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 אובמ

 "ימואל ררושמיי וא "רצח ררושמיי

 יסמ�ח םע ןמרתלא ןתנ לש ויסחי

 לו;:י;ז א�ה ף R �� ד�י�- ה�ך�ך ה?!י Q ונ יאד 1 � �ני�ר

 ה�ך� ס� �ני�ר I ··.קוחןq' וי� ,א; ,סיי;ז�?!לך- ר�
 ה! Q י;ז א�ה ס� ;ס�מל� ץז:rי;ז� ; רג;:ד רי?!ךוח ובי l1Jq ת�

 ר�י� 1V י:r ה.ל� לו;: ןדית f לג;:� I .סיו:rיכ f\ ז:: וי;ז אל'.זו
 ל !!I ו�מ!:ג ,הך;':!ו;; ל !!I / קמ� v ך ן�ו;; ן:;��מ� ;ל וףח�

 ת W ח? תי;זוח רוצ?/-ת I.{ ל ;יך {!I ר !!I � זומ� ,לכל ח�נ;כ?
 .סיו:rירג;:�
 .) 1956-1948 ',ה ררכ ,ייעבשה ררטה ,וןיררג-וב דירל(

 "יקסנולש תלוכסאיי ןב ןיימהובה: הלחתהה . א

 ספדנ ,םיברב םסרפתהש ןמרתלא לש ויריש רוכב ,"ריע ףטשבי'
 תרוגא לש דסוממהו ימשרה הנואטיב הכלהל- 'םיברתככ I t, \ I כ
 ,הז ריש .הנרדומה יריעצ לש ינשדחה םנואטיב השעמלו .םירפוסה
 יפל בתכנו ,קהבומ יפוריא םתוח אשנ ,וירפסב ולילכה אל ררושןנה:.ז'

 עמשמ יתרת .ינברוא ריש : יקסנולש תלוכסא לש הקיטארפה יללכ
 קסועה ריש; )ןונשו ינילקרט. ןדועמ = urbanc ; ינרריע 111 11.1111

 רכז וב ןיא; םזינמוהה ץקו ברעמה תעיקש לרמ העידיה א"הכ טראכ
 .םירדגומ םוקמו ןמז ינממס רדענ אוהו .ןהשלכ תרימראל חולא t :.:,.ו
 רק המילקאש ,תנייפואמ יתלב ךא .תינייפוא תיברעמ ריע וזכרזנכ
 תא ןתנ ןושארה רישה. ףולחה לש וניד רזג ףחרמ היבשרי לעו. רכרנזנו

 תונשב ןמרתלא בתכש סייטסינרדומה ךרכה ירישל- תראכר חרא ה
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 ארנמ

 רתלאל ול ואיצוהש ,) 1938 ( ץרחב םלבכרכ יריש תוכרל ,םישולשה
 אל ) 1957 ( הנריה ריעל דע ,הנושארה הרושה ןמ ררושמ לש ןיטינומ
 תיטסילנרו'זה ותרישמ לידבהל- "תינונק"ה ותרישכ ןמרתלא ראית

 ,םייטרקנוקה םוקמהו תעה תא- ולש םימדקומה זירפ ירישמו הלקה
 היערק לע ,התווהתה םצעב הירוטסיהב ןנובתה הנושארל ןאכ
 ,םיטסילובמיסה לש םשרדמ תיבמ יטתסא קוחיר ותוא אלב ,היתורומתו

 תגצהכ- רזוח לגלגכ הירוטסיהה תא סופתל וכרד תישארב ול םרגש
 ,שארמ תבתכומו העובק תויקוחב המצע לע תרזוחה ,תינוגסס ןורטאית

 רבעל ,םיבותכ תרובח ינב ,םיררושמה יריעצ וכשמנ ,ללכ ךרדב
 .יסור-יתפרצה םזילובמיסה לש ,ןינאהו שטולמה ,ינברואה םזיציטתסאה
 תוברועמ לש יוליג לכמו הילאוטקא ינממסמ תורענתהל ףיטהש
 הרצוי לשו הריציה לש םמלועב האורה השיג ךותמ ,תיטילופ-תיתרבח
 ,םוקמו ןמז לש תולבגממו תולובגמ לוכיככ קתונמה .ימונוטוא םלוע
 ןמ דחוימ ןפואב קחרתהל לארשי ץראב םזילובמיסה ישרוי םג ולדתשה
 ינויצה לעפמה תוססבתה תונש לש תידוהי-תימואלה הקיטמלבורפה
 אל ןמזה יעוריא ןכש ,הרומג תויבקעב םתריציב םנמא רמשנ אל הז וק(

 ,)יטסיספילוס ןש לדגמכ םשפנ תוואכ םימי ךרואל רצבתהל םהל וחינה
 .תיטסינומוקה הכפהמהו הנושארה םלועה תמחלמ לש ןמושיר תחת

 ןיב תודפ םימש םניאש ,םייטסילסרבינוא םיריש הנרדומה יריעצ ובתכ
 תא םיכבמו אוה רשאב םדאה תא םישדקמ אלא ,םל�ב םיארבנה לכ
 ררושמה לש ונוצר ןיכ הרשפ ןיעכ וויה הלא םיריש ,םימכ ךפשנה ומד

 יללכה רושימב ראשיהלו םייחה ןואשמ קחרתהל טסילובמיס-ואינה
 ,םמרג ןמזהש םיצוליא םתוא ןיבל ללכומהו

 הבו 2 .חצרת אל םשב המונצ תרבוח יקסנולש איצוה 1932 תנשב
 םיפקשמה תיטסינמוה-תיטסיפיצפ המגמ ילעב םוגרתו רוקמ יריש

 ,רתא לכבו ןמז לכבש המחלמה תועווז תא ללכומו טשפומ ןונגסב
 ונתת לאיי- םינושארה וירישמ דחא תא ןמרתלא בתכ התארשהב

 תורדוקה תויריטאסה תודלבה חסונכ גולונומ- 3 ) 1934 ( "םיבור םהל
 גרהש רחאל .ימתס ברקב תמש ינומלא לייח יפב אשינה .טכרב לש
 םיבור ונתי לבל שקבמ אוה התעו ,םה ףא םינומלא .םילייח העברא
 ספדנ הז ירבאקמ רישש רחאל ,םימיל ,וירחא ורתונש וינב ינשל
 4 .םיברכ םסרפתנו ומזה תב תירכעה הרישה תא הגצייש היגולותנאב
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 ·ימיאל ,רישמ· יא ·רצח ררישמ"

 .ויפכ ריציל ןמרתלא שחכתה ,תך'רלופופ לש יהשלכ הדימל הכז ףא
 יארב .שרפתהל היה לולעש םושמ ראשה ןיב .בלמ וחיכשהל שקיבו
 לארומב עוגפל ידכ וב שיש 'נתסובת רישכ .ח"שת רוד לש סות�ה
 5 • לארשי תואמצעל םימחולה

 לכמ םינושארה היבלשב הקחרתה "תינונק"ה ותרישש תורמל
 הליחתכלמ .תינויצה הכפהמהו תודהיה תויעב לכמו הילאוטקא ינממס
 תומדקומה ויתורגיאב הניכ ךכ( "יבוחר"ה ןפה םג ןמרתלא תרישב טלש
 תימוימויה תואיצמל הרובטב הרושקה .הלקה הרישה לא ותייטנ תא
 םיזע םידוגינ לש תוחוכ תיליבקמ ןיעכ האר תונמאה תריציב ,)הכומנה
 .ףלוחהו י!"'צנה .שדחהו ןשיה .ירגל�והו יטרקוטסיראה ידוגינ( םיינוציקו
 ןורומיסקואה ךרדב דימצהל גהנ םתואש .)ילקולהו ילסרבינואה
 לש ילסקודרפהו ינורומיסקוא ה יפואה 6 ,הטובהו םרוצה יטסינררומה
 תוינבתב םג אלא .דבלב תונטקה טסקטה תודיחיב אל אטבתה ותריצי

 תיטסיציטתסא הקיריל רצי הבש ךרדב. דחוימ ןפואבו; רתויב תולודגה
 תרוסמה בטימ יפל .םוקממו ןמזמ תקתונמה .עבמ תקומעו
 "םיעגריי יזורחכ םיילקולו םילק ריש ירוט םדצבו .תיטסילובמיסה
 ףולח תב תילאוטקא תואיצמ םידעתמה ."תויביבא-לת תוציקס"ו
 יפואה .םזילובמיסה לש חוליבגמה ויתועיבתמ ןגפומב םימלעתמהו
 תא דימצהל .ראשה ןיב .ןמרתלאל רשפז:t ותריש לש ינורומיסקואה
 לש רוכזז:t םנמא ןיא ץוחב סיבכוכ ירישב : ילקולהו ילסרבינואה
 םיריש לבא .היתורודל ריעה לש למס איה ריעהו םייטרקנוק תומוקמ
 ספתיהל טלחהב םייושע .לשמל ."תיזה ץע"ו "בוחרה תדלוהיי ומכ
 • ןמזה תב תילארשי-ץראהו תיביבא-לתה תואיצמה לש הרואיתכ
 ,הזעה שמשה רואב תפצומה

 ידי לע םימ קצויה .ריעצ דימלת ותויהב דועש .תוארל אופא ןתינ
 ךותב תיאמצעה ותדמעב ןמרתלא טלבתה .וימיממ התושו "יבר"ה
 .תכל ויר�ח� .יקסנולש לש ורוא דגנכ הממחתהש םיררושמה תרובח
 דחאו .םיקהבומ תוכייתשהו תוהדזה ינמיס יקסנולש עבת .הלוכסאל וא
 שיאה- קילאיבב יולגה דרמל דחא שיאכ םתופרטצה היה םהמ
 וייח תכר.בש .יתיב-לעב ררושמכ .ולש יביבא-לתה רושעב ,ותריציו
 תא םיטסינרדומה םיריעצה רובע קילאיב םליג .תעגורו תטקוש הרואכל
 .םלועה ןמ רעבל ושקיב התואש .תיטנמור-יסאלקה הרישה לש היכרע
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 אינמ

 לגר תסירד תנתונ הניאש ,תינרמשה תידסמו;זה תונקסעה לש היכרע תא
 ,תירנויצקאירהו תנשודמה תונגרובה לש היכרע תא ןכו םיריעצל
 םייטילופ תונויער לש םמשב לסחל ושקיב התואש ,תיללכ-תינויצה
 השיפת וירבחו יקסנולש ואיבה הכפהמה ןמ .םיינשדח םייתרבח
- ךשוח ינבלו רוא ינבל תיראניב הקולח הבו ,תנצקומו תדדוחמ
 וארב םה ,שממ לש םיביוא םהל ויה אלשכו ."ונירצל" לומ "ונל"ל
 תיעמשמ םקבאמל ונתנו םהיתורוש תא ודכילש ,םימודמ םיביוא םמצעל
 .םעטו

 תרשדח והובילעהו קילאיב דגנ ץצוח אופא ואצי הרובחה ינב
 ,ירפצכ אלש .לוכ יניעל "ויעגנ"ו "וימומיי תפישח ךות ,םירקבל
 ררועתנש בטוקמה סומלופבו ,םיפדגמה תלהקמל ףרטצה אל ןמרתלא
 טקנ "םכדי רצוקב בוש םכיתיאריי קילאיב לש סרגנוקה ריש ביבס

 רישה שרפתנ ןימיה יגוחב ך.םייניב שיא לש תיתרגש יתלב הדמע
 לע הפקתמכ- לאמשה יגוחבו םיריעצה םיטסינויזיוורה לע הפקתמכ
 .ןאכמו ןאכמ תןצרמנ ףקתוה אוה ןכ לעו ,םיררושמה יריעצו יקסנולש
 היושעש ,תיאמצע הדמע לע הדיעמ וז השרפב ןמרתלא לש ותדמע
 תע התואב היהש יקסנולש לש וינועיט לע זעונ רוערעכ שרפתהל
 הבוגת לש תובורמה הינפב תוכורא שורדל רשפא .וכרד רשאמו ונורטפ
 ןיאיי יכ ריעצה ןמרתלא לש ותעיבק הבושח ונני'נעל ךא ,וז תלפרועמ
 תופצל ןיא ףאש ןאכמו ,"שארמ ןכומ הדימ הנקב הריצי לכ לא תשגל
 דגנ תפרוג האחמב אצ�ו יקסנולשב יטמוטוא ןפואב דדציש ונממ
 םיאשונב אטבתהל ןמרתלא לש ותפיאש ןאכ הלגתמ הנושארל .קילאיב
 העפוהב רבכו ,הקיטילופל תורפס ןיבש זרופמה םוחתב םייוצמה
 הטוש דיסחכ גוהנל תברסמה ,האגהו הרשיה ותדמע תרכינ וז הנושאר
 .םיביתכתלו תויפיצל םאתהב לועפלו

 הלא םינשב ןמרתלא לש יטילופה יוהיזה סיטרכ ,רבד לש ותו;זאל
 אצמ אוה, דחא דצמ: לפרעב ט�ל- יטילופ בוטיקו גוליפ תונש-

 ,ץראה( ןימיה תוגלפמו םייחרזאה םיגוחה לש תונותיעב ותסנרפ תא
 הניחבה ןמ ,ינש דצמו ,םילעופה הנחמ לש וזב אלו ,)סויה ראוד
 יקסנולש לש "תמדקתמה תוברתהיי יגוחל זא ברקתה אוה תיטאופה
 ,למע-לת וץביקל זא הפרטצה בהל-ןמרתלא האל ותוחא( גרבדלוג האלו
 ןמלזש רחאל ,וכרד ךשמהב קר .)ריעצה רמושה לש ,דוד-רינ םימיל
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 "ימואל ררושמיי וא "רצח ררושמיי

 רבד תכרעמל ןמרתלא ףרטצה, ץראהב ותדובעמ ותשירפל םרג ןקוש
 התייה אל ,םלואו .םילעופה הנחמ לש תינידמה הגהנההו חורה ישנאלו
 ךלה םלועה תמחלמ הברקש לככ : דבלב הכנרפ יכרוצל הרשפ וז
 תואמצע לע קבאמב ליעפ קלח ולטנש םיגוחה לא ברקתהו ןמרתלא
 דעיה להק תא םהב האר ףא ,םלעופ לעו םהילע בתכ אוה : לארשי

 . וירוטלו וירישל יעבטה
 לש תיביטקובורפ הדמע התיה אל ןמרתלא לש תיאמצעה ותדמע

 ךרע תחא אלו ,םלתב תכלל בריכש 8 ,שוטר חכונ ,ארבתכמ אכפיא
 ,םיימרופנוק-ןונ הוואר ינגפמ ינימ יקכנולש תלוככא לש תעה יבתכב
 .תיטכינויזיוורה ותוהז הלגתת לבל, יתימאה ומש תא םילעמ אוהש ךות

 ןוחטיבב ךא תועינצב ,יולגב ושענ ןמרתלא לש םייאמצעה וידעצ
 ול הרוהש, ןופצמה וצ ,ימינפ וצ לש ןיינע התיה וז הדמע .טבמ רישימ
 םילוקישל ענכיהל אלשו ,יניינעו יולג ןפואב ובל לע רשא תא רמול
 רתוול םדאל ול רוכאש םיכרע שי יכ ,ףולח ינב םייטכינוטרופוא
 עבק ,םיטכילובמיכה יבא ,רלדוב .אהי רשא ריחמה אהי ,םהילע
 ןיא: ונורשיכ תלוז הדימ תמא םוש יפל ןמאה תא טופשל ןיאש, ותעשב

 ול רתומ ; הרבחל תלעותהו תוניגהה ,תוירכומה תובוחב בייח ןמאה
 9 .ותכאלמ תא בטיה עדויה ,תמא ןמא אהיש דבלבו ,תחשומ םדא אהיש
 תאו ינרוצה שוטילה תא האר אל םלועמ ,תאז תמועל ,ןמרתלא
 תילכתכ אלש יאדוובו ,המצע ינפב תילכתכ ויריש לש תוילקיזומה
 הלא םיריש ואציש רחאל הנש םירשעכ ,םישימחה תונש ףוכב( הנוילע
 שוח רכוחב ךז ןתנ םמישאה ,םיארוק לש תורוד ומיכקהו רואל
 רבכ .)םירבדה ןכותל םירכנתמה םייטכינאכמ םיבצקמב : ילקיזומ
יבכוכ ירישב  ,"הקלדהיי תמגודכ- םיימתירהו םישטולמה ,ץוחכ ם
 םיארנה- "היתויחא לכ םע חורה"ו "רזה רישהיי' ,"םואנהיי'
 הלאשב ןמרתלא טבחתה ,תוארמבו םילילצב תיזואוטריו תועשעתשהכ
 םידרושה םיכרעה םהמ: המחלמה ןמזב בתכש תוריציב ותוא הקיכעהש

 הלאשל הנעמכ .הדיחכהל תושונאה לע םייאמה ,ארונ םזילקטק תעב
 תגאדכ םיישונא ללכו םייטכינמוה םיכרע זכרמב ררושמה דימעה ,וז
 םירקיעה רקיעכ האר םתואש, ותבוהאל בהוא תאנקו םדליל םאו בא
 בא תבהא( ותריצי זכרמב הלא םיכרע דימעה םימיל ןס.םדא ייח דוכיבש
 תחמשב ותייערל לעב תאנק ; םירצמ תוכמ ירישב ויבאל ןבו ונבל
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 איבמ

 . : .. י . "חןרה תןער לע םיריש"בן םיינע תחמשכ םימחןלה תןער . םיינע
 םנעמלש םיכרעכ ,)תוחורה קדנופב הלעבל היער לש תןלכ דע תונמאנ
 .םעטן תןעמשמ לכ םייחל זיא םהידעלבשו ,תומלן תויחל יאדכ

 לצא תופוכת התןמכ אצןמ התאש םילימב תופייפייתה וז התייה אל
 שרוד האנ תניחכ- ולצא ואטבתנ הלא םיכרע .חור ישנאו םיררושמ
 םיעובקה וירוקיככ : םייתורפט-ץוחה וייחב לוכ םדוק- םייקמ האנו
 לא הרקעשמ תןעיבקב הילא רגישש םיבתכמבו השישקה ומא תיבב
 תרכינה ותוחא ינכלן ותבל הברה ותגאדב ,האל התב לש הצוביק

 ותוארב דטמו;וה יפלכ הנפרiש תזחשומה תרוקיבב ,םהילא ויבתכממ
 ךות ,םיחדוקה םהידלי תא זפשאל םירוה ינונחתל םיעוש זיאש
 םהילעש םירקיעה דחא ,וירבדכ ,אוהש ,"םאו בא רצ�"ל תושחכתה
 ןב לכ תבייחמה ,וז תירטומ היגוט לע ןן.תישונאה הרבחה תתתשומ
 ןמרתלא ןכומ היה ,הקוצמ תעשב שלחה תרזעל ץלחיהל תוברת
 לע לטנש לועה לע הכרעהו הכיח הגה ולש ,ןוירוג-ןב םע חצנתהל
 ויניעב רקי היה ללכב ית�ה דצה .רבשמ תותעב םעה תגהנהב ומצע
 דובכ לע הנגהה; תיתרבחה תוביוחמה רטת ,יטתטאה דצה רשאמ רתוי
 ינוניג לכמ רתוי ובלל הבורק התייה יעבטה רטומה יכרע לעו םדאה
 .םיררושמה

 חורה שיא ררושמה לש םילדומה ינש .ב

 הקיטאופל דמציהל תילארשי ץראה הנרדומה יררושמל היה רשפא יא
 : םיטבלו תוריתט לש ךבטל ועלקייש ילכמ תיטנדקדה תיטט,לובמיטה
 ושפיח םה ,רדעו םזימרופנוק לש העפות לכל ושחר םהש זובה ףרח
 ולצפתהו ודגאתהש ,תורובח ומיקהו תירב ינב ףרה אלל םמצעל
 וז- תיתורפטה הרובחה החרפ אל םלועמ . זמרג זמזהש תוביסמ
 םזילאודיווידניאה לש ונוטלש ימיבכ- "הקילקיי םשב הגעב הנוכמה
 דוןנה לש יומידה תא וחפיטש, יקטנולש תלוכטא ירפוט לש ןצקומה
 יןמידשכ םג( האלהו ונממ תןסייןגמהו תודגאתההש ,דדובהו הדןנמה
 םיטסינרדןמה אקןןדש חכןויהל זיינעמ .)תןאיצמה תא םאת אל רבכ הז

 יבצ ירןא .יריאמה רודגיבא- תיטילןפה הפמה לש ינשה הד�מש
 תןדגאתהה תןנגב תןרהצה ןעימשה אלש- שוטר זתנוי ,גרבנירג
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 תומב ,םהיניבש םיטלובה םילדבהה ףרח ,ומיקה- תוסייוגמהו
 הלא תומבב םג( תורובחב ודגאתה אלו ,דיחי תומב םיתעל ,תויטנטקס
 ן 2 .)ןיועה רוביצה לומ הדונמה דחאה לש תלדבתמ חור ,קדצבו ,הבש�

 לש ןשוימה לדומה- חורה שיא לש םילדומה ינש ,השעמל
 ידסממ יטנאהו ןדרמה ררושמה לש שדחה לדומהו ימואלה ררושמה

 ינשהו הפוריא לש החרזמב דחאה ,המצע תע התואב ודלונ-
 ומעל תפומ שמשמה ,ימואלה ררושמה לש ןשוימה לדומה .הברעמב
 תונש ,םימעה ביבא תונש לש רצות אוה ,ללכה יניינעל תוביוחמה לעבו

 תירבעה תורפסל עיגה אוה .תיפוריאה הקיטנמורה לש שעגה איש
 ססבתנש רחאל םייתורוד וא רוד ,האמה הנפמ תונשב ,רחואמב
 קילאיב םע רבד לש ורקיעב הז לדומ ההוז ונתורפסב( ברעמה תורפסב
 תחכות םלועל איה ותחכותש רפוס םע ,"הגרהה ריעביי רוביח רחאלש
 לש םגוחב ,ומדוקל הזתיטנא ,שדחה לדומה דלונ הז דגנכ .)בהוא
 לש רוחיאב תירבעה תורפסה לא עיגהו ,םייטסילובמיסה וירבחו רלדוב
 ול ויה םא םג ,הכפהמהו המחלמה תונש רחאל ,רתויו תורוד השולש
 דימעה הזה לדומה .תורודה ךרואל םימדקומ םייוליג המכ םשו הפ
 וניאש יאדוובו ,הרבחלו ותלוזל רבד בייח וניאש ןיימהוב לש תומד
 תינויציזופוא הדמעב ומצע גיצמ אלא ,תישיא המגוד שמשל ףאוש
 וייחו הפקה תיב אוה ותיבש ררושמ : תיביטמרונה הרבחל דסמ�ל
 תויניימהוב ונינפל םנמא .ידמל םיקפקופמו םירעוס תחא אל םיישיאה
 םיטסילובמיסה לש וז ומכ אל ,דואמ דע הנותמ הסרגבו ינש ילכמ
 םיביבה ןמ ואבש ,םידונמ םידוונ תמאב ויה םהמ םידחאש םיתפרצה
 הנרדומה שיא לש סופיטה באו לדומה והז ןכ יפ לע ףא .תותפשאהו
 תרוק רסחו דגב עורק ,שפנ רמו ןדרמ ריעצ: תילארשי ץראה התסרגב
 החוד דסממה: תדסוממה הרבחה ןיבל וניב ררוש ףירח םזינוגטנ I5 ש ,גג
 תא שפנ טאשב החוד אוה ףאו ,רדג ץרופ וב האורו וברקמ ותוא
 ן 3 .ויכרע תאו דסממה

 ןכו, ינפחיה יומידה תא הבביחש ,תיטנדקדה תויניימהובה תארשהב
 ובהא, ןוירטלורפל םירתכ ורשקש ,םייטסילאיצוס חור יכלה תארשהב
 ,סוחייו תיב ירסח םידוונכ םמצע תא גיצהל הנרדומה יררושמ בור
 ,םש ילב יגבכ ,םירזממכ ,םיפוסאכ ,םינצבק לבחכ ,רקפה ישנאכ
 לא םיכלשומה םיערוצמ לש ףוספסאכו תונרק יררושמכ ,םירוכישכ
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 אינמ

 תחא הסרג קר איה ןמרתלא תרישמ ךלהה תומד .הנחמל ץוחמ
 לש יאבלפה יומידה לש- תיטתסאה הניחבה ןמ תשטולמו הנותמ-

 ןמו ז�נגסה ןמ טעמ אל ךכב היה .סוחייהו םישרושה רסח ,הנרדומ שיא
 עקרמ ללכ ךרדב ואב הנרדומה יררושמ ירהש ,תילרטאיתה הזופה
 שוטרל ,ןמרתלאל ,יקסנולשל- םהבש םיטלובלו ,דבוכמו ססןבמ

 ,םידדועמו םיכמות תובא ,םדוקה רודה ירפוס בורל דוגינב ,ויה-
 ןב היה ,םלואן .ךרד םהל וסליפו םינושארה םהידעצ תא וטווינש
 לש םהייח ירהש ,תמא לש והשלכ ןיערג םג הזה רקפומה יומידב
 תיביבא-לתה התסרגב ,המהובה לש הייחב וקישה םיטסינרדןמה
 אל ,הפק יתבבו תואבסמב ובשי, ןורטאיתל ומגרתו ןבתכ םה: הבותמה
 קלח וכפה ןורטאיתה תכסמו תיקדנןפה ,סוכה .םישבמו ןיימ ורזבתה
 זובה .תיטרקנוקהו תיתורפסה- םהלש היפארגןיבה ןמ דרפב יתלב
 יתוברת-ןיצןסה םוחתב םג רצי תובגרובה לש רמוחה יכרעל םהלש
 .והועדי אל םימדוקה תורודהש ,חור שיא לשו ןמא לש שדח לדומ

 הנממש ,המצעל תילכת איה תונמאה היפלש ,תימןנןטןאה הסיפתה
 ןיצקו:: התואשן ,יקסנולש תלוכסא ישנא ,םיטסילןבמיס-ןאיבה ןאצי
 ןמרתלא ןתנ דגב עודיה וקבאמב ,ריעצה ךז 'ב םישימחה תונש ףןסב
 ,)דסממה יגןחל ברוקמה ,הליהת רוטע ררושמכ ,הז בלשב ,ספתב רבכש(
 לע ותוא דימעהלו ,רוביצ חילשכ ררושמה לש יןמידה תא לטבל התסינ
-ה יא cxile-ה ,הלוגה לש ןצקומה יטסילאודיווידניאה יומידה

expatriol , ביטקלוקה ןיבל וניב עבק ךרד םירדוש הביא יסחיש 
 םג וכז רבכש העשב וליפא התיבש ול הנקו חרזאתנ הז יומיד. דסממהו
 וליפאו ; בחרה רוביצה לש הרקוהלו הרכהל םיבדרמה םיטסינרדומה
 וליפאן םיקנעמ ,םיסרפ ולביק- דסממה לא םמצעב וברקתבש העשב
 לכ םהלש יוחדהו יבפחיה יומידל היה אל רבכו- תועובק תודשמ
 .קודיצו הקמנה

 תעכ 14 תיתגלפמל תימואל היצטניירןאמ רבעמה לע תודחא םילימו
 םג םת ויכילהתש, ןמרתלאו יקסבולשל קילאיב ןיבש תורמשמה יפןליח
 תביחבב ,המצעל העפות םגו ברעמה תוברתב םיכילהת לש יטרפ הרקמ

sui generis :םוקמ היה אל רבכ ןושארה יבויצה סרגבוקה תוסנכתה ברע 
 דסמ ?1 ה לע תירפגו שא ךפושה ,גיילי חסוב ירוטמרופר ררושמל
 םעה תא ררועיש ,איבב ררושמכ ךרוצה ררועתה ךדיאמ ךא ,יתליהקה
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- םעז תאובנב םא המתנ תאובנב םא- ותוא איביו ותמדרתמ
 םעה-דתא השרה אל הלא םינשב .לודגה ימואלה לעפמל ףרטצהל
 תונויצה םע ידדצ דת תרואב ההוזמה יתגלפמ ררושמ תויהל קילאיבל
 קילאיבש תורמל תאזו, לצרה לש תינידמה תונויצל זבהו תימעה-דתאה
 .תונויצב ימעה-דחאה גלפה ןימיל בצייתהל זא הטנ אקווד ריעצה
 .לטובמ-יתלב יטילופ ןוה ךכמ קיפהל היה לוכי םעה-דחאש תורמלו
 ךורע-ןיאל םעה-דתא יניעב םיתוחפ ויה םיישיאה םייתגלפמה ויגשיה
 וברו ורוממ .ללוכה ירוטסיהה ןובשחהמ ,הלודגה תימואלה הרטמהמ
 תא עימשהל ביריה לש ותוכז דוביכ לש תולצאנ תודימ קילאיב דמל
 יבגל וזה הסיפתה התנתשה הנרדומב .יוזיבו םרח לש ששח אלל וירבד
 םיטסינרדומה בור: יוניש תילכת חורה שיאו ןמאה לש יתרבחה ודיקפת
 ליבש תאו ,תיטילופה הפמה לש היתוצק יתשמ תחאל וכייתשה
 תונגרובה םע םלצא והוזש וב םיכלוהל וזב וליפאו ועדי אל םה םייניבה
 ,"םיטסינרדומה בוריי ונרמא .םלתב תכלוהה תיטסימרופנוקהו הנותמה
 לש שיא היה אל רומאכש, ןמרתלא ןתנ תא הז ללכמ איצוהל שי ןכש
 תבכרומ םלוע תפקשה ותריציב גיצה אלא תומודק תועדו תומויסקא
 יפל םיעבקנה תונורתפ הב שיש םלוע תפקשה ,וירבח לש וזמ רתוי

 רסת רסומ לש םיילסרבינוא לזרב יללכ לע םירמוש תאז םעו תוביסנה
 .תורשפו םירותיו

 תוביריהש ,בטיה םירדגומו םירהצומ םיבירי ויה םיטסינרדומה בורל
 תיתורפס ץותה וזב אלו תיתורפס םינפה תואיצמב םג האטבתה םתא
 דתא דצמ הגלבהה תוינידמ ידדצמו "םיטלבנ Q "ה- דבלב
 ,רחא דצמ דסממה לש "םיסובאה םירוברב"הו םינגרובה םירטסיליפהו

 יתש .האנש תילכת אנש אוה םתואשו הנרדומה שיא בעית םתואש
 תושמשמ ןהו םיטסינרדומה ברקב אופא ותוור תודגונמ תוינוציק תושיג
 דתא דצמ: תיפוריאה רוקמה תובדתב םידרפנ םימרז ינש לש האובב
 יטסיציטתסאה ןשה לדגמב תורגתסההו רוביצה יניינעמ תוקתרתהה
 רוביצה יניינעב ראווצ דע תוברועמה ינש דצמו ,הפורצה תונמאה לש
 תיטסיציטתסא השיג ךותמ ,תושרופמ זירכה ,לשמל ,יקסנולש .ללכהו

 עובלגה לעו קמעה לע רישל ונוצר יא לע ,טסילובמיס-ואינ ררושמ לש
 : יצולתה השעמל סיוגמ טקא ןיעכב ולוק תא ףרצלו
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 איבמ

 ירחא אלמל עבתנ ירבעה ררושמהש םינש לע םינש הז הנה
 אנ זורח ! ןויצ ירישמ ונל הריש : תילאיצוס-תימראל הנמזה
 הר�ה לע וא ,דוד תיב תוכלמ לע ,למגה יראווצ לע ךיזורח
 : םימייוסמ םיאנת םג םיפרוצמ תאזה הנמזהלו .עובלגב תבלחנה
 ויא! השולת הנומא יזמרב אלו ,אילגתיאב ... תוטשפב אנ הריש
 ן S .הנטקה ךתב לחרב ונא םיצור- ההבגהו םילמס םיצור ונא

 תיטסילובמיס-ואינה השיגה תא קהבומב יקסנולש אופא גציי הז בלשב
 םדא ןמאבו המצעל תילכת תונמאב האורה- תימונוטואה-
 הרטמל סייגתי אלו םייתגלפמ םיביתכתל שאר ףוכי אל םלועלש
 ,השודנו תרהצומ ,תמכסומ הרטמ איהשכ דחוימב ,יהשלכ תיטילופ
 וז השיג לומ .תומש הב םישועו ףרה אלל הב םישמשממ םינקסעש
 דע תברועמו תיתגלפמ ,תרחא השיג- לאמשמו ןימימ- החתפתנ
 תונמאה לש םייטרבורטסקאה םימרזל הקיזה ןמ העבנש ,דואמ
 ,ימואלה ררושמה םוקמב: םזירוטופלו םזינויסרפסקאל- תינרדומה
 ררושמה אב ,הלוכ המואה לש הייוואמלו היתולבסל יוטיב ןתונה
 ךותב ךא ,ללכה יניינעב ראווצ דע םנמא ברועמה ,סיוגמהו יתגלפמה
 הזבמ אוהש ךות ,דחאה גלפה לש תומויסקאל קרו ךא יוטיב ןתונ ךכ
 תימונוטואה- דחי םג תושיגה יתש .ארחא ארטסה ן�ש ויבירי תא
 תיביבא-לתה הנרדומב ורג וזל וז תודגונמ ןתויה ףרח- תברועמהו
 הדונמהו ינפחיה יומידה בטיה תריש ןהיתש תאו ,תחא גג תרוק תחת

 .תירופטמו תישממ תולג הלוגה ,יוחדה ררושמה לש
 ןמאה תומד לש םילדומה ינש ןיבש ירוטסיהה קבאמב: ןכ יכ הנה

 ,הלוגה ררושמהו ,אסיג דחמ ,רוביצה חילש ,ימואלה ררושמה-
 ץראה תוברתב חצינ- אסיג ךדיאמ ,רוביצה יניינעמ קחרתמה
 ררושמה לש רתוי ינרדומה לדומה ,ברעמה תוברתב ומכ ,תילארשי
 יתורפסה דסממב ,םנמא .סנואמו ןוצרמ הדונמה דוונה- הלוגה
 תא סופתל םלתב םיכלוההו םינותמה קילאיב רוד ישנא וכישמה
 ,קילאיב תומ רחאל תובר םינש וליפא ,האלה םג חתפמה תורשמ
 ינועמשו גרבנייטש, ןמכיפו רבוחל( םישימחה תונש ףוס דע השעמלו
 רחאל תאזו ,קוחרה רבעה ןמ "םירואזונידיי ןימכ הדוגאב ורתונ

 המגוד ירהו .)תירבעה הרישב ופלחתנ רבכ תורמשמ שולשש
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 "ימואל ררושמיי וא "רצח ררושמיי

 בקעיל םיינזאמ תכירע הרסמנ םישישה תונש ףוסב קר : תיטמוטפמיס
 דסמ� שיאל ומצעב םייתניב רפה רבכש ,הנרדומה ירפוסמ ,ץיבורוה
 אוה ףאו j ץראה לש יתורפסה ףסומה תא תובר םינש ררעש רחאל, ןותמ
 הנרדומה ירפוס בור .דבלב םיישדוח רשמב אלא םיינזאמ תא ררע אל
יינזאמ ןוחריה גציי ותואש ידסממה ןוזיאהמ וקחרתה  םצעב וליפא ם
 וניאש ,יוחדה ררושמה לש יטסילובמיסה לדומה ןוחצינל ואיבהו ,ומש
 םירטסיליפב ודואמ לכב םחלנ אלא ,תנזואמו הריהז תואטבתה שפחמ
 עיתפמ ןפואב םיאתה חור שיא לש שדחה םגדה. דסממה לש בלה ילרע
םג םימרזה לכמש םייטסינרדומה םיררושמה לכל - דחי 
 רדנסכלאל- ןימימו לאמשמש םייטסינויסרפסקאהו םייטסילובמיסה
 וליפאו גרבנירג יבצ ירואל ,גרבדלוג האלל ,יקסנולש םהרבאל ,ןפ
 ררעה תווש ,"דסמ�" הלימה תא שדיח רשא אוה אוהש ,שוטר ןתנויל

 רוקמה תוברתב הנועטה establishment,16 תילגנאה הלימה לש
 זובה. יאנג לש תויועמתשהב ללכ ררדב תירבעבו תודבכנ תויועמתשהב

 םתוא האיבה תונגרובה לש רמוחה יכרעלו דסמ�ל םיטסינרדומה לש
םג  ברסמה חור שיא לשו ןמא לש שדח לדומל יתוברת-ויצוסה םוחתב 

 .םדאה דחאכ וייח תא להנלו השובכה ררדב תכלל
 הקילבופרה רותב ,םיילאטוט םייח םייחה םינמא ונינפל הנושארל

 רחסממ וא הארוהמ סנרפתהל וצלאייש ילבמ ,םהלש תיתורפסה
 רפוס רבכ םנמא .קילאיב רוד ירפוס תא וסנרפש תוסנרפה ראשמו
 ילוא עיגהל לכונ ,רוקח קימענ םאש ןכתייו ,דבלב תורפסב קסע ןמכיפכ
 םינושארה ויה תיביבא-לתה הנרדומה ירפוס לבא. ןיקסנלומס דע וליפא
 םמצעל ושפיח אל ןווכתמבו ןיעדויבש ,תירבעה תורפסה תודלותב

 בשחנש עוצקמ ,םיקדרדל הארוהמ וקחרתה דחוימבו ,עבק לש תורשמ
 רודה והז .םלתב יכלוהו לטב יכלוה םיסופיט לש םעוצקמכ םהיניעב

 ,תואנומזפמ ,םוגרתמ : רפס תירקב דיל אבה לכמ סנרפתהש ןושארה
 דמיל הבש הרצקה הפוקתה .דועו ,תיניצרהו הלקה המבל הביתכמ
 האל הדמיל הבש וא "המיבהיי לש יטמרדה רפסה תיבב היצקיד שרטר
 הריירקב רחואמ בלש התייה םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב גרבדלרג
 וז התייה אל ,םוקמ לכמ .ללכה תא רשאמה ללכה ןמ אצויו םהלש

 לש הרשמ וא דסמ�ה לש הנפדה ירז לע תיטסימרופנוקו החרנינ החרנזכ
 ,םיישיאה וייחב תפומו המגוד שמשל רפוסה ץלאנ הכש האררה
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 אובמ

 םייחה ,םייטסינודהה םייחה ייוליג ראשמו הרמה הפיטה ןמ רזנתהל
 תורפסה ירודמ ,םייתימאה םייחה םיטסינררומה רובע ויה םייתורפסה
 םידבוכמה קילאיב רוד ירפוסל דוגינב ,תושדחה ירודמ םרובע ויה
 הסנרפה םלוע תוגאדב ןותנה ינגרובב םיטסינרדומה ואר םיידסממהו
 ינב רמוח יכרעל זבה, ןיימהובה ררושמה לש ושפנ אונשו וביוא תא
 ןמ וחרבש םה ילסקודרפ ןפואב ,סוסנרפה ימורמב יורשהו ףולח
 אלו םגוח ינב םע קר עעורתהל ושקיבו להקב תוככחתהה ןמו דסממה
 אל, הרבחה לעו תטלשה תיליעה לע דבעידב ועיפשה ,בחרה רוביצה םע
 םירומא דחוימב ,םהמ רתוי ףא םיתעלו םיימואלה םיררושמה ןמ תוחפ
 תיתורפסה ותוגהנתהבו ותוישיאב גזימש ,ןמרתלא ןתנ יבגל םירבדה
 הניאש תבכרומ הנומת ךכב רציו, דחי םג םילדומה ינש תא תירוביצהו
 ,ןכומה ןמ ונל תויוצמה ,הירוגטק םושלו תצבשמ םושל האולמב תינענ

 תואמצעל קבאמהו המחלמה תונשב ןמרתלא ,ג

 ירפוסבש םייזכרמה ןיבמ דיחיה היה אוה ,ךוותב ןמרתלא דמע ,רומאכ
 לער ,הזכרמל םא יכ ,תיטילופה הפמה ילושל ךייתשה אלש ,הנרדומה
 םילודגה םיסקודרפה לכ תחא הפיפכב הב ורדו ותריש ךותל וזקנתה ןכ
 ירוג םייח תרישב ןמרתלא ספתנ םג ןכ לע ,הפוקתה תא ונייפ I:t ש
 ,אסיג דחמ ,ימואל ררושמכ: ליעל וראותש ,םילדומה ינש לש האלכהכ
גמה ןיימהובכו  תןנור.ס� iJ ויכr.ןנ /fo\ ��ד Z " : אסיג ךדיאמ, ןייה יתבב ללות
iJ יק יוק: ר�קז� א�ה 1 דכז�כ;זב;: תוש.ק �י� Z כ;זז:; קא�!? W ק: 1 ,םי�כזז:; ת� ר W ר; 
 ה�י�וr ומ p: 1 תול�� iJ תךרס�pןכ ם'רזו ןדיקזכ;ז iJ ךמז ] .. ,נ ה.ק�� ש��ז:; ר�!
 וכנז:; 1 .תובךחר� 1 ה�.ק יס� םיר� ןירכדו ,םיךכ;ו הכiJ �.r הנ;ךiJ �r 11 ,ר�� /o ד
iJ ד ןדל iJ י�ן 11 רר.ן 9 ן;זz:7 ה�לכ;זכ;ו יו?reo/ ל� ה rוסירך.rךנקז ן� 1 ,ויכ.rויכ 
iJ �תןנךר.ס iJ י 1 ,דכז�כ;זב;: תוש.ק �י !j ה��כ;ז י :p ס�מן;זירק: זכז� ה!ד ה�� ;מ 
 ידי. ז I "' " 1 """' ז--.-: T ...... , ' ••- הריפס התיה 1 ,ותומ ינפל םינש הפזכנ ותעדנ �לע אלש םיפ�רצנ 1 רחא
 רישה ךותמ( "תיר.ס W ו ןVז� ,י�נ� א�כ;: םVזו 11 ,םיר ?7 �פזז:; ת�י�.ס .תר.כי�
 17 ,)"ימואל ררושמיי

 ינש לש האלכה ןמרתלא הוויה ח"שת רוד ירפוס יבגל ,ןכא
 שיא, דחי םג ימואל ררושמו יניימהוב ךלס: וללה םיבטוקמה םילדומה
 קרב דע שטלמה ,שולת טילופומסוק ,תוביוחמה שיאו תוביוחמ לוטנ
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 "ימיאל ררישמ" יא "רצח ררישמ"

 תא באוכה לארשי תואמצעל קבאמה שיאו ,סייאזירפ-ומכה ויריש תא
 ,ונמז ינב םייטילופה םיררושמה ומכ אלש ,לועב ומ� אשונהו ומ 1!7 באכ
 ,יתגלפמ ררושמ היה אל אוה ,ןפ רדנסכלא וא גרבנירג יבצ יררא

 ארפעכ לטבמ אוהש ךות ,ותגלפמ לש תומויסקאב םות דע ןימאמה
 לש ולוק תא עימשה אוה .דגנכש גלפה לש תומויסקאה תא אעראו
 םג ,תומודק תועד אללו סינפ אושמ אלל ,יאמצעו ץימא ןפואב ןופצמה
 ,ותגלפמב השעמה ישנא לש םתדמעל דוגינב ודמע סירבדה רשאכ

 תולווע םילעהל- םייטמגרפ םילוקיש ךותמ- תחא אל ושקיכש
 הז בלשב היה ולש יתגלפמה יוהיזה סיטרכש תורמל, ןכ לע ,ןשטשטךר

 אוה יכ ,וירבדל ןזוא תוטהל םינכומ ויה בושייב םיגלפה לכ ,לוכל רררכ
 םיכרע ןעמל אלא ,יכרע דחו ףלוח יתגלפמ סרטניא ןעמל םחלנ אל
 ףא ,יעבטה קדצה םתוחב סיעובטה םיבחר םיירטינמוהו םייטסינמרה
 תועמשנה הלא לע רועיש ןיאל תולועה תובחר תוימואל תורטמ ןעמל
 .ינידמה םואנה תומב לעמ ללכ ךרדכ

יינע תחמש ךותמ- רופס ןיאל תואמגוד  ריעו םירצמ תוכמ יריש ,ם
 םירוטה דחאב אקווד רחבנ ךא ,תאז החנה םיגדהל תולוכי- הנייה
 רתיי וליפא ילוא םיגדמה 18 ,) 1944 ( "תילסקידרפ הרעהיי ,"סילק"ה
 הקצומהו הרואכל תילאודה ותשיג תא בכרומ "ינונקיי ריש לכמ
 לב'קתיש ול המרגש וז ,הקיטתסאו הקיתא יניינעב ןמרתלא לש השעמל
 הליחתב ,תיטילופה תשקה לש הינווג לכמ םינוש םילהק ברקב הדהאכ
וניאש רבד אוה םולשש םשורה תא ארוקב רישה עטרנ  הגשהל ןתינ 
 ךותמ םירמאנ וירבדש השוחתה תא וב רצייו ,חוכ תועצמאב אלא

 תיתשהל ושקיבש תורותה חסונב "תיטסינוחטיב"ו תיטסירטילימ הדמע
 : אופ� א� ר�ן�" : תימואלה המוקה תופיקזו עורזה חוכ לע ונמויק תא

 ת� �רנ;:� וגב / ,תומי:rד� יו}'זז ןי�.קז ן 9 ך ה=ס ם;ל W ל f / ת;פז�ס ן;י 9 �מ
 ר�א'נ םזז קד��ן / ,ם 1!7 ן ם 1!7 י��ס� Q �ל'זז f וגב ,ם'אד ל�מ םאד .קpז�ה
 דכז� א�ה ם;ל W יק; ] ... [ .םל;ע f תומי:rד� �יס אי / םול W ז:; אל�לש
 וד=ד ב�ושז:; ל f ן�� ] ... [ ,תומלוע ביר Q ז:;ד םילוכ�ז:; / ץ��ז:; יר, ?1 י:rמ
 יטסירטילימה םשורה תא רישה ךפהמ ךשמהב ·"ןושאר ץ��� ... ןושיל
 רישה הילעש המחלמהש הארמו ,ןושארה וקלח ארקמל ררועתמה
 םתוא לע ירסומ קבאמ ,תטשפומ המחלמ תויהל םצעב הכירצ ץילממ
 קדצה ,ןויוושה תמגודכ ,םיבחר םיירטינמוהו םייטסינמוה םיכרע
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 אינמ

 הנצקהב ךרוצה תא םכרדב ולטבי ילואש ,רובידה שפוחו ילאיצוטה
ז יר.ו; : ן�" : םימד תומחלמבו pז:: ;ת;א W ם;ל f ק i 7 נ;ז ליקז?=� אל / ומ r:י i? ה 

r) הקזן f ז p R ר.�ס ש� / ,טrז כ p���ז:: ה W ם;ל f ��7 נ;ז / ומ r:י i? יי:ז 7 � ה 
 / ,ם�ן דיד:ו� לpז ךיך-ת ii � ל� ד�� / ן.ר:מן ה ?i ל t(-i ז:: ל� ד�� ] ... [ ת R . 9 ו 9
l �!;לכ t(-i i ז:: ת 1 ינ;ז W ז:: יר.י.זושנ;ז / ,ןר:צ ת� 7 ,ם;ל W םול f �� i? ם". 

 ףאש ימכו ,היגולואוזו היגולויב הז ללכבו ,הימונורגא דמלש ימכ
 קר"ש תישונאה הירוטטיהה לש םייניוורדה םיקוחה ךותמ דמל
 םייפלטב םננח עבטהש ימ אלא םניא "םיננוחמ"הו( "ודרשי םיננוחמה
 ,רטומה אלו ,חצנמ תופוכת חוכהש בטיה ךמרתלא עדי ,)םיינרופיצבו
 המודמ הקיתא לש ישמ תפפכ םיתעל שבול לזרבה ףורגאש םגה
 ךגמ אוה ,רטומו חור שיאכ ,םלואו .םיטומינהו תוברתה-ריתע ברעמבכ
 לע חורה ךוחצינ תא םישקבמה ,םייטטינמוה םיכרע םתוא לע הז ורישב
 יטטירטיליממ םישמ ילבמכ ורוע תא אופא ךפוה רטמה .חוכה
 עגרל טפתיהל ילבמ ,יטטילאידיאל יטטילאירטממ ,יטטיפיצפל
 תרימש וליפאויי ,רישה לש אפיטה .תילאיר יתלבו תיביאנ היפוטואל
 רושימב- הווהמ ,"םמצעב םולשה ירמושמ / ,ךרוצ תעל ,םולשה
 לש ותגלפמו וגוח ינבמ םייטטיפיצפ םתואל הציקע- ילקולה
 לכב ידמל םייטטירטילימו םיינחוכ םישנאכ תחא אל ולגתהש ,יקטנולש
 םולש יכרעל ףיטהל וברה ללכה יניינעבש דועב ,םהיניינעל עגונה
 לכ יניעב ךח תאשל ידכ תופיטה ךיב הכילה ןאכ ןיא: קודו .הווחאו

 ,תורתוט תומגמל יתנ;זא יוטיב אלא ,בושייה לש תוגלפמהו םיגלפה
 .הערכה אלל ררושמה לש וברקב וצצורתהש

 לש שטולמה םזיציטתטאהש ךמרתלא ךיבה המחלמה תפוקתב
 ,הפורצה תונמאה לש ךשה לדגמב םירדגתמה ,וירבח לשו יקטנולש
 ץוחב סיבכוכ יריש לש תינוציחה םתוזחב יוטיב ידיל רבעב אב רשא
 םיכרעה יכו ,םימיה יעוריאל םיאתמ וניא רבכ ,ומצע ולש
 ,םעה תרצ םע תוהדזה לכ םיחודה ,הלוכטאה לש םייטילופומטוקה
 ןיא תינתחדק היישע לש העשב .תואיצמה עקרק םע שגפמב םיצפנתמ
 ךמ .קד דע ויריש תא שטללו ולש ךשה לדגמב רדגתהל לוכי ררושמה
 שממ ,םירופאו םילד םינווגה תאו םימורפ םיטוחה תא ריאשיש יוארה
 "םוי םרטב"ו "השדח ריעיי האר( ףקשל שקבמ אוה התואש תואיצמבכ
 .)"םיחא הרשע רישיי ךותמ "השעמ תחמש רישיי ןכו הנויה ריע ךותמ
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 ודמע אל יקסנולש תלוכסא לש םייטרואיתה תונורקעה לכ ,השעמל
 יקסנולש ירבד .הווהתמה תילארשי-ץראה תואיצמה םע שגפמה ןהבמב
 ומצע אוהו ,םרוע תא וכפה עובלגהו קמעה לע תילנויגרה הרישה תונגב
 ולש "לאיכרכיי יריש; ליעלש האבומב רביד וילעש ןורקיעה תא ריפה
 עקר לע רוקמה תוברתב ורבחתנש ,ןראז::ךך, חסונ, יטנדקדה ךרכה לע
 ריעה עקר לע םירתוימו םייתוכאלמ וארנ ,חיפמ תורופא תשורח ירע
- חצרת אלב ולש תויטסיפיצפה תורהצהה םג .הנבלה תירבעה
 אל- "םיבור םהל ונתת לא"ב ןאולמב ןהל הנענ ריעצה ןמרתלאש
 . ןונערו היזיוור ושרדו ,ח"שת רוד לש תילארשי-ץראה הרישל ומיאתה
 בותכל ןיא היפלש ,יקסנולש לש הרוהטה תיטסיציטתסאה הדמעה
 ףא- האולמב התוא הלביק גרבדלוג האלש הדמע- המחלמ יריש
 יקסנולש זירכה ,רוכזכ .תואיצמה ןחבמב םימי ךרואל הדמע אל איה
 ,תוזומה תואבחנ םיחתותה םימעורש תעב יכ ,םלועה תמחלמ ברקתהב
 הריש תביתכ ריתה ךא ,המחלמ ירישל "תינונק"ה ותריש תא חתפ אלר
 תרגסמב- 'דכו דודיע יריש ,תכל יריש ,הלומעת יריש- תסייוגןנ
 םהיגוסל רמזה-רישבו ןומזפב ונייהד ,הרישה לש תוינשמה תוכרעמה
 לע םירפוסה יגוחב תופוכת רבוד 1939-1938 םינשב יכ ןאכ רכזיי(

 1939 רבמטפסב הצרפש ינפל דועו ,תילאיר תורשפא לעכ המחלמה

 ומעריש תעב םודיהל וא םיריש בותכל יואר םא היעבה םהב הנררנ
 ,גרבדלוג האל םג הזחא וז תיטילופו תיטאופ תוינידמב .)םיחתרתה
 יריש בותכת אל יכ הזירכהש ,הלוכסאל הירבח ןיבמ רתויב תצרחנה
 ןיאב הבהאו עבט יריש רישל המחלמ תעב הל רתומ יכו ,המחלןנ
 הלוכי איה יכו ,תולובג הזומל ןיאש בשח םתמועל ןמרתלא .עירפזנ
 19 .ובאתסי וא וצצוקי היפנכש ילבמ םיאשונה תשק לכ תא תוצחל

 לע םירחאו ילפרע 'ב תעדל ובתכנש ,) 1940 ( םיינע תחמש ירישב
 2° , 1940-1939 םינשב בושייב הררשש המחלמ ברע לש הריורא עקר
 ,ברעמה תוברתל זא הפקשנש הנכסה עקר לע רקיעב טיבש 'ע תערלי
 תא ןמרתלא אבינ 21 ,םיירטילטוטה םירטשמה ידימ ,טרפב הילגנאלר
 הדיבאהל תושונאה תחת םירתוחה ,עורה תוחוכ לע םזינמוהה ןרחצינ
 תויווגה ןמ ןוזיהל ידכ הילעמ םיפחרמהו )דלוחה( םימשה ינפל תחת;נ
 תדוקנ תא ,ךופה םלוע השעמ ,המצע לע תלבקמ הריציה .)טיעה(

 םילוכיש ,לעממ גחה טיעה לשו רפעה תוליחמבש דלוחה לש תיפצתה
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 ,"ותייער ןחל אנקמהיי יחה תמה לש התעבה יררועמ ןינפ םג תויהל
 הייוליג- םכופיה םגו ,ןמזה תוארומ לש עגפנה-ןברקה אוהש
 םתונרתח, ןוגכ( המחלמה תונש לש תואיצמה לש םיינחצרהו םיינסרהה
 אל הבש הפוקתב 22 .)ברקה יציצפמ וערזש סרההו םידגובו םילגרמ לש
 לש הכרע תא ררושמה הלעה דורשל חילצי םא ןוכנ לא בושייה עדי
 בהוא תאנקו םהידליל תובא תבהא ומכ םיכרע הדצבו- תוער.ה
 ,לוכה תולככ םלועב ודרשיש העידיה א"הב םיכרעכ- ותבוהאל
 .תומלו תויחל יואר םרובעבש םיכרעכ

 םיכרעה תא סנ לע המחלמה תונשב ןמרתלא הלעה הרואכל
 וררשש ,שרושמ םישולתה הלאמ לידבהל ,םייבויחה םייביטקורטסנוקה
 .םישולשה תונשמ "תיטנדקד"ה ותרישב וירקבממ םידחא תעדל
 ,תוומהו םייחה ,הלילשהו בויחה ידוגינ וירישב וצצורתה השעמל
 "ויער. תא רכוז רזהיי רישב .חורה תועוו תוניצרה ,הריתסהו היינבה
 דעב תומל תונוכנהו םייחה תשודק הזב הז םיכרכנ ,)םיינע תחמש(

 הז רישב .םייחל רחשו תועמשמ שי םתוכזב קרש ,םימיוסמ םיכרע
 קפס ,ןכ סותפב קפס ,םהיניב דירפי אל תוומה םג יכ םיריהצמ םיערה
 ה $I �ק �דיר�ז:; אל / ,םי�qז �ניגי� �דיר�ז:; אל" : הרמ תיגארט הינוריאב
 ••- ., ... : ., .� • T -t <זי • ן ... • • ,. ישישה רישה 23 ."דע-לג דחאל �יהש / םינבא שלש �דירפי אל / דיאו
 ריעב הנושארל סנוכ, 1941 ( "חורה תועו לע םירישיי רוזחמה ךותמ
 לש גולונומ אוה הז ריש .תעדה תולקו היישעה תא ךרוכ ) 195 ך ,הנריה
יש רעיבשמו ,רבג לע ואשנש וערל הדומה ,תמ םחול  רובעישכל ,דחא םר
 ת?/ לג;:� / ,כr�ר ה�;ר ה:י::ן םילג;:� ףדר א�היי : רמאיו רוצעי, רתיב דיל
f ו:; שיז:ו ;מ a ;.קבאמהר ץראה ןיינב- תישממה היישעה ."ת;ש� �ד 
 ,ןמרתלא תריציב רתויו רתוי דבכנ םוקמ השבכ- םעה תואמצעל

 ,תיטנדקדה תונמאה לש תעדה תולק יחבש תא הלק העשל התחדו
 הרשע רישיי רוזחמב יעיבשה רישה ,"השעמ תחמש ריש"מ רכינכ
 תויטאופה תונקסמל דעו ןאכמ 24 .) 195 ך ןיבל 1941 ןיב בתכנ( "םיחא
 . ךרדה הרצק הנריה ריע רוזחמה ירישב יוטיב ידיל תואבה תויטילופהו

 הגיסנ ןיעכ ) 1944 ( םירצמ תוכמ יריש רוזחמה הוויה וזה הניחבה ןמ
 שטנ םתואש ,יקסנולש תלוכסא לש םינשיה הרישה תונורקע לא
 תדכולו םיטוחה תא תמרופה ,השדח הקיטאופ לש התבוטל ןמרתלא
 תא האצמש וז- םירפרפמו םיטטור םדועב םיווהתמה םיעוריאה תא
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 אלא היסרגר וז התייה אל .) 1957 ( הבויה ריעב אלמהו שבוגמה היוטיכ
 תומחלמ ןיבש הפוקתל םקלחב םיכייש ןכא הלא םיריש ןכש ,הרואכל
 יקסנולש לש תיטסילסרבינואה ותפקשה יוטיב ידיל םהב האבו ,םלועה
 המש הניאש הפקשה- ללכב הנרדומב ילאמשה ףגאה לשו טרפכ
 םיילסרבינוא םיכרע סנ לע הלעמהו םלצב םיארבנה לכ ןיב תודפ
 תוכמה יריש ןיבמ השולשב רוזחמה לש ןושארה וניערג .םיינמז-לעו
 חסונה ןמ הנושו רצק ,ןו 11l אר חסונב ,)"םיניכ"ו "עדרפציי ,"םדיי(

 ריעצה רמושהב ןמרתלא סיפדה וללה םירישה תא .רפסב םסרפתנש
 רחאל בר אל ןמז ,םלועה תמחלמ ץורפ םע , 1939 רבמטפס תליחתכ
 2S .רץחב סיבכוכ וירפס רוכב םוסרפ

 תדוקנ תא ץמאל היה לוכי דציכ ןמרתלא לע והמתש ויה םימיל
 ףדרנ םש תרותב הז רשקהב וספתנ םירצמה( םעה יביוא לש אצומה
 ומע לבס תא ראתל וילע היה המושש העשב םלבס תא ראתלו )םינמרגל
 שארב תמלעתמ תאזכ הלאש 16 .ררוצה םעה ינב לש םלבס תא אלו
 הקלחב הבתכנש הריצי התויהמ- הריציה לש סיזנגה ןמ הנושארכו
 הטלשש תיטסילסרבינואה המגמה תארשהב המחלמה ינפל דוע
 רעשל המודמכ רתומ .ריעצה רמושה יגוחבו יקסנולש תלוכסאכ

 הלרוגל ללכ םיזמרמ םניא-1939 ב רבכ ומסרפתנש םירישה תשולשש
 ןומא-אונכ ותכיעד תעש העיגהש ,ברעמה לש ולרוגל םא יכ הינמרג לש
 זמרל ןמרתלא רחב ברעמה ץק לש ותשחמה ךרוצלש רשפא .התעשכ
 תריב ןודנול איה אלה ,תינרדומה ןומא-אונ לש יופצה הצקל אקווד
 הילע תמייאמ המחלמהש ,עקושה ילאינולוקה םלועהו ברעמה
 ] ... [! ר;צ� זומא אונ ,ל�" םילימה( הינמרג ירעל אקווד ואלו ,הבירחהל
 רתוי םוקמ לכמ תומיאתמ ,םדקומה חסונבש ,"ךלמה ריע תלפונ
 הירפמיאה לע וירוט תא ,בגאו ; הינמרג ירעל רשאמ ןודנולל
 קרפב ןמרתלא סניכ הילע תפחרמ תוטטומתה תנכסש תיטסילאינולוקה
 הניא הינטירב תטומת .)יעיבשה רוטה ץבוקבש "ר;צ� הינטירב ,לאיי

 "ברעמה תעיקשיי לש- הלוכ הפוריא תטומת לש הכודקניס אלא
 .קולב רינסכלאו רלגנפש דלווסוא לש םהיחנומב ,"םזינמוהה ץק"ו
 ,רזוח לגלג לעכ הירוטסיהה לע שרופמב תרבדמה ,הריציהש רשפא
 הנורחאה הכרעמה ומכ שארמ היופצ תוכלממ לש ןתטומת היפלו
 בושייה לש ותביוא ,תיטירבה הירפמיאהש ךכל תזמרמ ,רסומ הזחמכ
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 םתוא הביצהו הקיתעה םירצמ לש תוברתה תןיכש תא הדדשש ,ירבעה
 בורעה ידימ תוקלל הדיתע ,האנהלו תוננובתהל אשומ ,תוכנה יתבב
 לע ףאו ."לומגה ןויזס הל גיצהל" הלובג לע םלהוא תא םיטונה ,רבד.הו
 לומ הכרעמב תיברעמה היטרקומדה לש התדימעל ללפתהל שי ןכ יפ
 דשעו תירטילטוטה הינמרג תגציימש תיטסיווטאה תינאגפה היכיטסה
 .תושונאה לע האיבמ איהש תוכמה

 תא החנהש ,יזכרמ יטאופ ןורקיעמ תמלעתמ ףא ךז 'נ לש ותלאש
 המיאה תא ריבגהל ידכ .הרזהה ןורקע אוהו ,ותריצי לכ ךרואל ןמרתלא
 ךרדב ,וירישב סנכנו ,ךופה םלוע השעמ ןמרתלא השע השיחמהלו
 תאנש לש התעדותל ,חצורה לש ותעדותל ,ברחה לש התעדותל ,הרזהה
 לע טעה טיעה לש ותעדותל ,םידיגו רוע ורישב תמרוקה םידוהיה
 גולונומ אוה ,לשמל ,"הניטויליגה רישיי זונגה םדקומה וריש .תויווגה
 םא דוע םויהיי : ררמצמה טפשמה תא היפמ האיצומה ,תפרעמה לש
 העדותל סנכיהל רחב וירישמ םיברב ."תדלוי הרוכב הנב תא ינעמל
 תא ךפה םירצמ תוכמ ירישבו םיינע תחמשב םגו ,לוכמ היופצ-יתלבה
 תמה לש וז ןוגכ ,תויופצ יתלב תיפצת תודוקנ ומצעל ץמיאו ,תורצויה
 םיפסנה ןבהו באה לש וא ,דלוחה לשו טיעה לש ,ותיבל עגעגתמה
 שוביג תעב הינטירב( ךלמו םירש לש םתולכס לשב ןומא-אונב
 ןיידע התייה ויריש ינושאר בתכיה תעבו רוזחמה לש היצפצנוקה
 תא ראתל הסינ אל ןמרתלא ,דועו תאז .)בושייה לש ותביוא תקזחב
 ,הלוכ תושונאה לש היתויעב תא םא יכ ,המצעלשכ תידוהיה היעבה
 םעפה תא וז הריציב ראתמ אוה .הנממ קלח קר אוה ימואלה דממהש
 רחש לא הנפו ,תורואמ יוקילל הלכשהה לש הרוא איבה הבש הנושארה
 ,המכחהו תעדה תיןור ,הפוריא אקווד עודמ תוארהל ידכ הירוטסיהה
 I ם�!ו:; י�נ;:קזל ד�-ל� ו;r 15 "( רוחאל םלועה תא גיסהל התייה הלוכי

 ן��� ת� תוא;ר ן� I ,ם�ן ה��� !t י� ,שיז:ו-יר.� I יז:ו 1 ת;ש�� םיך R ופו:;
 םידקתה לא ןמרתלא אופא הנפ ,ונמז יעוריא תא ןיבהל ידכ .)"יז:וך�
 הבש הנושארה םעפה לא : תואבל םגדה תא עבקש יאמקה ירוטסיהה
 ,תורוד לש למעב וגשוהש חורו רמוח יניינק תריתע ריע תחאב הסרהנ
 ןדבאבו הרסי הלכשהב הרוקמש תולכס לשב תוברחה תחת הרבקנו
 17 • רשיה לכק1ה

 תא םיפקשמ ,יוטיב ידיל הלא םירישב םיאבה ,הקיטאופו יללכ םג
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 אימואל ררושמיי וא "רצח ררושמא

 תלוכסאל וירבחכ- ןמרתלא ןימאה ןיידע הבש ,תמדוקה הפוקחה
: t: הכמ לכ םירצמ תוכמ ירישב .קד דע שטולמ םזיציטתסאב- יקסנול 

 תיטתסא אל ללכו תשעוג העפות לש קקוזמו יחלודב יטתסא שיבג איה
 םויקה יכרצמב רוסחמה תא ףקשמ "םדיי רישה .המחלמה ימיזכ
 אבצה תא ףקשמ "עדרפציי; םייחה דוסי ,םימב דחוימבו .םייסיסבה
 ה�ד אי iJ ן תז::r 15 ן;ל� אי iJ ןיי( זווגהו הארמה ידיחא ובכר ילכבו וידמכ
 םייוזבו םילקנ םיסופיט לש םתיילע תא גציימ "םיניכיי ; )"ר;פסןנ
 הריוואה תא ראתמ "בורעיי; םישבוכו םיטילש תלעמל הרבחה ילוש;נ
 "ר�ד."ב ; באז םדאל םדאש תעב .םלועב תררתשמה תילאיטס�ה
 וכ תפקתשמו .ויתורצוצחו אבצה יפות לוקל ךרענה התשמ דאוחןכ
 הרגסהה ישעמ תא ראתמ "ןיחשיי; "תומנ רחמ יכ התשו לוכאיי תריווא
 לע םירעה תזגפה תא ראתמ "דרביי ; שונא םלצ ןדבאו הנשלההן
 וא תדלומה תמדאו תיבה לש סנואמ םתשיטנ תא- "הבראיי; ןהיבשוי
 תא ראתמ "ךשוחיי; םהיבשוי יניע דגנל רפאלו םידואל םכפהיה תא
 לש םתומ תא- "תורוכב תבמ"ו תוברת תורצוא לש ןוימטל םתדירי
 יעוריא תא ןוכנ לא אופא ףקיש ןמרתלא .ברקב םימי ילוע םימחול
 ךרדב םא יב .םתניתנב אל ךא .המחלמה ימיא תאו הילאוטקאה
 הל הוושמו קרב דע העפותה תא תשטלמה .תינוציקה היצזיטתסאה
 הבש הפוקת התואב .וישכעמ אלו ןאכמ אלש שבוגמו יחלודב הארמ
 ,שדח יטאופ ךלהמב ןותנ ןמרתלא היה רבכ הז םיריש רוזחמ םסרפתה
 היה דיתעש ,שטולמ יתלבהו חותפה ,דגונמה יטאופה ןורקיעב לגדש
 וח"כמ יחו ןירוח ןב אוה דועב ה�רמה תא רישל" : הנויה ריעב טולשל
 ירישב .)"םוי םרטביי( "םילמסלו ת�עמשמל / דבע היהי םרטב ,אוה
 הארו םייחה לש היצזיטמרדו היצזילרטאית ךרע ןיידע םירצמ תוכמ
 טקנ רבכ הנויה ריע ירישב; תונמאה לש םוגפ קתעה םטושפכ םייחב
ימה תייגוס יפלב הכופה הדמע  םייחה תא סנ לע םהב הלעה אוה : סיז�
 תעטרקמהו הדדמה ,םימומה תבר תונמאה תא ראיתו .ףטשב םיטעושה
 .הרתי החלצה אלב םקיבדהל תשקבמב םייחה ירחא

 רבכ יקסנולש לש וגוחב ררועתנש ,המחלמה יריש סומלופב ,רומאכ
 הדמע ןמרתלא גציי ,היינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע , J 939 רבמטפסכ
 לש ןשה לדגמב ורצבתהש גרבדלוג האל לשו יקסנולש לש וזמ הנוש
 תורפסל הל רשפא-יא .ןמרתלא ןעט ."וז העשביי .הפורצה תונמאה
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 ימענמכו עבטה יפיכ םיבייחמ יתלבו םיינמז-לע םיאשונ לע בותכל
 בשח אוה .הכותל רודחל תישממה תואיצמל תתל אלו ,הבהאה
 ידכ הב שי יכו ,תיארחא הניא תאזכ תעב תיטסיציטתסאה הדמעהש
 המחלמ ןמזב תונמאל יכ ןימאה ןמרתלא .תירסומ תוסיפר לע דיעהל
 תא ףקשל, ןוסאלו באכל ךרע תונקהל אוה הדיקפת: תועמשמו דיקפת
- רישה תא ראית םירצמ תרכמ ירישב .תורודל םחיצנהלו ןמזה יעבצ
 .וררח תכשחמ טבינה דחפנ רבכעכ- ןמזה תוארומ לש םמוציעב
 דעכ תוכנה יתבב תלזב ירבש רוחשמ טבינ רישה, ןוסאה םות רחאל
 .)תחאכ היינבה תכאלמו סרהה תכאלמ( תוכאלמה רמגל יתומלאו םליא
 ,רחסמ ייח רבעב וקקשש ,תולו·זג םירע לע םיחצנ חצנל דיעי ךכ
 הריקחל אשומ- ןואיזומב תוחול ירבשל וכפהש ,תונמאו הכאלמ
 לע הנבנ אוהש ,רוד לכ לש וכרד יהוז .תיטתסא האנהלו תימדקא
 בואכו לתפנ יטקלאיד ןפואבו ,תלעות קיפמו םימדוקה תורודה תוברוח
 .ישונאה ןימה לע ורבעש תונוסאמ ,האנה ףא

 יאשר רפוסה ןיא, ןמרתלא ןימאה 28 , ץקה וק לע םייח לש וז העשב
 תישארמ ובתכנ וירישש ,הנויה ריע ץבוקבו ,תוביוחמ לכמ ומצע רוטפל
 ןמ תמיוסמ הדימכ ברקתנ ,םישימחה תונש עצמא דעו םיעבראה תונש
 בורקמ ריכה התואש( תיטסיציסלקה הביתכה לא תיטאופה הניחבה
 הביתכה לא םג ברקתנ תמיוסמ הדימב .)ןיסר ן'ז ל llJ הררפ םוגרת בגא
 דוכלל הפאשש ,גרבנירג יבצ ירוא לש תיתרימאה תיטסינויסרפסקאה
 שוטילמ םיקוחרו םיטטור םרועב םימיה יעוריא תאו תואיצמה יפוג תא
 תייגוסב םימיל האטבתהש ,תינידמה ותדמעש ילבמ תאזו( יטתסא
 תורמל .הרואכל אלא ג"צא תדמעל ברקתת ,"המלשה לארשי ץראיי

 ןיאר ,רחא ךילהתב וילא עיגה םהמ דחא לכ ,תעד יוליג ותוא לע ומתחש
 אוה תואידיאה לש ןוירוטסיהה לש ודיקפת .רקיע לכ תודיחא ןאכ
 .)םעילבהל אלו ,הרואכל תומוד תוארנה תועפות ןיב םילדבהה תא דדחל

 ,תוריתסה תברו השקה תואיצמה תא ףקשל ןמרתלא שקיב וז ךרדב
 .יב t' טומאהו יטתסאה קוחירה ןורתי אלב ,ויניע דגנל ת;והתהל הלחהש
 תונררקעו םיקוח םתרא ךותכ ילאוטקאה תא סופתל הסינ אוה ,תאז םע
 םוחתו םוחת לככ .דימתמו זאמ תישונאה הירוטסיהב םיכלהמ ועבקש
 ףא .הז תא הז לוכיבכ םיררוצה םידגונמ םילדומ ינש ןמרתלא דימצה
 םתניתנכ םייתלוכסאה םיטספינמה ייוויצל ולש "תונמאנה יאיי ןכ יפ לע
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 "ימיאל ררישמא יא ארצח ררישמ"

 יצוליאמ ועבנש- וללה תוריתסה : ךפהל אלא ,ותריציב המגפ אל
 הל וקינעהו ,םיפסונ םידממב ןמרתלא תריש תא וביע- םוקמהו ןמזה
 דוס םג הזש חינהל המודמכ רתומ ,רעושמה ןמ םיבר רשועו תובכרומ
 וירבח לש םהירישש רחאל םינש, ןמזה ןחבמב וז הריש לש הדימעה
 ,םהלש ירסומה ףקותה ןמו םהלש תויטנוולרה ןמ ודביא הלוכסאל

 הנויה ריע: הנידמה לש ןושארה רושעב ןמרתלא ,ד

 הרופאטמה ימסק לשב אלו ,הנממ םיעקובו םילועה םיכרעה לשב
 הב אצמש ,םלש רוד לש ותרישל ןמרתלא תריש התייה ,םדבל לולצמהו
 ומכ םייטסינמוה םיכרע ,םיסומכה וייוואמל דהו ולש סותאל יוטינ
 לדומל תינמרתלאה הקירילה תא הכפה ,תוומה ףס תא הצוחה ,תוערה
 תא ווילש, ולש ןותיעהו תעה יריש דוענ ,תואמצעל קבאמה רוד לש
 ,דחאכ ינופצמו ןונש ,חור שיא לש תישיא תונשרפב הילאוטקאה
 לש הנמ עולבל םינכומ םניאשיי ,םיארוק םתוא םג עובש ידמ םיביהלמ
 יכרע תא םמצעל וצמיא רודה יריעצ 29 ,"יטסילנרו'ז הטעמב אלא הריש
 תויעבל האובב רוזחמה ירישב ואר םה ; םוניבהש יפכ סיינע תחמש
 ינב םירפוס ,םקבאמ לש תואמסיסל ויתורושמ המכ וכפה ףא ,העשה
 סירופא ןוגכ ,תוינמרתלא תורתוכב םהירפס תא וריתכה "םיער,ה רודיי
 לש ףונפנ 3 ו,רימש השמ לש תודשב ךלה אוה 30 , ןוזניסומ לאגי לש קשכ
 תנוי לש תבשונ ץרא רבכ 32 ,ץירק ןבואר לש תלכת לש סימיו תחפטמ
 נ 4 ,ןניק סומע לש הפ�סב בכ:ן תאו ננדנס רדנסכלאו

 ,ןמרתלא ועיגה תומדקומה םישימחה תונשבו םיעבראה תונש ףוסב
 לידבהל ,שממ לש הקיריל ,םלואו ,םתעפשה תגספל ,ותריציו שיאה
 םינש ךשמל םסרפלמ ןמרתלא זא קספ ,םילק םייטסילנרו'ז םירוטמ
 וא ץוחב סיבכוכ חסונב ךשמהל ולחייש ,ותריש יצירעמ ,תוכורא
 םיניינע לע םיניגמה ,יעיבשה ררטה יריש דצב יכ ועדי אל ,סיינע תחמש
 תכסמ לש התביתכב ןמרתלא לחה .םתושחרתהל ךומס םיירלוקיטרפ
 .תחאכ תיביטקלפרו תיטסילאוטקא הריש- "תיבונק"ה ותרישב השדח
 ךות ,םייתכלממה םייחה תישארו הנידמה תמקה תונש תא תדעתמה
 םינקמה ,םייפוסוירוטסיה םירוהרה םיעוריאה ירואיתב תרזוש איהש
 ךותמ יעיבשה רישב רבכ .)הנריה ריע יריש( תועמשמו חפנ הילאוטקאל
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 ריע יריש תא תוולל היה דיתעש, ןויערה שבגתנ "םיחא הרשע רישיי
 הלוע- רופאהו לדה םג ולו- ישממה השעמה תויה רבדב ,הנייה
 הלדו תיתרימא הריש ,ליבקמב .רוביד לכ לע ותובישחבו וכרעב
 יד יקוקיז לכ לע וז העשב הפידע ,הרופאה היישעה תא הוולמה ,הארמל
 העיגה. ץוחב סיבכוכ חסונ תיטסיציטתסאה הרישה לש םיינופילופ רונ
 םא יכ ר� W ה אלש החמשה תאיי רישל ,שרופמב ןמרתלא זא עבק ,תעה
iJ ��ינפ לע / ם'שרפמ לש םתימהכ הימוה עבק תמצ� איה ] ... נהן;ס� �י 
 רפאבו לדב איהו / תללוס סיכרד ישאר ןהב איה איה .םלוע תורוק
 .)"השעמ תחמש רישיי( "םישענה םירבדבש

 תא אשונה רפסה לש ותיצחממ תוחפ ספותה ,הנויה ריע רוזחמה
 ןמ םיכייש םקלחש ,םיריש ירוזחמ ללוכ רפסה לש ינשה וקלח( ומש
 וליפא ,רתוי הברה תמדקומ הפוקתל תיאידיאהו תיטאופה הניחבה
 לש תונורחאה םינשה תצורמב הארנכ ובתכנ ,)םיעבראה תונש תישארל
 הלא םיריש ,רומאכ .הנידמה לש תונושארה היתונשו יטירבה טדנמה
 קבאמה תונש לש תצאומהו תינתחדקה היישעה יכילהת תא וויל
יתכלממה םייחה תישארו לארשי תואמצעל  ,תויולג ץוביק ,הלפעה( םי
 םויה רדס זכרמבש םיניינע דועו ריעהו הפשה תוחתפתה, ךותיהה רוכ
 ןבומב .)"תונטק םוייי לש םייאורה יטנא םיניינע םקלח ,ירוביצה
 םעה-דחאמ חתמנש וקה תא ןמרתלא ךישמה ,ותוינרדומ ףרח ,םיוסמ
 ,הליל ןב לש תוכפהמל דגנתהש וקה : ןמציו םייח לא קילאיבו

 ,תינויצולובאו תיעבט ,הנותמ היישעב דדיצו ,ןרושי ימ ןתירחאש
יחה לש ןווגמה סומתירה יפל תמרוזה  ביתכתה בצקב תדעוצ הניאו םי
ילאיווירטו םינטק םיניינע יפלאש ןימאה אוה. דיחאה יטילופה  לש םי
 ופרטצי ,"םיתוטש"ו "ת;י�לבהיי תניחבב וליפא םקלח ,השעמה םלוע
 .םימיה ירבד חולב תרחיהל דיתעש שממ לש השעמל רבד לש ומוכיסב

 רשק אל ,תואיצמה תא הנויה ריע ירישב ןמרתלא הפיי אל ךכיפל
 םילעה אל ףא ,ויניע דגנל תוללוחתמה תועפותל הליהת לש םירתכ
 ןנובתה אוה .תצאומה היישעל םיוולנה תלוויאהו הלוועה ישעממ ויניע
 ,היתפמאו הנבה ךותמ דימת ךא ,תויתרוקיבו תונחוב םייניעב תואיצמב
 ומצעל השרה "םינענכ"ה יבגל קר( תוחצנתה וא תונרטנק ךותמ אלו
 ,עתרנ אל אוה .)תעשורמ אל םלועל ךא ,תינצקוע הרעה םשו הפ ריתהל
 הצרא ועיגה םיטעמ אל םיטילפ יכ ,"קוש רתסיי רישב רפסלמ ,לשמל
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 "ימואל ררושמ" וא "רצח ררושמיי

 הלז:;ת ןכל"ו ,לובג יחירבמו םירוסרס ינימ לש םתיימרו םתמרע תוכזכ
 ."סכמה יחירבמלו םיריכש םילבוח לכלו / תוימר םע תומר� לכל
 ררושמה לע המושו ,איה הווצמ "הרנ;:עב האבה הווצמיי םג ,עמשמ
 תא ראתל וילע המוש; קרשו לחכ אלל ,איהש תומכ "תעהיי תא ראתל
 יפוי שיש םשכ .הרועיכ לעו היפוי לע ויניע דגנל תרצונה םייחה תמקר
 ,)"םיחרוא ףירציי( הינועו הרועיכ ףרח הווהתמה תילארשיה תואיצמכ
 ירסחו םיילאיווירטה םיטרפה: הקיטילופהו הקיטאופה ימוחתב םג ךכ
 סותימה תא תונבל םידיתעש םה הווהתמה תואיצמה לש לוכיבכ ןחה
 ,תצאומ היינב לש הפוקתב .םיאבה תורודה ונוזיי םהמש וילמס תאי

 אלו םיטרפל המידק תתל שי ,הנויה ריע ירישמ םידחאב ןמרתלא ןעט
 הארמה תא רישל שי ; תיטאטסה הנומתל אלו הקימנידל ; תוללכהל
 םילמסל דבע היהי םרטב ,לובכ אלו ןבואמ אל ,ןירוח ןב ודועב

 תושלופמ תודיח תתל שי .ותויח תא רפוסמה ןמ םיטחוסה תואמסיסלו
 שרפל תוטיהל תולגל אלש לדתשהלו תווצקה תא לגעל אל ,ןורתפ אלב
 35 .)"הרומת ליל" רוזחמה ןמ 'ה ריש דחוימב האר( ןיעמ םולעה תא

 ,תקולחמב תחא אל םייונשה, ףולחה ינב םייטילופה םיאשונה תא
 תונורקעה לע בתכ הנויה ריעב .וירוטל ללכ ךרדב ררושמה ריתוה
 ,ךכ .תולגה לש רפאהו םידואה ךותמ הנידמו המוא תומק םהילעש
 תונגב םירורבו םישק םירבד וירוטב רמול ומצעל השרהש דועב, לשמל
 ומייאש "םינוירביי םתוא לש םתרגסהל השירד ידכ דע "םישרופ"ה
 רכז טעמכ הלאכ םיאשונל הנויח ריעב ןיא ,בושייה תומלש לע וירבדל
 תרמוא תאז ןיא .)זמר םהל רסאל ןתינ "דעומ יאורקיי רישב קר(

 םיבואכ םיניינע לע "תינונק"ה ותרישב בותכלמ ענמנ ןמרתלאש
 .ןוירוג-ןב לש ויתונולשיכ תוברל ,תןנולשיכ לען םירבשמ לע ועיבצהש
 ץרא"ב ברקה לא היינאה ןמ "בר זחפביי וקרזנש, ןורטל ימחול לע ןריש

 האחמה-רישמ תןחפ ותרוקיבב בקונ ןניא )"םוי םרטביי( "תירכנ לארשי
 תא וירבדל ללסש ,ןוירוג-ןב לע )לאינד יבג תמיתחב( בשרה ןימינב לש
 םסרפתנש ריש ,האושה ןמ םירענ תומצעב הריבה לא ךרדה יפקעמ
 לדבהה 36 .תירוביצ הרעס ררועו ןמרתלא לש וריש רחאל הנש םישולשכ
 הלועה תשאונה היתפמאב: תורושה ןיב תעלבומה הדונעב רקיעב אוה
 תחוצ ועמש / רז ךשחמ ,שדח םיצוק בתכביי( ןמרתלא לש ורישמ
 לופיל / ר!�ה- ועד: ילבמ- הבו םייוג /-ןושלכ ,תירבע הדוקפ
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 המחלמל ולטוה / ,םק רחש דע ,רחמ םוי םרטבו / 1 . ןול�אבו לא ירהב
 ,)"השדח ץראו שדח םע לש / םתכשחב םימוס םילפונ םהו / השאונה
 בשרה לש ינויצ-רתב ה ורישמ הלועה ,תרכונמהו הרקה תויניצה תמועל

 ,תי,משרה הירוטסיהב היזיוור םוקמו ןמז קחרממ ךורעל הסנמה ריש-
 חיכוה רשאכ םג .תלוויאהו הלוועה ישעמ תא םילעהל תגהונה וז
 השע אוה ,םהיתוגושמו םהיתואיגש לע הגהנהה תאו םעה תא ןמרתלא
 אשונו ויחא לבסב האורה םעה דחא לש באוכ בלב ,היתפמא ךותמ ןכ

 .הדעה ןמ ומצע לידבמש ימ לש תואשנתה ךותמ אלו ,לועב םמ�
 ,תשרופמ תיטילופ המינמ הרואכל םייקנה ,הנויה ריע ירישמ םיברב

 םירבדהש םגה ,ריבכמל "םיינענכיי יטנא תונויערב ןיחבהל ןתינ
 םיריש לש םניינמ רקיעש רחאמ .תינויער תויטקלפמ םיקוחרו םיפעוצמ
 בור ,השדחה תוהזה תושבגתהו היילעה תטילק תויעבב קסוע הלא
 בורקמ הזש םילועה לא "םינענכ"ה לש םתשיג יפלכ םינפומ םהיצח

-ויצוסה םיטספינמב םישדחה םילועה תא שוטר הניכ רוכזכ .הצרא ואב
 )-1944 מ החיתפה אשמו-1943 מ ירבעה רעונה לא בתכ( ולש םייטילופ
 תא םינכסמש ימכ םראיתו ,"םירגהמ לש ףוספסא"ו "םיטילפ תכיי םשב
 ןמרתלא בתכ ותמועל .םאוב ינפל הרצונש "תידילי"ה תירבעה היווהה
 ללךחתי דועש ,הנויה ריע ץבוקה לש חתפמה ריש ,"לאכימ לש ףד"ב
 תא ןחטי ןיערגה וא / ןיערגה תא ויחר. ונחטי םאיי ץורחיש, ךורא קבאמ
 תא עלבי "ךותיהה רוכיי םא העש יפל תעדל ןיא ,רמולכ ,"םיחר.ה ןבא
 היווהב םתוא עילביו םישדחה םילועה םמע םיאיבמש םירזה תודוסיה
 ןיערגה לע וטלתשי םירזה תודוסיה אמש וא ,םאוב םדוק הרצונש
 תורמסמ עוכקל ןיא ףא ; םמצעל הרוכבה תא ועכתיו ילארשי-ץראה

 םעהיי( םיבר םימי ךראת םא םג המצעמ השעית הזיתניסה יכ ,הז אשונב
 חורו ] ... [ ומוי אושב ויתורוצ �ה'ת תא תוארל י�וז ירשא ,ףוטשי ,ה�ךך
 .)"ומעטב םמעט תא ונתי תירבע ריעו רכדמ-קוצ-חלמו םי

 ריע ירישמ דחאל תזמור ותרתוכש ,םירוהיה לש םבהז הרפסב

 ,"לאכימ לש ףדיי רישה לש "תינרתחיי האירק לטרז תידע העיצה ,הנויה
 םירכודה ,ילארשי-ץראה כושייה ינכ ןיכ שגפמכ תוארל תשקבמה

 םייחל המחלמיי ,םבג לע תאשינה ,הטופה תיראש ןיבל ,הז רישב
 ךותמ ] ... [ןברוקל הבהאיי הכ ןיאש ,"אשינל אשונה ןיב ,תוומלו
 ןיערגה ןיב ,םיינשה ןיכ 'תיאנקו היומס' המחלמ אלא ,תמא-תלמח
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 "ימואל ררושמיי וא "רצח ררושמיי

 יכ הארנ 3 ך.")האושה ירחאש הלוגה( םייחירה ןבא ןיבל )לארשי ץרא(
 . ןמרתלא לש קחדומה טסקט-תתה תא לוכיבכ תפשוחה. וזכ תונשרפ
 ותדמע תא תטש�מ איהש ךכב .םירבדה חור תא ןיטולחל האיטחמ
 ויטבל ןיבש תולובגה תא ןידכ אלש תשטשטמו ררושמה לש תבכרומה
 ,"םינענכ"ה לש תצרחנהו תיעמשמ דחה םתדמעל םייטנלןויבמאה
 תא הז רישב ןמרתלא הפיי אל םא םג נ 8 .םירהצומה תולגה יללוש
 תורורצ תעפש ןיבמ II ( היערק לעו הרועיכ לע הגיצהל ףאשו תואיצמה
 .)"ןמשב ה��ך. אלו ה W נ;:ז:,r אלש / הארונה םעה תנקז ה t! וצ .םילותיחו
 ינב ןיב הרועפה םוהתה וליאכ הנעטל רכז .יומסב אל ףא .טסקטב ןיא
 תועצמאב אלא רושיגל תנתינ הניאיי הלוגה ישנא ןיבל לארשי-ץרא
 דח ןפואבו דוסיה דע תונתשהל הלוגה לע .תינויצה הינומגהה תטלqזה
 תויהל אל בושו ינויצה טירסתב דיקפת אלמל הילע; הז שגפמב ידדצ
 לש "םימלענה ויקוחיי לע רישב רבודמ: ןוכנה אוה ךפהה ."איהש המ
 תיליבקמ תא םהשלכ םיביתכתב ןווכל רשפא יאש ךכ לע ; דיתעה
 תודעה ללכ לש זנעטמ זיבל ילארשי-ץראה ןיערגה ןיבש תוחוכה
 םירבדה יכ .ןכ תושעל תוסנל ןיא ףאו .ויפתכ לע לטוהש .תויולגהו

 .םמצעמ ושעיי
 ינב לש םתוננובתה תא ןמרתלא זאכ ראית .תילסקודרפה וכרדב

 הינפ תא תברקמה • היוודה הלוגב . המוקה יפוקז םימחולה .ץראה
 תוארכיי( הרידא היווהב םיפר םירוג לש תוננובתהכ אקווד .םהילא
 םהונה .עוצפ היראל המודמ הלוגה .קודו .)"םהונ ירא בלל םילותחה
 "וז העשביי התויהל תוא .ףרטל רחשמה .גאוש היראל אלו .באכ תמהנ
 תועצמאב .אכד דע הלובחו הכומ ךא ,םידממ תדידא תראופמ העפות
 .הריעצ העפותכ זמורמב םיגצומ ילארשי-ץראה בושייה ינב .הז יומיד
 תמר .הקיתע החפשממ האצומש .תימצע תועדומו סוחיי תרסח .הכר
 םאצומ .תותפשאה ילותח תוברל ,םילותחה םג םנמא .לבס תעודיו סחי
 לא תילטנמו תיזיפ ברקתהל םהייוכיס המ ךא ,םיפרוטה תרדסמ
 הייהתו םומע דחפ ןאכ שי .ןכא !? םהונ הירא לש ובלב ללוחתמה
- הלוגה .דחא דצמ : תויווה יתש ןיב שגפמה תואצות ינפמ הלודג
 המ� האיבמה ,הייח ישרושמ הערקנש .תבאוכו העוצפ ,הלודג היווה
 ןמ ; היבוברעב וב םישמשמ הלילשו בויחש ,םידממ ברו דבכ ןעטמ
 הז ךאש ,ןעטמ תלדו תיקדרד ,הכר היווה- בושייה ,רחאה דצה
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 לע הפכש ידוהיה לרוגב דרמ ךותמ ץראה תמדאב שרוש תוכהל הלחה
 / .אוצמ תעל םיהות .םיר� .ונא םידבועיי( םידודנו תושילת ייח וינב
 /. רוצמ וינפ וקזח, ויקוח םימלענ /. ונחנא ודוס ישנא אלו ומזה לפא
 לע אקוודו .)"ונחקול םידומילה לספסמו /ואצה ירחאמ ולומ לא ונאו
 תמצ�מ םהונה יראה בלל ויבהל המישמה תלטומ םיפרה םילותחה
 התפכנש ,השדחה תואיצמל ותולגתסה לועב ומע תאשל ףא ,ויבואכמ
 .םיתעה קוצב וילע

 ךאש םיריעצה לש םששח לש ויפנא ברו בכרומ רואית אופא ואכ שי
 םידומילה לספסמ זא וחקולש םה( םימחולה תורוש לא ופרטצה הז
 רגובמה רבחמה םע בלושמב םיבר וושאר ףוגב הז רישב םירבוד
 תואצות ינפמ ,עדונ יתלבה ינפמ ,)ח"שת ימחולמ הנש הרשע שמחכב
 וב אוה םירזומה םיגהנמה לעב "רךהיי ובש ,הזה םידוגינה בר שגפמה
 םינבומב שלחו טעומ אוה "אירב"הו "קזח"ה טלוקה דוסיה ובשו ,ךמע
 ומ דחפה תא אטבמ ןכא רישה .י�ודהו ץוצרה ,טלקנה דוסיה ןמ םיבר
 ,לופלפהו תומכחתהה ןוגכ( תויתולגה לש םיילילשה םיטקפסאה
 םילגנה ,)'וכו תוינדשחהו תוינקפסה יוטיבה יכרד ,תונרגתסהו תונדחפה
 רשב םישנאמ ,תולגה ינבמ אל ךא ,הנממ רענתהל ושקיבש ימ יניעל
 .ףגינו ךד ,קנאנ ףוגבו הדר.ח המישנב םשפנ תא טלמל םישקבמה ,םדו
 רוזש בר הכ למעב ץראב הרצונש השדחה היווהה תקנחה ינפמ הז דחפ
 ,)"םהונ יראיי( הלוגה תוברת לש םיילטנמונומה הילעפמל הצרעהב
 יפלכ היתפמא רסוח וא הלוגה ינבמ הדילס ןאכ רתאל ןיא ,םוקמ לכמו
 39 .בג לע םיאשינה ,םיצוצרה םיטילפה

 םיטילפה ןמ תרהצומה ותדילסלו שוטר לש היבופונ .9 קל דוגינב
 םמצעל ורציבש "הרוהט"ה תידיליה היווהה ךותל ושלפש ,"םיבולע"ה
 תא ראית אוה .תיעמשמ דח הדמע לכמ ןמרתלא קחרתה, וירבחו אוה
 תודוקנו הייארה תויווז תוברל ,תונווגתמו תונוש הייאר תויווזמ העפותה
 ךא ,תולגה יללוש לש םבלל יהשלכ הנבה ךותמ ,םיטלקנה לש אצומה
 לש םשרדמ תיבמ ריהמה "םיכרעה יונישיי לע והשלכ רוערע ךותמ םג
 לש ףד"ב .היכרעו תולגה יללוש, ןוירוג-ןבו )יקסב'צידרב( ןוירג-ןב
 ,"ריש� v וא ינ� v ימ ןובשח אובל תע אל" יכ ,שרופמב רמאנ "לאכימ
 הפידע- ץראה תב וא תולגה תב- תוברת וזיא תעדל ןיא ,רמולכ
 ןיא יכ םירחא תומוקמבו ןאכ ןעט ףא אוה .הרוכבה ימלו התוער לע
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 "יכ/ואל ררושכ/ H וא H רצ" ררושכ/"

 דוסיה ןיב ץראב ללוחתתש ,תוברתה תמחלמ תואצות ויהי המ תעדל
 ברעתהל אלש ץילמה ףאו ,"םירז"ה ,םייתולגה תודוסיל ידיליה
 חוכשל ןיאו .וז היומס תוברת תמחלמב יהשלכ תידסמנ,ז תוברעתה
 ,םייניב שיא ןיעכ תיתורפס ץוחה תואיצמב היה שיאה ןמרתלאש
 בורקה ילארשיכ ואב בורקמ הזש םישדחה םילועה יניעב בשחנש
 ואטיבש ,"םינענכ"ה יניעבו ,תדבועה תובשייתהה ינבלו תטלשה תיליעל
 יזעולה ומש תא ריממ וניאש יתולג סופיטכ ,הכלהכ ן"יעהו ת"יחה תא
 . וירישב תויסור תועפשהמ רזנתמ וניאו ירבע םשב

 ץראה ינב לש תונדאה תפיאש תוברל, ץראב הווהתמה תואיצמה לע
 : )"םירע תמחלמיי רוזחמה ךותמ( "רוורפב רחשיי רישב ןמרתלא רמא
 ךפוה / תור l �ז:;ך םי W ןר�ז:; ושרעש טבשו / רוצ ןבאכ תודח המלע ינפויי
 יתלב תובהלתהב ןמרתלא ןאכ לבקמ םאה ."רזגלו תשרל ןוכנ ,ררוע
 וא ,וידיסחו ןוירוג-ןב לש הלוגה תלילשו תויאבצה יכרע תא תגיוסמ
 ,ריהמהו ינכפהמה םיכרעה יוניש חכונל האתשמ הבג םיר� אוה אמש
 אלו ,שבוגמ םיריש לולכמ הנויה ריעב םיאור םא ? ויניע דגנל ללוחתמה
 לביק םזירטילימה תאש ,חינהל המודמכ רתומ ,ידרופסו ירקמ טקל
 ,םייתכלממה םייחה לש הנוגי לב חרוככ תברועמ השגרהב ןמרתלא
 ,ברחה יכ הנעטה הלוע הז רוזחמ לש ויריש ךותמ םידחא םירישב ירהש
 העונתה לש הילמסמ- חלשה וא ברחה ; המע הזה םעה אל
 "םייוג ת;ברכr תחב t:/ ] ••• [תירכ� תוריי איה ,תרויג איה- "תינענכ"ה
 ןוצרמ ותוברקתה רבדב הז ןויער .)"הרומת ליל" רוזחמב 'ו ריש(
 'ה רישב םג רזוח םייוגה רכרד לאו ברחה לא רפסה םע לש חרוכמר
 הברק וכזו / םימק הנה הב היפדור ימלציי: "םינפ ימלציי רוזחמה ךותמ
 ןג� םע הל בשןי רשא I םימודקה םל�ל םניב הך. ?I � I ר ?7 'ח יוכו רצ� לש
 ןיבש עצמאה וקל הרתח ותדמע ."תכלממו ץרא ילמס לש / חמורר
 ןיבל )"םיבור םהל ונתת ל 5! "( רבעב הליגש תיטסיפיצפה הדמעה
 .םמרג ןמזהש םיכרצמ העבנש ,"תיטסינוחטיב"ה הדמעה

 בתכ )"םירע תמחלמיי רוזחמה ןמ 'ו ריש( "חורה בוסביי רישב
 תורפסב ,הבוט הקלח לכ השבכש "תינענכ"ה הנפאה דגנ ןמרתלא
 םיירבעה םימידקתה תא אקווד תורוקמב שפחל הייטנה לע ; םייחבכ
 בס! תא רישנ אל" : תיזיפ הרובג תולילע לע םינעשנה ,םייאמקה
 I ןומעכ תומש אל .בס!תא ררשנ אל / .םשגב ונריע תא רישנ ךא ,הפוסב
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 איבמ

 I ןומעפ ת�מהכ תירבעה דועש ףא I ,הלוועב הפוקתה ירישב םראו
 תודוסיב בר םסק שי ,רמולכ . "ולא f םילמ לש ןלילצל הרועב
 אלש בטומו ,ףויזהו הצילמה תנכסמ םג םהב שי ךא ,"םיינענכ"ה
 ךרואבו ןוסירב תיארקמה הצילמב גוהנל שי : רחא ןושל .םהב םיזגהל
 תושטשטמה ,תויארקמ תויגולנא ללשב ןמזה יעוריא תא טשקל אלו חור
 רמוא ,"ולשמ תוצוביי שי ןמזל .התוא תוריהבמ ןהשמ רתוי הנומתה תא
 ןאכמ אלש תולואש תוצונב טשקתהל ול ל I5 ו ,שרופמב ןמרתלא ןאכ
 אלו ,איהש תומכ הווהתמה תואיצמה תא ףקשל יוארה ןמ .וישכעמ אלו
 תלפרעמה תית�אה תוהמה תא הריתסמה הכסמ ירוחאמ אבחתהל
 םג אלא ,דבלב "םינענכ"ה לע אל תרוקיב הז רישב תוארל ןתינ .התוא
 תובקעב שקיבש ,ןוירוג-ןב לש וגוחב ורכינש "תוינענכיי תומגמ לע
 ,הלוג תונש םייפלא לע גלדל דחי םג "םינענכ"הו הלכשהה ירפוס
 ,דבלב ך"נתה לע קפרתהלו וב ץפח ןיא ילככ דומלתה תא ךילשהל
 תולחנתהה תפוקת תא םיראתמה ארקמה ירפסמ םתוא לע דחוימבו
 40 .הכולמה תישארו

 ,היטילפו הידילי ,תולגה תוללוש "תוינענכ"ה תומגמה םע חוכיווה
 ול ויה ךא ,ןשה לדגמ ימורממ יגולואידיא חוכיו םינשה קחרממ הארנ
 תא עובקל ויה תודיתע ויתואצות יכ ,ןתומכ ןיאמ תוישעמ תוכלשה
 ןמרתלא ןעט ץבוקה ירישמ םידחאב .היפגאל הווהתמה תוברתה יפוא
 ריעה תובוחרב עמשנה תורזה תופשה לילבל תירבעה ןיב גוזימה יכ
 ,ליבקמבו( ךפו:;ל אלו תירבעה תא רישעיש ךרובמ גוזימ אוה ,היקוושו

 אלו תואיצמה תא ורישעי ,םירזה םהיגהנמ ללש לע ,םישדחה םילועהש
 םיכילהתב ,ינרמש ןכפהמ היהש ,ןמרתלא ןימאה ללככ .)ךפהל
tונממ ינוציקה ,שוטר וליאו ,תורוד לש הקיטקלאידבו םיינויצולובז, 
 וירבדכו ,רחואמה תא ךרד ירוציקב םידקהלו רוטזילטק תויהל שקיב
 41 .דיתעה תא עובקלו אובל דיתעל תתל אל : םידדוחמהו םידחה

 רחמ לש תימלושש העש לוענמה רוח ךרד ץיצהל אלש שקיב ןמרתלא
 ביתכת לכמ ענמיהלו ,)"ץיק תבירמיי( תשבלתמו הרדחב תרגתסמ
 הזיתניס וזיא חימצת ץראב תוברתה תמחלמ וירבדל .היצנירטקודניאו

 ןיא ףא ,הרועיש תא דומאלו הביט לע דומעל ןיידע רשפא יאש
 בר ,םידיגו רוע תמרוק ןיידע תואיצמה .התומד אהת המ תעדל רמייתהל
 תואיצמה לש היברק ךותל רודחל תוסנל ןיאו הלגנה לע םלענה
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 "ימראל ררושמיי רא "רצח ררושמיי

 םהש לע ,יומסב ןאכ רמאנ ,"םינענכ"ה םיעוט .הב ברעתהלן הןןהת;בד-:
 םימצמצמ םהש ךות ,תופיקתבו ףקותב םהיביתכת תא ביתכהל םיסב:(

 םיסנמ וללה .ץראב הווהתמה הזיתניס ה לש תויורשפאה תשק הא
 איה דועב ,תימלושל הל היהת תומד המ ,זידכ אלש ,שארמ עובק':'
 42 .הלישבמ איה דועבו תשב-:'ה;ב

 תולגה יללוש ,"םינענכ"ה לש תרהצומה םתמגממ ותעיתר דצכ
 ,תולגה לש הזואיתופאה תמגממ םג ליבקמב ןמרתלא עתרנ .היפרוחו
' t: ימלצ רישיי רוזחמב( האושה תובקעב םירפוסהמ םידחא לצא התלגב 

 ת Z ווהל / המודמ תראפת הווqזנ לביי: שרופמב ררושמה ץילמהיי םינפ
 גיצהל ששח אל ןמרתלא .)"ה��;רד םויכ ודמעי לא / טך�ו םואנ .ה-:'רג
 רכיהה יוות ויהי המ תוהתלו ,תולגה לש תולוחהו תורועכה הינפ תא םג
 ? ותוהמ םב ךופהיהיי( תולגה לוע תא ;וג לעמ קרפש ,שדחה ידוהיה-:':.\'

 תא/ םייעבטה היווהה ילכ לש / תלספמהו ףושמה ןיד ההק� / םאה
 ר�כז םאה / ? םייוג תורוק לכב םויה הז דע / ול הקוד ןיאש ז�ה ודוח"
 לפה ילבמ ;תא ip / רוזחל תנמ לע קר עבט לש ור!� / אלפלו ארומל ארה
 תא ןובשח ללכמ איצוה אל ףא ררושמה ,עמשמ .)"? רורצ ןנזב;ב
 תא ערק ,הירוטסיהה יקוחב דרמ םנמא דדונה ידוהיה היפלש תורשפאה
' tl. ותוימינפב ללכ הנתשה אל ךא ,ותמדא לע בשייתהו ולרוג תואלשל. 
 הלוגה תוימומקע תא תוחמל ךרוצה רבדב הרוגשה הרימאה רצבו
 ןיא םא תוהתלו םעפל םעפמ תוהתשהל ררושמה ץילממ .ו:;ייךוחר
 וצרא לא םעה בושב ,רמשמ לכמ ורמשל יוארש דוסי םג יתולגה ילרחכ
 יכ בוט בוט רשא ץוצינ / לילעב וב זיא םא ההתנ קר ול"( ותדלו:בר
 ןרוק רשא קיז .ונ�ד ךותמ / לילכ ףוסי לבל ... תואפרה זמ / ונרזנ.Lזיב

 אוהו / / ,השדחה תעה ירעשב / השרומל ,חא ול זיאש רוא? / ארה
 איבהש, זעטמה לכ תא ךילשהל ןיא ,עמשמ .)"ירמו תונברס לש ו'וצינ
 םמורל ךרוצ ןיא םג ךא ,וכ ץפח זיא ילככ ותולג תונשמ םעה וזב-נ'
 ןמרתלא .הנחבאה שוחו הרירבה ןורקע אלל ,ולוכ ןעטמה תא ראפלו

 הביטקפסרפה זורתי אלל ,רמול ויה םילוכיש םיטעמה ןיב המודמכ הי;-:
 ידוהיה לש ותומד בוציע לע םינזואמו םילוקש הכ םירבד ,תירוטסיהה
 ,"ןבל-רוחשיי יעבצב תואיצמה תא רייצל םישח םניאש םירבד .שדחה
 .וינווגל רופאה תא הב םיהזמ א-:'א

 ,םייטילופו םייטאופ ,םיכר םינבומב יכ עובקל ןתינ הז ףיעס םוכיסל
 אוה ץוחכ סיככוכב : היפ לע הרעקה תא הנויה ריעכ זמרתלא ךפה
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 אינמ

 ןורטאית תרואפתכ עבטה תא הארו םלועה ינפ לע תונמאה תא ףידעה
 תונמאה ינפ לע םייחה תא רכבל לחה הבויה ריעב וליאו ,תננגוסמ
 ףקשל ,תילולימה וז דחוימבו ,תונמאה לש הדי רצוק לע רבדל ליזזתהו
 לש םיפיטיכדאה לא הנפ ץוחכ םיכנוכב .היטביה לכ לע תואיצמה תא
 לא הרואכל הנפנ הבויה ריעבו, רתא לכבו ןמז לכבש ,תישונאה תוברתה
 לגלגכ הירוטסיהה תא ספת ץוחכ םיכנוכב .ירלוקיטרפה לאו יפיצפסה
 לחה הבויה ריעב וליאו ,שארמ םיעודיו םיעובק ויקוחו ויכלהמש ,רזוח
 לע תודמלמה ,תויטךקניסוידיאה ,תוידוחייה תורומתה תא ףקשל
 .שארמ םיעודיו םיעובק םיקוח יפל אלש ,תנווגתמו הנתשמ ת�איצמ
 תוילוק-ברב ,תוינוגססב- ויתודג לע הלוע רשועב לגד וכרד תישארב
 תיאזורפה הרימאבו רמוחה תולדב התע וליאו- תיזזת לש הקימנידבו
 ישוחה יפואה ילעב םייומידה תא ןווכתמב חנז אוה .הרופאה
 ,תוברת ייולת םיילאוטקלטניא םייומידב רוחבל לחהו ילסרבינואה
 ותריש לש תילסרבינואה הריוואה תא .ןיע לכל יולג וניא םרשועש
 לש הדמ�ב ,רוורפ לש "תילאיצניבורפיי תיווזב רימה תמדקומה
 הקיטמלבורפה לכמ רזנתה םדוק .הרבעמ לש ןוחפ ןא ןודבב ,םימחול
 . זכרמב התוא דימעה התעו ,תימואלה

 להקו םיארוקה להק לש תויפיצה קפוא תא םאת אלש ,רפסה
 רפסה הכז אל הזה םויה םצע דע .םתדהאל הכז אל ףא ,םירקבמה
 הניחבה ןמ אלו תילאוטסקטה הניחבה ןמ אל ,ףיקמו יןהש חותינל
 רבח ר"ויו רבד תכרעמל ןמרתלא לש ורבח, ןדס בד ,םנמא .תיאידיאה
 לע קילאיב סרפב ) 1957 ( הנש התואב ררושמה תא הכיזש ,םיטפושה
 ךא 43 ,םיצלמנ םירבד וילע בתכו רפסה תא חביש ,הנויה ריעב ויגשיה
 ,לייווצרוק ךורב .תניוע וא תילא רטינ תרוקיבה התייה ללכ ךרדב
 אוה גרבנירגיי יכ בתכ ,רפסה לרוג תא הבר הדימב וצרח ןירבדש
 תוילאוטקאה תא תינואגה וחור בשמב ךפוהה דיחיה ירבעה ןקירילה
 ,תוברה ויתולוגס ףא לע ,ינמרתלאה ןומזפהיי וליאו ,"הרישל הרופאה
 אופא דירוה הנריה ריע יריש תא 44 ."ןמזה ןחבמב דימת דמוע וניא
 תללושה תרוקיבב ובלתשה הלא ןירבדו ,"םינומזפיי תגרדל לייווצרוק
 ול וחלס אלש וירבחו שוטר לש ףלא יפד לעמ העמשנש, ןמרתלא לע
 אלש ,ןימיה יגוח לש םלוס יפד לעמו ,תוינענכ יטנאה ויתודמע לע
., םישרופ"ה תונגב וירוט לע ןמרתלאל וחלס  םישקה וירבד תא 45 '

36 



 "ימיאל ררישמיי יא "רצח ררישמ"

 תרישב דיחיה תריש לש בולישהיי: טפשמב לייווצרוק םכיס םיעגופהן
 םיברה תריש: וז ףא אלא ,הפי הלע אלש דבלב וז אל הנויה ריעכ םיכרה
 ,לארשי תנידמל, לארשי תוכלמל, ןמזה תויעבל ותדמע, זמרתלא לLז'

 לש רתויב הלודגה תירילה הריציה ,תוריתס האלמ ןה הלוגלו תודהי:'
 הנויה ריע אלו גרבנירג ,צ,אל רהנה תובוחר רפסה אוה ונתפוקת
 בילעמה יוניכב רקבמה זאכ הניכ הנויה ריע לש הרבחמ תא ."זמרתלאל
 ,"תורדתסההו תטלשה הגלפמה זטייפיי

 םדי ונמט אל לאמשה ירבוד ברקמ ןוירוג-זב לש וידגנתמ םג
 תא גיצהלו "ץירפה לש ידוהיה תא תוכהל" רמוא ורמג םה .תחלצכ
 תיזח ,םשפנ אונש גיהנמה לש ורבד השוע ,םעטמ ררושמכ ןמרתיא
 םעפל םעפמ בתכש םישקה םירבדה לע ררושמל החלס אל ףא לאמשה
 ,לשמל ,בוטנב יכדרמ ,"רחמה םלוע"ו תוצעומה תירב דגנ וירוטכ
 תויבקעב חפטמה, ןוירוג-ןב לש "רצחה ררושמ"כ ןמרתלא תא ראיח
 ףא ,וילע ץרענה גיהנמה לש ותוגהנתה תורמל ,תוישיאה ןחלופ חא
 ץרענה גיהנמב ןמרתלא לש לוכיבכ תורשפה תרסח ותכימת תא הוושה
 ןיינעמ 46 ,ריחמ לכב "ןילטס תדגא"ב קובדל "תינבלא"ה הייטנל וילע
 אלו ,"םימעה שמשייל םתעשב ודגסש ,םישיא םתוא אקוודש ,חכוויהל
 תא םישאהל וססיה אל ,תוצעומה תירבב םירפוסה חצר תא יוארכ וניג
 רזח "רצח ררושמ"כ ןמרתלא לש ורואית לע ,םןיבונד'ןב ןמרתלא
 ןתנוימ- הפמה לש היתוצק ינשמ ןועיטה תא טלקש, ןורימ ןד םיזכיל
 ,הזמ ךז ןתנו בוטנב יכדרממו ,הזמ לייווצרוק ךורבו שוטר

 רודה גיהנמל רודה ררושמ ןיב ,ה

 הריש בתוכה ,"רצח ררושמיי םישימחה תונש לש ןמרתלא היה םאה
 ימומרע גיהנמ לש ויטוחב תענ�מה הטנוירמ ,"הלפתו תמשוגמיי
 ללש תא ל"נה ותסמב רומאכ תצמתש 47 ,ןורימ ירבדכ ,יביטלופינמן
 אוה היה ילואו ? לאמשמו ןימימ וינפל ועמשנ רבכש .יאנגה ירכר
 ןזוא ול תוטהל ןכומ ויגלפל רוביצהש ,"ימואל ררושמיי הלא םינשכ
 ,םייחה יכרדב םיעותל ןפצמ שמשמה, ןופצמה לוק אוה ולוקש םושןכ
 ןיב עירכהל ידכ? ח"מלפה רוד לש םירפוסה יגוחב והוגיצהש יפכ
 לש ויתויואטבתה לכ תא הליחת קודבל שי תודגונמה תויצפןאה
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 תויצרופורפה תא ןוחבל ףא ,ןוירוג-ןב לש הינומגהה תונשב ררושמה
 ,היפלכ תרוקיבה ירבדל הגהנהה לע חבשה ירבד ןיבש ,תונווגתמה
 ריע םירישה רוזחמ .ויתורגיאבו ךירמאמב ,וירוטב ,וירישב עימשהש
 המךחב לקתנ ךא תירבעה הרישב תושדח םיכרד ץורפל הסינש ,הבויה
 אבה חותינ ,שממ לש חותינל אוה ףא הכחמ ,הנבה יא לש הרוצב
 םיינרטנקה גורטקה ירבד לש םהידה וככששמ ,םינש לבוי לש רוחיאב
 ןרקל הז רפס לש ותקיחדל םתעשב ואיבהש, ךזו שוטר, ליווצרוק לש
 .תיווז

 תילמונא העפות לע םמוק ןרהא דמע "גיהנמהו ררושמהיי ורמאמב
 ירפ ,ברעמה תרישב גוהנה םע דחא הנקב הלוע הניאש ,ונתורפסב
 יבש: תיתפרצה הכפהמה ירחא םקש, ינכולמ יטנאה, יטרקומדה םלועה
 קילאיב- השדחה תירבעה תורפסה לש רתויב םילודגה םיררושמה
 ררדה גיהנמ יפלכ היולג הצרעה תובר םינש וחפיט- ןמרתלאר
 ול ורש וליפאו ,)ןוירוג-ןב יפלכ ןמרתלאו םעה-דחא יפלכ קילאיב(
 ,םילגמ ,ינרדומה םלועב םיררושמה בור ,עודיכ .הליהת ירישו תודוא
 וא ,תונורטפב םיאורו ,תידסמנ,ז יטנא תינויציזרפוא הדמע ,רבעבכ םויה
 תא חבשל שורדל רשפא .םגפל םעט ,תונורטפכ שרפתהל יושעש המב
 ררדה ררושמל רודה גיהנמ ןיב הזויבמיס ןיעכ לש תאזה העפותה
 רתח ויפל( ךומנ ילאירטמ רבסה הל קינעהל רשפא; התונגל רשפאו
 חוכ תדמע דסממלו גיהנמל ותברק תועצמאב גישהל הרואכל ררושמה
 קינעהל רשפאו ,)תויטילופה ויתורטמל ולצינ גיהנמהש דועב ,העפשהו
 לש תירסומהו תירוביצה ותדמע ויפל( הובג יטסילאידיא רבסה הל
 הביתכמ םידממ תורידא תוימואל תורומת בלב יחה לודג ירבע ררושמ
 וליאו ,תוגיהנמה לא ותוא תברקמ אליממו ,רוביצה יניינעב תוברועמ ול
 חרר ישנא לש תירסומה םתמצ�ב תאזכ העשב תבשחתמ תוגיהנמה
 יתמגמו ינרטנק יטילופ חוגינמ לידבהל- יניצר רקחמ םאה .)םילוגד

 םעה-דחאל קילאיב ךיב הרצונש הזויבמיסה תא ראתל לכוי-
 םמחתהל םישקבמה ,םיימומרעו םיינחוכ םישיא ינש לש היצלופינמכ
 לש םלוק םוקמ לכמ רבג ןמרתלא לש והרקמב? הז לש ורוא דגנכ הז
 לש םלוק לע ןרושאל תודבועה תא וקדב אלש םייתמגמה םיגרטקמה
 .םהינפל םישורפ םינותנהש םייביטקייבואה םירקוחה

 תרדגונמ תונקסמל עיגה תונורחאה םינשה לש ימדקאה רקחמה
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 לש ותסיפתל ומרתש תויטסינויסרפמיאה תוסמה ךותמ ולעש הלאל
 ."תורדתסההו תטלשה הגלפמה ןטייפ"כ םישימחה תונשב ררושמה
 םיינויכראה םיאצממה תאו םיטסקטה תא חתינו קדבש ,םמוק ןרהא
 ןמרתלאש קיסמ ,ורקחמ זכרמבש תויגוסב ןמרתלא תדמעל םיעגונה
 .תיניינעו תיאמצע הדמע לע רמש ךא . וירבחלו ןוירוג-ןבל םנמא ברקתה
 ח"מלפה קוריפ: קרפה לע דמעש יכרעו ירסומ אשונ לכב התלגתנש
 תונוטלשה סחי .ןוחטיבה תכרעמו אבצה לש הקיתאה .ויתוכלשהו
 אל ןמרתלא .וירבדל .דועו הינמרג-לארשי יסחי .תיברעה היסולכואל
 טטיצ אל אוה; םתוא םידקה תובורק םיתעל אלא םיעוריאה רחא ררגנ
 ותוכמסב ריכהש ימכ .וידי ומב וחסינ אלא ימואלה סוזנצנוקה תא
 ללוכ .ןוטלשה תויועט לע סירתהלמיי ררושמה ענמנ אל .תירסומה
 אלל ,היבו הינמ ביגהלו ןוחבל וז ותלוגס ןיגב ] ... [.ןוירוג-ןב .גיהנמה
 .הדמעמלו המואה לש הלרוגל הקומע הגאד ךותמ ךא .םירז םילוקיש
 ןד םג 48 ."ימואל ררושמ ארקיהל אוה יואר ,קילאיבמ רתוי .ןמרתלא
 םיעגונה .םינויכראה םיאצממה תאו םיטסקטה תא חתינו רקחש .רואל
 תפוקתב תידוהיה הגהנהה( וירקחמ זכרמבש תויגוסב ןמרתלא תדמעל
 ררושמה לש ותדמע ."השרפ"ה תפוקתב דסממהו ןמרתלא יסחי ,האושה
 ףא עיגה .)דועו "המלשה לארשי ץראיי תייגוסב יאנידמה תדמע לומ
 הנידמה ללוחמכ ןוירוג-ןבל תישיאה הצרעההיי יכ הנקסמל אוה
 התיה .הזורפב םירבדבו םירישב יולגו רישי יוטיב ידיל האבש .הבציימו
 ץוח יניינעב ויתודמעו ותוינידמ םע המכסהבו תוהדזהב םג הכורכ
- וילע קולחלמ ןמרתלא ןתנמ עונמל ידכ הב היה אל יכ ףא .םינפו
 םיאשונ לש הרושב- תופירח לש הלודג הדימבו בר טהלב םיתעל
 49 ."םיעד תומימת םהיניב הררש אל םהבש .תימואל תובישח ילעב

 .תומודק תועד ילוטנו םייביטקייבוא םירקוח לש םהיתונקסמ ןה הלא
 וקפתסה אלו .םיינשמהו םיינושארה .םיכמסמה ללש תא וקדבש
 יגיגחה רפסב ןמרוד םחנמ םרובע ףסאש המב וא םתלוז לש םימוכיסב
 תעגונה היצטנמוקודה ןמ ןטק קלח קר ליכמה ,יאנידמל ררישמה ןינ
 םירקוח לש םהיאצממ ,השעמל .ןוירוג-ןב-ןמרתלא םיסחיה תכרעמל
 .ררושמח לש ףרגויבה, ןמרוד ימ לש ותעיבק םע דחא הנקב םילוע הלא
 ןמרתלאמ ביטיה אל ונרודב תועד הגוה וא רפוס םושש ,ינמודיי: ןעטש
 אל םג שיא םוש לבא .העיבהלו תינוירוג-ןבה תוהמה רקחל תדרל
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 קלח םא ,וילע קלחש תמיא לכ ,ןמרתלא ומכ ןוירוג-ןב לומ לא בצייתה
 לש וצירעמו ודידי היה ןמרוד s ס."תינופצמ הערכה לש תועשב ,וילע
 יבתכ תא ךרע ,"ןמרתלא דסומיי שארב םימיל דמעש ימ ,ןמרתלא
 היפרגויבה תא בתכ ףא ,ןמרתלא תורבחמ יכרכ תאו ררושמה
 וז ותעיבק ןיבש םזtותה אלמלא .רמךה בל לא תירלפמזקאה
 ילוא היה ןתינ ,םייביטקייבואהו םיילרטינה םירקוחה לש םהיתונקסמל
 רקוח היהש ימ לבא ,הצרעה ךותמש ןואמיסב ןמרוד תא םישאהל
 ,ןכא .רקיע לכ ויתוכרעהב םיזגה אל ,ומצע תוכזב ןמיהמו יליטסרו
 הטילאה תדמעל םאתהב אל ,יאמצע ןפואב ויתודמע תא עבק ןמרתלא
 לוק עימשה אוה ,הרקמ לכב .ןופצמה וצל םאתהב םא יכ ,תטלשה
 אל .רודה יטינרבק לש םתדמע תא הז לוק םאת םיתעל םא םג ,ישיא
 םא יכ ,הלודג תוישיא ינפב תולטבתה לכ ,םוקמ לכמ ,ןאכ התייה
 םג םיתעל רמול ותבוחו ותוכזש ,ינופצמו יארחא ררושמ לש ותדמע
 עימשהל הכרהכ לקנ םא םג ,םהל יואר גיהנמהש העשב ,דודיע ירבד
 םישבוכה, חבש וא תוכז ירבד רמול רשאמ. ץתנלו לטבל ,תרוקיב ירבד
 תונגב גורט K ירבדש עדוי סמלפתמ לכ .הפונחכ םיעמשנ םניאו בלה תא
 .םהיעמוש בלב בטיה וטלקייו תבשק ןזוא לקנב ואצמי וישיאו דסמכ;זה

 ןוירוג-ןבש העשב ,םישימחה תונשב ועמשנש תומשאהב ןנובתנ םא
 ררושמה תא ובריק )דועו סרפ ןועמש .ןייד השמ ,בוגרא הימחנ( וישנאו
 תא זיחשה אלו סוזנצנוקה חא גצייש לע והומישאהש הארנ .םגוח לא
 ,תוישיא ןחלופב והומישאה ; תקולחמב תויונש תועפות דגנ וסומלוק
 תויטנסרטניאב ,םדיב תרש ילכ שמשל תונוכנב ,םילודג ינפב תוספרתהב
 שופיחב .העפשההו חוכה ידקומל הברקה ימענממ תונהיל תונוכנבו
 תושיגר רסוחב ,תונקסעה תבוטל הרישה תשיטנב ,להקה תדהא רחא
 ץבוקמב הלא תומשאה .תירבעה הפשלו ירישה סומתירל .ישונאה בצמל
 "רצח ררושמ"כ ,ךז ןתנ תארשהב ,ןורימ ןד ידיב ותגצהל ומרג
 ,וז הסמב ."תיב ילב ינבל םינובו םירצוימיי ותסמב ,"הט�וירמ"כו

