותריצי תוגספפ
 יקסנולשל חלשנש ,םיפדקופ םיריש לש רוזחמ דותב ןאכ ללכנ דא ,'אטח
 תפיכסש ,םיטטסספ יובב רישה .)'הרוחש הפוח' רוזחפה לש ותחלצה תובקעב

82 



 וליאו יבמאי רטמירטב תובותכ 'ב 'א תורוששכ ,גכאגכא איה םהלש הזירחה
 לש טלוב יוביר ובו ,יגול-ודיספ ןועיטכ יונב רישה .יבמאי רטמטנפב'ג תורוש
 תא עובקל תוסנמה ,)"םגו" ,"וא" ,"םאו" ,"יכו"( רוביחו יאנת תולמ
 תולילקב ןייטצמה "אוהיי :םיהוזמ יתלב "איה"ו "אוה" ןיב םיסחיה-תכסמ
 אוהו ןפגה איה םאה .תרפועכ הדבכ ,המוקמב העוטנה "איהיי ;תודיינ רשוכבו
 םיסחיה גוס תא עובקל ידכ קרו ךא םירכזנ הלא ילואו ,רישב םירכזנה ,ןייה
 השוטנ השא יסחי וא ,םיקחרמה לא הקיחמ אציש הנבו םא יסחי :םיינשה ןיבש
 :םירז תודשב העורה הלעבו

 ת;ל;כ  - ן��כ:
 IJ יד� רה זי�י
� Q ן�כ: ח I;i ב�ש� אל רד;ך קיח. 
 ת;לילן;זג י�קל
 IJ י W ג ד;ס לע ר I;i ו:;
 .ב�ה $I ם�ר ,ח l\ מ? םסר.ר

 םה הלא םבטימב :שוטר יריש לש תידירניהה תוכיאל תקהבומ המגוד אוה רישה
 המיכסה תא- ונינפלש הרקמבו ,םיגזמתמ םניאש םיכפה םישיגפמה ,םיריש
 הרימאה תאו ,תיתפומ תונקיידב המצע לע תרזוחה ,העובקהו הרורבה
 .הרחבנש השקונה תינבתה ךותל הקוצינש ,תיגול-ודיספהו "תילנויצריא"ה
 רוה ןייויי ,"קובח רוצי ףודיי הח� םאו" ם'רוטה דחוימבו( רישה ירוטמ םיבר
 בר ןהב םותסהש ,תויטמגינ� תורימא םיליכמ )"בוהא םאו ,חסמל םחרויי ,"חידי
 יתש ןיבמ תחא ןיזאמל וא ארוקל םורגל ידכ ןהב שי הלאכ תורימא .ריהבה לע
 ךות ,ןכותה לע לילכ רתוול :וכופיהו רבד תניחבב ןהש ,תוינוציק תובוגת
 הבר תוכירד תולגל ,ךפיהל ,וא ;"ןוגינ"ה םעונל תורכמתהו ויישק לע החיספ
 הלקה תורכמתהה לע תצמואמ תורבגתה ךות ,תויוקדה תא ןיבהל בושק זויסינו
 .הז "ןוגיניי לש וימסקל המיענהו

 ותריש לש תרתוכה-תלוג ילוא אוה ,הז קרפב זודייש ,ןורחאה רישה
 תא ,'ךיי IJ ל' רישה ומכ ,אוה םג שיגפמה ,'אטח לע' וריש- שוטר לש תמדקומה
 תיל�רעה הרימאה םע תלבוכהו העובקה תיפורטסהו תירטמה המיכסה
 ,'ךיי IJ ל' רישה לש וזל דואמ המוד תיפורטסהו תירטמה המיכסה .תיביסופידהו
 םג אוה 'אטח לע' רישה ,םלואו .םינימה תמחלמ יוטיב ידיל האב םירישה ינשבו
 רבג וב גצומ ."השא"הו "רבג"ה יסחי תניחבמ ומדוק לש "לילשת תנומתיי
 ןסר אלל תטטושמה ,תינתנהנ םיפופאנ תשאו ,םירתיבו תועוצרב לובכה, רסוימ
 וילעש אטחה והמ .בשו רבוע לכל היתודומח תא העיצמו ,ץרא יבחרמב תורסומו
 לע אלו ,תפאונה "השאהיי לש היאטח לע רפכמ אוה םאה ?לובכה "רבגהיי הכמ
 םינותנ םדבל רישה לש ויפונ אל דכש ,לפרעב הברה ריתומ רישה ?ולש ויאטח
 :ירבדנ,ז םיעותעת-דויזחבכ ,ךבואב
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tt ך ר;זr:ל�� הןיו 
tt הןג;נ ר;ז ��rלכ 
tt ר;ז I'ו� V �ו רג;:;ע ל� 7 ,לכל י W ב 
tt ר;ז i? ת� R ליל� ה 
tt ה� ?1 כז ר;ז � W rלכ 
tt ר;ז i? פ f גנ;: הrבר'ג לכ. 

 תירטמ המיכסב םיריש ינש תביתכב שוטר "ןמאתהיי הז ריש תביתכל דע
 םיסחי תכסמ לע םייונב וללה םירישה .'ךייכrל'ו 'הרות' ויריש :וז תיפורטסו
 תא שוטר תמיע 'הרות' רישב .םידגונמ םימרוג ינש ןיב ,תניוע טעמכ ,החותמ
 יצראה-ינידמה הד� םע )ןמצייו-םעה-דחא-"השמיי( תונויצה לש ינחורה דצה
 ,דדונה "רבג"ה תא תמיע 'ךייכrל' רישב .)יקסניטוב'ז-"ןושמשיי-לצרה(
 םיחנומב תאז לכו ,ןפגכ המדאב העוטנה "השא"ה םע ,ןייכ ררחתסמהו ררחסמה
 ,השאה-המדאה ןיבל רבגה-לאה-םימשה ןיב םיניחבמה ,םיקהבומ םיינאיגנוי

 .החידמו התפמ תיליל םגו המוחר ם� םג איהש
 ינש לש תקהבומה הירטמיסה תא שוטר ץרפ 'אטח לע' ללכושמה רישב

 תירטמיס- tt ךרדב "תישנהיי תוהמה םע "תירבג"ה תוהמה תא וב תמיעו ,וימדוק
 םיתבה וליאו ,ישילש ףוגב ףיקע חוויד יתב םה "םיירבג"ה םיתבה :תבכרומו
 "אוהיי ןיב דוגינ ןיא ,רמולכ .תחכונ תושיי לא הרישי היינפכ םייונב "םיישנ"ה
 דוגינ ,"ר;ז tt "ל "אוהיי ןיב דוגינ םא יכ ,"ר;ז tt "ל "התאיי ןיב וא ,"איהייל
tt -כ ולוכ רישה תא תוארל ארוקל םרוגה ,ירטמיס tt ןאכ הנופ רבודה .הפורטס;פ 
 "רבגהיי לש ובצמ לע הל חוודמו ,היתוגושמ לע התוא חיכומ ,תישנה תושייה לא
 .רסוימה

 םה ;וזל הז םיכשמנ םגו וז תא הז םיניוע )"ר;ז tt "ו "אוהיי( םידגונמה םידדצה
 תודחאב וזל הז םימוד םג ,ילסקודרפ ןפואב ךא ,וזמ הז ןיטולחל םינוש
 םידוגינו םייראניב םידוגינ םה :תורחא םילב;זב .םהלש דוסיה-תונוכתמ
 .תחא הנועבו תעב ,םייראלופ

 העונתב תקמוח איה :ודגינ תילכת וזל הז םידגונמה ,םיינש ונינפל הרואכל
 איה ;ןברקכ דוקע אוה וליאו ,ףרה אלל תאטוח איה ;יטאטס אוה וליאו ,תדמתמ
 וליאו ,שאכ תכחול איה ;"אטח לעיי הממדב רפכמ אוה וליאו ,המוחיו תינדגוב
 ד,הכ םומד ,רתימ דיערמ( עמשה שוחב רקיעב שפתנ אוה ;תובהלב הלוע אוה
 ,הייארה שוחב- איה וליאו ;)ןגנתמ ,קעוז ,הניגנמל דדונתמ ,הניגנמל רמטצמ
 לכ הרסח איה ,התונדגוב לע לוכמ רתוי דיעמה ,הקוחצמ דבל( עגמהו םעטה
 .)םייטס�ק tt םינייפאמ

 לש ןויפאה יכרדב םג תצרפנ ,הריסמה יכרדב הצרפנש הירטמיסה ,םלואו
 תומילשמ םילמ עויסב טסקטב םיבצועמ םידוגינה ,תישאר :"השא"הו "רבג"ה
 אוה ,תכחול איהו ףרשנ אוה ,תקקול איהו תתוש אוה( יטנמסה הדשה ותואמ
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 ,תינש .)תקחוצ איהו קעוז אוה ,הכרחי איהו עגככ עתרנ אוה ,תדגוב איהו רפככ

 ;לצו דה וככ םיינקכוח םהינש :ףתושכה דצה םג רנינ ,םהיניבש דוגינל רב .v כ

 דוגרפ-זורכזכ וא תפלוח 'זאריכ תנוכתכ םישפתנ-יתלבו םייאליטרע םהינש

 .)תפחור איהו דיערכ אוה ,הכפכ איהו רכוח אוה ,הגוכנ איהו םוכד אוה( קוחר

 וב זיא ,םייוכידבו ראות תוכשב הברכ הז רישש תורכלש ,חכוויהל זיינעכ

 ונינפל םידצרכ ,רדגוכ עבצ ילוטנ "השאה"ו "רבגהיי :םישרופכ עבצ ירונז�

 .םייאליטרעו םיירכפ� לצו רוא יקחשככ
 לכב הרובגב דכוע אוה :"רבגייל קפס אלל הנותנ עלבוכה רבחכה לש ותדהא

 תפתתשכ הניא איה וליאו ;הכוכו דוקע ,םודרגה לע הלוע ,םישקה ויתונויסנ
 ררועל ידכ וב שיש ,ינדגוב ףואינ קוחצ תלוז ,לוק העיכשכ הניאו ,ויתולבסב
 םושכ וז אהת םאה ד.גבנה רוביגה לש ותבשכלו ושירל גועללו היערכ תא
 האובב םג וזה תוניגהה-תרסחו תידדצ-דחה םיסחיה תכרעכב הארנ םא ,הגלפה
 ן'הר�פ'ו 'תכ ול יכ' םירישב וככ ,הבוטה-תיופכ הרבחהו דדובה רוביגה יסחיל
.. נ דוקע"ו יותש ד,גבנה זושכשכ יאורהו יגארט "אוהיי  ,"םירכz 7 ע�ךב היחכ ] .
 תיתונז ,תינוכו םיפופאנ תשא- "איהיי וליאו ;אטח אלש אטח לע וייחב םלשכו
 אלל ותוא הריקפהו הבהוא לע הל�כ. האיבהש ,בלה-תרסח הלילדכ ,תינדגובו
 ול שכישש 'הרות' רישה וככ אלש ,םוקכ לככ ,רישה .וירוסיי יעגרב םיכחר
 םיטשפוכ םיחוסינב ץבושכ ,)תינטשפ תיטילופ הירוגלא אלא וניאשו( םידקת
 תקצל לוכי ארוק לכשו תיטסירוגלא תונשרפ םידדועכ םניאש ,םילפרועכו
 .ולשכ םינכת םכותל

 זיב םיילאכרופ םילדבהב םג ויוטיב תא אצוכ "השאייל "רבגהיי זיב דוגינה
 תיכתירה הכיכסה זיב םאות שי םינושארב :"השאה יתבייל "רבגה יתביי
 הפיפח שי "רבגה יתב"ב .הזכ םאות זיא םינורחאב וליאו ,עוציבה תכיכסל
 "רבגה יתביי ."השאה יתב"ב זכ זיאש הכ ,הלכל דוכעה זיב ידכל תבחרנ
 ,שקבכ ,בקונ ,קעוצ ,ודקע ,הנ�כ ד,בכ ,הבכ ,ה ,f כ( םישק ] k [ ילילצב םינייטצכ
i\ ילוא םיאטבכה ,םיכר םילילצ לש יוביר שי "השאה יתב"בש ודעב ,)ודעו רפ 
1 [ יותיפו הפונח ,ףוטיל תשוחת ,  f, x [ )לחש ,הקוכח ,ליל ,לחנ ,לצ ,הדיחי, 
 דודיח ךרוצל .)דועו הלל,א ,הכוחי ,יכחלת ,הפחור ,הלכוא ,הלפא ,יטהלת
 זכ ,זבוככ ,םלעתהל שי ,"השאה יתב"ל "רבגה יתביי זיב יטנופה לדבהה
 םירוטה ףוס תארקל םישכשכהו ,הלאבו הלאב םיצבושכה ,םיבורכה םייוכידה
 םילדבה םגו .תכלוהו הקזח הרופיפ� זיעכ- עודייה םע זויכדה ף"כ תרזעב-
 :םייגוזהו םייגוז-יאה םיתבה זיבש ודגינה תריציל םקלח תא םיכרות םיירטכ
 םיכייתסכ "השאה יתביי וליאו ,יטקלטק-� ,םלשוכ הנבמ ילעב םה "רבגה יתביי
 אלו רטכטנפב םייתסכ "ישניי תיב לכ :לגר הרסח ובש( יטקטלקיכארב רוטב
 .)רטכסקהב

 ,הזה יזואוטריווה רישה לש ויתויוקד לכ תא זאכ הנכנ אל העיריה רצוקכ קר
 "רבג"ה .האלפוכ תודחא ידיל "סיספ;א"ה דצ תאו "ס;ל,כ1"ה דצ תא איבכה
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פגישהטרםשלפתשמר,מחבואים"ב"שזכחקשלפניניבשירתנוניםהר"אהש"
ומעורפתל,פרפםשתברדרנקבתעביניהםהיחסיםמרעבתופ~דה.שלאחראו

 " mפתלzכ"שלירתרדמרהבכללרהישרלמעשה,הגלוי.לערבכהשהפכוסה
שלהמרזיקבזיהרירשעיקרהללאגוירה,משאררב-שממעיחרשאר'ל"כםת

מכלירתרחשובההזשירשלהכןלתלהאטvבספיריתהאיבות I1קביעהסמוי.

פסכתשלהרמדירקתהמלהאומהבתנהייגיבוריו"לשהמפררשלזיהוםיניסיון

זהשירשל mהמהקוצעיהסטחפיית mהמטרי mהסכימהמסתורית.יחסיהם
פצרתותיו.סתרמותיותאלההבירבכרחןאין

בהדמרת-אשהכייהפחייב,ת crnרדמשובעיהטעהנבדוךשלאערד,רקנציין

שלהמקוםדמשיווהןערלהחטא','עלהשיושבובוכזכזוןב-רלוית I5ד 'דו.מr:רב

שלשמיירהוהן , 1932בשתנ'tנכרתבים'ארושאוהלמניןי','עשיריוטוש

בשנות'נכרתביסיארושוארדור),ימוי(למ-םי,הילפדדימדיםאחותר,

-חאדצירלענסביםמירישרלאיריאלשלהמקודמיםשיויהסהעשרםי.
-מאזתהבמזות(הןבפועיההאשהשלזיהמהםובחאידם-הןביניםמלחתמ
הלעיוהנ.עלוגארסיבית)גבוהת-קופהסוערה,לוחמת

 mיסרדביןלסדר,אנוםביך " mכרחיימקביליתהיאהיא,באשושירה,לכ
האלההיסדוותתאפתסהרטשרישדתואלםרמשמתע,וסןשללבתנירתםיהי'ור'

ארליוהכאטר,יבצמבםבשאריםזרבשירההכואטייםהיוסדרתהם:כקצרתי

 mקברעבcתחארת mבדמבייתר,הקיצרניביטריםאתאנךמקבליםרס.דר mיוסד
עלהמיעדםימועויים,שכיונייםvבפתי,בידרקעצמןעל mהחוזרוככילות,

שלבטידריתםםושרבחןלאההיולית,הססיכהי tוrלבאסדכייכלכיל,תכנרך

שיאהאירייפ,הריקידשלהסידריםבקמצביררזאקראםיכהקמאי,השבטרתפי

הסדדושלהגמוןהכואסשלם mהתלכדוגינוניה.המעדבתדכרתשלהזסזנמתע

הרחירף,ח~זעטפם tוrרטשרלשיויהנרנתתהיא , Mאגגקיודותחתלט mהמ

המורדנה,משרויריתושלמשיירהםלאלתןה:בונדילם

הטרות:
 .]): 1940J 1966 (יז1נ nt'לם"יידע'כםילדרו ,) Raymond (רידגד:נפילשיסכיוזוה

פםי"ס'נזםהורםייל!tםז:לשהפסויתיםי l' mקם'יו ,) BalaJcian (אלבקןאינגeהשלו:ווcםהרנ 2
 .) 1947 (זופתיישכותחח

יהאהומםקיההפיייםהק.יהתה"ובזcaיתכי Y.lקכלוק,'גtםכנדזהווםייס,הםיכםלןםיסםי M;ו 3

 ינIIIשל ~נים'בVesy )nuנכינתתע;ךניוירםנכתכיו'tnיהחםי:זויםונוכילסםמלי,' lIהתפזתו
זנcת-:זMבשםוטיעלו!Iלשניוה,ינפערות:ריםפלעותםהיי Dעלוס ""W'"שפורוםי : 1905

אחרת".

 • 1932!«סרלי L9 ,וazמלגייו:,.,ישוי , 1930כוKגםוסךרחניבם,'כפזיי:ישויי 4
S 210"'211.עפי ,) 1989 (שפויוי 
 . 277עונ' ,) l983 (לא"שלכפסחנותם , 1971נוKגוסם 27(נד)ו,שמאכחי'הנ','יסr.זהו 6

לשככ:רי III1זת mלניזיונותלרתםזהי:רתעדש:ריי,ת mגכוסכגחיתהו VJהם:רסרז,ך
 . "19S2פקזנסוןוגישלנאםפחרששאיתהזורם, m'יעת mהלשחKוהשינםפןהושאיג,ןכי

פסכריילכו:ח:זםתהש'וםשנולקסיסאוכלתתכדרתי aהבחונוהש"נכההפ:וכזהעו,לברםה
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רהאםררחנגנז.כרלושםהח"ז:,קכםשכה,רענחםרoהס ICל , 1958ייברר IC mlCרלהיה!IדIIחדי
 ,) 1983 (:ואראלררהוcרשתים,בלשביהטרשויבקרדחשלמלסהלוגול .) 288 , 167גוךב ,) 1989 (

 • 11 " 10גו'!ב
jj cרררהוoםייגישלפ) (page , מרמי'הק.דמשרדירםשריביח) 48"49גו'!ב ,) 1933 . 
גולהשתנתרגוללרבר(מרבים 'Dבזר 1.רובגו:נלםרתיההכרבהחרגהוכ IC"ICשלהשתנתר 9

לשלתכיבתרםג ,למשלז:ולחרל,רכת'(יהסגבייםהישגיי .) 'Dהזרפתסים 'Dכו:ניל O'ה
י!החייםןוביי.רובלסחםהירפית IC'2בlרדש 'IIחשםי, n:רגרכ''גt"הםדק"רפל!cיסיייהוברדסנר"הצייר

:sוהרונקם mחהדכרכ , 189Sסנוננתאגיחתייברפoשנרססינני"ובוכשחתי,ו:ננתכגכחברחםי
וכ.שלהקסוl'D:נשירייבוירי mהש

נזחןדת ICייניםיםניקנימשהנ , 'Dשהירסלפרהההםדקארחההוcכ ::זגוי'ב'ותלרגcתגוהרה'י 10
תתוהי()ןוt ,סנונרדרניKנוזו mגחבוKהרםפיםהישירםאתשתרםג בI'"'הפם'ידר"ת:ההג"ה

נחזח".תוחחיזחר,הםלקיע-ןרכירםK :וכותר.,חהגובירתיהאדחההששירתנישפחיב
שירונשן ,) IC ' ,וכח(ירינרנ" ICןירזרלוגתנוכ"וכ:sודכגןדמריר,הדששרמןוגבהאגזרדהדןלמה 11

םגהודשהו .דינוםיםגיקלשלתררגובוnנרו:נתהזיקוחנול IIיהףs:Kוו:נהדיזוזבורהטרשושלהחוזר

יtו-הח 1יכדיםזבוקרת 1לוגרוcר Rלא f:/Iוןת Kר ,p"לוC :רחב 'וdירשדםשילישח
י'ררוב',

 95. " 93גוובי ,!)"רפת(יד'בוח'ב(גשנה , 'Dהר ,"וd..,.,כוברמKי 12
'גבנו ,הכערותכשוייירהדיתפרפותנםסרדשב(סדנס 1950ירגי ,אלףזר,' ICלגונרבינI:נKסרו 13

 . 8ת 5
ת"""גגינ.רגום .היי:sוoלירןיחילאKסתגוכר"Qכגני"'דליםבשבילובחשקושיירגום(ישירזדכרותג4

גניהנתידדעםנשי,ייכזי)ב:ת':sורר(רהשוניבלםר Kמזוםוחדשן,קובזפחז,ני v'נונוסוrcדכ

גם:רהK .תר'עי')(רוהשובןריהת ICהצרוגCIררKסJ,יהד'l:נרלשההקמלהנמהל ,שנוcיררךבOIנת

חיות(שירי וררVIIIחלקנאלג,ל ICיית Kמהמסוקיה ,היdוריןיחילאOIנתובחשקשיריזרוית,נקרן

 .) r 'רתס(תל-כKכיי:זגינהת ICהצר:sוררפרת,)
רסהנבת"חצוקפהיסתחינrר"ל :הכןיעקבשליליליתיהישרובומשופעף Kזהישר 15

 ." Iלי'ילתהן Iלליית ] ...נסחדוסלוcי'ילת
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 ישימח קרפ
 שרושמ רוקעל תע

 שיטר תריקיככ תילפרינtמ ריסי-תיחכה

. ,נ הבחרה ןאכ שי ,יוניש ןאכ ןיא .  תחו;ר וז תועט ,העוט יניא םא ] 
 ,רמוחב ידמל םיאיקב םניאש םירקבמ שיש ינפמ קר

 )הרפש יש :הנייאר ,"הנ !t כ הרישה" ,שוטר ותנוי(

 ןםזיריינאמ וא םזיניטימירפ .א
 "תיטונפיה"ה הרישה ןמ תודוסי תרידחל )ונושלכ "חi�"( עדומ שוטר היה םאה
 המודמכ ריבס זולש 'הרוחש הפוח' יריש לא ,יקסניטוב'ז ךוויתב ,ופ א"א לש
 תונגנתה ךותמכ- ןוו 1: מ תנווכ אלל םמצעמ וירישל ולחלח הלא תודוסיש ,חינהל
 :םמויקל רע שוטר היה אל דבעידב ףאש ןכתיי ,המצעל תעודמ-יתלבו תיטמוטוא
 וירישב רתיא וליאש רעשל ןתינ ,תוירוקמה ןויערל הבר תואנק הליגש ימכ
 היהש רשפא ,ר�ה ילבל דע םשטשטמו םעילבמ היה ,םיקהבומ העפשה ינמיס
 םג ,םתזינג ידכל עיגמ וליפא וא ,שדחמ הלא ויריש תא בתוכו ,תכל קיחרמ
 בקע תאזו ,הלאה םילואשה תודוסיה תא תוהזל ללכ-ךרדב השקתי ארוקה
 לא הארשהה-רוקממ רבעמב םהב ולחש ,תונווגמהו תובורמה תויציז;פסנרטה
 טשפומ ,יטסינרדומ טסקטל ,הנב�ו הלילע ףוצר ,יטנמור טסקטמ- שוטר תריש
 , הלילע-ררופמו

 לש הינמיס קר אל ,םדוקה קרפב וניארש יפכ ,םירנינ שוטר תרישב ,םלואו
 עדומ ןונכת לש םיקהבומ תודוסי םג אלא ,העדותה ףס לעש תיטמוטוא הביתכ
 ךל ןיאיי :רומאל ,הנונשו תילסקודרפ הרמימב תאז חסנל ביטיה שוטר ,ומצעל
 יניינעב !,"בטיה בטיה הליחת התוא םינגראמש וזמ רתוי הבוט תינטנופס הנגפה
 םדק ,ללכ ךרדב :תיטילופה הרמימבש הזל ךופה םנמא ךילהתה היה הקיטאופ
 ;המצעל תעדומהו תלכלוכמה "היישע"ה דצל יטמוטואהו ינטנופסה דצה וירישב
 ,םניעב ורתונ- ינדפקה ןונכתהן יכיטסה שעגה- םיבטוקמה םיביכרמה ךא
 ינמיס םירניב שוטר ירישבש םישטולמבו םיעצקוהמב םג ,רבד לש ומוכיסב
 וא םיינתלכש תודוסיו םיילאוטקביטסניאו םיילויה תודוסי לש םתאלכה
 ,תעמשמו רדס והותה לע תופכל ידכ ד,בעידב ופס;תינ םינורחאה ,תוברת-ייולת
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 :ררושפה לש ותודעב עייתסהל ןתינ הריציה יכילהתל עגונה לכב םג
 ןושלבו תורוצב שופישה םאיי הרפש 'ש תררושפה ותוא הלאש ןויאר-תחישב
 בתוכה םוידפ ןיעפכ' אוה ררושפה וב רשא ימינפ חרוכ ותוא ךותמ ךלצא השענ
 ןיעפ ידכ דע חורהו שפנה תוחוכ זוכיר בריפב תחא הנועבו תעב לעפנו לעופכ
. ,נ 'הארשה יורקה לש תויטמוטוא .  ינתלכש ןונכת ךותמ םירובס שיש ומכ וא ] 
 אל םישנא םתואש חינמ ינאיי :שוטר תבושתו ;"םירבדה לש יתועמשמו ילילצ
. ,נ ,'יל ואב' ייריש לכש יל המדנ ,םהימימ ריש ובתכ .  תורוש יתשש םיריש שי ] 
 ובש בצמ והז ,םייתנש רובעכו הנש רובעכ םכשפהו דחא םוי יל ואב םהלש
. ,נ םוידמ ןיעמ אוה ררושמה .  2 ,"יתיישעה יולימה והמ שוחל רשפא דיפת טעפכ ] 

 ,היוהש היישע לשו ינטנופס ץרפ לש םייאלכ-השעמ ,ןכ םא ,איה שוטר תריש
 דדובל שוטר ירקבפ וגהנ ,ןכ יפ לע ףא ,ינדפק יתונפא ןונכת לשו הזטסקא לש
 ,לשפל ,) 1952 ( ןוסלנצק ,לוכה תףזח וב תוארלו ,םיינשה ןיבמ דחא בטוק הכותב
 תרישמ תעקובו הלועה ,תימלוגה היכיטסה תא הרתי השגדה המודפכ שיגדה
 בטוקה ןפ ,ןידכ אלש ודגנ ונעטש יפכ ,ןיטולחל םלעתה אל אוה יכ םא( שוטר
 ןורימ ךילשה ,ותפועל ;)הנש ןונכתהו ןוגר�ה תודוסיפ- וז הריש לש דגונגזה
) 1  ילב ןוטלש שוטר תרישב לוכיבכ תטלשה ,תונתלכשה לע ובהי לכ תא ) 1960
 3 ,םירצ?/

 הביתכ לש תורוסמב שוטר יריש תא ץבשל ןורימ לש ץמואמה ונויסנ
 "היכיטסייל- דגנכש בטוקל ףקותב שחכתהל ,ליבקמבו ,תיטסיראינמ
 עבנ .. איה ףא הלא םירישמ הלועה ,תינאטנופסהו תיטטסק�ה תומעפתהל
 הלעהש תוחנהל תצרחנו הרורב הביטנרטלא גיצהל ךרוצה ןמ רקיעב המודמכ
 ,"קייודמו ריהז ילכש ןונכת ךותמיי שוטר תריש הבתכנ ,ןורימ תנעטל ,ןוסלנצק
. ,נ תיכיטס היווח לש רוזח W מ ,ןועטל וסינש יפכיי אלו .  לש םלועל הביש ךוחמ ] 
 ,ילילצה םשורה לש ןוילע ןונכת ךותמ ,אברדא אלא ,תוינאטנופס לשו רדס-יא
 4 ,"רישה יתב לשו םיירישה םירוטה לש יתועפשמהו יבצקה

 ןורימ אופא דדיח ,"היתףויעיי תא ןקתלו דוסיה דע ופדוק תעד תא רערעל ידכ
 הנחבא דימעה ,קיידלו ןקתל םוקמבו ,המזוג ידכ דע תיתרוקיבה ותדפע תא
 הרבזהש ונענכשל ידכב ןה ,תועטופ תוחנהבו תותנ,זא יאצחב הדוסיש ,היוגש
 הנבל איה יכ ,ןועטו רוזח ,ןועטלו זירפהל םעט ןיא ,ברועכ הלוכ הרוחש הנניא
 דנףרמה םקרנ,זב- שוטר תריש לש ידירניהה היפואב הנחבאה יא !גלשכ
 םיעקושפה ,םיבטוקפו םיזע תודוסיפ בלש רחא בלש שבגתנש ,הלש רמונמהו
 יתרוקיב לשכל אופא הפרג- תוחאתמ ןניאש תולצופפ תויוהמכ טסקטב
 ךילהת יפ-לע םג ,שוטר יריש ,רקבמל רקבממ אררג-בגא רבועה ,ךשמתפ
- םיידפמ-דח םירישכ אל םילגתמ ,רמגומה םביט יפ-לע םגו םהלש סיזנגה
 שעג ןיב :םיכפה ןיב חתמ-ןועט שגפנ,זכ אלא- 'םייטסילמרופ' וא 'םייכיטס'
 םזיביטיפירפ ןיב ,ןונכתלו ןסרל תוינטנופס ןיב ,השקונ תו'למרופ ןיבל יטואכ
 ,ברעמל חרזמ ןיב ,הךזג:ו רףכינל ירצי טהל ןיב ,לכשל שגר ןיב ,םזיריינאפל
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 טסקטב םירתונה םייראניב םידוגינ ראש ויבו ,תוילסרבינואל תוירבע ויב
 .הזיתניס ללכל וב םיכת�כ םניא בור-יפ-לעו ,םתוידוגינב

 הכרגש וז איה ,הכצעל תעד�כ הנווכ וא ,תיסיסב הנבה-יא טאה :ו.::גזת התא
 לש תינלוק הפישח ךות ,וולקה דוכע לא ווסלנצק לש ותרוקיב תא רורגל ווריכל
 ,ההוכתהו תינוציקה תירוטירה הגלפהב אצי םעט הזיאכ ןלוכיבכ-היכוכ לכ
 ויבל הניב ויאשיי ,תלכלוככו תיטסיריינאכ הריש שוטר תריש תויה רבדב
 רבתסכשכ תתחופ הניא ההיכתה ן 5 "םולכ אלו 'תיאכק' תיביטקניטסניא תוטשפ
 רתסנ ,שוטר תריש לש דוסי-יביכרכל וידכ אלש שחכתכה ,הז דדוחכ וועיטש
 הפוצר הסכל וצבוקש ,שוטר תריש לע ווריכ לש וירכאכ ךלהכב היבו הינ�
 ,וז הסכב דחא םוקכב ,לשכל ,וועטל רקבכה היה לוכי ךכ .'םינפ עברא' ורפסב
 םה ויאש- הסכ התואב רחא םוקכבו ,םייטסילכרופ םה שוטר לש וירישש
 םיריש הלא ויאש ד,חא םוקכב עובקל היה לוכי ךכ 6 ;רקיע לכ םייטסילכרופ
 ירנא לש םייטסיביטיכירפה וירויצל םת;ושהל רחא םוקכבו ,םייטסיביטיכירפ
 היווחה ירפ םה שוטר ירישש ד,חא םוקכב וועטל היה לוכי םג ךכ 7 ;וסור
 היה לוכי םג ךכו 8 ;םולכ אלו היווחלו הלא םירישל ויאש- רחא םוקכבו ,הרישיה
- רחא םוקכבו ,םייאכרא תוכלועל הקיז הלגכ שוטר תרישש ד,חא םוקכב וועטל
 9 .םייאכרא רצי תוכלוע רזחשל וויסינ לכ הב ויאש

 תבכרוכה ,ךרעל םידוכע םישש תב הסכב ולוכ תולולכ תורחאו הלא תוריתס
1961 םינשב( ידכל רצק וכז קרפ ךותב ובתכנש םירכאכ השיכחכ  רבכ .) 1960
 וכסרפתנש רחאל םייתנש-הנשכ ,רפסב הלא םירכאכ לש םסוניכ תעב
 תוריתסה תא םהכ הפניו ,חרטי םרבחכש היה יואר ,תיכויה תונותיעב
 סוכלופה טהלב טולפל םיתעל לוכי טנזנצר לש וסוכלוקש ,םיברה םישובישהו
 לוקשה רישכ ,רידס יבכאי ריש ,'אטח לע' רישה לש העטוכה ויוהיז ווגכ(
 אובל היה רשפא יא ,ווקית וועטה תא וקית וליא ! O .)!יאכורט לקשכב לוכיבכ
 ,תיכויה תונותיעה יארוקל םתעשב רוכאכ ודעויש ,וללה םירבדה לא הנעטב
 .וקוידכ בושח וכשורש ,יביטקובורפו זע עבכ רחא ףרה-אלל ורת ךכ םושכו

 הרשע שכחכ רחאל םג וללה תויזנצרה וא םירכאכה תא סניכ ווריכ ,םלוא
 אל רבכ הז בלשב .ל"נה ורפס לש "תנקותכו תבחרוכ היינש הרודהכ"ב ,םינש
 תואיגשב קר אל לקנב ויחבהל היה לוכי םתסה וכו ,תרוקיבה הדשב ווריט היה
 תוללכההכ תובר לש ותונשייתהב םג אלא ,וירבדבש תוברה תוריתסבו
 םוש שוטר לש ותרישנ אוצכל ויא" תכגודכ הללכה( םכותב תועורזה ,תופרוגה
 דבאש ,תוללכהה גוסכ איה "תנורככו תרהצוכ תיאדיא תויטטספינמל וכיח
 הרודהכב םג ךא .)!!'כרח יריש'ו 'ךשוחב ינ;:לוהה' םוסרפ ירחא חלכ והילע
 וכו ,ליעלד םישובישה לכ לע ווריי;ז רזח ,) 1975 ( 'םינפ עברא' לש "תכקותכ"ה
 :רוויע ינפל לושככ םש ,וכ ותושעב .העיריה רצוקכ ואכ ונינכ אלש ,םירחא לע
 רבחכ ,תרופ תא םג םכותבו ,םיבר ןעטה רבכ ,תסנוככה בiתרוצב ,הלא םירכאמ
 רבדב ןוריכ תנעט לע בושו בוש רזחש ,) 1989 ( 'ודיב טעו חלש' היפארגונוכה
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 .תחכומו הקודב וז הנעט התיה וליאכ 12 ,ןוסלנצק לש לוכיבכ-ותועט
 ןוגר� ןיבש תושגנתהב ןיחבה אוה :ללכ העט אל ןוסלנצק ,רבד לש ות�אל

 איה םלוא ,יזכרמה ןויערה תניחבמ תנגרואמ איה"( שוטר תרישב היכיטסל
1 "םינושה םיקלחה לש ףפורה רשקה תניחבמ תיכיטס 3  הריבחתב ןיחבה אוה ;) 
1 וז הריש לש "ימלוג"ה יטפילאה  הרוצ ןתמ לשיי זעונה ןויסינב ןיחבה אוה; 4
 וללה תונחבאה לכ .)רוקמב ןניא תושגדהה( ן S "תינררומ הרישל םייאמק יפואו
 ,םכחותמה דוסיל ןהו "יאמק"ה דוסיל ןה יוטיב ןהב שי יכ ,יפוד אלל תונחבא ןה
 שוטר ומןג איבהש עיתפמה שודיחה תא החוכנ ןיבהל ןתינ וידחי םפרטצהב קרש
 "יטסיננרףא"ה םזינרדומה לא דחאכ םיעצקוהמהו םייטסיביטימירפה וירישב
 אלש רחבש םושמ קר הז ירה ,ןוסלנצק העט םא .ןמרתלא-יקסנולש תלוכסאמ
 שממ לש דוסי ןיא יכ םיארוקה-רוביצל ריהבהל חרט אלו ,ופרוחל בישהל
 .ודגנ ועמשוהש תונעטב

 ?"ביטימירפה תונמאיי לע ורבדב ןוסלנצק לש ותנווכב תועטל ללכב ןתינ םאה
 הריציל ותנווכשו ,רוציק-ןושל ןאכ טקנ אוהש שמשכ רורב ירה
 ןתמיי :ליעל וטטוצש ,רקבמה ירבדכו( תיטסיביטימירפ וא תיביטימירפ-ומכ
 ,קילאיב ירקבמ בורש םשכ שממ ;)"תינררומ הרישל םייאמק יפואו הרוצ
 ריבסהל ךרוצ לכ םישח םניא ,ולש "םטה·ירישיי לע לשמ ךרד- םרבדב
 םייממע-ומכ םירישל אלא םתנווכ ןיא השעמלש ,תונקיידבו תוכיראב
 ותוטשפו ותומימתש ,ןונשו םכחותמ ןמא לש וטע-ירפ ,םייביאנ-ודיספו
 ןיב םתחנ בותכ-יתלב הזוח ןה !ןידבו .האלהו ונממ ירפכה רףנה לש תוימלוגה
 ילבמ ,הלאכש תוירדנפק ךורעל רקבמל ול רתומ ויפל ,ויארוק ןיבל רקבמה
 .ארקנה תנבה יאב ויארוק תא ןכסיש

 וכרדב דמע רבכ "תויאמקה תסריגיי דגנכ הנעטה לש יגוגמדה הביט לע
 תא ףושחל ידכ ,םודרוסנא ד� ולש וירבד תא דדיחש ,) 1975 ( חספ םייח רקבמה
 דגנ ןורימ לש םינועיטה תכסמ לכ התנבנ היבג לעש ,תיתוכאלמה החנהה
 'יאמק' וא יגולותימ רמוחב קסועה ררושמש חיכוהל ךרוצ שי וליאכ"( ןוסלנצק
 תובקעב ,ץלאנ ) Brunowski ( יקסבונורב םג .)"תולבנ ףרוט לבינק ומצע וניא
 איה שוטר תרישש ,ונייהד ,וילאמ ןבומה תא ויארוקל ריבסהל ,הז קרס חוכיו

 דימתמו זאמ היה םזיביטימירפהשו ,תיביטימירפ אלו ,תיטסיביטימירפ הריש
 הקיטמלבורפב םיטבחתמה ,םימכחותמו םינינא תוברת-ישנא לש םמולח
 16 .תוברתה ירסוחמ לש םתלחנ אלו ,תינררזמ

 ןהכפהמ זא ןשמה- שזטר לש "תיבעבכ"ה זתריש .כ
 ?הכפהמ וא ךשמה( שוטר תריש לע םייחצנה םיחוכיווה בור ,רבד לש ות�אל
 וא תיתודחא הריש ?תיטילופ-� וא תיטילופ הדיש ?םזיריינאמ וא םזיביטימירפ
 אללו קצומ יתדבוע סיסב אלל ,תימויה תונותיעב םרקיעב וכרענ )?תלצופמ
 וללה םיחוכיווה םיארנ תירוטסיהה הביטקפסרפה ןורתימ .תיגולודותמ תוביקע
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 ויה וליאכ תוינשרפ תורבס גיצמה ,"הדוקנל ביבסמ"ש יטסיפוס לופלפכ
 תדימ לעו םיחכוותמה לש םימודקה םהיטפשמ לע תופוכת דמלמהו ,תודבוע
 יבגל .ןודנה טקייבואה לש תיתימאה ותוהמ לע רשאמ רתוי ,ירוטרה םנורשכ
 וז ןנש ,תמאב הבושחה איה םיחכוותמה לש םתנקסמ אל ,שוטר רקח לש ודיד
 םיצבשמש ,תויארה-רמוח אוה הנממ בושח ;םבל-תויטנב ידמ רתוי היולת
 .םהיתונעט קוזיח םשל םהירמאמב םיסמלפתמה

 אלו ךשמה איה שוטר תרישש עבקש ,ליוצרוק דחוימבו( שוטר ירקבמ ,הנהו
 ינמיס לכ הרסח שוטר לש "תיטסיריינאמ"ה ותרישש ,עבקש ,ןורימו ,הכפהמ
 אלב ,"שדקו האר הזכיי תניחב ,תויפוסו תוינקספ תונקסמ וחיטה ,)היגולואידיא
 םינותנה לש תיביטלופינמ הייטה ךות ,םי תזבלו( קצומ תויאר-רמוח אלבו דועית
 ולחב אל םה ךא ,םהיניע דגנל ודמע םינותנהו תודבועה לכ אל .)"םתבוטל"
 .התלו;:: ןיאש ,תפרוגו תללוכ תמאכ םהירבדב תחא אל וגצוהש ,תותן,זא יאצחב
 העפותבכ שוטר תרישב וגהנו ,הדימה לע רתי םהילכ תא ודדיח םג הלא םירקבמ
 "סומקאל רייניי תקידבב ןיע-ףרהכ התוהזל ןתינש ,תיעמשמ-דחו תידממ-דח
 וז החנה לש הכופיהש עמשמ ,היבגל הרירשו הפקת תמיוסמ החנה םא ,לוכיבכ(
 ,םהל השרדנ תיכרע-דחהו הלודגה הללכהה .)לוכו לוכמ לוספו לטובמו לטב
 תרותבו ,תוטוידה לש בחר רוביצ לש ובל לע לקנב לבקתת םתעדש ידכ ,רומאכ

public critics יקודקד ראשבו םינותנה לכ תקידבב םיבייוחמ םמצע ואר אל םה 
 .םירקוח

 ןיבל תיטנזנצרה תרוקיבה ןיבש תולובגה ןידכ אלש ועלבנ ,םינשה תוברב
 ינשב קר( דחי םג םירתכה ינשב ושמיש שוטר ינשרפמ םידחא ןנש ,רקחמה
 ,תוינפה-רסח ירקחמה ןוויכה שוטר רקחב הלגתנ םינורחאה םירושעה
 ,רוצ ןבואר ר,רובסייו לחר ,ץרג תירונ ,רואל ןד ,טיבש בקעי לש םהיתודובעב
 סומלופ ןיבש הזה ךשוממה ןילובגה-שוטשט לש ויקזנ ו 7 .)דועו תרופ עשוהי
 חסונה תוטלתשהב קר םיכורכ םניא ,רוד תונשכ שוטר תרוקיבב ררשש ,רקחמל
 אקווד יכ תולגל ןיינעמ( וז תרוקיב לע ינללוכהו יטסינויסרפמיאה
 המכו המכ ודימעה ,גרבדלוג האל םהבו ,שוטר ירקבמ ןיבש םיטסינויסרפמיאה
 םיירקיעה םיקזנה ו 8 .)יעדמ שושיאל םימיל וכזש ,תוקיודמו תועלוק תונחבא
 ,שוטר ירקבממ םידחא לע טלתשהש ,םכחתמהו ינחגנה יפואה ןמ םיעבונ

 הביט לע רשאמ רתוי ףא תומודקה םהיתועד לע תחא אל ודיעה םהירמאמש
 םישדח םיטסקט םינשה תצורמב ופסונשמ .תרקובמה העפותה לש יביטקייבואה
 זוחאל ולא םירקבמ וכישמה ,הנומתה ינפ תא ונישש ,םינכדועמ םינותנו
 ושפיחו ,םייתניב ונשיי תנש ,תונושארה םהיתוללכהב תיטמגוד תונשקעב
 ודוי םא םהלש ןיטינומב םגפ לטוי וליאכ ,ריחמ לכב ןתקדצהל םיקוחד םיצורית
 ביוחמ ,ריקחת ךרועה יאנותיע וליפא אלא ,רקוח קר אל ירהו( רבעה יגשן,זב
 .)םישדח םינותנ לש םתולגתה רואל ויתונקסמו ויתוחנה לש קסופ-יתלב ןוכדזבב

 תפיקזמ הייקנ הניא )]וג"ישת[ ב"כשת( לייוצרוק לש תמדולמה ותרוקיב םג
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 תוקד היתונקסכ ןיא ךכ םושכו ,םיישיא תונובשחכו תיטסיאוזק לדוגא
 תורפסה לש לודגה הגרטקככ םישיכחה תונשב עדונ ןה לייוצרוק .תוקיודכו
 ,הדודר ,תילאיצניבורפ העפות ויניעב התארנש ,הריעצה תילארשי-ץראה
 שרעכ ותוא קתינש לע רלטיהל לחכ אלש ,אוה .'וכו תיניטנבל ,תינייקח
 תוברת לא וחרוכ לעב ותוא לטלטו יאניווה יתוברתה וכלוע תא סרה ,ותוברת
 לע .חפנו קכוע םיירוטסיה םיבחרכ תירבעה תורפסב שפיח 19 ,תוברת הנניאש
 י,רכה ירפוס לש תלשלשב הילוחכ שוטר תא תחטוב דיב עבקשכ ,ןנ
 תילכת וז תינקספ העיבקב גישה ,רואינשו יקסבוחינרשט דעו יקסב'צידרבכ
 שחכתהש ילארשי-ץראה ,שוטר תא הב חגינ אוה ,הנושארבו שארב :הלופכ
 תוירוקכה( רתויב השיגרה הדוקנב והכיהו ,םיירוטסיהה היבחרכלו ותודהיל
 העפותכ גיצהל עודיכ שקיב ותריצי תאו ,לוככ רתוי שוטרל הבושח התיה
 םג וז העיבק תועצכאב לייוצרוק ןתנ ,ליבקכב ;)"ןיאכ שייי הארבנש ,השדח
 תועפות קרו ךא תאשל היה לוכיש יככ :תישיא בל תלאשכל עדוכ-יתלב יוטיב
 אצכו שפיח אוה ,תורודה לכ לש חורה יניינקב תונגועכה ,תודבורכ תויתוברת
 םילילצל ןיזאהל תונוכנ הלגיש ילבכ ,תויכשכהה דככ תא שוטר תרישב
 20 .ליבקכב הנככ םיעקוב םה ףאש ,םישדחהו םיינכפהכה

 ךותכ אלו ,תוינפ-רסח יעדכ שאר-דבוכב שוטר תריצי תא ןחב וליא
 םירתוסה תודוסיה ינש תא ישוק אלל הב הלגכ היה י,נחצנ תוברח-חוצחצ
 תענכנ-יתלבה הקיניה תא :הערכה אלל הברקב םיצצורתכה ,םידגונכהו
 שי שוטר תרישכ תירוקכ הרישל םג ,הכ דע וניארש יפכ( רבעה תורוסככ
 תורוסככ תנווככהו תעדוכה תוקתניהה תא- ליבקכבו ;)םייאדו הארשה תורוקכ
 תא םג הלגכ היה ,קיכעהו ףיסוה וליא ."שדח ףדיי לש ותחיתפ ךרוצל ,הלא
 תודוסיב שוטר ליטהש ,תובורכה תויציז;פסנרטה תאו תויצכרופסנרטה
 .ותלוזכ לאשש י,סחי ןפואב םיטעכה

 יוהיזכ םירוטפ ,תירוטסיהה היצטניירואה ילעב ,שוטר ירקוח ןיאש יפכ
 ,םילוגלגה רחא בקעככ םירוטפ םה ןיא ךכ ,ותריצי לש הארשהה תורוקכ
 לכ ד.עיה-טסקטל רוקכה-טסקטכ םתרידח ךילהתב ,הלא תורוקכ לע ורבעש
 יקסב'צידרב ןיבש ףצרב ולחש ,םיי תיהכה םייונישה ןכ םלעתכה
 ןכיסב ודכע םכלוע-תפקשהו םתריציש( רואינ שלו יקסבוחינרשטל
 תילארשי-ץראה ותרישל רבעמב ,)"יטנאמורה ערק"הו תויטנלוויבמאה
 יפלכ תללושה התדמעבו ,היתודמעב ךכ לכ תצרחנה( שוטר לש תיטסינרדומה
 תמאל אטוח ,תורומהמו םירבש רסח ד,חא ףוצר וקכ וגיצמו ,)דחוימב תודהיה
 יקחצי הארהש יפכ .הארשה-רוקמ לכמ ירמגל שוטר תא קתנמש יממ תוחפ אל
 שקיב הז( ןיטולחל תונוש אצומ תודוקנמ ואצי שוטרו יקסבוחינרשט ,) 1978 (
 ילאטיווה ומלוע תא רהטל שקיב הזו ,םיילאטיו תודוסיב תודהיה תא ןנערל
 הנומתכ ,תוחפה לכל ,םגיצהל ל,ייצרוק היה ךירצ ןכ לעו ,)םיירדהי תודוסימ
 ה,לוח רחא הילוח הרואכל תווהמה ,תילכתב תומוד תועפותכ אלו ,הלילשתו
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 .המצע תלשלש התואב
 ררושה חוכיווה תא ריכזמ ולש אתגולפה-ינבל לייוצרוק ןיב סומלופה

 ןיבמ םידחא .םזינרדומה תעפות לש התוהמ רבדב תיפוסוירוטסיהה תרוקיבב
 ךשמה אלא ,םירשעה האמה תב ,תינרדומה תונמאה ןיאש ,םירובס םיססלפתמה
 ,תוירוקסה ,םזילאודיווידניאה( תיטנמורה תונסאב וחוורש תוסגס לש הנצקהו
 אתגולפה-ינב .)'וכו ת�איצסה תא תוקחל ותלוכיב ןסאה לש יסיסבה ןוסאה-יא
 לש רבעה יכרעס תוקתניהו הכפהמ וניה םזינרדומה יכ םינעוט םהלש
 אלא ,ךרד-יכישממכ םמצע ואר אל ןה םיטסינרודמה יבושח( הקיטנמורה
 זחוא רקבמ לכ .)םתנווכלו םחורל רז היה תויכשמהה םרוגש םינכפהמכ
 הזיתב דדצי םא העירכמה איה ובל-תייטנ קרו י,דמל םיענכשמ םיקומינב
 ,םירנבמ הרוסתה יבהואו םיינוציקה( "תינויצולוב 5! "ה וזב וא "תינויצולובר."ה
 .)תויכשסהב- םיינרסשה וליאו ;הכפהמב ןיסאהל ,ןבוסכ

 רחא וא הז רקבמ לש םימודקה ויטפשסו תויביטקייבוסה ובל-תויטנש רחאמו
 תיתימאה םתובישחש ירה ,תרוקיבה תרוקיבב וניינעש ימל אלא םיבושח םניא
 יכרדב אלא ,םיססלפתסה לש תויפוסה םהיתונקסמב אל הצוענ הלא םינויד לש
 קוזיחל סייגל םילגוסס וללהש ,םיכמססבו םינותנב ןכו ,םהלש הקמנההו ןועיטה
 עיגסה ,תוינפה רסח רקחסה תא תרשל יושע םהירסאסבש דועיתה .םהיתונעט
 לש םיטהולה םהיסוסלופ .ויתובקעבו יטסיצילבופה ןוידה ירחא ללכ-ךרדב
 אל םה :יטסיצילבופה בלשה תא ללכ ורבע אל ,םללכב לייוצרוקו ,שוטר ירקבמ
 םושמ .ביקעו יתטיש ןועיטב אל ףא ך,רע לעב תויאר-רסוחב שוטר רקח תא וכיז
 ךא ,ונמזל הפי ילוא היהש י,רוטסיה זוירוקכ םינשה קחרממ םיארנ םהירבד ,ךכ
 ירקחמ ךרע םויכ תוללושמ תויעמשמ-דחהו תויביטקובורפה ויתונקסמ
 תנבהל הלא םירבד לש םתמורתמ לידבהל( ותריציו שוטר תנבהל אסייק-ןב
 םמוסרפ תעב םימיוסמ םיגוחב ררשש י,נענכ-יטנאה ,ןיועה תועדה םילקא
 .)םיברב

 ?תלצופמ וא תיתילובומ הריצי.ג
 שוטר תריצי ןיבש םילדבהה לש יתמגמ "רושיי"ב הקול לייוצרוק לש ותרוקיב
 "םינענכ"הו שוטר לש םדיד יבגל ויהש ,"תוליבקמיי תויתורפס תועפות ןיבל
 אתגולפה-ינב לש םהירבד ,תאז תסועל .ינחורה םמלועמ תוקוחרו תורז תועפות
 תודמע "ודדיח"ב תופוכת םיקול תירוביצה תרוקיבה הדשב ליווצרוק לש
 לש םהירבד .וארבנ אלו ויה אלש ,תויתוכאלמו תודח תוימוטוכיד תריציבו
 תא וילע םיפוכו ,שוטר תריש לש הנקויד תא תחא אל םיתוועמ הלא אתגולפ-ינב
 הדילומ ןה ת�ינוציק .תויטרפה םבל תולאשמ תאו תישיאה םמלוע-תנוסת
 לייוצרוק לש תיתמגמהו תידדצ-דחה ותרוקיבש ,אצי ךכ ז.גנכש ת�ינוציק
 ךותמ םאו םייטילופומסוק םינ�ויכ ךותמ םא- שוטר ירקבמס םידחא הליבוה
 שוטר תבהא ךותמ םאו ותריציו ןמרתלא תאנש ךותמ םא ,תימואל תואנק
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 ,איה ףא תידממ-דחו תיתמגמ הנומתב ,"םהלשיי שוטר תא גיצהל- ויתונויערו
 .ןיעל םיטלוב היפוליסש

 ,רהצומב תיטסיפיצפ םלוע-תפקשה ילעב םירקבמ ,לשמ ךרד ,ולכוי דציכ
 ,סקודרפה הברמל ,םילגתמה( ןורימ ןדו דקומ לאירבג ,ךז ןתנ ןוגכ
 םתכישמ תא ץרתל )םהלש םהיניינעל עגונה לכב םיינחוכ המחלמ-ישנאכ
 חוכהו ןוטלשה תוואתש ,שוטר לש םיינוציקהו םיינחוכה וירישל תכשוממה
 לכ ןיא :םהיתולאשמ לכ לע הנוע םהל האצמנש הרשפה ?רבע לכמ םהמ הלוע
 ירמגל לוכיבכ הייקנ וז ;ותריש ןיבל שוטר לש תויטילופה ויתועד ןיב הקיז
 םתואל האצמנ רסוימה ןופצמה תטקשהל הרשפ דועו .םייגולואידיא תודוסימ
 םייגולואידיא תודוסי לש םלוחלחב וניחבה תאז-לכבש ,שוטר ירקבמ ןיבמ
 הרישה תא בתכש ימו ,הרצוימ לוכיבכ "המכחיי שוטר לש ותריש :שוטר תרישל
 ,הנובתה-רסח גולואידיאה לע םינומ תרשע לוכיבכ הלע וזה תטנפהמהו המוסקה
 .) 1988 ךז( וברקב ןכשש

 ףרח ,ויתועד םעו שוטר םע "ןובשח ואב"ש םינושארה השעמל ויה ךזו דקומ
 לא םתכישמ ינפמ "עתפל" ועתרנ םה .ותריצילו ותומדל םינשה-תבר םתכישמ
 שוטר ירישב ארקמ רחאל םהל הלגתנש ,תינמואלה תונחוכה לש לפאה דצה
 יוטיב וז םתעיתרל ונתנו ,םימיה תשש תמחלמ ירחא ומסרפתנש ,וירמאמבו
 תא ומצעל ץמיאו ,םהירחא קיזחה-הרחה המ-תדימב ןורימ 21 .םהירמאמב שרופמ
 ררושמה- םידרפנ םישנא ינשל שוטר לש ולוציפ רבדב ,ךז לש ותסריג
 ויתונויערל לובכו אופק ינשה וליאו ,חתפתמו םכח ןושארה- גולואידיאהו
 דנואפ ארזע יבהוא לש הקיטגולופאל אילפהל בגא המודה הסריג( 22 םייטאנפה
 תויועטב הרדיש ילבמו תונשיה ויתונעטמ גוסייש ילבמ תאז לכ ךא ,)ותריציו
 ,תונשיה ויתוחנהל ןיכומית ןורימ הרואכל אצמ ,ןכ ותושעב ,ךפיהל .רבכשמ
 ינמיסמ לוכיבכ הרוהט שוטר תריש לש התויה רבדב ,םישישה תונש תישארמ
 קתנ רבדב- ךז לש תיטגולופאה ותנעט תא חיפתהו ףיצקה ףא אוה .היגולואידיא
 אוהש ךות- םתוא הבתכש "הלכס"ה דיה ןיבל "םימכח"ה םירישה ןיב טלחומ
 ךותל .)םרמוא םשב םירבד איביש ילבמ ףא תאזו( יטסיגולוכיספ ךפונ הל ףיסומ
- ויריש תביתכ תעב "ם�יד.נ.ז" ןיעכ ותויה רבדב שוטר תנעט םג השולינ וז הסיע
 הזיתה תא עתפל המאתש ,"תלוזייל ךפהנש "ינא"כ ררושמה רבדב
 תיטמוטוא הביתכ רבדב ,וז הנעט תבלתשמ דציכ ."תינרפוזיכס"ה
1 ( ןורימ לש תמדוקה ותנעט םע ,תעד�מ-יתלבו  "תויאמקה תסריגיי דגנכ ) 1960

 ?ןורחאה טרפל דע הרואכל תננכותמ שוטר תריש תויה רבדב ,ןוסלנצק לש
 !םינורתפה רקבמל

 ,הקיטילופ יניינעב םירפוס לשו םינמא לש םתולכסו םדי-תלזא רבדב הנעטה
 תעמשנו תרזוח ,יאנידמה לש הזל ןמאה לש תוישיאה הנבמ ןיב לדבהה רבדבו
 רפסב עיבה זוע סומע .םלועבו ונלצא ,תוברת יאשונב תיאסמה הביתכב תופוכת
 לש ידיברומה-יטויפה ונונגס חותינ בגא ,) 1979 ( 'הזעה תלכתה רואב' ויתוסמ
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 םג .הגהנהה-הגה דיל ובש� םיררושמ אלו םיאנידמש ,ותלאשמ תא ,ןייד השמ
 ,) 1987 ( "רסיקהו ררושמהיי ותסמב ימדל בחרנ יוטיב וז הנעטל ןתנ דגמ ןרהא
 :'הביתכה ןחלוש' ויתוסמ ץבוקב סנוכש

 לכ- םהיתוריציב דואמ םימכח ויהש ,םיררושמהו םירפוסה ילודג
 ורמייתהו םיאקיטילופ לש תורדא ושבלשמ םתוא השטנ םתמכח
 היהש התינ .הנידמה תא גיהנהל ךיא- םעל וא- םיטילשל תורוהל
- ולש "גנארד ןוא םרוטש"ה תפוקתב קהבומ טסימרופנוק-ןונ
 ,אליעל ןרמש השענ ,ראמייו תוסכודב םימר םידיקפת לביקשמ
 שיש ןעטו ,םייקה רדסה דיסח ,תיתפרצה הכפהמל ףירח דגנתמ
 ,הייסנכה דגנ ףיטהש ,יוטסלוט ."רדס-יא לע קדצ-יא ףידעהל"
 ןוטלש תא חוכב ליפהל דגנתה- איהש הרוצ לכב ןוטלש לכ ,הנידמה
 "שבכ"שמ ןושארה יטסישאפה רטשמה תא םיקה ויצנונא'ר .ראצה
 הרבח היה טוילא ס"ת לש לאידיאה .המויפ ריעה תא
 רנואפ .הכולמהו הייסנכה הב םיטלושש ,"תילאיצוס-תיגולואיתיי

 ןניררפ .םיזאגה ינשבכב וחצרנ םינוילימשכ רלטיהל רפוש שמיש
 23 .םלוכ ודאמ םיבוט םירפוס ... ןוסמה טונק ,הנ'ז ןא'ז ,ןילס

 תמא-ירפוס םג שיש ,רתויה לכל ?דגמ לש "הרוחשה המישר"ה החיכוס המ
 המדק ימחול ,םירואנ תסא-ירפוס קר אלו ,םיעבשומ םירנויצקאיר םהש
 המודמכ ונל רתומ .םזיפיצפהו םזינסוהה לגד תא הסרב םיאשונה ,םישוחב
 םהיתועד םע ההדזנש ילבמ ,וללה "םיכושח"ה םירפוסה לש םתריצימ תונהיל
 תלפמו ,לשמל הנואפ ארזע לש ותריצי תחלצה םאה ךא .םיטונחה םהיכרע םעו
 ןורימ לש ונויסנ ?הכססב םדאל וא ,םישנא ינשל ותוא תכפוה ולש היגולואידיאה
 יתשכ םגיצהלו ,גולואידיאה חלש לאירואל ררושמה שוטר ןתנוי ןיב דירפהל
 לע תאזו ,ןווכס תנווכב ןהיניב בצוה- "הובגו ןתיאיי- רורב ץיחש ,תויושר
 ,יטסיפוס ןויסינכ ורקיעב ייניעב הארנ ,והנשמל דחא םינודיוספס רבעמה ךמס
 הקיטקארפיי וביבפל ןיאש הארב .הנחבא לש תוקד אלבו ןוזפיחב ךרענש
 ילגעמ ינש חופיט לש ןמיסב ןכו ביקעו דפקוס לוציפ לש ןמיסב ]הדסעש[
 .יבשב לשכנו דחא םוחתב חילצהש םדא ,תוטשפב ,אלא 24 ,"םינוש תוסחייתה
 ול שקיב אל ת�" :קילאיב ב"ח תסריגבש ,ל"זח תרסא תא ליחהל ןתינ שוטר לע
 תויהל שקיבש ,אוה .)'ואצמת יכ היהו'( "אצס אל התוא- שקיבש תחאהו ,ןתיב
 ,לוכה תולככ ,וסצע אצס ,אוצמ-תעל םיריש בתוכה ,"האלס הרשמביי יאבידס
 .שרוד ןיא םיינלמעותה ויבתכלש ,ידמל לבוקמ ררושמכ

 הבתכ ,בלמ ורקענו הדולח ולעהש ,וללה םייטילופה םיבתכה תא ,םלואו
 רסמ לכ הרואכל קר םיללושמה ,"םייטונפיה"ה םירישה תא הבתכש די התוא
 האמ לכב .םודסיס םייטילופה ,'ברח יריש' תאו 'ךשוחב ינ;:לוהה' תא ןכו, יטילופ
 בצוהש ,םרה ץיחה רבדב החנהה קוזיחל ןורימ 'ד איבהש ,תוחכוהה תחאו
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 אצומ-תודוקנמ תואצוי ןלוכ ןכש ,שממ ןיא ,יאנידמל ררושמה ןיב לוכיבכ
 ןתנוייי םינודיוספל "חלש לאירואיי םינודיוספה ןמ רבעמהש )א : ןהו ,תועטומ
 ,חתפתהו ךלה ררושמה שוטרש )ב ;והומכ ןיאמ ןנכותמו ילרוג דעצ היה "שוטר
 םיאצמן,זה יפ לע הלא תוחנה אופא קודבנ ,וירמש לע אפק ובש יאנידמהש דועב
 םיחנומ היגלפל ותריצי לכו שוטר לש וייח ינותנ לכשכ ,םויכ ונתושרל םידמועה
 ,ונינפל

 ,שוטר לש וישעמ לכב הטלבתה תחא דוסי-תנוכתש ,רתלאל חיכות וזכ הקידב
 ףרועה-תשק ותדימעו ויתונויערב ותוקבד איהו ,םייטאופהו םייטילופה
 תלוכיב תופוכת האטבתה ותונחצנ ,ותדמע תא ףפוכל ןויסינ לכ דגנכ תינחצנהו
 ,התוערב תחא הקיטאופ וא ,התוערב תחא תיטילופ הנירטקוד לוכיבכ רימהל
 תתוא ,ץרחנו אג ןונגסב ,תימרופנוקנונ הסרתה ךותמכ ,יופצ-יתלבו דח ןפואב
 םע עגמ קתנל גהנ אוה ,םשבודב וא םצקועב- םהב יולת אוה ןיא יכ ויבבוסל
 ההוזמ היה םת�ש ,םייטאופ תונונגסו םייח-תוחרוא ,תודסומ ,םיפוג ,םישנא
 לא ,עיתפמו ימואתפ ,יתנגפה דעצב חיגהל גהנ ,קותינה רחאלו ;תובר םינש
 ,המינה אולמכ ףא הנושארה ותעד תא הנשיש ילבמ תאזו ד,גנכש בטוקה
 היה אל ,תיטאופ "תוחתפתה"כ תועטב תואריהל יושעש המ לכ- ותריציב
 תא ודקפש ,םייטמוארט םיעוריאל תינוציקו הפירח דגנ-תבוגת אלא יתכרעהל
 אוה ,רבד לש ותן,זאל ,הדוגינב תחא תילקידר הדמ .v לש תיתורירש הרמכ:ו ,וייח
 הוואר-תלועפ התיה עציבש "היסרוןנוק"הו ,םימדוקה ויתונויערל ןמאנ ראשנ
 ,"תוחתפתהיי גשומה םע דחא הנקב הלוע הניאש ,תינוציח

 תועד�מ ךותמ תאזו ,"חתפתהל" בריס שוטר יכ חיכוהל הסננ םרטב ךא
 ,)הבחר העירי לע ערתשתש ילבמ תושעיהל הלוכי הביא וזכ החכוהו( הריחבו
 לוכיבכ יטמארדה רבעמה רבדב ,הנושארה החנהה תא הרצקב הליחת קודבנ
1 [ 1991 ( ןורימ 'ד לש "הדבכנה החכוה"ה ,"שוטרייל "חלש"מ  קתנ רבדב )] 1990
 ,ירילה ררושמה ,שוטר ןתנוי ןיבל ,יטילופה שיאה ,חלש לאירוא ןיב רומג
 םיכרצל תודבועה ת�ויע לע וא ןרושאל תודבועה תרכה יא לע וא תססובמ
 םשה ןמ רבעשמ ,הדח תינפת ררושמב הלח ,ןורימ תנעטל ,םיירוטר
 ,םיירילה םירישה לע ררושמה םתח ובש( "שוטריי םשה לא חלש-ןירפליה
 תא בל-תמושתב ןורימ ארק וליא ,)יקסנולש לש 'םירוט'ל סיראפמ וחלשנש
 וב הלגמ היה ,תורזח-תברו תינכרא תרוקיב בתכ וילעש ,תרופ לש ורפס
 תא :וינועיט תכסמ לש "תמלשומ"ה הירטמיסה לכ תא ל�ל םימשה ,םינותנ
 םרט ,לארשי-ץראב דוע ררושמה ומצעל ץמיא "שוטר ןתנוייי יתורפסה יוניכה
 אקווד אלא ,יריל רישב אל וב שמתשה הנושארל ,סיראפל הנושארה ותעיסנ
 תויאבצל ןונמה- 'הרות' רישה אוה, רתויב םיקהבומה םייטילופה וירישמ דחאב
 לוציפיי אופא היה אל הרואכלש-לוציפה ,"הגלבה"ה תוינידמ תקספהל הליפתו
 הקומע הכ תועמשמ סחיי אל שוטר ,תועטב רקבמה וגיצהש יפכ ,"ביקעו דפקומ
 שמתשה אוה :היאר אהו ,והנשמל דחא םינודיוספמ רבעמב לרוג-תרהו
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דע-לשח'אחשין,מרקיןנ,א'עיר,באיפרן,א'הרן,'א'ץ-רכיםכשמית-עט

לאחתםיכיהקטע,למשישהפרשם-עטרטשר",ייייתנןכשםכרכיםשזזבר

 ' mהיאיג"הכתב:למי-הפילסייייםחיבדרייעלגםאלאשיריי,קיבצילערק
הארבעים,בשיתמואישתהעביר",הנעורלגיכישייהייעדלשהפתיחה'ףמשא
הלהא?'ימה- 1967 '(יהשעביםהשיישםשמשניתהפיליטיםיבכתיבםיכלה

למפלותי).7ב"וניצחןר

 mהמלמהלפירן,ראריאלשלעדיתיעלמיריןשלהמתסכיתינסופת:הוערה
עיסקאניחאדד"'ס(ייברעדרטשריתתןהמשיררלביןבניינקתעלככיכיל

הייתישיכלולימרקשהעליייגםלזןמ.מזןמסרשר,יינתןכמיבראפיס,בקמצת
תאלקכלעליבא,כושהיאהרערלפיביעסתקילאשניםתכל-באיב.בילסעקו

תאעביוןהמבקרקראייאליובלת·-זהיהר.פnוזהבצורההיאאףנעשתהפניר')

כיגמהליההבלדכ,רפרתלשבחמקרוהמצוטטיםיגcהאתלואוטיש,מכבתיכל
התחטאותתמיישמפחתי,בניעולעצמועלרטושבהםדיברתיספית

שיםללאחתאשלישי,כגיףאלאכקמיכל,ישניושאוןברגףלאהווחפקית,

פויסתשגות-לשיןלאאלבגיויההשלאזה,בנמדג.ולתלותאיןיתהר.כיתה
שבמקרהד"'ס,ארירהאםזאת,(ומלבדשבערההרירםשםריארדיוסינקדיסת,

תאלחקזעשירהשהאיולשכנדהמוב,שללכvבצאהשמדרושלעדותולעיעיט
כשווןחוראאמת,כ"לאבוטהבסגניןיפטרנה-לוה mנהיאוכשאיןדערתיו,

 ZSהעמהס"?).