 אוה ןמרתלאב דרמהש .ךז לש ותיינסכא .ארגאב הנושארל המסרפתנש
 לכמ גורחל ןורימ ומצעל ריתה ,וייח לש תיביטמרופה היווחה
 רקחמל יתמגמ רתסלפ בתכ ןיבש תולובגה תא שטשטלו היצרופורפ
 ,םידומע םישישכ תב תימרונפ הטמ ךותב ,ךכו .ןמיהמ ירוטטיה
 םיטחיה תוכרעמב תורומתה תשק לכ תא "רופיצה ףועממיי תרקוטה

40 

• 



 "ימואל ררושמיי וא "רצח ררושמיי

 רבחמה שידקה ,ונימי רעו הלכשהה תפוקתמ דסממהו רפוסה ןיבש
 ,דחא דומעכ יקסנולשל ,רחא דומעכ רנרבל ,תורוש רשע גייליל
 ! םידומע הרשעמ הלעמל ןמרתלאלו

 תפוקתמ ,ומרתלא לש ויתויואטבתה תקידבמ הלגתמה הנומתה
 תצקמ לצא גגושב רצונש םשורה ןמ הנוש ,ןוירוג-ןב לש הינומגהה
 תעדב תעטל דיזמב שקיב רחאה םתצקמש םשורה ןמו םיגרטקמה
 העפות םנמא איה גיהנמל ררושמה ןיבש םיסחיה תכרעמ .להקה
 םיעובצה םיחנומבו םיטלחומ םיכרעב הילע רבדל רשפא יאש חרמונמ
 רחא יבש ךלה אל ןמרתלאש תודמלמ תוביסנה בור ךא ,ןבל-רוחש
 ןוויכ אלא ,הכרעהו הדות ישחר שחר ןכא הלש, ןוירוג-ןב לש ותוישיא
 אל קלכוש רבלב וז אל .תוביסנהו ןיינעה יפל ותכרעה תאו וטופיש תא
 םילולעש ,םיינורקע םיאשונב יבמופב ןוירוג-וב לש ותדמע לע תחא
 אוה ,ותעד לוקיש לע רערעלו הלשממה שאר לש ודמעמ תא רערעל ויה
 םיבתכמב וילא ורגושש ויתוצעמו ויתושקבמ תודחאל העש אל ףא
 . ןהשלכ האנה תובוט וישנאמו ונממ לבקל םיכסה אל ףאו םיישיא
 לבקלו הריציה יכילהתב ןוירוג-ןב תא ףתשל םיכסה אל אוה ,הרצקב
 דוגינב- ןוירוג-ןבל קינעה הכימתה רקיע תא .םיביתכת ונממ
 הגהנהה ןמ שרפ הלהשכ אקווד- םיטעמ אל םינוכיס ךותו סוזנצנוקל
 .העפשההו חוכה תודמעמ לרטונו

 תשרפב התיה ןוירוג-ןב לע ןמרתלא קלח הבש הנושארה םעפה
 קחצי תא ררחשש ימ לש ותנובת לע ורערעש םירוטב ,ח"מלפה קוריפ
 ,הרקוי בר ימואל סכנ תליטנ לע האחמ ועיבה ףא ,יאבצ תורישמ הדש
- "! הייחב רתויב תופיה I המואה תוריצימ תחאיי- רצונ ךא הזש
 ,וז השרפ .)"הדש קחציל"ו "ברחו םילבש יתשיי( ןויכראב הזינגל
 שקיב ןמרתלאש תדמלמ ,םמוק לש ל"נה ורמאמב תוכיראב הנודנש
 אקווד ואלו ,לארשי תואמצעל קבאמה ילכירדא תא וירישב ראפל
 ןיחבהש יפכ- רמונמ "הדש קחציל" וריש ןכש ,רחא וא הז גיהנמ
 תא ומרתלא םימיל ראיפ םהבש םמצע םיטתיפ5ז םתואב- םמוק
 לש םבריי ,"לכירדאו לייחיי ,"ןמא תתסיי( ולעופ תאו ןוירוג-ןב
 הסינ ,) 1953 ( "ח"מלפה סוניכ םעיי רתוי רחואמ רוטב .)"םידקפמ
 ראיתו ,ח"מלפה קוריפל ואיבהש םיכלהמה תא דבעידב ןיבהל ררושמה
 ,רבעשל םיקינח"מלפ אלמה םלןאה תא תחלופה ,תעה תקעז תא

41 



 אינמ

II תערוכ / ,עורזל ןניערג חורב ולדח רשא / םילבשה יתש חכנ תלפונ 
 תירוש ,"עורז� תילכת תלדח הרתונשו / םילובג הערקש בר. ry ה לומ
 ןיידע ח II מלפה קוריפ תלאש ןכש ,רע ירוביצ חוכיו ןנמזב וררוע הלא
 ל"הצ יניצק לע ףקותב רסא ףא ןוירוג-ןבו ,ירוביצה םויה רדס לע הדמע
 הנע ,דעס ירוא ,םיגישמה דחא תלאשל sl ,ח"מלפה סוניכב ףתתשהל
 םרוג תויהמ לדח ח"מלפהיי : 1953 ילויב 20 םוימ בתכמב ןמרתלא
 ] .. ,נירפ תושעמ לדח ויכרעבו וחורב רוצע היהש חוכה ,הרפמו ררועמ
 הביטחכ וקוריפ תמחמ: םימרוג ינש תמחמ ול האב וז תרוצב תפוקת
 םויכ ,המחלמה ירחא תורחא המישמו תילכת ול האצמנ אלש תמחמו
 ןמרתלא ססיה אל ,תאז םע S2 ,"ראופמהו רעוסה רבעה ןמ קר ןוזינ אוה
 םידק� ק�ר?;ה אמשיי( הז ודעצב ןוירוג-ןב העט אמש הז רישב ןוחבלמ
 / )! הנובה ךרדה הקדבנ םרטב( / סרהה תטלחהו ] .. ,נ וינורתפ תא
 אופא ןאכ אטיב ררושמה ,)" .. ,תרהמנ םגו הלק / הדבוכ ףא לע ,התיה
 לוקו תימואלה תוירחאה שיאכ הלגתהו ,ץמואבו רשויב ותדמע תא
 ,ריחמ לכב רנויציזופואכ אלו ,ויתואיגשב םג תודוהל ןכומה, ןופצמה

 וליפא ,המינה אולמכ ןמרתלא טבלתה אל ןהבש תויגוס םג ויה
 יסחי תייגוס התיה וזכ , ןוירוג-ןב לש ויתודמע םע השק תקילחמ ריחמב
 תוישיא תומשאהב ןוירוג-ןב תא ןמרתלא םישאה הבש ,הינמרג-לארשי
 לזרב יללכ לש םמויקל רכנתהש ימכ ןוירוג-ןב תא גיצה אוה ,תודבכ
 ,עודיכ S3 ,"דועיי ירשקו תשרומ ירשק"כ םיללכ- אוושל וקקחנ אלש
 אל ,הינמרג רלצנק ,ראואנדא םע ויעגמ תא ץרתל ןוירוג-ןב הסינ
 ךרוצה( הלא םיעגמ ןנוכל ץלאנ םמשלש ,םייטמגרפ םיקומינ םתואב
 לש חרוכה ; םימולישה יפסכב האושה יטילפ לשו תינבנ הנידמ לש
 ,)ימוקמה קושה תולובגל ץוחמ התרצות תא קוושל תיאבצה היישעתה
 הינמרג הניא םויה לש הינמרגיי ויפלש, ירסומהו ינורקעה ןועיטב אלא
 עדומ ןוירוג-ןב היה ,רהוז-רב 'מ ,ולש ןוירוטסיהה ירבדל ,"לומתא לש
 ול היה רורב; הינמרג יפלכ לארשי םע אשנש ילנויצומאה ןעטמל בטיה
 אל ןכ לעו ,ביאכמ ךילהת לש ופוסב קר אובת םיסחיכ היצזילמרונ יכ
 איה רלטיה לש הינמרג יכ ןוירוג-ןב רבס ןכא ,וירכדל ,ךרדה ול הצא
 החז:tש ,תטרחתמו הנוש ,"תרחא הינמרגיי המק םויה יכו רבעה חלחנ
 ידכמ םיירט םדוע םעה יעצפ יכ ועדויב םלוא ,רשק רוציל לארשי תכייח
 םיסחי ןנוכל הסינ אוה ,הינמרג םע ויסחיב הרגש תנכשה םע םילשיש
 S4 ,ירונימ ן I טכו הגרדהכ הלא
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 דגנ ואציו ,תרחא תאז ואר- לאמשמו ןימימ- םיבר ,םלואו
 ,רוכזכ .ותורטפתהל ואיכהש ,םישעמבו םילימב ,ןוירוג-ןב תדמע
 רומח רבשמל הינמרג יפלכ ולש ץוחה תוינידמב זוירוג-זב תדמע המרג

 תריכמ לע העידי תינמרגה תונותיעב המסרפתנשמ , 1958 ץיקכ ץרפש
 1959 ילויב: היצילאוקה הגלפתה הז ןיינעב .הינמרגל ילארשי קשנ

 ועיבצה ם"פמו הדובעה-תודחא יגיצנש ףא ,הקס�ה תא תסנכה הרשיא
 ואציש היצילאוקה ירשמ שרד ןוירוג-ןכ( הדגנ היציזופואה םע דחי
 רתונו , 1959 ילויכ 5 םויב ומצע אוה רטפתה, וכר יסשמו ,רטפתהל ודגנ
 זהירחאלש ,השדח תסנכל תוריחבל דע רבעמ תלשממ שארכ ודיקפתב
 ,'''תירוטסיה השיגפ' אל" ותמישרכ .)ראואנדא םע ויעגמ תא שדיח אוה
 םע זא קבאנש גיהנמה תנגהל ןמרתלא אצי אל ,ליעל הטטוצ רבכש
 םישק םירבד עימשה םא יכ ,הגהנהה ןסרב זוחאל ותוכז לע היציזופואה
 : ותונגכ

.. נ השענ וליא .  גייסל רהצומו ןו�כמ ץמאמ הלשממה שאר דצמ ] 
 ,זא יכ ,ימשרה ינידמה םוחתב ינמרגה רלצנאקה םע ותשיגפ תא
 איהשמ הנוש וז השיגפ לש התועמשמ התיה ,לוכה ףא לע
 שארש ןוויכ ,םויכ תרתוימ תישענ וז הלאשש אלא ] ... נ.םויכ
 להקה-תעד ינפל וז השיגפ לש הכיט תא ושרפב, לארשי תלשממ
 קוידב השע אלא ,התועמשמ תא גייס אלש דבלכ וז אל ,םלועב
 לומתא לש וז הניאש ,םויה לש הינמרג לע וירבד .הזמ ךפהה תא
.. נ  .םיינוציקה ךרעהו תועמשמה אולמ תא וז השיגפל וויש ] .
 המ רמא הלשממה שאר יכ םשור שיש אוה הז ןיינעבש סקודרפה
 ידכ רקיעכ אלא ,ינמרגה םעל רשכה תתל ידכ אקווד ואל רמאש
 ילוא התיהש וז השיגפ יבגל, ומעלו ומצעל קודיצו רכסה תתל
 הלא קודיצ ירבד אקווד ךא .וייחב רתויב םישקה םידעצה דחא
 ,לכקתהל הכירצ הניאש המינה תא השיגפ התואכ ובליש רשא םה
 לככ התוחדל שישו םלועה תעד לע אלו המואה תעד לע אל
 sS ·ףקותה

 ויבירי לש אל אופא התייה וז השרפב רתויב תינורקעה הבוגתה
 שיאו וברוקמ ,ןמרתלא לש וז אקווד םא יכ ןוירוג-זב לש םייטילופה
 אלו םיחסונמו םידח תונורקע לש שיאכ ןאכ הלגתהש ,ונומא
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 ןמרתלא דגנתה אל רבד לש ותכ;זאל .וידגנתמ תנעטכ ,"הטנויראמ"כ
 םיעגמל אלא ,הנוגי לב תרכה ויניעב וארנש ,םיינידמו םיילכלכ םיסחיל
 לגר תטישפל תודעו םגפל םעט האר םהבש ,חורהו תוברתה ימוחתבש
 ,תרחא תוזח םיילכלכה םיסחיה תכרעמל תוושל שקיב ףא אוה .תירסומ
 םייחב החרזאתנש וזמ תילכתב הנוש היגולונימרטב תכמתנה
 העיבתה ןיינעב םירבד השולשיי ףירחה ורוטב רבכ .םייטילופה
 םשב םינמרגה ןמ העיבתה תא תונכל אלש שרד s6 .) 1952 ( "הינמרגמ
 העיבתה יאשונ תא חביש ךא ,"דושה תרזחהיי םשב םא יכ "םימולישיי
 דומעל: הדות יופכו הבוט יופכ דיקפת אלמל םתונוכנ לע הנ;כf r ירסומו
 הינומרהליפהיי ורוטב ; חקימה לע דמועה חצורה לומ הנתיא הדימע
1951 ( "תוברתהו  ררועתנש חוכיווה לע תזחשומ הינוריאב בתכ S ך,) 
 תשקבב בשחתהב סוארטש דרכיר תוריצי תעמשהמ תוענמיהה תובקעב
 יכרע / םלוסל אוה שאר .אוה לודג ן�נע טרצנוקיי: תוברתהו ךוניחה רש
 / םלועה ןמ וקול Q ו טרצנוקה לש ולוטיב ךא /.םייתשוחנ ול ןיאו תוברת
 .- ... ."! םינש יפ תיתוברת / הטס'ז םעפה תאז םה

 ףיטמה "שפנ הפייי חור שיא לש יטרואית ןורקיע ןאכ היה אל
 האניי תניחבב ןמרתלא גהנ הז ןיינעב םג ןכש, ירטילא ןש לדגמ ימורממ
 םיבותכה ,םירפסה לכ תא ותיירפסמ ךילשה אוה ."םייקמ האנו שרוד
 ןמ רבעב םגרתש םימוגרתה לכ תא זנג ,)הנייה ירישמ ץוח( תינמרג
 תומלואב תינמרג הקיסומ תעמשהל תוצרחנ דגנתהו ,תינמרגה הפשה
 קעדזהל ןמרתלא תא ררועש םידלי אפור ותוא ,סינוי ר"ד .םיטרצנוקה
 םילוחה יתב ירעשל םיעיגמה םילועה ידליב לופיטב החנזהה דגנכ
 רוטה בתכנ ותיינפ תובקעבשו, ואבש תמועלכ םיחלשנו םייתלשממה
 המ הימת אוה ובו ,בתכמ וילא רגיש S8 ,"אפורה תרזעל" ידסממ יטנאה
 . יברעה םרחה תא םג קידצהל ןמרתלא ןכומ םאהו ,תוברתלו םרחל
 לירפאב 4 םוימ ולש הבושתה בתכמב ןמרתלא שרדנ וז הלאשל

1965 : S9 

 םרח לש תינורקע הליספל םיכסהל טלחהב רשפא יכ איה יתעד
 םרחה ךייש הז גוסל .תומיוסמ תורטמ תגשהל קשנ אוהש העש
 החוכ תשלחה איה תרהצומהו תיתוהמה ותנווכ]ש[ ] .... [יברעה
 הילע תולפנתהל ךרדה תא רישכהל תנמ לע תידוהיה הנידמה לש

44 



 "רמואל ררושמ" רא "רצח ררךשמ-

 התא םג יכ ינמוד .לילכ הלסחלו הבירחהל ידכ רשוכה תעשב
 רבדמ ינאש תורזנתה התוא ןיבו הז ןיב לדבה שיש הדות
 לע רתוול ,והשממ ענמיהל ךרוצה ת 1f ז:: הרוקמ]ש[ ] ... (הילע
 םהל ףיסוהלו םייחה לע לקהל ידכ םהב שי םנמאש םירבד
 תודרחבו תויצאיצוסאבו תונורכזב םיכורכ םהש אלא ,תוחונ

 האנהה תבוטב קר עוקש וניאש םדא ,רמולכ ,תוברת ןב םדאש
 אוה קפס' יכ בתוכ התא ] ... [.ןובשחב םאיבהל בייח ,תירמוחה
 קנוי אוהשכ תוברת לעבכ בר ןמז םייקתהל לגוסמ םדא םא
 ,הילע רבדמ ינאש העיתר התואש אלא ] ... [.'האנש לש תורוקממ
 ,תדמתמ האנש ךותמ העבנ וליא הב שייבתמ יתייה אלש ףא
 הינמרגמ תורזנתהה תא ] ... [.רחא הרוקמ- ,םניח תאנש הניאש
 תעימש ] ... [יתוברת השעמ ארוק ינא התוהמב רושקה לכמו
 ןהבש תוביסנ שי ךא ,יתוברת השעמ קפס ילב איה הינופמיס
 דוע יתוברת השעמ איה תמיוסמ הינופמיס תעימשמ תוענמיהה
 תוירזכאב וחצרנ וירוהש םדא לשמל רעשנ םא יכ רובס ינא .רתוי
 ,םמש תא ראיפו םהידסחמ הנהנ םיוסמ ןמא רשא םיניילת ידי לע
 ןגנמ וא ויתונומת גיצמ ןמא ותואש העש יכ רמול היהי השק ירה
 םא תוברת רסח םדא םיחצרנה לש םנב היהי יבמופב ויתוריצי
 .םיחרפ ול שיגהלמו הז ןמאל םייפכ אוחמלמ עתריי אוה

 רתאל ותלוכי תא- תיטילנאה ותלוכי תא ןמרתלא הליג ןאכ םג
 ףא- תומוד הרואכל תוארנה תועפות ןיב םיקדה םילדבהה תא חסנלו
 תומודק תועד אלל ,"רחא"ה יניע ךרד היגוסב ןנובתהל ותלוכי תא
 ןכומ וניא אוהש והשלכ יברע ןעט וליא ,ןמרתלאד אבילא .םינפ אושמו
 תינורקע הדמע ויניעב תיארנ ותדמע התייה ,ילארשי וידרמ תונהיל
 ,האנהמ תורזנתהל םא יכ תירמוח האנהל איבמ וניאש םרח .תדבוכמו
 ,םהמ רענתהל תיאשר הניא םייח תצפח המוא םושש םיכרע שדקל ידכ
 יסחי תשרפב וקסעש ,וירוט לכ תא .והומכ ךיאמ יתוברת השעמ אוה
 תינוירוג-ןבה הרימאל יחל תריטסכ שרפל היה ןתינ הינמרג-לארשי
 ."תרחאה הינמרגיי רבדב תעדונה

 לש בחר ןווגמב ןוירוג-ךב םע םיכסה אל ןמרתלא יכ תוארל ןתינ
 קלח, לשמל, ךכ . ירוביצה םויה רדס לע ודמעש ,תוידוסי תויתא תויעב
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 היעב ,ץראה ייברע ת Z עבב םירשקנה ,םיבר םיניינעב זוירוג-זב לע
 זמ- ררושמה תא וליאו יטמגרפה טביהה זמ גיהנמה תא הקיסעהש
 רמרא תיברעה היעבל ןוירוג-ןב לש וסחי לע .ירסומהו ישונאה טביהה
 תונש לכב .תישפנ הקיז לכ ול התיה אל םיברעה לאיי : רהוז-רב 'מ
 אוה ) ... [יברע רפכב הדיחיו תחא םעפ קר המודמכ רקיב רץאב ונוטלש
 ,הנידמה יחרזאכ םיברעה תויוכז תא דבכל בושו בוש עבתו םנמא זירכה
 לשממב .םייברעה םיבושייב יאבצה לשממה םויק לע ףקותב דמע ךא
 לכ תא ליטה ןקזה .הנידמה לש ימינפה ןוחטיבל תינויח הבורע האר
 ) ... כ.לשממה לוטיב דגנ םיירטנמלרפו םיירוביצ םיקבאמב ותרקוי

 רייגל: שממ ינוימד זויער הגה ,םהמ רטפיהל היה זתינ אלש רחאמ
 ל"כטמרה םע ,גוצרה םייח, ז"מא שאר םע ותינכת לע ןד אוה! םתוא
 וצעויל הנימ ןהכ עשוהי תא .תישארה תונברה ישנא םע ,רוצ יבצ
 60 :'עצבמה לטוב ןמוציעב ךא ,תוישעמ תונכהב ףא לחוה .הז אשונב
 תיי,גוסב ןוירוג-זב לש ,תינטשפה ךא ,תיטמגרפה ותפקשה עקר לע
 ותדמע תטלוב ,לארשי לש םייברעה היבשותל סחיהו יאבצה לשממה
 קיפות תסנכה רבח תנגהל אציש ,ןמרתלא לש תיאמצעה תירסומה
 לקתנו ,םייברעה םירפכב אבצה ישופיח אשונ תא רוקחל שרדש ,יבוט
 ,זוירוג-ןב תשקבל, דחא שיאכ הבצייתהש ,הלוכ תסנכה לש התודגנתהב
 תא ומישאהש ,םירקבמו םירפוס םתוא לש םהירבד 61 • וז השירד דגנ
 ימואלה סוזנצנוקל הצירקב ,להקה תעד ינפל תוספרתהב ןמרתלא
 ןחבמב אופא םידמוע םניא ןוירוג-ןב לש ויתועד ינפב תולטבתהבו
 אצי 62 ,"םויה רדמ ינפ לע הרעמיי ורוטב .תוירוטסיהה תודבועה
 רעי דגנ אלא ,יבוט קיפות תשרפב ןוירוג-ןב תדמע דגנ קר אל ררושמה
 שי םא קודבל ילכמ ,רתלאל יבוט לש ותעיבת תדרוהל םרוהש ,םיידיה
 לעו ,םה דח ,ןמרתלא לש ותניחבמ ,ירסומ ןסוחו יאבצ ןסוח .שממ הב
 תאש ,תונטק תוירסומ תולווע לש ןתפישחב םלועמ לזלז אל ןכ
 תועפותל לשמכו םוטפמיסכ ,תלדגמ תיכוכז ךרד דימת ןחב ןתועמשמ
 . ןנ::�ב זדועב למחל שקיב ןתואש ,תונכוסמו תודיחפמ

 םיחיטבא הדש הזזב הצלוח ילוחכ םירענ תצובקשכ ,המגודל ,ךכ
 ,"דרשיי םשב השעמה תא קופקפ אלל ןמרתלא הניכ ,םרכ-לוט דיל
 היה רשפא השענ וליאו ,השענ הזכ השעמ היה אל "תיב"ב יכ ונעטב
 ,םוחתל ץוחמ ,תיברע האשקמב ,תאז תמועלו ,אלוקל וב ןודל ילוא
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 תנ;:� אל ןאכויי( הרתי הרמוחב ותוא ןודל שיש חלוסי לב השעמ והירה
 יבגל דחוימב ,)"םוחתל ץוח ןאכ .םיסוסז:;ל םוקמ ןיאו I םוחנ הד�ש וא
 רוערע ירבדל הנעמכ .םנורגב "םיפכ למע תשודקיי תוממורש יזכ
 תוארל ויה םייושעש ימ יפמ עמשיהל ילוא ויה םידיתעש ,םיינוימד
 ח"מלפה תפוקתב וכפהש הלא ןיעמ ,סדנוק השעמ הזכ השעמכ
 ןמרתלא ןעט ,)לולהמ תלוגנרת "חוליפיי( התונגל ןיאש המרונל
 אורקלו םמתיהל אלש יאדכ םיתעל יכ ,תבאוכו הסועכ תוחצנתהכ
 םתוא ס 9 תל ןיאו I וניניעמ םה םירתסנש םימומ שי יכיי: םמשב םירבדל
 תוהז תודועת םע I ,וניניב תומש יונqזג;: םה םייח יכ לע I ,ט· 9 שלו עורזכ
 הבוח תונטקב םג I ,יפוטוא תולודג ןוזח ונא םיחפטמ םא II .תופי.!זכ
 ,פוקסורקימב I ... יפוקסורקימ אוה הרקו,זהש רמאנ לt:וו I .םיקרפל עגנל
 ןמרתלא אצי ,םירחא םיבר םירקמבכ ,ןאכ 63 ."םיקדיחה םילגנ ,ירזא
 ילבמ םיקושעו םישלח יפלכ תורזכאתהו תומיטא לש תועפות דגנ ץצוח
 תודע ץמש ןאכ ןיא. ואל םא ,סוזנצנוקה תעדל ארה עלוק םא בשחתהל
 הפיאשל םא יכ , רודה גיהנמ יניעב וא רוביצה יניעב ןח תאשל הפיאשל
 םכש תוטהל אלש ,םינפ לכ לעו ,דיזמב וא גגושב ושענש ,תולווע ןקתל
 .םיקפקופמו םיעובצ םיצורית ינימב ןריתסהל םיסנמה הלאל

 וירוטב ןמרתלא אטבתה ,יאבצה לשממה תונש ,םישימחה תונשב
 ריכזמ אוהש ךות יברעה טועימה לא תונוטלשה לש םסחי לע תופוכת
 לע .קוחה יפלכ םדאה ינב ןויווש תא עבוקה ןורקיעה תא בושו בוש
 רהוט תיגוסב דירטמו ןשקע ףיטמל "ימואלה ררושמהיי ךפה וחרוכ
 1950 ץיקב .םירקבל תושדח הוחיכשה ןוחטיבה יכרוצש העשב ,קשנה
 םישנ לש םדמעמ תייעב תא הלעמה ,"ןוחטיב יכרוציי ורוט תא םסרפ
 64 .תינוחטב הקירס תובקעב םהירוגמ םוקממ םירקענה ,םייברע םידליו
195 ויתסכ 1  לש ותגירה תובקעב ,"ךכב המ לש ןיינעל" וריש תא םסרפ 
 ףור�ב טושפ חצריי( םחפ-לא םוא רפכב ל"הצ לייח ידיב יברע דלי

 האשינש הריעצהיי ורוט תא םג םסרפ ,שדוח ותואב 6S .)"הארתה
 ללגב תפדרנה וז הריעצ הכוז ולש סחיה לע תרוקיב חתומה ,"יברעל
 הרעסיי ורוט תא רומאכ םסרפ 1952 ץיקב 66 ."רדגה ירוחאמיי םיאושינ
 יכרד לע יבוט קיפרת כ"ח לש וירבד תובקעב "םויה רדס ינפ לע
 ושקיבש ימ דצמ תסנכב הרעס וררועש םירבד ,ל"הצ ילייח לש שופיחה
 לש ויתונעטב תמא שי םא וקדביש ילבמ ל"הצ לש ודובכ לע ןגהל
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 ארנמ

 תיב תריקח תובקעב ."דוס שחל" ורוט תא םסרפ 1953 ףרוחב 6 ך.יבוט
 תולאשל תונעל בוריסהו .הרע רפכב םיברע ינש תגירה ןיינעב טפשמה
 יעצמא ינשיי ורוט תא םסרפ 1953 ץיקב 68 ."ןוחטיב ימעטמיי טפושה
 םינטקה הידלי ינשו הייברע השא לע רץאהב העידי תובקעב ."ןוחטיב
 םירזחומ םהו .לילגבש םתחפשמ לא לובגל רבעמ לא ןנתסהל םיסנמה
 םגו ןשייי ורוט תא םסרפ ףא ויתובקעב 69 .תונוטלשה ידי-לע בושו בוש
 ינשו הייברעה השאה לע ,"ןוחטיב יעצמא ינשיי רוטל ךשמה ,"שדח
 הל רשפאל םיברסמ תונוטלשה וליאו, ץראב ראשיהל םיצורה, הידלי
 הטטקב ןדה ,"דובכה תלאשל" ורוט תא םסרפ 1956 ביבאב ך O .תאז

 םיזורד םירענ תצובק ןיבל ידוהי גהנ ןיב שיפרוח יזורדה רפכב הצרפש
 קפס ליטמ רישה .הנידמה ןויזיב ןוועב םירענה ורצענ היתובקעבש
 הטטקל ומדק אל םא ההותו, לארשי דובכל האנקהו "שודקה םעז"ב
 שייי ,וירבדכ .םיעסונהו גהנה דצמ םירענה יפלכ וחטוהש ןובלע ירבד
 םימרוג םה םג רגל זוב לש / ץרמ ףדועו תישרוש תירבע תוריהיו
 אטבמה ,"שלושמה םוחתיי ורוט תא םסרפ 1956 יהלשב 71 ."ןויזיבל
 ובש םויב שחרתהש םסאק רפכב חבטה יטרפ עדוויה םע קומע עוזעז
 םע "םודאה עקרהיי ורוט תא םסרפ 1957 תישארב ך 2 .שדק עצבמ לחה
 אצוי רישה ףוס. יניס תכרעמ ימחולל ברק תעב החינצה תוא תקנעה
 ידכ שדק עצבמ ימחול תרובגב שמתשהל המגמה דגנ תופירחב
 דע הארמ תויואטבתהה יוביר .םסאק רפכב חבטה תשרפ תא קיתשהל
 יללכ ןוניכבו ערו בוט לש םינוירטירק תעיבקב ןמרתלא רימחה המכ
 לש הנוילעה םתילכת .םיירוביצה םייחבכ טרפה ייחב ,הנוכנ תוגהנתה
 לכ עיקוהלו ,"רחא"הו רזה תוברל ,תלוזה םע ביטיהל התיה וירוט
 בלב םיעובטה םימחרה ישגר לא םינופ םירישה .ויתויוכזב העיגפ
 קדצכ טרפשל הברחה תאר ןידה תא תרטהל ררסיאה תא סיריכזמר ,סדאה
 טפושכ ןמרתלא הלגתמ רללה םירישב .הרבחבש םישלחה תא םג
 ללש ךותמ יתאה ןורקיעה תא דדובל הסנמה ,תעד בחרו ינופצמ
 החרטה רכש לשב וישר� לע ןגמה טילקרפכ אלו ,םילפטה םיטרפה
 .ול ירפצה

 ךודנ אל אוה ךא ,ןרירוג-ךב לע ךמרתלא קלח ובש ףסונ ינורקע אשונ
 תשבגתמה תוהזה אשונ אוה ,גיהנמהו ררושמה יסחי לע םירקחמב
 תומגמ ךוירוג-ךב חפיט ,ליעל זמרנכ ."ךותיהה רוכיי תוינידמו ץראב
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 "ימואל ררושמיי וא "רצח ררושמיי

 ומצעל לטנש דבלב וז אל .רמשב דליל ארקיש ילבמ ,"תרינענכיי-רמכ
 לודג ,)ןייר�-ןנ;:( יקסב'צידרב ףסוי הכימ לש רמש תא ריכזמה ירבע םש
 םידיקפתה יאשרנ לכמ שרד ףא אוה ,םירשעה האמב תולגה יללוש
 ףחדה חוכ תא .םייתולגה םהיתומשמ רתלאל רענתהל םייתכלממה
 תירוטסיהה העדותב האר הנידמהו ץראה ןיינבבו תויולגה ץוביקבש
 תונש םייפלא לש תידרהיה הריציה לכ לע גוליד ךות ,ך"נתב הרוקמש
 שידייל תורכנתהב הוולמ התיה תירבעל ותואנק ,ןכ לע רתי .הלוג
 .הצרא תולעל םינווכתמ םניאש הלוגה ידוהיל ףרוע תיינפהבו
 דדיצ "?ידוהי והימיי תלאשב תרעוס תקולחמ-1958 ב הררועתהשכ
 ,הז גשומל תינוליח תיחרזא-תימואל העיבקו הרדגה תגהנהב ןוירוג-ןב
 המקש הרעסהו הלשממה ןמ ל"דפמה ירש תורטפתה תובקעב קרר
 היגרסב תיתררסמה העיבקה לש ירנישה תמגממ רנ רזח הלרגה תרדהיב
 .רז

 "שדחה ידרהיהיי לש רתרמד ברציע אשרנב ןמרתלא לש רתסיפת
 שקיב אל ארה .ןריררג-ןב לש רזמ רתרי הברה הנרתמר תינויצולוב5ז התיה
 ןמל םעה לש ויתורוק לכ תא קוחמלו הלרגה לש התומד תא טיעמהל
 אל אוה .לארשי תואמצעל קבאמה תונשל דעו ינש תיב תפוקת ףוס
 םילעפמל ןיינע אוה המואה לש תינחורה התומד לש שדח בוציעש בשח
 ,ומצעמ השעייש ול יוארש ,יעבט ןיינע םא יכ ,םינווכמ םייתכלממ
 בשח אל ףא אוה .היצנירטקודניאו הנווכה לכ אללו םיבר תורוד ךשמב
 אלו וב ץפח ןיא ילככ יתולגה החפשמה םש תא ךילשהל תעה העיגהש
 בתכש יתודידי בתכמב. ירבע םש ומצעל רוחבל ןוירוג-ןב תשקבל העש
 שאר ףיסוה ,ררושמה לש םישימחה לבוי לגרל ןמרתלאל ןרירוג-ןב
 םאויי: תחאכ תיניצרו תכיוחמ הרעה "םוטפירקס טסופ"ב הלשממה
 חחח בירל הככ סחוח החאש ינפמ חאז ןיא- .א ןחנלכ ךילא יחינפ
 הרקמבש ,יזעולה ךמש תיניש אלש לע יל רצש ינפמ אלא ,ךיריש
 התא יוארו ] ... ['ןקז שיא' ךניא .ךתוהמ לש ךפיהה אוה ותועמשמ
 היהי- החפשמה םש- ךלש ינרציחה ,ילמרופה יוליגה רליפאש
 73 ."ירבע

 לש רודל ךייתשה אוה .הפפכה תא ןמרתלא םירה אל ,עודיכ
 רענתהל העשה העיגה רבכש ובשח אלש ,םירוט-םיבותכ ישנא ,םיבתוכ
 וירבח. ירבע םשב םתחפשמ םש תא ורימה אלו תיבמש ןעטמה לכמ
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 אינמ

 האל ,ן� רדנסכלא ,יקסנולש םהרבא ,ןמנייטש רזעילא- הלוכסאל
- רלסט והילא ,ןמסוז ארזע ,ןיול השנמ ,ץיבורוה בקעי ,גרבדלוג

 םש םהיניעב היהש ,תיבמש II יתולג II ה םמש לע ללכ ךרדב ורמש
 תומש, ןבומכ ,םמצעל וצמיא "םינענכ"ה וליאו ,ילסרבינואו יאפוריא
 ירכ� יאורה סותא לש ,תירבדמ תוחיחצ לש תויצטונוק ילעב םיירבע
 .וינודא תויהלו םודקה ינענכה בחרמב בלתשהל וסינש ימל האיכ ,ירבגו
 וא תויולג ,תוינענכ תויצטונוק ילעב תומשב ןווכתמב ףא ורחב םיתעל
 .)דועו ןיבי ,רבח ,בבוח ,םריח ,ןניק ,םליע ,זומת ,ןמח ,ןנרוא( תוזמורמ
 ירבע םשב םמש תא ורימה רבכ ח"מלפה רוד ינב םיריעצה םירפוסה
 םהיתומגמ מע םלש היה אל ובלש ,ןמרתלא .ללכה ןמ אצוי אלל טעמכ
 אל אוה. ןוהמיתבו ךויחב םהיתוכילהב רומאכ ןנובתה ,"םינענכ"ה לש
 םשל ותחפשמ םש תא תונשל ללכ בשח אלו ןוירוג-ןב תשקבל העש
 תולגה תשרומ תא "תרטוטחכיי אשונ וניאש שדח ידוהי לש ,"ריעצ"
 תויתוא לע ססובמה- "רס�"- ירבע םש עיצה אוה ותבל ,תאז םע(

 לע בותכל הברז:;ש ,באה ןמרתלאל אקווד םיאתה הז םש .יזעולה ומש
 םעפה וז התייה אל ,בגאו .)רתא-לע זורחל הברה ףא ,מוקמהו ןמזה
 עמששכ .םקיר ןוירוג-ןב תשקב תא ןמרתלא בישה הבש ,הדיחיה
 ,)תרנכ ,תרנכ( היינשה היילעה ימי לע הזחמ רבחמ ןמרתלאש ןוירוג-ןב

 ,המבה-ישרק לע הזחמה הלעי םרטב דוע דיה בתכ תא תוארל שקיב אוה
 תוריחיי ןורקע לעו ותריצי לע רמשו, וז השקבמ םלעתה רבחמה ךא
 קרש המוד ך 4 .הקיטילופה לש הדי עגממ ) Ii(·en(·ia fJoe ו ica) II ט?�ה
 תודבועה תא וריכה אל רשא םיטושה םהידיסחו םייטנסרטניא םיבירי
 ."רצחה ררושמיי לש ןיטינומ ןמרתלאל איצוהל ויה םילוכי ,ןרושאל

 תונעט תא לאל םישל ידכ ליעלש םינותנהו תודבועה לכב יד אל םאו
- ןוירוג-ןב לש וישנאמ- סרפ ןועמש לש ותודע האב ,םיגרטקמה
 ,בוגרא הימחנ תוחכונב ןוירוג-ןב ןיבל וניב הכרענש החיש רבדב
 העונצ הרידב יחש. ןמרתלאל הריד ןתמ רבדב ,הלשממה שאר ריכזמ
 תונש תישארב .'ד לע 'דמ תוחפ היה ותדובע רדחו ןאוס בוחרב
 ישנאלו הנידמ ידבועל םינוכיש הלשממה המיקה .סרפ רפיס .םישימחה
 ץצ ןוירוג-ןב תעדב .שרוד לכל ועצוהש תובר תוריד ורתונו ,עבקה אבצ
 ,תושרופמ ררושמל רהבוהו ,תחוןרמ הריד ןמרתלאל עיצהל ןויערה
 מלשל וילע היהי יכו ,םירחא םישנאל תנתינ הניאש תוכזב רבודמ ןיאש
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 אומיאל ררישמיי יא "רצח ררישמ"

 השקתהו .רואמ שגרנ היה ןמרתלא .הריתמ אולמ תא הרירה רוכעכ
 : וישנאו ןוירוג-ןב ינפל םירברה תא ארקו ריינ ףר איצוה תרחמל .כיגה�
 . ן� רוקממ האב איהש ערוי ינא .םכתעצה רעב רואמ םכל הרומ ינאיי
 רוד לע תרוקיב חותמלו ףיסוהל לכואש םכרמואב םכל ןימאמ ינא
 .תילילש הנקסמל יתעגה םידברה תא יתלקשש רחאל לבא. ןוירוג-זב
 רברל לבא .בל ץמוא לש תמיוסמ הרימ ךירצ תרוקיב חותמל ידכ ,םנזכא
 יל םתרזע םתאו אוהש הרירב תאז תושעל לכוא רציכ- וחבשכ
 הריד לביק אל ןמרתלא : םמצע דעב םירברמ םירבדה ך S ."? הגישהל
 שארב וחור לע הלועה לככ בותכלו ךישמהל הצרש םושמ ןוירוג-ןכזנ
 תוכיסנה יפל לוכה ,תונ�ל וא ח�של ישפוח תויהל לכויש ידכ; ףיקז
 ךכ רחאו האנה תוכוט םילבקמה הלאמ היה אל אוה .רשקהה יפלך
 תדעמ היה אל אוה .רסממה לע הסלק ירכרכ וא ןיסוליק ירבדכ םיאצך'
 האנהה תובוטכו הידסחב תוכזל ידכ תושרה לא םיברקתמה םיפנחה
 .הלLז'

 תיב םג אלא .ןוירוג-ןב ידימ ןמרתלא לביק אל וטושפכ תיב קר אל
 .רימש השמ וילא הנפה הרקמב אל .רחא םוקמב ומצעל שפיח הינסכאך
 רחאל .רמשמה לע לש אשמ יפד לעמ תשגרנ האירק .ם"פמ שיא זא
 ,'''אפמ דעב המוצע לע םימתוחה תמישרל ולוק ףריצ ררושמהLז'
 לש ילאמשה ףגאה דגנ הפיקע תואטבתהכ ושריפ רימש השזכLז'
 תא הילעמ תודנל ןמרתלא ] ... נ תריש םיכסת םאהיי: םילעופה תוגלפןנ
 קני יממ ? םימישגמו םימלוח .םינובו םימחול לש 'הערה הדעוה
 לש הלורגה חורהש המ לכ לע אל םאה ] ... נ ותארשה תא ןמרחלא
 ןמ העקנ ושפנש ימ לכ לע אל םאה .וכ תכסונ דרמהו הכפהמה
 יד.נמלו ךל המ ] ... נ ?רסחה תשקבמ .הנטקה הענכהה ןמ ,תומכסומה
 יכ .רימש ןעט םירכדה ךשמהב וr? 'םכש לע םמ� תא ואשנ רשא' הלא
 תמגודכ םירפוס החפיט אל "דבוע םע"כ םירפס תאצוהש הדבועה
 .תיתורפס הניחבמ .השעמל רז וניה ןמרתלאיי יכו .רהזיו ןמרתלא
 העשב- היתוביסמו י"אפמ לש 'םיסופתה תואסיכ'ב תובשנמה תוחורל
 ךכ לע תדמלמ ."עירפמ ןיאב םש םיבבותסמ םינוגיפא ינימ לכש
 היווהה לא אלו ,"רחמה םלועיי לא םיטוח יפלאב תרשוקמ ותריציש
 ך 6 .זכרמה תגלפמב הררתשנש .תינכפהמ יטנאה

 ןיבו .םירבד תאשל ןמרתלא םיכסה ןוירוג-ןבל םינומש תואלמב
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 תמאהיי: תויושחרתהה תריזמ ומצע קיחרהש גיהנמה לע רמא ראשה
 היה אוה ."ובירב קדוצה לש ודצל תדמוע איהש ,הזכ עבט ןימ הל שי

 בצייתת תמאהשו ,ובירב קדצ ןוירוג-ןבש ,סרפ ןועמש ןעט ,ענכושמ
 אלו ,ובירב קדוצה ןימיל בצייתהל ןירוח-ןב תויהל הצר אוה i ונימיל
 דד. תקולת מב היונש איהשכ םג ,תינורקע הרימאמ קמחתהל ומצעל ריתה
 אל- ןמרתלאו קילאיב- םילודגה םיררושמה ינש ,םמוק ירבדל
 דחוימ סחי וחתיפ םהינשו ,םעה לש תושקה ויתוסמב דגנמ דומעל ולכד
 תותעב תוימואלה תויושחרתהה תמוצב הבצינש ,גיהנמה תומד לא
 םהינש ,תאז םע .םירשעה האמב ידוהיה םעה לש תוילרוגה הערכהה
 םירקחמה ד 8 .יאמצע תעד לוקישו החוכנ הייאר לע ,םתואמצע לע ורמש
 לש ופוסב ,תדמוע ןכא תמאהש םידמלמ ,תונורחאה םינשב םיאצויה
 ,)רחא ןיינעב( ןירבוג תירונ תנעטכו ,ובירב קדוצה לש ודצל ,רבד
 הב ןיא ךא ,"תסיוגמ תורפסיי לש תובר תואמגוד שי תירבעה תורפסב
 ד 9 ."םעטמ תורפסייל שממ לש תואמגוד

 : אובמל תורעה

 .) 12.3.1931 ( א"צרת רךאב ג"כ ,)טר( טי יליג',ה ןרכ ,סיביתכ ',יריע ףטשביי
רלא תורבחמ האר  . 15-13 ימע ,ב ,ןמת

 םימגרותמ ,םיפרוצמ ,)המחלמה ךגנ םיריש לש ןטק טרקלי( חצרת אל 2
 .ב"רצת ביבא-לת ,ודחי תאצוה .יקסנולש יא '''ע איבמ רמאמב םירבסומו
 . 27-20 ימע , 1960 היבחרמ ,לשא טוקלי ןיתב סנוכ איבמה

 .) 27.7.1934 ( ך H צרת באב ר"ט ,זמ יליג ,א ןרכ ,סירוט ,"םיברר םהל ונתת לא" 3
 רישל היהש .הז ריש לע הבוגתב . 138-136 ימע.ב ,ןמרתלא תורבחמ האר

 ,"קשנה ל�" וריש: הידוראפ ויעכ שוטר בתכ .םישולשה תונשב ידמל ירלופופ
 ,)ט"משת( תריפ הארי ,"םיברר םהל רנתיי םילימב חתופה .הרגמב זרנג רתרנש
 . 91 ימע

 .אסת-טנת ימע ,ח"צרת ביבא-לת .השדחה ןחנריש .)ןררע( והילא .סרטיימ 4
 ה"פרתמ ,השרררב ע"רת דליניי : ומרתלא לע םשרנ תיפרגרילביב-ויבה המישרב
בכב ומסרפתנ ריריש .י"אב  :יורהר� לימא ירישמ סגרת .רץאבש תעה ית

ץחה תואיצמב תוביסנה תונתשה תא אופא תפקשמ הריהמה הרומתה 5 -ו
 ל $I " ומרתלא לש יטסיפיצפה וריש םסרפתנש רחאל םינש שמחכ: תיתורפס

 רשא ,יקסנולש תכירעבש חצרת אל תרבוחה תעפשהב( "םיבור םהל ונתת
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 "ימואל ררושמ" וא "רצח ררושמ"

 בתכ )םלועה תומחלמ יתש ןיבש הפוריאב Zeilgeisl-ה תארשהב הדלונ
 :תוימיטפואהו תיירו'זאמה תירושה תא ) 1939 ( "תוגולפה רמ!"ב ןמרתלא
 לע םרלש םיאשונ ךל םה םויה / ךירוחב ךל ואשנ השרחמה םולש תאיי
 הדמעה ןמ תורענתה ךותמכו םימחולה תזועתל העדצה ךותמכ ,"םיבורה
 ,"תוגילפה רמ!" .םדקומה יטילופומסוקה רישה תא תנייפאמה הרמהו תיניצה
 תוגולפ" הארקנש( "הנגה"ה לש הנרשארה תסיוגמה הדיחיה לש הנונמיה
 םיבראמ םישל ידכ ח"צרת תוערואמ ןמזב המקוה רשאו ]ש"רפ =[ "הרשה
 רישיי תרתוכה תחת הנושארל םסרפתנ ,)םמרחתב םהב עוגפלו םיפקיתל
 . 3 ימע ,) 23.7.1939 ( ט"צרת באב 'ז ,) 202 ( 13 'ליג .הלעמבב ,"הדשה תוגולפ

 לכש העשב ברקה תודשב םיבררב םיזחואה םיריעצ( ותיתשתבש ןויערה לע
 הנויה ריע לש םויסה ריש םג תתשומ )המקה תורשב השרחמב זוחאל םנוצר
 =( "הכלממ"ה לא ררושמה-רבודה הנופ ובש ,)"םינפ ימלצ רישל חפסנ"(

 תשקב /- םירע ךל ךילפונ- ו;ז 15 קריי: ךרדה תקדצב הנומא ךותמ )הנירמה
 ."תרוכו רחש ךב ולע / םידמצ ךא .ברחב אלו / תאב םוקל ץק דע

 "תמרוצ" ךרדב דימצמה ,הארמל ילסקרדרפ ןושל ףוריצ אוה ןררומיסקואה "
 ךייכשחמיי ,"תקרוש היימודיי ,"יחה תמה" ןוגכ ,םיגזמתמ םניאש םידוגינ

 ותוא הלאשש ,"יקסנולש תלוכסא"מ הרישה תא ןייפא אוה .המודכו "םינבלה
 הרוגיפ יאקירמא-ילגנאה םזינרדומב .תיסור-תיתפרצה תיטסינרדומה הרישה ןמ
 .ללכ תלבוקמ הניא וז
 לע.) 1.4.1932 ( ב"צרת 'ב רדאב ד"כ ,)זמר( וט יליג ,ו הנש ,םיכותכ ',ילגעמביי
 ,"'םכדי רצוקב בוש םכיתיארי רישה תדיח ןורתפל" ירמאמב יתבחרה ךכ
 תשרומל זכרמה ,)רסוניג סחנפ תכירעב( הדובעה תעינתי תירבעה תירםסה
 . 223-178 'מע , 1989 עבש-ראב, ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,ןוירוג-ןב

 . 102-99 'מע ,) 1993 ( רימש 'ז א
 ועבק ,בוסוירב ירלאו ררושמה םהבו ,םיסורה םיטסיליבמיס-ואינה םג ' 1

 יתבחרה ךכ לע .תינכט תומלש תולגל אוה ררושמה לש ןוילעה ידיקפתמש
 . 93-92 'מע .) 1989 ( רימש האר ,ןוגינה רזוח רוע ירפסב

 :יהקלרהיי( "רובשה הןן�ך ם�כ: /- שיש לש הטררנא הצר דוע / הצר דועיי ן)ו
 קיניצביי ;) 28 ימע . 1938 ביבא-לת .רככשמ םיריש ךותב ,ץוחב םיבכוכ
 ,"רזה רישה"( " ... המיאמ רפיס אל / ,ם�כ: ,ן�ל� ךא / םייודיו ירקענ / ויתפשמ
 " ... והומכ רקי יל היה אל /- העות היניעב תישילשה םאהייי ;) 47 ימע .םש
 .) 124 'מע ,םש ,"תישילשה םאה"(

 בתכ ןמרתלאש ןעטנ יבו, ןיירוג-ןב וילא רגישש החכותה בתכמ לע הבוגתב 1 1
 בתכ ,םינותנהו תורבועה תעידי יא ךותמ בתכש המ "אפורה תרזעל" ורוטב
 םתמינ םע דחי רשא תולאשו םירבד שי" :-19.5.19S2 ב ןוירוג-ןבל ןמרתלא
 ישפנ ייח רוטיבש םירקיעו םישרוש םג םהב םיבלתשמו םיגרתשמ תירוביצה
 םג ןובשח לש ופוטב תדמוע םהילעש הלא ,רתויב םיקומעה וידברבו םדא לש
 התוא איה אלה ,םאו בא רצי אוה אלה הלא םידברו םיעינממ רחא .הרבחה
 הלא ומכ םירציש הרבח. דליו םירוה לש םתרזעל אובל תירציו תינושאר הפיחד
 ףחדה חיכמ תדבאמ איה םהידעלב ןכש ,םררועלר םריעהל הבוח ,הב םיפרתמ
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 תרזעל" ןמרתלא לש ורוט . "רתויב םירקיה םהיניינקמו סייח לש ינושארה
 ,ג ,יעיבשה רוטה האר ,) 15.8.1952 ( ב"ישת באב ד"כ סויב ססרפתה "אפורה
 זמרוד םג הארו , 58-57 ימע ,) 1989 ( סמוק האר ,וז השרפ לע . 346-343 ימע
-20 ימע ) 1971 ( 12 . 

 .שוטר יי לש ףלאו גרבנירג צ"א לש ןרס ,יריאמה 'א לש רחמה 12
1 3  . 71-67 ; 19-16 ימע ,) 1993 ( רימש האר ,הדונמהו הלוגה זמאה לע 

 שמתשה ןבש ,"תגלפוממ תורפסיי עבטמה תא עבטש אוה שןטר ,עודיכ 14
 ימע ,ז"כשת ןסינ ,ה יבןח ,ינכויב ןמסרפתנש וירבר לשמל האר( תופוכת

 תוגלפוממ זלוכש ,תילארשיה ,תילארשי ץראה תוירוביצה תוכרעמב": 24-22
 .)"ולא ייתונווע לכ תא עבטה ןרדב אופא יתאשנ ,בטיה בטיה

1 5  ,א הנש ,םירוט: הנושארל םסרופ ."תונעמו תונעט" יקסנולש לש ורמאמ האר 
 ,ל"שא טוקלי ,יקסנולש לש וירמאמ ץבוקב סנוכ . 1933 רבוטקואב 3 ,גי יליג
 . 32-28 'מע

 . 16 'מע ,) 1993 ( רימש 16

 . 1987 ,התוא הצור רועו םירישה ץבוק רותמ 17

1 8  ,"רברמ סכודרפה" תרתוכה תחת ,".א ןתנ" תמיתחב הנושארל ספדנ רישה 
1 ( ד"שת לולאב ג'י' ,רבד  תומצעמה יגיצנ לש הדיעו תובקעב( 2 'מע ,) 9.1944.
 רב םולשל תינכת ךורעל ידכ ,ב"הרא סקוא-זוטרבמדב וסנכתנש תןלודגה
 'מע ,)ב"ישת( יעיבשה רוטהב "חילסכודרפ הרעהיי םשב ספדנו רזח .אמייק

188-187 . 

 האל לש הירבד . 48-47 'מע ,) 1990 ( זמרןד ; 75-69 'מע ,) 1980 ( רנביר 19
 35-34 'ליג ,ריעצה רמושהב ומסרפתנ המחלמ יריש תונגב גרבדלוג

 םינושארה םירישה תשולש חא ןמרתלא םש םסרפש רחאל עובש ,) 8.9.1939 (
 ןמרתלא לש ותבןשת .המחלמ ירישכ ונבוה אל זיידעש ,םירצמ תןכמ יריש לש
 .) 22.9.1939 ( ריעצה רמושה לש בקןעה זויליגב המסרפתנ גרבדלוג האלל

 ,"הבתכנ זכותב תוירוטסיהה תוביסנל םיינע תחמש לש התקיז" קרפה האר 20
 . 154-146 'מע ,)ג"משת( ילפרע רותב

2 1  ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב זמרתלא סנכב האצרהב ורמאנ הז זיינעב וירבר 
.30.6 םויב 1996 . 

 ןמרתלא המיד ,תוריתסהו םיסקודרפה תיוור ,תינורומיסקואה ותרישב לבוקמכ 22
 / ,םלהקמ ררצונו םח ינבמ ךטלממ / ,גח טיע ומכ ןוק לע ינאויי: טיעל תמה תא
 רתס לא יסונת םא / /.םלועל יקחצת לבל / ,גח יעדת לבל ,שמש יארת לבל
 ,יתשא: ךל קעצמה / ,טיעה לוקמ יסונת אל / ,י� W ר;ז םי ?1 ר.-תנ;� f םא /,תיב
 ."ותייער ןחל אנקמ רזהיי רישה ךותמ ",! יתשא

 סירבד"( םירצק סיריש לש הררס ) 1965 ( ץיק תגיגחב זמרתלא בליש ,םימיל 23
 םע שיאיי( "הליבחה הדרפתניי םשב תורוש עברא זב ריש םהבו ,)"עצמאבש
 ודירפה לבא / ,דירפי ,ונרמא תומה אל / .םיער ואב הנא :רהרהו / טיבה ברע
 הזימר בגא ,םיינע תחמש רוחמ ;לא תורושל ה�מ הינן;;אב זמר ןאכ .)"םייחה
 האל, יקסנולש, ויער ןיבל ןניב ודירפהש היגולואידיאהו םייחה תוכופהתל
 .סירחאו זעילא ,גרבדלוג
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 "ימואל ררושמיי וא "רצח ררושמ"

 יקרפ השישכ יקסנולש תכירעכ רככ ומסרפתנ םינושארה םירישה תעכרא 2 · 1
 .) 1957 ( הנויה ריע ץכוקכ םרת?ו ,) 1940 ( הריש

 ,ח הנש ,ריעצה רמושה ,)םינ<;: .ג ; עדרפצ .כ ; םד .א( "םירצמ תוכמ ירישמיי 2 '
 . 10-9 'מע ,) 1.9.1939 ( ט"צרת לולאכ ז"י , 33 'ליג

 'נ לש ותאצרהכ הרתי תופירחכ התלעוה ,תרוקיככ םשו הפ התלעש ,וז הלאש 2 ',
 ךרענש ,"ותריציו שיאה- ןמרתלא ןתנ" סנככ ',''םירצמ תוכמ יריש' לעיי ךז
1 םימיכ ,כיכא-לת תטיסרכינואכ 3 - 1 2  יכ טיכש 'ע ןעט ודגנכ . 1993 רכמצדכ 
 תצצפומה ריעהש הרעשהה תא הלעהו ,וזכ הרעשה ךירפמ הריציה לש סיזנגה
 לש התונשרפ-התכוגת םג הארו ."ץילכ"ה תפוקת לש ןודנול איה "דרכיי רישכ
 ד"נשת ןסינ , 6 'ליג ,חס ךרכ ,סינזאמ ,"םק רחשה דומעיי ,ןימולפ-למרכ 'נ
 . 8-3 'מע ,) 1994 סראמ(
 . 313-288 'מע ,) 1989 ( רימש ,"רדסל סואכ ןיכיי האר

)o. } עוכק ןתיא אוהו .כודק טבנ אוהו / .הארוק ךניא ומש קר .ךצק הכשחמ תאיי. / 
 ,ץקה וק לע סייח / /.עוכט אוה ךייח יגת לככ / ,הרוגאה ינפ לע תוכלמה ןקוידכ

 ןיכס דוח לע יתכ / ! ךידוק לכ תא י:rערק ! לכה! יולג לכה / .םיקזחו םימלש
 ךירוענ וקירכי סיניכסכ / ! ןיקזנ אל חצ�ל

'
 חא ןייצמכ הז ףוריצ ושריפש ויה."!

 םירופיסה חפוסא תא דקש 'ג ריתכה םימיל .המחלמ ברע כושייה לש וכצמ
 .וז תרתוככ ,תואמצעל קכאמה רוד לש תרופיסה כטימ תא תללוכה ,ותכירעכש
 ומצעל ןיימדמ אוהשיי םימי םתואכ רמא ןמרתלא יכ ,הרומז יפמ רפסמ ילפרע
 האר( "למור לש וילייח ודמעי ורצחכו ונולח תא חתפי דחא רקוכש םעפ ידמ
 .) 25 הרעה , 147 'מע ,]ג"משת[ ילפרע

 . 74 'מע ,) 1980 ( רנכיר 2 '/
CI  ךותמ ,"סייבשכ התא'??ומ הדככו / קשכ הרופא האבש יל ן (I " תורושה דוסי לע \ 

 . 199 'מע ,רבכמש סיריש האר .)םיינע תחמש( "םקנ תליפתיי
I \ רודכ וכלכ אשונ אוה / . ןאכ דע עיגי אוה .תודשכ ךלוה אוהיי תורושה דוסי לע 

 'מע ,דבכמש םיריש האר ,)ץוחב סיבכוכ( "תישילשה םאהיי ןותמ ,"תרפוע
123 . 

 ןותמ ,"תחפטמ הפיבמ עורז / ,תופצרמו םירע ,רואיי ןוגכ תורוש דוסי לע \ •
1 'מע ,רבכמ 1L ' סיריש האר ,"תדרפנ הרמזה-תכתיי 1  ,רכזנ סימיהויי וא ; 4
 . 138 'מע ,סש האר ,"תאזה ריעה ם!!זנ;:יי ןותמ ",תלכתכ םי�לכ:I? I ה

 םיער. ץוכיק ישנא ,דנס רדנסכלאו תנוי לש וז תרתוכשמ תוחפ אלש המוד \ \
 ,)הל ,וט תומש( "תכשונ ץרא לא םא'ב דעיי יארקמה קוספל תזמרמ ,כגנכש
 / תכשונה ץדאה / ףונ תא האור ך�וניי : תוינמרתלאה תורושל תזמרמ יהירה
 ,הנויה ריע רותכ "כגנה ץרא לע םירישיי( "תכשחמלו שיאל / ףוקה יוקח תאכ
 .) 186 'מע

 ,רכעשל "ינענכ"ה ,ןניק סומע לש הז ורפס תרתוכשמ תוחפ אלש הארנ ןאכ ףא \. 1
 תסמלפתמ יהירה ,)די ,אכ רכדמכ( "הפוסכ כ(\ 1 תא" יארקמה קוספל תזמרמ
 כ(\ 1 תא רישנ אל" : ןמרתלא תריציכש "ינענכיי יטנאה ורשקהב הז ףוריצ םע
 םראו / ןימעכ תימ!!ז אל .כ(\ 1 תא רישנ אל /.םשגכ ונריע תא רישנ ןא ,הפוסכ
 לש ןלילצל הרוענ / ןימעפ ת�מהכ תירבעה דועש ףא / ,הל��נ הפוקתה יר.ישכ
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 איבמ

Q 84 ימע .הנייה ריע( "חירה ביסביי רישה ךיתמ ."ילאכ םיל (. 
 םידחאב ןכי .)"םיחא הרשע רישיי ריזחמב יא ריש( "התקבה" רישב םג האר 35

 ראתמ יייק תלעבר תירןרפא הקיטאיפ תצלמימ םליכבש .הנייה ריע ירישמ
 לא םינפ ליל" ."ףיח ה�רמיי : "איהש תימכ" תןאיצמה תא תראתמה .םיקסירמ
 ריש"ב םג ןמרתלא r למה .םימיל .דיעי "םינפ ימלצ רישל חפסנ" ."םינפ
 .הילאירה ןמ תקתינמ הניאש הקיטאיפ לע ) r ק תגיגח ךיתמ( "םייליש תרעה
 לאיי: "םילמס לש רעי" יריחאמ המצע תא הריתסמ הניאשי .םיקמהי ןמזה ןמ
 I תמזג?/ הדימ .הזה םירישה רדס לש I יחיש דיס לע תיהתל .אריקה עגייתת
 איה ריעה I .זמר תזמיר הריש לכ אל .שקבת לא I ליכיבכ-תיניכי תרעמשמ לש
 ."שמשכ הרירב הכשחה .ררא איה ריאה I .ביחר ברחרה .ריע

 • 2 .)ןירימ ןדי ךז ןתנ תכירעב( ארגיא ."בחרמב םירישיי ךיתמ "לידגה רטפ" 36
 הריבה ריע תא ללס / לידגה רטפיי : 200-199 ימע .) 1986-1985 ( י"משת
 תא I ללס I ןריריג ןב דןד I .םיר�� תימצע לע I ןיפצה תיצנ;:י;: I גריברטפ
 תימצעב I .םילשירי הריבה ךרד לא ךרדה תא I תפקיעה .המריב ךרד לא ךרדה
 .".האישה ןמ םירענ

 . 497 ימע .) 1996 ( לטרז 37

 בישייה ןיב שגפמה אשינב שיטר תדמעל ןמרתלא תדמע ןיבש םילדבהה 38
 ןייריג-ןב תדמע ןיב םילתגמה הלאמ רתיי הברה םייניציק םישדחה םיליעל
 . 97-73 ימע .) 1996 ( תרמצ הארי .תינימהה היילעה אשןנב ןיבל תדמעל

 תשרפתמ הכשח תעב שחרתמ הליגה ינבל ץראה ינב ןיב שגפמהש הדביעה 39
 תולועפ ושחרתה היפלש .הטושפ תילארטיל הדבועכ אל לטרז תידע לצא
 תולועפל האיה .הכשחה תיסחב "לארשי רץאל תיתרתחמה תידוהיה הריגהה"ה
 ,םיטלקנה יפלכ םיטליקה סחיל הריפאטמכ רקיעב םא יכ ,תיילגל יתלב
 ןניבתהל סיאסרפ ליכי יתיעצמאב קרש הני�א ןגמ" ןיעכ םריבע איה הכשחהש
 תא תיישהל .לשמל .היה ייארה ןמ '.יתןצלפ תרריעמה הנוגרוג לש התאיבבב
 רחא יקלטיא םילביח-ברל הבישת םןאנ"ב ראיתמל "לאכימ לש ףד"ב ראיתמה
 ,רפאה .ה!לה יצה לע" : ) 99-97 ימע .א ךרכ ,יעיבשה ריטה( "הדריה ליל
 דיע יאנקי I .ןטיפק, ןטיפק. ףנ;: יכ ןכתי I .םינמורי רישב דוע רוi_!?!י / . ןטקה
 .םחל לעכ ךרבנ יילע ךא / ףטעי ליל-דיס יניריחב למע תא / / .םינטיפק הברה
 ריטה( '.יםכש ילע םמ� תא םיאשינ םה I ףיחה לא תיניפסמ דציכ י;rיאר ןה /
.15 [ ייישת טבשב ג"יב םסרפתנ 1 .  טדנמה תלשממ לש הריזנצהש רחאל .] 1946
 .)ייתבמ םידחא הקחמי ומיסרפ תא הבכיע

 םשב . 101 הדיחי ימחילמ ,ןירש קירא תא תינכל ןייריג-ןב גהנ ,לשמל .ךכ 40
 . 1435 • 1412 ימע ,ג .) 1977 ( רהיז-רב הארי .ייהיירצ ןב באיייי

4 1  שיטר רזח יז הנעט לע . 1950 ראיני .ףלא ."ץראל דגנמיי .שוטר ןתניי 
 : בתכ יבש .)ליעל 3 הרעה האר( "קשנה לאיי ןרישב ןיגכ ,תיניש תייןנמדזהב
 '.יד�?.ז f I ינלריג תא ץרחנ I ינדי ימביי

 ירישב רבכ ייצמ ."ץיק תבירמייב שביגמה יייטיב תא אצמש .הז ןייערל םידקת 42
 רבמצד[ ה"שת תבט .ב תרבחמ .ג ,תןרפסל תירבחמ( "המלעה" ןמרתלא לש

 אל דיע / הירבעה תבה המלעיי: "ץיק תבירמ" ינפל םסרפתנש .) 23 ימע .] 1944
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 "ימואל ררושמיי וא "רצח ררושמיי

 ןבלו בהז I ן.ת�� Q ב ודע םדיגונ ךתוא I היצו םד.קו ןופצ I עב.ק דע ךמלצ םלש�
 עבקנ אל דוע ן.רדגכi אל דוע ךלוק ךותו:I r ךילע בר R � םידמוע םדוע I רדק.ו
 ·"ךיניע ךתח

 ללוכ .הנויה דיע ורפס לע ןמדתלא ןתנל סדפה תקנעה לע הנושארה העידיה 43
 תבטב א"י .בחרמלב המסרפתנ. ןדס בד ארק םתואש םיטפושה תדעו יקומינ

 אל סרפה ןתמ תא התווילש תדהואה תרוקיבה . 2 • 1 ימע .) 3.1.1958 ( ח"ישת
 .א"נ הנש .ריעצה לעופה ."הנויה ריע יאובמב" .ןדס יד הארו .אובל הששוב
.7.1 [ ח"ישת תבטב ו"ט( 15 יליג  ןדס לצא ספדנו רזח . 20-18 ימע .)] 1958
1971 ( ןטדגניו לצא ןכו • 130-124 ימע .)ג"כשת(  . 82-76 ימע .) 

182 ימע .)ו"כשת( לייוךצרוק 44  ןסינב ד"י .רץאהב הנושארל ומסרפתנ וירבד . 
.4.4 ( .ח"ישת  וירבד. 8 ימע .) 10.4.1958 ( ח"ישת ןסינב יכ .סש; 7 ימע .) 1958
 לע תופוכת לבק הבו .ג"צא םע הרע םיבתכמ תפילחב זא דמעש .לייךוצרוק לש
 ןדס בדו .יתטיש ןפואב וילע תולפנתמ "רמשמה לעו רבד לש תויפונכה לכשיי
 דממ םירדענ םניא. ןכ תושעל ונממ שקיב אוהש יפ לע ףא • ותנגהל ץלחנ וניא
 הרפסב הארו( ןדס לש וזל תינויציחפוא הדמע ביצהל ןוצרו תישיא תונמקנ לש
 ןג-תמר .תודגיא יפוליח- גי'צא .ןונגע .לייוורצוק .ירוג-יבד ןאיליל לש

 ןיביי ןורימ יד םג האר .הבויה ריעב "תעהיי תועמשמ לע .) 138-93 ימע . 1987
 אשמ ."ןמרתלא T תנ תרישב ןמזה תועמשמ לע : םימיה תירחאל תונטקה םוי
1 יליג .ח הנש )בחרמל( 5  .ל"נה ;) 18.4.1958 ( 16 יליג .סש ;) 10.4.1958 ( 
1 יליג.ח הנש .)בחרמל( אשמ ."ןמרתלא ןתנ לש הנידמה תרישיי 7  ) 23.4.1958 (. 
 ירישב "תעהיי לש הדמעמו התועמשמ לע דמעש ןושארה אופא היה לייווצרוק
 .הנויה ריע

 ןתנויו ןנרוא יזוע לש םתרוקיב( ףלאב תינמרתלא יטנאה תרוקיבה אשונב 45
 . 176-174 ימע .) 1993 ( רימש האר .)ולש יכדרמ לש ותרוקיב( םלוסבו )שוטר

 ימע .) 1989 ( רואל האר ."השרפ"ה תפוקתב ןמרתלא לש סיברה וירקבמ לע 46
 . 38-34 תורעה • 126 ימע .סש ןכו 100-99

 .ןורימ ןד ראית .ןוירוג-ןב לש וגוחל םישימחה תונשב בריקש .ןמרתלא תא 47
1 ימע .]ו"משתנ 2 .ארגא( "תיב ילב ינבל םינובו םירצוימיי ותסמב 1 7  תרותב ) 
 רשב לבוסמ דצח ררושמ"ו "היטוחב ךשמ לודגה רוטאלופינמהש .הטנויראמיי
 הארו; "וירוט לש יםיילגריה ןיב םיכבתסמ םיטפשמהו םילימהש .המישנ דבכו

 . 66 ימע .) 1987 ( ןורימ

 .-55 54 ימע .) 1989 ( םמוק 48

 . 96 ימע .) 1989 ( רואל יד 49

 . 207 ימע .ד .ןמתרלא תורבחמ 50

5 1  דהוז-דב האד וז השדפב ןיבר קחצי לש הצימאהו תיאמצעה ותדימע לע 
 . 1435-1434 ימע.ג .) 1977 (

 רקחל ץכ ןיכמבש "ןמרתלא דסומ"ב רפוסה לש ונויכראב רומש בתכמה 52
 .ביבא-לת תטיסרבינוא .תירבעה תורפסה

 ימע .יאנדימל ררושמה ןכי םג האר( 18.3.1960 .רבד ',יתירוטסיה השיגפ אל" 53
43-39 (. 
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 אובמ

1351 'מע ,ג ,) 1977 ( ,רהוז-רב 'מ 54  . 

 .ליעל 53 הרעה האר 55
5 6  . 386 'מע ,ג ,ייעבשה רוטה ;) 16.3.1951 ( רבר 

1 הרעה האר 57 1  .ליעל 
 . 395-392 'מע ,ג ,יעיבשה רוטה ;) 12.12.1952 ( רבר 58

 . ץכ ןוכמבש "ןמרתלא רסומ"ב רומש סינוי ר"רל ןמרתלא לש ובתכמ 59
1 'מע ,ג ,) 1977 ( רהוז-רב 60 4 1 1  ל"נה האר ,ןוירוג-ןב לש "רפסנרט"ה תינכת לע; 

 . 410-408 'מע ,א ,) 1975 (

6 1 6 59 'מע ,) 1989 ( םמוק הבחרהב הארו  1 -. 

 . 276-274 'מע ,ב ,יעיבשה ררטה ;) 4.7.1952 ( ב"ישת זרמתב א"י ,רבר 62

 לש ורמאמ ךכ לע הארר . 205-203 'מע ,א ,יעיבשה ריטה , "טועפ הרקמיי 63
 , 24 הנש ,רערנר סירלי תירפס ",חיטבאה תלרליה תא רצע אל ארהיי בגר םחנמ
 רציכ ורפיסר ררזח רררשמה לש רעונמ רירבח ,בגאר . 51-45 'מע ,) 93 ( א 'ברח
 רירבחל ףרטצהל םא ססיה אוה הילצרה היסנמיגב דימלת רתריהב רוע
 ךייתשהל רנרצרל תירסרמה ותדמע ןיב הרשפכ ."םעה תיבייל "יחלפתה"ש
 .םלוכ םע "חלפתהל"ו רתרא עררקל ,סיטרכ רמצעל תרנקל גהנ איה ,וירבחל
 ,השעמל הכלה ןיב תודפ ןמרתלא םש אל "טרעפיי ירסומ אשונב םג ,עמשמ
 ןמ עבת התואש תירסרמ הרמוח לש הדימ התראב םייטרפה וייח תא ךךמו
 .וירמאמבר ריררטב תלוזה

 . 270-269 'מע ,ב ,יעיבשה ררטה ;) 14.7.1950 ( י"שת זרמתב ט"כ ,רבר 64

.7.9 ( א"ישת לולאב 'ו ,רבר 65 1951  . 273-271 מע ,ב ,יעיבשה ריטה ;) 

.28.9 ( א"ישת לולאב ז"כ ,רבר 66 1951  . 260-259 'מע ,ב ,יעיבשה ריטה ;) 

 .ליעל 62 הרעה האר 67
 . 280-277 'מע ,ב ,יעיבשה ריטה ;) 9.1.1953 ( ג"ישת תבטב ב"כ ,רבר 68

 . 284-281 'מע ,ב ,יעיבשה ריטה ;) 31.7.1953 ( ג"ישת באב ט"י ,רבר 69

 . 288-285 'מע ,ב ,יעיבשה ריטה ;) 7.8.1953 ( ג"ישת באב ר"כ ,רבר 70

7 1  . 376-375 'מע ,ב ,יעיבשה ררטה ;) 4.5.1956 ( ז"טשת רייאב ג"כ ,רבר 

 . 358-355 'מע ,ב ,ייעבשה רוטה ;) 7.12.1956 ( ז"ישת תבטב 'ג ,רבר 72

 . 46 'מע ,יאנירמל רררשמה ןיב :האר 73

 . ץכ J וכמבש " j מרתלא ךסרמ"ב רומש הז J יינעב ןמרתלאל ןוירוג- j ב לש ובתכמ 74
 . 105-103 'מע , 1979 ביבא-לת ,סישנאה סע ךל ,סרפ 'ש 75

 זומתב ט"כ ,אשמ ,"רהזי 'סו ביבט יכדרמ, ןמרתלא J תנל יולג בתכמיי ,רימש 'מ 76
 ימע, 1989 ביבא-לת ,רגנהו רעבה ,רימש לש ורפסב סנוכ .) 2.8.1951 ( א"ישת

5 1 -48 . 

 . 104 ימע ,ליעל 75 הרעה האר ,סרפ יש 77

 .-79 78 ימע ,) 1989 ( םמוק 'א 78

 .) 25.5.1993 ( ג"נשת ןויסב 'ה ,בירעמ ",תסיוגמ תורפס לש החבשביי ,ןירבוג ינ 79

 רפוסה תא םלוהה ,"ומצע םעטמ סיוגמיי יוטיבה תא תרקרחה העבט הז רמאמב
 ."םעטמיי םיביתכתל הנענ וניאש ירבעה
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 ןושאר קרפ

 "תיטסיציטתסאיי הרישב הקיטילופו הקיטאופ

 "רקוב תונפל ןאכ רבע רעסה"ו "היתויחא לכ סע חורהיי סירישב ןויע

 .ת��וך ת�ג�ו; .תופ�סז:; י�ל�א
f םיז:;ו;-?� לוק י�ן ת�קך{!ו;וז:; י�-?ר. 
 ,ת�ל?!�ז:; ת�ך!ן .תו'ע�מ 1f ז:; תן�כrן
 .םו�ו;;כ ף�נ)!�ן ה ?I יז:;�כ;: ה�;עו:;

 >ץוחב סיבכוכ ,"םןאנהיי(

 ? ןועגישב ןויגיה שיה .א

 םירישה ןמ- l "םואנהיי תמגודכ תיזזת זוחא יטסינרדומ רישב
 הניא הפוסהש .ארוקל רורב- ץוחב סיבכוכ ץבוקה שארב םיבצומה
 לש סומסוקורקימ אלא וניא םלואהשו .םלואב שחרתמל לשמ אלא
 םיקרבה תרעסו לובמה .םיננעה תרשח רוכזאב. ויפגא לכ לע םלועה
 לש היצזיטמוטואיד ןמרתלא עציב םימואנה םלוא ךותבש םימערהך
 ךרואיתל ידמל הקוחש הרופאטמ יהירה ףרוחה תרעס. ילאנבהו רוגשה
 רביב לומיי ץקה וק לע תבצינ תושונאהש העש .שגורו רעוס םלוע לש
 ךופיה ךות( ןמרתלא ךפה ןאכ וליאו ; "םודמדו הנומא .תומטשמ
 "םירזבאייל עבטה ינתיא תא )ויוקיחו רוקמה ,ןמוסמהו ןמיסה ידיקפת
 ידי ישעמ ; תונמאהו עבטה ידיקפת ךופיה ךות( קנע ימסוק סקרקב
 אופא "תתברותמיי הרעסה "םואנה"ב .)םדאה ידי ישעמו ארובה
 ךא .חותפה עבטב וא ריעה תוצוחב אלו .םילתכ העברא ןיב תשחרתמך
 תא תךשלותה רעס תרחרר ןתואמ תוחפ תירזכא וא תילרוג הניא איה
 דיב תוומו םייחיי ירהש ,םהישרושמ םיצע תושלותהו םיתבה תוגג
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 זןשאר קרפ

 תושמשמ )םדאה חור( תטשפומ חורו )ריווא בשמ( תישממ חור ."ןושלה
 ןיבש תולובגה לוטיב ךות ,היגוסל ןמרתלא תריציב היבוברעב תופוכת
 .יתוברת םילקאל יפארגואיג םילקא

- "ריוואה גזמ ייוכיסיי- "םילילק"ה וירישמ דחאב םג ךכ
 לש ותביתכש תעב 2 ,םלועה תמחלמ וץרפ ינפל םייתנשכ רץאהב םסרפתנש
 / .בורק ה�ז:; וס 9 כ: .םלועב רבכ ן 1 שחיי : המלשנו הכלה הרוכבה ץבוק
 ,בוכרכה רתסב ,תומוה םינוי תומדב / .דובא בוחר גאשי ,הפוסב ,םשגב
 / .םיז 1 א וצורי ,קרב רואל ,ר� f � / / .תוברעתהה-יאל הדע 1 כ: בשת /
 / ,םיזוח ומכ םילע עסשת חורו / .םימ תפטוש המק W דדונתת ךרדב
 לע / תואב תוא: אנ רכז .ונלצא ומכ שממ / / .םינולחו תותלדב עיקבת
 I ,תואצמאה רוד ,ונרוד ארקנ או W ל / הבנ'ג ינוי תומוה ןדוע בוכרכה
 הקיטילופה ,עמשמ ."עבטל םיבורק ךכ לכ ... ךכ לכ דוע ונייח
 ,םירדח ירדחב תוכרענה תוילאירטסינימה היתורעס לע ,תינרדומה
 תובוקע תומחלמ לש תיחצנ תויקוח התוא לא תושונאה תא הריזחמ
 יביטימירפו םימת םדאה היה תע- ורבע תורודמ בטיה תרכומה ,םדמ
 תומוח ןיב ,ךרכב אלו ,לבת יבחרמב ,עבטה קיחבש רפכב בשיו ידמל
 ךורעל ליכשהש, ןדועמהו ינרדומה םדאה ,ןמרתלאד אבילא .ןבאה
 וז אל .עמשמ יתרת עבטל בורק ,םייטסיווטאה וירצי לכל היצמילבוס
- םא יכ ,תיבויחה ,תיטנמורה תועמשמב עבטל בורק אוהש דבלב
 .םיירוטזיליוויצה םיגשיהל תרכנתמה ,תילילשה תועמשמב- רקיעבו
 יכ החנהה הלוע, הנרדומה יררושמ לש םהירישמ םיבר םירישבו. ןאכ
 תודעווהו םינילקרטה שיא ,םכחותמהו תברותמה ,ינרדומה םדאה אקווד
 לשו רפכה ישנא לש ירציהו יעבטה גזמה לא בורק ,תוילאירטסינימה
 .םייאמקה וירצי תא ןסרל חילצה אוה ןיע תיארמל קר יכו ,רעיה יארפ
 .םלוע ירדס םינשמו ,הרעסב םעפל םעפמ םיצרופ הלא

 גזמ ייוכיסיי לילקה וליבקמו "םואנהיי ינונקה רישה ןוגכ םירישב
 אופא םירורב תיביטרוגיפה ןושלה לש ןמוסמהו ןמיסה יסחי ,"ריוואה
 "םירזבאיי אלא םניא היננעו הפוסה ,רומאכ: ארוק לכל םיקהבומו
 לש תשעורהו תשגורה ותריווא תא שיחמהל הדיקפתמש הקירופטמב
 ןתינ םאה .המחלמ ברע לש תרעוס הפוקת לש היתוכופהת תאו םלועה
 םניאש ןמרתלא לש "םייטסיציטתסא"ה ויריש יבגל הווש הרזג רוזגל
 ןיבל םזכרמבש םייטרקנוקה םירואיתה ןיב הלבקא לש רשי וק םיחתומ
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 םיארנ םהב הפוסה ירואיתש םיריש; םהל הצוחמש תוטשפומ תואידיא
 תביוחמו תידיימה םתרירג אלל ,"אמלעביי עבט רואיתכ םיעמשנר
 םינשרפ םתוא? םהשלכ םייטסירוגלא וא םייאידיא םירסמ לש תואיצמה
 םירישה חורל תאטוח תיטסירוגלאה תונשרפה יכ םירובסה
 עבק םימיל ירהש ,הובג ןליאב תולתיהל םילוכי םייטסיציטתסאה
 יתלב תופקתהל אשומ ותריש התייה הבש הפוקתב םנמא( ןמרתלא
 תגיגח( "םיילוש תרעה רישיי ורישב )הקיטגולופאל הקקזנו תוקסרפ
 תמזגומ ותרישב טרפ לכב תויומס תונווכ שפחל הייטנה יכ ,) 1965 , ץיק
L. תועדה לכ: 

 ;חי W ד;ס ל� תוהי;Jל ,אך,;קז:; ,�ג�י;Jו:ז ל�
 ... ',': י". T ' ','- ••- .:.. ' .. תמזגמ הדמ .הזה םירישה רדס לש
 לוכ�נ;:ק:-תונן�ך ת�ע ?i?1fi לpז
 ] ... נ .ז.קר, תז.קור הך�ש לו; אל .ש��ר;ז ל�
 םיו:זJבדpז ר�ר� יק: ף� ,רי� אי (j רי�ז:;
 . ץ: :K א�ה ן i?r ז:; , ן ?i ן א�ה שי�ז:; ,שי� אי (j רי�ז:;

 תא לרטנל- ןווכתמבו עד�מב- ןמרתלא אופא הסינ ץיק תגיגחכ
 ,תנצקומ היצקיפיטסימד, ךותמ ,םהל קינעהלו םהיעמשמ לכמ םירואיתה
 ושכעיי :רואיתב ןוגכ ,תיטויפ הליה לכ תרסח ,"השבייי תיעדמ הקמנה
 לש / עבט ןויזח אוה החירז תעשב ברה ולדג ] ... נ חיגמ תודנ;ז לד� סר,:
 ,רישה חתפבש הרימאל דוגינב ,םלוא ."ריואל דעבמ רואה תורבתשה
 אוה רבד לש ופוסב ,תילכתב םיילארטיל ויריש יכ ןמרתלא ריהצמ הבש
 ותריציב ןיא ,יתכרעהל .היבו הינימ וזה העיבקה תא םג ,וכרדכ ,רתיס

 לוטנו ילארטיל אוהש דחא עבט רואית �לו- היתופוקתלו היגוסל-
 יתוגה ןעטמ תולעב תוילמס וא תויטסירוגלא תויועמתשה לכ ןיטולחל
 ישרפממ חורה לכ תא איצוהל ליעל רכזנה ינוציקה ןויסינל טרפ( דבכנ
 םיריש וליפא .)תוכרפו תוצרפ ףוצר אוה ףאש ,תרוקיבהו תונשרפה
 םייטרקנוקו םימימת םירואיתכ הרואכל םיארנה םייטסיציטתסא-ומכ
 הלאכ םירישו- הפורצה תונמאה לש ןשה לדגמ ימורממ םיבתכנה
 האירקב םילגתמ- ןמרתלא לש הרוכבה ץבוק לש וניינמ בור םה
 תויעב םא םג ,העשה תויעבב "םיעוגנ"ה םייאידיא םירישכ הקימעמ
 קלחכ הבחר הביטקפסרפב תונחבנו םיפיעצ העבשב תופעוצמ הלא
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 יפל וז החנה םיגדהל הטננ .םייפוטוירוטטיה וא םיילאבולג םיכילהתמ
 םע חורהיי- ןושארה ץבוקה לש "םייטטיציטתטא"ה וירישמ םיינש
 שארב םה הלאכ םיריש ."רקוב תונפל ןאכ רבע רעטה"ו "היתויחא לכ
 םירישכ דבעידב םילגתמ םה ךא ,הארשה יבר עבט ירואית הנושארבו
 תיפוטוירוטטיה הייארב םנמז יעוריא תא םינחובה םייטטילאוטקא
 .הבחר

 םיריש לש הצובקל ךייש "היתויחא לכ םע חורהיי ןמרתלא לש וריש
 הנענ םהבש ,) 1938 ( ץוחב סיבכוכ יריש ןיבמ םיינתחדקו םיפצוש
 אהתש ,םייטטירוטופה םיטטפינמה ןמ הלעש יוויצל ררושמה לוכיבכ
 ,)ילוק בר( ינופילופ אוהש ,בחר יתרומזת ןונגנמ תלעב הרישה
 .תחא הנועבו תעב ,)העונת בר( יפרומילופו )ינוג בר( ימורכילופ
 וקלחב ובצוהש ,העיריה יבחר םירישהמ םיבר םיכייש וז הצובקל
 ייחל רמזו ןשונה םירישה קדנופב ברעיי : ץבוקה לש ןושארה
 ויתטיי ,"םואנהיי ."הקלדהיי ,"םיליפה לאיי ,"ימואתפ םוייי ,"תיקדנופה
 םהלש ילוברפיהה שעגב םימיגדמ הלא תיזזת יריש .דועו "קיתע
 הריש"ה תונורקע תא ,ויתודג לע הלועה ילולימה ףצק ףצשבו
 םימרזל םיינייפואה ,)תיתפרצב שער- bruit ןושלמ( "תיטטיטיורבה
 "םייטסיטיורב"ה ויריש .תיטסינרדומה תונמאה לש םייטרבורטסקאה
 תוארמב- םהלש הידמיטלומה תנוכתב קר אל םינייטצמ ןמרתלא לש
 יכ- תררחסמו הריהמ הקימנידבו םיפופצ םילולצמב ,םיירלוקטקפס
 ,תוילרטאיתו תוזרפנ תויטסילטנמיטנס תווחמבו םיזע םיעבמב םג םא
 תואיצמ יעטק לוברעבו תיפצתה תדוקנ לש םייטמרדו םיפוכת םייונישב
 עטוקמ ףצר ןושאר טבממ םירצוי הלא( "ינויגה"ו "יעבטיי רדס אלל
 רהבתהלו דכלתהל ויסיסר םייושע תינשנו תרזוח האירקב קרו ,ררופמו
 .)המ תדימב

 לש היתונורקעמ המכ םכרדב םישמממ וללה םירישה ,ליבקמב
 לש םשרדמ תיבמ ,תיביסרגאהו "העורפ"ה ןושלה תסיפת
 תלוכסאל תינייפואה ,תככורמהו הנותמה התסרגב יכ םא ,םיטסירוטופה
 "םייעבט"ה םיללכה תא רובשל ררושמה לע המוש ,היפל 3 .יקסנולש
 . לבוקמו "יסאלקיי שומיש לכל היצזיטמוטואיד ךורעלו ןושלה לש
 ,תוילולימ תואצמה תועצמאב ןכ םישוע ןמרתלא לש ויריש ןיא ,םנמא
 ארוקה אצמי תתא אל ,םלואו .םימזיגולואינ ינימו portmanteau תולימ
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 םילימל ןפרטצהבש ,הארמל תולולצו תוטושפ םילימ הלא םירישכ
 וניאש ,יתדיחו רזומ ףוריצ תורצוי ןה ,ןה ףא תולולצו תוטושפ ,תורחא
 יסיסר .רוביחה לש תיתורירשה ךרדה םוש לע תאזו ,לקנב חנעפתןכ
 ,הלאב הלא םילברעתמ תינושל םינפ תואיצמ יסיסרו תינוציח תואיצזכ
 תונוכת .ןיעל םיארנ ןויגיהו םאות אלל ,םה ףא םילברעתמ רבידה יקלח
 ןיב ,ןמוסמל ןמיס ןיב ץיח תתל ארוקה לע תושקמ תורחאו הלא
 ףא ןה .תיתורפס םינפה תואיצמה ןיבל רישב תפקתשמה תואיצמה
 תא דכלתש תינשרפ הרימא דימעהל: םירעפה תא אלמל וילע תושקןכ
 .אצמנב וזכ שי םא ,יהשלכ תומלש ידכל רישה לש םיררופמה ויקלח

 אופא יושע "היתויחא לכ םע חורהיי ןוגכ תיזזת יריש םע שגפמב
 תיטסיציטתסא הריש וינפל םא ומצע תא לואשל ןשרפה-ארוקה
 המישרמה הרימאל אמש וא ,דבלב עבמב תזכורמה ,תילטפירטנצן
 תועמשמ םג שי ,תילולימ תוניילול השעמכ תעמשנה ,הכובסהן
 ררבתמ .לפרעה ךותמ התושמל ןתינש ,תנחבומו הרורב תילאיצנרפר
 ,יטמימ- I5 ל יטמימה ןיבש "רפתה וקיי לע בורל דמוע ינמרתלאה רישהש
 דדועמ אוהש ךות ,יביטטונוקל יביטטונדה ןיב ,לפרועמל ריהבה וינ
 ןרמשה ארוקה לא הנופ אוה ,דחא דצמ .האירק יגוס ינש ליבקמב
 תוארמה יסיסרמ תונכל הסנמהו םיקצומה תונוחטיבה תא שפחמה
 הנופ ףא אוה, ינש דצמ; תינגרוא ומכו תקמונמ ,תואיצמ תיומד הנומת
 שפחל שח וניאו םישודיחל חותפה ,ינכפהמה גזמה לעב ארוקה לא
 םע םילשהל ןכומה הז לא- לעשו דעצ לכ לע תויטסילאיר תוקמנה
 4 .ןירותסמהו האלפהה ,תומימעה םע ,דרו קסידהו סיספילאה

 ינמרתלאה רישה לבקי וזל וז תואירקה יתש ףרטצהב קרש ,ינמוד
 דוסיה ונממ הלוע תחא אל ,ילסקודרפ ןפואב, ןכש, ותועמשמ אולמ תא
 היצנבנוק לש חירש ,"םינשונ םינשייי תודוסי תועצמאב אקווד ינכפהמה
 תורזומו תוינכפהמ תורימא ,ךפהלו .לוכיבכ םהמ הלוע תיתורפס
 .תוילאנבו תורוגש תותנ;זאל הזארפיר 9 כ היינש האירקב תוררכתמ
 תא דכלל תורשפאה- תויורשפאה יתשב ריכהל ןשרפה לע המוש
 רשקתמ יתלבהו ררופמה ויפוא לע עיבצהל תורשפאהו טסקטה יקלח

 ,ונממ תעבות הנושארה תורשפאה .ןהמ תחאב קפתסהל אלו-
 תיטנרהוק הנומת תונבלו רסחה תא םילשהל ץמואמ ןויסינ ,ןבומכ
 ,היצרגטניאה ןויסינב זירפי םא ךא ,םירוזפה םיסיסרה ךותמ יהשלכ
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 ידכ. ודספהב ורכש אצ� .םות דע תוכרפהן תודיחה לכ תא ץרתל הסניו
 יאל תואדו ןיבש קד לבח לע ןאכ ךלהל וילע טסקטה חורל אוטחל אלש
 הרכהה ןיבל רישה תדיח לעמ טולה תא ריסהל ןוצרה ןיב .תוא"זו
 .הניעב המולעתה רתווית לוכה תולככש .המומעה

 ןיבש ףצרה עצמאב רתוי וא תוחפ. ןכ םא .יוצמ ינמרתלאה רישה
 הרימא וב ןיא םיתעל : לפרועמהו םומעה בטוקל ריהבה בטוקה
 םירבדה תא לפרעמ אוה זיא םג בורל ךא ."ףןסה דעיי תנבומו תנחבומ
 ,תילכתב םירורבו םידח םיארנ ויראת� לכשכ םג .רומג "סנסנוניי ידכ
 הניא וב הלולכה הרימאהו .םינפ ברו ילסקודרפ ללכ ךרדב והירה
 אוה ךפהה םג ,םלואו .הטושפו תיטנרהוק הרימאל לקנב תמגרתימ
 תוכיאה איה רקיעה םהבש ,םייפרומ-או םיליזנ םירישב וליפא: ןוכנה
 םיפרטצמה .הלילעו הנומת יסיסר םייוצמ ,תילקיזומהו תירפסומטאה
 הביס"ו "רחואמו םדקומיי ינמיס וב רתאל ןתינש, והשלכ יראיניל ףצרל
 ."םילימה לש היגאמ"ב לוכיבכ וחוכ לכש ריש םגש .אצוי ךכ ."בבוסמו

 הלילע לש והשלכ ףצר ."טושפ"ה ילאר טילה רואיתה דצב .וכותב ליכמ
 תונויער לש בחר ןווגמ ןכותב תוקיזחמה .תואיצמ תיומד תינבת לש וא
 . ילאוטקאו ינמז-לע. יפיצפסו ילסרבינוא ןווג ילעב .םייטילופו םייטאופ

 "טושפיי עבט רואיתכ רישה .ב

 לכו חורהיי רישה תא ראתנ .ונילעהש תוחנהה תא םיגדהל ידכ
 ויתס ברע לש ורואיתכ- "טושפיי עבט ןויזחכ הליחת ,"היתויחא
 ןא ריע לש הרופיסכ. ךשמהבו- ויתולוקו ויתוארמ ללש לע ינוריע
 הילע םימייאמה .םייטסיווטא תוחוכ לש םתשילפ ברע ,תוברת לש
 .תיפיטיכרא ריע ונינפל ,"טושפ"ו ילארטיל עבט רואיתכ .התולכל
 הירשג .הינג ,היביתנ ,היתורצח ,הירעש לע- רתא לכבו ןמז לכבש
 לילצ תריתע הנומתה .םייפיצפסו םיהזמ רכיה יוות לכ אלל- היקוושו
 םיעבצ ףוריצ- בוהז-םודא-רופא-רוחש יעבצב העובצ .העונתו
 םועמע( הדולחה יעבצ וב םילברעתמ. ןמרתלא תרישל ינייפואו ביהרמ
 ילע לשו םיסנפה לש םהיעבצ .םימודמד תעשב ריעה ירעש לש )ןגמה
 יביטקובאה שומישה( םיכרדה ידצבש םיבוהז-םימודאה תכלשה
 לש הארמ םג תעדה לע תולעהל יושע "תושחול"ו "םועמעיי םילימב
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 לעש םיברועה עבצ ,)רוחש ץמר ךותב תוממועו תושחול םילחג
 היושע "םילימה לש היגאמ"ה קר .ביתנה לש תרפועה יעבצו םינרתה
 ופט�ל ,ברע תעל ריע לש ילאנבו טושפ הכ הארמב תואלפנ ללוחל
 ,"רזומו רזיי הארמל וכפהלו .תומומעו תולתפנ הכ תוזארפירפב
 s .תודיחו תוריתס אלמו ילסקודרפ

 : הנושארה הרושה ןמל טסקטב תועובט "הרזה"הו תוילסקודרפה
 הנמזה ןושלב תרמאנ- "יריע תא הארו אוביי- ןעמנה לא היינפה
 ,תויבויח תויצטונוק ילעב םימילשמ םיפוריצ תדדועמה .תוראפתהו
 ,עיתפמ ךשמהה ."התראפת אולמביי "הרדהביי ."היפוי לכביי : ןוגכ
 העשב ,רמולכ ,"זr��� םועמעביי: ןורומיסקוא ןיעכ רצויו תויפיצ-רבוש
 ןנובתנ .םיכלוהו םימעמעתמ היתומוח לעש םייתכתמה הנגהה ירזבאש
 ןייפואמה יתלבהו רזה ןעמנה תא רבודה ןימזמ הבש ,החיתפב הליחת

 רו�סל וילא תוולתהל- ריעל ןמדזמה חרוא רבוע הארנה לככ-
 : תוריהמה היתורומתמו םיביהרמה היתוארממ םשרתהל ידכ ,היתוצוחב

 .זr��� םףעי,ז?ביi= ירי?ב ת� ה�ך� א·נ::
 .ת;שח;ל ריהזה ותסה תא םיכרזה

.. • T t 0" " ..:,. "ייr • :-
 ,ה�י��-ת;בוt ל� ,ר�כי ל� ,םיחס?! ל�
 .ת;שדח ת;צרא ףב��ה

• : "::-Y T-: 

 ךשמהה וליאו .ןואג תאלמ תוראפתהכ .רומאכ ,תעמשנ הפורטסופאה
 םאה .םייגיגחה החיתפה ילילצל ולש םאותה רסוחב עיתפמו בזכאמ
 הנגהה ירזבאש .ריעה "תונקדזהייל תוזמרמ "הנגמ םועמעביי םילימה
 יערא יונישל תוזמרמ ןה אמש וא ,םעומ םעבצו םידילחמ היתומוח לש
 תעל קר םיכלוהו םימעמעתמה ,הלא םירזבא לש םעבצב ףולח ןבו

 ,ךכ וא ךכ ? םירדוקה ויתסה יננעו םיהכה ברעה יעבצ תמחמ, העיקש
 תרוש לש האגהו יגיגחה ןוטה תא קידצמ וניא ריעה לש הבצמ
 רבידה יקלח ןאכ םילברעתמ םייטסינרדומה םיללכל םאתהב .החיתפה
 םוקמב: "תורצויה לכ ךופיהיי ךותמ .םייטקיאד.ה םיריצה םישבתשמו
 ; ויתסה תא תושחולה םיכרד ונינפל .םיכרדב תושחולה ויתס תוחור
 תוצרא ונינפל ץראה לא יאשחב תורדוחה תושדח "תוניגנמיי םוקמב
 ,השובכה החמשה רשפ המ .הניגנ תובית לא תובנגתמה תושדח
 ןהב שיש ,תושדחה תורומתהו תועפותה לש ןרואית ךותל תלחלחמה
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 לש תיגיגחה הנמזהה רשפ המ ? םייאמהו גיאדמה ומ טעמ אל םג
 שומישה רשפ המ ? וריע תעיקש תא והערל תוארהל ואובב רבודה
 ןמ רתוי תינויגהו תיעבט הרוצ תשקבתמש םוקמב "ריהז" ראותב
 ןכש ,יאדיאה דבורב אלא תורתפנ ןניא הלא תודיח 6 .ר"הז שרושה
 .רבסהו הקמנה אלל ןתוא ריתומ ,תואיצמה יומד ,טושפה רואיתה

 ריעה ןגו .תורצויה ךופיהב תוילסקודרפה תאטבתמ ,ינשה תיבב םג
 עשופכ- םינוויכו םידיקפת לש ךופיה ךותמ- גצומ חורב ףודרה
 : םינגה תכשח לא טלמנה ,שקובמ

 . וינרוז לע םיבררעו ךפא ברע בשונ
 : ... I • -T : ,. • י.... . .

 . תר.�ועו:; ת�יי:J�� ס�� iJ ם'ד $I ה?ז
 ·ףןר� iJ רי�ו:; ן� תוויקז� הן� f הוו
"1' "- .תרבועה העשה הרז המ -" T ...... 

 "רופאיי ןכו( "ברועייל "בר.י.fיי ןמרתלא ךימסה ,ויברועו ברעה רואיתב
 ןוימדה לשב םג ךא ,םילילצ ןוימד לשב רקיעב םנמא )"תרפוע"ל
 תרשקנ הניא "ברוע" הלימה .רדוקהו ההכה םעבצב רשקנה יתוזחה
 תוימשה תופשב םג ."ברעיי הלימל קהבומ יגולומיטא רשקב המודמכ
 תויפוריא-ודוהה תופשב םגו )דועו תימראב אברוע ,תיברעב באר/ע(
) raven תילגנאב, corbeau תיתפרצב, Rabe הלימל שי ,)דועו תינמרגב 
 תאירק לש םיינחרצה הילילצ תא תרזחשמה ,תיאפוטמונוא תוכיא
 תועצמאב "םיברוע"ה םירשקנ ונינפלש רישב ,םלוא .ברועה
 ןפואב )םי- II ברעמ II ל םג זמורמבן( "ברע"ל תינושלה היצאיצוסאה
 לש תימי הנומת ןאכ הלוע ןכ לע .יטמימ- $I קפס .יטמימ קפס אוהש
 םיפחש ,לבוקמכ ,אלו םירוחש ףנכ ילעב םידמוע הינרת לעש היינא
 תורצויה תא תכפוהה ,תיטסינרדומה הרישה ןושלב ירהש( םייפנכ ינבל
 ברוע תנומתל םג םוקמ שי ,םירשפתמ יתלב םידוגינ הזל הז הדימצמהו
 ןיעכ אוצמל ןתינ הזה עיתפמה ןורומיסקואל םג םלואו .)ורות לע
 היינאה ינרת תא אל גצייל םייושע "םינרת"ה ירהש ,תיטסילאיר הקמנה
 יתב תונשעמ ,תונטנאה( םיינברואה םינרתה תא םג םא יכ ,דבלב
 איהש הנומת ונינפל ,ךכליה .)המודכו תשורחה יתב תובורא ,םירוגמה
 תויושע .האלפומו תילאנב ,תיטמימ-�ו תיטמימ תחא הנועבו תעב
 : תואיצמה יוקיח לש םינוש םיסודוממ תונומת המכ ליבקמב ואכ תולעל
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 בלב םיררועמה ריעה ילושמ םירוזא לש "הטושפיי תיטסילרוטנ הנוזב';
 יפיצרל םיכומסה תונזהו עשפה ירוזיא תמגודכ .הלחלחו הנכס תשוח"
 הנומת םג ןאכ הלוע .תעב הב ,םימודא םיסנפב םיראומהו לזבבה
 .תררופתמהו תעקושה ריעה תא השינאמה .תיטסילאירוס וא תיטסטב:::
 םיקחרמהו םיבחרמהש .תיטנדקדו הפי השיא ןיעכל התוא תכפוההר
 הלחלח תנומת םג ןאכ הלוע: תאז ףאו ,תבהואמ המיהנב התוא םיפטך'::
 ןנגוסמה םזילאירה חסונב .םימזגומו םיזע םיטקפא תלעב .םד תאיפק:ב

:: t םימודאה היסנפ .םילפרועמה היתובוחר לע ריע לש .ופ ןלא רגדא ל. 
 הלימה לש םינומוהה םג ,תועדה ירשבמ היברועו םישולקה היתורוא
 ,האבו הבךגלה הנכסה תשוחתל רשקנ )םיברוא( "םיברועי'

 ויתסהו .תקזחתמו חורה תכלוה יעיברהו ישילשה תיבב .הנהו
 .םימשג ימב תופצומ םיכרדה ובש .םייאמו רעוס ףרוחל ךפוה ןוחןבה
 הנומת ונינפל ,תרהודה הפיסל םיעידצמ םיתבהו רוקמ םיאפוק תוצוחה
 : תחאכ העיתרמו תכשומ .תמייאמו המיענ- םישוח תררועמו תססות
 .םירעפנו םיצרפנ הירעש .ריעה תוצוחב לגלגתמ םערהו םשגה קשמ לוק
 ןמ הסט הרעסה חור ,אמסמה קרבה רואב םיראומ םילפאה םימשה
- תפרוגו תפחוס תוריהמב ריעה לא תשלופ .םיבחרמהו םיקחרמה
 םורמל דעו- םיעוקשהו םיכומנה תומוקמה- "חותי:r�"ה ןמל
 "םירפה יהנב עבוטהיי רפכה לש ימלוגה ודבוכ ןמל; םיקחשהו םירשגה

I 'זz..הייעגה ילילצב לובט .שפרו םימשג ימב עבוט .קומע יכבב עוק 
 דעו )םימערהו םיקרבה תרעסמ תודחפנה תומהבה לש םיכשוממה
 קרביי- םייפויב םימיהדמהו םיבוהזה ,םילילקה םורמה יהבוגל
 .תחאכ תותיזחה לכמ אופא תפקתומ ריעה ,"םשגה תא אמסמו ביהזמה
 : היתוצוחל תפרוגה השילפה תנומתב קלח םילטונ םידממה לכו
 ףחסנ לוכה ,הבוגהו קמועה .ןמזהו ללחה .םיבחרמהו םיקחרמה
 ,הנממ יונפ רתא ןיאו .הפיסה תרעסכ

 רויצ וניא םיעידצמ םילייחל םייומידו הרעס תעב םיתבה תשנאה
-לאל הקינעמ איהש השנאה לש הביט .ךפהל ,רוגש יפרומופורתנא
 וז תוירוגטקה תא תברקמו שונא תרנרכת )םמודל וא חמוצל .יחל( ישונא
 הרעס ןמזב םיתב לש םישנאומ ה םהירואית תא .לשמל .קודבנ םא ,וזל
 לדה תיבה לש שנאומה ורואית .המגודל( תיטנמור-יסאלקה הרישב
 םינ;!ד q יפשנביי םיתבה רואית וא ."תוצח ןרקיתיי קילאיב לש ורישכ
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 ללכ ךרדבש חכווינ ,)"הלוח ה'לן�" יקסבוחינרשט לש ררישב "םיאשח
 חשה ,שנאומה תיבה זיב "תויצנדנופסרוקיי לש תככרומ תכרעמ הלגתמ
 רישב ,תאז תמועל .םידחפנה ויבשוי זיכל ,תוחורה תמחמ ףוחסהו

 . ויבשוי זיבל תיבה זיב תוהז וא םאות לש והשלכ זמיס זיא ונינפלש
 תפטועה הפילקה אלא םניא תיטנמור-יסאלקה הרישבש- םיתבה

 םהו ,ונינפלש תשנאומה הנומתה "ירוביגייל םיכפוה- םדאה ינכ תא
 ,קויד רתילו( רסיקל דחא שיאכ עידצמה ,ימרופינוא אבצל הב םימודמ
 םימודמ םאה .)ריעה תוצוחב ףלוחה ירסיק דעצמל המודמה ,הרעסל
 ? םירגוסמו םירוגס ,םיסוכרו םירתפוכמ םהש ינפמ םילייחל םיתבה זאכ
 הז םימוד םה םאה? רדסמ תעבכ הרושב םירדוסמ םהש ינפמ ילואו
- הפוסה ינפמ םיפגומה םהיסירתש רחאמ, ישיא ףוצרפ י.ק�ח?? ,הזל
 ילואו ? דיחא הארמ םהל הוושמ- תיטמוטואו תינאכמ הפונתב
 תעונתב לע לא תורקדזמה ,תוגגה יבג לעש תובוראל תזמרמ הנומתה
 ,ךכ רא ךכ ? רישה בתכיה תעב הפוריאב החוררש די לערמ לש העדצה
 םיריידה לא והשלכ סחי הב זיאש ,תרכונמו תנכוממ הנומת ונינפל
 ו.המינפ םירדחה ךותבש םיימינונאה

 ,לע לא דיה תפנהל תזמרמ םיעידצמה םיתבה תנומתש רשפא דוע
 םיפינמה, ריעה תוצוחבש חור יפודר םינומלא םתוא לש םתוגהנתהל
 לש םהיתונוכת( הפוסה ינפמ םמצע לע זגהל ידכ םהישאר יפלכ םדי תא
 לאו םמודה לא ,"הרזה"ה ךרוצל ,זאכ וקתעוה הלא חרוא ירבוע
 הרז המ / ףדרנה ריעה זג תמישנ הדבכ המיי: יאליטרעהו טשפומה
 לש םינוויכהו םידיקפתה ,תונוכתה לכ םיכפהתמ ךכ .)"תרבועה העשה
 חרואה ירבוע לשו םייטאטסה םיתבה לש ,ישונאה לשו םמודה
 .םכוליה ךרדב םתוא תפדוה תימאנידהו תרעוסה חורהש ,םיפוחסה
 זבאה יתבב : "ףחרמיי זורומיסקואל אופא תכפוה ונינפלש השנאהה
 שגר תולוטנו תויטמוטוא תונוכת םנמא- שונא תונוכת רישה ךסונ
 רתויב ישגרהו ישונאה וליאו- רוטישהו אבצה תוליחל תוינייפואה
 רואיתה זמ .)"זבא ומכ הכבאו טעמ דועיי( זבאתמו רישב אפוק
 תססוממה ,השנאהה אקווד: יטננמיא סקודרפ הלוע ונינפלש שנאומה
 תמרות ,ישונאל ישונא-לאה תא תברקמהו תורזה תשוחת תא ללכ ךרדב
 ךופיה אופא ונינפל .הרזומו הרזל התכיפהלו תואיצמה לש הרוכינל זאכ
 . לבוקמה יעבטה יפרומופורתנאה רויצה לע הידוראפ- תורצויה
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 ,תיטסינרדומה תונמאה לש דוסיה תונוכת םע דחא הנקב הלוע האצרתה
 .היצזינמוה-הד, ,רוכינ ,הרזח ,תוינאכמ ,היצזימוטא : ירק

 תרבוע הפוסה: הבושיי תא תשקבמה הריתס הלוע יעיברה תיבב םנ
 תראותמה תלהובמהו הלוהבה הריוואל דוגינב תאזו ,"ואפקש תוצרחכיי
 לש ויתומותס לכ תא רותפל שקבמה ,ךרמש ארוק .ומצע תיב ותראכ
 לש ךבומב אלו רוקו הניצ לש ךבומב "ואפקיי הלימה תא ךיבי ,רישה
 תרזפמה ,תיטסילאיר הקמנה תילסקודרפה הנומתל קינעיו ,תונבאתה
 אוהו םירעפה לכ תא אלמל שח וניאש ,יטסינרדומ ארוק .לפרעה תא
 הריתסב הארי, רישה לש יטסילאירוסהו ררופמה ויפוא תא תאשל לרכי
 הקימנידה דיבל תונבאתההו ךואפיקה ירואית דיב ךאכ תעלגתמה
 הז . ינמרתלאה רישה לש ילאודה ויפואל תודע תפצוקהו תפצרשה
 אל ריתומו ,תחאכ תיטמימ- $t ו תיטמימ ,תיטפואניס תואיצמ ראתזב
 תיטנמור-יסאלקה תינגרואה הרישבכ אלש ,םירותפ יתלב םיניינע תחא
 .םימדוקה תורודה תכ

 תרכינ: חירבכ ונינפלש רישה תא תוחירבמ תורחאו הלא תוריתס
 תיבבש ריעה לא תישירחה תובנגתההו תיאשחה הריתחה דיב הריתס
 ךמל רישב תטלשה תשעורהו תמעורה הגיגחה תריווא דיבל ךושארה
 ריע לש החמשה גחה תריווא דיב הריתס תרכינ. ךליאו יעיברה תיבה
 תררושה ,סנואהו דחפה ,תומילאה תריווא דיבל ,"רמזו קוחציי הפופאה
 םג ,תחא הנועבו תעב ,אופא ךאכ תראותמ ריעה. וז ריע לש היתובוחרכ
 םי(;!pז� ?7 / ת;ר.ח� םי��ן םי K ז::וך?ז ה�ך iJ יכ;:יי( תרזוחמו הבוהא השיאכ
 תערוכ ךיא II ( תלפשומו הנועמ השיאכ םגו )"ת��; i א ?7 ה�י iJ דנ;: רי�ו:; ת�
 ה?:;מ היניע לע / ,רהוג הינפ לע / רח� עיקר ךיא / ! היבצוח םערל ונריע
 ם'ד $t ה�"( עשפו תונז לש יטנדקד םוקמכ םג תראותמ איה .)"! חר;צר
 םוקמכ םגו )"ףןך� iJ רי�ו:; ך� ת�י W ד הן� f ה� / תר�;עו:; ת�י {J דנ;: ס��ז:;
 וייוליגב ,יביטטגווה עבטה שלופ )היקוושו ריעה תובוחר ךותל( וכותלש
 ט iJ דך �נלןיי ,"ר� ?iJ � I םי��ו:; ם� ד;ע יל ר RZ יכ;:יי( םיאירבהו םימימתה
 .)"ז::ו�פיtז:;

 תלהובמהו תרעוסמה הריוואה ךיבש םאותה יא תא ץרתל ךתינ דציכ
 יתבל ךאכ תונתינ עודמ? "ואפקש תוצוח"ה לש ךבואמה םרואית דיבל
 וליאו ,)ידמל תוינאכימו תורטשוממ תונוכת יכ ףא( שונא תונוכת ךבאה
 התואש( דבאל ךאכ המודמ- יכבה- רתויב ילנויצומאהו ישונאה
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 זישאר קרפ

 ה��י�ש ;זו:: / ן��ס ףנת;ח�" : "םשגב תורדשיי ורישב ןמרתלא הניכ
 רחרחסו םימתיי ינורומיסקואה ףוריצה רשפ המ ? )"םלועל ה�;ב
 תמגופה תועגמ איה האיגשה? רישה תא תומתוחה תורושבש ,"האיגשכ
- ןהש ,תונוכת ומצעל קינעמ רבודה ןכ לעו ,)תומלשב( תומימתב
 רבודה ירבדב תעלגתמה ,הריתסה ןיעמ( וכופיהו רבד- םיוסמ ןבומב
 ומואת-"ויחאיי תא חצרש לע רבודה הדוותמ, דחא דצמ; "תרגיאיי רישב

 הכפהש ,ושפנב םומ ליטהו ,ותומימת-ותומלשב םגפ ךכבו-
 =נ II םי�יt י�� ,יך W יך�" :ומצע לע זירכמ אוה ינש דצמו ,"תרגיחיי

 .)]יביאנ ,םלש
 הזה תוריתסה-בר רישהש תודיחהו תומותסה לכ תא ןיידע ונינמ אל

 ןה "טושפ"הו "םימת"ה עבטה רואית: וינשרפו ויארוק ינפל ביצמ
 תונומת תרדס- תינגרוא� I5 ו תררופמ תואיצמ וניניע דגנל הלעמ
 ןאכ שי 8 .האלהו ןהמ תודחאהו וז םע וז תודכלתמ ןניאש ,תויטפואניס
 ןמזבו ללחב םיקוחר וא םירתוס םיפצר ףרצמה 'זאטנומ וא 'זאלוק ןיעכ
 הנומתל ןיע ףרהכ םיינגורטהה תואיצמה יסיסר תא הרראכל דכלמהו
 הפוס תוחרר לש ליל ,הרעס ליל ונינפל םא .תיראטנמגרפ יכ ףא ,תחא
 םג דחא םלעהב רבדל רשפא דציכ ,םשגו םימער ,םיקרב ןמ� תואיבמה
 הכנ םיכ;:ךךו::-- יך� יt�� ףל"( םיננע לוטנו רוויח חרי ליל לע
 ליוכ הלילה ראותמ עודמ ,חרי רואב תרפצומ םיכרדה םא ? )"�רןנו
 עיקר ונינפל םא ? הלפאב ששגלו רורפג קילדהל םיצלאנ ובש ,הטלע
 לגלגתמ םערהו םשגה תא אמסמ קרבה ובש ,הפוסו םשג יננע אלמ
 ץיק לש תויצטונוק הלעמה( "רחינ עיקריי לע רבדל ןתינ דציכ ,םיקוושב
 ?)שבוי לשו

 ולש םייטסארפיר�ח םיפיעצה תעבש ךותמ רישה תא ץלחל שקבמה
 ןיא יכ ,ןועטל ץלאיי ויתוארמל תיטסילאירה הקמנהה תא רתאלו
 תיפוקסודילק תורבתשהב םא יכ תינגרואו תיטנרהוק הנומתב רבודמה
 ןאכ םיאבומה ,םיקוחרו םינרש עבט ייוליג לשו םינוש תרארמ יסיסר לש
 הזב ,עטרקמב ושחרתה םה השעמלש דועב, לוכיבכ קר תחא הפיפכב
 ןעטמה תא שפחמה .ינאטלומיס וא ףוצר ןפואב אלו ,הז רחא
 תוגהה ימרחתב ילוא רנאצמי ,רואיתה לש ןויגיהה תאר יביטמררפניאה

 לע תחא הנועבו תעב רבדל ןתינ ןאכ יכ- תיטילופהו תיטארפה-
 .אמסמ קרב רואב ראומה םלוע לעו יטאנ�לר ירררהס רואב ףצומה םלוע
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 הקיטילופו הקיטאופ

 "טושפיי עבט רואית ירוחאמ תיטילופו תיטאופ תוגה .ג

 ביטומטייל אוה ינרדומה ךרכה ןברוחו "ברעמה תעיקשיי ינפמ ששחה
 ןושארה רישה ןמל ,ןמרתלא לש ותריצי לכ ךרואל ינשה טוחכ רבועה
 ,ונובזעב דרשש ,רומג-יתלבה רהזחמל דעו 9 תרנרתיעב םסרפ./\'
 ןמררל םזמררב ן O ,םינררחאה ריא ימי םשב והרריתכה וירידהמ"/\ך
 תיראלרפופ תיערנלוק הסרגל םג הכזש ןרטייל 'ב לש עדונה יררטסיהה
 הליג ,הילוגלגלו היתופרקתל רתריציב .םינורחאה ייפמופ ימי םשב
 תוריתע ,תולודג תויוברתו םירע לש ןתליפנב בר ןיינע רפוסה אופא
 דומיצל תישיא הסרג ךותמ( רתריציב הספתנ ריעה .חורו רמוח יניינק
 ,םדאה לש ריפכ יריצי ,תרנמאהר תוברתה למסכ ) art & nature עודיה
 למס האר התסירקב .ארובה לש ריפכ ריצי ,עבטה לש ידוגינה וליפכ
 תודלותב תולודג תרפוקת לשו תריוברת לש ןתלפמלו ןתעיקשל
 ריע לוכיבכ רכזאמ אוהש ףא ,םירצמ תוכמ יריש ררזחמה םג .תישונאה
 'חנע תות ימיב םירצמ תריב ,ןומא-אונ( תיפיצפס הפוקתו תיפיצפס
 למסבכ אלא המרדקה תירצמה ריעה לש התטומתב ןנובתמ וניא ,)ןומא
 ."רוד לכ תוריב לש ןרפ�"ל סופיט-באבכן

 לעו םל(! ריעה לע ןמרתלא רביחש ,זונגה םירישה רוזחמב םג
 ןווכתה ,)"םיטושה ריעיי ולש החיתפה רישמ עמתשמכ( ןןהימכח
 תושפט ךותמ ,ןודבאה לא המלש ריע הדעצ דציכ םיגדהל ררושמה
 ןמרתלא ןעט ,ישונאה ןימה לש ותולכס .תיליורא המכח ךותמ רא המכח
 םידבוא ובש ןברוח ררד ידמ וילע האיבמה איה ,םירחא תומוקמבו ןאכ
 ןפראב ,איה וז תולכס. ץק ןיא למע עיקשה םהבש תוברת תורצוא ןל
 המכתו תעד תייורר תוברת אקוד ."תומכח עבשיי לש הדלות ,ילסקודרפ
 םלועה תא תלגלגמ איהש ךכ ידיל התוחתפתה לש םיוסמ בלשב העיגמ
 םיריש רוזחמ לש םייטסילאוטקאה םיזמרה ."םיטושה תיבחכיי ררחאל
 ן 2 .םהילאמ םירורב,-1942 ב ותביתכב לחה ןמרתלאש ,הז

 ןאכמו ,ןיע תביהרמ העיקש תעב ריע ראתמ רנינפלש רישה םג
 יאידיאה דבורב .ולש הדרחה תשוחתו רברדה לש תיגיגחה תולעפתהה
 דבלב עבצב יונישל זמור רניא ריעה לש הנ�מ "םועמעיי יפוסוירוטסיהה
 היתומוחו ריעה ירעשש ךכל: ןגמה לש דוקפתה תמרב יונישל םא יכ
 רישל הוושהר( היבשוי לעו הילע םינ�מ םניא בושו ,חור לכל וצרפנ
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 םלועה ינב ךשוח-ידרומ םתוא לכ תא ררושמה ריכזה- "לכשה לרפיא
 ןקיניצה םללכבו ,הטלע תעב "רואה תא וביכ אל"ש ימייניבהו קיתעה
 היהיי: סנפב הנובתהו רשויה תא שפחל אלמ םוי רואב אציש ,סנגויד
 I : ן iJ � W ק�שה ןמ םיחרזא ושחלתה / ואלמ לפא רשא םינשבו. ןמז
 ן i?!iJ רואה תא הביכ אל / ואלילג תריד לא .םיחא ,אנ ולכתסה'

 ל�פ I:t ו:; היה ךיא / ,הזורפ לשו טויפ לש םי J;: ן�� ר�� רבכ 1 / ... 'ןשקעה
 םש I ,הזוניפש לש ויסירתמ רואה �יקנ;:ז:; ןאכ / .רוד רודמ תוצרפ בר

 / ץוג סנגויד הלא לכמ לידגהו / 1 ... רודזורפב ורוא תא קילדה י'צניואד
 ו 3 ."ץוחב סנפ םע תוטשפב ךלהש

 וסנוכש הלאב דחוימבו .המחלמה תונשב ןמרתלא בתכש םירוטב
 .יולגב ררושמה גלגל ,"'תושו םלועהיי תרתוכה תחת יעיבשה רוטב
 לע דחוימבו ,םזישאפה לש םיינתווארה וייוליג לע .יטסקרסו רמ ןוטב
 םייגוגאמדה םימואנה לע וגעל תא ךפש ןכ ו 4 .די לעומב העדצהה
 לע ונ,תורטזוזג לעמ "םיסכוד"ו "םירסיקיי יפמ ועמשנש ,םימהלתמהו
 םידגוב לש תורגסההו תונשלהה תעפות לע ,רסומה ןדבאו לכשה לופיא
 אצויכו םיירוביצה תומוקמב םינומהה תויולהקתה לע • לוכיבכ םידגובו
 תועפרתה תא .המחלמ ברע לש תוינידמו תויתרבח תועפות הלאב
 יקרפיי םשב הניכ ,"ינוטבטה םעזהיי לש וייוליגל וולתנש ,תוירברבה
 םתואש .ץוחב סיבכוכ ירישב ."םירשעה האמה תכשח לש היגולותימ
 ללכ .ויתואררמו ןמזה ימיא לומ ,היינשה םלועה תמחלמ ברע בתכ
 עמשרממ רוביצ לש רתכיפה רבדב תורמ תואובנ טעמ אל זמורמב
 םיריש .המוהמו סרה תוערוז ארפ תויח לש עורפ בר ברעל יתוברתו
 יולגב םיראתמ ,םיהזמ םוקמו ןמז ינממס ןווכתמב םילוטנה .הלא
 .םיינידמו םייתרבח םיכילהת- יומסבו .עבטב םיירוזחמ םיכילהת
 .תיברעמה תוברתה לש התטומתו התעיקש תא םישיחמה

 סנגויד לש ותומד ןכש .הנומתל שי שפנ בבושמו לילק דצ םג .םלואו
 םינקיניצה: הקיטאופל םג םא יכ הקיטילופל קר אל תרשקנ ןקיניצה
 תוחונ ינממסל זובל ,טעומב קפתסהל תעדמ ורחב ןה םיטסיכרנאה
 םידוונו םינפחי ייח תויחל םנרצרמ ורחב םה .תומכסרמב טועבלו עפשר

 ורשקנש תוטודקנאה תחא .רסיקה ינפל וליפא םשאר םיפפוכ םניאש
 שיאל ריתהש ,לודגה רדנסכלא תודוא תרפסמ .סנגויד לש ותומדב
 רס אלו ותוריח לע לוכמ רתוי רמשש- ןקיניצהו .תחא הלאשמ חודה

74 



 הקיטילרפר הקיטארפ

 דומעי אנ לא : ותלאשמ תא רסיקה ינפל חטש ןכא- שיא לש ותורמל
 .המחה רוא תא ול ריתסי לאו וכרדב רסיקה

 לכ לש םלמסלו ןקיניצה לש ולמסל וכפה םיאולבהו לימרתה
 ןקיניצה ,ךכיפל .תופוקתה לכ ינב ,םייטילופומסוקה םידנובאגאווה
 ,ןיימהובה ררושמה. ןטסינרדומה ררושמה לש ןשונ ןשיה ומידקת אוה
 לוכ רסחו ןפחי "ךל [i " ,ןקיניצה "ויבא"כ ,אוה ףאש ,שדחה ןמזה ןב
 וישעמב האור יוצמה רטסיליפה .הרבחה תומכסוממ קתנב יחו
 ,תירטסיליפה תונגרובל זב ודצמ אוהו ,"חור תיעי"ו "םיתוטשיי
 תולבגממ ישפוח ,"םלועה חרזאיי ומצע האורו, ןוממו שוכר תרבוצה
 ההדזמ ,םילימו תוארמ םע שגפיהל שקבמה ,רבודה .תויוביוחממו
 ףוספסאל ןהו תוצוחב רבועה "רסיקייל ןה זבו ,סנגויד םע זמורמב אופא
 .העורת לוקב ול עידצמה

 דע ררבתמ תררחסמהו תפחוסה הגיגחה לא עלקנה ררושמה רבודל
 חינהל- תשגרנ הווחמב- ויהולאמ שקבמ אוה .אגח אוה גחה יכ הרהמ
 אוה ןיאו וב תמעפמ ןיידע םייחה תוואת ןכש ,ומוי עיגהב עווגל ול
 םהל ונהיי( "רסיקל רשא רסיקל יהייי: ןמזה תוארומל ןברק תויהל הציר
 םהש תירימתה ןמו הזה םלועב םהיגישהמ הררשהו חוכה ישנאו םישבוכה
 םיררושמה וא ,םייחה-יבאתו םיטושפה םישנאה ,ונאו ,)ונילע םיפוכ
 תונהיל ךישמהל ונל ריתהל םהמ םישקבמ ,הררשה ןמ םיחרובה
 הרומתה .)"חופתה טהלי ונלויי( תוינשוחהו תואירבה םייחה תואנהמ
 רבכו ,יומסב ןאכ רמאנ ,השדח העפות הניא םלועה לע התע תרבועה
 הפוקתב ,םויכ .תופילח הברחנו התנבנ תושונאה: םלועמ םירבד ויה
 רבדה ,תורואמ יוקיל תעב ,)תחאכ הפורטו תירורהס( תיטאנול
 םימת תכלל" אוה, רבודה רמוא ,תושעל םדא לוכיש רתויב יתועמשמה
 קוסעל ,ירק ,םילימה םעו תוארמה םע שגפיהל ,"האיגשכ רחרחסו
 אקווד: םיסקודרפב רבדמ ןמרתלא ,וכרדכ .הריש בותכל ,תונמאכ
 יכ ,וז העשכ יניצרה שיאה אוה אוה >קח w מה םדאה( hQmQ /udens-ה
 תוהוגנ"ב םדאל עצב המ ,םמוקממ רץא ידסומ תרקועה הפוס ללוחתהכ
 ויניינק לכ ול וליעוי המ ? םינגרובה םיממחתמ םרוא דגנלש "עכטמה
 ,הפיסה ךושב דורשתש וז איה תונמאה ? ףולחה יסכנו םיירמוחה
 התוא םיניזמה האצמאה רשוכו רומוהה שוח, ןוימדה ילכ- הידעלכו
 .םולשכ הנממ תאצלו הפיסה ךותכ ךל r:; ל רשפא יא- הנממ םינרוקהו
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 תמגודכ תיזזת יריש לש ,"תיטסיטיורב"ה ,לךקה-תזע הקיטאופה
 תובקעב המודמכ ןמרתלא עיגה הילאש ,"היתויחא לכ םע חורהיי
 םיעגר ינומזפב הנושארל הטנתה הבשו ,קנרטספ יריש םע שגפמה
 תוצילע תאלמ ,תינלוקו תינועבצ תיזח םיביצמ, ץראה ןותיעב םטרפש
 םייופצה םיכילהתה ינפמ המיא לש תומוהת לע הפחמ וז תיזח, יפויו
 התשמיי- ררחסמו גגוח "ויבריי ונינפל ,םלוע ירדס טומיהג ,תושונאל
 תופוכת ,םהיכרעבו םייחב תוקבד ךותמ אקווד ךרענה- "רבד ברע
 תעפושה תילאבנרקהו העורפה ת�זחה ירוחאמ ,הלא םירישב אצמנ

 עדמ שיא לש- ילאוטקלטניא ןויסינ ,תינשוח םייח תוואת
 ,ויתועפותו וידממ לכ לע ,ולוכ םוקיה תא דוכלל- ףוסוירוטסיהו
 תחא אל הפחמה ,הזילעו תינועבצ הכטמ ונינפל ,תויזיפאטמהו תויזיפה
 ףולחה רזג תעידיב םרוקמש ,םימוגע םיילאיצנטסיזקא םינכת לע
 יכרע לעו תוריטעמה וירע לע ,ינרדומה יברעמה םלועהש השוחתבו
 דיתע ,תורוד תבשחמ לש םילוליה ירפ ,ולש םיראופמה םזינמוהה
 16 .ומלוע תיבל בורקב תכלל

 ןמרתלא לש ותריש ןושלב ןסרל רעס ןיב . ד

 ןושאר טבמב הארנ ,"רקוב תונפל הפ רבע רעסהיי רצקה רישה םג
 היינש האירקב ,םילימ יקחשמו םילולצמ לש יניילולו יזואוטריו ןגפמכ
 התלעוהש החנהל תחצינ החכוה הווהמ אוה ,תאז תמועל ,תישילשו
 לובג לע ינמרתלאה רישה לש ובצייתה רבדב ןוידה תישארב ןאכ
 ימ קר ,עורפ שגרו לזרב ןויגיה ברעמ אוהש ךות יטמימ-אהו יטמימה
 לשו ןמרתלא לש תישיאה ונושל לש כ;tידוקה תא חנעפל ליכשה אלש
 ומישאה ,השעמל הרודטהו הרואכל תררופמה ,ולש תואיצמה תנומת
 םתוא ,זורחהו לקשמה יכרוצל ,םיצלואמו םיימתס םיפוריצ תאירבב
 תיביטאיצוסא המירז לש תירקמ האצותכ ןושאר טבממ םיארנה םיפוריצ
 תינויגה תועמשמו תיטטילאיר הקמנה ילעבכ דבעידב םילתגמ ,תישפוח
 ארוקהש ימרופנוק ןויגיה ותוא וניא םדילוהש ןויגיהה םא םג ,תיבקעו
 זחא ,ונמז לש םזינרדומב םידגונמה םימרזה ןיב ,וב ליגר עצוממה
 ליבשל תרתוחה ולשמ תידוחיי הזיתניסל עיגהו תווצקה ינשב ןמרתלא
 ןלרו לופ תובקעב דדיצש יטסילובמיס-ואינה ,"ןימאמ ינא"ב : בהזה
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 ךדיאמו ,אסיג דחמ ,"םילימה לש היגאמ"בו הקיזומה לש התונוילעב
 אלו ,ילמיסקמ ילאיצנרפר קוידב לגדש יטסיאמקאה '/ןימאמ ינא"ב-
 תועיבתב םיאורה שי( הריווא רוציל םדיקפת לכש לופרעבו ףועיצב
 תוריהבל תיטסיציסלקה העיבתה לש ינרדומ לוגלג ןיעכ תויטסיאמקאה
 םהיבירי ,םייטסילנויצרה "סאנראפ"ה יררושמ לש וז וא ,תולילצלו
 תא שבשמ ןמרתלא ,תורחא םילימב .)םיטסילובמיסה לש םשפנ יאונשו

 ןכ השוע ךא ,ולש תואיצמה תנומת תאו ארוקה לש עבקה תובוגת
 תא ,ימאנידל יטטסה תא תכפוהה( םיללכ לש העובק תכרעמב
 וד ךלהמב תאז לכו ,'וכו ילותיהל ירבאקמה תא ,יעבטל יתוכאלמה
 .)ירטמיסו ירטס

 תעדונה ותרימא איה ויתוצק ינשב לבחה לש וז הזיחאל תינייפוא
 תיכוכזה תוכזב 17 ,"הרישב ןבומ יתלבה לעיי ררמאמב ןמרתלא לש
 הרימאה .שמשה תא תוריהבב תרארל ןתינ הכרדש תחיופמה
 ,תיריפמאה הניחבה ןמ וליפא, ךכ לכ תקייודמה ךא ,תאזה תילסקודרפה
 איה, דחא דצמ .תוריהבל תרמימע ןיבש שגפמה תדרקנב קרידב תכלהמ
 רורב דגיה תריהל בייח רישה ןיאש םיטסילרבמיסה תרבקעב תנערט
 ,הרבה שמשב תוננובתה לע הצילממ םג איה ,ליבקמב ךא ,ןחבומר
 רמרכיסב .הרישה לש םייטסילנריצרהר םיריהבה םידדצה תא תחנוז הניאו

 םג : דחי םג םידגרנמה םיבטקה ינשמ ןמרתלא תרישב שי ,רבד לש
 ךותמכ, ילנויצריא ףחד חוכב וליאכ תבתכנש ,תיטמוטוא-ומכ הרימא
 םידדצ םגו ,ולש הרירבה חוכו רפוסה תוברעתה ילב הרואכל ,סנארט
 ןתינש ,ינריגהר יבקע ,יביטקינרמרק דצ- תלכלוכמו תעדרמ היישע לש
 . לפרעה ךותמ וצלחל

 תיליבקמיי תא ארה ףא ןיגפמ "רקרב תונפל ןאכ רבע רעסהיי
 הרימאל תיביטיארטניא היגאמ ןיבש ,ןסרל ץרפ ןיבש "תוחוכה
 המש תרארהל ידכ ,טסקט-ורקימב ןוידה ןמ אצנ ןאכ םג .תלכשומ
 ליכמ ,אל ותו ,םיעמשמבו םילילצב קחשמכ ןושאר טבממ הארנש
 תוגהה ירקיע תא הכותב תלפקמש ,םינפ תברו תיטנרהוק הרימא וכותב
 : ןמזה תרארומ תא תפקשמר וץחכ סיככרכ לש

 •• I- � ששוגר ע�ער
 ם R ן ק�שו:; ע�ך�
�lן P. �ת R יזזזו:; תומר�� ,תךנךרrתכ. 