(מישהררטשרשלקהיצתייםהפואטיםיהמפכיוכילהוכחי,ננסהלהלן

אןיוכי')אירתיתלשירהפאתרסשלמשירה ,"ית"~פלויטלשירהפלויטתי

עללהיעדדכיבהםשאיןכשםייתמיר''ה',ועלייהתפתחית"עללעהדיכדיכהם
שלשלניויהילהסתגלאודחשהפואיסקהלצעמוי:hגלהמשוררשלרצרנו

לתהפוכות-חיירמבקבילהללי,המהפכיםכלהתמהוהו.העבריתסהפרות

ייאמהלשעוקשנית,קיצתיתvבגפחב,הפניית-עיוףמהירםייהם, mיטלטל
לאקהיצתיתהקדו,תממעדתיכלפיהמשדררככיכלושעררמעלית",ישמונים

לעמשההתיההרתסה,ועלאכזהבעלביואדישהעדיהדז,רפ.ניית-עדרף . nmפ

אףהרשאינהעממדתווטישאתזהזיהלאהיאמעשיית: mהשכ'וכלמשלולת
תמריסהייודקו'א' mעמ-התהנגותיתתבנית-יסודאיתההניהמ.כמלוא

ככיצירה.בחייםאכון,כאןחיזרת-יתונקטת

שינייכלכיחמברר,ירשבשיבעליהס:וטישובתגיבתהחייםאבירעוינפתח
רהלידלעצמו,שיצרוהבנירה-יטב,רס.פוןהעולםעלארייםבחייו,שהתחלול

ומתריסה,יתקנטתית,וראורבחקיצתיתתגובת-נדגראטומטיאבופןרטשראצל

לשאה mבשהתוהחדהש,המציאיתשלהטוטאליתהכחשתהאתלכאסשנועהד

ומחבריי'היחןימעמרכתלהיפרדרטושמשבאלזדלוגמה:בטיבתי.
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 תוחתפתה לע םידיעמה ,םייגולואידיא םייוניש וב וללוחתנ אל ,םיטסינויזיוורה
 ויתועדב תוקבדב זוחאל ךישמה אוה ,ךפיהל .השדחה ת�איצמל תולגתסה לעו
 יררושמ לש "תויראה בוגייל רבע ,תינרטנקה ותדמע ךותמ ךא ;תונשיה
 אוה יב ,ךפהמה ינפלמש ותירב-ינבל ותתואב ,וירבחו יקסנולש לא- "לאמש"ה
 :המגוד דועו ."ביוא"ה תוסחב אקוודו ,ומצע תוחובב בטיה "רדתסהל" לובי
 הניש אל אוה ,םהיסחיל תימשר אקנפשוג תתל הנושארה ותייער וב הקחדשמ
 תינרטנק הדמע התוא ךותמש אלא ,יתדה דסמ�ה לע תוצרחנה ויתועד תא
 םייתדה לש "תויראה בוג"ב ,קרב-ינבב אקווד אשניהל ךלה ,הסירתמו
 הקשח םאו ,איה המודמ העינב ותעינבש הל ותתואב ,ושפנ יאונש ,םידרחהו
 המגודב ךרוצ שי םאו .הל םינותנ םה ירה ,ןידבו תדב ןיאושינב אקווד השפנ
 שוטר וב רזח אל ,תרתחמב הגהנהה רתבל ותלחות הבזבנש רחאל :תפסונ
 ,האגו תינרטנק "אקוודיי תדמע התוא ךותמש אלא ,ההובגה תימצעה-ותברעהמ
 ,וירבחל תתוא וז ךרדב .תשורח-תיבב טושפ לעופ תרשמ ומצע לע לביקו ךלה
 םא יב "דבעיי אוה ןיא התע אקווד יכ ,הגהנהה ןידל שאר ףובל והושקיבש
 תא שידקהש ןמזב ,ומצע לע לטנ המצע הביס התוא לשב .ויתונויערל "ןודאיי
 דיקפת תא ,ונואטיב תאצוהלו םזיש "דעוו"ה תגהנהל הרומת תשקב אלל ומצע
 םרחומ ומצע שחשמו .ויתונורשבמו וירושיבמ ךומנה ,ימויה ןותיעב היגמה
 ףוסב וירישמ םסרפל הברה יתורפסה ופסומבש ,"יחרזאהיי 'רץאה' ןותיעב
 םע ויסחי שוביש בקע תאזו ,םישימחה תונש תליחתבו םיעבראה תונש
 וימוגרתמו וירישמ שוטר ןתנ ,רהנש קחצי ךרועה-רפוסה ,רבעשל-ודידי
 ,םיטסינומוקה לש םנותיע ,'םעה לוק'ל וליפאו ,"םילעופה הנחמיי לש תונותיעל
 .ושפנ יאונש

 יב דע ,ךב לכ תובר םימעפ שוטר רזח ,הלא ןוגבו ,הלאכ םיינרטנק םידעצ לע
 רקוחל ול רוסאש ,) pattern ( תיתוגהנתה תינבת לע רוריבב דיעהל ידב םהב שי
 לגתסהל םלועמ המודמב הסינ אל שוטר .הנממ םלעתהל ותריציו וייח
 הקצומ הירואית ומצעל הנב םא יב ,רידת הנתשמה ת�איצמה לש היתורומתל
 אוה ,תוביסנה חרובב ,הרובש תקוש ינפל םית 7\: ל הדמע וזשמו ;תיתילונומו
 לבב תוארל ןתינ .םודקמב הב קובדל ךישמהו ,הב ועב�ש תוצרפל שחבתה
 יתותיא ןיעכ ,"ביואה הנחמייל הקירע לע לוביבב ותתואש ,םייתנגפהה םידעצה
 ןתינ .ולש והנחמ ישנאמ הבהא ינמיסל הפיצש ,עוגפו בזבואמ בהוא לש הרזע
 בל לבב ןימאמה םדא לש הלודג הוואגל תידע ליבקמב םהב תוארל ףא
 .והומב ןבפהמל האי וניאש ,םזינוטרופואב תושימגה תא שרפמו ,ויתות�אב

 לע םא יב ,"תוחתפתהיי לע ודיעה אל ותריצי לע ורבעש םיבפהמה םגש המוד
 םושמ םא ןיב ,תמדוקה ותביתב ךרדל ,לוכיבב תטלחומו תינשקע ,ףרוע תיינפה
 תדמע- ותמדע תא ררושמה ןיגפה הז ןפואבש םושמ םא ןיב ,ויבגל התצמתנ וזש
 .ותרישל םייתניב ומקש ,םיבורמה םינייקחה יפלב תלזלזמו תינרטנק "אקוודיי
 בטוקמ תיטסארד תוינוציקב שוטר לוביבב רבע וללה םיבפהמהמ דחא לבב
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 ןיטינומ זא דע ול הנקהש ,םדוקה וקה לש לוכיבכ תטלחומה ותחינז בגא ,בטוקל
 ינש .להקה תדהאלו תולבקתהל ךרדב םינו�כמ םילושכמ תבצהו ,ת�יראלופופו
 רקיע לכ םיקתונמ םניא ,ותריצי לעו שוטר לע ורבעש ,םיירקיעה םיכפהמה
 ףאו ,וייח לש ינידמה-ירוביצה לולסמב וללוחתנש ,םיזע םייטמוארט םיעוריאמ
 ןתיא"ה ץיחהו קתנה רבדב ,ןורימ 'ד לש הירואיתב ךומתל ידכ ןיא וז הדבועב
 דצ ןיבל ותוישיאבש ררושמה דצ ןיב לוכיבכ שוטר ביצהש :'הובגהו
 :הנש ינידמה גולואידיאה

 הבש ,תיתרתחמה :'תיטילופה הריירק"ה תביזע םע עריא ןושארה ךפהמה •
 ליג דע וצרמ בטימ תא עיקשה הבו ,וייח רקיע תא ריעצה שוטר האר
 וססבתנש תויכררייהה לכ ךופיהב אטבתה הז ךפהמ .ךרעל םישולש
 לש תויוקדב הדיפקה אלו ,הרקיעב תיטילופ ותריש התיה זא דע :ותרישב
 הינכת תא העינצהו ,הרקיעב תיטסיציטתסא הכפה התעו י,וטיבה יפי
 גיצהש וזמ תילכתב הנוש תיזח שוטר גיצה םישדחה וירישב .םייטילופה
 אוה ,בחר םיארוק רוביצל הנו�כש ,תינלמעות הביתכמ :תיטילופה ותרישב
 הביתכמ ;ן"ח יעדוי ץמוקל הדעונש :'תונמא םשל תונמאיי לש הביתכל רבע
1 סחי הבו ,תינטשפ תירוגלא : 1  הביתכל רבע אוה ,ןמוסמל ןמיסה ןיב 
 הביתכמ ;תחא תוהמל ןמוסמהו ןמיסה םידכלתמ הבש ,תלפרועמו המותס
 ,הביתכל רבע אוה ,הריטאסבו רומוהב תובורק םיתןנל הרוזשה ,תיאנותיע
 .לרוגב תורגתהו הסרתה ,תורדקו הרמוח הלוכ תרמואה

 תליחתב ללוחתנ ,ומדוקמ יטסארוד ינוציק לוכיבכ היהש י,נשה ךפהמה •
 יריש( דחוימב םיינכפהמ אל הבהא יריש לש םרוביח רחאל ,םישימחה תונש
 הנידמה תמקהל ךומסו ,)תוכורא הקיתש תונש רחאל ובתכנש ר:מחוי'
 ופקיה אולמב הנושארל הלגתנש ,הז ךפהמ םג '.ףלא' תעה-בתכ תמקהלו
 לכל ףרוע תיינפהבו ,תורצויה לכ ךופיהב הרואכל אטבתה :עלצ' ץבוקב
 לצא הל ונקהש תונוכת ,ותריציב םירקבמה ואצמש ,ודסי-תונוכת ןתוא
 הריש האב ,תידולמו הלוקש הריש םוקמב .ןיטינומו תויראלופופ היארוק
 םילממ תרזנתמה ,תיאכרא-ומכ הריש םוקמב ".המורפ"ו "תישפוחיי
 ןושל לש תוינבתבו םילמ-יפוריצב הברמה הריש האב ,תויארקמ-רתב
 תצבושמהו( "תינענכ"ה הרותה םע דחא הנקב לוכיבכ תולוע ןניאש ,םימכח
 יאכראה יומידה םע דחא הנקב םילוע םניאש ,םיינכדע "גנלסיי ישומישב םג
 הריש התע האב ,םירודהו םיממורמ םיריש םוקמב .)תמדקומה הרישה לש
 הריוואה ןמ הקחרתהש :'תיאמקיי הריש םוקמב .תיטסקרסו תינוריא
 תוישונא תויעב ןוחבל התברהשו :םירוט'-'םיבותכ' ירפוס לש תיננר�אה
 הלק;ה לא תובורק םיתעל הנופה ,תיננר�א הריש האב ,תויחצנ
 ירסח ,םיימוימוי םיאשונ ואב, יאורה סותאפ לש הריש םוקמב. ילאיווירטהו
 הריש האב ,םימישרמו םיזע ןמגראו רוחש יעבצ םוקמב .רהוזו הליה
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 ,סרוסמו "םוקעיי םלוע לש ותאובב ,הוודחו חוכ ספא לש ,"רופאב"
 ,ןכ לע .ףנכ טורמו י�וד רתונו םישק תונויסנב דמעש םדא לש וטע-ירפו

 ,הזעה ,תיאורהה ותרישל םמצע וליגרהש הלא תא ובזכ� הלא םיריש
 תדהא תא שפיח אל םלועמש ,אוהו ;שוטר לש עבמה-תללכושמו תינועבצה
 .םתבזכאמ בזכאתה אלו עתפוה אל ,םירקבמהו םיארוקה

 "תולעמ םינומשו האמ" לש ףרוע-תיינפה רומאכ וגיצה וללה םיכפהמה ינש
 ורידגהל ןיאש ,עיתפמו ימואתפ ,יטסארד דעצ- תמדוק תיריש הדמעל
 תויטילופה ויתודמעמ וב גוסנ אל שוטרש םשכ .הסרתהכ םא יכ ,"תוחתפתה"כ
 ויתודמעמ וב גוסנ אל ךכ ,יקסנולש לש והנחמל לוכיבכ-ותופרטצה םע
 לש יאורה-יטנאה ורבוד( תיאורה-יטנאל תיאורה הרישמ ורבעמב תויטאופה
 ,תורגסמלו תומכסומל זבה ,יטסימרופנוקנונה ינאישצינה רוביגה אוה שוטר
 רוסחמ יאנת לשב וילע תיפכנה תודבעה ךותבש ,תיתימאה תוריחה תא שפחמהו
 ןואטיבה לש ושודיחל ליבקמב ,םישישה תונשמ םייטילופה ויריש .)חופיקו
 תוגההו הרישה לא הרזח הבר הדימב םה ,םימיה תשש תמחלמ ירחא 'ףלא'

 בתכ fQ 'ברח יריש'בש הדבועה רואל דחוימב ,םישולשה תונש לש תיטילופה
 ךותמ תוטעמ אל תורוששו ,תרתחמה ימימ ולש ירמה-ירישמ המכ שוטר
384 תורושה דחוימ ןפואבו ,'ךשוחב ינ;:לוהה'  תפוקתב דוע הארנכ ובתכנ , 360
 ךשמב תחא תיאידיא הריצי חופיט 26 • ןמוסרפ ינפל הנש םישולשכ ,"טאדנמ"ה
 תינשקעו תיתילונומ ,תיבקע הדמע לע אוה םג דיעמ רתויו רוד תונש
 .חשרשל וחילצה אל םהיתוכופהת לכ לע םייחהש ,הומכ-ןיאמ

o 

 ,יטאטסה ימצעה יומידב םג האטבתה הנתשמ-יתלבהו תיתילונומה ותדמע
 לש ימצעה יומידה ןמ ררחתשהל ללכ שקיב אל הארנכ שוטר :וימי לכ חפיטש
 ברקתהל ץמאמ לכ השע אלו 27 ,יחצנ חופיק חפוקמה ,םרחומהו הדונמה ררושמה
 ,רפס וילע בותכל ירנבא אגרש שקיבשכ ,ךפיהל .תרוטק םהל ריטקהלו ויבהואל
 רחאל םג 28 .וירישמ הבחרהב טטצלמ ונממ ענמו ,וכרדב םילושכמ שוטר ביצה
 ומרת ךז ןתנ תמגודכ םיררושמו ירנבא ירוא תמגודכ הקיטילופו תונותיע ישנאש
 םילזגנה ויתונויער תא תונג;:ל ךישמה אוה ,ולש "היצזינונאקייל טעמ אל
 לש האצוה ,'קבאמב' תא יתיאר םויהיי :תיווז ןרקל ותקיחד תאו םיבאתסמהו
 ףאו ,תותוטסו תויטס הברה םג( ונלש רמוחה ןמ הברהו הברה םשו ,ירנבא ירוא
 אל םינש ינפל םהילע יל וקחצש םירבדו .תוזארפרפ טעמכו חורה ךלהמ הברה
 רתוויא םייתנש דועב יכ הפוצ ינאו .)הפ לכמו ריק לכמ וישכע םיקעוצ תוטעמ
 יתיארו האור ינא רשא לכ ] ... ב שאר םירהל ןוגסיח יל היהי אל םג .הודבע ילב
 ,שמגתהל םיכסה אל םלועמ 29 ."יימי לככ ,חדינ ראשא ינא לבא ,םוקי םוק ם:
 יתילונומ ימצע יומיד לע .בחרה רוביצל ברקתהל ידכו תויראלו tl ופב תוכזל ידכ
 :'ךשוחב ינ;:לוהה' תרחואמה ותריציב שוטר לש ותודעמ דומלל ןתינ הז
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 ל� חד� ר J:; �נ: ם�א�
 ןיעכ: ם�תfז ר J:; �נ: ם�א�
 ז$יIגז ץ�;ח א�� רpז�
 ם�ח ;ש�ג בן 1 רpז�
 ע Q ��� ;מן קרי
 ;ת�יקז� תיר O � דע
 םד$יp�Iז ז�לנ: הז
 הpז R ל f � הpזק� רpז�

 הרישב יטילופ-� לג לש ומוציעבו ותליהת אישב- איצוהל רחבש ,הדבועה םג
 תיעמשמ-דחה הרימאה ילעב ,ולש םימדקומה ברחה-יריש תא תירבעה
 ותדמע לע הדיעה ,םירוכיב רפסל וליפא ומיאתה אל םקלחבש ,תצרחנהו
 תיטילופה ,וכרד תקדצב תח אלל ונוחטב לע :תינשקעהו האגה ,תיתילונומה
 םיירו'זאמה םירישה .ימצע סרהב טעמכ לבגש ןוחטיב ,תיטאופהו
 ,הצובקה ןמ וקיחרהל ויה םילוכיש ,םיכרעה לכ תא ומליג וללה םיירוטמלקדהו

 רבד םהב היה אל ףא .ותולבקתהל תובר הכ המרתו הלודגל ותוא התלעהש
 םע תכשמתמה ותירב תא זא רבכ לחהש ,"ןימי"ה הנחמ לא וברקל היה לוכיש
 )הכותב לארשי-ץרא לש התובישח ףרת( תימואלה ותסיפתש ,יתדה רוביצה
 . ץראה ןמ םימשה קוחרכ שוטר לש וזמ ןבומכ הקוחר

 קוחרה ,שוטר לש יתילונומה ויפואל תואמגוד הנהכו הנהכ דוע ףיסוהל רשפא
 :ידמל הרורב הנקסמה ךא ,תיטאופו תיטילופ ,שמגתהל תונוכנ לכמו הרשפ לכמ
 םדאכ אל שוטר הלגתה ,ויתויואטבתהו וישעמ יפ לע ןכו ,ותוישיא-הנב� יפ לע
 ךותמ .ויתועד לע יטאמגוד טהלב ןגגזה ,"תווצק שיא"כ אלא ,חתפתמ ררושמכו
 לע תוחצנתה לכ תארקל שש אוה ,וכרד תקדצב רשפתמ-יתלבה ונומא
 ךרוצל ותושחכתה .ותלוז ןיבל וניב םילדבהה דודיח ךות ,וז ךרד לש היתונורקע
 רקיע תא םימיעטמה ,ויבתכמב םג יזכרמ ביטומ איה תושמגתהבו תוחתפתהב
 .וכרד םעו ומצע םע "המרח דעיי םלש תויהל :וייוואמ

 יירקיע תכסמיי :ויתונורקע תא בתכמב חסינ ,"ריאי"מ שוטר דרפנ םרטב דוע
.. ב ופקעל אלו םולכ ונממ לוטיל לוכי יניאש ,םלש רבד יליבשב ןה  לוכי יניא ] .
 םא ,םימוד םירבד בתכ ותבוהאל 30 ."הליחתכלמ תלוזל תופיפכ םושל םוקמ ןתיל
 ךלוה םדאש ךרד לכויי :רקיע לכ םייטילופ םניאש ,םיילאיצנטסיזקא םיאשונב יכ
 אוה ךירצ ,וכרד הרעסב וליפאו ,ךלוה אוהש ךרד לכו .ךרד יהירה ףוס ףוס הב
.. ב טקשב תכלל  רחאמו 31 ."המלשהבו- הב תכל ףיסוהל לכויש ידכ ] .
 תתתשומ ,תמלשומו המלש הכ התיה ,ומצעל בציעש ,תינעבותה םייחה-תרותש
 ,אבהלו ןאכמ ,וידעצ לכ ויה ,תוריתסו תוצרפ תרסחו ףורצה ןויגיהה ינדא לע
 .הלאמשו הנימי םהמ תוטסל לכויש ילבמ ,שארמ םיבתכומו לוכיבכ םירורב
 ,תילאטוטו תיטמארד הכ תינפת ךורעל םעפל םעפמ רתב שוטרש אופא רשפא

103 



 תא עיתפהלו ,ותריצימו ונממ תויפיצה תא רובשל ידכ ,ולש הקיטאופבו וייחב
 ,תוארהל ףיסונ דועש יפכ ,םילוע םניא ולא םיינוציק םיכפהמ .ותלוז תאו ומצע
 ."תוחתפתהיי גשומה לש רואית םוש םע דחא הנקב

 ,ושפנ-יאונשו ויבירי יפלכ שוטר לש זובה תדמע דצב ,תרכינ וללה םיכפהמב
 ומצע לע ."ביואה תא עדיי תניחב ,בורקמ םריכהל תילאוטקלטניא תונרקס םג
 ,עבטמה לש ינשה דצה ירוהרה תא ריקומ ךל עודיכ ינאויי :בל-יוליגב דיעה
 ימ ינא ריקומו .ינשה דצה תא עדוי וניאש ימ םדאכ ישפנב רייצל יתייה השקתמו

 ףא ילוא ,תאז רחאל םג קופקפ לש לצ ילב םהל ןמאנו םירבדה תעד תא עדויש
 טילקרפיי דיקפתב שמשל לוכיש ימ קר ,עמשמ 32 ;"לגעכ ךלוהש יממ רתוי
 ןכומש ימ קר ;תושבוגמה ויתודמע לע םחר-אלל גרטקלו ,ומצע לש "ןטשה
 ;"הר�עב האבה הוו:ו!Iמ" תניחב ,"ארחא ארט O "ה לא הכילהב ומצעב תוסנתהל
 ד,מ�ל אל-לגעכ ןורוויע ךותמ וכרדב ךלוה אלו ,ויתותכ;ןא לע רערעמש ימ קר
 .םלש בלב הב רצבתהלו ותדמעב זוחאל יואר

 ינא חינמ םגיי :תמא לש ןיערג רסח וניאש ,ידרוסבא רומוהב בתכ ותבוהאל
 םואתפ ךפהאש אל םא .א.ז ] ... [ ביבא לתל דחי דרנ וירחאלש יששה םויבש
 ךרדכש םירבד ,קהבומו לודג ידוהי ןימאמל היהאש וא ,עבשומו קודא טסינומוק
 ילוא עיגמ היה אל שוטר 33 ."רשפאה רדגב וילאמ ןבומכ םה תואיצמהו עבטה
 ,רעשל המודמכ רתומ( ןימאה םהבש תונורקעב הרומג הדיגבלו הקירעל םלועל
 לא ,לידבהל ,וא ,"לאמש"ה הנחמ לא םלש בלב רובעל לגוסמ היה אל אוה יכ
 המלש היסרור,נוק ךורעל ,המודמכ ,לגוסמ היה אל ףא אוה .)"ידרחה הנחמהיי
 .רימש השמ לש וא ג"צא לש וז תמגודכ ,והנשמל דחא ינוציק ןויערמ ,תטלחומו
 לא תועיתפמו תוימואתפ תוחיג םעפל םעפמ ךורעל תלוכיהו ןוצרה וב ויה ךא
 34 .ותנומאב קזוחמ הנממ בושל ידכו ,וצרא תא לגרל ידכ ,"ביואה הנחמיי

 םירמאמב ,שוטר לע יירבדב שמתשהל יתיברה ובש ,"יתילונומיי גשומה
 תיב"ב יותס יסיז ךרעש ברעב הטלקוהש ,וידר תינכתב ןכו( ןויע-ימיבו
 ,"תחא ןבא יושעיי ושוריפ ,)ררושמה תריטפל םינש רשע תואלמב ,"רפוסה
 "ינענכ"ה ןמאה לש "דורמניי לספה תמגודכ וא ,םימודקה םיקסילבואה תמגודכ
 םקרכ;ן לעב חרכהב ונניא הז שוג ךא ד,חא שוג אוה "תילונומיי .רגיצנד קחצי
 ותרישבכ( האטבתה שוטר תריצי לש תויתילונומה .דיחא עבצ וא דיחא
 ,םידגונמ "םיעבציי ינש ןיב העיתפמו הזע תושגנתהב )הדוסימ תינורומיסקואה
 ותוישיא תויה תדבועש וכתיי .םתוידוגינב ורתונו ותריציבו ותוישיאב ורזשנש
 המרגו ,וירקבמ תא התעטה ,םיעיתפמו "םימרוציי םידוגינמ תובכרומ ותריציו
 אלא םהינפל היה אל ,רבד לש ותכ;ןאל .תחתפתמ העפות םהינפלש בושחל םהל
 .הלא םע הלא םיגזמתמ םניא ןווגה ידגונמ ויקרועש ,שבוגמ שיש שוג

 וברה םידוגינו תוריתס ךבסב זוחא ותויהו ותוישק הלא ויתונוכת לשב
 שוטר לע רבדל ,בורקמ והוריכהש הלא דחוימבו ,ותריצי לע םיבתוכה
 'י .ותוישיאבש םידוגינה-תודחא תא וז ךרדב דוכלל ןויסינ בגא ,םיסקודארפב
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לאחריםיידאיבהיהכירטישעלא-vב ,שלויהומ"לרת Mלפחבןי ,עפרימ
בניפין . ~ 5לרת.פכ'ח'.::ורבהןכ ,לשתותש;:ורבה'ייכליכטעןיכןלצעvכ",יאכזר

והילתיש-ןוןיןניד"ןנדםיהשנשציפיחי,/ככלכיי,יעלכתב ) 1981 (תפיז

"פתיויןכ: ,ראת"יבמצסןישיינתושהיההמזיתאלהגא;חקרב Mכו ,זנדליתי
להקניתיער t ...נן'יפ'ריפבפא'!ביתכפייסעבדותעלתמפתסכשהיא ,עיני

בrםיא"רלפבאלהםזרכיסvכלפגיסעשיריסילדישןקיחינךר,אייירהלידליי

ישכתבצבלילות",יילnופותיי" Ilלהתפכרכיערראפר ) 1965 (זויתנויקירם";

 3יחילהש'6ואגייהביייחבריכירטשו,עלזוכתבכיקהו".ב"אששריייתא

דירילבנישנרתאהרטוש,שירתשלהראכאירתעלדיבר ) 1981 (ערבןוביזע

 mהחריפתרגיליאואלרתןמשלהפינדקאיותחיייככמליןתרייןרדנית'
עלהעמידאוקסייומרין,היאאףת"יפדותרתי'(יירכאי"לשינסקשלהלשינית

 .יוצירתו)רטוששלותיהפרחקסל

שלהוגייניתטעביתתיצהאאלאאינםרטוששליפהכיוניגידוולפעהש,

תאמותימדפאזש~יינה ,פשרותשלאלהקיצבויותתכינתחיוידה: Mאתכונה

הדרוסחיפתותוופק~ענת,קשי:vונעהדמבשמנהי,נחאזנידוגכל .צדעיולכ

שולתועליבושלתעןובתניכהווביצירתיתורכדפולהתגפשות.לשבייי
אגוצנרםיותשל;ודןניםז,שול mנזירשלחולשה,ושלגביהרשל ,נמיכרת"חח

שוללקראל"פסירזכריזםשל ,פופלואריותשרלנnדית-רשל , mנדיבילש
כירצארעוד ,-רזים ncבששול 'הגד'רשמ"nאוןיהזראהrםלש , mקוספופולייזב

בסיוית: Mהורת.לבסויותליידהביאוהולאאלהניגדוםי .עזםיניגדויםבאלה

 ,היןלוהדכיבים ,ןתקיפהנחותצזימעהדנורתה ,עפדתןאתשקבעפרגע

שורטס , mרכשניסשהכירי ,רותםיעקבדבר.לםשויהפותייותקעשקניתי
נקןשיתבו"היהתמקרי'ב':ררטשיבותןייבפאמרועלייכתבלמזיתו,תגים

היהנמדהםאגם ,המשקפתיראעמפדתיאיתילהזיזהיהאשפראירגליה.בלתי
"'fאועבדמהדנקיתזרםאיערתלאלעתים .ביותרצווקדיםשמכנעיםשנייומקיך ו

הקריניםיידדייםעהתסכסךצכדקתי,ל-אלחתאפבותופשים 37 " .נותעשק

vככןיאיני ,עקשן ,פידקיצונישאיריאלסכר ,מאירכמו ,חיןיןייגםבייתר:
 ,ענריןובעוז 38נכר.'ציןויששתמברראםדעיתיואתולשנותבסעות mדtידו

סבותי" :טעןהיאדא-וסג,לסןשוהפשרוררטשושנין 'נח"ידמאפיןשאינו

 ,אחתז,נקשהשהיאצמאייהעיבויתהפיזכריתיבצירותיועמיקשיחקירפיכי

היהנייגארפאתגםיכלולהזוהיגיון ,עסיפהיכלאתהפלכדעפקוהיגיוןיצמא

 39 .ידו"לשכקצווולא'ומז,נס,'ד'העםלהתפרשהנחושסירובותא ,שלוהאיישת

ייר Wבשצההירסןשו,לשעדותופסוכתכלהליהוסברותההשעריתכלעל
עידמ'''היהיצהקד /צהקדהיהייבראישתוהריצנות:ההכהרבפליא 'חשבןו
 .) 21 'עפ(שם,

אףקיצוניתשמלי,תנעוהוידסהררויזיתיסיזבם,פחבירןכידעורת.נקתרסוש

הפוליטייםכשתביוהתנגדלאריייזיבויסס,הבייתואםפשר,משפנהפזויותר
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 אוה ,"תינענכ"ה הרותה תונורקע תא שביגש רחאל ירה 40 ,שידייל ומגרותי
 ריחמב ובוריס הלעי םא םג ,ינויצ ןוויכ תלעב היגולותנאב ללכיהל וליפא בריס
 41 , ריכהל בחרה םלועב םיארוקה םידיתעש ,םירבעה םירפוסה תמישרמ ותקיחמ
 הז דעצ שרפל הטונ ינא ן"תוחתפתהיי םושמ תוארל ןתינ וז ותדמע יונישב םאה
 הלחש הנצקהל ליבקמב תאזו ,איה ףא תינוציקה ,תירוקמה ותדמעב תורצבתהכ
 ,"תינענכ"ה הרותה לא יקסניטוב'ז לש תיטסינויזיוורה ותרותמ רבעמב וב
 עצבלו ז,גנכש "הנחמייל תוחיג םעפל םעפמ ךורעל ותלוכי תא ,הנממ תינוציקה
 אל שרפל יתעדל יואר ,שפנ ירופרפ אללו םיטבל אלל ,םייטסארד ןונגס יכפהמ
 לע םיסכמ םניאש ,בל-יכשומו םיעיתפמ הוואר ינגפכ,זכ םא יכ ,"תוחתפתה"כ
 ,קילאיבל דוגינב ,םית�ה תופילח לכב הניעב תרתונה ,תיטנרהניאה תוהמה
 ץרחנ םדאכ הלגתה שוטר ;חתפתמו טבלתמ ,יטנלוויבמא ררושמ היהש
 שוטר לש ותוישיא תגצה .םדו-רשב ,םדא-ןב תויהל לוכיש לככ ,יתילונומו
 הצוחנ ,הקיטאופל הקיטילופ ןיב "ביקעו דפקומ לוציפיי לע הרמשש ,תוי L! ייאכ
 רבדב ,תונשונ תויטאמגוד תוחנה לע ןגהל שקעתמש ימל קר המישנל ריוואכ
 ,םירהצומ היגולואידיא ינמיסמ שוטר לש ותריש רהוט

 ותוישיאב האטבתהש ,שוטר לש ותוינוציק םאה עובקל לק אל :םוכיסל
 איה ,ומצעל שפיחש םיילאטוטה תונורתפבו ,ןווגהו םידוגינה תוזע ותריציבו

 ,רשפתמ יתלב םזילנויצומאו תוינוציק תודמע תולגל וירקבמ ינושארל המרגש
 אמש וא ;דוגינ תילכת הל דגונמו החוכנה תיתרוקיבה הייארה ןמ קוחרה
 ןיבמ םיינוציקהו םירהמנה ןמ המכ הילא שוטר תריצי הכשמ הליחתכלמ
 ועבקש הלא ,שוטר תריש לע תומדקומה תויואטבתהה ןיב :איה תחא ,םירקבמה
 תודח תועיבק תופוכת אוצמל רשפא ,רקחמבו תרוקיבב הנקויד תומד תא
 תילאטוטו הטוב הליספ תולסופו דחא בטוק לא תוינוציקב תוכשומה ,תוצרחנו
 הריש איהש ,שוטר תריש ז.גנכש בטוקה תא )תקדצומ-יתלב ללכ-ךרדבו(
 תחא לכמ תדספנ תאצוי ,םידגונמ םיעבצמ תרמונמה ,הדוסימ תינורומיסקוא
 תוקלסמו ,היביכרממ דחא ביכרמ הב תוודדבמה ,וללה תוידדצ-דחה תונחבאהמ
 ,וכופיה תא יטסארד טהלב

 ,הב תוטלושה דוסיה-תוחנהמ המכ ונקדבו ,תרוקיבה לא ונגלפה הז קרפב
 רפס זכרמב ןכש ,םיניינעה ךלהממ תמיוסמ הייטס םושמ ךכב שי הרואכל םנמא
 ןאכ תשקבתמ וז היסר.גיד ,םלואו ,תרוקיבה תרוקיב אלו שוטר תריש תדמוע הז
 ז,חא דצמ ,התויהב :שוטר תרישב ןסרהו היכיטסה תודכלתהב ןוידה דצל
 דע תננכותמה ,תננגוסמ דוקיר-תריש י,נש דצמו ,תילנויצריאה היזהה-תריש
 התיה ,שוטר תרוקיבב ררשש ך,שמתמה יגולה לשכה תנבה .ןורחאה דעצל
 םיריהב תונורקע לע ךליאו ןאכמ ןוידה תדמעה םשל הז בלשב המודמכ הצוחנ
 ,רתוי םייבקעו
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 nnK.כ1Pבשה
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168 (. 
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 . 168סרכ ,]) 11990 ( 199(נמיוןו 24
ש.ם.םש 25

 .) 1939 נOO , 1965בחסיונזסתפסוםהגלוד,שיחסלבסד(וכושר 319:וומ' ,) 1989 (פדרת 26
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הר,םותיסשפנגכהוטשר.לשו mבל pmבסיבמתייסלשו,מיםחםיררז'אזסי )Iבני,ךזסשבניו

לnכ mהפיספווI( nדונגולוכושרכדירןכ:ו. mשלמלגוKשיםידרבללכש nל:צוהוכושרהחל
tזרשרלשכזסnתו mגםדל;פיר:ס. mלpנשנתיןילפ.גההםזווח mשוס mזופסורותפגי

ומגםזנKוהזהרmגולייסבבינזסבהנפהותיסםגשדל.היבוגףרדיביחופכהיידישליrות
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המתחתו.ככי'Iב , mליהאוכושוהייםףכסהדרנ.ר.תח

 8.:וו'ם , 1986רזסרם,מבתנילךונבםבKו 35
 • 24:ווגבי ,) 1988 (ךד 36
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 . 1981 לירפאב 3 ,רמשמה לט 37
 . 338 יםע ,) 1989 ( תרופ 38
 . 1981 ראוניב 30 ,תונורחא תוטירי :יןתנויל רוםזםיי ורמאםב 39
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 התיה היגולותנאה לש תיללכה החורש ןוויכ .תילגנאל תםנרותם תירבע הריש לש היגולותנאב
 ויריש תא ססרפל ול התרקנש הודרב תונםדזה לע רתיוו ,םיכסהל לאירוא בריס ,תינויצ-תיודהי
 '.יתילגנאה ןושלב ררושםכ וםש תאו
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 ישיש קרפ
 T ידבל יתכרד הר�פ

 "תווצק שיאיי לש תינשרח הריש

 ט�ש� ט�ש� ידיקץ ם�ר
 .�פפזמ ט�שפנ הא;בא

 ) 585-584 חיריש :ךשיחב '!;:ליהה'(

 שככנ אלש יטסינררומ חסונ רחא שופיחה .א
 ,סיראפב "ותולגיי םוקממ וגוח-ינבלו יקסנולשל ברקתהל שוטר שקיב רשאכ םג
 תא םיבאושה ,םיינייקח םיריש לש םעויסב וכרד תא לולסל םלועמ הסינ אל אוה
 זא וקבד םיררושמה יריעצ .םייתלוכסא יוהיז-ינמיסל תונעיהמ םדמעמו םחוכ לכ
 ,יקסנולש לש ירבע-;ס�רה יטסינרדומה חסונה לש ויתורוצבו וינכתב םבורב
 בתכ ןוריטה ןמרתלא וליפא .וירחתמ לכ לע ליפאהו הרוכבה תא שבכש חסונ
 םייאקסנולש רכיה-ינמיס האשנש ,םיריש תצובק םישולשה תונש תישארב
 םסניכ אלו ,הלא םירישל ןמרתלא שחכתה םישולשה תונש ףוסב( םיקהבומ
 תונויסנ ירעו ,טקש אל אוה ,המוק-רועיש לעב ררושמכ ,םלואו ,)וירפס רוכבב
 ,תידוחיי תיטויפ הזיתניס התוא םישולשה תונש ףוסב ול האצמנש דע ,םיבורמ
 תינונאקה הקירילב ארב חמשל .רתלאל הב תרכינ ויתועבצא תעיבטש
 הקיטאופה לש היללכ לכ לע רגית-תאירק תניחבב קר הניאש ,םיללכ-תכרעמ
 אלא ,םיריעצה הנרדומה יררושמ ראשכו יקסנולשכ דרמ הבש ,תיאקילאיבה
 יבא ,יקסנולש לש הקיטאופה יללכל ירטמיס-ומכ דוגינ ליבקמב הב הלגתמ ףאש
 .הכרד הוותמו "הלוכסא"ה

 תומצעתה ןמזב "רפס-תירק"ב םינושארה וידעצ תא השעש ,שוטר םג
 'םיבותכ'ב וירישמ םסרפש תעב רבכ ,ןיבה ,"יקסנולש תלוכסאיי לש הנוטלש
 יטסינרדומ חסונ ומצעל רצבלו ססבל וילע יכ ,)ןירפליה לאירוא תמיתחב(
 יא ,ןיעל היולג םנמא היהת ,טילשה "יתלוכסא"ה חסונה לא ותקיזש ,ולשמ
 חסונה תרגשמ והו קיחריש ,םיטלוב ת�ירוקמו דוחיי ינמיס םג הב ולגתיש
 תא ועבקי ףא( ןוגיפ� ררושמכ ויוהיז לש תורשפא לכ וענמיו ,יאקסנולשה
 אוצמל שוטר לש ויצמאמ .)השדח תיטסינרדומ היצפוא לש הללוחמכ ודמעמ
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 תעב ירפ ואשנ ,תירבעה הרישב שבכנ אל ןיידעש ,ולשם יטסינרדום חסונ
 לש ,ןיידע תחסונם-יתלבה ,םתושבגתהל ליבקםב ,סיראפב היינשה ותוהש
 ולגתנ הלא םיצםאם ."ת�ירבע"ה לש םייפוסוירוטסיההו םייטילופה תונורקעה
1 ב רוביצה יניעל הנושארל - 'םירוט'ב 'הרוחש הפוח' יריש םוסרפ םע ,-938
 לשב ,ןםזה-ןב םיארוקה-רוביצ תא הליחתב עיתרהל ויה םילולעש םיריש
 םיאשונה תשק לשב ןכו( םהם הלועה ,תועםשם-םוםעו יטנרוקסנ;אה םלועה
 הרוסא םירשב תדםחל תוואתה ,םילא ןיםו הקיטורא םהלש תילרום 5!- ה
 םיזעונ םיאשונ הלאב אצויכו ,ויבאב ןב לש יטסצניא דרם ,ןייל הקיקשו
 הלועה ,םהלש "תיטונפיה"ה תוילאקיסוםב ותוא ךושםל םג ךא ,)םיםיהדםו
 .ליבקםב םהם תעקובו

 תויצפואה לכם ,ריעצה ררושםל יאדווב הםסק "יקסנולש תלוכסאיי
 תיטסינויסרפסקאה וז תוברל( םירקבל תושדח ,ץראב זא וצצש ,תויטסינרדוםה
 ףא ריעצה שוטרל יאדווב וםסקש ,םיינויער תודוסי הכותב הליכהש ,ג"צא לש
 :תיטרו;רטסקאה התוינחוכ םוש לעו הלש הרוםגה תונכפהםה םוש לע ,)םה
 יניעב ןח ואשנ ,טובחו רוגש רבד לכל הזבש ,וז הרישם ולעש ,הסרתההו ירםה
 תא שוטר עבט ,רוכזכ( לוכמ רתוי םלתב הכילהה תא רוםאכ בעיתש ,שוטר
 לא' רוזחםב .)"םזיםרופנוק" גשוםה לש ירבע ךרע-הוושכ "ת�ינוםלתיי גשוםה
 ךרובם דרם שי / דואם רם םג םאו אג ףרוע-י W ק שי יכיי :יקסנולש בתכ 'םיברקע
 תוריםאל "ןםאיי רםאל אלש היה לוכי אל ןכפהםה שוטרו ,"תךשב גוס םג םאו
 .הגיסנ וא הטרח הנםם ןיאש ,םייח-ךרדל ול ויהש ,הלאכ תוימרופנוקנונו תואג
 אל ,יקסנולש תריצים םשו הפ ולע וידהש ,יטילופוםסוקה םזיפיצאפה ,תאז םע
 תויטילופ תורימאמ תירילה ותריש תא םנמא לרט�ש ,שוטרל םיאתהל היה לוכי
 ויתודםעם וב רזח אל ךא ,'ןדריה' תכרעםם הדרפה רחאל ,תורהצוםו תופושח
 ןנכותמה ,ינתלכשה דוסיה םג .הםינה אולמכ ףא תוינוציקה תויטנטיליםה
 עםתשםכ ,שוטר יניעב ןח אשנ אל ,יקסנולש תרישמ עקובה ,הדיםה-לע-רתי
 תסיפת תא עודיכ רכיב שוטר I ."יקסנולש 'אל 'םיליפנה רעש'ב ארקםיי ורםאמם
- "הכאלמ לעב"כ ותסיפתב דדיצ אלו ,"םוידמ"כ לעפנו לעופש יםכ ררושםה
 הבשחםב השעם ףוסיי תניחב ,ןונכתו לוכלכ ךותם ותנדסב לםעה ןם�אכ
 ."הליחת

- ילארשיצראה םזינרדומה עקר לע- שוטר לש ושודיח תוהם תא ןיבהל ידכ
 ,םייטאופה םיללכה ןם לבקל ןפואו םינפ םושב ןכום היה אל הם הליחת ןוחבל שי

 תובישח-יבר םיםרוג םה רדעההו םזילםינימה .טילשהל רודה יררושם וסינש
 ןיעל םיטלוב וישודיח תובורק םית�ל ןכ לעו ,שוטר לש הקיטאופה תנבהב
 רחא וישופיח ךלהמב ,רזנתה םהמש ,"םייתלוכסא"ה םינממסה עקר לע אקווד
 :לצונ םרטש יטסינרדומ חסונ

 תויפורטסה תומיכסה לא הכישמ לכ שוטר הליג אל ,הנושארבו שארב •
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 יפכ ,םנמא ד.חוימה המעט תא וגוח ינבו יקסנולש תרישל ונתנש ,תויסורה
 ,םהינימל םיטטס,כIבו םיטצר.כזב שמתשהל הנרה אוה, יעיברה קרפב וניארש
 תאו תוללכושמה רישה תורוצ תא םיריכזמה ,םיבכרומ םינבמב םבלשלו
 ד,רפסב :רקיעב ,ןוכיתה-םיה תוצראבו( הפוריאב ןרוקמש ד,וקירה תומ 1:; ס
 םנמא חו;רה ,עבורמה תיבה ןמ רזנתה אל ףא אוה .)הילטיאבו תפרצ םורדב
 םירחאו גרבדלוג האל ,ןמרתלא ,ןפ ,יקסנולש לש תירבע-וסורה הרישב
 ילע' וירישבכ ,ןיגוריסל תישנו תירבג הזירח םע ,באכא והנבמש תיב(
 טעמכ רזנתה שוטר ,םלואו .)דועו 'עיבג' ,'חרוא' ,'רכ' ,'רעי' ,'רוניכ
 וגוח ינב תא הנייפ�ש ,םיסננוסידבו םיננוסאב הרישעה הזירחה ןמ ןיטולחל
 דומענ היביכרמ לעש ,ולשמ תינייפא הזירח ךרד חתיפו ,יקסנולש לש
 וליפא םימעפל ,אקווד קי�דמ זורח לע הרקיעב הכמתסנש הזירח ,ךשמהב
 תשק לע תעדמ רותיו ךות( םימודקה םיטויפל ינייפואה ,יקודקד זורח לע
 ינפל תקיודמ-יתלבה הזירחה החתפש ,תיפוסניאהו תינוגססה תויורשפאה
 .)םיינשדחה םיררושמה

 תבוטל תירוטאמלקדה הרישה לש העיריה בחור לע שוטר רתיו ,ןכ ומכ.
 לודג ,גרבנירג צ"א .ןבאב וליאכ בוצחה ,שבוגמהו םצמוצמה ןונגסה
 זירכהו ,העיריה-בחר םזינויסרפסקאה לא עודיכ הנפ ,"ןימי"ה יררושמ
 לש תיבאליס-ינוטה תורידסב עצקוהמה שומישה ןמ ותעיתר לע ותרישב
 לש ונזאל לוכיבכ הרזה תורידס ,)"יאמורה ס�נמאי"ה ןמ( תיפוריאה הרישה
 שוטר דחיי ,ותמועל 2 • ימואל תוכרעמ-דודיש לש "וז העשביי ,ירבעה ןטייפה
 ת�רידסב םירודס םיריש תרזעב תירבעה הרישב ודמעמ תאו ומוקמ תא
 ,ינומדקה טבשה לש םייסקטה ויבצקמ תא םית�ל םיריכזמה ,תגלפומ
 תא רשאמ רתוי( לקך;אה לש יטטסקאהו יתייפכה ורוביד תא םית�לו
 לש הנוכמה בצק תא וא ינילקרטה םונורטמה לש ינאכימה סומתירה
 ןמרתלא ,יקסנולש לש םתרישל םיינייפואה ,ינרדומה ןילופורטמה
 יטילופומסוקה יקסנולש ןיב ךוותב שוטר תריש הבצינ ךכ 3 .)םהיכישממו
 ) 1943 ( 'ירבעה רעונה לא בתכ'ב .הזל וא הזל המדתש ילבמ ,ירבעה ג"צאל
 הקמוע קמועמיי ץראל עיגהש ,"סותאפ לדגיי ררושמכ ג"צא תא שוטר ראית
 הללכנש ,תנקותמה הסריגה ןמ וטמשוהש ,הלא םירבדב ."הרוזפה לש
 לוכי וניאש י,תולג ררושמכ הינוריאב ג"צא ראות ,'םימיה תישאר' רפסב
 רגוב ,ויתונש בטימב ץראל אב הלהיי :ילארשיצראה רעונה לש ובלל רבדל
 לש המיהובב רבעש רחאל ,תידוהי הרייע לש םיחופיט ןב ,רמגומו רומג
 ידמל לודג םש ול הנקש רחאלו ,םייוגה יכרכמ לודג ידוהי ךרכ-רוורפ
 לג ותוא ררושמכ ומצע תא האר שיאה .ומא ןושל ,תידוהיה ןושלב ררושמכ
 תמדוקה תימלועה המחלמה רחאל דימ ץראל ואבש לגרה-ילועו םיטילפה
 ידילי ,ג"צא לש םיבחרה וירוט ."הבולע היווה לש לודג ררושמ ] ... [
 תא ותרישב גזימש ימל ,ןבומכ ,ומיאתה אל י,נמרגהו ידייה םזינויסרפסקאה
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 .םודקה ירבעה םלועה לש וינממסו וינכת םע השדחה תירבעה תוהזה
 ירכז לאו יקסנולש לש ףדועה םזילטנמיטנסה לא ךשמנ אל ףא שוטר •

 ,ךפיהל .)'דכו "הרשכ אמא ינישיבלהיי( ולש הנטקה תידוהיה הרייעה
 לש םיקהבומ םינמיסכ ,הייחדו הדילס תשוחת וב וררוע הלאכ ןונגס-ינייצ
 יריש לש "יווד"ה רחא יבש ךלה אל ףא ובל ,ןיפולחל .הסואמה תויתולגה
 עובלגהו קמעה יריש ירחא ןא ,"טנןאקד"ה יקסנולש לש םירסוימה ךרכה
 לא רשקה תא ותוגהב שיגזהש ,שוטר אקווז ."למעה ררושמיי יקסנולש לש
 םי ילאקול םינממס לכמ קחרתה ,"תידילי"ה תיטילופ-;א;ה ת�איצמה לא
 תעבונה הרישכ תעמשנו תיארנה ,הריש םנמא בתכ אוה .םיילנויגרו
 ינכדעהו יטילופומסוקה םמעטל ליבקמב תעלוקה וזכ ךא ,חרזמה תוינומדקמ
 םתרישל וזבו ,ילסרבינוא ןיינע תונמאב וארש ,הנ רזומה ינמא לש
 הלעמ היה אל ףא ילארשיצראה שוטר( ןוזמק לשו ןיקמט לש תילנויגרה
 4 .)לחר יריש תמגודכ םייביטומא "תדלומ ירישיי בותכל ותעדב
 ךלהל ול הרשפ� םוקמו ןמז ירשקהמ לוכיבכ תקתונמה תוילפיטיכראה
 תוהמהו תוהזה םג 5 .תוילסרבינואל תוירבע ןיבש ,קדה לבחה לע
 ירהש( תחאכ תוילסרבינואו תוילאקול תועפות ןתויה םצעמ ,"תוינענכ"ה
 םירחוס םג ךא ,"הרופה רהסהיי רוזיא לש ויבשות ויה םיקיניפה-םינענכה
 תרישל ורשפ� ,)ברעמ יוןצק דע ועיגהש ,"לוזגה םלועה ישנאיי ,םיאמיו
 .תחא הנועבו תעב ,תילסרבינואו תירבע תוזח לע רומשל שוטר

 אל ףא ,ןמרתלא לש ןנגוסמה םזיננר�אה לא ךשמנ אל םג שוטר ,רחא דצמ •
 םג .'ץוחב םיבכוכ' ירישב םיצבושמה םייפוריאה םי'זמיאלו םינוניגל
 הלועה הברה תויטגרנאהו ,ןל הרז התיה וז הריש לש תשעוגה תוינועבצה
 ,הצרעהב הלוהמ תודגנתהב הב טיבהש םגה ,ותוא ההימתה איה םג הנממ
 6 .ןמרתלא לש ותונמוימבו ותוזירזב "ללוחל" לכוי אל םלועלש עדויש ימכ
 רפסב הנפ ןמרתלא םא :ןמרתלא לש וזל תיראניב היציזופוא ביצה שוטר
 תוברתה לש תוינילקרטה תווחמה תריש ,"תיננר�א"ה הרישה לא וירוכיב
 לא אקווד וירוכיב רפסב הנפ שוטר יזא ;תראופמהו הסומעה תיפוריאה
 וירישב( המודקה תוברתה לש "תוימלג"הו "תוטושפ"ה היתועצקה
 ,ברעמה תוברתל ץוחמ לא לוכיבכ אצי אוה ,'הרוחש הפוח' יריש ,םילוקשה
 םגה ,ינענכה ילילאה םלועה לש ויתוארמ תאו וילילצ תא לוכיבכ רזח';!ו

 .)תילסרבינואו תינמז-לע ,רומאכ ,איה הלא םיריש לש הקיטמלבורפהש
 ססבתה ,'ץוחב םיבכוכ' לש יטקאטופיהה ריבחתהו "תוטושפ"ה םילמה לומ
 שגרה-תוריתע ויתווחמ לומ ;יטקטארפ ריבחת לעו "תושקיי םילמ לע שוטר
 הריש שוטר דימעה ,)ינמרתלאה "ךלך;היי( הצחמל יודבה רבודה לש
 ,ןמרתלא תריש לש ויתודג לע הלועה יפויה לומ .םזילטנמיטנסמ תרזנתמה
 וב ןיא ךא ,תיטסינודה תוירצי וב שיש ,בגשנו רדוק רדה שוטר דימעה
 ."םייו.rואתפ"כ םלועה תא האורה ,"יביאניי סופיט לש הטושפ םייח תחמש
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 ולחה ,ולשס תירוקס תיטויפ הזיתניס רחא שוטר לש וישושיגל ליבקסב •
 לא ונפש ,)ןורושי תובא( רטוסלרפ לאיחי יריש 'תורפסל תורבחס'ב עיפוהל
 לאיחי רחב הלא םירישב .תיטסיביטיסירפהו תיטסיאכראה הביתכה
 ,תגליע תירבע :תונושל לש לילב( תיטרפ הגע ןיעכ וסצעל רטוסלרפ
 היצפוא לאכ םזיביטיסירפה לא אוה ףא הנפש ,שוטרו :)שידיי ,תיברע
 וסצעל ארבו ,שידייה ןס דחויסבו ,םיזעלה ןס דלס ןה ,הלצונ אל ןיידעש
 םילסלו תורוצל וליפאש ,הריחב וותס תיטסילסיניס ,תיטסיר�פ הפש
 .הליחתב םוקס הב ויה אל ,וניסי לש תינקתה תירבעב תולבוקסה ,תויסראה
 ורחתה םיינשה ןכש ך ,שוטרל רטוסלרפ ןיב הזע הביא הררש הרקסב אל
 תריציב תוינושארה רתכ לע ,ןיעדויב אלש וא ןיעדויב ,היוסס תורחתה
 לאו ןנגוססה םזינבר�אל ףרוע הנפסה ,השדח תיטסינרדוס היצפוא
 הריסאל ךרד לאכ תיגול-םדקה תויאסקה לא הנופו ,ןינאה םזילאוטקלטניאה
 ,תודגונס םלוע תוסיפת יתש התועצסאב ואטיב ךא( תיטנוולרו תינכדע
 .)הרשפ לש תורשפא לכ אלל ,וז תא וז וררצש

 ידכו ,"תוסופת תודס,עה לכ" לש בצסב תירבעה הרישה לא אופא עיגה שוטר
 ברקב תטלשה הצובקה לא ברקתה ,ו:;ילושב רתוויהל אלו ,הזכרסב בלתשהל
 תתוא ףא וז ךרדב .וירבחו יקסנולש לא הנרדוסה לש תוינכפהסה תוצובקה
 םהל קוקז אוה ןיאש ,םדוקה קרפב וניארש יפכ ,"ןיסיה הנחס"ס וידידיל
 ירפוס לש םנואטב ,'םירוט'ב תלבוקסו היוצר ותריש יכו ,םהינותיעלו
 יקסנולשס הס-ןסזל הסלענ "שוטר ןתנוייי לש ותוהז םא םג( "לאסש"ה
 םהידיל ולגלגתנ �ל ,תואדווב תעדל ויה םילוכי 'ןדריה' ישנא ירה ,וגוח-ינבסו
 אלו םהישנאס אוה 'הרוחש הפוח' יריש לש םרבחסש ,'םירוט' תורבוח הרקסב
 וריש לע ררושסה םתח "שוטר ןתנוייי םשב ירהש ,ביריה הנחסה שיא
 ,תיטסינרדוסה היצפואה ךותב םג ךא .)'ןדריה'ב ספדנש ,'הרות' יטנטיליסה
 וותס םג ,הדוחייב שוטר לש ותריש הרכינ ,וינותיעב יקסנולש טילשהש
 רשאכ םג ."יקסנולש תלוכסאיי לש היביכרס בור תא ,לוכה תולככ ,התחדש
 הכ םייוניש םהב ליטה אוה ,"םייתלוכס.איי ןונגס-ינייצב שסתשהל שוטר רחב
 לע ןוידב ןלהל הארנש יפכ ,םרוקס תא םהב ריכהל היה השק יכ דע ,םיגילפס
 .יטסינרדוסה ןורוסיסקואהו שוטר תריש

 יטסיברררמח דרררמיסקראחר שרטר תריש .כ
 םא ,םישולשה תונש לש תיטסינרדוסה תירבעה הרישה ןס שוטר אופא לביק הס
 ,יקסנולש תריש וותס ?םיידי יתשב החד "םייתלוכסא"ה היביכרס בור תא
 לש תינורוסיסקואה הסיפתה תא ,לוכס רתוי ,שוטר דסל םהירבחו ןסרתלא
 ,תילסקודרפהו תינוציקה ותוישיא םע דחא הנקב התלע וזש ןוויכ ,ת�איצסה
 תלגוסס התיה וזש ןוויכו ,םירשפתס יתלב םידוגינ דיסתסו זאס הכותב הליכהש
 יפוריאה הרוקסש אלב ,)וחוסיבכ ,תירבעה( "תינענכ"ה הרישב בטיה עסטיהל
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 ותופתתשה יכיכ ,תכדקוכה תינונכהה ותרישב .ותורזב ןיעל טולבי יטנדאקדה
 הרישל תינייפואה ,וז דוח·תנונש הרוגיפל רכז ןיא ,'ןדריה' תכרעכב
 שוטר ברקתהשכ ךא ,תיסורהו תיתפרצה תיטסילובכיס·רתבהו תיטסילובכיסה
 ;בלישו ,ןורוכיסקואה דוס תא דכל ,'תורפסל תורבחכ'ל ךכ רחאו ,'םירוט'ל
 .תובכרוכו תובר םיכרדב ותריציב

 סופיטה ןכ ןורוכיסקואב שוכישה תא תירבעה הרישל סינכה יקסנולש
 לוכי ותואש ,)דועו "הרוחש הקובאכיי ,"רוחש גלשיי ,"ןנוצ שכשיי( יראניבה
 ,תיתפרצ הבותכה ,ךאנבנד;רו ןראהרכ. םייגלבה םיררושכ ה תרישכ ריכהל היה
 רתוי ףא וז הרוגיפב שכתשהל הברה ןכרתלא .תיסורה הרישב םהידיכלתכ ןכו
 םיינורוכיסקוא םיפוריצ תורשע אוצכל רשפא ויריש ךותבו ,יקסנולשכ
 ,"תכרוצ הככדיי ,"יפוי לש תצלפכיי ,"ץק ןיאל השיגפיי ,"דעל תיכואתפיי(
 .)וכופיהו רבד הזל הז םיכיכסכה ,םיפוריצ הלאב אצויכו ,"ךלכ דבעכיי
 דעצ לכ לע וב ושכתשה םינוגיפ 5! הו ,יתלוכסא רניה·ןכיסל ךפה ןורוכיסקואה
 8 .חכצ ונככש ,יסור·יתפרצה חורה·םלוע תא וריכהש ילבכ ףא םיתעל ,לעשו

 רורב ,"יתלוכסאיי רכיה·ןכיס רוכאכ אוהש ,ןורוכ יסקו אב ושכתשהב וליפא
 תנצקוכה הרוגיפה לש הבולישל ולשכ תירוקכ ךרד שוטר אצכ ,קהבוכו
 שוטר שכתשה ,חטשה ינפ לע :תיאכרא·תינרדוכה ותרישב וזה תנצחוכהו
 הרישל תינייפואה ,"תכרוצ"הו הטובה ,תיט.ב1יכ· $I ה ותרוצב הז ןונגס·ןייצב
 םיפוריצב רוחבל הברה ,רבד לש ותן,זאל לבא ;"יקסנולש תלוכסא"כ
 ןיאש ,םיליגר םייט.ב1יכ םיפוריצכ םג ליבקכב שרפתהל םייושעש ,םייעכשכ·וד
 הפוחיי ילסקודרפה ףוריצה לש וביט ,לשכל ,אוה הזכ .הריתסו הכירצ לכ םהב
 סיראפכ יקסנולשל חלשנש( ןושארה םירישה רוזחכ שארב בצוהש ,"הרוחש
 ד,חא דצכ :)שוטר לש ןושארה ורפס תרתוכ םיכיל עודיכ שכיששו , 1938 ·ב
 יעבצב יעבט ןפואב תרשקנ הפוחה ירהש( יקסנולש חסונ ןורוכיסקוא ונינפל
 הזרפיר� םג ונינפל ,ינש דצכ 9 .)םירדוקה לבאה יעבצב אלו ,םינבלה תולולכה
 םיבכוכ' חסונב תרתוכ ונינפל ןכ לעו ,המחלכה ברע ,תרדקתכה םייכשה תפוחל
 ררתשנש ינוכרהסידהו יטואכה בצכה תא ,ראשה ןיב ,תנייצכה ,) 1938 ( 'ץוחב
10 .הכחלכ הזרכוה םרטב דוע םלועב  ףוריצה תא אופא תכפוה היינשה תורשפאה 
 ,ינורוכיסקואה ופוריצ וככ אלש ,"ליגר"ו "יעבטיי ףוריצל 'הרוחש הפוח'

 תרתוכב ורפס תא ריתכהש ,טסנרא סקאכ טסיאדדה לש ,קהבוכב יטכיכ· $I ה
 .) 1927 ( 'הרוחש שכש' המיהדכהז תינוציקה

 וירישב םיעורזה ,םירחא םיינורוכיסקוא םיפוריצ לש םביט םג אוה הזכ
 הדיכצכ )'רתיכ'( "טהבכ תפחרכ ףתכו" תכגודכ ףוריצ .שוטר לש םיכדקוכה
 ןושאר טבכב הזוהכו ,ןבאה לש התוישק תאו ףוחירה לש ותולילק תא לזכיבכ
 הניכסה אל ונזואש ,ןרכש ארוק .ןכרתלאז יקסנולש חסונ ,ילוליכ ןורוכיסקוא
 יוכידה תא שרפל לוכי ,הנרדוכה יררזשכ לש תינורוכיסקואה "הכירצייל
 לכ תא תססוככ וזכ האירק( ףתכה לש הבוטחה ותרוצל יוטיב וב תוארלו ,תרחא
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 לכ ןיאש ,ליגרו יעבט ףוריצל ותוא תכפוהו ,ףוריצה לש תינורומיסקואה ותוכיא
 .)"טהבכ תפחרמיי אלו ,שישכ הבוטח ףתכה :ויביכר ןיב הריתס

 םידמוע ד,חא דצמ .)'הבהא'( "ךידוד םיבוט יכ ,ריזנה י�גסיי ףוריצב ןידה אוה
 ןיב הריתסה תא בשייל רשפא-יא הרואכל ירהש( הריתסב טפשמה יפגא ינש
 תינימה תוירציה ןיבל ,רציה לש טלחומה ושוביכ תא תלמסמה ,ת�ריזנה
 :םיפסונ םיעמשמ תירבעב שי "ריזניי הלמל ,רחא דצמ .)הנומתה לש תשעוגה
 .)וכ ,טמ 'רב( "ויחא ריזנ" ףוריצב ןוגכ ,"תוכלמ רזנ אשוניי ,"דבכניי ,"רחבומיי
 טפשמ םע דחא הנקב טלחהב םילוע "ריזניי הלמה לש הלא םיפסונ םיעמשמ
 ידכ םהב שיו ,)"דובכה ךלמ אוביו םלוע ירעש ואשניהיי( רישה לש החיתפה
 .ףוריצה לש תינורומיסקואה תוכיאה תא לילכ לטבל

 / ןנתאב / חזרמ םינבל וניכהיי( 'חזרמ' רישה תא םתוחה ףוריצה יבגל םג ךכ
 וא "התשמיי השוריפש ,תיקיניפ הלמ איה חזרמ הלמה ד,חא דצמ .)"םתובא-
 םילוע הלמה לש הלא םיעמשמו ,)ז ,ו סומע ,"םיחורס חזרמ רסויי( "הלוליהיי
 םיצבושמה ,תירסומהו תינימה תורקפהה ימוחתמ םיפוריצו םילמ םע דחא הנקב
 תנייצמ הלמה ,ינש דצמ .)'וכו "הפורח ץראה לכ / םינונזל ריעה לכיי( רישב
 .)ה ,זט 'רי ,"דופסל ךלת-לאו חזרמ-תיב אובת-לאיי( םילבא לש םסוניכ םוקמ
 לע םיחורסה םילבאה תנומתו האבסמה תפצר לע םיחורסה םירוכישה תנומת
 דצמו .יביסרגאו זע סננוסידב וז םע וז תושגנתמ היינאתו דפסמ תואל עקרקה
 הגהנהה תא םישאמ ןכא רישה ירהש ,הריתס לכ ונינפל ןיא הכלהל ,רחא
 םג האבסמבש םיבנעה-םד תנומת ןכ לעו ,םינבה רודל חבטמ תנכהב תתחשומה
 ד.בלב המןנ תשגנתמ אלו ,תונברוקה םד תנומת םע הכרדב תגזמתמ

 חוסינ חסונמ אוה ףא )'עיבג'( "לפונו יולג עיקרה בציניי תמגודכ ףוריצ
 ,םלוא .הזל הז הריתסב םידמוע )"לפונ"ו "בציניי( ויביכר ירהש ,ינורומיסקוא
 לש ובצמל "יביטקייבוא ביטאלרוקיי אלא וניא עיקרה לש ורואית ,השעמל
 חמש ,שטשוטמו םידדוחמ םישוח לעב ,לפרועמו לכש-ריהב אוהש ,רוכישה
 רשפא ןכ לע .)רפעב ססובתמ ףא ,עיקר יהבוגל הלעתמ אוה( דחאכ חוחשו
יניע יולבו לפוניי :םיילסקודארפ םיחנומב וראתל  םעלבכ )ד ד,כ 'מב( "םי
 ונינפל .)דל ,גכ ,בכ 'מב( ךרדה ןמ ותוטהל חלשנש ךאלמכ "בצינ" ףאו ,ותעשב
 "יעבטיי :תחא הנועבו תעב י,עבטו ילסקודארפ י,ט ?1 ימו יט ?1 ימ-� ףוריצ אופא
 תונינש ןיגפהל הדעונש ,םילנ,זב תועצעטצה הנניא ולש תוילסקודארפהש םושמ
 ,רוכישה לש תוריתסה-עורקו לפרועמה ובצמל תמא-תאובב םא יכ ,תינילקרט
 .הסובתו הטומת לש תוחיחשבו ןואכידב הרהמ דע תופלחתמ ותופיקזו ותחמשש

 ,הרואכל .)'החנמ ןברק'( "תורוד רוחשב יתקובא תיצמיי ףוריצה יבגל םג ךכו
 הקובאכיי ינורומיסקואה ףוריצל הוושה( קהבומ יאקסנולש ףוריצ ונינפל
 ךותמ ,'ףסה לע' יקסנולש לש םדקומה וריש חתפבש ,"לילה ול קלוד הרוחש
 ךרדב יולתה י,עמשמ-וד ףוריצ ונינפל ,םלואו .)ז"פרת-נ"פרת ,'לגלגב' רוזחמה
 ףוריצ ףוריצב תוארל רשפא ."רוח�ן;:יי הלמ!; 'ב סחיה-תילי,ז תשרפתמ הבש
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 רדוקה ועבצב אלא ,הריהב שאב אל ותקובא תא רבודה תיצפ ויפל ,ינורופיסקוא
 וא "תרזעביי םילפה לש ]םינ;ניס[ ףידרת איה 'ב סחיה-תילנ,ז ז�ו( רבעה לש
 תא רבודה ריאפ ויפל ,יעבטו ליגר יטקיפ ףוריצ וב תוארל םג רוזןפא .)"םזנ"
 הלפה לש ףידרתכ 'ב סחיה-תילנ,ז תשרפתפ זאו( ותקובאב תורודה רוחש
 ·)"ךותביי

 ,םייטתסאניס םיפוריצל םייבורופיסקואה ויפוריצ תא שוטר ךיפסה םיתזנל
 םידכלתפ ,לשפל ,ךג .תרדגופ-יתלבו הפופע תוהפל םישוחה תא םידכלפה
 טלקנה ,ןוגינה )'אטח לע'( "תןבשב תא ןבא-טהבב ןגבתפ אוהיי ףוריצב
 ףא ,תחא הבועבו תעב .שושיביהו הייארה שוחב תטלקבה ,ןבאהו ,עפשה-שוחב
 ןוגיבה לש וילילצ ,תיתדיחו תיתורירש-ופכ ,תיכורופיגיקוא ירדב הב םידכלתפ
 לש םתובכש .הז םע הז םיבשייתפ םביאש םיכפה םז I ש ,ןבאה תייפודו
 תיטסילובפיס-רתבה הרישל תיבייפוא הזתסאביסה לשו ןורזפיסקואה
 שוטר לש זרישב וז תובכש תטלזב דחויפב ."ןפרתלא-יקסבולש תלוכסא"פ
 :) 108 'פע( 'דמחוי' רוזחפה ןפ 'הל,\'

tליל ן 1;: דינ,זכנ ת�חז 
tם;י תו;: םל;ע ת�חז 
:;I ��rנ יכ; W םעט ד;ע ם 

 ם;ד,אז:;

 זבש ,"םרוצ"ז "יתוכאלפיי ףוריצכ ז,חא דצפ ,הזתסאביסה תשרפתפ ןאכ םג
 םג זביבפל ,יבש דצפ .הייארה שוחו םעטה שוח ,חירה שזח לזכיבכ םידכלתפ
 היתזתפש םעט זא ןייה םעט יכ תוטשפב ןייצפה ,"ליגר"ז "יעבטיי ףזריצ
 םיפוריצ קר אל .רבודה לש ויתפש לבהפ הלדע ןיידע הנוהאה לש תזפודאה
 יקסבולש תריש חסזבב ,תוזרכתקו תזזתסאביס םג אלא ,םייבזרזפיסקוא
 לע'( "ןייכ קעוז אזהז" :ריבכפל שוטר לש תפדקופה ותרישב שי ,ןפר תלאו
 "םוחצ-קורי ופשובש / ארפ חוחיב ףאושזיי ,)'ירזע הוור'( "הייכוב !וגריי ,)'אטח
 ד.ועו )םש( "ןבל ט�ול לזקביי ,)'קוחצ'( "לוקב ה .!i וצ רואהיי ,)'עב,pז'(

 ותחפ ,'עלצ' ץבוקה ןפל ,שוטר לש "הפורפ"זוi תישפוחה ותרישב
 'סוכ' רישה .ןיטולחל זפלעב אל ךא ,זללה "םייאקסבזלש"ה ןובגסה-יבייצ
 רצוקביי( יבזרופיסקוא ףוריצכ עפשבה ,ילוליפ סקודרפב חתופ 'עלצ' ץבזקבש
 תא תיתורירש הדפצה דיפצפה ,הפוד ילסקודרפ חזסיב .)"דזאפ הכזרא / חור
 זכלא תפא-ןרקש ןיאזיי( ץבזקה ותואב 'ןרקש' רישב יוצפ ,הייפרה תאו םותה
 ילסקודרפה ףזריצה יזצפ 'םייחל' רישב .)"דזאפ בל םותב ןיפאפה / ןרקש
 דיפצפז ,)"ייחל התשביי ליגרה ביבה תא ויפ לע ךפהפה( "התופל התשב ובחבאזיי
 רפאב ץבוק זתואב 'ךסב' רישב .לבאהו החפשה יכפה תא הטזב תזיבזציקב
 יקזח לע רגית לוכיבכ ארוקה ףזריצ ,"םודא בצינ ןייהו" ןזרופיסקזאה ךרד�לע
 ,תילפזבזt העפזת םבפא איהש ,"םיפה דביי תעפזת םע דחא הבקב הלזע ךא ,עבטה
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 םא ,הז ףוריצל שי הטושפ תיטסילאיר הקמנה םג( עבטב תאז-לכב היוצמ ךא
 .)םיפוקזה םיעיבגב םודא בצינ ןייה :יטפיל� יוטיבכ ותוא ןיבנ

 לש רתויב עודיה ןורומיסקואה לש םיבורמה וינפב שורדלו ףיסוהל דוע יואר
 שוטר לש וישומישב ןוידה תא ונחתפ ובש ',הרוחש הפוח' ףוריצב שוטר
 לש ריהבה עבצה תא ,לבאהו החמשה יכפה תא דימצמה ףוריצ ןורומיסקואב
 התארהש יפכ ,הז ףוריצ .סוטאנוtה וראו סור�ה תא ,תולבאה יעבצ תאו תולולכה
 האר( ץרג תירונ תכירעבש החותפה הטיסרבינואה לש הדיחיב דרובסיו לחר
 גשומ אוה ,ןשוש-ןבא ןולימ חתופה לכ םג חכוויהל לוכיש יפכו ,)ליעל 9 �רעה
 ןורחא דסח השעמכ תורבקה-תיבב ודימעהש תילמס הפוח ידייה רולקלופה ןמ
 ,יתרייעה ידייה רולקלופלו שוטרל המ לבא .היתולולכ ברע הרטפנש הרענל
 ךושפנ ימינ לכב דלס ונממש

 גשומה תא שוטר באש ונממש רוקמה ףשחנשמ ,תרבוגו תכלוה ההימתה
 :הזה ףוריצה לש יאדווה רוקמה הרקמב יל אצמנ רבכמ אל '.הרוחש הפוח'

1 ב איצוה יקסנולש  רחבמ הבו ',חצרת אל' םשב 'וידחי' תאצוהב תרבוח-932
 :בתכ תרבוחה חתפב .ומוגרתב םייטסיפיצאפ םיריש לש

 ,ןברוחל רכז .לודגה 'אטח לע'ל הנשה שאר .טסוגוא שדוח שאר
 .ותירב תוחול לעמ 'חצרת אל' תקיחמב םדאה ומצע לע טימהש
 וב ,תיזזת םוי ותואמ םירושע ינש ואלמי ,היח תעכ ,האבה הנשב
 ויה ימ .תוומרצחב הרוחש הפוחכ םימדה תלוליה הפוריאב הצרפ
 ד.חא דע םלוכ ,םלוכ ןםהה םימיב האנשה רנ יאשונ ,םיניבשושה
 .םיתמהו םיתיממה לוחמל םויא "סכליירפיי ותוא ונגינ רמזה ילכ לכב

 רבודמ :קהבומו רורנ יוטיבה לש יפוריא-חרזמה יממעה רוקמה יקסנולש לצא
 .ירבאקמ םידש לוחמ ",סכליירפיי ןוגינ ,תורנ ,"רמז ילכ"ב ,םינצבק תלוליהב
 לש ידייה חסונב ,םינצבקה לש ירנאקמה םדוקיר חורב םה יקסנולש לש וירבד
 ןיא' ,"פ $I ק ועקנ�רק ןייד ףיוא הפוח עצר�ווש �,,( קילאיב לש 'הגרהה ריעב'

1 הרוש ',ט $I טש-הטיחש  אוה ףאש ',תמ ול ימ' שוטר לש ורישל הוושהו ; 85
 זמר ,יקסנולש לש והנחמל זא ףרטצהל שקיבש ,שוטר .)ירנאקמ םיעוויע דוקיר
1 ב 'הרוחש הפוח' רוזחמה תא סיראפמ וילא חלשש תעב ,ול  ותספדה םשל-938
 וירישל ןתנו ',וידחי' תאצוה לש הינותיעלו הירפסל בושק אוהש ,'םירוט'ב
 ,'הרוחש הפוח'ו 'ם $WI ' ,'אטח לע' ומכ תויאקסנולש תורתוכ ויריש-ירוזחמלו

Il רמול ךירצ ןיאו ,תויודהיה תויועמשמה לכ תא הלא תורתוכמ לרט� אוה לב 
 ,יטסיציטתסא ןורומיסקואל "הרוחש הפוחיי תרתוכה הכפה ולצא .תויתולגה
 ד.חאכ ארונו הפי

 ,םיהז וליפא וא ,םימוד םיביכרמה רשאכ םגש ,ךכל תפלאמ המגוד ונינפל
 לכ לש היצנימיל� בגא שוטר עיגה הילאש תישיאה הזיתניס ה
 ד.חוימה ומעט תא רישל תנתונה איה "תויתולג"ה יאוולה-תויועמתשה

1 1 9 





 לש ותוחא ,רוד ירימ איה טעמכ םש-תמולע תחאו )שוטרו ןמרתלא ,יקסנולש(
 תונשב הירישמ המסרפש תורמל ,בלמ החכתשנו ריעצ ליגב הרטפנש ,שוטר
 הנושארה תררושמה התיהש תורמלו ,יקסנולש לש 'םיביתכ'ב םירשעה
 הבחרהב הארו( יקסנולש חסונ םזינרדומה לש ויללכל התנענש ,ונתורפסב
 .)'א חפסנב