 ךי



 ןושאר קרפ

 ם R י.ח� �עי�� רי� v יגרע� ב�ש
I$ םך;י��ר ת 
4 " .רחש דע םינורחאה -. ---
 : T יד-, ברחרה לבא

 ם W � ?1 י�י:rיר. דוע
 ',' ..,...... :-:... • ••• I .... רשגה לע תוטרדנא יניעכ םימ�
 ,ם W ונ ץ�ן
 ,ם W ונ

 ,ע�רי% הי:rיר� דוקינ;:
 0 ·' י,' םש תא
 ... ...; ...-,. .ח�רהו םרעה

 םיעמשמ לש בר רשוע ךא ,םידל, רישכ טעמכ ,הארמל טושפו רצק ריש
 ןמל ,וירושימ לכמ םילוע ןסרהו רעסה יכפה ,השעמל .וב ןומט
 ןתינ ,תישאר .וב םיעלבומה היגולואידיאה יניינעל דעו הידוזורפה
 יכ רשפ ירסחו םיירקמ םניא רישה חתפבש םילילצהש רתלאל ןיחבהל
 .היתואצותו הרעסה רואיתל : תללוכה תועמשמל בטיה םירשקנ םא
 לכ םייוצמ- "םהיעגריי ,"עגרניי ,"ששוגיי ,"עועריי- םילימב רבכ
 ינורומיסקוא בצמ רואית ונינפל יכ דע ,עגורהו שערה יכפה לש םיאגהה
 אל ףא ןיא רישה לכבש תורמל, ךכו .עגור שער לש וא תשגור העיגר לש
 ןוגכ( רוגשה ינמרתלאה גוסה ןמ ,ןיעל יולגו שרופמ ,דחא זורומיסקוא
 ,)המודכו "דעל תימואתפיי ",םינבלה ךיכשחמיי ",תמרוצ הממדיי
 רושימ לכב ינורומיסקואו ילסקודרפ אוהש ריש תאז לכב ונינפל הלגתמ
 .וירושיממ

 יתלבהו ןושארה שגפמה ןמל תרכינ תוילסקוררפה ובש ,המוד בצמ
 ץוחב סיבכוכ ץבוקב בצומה רישה חתפב רצונ ,לילצה דבור םע יעצמא
 .בר שערהיי: הרושב חתופה תרתוכ אלל ריש- ונינפלש רישה רחאל
 דיימו ףכית הנקמ תאזכ החיתפ ."תמרוצ הממד לש עגר קר . ךר שערה
 )"בר שערהיי( םיינזוא שירחמו םרוצ שער קפס לש תילסקודרפ השוחת
 רתלאל תרבגותמ איהו .)"ךר שערהיי( ףטלמו ינשחל שורשר קפס
 השוחת ."תמרוצ הממד לש עגר קריי שרופמה ןורומיסקואה תועצמאב
 תוכימסב ץבוקב ומוקמ ףאש( "ץיק ליל" רישה ארקמל םג הלוע המוד
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 ינורומיסקואה ףוריצב חתופה )"רקוב תונפל הפ רבע רעסהיי רישל
 הממדה יכפה תא איה ףא הכותב הליכמה ,"תקרוש םיבחרמב הימודיי
 םייכז:r םיאגהב ףופצ שומיש ארוקה אצמי רישה ךשמהב .שערהו
 הבוגל קחרהו ] ... ( בחר בחר ןמזיי: עגורו תובחר לש השוחת םינקמה
 םיילטנמיטנס םירואיתב שומישה לשב תרבגותמה השוחת( "המיהנב
 השוחת הנקמה םיקרושה םיאגהב ףופצ שומיש דצב ,)םימיענו םיכר
 ,)ןודזו עשר לש םיכתוחו םידח םירואיתב תרבגותמה( תוחונ יא לש
 ףצק ,הסיסת ,ףיצר ,ףיעצה ,םיסירה ,לצלצ ,ןיכסה ,תקרוש :םילימבכ
 הלא- בלגמה תפילצ, ןמזה לוצלצ. ןיכסה קהוב ,הקירשה .דועו
 תוכרהו םעונה תשוחתמ םיקרושה םהילילצב ארוקה תא םיררועמ
 .םיכרה םייכז:rה םיאגהה תועצמאב וכותל תלחלחמה תפטלמה

 הקולחה ךרדמ וליפא םימעפל ןמרתלא תרישב תרכינ וזה תוילאודה
 הקולח- םירצק םירוטל "ינקתהיי עבורמה תיבה לש תיפארגה
 תיבה. לשמל, ךכ . ןסרו ץרפ: וכופיהו רבד ללכ ךרדב ולצא תאטבמה
 רבשנ "תרכזמל ביבאיי רישב םיירטמסקהה םיררטה לעב עבורמה
 ךרדב )השולשל רבשנ ולש ינשה ררטה קר ,השעמל( םירוט השישל
 : ןאכלו ןאכל שרפתהל הלוכיה

 �ף ;9V � ר.ק.ז:� םכJ� רד.ךדחד
 ! ףי 9 ףס "צ�
 !ךס
t! !?ך 9 � םירנ;:;ע םי ! 
 .•• IJ ף 9 כJ-י�� םי�ן ביג;: $I תוקלו ך;ת�
 ! ךד,קז ך�יג;:� ת� י�יGן ,ה ?7 ן�ס

 לש השוחת תריצילו בצקה תצאהל תוא תיבה תריבשב האריש ימ היהי
 דצמ .בצקה תטאהלו ןוסירל תוא הב האריש ימ היהי; דרומב תורדרדיה
 רדרדיהל"( ןורדמב ןסר תרסח הציר לעו תורדרדיה לע ןאכ רבודמ. דחא
 ] ... ( ךיסוס רוצעיי( ןוסירו הריצע לע ,רחא דצמו .)"עופישב רמזב םתא
 )"ךסב-ךהיי( תימינפה הזירחה םג .)"ךלש ךביבא תא ינסר המדאה
 ןסרמ םרוג תסנכהכ וא ץיאמו יביטקא םרוג תסנכהכ שרפתהל הלוכי
 דיקפת ןמרתלא תרישב תתרשמ הידו!ורפה תחא אל .רוחאל גיסמו
 ךמכ ןפואב הזל הז םידמצומ ןךסירהך תךצרפתהה ובש .ינורךמיסקוא
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 רישה ומכ ,בותכ "רקוב תונפל הפ רבע רעסהיי ךישה םגו .יתורירש
 רוטה לבא ,רטמטנ� ירוטב ןווגתמה ,ינ;:מ Z רטמסקך;ב "תרכזמל ביבאיי
 וב םיקרפתמ םיעבורמ םיתב ינשו ,םירצק םירוטל רבשנ עובקה
 םא ,לקנב ךכב חכוויהל ןתינ .םירוט רשע העבראל םיכפוהו םימרוגל
 םיירטמטנ�ו םיירטמסקך; םירוטב םירובשה םירוטה תא םיקיתעמ
 : "תלבוקמה"ו "הנוכנהיי תיפורטסהו תירט 7d ה המ�סה יפ לע ,םיפוצר

 ם R ו ק�ש r:; ע�ך� שקז;גו ��עך
7d ;7 ,תונורק תנ;;�ךd �ת;מר ;:r 1זזr:תז. 
 ם R י.ח� �עי�� רי�ס יג;ע� ב�ש
 .רז:1P r ד� םי�ורז;r�ס םך;י��ר ת�

 ',' ','. • 'T : T .. "1-: םשגמ ינחיר דוע בוחרה לבא

 רשגה לע תוטרדנא יניעפ: םימ�
 יז ',' ...... :-:- •••• : •-
 ,��ר f! הr:ויר?!-דוקינ;: ,םקזונ ,םקזונ ץ�ך
 .ח�רהו םערה םש תא

- יד: ......... •• • ..

 היושע הריבשהש הארנ- "תרכזמל ביבאיי רישב ומכ- ןאכ םג
 תופשנתהו תומשנתהל ,העיגרל- הטאהל יוטיבכ דחא דצמ שרפתהל
 הצאהל תוא ,ינש דצמו- תוחור תסיפא ךותמש הליפנ ינפלש
 תיבהמ רבעמה םגש רשפא .תננערמו תשדוחמ תוררועתה לש שוגירלו
 םירוט ידמצמ בכרומה ינשה תיבל תגרוסמה הזירחה לעב ןושארה
) coupJets ( 18 .תרחאל תחא הריוואמ רבעמ לע דיעמ  תורושל הקולחה 
 תא תרזחשמה )"�ףר{! הr:ויר� דוקינ;: / ,םקזונ / ,םקז;נ ץ�ויי( תורצק
 תילאוד איה ,הרעסה תעב )ולוכ םלועה לשו( ץעה לש המישנה רצוק
 התויה תניחבמ םג אלא ,הצאהל וא הטאהל תוא התויה תניחבמ קר אל
 ףדור: עמשמ יתרת( קלוד ץע ונינפלש רשפא: הסונמל וא הפידרל תוא
 ותמישנ רצוקמ תעבונ הדבכה ותמישנש ,)תינועבצה ותחירפב רעוב וא
 הז ץעש: ןוכנה אוה ךפההש רשפא .חורהו םערה רחא ותפידר ןמזב
 הפמינה- הנפד ומכ( ושפנ ישקבמו ויפדורמ טלמנ ,ראווצ לע ףדרנ
 המצע הכפה ,היתובקעב קלדש ולופאמ התסונמבש- תיגולותימה
 ךותנ;זיי ןוגכ תורושב רכזיהל יואר הז רשקהב .)וידימ טלמיהל ידכ ץעל
 תור� q נ;יי וא ,"תרכזמל ביבאיי רישב "ז:rף 91J י�� םי�ך בינ;: $I תוקלו
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o/ םיק 7 וז:י ת;רוח tי�1ג דוקינ;: ךסוא ר�וז א�הן / . וילג�רי t1 �פיJ " רישב 
 רי�כ: ן� ת�י W � הן� f ה�" ןוגכ הרושב ןתמועלו ,"ויתס לש ןיייי
V �היתויחא לכ םע חורהיי רישב "ףןר". 

 "ןוכנ"ה רוטה תריבש ןוגכ תוידוזורפ תועפות לש ןחותינמ רבכ
 השענ ילקיסקלה רושימב םגש וניאר ,םיירל�גר.יאו םירצק םירוטל
 m שקמ הלא םילימ .וכופיהו רבד תואטבמה םילימב לכשומ שומיש
 תוררועתה לש וא תועגריהו העיגר לש בצמ ונינפל םאה טילחהל ונילע
 ןמל תרכינ וז הנוכת .תיאורה יטנא הסונמ וא תיאורה הפידר לש ,תשגור
 הרואכל תואטבמ "םקו קושה עגרניי םילימה ,דחא דצמ : החיתפה
 לאיי תוששוגתהה ןמזב לפוהש ,קנעה קושה לש תיתגרדה תוששואתה
 הלימה לבא .הכ�הה ךותמ םקו וכרד תא ששגמ אוה התעו ,"םישרקה
 לש ןבומב "ויניע ומקיי יארקמה ףוריצב ומכ( הכיעד םג תאטבמ II םקיי
 דצמ: וכופיהו רבד תאטבמ "עגרניי הלימה םגו; "תוארל וקספו והכיי
 ,הכופה תועמשמ םג שי ע"גר שרושל ינש דצמו ,ופעזמ חנ קושה ,דחא
 ,אנ ,והיעשי( "וילג ומהיו םיה עגריי ומכ ,ש"גרו ז"גרל ותברק ךותמ
 ונינפל םא תעדל ןיא ובש ,יטסילאוד רואית ןכ םא ןאכ לולכ .)]וט
 ןאכ ראותמה רתאה םא ; וצברמ זגרוהש עגור וא העגרנש תושגרתה
 ררועתהל ליחתמ, ךפיהל וא ,ףלוחה קושה םוי לש המוהמה ןמ עגרנ
 םירואיתל דוגינב- ינמרתלאה רואיתה .אבה קושה םוי תארקל
 ,תיטסילאוד תוכיא לעב ,רובשו יוצח רואית אוה- םייטנמור-יסאלקה
 הלא םיגזמתמ םניאו תיתורירש הרוצב םיזעה םידוגינה םידמצומ ובש
 .םיגזמתמו םיכר אלו ,םינחבומו םידח םהלש ראתמה יווק; הלאב

 התנוכתמ לידבהל( ןמרתלא תריש לש תיטסילאודה התנוכת
 תימאניד תוננובתה ול הרשפא )תיטנמורה הרישה לש תיטנלוויבמאה
 בגא ,העיגרהו תוררועתהה ,תוומהו םייחה ,הלילהו םויה ידוגינב
 דכול רואיתה םא תואדווב תעדל ןיא יכ דע( ילגעמ ףצר יבג לע םתבצה
 ופוסמ ,לשמל ,תרכינ וז הנוכת .)הכופיה תא וא העפותה תא
 / ת��ר ?7 ה ?7 יו:i�נ;: ,וrכ�ל ק IJ ר V ןיי : "זיק ליל" רישה לש ינורומיסקואה
 ל qt / ן��כ: תורו;זי:ז f ,ם�! f הן�י;rו;ן / ת;פ�ו;ז ב ij ז כ:י�י� רקז� רי�
V ן םילן�ו;ן V :;>תונטקה תועשה ןאכ תוראותמ םא רורב אל ללכ ."תופ 
 טא טא םיבכ בוהז למשח רואב םיראומה תונולחה ןהבש ,הלילה לש
 ,ךפיהל וא j ךיבא ןשע תורמתב םימלענ וליאכו, המדרתה תעש תארקל
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 וישאר קרפ

 טא םיקלדנ תונולחהש העש ,תמדקומ רקוב תעשב ריע לש הרואיתל
 ךבואהו לפואה ןמ תררועתמ איהש דע ,בוהזה החירזה רואב טא
 רואית םג .םישדח םייח תארקל ,שדח םוי תארקל תבערומ המיהנב
 םייח לש םרואית קפס אוה םירצמ חוכמ יריש חתפב היריצו ריעה ירעש
 תססובתמו היריצב תכפהתמה תדלוי לש( השדח הלחתהו םישדח
 תעקוש ריע לש( ןויליכהו ץקה יעגר לש םרואית קפס ,)הימדב
 .)םמדב םיססובתמ היבשויו וצרפנ םידולחה היתותלד יריצש ,השבכנש
 שמר םע םיקחושה ,הריציה ףוסב המלעהו באה רואית םג ,ליבקמב
 םייחה תאירב תא אטבמ אוהש רשפא: יטסילאוד רואית אוה ,תעלותו
 לש תונושארה תוירבה ןה תעלותהו שמרה זאו ,והותה ןמ םתמוקתו
 רואית והזש רשפא .)"תעלותה ןמ רפרפ דלוויה אלפכויי( היצולובאה
 שמר םעיי קוחצה ןכ לעו ,העלותו המיר ולובש תוומל זמרמה ,ירבאקמ
 םימת קונית לש אלפנה וקוחש קר וניא ,"םיינרפצ דע ןשמיי ,"תעלותו
 לש תיעבמ קוחצ- וכופיה םג אלא ,תונושארה וינש תא טיבנמה
 19 .רבקו בקר תארקל הדדמה ,דלש

 הז "טושפיי עבט ריש לש וירושימ לבב העובטה תוילסקודרפה
 קוידב תמקוממה( "לנ;�" המימתה רושיקה תלימ .ריבחתב םג תרבינ
 .הל סונאי ינפ )לקשמ יווש םיקלח ינשל רישה תא הצוחו עצמאה ריצב
 בצמ- ינשהו ,העיגר לש בצמ לוכיבכ ראתמ רישה לש ןושארה קלחה
 הדמע הניא רבחמה לש תעלבומה הדמעה ךא ,תינתחדק תושגרתה לש
 תוכלוהה תויווה לע רבדמ רישהש ןכתיי .תילאוד םא יכ תיעמשמ-דח
 תויווה לע וליפא וא ,הרעסה ףולחב ,תומדרנו תובלוה ,תועגרנו
 לע ,תאז תמועלו i םינורחאה ןהיעגר תא תונומו ןמלוע תיבל תוכלוהה
 החמש תואלמתמו תושגרנ ןהו ,םייח חור ןהב החיפמ הרעסהש ,תויווה
 ןמ עגריהל וחילצהש תויווה ראתמ רישהש םג רשפא ,םלואו .תיזזתו

 רישב םתוא םיעיגרמו םשרע תא םיעינמ ברע תעלש םידליכ ,הב�הה
 דעסל תוקוקזו ןשפנ לע תוטלמנ ןיידעש תולהובמ תויווה תמועל ,שרע
 עוגרה ףגאה תא אופא תתמעמ "לב�" הלימה .רעסה תמיאמ רותסמלו

 דצ םע הגותה דצ תא ,ךפיהל וא ,זגרנהו שגרנה ףגאה םע רישה לש
 אופא תנייצמ "לבאיי הלימה .היתודג לע הלועה תוילטיווהו החמשה
 לב .ורושאל בצמה והמ רורב אל ללכ ךא ,והנשמל דחא בצממ רבעמ
 .וכופיהו בצמ ראתמ האוושמה יפגאמ דחא
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 הקיטילרפר הקיטארפ

 : תיראניב וא ,תילאוד הנומת ונינפל תיריפסומטאה תוכיאה תניחבמ
 הציקיב וא הטאהו העיגרב רבודמ םא רורב אל ללכש דבלב וז אל
 הארמ ונינפל םאה .החמשב וא המיאב רבודמ םא רורב אל םג ,תשגרנ
 ,דחא דצמ ?םייח תוואתו החמש ,היגרנא אלמ וא םייאמו בוצע ,יטאטס
 לש הגותה תדגאל זמר לולכ "רשגה לע תוטרדנא יניעב םימיי םילימב
 ,ינש דצמ .ןוגי תועמד תוגלוז ויניעש רשואמה ךיסנה לע דלייו רקסוא
 תואיצמה תא ןנערמ םשגהש ךכל תוא- םשגמ ינחיר דוע בוחרה
 ןכתיי .םימודר תוחוכ הב ררועמו החמש הב ךסונ ,התוא הייחמו

 אלו, ןנערמה שודיחה חכונל החמשמ םייניעה תוצצונתה לע רבודמש
 לע תודיעמ "החירפ דוקייי םילימה םאה .סרההו ןדבואה לע הגותמ
 הוודה ףוגה לש דקויה םוחה( בקרו ילוח לע אמש וא ,האירב תוננער
 ?) 20 תקלדב הלוחה ףוג לע העיפומה המודאה החירפהו

 תוממוקתהה יעגרל עקרכ קושה אקווד ןאכ רחבנ הרקמב אל
 ויתונורק לע- קושה .ןסרל רעס ןיבש קבאמה תריזכו העיגרהו
 תואירק םיחירפמה וינרגת לעו תינוגססה הרוחסה יסומע וינכודו
 ןמרתלא תריציב הווהמ- םינפ ינשל תעמשנה ןושלב םידודיחו
 רתא )תואיצמה ק�ש ירישל דעו םיעגר ירישמ( היתופוקתלו היגוסל
 לש ; nature לשו art לש םיסקודרפו םידוגינ ףוצר ,ילמסו ילאיר
 הייוליגמ אוה קושה ,דחא דצמ .תיאלקח תואיצמ לשו תינוריע תואיצמ
 ךרכה תוברת לא הקיז אלל ,ריעה לש םיירציהו םייעבטה ,םיאירבה
 ךותבש ,ארובה ידי השעמ ,"עבט"ה אוה קושה( תיטנדקדהו תתחשומה
 ןמ ריעל האבוהש תיאלקח תרצות וב שי .)םדאה ידי השעמ ,"ריעהיי
 ינברוא ןונכת ירפ ,םינכודו תונורק ,תובוחרו רכיכ וב שיו ,רפכה
 רובזאמ ןאכ תרכינ תלבלובמהו תננבותמה ריעל קושה לש ותברק(
 םירשגהו םינועשה ירוטע םילדגמה: ריעה לש םייטסיציסלקה הייוליג
 איה םתוטשפש ,םיירפב םיסופיט וב םיכלהמ .)תיטרדנאה ירוטע
- קושה ירחוסב- םהב תולגתמ םג לבא ,המדא ישנא לש תוטשפ
 ריעה יקוחל םנמא תייצמ קושה .ריעה ירחוס לש םתוזירזמו םתמרעמ
 סג וב שי לבא ,הנשה תונוע לשו הממיה לש עובקה םינמזה חוללו
 סומינו רטשמ ,רדס יללכו תומכסומ לש הרפהו תורגסמו םיקוח תצירפ
 םילימ ןתוא לב ורזגנ ]תינוויב "ריעיי =נ "סילופיי הלימה ןמ ,עודיכ(
 תוינייפואה סומינו רטשמ ,רדס לש תונוכת הפוריא תונושלב תונייצמה
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 ןישאר קרפ

 הקיטילופ =נ " politics " ,]סומינ =נ " politcI ן c ��": 1 וגכ ,תוברת ינבל
 ,)דועו ]תוינידמ =נ " policy " ,]הרטשמ =נ " p()licc " ,]היעמשמ לכב
 הנותחתה הטוידה ןמ הפ ילבנמו םיירגלוו םיסופיט םיבבותסמ קושב
 ששגמו ,"םישרקה לאיי לפוהש רחאל ,ןאכ םקה ששוגתמה קנעה ומכ
 תכפהמ / םקו קושה עגרנ / ששוגו עועריי( הנ .P הה ךותמ וכרד תא
 אלל ,הצחמל ירפכה םותה םלועמ והשמ םג וב שי לבא ,)"תונורק
 ,ילוחהו האמוטה למס, ךרכה לש ןינאה םזילאוטקלטניאה

 ריעה ינועש םג וב םירכזנ ,רישב רכזנ ירגלווה קושה קר אל
 יטסיציסלקה םלועל רומאכ םיכייש הלא ,רשגה לעש תואטרדנאהו
 החונמב ןאכ רבודמש רשפא( םלענו ךלוה וא ,עגרנו ךלוהה, דבוכמהו
 החונמ"בש- רשפאו ; םדיב םנמזש םיליצא לש תיטנדקדו המיענ
 זמרתמכ ,ץרחנ םנידש ימ לש העיקשב וא ,תוומ תמדרתב ,"הנוכנ
 הבוצעה וא החונינה תויטאטסה תמועל ,)"םינורחאה םהיעגריי ףוריצהמ
 לכ םע חורהיי רישהמ ףדרנה ריעה 1 ג ומכ- עורפה ץעה ,םהלש
 סיבכרכב בושו בוש םירכזנה ,עמשמ יתרת ,םיקלודה םיצעהו "היתויחא

 וא( םשעג לכב םייחה תא ,ערפתמהו ץרופה עבטה תא אטבמ- ץרחב
 ,תעגרנ תרנורקה תכ .P ה ,)תוכפהמל תיוולנה תיתרבחה תויליב::ומה תא
 וא בצע לש תועמד תוליזמ תוטרדנאה ,םיעגרה תא עיגרמו עוגר ןועשה
 שגור ולוכ- םיממודה םלועל ךייש וניאש- ץעה קרו ,ליג לש
 חור יכ ? המ םוש לע ,המיאמ וא החמשמ ,ףשנתמו םשנתמ ,שעורו
 ןמזה חור םגו ,הדיחפמ םיאפר חור םג אלא ,ןגערמ ריווא בשמ קר הניא
 םשונ וניא ץעהש ,רוכזלו קיידל יאדכר ,תינחור-תיתוברתה תועמשמב
 םערה םש תא םשונ אלא ,םשגמ ינחירה בוחרה תא וא חורה תא ןאכ
 ,הכפהמה תא ודילוהש רעסה ייוליג תא- חורהו

 ןמ רואיתה תא ריבעמ רבכ הז ןיינע- ןמשב תועפותל האירק
 ןויער ,םדאה ידי השעמ ,תירוטזיליוויצה תואיצמה לא וטושפכ עבטה
 ,םייטסילובמיסה תועדה יגוהו םירפוסה לש םהירבד תא ריכזמ הז

 ילולימ יוטיב ןומדקה םדאה ןתנ הבש הנושארה םעפה יכ ונעטש
 עבטה ינתיא לומ םהדנ דמעשכ התייה םמשב םהל ארקו םירבדל
 תושרופמ עיפומ הזה ןויערה ,םערה לומ לא דחוימבו ,םימייאמה
 ןאמור ,אינבטופ רדנסכלא ,ילייב ירדנא םייסורה םיטסילובמיסה ירבדב
 יוליגיי תיטסילובמיסה ותסמב קילאיב נ"ח לצא וליפאו ,ןוסבוקעי
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 הקיטילןפן הקיטאןפ

 ועיבה תחא אל .הכפהמהו המחלמה ימיב הבתכנש "ןושלב יוס'כן
 לש םרוזחש ידיל הרזהה ךרדב איבהל םנוצר תא םיטסילוכמ'סה
 ,םילילצה םעט לע גנעתהל םדאה עדי םהבש ,םיננער םייאמק ם'כצןנ
 ,יקסנולש ירבדכו; ירוקמה ןעמשממ וקחרתנו םילימה ובאתסנ םרטכ
 ינוריעה םלועה רזחומ ןאכ םג ."תרחא תישארביי לש התאירבל איכה�

)' 1L 'רכיכל ,םיעברל תיאפוריא תינברוא הקולח לש תרוסמ רבכ וכ ש 
 ירדס םיכפהנ הבש השדח תישארב לא )תוטרדנא םע םירשגל ,קושה
 .םיפרטנ םיללכה לכו םלןע

 וזיא ףואיי ינמרתלאה ןומזפה תא ,הז רשקהב ,ריכזהלו רוכזל יאדכ
 וזיא ף�איי : ןמזה חורב תוצוחה חור תא ךרוכה ,הצצו ץצ ךותמ "חור
 / ץוחרה בוחרה! חור ! חור / ! חור וזיא ! ץוחב חור וזיא / ץוחב חןר
 ילוש תא / תוקיזחמ רנ; J;: � תורענו ] ... ב .חותפ םשג ליעמב זפחנ ו'ר
 םוש ךא ... הכובו שגרתמ / לילחדכ ץע הזיא ,םi;ז ] ... [ .םיד�� תולמשה
 הז ] ... ב! ןifז 3ij תא םיחיטשכ רענל / ליחתמה ,שדחה לגה הז / ! םifזר
 בשחתמ וניאו / ם�חה תא םיטלשל טבוצו / םי� R ז� םי�ק:ךל רדוח
 ףילחמו / תורמצ ל�לטמו ] ... ב .ם t,t ;טן �פ:ט לכל קחוצו / םי��כ
 רמול ךירצ ןיא 21 ."ת;מנ; 9 � ךפוהו / תומר.� רזפמו ] ... ב תורמשמ
 תדכלמש הרימא איה ןומזפבש "תורמשמ ףילחמו / תורמצ לטלטמ"ש
 סילופה תאו עבטה תא- ןוטלשה תרמצ תאו ץעה תרמצ תא
 הניא תחשה תומרעו תונורקה תכ?\ה ,ונינפלש רישב םגו .הקיטילופהן
 הקיטילופה ימוחתמ תדבורמ הרימא םג אלא ,אמלעב עבט הארמ קר
 ,תבכרומ תיטאופ סרא הרימא םג ןאכ תעלבומו .תיראטינומהו תינידמה
 רשגה לע תוטרדנא ןתואל תומדיהל היושע תיסאלקה הרישה הכש
 .עורפ החירפ דוקיב םשונ ץע ותואל תיטסינרדומה הרישה וליאו

 תונורקה תכ?\המ עגרנה קושה ןיב וא ,"עגרייל "עגוריי ןיכש רשקה
 טבממ הארנ םינורחאה םיעגרה תא םקיחב םיעינמה םינועשה ךיכל
 ןוימד לע אלא ךמתסמ וניאש ,ינושל םינפ יתורירש רשק ךושאר
 תככרומ הקמנה םג ול שיש אלא ,תילאיצנרפר הנווכ אלל ,םילילצ
 ןמרתלא ירישב םהומכ םאשמו םייחה עסמש דבלב וז אל .תפעוסמו
 אלא, ךמזה תודש תא הצוחש. ןעטמ תסומעו תונורק תבר תבכרב עסמכ
 הוושנ םא .)ךמז =( Chronos הלימה תא הריכזמ "תונורקיי הלימהש
 הלימכ ץוחב סיבכוכ ךותמ םירחא םיינמר.חלא םישומישל הז ףוריצ
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 .ותצורמו ןמזה ךלהמל עבק ךרד תרשקנ וז הלימש חכווינ ,"תונורקיי
 ךר.ך iJ ל $I ן� ?p tן iJ תינירק אל" :"הלילה דעיי רישב רמאנ ,לשמל ,ךכ
W :;אל / םיג W םךי ry �ה �ניג� ל� ם�מ� W ט. / f נ ך; g � iJ א�ה .ן ?7 ז : R ר 
 ןיגולרואל ןאכ המודמ ןמזה ."ט I57 �ה�ליג;:וה .ט 157 �ה�ליג;:וה / ריג;: W ו
 ףדרנ םש םג םה תונורקהו ,תוריהזב וב גוהנל יוארש ,ריבשו רקי
 השולש ריש"ב רמאנל וא .בוש ילבל וט�ל ףלוחש ןמזל ,"סונורכייל
 : ויעמשמ לפכב "אבהיי, רומאכ( "אבה ונמויל ... בוראל" ארוקה ,"םיחא
 יקוש לא / בהזה יתתוש תונורקב וכשמל" ,)"עקושהיי וא "חרוזהיי
 / .איה הבר ץראה .ונאב הנהיי: ןאכ הנוע לודגה חאהו "ןבאהו הרמזה
 ךות( "םיברעו םויו הליל דועו / אשמה תונורק םע דדונתמ םוי רבע
 תועמשמה םע "תונורקיי הלימה לש תילאקסיפה תועמשמה גוזימ
 22 .)תוילמסהו תוילארטילה ,ויתוארוה לכב "ןמז"ה גשוממ תרזגנה

 תא םיעינמה תוחוכה םהמ ומצע תא ןמרתלא לאש תחא אל
 ךלהמ תא ץיאמ ןוהה קושש הנקסמה השקבתנ הילאמו ,הירוטסיהה
 .עבט תורצוא לעו הירוטירט לע םיקבאמ רשאמ תוחפ אל הירוטסיהה
 ,)רעשה ןותיע( ילכלכ ןותיעב הליל ךרועכו בתככ וכרד תא לחהש ימכ
 שומיש םהב השע תחא אלו ,ןוהה קוש לש ויקוח תא ןמרתלא עדי
 םיאקיטילופה אלש םעפ אל שיגדה ףא אוה םלואו 23 .וירישב םכחותמ
 לש םינטקה םישעמה םג םא יכ ,"הירוטסיה םישועיי םדבל ןוהה ילעבו
 תאז רמוא אוה וירוטמ דחאב .לודג ןובשחל םיפרטצמה "תונטק םוייי
 תא ןוויכש רוטלטסניאה םגש הנקסמל עיגמו 24 ,שרופמו יולג ןפואב
 ם�כr תועד. �ק 7 ז;r� ם�� אל" : "הירוטסיה השעיי רבדמה לא רוניצה

 םיןז\יע : זיר�� דכl$ r / ? ןירו;וי ין,ז 7 ? ה W וע ין,ז ה:ךיט ?t יר: iJ ת $I / : יו:ז�ן
 דכl$ r / / ! ןוה iJ : ן�וט י W יל� / ! ת�דיק� iJ : ר W י�.Pז / ! םי��ינ;: reiJ הסרא
 הו;ז� הסואpז ] .. ·נ ן?;ן;וך ך I5 ,ןוכ� / ! רוט�� iJ : ח 9 דכl$ r ! אי iJ � W : ח 9
 ןמרתלא שידקה ,םימיל ."ר�ךpןל זר.� םrב רו�� ן�.� רpז� / רוטל� ?t �י�כ:
 אוה( הלודגה תעה ילושבש "תונטקה םויייל הנייה ריע ורפס רקיע תא
 םיעצבמה לא אלו ,םייאורה יטנאה םישעמה לא אקווד רוקרזה תא ןוויכ
 הנבלה ריעה לא אלו ,םיבבוגמה םירוורפה לא אקו;דו ,םייאורהה
 .)בהזה תולוח לע תינבנה

 םימרוגה לכ תא ןמרתלא ףריצ עגורהו שגורה קושה רואיתב
 םינועטה( 2S םידדונה ןעטמה תונורק תא : הירוטסיהה תא םיעינמה
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 ןמזה למס( תונורקה תא ; )םייסיסבה םויקה יכרצמב וא ,תורוחסב
 חאו )ןוהה קוש לש תועבטמה םהירה ,םירתכה( תונורקה תא ; )ףלוחה
 .)ןוטלשה תרמצו ץעה תרמצ- םיטילשה שארבש םירחכה( תונורקה
 םישעמה תאו ירגלווה קושה תא ,ןסרהו רעסה תא ןאכ תמעמ אוה
 תומלגמה תודבוכמה תואטרדנאה םע ,"תונטק םוייי לש םיילאיווירטה
 קושה רואיתב רחב ןמרתלא 26 .תשרומהו רבעה תא הרודהה ןתעפוהכ
 רחא םוקמ לכבמ רתוי הבר העפשה חורל ובש םוקמכ הרעסה רחאל
 תוינועבצ דב חועירי ,תוקריו תור� ללש וב הפיעמ איה: ריעה יבחרב
 איה .םיזגרנה וא םישגרנה םינרגתה יפמ תומר תואירק וב החירפמו
 ימ חא המירמו קזחה תא הליפמ איה; םינויבא הלעמו םימר הליפשמ
 לכ םישגפנ ובש תמוצ אופא אוה קושה ."םישרקה לאיי לפוהש
 לכ תא םיריכזמ ובש םיעוזעזהו ,הירוטסיהה תא םיעינמה םימרוגה
 חוכה תא תוריבעמו םלועה לע תורבועה 2 ךןמזה חורו ןמזה תוכופהת
 .דיל דימ

 ,ימעה-דחאה קילאיב ןיב? הכפהמה תריווא תא ןמרתלא בהא םאה
 תוכפהמ לע דשחב לכתסהו םייט� םיינויצולוב� םייוניש תוכזב רבידש
 זפחיהלו ןשיה תא תחאב רענל שקיבש יקסנולש ןיבל ,הליל-ןב לש
 ,תוכפהממ לעפתה אוה. ךוותב ןמרתלא דמע ,עורפה וריש םע תוצוחכ
 טסיציסלק לשכ התייה אל ולש תוננובתהה .ןהיתואצותמ ששח םג ךא
 ילש חסונ ןוקיטנמור לשכ אל םג ,תורמשמ יפוליחמ דחופה אופק
 ולש תוננובתהה .םיינכפהמ םייונישמ לעפתמה ,"ברעמה חורל הדוא"ב
 יטאופ חרוכש עדויש ,הנבותו הנובת בר ףוסוירוטסיה לשכ התיה
 אלו ,ונמז רבע ןשיה לכ אל לבא ,שדח ינפמ ןשי איצוהל אוה יטילופו
 ,שודיחהמ לעפתמ אוה .יוצרו יואר םג אוה ירט עבצ לש חיר ףדונה לכ
 ייוליג ינפמ ששוח םג לבא ,השדחה חורה לש תוצירפה ןמ ,הפצוחהמ
 ."היתויחא לכ םע חורה"ב בטיה תוארל רשפאש יפכ ,םיינסרהה ףחסה
 ןמרתלא טקנ אל ,הידצ ינשמ עבטמ לכב ןנובתהל לגוסמ היהש רחאמ
 ,ויריש תא הנב אוה .םיטסינרדומה בור לשכ תיכרע דח הדמע םלועמ
 ,םישדחו םיבשי : םירמוח לש היבוברע ךותמ, ונינפלש רישה תא קר אלו
 .קושה ןמ םירמוחו ןילקרטה ןמ םירמוח ,םילקנו םידבוכמ

 ללוחתמה רעסה תואצותמ ושפנב יוצח ןמרתלאש רכינ הז רישב
 טלמנה- ילוחמ וא תושגרתהמ דקויה ץעה .)ויעמשמ לכב( קושב
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 םשביי םא יכ ויהולא םשב ארוק וניא- ויביוא רחא ףדור וא ויפדורמ
 ןמש ) Wotan ( ןאטוו ארקנ "חורהו םערה לאיי םשב ."חורהו םערה
 ,)תיבנידנקסה היגולותימה ןמ ןידוא לש ולוגלג( תינמרגה היגולותימה
 דחא ונינפל ןאכ ןיאה .הייחתל והומיקה םיצאנהש ינאגפ לא ותוא
 ול ןתנ ןמרתלאש JurQr teutonicus 28-ה ינפמ ששח ותוא לש וייוליגמ
 "המודא הפיכ"ב ,"היתויחא לכ םע חורה"ב ,"םיליפה לא"ב יוטיב
 ברע ובתכנש וירוט ןיבמו ץיחב םיבכיכ יריש ןיבמ םיפסונ םירישבו
 םירסמב דושח וניאש ,"םימתיי יטסיציטתסא ריש םגש המוד? המחלמה
 לע ,ןמזה תותוא תא זוגא תפילקבכ ליכהל ןמרתלא לצא לוכי ,םייטילופ
 ירישיי ךותמ( "םולחהיי ורישב ןמרתלא ירבדכו ,םהיתוארומ לכ
 ."וגנךקו;: םוי תוררק ל��?, / ה��� ל,קז ז::��ך י:ניזזךןיי : )"םיחכונ

 "ברעמה תעיקשיי למסכ םיצורפה ריעה ירעש .ה

 ,אילפהל םייטסיציטתסא ,םיינברוא "עבט ירישיי ינשש אופא וניאר
 ילעב ,םייאידיא םירישכ- םהינפ לעמ הכסמה שלתיהב- םילתגמ
 םינחובה םירישכ ; יפוסוירוטסיה קמועו תיטסילאוטקא תועמשמ
 הווהב ןמזה תוארומ תא )תפרוג הפוס תעב ריע רואית לש הווסמב(
 .תישונאה הירוטסיהה ינפ תא ועזעךש לרוג ירה םימידקת לש םרואל
 ר�א ימי ןורחאה והזחמל דעו "ריע ףטשביי ןושארה וריש ןמל
 ,םינוש תונונגסבו תונוש תויצאירווב ,השעמל ןמרתלא זמר ,םינירחאה
 תעיקשייל לשמכו הימינוטמכ ריע לש הנברוח : ומצע אשונ ותואל
 ורוביח םשכ( "םזינמוהה ץקיילו )רלגנפש לש ורוביח םשכ( "ברעמה
 רלגנפש תמגודכ םינוירוטסיה לש םהירוביח תארשהב .)קולב לש
 לש הרומת בגא הרזח םירשעה האמב ןמרתלא םג האר 19 ,יבניוטו
 האבש תוטטומתה ,קיתעה םלועה תריב ,אמור לש התוטטומתה תעפות
 תולצעל ואיבהש תוחונו רשוע תמחמ( תי�ו1ש תוביסמ ןה הילע
 )תוישחומ תונכסמ רחש תרסח תומלעתהלו םיילכלכ םיישקל ,תיטנדקד
 םיינמרגה םיטבשה- םירברבה תשילפ לשב( וץחמש תוביסמ ןהו
 יד .)חרזממ םינוההו םורדמ םילאדנווה ,ברעממו ןופצמ םהיגלפל
 לש סרהל איבהל ידכ ,יומסב הלא םיריש םירמוא ,דחא הפיס בשמב
 ךא ,תירוד לש למעב יגשיהש תינחור תוברתו תירמוח תיברת יניינק
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 ןמ דומלל ןתינש יפכ ,םינש תואמ ךוראל היושע סרהה ןמ המוקתה
 יפ השק ךא ,ץותנלו סורהל דואמ דע לק ,הרצקבו. ירוטסיהה םידקתה
 רומש וירפס ךיב .וננוכלו שדחה תא תונבל ,תוברוחה ךמ םוקל המכ
1 מ ורפסל דובכ לש םוקמ 9 3 1  לופ יתפרצה תועדה הגוהו ררושמה לש-
 םלועה לע תופקשהRegards sur Ic monde actuel (Valery ) ( ירלאו
 תובר תורעה םשרו וסומלוקב וילע רבע ריעצה ןמרתלאש ,]וננמזב
-ןונ תונויער ליכמה ,הז יטסיצילבופ רפסב יזכרמ קרפ .וילושב
 התלודג לע תורעהיי תרתוכה תא אשונ ,ריבכמל םייטסימרופנוק
 Notes sur la grandeur et la decadence de כ "הפוריא לש התעיקשו

' l'Eurorl (. 
 רעסה"ו "היתויחא לכ םע חורהיי- ךאכ ונודנש ריעה יריש ינש

 ףרוח תרעס תעב ריעה תא םיראתמ- "רקוב תונפל ךאכ רבע
 לש םיפודרה הירתא םירכזנ םהינשבו ,םיצעה תורמצ תא תלטלטמה
 םיתבה ,תובוחרה ,םירשגהו תותס�ה ,קושהו ריעה ןג : תפקתומה ריעה
 תמגודכ םירוכזא ירהש ,תיסופיט תיברעמ ריע ונינפל ,ירב .תורדגהו
 תוברתל קהבומ ןמיס םיווהמ "רשגה לע תוטרדנא"ו "ריעה ינועשיי
 תיפיטיכראה ריעל אל ףאו ,ויניע לומ המקש ,תירבעה ריעל אלו ברעמה
 ןמרתלא שקיב עבטה יעדמ שיאכו ףוסוירוטסיהכ .רתא לכבו ןמז לכבש
 "םירשגיי לש הפנע תכרעמ ונב ךה םיאמורה : עירתהלו ריכזהל
 .םיחוטבלו םיחונל םיינוריעה םיבשותה ייח תא ןכפהש "תותחפ"ו
 תרנצ ,םיטקודווקא תיינב לש האצות- הקיתעה אמור לש הנייגהה
 דבלב וז אל : המידק תושונאה תא הדיעצה- בויב תוכרעמו םימ לש
 םינש תואמ ךשמב הענמ ףא איה, ונודיעלו ףוגה ןויקנל המרת איהש
 בויבה םרז ,אמור ךברוח רחאל ,הנהו .תופגמו תולחמ לש תוצרפתה
 יתלב ךפואב תימייניבה ריעה לש היתובוחרב םיבר תורוד ךשמב
 הכ בלשל העיגמ תושונאהש שי ,עמשמ. רבד,ו תודלוח הנ;רו:;ו .רקובמ
 בורמ רקיעבו תוברתו המכס בורמ ,םדאהש דע ,התוחתפתהב יוור
 םלועה תא ןווכתמב אלשו תעד-ילבמ גיסמ ,יטנדקד קוניפ לש םינמשמ
 סיפאווק ומכ ומרתלא זמור ץוחכ סיבכוכ ירישב .רוחאל םינש תואמ
 תושונאל יופצה לרוגה אוה הזכ יכ ,"םירברבל הייפיצהיי עדונה ורישב
 הינמרג ידימ: שדחה ןמזה לש םיתוגיזיווהו םינוטבטה ,םירברבה ידימ
 ."ןויקינהו רדסה תרחוש"ו "תוברתה תריתעיי
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 יטיש ןיבמ ץלחל ארוקה ךירצ ותואש דבלב זמרב רבודמ ןיאו
 ףוסב ןמרתלא ביצה ותואש ,"רופיסל הרפכ;t ןיביי ורמאמב ,טסקטה
 תדיחבו בשחמה תאצמהב קסועה הזחמ( סרותגיפ טפשמ והזחמ
 םיאב הירוטסיהה יקרפמ קרפ לכב יכ שרופמב ןמרתלא רמוא ) 30 םייחה
 םיבירחמו- תומחלמה ,תונוסאה ,עבטה יעגפ- םייכיטסה תוחוכה
 ןיבה תושונאה לש הלרוג תא ,למע בורב וגשוהש תורודה יגשיה תא
 ןיבל תורהדזהו החירז ןיב ,הגיסנל המדק ןיב תדמתמ הלטלטכ ןמרתלא
 "םיזוואה תעוריי הארמל-יתודליה ורישב ,לשמל ,ךכו ,הטומתו העיקש
 תא תיצהל תדמועה תירופטמ הקלד ןיעכ תראותמ ,)ץוחב םיבכוכ(
 ךרדב ןבומכ הלעמ םיזוואל הקלדה תכמסא ,היזווא לע ריעה
 • ולוכ קיתעה םלועה לשו אמור לש הנברוח רופיס תא תיביטאיצוסא
 םתעיקשל םידקתו למס ןיעכ ויכישממו רלגנפש לצא שמישש רופיס
 ,םירשעה האמב ולש םזינמוהה יכרעו ברעמה לש

 ; ןמרתלא תריציב יביססבוא ביטומ ךפה ריעה תעיקש לש ביטומה
 : הנממ יונפ רתא ןיאו סינוש תונונגסבו םינוש םיטנאירווב הב רזוח אוה
 ומסרפתנש ) 1935- 1931 ( םימדקומה םירישהו "זירפ ירישיי ןיב
 םלוכבו ,ריע יריש לש הבחר תשק היוצמ ,רפסב וסנוכ אל ךא תונותיעב
 תרוצב ראותמ הז התשמש ןיב ,"רבד. ברע התשמיי לש ןויערה רזוח
 ןיב ,)"ריע ףטשביי( "ר�� ל (7 ';ז JJ שןריי:r ןןא 9 ו;: לנ;:;ט בוחו ה fl ';זו;זיי

 )"הטני/גל טרצנוקיי( "ליל�ו;ז הר.ך ש i ש� תיג.+יי תרוצב ראותמ אוהש
 ,)"לבנרק ליל"( גגוח בוחרב "תוכ (97 לס R "כ ראותמ אוהש ןיבו
 ןויער ,תונוש תויונווגתהב ,םירישה בור םיאטבמ ץוחב םיבכוכב
 יפכ .תעדה לע תולוע "היתויחא לכ םע חורה"ב( הז יפוסוירוטסיה
 התיינב עקר לעש אלא .)"םינורחאה ייפמופ ימייי ךותמ תונומת ,וניארש
 םוייי לע םיריש םג בותכל ןמרתלא ץלאנ ,הנושארה תירבעה ריעה לש
 ,תושדחתהו היינב לש היווח םיאטבמה "בוחרה תדלוהיי לעו "בוחרה
 רבי. תכומו הרוצנ ריע עקר לע תשחרתמ איה ףא םיינע תחמש תלילע
 תחת רתוח דלוחהש ריע- )"תלפונ ריעהיי( התליפנ ברע תדמועה
 םיקסוע םירצמ תוכמ יריש ,םורממ הירגפ לע טע טיעהו היתודוסי
- "םימע תוביתנ תישאר לעיי תבצינה ןומא אונ לש הלרוגב רוכזכ
 םגדה תא העבקו תואבל תואה תא הנתנש הירוטסיהב הנושארה ריעה
 לשב תוברוח לגל ךופהל חורו רמוח יניינק תריתע ריע הלולע ויפלש
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 הקיטילופו הקיטאופ

 םיצורפה הירעש ,םיעובצה היגיהנמו םיננאשה היבשות לש םתולכס
 זמר ןאכ םיווהמ ביוא תואבצכ תוכמה תושלופ םכרדש וז ריע לש
 ריעב ,"רוד לכ תוריב לש ןרפאייל- זברוחלו העיקשל תוער רשבמ
 תינבנה ריעה לש םינפה תלופכ העפותה תא ןמרתלא דעית הנויה
 ,ךכ ,תוטירהה זיבמ השפנ לע תטלמנה תימ לטומה התוחא לומ תלצינו
 זמרתלא זחב "םירע תמחלמיי רוזחמה זמ "תטרוק ריעיי רישב ,לשמל
 וזו םייחל ץרחנ הניד וז : "רזג לומ רזג ומכ תומקהיי םירעה יתש תא
 / : ע ?i'q?l:! וl? r ד� םך�קזל� / תר��קז ,וR �r ן ;פ� די�" : תוומלו הטומתל
 לש ףטהו ףוסה ,"ה 9 �נקז תדוס וrל ם�ו,ז� / בן�� דש םול q ס חךדו,זו,ז
 אופא םיכורכ )ולוכ םלועה לש וליפאו ץראה לש הכודקניטכ( ריעה
 רוא ימי הזחמל דעו זושארה וריש ןמל ,לגעמבכ זמרתלא תריציב
 תוסירהה זמ זתמוקתו םירע לש זתעיקש ,ונובזיעב אצמנש םינורחאה
 ,היתופוקתלו היגוסל ותריצי לש דוסיה תנומת איה

 רלגנפש לש תורדוקה תוזונגורפה תא לביק אל זמרתלא ,םלואו
- הדיל( יראיניל םגד אוהש ירלגנפשה םגדל דוגינב, זתניתנכ יבניוטו
 םגד ותריציב זמרתלא דימעה )תוומ- הכיעד- תולשב- החימצ
 תא זבומכ םאת הז םגד ,המוקת האב העיקש לכ ירחא ויפלש ילגעמ
 האיצי טעמלו ,וירוענב הצרא הלעש ררושמה לש תינויצה ותפקשה
 ףרה אלל הארו ץראב וימי לכ יח ,תפרצב הרצק םידומיל תפוקתל
 תושחרתמה םישדח םייח זוניכ לשו תוברוחה זיבמ האיצי לש תועפות
 תא ריכהל ביטיהש םונורגאכ ותעידי תא םאת ףא הז םגד, ויניע דגנל
 תוירוזחמב ריצקה רחאל השדח האובת חימצהל המדאה לש הביט
 תינמרתלאה הקיטאופה תא םג םאת ילגעמה םגדה ,תיחצנו העובק
 אל )הנקזו םימולע ,ףרוחו ץיק ,הלילו םוי ידוגינ( םידוגינה תא תנחובה
 רואית לש ךרדב אלו תיטסיציטלקה הרישבכ יטטט רואית לש ךרדב
 םייראניבה םידוגינה הבש ךרדב םא יכ ,תיטנמורה הרישבכ יטנלוויבמא
 ויניע דגנל םיענה םידוגינה לומ דמועה ארוקה ,ענ לגלג לע םיבצומ
 אוה ויניע דגנל הלגנה הארמה םא טילחהל השקתמ ררחסמ בצקב
 איה תמדקומ רחש תעש אמש וא הלילה לש "תונטקה תועשהיי הארמ
 יריש ,עווג זקז לש ושרע אמש וא וינפל תבצינ קונית לש ושרע םא י וז
 םיריש םניא .ולש ברעהו רחשה יריש .םיינמרתלאה ויתטהו ביבאה
 תרישבכ ,ףסה לעו ףוטה לע םיקפרתמה רבט יכר םייטנלוויבמא
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 I ןשאר קרפ

 יאשונו חונעפל םישק- עמשמ יתרת םישק םיריש סה הלא .קילאיב
 םיבלתמ הלא םירישב ,תאז םע .לוכיעל השק יפוסוירוטסיה רסמ
 לע בס םלועהו, ץמרהו םידואה ךותמ םישדח םייח דימת םיבלבלת i נו
 .עובק ירוזחמ רדסב הינחל לע תרזוחה הניגנ תביתכ וריצ

 תרישב םייוצמה )תויושרה ןיב ,תושמשה ןיב( intc""cgnum יבצמ
 לש םלוע ,קילאיב תרישבכ ,אופא םיאטבמ םניא ריבכמל ןמרתלא
 ךייתשמ וניא ךא תומלועה ינשל ךיישה םדא לש םיטקילפנוקו םיטבל
 רואית ונינפל ןמרתלא תריציב .םהמ דחאל אל ףא האלמ תוכייתשה
 לש רזכא םלוע לש- השעמל ארונו הארמל זילע- יטסרפיר�
 ."םוי$!היי לש ומואת-ויחא אוה "אלפנהיי ובש ,"םיינרדומ םינמזיי
 תוברתה לש האיש םג אוה ךרכה ובש םלוע אוה ןמרתלא לש ומלוע
 הנוכמה ; עורהו ןווינה תומוהת םייוצמ ובש םוקמה םגו תישונאה
 ןיעכ םגו םדאה תא תרשל האבש האלפומ האצמה םג איה תינרדומה
 ; ענ טרסב תועמשמ רסח גרובל ,ןבר R ל םדאה תא ךפוהה ךלומ
 ןוכיס םג ךא ,הויאמו קדוצ יתרבח רדסל הווקת םג אוה םזילאיצוסה
 הלעמב דועצל םדאה לש וכרד םג אוה עדמה; טרפה תוריחל ישחומ
 רתוי הלולעה הנכס םג ךא ,ותלוז ייח תאו וייח תא ביטיהלו רהה
 גיצמ וניא ןמרתלא ,הרצקב .והובו והותל םלועה תא ריזחהל רבעבמ
 ינש ןיב ושפנב עורקו טבלתמ יטנמור ררושמ לש ויגיגה תא וירישב
 לגרב בצינש קילאיב ירוהרה ןיעכ( וכרדב דחא לכ ול םיצרוקה תומלוע
 ינוליחה םלועב היינשה ולגרבו ןשיה שרדמה תיב ףס לע תחא
 ינש תא דחא םלעהב ולש ךרכה תרישב ךרוכ ןמרתלא .)התפמהו
 אלפנה ןפה תא- תינרדומ העפות לכ לש הינפ ינש תא וא תווצקה
 לגעמב םתוא לברעמו- לוכמ ארונה ידוגינה ומואת תאו לוכמ
 3 '.המוקתו הטומת לש יפוסניא
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 הקיטילרפר הקיטארפ

 : ןושאר קרפל תורעה

 .ן:;סיי( הב תולולכה תומגואזה תאו הז רישב תינוריאה הרימאה תא הוושה
 )"םואנה לש ותומו וייח תרןאפת .ן:;ס / .םימה סוכ .ןחלושה .םימיה תל�רג
 ימע .א .סיעגר( "תוריחב תפסאיי םרקומה רישב הלולכה תיטמגואזה הרימאל

 ומוקמב רבר לכ /: םיניעל הוואת .טבה / .ןאכלו ואכל ןשאר תא הנ�ו::יי : ) 208
 ."םימה סוכו סותפה / .וחלושה .המבה-

 . 34-33 ימע.ב .םיעגר רותב סנוכ .) 14.10.1937 ( חייצרת ווושח יט .רץאה 2

 יע האר יקסנולש לש "עורפה רישה" לע : 10 ימע .) 1965 ( יקסבושו רה האר 3
 . 180-170 ימע .)ו"משת( טיבש

 . 50-47 ימע .) 1989 ( רימש האו 4

 םולב-ןוטרק האר .ומרתלא תריציב רוסי תעפותכ ייהרזה"ה תעפות לע 5
5 ימע .)ג"משת( 2 1 ימע .)ג"משת( ילפרע;  3 1  . 

 ופואב ילוא שקבתמ ן:;ו� ?7 םועמעלו ריעה תעיקשל הוולתמה ווכיסה תריוואב 6
 אלא ...... ינפמ תוריהזמו תושחול םיכררה" ווגכ וושל שומיש "יעבט"

 שמתשי אל םלועל- היצזיטמוטואירהו הרזהה ןורקע לשב- ומרתלאש
 םירכזנ "הזה הלילהיי ורישב .לשמל .רכ ."תשקבתמ"הו "תיעבט"ה הלימב
 ר"הז שרושה ומש תופצל היה יעבטש םוקמב ',יבלסה רנ לש םיריהזה וייחיי
 "קושה םוייי רישב סג רכ ."סירהוזהיי וא ייסיריהזמה" .תרחא הרוצ רזגית
 היה יטמוטואה שומישהש םוקמב ,"ריהזו רזכא .שמשה רוע ליפעמיי ףוריצב
 ."ריהזמיי וא "רהוזיי ווגכ תורוצ ילוא ביתכמ

 .) 1994 ( ררצ לצא .תיביטינגוק השיגב .הנררנ וז השנאה 7

 . 22 ימע .) 198 1 ( ןבלב האר 8

 .) 1979 ( ןמרור הארו; ) 12.3.1931 ( א"צרת ררא גייכ .סיבותכ '.יריע ףטשביי 9
 . 15-13 ימע

 . 7 ימע .םינורחאה רוא ימי 10

1 1  . 32-30 ימע .ג .ןמתרלא תורבחמ 

 . 14-13 ימע .) 1991 ( רימשו זול האר 12

 .-225 223 ימע .יעיבשה רוטה 13

 . 33-32 ימע.ר .ןמרתלא תורכחמ; 195-194 ימע .יעיבשה רוטה 14

1 5  ימשיטנאה טרסה תא םיניכמ הילטיאב יכ העירי תונותיעב המסרפתה-1938 ב 
 יפב םש ומרתלא .היצורה לש ונב .ינילוסומ וירוטיו אוה יאמבה יכו .וושארה
 : ונ.ב ינחאב עימשמ אוה סתראש .םיאבה םייטתרפיהה םירברה תא גיהנמה
 /.םיענ / .ימשיטנא / .לורג טרס ןכס /: םכש ילע לועה תא התא לרט וישכעריי
 .םיעגר( "! םיערשעש / סהל תתל רנילער / .םחלל תצק םיברע ילוא אמרר ינב יכ
 .)] 24.11.1938 [ ט"צרת רלסכב יא .רץאהב םסרפתה רישה; 69-68 ימע .ב
 ןאכ זמרנ ןכר '.יםיערשעשו סחל" המורקה תימורה הרמימב שומיש ןאכ השענ
 היררטסיהה ',יתרגרע רלכאי .םחל ןיא םא" : טנארטנא ירמ ירברל תצקמב
 ריעש םישפחמ ררמתיו ערפתי לבל בעוה וומהה תא עיגרהל ירכ : תרזוח
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 וושאר קרפ

 ירבעה רדולה תא ףילחמה( לארשי תאנש ררועמה טרס םהל םיניכמו ,לזאזעל
 .)הקיתעה ימרר ימימש הריזב

 תרעודיה תוררש תומיאתמ ןםרל רעס ןיבש קדה טוחה לע וזה הכילהה רראיתל 16
 קוסעל וברהש םיררושמ לע תורפסמה ,"חורה תוער לע םירישיי ןותמ
 ,יער. ,קר עבשיהיי: שממ לש ריע בגא-ןרדבכ ומיקה תאז-לכבו "םיתוטשביי
 ג:יהו םילבה ףרר אוה / : תאזכ? םש רמאת המ ,יתיב י;זרנ;:�ך / חרנתו םוי שי םא
 ףחרה ןיבש חתמה והז ."תושע עדויה שיא ומכ תמ לבא / ,חור ה I,{ ור
 ןנכותמה ,ילכירדאה דצה ןיבל ,"חורה תרעריי ,תונמאה לש עררפהו ילנויצריאה
 .תמא תונמא לכב דסומ דוסי אוה םגש, וסורמהר

.24 ( ד"צרת ולסכב 'ו ,סירוט 17 1 1 .1933 (. 

 םהמ דחא לכש ,הלאכ םירצק םיריש ינש שי ומרתלא לש "זירפ ירישיי ויב 18
 הנוש חור בצמ םלגמש ,הנוש לקשמב בותכ תיב לכו, דבלב םיתב ינשמ בכרומ
 בושו ברע בוש"ר "תלהוצ הרמ I:t ב י;זסנכנ תאיי םירישל יתנררכ( תרחא הריררא רא
 .)"לוחכ אוה

1 9  תעב / ,הלילבר / שי ןאיי : 153-152 ,א ,סיעגר ןותמ "ץעיי רישל הוושה 
 המדא /- םראתפ אוה שיגרמ / ,השירחמ הלודג די בוחרה עול לע / החנומ
 ןיא / םיקחוש םינפב ויזאמ אוהו / / .וישרוש תופכב םש יא תעגונ / הז;rלו;rל
 רל איבהל /- הנתמ / הנטק תעלות רל החלש / ,בוטה קמועה ןמ ,ולש אמא
 שיגרמ ריעה טלפסא דיל דמועה ץעה ."בורק תווממו / םיקוחר תודשמ םולש
 תעלותהו ,תרוכה וילע הלעי בורקבש עדרי םג ןא ,האירבה לש הבל קפוד תא
 םג תזמרנ .)רבקה תמיר( תוומה למסו )היצרלרב�ה תליחת( םייחה למס איה
 האיבמ ןכבו, ץעה תא תמסרכמ תעלותה היפלש הטושפה תינאטובה הדבועה
 .ותומל

 חסינ ,הליחבמה הרופאטמה םהבש םירישב וכרד תא לחה ריעצה ןמרתלא 20
 תומכסומ תא עזעזלו "םינגרובה תא םיהדהל" הדערנ ,םדקומה יקסנולש
 תורוש ארוקה אצמי ,םיזונגה םימדקימה וירישב .תיטנמור-יסאלקה הרישה
 האר .הליחכמה היירוגה תאו תקלדה תא ,החלהו חיכה תא תוראתמה ,בורל
 לוע ימ-יאיי: )-85 72 'מע ,ב ,ןמרתלא תורבחמ( "השיא חרחיניי רריש, לשמל
 / ... תתוועמה ותייורג לע / הסמעמ הדבכ הדבכ / .תדרו ןולה ךלו;; / ... אשנ

 האר ." ... ןלח תפנצמכ / תמלענ שמש / .תלחוכ תילוכלכת / ,תממוע תימומדא
 תוצח תעלו / םד ברעב הקרי ריעה: 10 ך 'מע ,םש ,"ןגנל ןירצ רישיי רריש םג
 םיתב ] ... [ הפיטק דיב םתוא הקניח / הפטיל םתוא םיבלגמב ] ... ב .הליחכה
 הזודמה ףוח זונגה והזחמב ."זתסיסגב וקרש תרתלד / ,זושל תררטזוזג וחליש
 ליחתמ םימעפל ררעה / םיחמומ תעדלש קר איה הרצהיי : שרופמב בתכנ
 ." ... חומה סיסב לש הרקבה /-י�כרמ ןייינל ינוציח םוטפמיסכ / חורפל
 תורופאטמב זמרתלא שמתשה תחא אל ,עמשמ .) 33 'מע.א ,ןמתרלא תורבחמ(
 / ,חסיפ לספס יערכ ןיבריי: ןרבס דבא רבכש תוניקזמ תויוהמ רואיתל הלאכ

 האר( ".הטחממה ןות לא קרוי / חנוגה םזילאיצרסה / ,הטלעב ,האור ןיאב
 .) 68 65- 'מע ,א ,יעיבשה רוטה , 1947 תנשמ "לעתשמה טנמלרפה" ורוט
 הכשמהב וליאו ,תוליחבמה תורופאטמב ומרתלא ארפא שמתשה ןרדה תליחתב
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 הקיטילרפר הקיטארפ

 תמאה לא רזח .רכרד ףרטב .ררעיכה תא שטשטר יטטיציטתטאה בטרקה לא הנפ
 : בתכ .)-33 32 ימע( r ק תגיגח ןרתמ "המוד רבדה ןיא" רישב: הפושתה
 םירבד .אל / .ריע לש j1 יחל לע תלגלגתמ העמדל / ברחרה המרדש םעפ רנרמאיי
 • , V • "רירו םדו הח.ל / ןרכנה םביט הלאכ

 םטרפתנ ; 195 ימע .א .סיעגר( "הרעטיי רישה םדק "חרר הזיא ף�איי ןרמזפל 21
1 [ ר"צרת ןוושחרמב יט .ץראהב . 1 935 5 . 1  / .תוצותב חורה רץ / / ! .. ףראיי : )] 
 .יר /--- תרצירקבר תרצילמב / תרצרלחב הרתגמ / חרכיו לכב ברעתמ
 ."! חררה רתרא חקי

 "רבדמ יתמיי רלש "תינונק"ה המאופב שמתשה קילאיב יכ הז רשקהב ריכזנ 1 .'
 הריכזמ "טנרוקיי הלימה רבש( "ושיטפבר ןמזה טנרוקביי יביטטגרטה ףוריצב
 .)ןמזה = "טרנררכיי תא

 / ילוק: ברחרה רמא דרעריי : "םיחכונ ירישיי ןרתמ "ברחרהיי רישב לשמל האר 2 \
 / ,תרעגי אל .ןניה תוצא / ילרבג דעו ילרבגמש / תועבטמה לרצלצ לוק ארה
 זמררמב שמתשמ הז רראית ." ... תואמ הברה םרפטמש / ילגרר עטרנ לרקר
 תרעבטמ םג םה "תרנררק"ה ירהש .םריכזהל ילבמ .תונררקה ילגלג רואיתב
 םגו עסמה תרנררק םג .םלרעה תא םיעינמו םילגלגכ םילגלגתמה )"םירתכיי(
 לש ריתותראמ םה יכ .ןמרתלא תרישב ןרע יררש םה )תרעבטמה ןהש( תונררקה
 ·ןמזה

 . 348-346 ימע ,ב"ישת ,יעיבשה רוטה האר ,) 1947 ( "המררד םיעסונ םימהיי 24

 םקוממה ."לרקיי רישב םידדרנה רחטמה תונררק לש זמררמה םרראיתל הורשה 25
 הלילהיי : "רקוב תונפל ןאכ רבע רעסהיי רישל תרנכשב ץוחב סיבכוכ ץבוקב
 / ן��ז:: םרנ םע וכלה םימשו / .תרחוטה רכיכה ה ?7?7 � / .ןשער תיכרכזב םעמע
 ."תרחא ריע לא / תחאה ריעה ןמ

 השדח הפרקתל ,השדח הממיל ןמרתלא זמרר "םינררחאה םהיעגריי םילימב 2 ),
 ימי לש הניטויליגל םיליצא לש םתנתמה ןאכ תזמרנש רשפא .השדח תע חורלו
 תוטרדנאה הארממ ןאכ תזמרנ תעקרשה היטרקוטסיראה( תיתפרצה הכפהמ
 םינכפהמה לש םכרר ןאכ תזמרנש רשפאו .)ריעה ירשג יבג לעש תועמודה
 ןמזה תדידמ ןרד םג ,עמשמ( וישדוח תאו הנשה חול תא ופילחהש םישדחה
 .)הכפהמ תעב םיגילפמ םייוניש תרבוע

 םיטטירוטופה לש םתעיבת תזמרנ תואטרדנאה יניעבש םימה רואיתמש רשפא 27
 םיכרעה לכ תאו םהילטפ ,םינואיזומה תא ץתנל )יטניראמ( םיקלטיאה
 ןמרתלאש הז רשקהב ריכזהל יוארו .םיגציימ םהש םידבוכמה םייטסיציסלקה
 היצודה תאיי: לשמל ןכ ',יתוטרדנאיי םשב םימטרופמ םיגיהנמל תחא אל ארק
 לע ינמרגה וידרהיי( "הטרדנאה וזמ םג דודיע אנ באשנו / ודוהב רוכזנ
2 218 ימע ,ב .סיעגר ',יןוילופנ  ןוושחרמב ז"י םוימ רץאהב םטרפתנ ;-19
7.11 [ ב"שת .1941  [(. 

 "יאניו וידריי רישב שרופמב רבודמ םלועב! uror teulon;cus-ה תורבגתה לע 28
 .] 16.3.1938 [ ח"צרת יב רדאב ג"י .רץאהב םסרפתנ רישה; 46 ימע .ב .סיעגר(
 דע ועיגה / תר.ד�ו,ז תוריבה לכמ הירוטטיההיי : )ץוחב סיבכוכ םוסרפ ברע
 ןכושה בישקהו i ם�נוטבטה תונוי�ל םאונל ומהנ ] ... [ /.םירצקה v י.ד� / ראוצ
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 ןישאר קרפ

 קר ןן.סהנל םידמולה וינב לש I םינוטה םלוט I חתפתה דואמ המ I םוקמב
 םדאב I ,ישפחה םדאב I ,ר��טה ךותמ יבשבו I ,םארר ריפכ ומנמנ תויחה-ןגב
 ."רבה-יריזח ראנ R I ,םהונה

173 ימע ,) 1991 ( רימש האר 29  לש םהירפט תא בטיה ריכה ] ... [ ןמרתלאיי : 
 לש היגולופרומ וכרדב דחא לכ וטטרשש ,יבניוטר רלגנפש זוגכ םינויררטטיה
 םיכילהת םיורהתמ םהיפ-לעש תרנררקעה םהמ עדיר ,תרברתה תודלות לכ
 לש הזל הז םתכמטה ןיינעב; "חורה םלועבכ השעמה םלועב- םיירוטטיה
 ימע ,) 1998 ( ןורימ םג האר, ןמרתלא לש הארשהה תררוקמכ יבנירטר רלגנפש

53 . 

 ימע ,גיילשת ביבא-לת ,תרזחמ, ןמרתלא ינ ךותב ,סריתגיפ טפשמל רבד תירחא 30
561  רדיעמ ןמרתלא בתכש רתייב בחרנה תרגהה רמאמ המידמכ רהז .-580 

 היפיטרירוטטיהה תנבהל םיטעמ אל תרחתפמ ליכמ רמאמה .רהשלכ אשונב
 וא עבטו הבהא ירישכ םיעמשני םיארנה םירישל םג תלחלחמה תינמרתלאה
 . ךרע-ילקי םילילק םינימזפכ וליפא

3 1  םיריצה תללי: םיילאיד םיריאית דימת םה ןמרתלא לש ריעה יריאיתש .ןאכמ 
 קפס .היריצב תכפהתמה תדלויה תללי קפס איה םריצמ תיכמ רישיב רעשה לש
 ריעה רואית .הילכמי הישברכ ינפל יצרפנ הירעשש תסבומה ריעה תללי

 לש תונטקה תינשב תמדרנ ריע קפט איה "ץיק ליל" רישה ףוטב הדאתמה
 תטטימתמי תעקיש ריע קפס; המרי למעל רחש תעל תרררעתמ ריע קפס ,הלילה
 הישוביכל "תבערימ המיהנביי תאוציה תינבנ ריע קפס .יטנדקד עברש ךרתמ
 םיראתמה .רץחנ םביכוכ יריש בורל תינייפוא וזה תיילאודה .הישיבכ תשיבכלר
 .ריהבו םימת םלרער תחשומו רדוק םלוע דחא םלעהב

96 



 ינש קרפ

 "הרשב וב התייה ירי רשאיי

 היגוסלו היתופוקתל ןמרתלא תריציב ןיק תומד

 הן >t ?י וי?/יק ת� ם��י:: ה�י::

 .ש?/ אל ףיס!;: ו:זירו
 לנ; V ל� ן� !j ן
R הן�!;: ם 
:;! W .נ;: ר�ד�ז:; הד (I �ש. 
 )יעיבשה רוטה ,"הירוטסיהרפ תצקיי(

 תוקיטאופ שולש יארב ןיק .א

 ,והשלכ ) topos ( סופדב ילאוטסקט-ורקימה שומישה רחא בקעמה
 תועפותה תא ראתלו רתאל ןשרפל םיתעל רשפאמ ,למסב וא ביטומב
 .חירבכ ולוכ טסקטה תא תוחירבמה תוינורקעהו תולודגה תויטאופה
 הזיי תחכשנ יתלבה הרושה תא ןמרתלא בתכ "ברעה תיצמתיי ורישב
 םנמא קסועה הז ןוידל אילפהל המיאתמה "לט לגאב םלועה דבוכ
 תובישח תולעב תועפות וכרדב ריאמ ךא ,"ילוש"ו "ןטקיי ןיינעב
 ןטקומב וכותב ליכמ וננויד זכרמבש טסקט-ורקימה .תיללכו תינורקע
 ףאו טסקטה ירושימ לכ לא לחלחמ אוה: לולכמה לש ויתונוכת לכ תא
 הנומת קר אל ןיפנא ריעזב וב הלולכ. ול רבעמש םיבחרמ לא םהמ גרוח
 לש הקימנידל הנמאנ תודע םג אלא ,לולכמכ טסקטה לש תיטאטס
 רמאמכו ,חורה ייח לש ,םיירוד-ברה ,םילודגה םייטאופה םיכלהמה
 ;רחא ןושל (,"ןבאה סיסרב רהה תודלות ומכיי: רחא םוקמב ןמרתלא
 םירידא םייגולו איג םיכילהת לע דיעהל לוכי דחא דבא סיסרש שי
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 ינש קרפ

 לוכי דחא ביטומ רחא בקעמהש שיו ,םלוע תומיכ םתווהתה רשמש
 .תוברתה לש היכלהמב תכל תוקיחרמ תורומת לע דמלל

 טרפה ןמ אצויה הזכ בקעמל יואר ביטומ וא סופד לכ אל םלואו
 ,דיימ םילבונו עגרל םיצצונה הלאכ שי .רקיעה לאו ללכה לא רתוחו
 שי תאז תמועלו ; תוברתה תודלותב שממ לש םשור וריתויש ילבמ
 וא םייטמית ,םיילסרבינוא וא תוברת ייולת- םיביטומו םיסופד
 רחא תוקחתההו רוד רחא רוד תורפסב םירזוחה- םייגולופיט
 ביטומכ- "ןיקיי .םייואר תור� בינהל טלחהב הלוכי םהיתובקע
 גוסה ןמ ביטומ אוה ,זמורמ וא ילארטיל ,טשפומ וא ישחומ יגולופיט
 ןושלבו הילאירב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,תעבטומ ןה וז תומד. ןורחאה
 לכ ; היגוסלו היתופוקתל םלועה תריש לש תיביסולאהו תיביטרוגיפה
 םזינרדומהו ,תרחא ךרדב הב הפקתשהו התוא הפקיש תיתורפס תרמשמ
 הלגת םיטסינרדומה לש םתריש יצבוק תריקס .לוכמ רתוי התוא בביח
 ,ןיק לש ותומד ביבס םיריש ובתכ ,טעמכ ללכה ןמ אצוי ילב ,םלוכש
 ףעיב עיבצנ ןלהל. ךשמהב וטרופיש םיבלטצמו םיבר םימעטמ תאזו
 תולוכסאו תורמשמ ינב םיררושמ לש ןווגתמה םשומיש יושע דציכ
 תא העיתפמ תודחב תוהזל ןיק תומד לש םינו�גמה הינפב תונוש
 השעש םיזעונה םייטאופה םידעצה לע עיבצנ ףא .םהלש הקיטאופה
 ךלהמב םירוט-םיבותכ תרובחל חפתסהש ריעצ ררושמכ ןמרתלא
 לש ותונורטפ לוע תא וילעמ קורפל ,עדומ יתלבה וא עד�מה ,ונויסינ

 חואמצעל וכרדב גילפה תוזוחמ וליאל הארנו ,הלוכסאה יבא יקסנולש
 ררושמה רבעש תויטאופ תורומת ןתוא רוקסנ קרפה ףוסב .תיטאופ
 ךכ רחאו ,םתצרעהל אשומ ,יזכרמ ררושמכ ודמעמ תא ססיבש רחאל
 .רתוי תוריעצה תורמשמה ינב לש ,םגורטקל

 וק"ב- הפוריא ברעמב הזה רצקה ינורכאידה ןויעה תא חתפנ
 תייחת עודיכ הלחה ועקר לעש ,הקיטנמורל םזיציסלק ןיבש "רפתה
 תונמאה יכ לקנב הלגת תיביטקפסורטר הריקס .תירבעה תורפסה
 תחא לכ ,םידרומ לש תויומד ראתל ובהא תיטנמורה וזו תיטסיציסלקה
 זוע תוביהרמה תויאיתמורפ תויומד יכו ,היכרדב תחא לכו היתוביסמ
 םגו וזב תופוכת תויוצמ םהילעמ הלוע תא תוקרופהו תוהולאה דגנכ
 ,תעמשמו רדס תבבחמה ,תיטסיציסלקה תונמאהש דועב ,םלוא .וזב
 ,םירומהו םיררוסה לש םשנוע תא תיטקייד המגמ ךותמ השיגדה
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 ןיק חרמי
 תא ןבומכ הבביח- תיתפרצה הכפהמה תדילי- תיטנמורה תורפסה
 היעגרב התוא הראיתו דרומה לש תימרופנוק-ןונהו הרועסה ותומד
 .היתפמאהו הצרעהה יררועמ ,םייאורהה

 ףקיש ךא תיתפרצה הכפהמה ןמזב םנמא דלונש, ירבעה םזיציסלקב
 ללכ ךרדב תשמשמ ,תוברתה תודלותב רתוי רטשוממו םדקומ בלש
 םדוגינ ,ימסוקה רדסה תא רפמה רורא םדאל ףדרנ םש ןיק לש ותומד
 ,ךכ .םלועב הינומרהו הוולש םיברמה ךרדה ימימתו "םירשייי םתוא ל ,u י
 שרופמב רכזנ לזיו ה"נ לש תראפת יריש ןיבמ ןושארה רישב ,לשמל
 רחאל םג ,םלוא .חצנל יח וערז היה, ןדעה ןגב םדא אטח אלמלאש
 / .סשטנ ל� וערז םג ותוא םג ךאיי: וינב לע לאה רמוש שוריגהו אטחה
 לע הוותוה חצרה ותש. ןיק תמועל ."חצמ לע ץיצכ םירשי? ףי?זק1 דוע
 2 .םחצמ לע ץיצכ 'ה םש תא םיאשונ "םירשי"ה ,וחצמ

 העפותל ןוליחה תעפות הכפה הבש ,תיטנמורה הפוקתב ,תאז תמועל
 ימכ תיגארט תיאיתמורפ תוזח ןיק שבל ,םיריעצה לש תיביטמרופה
 ימכ( םינוילע תוחוכ םע םינתיא קבאמל הליחת הנווכב אלש עלקנש
 יחא רמושהיי תדסחתמהו תממתימה הנעטב לאה תא תועטהל הסינש
 "ךפש� ומד םדאב םדאה םד ךפושיי יהולאה וצה תא רפהש ימכו ,"יכנא
 ןתינש יפכ זעונו יגארט דרומ לש תומדכ הגצוה ותומד .)]ו ,ט תישארכו

 םשה תא תאשונה ןורייב לש תיטויפה המרדהמ ,לשמל ,חכוויה,..ז
 לש םוגרתה תארשהמו וז הרועס המרדל ןמשירפ לש ומוגרתמ ,"ןיקיי
 חיטמש םירבדה .קילאיב רודב ירבעה יטמרדה גולונומה לע ןמשירפ
 יטמרדה גולונומה לע תובר עיפשה ןברק ותויה לע םימש יפלכ ןיק ןאכ
 םיבואכה הריפכה ירבדש המודו ,תיטנמור-יסאלקה הפוקתה ןמ ירבעה
 וריש והירה- ונתורפסב בתכנש ןושארה יטמרדה גולונומה חיטמש
 םיעפשומ םהשמ רתוי- "תודוקפה תיבב והיקדציי גיילי לש עבמה זע
 םחורב םיריכזמ םה ,תרוקיבב לבוקמכ, ןורייב לש "ןוליש ריסאיי זנ
 .םימש יפלכ ינורייבה ןיק עימשמש הצאנהו ףוריחה ירבד תא םתרוצכר

 ותומד יפלכ עלבומה רבחמה לש ילילשה וא יבויחה וסחי קר אל ךא
 תומרונה תא עובקל ידכ וב שי דרומה לש תיטסילאודיווידניא ה
 וא תיטנמור ,תיטסיציסלק התויה תא ונייה( הריציה לש תויטאופה
 ,לעי לע רמוא ל"כימ תמגודכ יליכשמ ררושמ רשאכ .)תיטסינרדומ
 / חצרה תוא ות ה t 1:זז:; היניע ןיביי יכ ,"ארסיסו לעייי המאופה תרוביג

99 



 ינש קרפ

 ןפואב ןיק ביטומב שמתשמ אוה ףא ,"חצמה דוה םתכנ הכפ� םן��
 חור יכלה לש םתעפשהל תע התואב רבכ ןותנ ותויה ףרח ,יטסיציסלק
 "ןיק"ו ,ןיק יאצאצמ ,יניקה רבח תשא איה לעי ,עודיכ .םייטנמור
 טבש ינב םידוונה .)זט ,אכ ב"מש הוושה( תינח וא ברח םע רשקתמ
 יעגרב ןכ לעו ,"םדאה םד ךפושיי ,חצור לש ויאצאצ אופא םה יניקה
 "חצרה תוא ותיי ססונחמ היניע ןיבו םדב לעי לש החצמ םתכנ חצרה
 : תוחפל םימעט ינשמ תקהבומ תיטסיציסלק איה ךרדה .)ןיק תוא(
 לע ,רמולכ- יגולוליפ עדי לעו תונינש לע תססובמ איה ,תישאר
 הלכשהה יררושמ לש )" the line of wit "( "דודיחה תרוסמיי
 תא ,גנעמהו ליעומה תא בלשל עדומב ושקיבש- םייטסילנויצרה
 וכרד ,תינש .תויטקדיד תונווכ לוטנה עושעשה תאי יתמגמה ךוניחה
 תיטסינמוה הנומא לע- הלכשהה תפוקתבכ- תססובמ ל"כימ לש
 ,םימד תוכיפש יכו ,"םדאה תא השע םיהוא םלצביי יכ תיטסילסרבינוא
 ביוא אוה וליפא ,ךתרוק לצב הסוחה חרוא לש ומד תכיפש יאדוובו
 תיטסילסרבינוא המגמ ונינפל ןיא ,תאז לכבו .רפוכי לב אטח איה ,ךמע
 תונויער לש םלוחלח תישאר רבכ ןאכ תשגרומ רומאכו ,הרוהט
 ליכשמ לש םלרע תפקשה ךרתמ רריש תא םנמא בתכ ל"כימ : םישדח
 ךלהאב ידוהי ה�חיי תיליכשמ ה המסיסב בל לכב ןימאהש, ןטילופומסוק
 חורה יכלהל ףשחיהל לחה רבכ ארה הז בלשב םלואו; "ךתאצב םדאו
 ערקה .תורתוסה תומגמה יתש ןיב ערקנו "םימעה ביבאיי לש םיימואלה
- גורהל אל רא גורהל- יטסילאודה טקילפנוקב ןבומכ רכינ
 ,ארסיס תא לעי גורהת םא ,דחא דצמ .המאופה תרוביג בלב ללוחתמה
 םיארבנה לכ ןיב תודפ המש הניאש הלכשהה תעונת חורל אטחת איה
 התוביוחמל אטחת איה ,ביואה לע סרחת םא ,רחאה דצה ןמו; םלצב
 םידוונ טבשל תבכ( תבשוי איה וכותבש םעה יפלכ תירלרקיטרפה
 ידוהיה לש יטסילאודה ודמעמל המוד הדמעמ, לארשי ינב לא חפסבש
 .)בשי ן�ותבש םלרעה תרמוא לש הז םע ולרוג תא רשקש יררטפיצנמ�ה

 תירבעה הרישה השמתשה הבש ךרדב ידוסי יוניש לח האמה הנפו;זב
 שומיש ללכ ךרדב הב השענ הלכשהה תפרקתבש דרעב: ןיק לש ותומדב
 הקרפו רסומה תואלשלש תא הילעמ הלישהש תיטילופומסוק תומדבכ
 לש יתומד השמיש קילאיב לש ורודבו ןויצ תביח רידב ירה ,םימש לוע
 תללקב ללוקמה ,הלוגה ידוהיה למס- תימראל הרופאטמ ןיעכ ןיק
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 בליש ובש "דבוא תקנאיי ורישב בתכ יקצילוד מ"מ .תיחצנה םידודנה
 חרבא ןאיי: הבקסוממ ושוריג לע ישיאה ורופיס תא םג ימואלה לרוגכ
 / .ברח הלכב� ץוחמו ] ... נ יחר $I-י.לע םישחנו / ? הר�ו;ז הטל�� / ינוגימ

 .ד� $I / ... ןיקכ ן:;ס .רי 5! דדב / .םיחא ר 9 ןr לאוג-קושע / ? תי.�?;: תיכב
 ."הלוג רישיי ורישב ."ןך $I טל�ו;ז- ל;אfז iJ אל םא / .ס;נ?? ךכ דכא
 ולימרתו ולקמ תא חקולה םעה לא המצועה תבר האירקה תא ללכ
 • ןך $I הסונמ / : תרחא הנעי ן:;:-י�קז דה ךא / .! ! ! ןיק. ןיק. ןיק הסוניי
 )"! ! ! ןיק ,ןיק ,ןיקיי( תוימישיטנאה הצאנה תולימ "!!! ןך $I ,ד�':ז
 דהכ תועמשנה שואייה תולימ םג ומכ .רבע לכמ ויפלכ תועמשנה
- דדועל ידכ ילסקודרפ ןפואב רישב תואב .)"! ! ! ןיא .ןיא .ןיאיי(
 םג .אכבה קמעמ תאצלו םכש לע לימרת תחקל םעה תא דדועל
 ונילע ושקביי ולש המישרמה המאופב בתכ ץיבוניבר קחצי ררושמה
 םישוריגו תור I ג תעב 3 .,,? ןיקכ דדונה לד םע ןח: ימיי: ) 1890 ( "םימחר
 ולוכ םלועהש ,ףודרהו אונשה לארשי םעל ףדרנ םש ןיק אופא ךפה
 .םיהלאה-ןב חצרב ;מישאמו ודגנ

 תללקכ ללוקש ידוהיה לש וליבקמ תא ןיקב האורה .וז המגמ
 ןיבמ בטיה תרכינ איהו .הייחתה רודב הרבגתה .תיחצנה םידודנה
 רתוי תובכרומו תוזמורמ םיכרדבש םגה( קילאיב יריש לש םהיטיש
 ידוהיה תא קילאיב ראית "יתבושתביי ורישב .)ןויצ תביח תרישב רשאמ
 לש ותומד תא ךיתמ אוהש ךות ,"םירפס יבג לע ענו דנ"ש ימכ יתולגה
 .םילהואה בשוי .ןדמלה ידוהיה לש ותומד תאו ןיקכ דדונה ידןהיה
 לע תוומה ות"ש ימכ תולגה ידוהי תא ראית "הגרהה ריעביי ורישב
 םלקמ תא םדיב תחקל םהילע םיללוקמ םידוהיכש זומרל ידכ "םחצמ
 ידכ אלא .תיחצנה םידודנה תללק תא ךישמהל ידכ אל ךא ,םלימךת�
 לש ותומד תא יכ ןאכ ריכזהל יןארה ןמ .עבק לש תיב ףוס ףוס אוצמל
 "שורוושחאיי םשב תירצונה הדגאב המ םושמ התנוכש ,דדונה ידוהיה
 עבשו םירשע האמ ינפ לע תידוהיה הרוזפה תוערתשה בקע ילוא(

 יפוא תולעב תוריצי ןהבו ,תובר תונמאו תורפס תוריצי וחיצנה )תונידמ
 חצמה לע םד תתוש םתכ וא ןיק תוא תלעב תומדכ ,קהבומ ימשיטנא

 ךפוהמה שומישה .תולגה תר�מו תיחצנה םידודנה תללק למס-
 הקיטאופה םע דחא הנקכ התלע תימואל תומדבכ ןיק לש ותומדכ
 רכיהה ןמיסל הכפה תויטנלוויבמאהש ,הפוקתה יררושמ לש תיטנמורה
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 ינבלו קילאיבל הרשפא םתריצי לש וז הנוכת .םתריצי לש רתויב טלובה

 ,וישעו ןיקש תורמל ,דדונה ידוהיה למסבכ ויק תומדב שמתשהל ורוד
 תשק תא םיכרודו ברחל םדי םיחלוש אלא םילהוא יבשוימ םניאש

 וגוצייל תומלנ:מ� וא םילמס ןיעכ תיטסירוגלאה הביתכב וויה ,םידייצה
 ורסמ םהינש ידיבש הדבועה רואל דחוימב( אקווד םלועה תומוא לש
 ינמיסמ עודיכ םה םיבלכו 4 ,םהילא הוולנה בלכ םהישרדמב ל"זח
 לש תימואלה היצטניירואה .)ידוהיב ויבלכ הסשמה יוגה לש רכיהה
 יררושמ לצא אופא ודחאתה םהלש תיטנלוויבמאה הקיטאופהו םתביתכ

 5 • ןיק לש ותומדב ושע ובש שומישב קילאיב רוד
 לש ותומדב השע ילארשי ץראהו יפוריאה םזינרדומה ,תאז תמועל

 דרמה .םידוגינו תוריתס אלמו יתכרעמ בר ,ןיטולחל רחא שומיש ןיק
 היהש ,ןורייב חסונ ,תומדא ,לע ויגיצנבו לאב בגשנה יאיתמורפה
 םעט ונממ לטינ רבכמ הז ,ביהרמו זעונ ןויזיח הרשע עשתה האמב
 קיסעה אל רבכ םימש םש ללחמהו םימשב ללוחתמה דרמו ,שודיחה
 "הייחתהיי רוד לש ימואלה דרמה םג .רקיע לכ הנרדומה יררושמ תא
 ,,,ימואל ררושמיי ראותהו ,םיטסינרדומה לש םבל תא קיסעה אל רבכ
 לש דרמה .םחורוו םהל רז היה ,קילאיב תא םעה הכיז ובש

 העבשה תונגרובה יפלכ- הרבחה דגנכ ורקיעב הנפוה םיטסינרדומה
 הקיטילופה יטינרבק ,"םיסובא םירוברביי םתוא דגנו תירטסיליפהו
 יעורקו תיבה ירסח ,םירסוימה "םירועסיייל ףרוע םינפמה ,הקיטאופהו

 יפל ומאה תא טופשל ןיא רילדוב לש דוסיה תוחנהל םאתהב .דגבה
 ,ןוגה, ירסומ תויהל בייח אוה ןיא. ונורשיכ תלוז אוהש ןוירטירק םוש
-יסאלקה םיררושמב שפיח רוביצהש תונוכת הלאב אצויכו( ליעומ

 ןמא היהיש דבלבו ,תחשומ םדא תויהל לוכי אוה, ודידל .)םייטנמור
 ןיקיי רישה טלוב עורה יחרפ ןיב .קהבומ יטויפ ןורשיכ לעב ,תמא
 םראתמ רילדובש ,לבה ינב לש םקלח רפש המכ דע הארמה ,"לבהו
 ופוסבו ,תרעובמה חאה לומ לא תחנב םסרכ תא םיממחמה םינגרובכ
 ויקל ןותנ ררושמה רבודה לש ובל יכ ,שרופמבו רוריבב רמאנ רישה לש
 ,ןכא .הצרא לאה תא םיטמושו םיקחשל םיאירממה ,םיללוקמה וינבלו
 ,ימרופנוק-ןונה תא שפיחו םיאולבב רדהתהש ,יניימהוב ה םזינרדומה
 I5 וסנרפ ,ימייניבה ןיק לש ותומד תא סנ לע הלעה ,ילמונאהו ינלוחה
 םייח להינש ,הרשע-שמחה האמה ןב דוונה יאסירפה ררושמה ,ןויו
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 טעמכ ףוסבלו ,תוצורפו םידדוש םע עעורתה ,םיקפקופמו םירעוס
 ותוא האיקה הרבחהש ץאונמ חצורכ היילתה דומע לע ותומ תא אצמש
 .הברקמ

 דע החוור ,"יקסנולש תלוכסאיי לש תיטסילובמיס-ואינה הקירילב
 . ןיפנא בר יפיטיכרא למסכו ) topos ( עבק סופדכ ןיק לש ותומד דואמ
 הלוכסא לש היררושמל הנושארבו שארב, ןבומכ ,המיאתה וז תומד
 ירילדובה יומידה תא ,רחואמב םנמא ,המצעל הצמיאש ,תיתורפס
 ,ןפחיהו דוונה ,) poete maudit ( "ללוקמ"ה ררושמה לש יניימהךבה
 םעו תינגרובה הרבחה םע דימתמ םזינוגטנאב יורשה ,הדונמהו יוחדה
 םע דחא הנקב הלע םג ,תופעוסמו תובר ויתוכלשהש ,הז למס .דסממה
 ץראה הנרדומה יררושמ לש םיראתמה תדח הקיטאופה תונורקע
 הרישה ןמ ןורומיסקואה תמגודכ םייראניב םיסופד הלאשש ,תילארש'
 הכותב הליכמה תילסקודרפ תומד אוה ןיק ןכש ,תיסור תיתפרצה
 םג ךא המדא דבוע אוה ןיק ,לשמל ,ךכ .םירשפתמ יתלבו םידח םידוגינ
 אוה; קוחה תרזעל קקזנ ךא קוח ערופ אוה; תדלומו עקרק רסח דוונ
 םימחרל הקוקזה תיגארט תומד םלגמ אוה תעב הבו םימחר רסח חצור
 למסמ ןיק : חוכשל ןיא ףאו .תחאכ הנכסמו תנכוסמ- הסחמלו
 לש םמלוע תא ,ןשיה םלועה לש ונולשיכ תא תיטסינרדומה הרישכ
 ,לזרבה שרח ,ןיק לבות ואצאצ וליאו ,הצרנ אל םנברקש המדאה ידכוע
 ,ןכוממהו שעותמה ,ינברואה ,יטסינרדומה ,שדחה םלועה תא למסמ
 הוולשה תא אוושל שפיחש םלועה, ןשוימה יטנמורה םלועה תא שרויה
 ; ומש לע ארק אוה התואש ריע הנב, ןיק לש ונב, ךונח .עבטה קיחכש
 אצאצו ,"לזרבו תשוחנ שרח לכ שטול" רומאכ היה ןיק לבות ואצאצ
 ךכיפל ."בגועו רוניכ לכ שפות יכאיי ךדיאמ היה- לב�י- ולש רחא
 ררושמה למס; שדחל ןשיה ןיכש ערקל למס וינב ינבו וינב, ןיק וכפה
 ירישמ עדונ ריש לש ומשכ( "לזרבה רוניכיי אוה ורוביכש "ללוקמהיי
 םהידי ישעמ ןורומיסקואה ךרד לע הזל הז ודמצוה ובש ץוחכ סיככרכ
 םלוע"ו "השעמה םלועיי ,הניגבהו תשורחה : לבויר ןיק לבות לש
 6 .)"תוליצאה

 ,תילאוד תומד תיטסינרדומה הרישב אופא הכפה ןיק לש ותומד
 הקיטאופל אילפהל המיא"תה איהו ,םירשפתמ םביאש םידוגינ הליכמה
 עבקה יבשוימ ,המדא דבוע אוה ןיק: םיינורומיסקוא םיפוריצ תבכחמה
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 תללקב ללוקש ימ םג אוה ךא ,)ןאצה העור ,דוונה לבה תמועל(
 םלועה למס אוה ןיק; המדאה ןמ וילא םיקעוז ויחא ימדש ימו םידודנה
 ךרכה שיא, ןטסינרדומה ררושמה למס םג יא ,ביזכהש ירארגאה ןשיה
 רישב יקסנולש בתכ ,הזה ןויערה חורב ,)ריע הנב ונבש ימכ( ינרדומה
 ינפל רצק ןמז םסרפתנש "תרחא תישארביי רוזחמבש "ןיק לבותיי
 ינאל תומוחה ות�� / רך f כ: �י I;1 <ד'ז:; :; i ב�ן רימחמיי: ץוחכ סיככוכ תעפוה
 י,"תןנ:::שו ה�ג;:ק: לש ןכז/!'qז / ח�)tז� ןיק לבות ת 1 ן�ל ת�� / תל'קשמו
 תא חוכשל ינרדומה םדאה לע רזוג ,ןיק לבות לש וחור ירפ ,ךרכה
 לש ןתפש ,םייעבטה םייחה לש תיביאנהו הנשונה תיטנמורה הפשה
 תובקעב ,ןידה תא לבקמ ןטסינרדומכ יקסנולשו ,תלובישו השבכ
 למס- לאב דרומה דוונה למסל ותומד הכפה םיטסילובמיסהו רילדוב
 ,תירטסיליפהו הע��ה תונגרובה ביוא B ,"ללוקמהיי ררושמה

 חצור בלב ןופצמ שיה ,ב

 לש ותומדב ינורומיסקואה שומישה תא ארבש אופא אוה ןמרתלא אל
 שומיש ןיק ביטומב השע אוה הארנש יפכ םלואו ,"ןיאמ שייי תניחב ןיק
 הרודג תכרעמ יותב לעופה ירוקמ ררושמ השועש םשכ ,שדחמו ידוחיי
 רחא בקעמה תועצמאב, ורוד ינב לע תולבוקמה תויטאופ תומכסומ לש
 וילוגלג רחאו- םיברה הינמוסמו ןיק תומד- הזה ביטומטיילה
 הקיטאופה תוחתפתה תא תוארהל המודמכ ןתינ ,ןמרתלא תריציב
 תוהזה ינמיסל תונעיה ךותמ הכרד תא עודיכ הלחהש ,תינמרתלאה
 תוזוחמל ךרדה ישמהב הגילפהו ,סיכותכ תרובח לש םייתלוכסאה
 תרישבש חכוויהל ן'ינעמ ,םורעש אל הלוכסאל םירבחה רתיש ,םירחא
 תרישבכ הבר תורידתב שרופמב תרכזנ ןיק לש ותומד ןיא ןמרתלא
 שרופמב ןיק תומד תרכזנ יקסנולש לש תמדקומה ותרישב( יקסנולש
 ,תאז םע ,יסחי ןפואב רידנ שרופמה הרוכז� ,יפהל ,)םימעפ תורשע
 יפכו ,ותריש תוביטח לכב היוצמ ןיק תומד יביטסגוסו ףיקע ןפואב
 ,רעושמה ןמ יזכרמו בושח הדיקפת הארנש

 ,יפיטיכרא סופד לאכ ןיק תומד לא ותרישב ןמרתלא הנפ הנושארל
 ארק ,תפרצב תע התוא בשי ןמרתלא ,יקסנולש לש י 1 ןל הנעמכ
 ברקתהל הצרו ,ץראהמ וילא וחלשנש סיכתרכ תורבו r תא הקיקשב
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 םייתלוכסא תוהז ינמיס הרובחל ויחאמ עבת יקסנולש .הרובחה ינכל
 ,ותרובחל חפתסהל ושקיבש םיריעצה םיררושמה בור ןכאו ,םיקהבומ
 םיגולאיד םמע םילהנמו וירישל םיבושק םהש הלוכסאה יבאל וחיכוה
 תרתוכב יקסנולש ריתכה יוד לש ינשה קרפה תא .םייומסו םייולג
 תאו הנשיה תיטאופה ךרדה ןולשכ תא רשבמה אוהו ."ןיק לבו,תיי
 םיערוצמה תא ראתמ ןושארה קרפה .ינכפהמה םזינרדומה תיילע
 .ןהכה .אובל ששובש ןהכה ידימ הרהטל םיכחמה הנחמל ץוחמש
 ינפ תא רפכל ויחא תא דדועמ . ןשיה םלועה יכרע תא ןאכ אטבמה
 הדבתמ ינשה קרפב .התבונת תא םהל בינתו הצרתת ילוא- המדאה
 .ליבקמבו( הביזכמ המדאהו לוכב ררוש ברשה: ןהכה חיפהש הווקתה
 לאויי : זירכמ םיבגויה דחא .)תדלמ הרצענ הנשיה תורפסה תמדא םג
 לא / וניבא יבא יש לא 'ה העש אל יכ / ! ויא יכ / החננ,זה ונידימ ושקבת
 ךרד / הדעצנ אל רשא יכנא ךרדיי הריש תא הרש החיחצה ךרדהו ."ןיק
- העיספ לכ / : אירפי יל� םיה'א ר�ך רבדנ,ז יך,דרדכו / ! �הת
 ךרד יוותב / י?ותב םכל יכ ! ודעצ! ודעצ / ! יהי- שחר לכ / תישארב
 יל ייהת הכורביי: הבוגתב הנוע .ריעצה בגויהו ."�הת ךרד / הדעצנ אל
 ] ... נ רדרדו ץוק / ! זוחמ לא ] ... נ יתדמו:ו ינא ינא יכ ! �ה'ת ךרד / ךרדה
 הככ /- רדרדו י 1 ברש קרו / הנחת ןיאו ליבש ןיאו זוחמ ויאו
 ."! יתדמו:ו

 ליכמה- "ןבלו רוחשה יעריי- ןמרתלא לש םדקומה וריש תא
 וויעה בגא הרקמב יתאצמ .יקסנולש לש יודל הנעמה תא יתכרעהל
 תאמ תפדצל לביקש תרגיא לש ידוחאה הדצ לע . ןמדתלא יבתכמב
 ןתנ דיעצה טנדוטסה בתכ .תיזגב ףתתשהל הנמזה הבו .דיפלט לאידבג
 דבד יכ דע .םיגתמ םיגתמ ולוכ .חונעפל השק הכ די בתכב דישה תא.א
 תומדה. ןמדתלא יבתכמ תא ףסאש ןמרוד םחנממ וליפא םלענ ומויק
 תכתמו / ה??�דה ינפכ ובל"ש .דוונ לש ותומד איה דישבש תיתדיחה
 תוזוחמל אידממ אוה תודיסחה ףועמ םעו ."דומזמכ ;דוחקז
 וב םוקמ / אוה דועד ושאר וב ף�סז:; םוק??? / ? ן $I " : םייטסילאירוס
 זזי : ',. ללפתמ / �"מנ אלש םיבחרמ לומ ה�חת לט / םידוחש הטוע ;ב:ל םיחלא
 זוחמ , 1- ונניא דשאו יהנה דחא ליבז / / .םירוצי אל תומלוע לא
 וילאו / הניכבת תומשנה הלילב וילא ףונ / ג� 9 ל I5 ת�ח�<;! fW ןור fW ז:;
 יחה לכמ יכ / תכלל דצונ םשו שיאה ם�נ,ז יכ / / קחצי ו.Pז� ה� תעד ילב
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 ןוזח םדב שד ?i .י / תכפהתמ ברחל זובל לכויה / ",דחא קר- אוה דחא
 ןיעכ אוה חצנה תודש לא אצויה דוונה הזה רסובה רישב ,"? ד�ז:rי אל
 לבה לש ותומדמ תומימת לש תודוסי םג וברקב ליכמה ינרדומ ')יק
 תילאודה ותוישיאמ דחא דצ ירופאטמ וא יתימא חצר. חצרש חא ,ויחא

 הב ורבח אטחה ןויסינו םותש ,וז תומד ,רוחשה וא ןבלה דצה תא-
 אוהו ,לבה אוה רחאה הדצו ןיק אוה דחאה הדצ: הל סונאי ינפ ,וידחי
 ברחהו ןדעה ןג תוזוחמל ץוחמ ,םייחה תוצראב לצכ ךלהתמה יח תמ
 ןקוידה תומד תא הריכזמ הלש היוצחה ןקוידה תומד ,תכפהתמה
 תומד ןה הברח תחבאו הנויה ינפיי רשא תינמרתלאה ריעה לש היוצחה
 רישה זכרמבש תומדה לש דחאה הד�- "ןיקיי( "תוצחנה י::י?�
 יחה-תמה לש היוצחה ןקוידה תומד תאו )"בר(!" אוה ףא- םדקומה
 םותה םלוע תא ,יקסנולשכ ,ןאכ לטבמ וניא ןמרתלא ,םיינע תחמשמ
 ובש ,שדחה יטסינרדומה םלועה לש ונוחצינ לע זירכמ וניאו ,ןשיה
 אטבתמ םזינרדומה ,ודידל ,יודב המדאה ידבוע ירבדבכ ,לזרבה טלוש
 ןכ לעו ,םירשפתמ יתלב םידוגינ לש, ןורומיסקואבכ ,הזל הז םתדמצהב
 : םגו "םיכףכפ: םילותב גלש ומכיי םיחכשנ םייניטסירפ םיפונ שי ורישב

-. 
 י

 טושיפה ,"ףרגלט יטוחכ תורע?!" ומכ םיקהבומ םייטסינרדומ ףונ יטרפ
 בצומ ,ןבל-רוחש יעבצבו הירטמיסב אטבתמה ,יטסינרדומה ינרוצה
 תףאלמו םיכר ראתמ יווק לעב ,יטנמור-ודיוספ בוציע דצב ןאכ
 ,החונזהו הנqזיה הקיטאופה תא אטבמש ,תיטסילאיר

 בוש םכיתיאריי קילאיב לש וריש ביבס זא שטינש סומלופב ,עודיכ
 לוכיבכ דדיצ הבש ,הרצק המישר ןמרתלא בתכ ,"םכדי רצוקב
 םייניב תדמע תטיקנ ךות ןכ השע אוה ,הטוש דיסחכ אל ךא ,יקסנולשב
 םג ,ללכו ללכ וילע תגלגלמ הניאו יאקילאיבה רישה תא תלסופ הניאש
 לבקל זעמו ,ימינונאו ריעצ ררושמ, ןמרתלא עיפומ, יודל הנעמכ, ןאכ
 ןיב הכילהיי ןאכ ןיא .תחא הנועבו תעב םהילע רערעלו ובר ירבד תא
 םימעטה לכל עולקלו םיגלפה לכ יניעב ןח תאשל ידכ "תופיטה
 תיטסינרדומ היצפוא לש הסוסיבל תיתימא תודע םא יכ ,םייתורפסה
 הנממ תגרוח םג ךא יקסנולש תלוכסא ךותמ תאצויה ,תירוקמו תישיא
 הטוב לוגלג- ינמרתלאה דוונה ,םיטעמ אל םיינורקע םימוחתב
 ,והות ךרדב ךלוה וניא- תיאקסנולשה ןיק תומדמ תוחפ ץרחנו
 לא ההונ םא יכ ,"רדרדו ץוק זוחמ לאיי ,תיטסיליהינה יודה תרישבכ
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 טעמב אל ריכזמ ורואיתש זוחמ ,"גייס לא תוחכיפבש ןורכישה זוחמיי
 תיטקרטסבאה הדלבה ךמ "םשרושב ודחאתי םיכפההיי ובש םוקמה תא
 לא ,הזמ תוומה לאו הזמ חצנ ייח לא הכישמה ."תמו ץיצהיי קילאיב לש
 העיקשה רחאלש חטבומה ךדעה ןג לאו תוברתה תויה םרט לש ןדעה ןג
 לא הרזח ןאכ ךיא ,םלואו .תחא תוהמל ןאכ םידכלתמ ,תוומהן
-ודיוספ תודוסיב שןמיש אלא ,םירבוס םידחאש יפכ ,הקיטנמורה
 לש ורישל ןוימדה( תילכתב תיטסינרדומ הרימא תריציל םייטנמור
 לע תוביגמה ,"דמוחי אל" םילימה ךמ ,ראשה ןיב ,רכינ יקסנולש
 .)"יתדמו:r הככ ] ... [ יתדמו:r ינאיי תיאקסנולשה הרימאה

 םילימב חתופה רישב( הפוקת התואב יקסנולש בתכש רחא רישב םג
 ויחא תא חצרש ןיק לע רפוסמ 9 )"ען� תלרוחמ הכ הרעמ חתפביי
 עינה , 1931 רבמצדב 24 םוימ יקסנולשל בתכמב . ;ח�ר ויבאשי
 : הז רישמ תושגרתהו תובהלתה ןמרתלא

 וירישמ דחא לש םשורה לע רפסל ינא הצור וז הביתכ תונמדזהב
 ידימ ןויליגה תא יתלביק ] ... [ "הרעמ חתפ"ב חתופה םינורחאה
 הלחתהה .סנפה רואל רישה תא יתארקו בוחרב םיבתכמה אשונ
 אפרמ ןמשכ דרי יפוסה "םותמ"הו םיטבשב השד "תלרוחמהיי
 ינא יכ עתפ יתאצמ םיקרפל ןויע לש םידחא םימי רחאל. ךרובמ
 ןוועה ,"ףרט"ה .ובש גת לכ לע שממ ,הפ-לעב ותוא עדוי

 תוומבש תיחוחינה תויביבאה ,םייחבש "תויפלטע"ה ,הדילבש
 םשוביגב םיבקונ םיפוריצה ,תעזעזמ הטלבהבו זועב םירוסמ
 ! תחא הלימב הגונו עגנ ... "חצרלש עגנה דוסביי( יעמשמ ברה
 ןס.עימדמ םותו ןשד תופטונ תונומתה ,)? ןכ אל

 לכ תא ריכהו הפ-לע ועדי ריעצה ןמרתלאש ,הז רישש חינהל השק
 תראותמ הז רישב .תמדקומה ותריצי לע עיפשה אל ,ויתונופצו ויתויוקד
 יניאיי : ) patricide ( ביואו בהוא בא חצרב הכורכה תורודה תמחלמ
 ןיק אוה בא יכ / .בא יל ןיא יכ / ! אמא יב יקיזחה / ! לופנל הצור
 לש ונב אוה התעמ .'! ינדוע' זירכמ ] ... [ ןבהיי: ןמרוד 'מ ירבדכ ."ב Y: ךו
 ירוצי םהינש ,ןב דוע ןיאו בא דוע ןיא .שדחמ דלונש ךבה יבאו ויבא
 ומחל םה .'םיבולבלה יפוסיכב' הרהה המדא ינפ לע םיעעונתמה שונא
 ומק םה ,'חצר לפכב' והער תא שיא וחצר םה .תורודה תמחלמב הזב הז
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 םלעהב תוומלו תומילשל זמרמה .]םותמה לא םילחוזו[ הייחתל
 לשכ "בא חצריי התיה אל ולש דוסיה תייווחש ןמרתלא ןן."דחא
 לש ורישמ םיעקשו;ן ,םיערו םיאחא .םיחא לע וירישב בתכ .יקסנולש
 לש ורישמ םיעקשו;ן .םיער.ו םיאחא .םיחא לע וירישב בתכ .יקסנולש
 ףוסבו ."חא חצריי איה דוסיה תייווח ןאכ .הבחרהב ןודייש "תרגיאיי
 לש תחאכ תרגיחהו )המלש .תיביאנ( "המימת"ה ושפנ תררגנ רישה
 .התחונמ םוקמ לא חצורה ררושמה

 ןיבש "תוחוכה תיליבקמ"ב 12 .ןוגינה רזוח דוע ירפסב יתיארהש יפכ
 ןשיהו שדחה תא ץוחב סיבכוכב דימצהל ןמרתלא רחב ןשיל שדח
 תינייפואה המיהדמ הנצקה התוא אלב ךא .יתורירשו זע ןפואב
 םזילובמיסה ןמ רדוקה סילופורטמל הנעמכ .לשמל .ךכ .יקסנולשל
 ירעש ט"מב עוקשה יקסנולש לש "לאיכרכיי ךרכלו יסור-יתפרצה
 לע .תיביאנו הנטק ריע ץוחב סיבכוכ ירישב ןמרתלא בציע האמוט
 הלועה ריע- םיתבה יבוכרכ לעש םינויהו הלש קושה רכיכ .היתוראב
 םע תינרדומ ריע םג איה ךא .םינשונ הדגא ירפס לש םהיפד ןיבמ וליאכ
 .םיפונמו םישבכמ .תבכר תונחתו םיסובוטוא .תומוק שמח ינב םיתב
 .םיהדמו ינוציק ןפואב םירקדזמה םיינברוא םי(ייפאמ הב ןיא תאז לכבו
 המכבכ- הפועת תודש רא תוילמשח .עונלוק יתב .םיקחש ידרוג ןוגכ
 ריעה .יקלטיאהו יסורה םזירוטופה ןמ תוינרדומ-ארטלוא תוריצי
 יתודלי- ינועבצו ירויצ הנעמ םה ינמרתלאה דוונהו תינמרתלאה
 ןיק לבותלו רדוקה יאקסנולשה ךרכל- ןיע תיארמל קר םימתו
 תינברואה היווהה תא ותורדקב ריכזמה יאקסנולשה ךרכה( וללוחמ
 .ךכו .)ןראז:;ךג לימא יגלב-יתפרצה ררושמה לש ותרישב תראותמה
 לש דוסיה יסופדל הביטנרטלא ןמרתלא ארב .םוחתו םוחת לכב טעמכ
 ילבמ רגית םהילע תארוק ףאו םכותמ תאצויה הביטנרטלא. יקסנולש
 לע ףא תילכתב תיטסינרדומ איה וז הביטנרטלאו. יולגב ךכ לע זירכתש
 םהש ףאו רבכמש סיריש יביאנ-ודיוספה םשב םיארקנ םירישהש יפ
 .לבת יווצקו םיכרד יפוס הב שיש .תיאמלת סומסוק תעירי םישרופ

 תיפיטיכראה תומדל דוגינב .ןמרתלא תרישב ןיק לש ותומד םג
 ןיבש "רפתה וקיי לע תבצינ .ותרישב יקסנולש דימעהש תיביטקייבואהו
 הדימאמ תדפ:�רמ הרימאה ןמרתלא לצא .ילנוסרפל ילנוסרפמיאה
 תדבורמ תומדהו תימיטניא תישיא הרימאמו תללכומ תיביסרוקסיד
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 תיארקמ רתבה תורפטב תונושה ויתוסרגמו עודיה יארקמה רופיטהמ
 ,תטשפומ תינתלכש הרימא יהוז יקסנולש לצא .םלועה תורפטבי

 "תרגיאיי רישה חותינ .הב רכינ בר ישוקב ישיאהו ישגרה דוסיהש
 תודוסימ םימתה חצורה לש ויודיו בכרומ המכ דע לילעב חיכומ
 ןיב קבאמה( םיישיא םיילאוטקילפנוק תודוסי םתואמו םייפיטיכרא
 תוניצר ןיב ,חורה םלועל רשק ןיבל המדאל רשק ןיב ,יארעל עבק
 .ףרה אלל ריעצה ןמרתלא תא וקיסעהש )'וכו תעד תולקל

 תפוקת ןיבש וצמרטניאב יכ ,ריכזהלו רוכזל יוארה ןמ ,וז הדוקנב
 םיריש תורשע ןמרתלא בתכ,-1938 ב ןושארה ורפס םוסרפל זיראפ
 . רפסב וסנוכ אלו םימיל וזנגנ ,הפוקתה תונותיעב ומסרפתנ םא םגש
 ,ןמרתלא תורבחמ לש ינשה ךרכב ץבוקמב ומסרפתנש ,הלא םיריש
 םרבודש- רפסמב רשע-דחא- םיגולונומ לש תטלוב הצובק םיליכמ
 ,"הייפיציי ,"הטני'גל טרצנוקיי ,"תלוגלוגיי- וללה םירישה .חצור אוה
 ,"המיזמיי ,"םנהיג ןגיי ,"שפנה תימיי ,"ןובמביי ,"םירוונסיי ,"הילפואיי
 ,גולונומ ללכ ןרדב םיליכמ- "תומולח תיילת"ו "בוטה שארהיי
 הדוותמו ,ותבוהא וא ובוהא ייח תא לטנש ימ לש ,דחאכ תחשומו םימת
 חצור םזכרמב םידימעמה הלא םיריש .תיטרוורפ תויביאנ ןיעכב ןכ לע
 תויתאה תומרונה לכ לש תטלחומ הרזהל םורגל ודעונ ,ילבה ןיק ,םימת
 אלו ,חצורה יניע ךרד תואיצמה תא ףקשל- תולבוקמה תויטתסאהו

 . ןברקה יניע ןרד- תירצונ-ודו היה ,ברעמה תוברתב לבוקמכ-
 םישולשה רישה תא תצקמב ריכזמה ,לשמל 13 ,"תעגונ דייי זונגה רישה
 ןפואב שח חצרנהו, ונברקו חצור ראתמ ,עורה יחרפ ןותמ השימחו
 חא די שיגרהל"( וחצור יפלכ הווחאו הברק לש השוחת ידמל ןזומ
 לש ןוימד חצרנל חצורה ןיב שי ,לבהו ןיק תשרפבכ .)"יבבלב תעגונ
 םא ול שיש חצור לע ןאכ רבודמ .לרוג תברקו הווחא לש שגרו םיחא
 תרומרמצ תררועמהו בלב תעגונה חצורה די . ןרדב דביא התקישנ חאש
 ינב לש םלרוג- לרוגל חא ,רמולכ- "חא דייי איה דחי םג הנדעי
 יגולויב חא ילואו ,רכונמה ינרדומה ךרכב םיימינונאו םידדוב םדא
 חא חצר ןזכרמבש תורחא תויארקמ תושרפבו לבהו ןיק תשרפבכ
) (fratricide . ןדבא לש הרוגשה תיטנמורה המיתה לע הרזח ןאכ ןיא 
 .ללוקמה יאיתמורפה רוביגה לע הפכנש יחצנה לבסהו ,םלועב םרתה
 לוכי ,תינורומיסקוא תואיצמ תסיפת לעב, ןטסינרדומ ךרושמכ ןמרתלא
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 חצור לע- תחא תומד לש הידצ ינש לעכ לכה לעו ןיק לע רכדל
 שי חצור שפנכ םגו ,תחשומה הלילב םג הקיטתסאו יפוי שי .םימת
 וליאכ לוטנה אבה טפשמה לולכ 14 ,"לבנרק ליל" זונגה ורישב( הנדע
 ץיצב הנדעו 1 חצור ןופצמ ונשי םאיי : םייטנדקדה עורה יחרפ ךותמ
 םייטסילובמיס-ואינה םירישב ןמרתלא לש הרזהה תונמא .)"לערומ
 היושע ,הניטויליגה העימשמש ריש םהבו ,חצורה יפמ םיעמשנה הלאה
 ,ברחה יפמ םירבד עימשהל "תינונק"ה ותרישב ותייטנ תא ריבסהל
 תחמשב טיעה יניע ךרד תואיצמה תא ףקשל ן S ,"םירוצנה ברחיי ורישבכ
 םיררוצה-םירצמה יניע ךרד אקווד תימואלה המוארטה תאו םיינע
 .םירצמ תוכמ ירישב

 שרופמב רכזוי ומשש ילבמ ןיקל תוזימר אלמ ץוחכ םיבכוכ ץבוקה
 םהרבא לש םתרישב םישרופמה םירוכזאל דוגינב תאזו( תחא םעפ ףא
 תוזימרה בור .)הנרדומה יררושמ ןיבמ םירחאו ןפ רדנסכלא ,יקסנולש
 ןיק לש ותומד תא ןה תורכזאמו ןביטב תוינורומיסקואו תוילאוד ןה
 ןה ; רוניכהו ךרכה תובא- ויאצאצ לש םתומד תא ןהו םידודנה למסכ
 ללכ-ךרדב( המדאה ידבוע לש םימתהו ןשיה םמלועל למסכ ותומד תא
 שקבמו תעד ילבמ ויחא תא חצרש רפכה הטוש תומדב עיפומ אוה
 רישב .רוכינהו תוינרדומה למסכ ותומד תא ןהו )הליחמו םימחר
 : בתכנ ,הרזהה תוכזב טספינמ ןיעכ הווהמה ,"הניגנמל רב�מיי רכ�נמה
 אוה ] ... נ ט�עפהו םלכנה �נ��כ 1 שרוח והדש תא 1 שרחו דדוב ךאיי

 רואכ חרוז אוה 11 • ותסהו בלהו ףוסה 1 םילודגה ויחאכ דדבל ןכוש
 אוהש ,באכה ."ת.ל�.ז:Iך תונובת לש תי� W7 ו; הקיתשב 1 תוהמא תחילסב
 תינשייב הקיתשב ךייחמ, ןיקכ והדש תא שרוחה, יתולבהו הטוש חאכ
 רוניכיי רישב ."דלי םהב ןיא רשא םירדח ת�ו;ז�דיי לא תלוויאו באכ לש
 1 כ��ב בהלכ ;� ת�פ� ינאיי: רתוי תבכרומ ןיק רופיסל הזימרה "לזרבה
 1 ת;ח�yןו; רשה ,ןמזה אג ונרמא ] ... נ II .היבא לא ךרדכ בש ךילא ינא
 בלל ןנ;ה התא ,ילא 1-- ת?.ל וקיחרי וב אל םי� [W7i וניריש
 ,יחא ,לזרבל םג ] ... נ 11 .ךילילח לא רבשנ אוה םג אלה ,האר 1 ,תוכתמה
 ,םיהולאה םלוע 11 .עוסנו ןגג דוע עדוי לזרבה םג 1 ,קיתע ר;פ� שי דוע
 תכrך;א םג םא 1 ,החתפנ ךילא יכרד ,וך W ינא 11-- ,םח הליל לבהב
 תויהל ןוכנ 1 ךדכנ תא אצמת ,י�קך ,אובת ידמ 1 .תכרוד הב ן�ד� םיר!
? W בהל םג ושוריפ "ןיקיי ,רוכזכ( בצינהו בהלה ןאכ םירכזנ ·"ךירדעב ה 
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 תשוחנ שטול לכ יבא אוה ןיק לבות. רוכזכ( תוכתמהו תוח��ה ; )ברחה
 יבא אוה, ןיק לבות יחא, לבוי. רוכזכ( קיתעה רוניכהו םילילחה; )לזרכי
 ומשל הזימר םושמ וב שי הלילה לבה וליפא .)בגועו רוניכ שפות לכ

- םירדעהו השה .םילילחה- םיעורה ייחמ םילימהו .ןיק יחא לש
 • ןאכ שמיש םודקה חצרה רופיס. ומצע רופיס ותואל םה םג םירשקנ
 לש תישארב יקוח לא הרזחל הליבקמ ,תובר תויטסינרדומ תוריציככ
 תינוריעל תיאלקח הרבחמ רבעמל הליבקמכו "רבג םילאד לכיי
 'םלועה תפקשה ךותמ( םדאה שפנ לע תינאכמה תוברתה תא הטילשמה
 לעו םזינמוהה ץק לע ורבידש .הזמ רלגנפשו הזמ קולב לש תימיספה
 .)ברעמה תעיקש

 ןושארה וקלח( ץבוקה לש "תינענכ"ה הביטחל ךיישה "זומתיי רישב
 ובל לכיי: םימוד םיזמר םילולכ ,)הארמל "יאפוריאיי וץחב סיבכוכ לש
 ךל תויהב קר ] ... [ I תל'כאמ- בהזה ינישבו I לוכתה קנעה ןס� ךל
 םיששוגתמ םיקנע םיחא ינש ."תחקל התוא י \:J ;א JJ I .ה Q �סב ה ip כ שפנה
 קנעהו )תלכתה םי וא .תלכתה ימש( לוכתה קנעה: ויחא דגנ דחאה ןאכ
 תלכאמ וינישב קיזחמ בוהזה קנעה .)בהזה תולוח וא שמשה( בוהזה
 רישב םג .הלוע ןברקכ .ה ,iP כ תראותמ ףכב הנותנה שפנה דועב .)ןיק<
 • יחאיי: רמאנ "תינענכיי הביטח התואל אוה ףא ךיישה. "שאה ימורעמיי
 I .דח דוע לזרבהו .יחא .קזח ידוע ] ... [ ךתומ תא יתיאר .הפ ינדוע
 לש םרוכזז:t ."ע i רכ:ן תך.fיij i םימואת הפ ] ... ( תעקבמ כ:י�ן,v וילא המדאה
 תא תיביטסגוס הלעמה השרחמה בהל. ויקה( לזרבה רוכזאו םימואתה
 ירישל הז ריש םירשוק )לזרבה שרח ןיק לבות תאו המדאה דבוע ןיק
 .יקסנולש לש "השדח תישארביי

 דילוהל ויה םידיתעש ."םיחא ירישיי המכ םייוצמ ץבוקה ףוסב
 ,ךכ ."םיחא הרשע רישיי לש ףונה תאו תויומדה תירלג תא םימיל
 אוב I תרדאב ה�זt י��� אוביי : בתכניי םיחא השולש ריש"ב .לשמל
�rויגרוהל ףייעה יב;:ל תא םכ. I 7 ל�לf ינש ] ... [ .ךרדלו םיריש? .ה tזrלע יכ 
 I תצבור ךרדה חס�?ד I .ריע·שה םלדג �ג;רן לג; $I הכ ] ... [ םיבצינ ףסה
 הנה ] ... [ בצע לש םיניכס העברא I ריק? י��רקז Q ך ] •.. [ םהיניע וחקפנ
 ם� ,ה�� W I ןגדה תודוב המדא הכפהתה ] ... [ I .איה הבר ץראה .ונאב
f ל rיכ, f �יולגה רופיסה ןמ ןירשימב םג ןאכ זמרנ ןיק רופיס ·"כ:יר.י 
 לע ."תצבור ךרדה חתפלויי הרושהמ( ןיפיקעב םגו )ןיכסהו םיחאה(

1 1 1  



 ינש קרפ

 ךאכ תרכזנ .)]ז ,ד תישארב[ "ץ�ר תאטח חתפל" :ךיקל 'ה ירבד דוסי
 םא הווחכ היריצבבו היריצב תכפהתמה המדאה תרכזנו המדאה תדובע
 ריקה לא ויחא תא רמסמה יאניכסה לש ורוכזאב ,ךכל ףסונב .יח לכ
 זיק רופיס לש "תיביסרגאיי הדמצה ונינפל "בצע לש םיניכס העברא"ב
 חרפוא ינומזפל לגלגתנש זויו I5 וסנרפ חצורה-ררושמה לש ורופיסו
 דע ריהנ;ה / ,ירכנה םויהיי לע בתכנ "השרוחה לאיי רישב םג 16 .)שורגב
t:תעדהו תורובגה יבר ,ונימי ךיב ] ... [ .וקוחצו ויניעל םיחא ןיא / ,ת?וז, / 
 הטוש ,יליוואהו םימתה חאה לש רואיתה( "םימת / דחא אנ היהי
 .)"תרגיאיי רישב ויחא תא חצרש "םימת"ה חאה רואיתל המוד ,רפכה

 םימואת ךינפל יתדלונ .ג

 רוזחמ םירוטב םסרפתנ, זמרתלא לש הרוכבה ץבוק םוסרפ ברע, רומאכ
 ,"הליפתיי םירישה( "תרחא תישארביי יקסנולש לש םישרמה םירישה
 ,"ןיק לבותיי ,"ךיאיי ,"ןיקיי ,"המדא דבועיי ,"ןאצ העוריי ,"רקוב יהיויי
 זאכ ןך.)"השדח תישארביי ,"הכילוזיי ,"הרומע יטילפיי ,"םודסב רשגיי
 ,תיטסילובמיסה תוגהה לש תונויערה תשק לכב שומיש יקסנולש השע
 בצמ ותואל עיגהל תשקבמהו "םילמס רעייי הלגנה םלועב האורה
 לוטיב ךות ,הרומג תודחאב םייורש ויה ןמוסמהו ןמיסה ובש יתישארב
 ,לשמל ,"המדא דבועיי רישה .םידממה ןיבו םישוחה ךיב תולובגה
 / דחה בהלה תשרחמו למגיי: ףקותבו תודחב וזה תודחאה תא אטבמ
 לכו / דחא הכ םלועה היה אל ודועמ / בגרל בגר ךיב �ג Z י;ג� דר.�ו:;
 ןיק הז / .קחד� בהל הז / .חצרל זמר הז / / .עגרה ךות םיקובח םיחצנה
 / םדא ןיב / קחרמה טעמ הכ היה אל םלועמ / .עיקבמ בגרבש-תודחא
 ,ןושארה םלתה תא עקובה ,השרחמה בהל רמולכ, ןיק ."עיקרו·/ למגו
 ןיקכ ,םלועב תודחאה תא רפמו התוא לעוב ,תילותבה המדאה תא עצופ
 יקסנולש ןאכ המוד ,גייליל ותודגנתה לכ םע .ותעשב ויחא חצור
 הייטנב תוחפל- הלכשהה יררושמבש יראל םידחא םימוחתב
 ךותל יגולוליפ עדי לש תנגפומ הרירגלו ןושל ידודיחל תינתלכשה
 18 .הרישה

 הרוהטהו תיניט סירפה תודחאל עיגהל תיטסילובמיס הפיאש התוא
 ,"תרגיאיי ןמרתלא לש ורישב םג תאטבתמ םלועב אטחה תויה םרט לש
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 ןיק תרמר
 סיבכוכ ירישב ןיק לש ותומדב רתויב בכרומה שומישה השענ וכש

 םג תובהבהמ וירבדבש ,ויחא חצור ,ןיק אוה רבודה הז רישב .ץוחב
 חא חצר לש םייפיטיכרא םיבצמ ןזכרמבש תורחא תויארקמ תוישרפ
 םירישב םיחצורה םירבודה ומכ ,אוה םג .בוהאה ןבה תדקעו ףדערמ
 וא תימומרע תומימת ןיעכב ויהולא ינפל הדוותמ, ומרתלא לש םיזונגה
 : המימת המר� ןיעככ

 .ם?�·אי;וכ;! f תוח�ק� םו� iJ יגי� 9' ד
 י . ',י ... ילש ילא
 • ,. ' 1- . םימן.ן ינא
 .--- ......- :... ' 1- ,םיפזה לע שמשה תןערנב ,רכרז ינא
 ]···ב .םי�ראר;r ;י� i! ד יי:rךל;נ
 ,כJק: iJ � ר W � ן� iJ , 9' ךיז:ו� '� תו;ן '�
� W הס�ס יך� ר � W .ב .הד···[ 
1 ' .םאמ� תינבמ רבמפזה לא וין.ןררג -• '.' -. I ., .-• .. .. 
l : יד"" . I- ז . יתיבח ויתועמדל. ון.ןנתב ין.ןטשפ '  I ... •• • 
f �דr:ם.ל� ר�ז:ו אוכהו ויסועור! יי. 