 לע 'הלחתהמ' ורופיסב רנרב ח"י לש וירבד םה םייטמוטפמיסו םיניינעמ
 לש תירבעב םמצע ןיבל םניב םיטפטפמה ,"היסנמיגהיי רצחב תודליו םידלי
 ןיבמ ארוקה ןיא םויה .תרבודמ הפשל תירבעה תא םיכפוה תעד ילבמו ,םוי-םוי
 ימע-ןב לש םהירפסב ןייעמה לבא ,ירבע "טופטפ"בש אתוברה המ לקנב
 לש םהירמאמב וא ,ירבעה ךוניחה תודלות לע םיובלא לחר לשו ןייטשפרש
 םיטרפ( תוירבעה לש התישאר לע רהוז-ןבא רמתיאו בשרה ןימינב
 ,התרישלו רוד ירימל שדקומה ,"הקוחר תוחאיי קרפב םייוצמ םייפארגוילביב
 תמחלמ ינפל :תונויצה ירועישב םידמלמ ןיאש המ ,הלגמ ,)הז רפס ילושבש
 תובשומל טרפ( תובשומבו םירעב ,לארשי-ץראב ודמיל ,הנושארה םלועה
 ודמלנ םיינאמוה תועוצקמ קר תינמרגב ,תיתפרצב ,שידייב )םנמא לילגה
 םיכייש ויה "הילצרהיי היסנמיגה ידימלת יתינמש םיררושמה .תירבעב
 תירבע אל .תירבע התיה תיעבטהו הנושארה ותפשש ,ןושאר רודל אופא
 העבראה לכ .תויתורפס-ץוח תויווח ווחו ולדג הבש הפשכ אלא ,"רפס תפש"כ
 הייגהב תירבע התיה תיעבטהו הנושארה םתפש לבא ,ץראב םנמא ודלונ אל
 ילאירוטירט םרוג לכמ רתוי ילוא וז הדבועו ,)"תידרפס"ה( תילארשי-ץראה
 ליחתהל םישקבמה ,רבעה יררושמב םידרומכ ,םיקהבומ םינכפהמכ םתוא עבק
 ."ףיילאמ ליחתהל" ,תישארבמ

191 ידילי ,רוד ירימו ןמרתלא ןתנ , 1909 דילי ,שוטר ןתנוי  םג ויה , 1
 םה היבלשש ,םויה דעו זאמ הגוהנה ,השדח ךוניח תטישב ודמלש םינושארהמ
 םתוא םג ,םהימדוק .הטיסרבינואהו ןוכיתה ,ידוסיה רפסה-תיב ,םידליה-ןג
 היסנמיגה ירעשב ואב רבכו ,"הבישי"ה ילספס תא ושבח אלש ,םירפוס
 לאיחי ,תובאה .םידליה-ןגב אלו "רדח"ב םתודלי רחשב וכנחתנ ,הטיסרבינואהו
 המורת ומירהו ,ירבעה םידליה-ןג יצולחמ עודיכ ויה ,ןמרתלא קחציו ןירפליה
 רקיעב ובתכש תורמל ,םהינב .תירבעב ינרדומה ךוניחה לש וסוסיבל שממ לש
 לשו ת�יעבט לש םשור םיארוקב ועטנ ,תיטמימ-זtו תיטסיראינמ ,תננגוסמ הריש
 םכ�ויתב התנקנ אלש ,םהלש "תידילי"ה תירבעב ילוא ורוקמש םשור ,רורחש
 םילבכמ תררחושמהו תיעצמא-יתלבה םנושל ."קוספה"ו "רפסהיי לש
 ץקיע וזה ןושלה ןמ לטינ ,םימיה תוברב קרו ,בר םשור הנמזב התשע םיצוליאמו
 .העתפההו שודיחה

- "וה יירזיבאו ילארשיצראה רנא'זה" רנרב לש עודיה רשנמה-רמאמ םג
 תרופיסה לע אלו ןן,ןמזה-תב תירבעה תורפסה לע תערכמ העפשה עיפשה
 וטיה ,םירחאו זזה ,ןונגע ,ןוראב הרובד תמגודכ ,"הרייעה ירפוסיי קר אל .דבלב
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 הווהתכה תואיצכה תא הווהתכה תורפסה ףקשת לבל ,רברב לש ותלאשכל ןזוא
 לש ותלאשכל םכרדב ונענ םיילארשיצראה םיררושכה םג .רישיו זופח ףוקיש
 .תילארשיצראה היווחל רישי יוטיב תתל תיעבטה הייטנה תא וקינחהו ,רנרב
 םוקכו ןכז ינככס תכדקוכה ותרישב ץבשל ,לשכל ,ג"צא לש ויתובויסב
 וליפאו ,יוקיחל לדוכ וכפה אל ,"יטתסא קוחיר"ו הביטקפסרפ אלל ,םיקהבוכ
 :רחא ןוויככו ;טשפוכו יפיטיכרא חסונ ןעכל הרהכ דע םתוא שטנ יכצעב ג"צא
 לככ ,וירבחו יקסנולש דצכ לוזלזל טקייבוא וכפה לחר לש "תדלוכה ירישיי
 יגוחב .םיבחרתכו םיכלוה םיגוחב ,הלא םיריש לש תויראלופופה הרבגש
 לע ט�על אלש ,"תיללכ הככסהיי לוכיבכ הררש םייטסינרדוכה םיררושכה
 דסככה תשירדל תונעיהל אלשו ,דיכו ףכית םיעוריאה לעו ת�איצכה ירכוח
 וראפיו ינויצה השעכה תא ווליש ,"תדלוכ יריש" רישי ררושכהש ,ינויצה
 ,םיטסינרדוכה םיריעצה הנחכב םעטה עבוק היהש ,לשכל ,יקסנולש .ותוא
1 ב עיבה  ירישיי רישי ררושכהש ,השירדל תינויציזופואה ותדכע תא-933
 :יצולחה השעכל סיוגכ טקא ןיעכב ולוק תא ףרציו ,"תדלוכ

 הנכזה ירחא אלכל עבתנ ירבעה ררושכהש םינש לע םינש הז הנה
 לע ךיזורח אנ זורח !ןויצ ירישכ ונל הריש :תילאיצוס-תיכואל
 .עובלגב תבלחנה הרפה לע וא ד,וד תיב תוכלכ לע ,לכגה יראווצ
 ,תוטשפב אנ הריש :םיכיוסכ םיאנת םג םיפרוצכ תאזה הנמזהלו
 םיצור ונא ןיא !השולת הנוכא יזמרב אלו- אילגתיאב ,תוכלמו-םשב
 תילכתב שרופכב קר .הנטקה ךתב לחרב ובא םיצור- ההבגהו םילמס
1 .תוטשפהו שוריפה 2  

 :"יקסנולש תלוכסאיי לש הירחתמ דגנ םיזמר ןאכ םילולכש ,חכוויהל השק אל
 דגנו ,"דוד תיב תוכלמיי לע ירוטמלקד בחורב רשש ,טסינויסרפסקאה ג"צא דגנ
 .םהשלכ םישוריפל לוכיבכ הקוקז הניאש ,הטושפה תיטסיאמקאה התרישו לחר
 תירוטמלקדה תימואלה הרישה דגנ- וללה תויטסילובמיס-ואנה תוכרונה תא
 ,םירחא םיירונימ םיררושמו ןוזמק ,ןיקמט ,לחר לש תילנויגרה הרישה תונגבו

 תיתורפס-ץוח המגכ אללש ,"תונכא םשל תונכאיי דעבו ,"תדלומ ירישיי ובתכש
 ומישאה םהידגנתמש ,וינותיעבו וגוח-ינב ןיב יקסנולש טילשה- ןיעל תרקדזמ
 בלתשהל וסיבש ,ןמרתלאו שוטר .תושילתבו תויטילופומסוקב תופוכת םתוא
 וניגפה ,יסנאנב וא זיראפב קחורמה םהידוכיל םוקכמ ,יקסבולש לש וינותיעב
 תא הבתכש תורמל ,רוד יריכו .ינויצה יכואלה סותאפה ןמ םתעיתר תא תחא אל
 עבשילא ,לחר ומסרפ ןהבש םינש ןתואב ,םירשעה תונשב םינושארה היריש
 ירישיי לא התנפ אל ,ץראה יפונ לע תיריל הריש 'םיבותכ'נ באר רתסאו
 םיטשפומ תונורק םית�ל ,םירזומו םירז סיפונ לא אלא ,היתומדוק לש "תדלומה
 ,שוטר .רכונמה יפוריאה סזינברואה לא ונפ רוד יר'ימו ןכרתלא .סיילמסו
 תואיצמ-יטרפלו ,'אטח לע' רישנ ןוגכ ,סייטוזקא רניזמ יפונל הנפ ,סתמועל

122 





 והשמ ילוא .םרידגהל לוכי ינא דימת אלש םיקד םירבד םה הלא
 םינפ-לכ-לע ד,ואמ םיקד םהש הימונויסיפלו היגולופארגל המודב
 הז .ירבע ריש הז המ רידגהל לכונש דע רקחמ-תונש הברה תושורד
 ,תקהבומ העפשה אצומ התאש עגרב לבא .השוחת לש ויינע
 רשפא-יא .הז אל הזש רורב זא ,תידוהי וא ,תיסור ,תילגנא ,תיתפרצ
 בוט אוה ןייה עודמ דיגהל השקש ומכ ,רבד ריכמ התא ךיא רמאל
 רתוי ורבטצי הנש האמ ךותש חינמ ינא .הפי איה השאה עודמו
13 • רכיה-ינמיס  

 לש התוהמ תא רידגהל הלק המישמ וז ןיא תמאבו ,הנש האממ תוחפ םנמא ורבע
 הרישיי תוטשפב רמוא היה שוטר ,בגאו( שוטר חסונ ,"תידילי"ה הרישה
 תא בבחמ היה אל אוה ."תירבעה וושלב תידוהי הריש"מ לידבהל ,"תירבע
 םוש לע םא ןיבו ,ץראב דלונ אלש םושמ םא ןיב ,"ידילייי ראותה
 הריש לש הינייפאמ תא ראתל תוסנל ונילע לטומ ךא ,)ולש יאוולה-תויועמתשה
 ידכ ,"ירבע"ה רישה תולובגמ שוטר קליס המ םדוקה ףיעסב וניאר רבכ .וז
 תורמוחמ תורמוח ומצע לע הפכ אוה :הלוגה-תב תירבעה תורפסה ןמ וקיחרהל
 תא לביק אל אוה ;ןמרתלאו יקסנולש לש ינוגססה רשועה לע רתיוו ,תונוש
 "אמא-אבאיי תיב ירכז תאו יקסנולש לשו יריאמה רודגיבא לש םזילטנמיטנסה
 וינוניג לע ,ןמרתלא לש ןנגוסמה םזיננרואה תא לביק אל ףא אוה ;םהלש
 לש העיריה בחור לע ,'ךשוחב יכלוהה' תמלשהל דע ,רתיו אוה ;םייפוריאה
 ,שבוגמו רצק יריש רוטב רחב ,תיאורהה תיפאה הרישה לא הנפשכ םגו ;ג"צא
 .העירי-יבחר םייטסינוירפסקא םירוטב אלו

 השקונ ןושל תריציב שוטר לש תוינכטה ויתוטיש תא טרפנו הנמנ ,ןלהל
 ,"ידילי"ה ,שדחה ויפוא תא ישוטרה טסקטל יתעדל תנתונה איהש ,תימרגו
 לכמו "םודקיי יפיטיכרא ביטומ לכמ רתוי ףא ,תורודה תלשלשמ לוכיבכ קתונמה
 ,הללכהה ךרד לע ,רמאיי הלא תוטיש לע ןוידה חתפב .תיטסימוניטנא הרימא
 לש יפוסניאה רשועה לע רותיו בגא קר אל ,שדחה םשורה תא רצי שוטרש
 לש ,תננכותמ איהש ןיבו תיביטיאוטניא איהש ןיב ,הריחבב םג אלא ,וימדוק
 הטושפ הריש לש הינמיסכ יאנגל ללכ-ךרדב םישרדנה ,םימי יוסמ ןונגס-ינייצ
 הריש לש הינמיסל םאשעו הלודגל הלאה ןונגסה-ינייצ תא הלעה אוה .תינטשפו
 הידוזורפב ,לשמל ,ךכ .סוטאטס ינמיס לע ןוצרמ הרתיווש ,תיר טילאו תבכרומ
 ןיב הפיפחה תעפות איה סיזר.אידה תעפותב שומיש תופוכת ולצא הלגתמ
 רכיה-ןמיסכ אקווד תבשחנ הניאש העפות ,תימתירה לגרל תילולימה הדיחיה
 םיקלחבו ,'רוניכ ילע' ,'םולשבא' םירישב ןוגכ( תמכחותמו תבכרומ הריש לש
 התוא הלעה שוטר ךא ,)דועו 'ףס' ,'ךויח' ע',יבג' ןוגכ םיריש לש םיבחרנ
 םתואל הזבה ,אליעלו אליעל תמכחותמ הרישל ןמיס האשעו ,הגרדב ותרישב
 ,תינונאק הרישל ןמיסכו תואכ הנבהה-רסח רוביצה יניעב םיבשחנה ,םינממס
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 יטקטארפ ריבחת הילא הוולתמשכ ,וז תידוזורפ העפות .תצרענו תבשחנ
 לש תודבכנ תוביטחל ינייפואה ,בכרומה יטקאטופיהה ריבחתה ןמ לידבהל(
 ארוקב תעטונ ,)יקסבוחינרשטו קילאיב לש םשרדמ-תיבמ ,תיטנאמורה הרישה
 תספסוחמ הריש לש- ןדועמ תוברת-ןב לש רצי-תזע תייאמק לש םשור
 .תחאכ תשטולמו

 אופא ביצה ,קד דע וקחשנו ולצונ רבכש ,תויטסינרדומה תויצפואה לכ דגנכ
 הכלהל תינטשפו הטושפ הידוזורפ לע הכמסנש ,ולשמ השדח היצפוא שוטר
 יובירב שומיש השועה( דחאכ רישעו יריזנ םילמ רצוא לעו ,השעמל תמכחותמו
 תוקוחר ךא ,תונבומו תוטושפ תוארנה 14 ,תויתרבה-ודו תויתרבה-דח םילמ
 ,'רכ' ,'תמ ול ימ' ,'םולשבא' ,'ברח יפל' םירישב ןוגכ ,תונבוממו תוטשפמ
 תוטושפ םילמ קר ןולימה ןמ רחבש ,לשמל ,ןמרתלאל דוגינב .)דועו 'הריפ'
 רוציל ודעב הענמ אל םילמה לש ןתוטשפ( ןשוריפ תא עדוי דלי לכש ,תורנימו
 עתרנ אל ,)םרשפ לע דומעל םישקתמ םינשרפהש ,םיכובסו םימומע םיפוריצ
 :ןוגכ ,תויטרקניסוידיא תחא אל ,תושק תורוצבו םילמב שמתשהלמ שוטר
 ,"ם;חציי ,"תורכשאיי ,"תבהלטצמיי ,"דפליייי ,"רומייי ,"ה-V וצ" ,"םינכ:לאיי
 רישב "תלל" ןוגכ ,תויאדיחי תויאכרא תורוצבו( דועו "הס�" ,"חסכויי
 .)"לעבל תימ לע' רישב "הנול IJ �" ןוגכ ,הצילמה ךרד-לעש תורוצ וא ,'ךלמיבא'

 ןהב שמתשה ךא ,"תכלשיי וא "ריזניי ןוגכ ,תורוגש םילמב רחב ,םיתעל
 לע ותריש תא ססיב ,ןכ ומכ .ונא ונימיב הרוגש הניאש ,המודקה תועמשמב
 תאו תוקיתעה תובותכה תא ורוציקב ריכזמה ,יטקטארפו יטפילא ריבחת
- העבראו / םעדנ אל המה השולשיי ןוגכ( ןבאב םיקוקחה ,םימודקה םימתכמה
 קדציי ןוגכ וא ,"תמלעב לעבורי ךרדו / ;םדאב רומח ןב ךרד ] ... [ / .תאלפנ דואמ
 .)"םינמשאב וינפל ןגמב קדצ / רושימ וחרא סלפי / ךלהי וינפל

 ינוטונומה ,יקודקדה זורחב ףוכתה שומישה םג הלא םירישב הלגתמ ,ליבקמב
 םלשי- שיאו שיאו( תויביטרטיל� תורזחבו תימינפ הזירחב עייתסמה ,ידמל
 / לעבל יל�" וא "וימעפ ךרדל :שיאו שיאו / וייt� לע הפסי- שיאו שיאו / וימדב
 ה�זג רשא / יהלבנ לעכ / ילע טרפ רשא / ירוענ לעב / לעבל יל� / ךירוענ לעב
 הרישל ינייפא וניאשו ,םודקה טויפה תא ןייפאמה זורח ,)"ותניגנמ יווג
 ןוגכ ,/ EX, EXA / תומויסה שוטר לע ובבחתנ דחוימב .היגלפל תיפוריאה
 תייטנ לש תומויס הלאב אצויכו ,"ףיךזגיי ,"ףיריח f " ,"ךראוציי ,"ךלענמ"ב
 תומויסב ףוכתה שומישה .)דבלב וב אל ךא ,'םידוד' רוזחמב דחוימב האר( םשה
 שוטר תריש תא ,ראשה ןיב ,ךפוהה אוה ,תוימשה תונושלל תוינייפואה ,הלאכ
 הזה םזילמינימה .ללכ-ךרדב הפי הלוע וניא הפוריא תונושלל המוגרתש ,הרישל
 דמועה( ירופאטמ ןוזרב םג אטבתמ ,השעמל םכוחמהו הכלהל טושפה ,שוטר לש
 תלוכסא"מ הרישה לש הובגה ירופאטמה ליפורפל רומג דוגינב
 רומג ודגינב אוה ףא דמועה( עבצ ירוכזא טועימב ,)"ןמרתלא-יקסנולש
 תורתוכבו ,)דחוימב ןמרתלא תרישלו ,תטלשה "הלוכסא"ה לש תייטמורכילופל
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 תריש לש רתויב ינייפואה רכיהה-ןמיסל וכפהש ,תחא הלמ תונב תויטסילמינימ
 .היתוביטח לכ תא הצוחה רכיה-ןמיס ,שוטר

 ללכ-ךרדב תואבומה ,הבש תוטעמה תויזףל I5 ב שוטר תריש תרכינ ןכ ומכ
 י�ריי בויאב בותכה דוסי לע( "לחנכ הדגוב ת I5 " ןוגכ ,ןתניתנכ טעמכ טסקטב
 הרבש םשו הפ .)תומכחתה יעושעשו תולובחת לכ אללו ,"לחנ ומכ יב ודגב
 ,םילמבו םילילצב עשעתשהל ידכ אל ךא ,םילובכה םיפוריצה תא שוטר תריש
 ירישמ םידחאש ךכ ךותמ םא יכ ,תילולימ תוניילולב ארוקה תא םישרהל ידכ אלו
 ןיעכ ותויה לע ותודע הרוכז( םעמועמו לפרועמ יתעדות בצמב וארבנ שוטר
 תולובגה םג םיעלבנ ,ליזנ הכ יתעדות בצמבו ,)ויריש תביתכ תעב "םוידמ"
 דוסי לע( "בהוא תוערפ שאר" םיפוריצה וארבנ לשמל ,ךכ .התרבחל הלמ ןיבש
 קרקריביי ,)"הדשה האצניי דוסי לע( "רדמס האצניי ;)"ביוא תוערפ שאריי
 ,)"ךירומיש ליל" דוסי לע( "ךירומיש לציי ,)"ץורח קרקריביי דוסי לע( "םושג
 הפיעיי דוסי לע( "םיגרוהל ישאריי ,)"הירעו םוריע" דוסי לע( "הירסו םוריעיי
 דוגינב ד.ועו )"ךתקר חלפיי דוסי לע( "ךיתותפש חלפביי ,)"םיגרהל ישפנ
 שומיש התשעש ,יקסנולש דעו גיילימ ,הנונשהו תינתלכשה תירבעה הרישל
 ןאכ ד,ודיחו עושעש לש תויסרווניא ינימבו תוכבוסמ תויטנמס תויצרפואב
 .ןח-ינווכו תומכחתה םוש וב ןיאש ,יצילמ יתלבו ילנויצקנופ שומיש השענ

 ררושמה :עפשמ תורזנתהה ,תורישיה ,םזילמינימה ןמיסב תדמוע וז הריש
 דבוכהו רשועה םע ולצא והוזש ,תורתומ ןתוא לכ ומצעמ לצאו ויידעמ קרפתה
 םיטושפ םידגבב "הלוגה ילכ" תא ורימה ץראה ינבש םשכ ,וימדוק לש
 .םיידעה לכ לע םהיניעב ולעש ,םיינוג-דחו

 , ןמנייטש םג ד.בלב ףלוחה רודה ברקב אל שוטר אצמ "תולגה תקעיי ינמיס תא
 ,וליג ןב ,ןמרתלא וליפאו ,"םייתולגיי ויניעב וארנ ,'םיבותכ' יכרוע ,יקסנולשו

 הארנ ,ןירפליה תחפשמ לש התיילע רחאל תורופס םינש הצרא התלע ותחפשמש
 תשדחתמה תילארשיצראה הרישה לא ררוגה ,"יתולגיי סופיט שוטר יניעב
 ןיב ערקל עקרה" ףיעסב טוריפב הארו( הל תומיאתמ ןניאש ,תויפוריא תומרונ
 יאידיאה ,יביסול I5 ה ,ינושלה סמועה .)ןלהלש יעישתה קרפב ,"שוטרל ןמרתלא
 'א ,ןכ לעו ,"יתולגיי ןובקיר לש קהבומ ןמיסכ שוטר לש ותעדותב ההוז ,המודכו

 ומכש םגה ,שוטר לש וידימ הקינ אל ,ויתודג לע הלועה עפשה שיא ,ןמנייטש
 ילוא ] ... [ ןמנייטשיי :'םיבותכ' ךרוע ,ןכפהמה רפוסה תא שוטר םג בביח ,ויבא
 ] ... [ תושילתו תולג לש סכלפמוק ותוא לכל יסופיט למס והז .םהבש עורגה אוה
 ] ... [.ביואהו סואמה רבעה לש בוקר לבא אלמ והשמ אלא ].,.[ ינקיר והשמ אל
15 ,"ותלוז םינשה ןמ רתוי םעני רשפאו ,ומצע םע רשי אוה ילוא  

 יריש תא אלו( ויריש תא השועש והמ שוחב עדי שוטרש ,ליעל וניאר
 תוברתה לש הווההו רבעה תורצואב םיסומע ויהש ,לשמל ,ןמרתלאו יקסנולש
 לש יביסףל I5 הו ירוטרה סמועל תרהצומה םתודגנתה ףרח ,תימלועהו תירבעה
 תורצוא ךותמ לוטיל ול רתומ המו ,"םיינענכ"-םיירבע םירישל )םהימדוק
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 שרדנשכ ,םלואו .םימרוצו םירז תודוסיב ותריש תא "םיתכי"ש ילבמ ,רבעה
 שוטר ירקוח .ןכ תושעל השקתה אוה ,הרידגהלו תאזה היצקלסה תא ראתל
 ותריציב "ירבע"ה דוסיה לש ונויפ }:'I תמישמב דומעל םה ףא ללכ-ךרדב ושקתה
 תונוש תויצרופורפב ,םייוצמ םיביכרמה בורש םושמ קר אלו( שוטר לש
 תאש םושמ אלא ,רתויב הכובס הנחבאה תכאלמו ,וימדוק לצא רבכ ,תונווגתמו

 ךרוצל .)בויחה ךרד לע רשאמ הלילשה ךרד לע ראתל רתוי לק שוטר תריש
I':{ וזש יפכ ,ומצע שוטר לש הפיקעה ותודעב עייתסהל ןתינ ,שדחה לש ונוחב 
 . ותלוז ירישל ךרעש היצנימילאב יוטיב ידיל האב

 ,"תואמצעל קבאמהיי רוד ,ריעצה רודה יררושמל תורוהל שוטר הצרשכ
 ,רישה תרותב "השעת לא"ו "השעיי ת;וצמ ,ןמרתלא תריש רחא םבורב �ה�ש
 הסריג ול דימעהו ,"םירופאה םילייחה רבדיי ללה 'ע לש וריש תא לטנ אוה
 םהשלכ םייוניש ילבמ( תוטמשה לע הלוכ לכ תססובמה ,תרצוקמו תרזחושמ
 ,םילמ תקיחמב ותילכת תא .)ירוקמה רישה לש םילמה רצואב וא הנבו;זב
 תואמגוד תועצמאב שוטר ריבסה ,ללה 'ע לש וריש ךותמ תורושו םילמ-יפוריצ
 :תויטרקנוק

 ללה לש וניינעל ידמל הפי למס םיהולאה-רה ןיאש רמול שקבמ ינניא
 יניאו ,הקווד הרגשה ייוטיבמ דחא הז ירה ,תאז םע יכ םא ] ... ב ןאכ
 תוחפ אל םאות רחא יוטיב םג אוצמל היה רשפא יא םא רקיע לכ חוטב
 16 .םינומדקה םירבעה לש םישנאהו םילאה םלועב ,ונממ

 רה טלשמיי םוקמב רמול הסננ םא יכ ,ןעטו שוטר ףיסוה ,וירבד ךשמהב
 ."ןזוא לכ רבדבש לפתה םורצייי ירה ,לשמל ,"דוד תירק יטלשמ" "םיהולאה
 ןכא אוה :תחא הנועבו תעב ,"יוסיכ"ו "יוליגיי םושמ שי שוטר לש הלא םירבדב
 ושמישש הלאמ ,תוקוחש תוצילמבו תואשילקב שומישמ ,םימתבו תמאב ,עתרנ
 "םיהולאה-רהיי ףוריצה ,םלואו .ןסורמ יתלב עפשב תילארשיצראה הרישה תא
 םג אלא ,תושודנה תוצילמה ןמ תחא ותויה לשב קר אל שוטר לש ונזא תא םרצ
 ] ••• ב םילאה םלועביי ףילחת שוטר ול שפיח ןכ לע .תוידוהיה ויתויועמתשה לשב
 תידוהיה םיגשומה-תכרעממ קחרתמה "ינענכ"כ ,"םינומדקה םירבעה לש
 רבעמיי יוצמה םלוע ,ילילאה םלועה לש ויגשוממ עתרנ וניאשו ,הלוגה-תב
 ,הכונחל םידלי-רישב םג גהנ ךכ ."שרדמה תיביי ידוהי לש םדיד יבגל "רדגל
 ,ןתוד הליג ותדידיל רביחש ,השעמל "םיינענכיי םירסמ לעבו הרואכל םימת
 םירואה ואש םירואה ואשיי :םידליה-ןגל ירוקמו שדח "רמוחיי ונממ השקיבש
 הלוע / העורת ילצלצב / ןמגראו לוכתב ] ... ב הלועה שמשה / תבר / דובכל ] ... ב
 ברחל / םילולה שמש / םירוביג שמש / תובדנ שמש / הלודגה שמשה / הלכ /
1 ."הלודגה 7  רואל ,ברחלו שמשל דגוסה ריש ,םידליה ןגל "ינענכיי ריש ונינפל 
 אלו "תירבעה רורחשה תעונתיי לגד לש "ןמגראו לוכת"ה יעבצל ,הרובגלו
 אוה .לארשי תוצופתבו ץראב םילבוקמ ויהש ,םייתרוסמה םיידוהיה םילמסל
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 דבורב .ינש דצמ תילסרבינואו דחא דצמ תימש איהש ,םיאשונ תשק לע ססבתה
 תילרומ·� ,תיטסינודהו "תילילאיי םייח·תרות הלא םירישב התלגתנ ,יאידיאה
 רסומה תרות לע םינומאה ,םיארוקה תא המיהדה וזו ,ןווכמ·תנווכבו עדומב
 ףוגה תוואת יאשונב םיזעונה היתונויערב ,תויטסיאיתונומה תותדה וטילשהש
 ימשה ,,,ינענכ"ה םלועה לא ותייהנ לשב .ןוטלשהו חוכה תוואת ,שפנהו
 תואיצמ יסופדב רהזי 'ס לש ושומישמ שוטר לעפתה ד,חאכ ילסרבינואהו
 18 • יתימא תדלומ ןבכ "םיינענכיי

 לעמ קרפש ,"ידילי"ה ררושמה לש ותריצי ,ירבע רישש ,אופא ןימאה שוטר
 םינממסמ יקנ ,הנושארבו שארב ,תויהל ךירצ ,תולגה לש השוריה לבס תא ובג
 ץראה·ןב לכוי יטנמיסהו ירוטסיהה יוביעה תא יכו ,"הרוזפהיי ידילי םיידוהי
 בחרמה לש םייטנתואה ויריצי ,"םיינענכיי·םיירבע םילמס לש םעויסב גישהל
 תשדחתמה המואל תפקשנ תויניטנבל תנכס יכ ונעטש ,הלא דגנכ .םודקה ימשה
 תפקשנ תןיניטנבלה תנכס יכ שוטר ןעט ,תידןהיה תוברתה תא חינזת םא
 החמצש העפןת איה ,ןעט ,תןיניטנבלה .תודהיה ןמ אקווד םישדחה םירבעל
 תא יחטש יוקיח ןקיחו ,תיטנתואה תפרצ תןברת תא וריכה אלש ,תןיצניבורפב
 תירבעה תורפסה תא לארשי·ץראב ודמלי םא ,ליבקמב .םיינוציחה הינממס
 םעטל ךופהיו ,םידימלתה לש םמעט תחשוי ,הפוריא חרזמב הבתכנש
 הלודג ת�ברת ,ןונבלבו םירצמב םיניטנבל םתואכ ,ושכרי םה ."יניטנבל"
 19 .תיטנתואה םתוברת הניאש ,הרישעו

 ,הרצונו זא הכלהש ,השדחה תירבעה תורפסה לש םייטנתואה הינממס םהמו
 תידוהיה תורפס"ה ןמ לוכיבכ הקתנתהשו ,ימשה בחרמב ,"ןיאמ שייי הרואכל
 דדןבל ןתינ הינממסמ דחא תא ?תירדהיה הרןזפב הרצונש ,"תירבעה ןושלב
 וירבדב ,קילאיב לש םייניעה· תריאמ ותנחבא לע תונעשיה ךות ,שוטר תרישב
 םימעה תחפשמ 20 ."הרישב זורחה תרוצ םע הרשקו תיברעה הריציה תנוכתיי לע
 תויונמאב הנייטצה אל ,קילאיב ןעט ,םייראה םימעה תחפשמל דוגינב םיימשה
 ,םילברעתמ וב ראת�ה יווקש( ןמש יעבצב רויצבו לוסיפב- תויטסאלפה
 םיימשה םימעה וחמתה ,תאז תחת .)ןווגל ןווג ןיב םימלענ םירבעמ םירצונו
 ןיב םימוחתן םירורב תולובג םהבש ,תונמא·ימןחת הקסברעבן הקיאזןמב
 .לצו רוא ירבעמ אללו ןילובג שוטשט אלל ,זןרחל זורח ןיב ,תצבשמל תצבשמ
 יבגל הווש הרזג קילאיב רזג תימשה תונמאל תיראה תונמאה ןיב וז האוושהמ
 :התורפסו ןושלה

 תימשה החפשמה ןיבו תיראה החפשמה ןיבש ולאה תונוכתה יוניש
 הריציה תועוצקמ לכב םג אלא ד,בלב רויצה עוצקמב חנומ וניא
 תופשב .ןהיתופש םג תונוש הז חרואב .ןהמ תחא לכ לש תימואלה
 ידי·לע תוארוה הברה דחא לעופל תתל רשפא ,לשמל ,תןיראה
 תןשימגל המוד הפשה לש וז תושימג .ושארב תויתוא תפסוה
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. ,יל� ה�;ה / האב תא ןיאש / וישכע .  יט�ל / םנח דדוב הלוע ינא / 
 תונוצר / תובקע / לכ תוקשונ יתותפש יכ / ד� יל כ:ל� לכו / דבכב /
 ,לוחב / ךילדנס /

 רישב וצרפנ ,'התע' רישה לש רומחה ןוטה קר אלו ,תיטמתמה תונקיידה םג
 תופוכת שוטר ןנובתה ,הלשבהו תרגובה ותרישב ,םהיתורגסממ וגרחו 'טוש'

 רישה תיינב ,חכופמ גולגל ךותמכ םייגיגחהו םייניצרה םימדקומה וירישב
 ,תויזכרמה תוינויציזופמוקה תולובחתה תחא אופא התיה טמחש-חולכו ספיספכ
 ,"תינענכ"ה ותרישב שוטר תא ושמישש

• 

 תונבל ןויסינה בגא ,"תולג תונש םייפלא"מ רתוי הברה לע גולידה יכ וניאר
 שוטר תא הבייח ,דוחייה תנומא ינפלמש ,תומודק תוירבע תורוסמ לא רשג
 היתוביטחב תוחפל הב לולכלו ,ותריש לש תויורשפאה תשק תא םצמצל
 הרישל םתוחכונב םיעירפמ םניאש ,םיביכרמ םתוא קר תומדקומה
 םזילמינימל ותריש רומאכ הרתח ,ךכל יא ,ןואגהו רצ�ה תריש ,תיאמק-ומכ
 ,םורטקפסה לש םינווגה תשק לכב השמתשה אל איה :םיקישמו םיבר םימוחתב
 דעו ,תמצמוצמ הקיטאמתב הקפתסה איה ,לד ומכו םצמוצמ םינווג םלוסב אלא
 םיביבח הכ ויהש ,םיינברואה םיאשונה ןמ תויבקעב הרזנתה איה ,'עלצ' ירישל
 תוליחבמה תורופאטמה ןמ הרזנתה ףא שוטר תריש :תאז ףאו ,הרוד יררושמ לע
 לא איבהלו "םינגרובה תא םיהדהל" ודעונש ,יקסבוקאיאמ-ןינסי-יקסנולש חסונ
 ,םיילגרה ימו הקיקרה ,העיזה ,איקה ,חילה תא "םימשה תביי הרישה

 לאו םיביבה לא יודריש ,תינרדומה הרישה לש תומיוסמ תוביטח תמועל
 ,םדב םית�ל תלאוגמ וז הריש םאו ,ןואגו רדה לש הריש שוטר גיצה ,תותפשאה
 לעב רוביג לש ישונא-לעה והשעמ ירפ ,ינוזח-יתימה ,ינמגראה םדה הז ירה
 היתוביטחב ,ותרובג לע הדות-תרכהלו לומגל הכחמ וניאש ,תוימורת תודימ
 םיתוחפה םיביטומה לא ומצע "ךימנהל" אלש שוטר לדתשה ,תומדקומה
 לא איבהל שי יכ וסרגש ,ןמזה-ןב םזינרדומב םיחסונ םתוא לש םייטסילרוטנהו
 םיימואל םיקבאמ תעב הדלונש הרישכ ,ךפיהל ,הרועכה הרופאטמה תא הרישה
 םיירבגה ויריש חסונ ,הרובגהו תוירבגה סות5ז תא הכותב תמלגמ ותריש ,םיזע
 לכ ךשמב ןיפיט-ןיפיט ררושמה םגרת םתואש ,גנילפיק דראידור לש םילצאנהו
 ,ךרדה ךשמהב ,"הפיהיי לא רשאמ רתוי "בגשנ"ה לא הכישמ הב הלגתמו ,וייח
 תא ךפהו ,סודומה תא שוטר ךימנה ,תואיצמה הבאתסנשמו םינייקחה וברשמ
 23 ,ינרדומ רוביג-יטנאל ,חלשב זחואה ,"רבג"ה

 קר רוביג-יטנא אוה םירחואמה םירישה לש בולעהו יוחדה םרוביג םג ,םלואו
 םג ,םיאשינה םיהבגה לא ףתרמה ןטבמ םיעיקרמ םילענה ויתונויערו ,הרואכל
 וזיא תובקעב בלבלככ ךרתשהל ןכומו ,רפע דע וטבמ ליפשמ אוהש המדנשכ
 םיאשונ וירוביג ,ולש סותאבה תרישב םגו שוטר לש סותאפה תרישב םג ,תרבג

!30 



להיפך,הוחאט.יוביס" !iה"תמפיסתרחקרהזובשיהרוהאגוהוגבאין,ואשם

החאטהעמוב:בתרבותהויוחתךת.פיהספןשונהרטשרבשירתהחטאתפיסת

זקיפםיהשםביןפ,םי mולההפוחיםבאגון.נשיאתוולא ,הושאהוכנתהוא

m שלללבוהקרויבםהםעבפו,ימבתוססיםשבסיםהשםובין ,שולפהוםכ

שיותולפ"ך, .תבלםיימהםכלההולכיםוהפתופסםי,כהנויעםולאהםרטשר,

הפקולבםיהז'נאירםאללאתכופיתפתנהרטוששלננעית" Yעהבריתה-'
נשיהרקמולביםהיישלאז'גאויםאלאלאלמשלהאנה,וישירטבעשיוי

תפילהשיירמלחהמ,שוייחשק,,שיריייזשירי :הקלאסי·רופכאםיתהענוית
שנכבחהימי·רנ.יניי,םלשיותאיהקדוהמלשירההאופיביייםז'אנרים-

הערנית.הישהרהבשואת
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 טקט( "הרוחש הפוח" ףוריצל תניינעמ תיפארגונתא תועמשמ םג ורתיא דרובטיו לחרו ץרג תירונ 9
 לע . 137 'מע ,) 1987 ( רץג האר .)היאושינ םודק התמש ,היינע הייודהי הרענ לש ילמס םיאושינ
 תא ביחרנ ,)"הפוח עצר I5 ווש 15 "( 'הרוחש הפוח' ידייה ףוריצב שוטר ךרעש תויצמרופטנרטה
 .ןלהל רובידה

- 'םיינע תחמש'ו 'הרוחש הפוח'- םירפטה ינש ,בגאו . 55-50 'מע ,ןונינה רזוח ור II ירפטב האר 10
 .)'תררפטל תררבחמ' תאצרהב ,-1941 ב ררא ואר

1 1  דרשמ תאצרה ,ןרו הררמר "תרז II וכראיי- רנרב :ךרתב :'ןסרל םטק ןיביי .) 1991 ( ןירבוג האר 
 200-179 'מע ,ביבא-לת תטיטרבינראב תודהיה יעדמל רפטה-תיבר ןוחטיבה

 3 ,גי 'ליג ,א הנש ,םיררס :הנושארל םטרופ ".תרנעמר תונעט" ,יקסנרלש 'א לש ורמאמ האר 12
 . 32-28 'מע ,ל"שא סרקלי יקטנרלש לש רירמאמ ץברקב סנרכ . 1933 רבוטקואב

 . 275 'מע ,) 1983 ( רראל האר .) 27.8.1971 ,רכו :הנרשארל ספדנ( "הנ�כ הריש" ןויארב 13
98 'מע ,םיכתכמ האר( "ימותמותל" הלמה ןרגכ ,םיעבר רמה ןמ םילמ שרטר שדיח ,ןיפולחל 14 ,80 , 

100 , 1  'מע ,םש( "הלרבלב" הביחה תולמ ןוגכו ,)םירחואמה רירישל םג הטנכנש הלמ ; 288 , 19
 .) 219 'מע ,םש( "תוינונמקנלו עורל ענכיהל ךל לא" ןרגכו ,) 277 'מע ,םש( "תישושפט" וא ) 120

 ."תוינרנטק"ו "תרנמקנ" לש האלכה- "וטנאמטרופ" תלמכ תעמשנו תיארנ הנורחאה הלמה
 .) 35 'מע ,םיכתכמ( 1938 רבמטפטב 5 םוימ ,טיראפמ ויבאל בתכמ האר 15
 שרטר ןותב טנוכ . 1949 לירפא , 3 'ליג :ףלא שרטר לש רנותיעב הנרשארל םטרפתנ רמאמה 16

 . 60-59 'מע ,) 21982 (
 הזחמ ןיעכ וב תוארו :'ינענכ" שוריפ קינעהל שוטר הטינ םירופה גחל םג . 97-96 'מע ,םיכתכמ 17

 • 133 'מע ,םש האר .)תררתשע- רתטא ;ךדרמ- יכדרמ( םילאה ייחמ

 שרטר האר .) 1950 יאמ :ב תרבוח ,ףלא :הנושארל טפדנ( "תראיצמה לא החירבה" רמאמב 18
 . 58-53 'מע ,) 21982 (

 רמאמ שרטר בתכ "תויניטנבלה תנכט" לע .)ליעל 16 הרעה האר( ללה 'ע תריש לע רמאמב 19
 .רעונה ינב לש האירקה ילגרה לע חוויד ובו ,) 1959 יאמב 22 ( ט"ישת רייאב ד"י םרימ 'רבד'ב

 .די-אי 'מע ,ב ךרכ ,הפ"ל II בש םירכו 10
 .םש,םש 21
 • 227 " 226 'מע ,) 1975 ( ןורימ ; 73 " 72 'מע ,) 1983 ( רואל ךותב ) 1952 ( ןוטלנצק :ןרגכ 22

 . 31 'מע ,) 1970 ( זול האר ;) 1962 ( לזרב האר 23
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 יטיבש קרפ
 בוגמ עיבג

 םיינררומ קשחו ןיי יריש

 .ם�כןל ם�כן ןיכ / ש"י�כ: תזז / םיהל� אר� תי�ארו;:

 ) 79 ימע :עלצי(

 ןשונ·ןשי רנא'ז לש ותאייחה- שוטר לש ןייה יריש .א
 תארשהב ןכו ,ינפחיה יומידה תא בביחש ,יניימהוב ה "סנאדקד"ה תארשהב
- םיטסינרדומה ובהא ,ןוירטלורפל םירתכ ורשקש ,םייטסילאיצוס חור-יכלה
 תיב ירסח רקפה ישנאכ ד,גב-יעורק םידוונכ םמצע תא גיצהל- םלועבכ ץראב
 יררושמכ ,םירוכישכ ,םש-ילב ינבכ ,םירזממכ ,םיפוסאכ ,םינצבק לבחכ ,סוחייו
 םייומידב ."הנחמל ץוחמיי לא םיכלשומה ,"םיערוצמיי לש ףוספסאכ וא ,תונרק
 תויצאירווב ןמרתלאו יקסנולש לש םהירישל ולגלגתנש ,הלאה םיינומהה
 םהומכו( םהינש ירהש ,תילרטאיתה "הזופ"ה ןמ טעמ אל היה ,תונו�גמו תונוש
 תאזו( תותפשאהו םיביבה ןמ אלו ד,בו�ו ססובמ עקרמ ואב )שוטר ןתנוי םג
 ויה ןכאש- רייברוקו ןלרו ,ובמר לש םרוד ינב- םייאסירפה םיניימהובל דוגינב
 תשוב-יתבב ,םינודעומב הייח תא התליבש ,םידונמ םידוונ לש הרובח
 .)שפנ-ילוחל םילוח-יתבבו

 לש םהייח ירהש ,תמא לש ןיערג םג רקפומה ימצעה יומידב וב היה ,תאז םע
 ,המהובה לש םירעוסהו םיקפקופמה הייחב וקישה םייביבא-לתה םיטסינרדומה
 ,ןורטאיתל ומגרתו ובתכ םה :תי�םמהו ןותמה ילארשי-ץראה החסונב םנמא
 ,סוכה .םישנמו ןיימ ורזנתה אלו ,הפק-יתבבו תואבסמב עבק-ךרד ובשי
- םהלש היפארגויבה ןמ דרפנ-יתלב קלח וכפה ןורטאיתה תכסמו "תיקדנופ"ה
 .תיטרקנוקהו תיתורפסה

 קלח וכפה ,םיינתנהנהו םיצורפה ,"קשחה יריש"ו "ןייה ירישיי םג
 שוטר ,זעילא ,ןמרתלא ,ןפ ,יקסנולש( הנרדומה יררושמ .םתריצימ דרפנ-יתלב
 ולגלגתהש ,וללה םיימייניבה םירנא'זה תא תוירוקמ סיכרדב ויחה )םירחאו
 הרישה תארשהב םאו תירבעה םייניבה-ימי תריש תעפשהב םא ,םתרישל
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 ,לשפל ,ךכ ,יפוריא-ברעפה םזינרדופל הלחלו:זש ,תיפוריאה תיפייניבה
 לעו םיבהבהא לע תופוכת ורבידש ,ן;יו t.זוסנרפ לש "םיצורפ"ה ויריש ולגלגתנ
 ,טכרב דלוטרב לש 'שורגב הרפוא' ינופזפ לא ,םישוח ןדבא דע רכ W תפיכ.ל
 ,בושו ,תירבעה הפבל הלא םינופזפ ופגרתש ,ןפרתלאו יקסנולש לא םהזגו
 יררושפ לש םייפויפויה םהייחפ בושח קלח ,רוכזכ ,התיה "הרפה הפיטהיי
 :אדירג תויתורפס תורוספ לש ןיינע םניא םהלש "ןייה ירישיי ךכיפלו ,הנרדומה
 ,ילרטאיתהו ילאנוסר�פיאה חוסינה ףרח ,םהב רכינ ישיאה דוס'ה

 :"יקסנולש תלוכסאיי יררושפל בושח הארשה-רוקפ ,רופאכ ,היה טכרב
 )אילפהל תינרדופהו( תיפייניבה ותריצי תא בביחש ,ינכפהפה יאזחפה-ררושמה
 הרפוא'ל ופוגרת ךותב דדושה-ןטייפה ירישפ םידוביע בליש ,ן;יו t.זוסנרפ לש
1 תנשפ טכרב לש והזחפ ,'שורגב  הרפואה' איה ינפרגה רוקפב ותרתוכש 929
I-ה האפה תישארפ הזחפ לש דוביע-םוגרת השעפל וניה'םישורג השולשב S  , 
1 לש 'םירוט'ב ,ייג ןו'ג ילגנאה יאזחפה תאפ ,'םינצבקה תרפוא' םשב 933 
 ריעצה ןפרתלא לש ונויסנ ןכו ,'שורגב הרפוא'ל יקסנולש יפוגרת ופסרפתנ
 ךותפ איה ףא ,'הנפשה וגראפל ן;יו תאפ הדלבה' םוגרת םע דדופתהל
 1 ,"הרפוא"ה

 תויטנוולר ילעבו םיינרדופ םינכת בלשל טכרבפ ודפל ןפרתלאו יקסנולש
 ,וניבה םה 2 ,תיפייניבה הרישה ןפ "םינשונ םינשייי םיביטופ םע תילאוטקא
 הקיטאופה תא ןיגפהל םהל תרשפאפ "ןייה רישיי לש רנא'זה לש ותאייחהש
 רשפ I:t "ןייה רישיי :התפצ�ו התראפת אולפב םהלש תינורופיסקואה
 לש ,ןואכיד לשו הזטסק� לש ,בצע לשו החפש לש תודוסי אילכהל םיטסינרדופל
 ופא,תש ,םייראניב םידוגינ הלאב אצויכו ,תעדה-שוטשט לשו הלולצ תונינש
 "תוזעיי תורוגיפ לע הססבתנש ,םהלש תיטננוסידה הקיטאופה תא אילפהל
 םג אופא םהל םיאתה "ןייה רישיי 3 ,הפגוא!הו ןורופיסקואה ןוגכ ,"תופיהדפ"ו
 רבדל הברפה ,ילסקודרפה וביט םוש לע םגו ,"יאבלפ"ה יפפעה ויפוא םוש לע
 ןולקה תופוהת לא תיטטסק�ה תולעתהה יהבוגפ תחאב דרויו ,םיכפ !t לע
 ,הנרדופה יררושפל םסק "ןייה רישיי לש ינורופיסקואה וביט ,הפילכז!ו

 םפלוע זכרפב ודפע )הפגוא!הו ןורופיסקואה ,סקודרפה ןוגכ( תוזע תורוגיפש
 םהירישל הנתנ ,ואיקב ססובתמה ,רוכישה לש תתוועפה ותעדות ,יטויפה
 תיגולוכיספ ,תיטסילאיר הקפנה "םיפורפ"הו "םיררופפ"ה ,"םיפרוצ"ה
 ,תיטתסאו

 תונש ףוסב ותוברקתה בקע קר אלו ,"ןיי ירישיי תביתכב הברה שוטר םג
 ,תחא הנועבו תעב ,ורובע היה ןייה ,'םירוט'-'םיבותכ' יררושפל םישולשה
 ,הלוליהה ,תורקפהה תא ד,חא דצמ ,ורובע למיס אוה :ןיפנא-בר למסו תואיצמ
 וירישב ןוגכ( םירוסיאהו תווצפה לוע תקירפ תאו תימדו-רשבה תיצראה האנהה
 חוכה תא לפיס ףא אוה ,ינש דצפ ,)דועו 'םייחל' ,'םודא' ,'ףרש' ,'ש"יי' ,'ךסנ'
 דע ןייתשב ךסונ אוהש הזועתהו קזוחה ,בקיב בנעה םד תציחמ :תומילאהו
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 ךותמ 'סוכ'ו 'עיכג יריש'בו ,'הך�פ' רישב ןוגכ( תושלחההו תוטתשהה יעגרל
 תמגודכ ררושמל אילפהל אופא םיאתה "ןייה רישיי לש רנא'זה ,)'שממ יריש'

 אוה ;ונממ דרפנ-יתלב קלח התיה תונחוכהש ,ינידמ "ןימאמ ינא"ב זחאש ,שוטר
 ,וייחמ דרפנ-יתלב קלח התיה הרמה הפיטל תורכמתההש ימל םיאתה ףא
 םירכמתמל הנקמ ןייהש ,הלפשהה יעגר תאו תולעתהה יעגר תא בטיה ריכהשו
 ,ול

 "ןייה רישיי לש ת�איצמה-ייומדו םיילולימה ויביכרמ לא שוטר לש ותכישמ
 םייחה תא יעצמא-יתלב ןפואב "תויחל" ונוצר איהו ,תפסונ הביסמ העבנ
 ודמע ותריציו וייחש ררושמכ ,תובכעה-ירסחו םייטסינודהה ,"םיינענכ"ה
 ,לוכב תוסנתהל ףאוש "ןוילע םדא"כ ןמאה יכ שוטר עדי ,תוינאישצינה ןמיסב
 אוה ,תדהו רסומה ישנא הרבחל וביצהש ,תולבגמהו תולובגה ינפמ עתרנ וניאו
 לא יכו ,ולשמ םיקוח ומצעל קקוחמו םישדח םיכרע ומצעל רצוי ןמאה יכ עדי ףא
 םייגולוליפ םירושיכ לעב ררושמכ ,תיסינויד הזטסקא ךותמ עיגמ אוה םייחה
 "לוכשאייל יכ בטיה יאדווב עדי ףא אוה ,חרזמה תוינומדקב תויחמומ הנקש ימכו
 ןכש ,)יטרפ-םשו םצע-םש( הלופכ תועמשמ המודקה תירבעה הרישב שי
 שומיש השענ םימייניבה ןייה ירישב ,)גי ד,י 'רב האר( לוכשאב םרוקמ םינענכה
 ולביחיי :דיגנה לאומש תרישב לשמל ומכ ,"לוכש)א' לש תועמשמה לפכב םכוחמ
 ,"הנק םידכ ינש וינב / ינבמ ןכלו- לוכשא / ינב ודילוהו ןפג / תונב םיבע ינב
 רפסמ יתימה רופיסבכ( לוכשאה תא ןפגה תונבמ ודילוה םיננעה ,רמולכ
 ןכ לעו ,)םיליפנה תא ודילוהו ,ץראה תונב לא ודריש ,םילאה ינב לע תישארב
 םהמ תונקלו )ןייה ירחוס ,םינענכה לא :רמולכ( לוכשא לש וינב ינב לא תכלל שי
 היגולואידיאהמ דרפנ-יתלב קלח םג ורובע אופא ךפה "ןייה רישיי ,ןיי ידכ
 ,הלש םיאיבנה רסומלו תודהיל ףרוע התנפהש ,ולש "תינענכ"ה

 לש ש"ת תנשל םירופ ןוילגב שוטר םסר� ,ולש םינושארה "ןייה ירישיי תא
 'ש"יי לש םירופ' תרתוכה תחת 4 ,'ץראה' לש םיירהצה ןותיע ,'העשה' ןותיע
 תא םגרתש הארנ ,)'הרוחש הפוח' ןושארה ויריש רפס םוסרפ ינפל הנשכ(
 הקיז םושמ אל- הקיתע תיתפרצמ ישילשהו שידיימ םיינש- וללה םירישה
 דרש "ןייה רישיי לש רנא'זהש םושמ םא יכ ,התוברתל וא רוקמה תפשל יהשלכ
 לש "תוינונאק"ה היתוביטחב שממ לש םילדומ ול ויה אלו ,תיממעה תורפסב
 ,השדחה תירבעה תורפסה

 ק"ת קחרמ לוכיבכ קוחרה ,הזה ינתנהנה ימייניבה רנא'זה לגלגתנ דציכ
 ,לגלגתה "ןייה רישיי ?שידיי תריש לא ,תיטקסאה תידוהיה ת�איצמה ןמ הסרפ
 לש םתריש- ןחלומה ,יממעה לקה רמזה לא סנאבורפו דרפס תרישמ ,עודיכ
 תודסוממ וקרזנש םיטנדוטס לשו ,ורקפתהש הרומכ ישנא לש ,ב'ידראילוגיי
 ,םימש ארומ ושח אלש ,"רקפה ישנאיי ראש לשו היסנכה תוסחבש דופילה
 חזרמה-יתב לא "ןייה ירישיי ורבע םידראילוגהו םירודאנ�רסה ירישפ
 תורכ W ה הרשקנ ,תידוהיה תוברתב ,םירכ�מ םייממע םינומזפל ויהו ,תואבסמהו
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 ,תונותשעה תא דבאלו שפחתהל ,לוע קורפל רתומ ובש ,םירופה גח יווהב
 היתורוצמ תחא( "ליפש םירופ"ה ינוכרעמב וצבוש ןכ לע ."עדי אלד דעיי תניחב
 םייממע ןיי יריש )תירבעה הפשה תייחתל דע תידוהיה המארדה לש תודדובה
 ידוהיה ,"בקעייי םע ,רוכישה יוגה ,"וישעיי תא בורל ודיגנה הלא .שידייב
 ,ןיי לש הבורמ הייתשמ הנשה תומי לכ רזנתמה ירדהיה( םילהאה בשויו ןדמלה
 התיה רגנאמ קיציא לש תיממע-ודיוספה ותרישב .)סוכב אלו רפסב וניע ןתונו
 ,םייטנתוא םיידוהי םע-יריש לש םתארשהב ןבומכ תאזו ,"ןייה רישייל הנדע
 .היולג םייח-תחמשמו ש"יימ רזנתמ וניאש ,ידיסח עקרמ וחמצש

 "יוג"ה תא םיתמעמ םניאש ,םיידוהי םע-ירישב רחב שוטר יכ חכוויהל ןיינעמ
 תא :דוחייה תנומא ינפלש תויארקמה תויומדה תא םישיגדמ םא יכ ,ידוהיה תאו
 רישב "חכ לש ומרכ אהי ךורביי( רוכישה טול תאו ,םיעזגה לכ יבא ,רוכישה חכ
 .)'שנרב ןכיה' םינולגעה-רישב "טולכ רוכש רכתשנ דוע"ו ,"תבש לש סוכ'
 תואיצמה ןמ םע-ריש תרותב ידייה םעה-רישב ןיינעתה אל שוטר ,רומאכ
 וד�ל םגרת אוה :היאר אהו .ינתנהנו יממע "ןיי רישיי תרותב אלא ,תידוהיה
 טולל םה ףא םישדקומ םינורחאה ויתבש ,ז"יה האמה ןמ יתפרצ "חזרמ רישיי
 5 .חכלו

 הרישב :אל �תו ,הסנרפ יכרצל ,"הנמזהביי הלא םיריש םגרת שוטרש ןכתיי
 ,ינשוחהו ינתנהנה "ןייה רישייל שממ לש םוקמ אצמנ אל הדשחה תירבעה
 םינושארה ילוא ויה רואינשו יקסבוחינרשט .תורקפהבו תוצירפב לבוגה
 לא ונפ אל ויכישממו קילאיב ךא ,םתריש לא "ןיי ירישיי לש םיביטומ וסינכהש
 ץראב החוורשכ .היצמילבוסה ךרדבו ןיפיקע יפיקעב אלא תיטסינודהה הרישה
 ,םירופל םידחוימ תונויליג האיצוהש ,תיריטאס תונותיע "טאדנמה תפוקת"ב
 וימי ףוסב וליפאש ,קילאיב םג .שידייה ןמ םימוגרתל םיבתוכה תיברמ וקקזנ
 ,םיאיבנה רסומ תא תשדחמה ,תימעה-דחאה הרותה תונורקעב זוחאל ךישמה
 / ,יוא יוא ,יוא'( ידייה םעה-ריש תא זא םגרה ,הפ-לובינמו םזינודהמ קחרתהו

 ז"א לש יריטאסה ונותיעב ומסרפו ,'וישעו בקעי' םשב )'יוגה אוה רוכיש
 ,"םיריעצ"ה ויביריל םג הז רישב זמר ןקדזמה ררושמהש ןכתיי .ישי-ןב
 תמועל .תיבחה ביבס םיבבוס םהייח לכו ,"יוג"ה "וישע"כ םיגהונה
- וגוח ינבו קילאיב ואר ,הרמה הפיטב ולחב אלש ,םיניימהובה םיטסינרדומה
 ןממס רכ W ה סוכב- םייטסינודה םירישמ רומאכ רזנתה אלש ,רואינש תוברל
 6 ."ייוגיי

 רותיי יררושמ לש םיימייניבה "ןייה ירישיי ןיב ןכ םא ודירפה םינש תואמ
 רוקסנש יוארו ,הנרדומה "יריעציי ובתכש ,"ןייה ירישיי ןיבל דרפסב "בהזה
 תומחלמ ןיבש תירבעה הרישב הזה שדח-קיתעה רנא'זה תאייחה תא הרצקב
 "ןיי ירישיי בתכש ןושארה המודמכ היה יקסנולש ,זאד "םיריעצ"ה ןיבמ .םלועה
 תירבעה תורפסב בטיה שגרוהש ללח אלמל שקיב םהבש ,"םיצורפ"ו םיינתנהנ
 הטעימו ,תורסי היצמילבוסבו תוינחורב התישארמ 'התקל'ש ,השדחה
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 ןייה עיבגב שמתשהל הברה ףא יקסנולש .גזמ-יקומס םייסינויד םירואיתב
 בוחרה יסנפ תא( יטנדאקדה ןווגה ילעב ,םיינברואה וירישב רזוח יומידבכ
 7 ,'תוגג' וריש .)תפצרמה ינפ לע "וניייי תא ריגמה ,עיבגל תופוכת הוושה
 שוטר לש םימדקומה ויריש תא סנר�ש ,םייומידהו םילמה רצואמ ליכמ ,לשמל
 "תויאקסנולשיי םילמ ויה "ןויקומ"ו "םיליפניי ,"בוגיי ,"עיבג" :ןוגכ םילמ(
 :)שוטר תרישל ורדחש ,תויסופיט

 ,בגנ;: ובו;:;.פר;נה ת;.פג י Q �ר.
 ועי���ה דם�נ;: ת;א�� Q י
 ב;חךכ: קיס ל� ס;ס�ו ה W �י

w. �וכ w. �יו;:� ,;תךכ;: וכ� 
 רילדוב חסונ ,ילנחכב "ןיי רישיי לש תודוסי יקסנולש ללכ 'םיחוחה ןיב' רישבו
 ןיי ןיבל ,שונא בבל חמשמה ,ןיי ןיב תולובגה תא עילבמה ריש והז .ויכישממו
 הנעלו / רורמ ןיי יל וגזכ,ז / סוכה אולמ יל וגזכ,זיי :הנעלו שור ףוגב ךסומה ,רורמ
 םינתפ שארבו / םודס ןפג םרכ לכ הפ תעטונ ת Ict הז ] ... [ / תעבוק אולמ ינוקש[:
 8 ."זןיק ימו- הפ חא ימ ןביוא יאו- בא יא ] ... [ /.ןייה תא תלהומ

 םייפוריא תורוקממ "ןייה רישיי לש תירנא'זה תרוסמה תא באש ןמרתלא
 םיימייניב םיסופדו םיביטומ ותרישב תחא אל בריעש ךותמ ד,חאכ םיירבעו
 הרישב םיינרופמטנוקה םהילוגלגמו( ארזע-ןבא תרישמו ן;יו Ict וסנרפ תרישמ
 יוצכ יטסינרדומה "ןייה רישיי לש תוניינעמה תואכגודה תחא .)תיטסינרדומה
 םיריש תביתכב תוסנתהל לחהש ,ריעצה ןמרתלא לש 'סיראפ יריש' תרבחמב
193 םינשה ןיב םיינרדומ 1 - 1  סיראפב םידומיל יכרוצל ותוהש ןמזב , 930
 העיקש עקר לע דמועה ,לודג עיבג לע יטסילאירוס ןיי ריש ונינפל 9 .יסננבו
 ,ץרוק :רבדכב עותעתכ אוהש ןייה אוה ,רישה רבדמ וילעש ,הלערתה םס .תימי
 ריש .אווש םסקמכ ררבתמ ףוסבלו ,הנומאו ץמוא ,הווקת בלב סינככ ;זמרמ
 וירישב ,אוה ףא עפשומ ,תינוריע העיקש עקר לע שחרתכה ,הז יטנדקד
 םהילוגלגכו 'עורה יחרפ'ב רילדוב לש ןייה ירישמ ,יקסנולש לש םימדקומה
 :תירבעהו תיסורה ,תיתפרצה הרישב

 לחכ; אוה בושו בן� בוש
 .ם� ;מ(\: םי 'ii �,ע וי��י
 ל;ד� עיו;:� יל ט�וכ
 !םס[: ןכ,ז הךr.� :יל� שםך�י

 רכי� ה� םךr.;(! י ��
 יי:ז�ן� יכ;: ם�- םג;ל
� W ס;נ� ר Q ר�ןכ,ז ן;ז 
 .יךlאגז i ויך� אלי
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 ,בושו בוש התפמ עיבגה :הייתשל תורכמתהב הכורכה הריתסה תא ראתמ רישה
 הילע ול ןיאש ,ול ץוחמש תיגאמ תושי וזיא אלא ,טילחמה אוה התושה אל וליאכ
 לש התירחא תא עדוי התושה םלוא ,)"ילא שחלב" ,"יל טשומ"( הטילש לכ
 ןפואב ול "טש�ה"ו "שג�ה"ש םסה ןמ םגולו ,רחיב הפ חתופ אוה ,שארמ הייתשה
 התירחא הייתשה יכ הליחתכלמ ןוכב לא עדוי אוהש ףא ,לוכיבכ יבוצר-יתלב
 ,הרמ ת�איצמ ותירחא םולחהש ,הבזכא התירחא תוקקותשההש ,שבוי

 סוכל הקושתה ןמ תיעגר תוחכפתהל והואיבי הלש יאוולה-תועפותו תורכ TQ הש
 בגא חכפתיו ,"םס"ה ןמ םוגלי בושו ,התפמה דיה וילא טשות בוש :הלילח רזוחו(

TQ תורכ(, 
 ןושארה( הבוש לקשמב םהמ דחא לכו ,םיתב יבש רישה יושע הרקמב אל

 תורושה שארב תפדוע הרבה םע יטספבא רטמירטב יבושילש לקשמב
 ףוסב תפדוע הרבה םע יבמי רטמרטטב יגוז לקשמב יבשהו תויגוז-אלה
 םרטבש בצמה תא ןושארה :הבוש בצמ םלגמ תיב לכ יכ ,)תויגוזה תורושה
 םא ,וביבפל ,הרמה הפיטל התפתהש רחאל התושה לש ובצמ תא יבשהו ,הייתש
 ת�ואתהב ותישאר :רורא "םימסק לגעמיי ראותמ ובו ,רצק "ךיי רישיי ,ךכ
 הוולתמה ךואכידב וכשמהו ,"םסיי םשב ןאכ היורקה ,הרמה הפיטה לא תיתייפכה
 ,הלילח רזוחו ;ןייה לש ומסקמ תוחכפתהלו ךורכישל

 יאדווב גהבש טבדוטס זא ,ריעצה ןמרתלא ראתמ וביבפלש "ןייה-ריש"ב
 הבומת קפס איהש הבומת ,לוז ךיי ךקבקמ המיגלב ורוסחמ תפרח תא חיכשהל
 ךמ אלש םיבווגב העובצ ,תירותסמו האלפומ הבומת קפס תילאבבו תימוימוי
 ראגב ברע-תעל רבודה "יבא"ה לש ותבישי ךאכ תראותמש ךכתיי ,הזה םלועה
 ךודכדה ןמ ואיצוהל רומאה ,ףסכבה ךייה עיבג ול שגומ ובש ,הפקה-תיבב וא
 לגלגכ לודג עיבג לש הי�זה הבומת ובינפלש ןכתיי ,ותוא ריבגמ קר ףוסבלו
 היעבצב ת�איצמה תא תפקשמ הניאש ,תיטסילאירוס הנומתבכ ,עיקרה
 ובש ,יגאמ ךילהתכ םהומכ ךייה לא תוקקותשהה יעגר ,םייעבטה הידממבו
 תשיחל איה ןאכ תראותמה השיחלהש ןכתיי ,ימינפ קפס ינוציח קפס אוה יותיפה
 ןמרתלא לש םימדקומה וירישבכ ,תירצלמה לש וא ראגה תרענ לש יותיפה
 ימינפ לוק אלא הניא השיחלהש ףא ךכתיי ,'השא חוחינ'ו 'הטבי'גל טרצנוק'

 "ןושלה לש היגאמ"ה םג ,ןייה-עיבג לא קקותשמה תא ךשומה ,טלשב-יתלב
 םהל הבקמ ברע תעל םילוחכה םימשה לש "קומע"ה םעבצ :תואלפב ןאכ תללוחמ
 תידוגיבה ותאובב ןאכ אוה רמוקמה עיקרה םגו ןס,םי יקמעמ לשכ ,רחא קמוע
 ףסכבהו ףוסכה ךייה עיבג ומכו םי ומכ םיקומעה םימשה ןן,רועקה עיבגה לש
 תא תוורהל דעובש ךייה ,שוטר לש "ןייה יריש"בכ ,אווש םסקמכ םילגתמ
 ךורגב וילא קקותשמה תא ריתומה ,"רבדמ ןוזח"כו עותעתכ ררבתמ ןואמיצה
 ,אמצמ רחיב

 ורישב אלמו לשב בוציעל הכז ,תוטשפבו רוציקב רסובה-רישב ראותש המ
 תא תמתוחה םירישה תביטח ,'םיחא הרשע ריש' ךותמ 'ןייה' ךמרתלא לש לשבה
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 ויעגמ תשולש םיראותמ ,םיתבה-ברו ללכושמה רישב ,'הנויה ריע' ץבוקה
 / ,םייח הוניאר אל רשא / תורסה עגמ אוה ןושארה ועגמיי :וייה לש םייגאמה
 תא ישילשה ועגמ / ,לתלותמו ךלומ ונחלפמה / ,איבלה עגמ אוה ינשה ועגמ
 םיחוסינ לע םיססובמ םירישה ינש ,"לטומח רואית ךשוחבו / איבי ךשוחה
 רישבו ,וואמיצל ילסקודרפ ןפואב הייתשה תמרוג זונגה רישב :םיילסקודרפ
 תאו רואה תא- ןייתשה לע לפונה ,ןואכידה בלש אוה- ךשוחה איבמ- לשבה
 ,רישה-תב לש התעפוהל ,הריציל םדקומ יאנת ורובע םהש ,הראהה

 :"תישוטריי הרימאכ תעמשנו תיארנה ,הרושב חתופ 'וייה' ומרתלא לש וריש
 תידוגינו המילשמ( תלובקתב תנייטצמה הרוש ,"הפנח ותירבו הפנע ותרוהיי
 וא "תיטונפיה"ה הרימאה דצב ךא ,תשגדומ תימינפ הזירחבו )תחאכ
 הלולכ ,"ויי רישייל האיכ ,תילנויצדיא ויפוליג תריווא תרצויה ,"תיטטסק�"ה
 ומא :תיטנרהוק תועמשמ הלמ לכל הבש ,תנחבומו הרורב ,תילנויצר הרימא םג
 ויי ןקנק לע םיער ויב תתרכנש תירבו ,תוראפ תברו הפגע איה- ןפגה- ןייה לש
 יאש ,הפנח תירב איה ןייה םע םדא תרוכש תירב ,ןיפולחלו( הפנח תירב איה
 ,)הילע ךומסל רשפא

 ןיינע הליגש ררושמכ ,וימדוק ינשמ רתוי "ןיי ירישיי תביתכב הברז:: שוטר
 לכ תא דחא "ןיי ריש"ב תוצמל גהנ אוה ,היגולופורתנאבו היגולוליפב בר
 ,םיירוטסיהה ,םייתורפסה ,םיינושלה ,םיילאירה- עיבגה לש ויעמשמ

 שוטר לשמ "ןיי ירישיי ינשב ןודנ ןלהל ד.ועו םייגולופורתנאה ,םייגולואיכראה
- ינשה וליאו ;)'הרוחש הפוח' ךותמ 'עיבג' רישה אוה( רטשוממו לוקש דחאה-
 ,)'שממ יריש' ךותמ 'עיבג' רישה אוה( "םורפ"ו "עורפיי

 תרוצב וב םייונב ח�וידה יתב :תויפורטס תוכרעמ יתשמ יונב םדקומה רישה
 לא )הפורטס;Iנ!�ה( היינפה יתב וליאו ,יכרביפמא רטמרטטב םילוקשו רו�-וד
 אוה היינפ לש תיב לכ ,יכרביפמא ר.כ!�יזב םילוקשה ,םיעבורמ םיתב םה עיבגה
 ,השעמל ךא ;ח�ויד לש תורוש-יכורא םיתב ינשב "קובח"ה ,תורוש-רצק תיב
 ילדבה לע רשאמ רתוי ,םיינוציח םייפארג םילדבה לע ססבתמ םיתבה ןיב ינושה
 ץאומ בצקב ,תורושה-ירצק ,היינפה יתב תא עצבל יואר ,ןכ םא אלא( תוהמ
 ,)תיטנאמ העבשהכ ,םיתבה רתי תא רשאמ רתוי

 ןייתשל םימרוג ותליכתו עיבגה ,סקודרפהו דוגינה ןמיסב דמוע ילוכ רישה
 תא לבקמ הז ןויער ,הגרדמה לפשב ססיבתהל ףא ,עיקר יהבוג דע תולעתהל
 רבד אטבל תויושעה ,תויטנאמ-ומכ ,תויתדיח תורימא לש עפשב רישב ויוטיב
 :וכופיהו

 ב� .v ן,ב;: �ין;:�

 ן;א ן,ב;: �ין;:�

 א?\סנ: ם� W ב;:
�� JJ �ם Jן"כ, 

139 



 דע עיקרמו ,ףתרמ ןטבב עיצפכ עיבגה יכ ןיבהל רשפא "חווידה יתב"מש םשב
 םג םייונב ךכ ,)תויתחת לואשל דרויו ,םיקחשל דע עיקרמ והתושו( םיקחשל
 םייראניב םיודגינ לע םייונבה ,םיינורומיסקוא םיפוריצמ עיבגה לא היינפה יתב
 תלובקת אוה "ןוא ןב עיבג / בצע ןב עיבגיי ןוגכ ףוריצ ,המגודל .ידמל םייתדיח
 ןייה תא רשוק אוה ד,חא דצכ :תחא הנועבו תעב ,המילשכ תלובקתו תידוגינ
 ןואכידל ול רכמתכה תא איבמ םג ךא ,החכשו חוכ ךסונ ןייה( בצעבו םינואב
 ידלת בצעביי( הדלב םירושק םיפוריצה ינש ,ינש דצכ ;)שפנה תוחחותשהלו
 היונב םהילעש ,םייטנכיסה תודשה דחא יהירה הדלהו ,)"ינוא ןביי ,"םינב
 .)השאה ןטבמ עקבש דלווכ עיבגה( רישה לש הקירופאטמה

 ,"ןוחת םייתפש / אטחה םעשביי ףוריצה םג אוה יתדיחו ילסקודרפ ףוריצ
 ,םעשב םותחה קובקבה ןכ הייתשה אטח( הנינחה תאו אטחה תא הזל הז דיכצמה
 עיבג / עו;:יג עיבגיי ףוריצה וא ;)ןייתשה יתפשל ןייה הטונש קפקופמה דסחהו
 "עו;:יגיי( עיבגה לש ההובגהו הרומקה ותרוצ תא הזל הז דימצמה ,"בוגמ
 "בוג"ה לש הרועקה ותרוצ תאו )"תעבגכב שובחיי וא "העבג יומדיי תארוהב
 ןטבב היורכה "הרעכ"ה וא ,תיבל תחתמ הרכנש ,"ןייה ףתרמיי תארוהב(
 תוריכא םנכא ןה תורימאה .)הירוטסיהה רחשב םדאה חיגה הנממש ,המדאה
 ןוגכ םילמ( "םילמה לש היגאכהיי לע תויונבה ,תוילנויצריא-וככו תויטנאכ
 תוכיאה לשב קרו ךא ,וזל וז הרואכל ודמצוה "בוגיי ,"עו;:יגיי ,"עיבגיי
 רדס םג םירתתסכ )ןויגיהה-יא( "ןויגיאייל רבעכ ךא ,)ןהלש תיביטרטיל�ה
 .ןלהל דומעל הסבב ויללכ תצקכ לעש ,לזרב לש ןויגיהו יתפומ

 םלוע ,םאולמו םייח תחאב ףיקמה ,יעמשמ-ברו ינרמוי "ןיי רישיי וניבפל
 ונממ זמרנ( עיבגה לש "ותומו וייחיי לע םצכוצכה לגעכב רבדמ הז ריש :ואולמו
 ןמ גילפכ רישה ,םלואו .)התשמה םות םע עיבגה תא ץפנל יטנדאקדה גהנמה
 חתופ אוה .הלוכ האירבה תוהמ לאו םדאה לש ויתודלות לא "טושפה רופיס"ה
 תעשב( סבומו םודא עיקרב םייתסמו ,הלילה תכשח ךותכ רחשה תעצפהב
 םייתסכו ,הכר הפיטלב חתופ אוה ;)ןברעמה תוברת לש התעיקש ןהעיקש
 רפ:ףע ותויהמ- םדאה ייח םילוגנ ,םויסל החיתפה ןיב .םישק תומילא ייוליגב
 תרנףמה ותרוצב רישה לש ופוסכ םג הלוע תוומה .ותומלו ותסובתל דעו דלוף
 'הרוחש הפוח'ב ספדנש ,םדקומה חסונה ןמ תאש-רתיב הלע אוה ךא ,ונל
 :אבה רוט-ודה רישה תא םייס םדקומה חסונב .) 1941 (

� W ח� עין;:� דל W ת R לל 
1 .ללכי J! ת;מ� עיקר ל� ךר;ד 2  

 רבד לש ופוסב םידכלתכ םהו ,היבוברעב רישב םישכשמ םייטנמס תודש הככ
 ןמ הלוע ןייה :ץראהו םימשה םוחת אוה דחא םוחת .תחא תיטנרהוק תוהמל
 ול םיווחתשמ םאבצ לכו םימשהו ,בוגה ןכ ,עלסה עלצכ ,הכדאה ןטבמ ,ףתרמה
 .תוקביהו הדלה םוחת אוה רחא םוחת .)"עיבגה לגלג"ל ןאכ הכודמ עיקרה לגלג(
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שכירישאמו,רדליצמדושהררדלכשםולבגיעולבקבוקוצמדושהתשייןמאחר

היאחארתחים .)"יק'אין",ייבןעצב",ייבן(ייבבטן",הזמתחיםצירופםיגם

הציחףמןמשתרזובכפיתינש",ייגבעיגםהיאהגבעייהתעדי:העבריידעת

ים, Mפגהגבעיפשתי 13ינפול".גל"הרקיעניצב /שיאללהילהגביעייצנלם

יה"פיתיה"ה"אורלק"לשהמאנטייתלימארית mמקביל mהעילגיי mיאמיר
אשיוראולבבו,לשמאלותהדבהןיצמאידאםאםדכשלמלים,של(גיבוב

היאשהשתייהוסנתרוהעונש:החטאתחוםהואניסףםר Mהחסוימם).לורפידו

מז'1רכ.'ייבקרןון", Mיישפיתיםהחטא",יישעםגכיןצריופםיבשירישחאס,

דהק,(רלגומזותצלםליירשמונאש,הגינעהנאטוימ:התחוםהיאניףסתחםר

ייקבנ'Iעת"המלהשלחאיתההיאייגבעי"המלהראש).לדתעורף,צעד,שפתיים,

ז.כ:רגבתע;אוהקי~עהכובע,ובדייהכלי,שלקהמורה-קעוהומצירתו(הנובעת

דהקרגלישלכלייאם ,)ע'ב'גקב"ע,כ'בע',אחםי:משורשיםנגזריהמליםכל
שהיבסכייחלהגינע,נרמסהשיר(בסוףדאםצורתשצירתיהריי'~ובע",
בוקב).