 חופיק ןזכרמבש תודחא תויארקמ תושרפ ליבקמב ןאכ תורזשנו תולוע
 ,םימואתה וישעו בקעי תשרפ: ןב חצרו חא חצר ,םתפדעה וא םיחא
 ףסוי תשרפ ,שרוגמה לאעמשי תשרפ ,בוהאה ןבה קחצי תדקע תשרפ
 תשרפ, ןבומכו ,תיחשהל דע ויחא תאנק תא ררועש םיספה תנותכ לעכ
 םירופיסהמ דחא אל ףא .)"הדשב וב התיה ידי רשאיי( לבהו זיק
 ןויער תאלעהל םיפרטצמ םלוכו ,הרוכבה תא עבות וללה םיזמרנה
 עמשמ יתרת תומימתה תא לטיבש, ןומדקה חצרה ןויער- יפיטיכרא

 תלטבתמ יקסנולש לש ורישב ומכ .ת�מ.לשה תאו תויביאנה תא-
 דואמ דע ןצקוהש יטנמור ןויער- םלועב הינומרההו תומלשה
 רבכ, רמולכ( םימת ותויה לע ריהצמ חצורהש תורמלו- םזילובמיסכ
 ץצררתמ אלר וברקב תמ םראתה חאה ןכש ,טקילפנרקר ערק רב ןיא
 רחאל תרגיח רשפנש ילסקודרפ ןפואב ריהצמ תאז לכב ארה ,)וברקכ
 קבאמה רחאל וכרי לע עלצש בקעיל זמר ונינפל ןאכש רשפא( קבאמה
 שיגר ,הלווע ןבו םימת חצור, ינורומיסקוא ןפואב, ונינפל .)ךאלמה םע
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 ייח תא חפקמה הזכ ךא חפוקמו יוחד ןב ,םומ לעבו םלש ,בל םוטאו
 .ףדעומה ויחא

 . ןמרתלאל יקסנולש ןיבש לודגה ינושה יוטיב ידיל אב וז הדוקנב
 ,םיטשפומ תוגה יריש רומאכ םה הז אשונב יקסנולש לש ויריש
 שי םאו( ןיעל הארנ ישיא וא ישגר דצ םהב ןיאו ,םינונשו םילכלוכמ
 לצא .)םיפיעצ העבש ירוחאמ רתסומ והירה ,יודיווה דוסימ םהב
 ןמ תוטשפומ תויביסרוקסיד תויגוס קר אל הלעמ רופיסה ןמרתלא
 לש ותוישיאמ םייטרקנוק םידדצ הלגמ אלא תיטסילובמיסה תוגהה
 טקילפנוקה תא ,לשמל ,ןאכ הלעמ ןיק תומד .ויתודלותמו ןמרתלא
 שפוחה ייח ןיבל תוירחאהו תועיבקה ייח ןיב ןמאה בלב ללוחתמה
 ישיאהו טשפומה הזחמב םימיל ואטיב ןמרתלאש טקילפנוק( םידודנהו
 ךותב תללוחתמו ,תימינפ םנמא איה המרדה .)תוחורה קדנופ דחאכ
-ונוחצינו םימתה הדשה שיא לש ותומ םה היתואצות ךא ,המינפ שפנה
 לשו ךלהה לש וכרד- הלודגה ךרדל תאצל ץלאנש דוונה לש ותללק
 ןאצה העור אקווד םשש ,לבהו ןיק רופיס תא ךפהמ םגדה .רודבורטה
 .םידודנה לקמ תא ודיב תחקל ץלאנ המדאה דבוע וליאו חצרנ דוונה
 אלש ןמרתלא רחב הילעש ,הסומכ תישיא תמא ךאכ הלוע ךכ ךותב
 רופיסה תועצמאב .תימעפ-דחהו תילנוסרפה ךרדב ,יולגב תודוותהל
 הרמהש אוה יכ יומסב ןאכ רמאנ ,לוכיבכ ילנוסרפמיאהו יפיטיכראה
 וייח חרוא תא רכיב, ורובע ורחבש דועייבו ךרדב רחב אלו וירוה יפ תא
 ,תועיבקהו המדאה שיא תא( ובש תוירחאה שיא תא חצרו ינאימהובה
 לע ףאו .)םונורגא תויהל והודעי וירוה ירהש, ילארטילה ךבומב וליפא
 רתונ אוה ,ןכ השעש םושמ אקווד ילואו ,ומואת תא חצרש יפ
 יביאנ דליכ ,"םיימואתפ"כ םלועה תא תוארל תכרובמה ותומימתב
 טקילפנוקה םג ןאכ הלוע. ודלונ ךא הז תוארמה ורובעש ןומדק ארפכו
 ,תרחסוממה וז ןיבל הרוהטה תונמאה ןיב ןמאה בלב ללוחתמה
 קלח ותוא לע רבודה ןגמ ןאכ .םחלו הבהא לע קושב בוד הדיקרמה
 תוער לע םירישיי ךותמ רישבכ( וקידצמו יוחד ןבל לושמה ושפנב
 לכ ףדרש ימכ ןורכיזב עבקיהל ותומ ברע רבודה שקבמ ובש ,"חורה
 יומסב .)תושע עדויה שיאכ םג ךא חור העור היהש ימכו םילבה וימי
 ,םיעגר יריש ןוגכ ,"הלק"ה ותריש יכ ,ראשה ןיב, ןמרתלא ןאכ רמוא
 יכרוצל ובתכנש םינומזפ ראשו אטאטמה ינומזפ, ןותיעהו תעה יריש
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 לא סנכיהלו הל היוארה הכרעהה תא לבקל דחא םוי הדיתע ,הסנרפ
 יואר ,הפורצה הקירילה דצ ,ףדעומהו בוהאה ןבה קר אל .לכיהה
 .ויהולא-ויבא ןוצר תא עיבשמ וניאש ,לזלוזמה ןבה םג םא יכ ,הכרעהל
 .הזה םלועה ייחב אלו ,תוומה רחאל עיגי, ןאכ רמאנ, לומגה

 ישיאה יודיווה רבע לא תיאקסנולשה ךרדהמ אופא גילפה ןמרתלא
 הרימא לוכיבכ איהש תיתרגה הרימא ךותב בלושמה ,ישגרה
 ןיק לש ומש תא ריכזהש ,יקסנולש תמועל ."םדא לכיי לע תילנוסרפמיא
 םלועל קיתעה םלועה ןיב םירושיקה תא ךפהו לעשו דעצ לכ לע
 ומש תא ץוחב םיבכוכב ריכזה אל ןמרתלא ,םישרופמו םירורב ינרדומה
 םידחאמ ררמאכ הלוע ןיק ביטומש יפ לע ףא תחא םעפ םג ולו ןיק לש
 ןיק רופיסב ללכו וז יבג לע וז תוזימרה תא דביר םג אוה. ץבוקה ירישמ
 היגולותימהמ ,שרדמהר ארקמהמ םיפסונ םיזמרנ םירופיס םג לבהו
 לע תורחת ךותמ חאה חצר רופיס הלרע םהבש ,תימלועה המרדהמו
 םירעה לכמ תדבורמ ולש ריעהש יפכ. ירופאטמ וא ישממ ,הייחמ בחרמ
 ןמל- םידוונה לכמ לולכ ולש דרונה םג ךכ ,תישונאה הירוטסיהה לש
 תיטסילובמיסה הרישה ןמ( exiie-ל דעו ימייניבה ררדאבורטה ךרד ,ןיק
 םג ,םימיוסמ םינבומב ,ררובע איה ןיק תומד .)תיטסילובמיס-ואינהו

 םיתחשומה הינפ לעו םיכשומה הינפ לע ,תינרדרמה ריעל ףדרנ םש
 ןיק םירחא םינבומב .)רס� לכבו ןמז לכבש ריעה יבא אוה ןיק ןב ךונח(

 רוביג ,לאננחכ רוניכב זחואה ינרדומה ררושמל ףדרנ םש ורובע אוה
 .תיקדנופל היערה ןיב םיערקנה םידודנ ייח םה רייחש ,תוחורה קרנופ
 םא יכ ,ינתלכשו יביסרוקסיד קר רנניא למסה ,ןכ םא ,ןמרתלא לצא
 שיא ביטומ תא הלעמה( יפארגויבה דצה .ילנויצומאו ישיא ןרוג לבקמ
 "םילוג"ה םיררושמה למסכ ןיק( יטאופה דצהו )םידודנה שיאו המדאה
 אוה ןאכ זמרנה רופיסה אל .תחא תכסמל ןאכ םיבלתשמ )םייוחדהן
 הלעמ אוהש יאמקה יפיטיכראה סופדה םא יכ ,יטננימודהו ברשחה
 לע זמרתלא הדוותמ ותאלעה תועצמאבש ,)"ןבה תדקעיי ,"חא חצריי(

 .ףרה אלל והוקיסעהש םיישיאו םיישונא ללכ םיטקילפנוק םתוא
 לע שמשה תוערביי( תישארב יפונ םירארתמ "תדגיאיי רישה חתפב

 ושכעיי( תרומל םייח ןיב ,הלילל םוי ןיבש םונגך.-ר?\ניא יבצמר )"םימה
 ',"- T •• ., •• • יכ / .ההדת תוארמהו הררנמה תינכ / .תבעה תרנולחה ושכע .תיבר�
 תשרפו האירבה רופיס וזכרמבש, יתישארבה עבטה ןמ .)"ךדיחי יב תמ
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 .ריעה לא תושחרתהה תריז תדדונ )"הדשב וב התיה ידייי( לבהו ןיק
 ."רבכשמיי ריע אלא היצמוטואה ןדיע לש תינרדומה ריעה וז ןיא .םלואר

 טיסמ הרקמב אל .להקה תאנהל בוד בוחרה ינמא םידיקרמ ובש
 תבורעת אוהש ינוריע רתא ותוא לא- קושה לא הריזה תא ןמרתלא
 םהבש .עבטה קיחב םידודנב רפוס .)םהיעמשמ לכב( עבט לשו ריע לש
 .ךרדה םא לעש ץעל תחתמ לדה ןלימרת םע דוונה ךלהה טטומתמ
 קדנופב יוטיב ידיל םימיל אבש םידודנל עבק תבישי ןיבש ערקה
 .רתויב םיישיאה וייוליגמ דחאב ןאכ עיפומ תוחורה

 ןהיביכרמש תוינורןמיסקוא תורימא ףוצר ןמרתלא לש ויודיו
 םיעבמה לש םכרדכ .הז םע הז בשייתהל םילןכי םניא םידגונמה
 יכפה .לשמל .ןאכ םידמצןמ .ןתריש ןושלב םיבלושמה םיילסקרדרפה
 תוניצרה .תומימתהו תותיחשה .ת�פחהו המשאה .ןברקהו חצורה
 תא הרואכל ןאכ םידבאמ וללה םייראניבה םיכפהה .תעדה תולקו
 זירכמ אוה הילעש תומימתה .ותופחב ןימאמ חצורה ןכש .םתוינוציק
 קלח ןאכ חצר ןה חצורה .ןברקה והימ רורב אל ףאו .הדבא רבכ
 הלמחל יוארה ןכסמ םדאכ ןמצע יניעב קזחומ אוה ןכ לעו .ותמשנמ
 .תיביסרגא הדמצה ןאכ םידמצומ תןמלשהו םומה יכפה םג .שנועל אלו
 אוה ךא .)םלשו יביאנ( םימת ותויה לע זירכמ ןה רבודה. ןורומיסקואבכ
 לע ןאכ רבדל ןתינ דציכ .ותמשנ תיצחמ תא דביאו ומואת תא חצר
 .יל� דבכ ץע ל�"( תרגיחו הלובח איהו םומ ושפנב לטוה םא תומלש
 תוארהל ידכ? )"טטומתתו לדה הלימרת תא ריסת I תך�ז:ו ישפנ אובת
 וליפא ןמרתלא םגפ .הז םע הז םיבשייתמ םניא תומלשהו םומהש
 תונורכיזה ירפסבכ .יתודליו יוקל שומיש ןאכ טקנו רישה תולימב
 .)"טעה הרבשנ ר�ה בל לאיי( ת�דליה לש עבמה ימימת

 תרחואמה הריציב ןיק תומד . ד

 ךישמה .וכרד ףוסל דע השעמלו .רתוי תורחואמה ותריצי תוביטחב םג
 וא יטמית סופדבכ ןיק לש ותומדב ןיפנא בר שומיש תושעל ןמרתלא
 ןיידע הנויה ריעל ץוחב סיבכוכ ןיב בתכש םירישה ירוזחמב. יגולופיט
 גולאיד רומאכ הלהינש תמדקןמה הרישל םיצימא םירשק רתאל ןתינ
 םע .טרפב "תרחא תישארביי יריש םעו ללכב יקסנולש תריש םע יומס
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-ואינה הקיטאופה ןמ הגלפהה םג הלא םיריש ירוזחמב תרכינ ,תאז
 השדח תיטויפ הלוכסאל "יקסנולש תלוכסאיי לש תיטסילךבמיס

 הארשה רוקמ הרהמ דע השמיש רשאו( הדסיימ היה ומצע ןמרתלא .l\ י
 תחמש( "תרתחמהיי רישבש המדאה ,)ןיכסה( ןיקה ,םיחאה .)םיברר
 ,יקסנולש לש "תרחא תישארביי ירישל דחא דצמ םירשקנ ,לשמל ,)םיינע
 לש וכופיה( תיער.ה גשךמ לש ותיינבב ךבדנ םיווהמ םה דחא דצמ ךא
 ןמרתלאש ,)תמדקומה הרישה תא ןיזהש חאה חצרו חאה תאנק גשוןנ
 קתינש תעב ,ח"מלפה רודב תירבעה הרישל הנושארל וסינכהש אוה
 ליעפ קלח לוטיל טילחהו יקסנולש לש תויטילופומסוקה ןמ ךמצע
 םיפוריצו םיסקודרפ בביחש ימכ .לארשי תואמצעל קבאמב
 םימחולה לש הווחאהו תוער.ה תא םג ןמרתלא ראית ,םיינורומיסקךא
 המודקה םיחאה תאנק יחנומב( יראניבה ןדוגינ לש םיחנךמכ
 .)ןושארה חצרה תא הדילוהש תילפיטיכראהך

 : בתכנ ,קשנלר קבאמל םיחא ,םיער. םה "םיחאהיי ובש הז רישב
 קר 1 .זr�יק. ןותנ ונדיב 1 .תרדא ,המדא ,המדא ] ... [ ן.וניוע הבר ץראיי
 ,םיחאה ,םיחאה 11 .זr�י� תואה לא החוקפו 1 ,תרתחמ הכחמ ת;אד
 יאדיחיה ףוריצב שומישה ןיינעמ ."ויפאב המשנ רשא לכ 1 ,םיחאה
 השולש ריש"ב םג ןמרתלא שמתשה ובש ,)ו, יק םילהת( "הבר ץרא"
 ףוריצ ,)"איה הבר ץראה. ונאב הנהיי( ץיחב סיבכוכ ךותמש "םיחא
 ; לובמה רופיסמ( "הבר םוהתיי יתישארבה ףוריצה לש וליבקמ ארהש
 םייסיסבה םירציה ףושיחל ןמרתלא רתח ןאכו ןאכ .)אי ,ז תישארכ
 םאו בא רצי( םזילקטק תעב םדאב םימעפמה רתויב םייתישארבהך
 תניחב ,תלוזה ןובשח לע תודרשיהה רצי םתמועלו ,םימחולה תרערו
 ,םיינושארה םירציה לא ; רוקמה לא הריתחה תרכינ .)"באז םדאל םדאיי
 הנושארה םעפה ןוגכ ,תוילפיטיכראה תועפותה תא דילוהש ןיערגה לא
 תומל תונוכנה לע רבודמ ונינפלש רישב. וגרהל ויחא לע םק םדא הבש
 הבר ךרד לע םא 1 ,דוע קחרת קוחר םא ! תורס םוייי: הרטמה תקדצ לע
 םידמצומ ."לוחב הר� W תומצעכ 1 ,דוע קחצנ ךקוחצ ן�ל תא יל 1 ,לפנ

 תורסהו םימחלנ הנעמלש תימיטפואה תורסה ינורומיסקוא ןפואב ןאכ
 הריעצה הבוהאה לש םיינ W ה ןבל הקוחצ; תוומה םע ההוזמה תימיספה
 םילייחה ידלש לש םנבולו ברקה ןמ בשה לייחה ראווצ לע תלפרנה
 השולש ריש"ב םינוקזה ןב לש ןבלה וכויחש םשנו( ברקה ןמ ובש אלש
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 קסב f ל i! אי:: ןנ;ז ך�ז:r / ,וניבאל םינוקז ןב ריעצה יחאויי- "םיחא
 קפס תונושארה וינש תא טיבנמה קונית לש וכויח קפס אוה- "ם��קז
 19 .)תינבל תומצע ולוכש ,דלש לש עיווזמה וכויח

 הרימאה לא םג םירשקנ "תרתחמהיי רישבש המדאהו ןיקה ,םיחאה
 , I תוער לע הבסנה ,"חורה תוער לע םירישיי רוזחמה לש 'ו ריש זכרמבש
 ה�� /o ז:; ךותמ הלועהו- לרוגלו קשנל םיחא לע- תוער, לעו

 ונינפל .םכש לע יאשונה והער תא תומל הטונה םחול עיבשמש
 דחא הבש ,תואמצעל קבאמה ימיל תינייפוא ,תיגארט היצאוטיס
 םחולה .רקוב דע חור וב םוקת אל- ינשהו ,דורשי קשנל םיחאה
 ךא ,וייח תא ליציו חרביש ,תומל ול חיניש והערב ןאכ ריצפמ עווגה
 / ,ז:r�ר ה�;ר ה�י::ן םילנ;ה ףדר א�היי ותיב ינב ינזואב רמאיש ותוא עיבשמ

 עבקיהל שקבמ וניא תומל הטונה חאה ."ת;ש� י!ד,ו'ז:; שיז:I ;מק: ת� לנ;�
 .םידק חורו םילבה ףדרש ימכ אלא טפשמו קדצ ףדרש ימכ ןורכיזב
 ןמ םילועה לבהכו דאכ לקה ,העורה לבה לש זמורמ רוכזא ןאכ ןיאה
 תא ןאכ הנפמ םימדקומה םירישה ןמ םיחאה תאנש ןיאה ? ץראה
 תויהלו הדשב לופיל םילולעש ימ לש לרוג תופתושלו הווחאל המוקמ
 לש ורופיסמ יאלקחה הדשה ןיאה? רץאה תייחלו םימשה ףועל לכאמ
 ? ברקה הדשל ומוקמ תא ןאכ הנפמ ןיק

 ושדקוה וייח לכש ררושמ לש ויודיו ביבס בסנ ולוכ רוזחמה
 "םימת"ה רבודה ימכ( םייתולבהו םילק חור יניינעל ,"םיתוטשייל
 ויה ודי חלש םהבש םילקה חורה יניינע ךא ,)"תרגיאיי רישב הדוותמה
 רמוחמ םיתב תיינבכ תכרפמו השק ,שממ לש היישעל םישמ ילבמ
 תביתכ .)"ריע םג �נ;מיקה ה�ז:;ן / םיתוטשב קס� וני�רהשיי( םינבלו

 קחשמה תולובג תא תשטשטמה השק הכאלמ איה, ןאכ רמאנ ,םיריש
 םישריד ריעה יתבו רישה יתב( ריע תיינבל הלושמה הכאלמ; ררפהו
 הביתכה תיארנ יחטש טבמב קרי ,לוכלכו ןונכת לש ץמאמ ותוא
 עדויה שיאכ תמ םילבה ףדורה םג ןכ לעו ,)לוע רסחו לילק "קחשמ"כ
 תברקהו לבהה( "תוער,"הו "תועך"ה יגשומ םידמוע הרואכל קר .תושע
 ותוא לש וידצ ינש םה השעמלו ,סרתמה ירבע ינשמ >ןובשח אלל םייחה
 םירבוע םניאש םיכרע חבזמ לע שפנה תא רוסמל תונוכנה: ומצע עבטמ
 .תויחל יואר םרובעב קרו םכרעל רועיש ןיא ךא ,רחוסל

 זכרמבש יארקמה רופיסל םיבר םיזמר םילולכ "םיחא הרשע ריש"ב
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 לבהל ילוא .רישה תא יתרבר ה�ו:זיי : רמאנ "סירפסהיי רישב . וננריע
 ןיב ,סכיריש ןיב / .הרז סכל ותקושתו ,ותבהא תירכ� ילוא / .והיתרמא
 ."הר 1 גה ץרא לא חאכ סתא ךלי / והיתרשק םבו ין.ן� אבוה ,העשתה
 ותארוהש טשפומ סצע סשכ םנמא, לבה םג תחא הפיפכב ןאכ םירכזנ(
 וירחאש "רמ!" רישב .)הרזג ץראל ןיקכ שרוגמה חאה םגו ,"אוושיי
 המוריע תדמוע / .םיחא תאנק ומכו / בז::�ן הרב� f תר.ןוניי· : רמאנ
 תדלונה- ןיקה- "ברחהיי אוה אשונה( "סיחתפב תעבשנ / בהל?
 שמ�חה תולילמיי : רמאנ "באהיי רישב .)בהלכ המוריעו םיחא תאנקכ
 תלחתה תע ,זא ומכ ישעמ ךטויפ / לבה ,התא ןאצ העור ןבלב סויה רע
 לע טלמל סישבכ-ה.ל ?t ךלגרה זאמ עובט וב ) ... נ / ... ךיבכוכ רפסל
 העור לבה( ,"ךרפכו הרישכ ינומדק ,סנרפמו בא רצי שרשנ וב / .סייפכ
 גאודה- יזיפאטמה וא ישיאה- באהו ,תועיבקהו המדאה שיא, ןאצה
 ,ופתכ לע הש אשונה ןמאנ העור ותואכ הרצמ סתוא טלממו ותיב ינבל
 תקהבומ תידוהי הנומת םג איה הנומתה .)תחא תוהמל ןאכ סידכלתמ
 ושי לש תקהבומ תירצונ הנומת םגו )"אנמיהמ איער"כ השמ תנומת(

 השיי סג ה��כמהו- I ו pastor Jido- "ןמאנה העורהיי ה��כמה
 "תעדה תולק יחבשיי רישב. ןבר R ותויה סוש לע ,) agnus dei ( םיהלאה
 .סיקיזמ תויחא ,הניארה / ,ןיק-תונב הניארה ,תופצוח ה�י�רז::יי : רמאנ
 ילבה שי ) ... נ ך� 9 � לד.!! תא אל / תררוסו תיל�לנ;:ז:: ,ריכזא אל ןכלו ].·· 1

 ןאכ סגיי? תעד ת�לק ך��ד סילבה םכי� ) ... נ / סילבה ילבה שי ,סילבה
 תוירב ןתוא- ןיק תונבו ,חצרנה לש ומשמ סירזגנ תוילולבההו לבהה
 לש "תוחמשיי ןתוא לכל תוליבקמ- תילבקה היגולונומדה ןמ תוידש
 ומוה"ה לש תויסינוידה תויוסנתהה ןווגמ סע תוהוזמה תעד תולק
 הנותמ הבהא ת�לק לא / ת J ך:פמו הרעוס ,תיקחשמ לבת שייי: "סנדול
 ."לטכ תדרויה הרומתה ת�לקו / ת 1 ר.� ?i וא

 "בגנה ץרא לע םירישיי רוזחמב םג עמתשמב תועיפומ ןיק תונב
 ץראל בגנה ץרא ןיב קבאמה ראותמ ובו , 1949 תנשב ובתכ ןמרתלאש
 לבהו ןיק רופיסש רחאמ .הזב הז םיזוחאה סיחא ןיב קבאמכ תבשונה
 רחאמו ,עבקה יבשויב רבדמה יסוש תמחלמל סיזמר וכותב ליכמ
 אל קבאמה ראותמ ,)הבקנ ןושל טוקנל שי ןכ לעו( תוצראב רבודמש
 : וז תא וז תוררוצה תויחא ןיב ברקכ אלא ,םיניוע סיחא ןיב ברקכ
 האונשה ת� / הבוהאה תבה / םיפא ךס וליאכ / הואתל תוטרושיי
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 תיפוסאכו )'ג קרפ ףוס( תינפחיכ םנמא תראותמ בגנה ץרא ."תיבב
 האור איה ךא .) 2 הרוש( "עוצי ילבו תוסכ ילביי םימי ינש ןיב הכלשוהש
 .)"ךילגר ת�פח� םיקשונ / רסיק יפוקשמויי( תיטרקוטסיראכ המצע
 עלסל זמר( "עלסב שדקמ תוברכו / עלצב וברח טר,ומיי חריה שמרח
 ךא ,} 20 "ינענכ"ה חלשל וא ימלסומה ףיסל. ןיק לש וניקל ןכו םודאה
 ינלוקה טבשה יכ .םשורה ררועתמ: תויפיצ לש ךופיה ארוקל ןמוזמ ןאכ
 טבש אוה .תבקמ תוקנא הלילב תועמשנ ויתורצחמשו רבדמב םקש
 יריעצ םה הלא תמאב ךא .'דכו םיאודבה .םיטבנה טבש וא יניקה
 .בגנה ץרא תממש תא רוקרזב תוריאמו רוגח תואשונ וישנש .םיצוביקה

 הליהת לש םירתכ רשוק )הנויה ריע( "םילכה לש םחבשיי רישה
 / םילעיכ �גדףי W .םל?!!:; .לקנ�י::יי : הנידמה תמקה תא ווילש םילכל
 .רפוח ילכיי ןכו "תואה אובב םילעיכ �גדףי W / .לבה ימד המחלמל םוקב
 ."תפג� הניאש המדא / םילמע תומלהב �מר�ש / .תבקמה .םיתאה
 רבח תשא לעי לש הרופיסל םיזמר ןאכ םילוע ףיקעו יביטסגוס ןפואב
 תומלהביי ףוריצה ןוגכ .)עלס לע תגלדמ לעיל ןאכ תכפוהה( יניקה
 ."ןיק"ה םג יביטסגוס ןפואב הלוע ךכ .הרובד תרישב ורוקמש "םילמע
 ךא .ןגמ תמחלמל תאצל ואובב םעה ןימיל ודמעש םילכה ראש ןיב
 .ןיק תוא אלו ברקה תוא ןאכ איה "תוא"ה

 רזגב ןדה יגולוטכסא ריש אוה )ץיק תגיגח( "תודומח דגביי רישה
 .האתשמ .חוקפ בכוכיי: חורהו רמוחה .המשנהו ףוגה ילוגלגב .ףולחה
 .האנ םימד ליעמ אוה ףוגהו / .תומשנה םיפוגב תונכוש ךיא ההות /
 ותוא ורפת / תואלפ ץקל שאהו םימהש ] ... נ /.תומק ויניע וב עגונהש
 .הקוחר ריעמ והואיבה / הקוחצ לוקו השא תקעצש / /- .תועבצאב

 .המקה יניע הדשב תומי,א / המדא לע ךלש ?1 ראשנ אוה םאש / /-
 ] ... נ / ץעונ ורוקמ םימשה ףוע / ץע לע דדונתמ ראשנ אוה םאש / /-
 ליעמ .האנ ליעמ / /.תויודע תומשנה ובש / תודומח דגב .האנ ליעמ
 ."םימת םוקיה / אוה אלול�ש / .םימד

 למס ותויה לעו םדו רשב ותויה לע "םימד ליעמיי ףוגה ארקנ ןאכ
 יתרת( םימתה םלועל תותיחשה תאו חצרה תא איבהש אוה ; ףולחה
 םלש םלועה היה הלכתמה ףוגה אלמלא יכ .)םלשו יביאנ : עמשמ
 תוואת תוברל( תונדמחה למס ףוגה תויה תא חוכשל ןיאו .ינומרהו
 ןוממב הלוע ליעמה .]ףסכ =נ "םימד"ב שומישה ןאכמו .)עצבה
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 ףסכהו ,)"הריגב"ו "רגביי ומכ ,שרוש ותואמ םהירה "לעמ"ו "ליעמיי(
 ליעמ ראשנ םא .תישונאה הירוטסיהה תאו םוקיה תא אוה ףא עינמ
 ,)ףסוי לש ותנותוככ וא לבה לש ותייווגכ( "המרא לע ךלשומיי םימרה
 לבאב ףתתשמ יאלקחה עבטה וליפא ."המקה יניע הרשב תומוראיי יזא
 .הלכתמהו הלכה ףוגה לע

 ,וז הריצי ףוסב ךרענה ינוריא-וטואהו ימוקה ןויאירב, ןכ לע רתי
 ,תומוהת םינכושה םירשב-תוואת ירצי לע ותער המיי רבחמה לאשנ
 ירישבש רועב, וירישב םוקמ וללהל תתל אלש ןמזה לכ וריב הלע ךיאו
 ,רחא תיב ןב ,רצק רישב רבחמה הנוע ךכ לע ."תומש םישוע םה ותלוז
 בורל / .תומוהת םינכוש םה רימת אל / ,ןיק ינב םירשבה ירצייי: רומאל
 רישה( "תומותי ,תואושנ ,תונמלא / תיב תולעב ירחא םיצר םה
 םרוג רציהש ךכל ותנווכ .) r ק תגיגח רוזחמה ךותמ השולשו םיעבראה
 ןאכ םיגצומ וירציו רבגה .תיבל תיבמ ,השיאל השיאמ ןיקכ רורנל רכגל
 תגצומ )תיבה איה( השיאה וליאו ,םיימגילופו םירוונ "ןיק ינב"כ אופא
 .עבק תבישי לש םיחנומכ

 ןמ תוזימר תועקושמ םהבש ,םיטעמ אל םיריש רוע ןמרתלאל שי
 םיינש ריכזנ .תינררומה הרישבו שררמכ וילוגלגו יארקמה רופיטה
 וזמ תרחא ךררב ךא ,שרופמב רכזנ ןיק םהכש ,תרחואמה הריציה ךותמ
 ריטה ךותמ "הירוטסיהרפ תצקיי רישב. יקסנולש תרישכ רכזנ אוה הכש
 ןיק ןיב םלועה תקולח לש םיחנומכ םלועה תמחלמ לע רבורמ יעיבשה
 .)אמוחנתב שררמכו הכר תישארבכ( ל"זח תרגאככ ,לכהל

 ...- : יד·· ,:- 1- יד ז' יד הדאמ וימימ תא םגאה היה
 ש� אל ף� e � ס�רר
 ל� v ל� ן? R ו
R ם � W .הד 
 .......- ז I-- "י,"- שמחכ רפ:ז 3 ה הדשכ
 יס ל� ם� ה 1 ס ל�מ

o/iJ ה�יק v ��הלי 
 ח� םך $I ו
 רי�כו� ף�פ�
 • 1- .• ,. 'י. •• :. ... ...- �לפא רוע רעש אל םהינשמ רחא םג:
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 .., .., : •- .,. I ז • המחלפןה הרצפ יכ
 . תי�ל;עו:;

 ויה המ לע .ויחא לבהל זיק רמאיי( שרדמה תא זמרתלא ךפה זאכ
 דחאו תועקרקה תא לטנ דחא .םלועה תא קלחנו ואוב ורמא? םיניידמ
 "והגרהיו ויחא לבה לא זיק םקיו : ךכ ךותמ ] ... [ זילטלטמה תא
 למסל ךפה הקולחה רחאל ץרפש בירה תא .)]זט ,בכ הבר תישארב[
 זה םיאתה םודקה רופיסה .םלועה תמחלמל םירטמ זמר- יטמכס
 לש תילגעמה תיפוסוירוטסיהה הסיפתל זהו טקרטסבאה תונמאל
 ."שמשה תחת שדח זיאיי היפלש זמרתלא

 הכסמה- זמרתלא לש הנורחאה ותריצי לע תודחא םילימ םויסלו
 םיטןשפ םה ןז תירטןזא הריטאסב םיבלושמה םירישה לכ .הנורחאה
 םלוכו ,רגנאמ קיציא לש שמוחה יריש וא הליגמה יריש חסונ ,הארמל
 המשנה זיאמיי הלאשה תינשנו תרזוח םלוכב . לבהן זיק לע םירבדמ
- םלועב זושארה חצורה- זיקש רפןסמה יפ לע תאז ףאו ,"תאצוי
 ףןגה זמ המשנה תאצןי זיאמ עדי אל יכ ,ויחא תא תימהל דציכ עדי אל
 אלש תןעיצפ תועיצפ תורובח תורובח ןיחא לבהב זיק השעש דמלמיי(
 .)]ב"ע ,זל זירדהנס[ "ןראווצל עיגהש דע האצוי המשנ זכיהמ עדוי היה
 : חצורה ויחאל לבה רמוא זאכו

 יז:ו $I ן�� ,יז:ו $I ן��
 ת?,? אל דוע םלוע� שי�
 ,יז:ו $I זך� ,�ד.;י אל שי� דוע
?'? I$ ןך iJ ���תא�וי ה. 

 תורוקמב וילוגלגמו יארקמה רופיסה ןמ היזולאה תדבורמ ןאכ םג
 םיריעצש םדא לש רסוימ ישיא יודיו לולכ ןאכ םגו ,םייארקמ רתבה
 דמוע אוה יכו ררעועמ ותואירב בצמ םג יכ עדויה םדא, ומד תא םיכפוש
 דמועה תא הדירטמה תולאשה תלאש תא לאוש אוהי ,תיימה לימ לא
 תנומתכ תמיוסמ הדימב הלגתמ זמרתלא תרישב סיסקרפה .ץקה יק לע
 יניא זמרתלא ,ומשב זיקל אריק יקסנילש דועב .יקסנןלש לש וזל יאר
 םימעפ תורשע ותוא הלעמ ךא ,ןיק םש תא "תינונק"ה ותרישב הלעמ
 תורוקמה לכמ סופד לכו ביטומ לכ דברמ אוהש יפכ, דבורמבו זמורמב
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 ןיק תומר

 .םיינקת-תתהו "םיינונק"ה .םייארקמ רתבהו םייארקמה- םיירשפאה
 • ןאכ ללוכ םג ןמרתלא .יקסנולשל דוגינב .םיילאוטקאהו םיקיתעה
 םיישיא םייודיו ףא םיתעלו .םיילנויצומא תודוסי .םירחא תומוקמככ
 תויומד ןה הלא ךא ."אמא אבאל" םנמא בתכ יקסנולש .םיסומכ
 הרואכל בתכ אל .ותמועל .ןמרתלא .תוללכומו תוטשפומ תויפיטיכרא
 ףשחנ אוה תורושה ןיב ךא גו.רבד יצחו רבד ותחפשמ ינב לעו ומצע לע
 םגו וב דגוב ופוגש םדא לש ושואיי- ישיאה שואייה .טעמב אל
 שואייהו- הרובש תקוש ינפל םידמוע ולש הקיטאופה תונורקע
 הילעש תינויצה היגולואידיאה יכ האורה םדא לש ושואיי- יללכה
 וכפה- הכרעמ תדבאמו תכלוה .תבאתסמו תכלוה ובהי תא ךילשה
 רתויב תויטסיליהינה תוריציה תחא תא ובינהו תחא השקמל ןאכ
 .הדועמ תירבעה תורפסה העדיש

 : ינש קרפל תורעה

 .הגויה ריע ץבוקב לולכה "הרומת ליל" רוזחמה לש יה ריש האר
 חסונ( רייצל ומצע תא ררושמה המרמ, "? אצמית ןיאמ הרישה" ,ילותיה רישב
 וניאש רוונהו הרשה שיא "יוגייל ףררנ םש הפוקתה תרישב וויחש ,וישעו ןיק
 יתעגי לבה ןכ לעיי( רקש רע וטע תא השעו לבהל עגיש ימכו ,)םילהוא יבשוימ
 הפיקתב ,וכרר ףוסב .לבה לש ומשב םילימ קחשמ ךותמ ,)"יתישע רקש טע
 השפנ ישקבמ ,םיערופל ףררנ-םש ןיק לש ותומד השמיש, ותריש לש תימואלה
 לע תיאה אוה לבה םריי: "המחר יתוחאיי ורישב .הדובכ יללחמו המואה לש
 לע / חצנ תמילכו ןולק תוא ןיק �וא / ןיע לכ זחת ו;ז )t םג ן�ן;ןדבו / ! ןיק חצמ
 ."חצרה ישנא םילבנה חצמ
 םילשורי ,ןויצ תביח תפוקתב תריבעה הרישה רפסל אובמ ,םולב-ןוטרק יר האר

 2 הרעה הארו ,"ןויצ תביחיי רודב םירחא םיררושמ םג וגהנ ךכ . 122 ימע, 1969

 .ליעל
 ר"רב( "ול רסמ בלכ: רמוא בריי: ןיקל יה ןתנש תואה תוהמ תא וריבסה ל"זח 4

 .)ב"ע בכ
 זרואיתל המואה יביוא לש תויומדב תחא אל השמתשה תיטנמורה הקיטאופה �

 ררושמה ההרזמ םתאש תויוהמ; ימואלה תאו ישיאה תא תוגזממה תויוהמ לש
 ראית "יבא" ורישב ,לשמל ,ךכ .םיקומע הברק תושגר שח אוה ןהיפלכו
 הזימרב יזיפאטמה וא ינחורה ,יגולויבה באה ותומ עגר תא קילאיב
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 ינש קרפ

 כיוא ,ארסיס לש ותליפנ תא דחא םלעהכ הלעמה ,תכסכוסמו תיטנלוויכמא
 ןכ .)"םוק ףיסוה אלו לפניי( המואה לש התליפנ תאו )"יכא לפנ ערכיי( המואה
 ןגמ )ימואלהו ישיאה ינאה לש( שוריגה תא "תומתייי ךוזחמכ קילאיכ הוושה
 דוע ולאש ופיסוה"( רכדמכ ותשיטנלו לאעמשי לש ושוריגל תודליה לש ןדעה
 i'l ךלי תא הכילשהכ הכללו הל היה המ I ,רכדמה תעות ,תירצמה םאה תא
 םג והוושה תחא הנועכו תעכו )"םיחישה דתא תחת ,כרשל לכאמ I ,אמצה
 ךלויו וניכא םהרכא םיכשה I הזכ רקוככ יכ ןיא"( הדקעל קחצי לש ותכילהל
 .)"הדקעל ונכ תא

 רמוחה םלוע ןויצל טושיק ןודל המדקהכ קילאיכ שמתשה הלא םיגשומכ 6
 זומרל ןמרתלא היה יושע רוניכהו לזרכה לש הזל הז םפוריצכ .חורה םלועו
 לש םתרישכ יוצמ הזכ ףוריצ .תינרדומה הרישה לש יתכתמהו רקה ןוגינל
 םידודנה כיטומ תא יקסנולש גזימ ןיק לש ותומדכ . יקסנולשו גרכנירג
 שועיתהו היציזנכרואה כיטומ תאו )ןיימהוכה ,ררושמה, ידוהיה לש( םיללוקמה
 ורישכ .)רוניכ ספותו לזרכ שרח ,ריע הנוכ םהכו ,וינכ ינכלו ןיק ינכל רשקנה(
 לש "םיינרדומ םינמז"כ תונמאהו םלועה לע רשנמ ןיעמ אוהש ,"תככריי
 ימש םא המו ונ I ןיאכ םתס ��נ יל כוט יכיי: יקסנולש כתכ ,רוכינו היצמוטוא
 וקיי לע ,יקסנולשל םדוק דוע ."! ךעמא I ןיידע יח הפ סכרפי ימ I ןיק אוה
 יאקירמאה רדושמה כתכ ,םדקומה םזינרדומל קילאיכ רוד ןיכש "רפתה
 ינרדומה םדאכ ןיק תא גיצה הכו ",לכהו ןיקיי המאופה תא ןוסלגר םהרכא
 i'I ו;;יי : וזכ וז תומחלנה םירע הנוכהו המחז תריגסל איכמו המדאה תא סנואה
 רוגסת הרהמ ךא ,ז:: rj וב ןתת ול I המ תע ,המדאה ותשרחמ לעכת יכ I ! ןיקל
 המקו ,ריע דועו ,הנכי יכ I ריע .טמש אלו למח אלו ,ז:: 9 �!! יכ I כקע ,המחר
 ףוס האריו ] ... [ / ןהיתש הנמשת יכ דע ,רפע הנחטלו הרגמל I התוער לע תחא
 ."היאשו �הת- ועיגי

 . 1 ימע ,)] 27.4.1938 [ ח"צרת ןסינכ ו"כ( כ 'ליג כ הנש ,סירוט 7

 סופיטה ןמ ןורומיסקואכ שומישה תא תירכעה הרישל סינכהש יקסנולש 8
 ןפואכ כתכ ,)דועו "הרוחש הקוכאכיי ',ירוחש גלשיי ,"ןנוצ שמשיי( יראניכה
 רוזחמה ןמ "תופורש תועשיי רישה( ןיק לש ותומד לע םג ינורומיסקוא
 .)ךרוכמה ןיק לע רכדמ "לאיכרכיי

 . 126-125 ימע ,)כיילשת( ג ,יקסנולש יתבכ לכ 9

 . 75 'מע ,) 1991 ( ןמרוד 10

1 1  . 79-78 ימע ,סש 

1 'מע ,) 1989 ( רימש 12 1 -10 . 

 .) 124 'מע ,כ ,ןמרתלא תורבחמ ;) 30.3.1934 ( ד"צךת ןסינכ ד"י ,א ,סירוט 13

 . 39-35 ימע ,כ ,ןמתרלא תורבחמ ;) 1932 ראוני( כ"צרת טבש ,א יבוח ,א ,תיזג 14

1941 תנשל תורפסל תורבחמב "חורה תוער לע םיריש" םע הנושארל םסרפתנ 15  . 

 יק�" לע ןךמזפה םהבו )ןויו ז.ז�סנרפ יריש לע םיססובמה( שודבג הרפוא ינומזפ 16
 םג הסינ הלא םימוגרת תובקעבו,-1933 ב יקסנולש ידי-לע ומגרות "יאניכס
 לע ."הנמשה וגראמל ןויו לש הדאלבהיי םוגרתכ וחוכ תא ריעצה ןמרתלא
 ררושמכ ריעצה ןמרתלא לש םללכבו ,םיטנדקדה םיטסילובמיסה לש םתכישמ
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 ןיק תומד

 .) 1989 ( רימש לשמל האר .חצורה-רררשמה לש ותרמדל .יטסילובמיס-ואינ
 • 278-272 ימע

 .ליעל ;) הרעה האר ןי
1 X 34-29 ימע .) 1991 ( רימש האר .גייליל ותררבח ינב לשו יקסנולש לש וסחי לע ; 

331 ימע .)ח"נשת( ןירפלה  338-. 

 קריי: "בגנה ץרא לע םירישיי רוזחמה לש יד ריש תא תרמתוחה תורושל הוושה 1 "
 .א .סיעגר ךרתמ "ץעיי רישל םג הוושה :יתר� W ביתנב הרתרנ / תף'הוז ק;ש םצע

153-152 . 

ltl 1945 ק תבירמיי "ינענכיי יטנאה רישב רמאנל הרושה) "r (. לש ומידקת 
 אוה ךב החפצר ץיצנמ ] ... נ ןתיא ץיק. ץיקיי: "בגנה ץרא לע םירישיי רוזחמה
 ."וניק תא ךתמצ תרבעב בגנלו / דעצ לבח תברעב .הרענ ךפסשל / וניע תא םש

 םירוכזא םהבו .רמסרפתנ אל ןיידעש .!מרתלא לש "זירפ יריש"מ םידחא טעמל 2 1
 תרירמד לשו םיישחומ םייפארגריברטרא םיניינע לש םישררפמר םירישי
 ; ערבשה תשרפב תנייעמה "עבאב"הו הקיהאל תוחאה .םירוהה ןוגכ תריטרקנוק
 . 317-315 ימע .) 1989 ( רימש הארר
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 ישילש קרפ

 המחלמ תותעב ןמאה לש ובצמ לע רבחמה תולצנתה

 "חירח תידע לע סירישיי ריזחמב ןייע

 R � -1 �� 1 רי W כi ה! ט�� ן�
f ���וךח ת�קזס� ר. 
 ם� 1?1 ש� ר� �ו;זןש א�ה
 . ןרונ f ת�ך� ל� ב $I 'נ;:ון�
 )םריצמ חןכמ רישי ."וןמא אנ רררביי(

 םיחתותה םימעורש תעב .א

 יטמאופ )סולקיצ( רוזחמ אוה )ה"רעש : ןלהל( "חורה תוער לע םירישיי
 תיב ינב םה םהבש םירצקה : ןווגתמ ךרוא ילעב םיריש רשע-דחא ןכ
 םיעבורמ םיתב רשע-העברא ןב- רתויב ךוראהו. דבלב דחא עבורמ
 וא השולש תונב( תורצק תורושב םיבותכ םירישה .תפדוע הרושי
 יעושעש ינימבו םיילסקודרפ םיחוסינב תורישע .)םיטספנא העברא
 •-1941 ב םסרופו רבחתנ רוזחמה ,תעתעתמו העטמ םתולילקש ןושל
 רמול ןמרתלא היה דיתע הילעש הנרדומה הנחמב דוריפו גוליפ תע
 רצרצקה רישב דחאכ הגונו ךיוחמ חוסינב םינש הרשע-עברא ץקמ
 : )ץיק תגיגח ירישמ( "הליבחה הדרפתביי

 טינ;:ז:: בר.� ם� שי�
 םי�ר. ן:א� ה� $I : ר iJ רז::ן
 י . t ... , :- 'יד י ','יד"' דירפי ן:נרמא תומה אל
 •- ... • l ' 'יד-: .םי�חה ן:דירפה לבא
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 ישילש קרפ

 תויטאופ תוביסמ עבנש ,) f ב הרדס( םירוט ימי לש גוליפ ותואב
 לש תויגולוכיספ-ויצוס תוביסמ ןכו( ןמרג ןמזהש תובר תויטילופו
 תפקשהמו וירבחמ, יקסנולשמ ןמרתלא קחרתה I ,)הצובקה לשו דיחיה
 העפשה ררקמ וכרד תישארב ורובע ויהש תיטסילסרבינואה םמלוע
 ינמיס ונינפלש רוזחמכ םירכינ ןיידע תינכט הניחבמש ףא( הארשהו
 לש םייטרקנוק םירישל וליפאו "יקסנולש תלוכסאייל םיטעמ אל הברק
 f י לש תעה-בתכב םוקמ לכמ םסרפ אוה ה"רעש תא 2 .)הלוכסאה דסיימ
 ,) 1941 רבמטפס, ו-ה תורבוח ,הנושאר הנש( תורפסל תורבחמ הרומז
 לש םילודגה םיסוניכה ינש ןיבש םינשב. יקסנולש לש וינואטיבב אלו

 תונש םג ויהש ,) 1957 ( הנויה ריעו ) 1938 ( ץוחב םיבכרכ- ויריש
 לש םרוביחב ןמרתלא דקמתה ,הנידמה תמקהו האושה ,המחלמה
 ,םיינע תחמש םירישה ירוזחמ ןוגכ( םיכוראו םירצק ,םיריש ירוזחמ
 ירישיי ,"בגנה ץרא לע םירישיי ,"םיחא הרשע רישיי ,םירצמ תוכמ יריש
 לש "ךומנ"ה ומידקת ,"םיטושה ריעיי םשב זונג רוזחמ ןכו ,"םיחכונ
 דבעידב ודימעה הלא םירוזחממ םידחא .)םירצמ תוכמ יריש רוזחמה
 תלעב העפות תנחובה תיפרקסודילקו תררופמ תיטסינרדומ המאופ ןיעכ
 תונווגתמ הייאר תויווזמו תפעוצמ תילמס ךרדב תוילאוטקא תוכלשה
 תננובתמ ,ילסרבינואב ימואלה תא תכרוכה המאופ j תויתרגש יתלבו
 האורו, לבוקמהמ הבחר הביטקפסרפב תילאוטקאהו תילקולה העפותב
 הדמעוה תחא אל .םלוע תועורז יקבוח םיירוטסיה םיכילהתמ קלח הב
 רבכ התסונש תקדוהמ תינויציזופמוק המ�ס הלאה םירוזחמה סיסבב
 דיעמ םרפסמש םיריש רסירת וא הרשע: תינרדומהו הקיתעה תורפסב
 תורבחמ חסונב וללכנ ה"רעש רוזחמכ םג השעמל( לוכלכו ןונכת לע
 המ�סה לע ןמרתלא רתיו הנויה ריע חסונב קרו ,םיריש רסירת תורפסל
 ,תיתדיחו המורפ תינויציזופמוק המ�ס םהב הדמעוה םיתעל .)תירוקמה
 ירישיי סיסבבש וז ןוגכ( ןיעל םייולג הארשה תורוקמו םימידקת אלל
 םהיניב רשקמה טוחהש- םיריש רשע-העשת ןב רוזחמ- "םיחכונ
 דחא לכב ,ללככ .)תינשרפ הראהל ןיידע הכחמו ,יתדיחו לתפנ
 יתלב"הו םיררופמה םירישה ןיב רשקמה טוחה הלא םירוזחממ
 .ילרופמט-יראיניל אלו ,ירופאטמו יגולנא אוה "םירשקתמ

 יתלב םידוגינ דחא םלעהב האיבמה תינורומיסקואה ותטישל ןמאנ
 "בייחמ יתלב"ו "לילקיי ןחב ה"רעש רוזחמכ ןמרתלא קסע ,םירשפתמ
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 חורה תוער לע םיריש

 תחאב ותוא וקיסעהש רתויב תוקיעמהו תושקה תויגוסה תחאכ
 לש םדיקפתב : תושונאהו םעה תודלותב רתויב תושקה תופוקתה
 תינכט תולילק לש וז תבורעת .המחלמ תותעב ותריש לשו ררושמה
 הזילעה םתוזחש ,ץוחכ סיככוכ ירישמ םיברל םג תינייפוא יתוגה רכו:כן
 ברע התשמיי לש תוצילעכ הקימעמ האירקב הלגתמו העטמ תגגוחהו
 ומ� הבש "וז העשביי ררושמה ןמ עבתנ המ .םלוע ירדס טומיהב "ר�ר
 קירע רוביצה וב הארך םאה? םמויק לע םיקבאנ הלוכ ברעמה תוברתו
 חרזאהו םיחתותה םימעורש תעב ויריש תא שטלמו ויתומא 'דב בשויה
 בשחית ירוביצה קבאמל תינחורה ותמורת םאה? לגדל בצייתהל עבתנ
 התוא םיתכת קבאמה תורישל הרישה תמיתר םאה? שממ לש המורת
 הריציה ךרעב םוגפל ידכ וז תוברועמב ןיאה ? םקנ;:אבו תוברקה םדכ
 תא ררושמה ףקשי אל םאו ? דעומ רצק יתמגמ טאקלפל הכפהלו
 תא בותכל ךישמיו( קבאמל "סייגתייי אל ,ותריציב תשעוגה תואיצמה
 הדמעו יטסיציטתסא שוטיל ךותמ ,המימי םימימכ "תיתומלא"ה ותריש
 ךכב ןיאה ,)לועב אשונו ולבכ;tב קנאנ תלוזהש ןמזב ,תיטסיספילרס
 יידי ישעמיי : שרדמה הלעה רבכ וילעש ,המכ יפ רומח אטח םושמ
 םימתבו תמאב םאה: רחא ן�ויכמו ."? הריש םירמוא םתאו םיב םיעברט
 םה םהיכרוצו םייחה קרו ,"חור תועי"ו "לבהיי אלא תונמאה ןיא
 ומדיישכל דורשתש וז איה תונמאה לוכה תולככ ירה? רקיע תניחבב
 ןחינ אלש ימל קר רקיע תיארנה הילאוטקאה אלו איה ,םיחתותה ימער
 תיביטקייבוא הבישחו הבחר הייאר ךותמ תואיצמב ןנובתהל תלוכיב
 .תנזואמו הלוקש

 רביחש תעב דוע ןמרתלא תא רומאכ וקיסעה ולא ןוגכו ולא תולאש
 ןושארה ויריש ץבוקב וללכנש "תוצילעה יאלמ"ו "םילילק"ה ויזורח תא
 ,תיסקרקהו תינוגססה םתוזח ףרח ,הלא םירישמ םידחא .ץוחכ סיככרכ
 לע טלתשהל דמועה ינוטבטה םעזה ינפמ דחפו המחלמ תוחור םירודח
 היינשה םלועה תמחלמ הזרכוה םרטב דוע ורבוחש םגה ,םלועה
 בכוכהיי ןוגכ ץבוקב תובר תורושמ הלוע המחלמ ברע תריווא(-1939 ב
 תא םלועה הז דוע לכיי ,"ונלש םלועה רודכ תא / רורפגב שפחמ דעורה
 לבת לעיי ,"םודמדו הנומא ,תומטשמ רביב לומיי ,"חצרי אל ויריש
 ,"היתויחא לכ םע חורהיי ורישב .)דועו "הלחלח תזוחא / ,תרפרפמ
 לוכיש רתויב יתועמשמהו יניצרה רבדה יכ הנושארל רמאנ ,לשמל
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 'ש'לש קרפ

 םלועה לע םייאמ, רעשב ארונ םזילקטק הבש( תאזכ תעל תןשעל םדאה
 יטאנולה הרואבן רהסה לש ןבלה ורואב ,ירןרהס רואב ופיצהל דמועו

 לבהיי ישעמבו "םיתוטש"ב קוסעל אוה )תרערועמו הפורט תואיצמ לש
 ןיב / האיגשכ רחרחסו םימת תכלל בוטיי( תונמאה השעמכ "חור תוערו

W תיאליטרעה תיתונמאה היישעה .)"םילנ;זו תושיגפו רופס ןיאל תומ 
 וז איה ירהש ,רתויב תיתועמשמה היישעה וליפא ילואו ,היישע איה ףא
 3 .הכו;ההו הפוסה ךוש רחאל יביטקלוקה ןורכיזב תרחיתו דורשתש

 ששחה הלוע, ץבוקה לש םינושארה וירישמ ,"םיליפה לא"ב םג
 עמשוממ רדע לש ותכיפה ינפמ ששחה: ינוטבטה םעזה תוצרפתה ינפמ
 סותימ לש ותכיפה ינפמו ,סרה תוערוז ארפ תויח לש בר ברעל יתוברתו
 תולילקה םילימב חתופ רישה .תורובקו לטק לש "הדשייל המדאה
 הנבלה ךדי וליפאו / טושיקל ליסכ ןיאו המכי:rל ץק ןיאיי : הרואכל
 יליפ ןיב ל��? / ,טושפ ץיק ליעמב, ןכ לע יל אצא /- איה המ W א
 תעב 4,1942 יאמב ספדנש( "םיטןשה ריעיי רוזחמב ,הנהו ."םימשה
 בתכ ,)ומייקתנ "םיליפה לאיי רישה לש םעזה תואובנמ תןדחאש
 אל" : הקיגארטן תןלילק לש המוד תבורעתבו תומוד םילימב ןמרתלא
 ךרה הקןך / ,םיטושה ריע ,יי:ז� ןורתפ אל / ,ת IJ ��ז:; הבושתה יי:ז�
 לקנ;ז קד יי:ז� יכ / /- םיטבש ףידיסכ לש ם 1 ג?� / תחלוצ וניליסכ
 םגו / ,חדק תורצוא ןיה הלא םגו / ,הלק תעדו ץיק-ליעמו / ,חדא-�ך.

 ריהצמה ה"רעש רוזחמב יביטקלוקה רבודל המודב ."ע?נ;:י:ז ץראה הלא
 ,"ריע םג ונומיקה הנהו / םיתוטשב קוסע וניברהשיי םיבר ןושאר ףוגב
 / לס.פ; יך.בד ובשח� םאב יכיי: "םיטושה ריע"ב יביטקלוקךi רבודה ריהצמ
 ריע ,השא"רס ר f כ,:� / לספ ונל םק�י דוע ,םקףי דוע / ם� Q ו תושע וניכזש
 ,חור תועול תוניצר ןיב ,הריתסל היינב ןיבש ןזאמב ,עמשמ ."ם�ו
 ,תינבנו תכלוה- תילארשי-ץראה תואיצמה םג המ�ו- תושונאה
 רזוח הז ןויער( תחפ יפ ירבע לא התוא םיכשומה תוחוכ שיש תורמל
 טפשמ הזחמל רבד תירחאכ הפרוצש "רופיסל הרפ<;! ןיביי הסמב

 .)סררתגיפ

 ותביתכש( םיינע תחמש יתדיחהו ררופמה יטמאופה רוזחמב וליפא
 םיאשונב עודיכ דקמתמה רוזחמ- ) 1940 רבמצדב המלשוה
 וניא הרואכלשו( סרהו המחלמ תומי לש םלוע ירה םיילאיצנטסיזקא
 ןיפיקעב ןמרתלא עגנ )"םיתוחפ"ו "םילקיי הקיטאופ יאשונב ללכ קסוע
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 הלאש- המחלמ תותעב תונמאה לש הדיקפתו הדמעמ תלאשב
 'ג קרפב . 1939 תנשב דוע הנרדומה ירפוס תא רומאכ קיסעהל הלחהש
 וייוליג לעו קספש םייחה קפוד לע הניק הלולכ סיינע תחמש לש
 םיקוושה ,לוחה תומיו רובנטה ,בוחרה- "תונטק םוייי לש םיטושפה
 וחרפש ,תובירמהו תוער.ה ,לבההו שממה ,לותיההו זגורה ,תורענהו
 םיילמרונה םייחה לע ןאכ ןנוקמ ררושמה : תורחא םילימב .םניאו
 ,תוגה ,הריש ,הבהא- "תילכתה תורסח"ו If תונטק"ה םהיתואנהו
 אלש המודו המחלמ תותעב םימלענו םיעלבנה- אתווצב ןמז יוליב
 .)"חורב לויטה"ו "רובנטהיי תמגודכ םיריש הארו( דוע ובושי

 רפוסה לש ותוברועמ יא וא ותוברועמ רבדב הלא תולאש השעמל
 ,"יקסנולש תלוכסאיי ירפוס לכ תא תע התואב וקיסעה ימואלה קבאמב
 ,גרבדלוג האלו יקסנולש .דוריפה לח םרטב דוע תקולחמ עלסל וכפהו
 וקבד ;הנרדומה ירפוס לש "ילאמש"ה ףגאה ןמ םהירבח םג םהומכו
 םתפיאשו "רצ"ה ימואלה ןויערה תורישל םתריהל םנוצר יא לשב(
 תשרומ ,תימונוטואה הסיפתב )תיטסילסרבינואה םתפקשה לע רומשל
 תוביוחמ לכ הל ןיאש ,המצעל תילכת איה תונמאה היפלש ,םזילובמיסה
 התסינ, ויכישממבו רלדובב הרוקמש, וז הסיפת .תעהו םואלה יפלכ
 יומידה לע ודימעהלו רוביצ חילשכ ררושמה לש יומידה תא לטבל
 ןיבל וניב דימת וררשי הביא יסחיש ,הדונמהו הלוגה לש ןצקומה
 םיביתכתל שאר ףוכי אל םלועלש תעדמ גירחה לש יומידה לע j דסממה
 המחלמה תפוקתב. ללכה תורישל וטע תא סייגי אל םלועלו םהשלכ
 ,וירבח לשו יקסנולש לש שטולמה םזיציטתסאהש ןמרתלא ןיבה
 ידיל רבעב אב רשא ,הפורצה תונמאה לש ןשה לדגמב םירדגתמה
 ןיב םנמא( ומצע ולש ץוחב סיבכוכ יריש לש תינוציחה םתוזחב יוטיב
 ןמזה תותוא תא תחא אל ןמרתלא אטבמ הלא םיריש לש םהיטיש
 םיכרעה יכו ,םימיה יעוריאל םיאתמ וניא רבכ 5 ,)ויתוארומו
 תיארמל תוחפל ,םעה תרצל םירכנתמה ,הלוכסאה לש םייטילופומסוקה
 ,תינתחדק היישע לש העשב .תואיצמה עקרק םע שגפמב םיצפנתמ, ןיע
 תא שטללו ולש ןשה לדגמב רדגתהל לוכי ררושמה ןיא, ןמרתלא רבס
 ותריציכ ריאשיש יוארה ןמ .)גרבדלוג האל הסרגש יפכ( קד דע ויריש
 אוה התואש תואיצמבכ שממ ,םירופא םינווגה תאו םימורפ םיטוחה תא
 ןכו הנויה ריע ךותמ "םוי םרטב"ו "השדח ריעיי האר( ףקשל שקבמ
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 תורהצהה םג .)"םיחא הרשע רישיי ךותמ "השעמ תחמש רישיי
 זמרתלאש- ) 1932 ( חצרת אל ורפסב יקסנולש לש תויטסיפיצפה
 "םיבור םהל ונתת לאיי םדקומה ורישב ןאולמב ןהל הנענ ריעצה
 ,ח"שת רוד לש תילארשי-ץראה הרישל ומיאתה אל רבכ- ) 1935 (
 . ןונערו היזיווך ושרדו

 בותכל זיא היפלש, יקסנולש לש הרוהטה תיטסיציטתסאה הדמעה
 ,רוכזכ .תואיצמה ןחבמב םימי ךרואל הדמע אל איה ףא ,המחלמ יריש
 "תינונק"ה ותריש תא "סייגל" ,םלועה תמחלמ ברקתהב יקסנולש בריס
 יריש ,הלומעת יריש תביתכ תאזכ תעל ריתה ךא ,המחלמ יריש בותכלו
 גרבדלוג האל .הרישה לש תוינש�ה תוכרעמה תרגסמב דודיעו תכל
 רזנתת אל םג ךא ,המחלמ יריש בותכת אל יכ הזירכהו תושע הלידגה
 תותואש ילבמ םיחתותה םימעורש תעב תיטסיספילוס הריש תביתכמ
 רתומ יכ בשח םתמועל ןמרתלא .התריש לע םמתוח תא ועיבטי ןמזה
 יתורפס יוטיב וז העדל ןתנ ףא אוהו ,המחלמ יריש בותכל יוצר ףאו
 6 • יתורפס-ץוחו

 םיכרעה תא סנ לע המחלמה תונשב ןמרתלא הלעה הרואכל
 וררשש ,שרושמ םישולתה הלאמ לידבהל ,םייבויחה םייביטקורטסנוקה
 .םישולשה תונשמ "תיטנדקד"ה ותרישב וירקבממ םידחא תעדל
 ,תוומהו םייחה ,הלילשהו בויחה ידוגינ וירישב וצצורתה השעמל
 "ויער. תא רכוז רזהיי רישב .חורה תוערו תוניצרה ,הריתסהו היינבה
 דעב תומל תונוכנהו םייחה תשודק הזב הז םיכרכנ ,)םיינע תחמש(
 הז רישב .םייחל רחשו תועמשמ שי םתוכזב קרש ,םימיוסמ םיכרע
 קפס, ןכ סותפב קפס ,םהיניב דירפי אל תוומה םג יכ םיריהצמ םיער.ה
 האנק ודירפה אל / ,םינ W וניניב ודירפה אל" : הרמ תיגארט הינוריאב
 ישישה רישה ך."ד�-לג דחאל ויהש / םינבא שלש ודירפי אל / די� 1
 אוה הז ריש .תעדה תולק םע היישעה תא ךרוכ ה"רעש רוזחמה ךותמ
 ,דחא םויש ועיבשמו ובג לע ואשנש וער.ל הדומה תמ םחול לש גולונומ
 / , IJ �ר ה�ור היהו םילבה ףדר אוהיי: רמאיו רוצעי, ותיב דיל רובעישכל
 רץאה ןיינב- תישממה היישעה . Jf ת·וש� עדויה שיא ומכ תמ לבא
 תריציב רתויו רתוי דבכנ םיקמ השבכ- םעה תואמצעל קבאמהו
 תונמאה לש תעדה תולק יחבש תא הלק העשל התחדו ןמרתלא
 רישיי רוזחמב יעיבשה רישה ,"השעמ תחמש ריש"מ רכינכ תיטנדקדה

132 



 חןרה תןער לע סיריש

 תויטאופה תונקסמל דעו ןאכמ 8 .)-1957 ל 1941 ןיב בתכנ( "םיחא הרשע
 קלח ךא םהש( חנריח ריע יריש תביטחב יוטיב ידיל תואבה ,תויטילופהו

 .ךרדה הרצק )הז םש אשונה רפסה ןמ
 לש וגוחב ררועתנש ,המחלמה יריש סומלופב יכ וניאר אובמב

 גציי ,היינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע , 1939 רבמטפסב רבכ יקסנולש
 ורצבתהש גרבדלוג האל לשו יקסנולש לש וזמ הנרש הדמע ןמרתלא
 ,ומויק םצע לע קבאנ םעהש העשב .הפורצה תונמאה לש ןשה לדגמכ
 הרישה ךרד 9 .תירסומ יתלב הדמע וזכ תורגתסהב ןמרתלא האר
 תכרו השקה תואיצמה תא ףקשל שקיב אוה תררופמהו המורפה
 יטתסאה קוחירה ןורתי אלב, ויניע דגנל תווהתהל הלחהש ,תוריתסה
 תילאוטקאה העפותה תא ןיבהל הסינ ףא אוה ,תאז םעו .יביטומאהו
 הירוטסיהב םיכלהמ ועכקש ,תונורקעו םיקוח םתוא לש ילרגטניא קלחכ
 םילדומ ינש ןמרתלא דימצה םוחת לכב .דימתמו זאמ תישונאה
 דימצה אוה ולש המחלמה ירישבו( הז תא הז לוכינכ םיררוצה ,םידגונמ
 יפ לע ףא .)םזיביטקאו םזיפיצפ ,היפוסוירוטסיהו הילאוטקא הזל הז
 אל ,םתניתנכ םייתלוכסאה םיטספינמה ייוויצל ולש "תונמאנה יאיי, ןכ
 ןמזה יצוליאמ ועבנש- וללה תוריתסה: ךפיהל אלא, ותריציכ המגפ
 םיבר רשועו תובכרומ הל וקינעהו ןמרתלא תריש תא וביע- םוקמהו

 לש הדימעה דוס םג ץוענ ןאכש חינהל המודמכ רתומ .רעושמה ןמ
 הלוכסאל וירבח לש םהירישש רחאל םינש, ןמזה ןחבמב וזה הרישה
 .םהלש תויטנוולרה ןמ הברה ודביא

 חור-תועול תוער, ןיב .ב

 ,דרפה ילבל ןמרתלא תריציב םיכורכ הקיטילופו הקיטאופ יניינע ,ללככ
 וירישמ םידחאש ח"רעש הרואכל לילקה רוזחמה םגש ן:;מת ןיאו
 םייח תחמש תאלמו הנונש ,הלילק תואנומזפב ןיע תיארמל םילבוג
 ימוחת תא םיגזממה לרוג ירהו םידבכ םיניינעל שרדנ ,היתודג לע הלוע
 ונינפל ןושאר טבממ .המחלמ תותעב ) nature & art ( תונמאהו םייחה
 ,םייטאופך םייטילופ םיאשונב םיקסועה ,ףצרו תודיחא ירסח םיריש
 דכולמבו דבעידב קר .ןיעל הארנ רדס אלל ,םיימואלך םייטילךפומסוק
 .סואכה ךותבש תךרידסהו רדסה םילגתמ
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 תונמאהש הטושפה תואיצמל ללה ריש הרואכל אוה החיתפה ריש
 ,תוארמ לש יוביר וליפא .הצורמ ףטש תא קיבדהלו הדכלל השקתמ
 לש רתויב תילאנבה הנומתה תא דוכלל לכוי אל ,החיתפה ריש רמוא
 לשו "ה5זרמיי לש יובירה תרוצ- "תוארמיי( האולמב השעמה ייח
 בר ישוקב לכוי תופלחתמ תיזזת תוארמ לש יוביר קר ,עמשמ .)"ה $I רמיי
 תונמאה םג המו ,תונמאה .הידדצ לכמ תחא הטישפ העפית ראתל
 ,הטושפה תואיצמה רחא ,םייחה רחא ץורמב דימת תרגפמ ,תילולימה
 תא תושעל תוסנל הכירצ איה ןיא ךכ םושמ .הביט םצעמ תינטלומיסה
 בטומ עבטה לש הרישי היצקודורפר םוקמב .ותושעל הנממ רצבנש
 וב ךורעתו ויפ לע יכפהתש, ואיפקתש, יאר לומ עבטה תא דימעתש
 ונימי תב תורפסה לצנית ךכ .תילולימ תוניילול תרזעב תויסרווניא ינימ
 תעדל ,בושו בוש הלשכנ ובש( סיזמימה ימוחתב ץורח ןולשיכמ
 תילולימה תונמאה לע .)תיטנמור-יסאלקה תורפסה ,םיטסינרדומה
 םלעהב רמול התלוכיב: ףילחת הל ןיא םהבש םימוחת םתואב ןייטצהל
 .םיינטלומיס תועמתשה ירושימ תרשקמה תדבורמ הרימא דחא
 רואו רעת ולוכיי( המג�א!ה ןוגכ תויטסינרדומ תורוגיפ תועצמאב
 ... ר�כ[Iו:: ... ר�?!�" ,"וראת תולפוכיי( תועמשמ וד יקחשמו )"ףצ R ו
 דוסי לע ,"ףסכב אל?!� אל"( ןושל לע לפונ ןושל יעושעשו )"ר�ןtו;זו::
 ולש תיטסינרדומה הקיטאופה תא ןמרתלא ןאכ שרופ )"זפב אלסי אל"

 וז .םייחה לש בולעו לוז ףילחת שמשל תברסמה תונמאה ירקיע תא-
 "םיירגל�ויי ,"םייבוחריי ,"םיטושפיי- םייטמימ- $I םיפילחת רחא הרת
 .ונשייתנש תויסאלקה תונמאה יכרדל- הארמל "םילוז"ו

 םיישממה םייחה יחבש תא הנומה "יטאופ סך I5 " ריש ונינפל הרואכל
 רפוסה לש ותצונ תונגב( םתוקחל אוושל הסנמה תונמאה תונגב רבדמו
 ךיאיי: רמאנ יפיס תארקל םלואו ,)םייחה ףטש רחא הצורמב תרגפמה
 / םיתוטשב קסע וניברהש / רימזה רג;:;ד ונבלבו / םיתוחפו םילק ונרבע
 תילאוטריווה ת�איצמה ןיב תולובגה לכ ,עמשמ ."ריע םג �נ;מיקך; הנהו

 לע תדמועה ריעה לש תיתורפס ץוחה ת�איצמה ןיבל רישה יתב לש
 הוושה( תור ?1 קtהו תור�קtה .ת�ר�כ[Iה םלוע. ןיטולחל םישטשטימ הלת
1 , 9 , 7 , 5 , 3 • 1 תורוש 1  , 1 8  , 3 1  םלועל ןושלה תועצמאב השענ ) 32 , 
 תולובגה : רתוי ההובג הללכה תמרבו ,םיקפוסמ ויתולובגש דחא
 םיעלבנו םיסרוק ,רמוחהו השעמה םלועו חורה םלוע ןיבש םימוחתה
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 לש הלילקה התימדתל דוגינבש ונדמלמ ףא רישה לש ופוס .הזב הז
 ררושמה ,הב םיזחואה חורה יעור לש תילקנהו הלקה םתימדתלו הצונה
 לעפמ ןובשח לש ומוכיסב םידימעמו ףרה אלל םיחרוט ותצרנר
 ךרפ תדובע לוכה תולככ איה הביתכה : תורודל דורשיש ילטנמונומ
 ,שוטילהו ןונכתה יצמאמ .חור תוערו תעד תולק אלו ,ץק ןיאל
 םיעיקשמש םיצמאמל םילושמ הב םיעקשומה היישעהו הבשחמה
 תיבל ליבקמ רישב תיבה םאו .הלו;ז לע ריע תמקהב יאנבהו לכירדאה
 םע םיעבר םיעבר- ולוכ ץבוקהו ,בוחר אוה ולוכ רישה ירה, שממ לש
 הנואש ,העברו החרוא לע המלש ריע: םירעשו םירשג ,תורכיכו תונוכש
 ·)דן�- דר.�( הנומהו

 : הרוגשה הרימאב ךורכה סקודרפה לע יונב הז החיתפ ריש ,השעמל
 עיבמ די תלזאו המהדת עיבהל שקבמה םדא ןה( "יפב םילימ ןיאיי
 ויפמ םילימה וקתענש ימ לש ובצמ תא הינוריאהו סקודרפה הברמל
 תא עיבמ ה"רעש חתפבש רישה םג .)םייתפש םלאב אלו םילימב אקווד
 אוהש דע esprit תואלמו תויזואוטריו הכ םילימב םילימה לש ןתוספא
 םילימה יכ םינעוט רוזחמה יריש ,יולגב .היבו הינמ וינועיט תא רתוס
 .טקפאבו יפויב, ןיעה הארמ רחא ורגפי דימתו ,תואיצמה תא וקיבדי אל
 רשוכו ןח תואלמ ,תויביטקפא הכ ןה הז רישב םילימה השעמל ךא
 לכ תרסחו תילאנב תכפוה תיתורפס ץוחה תואיצמהש דע ,האצמה
 רשוע רוציל הלוכי תילולימה תונמאה קר . ןתמועל ןחו הרקוי לש הליה
 אלוסי אל" םילימב אטבתמה הז ןוגכ תוינטלומיס תויועמשמ לש הזכ
 תועבטמל זומרל ךכ בגאו ,"זפב אלוסי אל" לקשמ לע ,רומאכ( "ףסככ
 .)ןושל תועבטמב ,דכלב וב אלו ,'ה רישב ןאכ תופלחתמה ףסכה
 םשב םמצע תא םינכמו םמצע ךרעב םילקמ )"ונחנא"ה( רישב םירבודה
 ןיבמ הלתגמכ- השעמל םהש העשב "חור יעוריי טיעממהו לזלזמה
 םתכאלמ לע םידקושה םייארחאו םייניצר ה�עמ ישנא- ןיטישה
 .השוטילבו הלולכשב ףרה אלל םיחרוטו

 לקה- םהידצ ינשמ םתריציו םיררושמה םיגצומ 'ב רישב םג
 הדמע ךותמ קפס ,הווהתמה תואיצמה לומ םדמועב- יניצרהו
 הרושה ןמ םדא ינב דגנכ ."קוחרמויי דגנמ הדימע ךותמ קפס ,תברועמ
 םשאר םיחינמש ימכ םיררושמה ןאכ םיגצומ ,הבהאה ימענממ םינהנה
 תילאידיא הבהא לע םלחש ותעשב בקעיכ ,תומולח ימלוחכו ןבא לע
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 ,ל�ב יכלוהו םייביספ םילהוא יבשוי םה םאה .םינש לע םינש הל הכיחו
 הדש תוברל( השעמה םלוע לאי הדשה לא וישעכ םיאצוי םניאש
 לאידיא הזיא לע םימלוחה םייטסינורכנא םיקירע םה םאה? )ברקה
- "ונתלכיי ןאכ הנוכמה- האנ הריבג לע( ונמז רבעש ינורצח
 םניא ,המימי םימימכ )לומג תשקב אלל הנומאב םידבוע םה התואש
 תורמל .אלו ןכ ? רוביצה לש וקבאמב קלח םילטונ םניאו םתיבל םישוע
 םשאר םיחינמה םייביספ תומולח-ימלוחכ ןאכ םיגצומ םיררושמהש
 םיאשונה תוירחאה ישנאכ ילסקודרפ חרואב םיגצומ םג םה ,ןבא ילע
 רבכ .)"עוצקמה תודר� ונסמ�בו / חרזאה תובוח ונתאשביי( לועב
 יאנבה תדובעכ איה ךרפ תדובע םחדובע םגש הנעטה ןאכ העמשוה
 רואי;זיי( םהלש גשומ יתלבהו יאליטרעה לאידיאה ןכ לעו ,חתסהו
 םייטרקנוק םיחנומב אוה ףא גצומ )"ר ij צבכ והוניאר זאמכו / ח!ד ונחלכ
 .)"זrדי:ז לע ה�לVז הנארנויי( שממ לש ריע תיינב לש םיירמוחו

 .ה H רעש רוזחמה יריש ןיב רתויב בכרומה המודמכ אוה וג ריש
 יעורל זמורמב םיכפוהה "חורה יעוריי לש יביטקלוק גולונומב ותישאר
 שקבל ילבמ שפנ ףוריחב םהלש הערמה יחטש לע ןגהל םינכומה ןאצ
 גולונומ םג והז .)"ןד�ר I5 ל W / זrןי;ז�ך זij �r ך �נרכrקז אייי( רבד םמצעל
 .םהייח תא תדלומה ןעמל בירקהל םינכומה םימחולהו םימלוחה לש
 תעב תופעוצמו תורורב םילימב ןאכ רמאנ ,םימימתה חורה יעור ,ונא
 היתורצוא תא זובלו רץאה תא לצנל ונאב אל ,תחא הנועבו
 .םינומא הל רומשלו היביוא ינפמ הילע ןגהל םא יכ ,םיטסילאינולוקכ
 וניא שיאש םימתהו םתה רענה ובש ,"טלפילאיי ינמרתלאה ןומזפבכ
 םג ךכ ,דגנמ וייח תא ךילשהל ןכומ היהש ימכ ףוסבל הלגתמ, וכירעמ
 םה ; תואנה יפדורו תעד ילק םה : ה H רשע רוזחמבש "חור יעוריי
 תציצ( םייחה לש תוטוזה רחא םיכשמנו םאונה תצילמ בהרמ םיקחרתמ
 תא בירקהל םינכומ םג ךא ; )לבה לש םירבד ראשו הרענה לש בהזה
 וייח תא תולבל םדאה לש ותוריחכ "םיתוחפיי םיכרע חבזמ לע םהייח
 ידודיחבו םילילצב תועשעתשהכ הארנש המ ."תולבה לש םירבדביי
 רתויב תיניצר הרימא ליכמ )הירצ ,הערצ ,הרעצ ,הרוצב ,הרוצנ( ןושל
 םחליהל יוארש םיכרעה לעו רוצמב םע לש תוננוכהו תוכירדה לע
 תריווא ,תועינצו תוריהיש ,תוילסקודרפ תועיבק בגא( תולכ דע םרובע
 .)תחא הנועבו תעב ןהמ תולוע תוליבכו תוריח, ןילקרט תריוואו רפכ
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 ליכמה .תורוש עברא ןב ראטנמוק- םייניב םוכיס ןיעכ אוה יד ריש
 : היתופוקתלו היגוסל ותריציב ןמרתלא לש ומלוע תפקשה תיצמת תא
 רמא- .החמשל ץק ןיאו / .תועמדב ם� הרמא- ץק ןיא ב�.ץלריי
 . "�ל� f םיךו;זן תושי��ו;ז / .תרמן� ,ן,קי�ז:r םיפרטצמ וקל וק / . ךלך;ה
 רחרחסו םימת תכלל בוטיי( "היתויחא לכ םע חורהיי רישה םויסככ
 תונמאה יכ ןאכ רמאנ )"םילו;זן תושיגפו רופ 9 ןיאל תומ W ןיב / האיגשכ
 וזל )םלועה( תינושל ץוחה תואיצמה ןיב תולובגה תא לטבל תלגוממ
 ףוריצו בוחרב תיארקא השיגפ ןמאה יבגל .)הריציה( תינושל םינפה
 םייונישה ,תאז ףאו .ךה ונייה םה יארקאב ול ןמדזנש םילימ
 םייערא םיטרפ רופס ןיאמ םירצונ םלועב רתויב םייתועמשמה
 ויריש .ךכיפל .הליל ןב לש תוכפהממ אלו ,םוי לש תוטוזמ .םייארקאו
 יכילהת תא ופקיש )הנויה ריע יריש רקיע( תואמצעל קבאמה תפוקתמ
 .ךותיהה רוכ ,תויולג ץוביק .הלפעה( תצאומהו תינתחדקה היישעה
 ,ירוביצה םויה רדס זכרמבש םיניינע דועו ריעהו הפשה תוחתפתה
 ףרח ,םיוסמ ןבומב .)"תונטק םוייי לש םייאורה יטנא םיניינע םקלח
 קילאיבו םעה-דחאמ חתמנש וקה תא ןמרתלא ךישמה ,ובש תוינרדומה
 ימ ןתירחאש הליל ןב לש תוכפהמל דגנתהש וקה : ןמציו םייח לא
 יפל תמרוזה ,תינויצולוב�ו תיעבט .הנותמ היישעב דדיצו ,ןרושי
 יטילופה ביתכתה בצקב תדעוצ הניאו םייחה לש ןווגמה סומתירה
 םלוע לש םיילאיבירטו םינטק םיניינע יפלאש ןימאה אוה .דיחאה
 ומוכיסב ופרטצי ,"םיתוטש"ו "תויולבהיי תניחבב וליפא םקלח ,השעמה
 ירבד חולב תרחיהל דיתעש לודג לעפמל .שממ לש היישעל רבד לש
 .םימיה

 ותונרמוח לע ,ויתורוזפל לארשי םע תא ותוהמ תא ןחוב יה ריש
 "תונורקיי הלימה איה הז ריש לש חתפמה תלימ .תורתיה ותוינחורו
 דע ושפר.ש םינולגע תולוקל"( רחסמהו םידודנה תא הכותב תדחאמה
 תועבטמה תאו )"החושמ ןרט�ב .תונורקה תרוש םע / ם?כ.;;ךנ;:
 םיראומ םינוונחיי: ןאכו; ףסכ תועבטמ םג םה ,"םירתכיי וא ,"תונורקיי(
 תועבטמל ףסכ תועבטמ ןיב תולובגה םגש אלא .)"עבטמה תוהוגנכ
 ףחשכ ריוואה ןיבל םימה ןיב ערקנה- הז םע : ןאכ םיסרוק ןושל
 תועצמאב הירוטסיהה יבחרמ תאו םלועה תא הצח- ןססורטבלאכו
 ,הז םע ; )"בתכהו ןושלה תאילפ ותכילוהיי( תירבעה ןושלה ילבכ

137 



 ישילש קרפ

 ףא ,תומכסומה לכ לע ומויק םצעב רגית ארוק ,ררושמל המודה
 חורל רמוח ןיב, ןוימדל תושממ ןיב םילבוקמה תולובגה תא שטשטמ
 .)"םולהי ידצב תואובב רבשכ I רמחהו שממה תולובג וב �ר ftIt יביי(
 ךא ,עצבה תוואת לש ,רמוחה םלוע לש ותומלגתה איש והירה םולהי
 ,םולהיה תוא<; ןיב םירבתשמה הרסנמה יעבצ .שוטילה תונמא לש םג
- םולחהו תונמאה- חורה םלוע לש ותומלגתה איש םה ,ת�ישקה למס
 םיחוסינ רומאכ בביח ןמרתלא .רמוחהו שממה תולובג תא םירבושה
 םייראניבה םידוגינב שממ ןיאש לילעב םיחיכומה םיילסקודרפ
 .תיחצנ תמא ןימכ הב ועבקנו הבשחמה תרגש ךותמ ורצונש םילבוקמה
 ינרמוחה םעה לע רבעש םיכרעה יוניש ךילהתבש דמלמ רישה לש ופוס
 םג ךא םתשודקב ריכהלו םייחה תא ךירעהל עדיש ,הזה ינחורהו
 וייח תא רוסמל םויכ םע ותוא עדוי ,"םולחו קוספ לעיי םתוא בירקהל
 ושרדנש "םישוחנ תוחוכ לש תוריסמ התואביי המוקתה ןויער חבזמ לע
 לש םבהזיי רישה םע הז ריש תוושהל יואר( ןוה רובצל ידכ ול
 .)הנויה ריע ירישמ ,"םידוהיה

 לע אשינה תומל הטונ םחול לש הענ:: /o ה אוה ,הטנוסכ יונבה ',ו ריש
 .ושפנ תא ליציו חרביש ,תומל ול חיניש ער.ב ריצפמ םחולה .והער בג
 תא חכשי אל ופאב םייח חור דוע לכ ךא ,חור וב םוקת אל רקובה דע
 ינפל עימשמ אוה התואש ,תומל הטונל ,ול תחא השקבו ,והער תוריסמ
 ה(ז ,יר:זי� יJZךג;;:�ך I Ij �ני:יך םוי ש� ם� ,י�ר. ,קד עג;;:�ו:;יי : ושפנ ליצמ
 ומ f ת� ל�� I , Ij �ר ה�;ר ה� iJ ך םיל� t1 ףדר א�ה I : תא'ז� ? ם� ר(זא'ן:ן
 םיריעצ םתוא םג ,הברקה תשרוד העשהשכ ,עמשמ ."ת·רש,ע �ד.;� ij שי�
 ."תושע עדויה שיא"כ םילגתמ ףולח תונב תואנה יפדורו תעד ילק
 םישנאכ לוכה תולככ םילגתמ "חורה יעוריי םג :תורחא םילימבו
 תוומ. לכההו תוללוהה תא חונזל יואר המ רובעו יתמ םיעדויה םייניצר
 "ת�עך"ה יגשומו ,תדלומ הנוכה ,יביטקורטסנוק השעמ אוה םג ברקב
 ירבע ינשמ םרדמוע )ןובשח אלל הברקההו תעדה תולק( "ת�ער."הו
 ןמ םירחא םירישבו ןאכ חתומ ןמרתלא ,השעמל יי.הרואכל קר סרתמה
 םיררושמה לש "םתעד תולקיי ךיכ הלבקה לש וק ה"רשע רוזחמה
 רמוחמ םיתכ סינבנ ביבסמש העשכ ,םילימ לש םיתב-םיתב םינובה
 תא ןכסל םינכומה םיריעצ םימחול לש "םתעד תולקיי ןיבל ,םינבלו
 הלאו הלא .ברקה הדשב םרבח תייווג תא ריקפהל אלש ידכ םהייח
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 תוירטסיליפה הדימה תומא יפל העטומ ןובשתבו "חור תועך"ב םיגהרנ
 לש םיימשגה בהזה תועבטמ תא םיריממ הלאו הלא .תונגרובה לש
 "הבר Rij " ומכ םיינחור בהז תועבטמב הלוגה ןב ידוהיה ןפלחה
 םייתא םיכרע חבזמ לע םשפנ תא םירסומ הלאו הלא ."תועד."ר
 .רחוסל םירבוע םניאו םייליבטנר םניאש םייטתסאר

 "חור יעוריי םתוא לש יביטקלוק גולונומ אוה 'יג ריש ומכ ,'ז ריש
 ידכ הערמ יחטשו תומדא ןיב םידדונה ,שממ לש םיעורל םיכפוהה
 ] .•. J • ןלוכמ השק� ונלשו / תומדא הברה ונרבעיי: ץראה תא רותל
 "ה /o' � ןיבלתו קירות אשדב ךא / רמסה תמדא שעכ ומכ המדא
 גולונומ םג והז ,ליבקמב .)םדקומ חסונ ךותמ תטטוצמ האבומה(
 םיעתרנ ךא ,תדלומ יריש רישל םישקבמה םיררושמה לש יביטקלוק
 : "הביח לש יוניכיי לכל תרכנתמה םהלש הקיטאופה לשב ןכ תושעלמ
 / . ש R � ר?ז� ij ת� תוחךל תל�קij �'t / םי��ר(:! ןוש? ,ר�.ר� 15 ,ר�.ר� I5 ךיי
T "" .,. 0 ' ' ............. ,. .... " 1 _: לולכ ."שחנ לע הכרד י D: ש�חל ילב / 'יצרא' תבתן D: ה הרישה ירשאר I  "rי"' 
 דוסביי ורמאמב ןמרתלא הלעהש ןועיט ותוא ,רבד לש ותו;זאל ,ןאכ
 "תדלומה ירישיי לש םתונגבו הרזהה תונמא חבשב "תולופכה תואכרמה
 םהירבחו גרבדלוג האל ,ןמרתלא ,יקסנולש וג.קוחשהו רוגשה חסונה ןמ
 ירישיי רישל םתלוכי יא רבדב םינועיט תחא אל ועימשה הלוכסאל
 םתוכז לע ,םהלש ררושמה תוריח לע ןגהל וללה ושקיב ךכ ."תדלומ
 "םיתחשומיי םיאשונ לע תוברל ,םיילסרבינוא םיאשונ לע בותכל
 הריש בותכל םתוכז לע ןכו; םייטנדקדה עורה יחרפ תיבובקרמ םינוזנה
 תא םיזיגרמה "םימרוציי םישודיח שדחלו "תנבומ יתלב"ו תלפרועמ
 דבלב תונגרובה יפלכ אל ונו�כ הלא םירבד .םהינימל םיטסימרופנוקה
 תונכפהמ ובהא הינבש ,אקווד תדבועה תובשייתהה יפלכ רקיעב םא יכ
 תונכפהמה ינממס תא םיבעתמש ימכ ולגתנ תחא אל ךא ,תיטילופ
 גוח עיפשה "םילעופה הנחמיי לש תיטאופה ותונרמש לע .תיטאופה
 תומגמה תא ובהא אלש ,םשארב ןוסלנצכ לרבו ,רבר לש םירפוסה
 .וירבחו יקסנולש לש תויטנדקדה

 יקסנולש בתכ טסילובמיס-ואינ ררושמ לש תימונוטוא השיג ךותמ
 אלמל עבתנ ירבעה ררושמהש םינש לע םינש הז הנהיי: םירוט חתפב
 ךיזורח אנ זורח! ןויצ ירישמ ונל הריש: תילאיצוס תימואל הנמזה ירחא
 .עובלגב תבלחנה הרפה לע וא ,דוד תיב תוכלמ לע ,למגה יראווצ לע
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 ... תוטשפב אנ הריש : םימיוסמ םיאנת םג םיפרוצמ תאזה הנמזהלו
 ההבגהו םילמס םיצור ונא ןיא! השולת הנומא יזמרב אלו .א,לגתיאב

1 ."הנטקה ךתב לחרב ונא םיצור- 3  לע ןגהל אופא ןאכ אצי יקסנולש 
 תונמאה לש היללכל םאתהב בתוכה תמא ןמא לש תוכז- ותוכז
 הרתי תובשחתה אלל .המצעל תילכת תונמאב תוארל- הפורצה
 רתויו .וב רופחל םודרק הרישה תא תושעל בריס אוה. להקה םעטב
 ינקסעש .ףולח תונב תויטילופ תורטמ ןתואמ הקיחרהל שקיב לוכמ
 חליש .ךכ בגא .תומ W ןהב םישועו ףרה אלל ןהב םישמשממ הגלפמ
 הרישל הביטנרטלא זא התוויהש. לחר לש הלולצה התרישב ןונש ץח
 דע הבבחתנש םושמ .םירוט-םיבותכ תלוכסאמ תלפרועמהו השקה
 .תדבועה תובשייתהה ינב לע ןהו תינוריעה היצנגילטניאה לע ןה דואמ
 להקה תשירדל תונעיהל ותלוכי יא לע ןמרתלא םג ןעט .ויתובקעב
 וירבדכו; תיטוירטפו תיביטקורטסנוק הריש בותכל תינויצה הגהנההו
 ה�רד יכ שוחל ילב / 'יצרא' תנתוכה הרישה ירשאיי: ונינפלש רוזחמב
 תמגודכ תורושל הקד תיביטטונוק הינוריאב ןמרתלא זמר ךכ ."שחנ לע
 .תררושמה לחר לש הרישמ "ךמש יתראיפ אלו יצרא ךל יתרש אל"
 . רתא-לע תויטוירטפה היתורהצה תא עימשהל םתעדל התיה הלוכיש
 העבש ירוחאמ היתונווכ תא ריתסהל אלבו תויוטבחתהו םיטבל אלב
 האל םג הבתכ הלוכסאל הירבח תובקעב ן·.ירופאטמ לפרע לש םיפיעצ
 הישוח ודדחתנ םרטב "ןויצ ירישמיי בותכל התלוכי יא לע גרבדלוג
 רגתסהל התוכז לע : רחא ןושל; תולוקהו תוארמה לכ תא יוארכ טולקל
 תובשחתה לכ אלל .הבל הל ביתכיש המ יפל רוצילו ימונוטואה המלועב
 . להקה םעט וא תינויצה הגהנהה תשירד ומכ םיינוציח םיביתכתב

 גרבדלוג האל לש הירבח יכ .ןאכ ןייצל יואר רגסומ רמאמב
 ןמ םימיל ורענתה .דחוימב ןמרתלאו .םירוט-םיברתכ תלוכסאל
 םיררושמיי םתואל תוזבה .תיטסילובמיס-ואינה הרישה לש תומויסקאה
 דירש םהב האורו "םייבויחיי םייביטקלוק םיכרע םידדועמה "םיימואל
 היתותנ,זאל הנמאנ הראשנ הדבל איה ."הייחתה רודיי לש ןשוימ
 ןודל שקבמה .הכרר ףוסל דע תויטסילסרבינואה תויטילופהו תויטויפה
 תויטילופה תומויסקאה ןמ תורחאב הקברש ימכ הגיצי הבוח ףכל התוא
 וחוורש תויטאופה תומויסקאה ןמ תורחאב וא "לאמשה הנחמיי לש
 ןחוכ שת .ונשייתנ םייתניבשו .םלועה תומחלמ יתש ןיבש הפוריאב
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 היריש תא רישל לוכיבכ הכישמהש ימכ הגיצהל ףא ןתינ. ןנברוק לטבו
 אל וליאכ ,תימונוטוא העוב ךותמכ ,המימי םימימכ םייטסיציטת D אה
 הנידמה תמקה ,האושה ,היינשה םלועה תמחלמ םייתניב וללוחתה
 תא ועיבטה ול היה יעבט ךאש לרוג ירה ךרד ינויצ הלאב אצויכו
 םג ןכנש ,"לוכיבכיי ונרמא .ועיבטהשמ רתוי התריצי לע םמושיר
 ימורממ הרואכל הבתכנש ,גרבדלוג האל לש תיטסיציטתסאה התרישב
 תעפשהמ הרואכל תקתופמה הר .P סב ,הפורצה תונמאה לש ןשה לדגמ
 ידה ןיטישה ןיבמ םיעקובו םילוע הב םג ,םהיתוארומו ןמזה יעוריא
 לכמ ,ןמרתלא ן S .ישוק אלל םתוהזל לכוי ונזוא הרוכהו ,םוקמהו ןמזה
 אוה ולכוי ובו ,םוי דיתעב אובי יכ ותווקת תא ה"רעשב עיבמ ,םוקמ
 אלל ,תעדה חסיה ךותמ וא הביטקפסרפ ךותמ רץאה לע רבדל וירבחו
 .תואכרמ אללו המירצ

 ףולחב יכ ןעוטה ,'ח ריש תא םג םיסלכאמ םיינדיתע םירוהרה
 הלאמ ,טעמכ םיילסרבינוא ,םינשנו םירזוח םיסופד ורצוויי ,תוררדה
 שדחה םגש רחאמו .םייחה םעט תא םדאל םינתונהו תרוסמ םירצריה
 שודיחה קרבב ץצונה אוה ףאו, ן W י ןיינע לש שדוחמה ולוגלג ארה
 ץפח ןיא ילככ ןשיה תא ךילשהל ןיא ,הדולח תולעהלו ןשייתהל דיתע
 ןיאמ תעלוק הרוצב .שדחה לש תרחא הזאפ וב תוארל שי אלא ,ןב
 התואש ,ןשיל שדח ןיב תדחוימה הגיזמה תא ןמרתלא עיבה הומכ
 : תואבה תורושב ,וירישכ גישהל שקיכ

 ,תifזח� iJf טןמנ;; iJ שךז:rס
- ,ןי iJ �� רי�� iJ שךז:rס
 ,ןifז� iJ ;יד.�דו;: ; 3 ד:ו ה�

 ? םי��פן iJ קיי:ז� ,;יד.�דנ;:

 ש�'ח �נל ה W �� ן?:; ל�ך
 ,ת;אר�� םיר�ךל ז�כל אל
 ',' T T I .., ',' שבע ;מכנ םל;עב �לעש
 •• T ._. •• I '1' I I .תוראב ילתכב הלועה

 שפוחה תא ,השעמל ןהו הכלהל ןה ,ררושמה שקיב ילסקודרפ חרואכ
 םישדח םיקוח תייפכ שפוח לש ושוריפ ןיא ןמרתלא תעדל .תוליככבש
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 הדצה הכילשהלו "הצילמייל זובל ,לשמל ,והוצלאי רשא ןמאה לע
 ןמא לכל תושרה ןתמ ושוריפ "שפוחיי .ץפח וב ןיאש ןשוימ ץפחכ
 ןמאל ול רתומ .דיל אבה לכמ לוטילו ויניעב בוטכ רוחבל ןמאו
 םירבדל זובל אלש "ירט עבציי לש חיר תפדונ ותונמאש הנרדומה
 םומעה- ןשיה תא ביצהל ול רתומ ; שבוע רבכ ולעהש תוארמלו
 חכוויהל ןיינעמ .שודיח רמוא ולוכש קיהבמהו ץצונה דצב- םעומהו
 תויטאופ סראה "תויטרואית"ה ויתוחנה תא ןמרתלא קזיח דציכ
 םישיגדמו ץרמנ קוידב ותנווכ תא םימיגדמה ,םיעיתפמ ןושל ישומישב
 ךויח ררועמו יניילול ינורומיסקוא חוסינב ןווכתמב ןאכ רחב אוה .התוא
 ןיב גציימה- "קירבמ"הו "שדח"ה ץפחל אקווד : תואתשה לש
 םייטסינרדומה וירבח לשו ולש תושדחה יוטיבה יכרד תא םג ראשה
 לש תנשוימה םנושלב חסונמה ראות ןאכ קינעמ אוה- םיינכפהמה
 התואש ,)"תשוחנהכ טרוממה שדחהיי( ןימוי יקיתע םיליכשמ ירפס
 תירבעה ןושלב ןה 16 .םיטסינררומה וניג יסאלק-ואינה המלוע תאו
 ןוימדה ף"כ רחאל העידיה א"ה תטמשנ םירשעה האמה לש תינרדומה
 ןתבצהב ,ןאכ וליאו ,)תירבעה לש םייסאלקה היתורוקמב אוהש יפכ(
 ,היצילמו הלכשהה ירפוס לש הביתכה תפש ךרדכ וז דצב וז לודיבב
 העשב אקווד ,תאזו( ונמז רבעש ןשוימ ןונגס ןייצ בואב ןמרתלא הלעמ
 אקווד : תאז ףאו .)שודיח בורמ ץצונה טקייבואה לע רבדמ אוהש
 םלועו ןשויה למס איהש תשוחנה עויסב ןאכ םלוגמ ןכדועמהו שדחה
 ליטמש המיגפל הוולתמה ברה ןחה תא טילבהל ידכ ,דועו .לומתאה
 זורחב "םוגפל" רחב ףא אוה ,שדחה לש תצצונה תומלשב ןשיה
 לובכה ףוריצה םע "ןיהמו ריעצהיי ףוריצה תא זורחל םוקמב .ןווכתמב
 ירפ ירוקמ ףוריצב זורחל ןמרתלא ןאכ רחב ,"ןימויה קיתעיי שקבתמה
 רוגשה לובכה ףוריצה לע םנמא ססובמה ,)"םימומה קיתעיי( ותאצמה
 בר יטננוסיד "םומיי הזירחב ןתונ ףאו ושודיחב עיתפמ םג אוהש אלא
1 .ןח 7  ילסקודרפ ןפואב וב שי ינרדומ ררושמ לש ויפב יאכרא הכ ןונגס 
 .היצזיראילימפך. לש המעטמו ןנערמ שודיח לש ומעטמ

 תרצונו תמקרתמה "תיבוחר"ה תירבעל שרקומה ריש אוה וט ריש
 ןאכל העיגהיי תירבעה .תונאוסה םהיתונרסו הירוורפ לע ,תירבעה ריעב
 ,םימרוקה תורורה לעש דועב ךא ,"םיצילמו םינבר תורודמ I םייברע ןיב
 םעיי ןושל יהוז .םירוענ וצפק תירבעה לע ,תוומ תנקז הצפק ,תולגה ינב
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 תביי ; "ךממ סי�קז f ה R !דr / םד:א ףיזש הסגונה המלעהיי( "םייניש
O/ הז עודמ ,"הפשיי וא "ןושל" ונינפל םא ירהש ,)"תי��קז ,היודע םיקן 
 סוגנל תלגוסמה ןושל יהוז: תורחא םילימב? "םיינישיי םג ויהי אל
 שקבמ ררושמה רבודה .יסיסע םייח חלפ ונינפל גיצהלו תואיצמכ
 "ץק ןיאל השיגפיי רישבכ( ךויח- ורכש לכש היתוילושמ דחא תויהל
 תודרלו הפשב טולשל הצור אוה ןיא ,עמשמ .)ץוחכ םיככוכ חתפכש
 םהילעש םיתוחפה הכאלמה ילעבמ דחאכ ,הנומאב הדב�ל םא יכ ,הכ
 .וריש רכדמ

 הלולכה תירבעה ,תואנדסבו םירוורפכ תוילושה תגע( "יבוחר"ה לומ
 ןושלל תרכנתמה ץראה ינב לש םוימויה ןושל ,םישדחה םילועה לש
 תא ןמרתלא דימעה )'דכו היתורודל תירבעה תורפסה לש םידברה תכר
 תירבעה ,םאונה תצילמ ,הלכשהה תריש לש יגייליה םזירופה( "יצילמ"ה
 הרבח לש התיינכ תעבכ שממ ,סרג, ןושלה תייחתב .)'וכו תינברה
 םילשוכהו םכרי לע םיעלוצה םיטושפה תודוסיב לזלזל רוסא ,הנידמו
 םיככוכב דוע .)תיביטקלס היילעב דדצל רוסאש םשכ שממ( םייבק לע
 םידיקרמה ,הרצוצחהו ףותה ,יכותהו ףוקה ירישש ןמרתלא ריהצה ץוחב
 הרישה ןמ ,רתוי ףא ילואו ,תוחפ אל ודרשי םחלו הבהא לע קושב בוד
 הקיריל רביחש ימכ .)"תרגיאיי וריש האר( תדבוכמה "תינונק"ה
 ןימאהל ןמרתלא רכיב ,םייטסילנרו'ז םירוטו םינומזפ הדצבו "תינונקיי
 הכאלמה לשו "תיבוחר"ה תירבעה לש ,הלקה הרישה לש הכרעכ
 .הרקויה תרסחו הטושפה

 ,"חורה יעוריי לש םהיתונוכת לע רזוחה םוכיס ריש אוה 'י ריש
 הרענה לש "בהזה תציציי רחא םכשמיה לע : םימדוקה םירישב רפוסמכ
 המקוהש ריעה לע ; חוורו תויאדכ תנווכ םהב ןיאש "םיתוטשיי ראשו
 ןמ םתדילס לע ; חרופ ליסח רחא םיפדור םה דועב תעדה חסיהכ
 ; )'ג רישב בותככ ,"םאונה תצילמיי בהרמ וא( "וילמס טשפך;ו ץיל�היי
 לע רבדל םאובב םיטקונ םהש "הרזה"ה תקינכטו ימצעה םנוסיר לע
 לבל ויחאמ רבודה שקבמ םייסמה תיבב .תדלומ ץראכ "ןושיא תבביי
 / ,ן�'א ילב ,חא םהב טיבת לאיי: דשחבו תונקפסב "חורה יעור"ב טיבי
 תמדא לע םלפנב / ,ר?זח iJ תמדא לע םלמעב / .ימ� םיתר�ז:; ,םיתיאר
iJ זח,iתמדא לע םילפונ חורה יערר אקווד ."ימו המ דעב םיעדוי םה / ,ר 
 .התומכ ןיאמ תישממ המורתל תכפוה תיאליטרעה םתמורת: רמוחה
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 ראטנמוק אוה ,'ד ריש ומכ ,ה"רעש רוזחמב ןורחאה רישה ,א"י ריש
 / .םאה הרמא- ךו r::; , ףיי:rוא i משי ל�" : "ךסמה תדריי רחאלש קחורמ
 דחא I ,םמועה רהה ןמ דרי הלילהו I ךלהה הנע- ךך iJ ל� םוחר לא
 המיי עדונה ןומזפל תזמרמ הנורחאה הרושה ."הלאה םיפיה תולילה
 דחאב ינוריא שומיש וב השע ריעצה ןמרתלאש ,"ןענכב תולילה םיפי
 ןמ דרויה השמל 'ה ירבד םידהדהמ תורושה ןיבמ 18 .םיזונגה וירישמ
 םתאצ ברע "םיטפשמו םיקוחיי םעה תא דמללו עשוהי תא תווצל רהה
 אלו ךתיחשי אלו ךפרי אל ךיהלא 'ה םוחר לא יכיי( ץראה תא תשרל
 .)]אל ,ד 'בד[ "םהל עבשנ רשא ךית'בא תירב תא חכשי

 הנומא לש תזמורמ תימיטפוא המינ ןיעכב אופא םייתסמ רוזחמה
 ךורה ןמרתלא תריציב לבוקמכ ךא ; ינויצה לעפמהו קבאמה דיתעב
 ירישעה רישה ירהש ,תירבאקמ הגות לש דוסיב םיברועמ הנדעהו
 הלילה דרוי ךכ-רחאו ,רמוחה תמדא לע םיעך.ה תליפנב םייתסמ
 ססוגה עך.ה יפמ םירמאנה םירבדל הוושהו( הרוחשה ותרדאב םפטועו
 ,"םעפה ינחינה ,י�ך. ,הליל ה�ו:;יי : ה"רעש לש 'ו רישב ףתכ לע אשינה
 הייווגה תא תוסכל ףא ,ןווע לכ תוסכל לוכי הלילה רוחש ירהש
 הלילה לע תורבדמה ,ולא םילימ תוריכזמ ןכ .)ךירכתב וא הכימשבכ
 "תוחונמ לש רישיי לש תוילסקודרפה ויתולימ תא רהה ןמ דרויה הפיה
 הפי ונילע ברעהו I ,םייולגו םיעגור ונירוהרה הנהויי: )םיינע תחמש(
 חוכשל ןיאו ."ונחנא םי�.Pזוr הנהו I �נ?קזס ברע ומכ הנהו 1 . ,םיהלאל
 ןויצל "םודאה רהה ןמ שלג הלילהויי: םשרנ תורפסל תורבחמ חסונב יכ
 הלואג לש זמורמה הנויצל םג ךא ,םדמ הבוקע המחלמ לש תואיצמ
 . ןמגרא לש ליעמב היוטעה