בטןהכלי,בטןהילוהד,בטןהישכור,בטןאפואהיאשכיר mב:דכזה"סבד'

בצלמיבנויכילוהעלום 14יהכה").הייןהלילה(ייבבטןהלליהיבטןהמרתף

דמומההבריאההקואהפךר",ייעולםלשפאוטקיהתמויהגבעי.שלובדמיתי
איתהתמייייצייר'ה.'ילאייתיוצ"-אםדידימעשהשהיאלייגביע",כאן

הואוהנינעהיוצרות,בשרינפהכיםדוידאטומטיצזיה,'tזזךה"לשפיאטיקה

השםעילגים,רימיהדוכישמשמיעהיאהגביעכן,עליתרימלעלע.שבועל
.התלךיכלועלאשרתאמוגלהפיואת,הפותחהשיכורשלרכ.לעדברילעמשה

שלדמוובציצתשלאליםכתהליימתואריההתמיטטות~רית Iההשת
בסיפיענבים).םדמיצץאכןהשיכיררגיל:מצבלשהפלהא(תךוהגביה-עקרבז

המזבח,קרנתראלהיצורתר)היפךומתוי(שובפכעשוהגינענמלטהשיר,של

לחומסכידהקמלט,בקמוםגםעליימותנלפשם,גםעלייחומלאלהשיכיראי
המזבח,אלהעקדולקרבודמומה(ר(.ינעהקרבןכםדהיאהייורתם.עדייניאת

היוצרותיהןכיימזrס).במהעלחללהניפלהקרבןהיאהשתרהלועמהש,
הדוכ,האוטבעיךאייד''ב'שירשלו:לוז'רנאהשרילשלרתכנילהפליאתמיאם

עלונהפכית mתמנפצהוצירההתכרוומסמכותכרלנעלבים, mהגבולשכל

פיהן·

פחיתהרבהתמלכדוצנש',ש'יריהקובץאתהפותח'בגיע',המאתררהשיר

למיד. mקוהרניט mאכובירהגאמטיתרהאובירותתמבררותבו cnאימקדומו,
את /יבשייגמידשביv.ככזיהגינעהשריהמקובל, ' 1הייייישרשליהפוכוזהו

יתקווה,t!כKכ-וחשלשירפלנינו ,ינהתנניידוניסייין"'ייירזנכקוםגורלר.'
רא.פללוי"המזווהייבצינתכאןמשחירגהינ'ש'ייגבעיייאשו.שאלחרפיכחוןשל

תפיהמעוםהכףסגביעואינני.שאדכעלשורכשירדדל,בביתחר:סלtתכתפ
אורוועהתזהרם,שהועםהנישאוםי,לחייאובייקיטבי"ייקורלטיבכעיואכן
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 שמשמ ,הפוחל תחתמ הכרכל שמשמה ,ןייה עיכג ,"םוי רואכ הרונכיי ריאמ רקח
 :לפרעכ תוטול תודיתעהו ,תודיתע תאירקל התע

 רלו;ז ת;ר�;א ל�ר
 ו:;ירושקר הל� י�ן,ענ
 םי�ומ$זר. הדולה ת;ג�חי

 והומ?/עך אל
 ש JJ �כ: עינ;:� ת�
 ילול��ו:; הר.!�כ: ת��ג;: ריחקזמכ:

 שג:;:� דיגמו
 ;לך;ג ת�

 תא הכשחכו יאשחב חינמ רבודה :הטרחו הצמחה ,הדיגכ לש השוחת רודח רישה
 ;הל אטחש אטח לע ךככ רפכל אוה שקכמ םאה ,ותייער לש היתושארמל ועיכג
 חוסינה זםולחה ךרדכ היודיוול םורגלו ,ןויסינב הדימעהל ונוצרכ אמש וא
 ויחאו ףסוי רופיסמ כונגה עיכגה תשרפ תא ריכזמ ,םינפ לכ לע ,ילולימה
 יפכ םישת ףסכה עיכג יעיכג תאויי :וז השרפכ רפוסמל רישה תחיתפ תא הוושה(
 ,הכהאהו האנשה ,הלמחהו תורזכאתההש ,השרפ ,)כ ד,מ 'רכ ,"ןטקה תחתמא
 ןכאה רופיסככ ,היערה לש היתושארמל עיכגה תחנה ,הלאכ הלא הכ םירוזש
 תדגהלו תומולחל זמרל היושע ,ומולח תא םלחש םרט ,ויתושארמ כקעי חינהש
 תינחה רופיס תא םג הלעמ היערה לש היתושארמל עיכגה תחנה ,תודיתע
 ,)זי-אי ,וכ א"מש( ישיכאו דוד ידי לע לואש יתושארממ וחקלנש ,םימה תחפצו
 הכיא יסחיש ,םידדצ ןיכ תלכלוכמו תכשוחמ תונמאנ לע דיעהל דעונש סיסכט
 ,םהיניכ םיררוש ,הווחאו תורחת ,הכהאו

. ,נ םייחה תמא האכ זאיי( ךשמהה םע דחא הנקכ הלוע וז הנורחא החנה .  [ 
 עיכגה רופיס ,)"םניח / ומותכ ונתניהכ / העדי אל רשא תא / כונגל / תרתחמכ
 לש ותפידר תשרפמ םימה תחפצ תשרפ םע דכלתמ ויחאו ףסוי תשרפמ כונגה
 אלא הניא ,ףסכה עיכג תא כונגל תרתחמכ ןאכ האכה ,המאה ד.וד רחא לואש
 םדאה תא םיחירכמה ,לפשה הסנרפה םלוע לש םיתוחנה וייוליג( "םייחה תמאיי
 ,כונגל תשקכמ איהש ,רקיה רצואה יכ תעדוי הניאש ,)םייחה טיטכ ססוכתהל
 הכהא ,תונמאנ ומכ ,זפמ םירקי םיכרע( ףסכ ןיא םניח ללכ-ךרדכ ןתינ
 יסיסכט אלכו םותכ םיגהונה לזמ-ינב םתואל הרומת אלל םינתינ ,תוער-ירשקו
 עיכגיי תא םמעי אל רכד יכ ,הנמאנ הרהצהכו העוכשכ םייתסמ רישה ,)המרע
 עיכגה ,"ולרוג תא / שכי דיגמו / ילולפאה הווזמה תניצכ ריחשמה / שחנה
 לכל "יביטקייבוא כיטאלרוקייל ,רומאכ ,ךפוהו ,תיאליטרע תועמשמ ןאכ לכקמ
 ,השאהו רכגה לש םהיסחי תכסמ

 תללוחמ דציכ ,הארנ- שוטר לש "תינתלכש"ה ותרישב קסועה- אכה קרפכ
 אוה ,שוטר לש םיעדונה "ןייה יריש"מ דחאכ תואלפנ "םילמה לש היגאמ"ה
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 חרואב יכ ,הארנ .)'עלצ' ץבוקבש( 'תוסוכ יתש' רוזחמה ןמ 'ףרש' רישה
 תאו ןויגיהה תולובג תא ץרופה ,יסינו ידה ןייה רישב אקווד ,ילסקודרפ
 הלא םיבלתשמה ,בשוח השעמ ,םיכבוסמ םיילולימ םינבמ שוטר הנב ,ויתולבגמ
 .האלהו ונממ "סנסנונ"הש ,ןיינעמו יובס םקרמ םירצויו ,הלאב

 שוטר לש םיילאכיריבילה וירישב ןוירפו ןוא ,ןימ .ב
 עקר לע תוארל שי םיילאנידיביל "קשח ירישיי תביתכל שוטר לש ותיינפ תא םג
 םירנא'זה ושמיש ז,חא דצמ .םייטסינרדומה ברקב וחוורש ,תויטאופה תומרונה
 תוליפתה ,"המחלמה ירישיי ,"קשחה ירישיי ,"ןייה ירישיי( םימודקה
 םרטב ,םייאכרא תורוקמ לא םזינרדומה לש ותיינפל תודע ןיעכ )תונונמההו
 םירנא'זה ופקיש ,ינש דצמ .םדאה לש םייעבטה וירצי תא תוברתה הסריס
 תולובג תצירפ לש הפוקתל- "םיינרדומה םינמזייל הנמאנ האובב וללה םימודקה
 .תולבגהו

 ןואה ירישמ הלוע אוהש יפכ ,השאה יפלכ שוטר לש "יטסיניבוש"ה וסחי
 הרישה עקר לע רתוי ןבומו תוחפ הומת תואריהל יושע אוה ףא ,ולש ןוירפהו
 אל וחפיט ריעצה ןמרתלאו יקסנולש ,ןמנייטש( 'םירוט'-'םיבותכ' תלוכסאמ
 תא לביקש יומיד ,רגנינייו לש 'יפואו ןימ' חסונ ,השאה לש יתונז יומיד תחא
 שוטר ירישמ .)לגופ דוד לש תרופיסב תירבעה תורפסב רתויב זעונה ויוטיב
 אלו ,ותחפשו ןודא יסחיכ וא ,ותלועבו לעוב יסחיכ םינימה תמחלמ תרייטצמ
 לדבה עדונ אל ובש ,ינויווש תיבב לדג שוטרש תורמל תאזו ,םיינויווש םיסחיכ
 רנימסה תא ויבא םע דחיב הלהינ ,ןירפליה הנינפ ,ומא :רבגל השא ןיב
 רבד'ו 'רבד' םינותיעה דגנ םייטילופ םיקבאממ העתרנ אלו ,םתולעבבש
1945-191 ( רוד-ןירפליה ירימ ,ותוחא ;הפתתשה םהבש ,'םידלי�  ןיב התיה ,) 1
 ףא ןתינו ,'םיבותכ'ב םירשעה תונשב ןהירישמ ומסרפש ,תודוזבה תוררושמה
 אלמלא ."הנושארה תיטסינרדומה תילארשיצראה תררושמהיי רתכב הריתכהל
 הרישה תודלותב דבכנ םוקמ שובכל היושע התיה ,התוריעצב התמ
 .תוירוקמו תודשח םיכרד תצרופכ ,תילארשי-ץראה

 וסחי .השאה יפלכ שוטר לש וסחיל רשאב הייהתל םוקמ שי ,הז עקר לע
 תונויערה םע הקיתש יותמש ותוהדזה עקר לע םייתעבש טלוב "יטסיניבוש"ה
 ג"לי םע שוטר ההדזה ,ינשה קרפב וניארש יפכ .גיילי תריצימ םילועה םיכ-ועהו
 הליג ,ותעשב גייליכ :תושרופמ יכב תודוהל ילבמ ,םינו�גמו םיבר םימוחתב
 לככ םע תויהל ליחתהל רוביצל ףיטה והומכ ;היתודסומו תדה יפלכ האנש שוטר
 תודלותב ןושארה ררושמה ףא אוה גיילי ;ברח עדוי םע הז ללכבו ,םימעה
 ,ררושמה לש יודינהו םרחה תשוחת תא חפיטש ,השדחה תירבעה תורפסה
 םירנא'זה תא שוטר בביח ,ותעשב ג"ליכ ;דסמ�ה םע הביא יסחיב יורשה
 םירנא'זה תאו )גנילפיק לשו ןורייב לש םהיתונונמה תא( םייזוידנרגה
 הכישמ וליג םיררושמה ינש ;)ןייטנופאל לשו בולירק לש םהילשמ( םיינתלכשה
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חדוקרטישהיהחאדכנושאקהדםד,המזרחתרכייותחקראולהפיללווגהיאל

כיד,עולחס,יל"גהאשה,שלמעמהדנשואוהאוזביכערכ,מזחדכחדוקובילייג

כחייייהיידו')של('קוצייבצירתוהךהשאה,שלעמדמההטתבלמאיייככל

אתהעימדרטיש ,) mלכנכית-ספרכמהנלתפיקדי(כתיקףהחת-פסריתייס
כיניריסלהיעהניקככימייםרק,קנייישלעבמהדהכעל,למרגליתהשאה

כמתככייוהיכשיריוהיי"שכיכה.""פילגש"יןגניובשפליםי,פמליסארכיאיס,
מתנשאיסחעילהאפו:קציה)שלשץמכהסאייכיועללרפסים,בערדי(שאל

הנשי,המייכלפיו'שלכיניסט'''

ובורדניבביתאכ\יבר,גדל,רטושפתריהנ:אתהתיבתעתמהיהפלניני
טבעיןאננכיר,יצריהכשריייעכלית"קרייריסטיית" mיחאםא,יבירר mוברש

גםובהוממעדה,השאהבונשאילייגשלזלידיהמונעדהגליהיאליהדכר,היה
אכםד(שהריומידכיתיההתדנרגמאבקייכלaוחאדכקהנעילהכזישעדמה

לרהעהאשהתאשמלפההואהרבנישהידי ,האובייהואינאטי-דחיאנטי-ובסונדי
ר mיףארוגסיבי,כחיסבתמררהאשהלכפירטיששלחיסריהנה, ,מכר)לר mי

ההלכה.מיעהלוהמזה
כחיסמגתהלבכלל,הוביניס mמלחיכלפיאשהכלפי ,רטשולשחיסואכן,

הונהאכישלאינטלקוטלאתיכסקרניתמעררכ , mכפילכרמכאיתלראקמאי,

פןייזרינוג,פריי,דדריירן,שלתצפייתיהסתיצאיחחאהמכירהעשירם,
שאהיאןכללשבדרךהיאייהכלל : mמסמרקיבעהיאלהאובתיבמתכביחאירס,

 ,שנםייקזבץן Sזסי'ר',ונגעלאאףהחיצןר,העלוםאלכיחסהעצמאיתמקבשת

נאי,באל . mביראסיצילויגילהכיתלספקרכאייאוינניבאינזיה:סועוןחחרהאו
האו, 16לושאה",לבגרחאדידןחשנאייאןיבתימםכאמתיאשתי,ונבחינה

שלספהראתלייפילגשר'שוהשאליקסירר,דןארנסטאתלנעןיתשתרגס

האניישלמי,נהיגעתאנתחפרלרגית,ת Uהתענייאנדםהתעניין 18יוב,דונרגרט

הייחדוי,לועילמילסופהניגעתגיסטית,פסיכלריהתענייניתובשאןייתרכלוי,

'יידם",דמ.להאתתכיפוחהכיגלהרטושלשה"שכלתנית"שירתיאתהקירא
תמגרבשיצרר('א-זםח'ז'לוברימריתהחכהמספךיתננסוחיימכמתים"בתרך
דאם mייבצפ'יהמי,שכרילצע\יב"אםדייבתהכחש ,' mרכיל'כשירעליוי

"ירעד'שדהר',שכיךראשר'אתמכביסראסייאי, ,''שרףשכיר 'לנפשרלשחר

יעיד),עודו 'צי'כשיךלא'םד'הבחויבאן" ,'שכליבשירפלניר'שאראתהראם

חיסלואמכרמעדי,ו:קגןריאלייחסהיאלכפיההיחסגםלשאה:אכשרדהיןהיא
 ,פסיייי-אנתרפורלרגתיבtחהחטררשעמימד ''רשיייתשכריספציפי,ראאישי

אחת:נועינהבעתרהנכ,יאררנית

'ךי~ה'י-ההיא ך~~~ז;ה
זקiלה:~ןו~ם

 ~~ב~יכד
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�r:בך� די 
�r:ם;י?/;�כ: י�ס לעו;: ;מ� ךש?/? די -

 ןפואבו ;רהצומבו יולגב ,תיטסינימפ-יטנא הדמע אופא איה שוטר לש ותדמע
 לע שוטרכ בותכל הברהש ,הנרדומה יררושמ ןיב ררושמ דוע ןיא ,ילסקודרפ
 ונויסנב תרכינ וז תילאוד הדמע .תישנה תיפצתה-תדוקנ ךרד תופוכתו ,השאה
 השא לש הרואיתמ םהב גורחל אלש ךא ,השאה לש שפנה ייח תא וירישב חנעפל
 קותר יליל ירבדכ ,"ידמל הלד תינושלה התלוכיו לבגומ ינחורה המלועשיי
 םיריש בותכל וברהש ,תירבעב םיטעמה םיררושמה ןמ אוה שוטר .) 1977 (
 ) 1940 ( 'דכ' רישה ןמל .השא הרוביג יפב םיאשינה ,םייטמרד םיגולונומו םייריל
 'הרענ יריש'ל דעו ,תדגבנ השא לש היפמ גולונומ אוהש ,'עלצ' ץבוקה ןמ
 ןוירפהו קשחה יריש לש תילילאה תוינשוחה תא ולישהש ,הלא םירישב .) 1975 (
 תכימת תא תשפחמה ,תיביספו תיתולת תרבוד יפב םירבד שוטר םש ,םימדקומה
 .וימוחינ תאו רבגה

 רישה אוה ,שוטר לש םימדקומה וירישמ דחאב רבכ ,ינשה קרפב וניארש יפכ
 הז ריש( םינימה ןיב םיינויווש-יתלב םיסחי םילוע ,)-1938 ב םסרפתהש( 'רעי'
 םיראותמ םייטסינימפ-יטנא םיסחיו ,רואינש 'ז לש ותעפשה ןמיסב דמוע ןיידע
 'רעי' רישה יפל ,םינימה ןיב םיסחיה 19 .)רואינש לש 'תומאופו םיריש'ב תחא אל
 יתולתה היפואל ת�דע ,"ןומרה תביי ןאכ הנוכמ השאה :ינימ חתמו םידחפ םייוור
 איה .)םינואה-בר רבגל ול תופצמה ,תובר ינמ תחא איה ירהש( דוחייה-רסחו
 שדקיי( המיז-ףוטש ריטאס לש ויבשב לופיל לולעה ,םינוא-רסחו הפר רוצי
 .)"םירי ;ש-ןב

 לש תיטסיאתנפ הריווא ,רואינש 'ז ירישבכ ,איה הז םדקומ רישב הריוואה
 ילמס ,םיינאגפ םישדקמו םיריטאס ,םילא ובו ד,ע-רעי לש ,יתישארב ע�ט
 ,תוחורהו םידשה תלא ,"תן� $I " לש התטירפב חתופ רישה .תוחורו םידש ,ןוירפ
 םיפלוחה םיריעשה םג ומכ ,אשד ילועבגו לבנה ירתימ( אשדה ילועבג יבג לע
 ןיעכ איה 'רעי' רישה חתפב הנומתה .)תוריעשה תנוכתב םירשקנ ,רעיב
 תוחורה עוגנב ,עבטה קיחב ןגנמה ,היגולותימה ןמ יל;א�ה לבנה לש ותנומת
 תנווכ אלל הילאמ תעבונה ,תינטנופסה תיטנמורה הרישה לש הלמס ,וירתימב
 ·ןווכמ

 יריש תנוכתמב ,יטנמור-ינאגפ ריש ,חטשה ינפ לע תוחפל ,ןכא ונינפל
 ילע המונתב' ורישל ןוגכ ,יריאמה 'א ירישל הקיז רתאל ףא ןתינ .רואינש
 הליל הליל"( יקסבוחינרשט לש םייטסיאתנפה וירישמ ודד!1מ עפשומה 20 ,'קוצ
 יקסבוחינרשט לש ומוגרתמ תרשואמה רעיה-תב רואיתמו ,)"םילילא ליל
2 .ולפגנול לש 'הלוולק'ל  המ-תארשה לביק יריאמה לש ורישש ,ףא רשפא 1
 ילע המונתב' רישב 22 .עבטה קיחב העורשה קנעה-תב לע רילדוב לש ורישמ
 ליבהמה עבטה םע תילילא תוגזמתה לש תיטסיאתנפ הנומת תראותמ 'קוצ
 ,ויתוחירב ,רעיה קריב עבוט ,"ילילאיי אוה ףא שוטר לש וריש .עפושהו
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 דוסיה ןמ וא ייודיו-ינשגרה זוסיה ןמ וב ןיא ךא ,וילילצבו ויתוארמב
 תוינשגר תורוש יכ ,)"תפיו םש תב ישפנ"( יריאמה תרישבש יביסרוקסידה
 ןיאש רשפא ,ךשמהב הארנש יפכ .המר דיב ותרישמ קלסל שוטר גהנ תוינשרפו
 הנומת לש תפעוצמ האלעהל ןויסינ םא יכ י,אמקה עבטה לע תוקפרתה לכ ונינפל
 .תינכדעה תואיצמה ןמ תינרדומ

 וחוסינ ךא ,רואינש חסונ ,תיטנאמור תיזח איה רישה לש ותיזח יכ ,וניאר
 .תיטסילובמיס-רתבהו תיטסילובמיסה ,תינרדומה הרישבכ יטתסניסו לפרועמ
 רישע יתוזחה דצה :ונינפלש תירוטאינימה המארדב םידקפתמ םישוחה לכ
 י,רוקמ ףוריצ( "םושג קרקרי"ו בשעה ,םילעה ,אשדה ,לפואה יעבצב
 ,"ץורח קרקרייי לובכה יארקמה ףוריצה דוסי לע ,שוטר לש ותאצמה-ירפ
 הייחמצ לש יטתסאו םישרמ בוליש םירצויה םיעבצ )בהזה עבצכ שרפתמה
 לע הטירפה ןמ הלוע יטסוקאה דצה .תועמדו םשג לש תופיטב תססורמ ,הרישע
 .בשעה חוחינו תינחירה תרוטקה רוכז I:t ב עייתסמ חירה שוחו ,םילועבגה ירתימ
 'םימאתמ' רילדוב לש עדונה ורישבכ ,הלאב הלא ןאכ םילברעתמ םישוחה
)" Correspondances "(, םיללממ ובש ,רעיכ עבטה תא אוה ףא ראתמה 
 .םוקיה ידומעו םיצעה יעזג םידומעה

 הרענ לש התנומת( ליעל ונראיתש ,תיאמקה תינאגפה הנומתה תא
 ינפמ טלפמ םש תשפחמו ,רעיה-בל לא ןומרהה אלכמ תחרובה ,םינוא-תרסח
 השאה .ןמזה-תב תינרדומ ןושלל לקנב םגרתל ףא ןתינ )תומיזמ-שרוח רבג
 לש והזח :'םומד יבשע הזחיי יבג לע "הוח תעמד" הליזמ ונינפלש המארדב
 רטקמ וא הרגיס ןשעמ( תרוטקב וינפ שבוכה ,הנ�מ תא האור איה ובש ,רבגה
 הל רזוע וניא רבגהו ,)"לפותיחא העישוהיי( תוצע תזבוא השאה .)תרטקמ
 ,השאה לש התרצ לע ןאכ זמרל יושע ,ןוירפה למס :'תרותשע שזקמיי .השואייב
 ןוירפאהו אשדה תדיפר .תינענ הניא ךא ,רבגה תצע תא תשקבמ איה הניגבש
 ה.עז ושוריפ "ריעשיי( םיריעשה-ןבו ,השאהו רבגה לש םתבהא עצמ לע םיזמרמ
 לכש ןכתיי .םירשב תוואת לע המוזמכ זמלמ )םשג רטמ ,בשע לועבג ,ריטאס
 הפק-תיבב ןשעמ רבגל הרופאטמ אלא וניא 'רעי'ב ראותמה יטסיאתנפה הארמה
 ןאכ םעמועמ ימוימויה ישיאה דוסיה ךא ,ותרזעל תעוושמה ,תעמוד השא לומ
 י,שיא-לע גוסמ סותאפ תבוטל לרטונמ שגרהו ,םיפיעצ העבשב רתסומו
 . יטסיציטתסא

1 ( 'רכ' הבהאה רישב ןידה אוה  רחאל 'הרוחש הפוח' ץבוקב ספדנש ,) 940
 יךכמ ילכ( 'רכ' הלמה לש תועמשמה-ודב שומיש שוטר השע ובשו :רעי' רישה
 אוה( םיאדודה-ירפמ המעטש ,תבזענ השא ראתמ רישה .)אשדה תדיפרו עצמה
 בוהא אוה "דוזיי( הדוז ךא ,)םינומזקה תנומא יפל ןוירפל עייסמה ירפה
 העריא השיטנהש ןכתיי( תודידבו ינוע ייחל החנז )הבהאה ירפ "םיאדוד"ו
 םירישה רוזחמבכו 'רעי' רישבכ ,ןאכ .)המחרב לישבה םתבהא ירפש רחאל
 םיביטומו ןוירפ ילמס תצבושמה ,המודק הנומת לוכיבכ תראותמ :םידוד'
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חובינהךאפהוח, K'הר mהכאפיפיוקמאיחכ/םובינה "I1,קlKבלאל'יים

שלאיהפשידו,של ' mהחור"פoרםלצביב1כאהזסלובשעשייהזי ';<'די':ווב'
יחיסר1ניצא.חיסר"ישעיקאנה,בגיהזלד,'גחשהיר:היכחבבעחער"חי,

 mיחיידוביח ,סושואצלIככקיבל , IIה' ,זהקצרובשירהגרובזחהאהש, mדוב
ביחנחהיוזעביניה,זסובבעזבהיברציניחיי.בכנרחלי;ר'ה mיששכלית,ב!תסKי

1IIKירםחיהאחשחגהל ,הפרזואכלחוכופצירהבכר, הרm 'אהיבה1כאאתזס
אליה.

מציאותבניפיםייפעום :יjןפאית' 1:'החזיתעבלי ,וסזסרששיריה nההג

(נפדסשינשימייבר/םבשיךהעייןפןקוה rחאחקלבלעשייה ,זרובךניIכ'

הובירזניחrt.ררקרנ·חההחבהגיחאחאקוסיזנרתיחהפצדההמצובדי ,) 1938 נ:-
ימבקשה, mרםר;זולשישבםיצריךצהעיהרלהאובחירם.כיא ,שנזוחפרז(

הקדםזהעיםלמשוגייאחהחשיהק)זסKחאבהילהציחללבבהם1ניליחלסיל
זה,שיך .ה~ךח)עבנלבהגילוהיכה 1זסובאח mעשיייעלרככדכילסחי,י

םכשירימברסס, ,) 1988 (זיר ,.לשכrויטח ''' t71יהנפ"שביר nnUש
 :ברייםי Mיכמנםילסימצרר.םשלאובססיביוח mחזךעלרבים,'הנפםריים

סינם(זtה .Pנ ' 'Iרא I;Iא I"ל\ז(

1 """ I 1'חראיניא\I זסןןן,;םש
~. qזI;I ' םit םס;ך!וכמ~םם

 .ת w.s ~ה; y! p~,וכ~שן

היאלפסרימ,נערדשלאבמ/ם-:נפnיף ,אר\nכילבעלךברלרסישה Oכשי

.ינI>ישרי"הפיוחי:שללה Kלדימיםחחביריםבבם'כםירגaצר"פליםהשחשמ

כיח,יאיןהרפ.םכלויישכחייריגש.ביםיםחהכלובובאוביצם.יזב'לאךאכחי
כחיישגםמעדיי.םבוח .l'לארהובשיךךלשאההלהפיחייבתיבמZנ .'!;ן' J;;ילבא

חי'!לנייסבהקשרםיששירןתtר ,א.לילייסס' fUכפןטרשוהזסתשובהיומיםר,

עשחירחילאעבללאחפילהנשואנKיי"'Iנססnי:הילהלבנזערימ ,/םכרח

חזהרעלהבמסרסמההפנם,ה'זרoגם •• ...בנתהלשפיםךלבל Kשיחנן
'II בO על'"תיםהמובססימהלא,פיףתן;ונכבתינזעראיבימלםי,שלםיבית

ה""היגפםרי:שכנערלשיכבעמובדהשעבהשלכבסקסIככKנכרגייח,חזmו
היישקסה.ךחאו mובכןאני .שקהםאיחךצריךאני ].·.נקזסהםשסpה,שקםר,

'גםה". Pש

 Pהחששויךיככלל,רסשרשיריתנלהבחשיהכבחליינה Kשגא.בךחיהנו
הלקזספייייהובקיריחהמניעימאחרקיח Mלההיימקללאבפםר.לשייהפריין

לדמרגחהג"םחאהעמלהזן "ככיצירrויםיכ ,רשדםשלחיניהאנםי"שיייי
הואיךפההמגמ(לפעמיה Oיררמנכבשחאדהמ U/לדרשה .Kראתיזגרדיהכיבש
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 . 86 'מע ה"צרת ביבא-לת ,רהרב ינבא 7

 . 147 'מע ,םש 8

 האר , 1931-1930 םינשב תפרצב ריעצה ומרתלא בתכש ,סיראפ יריש תרבחמב בתכנש ,הז ריש 9
 • 320 'מע ,) 1989 ( ורבינה רזרח רר II ירפסל חפסנב הנרשארל ררא

 רבש ז:רחב םיבכרכ' לש 'ב קרפ תא חתרפה רישה ארה :ריאה לרדג ורררריח זא' ערדיה רישב רמכ 10
 קר אל ךא :'םימשייל "םימ" ויב יטנרפ ורימד לשנ ."םיקררי םימש לרשחנ" ריעה ינפ לע ירטנ דמרע
 .םהילעמש םימשל םיקוריה םיה ימ לש םהיתונוכת תא ומרתלא קינעה ,ולשנ

1 1  הוושהו ,תכתמב עוקר םלועה לש רמוקמה ויופיצ יכ םינומדקה תנומאב הרוקמ "עיקר" הלמה 
 העיקש תכתמב הפוצמו / תוודבא י,ריע ,ךיעיקר תוגספו" :'החוורל םירעש' רישה ךותמ ףוריצל
 .בהזה תכתמ לש רכונמו רקה הרואב ףלחומ העיקשה לש יעבטה בוהזה רואה ובש ףוריצ :'תא

 עיקרה יהולאש איה הנווכה םאה :םירתוס ףא ,םיבר םישוריפל וותנ ךויא ינמיס רסחה ריבחתה 12
 לע ךרוד לאהש ,הנווכה ילוא וא ,)ואיקב ססובתמה רוכישה לש הכודקנים( עיבגה לדש לע ךרוד
 חתופ יטפירקה ריבחתה .םימש יהבוגל הלעתהש רוכישה לש ותפוג תא םש ךעממו ,עיקר יתומב
 זא"( 'םירצמ תוכמ יריש'ב "םסוק"ה ךשוחה לע הרימאה ומכ ,תונווגמו תובר תורעשהל חתפ
 הטמב הכמ אוה םאה :"םימוטה טבשב ךיו וצברמ םק / םימודמוד לצ ילב . וומא ,חג ךשוח
 ,םירוויעה רוביצ לע ולקמב הכמ אוה אמש וא ,היבשוי לעו ץראה לע וורוויע ליפמו םירוויעה
 .) 1 ריקה לעש תבותכה תא ומזב ארק אלו ,תותואל רע היה אלש

 עיקרה בצינ" ףוריצנ( "בצינ" הלמל "לפונ" הלמה ףוריצ .)ד הכ 'מנ( "םיניע יולגו לפניי הוושה 13
 .וורומיסקוא ויעכ רצוי )"לפונו יולג

 נלה ירדחמ רדח אוה רדחה :המודקה "תויצנדנופסרוק"ה תטיש תטלש 'ץוחב םיבבוכ' ירישב םג 14
 ורדה ;םלועל לעמ שורפה עיקרלו תינה שארל ,םאדה שארל ליבקמ גגה ;תיבה ירדחמ רדחו
 לשו ריעל וץחמ תערתשמה ,הלודגה ורדה לש התליבקמ איה וולחהו וחלושה ויבש תמצמוצמה
 .חצנה ויבל הזה םלועה ויב תערתשמה ,םייחה-דרד

15 1 'מע ,םיבתבמ  16 • 

 . 235 'מע ,םש 16
 . 1964 בינא-לת ,םראה ל II הסמ 17
 . 278 'מע ,םיבתבמ 18
 "לפותסיפמ-לפוא" זורחה וליפאו ,ולש ותודע יפל ,וירוענב שוטר לע ועיפשה רואינש 'ויש 19

 .רואינש ירישב חוור ,)שוטר לש ורישב "לפותיחא-לפוא" זורחל הוושה(
 . 149 'מע ,ב"צרת בינא-לת ,םירישה רפס 20
 / םיידיה בחר רכה דע / דרעי הצק דע ידיצ יפח / הרשואמה רעיה תב" :ץ"רת וילרב ,הלוולק 21

 הנבלמ טוש / םיחישה ויב טבש ישלת / םייתלצעב גהנתי םא / הנק אובל ץופחי אל םאו
 ."םיקמעה

 לש הבקנה תרוצ( 'הליפנה' םשב ומרתלא ידי-לע םגרות רעיב העורשה םיקנעה-תב לע רישה 22
 הז םגרותמ ריש לש דיה-נתכ . 185 'מע ,ט"לשת ביבא-לת ,ב ,ומרתלא תורבחמ האר .)"ליפנ"
 .יקסנולש 'א לש ונובזענ אצמנ

 . 182 'מע ,םיבתכמ 23
 ,םש ;"יילושכמ לע םילושכמ ופיסוי אלו חוכה תא םילאה יב ונתי קר םאיי :הוושהו( 185 'מע ,םש 24

 .) 225 'מע
 . 243 'מע ,םש 25
 נ"כ ,)הכר( הל 'ליג ,תישימח הנש ,םיבותב :ם !I ך :רפוש תעב' ומרתלא לש םדקומה וריש האר 26

 • 32 'מע ,ט"לשת ביבא-לת ,ב ורכ ,ומרתלא תורבחמ םג האר .) 1931 טסוגואב 6 ( א"צרת באב
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 ינימש קרפ
 ןתנל ןתנ ןיבש ןתנוי

 שוטר 'י לש "תיכתלכש"ה ותריש

fכ: ם;ע w ;כ: ל,כtב;פ W כ: / �נד w ;דר��כ: ל,כ W בד� / 
 .;כל;עד ךלז::ך דכז� / ת;"כ;!י(;! ר�וt� דס

 ) 43 'מע ,'שממ ידיש'(

 םתרוצכו םתרוצכ- םימזירופ�כ שוטר לש ושומיש .א

 תסרוסמה
 לש םייטסיציטתסאה ויריש לש םתדלוה יכ ,וניאר ישיכחהו יעיברה םיקרפב
 ינוצר-יתלבהו ינטנופסה "ןוגינ"ב ,)םהילע דיעה םרבחכ ףאש יפכ( שוטר
 וזכ ,קרב דע תשטולכ ת�זחב ולא םיריש לש םפוס .העדותה יכבנכ הלועה ,טעככ
 החוכב ןיאש ךא ד,פקוכו קדקודכ ד�ניע רחאל אלא רצוויהל הלוכי הניאש

 לש םפוס ,תאז תכועל .הירוחאכ ואלכנש שעגהו רעסה תא לילכ ריתסהל

 תוצלחככ תטשפוכ ,תיגול-ודיספו "הכורפיי הריכאב- םירחואכה הירישה
 ןיבל ילנויצוכ�ה שעגה ןיבש קבאכה תותוא םירנינ הב םג ךא ,לקשכהו זורחה

 "תויטבש"ה תויטסיביטיכירפה ויתוריכא תא .תינתלכשה תיתונמאה היישעה
 ארוק לכל תורנ�כה ,תוקודהו תוללכושכ תוינבת ךותל ריעצה שוטר אופא ךסכ
 ,רוכאכ ,איה תיפוסה האצותה .ברעכה תוברת לש תירישה תרוסכה ןמ הריש
 והנשן,ז תא איצוכ דחאה ןיאשו ,וגזכתה אלש םידגונכ םיבטק ןיב הזע תושגנתה
 .לילכ ומשור תא לטבכ וא

 ותריש אקוודש הארנ ךא ,סקודרפכ עכשיהל םייושע ןלהל ןעטאש םירבדה
 ,ילנויצוכ�ה בטוקל רתוי הבורק רגובכה שוטר לש ,תיגול-וככה ,"תינתלכש"ה
 לש ילבויצרה בטוקל רשאכ ,"תיטמוטוא"ה הביתכח לשו שעגהו רעסה לש

 תא תופוכת ואצכ שגרבש םיניינע ,המצעל תעד�מהו היוהשה היישעהו ןונכתה
 ,ינויעו יניינע חוסינב ד,ועו 'שממ יריש' ,'ןובשח יריש' ,'עלצ' ירישב םנקרופ
 וחוכב ןיא םג ךא ,הז חוסינ הדיליהש שפנה-תרעס תא לקנב ריגסמ ונניאש

 םיברכה ,םיית�גה-םייניטטידמ םיריש ונינפל .הכושיר תא תוחכל
 ... תרכוא תאז( תיגול-וככ הבישח לע לוכיבכ תודיעכה ,ךויאו רושיק-תולן,זב
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.. אלה .. לבא . . .. יכ דע  .. ןפ . .. ול . .. קרו . .. תלוז .  ,רבד לש ותנ,זאל ,םלואו .)'ובו .
 ,הרוכת יטפשכבו םילפט םיטפשכב הברכה ,יטקט;פיהה יריבחתה הנבנ,זה
 ריבחתהש םשכ שככ ,העורפו תיכיטס הבישחל חירבו גרוס תופוכת שכיש
 אל םהב שכיש ,םייטסיביטיכירפה "םיינענכ"ה םירישה תא ןייפ�ש ,יטקטאך(];!ה
 I .תיתטישו הרודס תיגול הבישחל העטכ תוזח תחא

 ) anticlimax ( סותאנה לא תכדקוכה הרישה לש סותאפהו רדהה ןכ רבעכב
 םיבותכה- 'שככ יריש'ו 'ןובשח יריש' ,'עלצ' יריש( הלשנה הרישה לש
 ןושלכ םג שוטר רבע ,)"תפפור"ו "הכורפיי היציזופכוקבו ישפוח לקשכב
 דעצ תטיקנ םושכ ךכב היה .ל"זח יכגתפב תצבושכ ,תיכויכוי ןושלל תיארקכ
 ןכ ריעצה שוטר לש תיבקעה ותורזנתהש םושכ- עיתפכ :דחאכ ינויגהו עיתפכ
 יגולואידיא דעצכ התעשב השרפתנ םייארקכ-רתב ןושל ידבורב שוכישה
 םעה לש וחור-ריצי איהש ןושללו ,"ינענכ" תועד-הגוהל הכ ירהש( יתכגכ
 ןכ רבעכבש םושכ ,שקבתכו ינויגה דעצ ףא ונינפל ,ליבקכב .)ןהלוגב ידוהיה
 םילנ,ז שוטרל ושרדנ ,הטושפהו תיכויכויה תואיצכה לא יטטסקאה בגשה
 ןבוכ ךא ,ילסקודארפ ןפואב .ארקכב ללכ םייוצכ םניאש ,םיטעכ אל םיגשוכו
 וקפיס ,תוננגוסכהו תושבוגכה ,ל"זח תורכיכ אקווד ד,בעידב תעדה לע לבקתכו
 וירישל ול שרדנש ,יעבטה םלגה רכוח תא ןשדחהו ירוקכה ררושכל
 "ידילי"ה יווהב ,תיכויכויהו תילאוטקאה תואיצכב םיקסועה( "םייראלוקנרר."ה
 .)רדהה ןכו סותאפה ןכ םיקחרתכהו ,טושפה

 שוטר לש הגיסנ םושכ ד,חאכ עיתפכהו יעבטה ,הזה דעצב היה םאה
 רז ןיינע וב התארו יתולג רבד לכ התניגש ,תצרחנהו תיעכשכ-דחה וייח-תרותכ
 וריש ךותכ שוטר לש תועודיה ויתורוש תא הלענו רוזחנ םא ןירכנו
 יפלכ ולש תורזה תשוחת תא תואטבכה ,"ךשוחב י�לוהה' רחואכה-םדקוכה
 םבל תורפע / רזו ירכנ םנל בהזויי( תולג תונש םייפלאב הכואה לש חורה יניינק
 היינפה ןכא הארית ,)] 169-167 תורושנ "ןאככ אלש םבל תככח / םיקחרככ
 השרפל רשפא ,םלוא .תואיצכה יכרוצ םע ההוכת תורשפתה םושכ ל"זח ןושלל
 רואל תאזו ,תכיוחכ ןיע-תצירקו תככוחכ הלובחת הב תוארלו ,תרחא םג
 וכפהש ,וללה תורכיכב שוטר השעש ,יניצה וליפא םית�ל ,ינוריאה שוכישה
 תיכויכוי הריכאל םייכואלה חורה יסכנ לשו תורודה תככח לש לכסכ ודי תחת
 .הליהו ר::וז לכ תרסח ,תילאיווירטו

 הבש ךרדה רבדב ל"זח תארוה תא אלולטאו אכוחל שוטר השע ,לשכל ,ךכ
 רבגתכ ורציש םדא האור םאיי( ורצי תא שובכל חילצכ ונניאש ,םדא גהניש יואר
 השעיו ,םירוחש ףטעתיו םירוחש שבליו ,ותוא ןיריככ ןיאש םוקכל ךלי ,וילע
 ורישב .)א"ע זט הגיגח ,"איסהרפב םימש-םש ללחי לאו- ץפח ובלש הכ
 וזכ תילכתב הנוש םייח ךרד לע תוכז דכילו ,תוככסוכב שוטר רפכ ,'תוליכר'

 :הילע וצילכה ל"זחש
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I$ םן W ��ויד!( ר��י:ננ;ן ;ר 
 ןה W ,ע� המ
 םי��ל ש�ל�

 םי ��ל ףכi,ע�ר
 ;ת;א םיריכ;:כו W ם;ק�ל ךל�ר

 ה W ,ע�ר
 ·ץ .P ס ;נו w המ

 ול ןיא :ויפ לע ל"זח רמאמ תא שוטר ךפה ,תשקיעו תינחצנ "אקוודיי תדמע ךותמ
 ןמיסכ אל ,םירוחשב ףטעתהל חרוכ וא ךרוצ לכ ,ותוואת רחא ךשמנה ,םדאל
 ,רציה ןוחצנ לע חומשל וילע .םיזיעלמה ינפמ רותסמל ךרדכ אלו תולבאל
 ףא ,)םינותחת םידגב :התוחפה תימוימויה תועמשמב םג( םינבל שובלל
 תושעל וילע .תושדחתהו החמש תריוואל ןמיסכ ,םייגיגח ןבל ידגבב ףטעתהל
 .אבחיהבו רתסהב אלו ,יולגב וישעמ תא

 תינתנהנ ,החונינ םייח-תרות לע אופא דיעמ הזה יתיצמתהו רצקה רישה ףוס
 םוקמל םג ,םוקמ לכל תכלל םדא יאשר :ערלו בוטל רב.עמש ,תילרומ-�ו

 ונוחטב תא רבודה באוש ןי�מ .ץפח ובלש המ לכ םש תושעלו ,ותוא םיריכמש
 הרות עיגמ ןאכ ןונריגסת אל הריהבה ותוסכש ,אוה עדוי ןי�מ ןוירבד תקדצב
 רתתסיש ןיב :ולש "הטנאופ"ה תא רישל הקינעמה- 'תוליכר'- תרתוכה לש
 הנהיי תוחפל .ליכר תוירבה וילע וכלי ,יולגב וישעמ תא השעיש ןיבו ףאונה
 תונויסנב רסייתי אלו ,רציה וצ רחא ןסרה-תרסח הכילהה ןמ םיעבונה ,וישעממ
 .תלוזה ןיעמ םריתסהל אווש

 לע רגית אופא וארק שוטר לש תוינוריאה תויטאמרגיפ 5! ה ויתורימא
 םלועה-תפקשהל ףילחתכ .םסיסבבש םלועה-תפקשה לעו םימודקה תורוקמה
- תילרומ-�ו תיטסינודה םייח-תרות הלא תורימא ודימעה ,ל"זח לש תינרסומה
 תורוקמה ןמ םירחבנ םיקוספב ררושמה השעש שומישב .תידוהי אלו "תינענכיי
 תינונגסה ותמר תא ןכו ,ןהיעמשמ תאו םילמה תא קר אל סריס אוה ,םימודקה
 .רוקמה טסקט לש וסיסבבש תינויערה המגמה תא םג תופוכת אלא ,רוקמה לש
 תורפסמ דחוימבו ,ארקמה ןמ )א( :םיירקיע תורוקמ השולשמ וחקלנ וימתכנ;ן
 ,ל"זח תורפסמ )ב( ;"הובגה יוקיחה סודומיי לש תוממורהו בגשה תגספ ,המכחה
 לש םיתוחפ םיאשונב ותעיגנש ,"ךומנה יוקיחה סודומיי תא םיאטבמה תורוקממ
 תאו "ינוריאה יוקיחה סודומיי תא אטבמה ,יממעה םימגתפה רצואמ )ג( ;םוימוי
 רתאמ ,רודל רודמ הפ-לעב הלגלגתנש ,הטושפהו תישרושה םייחה תמכח
 וירישב שוטר תא ושמישש ,הלא תויממע תורמימ יכ ,ןייצל יואר .רתאל
 2 .ודועמ עדי אל לוכיבכ שוטרש ,שידיי ןושלב תחא אל ןרוקמ ,"םיירלוקאנרר,"ה

 שוטר בתכ ,לשמל ,ךכ .ריבכמל שוטר תרישב שי ,תויארקמ-ודיוספ תורמימ
 "שמשה תחת לכמ המהבה תא ינא חבשויי :תלהק יקוספ סוריס ךותמ ,וירישב
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 ל"זח תורמימ םג .)'חוכ' רישב( "תובונשח ושקיב המהויי וא )'המיפ' רישב(
 "לתוכל םיינזוא" ל"זח תרמימ סוריס ךותמ :ריבכמל וירישב שי תוסרוסמ
 ורישב שוטר כתכ ד,וס רבדל םיברואה ,םיתתוצמה ינפמ הריהזמה ,)בל ר"קיו(
 "תר f בייחיי םימכח ןושלמ ףוריצה תאלכה ךותמו :"ריקל ןיא םיינזואיי :'קנח'
 שוטר בתכ ,)ח ד,י 'שי( "תרוכה וילע הלעיי יארקמה ףוריצהו )א ,א תותירכ(
 וא יזעול םרוקמש ,םימגתפו תורמימ םג ."תר f הלע םגויי :'הניחת' וריש חתפב
 שומימ לע ולוכ ססובמ ,לשמל ,'דמחומ' רישה :כורל וירישב םיעורז ,יממע
 'לענ' רישהו ,"דמחומ לא רהה אובי רהה לא אב אל דמחומ םא" עודיה םגתפה
 םימכח הרשע ,ראבה ךות לא הטוש ליטהש ןבאיי יממעה םגתפה לע ולוכ ססוכמ
 יטנאמס יוביע שוטר לש הלשנה ותרישל תוקינעמ הלא תורמימ ."הושמי אל
 סרוסמה ןביט לשב ,השעמל ,םלוא .תינתלכש-ומכו תינדמל ,"תדבוכמיי ת�זחו
 לכב רפוכה ,ימוניטנאה וקה תא ךישמהל וז הרישל תורשפאמ ןה י,נוריאהו
 .התישארמ התוא ןייפ I:t ש ,תומכסומהו םיקוחה

 לש ןצופינ לע יונבה ריש ,'עלצ' ץבוקה ןמ 'ףרש' רישכ ,לשמל ,ןנוכתנ
 יביטאיצוסא רדסב ,וז רחא וזב ,ל"זח ןושלמו ארקמה ןושלמ תורמימ
 'חת( "שונא ככל חמשי ןייויי עודיה קוספה ץופינב רישה תליחת .בייחמ-יתלכ
 לע רגית ארוק רישכ רכודה .)ז,אל 'שמ( "ושיר חכשיו התשייי ןכו )וט ד,ק
 בכל חמשי אל רשא / הזה ןייכ" עדי אל ןיידע יכ ומצע לע דיעמו ,הלא םיקוספ
 יטקדיד-ומכ ןונגסב ,ךשמהכ ."שפנה רמל / ושיר הpז� אל םג / שונא
 תואופק ןושל-תועבטמ לש ןתכתה בגא ןייה לש "ונידיי חסובמ י,לאמרופ-ומכו
 :תיטרקניסוידיאו תישיא ןושלל ןתכיפהו

 א;ב� ףpז�� ףpז��
 ם��ן

 ףpז� ףpז� קח
 ;ש�גל ררוQזל םן $t תא�ו;:

� 1J9 ט 
 ט�ח 9 נ: ת�

- םיז�ד� ל� ת�pז ה� 9 �

 רשקנ )אי ,ה 'שי( "םקילדי ןיי ףשנב ירחאמיי םיעשרה לע איכנה ירבד
 ,חי 'רכ( "?עשר םע קידצ הפסת ףאהיי םהרבא לש חוקימה ירבדב תיב'טאיצוסא
 קוספ .)תורכשו ןיי םע תרשקנ ןה ,םודס שיאו םהרכא יחא ,טול לש ותומדו( ,)גכ
 דוסי לע( "עשפ לע אטח ףיסוהל" בינה םע תילולימה הניחבה ןמ רשקנ ףא הז
 "ישוטר"ה ףוריצה דלונ הזה יביטאיצוסאה לילבה ךותמ .)זל ד,ל בויאכ רמאנה
 דוגינב ,תיללכה ותארוהש ,"םידודנ לע ת�ש ה� 9 ייי יתדיחהו יארקמ-ודיוספה
 תוליל לע תדמלמו( ידמל הרורב ,וכותב הלמו הלמ לכ לש תקיודמה התארוהל
 יארקמ-ודיוספ ףוריצ .)םיתשנ;זו ןיי רחא טוהלה יד,ןכישה לע בcירבועה ,םידודב ה
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 ,)חי ,טכ 'בד( "האמצה תא הנרה תופ?! ןעמל" השקומה קוספה לע ךמסנ ףא הז
 וצרא היהת ןפ ,ובל תורירשב םד lt גהני לבל השמ לש הרהזא ירבדב לולכה
 ,"'וחשיי הלמב- הכופיהב םג תרשקנ "ףשנ" הלמה ."הרומעו םודס תכפהמכיי
.. נ דימתמ זאיי( 'דימתמה'ב קילאיב לש ויתורוש ולגלגתנ ךכו - ףשנב רחאמ ] .
.. נ / ךיניע הניארת .. ןבלל תלכת ןיביי / וריכי םרטב רחשב ,רחשב ] . . " 3 ( 
.. נ ףשנב ףשנניי( שוטר לש ריתול�ב  אצוי םדא .)"ושפנל ריישל םדא ת .II צב ] .
 אוה "ושפנל ריישל" ךא ,תמדקומ-'כrש תעשב ,הרות דומלתל וא ,ףרטל רייש',
 שומיש אוה ףא השועה ,ג"בשר '(ש ופוריצל הוושהו( "ףשנב ףשנביי אצוי
 רכמתמה רוכישה .)"יפשנן ירחע. לכב ,יתרח W " :ןושל-לע-לפונ-ןושלב
 ףשנ קוח"( ופויב ם i ' ידמ םהילא יוזוחו ,ולש עובקה "רא�"ל וא הפקה-תיבל
 טחסנש ןייה תא( טוחסה תא םות דע ונרק לא קירמה ,טוחס םדא ךפוה ,)"ףשנ
 לש ופוסב .)"םיבר םימי דמע הכשחב"ו ןייה-ףתרמב ססת רשאו ,םיבנעמ
 םייושעש םירבד לש םשוחינל אל ךא ,שוחינל קירה עיבגה שמשמ ,רישה
 ושחרתה אלש וא ושבתשנש םירבדל םא יכ ,יופצכו לבוקפכ ד,יתעב שחרתהו
 םדאה לש חדוקה ןורכיזה יכבנפ םילועהו ,תורכ W ה תפחמ הארנכ ,רבעב
 לכ תאו הריפאה לש היעפשפ לכ תא ןאכ הנפנ אל ,העיריה רצוקפ קר .יותשה
 ןהש ,הלא תורצק תורושב שוטר תא ושפישש ד,ודיחה תולובחתו ןושלה יקחשמ
 .הבורמה תא קיזחפה טעפ

 םתרוצכ ,םיפגתפבו םיקוספב שופישב tour de force אוה ףא- 'חוכ' רישה
 לוכיו םישק תונויסינב דמעש ,םדא לש ויודיווב חתופ- תסרוספה םתרוצבו
 / רוביגכ יתדפע / םיארופהו / תולודגה תוספה לכב / יתדפע םג הז הנהויי :םהל
 ךאלפ םע הרשש ,בקעיל דוגינב ."הודחו חכ ספא / דע יתדפע / רוא דע יתדפע
 םישנאו םיהלא םע / הווארל םלש ינא ושכעיי :ופצע לע רבודה דיעפ ,ול לוכיו 'ה
 םילאה לא רבודה הנופ ,וז הדוקנב ."דואפ הכרא / הכורא הלעמה יבל םעו /
 / םילודגה / םיל�ה /- חוכהו / םולשה םכילע /- םולשיי :תינוריא הריפאב
 / הפהו / םקע / םל� לכ תא / םלועה תא / םדאה תא ושע / םילוכי לכו לכה
 יתאצפ הז האריי( תלהק רפסב רפאנה לע ןה יונב הז ריש ."תונונש ח ושקיב
 ןהו )טכ ,ז םש ;"םיבר תונובשז:r ושקיב הפהו ,רשי םדאה תא םיהלאה השע רשא
 ,היה רשי- 'רשי םדאה יזא םיהלאה השע רשאיי'( הבר תישארבב שרדפה לע
- 'ונפמ דחאכ היה םדאה ןה' :ביתכו 'רשי םדאה תא םיהלאה השע רשא' :רפאנש
 ,"'םיבר תונובשז:r ושקב הפהו'- םיינש ושענש ןוויכו ,תרשה יכאלפפ דחאר:
 םדאה תא םיהלאה השע רשאיי תלהיי תרמיפ סוריס ךותפ .)'ז השרפ ףוס ר"הק
.. נ נוילאהיי ןאכ רמאנ ,"רשי .. נ םדא'ז תא ושע ] . .  הרושה םוקפב ;"גrוקע ] 
.. נ םכילע םולש" תבש-ליל תורימזמ העודיה .  ןאר: רמ t זנ ,"םולשה יכאלמ ] 
.. נ םולשה םכילעיי  ארבנ אל ,שוטר לש וריש יפל ,םד)\ה ."םילודגה םילאה ] .
 ארא ,)ז ,א 'חי( "הרשי לגר םהילגרו" םהב רמאנש ,תרשה יכאלמ לש םמלצר:
 קוספבש ,הפר ת"יבב ,"תונובשז:r"ה םוקמב .ולוכ םלועה ומכ ,םוקע ארבנ

155 



 לע שוטר לש ורישב רבודפ ,)"תוכיזכיי וא "תולובחתיי תארוהב( יארקכה
 םלועה לש הכוקעה םתרוצ :התוחפהו "הכוכנ"ה תועכשכב ,"תונונשח לוסיח"
 םנוצר ירפ ,ידכל םייטנטופכיא םילא לש םתכקנ ,הארנה לככ ,איה םדאה לשו
 חורב( םל,עופ ריחכ תא םלשכ בולעהו וכסכה םדאהו ,הז םע הז "וובשח רוגסל"
 יפלכ אלא ,םיכש יפלכ תינפוכ הניא החטהה ,שוטר לש "תינענכ"ה ותרות
 .)םיבר וושל ,םילאה

 "יטקריר"ה לשמה לא םתכ�ה ןמ .כ
 לשכהו םתכי.זה .לשכה לא םג שוטר הנפ שבוגכהו רצקה םתכי.זה לא ותיינפ דצב
 .תקהבוכ תיטקדיד הכגכ ילעב ,םיללכושכ םייסאלקואנ עבכ-ילכ םהינש
 הפחכה ,וזואל םיענ רופיס לש ועויסב וא ,עלוקו רצק םזירופtז לש ותועצכאב
 םיכרעל ףיטהלו רסוכ דכלל וונשה לשגזכה דיב הלוע ,לשכנה לע ינכז ןפואב
 דוע .יתרבחה "ם�ר;קד"הו רסוכה יללכ לכ לע םינועה ,"םיליעוכ"ו "םייבויחיי
 לאיחי ,ויבא ."אבא תיב"כ בטיה םריכה אוה ,םילשכ םוגרתל שוטר הנפ םרטב
 תויביסאפה לע אלו ,ירכו הרובג יכרע לע ריעצה רודה תא ךנחל שקיב ,וירפליה
 'א תריש לש היכרעל רפוש שכיש אוה ,וכ ותושעב .שרדמה-תיב ינדמל לש
 המגרתש- תירבעה םידליה תריש לש הינצינ- וודרוג ל"ש תרישו יקצישוביל
 תוכיאתמה תוריציל ,"םיריעצ"ה םירפוסה ,וידהוא לשו לצרה לש םהיכרע תא
 ורביד ובש ,הלוגב םינושארה םיתבהמ היה גיילש לש ותיב( ךרה ליגה ינבל
 4 .)אקווד "תידרפסיי הייגהבו ,תירבע

 להנכו גוגדפה ,ךרועה ,ך"נתה ושרפ ,לשגזכה ,ררושכ ה( גיילשל דוגינב
 ךשכנ אל ,)ררושמה יבא ,וירפליה לאיחי קסעוה ובש ,יאשרווה רפסה-תיב
 תיבייל דגנ-תבוגתכ ,ךפיהל .ינרסומה יטקדידה ויפוא םוש לע לשמה לא שוטר
 ינפמכ ךוניחה תכרעמ לש םיינרכשה היכרעכו הקיטקדידמ קחרתה אוה ,"אבא
 םזיש םיינויערה םיגוחב תעל תעכ עיקשה יגוגדפה ונורשכ תא 5 .שאה
 ךא ,"ירכאקהיי ןורטאית לש "יטמרדה רפסה תיב"ב ולש הרצקה הריירקבו
 םהבש םימיב אל ףא ,תדסוממה ךוניחה תכרעמב הרשמל ויניע אשנ אל םלועכ
 ,דדוחמהו וונשה ויפוא םוש לע רקיעב שוטר ךשמנ לשמה לא .רוסחמ עדי
 םיריש לש םרוביחל תשרדנה וזכ התוחפ אל תויזואוטריו רבחמה ןכ עבותה
 ."םייטונפיה"

 םילשכ לש םמוגרתכ לידבהל ,םיירוקמ םילשכ רוביחב ,וכ לע רתי
 םיישיא םירסמ לולכל ,ארבתסמ אכפיא לעבכ ,שוטר היה לוכי 6 ,"םייסאלקיי
 ותכגכ םע דחא הנקב םילוע םניאש ,םביטב םיינרטנקו םיילרומ-tז ,םיינרדוכו
 םילשמה ד.וגינ תילכת וז המגמל םידגונכ וליפאו ,לשכה רנא'ז לש תירוקמה
 'שממ יריש' ןיב םילולכהו ,)"םה ילשמיי( 'ןובשח יריש' ןיב םילולכה ,םימודמה
 םניאו ,רנא'זה לש יוליג םושל ללכ םימוד םניא ,)"רסנ ילשמ"ו "רפא ילשמיי(
 תולילצמו חדבכה דודיח לש תופירחה ןמ םהב ןיא :ולש הרדגה םושל םימיאתכ
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 .ףורצה ןויגיהה לש דחה וכותיחכו הנבנ,זה תוכלשכ םהב ןיא ,ריהבה ןכותה
 ,יסאלקה לשכה לש הלאה "תוכלשוכ"ה תונוכתה לכ לע רגית ארוק שוטר
 שוטר לש "וילשכיי ,השעכל .הלא תונוכתב יטרווניא שוכיש בגא ןתוא ךיחגכו
 אל .רנא'זה םע םיהוזכ םניאש םיכרעה לכ תא םיכלגכה ,םיל W כ;ו-ודיוספ םה
 תרתוכה ןיבש רשקב הצכתכה ,לשכנל לשכה ןיבש רשקה קר םהב רתונ ,םעפ
 הבהאה תא ראתכה ריש ,'רפא ילשכ' ךותכ ,'ןטרס' רישב ןוגכ ,רישה ןכותל
 ,ןטרסל הכוד וזכ הבהא ."לשכיי ןיעכ לש ועויסב העירפכהו תרתויכה
 הדיעצכה ,אפרכה-תכושח הלחכלו ,תינרוחא ךלוהה םייחה-לעבל :עכשכ-יתרת
 :"טלפכ ןיאל" םדאה תא

f �עג� ה!י 

W �ויך� ה�ילקז ם�ש םן�ך ;ל ןי -
 רנ� לך;ג ןינ,ז

Q יג�ר -
- תי�ו;ח,א ךל;ה
 םן�כ: ת� די��ר.זה

 טך�נ,ז ןי�ד
- ר JR:; ר;נ

 ררחתשהל דציכ עדוי וניאש ד,וכלה רבגה לש וירבא לכב השופה ,השובה שגר
 קתשל תכייאכה הלחככ והוככ ,ותבוהא םושלש-לוכת ךא התיהש יככ דובכב
 רוחאל םדאה תא הגיסכ ףא תרתויכה הבהאה ."וילועפתיי לכ תאו ףוגה תא
 הלחכה וככו םייחה-לעב וככ ,"תינרוחא ךלוה /- ינטרס / רוויע לרוג ןיכ"ב
 ,ולוכ םלועה תא האליכש ,הלודג הבהא רבעב התיהש הכ .וכש תא תאשונה
 ץלחיהל ריחכ לכב שקבכ רבודהש ,"עירפכו רתויכ םרוגיי אלא הניא התע
 ,םיינושל םירטסיגר. ינש לש םתושגנתה הז "לשכ"ב תטלוב .ולש אוושה ילבככ
 הכיאתכה ,תינתלכשהו השביה ןושלה :הז םע הז םיבשייתכ םניא לוכיבכש
 )"םדא לש ופוג ילועפת לכ תא עתפב קתשל םייאכהיי( תיעדכ וא תינויע הסכל
- םיפרטכה /- םיפעורה / אוושה ילבככ ץלחהל"( תיטטסק�ה תיטויפה ןושלהו
 .)"תוכלעו םיער תרבחבו / דודבב /- טק�ה םיללותשכה /

 לשו גיילי לש םהילשכ לא הקוכע הקיז התיה שוטרל יכ ,וניאר ינשה קרפב
- 'גתכ' וא 'הרואכ' ןוגכ- םידחא םיריש וליפא שי 'עלצ' יריש ןיב .ג"לש
 רישה םג ,המודמכ ,אוה הזכ .גיילי לש וילשמל תינרדומ הסריג םיווהמה
 םדא ראתמה ,)'ןובשח יריש' ץבוקבש "תוחור ירישיי רוזחמה ןמ( 'העירק'

 עבצמ ומדויי ,םירזגל ולוכ ערקנשו ,ארפ-סוס לש ובנז לא תותובעב והורשקש
 םג רישב ראותמ ."ארפה תליסמ ךרוא לכל/םיקד םיספ םיספ ךשמנו / ורשב תא
 ףטושה סוסל" הלודג העורת עירמהו ,תמה תומב תוזחל ףסאנש ,ברה להקה
 ילגרב תורעתסהה תעב ןנובתמ "יטסיציטתסא"הו "ןינא"ה להקה ."ותצורמב
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 ."לוע עדי אל ראווצ / לבג קומח ,גרוע ראווצ קומחמ / הביהזה רעש תרתע ] ... [
 לשו יקסנולש לש םימדקומה םהירישמ וליאכ תוחוקל תורחאו הלאכ תורוש
 םירובש םהירוטש ,םייטסירוטופ-ומכ םיריש וכרד תישארב בתכש( ןמרתלא
 ריעצה שוטרש רכינ ,ללככ .)יטiפיל� םריבחתו תושק םהיתולמ ,תוגרדמה םגדב
 יריעצ לש םנואטב ,'םיבותכ'ב השענל םישולשה תונש תליחתב ונזוא הרכ
 תירבעה תורפסב םהלש הארשהה תורוקמלו םהל- םיינדרמה הנרדומה
 .םלועה תורפסבו

 הזורפה תא םיריכזמה םיבר םיקלח 'לאעמשי רבקל' הלבונב ,תאז םע ,שי
 הזורפה לש םייטסינויסרפסקאה הילוגלג תא וא ,ןיסנג נ"א לש תיטויפה
 וליאש ,החנהה הליע הילאמ .ןיול השנמו ץיברוה בקעי לש םתביתכב תיטויפה
 רבעמ-ת�לוח ךפהיל ותביתכ התיה היושע ,תרופיס בותכל שוטר ךישמה
 טסקטה ץבושמ ןאכ רבכ .רהזי 'ס ןיבל ןיסנג נ"א ןיב תיטמוטפמיסו תניינעמ
 וארבנש ,תויטרקניסוידיא תורוצב ןכו ,תושקונו תוימרג ,תונושמ םילנ,זב
 ,םוקמ לכמו ,תקיודמ וא המומע השוחת ארוקל ריבעהל ידכ ,"ןיאמ שייי תאירב
 םימיל התיהש ,השקונו תימרג ןושל התוא .הרוגש-יתלבו תישיא השוחת
 הייולגב ןאכ רבכ הלגתמ ,ללכב "םינענכ"ה לשו שוטר תריש לש רכיהה-ןמיס
 .םינושארה

 יאזורפ ןונגסב ונורשכ תאו ,תולבונ וא םירופיס בותכל ךישמה אל שוטר
 תירבעה הזורפה לע אקווד .הסנרפ יכרוצל ושענש ,םיברה וימוגרתב עיקשה
 ,שוטר לש ודימלת ,רימא ןורהא לש 'תשק'ב .הרישה לע רשאמ רתוי עיפשה
 ,זנק עשוהי ,זוע סומע ,עשוהי ב"א( ץראה ידילי םירפסמ לש שדח רוד חמצ
 תונוש ,תובר םיכרדב םהב ותרחנ שוטר לש ויתונויערש ,)דועו קוינק םרוי
 הכ תוחוכ עיקשהל שוטר ץלאנ אלמלאש ,חינהל המודמכ רתומ .תונושמו
 רקיע תא תוארל שקעתה אלמלאו ,םירחא לש םהיתוריצי םוגרתב םיבורמ
 תירוקמה ותריצי התיה ,ולמעב הכרב האר אל ובש ,ינידמה םוחתב ותוליעפ
 שוטר תריצי השמיש ,תיסחיה התולדב םג םלוא .רתוי םייואר תור� הבינמ
 .ריעצה רודל והומכ-ןיאמ ןברדמ םרוג היגלפל

 ,ותעפוה הקספש רחאל םינש הרשע-שמחכ ,'ףלא' ונואטב תא שוטר שדיחשכ
 ףדיי תחיתפ לש וז השוחת ."ףלאמ םיליחתמו םירזוח ונחנאויי :וחתפב בתכ
 שח וכרד תישארב :וייח ךרואל ותוא התוויל ,וימדוק לשמ ןיטולחל הנוש ,"שדח
 לדג אוה ,ץראב דלונ אל םא םג( םיילארשיצראה םיררושמל ןושארו שאר ומצע
 ןכש ,הלוגה לש השוריה לב Q תא הילא ות� איבה אל אוה ,ותרכה בטימלו ,הב
 תישארב .)הצרא םתולע ינפל דוע ,עבק-ךרד םהידלי םע תירבע ורביד וירוה
 ,םיינוריאו םירצק םיריש תביתכב 'תארקל' יררושמ תא םידקה ,םישימחה תונש
 תיל;נרפיהה םתרישל תטלוב הזיתיטנא וויהש ,םייאו רס-יסנאו םיירוביד
 הפיכב ןיידע זא וטלשש ,תיביבא-לתה הנרדומה יררושמ לש תילרטאיתהו
 .)םירחאו גרבדלוג האל ,ןמרתלא ,ןפ ,יקסנולש(
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 תא אוה ףא ססיבש ,)ןורושי תובא( רטוכלרפ 'י לש ותריש וככ אלש
 שוטר הבפ אל ,הרוכז 'י לש 'תורפסל תורבחכ'ב ולש תיטויפה "הריירק"ה
 "םישדח םילועיי לשו תובשוכה-יבב לש םגהל-םתגעל "םיירלוקאברר."ה וירישב
 ,תירבע :יסרוס-תובושל לש "תעדכ רועב"ו "יאבלפיי בוריע( "ץראה-יכע"ו
 ,תבכדועכה תיביבא-לתה הגעה לא םא יכ ,)ודעו תיברע ,תיבלופ ,שידיי
 יכתכן,ז חסובב ,תובובשו תויבדכל תויטסירופזt תוריכא ןיב ולצא תצבושכה
 חסובב וא )'הכיפ' רישב "שכשה תחת לככ הכהבה תא יבא חבשויי( תלהקו ילשכ
 ןיב .)'תוליכר' רישב ,"ןהשעי הכ וילע רבגתכ ורציש םדא"( ל"זח תורכיכ
 ,ןהב תוכולגה תויועכתשהה תא ןיבי ארוק לכ אלש ,וללה תויבדכלה תוריכאה
 ךכ לכיי ,)'אל'( "בושח הז הכ לבאיי :טושפ ירוביד ןוטב ,םוי םוי לש םילכ תואב
 "תרכוא תאז / הכ םושכ לעופל האצי אל / ובלש השיגפהיי ,)'התע'( "טושפ
 טושפ לכהויי ,)'בוא'( "ךכ-לכ ול םיאתכ היה הז / הכ םושכ קרויי ,)'ישדחתת'(
.. נ  ן.ועו דועו )'ךיתח'( "םיכיתחו תוכיתחו ] .

 תדכע התואכ דבל ,שוטר לש ותביתכב הזה יטסארדה ךפהכל םרג הכ
 םגש ,חיבהל רתוכ ןםודקה קרפב רובידה תא ובבחרה הילעש ,תחצבתכ "אקוודיי
 ירכאקה ןורטאיתה לש יטכרדה רפסה-תיבב םיבש ןתואב שוטר לש ותודבע
 ,יטכארדה רפסה-תיבב היצקיד דכיל ןהבש ,םיבש ןתואב .הז ךפהכל הכרת
 ,וש דרברב 'גרו'ג לש והזחכ ,'ןוילכגיפ' תא הז ןורטאית ןעכל ררושכה םגרת
 תיבק;ק תותפשא-תרעב דכלכה ,הקיטבופל החכוכ אוה סביגיה 'פורפה ורוביגש
 אוצכל שוטר ץלאב ,הז הזחכב .םיהובגה תודכעכה יבב לש םהיבוביגו םאטבכ תא
 תובורתפ .תילגבאה ןושלב םילבוקכה ,טקלאיד ילדבהל םיירבע ךרע-יווש
 8 ,םיירוקכה םירישל םג םכרד ואצכ ,םוגרתה יטוביח ןכזב ול ואצכבש ,םיחלצוכ
 ,ןתוד הליג ותדידי( ולש תיטרפה "לטילוד הזיל"ל ויבתכככ םיחוסיבש םשכ
 ויריש בטיכל םה ףא םכרד ואצכ )הילא שוטר יבתכככ תירבע הדכלש
 9 ."םיירלוקאברון"ה

 השכיש הליחתבש הארב ןשוטר תריצי לא ורוד-יבב תאו ךז 'ב תא ךשכש והכ
 ולש "תכלה יבכוכ"לו ךז 'בל ,"םייטובפיה"ה היבצקכ לע ,שוטר תריש
 ."םייבאכיכ"ה היבצקכלו ןכרתלאו יקסבולש תרישל תיטסיברדוכ הביטברטלא
 םייבוריעה ,םייאורה-יטבאהו "םיכורפ"ה ויריש לא ךז 'ב ךשכב ,רתוי רחואכ
 תוושהל רשפא .םישדח םיקפוא ויבפל וחתפש ,רגובכה שוטר לש ,םיינוריאהו
 ררושכה ,ודידי לש ותקיזל ,"יראלוקאברון"ה שוטר לא ךז לש ותקיז תא
 ריעצ .םאיליו סולרק םאיליו "ינחורה ויבאיי לא ,גרובזניג ןלא יאקירכאה
 סולרק םאיליו תרישב אוצכל היה לוכי ,גרובזביג ןלא תכגודכ ,םעוז יאקירכא
 תיאקירכא הביתכב תוסבתהל ול היה ןתיב ורואלש ,הארשה-רוקכו לדוכ םאיליו
 הקיטנכברואל ןכיסו רכ.ד אלל- תיעצכא יתלבו תירוביד ,הבבער ,תיטבתוא
 םייאקירכא םיררושכ לש םהיתורוש ןיבכ הכעיפ ןיידעש ,"תיבאי'סטיק"ה
 םיירובידה ויריש לש םתעפשה םג הכודככ התיה תאזכ .האכה תליחתב םיבר
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1954 םינשב 'ץראה'ב ופסרפתהש ,שוטר לש םיינוריאהו  ךז ןתנ לע , 1952
 לע ,"יקסנולש תלוכסאיי לש תירבע-וסורה הקיטאופה ןפ דלס ןורחאה .ריעצה
 םיעצפאב רתוי "הלדיי הביתכ לש םילדופ שפיחו ,הלש ילרטאיתה סותאפה
 .סנואפש תולד אלו ,הריחב ךותפש תולד איה התולדש ,םירפוחבו

 לש ותנגהל ךז ןתנ אצי ,) 1965 ך,ז( "םיפורע תפכח לכל רבעפיי ורפאפב
 ותרחנ הלא םיריש ךותפ תובר תורושש ,שרופפב הדוה ובו ,'שפפ יריש' ץבוקה
 בלה-יוליג לא ךשפנ יכ ,הז רפאפב ךז הליג ןכ .הנושאר האירקב רבכ ונורכזב
 םדאהש ,העיבתה הללכבו ,ולש םייחה-תייפוסוליפ לאו שוטר לש תורישיהו
 ףרח ."תובשחתה םוש ילב"ו הרשפ לכ ילב ,ודואפ לכב ודועייל רכפתי
- דועו תיטילופ-תיתרבח השיפתב ,עקרב ,ליגב- םהיניב םיידוסיה םילדבהה
 תוצפתפ ןניא ןהו ,שוטרל ךז ןיב תוטעפ אל הקיז תודוקנ אופא אוצפל ןתינ
 .אדירג ןונגס יניינעב

 תכרעפ לע 'ףלא'ב וירפאפב שוטר עיפשהש תועדה ועיפשה ,לשפל ך,כ
 תורפס' רפסב וסנוכ םקלח( תורפסב םידופילה תינכת לע דחויפבו ,ךוניחה
 ןס.'סופתירו ןפז' ורפסל ולש גוליפאב ךז 'נ ירבד לע ,)'תירבעה ןושלב תירדהי
 וז הריש יכ ,ריבסהו ,ןפרתלא תריש לש הפסק דוס לע תוהתל ךז ה t.J י J וז הספב
 תולודגה תויעבה םע דדופתהל התסינ אלש םושפ ,רבעב ובל תא התבש
 לש ופלוע ,םייוגב םידוהיה קבאפ ,םשה שודיק( הלוגב םעה לש תוילרוגהו
 םיטסקט תועצפאב הידיפלת לע זא התפכ םידופילה-תינכתש ,)'דכו שרדפה-תיב
 שוטר לש חוגינה ןונגס םג .רעונה לש ופלועפ הסרפ ק"ת םיקוחרה ,םייתורפס
 לש יריטאסה םנונגס לע עיפשה 'ףלא'ב םיינרטנקה תרוקיבה ירפאפב וירבחו
 ורודפ( 'שדח ףד' יפי דעו ולש 'ינכוי' יפיפ- ךז 'נ לע דחויפבו ,םיריעצה וידהוא
 עיפשה הז חוגינ-ןונגס .)'הזה םלועה' ירנבא 'א לש ונועובשב ךז 'נ לש יתורפסה
 ילושבש ,"וידה גדיי יריטאסה רודפה יכרוע ,ךז יכישפפ לע םג הפודפכ
 .'וישכע' תעה-בתכ

 בותכה ,יביטטידפו ךורא ישיא ריש ,ליבקפב טעפכ ,וחתיפ ךז 'נו שוטר 'י
 ינפב אשינה י,טאפרדה גולונופה תנוכתפב םיפעפל ,בל-תיולג החיש לש ןוטב
 בותכה י,פינפה גולונופה תנוכתפב- םיפעפלו ,םשו רשב י,טרקנוק ןיזאפ
 םיכיוחפו םיבואכ םיריש םניה וללה םיכוראה חישה-יריש לכ ."העדותה םרזביי
 םייח םיכסונהו ,םבתוכ לש ישיאה םייחה-ןויסנפ תוסיפ םכותב םיכרוכה החאכ
 הקיטפוידיא לש )היצזילאיר( שופיפ בגא ,תוקוחש ןושל תועבטפב םישדח
 םיפייתספ םא יכ ,רורבו רוגס ףוסל םיעיגפ םניא ףא הלא םיריש .הרגתשנש
 אלש הייפיצ לש השוחתבו רועפ הפב ארוקה תא ריתופה , anti-c!osure ןיעפכב
 ןן,'שפפ יריש' ץבוקה ירישפ ,'הרד V! ' רישה ,לשפל ,אוה הזכ .הקופיס לע האב
 וליאכ "הלוח הטפל שארה תא סינכהל" יפפעה םוידיאה תסיפת לע יונב הז ריש
 :וטושפכ ןבוה
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 אל
 ;שאר ת� סי��מ םן $I ןי�

 איך� ך f ל f אל אוה ול��
 הל;ח ה;זנ,זג;:

 ,טוש�
 הל;ח איה,pז עז;י אוה ןי�

 לכ םרק
 ;ל הו;זד�

- טל�הג;.: ה $I יךג;: איה,pז
 ישחומה הרדשה טוח( םייביטאיצוסאה םידודיחלו תוכיוחמה תויומכחתהל רבעמ
 הנומאלו תילאטנמ המוק-תופיקזל ףדרנ-םש ,ירופאטמ "הרדש טוח"ב לגלגתמ
 הלעמ ,)שפנה לע סמענש םוצעה חתמה לשב קתינה ,ךרזה תקזצב תח-אלל
 לש םנויסנ תא וב הכבמ שוטר ,תובאוכו תובואכ תוילאיצנטסיזקא תותנ,זא רישה
 הידגרט אוה ויבגלש ןויסינ ,תוקצומה ויתודמע תא ףפוכלו ושימגהל םייחה
 ףרועה-השקו אגה םדאה תא ךילומה ,חוטבו יטיא םוסרכ אוה ךילהתה ,תישיא
 ןאכ תלגלגתמ "םקו קידצ לופי עבש יכיי קידצה לע ילשמ רפס תרמימ ,הטמ הטמ
 םיעבשו םימעפ עבש / טמ אוה / טמ אוה טאל טאלויי :תידוראפ תישיא הסריגב
 ,"תחאו םעפ

 הרואכל ןתינ וניאש ,סקודרפ לע וללה םייגול-ודיוספה םירישה םייונב םיתזנל
 הללכהב חתופ ! 2 ,'שממ יריש' ץבוקה ןמ אוה ףא ,לשמל ,'סוכ' רישה ,בושייל
 :וחיש-ןב םע חישמ םזאש ךרדכ ,ימוימוי ןוטב תרמאנה ,הטושפ םייח-תמכח לש
 תרבש םא / ,לשמל /- תיגשש האיגש לכ טעמכ / ןקתל רשפאש רורב טעמכיי
. ,סוכ .  תחלצומ תוחפה איה ,וזה הללכהה תחכוהל הרחבנש ,המג ודה ירהו ," 
 ידכ סוכה תמגודב שי ,תאז לכבו( ןוקיתל תנתינ הנניא סוכה אקווד ירהש ,לוכמ
 תכפוה ,רישה ךשמהב ,)ןירשופב אבהל רהזנ ,ןיחתורב הווכנש ימ יכ חיכוהל
 בחר "ירו;ז;ה יומידייל תמצעומ תוחכונל ,לשמ אלא התיה אל הליחתבש ,סוכה
 ,הרובשה סוכה לש היסיסר רישב םירכזנ ,יזיפאטמ "טיסנוקייל וא ,טרופמו
 בוטה ,טוטרמסה רכזנ ;הטמה ןמ המותל התזרב הפחיה לגרה ףכל םיברואה
 ספאב טעמכיי תונח לכב תויוצמה ןהינימל תיבה ילענ תורכזנ ;הפצרה בוגינל
 ןיי התשמ ךרענ ובו ,יטסילאירוס ןויזיחב םייתסמ רישה ,"החרטו ריחמ
 ,"םיסיסר םיסיסר הפטשנש סוכהיי ךותמ יתואיצמ-יתלב

 ינש ןיב גולאיד ןיעכ לע דיעהל םייושעש ,םימוד םינבנ,ז םירצונ ,םיתזנל
 תורצק תורושב בתוכ שוטר 'י ד.חאכ םירירמהו םיחדבמה ,םינונשה םיררושמה
 ,ךז 'נו ,)'ףחי'( "תב לא/ ינפ אשא אלו / הטקושו / השק ישרעיי :תויטמרגיפ�ו

 וז הרימאל ביצה ,ותעזותב בטיה ותרחנ שוטר לש ויתורוש יכ ,רומאכ ,הדוהש
 הננער ישרע / הנועל הנועמיי :ןה ףא תויטמרגיפאו תורצק תורושב ,הזית יטנא
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 ריש'( 'םישנה הברפ ריש' לש םואתה-רישבו ,)'םישנה הברפ ריש'( "רסחא אל /
 לעש ןיא ,לענב הבוחת / ילגרפ לגר לכיי :חדובפ ןוטב ךז בתכ ,)'םיילגרה הברפ
 לבא ,לברברת רזונ / ילוא היה שוטר ,יאלגר ,ןלגר / ,הדיפ וב יתודפ אלש /
 רכזנה( ןוסלגרל ,)ש"ז- רוקפב ןניא תושגדהה( "",הברק יל ןיא / ןוסלגרל
 ,ול ןיא םנפא )ופש ילילצ לשב קרו ךא ,ירפגל ידרוסבאו יתורירש ןפואב רישב
 םג תאטבתפה ,תחכופ הברק ול שי ,םוקפ לכפ ,שוטרל ךא ,הברק לכ ,רבודל
 עבפ-ילכ םתושעלו ל"זח תורפיפו ארקפ יקוספ ץפנל גהונ אוה הבש ךרדנ
 ו 3 ,םיישיא

 קבאפה רוד לש הירוטסיהה תפב לע ותיילע םע :ונינפל סקודרפ הרואכל
 ,ןפרתלא ןתנ דפעוה- ראותהו תירולבה הפיו הפוקה ףוקז- תואפצעל
 תיילע תובקעב אקווד ,הנהו ,תורפסה תפב לש הזכרפב ,שוטר יניעב "יתולג"דז
 יופידה ןפ קוחר היהש ,ינוריעה רעונה ינב::פ ,םירקבפו םיררושפ לש שדח רוד
 ותריצי הבצוה ,םדוקה רודה תא ןייפ�ש ,םחולה "רבצ"ה לש יאורהה
 רובצל זא לחהש ,ילאוטקלטניא רעונ לש םניינע זכרפב שוטר לש "תינענכ"ה
 תריש וליאו ,םיילושל ותריש תאו ןפרתלא תא וקחד הלא ,העפשהו הפונת
 התיה- יקסנולש תושארבש הנרדופה יררושפ רוד- הלש הרוד': U; ,שוטר
 ,הצרעהלו יוקיחל לדופ השפישו זכרפב התע הדפעוה ,םיילושב

 .שוטרפ "יתולגיי היה אל ןפרתלא 'נ :רקיע לכ סקודרפ ונניא סקודרפה
 תא ןיצקה שוטרש אלא ,הפוד עקרפ ואב םהינשו ,עקרק התוא לע וחפצ םהינש
 ןפ ותדילס תא אטיב ,הנפפ תינוציק ןיאש תינוליח הסיפת גיצה ,ויתודפע
 ,ינוריעה רעונה לא רקיעב הנפו ,תדבועה תובשייתהה ןפו "תילעופ"ה הגהנהה
 םישישקה םיקיני"אפפה םינקסעה לש "תילאיפחריה הזארפ"ה ןפ והופכ דלסש
 ,תדבועה תובשייתהלו הגהנהל בורק היה ןפרתלא ,םיכנחפהו םירופה תפטהפו
 רשא לכב תירב-ינבו םירבח אצפ ףא ,"ןיאפ שייי רבד לכ אורבל רפייתה אל
 יריש' תא ללכשלו דבעל ףיסוה ,ןהידעלבו תואכרפב ,הדונפה שוטר ,הנפ
 ץיקל לגתסהל ןפרתלא לש ותלוכי-יא תא רקבלו ,תרתחפה יפיפ ולש 'ברחה
 וידיפלת בור ,יביבא-לת הפק-תיב לש תלצופה ותספרפפ ,ילארשי-ץראה
 תחתש הירוטירטל םהיפינ לכב םירושקה ,"םירב !3 " ויהשפ רתוי וכרד-יכישפפו
 הפפ רתויו ,תלבו קפה תינויצה ךרדה יללושו תודהיה יללוש ויה ,םהילגר
 ת"יחה תא םיאטבפה ,רוע יפוזש( "םינענכ"כ עפשיהלו תואריהל ושקיבש
 ,לודגה םלועה ינב ,םייטילופופסוק םיריעצכ תואריהל ושקיב ,)הכלהכ ן"יעהו

 אלש ,םייתניב קיפסהש ,ןפרתלא ןתנ וליפא יכ ,הנעטה םג העפשנ ,םשו הפ
 קרפכ- הליג ,הנרדופה ירפוס ברקב דפעפ ופצעל רצבל ,הדונפה שוטר ופכ
 'םיינע תחפש' םוסרפ ןיבל ) 1938 ( 'ץוחב םיבכוכ' םוסרפ ןיב ףלחש ןפזה
 היתולוגס תאו ) 1941 ( 'הרוחש הפוח' תא- ) 1944 ( 'םירצפ תוכפ יריש'ו ) 1941 (
 ,היסופד תא ותריציב עיפטהו הפסקב שבכנ ,שוטר תריש לש תוידוחייה
 "ארויגיי השפ ,שוטר לש ודידי אוה( רחש השפ היה וז החנה הלעהש ןושארה
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 .'שממ יריש' ץבוקה דותמ 'םיפז,נש' רישל ןכו ,'ןובשח יריש' ץבוקה דותמ 'ףרוח' רישל הכרד
 הרישכו ןוםנרכ לצא םומתירו ןמז ,דז ןתב :דותב ,"ןמרתלא תריש לש המסקל" הסמה 10

 . 66-63 'מע , 1966 ביבא-לת ,ףלא תאצוה ,תיבררומה
1 1  . 1961 ראורבפב 3 םוימ רכר ןותיעב הנושארל רוא האר רישה 
 . 1961 לירפאב 6 םוימ רקובה ןותיעב הבושארל רוא האר רישה 12
 םתביח םבוסאו I םיה ןמ םאצומ ספי'צה"( 'ספי'צה' דז 'ב לש וריש חתפבש יבוריאה םתכמה ןוגכ 13

 .)"הקעז אל ודע םא- קעזת ריקמ ןבא"( 'ברש ליל' וריש תתפבש סרוסמה קוספה וא :)"םיגלז
 'קבח' שוטר לש רצקה "יבנרוא"ה וריש לע ביגהל דז 'ב היה יושע 'ברש ליל' וריש "ימגתפ"ב
 הלא תואמגודב .)"קעזת ריקמ ןבאיי קוספה ודסי לע ,"הילא קועצל ןיא ןבא וליפא" רמאב ובש(
 קציו ,םיעודי םימגתפ לש תיריבחתה םתיבבת תא וא ,םיעודי םיקוספ דז לסב תורחא תוברבו
 .יסרקביסוידיאו שחד ןכות םכותב

 . 16 , 10-8 'מע ,) 1952 רבמטפס( וט ליג ,ףלא ,"הכפהמה ררושמ" 14
 .ט"ישת ביבא-לת ,)םיכבחמ םישיא ב"י ודבכל( םינושארה לט 15
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 יטישת קרפ
 'ץיק תבירמ'

 ןמרתלא לש ותוכמסכ ורמה תליחת

f ל W ;:נ,ז טג W :;מ / רגןע יטב; Q ר;מל ר�ב רל ףי W י ינ,ז ,ו;כנ / ת� ;I ל ל TQ רר,ע 
 .ת.uז.פזל� ,תר..פז�.כt ,ה�לpז /

 ) 1944 תנשמ זונג ריש ,'המלעה' ,ןמרתלא ןתנ(

 שוטר ןיבל ןמרתלא ןיכ ערקל עקרה .א
- ןמרתלא תריש תונגב ךז ןתנ ירבד היפלש ,החנהה תחו;ר רקחמבו תרוקיבב
 ויה--1966 מ רפסב םרקיעו-1959 מ רמאמב םתישארש םיעודי הריפכ-ירבד
 םנמא אצי ךז ן.תינמרתלאה הקיטאופה לש הנוטלש תכיעדל החיתפה תוא
 ןושלבו סומתירב ,ןמרתלא תרישבש ת�יתוכאלמה דגנ תיטאופ אצומ-תדוקנמ
 הכירדהש תישיאה המינה תא ת;וסהל ץמאתה אל םג ךא ,הלש תיביטרוגיפה
 הקיטאופ לש היללכ תא טילשהל הדעונ הפקתמה יכ ,לוכל רורב ד,בעידב .ותוא
 םייאקירמא-ולגנא םה הלש הארשהה תורוקמש הקיטאופ ,השדח תיטסינרדומ
 ןמו הלונר�יהה ןמ ,סותאפה ןמ הדלסש הקיטאופ ;םייסור-םייתפרצ אלו
 תאו תזמורמה הינוריאה תא ,הטעמהה ןושל תא חפידעהו ,תשעוגה ת�ינועבצה
 ,תועובקו תושקונ ,ת;יתוכאלמ ת;מיכסמ הדלסש הקיטאופ ;םזילמינימה
 םורזכ רישב םרוזה ,יעבטו ישפוח סומתירו ררופמו קסורמ ריבחת הפידעהו
 הדירמל "החיתפה תואיי ויה אל ךז ירבדש ,ראשה ןיב ,תוארהל יתעדב .העדותה
 לעמ הליחתה איה יכו ,הלש "םויסה דרוקאיי םא יכ ,ןמרתלא לש ותוכמסב וזה
 ךז לש ורמאמ ינפל רושעכ ,-1949 ב "םינענכה"ו שוטר לש םנותיע- 'ףלא' יפד
 .םיעבראה תונשמ ןמרתלא יריש לע הבוגתכו 'וישכע'ב

 ,יתכרעהל ך,ירצ ,יוארכ ןבוי "םינענכייל ןמרתלא ןיב ערקל עקרהש ידכ
 תעה-בתכ ביבס הצבקתנש הרובחה לאו םיעבראה תונש תישאר לא רוזחל
 ,עודיכ .רתויב בשחנהו יזכרמה ףתתשמה ןמרתלא היה ובש ,'תורפסל תורנחמ'

 ל"ומה לש תימאנידה ותדישיאמ החוכ תא 'תורפסל תורבחמ' תרובח הבאש
 לש הארשהה-תבר תיתריציה הפונתה ןמו , הרומז לארשי רקבמה ך,רועהו
 םתכילה רחאל .הסמב םא רישב םא ,תועיבקב תעה-בתכב ףתתשהש ,ןמרתלא
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 רמושה' לש 'תורפסל םיפד' לא "הלאמשיי גרבדלוג האל לשו יקסנולש לש
 םייביסרוקסידה םירישה תא 'תורפסל תורבחמ'ב םסרפל ןמרתלא לחה ,'ריעצה
 םסר� אוה ,ליבקמב .'הנויה ריע' רפסב ספדיהל ויה םידיתעש ,םירוטה-יכורא
 תא םג עובש ידמ ,ןבומכ ,םסרפו ,גרבנירג צ"א דצל ,'ץראה חול'ב םג םיריש
 תורבחמ' ךרוע ,הרומז 'י חתפ םינש ןתואב .'רבד' ןותיעב םיירלופופה "וירוטיי
 םג ףתתשהל םנמא קיפסה שוטר .שוטר ינפל םג ונואטב ירעש תא ,'תורפסל
 ,םידהוא ול הנקז:; רבכ דחוימה ונונגסו, יקסנולשו ןמנייטש תכירעבש 'םיבותכ'ב
 ילארשי-ץראה ,שוטר ןתנוי יכ יקסנולשל עדונשמ ,םלוא .םינייקח וליפאו
 אוה ,םילשורימ טסינויזיוור ה ,ןירפליה לאירוא אלא וניא ,סיראפמ וילא בתוכה
 אצומ שוטר היה אלש ןכתיי ,ונואטבו הרומז אלמלאו ,ויריש תא םסרפלמ לדח
 z .ויריש םוסרפל היואר תיטסינרדומ המב

 ןמ רתוי ינלבוסו יטסילרולפ ,ןכ םא ,היה 'תורפסל תורבחמ' תעה-בתכ
 תילארשי-ץראה הנרדומב טוקנה וקה תא ךישמהו ,בוטיק ימי םתואב לבוקמה
 יניינעמ םיבושח הקיטאופ יניינע ויפלש וקה ,'םידה'ב הלש תישארבה ימימ דוע
 ,הפיכב טלש ןמרתלא חסונש תורמל :ירפ האשנ וזה הכירעה תוינידמ .הקיטילופ
 םג והומכו ,שוטר לחה ,םינושאר םישושיג זא וכרעש הלא תא לצב דימעהו
 תורבחמ'ב זא םסרפל ,)ןורושי תובא אוה( רטומלרפ לאיחי ריעצה ררושמה
 תויטסינרדומ תויצפוא וחתפש ,יטסיביטימירפ ן�ויכב ,םיינשדח םיריש 'תורפסל
 וסנוכש םירישה בטימ תא ןאכ םסרפ שוטר 3 .תירבעב זא ורנ�ה םרטש ,תושדח
 ,'אטכו לע' תא :תעה-בתכ די-לעש האצוהב אציש ,'הרוחש הפוח' ץבוקב םימיל
 שטנ אוה .ודעו דועו 'רכ' ,'רתימ' ,'עיבג' ,'תכלשל' ,'תמשנ לע' ,'ןמגראב'
 םיררושמה תארשהב וימולעב בתכש םייטילופה תונונמהה תא םנמא
 ךע ,מןכייר היננחו ןרטש )"ריאייי( םהרבא ,יקסניטוב'ז באז :םייטסינויזיוורה
 ףאו ,וללה םיררושמה לש ודאמל דע םיננגוסמהו םיינאכימה םיבצקמה תא אל
 םיריש בותכל לחה אוה .עיתפמה לולצמלו דודיחל םתבהאמ רענתה אל
 ירפוס לש םהינותיעל ומיאתיש הלאכ ,םייטילופ םירסממ הרואכל םילרטונמה
 ךכ ידיל רבדה עיגה .הזמ הלעמל אל םא ,תבשק ןזואל וכז ויריש ,ןכאו .הנרדומה
 ופתתשה םיררושמה ינשש תורמל ,'תורפסל תורבחמ' לש םימיוסמ תונוילגש
 4 .לבוקמכ ,ןמרתלא לש רישב אלו ,שוטר לש רישב וחתפנ ד,חאכ םהב

 םויה תעדל ןיא תאז תא- שוטרל ןמרתלא ןיב תוחיתמה ישרוש םהמ
 ינש לש םהיתובא עודיכ( "אבא תיב"ב דוע םיצוענ םהש ןכתיי .תואדווב
 יניינעל תע-בתכ תכירעלו תיכוניח היישעל םיפתוש ויה םיררושמה
 ,וזה תוחיתמה ישרושב ורזשנש ,םיישיא םיניינע המכ יאדווב ויה 5 .)םידליה-ןג

 'ץיק תבירמ' רישה ביבס הבירמה ידכ ךות ,בגא( לעשו דעצ לכ לע העלגתנש
 ריעצה והער תא גיצהל ,ןמרתלא ינפל םינש המכ הצרא עיגהש ,שוטר הסינ
 םיסחיל ,םלוא 6 .)ץראב תורעתהל וימימ חילצה אלש ,יתולג סופיטכ ונממ
 .םייטאופו םייטילופ םישרוש רקיעב המודמכ ויה םיררושמה ינש ןיב םיחותמה
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 ,תינמרתלאה הקיטאופה לש םירצמ אלל הנוטלש תונש הלא ויהש רמאנ רבכ
 רודה ינב ברקב םג אלא ,הנרדומה ירפוס ברקב קר אל דמעמ המצעל התנקש
 תרישמ םיפוריצ עודיכ ולטנ םיטלובה ויגיצנש ,ח"מלפה רוד ,רתוי ריעצה
 ןמרתלאמ רגוב היהש ,שוטרל .םהירפס תורתוכב םתוא וצבישו ןמרתלא
 הריש רדגב רתויה לכל התיה ותרישו ,ידמל ילוש דמעמ ןיידע היה ,םייתנשכב
 תונשב הפירחהו הקימעה תוחיתמהש חינהל שי .בחר להקל אלו ,םיררושמל
 טעמ אל זא םסרפ ןמרתלא :ןמצע ןיבל ןניבו םיטירבב תורתחמה לש ןקבאמ
 דע ,שרופמבו רתויב םישק םירבד ורמאש "םירוטיי ,"םישרופ"ה תונגב םיריש
 .בושייה תומלש לע וירבדל ומייאש "םינוירביי םתוא לש םתרגסהל השירד ידכ
 היה ןתינ ,תשרופמ תיטילופ המינמ הרואכל הייקנ התיהש ,תינונאקה הקירילבו
 םיפעוצמ םירבדהש םגה ,"ינענכיי-יטנא ןויער הזיאב ריש לככ טעמכ ןיחבהל
 7 .תינויער ת�יטקאל� ר םיקוחרו

 ,'הנויה ריע'ב ךכ-רחא וספדנש ,וללה םירישב ורמאנש םירבד המכ ריכזא
 םיטספינמב םישדחה םילועה תא הניכ ירה שוטר .יגולונורכ רדס יפל אקווד ואל
 , , ימכ םראיתו "םירגהמ לש ףוספסא"ו "םיטילפ תכיי םשב ולש םייטילופ-ויצוסה
 בתכ ,ותמועל .םאוב ינפל הרצונש "תידילי"ה תירבעה היווהה תא םינבסמש
 �נחטי םאיי ץורחיש ךורא קבאמ הפ ללוחתי דועש ,'לאכימ לש ףד'ב ןמרתלא
 העש יפל תעדל ןיא רמולכ ,"םייחרה ןבא תא ןחטי ןיערגה וא / ןיערגה תא ויכזר
 וא םישדחה םילועה םמ� םיאיבמש םירזה תודוסיה תא עילבי "ךותיהה רוכיי םא
 תורמסמ עובקל ןיא םגו ,םמצעל הרוכבה תא ועבתיו וטלתשי םירזה תודוסיהש
 תוברל ,ץראב הווהתמה תואיצמה לעו .המצעמ השעית הזתניסה יכ ,הז אשונב
 ךותמ( 'רוורפב רחש' רישב ןמרתלא רמא ץראה-ינב לש ת�נדאה תפיאש
 םישורגה ושרעש טבשו / רצ ןבאכ ת;דח המלע ינפויי :)'םירע תמחלמ' רוזחמה
 יכרעל ותנווכ םא ריריבב תעדל ןיאו ;"רוזגלו תשרל ןוכנ ,ורוע ךפוה / תורדגהו
 ןכומכ לביק םתואש םיכרע ,ןוירוג-ןב חסונ "הלוגה תלילש"ו "ת�יאבצ"ה
 "ינענכ"ה םלוגלגב םמצע םיכרע םתואל וא ,הזמ הלעמל אל םא ,הדהאב
 .דלס וליפאו עתרנ םהמש ,ינוציקה

 תרישב "םיינענכיי םיביטומ לש ץוביש דגנ ןמרתלא בתכ 'חורה ב;סב' רישבו
 אל" :ץראב רצונה שדחה ידוהיה תומדב "םיינענכיי םיכרע תעמטה דגנו רודה
 תומ W אל .בהו ת� רישנ אל / .םשגב ונריע תא רישנ ךא ,הפ�סב בהו תא רישנ
 / ןומעפ תימהכ תירבעה דועש ףא / ,הלייענ הפוקתה ירישב םראו / ןומעכ
 שי ךא "םיינענכ"ה תודוסיב בר םסק שי ,רמולכ ."ולאכ םילכ,ז לש ןלילצל הרוענ
 ריכזא רגסומ רמאמבו( םהב םיזגהל אלש בטומו ,ףויזהו הצילמה םעטמ םג םהב
 תא םינש המכ ינפל ריתכה ,שוטר לש ונואטב ,'ףלא' יפתתשממ ,ןניק סומעש
 יארקמה קוספל זמרמ ףוריצהשמ רתויו ,'הפ�סב בהו ת�' תרתוכב וירפסמ דחא
 ןעט םירחא םירישב .)ןמרתלא תריציבש "ינענכיי-יטנאה רשקהב זחאנ יהירה
 תא רישעיש ,ךרובמ גוזימ אוה תורזה תוגעל תירבעה ןיב גוזימה יכ ןמרתלא
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 אלו ,תואיצכה תא ורישעי םישדחה םילועהש ,ליבקכבו( ךפיהל אלו תירבעה
 ףך Q ה וא חלשה וא( ברחה ;הכע הזה םעה אל ,ברחה יכ ןעט םג אוה .)ךפיהל
 תוברח תחב�" ,"תירכנ תוריי איה ,תרויג איה )"תינענכ"ה העונתה לש הילכסמ
 ונא יכ ,'םיחרוא ףירצ' רישב ,ןעט דוע .)'הרומת ליל' רוזחכב 'ו ריש( "םייוג
 םג שי ךא ,רחואכה תא םידקהל םיסנכ ,הכאלמה רכג לא רבכ עיגהל םיפאוש
 ינכרתלא סקודרפ והז- רועיכב יפוי שי( ורועיכו וינוע לכ לע ,הווהתכב יפוי
 :)ינייפוא

 ,תיר p � ל!:! תיל� JJ ל!:! ת;פ� 7 נ,ז לדי:r� אל
 .הררר ן W ןך ר��� ל!:!
 תיר�כ:ל� ת;הקכ: 7 נ,ז ףירס םעט ל��
 ,הר.;הו:; ה:.זכ: בר�� ש�
 תיר��כ: ;ת��י ת�דרמו;: ,וי�רק�
 .הי�ר ןן� אלל ה�ול�ו:;

 תוישעכו תויטאופ תוכלשה םג ול ויה ךא ד,בלב יגולואידיא הארנ חוכיווה
 לע "ןשה לדגכיי יכורככ יטרואית קבאכ קר וניא וסיסבבש קבאכה .תורכנינ
 ןושלה יפוא לע והוככ-ןיאמ ילאוטקאו ישעמ קבאכ םא יכ ,םתוהכו םילכס
 ןיכאה ןכרתלא ,ללככ .היפגא לכ לע ,הווהתמה תוברתה יפוא לעו ,תורפסהו
 והזחכל הכדקהב וירבדכו( תורוד לש הקיטקלאידבו םיינויצולוב� םיכילהתב
 ,)הילע שככ לש הטילש טר�ל ןיאש תירוטסיהה "היכיטס"ב- 'סרוגתיפ טפשכ'
 תא ךרד ירוציקב םידקהלו רוטזילטק תויהל שקיב ,ונככ ןכפהכה ,שוטר וליאו
 8 ד.יתעה תא עובקלו אובל דיתעל תתל אל :םידדוחכהו םידחה וירבדכו ,רחואכה

 תקולחמכ אישה תרוקנ- 'ץיק תבירמ' רישה .כ
 ריש ,'ץיק תבירכ' ןכרתלא לש ךוראה ורישב הלגתכ וזה תקולחכה לש האיש
 "הריציהיי- 1945 תנשל 'תורפסל תורבחמ'ב םסרפתנש ,םיתב 21 ןב
 'הנויה ריע' ץבוקב ארוקה .ןכרתלא לש הבושחהו תיזכרכה "תינענכיי-יטנאה
 "םיינענכיי תונויער לש םתטלשה דגנ תנו�כמ הריציה לכ יכ לקנב חכוו�י
 םייתורפס-ץוחו םייתורפס-םינפ םימוחתב ,ץראב הווהתכה לע םיילקידאר
 היווהה תא הראית ןה "תונענכ"ה ?"ץיק תבירכיי םשה רשפ הכ ד.חאכ
 םישרט ,םיחוחו םינושכק :יחצנ ץיק לשו בגנ לש היווהכ תילארשיצראה
 םליע ,זנק ,ןניק וא( לולאו זוכת ,ןוויס וככ תוכש .'וכו 'וכו ברש תוחור ,םיפושח
- )טרפב בגנה ץראלו ,ללכב ןענכ ץראל ,חיחצה ףונל תוכיישה תא ואטיבש-
 9 .ריעצה רודה לע םסק וכליהו ,םהל םיברוקמה תאו םינענכה תא ונייפ� הלא לכ
 םירישה ןמ ליבוכה תוחתפתהה וק תא קודביו ,רוחאל םיינש וא רוד ךל�ש רקוח
 יויכד ,בגא ,הכודה( יקסבוחינרשט לש 'זומתה תוכ' וככ ,"םיינענכיי-םדקה
 םירישל ,)סינודא תוכ לע יל W ב"פ ילגנאה ןוקיטנכורה לש ורישל עיתפכ
 םיביטוכה בור יכ הלגי ,יענכ ילילא לעו ץיקה לע "םיינענכ"ה םיילארשיצראה
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 Iרונמטיעבציןביכםאהעכרי,תהת"חתה"בשירתככרמצריים/כנענייס" I:ר

מצף'סשובשח'אור' mלרסךנו,וסשר.בכש'וחמיפשסזבורג'בע'ציבלוא

לךכ(זoויחקידמ'םהצאליפא'ליח'יבסק',יסשתב'אל",לשבחכב'הסכבו
חאהכ'וי'יישלאו rואכוקאלוהונם,קר'זשוב'עדיה O'ויברעביחשגם
שלהה'כר ןמ(\'הי'מדוב'חצרח'חיחשוב'ק'זח'זאר'חיףלי),יאח Tהק'

tורשרשלש'רןת mלוברסשר,לשמב'ח'רDשרי "כגעג"ם"ההמשירר'ם
עצןמ.

- 'nI1:חוביחהmםש'ח-האוצ'שואל'חההיףהעלהמאבקחאםי, pמכמל

הג'צב'םקח!"חישד'ב'ןאמבקב/תיחלרD'ס'מפסימ'tואכיפןאלרחמןלהב'ש
שה'אעה'ג"ם,כילח' mראימח'הש'ערהגעוהלב'ןשגלו'ח'אל'ל'פסלכמי

הגיףעלח'גוהקרןחאיהמשחגה,הnז.כהייהמסלה'יKבמ',הה;יההחגלמיח
ה"כגעג"'ם:האnסס'הp (:'ערשלגל'tגובו , Tהק'זרשד'על .שמס'כבההחצ'ח

בש":רסא.ג

 , (1ג'ח; 1'פ"ג;ףח n ~():ןכל 1

\כ9חוח,י Vטו l) ~ WIהה J l.זij'חפ\יק (l~ן
;:I קרלו 91םN! לטושו~רס'I! ס;ח(;ל, 
 .ח;ח Q!f1 !!ה: 'חIVi "1:;'י (;1ל

שלמגיאש'ה'אגםשהלם, mיהרמאהג'חיחיחהגייג,ס'כללעיהסח'י,החיףר
חניח'םבעלשלתסק'סאiנכלוחהמשיוו'םעלהסמחכלח .הגנעג'חהר III'ה

אתהיונרולא"כתןניס""יייטורםיי"שגאשיהאר,מקרהלאאוג.בן"לגןתתס".

להאהיוב'ז.אלחומן,פן,שליגקס.'שס"גמן,-עבו'בשםשמפחחםשם
שמיחבמיבן,לצעמם,א'1נציה''כנענ''ם'ו'אלייאחרם',ססלר ,זיסמןג,גלויוב
וגבוי,בכריהרראיאתרסשלדמכרית,צחיחותשל mקובוצסיעבליעכרתם

אחכיר.טןהלויןתהשמיכדבחכלהשתלבשמשיםלמיכיהא

החיח"שללIכ'שרייניגמוה"כנענ'ם"לשחכ'רחםעלאלותמןלשחיראמ'
ילמציאילהOן'ףבה,הלופיך;זכלהפיךאפשרב'יחר.וב'שממע'חסא'רהה'א
אמ'רח"סהםה'תהייע'רש'ר' (:'לעסיןהניגחשדוח.ם'Jכפעםבכלבה

ןיז, nמעיוודימוא,וכעבייניפלאטתימסהאלאהםאיןלומעהשתרטוטיבי'ס,ןן

ראי',הצמ'איח.במבחןעירמ U'Kזהט'עיןשתה. Kהווז.נ.לעהמןש'הריאל

יים (Vי'אסז;זכרבהכמיהזי, MKה'1כהר Kבסמיןהובעלשורלבםלש'מלשל,

פ'גירהזיה'החיח".ל IIIלIכ'ישיגרמחאקרנטלי"הםכילי:יבספרשבש'ר

ל'וI\פה'מומחזה'אה"כנענ'ח";הקביצהבג'לשיהמיבוהק!"ו'פחהמרמזח
שלהצמומצםלמחכרגםךא , 'Pהררמיזהקיפה' Kלהזו,הש'הרשלהמןלסש
הומינימלסייטיםהילדםהטכניים,Kלזמעהיגםויבמזתהז"יתהובאריהנושיוזה.

סגן IOכללווינה).כוב,"הרמשחיי'1כנ'מל'זס(אמנםה"כנעג'ח"שה"השל
 Kל Kבחרהשלאה"כגנע'חי:הש'רהלשיהצממוצםהצרהכרמוס'לסםלורמי
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שורהעןמרההוחנו ,עזםיבינאדיםיידםובניגהעמומתים ..~דרכצעביככ:רמ

לאיפיהריזמתאףחא.מירח ;ניתיגהור"'בדבתוהמרהאמניתשלהויייפ

~ן"העמדותאתהמחדדתה"כנענית",התיפעהשלהקןצנ··הקיצוב·

חוכלא:ט,ג'Vכאתלראוחובכולהוסהרות,פלשמונכהבהיא :יס Iאס:בוזן

יהפולאוממזחהיא ;ומרכי'כומשחגיוכלעלכתמהווהכובן mלםומכק
המראוחוכקשחיארוהפככביהרואה';ןיכענביחי:קהבוצהשלהאליסף

"פראיו-חמס""(המםתרחת ן'"יילאנ'גרוםישירהםאתהמןינההסגסינית

השירהשלגוביהודחמובוליתיהאופה'לרמזגםאכןיש .)רתזהוכלש "הצאילייס

כןהעברידרהמזסשלהשמוטתורביהחסיושיריאתחשהמירה"כננעית",

גםכןאףשובכי'לצילם.גווביםוכ !שאי ,המררכשלהחשוףרכאויאחפה

שלובקסי'אלתרמןמסאכולחהשירהשליתהפוליפהעושרחקזארקה:יארוביה

בחשכתלשהםהחומרת 1לרילוKו ,זעותלאכיפ !לעב" " 'Oה"כבעביעגיבכתתשב

 12 •י~יסירריסטיקרטיא.לעבייןחייםנעיג

המרשימההרבפיגןלהחכןנןןלהןסיףפאשועלה,\ושככובהמ ,.לאא1ם

ןאהשליסושהכשע ,מרכריומחוזכפזכ"ןעבהKוחוח :אחףםצמררםגםהזאת

נשעה ..מאבותיריעניברועשלא ,טבעיענייואוה nmתי:יותרכחלק'ועגי

קסורפרפלגינוןכאסישן.חכרגימאמצכהש\lנשקעם' ,מלאכההואשליסשר

הכפיאתהזעכררךלהדהדהצממיר '.ב"פ"'אלרחמביואק'lכvכרון '.ולמיל

פו : וi'·פניםכפל "ה"ליסרזסשהרי(יסרק'לביההפרימיטיביןנ,הומסוגהטבעי

ןכאמ"צגח"ה"כבעביהשירהאח .ן)ווםגבןעירושלןופהזהושחחירורשל

כביושלשלוה 'j7הפKוסKות ,נאבןלם'פסוהמ , rקהדושריחונ"מצעלרחמןא

כמוהגש'1כם,רנכמוובזולם'התמגלגלים-ףרהחוחושריבאמצעוח-רותוחב

 , brujtמשוון( "תיס O 'נר~םיארופאית.לפואטיקהסמל-יהברקיםהרעמיס

מןרוככהשאיןוכמצלולים,םליכפעלוהירעש- )בצרתפיח "רעש"

 .ר~ררכשלבימליזםיהוכ
ארושתגוהסמןרביסיvכייסרולסופוערחילחוחמרצוףיקץיריבח'כIהשיר

עזיוכץ Pהלש"ם'כ'ככולכהרסקורסייושירכ:שכערם'רמעיהלוא ,כזזן

לשםתלש !איכ:ישנרערם'יעמהם .להםשהורבקההחוויתמןוקים mיבהוהי

ךכעמנ .וסוגסטייבת~נוקםיכיתדווקאאםיכתסרסינית 'נהיהיעיד'שירי

הירעשתורםיכייגפמשלוןןתרמלאעברלאהיובהיתירחבזויככיסמיס

להוחהאןניברסלי,ושייהחהארפיכעלויפוייםרהאתהבררגהנחזהיא .הלרל

חפיתלאעשיריםשהם ,·רתנית I'!'תלוםייאינסpלסראלדבימיייסךילבת

לה,רוחיפגור'םכישלוחויתזההסהפרןולשללהדכ;<'שביסומים.הומוי pמ

ופיגורה.יפגורהכלשלהמשעמם'יכףלרכילקהשיעדויםגםאיסושפ

 .. 'קיץומ'יבתשמיחכניכד ,"כננעית'יחהתיעפהכלפיןאלותמשלעמדחן
יח,כקסיאוכ"כצת'מתתמתמארושיר ,אררכה . (I\/1tנחלשלילהשליחםבוגיא

הערצהו nהשחאווךמשחחונגוכהח \!:זאךיקורח,כמעסלאכהשיש
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רסנר"םיר'סצעשחוללהר ,רחשהפעהובחשוקולגרםדאםשלתו U(כהתבונ

יאות xכמםזניימתאורהשמיהמרחג .)ןנ'יס rpי Q '"..צ-,"אר ,מווכשרםי

עלהלשתלטעתיהרהחדהשתןהמצ'גי ,י'IבסלאוורKל >11 ,כךשוםל rשקה

םזרחלשסיתנזהחשדי,סחוק'סכהשרםהלוהשמהמתג>לגנשו ,קהדומוהנףר
 :ועמרב

 ם,~ !P.!Iונו 9 'וךזמוני .P ו(' Qו
 ,:;זרכם~ר'סזtררהסזtאןה.ם >.11
'ז ?;j ו:;:דז,:ר'ב~ך n\!4וק,ח;;הרב

 ,'ם~~ f'ננו 'ק!~ 1}~ו;ו'ס ~ו~מ >tר

ולאבמורחת'לםחופחג,מגצנהבקורדובה,עוצבפה'וש'ה,רהנעגם ,עונשמ

ווכרחשלתוהותנ rnמלת-הרו "ה"רס'כהשלץכפה ,בהחםלח mהמוקר

או ,הרל'מוזגהיהתתודמ:דמגבנוהאםuוחנסהו'!ב ,מופלאמ'וזג'וד'ל-ומרעב

.rכוחייltא.חסרא ,יצוביכע nןרגאסינ"מגמתיתהתערבותהתערבל

הק'צונ'ותומה Pרחו-רגנ'ת )R'ג'שהה'א'אותצלמןאלרתמשלוג'שת

שלסופה ,"ם""כהגוולוקו'חתתערבוהתהגורםתרסשו,ג'שתאתהא.ספ"נח
רוא'יצמיח ,לרחמו Kעטן-ומערבמורחשלהתרבותתמחמל-הוודנ'בה"ין;'

להח"מרר>ו ,רהושזחאKל11כדוס'כהעלעלמודעריופאשרשאי ,סינתהר

רביי.ת-יה:רתילכינהתיישרןדעיי Kןהכי . 'Tהעתשלדמיתיתהאננה nעדל

'ר K:מרס!ןר> Iלפשתוביוודו'צכ'והערם'ה'ומ"הר~גלה:עלהנעלם
ררדלה'בסואסור Iתמלבשתדהרחבחמרשללמ'תוש I!כIבלפלוהסלאב !:ערם

לתדווחןלנסן >1'ו ,גי'ם'ורוע.,רתמעד'ץת )R'הזנצ' ,משעס ,המנעול"חור

 Kלדו 'Oככרוס'כ' ,כערלפלהוםרו.ות mההחכל'ךהתרעכולקוכ'הךלחו

rםדר nהתמלבדסליפ'פיי;ן צtX:ו:כ ..מוגדרגעוז 'כםאתרעלח.רm oוי Oיס

עשל'ה ,'שרהש'רם'שלשבומל'ח ,מכערומיהלארוהת mלנסכר ,ההלבהש

התונהוהרוחאהונציכך :חפזישתעדההאבהר>ת"חוותעואלותע'רלאייאמרנ

ן Kכמו )R' ,נענ'ם"כ"הע'םן,מתמ'רככל rKלרהלוזו'ו Kה'כהתליאשתבארז,
אתן))ב:לתכת'כ'ה.םאת m'פ pכתהלכת'כסגמ'םהשסעלכומס',ןאלתרמ
לבש mלהלנער Mלבקמום ,שלה m'1פשר ,Kרקשתחאם xןלצמתוהצוביא

זרזפ'עתה,בכלהכמהעלאתרןבהלופ'עותוצלהחמבבלהקלעיםחאונורי
 " 'Oה"רקביאחהרכיםרשוחאללהוצ'אלאוהמלאכה,רלםג mכסכלגלIתחיו

המדביןשלאלקכועאלרתמן, 'וdמסביס,כריו mרסשוהלyע'ס","אחורישל

נומשביהל.היאובעדותמלבשת:רייאבעדולשלומית.הלתהיהסוית

ךאלןגו..,אכןארסןףןוויכהוםם ,הגיתאכשי' 'קיז'וכריבחכיוכרןאלרתמ

גכוןניםויהסטורילשספר:ר'סתאה'סכהכירר~אפיליסי,ןכעקסיא!כIבלגתי

 ,חןכהרתתודלותכלשלמופרולוגה'דברכוחאדכלססורששיגב:ו oושפנגלר

העוכשהבעלום-היססורישחהל,כיםיםווהמתעשל"פיהםהעקרונותהמסויער
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 ,ותטיש םעו ותא סומלופב רבודמה ןיא וליאכ םינפ דימעה שוטר ,חורה םלועבכ
 לוכיבכ עקעקמ אוה ובש ,'ץיק תבירמ' רישה לש יטסיביטיזופ·ומכ חותינ בתכו
 14 ,תילארשי·ץראה הילאירל המאתהה תניחבמ- תיט�ימ הניחבמ ותונימא תא
 ותוא םג ףוקתל ןתינ ןה ,ויתונעטב שממ שי םאש ,אחתירד אנדיעב חכש שוטר
 ותריש ,תילאירוטירטה ותרות ףרח ,הזמ רתוי ,ןמצע תונעט ןתואב ותריש תאו
 לש הקימעמהו תיניצרה ותשיג לומ ,היתוארמלו ץראה יפונל ללכ התנענ אל
 לש ןקב חוכיווכ שוטר ירבד םיעמשנו םיארנ ,תודוהל םיענ אל ,ןמרתלא
 לש התריש יעדוי" :רמאו ,ןמרתלא תא שוטר ץקע רמאמה ףוסב 15 ,רעונ·תעונת
 ,"םינענכ"ה ונל המ ,רמולכ ,"ותרישב םג תויסור תועפשה אוצמל םיעדוי היסור
 שדחה·הלועה ;לו ,הרז העפשה לכמ תקתונמו וניתורוקממ הבוצח ונתרישש
 ?ולש יסורה סומתירה םעו םיירכנה םייפוריאה וינוניג םע "םירגהמה תכ"מ

 לאמשמו ןימימ םיגרטקמ .ג
 היה ,תירוטר היצלופינמ אלא ,םינועיט םניא שוטר לש וינועיט בורש תורמל
 'ףלא'ב 'ץראל דגנמ' ורמאמ תא בתכשכ ,קזח טקפא ולש תינרטנקה תרוקיבל
 ילעבו םיילאוטקלטניא םיריעצ לש הצובק וביבס ץביק רבכ , 1950 ראונימ
 תרוקיבה ,הכלה·קספכ םתוא ולביקו אמצב וירבד תא ותשש תויתונמא תויטנ
 , 1949 תנשל 'ףלא'ב םסרפתה ןכל םודק הנשכ :חונ אל עגרב ןמרתלאל האב
 םדוק םישדוח המכ ,ולש 'ץיק תבירמ'ו ןמרתלא דגנ רמאמ 16 ,"יזועיי תמיתחב
 תללושה ותרוקיב םג 'םלוס' ינמיה תעה·בתכב המסרפתנ שוטר לש הפקתמל
 ןאכ וארקנש ,ןמרתלא לש 'בגנה ץרא לע םיריש' רוזחמה דגנ ולש יכדרמ לש
 םהב האור רקבמהש זמרנ תרתוכה ןמ רבכו 17 ,'בגנה ץרא לע םיזורח' םשנ
 תא ורקיב שוטר םגו ולש םג ,"יזועיי םג ,הלודג הריש אלו תונזרח השעמ
 וקחדו ילארשיה בגנהו ץיקה תייווה תא טרחב תולעהל ןמרתלא לש ותלוכי·יא
 םניאש ,"םיטנרגימא"ה םיררושמה רוד- םדוקה רודה לא ןמרתלא תא לוכיבכ
 יכדרמ ,םיצוקה תרוטע ונלש תואיצמה לש הזעה תלכתה רואל לקנב םילגתסמ
 םתוא אקווד ופקת םיקמונמה וירבד ןכש ד,חוימב ןמרתלאל המודמכ ביאכה ולש
 ,) 1949 תנשל 'ץראה חול'ב םסרפתה 'בגנה ץרא לע םיריש' רוזחמה( םיריש
 םתוא לש םמעט לא טעמב וברקלו תיטאופ תינפת ותריציב ללוחל ויה םייושעש
 תיבמ "תינענכ"ה תיטקרטסבאה הרישה תא ובביחש ,םייטסידרגנווא םיארוק
 ,שוטר לש ושרדמ

 התיה אל איה ףאש ,"ןימיה הנחמ"מ ןמרתלא ירקבמ לש וזה הצובקה לא
 18 ,'ףלא'ב בתכש ,רחש קחצי ,שוטר לש ודידי םג ףרטצה ד,חא רועמ היושע
 בורמ המ םושמ דקפנ הז רמאמ לש ומוקמ ,שוטר תריש לע ךוראו ידוסי רמאמ
 תובר הנושארל ולעוה ןאכ ,"התולבקתהיי ךלהמ לעו שוטר תריש לע םינוידה
 הנחבאה תוברל ,שוטר תרוקיבב םימיל ועבקנש תויטאופה תונחבאה ןיבמ
 ןורתימ 19 ,'םיינע תחמש' לא 'ץוחב םיבכוכ'מ רבעמב ,שוטרמ עפשוה ןמרתלאש
 הנועט וז הנחבאש ,םויכ ןועטל המודמכ רתומ ,תירוטסיהה הביטקפסרפה
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 תיתפרצה הרישה ןכ ישילש הארשה רוקכ היה םיררושכה ינשלש ןכתיי :הקידב
 תונש ףוסב םייראלופופ ויהש ,ידרוור וא ראףלא וא ןוגר� תריש ןוגכ-
 ודידיכ שוטר לביק ףסונ קוזיח .סיראפב ובשי ןכרתלאו שוטרשכ ,םירשעה
 שיגדכה ההוא רכאכ תא וילע בתכש ,ןיכיה הנחכ שיא אוה ףא ,רנייטש השכ
 יררושכ לש םנובשח לע ,סנ לע ותריש תא הלעכהו ותוירוקכו ודוחיי תא
 תרוקיבה :רבע לככ ףקתוכ וכצע אצכ ןכרתלא ,ךכ וא ךכ 20 .םירחאה הנרדוכה
 רושעב- הירחא ;ודגנ השק הפקתכ לש "םויסה דרוקאיי ,רוכאכ ,התיה ךז 'יש
 אלא ,יתרוקיבה ןיינעה זכרכב תויהל ןכרתלא הכז אל רבכ- וייח לש ןורחאה
 ,סיראפ יכיכ ודידי לש תצחוכה ותליטק ןוגכ( תרחא וא וז הירורעש לגרל
 .ותוכ רחאל הלחה היצטיליבהירהו ,)'תוחורה קדנופ' תא ,וזכג םייח רקבכה

 הילוש לא תיטילופה הפכה לש םיינכיה הילושכ הפקתכה הרבעשכ
 לש תרוקיבה לש לילשת תנוכת וא יאר תנוכת השעכל הלבקתנ ,םיילאכשה
 יד ילארשי ונניאש לע ןכרתלא תא רקיב שוטרש דועב .ןכרתלא דגנ שוטר
 תא אקווד ןטילופוכסוקה ךז חביש ,םייסור ויבצקכו םיירכנ ויפונש ,ךרוצה
 היתוארכלו תואיצכל הנכאנ הניא ונושלש ןעט ךא ,ןכרתלא לש תויאפוריאה
 תא חגינ םהכ דחא לכ .הריוואו אשונ ייונישל תושיגר ירסחו םידיחא היבצקכשו
 ירישב םירטה שוטר ,בגאו ,וכצע ולש השדחה הקיטאופה תא ססבל ידכ ןכרתלא
 בשחיהל לוכי אוהו ,ךז חסונ תא םיינוריאהו "םילשורכ"ה ,םירצקה 'עלצ'
 םהינש .)ןתנל ןתנ ןיבש ןתנוי :דודיח ןושלבו( ךזל ןכרתלא ןיב רבעכ תיילוחכ
 הגגש ןבוככ יהוזו ,ותריש לש יטכיכ-�ה היפוא סיסב לע ןכרתלא תא ופקת
 םיזגהש ודגנכ ןועטלו טסירוטקירקל ,לשכל ,אובל ןיאש םשכ .תיתרוקיב
 התונכאנ יא סיסב לע תיטכיכ-א הריצי ףוקתל ןיא םג ךכ ,םיינזואה תודיכב
 הכאתהה-יאו הכזגההו הזרפהה יכ ,םייעבטה ףונה תוארכל וא יעבטה סוכתירל
 .יהשלכ תונלשר לש הייטעב אלו ,ןידב הב םייוצכ תיטננוסידה

 לצא סוכתירו ןכז' ורפסל גוליפאב ,ךז ןתנ ירבד יכ ,םדוקה קרפב ונרכזה רבכ
 וירבחו שוטר ועיכשהש םירבדל הברק םילגכ ,'תינרדוכה הרישבו ןוסגרב
 התיהש םושכ ,רבעב ול הכסק ןכרתלא תרישש ,ךז הדוכ ןאכ ."םינענכ"ה
 ואליכש "תויעביי ,)'וכו "םשה שודיקיי( תולודגה תויכואלה תויעבה ןכ הקוחר
 םירבד .הידכול לע התוא ואינשהו ,םידוכילה תינכת לש תירבעה תורפסה תא
 תונגב 'ףלא' יפד לעכ תופוכת הלעוהש הכל דואכ דע םיבורק הלא
 "וטג"ה םלוע לא דיכלתה תא תברקכה ,תירבע תורפסב םיודכילה-תינכת
 .הילודיגו ץראה ידילי לש םבלל ללכ תרבדכ הניאו ,הרייעהו

 לע הכשכנו הכלהש הפקתכה- הזה ךילהתה לש ופוס :תונורחא םילכ,זו
 הירוטסיהה יכ הארכה ,דדועכ ףוס אוה- ותוכ דעו 1950-1949 זאכ ןכרתלא
 םה וליפא ,םירקבכ לש תויצלופינכל לובג שי יכו קדצ-טפש כ ןאכ התשע
 :עודיה םגתפה ירבדכ .הככס תוכת לוכיבכ םכןבו יכצע ןוחטיב ילעבו םייטכזירכ
 דיכעה וא ,ןיבה אל וכרדב רקבכ לכ ."ןכז ךרואלו םלוכב תוטשל לוכי ךניאיי
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 רשועה ןפ הרזנתהו ,םיזע םייראניב םידוגינב םיתפועפה ,רבדנ.ז יעבצ הפכב
 היפואל תזפור ףא הריפאה ;תינוג-ברהו תדבורפה תונפאה לש יפויהו
 ד�" תודפעה תא תדדחפה ,"תינענכ"ה העפותה לש ינוציקה-ינצוקה
 ,הכאלפה רפג תא תוארל רבכ הטוהלו ,תורשפל הנכופ הניא ,"ם�דרוסנא
 היפואל תזפרפ איה ;ויביכרפו וינתשפ לכ לע הווהתפב ןנובתהל םוקפב
 תוארפה תשקבו הפוריא ינבב האורה ,"תינענכ"ה הצובקה לש ירטילאה
 ויארפ"- "םהפיי( םהפ תוחנו "יאבלפיי םרוג םהיריש תא הניזפה תינוגססה
 הרישה לש ינוגדחהו יתילונופה היפואל זפר םג ןאכ שי .)חרזפה לש "םייליצאה
 ןב ירבעה ררושפה לש תושפשה ןיבו ויתסה יריש תא הריפהש ,"תינענכ"ה
 םג ןאכ שיו .םיללצ-ינבו םינווג וב ןיאש ,רבדפה לש ףושחה רואב הפוריא
 ןפרתלא-יקסנולש תלוכסאפ הרישה לש ינופילופה רשועה אקווד :הקד הינוריא
 תבשחנ םהלש רפוחה ת�לד וליאו ,תוחנ יאבלפ ןיינעל "םינענכ"ה יניעב תבשחנ
1 .ירטיל�ו יטרקוטסירא ןיינעל םהיניעב 2  

 הפישרפה הרוגיפב ןנובתהלו ףיסוהל רשפא ,הלעוה רבכש הפב יד אל םאו
 אוה שוטילש העשב ,ירבדפו ספסוחפ ןיינע אוה חוח :םירחא םידדצפ םג תאזה
 העשב ,יתונפא דוביע דבוע אלש ,יעבט ןיינע אוה חוח ;יתוברתו קלח ןיינע
 סקודרפ ונינפל ןכ םא שי .ןונכת יצפאפ הב םיעקשופש ,הכאלפ אוה שוטילש
 יכפה תא הזע ךרדב הזל הז דיפצפה ,ינייפוא ינפרתלא ןורופיסקוא ,ילוליפ
 ןפ :ול םינפ-לפכ "שוטיל"ה ירהש( ינילקרטהו יביטיפירפה ,ןנגוספהו יעבטה
 ןאכ גצייפ "תינענכ"ה הרישה תא .)ן�נגסו ןודיע לש ןפו הזחשהו דודיח לש
 ינב לשו ולש הקיטאופה תאו ,ןבאב םילסופפה ,ץיקה ישדוח תועצפאב ןפרתלא
 ופכ ,םיפשגה יפ ופכ םילזונו םילגלגתפה- ףרוחה ישדוח תועצפאב- ותרובח
 , bruit ןושלפ( "תיטסיטי�רב ,תיאפוריא הקיטאופל לפס- םיקרבהו םיפערה
 ןפ רבד הב ןיאש ,םילולצפבו םילולעפב הרישע- )תיתפרצב "שעריי
 . רנדנ.זה לש םזילפיניפה

 ראותש גוסה ןפ םיבר םייופיד ופוסל דעו ותליחתפ ףוצר 'ץיק תבירפ' רישה
 ריע' ץבוקה לש לוכיבכ-םייביסרוקסידה ויריש הפכ דע םידיעפ הלאו ,ןאכ
 לש םנושל ןיא הפכ דע םידיעפ םה .םהל הקבדוהש תיוותה ןפ םיקוחר 'הנויה
 רבעפב .תיביטסגוסו תיביטקוב� אקווד םא יכ תיביטטונד 'הנויה ריע' יריש
 הרישע תיביטרוגיפ ןושלפ ןפרתלא רבע אל 'הנויה ריע'ל 'ץוחב םיבכוכ'פ
 לחהו ,ילסרבינואה יישוחה יפואה ילעב םייופידה תא הגרדהב חנז אוה .הלדל
 תוחפ אל םירישע םהש ,תוברת-ייולת םיילאוטקלטניא םייופידב רוחבל
 ,הלד תויביטרוגיפ לש תיוות הזה רפסה ןושלל קיבדהל וסינש יפ .םהיפדוקפ
 .הרוגיפו הרוגיפ לכ לש םיעפשפה יובירל בישקהל םיעודי םניא טושפ

 ץ',יק תבירפ' ורישפ רנינכ ,"תינענכ"ה העפותה יפלכ ןפרתלא לש ותדפע
 ,תיביטקייבוא בצפ-תנופת ראתפ וריש ,הברדא .תטלחופ הלילש לש סחי ונניא
 הצרעהו תואתשה ךותפש תוננובתה םג ךא ,תרוקיב טעפ אל הב שיש
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דנ"םרזנעצר'יםשחוללוהחשדה,תבופעהלושוקונגרדאםשלהבתבוננותו(

ת OI' 'כמצבשירמתוארשמיהחבהמר .)םבו"צון< 'בIצדT"'-חדךא ,וטשברם

עללהשתלסחיהדעהחד:ושהם'צא~תיס'ס.אלורךלאאך ,בהשולסשהקיז
חמזרשלזה Nס'חשו'ס,חוקיםבהולהשלטיהשםהמחאלבכשוקהמדןו,הנוף

עמורב:

1]'Q) ןש?>I ' ך?'ליiז.ן~ בIב', 
 .'בI~ךו;:~ר !!Q ~ר Q!!vהא'l~ם ~

 .rp ~!ה.:ריב ~~ תו,",ק~:רוקסריב
 .'בP QQ Iי'נו 'ן;I ~i)~ו;ים> '.!נן~י~
לאומכזרחתילםחופארג,צהמגננקורחבה,עוצבשיופ:די ,הנעהרגםשמעוב,

זוברחוסלהתרבותמלחזומ-זוה "ה"רמיהבשלוכ:זפהב."חלם mהמזקר

או ,זהלמיווגתהיהמותדהמאהןבבבמשחנסהומישפל,אזוג (:1'י"וזד-ורעמב

 ,םחם!!'ואחוסו,ובבעיצאגרסיביחותיגמתםרת.ערבותערב.ת,;

הקיצוניוחןמקהו m-גניתארזגי:ושהיאלצמיאותלתרסןאלוס(ש'ות
שלוספה .נירםילהגורוקליחתז iןתערבהתהגרוסרסשו,תגישאתהפאונייתנ

איזוסיחצ'לרתמן,אעסן-ערבוסמזרחוסלבןתרתהמלחחנ-הןוה"רמ;ןב"

להת"מרןאי .השעיוראחאטדלוזכיבהעללעשדעד"ןאפשר K'וס ,ח;חנ(!'

ורבזר-,ווהתהי'כהלתבשרויע'"זייןאוהכי-.העח"שלדמווחתהאסהלעדת

איך !רמס:ך K I'פלוסתןוביןדויצביןהעריםייהוהמ"הנגהל:עלהנעלם
דרךהביזכלואסור Iתמלבשתחבדרהתמרלוסשולסית IלפIכפלוהסאבל:ערם!.

חרלחסנוחלאיןו(יףם,ועורקורתמ lדע"ת OI'הסצ' ,שמעסהגמעו'ל:חוי

לאיסדוךבכישיכעברפל, I>1הלייתהההחהחנליךברולהתעקרביהיילת

חכירלבשתהתמיהי\פליפצהכהצ ,מוגהרנוזעיכםא /וחעלתיסחרמררכי

עשליה'שר-השירם,שלכשולמית .בעמרמרה'לארותהלנסותכף ,ההלשבה
התמהו;ךרהסציאותכך ,"זחפוסתדעאההבהאתווררתעואלותעירלא"נרמא

ןכאאןסר';ןיכנעניס",םועים .מחדובכלוהאיץלרזז 1א'תהויכ:דיאזסת ,זכרא

אתןל~נ ,תכתיביהםאתבתקיפתוביהכחלםיגמסוסהםלעבסמר,אלרתיקנ

והחלבשלנערה Mלבמקםרוסלה,האפוסרויותקוסחאתוצלמםצת OI'צ'הס
צריךיפעתה.ככלהמבהעלךחאר-כולהופח~צותרהנוזילבכקהעליםובאדורי

 "ס"כpך'ן;'תאהרביםרתוסולאיאצלהרולאאכה,להמגמרלסבבלןכת (להתמי

המזכדשלאלקבוע ,אלתרמןפלינמסIב',בריו mרםשוי:הלקעים"אחרזיוסל
לה."ימשבהיאדובעותמלבשתהיאדועכ ,יחלמרשללהתיההתודמ

כאיד1א'לוגלאוהכיססורווכףר:"ות.אכש' ' 'Yקבירמבתדיבראלרתמן
יקגכ Qהיססןריןנישלספרהיםאתהיטבהכירהיאפולייט.ןכעסקן)פמלגתי

ח,ר",רנןחתודלןכלשלגה'ירפלוימנדרכוחאדכלוסרזסססוורסיכב,'וספנגלר

העמוקהעבוםל-ה'םרסר"םיכIב'חהלרםותמהשעל-פיהםעהקה(ותהמם'עדו
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 ןורקיע אוה- ןנגוסמהו ילרטאיתה- יטמימ-�ה ןורקיעהש ,ןיבמ וניאש םינפ
 סומתיר תא ופקשי הלא םירישש תכרפומה השירדב יכו ,ןמרתלא תרישב יזכרמ
 ןיאש המ תא וז הרישב שקבמ אוה ,"םהש ת;מכיי תואיצמה יפונ תא וא םייחה
 ןבומכ תעבונ הניא ןמרתלא תרישב סיזמימה יללכל תונמאנה יא ,הב שקבל
 הידממבו היבצקמב ,היעבצב תואיצמה תא ףקשל ררושמה לש ונורשכ רסוחמ
 תיילשא תא תרבושה ,תינרדומה תונמאה יללכל תונעיה ךותמ םא יכ ,םייעבטה
 ךרע יבגלו ןמרתלא לש ודמעמ יבגל םויכ ררושה סוזנצנוקה ,ןווכתמב תואיצמה
 תימינפה תמאה- םימעטה יפוליח תורמל- תונמאב יכ ,לילעב חיכומ ותריצי
 תא םנולקב גיצמ אוהש ופוסש ,רחא וא הז יביטלופינמ ןועיט אלו תחצנמ
 ,וב םיזחואה

 תורעה
 : 122-109 'מע ,ט"ישת ביבא-לת , 4-3 'ברח ,רישכט ,"ןמרתלא ןתב תריש לע םיררהרה" ך,ז 'ב
 . 1966 ביבא-לת ,תינרררמה הרישכר ןרםגרב לצא םרמתירר ןמז ,ל"נה

1 ,הררמז( הררמז" ידי-לע הרזחרשש יפכ ,שרטר לש רתסריג יהרז יכ ןייצל יראר 2  רז הסריגב .) 1981
 ירישע'( 'םיברתכ'ב םיריש ינש שרטרל םסרפ יקסברלש :ןרבסה תא תרעברתה ,תרכרפ המכ שי
 ירבחל יקסנרלש בתכש בתכמב . יטילרפה רכריש תאר רתרהז תא עדיש תררמל ,)'רדצמב' ,'ןינמל
 סייחה ,טיבש רהרז לש הרפסב ספדב בתכמה( 1932 ראררבפב 25 םרימ ,'םיברתכ' תכרעמ
 ןירפליה לאיררא לש ריריש םירכזב ,) 323 'מע ,ג"משת ביבא-לת ,לארשי ץראב םייתררפםה
 רתרהז ירליג םעש ,רברחטב תא שרטר באש ןייבמ ארפא רררב אל '.םיברתכ'ב הספדהל םידמערמכ
 רמאמ שררד ,הררמג תרימינרנא לע ידפקה שרטר ,תאז םע .יקסנרלש יביעב רביח רס השדחה
 ,זעילא לע רדאמ דע סעכ ףא ארה :) 38 'מע ,סיבת כמ( רדסב השדחה רתרהז רבד תא ררמשתש
 תמאה תא הז הרקמב רבהל ארפא לק אל .) 46-45 'מע ,םש( 'םיררט' ישנאל הריגסהש
 ירישמ 'םיררט' ישבא לש םתרבהלתה הגפ ןכא םאה . יביטקייברסה סרתימה ןמ תיביטקייבראה
 איה הדיח- שרטר ןתברי לש רתרהז רבד זעילא לאפר יפמ יקסנרלשל ערדבשמ , 1939 ביבאב שוטר
 .יקסברלש ןריכראב םיררמשה םיכמסממ הכרפהל רא שרשיאל הפצמה

 ירררשמ תא ןייפאש יסרר-יתפרצה חסרבה ןמ הברש ,שדח חסרנ רביצה םירררשמה יבשש ףא 3
 לאיחי .םהיביב הררחא הררש אל ,ךכ םרשמ אקררד ילראר ,'תררפסל תררבחמ'-'םיררט'-'םיברתכ'

 'מע ,)ט"משת( תררפ האר ."רנכרתב ]שרטר[ הזה שיאל סרקמ ןיא"ש עבק )ןרררשי תרכא( רטרמלרפ
160 . 