 ןמרתלא לש תואמצעה תרהצה .ג

 ררופמהו םורפה רוזחמה ירישמ תולוע םלוע תפקשהו םלוע תנומת וזיא
 טבממ קפוסמו קפקופמ הארנ ויריש ןיב "ףתושמה הנכמ"הש הזה
 לתפנה ןויגיהה רחא תוקחתה ? ינויגהו קצומ- דבעידבו ,ןושאר
 הבשחמ יטוח המכו המכ וב הלגמ ןכא הז רוזחמ לש יטואכה רדסהו
 . ותודחא תא ול םינקמו ינשה טוחכ וכרואל םירבועה םיביקע

 )'י ,'ט ,'ג ,'ב ,'א םירישב( ה"רשע רוזחמה ירישמ המכב ,תישאר
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 ,ללכב ררושמה לש תספורה "ותונלטביי לע רבחמה תולצנת:יי; הלר�כ
 הבשו לגדל בצייתהל םדא לכ עבתנ הבש תאזכ תעל ,טרפכ רל .u יר
 .חרר תוערו לכה ירכד אלו שממ לש תיכיטקודורפ הדוכע תשררנ
 תא תחא הנועכו תעכ ןאכ עיכמ םג ררושמה ילסקודרפ ןפואכו ליכקמכ
 תונמאה לש ךרעה כר הדיקפתל הכרה ותועדומ תאו ומצע ךרע תעירי
 םיררושמה תא ראתמ ןמרתלא .טרפכ רכשמ תעכ תונמאהו ללככ
 םינכומה םיריעצה םימלוחהו םימחולה םג םה הלאכ ךא ,"חור יערר"כ
 .תישחומ ץרא תסיפ רוכעכ וא יאליטרע ןויער רוכעכ םהייח תא תתל
 וזש ןיכ( ריע םה םימיקמ ךכ כגא ךא , לכהכ םנמז תא םילכמ םירררשמה
 שממ לש ריע יהוזש ןיכו ,ריש יתכמ תככרומה תירופאטמ ריע
 םישמ ילכמ הכלהש הנ�ל ריע התואכ ,םינ�למו רמוחמ תככררמה
 טשפומהו שממה תולוכג .)כהזה תולוח לע םהיניע דגנל התנכנר
 םלועל רמוחה םלוע ןיכש תולוכגה םג ךכו ,הזכ הז ןאכ םיכרעתמ
 "המחלמ"ה לא אצויה ,ןמרתלא .רכה הדשל כרקה הדש ןיכ ,חורה
 םיער.ל םג ,רפס תיירקכ ויער.ל םינומא רמוש ,תסקכו הצונכ שרמח
 םיכרסמ םהש לע םינונש םיצו:ו םהכ חלשמ םג ךא ,תרחא ךרדל ושרפש
 םימימככ ןש לדגמכ םירדגתמו ,קכאמה תורישל םסומלוק תא סייגל
 'ח רישכ יומסכ ןמרתלא ןאכ רמוא ,ךרע שי תאזכ תעל תורפסל .המימי

 ,עמשמ; "רומזמל ר� W � דחאו I וטקשיו וחפיתי תונוגיויי: רוזחמה לש
 היאשונ- עכטה יפיו הכהאה ימענמ קר אלו ,חצנויש יואר לכסה םג
 .תימלועה הרישה לש םייחצנה

 ןמאה רוכע ירהש םייחל תונמא ןיכ תולוכגה לוטיכ זאכ שי ,תינש
 םה םיקפוסמ חורל רמוח ןיכ תולוכגה ,תאז ףאו .םייחה םה תונמאה
 ידוהיה תא ופחדש ,ףרוע תוישקו תונשקע לש תונוכת זתוא: ןיטולחל
 ונימיכ ותוא תופחוד ,הדוקפ םויל וירניד תא רוכצל זשיה חסונה ןמ
 תולוכגה םילטכ 'א רישכ .המוקתה ןויער לש וחבזמ לע וייח תא תתל
 השעמה םלוע ןיב תולובגה םילטב 'ה רישב; ריעה יתבל רישה יתב ןיכ
 : תומולחה םלוע ןיבל לפשה הסנרפה םלוע ןיב וא ,תוליצאה םלועל
 • ••- I : .... "םולהי ידצב תואובנ רנשכ I למסהו שממה תולובג וב �רנש יכיי
 ,יתונמאה שוטילה תאו עצבה תוואת תא וכותב דחאמ םולהיה למס(
 תונמאהו ,םינמזה ןיב תולובגה םילטב 'ח רישב; )ינחורהו ירמוחה תא
 אוצמל תעדוי ףא ,םהיתוכופהתו םייחה תא החיצנמה וז איה תיחצנה
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 הבהאכ םייחצנ םיאשונ םתוא לע רוד לכב בותכל( םתיצמת תא תוצמלו
 .)רמנ אל םמעטש תוומו

 ,הלקנהו טושפה ןיבל דבוכמה ןיב תולובגה לוטיב ןאכ שי ,תישילש
 תיליבקממ קר יכ ןימאה ןמרתלא ,ללככ .ינילקרטל "יבוחר"ה ןיב
 הזיתניס איה ריעה .תוברת תרצונ ירגל�ול יטרקוטסיראה ןיבש תוחוכה
 לשו הלוצאה לש הזיתניס איה הרבחה; דב ינוחפ לשו ראפ ילכיה לש
 תגע לשו תממורמ ןושל לש הזיתניס איה תירבעה; תונותחתה תוטוידה
 רבושו "ךומניי לותיה לשו יסאלק בגש לש הזיתניס איה תונמאה; בוחר
 .םינוגיכi!זtהו תוילושה תכאלמ לשו זואוטריווה תריצי לש ,תומכסומ
 לוכיש המ עצבל הלוכי הניא םיתעל תדבוכמה תונמאה ,ןכ לע רתי
 ]םזיר�פ=[ תונרהטה וא( "תינונק"ה הרישהו ,טושפ רווד וא ר� Q עצבל
 עיגהל ןתינש םיגשיה םתוא גישהל םיתעל הלוכי הניא )ןושלה ימוחתב
 תועפות ןיבש תוחוכה תיליבקממ קר .הטושפ הפש תרזעב םהילא
 ריהצמ 'א ריש .תורפס ,הפש, ץרא תורצונ תוטושפ תועפותל תודבוכמ
 עגונה לכב רעתה לעב ר��ז::: תמועל הצונה לעב ר� Q ?זז::: לש ותוספא לע
 הארמ תאו םיקוושה הארמ תא תמעמ 'ג ריש .ה$!רמב הזtרמה תדיכלל
 / םיק�ב� םירפס תבשחמו / םיק 1 שה ינפ לע דהס ןוגכיי( םינילקרטה
 שפרו דיריה תוארמ תא תמעמ 'ה ריש .)"ןייה ביבס תיכוכזה ת�קדו
 עבטמה תוהוגנו םימולהיה( "םידוהיה לש םבהזיי הארמ תאו תולגה
 יאליטרע ןיינעל טעמכ םיכפוהו, ןידה אמלעמ אלש ןווג ןאכ םילבקמה
 םינרגתהו תוילושה לש "תיבוחר"ה תירבעה תא תמעמ 'ט ריש .)ינחורו

 ."םיצילמו םינבר תורודיי לש ןושל םע קושבש
 ןאכ הלגתמ שדחה .שדחל ןשי זיב תולובגה לוטיב זאכ שי ,תאז ףאו

 ריש .ונחו וכרע ןומט ךכבו ,הנשונ הנשי העפות לש שדוחמה הלוגלגכ
 ןייפאמ 'ה ריש; "םיקוספו תומשיי ינימל םינומא תרימש לע רבדמ 'ג
 רובע ומצע תא בירקהל ןכומה( "שדחה ידוהיהיי לש שפנה תוריסמ תא
 תוריסמ לש לוגלג הב האורו )וצראב םעה תייחתל םירושקה םיכרע
 'ח ריש ."םולחו קוספ לעיי וייח תא בירקהל יתולגה ידוהיה לש שפנה
 )הרישה לש היאשונ תשק לשו( תוישונאה תועפותה לש היצק 1 דר, ךרוע
 דוע 1 רכQ !i � םירישה םתואויי( "שמשה תחת שדח ןיא"ש הנקסמל עיגמו
 םא יכ ,ןשיל זובל ןיא ,רישה ןעוט ,ןכל .)"קוידב ה?ז 7 �כז התוא לע /
 תבקונ תרוקיב הדצבו ,תיטאופ הצלמה ןאכ שי .שדחה םע ותוא גזמל
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 ,וב ץפח ןיא ילככ יתולג ידוהי רבד לכ ךילשהל "תינענכ"ה המגמה לע
 תיינבב בושח ךבדנ תווהל הכירצו הלוכי .תולגה תב .תידוהיה תשרומה
 תירבעהש םשכ .ןמרתלא ןאכ ןעוט .השדחה תוהזהו השדחה תוהמה
' u. השדח ןושל לש הניינבב דבור שמשל הכירצ םיצילמהו םינברה ל 
 ,השדח ץראב

 תאז אטבל תלוכי ילבמ. ץראה יפלכ הבהא תרהצה ןאב שי .ליבקמב
 ןאכ הלולכ ,לבוקמהו רוגשה חסונה ןמ םירישי "תדלומ יריש"ב
 ת�ר! םג םירכבמ"ה לע הירוגנס( "הרזה"ה לש הקיטאופה לע הצלמה
 תולקהו תורישיה לע גורטק בתכו )"ןושאר טבממ הנ;:ךק לע / ת J רפןנ
 ומכ .תובכעהו סוסיהה ירסח ,תדלומה תבהא יריש לש תלבסנ יתלבה

 דימש ,היינשה היילעה יררושממ םירחאו ןוזמק ,ןיקמט .לחר לש הלא
 יתלב תורכיה ץראה ףונ תא וריבה םרטבו ,רכ� יפונמ ץראל םאוב םע
 רושימבו ,שחנ לע וכרד יכ שוחל ילבמיי! יצראיי םיזירכמ םה תיעצמא
 םימחולה לשכ( שממ לש היישע תוכזב םירבד ןאכ םילולכ : ישעמה
 םהישעמ תא וטשקיש ילבמ םשפנ תא רוסמל םיתעל םינכומה םיריעצה
 ההובג ההובג תרבדמ ,תוזרכה הזירכמה םאונה תצילמ דגנו .)תוצילמב
 ,יוסיכ אלל םיבזכ החיפמו

 וכישממכ הלגתמ ןמרתלא ,תושרופמ ןאכ ורמאיי םירבדהש ילבמ
 ץראמ תמאיי שקיבש םעה-דחא לש ושרדמ תיבמ יגולואידיאה וקה לש
 ך�המ אלו ,תינויצולוב� "תובבל תרשכהיי שקיב ףא ."לארשי
 לכ יונישיי ןויער לש וגרטקמכ ליבקמב ןאכ הלגתמ אוה ,ינויצולוכר
 סנ יאשונ "םיינאישציניי' םיגוה לש םשרדמ תיבמ רתלאל "םיכרעה
 .ימואלה הייחתה לעפמ לש האצותה ,שוטר דעו יקסב'צידרבמ .דרמה
 ליחתהל תשקבמה הכפהמ אלו ,)'ח ריש( הזתניס איה, ןמרתלאד אבילא
 יכו ,ומוציעב ןיידע יוצמ הזיתניס ה ךילהת יכ ןימאה ןכ ,ףיילאמ לוכה

 רוטזילטק תויהל שקיב שוטר ,דיתעה דילוי המ העש יפל תעדל ןיא
 אל : םידדוחמהו םידחה וירבדכו( רחואמה תא ךרד ירוציקב םידקהלו
 .ןימאה ןמרתלא ותמועל 19 ,)דיתעה תא עובקלו וזובל דיתעל תתל
 הזיתניסב ,תורוד לש הקיטקלאידב .םיינויצולוב� םיכילהתב ,רומאכ
 שקיב שוטר ,הרועיש תא דומאלו הביט לע דומעל ןיידע רשפא יאש
 יתולגה ידוהיה םויקה לש ויכרעמ ,הלוגה ןמ טלחומו דח קותינ קתניהל
 ןמרתלא ,רכג תמדא לע הבתכנש לארשי תורפס לש היכרע לכמו
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 תשוחנ לשו תטרוממ ללק תשוחנ לש בוליש לע ה"דעשב רביד ןתמועל
 לשו "םיצילמו םינבר תורודיי לש תירבע לש הזיתניס לע; ןשוימ הקורי
 .םיקוושבו תובוחרב תעמשנה היח תירבע

 לבל וינעמנמ ןמרתלא שקיב )הנויה ריע( "ץיק תבירמיי ורישב םג
 ירדחב תשבלתמ רחמ לש תימלושש העשב לוענמה רוח ךרד וציצי
 ,וירבדל .היצנירטקודניאו ביתכת לכמ ענמיהל שקיב ףא אוה .םירדח
 רמייתהל ןיידע רשפא יאש ,הזיתניס וזיא חימצת ץראב תוברתה תמחלמ
 םלענה בר ,םידיגו רוע תמרוק ןיידע תואיצמה .התומד אהת המ תעדל
בגרז ךותל רודחל תוסנל ןיאו הלגנה לע  הווהתמה תיאיצמה לש הי
 םיסנמ םהש לע ,יומסב ןאכ רמאנ ,"םינענכ"ה םיעוט .הב ברעתהלו
 תא םימצמצמ םהש ךות ,תופיקתבו ףקותב םהיביתכת תא ביתכהל
 עובקל םיסנמ וללה. ץראב הווהתמה הזיתניס ה לש תויורשפאה תשק
 תשבלתמ איה דועב ,תימלושל הל היהת תומד המ ,ןידכ אלש ,שארמ
 2 ס.הלישבמ איה דועבו

 םיטילפה ןמ תרהצומה ותדילסלו שוטר לש היבופונסקל דוגינב
 םמצעל ורציבש "הרוהט"ה תידיליה היווהה ךותל ושלפש ,םיבולעה
 םילועה יפלכ תיעמשמ-דח הדמע לכמ ןמרתלא קחרתה ,וירבחו אוה
 הייאר תויווזמ היילעה תטילק תא הנויה ריע ירישב ראית אוה .םישדחה
 ,םיטלקנה לש אצומה תודוקנו הייארה תויווז תוברל ,תונווגתמו תונוש
 והשלכ רוערע ךותמ םג ךא ,תולגה יללוש לש םבלל יהשלכ הנבה ךותמ
 )יקסב'צידרב( ןויר�-ןג;:: לש םשרדמ תיבמ ריהמה "םיכרעה יונישיי לע
 ,שרופמב רמאנ "לאכימ לש ףד"ב 2 ו.היכרעו תולגה יללוש, ןוירוג-ןבו
 וזיא תעדל ןיא ,רמולכ ."ריש�ס וא ינ�ס ימ ןובשח אובל תע אל" יכ
 .הרוכבה ימלו התוער לע הפידע- ץראה תב וא תולגה תב- תוברת
 תואצות ויהי המ תעדל ןיא יכ םירחא תומוקמבו ןאכ ןעט ףא אוה
 ,םייתולגה תודוסיל ידיליה דוסיה ןיב ץראב ללוחתתש תוברתה תמחלמ
 יהשלכ תידסממ תוברעתה ברעתהל אלש ץילמה ףאו ,"םירז"ה
 תואיצמב היה שיאה ןמרתלאש חוכשל ןיאו. וז היומס תוברת תמחלמב
 הזש ,םישדחה םילועה יניעב בשחנש .םייניב שיא ןיעכ תיתורפס ץוחה
 תובשייתהה ינבלו תטלשה תיליעל בורקה ילארשיכ .ואב בורקמ
 ,הכלהכ ן"יעהו ת"יחה תא ואטיבש ,"םינענכ"ה יניעבו .תדבועה
 רזנתמ וניאו ירבע םשב יזעולה ומש תא ריממ וניאש. יתולג סופיטכ
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 המדיי ה"רעש רוזחמה לש 'ח ריש םא .וירישב תויטור תועפשהמ
 ופוט ירה ,ימואלה ןקוידב ללוחתנש "םיכרע יונישייל ללה רישכ אריקל
 תוניכת ןתוא : "תרדא יונישב תרבג התואיי אלא ןאכ ןיאש דמלמ
 ינרמוח םעל והיכפהי תולג תונש םייפלאב םעה לע ורמשש ,תוימואל
 .ךמויק לע וקבאיהבו וצרא לא םעה בושב םויכ תולגתמ ,דחאכ ינחורי

 הליהת ריש הנושארל ןמרתלא רש ה"רעש רוזחמבש ריענ םויטלו
 תגצומ תירבעה הפשה ."תיבוחר"הו תרבודמה וזל דחוימבו ,תירבעל
 וצראב שדח-ןשי םע לש תושדחתההו שודיחה יאלפמ דחאכ ןאכ
 תרצונה היווהה ןיבל תולגה ןיב תרבחמה הילוחכו השדח-הנשיה
 ,תולגה ןושל( התוליפכ אלפ לעו תירבעה לע ןמרתלא רש םימיל . רץאב
 השולש"ב םג )ץראב םוימויה ייחו רובידה ןושלו התמה תואהו רפטה
 םידחאבו "םיחא הרשע ריש"ב ,"םיחכונ יריש"ב ,"רוורפב םיריש
 ןמ ,"םינענכ"ה וירבחלו שוטרל ןאכ הארמ ןמרתלא .וינומזפמו וירוטמ
 לכשומ שומיש תושעל ןתינש ,תיטילופה הפמה לש "ינמי"ה ףגאה
 םכילשהל ךרוצ ןיאשו ,הלוגה לש ןקוזמ םילבה היתורצואב םג ינשדחו
 ץראב תמקרתמה השדחה היווהב םבלשל שי ,ךפהל: וב ץפח ןיא ילככ
 ליבקמב ."ירט עבציי לש חיר ףדונה ,שדחה תא םתועצמאב רישעהלו
 ןמ םהירבחלו( זעילאל ,גרבדלוג האלל, יקטנולשל ןאכ הארמ ףא אוה
 לע ,םריוט הנחמב ורתונש תיטילופה הפמה לש "ילאמש"ה ףגאה
 תרוטמה בטימב הריש בותכל ןתינ דציכ )תורפסל םיפרו רמשמה
 רזנתהל ילבמ ,"יקטנולש תלוכטא"ב החוורש תיטטילובמיט-ואינה
 הצוחמו רץאב המחלמה ,תואמצעל קבאמה( ויתוארוממו ןמזה תותואמ
 הנושארה תירבעה ריעה לש תצאומה התיינב ,תירבעה ןושלה תייחת ,הל
 ילבמ .היפנכ תא ץצקל ילבמו הב םוגפל וא המיתכהל ילבמ )דועו

 ,םירתוימ ללמו תוזרכה לכ אללו תושרופמ ןאכ ורמאיי םירבדהש
 לכמ תואמצע- ןמרתלא לש תואמצעה תרהצה אוה ה"רעש רוזחמה
 וינכת תא רוחבל שפוחו תצרחנו תיעמשמ דח היגולואידיאל תוליבכ
 ."השעת אל"ו "השעיי תווצמו םיביתכת אלל, ויניעב בוטכ ויתורוצו
 יאשונב ורשויו ותואמצע ומכ ,רבחמה לש יזואוטריווה ונורשיכ
 ףקותה תאו םמעט תא הלא םירישל םינתונה םה ,הקיטילופו הקיטאופ
 תות�אה תטירק םעו תויגולואידיאה תטומת םע ,םויכ םג םהלש ירטומה
 .רבעה לש "תורערועמ יתלב"ה
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 : ישילש קרפל תורעה

1 'מע ) 1966 ( הפי האר .)'כ הרדס( סירוט ימי לש גוליפה לע 1 3 - 1 1 2  םג האר; 
 .גרכדלוג האל ודאשנ יקסנולש לש והנחמכ . 66-62 'מע .)ה"נשת( ילאיכצ
 כיכסש הרוכחל ;םירחאו םוחנ-ןכ לאינד .ינמכוא לאירזע .זעילא לאפר
 • ץיכורוה כקעי .הרומז לארשי .ןמרתלא זתנ ורכע תוופסל תוובחמ תעה-כתכ
 .םירחאו )וטומלרפ לאיחי זא( זורושי תובא .רלסט והילא .ריפש דוד והילא

 םיחוסינו תיזזת תואומ .תינבווא הריווא סירודח ה"ועש רוזחמה יריש 2
 תלוכסא לש היריש בטימבכ .) lhe line or \vit ( רודיחה תרוסמב סיילסקודרפ
 .)ו"משת( טיבש האר ."יקסנולש תלוכסאיי תריש לש הינייפאמ לע .יקסנולש
 יקסנולש לש ררישל שממ לש הקיז הלגמ .לשמל .ה"ועש לש החיתפה ריש
 ךיא / רמכ ר� 2! ך אל רישב סגו / �כצמבו טרחב דב לע ר��� אל" : "תונובלעיי
R ב סוסה קאנ ךיאו ] ... ב עורז לע רפ<;: אשנ די עוט.·. L וטנ;: 15 ילגלג זיב ךעמתנש" 
 ךיא /- .ףסכב ר� e ך אלו / ר� 2! ך סילמב אל" ןמרתלא לש ויתורושל הוושה(
 .)"ת 9 �<;ז f תובוחר העברא / ן:;� 9 רנ;: רו;<;:ו:; הו;ךך ךיא ] ... ב ר�<;זה וחתפב דבע
 תא ראתמ- "תונובלעיי םשב ארקנה רוזחמ ךותמ ריש- יקסנולש לש וריש
 דועב .האמוט ירעש ט"מכ עוקשה יאזירפה ךךג;:ה לש תיטנדקדה היווהה
 הנושארה תירבעה ריעה לש המימתה היווהה תא ראתמ זמרתלא לש ורישש
 והוב ינבא ורפסב לולכה יקסנולש לש ויריש רוזחמ .תולוחה לע תמקומה
 א הנש .)י"א ילעופ תגלפמ ןוחרי( הררבעה תורחאב הנושארל ספדנ .) 1934 (
 . 426-425 'מע .)ץ"רת(

 'מע .) 1994 ( רימש ."היתויחא לכ םע חורהיי ןמרתלא לש וריש לע ירמאמ האר 3
1 8- 1 2 . 

 .)ב"שת זויס( א תרבחמ .ב ךרכ .תרופסל תרובחמ 4
 הקיז םילגמ דועו "היתויחא לכ םע חורה" ."םואנהיי ."הקודהיי ןוגכ םיריש 5

 םיריש .םזישאפה לש םימייאמהו םיכשומה וייוליגלו תיטסירוטופה הקיטאופל
 תא םיאטבמ ררעו "תישילשה םאהיי ."םיליפה לאיי ."המידא הפיכיי תמגודכ
 הארו • ju) ז Q ז leu/()ni('us ( "ינוטבטה םעזה"ו סרהה תוחוכ תוררועתה תמיא
1 'מע .] 1989 נ רימש( ןרגינה וזרח ררע ירפס 5  • 1 1 3  .)דועו 262 • 

 ; 75-69 ימע .) 1980 ( רנביר האר וז היגוסב הנרדומה ירפוס לש םתדמע לע 6

 יריש תונגב גרבדלוג האל לש הירבד . 48-4 ך 'מע .) 1990 ( זמרוד םג האר
 רחאל עובש .) 8.9.1939 ( 35-34 'ליג .ויעצה ומושהב ומסופתנ המחלמ
 .סיוצמ תוכמ יויש לש םינושארה סיוישה תשרלש תא זמותלא םש םסרפש
 גובדלוג האלל ןמרתלא לש ותבושת .המחלמ יויש תרותב ונבוה אל זיידעש
.22.9 ( ריעצה ומושה לש בקועה ןויליגב המסופתנ  סיוצמ תרכמ יוישב .) 1939
 )ורוח תכשחב רבכעל המודה וישה( המחלמ תותעב וישה לש רמוקמ לע בתכ
 .)זואיזומב תלזכ תוחולל המודה רישה( המחלמ וחאלו

 םירצק םיריש לש הרדס ) 1965 ( ץיק תגיגחב זמרתלא בליש םימיל • רומאכ ך

150 



 חורה תוער לע סיריש

 ,"הליכחה הדרפתכ" םשכ תורוש עכרא ןכ ריש םהכו ,)"עצמאכש םירכדיי(
 תוכופהתל הזימר כגא םייכע תחמש ךותמ הלא תורושל הרמ הינוריאכ זמר וכש
 ,גרכדלוג האל ,יקסנולש- ויער ויכל וניכ ודירפהש היגולואידיאהו םייחה
 .םירחאו זעילא

X ךרעש הריש יקרפ השיש ץכוקכ רככ ומסרפתנ םינושארה םירישה תעכרא 
 .הנויה ריע ץכוקכ-1957 כ רוא האר םרתיו ,-1940 כ יקסנולש

 תא דדוכל אוה המחלמ תותעכ תונמאה לש הדיקפת םירצמ תוכמ יריש יפל '(
 ףקשל. ןוסאל ךרע תונקהל. רמולכ .תו�מלאה יחרפמ דחאל וכפהלו יככה דוסי
 / ם�: אלו אוה ץצונ ךא / ן W 'ו;ז רו::ז� חד�ז:;ךיי : תורורל םחיצנהלו ומזה יעכצ תא
 אוה .רישה וא .חרפה ."םניע םדב והוריאה / ך W ח!;;: תמ ידפוס סיכר יכ
 םייחהשכו .םייחה תוארמל לוכיק ילכ- ומצע לשמ עכצ רסח טקייכוא
 תונמאה ןיא תאזכ תעכ: תורחא םילימכ .םודא ועכצ םג םד יפצומו םישעוג
 .יטסיספילוס ןש לדגמכ רדגתהלו םייחהמ קתניהל הלוכי

)( i סורטכלאה )הדונמה ררושמה לש ולמס אוה רלדוכ תרישכש ,)רועסיה וא, 
 יקסנולש תרישכ םג היה .ותוא םיכעתמו ול םיזכ כלה ילרע םירטסיליפהש
 .)סימיה הלאב ץכוקה ןמ( "םירועסייי רוזחמה הארו ,טסינרדומה לש ולמסל

1 I תרחא הסרג( דחא עבורמ תיכ ןכ ריש הזה טנוסה ירחא אכ תורפסל תורבחמכ 
 רמא ימיי: וחסונו ,)הנויה ריע ץכוקכ ה"רעש רוזחמה תא םייסמה תיכה לש
 רהה ןמ שלג הלילהו / . ךלך:;ה הנע- ךכ רמא ךנכ / םודי:ז l ם�ז;; הךי�ו:; ? ךכ
 ןכה עדוותמ הכש .וז םד תאיפקמ הסרג ."הלאה םיפיה תולילה דחא / םודאה
 םאהיי ןוגכ םירישבש הדאלכה חסונל רוזחמה תא תכרקמ .ומאל תמה
 .)ץרחב םיבכרכ( "תישילשה

 כיבא-לת .דחואמה ץוביקה ,חייכשת-ב"צרת תומישרו םירמאמ ,לגעמב 12
3 27- ימע , 1975 1  ירשתכ ה"כ ,םיררטכ הנרשארל המטרפתה המישרה; 

.19.10 ( ח"צרת 1938 (. 

1 3  ,) 3.10,1933 ( ג"צרת ירשתכ ג"י ,גי יליג.א הנש ,סיררט ,"םישוריפיי ותמישרב 
 תונעטיי תרתוכה תחת • 32-28 ימע ,ל"שא טרקליכ טנוכ( 20-19 , 1 ימע
 .)"תונעמו

1 4  ימע .) 1993 ( רימש האר לחר תרישל וגוח ינכו יקסנולש לש םטחי לע 
200-197 . 

 םידחא לשו גרכדלוג האל לש "םעה ירישי' לש יטילופה טטקט-חתה לע 15
 תור יפורפ הכרעש הרכזל טנככ יתיצרה .םידליל "תןיממע"ה היתוריצימ
 . 1995 רכמצדכ םילשוריב תירבעה הטיסרכינואכ םולכ-ןוטרק

 א"צרת תכטכ ט"י( גי יליג ,ה הנש .סיברתכ ."םזיגיילייי ,יקסנולש יא האר 16
] 1931 .15 [ א"צרת תכטכ ו"כ( ,די יליג .סש; 1 ימע .)] 9 . 1 .  1 . 1931  . 2-1 ימע .)] 

 יליג ,ה הנש ,סיבותכ ',יללכב תולכוי לעו גיילי לכוי לעיי ,ןמנייטש יא: םג האר
 א"צרת תכטכ טייי( ,גי יליג ,סש ; )] 24.12.1930 [ א"צרת תכטכ יד( כי
] 9.1 . 1931  .)ח"נשת( ןירפלה: םג הארו . 2-1 ימע ,)] 

 רכיד הכש םעפ לככ י.ה רישכש םיכורמה םיסננו סירלו םיסננו טאל הוושהו 17
 הלועה שכועה לע( ושיה םלועה לש וייוליג לע ה"רעש רוזחמכ ןמרתלא
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 ישילש קרפ

 תריסמהי התמה תיאה לש המליע לע ,תיתילגה תיאיצמה לע ,תיראכ ילתיככ

 תיאיצמ ףיקישל ,הזירחכ תימיגפ תרזעכ ןכ השע איה )תנכיאמהי האיפקה

 תיאיצמה לש ייליג יהירה "המיגפ"ה הזירחה ןא ,סיעגפי םימימ תכר

 ןירימיסקיא רישכ רצינ ןכ .הנשיה תיתילגה תיאיצמה לש אלי תינרדימה

 רישכ חתפתמה זיעיטל סאתהכ .תחא תיהמל שדחהי ןשיה תא רכלמה ףחרמ

 :ח

 הנישארל ספרנ ; 18-17 ימע ,ג ,ןמתרלא תירבחמ( "תידשה יגריהיי יריש האר 18

 תרעיכ הלילכיי: )תיעריאמה ןמזכ ,] 8.5.1936 ( י"צרת רייאכ י"ט םיימ ץראהכ

 ןריגה קר ] ... ( / .ליכג אלל סיכחר .סיפי / ןענככ תילילה סיפי / ... לאערזי תמק

 לריג יכ ] ... ( / .העירתי ףכ�א ילכ סיקרזנ סיללצי / שאכ תטשקתמ סיאתפ

 תימימ איה / .הילהיא ירישי התיילש ןיתכ יכ / ,הפרד:i אל ,הפרד:i אל סימידקה

 לש ירישל היישהי ."הילע ףפינתמ יטישי / הפריעכ קיזחמ סיניספסא

 ... ןענככ-תיליל-סיפי: רישה יל ירישיי: )עיבלג ץכיקה ןמ( "סילה דעיי יקסנילש

 ."תכש תירימזכ /

 שיטר רזח יז הנעט לע .) 1950 ראיני( ףלא '.יוץאל דגנמ" ירמאמ האר 19

 םילימכ חתרפה( "קשנה לאיי זרנגה ררישכ לשמל הארר ,תרדחא תריינמדזהכ

 סהל רנתת לאיי ומרתלא לש עדרנה ררישל רררכ זמר ןרתמ ',יסיכרר סהל רנתיי

 :יד�� p: / רנלררג תא ץררחנ / רנדי ומכיי: רמאנ וכש ,)"סיביר
 ררישכ רבכ ירצמ ", r ק תבירמ"כ שברגמה רירטיב תא אצמש ,הז ןריערל סידקת 20

 רבמצד[ ה"שת תכט ,כ תרבחמ ,ג ,תררפסל תירבחמ( "המלעהיי ומרתלא לש

 אל דרע / הירבעה תכה המלעיי: " r ק תכירמ" ינפל ססרפתנש ,) 23 ימע ,] 1944

 וביר כהז / /.ת� r.Qf דוע סידגרנ ןתרא/ היצר םדקר ורפצ / עכ R דע ןמלצ סלשנ

 עבקכ אל דרע /,רד�ו:; אל דוע ןלרק ןרתח / ןילע בך R נ;: םידמיע סדרע I רדק.ר

 :יןיניע ןתח

2 1  .) 1996 ( תרמצ האר ,תע התראכ היילעה תטילק תויעב לא תרנרשה תרשיגה לע 
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 יעיבר קרפ

 "םיחא הרשע רישיי רוזחמה יפל ןמרתלא לש רישה תרות

 )רוזחמה לש 'א ריש- "התקבה ריש"ב ןויע(

W �ן:;�י!ז ה�וכ�ו:; ןןןו:; ן �' I5 ס l5 rתכ : 
 ד1ז� ה�ו;;י סן�� .א�ה וח'<נ Q 'כrו ןירוח ן� א�ה י;ע� ה�ךpזו:; ת� רי w ל
 ,ט?י:e r ש� f ,לןנ;: e ש� f בי:י�נ;: ומיקןtך .סיך ?I יIiךן ת�ע ?V Iזנזך

Wt\ כזיסודןותו הקז� ר Q זVתופ,?כו !I ; 1 ל� קד " f ךנ;: רכזכז תודןוו:ז ומ I? ן��כז סי . 
 )הנויה ריע ,"הררמת ליל"(

 תינמרתלאה הקיטאופב תורומת .א

 יריש תוברל ,"םיחא הרשע רישיי לש םינושארה סירישה ת?ברא
 תחת ,הנושארל וספדנ ,והנשמל דחא ריש ןיבש סירצקה רושיקה
 סניכ ןמרתלאש ינפל תוטעמ אל סינש ,"סיחא העברא רישיי תרתוכה
 סתוא רסמ אוה .) 1957 ( הנויה ריע ץבוקב ותומלשב רוזחמה תא
 ,) 1940 ,סילעופ תירפס( הריש יקרפ השיש ךרוע, יקסנולשל סוסרפל
 לאפר( "הלוכסא"ה יררושמ לש ןורחאה "ריצב"ה תא הגיצהש הפוסא
 ,ןפ רדנסכלא ,גרבדלוג האל ,סירמ-תב דבכוי, ןמרתלא ןתנ, זעילא
 קוחיר לע הרבג תיטאופ הבר R ש ךכל תוא השמישו ,)יקסנולש סהרבא
 תרובח תוררופתהל ואיבהש ,ינויער גוליפ לש סינש ןתואב סג ,יטילופ
 דרשש ,וז הפוסא לש קתועה חתפב !.הלש תעה בתכ תריגסלו סירוט
 לש ותוחאל סיפתתשמה וקינעהש קתועה אוה ,יקסנולש ןויכראב
 יבג לע ;" IIX.13 . 40 .סיחאה תשש תאמ הינפ תוחאל" :םשרנ ,ךרועה
 לש ותוחאל" : ןמרתלא סשר ,"סיחא העברא רישיי לש ימינפה רעשה
 סג תושדקהה יתשל יכ לקנב חכוויהל המודמכ ןתינ ."ןתנ. ונרומו וניחא
 .רוזחמה ירישל יץמא רשק דחי
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 יעיכר קרפ

 הרשע רישיי לש םינושארה וירישש אופא דמלמ םינמזה רדס
 תוחתפתהב ידמל םדקומ בלש םיגציימ ,"התקבה רישיי םהבו ,"םיחא
 לחה רוזחמה לש ותביתכל ןויערה ןכש ,תינמרתלאה הקיטאופה
 ץוחב סיבכוכ הרוכבה ץבוק לש ומוסרפל ךומס ,הארנ ךכ ,לישבהל
 סיככוכ לש םיישחומה עבקה ילמס םיטלוב הלא םירישב, ןכאו .) 1938 (

 ,)דועו "םיכרדהיי ,"ראבהיי ,"ןייהיי ,"תיקדנופהיי ,"התקבהיי( ץוחב
 2 "רבכמש םירישיי לש תנשוימ ומכ הריווא רוזחמל םיקינעמ הלאו
 םהיפד ןיבמ וליאכ םילועה ,םיננגוסמו םיירויצ םיפונב ותוא םיטשקמו

 .םינשונ הדגא ירפס לש
 םיריש רסירת ןב "ןומושאריי לש תינבתב יונבה( הז רוזחמ, ליבקמב

 תימינפה ותויקוחש "ןימושאריי- החיתפ יריש ינשו םיריש הרשע-
 ,הנוש יפוא ילעב םילמסב םג ץבושמ ,)(ומצע ינפב ןוידל ןיינע איה
 בר םילמסב .ץוחב םיבכוכל ינייפואה יטרקנוקה icon-ה גוסמ םניאש
 וא "באה"ו "םירפסהיי ילמס ןוגכ( םהל סונאי ינפש ,הלא םייכרע
 חורהו רמוחה םישמשמ )"לטומחהיי לש תיתדיח-תילמסה התומדב
 הלועה ,תרכונמה תיטילופומסוקה תואיצמל דוגינב ומכו; היבוברעב
 יתש םג ,יופצ יתלבו ידארופס חרואב ,וב תוללכנ ,רוזחמה יטיש ןיבמ
 רמאנל עיתפמב תונקמ הלאו ,תירבעה הפשה לע תושרופמ תורימא
 תוחפ רכונמו רתוי רכומ ,ילאקול ומכ וא ימואל ומכ ןווג לש ץמש
 ,םירכונמהו םיילסרבינואה ץוחב םיבכוכ ירישל דוגינב, ןבומכ ,תאזו(
 ,רוזחמה ףוס תארקל .) 4 םיקהבומ םוקמו ןמז ינממסמ יולגב םילרטונמה
 "םדבל םהיי רישב ומכ ,םימלאנו םימלענ ,תולוקהו תוארמה לכ םיכעוד
 המראלמ לש ןושארה ורפסב ומכ, ןיפולחלו, ץוחב םיבכוכ תא םתוחה
) Mes bouquins (, ףוס ,הלילשו רדעה רמוא ולוכש רישב םייתסמה 
 s . ןוגינה תומלאיהו םייחה

 תא ןמרתלא אופא הסינ ,ולש םירוכיבה רפס תא םסרפש רחאל דימ
 ,םייטמאופ םילולכמ ןיעכ ,םיריש ירוזחמ תביתכב ,םעפ רחא םעפ ,וחוכ
 ,דבעידב םילגתמה ךא ,םורפו ררופמ בר-ברעכ ןושאר טבממ םיארנה
 םירישיי: תדכולמו הפוצר תוהמכ ,היוהש תילאוטסקט האירק תובקעב
 ירוזחמ םג םדצבו( םיינע תחמש ,"םיחא הרשע רישיי ,"חורה תוער לע
 תומאופהמ תחא לכ .) 6 וזנגנו הפי ולע אלש ,"םיטושה ריעיי ןוגכ םיריש
 דומעל הרואכל םילוכיה ,םידדוב םירישמ תבכרומ וללה תויטסינרדומה

154 



 םיחא הרשע ריש

 ףסואכ "בורקמיי םיארנ םה הז דצב הז םבצייתהב ךא ,םמצע ינפב םג
 לכב דכלתמה ףצרכ- "קוחרמ"ו ,תואיצמ ירבש לש לבלובמו ירקמ
 .יהשלכ תיטנרהוק תועמשמ תלעב הנומתל תאז

 יונבה יטמאופ )"סולקיציי( םיריש רוזחמ דימעהל תונויסינה יוביר
 הקיטאופה תוחתפתהב ןחבומ בלש הווהמ שארמ העובק תנוכתמ יפל
 ,ברעממ טוילא ס"ת לש יפוריאה םזינרדומל הקיז הלגמה ,תינמרתלאה
 הרשע רישיי תוברל ,וללה םירוזחמה לכב .חרזממ קולב רדנסכלא לשר
 לע םוקיה תא תחא הריציב ןוחבל תיזוידנרגה הפיאשה תרכינ ,"םיחא
 םה הלא .הינפ יובירב תישונאה תואיצמה תא ףיקהלו ויפגא לכ
 לעו ןונכת לע םידיעמה ,םלוע תועורז יקבוחו הרמוי יבר םירוזחמ
 ,םריצמ תוכמ רייש רוזחמבכ( םייפואב טעמכ םייטמתמ םיתעל, לוכלכ
 ,)ויתונויערבו וינכתב עורפהו יכיטסה ךא ,תפומל ןגרואמהו רטשוממה
 יקרופ ,םייכרנא םיניינע תחא גג תרוק תחתו דכולמב איבהל םיסנמהר
 םיריש .תירשפא יתלב המישמ הרואכל איה םתדיכלש ,םיקמקמחו לרע
 םיררבתמ ,"תיתודלייי וליפא וא ,הארמל הטושפ םתוזח רשאכ םג ,הלא
 לש םירטמרפה לכ תא םכותב ליכהל םיסנמה ,םיקימעמ תוגה ירישכ
 .תחאכ תיזיפטמהו תיזיפה ,תואיצמה

 הקיטאופה תוחתפתהב רתוי רחואמ בלש הווהמה ,הנויה ריעב
 ןמרתלא לש הקיטאופב תוידרסי תורומת המכו המכ תורכינ ,תינמרתלאה
 ,סיעגר רייש תא ובהאו וריכהש םיארוקה תעדותב העבקנ וזש יפכ
 תומדקומה תוביטחב .סירצמ תוכמ ירישו סיינע תחמש, ץוחב סיבכוכ
 תיטגרנאר תינועבצ הכסמ ןמרתלא גיצה ,)ץוחב םיבכוכבו סיעגרב ירק(

 תומוהת הירוחאמ הריתסמה הכסמ ,סקרקהו קושה ,ריעה תובוחר לש
 ,תאז תמועל .םייסיסבה שונאה יכרע ןדבאו ןברוח ינפמ הדרח לש
 ,הארמל תרדוקו תיטפירק ,הכופה הנומת גיצה אוה םיינע תחמשב
 תימיטפוא הנומא לש תותוא הכותמ םיצבצבמ ילסקודרפ ןפואבש
 םירוזחמה ינשל ףתושמה .לוכיבכ ודבאש םייסיסב שונא יכרע םתואב
 םירכינ םלוכבש אוה םתובקעב אבש סירצמ תוכמ יריש רוזחמל ןכו
 ,תוריתסו םיסקודרפ תבר ,תיטסילובמיס-ואינ הקיטאופ לש הינמיס
 ך."םילמס לש רעייי ירוחאמ תרנ�מה תואיצמה תא הריתסמש

 םימדקומ םיכבדנ תוברל ,הנויה ,יע ץבוקה יכבדנ לכב ,תאז תמועל
 הרשע-ששכ ובתכנש ,"םיחא הרשע ריש"ו "חורה תוער לע םירישיי ומכ
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 ןמרתלא דקמתה הבש הפוקתה תא םיפקשמהו רפסב םסוניכ ינפל הנש
 דצייל תרכומה ותריצי תא ןמרתלא לוכיבכ ךפה ,םיריש ירוזחמ תביתכב
 לפרעהו הקילובמיסה יפיעצ לכ תא לוכיבכ הנממ ריסה ,הלש "רפ r ןה
 תיביסרוקסידה הרימאה תא לוכיבכ גיצהו ,הרזהה תולובחת לכ תאו
 חסונ תיטסינויסרפסקא הריצי וז התייה וליאכ ,הריציה תיזחב הפושחה
 חסונל תינרדומ הסרג ,תיסאלק-ודיספ הריצי, ןיפולחלו ,ג"צא וא ןמטיו
 היהויי: "םיחא הרשע רישיי חתפב וירבדכו 8 ,גיילי וא פופ רדנסכלא
 תאז חסינ םימיל ."ףיי t,?W � �א.ן� םירורבו 1 םיחירב לע לוענ אל ך 7W י;ז
 אלו ךכ אל" : תויטיתופיהה תונעטב הנויה ריש ירישמ רישב ןמרתלא
 תא ר{!�י;זו:: ןמ תוטחוסה 1 תוללכהל טעה ף?ו; .ב·ר:r.�? יואר ךכ לע
 בותכה ןיב תוצצוחו 1 הירקיע לע השרפה דימעהל ןךpז Z י;זו::נ;: ,ת�פז:וו::
 שמשל םיפושחה תוארמהו 1 תולוקהו תורוקהו םימצעה יטרפ ןיבו
 .)הנויה ריעבש "הרומת ליל" רוזחמה ןמ 'ה ריש האר( "חריו

 ,םיררושמה ויחאל ררושמה ןתונש םיללכה תרדסב דקמתנ ןאכ
 תואיצמהש העשב ,םיתעה קוצב הריש תביתכל הנוכנה ךרדה רבדב
 ךרדה ן�.קז" : הרוכבה תא המצעל תעבותו תשעוג תיתורפס-ץוחה
 יחו ןיררח ן� אוה דועב ה�רמה תא רישל 1 : תחא םא יכ הניא הנוכנה
 ש?� בתכב ומיקהל .םילמסלו תועמשמל 1 דבעל היהי םרטב ,אוה רח'ככ;ז
 ומכ י 17 � קר וב תופקתשמ היתודלותו ה�� רשא 1 טלז;ו� ש'? f ,לןג;:�
 תא אל .םיפרטצמה םיטרפה תא רישל II .ןבאה סיסרב רהה תודלות
 תא אל רמאנב תתל 1 .שחל דוסו ךרד תציפק ילב וין� אובל 1 .םוכסה
 יכ לע אל רישל 11 .תחחותשמה המקה שער תא םא יכ 1 ןוחטה חמקה
 שגדו:: ילב םאיבהל .םיt�יז:וו םירבד יפוג 1 רתוי .השרד תוחפ .ת�
 1 .רתופ אוהש ארוקה לע ר'מ?!? .הנורתפ ילב הדיח תס םג 1 .עמתשמה
 ."ז:;י?/ W ו רץא לא שלפמ רישב תתל .לגlג 7 אל

 תא אקווד: םירבדה סיסבבש יטנרהניאה סקודרפל בל םישל יאדכ
 םישקבמה תיטסי I זמיאה וא תיטסינויסרפמיאה הקיטאופה תונורקע
 ךרדב אלו היארהה ךרדב קמקמחהו ימעפ-דחה עגרה תא דוכלל
 תא שמממ וניאש ,יתרימא רישב ןמרתלא ןאכ איבמ תיתרימאה
 ןמו הללכהה ןמ ותעיקנ תא אקווד .ללכו ללכ הלאה תונורקעה
 "תוללכהל טעה ףייעיי( הללכהה ךרד לע ןאכ אטבמ אוה ,תונשרדה
 לע םילעמ הלא םיילסקודרפ םירבד. יביסרוקסידו ינשרד רישב ,)'וכו
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 ךרדב דמלל גהנש ,תילגנאל הרומה לע הטודקנאה תא תעדה
 יללכ תא רבעב ודמיל הבש ,תנשוימהו השביה ,תיביטפירקסרפה
 " Never end a : קודבה ללכה תא וידימלתל ביתכהל ותוצרבו ,קודקדה

"! sentence with a preposition , ילסקודרפ ללכ םהל ביתכהו, לבלבתה, 
 : רומאל ,תחאב ונממ םילוע "ירט עבציי לש חירו שבוע לש חירש

"! Never use a preposition to end a sentence with ". 
 חוסינ ןאכ תחסונמה ,ןמרתלא לש הדיחיה הצלמהה הנניא תאזו

 תעב וכופיהו רבד רמאנ הבשו ,םישקעמו תוריתס ףוצר ,יגול-ודיספ
 הנוכנה ךרדה ן?;;שיי( רישב הלולכה תחטובה העיבקה םג .תחא הנועבו
 ררושמה תור O ירהש ,היבו הינימ וב תרתסנ )"תחא םא יכ הניא
) licenciapoetica ( ןה ומצע ןמרתלא .םהמ םיקוחו תולובג תעדוי הניא 
 ובש "הרומת ליל" רוזחמה תולובג ךותב וליפאו( הנויה ריעב הנענ
 הכ הרימא יכ קפס ןיאו ,תונוש תוקיטאופ לש ןהיללכל )הז ריש לולכ
 .הרומג תוניצרב אלו הינוריא ךותמ ןאכ תרמאנ תצרחנו תיביטפירקסרפ
 יכו ,"בותכל יואר ךכ לע אלו ךכ אל" יכ עבוק רישהש רחאל: תאז ףאו
 ,תאז לכבויי : הכופה הנקסמל עיגמ אוה ,רישל תחא ךרד אלא ןיא
 לש וייח תיצמת r מל ףוג-ןיא תומש םתוא / םימק הבו תע שי .הארנכ
 תוטשפומו תוישחומ ןהש םילימ קר אל הבש ,הפוקת שי ,רמולכ ."רמ·ח
 תא תודבאמ )ןהימודו "תרתחמיי ,"המחלמיי ,"תדלומיי ןוגכ( תחאכ
 ,"תואמצעיי ןוגכ( תילכתב תוטשפומ םילימ וליפא אלא ,ןתוטשפומ
 תוברעתמ"ו תטשפומה ןתנוכת תא תודבאמ )המודכו "תונויציי ,"תוער."
 תולבקמ תואכרמב ןפיקהל גוהנש םילימ ןתוא ,תאזכ תעל ."תוירבה ןיב
 .דגנמ ושפנ ךילשהל םדאה ןכומ ןהילעו ,הנוילע תועמשמ

 רישב ופקושיש ,"םיחא הרשע רישיי רוזחמה חתפבש הצלמהה םג
 /,הרשע םיחא רמ!"( ונבאתנו ואפקש םילמסב אלו ,םהש תומכ םייחה
 אל ,קרבו רט?ז לש / הרעס ףשונ ברע ךותמ / רפס לא אובת הלאב ול
 יהוז ןכש ,היבו הינמ ומצע תא רתוסה ,ללכ תרוצב תחסונמ )"למס לש
 תחא איהש הריציב אקווד תבלושמה םילמס לע רתוול הצלמה
 רבדל הצלמהה םג. ןמרתלא לש תוקהבומה תויטסילובמיסה ויתוריצימ
 �א 1 � םירורבויי( ליעל הרכזנ רבכש ,הטושפו תילאר טיל ןושלב
 ,דואמ דע הכובסו תיתדיח הריציב תילסקודרפ הלולכ ,)"ףי?,!��
 םידדצה ךא ,םיטושפ ריבחתהו םילימה( דבלב המודמ איה התוטשפש
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 ,םדקומ רמאמבש דועב .)יוצימל םינתינ יתלבו םיבכרומ םייטנמסה
 תוכזב ריעצה ומרתלא רביד 9 ,"הרישב ךבומ יתלבה לעיי ותרתוכש
 ,ידמל הלולצו הרורב תיאסמ ךושלב תאזו ,תלפרועמו תיתדיח הדיש
 תמחלמ ברע ותריש לע רבעש יפהמה רחאל- רבדמ אוה ןאכ הנה
 רוזחמב ןכ השוע אוה יא ,הטושפ הריש תוכזב- היינשה םלועה
 . ריבכמל יאוול יעמשמו םיעמשמ הסומעו המומע ונושלש םיריש

 ,השעמל םומעהו הכלהל ףוקשה ,יתרימא ה יתוגהה רישה לא רבעמה
 ןושלב תידוסי הרומתב ליבקמב הוףל ,הבויה ריע ירוזחמ לש
 תוחפל וא ,ןאכ ומלענ תמדקומה הרישה לש תורוגיפה .תיביטרוגיפה
 ,תוירלוקטקפסו תומישרמ תורוגיפ םוקמב: תידוסי היצרוגיפסנרט ורבע
 תויולת תורוגיפ לש ןרות עיגה, ץוחב םיבכיכבכ ,םישוחב תוספתנה
 תובכרומו תורישע ילוא יא ,ןושאר טבממ תוחפ תומישרמ ,תוברת
 "םיחא הרשע רישיי בלתשה תאזה הניחבה ןמ םג .היוהש הקידבב רתוי
 םירמאמ תחא אל םילולכ וב םג ירהש ,הבויה ריע יריש ןיב בטיה
 םניא לוכיבכ קרש ,םיטשפומ םיניינע לע םייתרימא םיריש ,םיזרוחמ
 ."םילמס לש רעי"ו "םיפיעצ העבשיי ירוחאמ םתנווכ תא םיריתסמ
 ירישכ דבעידב םילגתמ הלא "םיפוקש"ו "םיטושפיי םיריש ,השעמל
 םיבר םיניינע דחא םלעהב םידכולש ,תועמשמ יכובסו םיקומע תוגה
 ןבא התואכ תולגתמ תומישרמ יתלבהו תוטושפה תורוגיפה .םיבכרומו
 יפוסניא רצוא היתחתמ הלגתמ התוא םיללוגמ םאש ,הטושפו הלודג

 ,תאזכ הדיחיו תחא הרוגיפ חתנל יל ןמדזנ רבכו( תוקירבמ ןח ינבא לש
 לכו ,הבויה ריע ירישמ ,"ץיק תבירמיי "ינענכיי יטנאה רישב הלולכה
 ושוטיל רמג תא קר ולטנ םהיי- הארמל המישרמ יתלבו הטושפ הלוכ
 יובירש ,הרישע הרוגיפכ היוהש האירקב הלגתמה- "חוחה לש
 .)ן o תחא השקמל הב ורבח יאוול יעמשמו םיעמשמ

 ,רתויו רוד תונש ינפל: םירבדה ילהממ הלק הייטס ימצעל השרא
 המכ תורפסל םיגוחב וחוור ,"השדחה תרוקיבהיי לש הנוטלש ימיב
 םויה םצע דע בל לכב ןהב םינימאמ ונתיאמ םידחאש ,תומויסקא המכו
 The Well ורפסב ,) Brooks ( סקורב 'תנילק לש ורמאמ עודי .הזה

Urn ו Wrough ר הזארפארפה תונגב' The Heresy of Paraphrase "(, 
 ןשרפ יכו ,תיביטטונד הרימאל םוגרת רב ונניא רישהש ונדמילש
 סקורבמ ונדמל ,ליבקמב .איטחמו אטוח הז ללכמ תוטסל הסנמה
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 תוסנל ןיאשו םה דח "הרוצ"ו "ןכותיי המשל היואר הרישכש ,וירכחמן
 Wimsatt &( ילזדריכו טאזמי'ו לש םהירכדמ .וזמ הז םדדוכל ןפוא םישב
\· Bc<lru:-.lt ( יתונווכתה ה לשכ"ה לע" )" The Intcntional Fallacy "( 
 ןווכתה המל" תיכיאנה הלאשה תא ונתפש לד לע תולעהל ןיאש ,ינדמל
 .םימכחותמ אלו םינשוימ םירומ רכעכ לואשל וגהנ התואש ,"? ררושמה
 קומע ועכקנש תויטמויסקא תותמא הנהכו הנהכ דוע ונדמל ךכ
 ילואו ,רתומ ,תונמאכו תורפסכ ומכ .רקחמכ םגש יל המדנ .ונתעדיתכ
 ןכ לע .םיקוח לכו םיללכ לש היצזיטמוטואיד םעפ ידמ ךורעל .יוצר םג
- וניתוכר ונודמילש המ לכל דוגינכ- ןאכ ךורעל תוסנל ינוצרכ
 לש 'א ריש ."התקכהיי ריש ךותמ תודחא תורושל הזארפארפ ןיעכ
 םגו .)ירשפא יתלכו רחש רסח רכדה ןיא יתוגה רישכש ינמוד( רוזחמה
 המל" רוסיאה תילכתכ הרוסאה הלאשה תא םעפל םעפמ לואשל
 ."? ררושמה ןווכתה

 ? םיריש תכיתכל ןוכתמ אצמנכ שיה .כ

 .םיללכ לש סקדוק שרפנ "התקכהיי ריש ךותמ ןלהל וטטוציש םיתככ
 הלאשכ םינדהו לוכיככ תשרופמו הריהכ ןושלכ םיחסונמש םיללכ
 ןמ רישה אצוי דציכ? דלונ ריש ךיא: הנשונ הנשיה "תיטאופ סרא"ה
 תתלו םיכרה תושר לא ותוא חלשל רתומ כלש הזיאכו, לעופה לא חוכה
 תופילח ןאכ המודמ רישהש .הדכועל כל םישל יוארו יאדכ? יכמופ ול
 ררושמה וליאו ,האלכמב השל וליפא וא ,ואלכב יובשל .ריסאל ,דבעל

 לא וחוקלמ תא אשונה המחלמ שיאל .רהוסל .דבעה לש וינודאל-
 ,םישיגדמ הלא םייומיד .ןאצה תא גיהנמש העורל .ןיפולחלו .יבשה
 חוסינה .ררושמה לש ותונדא תאו םיללכל ףופכ רישה תויה תא .ןבומכ
 הקחמ םיררושמה ויחאל רוכבה חאה קלחמש תוארוהה לש יביטמרונה
 תסומע הרישה תא תעדה לע הלעמ ףא .המודקה תיסאלקה הרישה תא
 וחוכב בל לכב ונימאהש .דרפסב "בהזה רותיי יררושמ לש תומכסומה
 : השקונו העובק םיללכ תכרעמל ופיפכהלו ורישכ תודרל ררושמה לש

 ופ:�נ;: ודוענ;: : רי W מ ךך.ד. ה!ו
 .ח 1R1 ברח ומנ;: ל�ךסך
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 ;ב? ת� יקז�י:rל חו W7 חו W אל
-.,- •-: ..; יד- T l Y i '- ,חר·ה תיצחמב הנבלכ אלמי דע

 ,ר re � ל� טן�נ,ז �ה�לחג ה��בי;Jו;:
 ,כr�ר ךר:אנ;: שכr�נ;: �ה�בג;:וט
 ר R �ז:i ד�ל�נ;:- ץר�י ם� רד.�ך
T T :- ,ח�לט אל ,ל�חמ אל ,;תוא הצרא ,הצרא : -,.. T .. 

 קן� ם� וין� I5 ן רי�ז:i ד�� אל י<;:
 ,גס 1?7 ז 9 ר. ;מ p: ת;צ.ען םיי���
 קן�ז:i ת�ר IJ איו:; ? ;ת�ר IJ ה� לג;�
i:ל ע�ך�ז Q .1?7 ת�רנ;:��ו:; יק tחי, 

 • : : ,. T .... ',': .', דירו ;מכ תורעה םילמה �בהא
i:ה�י? ?1 י�נ;:?!נ;: תוכנ; ?1 ז W1 תי 
 ,תירג;:�כ: יי.� R ד� ן�פךן ע�� י?ג;:ד
 ,ת?ג;ז:i ל� תומ�ג; ז�רך�

f י:ז הן�ש ל� IJ ר :p �ג;:�ג; ה ?1 ד Z ה 
 ,ךל�ז:i תונג;:ו;: ה f! �ז:i �ש�כrך
: T י "' ::. T : הע�בשכ םלש ן:;ל �אצמת ז�רחו . •• T י 

 ,חל�� ;טיכ;t� רי��� י�צי:r וא

 • : • :.. ',' T ז : וחישו ונ�גנ ל�מגת הז היהו
W ל i:ריקזז i:ךרהל םי�ר. י?נ;: א�;·ז, 
 , i חqזז:i ;ל ?1 � ר�ז;ז ה! ול ה Z כ:ן
i:ת;ל�ב� ת� ש��� ?1 ז i:ז;זנ;זזr:ן קיi:ךר.�ז, 

 רישה יתבב יוטיב ידיל םיאבה "םייטאופ טך ti "ה םיניינעה לולכמ ךותמ
 ינשה טוחכ תורבועה ,תויללכ תומגמ שולש דדובל הליחת הטננ הזה
 תישארב הזמרנ רבכ הנושארה המגמה ,םהב תולולכה תוצלמהה לכב
 רמולו םיטקודרפב הרישה תודוא רבדל הייטנה איהו ,ןאכ םירבדה
 לע ףחרמ ןושארה טקודרפה ,וכופיהו רבד תניחבב םהש םירבד הילע
 לש םיחנומב תיטויפה הריציה לע רובידה םצעמ עבונו, ולוכ רישה ינפ
 תיתייעב דוטי תחנהמ םיאצוי ןושארה חאה ירבד ,בייחמ םיקוח טקדוק
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 םייוויצ לש הרדס םיררושמל תתל ללכב זתינ היפלש ,תקולחמב היןנשו
 ,םיאלקחל "הקיגרואג"ב סויליגריו זתנש תוארוהה חסונב תיצעי
 אמע"ב תרווכה תוארוה תא יקסבוחינרשט הנב זסיסב לעש תואריה
 סטראל ונבל סוינולופ לש םינפה תולופכ ויתוארוה חסונב וא ,"אבהדך
 רוכבה חאה יי.טלמה לש הנושארה הכרעמב ,הכורא ךרדל ותאצ ינפל
 תאצ ינפל םיררושמה ויחאל תוארוה זאכ זתונה ,הרובחבש ריכבהן

 זתינש תונמוא איה הרישש ,החנהה זמ לוכיבכ אצוי ךרדל םריש
 ,והומכ ושעיו וירבדל זזוא וטי הכאלמב םישועהשו ,הדמלל
 לכ יפל אוה ףא גהניו רישה םהל עמשיי םיללכה תא וליעפישכלן
 .םיללכה

 רישה תסיפת תא תמאות הניאש דבלב וז אל וזה דוסיה תחנה
 ףא איה; תונורחאה םינשה םייתאמ לש תיטנמור-רתבהו תיטנמורה
 םה ףא םייוצמה ,תורקפההו תומילאה ייןליג םע דחא הנקב הלוע הניא
 םיללכ תקרופ תיטנמור הקיטאופל רתוי םימיאתמהו ,ליבקמב רישב
 בלושמה רחא סקודרפ .םהל תינענה תיטסיציסלק הקיטאופל רשאמ
 םרטש דבעכ תונוש םיכרדב זאכ ראותמ רישהש ירחא: שחומב רישב
 לש ותועינכ לע םיעיבצמ םייומידה לכש רחאלו ,ותודבע תונש ואלמ
 היופצ יתלבהו הזעה הזרכהה עתפל העיפומ, וינודאו ויבוש ינפב רישה
 ."גס 1?1 ז 9 ר. ;מ f תוצ�ך םיי��� / קן� ם� ויןיזי�ך ,רי W ו:; ד�� או י<;:"
 ררושמה תאו, דירממו דרומ רוציל עונכה רוציה תא תכפוה וז הזרכה

 עתפל הליגש זדרמה ונבב האגתמה בא זיעכל רישה לש וינודאמ-
 תונוש םיכרד זאכ תוראותמש רחאל: ףסונ סקודרפו .תואמצע תותוא
 ,םישק תונויסינ לש הרדסב ודימעהלו ועינכהל ,ותונעל ,רישב ללעתהל
 הגבש ךרדה עתפל תראותמ, וילעבל רתוימו ךרע רסח רוצי היה וליאכ
 השיא הריציה התיה וליאכ, זנתאבו תונתמב ותריצי תא ררושמה קנפמ
 תכלל ץילממ רישה .התוחנו המוגפ היירב אלו ראות תפיו תקשחנ
 םיללכב אלו םייטרקנוקה םיטרפב חותפל עמשמ ,"רקיע לא טרפמיי
 .יביטפירקסרפ זונגסבו תללכומ הרוצב תאז השוע ךא ,תונורקעבו

 סר�"ה תונקסמה םע בטיה תבלתשמ םיסקודרפב רבדל המגמה
 ,לשמל :רישה יטיש זיב זאכ תועלבומה זמרתלא לש "תויטאופ
 תוטעמה ויתויוצרפתהש ידכ ,םיללכה דסב ,אלכב זותנ רישהש הנקסמה
 תודיחיב םאו .הידוזורפה לש תוילמינימה תודיחיב םא ,תוימואתפהו
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 ףאש ,קרב רתראכ תרקירבמר תרמישרמ הנייהת ,הקיטמיתה לש תולודגה
 הנוכנ היצרופורפ התוא קרש הנקסמה; ויללכמר עבטה יקרחמ קלח ארה
 םיטקפא הדילומה איה לוע תקירפו הצירפ ןיבל תרליבכו רדס ןיב
 .דובעשב אקררד הררקמ ,יומסב ןמרתלא ןאכ רמוא ,המצעה .םימישרמ
 ךרפה תדרבעו ץמאמה ,העיזה ינמיסש ,הריצי הדילומ ךרפ תדובע קר
 קופיאה אקרוד .הילאמ תעבונר הלק תיארנ איהו ,הב םירכינ םניא
 הרישה אלו ,םיזע תושגר תררועמה הריש דילומ ישגרה
 תא הדילומ תוליבכה קר .תרשגרה לכל רורד תנתונה ,תיטסילטנמיטנסה
 םעטו תררשפא שי םיקוחלו תומכסומל הלובכה הרישב קרר ,שפרחה
 .םיקוחה תא רובשל

 ןמרתלא לש ונויסינ איה רנינפלש םיתבה ןמ הלועה תרחא המגמ
 ,תיטנמור יטנא הקיטאופ לש היללכ תא ,ןיע תיארמל תוחפל, ןאכ ססבל
 לוכיבכ תרדגנתה ךות ,תלכלוכמו תבשוחמ ,םיללכל הלובכו תקפואמ
 תרעצמאב ןאכ תרכינ וז המגמ .תיטמוטואה הביתכלו תוינטנופסל
 תויטנמור יטנאה תושיגה שולש םע הלא םיתבב בלושמה בכרומ גולאיד
 חכוותמ אוה ךכ .תירבעה הרישה תודלותמ תויזכרמה תויטסיריינמה וא
 ) art, artifice ןושלמ( תילאיציפיטראה-תיתוכאלמה רישה תרות םע
 וז םעו הלכשהה תפוקת לש תיטסיציסלקה וז םע ,םייניבה ימי תריש לש
 תישארב הל הנענ ומצע אוהש ,ורוד ינב הנרדומה ירפוס לש תננגוסמה
 .רוכינו היצזינמוהיד לש ןמיסב תדמועה השיג- וכרד

 יל רישהו רשה ינאיי עדונה וריש חתפב זירכהש לוריבג ןבאל דרגינב
 דבע אל יכיי אקווד םידמל ונא ינמרתלאה "התקבהיי רישמ ."דבעל
 דבעכ רישה לש ורואית רואל ינוריאו ילסקודרפ ןפואב תאזו ."רישה
 תא ראיתש ג"ליל דוגינב .ראות תפי היובשכ הרושה לש הרואיתלן
 וריש-תב רחא דייצכ ףדורה ,)תסקה ספות וא( תשקה ספות ררושמה
 ןאכ 12 .ןנתא יזורח הל דונעל ידכ תינקמוח םיבהא תלייאכ וינפמ הסנה
 ךבסב תועולקה תורידנו תופי םילימ ירחא ףדורה דייצ ררושמ ראותמ
 קינעהל: םייביטנרטלא םישומיש ינשמ דחא ןהב תושעל ידכ הצילמה
 ץוח 7f רגרג הל שיגהל וא םינומא תעובשכ ןח ןבא וא זורח הרושל
 .תישפוח הבהאל תןא ,ץראל רגינ וסיסע-ומדש, ןומירה חלפ יריגרגמ
 ,עמשמ .םינומא תועובש אללו תויובייחתה אלל ,הצורפו תירצי
 לש הלאמ תויטסילרולפר תובכרומ םזינרדומה לש ויתונקסמ
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 הבהאו תישפוח הבהא בוהאל לוכי ןטסינרדומה : םזיציסלקה
 תא שפחלו, ןומדק ארפכ תיבה לא ןהיתומצב םישנ רורגל; תילאטירמ
 תנדועמה תינילקרטה תינורצחה הבהאב גוהנכ ךלפה תונבב הפיה
 ןאכ גצוימ סישנ תפיטח לש ירברבה יטבשה גהנמה ,ילסקודרפ ןפואכ(
 אקווד אלא ,רעיש תורותס ארפ-תושנ לש ןרואית תועצמאב אל

 העפוה לע דמלמ עולקה ןרעישש ,תוברת-תושנ לש ןרואית תועצמאכ
 ,יקסנולש םע גולאיד ןאכ להנמ ףא ןמרתלא .)תרטשוממו הרודס
 תויפוסא ,תוינפצוחו תוצורפ םילימ לע ץילמז:; "הצילמהיי ורמאמבש
 : רקיעהו הינודנו תובא סוחיי ילב ,תורקפומ םיכרדב תוגהונה ,תורזממו
 : סידהב דוע ומסרפתנש יקסנולש ירבדכו ! ןישודיקו הפוח ילכ
 ן'-."הפי הלעש העשל גףויז .תוריח .דחא ליל תולולכ ,רקפה תורסמתהיי

 לש "חסונה רצוייי ,הלוכסאה יבאמ תוחפ ינוציקכ הלגתמ ןמרתלא
 תויטאופה תויצפואה יתש תא לבקל ןכומו ,תיביבא-לתה הנרדומה
-יסאלקה הרישה לש תילאנויצנוונוקה היצפואה תא : תודגונמה
 ,תיטטינרדומה הצורפה וז תאו ,סיללכלו תומרונל הנמאנה ,תיטנמור
 הריציב םוקמ שי ןהיתשל : סיללכהו םיקוחה לכ תא תקרופה
 דקפתל היושע ןהמ תחא לכו ,ןמרתלא ןאכ ןעוט ,תיטטינרדומה
 םע וז תושגפנ ןהשכ דחוימבו( םינוש םיטקפא רוצילו סירחא םירשקהכ
 לש םתנחבאכ .)םיהדמו "םרוציי ,רז ינורומיטקוא טקפא תריצי סשל וז
 אוה חלפכ וטיטע ריגמהו יוצחה זורחה: טיבש יזוע לשו במולוג ירה
 אוה העובשכ םלשה זורחהו ,ץוחכ סיככוכ לש יטסינרדומה זורחה
 תחמשב תופוכת אצמת ותואש ,יבופומוה ה זורחה וא ,קיודמה זורחה
 14 .סייבע

 םזכרמבש ,םייומידה: םירבדה לש םחוטינב הרושק תפטונ המגמו
 םיגשומ לש היצזיטרקנוק םה ,םיגרוטה ירוחאמ לובכ ,עונכ רוצי

 לש םגו( םיתבו תורוש ,חירבו רגוס: ןוגכ ,רישה תרותמ סירוגש
 תרותמ םיחנומ .)רוכינו שגר ,תוליבכו שפוח ןוגכ ,םיטשפומ םיגשומ
 לש ךילהת ןאכ םירבוע "חירב"ו "רגוטיי ומכ תימייניבה רישה
 לש וא ,סיריסא ובו ,אלכ תיב לש ויחירבו ויגרוסל םיכפוהו ,היצזילאיר
 הרושל ןריזחהל שיש ,תוררוט םג ךא ,תועונכ םישבכ הבו ,האלכמ
 ,תוטשפהב אלו תיטרקנוק הרוצב רבדל הצלמהה .)עמשמ יתרת(

 םירבדה תא דירוהל ,) telling ( "הדגה"ב אלו ) showing ( "היארה"כ
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 ," down to earth " םהש ,םיישחומו םייצרא םיניינעל םכפוהל( רץאל
 טבש וא דמלמ תרזעב הש תצברה תרוצ תלבקמ )ילגנאה בינה רמאמכ
 ,טבשב וא דמלמב ותוכהלו ול ץיברהלו "הצראיי שבכה תא ץיברהל(

 ץילממ ליבקמב .)םירפוסה טבש םג םא יכ ,דבלב םיעורה טבש וניאש
 ןושלב תאז רמול םוקמב ךא ,תרוקיב שוח ליעפהל םיררושמל רישה
 ירהש( "רקבה דמלמיי תא ףינהל םדמלמ אוה הרישיהו הטושפה ןויעה
 םשוריפ תייבלו ףלאל .)םדחאמ דחא שרוש "תרוקיב"ו "הרקביי ,"רקביי
 הרושה תא וא תטלמנה השיאה תא וא תררוסה השבכה תא ריזחהל ןאכ
 יתבמ תיב לא וא הרידה ,רידה לא ;עמשמ יתרת( תיבה לא תדרומה
 ןיינק השיאב האורה תינומדקה םלועה תסיפת תאייחה ךות ,)רישה
 "הרושה לא ריזחהל" קוחשה יטמוידיאה ףוריצה IS .הלעב לש הנקמו
 תרבוע "זורחיי הלימה םג .האייחהו שומימ לש ךילהת אופא ןאכ רבוע
 םישיגמ התואש ,הרקי ןח ןבאל תכפוהו ,היצזילאיר לש ךילהת ןאכ
 קסובו ינומדא רגרגל וא ,םינומא תעובש תייוולב ןיאושינ תנתמכ
 .הצורפהו תינשוחה ,הרוסאה הבהאה תא למסמו םדכ וסיסע תא ריגמה
 םילימכ ןאכ תוראותמ- עודי ינשלב גשומ- תופדרנה םילימה
 תוצק דע ןהירחא םיפדור )תסקה וא( תשקה ישנא ,םיררושמהש
 םיללכה תצרופ ,תיטויפה הקרבהה 16 .הפשה תפש דע וא תירבעה
 תא .םוצע ילמשח ןעטמ קרפתמ ובש ,קרבל ןאכ המודמ ,תומכסומהו
 לובככו ףופככ ןמרתלא ראתמ )תיתונמאה הקרבהה וא( קרבה תוריח
 בוטה רישה .חתמו תורבטצה יקוחל )עצרנ דבעכ ,"עצרניי ונושלבו(
 יאמצע דבע אוה ,יסופיט ינמרתלא ןורומיסקוא טוקנל םא ,אופא אוה
 להנתמה רדעה ךותבש תררוסה השבכה, וצרת םא ,וא, ישפוח ריסא וא
 הלגמה ריש והז- םעה-דחא לש ונושלבו ,העורה לש ולילח לוקל
 ."תודבע ךותב תוריחיי

 תא ףילחהל תופוכת ןמרתלא גהונ ,הפשה יללכ תא רובשל ידכ
 רמוא ,וריש תא דבעמ ררושמהש רמול םוקמב; לןעפהו לעופה ידיקפת
 ידיקפת ןיב ףילחמ אוהש ךות ,תודבע תפוקת רבוע רישהש ןמרתלא
 אלש ידכ ךרפ תדובע דבוע ררושמהש רמול םוקמב. לןעפהו לעופה
 היהויי; )ישישה תיבב( ןמרתלא רמוא, ץמאמה ינמיס תא ותריציב וריכי
 ."ךרפהו קי:r·�ן;ז iJ תולובג תא שטשטמה / רוחשה ולמע ר� ?V הז ול
 .ותוא רציש ררושמה אלו ,אוה ,ךרפ תדובע דבועה דבעה רישה
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 הרמימל דוגינב ,ןאכו ,ןמרתלא תרישב תוחוור הלאכ תויציזופסנרט
 תובקעב ורתגשנש תותנ;זאה ןמ( "ובזכ רישה בטימיי תילאנבהו הקוחשה
 בבוסל םיררושמל זמרתלא הרומ )םייניבה ימי ירךרשמ לש רישה תררת
 ,ןאכ םיכפוהמ םייטקיאד,ה םיריצהו םידיקפתה לכ .שחכב רישה תא
 ,ךפהל אמש וא ,דבע ול רישהו ןודאה אוה ררושמה ם'א תעדל ןיאר
 לא חוכה ןמ ואיצוהל ידכ ךרפ תדובע דבועה ךרושמב טלוש רישה
 אלא םניא ןאכ םינתינה םיללכה לכש ירה ,רורב ךכ םא .לערפה
 ,הרומג תוניצרב םלבקל שיש םייביטמרונ םיללכ אלר הנונש תומכחתה
 .היפ לע תכפהנו תסרוק םירבדה לש תיטסיציסלקה תוכיאה לכ ןכ לער
 שיא הלשי לבו ,יומסב ןמרתלא ןאכ רמוא ,ריש תביתכל "טפצריי ןיא
 םיללכ תרדס לבקי םא ךא ררושמל ךופהל ול רשפאש ומצע תא
 ךירצש ,ינמוד ןכ לע .הנושלכ התוא אלמיו הריש תביתכל תואררהר
 ויחאל ןאכ קינעמ םיחאה ר;כב:ש ,הזה םיקוחה סקדוק לכב תוארל
 .םהינימל תוארוהה יריש לע· הידוראפכ ,"הדמולמ םישנא תווצמ"כ
 הפופכ הרישהש ,שרופמב ורמאיי םירבדהש ילבמ ,ןאכ רמאנ השעמל
 ,תוצעו םייוויצ קורפל התלוכיב תרכינ התלודגש; הרואכל קר םיללכל
 ; תומכסומה דסב השאר תאו םיכמל הווג תא תנתונ איה רשאכ םג

 רתוי לוכה תולככ המוד איה ריש תואחסונו םיללכ ינימ תורמלש
 .הימיכל רשאמ הימיכלאל

 תיריש "הקיטקארפיי תמועל "םייטרואיתיי תונורקע .ג

 "הקיטאופ סך I5 "ה ימוחתמ תובר תורימא םיליכמ ליעל וטטוצש םיתבה
 ,םייטרואית-יזאווקה תונורקעה ,תאז םע .ליכהל ריש לש וחותינ לוכישמ
 םתויה דצמ ןחביהל ףא םייואר ,הז רצק רישב ינויע יוטיב ידיל םיאבה
 יריש תורוש ןיבמ זמורמבו ןיפיקעב תועקובו תולועה תורימאל יאר
 עטקה לש 4-3 תורושב הלולכה הארוהה ,לשמל ,ךכ .ץוחב סיבכרכ
 ה� t: ד� אל ?1 � ד� / ;ב:ל ת� י IJ � W ל ח? W � ח? W אל"( ליעל טטוצמה
:p נ;ז q �תי iJ � l רורחש לע ארקמב רמאנה תא קר אל תעדה לע הלעמ )"ח 
 תרכזמיי רישה חתפבש האררהה תא םג םא יכ ,תודבע תפוקת םותב
 סיבכוכ חתפבש עבמה ירישעו םיכוראה החיתפה ירישמ ,"םיכרדל

 ."רפועו הלייאכ םכיריש תא וחלשיי: ץוחב
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 ארוקה תא םישרהל הלוכי "םיכרדל תרכזמיי רישה חתפבש הרימאה
 רעיה תויח תא תחלשמה תימיטפואו המיענ המינ תלעב הרימאכ
 ירמא ןתונה החולש הל� 15 ילתפניי קוספה דוסי לע( ישפוחל תונידעה
 הלייאל רישה לש ויומידל סיסב ןתונה קוספ ,]אכ ,טמ ןרבנ "רפש
 תא חלשת חלשיי( ןקה חוליש תווצמ תא הריכזמ ףא איה .)תחלושמ
 ןיב ,אשונ יוויצהש ןאכמו ,)]ז ,בכ 'בדנ "ךל חקת םינבה תאו םאה
 ירסחו םישק וינכת ,ליבקמב ,םלוא .ךרד םימתו יבויח יפוא םג ,ראשה
 ודרשייש ידכ םהירישל רזכאתהל םיררושמל הרומ איה ,השעמל: םעונ
 וכלשוהו וחלושש לאעמשיו רגה רופיס םג תעדה לע הלוע( ודחכיי וא
 תושגר קינחהל ,םירישה ידילומ ,םיררושמל הרומ איה; )רבדמה לא
 תויחכ "תומהנמ"ה םיכרדה לא "םהינביי תא חלשלו ,הבהאו םימחר
 רעי תויח םנמא ןהש ,רפועלו הלייאל ,םהל תוברואה( תוינתמיא ףרט
 ררושמל ול לא .)םמצע םיריש� ,תוקיזמ יתלבו תונדועמ ךא ,תוחלושמ
 קר .יומסב רישה רמוא ,הבהאבו םימחרב םהב גוהנלו ויריש תא קנפל
 תוירביי לש םלועה ריוואל םתאצוה תא ענמת תויתרוקיבו תורזכאתה
 םוחלל- םמצע תושרב דומעל םילגוסמה ,חור ידלי דימעתו ,"תומוגפ
 תננןגמה ותוסחמ קחרה תכרענה םויקה תמחלמ תא םהלש םהיתוחוכב
 ררושמה השעמל ןי.םיקזוחמ הנממ תאצלו יתחפשמה ןקה לש תבהואהו
 הפיה רישה תא וברקמ קיפהל : ורישלו ומצעל רזכאתהל ןאכ הווצמ
 םוקמב ,)להקה( "ףרט תייחיי לש הידסחל הצוחה וחלשלו ןדועמהו
 .יראגלווה ןומהה ינפמ וילע ןנוגל

 תונויער םילוע ,"התקבהיי ריש ךותמ ,ונינפלש תורושה ןמ םג
 םישקה םינחבמה לכב ודמעש םיריש םתוא קר ,ונייהד ,םימוד
 הצלמה ןאכ הלולכ .םיברה תושר לא הצוחה תאצל םייואר םיירזכאהו
 םרטש ריעצה ררושמב םג ילואו( דלונ ךא הזש רישב גוהנל ררושמל
 םתואל .תוירזכאב וליפאו תובשחתהו קוניפ םוש אלב )למגו לישבה
 םתוא חולשל ,ינטרפס ךוניח קינעהל שי ולמגו ולישבה םרטש םיריש
 םדאב םיגהונ תומיוסמ תויטבש תורבחבש םשכ ,חרקה תויצלו רבדמל
 רישהיי ירבד תא םיריכזמ םירבדה .הדעה לע לטנ הווהמה שולחו םוגפ
 ,ריסאכ רכונמה יטסינרדומה רישה גצומ ובש ,ץוחב םיבכוכמ "רזה
 תא קרופ וניא אוה תאז לכבו םיליפשמו םיירזכא םייוניעל ואלכב ןותנה
 יובשכ וא ריסאכ ,אולכ דבעכ ןאכ ראותמ רישה ,רומאכ .ובל לע רשא
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 וא והבושכ .ורהוסכ .וינודאכ- ררושמהו .האלכמב השכ .ואלכב
1 .הערמה לא םימ יקיפא לע ולהנמה ןמאנ העורכ 8  

 תושר לא .הצוחה רישה תא איצוהל אלש ץלמומ ולא תורושב
 םינכת לש הבחר תשק )הגרדהבו( הליחת רובצי םרטכ .םיברה
 רשפא .יטנמס יוביע לעו דוביר לע ןאכ רבודמש רשפא .םיעמשמך

 רצויה תיבב רישה תייהשה לע וא תוטויט רפסמ תנכה לע ןאכ רבודמש
 ןאכ רבודמש רשפא .הלשבהו הלימג םשל ךשוממ ןמז ךשמל ןמאה לש
 ול ןתי םרטב וריש לע ליעפהל ררושמה לעש .הרימחמ תרוקיב לע
 תפוקת לכ תא םילשישכל קרו הננ;לכ אלמ רישה היהי רשאכ קר .יבמופ
 .םתוא דבעמו ויריש לע דבוע ררושמה הכש הפוקתה איה( ותודבע
 אוה לכוי .)רישה לש ותודבע תפוקתכ .הרזהה ךרד לע • ןאכ תספתנה
 קר ,ןמרתלאד אבילא : םיעטנו רוזחנ. ישפוחל תאצלו חלושמ תויהל
 וילע ליעפמש םישקה תרוקיבה ינחכמ לכב רישה דומעיש רחאל
1 .ורדע העור תרקבכ וירישב גהונה ןודאה-ררושמה 9  אוה יאשרו יואר 
 ל W בש ירפכ וא .האולימכ הנבלכ רישה לגעתישכל קר .רוביצב עיפוהל
 "ישפוחל" תאצל וא לכאמל יואר תויהל אוה לכוי .הצרא רגינ וסיסעך
 .םיברב תואריהלך

 תוינטנופסה דגנ ידמל םישרופמ םירבד לוכיככ ןאכ םירמאנ
 .המצ�ה .תיטנמור יטנאה רישה תרות תוכזכו תיטמוטואה הביתכהו
 הדילומ ךרפה תדוכע .דובעשב אקווד הרוקמ .הרואכל רישה ןעוט
 הלק תיארנ איהו .הב םירכינ סניא ךרפה תדובעו ץמאמה ינמיסש ,הריש
 .םיזע תושגר תררועמה הריש דילומ ישגרה קופיאה אקווד .קחשמכ
 יתרוקיב היהי ררושמהש לככ. ץורפי ןכו הברי ןכ והונעיש לככ, רישה
 ולדגי ןכ סירימחמ הרקב יללכ וילע ליעפי אוהש לככו וריש יפלכ
 אנוש- וטכש ךסוח. רתוי ההובג הלעמל עיגהל רישה לש וייוכיס
 ןד וחור ידלימ תרוקיב ךסוחה :יוגה יתלב סקודרפ הלוע ךכ ךותב .וריש
 םתאיצי ןמז תא כרקמ םהכ ללעתמה אקוודו .תחצינ תודבעל םתוא
 .םלועה ריוואלו רואל םתאיצי תא .ישפוחל

 תיטסינרדומה רישה תרותל ץימא רשק םירושק ולא םירבד רומאכ
 ץבוקה לש םיילאנידרקה וירישמ אוה ףא ,"רזה רישהיי ןמ הלועה
 תונמאל הזארפירפ ,ראשה ןיב .שמשל היושע ותרתוכשו .ץוחב סיבכרכ
 וא םייפארגויבוטוא תודוסי תללושמה ,תרכונמהו הרקה .תינאמוהידה
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 תצלמומו ,סיגרוסה ןיב ןותנה יובשכ רישה ראותמ ,ןאכו ןאכ .םיימיטניא
 לש הכופיה ,שגר תלוטנ ,תילנוסרפמיא תונמא )תוחפל ,חטשה ינפ לע(

 םיניינעש הריש תצלמומ .הקתקתמהו הכרה ,תיטסילטנמיטנסה תונמאה
 לש ךילהת ורבעש רחאל ,חירבו גרוס ירוחאמ הב םירגוסמ םיישיא
 ,זמורמב זאכ רמאנ ,בוט רישב 2 ס.תשטולמו הרק תוזח ולביקו זוסיר
 / ,ר·ח� j; ;ל?ז� ר� ?V הד ה�י::ךיי( ץמאמהו העיזה ינמיס תא ריכהל רוסא

;j ו;ן t,?o/t,? ת;ל�ב� ת� ש ;j ו;ז V? םירבדה תא תוהשהל שי .)"ןר.�סן קכז, 
 המצ� שי םיקפואמהו םיאולכה םירברל אקווד זכש ,סשטללו םדנעל
 .קרב לשכ הרידא

 תולפשהו םייוניע תרדס רבועה ריסאכ רישה תנומתל דוגינב וליאכו
 ץלמומ ,)"התקבהיי רישמ ןהו "רזה רישה"מ זה ,רומאכ ,הלועה הנומת(
13 תורושב( זאכ  -1 4  סילימה רחא רותל )ליעל טטוצמה עטקה לש 
 ונבאתה אלש םילימ ,ת;ימנא אלו ת;יח םילימ שפחל- דירווכ תור�ה
 יפלא הז הצילמה ךבסב תואולכ הלא םילימש תורמל .הצילמל ויהו

 .הפשה תפש דע ,תירבעה הפשה תוצק דע ןהירחא ףודרל ךירצ .םינש
 תוקומס םילימ תויהל תולוכי ,עפעפמ סדל ןאכ תומודמה, ולא םילימ
 ץוענ זאכ .בואכמו לבס תואטבמה םילימ סג ךא ,סייח תואלמו גזמ
 בואכמל יטסינרדומה רוכינה זיב תוריתסה עורקו ילסקודרפה שגפמה
 ל� ת;פז�ג; ז�רר�"( תיארפהו תירציה ,המילאה הבהאה זיב ,יטנמורה
 ת;נ?נ;: ה��ס ��� IJ ךיי( תנדועמה תינילקרטה הבהאה זיבל ) 21 "תךג;ס
;j �תועבונו התוא תודילומ- תונמאב תוימיטיגל ןהיתשש ,)"ןל 
 לא( דחא בטוק לא אופא תכשומ הניא זמרתלא תריש .הנממ
 ,)ןגרואמהו ןנגוסמה לא וא עורפה לא ; סזיציסלקה לא וא םזיציטנמורה
 הריתומו ,תיביסרגאו הזע ךרדב םידגונמה תודוסיה תא השיגפמ סא יכ
 .תיראניבה םתוידוגינב םתוא

21 תורוש  אצויה חלושמ ךלהכ רישה תא תוראתמה עטקה לש-24 
 ולמע רכשיי אוה הפיה זורחהש דוונ-ררושמכ ,"ךרדל סיער ילביי
 סזכרמבש ,ץוחב סיבכוכ ירישמ סידחא תעדה לע הלעמ ,"רוחשה
 ריעל ריעמ דדונה ימייניב רודאבורטכ םיכרדב תכלהמה ךלסה תומד
 לש ףולחה זב הכויחב- ןיע ףרה לש הווחמב םעפל םעפמ הכוזהו
 לש הנב לש יתדיחה ולרוג תא הלעמ ףא אוה .תצרענו הקוחר הריבג
 סיבכוכ ירישמ ,הז םש אשונה ידאלבה רישה ןמ( "תישילשה םאהיי
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 ,תיעמשמ בר הלימ איה "חלושמיי הלימה( "חלושמ ריזניי- ,)ץוחב
 "תוקישנב דדומהיי ,)תורתוס וליפא ,תונוש תויצטרפרטניאל החותפה
 . ויליבשו םלועה יביתנ תא

 דוגינב ,םילבהב קסועש ימכ ךלהה-ררושמה תומד תראותמ תחא אל
 תא םיקחמ תונמאהו ןמאה .םיישממה םירבדב םיקסועה ,קושה ישנאל
 לש ,תואיצמה לש הילוסרקל םיעיגמ םניא םינייקח תרותבו ,"םייחהיי
 תרותב הלא םירישב ררושמה ראותמ תובורק םיתעל ,ןכ לע .עבטה
 םינגנו םינזרח םתוא : "יכותהו ףוקה ינטייפיי( םינופובו םיסומומ
 םירשו םידקור םהו םהיפתכ לע תויחשכ קושב םיכלהמה ,"םילוזיי

 הלא םירישב רבודה-ררושמה זירכמ ,םיתעל .)םיינומה הנינש יריש
 ףרחש ,םיטנאגווה םיררושמה לש תיממעה תונמאה לש התוכזב הזרכה
 ןבומ אולמב התוחילש תא תאלממו להקה לא העיגמ איה התוטשפ
 וליחמ ןתנש לע ןמרתלא לש ףיקע יודיו ןומט הלא תוזרכהב( הלימה
 תונמאל ונמז לכ תא שידקה אלו ,"ןותיעהו תעה ירישיילו תואנומזפל
 .)תדבוכמהו תבשחנה

 ךא איה םתרישש ,םידוונה םיררושמה לש הלאכ םירואית םאה
 לא ןמרתלא תא תברקמ ,"םימשה תביי הפורצה תונמאה לש האובב
 בטוקה לא וא ,יעבטהו טושפה תוכזב רבדמה ,יטנמורה בטוקה
 ןיא, רומאכ? תיתוכאלמהו תננגוסמה הריינאמה תא ףידעמה, ינורצחה
 תישיאה םיללכה תקירפ לא( דחא בטוק לא ותרישב ךשומ ןמרתלא
 הירדס לאו תמלשומה תיטסיציסלקה הירטמיסה לא וא תיטנמורה
 םיבטקה תא שיגפמ םא יכ ,)םירודההו םיינדפקה ,םיילנוסרפמיאה
 םירתונ םידגונמה תודוסיה .ןיעדויב ינומרהסידו ימעפ דח ףוריצב
 יתשב הלאה "םייפוצרפ וד"ה םירישה תא אורקל םיבייחמו םתוידוגינב
 תישונאו הכר ךרדב: דוגינ תילכת וזל וז תודגונמה תויביטנרטלא םיכרד
 הזמ תסיופמו המימת ךרדב; הזמ תיטסינאכמו תינאמוהיד ךרדבו הזמ
 האירקבו הזמ תינגרואו תינרמש האירקב; הזמ תינקפסו תחכופמ ךרדבו
 תילאוטקלטניא האירקב ; הזמ ,תיטפיל�ו תיטמימ- $I ,תיטסינרדומ
 היצמרופניאה יסיסר . הזמ תילותיהו הלק האירקבו הזמ תיניצרו
 לע ךא ,תודגונמה םיכרדה ןמ תחא לכ םידדועמ טסקטב םירזופמה
 וילע. ןהמ תחאל ענכיהל אלו תויורשפאה תא ריכהל ןשרפהו ארוקה
 ,ללכב תיטסינרדומה תונמאה לשו ,ןמרתלא תריש לש הבטימ יכ ריכהל
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 תיטנמור איה ןיא ןכ לע .תוימינפה היתוריתסבו הלש םיסקודרפב איה
 תודוסיה הכותב םישגנתמו הב םישגפנש ףא ,תיטסיציסלק הניאו
 לע ליחהלו "תומירצ"הו תוריתסה ןיב רשפל ןויסינה .וללה םידגונמה
 וא תיטנמור ,תיטמימ תונמאל םיאיה תונשרפ תונורקע וזכ הריצי
 תריש לש המסקו התובכרומ דוס תצמחהל איבהל לולע ,תיטסיציסלק
 ·ןמרתלא

 תיסאלק תוזח "התקבהיי רישל תתל ןמרתלא היה לוכי ךכיפל
 לע םהיפלש ןסר יקורפ םירסמ וכותב לולכלו םיקוח סקדוק לש הרודסו
 לא תומצביי ןררגלו "דירו ומכ תור�ה םילו;זהיי תא ףודרל ררושמה
 תויחה םילימב גוהנל םיררושמל ץלמומ ילסקודרפ ןפואב( "תיבה
 שפוחה יפלכ ילאודה וסחי תא .)ןפלאלו ןתייבל ידכ תומילאב
 יקסנולש תרובח לש "ימשר"ה ןונמיהב םג ןמרתלא הליג ,תוליבכהו
 ימכ םיררושמה וב םיראותמ ,דחא דצמ 22 ."רפס תירקב אירבחיי

 אמא ,ן� $I אבאיי( הילבכו הרבחה תומכסוממו םהירוה לועמ וררחתשנש
I$ �ינש דצמ .)"םי�.ל-הר.בח ,וללותשה / .ןיא ר��ן העוצר ]···נ / ן, 
 רבעה ינעטמב, ותוינרדומ תורמל, ןועטה שדחה לע ךרבל םאה תארקנ
 'ךך WiJ לע / "ינייחהשיי יכרבו / י 9iJ יכ;:�ו;ז ,ם�כi ,יוהיי( םיראופמה
 תוליבכהו יטנמורה שפוחה .)"ינרדומה ונרוד לש / יסלקודבספה
 ,תוימיטיגל תויורשפא יתשכ הז דצב הז ןאכ םיבצומ תיטסיציסלקה
 תוהמ תריצי םשל ,ידדהא וז תא וז תולטבמו וז תא וז תומילשמה
 .היתומדוקל המוד הניאש ,אילפהל תיטסינרדומ ,השדח

 : יעיבר קרפל תורעה

 .הדגההמ ם'ננה תענרא רנז תא ,ןכומנ ,הלעמ "םיחא העברא רישיי תרתונה
 םיחא הרשע" ידייה םעה-ריש רכז תא- "םיחא הרשע ריש" הלעמ ותמועל
 רחאל .טעמתמ יטמתירא רוט לש תנוכתמב יונבה "תוומ לוחמיי- "ונייה
 ךריעה ,ודידי םע םירבדב אב ףא אוה ,יקסנולשל רוזחמה תא רסמ ןמרתלאש
 ספדיי הז רוזחמש ידכ ,תורפסל תורבחמ תאצוה תא זא םיקהש ,הרימז לארשי
 ומצע ינפב ץבוקכ איצש ,םיינע תחמש רוזחמה תמגודכ ,יאמצע ץבוקכ

 l ךס
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 יריש רוזחמה תמגררכי ,)ימע 97 ,א"שת ביבא-לת ,תירפסל תירבחמ תאצרה(
 תירבחמ תאצרה י"ע יבצ תאצוה( רמצע ינפב ןררפסכ אציש ,םירצמ תוכמ
 אל ןמרתלאש רשפא( עייתסנ אל רברה םלרא .)ר"שת ביבא-לת ,תורפסל
 המהמתנ רפסב "םיחא הרשע ריש" לש רסרניכר ,)ררזחמה תא ןיירע זא םילשה
 הרורהמב הז ררזחמ אצי ,םימיל .-1957 ב הנויה ריע תעפרהל דע ,תיכורא םינש
 ,תורפסל תררבחמ תאצרה( רעש סחנפ לש רירויצ תייררלב ,תיליפרילביב
 .)א"כשת
 ץוחב םיבכוכ ןרשארה ריריש ץביק תא ןמרתלא ,עידיכ ,ריתכה רז תרתרכב
 יריש םער סיינע תחמש םע רחיב ,א"כשת תנשב תשררחמ הספדהב ראיציהשכ
 .סירצמ תוכמ
 תרנרש אצרמ תורוקנמ תחא תואיצמ הגיצמה ,תינופיליפ הריצי איה "ןרמרשאריי
1991 [ ןירפלה האר(  הזה יטסינרדרמה רנאיזה לש רמרשיר תא הגיצמה ] 

 עשיהי ב"אל םרקש ימש ,חכוייהל ןיינעמ .)יננמז תב תילארשיה תריפיסב
 ןתנ היה )תררפיסב אלר ,המרדהי הרישה ימרחתב סנמא( "סינרמרשאר" תריציב
 תפרמ תרזחמ לש סמגרתמר תוניינצמ תריררקמ תימרד לש ןרבחמ ,ןמרתלא
 ערינה יקלטיאה יאזחמה ,רלדנאריפ תאמ הזחמ סהיניב ,םליעה תורפסמ
 יבתרכ לש דרסיה חמסיסל הכפה "רלש תמאהר דחא לכ" הערדיה רתרתרכש
 ,היצזיבורפמיא ברעה רלרנריפ לש רהזחמ תא םגרת ןמרתלא( "םינרמרשאר"
 "ינרמרשאר"ה לש םירחא תוזחמ רמגרת ןירל השנמר גרבדלוג האל ררור ינבר

 תואיצמ יסיסר רלש הנויה ריע ירישב ןתנש, ןמרתלא הז היה .)םיאזחמה ןיבש
 ,)"םיררצנה ברח" ןרגכ "םירזרמר סירזיי סירברד יפב תחא אל( סינרש סירברד יפב
 .תחאכ תרררפמו תיטנרהרק תואיצמ תנרמת םתרעצמאב תרנבל ידכ

 ריעה תא הרראכל סיראתמה ,הלא םירכרנמו סירז סירישש תורשפאה לע 4
 םירטעמה סיביאנ סירריצל תינייפיאה ,תימייניבה הפרריא לש תירייצהו הנטקה
 ריעה תא- "ךיפה םלרע" השעמ- השעמל סיפקשמ ,םידלי ירפס
 ; 5 1 ימע ,) 1981 ( ןבלב רדמע ,התנבנר זא הכלהש ,השדחה תילארשי-ץראה

1 ימע ,) 1983 ( םילב-ןרטרק 1 2-100 . 

 דרע"( וץחב סיבכוכ ץברקה לש החיתפה רישל דגנ תבישת הירהמה ,הז ריש לע 5
1 ימע ,) 1988 ( רימש האר ,)"ןרגינה רזרח 17 - 1 1 3  . 

 ססרפתנ ."סלח ימכח" יררפיס לע ססרבמה .הז ררמג-יתלב סיריש רוזחמ 6
4 ימע .) 1942 יאמ( ב"שת ןריס .א תרבחמ ,ב ררכ .תררפסל תררבחמב 1  ; 

 ייניש בנא( םירכינ סיירניש רב ליטהר .הנויה ריעב רלילכהל ןררכתה ןמרתלא
 ןקרתמה רחסרנב רישהו. וב רזח רפסה תספדה ןמזב .)"םיטרשה תחירב"ל רמש
198 ( ןמריד האר .הררמז ןויכראב םריכ אצמנר זנגנ  הארר • 128 •-35 30 ימע .) 1
 . 295-294 ימע .) 1988 ( רימש סג

 רימש .) 1983 ( ילפרע לצא תיטסינרדרמ המאיפבכ ןרדנ םיינע תחמש ריזחמה 7
 .) 1991 ( ףסרי-רב .) 1991 ( חלר

 ררא האר( הרדפ ןיסאר ןיז לש רהזחמ םרגרתל סג ןמרתלא הנפ וז הפרקתב 8
 ןמ המרדמכ עפשרהר .)תררפסל תררבחמ תאצרהב ה"שת תנשב הנרשארל
 .יטסיציסלקה יאזחמה לש ןרנשהר לרלצה יטאמרגיפאה חוסינה
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.24 ( ד"צרת ולסכב 'ו ,חי 'ליג .א ךרכ .סירוט 9 1 1 .  ורפסב ללכב רמאמה .) 1933
 • 16-14 'מע ,א"לשת ביבא-לת ,)תומישרו םירמאמ( לגעמב ומרתלא לש

 . 172-171 'מע .) 1993 ( רימש האר 10

1 1  "השעיי תווצמ לש הרדס תרוצב םה ףא םיחסובמ סטראלל סריבולופ ירבד 
 שיחת הפ-ווחתפ ל )t / ךבלב אב ררצב תירצמה הלאויי: "השעת אל" תווצמר
 לא ךא .םיער,-שיא אב היה / ,השעת םרטב לרקשת ררהרה לכו / ; ךבל י;והרהל
 ךא / ; ךבל לא רהק�ז::r לזרב יקרשחב / • יתבחן;:ר סיבק ךמאב ער, שיא / ,ךבל סגת
 .בירו ךודממ רןס / .ומוי-ךב ער, לש רדי ץחל בורמ / תרלביב ךפכ הסכת אב לא
 ךיפ ךא ,לכל ךנזא ךת / ךביוא להב;:� דע .לע�ן עתר('! ל )t / סענמנ אל םא לבא
 '.ג הנומת',א הכרעמ ,טלמה( "ךיטפשמ תא עד ךא ,לכמ הצע לבק / םיטעמל
 .)יקסנולש לש רמוגרתב ואכ םיאברמ םירבדה

 'מע .) 1988 ( רימש האר .ואכ הל זמור ךמרתלאש ,גיילי לש רישה תסיפת לע 12
 רזרפיי : "רוורפב םיריש השולשיי ךותמ ךמרתלא לש ריתוררשל הוושהו . 93-81

 עמש ןלו / חושל ךב ל"כימ אב ןל / .גררמהר טושה רזרפ / ,חרלמהר דמי;זה
 .) 208 'מע .הנויה ריע( "גיילי ךתוא

1 3  רמאמה . 190-189 'מע .) 1923 ( ב .סידהב םסרפתנ יקסנולש לש ורמאמ 
 'מע ,] 1965 [ יקסבושורה( הרישב סזילובמיסה ישרוי היגרלרתנאב םג םסרפתנ

155-154 (. 

1 4  . 165-160 'מע .) 1993 ( טיבש; 146-145 'מע .) 1983 ( ילפרע 

1 5  ךותמ שולשל וקנעוה .המדאה ידברעו םיעררה ייחב הרוקמש רז הסיפת ךרתמ 
 = לחר .קברמל תצברר השבכ- הקבר( ואצ תרנב לש תרמש תוהמיאה עברא
 היגולומיטאה תא ךיבהל ךתינ רז הסיפת ךרתמו ,)האלהנ השבכ = האל; הלחר
 ךרשלמ( " husband " לש וז תא וא )הנקמר ןיינק לש םילעב( "לעביי לש
" husbandman " = וא ,המדא דברע " husbandry " = יאלקח קשמ .תראלקח(. 

 .)"ףסה לע רעסיי( "רמזבר חויוב ףדרנ םש יל ייהיי תינמרתלאה הרושל הררשהו 16
 הז ףרריצו ."ףדרנ םשיי ינשלבה חנרמה לש הרוגשה תרעמשמה תלרטרנמ רבש
 .רגישהל וירחא תקלרד )היעמשמ לכב( חורהש ,ףרדר ךיינע אטבמ

 יריש תצובקמ( "היתריחא לכ םע חורהיי רישה תחיתפמ הלרע המרד הריתס 1 ך
 .)ץוחב סיבביכ ץבוקה שארב רבצוהש .העיריה יבחרר םיינתחדקה תיזזתה
 תדדיעמה ,תוראפתהר הנמזה ןושל תעמשנ "יריע תא הארר ארביי הפררטסרפאה
 "הרדה לכביי ,"היפרי לכביי: ךרגכ תריבריח תויצ טונרק ילעב .םימילשמ םיפרריצ
 םאה .)"ה�� ?1 םרעמעביי( יתדיחו עיתפמ ךשמהה רליאר ",התראפת אולמביי
 הנגהה ירזבאש .ריעה לש התררררפתהלר "התרנקדזהייל זמרמ הז םרמע ףרריצ
 ינמז ירנישל זמרר ארה אמש רא ? םעומ םעבצו םחרכמ םידבאמ .םידילחמ הלש
 םיכלוהר םימעמעתמה ,ריעה תרמוח לעש הנגהה ירזבא לש םעבצב ףולח ךבר
 ךכ ,)? םירדרקה ריתסה יננע רא םיהכה ברעה יעבצ תמחמ( המחה תעיקש תעל
 ןעטמל הריתסב דמוע החיתפה תולימ לש יביטרמאה ןעטמה ,ךכ וא
 ,םהלש יביטמררפניאה

1 8  לא טר� ?I והרל rJ � הנרבתביי( ליעל טטוצמה עטקה לש 6-5 תררושבש םילימב 
� R רררשמה לע : ךיינעמ םילימ קחשמ לרלכ ,)"חרר ך;אב שחכב רהרבברס / ר 
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 ימ לע ולהנמו וררע תא ףלאמו גיהנמה העורכ וא ורבע לע זוראכ רישב טולשל
 אל זאכ רא .)ב .גכ סילהת[ "ינלהני תוח�מ ימ לעיי קוספה דוסי לע( תוחונמ
 אלא .לשמל ".לקריחיי לא .רחא סימ קיפא לא "תרפמיי וררע תא העורה להני
 םייטרקנוקה םיטרפה זמ ; בחרה ללכה לא זטקה טרפה זמ- "רקיע לא טרפמיי
 ,םיללכומה ,סיטשפומה תונורקעה לא םיילאודיווידניאהו סיילאיווירטהו
 םיירפכה לש םגהנמ ךאכ זמרנ .תועמשמהו תובישחה ירהו םייביטקייבואה
 תא וא םייחירה לגלג תא תבביסמה המהבה יניע תא תוסכל םייביטימירפה
 .רבה-תיב תרוק

 לש ותנלבוק ירבד תא ,ראשה ןיב ,תוריכזמ "חרקו ברח ומב לגרותייי םילימה 19
 , ... [ י�יעמ יתנש דןי:ז l הלילב חרקו ברח ינלכא סויב יתייהיי זבל ינפב בקעי
 סוחתמ םייומירה .)במ-אמ .אל ירב( "סינמ תרשע יתרכשמ תא ףלחתו
 םג : הזה יארקמה זמרה םע רחא הנקב םילוע ןאצהו הערמה םוחתמו תודבעה
 ירמח לומג תרסח ןרפ תרובע רבוע. זאצה העורו רבעה בקעי ומכ. ררושמה
 .ותבהא רובעב

 . 142-136 'מע.) 1989 ( רימש ,ןוגינה רזוח רוע ירפסב לולכ רישב טרופמ ךויד 20

 לא ,רישה לא ! לופיל בוטיי: "פיליפה לאיי רישה לש O ב קרפב רמאנל הוושה 21
W :;ה�וסה ת:נ, I ץוחכ סיככוכ ,רככמש סיריש( "! תומצב סיררוג בוחרה תא. 
2 'מע 1  (. 