 רא ;)ןלהל ,'ב חפסבב םרקמ-יארמ האר( 'ךייחל'-'ןרירפא'-'רעי'-'הדברס' םירישה ררזחמ ,ןרגכ 4
 .)םש( 'םרלשבא'-'םלצ' סירישה מדצ

 תרריירקב ןמרתלאר ןירפליה זא ולחה ךכיי : 22 'מע ,)ט"משת( תררפ : 17 'מע ,)ז"משת( ןמררד האר 5
 ".םז i 'ניב הררשש תרדיידה תררמל ,םיינשה ןיב חתמ כםעמ אל ררציש ,תרליבקמ תרירבע תריכרביח
 ןיב םיסחיה . 1981 לירפאב 3 ,'רמשמה לע' ,"שוטר ןתבריל ןמרתלא ןתנ ןיב" ,הפי ב"א םג האר
 ףאר ,באה תלחמ תעב ןירפליה תחםשמל רזע ןמרתלא קחצי :תרחרמר תרילע רזעי תרחפשמה יתש
 "'אב ךרביחה עזו םעטמ חקפמכ רדיקפת ףקרתב ,רזהבעב ,לאיררא תשא ,הררבד לש הררדיסל גאד
 שרטר לש ילילשה רסחי תררמל .) 44-43 'מע ,םיבתכמ , 1939 ראררבפב 20 םרימ תרגיא :האר(
 ,םש( ןתרד הליג רתברהאל הבתמכ 'ץרחב םיבכוכ' ריריש ץברק תא הבק ,) 131 'מע ,םש( ןמרתלאל
 רסחי לע םיבפ לע לע הידעמה הרעה ,לרתיהב קפס תרניצרב קפס ,ריעה רתנתמ לע .) 233-232 'מע

 ."הערר הברטה הלדיל םיערר םיברט םירישיי :ןמרתלא תריש יפלכ יברע-רהז
 םג האר : 1950 רארבי ,ףלא( 'ץראל דגבמ' ררממא האר ,"יתרלג"ה ןמרתלאל שוטר לש רגלע לע 6

 יפכ לבא ,ובלש ץיקה ,יברציק םבמא ארה הז רישב ראותמה ץיקה" :) 81-75 'מע ,] 1982 [ שוטר
 ."לארשי ץראב בורקמ דשח לש ויביעב .תררז םייביעב הארב ארהש

 םרטב ,םישרלשה תרבשב רדע ןמרתלא תריש םע גרלאיד להבל לחה שרטר יכ ,הלגמ תרחרמא תודע 7
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 רישל היהש ,"םיבור םהל ונתת לאיי ןמרתלא לש עודנה ורישל .סופדב ויריש תא ןמרתלא סניכ
 הרגמב זונג רתונש :קשנה לאי וריש :דגנ-תבוגת שוטר בתכ ,םישולשה תונשב יראלופופ
..  .) 91 ימע ,] 1989 [ תרופ האר( "םיבור םהל ונת" םילמב חתו" .

 :קשנה לאי ורישב .תונוש תויונמדזהב שוטר רזח וז הנעט לע .)ליעל 6 הרעה האר( יץראל דגנמי 8
 ."דע;:ןכ 1 ונלרוג תא ץורחנ 1 ונדי ומביי :בתכ ,)ליעל 7 הרעה האר( לשמל

 אכלמ-רוט הזילע תאמ "זומת" ץיקה-ריש לע שוטר לש תינצקוע-הביבחה ותרוקיב ,לשמל ,האר 9
 רבוטקוא ,ףלא( יםלוסי ,יודהיה יפואה לעב ,ינמיה תעה-בתכב םסרפתנש ,)"ןיע תביי תמיתחב(

73-7 ימע ,] 1982 [ שוטר םג האר : 1949 1 (. 
 לש םהירבדב הזה םויה םצע דע םידהדהמ יץיק תבירמיבש "ינענכ"-יטנאה סומלופה לש וינועיט 10

 עובקה ורודמב ,ןניק סומע בתוכ 1989 רבמבונב 24 םוימ יתונורחא תועידייב ."םינענכ"ה ינורחא
 םילספמו םירייצמ םה הבו לארשי ץראב ולדגו ולדונש םילספו םירייצ שי" יכ ,תבשל ףסומבש
 הבורדוק ,שפנה בצמ תניחבמ .ישפנ בצמ איה .םוקמ הניא תולגה .םוקמ איה הלוג .תולגה תא
 ןמרתלא ירבדמ קוחר דה שי הלא וירבדב ."לארשי ץרא תויהל תולוכי זיראפו ביצידרבו ולדוטו
 לעו :יגרפו אצנגמ ,הבורדוקמ הרענ 1 ,ברחל תשרואמ היירבע הרענ"כ השדחה המואה לע
 םירבד( רולד רומד ורבטצנש ברעממו חרזממ תודוסי לש ךותיהכ תשדחתמה תירבעה תוברתה
 ףד ותואבו .)הלוג תונש םייפלאב רצונש לכ תא זהצה ךילשהל שוטר לש ונוצרל הבוגת םהש
 םניא היסורמ ואוביש םישדחה םילועה יכ ,שוטר תצובקמ "ינענכיי אוה ףא ,ןורבע זעוב בתוכ
 תיטסיטילא המינ התוא תרכינ ,בוש .הנממ "תרד"ל םידיתעש ץראה ינב לש תישונא המר התואב
 :יחוחה לש ושוטיל רמג תא קר ולטנ"ש ,םיינצוקו םיפוזש ,ץראה ינבמ םתוא לש תיתונאזו
 .ץראה ינבמ םיתוחנ "םייתולג" םיסופיטכ םישדחה םילועב תננובתמה

1 1  לש תיתרימאה ותרישמ יהנויה ריעי םוסרפ םע םיריעצה יגוחב הטשפש הבזכאה רבדב םוכיס 
 ,הפייעל םיכוראה ,ןחה ירסח םירוטה- לוכה" : 66 ימע ,) 1987 ( ןורימ האר ,ןמרתלא
 הבובנה תויזוידנארגה ,האצמההו הקרבהה רסוח ,תעגיימה ת 1 ינ 1 יהז ,תינשבויה הקירואפטמה
 ןוממישה ןמיסב ןאכ מדוע רבכ לוכה- הירוטסיהל הרומה תזופל איבנה תזופ ןיב הליפנה ] ... [

 ךשמל ןמרתלא לש תיטויפה ותונימא תא סרהש :ס;פ�יה לש יטאופה ןופדישהו ילאוטקלטניאה
 ,ן'רוד ימי

 לע .הכולמ ומצעל שקבמה ,רקעהו ינצוקה דטאה רבדב םתוי לשמל זמר םג ,המודמכ ,ןאכ לולכ 12
 רבודה עימשמש םירבדב הזיחא ןיעמ שי הז שוריפל .ןמטכורפ היאמ יפורפ ,יתדידי ינתריעה ךכ
 ןב דטאל המ 1 ך.למיבא ד.טאל המ ] ... [ יב ורחינ יבא ינב" :יןמגראבי רוזחמה ןמ יךלמיבאי רישב
 הנותנ שוטר לש ותדהאש ,חינהל םוקמ שי( ".םיזראב- דטאל המ 1 םיזרפמ טדאל המ 1 םיזירג
 לארשיב ךלמ היה אל םהבש םימיב ,םיטפושה תפוקתב הכולמ ןנוכל הסינש :יטדא"ה ךלמיבאל
 הלמהש םג ןכתיי .)לארשי תואמצלע תורתחמה קבאמ ימיבכ :יהשעי ויניעב רשיה שיאיו
 ."שוטר" םשה לש םיעמשמה דחאל תזמור ןמרתלא ירבבז "שוטיל"

 תורבחמ( יהמלעהי ןמרתלא לש ורישב םייוצמ יץיק תבירמי רישה תונויערל םינושאר םימידקת 13
 :יץיק תבירמי ינפל הנשכ םסרפתנש ,) 2B ימע , 1944 רבמצד ,ה"שת תבט ,ב תרבחמ ,ג ,תורפסל
 ודע םידגונ ךתוא 1 הייצו םדקו ןופצ 1 .עבק דע ךמלצ םלשנ אל ודע 1 ,היירבעה תבה ,המלע"
 אל ודע 1 ,רדגוה אל ודע ךלוק ךותיח 1 ךילע ברקב םימדוע םודע 1 רדקו ןבולו בוהז 11 .תבקמב
 סנוכ ז:יק תבירמיל ונוימד םוש לע יהנויה ריעיב וסניכ אל ןמרתלאש ,הז ריש( "ךיניע ךתח עבקנ
 תא תראתמ הלוכ המאופה ,ללככ .) 39-38 ימע ,א"משת ביבא-לת ,ג ,ןמרתלא תורבחמב
 תברקתמ- חרזמכ קר אלו ברעמב םג שבוג היפויש- הרוביגה הבש ,המארדכ ץראב שחרתמה
 .)הנכסה לא תברקתמה תמחולכ םגו( ילרטאיתה רוקרזה לש ףושחה ורואב ראומה לוגיעה לא
 ,םיעלקה ירוחאמש רופיאה אתב תושובלת תפלחהכ אוה "המארד"ה לש רותפ-יתלבה הפוס
 .הכאלמה רמגל דע ןיתמהל ץילממ דעה-רבחמהשכ

 הששיבו יץיק תבירמיב ראתמ ןמרתלא ,שוטר תנעטל .)ליעל 6 הרעה האר( יץראל דגנפוי רממאב 14
 איה רחבש הרענה תומוד ,םייטנתו K ה ץראה יפונב תלגרומ הניא וניע ,םירז םיפונ ולש יץיק יריש
 שוטר( היפונבו ץראב המלקאתה אלש השדח הלוע לש תומד ,תולוחכ םייניעו םואז רעיש תלעב
 ךרבז םיכפה הלאל הלא הדימצמה ,ןמרתלא תריש לש תינורומיסקואה התנוכתמ ןווכתמב םלעתה
 איה הרענה .ןמרתלא תריש לש יטמימ-!זה ינתלכשה היפואמ םלעתה ףאו :יתמרוציו "המילאיי
 ןיב שטינ ץראב תוברתה תומד לע קבאמהש םושמ ראשה ןיכ תולוחכ םייניעו םואז רעיש תלעב
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 תויוהמ ראשו םימשה לוכת ןיבל תירמוח תושממו םד ןיב ןוגכ ,הז םע הז םיבש"תמ םביאש םיכפה

 רמאמכו ,"ןבל לוחכ" ידיסח ןיבל םודאה לגדה ידיסח ןיב ,תוילאוטקלטביאו תויבויער ,תויבחור

 לשה עשוהי לש ורמאמ האר( "לוכתו ןבלו םודא ןיב I ן"דע אוה רתפב אל- בירה הז" :יקסביטוביז

 .) 10-4 ימע ,א"ישת ןויס ,ג יליג ,ג הבש ,םלום ,ןיביי
1 5  תועובת לע לוזלז-ירבד עיבהל גהב וליפאו ,רעוב-תעובתל וירועבב ך"תשה אל שוטרש םגה 

 בור ויה הלא םיסוביכב .רעוב-תעובת לש "ןק"ב "הלועפ" לש יפוא ויסוביכ ושבל ,רעובה

 ,םיריהזמה םיחוסיבה לעב ',טמזירכה "ךירדמ"ה אוה וליאו ,םיבשב ובממ םיריעצ םיפתתשמה

 רוביצה לא אלו ,"ירבעה רעובה" לא םרקיעב ודעוי ,ירשבמ םג .ורבדל תוכירדב םיביזאמ לוכהש

 .רגובה

16  .שוטר לש ויחא ,ןברוא יזוע הארבכ 

1 7 -20 ימע ',''שת ןוושח ,ז יבוח ,א הבש ,םלום   הקיטאופ הליג יבגבה ץרא לע םירישי רוזחמה . 18

 לבוקמה ןמ תיטקרטסבא ,השדח הפוקת חותפל היה יושעו ',שרטה אשובל האיכ ,השקובו תיבפגס

 תשק לא ובפ ,ם"טסילמיבימה םירצקה םירוטה ילעב ,הלא םיריש .תיבמרתלאה הקיטאופב

 תמקה רחאלש תובושארה םיבשב תבתכבה הרישל האיכ ,"ילאירוטירט"ה ילארשיה םיאשובה

 ילוא( תיבפתה ןמ לעפתהל לוכיבכ ויה םירומאש ,םיגוחה ןמ אקווד האב תרוקיבה ,םלוא .הבידמה

 בגבל תומידק ןתבש ,ןו ירוג-ןב לש ותויבידמב הכימת לע זמרל ויה ם"ושע הלא םירישש םושמ םג

 .)םירתא ץרא ילבח יבפ לע

 . 16 , 10-8 ימע , 1952 רבמטפס ,וט יליג ,ףלא ,"הכפהמה ררושמ" 18
 לש יהשדח תישארבי יריש יכ ,ןעט )ט"ישת ביבא-לת( םינושארה לט ורפסב ,לשמל ,ןיול רדד 19

 ןמרתלא לש יםירצמ תוכמיו ים"בע תחמשי ירישו ןפ רדבסכלא לש יםיקיתע םירישי ',קסבולש

 ,ם"גאמה םהיבצקל םישידא וראשב אלו שוטר יריש תא וארק וללה םיררושמה יכ ,םידיעמ

 .םריבחתל ,םבובגסל

1 ימע ד,"ישת זומת ,ל ךרכ ,ןורציב :יינעבכ ררושמ" 20 96- 195 . 
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 ירישע קרפ
 םוכיס

 שוטר וכל שירוה המ

יח ונביא םג םא ,חוכב "ינענכיי ,תכיוסכ הדיכב ,אוה רבצ רפוס לכ  בי
 תעונת ללוחכ לש תינידכ-תיתוברת-תירוטסיהה ותנשכ תא לבקל
 ,םיריעצה םירבעה

 .) 1981 ,"דרומה" ,רוד השמ(

 הכודככ תדכוע תינידכה ותוגה לשו שוטר תריש לש תירוטסיהה התובישח
 לש יסחי ןפואב יוחדה ודכעכל ןהו עונצה הפקיהל ןה תכיוסכ היצרופורפסידב
 היגלפל ותריציבש תורכל ,ורוד ינב ברקב ,ררושככ ןהו גולואידיאכ ןה ,רבחכה
 הודיכעה אל םירקבכהו םיארוקה-להקש תורכלו ,תודיחאו תופיצר התלגתכ אל
 לדוכ שוטר לש ויתונויערו ותריש ויה ,בלה-תכושת זכרכב תובר םינש רשכב
 תוברתל איבה ררושכה יכ לילעב ושחש ,וידיכלת תורשעל תודדוכתהלו יוקיחל
 וליפא ,ןתוככ ויה אלש ,תירוקכו תינשדח הקיטאופו השדח חור תירבעה
 ,תורחאו הלא תוביסכ ,םישולשהו םירשעה תונש לש ינכפהכה םזינרדוכב
 ףוס ידיליל רקיעב ,םילארשי לש םלש רודל הארשה רוקכ שוטר תריצי הכפה
 תוינויער תוכגכל קוזיח הב ואצכש ,םיעבראה תונש תישאר דע םירשעה תובש
 ,והשלכ ינוציח רוקככ ןקודיצ תא ושקיבשו ,אליככ םכותב ולישבהש ,תוינרוצו

 .ותוינושארכ תעבוכ ותוככסש
 ןצקוכהו ףירחה יוטיבה תא שוטר לש היגולואידיאב תוארל ןתינ השעכל

 הריגהה תפוקת ןכל ,םלועבו ץראב החוורש ,"ךותיהה ר�נ" תכגכל רתויב
 היילעה ילג לש תואגה תונשב הקזחתנ וז הכגכ( "האכה הנפנ,זיי לש הלודגה
 דע ברעכה תוברת לכב הטלשו ,הנושארה םלועה תכחלכ רחאלש ,םילודגה
 ,הקירכאל ועיגה םא ןיב ,זאד "םיטילפ"ה לא "םירגהכ"ה ,)םינורחאה םירושעל
 יגהנכ תא ןוצרב םכצע לע ולביק ,לארשי-ץראל ןא הילרטסואל ,הקירפא םורדל
 ,םהילא לגתסהל םדואכ לכב ולדתשהו ד,עיה-תוברת ילכס תאו שדחה םוקכה
 םכצעל ולגיסו ,םהירוה לש גליעהו רזה םאטבכ תא םורג ירוחאכ וכילשה םהינב
 טקלאידה ,םישדח םיגהנכו םילכאכ ,שובל ,ףוגו םיידי תועונת ,אטבכ ,ןישל
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 .הצרעהלו יוקיחל אשוכו תפסכנ שפנ-תאשכ וכפה "םיידילי"ה היצנוטניאהו
 הריגה תנידכב םג :םיילאבולג םיכילהת אופא ויה וללה םיכילהתה

 קרזיהל םינוש םיינת� םיטועיכ ינב רבעב ושקיב הקירכא לש תירבה-תוצראכ
 לכל םיאקירכא םשכ תאצלו ,"ךותיהה רוכ" לש תחתורה הרףיה לא רתלאל
 תכגכ איה ,הכופה הכגכ ,ולוכ םלועבכ ,ץראב תטלש ,תאז תכועל ,םויכ .רבד
 ותויכצע לע רוכשל שקבכ ינת� טועיכ לכ היפל ,היצאיצנרפידהו לודיבה
 לארשייי ,"הנטקה הילטיא" ,"יניסה עבורה"( "תינ�"ש ויגהנכ תא רכשלו

 תא דבאל אלש ,עכטיהל אלש םיטועיכה לש םתפיאש תרכינ .)הכודכו "ונלש
 םינשב תוחו;ר ונלצא םג ."םישרושייל רכנתהל אלשו ידוחייה םפוצרפ
 לש תקבואכה התוכד תא וליפאו ,"הנרהס"הו "הנוכיכ"ה תונפוא תונורחאה
 אלו ,הווארל םיברב םויה םיגיצכ ,ןיעכ םינשה לכ הרתסוהש ,היינלופה םאה
 רפס-יתב :שדחה ןכזה תנפואכ ףסונ ןככסו .דבלב הריטאסהו רומוהה תורפסב
 יושעש דעצ ,םהידיכלתל הריחב-עוצקככ שידיי תפש תא עיצהל ולחה םידחא
 ינפלש םינשב יוצכה "רבצ"ה תא )עשעשל ףא ילואו( םיהדהלו אילפהל היה
 .םיכיה תשש תכחלכ

 רוכיי תפוקת לש ילאקידארה היוטיב ,רוכאכ ,התיה "תינענכ"ה העפותה
 תא לישהל "שדח הלועיי לכ הסינ הבש הפוקת- תילארשיה תוברתב "ךותיהה
 שידיי תפשל ץראה ידילי לש םתיינפ .השדח תוזח וכצעל ץכאלו "הלוגה ילכיי
 תא תככוקכ קפס אלל התיה )שוטר לש לזלזכה ויוטיבכ ,"ןוגר'ז"ה לא(
 םג וניתוכוקכב תחו;ר ,תונורחאה םינשב .םהינזוא תא תכרוצו ,"םינענכ"ה
 אל םירזוח תורחבוכ תודיחיב םיכחול לש םהינבו ,"הבושתב הרזח"ה תנפוא
 םיבר עיתרהל ידכ היה וז העפותב ףאו ,ידרחה "וטג"ה תוכוח לא תחא
 :ןכזה תותואכ דועו .הכהדתב םתוכהלו ,"םינענכ"ה תא ןכש לכ אל ,ץראה-ינבכ
 םשב םכש תא םיריככ "םישדחה םילועהיי ןיא ,םירשעה האכה ףוסב ,םויכ
 ,החיכוכ וז העפות ףא .ןכ תושעל םהינפב ץילכהל ןוכנל אצוכ וניא שיאו ,ירבע
 ."תףירב�"ה לש םיפיה היכי םניא וניכיש

 ,וז תא וז תוררוצה ,תוכופה תוכגכ יתש אופא תוטלבתכ תונורחאה םינשב
 תוהזייל ההיככה( תונלדבה תכגכ :התוער תא תחאה תוכילשכ השעכלו
 "םיכעה תחפשכ"כ קלח תויהל ההיככה( תועכטיהה תכגכו ,הזכ ,)"תידוהי
 אוהו ז,חא אשונב תודחואכ תוכגכה יתש .הזכ ,)תיללכה תוברתל ךייתשהלו
 ."תונענכ"ה תעפות הגצייש הכ לככ תצרחנהו תיבקעה ןתוקחרתה

 רכינ הכושירש ,תירטילא-וככ תונלדב לש הכלש היווהל אופא רשקנ שוטר
 הלחהש היווה ,רורחשה תכחלכ ירחאש תילארשיה תוברתב דחויכ ןפואב
 םירופיכה םוי תכחלכ ירחא ,תאש רתיבו ,םימיה תשש תכחלכ רחאל ךועדל
 תננובתכהו הכצעב תכרבתכה ,וזה תינרגתסה היווהה . 1977 לש "ךפהכ"הו
 התרוצכ ,הארנה לככ ,תרצונ התיה ,ואב בורקכ הזש םירזב תואשנתהבו לוזלזב
 ויה םה ךא ,"תינענכ"ה הרותהו שוטר תארשה אלכלא םג ,םידחא םייונישב וא
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 יתמגמה םנויסנב- וז היווה לש הרקיע .התורצוויהב בושח ץיאמ יאדווב
 ךא ,ץראב ודלונ אלש םיבר וחפתסה םהילעש( ץראה ינבמ םיריעצ לש ןנגוסמהו
 םוקמב גזמתהל )הינוניגו הינייפאמ לכ לע ,"תירבציי תוזח םמצעל וצמיא
 תוברת םע "םייאמק"הו םייעבטה וירמוח תא בלשלו ,ימשה בחרמבש םתדלוה
 םיצוענ וז היווה לש םיקומעה הישרוש .ינכדע םזילאוטקלטניא םעו תמדקתמ
 הלבגש ד,וחיי תשוחת וחפיט ןהינבש ,היינשהו הנושארה היילעה תונשב דוע
 הייפאכו תטיוחמ הפילח ,תחא הנועבו תעב ,ושבל וללה .תונוילע תשוחתב
 ,)"רמושהיי ישנא( הייפאכו המוקר תיסור הצלוח וא )ייילינ שיא יקסנשיל ףסוי(

 תריצי םקזל ,םייחרזמו םייפוריא רכיה-ינמיס לש תנווכמו תעדומ האלכה ךות
 .תידוחיי תילארשי-ץרא תוזח

 המ לכו ,תוכז תודוקנב רתלאל הכז "ידילי"ה ילארשיה םע ההוזש המ לכ
 העפותה לש האיש .תיווז ןרקל קחדנ- ונממ ףדנ תויתולגו תולג לש חירש
 ,וזה האלכהה האטבתה הנש ,יניס תמחלמל תואמצעה תמחלמ ןיבש הפוקתב
 לש הייוליג לכב ,ינכדע יברעמ םזינרדומל ןנגוסמ יאכרא םזילטניירוא ןיבש
 ,תולכירדאב ,לוסיפב ,רויצב ד,וקירב ,תואנומזפב( תירוקמה תימוקמה תוברתה
 לש האצות קר היה שוטר םא תואדווב תעדל םנמא השק .)דועו דועו הנפאב
 ךותב ,םלוא :התורצוויהל הדבכנ המורת םירה םג וא ,וז תללוכ תיתוברת המגמ
 ,ןושל-עבטמ טוקנל םא- אשנ אוה ןמזה-תב תירבעה תורפסה לש היתולובג
 דיקפת תא- ןונגסה םוחתב וברו ורומ ,ילדנמ לע ורבדב ,קילאיב נ"ח לגל� הנש
 .ונראיתש המגמה לש "חסונה רצוייי

 םהיתונבל םירוה וארק ןיידע ,םישישה תונש תליחתבו םישימחה תונש ףוסב
 תמויסה תא םיליכמה תומש ,"תמשביי וא "תנוייי ,"תניריי ,"תנעיי ןוגכ תומשב
 םיאשונה ,"םיירכניי םקלח ,םייערלמ תומשל תונפל זא וברה ןכ ."תינענכ"ה
 "תנסא"ו ,"רגהיי ,"לבנעיי תמגודכ ,"תוילטניירואיי וא "תוירבדמיי תויצטונוק
 בחרמב תובלתשה לע םיזמרמה )"רמת"ו "לעייי ןוגכ ,תוחפ םיזעונ תומש וא(
 םייארקמ תומשב םהינבל םירוה וארק ,ליבקמב .םיחיחצה ויפונבו ימשה
 תומשב וא ,)"רנע"ו "ירמעיי "ודיעיי ,"ןרעיי( תימשה ן"יעב םיליחתמה ,םירידנ
 ,"בירייי ,"דעלגיי ,"איגיי ,"לבוייי( "םיינחוכ"ו "םיילאירוטירטיי ,"םיירבדמיי
 וליפא םהידליל םירוה וארק ,המצע המגמ התוא לשב .)"ליא"ו "זועיי ,"ןואיי
 וא ,םהלש יאנגה-תויועמתשה ףרח ,"דורמנ"ו "הילתעיי" ןוגכ ,םימודק תומשב
 הלא חומשב התאר הלנ K ה תורפסש תורמל( "דורמנ"ו "הגוניי תומשב
 םייכ"נתה תומשה .)תועשרלו עורל למס ,ן"ונ תואב םיליחתמה ,םהימודבו
 לש ןשוימ דירש זא ובשחנ ,תוהמיאהו תובאה תומש ןוגכ ,"םיילנויצנבנוק"ה
 םוקמה ןאכ אלש םימעטמ ,השיגה התנתשנ םייתניב( תלזלוזמה תיתולגה היווהה
 םיילארשי-ולגנא תומש םידליל קינעהל הנפואה זא הרגתשנ םרט .)םטרפל
 ,"יל" ,"ןורשיי ,"יל עטניי ,"ילרישיי ,"ילשיי ,"רעונילאיי ,"ןרקיי :ןוגכ(
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 ףוסב ונלו חרזמב דלונש ,"םימלתשמ"הו "םיחילש"ה רודל דחוימב ומיאתהש
 ,ברעמ

 ןענכ יממע לש C היתומשב רימהל זא ונרה םייתולגה החפשמה ת i מש תא
 ,"םליעיי ,"ןניקיי( םהלש בושייה תומוקמו םהישיא ,םהיכלמ- םודקה חרזמהו
 "זנק" ,"ןתודיי ,"ןטול" ,"ןיבי" ,"ודיגמ" ,"ר!:;:סיי ,"בגווחיי ,"םרייr" ,"ןודיציי
 ,"ןומידקניי( םיעורה ייחו בגנה, ירבדמה ץיקה יווהמ תימש יחוור ןכו ,)"אבש"ו
 וחספ זiל ,זא ומקוהש ,םישדח םיבושיי םג .)"ןקרב"ו "םתוריי ,'יהעוריי ,"הווניי
 "תרמשיי ןמל- ת� תמויסב תובורק םית�ל הרכינש ,"תינענכ"ה הנפואה לע
 ףא םימעפלו ;) 1982 ( "תניגייל דעו ,) 1952 ( "תניע"ו ) 1949 ( "תליגיי ) 1948 (
 םש-לע( "םריח תמוציי וא "בגווח תמריי ןוגכ ,וtיירכנ םימודק ירוביג ר�כזאב
 תודוגאו תודסומ .)רוצ ךלמ לש ינענכה ומש תא אשנש ,לי�/גה שי/ביכל עצבמה
 ,השעמלו ,"ינענכיי ליל:.ב םלילצש ,"ת"מענ"ו "ת"מסביי 'ווגכ תומשב וארקנ

 .היחיפסמו "תינענכ"ה העפשהה ןגז יונפ היה אל רגוא םוש
 זוע אל :הנפואה ןמ תע התוא ואצי תומש ולא זיכוויהזו רrוחפ אל ןיינעמ

 םיילארשיצרא תומש וליפא ,תוכיישהו ןיינקה תרוצבכ- י);( תמויסה
 הלא ,הנפואה ןמ זא ואצי- 'ייבגנה" ,"ידעלג" ,"ינענכ" תמגודכ- "םיינענכ"ו
 תודמעב זא בשיש ,"תובא"ה רוד םע- תיזנכשא הייגהב וגז I נשכ ןחוימב- והוז
 הזארפ"ה םוש לע הפקתהל אשומ היהו ד, tl מכ,זהו הגה J : 1 ה לש חתפמה
 תומש השדחה ת�איצמה השרד ,ךכ .וינקסע לש )שוטר ירבדכ( "תילאימחריה
 םג ,)"יגומלא"ו "ידעלגיי ,"ינענכיי אל ךא( "גומלא"ו "דעלג" ,"ןענכיי תמגודכ
 םע והוז ,";"יפסיי וא "יבהזיי ,"יפסכיי ומכ ,םילרנימהו תוכתמה םוחתמ תומש
 ץראל םיינייפואה םיבצחמ תומשב ורמוהו ,תיעיברהו תישיישה היילעה ינב
 ,"םחשיי ,"דראיי( ונינמש תומגמה תא םאות ם i בש לוצלצש הלאכ וא ,היפונלו
 ,"זפוטיי ,"גומלאיי ,"טינרגיי ,"שיבגיי ,"תיזגיי ,"רבנעיי ,"ןרוציי ,"טהביי
 .)דועו "תקרביי ,"םשל"

 קר אלו ,רקיו ללכושמ טוהירב דייטצהל ויה םילוכיש הלא םג ,רויזה יריעצ
 זגפב ,םיצוק םע םילטרגאב "ורדהתהיי ,ץוביקבש עונצה םרדח תא וטהירש הלא
 םיעצקיהמ-יתלב ץע יפדמב ,םישבי םתור יחרפ ובו דכל בסוהש ,םידממ-לדג
- "'ינענכ"ה ,ירבדמה ,ילארשיצראה ,יעבטה .היירפסל ויהו ,םינבל לע ובצוהש
 לשו םהיתובא לש ינגרוב-ריעזה םעטל וזב םיריעגה .בוט םעטל תוא זא ויה
 הניסרח ינולספבו חלודב ילטרגאב ורדהתהש ,םיפוריא-חרזמה םהינכש
 ץ'יק לש היווהכ "תינענכ"ה תונמאב העבקנ תילארשיצראה היווהה .םיינילקרט
 היפלכש ,וז היווה לע ודיעהש ,תומש םיריעצה םינמאה םמצעל ולטנ ךכ· I ,ינצוק
 ,"םינענכהיי יגוח םע הנמנש ,זימת ןימינב רפיסהו לספה :הבר,ק תשוחת ושח
 ןמרתלא לש ותוכמסב זרמש ,'תארקל' גוח םע הנמנש ןוייס הירא ררושמה
 לספל הברהש ,לילא וסוק לספהי ,שוטר חסונ לא רתוי זא בדקתה ךכמ האצותכי
 ףוזישה .שטולמ קפס ימלג קפס ,ןנגוסמ בוציע םהל קינעהו םייעבט םירמוחב
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א.תי~גמיהםבזעכיהס.י yשת' ," nשוב"ייר'גי K (הסבע'ה'יוKגצעבין'הסכע

צהליממרחקהNנהדיוכר : .t'ניכ'"הית'סדליהנס ,)יסיבדיהלשת II'הrסכלצ

בעצוביהגהאה"זתבר",לשכריההזבליכמיייהלאהןיכוג ה».:י-חיaגשוכור

 , '1יהב1ס'ג

עס ,ה~יהשישכחגnזבסבע"ס,סירIכחילשלבין'ס'הנזארב'נביזארימית
כעליהיו'סהרהיספיוכי,ו>פ!:קייר rשייפרקיסאס",חרצורובינילשבחנירת

 ,נדינסקיקיו., IOס I1ICרהשו>תבלריקלו K'כ ,הב+! )t "דובוו>וזרוית~סr./ווcנס'ס

רהגוביסכותלרר ,)יי'דחרתררשבנ ,חר KרכI(אב'זריסהברתלר ,לI!הלב

םיירגמ mד'רלשירידוהבכ:דסי P!ןביעבזאי mחש ,האיפי'ג'יםהאגימםירים
I וגריאם ,יםרצ '("גכשלDהסבתיייתרמ'רבש"סכי:cהב"וK "משל,ל .רזon 'ו

תישנלשיתרלאהארזיישה"בנביסובקרברישה ,קישר'סיסההיסדורת
והשלשוש,ש"ס Pה

ל Kיגלשסתעשיפ.' 't7הארכהסיתוליגף:ה"צברלשה'הפיעשתיזה 'I1ה

נכיר:יז,דחראנחא:יזפפר , 101תיד '11יחרמיז<יעשתונ , 1 'ד'שח IJילןר )IינלKי'ין,
ידדשלעשתייזההיתער,יהנחניעותיההכרשהיגרעינ ,הקיביצשלששתעם
 "גרליותיג 'I"ס mסכדיכרייש, "Iחפשיחאהגולהאחלשלשן,י,.בן·גו

 ,..,.גלהסת('רבערלהשרוןפרדסיגולוסשיהבהגנאת '!'העד ,חשרסדKייצ"'ח

סיאובנגנשח'הדרז,א(שיצה"ל, '(יקז-'רל'בחינ"צגה'(הבI1"הלשי,"

שמכית"יי ,ובקיריעכריבשסהגלותישוכסו>תלהוכירנבח;קו-'סיוח'יי:lווכ

התקללש:עכרסשהלתוכפנה $Iלהוכודנה'שא , 'I1ישראלפנה ....זאיר rלחה 'Oנ
יגלסלגונ!גסגוו "גויםרר"שיריקזבירי:גובריריוודור rלניסתהע"נלב"

גתיעח'הנוערזעיכתי ICז,והקיבעזיבחאפילואיובהראז,ה"יריוה"י ;ר I1ICה

תראוחז Kעונדוטסרכובגיהד,כעריקהגתו ,סלינית")הבר '1!ליהוהזרסרפת(

קרןלהסתובהשחלחהי,ר:גהוהקימהףו"זקזבדהלשציהיזדיסיחהחלהז
ז'כס,וכKם "ניסנעיי'אוםתרבהכוב'!'ההייילדגא'תשועלןר,גושררובקז

ס'דנה,התסקהלחארכראזזסניצ:חשה mהחהובזיו>ילקלקיחחאישרא

גיולח K!רביםוסקיוהשלעצאסיח,הוזמכקרורבנימ ,זעירםובפQ"ס

ירישב'ס'ינתבי ,רתייצירה !'Kגמדמתיז,תמר'ןיונכנוגכר ."סיעיר :J:דסי"עהרנ

גכון ,הססעציריסח,י.,ססהמםבכתיתכסה"בנענ"ס"לרעייגיחףעקיאו

ר,אוביןראהלשתיש'<;ובובשתתפישהיוקנז,יהיעשרזעיvכסגו ,יהשועי'יב

שתיחייחותוגחהכתכיבתסובליקש :ייכנענ"'Iברעכיסהסגסספגו
שלהסבייגארפזT'הששלו,יוזמירבארת"םיבגימהס,זעיריסנית,"וכוענ

שרלס.וביס"כיחננרלגר'_ It' 'בו>ר'לייבעריית"יבלהשזקיהעלו>יהו>ףובזביחע
 ,לזבחויאסחלרבהאס- "'הכ'נעניןי'עלר

 "ה"בנעניסגייחחארנמןשושבנעדויבאר,ח"ספרסס 1980שנתתחילתכ

ספרו l1ICהזבאירהאשלוIכיסידעברית"rסכשבהלעדזרvכה"תוסאנפחףושהח
גרהבלרר,וסדינרהישר':שרניי""האשיהיאהרשאיןרוגינ '. mJבר
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 םיכרותה לש "טנגאיי היה ויבאש ,םירוויע ךוניח-תיב ןעמל תומורת-יפסכ
 יפלאב ץאוס תלעת תא םותסל םתינכתב םהל עייסו ,הנושארה םלועה תמחלמב
 .תוילגנאה המחלמה תוניפס ינפב רבעמה תא םוסחל ידכ ,לוחב םיאלמ םיקש
 "חלשייל ותחפשמ-םש תא ףילחהו ,"ורוע תא לישה" רדל יכדרמ ותוא לש ודכנ
 הינוריאה הברמל .לוכיבכ תולג לש וול�עמ ררחושמ י,לארשי-ירבע םש-
 ידוהיה םעה לרוג תאו היתורודל ותחפשמ לרוג תא חלש יסוי אשונ ,הרמה
 המוקה ףוקז ,שדחה ירבעה לש ולמס ,"ברח" םנמא ושוריפ "חלשיי .תרטוטחכ
 םוגרת( "רועיי ושוריפ "חלשיי ךא ,תולגה לטנ תא ווג ירוחאמ ךילשהש ,וגהו
 תא ושמ הימימםש ץאוס-תלעתכ ,"הלעתיי םג ושוריפ "חלש"ו ,)"רדל" םשה
 גרהנ ,'תוצונ' םוסרפ רחאל םינש שמחכ .םירופיכה םוי תמחלמב יסוי לש ותיווג
 םישימחכ י,ניסבש הקרוב סארב )שוטר ןתנוי( חלש לאירוא לש ונב ,חלש ןמח
 הנש םישימחכו ,"ינענכ"ה ןויערה תא ותיצהש ,הרםש סאר תוילגת רחאל הנש
 בעתנ חצר לע ,'לאעמשי רבקל' הלבונה ,ןושארה ורפס תא שוטר םסרג1!ש רחאל
 רופיס( םייברע םיחצרמ ידיב שפנ-יפי םיילארשי-ץרא םיריעצ לש תולוחב
 ,טפוש היה חלש ןמח .)םישולשה תונש תישארב עריאש הרקמ לע ססובםה
 האירקהש ימ ידיב חצרנ ךא ,ויבא לש ונוזחב ןימאהש ,חור-שיאו לאוטקלטניא
 וליא ."ידוהייי אלו "ירבעיי ונברקש עדיש ילבמ ,ויפב הרוגש "דוהאי לא חבט�"
 חלש לש ורופיס .עורפ ןוימדב םדוב תא םישאהל רשפא היה ,ןוידב םירבדה ויה
 ,תורפסהו םייחה ןיב תויושר-בוריע רזכא עותעת אוה ראב םייח לש 'תוצרנ'ב
 .ןויםד לכמ תםזגומו הזע ונרוזאב ת�איצמה םית 3.7 ל יכ דמלמה

 ייברע .תיסיסב תירבע םירבדמ- םייחה יאנת חרוכב- רוזיאה ייברע ,םויכ
 הבוט תירבע בתוכ סאמש ןוטנא תמגודכ רפוסו ,קילאיב יריש תא םידמול ץראה
 הרותה ךותמ תונורקע .תונושארה תוילעה ינב יאצאצמ םידחא לש וזמ ילוא
 דוגינבו .שוטר לחיי הלש ךרדב אקווד ואל ,םקלחב אופא ושממתנ "תינענכ"ה
 תירבעה לש התחכשה ידיל ןוליחה ךילהת איבה ,ונרוזא לע תירבעה תטלשהל
 ,םהיחא דועב( תרתחמב תירבע ודמלש ,היסור ידוהיל טרפ .הלוגה תוצופתב
 םמצע רישכהל ידכ ,תילגנאה הפשב וחמתה ,תונויצה דיתעב םינימאמ םניאש
 לש תירבע ןבוםכ םיעודיש ,הלוגבש םיידרחה םיגוחל טרפו ,)ברעםל הריגהל
 תויתואה תלעב הפשה הכפה תוצופתבש יודהיה רעונה בור יבגל ,הליפתה רודיס
- הווצמ-רבה תגיגח ברע אתבסה ןמ םילבקםש ןיליפת םתואכ- תועבורמה
 ,םוימויה ייחב אל ,ללכ שמשמ וניאשו ,ןוראב קומע אבחומה ,יטבש שיט� ןיעכ
 ךילהת איה הלוגה תוצופתב תירבעה לש התוחכתשה ףא ד.עוםו גח ימיב אל ףא
 המוא ןיב הקיזה תובישח תא שגדהו רוזח השיגדהש ,שוטר תרות חורבש
 .תיעבטה התביבסל

 אל יכ םא ,םקלחב אופא םישממתמו םיכלוה "תינענכ"ה הרותה תונורקע
 תילארשיה ת�איצמל ןמדזנ �ליא .םשומים תא תוארל שוטר שקיבש ךרדב קוידב
 לש ךשמתמה ג�ויזה ןמ תתנ הוור היה אל יאדווב ,תונורחאה םינשה לש
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 תיתדה תולחנתהה תעונת לשו ,רהצומב ינוליחה ,ירוטסיהה םזינויזיוורה
 ,התוערל תחא תילאירוטירט היגולואידיא ןיב הרזומ השיגפ בקע תאזו ,הרקיעב
 ילדבהמ ,םייטילופ תויאדכ ילוקישו תונרשפ ךותמש ,תומלעתה ךותו
 המכ לש םתנקסמב דדצמ היה אל םג ושטר ,ינש דצמ .םיינורקע היגולואידיא
 ןיבל "תוירבע"ה ןיב קתג ידיל עיגהל תורשפאה רבדב ,"םינענכ"ה וידימלתמ
 .םיל רבעמ וז "תוירבעיי לש היתונורקע תא םישגהל תלוכיה רבדבו ,ץראה
 לע ,"תינענכ"ה הרותה התיה ,היופצ-יתלב אל ךא ,הרזומ הקיטקלאיד ףקותב
 תא תוקידצמה תורותל ח�לישה ן� ,ירדהי-יטנאהו ילסרבינואה היפוא םוש
 ,זומת ןימינב ,ןורוח ג"ע .הריגהה תא- "תילאירוטירט"ה הרותה לש הכופיה
 ןיב שממ לש הריתס ואר אל- םירחא םיבר "םינענכ"ו םעיחא לספה
 םא .יברעמה םלועה לש תוברתה תוריבב תכשוממה םתבישי ןיבל "םתוינענכיי
 החיצנהש ,תתו�עמה תילארשיה ת�איצמב ,םתווהל ,וליג הלוגה תולקלק לכ תא
 תא טלמל תוסנל היה "שקבתמ"הו "ינויגה"ה דעצה ירה ,הלוגה תולקלק תא
 .יתולגהו לקולקה ןמ םמצע

 ,םהיבירי יידב תחשנו באתסנ הנקוידש ,ץראה תא ןקתלמ רבכ ושאונ וללה
 םשבתהל ,םלועה תומואבש תונקותמה לא םצרא דוע הניאש ץראמ ואציו
 םהילע אמש וא ."ינענכ"ה רבעה תוחוחינ תא םימעל איבהלו םירז תוחוחינמ
 תא ולביקו הב ובשיש ןמזב אל םג ,םתוא ךירדה ץראה לא רשקה אל יכ ,תודוהל
 לכ ומכ ,אוה ףא ןשייתנש ,ירטילא םזיציטתסא םא יכ ,"תונענכ"ה תונורקע
 ןיבל המשל תונמאה תבהא ןיב תולובגה ושטשטינ םג םהמ םידחא לצא .הנפוא
 התעמ .רוקרמ לש ועבצ אוה ועבצו ,רחסמה יללכ םה ויללכש ,תונמא רחס
 םתויה םוש לע םא יכ ,ןענכ ץראל םתקיז םוש לע אל "םינענכיי םמש ארקיי
 .)"רחוסיי ,עודיכ ,ושוריפ "ינענכיי( ןיינקו ןוממ ישנא ,םירחוס

 הירקה תא םש וננוכו ,םהה םימיה לש קוחרה ברעמל וגילפה ןענכ ינב םג ןה
 ןאדיימ-ר�ה ןיילמד לש הרפסל ומוגרת חתפב ,שוטר ירבדכ( םהלש השדחה
 אל ,תפרצלו הילגנאל ועיגה םיקיניפה םג .)'תשדח תרק לש התעיקשו התלודג'

 רשק לכ קתנל הסינ שוטר ,םלואו ."םינענכ"ח םהיחאמ םידחאו םעיחא ,זומת קר
 שוחל לוכי וניאו ,וצרא לע בשוי וניאש ,"דדונה ידוהיהיי םע תישפנ הקיז לכו
 ,םיאקירמא םתואל המד אוה ,וז הניחבמ .הלש םייחה קפוד תא תיביטיאוטניא
 לש תירטיל�ו תיריזנ תרהזמ תודידב תשוחתב ילגנאה םרבעמ םמצע וקתינש
 י!;:לוהה' ורישב תופיקתב עיבה וז ותמגמ תא .ףרו 3 '-ישק "ראואלפיימיי יצולח
 :'ךשוחב

 ר�ג יגזVז בך;;א !V ין,ז
 ת;רז ר�ג ת;בר i ל�ו

w ר�ג י�ע ן;פ� יגך 
 המח ת;מי �עדי אלש

- I T ןז 'י.
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 ·םיל� ךירו;: יהיז אלר
 םיי.זfזב: תל�ה אלר
 ן;כיה יו;ז� ןי.ז�ר�ר
 .יל הן;jןז יב�י�- ]···ב

 ) 233-217 תורוש(

 ,ונושלכ "םירגהמיי ,םילוע םתואל הלאה טספינכה ירבדב םנכא ןווכתה שוטר
 ,םירעויכה םיינופצה םיפונה לע ןיידע םיקפרתכ םהו ,הצרא ואב בורקמ הזש
 תומיאתכ ןה ,םלואו .חיחצהו םחה "טנאוול"ה לא םרבעמב ,סנואכ ושטנ םתואש
 לא םיכשכנה ,ץראה ידילי םניר- םירגהכ םתוא לש םהיאצאצל םג אילפהל
 םזב ,תומחלמב- םצראב םרובע שכרנש הכ לע רתוול םינכוכו ,"ץוחהיי
 .לכעבו

 תכגודכ "תיכואל הרישיי בתכש יפ לע ףא ,שוטר יכ ,וז הדוקנב ריעהל יואר
 הז ראותב ;ריתכה אל שיאו ,"ימואל ררושמיי היה אל םלועכ ,'ךשוחב ינלוהה'
 ןמ ותשירפ םויכ .)יכואלה סוזנצנוקה לא אל ףא ,הכואה לא הנפ אל אוה(
 הגלפכ תורישב הסיוג אל ףא ותריש , 1938 ףוסב תיטסינויןיוורה תונותיעה
 ,ןיכימ ,גרבנירג יבצ ירוא תכגודכ ,"יטילופ ררושכייל היה אל אוהו ,יהשלכ
 יטנטק.(! ררושכל- חרוכ ךותכ םגו ןוצרכ- היה שוטר .לאכשכ ,ןפ רדנסכלאו
 ,תרחבנ תילזב לש היגולואידיאה תא ותרישב אטיבש ,)"תכ"- "הטק.(!" ןושלכ(

 יכלו ץראב בשוי וניאש יכל םוקכ היה אל ,וז היגולואידיאב .הארב וכצע אוהש
 .ץראב הבישיה תוכז לע םחליהל ןכוכ וניאש

 תועידי'( "תולגה ןכיה ,לארשי ץרא ןכיהיי תיטסיצילבופה ותכישר תא
 "םינענכיי םתוא לש םתנגהל אצי הנש ,) 1989 רבכבונב 24 ,'תונורחא
 לכש לע הניקב ןניק 'ע םייס ,קרוי-וינבו סיראפב םיבשויה ,םייטילופומסוק
 םיאשונ תיחשכה ילכ קרו ,םייזעול תומש םיאשוב ץראב םירצוימה םירצוכה
 סוטמ ,"הברעיי סוטכ ,"וחירייי ליט ,"לילגיי הבור ,"יזועיי עלקכ( םיירבע תוכש
 ותניק תא וננוק בגא ,םתסה ןכ ,חכש ןניק .)דועו "איבל" ס' i טמ ,"ריפכיי
 "ויבאיי .ברחה בהל ושוריפש ,"ןיק"כ רזגנ "ינענכ"ה וכש םג יכ ,תיטסיפיצפה
 היה )"ןניק 'איי םשב םג ארקתנש ,חלש לאירוא אוה( שוטר ותנוי ,ינחורה
 . וינהנה תכרב םהילע ךרבכו ,"םיירבע"ה קשנה ילכב אקווד ךרבתכ

 tב!טבתה ולש יאבצה קרפה( חלשב וידי-וכב ויכימ זחא אלש ,שוטר אקווד
 תא "שרחיי אל םלועמשו ,)הקיטסילב יחנוכ שודיחבו 'חדקאה' רפס חוסינב
 ותדמעכ םג ,םיודדחכה וישוחב עדי ,אבצהו העונתה תועסכב ,וילגרב ץראה
 תוהכה תא .והכ "ירבעיי רישו והמ "ירבעיי ,יביבא-לת הפק-תיבבש תלצוכה
 ותוחיתפ תורכל .התרדגהבש ישוקב הדוהש ףא ,זירכנ קוידב ריכה אוה תירבעה
 ,תירוטסיהה תודהיהמ קתניהל ותפיאש( "רדגל רבעמיי לא ותכישכו "ץוח"ה לא
 בתכה לש היצזיניטל-"ןוטיל"ל ותפיאש ,יןבשה בחרמה לע טלתשהל ותפיאש
 אל השעמלו ,היינשה םלועה תמחלמ רחאל הפוריאל רזח אל אוה ,)ודעו ירבעה
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 תונקסמ ולאל ללכ הפצ אל שוטר .ותומ םוי דע ד,חא םויל םג ולו ,ץראה תא בזע
 ןויערהש שי .הידיסח ת�� ליבוהל ותרות הלוכי "תוילאירוטירט סקאיי
 ,"תויפיפ שחניי אוה ,הב שמתשה שוטרש ןושל-עבטמ טוקנל ם K ,"ינענכ"ה
 עתעתל הלשמ םיכרד הירוטסיהד .ונושל ומב ,ומצע תא םימעפל שיכמ;ן
 ,תיטולוסבאה תומלשה דתכ תא ןמ l: על תועבותה ,תוינוציקו תוצרחנ תותימאב
 .ןמעטל וניאש רבד לכ ךרדה ןמ תוקלסמו
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 ' N חפסנ

 הקוחר תוחא
 הנושארה תיטסינררומה תררושמה- רור ירימ

 הריציו םייח ילבטמ .א
1945-191 ( רוד יריכ םיכיל ,ןירפליה םירכ  לאיחיו הנינפ ,הירוהל הדלונ 1 ,) 1
 לאירוא היחא תדלוה רחאל םייתנש-הנשכ ,ירבעה םידליה-ןג יצולחכ ,ןירפליה
 היסורכ ועיגה םשל ,השרווב הילע ורבע תונושארה היתונש .)שוטר ןתנוי אוה(
 הסחכ אוצכל ידכ ,ןירפליה לאיחיו ןכרתלא קחצי תכגודכ םיקהבוכ ךוניח ישנא
 היצקאירה תונשב היסורב ולטוהש ,ירבעה ךוניחה לע תורוכחה תולבגהה ינפכ
 םידלי-ןג החפשכה יבא םיקה השרווב . 1905 לש לפנה תכפהכ רחאלש ואבש
 ,"תוננגל שרמדה-תיביי לש ןושארה ולוגלג ,תוננג תרשכהל ראניכסו ירבע
 .ביבא-לתב ןירפליה גוזה-ינב םיכיל וכיקהש

 לע ץראב התרעתה איה ךא ,עשת תבכ יריכ התיה ,הצרא החפשכה תולעב
 הדיחיה הפשה התיה )"תידרפס"ה ,תילארשיצראה הייגהב( תירבעה .הלקנ
 לספסל הירבח לעכ םישק הטילק ילבח הילע ורבע אל ךכ םושכו ,הירוה תיבב
 יריכ .הפשה תעידי אלב הכפהכהו הכחלכה יטילפכ הצרא ואבש ,םידוכילה
 ,זא ודכל הבש( ביבא-לתב 'הילצרה' היסנכיגב ןה ,הידוכילב ליח התשע
 היסנכיגב ןהו ,)ב"י התיכל דעו 'ה התיכ ןכל ,הפוריאב הגוהנה ךוניחה תטישבכ
 רוקכ רחא וישופיחב ,םירעה יתש ןיב באה לש וירזדנ בקע .םילשוריב תירבעה
 לש ךוניחה דעווב ןיטינוכ זא םהל ואצי רבכש( וירושיכ תא םלוהה הסנרפ
 ,'הילצרה' היסנכיגב יריכ הדכל בוש :ביבא-לתל החפשכה הרזח ,)לארשי-ץרא
 תונב ודכל התתיכב .'הלואג' רחסכל רפסה-תיבל הרבע הידוכיל ףוס תארקלו
 הקבר וככ ,רחואכב תירבעה לע וטלתשהש ,שולש-םייתנשב הנככ תורגוב
 הצרא התלעש ,)תרפוסו תכנחכ םיכיל איה ףא( 1908 תדילי ,לשכל ,תידיוד
 • 1921 תנשב

 היריש תא רבחל הלחהשכ ,ןירפליה יריכ התיה דבלב הרשע-שש תבכ
 'םינזאכ'ב הליחת ,םכסרפל הלחה ףא איה שולש-םייתנש ץקכ .םינושארה
 :הכצעררע תרכה לעו הזועת לע ודיעה הידעצ .'םיבותכ'ב ךכ-רחאו )ןועובשה(
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 ויה :םיבותכ'ל דגנ-לקשמכ דסונ ךא הזש ,םירפוסה תדוגא לש הנואטב יכרוע
 ריזחהל וצלאנ םהו ,םיליחתמו םיקיתו םיררושמ לש םטע-ירפ ,םירישב םיפצומ
 תע התואב םסרפל אוה ףא לחהש ,ןירפלה לאירוא( םהיחלושל םיבר די-יבתכ
 אלו :םינזאמ'ו 'םיבותכ' תותלד לע ןיגוריסל קפדיהל חרכוה ,ותריש ינצינ תא
 שאר ולקה אל םה ףא :םיבותכ' יכרוע ,יקסנולשו ןמנייטש 2 .)בויחב הנענ דימת
 ןרפלה םירמ לש הירישבש ,ושח יכ חינהל רתומו ,םנותיעל רמוחה תריחבב
 הבורק ,השדח חור תבשנמ )םהילא החלשש ןושארה רישה לע המתח הז םש:(
 הלא םיחטובו םיזע םיריש .םיינכפהמה םהירשננ;זב ברעהו םכשה ופיטח הלש וזל
 אלו ,תרגובו הלשב תררושמ לש הטע-ירפכ םיכרועה תא ,םתסה ןמ ,ומישרה
 .םינושארה הידעצ תא השועה ,תיטנטויבד הרענ לש רסוב-תוריציכ

 וספדנ ןהירישש תוררושמ ןתוא ןיבמ הנושארה התיה ןירפליה ירימ :תאז ףאו
 רתסא .תואמצעל קבאמה רוד תבכו ץראה תבכ העמשנו התארנש :םיבותכ'ב
 התארנ ד,בלב רושעכב הנממ תרגוב התיהש ,הווקת-חתפ הבשומה תב ,באד
 תיטסיזנמיגב .הינוניגב ןהו הנונגסב ןה- םדוקה רודה תבכ התמועל
 'י םימיל ץביש ךכ לשבש רשפאו 3 ,רכג קבא לש ריגרג קבד אל תיביבא-לתה
 ןרהאו יאלג ןימינב תרישב וינויע ןיב התריש לע הפוטחה ותמישר תא הרומז
 היכרוע יניעב התהוזו ,הרוד-ינב תא המידקה תררושמהש ךכל תוא ,רימא
 4 ."ץראב רודיי תבכ היניבשושו

 םיריש םניה םהמ םידחא ךא ,םיטעמ םיריש המסרפ ןירפליה ירימ
 תוררושמ םישנ .זאד םישנה תרישב לבוקמכ אלש ,הרמוי-יברו העירי-יבחר
 תא םסרפל םנמא ולחה ,עבשילאו לחר תמגודכ ,תובר םינשב הנממ תורגוב
 הבתכ םינושארה היריש תא( הינפל תודחא םינש תירבעה תונותיעב ןהיריש
 ןכש ,הארשה רוקמו רגתא היבגל יויה אל ןה ךא ,)ו"פרת תנשב ןירפליה ירימ
- םיבר םימעטמ תאזו ,ללכ הל המיאתה אל ןתריש לש המוקהו חורה תוכימנ
 תריש .דרפה ילבל הלאב הלא םיזוחאה- םייטאופו םייגולואידיא ,םייגולוכיספ
 :'תישנ"ה התריש ןונגסב רצרצקה ירילה רישה לע הרקיעב הססבתנ היתומדוק
 "ןמוי"ה חסונ תא הריכזמה( הבוטמחא הנא לש ,תזמורמהו תיטרוורטניאה
 ילבמכ ,ףטחב תויווחה תא דכולה הז ,ישיאהו יטויפה :'תוציקסה סקנפ"ו
 .הזמ רתויל הפאש ןירפליה ירימ .)הביטקפסרפ

 וכזש תוררושמה ןמ תחאל אל ףא התמד אלש :'יחרזא"ה הנחמה תב הרענה
 וא ןהילא תומדיהל השקיב אל םגו 5 :"םירמ תונב' תלהקמיי יוניכל קילאיב יפמ
 רישב הסירתמו תינרטנק "אקוודיי תדמע ךותמכ הרחב ,ןלהקב תונמיהל
 לש "םיירבג"הו םייטרר;רטסקאה םימרזה תובקעש ,ךוראה יטסינרדומה
 אל יכ ףא( ונממ םילוע- םזירוטופהו םזינויסרפסקאה- תינרודמה תונמאה
 ןתנ ,ןפ רדנסכלא י,קסנולש םהרבא לש םתרישבכ תקהבומו הטוב הכ הרוצב
 ךוראה יטמאופה רנא'זה לא .)ימלא הבוילו ריפלט לאירבג ,ריעצה ןמרתלא
 ,'םיבותכ'ב ומסרפתנש ,םינורחאה היריש ינשב דחוימב ןירפליה ירימ הרתח
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 'סילותפנ' )א( :סיטעמה היריש ןיב סילשבהו סיינרדומה המודמכ סהש
 והובו והותה תא תראתמה ,סירוט סישולשו האמכ תב המאופ- 6 )ח"פרת(
 הרישב רוגש-יתלב יטסיגולוכיספ אשונ ,תרגבתמה הריעצה לש הייחב ררושה
 סירבע םיררושמ לש "גנ�דליביי יריש( םישולשהו םירשעה תונש לש תירבעה
 ןתפמו ףס ושמישש ,סייטרקנוק םיעוריא לש םירואית בורל וליכה םיריעצ
 ,ןירפליה ירימ לש הירישב ללכ אצמנב םניא הלא ."םידבכניי םיימואל םירסמל
 ךוראה יטסינרדומה רישה )ב( ;)סיילאקולו םיימואל םינמיס לכ םילוטנה
 וינייפאממ המכב ריכזמה ,יתדיחו רועס ריש- 7 )ט"פרת( 'הירליטרא'
 ירישמ םידחא תאו יקסנולש לש תמדקומה ותריש תא םיימתירהו םיילקיסקלה
 .)ןלהל ךכ לעו( שוטר לש 'הרוחש הפוח'

 םידומילל-1936 ב העסנ םרטב דוע הקספנ ןירפלה ירימ לש תיטויפה התביתכ
 האצי איה .סימי םתואב םיבר סיילארשיצרא םיריעצ לש םגהנמכ ,סיראפב
 ,רוד םחנמ גולואוזה ,הלעב םימיל ,םידומילה לספסל הרבח סע הידומילל
 תללכמב הצרמ תובר םינש היהו ,'יגולואוזה ןוקיסקלה' תא-1943 ב איצוהש
 לאירוא דועב ,לחוימה רוטקודה ראותב סיראפב הכז רוד םחנמ( 'לרב תיב'
 .) B עגיימה ךילהתה ןמ ךרדה עצמאב שאונ ,"רטקדתהייל אוה ףא אציש ,ןירפליה
 המצע תא ירימ הרידה אל ,בר ןיינע התליג םהבש ,היגולואוזה ידומיל דצב
 תובקעב ,תימש היגולוליפל הרתי הביח העדונ התחפשמב( תונשלבה ידומילמ
 ל"ש ארקמה ןשרפו רפוסה תציחמב ,ןירפליה לאיחי ,החפשמה יבא לש ותדובע
 רקח תא ,עודיכ ,סימיל השע- ןנרוא יזוע ןשלבה- ירימ לש היחאמ דחא ;ןודרוג
 התנפ , 1938 תנש תישארב ,הצרא הבוש םע .)ימדקאה ותוחמתה סוחתל ןושלה
 עדיה תאו יתריציה הנירשכ תא הבליש סהבש ,תויח לע םירופיס תביתכל ירימ
 היחא ןעמל הליחתב ודעונ הלא םירופיס .ימדקאה התוחמתה סוחתב התנקש
 התומ רחאל ואצי הלא( 'םידליל רבד'ב סמוסרפ םשל ךכ רחא קרו ,יזוע ןטקה
 ,םסרפל רוד ירימ הקיפסה ,סירצקה הייח ימיב .)ח"שת ,'סלוע לש ורביב' רפסב
 .)ג"שת( 'יחה םלוע' יראלופופה רפסה תא סג ,שרב ל"א םע דחיב

 תיביי לש וירעש תא ןירפליה הנינפ ינפל חתפ ,החפשמה דידי ,ןמפוש 'ג
 סיתעל זא הפתתשה ,תוינוציקה תויטסינויזיוורה היתועד תורמל ,םאהו ,"רבד
 ויה 'םידליל רבד'ו 'רבד' ירעשש רמול ךירצ ןיא .םילעופה ןותיעב תונמוזמ
 הנחמיי שיא סע ןיאושינ-תירב התרכש ,רוד ירימ ,תבה ינפל םג סיחותפ
 ותוהש תא ךיראהש( שוטר בתכ , 1939 ראוניב 29 סוימ בתכמב ."םילעופה
 תא ראודב לביק יכ ,) 1939 רבמטפסב היינשה םלועה תמחלמ ץורפ דע סיראפב
 לש הירבד ויניעכ ןח ואצמ לוכמ רתויו ,החפשמה ידי-לע "שבכנ"ש ,'רבד' ןוילג
 9 .ירימ

 לש היאושינ :סימי וכיראה אל ותוחאל שוטר ןתנוי ןיכ םיילידיאה םיסחיה
 ,היחא ןיבל הניכ רומח ערקל המרג ,תיטילופה הפקשהל בירי ,רוד סחנמל ירימ
 תונויצה דצל וטנ ומאו אוה( תיתחפשמה היגולואידיאב התדיגב לע הל חלס אלש
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 בצםה .)וםזה ףקנש לככ תויטנטיליםה םהיתודםע תא וניצקהו ,תיאקסניטוב'זה
 ,סיראפם הבוש רחאל ,התסינ יריםש ,הדבועה רואל דחויםב ףירחהו דדחתה
 חאה תא תוטהלו ,יזוע לש ותפקשהו וכרד תעיבק לע קבאםב ותא תורחתהל
 , 1945 תנשב רוד ירים לש התום ברע וליפא החאתנ אל הז ערק .הד�ל ריעצה
 רחאל ,ותבוהאל תרגיאב שוטר בתכ דכ לע .הנוירה וםזב היאפור תונלשר לשב
 :םינורחאה היםיב ותוחא תא רקבל םיכסה אלש

 רבד לש ותן,זאלש קרו .דל דיגא הם עודי יניא תםאב יתוחא ויינעבו
 ילואו ,הכורא םג ידםל השק הםחלםהו .הםחלםב דםועה שיא ינא ירה
 עבט הל שי הםחלםהו .רבעשלם דיתעל איה הכורא רתויו השק רתוי
 הברהו הברה שי וז הםחלםבו .הםחלם יקוח ,הלשם םיקוחו הלשם
- שפנב ייביואו .)יפלכ יכ ,ידצם אל( שפנב הביא םילוע םהש םיגהנ
 ,ינא םגו .חולסל ושוריפ ויא ,דירבדכ ,ויבהלו .םליבשב בל יל ויא
 הלעב יבגל ,הרקיעב תיביטקייבוא ,הלםח לש םירוהרה יב ורהרהתנ
 ןס.םויכ םג ,ביואו יל אוה רז לבא .ובצםב

 םייטילופה- םיינוציקה ויתונויערל שוטר ותנוי לש ותואנק הרבג דכ ידכ דע
 תורםל ."העבש"ה יםיב וסיג תיבב רקבל בריס ףא אוהש- םייתד-יטנאהו

 סייפתהל וכום היה אל ,תרצוי תוישיאכ והו םדאכ וה ,ותוחא תא דואם דירעהש
 החפשםה תונורקעב "התדיגביי בקע ,התא תוארתהל וליפא וא ,התא
 ותעדותב ההוזש ,"בושיי"ב גלפה ותוא לש תיגולואידיאה וכרד לא "התקירע"ו
 ."ביואה הנחם"כ

 "םירמ תונב תלהקמיי נtקר לנt רור ירימ .ב
 הסםב בחר יתרוקיב וויעל דקום השעיתש תירבעה םישנה תריש התכז הנורחאל
1991 ,וורים( 'תוגרוח תויחא- תודסיים תוהםיא'  דקפנ רוד ירים לש הםוקם .) 

 ותואב ,םירשעה תונשב היריש תא הבתכש תורםל תאזו ,הז וויעם הם םושם
 .אםייק-תב העפותל ירקם זוירוקם תירבעה םישנה תריש הכפה והבש םינש
 םנםא הווהםה ,רוד ירים תריש תא ץבשל םישקבם הז ףיעסב ואבויש םירבדה
 קולחל ףאו ,תירבעה םישנה תריש לש ירוטסיהה ףצרב ,התפוקתב גירח הרקם
 לע וורים 'ד לש תינללוכה הזיתה התנבנ והילעש דוסיה תוחנהם הםכ לע
 .העפותה לש התישאר

 תלעבו וםרתלא ותנ לש וליג תב התיהש ,רוד-וירפליה ירים יכ ,רםאנו םידקנ
 תואיקב ,הינםכםבו תירבעה הפשב הםישרם תואיקב התליג ,ולשל הםוד עקר
 ןן,הזורפבו הרישב ,תינויעהו תיטסירטלבה התביתכב בטיה תרכינה
 תינדםל וושלם תיתטישהו תיבקעה התורזנתה ויעל תטלוב ,וכ-יפ-לע-ףא
 דותםו ווצרם תורזנתה ונינפל ,ירב .רבעה תורצואב הרישעה ,תיביסול�ו
 היוורו היוקש הצרא האבש ,תררושםה לחר לש וזכ ,סנואם תורזנתה אלו ,הנווכ
 .התרברתבו תירבעב תירטנםלא העידי אלב דא ,תיסורה תוברתב
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 הפשה התיה םרובעש ,םיררושמה ינושאר םע התנמנ תיביבא-לתה הריעצה
 תא ווח הבו וכנחתנ הבש ,תיעבטו היח הפש םא יכ ,"רפס"ה תפש אל תירבעה
 ,ןמרתלא ןתנ םע הדמל הבש ,'הילצרה' היסנמיגב .תויתורפס-ץוחה םהיתויווח
 הפשב רוחבל םוכירדהו ,"יצילמיי עבממ רזנתהל םהידימלתמ םירומה ושרד
 ירבשב תצבושמהו תצלמנה הפשה. ץרמנ קוידב םהיתונווכ תא תמאותה ,הרורב
 "הרייעהיי ירפוס לש םנונגס םעו תולגה םע ץראה ינב לצא התהוז םיקוספ
 םינושארה ויריש ןושלל התמד ןכא ןירפליה ירימ לש הנושל ."שרדמה תיב"ו

 וסנוכ אלשו ,'תיזג'ו 'םירוט' ,'םיבותכ'ב ומסרופש םיריש םתוא( ןמרתלא לש
 ,ירימו לאירוא ,ןירפליה תיבל םיחאה ומכ ,ןמרתלא ןתנ ןכש ;)ןושארה ורפסב
 וטנ וללה .תיעבטהו הנושארה ותפש התיה תירבעהש ,שדח רודל וכייתשה
 רושעכ "הילצרהיי היסנמיגה ילספס תא אוה ףא שבחש ,יקסנולש םע םיכסהל
 תדבוכמה ןושלה דגנ םירחא תומוקמבו 'הצילמה' ורמאמב רבידשו ,םהינפל
 ,םיריעצ םינכפהמ לש םקבאמ הז היה .תירבעה הרישב וימדוק לש תנבואמהו
 "תולגה תולקלקיי תא םיררוגה ,"תונשונ יקיזחמיי דגנ ,השדח תדלומב םיזחאנה
 .לארשי-ץראל

 הבנ�עמ תיביסול� ןושלמ הנרודמה יררושמ לש תנו�כמה םתורזנתה לע
 ןתואש תודחוימה םיכרדה לעו ,לחר לש התורזנתהל ללכ המוד הניאש ,תדבנ�רמו
 הרישעה ןושלה לש היתויורשפא תשקב שמתשהל תאז לכב ורחב רשאכ ,וטקנ
 רזוח ודע' ירפסב הבחרהב יתבתכ ,רבעה תורצוא דבוכב הנועטה ,תידבור-ברהו
 הנעטה וב התלעוה ,ראשה ןיב .) 1989 ( 'םזינרדומה יארב ןמרתלא תריש :ןוגינה
 :האבה

 תורצואו תורוקמה ןושל לוצינמ תיסחי תורזנתה לש וז העפות םג
 ינייפואה "ןוזרייל המוד הניא איה .ןויע הכירצה העפות איה רבעה
 היגולואידיאל סנואמ תורזנתהה תא התשעש ,לשמל ,לחר תרישל
 ןמרתלא לש ותורזנתה .תורישיהו תוטשפה תוכזב תרבדמה ,תיטאופ
 רסוח ךותמ וא ,תורוקמה ןושל לש התעידיב ךסח ךותמ אל תעבונ
 תרשקנ אלא ,תילאוטסקט-ןיבה ןושלה לש היתונורתיב תואצמתה
 יוליג לכ דגנ ץצוח תאצל הנרדומה ירפוס לש תרהצומה םתמגמ לא
.. נ ןושלב םא ,הקי ביטומבו הקיטמיתב םא ,תוליבכ לש  ,ודע ןיוצי ] .
 המכש ,קילאיבו גיילי חסונ ,תימואלה תירבעה הרישה תא יכ
 המר דיב םישולשה תונשב וטלש ןיידע הלש הקיטאופה תונורקעמ
 יכ דע ,םימודקה םיירבעה םיטסקטל תוזימרב התברה הכש וז(
 ולספ ,)םיקוספ ירבש לש ספיספ היארוק ינפל הביצה םימעפל
 ,הידיסח תאו התוא ,התונכל וגהנו ,לוכו לוכמ הנרדומה יררושמ
 דבא רבכש ,לפתו שבע םזיציסאלקל תוא ,"םזיגיילייי לזלזמה יוניכב
 12 .חלכ וילע
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 תוריתס תבר ,תלתפנ היצטנמוגראב יכ ףא ,םימוד םיתוסינבו המוד קומינב
 התעפוה תא ץרתל ואובב ,) 1991 ,ןורימ( ל"נה ותסמב רקבמה זחאנ ,םי שקעמו
 ןושלב ,וירבדל ,הבתכנ לחר תריש .תירבעה םישנה תריש לש תרחואמה
 'מע ,םש( "ילאוטסקט-יביסולא דבור ןיטולחל טעמכ הרסח ,הלד טעמכ ,הטושפיי

 אל םאש ,"ילאוטסקטיי אלו ,"ילאוטסקט-ןיביי רמול המודמכ ןווכתה בתוכה[ ) 16
 העבק תי�קילאיבה הקיטאופהש ודעב ,]ןויגיהו תועמשמ לכ וירבד םירסח ןכ
 ןיא ,וירבדל .) 88 'מע ,םש( "רישע ,ידבור-בר 'הבועמ' עבמ גיצהל רישה לע"ש
 ןכש ,) 55 'מע ,םש( ןווכמ ינחוכ חופיקב םישנה דמעמב "ךסחיי לכ תולתל
 םעו( "םישנ תרישיי המשש ,וז הרידנ העפותב רדהתהל אקווד ושש םיכרועה
 אל ,-1920 ב לחר לש ןושארה הריש תא םנמא םסרפש ,ןרמשה רנזולק ,תאז
 לש הטע-ירפ ד,חא ריש אל ףא 'חולישה' ךרועכ םיכוראה ותדובע ימי לכב םסרפ
 ךרדה תא רקבמה תעדל וללסש ,"הזר"ה ונונגסו לגופ דוד הז היה .)תררושמ
 יוביעה ןמ תיברמ הדימב הרזנתה" ותריש ןושל ןכש ,תירבעה םישנה תרישל
 ינורקעו ןווכמ היה אל לחר יריש לש ןוזרהיי ,םלואו .) 91 'מע ,םש( "יביזולאה
 'תוטשפ'ה תאלעהביי ךרוצ הל היהש תורמל תאזו ,) 100 'מע ,םש( "לגופ לש הזכ
 .) 10cr-99 'מע ,םש( "המרונ תגרדמל

 םזיגוליס אלא הניאש ,תצרחנהו תיעמשמ-דחה הנקסמל ןורימ עיגה ןאכמ
 ףא המירה אל ,הרישב ,'קילאיב חסונ' לש העפשחהו חוכה זכרמביי יכ ,העטומ
 לרטונמה טסקט הבתכ וליא יכו ,) 48 'מע ,םש( "השאר תא תררושמ השא
 ירבע תע-בתכב הזכ טסקט םסרפל ןפוא םושב הלוכי התיה אל" רבעה תורצואמ
] ..  םישולש לכ ךשמב השא ידיב בותכ דחא ירבע ריש ףא םסרופ אל ךכ םושמ ] .

 "קילאיב נ"ח לש הלודגה ושמש חורזב ,תירבעה תורפסה 'תיחת' לש היתונש
 :םיקפוסמו םיעוער תוודסי לע- תיתדבועו תיגול- יונב הז ןועיט .) 85 'מע ,םש(
 רבכמ הז תועודי ףא ,ןרקיעב תויוגש ןניא ןועיטה סיסבבש תוחנהה ,םנמא
 רבכמ הז וכז ך"נתה ןושלל לחר לש התשיגל קילאיב לש ותשיג ןיבש םילדבהה(
 תונקסמה ךא ,)'תורומשא שולש' דיבש ילא לש ורפסב טרופמ רואיתל
 ותוא יפל .ןודסימ יתכרעהל תויוגש וללה תוחנהה יבג לע ונבנש תויביטלוקפסה
 תוניחבל תשגל לכוי אל םייתנש ןב קוניתש ,לשמ ךרד ,קיסהל ןתינ ןה "ןויגיהיי
 תא דמל אלש ימ םג ירהו( הירטמונוגירטה יללכב יקב וניאש םושמ ,תורגבה
 תאלעה תעב יטנוולר םג אוה "ףקת"ו "ןוכניי ןותנ לכ אלש ,עדוי הקיגולה תרות
 .)הזיתופיה

 דדומתהל ושקתהש םושמ אל ךא ,קילאיב רודב תוררושמ םישנ ויה אל ,ןכא
 םסרפל ושקתהש םושמ אל ףא ,קילאיב נ"ח לש יביסולאהו הבועמה וחסונ םע
 תטלחומה הינומגהה ןמיסב הרואכל ודמעש ,םיירבעה תעה-יבתכב "הזריי ריש
 תיסיסבו הטושפ התיה הביסה .תדבורמהו הנשדה ,תיאקילאיבה הקיטאופה לש
 הטילשל ללכ ןרישכה אל "קילאיב רודיי תונב לש ןכוניח :רתוי הברה
 וללה( תירבעב תרצוי הביתכל ונפ אל ןה אליממו ,תירבעה הפשב תירטנמלא
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 ןכו ,קחשמבו לוחמב ,הניגנב ,לוסיפבו רויצב יתריציה ןנורשכל ןקרופ ואצמ
 תירבעה הפשב ןהיתועידי תא ושכר רודה תונב .)תיסורבו שידייב הביתכב
 תב ,ןוראב הרובד תרפוסה לש תדדובה המגודהו ,ןהייח לש רתוי רחואמ בלשב
 ללכה ןמ אצוי תניחבב איה ,התודלי רחשמ ינרות ךוניח הלביקש ,אטילמ ברה
 13 .ללכה לע דמלמה

 וא שידיי ודמל ןה אבא תיבבש םושמ ,תירבע ועדי אל "קילאיב רוד" תושנ
 ,תירבעב םיבתכמ קילאיב בתכ ובסל .)דחי םג תופשה יתש תא תופוכתו( תיסור
 אלש ,ןאי הריא ותבוהאלו( שידייב בתכ ות i חא תידוהילו ותשא הינאמל ךא
 ךוניחה תוטיש לע 14 .)תיסורב בתכ ,ןשיה חסונה ןמ "לארשי תביי התיה
 ןיבל ןניב עוושמה ןויוושה-יא לעו ,ורוד-תונב ברקב םג וחוורש תויוקלה
1917 תנשב אשנש םירבדב תושרופמ קילאיב לבק ,ירבגה ןימה ינב ,ןהיחא  , 
 :תודשח ךוניח תוטיש וססבתנ רבכש רחאל

 ראשנ םעה יצח .םירכזה תא קר םיכנחמ ויהש ,איה ] ... [ הלקלקה
 םישנה םא .ןכוסמ ןוסאו ילילפ ןווע היה הז .ךוניח לכל ץוחמ
 ונל ויה ונא ונישנ הנה ,הימחנו ארזע ימיב לושכמל ויה תוירכנה
 15 • ונינב ךוניחב לושכמל ונל ויהו תוירכנ םישנל

 תוויעל הנקת האב "ןקותמה רדחהיי לש ודוסיי םע ,םירשעה האמה ףס, לע קר
 םנמא ויה הלכשהה תפוקת תישארב םג ."לארשי תונביי לש ןכוניחב הז ךשמתמ
 תמגודכ ,ןפוד-אצוי ךוניחל וכזש ,תוסחוימו תורישע תוחפשמל תונב םשו הפ
-1871 ( וגרופרומ לחר  הרביחש ,ל"דש לש ותדימלתו ותינייחא ,) 1790
1 ( ודניל ליגיבא וא ,ןמזה חורב תונמדזה-יריש 848-1  לש םתחפשמ תב ,) 803
 .ירבע-ילגנאו ילגנא-ירבע ןולימ הרביחש ,ילאערזי'ד ןימינבו ירויפיטנומ השמ
 הרענ וזיא םשו הפ הטלבתה הרשע-עשתה האמה לש היינשה תיצחמב
 הכלמ ןוגכ ,רענ לש הלכשה "רדח"בו היבא-תיבב הלביקש ,ןפוד-תאצוי
1937-1 ( ןיקניימ-רנופ  םינפנ,ז-יבר םינמור ןיקסנלומס תעפשהב הרביחש ,) 855
 דוד לש ללושה וטפשמ בקע ,תילאיווירט תרופיסכ וספתנ םה ךא ,םייטאמרד
 ,המודמכ ,התיה ףא איה( תלקולק ןושלב םמישאהש ,רודה רקבמ ,ןמשירפ
 ןמ החכתשנו הקירמאב העקתשנש דע ,תירבעב הנושארה םידליה תרפוס
 16 .)בלה

 ורבע- הרייעבו רפכב םייתשו ריעב תחא- וללה תוודדבה םישנה ,םלואו
 תיסולכוא ללכ לע דיעהל לוכי וניאש ,ינייפוא-יתלב ךוניח לולסמ רומאכ
 לושיב התב תא תיסופיטה םאה הדמיל ללכ ךרדב .הלילשה ךרד לע אלא ,םישנה
 האירק הדמילש ךכב ותב יפלכ ותבוח ידי אצי באהו ,הריפתו המקר ,הייפאו
1 ."שמוח ידיל העיגה אל ףלאמ תחא ףאו" ,שידייב בתכמ תביתכו "רודיס"ב  יא 7
 ,םתעתפהל ,םהל התלגתנשמ ,םתמשנ יקמע דע םולבנ יילילו גיילי ומעפנ ,ךכל
 תינמרגמ םגרתל תלגוסמ התיהש ,)ןוזסזומ-לקראמ םירמ( היירדהי הריעצ
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 תיטסירטלב הריצי אלו ,תרגיא ,קודו ;התכלהכ תרגיא חסנל ףא ,תירבעל
 הריעצה הליכשמה לש הידי תא קזחל זרדזה גיילי !תויועמשמ תבועמו הרישע
 םולבניילילו 1B ;"ךלפב אלא השאל המכח ןיא"ש ,םירמואה ירבדמ שאווית לבל
 ,ירמגל ונממ חכשנ יכ לעו ,ורפסב םיצבושמה הפה-ילובינ לע הינפל לצנתה
 19 .השא םג ויארוק ןיב שיש

 םירעב ,םשו הפ םנמא וצצ ,ץראב ירבעה בושייה לש ותושדחתה םע
 תיטסילנרו'ז הביתכ ידכ תירבעה הפשב וטלשש םישנ ,תובשומבו
 ידומילב ,הפוריאב םידימאה תונב גהנמכ ,וקפתסה םישנה בור( תיטסיראוממו
 ןוגכ- וללה ןפודה-תואצוי םישנה םג ךא ,)רתנספב הניגנו די-תכאלמ ,תיתפרצ
 ןתטילשל ועיגהו ,ירבע ךוניח ןתודליב ולביק אל- ןילי הטיא וא הדוהי-ןב הדמח
 עייסל ידכ רקיעב תאז ףאו( יטקדיודטוא ןפואבו רחואמב תירבעה הפשב
 תא רפהל ידכ היה אל הלא לש ןתעפוהב םג .)תיתוברתה ותדובעב ןהילעבל
 תויהל ףואשל ,הכירצ הניא ףא ,הלוכי הניא השא :בותכ-יתלבה ללכה
 ךלמ תב הדובכ לכיי תניחב ,הידליו הלעב םע תיבב המוקמ ;"רוביצ-חילשיי
 תיתריציו הליכשמ השא וזיאש ,ןבומכ ,היה רשפא וזכ הריווא ךותב ."המינפ
 אל הריש ,םלוא .ןמוי "תגירא"ב וא ןמור "תייווט"ב םירתסמב הדי חלשת
 תמלוהה הכאלמ ובשחנש ,םייטרו;רטניאהו םיענטצמה םיקוסיעה ןיינמב הללכנ
 חילשיי תניחבב תע התואב היה ,חוכשל ןיא ,ירבע ררושמ .תנגוהמ השא
 עיגהל ופאש אל ,ויהש לככ תודמולמו תורשכומ ,"בושיי"ה תושנו ;"רוביצ
 חולשל ללכ ומלח אלש םשכ ,הריזה תיזחב ,יביטר.כ\זtו יטרר.;רטסקא דמעמל
 20 .םינושארה םיינויצה םיסרגנוקה לא תוגיצנ

 תט�שב םירשעה האמה תליחתל דע תונבה ללכ-ךרדב וכנוח לארשי תוצופתב
 הנפנ;ןיי תונשמ "תויטסיסרוק"הו "תויטסיזנמיג"ה וליפא ךא ;הנשיה ךוניחה
 אלשו ,ןהילע החספ אל תינכפהמה הסיסתהש ,תוליכשמ תורענ ןתוא- "האמה
 אלו ,תיסור ןבורב ועדי- ןתתיכ-ינב םירענה ןמ ןנורשכבו ןהיתועידיב ולפנ
 ובתכ "האמה הנפנ;ןיי תונשב( תירבעב הריש בותכל ולכי אל אליממו ,תירבע
 ;תירבעב אל ךא ,תיסורבו שידייב םיריש תודחא תוידוהי תוריעצ
 תוכזב תירבעה יארוק להקב העדונש ,אריפש הרש ,הריעצה "תיטסינויצ"ה
 תביחיי רודב שממ לש היצקרטא הוויהש- 'רטמ לאו לט לזt'- דיחיו דחא ריש
 ידכל וליפא העיגה אל ,םיברב ומסרפתנ אלש ,םידחא םיריש הבתכש םגה ,"ןויצ
 הפשיי תודוגאו "ןקותמה רדחהיי דוסיי םע קר .)הרקמב אלו ,םונצ םיריש ץבוק
 םיינויצה םיסרגנוקה ןמ האציש המז� תובקעב( "רב� תפש יבבוח"ו "הרורב
 תא ודמלל ,ינויצ תיבב ולדגש ,תובר תורענ םג ,רומאכ ,ולחה ,)םינושארה
 הלכשה תולעב תוריעצ לש הדותע הרצונ אליממו ,התורפס תאו תירבעה ןושלה
 הלא תורענ לש ןהיתועידי .תודחא תורפוס םג םימיל ן�ותמ ואיצוהש ,תירבע
 ועיגהו ,םירשעה האמה לש ינשהו ןושארה רושעה תצורמב ורשעתהו ולישבה
 ,תירבעה תורפסה לש התאצ םע ,םירשעה תונשב קר יולג יוטיבלו שומימל
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 ·הכפהמהו המחלמה לש ןשעהו שאה תורמת ךותמ ,הללכב תירבעה הקידוירפהו
 םרטב סופדב רבד ומסרפ אל ר"זש-ןוסלנצכ לחרו ןייטשבולב לחרש ךכ ךותמ

16-15 'מע ,םש( ןורימ 'ד עיגה ,הנש םישולש ןהל ואלמ  תקיחרמ הנקסמל ) 
 אל ,הלש םילעופה תעונת לש הז דוחיבו ,היינשה היילעה לש המלוע" יכ תכלה
 ויה ,אצמנב םישנ תורפס התיה וליאש ,המוד ."תורפוס םישנ ינפב חותפ היה
 ינפל( רבדבש היצקרטאהו זוירוקה לשב ולו ד,ובכ לש םוקמ הל םינקמ םיכרועה
 לכ ויה ,הרודב הדיחיו תדחוימ העפות רומאכ הבשחנש ,ןוראב הרובד תרפסמה
 .)החוורל תוחותפ תוינסכאה

 ןהיתועידי תא ונקש ,תודחא תוידוהי תוריעצ םנמא ולחה הכפהמה תונשב
 לחר( ה'זטרופרהו ןמויה ךרדב ןהיתויווח תא תולעהל ,ל"נה תוינויצה תודוגאב
 רפלא הקבר ,שנמ תידוהי ,ןמזולג הרש ,ןהכ-ןייטשנרב םירמ ,גרבנגיפ-ירמא
 תבתוכה לש התוססבתה םע- םינשה תוברב ןתביתכ התלע ,םית 7,{ ל .)דועו
 ,חוכשל ןיא ,תאז םע 2 ו.הקיטסירטלב תגרדל- תירבעב היתועידי לולכשו ץראב
 ,תירטנמוקוד תירבע הביתכב ןכרד תא ששגל ולחה ולא תוידוהי תוריעצ יכ
 ידמל הלדה ןתטילשש ,תע התואב ונימאה אל ללכו ,תויתורפס תורמוי תרסח
 ,תורשכומהו תויתריציה ."רפס תיירק"ב והשלכ דמעמ ןהל תונקהל לכות הפשב
 ןטע-ירפ תא םסרפל אופא ולחה ,תישילשהו היינשה היילעה תושנ ןיבש
 ינפל אלו ,הפשב תעדה תא החינמ הטילש ושכר ובש עגרה ותוא ןמל ,תירבעב
 .רותיי תניחבב אוה רחא רבסה לכ .ןכ

 ליחתהל ידכ לגופ דוד לש לדומל וקקזנ עבשילאו לחרש ,חינהל םג השק
 תחנהכ ,ןהיכרוע לצא "ןתולבקתהיי ביתנ תא לולסל ליחתהל ידכ וא בותכל
 לוכיש ימכ םירפוסה יגוחב זא לבוקמ היה אל לגופ .) 96-90 'מע ,םש( רקבמה
 הרישב השדח הריווא לש הרצויכ אל ףא ,יוקיח-לדומו הארשה רוקמ שמשל
 רחאל הנש םישולשכ ,לבסה-עודיו יוחדה ררושמה לש הזכ יומיד( תירבעה
 יראלופופ רפ Q מל ותכיפה רחאל רושעכו ך,ז ןתנ ידי-לע הריזה זכרמב ותדמעה
 ועדי "הזר"הו "היינע"ה הרישה תא .)דבעידבש-המכח וניה ,ירפ םחנמ ידי-לע
 וששיגש ,םיררושמ םתואל :לגופ ינפל םג ,םתווהל ,םיילארשיצראה םיררושמה
 ויה אל ,"תידרפס"ה הרבהב תמעטומה תירבעב ,השדחה ץראב םכרד תא זא
 המגוד שמשל קילאיב וליפא היה לוכי אל ,םדיד-יבגל ;ןכומה ןמ םייטויפ םילדומ
 ןתפש התיה תיסורהש ,תוצולחה תוררושמה יתש יכ ,חינהל ריבס .תפומו
 הארשה תורוקמ אלב טעמכ תירבעה ןתריש ינצינ תא וארב ,הנושארהו תיעבטה
 . ןתעפוהל עקרה תא רישכי והשימש אלבו ,םיירבע

 ,הבוטמ חא הנא לש לדומה םע םייתשה והדזה ,ןהלש רוקמה תוברתב
 דואמ תיראלופופ התיה התרישש ,ןליג-תב תיסורה תיטסיאמקאה תררושמה
 ,ינלמע םזיביטיזופ ךותמ .לארשי-ץראב םיצולחה לש םמעטל העלקו ,היסורב
 םומעה םזילובמיסב םשפנ הצקו ,םזיליהינה תאו "סנאדקד"ה תא וללה ובעית
 22 .ןמזה-תב תיסורה הרישה לש תובחרנ תוביטח לע טלתשהש ,"ינלוח"הו
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 ,הקציוכול הריפ ,הקסבודז הילוי- תיסורה הרישב הבוטפחא לש היתופדוק
 תאזו ,תונושארה תוירבעה תוררושפה לש ןפלל ללכ ורביד אל- סויפיג הדיאניז
 הארשה רוקפ ,לשפל ,סויפיג הדיאניזב תוארל ולכי אל ןה .ןהלש ןתודע יפ-לע
 ירטיפיד עודיה רפוסה תשא ,וז תינקיטסיפ תררושפ :יוקיחל לדופו
 הפצעל התשרה אל ,הכובסו תלפרועפ תיטסילובפיס הריש הבתכ, יקסבוק'זרפ
 ,םירבגה דחאכ ררושפ איה יכ השיגדה ךכבויי ,הירישב הבקנ ןושלב שפתשהל
 עבשילא :תיסורה הרישל "השדח חוריי הסינכה הבוטפחא 23 ."תונפאל הירבח
 שיגרה שופישב תיזואוטריו ךא הרואכל הטושפ ,וזכ הרישש ושח לחרו
 ףרח ,בותכל ןה ףא הנלכות ,"תוקיתש"בו "םירעפ"ב השוע איהש םכוחפהו
 .תירבעה הפשב תולבגופה ןהיתועידי

 ,ןפוד-תאצויו תנרקספ העפות אופא התיה התישארב תירבעה םישנה תריש
 ףרח ךא ,"ץוחבפיי תירבעה תוברתה לא וחפתסנש תוינכפהפ תוריעצ הוללוחש
 תואתשה יתורפסה "דספן,ז"ב הררוע איה ,תוירטנצסקאה התורצוויה תוביסנ
 לש הנטקה הלהקמהיי( תונושארה תוררושפה לע קילאיב ירבדב .לוזלז אלו
 םישנה תריש לש הפילבהו הצירפה תא ןוריפ 'ד לוכיבכ רתיא )"םירפ תונב
 תא ץציק ךכ ךותו תוררושפה תא 'לביק' יתוכפסהו קיתווה ררושפהיי :תירבעה
 .) 150 'פע ,] 1991 [ ןוריפ( ")'םירפ תלהקפ'( תרפזפ הקהלל ןכפה ,ןהיפנכ

 קילאיב ,תישאר :וחורכ אלש יאקילאיבה טסקטה תא שריפ רקבפהש ינפוד
 ,ונתנש ,תוירבעה תוררושפה ,םירפ תונב לש הנטקה הלהקפהיי לע רביד
 תופיענ הל ופיסוהו םירבעה םיררושמה תלהקפ ךותב ןתפיענ תא וסינכה
 םא יכ ,אקווד םישב תרישל הדחייתב אל "הלהקפיי הלפה ,רפולכ( "תושדח
 .)לארשי-ץראבש תירבעה תורפסב זא ונפתסנש ,םידחא םיכילהתלו תועפותל
 הקהל" אלו ,"תרומזתיי איה קילאיב לש ונושלב "הלהקפיי הלפה ,תיבש
 'םיבגונ תלהקפ' קילאיב לש וריש הארו( תועטב רקבפה ו:שריפש יפכ ,"תרפזפ
 תונשב ןתארוה תא ופילחה "תרופזת"ו "הלהקפיי םילפה .)תופוקפ ודעבו

 "תויתייעב"ה תויצטובדב שפתשה אל קילאיבו 24 ,תירבעה הפשה לש התייחת
 רביד קילאיב ,תישילש .הרופג תויבקעב ,זא השבגתנ םרט ןתארוהש ,הלאה
 ןבומב אלו ,יבויחהו ןכה ןבופב ,םיבוש הניגנ ילכ לש הינופרה לע הפודפכ ןאכ
 הפכו הפכ ררושפה ראית ,ןפצע םינש ןתואב :היאר אהו .טיעפפהו ינוריאה
 םיחנופב ,ץראה ייחב ונפתסנש ,תושדחה תולחתהה תא הנכ תושגרתהב םיפעפ
 רפז-ילכב דחא לכ ןגנל ,רפזל ונילעיי( תיתרופזתה הינופרהה םוחתפ םיחוקלה
 יקרפ לכו ,תחא תכספל ] ... [ רבד לש ופוסב ףרטצהל ךירצ הז לכ לבא ] ... [ ולש
 הפוד תוצופתה לכ לש הלוגה ידוהי תרישיי 25 ;"תחא הינופפיסל הרפזה
 םיפרטצפ דחי םלוכו ,ולוק תא עיפשפ םהפ דחא לכש ,םיבוש הניגנ-ילכל
 תורחאה ויתויואטבתה תא ךכל ףרצנ םא .)תופוקפ דועבו 26 ;"תחא הינופרהל
 אלש יאדוובו ,תרפכנ הכרעה ךותפ ןלוכ ורפאנש ,לחר תריש לע קילאיב לש
 הרימאה תא שריפ רקבמהש הארנ ,סייפככ ץצקל ןוצר וא ינודז גולגל ךותפ
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 המרב( העטומ שוריפ יבג-לע .םיירוטסיהה היעמשממ קתונמב תיאקילאיבה
 הזית רקבמה הנב )תחאכ תילאוטסקטנוקהו תילאוטסקט-בוסה ,תילאוטסקטה
 .תירבעה םישנה תריש לש התישאר לע ד,וסי לכ תרסח ךא ,הבחר

 ועיבהש ,קילאיב נ"ח אלו ,"יקסנולש תלוכסא"מ םיררושמה אקווד הלא ויה
 התרישש םושמ תאזו ,הלש תויראלופופב םוגפלו עוגפל וסינו ,לחרב לוזלז
 ברקב( םהלש םתרישל הרחתמ היצפוא התוויה תיטנתואה תילארשיצראה
 הרישל איבהש ,יקסנולש .)היבבוחו תירבעה תורפסה ירחוש ,םיצולחה
 הניחבמ עודיכ םדקש( םומעה יטסילובמיס ה לדומה תא תילארשיצראה
 לחר ןתא ואיבהש ,"תוטשפ"הו "תורישי"ה לש יטסיאמקאה לאידיאל תירוטסיה
 ותעדותב עבשילאו לחר לש ןתריש תא עובקל- חילצה ףאו- הסינ ,)עבשילאו

 םילק ראתמ-יווק תלעב ,תירונימו הלד הרישכ םיארוקהו םירפוסה להק לש
 הוואגב ןהירישמ םסרפ ןיידע 'םיבותכ'ב ;'םירוט' תפוקתב דחוימב( םיפוטחו
 ,ןתעשב תמא לש ןיערג תולוטנ ויה אלש ,יקסנולש לש ויתוחנה .)הטלבהבו
 .הלוכ תירבעה םישנה תריש לע הלחה ,תפרוגו תללוכ "תמא"כ רוביצב ולבקתנ
 בתכש ,יבבלו דהוא תרוקיב רמאממ וליפא ,עלבומבו יולגב ,תולוע הלא תוחנה
 ץבוקה ינפ תא לבקל ידכ( 1963 ראוניב ,םירמ-תב דבכוי לע ןמרתלא ןתנ
 םידחאב בטיה םירכינ ויתובקעש רמאמ 27 ,)הירישמ בחר רחבמ ללכש ,'םיריש'

 ףרח .התריש לעו תררושמה לע וז הנש תצורמב ובתכנש תרוקיבה ירמאממ
 התעשב הלביקש ,ותרובח-תבו ותדידי לע ןמרתלא ריתעהש ,םיברה םיחבשה
 תירבח תרוקיבב ,) 1938 ( 'ץוחב םיבכוכ' ולש הרוכבה ץבוק תאצב ,וינפ תא
 תריש לע םימודק-םיטפשמ השולש תוחפל םיחבשה ןמ םיעקובו םילוע ,תבהלנו
 :םישישה תונש דע וליפא רוביצב וחוורש הלאמ ,תירבעה םישנה
 ,שגר-יטוטיר ,םיפוטח םיטוטרש לש הריש הרקיעב איה םישנ תריש )א
 וניא "השאה די םתוחיי יכ ןמרתלא ןעט ,םירמ-תב תא חבשל ידכ :חור-ךולה
 אלא ,הוודאה טטר אל ,רעסה ןוגינ אלא ,חורה-ךולה תיימה אל"( הרפסב רפ:ינ
 .)"לושחנה עסמ
 םיעטה וירבדב :תינומרהו המיענ ,תיעבט- הפורצ הקיריל איה םישנ תריש )ב
 תפילצ תאיי ירדהיהו יסורה תא תמלשומ העמטה העימטה םירמ-תב יכ ,ןמרתלא
 לע אל ,ידוהיה רישב תורזשנה ,רכינ ץראו רכינ םע תופוס לש יהנהו ףועמה
 הארה ,וירבד תמגדהל ."ןהילאמכ ,םישמ ילבכ םא יכ ,תנווכמה הטלבהה ךרד
 ינפ לע הרהד ומכ םירמ-תב 'י תרישב עתפל עמשנ ידוהיה רפושה לילצ דציכ
 המירציי אלל ךא ,םיגוז ילצלצו רז-םע תורימז םע דחי ,תוירכנ גלש תוברע
 חבשל םעטכ ושרדנש ,םייטננוסיד םייטסינרדומ תודוסי םתוא ."סננוסידו
 יאנגל םעטכ "עתפל" וארנ ,ןמרתלא-יקסנולש תלוכסאמ תיטסינרדומה הרישכ
 ךרוצ אצמ ןמרתלא יכ דע( הרובחה תב איה וליפא ,השא לש התרישל םבנגתהב
 .)םמויק תא לוכיבכ לטבלו ,התרישבש םייטננוסידה תודוסיל שחכתהל
 ירבד תא םייס ןמרתלא :תענטצמו העונצ ,הוונעו היינע איה םישנ תריש )ג
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 ייח ,םיידוהיה חורה ייח יכ תעדל ךירצ לארשיב םעה"ש ,העיבקב ולש חבשה
 סכנ היירבע תררושמ לש תוינעה הידימ הלא םימיב ולביק ,תירבעה ונתורפס
 ."הזה ןמזה תורצואב ונממ בר ןיאש

• 

 התואל קחודב ומיאתהש ,םישנה תריש לע וללה םימודקה-םיטפשמה לכ
 ירימ לש התריש רואיתל ללכ םימיאתמ םניא ,"םירמ תונביי לש "הלהקמיי
 ץראב ועיפוהש ,תוררושמ יריש םתואמ יוניש תילכת הנושה ,רוד-ןירפליה
 םירכינ ,התוערל תחא תררושמ ןיבש לודיבה ףרח( םירשעה תונש תישארב
 דגנל הביצה רוד-ןירפליה ירימ .)םידחא םיפתושמ רכיה-יווק םג ןהירישב
 יזויציבמאה לדומה תא ,תבקונ תיטסימרופנוקנונ הסרתה ךותמכ ,היניע
 םישנה תריש לש ענטצמהו עונצה לדומה תא אלו ,יקסנולש לש "ירבג"ה
 המודמכ השפיח אל ףא איה .טרפב עבשילאו לחר תריש לשו ,ללכב תירבעה
 התלוכי לככ התשעש חינהל דוסי וליפא שיו ,והשלכ "ישניי לדומ המצעל
 עיתפמ "רנא'ז-יטנאיי התביתכב רוצילו ,םישנה תריש לש היתומכסוממ קתניהל
 המודמכ רתומ ,הריש בותכל הכישמהו ,םימי הכיראה וליא .תומכסומ-רבושו
 תירבעה הרישה לש "חרזמה לתוכ"ב םוקמ המצעל הנוק התיהש חינהל
 לש היגולותנאב וללכיי הירישש ,הנכומ התיה םא ינקפוסמ :תיטסינרדומה
 ."םישנ תרישיי

 אוהש ןונגסב ,ירטנצוגאו ינכפהמ ירמ לע םידיעמ רוד ירימ לש הירבד לכ
 חסונה לש "ףוצח"ו זעונ יוליג קפס ,רועסה ינורייבה חסונה לש הנצקה קפס
 יכונא / !הכלמה יכונאיי :ויכישממו יקסבוקאימ לש ירוטמלקד יטסירוטופה
 / ,ומילע הבצייתה ,םירהל לעאו / ,הרזו העורפ / ,האגו הפוקז הכ אשנא
 לש םיזעונה ןהישעמו ןהירבד ינפל םינש לבויכ .)'הרהד'( "!ירמב ףיקשאו
 ,לארשי תסנכב ןהלשמ דמעמל ורתחש ,תונושארה תורהצומה תויטסינימפה
 "!בהואה יבל לע תונוירש הפכ ימיי :תיטסקרס הסרתהב ןירפליה ירימ הבתכ
 "הריהיהיי החורלו "הרממהיי המדל אפרמו החונמ השקיבו ,)'םילותפנ'(
 ךאיי :השא תבהאל עגעגתמה ,בולע ץפח תגרדמל רבגה תא הכימנהב ,)'הררוס'(
 לחיו / הלדו הדומלג ערכאש ןיאו / .ימדו יבלב ןנרו / יתמשנ דבעשל לכויש ןיא
 .)'ימצעל תורובג ריש'( ."- תיארפ םקנ תלא ,םדמ הדגוב ינא / .הבהא ותבדנ

 רזר ירימ לש התריש ינייפאמ .ב
 םתקיז לע ודמענו ,רוד-ןירפליה ירימ לש התריש ינייפאממ םידחא הנמנ ,ןלהל
 הת�ש ,יקסנולש לש ושרדמ תיבמ תיטסינרדומה הקיטאופל הלא םינייפאמ לש
 ,וללה םינייפאמה רואיתב תוארל ןיא .חישו גיש הריעצה תררושמל היה
 ,םיינונגסו םייביטומ ,םייאדיא-םייטמית םיסופד לש הבחר תשק ךותמ ורחבנש
 החותפה ד,בלב תיטמיכס העצה םא יכ ,םיבייחמו םינחבומ תולובג לעב רואית
 .תופסותלו תומלשהל
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 :םירזומו םירז םיפונ . 1

 תונב" לש ןתריש תמועל ,רוד-ןירפליה ירימ תריש לש רתויב טלובה ןייפאמה
 ,לחר תריש לש ירפכה ףונה תמועל ,תדלומו עבט יריש לש םרדעה אוה ,"םירמ
 םירכונמ ךרכ יפונ ןירפליה ירימ לש היריש ךותמ םילוע ,באר רתסאו עבשילא
 תואטמס ,םיאפוקו םיקנחנ תובוחר ,תוממוש תוילעב תוגג( םייטקרטסבאו
 וא )המויא הריפצב יקנע תובכר רטק ,םימלוא תורדק ,תומוטא תומוח ,תוקוחר
 תואלפ יעלס( םירועס שפנ יפונל האובב אלא םניאש ,םייארפו םיבגשנ םיפונ

 יפונו ירכנה םזינברואה ,)המודכו ןופצה תוברע ,םירהנה תודשא ,ואפקש
 םיפונ ,השעמל :ינשרד םירמוא ,התרישב םיטלושה ,םיירוגמסטנפה םימודקה
 ,העתרנ תררושמה ,ומצע עבטמ ותוא לש וידצ ינש ,הארנה לככ ,םניה הלא
 וז התעיתרל הנתנו ,היתומדוק לש "תדלומה יריש"מ ,עדומב-אלש וא עדומב
 המדאה-ידבועו םיצולחה לע הליהת-יריש םוקמב ,קהבומ יטסיפקסיא יוטיב
 ךרד-לע ,ןנגוסמו טשפומ ,רכונמ םלוע לא הטלמנ איה ,לאערזי קמע תודשב
 ,תיביטמרונה העיבתב הדרמ ןירפליה ירימ ,תינרדומה היצזיראילימפידה
 םישעמל הזואיתופא דימעהל הכירצ- טרפב םישנ תרישו ללכב רודה תרישש
 ,יצולחה לעפמב ליעפ קלח תחקל וז ךרדבו ,ץראה בושיי לש םייאורהה

 התרישב העיבטהו ,הנממ םילודג תעדל הליחתמה תררושמה הנוויכ ךכב
 הנחמב םעטה עבוק ,יקסנולש עיבה-1933 ב רבכ ,קהבומ יאלוכסא םתוח
 יריש רישי ררושמהש השירדל ותודגנתה תא ,םיטסינרדומה "םיריעצ"ה
 הנהיי :יצולחה השעמל ומצעל-עדומו סיוגמ טק� ןיעכב ולוק תא ףרציו ,תדלומ
 הנמזה ירחא אלמל עבתנ ירבעה ררושמחש םינש לע םינש הז
. ,נ !ןויצ ירישמ ונל הריש :תילאיצוס-תימואל .  ,הנטקה ךתב לחרב ונא םיצור ] 
 תינצקועהו הקדה הזימרה 28 ,"תוטשפהו שוריפה תילכתב טשופמבו שרופמב קר
 ,םהשלכ םישוריפל לוכיבכ הקוקז הניאש ,תינטשפהו הטושפה התרישלו לחרל
 29 ,"הנטקה ךתב לחרביי לובכה ףוריצב םכוחמה שומישה ןמ המצעמ הלועו הפצ
 םיררושמו ןוזמק ,ןיקמט ,לחר לש תילנויגרה הרישה תונגב- וזה המרונה תא
 ,וינותיעבו וגוח-ינב ןיב יקסנולש טילשה- םירחא םיילארשי-ץרא םיירונימ
 זא ףאשש- ריעצה ןמרתלא ,תושילתבו תויטילופומסוקב תופוכת ומשאוהש
 תונעיהל ותלוכי-יא לע בותכל אוה ףא הברה- יקסנולש לש ותקלח לא חפתסהל
 ורמאמבו וינומזפב ,וירישב רזוח הז ןויער( ינויצה-ימואלה סותאפל וירישב
 30 ,)'תולופכה תואכרמה דוסב'

 ,"תדלומ יריש"מ םתעיתר לע הנרדומה יררושמ לש םהיתורהצה ףרח ,םלואו
 קמעה לע ,ץראה יפונ לע םיטעמ אל םיריש ילארשיצראה םזינרדומב ורבחתנ
 ידכ ,אפוג יקסנולש לשמ םיטעמ אל םיריש םהבו ,תינבנה ריעה לעו עובלגהו

 םייטרקנוק םירתא הבביחש ,םהימדוק לש תילנויגרה הקיטאופה לא תגסל אלש
 םיילאקולה םהיריש תא "יקסנולש תלוכסאיי ינב ושדג ,ץראה יפונמ
 ראשבו טקרטסבא יפונב ,םיינורומיסקוא םיפוריצב ,תומיהדמ תורופאטמב
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 ,םוקמהו ןכזה יצוליאמ העבנש ,וזה תיטאופה הריתסה .תויטסינרדוכ "תומירציי
 אל ןירפליה יריכ ,םלואו .רקיע לכ הב הכגפ אלו ,םתריצי תא התביע אקווד
 יביתכתל םאתהב רוכאכ העבקנש ,וז התדמעכ המינה אולככ ףא הגוסנ
 םהו ,"הרזה"ה ךרדב ,םירקו םיינופצ רכג יפונל רוכאכ םינופ היריש :םזינרדומה
 לכמ הדילסה לעו ירכנהו רזה לא הכישכה לע- יגולוכיספה דבורב- םידיעכ
3 .טובחו רוגש ,רכומ אוהש רבד 1 

 :)"רכר כר� התשמיי( םייח"תוואתו תוימיםפ • 2

 ישירחה בצעה תורכל- םירודח ויהש ,היתומדוק לש "תדלוכה ירישייל דוגינב
 לש היריש ד,יתעב הנומאו יביטקורטסנוק םזיכיטפוא ןיעכב- םהינפ לע ךוסנה
- סקודרפ ךותככ- םילגכה ,םירכונמו םיימיספ םיריש םה רוד-ןירפליה יריכ
 הווהב ,ידייכ רשוא תווחל תלהובכו הלוהב הפיאשו תרעוסכ םייח-תוואת וזיא
 / ירשוא לא הלוהב תועורפ םייניעב / ךתמוע טהלא ןאכ ינא קריי( דיתעב אלו
.. ?םייחה תוגורעב / תודוכח ינשוש ףוטק אוב יבאת אל םנמאה / הגיעלמ . "; 
 יכ התשו לכאיי( carpe diem לש הז ביטוכ םג .)'הררוס' רישבש 34-30 תורוש
.. תוכנ רחמ  ןיב םייטסינרדוכה םיריעצה ברקבש תוחורה-ךולהל ינייפואה ,)" .
 ינב םמ v: ואיבהש ,הרזה "תיטנדקיד"ה חורה ןכ ותעיבנ ,םלועה-תוכחלכ יתש
 תוימיספהו יסורה םזיליהינה תארשהב ,תירבעה הרישה לא יקסנולש לש וגוח
 .תינמרגה היפוסוליפה לש

 ךרכל ינייפואה סקודרפה לע יקסנולש בתכ ) 1933 ( 'האלה ,האלה' ורמאמב
 ליטה םרטב םגיי :תחא הנועבו תעב ,וצק לא ךלוהו גגוחה ,ינרדוכה
 לש המחה יוקיל תא אוושל הכבכה ,םדאה בלב 'הכיא'ה ןוגינ תא םזירלגנפשה
 הרבסה תחוור התיה ,םעפב םעפ ויתוניפס ףרטיהב םג עקוש אלה ברעמה
.. נ .הפוריאב תראפתהו הככחה ןילופורטמ לע תאזה תככסומה  ויה העש התוא ] .
 םירגהכו םיטסירוט ןאצכ םיכוה 'דרוקנוק סאלפ'ו 'וניזאק'ו 'דנוטור'ו 'םוד'

 תא אלא םיאור םניאו סיראפב םינש לע םינש םג םיבשויה םהכ ,םיינחור
 32 ."םיטסילהו תוקישנה תירקב 'עקושה ברעכה' לש תינוציחה הכוהכה

 ,ונבנו זא וכלהש ,היתבש ,הנושארה תירבעה ריעב החפצש ,ןירפליה יריפ
 םתוגה חסונב, יקסנולש לש תיברעכה "יווד"ה תריוואמ העפשוה ,םנבולב וקהב
 םייטנדקדה םיכרכלו תורופאה תשורחה-ירעל ופיאתהש ,רלגנפשו קולב לש
 םיפונב אל הלש םירוענה יריש תא ירימ השדג ,ךכל יא .הפוריאבש
 םיריפאמ םיתבב אלא ,ירט עבצ לשו דיס לש חיר םיפידפה ,םייביבא-לת
 םירק םיפונבו תופר תופוח לעב רזנמ לש תומלואה תורירקב ,םירדוק םירעשבו
 הדוקנב .םינשונ תודגא ירפס לש םהיפד ןיבמ רשיה וליאכ םיחוקלה ,םיפשוככו
 ריש'ב "דודנ רודאבורטיי התפפה "הנוזפאייל ךופהל התלאשפב םג ופכ( וז
 ןתנ לש תמדקופה ותריש לא התברק בושו בוש הלגתפ )'יכצעל תורובג
 לכ לש התדרחלו( ריעצה רודה לש ותדרחל יוטיב הנתנ וז ףא .ןפרתלא
 תיטסינרדופה תונפאב זע יוטיב ידיל האב רשא ,רודה-תב היצנגילטניאה
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 ץקו תיברעמה תוברתה לש התעיקש ,לודגה ךרבה לש ותעיקש ינפמ )הימרזל
 יוטיב הנתנ םיינשח לש םתריש 33 .קולב רדנסכלא לש ותוגה חורב ,םזינפוהה
 ירדס טופיהב ,ללק תורצוצח לוקל ךרענה ,"רבי בר ,V התשמ" לש השוחתל
 .םלוע

 :רוםאהו רזה לא הכישמה . 3

 הבהאהיי תריש לע םיעודיה וירמאמ תא בתכש ,שוטר זתנוי היחאל המודב
 ירימ םג ךכ ,קילאיב תריציב "ייוג"הו יצראה דצה תא שיגדה םהבו 34 ,"הרזה
 תאז תפועלו ,תיתרוסמ וא תידוהי הקיביטומל רכז זיא הירישב :רוד-זירפליה
 ,הזמ ,תורצנה לא- "רדגה ירוחאפ"ש דצה לא הזעונו הזע הכישמ םהב תרכינ
 הוולש הריזנ לש התומד לא תכשמנ תרבודהש זיב .הזמ ,שבוכה ביואה לאו
 הנקב הלוע התכישמ ,לשוחמו יארפ ליח-רוביגל תכשמנ איהש זיבו ,תעגורו
 הרובגל ליבקפב הכרעהל זאכ הכוז שפנה-תרובג( הרובגה לאידיא םע דחא
 .)תיזיפה

 לש הקיביטומה דגנכ תינרטנקו הסירתמ "אקוודיי תדמע םושפ ךכב שי
 המרכו דע הדגנ םחלנ הכ שוטרש וז ,םיודמילה תינכתמ תירבעה תורפסה
 זוצרו ,תנגפופ "תיתד-יטנאיי הדמע םושמ םג ךכב שי .'ףלא'ב וירמאמב
 עיבפה ,'הר רוס' ומכ ריש היה ,םירישה בתכיה תעב( "םינגרובה תא םיהדהל"
 ,רוביצה םעטל יחל-תריטס תניחבב ,"ףנכ תרוחשיי הריזנ לש התומדל הכישפ
 לא הכישמה תא :זכ לע רתי .)ינוליחה "יחרזא"ה רוביצה לש ומעטל וליפא
 ילבפ ךא( זידכ אלש ילוא ,שרפל היה זתינ )'הירליטרא' רישב( "ךלמה עלקיי
 לא הרוסא הכישפכ ,)וזכ תינשרפ תורשפא לש הלוטיבל רבד רישב השעייש
 ,הדיגבו תוצירפ לש יוליגכ "בושיי"ה תפוקתב בשחנש השעפ ,יטירב לייח
 דחא רחא הרשכ לארשי-תב לש הרבעש האפב התכילהמ תוחפ רומח וניאש
 תא טילבהל ,היארוק תא םיהדהל הריעצה תררושמה לש הנוצר רנינ 35 .םילרעה
 זמ דחוימבו ,היריש בורפ הלועכ( ימרופנוקנונהו עורפה היפוא תאו התונוש
 'םילותפנ' ,'הררוס' ,'הדגוב הלותח' ,'הרהד' ,'חורה ינרפצב' םירישה
 .)'הירליטרא'ו

 :הנוזמאה השאה תומו . 4

 ,"םירמ תונביי לש והירישמ םינרמ הלועה ,תענטצמהו העונצה השאל דוגינב
 ירזכא דפרע ,םירנג תללוז femme fatale איה זירפליה יריפ תרישב השאה
 הפ העיפופ היתופדוק ירישב םג ,םנפא .האלהו ונפפ הנדעהו םיפחרהש ,יארפי
 םיליפנה-תומדל ללכ הפוד וז ןיא ךא ,תינדגובהו תיתונזה השאה לש התומד םשו
 .םיקרבו םיפער תפופא ,םישחנ תפונצ ,וירפליה ירימ תרישמ הלועה ,הריהיזו

 לש הנפיסב תדפוע- רוד ירימ לצא תיזכרמ המית איהש- םינימה תפחלמ
 אלבו ףטחב ,הבהאה ירשק תא תקתנמה איה השאה .השאה תונוילע
 איה ."ולרוג לא ההותיי ,ללמואו הפ-רועפ הבוהא תא הריתומו ,זופצפ-ירוסיי
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 '!ימצעל תורובג ריש'ב .בולכב רסייתמה רופיצה אוהו ,תינדגובה הלותחה
 תותשר הו;ט / םדה תריהב ינא ,תיחצנ הלילד ינא" :המצע לע תרבודה הדיעמ
 ."םיחטוב םירוביגל / תורווח תועבצאב םיחפ

 "יקסנולש תלוכסא"מ ילארשיצראה םזילובמיסל וללה םיסופדה לש םתקיז
 ,ילמסו ירופאטמ קפס וביטש ,ירילדוב לותח תומדב השאה לש הבוציעמ תרכינ
 קפרתמה לותחכ ,'הדגוב הלותח' ,רישב השאה תראותמ ,ךכ .תואיצמ-יומד קפס
 ולרוג לא ההות ,בולעו םהדנ ותוא הריתומו ,וב תדגוב עתפל ,רבגה לש וקיחב
 / תוממוש תוילעב תוגג לע םיכלהמ / םילותח תללי לא ךבל ההנו- תולילבויי(
 קר אל הריכזמ הז רישב םייומידה תכרעמ .)"הלפאב תוצצונ תוקירי םייניע לאו

 ריש' ורישב( טוילא ס"ת לש וייומיד תא םג אלא ,'עורה יחרפ'בש םילותחה תא
 הריכזמ ףא איה .רילדוב לש וייומידמ םיעפשומה ,)'קורפורפ דרפלא לש הבהאה
 ןכו( 'דגנמ'ו 'שפנה תומ' ןוגכ ,םימדקומה וירישמ המכב, ןמרתלא לש וייומיד תא
 קר ונניא לותחה םהבש ,)'תודש תנחת'ו 'ץיק ליל' ןוגכ ,'ץוחב םיבכוכ' ירישב
 .למס תגרדמל הלעתמה ,תיתימ היירב םא יכ ,טושפ תותפשא לותח

 :סייםסינררומ ןונגס-ינייצבו ןורומיסקואב שומישה • 5

 םישנה תריש תא ןייפ�ש ,תומירצהו תוריינמה רסח ,ינומרההו ךרה ןוטל דוגינב
 התונינשש הרוגיפ- ןורומיסקואה לא רוד-וירפליה ירימ התנפ ,התישארב
 ןושארה המודמכ היה יקסנולש .תינגרואה הרישה לש היללכ לכ תא תרבוש
 ,יראניבה יטסינרדומה החסונב ,וז דוח-תנונש הרוגיפב די-בחורב שמתשהש
 דחוימב ןמרתלא הברה ,ויתובקעב .יסורהו יתפרצה םזינרדומה ןמ לאש התואש
 ןוגכ( םיראתנ;זה-דח ,יראניבה סופיטה ןמ ,םיינורומיסקוא םיפוריצב שמתשהל
 םיפוריצ .)דועו "םינבלה ךיכשחמיי ,"ץק ןיאל השיגפ" "תקרוש היימודיי
 ןורומיסקואל תינייפואה ,תכתוחה תודחה ןמ םנמא םהב ןיאש ,םיינורומיסקוא
 השודקיי ףוריצה ןוגכ ,רוד ירימ תרישב םג םייוצמ ,ןמרתלא לשו יקסנולש לש
 דחאמה ףוריצ ,םש( "חורה ינרפצביי ףוריצה וא )'הררוס' רישבש( "הרורא
 ףוריצ וא )לצאנהו ירזכאה תא ,יאליטרעהו יטרקנוקה תא וכותב
 תורובג ריש'מ( "הדגובו הגונעיי וא )'םילותפנ' רישה ןמ( "הללק-תוואג"כ
 ,ויכישממו יקסנולש לש הזמ םנמא ןותמ רוד ירימ לש התביתכ חסונ .)'ימצעל
 תוריהצמה ,תוינפקותו תוטוב תורימאמ איה ףא הרזנתה אל ,יקסנולש כ ךא
 תריש תא תנייפאמה תועינצלו ת�כנרל ודגינב תאזו ,ררוסו יארפ יפוא לע ןגפומב
 .התישארב םישנה

 תימרג ןושלב התשעש שומישה ןמ םג תרכינ רוד ירימ תריש לש התוינרודמ
 לא הרזח תחא אל( המצעל הרחבש םילמה רצואב קר אל תאטבתמ וז .השקונו
 היריש לש יטקטארפה ריבחתב םג אלא ,)הלכשהה תרישבכ ,תויאכראה תורוצה
 תילולימה הדיחיה ןיבל תימתירה לגרה ןיב םהב שיש הפיפחבו םירחואמה
 איהו ,םיבר םיינרדומ םירישלו שוטר לש ותרישל תינייפואה ,סיזר. tct ידה תעפות(
 ;מב דקפה חתות ךר�גיי :)השקונהו ימרגה ,"יטקאלפ"ה םיפוא תא םהל הקינעמה
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.. ( ידי  תגרע ךסונ ) ... ( / .ךמד הלשיח ברק·שא / תכתמ קוצי ל Z ח ,אבצ ריבא ) .
.. ( הדלפ·יחמר רקוז / הרובג  הדש ם�ב / I תבהלש יגסו שפות I ריבכ םחול / ) .
.. ( / עיקות םימע ילגד- םדא ירגפ טיט לע / םיארפ ירשנ תוס Z ג שובכת  יפמ ) .
.. ( / םיקרב ישוג טלופ םעור חתות  ססוב- בלה ת;ערפ ת;רע / םדא תנמ הלד ) .
 .'וכו "תוומל לד עול לא הרובג תורצוא תמש / שפנ·חש ביוא

o 

 איה ד.יחיהו דחאה היריש ץבוק תאצב תוארל התכז אל רוד·ןירפליה ירימ
 אצי ץבוקה .'ללוש'- ותרתוכ תא ול הקינעהו ,התריגמב די·בתכב ותוא הריתוה
 לשמ תטיופמ המדקה תייוולב ,'תורפסל תורבחמ' תאצוהב ט"שת תנשב רואל
 רוד ירימ תריש תא גווסל הארנכ השקתה ןמכיפ .החפשמה דידי ,ןמכיפ בקעי
 תריש ןיבל הניב םילדבהה תא שטשט אוה ,ךכל יא .ןכומה ןמ תיוות הל קיבדהלו
 לבוקמכ- "ירימיי- דבלב יטרפה םשה ויבג לעו ,עיפוה ןטקה ץבוקה :היתומדוק
 ,וילעש תענטצמה המיתחה ןכו ,רפסה לש םיעונצה וידממ .םישנה תרישנ
 תולוצמ תא םיחיתרמה ,םישעוגה םיינאישצינה וינכתל עוושמ דוגינב םידמוע
 תרכהו תלוזל יטסקרס געל ,הרהויו השגר בורמ םהיתודג לע םילועו עודמ·תתה
 תא בבלמ יטסינויסרפמיא ןונגסב תטטרשמה ,תישיאה המדקהה םג .המצע·ךרע
 תקפרתמה הריעצ השאכו ,הב וקצוה המכחו ןחש ,הנטק הדליכ הוואנה התומז
 םריווא תא הדש· תלייאכ תמשונ ;ויעבצ תאו ושמש תא העבש אלשיי ,םיה לע
 "ולוס"ה תניגנמ םע חומתהל ביטיה אל ןמכיפש ,הדיעמ ,"םימו תודש לש
 תבכ הצבשל וילע יכ עדי אלו, רוד ירימ לש- תיודחייהו הצימאה- תינאישצינה
 .)עבשילאו לחר לש אלו( ןמרתלא לש ורוד

 לש םירישכ רוד ירימ תריש תא רידגהל ביטיה ,תאז תמועל ,הרומז לארשי
 ,תרעוס הרישכ ;השאה תוהמ רבדב םירבגה לש תפלוסמה םתעד לע המקנו זגור
 ."םימכ זחפ לש בצקביי ןושל ףצשו סותאפ ,רתוסמ געל וליפאו רומוה הב שיש
 הכישמה תא :היריש ךותב םיררושה םיודגינה תא ראתל ביטיה ףא אוה
 אוה םג ,םלואו .תוירזכאה לאו םימחרה לא ,האנשה לאו הבהאה לא תיטסילאודה
 ךבתסהל ץלאנ ןכ לעו ,ןכומה ןמ תיוותו גת וז הרישל קינעהל השקתה
 ןיבו השא תנדע ןיביי הריתס ןיא יכ ויארוקל ריבסהלו ,תלתפנ הקיטגולופאב
 ."הלצאש הלודג תוחקפ

 םג ,בטיה אופא םישרשומ ויה תירבעה םישנה תריש לע םימודקה םיטפשמה
 .עבשילאו לחר תעפוה רחאל םינש תורשע תאזו ,הרואנה תיתורפסה היליהקב
 הילד הריעצה תררושמה תא םידחא םירקבמ וניכ םישישה תונשב וליפא
 יריעצ תא ליבקמב תונכל םתעדב הלוע היה אלש רורב( "הילדיי םשב ץיבוקיבר
 ךותמכ ,םייטרפה םהיתומשב ,לשמל ךז ןתנ תא וא יחימע הדוהי תא ,םיררושמה
 ימכ ,"הילדיי אקווד יכ המוד ,םלואו .)הכימנמו תיראילימפ ,תינורטפ תויבבל
 ,תוררושמ יריש תפוסאב וללכיי הירישש ריתהל ,הסרתה ךותמ םימיל הבריסש
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 . 396-390 'מע ,)ך"שח( ןייטשפרש האר 17
 . 12 'מע ,ז"צרח םילשורי ,ירעי 'א חכירעב ,)ןוזסזומ-לקראמ םירמ לא( ניילי חורניא רורצ 18
 . 178 'עה , 223 'מע ,ד"ישח םילושרי ה ,הרשחה חירכטה תורפפה לש הירוטפיה 19
 1913 תנשל 1906 תנש ןיכ לח ךוניחב ךפהמהו ,תיתפרצ הדמלו שיידי הרביד הנושארה היילעה 20

 האר ,האמה תישארב י'א'ב השאה מדעמ לע ןושאר רוקממ תויודע .) 22-14 'מע ,]ן"שת[ בשרה(
 ןשיה רורה לש ליחה ישנ ,גרבנגיפ-ירמא לחר :תישילשהו היינשה היילעה תונב לש ןהירפסב
 פאו השא י,ררה תיודהי ;) 1926 ( לארשי·ץראכ הרוחכה תלאשל י,רוותב תימלוש ;)ט"צרת(
 תרוקיבה תחרופ ןורחאה רושעב .)ד"ישת( תונושארה תחא ,סבח הכרב ;)ט"ישת( לארשיכ
 ירקחמ לש הבחר היפרגויליביב( תירבה-תוצראבש תירבעה תורפסה תורקוח ברקב תיטסינימפה
 תרופיסב םישנה לע ) Fuchs ( סקופ רתסא לש הרפסב הלולכ תיטסינימפ היצטניירוא ילעב תורפס
 .וננמז-תב תירבעה

1 'מע ,)ח"לשת( ןירבוג תירונ האר 21 1 8-78 . 
 לע טרופמו ךורא רמאמ המסרפ עבשילא .-1890 ב לחר ,-1888 ב ודלונ הבוטמחא הנאו עבשילא 22

14 ,ז"פרת טבשב א"י ,אכ ,םיכותכ( הבוטמחא הנא תריש  סבשב ח"י ,בכ ,םש ; 1927 ראוניב 
 .םינוויכ המכמ ןוחבל ןתינ םזיאמקאל עבשילאו לחר לש ןתקיז תא .) 1927 ראוניב 21 ,ז"פרת
 תא וחסינו י,ביסקייבואה יביטטונהד הכרע תא תיטויפה הלמל ריזחהל ושקיב ןה םיטסיאמקאה
 לש סהיתועיבת ."!היחה הנוששה יחת ,םזילובמיסה האלה" :תעלוקהו הרצקה המסיםב םתעיבת
 ודגנתהש ,סייססיביטיזופה םיצולחה ברקב םידהוא לש םיבחר םיגוח המצעל ונק םיטסיאמקאה
 לחרל תויטסיאמקאה תועיבתה ומיאתה י,טאופו ישיא ,רחא דצמ .םייססיליהינ חור-יכלהל
 תא יאשחב "םושרייל ולחהו ,"הינודנו רהומ" אלב ,הלד היווה ךותל ועיגהש ,עבשילאלו
 לחרל ודג ינב .ףוטח יפרגונטס ןונגסב בותכ י,שיא יטויפ "ןמוי" ןיעכב ,תורענצה ןהיתויווח
 ןהייח-יאנתו ,תירבעה תוברתבו תוהדיב ינמדל עקר אלב הצרא םייתשה ועיגה, ר"זש-ןוסלנצכ
 .העירי תבחרו תינעבות הריציל םישורדה תישפנה היגרנאהו יאנפה אלב ןתוא וריתוה ףא
 .אילפהל ןהל המיאתה תורישילו תוטשפל העיבתה

 .ליעל 22 הרעה האר .הבוטמחא הנא לע עבשילא לש הירבד ךותמ 23
 האר( תירבעה ןושלה תייחת תונשב ןתארוה חא ופילחהש ,"אושיק"ו "ןופפלמ" םילמל המודב 24

 .) 2 'מע ,] 1976 [ רהז-ןבא
 .זכק 'מע ,א ,הפ· לטבש םירכר 25
 • 61 'מע ,ה"שת א"ת ,גרבסקילג סייח תאמ ,םוי םיי קילאיכ 26

 25 ( ג"כשת תבטב ט"כ ,)תונמאלו תורפסל ףסומ( רכר ןותיעב םסרפתנ ןמרתלא לש וראממ 27
 • 6 'מע ,) 1987 ( רינש 'ח הארו . 83 'מע ,)א"לשת( לבטמכ וירמאמ ץבוקב ללכנו ,) 1963 ראוניב

 חרואב טעמכ תמצמטצמיי םירמ-תב דבכוי תרישש לע םולב-ןוסרק תור לש התעיבק םג הארו
 .) 8 'מע ,] 1977 [ םולב-ןוטרק( "הפורצה הקירילה לש תומא 'בז ידעלב

 . 1933 רבוסקואב 3 ,גי 'ליג ,א הנש ,םירוט :הנושארל ססרופ ,'תונעמו תונעס' י,קסנולש 'א האר 28
 ירואיתל סחיה לע . 32-28 'מע , 1960 היבחרמ ,לשא טוקלי י,קסנולש לש וירממא ץבוקב סנוכ
 סיבש האר ,ריעצה יקסנולש לש ותריש הללבבו ,סירשעה תונש לש תירבעה הרישב ףונ
 . 181-180 'מע ,)ו'מ'שת(

 יכ ןעוסו ,ריעצה ןססינרודמה רמרמתמ רשאכ יכ ,לבקו יקסנולש ךישמה ,ל"נה ורמאמ ךשמהב 29
 אוה יכ ודגנכ סינעוס ,"תינסשפ תולד לש םישובלמ ]הרילש[ הל תתל ללכ ןגוה אלו האי אל"
 לש "הסושפ"הו "הלד"ה התריש דגנ םיפיקע םיזמר סילולכ הלא וירבדב םג ."רוביצה ןמ שולת"
 .תררושמה לחר

.19.10 ( ח"צרת ירשתב ה"כ ,םירוט :הנושארל ססרופ 30  ,לבטמכ הפוסאב סנוכ רמאמה .) 1933
 • 60-58 'מע ,א'ל'שת ביבא-לת

 :רקבמה לש וחוסינ .רתוי רחואמ ססרפתהל ויה םיידתע גרבלדוג האל לש םיינברואה היריש 31
 תנשב רבכ סופדב הלשמ סיריש תוארל התכז ןכא ,גרבלדוג האל ,הרשע שמחה-תב הרענה"

 האל התיה 1929 תנשב ןכש ,חלצומ-יתלב חוסינ אוה ) 14-13 'מע ,] 1991 [ ןורימ( ". 1929
 .הרשע-הנימש תבכ גרבלדוג

 תועסב ; 177-166 'מע ,'לשא סוקלי'ב סנוכ( זי 'ליג ,א הנש ,םירוט :הנושארל ססרדפ רמאמה 32
 .) 1938 ךיראתה וילושב המשרנ
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 קולכ חתיפ ,)א 'כוח ,ג ,'םידה'כ ירכע םוגרתכ 1924 תנשכ םסרפתנ( "םזינמוהה ץקיי ורמאמכ 33
 .תיכרעמה תוכרתה לש הפוס רכדכ ותפקשה תא

 שוסר האר( 1951 רכמספס ,'ףלא'כ הנושארל םסרפתנ ,"קילאיכ לצא הרזה הכהאה תרישיי 34
1 'מע ,] 1982 [ 143-1 'מע ,םש( "רתסנהו הלגנהמיי :םג האר ; 48-144 1 1  הכהאה' לע ודוע" :ןכו :) 

-158 'מע ,םש( שוסר לש ונוכזיעמ רמאמ ,'''הרזה  רחאל יכ שוסר הודה ,רחואמה רמאמכ .) 157
 אצומ ליחתה ,רוסאה דצה לא חכישמכ תוכורכה ,קילאיכ לש "הייתשה תוארמ" ול ורווחתנש
 .ותריציכו וכ תמא לש ןיינע

 החוקל "רלמה עלקיי לש ותומד וליאכ ,ינמז-לע שוריפ סג הז רישל קינעהל ,ןכומכ ,רשפא 35
 .תימייניכה תינכולמה הפוקתה עקר-לע ללכ-ררדכ תושחרתמה ,תונשונה םידליה תודגאמ
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 'ב חפסב
 םינרתי ריקמ- שיטר יריש

 )תבקיתמ הםרנב םהב יםפרבש יא םירפםב יםפרב אלש םיריש(
 םתביתכ ררם יפל םירריםמ

 ) 1918 ( !יריקי יחא תפ
 .השפ רוכבה ויחא תופ רחאל , 10 ליגב ןירפליה לאירוא בתכש ריש

 ) 1926 ( ךתופד
 .) 1926 רבוםקואב 3 ( ז"פרת ירשת 'ל ,)תרוקיבו תורפס ירבד( ץראה :ספדנ

 ) 1929 ( שובכ
 • 5 'פע ,) 1929 לירפאב 19 ( ם"פרת ןסינב ם ,ו 'ליג ,א הנש ,םינזאמ :ספדנ

 ) 1930 ( ודצפב
 • 5 'פע ,) 1930 םסוגואב 7 ( ץ"רת באב ג"י ,זם-ום 'ליג 4 , הנש ,םיבותכ :ספדנ

 ) 1931 ( חבזה לע
 • 1931 יאפב 8 ,םעה :ספדנ

 ) 1931 ( רצפה ןפ
 • 1931 ילויב 1 ,םעה :ספדנ

.. ךלאשי יכ . ) 1931 ( 
 תחת( 1965 רבוםקואב 19 ,רקובה :בוש ספדנ . 1931 םסוגואב 7 ,םעה :ספדנ
 .)"סד יריש השולשיי תרתוכה

 ) 1932 ( הזוהל
 • 3 'פע ,) 1932 ליראפב 19 ( ב"צרת ןסינ ג"י ,א הנש ,םעה תיזח :ספדנ

 ) 1932 ( ןינפל ירישע
 • 6 'פע ,) 1932 לירפאב 19 ( ב"צרת חספ ברע ,זי-זם 'ליג , 6 הנש ,םיבותכ :ספדנ

 ) 1935 ( קשנה לא
 :ספדנ 'סיבור סהל ונתת לא'-1935 פ ןפרתלא ןתנ לש וריש לע הבוגתו היודראפ
 . 1963 לירפאב 26 ,תונורחא תועירי
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 ) 1937 ( ונרוטקונ תיברע
 ."ןושח רמיי תמיתחב ןומזפ . 1937 סראמב 19 ,ןוריה :ספדנ

 ) 1937 ( הרות
 .ז 'מע ,) 1937 סראמב 25 ( ג"צרת ןסינב גי ,ג הנש ,ןוריה :ספדנ

 ) 1937 ( ןקימיחלאהו רימאה
 ."ןושח רמיי תמיתחב ןומזפ . 1937 לירפאב 1 ,ןוריה :ספדנ

 ) 1937 ( בהזה ליבש
 ."ןושח רמיי תמיתחב ןומזפ . 1937 לירפאב 29 ,ןוריה :ספדנ

 ) 1937 ( ןדרי
 .ז 'מע ,) 1937 יאמב 28 ( ז"צרת ןויסב 'ח , 643 'ליג ,ג הנש ,ןוריה :ספדנ

 ) 1937 ( הטירוק ינבל ברק ריש
 ספדנ .ז 'מע ,) 1937 יאמב 28 ( ז"צרת ןויסב 'ח , 634 'ליג ,ג הנש ,ןוריה :ספדנ

 ."טפשמיי םשב ,'ברח יריש'ב בוש

 ) 1937 ( לצרה רודואית
 .ןזואהכנומ ןופ ןהיירפ סירוב ינמרגה ררושמה לש וירישמ שוטר םגרתש ריש
 • 1 'מע ,) 1937 ינויב 27 ( ז"צרת זומתב זט , 638 'ליג ,ג הנש ,ןוריה :ספדנ

 ) 1937 ( שודק ויתפש אצומו
1 ילויב 9 ,ןוריה :ספדנ  ."ןושח רמיי תמיתחב ןומזפ . 937

 ) 1937 ( תנודימה הדוהי
 ."ןושח רמיי תמיתחב ןומזפ . 1937 ילויב 30 ,ןוריה :ספדנ

 ) 1937 ( תדלומ

1 ילויב 30 ( ז"צרת באב א"כ , 643 ליג ז, הנש ,ןוריה :ספדנ  תמיתחב( :) 937
 .).ר.י

 ) 1938 ( ונתרחב התא
1 ,תונורחא תוטיוי :בוש ספדנ .ח"צרת באב א"כ ,ג-ב 'ליג ,תואושמ :ספדנ 3  
 .ןושארה תיבה יונישב ברח יריש רפסב סנוכ רישה . 1964 רבמבונב

 ) 1940-1939 ( תבש לש סוכ
 ןותיע( הטשה :הנושארל ספדנ .שוטר ןויכראב דרשש ,ידוהי םע-ריש לש םוגרת
 ספדנ ."ש"יי לש םירופיי תרתוכה תחת , 1940 סראמב 24 ,)ץראה לש סיירהצה
1 'מע ,) 1989 ( תרופ :בוש 70 . 
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 ) 1940-1939 ( שנרב ןכיה
 הטשה :הנושארל ספדנ .שוטר ןויכראב דרשש ,ידוהי םינולגע-ריש לש םוגרת
 לש םירופיי תרתוכה תחת , 1940 סראמב 24 ,)ץראה לש םיירהצה ןותיע{
1 'מע ,) 1989 ( תרופ :בוש ספדנ ."ש"יי 7 1  . 

 ) 1940-1939 ( ןיי ריש
 הטשה :הנושארל ספדנ .שוטר ןויכראב דרשש ,יתפרצ חזרמ-ריש לש םוגר.ז
 לש םירופיי תרתוכה תחת , 1940 סראמב 24 ,)ץראה לש םיירהצה ןותיע(
-173 'מע ,) 1989 ( תרופ :בוש ספדנ ."ש"יי 1 7 1  . 

 ) 1940 ( םימה ינפ לע רהג לא
 'י ידיב הנושארל ספדנ .םהמ טמשוה ךא ,הרוחש הפוח רפסה תוהגהב ללכב
 . 162 'מע ) 1989 ( תרופ :בוש ספדנ . 1981 ילויב 3 ,תובורחא תוטירי :הרומז

 ) 1941 ( םירוא
 וב שמתשת ותבוהאש ידכ ,ןתוד הליגל שוטר בתכש ריש . 97 'מע ,םיכתכמ
 .םייתרוסמה הכונחה יריש םוקמכ ,תננגכ התודבעב

 ) 1942 ( יהי לב וא יהי
 תוטירי :הנןשארל ספדנ .ריפסקיש תאמ טלמה לש םסרופמה גולונומה םוגרת
1 ,תובורחא 3  • 1981 לירפאב 

 ) 1950 ( הליג ,הליג
 .ןתוד הליג ותבוהאל שוטר בתכש ריש . 278 'מע ,םיכתכמ

 ) 1950 ( ימוטמט תילכת קמועמ
 .ןתוד הליג ותבוהאל שוטר בתכש ריש . 279 'מע ,םיכתכמ

 ) 1958 ( חלש ןמחל / ירהו
 ןמח ונבל שוטר חלשש ,רמחוי רפסה יבג לע השדקה-ריש . 293 'מע ,םיכתכמ
 ."ח"ישת ןוושח תעל"

 ) 1959 ראוני( טלצ רפסה לע ןמחל השדקה
 • 294 'מע ,םיכתכמ

21 : 





 Iגנכפח

תית /Iהומיתוהיתןנות /Iכמזסשנתפרושטררירכמ

 )םומקיאמר(

 .גתהmל :;יוeי ,)ר~ש(אצ

tו'גןלסוv ,(, ל,חזפכרcc זות,ו,ttתנ'ןכץ,גיגחמגי.הoK"' )לK6( ' 35ייפ( .} 1941""וס • 

II. כ"U בםיולשזל(לזבחרהעזיtו"O אתןר"ע .·נים)גn י6ןנ.םבריבנ 10,.חורתISר• 
 • 1960'זיסKבר 15 ,ווכ ,)ישר(ו"ניי

ופס, ' Tשזינמה:וIC ,ר)ייש('יבר •

 . 1962נייבין ).וסבחל(אישס .)רג.גoוv.יותו(\סרא\;ן MולנכלKנ:

 • 1960יב"' B .)פס.{.'"", ,)Iת'I"I'.'רםיףםכחנ«הבחבו{""ןר""םבו>וה
 . 1985רמקדםינ 8 ,כ" U\"ס :נןשנםסד .סלו :הוIC ,שז)(לשבום •

mc ש(ס'(ו"' .ר m , ןגכ;)תבום ,וס 'חגO ..... 21"םע.ד'"ZO • 
tחיכיסוותש :אהר .)ר'ש(םידו. 

 ..סרודוירסהכסי :ו:יM ,ו')י W (הםיK'ר
 • 2.4"29ויפ ,אכaו"תי'תK , oח'בר ,ג ,שתק >"יי(נהM'י;

.ם'וןsיף nשנ.ה:בaה :IIר .((ישרהב ..

 ,י- :הוח )..דש(;יו)נה

 • 1954 ...כסבת 26 .חאח ,)(שרייי'ב

.דע'גנ , 1952ז.נכיפoרכ;וס 'חבו .4Jףא ,רזחהיבוווהבי'יי

י" rr ,' :-ד'הכבnולייםl . 1939סרzcנב2בנןrי!נ"'וכי'מיבמ.ת·(ז .בשנה .פרס ,שי)וווח •

 • K'I 1981רנ"ב 30ןיי.תחיא
 . 1985ב~ל 5 .אהרז "ףןהלב mביסוס)(ןר oלה ' 1ח. 1 '·(""'
 • 327 ' 325,םי , r:חשלחשרכ,בןונ ,דסיי '/(זנויי-ן

ICI "ישKי;דןול)Tפקירילm שכןינו'r " Ctהיש(, סמM )דוג.נ!כ'י .לום)בחK 19רS8 . 
Kריש(:ר(סקל.( 26וחי.תונא~חיו oao כגחוה;ויר 1963רל)דוזKכ:ידU"שי:וייסי:וזסכוגת

 ,}יחיכםלcתתגחיו·לKלוc.ןרםשליריסלהעטיכ
 . mללו, :ה Kו ,)(סון~
 .«זבזוףשי:וvולש :ה Kו .)(סר~ו

1t 1tנ)r:דין(. דכנדםוtיברר 1 ;עי).9 sיt9 . 
 • 19 ..,ייבת I1 .ח \':Mשיר>ס,(חכלל- חOCי'- Oב •

 . S·14 'b'1ו • 19SQ"כנ It.א 'ביחף,ליc ;לי:זיtםדזרנ.ר D .ו ''ף rייוסנ

 . 1959יל(יב 31 );(לרככייואספ ד>.· W {·ם~)/פ
 ..דכנוד :)Iי:ד ,);ודי(ןוופיי

It ה-יגזה-ה(ל'דנעויירסנ:סוmוגלר-J.ר'עית לrוtוט.תןרI 1910י*ב 'r • 
 • 1963גooו 1כא 16,תתיוח"חי'"טי ,ר.)ם\דk-פטריי'לבל-הוחנ(:וtתרםירי Oהכ'S)ו\"

K 1910 ....יא.תרהפזר rP , 8. ['"ס'וכ 
xרשK לןo;זןl; ןה ."לאJ :דK רחPםם' P .( 1949) n גרנ. 

cורוסוrשדפיןיונ)nגובפכןגנ 9 ).בומלח(אסוכ .)בבבa96 . 