 האר .) 1942 ( ב"שת היבחרמ ,)יקסנולש תכירעב( ןסינ ץבוקב הנושארל ספדנ 22
 . 29-28 ימע ,ג .ןמתרלא תורכחמ סג
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 תנשינה רץאב הייצה תמחלמ

 "בנגה ץרא לע סיריש"ב שדוחמ וויע

 . זי� דעו ך?:;�ו,ז I ·קלן� כrר� .בן� י (i � 1 ��י:r םוי
1 . יגיכ;c ח $I ל�מ 1  ��r;נ 9 �<;:� �נז� I קדו:; ףיך�ל I 
 I ,ךן7/זיו,זו:; ת? '!l כf r .םלוע� וי�ל ) ... ( I .יכr ומ<; ר�ן כr�ך��
 .םי�� ףו$! יג?!ל I רין� ת $I ך���

 )יעיבשה רוטה ,"בגנב ףירציי(

 ףסל ףוס ןיב . א

 וץראה חולב 1949 ץיקב רוא הארש ,"בגנה ץרא לע םירישיי רוזחמכ
 לבוקמה ןמ חיטסילמינימו תינפגס ,"תינענכיי ךמכ הקיטאופ הלגתמ
 הרישל יוארכו םזכרמבש ישרטה אשונל האיכ ,ןמרתלא תריציכ
 .הנידמה לש םיססוהמהו םינושארה הידעצ תא התעפוהכ התווילש
 םירצקה וירוט לע ,ולש תילנויגרה הקיטמתה לע- הז םיריש רוזחמ
 . ןמרתלא תרישב השדח הפוקת חותפל היה יושע- 2 ינונמהה םבצקמי
 וא םיצהוגמה ,םיינברואה הישובלמ תא לישהל זא השקיב יז
 לד ודועב ,היןוהתמה ינויצה לעפמב ליעפ קלח תחקלו ,םייניימהךבה
 םימחולה לש יקאחה ידגבבו הזמ םילועה לש םהיאולבב שובל: םורפי
 . הזמ םיריעצה

 )הנייה ריע ץבוקב לולכה( "הרומת ליל" רוזחמה לש 'ה רישב
 םא יכ ! ןיחטה חמקה תא אל רמאנב תתל'; : תשרופמ הצלמה הלולכ
 רץא לא שלפמ רישב תתל .ל��ד אל ] ... [ !.תחחותשמה המקה שער תא
 ףרוע תונפהל המגמה ,ראשה ןיב ,תרכינ הלא םירבדב ."הימשו
 םירישה בור לש םייאפוריא-ומכה םיפונלו רככמש סיריש לש שוטילל
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 לעש םינויהו היתורכיכ לע תירויצה ריעה ,ךלההו םיכררה( הלאה
 ללשו םהיתוככס ,םהיתונורק לע דיריהו סקרקה j היתב יבוכרכ
-ואינה הקיטאופל תושחכתהה בגא .)םיינועבצה םהיסופיט
 ווצרמ תוברקתה םג תרכינ "יקסנולש תלוכסאיי לש תיטסילובמיס
 : ומזה תב תילארשי-רץאה תואיצמה לש םיאשונה תשקל תעדמו
 ,הרבעמהו אבצה ילהוא ,ליתה תורדגו םיטלשמה ,תדבועה תובשייתהה
 ריהצה הנויה ריעב .ופי-ביבא-לת לש הירוורפב םיפירצהו םינוחפה
 ,ויערקביי- אוהש תומכ הווהה לע רישל ותפיאש לע ומרתלא
 םג .)"םיחרוא ףירציי( "הרנו ודנ אלל הפולשה I תירכ�ה ותעפי תודרמב
 םייעצמא יתלבו םייטרקנוק םימשר תתל שקיב "בגנה רץא לע םיריש"ב
 םימשר לש יביטקלפרה םדוביע לשו התווהתהב תילאוטקא העפות לש
 ותחימצ רבדב םיטשפומ םייפוסוירוטסיה םדחקל לש םרואל הלא
 ומרתלא ששיג ליבקמב .תוברתה תודלותב תועפות לש ותכיעדו
 בחרו יתרימאה ןונגסה תא רימתש השדח הביתכ ךרד רחא הלא םירישב
 םיבר לשו הנייה ריע יריש לש ,"םיחא הרשע רישיי רוזחמה לש העיריה
 לש הזתניס- ישיאו ישיבג ,ינוקאל ןונגסב ,םיילאוטקאה "םירוט"המ
 תולילקה םע "תינענכ"ה הרישה לש רדוקה ןנגוסמה םזיביטימירפה
 . זותיעהו תעה יריש לש הנונשה

 השקה תרוקיבה ,וילאמ ןבומ םג דבעידב ךא ,ילסקודרפ ןפואב
 אקווד האב הזה ינשדחה םירישה רוזחמ לע התחינש רתויב תבקונהו

 תינפתה ןמ לעפתהל ויה םירומא הרואכלש םיגוח םתואמ
 ,"תינענניי-ומכה ,תיטסידרגנוואה הקיטאופה ןמו "תילאירוטירט"ה
 לש ןושארה םמוסרפל ךומס .ןמרתלא תרישל זא ןנתסהל הלחהש
 בתכב המסרפתנ ,רפסב רוא ואר םרטב דוע ,"בגנה רץא לע םירישיי'

 ]ולש יכדרמנ יכדרמ .ש תאמ תבקונ תרוקיב םליס "ינמי"ה תעה
 רבעה ןמ םקותינ תאו וללה םירישה לש "םתויתוכאלמיי תא התניגש
 תוא ,"בגנה רץא לע םיזורחיי םשב םתוא התניכ ףא ,יארקמה ימואלה
 תרוקיב 3 • ךרע רסח תונזרח השעמ םא יכ ונינפל הלודג הריש אלש ךכל
 ףלא יפד לעמ 1950-1949 םינשב ומסרפתנש םירבדל הפרטצהב וז
 תדמלמ ,שוטר זתנוי תאמו ]? זומת ןימינב? זנרוא יזוענ "יזועיי תאמ
 ורמאמ ינפל רושעכ זתינ ןמרתלא לש ותוכמסב דרמל "החיתפה תוא"ש
 לש ותקיז רסוח תא הניג ולש יכדרמש םשכ . יישכעב ךז זתנ לש עודיה
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 ותורז לע ורביד "תינענכ"ה העונתה יר.�ד םג ,ותריש אשומל j מרתלא
 םרוד- םדוקה רודל ןמרתלא תא קותדל ושקיב וללה: ימשה בחרמב
 שמשל לגתסהל םילגוסמ ויה אלש "םייטנרגימ�"ה םיררושמה לש
 4 .םתבוטב אלש ועלקנ הילאש השדחה תינצוקה היווהלו הזעה

 הטפש עודמ ןיבהל המודמכ רשפא ,אדירג תיטתסא אצומ תדוקנמ
 .הזמ הטמל אל םא ,ןנוצ טופיש "בגנה ץרא לע םירישיי תא תרוקיבה
 םניאש ב!ידחא ןונגס ינייצ םיטלבתמ ונינפלש םירישה רוזחמב ןכא
- ךפהל אלא( תמכחותמו תבכרומ הריש לש הינממסכ םיבשחנ
 ,לשמל ,ךכ .)תינטשפו הטושפ ,תירוטמלקד הריש לש הינייפאמכ
 "םייתודלייי םיזורח םג ,םיצרמנו םיירוקמ םיזורח דצב ,ןאכ םייוצמ
 ,חורב-חולמ ,קד-קpז ,ףוק-ףונ ,םימי-םימר : ןוגכ( "םייקודקד"י
 תעפותב ףופצה שומישה םג .)דועו ז:;י?ודא-ז:;י?יע ,ך?לגר-ך?לובג
 תורושב ןוגכ ,תילולימה הדיחיל תימתירה לגרה ןיב הפיפחה( סיזראידה
 ,"הכאלמ רמגל בושל" ,"הנש תואמ עשתויי ,"רזכ םמלצ החמניי ןוגכ
 )דועו "רוגח תואשונ וישניי ,"םינרוק ץיצנ יעלסיי ,"ריאמ ,ללק תיציי
 הלא םירישב שי ,ןכ ומכ .ימולקד וא ינומזפ םשור הרימאל הנקמ
 ימר תונונמיהלו תכל ירישל תינייפואה תזרפנ תירטמ תורידס התואמ
 יריש לש "תיבוחר"ה םתוטשפמ םג םהב שי תאז תמועלו ,הצילמ
 לש יאסמה םנונגס .תבייחמ יתלבו הלק תיטסילנרו'ז הריש לשי תופרח
 ,"ונבתכיי( םיבר ןושאר ףוגב תוירוטרה םהיתווחמו הלא םירישמ םידחא
 רדגתהש הפוקתה םעט לע רגית תאירק םושמ שי םהב םג ,)"ונררושיי
 S .שאה ינפמכ ינויערה םזיביטקלוקה ןמ קחרתהו טרפה תושרב זא

 הריש לש תוזח "בגנה רץא לע םירישייל ונקה םירחאו ולא םינממס
 ךותמ םהב שמתשה ןמרתלאש ףאו ,הנושארה הלעמה ןמ אלש
 םימכחותמ ןונגס ינייצל ןיעדויב םתוא דימצה ףאו תידוראפ תונווכתה
 תונווכה תא האיטחה תרוקיבה .הצמחוה ותנווכ הנה ,אליעלו אליעל
 אטבל היה רומאש ,הלא םיריש לש ןנגוסמה םזיביטימירפב תומולגה
 הידוזורפה לש רתויב תוריעזה תודיחיה ןמל( טסקטה תומר לכב הנמאנ
 הייצה ןיב זעונהו זעה שגפמה תא )הקירוטרהו ריבחתה ,ןוקיסקלהן
 הקינכטל ולא םירישב תונפל ןנויסינ .תתיובמה תוברתה ןיבל תיארפה
 ןינאה םזילאוטקלטניאה תא תחא הפיפכב איבהל הזעמה השדח תיריש
 .הו�קמה טקפאה תא גישה אלו הפי הלע אל ,ילויהה רמיחה תאי

 גדד
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 ,ירוקמו ינשדח תועדה לכל אוהש ,הלא םיריש לש יאידיאה םד� םג
 םיינייפואה םיילסקודרפה םיחוסינה לשב הארנכ ,יוארכ טלקנ אל
 ריש ןאכ רש אל ןמרתלא. וב םיעתעתמו ארוקה תא םיעטמה, ןמרתלאל
 הינוריאה לע תועטב חסופה ןשרפ בושחל לוכיש יפכ ,הייצל ללה
 תא םהב לבקמ וניא ןמרתלא .םינושארה םירישה ינשב תעלבומה הקדה
 ונומא תא עיבמ אוה השעמלו ,הרואכל אלא הייצה לש אצומה תדוקנ
 תופמ לע םינכור וינבש ,ילאוטקלטניאו "ץוגיי טבש ותוא לש ותלוכיב
 רחאמו .)הירחא יבש תכלל ףאו( הרגוiלו הייצה תא שובכל ,להואב
 הלוקש הניחבל הכז הז רוזחמ לש יאידיאה ודצ אלו יטאופה ודצ אלש
 דחא לש החוכנה ותכרעה תא תרוקיבה יתעדל האיטחה ,תיביטקייבואו
 ףא ילואו ,ודועמ ררושמה ךרעש רתויב םיינשדחה םיטנמירפסקאה
 ילטנמירפסקאה וקה לש ותעידג ידיל רהמנהו ריהמה הטופישב האיבה
 .םילוליה ירפ בינה םרטב ,ןנז:Iב ודועב הזה

 דצבש המוד .הראה עבות הז רוזחמ לש יטאופ-אטמה וד� םג
 יומסב איבהל ןמרתלא ןאכ הסינ ןיע לכל היולגה תשרופמה הרימאה
 תילארשי-ץראה הרישה תודלותמ תודוסי העברא לש םתשגפהל
 ירישיי לש רכיהה יוות )א( : הנקת אלל הז תא הז הרואכל םיררוצה
 בלב ווילש ,היינשה היילעה ינב לש םיקתקתמהו םייביאנה "תדלומה
 תרוקיב ריעצה ןמרתלא חתמ םהילעשו ,ינויצה לעפמה תא םעפנ
 )ב( 6j תלטובמ יתלב תימצע הינוריאב הוולמו תזמורמ םא םג ,תבקונ
 תלוכסא"מ הרישה לש םייטילופהו םייטאופה הינייפאממ םידחא
 ןויערב הדקמתהש תיטנדקדה תיכרכה תוברתה תשרומ ,"יקסנולש
 םיימואל םירסמל רפוש שמשל רהצומב הבריסו ,"ברעמה תעיקשיי
 ףוסבש ,ןמרתלא( יתינויצה הגהנהה לש התורישל סייגתהלו םירוגש
 יקסנולשמ דרפנ ,היינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע ,םישולשה תונש
 תיטאופה "הלוכסא"ה םע םג יומס גולאיד ןאכ להנמ ,סירוט תצובקמו

 הינייפאממ םידחא )ג( j )רבכמ אל דע לביק היכרע תאשו חמצ הכותבש
 הדקמתהש תמדקומה "תינענכ"ה הרישה לש "םייטסיביטימירפ"ה
 הטקנו ימשה בחרמה לש תירמוחה תוברתבו םיחיחצה רבדמה יפונב
 הברו:; הנויה ריע ירישב( 8 תשרופמ תינויצ-�ו תידסמו;ז יטנא הדמע
 ,"םינענכ"הו שוטר לש םהיביתכתו םהיתודמע םע חכייתהל ןמרתלא
 תינידמה יתנשמל וננתסנש "םיינענכיי-ומכה רכיהה יייק םע הז ללכבי
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 תא ווילש םישדתה םינומזפה לש רכיהה יווק )ד( ; )ךוירוג-ךב לש
 הנענש יצולחה רעונה לש ,המימתהו תיביטקורטסנוקה ,השדחה היווהה
 הממשה שוביכל םימולע רץמב סייגתהו תינויצה הגהנהה תאירקל
 התלע אל םתונימאש תונונמיהו םיריש ינימב הו�למ אוהשכ התחרפהן
 תודדומתהה תועצמאב .ךשיה חסונה ךמ תדלומה יריש לש וז לע
 ררושמה שקיב ,וימדוק לש תויטאופה תויצפואה עברא םע תשרוחמה
 םייוכיסה לכ דגנו םרזה דגנ חילצתש תישיא הזיתניס תארקל רותחל
 םהירב�מ בצעלו שומיש בורמ וקדסנ רבכש םינשיה םילכה תא ףוסאל
 םיימואלה םינכתה לש םלוביקל ץרמנ קוידב ומיאתיש םישדח םילכ
 לש ונויסינ .לשמכ בגנהו בגנה םזכרמבש ,םידקתה ירסח ,םישדחה
 זא דע וחוורש תויטאופה תוינומגהה לכ לע רגית אורקל ןמרתלא
 .תרוקיבה תראהל הכז אל אוה ףא תירבעה הרישב

 ,ררושמהו חורה שיא, ןמרתלא לש ותחונמ תא וכירדה תובר תולאש
 םייוניש תואמצעל קבאמהו האושה ,המחלמה תונשב הרבע ותריציש
 יטסינרדומ ריש בותכל ןתינ םאה: תכל יקיחרמ םייגולואידיאו םייטאופ
 םיארוקה להקל ףנחתמ וניאשו קתקתמ וניאש הממשה שוביכ לע
 םאה? ןשיה חסונה ןו;זש םיילטנמיטנס II תדלומ יריש" םתואמ םיברכ
 ויתווחמבו וייומידב שארמ יופצו ילאנב וניאש יצולח ריש בותכל רשפא
 הרימאל קקדזהל ילבמ בגנה ץראב ,לשמל ,דקמתמה ריש ,תוירוטירה
 ררושמל רתומ םאה? םימל הייצה לש הנואמיצ רבדב ארזל דע הטובחה
 םע דחא הנקב הלוע הניא וזשכ םג II לארשי-ץראמ תמאיי רמול
 ילבמ תאזו ,הרבד יאשונו תונויצה ינקסע לע תלבוקמה הקירוטרה
 הקיטאופ אצמנב שיה? ינויצה לעפמה תוישוא תחת הריתחב םשאויש
 ךופהל ילבמ תויביטקורטסנוק תומגמ םע דדומתהל תלגוסמה תינרדומ
 תא בלשל לשמל ןתינ םאה ?יתונמא ךרע לכ רסח ,יתמגמ II טאקלפ II ל
 ,תיטנדקדהו תיכרכה ,תיטסילובמיס-ואינה הקיטאופה לש הינממס
 לעפמה תא הוולמה הרישב ,ןהינימל הרזהה תולובחת תא תבבחמה
 םאה: רחא דצמו? תוינושארהו תומימתה ןמ וב שיש, הווהתמה ינויצה
 ,ללכב ינויצה לעפמהש ץרא לבח ותוא לע- בגנה לע רישל רשפא
 ילבמ- הלעמב ןושאר דעי וב הארו םירתכ ול רשק ,טרפב ןוירוג-ןבו
 בזכה ןמ טעמ אל הב שיש תבהלנ הזואיתופאל תיטמוטוא ררגיהל
 ? ףויזהו
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 לעו ללכב ינויצה לעפמה תמשגה לע סג בותכל ןתינש חיכוהל ידכ
 המכ ןמרתלא ןאכ טקנ תואשילקל ררגיהל ילבמ טרפב הממשה שוביכ
 תדוקנמ ץלחיהל שקיב אוה ,תישאר :תוצלחיה לש תולובחת המכו
 תא וראיתש ,וינזרחו יצולחה ךוזחה יררושמ לש הרצה אצומה
 הינפ לע ףידעהו ,הביטקפסרפ לכ אלל ,התווהתהב בגנב תובשייתהה
 .היפארגוירוטסיהב הילאוטקא תכרוכה תילאבולגה הייארה תא
 דע תואר הקיחרמה ידמ הבחר הביטקפסרפמ םג קחרתה אוה, ןיפולחל
 "תשקבתמהיי היגולנאב תילאוטקאה תואיצמה תא תכרוכהו ך"נתה
 סרדמל רבכ הכפה וז ףא( םיכלמהו םיטפושה ,תולחנתהה ,תובאה ימיל
 אל ןמרתלא: תורחא םילימב .)המעטו הצקוע לכ הנממ ולטינו ,םירפוס
 ירבדכ ושקיבש ,וידיסחו ןוירוג-ןב ומכ ,ארקמה תומי דע ךאכ קיחרה
 קומעה ירוטסיהה רשקה ךמו תובאה תוכזמיי ףקות בואשל רבס ךנח
 תודוקנ רואיתב קפתסה אל ףאו 9 ,"תירבעה תדלומה לא םינשה-ברו
 לא הנפ אל םג אוה .עקרקה לע ולע םושלש לומת ךאש תובשייתהה
 םוקמ רבדמב האורה שארמ היופצו השודנ תיטנמור היצנבנוק התוא
-ןבש היצנבנוק וט,םתוחילשמ ושאונש םיאיבנלו חור ישנאל טלקמ
 הלופ תא םימיל דיפסהשכ וא רקוב-הדשל דרישכ הל שרדנ ןוירוג
 ץרא תא ראית אוה ."העורז אל ץראב ,רבדמביי ומ?ב הכלהש ותייער
 ותולג תונש םייפלאכב הילע הרבעש "החוכשיי הפוקת התואב בגנה
 ,תורפסב הריכזהל וברה אלש הפוקת- וצראמ םעה לש
 עשתכ תא רקוס רישה .יטילופה םואנה תומב לעמו הקיטסיצילבופב
 תאו ,ףלאה ףוסל דעו תיאמורה הפוקתה ןמל ופלחש םינשה תואמ
 הווהה תדוקנל דעו "סוינלימ"ה זאמ ופלחש רתויו םינשה תואמ-עשתכ

 ונענש םיריעצ ידי לע רבדמה לש שדוחמה ובושיי קרפל דע-
 ידכ אל תישרטה המדאב וזחאנ הלא .םיבשיימה תודסומה תאירקל
 םייטנמורו םימימת םיריעצמ הפוצמכ ,היצזיליוויצה ךמ טלמיהל
 היצזיליוויצה תא איבהל ידכ אלא. רבדמ הוונ הממשה ךותב םישפחמה
 םיבצחמ תקפהל בזכא אל רוקמ וכפהלו ותברתל ,ובשייל :רבדמה לא
 ,הייצה לש תניועה אצומה תדוקנמ קר( הנידמל םיצוחנה םלג ירמחו

 םיצולחה םיארנ, ינוריאו סכחתמ ךופיה ןיעכב ץמאמ רבודה התואש
 ללכה תבוטל תישיאה םתחוור לע ורתיווש םייטסילאידיאה
 .)םהיחוור תא ףרה אלל םיבשחמה םיינלצנ םיטסילאינולוקכ
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 תפוקתב המודמכ הליחתמה ,'ד-'ג םירישבש תירוטסיהה הריקסה
 עשתכ הנומ ,)"רסיק יפוקשמיי ףוריצה ןמ תזמרנהpax roman(I )-ה
 הנש תואמ עשת דוע הנממו ,)םוינלימה( ףלאה תנשל דע הנש תואמ
 בושייה למס( "בלכ םע םדא יניעיי לש תשדוחמ תוצצונתהל דע רתויר
 תובקעב ואבש סרההו ןברוחה ימיל הזתיטנא ,תיובמהו תברותמה
 תורוד ןשמל היבשוימ בגנה ץרא הבזענ וירחאש ,יכולממה שוביכה
1 .)"בלכמ ןתה סנ אל"ו סיכר 1  םוייי ותוא "בגא ןרדבכיי םג רכזנ 'ג רישב 
 הנווכה( "תרשע םיכלמ ירעיי קד דע ונחטנ ובש "חולמ דבא רשא תומח
 הנושארל תורכזנה- סיך; 9R ר.ה- "םירעה רשעיי תפוקתל הארנכ
 ידדוש ינפב םוסחמכ והיתתמ ןב ףסוי יבתכב הריפסל הנושארה האמכ
 הרופה רהסה ינפ לע םנמא וערתשה "םירעה רשעיי .)םייברעה רבדמה
 שמשמ בגנה ץרא לש השוביכ םג ןא ,ןומע תברל דעו קשמדמ ,ולרכ
 ינויצה לעפמל ,ירק ; הממשה תחרפה לעפמל לשמו הכודקניס ןאכ
 אצומ תדוקנ "םירעה רשעיי ושמיש אבכוכ רב דרמ ימיב .ולוכ
 תורכזנ הלא םירעו ,הנברוח תשחהבו הדוהי לע ותפקתהב סונאירדאל
 םעה בשי ןיידע הבש "החוכשיי הפוקת התוא ןיב תרשקמה הילוחכ ןאכ
 התייהו ץראה הברח הבש תיאמורה הפוקתה ןיבל ותדלומבו וצראכ
 .)הבויח ריע ןותמ "הפ�ס ד�בכיי( "הארביה םויבכיי הפושח

 הלא ןא ,םיבר םישבוכ ידיב בגנה רץא הלפנ תיאמורה הפוקתה זאמ
 םע וגזמתה אלו ,םמש תא רידאהלו םתכלממ תא ביחרהל רקיעב ושקיכ
 ,םימלסומה ,םיטנזיבה .וחותיפל ומרת אל ףא ,שובכה ץראה לבח
 תורמל- ם;טירבהו םינאמ'תועה ,ןוילופנ ליח ,םיכולממה ,םינבלצה
 ומוכיסב ,תירמח תוברת לש םיטעמ אל םידירש בגנה ץראב וריתוהש
 לכ תא .םש ילב תב תינפחיל הגרדהב הוכפהו הולדלד רבד לש
 הרגימ- תוירצונהו תוימלסומה ,תודסוממהו תויטבשה- תויוברתה
 םעפה םלוא .רבדמה תולוחב התסיכו הריבדה הישבוכ לכ תאו הייצה
 תורוד הז הנושארל ,שושחל הייצה לע : םידקת רסח הנפמ ללוחתמ
 וייוכיס םיברש ,ןריו קוש ףושח בירי ידיב ןרי לע קוש סבות ןפ ,סיכר
 ןמרתלא בתכש "תונכוס ריש"ב ,בגאו( הילע טלתשהלו העינכהל
 לעש שרופמב בתכנ, רץאה בושיי לע ידועית טרסל םישולשה תונשכ
 יר�עיי : הרגמל הילע הלועה ינויצה "שבוכ"ה ינפמ שושחל הממשה
 12 .)"ןסןא שגב?=ך םי�� �נ$! / ןסז:י� ןגיר ה ?1?1 �
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 ,ןסרה תרסחו תררוסה הייצה תא ףלאל הסנמה, ףרועה השק טבשה
 לזרבב לזרביי תניחב ,םיקרועה תפושח ותביריל םיבר םינבומב המוד
 תובוט תופוקת ועדי םהינש; םיאלנ יתלבו םילד דחאכ םהינש ."דחי
 קבאמ- תח אלל קבאיהל םינכומ םהינש; וחדוהו ושרוג םרטב רתוי
 בגנה ץרא לש הישבוכ לכ ,ןכ לע רתי .םתדמע לע- תוומלו םייחל
 םה : שממ לש תורעתה הב ורעתה אל םה ךא הינודא תויהל ושקיב
 תא וא םיינרכית-םיה תיזהו ןפגה תא( תיבמש םתוברת תא הילא ואיבה
 הילא רסחייחהו ,)בגנה ץראב רז עטנ איה ףאש תינורצחה הנשושה
 לעובה לדה טבשה קר .תפלוח הקתפרה לאכ אשנתמו ינורטפ סחיב
 םימתבר תמאב המע גזמתהל ןכומ בגנה ץרא לש התמדא תא התע
 לררגה תופתושל ןיידע הנכומ הניא הייצה ,םלואו .הירחא יבש תכללר
 שלופ וב האור איהו ,שדחה טבשה ידי לע הילע תיפכנה היופצ יתלבה
 תוברתמ םילואש ויגשומש רז שבוכ ,רדה אלו ול ראות אלש ירכנ
 תוחיחצה תא הריכמ הניאש תוברת ,םימ תריתעו חיאפוריא ,תרחא
 ךותמ לחהש קבאמ ותואש, ןאכ זמרנ ,םלואו .הל לכות אלו תירבדמה
 טבשל הייצה ןיב תולולכל ,יתימא גוזימל םימיל ךרפהי האנשו תורחת
 לע רהוגה- אוהו ,לעבית התמדאו תיזיפ שבכית איה : שדחה
 ףר.קז אוהיי( תינחור שבכיי- "הלצנל"ו השבוכל היקרוע יפושחמ
 .)"הלאה םיבחרמה / ףושיכל

 תיגולואיגה- תיעדמה תמאה תא םילעה אל ןמרתלא ,תינש
 תוררגש תויטילופו תויטאופ "תותו;ןאיי תבוטל- תיגולורדיההו

 םגו סיוגמה רישה לש הקירוטרה םג ירהש( שומיש בורמ רבכ ולבתנש
 ,לשמל ,ךכ .)יהמ תרעטב האדוה תועדרי ןניא יטילרפה םואנה לש וז
 לש םהיתונויסינמ םיברל בגנה ץרא לש התורכנתהב ןאכ הדוה אוה
 וא רבדמה תא תוקשהל ,תרנמאבכ תואיצמב ,"הממשה יחירפמיי
 ןמ- ןפגהו תיזה, ןגדה םג( םיבר םימב לכשומ יתלב ןפואב ופיצה?
 תרברתה למס- הנשושה םגר- ץראה הכרבתנ םהבש םינימה
 דחי בגנה ץרא יפונמ הרהמ דע ומלענ- הישבוכ בור לש תינורצחה
 "םיתרשמ"ה םג ,תררחא םילימבו; הנממ וחמנש תוברתה ינממס לכ םע
 הדעונ אלש ,תקנופמה "שגליפ"ה םגו ,תלעות ואיבהש ,םייאבלפה
 םירהממ םירהה ןמ םידרריה םימה .)תפלוח הדוזיפא ויה ,האנהל אלא
 םוהת ימל ךופהלר סלה תמדא תא םיסכמה תולוחבו תוחלמכ עוקשל
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j1 וP. הייצה לע ובתכנש םיימימה תדלומה ירישש םשכ שממ ,לוצינ י 
 לצינ ןמרתלא. יוסיכ ירסח םייטויפ םיבזכל טרפ רבד הל םימרות םניא
 םשל )ולש הימונורגאה ידומילמ ריכה אוה התואש( תיעדמ תמא ןאכ
 ; "ןשדיי לע "םימיי םיפידעמה םיררושמה דגנ הנועט תיטאופ הרימא
 אוה ךכ בגא 13 .שממ לש הרימא ינפ לע ןכות תורסח תומכסומ בוביג

 םייטסילובמיסה ויתונורקעב "דגב"ש ,יקסנולש דגנכ ןונש ץח םג חליש
 ללכב ץראה יפונ לע "םיסיוגמיי םינומזפו םיריש רביחו ,םיכותכ ימימ
 לש תילנויגרה הקיטאופה ןמ תרהצומה ותעיתר ףרח ,טרפב בגנה לעו
 יתרת ,םיימימ םינומזפ רביח יקסנולש( היינשה היילעה ינב ,וימדוק
 / ם?�qז ל�מ ח.זז / ב�ג� ןי� סןג� Wq " : םילימב חתופה הז ןוגכ ,עמשןנ
-וטואב רכזנ םג אוה, ךכ בגא .)"! ם?� �נל �ב v / ; ב�ר.-ב�ר. תלןיi!י;ומ
 תונשב בתכ ומצע אוהש םיסיוגמה "תונכוסה יריש"ב תינחלס הינוריא
 והוכיזש "שיבכה ריש"ו "קמעה רישיי ,"רקוב רישיי תמגודכ ,םישולשה
 הרואכל אלא םימה לע ןאכ רתיו אל אוה תאז םע .הבר תוירלופופב
j ררבתי דועש ,רמאנ "המורד םיעסונ םימהיי םשב 1947 תנשמ "רוט"ב 
 םא יכ , ןוהה יליאו םיטניבקה ירש אל םיעינמ הירוטסיהה תא יכ םימיל
 ,לוכה תולככ .)"ר f ך�ל זרב םע רוניצ ן�.� רשא רוטלטסניאיי ותוא
 םימה תא הנ�מה הדמע- לוכיבכ זאכ טקונ אוהש "תינענכ"ה הדמעה
 ןופיה אלא הניא- חיחצה רבדמה תא תחבשמו ינויצה לעפמה לש
 14 .ארבתסמ אכפיא לש הדמע לעו תינוריא הנווכ לע דיעמה ירוטר

 ,אלא ,בגנה ץראל ללה ריש ןאכ רש אל ןמרתלא ,תישילש
 הזואיתופא וא הדוא רבחל םוקמב .תופרח לש ריש- תילסקודרפ
 המחלמ זאכ תראותמ ."ביוא תוכרעמיי ףרחמ אוה הממשה יחירפמל
 תוברתה( תבשונה ץראה- "התביואייל הייצה ןיב םדמ הבוקעו השק
 תא ריבדהל שקבמ רבדמה .)טרפב ינויצה לעפמהו ללכב תישונאה
 הביריל ריזחהלו רבדמה תא עינכהל תשקבמ תוברתה וליאו ,תוברתה
 תונמא ,תורפס השוריפ ןיא "תוברתיי( ונממ וחמנש םיעבצה תא חיחצה
 איה- הפוריא תונושלבש culture ומכ- אלא ,דבלב תולכירדאו
 לש םלודיג תוברל ,תוירוטזיליוויצה תולועפה ללכל ףדרנ-םש תניחבב
 םתקפהו ]"ר�טלקיי ,"ר�ל R ל" תינרדומ תירבעב זאכמו[ תוברת יחמצ
 יאנג ייוניכל זאכ הכוז הייצה .)עבט תורצוא לש תלכלוכמהו תלכשומה
 ותב ,היוחדו האונש תושי התויהל םיזמורה םיאימחמ יתלב םירואיתל,
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 ,"ן;זכ;:לשוה I ,עוצי ילבו תוסכ ילביי: יתוברתה םלועה לש היוצר יתלבה
 ן;ז 15 תטביניי ,"ןiך�רקב תא הקלודיי ,]ןושארה חסונב[ "טיבעמכ ן;זכ;:פושיי
 ."תיבב האונשה ] ... [ תבהיי ,"ןiךל�ד ת�פד;ז�" ,"תוצוצינ עורב I ןשוחמ
 הלעמה )יד ריש( "רעשה הזמ ן;ז ?V דוגיי ףוריצה אוה דחוימב יביטקובא
 לש תיברעה התוהמל למס, לאעמשי םא ,רגה לש התומד תא תעדה לע
 .היכרעלו ברעמה תוברתל תרכנתמה הייצה

 ,הנושארל אלו ,ןמרתלא ןאכ טקנ היצזיטמוטואידה ןרוצל ,םלואו
 ידכ- גהנ אוה וירישמ םיברב .ביואה הנחמל "קרע"ו ,הכופה הדמע
 לע ,סנכיהלו תורצויה תא ןופהל- תילאנב הרימאל ררגיהל אלש
 : טסינוגטנאה תעדותל אלא טסינוגטורפה תעדותל אל ,הרזהה ןרד
 תאנש לש התעדותל ,חצורה לש ותעדותל ,ברחה לש התעדותל
 דלוחה לש ותעדותלו תויווגה לע טעה טיעה לש ותעדותל ,םידוהיה
 רישיי זונגהו םדקומה ורישב רבכ .תיבה תודוסי תחת רתוחה
 טפשמה תא היפמ האיצומה תפרעמה לש גולונומ לולכ "הניטויליגה
 אוה ןאכ םג ."תדלוי הרוכב הנב תא ינעמל ם� דוע םויהיי: ררמצמה
 הייצה לש התעדותל : לוכמ היופצ יתלבה העדותל סנכיהל רחב
 ןיינעב םהב תננובתמו םיצולחה תא הנושארל האורה תררוסהו תיארפה
 םהל אל רץא לבחל ועלקנש םיהוזמ יתלבו םירז םירוציבכ יגולופורתנא
 ןאכ תגציימ תיארפה הייצה ,יטסירומוה וליפא ,ילסקודרפ ןפואב(
 ידמולמ לש ,תוברתה ינב לש תיעדמה תיפצתה תדוקנ תא לוכיבכ
 ברעמה יכרע תא םיאיבמה- םיפצנה וליאו ,ויליכשמו ברעמה
 יוארה יטבשה ,יארפה דוסיה תא- החירפהלו הבשייל םישקבמהו
 טבש איה תינויצה היווהה הייצה לש הדיד יבגל .)יגולופורתנא ןויעל
 עורז יולג ן S ,)ימואלה סותימה ןמ רבדמה יקנע לש םכופיה( "ץיגיי
 וישנ: םילבוקמה םיפיטואירטסה תא רפמה, ןרבו קפרמ ףושח ,םייכריו
1 .רנ רואל להואב תופמ לע םינכור וירבג וליאו "רבגכ רוגח תואשוניי 6  
 "עדוי לוכ"ה רבודה לש ומעטמ בגנה ץרא לא תינפומה הפורטסןפ I5 ב
 תאשנתמ הדמע: "תבשונה רץא"ה יפלכ הייצה לש התדמע תעלבומ
 האג תוהמ לש רירמ זרב 17 ;ערצפ רשנ לשו םיאולבב הכלמ לש
 םילפש םידבעו הלכיהמ הכלשרה ,האסיכמ החדוהש תיטרקוטסיראר
 .הושרי םיבולעו

 הלאה תויתרגש יתלבה תודמעה לכ יכ חינהל המודמכ רתומ
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 האורהו ביואה הנחמל לוכיבכ תקרועה תילסקודרפה הדמעה דחוימבו
 םירחוס םילייח ןיעמ ,םירז םיטסילאינולוק םימימתה םיצולחב לוכיבכ
 תא ןמרתלא ינשרפמ םידחאב העטנ- אל ותו םעצג;:ל םיגאודה
 קמוע לכ רסחו ישפנ רשק רסח ,יחטש סחי םהינפלש בזוכה םשורה
 רבדמה יפונ תדמע תא .בגנה ץרא יפלכ עלבומה רבחמה לש ירוטסיה

 םיכלהמה םיסננה םירטסיליפל זבה ןוילע םדא לש תינאישצינ הדמע-
 אוהש ךות( הקד הינוריאב התוא רזחשמ זמרתלאש- ויתולגרמל
 תויסחי תות�א לע תססובמה תיטנלוויבמא הייארב הב זנובתמ
 תמא תאטבמה הדמעכ הרומג תוניצרב ולא םינשרפ ולביק )תויקלחו
 .התלנ]: ןיאש תצרחנ

 השדח תישארב .ב

- תישיא תונשרפ זיעכ םיווהמ רוזחמה יריש תשש ,וידחי םפרטצהב
 לש ותליחת .תישארב ימי תשש רופיסל- תחאכ תיטסימו תיעדמ
 ורוכזאבו הכשחה ךותב םיטעמ עור תוצוצינ לש םתוצצרנתהב הז רופיס
 הז רופיס לש ומויס .היצולובאה תישארל רכז- יניוורדה ףוקה לש
 ידי-לע המדאה-השיאה תליעבבו ךשוחה תא שרגמה רוקרזה רואב
 הסרג- "תרחא תישארביי ןיעכ אופא ונינפל .בשיימהו שבוכה םדאה
 לש יטסילנרו'זה urtext-ב םייתעבש תטלובה ,האירבה רופיסל תישיא
 : םילימב חתופה "בגנב ףירציי רוטה והירה- "בגנה ץרא לע םירישיי
 "יניס ץרא לומ ,זיע עדו רכנתמ / ,קלדנ חרי .ברע יהיו ך W כr םוייי
 "רקב יהיו ברע יהיויי תיא חסונה הרזחה רכז תא הלעמה החיתפ(
 וחקל לא םיכשומה ,ולא םיריש לש יפיטיכראה םדצ .)האירבה רופיסמ
 הלעמ ףא ,והותה לע תוברתה לש הרוא רבוג רבש תישארב רופיס לש
 דע היפלש ,האירבה רופיס לש תיטסונגה תילבקה הסרגה תא תעדה לע
 םירע ונבנ זאכ םג . ןבירחמו תומלוע הנוב ה"בקה היה םלועה ארבנש
 תונשל הלוכיה השדח הרושב התוא העיקבהש דע ,וז רחא וזב וברחו
 ראתמה )הנויה ריע( "ה�וס ד�נ;:ו;:יי ורישב םג .הירוטסיהה ינפ ךלהמ תא
 לישכ ארב ינפוכ / שימלח יפושח םמרקביי תוידאווה יצררע תא
 תעב םייטפילקרפאו םייתישארב םיחנומב ץראה ףונ לע רבדמ "שיטפו
 / ף [I �� ם'ר� רץא םור R לש / םיעודגה ויעיקב תא תרארל" : תחא הנועבו
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. נ / .רחש ילבו תועיקש ילב ה�וצ ם', / םיעיקבה ךותמ ך W ח iJ ן .. [ 
 ."ה�וס תנומתו התישאר תנומתכ / הפושח ץראה תוארל

 ץרא לש היתולובג תא ה�ממו תוטנידרואוקה תא טטרשמ ןא ריש
 / ,ול ר� ןיא קוצ� י;ז�פוש ] ... נ םיpן Z ינש ןיב י;ז�לשוהיי( בגנה
 בגנה ץרא תראותמ ךכ ךותב .)"הן�ך�ו ה� Z ת I5 � / ,תיברעמ-תימורד
 םיערקב הכלשוהש ,היוצר אלו הבוהא אל םש ילב תב ,תינפחיכ
 ןה ,ילרטינ ףוריצכ ןה ,ארקמב אבה- "בגנה ץראיי םשה .תובחסו
 ףוריצכ ןהו )טי ,וט עשוהי( הכרב לש הכופיה ,הללק לע הנולת ןושלכ
 תילסקודרפ ןאכ שממתמ- "םיממ תבגונמו החיחצ ץראיי ועמשמש
 וכלשוהש ןיכפוש ימכ הומכ הייצה : םיבר םימב הפצה לש םירואיתב
 היווהה וליאו ,)ןושאר חסונב "טיבעמכ תכלשוהיי( רקפה םוקמל
 החפשכ הומכ הייצה תא חירפהל ידכ האיבמ איהש םימהו תיצולחה
 תרישב ליגרכ .הבחסב םתוא תבגנמו םימ תכפושה ,םילוורש תלשפומ
 הקינכטב החאתמ תינפחיה לש הזה יאבלפה יומידה ,ןמרתלא
 תינורצחה תוברתה ןמ יעשמל יטרקוטסירא יומיד םע תינורומיסקוא
 תקלודה תינצבק תיפוסא קר הניא בגנה ץרא .וישכעמ אלו ןאכמ אלש
 ,םיילארטאית רוחש-םודא יעבצבש םיערקב )הצורמב הנותנ ,תפרשנ(
 , ןיע ףרהכ התורמל םירס עבטה ינתיאש רדהו דוה תבר הכלמ םג םא יכ
 היפוא( הילגר תופו;ז� םיקשוב רסיק יפוקשמש הריבג; ףעפע הדינה םע
 יעמשמ ברה לשמב םג טלוב וז תינפחי הריבג לש ינורומיסקוא ה
T " :. ..:- תאיבל םג / ,שרה תשבכ םג ן:r.איי : חסונל חסונמ רבעמב טמשוהש T  ...:. .. 

7PiJ 1 ,םיערקבו ןמגראב הריבגה ,הי�גל .)"ךו 8  חוחש דבע אוה ןגדה 
 תוככוסמו התוא תופיקמה היתוהמא םה תיזהו ןפגהו הדיק הל דקה
 תושנ ןתואכ הילא "תופצחתמיי םג ךא ,לצ תופינמבכ םתוולעב הילע
 םידוקה לומ( תיסאלק-ואינהו תיסאלקה המרדה ןמ תוינורצח הגירטניא
 רודההו רודסה האיש- תיסאלקה המרדה תשרומ הלאה םיינורטאיתה
 תא "טרוש"ה רוקרזה רואיתב, ןאכ םיעיפומ- הפוריא תוברת לש
 תומדה תא הלעמה ,תטשפומה תינרדומה המרדה ןמ םידוק םג ,הייצה
 הרואפתב ,תוקילפר לש טועימב תנייטצמהו למס תגרדל הלילעהו
 .)הלפאב דדוב רוקרז לש הרואת ילולעפבו הטעומ

 תררוסהו תיארפה הייצה תא ראתמ 'א ריש: סקודרפ ךותב סקודרפו
 זובב םדאה לש בושייה ירתאב תננובתמה ,ריעל תניוע תושיכ
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 תא ה�ור ך�ןניי : הירוהרה םע ההדזמכ הילא הנופ רבודהו ,תואשנתהבן
 הרימאב ."תבשחמלו שיאל / ףוקה יוקיח ת� f / תבשונה ח. $I ס / ףונ
 אקווד : תיסיסב הריתס ןבומכ הנומט תאזה הנונשהו תיגול-ודיספה
 םרט לש יניוורדה ףוקה ומכ, יתישארבהו ינושארה, יביטימירפה ףונה
 יוקיח לעכ ,תוברתה לש היגשיה ראפ ,ריעה לע לכתסמ ,םדאה תויה
 ןימה לש תבשח�הו הבשח�ה תגספ תא ריעב תוארל גוהנ .תוחנו בולע
 ףוקה יוקיחיי התוא תונכל יגול-יא סקודרפ םושמ הז אהיו ,ישונאה
 ילויהה רמוחה אקווד וליאכ עמתשמ ונממש יוניכ( "תבשחמלו שיאל
 אלו אוה ,תישונאה תוברתה לש תרתוכה תלוג אוה אוה רבדמה לש
 הרימאב םג ,םלואו .)םיאנבהו םילכירדאה בטימ ידי-לע תננכותמה ריעה
 היובח תויניצב םגו ,תמא לש ןיערג ןומט תאז תילסקודרפו תיגול-יא
-. הלוכ תישונאה תוברתה לש הכודקניס- ריעה: תוניצר לש הדימ
 ,לאה ידי השעמ איהש האירבל ,םדאה ידי השעמ יוקיחו קתעה ןכא איה
 ויתוחול תלוספ ,בולע simu/acrum אלא תונמאהו תוברתה ןיא ןכ לעו

 .תישארב רופיסבכ, רומג והות אוה רוקמה םא םג- לניגירואה לש
 לוכיבכ רש "םיררושמ לבחיי ובש "יטאופ סך I5 " ריש אוה 'ב ריש

 ,"חורה תוער לע םירישיי ,"םינפ ימלציי םירוזחמבכ( "ונחנאיי ןושלב
 ,םלואו .דיחא ןונגסו םיעד תומימת ךותמ )דועו "םיחא הרשע רישיי
 הגרע יריש בגנל הרשש הלהקמל ולוק תא לוכיבכ ףרצמה רבודה
 תיביטקלוקה הייטנה לע גלגלמו הדעה ןמ ומצע לידבמ םג ,הליהתו
 זמר םג ןאכ רתאל ןתינ( תומכסומו תואשילק רחא ררגיהל תאזה
 תיטאופ- תרחא ךרדל ותיינפו םירוט תרובחמ ןמרתלא לש ותשירפל
 לא הרואכל ותוא תוברקמ תויטסימרופנוק-ןונה ויתועיבק .)תיטילופו
 / םךלוור W תלשפומ / הי:r?!קז םה םימהיי: ורמואב "ינענכ"ה ןויערה
 תבירמיי "ינענכיי יטנאה ורישב ."ךךרס� םה םידרוי / הי:r 1 �ו ף�קז�
 ףןב-'<;! 7 תודומ!:! לכמויי: "םינענכ"ה לע-1945 ב ןמרתלא בתכ ,"ץיק
 ת� קר ול ?t � םס / ,תןח(! ?t ד� וטtזז R י;Jו:: ה�fז r::-ת;פוקו;r ן f / ,ז:ו;חי�ך
 תונוע ,עמשמ ."ת;ח(!tזזל ה�: רס� r:: קז ן� Q ד / ,ז:וןח r:: לקז ;שוטל ר ?1 �
 םיפידעמה "םינענכ"ה רובע ידמ "תויאפוריאיי ןה םיבווגה תוריתע הנשה
 תאו םיטעמה ויעבצ תא ,רבדמה לש תוינצוקה תא ,םזילמינימה תא
 הבוצחהו השקונה ,"תינענכ"ה הקיטאופה לומ .םיחיחצה ויתוארמ
 יבב לשו ולש הקיטאופה תא "ץיק תבירמ"ב ןמרתלא דימעה ,ןבאב
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 ויתוארמכו םערהו קרבה ומכ ,םימשגה ימכ תלגלגתמה ,ותרובח
 הרישעה ,תינופילופה תיאפוריאה הקיטאופה תא ,קושה לש םיינועבצה
 תוינוטונומה ןמ ןיעדויבו ןווכתמב תקחרתמהו ,םילולצמבו םילולעפב
 הרישה לש ינוגססה רשועה אקווד ,ינוריא ןפואב .רבדמה לש החיחצה
 ספתנ הרשוע( התוחנ תוהמכ "םינענכ"ה יניעב בשחנ "תיאפוריא"ה
 ,)םיינועבצ רולקלופ ידגבב תתרשמ וא רפכ-תב לש התוטשקתהכ ןאכ
 תוהמכ םהיניעב תובשחנ םהלש תוינוגדחהו רמוחה תולד וליאו
 .תירטילא

 דדצמ ,"ץיק תבירמיי רחאל םינש עבראכ בתכנש ,ונינפלש רוזחמב
 ףא אוה( "החפש םה םימהיי יכ תנעוטה הייצב עלבומה רבחמה לוכיבכ
 לע םיכמה םעו תוחיחצה לש הקיטתסאב םידדצמה םע לוכיבכ הנמנ
 תודוהל ונילע .)תויאפוריא תומרונ הצרא תררוגה הביתכה אטח
 תויטתסאהו תויתאה תומרונה יכ ,הרואכל הז ריש רמוא ,תודוותהלו

 םילחנ לא תא?;ז�" ןוגכ תושולקו תוילאנב תורוש בותכל ונל ומרגש
 תומרונ תירבדמה היווהה לא וררג ,"ןיעו רטמ ל� ו;ז 5! הפסכנ"ו "גלפו
 תוימימ תורוש. ןהילא אוהו םימודקה ףונל תורכנתמה תורז תויאפוריא
 היישנה-םוהתבו םוהתב תוללוצ ,רהה ןמ םידרויה םימה קר אלו ,הלאכ
 לוכה תולככ םלואו .שממ לש טקפא לכ ןהל ןיאו ,ןתעפוהל ךומס
 לש תינוריא הדמע איה םג טקונ הז רישש "תינענכיי-ורפה הדמעה
 לכב האורה איה ,תינפחיה תיטרקוטסיראה ,הייצה : ארבתסמ אכפיא
 תוחפשו םידבע- ןפגבו תיזב ,ןגדבו םימב- תוברתה ינממס
 ,ןמרתלא .עלבומה רבחמה אלו ,איה ,התרשל הילע םידמועה
 ,ילארשיה ץיקל לגתסהל לוכי וניאש "שדח הלועיי וב ואר "םינענכ"הש
 םיבר םימב בגנה ץרא תא ופיצה םיאפוריאה ויערו אוהש תודוהל ןכומ
 לזלזל הכלהל אלא ןכומ וניא ךא- תירופאטמו תילארטיל- ידמ
 תויטנלוויבמאה תרכינ .התוחיחצב הייצה תא ריתוהלו החפשבכ םימב
 ףא ,הזמ "חיחצ"ה שוטר יפלכו הזמ "םימה ריתעיי יקסנולש יפלכ ולש
 ,יעדמה קדצה שיא- ןזואמו יארחא םייניב שיא שמשל ונוצר רכינ
 המשל תונכפהמה ןמו תווצקה ןמ קחרתמה- יטילופהו יטאופה
 ."לארשי ץראמ תמא"ו תיטאופ תמא לש התבוטל

 םינשה םייפלאב בגנה ץרא לש היתודלות תא םירקוס 'ד-'ג םיריש
 לא הנופה ,'ד רישב( םישבוכל ףרט הריתוהו וצראמ םעה הלג ןהבש
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 .בבאא-ל הזירחה תמ?;ס הנתשמ .הרבע תא הינפל רקוסו בגנה ץרא
 .)רתויו רתוי תיגלטסונו תיטא תכפוהו התוצרמנמ תדבאמ הרימאה
 תויסנכ .ופרשנ םינתסובו תודש .קד דע ונחטנ םייח תוקקוש םירע
 רץא הרתונ וללה תופוקתה לכ לש ןמויסב .דוסיה דע וסרהנ םירזנמו
 םצע קרו ."די W1 לוח תפותביי הסוכמ .תוברת לש דירש לכמ הייקנ בגנה
 ךפוה הז ריש םג .תוריישה ביתנב הדבל הרתונ םידלשה דחא לש ק;ש
 םזקרסב ןאכ תראותמ תררוסהו תיארפה הייצה : תורצויה לכ תא
 םוקמב( "תיז דע ץוקמיי לוכה החומה .תינדקשו הצורח "תיב תרקע"כ
 תוברת לש דירש לכ .ילסקודרפ ןפואב .החומ איה הנועממ קבא תוחמל
 ןאכ םיראותמ ירפה יבינמ םיצעה .)קבאבו לוחב לוכה תא הסכמו
 "תיאבלפ"ה םתזועת אלא הניא םתפצוח( םיפוצח תוחפשו םידבעכ
 הייצה לש שביהו ינוגדחה העקר לע הרגתמה קוריה םעבצב טולבל
 וללוחתהש רתויב תומילאהו תוינסרהה תולועפה .)"תיטרקוטסירא"ה
 חור בשמ ירהש( "הכר דייי לש הפוטילכ אקווד תורארתמ הז ץרא לבחב
 ןפואב םהב שי ןכא תוברתה ידירש תא םיחומה ויתולוח תדידנו רבדמה
 .)תפטלמה תוכרה דוסימ ילסקודרפ

 רואית תא הרואכל ךישממ- םירישה לכמ רצקה- וה ריש
 םיצבושמו ,בגנה רץאב תררושה תחאכ הדיחפמהו המוסקה הריוואה
 וברח-ושמרח תא טרממה חריה רואית ןוגכ תועמשמ יבר םיזמר וב
 איה .םודא רץאל איה הנווכה םאה .ריע W רץאב .עלסב שדקמ תוברוחב
 ףיסלו ."היחת ךברח לעויי: וישע ונבל קחצי תכרב רוכזא ךות. ריעש
 ףיסב ורחבש "םינענכיי םתואל איה הנווכה םאה? םאלסאה למס-
 הייטנ ילעב םינקתפרה םיריעצ םתואל זמרמ רישה םאה ? םלמסבכ
 לש הישדקמ תוברוח לאו םייאבצה םיכרעה לא וכשמנש "תינענכיי
 ולא םיברעתמ הלאה תודוסיה לכש רשפא ? עלסב םיבוצחה הרטפ
 דוסיה לע הרשמ בגנה ץראש המוסקה תורזה תשוחת- םרקיעו. ולאב
 תשוחת: ךפהלו( שרוש הב תוכהל הסנמה .יאפוריאה. ירוטזיליוויצה
 בע אלל, ץק ןיאל םיבחר םיקחש .)היבשיימ יפלכ הייצה השחש תורזה
 • רואב םינרוקה םיקוצהו תוחיחצה תוברעה לעמ םיערתשמ .רטמו
 הז ריש לש ופוס ,םלואו .הייצה לש הנוחצינ תא לוכיבכ םירשבמו
 הממשה תא ריבדמה שדחה בושייה לש ותישאר תא עיתפמב רשבמ
 תוצצונתהב תאטבתמ השדחה תובשייתהה לש התליחת .תירבדמה
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 יניע / תופוצ ן� ם��י� / ןופצ לובגמ בוש ךאיי: הברעה ליל לומ םייניע
 לש התבושת איה וז תוצצונתה ."ף W.7 לומ רצח ת 159 ג;: / בלכ םע םדא
 ערו;: / ךifזח� י;ז 15 ת?\ .f �"( 'א רישב ארפה יעלס תוצצונתהל תוברתה
 ךוקרזה לש ורוא תא המירטמ איהו ,)"תifזח?י� שימלח לש / תוצוצינ
 הממשב םייניב תמחלמל אצויה תוברתה לש הרוא- 'ו רישב
 הכשחב תוצצונתמה םדאה יניע לש םרואיתב "בושיי הלימה .תיארפה
 תפפוחה תיטבנה תוברתב םרוקמ הרטפ ישדק� : רזוח לגלג לע תדמלמ
 םישדק�ו ,תירוטסיהה ותריקס תא ןמרתלא לחה הבש תיאמורה הפוקתל
 רחוש ,יצולחה רעונה ינבל תבאוש-ןבא הווהב תויהל םירזוח הלא
 תישארה תדוקנ לא הרזח אופא ןאכ שי .םינוכיסהו תואקתפרהה
 וז תוכורכ הווהה תדוקנב תשדוחמה הלחתההו תירוטסיהה הלחתהה(
 .)לגעמבכ וזב

 תבשונה ץראה תמחלמ רואית תא ךישממ רוזחמה תא םתוחה 'ו ריש
 וישנש ,ךרבו קפרמ ףושח ,םייכריר עררז ירלג ,ינלרק טבש .הייצב
 ידכ הייצה לע םק ,הממשה תא ררקרזב תוטרושר רבגכ רוגח תראשונ
 טררש ,עמשמ-יתרת, ףרטל רחשמ ארהש יפ לע ףאו .הרגמלו העינכהל
 המסקב שבכנ ארה ,היתורצוא תאו התוא שברכו הממשה יקרוע תא
 שבכנל ארפא ךפוה שברכה .)"הלאה םיבחרמה / ףרשיכל ףד.?\ אוהיי(

 םירישה רוזחמב םיבלושמה םיבורמה םיסקודרפה ןמ דחא דוע הזו-
 i המסקב םישבכנ הישבוכו ,תשבוכל תכפוה תשבכנה הממשה: ונינפלש
 םיצעה וליאו ,םייתוכלמ םיחנרמב תגצומ החיחצהו תינפחיה הייצה
 םיחנרמב גצומ סרהה i םייאבלפ םיחנומב- םידגמ ירפ םינתונה
 i םייביטקורטסךו םימילא םיחנומב- היינבה וליאר ,םייביטקורטסנוק
 תויבויחה ויתולועפו ,)"תרהוז קוש םצעיי( םירהוז םיחנרמב הסובתה
 לע אוה לפוניי( תיעבמ סנוא לש םיחנומב- הממשה שוביכ לש
 םיסקודרפה .)"ך� R ר\,ע יפושחמ תא / וינרופיצב טורשל / םייכרב
 שממ ,רישה תנבה לע הארנכ ושקה הקדה הינרריאהו וללה םיבורמה
 ואיבה "ץיק תבירמ"ב ןמרתלא לש םיילסקודרפה ויחוסינש םשכ
 לע ריהצמ רישה וליאכ ןועיטלו( רבזt ןנח לש תינויצ-רתבה ותונשרפל
 הרואכל םיכיישה םיחיחצ םיפונב, ימשה בחרמב תורעתהל ונתלוכי יא
1 ,)רחא םעל 9  הנויה ריעב םייביטרוגיפהו םיילסקודרפה ויחוסינש םשכו 
 ףדיי רישהש עובקל לטרז תידע תמגודכ "השדח תינוירוטסיהיי ואיבה
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 םיווהמה םילוצינל ,םישדחה םילועל תורכנתה אטבמ "לאכימ לש
 ג O • ץראה ינב לש םראווצ לע םייחיר ןבא הרואכל

 םיחצונמו םיחצנמ אלל המחלמ .ג

 ןיב ,"תינענכ"ה הרותה לש הלוע תא ןמרתלא ןאכ לביק םנמואה
 חסונ ,תינויצ תיצולחה התסרגב ןיבו ,שוטר חסונ ,תינויצ-אה התסרגכ
 ןא "וירזבא"ו רבדמה לע תוקפרתה לכ ןאכ ןיאש המוד? ןוירוג-ןב
 I רי�� ,לל R ת��"( 'ה ריש תא חתופה רואיתה ,הברדא .םהמ תולעפתה
 ררועמ וניא )"על�� שד R � ת;ברס I על� p: ופ:רס טך.ומ . רי� iw ת� סךב
 יא תשוחת םא יכ ,םימודק ירתאל הייהנ וא ברחה חוכל הדיגס ןאכ
 ,ברק ילא םיפאושה "ברח ירישיי רביחש ,שוטרל דוגינב .דחפו תוחונ
 ןיבו ימלסומה ףיסה איהש ןיב- ברחה תא תחא אל ןמרתלא גיצה
 לש ויפואל םיאתמ וניאש ירכנו רז למסכ- "ינענכ"ה חלשה איהש
 תא ווילש ןמרתלא לש ויריש לכמ .הרואכל אלא שדחה "טבשהיי
 ,ראווצ לע ףדרנ הנורחאל דעש ,הז םעש החנהה הלוע ינויצה לעפמה
 ויתונוכתמ תצקמ רמיש םג ךא ,רץאה ינודאל היהו ורוע תא םנמא הניש
 ויה ןהבש ,תולג תונש םייפלא תשרומ ,"תויסאלק"ה תויאורה-יטנאה
 ליל" רוזחמה ןמ 'ו ריש( ברחהו תינחה ירוביג אלו חורה ירוביג ויגיהנמ
 "תירכנ תוריי םשב ץראה ינב ידיב הפולשה ברחה תא הנכמ "הרומת
 אל הנידמה יכ רמאנ "םינפ ימלצ רישל חפסנ"בו "םייוג תוברח תחבא"ו
 .)"ברחב אלי I ת�� םוקל ץק דע י;זקז re נ;:יי : הברח לע תויחל השקיב
- תברועמ השגרהב ינוירוג-ןבה םזירטילימה תא אופא לביק ןמרתלא
 .םייתכלממה םייחה לש הנוגי לב חרוככ

 יכ וניבהב ,רוקרזלו רוגחל "ןמאיי וחרוכ לעב ררושמה רמוא ןאכ םג
 הלואש תיאבצ תוזח שובללו ורוע תא תונשל םעה בייח וזכ תעל
 שובלל ,"םירע תמחלמיי רוזחמה ךותמ "רורפב רחשיי רישב וירבדכו(
 םסקה תא תוארל ביטיה אוה .)"רוצ ןבאכ תודחיי םינפו השק תוזח
 ינפמו הזה םסקה לש ותוירזכא ינפמ ריהזה םג ךא ,"תונענכ"ה יכרעבש
 השוריפו תואיצמה דודיר ינפמ ריהזה דחוימב. וינממסב זרפנה שומישה
 יכ חוכשל ןיא( ףיסה תבוטל רפסה תשיטנ ינפמ- ידממ-דח ןפואב
 םירישבו ,רפס תאירק בגא הרדחב הרענה תמדרנ "בגנב ףירציי רוטב
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 שקיב ןמרתלא .)להואה תועירי ןיב תופמ לע םיריעצה םינוכר ונינפלש
 ,םיביכרמה דחא קרו ךא ארה "ינענכ"ה םרוגה הבש ,הזתניס ידיל עיגהל
 איהש תוברתה תאו ,תואיצמה תא האר אוה .םהבש ירקיעה אקווד ואלו

 ,תריולג ,תרפוקת ירפ ,םיבר םיביכרמ לש דובירכ ,תואיצמה לש הפוקיש
 תא עיבה אוה תחא אל .תונווגמו תונוש תויוברתו תונושל ,תודע
 םג ןכש ,םלרכ תולגה ינממס תא השדחה תרהזה לישת לבל ותלאשמ
 לע ףדרנ ותויהב םעה חתיפ- תודספנ קר אלו- תויבויח תרנוכת
 תוקבד יהמר� ,ןויגיה ,םידדוחמ םישוח ,רפס תבהאו תונדמל( ראווצ
 ,םישדח םיבצמל תרלגתסה תלוכי, ןייטצהל חרוכ ,תויליטסרו .הרטמב
 יריש םג רמכ( םירחא םיפונל םיכיישה םימה .)דועו תודרשיה רשוכ
 םשכ .בגנה ץראל םנמא םירז )תיפרריא הקיטאופב םרוקמש םימה
 חסונב ראותמכ( בג לע םונצ רורצ םע רהב םילועה םיצולחהש
 הזה האלנ יתלבהו לדה טבשה .ןכ יפ לע ףא .הייצה ףונל םירז )םדקומה

 .הל לכויו הייצה םע הר.��- ןיפיקע יכרדבו שרופמב ןאכ רמאנ-
 ."תרינענכיי תורוצ השעמל ןמרתלא ץמיא "בגנה ץרא לע םיריש"ב

 לש ןרמישיהו ברשה ירישמ םידחאל ינייפואה יבמאיה רטמירטה תמגוד
 תינייפואה סיזר I5 יךה תעפות תמגודו 22 שוטר ירישמ םיברלו 21 יקסנולש
 • ךלמילא )"ארויגיי( השמר ןמשא ןרהא לש "םיינענכ"ה םהינומזפל
 לוסלס לכ תרסח ,תימתכמ תיטבש הריש לש םיטקפא רחא ורתש
 םע ןמרתלא בליש הלאה "םיינענכ"ה םינממסה תא .יאפוריא ינילקרט
 ברעמל חרזמ ןיב הזתניס תוכזב תורבדמה ."תוינענכיי יטנא תונקסמ
 תונש םייפלאב תימראלה היררטסיהה ןמ טלחרמו דח קרתינ תוכזב אלו
 הדמע טרקנל ברסמו יצולחה השעמב ןאכ דדצמ ןמרתלא .תולג
 ינפ לש ידיימ ירנישל תיביסרגא תוברעתה תברעתמה "תינענכיי
 רתדרח לשבו .םיינויצולרב� .םייט� םיכילהתב ונומיא לשב .תואיצמה
 ןאכ דמלמ אוה .הליל ןב לש תוכפהמ לש תורהמנה ןהיתואצות ינפמ
 םוייי ןוש םייקלח םיגשיה לעו תוצרחנ אל ללכו תויסחי תות ?i א לע תוכז
 רפוכ ךא ."ינענכ If ה םסקב הדומ אוה .ךרדה םהל הצא אלש "תונטק
 הדומ אוה .תוינויצ-$!הו תוינכפהמה ,תוינוציקה תויטילופה ויתונקסמב
 לש םילכב טא טא ועינכנו ול לכונ יכ ןימאמ ךא ,ימשה בחרמב רנתורזב
 םישועה לש םתוינוריטבו הכאלמה לש התויקלחב הדומ אוה .המדק
 הל שי .תואיגשמ הייקנ אלו הלד הכאלמה םא םגש ךימאמ ךא ,הב
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 . וזכרמב- לשמכ בגנהו- בגנהש, ימואלה סותאה לע םוצע טקפא
 ,תיעמשמ דח הנקסמ הניא "בגנה ץרא לע םיריש"מ הלועה הנקסמה

 הרואכל תועמשנו תוארנ תונקסמה ץראה חול חסונב( הקלחו הדח
 ןמ גוסנ רחואמה חסונה ,ר�ח ןנח ירבדכו ,רתוי תוימיטפואו תוצרחנ
 חסונה תא ומתחש 23 ,"ןוחטיבה תוי�רו תויטסאבמובה תוזרכההיי
 הנקסמ זמורמב הלוע רחואמה חסונה ןמ םג ןכ יפ לע ףא .)םדקומה
 ילואו ,רבדמה דילי וניא הזה "ץוג"ה טבשה ילוא: ידמל תימיטפוא
 לכוי אוה ךא ,ינגרואו יעבט וניא םיישרטה רבדמה יפונ םע וגוויז
 ןוזינש- "םרוציי ינורומיסקוא יטויפ ףוריצש םשכ שממ ,הזה רבדמל
 בלתשהל לוכי- יתפרצה סנדאקדה לש עורה יחרפ תיבובקרמ ורוקמב
 אל ןמרתלא .תיביטקורטסנוק המגמ לעב ,יצולח ילארשי רישב בטיה
 ,בושו בוש םשיגדה אוה ,הברדא .רוכינלו תורזל שחכתהל ללכ הסינ
 לש םהיניע רואב ,תשוחנהו שימלחה לש תוצוצינה עורב םירכינ םהו
 ,ןסרה ירסח םייליצאה רבדמה יסוס יפלטב ,ףרטל םירחשמה ןתו בלכ
 יכ ןימאה אוה ,םלואו .תוריישה ביתנב ודרשש םידלשה תומצע רהוזב
 םיבחרמה תא םיריאמה רוקרזה תורואב הממשה תא רגמת היצזיליוויצה
 לדהו טושפה השעמה רבד לש ופוסב .עקרקה תא תועינכמה תובקמבו

 םשכ ,ימואלה סותימה תא ןיזיש לודג השעמל ףרטצי "תונטק םוייי לש
 "רוט"ה ןמ "סלה לש וירושימ בלב תדדובה הדליהיי לש הרדח רואש
 תפמ תאיי לוכה תולככ הנ W יש אוה אוה "בגנב ףירציי ינמרתלאה
 ."חרזמה

 ביטומ איה ילארשי-ץראה ףונב םישדחה םיבשייתמה לש םתורז
 תבירמ"ב םג : םיעבראה תונשמ ןמרתלא לש םיינויעה וירישב רזוח
 תלעב המלעה םע ירבדמה ץיקה לש ושגפמ תא ןמרתלא ראית "ץיק
 ,םיגזמתמ םניאש תודוסי ןיב שגפמכ תולוכתה םייניעהו םודאה רעישה
 הנקז ילב ןתיא ץיק ,ץיקיי : םימו שא לש ינורומיסקוא ףוריצכ וא
 ולומ תבצנ תא I ,תרפוכו המרוצ יכ ,ךמלצ וב יך<;:� יכ ] ... נ /.ר�נ-רותו
 ,חרזמה רכנתמ / ,תרתחמב בנגכ אצמנש ךיפ:ל / ,םיפירצה רצחב
 ךל ויכיךך םיחא אל / ,ךירוענ �ע ?Pt: כ: הזה ץיקב אל / / .םיפרוצב קיתעה
 ףצש-נעב םישגפנ / ך�זtרמו ופונ ,תלד ףס לא ךתאצב / .שד, R ץראב
.. נ / /.שאו םימכ  ך��יע חר R , לוכתו I עצמאב ת ii ס� iJ ם� ם'ד $I כ: ךר,�'י;ז ] .
 שן R לש זןסו,ז תוחפ אל / אצנגמו דרפס ות הקז�ב ק�� יכ / י�ר,ל םיד�
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 היכשות םע ץראה לש השגפמ תא ןמרתלא האר "ץיק תכירמ"כ ."י�כ:ן
 דילויש םידוגינ לש שגפמכ זנכשאמו דרפסמ הילא םיאכה םישדחה
 .תינוגססו היואר הגיזמ- םיטעמ אל חוכ יקבאמ רחאל- םימיל
 "ר� r.iJ הזל ך�ל / ןיוע המו רז המיי: שרופמב רמאנ ונינפלש רוזחמב
 הרזה תיאפוריאה תוברתל תרכנתמ תישרטה בגנה ץרא ,עמשמ(
 הב האורו- חורה םלועב ךהו השעמה םלועב זה- הכותל תשלופה
 יגיצנל ענכיתו הממשה חצונת זאכו זאכ ,םלואו .)ןוכיסו תורחת
 ץרא לכח יכ םיעדויהו תוברתה תוצרא לכמ ןשרוגש ,היצזיליוויצה
 תגיצנ( הרענה לע רמאנ "ץיק תבירמ"ב : ןורחאה םטלפמ אוה הז חיחצ
 יכ )דרפסל זנכשא זיב הגיזמ איהש השדחה תילארשי-ץראה היווהה
 וב ישעת תא םג יכ ן $I?I ךא / ,ץיקה הז בירי ךכ תךא aR � ה ?1 רז ביריי
 ,תיבויחהו הבוהאה תבה הכמ ונינפלש םירישה רוזחמבו ,"םיטפש
 התוא הליפמו תררוסהו תיארפה התבירי תא ,היצזיליוויצה תגיצנ
 םישנ ןיב תילארטאית תושתכתה שי םירישה ינשב .הצרא םייפא
 תונב זךר�ד לע ,תובירי גהנמ� / ,לענ ךילשמ הרממה ר�פ� תא ותוארביי(
 / םך�� ר I.:I. ולאכ / הן� 1J7 תוטרושיי תמועל םדקומה רישבש "דכז�ל�
 תלמסמה 24 ,)רחואמה רישבש "תיבב האונשה ת� / הבוהאה תבה
 .תבשונה ץראהו הייצה : וז תא וז תוררוצה תויוהמ ןיב םינתיא קבאמ

 רבגתהל ידכיי יכ f ו רישב לולכה םילאה רואיתה ןמ קיסמ רבס ןנח
 לזרב דיב ] ... [ ונושלב וילא רבדל שי יארפה עבטה לש ותוניוע לע
 ךילהת לש וחוכמ החאתי אל בגנה ץרא לא רשקהיי יכו "תחטובו הריהי
 תינברסה תבה יפלכ חוכ תנגפה תועצמאב אלא ] ... [ ירוטסיה
 התענכה רבדב רישב הרןאכל הלולכה הצלמהה ,יתעדל 2S ."תאשנתמהו

 ילסקודרפ חוסינל תפסונ המגוד אלא הניא תומילאבו חוכב הייצה לש
 אקווד, רומאכ. רוהנ יגס ןושל לשו ארבתסמ אכפיא לש עתעתמו העטמ
 ןמרתלא זאכ ראתמ רבדמה יסוש לש תויביטקורטסדה תולועפה תא
 תויבויחה תולועפה תא וליאו ,ומוקמב וניאש ףטלמ ךור זימב
 תונועטה םילימב ראתמ אוה עבקה יבשוי לש תןיביטקורטסנוקהו
 המכו המכ שוביכה גשומל יכ חוכשל זיא םלואו .סרהבו תומילאב
 יכו ,)דועו בלה שוביכ ,הממשה שוביכ ,עורזה חוכב שוביכ( םיעמשמ
 תולועפ. ויעמשמ לכב הז גשומב םישמתשמ "בגנה ץרא לע םירישיי
 הזארפיר� אלא זניא ,שוביכה תלועפל זאכ תוולתמה הטירשהו האכהה
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 תוירוטזיליוויצ תולועפ זתוא לכלו הממשה תאייחהל הרופאטמו

 תובקמה תומלה אלא הניא הממשה לש התאכה( התחרפהל ואיביש
 אלא הניא היקרוע תטירש 26 ; התוא תויחמו התמדאב דתי תועקותה
 םיבצחמ לש יוצרה םייוליגו םימ תורוקמ לש תיביטקורטסנוקה םתפישח
 ימשה בחרמה תא שובכל ושקיבש "םינענכייל דוגינב .)עבט תורצואו
 זיאו םישבוכ זיא הבש הגיזמ לע זאכ ץילממ ןמרתלא .וינודא תויהלו
 .םיחצונמו םישבכנ

 ,הזה קבאמה ,הייצה לע תבשונה ץראה לש הנוחצינ תורמל ,ךכיפל
 הממשה. וקית זיעכב רמגיי "תומילאביי הממשה תשבכנ הרואכל ובש
 רחא יבש וכלי םהו .הישבוכ תא ףשכת "תסבומ"הו "השובכ"ה
 ןיב תולובגה תא זבומכ ןאכ עילבמ ןמרתלא( םימוסקה היבחרמ
 הרז ץרא לש הימסקב שפנה תושבכיה זיבל ץרא לבח לש יזיפה השוביכ
 העפשה םג זמרתלאכ חור שיא לש ודיד יבגל ,םלואו 2 ?)תכשומו
 .שוביככ הומכ ,ותודגנתה תא הסיממו רזה תא המיסקמה ,תינחור
 תינחורה העפשההו יזיפה שוביכה תחא אלש עדי ףוסוירוטסיהכ
 תוהמה ןיב תוציחמה תא ליפה ןכ לעו ,דרפה אלל הזב הז םיכורכ
 לש ותרטמ איה תידדה תולגתסהו תוגזמתה .תשבכנה וזל תשבוכה
 רעונה תא תכפוהה "תינענכיי היפוטוא אלו .הזה םירישה רוזחמ
 .חלשה חוכב ולוכ ימשה בחרמהו ץראה ינודאל ילארשי-ץראה

 טש זיק לי.ל I ריע לע קוחרמו ... "( םירישה רוזחמ תא םתוחה תיבה
 יתשל תוחפה לכל חיתפ )"? ב��pז ה d/ : תלאוש I ן� a � הרענו I ריהב
 זאו ,םוקמ זויצ איה "קוחרמיי הלימהש רשפא .תונוש תויונשרפ
 לעו ימואלה לארומה לע בגנה בושייל שיש העפשהה ןאכ תראותמ
 ינב קר אלו ,ינוריעה רעונה םג( םיווטנו םיכלוהה םיימואלה םיסותימה
 ררועתמה בגנה לש ומסק רחא יבש םיכלוה ,תדבועה תובשייתהה
 לש וריש ויפלו ,ןמז זויצ איה "קוחרמיי הלימהש רשפא .)םישדח םייחל
 ךפהיהב ,םימיה תוברב שחרתהל דיתעש המ תא ןוזחב האור ןמרתלא
 לדגמו רדג ,םיפירצ ץמוק אלא ןניא הווהבש( תולדה בושייה תודוקנ

 םירופיסלו םירישל רמוח- בגנה בושייו ,שממ לש םירעל )הרימש
 תחרפה תא ךפוהה ,רישה לש ופוס. ורפוס אלו ורשוה אל ןיידעש
 "? בגנמ המיי( הלואג תומולחו םייטנמור םיריש ןיזמה סותימל הממשה
 לש יתוברתה חקלהש דמלמ אוה ףא 28 ,)"? לילמ המיי לקשמ לע
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 תרציחמה חא הליפמ רזכ הרימא, ונממ תוחפ אל בושח ישממה השעמה
 םישעמה ןיב הווש הרזג תרזוגו חורה םלוע ןיבל השעמה םלוע ןיב
 חורהו רמוחה: םכותמ עבונהו םתוא ןיזמה טותימה ךיבל םיישממה
 ילויהה רמוחה תא םיבצעמ ,המידק תוברתה תא םידיעצמ דחאכ
 יארקמה ףוריצהש םשכ 29 ,תבשונ ץראל ן� I5 ה תאר והותה תא םיכפוהו
 םייניע ןויליכו רקובה רוא אובל חור רצוק עיבמ "לילמ המ ,רמושיי
 המ תעדל הפיאש עיבמ "בגנמ המיי ףוריצה םג ךכ ,הלואגה רחש אובל
 תישארבה תפוקת םותב רלרוגב הלעי המ ; בגנה לש ותירחאב אהי
 ברעתהל וא דיתעה תא אבנל שח ןמרתלא ןיא ,וכרדכ ,רזה השדחה
 ,הניעב הדיחה תא ריתומ אלא ,ובוציעב

 בתכ וליא יכ הזעה תלכתה ריאב ויתוטמ רפטב בתכ זוע טומע
 הילגנאב הרובחתה יכרד תוחתפתהו יצה לולכ W לע ריפטקיש
 לע בתכ אוה םלוא; ויתוזחמ תא םויכ ארוק היה אל שיא ,תינתבזילאה
 אלא םיארונ םה םייחבש ,םילודגכ םינטק תונוטא לע ,ילרחו ןועגיש
 ררועמה טקייבואל םתוא תכפוהו תואלפנ םהב תללוחמ תונמאהש
 ןמרתלא םג ,םיפוצה וא םיארוקה להקב האנה לתפנ יטקלאיד ןפראב
 וילע תיטתטאה הניחבה ןמ "ליבקיי רישל וריש תא ךופהל ידכש ,עדי
 תא ,ךפהלו "ילילשייל יבויחה השעמה תא ךופהל: תורצויה תא ךופהל
 ,רבדמל בושיי םוקממ ,תוכלממ תטירק תובקעב בגנה ץרא לש הכפהיה
 תלועפכ יבויח יביטומא ןעטמב םינועטה םיחנומב ןמרתלא ךאכ ראתמ
 החומה הצורח תיב תרקעכ תראותמ בגנה ץרא ,תינקיידו תינדקש יוקינ

 ],.,נ / ת� 1 בג 1 ראב / י;ז IJ קז הכר דיביי( ירוטזיליוויצ ןמיט לכ התרידמ
 הממשה שוביכ תא ,תאז תמועל ,)"דיש 1 לוח תפותב / תיו;tו;: לוכה תאו
 ילילש יביטומא ןעטמב םינועטה םיחנומב רישב ראתמ אוה התחרפהר
 היתוכמ באכמ המדאה תקנא ,םד ביז דע האכה ,םיינרופיצב הטירש(

 ןימ םיברעמה םיינורומיטקוא םיפוריצ עויטב- ךכ ,)תבקמה לש
 תברו תיטטינרדומ הביתכ בותכל ןמרתלא הטינ- ונימ וניאשב
 ימכ תואריהלו עמשיהל ילבמ יביטקורטטנוק אשונ לע םיטקודרפ
 תא "יניטמ הרות"כ לבקל ילבמ ףא ללה יריש רשו תרוטק ריטקמש
 טעמב אל הז ירה הפי הלע אל ךויטינה םא ,תלבוקמה תידטממה הדמעה
 טודומה אצמנ אל דועש הארנכ ונימי דעו םזינרדומה תישארמש םושמ
 תא אצומ ררושמהו ,םייביטקורטטנוק םיאשונ לע הלודג הריש תביתכל
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 רדגתהלו סוזנצנוקה זמ ומצע קיחרהל ,סנואמו זוצרמ ,ץלאנ ומצע
 אלש, זמרתלאב ."םינגרובה תא םיהדת"ש תיטסימרופנוק-זונ הדמ�ב
 סיעכהל ודואמ לכב הסינ אלשו תוירחאמ טמתשה אלש י דגנמ דמע
 ררושמיי תיוות ןידכ אלש הקבד ,דסמר;זה לש חורה תונחטב םחליהלו
 םיעגונה ויריש ודיעי ול הקבדוהש תיוותה איה תבזוכ המכ דע ."רצחה
 תוברל, זוירוג-ןב לש תינידמה ותנשמ תונורקעב זיפיקעב וא זירשימב
 ."בגנה ץרא לע םירישיי

 : ישימח קרפל תורעה

 ימע , 1949 ביבא-לת ,)'''שת תנשל( ץראה חול ,"בגנה ץרא לע םירישיי
136-127 . 

 ,הוושה .תונונמהל ינייפואה ץרמנ סומתיר- יבמאי רטמירטב בותכ רוזחמה 2
 25 תאלמב "תידרפס"ה המעטהב קילאיב בתכש "סישליש לעיי ןונמהל ,לשמל

 רטמירטה לקשמב קילאיכ לש ידיחיה וריש אוה הז ןונמה .ביבא-לתל הנש
 תירישה תואיצמל לגתסהל קיתווה ררושמה לש ותולדתשה וכ תרכינו ,יבמאיה
 סומתיר ,ןיפולחל .תיביבא-לתה הנרדומה לש זונגסה ינייצלו תילארשי-ץראה
 תיסאלקה הרישב שמשמ- ]המתר =[ "יגיזיסיי תינוויב הנוכמה- הז זע
 לש םיחנומה ןולימכ iambic trimeter : האר( חופרח ירישלו תויריטאס תורטמל
22 תורעה ,ולהל הארו .)] Shipley [ ילפיש ףזויג ,21 . 

 .)'''שת( ולש ימ לש ותרוקיב האר 3
 .ףלא ."רץאל דגנמיי שוטר לש ורמאמ זכו 1949 ,ףלא ."יזועיי לש ורמאמ האר 4

 ,העובק תורידתב ףלא תעה-בתכ עיפוה אל תונושארה ויתונשב( 1950 ראוני
 הז רישכ ראותמה ץיקהיי : ורמאמכ בתכ שוטר .)ורפסומ אל ויתונוילגו
 םייניעב הארנ אוהש יפכ לבא ,ונלש ץיקה .ינוציק םנמא אוה ]"ץיק תכירמיי[
 '.ילארשי רץאב בורקמ שדח לש ויניעכ .תורז

 זא ונפ תושגרנה תווחמה ריתעו ינלוקה יסורה סזינרדומל היצקאיר רותמכ 5
 זושל טוקנל שקיבש יאקירמא-ולגנאה םזינרדומה רבעל םיררושמה יריעצ
 סרזיי לש הקינכטב ,תימעפ-דחה ,תישיאה היווחה תא רזחשלו הטעמה
 . זווכמ ישגר ןוסיר רותמו "העדותה

 יתלוכי יא לע ומרתלא םג לבק ) 7 הרעה .ולהל ,האר( יקסנולש תובקעכ 6
 תיביטקורטסנוק הריש בותכל תינויצה הגהנההו להקה תשירדל תונעיהל
 תבתוכה הרישה ירשאיי: "חורה תיער לע סירישיי רוזחמב וירבדכו; תיטוירטפו
ותלא סג חליש ר; '.ישחנ לע ה�ךן יכ שוחל ילב I 'יצראי

'
 דגנ ינוריא ץח ומ
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 לחר לש הרישמ "ךמש יתראיפ אלו יצרא ךל יתרש אל" תמגודכ תורוש
 ,רתא-לע תויטוירטפה היתורהצה תא עימשהל םתערל התיה הלוכיש ,תררושמה
 םיפיעצ העבש ירוחאמ היתונווכ תא ריתסהל אלבו תויוטבחתהו םיטבל אלב
 .ירופאטמ לפרע לש

 ; ] 3.10.1933 [ גי יליג ,א ,םירוטב הנושארל םסרפחנ( "תונעמו תונעט" ורמאמב 7
 ררושמהש םינש הז הנהיי :יקסנולש בתכ ) 32-28 ימע ,ל"שא טוקליב סנוכ
 ! ןויצ ירישמ ונל הריש: תילאיצוס-תימואל הנמזה ירחא אלמל עבתנ ירבעה
 תבלחנה הרפה לע וא ,דוד תיב תוכלמ לע ,למגה יראווצ לע ךיזורח אנ זורח
 ,תוטשפב אנ הריש: םימיוסמ םיאנת םג םיפרוצמ תאזה הנמזהלו .עובלגב
 םילמס םיצור ונא ןיא! השולת הנומא יזמרב אלו- אילגתיאב ,תוכלמו-םשב
 שוריפה תילכתב שרופמב קר .הנטקה ךתב לחרב ונא םיצור- ההבגהו
 תמא ןמא לש תוכז- ותוכז לע ןגהל אופא ןאכ אצי יקסנולש ."תוטשפהו
 תילכח תונמאב תוארל- הפורצה תונמאה לש היללכל םאתהב בתוכה
 אוה .להקה תשקבו תיתגלפמ תילכת ינפמ השאר תפפוכמ הניאש ,המצעל
 ןתואמ הקיחרהל שקיב לוכמ רתריו ,וב רופחל םודרק הרישה תא תרשעל בריס
 םישועו ףרה אלל ןהב םישמשממ הגלפמ ינקסעש ףולח תרנב תריטילופ תורטמ
 זא התוויהש ,לחר לש הלולצה התרישב ןונש ץח חליש אוה ךכ בגא .חומ'?ז ןהב
 םושמ ,סירוט-סיבותכ תלוכסאמ תלפרועמהו השקה הרישל הביטנרטלא
 תובשייתהה ינב לע ןהו תינרריעה היצנגילטניאה לע ןה דיאמ דע הבבחתנש
 .חדבועה

 . 149-148 ימע ,)ט"משת( תרופ לש ררפסב ,לשמל ,האר 8

 קד דע י;Tנחט יס??" םילימב רתאל הסנמ )-226 290 ימע ,] 1981 ( רבח( רבח ןנח 9
 הדרמ ךא ,ייץראה שוביכ תעב עשוהי לש ויללעמייל זמר "? תרשע סיכלמ ירע /

 יכלמ תפוקת לכ : הריציה ןמ וטמשוהש םיטרפה לע הרמתל אלש רשפא יא"ש
 יצהו ךלמה המלש לש תשוחנה תורכמל רכז ןיא .רכה ילבמ התחמנ לארשי
 ררגב םהרבא לש ותבישיל אל ] ... ( תליא הנרב והיזועל אל ] ... ( םקוה רשא
 תומיל רכז רישב ןיא, יתעדל '.יקחצי םש רפחש תוראבל אל ףאו בגנה ץראבש
 םעה הלג והבש הנשה םייפלאב דקמתמ רישה .הליחת הנורכ ךותמו .ארקמה
 .תוירפמיאו םיטבש לש סהישוביכל ףרט התיה ץראהו .וצראמ

 ןהו יארקמה הרוקמב ןה .וזה תיאובנה הזופב ידוראפ שומיש השע ןמרתלא 10
 :)( 3 ( ימע ,הנויה ריע( "סירה תנחתיי ורישב בתכשכ ,יאקילאיכה הלוגלגב
 / ל?\)!נ;: םן�?? בהז ץימ / י i שן ןןו�ל ,ןימזמ הל I לי;ז 9 ו:; הנתח- תחאהיי

 חרבי אל- רמוא אוה- / ל"נכ תואצוה ינפמ יכ I ,איה ןומו;: תעורזש תיגועו
 .)תישילש הנומת ,הנושאר הכרעמ( תוחורה קדנופ והזחמכ ןכו .ייינומכ שיא
 תא םילמסמה .םירטסיליפה תונמאה יבבוח ,תינולפהו ינולפה ירבדב
 : תיצולחה המשגהה יכרעמ התורענתה תאו הרבחה לש הריהמה התונגרבתה
 תא אוצמל רבדמה לא חרבי אוה I ונומהו ךרכה ןמ יכ רמוא אוה ןיא וישכעיי(
 ןיאש םיקמ לא-- ינומכ שיא חרבי אל. ךפהל קוידב ] ... [ ונוק תאו ותמשנ
 .)ייינומרהליפ לבמסנא ,ראוטרפר תומב ,טלב I ,לטיסר ןב

 ,) 365-364 ימע ,יעיבשה ררטה( ייןענכב תרלילהיי ןמרתלא לש ןרוטל הירשה 1 (
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 כגנה ץרא לע סיריש

 / ירוסה ןתה לש ולוקל"( םימלסומ םיכיוא תפקומ הלוכ ץראה תראותמ וכש
 תדכועה תוכשייתההו תירכעה ריעה תודמוע םלומו ,)"ןזנ; םירצמ עוכצ
 / ,תרמוש קרצ לע הרנמ / . לילה כיכא-לת הר,י / ,תרמוס השומח הריעציי(

 .)"םימש יננע םיטשו / ... תרפוע תלמשכ הנידמ / ,ויע ת .R לך� הל�חה
1 2  דחי( ןמרתלא רכיח רישה תא . 308 ימע ,כ ,רמז ירישו םינומזפ ,"שיככה רישיי 

 ןרק הקיפהש "םישדח םייחל" טרסה רוכע דחוימכ )םיפסונ םיריש השולש םע
 כיכא-לת ,והשמ הב שי תאז לכב ,והכה והילא הארו( 1934 תנשכ דוסיה
 .) 104 ימע ,ד"שח

 "חורה תוער לע םירישיי רוזחמה לש יג רישכ ןמרתלא לש ויתולימל הוושה 1 ז
) 1 9 4 1  תצקו ] ... נ /.הציצה כהו תא ?ונשק� המ / ,הצילמו רישכ םג דימת יכיי: ) 

 ."םימכ אלו ושד ומכ / הציחלכ טחסנה ,ךות
1 4  ורמאייש המודמכ םייואר םהילאמ םירורכ הכ הרואכל םהש ,הלא םירכד 

 הנווכה ווחכאל םישושמה "וז העשכיי ונל ודכאש המרד םיתעל ו i1 ש ,תושרופמ
 לע םעה םחלנ הכש הפרקתכ ,הנש םישימח ינפל ךא הרכרחש הריציכ העקושש
 םוי לגרל הקפוהש "הקיטילופ םיארוק םיארוקיי תינכתכ ,לשמל ,ךכ .ותראמצע
 לש תריונמאל ףגאה שאר ,לגיכא שוש ר"ד ידי-לע ויכר חצרל ישילשה הנשה
3 םריכ הרדרש רשאר ,כיכא-לת תייריע . 1  ,היזיורלטה לש ינשה ץורעכ 1.1998
 הליל" םילימכ םייתסמה( ייתיכרע ץראיי ןמרתלא לש "ררוטיי תא החנמה גיצה
 / תיכרע רץא לש י:;יןכי לע / קוחכ ליל יככוכ םיצצרנ / תירירררא הזימרכ .חצ
 לע יכרעה טועימה ינכ לש םתוכז לע דמלמה רישכ )" .קרחרמ האר הסרמ רשא
 ינריצ-רתכ שוריפ לכקל היה לרכי הפושח הכ הינוריאה וכש ריש םא . ץראה
 לש תככרומה ייתינרנק"ה ותרישש רמוחו לק ,רוקמה חורל רכנתמ הכש
 הלולכ )תשחרמ יתלכ טעמכ םיתעלר תנדועמ ,הפיקע הינרריאה הכש( ןמרתלא
 . ילרטיל ופואכ הנארקיש ימ דצמ העטרןנ ינויצ-רתכ שוריפ שרפתהל

1 5  תיאקילאיכה הזתה ךופיהו יירכדמ יתמיימ םיקנעה לש םכרפיה ןאכ שי 
 היפל )"וומישיה לרמיי ררזחמה ירישכ הידרראפה ךרדכ הילע גלגל יקסנרלשש(

 ,)ייהתייהשכ הממדה הג;i;זן"( וולשיכל וודנ םצכרמ םיתמה תא רררעל וריסינ לכ
 הדגאיי אלא רניא םלוע רצריכ םיתמה לש דרמכ תיארנה הנורחאה הרעסה םגו
 ררואיתש רשפא .היהשכ ירירער םמוד רכדמה רתונ הירחאש ייתחא דוע הקיתע
 םג זמרר "ץוג טכשיי תררתכ ,הממשה תא ריכדמה ',ישכוכייה ידרהיה לש
 שארכ הממשה תחרפה תא ם'שש ,ורירוג-וכ דרד לש המרקה-תכומנ רתומדל
 .ךינייעמ

1 6  םישנה : םילכרקמה םיפיטראירטסה ךופיה ונינפל תירדג� תואר תדוקנמ 
 תוחרא לעיי( קשנ תואשונו ותיכמ תךאצוי ףא ,הממשה תא תרטרושר תומילא
 :תאז ףאו .תופמה לע ווכר ,םילהךא כשוי רכגה וליאו ,)יירכגכ רוגח תואשונ
 תישנ תוכרת ידי-לע הסכוה כגנה ישכוכ לש תירכגה תינררצחה םתרכרת
 דירש הריאשמ אלו היטיהרמ קכאה תא החומה "תיכ תרקעיי תומדכ הייצה(
 .)תטלשה תוכרתל רכזר

 / ,םימר םיררשימ לעיי: םילימכ רוזחמה חתפנ ץראה חרלכ הנושארה הספדהכ I ך
 '.יערצפה רשנכ / ,םימי ינש ויכ תכלשרה / ,ערצי ילכר תוסכ ילכ
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1 8  הדובכל כחכש רוטב אניכור הנח תא ןמרתלא ראית "םיערקו ןמגרא" םילימב 
 םיאולככו ןמגראכ הריכגהיי ירמאמ הארו .) 198-195 ימע ,ג ,יעיבשה רוטה(

1 יליג ,גי , 77 ןותיע ,ייאניבור הנחל ריעצה ןמרתלא לש הכהא יריש- 19 

2 ימע ,)] 1989 רבמצד[ ן"שת תכט-ולסכ( 1 -20 . 

 ,תירכעה תורפס רקחל רשע השולשה יאטיסרכינוא-ןיכה סנככ ותאצרהכ 19
 . 1998 ראורכפ ,ןליא-רכ תטיסרכינוא

 חוארל לטרז השקיכ ,) 501-496 ימע ,] 1996J לטרז( םידוהיה לש םבהז הרפסכ 20
 הינומגהה לש תידרצ-דח הטלשהל קבאמ הלוגה יטילפל ץראה ינכ ןיכ שגפמכ
 תיעמשמ כר ,תירופאטמ הרימא יתעדל לטונ לטרז לש השוריפ .תינויצה
 הדיחיכ ואולמכ טסקטל תורכנתה ךותמ ןה ,ןידכ אלש דתוא דררמו ,הקמקמחו
 ותריצי לולכמ םע הז ריש לש םיבורמה וירשקל תורכנתה ךותמ ןהו תינגרוא
 .)אוכמה קרפב הבחרהב רבוד רבכ ךכ לעו( ןמרתלא לש

 ,תירבדמ היווה כוציעל יכמאיה רטמירטה לקשמכ יקסנולש שמתשה םיתעל 21
 כרחה ] ... [ עזגה ברש ףופא I .יפרג לותש ץעכיי: תיכרשו החיחצ- "תינענכ"
 : יתלאש I .העיפוה בוש- יתרזח I .המלענ- יתאצייי: ןכר ,)ייכרשיי( רנלכא
 םייריטאס םיכרצל הז לקשמכ שמתשה םיתעל .)ייןרמישיה לרמיי( "? המלר ימ
 תא הנגמה "םירועסייי רוזחמכ ןוגכ( יירפס תירקייב ריכירי לע תופרח ירישלר
 הלצה לא / ז:;�כי דימת םבל" : הקיסאלקה תשרומ תא םירמשמה םירפרסה
 עצמאכ I םמ�ת החמרצ איהו ןן.תחרק םהל חמצת I יאשחכ הככו ] ... [ חזר.ר
 .ייתכלל תע יכ I רק יכ / : ותעבנ עתפלו I תלגלוגה

 םע כולישכ תרכורק םיתעל( יבמאיה רטמירטה לקשמב תופוכת שמתשה שוטר 22
 תיכאליס-ינרטה תירבעה הרישכ רתורידנ לשכ םג )דנוש לקשמכ םירוט
 ,"ךייתל" ,יירוניכ ילעיי ,ייאטח לעיי ויריש הארו ,הפוריא חרזמכ הרצונש
 דוער יידניחתיי ,"ץקי' ',יקנח"

 . 226 ימע ,) 1981 ( רכח 23

 רשייה החוקל תאזה תושתכתהה( ימענ םע תשתכתמה תיקדנופה ירבדכ 24
 ומגרת ןמרתלאש ,ןמינררג ימס לש ודזחמ- רלדנסה ימלשר ךלמה המלשמ
 לש תירכעה המכה לע הבררמ החלצה ול ליחנהו םיכר םינרמזפ ול ףיסוהו

 הז ןיא! דחא שיאב תרקיזחמה םישנ יתש לש רופיס הז ןיאיי: )םישישה תונש
 ."! םיכהא לש ררפיס

 . 224-223 ימע ,) 1981 ( רכח 25

 טכשש םשורה ררועתמ םא : תויפיצ לש ךופיה אררקל ןמוזמ הז ןיינעכ ףא 26
 טכש ארה ,חכקמ תרקנא הלילב תרעמשנ ויתורצחמשו רכדמב םקש ,הז ינלוק
 םדי םיחלושו ]תינחכ ,ברחב[ ייןיקייכ םיזחואה םיאודכ םידוונ לש טכש( יניקה
 אכ ,)הרוכד תרישכ יניקה רכח תשא לעי תראותמש יפכ ,םילמע תומלהל
 תיאשונ וישנש ,םיצוכיקה יריעצ אלא ולא ןיא: הלא תויפיצ לכסמו ךשמהה
 .בגנה רץא תממש תא רוקרזכ תוטרושו רוגח

 ילככ תועצמאכ יוכשלו שככנל ךפוה הכושה וא שכוכה דיפל המוד היצאוטיס 27
 לש ומוגרתב המכה לע הלעוהש, ןיסר ןיז תאמ הרדפ הזחמכ היוצמ הכהאה
 : )תורפסל תורבחמ תאצוהכ הנש התואכ עיפוה םוגרתה( 1945 לירפאב ןמרתלא
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 בגנה ץרא לע סיריש

 תיב יביוא תב ,היקירא היובשה הכיסנב בהאתמ ,הנותא ךלמ ןב ,סוטילופיה
 היובשל ךלמה ןב לש ותבהא רבד עדונשמ .ויבא ןומראב הרוכלה ,הכולמה
 רשא הזה ריפכהיי: זובב ,סוטילופיה לש תגרוחה ומא ,הרדפ תרמוא הפיה
 ללש ובל ,יובש ובל / ,ותרבג תולגרמל ספרתמ אוה הנה I יתארי ויל:א בורקל
12 הרוש ',ו הנומת ,תיעיבר הכרעמ( " ... היקיראל  תחתופ הררפ לש וז הרימא .) 
 םיעילבמ הלא .הזחמה ךרואל םיצבושמה יבשה םוחתמ םיבר םייומידל חתפ
 שפנ ילבכל לזרב ילבכ ןיב ,ירופאטמ יבשל ישממ יבש ןיב תולוכגה תא
 ילב היובש תכלה הקושתה לבכביי ',יםייתשוחנו לבכ ילב םתבהא הכליהיי(
 .)ריעו "זוע יביהרה. ךייבש יקיזא תא יקתניי, "חוכ

 תחתופהו בגנה ץראל השק תוזת תאבנמה םעז תאובנמ חיקלה הז ףוריצ 28
 ףוריצל ןאכ ךפוה ,)א ,אכ והיעשי( "בגנב תופוסכ םי רבדמ אשמ" םילימב
 ',יהרה" םילימה םג .הרענ יפמ עמשנה רמז-רישב בלושמה יטנמורו םיענ
 םירשקהב םדקומה חסונב תיבלישמה ',יתע האב"ו "ויפמ ועלכ אצוייי
 . ןברוחו םזילקטק לש םירשקהמ תוחוקל םיימיטפוא

 ראית )סרותגיפ טפשמ והזחמל רבר תירחא( "רופיסל הרפ 9 ןיביי ותמישרב 29
 המדקה תוחוכ ןיב םינתיא קבאמכ תוברתה תוחתפתה תא ןמרתלא
 םתקיחמ לא- סרההו והותה לא תכשומה "היכיטס"ה זיבל םיירוטזיליוןיצה
 .תורוד לש למעב וגשוהש תוברתה יגשיה לש
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 תיצחנה הינפ תימר

 ii' ג'\,י ii' ,"יוג בש רז לומ ז\,ח'ב' סייב'ב'\'ב' בש תוינשה

- • .,. I .וד 9 סמ חימה איה הל�פכ� ק�קז א�ה '<;: .םל;ע iJ '�צכז '<;: I ',' l '  ., 
 .ם��� ל� חכ,ז '?נ;: ח�� זי� '<;:
 . ;חי� ח� חו;�� חכ,ז זי�ך

 )סיינע חחמש ."דלרחהיי(

 ? הכופיהו הקיטאופ ,א

 ןמרתלא לש רתויב תובושחה םירישה תוביטח יתש תא דדובנ םא
 המ ,הז לומ הז ןדימעבו- ) 1957 ( הנויה ריעו ) 1938 ( ץרחב םיבכרכ
 ןמרתלא הנפה הרואכל ,ינושה םא יכ ףתושמה ונניא רתלאל טולביש
 עדומב הנפו ץוחכ םיככרכ לש ססותהו ריעצה םמלועל ףרוע ותורגבב
 הקיטאופ לא- הצקה לא הצקה ןמש ךפהמ ןיעכב- ןווכתמבו
 דועב ,םימדקומה ויריש תא הניזהש וזל דוגינה תילכתב תדגונמה
 יטתסא קחור ךותמו ףעוצמו ןנגוסמ ןפואב בתכ אוה ץרחב םיככרכבש
 לע בתכ הבריה ריעב ירה ,הארמל םיילסרבינואו םייללכ םיניינע לע
 אלל ,םתווהתה דעומל ךומסב הנידמהו םואלה יניינע ,העשה יניינע
 תמדקומה םירישה תביטחבש דועב ,שממ לש הביטקפסרפ אללו שוטיל
 םרקמו ןמז ינממס ץובישמו םייטרפ תומש ןתממ תויבקעב ענמנ

 םייולג םירוכזא המכו המכ ללכ אוה תרחואמה וזב ירה ,םירדגומ
 םירוביגה תצקמל קינעה וליפאו ,םיכיראתו תומוקמ לש םישרופמו

 ו,םיילמסו םיילאירוגטק תומש יכ םא ,םייטרפ תומש
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 .ביהרמ ןגפמ םיווהמ המחלמה ינפל ובתכנש ץוחכ סיככוכ יריש
 הרישה תשרומ .תיטסילובמיס-ואינה הקיטאופה לש .ילוק-ברו ינוגסס
 ןמרתלאו "יקסנולש תלוכסאיי ינב וצמיא היללכ תאש .תיסור-תיתפרצה
 ,האושהו המחלמה ירחא ובתכנש הנויה ריע ירישב ,תאז תמועל .םללכב
 עבמה תקומע ,תיטסינויסרפסק�-ומכה הרימאה לא הריתחה תרכינ
 ףרח ,ילסקודרפ ןפואב( היערקו היוודמ לכב הפושח תדמועה ,שגרהו
 .תית�גה הרימאל הריתחה םג תרכינ ,עורקהו עורפה ,ישגרה עבמה
 םימדקומה םירישה 1 .)םזיציסאלקה תשרומ ,תירטמיס ומכו תינתלכש
-ומכו אלפומ קוד הילע םיטעמו תילאנבה תואיצמה תא םיריתסמ
 וליאו .ןפוד תאצוי הזירחו תומיהדמ תורופאטמ עויסב יטסילאירוס
 ךא ,הרופאהו תימוי-םויה תואיצמה תא הזכרמב םידימעמ םירחואמה
 תוקרבהה ןאכ .יאורהבו ילרוגב תקשונהו תוילאנבמ הקוחרה
 לש הינממס ראשבו תורופאטמב טעמל המגמה תרכינו ,תומעמועמ
 אלל ,איהש תומכ תואיצמה תא גיצהל ידכ תאזו תיביטרוגיפה ןושלה
 הנויה ריע יזורחמ םיבר םא םג : הידוזורפה ימוחתבו .קרשו לחכ
 .)ילאנב וא יופצ דחא אל ףא המודמכ םהב ןיאו( םידקת ירסחו םיירוקמ
 םיתעלו. ץוחב סיככוכ יזורחכ ןיעל תטלוב וא המיהדמ םתוירוקמ זיא
 תיניצרה תיביסרוקסידה הרימאהש ,שוחל ילבמ םהינפ לע ףלוח ארוקה
 הנותנ ףא ,תירוטסיה הביטקפסרפ ךותמ העשה תויעבב הנדה. וינפלש
 לע ןכותל הפדעה זאכ הנתינש רכינ. ןורחהו לקשמה דסב בגא ךרדבכ
 זוצרה לע ןאכ םילוע הרימאה לש ילוגסה הלקשמו הקמוע; ןקנקה ינפ
 .תואנתהלו עיתפהל

 לש חותמ ןגפ� היארוק ינפל אופא הדימעמ הנויה ריע יריש תביטח
 םייאסמה םירישנ הלולכה הרימאה. דחא דצמ: םירשפתמ יתלב םידוגינ
 וא ותלוז םע חישמ םדאש ךרדכ טעמכ תרמאנו ,תיעבט הכ איה וללה
 תובכרומ תויפורטס תורגסמב הנותנ איה ,ינש דצמו ; ומצע םע
 יתרימא ץרפ םיתעל איה הרימאה ,דחא דצמ .בטיה תולכלוכמו
 דצמו .םקיבדהל לוכי טעה ןיאש ,תושגר לש הנצחה ,יטסינויסרפסקא
 יד ... ,תרהרוהמו היוהש ,תיניסאר וא תינאירטלוו הרימא תחא אל ונינפל. ינש
 רדסב הזמ הז םיעבונ לוכיבכ תונויערה .דחא דצמ .הנבותו הניב ת I5 ךמ
 יפכ םירודסו םיריהב הכ םה ןיא ,ינש דצמו ,תוצרפו תוכרפ אלל ,יגול
 יא תיאסמה םתוזח ףרח( ןושאר טבממ תואריהל םיתעל םייושע םהש
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 דוכלתש תעדה תא החינמ הזארפארפ םהל דימעהל ופוא םושכ רשפא
 הרימאה ,הקימעמ האירקכ .)םהכ םימולגה םיידכור-כרה תונויערה תא
 הרימא ,תככרומו הכוכס הרימאכ הלגתמ וללה תוזרוחמה "תוסמ"כש
 יניינעכ םיינידמ םיניינע ,ישירח רוהרהכ הקעז ,סותכב סרתפ תכרעמה
 ,ילסרכינוא לרוגב ימואל לרוג, ימואל לרוגכ יטרפ לרוג ,הקיטאופ
 הירוטסיהה לש חצנה יקוחב ףולחהו יארעה םתוחב םיערבטה םיניינע
 .תיללכהו תימואלר

 .תילכתב הנוש הלאה םירישה תוביטח יתש לש ללוכה הנבמה םג
 תחקפנ ךרדבו הציקיב ותישאר : ילגעמ אוה הנבמה ץוחב סיבכוככ
 םיפייע "חרוא ירבועיי ינש לש םתורתוויהב ופוסו ,)"ווגינה רזוח דועיי(
 הגותה הזחממ וורטאיתה תוכסמ- יכבהו קןחצה- םילשוכו
 סקרקה לש הלודגה העיריה ומ םינוא ויא םילפונה םילותיהה הזחממו
 דע תפצומ ריעה, ץבוקה תא םתוחה ,הז רישב .)"םדבל םהיי( ילאנ:ולגה
 אלמלאו ,"טקשה לובמה תופיקשב"ו "םימשר תוימוד ורגיבביי היניע
 ןתומדקל רזוח םלועהו ונעב תשקה האכ לובמה ירחאש ונעדי
 .הנומאו הווקת ספא לש הספילקופא ונינפל התייה זא יכ ,ותוננערלו

 : "רזוח לגלגיי לע זמור "ווגינה רזוח דועיי םילימב חתופה החיתפה ריש
 ,החיתפה ריש תא אררקלו רוזחל שי יטסיליהינה םויסה ריש ירחא
 לילגה וונגנמ לע הניגנ תביתכ וריצ לע בכוטו ותומדקל רזוח םלועהו

 יראיניל הנבמ תלעב איה הנויח ריע תכיטח ,תאז תמועל .הלש
 טדנמה תפוקת לש תונורחאה םינשה רואיתב תחתופ איר: יגולונורכו
 תונחת רואיתב ,םיב םיטילפה לש םעטמבן הלפעהל תונכהב ,יטירבה
 ינב םעו ץראה םע םתשיגפ רואיתב ,הילטיא ילמנכ םהלש יארעה
 בבג רואיתב הפוט ; ויטירפקל םיליפעמה תצקמ לש םשוריגו בושיין:
 תונושארה היתונשל עקר תרואפת שמישש םינודבהו םינוחפה ,םיפירצה
 ."שורדת לא ךממ אלפומבויי תניחבב חותפ ראשנ דיתעה .הנידמה לש

 רבדכ תיאידיאה הניחבה ומ םג תוארנ וללה םירישה תוביטח יתש
 רלגנפש דלווטוא לש םלועה תפקשה תעבטומ ץוחב סיבכוכב : ןכופיהו
 תמועל; םזינמוהה ץק תאו ברעמה תעיקש תא ואבינש ,קולב רדנטכלאו
 ינורומיסקוא בוליש איה חנויח ריע טיסבב תדמיעה םליעה תפקשה ,תאז
 ,וייריג-וב דעו לצרהמש תינידמה תינייצה תונורקע לש רשפתמ יתלבי

 תונייצה תונורקע לשו ,רתלאל ימואלה וקוידה תא תונשל ושקיבש
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 ינויצולוב� ךילהתב ודריצש ,םעה-רחא לש ושררמ תיבמ תינחורה
 ינוניג םע םבוליש ךות ,וכררב םכישמה ןמציו םייחשו( יט�ו ןורא
 תבוטל יהשלכ הייטנ המורמכ ןאכ תרכינ .)"םייאלצרהיי היטמולפיר
 לכ יונישיילו הליל-ןב לש תוכפהמל תרגנתמה םעה-רחא לש ותנשמ
 לע רתי ץקה תא שיחהל אלש תושרופמ תוצלמה ןתמ בגא "םיכרעה
 יעבט ןפואבש תוהז שוביג לש םיבכרומ םיכילהת עובקל אלשו הרימה
 תוצלמהה 3 .םירהמנו םיריהמ םיביתכתב תורור יבג לע תורור םיכשמנ
 תיתוברת-תיתרבחה ותוינירמ לע ןמא תונוע ןניא הנויה ריעב תולולכה
 שוטר לש תינכפהמה וז לע רגית יולגב תוארוק ףא ןהו ,ןוירוג-ןב לש
 ."םינענכ"הו

 תאצויה הפורטסופאה ץוחכ םיבכרכל תינייפוא תידוטרה הניחבה ןמ
 לא הנופה ,תולטבתהו תולעפתה אלמ ןושאר ףוגב רבור לש ויפמ
 הלוכיש- תוריתסו םירוגינ תאלמ- ההוזמ יתלב )"ו;I5 r "( תנעמנ
 .הירוגינו הייוליג ללש לע לבתכו הארונו המויא הבוהאכ לקנב שרפתהל
 ריחי ינש ףוגבו ריחי ןושאר ףוגב ףוכתה שומישה הניפ הנרדה ריעב
 ,םיבר ןושאר ףוגב בחרנ שומישל ומוקמ תא ץרחכ םדככרכל ינייפואה
 ,תוער. ומכ םייביטקלוק םיכרע תשרורה הפוקת ירפ הרישב לבוקמכ
i:ז R ררושמה ינאה יפמ םירמאנה םיריש םג ןאכ שי .םימחול תווחאו הבר 
 םהב רבורה לוקהש םירישה םיבר ךא ,רעתמו רע לש ריקפת אלממה
 םהב 1l 'ו עלבומה רבחמה םע םיהוזמ םניאש םירוביג לש םלוק אוה
 רברמ אוה "םימי ת� 1) "ב( םדובירב ורובירו םלוקב ולוק בלושמ
 לש ףר"ב ,םינקזה לש םנורגמ- "םינ ?j ז ריש"ב ,םיטילפה לש םנורגמ
 לש םנורגמ- "ףר רוע"ב ,ח"שת רור יריעצ לש םנודגמ- "לאכימ
 הרימאה ,םוקמ לכמ .)הזב אצויכ רועו הרגירבה וא ח"מלפה ישנא
 תיביטסגוס ,הקמקמח הרימאכ תררבתמ הנויה ריע ירישב הלולכה
 םירחא הל ורימצהש תיביטטונרה תיוותהו ,רעושמהמ ןיפנא תברו

 . ןירכ אלש הל הרמצוה םירקבמהמ
 םירחא רוסי ינייפאמ ןמרתלא תריציב םייוצמ ן�ויגהו ינושה ףרח

 ,ונינפלש םיצבקה ינשב םג .םיתעה תופילח לכב םניעב םירתונה
 ינייפאמ םילגתמ ,הלש לילשתה תנומתו הנומתכ ןושאר טבממ םיארנה
 םיצבקה ינשב יוהשה ןויעה תועצמאב. לעשו רעצ לכ לע וללה עבקה
 היגוסל ןמרתלא תריציב םייוצמה- הלא םינייפאמש ,תוארל ןתינ ףא
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 תוביסנל םאתהב הרוצ םישבולו הרוצ םיטשופ- היתופוקתלו
 תא תופקשמה תויטאופה תורומתל םאתהבו תופלחתמה תוירוטסיהה
 ,םיתעה ייוניש

 הילוגלגל ןמרתלא תריצי לש םיילנידרקה עבקה ינייפאמ ,ונתכרעהל
 )ב( j ומלוע תסיפת תא תגציימה תוילאודה )א( : ולא םה םינושה
 )ג( j ולש ןושלה תסיפת תא םיגציימה המג�א!הו ןורומיסקואה
 לש הקימנידה תא תוגציימה ןהינימל תויצמרופסנרטהו תוזופרומטמה
 םינייפאמה תשולשל ףתושמה ,ולש ןושלה תסיפתו םלועה תסיפת
 תריצי לש וז הנוכת ,תירטמיס-ומכהו תיראניבה םתוכיא אוה וללה
 הסיפתל יוטיב הב תוארל ןתינ : התוהמב תיכרע וד איה ןמרתלא
 םוכחת רסח םדא לש וא ןומדק ארפ לש ,דלי לש( תינטשפו הטושפ
 םיקבאמהו םיטבלה לכ תאו ןבל-רוחש יעבצב תךאיצמה תא האורה
 ומוליג תיצמת תא הב תוארל ןתינו ,)"ךשוח ינבב רוא ינב תמחלמ"כ
 לש דוסיה ינבאמ- םזילמינימהו )היצקרטסבאה( הטשפהה ןויער לש
 תריציב יוטיב ידיל האב וז הנוכת הבש ךרדה ,יטסינרדומה םוכחתה
 ןמרתלא : תחא הנועבו תעב םוכחתהו תוטשפה ןמ הב שי ןמרתלא
 םלועה תפקשה לש תוילאודה לא ךשמנ אוה וליאכ וירישב םינפ דימעמ
 םלועה תא האורה ןומדקה ארפה לש תיביטימירפה וז וא ,תידליה
 השעמל ךא ,)"םי�'אתפכ תוחוקפ םויה יניע ך 7 "( תועתפומ םייניעכ
 ותומסקתה תא קר אל םייטסיביטימירפה ויריש תועצמאב אטבמ אוה
 ררתשנש םזיבט�ה ןמ ברה וששח תא םג אלא ,ינושארהן יארפה ןמ
 ,תירטמיסו תילאוד ןתריצי ןליאכ םינפ דימעמ ןמרתלא ,ינררומה םלועכ
 הנומת ,םיינשל היוצחה הנומת לש הווסמב ,ונינפל גיצמ אוה השעמלן
 ,םיסיסר יסיסרל תואיצמה תא ררופמ אוהו ,תירטמיס-ז:ו

 םלןעה תסיפתכ תוילאודה ,כ

 ךרוצל רקיעב תילאודה םלועה תפקשה לא םינופ ץוחב סיבכוכ יריש
 הטושפה התוזח ףרח ,וז תוילאוד ,תואיצמה לש היצזיטמוטואידו הרזה
 ,תונטשפו תוטשפ לכמ כר קחרמ הקוחרכ ,רומאכ ,הלגתמ ,המימתהו
 הכישמה לש ינרדומה הלוגלגכ אל הלגתמ רעיה הכעמ לא הכישמהו
 יקוח ינפמ דחפכ רקיעב םא יכ ,ליצאה ארפה לא תיטנמורה תיאוסורה
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 ובתכנ הלא םירישש חוכשל ןיא( ינרדומה םלועב םיררתשמה לגנו'גה
 בור .)הפוריא לעמ תרשקנו תכלוה המחלמה יננע תרשחש העשב
 ,)"םיליפה לאיי( םימשה יליפ לע "םימימת"הו "םייתודלי"ה םירישה
 רישיי( תלובישה תומדשב תלוגנרת יערכ לע דמועה ןטקה תיבה לע
 ,"המודא הפיכיי( םידליה תודגאמ תועודי תויומד לעו )"םיחא השולש
 ינפמ ששחה תא השעמל םיאטבמה המיא יריש םה )"םיזוואה תעוריי
 ךלהש ששח ,םלועה לע fu) ז o ז teutonicus ( ינוטבטה םעזה תוטלתשה
 הז רואיתב םיכרוכ הסירע םיראתמה םירישה בור .ןמז ותואב רבגו
 יחצנ לגלג ןימב עווגה ןקזה תסירע תאו ללועה תסירע תא דחא םלעהב
 ףוסבש "םייניש ק iJ ובביי חאה לש וכויח .המוקתו הטומתו המוקת לש
 ךא הזש קונית לש םיענו םימת ךויח םג אוה "םיחא השולש רישיי
 תלוגלוג לש תוצלפ ררועמו תיעבמ ךויח םגו ,ויניש תא טיבנה
 ןמ םימיל תולעל הדיתע המוד תוילאוד .תומצע תפושח תירבאקמ
 קח;ש באה ובש םירצמ תוכמ יריש לש המיתחה ריש ,"ת.ל� I5 " רישה
 םימת קוחש אוה וקוחש( "םיינרופיצ דע ן w מיי ,"תעלותו שמר םעיי
 ירהש- והותה ןמ םתמוקתו םייחה תאירב לע דמלמה ,ימיטפואו
 ףא אוהו- היצולובאה לש תונושארה תוירבה ןמ ןה תעלותהו שמרה
 .)העלותו המיר ולוכש תמ לש וקוחש- ירבאקמ קוחש

 לע םיססובמה םינפ ילופכ םיבצמו םירואית ןאכ םילוע תחא אל
 םאיליו לש תיטנמור-הרפה ותריציב יוטיב ידיל האבה תוילאודה
 ) innocence ( םית ןיבש דוגינה תא יטנמורה ןוידה בלב הדימעהש ,קיילב
 רישה ףוסבש הארמה ,לשמל ,ךכ .) expertence ( אטחה ןויסינ ןיבל
 ב j; ז היניע רשא ריע / תבערJז המיהנב ,ה; i גל קחרהויי( "ץיק ליל"
 )"תופ�הו םילדגמה לש / ,ןבאה תורמתב ,םעזב הדאתמ / ,תופ�מ
 תונולחהש העש ,הלילה לש תונטקה תועשב ריע ףקשל ,דחא דצמ ,לוכי
 תורמיתב םימלענ וליאכו המדרתה תארקל טא טא םימעמעתמ םיבוהזה
 אוה ינש דצמ i ןוממו ןימ רחא הפידר לש יטנדקד םהנ ךותבו ךיבא ןשע
 היתונולחש העש ,תומדקומה רקובה תועשב ריע ףקשל לוכי ףא
 םוי תארקל "תבערומ המיהנביי תררועתמ איהש דע ,טא טא "םיקלדניי
 ינש תא הליכמ ריעה יכ ,ןיפיקעב ןאכ רמאנ השעמל .שדח למע
 םיאירב תודוסימ תבכרומ איה יכו ,תחא הנועבו תעב וללה םידוגינה
 .םיתחשומו םימימת ,םייביטקורטסדו םייביטקורטסנוק ,םייטנדקדו
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 םהימגאמיי( "חרייי רישה ףוסבש םימגאה ימ לומ םוגעה ץעה תנומת
 ,ינממ רק�י::r. אל ד�ל / .םיליגע םדאב / ץעה טקוש / ונילא םיט�� םימה
 לש תיטנדקד הנומת תויהל הלוכי ,)"םילודגה ךיעוצעצ תגרת / ,וניהלא
 םימודא םיליגעב תטשקתמה תעד תלק תוגונעת תשאל המודה ן'ע
I הצורפכ םלועה תא ראתמה "לוחכ דאמ ,לוחכ והשמ" זונגה רישככ 

 / ,טעמ י;זבהא .הברה י;זקשנ / . ךיתפש יעבצ- תולוז תועיקשיי: תיתבו:::
 ך?<;רי.ו ךל םירחש םיסיר יכ / .םדא- ךילדנס יכ ,הבג;; ,ת.א םג ישג ו.··,

 ,םידליה רדחמ המימתו הכר הנומת תויהל הלוכי ףא איה; )"ןש
 םה "םיליגע םדואיי( הניש רסוחמו הגאדמ םייניע ימודא םירוה הבו
 םולשל םיגאודה םירוה לש םהיניע ביבס "םימודא םילוגיעיי הז ררקמכ
 תחשומ םלוע דחא םלעהב דוכלל אופא היה לוכי ןמרתלא ·.)םללרע
 ביטימו בוט םלועו םיביבה ישנא לש הנומת וזכרמבש יביטקובורפר

 .ךורו םות הלוכש ,תשגרמ תיתחפשמ הנומת וזכרמבש
 ינפש םירישכ אופא םיררבתמ ץוחנ סינכוכ ירישמ םיבר םיריש

 לפכ תלובחת התואב שומיש םישועה םיריש םהב שי .םהל סונאי
 ,יפוד לש תונווכו הפ ילובינ תפוצר ) double entcndrc ( תועמשמ
 לש יאבהה יזורח תאו תופרחה יריש תא םימדוקה תורודב הנייפאש
 םיסלקתמה םהיזורח תא םג .לידבהלו ,ורקפתנש הבישיה ירוחב
 "םידראילוגיי יוניכב ונוכש םידרונ םיררושמ םתוא לש םיינצסבואהו
 ,התואנ יתלב תירסרמ תרגהנתה בקע םתרשמ תא ודכיאש םירמכ(
 הרסוה םתמילגש םירמכ ,רמולכ ; " t � dcfr()cked prie �" םג וארקנשו
 תנבלב השבככיי תפפוטה ריעה תניג תנומת ,לשמל ,ךכ .)םהילעמ
 : אטחה ןריסינ לש הנומת ןהו םות לש הנומת ןה תויהל הלוכי "רמצד
 תובוחר ךותל "שלופיי ילררטספה עבטה הבש הבוטו המימת הנומת
 הישכ המימת תיארנה תיתבוכ תינאצי הבו תתחשומ הנומתו ,ריעה
 תיבה תנומת ,לשמל, ןכר .שבככ ןבל לדיפ םע ריעה תוברחרכ תפפרט
 ןשי תיכיי רישבש וינורמק ןיב תומוה םינויהש ןקרזמ ףלקתמהו ןשיימה
 תרננקמ תרולש םינויש ןגוהמר ינגררב החפשמ תיב ףקשל הלוכי "םינריר
 תרלב םיפופאנ תרשנו "הליל ירופיצ"ש יטנדקד ןולק תיכ םג ךא ,רגג לע
 תיביי( רישה חתפב הז תיב לש "המימת"ה ותנרמת .וילתכ ןיב תרנכרש
 םימשה יערר / .םעבשל וככחתה םיננע ישית / ריעשה ךנגב / .םדור ןבא
 / םילילח תולהקמ / םיליהצמ ףד / ,ריעה תא םרכ�ב / ,ה 1 רפה ילסכ
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 לש המימת תילרוטספ הנומת ,דחא דצמ ,ןכא איה )".העבגו רה לאכ
 תיטסינוד (i הנומת איה ינש דצמו ,םיננאש אשד ירכב םילילחו םיעור
 "םיריטאסיי לש וליפאו( לילחב ןפכ םיללחמה המיז יפוטש םיריטאס לש
 אל ללכ תונוז יעור לשו םינידסהו םירכה ןיב םינשודמ םיינוריע
 .)תתחשומה תיכרכה תואיצמה ןמ םייגולותימ

 ידמל הרורבו הרוגש תוילאוד אופא איה ץוחב סינכוכב תוילאודה
 דימת אל ,םנמא. רתויב םיילסרבינואה םייראניבה םידוגינה לע תנעשנה
 ,םיפיעצ העבשב תפעוצמ איה םיתעל יכ ,ןושאר טבממ התוא תוהזל לק
 ,ילאיווירטו טושפ ןיינעכ הלגתמ איה ,ןשרפה יניעל תפשחנ איהשמ ךא
 םירואיתה: טסקטה תומר לכב הלגתמ הזכ ךילהת .ידמל עשעשמ םיתעל
 םיעובצה םייעבט-לע םירואיתכ ארוקה תא םימישרמ ץוחנ סינכוכב
 ףלקמו םהילא ברקתמ אוהשמ ךא ,ןידה אמלעמ אלש םיאלפומ םינווגב
 תוטושפ עבט תונומתכ םיררבתמ םה ,הקירופאטמה יפיעצ תא םהילעמ
 .קילאיב לש וירואית ,תאז תמועל .תימוימויה תואיצמה ןמ תורכומו
 םהילא םיברקתמשמ ךא ,םיפוקשו םימימת םירואית םיארנ ,לשמל
 הרזהה יכילהת ןיב יסיסבה לדבהה והז .םיינומדה םהיתומוהת םילגתמ
 סיעגר ירישב ,ולש םיזונגה םימולעה ירישב ,ריעצה ןמרתלא לש
 ןיבל ,תילאנב םתירחאו האלפומ םתישארש ,ץוחנ סיבכוכ ירישבו
 תיטנמורה םתרישב ) film of familiaritY-ה תרסה וא( הרזהה יכילהת
 .האלפומ םתירחאו תילאנב םתישארש ,ורוד ינבו קילאיב לש הדוסיב

 תשרופמ רתוי הברה לוכיבכ איה הנויה ריע יריש תביטחב תוילאודה
 תבכרומו הקומע איה םיבר םינבומב ךא ,ץוחנ סינכוכ לש וזמ הטושפו
 יולגב ןאכ תורמאנ יטסילאוד יפוא תולעב תורימא .הברהב הנממ
 הנויה ינפיי( הרתי תונשרפב ךרוצ אלל הרואכל ,יביטטונד ןפואבו
 ,"ונגמו םדאה םד ךפושיי ,"עסושמ המלצ םיינשל" ,"הברח תחבאו
 הלאב אצויכו "תרוכו רחש ךב ולעיי ,"שושמלו לבאל םירובח ונדמעיי
 תיראניב םלוע תסיפת לע תודיעמה יטסילאוד יפוא תולעב תורימא
 תוטשפ איה ולא תורימא לש תיטמכסה ןתוטשפ ,םלואו .)תירטמיסו
 לפכ .רקיע לכ יביטטרפרטניאה ץמאמה תא תרתיימ הניאש המודמ
 הנומת הלעמ וז : "הנויה ריעיי תרתוכב רבכ רכינ הדימאה לש הינפ
 היתבש ביבא-לת לש התנומתכ( המת הנויכ הנבל דיע לש הפיו המימת
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 הב תוננקמ םינויש ריע ,)בהזה תולוח עקר לע וקהב םינבלהו םישדחה
 ורוקמב ףוריצה לש ושוריפ םלוא .םולש ירחושו םיוולש היבשותו
 םיאתמה שוריפ והזו ,)א ,ג הינפצ( 'האנוהו קשוע האלמ ריע' : אוה
 ךותה תאלמ ,תעקושהו הקיתעה רחסמה ריע- ופי לש הרואיתל רתוי
 דחא ינברוא ףצר ןיעכ התא הווהמו ביבא-לת דצל תנכושה המרמהו
 ריע לש הנברוח תא אבינש ,הנוי איבנה ופי למנ ךרד טלמנ םרק ימיב(
 חתפב רמאנ ןה ריעה לעו תעה לע .)איה ףא תנוןנמו תתחשומ ,תרחא
 ונינפל ."תוצחנה v י�� תומד ןה / ה�ךכו תחב�ו הנויה ינפיי יכ רפסה
 רחאה וקלחו ,םימתו ריהב דחאה וקלחש: יוצח הנקוידש ריע אופא
 סבומ רחאה וקלחו הנבנו ךלוה רחאה וקלחש ; םימרבו םרב לובט
 ליפכה תניחבב איה םשפנ לע םיטלמנה היבשותו תסבומה ופי( סרהנו
 הנומתה .)"םירע תמחלמיי םירישה רוזחמב ביבא-לת לש ידוגינה
 אופא תררבתמ םינפ תיוצח ריע לש לוכיבכ תיביטטונדהו תשרופמה
 הטושפ הנומתכ אלו ,תיפוקסורילקו תבכרומ ,תירטמיס- $I הנומתכ
 לכ ריהב וניא אוה םג האוושמה לש ריהבה ףגאה ירהש ,תינטשפו
 קלחלו לועב אשונהו םחולה קלחל תקלחנ תירבעה ריעה םג : רקיע
 האנוהה רוסי( המימי םימימכ ,ועצבל גואדל ךישממהו ףרועב בשויה
 םיתניב םירעויי: "אוהה ףרוחבויי רישהמ לשמל הלוע "הנוייי הלימבש
 רירפה אל / ףרע ןיבל ברק הדש ןיב .גגחו תונוהו I לכר ופיסוה
 יכ חוכשל ןיא ,םלואו .)".הלועה ןשעו I לעה ולידבה ךא .קחרמה
 חתפבש תיטסילאודה הנומתה תססבתמ וילעש "הנויה ברחיי ףוריצה
 ,)"תוצחנה v י�� תומד ןה I ה�ךכו תחב�ו הנויה ינפויי( הבריה ריע
 ,דוגינ תילכת וזל וז תודגונמה תויוהמכ ברחהו הנויה תא הדימעמה
 )זט ,נ ; זט ,ומ והימרי( "הנויה ברחיי יארקמה ףוריצה רכז תא הלעמ
 "ברחיי ןיב דוגינ לכ וב ןיאש ףוריצ ,תשגונו התיחשמ ברח ותארוהש
 .ברחה לש רורבה העבט תא ןייצמ ארה, ךפהל םא יכ ,"הנוייי ןיבל

 ןמרתלא רחב ,םשפנ לע זא וטלמנ םייברעה היבשותש ,ופי תא םג
 ריע תומדב )"םירע תמחלמיי רוזחמה ןמ( "תסרוק ריעיי רישב ןייפאל
 איה. ושפנ לע סנו סבומ היצחו ברחב זחואו קזח היצח: םיינשל העוסש
 םזילאירוסו םזילרוטנ לש תרשפתמ יתלב תבורעת ןיעכב תראותמ ףא
 I תרג�מ .ה�קן ופי די�" : תורוד לש ףושיככו םיאולב לש בבגכ
- . ',יזיי T .... I .- ו • I תדרח הל ם 8 מן I בראמ i ש םולחת חרזממ I : עפשמ המלצ םינשלו
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 תןגותל ,ףסלו ףרסל תןאיצמה תא ןמרתלא ןאכ קלחמ ,וכרדכ ."הסונמ
 .תיעמשמ דח וא תינטשפ ךרדב אל ךא ,םיפדרנלו םיפדורל ,םילותיהלו
 תערוז תיברעה ריעה לש התסובת לע ונוקמ וניא ןמרתלאש ירב םנמא
 ךא ,"רמד ויניעבו ידוהייי םעפל םעפמ חיגה היתואטמס ךותמש ןודמה
 תירוטסיה תכסממ קלח תיברעה ופי לש הנברוחב םג האורה ,טסינמוהכ
 ףוריצב .התבשמלו הדיאל חמש וניא םג אוה ,םירע ןברוח לש הארונ
 ווסאש ,תיעמשמ-וד הלימב וווכתמב ואכ שמתשמ ומרתלא "ופי די�"
 גחה תא ,ףוסהו ףסה תא ךורכל ידכ S ,תחאב הנממ םילוע ווששו
 איהש ריע; ץרחנ הנידש ריע לש "רבר. ברע התשמיי ויעכב ,אגחהו
 ףקותו םילא רצ הב שיש ריע ,םיינשל תעסושמ תאז םעו ,תרגוסמ
 ךותמ ויניש רועב טלמנה לרוג הכומו עשפמ ףח ,םיןאמ דצ ךדיאמו
 .הכפהה

 ירבעה וגמה חוכ תא ןמרתלא ראית ,תיטסילאוד הסיפת התוא ךותמ
-לופכ טתיפא לש ותישאר .)"הינח ליל"( "וניגמו םדאה םד ךפוש"כ
 תירבל ןןלתנש םייוויצבו לובמה רחאל חנ םע 'ה תרכש תירבב הז םינפ
 ; "םדאה-תא השע םיהלא םלצב יכ ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפשיי: וז
 ,ט תישארב( "ץראה ויבו יניב תירב תואל התיהו ונעב יתתנ יתשק תאיי
 לכ ןיב תודפ םימש םניאש הלא םייוויצו וז תירב ,םלואו .)אי-ב
 לעו םמויק םצע לע םימחלנה םימחול לע םילח םניא םלצב םיארבנה
 לדח אלש ,ןמרתלא .רשפנ ישקבמו ויביוא ינפמ םמע לע םיניגמה
 םע יכ וחרוכ לע ואכ הדומ ,ורבחל םדא ןיבש רסומ תויעבב טבלתהל
 יכו ,ומצע לע ןגהל ידכ ויביוא םד ךופשל ץלאנ ושפנ לע םחלנה
 ,ומרתלא ןכ לע .תיתא יתלב אלו תיחרכה ,תקדוצ איה ותוכז לע ותדימע
 הז ריש ףוסב עיבמ ,תאזכ תעל ברחב זרחאל תוכזב ןימאמש טסיפיצפה
 לש םויסה רישבו ."הער ימי ,ערל קר אל" רוכזת רודה שפנ יכ ונומא תא
 םעה תמוקת תא ראתמ אוה )"םינפ ימלצ רישל חפסניי( הנויה ריע
 המחלמה תא ,המוקתהו האושה תא ךרוכה ,אבה יטסילאודה רואיתב
 ךב ולע / םידמצ ךא .ברחב אלו / תאב םוקל ץק דע תשקניי: םולשהו

 ."תרוכו רחש
 ; הכופיה םא יכ תונטשפ לכ וב ןיאש ,תעדמ ינרוצ טושיפ ונינפל

 ףוקישה ינפ לע יוטיבה תוזע תא הלשבה הרישה לש התפדעהל תודע
 תיטסילאודה התנוכת .תיטסילאירה תואלמה ינפ לעו רישיה יטמימה
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 םיימואלה ,ויאשונ לכבו טסקטה תומר לכב תרכינ וז הריצי לש
 תא ןמרתלא לש וריש הלעמשכ .םייטאופהו םייטילופה ,םיישיאהו
 ת� ם� י� / ן�ח� iJ חו;ז.ק iJ ת� אר ר ?1 �?� תסל" תיטיתופיהה העיבתה
 וז אל ,)"הרומת ליל" רוזחמה ןמ וה רישב( "תכזז::זןת /o ו;ז iJ ה RiJ?1 שער
 םייוצמה הלא םע ומייתסנש םיכילהתה תא תמעמ אוהש דבלב
 חמקהיי לובכה ףוריצה תא ליבקמב תמעמ ףא אוהש אלא ,םמוציעב
 םע םתויח תא ודביאש םיניינעל הקוחש הרופאטמ הווהמה "ןוחטה
 הליבקמ ןיעכ הווהמה "תחחותשמה המקה שעריי ןנערהו שדחה ףוריצה
 יכרוצל העדותב תויחהל םיסורה םיטסילמרופה לש םתשירדל תירבע
 יביטטונוקו יביטטונד חוסינ ונינפל ,בוש ."םילגה שחריי תא הרזה
 םיניינע לעו תוברת ייולת םיניינע לע ינטלומיס ןפואב ךמתסמה דחאכ
 .ן"ח יעדויל ןהו טושפה ארוקל ןה דעוימהו ,םיילסרבינוא

 ינש תועצמאב ח"שת רוד יריעצ תא גצייל ןמרתלא רחב הנויח ריעב
 לילצה דבורב ךכ לכ םימודה םהיתומשש- לאכימו לכימ- םירוביג
 ץראב חמצש םחולהו םלוחה רעונה לש םיגציימ תומש קר םניא
 רחאל( רפסה חתפבש "חיש ודיי רישב תועיפומה ולא תויומד .השדחה
 "םינפ ימלצ רישל חפסנ"בו "לאכימ לש ףדיי רישב ,)"חתופ רישיי
 אלב םבאב ותמש םיריעצ לש תוילמס תויומד ןה ץבוקה תא םתוחה
 םייביטקוב�ה םהיתומש .המואה ןורכיזב חצנל ועבקיי רשאו םינב
 .תוומה תאו םייחה תא ,ףוס-ןיאה תוזוחמ תאו הזה םלועה תא םיגציימ
 תיארקמה לכימכ( חצנל הריעצ רתוויתש השיא-הרענ תגציימ לכימ
 6 ,)הייחב התמ וליאכו התוישנ תא השמימ אל שיאל האשינש תורמלש
 םימורממ הנוממה ןידה אמלעמ אלש םדו רשב ךאלמ אוה לאכימ וליאו
 תכושח לכימ ןהו דילומ וניאש ךאלמה ןה( לארשי לש םמולש לע
 תא ,תויכשמהה תא עדוגה ןוסא המחלמה תויה לע םידמלמ םינבה
 ,ונינפל םייטרקנוקו םייטרפ תומש אל ,ןכ םא .)תורודח תלשלש
 תומש- ךפהל אלא ,הבורקלו תיראילימפל הנומתה תא םיכפוהה
 תוזוחמ לא תראותמה הנומתה תא םיקיחרמה םיילמסו םיילאירוגטק
 םילמס םה "חיש ודיי רישב לבנהו שרעה ןכל .הספילקופאהו סותימה
 תסירע םג איה שרעה : וכופיהו רבד םכותב םיכרוכה ,םייעמשמ-וד
 לבנה j תועמדה ףקומ תמה לש ושרע םגו תחנב העינמ םאהש ללועה
 םיזחואש לבנה םג ךא ,הנותחו לבא יריש הוולמה רתימ ילכ םג אוה
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 אל ףטנ .איה העומג אל" לאכימו לכימ לש םתבהא .םורמ יכאלמ םדיב
 הניאש תילאידיאו תילידיא הבהא וזש םושמ קר אל "הנממ ערגנ
 יא ןכ לעו ללכ השממתנ אלש הבהא וזש םושמ םג םא יכ תטעמתמ
 םייביטטונדה הייוליג ףרח .ערגיתו טעמתתש הל היה רשפא
 ץוחב םיבכיכ לש וזמ רתוי תבכרומ הנייה ריעב תוילאודה ,םישרופמהו
-ה לע קר םיכמסנ םניאו ,תוברת ייולת םבורב היביכרש םושמ

universals ריע יריש ,ךכיפל .ארוקו ארוק לכל םירכףמה םייסיסבה 
 םישק םג ,"הטושפ"הו "הרופא"ה תיביסרוקסידה םתוזח ףרח ,הנויה
 .ץיחב םיבכוכ ירישמ םוגרתל המכ יפ

 המגףא!בו וורומיסקואב שומישה .ג

 תוקהבומ תויטסינרדומ תורוגיפ יתש ןה המגףא!הו ןורומיסקואה
 תווהמ ןהיתש .ונימ וניאשב ןימ יביסרגאו יתורירש חרואב תודימצמה
 תוצאומה תורומתה תריתע ,תיטואכה תואיצמה לש יטסיווגניל ףוקיש
 .םירשעה האמב םלועב הררתשנש ,םידוגינו תוריתס ךבסב העולקהו
 םיפוריצב תופוכת תעייתסמ ןמרתלא לש תיטסילאודה םלועה תסיפת
 םיימאנידה םיטקילפנוקה תא םיאיפקמה םייטמגףאדו םיינורומיסקוא
 דוחה תונונשו תוזעה ןושלה תורוגיפ .םשוביגו םתיצמת תא םיווהמו
 דוסי תא ךכרלו םהיניב רשפל ,םידוגינה תא גזמל תוסנמ ןניא הלאה
 ךרדבו ףטחב .הלאל הלא םתוא דימצמ ןורומיסקואה .ךפהל .הריתסה
 ךשיגפיי( םתוידוגינב םייראניבה םידוגינה תא ריתומו ,תיתורירשו הזע
 ויכשחמיי ,"תמרוצ הממדיי ,"ךלמ דבעכיי ."דעל תימואתפיי ,"ץק ןיאל
 תמר התואמ םניאש םיניינע ינש תמתור המגואזה .)דועו דועו "םינבלה
 תא קר םירפסל"( ןויגיההו קודקדה יקוח תרפהמ תמלעתמו ,הטשפה
 ןבחרמ לא" ,"ןויס תוליל םיריבש תיכוכזו טקשמיי ,"תטפושהו אטחה
 ןבאו שער תונורקיי ,"תדמל יניעל םימו בכוכ תוולשיי ,"ןבלהו רשה
 תורוגיפה יתש .)דועו דועו "ןבאהו הרמזך יקוש לאיי ,"ריעה תקרופ
 ןהש ךותמ ,"םרוצ"ה יטסינרדומה םשורה תריציל תומרות הלאה
 .תיביסרגאו תיתורירש ךרדב ונימ וניאשב ןימ תודימצמ

 תודוסי הזל הז םימתור ץוחב סיבכוכב םיינורומיסקואה םיפוריצה
 יארע ,שערו היימוד ,ךשוחו רוא ,תוומו סייח : םידגונמ םיילסרבינוא
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 םיימואל-ןיב םידוגינ הלאב אצויכו סחיה לפשו סחיה םור ,עבקי
 ףרח- הלא םייראניב םיפוריצ .תוברת ייולת םניאש םיישונא-ללכו
-דח םניאש םיפוריצכ הרהמ דע םילגתמ- תשרופמה םתוטשפ
 ןווכמה ןשרפ .ןשרפה לש אצומה תדוקנב םייולתה רקיע לכ םייעמשמ
 תא םיביכרמה םירביאה ינשבש ןושארה רביאה רבע לא רוקרזה תא
 שגד םשה והער וב האריש הממ ירמגל רחא רבד וב הארי ןורומיסקואד
 ,"יחה תמהיי ומכ טלובו זע ןורומיסקוא ,לשמל ,ךכ .ינשה רביאה לע
 היגוסל ןמרתלא תריציב )םוכיסה קרפב הארנש יפכ( עיפומה
 ןניאש תונשרפ לש תויורשפא יתש תוחפל וכותב דחאמ ,היתופוקתלו
 םקש ירופאטמ וא ילארטיל תמב רבודמש רשפא: וז םע וז תובשייתמ
 יח םדאב רבודמש רשפאו ,)ירופאטמ וא ילארטיל ןפואב( הייחתל
 ויתומקנ תא הזוההיי המדאה ןורח לש ורואית .תוומל םילושמ וייחש
 תוינשרפ תויורשפא הלעמ אוה ףא )"שאה ימורעמיי רישב( "ךלמ דבעכ
 ךאכ ראותמש רשפא: וז םע וז דכלתהל הרואכל תולוכי ןניאש תודגונמ
 תא םוקנל םלוחו הכולמה לא ףאוש אוה התעו וינודא תחת רתחש דבע
 ראותמש רשפאו ,)"ךולמי יכ דבעיי תניחב( תוכוראה ותלפשה תונש
 ומצעל ריזחי ובש םויה לע םלוח אוה התעו, ותלודגמ דריש ךלמ ןאכ
 .ואסיכמ והודירוהש םידרומה ןמ ותמקנ תא חקיו ורתכ תא

 םיססובמה םיפוריצ םה ץוחכ םיבכוכב םייטמגואזה םיפוריצה םג
 לכ םע חורהיי ףוסב .תוברת ייולת םיניינע לע אלו , universal � לע
 ןיב / האיגשכ רחרחסו םימת תכלל בוטיי: ןמרתלא רמוא "היתויחא
 ןתמיתר ירוחאמש ןויגיהה ; "םילמו תושיגפו רופס ןיאל תומש
 אוה םילימ ףוריצ: ןמקלדכ אוה םילימ לשו תושיגפ לש תיטמגואזה
 ןיינעמ ןומיז איה בוחרב השיגפש םשכ שממ ,עיתפמו ןיינעמ ןומיז
 תושיגפ לעו םילימ לע רבדל ןתינ ןכ לעו ,ישונאה רושימב עיתפמו
 ךכו ,ינושל םינפ ןויגיה איה המגואזה לש הנויגה ,םיתעל .דחא םלעהב
 םידמצומ ובש ,)"קיתע ויתסיי( "םימו רוא יתתושיי ףוריצב ,לשמל ,אוה
 יפל( םימ םג ושוריפ "רוא"ש אלא ,םיישחומה םימהו יאליטרעה רואה
 ףיסכמה ברעהיי המגואזב ןידה אוה ך .)]אי, זל בויא[ "ורוא ןנע ץיפייי
 אלא ,םמודהו ישונאה תא דימצמה )"לזרבה רוניכיי( "עיבגו םייתפש
 תחתופה הרושל הוושהו( "הפשייל ול הברקש "ףסיי םג אוה "עיבג"ש
 םיתעלש רחאמ 8 .)"תובכ םייתפשב ךפס לא אובא דועיי רישה תא
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 םילילצ ןוימד לע ךמתסמה ינושל םינפ ןויגיה אוה המגואזה לש הנויגה
 ץרחכ סיככרכבש המגוא!ה ןיא הרוגש הלימ לש םירידנ םיעמשמ לע וא
 םג .תאז םע .הז ץבוקל ינייפואה ןורומיסקואה ומכ תולקב תמגרתימ
 הפושחה םתרוצב זוחב םיבכוכב םיעיפומ המגואזה םגו ןורומיסקואה
 תודוסי דימצהל המגמה םהב תרכינ ללכ ךרדבו • ןיעל תטלובהו
 . דוגינה תילכת הזל הז םידגונמה םיילסרבינוא םיגשומו

 םייטמגואזו םיינורומיסקוא םיפוריצב השודג הנויה ריע יריש תביטח
 םיפוריצל דוגינב .ןושאר טבממ ןיעל םירקדזמ םניא הלא ךא .ריבכמל
 ויכשחמיי וא "תמרוצ הממדיי חסונב םיטלובו םיפושח םיינורומיסקוא
 םיתעל םיססובמהו תמדקומה םירישה תביטחב בורל םייוצמה "םינבלה
 ריעב םיפוריצה .םישוחב םיספתנה םיילסרבינוא םיניינע לע תובורק
 ימל קר םילגנו רישה יטיש ןיב תצקמב םייובח .תוברת ייולת םה הנויה
 םניא םה .היתורוקמבו תירבעה ןושלה יזרב יהשלכ תואיקב הלגמש
 ם�פוא לשב םג ןשרפהו ארוקה ןיעל לקנב םיטלוב םניאו ןזראל םימרוצ
 ילעביי ןוגכ .הפיקע הרימא- "הזארפיר�"( םעמועמה יטסארפירפה
 .םילימ לש עפשב םיתעל םהילע הסכמה )"םירופיציי םוקמב "ףנכ
 שי : םתובכרומו םתעפי לכב םילגתמ םהירה .םילגתמ םהשמ .םלואו
 םייולתה תודוסי םג .םיילסרבינוא תודוסי םגו םיימואל תודוסי םג םהב
 םיפוריצה ןמ המכ יפ םירישע םהו .תוברת ייולת תודוסי םגו םישוחב
 .)םוגרתל םהמ םישק ףאש ךאכמו( ץוחכ סיבכרכ ירישל םיינייפואה

 חבשב ויפ תא חצופ "קוש רתסיי רישב רבודהשכ ,לשמל .ךכ
 תניחב .םיליפעמה תוינא תאצ תא ורשפאש םירוסרסהו םיחירבמה
 ןכל" : דחאכ ינוריאו יתימא סותאפב רמוא אוה ."הרבעב האבה הווצמיי
 הרישה חתפב בצינש- ל"חמר ."תוימר םע ת;מר� לכל הלהת
 תכמתסמ ותרתוכש( הלהת סירשיל ורפסב גווזמ- השדחה תירבעה
 הליהתו רשוי תא )]א .גל םילהת[ "הלהת הואנ םירשיל" קוספה לע
 ןמרתלא לש וריש .עורה תוחוכ לע בוטה ןוחצנ לע הירוגלא ןיעכב
 .םילכונלו םיאמרל הליהת ירתכ- ךופה םלוע השעמ- רשוק
 םע תומר� לכל הלהתיי ףוריצב תעלבומה תינורומיסקואה תוהמה
 םיפוריצבש וזמ הפיקעו תמעמועמ רתוי הברה אופא איה "תוימר
 ךא ."תמרוצ הממדיי וא "דעל תימואתפיי תמגודכ םייבורומיסקוא
 .המכ יפ תמכחותמו תבכרומ יהירה הלגתמ איהשמ
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 ורואית ארקמל הלוע קלחה תאו תומלשה תא םתורה ןורומיסקוא
 ויתול,לע תובותכ הבש ןושלה יכיי: תעה יריש לש ילמסה רוביגה לש
 ידמ קרו / .שחלל םאו הען W ל םא היושע איה םתנ�תמבו / םנושל איה
 םהמ יכ הייח םיו,זל /o / .םנוגי וא םתאנק וא םתבהא רישב .םהב i=l ךבר
 רוביגשכ .ץוחב סיבכוכב .)"הרומת ליל" רוזחמה לש 'ה ריש( "החקל
 םימתרנ .תרגיח ושפנ תויה לעו םימת ותויה לע הדוותמ "תרגיאיי רישה
 .ידמל תשרופמו היולג ךרדב םומהו )תומלשה( תומימתה יכפה וירבדב
 יולגב םירמאנ םירבדה ןיא הנויה ריע ךותמש האבימב ,םלואו
 תומלש-תומימת לע דיעמ "הייח םימלשיי ףוריצה .דחא דצמ: שרופמבו

 תאירבל זמרמ "החקול םהמ יכיי ףוריצה .ותמועל; בברו םגפ אללש
 ,)וגכ ,ב תישארב 1 "תאז החקל שיאמ יכיי( םדא לש ועלצמ השיאה
 תוברת-יולת ןורומיסקוא ונינפל .בוש .םלשה ךותמ קלחל רמולכ
 . ןושאר טבממ ןיעל רקדזמ וניאו רישה יטיש ןיב אבחנה. יטסארפירפו

 םיה ןמ טעה חורה "הלילמ רופיסיי רוזחמה לש 'ו רישב ראותמשכ
 ןורומיסקוא ונינפל ."העצב-ךשמ תאשונה ריעה תא חלופיי .חזמב הכמו
 לש יאוולה ,ל,לצל היורכ ונזואש ימל אלא הלגנ וניאש תוברת יולת
 תא ןייצמה יאדיחי ףוריצ אוה )ו .וכק םילהת( "ערזה ךשמיי .םילימה
- ןאכו .םיערזה תא וכותב תאשל ידכ וינתמ לע ערוזה רגוחש קשה
 איהש טלמו ןוטב היושעה ריעה תכפוה ינייפוא ינמרתלא ךפהמב
 .) nature ( האירבה ידי השעמ אוהש הדשל .) art ( םדא ידי השעמ
 רתוי היה יעבט ילוא ובש םוקמב( "עצבה ךשמייל ךפוה "ערזה ךשמ"ו
 רורצ וא .ףסכה קש לש ויוניכ .)"ךשניי תזרוחה הלימכ שמתשהל
 לש ומעטמ וב שי "עצבה ךשמיי םשב .ריעה ישנא לש תועבטמה
 • ךרכהו רפכה .רחסמהו תואלקחה יכפה חא דימצמה ןורומיסקוא
 לש תו,לאודה ,השעמל .הירמש לע תאפוקה תונגרובהי תויצולחה
 יד,ל האכה וזמ יתוהמ ןפואב הנוש הניא יוטיב ידיל ןאכ האבה ריעה
 םתור "ץיק ליל"ב םג .ליעל ןאכ רכזוהש "ץיק ליל" רישב יוטיב
 המדרתל העיקשה תאו םימת למע םויל הציקיה יכפה תא רואיתה
 ריעה ץוחב סיבכוכב .םלואו. ןוממהו ןימה ,הררשה יפדור לש תיטנדקד
 ו O .םיה יקמעמב הלת לע המק וא םיננעה יבג לע תבצינ 9 .רעיל תכפוה
 יפוריא ףונ וניא םירישל עקר שמשמה ףונה ,תאז תמועל. הנויה ריעב
 .םינשונ תודגא ירפס לש םהיפד ןיבמ הליעה ינוריע ףונ וניא ףאו. יכרכ
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 יוכח ינורומיסקוא ףוריצ ןאכמו ,הצחמל יאלקח ,ילארשי עקר ונינפל
 תינוריעה היווהה תא דימצמה ,"העצב-ךשמ תאשונה ריעהיי תמגודכ
 ,תדבועה תובשייתהה לש וז ןjאו

 לש הזמ יתוהמ חרואב הבוש הנויה ריעב ןורומיסקואה ןיא םיתעל
 םייראניב םידוגינ לעו תויצטונד לע והומכ ססבתמו ץיחב סינכוכ
 םא יכ ,הרוכבה ץבוקבכ טלבתמ אוה ןיא זא םג ךא ,םיילסרבינוא
 תמקה ימי לש יקאחה ידגבב םחולכ וא ולברסב לעופכ "רופא"ו ענטצמ
 ירוורפכ ןילוחה ימי תא ראתמה ינורומיסקואה תיבב ןוגכ ,הנידמה
 ,העוסהו הדמ�ה , זחפה /-עב .R םב , יארעה לש וחצנ םהביי: םישרחה

 'ו ריש( "! העש ייח והקי אל חצנ ךא / , ןכאו לזרכ וררופתי רפו /-
 תא םתורה הז חוסינ ןיב לדבהה בר המ ,)"הלילמ רופיסיי רוזחמכ
 לש סותכה תאו לרוג תרה תירוטסיה העשל הוולתמה ןכה סותפה
 םיינילקרט םיינורומיסקוא םיפוריצ לש םחוסינל תירורפאה תואיצמה
 והומכ םימתור םה ףאש "ץק ןיאל השיגפ"ו "דעל תימואתפיי תמגודכ
 ! עבקהו יארעה יכפה תא

 תומגואזה רשאמ רתוי תוכמתסמ הנייה ריעבש תומגואזה םג
 ורשוכ לע רתוי תוכמוסו ןושלה יזר לע ץיחב סינכוכבש תוילסרבינואה
 ח"שת תנשכ םעה לע רמאנ ,לשמל ,ךכ ,הלא םיזר רותפל ארוקה לש
 ר;ש f םףקל" ורוע ךפה אוה יכ ,)"הרומת ליל" רוזחמה ןמ 'ו רישב(
 "ריעבמ"ו "רושיי לש םתמיתר ,"ש�;פ: יל�ף םיi?זך;ח יל p: ל� / רי�ב;:��ף
 ,ויפיעצ תא ףוריצה ןמ םיריסמשכ ךא ,ידמל תיתדיח איה הזל הז
 הלימב שמתשה םנמא ןמרתלא ,תקיודמו תלכלוכמ הרימא הלגתמ
 איה םירכדה תנווכ ךא ,)תיכה תומהכ( "ריעכייל המודה "ריעכמיי
 תוכוח תא עצבלו שירחה ילככ זוחאל רושכ רכגתמ םעה: ןמקלדכ
 תמחלמ לש קשנה ילכמ ,"ןר.ג;:יי =( ריעבמב זחוא םג ךא ,םוי םויה
 ,רצףי הבש היקבולסוכ'צכ ונרב ריעה םש-לע םנמא ארקנש ,רורחשה
 תא תתכמ וניא אוה .)"ריעבמייל ותכפה תיממעה היגולומיטאה ךא
 ת�ה תא תתכמ וניא ףאו ,םימיה תירחא ןוזחבכ ,םית�ל ויתותינח
 ןן,תחא הנועבו תעב ברחבו השרחמב זחוא םא יכ ,תינחל

 רוזחמה ןמ 'ו ריש( "חורה בוסביי רישב תצבושמה המגואזה םג ךכ
 יל?ז Q ל W / םסף�ז:ז םוק?ז אי!:; ת�ס ;ז , 1 � ם�?ז$!" : )"םירע תמחלמיי
 םניא "אמצ"ו "תוגלעיי ,"ה$!��ף הסףגד� / תר.�וש אי!:; ם r:i פ:� ,אךקpזכ:

218  



 הנייה ריע

 ףוריצהש דועב .ומצע אושנ ותואמ יעבט ןפואב עובנל םילוכיה םיאשומ
 "ןובער רובשל" ףוריצל המודבש יטמוידיא ףוריצ אוה "אמצ רובשל"
 ףוריצהש ירה ,)אי ,דק םילהת יפל( "ונואמיצ ףלחש דע התשיי ושוריפ
 "שקבתמ"ו "יעבטיי ירהש, יתדיחו רזומ ףוריצ אוה "תוגליע רובשל"
 הז ריש ףוסב ,םלואו .הרבשל אלו ,הנקתלו תוגליעה תא אפרל רתוי
 םימודקה םיקוספב ןד אוהשכ ץופינהו הריבשה לא ןמרתלא רזוח
 : הלק העשל היתורגסמו היסופד תא םיצפנמהו הפשה תא םייחמה
 םחוכל ןאכ זמור ןמרתלא ."םיבולכה תוצפנמ ןכתויה בוט אלהיי
 רי W � אל"( תוינענכה "םימודקה תוחוריי לש תומכסומה רבושו ררועמה
 וצרפש ,)"הל�� t הו;�קי;ז iJ יר.י Wf םך�ן / ן;מ� f ת;מ W אל .בה 1 תא
 אבנמ םג ךא ,שדח גוסמ סותפ וסינכהו תירבעה תוברתה ךותל הפוסכ
 הפיה ךא ,המישרמהו הזעה ,"תינענכ"ה הצילמה לש הייח רצוק תא
 .)"ץרא ילע רב תופוע תחן� םע תופלוחויי( התעשל

 רוורפהיי רישבכ יטסירומוה ןווג יטמגואזה ףוריצה לבקמ םיתעלו
 תא ראתמה ,)"םירע תמחלמיי רוזחמה לש 'א רישב 3 קרפ( "ימורדה
 וביי : ביבא-לת לש םיימורדה הירוורפב ףפוטצמה ןקלבה יאצוי להק
 ןיו ןןגק: דוסינ;:ש םינ� t � ינ;;:�ד / דוב�ו ה $I רי לקו ה R ך tJ תיריב� תוזינ
 וא ,שיא יככו תילכת וא / ,תךע t לית 9 ם�יאש הכo/ !]r כ;ז ירשק וא ,גו:;נמו
 ףוצרה יניצרה גולטקה ףוסב ."רrךיכוtז� ק�ש(;: ת�לך ביטו הןץ 9 תוכלה
 ימוק ףרוע חרס םג אב ,החפשמ ירשקו םיגהנמ ןוגכ "דוסיבש םיניינעיי
 דובכ לש םוקמ תעלדל ףא וליאכ( קושב תעלד ל 1L י הריחמכ "םרוצ"ו
 הצרא ולע ךא הזש ןקלבה תודע תא םיקיסעמה םייתוהמה םיניינעד ןיב
 םירישבכ- ןאכ סנכנ ןמרתלא ,השעמל .)ןתודז לע תוקבאנ ןיידע ןהו
 ,"דרזומ"הו ן/הרז"ה הד�ה ינב לש םרועל- הנריה ריע ירישמ םיבר
 ללוכ( םמלוע תסיפת םעו םמלוע םע ההדזמו ,הצרא האב בורקמ הזש
 ןאכ רמאנ .)הטורפ הווש לעו הטורפ לע םיתעה קוצב קבאיהל חרוכה
 תויתוברת תועפות םיבש תואמ ינפל הדילוהש הדע התוא יכ יומסב
 העיגמ ,םינוניגבו םיגהנמב םעמועמב תורכינ ןיידעש םידממ תורידא
 םוי-םויה יכרוצב הינייעמ לכש דע ,הצוצרו תלדלודמ איהו הצרא התע
 12 .)"הריחמו קושב תעלד ביט II ב יוטיב ידיל ןאכ םיאבה( םיתוחפה
 ודצמ ותוא סופתנ םא- ףקשמ ונינפלש יטמגוא!ה גולטקה ,ךכיפל
 הירוטסיהה תצורמב הדעה דמעמב לחש תוחיפה תא- ילאבו לגה
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 ,םיבלג לש דמעמל המר ארגיאמ הטמ הטמ הינב לש םתדירי תאו
 גולטקה ןכל .תואנדסב "םירוחשיי םילעופו םיגייד ,םילכור ,םילבס
 ביכרמב םייסמו "תוריבא תמיניי ןוגכ טשפומו םמירמ ביכרמב חתפנ
 ם� ןמרתלא ראתמ ךכ ."הריחמו קושב תעלד ביט"כ דוריו תוחפ
 ליבקמבו ,"תוליצאה םלועיי לש תטשפומה תוגהה ימורמל הלעתמה
 ם�"( "השעמה םלועיי לש םילקנו םיתוחפ םיישחומ םיניינעב קסוע
 ל� ן O ;גו I ף;סולי(;! ה ip �� םי? W � לי W � ?1 � ט W ?!�נ;: גי??! V ? בך;ןא
 .)";סי�נ;: ם� ?7 וטך ;כ::ךןנ;: ו 1 ל�ן רו,ז 9 �

 לש וחצניי( ריבכמל םיינורומיסקוא םיפוריצ אופא שי הנויה ריעב
 ץראיי ,"ומוימוי אוה וחצנש חוכיי ,"העש ייח והקי אל חצניי ,"יארעה
 ךשמ תאשונה ריעהיי ,"המ� ךותב ולו איה תדדרביי ,"תירכנ לארשי
 חוכו םיערק הטועיי( םיבר םייטמגואז םיפוריצ םג וב שי .)דועו "העצב
 םע םה םיברעתמ זאיי ,"םי ןואשו ףסכו תוכאלמ יושעיי ,"יכבו תודידבו
 .הליל םע םיברעתמו I .םכויח דערו םתעמדו םתחמש םע .ןמזה יטרפ
 . ץוחכ סיככוכב רשאמ רתוי םיבר ףא ילוא ,)דועו "ט� W ו רטמ םע
 לש תיטסילאודה םלועה תסיפת קר אלש חיכוהל ידכ שי רז הדבועב
 רוכב תא הסנרפש תיראניבה ןושלה תסיפת םג ; הניעב הראשנ ןמרתלא
 לש יטסארפירפה םייפרא .התייהשכ יסיסב ןפואב ,רתונ וירפס
 תיללכה תוברתה תורצוא לע ךמסנה יביטקוב�ה םנעטמ ,םיפוריצה
 הרימאה ךותב םיבלושמ םה הבש הברה תויעבטה ,רקיעבו .תירבעהו
 ירישב הלא םיזע םיפוריצ לש תינתווארה תוטלבתהה תמועל( תיללכה
 םיוהיז לע םישקמו וללד םיפוריצה לע םימעמעמה םה )ץוחכ סיככוכ
 . רקיע לכ םנז:r תא םיממעמ םניא ךא .ידיימה

 תויצמרופסנרטהו תוזופרומאטמה . ד

 ררושמה: "הרזה"ה תונמא לש ביהרמו ינוגסס ןגפמ אוה ץוחכ סיככוכ
 לכ תא ךפה ךכ םשלו , רכ::ומ הארמ לכ לש ורוכינל איבהל רמוא וב רמג
 ,ךפהלו ימאנידל ךפה יטאטסה תא : םהיפ לע תואיצמה לש םירטמרפה
 ,ךפהלו יעבטל ךפה יתוכאלמה תא .ךפהלו יביטקאל ךפה יביספה תא
 הלא םירישב ושנאוה תחא אל .דועו ,ךפהלו םימתל ךפה תחשומה תא
 .תוחלושמ רעי תויחכ תוקלודה תוימאניד תויושיל וכפהו םיכרדה

220 



 הנויה ריע

 עבטה תוארמש לספ תומדב םהב גצוה םיכרדב דדונה ךלהה וליאו
 יעבצב וא תילרטאית הרואפת ינוגב ןאכ עבצנ עבטה .וינפ לע םיפלות
- תיגולונכטה תוברתה למס- תב .f רה וליאו ,םייעבט-לע תכתמ
 לא ןמרתלא ןאכ דירוה םימשה תא .ותצורמב להובמ ןפש תומד שבל
 תא .םימש ימורמ לא הלעה םהירדע תאו הערמה תואנ תאו ,ץראה
 אלו ןאכמ אלש םיירוטסיה םיעוריאל ךפה "םירעוב"ה העשה יעוריא
 ריעב .םירשעה האמה בלב םקימ ירוטסיהרפה לגנו'גה חאו ,וישכעמ
 הווהב םיקסוע הלא ם�ריש : רפתה דצ תא ןמרתלא ךפה הנייה
 םיברקתמו ץרחב סיבכרכ לש universais-ה ןמ םיקחרתמ ,הווהתמבו
-ומכ םיפונ אלש רחאמו .הפושחה תימואלה הקיטמלבורפה לא
 הריהמה הרומתה תעב לארשי-ץרא לש היפונ םא יכ ,םעקרב םייאפוריא
 םיבכרכ לש הברה תוינוגססה םג ,ןמזה יעוריא לשב םהילע תרבועה

 תופקשמה ,תוינוגדח וא עבצ תולד תונומתל המוקמ תא ןאכ הנכ;מ ץוחב
 .תואמצעל קבאמה רוד לש רוסחמהו ענצה תריווא תא

 תוטלוש- דבלב ץוחב םיבכוכב אלו- הנריה ריעכ םג ךא
 תחא תוהמ תחא תבב תוכפוהה תוריהמה תורומתהו תיזופרומטמה
 םיילקידרה םייונישה רחא לי�בו ליז:וב ןאכ בקע ןמרתלא .הכופיהל
- לארשי תוברתו ץראה ,םעה- 13 "שלושמה טוחהיי לע ורבעש
 תעבש ינפ לע תערתשמה תידוהיה הרוזפה ןמ ,הלואגל הליגמ םרבעמב
 וירוהר.ה .הדסונ ךא הזש העוסשהו הנטקה לארשי תנידמל םימי
 ןיא ןמזה-תב הקיטסיצילבופל דוגינבש( םיישירחה םייפלסוירוטסיהה
 ,םיריעסמה םימיה יעוריא אלו םה ,)הצילמו סוכרפ לש ץמש םהב
 תא שדיחש ןקז םע לע הרבעש הרומתה: ץבוקה לש ורקיע תא םיווהמ
 הלא .הייחתל ומקש הקיתע תוברת לעו הקיתע ץרא לע ,וימולע
 ךרד לע אופא ןכ ושע "סר 9 �" ירנא'זה טתי 9 �ב הנריה ריע תא וריתכהש
 יריש תביטח דקומב םייאורהה םיעוריאה רופיס אל .דבלב הלאשהה
 תותיזחב תוברקה ,םילשוריל ךרדה תצירפ ,הלפעהה( הנריה ריע
 יבושייב םיאלקחה ייחו םיטלשמב םימחולה ייח ,ץראה יבחרבש
 םתגצה אל ףאו ,יטסיציסלקהו יסאלקה סופאב לבוקמכ ,)רפסה
 סופאבכ ,םירוביגהו םיעוריאה לש תיאורה-יטנאהו תיתרוקיבה
 ןהו ףקיהה תניחבמ ןה- הנריה ריע יריש לש םרקיע .ידוראפה
 הקמעההו ירוטסיהה קמועה תלעב תוגהב- תובישחה תניחבמ
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 ,תועמשמ םהל הקינעמו םימיה יעוריא תא הוולמה תיפוטוירוטטיהה
 הריש תביטח םא יכ ,ללכ ךרדב ונינפל םיימאנידו םייאורה םיריש אל
 תאז םיריש תביטח לש םיית�אה הירוביג( תיתוגה תויטאטט הרקיעש
 אל ,)יטאלקה טופ�ה לש ירבגה רוביגה אלו, ן,קזו הרענ, רענ אלא םניא
 חודקל זויטינ םא יכ ,ונינפל בחרמבש םיטרפה ברמ תא דוכלל זויטינ
 ייחב ךפהמה תא ודילוהש םייומטהו םייולגה םיעינמה לש םהיקמעמל
 אל ידמל יטמוטפמיט זפואב יכ חכוויהל ןיינעמ ,תוברתהו ץראה ,םעה
 ,רורחשה תמחלמ תוברקמ םיטעמ תוברק אלא ןמרתלא זאכ "דעיתיי
 ברק אקווד היהש )"םוי םרטביי( זורטל ברק תא טילבהל רחב םהיניבו
 ,הל�ס יריש אלו הליחי;ז יריש אל אופא ונינפל ,תקולחמב יונשו לשוכ
 "דועיתיי דחא דצמ זאכ שי ,החכותו םעז תואובנ אלו המחנ תואובנ אל
 אלב ,תבאוכהו הפושחה ת 1 איצמה לש יטטינויטרפטק�-ומכ
 תוגה תורעה לש הבחר תשק- ינש דצמו ,"ץנאטטיד II ו הביטקפטרפ
 תיטטיציטאלק הריציבכ ,היפוטוירוטטיההו רט 1 מה ימוחתמ תויביטקלפר
 ןתינ ,יטתטאה קחורהו רדטה יקוח לכל תתייצמה תירטמיטו תינתלכש
 ראתל זמרתלא רחב חנריח ריעב יכ ןועטלו לילכהל ,הז ןיינעב םכטל
 תיאורה ,הלודג הפוקת לש יאורה-יטנאה "תונטקה םוייי תא אקווד
 ,ויתודלותבו םעה ייחב לרוג תרהו

 שדח-ןשי םע , 1

 דחא הנמש, יתולגה ידוהיה לש וכפהיה רחא האילפב בקע זמרתלא
 תואמצעל קבאמה ימי לש שדחה ידוהיל ,ורחטמ תועבטמ תא דחאל
 םיכרע לע ושפנ תא רוטמל ןכומהו םייטטילאירטמ םיכרעל זבה
 ןויערה לא הכישמ הלגמ ןמרתלא ןיא םנמא ,םיטשפומ םייטטילאידיא
 תואתשהה וירישב תורכ::ינ ךא ,"םיכרעה לכ יונישיי לש ינאישצינה
 המוא ייחב הרומתה לש הידממ לדוגו העפותה ףקיה חכונל האיל�הו
 ה� 9 �" : בתכ "עטמ לש ריש"ב ,הייח לש זנוכמה ןורקיעה תא הריממה
 ל�� / ,תר,�;טן ת,קעך� הןז 1 ר� הר,';ז ל�ו / ,ה�יז.ז ןjד� ,ד� q הד� ת 1 ל�
 ,עמשמ( II ןj�ג יר, q � לכ::ז:; לכ::ז:; ה?יל /o � 1 / ה��� l ה� 1 פqז תא'ז ל f ךותג;
 יליכה וליפאו ,לפט המו בושח המ ןוכנ לא םדאה עדוי םזילק?\� תעב
 הכזש ןויערה ןאכ תצמותמ ,)ווג ירוחאמ רמוח יכרע ךילשהל עדוי
 I םע ויפלש ,'חורה ת 1 ער לע םיריש' רוזחמה לש 'ה רישב בחרנ חותיפל
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 תא רוסמל תאזכ תעל עדוי "עבטמה תוהוגנב םיראומ"ה םיניונח ל,/\'
 : "םולחו קוספ לעיי וייח

 ,ר? Jij ו הך:ה ij יגז�חן;ז ת� ב�ך�ל
 .,- .. :.: rי' I T- : ': ,ישח�פזה יסכנו טשפפזה תול�בג תא
 'י. ..-. ... : I T ' .. I • : ,לכש תדמ זrתואפ: םלכל דדמלו
 .םיש�חנ ת;ח'כ לש ת�רי ?I מ ן:;סואפ:

 ,ה.ל� וא ה.ל� דעג;: ,םוי אובג;: וו:rלו
 • t .. -T I • ••••••- י- ',' ,םיאתפ גהל ילפ: ,שפפה א�ה םדה תא
 ,םל}!כ: ול ה�� W וי�ילזr ז�נ�נ;:כ
 . י�ן� א�?ז�ך וזrנ;:� /o רז:וזtד

 לש תיטסילאידיאה ותונוכנ לעו ,תורצויה תא ןאכ ךפוה ומרתלא
 אוה המוקתה וייער חבזמ לע רמוא ילב רייח תא בירקהל שדחה ידוהיך
 .התרומת תלבקו "הרוחסיי תריסמ לש םייטסילאירטמ םיחנומב רבדמ
 םתומב: המחלמ תומי לש לרדגה סקודרפב תואתשה ךרתמ זנובתמ ארה
 לש םהייח תא ,ראשה ויב ,רוצנל ידכ םיריעצ םימחול לש תע םרטב
 הלפעהה ימיב םיריעצ םיבדנתמ לש םתונכתסהב וכר, ףרועבש םינ.קזה
 ראתמ איה .םיצוצרו םינקז םיטילפ םיחטבמ ףיח לע תילעהל ידכ
 תיינא ןטבב ןשיה חסונה ןמ ידיהיה בכוש דציכ ךנבהבי הגותב
 שרקב זחאיהל ןכומ אוה דציכי םירנידה ןורחא לע רבכעכ םיליפעמה
 בירקהל םינכימו לועב םיאשונ םיריעצה דיעב ,ירוע תא ליצהל ידכ ףצ
 ; תרוקיבו סעכ ךותמ םירמאנ םניא םירבדה .)"םינ.קזה רישיי( םהייח תא
 תואמצעל קבאמ לש "וז העשב"ש ריהבהל ידכ םירמאנ םה ,אוה ךופהנ
 ףאו םהייח תא ונכסי םיריעצש: זוכנה ךא ,םמוקמהו ירזכאה ללכה והז
 הלאשמו היוקת תעבהב םייתסמ רישה ,תאז םע( דגנמ םתוא וכילשי

 יכו ,הנקז ליגל םמצעב ועיגי הנולקב הנקיה תא םיאורה םימיה ילועש
 .)"םימחרו דובכ עדתיי םהלש םתנקז

 רואב תגצימ ריעצל ךפיהה ןקז םע לע תרבועה וז הרומת ,םיתעל
 זז:ו�? ו.ק! ם�" : רמאנ ובש "אוהה ףרוחבויי רישבכ, יטמימ- $I ו יתימ
 115 ,ן.ק! ם� I .םל�-י.ק�ח� םי ?I ן t1 י�� ל� ;מש זrו;:� I םיי�לי� תויך I5 פ:
 ]···נ םל� יג� םי��ז;r? ,ויל?!וב ת5ז םירי�?ז I םיי�ל� ij ש�כ: יג� ת;יז;;�
 ."בר.�-ן� הןיז:ז�וי ה ?7 �כ: ת� W ך I ב� .1P ;ה ת;לי.ל� םיריד� שא'ר ד;עג;:
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 ךפה ורעשש הירזע ןב רזעלא 'רב השעמה )ךפוהמב( דמוע עקרב
 םיבשויה םירענה .)א"ע ,חכ תוכרב( הליל-ן!;: ,סנ השעמ ,הב'ש
 רא ,הגאדמ ןיבלמ םשאר בושייה לש הנגהה לועב םיאשונו םיטלשמב
 .םדקכ וימולע תא שדחמ ב�ה םמעש דועב ,ליתה תורדג לע חנוצ
 רוניככ הדמעל הדמעמ לטלוטמה עלקמה ראותמ ,ינורומיסקוא ןפואב
 ףוקזו ריעצה ,שדחה ידוהיה לש וקשנ ילכ .הפוחל הפוחמ רבועה
 ןמל תולגה למס אוה רוניכה( םייתולג םיחנומב אקווד ראותמ ,המוקה
 ומיענהש "םירמזילכייל דעו הברעה יצע לע והואלתש לבב ילוג
 14 .)הפוריא חרזמב תונותחה תא םתניגנב

 ידיל האב םעה ייחב הללוחתנש תוריעצל הנקזמ הזופרומאטמה
 םישגרמה "םיכמסמ"ה ןמ- "לאכימ לש ףד"ב ירוקמ ירופאטמ יוטיב
 תיינא ךותב .בושייה יריעצל םיטילפה ןיב שגפמה ימי לש םייטנתואהו
 ,םיבלגו םיפס� ,םינעצרו םיטייח לש בר-ברע ףפוטצמ םיטילפה
 I .םיבהלו לפ'א היג� רשא הד�"( םינפלחו םינייד ,לזרב ישרחו םיפרוצ
 קיזו דשח הטבמו I ,ןיבא הגהנמו החרא אלו ירוענמ יתעדי הנושל אל
 חוסינו יטסילאוד יפוא רואיתל ןמרתלא קינעמ ,וכרדכ .)" געל לש
 םעה תנקז ה�וצ ,םילותז:rו תורורצ תעפש ןיבמיי: ורמואב, ינורומיסקוא
 לש םילתוחמה תורורצה( "ןמ.קזב הככר אלו השפ:יt אלש I האררנה
 םבוליש ךות ,ללועה ילותיחב תיביטסגוס ןאכ םיכרכנ םייתולגה םינקזה
 סומע איבנה .)המוקתהו העיקשה ,הנקזנהו תוריעצה לש דחא קזבהב
 ירחאמ 'ה ינחקיויי( תינחורה ותוחילשל חלשנו ואצה ירחאמ חקלנ
 ןאכו ,)]וט ,א סומענ "לארשי ימע לא אבנה ךל 'ה ילא רמאיו ןאצה
 םידומילה לספסמ םיערקנ דגנמ םהייח תא ךילשהל םינכומה םיריעצה
 I ןאצ ij יר. q זtו;ז ול�מ ל� ןנ $I ךיי( תדבועה תובשייתהב םהיתומישממו
 תומ.ר םיל�" יכ שרופמב תודוהל ידכ )"�נו;K r ל םיד�פזלכ: ל <Q!?!i �ו
 ."רכז� תומ� יל�א ןךiו;ז תרזא ל�ך ] .. ·נ רכW r יל f ונ $I םיכ;tדןפ

 םהל ונתת ל 5/ " יטסיפיצפה רישה תא וימולעב בתכש ןמרתלא
 רורחשה תמחלמ ימיב וחתפתנש םזיביטקאבו םזירטילימב האר "םיבור
 לעפתה אל אוה ךא ,ךרובמו יוצר וליפא ,הנוגי לב חרוכ הירחאלו
 רישב .ןוירוג-ןב ימיב דרדיעל התכזש תויאבצלו חוכל הדיגסה תעפותמ
 ך .P וה / תורג� ij ך םיקז�ר� ij ושר� W ט� W " לע רביד אוה "רוורפב רחשיי
 וא "םינענכ"ה לש חלשה איהש ןיב( ברחה ."רז�לך ת W ן.? ןןכ� ,ןרוע
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 רוזחמה לש f ו רישכ תארקנ )ךרדכש אכצה ידודג לש תיחשמה ילכ
 תעכה כגא- "םייוג תוכרח תחכא"ו "תירכנ תוריי םשכ "הרומת ליל"
 קכאמה רוד ינכמ םירחאש דועכ ."םיכרעה לכ יוניש"כ ןומא יא
 רחא ררגנ אל ןמרתלא ,"ראותהו תירולכה יפייי לע ורש תואמצעל
 םרואיתכ הלגלגתנש( "הכוהצה היחהיי לש ינאישצינה לאידיאה
 רעיש יריהכ ,םיפוזשו םינוסח םיריעצכ ץראה ינכ לש יפיטואירטסה
 ,םירוויחהו םישולחה ,םיפופכה תולגה ידוהי לש םכופיה, ןיע ילוחכו

 לש םשגפמ תא "שוריגה ריעיי רישכ ראיתשכ .)ןיעהו רעישה ירוחש
 רואיתה םייתסמ ,תדכועה תוכשייתהה ינכ ,םהיטלוק םע תונחמה יטילפ
 תוכמס םע ףקשקמה ץוכקה רכחו 1 חילשה תירכעה הרומיי םע שגפמכ
 ינוציח יפויכ ונחינש תויאורה תויומד אל ."רשקה רישכמן ןןטלשה
 ןיכש ירוטסיהה שגפמה עגרכ ןנינפל תןגצומ םלשןמו יפיטואירטס
 ן S ."ףקשוממיי ץוכיק רכחו חילש הרומ םא יכ ,כרשייל הלוגה

 ייחכ לחש יונישה תא הנויה ריע ירישב ןמרתלא ראית רחא דצמ
 1 ףרח לילב כ�� [i ם� הארמיי( שאר דעו לגר ףכמש ידוסי יונישכ םעה
 רישנ "ןרפצו רע W דע ,ויניעו ורשכו 1 וימצע םיפלחתמ. ףלחתמ ופוגר
 תיתוברתה תוינידמל דוגינכ ,ינש דצמ .)]"הרומת ליל" רוזחמה לש יג
 לש הידירש תא תרחמל השקיכש ,"ךרתיהה ררכיי תפוקת לש תרהצומה
 תאו רתנקז תא לישמ רדועכש הזה םעל זמרתלא לחיא ,הלוגה תוכרת
 תרדחא תרנרכת וכרתכ ורמשיי ,אכצ ידגכו םימולע שבולו ויארלכ
 1 ,דסמ ילע םרקי יכ תעיי: ותולג ימיכ והונייפאש םעה לש ויתונוכתמ
 11 .חא רל ןיאש רזה וכיט 1 ,דסכ םג ,וכ רמqזי �ל 1 ך Z שרשו הזה םעה
 ליל" רוזחמכ יו ריש( "-- תורדגקנ;ז 1 גרח רשא רזה וכיט
 תויתולגה לש הית�ויע תורמלש הדוה "םינפ ימלצ ריש"כ םג .)"הרומת
 ץוצינ 1 לילעב וכ ןיא םא ההתנ קר �ל"( דירש לכ הנממ תוחמל לכח
 .רנמז ךותמ 1 לי 7f ף�סי לכל ... תואפרה ןמ 1 ונרמשנ יכ כיט כוט רשא
 תעה ירעשכ 1 השררמל ,חא ול ןיאש רואכ 1 אוה ןריק רשא קיז
 רצ�ו םימע תורוק יכרד ל�� 1 ירמו תונכרס לש ץרצינ אוהו 11 .השדחה
 לע 1 הצק-ןיא ילס רראכ תוילגמ 1 אירמה רשא קיז ארה .םתוכלממ 1
 תונוכתה לע .)"רזנהו כרחה תונידמלש 1 ,יריהו כהרה ,כירה ינפ
 אוה הכש תעכ םג רתוול םעל ול רוסא, ןמרתלא ןעוט, וללה תוימואלה
 תולגה תונוכתל רכז לכ תוחמל שקבמו השדח תוהז ומצעל בצעמ
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 טאהל הצלמה ןיעכ ןאכ הלולכ לבוקמכ אלשו יופצכ אלש .הינמיסו
 תימואלה הזופרומאטמה לש הדימה לע רתי ץאומה בצקה תא תצקמב
 .הנידמה לש תונושארה היתונשבו תואמצעל קבאמה תונשב תללוחתמה

 השדח-הנשי ץרא . 2
 השדח ץראל הנשי ץרא לש הכפהיה רחא האילפב בקע ףא ןמרתלא
 לע רש אוה ,"הפ�ס ד�בכיי רישב .םידקת תרסחו הריהמ הזופרומאטמב
 םיד�ה�ז:; �כ! / ה f! �קי;J� ה f! �קי;ז ל W ןל�ב� ל�" : ףסל ףוס ןיכש קדה גתה
f ��תראול / ן iJ �ץר q ש'� !f ילג;: / ה iJ �זז:;ן ץy�תראול / . ץ�נזל ם iJ �.ץר 
q ש'� !f ו;: / הJ;אר. ת��מי W ה(!י �J;רס ת��מי !f רודל ןויצ ביצמ הז ריש ."ה 
 ,םדלוויה םויבכ ,םתיירעב ץראה ילבחמ םיבר םילבח תוארל הכזש
 תיתובשייתהה תוליעפה ,םלוא ,רועייהו בושייה תולועפב לחוה םרטב
 םילחנה יצורע תא- תישארב יפונ תא הרהמ דע תכפוה תצאומה
 רושימה תאו "שיטפו לישכ א'ר f ינפלכ / שימלח יפושח םמוקביי
 םיפוחסו םיעוער םיפירצ לש בבגל- םיפחורה ויתולוחו חלושמה
 תואיצמה תא םיסכרפמ םניא הבייה ריע יריש ,רדה אלו םהל ראות אלש
 רועיכה ינמיס תא ללכ םיריתסמ םניאו תובזוכ תוצילמ קרבב תיטנתואה
 תמקה תונש לש תצאומה הטילקלו תצאומה היישעל וולתהש בוביגהו
 יארעה תוארמ הארמל שואייב םייפכ םיקפוס םניא םג ךא ,הנידמה
 . רפ 9 ה ירעו תורבעמה לש םייטתסא יתלבהו םילדה

 םירעהמ תחאב יתדעה לילבה תא ראתמ "םיחרוא ףירציי רישה
 םייתסמ הז ריש .המורע םירה ףתכ לע תינבנו תכלוהה תושדחה
 ורועיכב שי תאז לכב ךא ,בבורמו בבוגמ אוה הארמה יכ האדוהב
 לא תופצלמ לדחנ אל" : הרדגהמ קמוחה והשלכ יפוי דורמה וינועבו
 תוהקהלמ ףירח םעט לבא / ,הד.ךד ןקזדו ר?'� ?t לז.ז / ,תירחא לא ,תילכת
 / תירכ�ה ותעפי ת�דרמב ,ויערקב / ,הד.רהה הזה בר.� f שי / תירכהלו
 הנבנש ,ימורדה רוורפה יכ ריתסמ וניא ףא אוה ."הד.נר ןדנ אלל הפולשה
 לשב תאזו ,םקוה הבש תוריהמ התואב ןשייתמ ,תעדה חסיהבו ןוזפיחב
 םי��ל רי�� דרעיי: רויד תוברת לש םיתואנ םיללכ רדעהו םילקאה יעגפ
 ריק י 'p �ל R וי W ל?!� ר� f ל�� ,ד� ה ?t � / ל?;:;רן שךכי f לרמי;ז ןד \t ן ר 1 ךן;ז:;
� o/ ח� j? תא'ז ],··ג ה�ר.ך� י �iרכ ה(!?ז iJ נז�ר � Z ר 3 ז:; ם W �תא'ז ] ... ג ה!� ת 
.. ג ב-ל lJl ן?.ז W י?,זי;Jו;: ה�ך�� וי��ן רנ W � ריג;:<;:yזז:; ם� iJ רכ הי��  ב�רגי;ז� ] .
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 ל ?f1 ף R ��ך / ,ביר�� קכז?זpiן� ,ה�אל ?1 � ף� !11 �ך ת; 3 ך� הר, t Rז� םיר�גמ
 .)"ימורדה ר 1 רפהיי( י�ך iJ ן ?1 ומ p: הדא

 םילוגה הנחמבש ולאו םי בלבש םיטילפה םיראותמ "ףד דועיי רישב
 תונחת לשיי םיפירצה בבג ךותב םיפפוטצמה, 1946 תנש לש תילתעכ
 !תמקה תראותמ "דעומ יאורקיי רישב ."רהס ומכ תורודגה הל�גה
 בגנב בושייה תודוקנ הרשע-תחא לש תילאגל יתלבהו הזופחה

 הנידמה תודלותב דואמ דחוימ ךיראת, ז"שת םירופיכה םוי יאצומכ

 ל� (J ך םי(;!יר� י.לי:ז f ס�מ� / ,םורןו:: ל� ע�ו:: תו��וכ ?1 ו:: ע ?9i "( ךרדבש
 םוק םע םג ךא ,)";רן l[:1 וי�� ,ת�ב)זi�י:זו::ו:; ב�� ל f /- ,ש;כמן
 ,םינודב ,םיפירצ בבג תמקה הריהמה הטילקה תויעב תוביתכמ הנידמה
 תרוצ תא תוושל הסנמ ןמרתלא "לאכימ לש ףד"ב ,םילהואו םינוחפ
 וסנכייו םבוציע תא ולבקי םייחהו הלומהה ךכשתש רחאל ץראה
 : םלולסמל

 ,ומוי א;'שג; ויס;ר�צ �היח. תזז ת;אוך יכ;:;ז יר, 15!11 ,ף'ט !11 י ,ה .f וך ם�ו:;
 ,ר,?ז'חו:; יד,יו;: ק�וז ר�;�ו:; ת� תסל ,ו K ו קי(;! $J ף'ח 9 ך ;מ�ק י.א;ר יר, 15!11
 ;מ� �מ q ד� םסולכ;t ?1?1 םי��;כו:; וי�;פיר�ך ל�?,? ,ץיז;a r וט{! ?1!11 115

 ;מ� t2 ג;: ם??� t2 ת� ףני;Tי תיר?� רי�ך ר�ך-?1 ק�צ-חל.נ.ז� ם (Z J �רך
 )"לאכימ לש ףד"( .שjזחו:; ל� �הכ;:כJ ף t21 הר,;מ ד:ן

 םידגונמו םיבר םיביכרמ, יומסב הז ריש רמוא, ןאכ רצוויתש הזתניסה
 םירימחמה ויללכש םשכ .םוי דל� המ תעדלו רעשל רשפא יאו ,הל
 תוברתה לש התומד תא ועבקי אל טסיר�פה הרומה לש םיינרמשהו

 ירבושו תעדה ילק תרוחשתה ינב תאז ועבקישמ רתוי ןאכ רצוויתש
 תוארמ לש תניינעמ הזתניס ןאכ רצווית ףא ןכ 16 ,תומכסומהו םיללכה
 ןונכתה ןמ תוחפ אל םעה לש ולרוג תא הוותי הרקמה .שונא יפונו ףונ
 ופלחי םיבר םימי דוע .)"ומ� ומחלי םתולסממ םיבכוכהיי( ביתכתהו
 לש הגיזמ היפונ ויהי זא דעו ,ץראה לש יזיפה ףונה בצועי םרטב
 .ריע לשו רבדמ לש ,תודימ יתב לשו םינופירצ

 הכפז:;ב ופי דילש לוחה תעבג הרבעש הריהמה הזופרומאטמה םג
 אל הקיסעה ,יוליבו רחסמ לש ססות זכרמלו "הנושארה תירבעה ריעייל
 אל" : ץיק תגיגחב ןמרתלא בתכ ,םימיל .הנויה ריע יריש תא טעמב
 רוזחמה לש 'ח ריש( "לוח לע ריע ם�ק םרטב / םירפס ובתכנ או W ל
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 לש )דנליונטלא( ביבא לת תמגודכ יפוטוא רפס ,רמולכ; )"תור�ה קושיי
 וא( הלימהו תואיצמל םדק םולחה: הלי:ז לע תבצינה ריעל םדק לצרה
 רחא ןמרתלא בקע חנויח ריעב .היווהל המדק )/ ogos- ר�ןה
 בורקמ הזש ימל( "תירכנ"ו השדח ץראל הנשונ הנשי ץרא לש הכפהיה
 המודה הקיתע רחסמ ריע לש הכפהיה רחא- ליבקמבו ,)הילא אב
 אטוח ןמרתלא ןיא, וכרדכ. הריעצ תירבע ריעל הנקז הייברע תמסוקל
 רוחשיי יעבצב םירעה יתש תא גיצמ וניאו ינטשפו טושפ םזילאודב
 איה ןיא םויכ ךא ,םירפסה ןמו ןוזחה ןמ הדלונ םנמא ביבא-לת ."ןבל
 םירספסו םירוסרס ,םיכוותמ ,םירחוס האלמ איה: רקיע לכ תיפוטוא ריע
 רחסמ אופא האלמ הנויכ הנבלה "הנויה ריעיי .היקוושו ופימ תוחפ אל
 היינאה לא איבנה הנוי דרי הלמנבש הקיתעה דיעה ןמ תוחפ אל האנוהו
 ,השדח ריע איה הנושארה תירבעה ריעהש תורמל .השישרת תכלוהה
 ,הנקיךהו םימולעה, רועיכהו יפויה הב םיכורכ, היפוטואהו ןוזחה ירפ
 .תותיחשהו תומימתה

 תא ריתסהל התטנש תעה תב הקיטסיצילבופל דוגינב : תאז ףאו
 ןמדתלא ,תיאורהה תימואלה הלילעל םיוולתמה רועיכה תאו תולוועה
 לע ומק בושיי תודוקנש הדבועה תא הנויה ריע ידישב דיתסה אל
 ךנידמה תונש לש ביבא-לת יכו ,םישרוגמ םיבשות לש םהיתב תוברוח
 רוזחמה לש יד רישב .ופי לש ךנברוחמ טעמב אל ךתנבנ תונושארה
 תורייש יוולמ ולחז ופי-ביבא-לת לובג לע אל יכ רמאנ "םירע תמחלמיי
 ,עמשמ. "ויחא ןברקמ שיא ארבניי ןאכ םג לבא ,בג לע ער, תא עך, ואשנו
 ש�� י�" : תיךוגינה התמואת ,ופי לש הנברוח לע המק ביבא-לת
 "רי� ל� ן�ז ל�ל� ב�;ס ת� ,םיל� f / ת� W ;נ ץר,� תדנ;:כ ה�ילי:ימ
 םינותנה תאו תודבועה תא וידישב ףקיש ןמרתלא .)"ר� 9 לש הטמסביי(
 המחלמ ימי לש תוסואמהו תורועכה תועפותב האר ךא ,קרסו לחכ אלל
 תידגאה רימשה תעלותל בקעי תעלותמ ךפוהה םע לש הגןגי לב תרוכ
 ] ... ( ה��ל I קר,� שא'רו םר'סיי( תולודגו תוקזח םינבא עקבל תלגוסמה
W r:הןו �r:עלור Q �הןל�� אל ,הס, W �ה�ק� / �ק r;יסןפרקו Q " )לש יד ריש 
 ת;נידpז�" הקחרתהש המואש ןאכ רמאנ דוע .)]"הרומת ליל" רוזחמה
 הקזוהו:; / קן <:Q � t ל f � ,ץר, $I י?ל� תוביר?ז� / ן:דקו יר,� ת�� f � ,ןי:rך 9 ן
 ..... I הלוגס םעכ הדוחיי תא התע תדבאמ , raison d'etat-ה לש "הפזהמו
 ."ת?ד?ז� ל W ן:; ?7 ל� f " םייושעה םילכ חרוכמו ןוצרמ תקצויו
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 השדח-הקיתע תיברת \

 תוספרמ הפיסומה .ביבא-לת ריעה תובוחר לע תרבועה הרומתה
 תיתוברת הרומת םג םא יכ .הרוצ לש יוניש קר וניא ,םירקבל גג תוילעו
 תא התע תדלוי ,םירפסהו תומולחה ןמ הדלונש .וז ריע .םידקת תרסח
 תואתשהב בקע ןמרתלא .הלקה המבהו תונותיעה .קושהו בוחרה ןושל
 םוימויה תפשל העובקהו האופקה שדוקה ןושל לש הכפהיה רחא םג
 .ריעה תורדשב םיבהוא לשו תואנדסב תוילוש לש םתפש- הנתשמה
 ךו;זירנ;:�� ]···נ IJ �ת� ן ,V וצ ,ק ,V וצ ר 1 ר�" : רמאנ "רורפב םיריש השלש"נ
 �ר ?9t �ו 1 ד�ס [i תונק: ל!ט ן�ל ב IJ ר� 1 םי� [1i ;י R ,�ס�וז� 1 ת a ס� IJ ו;זמה
 ל� �ר,וז 1 ק�מ� [i �נר,יו..זז אלו 1 שןק [i י�ו;ז<;: אלו הכr. 15 11 .םי.קןיקדמה
 �לו ן IJ �'שד;ק: ל"�יוז א� �ל ] ... נ 11 ק�מצ: [i ו ןומ� [i ת� 1 שדק, [i ןושל
W �ןך."גייל� ;ו;זןא ע 

 תפש לש תוחוכ תיליבקמ איה ,תפקשמ איהש תואיצמה ומכ .הפשה
 תוירטיל� לש ,םיללכ תריבשו םזירופ לש .בוחר תפש לשו רפס
 לישהל םיצלאנה םיטילפה רחא בקע ררושמה. יארעו עבק לש ,תוטשפו
 ךילהתה לעו .השדחה ץראל םאוב םע דיימ הלוגה יךכ לכ תא םהילעמ
 רובידב תרמאנה תיביטטידמה הרימאב ביגה ויניע דגנל ללוחתנש
 : ח"שת רוד יריעצ לש יטתופיהה םלוק תאו יטנתואה ולוק תא בלשמה

 .ביו..זזסד ןי� ה i] �� W ת�ו ר�נ::ו:ו יי, 1 �ע R � .דיס� ד� �ני��
 ,םל�ד ,ןו'� iJ ד .ןישדד �ני��
 .רי� [i י�� T2 ד� ר�נ::ר ij ז?תד ,ה W �וז [i ו R ד • 1 �ל [iJi ב� R ד
 ,ריקז,?(\ וא י�,?(\ יוז זינ:: /O ס אובל ת� אל ·קיח� [i ו ד i] � IJ ת;ב� !t ד

115 ij r;הל�� הך�מר l r;ר iJ אל�ד י. 

 תא ןאכ תוולמ )"רשעי ימו ינעי ימיי( "ףקות הנתנויי תליפת תולימ
 ,םידקת תרסח תימואל הרומת תעשב ויתולטלטו לרוגה תוכופהת
 .רוחאמ ררגיי ימו הגהנהה ןסרב זוחאי ימ ,תוומל ימו םייחל ימ תרזוגה
 ותונוילע תא טילבהש בושייה לש הדמעה םע ןאכ ההדזמ וניא ןמרתלא
 תא ךילשהל םהמ עבתשו םישדחה םילועה ינפ לע "רכצ"ה לש
 ףא אוה םנמא .תמדוקה םתוהז לש םיינוציחה םינממסה תאו םהיאולב
 תוימרופינוא הטילשהש "ךותיהה רוכיי' תוינידמ לש הידגנתממ וניא
 תומשה תא .םייתולגה רכיהה יוות תא תוריהמב תוחמל התסינו
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 ןויסינ ילבו םהש תומכ ראתמ אוה רתלואמה יאבצה דקפמב םיעמשנה
 םיקירימ ,םין�ל q ,םין�� / ז�ו;:� 5! ת?יג: ל W םיל 'p � תומ W "כ ,םתופיל
. ,[ / ,ת W ח�ג;: .  ,)"ףד דועיי( "רס? ;מו;: םיר�ב� ןא ,הסין�ג;: םיו,זךןצ וא ] 
 תייווהל המודמ תראפת יוויש ינפמ ריהזהו רזח אוה הנויה ריע ירישב
 דחפב םיננובתמה בושייה יריעצ יכ בטיה עדוי אוה ןכ יפ לע ףא ,הלוגה
 אלא םניא "םהונ הירא בלל םילותחה תוארכיי םהילא הברקה הלוגב
 העיגמה ,הצוצרהו היוודה ןא ,הרידאה העפותה תמועל םיפר םירוג
 םימרוציי ץראה ינבל םיארנה םייתולג םייוליג םתוא ,םיקחרממ םהילא
 הידירש אלא םניא תוסלקתהל הרטמ םהל םישמשמהו "החידבכ
 הטמ הטמ הדריש תראופמו םידממ תלודג העפות לש םינו�נמה
 ,)"טבשל טבש ןיב הרב� דייי( םיטבשה ןיב הדירפה הלוגה ,הלוונתבו
 תוהז ןאכ ובצועי המויסבש הזע תוברת תמחלמ ללוחתהל הדיתע התעו
 ,תימוקמ תילארשי תוברתו שדח ידוהי ןקויד ,השדח

 תונוש תויולג לש ןתולגתסה תא קד רומוהבו הנבהב ראית ןמרתלא
 התוא ,זחפבו ףטחב םתוא הפיצהש תילארשיה תוברתל תונוש תודעו
 תא הינפב ןיכרהל םינכומ םה ןא היקוחב םיטלוש םה ןיאש תוברת
 תצ-לממ םימסקומ ,םיאקינולסה םילבסה ,ימורדה רוורפה ישנא ,םשאר
 תירבעל םבישקהב תולעפתהו המכסה ןותמכ שאר םיעינמו םימאונה
 םיכייש םניא םה ,המבה ןמ םהילא העיגמה תבכרומהו תינדמלה
 תא הינפב םיריסמ םה ןא ,תיתוברתה וא תינידמה ,תטלשה תיליעל
 ערקנ ןא גהנ אל םימיה תבכרמ תאיי ,םימימת םינויצ בל ,םבו: םענוכ
 ,)"םירע תמחלמיי רוזחמה לש 'א ריש( "קושב הרבעב םי ומכ

 הרבעש הריהמ הזופרומאטמ התוא ןמרתלא יניעב ןח האצמ םאה
 ירישנ? לוחל שדוקמו הלואגל הלוגמ הרב�מב תירבעה תוברתה לע
 םיכילהת דעבו היצנירטקודניאו תוברעתה דגנ ררושמה בתכ הנויה ריע
 ימלצ רישיי( "ידוהי והימיי תעדל ןיאש םשכ ,םייט�ו םיינויצולוב 5!
 יווקו תוספרמ בוביגל האיבמ הפוטחו הזופח הייבבש םשכו ,)"םינפ
 תירבעה תוברתב זא וללוחתנש תורומתה ול וארב םג ןכ ,היינב
 לכלו "תינעבכ"ה היצפואל דגנתה דחוימב ,תורהמבו תוריהמ תורומתכ
 דע תורוד לע גלדניי םירמואהו "ענרב דע לכה תא םילסופהיי הלא
 ןכ לעו( וז היצפוא לש התוירוקמבו המסקב ריכהש םגה ,"סובי
 תויורשפאה תשק לש המוצמצב דדצל םוקמב ,)אבה קרפב הבחרהב
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 י� 7 � ם� ן 5! " : דובירו הזיתניס תוכזב רבידו םזילרולפב ןמרתלא רריצ
 ל \t ם�ל ף W ס vf / .ת�ל;ש ן:;�ס;ח ת 5! ת�ל� ה�ו:; / ךיי�י;ז י�ל�ך םיר�
 ילנ;:<;: ,ה� R �ו:; ,איו:;ן ] ... [ / .ת��ד;7d r ר�צ i ול ת�?זiו;ו� איו:; ם� / ך�ץח
 "םי 7d � W ל W ם f ר� ד�� ם fW- סל�! ר�� יו p: ל 5! ; 1:: ת� 9 ונ / םישמ
 / ד;ג:ר�ס יר.;ח�� �נל ן�פ� ה 7d " רמוא ןמרתלאשכ .)"םינפ ימלצ רישיי(

 תעשעושמה הרימאל דה הלא וירבדב שי ירה ,)"ףד דועיי( "עדג אל
 : " r ק תבירמיי "ינענכיי-יטנאה וריש תא תמתוחה תחאכ תיניצרוו
 ."ל�ע��ס- i ח ךר:ן טיב;:סל ר�ס $I ן / ת W �לי;ז� ן:;ךך lJf רס� ל W תיו;זל�שיי

 תוברתה לעו ץראה לע ,םעה לע ורבעש הלאה תוזופרומאטמה לכ תא
 ילסרבינואה קרפה תא הצימש רחאל הנויה ריעב ןמרתלא ראית תירכעה
 הנומת ונינפל הרואכלש יפ לע ףא ,ךכו. ץוחב סיבכוכ לש הארמל
 לש רתויכ תוכושחה הרישה תוכיטח יתש ,הלש לילשתה תנומתו
 הקיטאופ התואמ ,ילאבולג ןפואכ ,לוכה תולככ תועבונ ןמרתלא
 תא ,סקודרפה תא הזכרמב הדימעמה תיטסילאודה הקיטאופה: המצע
-וד הזופרומאטמ יכילהת תראתמהו ,המגואזה תאו ןורומיסקואה
 םייוניש םתוא לכ . לודג רואל הכשחו הכשחל םוי רוא םיכפוהה םיירטס
 אלו םיינוציח םייוניש אלא םניא ןיע לכל םיטלובה "םייטסארדיי
 הריש הרתונ ןמרתלא תריש ,יטנרהניא ןפואב .קמועה הנבמבש םייוניש
 הרישבכ ,יתוזח ףצרב אל תואיצמה תא תפקשמה ,תילסקודרפו תיראניכ
 ןכ השוע איה ."רובש"ו יוצח- יטסילאוד ןפואב םא יכ ,תיטנמורה
 וכופיהו רבד ואטביש ןפואב םתוא תרבושו היתורגסממ תגרוחה ןושלכ
 הרישיי ןיעדויב ןמרתלא דימעה דחאכ םיצבקה ינשב .תחא הנועבו תעכ
 ןושל תסיפתו תיטסילאוד םלוע תנומת ירפ ,) difficult poetry ( "השק
 ,הטומתו המוקת לש םיירטס-וד םיכילהת תפקשמה תינורומיסקוא
 יתשב .לגעמבכ הז לש ובנזב הז םיזוחאה ךשוחו רוא ,תוומו םייח
 םסחייל רשפא יאש םינועיט דימעה אוה וללה םירישה תוביטת
 תגרדב םירבוד לש הבחר תשקל םא יכ .ןמיהמ רבודל תואדווב
 הקמקמח םא יכ העובק תועמשמ םהב ןיא ןכ לעו ,הנתשמ תונמיהמ
 הרישה ןמ רבעמב תודמע הנישו הנתשה םנמא ןמרתלא .תנווגתמו
 ויערגיי ותוא רתונ םירבדה סיסבב ךא ,תרגובה הרישה לא תמדקומה
 .םיתעה תופילח לכב הנתשמ וניאש "השק
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 : ישיש קרפל תורעה

 ירישמ השולשב סיעיפומה( "לאכימ"ו "לכימיי תומשה ,ןלהל הארנש יפכ
 לש סיילמס תומש סה )ולש המיתחה רישבו ועצמאב, ותליחתב- ץבוקה
 תנחתיי רישב תורענה תומש .סירפסב אלא רכו סהל היהי אלו ותמש סיריעצ
 ןמרתלא תרישב לבוקמכ ,סימש ימרג לש תומש סה )הנ�ל ,הל ?,t ס ,לזמ( "סירה
 ורבעש לרוגה תרכופהתל זמרל ידכ םהב שיו ,םיילרטסאה םיפוגה תא תבבחמה
1 הרעה הארו( הצרא םתיילע ןמזב ןקלבה יאצוי לע 3  .)ןלהל 

 ג"צא לש תיביטומאהו הרישיה תיטסינויסרפסקאה הרימאה ןמ הנריה ריעב שי 2
 ומרקש סינשב םימיה יעוריא תא "רעתמ"ה ,)ו"צרת( הנומאהו גררטקה רפסב
 וב שי ףאו ,הווסמ אלב סיטרב סירבר חיטמהו היינשה םלועה תמחלמ ץורפל
 לש תיטסיציסלקה המרדל תינייפואה ,תשטולמה תיתנלכשה הרימאה ןמ
 תא םגרת ןמרתלא( יטתסא קחור ךותמו הניבב תואיצמב תננובתמה ,ןיסאר
-1945 סינשב הררפ 1944 (. 

 לש תינידמהו תיתוברתה תוינידמה יווקמ המכל היומס תררגנתה ךות תאזו 3
 .אובמה קרפב הבחרהב הארו ,ןוירוג-ןב

 יוצמ )סיינואה לע סירנועש םיטישכת קר אלר( "סילוגיעיי תארוהב "סיליגע" 4
 םבלכ ליוד ןנוק לש ירפסל )שוטר ןתנרי( ןירפלה לאירוא לש ומוגרתב לשמל
 ובשומב תינרוחא ןעשנ סמלוה קולרשיי : )ו"צרת ביבא-לת( לירורקסב ינב לש
 ."הרקתה תמועל ןשע יליגע בישהי

 ארה רז ףוריצ סג "בתכל רשקיעו הבר" איה יכ תעה לע רמאנ ריש ותיאב 5
 האלמ תעה יכ ינממ ןיבהל ןתינ רחא רצמ: וכופיהו רבר רמואה ןורומיסקוא
 הרועב תונמא השעמל הכפהלו התוא רוכלל השק וכ לעו םיטבלו סיכפה
 רצמ; )ומשל יואר תונמא רברל שוררה "יטתסא קחוריי רדעיה לשב( הווהתמ
 בתכיהל הנוצר לע ףקותב תרמוער דשח תעה יכ דז ףרריצמ זיבדל ןתינ ינש
 תיעמשמל / רבע דיחי םרטב ,אוה רחוכמ יחו ןירוח ןביי הארמה רועב ,רפסב
 : ריש ותואב רמאנ רוע .)"דרומת ליל" רוזחמה ןמ יה ריש האר( "םילמסלו
 הרימא אלא הניא וז םגו ,"ויתומולא אשונ אובי / אוב רע רפעה רעביו"
 תואובת הרש לש תימיטפוא הנומת הב תראותמש רשפא : תינורומיסקוא
 רשפא ;)ו ,וכק סילהת( "ויתמלא אשנ הנרב אבי אביי בותכה רוסי לע ,ריצקב
 .שמרחה לעב ךאלמה לש םימר ריצק רבו ,ברק הרש לש הנומת וב תראותמש
 תרקחרתה לש ןפו העגהו תרברקתה לש ןפ : ול סונאי ינפ א"וב שרושה רליפא
 .העיקש לש ןפר החירז לש ןפ ,אצומה תררקנל הבישו

 רסיק סרילריל רמרגרתב( ןמרתלא םגרת ובש "סראמ לש ריריאיי ףרריצל הורשה 6
 .)ינש רמעמ ,הנושאר הכרעמ( "' ide, 01 milrch " יוטיבה תא )ריפסקש לש
 .הנריה ריע רחאל הנשכ רואל אצי םוגרתה

 "רעתמ"ה "הלילמ רופיסיי רוזחמה לש יו רישב יוצמ הז ינשרפ ןרויכל הכימת ך
 םילימה תרמרדמ ןאכ ד.לופ הכרב ח"מלפה תמחול לש התליפנ רופיס תא
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 זיא רא / ,סעט-תובישמו תורורב זהב שיויי: הפוקתה תושנל תעה לש תולודגה
 יאשיג לימ לא הפךצ ס�<;ן / דלי תדלוי תחא זהב זיאך / / .המרחרר ןד;מכr זהב
 קר אל זאכ זמרג ."זוראוצה תגבל הרעגה / תלטומ רגה רראב הפצרל תע / זררא
 אלא ,הררבקל הליברהל הילע רזגג הפךחל התב תא ליברהל תחתש סאה הארמ
 לע דרדל הזבש רחאל התומ סרי דע דל, הל היה אלש לכימ לש הררפיס סג

 .)גכ-גי ,ר יב לארמש( יה ןררא יגפל רכרכו זזיפש
X פי רמאגש רטמ אלא ררא זיאו" דומלתב שרפתג רכ r ב"ע ז תיגעת( "רררא ןגע(, 

 ימע ',ירוא" ררעב הדוהי-זב הארו( סייסאלקה סישרפמה ןמ המכ רשריפ זכו
1 1 4 5 תורעה ,  ,4 (. 

 זכש '.ילבוקמ"ו "יעבטיי רגיא "תובכ סייחפשב רפס לא אובא דועיי ףוריצה ('
 סיילגרב הקרחר ןרדמ ךתבוהא לש הגתפמל בהראה עיגיש אוה רתוי "יעבטיי
 ·"ףס" לש תיעמשמה-ודב שומיש ןאכ השעגש אלא ,תוקיר סיידיב וא תךלשוכ
 ףס יבבלר סכדי רצוקב בוש סכיתיאריי הררשה לע ןמרתלא לש רתשרדל הררשהי
 ,ליג ,ר .םיבתרכ, "לגעמביי רתמישרב ,קילאיב לש עודיה סרגגוקה רישב "העמד
 .) 1.4.1932 ( ב"צרת יב רדאב ר"כ ,)זמר( וט

 ררישב .תרעמשמ יאשרג סייפרגרתררא סיכופיה סיתעל םיכרוע זמרתלא יריש 10
 תרפקתשמ רבש יעבטה סימה ןגא( "רראי"ה ייתשקבמ תעד ילב רתוא דיה ילואיי
 תפקתשמ רב ףאש ,סדא ידי השעמ ,שטרלמ ילכ( "יאר"ל רפרה )תואובבה
 רתסיפת ררתמ ,סירחא סירישב ריקפת סיפילחמ יירעי"הו ייריע"ה .)תואובבה
 לעיי: רעיה לש יגרדרמ לרגלגכ ריעה תא האורה תילגעמה תיפרסוירוטסיהה
 םירעמ" ,)"תררפנ הרמזה תבח"( "ארפ רעי לע ,ריעה לע / סיגוי תופע ריעה
 "ןאכ דע רגעסג רעיבו םירעביי ,)"רןרפ לש תיוזיי( ייעורפ אב רטקה תורעיו
198 ( ןבלב רארו רוער )ייסיחא השרלש רישיי(  רימש ; 105-102 ימע ,) 1
 ריעביי( ריתךריצימ תררחאש ,ןרנגעל ררגינב . 254 , 227-226 ימע ,) 1989 (
 תךירהמה תא רפרה ןמרתלא ,רעיבר ריעב תושחרתמ )טושפ רופיס ,יירעיבו
 תא ,תרארפה תאו תוברתה תא הכותב תכרוכה תחא תרהמל רללה תורגרנמה
 ראית "השיא חרחיג" סדקומו ךרישב רבכ .סהיעמשמ לכב עבטה תאו תונמאה
 ."ןוטבה לגנריגב סירמגייכ ריעב תוינוכמה תא

1 1  .קרקרי �רייכ הלילב תצנצנמה ריעה תרארתמ "ץיק לילי' רישה יתבמ רחאב 
 סיללצהו )וומטמה יא( "רוחשה ףצקב ןרמטמ תחיתר / .רשחו תררוא תסיסת
 רכזיי .)םות דורה להא( בלגמ תחת םייפא סילפוגה םידבעכ ףיצרה יבג לעש
 ) M arrY,lt ( האיראמ קירדרפ לש ורפס תא ךימולעב םגרת ןמרתלא יכ הז רשקהב
 היירפס ,ייסקזיי תיירפסב ה"צרת תגשב אצי רפסה .סי דרוי לש רייח לע ןקזה ידר .

 . הפצמ-לביטש תאצוה לש סירליל תדקונמ
1 2  הנשמב ארה "ריעבמהו רושהיי לש סתמיתרל רוקמה יכ יגריעה ןהכ סווח רייר 

 ... רושה: סש הגשמב( ןיקיזנ תובא העבראב סיינש ךלא .א ,א אמק אבב
 סש יתהק לש ושוריפב האר )תרמש רפסב( הררתב סרוקמ לע .)רעבההו
 .)"תררארבמ תויגשמיי(

1 3  ,הטמ הטמ לארשי תוליהק ודרי דציכ רעצב ןמרתלא הארה תרבורק סיתעל 
 הטילקהו תצאומה היילעה תפרקתב רכפה סיגטייפו סינבר לש סהיאצאצ דציכו
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 ,ןכ .תותוחפ תוסנרפ ילעבלו "לרחכ ןוראווצ" ירבועל השדחה ץראב השקה
 התוא יכ ונריכזהל ,"חישמ םיחאה קסויקיי רכזנ "םירה תנתתיי ררישב ,לשמל
 המויק לע ץראב קבאיהל תצלאנ ןיצק יבשחמו םיחישמ הברקמ המיקהש הדע
 ',ילזמיי תורענה תוארקנ ומצע ריש רתואב ."הלואג"ה העיגהשמ ,התע אקווד
 לע ונדמלל )םימש ימרגל רומאכ םיזמרמ תומשה לכ( "הנול H ,"הלטס"
 םתוא תודירומ וא יתרבתה םלוסה םורמל הדער םדא תרלעמה לרוגה תוכופהת
 .רתגרדמ לפשל

 תרסמה ץבוק תא ןמרתלא ריתכה )בי, ד תלהקב ורוקמש( הז ןועט ףוריצב 14
 .םימיה תשש תמתלמ רחאל בריעמב םימיל םסרפש תויטסיצילבופה

1 5  ילכ ורבערה ןכא תואמצעל קבאמה ימיב םיטירבה לע םירעהל ידכ: תאז ףאו 
 םג אלא ,ונינפל סקודרפ קר אל ןכ לע .רוניכ יקיתרנב הדמעל הדמעמ קשנ

 .הטושפכ תואיצמ ףוקיש
1 6  ררזחמב יג ריש( "םידוהיה דיע" רישה ףוסב אפורה לש ורואית ,ליבקמב 

 אפורה עיגה ןכ רחאריי : תומכסרמר תויפיצ ץפנמ אוה ףא )"םירע תמחלמ"
 אלו ,הדשה שיא וישע לש רראית( "ריעשו אוה ינומדא שיא .ומע וחכאלמ ילכו

 ינומדא היה ץרביקה רבת וליא היה רתוי "יעבטיי .)יפיטואירטס אפור לש
 םיפיטואירטסל ןאכ הנענ וניא ןמרתלא ןא ,ףקשוממ- אפורהו ,ריעשו
 .ףרה אלל םרבוש אלא םילבוקמה

 ,א ,סיעגר( "טלשהו ןושלה" ןמרתלא לש יטס,לנרויזה וריש תא ריכזמ הז ריש 1 ך
2- 250 ימע 5 1  יר.ומ" : תויונחה יטלש יבג לעש תשבושמה תירבעה רבדב ) 
 םירפ 9 נן: תירבעה I קודקדו ביתכב טלשה תא רכנח I ! עבצר םיילד רחק ןושלה
 הנושארל םסרפתה רישה( "קישב תירבע דמרל םעה ןא I תבתכנ תרמשמל
.20.4 [ ו"צרת ןסינב ח"כ ,ץראהב 1936 («. 

1 8  ימע ,א ,סיעגר( "םיסרפה גחיי לילקה יטסילנרויזה רישה תא ריכזמ הז ריש 
2 ך 216 1  םלח םאה I ! ןאכ יריעה ןלוק, רישה תב I ! ה·פ המ וניבה ,טיבהיי: ) 

 םסרפתה( "? הקירילל סרפ לע ל"כימ עדי םאה / ? ופאמ ,ן��ו:; תודג לע ,תאזכ
 ,ץיבוקרב ד"י הוושהו .)] 6.1.1936 [ ו"צרת תבטב א"' ,ץראהב הנושארל
 .טיר ימע ,יתנכ לכ , H י"אב לדנמ םחנמיי
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 "ץיק תבירמיי

 "סינענכייל ןמרתלא תבושת

f ו לp�מ ט w ן�� יטב 
 ת�ןומן' ן�נ ןל ףי Q ומ
iוכ .i' ן' ל��י י?ו I!? �ףך 
 !ת��ל�.תן���.ה�ל�
 ) J 944 תבשמ זונג ריש ."המלעהיי(

 שרטרל ומרתלא ויב ערקל עקרה .א

 תריש תרנגב ךז ותנ ירבד היפל ,החנהה תחררר רקחמבר תררקיבב
 ,ישכעב םסרפתנש רמאמב םתישארש םיערדי הריפכ ירבד- ומרתלא
 הנרטלש תכיעדל החיתפה תרא ריה--1966 מ ררפסב םרקיעו-1959 ב
- תיטארפ אצומ תדרקנמ םנמא אצי ךז ן.תינמרתלאה הקיטאופה לש
 תיביטרוגיפה ורשלבו סרמתירב ,ומרתלא תרישבש תויתוכאלמה דגב

 הכירדהש תישיאה המינה תא תווסהל ץמאתה אל אוה ךא- הלש
 לש היללכ תא טילשהל הדעונ הפקתמה יכ ,לוכל רורב דבעידב. ותוא
 םה הלש הארשהה תוררקמש הקיטאופ ,השדח תיטסינךדומ הקיטאופ
 ,סותפה ומ הדלסש הקיטאופ; םייסור-םייתפרצ אלר םייאקירמא-ולגבא
 ,הטעמהה ורשל תא הפידעהו ,תשעוגה תוינועבצה ומו הלוברפיהה ומ
 תומו;סמ הדלסש הקיטאופ; םזילמינימה תאו תזמררמה הינוריאה תא
 סומתירו ררופמו קסורמ ריבחת הפידעהו ,תועובקר תרשקונ ,תויתוכאלמ
 ,ראשה ויב ,תוארהל יתעדב .העדותה םורזכ רישב םרוזה ,יעבטו ישפוח
 יכ ,ומרתלא לש רתוכמסב וז הדירמל "החיתפה תראיי ויה אל ךז ירבדש
 םנותיע- ףלא יפד לעמ הלחה וז הדירמשו ,הלש "םויסה דרוקאיי םא
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 האבו. ךז לש ורמאמ ינפל רושעכ.-1949 ב- "םינענכה"ו שוטר לש
 ,םיעבראה תונשמש ןמרתלא יריש לע הבוגתכ

 יתעדל שי יוארכ ןבוי "םינענכייל ןמרתלא ןיב ערקל עקרהש ידכ
 בתכ ביבס הצבקתנש הרובחה לאו םיעבראה תונש תישאר לא רוזחל
 בשחנהו יזכרמה ףתתשמה ןמרתלא היה ובש .תורפסל תורבחמ תעה
 ל"ומה לש תימאנידה ותוישיאמ החוכ תא הבאש הרובחה( רתויב
 הארשהה תבר תיתריצי.ה הפונתה ןמו. הרומז לארשי רקבמה. ךרועהו

 גרבדלוג האל לשו יקסנולש לש םתכילה רחאל ,)ןמרתלא לש
 םסרפל ןמרתלא לחה .ריעצה רמושה לש תורפסל סיפר לא ."הלאמשיי
 םיריתעש .םירוטה יכורא םייביסרוקסירה םירישה תא תורפסל תורבחמב
 ץראה חולב םיריש םסרפ אוה ליבקמב ,הנויה ריע רפסב ספדיהל ויה
 םייעובשה םיירלופופה וירוט תא םסרפ םג ןבומכו .)גרבנירג צ"א דצל(

 ירעש תא ךרוע .הרומז חתפ םינש ןתואב ,רבד ןותיעב רוא וארש
 םג ןכ ינפל ףתתשהל קיפסה שוטר םנמא ,שוטר ינפל םג ונואטיב
 ול הנקח רבכ דחוימה ונונגסו. יקסנולשו ןמנייטש תכירעבש סיבותכב
 ןתנוי ותוא יכ יקסנולשל עדונשמ םלוא ,םינייקח וליפאו .םידהוא
 • ןירפלה לאירוא אלא וניא • זיר�מ וילא בתוכה ילארשי ץראה .שוטר
 הרומז אלמלאו. ויריש תא םסרפלמ לדח אוה .םילשורימ טסינויזיוור ה
 היואר תיטסינרדומ המב אצומ היה אל שוטרש ןכתיי .ונואטיבו
 2 ,ויריש םוסדפל

 ןמ רתוי ינלבוסו יטסילרולפ ןכ םא היה תורפסל תורבחמ תעה בתכ
-ץראה הנרדומב טוקנה וקה תא ךישמהו בוטיק ימי םתואב לבוקמה
 הקיטאופ יניינע ויפלש .סירהב הלש תישארבה ימימ דוע תילארשי
 תורמל: ירפ האשנ וזה הכירעה תוינידמ ,הקיטילופ יניינעמ םיבושח
 סישושיג זא וכרעש הלא תא לצב דימעהו הפיכב טלש ןמרתלא חסונש
 .רטומלרפ לאיחי .ףסונ ריעצ ררושמ םג והומכו( שוטר לחה .םינושאר
 .םיינשדח םיריש תורפסל תורבחמב זא םסרפל )ןורושי תובא אוה
 םרטש תושדח תויטסינרדומ תויצפוא וחתפש • יטסיביטימירפ ןוויכב
 םימיל וסנוכש םידישה בטימ תא ןאכ םסרפ שוטר (,תירבעב זא ירכוה
 לעיי תמגוד )תעה בתכ די לעש האצוהב אציש( הרוחש הפוח ץבוקב
 "רכיי ."רתימיי ."עיבגיי ."תכלשל" ."תמשנ לעיי ."ןמגראביי ."אטח
 תארשהב וימולעב בתכש סייטילופה תונונמהה תא שטנ אוה ,דועו דועו
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 ןרטש )"ריאייי( םהרבא ,יקסניטוב'ז באז: םייטסינויזיווך.ה םיררושמה
 דואמל דע םיננגוסמהו םיינאכמה םיבצקמה תא אל ךא, ןמכייר היננחו

 לולצמלו דודיחל םתבהאמ רענתה אל ףא אוהו ,וללה םיררושמה לש
 םירסממ הרואכל םילרטונמה םיריש בותכל לחה אוה .עיתפמה
 ויריש ,ןכאו .הנרדומה ירפוס לש םהינותיעל ומיאתיש הלאכ ,םייטילופ
 תונויליגש ךכ ידיל רבדה עיגה .הזמ הלעמל אל םא ,תבשק ןזואל וכז
 םהב ופתתשה שוטרו ןמרתלאש תורמל ,תורפסל תורבחמ לש םימיוסמ
 4 • ןמרתלא לש רישב ,לבוקמכ ,אלו שוטר לש רישב וחתפנ דחאכ

 ןמרחלא ךיב תוחיתמה ישרוש ויה המ תואדווב םויה תעדל ןיא
 לש םהיתובא עודיכ( "אבא תיב"ב דוע םיצוענ ויה םהש ןכתיי .שוטרל
 יניינעל תע בתכ תכירעלו תיכוניח היישעל םיפתוש ויה םיררושמה ינש
 ישרושב ורזשנש ,םיישיא םיניינע המכ םג ויה יאדווב S .)םידליה ןג
 הבירמה ידכ ךות ,בגאו( לעשו דעצ לכ לע העלגתנש וזה תוחיתמה
 ינפל םינש המכ הצרא עיגהש ,שוטר הסינ "ץיק תבירמיי רישה ביבס
 חילצה אל .l\ י יתולג סופיטכ ונממ ריעצה והער תא גיצהל ,ןמרתלא
 םיררושמה ינש ןיב םיחותמה םיסחיל ,םלוא 6 .)רץאב תורעתהל וימימ
 ולא ויהש ןיוצ רבכ .םייטאופו םייטילופ םישרוש רקיעב המודמכ ויה
 המצעל התנקש ,תיבמרתלאה הקיטאופה לש םירצמ אלל הנוטלש תונש
 ריעצה רודה ינכ ברקב םג אלא הנרדומה ירפוס כרקב קר אל דמעמ
 תרישמ םיפוריצ עודיכ ולטנ םיטלובה ויגיצנש ,ח"מלפה רוד ,רתוי
 ,שוטרל .אובמה קרפב רכזנכ ,םהירפס תורתוכב םתוא וצבישו ןמרתלא
 ותרישו ,ידמל ילוש דמעמ ןיידע היה ,םייתנשכב ןמרתלאמ רגוב היהש
 חינהל שי .בחר להקל אלו םיררושמל הריש רדגב רתויה לכל התייה
 םיטירבב תורתחמה לש קבאמה תונשב הפירחהו הקימעה תוחיתמהש
 ,ליאו ,י"חלו ל"צא ישנא םבורב ויה "םינענכ"ה : ןמצע ןיבל ןניבו
 ורמאש "םירוטיי ,"םישרופ"ה תונגב םיריש טעמ אל זא םסרפ ןמרתלא
 םתוא לש םתרגסהל השירד ידכ דע ,שרופמבו ,רתויכ םישק סירבד
 ,"תינונק"ה הקירילב םג .בושייה תומלש לע וירבדל ומייאש "םינוירב"
 ןיחבהל היה ןתינ ,תשרופמ תיטילופ המינמ הרואכל הייקנ התיהש
 ימוחתכ ורקיעש ןויער ,"ינענכיי יטנא ןויער הזיאב ריש לכב טעמכ
 וב תומולגה תונווכהש םגה ,תויטילופ ויתוכלשה ךא הקיטאופה
 ו.תינויער תויטקאלפמ תוקוחרו תופעוצמ
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 רחא וספדנשו( וללה םירישב ורמאנש םירבדמ תואמגוד המכ ירהו
 םישדחה םילועה תא : יגולונורכ רדס יפל אקווד ואל ,)הנויה ריעב ךכ
 "םיטילפ תכיי םשב ולש םייטילופ�ויצוסה םיטספינמב שוטר הניכ
 תירבעה היווהה תא םינכסמש ימכ םראיתו ,"םירגהמ לש ףוספסא"ו
 לש ףד"ב ןמרתלא בתכ ותמועל .םאוב ינפל הרצונש "תידילי"ה
 ת':! ויכזך. 1' נ ?Qt ך םאיי ץורחיש ךורא קבאמ הפ ללוחתי דועש ,"לאכימ
iJ �וא / ןי�ר ij �ןי�ר � t? העש יפל תעדל ןיא ,רמולכ ,"ם�כוךכ:. ן�� ת� ןכו 
 םילועה םמע םיאיבמש םירזה תודוסיה תא עילבי "ךותיהה רוכיי םא
 םגו ,םמצעל הרוכבה תא ועבתיו וטלתשי םירזה תודוסיהש וא םישדחה
 לעו .המצעמ השעית הזיתניס ה יכ ,הז אשונב תורמסמ עובקל ןיא
 רמא רץאה ינב לש תונדאה תפיאש תוברל, ץראב הווהתמה תואיצמה
 יג�ןיי : )"םירע תמחלמ" רוזחמה ךותמ( "רוורפב רחשיי רישב ןמרתלא
 ,ורוע 1R וה / ת;ר�� ij ך םיקז I' ר� ij ושר�.Pז ט� W ך רצ ן�� f תרדכו ה??ד�
 "תויאבצ"ה יכרעל ותנווכ םא רוריבב תעדל ןיאו j "רז�לך ת.Pזך.ל ן;כ�
 וא ,הדהאב לביק םתואש םיכרע, ןוירוג-ןב חסונ "הלוגה תלילש"ו
 עתרנ אוה םהמש ,ינוציקה "ינענכ"ה םלוגלגב םמצע םיכרע םתואל
 .דלס וליפאו

 "םיינענכיי םיביטומ לש ץוביש דגנ ןמרתלא בתכ "חורה בוסביי רישב
 שדחה ידוהיה תומדב "םיינענכיי םיכרע תעמטה דגנו רודה תרישב
 אל / .ם.Pז�� 1' נרי.ע ת� ריקז� 115 ,ה� 1' סג;: בנ: 1 ת� ריקז� אל" : ץראב רצונה
 ף I5 / ,הל��� ה� 1' קן:ן ij יך.יקזג;: םר� 1 / ןופז� f ת;מ W אל .בנ: 1 ת� ריקז�

 ,רמולכ ." 'f � '1 םי,מ ל.Pז ןליל�ל הרוענ I ןומ�� ת�כ;ז Vf תירבעז:; דוע.Pז
 ףויזהו הצילמה םעטמ םג סהב שי ךא "םיינענכיי ה תודוסיב בר םסק שי
 יפתתשממ ,ןניק סומעש ריכזא רגסומ רמאמב( םהב םיזגהל אלש בטומו
 וירפסמ דחא תא םינש המכ ינפל ריתכה ,שוטר לש ונואטיב ,ףלא
 והירה יארקמה ורוקמל זמרמ ףוריצהשמ רתויו ,הפוסכ כהו תא תרתוכב
 ןעט םירחא םירישב .)ןמרתלא תריציבש "ינענכיי יטנאה רשקהב זחאנ
 רישעיש ךרובמ גוזימ אוה תורזה תוגעל תירבעה ןיב גוזימה יכ ןמרתלא
 תא ורישעי םישדחה םילועהש ,ליבקמבו( ךפהל אלו תירבעה תא
 ברחה j המע הזה םעה אל ,ברחה יכ ,ןעט םג אוה .)ךפהל אלו תואיצמה
 ןתנוי לש ותעונת ,"תינענכ"ה העונתה לש הילמסמ- חלשה וא(
 איה )"חלש לאירואיי ויוניכב םג עודיה ]ןירפלה לאירוא =( שוטר
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 ליל" רוזחמב 'ו ריש( "םייוג תךבוס תחב�" ,"תירכנ תוריי איה ,תרויג
 םיפאוש ונא יכ ,"םיחרוא ףירציי רישב, ןמרתלא ןעט דועו .)"הרומת
 םג שי ךא ,רחואמה תא םידקהל םיסנמ ,הכאלמה רמג לא רבכ עיגהל
 סקודרפ והז- רועיכב יפוי שי( ררועיכו וינרע לכ לע ,הווהתמב יפוי
 : )ינייפוא ינמרתלא

.. I t •- '.'- :.-, תירחא לא ,תילכת לא תו 9 צומ לדחנ אל ... -· 
 .הידו ן W ןו ר?זגמ לא
 חיר i ז:;ל� ת;ה R ז:;ד� ףירס ם� tJ לנ;�
 י"- ':- .... 'י ." •. ,הווהה הזה ברעכב שי
 תיר i �ז:; ןח�?!י ת�דו(ז f ,רי�ו.רזכב
 .הדנו ןן� אלל ה��לשז:;

 תויטאופ תוכלשה םג ול ויה ךא ,דבלב יגולואידיא הארנ חוביווה
 ימורממ ,יטרו אית קבאמ קר וניא וסיסבבש קבאמה .תורכינ תוישעמו
 ןיאמ ילאוטקאו ישעמ קבאמ םא יכ ,םתוהמו םילמס לע ,"ןשה לדגמיי
 לכ לע ,הווהתמה תוברתה יפוא לעו תורפסהו ןושלה יפוא לע והומב
 הקיטקלאידבו םיינויצולוב 5! םיכילהתב ןימאה ןמרתלא, ללככ .היפגא
- סרותגיפ טפשמ רהזחמל הורלנש רמאמב וירבדכו( תורוד לש
 שוטר וליאו ,)הילע שממ לש הטילש טרפל ןיאש תירוטסיהה היכיטסב
 תא ךרד ירוציקב םידקהלו רוטזילטק תויהל שקיב ונממ ןכפהמה
 ערבקלו אובל דיתעל תתל אל" : םידדוחמהו םידחה רירבדכו ,רחראמה
 8 ."דיתעה תא

 תקולחמב אישה תדוקנ .ב

 לש ךוראה ורישב הלגתמ שוטרל ןמרתלא ןיבש תקולחמה לש האיש
 םסרפתנש םיתב דחאו םירשע ןב ריש והז ."ץיק תכירמיי ןמרתלא
 תיזכרמהיי תינענכיי יטנאה הריציה אוהו , 1945 חנשל תורפסל תורכחמכ
 יכ לקנכ חכוויי הנויה ריע ץבוקב ארוקה. ןמרתלא לש רתויב הבושחהו
 לע םיילקידר "םיינענכיי חונויער לש םתטלשה דגנ תנווכמ הריציה לכ
 המ .דחאכ םייתורפס רץחו םייתורפס םינפ םימוחתב, ץראב הווהתמה
-ץראה היווהה תא הראית ןה "תונענכ"ה ? "ץיק תכירמיי םשה רשפ
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 םישרט ,םיחוחו םינושמק : יחצנ ץיק לשו בגנ לש היווהכ תילארשי
 וא( לולאו זומת ,ןוויס ומכ תומש ,ילוכו ילוכו ברש תוחור ,םיפושח
 ץראל ,חיחצה ףונל תוכיישה תא ואטיבש תומש- םליע .זנק .ןניק
 תאו "םינענכ"ה תא ונייפא הלא לכ- )טרפב בגנה ץראלו ללכב ןענכ
 וא רוד ךליש רקוח 9 ,ריעצה רודה לע םסק וכליהו .םהל םיברוקמה
 םד R ה םירישה ןמ ליבומה תוחתפתהה וק תא קודביו רוחאל םיינש
-ץראה םירישל יקסבוחינרשט לש "זומתה תומיי ומכ "םיינענכיי
 םיביטומה בור יכ הלגי. ןענכ ילילא לעו ץיקה לע "םיינענכ"ה םיילארשי
 בוציעב יכ םא .תירבעה "הייחת"ה תרישב רבכ םייוצמ "םיינענכ"ה
 תורמל • ךכו ,שוטר תרישבכ טשפומ ינרדומ בוציעב אלו יטנמור
 ,יקסבוחינרשטו קילאיב לש םהיבתכב רבכ םייוצמ ברש ירואיתש
 ברש םה המ ועדי היסור תוברעב םגש ךכל תודע( םהימדוק לצא וליפאו
 ץיק ירואית .)וידלות תאו ץיקה תא וריכה לארשי ץראב קר אלו. ץיקו

 לש ושרדמ תיבמ "םיינענכ"ה םיררושמה לש רכיהה ןמיס ויה יברש
 .יקסבוחינרשט תרישב ,ומצע שוטר לש החיחצה ותריש תוברל .שוטר
 ם"חכיי ןוגכ .היסור תוברע לע וירישב ןה ברש ירואית םייוצמ .לשמל
 ,"יתדלומ .יצרא יוהיי ןוגכ .םיילארשי-ץרא םירישב ןהו ."םויה

 תישחומה- תילארשי-ץראה היווהה לע קבאמה תא .םוקמ לכמ
 קבאמ תומדב ידמל יטמוטפמיס ךפואב ןמרתלא שיבלה- תיתוברתהו
 תמודא הרענה ןיבל יתילונומ ילילא לספ ומכ םיבצינה ץיקה ישדוח ןיב
 למס .ימאנידה הווהה תומלגתה איהש .םייניעה תלוכתו רעישה
 לע ,הביבסמש חיחצה ףונה לע רגית תארוקה .הנתשמהו הווהתמה
 : רישב רמאנ ."םיינענכ"ה םיכרעה לש םמוליג. ץיקה ישדוח

�� f ל !:)� "T סוחי�ך ףונ-י(;!? תו. 
 .ת;ח� ?t ד� �ט� R י;זז:; ה� W מ-תופ�קר;ז ן�
 .סוחמ ל.קז וש�טל ר�� ת� קד �ל ?t � םס
 ,ת i' ח� /o ל ה�: רס�מ 9 ך� ?t ד

 םניא .םהלש תוארמהו תוחוחינה .םינווגה לכ לע .ויתסהו ףרוחה
 תלוכסאמ םיררושמה לע תלכתסמה ."תינענכ"ה הרישה לש היאשונמ
 ישנאש .אוה הרקמ אל .בגאו ,"םייתולג"ו םיתוחנ לעכ יקסנולש
 האל • ץיברוה .ןמרתלא .ןפ .יקסנולש .ןמנייטש- םיריט-םיכיתכ
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 םשב םתחפשמ םש תא ורימה אל- םירחאו רלסט ,ןמםוז ,גרבדלוג
 ילעב ,םיירבע תומש ,ןבומכ ,םמצעל וצמיא "םינענכ"ה וליאו ירבע
 האיכ ,ירבגו ירכנ יאוריה סותא לש ,תירבדמ תוחיחצ לש תויצטונוק
 ו O .וינודא תויהלו ימשה בחרמב בלתשהל םיסנמש ימל

 לש ושוטיל רמג"ב "םינענכ"ה לש םתריחב לע ןמרתלא לש ותרימא
 ,הב ךופהלו הב ךופהל רשפא .רתויב תיעמשמ-בר הרימא איה "חוחה
 םה הנויה ריע יריש יכ ןועטל גוהנ .תושדח םינפ םעפ לכב הב אוצמלו
 יניינעמ תיטאופ הסמ אלא םה ןיא השעמלו וו,םייביטטונרו םייתרימא
 וניא הז ןועיט .הנושארה הלעמה ןמ הריש אלו ,זרוחמ ןויע ,אמויד
 ןומטה ברה רשועל בל םישל ,לשמל ,יואר .תואיצמה ןחבמב דמוע
 םהיי: ולוכ רפסבו רישבש םייומיד דאמ הברהב ומכ וזה תחאה הרימאב
 ץיקה יפונל תזמרמה הרוגיפ יהוז ."חוחה לש ושוטיל רמג תא קר ולטנ
 לש שטולמה היפואל תזמרמ איה; "תינענכ"ה הצובקה ינב לש רבדמהו
 לש םצמוצמה רחבמל םג ךא ,קיודמהו קדה היפוא ,וזה הרישה
 םילדה ,םיינכטה היעצמאל םג תזמרמ תאזה הרימאה .היאשונ
 ךותמש םזילמינימ םנמא( "תינענכ"ה הרישה לש םייטסילמינימהו
 לש םצמוצמהו רצה יטמורכה םלוסל זמר םג ןאכ לולכ .)הנווכו הריחב
 םיתמועמה רבד� יעבצ המכב אלא הרחב אלש ,"תינענכ"ה הרישה
 תונמאה לש יפויהו רשועה ןמ הרזנתהו םיזע םייראניב םידוגינב
 לש ינוציקה-ינצוקה היפואל תזמור ףא הרימאה; תינוג-כרהו תדבורמה
 הניאו "םודרוסבא ד I5 " תודמעה תא תדדחמה ,"תינענכ"ה העפותה
 םוקמב הכאלמה רמג תא תוארל רבכ הטוהל איהו תורשפל הנכומ
 הייפואל תזמרמ איה ; ויביכרמו וינתשמ לכ לע הווהתמב ןנובתהל
 תוארמה תשקבו הפוריא ינבב האורה ,"תינענכ"ה הצובקה לש ירט,לאה
- "םה�"( םה� תוחנו "יאבלפיי םרוג םהיריש תא הניזמה תינוגססה
 יתילונומה היפואל זמר םג ןאכ שי .)חרזמה לש "םייליצאה ויארפ"מ
 ןיבו ויתסה יריש תא הרימהש ,"תינענכ"ה הרישה לש ינוגדחהו
 ,רבדמה לש ףושחה רואב הפוריא ןב ירבעה ררושמה לש תושמשה
 רשועה אקווד: הקד הינוריא םג ןאכ שיו .םיללצ-ינבו םינרוג וב ןיאש
 יניעב תבשחנ ןמרתלא-יקסנולש תלוכסאמ הרישה לש ינופילופה
 תבשחנ םהלש רמוחה תולד וליאו ,תוחנ יאבלפ ןיינעל "םינענכ"ה
 ו 2 .ירטילאו יטרקוטסירא ןיינעל םהיניעב
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 הרוגיפב ןנובתהלו ףיסוהל רשפא ,הלעוה רבכש המב יד אל םאו
 ,ירבדמו ספסוחמ ןיינע אוה חוח: םירחא םידדצמ םג תאזה המישרמה
 אלש ,יעבט ןיינע אוה חוח j יתוברתו קלח ןיינע אוה שוטילש העשב
 הב םיעקשומש ,הכאלמ אוה שוטילש העשב ,יתונמא דוביע דג::�ע
 ינמרתלא ןורומיסקוא, ילולימ סקודרפ ונינפל ןכ םא שי . ןונכת יצמאמ
 ,ןנגוסמהו יעבטה יכפה תא הזע ךרדב הזל הז דימצמה ,ינייפוא
 ןמרתלא ןאכ גציימ "תינענכ"ה הרישה תא .ינילקרטהו יביטימירפה
 ינב לשו ולש הקיטאופה תאו, ןבאב םילסופמה ץיקה ישדוח תועצמאב
 ומכו םימשגה ימ ומכ םילגלגתמה ףרוחה ישדוח תועצמאב- ותרובח
 =( "תיטסיטיורביי ,תיאפוריא הקיטאופל למס- םיקרבהו םימערה
 .רבדמה לש םזילמינימה ןמ רבד הב ןיאש ,םילולעפ תרישעו )תינשער

 גוסה ןמ םיבר םייומיד ופוס דעו ותליחתמ ףוצר "ץיק תבירמיי רישה
 לש לוכיבכ םייביסרוקסידה ויריש המכ דע םידיעמ הלאו, ןאכ ראותש
 ןיא המכ דעו םהל הקבדוהש תיוותה ןמ םיקוחר הנויה ריע ץבוקה
 תיביטסגוסו תיביטקובא םא יכ תיביטטונד הלא םיריש לש םנושל
 ןושלמ ןמרתלא רבע אל הנויה ריעל ץוחב םיבכוכמ רבעמב .אקווד
 ילסרבינוא יישוח יפוא לעב יומידמ םא יכ הלדל הרישע תיביטרוגיפ
 ימו ,ומדוקמ תוחפ אל רישע אוהש ,תוברת יולת ילאוטקלטניא יומידל
 וניא טושפ ,הלד תויביטרוגיפ לש תיוות הזה רפסה ןושלל קיבדמש
 .הרוגיפו הרוגיפ לכ לש םיעמשמה יובירל בישקהל עדוי

 תבירמיי ורישמ רכינכ ,"תינענכ"ה העפותה יפלכ ןמרתלא לש ותדמע
 בצמ תנומת ראתמ וריש ,הברדא .תטלחומ הלילש לש סחי ונניא ,"ץיק
 ךותמש תוננובתה םג ךא תרוקיב טעמ אל הב שיש ,תיביטקייבוא
 השדח העפותב לוקשו רגוב םדא לש ותוננובתהכ( הצרעהו תואתשה
 .)םיינוציקו םיידדצ-דח ךא ,םירשכומו םיינדרמ םיריעצ הוללוחש
 ךרואל אל ךא ,הב טלוש ץיקהש תואיצמכ רישב ראותמ ימשה בחרמה
 תא שובכל ,ןומדקה ףונה לע טלתשהל הדיתע השדחה תואיצמה .םימי
 : ברעמו חרזמ לש הזתניס ,םישדח םיקוח הב טילשהלו הממשה

 ,ם�-p ז� j מ ?t � ךל י�;מן K ן 1 י 9 ו
I$ א�ה ם� ך iJ � 9. ר .9 �� ר f םיטסך. 
 , r.P-iJ ה! ביר� ך f תוא� R � ה ?7 כי ביר
I$ ך I$ �ם� י� ד I$ ו;ז r.:ו� W םיט�� וג:: י. 
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 םחלית ,גארפו הצנגמ ,הבודרוקב בצוע היפויש הרענה םג .עמשןכ
 תמחלמ- וזה "הבירמ"ה לש הפוס .הב םחליי חרזמה קר אלו .חרזזככ
 ןיידע רשפא יאש ,אלפומ גוזימ דילוי- ברעמו חרזמ לש תוברתה
 וא הז גוזימל היהת תומד המ האובנב הסנתמש ימו, וביט לע דומעל
 .איטחמו אטוח ,ובוציעב תיתמגמ תוברעתה ברעתהל

 ןמ הקוחר- תינגרוא השיג איה תואיצמל ןמרתלא לש ותשיג
 תחיקלו תוברעתה תסרוגה ,שוטר תשיג תא תנייפאמה תרינוציקה
 לש תוברתה תמחלמ- תאזה "הבירמ"ה לש הפוס .םיידיב לרוגה
 ןיידע רשפא יאש ,הזתניס וזיא דילוי, ןמרתלא ךעט- ברעמו חרזמ
 תיתמגמ תוברעתה ברעתהל ןיא .הרועיש תא דומאלו הביט לע דומעל
 יכ ,ותומד אהת המ תעדל רמייתהלו דיתעה לש ובוציעב תיביסרגאו

 םיר� (i �יד;;? ה d/ " : הלגנה לע םלענה ברו ,תווהתה יכילהתב ךיידע אוה
 / ל� ?i?!?9 ס iJ לג;� ? ם�:.ר ךי� ? ר� ?7 � ךי� / ת.Pז.ל� ןי�� ךודיז;:י ןי(;:
 '.יל�ע�pן iJ רוח ךדד. טיג;: iJ ? רףס�ך / ת.Pז .f ?י;i? r הדך I]:P רכr?? ל.Pז תיpן?ףש
 ךותל רודחל תוסנל ןיאו ,םידיגו רוע תמרוק ןיידע תואיצמה ,עמשמ
 אל דוסי ךכב שי יכ ,לפרעב טולה תווהתהה ךילהתב ברעתהלו היברק
 תשבלתמה הייפיפיל הצצהכ ,הרגמו זעונ יכ םא ,תלעות רסחו ירסומ
 ריש לש תימלושכ .הימורעמב התוארל תוסנל ידכ השבלהה רדחב
 ,"ץפחתש דע הבהאה תא וררועת לאו וריעת לאיי רמאנ הילעש .םירישה
 דיע ךיאש רבדב אלא היוצמ הכדבה ךיא"ש תסרוגה ל"זח תרמימ חורבו
 ,ץראב הווהתמה תואיצמה איה ךכ ,)ב"ע ,ח תינעת( "וב תטלוש ערה
 רמוא ,"םינענכ"ה םיעוט .ריחמ לכב ץיאהלו זרזל ךיא היכילהת תאש
 ,םהיביתכת תא תופיקתב ביתכהל םיסנמ םהש לע .יומסב ןמרתלא ןאכ
 תתל םוקמב הלש תויורשפאה תשק תא םצמצלו תואיצמה תא ןפ::�ל
 לע ךכ רחא עיפוהלו תוצלחמה לכב םיעלקה ירוחאמ שבלתהל הרענל
 אלו ,הכאלמה רמגל תונלבסב ןיתמהל ךירצ .התעפיו היפוי לכב המבה
 שוטר ".םיעלקה ירוחאיי לש "םייברק"ה תא םיברה תושר לא איצוהל
 הל היהת תומד המ ןידכ אלש עובקל, ךמרתלא יפל ,םיסנמ וירבחו
 ןנ.הלישבמ איה דועבו תשבלתמ איה דועב ,תימלושל

 אלו ףוסוירוטסיהכ ,תוגה שיאכ "ץיק תבירמ"ב רביד ןמרתלא
 לש םהירפס תא בטיה ריכה אוה .יטילופ ןקסעכ וא יתגלפמ גולואידיאכ
 היגולופרומ וכרדב דחא לכ וטטרשש ,יבניוטו רלגנפש ווגכ םינוירוטסיה
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 םיווהתמ םהיפ-לעש תונורקעה םהמ עדיו ,תוברתה תודלות לכ לש
 דימעה שוטר .חורה םלועבכ השעמה םלועב- םיירוטסיה םיכילהת
 חותינ בתכו ,ותטיש םעו ומ� סומלופב רבודמ ןיא וליאכ םינפ
 לוכיבכ עקעקמ אוה ובש ,"ץיק תבירמיי רישה לש יטסיביטיזופ-ומכ
-ץראה הילאירל המאתהה תניחבמ- תיטמימ הניחבמ ותונימא תא
1 .תילארשי 4  ןה ,ויתונעטב שממ שי םאש ,שוטר חכש חוכיווה טהלב 
 ףרח ,הזמ רתוי .ןמצע תונעט ןתואב ותריש תאו ותוא םג ףוקתל ןתינ
 .היתוארמלו ץראה יפונל ללכ התנענ אל ותריש ,תילאירוטירטה ותרות
 םיארנ ,תודוהל םיענ אל ,ןמרתלא לש הקימעמהו תיניצרה ותשיג לומ
 ץקע רמאמה ףוסב I S • רעונ תעונת לש ןקב חוכיווכ םיעמשנו שוטר ירבד
 אוצמל םיעדוי היסור לש התריש יעדוייי : רמאו ,ןמרתלא תא שוטר
 ןנתרישש ,"םינענכ"ה ונל המ ,רמולכ ,"ןתרישב םג תויסור תועפשה
 שדחה הלועה ,ולו ,הרז העפשה לכמ תקתונמו וניתורוקממ הבוצח
 יסורה סומתירה לעו םיירכנה םייפוריאה וינוניג לע "םירגהמה תכ"מ
 ?ולש

 לאמשמו ןימימ םיגרטקמ .ג

 אלא ויה אל םהו שממ םהב היה אל שוטר לש וינועיט בורש יפ לע ףא
 הקזח העפשה התייה ולש תינרטנקה תרוקיבל הנה ,תירוטר היצלופינמ
 אוה ,"ץראל דגנמיי ורמאמ תא ףלאב בתכשכ ,-1950 ב .חווט תכוראו
 תויטנ ילעבו םיילאוטקלטניא םיריעצ לש הצובק וביבס ץביק רבכ
 תרוקיבה .הכלה קספכ םתוא ולביקו אמצב וירבד תא ותשש תויתונמא
 תנשל( ףלאב םסרפתה ןכל םדוק הנשכ: חונ אל עגרב ןמרתלאל האב

 .ולש "ץיק תבירמ"ו ןמרתלא דגנ רמאמ 16 ,"יזועיי םשה תחת ,) 1949
 ינמיה תעה בתכב המסרפתנ שוטר לש הפקתמל םדוק םישדוח המכ
 ץרא לע םירישיי רוזחמה לע ולש יכדרמ לש תללושה ותרוקיב םג םלוס
 ןך,"בגנה ץרא לע םיזורחיי ,תרוקיבה תרתוכמ רבכ ,רומאכ( "בגנה
 .)הלודג הריש אלו תונזרח השעמ ולא םירישב האור רקבמהש ,ררבתמ
 תולעהל ןמרתלא לש ותלוכי יא תא ורקיב שוטר םגו ולש םג ,"יזועיי םג
 לא ןמרתלא תא לוכיבכ וקחדו ילארשיה בגנהו ץיקה תייווה תא טרחב
 םילגתסמ םניאש ,"םיטנרגימא"ה םיררושמה רוד- םדוקה רודה
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 יכררמ ,םיצוקה תרוטע ונלש תואיצמה לש הזעה תלכתה רואל לקנכ
 ופקת םיקמונמה וירבר ןכש, רחוימב ןמרתלאל המודמכ ביאכה ולש
 תיטאופ תינפת ותריציב ללוחל ויה םייושעש ,םיריש םתוא אקורד
 תא ובביחש םייטסיררגנווא םיארוק םתוא לש םמעט לא טעמב וברקלו
 ,שוטר לש ושררמ תיבמ "תינענכ"ה תיטקרטסבאה הרישה

 אל איה ףאש ,"ןימיה הנחמ"מ ןמרתלא ירקבמ לש וזה הצובקה לא
 ,רחש קחצי ,שוטר לש ודירי םג ףרטצה ,דחא רועמ היושע התייה
 המ םושמש רמאמ 18 ,ףלאב ךוראו ירוסי רמאמ שוטר תריש לע בתכש
 ."התולבקתהיי ךלהמ לעו שרטר תריש לע םינוידה בורמ ומרקמ דקפנ
 ועבקנש תויטאופה תונחבאה ןיבמ תובר הנושארל ולעוה וב רבכו
 שוטרמ עפשוה ןמרתלאש הנחבאה תוברל ,שוטר תרוקיבב םימיל
1 ,סיינע תחמש לא ץוחכ סיככוכמ רבעמב 9  ןורתימ: רגסומ רמאמבו 
 וז הנחבאש םויכ ןועטל המורמכ רתומ ,תירוטסיהה הביטקפסרפה
 ןמ ,רחא הארשה רוקממ ובאש םיררושמה ינשש ןכתיי ,הקירב הנועט
 רבורב יזואוטריו שומיש ושעש םיררושמ םתואמ- תיתפרצה הרישה
 ,םירשעה תונש ףוסב םייראלופופ ויהש ,יררוור. וא ר�ולא ןוגכ לילצה
 ,זירפב ובשי ןמרתלאו שוטרשכ

 הנחמ שיא אוה ףא ,רנייטש השמ ורירימ שוטר לביק ףסונ קוזיח
 ותוירוקמו ודוחיי תא שיגרמה ,דהוא רמאמ תא וילע בתכש .ךימיה
 יררושמ לש םתרישל דוגינב הרימעמו ותריש תא סנ לע הלעמהו
 ומצע אצמ ןמרתלא .ךכ וא ךכ וס,םללכב ןמרתלאו ,םירחאה הנרדומה
 לש "םויסה דרוקאיי .רומאכ .התייה ךז לש תרוקיבה: רבע לכמ ףקתומ
 הכז אל רבכ ,וייח לש ןורחאה רושעב ,הירחא; ודגנ השק הפקתמ
 ןוגכ( יהשלכ היירורעש לגרל אלא ,יתרוקיבה ןיינעה זכרמב תויהל
 םייח רקבמה ,זירפ ימימ ודידי חתמש תצחומה תילילשה תרוקיבה
 רחאל קר הלחה היצטיליבהירהו ,)תוחירה קרניפ והזחמ לע ,וזמג
 ,ותומ

 הילוש לא תיטילופה הפמה לש םיינמיה הילושמ הפקתמה הרבעשכ
 תרוקיבה לש לילשת תנומת וא יאר תנומת השעמל הלבקתנ ,םיילאמשה
 ונניאש לע ןמרתלא תא רקיב שוטרש דועב ,ןמרתלא דגנ שוטר לש
 ןטילופומסוקה ךז ,םייסור ויבצקמו םיירכנ ויפונש, ךרוצה יר ילארשי
 הניא ונושלש ןעט ךא .ןמרתלא לש תויאפוריאה תא חביש אקווד
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 ייונישל תושיגר ירסחו םידיחא היבצקמשו ,היתוארמלו תואיצמל הנמאנ
 תא ססבל ידכ ןמרתלא תא חגינ םהמ דחא לכש רחאמ .הריוואו אשונ
 תינמרתלא יטנאה הפקתמל ךז לש ותופרטצה ,ומצע ולש הקיטאופה
 ותריש יבצקמש( שוטר לע הפקתהמ תיבקעה ותוענמיהו שוטר לש
 ,גרבדלוג האל לשו ןמרתלא לש הלאמ תוחפ אל "םיינאכמיי תמדקומה
 תונש תליחתב שטנ שוטר : תנבומ יתלב הניא )ךז לש ושפנ יאונש
 ירישב םירטה אוה; וכרד תישאר לש תיטונפיהה ה"וישה תא םישימחה
 לוכי אוהו ,ךז חסונ תא םיינוריאהו "םילשורמ"ה ,םירצקה עלצ
 ןיבש ןתנוי: דודיח ןושלכו( ךזל ןמרתלא ןיב רבעמ תיילוחכ בשחיהל
 לש יט�י-?1 זזה היפוא סיסב לע ןמרתלא חא ופקת םהינש .)ןתנל ןתנ

 דגנכ ןועטל ןיאש יפכ .תיתרוקיכ תועט ןבומכ יהוזו ,ותריש
 ףוקתל ןיא ךכ ,םיינזואה תודימכ םיזגה אוהש ,לשמל ,טסירוטקירק
 סומתירל התונמאנ יא סיסכ לע ,תננגוסמו תילרטאית ,תיטמימ-א הריצי
 יאו המזגההו הזרפהה ירהש ,םייעבטה ףונה תוארמל וא יעבטה
 תונלשר לש הייטעכ אלו ןידב הכ םייוצמ תיטננוסידה המאתהה
 .יהשלכ

 "םינענכ"ה זא ועימשהש תועדל ךז לש ותברק תרכינ דחוימכ
 תאצוה( תינרדימה הרישכו ןוסגרכ לצא סומתירו ןמז ורפסל גוליפאב
 םושמ, רכעכ ול המסק ןמרתלא תרישש ךז הדוה ובש ,) 1966 ,ףלא
 קבאמ ,"םשה שודיקיי( תולודגה תוימואלה תויעבה ןמ הקוחר התייהש
 תא ואלימש תויגוס ,)דועו שרדמה-תיכ לש ומלוע ,םייוגהו םידוהיה
 דואמ דע םיבורק ולא םירבד .םידומילה תינכת לש תירבעה תורפסה
 תורפסב םידומילה-תינכת תונגב ףלא יפד לעמ תופוכת הלעוהש המל
 תרכדמ הניאו ,הרייעהו "וטג"ה םלוע לא דימלתה תא תברקמה ,תירכע
 .הילודיגו ץראה ידילי לש םבל לא ללכ

 ןמרתלא לע הכשמנו הכלהש הפקתמה- הזה ךילהתה לש ופוס
 הירוטסיהה יכ הארמה, דדועמ ףוס איה- ותומ דעו 1950-1949 זאמ
 ,םירקכמ לש תויצלופינמל לובג שי יכ ררכתמ .קדצ טפשמ ןאכ התשע
 תומת לוכיככ םמעו בר ימצע ןוחטיב ילעבו םייטמזירכ םה וליפא
 ךרואלו םלוכב תוטשל לוכי ךניאיי: העודיה הרמימה ירכדכו .המכח
 ,ןיבמ וניא איהש םינפ דימעה וא ,ןיבה אל וכרדב רקבמ לכ ."ןמז

 יזכרמ ןורקיע אוה- ןנגוסמהו ילרטאיתה- יטמימ-זזה ןורקיעהש
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 תא ופקשי ולא םירישש תכרפומה השירדב יכו .ןמרתלא תרישב
 הרישב שקבמ אוה ,"םהש תרמכיי תואיצמה יפונ תא וא םייחה סומתיר
 ןמרתלא תרישב סיזמימה יללכל תונמאנה יא .הב שקבל ןיאש המ תא וז
 תואיצמה תא ףקשל ררושמה לש ונורשיכ רסוחמ ןבומכ תעבונ הניא
 יללכל תונעיה ךותמ םא יכ ,םייעבטה הידממבו היבצקמב ,היעבצכ
 סוזנצנוקה .ןווכתמב תואיצמה תיילשא תא תרבושה ,חינרדומה תונמאה
 ,לילעב חיכומ ותריצי ןרע יבגלו ןמרתלא לש ודמעמ יבגל םויכ ררושה
 אלו תחצנמ תימינפה תמאה- םימעטה יפוליח תורמל- תונמאב יכ
 םיזחואה תא םנולקב גיצמ אוהש ופוסש, רחא וא הז יביטלופינמ ןועיט
 .וכ

 : יעיבש קרפל תורעה

 .) 1966 ( ל"נה; )ט H ישת( ךז 1

 .) 1981 ( הרומז ידי·לע הרזחושש יפכ ,שוטר לש ותסרג יהוז יכ ךייצל יואר 2
 ינש שוטרל םסרפ יקסנולש: ךרבסה תא תועבותה תוכרפ המכ שי וז הסרגב
 תאו ותוהז תא עדיש יפ לע ףא ,) H דרצמב" ,"ךינמל ירישעיי( סיבותכב םיריש
 תכרננע ירבחל יקסנולש בתכש 25.2.1932 םוימ בתכמב .יטילופה וכויש
 ,לארשי-רץאב סייתורפסה םייחה ,טיכש רהוז לש הרפסב םסרפתנ( ,סיכותכ
 םידמעומכ ךירפליה לאירוא לש ריריש םירכזנ ,) 323 ימע ,ג"משת ביבא-לת
 יוליג םעש דשגרהה תא שוטר באש ךיינמ אופא רירב אל .סיבתרככ הספדהל
 תוימינונא לע שוטר דיפקה ,תאז םע .יקסנולש יניעב ונח דס השדחה ותוהז
 שוטר ךתנוי האר( דוסב דשדחה ותוהז רבד תא רומשתש ומאמ שרדו ,הרומג
 דואמ דע סעכ ףא אוה ;) 1 הרעה ,םש ; 39-38 ימע ,סיתככמ ,)חלש לאירוא(
 רבהל אופא לק אל .) 46-45 ימע ,סש האר( םירוט ישנאל וריגסהש ,זעילא לע
 הגפ ךכא םאה .יביטקייבוסה סותימה ךמ תיביטקייבואה תמאה תא הז הרקמב
 יקסנולשל עדרנשמ , 1939 ביבאב שוטר ירישמ סירוט ישנא לש םתובהלתה
 יא שושיאל הפצמה איה הדיח ?שוטר ךתניי לש יתוהז רבד זעילא לאפר יפמ
 .ותרובח ינבו יקסנולש לש םהינויכראב םירומשה םיכמסממ הכרפהל

 ןייפאש יסיר·יתפרצה חסונה ךמ הנוש ,שדח חסונ וביצה םיררושמה ינשש ףא 3
 אל ,ךכ םושמ אקווד ילואו ,תורפסל תורבחמו םירוט-םיבותכ יררושמ תא
 שיאל םוקמ ךיא"ש עבק )ךורושי תובא( רטומלרפ לאיחי .םהיניב הווחא הררש
 .) 160 ימע .]ט"משת[ תרופ הארו( "ונ?;ותב ]שוטר[ הזה
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 םירישה דמצ וא ; "ךייחל"-"ןוירפאיי-"רעיי'-"הדנרס" םירישה רוזחמ ,ןוגכ 4
 ."םולשבאיי ,"םלצ"

 ולחה ךכיי: 22 'מע ,)ט"משת( תרופ םג הארו; 25-19 'מע ,) 1991 ( ןמרוד ה�ר 5
 טעמ אל ורציש ,תוליבקמ תוירבע תויכוניח תוריירקב ןמרתלאו ןירפלייה זא
 ןיביי, יפי ב"א םג הארו; "סהיניב הררשש תוריריה תררמל ,סיינשה ויב חתמ
 תרחפשמה יתש ויב סיסחיה . 3.4.1981 ,רמשמה לע ,"שוטר ותנויל ומרתלא ותנ
 באד תלחמ תעב וירפליח תחפשמל רזע ומרתלא קחצי ;תוררומר תוילע רערי
 הרוריסל גאד ףא אוה לארשי-רץאב ךוניחה רעו סעטמ חקפמכ ןריקפת חוכמו

 ,שוטר , 20.2.1939 םוימ תרגיא האר( ,הרובעב ,לאירוא תשא ,הרובר לש
 ,סש האר( ומרתלאל שוטר לש ילילשה וסחי תורמל .) 44-43 'מע ,סיכתכמ
 ותוד הליג ותבוהאל הנתמכ ץוחכ סיככוכ ויריש ץבוק תא הנק אוה ,) 1 נ 1 'מע
 ירעה ,לותיהב קפס תוניצרב קפס ,ריעה רתנתמ לע .) 233-232 ימע ,סש(

 ודליל םיערו םיבוט םירישי ; ומרתלא תרישל יכרע-ורה וסחי לע הריעמה
 .)סש האר( "הערו הברטה

 ,ףלא( "רץאל רגנמיי ןרמאמ האר ,"יתולג"ה ומרתלאל שוטר לש וגעל לע 6
 ,ו 1982 ביבא-לת! תירבעה ןושלכ תירוהי תורפס ,שוטר םג הארו; 1950 ראוני
 יפכ לבא ,ונלש ץיקה ,ינוציק םנמא אוה הז רישב ראותמה ץיקה" ; ) !t 1 75 ימע
 ."לארשי ץראב בורקמ שרח לש ויניעב .תורז םייניעב הארנ אוהש

 רוע ןמרתלא תריש םע גולאיר להנל לחה שוטר יכ ,הלגמ תרחואמ תודע 7
 לש עדונה ורישל .סופדב ריריש תא ומרתלא סניכ םרטב ,םישולשה תןנשב
 בתכ ,םישולשה תונשב יראלופופ רישל ויהש ,"םיבור םחל ונתת לא H ומרתלא
 םילימב חתופ אוהו( וריגמב יונג רתינש ,"קשנה �איי וריש; דגנ תבוגת שוטר
 ) 91 מע ,וט משת I תרופ ראר( "םיבור םהל ונתיי

 .תונוש תויונמרזהב שוטר רזח וז הנעט לע .)ליעל 6 הרעה האר( "ץראל דגנמיי 8
 / ונרי ומב" ; בתכ ,)ליעל 7 הרעה האר( ,"קשנה לאיי ורישב בתכ ,לשמל ,ךכ
 :'ר�מ? / ונלרוג תא ץורחנ

 ואר; 1949 רבוטקוא ,ףלא( שוטר לש תינצקוע-הביבחה יתרוקיב ,לשמל ,ך:אר 9
 אכלמ-רוט וןילע תאמ יומתי ץיקה ריש לע ) 1 .ו 11- ימע , 1982 שוטר םג
 .סלוס ,ירוויה יפואו לעב ',נמיר תעה בתכב םסרפתנש ,)"ויע תביי תמיתחב(

 סןיה םצע רע םיררדהמ "ץיק תבירמ"בש "ינענכ יטנאו סומלופה לש וינועיט 10
.24 םוימ תונורחא תועידיב ."םינעגכ"ה ינורחא לש םהירבדב הזה 1 1. 1989 

 ם,לספו םירייצ שייי יכ ,)תבשל ףסומבש עובקה ורודמב( ןניק סומע בתכ
 איה הלוג .תולגה תא םילספמו םירייצמ םה הבו לארשי ץראב ולרגו ורלונש
 הבודרוק ,שפנה בצמ תניחבמ .ישפנ בצמ איה םוקמ הניא תולגה .םוקמ
 קוחר דה שי ולא ןירבדב "לארשי ץרא תויהל תולוכי זיראפו ביצידרבו ודלוטו
 הרענ / ,בר,חל תשרואמ ר"רבע ררעכ"כ ךשדחה רמואה לע ןמרתלא ירבדמ
 לש ךותיהכ תשדחתמה תירבעה תוברתה לעו : גרפו אצנגמ ,הבודרוקמ
 לש ונוצרל הבוגת םהש םירבד( רודל רןדמ ודבטצנש ברעממו חרזממ תודוסי
 בתוכ ףד ותואבו .)הלוג תונש םייפלאב רצונש לכ תא הדצה ךילשהל שוטר
 ואוביש םישדחה םילועה יכ ,שוטר תצובקמ "ינענכ" אוה ףא ,ןורבע זעוב
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 .הנממ "תדרייל םיריתעש ץראה ינכ לש תישונא המר התואכ םניא היסורמ
 םיפוזש, ץראה ינכמ םתוא לש תיתונדאו תיטסיטילא המינ התוא תרכינ ,כוש
 םישדחה םילועכ האורה ',יחוחה לש ושוטיל רמג תא קר ולטנ"ש ,םיינצוקו
 . ץראה ינבמ םיתוחנה "םייתולגיי םיסופיט

 ומרתלא לש תיתרימאה ותרישמ םיריעצה יגוחב הטשפש הכזכאה רכרכ םוכיס 1 1
 ירסח םירוטה- לוכהיי: 66 ימע ,) 1987 ( וורימ האר ,הגריה ריע םוסרפ םע
 רסרח ,תעגיימה תוינוידה ,תינשכויה הקירו פא טמה ,הפייעל םיכוראה, וחה
 תזופל איכנה תזופ ויכ הליפנה ] ... נ הכובנה תויזרידנארגה ,האצמההו הקרכהה
 ילאוטקלטניאה ןוממישה ומיסכ ואכ דמוע רככ לוכה- הירוטסיהל הרומה
 ןמרתלא לש תיטויפה ותונימא תא סרהש ',סופאיה לש יטאופה וופדישהו
 ."רוד ימי ךשמל

1 2  שקכמה ,רקעהו ינצוקה דטאה רכדכ םתוי לשמל זמר םג ,המודמכ ,ואכ לולכ 
 שי הז שוריפל .)ומטכורפ דיאמ יפררפ ,יתדי,י ךכ לע ינחריעה( הכולמ רמצעל
 . ייומגראכיי רוזחמה ומ "ךלמיכאיי רישכ רכודה עימשמש סירכדכ הזיחא ויעמ
 דטאל המ / םיזירג וכ דטאל המ / ,ךלמיכא ,דטאל המ ] ... ( יכ ורחיג יכא יגכ"
 שוטר לש ותדהאש ,חינהל םרקמ שי( "םיזראכ- דטאל המ / םיזדפמ
 תפוקתכ הכולמ ןנוכל ונויסינ ררועמש ןוימדה ומ תעכונ "דטאייה ךלמיכאל
 םע ',יהשעי ויניעכ רשיה שיא"ר לארשיכ ךלמ היה אל םהכש םימיכ ,םיטפושה
 ירכדכש יישוטיל" הלימהש וכתיי דוע .)לארשי תואמצעל תררתחמה קכאמ
 ',ישוטריי םשה לש םיעמשמה דחאל תזמור ומרתלא

 ומרתלא לש ורישכ םייוצמ "ץיק תכירמיי רישח תונויערל םינושאר םימידקת 13
 'מע ,] 1944 רכמצד ,ה"שת תכט( כ תרכחמ ,ג ,חורססל חררכחמ( "המלעה"

 אל דוע / ,היירכעה תכה .המלע" ''' r ק תבירמיי' ינפל דנשכ םסרפתנש ,) 23
 בוהז / / .תו;: R מפ: דוע םידגונ ךתרא / הייצו םדקו ןופצ / .עבק דע ךמלצ םלשנ
 אל דוע / ,רדגוה אל דוע ךלוק ךותית / ךיל� ברקב םידמוע םדוע / רדקו ובולו
 ונוימד םוש לע יהנויה ריעיב וסניכ אל ומרחלאש ,הז ריש( "ךיניע ךתח עבקנ
 הלרכ המאופה ,ללככ .) 3K 39 ימע ,ג ,ןמתרלא חררכחמכ סנוכ. "ץיק תכירמ"ל
 םג שכיג דיפריש- הררכיגה הכש ,המרדכ ץראב שחרתמה תא תראתמ
 לש ףרשחה ררראכ ראומה לרגיעך: לא תכרקתמ- חרזמב קר אלו ברעמב
 ריתפ יתלבה דפרס )דנכסה לא תכרקתמה תמחולכ םגר( ילרטאיתה רוקרזה
 ,םיעלקה ירוחאמש רופיאה אתב תושובלת תפלחהכ אוה ייהמרדייה לש
 .הכאלמה רמגל דע ויתמהל ץילממ דעה-רכחמהשכ

 ראתמ ומרתלא ,שוטר תנעטל .)ליעל 6 הרעה האר( "ץראל דגנמ" רמאמב 14
 יפונב תלגרומ הניא וניע ,םירז םיפונ רלש ייץיק יריש השש"כו "ץיק תבירמ"כ
 ,תולוחכ םייניער םודא רעש תלעכ איר רחכש ררענה תומדו ,סייטנתואה ץראה
 ורוכתמב םלעתה שוטר( ריפונבר רץאב המלקאתה אלש השדח הלרע לש תומד
 םיכפה הלאל רלא הדימצמה ,ומרתלא תריש לש תינוררמיסקואה התנוכתמ
 לש יטמימ-אה ינתלכשה היפואמ םלעתה ףאר, "תמררצ"ו "המילא" ךרדב
 םושמ ראשה ויב תולוחכ םייניעו םודא רע'?\ תלעב איה הרענה. ומרתלא תריש
 םע הז םיכשייתמ םניאש םיכפה ןיב שטינ ץראב תוברתה תומד לע קבאמהש
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 ,תוינחור תויוהמ ראשו םימשה לוכת ןיבל תירמוח תושממו םד ןיב ןוגכ ,הז
 ,"ןבל לוחכיי ידיסח ןיבל םודאה לגדה ידיסח ןיב ,תוילאוטקלטניאו תוינויער
 "לוכתו ןבלו םודא ןיב ןןיידע אוה רתפנ אל- בירה הזיי: יקסניטוביז רמאמכו
 .) 10-4 ימע ,]א"ישת ןויס( ג יליג.ג .םלוס. ןיביי לשה עשוהי לש ורמאמ האר(

1 5  לוזלז ירבד עיבהל גהנ וליפאר .רעונ תערנתל וירוענב רייתשה אל שוטרש םגה 
 .רעונ תערנת לש "ןק"ב "הלועפ" לש יפוא ויסוניכ ושבל .רוענה תועונת לע
- אוה וליאו .םינשב ונממ םיריעצ םיפתתשמה בור ריה הלא םיסרניכב
 תוכירדב םיניזאמ לוכהש .םיריהזמה םיחוסינה לעב .יטמזירכה "רירדמ"ה
 . רגובה רוביצה לא אלו ."ירבעה רעונהיי לא םרקיעב ידעוי רירשנמ םג . רירבדל

 .שוטר לש ריחא • ןנררא יזרע 16
1 7  . 20-18 ימע .)י"שת ןוושחרמ( ז יבוח .א ,םלוס 

1 ימע • 1952 רבמטפס .וט יליג .ףלא ,"הכפהמה ררושמיי 18 6 . 10-8 . 