21 3 



 . 18-17 'מע , 1949 ילוי ,ו"שת בא ,א 'חמ ה ךרכ ,תורפפל תורבחמ ,)ריש( תמשנ תא
 • 1964 רבמבונב 13 ,תונורחא תווtיוי ,)ריש( ונתרחב התא

 . 6-5 'מע , 1942 יאמ ,ב"שת וויס ,א 'בחמ ,ב ךרכ ,תורפפל תורבחמ ,)ריש( ומגראב
 .שממ יריש ינש :האר ,)ריש( דגב
 • 1961 רבמטפסב 1 ,רבו ,)המישר( ודאמ תורצ תומא 'דב

 . 1961 ראורבפב 3 ,)בחרמל( אשמ ,)ריש( הריחב
 לאירוא תמיתחב( 5 'מע ,טסוגואב 7 ,ץ"רת באב 'גי ,זל-ול 'ליג , 4 הנש ,סיבותכ ,)ריש( ודצמב
 ·)וירפלה
 .יווה יריש השולש :האר ,)ריש( סיסב
 .)ורה ל"א תמיתחב( 1938 רבוטקואב 14 ,רקובה ,)סלוו 'ג"ה לש שדחה ורפס לע( וזרורקה לעב
 .פות יריש השולש :האר ,)ריש( קדצב
 .טפשמ יריש השולש :האר ,)ריש( רקב
 .ךל :האר ,)ריש( ךיתשקב
 . 1959 רבוטקואב 2 ,רכו ,)ריש( תישארב
 .טרפ יריש וינמ :האר ,)ריש( תישארב
 .סוס :האר ,)ריש( ךרב
 . 4 'םע , 1938 לירפאב 27 ,ח"צרת וסינב וכ ,ב 'ליג ,ב הנש ,פירוס ,)ריש( סינשוש תכרב
 . 1960 רבמטפסב 21 ,)בחרמל( אשמ ,)ריש( סירתב
 .רוא יריש השולש :האר ,)ריש( עיבג
 . 1959 ילויב 17 ,ץראה ,)סיריש( לחנ-שיבג
 .טרפ יריש וינמ :האר ,)ריש( תיגג
 . 278 'מע ,סיבתכמ ,)הרזפה ברע ,ותוד הליגל ריש( הליג ,הליג
 .ועי :האר ,)ריש( היולג
 .ודרפ יריש ינש :האר ,)ריש( לגלג
 .טפשמ יריש השולש :האר ,)ריש( ופג
 תנשב בתכנ רישה ;'ברח יריש' ךותמ( 83-81 'מע ,ז"כשת ,ה 'בוח, ינכוי ,)ריש( למרכה לע סינואד

1939 (. 
 . ז 'מע ,ב 'בוח ,תימעפ-דח האצוה ,ףלא ,)ללה 'ע יריש לע תרוקיב( סירופאה סילייחה רבד
 .תוללוע :האר ,)ריש( גד

, 

 יאמ ,א"ישת רייא ,א 'בחמ ,ה ךרכ ,תורספל תורבחמ ,)לעבל תומ לע- ירוע חור- ודד ינדע( סיודד
1 'מע , 1951 1 ,5 • 

l "יוי ,)ריש( סt1959 רבוטקואב 31 ,תונורחא תוו . 
 .)ורה ל"א תמיתחב( 1938 טסוגואב 31 ,רקובה ,)תפרצם בתכמ( זהרוטטקיד
 . 9-8 'מע , 1959 יאמ ,ףלא ,)רהזי 'סל "תוירי ילב הליל" לע( תואיצמה לא החירבה
 • 1982 רבוטקואב 1 ,כירוtמ ,)"סימיה תישאר" ךותמ( למגה

 .הרענ יריש העברא :האר ,)ריש( גוזה
 .הרענ יריש העברא :האר ,)ריש( לותחה
 • 1960 לירפאב 1 ,תונורחא תווtיוי ,)ריש( לביה

 .הרענ יריש השולש :האר ,)ריש( תודליה
 .סוס :האר ,)ריש( ינתערכה
 . 10-9 'מע , 1970 ףרוח ,ףלא :'סינ ענכהיי ונל וארק סה
 .הרוחש הפוח :האר ,)ריש( ]הבהא[ סלוע ירעש ואשנה
I ;1964 רבמבונב 27 ,רכו ,)"וברוחה איבנכ ררושמה" לזרב ללה לש ורמאמ ילושב( וינעל הרע • 

 . 1938 ראוניב 28 ,רקבה ,)ורה ל"א תפיתחב הפישר( יפורל סילשורי ויבש הוושה צדה
 .טרפ יריש וינמ :האר ,)ריש( תימלושה
 .רוא יריש השולש :האר ,)ריש( תורהבתה
19 'ליג , 4 הנש ,רבתא ,וורבע זעוב ירבלד הבושת ,)יתגושמ וילת יתא :וא( ההומת תוזעבתה ,95 
 . 1964 רבוטקואב
 .המיפ :האר ,)ריש( תולגתה
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 • 1970 סראמב 6 ,רבר ,)םיריש( םייניע- הרות-אבא- תולגתה

 .טרפ יריש ןינמ :האר ,)ריש( תולצנתה
 27 ,)בחרמל( אשמ ,)זומת לש ורפס לע דקש .ג ירבלז תכרעמל בתכמ( בירחהל שי וגתרק תאו
 • 1957 רבמצדב

 .םות יריש השולש :האר ,)ריש( יווד
 .טרפ יריש ןינמ :האר ,)ריש( תאז
 . 1959 טסוגואב 21 ,תינירחא תיטירי ,)ריש( זיז
 .הרענ יריש העברא :האר ,)ריש( ל"ז
 .המיפ :האר ,)ריש( ל"ז
2 ,רבר ,)תיחור יריש דותמ( רז 1  . 1959 טסוגואב 
 • 1960 רבוטקואב 7 ,תינירחא תיטירי ,)ריש( לבח

 . 8-5 'מע ,ט"ישת ,ו 'בוח ,א דרכ ,תשק ,)ריש( הוח
 • 1954 רבמבונב 5 ,ץראה ,)ריש( תילוח

 .טפשמ יריש השולש :האר ,)ריש( ןיריח
 .אל :האר ,)ריש( דשוח
1 ראוניב 29 ,תונירחא תוטירי ,)ריש( םתוח 960 • 

 .)ןרה ל"א תמיתחב( 1938 לירפאס 29 ,רקבה ,)המישר( המלש תאטח
 . 539-536 'מע , 20 'בוח ,ז"כשת ,ה הנש ,המואה ,)"ברח יריש" דותמ( ינומלא לייח
 • 1959 רבמבונב 27 ,רקבה ,)ריש( םולח

 . 1953 רבוטקואב 9 ,ץראה ,)ריש( סילילח
30 'ליג 4 , הנש ,רבתא ,יילע ובכר םיחשמתמש רומח  . 1964 ליראפב 82,
 .הטורפ יריש השילש :האר ,)ריש( דונח
 • 1960 ראוניב 8 ,רבר ,)ריש( הנינח

 . 1960 סראמב 25 ,)בחרמל( אשמ ,)ריש( םנח
 • 1953 סראמב 20 ,ץראה ,)םיריש( הקעצ- ודש- קנח

 יו ,א 'ליג ,ב הנש ,םירוכו ,)אטח לע- רוניכ ילע- ןויקימ- סלוע ירעש ואשנה( )םיריש( הרוחש הפח
 . 1938 לירפאב 15 ,ח"צרת ןסינ
 . 1981 סראמב 27 ,א"משת 'ב רארב אכ ,רבר ,]הרומז ןויכרמא ריש[ )הליפת( סדח
 .ןובשח יריש השולש :האר ,)ריש( סדח
15 ,ץראה ,)בל- שאר- סיס- שחכ- החילס( אוצמ תלע םיזורח  • 1954 ראוניב 

 . 1955 ראוניב 28 ,ץראה ,)ריש( דיתח
 .םות יריש השולש :האר ,)ריש( הנעט
 .םיכרע יריש השולש :האר ,)ריש( ףרט
 . 1959 יאמב 15 ,בירטמ ,)ריש( די
 .שפנ יריש ינש :האר ,)ריש( סחי
 .תוללוע :האר ,)ריש ףחי

 .המיפ :האר ,)ריש( ש"יי
 .טרפ יריש ןינמ :האר ,)ריש( ודסי
 . 1953 רבוטקואב 23 ,ץראה ,)םיריש( התע- היולג- ןעי
 . 1981 ראוניב 30 ,בירטמ :האר היה-בתכ םוליצ .הדנרס :האר ,)ריש( רעי
 ,) 1937 יאמב 28 ( ז"צרת ןויסב חי , 634 'ליג ,ג הנש ,ןרריה ,)םיריש( הטירוק ינבל ברק ריש- ןחי
 .ז'מע
 .רם יריש השולש :האר ,)ריש( ןחי
 .ןובשח יריש השולש :האר ,)ריש( תושורי
 • 1961 ימאב 19 ,רקבה ,)ריש( תורשי

 :בוש ספדנ .)ןירפלה לאירוא תמיתחב( ט"פרת ןסינב ט , 5-6 ,ו 'ליג ,א דרכ ,םינזאמ ,)ריש( שובכ
 • 1981 לירפאב 3 ,ץראה

 .ל)בג ןנח תמיתחב( ב 'מע , 1950 ראוני ,ףלא ,)"םרטב"ל הבושת( תנמוזמ השבכ
121 'מע , 1973 ץיק ה 'בוח , 15 הנש ,תשק ,)םיריש( רתימ- דכ  . 
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 .סיס :האר ,)ריש( סיכ
 . 1984 ימcו-ליראפ ד,"משת רייא ןסינ , 53-52 ליג ,ח הנש, ךך ןיתיט )ריש( סיכ
 • 1961 לירפאב 6 ,רקבה ,)ריש( סיכ

 .המיפ :האר ,)ריש( חכ
 .הםירפ יריש הרשלש :האר ,)ריש( חכ
 .איצמ תח סיחרח :האר ,)ריש( שחכ
 .סד יריש הרשלש :סג האר . 1931 םסיגיאב 7 ,סטה ,)ריש( ךלאשי יכ
 .םרפ יריש ןינמ :האר ,)ריש( ךכ
 • 1981 ראירבפב 20 ; 1981 ראירבפב 6 ,תינייחא תיטייי ,"ינענכייל יתייה ךכ

 .ןיבצע יריש הרשלש :האר ,)ריש( יתילכ
 .הםירפ יריש העברא :האר ,)ריש( ללכ
 • 1960 ילייב 29 ,יקבה ,)ריש( טעמכ

 • 1976 ימcוב 28 ,תיתרחא תיטייו ,ליאשל ימ תא ךל היה אלי "סינענכ"ה לע תלדע תיצרש המ לכ טעמכ

 .רדרפ יריש ינש :אהר ,)ריש( ףנכ
 • 1962 טסיגיאב 17 ,רבי ,)ריש( ףכ

 .סיכרע יריש השילש :האר ,)ריש( הרפכ
 .רתימ :האר ,)ריש( רכ
 • 1961 רבמצבד 8 ,תינירחא תיטייי ,)ריש( ןמרכ

 • 1983 רבמצבד 16 ,בירטמ :כיש ספדנ .טרפ יריש ןינמ :האר ,)ריש( ינאשכ

 • 5 ימע , 1944 ליראפב 21 ,ןמזה ,תסח יא אלמ ביתכ

 • 1954 טסיגיאב 13 ,זרהא ,רקש-ךרשח-תיליכר-הבהא-אל

 • 1964 רביטקיאב 29 , 95 יליג , 4 הנש ,רנתא ,)ןירבע זרעב לע( ... ךכ אל ך,כ אל

 .איצמ תח סיחרח :האר ,)ריש( בל
 • 1959 ינייב 26 ,תינירחא תיטריי ,)ריש( בל

 • 3 ימע , 1932 ליראפב 19 ,ב"צרת ןסינ גי ,א הנש ,םטה תיזח ,)ריש( הזיהל

 .רהנרס :האר ,)ריש( ךייחל
 • 1954 ראיניב 1 ,סינמז ,)ריש( סייחל

 • 11 ימע , 1952 רבמטפס ,יט יביח ,ףלא י,טמרהד רפסה תיבב תירפסה רדמיל

 • 1953 רבמכדו 18 ,יל הנש ,זראה ,)סיריש( הליחמ-ךיתשקב-תפ-ךל

 .סנא :האר ,)ריש( תכלל
 • 23-21 ימע ,) 1954 לירפא( ירשת ןסינ ד, יבחמ ,ה ךרכ ,תירפסל תירבמח ,)ריש( חצנמל

 . 391 ימע , 1973 ימcו , 2 ,היארק דמיס ,סימcו רשמכ חכינל
 • 1981 לירפא , 32 יביח ,ידפIינימ ,תיגרמד- ברח יפל

 • 1967 רביטקיבא 4 ,םייה ,)הסמ( סיגרת לש ינישל

 . 13-12 ימע , 1946 רבמצד ,ז"שת תבט ב, יבחמ ד, רךכ ,תירפסל תירבחמ ,)ריש( תכלשל

 .סיס :האר ,)ריש( הריאמ
 , 4-3 ,סינזאמ :ביש ספדנ . 1938 ראיניב 14 ,יקיבה ,)דרה ל"א תמיתחב( תירבעה היריטסיהל איבמ
 .) 8-7 ימע , 82 סרמ ,ב"משת ראד טבש ד,נ ךרכ

 .ברח יפל :האר ,)ריש( תיגרמד
 • 1954 ילייב 22 ,רבי י,ליבשב קילאיב יהמ

 • 1961 יאמב 26 ,רבי ,)ריש( מדחימ

 .)ר.י תמיתחב( 1937 ילייב 20 ,ז"צרת בבא בכ , 643 יליגד, הנש ,דיייה )ריש( תלדימ
 .הרענ יריש הרשלש :האר ,)ריש( הקיסימ
 • 1960 רבמטספב 2 ,רבי )ריש( תירסימ

 .הריחש הפיח :האר ,)ריש( ןיירקמ
 .ךל :האר ,)ריש( הליחמ
 • 1962 זרמ , 26 ,ג יביח י,נביי ,)ריש( ל"כטמרה הטמ

 • 1982 רביטקיאב 1 ,תינירחא תיטייי ,)"סימיה תישאר" רפסה וךתמ( ינחנא ימ

 • 1961 ימcוב 26 ,)בחרמל( אמש ,)ריש( תיירס
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 ·ךסנ :האר ,)ריש( ןוילימ
 • 74-72 'מע , 1940 ראוני ,ש"ת סבש ,א 'בחמ ,א הנש ,תורפסל תורבחמ ,)םיריש( רב-רתימ

 .דב :האר ,)ריש( רתימ
 • 6-5 'מע , 1949 רבוסקוא ,ףלא ,)רמאמ( לואש לש רורחשה תמחלמ

4 רבמספסב 30 ,ץראה ,)להקה יפב סישבושמה סיחנומו םילמ לע םירמאמ( תורשקתמ םילמ ,1966 
10 ראוניב 6 , 1966 רבמבונב 13 סראמב 24 , 1967 ראורבפב 1967, , 21 , 1967 ינויב 1967  , 1967 ילויב 

26 ילויב 19  • 1975 ססוגואב 29 , 1969 לירפאב 4 , 1968 ילויב 1968,

 .הסורפ יריש השולש :האר ,)ריש( ןוממ
26.3 ,ב"משת ןסינב ב ,)אשמ( רכו :בוקי ספדנ . 1950 ראוני ףלא ,רץאל דגנמ .1982 • 

 • 1931 ילויב 1 ,םטה ,)ריש( רצמה ןמ

- תיגיג- סוס- םירישה ריש- ךב- תאז- ינאשכ- תימלושה- ריבא- תישארב( סרפ יריש ןינמ
 • 125-122 'מע ,ז"כשת ,גי 'בוח ,תילמרכ ,)ודסי- תולצנתה

 • 279 'מע ,םיכתכמ ,)ןתוד הליגל ריש( ימוסמס תילכת קמעמ

 . 1959 רבמספסב 18 ,תונורחא תוטיוי ,)ריש( תיליבקמ
 . 47-24 'מע ,ך"שת ויתס ,א 'בוח ,ב ךרב ,תשק ,יקסנולש .אל 'םיליפנה רעש'ב ארקמ
 • 1952 סראמכ 28 ,ץראה ,)ריש( חזרמ

 • 1937 ילויב 30 'מע ,ז"צרת באב ככ , 643 'ליג ,ד הנש ,ןוריה ,)ריש( תואושמ

 .רם יריש השולש :האר ,)ריש( תואושמ
 .יווה יריש השולש :האר ,)ריש( ספשמ
 .רוא יריש השולש :האר ,)ריש( השוחנ
 .שיבג :האר ,)ריש( לחנ
 . 1954 סראמכ 19 ,ץראה ,)םיריש( ןוילימ- ישחדתת- ךסנ
 .שפנ יריש ינש :האר ,)ריש( שפנ
 . 1961 ראוניב 13 , רקבה ,)ריש( חצנ
 .הסורפ יריש העברא :האר ,)ריש( הארנ
 • 1964 יאמב 15 ד,"כשת ןויסב ד , 8 'ליג ,שפנה רופיצ ,)םיריש( םצע- יל רבשנ

 .םיברע יריש השולש :האר ,)ריש( םלוס
 .אוצמ תעל םיזורח :האר ,)ריש( סוס
 .סרפ יריש ןינמ :האר ,)ריש( סוס
 . 1954 לירפאב 23 ,ץראה ,סוכ- ינתערכה- תרק- ךרב- הרואמ- סוס
1 ,)בחרמל( אשמ ,)ירבעה ביתכה ןינעב( ןאל יניסול ןב- ירוס 1  • 1962 ימאב 

 • 1960 סראמכ 18 , רקבה ,)ריש( לס

 .ואצמ תעל םיזורח :האר ,)ריש( החילס
 • 1959 יאסב 22 ,רכו ,)רעונה לש ותאירק סועימ רבבד לאשמ לע הבוגת( תויניטנאבלה תנכס

 . ד"ישח , 42 ,בי, ולומ ,)םיריש( תוחילס
 .סנא :האר ,)ריש( חיפס,

 .ח-ז 'סע , 1950 ראוני ,ףלא ,חירבעה ןו 1I לב תיודהי תורפס
 'סע , 1954 לירפא ד,"ישח ןסינ ד, 'בחס ,ה ךרב ,תורספל תורבחמ ןתיודהי ללב וא חילארשי תורספ

76-70 • 

 .שממ יריש ינש :האר ,)ריש( ןסרס
 • 1 'מע , 1938 ינויב 22 ,ח"צרת ןויס ג"כ ,ו ליג ,ב הנש ,םירופו .ךייחל- ןוירפא- רעי- הדנרס

 . 1938 סראסב 18 ,רקבה ,)ןרה ל"א תסיתחב הסישר( ןרדיה רבע
 .םיודד :האר ,)ריש( ודד ינדע
 . 1953 יאסמ 22 ,ץרהא ,)בער- ףחי( תוללוע
 • 9-5 'מע ן,"שת ביבא ,ג 'בוח ,ב ךרכ ,תשק ,)ןאמ-ןובלע-ךות- גד-תורשד( תוללוע

 • 1982 סרמאב 26 ,בירעמ ,)ןובזיעה ןס רמאמ( הניכשה םלוע

 .תולגתה :אהר ,)ריש( םייניע
 .הרוחש הפוח :האר ,)ריש( אסח לע
 • 1946 ינויב 28 ,ץראה ,)הסישר( םינזמאה ףכ לע
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 • 1959 לירפאב 30 ,כירטמ ,תירבעב ןטנופ הל לע

 .םיודד :האר ,)ריש( לעבל תוכ לע
 .תוללוע :האר ,)ריש( ןובלע
 . ןורסק :האר ,)ריש( הלע
 .הרוחש הפוח :האר ,)ריש( רוניכ ילע
 .יל רבשנ :האר ,)ריש( םצע
 ספדנ . 6 'מע ,) 1932 לירפאב 29 ( ב"צרת חספ ברע ,זי-זט 'ליג , 6 הנש ,סיכותכ ,)ריש( ןינמל ירישע
 • 1982 סראסב 26 ,תונורחא תוטיוי :בוש

 .ןעי :האר ,)ריש( התע
 • 1954 רבמטפסב 17 ,ץראה ,)םיריש(ל"ז-ש"יי-תולגתה-חכ-המיפ

 . 1962 רבוטקואב 5 ,ץראה ,)תברעמל בתכמ( הריש לש סינטק סיכפ
 . 254 'סע ,ן"שת ,א ,תוגהו תרוקיכ ,תורפס ירכול ףסאמ ,)ריש( הודרפ
 .הסורפ יריש העברא :האר ,)ריש( סרפ
 .ןל :האר ,)ריש( תפ
 • 1961 ינויב 9 ,תונורחא תוטיוי ,)ריש( וצ

 .ןורמק :האר ,)ריש( קוחצ
 . 3 'סע , 1939 סראמב 20 ,ט"צרת ןסינב י ,נ-טס 'ליג ,ב הנש ,סירוםI ,)םיריש( םולשכא- םלצ
 .קנח :האר ,)ריש( הקעצ
5 'סע , 1938 סראסב 4 ,רקבה ,)ןרה ל"א תסיתחב הסישר( םירבעה תוינוסדק  תוטירי ,)ריש( השדק . 3,
1 ,תונורחא 1  • 1959 רבמצדב 

 . 1951 רבוסקואב 26 ,לד הנש ,ץראה ,)םיריש( לחר- קוחצ- הלע-ןורסק
 .יווה יריש השולש :האר ,)ריש( הפק
 ילוי ז,"צרת סבש- ג"צרת בא ,בי-ז 'בוח ,ב ןרכ, רתיב ,)ןירפלה לאירוא תסיתחב ריש( החנמ ןברק

-  • 469-467 'מע , 1934 ראורבפ 1933

 • 1959 רבוסקואב 2 ,)אשמ( בחרמל ,)ריש( העירק

 .סוס :האר ,)ריש( תרק
 .אוצס תעל סיזורח :האר ,)ריש( שאר
 .הרענ יריש העברא :האר ,)ריש( לגר
 .תוחור יריש ינש :האר ,)ריש( חור
 .סיודד :האר ,)ריש( ירוע חור
 .ןורסק :האר ,)ריש( לחר
 • 4 'סע , 1950 ראוני ,ףלא ,תוליכר

 .אל :האר ,)ריש( תוליכר
 .תוללוע :האר ,)ריש( בער
 . 1962 רבסבונב 16 ,)אשמ( בחרמל ,)ריש( בער
 .הרענ יריש השולש :האר ,)ריש( קר
 .רסב ילשס ינש :האר ,)ריש( תויושר
 . 1950 רבסצדב 22 ,ץראה ,)ריש( עבש
 • 5-4 'סע , 1953 רבסצדב 31 ז,"ישת , 7 'בוח ,תואוכמ ,)ריש( דש

 . 1961 ראורבפב 3 ,רבו ,)ריש( הרדש
 .תוללוע :האר ,)ריש( תורדש
31 ,רבו ,)ריש( הש  . 10 'סע , 1970 ץיק ,ףלא :סג האר : 1964 ילויב 
 .סולש יריש ינש :האר ,)ריש( הש
 .קנח :אהר ,)ריש( ודש
 • 1959 ילויב 24 ,תונורחא תוטייו ,)ריש( סוש

 .וובשח יריש השולש :האר ,)ויש( קוש
 .סרפ יריש ןינס :האר ,)ריש( םירישה-ריש
 .ןדרי :האר ,)ריש( הסירוק ינבל ברק ריש
 . 1958 ראוניב 17 ,)בחרמל( אשמ ,הרזה הבהאה תריש
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 · 1959 רבוטקואב 16 ,רקבה ,)ריש( לכש

 • 13 'מע , 1970 ףרוח ,ףלא ,)ריש( םולש

 • 1960 ראוניב 22 ,)אשמ( בחרמל ,)ריש( םולש

 .םולש יריש ינש :האר ,)ריש( םולש
 • 1959 ינויב 5 ,ץראה ,)השוחנ- עיבג- חור הבתה( רוא יריש השולש

 . 1965 רבוטקואב 29 ,רקובה ,)ןחי- חואושמ- ךלאשי יכ( םד יריש השולש
 . 1960 יאמב 27 ,)אשמ( בחרמל ,)טפשמ- הפק- סיסב( יווה יריש השולש
 . 1958 ינויב 27 ,)אשמ( בחרמל ,)תושורי- קוש- דסח( ןובשח יריש השולש
 .א"כשת ביבא ,ג 'בוח ,ג ךרב ,תשק ,)ןירוח-ןפג- רקב( טפשמ יריש השולש
 . 1970 ראורבפב 27 ,תונורחא תו II 'יי ,)קר- חולדיה- הקיסומ( הרענ יריש השולש
 . 194-192 'מע ,ט-ח"ישת ,ז ,םינזאמ ,םיבדע יריש השולש
 . 1963 לירפאב 14 ,)אשמ( בחרמל ,)ןמא- יתולכ- ה"בצנת( ןובצע יריש השולש
 . 1959 ילויב 28 ,ץראה ,)הרפכ- ףרס- םלוס( םיכרע יריש השולש
 . 1962 ראורבפב 21 ,תונורחא תו II 'יי ,)חכ- ךונח- ןוממ( הטורפ יריש השרלש
 . 16-13 'מע ,ט"ישת ,א 'בוח ,א ,תשק ,)יורד- קדצב- הנעס( םות יריש השולש
 • 1960 ראורבפב 29 ,רקבה ,)ריש( שלש

 .תרחור יריש ינש :האר ,)ריש( םישלש
 . 1938 לירפאב 1 ,רקבה ,)ןרה ל"א חמיתחב המישר( ויהלאו לאומש
 . 1964 סראמכ 27 ,)אשמ( בחרמל ,)תויושר- רועש( רסב ילשמ ינש
 • 1965 ראוניב 15 ,רבי ,)ןטרס-דגב( שממ יריש ינש

 • 1958 יאמב 30 ,ץראה ,)שפנ- סחי( שפנ יריש ינש

 . 1963 לירפאב 8 ,רבי ,היישנ יריש ינש
 . 137 'מע , 1988 ינרי-יאמ ,ח"משת זומת-ןויס ,בס ךרכ ,םינזאמ ,םינדע יריש ינש
 . 1961 סראמכ 31 ,רבי ,)לגלג- ףנכ( רדרפ יריש ינש
 . 1959 רבמבונב 27 ,ץראה ,)םישלש- חור( חוחור יריש ינש
 . 1960 ראוניב 29 ,רקבה ,שרכש יריש ינש
-12 'מע ,ל"שת ץיק ,קפוא ,)םולש- הש( םולש יריש ינש 1 1  . 
 . רסב ילשמ ינש :האר ,)ריש( רועש
 • 1960 רבמטפסב 2 ,רקבה ,)ריש( םיפעש

 .אל :האר ,)ריש( רקש
 .תויסוב יתש :האר ,)ריש( ףרש
 . 1970 ינויב 19 ,תונויחא תר II 'יי ,הרענ יריש השש
 . 1971 רבמטפסב 19 ,תונורחא תו II 'יי ,הרענ יריש השש
 . 1962 לירפאב 18 ,)בחרמל( אשמ ,הטורפ יריש השש
 . 1953 סראמכ 30 ,ץראה ,)םואד- ףרש( תויסוב יתש
 .תולולע :האר ,)ריש( ךות
 • 1964 רבמטפסב 6 ,רקבה ,)"ברח יריש" ךותמ( ףות

 .ז 'מע , 1937 סראמכ 25 ,ז"צרת ןסינב 'גי ,ג הנש ,ןיריה ,)ריש( הרות
 .תולגתה :האר ,)ריש( הרות
 .ןובצע יריש הושלש :האר ,)ריש( ה"בצנת
 .ךסנ :האר ,)ריש( ישחדתת
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 תורוקמה תמישר

 תורפסב היצאטונהד מדעסל :בוקייצייצ לבא הסו לטיג הלשיב הס" .) 1976 ( רסתיא ,רהז-ןבא •
 • 6-1 יסע ,רבוטקוא , 23 ,תורפפה :יםינורתאה תורובד תירבעה

 תיידליו תיסוקס תירבע תוברת לש תושבגתההו החיסצהיי .)ם"שת( רסתיא ,רהז-ןבא •
 • 189 165- יסע ,זוסת , 16 ,הרותק .") 148-1948!1 ( לארשי-ץראב

 • 29-26 יסע ,רבסטפס-טסוגוא , 18 17- יליג ,הזורפ :"םינענביה לע תסאה" .) 1977 ( ירוא ,ירנבא •

 אשמ :ירשטר ןתנוי תרישב ןואשר ןויע :סבוחפהו םייחה תרוקיב" .) 1959 ( אגרש י,רנבא •
 . רבסבונב 27 ,)בחרסל(

 .טסוגואב 24 ,רמשמה לס :ישוטר לש ותריש תניחבל" .) 1962 ( אגרש ,ירנבא •
 • 69-64 יסע ,א יליג ,בב ךרב ,םינזאמ ,רשטרי' לש םירחואסה ויריש" .)ו"בשת( אגרש ,ירנבא •

 • 207-199 יסע ,) 1969 ( ירנבא :ךותב סנוב

 . 206-182 יסע ,הנבי תאצוה :ביבא-לת םיררושמ 12 .) 1969 ( אגרש י,רנבא •
 . ימאב 18 ,)אשמ( רבו :ילוחה ףועו העיקשה" .) 1973 ( אגרש י,רנבא •
 ימע ד,קי :ביבא-לת .)ונתריש תרוקיבב םירסמא( םירסש הרשלש .)ח"לשת( אגרש י,רנבא •

151-109 • 

 .ליראפב 3 ,רמשמה לס ,הישרפס יניעב שוטר תרישיי .) 1981 ( אגרש י,רנבא •
 • 10 יסע ,רבוטקואב 2 ,תורח :כז'"ישת תנשב ונתריש" .) 1959 ( ]השמ ,לדפרגנוא[ ף"גא •

 ,זוסתב יד ,טב יליג , 51 הנש ,רראוה :יםירקבס ינש תובושתל הבושת" .)ב"לשת( םייח ,ןלרוא •
 • 495-494 ימע

 .ילויב 29 ,ץראה :ייטילופ ררושס לש תישיאה ותקוצס" .) 1977 ( ףסוי ,ןרוא •
 . סראסב 13 ,ץרהא :ישוטר ןתנוי ירישיי .) 1953 ( קחצי ,ןרוא •
 . סרמאב 15 ,ץראה :ישוטר ןתנוי לש שחדה ורפס" .) 1963 ( קחצי ,ןרוא •
 . סראסב 26 ,בירסמ :ישוטרל רשא םירישה ריש" .)' 1982 ( קחצי ,ןרוא •
 . ליראפב 16 ,םש :ישיס שי תאירב" .)' 1982 ( קחצי ,ןרוא •
 . טסוגואב 14 ,תונורחא תוסיוי :"רהוחש הפוחיב םיענ םיאווש" .) 1981 ( יחע ,ןנרוא •
 . רבסבונב 12 ,ץרהא :"םינענביה לש קותסה םסולח" .) 1976 ( השס ,רטא •
 ,ט יליג ,אי הנש ,םלופ :ילייוצרוק רךרב לש הלודג הלאשל הבושת" .)'ך"שת( לארשי ר"ד ,לדדא •

 • 21-16 יסע ,טבש

1 ( חסתב יב ,)בחרמל( אשמ ,ןוריס ןד ירבלד הבוגת .)""שת( לארשי ,לדדא • .7 . 1960 (. 
 יליג , 33 הנש ,ראווה :ילארשיב ירבעה רפסה" .)ד"ישת( ]יאעז יפ :םותח[ )רדנל( סחנפ ד,עלא •

 734-732. יסע ,לולאב ו"ב ,טל
 • 9 יסע ,רבסטפס ,וט יבוח ,ףלא :יהרוסו עד לא בתבס" .) 1952 ( ןרהא ,ריסא •

 ד' ,)אשמ( רבר ,)יהרוחש הפוחיל הנש 40 ( "יטילופהו יטויפה :שוטר ןתנוי" .)' 1981 ( ןרהא ,ריסא •
9 ( טבשב . 1 .  • 18 יסע ,) 1981

 .ליראפב 3 ,ץראה :יידבל יתברד הר 1 פ" .)' 1981 ( ןרהא ,רימא •
 . טסוגואב 18 ,)אשמ( רבר :יחלשל דקצ ןיר" .) 1989 ( ןרהא ,ריסא •
 . רבוטקואב 3 , רבר :"ב םינענבו יא םינענב ,םינוערפ" .) 1952 ( לאביס ,ףסא •
 תירב , 18-17 יליג ,חיש ילס :ישוטר ןתנוי לש יטויפה ונוליסב םינויע" .)ג"סשת( בקעי ,טהב •

 • 224-215 יסע ,תורפסל םיגוחה :םיבשוסה תעונתו תיוצביקה הוענתה

.15.5 ( רייאב יז ,בב הנש ,הפוצה ,)ילעצי לע( "הרישה טוקליס" .) 1!195 ( ןסלק בא ,טאלב • 1959 (, 
 • 5 'סע

 8 ,תורפסל ףסוס ,תורח )שוטר-יקסנזרדרג תקולחסל( "סרתסה ירבע ינשסיי .) 1961 ( ד' ,קחצי-ןב •
 . 5 יסע ,רבסטפסב

 ןסינב א"' , 52 יליג ,קבאמ :יהריעצה ונתרישב דחפה תשוחת לע" .)ג"ישת( ןומיס ,יסערב •
) 27 .3.1953 ( . 

 .ראורבפב 3 ,ץראה :יהרישה חורס תאז לבבו :שוטר ןתנוי" .) 1984 ( םרוי י,קסבונורב •
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 .סנסר toב 28אחוז, ,'"שוwו mכש'הנצפםי"יסיח .) 1962 (להל.לחנ •
 31 , \1\גיוחr' mr Kי :' nו'לסןב'נאיוןייתב V :סוישןשלח""רתרייס"' . t 1975 (ללהגלח. •

 • It\''כ\ג

 • )ן' U' ~ 16 ,,דKו'יב 9 ,חייניתאיו~ו"יי,\?לותה V'רOב'"שירשו .) 1916 (ללה ,יטלו •

 ,\,יתKזוןן.ר :ת Mתר ,םמ"Mם:יn .)הרככICבח(" rnןוKםר n:לא'"ישבע ). 1971 (ללהויב"', •

 33r3Ui. 'ט~ייל~,, 4יגלי ,בנןונ ,cייבזאס..,.,..., 1 ....ס ..גך.וכיי"" ).ש 81 (ל'ל:ובלזר, •

l(חשJבי .ב 'QVרב • " .(r לp" )בקיין(m • ןירכת.ם'אמn , עם ,דינוח·n173ד • 

 :בII:י'nלחז'Iי.ת~ ,"ונ'חז.m rר.שכ:ררtובק'כברריוoo tז"'פז: ,) 78'19 (רנוחיגינרן. •
 •דm:רוtםהקביוז nייוuו."כג Kתרסח O'נ'ותא

 ,)נרnיירבIד"יפ"ת.( \J'Vריrו'-'חה'יחיכאהירן:ההת:איסח יJ! rr'דנ..י .)חשrrדנ(זנר", .("Qןיין •
 ;ל' 'Kבדד:ת O Mהת : o 'מ'ויו

 ."חאל >tה nרה~חQזובשיחהפ :נור."ככ ....לםנישב ). 1989 (;חוןנ .גרנו'( •
mכ'נ Q '"(עיב:ון:יr K: .) 1973 (ן;חז;·נסןףלה, • 'W ": םMוןוכנםייי.ןtי ',חב,o pז.cרנודג• 'P רנ

365 ' )61 . 

גשoנג. .NCהת :לשושי'יד:\לופגשmו"זכ "'י.rז:ת..טויתיסר ,)ןרכסח('עקבגנםדלו, •

 ,ייםצבםו 26 .כייIIםי .ל"IוIןי'אוסה nייש-זחןח 'וךייןןב Qקרפ"- ). s 19ד(יי:זי ,נרו •

כבפגבסס." 24 .·בימרנ.הבנטןr':עשההיי .)9י08ןן(ורס ,גרו •

 .רנ WUOו[uוני.ניי, ( f;ןגי l:חמנםנ:rיי ,') 1910 (תיש ; 1'ן 1 •
 ,יבסl7cיכ 12 ,}אמש(ררכ :הכנענ'יתהדירה"ך \vס(ףייםבהנןלIוIהK 9""ה"' .) L983 (וחaי ,נרו •
י,חכ' 14 33.(ליי' ..יזאנ ,לד1'הגבעני""םרויזי::M.>יי ). 1962 (סשה ,אג'"ח •

 ,ןושלהדת M (I'ז :'ורשום ,ר.ני,,tי1תנייכ .) 'T: (1938רפאיחי.ג·נבזרנ •

 :תל:~ניכ .כלתסיתס !נהזרדלרו 'Sיםהס:ר:סונכיעי .]) J 119.51ןח"לש(הזtוש .' Pנזדחסכ •
 ,עיםזעבד

), "K 6יI 9 (ש:סו , P'נס mגר • I ש-דייn יז ~ייךכשרםולבז!(בתכו ;יל(" .. ,זכוm סtברן ,)'ירו. 
ttפOנפי,ב 1

M ',ת'יו ooל rי:ג\לM 1רי M rב- rr.ךנכ'גנoהנקתה"" ).גישרב(.ת .."ח"נ ,זרג • );I )חם'י"'\קC 

 • 'י4OO 3ד 1עמי ,הפו\,ת;ךהoריסב'תKר ::גtבייד nווח..)בלוותנ ICרסי mר'וזתנ
 I 2'זJ:ייי.:ברc. :'שוסוvבית m 'מעבוסדייחאלי , Qrדוםת- .mn:רםי-'היט ,)ןנ96(נוו".תנ •

 ,נ 41 'נ 26 'ש , rק). 4( (

ןcיי'בב:יח ,נרD"נישנ ,הינייויאא"יורr:יו to-,"כרונuחבונ K) 1987 (. "" iוייtנ"רירתנגזר, •
 ,הפרי-:ח';יסoובתי kה

 .ר )Iבוין 2 ,:זרטם :מ,דר.., ). 11981 (שמה ,וזו •

 ,וM oב 26 ,כ'סוגו )סווסר""ןיחדםנ(נrדדיוב ). 1ן 981 (:רשמ.ד"ח •

קהיבוזבבי: ICחר ,םון tlז Mרחrביוסןיrחי,פרנביןםm:רפרטלבלא ,)חבת.(שמחנם .ח1נ'וו •
 ,nדב1Uה

כדפו"ס: 26 ,ןוב :דדרייo"ס'וס1ב'ו)ןהר" ).86יL9(סחנכ .ד"חסן •

 ,פכיייoר 1 ( ,ונפי-ב ,דרסין Nןל:י'ו'זחש"' ,)~ן 9 ( ,סדווס. •
רזOO nבnבקום' :הניי ..יהו,תע ,"רIו.ם" ש'":Mחירנר )IK'"'Iחיי Mייסו' .)ו' W (\'וייירגב .פן Jהלד •

V רב',תn נאר::r : תינםי.cוכ'וrחרtס:ביינו'iמיןפלcנןO"\ס'נ" a 'M , 233. • «)2עדנ 

ם v (תתאשהיח'יםהםוענתיכ ,תש","תסולש M 'וIנ;I"כIגרייתה ). 1964 (דסר'ו .ר\.וכ'ז;וtר •
רנ :'בנתוח • 20דןהאפהלסןםרהIק'Mהזנ mבדספסח( ,)שויסנויiח-רaב:רNנדקהNב

 ,' m ז(:!
 ·נ'חן·זר'\Iבה:ביי:נKחל'בשרת,סי'חם":חסיכ'כ .})ןן 960J~נ (2חניי ,ןז:r';ך •

). "I1 (שיפ:ר '.ם Pה( • t981 זתהaןג':זשר-mnIt לנוטפר ,וכו :יה. 
שלייססיחזנ OרOלPK I:רןכס'רתמעהשןלה:ס :'mבהיח\tנס I) 'ר"יי ). t') 1968זןם '.נpסיהךיםו •

 :ת-לאיבב ,)ד1.9 8 (סנופשבוססייג , 2C/S-Iך 6רנע t' bנ;(ן Iא \J,מaוח :ינףבטגיבצ:וי.
 ,,,, ..גבה;ךןייקכזיפרסידיב<ןו

 :באנירת , 1990 , 2זנרקיי.םי tc Cל ,ח"ירsינ:יוו~יהת"תחלעז;ז;נז ). r(חשמ-יסןבשיו,ה •
 • fיS' 9רבע ,ןדב 'cYביגc.זרצ:ה
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רחברתנnוכית: mק,נור :תבךר '.ירחברתיםי"'Iדםכםפסויים"שmוכ .)ח"tכשה(חשונ ,ייפןפ «>

m ובnזוס"ואלClניגוז,)נדרוזמרתכ(בוcחדנו: cחוnההנIC י:זרכ'ויססהתoי,וכ ,הח

) 14 • 151 • 
 .ייסנpס' r:זיוי Mזזצ :יולשוםישייר,ם .)"ז(חשכ ICזסנק,'כםרי,י ..

כICIכ.םו 29 ,רוב,י"Tוים"tכ:חייהיש .) (1963תנן ,ןז ..

 .כוכoיוM26 Kררז, ,",ח'lכזכחכוזבל:Iווכצו" .) 1981 (ןתנ ,ןז ..

 • 24,רב ,דכצוכונ 28 ,לוםזהה IIח ,"שרחףד" .) 1988 (ונחןז, ..

 .רוcכגיספ 2 ,חזהוחדלום :וכירכ'היחי" .)ו 1989 (תנן ,ןזtו
 .גסיגיוגב 16 ,חזהלום IIה ,"אסחתשםדלכיל"א .') 1989 (תנן ,ןז ..
נ'םןז,גיחמכנשה,גt ,תילרaכrסכבררתי,הוזזויםכשיונחוהונב" .)'ח"םIא(יייםזאל ,וכי:דרו •

) I:II 3 ." 13 'יוכ ,) 194 ( '"ו • 
 ,גזיחzבכ , ICנסה ,חילנפרrוככרות ," IIIסוי"?ותנן'שחי:דריי:רפ" .cו')" IIIח(וס"ולK ,זוכי:דר •

 (8"82.י'ונ ,) 1941(םtרל'םןנ

 . mלדכטכחzבחחהיבחc :חל·כוcני;נ , mוורוכשרת עJ'םרפרח ).פ" III(תיייםזאל ,וכיוהו •
".oח(ישולK ,רוכ:יחו • 'III . ונ"יוףtסכברי,דיתווrm לc רפm , וכחכ ,הכןוm כוס ,כ"גICI)וcרו

 • 115 " 83 ',וכ ,)( 953

 • J' 389"388כI ,ז ,היlיJונ ,"גסתו J'הב~דרישות" .יד)' IIIת(וס"ולא ,וכר:יחו •
כרוcוא'יב 28,חכי ,ל ,ענדזירל II10ה ,"ז'זול Wישחדרהירבחפ.,יי .'ס)''ת(של Kישו ,וכר:דרו •

 • 18יוכ'י,ב
 • 127 " 122י,וכ ,חש'בם')ת(וכחכח'בר ,בפןיסאמנזםי, ,'ייךונ" .) 1969 (ל Kיייםז ,ווכר:יח •
11 19ך II2םרגי,גחהנר'lllלו.)( "סושריתחןלאו K'"וכ' .) (1972וס"לוcו ,וכר:דרו • .2.. • 
,רב ,'בזםיו)ךה(ררKיחכ ,בןולראמנז;כ" ,"יסנפוי"שניסקוים .)'ביר IIIת(וס"אירל ,זמר:ח •

295 • 301 • 
 • 121 " 114י'ונ ,יקז, 60בחיקשת,י,וס"רפרןי ' !'f. " Dבית(רשוס"אירל ,ווכר;ח •
(חשףה 'חכו ,בןואננ ,ובואנםי,י'רובצאול'"סוכרחרוווסשריתחן" .) 1975 (ל ICיייםזזזבוה •

 • 347"348י,וכ ,שתריה)
 .'בבאוו 30 ,טסרגי ,'סור'שייתנן I/Iלהדפותיסתי mגתהל" ). 1 ( 981 (ש"אירלזבוהז •
 • 303 " 301י,וכ , 4יחככב,בןוובואנ,םי ,ינםר'''חzבךר" .')( 981 (ל Kיייםז ,וכי:דרו •
 'JכI ,יקז fJיחכ ,חרםיו ,)שושר I/Iליו IIIכרהp K (רKג.לו'ה'יני K"ד .) 1990 ( ,.ף IC,ס Pז •

113 " 114 • 

רחברחחפניח: mק,ניר :תבךר ,"יייםזלאגסתשובפחהתזב III"יוכ~ח .גתרו(חש'וני)ח ,פדרי •
m דני ,גוז)ביווזב(,רבתאבחי-ייםזאלהרכcחכו: JcרזזחוK. י,וכ ,הפוחחהניייססהת

 • 171 " 15ג
 . 29עמי ,ף IIIר,חיגיי , 'Kנשה , a"ל ,'pדווי'ס 'ושK"( ).(ח'שךשהל , III1יה ,יניין •
 .כפאףלנ ,השמרוכל II ,סוסו"'"תןתלרחוכן ICתנןכין" ). 1981 (נוcוהםכי ,י:רפ ..
 ,נוcני , n,17 " 18דןלי II ,'ש'רשותתןיח T כI/Iהאדי'רלרKיגדג.רםר' .רנבי) III(חידי,ה' ,'!'"חינ •

 231. " 225,רנ

 • 34 " 33 'יוכ ,יכב K , 22י2 1ליישח, II :"?תחןופ'שרןיייפך IC '" ).רנד III(חדיידיה ,יבקחי •
 .o:נוכררJ3 t ,הקבי ,סו'שר' 1תנר"' ' m '" .) 1959 (דא]וי .יתונב Mרוcיי[כ ,:סן •
 •תכוככו 28 ,ווב ,)ןרנ IIIחישר,ל( 'שוי'שירי III " ).( 962ירוcו( ,:סן •
 ,ל,..ICכ/ , 8 'חבסווביקרהאי, ,'בIכKבי'חוסינסגאירוה'נםייןר : .o-דוני I'I1יויי ). 1978 (חנםר ,:סן •

 • 33ז 336 'יוכ
 .'בנאוו 30 ,וחאתית..,.וותו :סושוי mישל IIIכלרח Pהחהלאת IIIל" ). 1981 (דן,אלדר •
 •'בןגאו 21 ,וCIהז, ",ווכוזהגרדהושהל K: KIIIהוזגבי" .) 11983 (דן,דראל •
 ,יךוכקוהאי c ,'ושסו'lllר mרלרגה'לחסI)יס'י'-שליןהכיד:י KידיKין r: ' .נ) l(1983 'אלדר, •

16 ' 17 , !IK 226"231. 'עוכ ,ףל 

,rםרדכ. :תדיבאכ ,יינרחיל IIונאמרםיnכםו : III1I11רייתנן .') 1 983 (יו,יר Kל •
 .ביחחכםי),םדבנכTK nבי'יתםי(דוכבל IIIחארוול .)(תש"יידח , rרל ..
 • S4"SJי,וכ , 1יסר )1,יבח ,)(בלסבןו ,אוכזבםי ',רניסר "'O י.T:שוב"'"בל .) 1959 ( כI/IIה ,זלי •
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 תורפפב םראו תואיצמ :ורפס ךותב ,"שוסר תרישב תוחומו תולעמ" .)ל"שת( יבצ ,זול •
 . 41-29 ימע ,)ןליא-רב הסיסרביגואה תרסד( ריבד :ביבא-לת ,תילארשי"ץראה

 ,רבוסקוא-רבמספס ,ח-ז יבוח ,גל ךרכ ,תיזנ :ישוסר .' לש הקירילה" .) 1979 ( םולש ,םואבדגיל •
 • 20-14 ימע

 .סראמב 26 ,ץראה :יהרישה חורמ תוירבעה תלדוה" .) 1982 ( םולש ,םואבגדגיל •
 יקסגזרזרג ןיב "ירבע" חוכיוול "תוירזהייי תורעה( "יתורבעתהיו סוגיא" .) 1961 ( ארויג ,םשל •

 . רבמספסב 8 ,תורח ,)שוסרו
 שוסר םוגרת לע( "תפומ רםגרתב תפומ תריצי" .) 1959 ( ]ברימ יג :תמיתחבנ לאירבג ד,קומ •

1 ,תוגורחא תוטירי ,)ןיסגופ-אלל 1  . יגויב 
 .יאמ , 5-4 ,הזורפ :יישילש ןברוח וא השדחה רבע" .) 1976 ( לאירבג ד,קומ •
 הגש ,ריטצה לטופה ,)זול-שוסר לש ומוגרת לע( "םייגע לש הליל" .)ד"שת( קחצי ןימינב ,ילכימ •

 . 12 ימע ,רדא יז , 44 יליג , 37
 :"ץראה דיליי סייר יר לש ורפסל זול-שוסר לש ומוגרת לע" .)ה"שת( קחצי ןימיגב ,ילכימ •

1 10- ימע ,סבשב יב , 14 יליג , 38 הגש ,ריטצה לטופה 1  . 
 ,ג הגש ,ףיקשמה ,]יהרוחש הפוחי לענ "הריש יצבוק השולש תאירק םע" .) 1941 ( םיית ,בוקלימ •

 . ראורבפב 28 , 530 יליג
 3 ,)בחרמל( אשמ ,)"תויאמק"ה תסריג :יא ראממ( "שוסר ןתגוי תריש לע" .)' 1960 ( ןד ,ןורימ •

1 ימע ,) 1962 ( ןורימ :ךותב סגוכ .יגויב 19- 1 1 1  • 203-195 ימע ,) 1975 ( : 

 ןורימ :ךותב סגוכ .ינויב 10 ,)בחרמל( אשמ :יויכררע יגארסה רוביגה" .) 21960 ( ןד ,ןורימ •
-192 ימע ,) 1962 ( 1  • 216-203 ימע ,) 1975 ( : 19

 ימע ,) 1962 ( ןורימ :ךותב סנוכ. יגויב 24 ,)בחרמל( אשמ :יהאסחה הבהאה" .) 31960 ( ןד ,ןורימ •
 • 230-217 ימע ,) 1975 ( : 146-133

 ןורימ :ךותב סגוכ .ילויב 22 ,)בחרמל( אשמ :יןמזה דממל הבהאה מדמ ןיב" .) 41960 ( ןד ןורימ •
 • 245-230 ימע ,) 1975 ( : 161-146 ימע ,) 1962 (

 :ךותב סגוכ . 8-7 ימע ,לירפאב 6 ,רבר ,"שוסר ןתגוי תרישב הרייגאמה לע" .) 1961 ( ןורימ ןד •
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 38 , 36-35 בקע

 176 , 108 , 86 ןיינםל ירישע

1 התע 29 

1 הר� 3! 7- 1 6  , 125 ,123 ,107 ,85 ,75 , 

135 

1 הםיפ 44 , 154 , 160 

 144 וצ

1 קוחצ 18 

1 םלצ 23 , 176 

 32 הקעצ

 78 ןורמק

18-17 החנמ ןברק  , 27 , 1 1 7 , 206 
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 157 העירק
1 ירוע הוור 18 
 160 , 153-152 , 144 תוליכר
1 , 76 עב.קו 18 
 162-161 הרדש
 33 רזש
 130-129 םוש
 50 , 47 הםירוק יבבל ברק ריש
 78 ןיכש
 164 , 144 , 81 לכש
 165 םיפעש
1 , 144 , 143-142 , 134 ףרש 55-154 
1 , 98 , 63-62 , 50 , 32 הרות 15 
 160 ישדחתת
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 םיניינעהו תומשה חתפמ

 ל)וריבג האר( לוריבג·ןבא
 207 , 121 רמתיא ,רהז·ןבא
 137 םהרבא ,ארז Y ·ןבא
1 םהרבא ,ןשוש·ןבא 19 
 108 , 102 ירוא י,רנבא
 108 , 107 אגרש י,רנבא
 )הטשפה האר( טקרטסבא
 107 , 67 דוד בקעי י,קסמרבא
 )ןוזנבל האר( ןהכה ם"דא
1 , 62 , 61 , 49 , 47 ת�ילסרבינ�א 14 , 

128 
1 , 21 • 20 םילמ רצוא 14 , 125 • 126 , 

132 , 137 , 152 , 164 • 165 
 , 82 , 64 , 57 , 56 , 55 , 49 ןורומיסקוא

106 , 1 15 • 120 , 134 , 140 , 148 , 172 , 
201 , 204 • 205 

1 , 36 הריש ,תינ1נר�א 14 , 1 13 ,101 , 
1 15 , 122 , 124 , 130 , 165 ,137 , 201 , 
202 

 66 בקעי ד,נלרוא
 107 קחצי ,ןרוא
 , 191 , 178 , 174 , 65 , 27 יזוע ,ןנרוא

192 
 65 , 62 , 30 םעהךחא
 198 • 197 , 190 הנא ,הבוטמחא
 59 , 27 השמ ,רטא
 )יגולרידוספ ,סנסנונ האר( ןויגיא
16 היגולואידיא ,12 , 55 ,49 ,48 ,21 , 

56 , 60 , 62 , 81 , 97 , 101 , 135 , 152 , 
173 , 179 , 183 , 185 , 186 , 193 

 )םתכמ האר( הקיטמוידיא
 51 ץרה ילתפנ ,רבמיא
 , 156 • 152 , 101 , 75 , 54 , 36 הינוריא

159 , 167 
 121 לחר ,םיובלא

 101 , 86 םזירוגלא
 62 • 61 לארשי ,לדדא
 175 לופ , ראולא
1 היזול� 2  םג האר( 6
 )תוילאוטסקט ניב
 182 וסוק ,לולא
 183 לאגי ,ןולא
 42 תימלוש י,נולא
204 , 71 , 68 זנרטס סמות ,טוילא ,97 
 , 40 , 34 , 33 , 10 ת�ילילא ,םילילא

1 14 , 127 , 128 , 145 , 156 , 170 
 , 57 )"ארויגיי( השמ , ,למילא

163 • 164 
 176 , 133 , 69 לאפר ,זעילא
IS 125 , 57 , 34 , 13 סיספיל ,1 19 ,77 , 

159 
 )עבשילא י,קסבו חיב האר( עבשילא
 , 101 , 65 , 44 , 41 , 27 , 22 )ע"כ( ףלא

159 ,132 , 161 , 164 , 165 , 169 ,167 , 
1 74 , 175 , 178 , 208 

 190 הבויל י,מלא
 197 הקבר ,רפלא
 189 , 176 , 168 קחצי ,ןמרתלא
 , 26 , 23 , 20 , 16 , 12 ןתנ ,ןמרתלא

49 , 64 , 68 • ,70 105 , 1 1 1  , 1 13 , 1 14 , 
121 , 122 , 124 • 126 , 131 , 133 , 
137 • 139 , 143 , 147 , 148 , 159 , 161 , 
163 , 164 , 167 • 178 , 199 ,193 ,190 , 
201 , 204 

 106 , 94 , 36 תויטנלוויבמא
 , 183 , 159 , 65 , 27 , 26 ןרהא ,רימא

190 
 י,רמא·גרבנגייפ האר( לחר י,רמא
 )לחר
 87 לאוי ,לגנא
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 )ת�יאורה ,יאורה חאר( יאורה-יטנא
 144 היגוליפירתנא

1 סננוס� 1 3 

 )דיקיר יריש חאר( '�מאטס�
 , 63 , 60 , 55 , 49 , 48 , 12 םזיציטתסא

64 , 74 ,70 ,67 ', 146 , 1 1 9 ,101 ,81 , 

1 85 , 157 , J 5 1  

 J 39 , 84 הפירטסופא

 )םתכן,ז האר( םזיריפא
1 , 22 ת�יניגיפ� 1 1  , 158 , 1 79 , 1 68 

-199 , 122 םזיאמקא 197 , 207 

 , 82 , 77 , 52 הזטסקא ,יטטסקא

135-1 34 , 139 , 152 , 1 57 

5 , 49 םזינויסרפסקא 1  , 1 12 , 1 1 3  , 

122 , 124 , 190 

 175 יאול ,ווגר�

1 , 40 סור� 12 , 1 19 

1 תוילפיטיכרא 14 , 122 , 124 

 65 ונחיי ,ןינרא

1 סקאמ ,טסנרא 16 

 )השאה תומד האר( השא
 57 ןרהא ,ןמשא

 65 לאמכ הפאטסומ ,נריתאתא

 .כ

-184 םייח ,ראב 183 

121 הרובד ,ןוראב  , 195 , 197 

 72 תבזילא ,גנינוארב-טראב

13 סיתאב  , 34 , 130 , 152 

 , 86 70, , 69 , 67 , 16 לראש ,רלדוב

137 , 146-1 45 , 1 58 , 204 

 136-133 , 69 , 15 ת�ינאימהוב

1 ןמחנ םייח ,קילאיב 1  , 38-29 , 45 , 

48 , 65 , 80 , 97 , 106 , 1 1 1  , 125 , 

1 36 , 148 , 164 , 181 , 199-193 , 206 , 

208 

 195 הינאמ ,קילאיב
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, i33 . .108 ,26 היפארגייב 1 1  , J.O 
 � 5 הירר?:\יל היפארגייב
1 וב:בשילא ,יקסביחיג 22 , 190 , 197 , 

199 , 205 , 206 , 207 

 ,. 32 , 10 דרולה ,ןידרוג 'גרו'ג ,ןירייב

43 , 143 

-156 , 77 תיילאיטסקטניב 1 52 , 1 26 , 

194-193 

13 , 9 שיטר רקחי תריקיב  , 16 , 

26-22 , 50 , 109-89 

 178 )ע"כ( ןורציב

 50 )ע"כ( רתיב

1 , 134 74, הדאלב 48 

 86 הנא ,ןאיקאלב

1 לחר ,ןייטש בולב 14 , 122 , 131  , 

190 , 206-192 

 208 . 86 , 69 , 68 רדנסכלא ,קילב

 59 הסכע ד,ניקלב

 54-52 ירופיס ,םישלב

 108 , 102 )ןותיע( קבאמב

 65 , 54 רמתיא י"בא-ןב

 )ץיבו קלש האר( רידגי בא-ןב
1 , 169 דדד , זויריג-ןב 78 

 ףסיי הכימ ,)יקסב'צידרב( ןוירג-ןב
94 

 27 , 23 לאונמע ,ןוי רג-ןב

 196 הדמח ,הדי הי-ןב

1 באז ןרהא ,ישי-ןב 36 , 148 

 )טראב האר( תבזילא ,גנינוארב
 72 טרבור גניניארב

1 , 68 ירנא ,ןוסגרב 76 

 )ןוירג-ןב האר( י"מ ,יקסב'צידרב
 107 , 92 םרוי ,יקסבונורב

131 , 24 ללה ,לזרב  , 132 

 86 , 68 ירלאו ,בוסו ירב

 148 , 134 דלותרב ,טכרב

121 טייח ףסוי ,רנרב  , 122 , 132 



 197 םירמ ,ןהכ-ןייטשנרב

191 ל" K ,שרב  

 207 תימלוש ,ירוד-תב

 207 , 200-199 דבכוי ,םירמ-תב

 .ב

 155 ןב לאומש 'ר ,לוריבג

 207 , 206 , 132 תירונ ,ןירבוג

66 האל ,גרבדלוג ,26 , 71 , 93 , 107 , 

1 13 , 159 , 168 , 1 7 1  , 206 , 207 

1 םינמא ,םילוג 1  , 16 , 67 

 135 םיחאילוג

 )ג"ע ,ןורוח האר( ףלודא ,ץיברוג
1 , 10 )גיילי( ביל הודהי ,ןודרוג 1  , 

� 34-2 , 38-36 , 42 , 43 , 1 26 , 

144-142 , 157 , 158 , 193 , 1 96-195 , 

207 

 , 156 , 33 )גיילש( ביל לאומש ,ןודרוכ

191  

 193 , 12 )ע"כ( תיזג

1 ןו'ג ,ייג 34 

 160 ןלא ,גרובזניג.

 )םעה-דחא האר( רשא ,גרובצניג
 198 הדיאניז ,סויפיג

 190 ןימינב ,יאלג

 197 הרש ,ןמזולג

 12 )ע"כ( תונוילג

 207 םייח ,גרבסקילכ

1 , 26 םייח ,וזמג 75 

 159 ןסינ ירוא , ןיסנג

49 יבצ ירוא ,גרבנירנ, ,31 , 51 , 104 , 

1 13 , 1 22 , 131  , 168 , 186 

1 הזילע ,)אכלמ-רוט( גרבנירג 77 

1 , 93 , 24 תירונ ,ץרג 19 , 132 

 97 גנגפלוו ןהוי ,התג

 .ד

 77 אדאד ,םזי אדאד

 97 הלאירבג ,ויצנונא'ד

 , 165 , 143 , 132 , 44 , 26 )ןותיע( רבד

168 

 65 )ןותיע( עובשה רבז

j 191 , 143 )ןותיע( םידליל רב  

15 )ןותיע( םויה ראוד  

 189 הקבר ,תידיוד

 54 ןנוק רותרא ,ליוד

121 , 108 , 18 ירימ ,רוד  , 22 [, 
144-143 , 208-189 

-192 םחנמ ,רוד 191 

 179 השמ ,רוד

 176 םחנמ ,ןמרוד

131 , 127 , 27 הליג ,ןתוד  , 160 , 144 , 

164 , 1 76 , 192 

 )חיש האר( גולאיד
 24 זמיי'ג ד,נומאיד

 124 , 81 סיזראיד

 143 , 137-135 , 39 תויסינויד

 195 ןימינב ,ילאערזי'ד

 183 , 97 השמ ,ןייד

 162 יר.כזוה יומיד

1 75, סננוסיד 13 , 1 1 7  , 134 

 148-143 , 129 , 86-83 השאה תומד

1 ררושמה תומי 14 , 133 

 104 קחצי ,רגיצנד

1 , 67 , 48 סנאדקז 33 ,1 16 , 1 14 ,77 , 

197 , 202 

 144 זלר'צ ,ןיוורד

 .ח

 78 השנאה

 36 ףסוי ,יתרפאה

 , 59 , 43 , 33 , 27 , 15 )ןותיע( ץראה

65 , 100 , 135 , 158 , 161  

1 )ןותיע( רקובה 5  , 165 

 63-62 , 48-ה תוינידמ ,הגלבה

231 



189 , 30 "תידרפסיי הייגה ,164 ,156 , 
197 

136-133 םזינודה ,128 ,105 ,39 ,25 , 
153 

 208 , 168 , 87 )ע"כ( םידה
 185 , 27 ויילדמ ,ואדיימ-ר�ה
1 , 159 , 27 בקעי ,ץיברוה 7 1  
1 םייח ,זזה 2 1  
1 הרז:: 4 1  
 ,שוטר האר( לאירוא ,וירפליה
 )לאירוא
33 לאיחי ,וירפליה ,15 , 4 1  , 60 , 79 , 

87 , 121 , 132 , 143 , 156 , 168 , 176 , 
189 

 )ירימ ,רוד האר( ירימ ,וירפליה
 )יזוע ,ונרוא האר( יזוע ,וירפליה
15 הנינפ ,וירפליה  , 26 , 60 , 109 , 

144-143 , 191 
 )יבצ ,ויר האר( יבצ ,וירפליה
 73, , 64 , 62 , 55 , 52 הריש ,תיטונפיה

89 , 97 , 107 , 1 12 , 120 , 139 , 147 
 167 , 159 ילוברפיה ,הלוברפיה
 , 55 , 54 , 50 , 48 , 29 )וותיע( וחיה

62 , 63 , 64 , 65 , 70 , ,74 99 , 1 12 , 
1 15 , 1 16 

 ווזנבל האר ,ם"דא ,והכה
 164 ףסוי ,יולה
 )תונווי האר( םזינלה
146-145 רודגיבא ,יריאמה ,124 ,31 
 61 טסנרא ,ייווגנימה
5 , 49 , 45 , 32 , 12 וונמה 1  , 55 , 62 , 

64 , 143 , 168 
 97 טונק ,ווסמה
 135 לאומש ד,יגנה
 161 )וותיע( הזה םלועה
 201 , 178 , 174 , 77 , 74 , 47 הטשפה
 , 36 , 25 , 20 , 18 , 13 ת�יאורח ,יאורח
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74 ,59 ,47 , 85 ,81 , 124 ,102 ,101 , 
130 , 159 , 171  

 )בשרה האר( יקסבושורה
 131 , 23 הקיטיונמרח
 156 , 63-62 באז וימינב ,לצרה
 , 189 , 121-120 היסנמיגה ,הילצרה

193 
 207 תיודהי ,יררה
 , 64 וימינב ,)יקסבושו רה( בשרה

121 , 131 , 207 
 135 )וותיע( העשה
 , 133 , 124 , 89 , 22 , 14-9 תועפשה

135 , 167 , 174-173 

 . ו
 86 )ע"כ( יזו

 148 , 134 ��סנרפ ו;יו
 206 רקסוא ד,לייו
 143 וטוא ,רגנינ ייו
1 , 93 לחר ד,ריבסייו 19 , 132 
 63-62 , 54 םייח ,ומצייו
 )ודקיר יריש האר( ל�אליו
 160 םאיליו סולרק ,םאיליו
 206 , 131 יבצ ,יקסבלסיו
7 , 68 , 53 לופ ,ולרו 1-69 , ' ,73 75 , 

133 

 .ז
 148 , 134 המג�אז

 , 51 , 46-45 , 43 באז ,יקסניטוב'ז
56-52 , 65 , 76-72 , 78 , 106 ,89 ,87 , 

123 , 164 , 168 , 178 , 192 
 54 הנהוי ,יקסניטוב'ז
 198 הילוי ,הקסבודז
1 ארזע ,ומסוז 7 1  
108 ןתנ ,דז ,105 ,102 ,96 ,28 , 131  , 

165-158 , 167 , 175 , 176 , 197 



1 לארשי ,הרומז 1  , 23 , 26 , 27 , 51 , 
64 , 108 , 131 , 160 , 168-167 , 176 , 

190 , 205 , 206 
 97 ןא'ז ,הנ'ז

 .ח
1 תויתורפס תורובח 1  , 15 , 16 , 67 , 

133 , 168-167 
 207 הכרב ,סבח
 185 , 15 רוג הידע ,ןורוח
 168 , 156 , 107 , 82 , 33 ודדיח
 132 , 21-20 ןושל יושדיח
 , 164 , 156 , 128 , 121-120 , 33 ךוניח

168 , 176 , 189 , 197-194 
 26 םהרבא , יפלח

 .ם
 206 הרש ,היבוט

 173 דלונרא , יבניוט
 97 בל , יוטסלוט
 69 רימילדו ,בור'צנפוט
1 )ע"כ( םירוט 1  , 12 , 23 , 26 , 29 , 31 , 

49 , 50 , 55 , 63 , 64 , 68 , 69 , ,70 74 , 
82 , 132 ,120 , 1 19 , 1 1 5 , 1 1 2 ,101 , 

134 , 143 , 171  , 176 , 193 , 199 , 207 
 ,גרבנירג האר( הזילע ,אכלמ-רוט
 )הזילע
 190 לארבג ,ריפלט
1 יכדרמ ,ןיקמט 14 , 122 , 201 
171 והילא ,רלסט  
 202 , 135 םירודאונ�רט
 78 טלואירט
1 לואש ,יקסבוחינרשט 1  , 14 , 42 , 

48-45 , 74 , ,78 94 , 125 , 136 , 145 , 
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. ' 

 ןרטש האר ,ריאי

 206 , 195 הריא ,ןאי
 183 לאגי ,ןייד
 , 109 , 65 )ןותיע( תונורחא תועייד

177 
 183 , 159 'ב םהרבא ,עושהי
 46 , 19 , 10 , 9 תונווי
 161 , 26 )ע"כ( ינכוי
 144 בטסוג לרק ,גנ�'
 159 , 128 'ס ,רהזי

 178 לשה עשוהי , ןיביי
1 , 109 , 108 , 106 , 43 , 10 שידיי 13 , 

1 15 ,1 14 , 121 , 132 , 136-135 , 180 , 
195 , 206 , 207 

 193 םזיגיילי
1 , 58 , 20 ת�יידלי ,םידילי 13 , 121 , 

123 , 124 , 128 , 152 , 159 , 163 , 
169-168 , 187-179 , 206 

 196 הטיא ,ןילי
 130 ייגרס ,ןינסי
 176 ב"א ,הפי
 107 , 94 , 27 היידדי ,יקחצי
 26 עבש-תב ,רוחי
1 תובא ,ןורושי 1 5  , 131 , 160 , 168 , 

176 

 .כ
1 בקעי ,ןהכ 1  , 13 , 14 , 42 , 87 

 73 , 53 רמוע ,םאי'כ
 105 , 20 היבופונסכ
 176 , 100 הרובד ,ןוסלנצכ
 207 , 197 לחר ,ר"זש-ןוסלנצכ
1 )ע"כ( סיבותכ 1  , 12 , 23 , 26 , 27 , 

29 , 31 , 49 , 86 , 101 , 108 , 1 1 1  , 
120 , 168 ,159 ,148 ,143 ,134 ,121 , 
171  , 176 , 189 , 190 , 199 ,193 ,190 , 
206 , 207 
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 .ל

 , 107 , 93 , 86 , 27 , 24 , 23 וד ,רואל

1 32 

 164 , 143 , 33 יד ן'ז ,ויטנופאל

 43 )והכה ם"דא( בד םהרבא ,ווזנבל

1 יבצ ,זול 32 

 174 , 168 )וותנש( ץראה חול

1 , 164 ודד ,ויול 78 

 42 ברה םהרבא ,רגניול

 198 הרימ ,הקציוכול

 145 'תרווסז'וו ירנה ,ולפ גנול

 195 )ל"שד( ודד לאומש ,וטאצול
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54 , 65 , 186 
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 195 ליגיבא ,ודניל

 196-195 ביל השמ ,םולבנייליל

21 , 12 הקיריל  

181 ףסוי ,יקסנ שיל  

 159 )ע"כ( תארקל

 .מ
 54 ביל הודהי ,סנגאמ

131 , 44 )ע"כ( םינזאמ  , 189 , 190 , 

206 

 136 קיציא ,רגנאמ

 64 , 54 וסאמות ופיליפ ,יט�יראמ

 207 , 196-195 םירמ ,ןוזסזומ-לקראמ

 97 ןרהא ד,גמ

 183 יתמ ד,גמ
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62 תונכפהמ ,59 ,33 ,30 ,24 ,14 ,9 , 
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1 םזינרזומ 1  , 16 , 20 , 23 , 26 , 

3 1 -29 , 32 , 51 , 56 , 62 , 64 , ,7 1-67 
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1 14 , 122 , 123 , 1 25 , 148-133 , 158 , 
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 )חיש האר( גולונומ
14 ת�יתילונומ  , 25 , 35 , ,78 106-95 , 

1 7 1  , 172 

 128 , 10 םזיאיתונימ

 195 השמ ,ירויפיטנומ

 108 , 96 לאירבג ד,קומ
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43 , 51 , 62 , 160 , 168-167 , 1 70 , 
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1 , 130 הקירופטמ 72-171  , 201 

 130 , 69 , 54 רימיזלו ,יקסבוקאיגז
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 , 57-56 , 35-34 , 32 , 14 םזילמינימ
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 86 , 68 םזיציטסימ

43 ןד ,ןורימ ,28 ,27 , 99-90 ,65 ,61 , 
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 13 סותימ

1 , 125 , 58 , 56 , 33 םתכ� 44 , 
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 72 , 70 , 68 ןפטס ,המראלמ

 םילמ רצוא ,ןושל ישוזיח האר ,םילמ
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 )רשנ� האר( טספינמ
 197 תיודהי ,שנמ

1 רשנ� 1  , 1 7  , 49 , 62 , 121 , 169 , 

190 
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 )הידוזורפ האר( לולצ�
8 " 80 תוירlנאקי.ז 1  , 1 19 

 ררושמה תומ" I האר ,םיללוקמ
1 הליאשו ת�ירוקמ 2  " 22 , 56 , 

1 1 1  " 1 12 , 159 , 175 
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 158 " 156 , 143 , 86 , 64 , 33 , 10 לשמ
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 .ב
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 26 )ע"כ( רר..כ!יל לבוג

 143 , 140 סנסנונ
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 206 , 108 קחצי ,ומרונ
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1 14 , 134 , 172 
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