 תישארב" יריש יכ ,ןעט )ט"ישת( םינישארה לע ורפסב ,לשמל .ןיול דרד 19
 םיינע תחמש ירישו ןפ רדנסכלא לש "םיקיתע םירישיי ,יקסנולש לש "השדח
 שוטר יריש תא רארק יללה םיררושמה יכ םידיעמ ןמרתלא לש םירצמ חיכמר
 .םריבחתל ,םנונגסל ,םייגאמה םהיבצקל םישידא וראשנ אלר

 . 196 195 ימע .)ד"ישת זומת( ל .ןררציב ."ינענכ ררושמיי 20
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 ותריש ףרוח

 ויפרוחל ןמרתלא תבושת- \זןחן \i'i' וזדביןני

 כז��� י.ל�---
 ,ר�� ןחך f ל� ך� .שי V' אי ס��
iJ :רג;:זי ,י?!ךוח ביקז� טאל� ה . 

 )הבריה ריע ,"סינפ ימלציי(

 ? שורח הדשב שירח וא שודיח .א

 תורמל ףיקמ ןויעל ןיידע התכז אל תירבעה המבל ןמרתלא לש ותמורת
 םגרת ותריצי תונש םיעבראכב .)ןללגב אקווד ילואו( החומכו התוכיא
 תופשמ אל ךא ,שידייו תינמרג ,תיתפרצ ,תילגנאמ רקיעב( ררושמה
 המרדה לש לזרב ןאצ יסכנ םכותב ,תוזחמ םישימחכ )דבלב הלא
 תוינכתמ תובר תוינכת רוביחב ליעפ קלח לטנ אוה ןכ ומכ .תימלועה
 ,הצצו ץצ ,תואיצמה קוש �יוורה תוגצה תא רביחו ול חל ילו אטאטמה
 ףיסוהל שי הלא לוכ לע .דועו ןורטאיתה ןורעומ לש וא תינכת ,םיעגר
 רתסא ,תוחורה קרנופ ,תרנכ ,תרנכ- רוקמה תוזחמ תעברא תא ןבומכ
 ףוח הריגמב ורתונש תוזחמה ינש תא ןכו( סרותגיפ טפשמו הכלמה
 תיטמרדה ותריצי רקחש וילאמ אופא רורב .)םינורחאה ר�א ימיו הזודמה
 והזחמב דקמתי הז קרפ 1 • רקיע לכ הלק המישמ הניא ןמרתלא לש
 ןורטאיתה תמיב לע הלעוהש- תוחורה קרנופ- ןושארה ירוקמה
 ,תרנכ ןמרתלא לש ינשה והזחמ םנמא . 1962 רבמצדב-29 ב ירמאקה
 םייוניש לשבש םושמ תאז ךא ,ןכל םדוק הנש המיבה לע הלעוה ,חרנכ
 תוחורה קרנופ לש ותאלעה התחדנ יומיבה תכאלמ ידכ ךות ובייחתנש
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 הכ הניאש הניפ רבע לא רוקרזה תא טיסהל הסננ וכרד .המיבה ישרק לע
 טשפומ הזחמ ןיבש םייומסה םירשקה תניחבב: ןמרתלא רקחב תלבוקמ
 ןיבל ,םוקמהו ןמזה תולבגממו תולובגמ הרואכל קתונמה ,הז
 . ובתכיה ןמז לש תישיא-ןיבהו תישיאה הקיטמלבורפה

 תרדס הביצמ ןמרתלא לש ותריצי ףצרב תוחירה קרניפ תקידב
 םילמס ןה ויתויומדש ,הז ינסביא הזחמ: ןנורתפ תא תועבותה תולאש
 םינחבומ םיילקול םינממס ליכמ וניאש ,םדו רשב םירוביג אלו םיכלהמ
 הריירק ךלהמב ומיקמ המ ,םלצב םיארבנה לכ ןיב תודפ םש וניאשו
 םידממה תא היוג ירוחאמ לא הז בלשב הכילשה רבכש תיתריצי
 ימואלה דממה תבוטל ץוחב סיבכוכ לש םיינמז-לעהו םיילסרבינואה
 ןמזה קרפב עריא המ ? הנייה ריע לש ,םוקמבו ןמזב ןגועמה ,ישחומה
 היה יושעש , 1962 תנש ףוסל דעו ) 1957 ( הנויה ריע םוסרפמ ףלחש
 יטילופומסוקה םזילובמיס-ואינה לא וזה "הגיסנ"ה תא קידצהל
 ץביש רבכ ןמרתלאש קנילרטמו ןסביא לש םהיתוזחמ תא ןייפאמה
 םישולשה תונשמ ולש םיזונגה רסובה ירישב םכותמ םיביטומ
 יכ עדייש ילבמ םיקוחר תומולח רחא םדאה לש ותפידר םזכרמבש(
 היה לוכי המ ,רחא ןושל 2 ? )די גשיהב ,תיבב ול ןיתממ יתמאה רשואה
 : טניג רפל תירבע הסריג תדמעה םישישה תונש תישארב קירצהל

 םידודנה ךרדל אציש הלעבל שוב דע הכחמה השיא לש הרופיס
 ידכ קר ולו תעצרנ החפשל רכמיהל הנכומ התייהש השיא; תיחצנה
 ריחמב וליפאו, ותונמא םולח תא םישגהל לכוי ,ןמאה-לעבה ,אוהש
 םג ולו ,ושגפיי םעפ יאש הפיאש ךותמ ,תורז םישנ םע תועעורתה
 3 ? תולכ רחאלש הרצק תחא השיגפ

 ןוגכ .םוקמ לכלו ןמז לכל םיפיה םיאשונ שיש .ןועטל ןבומכ ןתינ
 םלועה ילבה ןיבל תוירחאהו הבוחה םלוע ןיב ,םינימה ןיבש חתמה
 ,הפורצ תוינחור ולוכש "תוליצאה םלועיי ןיבל השעמה םלוע ןיב ,הזה
 תעבותה םינמאה לש "הקילבופר"ה ןיבל לפשה הסנרפה םלוע ןיב
 תונשבש רחאל .תורשפתהו יאנת לכ אלל תילטוט תורסמתה היחרזאמ
 השמ .ןוזניסומ לאגי לש וז- תירוקמה המרדה הדקמתה םישימחה
 הקיטמלבורפב ,תילקולה תואיצמב- םירחאו םחש ןתנ .רימש
 םישישה תונשב ירוקמה ןורטאיתה הנפ, יטסילאירה גוצייבו תימואלה
 םיסנ לשו ןמרתלא ןתנ לש תיטויפה המרדה לא תלטוטמ תעונת ןיעכב
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 לכל םיאשונה תשק תא הפיקהו הזומה יפנכ תטומ תא הביחרהש ,ינולא
 הקיטאופה לש הבל בלב תוחורה קדנופ תא הביצמ וזכ הנעט .הינווג
 ןכ םאו ,הנידמה רוד לש ןךרטאיתב התיבש הל התנקש ,תיטסילאירוסה
 לאו םלועה תפקשה לא המידק דעצ םא יכ ,ונינפל הגיסנ אל ,רבדה
 ."רפס תיירק"ב חרזאתהל זא לחהש ריעצה רודה לש בוציעה יכרד
 וקחשנש תולב םיילענב המידק דועצל ןויסינה אוה תצקמב הומת םלוא
 לע ןמרתלא תריש התיה רבכ םישימחה תונשב ,עודיכ .שומיש בורמ
 ,תורכיכבש םינויהו ריעה תובוחר ,םיכרדה- היתוארמ ללש
 דועו תוצח ארוקה ןיגולרואה ,הניגנה תבית, ןולחבש רנה ,םיקדנופה

 קרנופו ,םיאנומזפו םינזרח ,םיררושמ תורשעל יולג יוקיח רוקמ-

 ררושמה לש תיגלטסונ תוקפרתהכ הלק 1 לע ספחיהל היה לוכי תוחורה
 ונק iJ ו להקה לע ותוא ובביחש ץוחכ סיבכוכ לש םיננגוסמה םילמסה לע
 . ןיטינומ ול

 יושע ,ךמרתלא לש ותריצי ףצרב הז הזחמ לש וצובישש ,אופא אצוי
 לש ןויסינ וב תוארל זתינ: חורתוס תונקסמו חוזיתופיה יתשל ליבוהל
 םיראופמה רבעה יגשיה תא רזחמלו רזחשל תובזכא עבש רבחמ
 הקינעהש תננוצה םינפה תלבק רחאל תאזו ,ריבכמל םינייקח ודימעש
 וב תוארל ותינ ,ךיפולחל ·.הכריה ריע ולש ימואלה "סופאייל תרוקיבה
 המרד דימעהלו הנידמה רוד ינב םיריעצל רובחל ,שדחתהל וויסינ
 םינוכרעמלו תוזחמל רומג דוגינ הווהמה ,תיטסילאירוסו תינשדח
 עקר לע בררל םישחרתמה ,תואמצעל קבאמה רוד לש םייטסילאירה
 תרנכ ,תרנכ ןמרתלא לש ןושארה והזחמש הלאמ( תדבועה תובשייתהה

 ןיאש ,הלגת הקימעמ הקידב םלוא .)הידוראפה ךרד לע םהילע גלגלמ
 תודע וניא הזחמה; "ביואה הנחמל הקירעיי לכ אל ףאו "הגיסניי לכ ואכ
 לש זוגי 9 זז תניחבב ותריציו וייח לש הז בלשב ןמרתלא לש ותויהל
 ףרטצהל הפיאש ךות ודי תלזאב האדוה הווהמ וניא ףאו s ,ומצע
 תא תקצל ,ילסקודרפ ןפואב ,שקבמה הזחמ ונינפל .םיריעצה ויגרטקמל
 ,םישדח םילכל ,םינשונה םינשיה ,םיר<::ן:מה םיילסרבינואה םילמסה
 הרימא: שוריחה תילכתב שדח הנבמ םהיתותיכממ תונבלו םצפנל ידכ
 .םוקמבו ןמזב תנגועמה ,תישיא-ןיבו תישיא ,תיטנוולרו תינכדע

 תילאודיבידניאה הרימאה ךרעב ךפוא םושב זירפהל זיא םנמא
 ילגעמש ןועטל ויאו ,תוחורה קרנופב תעקושמה תיטסילאוטקאהו
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 תידבור-בר הריצי ירהש; הריציה תנבהל םייחרכה הלאה תועמתשהה
 ,ורעושי לב םיהבגו םיבחרמ לא "וישכע"הו "ןאכ"ה ןמ האירממ וז
 דחא ץוצינ אלא םניא םבתכיה ךמזב םינגועמה םיישיאה םילגעי.rהו

 ידכ וב שי הז ץוצינ לש ורותיא ,תאז םע .הלודגה שאה תא קילדהש
 תעבונ תיטסטנפ תוזחו םיילסרבינוא םידממ תלעב הריצי םגש .תוארהל
 הנמז לש םצמוצמה ישיא-ךיבהו ישיאה לגעמה ןמ הנושארו שארב
 רצה לגעמה ןיב הלבקאו ) correspondence ( ם 5/ וח שי יכו ,המוקמו
 תעצומה תינשרפה תורשפאה. רתויב בחרה יטנדנצסנרטה לגעמל רתויב
 תיטסילאיר-אטמה המרדב קדבנ םרטש ךפ ,המודמכ ,הפיסומ ךאכ
 חתפ תחתופ איה .םישישה תונש לש ילארשיה ןורטאיתב החתפתהש
 ,ךמרתלא ןתנ תמגודכ םיאזחמ ונברדש תוידיימה תויצביטומה תקידבל
 הילאיר תוברעמה תומרד לש ךרוביחל ,יאתבש בקעיו ינולא םיסנ
 חתפ תחתופ ףא איה .םייטסילאירןס םולח יפונו ילקול עבצ ,היסטנפו
 עד�מ היה דימת אלש ,יטילופהו יטאופ-סך 5/ ה טסקט-תתה תפישחל
 רופיסהיי ךמ וקחרתהש םישישה תונשמ תוריצי ךתואב ,םות דע וילעבל
 לש םתוקחרתהל ליבקמב( םימלענו םיקוחר תוזוחמ לא "טושפה
 דוד ,ןרוא קחצי תמגודכ- הנידמה רוד ינב םייטסירוגלא םירפוס
 רוד ירפוס לש ילקולה םזילאירה ךמ- זפרוא קחציו עשוהי ב"א ,רחש
 6 .)תואמצעל קבאמה

 ,םירפוס לש הבשימ הרצונ םישימחה תונש לש סירפב ,עודיכ
 הריוואה ךמ ץלחיהל ושקיבש ,םיילארשי םילאוטקלטניאו םינמא
 םייח ויה םהיניב .תונושארה היתונשב הנידמה לש הקינחמה תיתתיכה
 עשוהי ,עשוהי בי'א ,ימרכ יט .רימא ךרהא • ינולא םיסנ. ןניק סומע. ירוג
 םירצוי ופשחנ זאכ .םירחאו רנפה םהרבא. ךורושי )לפצ( קחצי. זנק
 לש יוליג לכל הדגנתהש .תיטסילאיצנטסיזקאה היפוסוליפל הלא
 תישונאה היווחה לש תידוחיי הסיפתל הפיטה ,םזימרופנוקו תודיחא
 תא םישגהל ונויסינב םדאה לש תויגרטה ויתולבגמב בטיה הריכהו
 םג ומכ. ינולא םיסנ לש םייטסילאירוסה ויתוזחמ. ךתוצמלו ויתויורשפא
 עשיהי ב"א .רחש דוד לש םימדקומה םייטסילאיר-אטמה םהירופיס
 םהירוביח עקר לע הוושמ רקחמל ךיידע םיכחמ זפרוא קחציו
 םירוביגה םהבש ,ימאק רבלאו רטראס לופ ךאיז לש םהיתוזחמו
 .םייפארגויב םירשקהמ הרואכל תקתונמ ,תיוושכע היצאוטיסב םיאצמנ
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 תינויגה האצותכ אלו ,יארקאב תמקרנ הלש םיעוריאה תמקר רשאו
 .ןהיתונווכ ת? ?I מו תולעופה תושפנה יפוא לש תחרכומו

 לידבהל( תיתורפסה הקילבופרב "וידכניי יכ ,אופא האר ןמרתלא
 שדוחמ לוגלג לומ םידמוע )לארשי תואמצעל קבאמב ומחלש ,"וינב"מ
 םהרבא( ורוד ינבו אוהש ,תימויקה המיאה לש המכ יפ תיעבמן

 ירוא ,וזמג םייח ,רוד ירימ תררושמה ותוחאן שוטר ןתנוי ,יקסנולש
 תעפשה תחת ,םירשעה תונשב סירפב םתב� ימיב �וח )םירחאו ירסיק
 .קולב רדנסכלא לש םזינמוהה ץקו רלגנפש דלווסןא לש ברעמה תעיקש
 םיבר םילאוטקלטניא םיריעצ רטראס ביבס וסנכתנ םישימחה תונשב
 ורכמו תונגפהל ואציש .תיטסיסקרמ-תיטסילאיצוס הייטנ ילעב
 הינטירבב j ילקידר ינכפהמ יפוא תולעב הלומעת תןרבוח תובוחרב
 תגהנהב האחמ תונגפהב תוכוחרה לא םיכר םיטנדוטס זא ואצי
 ומרגש ,תירבה-תוצרא לש םיימוטאה םייוסינה דגנ לסאר דנארטרב
 תיטסילאודיבידניאה הריוואה תא .המחלמ תנכסלו ישוג-ןיב חתמל
 ותחונמ תא הכירדה םוטאה תמיאש ,הז רודב הררשש תידסממ-יטנאהו
 ריע יאובמביי ורמאמכ ןדס בד ראתל ביטיה ותביתכ ךרד לע העיפשהן
 םתוא ןחבו ,ןמרתלא לש םיימואלה ויריש תא הכרבב לביק ןדס ."הנויה
 םישימחה תונשכ הררתשנש תיטסילאיצנטסיזקאה םלועה תפקשה דגנכ
 : ריעצה רודה ברקב

 לופייש היה יושע רישה ךרדו רישה ןיינע לש םפוריצ: תאז דועו
 לש ופ Q לע תטבלתמה .רתויכ הריעצה ונתריש ךותל הצצפכ
 וניאש- תאזה תוטכלתהה לש הדוסי לטבל יל סח .םזיליהינה
 רודכ ,היווח-לש-חיפס ול תונערופהו םוטאהש רוד המוד
 םלוא .היווח-לש-שרוש ול איה וכ הכורכה תונערופהן םוטאהש
 המכו המכ הב ןיחבמ רתויכ הריעצה ונתריש יטטרל בישקמה
 היולתה תונערופה ירוחאמ רתתסהל תשקבמ איה V! ךכל םינמיס
 ,ךורע-ןחלוש ןכש לכ .םיכרע םלוס לכמ קמחתהל ידכ ,ללחב
 ועספ רככש שיו ,תחא העיספ ידכ הבורקה תוקמחתה איהו
 חור תפסותב ,לוכאו ףוטח אנניש תמכח לש הכות-ךותל ,התוא
 ו .תומנ רחמ יכ : בותכה
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 ףוס לש תירבעה הרישה לש תינוריאהו תינוריעה הריוואה ךותל ,עמשמ
 יוליג לכ התחדו ןוילע ךרע תישיאה היווחב התארש ,םישימחה תונש
 תיתגלפמ תוסיוגמב היניעב דשחנש ינויער םזיביטקלוק לש
 תימואלה ותריש תא ןמרתלא ליטה 8 ,)שוטר לש ונושלב "תגלפוממיי(
 ןבומ .ןמזה םעטל יבטוק דוגינב הדמע רשא ,"ונחנאיי ןושלב הבותכה
 םוסרפ רחאל םייתנשכ--1959 ב רבכו ,אובל הרחיא אל הבוגתהש
 יטסלקונוקיאה ורמאמ : דגנכש הצצפ ךז ןתנ ליטה- הנויה ריע
 אטבמה טספינמכ םימיל ספתנ רשא ,"ןמרתלא ןתנ תריש לע םירוהרהיי
 רמאנה "ואל" ללכמ .ךז לש "ןימאמ ינא"ה תא הלילשה ךרד לע
 ,ריעצה רודה ינב לש "ןה"ה םג עמשנ ,הרתי השגדהב הז רמאמב
 סותפ לש ץמש אלל ,איהש תומכ תישיאה היווחה תא רזחשל ושקיבש
 רישב םרוזה ישפוח סומתיר עויסבו קסורמ ריבחת תועצמאב ,טושיקו
 .העדותה םורזכ

 קיח תשאו קוח תשא .ב

 וליפא עבונה ,הארמל טעמכ ילאיווירטה ,רצה יפארגויבה לגעמב חתפנ
 ןמא אוהש טסינוגטורפה לש ומש- "לאננחיי םשהש הדבועה םצעמ
 ןנוחמה זואוטריוול ףדרנ םשכ קר אל שרפתהל לוכי- ןוילע דסחב
 ; "ןתניי = "ןנחיי( רבחמה לש ןמשל ףדרנ םשכ םג אלא ,םימש תתמב
 תומשב ץבשל ררושמה גהנ התואש "ןמרתלאיי םשה תיליחת = "לאיי
 ,תמא תונמא לש תילסקודרפה התנוכת איה תומסרופמה ןמ .)ולש טעה
 ילאיצניבורפהו ,םדא לכ לש ולרוג םג הב תויהל יושע רתויב ישיאהש
 ןיינע לכ אל ,ןכ לע .והומכ ןיאמ ילסרבינואכ ררבתהל לוכי רתויב
 שרקיי ךא אוה יפארגויבה לגעמהו ,הזכ ןכא אוה "ידדצ"ו "רציי הארנה
 ישיאה םוחתה ןמ תוגרוחה ,תועמשמ-תובר תורימאל ןתפכ;זו "הציפק
 םהל הווהמ לובזה קרש םיקוחר תוזוחמ לא םוקמבו ןמזב ןגועמה
 .לובג

 תוטבלתהל דה הנושארו שארב ןאכ שי ,יפארגויבוטואה לגעמב
 קוח תשא- םישנ יתש ןיב םשא תושגר תפוצר תוערקיהלו השק
 תינעבותל םינשה םע הכפה ןת� םיסחיה תכרעמש- 9 קיח תשאו
 ,תעצרנה תונמאנהו תיבה ,עבקה למס ,תיקוחה השיאה .תינעבוטלו
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 לוזה "ףילחת"ה( הב בהואמה ןפלחה ןבל רכמיהל ןאכ הנכומ
 םג הרוזג ונממש שרוש ותואמ םהינש םירזגנ וניד רזג לע "ףולח"הו
 .ר�ונ הנעמלש .הלעב לש וייח תילכת תא ןממל ידכ )"ןפלחיי הלימה
 ולוכ לכ רסמתהל לכויש ידכ הגאד לכ ונממ ריסהל הנכומ איה
 רסח הווהה תא .יארעה תא תלמסמה .תיקדנופה .התמועל .ותונמאל
 חוכשלו ףולח-תונב תואנהל רכמתהל ותוא החידמ .תוביוחמהו רשקהה
 תא ילסקודרפ ןפואב הווהמה .ותיב איה .ותשא ימענל ויתובוח תא
 םג אוהש .ולש ןושארה שפוחה םויב. ונוסאלו ונסוחל תוליעה תליע
 רניד דיה טשופל קינעמ לאננח .ותשא ימענ לש ןושארה תודבעה םוי
 תא I עומשל הכזתש ךל לחאמ ינירהיי: ותוא ךרבמ הלהו .םלש בהז
 "תקחוצ השיא ומכ? םילצלצמ םה ךיא I עמוש התא I דימת םלוצלצ
 םילימה לש םייתרגש-יתלב יוחיאו קוריפ ןבומכ ונינפל .) 19 'מע(
 .)השיאה לש התפמה הקוחצ =( "לצלצמ קוחצ"ו )ףסכ =( "םילצלצמ"

 ןמא לש ויבגל הזה םלועה יחודמ םה- השיאהו ףסכה- םהינש
 הליפמה וז .תיתונמאה תומלשה תגשהל וייח תא דיעומה .לאננחכ תמא
 .םייחל תונמאה ןיב תולובגה תא טק עגרל

 • ןמז ותואב ןמרתלא לש ותחונמ תא וכירדהש םה הזה םלועה יחודמ
 וס.םישישה תונש תישארו םישימחה תונש ףוסמ ויתורגיאב רכינש יפכ
 ותייערל לעב לש תולכ דע תונמאנ לע ויתוריציב רבידש אוה אקווד
 ותשאל תויובייחתה לש ךבסל עלקנ. ןוילע ךרע לעכ הלעבל השיא לשו
 ןוה רבצ אלו םיפלוח רמוח יכרעל וימי לכ זבש אוה אקוודו; ותבוהאלו
 ןומימו הזמ םימגרותמה ויתוזחמ תחלצה בקע( רמצע אצמ .שוכרו
 .תואצוהו תוסנכה לש ררחסמ םימסק לגעמב )הזמ קרוי-וינב ותב ידומיל
 קר יכ ןימאמ לאננחש .אופא אלפיי אל .רבעב לגרוה אל ותומכל רשא
 לכוי םיתפמה םהילבהמו תיבהו השיאה לש םהילבכמ תרררחתשהה םע
 העשב. ושפנ התלכ םהילאש תוומלא-ינב םיגשה םתוא לא אירמהל
 די טשופכ .תוומה אובי ובש ןורחאה ומוי לע( ץק ירוהרה רהרהמ אוהש
 בצמב וחור יניעב ומצע תא האור אוה .)ףוגה תפילק תא תחקל .בולע
 ירשקמו הסנרפ יצוליאמ .הזה םלועה ילבהמ ררחושמ : ילאידיאה
 לש ורופיסבכ .ותווהל .הלגמ אוה רבד לש ופוסב וו.םיקיעמ הבהא
 ושחכתהבו םיית�אה םייחה לע ורותיווב יכ ."רפוסה תדגאיי • ןונגע
 םולחכ הלגתמ תוומלאה םולח םג .הקרל תאצוי ותונמא םג .םהילא
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 ותושחכתה תייווח תא הוות לאננח וייתב דוע ירהש ,קמקמחו קפקופמ
 ,הרקויהו הרכהה ןדבא תא- ותונמא יפלכו ויפלכ ךפכפהה להקה לש
 .לוכמ ול רקיה לע רתיו םנעמלש

 תונמאה חבזמ לע וייח תא בירקמה ןמאה לש תיחצנה הידגרטה יהוז
 תא הנפמו- םייחה לש תמקועמהו תקמוצמה םתסרג אלא הניאש-
 תושחכתהה ,רבד לש ופוסב .לתוכל רבעמ םינאוסה םייחל ופרוע
 הברמל .ותונמאב תמגופ ףאו ,ןמאב ,וב תמקנתמ םהיכרוצלו םייחל
 רחאל ,םיקחרמה ןמ לאננחל השואייב תארוק ימענ דועב ,הינוריאה
 םיאשונ םילודג םילג ומכ יעוגעגיי( םירטושה ידימ הרקמב הצלחנש
 / ,תפרוג ,הלוע בושו ,ם�כ תינרוחא / תכלש� ינא הנה ] ... [ ףילא יתוא
 העש התואב ,)] 86 'מע[ "תאז עמרש התא / יברהא ... תקפרתמ ,תפחרס
 םמוש םי לש םיחרוצ םילג רמכיי ןקזה בברחה ירבדל ןגנמ לאננח המצע
 " ... אוב ,רבכ אוב קר קרחרמ תקעוצ / השיא רמכ / ... ףרח לע שיא ילב
 הלעתמו ותריצי תגספ לא רתואמב עיגמ לאננח ,עמשמ .) 90 'מע(
 ךותמ םירבדמ םייחה רשאכ קר תיתימא תויזוארטריו לש הגרדמל
 • ןמאה לש ותמשנ שררשמ ישיא ןיינעב תעגונ רז רשאכ קרו ,תונמאה
 .םות דע וילעבל ריהנ רניא וליפאו העדרתה לובג לע ירצמ םיתעלש ןיינע
 תיחצנה תונמאה תחמרצ רתויב ישיאהר סומכה באכה ךותמ קר
 .תישיא-לעהו

 וייח לכ תא שידקהש .ןמרתלא לש תישיאה הידגרטה םג יהוז
 דוונ ןמאב האורה ,תיטסילובמיסה תרוסמה יללכ בטימ יפל תונמאל
 ןיפיקע יכרדב אלא ,ומצע לע רפסמ וניאו ותיבל השוע וניאש יחצנ

 ףקשל העיבתה הכ התלעוהך ,תונמאכ הנפואה הפלחתהשמ .תופערצמ
 םייתנ,זאה- רלש וייחש ןמרתלא הליג ,איהש תומכ תישיאה הירוחה תא
 ,הנקיה ףס לע בצינ ארה רככר ,בוש ילבל םהל ופלח- םייתונמאהו
 םיריעצ .םיריעצ םינכפהמ לש םהיצחב םירקכל ףקתומו הלוח ,ףייע
 םניא .ףולחה תונב תוכפהמה לע וירבדכ ןמרתלא ןאכ זמור .הלא
 ורוד ינבו אוהש ,הנשיה הקיטאופה לש "הרזה"ה יללכב םיריכמ
 "הירוחה לש הקיטאופהיי יללכש םיחוטבו ,םדואמ לכב םהב ונימאה
 םהלש םתונכפהמ םגש ,ןיידע םיעדוי םניא ףא םה .לוכה תוזח םה
 םינכפהמ לש דגנכש תובוגת ,םתסה ןמ ,ררועתו ,המוי אובב ךכשת
 השדחה תיקדנופה( המכח תומת םמ�ש םיחוטב ויהי םה ףאש ,םיריעצ
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 הנפואה תופלחתהל תוא איה ,תמדוקה תיקדנופה ףלח ןאכ הצצה
 .)ןמזה םעט תונתשהל ,תטלשה

 ררחתשהל חילצה ךאשכ ,ולש םינושארה שפוחה ימיכ ,חאז םע
 ימורמ לא הפונתכו ןוחטיככ דעוצ לאננח ,החפשמהו תיכה ילככמ
 הנועמ ,ףתרמה תלפאכ היורש הנמאנה ותשא דועכ ,סופמילואה
 ונינפל הכלהל .כרח תורקדמכ הכ תועגופה תושק םילימכו כלגמכ
 ,הפורחה החפשה ,ימענש לככ : תינויוויש-אל ללכ םיסחי תכרעמ
 הליהתה םלוסכ הלעמ הלעמ הלוע הלעכ לאננח, יחד לא יחדמ תדרוו
 יפכ .רקיע לכ הטושפ הנניא וזה האוושמה לכא .תיעוצקמהו תיתרכחה
 לאננח ;תחא שפנ לש הידצ ינש םה םיינשה ,דיכש רזעילא הארהש
 לש גוס אלא הניא היפלכ ותורזכאתהו ,ימענ תא םג וכותכ ליכמ
 ןכור ,הניכל וניכ תוכר תויגולנא קפסמ טסקטה ןג.תימצע תורזכאתה
 ףרחש ,תודמלמ ןהו ,כטיה תונמזותמו תוננכותמ םא יכ תוירקמ ןניא
 םלוע תא םיגציימה( םיינשה לש םהיתולרוג ,ןיעל טלוכה ןויווישה-יא
 הלענה תךנמאה םלוע תמועל "םייתימא"ה םייחה תאו לפשה הסנרפה
 םה .םהלש תיתנ,זאה תוהמכ םינוש םניא )ילאךטריווה ךא םמךרמהו
 ,תואלשלשכ תלככנ השיאה : הזכ הז כלתשהלו כלטצהל םיכישממ
 אוה ףאו ,הניש תועש םיכנמ הנממ; תךריכאה רדסמ תרשרשכ הלעכו
 אוהו ,חמק יקש תאשונ איה ; םידוכיכ לש םיסקט ללגכ תוחפ ןשי

 תאישנכו לכסו תךלכס לש הנשכ םילככ אלל הנושארה ךתנש תא ראתמ
 הרךסא הדכל ימענ אל .םכש לעמ ותוא קורפל רשפא-יאש דככ לוע
 םג i הידי תא תועצופה תואלשלשכ הלוככ איה קר אלו ,קוניצכ
 לככ שמתשמה( וירסרפמיאה ירכדל ,ןמאה לש תילרוגה ךתודידכ
 ןמאה לש יאתמורפה וכצמ תא תוראתמה תוירופטמה תואשילקה
 םילככה תא תוקרופה וידי ףאו ,קוניצכו רהוס-תיככ הומכ ,)לוגדה
 אל ףא- הינוריאכ ןאכ רמאנ ךכ- ןהילע ןיאש םגה ,"םד תותתושיי
 הלא ךא ,רוככ יראתו תואושת םנמא לכקמ ןמאה .) 53 'מע( תחא תטרש
 עלקיהל אלו ,רוציל ונוצר לכ תמא ןמאכ יכ ,וילע םיקיעמו םידיככמ
 . ןכותמ תוקירו תופיוזמ ךא תוצצונ ,תוינילקרט תויוכיוחמ לש ךכסל

 היהש ,לוזלזל הליהת ןיכש חתמל רורכ יוטיכ ןאכ ןתונ ןמרתלא
 כחרה להקה כיכח היה אוה ,דחא דצמ: הזחמה תכיתכ ןמזכ וקלח תנמ
 דסממה לא כרוקמ ,טרפכ תדכועה תוכשייתהה ינכ לש םכיכחו ללככ

259 



 ינימש קרפ

 ,יתוברתה דטממה בוהא ,תינוחטיבהו תיאבצה תיליעהו יטילופה
 שאב םג ןמצע םינש ןתואב דמע אוה ,ינש דצמ ;תרושקתהו תול"ומה
 םיררושמו חורה יעדמל םיטנדוטט ,םיטטידרגנווא םיריעצ לש תב I ווצה
-יתפרצה םזינרדומה לש ינופילופה רשועה תא רימהל וטינש ,םיליחתמ
 תולדב ,הטעמהה ןושלב ,םזילמינימב ןמרתלא-יקטנןלש תלוכטאמ יטור
 ךא .יאקירמא-ולגנאה םזינרדומה לש העדותה םרז תקינכטבו רמוחה
 םזיבונט ךוחמ ,להקהמ קלח םג .תרוקיב ירבד ועימשה דבלב םה אל
 תונשל הלא םינשב ליחתה ,תרוקיבה יביתכתל תונעיה ךותמו יתנפוא
 דמוע ,םימש תתמב ןנוחמה ןמאה ,לאננח .ףרוע ול תונפהלו ומעט תא
 בורמ ורדגמ אצויה להקה לש םייפכה תואיחמ רטמ תחת דחא דצמ ןאכ
 : הלעב, ינולפל וילע תרמואה תינולפ התוא םג הנשי ךא ,תובהלתה
 ןת קר ,הכח ,ה�כו ] ... [ ? והשימ תא ךל ריכזמ אוה ןיא .הזה שיאב טבהיי
 ... תושדחב ויה וללה םינפהש החוטב ינא ] ... [ ? אוה המוד ימל. רכזיהל
 תא ההזמ איהשכויי! והז! והז, ןכ ! רבדת לא ... םינותיעב ... תועדומב
 התא" : הלעבל תרמוא איה ,המב לכ לע ןגינש ללוהמה ןמאה ,לאננח
 ורמא / ? םואתפ םלענ ךיא ? תומבה ןמ םואתפ / דרי אוה ךיא רכוז

 תליהת הל תפלוח ךכ .) 1 07 'מע( "תולג ךרוע אוהש ,דבא ונורשיכש
 םזיבונט ךותמ םיטרצנוקה תומלואב תרקבמה ,תינולפ התוא .םלוע
 אוה יכ לאננח לע תרמוא ,תונמאב ןכ ןיינע ךותמ אלו תיתרבח תועיבצו

II רוקמה לש "העורג הקתעה, II ןוימד שי ךא". 
 ,תיניצרו תיניצ ,תינוריא-וטואו תינוריא ,תילאוד הדמע ןאכ תרכינ

 תליחתו םישימחה תונש ףוט לש םימעטה יפוליחו תורודה יפוליח יפלכ
 םתוכפכפהל קר אל ןאכ געול ןמרתלא, ןלהל הארנש יפכ .םישישה תונש
 םזילאוטקלטניאל רקיעב אלא ,םיארוקה להק ברקב םירטטיליפה לש
 תא ןמז ותואב ונממ לוזגל וטינש םמוי ינב םילזוג םתוא לש חפונמה
 ,ןאכ אב הז געל. יאקירמא-ולגנאה חטונה לש םזילמינימה תבוטל ורתכ
 / היצזיטמרהה ! ןפוא םושב אל" : תוחודה תחישב יוטיב ידיל, לשמל
 הקתונמ / תוהמ ,ןבומכ ,איה ישונאה / שיה לש תיביטקינומוקיטנאה
 תא תעטוק 'ב חור .) 24 'מע( "- םג איה תאז לכבו ,ןשיניפן-י�
 / 1$ : וא ,היצקינומוק-ןונ, ןונ אלא /-יטנא אל בטומ לכ-םדוקיי: םירבדה
I$ -תוחכונכ אלא /,רשק לש ותוחכונ רדעהכ אל- ,היצקינומוק 
 ילאוטקלטניא-ודיטפה חישה .)םש( ... "םוהתה / ךיבטתש ךכ ,רדעהה
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 תרבדמה ,'ג חור ירבדב דועו דוע ךישממ ,םימשמהו חיחצה .הזה
-וסורה סותפה לש וכופיה ,תילגנאה הפשל ינייפואה הטעמה ןושלכ
 דיגאש המ לכיי: הירבדכו( ןמרתלא-יקסנולש תלוכסאל ינייפואה ירכע
 הספילא תרוצב הלגנה יטפילקופא והשמ לע )"טנמטייטסרדנא אוה
 השוחתה ומכ ,עצמאב בוהצ ןטק שלושמ םע הקיר תידיאולוכרפ
 ,תורושה דמצב "אוהה אוההו הזה אוההיי המאופה ארקמל הלועה
 םאו .) 25 'מע( טספנא יומד בצקמב במאי-ודיספה םואתפ רכשנ ןהבש
 הזחמה ףוס תארקל תוחורה תחיש האב, ךרוצה יד יטסילמינימ הז ןיא
 םייתניב .דבלב קוסיפ ינמיסב הבתכנש הידגרט ,םלש הזחמ תודוא
 הזה גולורפה ךא ,אל ותו דחא קיספ ולוכ לכש ,גולורפה קר םנמא כתכנ
 ולש "ם�נג� ס� 9 ;א"ה רוביחב ךישמהל חוכ אלב ורבחמ תא ריאשה
1 'מע( 10 (. 

 .תארקל גוח ירפוס ,השדח תרמשמ לש התיילעל רורב דה ןאכ שי
 ליעל רכזנה ורמאמש ,ךז ןתנ .ודמעממ ןמרתלא תא חידהל וסינש
 וינייקחו .-1959 ב וישכעב רוא האר "ןמרתלא ןתנ תריש לע םירוהרהיי
 תלוכסאיי יררושמ לכ לע חפונמו יטסיבונס ללמב ולפנתהש ,ךז לש
 האל לעו )םהיניב יראלופופה( ןמרתלא לע דחוימ ןפואבו ,"יקסנולש
 הבריקו תירבעה הטיסרבינואב תיללכ תורפס זא הדמילש ,גרבדלוג
 םידחא ברקל הבריס ךא( ךרד יכישממ ,םיריעצ םיררושמ לש גוח הילא
 לע ותרובח ינב לשו ךז לש הפקתמה 13 .)םיעבשומה היביריל וכפהש
 ,םיידוזורפ םילכב רקיעב התשענ יסור-יתפרצה םזינרדומה יררושמ
 רבח אוה ףא ,)יקסבושורה זא( בשרה ןימינב ידימ ושכרנ ךא הזש ולאמ
 תונש ףוסב תירבעה הטיסרבינואה יריעצ לש תארקל גוחכ ריכב
 ולש רמגה תדובעב ךז לש וכירדמו םישישה תונש תישארו םישימחה
 לע ,שדחה Zeitgeist-ה תא תואטבמה ,תוחורה לש ןרוביד ןאכמו(
 תוצירעל רורב זמר םג ןאכ שי .)"טספנאה יומד בצקמהו במאי-ודיספהיי
 ת�לדיי םג .תונפואהו םימעטה יפוליח םע ,חורה םלועב םיתעל תררושה
 הטעמה ןושללו םזילמינימל הייטנה- ריעצה רודה לש "רמוחה
 ןאכ תזמרנ- יטתפ-יטנאה יאקירמא-ולגנאה םזינרדומל תוברקתההו
 הכרעמה ףוסב רמאנ ךכ- םיתעל. דבה תיב תרוקכ םייבועש םיזמרב
- הנוויכל לוכה תא הטמו דחא ןוויכל הטונ חורה- הנושארה
 תשחרתמ וז ןיעמ תירטילטוט העפותשכו 14 .חפ עוקיר דעו סוס תמערמ
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 םג יכ רכינ ן S .הממד אלו הקעצ אל םיעמוש ןיא ,ךאכ רמאנ ,םלועב
 הניא ,תוירטילטוטה תונידמה ךוויכמ האבש חורה םלוע לש תונכפהמה
 םרות וניאש "דחא רבדל ךועגיש"כו ביתכתכ אלא זמרתלאל ז i יארנ
 .גולאידלו םזילרולפל

 ,ומצע לש "ךטשה טילקרפיי םג ןאכ שמשמ ןמרתלא ,רחא דצמ
 תורזכאתה ךותמ .ארחא ארטסה יניע ךרד תואיצמה תא ןוחבל הסנמו
 תומלואב תרקבמה ,תיבונס תינולפ התוא יפב םש אוה ,תימצע
 רחא והשימ וא לאננח ךכא אוה לאננח םא הייהתה תא ,םיטרצנוקה
 אלא תאז ךיא .) 107 'מע( רוקמה לש העורג הקתעה ןיעכ, ול המודה
 רחאל ,ולש בהזה רות רבע תמיוסמ הדימבש וז הפוקתב שח ןמרתלאש
 םלוס ינמיה תעה-בתכב ולש יכדרמ לש תקמונמה ךא הטובה הפקתהה
 יזורחיי בילעמה טתיפאב "בגנה ץרא לע םירישיי תא רומאכ הריתכהש
 ןמרתלא ותריצי ךלהמב וז םיכרד תשרפ לע 16 ."בגנה ץרא לע ןמרתלא
 תונש ןהל ועיגה אל םאו ,אישה תא רבכ רבע אל םא וניבל וניב ההות
 simulacrum תניחבב ןניא תורחואמה ויתוריצי םאה; הכיעדהו לפשה

 לש , pseudo לש תונוש תועפות ןייצמ הז יניטל חנומ .רבעה יגשיה לש
 תוחורה קדנופ הזחמב תויוצמ הלאו ,רוקמה לש הלוז תינייקח הקתעה
 תבית ןאכ שי ; םדאה לש ויךקיח- ףוק ןאכ שי : לעשו דעצ לכ לע
 ךאכ שי ; םימשה תב הלודגה תונמאה לש זולנהו לוזה היוקיח- הניגנ
 הנמלאל הרהמב ךופהל ידכ תוחונ יאושינב יאקנב םע תנתחתמה הביר
 הניתנ םהב שיש לאננחו ימענ יאושינ לש כולעה םיוקיח- הרישע
 תוגוז ורוניכ תניגנכ רכעכ דיקרה ךמצעכ לאננחש חוכשל זיאו( ץק ןיאל
 תיזךאוטריךוה ותניגנ לש s'imula('rum ןימ הז םגו ,םידוקיר ךודעומכ
 םג רשקנ הז הזחמב pseudo תועפות יוכיר .)םיטרצנוקה תומלואכ
 אוה אמש וששח רכינ ; תע התואב ןמרתלא לש תימצעה ותאקלהל
 קדצ שי יכו ,ומצע לש ןוגיפאל טא-טא ךופהל ,אררג בגא ,ליחתמ
 ךרדכ ,כואכ הלעמו ךכתסמ אוה ךכ םשל .וירקכמ ירכדכ םיוסמ
 םינשיה הרואפתה ינממס לכ תא ,הומכ ךיאמ תיטסקרסך תינוריא-וטוא
 קרפל ידכ אלא ,םהילע קפרתהל ידכ אל- ץוחכ םיבכוכ לש םינשונ
 רתוי ירזכא, ירזכאו ףושח רואב יארכ ומצע תא קודכל ,םימרוגל םתוא
 רעפה תא רקכמ ךדועכ. לאמשמו ךימימ וכ וחטוהש תרוקיבה ירכד לכמ
 ינילקרטה םזילאךטקלניאה ךיכל הארונה תימויקה המיאה ךיכ רזומה
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 תונקסמל עיגמו ומצע תא םג רקבמ אוה ,םיריעצה וידגנתמ לש ןינאה
 ןכותמ עקובו הלועה םזיליהינה רשא ,"םילבה לבהיי לש תויתלהק
 רודה ינב לש םתביתכב ויוטיב תא אצמש הזמ רועיש ןיאל יתימאו ףירח
 .ריעצה

 עיגי, וץחכ סיככוכ ילמס ןאכ ורבעש היצרוגיפסנרטה תא ןחובה
 ל"זח תרמימ ותורגבב ןמרתלאב וב המייקתנש הנקסמל חרכהב
 םירישה ריש( "םילבה ירבד רמוא ןיקזה, רמ! ירבד רמוא רענ םדאשכיי
 םייניעה ריהב ךלהה וניא תוחורה קדנופב דוונה ררושמה .)א ,הכר
 ץוחר םלוע לא ותנשמ ץיקמה ,תמדקומה הרישה ןמ תוביוחמה רסחו
 השיאו הקורי השרוחל" דגוסהו ,תעתפומ ןיעכ ותמועל חקפנה ,םשגמ
 םמיסש רחאל ךרדל אצויה בזכואמו רגוכ ןמא כצינ ונינפל ."הקוחצב
 וניא קדנופה .הנממ ותסונמכו ותדיגבכ שיגרת אלש ידכ ותשא תא
 תינקחצהו הפיה יאקדנופה תב תנכוש וכש ,"ךרדה עצמאיי לש םוקמ
1 ,"םיתשו םישימחה הסרפב ה?/qז י�" ,תולוכתה היניעבו הרדוס םדואב 7  
 חור ךולהב וייח תא ןמאה הלכי ובש ,"ךרדה ףוסיי לש קדנופ םא יכ
 תינועבצ תואיצממ קלח הניא הניגנה תבית .םילבה לבה לש יתלהק
 קלח אלא ,םייפויב םיביהרמ קוש לשו סקרק לש תררחסמו הפיו
 בוקעה היהויי ןונגע לש ורופיסב ידוהיה דיריבכ תימוניהיג תואיצממ
 רמוש וניאו הזה םלועה ילבה רחא ףחסנה םייח השנמ ובש ,"רושימל
 ןטשל ותמשנ תא תעד ילבמ רכומ וניע תבב לעכ ברה לש ובתכמ לע
 תא ןאכ אוצמל ופיצש םיפוצהו םיארוקה .וייח תאו ותוהז תא דבאמו
 ןיעה יביהרמ ויתוארמ ללש לע ,תמדקומה הרישה ןמ ןשיה קדנופה
 אלא וניאש קדנופ הארמל הבזכא לוחנל ויה םירומא ,תוצילעה יאלמו
 תוצילעה יאלמו םיינועבצה םיקדנופה לש התיעבמו תשבוימ האובב
 . רבכמש סיריש לש

 ,ןמרתלא לש תרחואמה ותרישמ ובזכאתהש םירקבמו םיארוק םתוא
 ,ררופמו םורפ ןפואב ,םיווהתמ םדועב תוארמה תא הנויה ריעב הדכלש
 לא ועגעגתה ףא ,םימדקומה םירישה לש ןונגסהו שוטילה אלכ
 ץוחכ סיככוכ לש תויטנגלאהן תונרנשה תרינוררמיסקואה תררימאה
 השיגפיי ,"תקרוש ] ... נ היימרדיי ,"םינבלה ךיכשחמיי ,"דעל תימואתפיי(
 םג . ןהיתרדג לע תולועה היגרנאו המצע וירישל ונקלiש )'וכויי ץק-ןיאל
 םיחוסינ לש יוביר וגיצהב ,שדוחמ לוגלגב ןמרתלא ןאכ רזוח םהילא
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 ןורומיסקואה ומכ םיטלובו םייטגרנא םניא םא םג ,םיינורומיסקוא
 הפיה איה הנורחאה תרומשאה אקווד: ץיחכ םיככיכ ירישל ינייפואה
 םיחנומב יטסינרדומ ה רוכינה לע תורבדמ תוחורה j ) 8 'מע( תולחתהל
 ינבו םייטסינודהה הזה םלועה ייח j ) 24 'מע( "רדעהה תוחכוניי לש
 המודמ הזה םלועה ירהו 18 ,) 54 'מע( "ןילקרט ייחיי ןאכ םיארקנ ףולחה
 םלועה ילבה ןאכ םלוא( אבה םלועה אוהש ןילקרטל ךילומה רודזורפל
 רמוא ינולפ j )קוחרמל רכינ ופויזש ץצונה ןילקרטב םישחרתמ ןכא הזה
 םייחה םה / םייתמאהו םיאלמה ןנייחיי יכ ,הינוריאבו תונכב
- םייחה לש יוקיחה- תונמאה תא וכפהב ,) 28 'מע( "םייתונמאה
 .)הריתסו סקודרפ לכ ןאכ ןיא לאננחכ ןמא יבגל ,השעמל( םמצע םייחל
 דגנ הפורתיי ךרבאל רוכמל םישקבמ תיעיברה הנומתב בוחרה ינמא
 םישענ]ה[ םמצע םידודנהיי רבר לע רבדמ לאננח j ) 56 'מע( "תואירבה
 ילאיצניבורפה ןפלחה ןבל םילחאמ בוחרה ינמוא j ) 64 'מע( "תדלומ ןל
 / דואמ םילולצ תונועגשי / החיש תאלמ הקיתשו / החמש תובצעיי
 י;זזtיי ימענל תרמוא תיקדנופה .) 56 'מע( "תינועגש תעד תולילצו

 ןיא ,רומאכ .) 79 'מע( "! ול הכחמה הללקה י;זזt / ,ןרדל ותוא תכרבש
 םיסקודרפה j ץיחכ םיככיכ לש ןונשהו דחה ןורומיסקואה לא הרזח ןאכ
 ןיא ףאו ,םתוהמב םייגרטו םייטסילאיצנטסיזקא םה ןאכ םיילולימה
 ינמרתלאה ןורומיסקואה לש העיתפמ הי הזעה תויביסרגאה ןמ םהב
 תונמאל עבטה ןיב ,תוומל םייחה ןיבש חתמב םיקסוע םבור .יסופיטה
 קר םילגתמ םבורו ,התמה תואל םייחה ןיב וא ,עבטה תא האיפקמה
 .תינשנו תרזוח האירקב

 םיסקודרפ לש טלוב יוביר ונינפל הלגתמ ףא היוהש האירקב
 לע םיריעמהו תיביטטידמ הריוואב םייורשה םיילולימו םיינויצאוטיס
 גוסמ ,סקודרפ לע יונב ןה ולוכ הזחמה. ונמלועב תררושה תויסחיה
 בזיע לאננח : תינמאה ייח םיתתשומ םהילעש םייסיסבה םיסקודרפה
 תונפל יתוא ץליאש םלוע( םיאושינה ייח לש הבוחהו עבקה םלוע תא
 םע ולרוג תא רשוקו ,)ןודעומב תוגוז תדקרה לש התוחנה תונמאה לא
 םירשפאמ םה אקוודש ,םילקנו םילק םייח( קדנופ ייחבש יעראהו ףלוחה
 םיית�אה םייחה תא שטונ אוה .)תירטילאה תונמאה תגספל עיגהל ול
 רזכאתמ איה ךכב ןא ,"םימשה תביי ןתינמאל ומצע שידקהל ידכ
 ץלאנ איה יתחלצה םורמב אקווד .ןפלחה ןבל התיא רכימו יתשאל
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 ,םילקנה קדנופה ייח לא הפורצה תונמאה לש "ןוילע רירפש"מ תדרל
 תא הלגמ אוהשכ אקווד ."רקשה םלועיי לש םילקנה ויסופיט ללש לע
 ץלאנו דעומה תא רחאמ אוה ,תויחל יואר םנעמלש םייתנ,זאה םיכרעה
 הנומתב: תאז ףאו .שוב דע ול התכיחש ימענ לש החור םע שגפיהל
 תאשל לוכי וניא יכ ,הנורחא תרומשאב ותיבמ בנגתמ לאננח הנושארה
 תויחרזאה תובוחה יפלכ ,ותחפשמ יפלכ ולש םשאה תשוחת תא
 דגובכ גהונ אוה תונמאנו רשוי ךותמ אקווד .תוינגרובה ,תותיובמה
 ימענל לאננח ןיבש חיש-ודב לולכה סקודרפה לע .תרתחמב בנגכו
- "תדלומ ךל םישענ םמצע םידודנה"- היינשה הכרעמה ףוסב
 ןמאש עדונה יטסילובמיסה ןויערה ,הזחמה לש יזכרמה ןויערה תתשומ
 תומד ונינפל 19 • ויתומא 'דב, ותיבב םגו ולש וצראב םג ,הדוג דימת אוה
 סופיט ,תירופטמו תישממ תולג הלוגה ,הנרדומה שיא ,ןיימהובה
 םיקיעמ החפשמ ירשק אלל ,הפשו ץרא לש תולובג אלל ,יטילופומסוק
 ילכו םידודנה .םיוסמ םוקמל ותוא םירשוקה םיסכנו שוכר אללו
 ! םידיגו ץעיי: ורמאב רוניכה לא הנופ לאננח .םייח ךרד ןל םה ותונמא
 תוינמרתלא תורושל הוושהו( "! ךנא םישפוח הז הלילמ לחה ] ... נ
 תלייאו השבכויי: וא ; "רפועו הלייאכ םכיריש תא וחלשיי: ןוגכ תועודי

 ךלה אוה ןמאה הרואכל .)"ת?ד תפסוהו ןתוא תפטילש I ת;ד� הנייהת
 רבה תייח ,תחלושמה הלייאהו ,ימענ איה תתיובמה השבכה ,דוונ

 רשוא ול תומרוג ןהיתשו, ןהיתשל ךשמנ ךלהה .תיקדנופה איה, רעיבש
 לבס לכ ותונמא דעב לובסל ןכומ ןמאה ךא ,רעושי לב לבסו לודג

 ,השעמל .) 37 'מע( םלועבש רשוא לכ הנממ לבקמ אוה יכ ,םלועבש
 ,ורוניכ איה וקתניי לב תותובעב רושק אוה הלש הדיחיהו תחאה תומדה
 הז הלילמ לחה! היח ידיגו ץע ! םידיגו ץעיי: םילימב הנופ אוה וילאש
 והז ףא ,םידיגמו ץעמ יושע תמאב רוניכהש םגה( "! ונא םישפוח
 יכ זמרנ ןכאו ,יחהו םמרדה יכפה תא דימצמה ןורומיסקוא הרואכל
 םד תותתוש וידיש לאננחמ דרפנ-יתלב קלח אוהש ,שנאומה רוניכה
 20 .)היתרנברק תא תעבותה תפרוט היחל תומדיהל יושע ,םימדו

 לש ולבס ויפלש רכומה יטסילובמיסה ןויערה םג הלוע הזחמה ןמ
 ,תושממ אלו יומיד אלא וניא הרושה ןמ ליגר םדא יניעב יכ ףא ,ןמאה
 הרשע ריש"ב ,רוכזכ. ךרפ תדובעמ תוחפ אל ישחומו קיעמ לבס אוה
 וחישו ונוגינ לרמגת הז היהויי: תואבה תורושה תא ןמרתלא בתכ "םיחא
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 /,רוחשה ולמע רכש הז ול היהו /.ךרדל םיער. ילב אצויה רישה לש /
 ןפואב המבה תונמאו ,תונמאה ."ךרפהו קחשמה תולובג תא שטשטמה
 םג הב שי .ךרפהו קחשמה תולובג תא שטשטמה םוחת איה ,דחוימ
 קחרה תישענה השיתמו השק הדובע םג ךא ,)עמשמ יתרת( קחשמ
 לא בשויו רקובב עבראב םוי לכב םק היהש ,ןמרתלא .םירוקרזה רואמ
 וימוגרת תאו "וירוטיי תא םילשהל ידכ רתויו הממיה תיצחמ ונחלוש
 אוה המ לע בטיה עדי ,)הסנרפ לש הנוגי לב חרוכ תניחבב ול ויהש(

 אלא הניאש ,םימגרותמה תוזחמה םישימח תב המישרה דיעתו ,רבדמ
 .יתריציה ולעופ לולכמב דחא ףנע

 רצוי וניא ןמאהש ,אוה הזחמה ןמ הלועה ףסונ יטסילובמיס ןויער
 תיליע ןעמל םא יכ ,"םעה ינומהיי ןעמל וא "טושפה ארוקהיי ןעמל
 רתומ ןכ-לעו, ןיי ח יעדוי לש תילאוטקלטניא היטרקוטסירא ,תמצמוצמ
 תיטמגינא הריצי גיצהלו היצזירלופופ לש המגמ לכמ קחרתהל ול
 הז ןויער .חונעפ יצמאמ להקה ןמ תעבותה ,) difficult poctry ( המותסו
 תונגרובה יגיצנל רקיעבו ,תודמעמה לכמ םירטסיליפל זובב אטבתה
 יוטיב ידיל ןאכ אב הז ןויער .םיידילוסו םיעובק םיכרע תשפחמה
 תואשילקב ןיידע םילגלגמה ,תונמאה בבוח ,להקה יגיצנ לע גולגלב
 הדוותמ םיטרצנוקה תומלואב רקבמה ינולפ .קילאיב רוד לש תוטובחה
 ישפחמ לא ,רבדמ לא חרוב היה .םדק ימיב דלונ וליא יכ ,שגרב
 התעש אלא ,"םייברג ילבו היפוג ילב ,םוריע םתיא ךלהתהל" ,םיהולאה
 תומב ,טלב .לטיסר וב ןיאש םוקמ לא-- ינומכ שיא חרבי אל"
 הניא איה יכ ,תרפסמ תינולפ .) 28 'מע( "ינומרהליפ לבמסנא ,ראוטרפר
 תומלגמה( תוחורה לבא; הלק תיסאלק הקיסומ ילב החוראל תבשוי
 ומכ- ץצוח םה ףא םיאצויה םיינכפהמה םיריעצה תא רומאכ
 יסאלק"ה יבבוח םירטסיליפה דגנ- ןושארה רודה ןמ םיטסינרדומה
 ,הזה ינגרובה דמצה תא קלסל ידכ םוקמה תא ץצופל תונכומ ,)"לקו
 ןוזאלא לש תומד ןאכ שי .תיטמרדה תרוסמה בטימבכ .גנועה ןשודמ

 ךרבתמה .ילאיצניבורפה ןפלחה-ןב- חופנו ןתרק ףאטסלפ ןימ-
 המרדה לש "הטושיי ןימכ- ןוריי 't ןאכ שיו j ושוכרבו ורשועב
 ןיבמ .ודבל אוהש ,םישרמ-יתלבו ןקז ןורטאית בבוח- תיריפסקישה
 ןכא ,תוינרדנגה הרבחה תושנ לכמו םיינעדיה םירקבמהו םיבתכה לכ
 .) 90 'מעב וירבד האר( לאננח לש ותניגנ לע םעט רבד דיגהל עדוי
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-ואינה הסיפתה איה ןמרתלא לש תונמאה תסיפת ,ללככ

 רחאל- םישימחה תונש ףוסבש אלא ,לדגו ךנוח הילעש תיטסילובמיס
 שקיב אוה- רתוי םייתנפוא ,םינוש תונונגסב םידחא םיטנמירפסקא
 םיתעה תופילח לכב םניעב םיראשנה םייחצנה תודוסיה תא דדוכל
 הנמאנה ימענ תא .תעה םעטב םרוקמש ףולח-ינב תודוסי םתואמ
 רוחאמ ריאשמ אוה םייחצנה םיכרעה תא התומדב תמלגמה תיטטסהו
-ןב אקוודש אלא ,תונמאהו םייחה ךרדל ,הלודגה ךרדל תאצל ידכ
 דע ימענב בהאתמ ,ףולחה םלועל ךייש ותויה לע דיעמ ומשש ,ןפלחה
 ,יארעה למס איהש ,תיקדנופב קבד ,תמאה ןמא, לאננח אקוודו .תולכ
 טלשש םזילובמיס-ואינב קבד וניא ןמרתלא ךא .תפלוחה הנפואה למס
 תונויערה לא ברקתמ םא יכ .םישולשה תונשב ותרישב
 םישימחה תונשב תילארשיה תונמאב וטלשש םייטסילאיצנטסיזקאה
 .תוכרחנ ויפנכו ברקתמ .םישישהו

 לוכיו ןוכניי: תיקדנופל לאננח רמוא ,היינשה הכרעמה ףוס תארקל
 הפילק ,הפשכמ ,הכלמ- םלועבש תומד לכב ,ךתוא רעשל ינא
 תומדב אל קר ,לוכה .לוכה .לער תכסומ תקנימ ,תלכור ,תיליל ,השודק
 יתא רובעתש ,דחי םג יתא טאל ןקדזתש השיא תומדב .הנקז השיא ] ... [

 יארעה למס ןכא איה תיקדנופהש םושמ תאזו .) 68 'מע( "םינשה תא
 םוחת לכבש תרעוסה הכפהמהו הריעסמה הנפואה איה . ףולחהו
 ,תנגרנו השומכ איה תנקדזמ איהשכו ,הקיטילופהו הקיטאופה ימוחתמ
 תיקדנופה ינפכ הינפ רשא ,תרחא תיקדנופ ינפ םיעיקבמ רבכ קוחרמ ךא
1 'מע( םימיה רבכשמ 1 3  וכרעש דרמב ןאכ רכזנ ןמרתלאש ,המוד .) 
 הנושארה םלועה-תמחלמ תארשהב- םתורחב ימיב וירבחו אוה
 קילאיב לש יטנמור-יסלקה םלועב- תיטסינומוקה הכפהמהו
 ןיאיי תניחבב ,הז דרמ לש שדח לוגלג וירבחבו ךזב האורו ,ויכישממו
 לוק עימשמ יתו;זאה ןמאה ."היהיש אוה היהש המ"ו "שמשה תחת שדח
 וביבסמש דועב- ותניגנמ תא עימשמו ורוניכ לע טרופ- ידוחיי
 םיריעצ םינכפהמש תעב ,התע .תונפואו םימעט ףרה אלל םיפלחתמ
 תיתו;זאה תונמאה .עשר דיב הנתינ ץראו תונמאה םלוע לע םיטלתשמ
 ,ונינפל ןשיה ןדבא לע הניק קר אל .תאז םע .תרתחמלו ףתרמל תדרוי
 םימעטה יפוליח תא הדילומה הקימנידב הנבות-תבר תוננובתה םג אלא
 .תונפואהו
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 לש ןביט לע רבורמ 21 ,הזורמה ףוח הזחמה לש תישישה הנומתב
 לאיי : ןיקרימל ןאכ רמוא פיז ,ןתוא םיחנמה תונורקעה לעו תוכפהמ
 ,רקיעה הז אל ,תואמסיסלו / םינצילה תועבגמלו תקורסתל בל םישת
 ץומה תא אשונה / ,ןופטישה ומכ םיאשונ ונאש / ,ףצק קר הז לכ
 ןאלו המלו ךיא / קוידב ועדי ,םויה דע םלועב / ויהש תוכפהמה ,בבגהו
 : הנוע ןיקרימו ,"ןתעדמ ואציו וערפתה / ךרדה תיצחמל ועיגהש דעו /
 ןיא / ,הנקדזנש הכפהמ םא יכ / ,תובאתסה אלו היטרקורויב אל"
 לכ / המחב הבכמ איה ,הנ ?i ך הכפהממ / רתוי ארונו לודג אנוש שדכו.ל
 המ לכ תאנוש איהש ינפמ / ? עודמ עדוי התא ,תונדרמ לש ץוצינ

 הנתשמה תואיצמה לע ןנובתה ןמרתלא 22 ,"הירוענ תא / הל ריכזמש
 תושונאה תא םיעינמה םייחצנה םיקוחה תא דדובל הסינו ,ילבולג ןפואב
 םהב ןנובתה םא יכ ,םיריעצה םינדרמה תא בעית אל אוה ,התוברתו
 וא הריזה תא תונפל ורור ינב לעו וילעש ,ןיבה אוה ,"תיעדמיי תונרקסב
 ,םלועל אב שדח גהנמ יכ ,תעה םעטב םישדח םידגב םמצע לע תוטעהל
 ,שרוד לכ תיסור-תיתפרצה הידוזורפב הבותכה הרישל ןיא בושו
 הדיתע םיריעצה לש הגילפמה םתונשדח םגש ןאכ זמור אוה ליבקמב
 ,הרהמ דע תולבתהלו ןקדזהל

 הזה םלועה ילבהו ידוהיה רנכה ,ג

 ינמז-לעהו ילאוטקאה- יטאופה דבורה תא רתאל ןויסינב יד ןיא ךא
 הקיטילופ יניינעו הקיטאופ יניינעש ,אצמנ תופוכת ,הז הזחמ לש-
 יכרדל םיזמר ינימ יכו, דרפה אלל ןמרתלא תריציב םיבלושמו םירוזש
 ,לשמל ,ךכ ,הררשה יכרד יבגל תועמשמ םילוטנ םניא הרישה
 תמעומ- לוכה הבו, ריעה תא תפטושה ,הרעס חור ראתמ ןמרתלאשכ
 אוה ןיא ,) 35 ןמע( דחא ןוויכב חתמנו ךרדנ- חפ עוקיר דעו סוס
 הקיסעה הפוקת התואב, דבלב יתונמא םעט לש תוימרופינואל ןווכתמ
 לש םרואל ךנוחש יברעמה םדאה לש תודדומתהה לוכמ רתוי ותוא
 םיירטילטוט םירטשמ םתוא םע םיבוטו םינשי םייטסינמוה םיכרע
 תוצירע וטילשהו הסג לגרב הלא םיכרע וסמרש "לזרבה ךסמיי ירוחאמ
 קולב לש ותאובנ, ןכא ,חירו םעט רסח ילאוזנצנוק םעטו תיגולואידיא
 םויה ירחא ךרעל הנש םיעברא האולמב המייקתנ "םזינמוהה ץקיי רבדב
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 תוחורה קרנופ

 םלועיי לע םירפס האלמ ןמרתלא לש ותיירפס .בתכה לע התלעוה ובש
 שומיחה ץורימ לע םיבר םירפס ףסא ןכ .ד.רו.ק.נה יפתרמ לע :"רחמר
 וכלשוה תאז תמועלו ,תוצעומה-תירב ידוהי לעו ישוג-ןיבה חתמהו

 ירפס טעמל ,תינמרג םיבותכה םירפסה לכ האושה רחאל ותיירפסמ
 .םיידוהי םיכרע םע ולצא התהוז ותביתכש הנייה

 ,םיימואלה םיכרעה םע היינשה םלועה-תמחלמ רחאל ותוהדזה
 לע קלח וז הדוקנב( רמע יחצור לע ליטהש רשפתמ-יתלבה םרחה
 ותלוכי דצב ,)"תרחאה הינמרגיי םע םיסחיה שודיחב דדיצש ןוירוג-ןב
-ומכ תונרקסו תויביטקייבוא ךותמו הרזה ךותמ "רחא"ב ןנובתהל
 והז. ורוניכו רנכה למס לא היינפה תא הארנה לככ ןאכ ודילוה ,תיעדמ
 עקרקל עבק ךרד לובכ וניאש ,טילופרמסוקה ידוהיה לש ולמס
 םיילאירוטירט תולובג עדוי וניאו םימעה ןיב דדונה םע לש ; תואיצמה
 רסמתהל לכויש ידכ הכלממה תובוחמ רענתמה יחצנה הלוגה לש ; םהמ
 תיפוס-ןיאהו תטשפומה הניגנמל- םיררהט םיינחור םיניינעל ולוכ לכ
 לכמ קוחרו ירטס-בר היה תרלגה יפלכ ןמרתלא לש וסחי .םרקיה לש
 תרפיקז תא הובג ןכ לע ביצה אל אוה ,דחא דצמ .תיפיטואירטס הייאר
 ןוירוג-ןב וחפיטש "שדחה ירבעהיי לש וא "רבצ"ה לש המוקה
 תמקה רודב וחוורש תומרונל רומג דוגינב- שקיב אלא "םינענכ"הו
 םיכרעהמ קלח רמשל- ךותיהה רוכ תוינידמ טולשב ,הנידמה
 לבסל תושיגרה תא ,ידוהיה חרמה תא : הלוגה ידוהי לש םייבויחה
 לש תומא 'דב רגתסהל תלרכיה תא ,תודרשיהה ןורשכ תא ,חלוזה
 תדועתיי ןויערו דדונה ידוהיה למס ,ןכ לע רתי {{.דועו הפורצ תרינחור
 לש יטסילובמיסה למסה םע ןאכ ולצא ודכלתה "םייוגב לארשי
 ודידלש ,רלדוב חסונ ,) the exile; thc expatriot ( הלוגה ררושמה
 .םהשלכ םייטילופ-ואיג םינותנב יולת וניאש ימויק בצמ איה תולגה

 ןמ רתולג ימיב ידוהיה לש רתוקחרתהש בטיה עדי ןמרתלא ,ינש דצמ
 ןיב רגתסהל ול הרשפא אל הכלממה תוברח לכמו רתכה ןמ ,ברחה
 שילשל ,ןיאצחל אלא ,הפורצ תוינחור לע רומשלו םש ילהוא תועירי
 לא .רחסמה לא רהרליברה םלרעה תומרא ברקב םייחה יאנת .עיברלו
 לש םש ול ואיצוהו ,תוינרצי יתלב תוסנרפ ינימ ראש לאו תונפלחה
 לע רבדל ןמרתלא הברה הנריה ריעב. ןוממ דמוחו עצב ףדור קולייש
 לש רישיי( "הטורפ הווש לעיי ברקל רמתסהלו קעדזהל םינכומה םידוהי
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 יברמש קרפ

 ידכ םווג ירוחאמ םשוכר לכ תא םיתעה קוצב ךילשהל תאז םעו ,)"עסמ
 וידצ ינש םג אלא םידוגינ קר םניא ןפלחה ןבו לאננח 24 ,םשפנ תא טלמל
 ינרמוחה ודצ לומ יתולגה ידוהיה לש ינחורה ודצ : עבטמ ותוא לש
 רואל" : "םינק.זה ריש"ב תולגה ידוהי ירבדכו( עבטמה תוהוגנב ראומה
 בורמ אקווד ,)"רפס ונבתכ לילב רנה רואלו / םיאולבב ונרחס םויה
 ,תוימשגה אישל םיבר םידוהי ועיגה ,תחא אל ןאכ זמרנ ,תוינחור
 חילבמ ףא םיתעל ,םייוגל רוא שמשל תירוקמה "םתדועתיי תא וחכשו
 האורה ,רקסניפ לש ירוגמסטנפ זויער ותוא ןמרתלא לש ותריצי ךותמ
 םתוננאשמ םלועה תומוא תא הדירחמה יח-תמ לש תומד יחצנה ידוהיב
 דחאב דעיתשכ ,לשמל ,ךכ ,ויפלכ םלוע תאנשל תעד ילבמ האיבמו
 ל"כטמר ,זיבר קחצי לש ותשיגפ תא "שלושמה טוחהיי ירמאממ
 הלוגה ידוהי תא ןמרתלא ראית ,םלועה תודהי םע ,םימיה תשש תמחלמ
 ןיב שגפמה תא ,והותה םלועב םיטטושמה םימלצכ ,םייח-םיתמכ
 ורתונש ויחא ןיבל ,ברחהו השרחמה שיא, ץראה דילי ,שדחה ידוהיה
 היה הז ,בגב תרומרמצ םיריבעמה םירבדהיי םתואמ דחאכ ראית ,תולגב
 ןיבו םויקה קוח ןיב ,םיאפר יללצ ןיבו שיה םלוע לש גיצנ ןיב שגפמ
 2S ,"םימודמ םייח יעבצב םיחושמה םימלצה ןיבו יחה ןיב ,והותה יקוח
 תונויצה תא דילוהש ,רקסניפ לש הז ןויער הלגתמ "תינונק"ה ותריציב
 הרוקמ תא החיכשמה ,הברהב תלפרועמו תילמס הסריגב ,תינרדומה
 ,ימואלה הביט תא ףא םיתעלו יתוגהה

- זואוטריו רנכ אוהש רוביגב והזחמל ןמרתלא רחב הרקמב אל
 העיקבמ ףא ,סופמילואה ימורמל ךרד העיקבמה הרוהטה תונמאה למס
 למס םג אוהש ,יטסילאוד למסב רחב הרקמב אל ,םימש ירעש
 אלא ךרדל ותא חקול וניאש דדונה ידוהיה לש ולמס םגו ילסרבינוא
 ,רוכזכ ,רוניכה( ןימוי קיתע רוניכ ובו טפורמ קיתרנ וא לימרתו לקמ
 דעו ,הברעה יצע לע לבב ילוג ולתש תורוניכה ןמל תולגה למס אוה
 לכ תא ,)יפוריא-חרזמה "גגה לע רנכ"הו "רמזילכ"ה לש ורוניכל
 ךילשמ ימענ לש התומדב םימלוגמה ,םיישחומהו םייצראה תודוסיה
 ; יאליטרעהו ינחורה לא רובחל שקבמ אוהש ךות ווג ירוחאמ לא לאננח
 תראותמה ימענל קתנית לב העובש לש רשקב לובכ ראשנ אוה תאז םעו
 לטלטימהו לקה ורוניכ תא קר ךרדל ומע לטונ אוה .םיילאיר'ל םיחנומב
 הומכ ,התוא לצנמו הב שגונה ןפלחה ידיב ריאשמ אוה ותשא תא וליאו
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 תיחירה קרניפ

 התוא םיסמוחו היפוי תא םידמוחה םישבוכ סמרמל התייהש ץראכ
 םהילע ה i וזו זוטיילפ לש תיחולצב םייוגה זיב בבוס ידוהיהש העשב
 הקיסומה לא התלכ לאננח לש ושפנ .םייתריציה ויתונויערמו וימשבמ
 ויתונווכ לכל רומג דוגינב ןא ,הפורצה תוינחורה לאו תימיימשה
 האמוטה ייוליג לכב ףקומ ומצע אצומו הטמ הטמ רדרדימ אוה תולענה
 .הזה םלועה ילבה ראשו םישנ ,םוסרפ ,ףסכ- םיימשגה םייחה לש
 דוע עקוש אוה םיית�אה םייחה לע רותיו ןותמו תוינחור לש עפשמ
 ןרוע אוהש ,דבא ונורשיכש ורמאיי : בלמ חכתשמ אוהש דע ,דועו
 וליאכ םלועהו / הבכ לודג רואמ- ורמא .הברה ירביד / .תילג
 םירתוימש רותיווה ונינפל רצה ישיאה לגעמב ) J 07 'מע( ."ששורתנ
 םיוקיח איהש ,תונמאה תבוטל םייחה לע ,םללכב זמרתלאו ,תמא-ינמא
 רותיו והז ימואלה לגעמב .)םיינחורו םילצאנ הידדצ לכ אלו( םייחה לש
 םנומהי םייחה לעו תויתכלממה לע ,ץראה לע םלש םע לש יביטקלוק
 .התמה תואבו רפסב ,חורה םלועב תילטוטה תועקתשהה תבוטל

 תינרדומ הסרג זיעכ- לאננח לש ורופיסש אוה הרקמ ןא םאה
 וירפס זיב זופס ,יתיכשמ רדחב בשויה זדמלה סוטסואפ לש ירופיסל
 ןותמ םיטעמ אל זושל יפוריצבו םיביטומב ץבושמ- םיברה
 סוטסואפ לש תיטסיארנ [j-תירבעה ותסרג( קילאיב לש "דימתמהיי
 הזחמה? )הרותה להואב רגתסנש םלש םע לש ולמסו יטסינלה-ינמרגה
 ) ••. J הקיר לבת תעש"ב ,"זולחב הליל לש הנורחא תרומשא"ב ליחתמ
 םיבכוכ םיצצונש העשביי תחתופה המאיפה ומכ ,"םיקלוד םיבכוכ לש
 ץצונ רואיי לומ "תוחורה תורפסמו םישחלתמ םיאשדה ,הלעמלמ
 "תולוקהו םיעבצהו םימלצה זמ הפשחנש לבתיי ראתמ הזחמה ·"זולחב
 זיחבהל השק הבש העשב םלועה תא תראתמה המאופה ומכ ,) 7 'מע(
 תא זוויכ אל שמשה המאופב ."בלכ זיבו באז זיב, זבלל תלכת זיביי
1 'מע( העשה תא זוויכ אל םשגה הזחמב וליאו ,העשה 1 5  לאננח .) 
 . יתרצונ הליבשבש / ייח תילכת לא הלילה הפמ סונל" ונוצר לע ריהצמ
 ומצע לע דיעמה "אטחה זמ סנכיי אוהש דימתמה ומכ ,"רענ ינניא רבכ
 יכ ,חכוה לכוי ימיי( םדאה תריצי תילכתל לאושהו "רענ ינדוע ינאויי
 ילתוכ ןיב הדמתהה תונש ,םינשה שש .)"? םיידי בחרמל םדאה רצונ
 תוכפוה ,)"םירוסאה תיביי םשב תיאקילאיבה המאופב תארקנה( הבישיה
 הליבכו ךרפ תדובע לש םינש הרשע-םיתשל ינמרתלאה הזחמב
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 '('מש קרפ

 דבע לש ודובעש תונש ןיינממ םיילפכ- ףתרמה תלפאב תואלשלשב
 ןדמלה תוריציה יתשבו .רוביגה לש וכרדב ןטשה הרקנ ןאכו ןאכ .ירבע
 תוינומדא תולותביי ןוגכ .הזה םלועה יחודמל תותפתהב םינכתסמ ויער.ו
 .)] 14 [ "םיחופת הייחלש הביריי תרכזנ ןאכו( "םינומדא םיחופתו
 יכ / .הרומשאה שאר דע רקובה רוא זאמיי ומוקמ לע דמוע דימתמה
 וליאו ."הרותל שולשה. וכרצל תחאה / : ומוי תא תודיל קלחי קלח
 • יתחקל ותיצחמ .יתקליח ףסכה רורצ תאיי : ומצע לע דיעמ לאננח
1 'מע( "ךל יתראשה ותיצחמו 1  ."םיער. ריזניי ארקנ דימתמה .) 
 הזחמב שי .) 36 'מע( ריזנ אוה םא לאננח תא תלאוש תיקדנופהו

 ןוגכ םירופיסלו 26 טרשיק ןרזל .סרטסראפל תינרדומ הסרג ונינפלש
 םדא לע םירפסמה ."רושימל ברקעה היהריי וא "רטסבו לאינדו ןטשהיי
 תושחרתהה ןמז םה סרטסראפ ךותמ םיביטומ( ןטשל ותמשנ תא רכומה

 "יאמשאיי ןאכ הנוכמה דיה טשופ .תורבדיההו- תוצח תעש-
 • ןוילע דסחב ןמאה .לאננח ומכ. דימתמה םג 27 .)יאדמשא אלא וניאו
 ץראה לע הנעמל רתוומ אוה ףאו ."ותונמאיי איה ותרות ךותב אולכ
 תשדקומה םהייח ךרד םיינשה לש םדיד יבגל .רצונ ךכל יכ .האולמו
 דורמל וא הל שחכתהל רשפא-יאש לרוג תר!ג איה דיחיו דחא רבדל
 .הב

 םוקממ תולקב עונל יתולגה ידוהיל ורשפיאש .עבטמהו רוניכה לומ
 ףולחה-ןב הווהה תא תלמסמה תיקדנופה לומו. ץראל ץראמ .םוקמל
 תיחצנה תילאירgזה תושייה- ימענ תבצינ ."ךרדה עצמאיי לש
 .םיתעה תופילח לכב הניעב תדמועהו תואלשלשב הלובכה .הנמאנהו
 םע ההוזמ .תיאליטרעה הקיסומה רמולכ .המיענה םגש תורמל( ימענ

 םירזוח וילאש םוקמכ- םייצרא םיחנומב ללכ-ךרדב תראותמ )המש
 רשאכ .לוכה תולככ דוונה עיגי וילאש םיחטבמ ףוחכ .םיקחרמה ןמ
 תא חינמ אוה .ותכל םויבכ החותפ תלדה תא אצומו התיבה בש לאננח
1 'מע( "ומוקמיי והזש עידומו םידודנה לימרת  אוה וימי לכ ךא .) 16
 .) 64 'מע( "הרוכמיי לא ומכ ."תדלומ ץראיי לא ומכ םידודנה לא ךשמנ
 הכרעמה לש הנושארה הנומתה ףוסב .הדבל תרתונ ימענ רשאכ
 איה • ןפלחה ןב הדגנ םקרש הלילעה ןמ הצלחנש רחאל .תישילשה
 לא הנפומה .הלש רתויב םישרמה )גולונומ( & oliloquY-ה תא תאשונ
 םי לש םיחנומב אקווד המצע תא הראתב .םיקחרמב אצמנה הבוהא
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 / ,ךידא יתוא סיאשונ סילודג סילג ומכ י�וגעגיי : השבי לש אלר
 / תפטוש ינא הנה .בושו ךולה / יתוא סילטלטמ ,סיפדוה ,סיאיבמ
 / ,תפרוג הלוע בושו ,סיכ תינרוחא / תכלשומ ינא הנה .ףלוכ ףתוא
 שוחל / אלש לוכי ךניא .תאז עמוש התא / ,יבוהא ... תקפרתמ ,תפחןס
 ךתוא תאשונ / ילוכ ,ךתא ילוכ, ךביבס / ילוכ הנה רישכע .תאז תא
 28 .) 87-86 'מע( "אוב ,רבכ אוב קר ... ילא

 תורהבה תלחמב הקרלר הח 1' לג תרתרנ ימענ דובעשה תונש סותב
 לע אקורד ךא ,הנוממשבו התיירעב הרתונש ץראכ ,) 74-73 'מע(

 ןמזה ןחבמב דומעת אלש רמאנ סייחה תאלמו הרודהה תיקדנופה
 תערצהו ,תערצה יעגנמ עגנ איה "תרהביי .) 69 'מע( הממשל ךופהתר
 ימענו .)די; גי ארקיו( תיבה תוריק תא וא סדאה רוע תא ףוקתל הלרכי
 .תובר סינש לש החנזה בקע וששור תנש ,דחי סג תיבהו השיאה איה
 לש יזכרמה וריש ."אכלמ רוטיי לש החיתפה תורושל דה ןאכ ןיאה
 ירזכא הב ללעתהל סירב�ה ל� ן:;רחב ץרא ] ... נ וז הפוגס המדאיי: ג"צא
 הבש .הלהקמה יפמ ?" תערצב התוס�לו / השיא תיירןגב טסידסכ
 תא תעמוש ימענ ,הטטומל ומייאש סינשה הרשע-סיתש תררברד
 .האנשה. ונחנא ערה סשה .הברהו / העשרהן רכנה ןנחנאיי : סילימה
 'מע( "די ספאב / ךב ושענש תומשה ונחנא .בוחרה תונובלע / .געלה

 תוכמה תמישר שארב בצומ "רכנהיי אקוודש הרקמ הז ןיאו ,) 77
 תוכמ ראשו האנשהו רכנהש ,תןשיי התוא איה ימענ. ימענ לע ותחינש
 ןכ-יפ-לע-ףאן ,תטפורמו הלב ,תממוד הריתוהל תורןמא ויה תושק
 "וינקז תא ]הבנ רבושיי ןפלחהש רחאמ .החטבבו טקשב לכב הדמע
 אלו החנזנש תירבעה הפשה תא סג תגציימ ימענש רשפא ,) 48 'מע(

 הרתונש רץאה תא קר אלו ,תוכוראה תולגה תונשב רובידב השמיש
 .הסישמלו הבצעמל

 ןותנ ןמרתלא היה סימיה תשש תמחלמל שדק עצבמ ןיבש סינשב
 תאש ,הצרא תולעל סלועה תודהי לש הנוצר יאמ שואיי; קומע שואייב
 הכסמה .הנורחאה ותריצי ךותל קצי רתויב ארונהו קומעה ויוטיב

 ויתורוקמ תא חכוש, רץאה תא שטונה ריעצה רודה ןמ שואיי; הנורחאה
 סלועהמ שואיי 29 ; תיאקירמא-ולגנאה תוברתה לש הימסקב הבשנו
 הדסונש הריעצה הנידמה תא ריקפהלו יברעה סרחל ענכיהל ןכומה
 ןויגיהה רסח עורה ןמ שואיי; אכד דע הכומי ףדרנ סעל ןורחא אצומכ

273 



 י(ימש קרפ

 קדניפב ףוקה לש ופוס .הדיבאהל תושונאה לע םייאמה ,רשפהו
 ימוק יוטיב אוה ,תידרוסבאו תיתורירש הייריל ןברוק לפונה תיחירח
 לש ופוס ינפמ דחפל יוטיב ,םלועה ללחב זא הפחירש תימויקה המיאל
 לש ,דחאכ לשוכהו חלצומה ,ןורחאה ולוגלג- "סנייפאס ומוה"ה
 ינרדומה םדאה ראות ,"ריע ףטשביי ןושארה ורישב רבכ .יניוורדה ףוקה
 יבאיי: הסיפת השקו ריעש ףוקל המודה ןומדקה םדאה לש ולוגלגכ
 קחש לומ / שאר םלוג עתפל לישפה / תופכ בחרו רע W תובע I שונא
 םיאלפ רוג?/ I ובבס םייחר ינבא I טא טא וחצמ ירוחאמ 1 / . דוס ד��
 האורה ןקיטסימ היה אל ןמרתלא ."ועפש םינוא תודשא I ,תפכ ותוא
 םיפוק םהב האר אוה עדמ שיאכ; םתלודגמ ודריש םיכאלמ םדאה ינבב
 תינמלוג תישונא היירב התוא לש םדקתמה ינרדומה ונינ .הלודגל ולעש
 םימשה תחתמ דמשיהל התע יופצ ,הירוטסיהה רחשב זא יא הדלינש
 לש ודחפ .תיניערגה הנכסה יפלכ םלועה לש ותושידאו ותולכס לשב
 בצועש ,"םזינמוהה ץקיי ינפמו "ברעמה תעיקשיי ינפמ ןמרתלא
 יסורה טסינרדומה תעפשהבו יבניוטו רלגנפש םינוירוטסיהה תארשהב
 שובל לביק םישישה תונשבו ,הרוצ שבלו הרוצ טשפ ,קולב רדנסכלא
 .ילאוטקאו שדח

 ןמרתלא לצא דכלתה ישוג-ןיבה חתמה לשב םלועה ףוס ינפמ דחפה
 ותואירב בקע וברקב ןנקל לחהש ,םייחה ףוס ינפמ ישיאה דחפה םע
 ינפמ דחפה .תורופס םינש ךותב וצק תא וילע האיבהש תפפורה
 תימויק הדרחש תוימוקה תורושב יוטיב ידיל אב יניערגה שומיחה
 יאדכ I ,םלש בבותסהל ףיסוי םלועה לש ורודכ םאיי: ןכותב תננקמ
 ץצופתי אוה םואתפ םא ךא ן.םלשל וליפא השולש ,םיזוחא ינש תתל
 "אבה םלועל וא ץיוושל םיפסכה תא ריבעהל I הביס ילוא היהת
 ,תושקהל זרדזמ- ונוממל וא וייחל הדרח ךותמ קפס- יאקנבהו(
16 ימע[ "חוטב הזיי אבה םלועב םא  תא ןמרתלא בעית לכמ רתוי .)] 
 עיבג תעימג בגא םישענה תימויקה המיאה לע םימרה םיחוכיווה
 "םינפ ימלצ רישל חפסניי רישב וירבדכו ,) 94 ימע( ןבדבודב טשוקמ
 ןיא רשא I וילקרטה תונקמע יגפמ אנ קחר ןל" : הבויח ריע תא םתוחה
 ."בייחמ רוביד הב
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 : ונניינעל המודמכ הרושקה הרותפ-יתלב הדיח ןאכ איבנ רגסומ רמאמב
 ןמרתלא םגרת ,ירבעה ןורטאיתב וכרד תישארב ,םישולשה תונשכ
 רהנש לרק ירטסואה גרוטמרדה לש והזחמ תא "להאיי ןורטאית ןעמל
) ,·, t: ך onI ן Der WeibsteujeI (ScI )אוה ותרתוכ לש ילולימה המוגרתש 
 תבורעתמ עפשוהש הזחמ( "לובגה לע תיבהיי םשב )"ןטש השיאיי
 תירבעה המבה ישרק לע ותאלעהשו ןסביא לש םזילובמיסהו םזילאירה
 זכרמב .)גרבדלוג האל לשו ירסיק ירוא לש תובוט תורוקיבל התכז
 חירבמ הלעבב תמקונה תינדגוב השיא : יטנמור שלושמ הזחמה
 לחר ידי-לע הזחמה שדוח 1958 רבמצדב .רמושה הבהאמבו תולובגה
 לש ויצמאמ .ונניאו דבא ךא ,הילד ץוביקב העפוהב ןמרתלא-סוכרזכ
 ראשבו ןורטאיתה ינויכראב ושפחל ,ןמרתלא דסומ שיא ,ןליא יפר
 ןמ ומילעהל חרט ומצע ןמרתלאש רשפא. והותב הכ דע ולע תומוקמ
 ,רומאכ ,שחכתה םהילאש תינמרגמ וימוגרת ראשל השעש יפכ ,ןיעה
 ןורכיז-די ןמרתלא דימעה תוחורה קדנופ הזחמבש רשפא . ןיטולחל
 הניא ףאו תינדגוב השיאה ןיא ןאכ םנמא; םלענו חכשנ הזחמ ותואל
 השטנש הלעבל םינומא תרמוש איה ,ךפהל םא יכ ,הרמושב תבהאתמ
 .תרנמאב עודיו רוגש ןיינע ןה הלאכ תריציזרפסנרט ךא ; ודיב הדיקפהו

 תוחורה קדנופ תאלעהו ) 1957 ( הנויה ריע תעפרה ןיבש םינשב
 ןעטש רנטסק טפשמב ןידה קספ תעפשה תחת ןותנ ררביצה היה ) 1962 (

 טפשמש חינהל דוסי שיו ,"ןטשל ותמשנ תא רכמש םדאיי אוה רנטסקש
 חצרנ רנטסק( "ןושלה דיב תוומו םייחיי תניחב ,תרלרוג ץרח הז ילאטפ
 ףלא לידבהל .)ותומ רחאל,-1958 ב היה "והכיז"ש רוערעהו-1957 כ
 ןטשה בשי ובש, ןמכייא טפשמ רחא םג בקע רוביצה תולדבה יפלא
 לע יונב ןמרתלא לש והזחמ לכ ,השעמל .םלועו םע לבק תיכוכז אתכ
 לש ורופיס- העידיה א"הכ תינמרגה המרדה לש היצמרופסנרט
 הזחמב 30 .לילה תוצחב עקופה הזרח סלפוטסיפמ םע ךרועה טסואפ
 תוינררטאיתה תואסריגה לכ לש "שי� ?I �" ארצמל ןתינ תוחורח קדנופ
 תינרדומ הסרג וב הדמעוהו ,סוטסואפ-טסואפ רופיט לש תויארפואהו
 .תוסנתההו עדיה דעב לוכה בירקהל חורה שיא לש ותונוכנ לש תכפוהמו
 עבטה- םייחה ןעמל םירפסה תא בירקהל ןכומ טסראפש דועכ
 ןיינעמ .תונמאה ןעמל םייחה תא בירקהל ןכומ לאננח- הבהאהו
 תינמרגמ וימוגרת לכל הרומגה תושחכתהל ליבקמבש ,חכוויהל
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 והזחמכ ןמרחלא השע ,וחיירפסמ םיינמרגה םירפסה לכ תכלשהלו
 ןהמ תחאש ,תוינמרג תומרד יתש ךותמ םיבר םיביטומכ שומיש
 םא ,וננויע זכרמבש הפוקתה לש המוציעב , 195S-ב שדחמ התלעוה
 ויהש םיפוריצ המכ ויתורוש ןיב ולגתיש רשפא, דובאה הזחמה אצמיי
 גילפה ןמרתלא ךא ,תוחורה קרנופ תביתכל ןושאר ץוצינ תניחבב
 רשפא-יאש ,םייאיריא םיבחרמ לא יטנמור שלושמ לע רופיסה ןמ ןבומכ
 הז ןיאיי : ימענ םע תשתכתמה תיקדנופה ירבדכו ,רמאמב םפיקהל
 לש רופיס הז ןיא ! דחא שיאב תוקיזחמה םישנ יתש לש רופיס
3 ,"! םיבהא 1  וייח לכ תא שידקהש ,תמא ןמא לע רצק הזחמ ונינפל 
 םה םיית�אה הידממש הריצי- םייחה לכ תא ץימחהו תונמאל
 ,ןיעה ןמ םייומסה םייאידיאה ויקמעמו הלגנה וחטש לש הלפכמ

 : ינימש קרפל תורעה

 . 13-11 'מע ,) 1991 ( הלוליג 'ד האר ,ןמרתלא לש וינוכרעמו ויתוזחמ תמישרל
 ומגרת ןמרתלאש( ןילטרוק יג תאמ תיב םולש הזחמה תא ןליא יר הילע ףיסוה
 תא ןכר ,)ירמאקה ןורטאית חמצ הנממש םינוכרעמה תקהל ליבשב-1944 ב
 ןמרתלאש( ןבנפוא יז תאמ תלרגומה הלכהו רנה רואל ןיסוריא תוטרפואה
 קדנופ ןותמ ןלהלש תואברמה לכ .)ןורטאיתה ןודעומ ליבשב-1957 ב םמגרת
 הרידהמ( 1978 יניי ,)ןמרתלא ןתנ תאמ תוכרעמ שולשב הזחמ( תוחורה
 .) 1974 רביטקוא : הנישאר

 ןמ הבוהא אובל שוב דע הכחמה השיא תרארתמ "שפנה תומיי זונגה רישב 2
 תרכזנ "הטנ'יגל טרצניק" רישב .טניג רפ ןסביא לש והזחמבכ ,םיקחרמה
 החצורו הצורפה- םיתחשומה םירוביגה דמצ ובו "ףנכ תלוחכ רופיציי

 זמר- "תילתלתיי םימסק תדגאב םידלי דמצל יפוטוא ןוזח ןימב םימידמ
 יטסילובמיס הזחמ לש וירוביג דמצלו הלוחכה רופיצה קנילרטמ לש והזחמל
 תא קידצמ המ הלאשה ןבומכ תלאשנ .ליטליטו ליטרימ םידליה- הז
 לא ,תוילמסה תויומדה לא : םדקומה םזינרדומה לש תומרונה לא "הגיסנ"ה
 תמרד תארקל המידק דעצ רנינפלש רשפא ,ןיפולחל ,תטשפומה הלילעה
 ףאש ,ימאקו לסראמ ,רטראס לש תיטסילאיצנטסיזקאה המרדה וא דרוסבאה
 , a-chronos-ו a-Iopos לש תטשפומ הלילע לע ,תוילמס תויומד לע תנעשנ איה
 לא ,םייניבה-ימי לש תוירטסימל המודב למס תגרדמל תואיצמה תא הלעמש
 לא ,תוכוראה תויביסרפסקאה תוקיתשה לא ,תוקילפרה לש יסחיה טועימה
 .רוקרזה לש הרואתה ילולעפ לאו תזמורמה תיטויפה הרואפתה
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 חוור- השרקהו השורקה- סיישנ סיפיטיכרא ינש ויבש הז חתמ יכ ויוצי
 יא לש ורפס עקר לע )יקסנולשו ומנייטש .לגופו וונגע( םרקומה סזינררומב
 תוירוקמ- שוטר תריש: ףלאמ ליחתהל .רימש יז הארו. יפואו ןימ רגנינייו
 . 148-143 ימע . 1993 ביבא-לת .היתורוקמו

 הכזו "הפי תורפסל קילאיב סרפ"ב ורבחמ תא הכיז הנויה ריעש יפ לע ףא 4
 הז ץבוק לע תובוגתה בור .)ןלהל 7 הרעה האר( ןרס בד תאמ האנ םינפ תלבקל

 םרט וז היפארגוילביב( ןורלג יי ךרעש היפארגוילביב ה ומ הלועש יפכ-
 ץבוק תעפוהל התוולתנש הבזכאה לע .תוללוש וליפאו .תוננוצ ויה )רוא התאר
 לש ורמאמ איה רתויב תבקונה הליספה.( 8 ימע .) 197 1 ( ןטרגמואב האר הז
 .)ו"כשת( לייווצרוק
 ק' '11 '' : תוררשב ןרגכ( ןמרתלא ירישבש םיעררנל תרזימר תוירצמ הזחמב םנמא
 תצק איה ה tq קי'- ] 43-42 ימע[ ייידמ הבר האנ W ] ... [ ן� שי ... םריה ןררחא
 ויתורושל תוזמורה( ] 46 ימע( ייםיינשב התוא תאשל ןיאש וווי i1 I רתוי

- ייסיינשב התאי.!iמ הו;זקו /ק�ו;: הרופא האנ W יל ןתיי ןמרתלא לש תוערונה
 לאגי תא שמישש םיינע תחמש רוזחמה ןמ ייסקנ תליפתיי רישה ומ האבומ
 ירפסבש סיטלובה ןמ אוהש .קשכ םירופא- רירפס רוכב תרתוכב ןוזניסומ
 .תמרקרמה הרישה לע תיגלטסונ תוקפרתה ןאכ ןיא ךא .)תרא מצעל קבאמה רור
 ךותב יוטיב יריל אובל היה ריתע זאישש תימצע הירוראפו הינוריא-וטוא םא יכ
 הארנש יפכ. ןאכ רהרהמ סג ןמרתלא, ןכ יפ לע ףא . ץיק תגיגחב תוררפס סינש
 רורל רתכהו טיברשה תריסמ רבדבו האבו תשמשממה הדיריה רברב ,ןלהל
 . ריעצה םיררושמה

 רור לש הקיטארפה לא תואמצעל קבאמה רור לש הקיטאופה ןמ רבעמה לע <)
 ביבא-לת. וירחאלש רקובהו העזח תבריח .ץרג ינ לש הרפס האר .הנירמה

1983 . 

1 יליג .אנ הנש ,ריעצה לעופהב הנושארל ספרנ . 130-124 ימע .)גייכשת( ורס 5  

 ןותב ללכנ רמאמה . 20-18 ימע ,) 1958 ראוניב 7 ; ח"ישת תבטב וייט(
 רמאמ . 82-76 ימע .) 197 1 ( ותריש לע םירמאמ רחבמ: ןמרתלא ןתנ וטרגמואב
 הנשב.) 1957 ( ייהפי תורפסל קילאיב סרפ"ב ןמרתלא לש ןתייכז לגרל בתכנ הז

 .סיטפושה רבח שאר-בשריכ ןדס בד ןהיכ ה�ש
 בטיה תרגלפןממ ןלוכש ,תילארשיה ,תילארשי ץראה .תןירוביצה תוכרעמביי א

 תא שוטר ריבסה ןכ .ייולא ייתןנוןע לכ תא עבטה ןרדב אןפא יתאשנ ,בטיה
1 1.1966 סויב "לארשי לוקייב ררושש ןויארב ייויורינ" . 1  ה . ינכוי : ספרנ • 1 
 תירבעה ןושלב תידוהי תורפס: ןותב בוש ספדנ; 24-22 ימע .)ז"כשת ןסינ(
 .הרפש יש אובמ הפיסוהו הכרע .)תורפסך ןושל יניינעב שוטר לש ויתוסמ(

 . 208-205 ימע • 1982 ביבא-לת

 האר ,הזחמה לש יפארגויבוטןאה ךרצ לע .יקסנןלש לש ודודיח אוה הז ףוריצ 9
 קילאיב יכ חכוויהל ןיינעמ . 228 ימע .) 1995 ( םיינוציק םיבצמ לש המרד ,לזרב
 חתפ אל השעמל ,תיפארגויבוטוא-ןמכה ותביתכב תודוותהל לוכיבכ הברז:;ש
 אל אוה( םייטרקניסוידיא וא סיימיטניא סיטרפ הב הליג אלו ןבל רוגס תא הב
 ןרבעש ותוחאו ויחא לע ,ןחוא השטנש רחאל ומ):/ חורוק לע וחריציב רפיס
 .)דלי ץמאל ויתונויסינ לעו סינבה יכושח ןיאןשינ לע ,תועזעזמ לרוג תוכופהת
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 ,םייפיטיכרא וליפא ,םייסופיט םיניינע לע הביתכב קפתסה אוה ,ךפהל
 שפחמה .)םידודנהו ת�לדה ,תומתיה ירואית( ימואלה סותימב בטיה םיבלתשמה
 ת�זחה תולעב תוריציב ללכ-ךרדב םאצמי ,םיימיטניאה ויתודוס תא
 ותביתכ לכו ומצע לע רפסל טעימש זמרתלא ,תאז תמועל .תילנוסרפמיאה
 .םירחאמ רתוי זיפיקעב ףשחנ ,ילנוסרפמיאהו יביטקייבואה זמיסב תדמוע
 ישעמ עוצקמב רוחבל חרוכה זיב תוטבלתהה תובקע תא אוצמל זתינ ותריציב
 םייחל עבק ייח זיב תוערקיהל ; "שולת"ו ינחור קוסיעל ותכישמ זיבל
 ררושמה לש ובאכל םירורב םינמיס ףא הריציב שי .)"תרגיא"( םייניימהוב
 בורעב ,ולש הטרחה תושגרל; )"באה ץקיי( ויבא תלחמ זמזב ורעצלו ריעצה
 תשא זיב ויטבלל ,)"הליבחה הדרפתניי( וירבחמו יקסנולשמ הדר.פה לע ,ומוי

 רישיי( ותב ייחל ויתוששחל ,)"זחה רקשיי ,תוחורה קדנופ( קיח תשאל קוח
 . דועו דועו ,)"רמש?/

 סמל ובוח םכתסה 1960 תנשבש הלוע סמה תונוטלש זיבל וניב תובתכתהמ 10
 .תע התואב יטרפ תיב לש וריחמל הוושה םוצע םוכס ,יייל OOO,30-ב הסנכה
 ץלאנ ,םיישפנ םיישקל הידומיל תעב העלקנש ,ותב תא רקבל ותעיסנ זמזב
 חינדשח הכפהש רדניב הליצ ותבוהא תא םיכורא םיבתכמב סייפל זמרתלא
 .תינעבותו

 תליחתב ןמרתלא עלקנ םהילאש רתויב םיקיעמ םייסנניפ םיישקל יוטיב ונינפל 1 1
 ויתוזחמ תתלצהל התוולתנש תילכלכה החוורה תורמל םישישה תונש
 עלקנ הלא םיישק לש םייטעב .ותב לש הידומיל זומימ לשב תאזו ,םימגרותמה
 תכסמלו )ליעל 10 הרעה האר( סמה תונוטלש םע שיתמ זתמו אשמל ררושמה
 .דחואמה ץוביקה תאצוה יפלכ תויובייחתה

1 2  ימע ,) 1971 ( זטרגמואב :בוש ספדנ . 42-28 ימע )ב"כשת( ,דיבש האר 
1 6 1 -  . 153 ימע ,סש דחוימב הארו , 149

1 3  רנביר האר, וילכ יאשונו ךז I תנ זיבל גרבדלוג האל זיב ררשש םזינוגטנאה לע 
 . 165-162 ימע ,) 1980 ( היפארגונומ :גרבדלוג האל

 )תיטילופ וא תיטאופ( השדח להק תעד תטלשה תעב יכ זומרל הדעונ הרימאה 14
 דמול םדאה אל. רתויב םיינושארה היביכרמ תוברל- הלוכ תואיצמה הנתשמ
 ומצע הנשמו םדאהמ דמולה אוה עבטה ,"ךופה םלוע" השעמ ,אלא עבטה זמ
 .םישדחה םיביתכתה יפל

1 5  זיא ירהש( ומרתלא תריציל ינייפואה ינורומיסקוא חוסינ זבומכ אוה חוסינה 
 הקמנה זבומכ שי הז ילולימ סקודרפל םג לבא ,)הממדה תא םיעמוש
 םיחתותה םימעורש תעב יכ ,ראשה זיב ,איה הנווכה .תיגולוכיספו תיטסילאיר
 ,תמאה ינמא לש תועונצה תוישירחה תורימאל בשק I יא ,הכפהמ תללוחתמו
 "םזינמוהה תטומתיי לש הפוקתב הנועמהו לבוסה לש ותקעזל בשק זיאש םשכ
 ."ברעמה תעיקש"ו

1 ימע ,)י"שת( ולש 16 8  20-. 

1 7  דימצמה ,)ץיחכ םיבכוכ( "םיכרדל תרכזמיי רישה ךותמ הז ינורומיםקוא חוסינ 
 םישימחה הסרפביי ינקיידה יטמתמה יוטיבה םע "ה�� י�" ימתסה יוטיבה תא
 יירדנלקה לגעמה םויס תארקל ,ךרדה ףוסב והשלכ םוקמבי ושוריפ ',יםייתשו
 .)הסיפחב םיפלקה רפסמ ףאו הנשב תועובשה רפסמ אוה 52 (
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1 ימע( "רודזורפ" ךוגכ תורימאו םיפוריצ .םילימ 1 א 1 1 ימע( "ףוגה תפילקיי .)  8  (. 
 .) 43 ימע( ייעברא לע הליחזכ הפוקתה ףוסכ עיגהל" .) 94 • 26 ימע( ייךילקרט"
 ייךכרוח"כ הנקזה .) 46 ימע( ייםכשמ ותוא קורפל ךיאש / קש אוה הזה םלועה"
 הלא לכ- ) 95 ימע( הנורחאה החנאהו הנושארה החווצה רואית .) 69 ימע(

 לע יגארט הזחמ והז: הזחמה לש תיטסילאיצנטסיזקאה הנווכה לע םיזמרמ
 ן'ב ',יהשעמה םלועייל ייתוליצאה םלועיי ךיב ויטבל לעו םדאה לש וימי רצוק
 .חצנ ייח ךעמל הדובעו הזה םלועה ילכה

 ףלאמ ליחתהל .רימש האר ,ירלדוכה םזילובמיסה תשרומ .הלוגה ךמאה לע 1 ' 1
 רשאכ םג "הדוגיי תניחבכ אוה ךמאה .ךמרתלא ירישב . 71-67 ימע .) 1993 (

 םידודנה תביתנכ / לד.וג לאו הניכ לא ויתאשנ רישה הזיי: ויתומא ידב יוצמ אוה
 תול f םייניעו תונומת ךיכ / לתוכ לא לתוכמו ךולח לא ךחלושמ / הנqזיה
 .בירעמ .ייינוריעה דוונהיי ךבלכ יא לש ורמאמ הז ךיינעכ הארו( ייהנישל

1 .  תוהמכ רישה ראותמ ."םיחא הרשע רישיי רוזחמה לש יא רישב .) 10.1980
 ותעפוהכ אטבתמ ייקחשמה" ךאכו( ייןרפהו קחשמה תולובג תאיי תשטשטמה
 .)ךפלחה ךכ לצא ימענ לש השקה התדובעכ- ייןרפהיי; המכה לע לאננח לש

 רתנפה ךיבל רוניכה ךיכ היגולנא לש וק חתומה תיקדנופה לש הרופיסל הוושה 21 (
 .) 37 ימע( ךרתנפה תא גרהש

2 1  . 97 ימע ,א .ךמרתלא תורבחמ 
 .) 147 ימע האר( הזחמל חפסנב האבוהו דיה-בתככ הקחמנ ותבושת 22

 ותלאשמ תא ךמרתלא עיבה )הנויה ריע( ייהרומת ליל" רוזחמה לש יו רישב 2 ז
 / .דסמ י.ל� ם�קי יכ תעיי{ םעה תמוקת רחאל םג ורמשיי תולגה יכרעמ קלחש
 וביט // .ח $I ול ןיאש ר!ו::: וביט / .ד Ip � םג .וכ רמשיי �ל / ך� שרושו הזה םעה
 לש זו,:ן ה�וש / גד .תרחא לכ!'! ךיערג / היה רשא ,תורדגוממ / גרח רשא רזה
 ול" : ןמרתלא שקיב )הנויה ריע( ייםינפ ימלציי רוזחמה לש יכ רישכ .)"היווה
 ... תוא�רו;; ךמ / ונרמשנ יכ בוט בוט רשא ץוצינ / לילעב וכ ךיא םא הסתנ קר
 .חא ול ךיאש רואכ / אוה ךרוק רשא קיז / .ונמד ךו\'!ו,ז / ליל f ף�ס: לו;;ד
 יכרד לנ;: ?i , / יר�! תונברס לש ץוצינ אוהו / / .השדחה תעה ירעשב I השרומל
 יל q רואכ תויול�ו,ז / איר?/ה רשא קיז אוה .םתוכלממ / רציו םימע תורוק
 ותנוכת .ייר .i �ו:::ו כר Q ו::: תוניד?/ו 1f,I / .יר;ו:::ן בהרה .בירה ינפ לע / ה�ק-ךיא
 הנוכתה איה תורידאה תוכלממה יקוח לומ בצייתהל םעה לש תידוחייה
 רישב .הכלממה לש היקוח לועכ סנכנ אוהשכ םג םעכ רמשל שקכמ ךמרתלאש
 םכרואמ ביבש ילואיי הלוגה ידוהי לע רמאנ "חורה תוער לע םירישיי לש יה
 יסכנו טשפומה תולובג תא / .רכזהו הווהה ימוחת תא ב;רעל / / זחא ונייחכ
 תוחוכ לש תוריסמ התואכ / .ל·� w' תדימ התואכ םלוכל דודמלו / ישחומה
 ."םישוחנ

 לש יה רישכ "עבטמה תוהוגנכ םיראומ םינוונחייכ םעה לש ורואית האר 24
 לע רבכעכ םיככושה םינקזה לש םרואית וא ; ייחורה תוער לע םירישיי רוזחמה
 .)הנויה ריע( ייםינקזה רישייכ םירנידה ךורחא

.29.9 ( זייכשת לולאב דייכ .בירעמ ',יםימי השישו הנש םיעבשיי 25  סנוכ .) 1967
 . 104-100 ימע .)א"לשת ביבא-לת( שלושמה טוחה ,ןמרתלא לש ורפסכ

 עיגמ )קילאיב נייח לש רצוקמה ומוגרתכ( טושיק ןוד לש רשע דחא קרפכ 26
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 לע הזחמ ךרועהו תודיתע דיגמה ףוק םע ןמא ובו .קדנופל ישנמלה ריבאה
 סוטסואפכ "םירפטב תוגהל הברי רשא שיאהיי .טושיק ןוד .היובשה הרדנסילמ
 אל היה יכיי הרבסה תא וילכ אשונ ינזואב עיבמ .יאקילאיבה דימתמכו החיג לש
 ]ש"ז- ףוקה לשנ וילעב תרכ םא יכ תאז ןיאו .עבטה ךרדב הזה רבדכ היהי
 ."רבדה לע הזוח ומע שעיו ןטשה תא תירב

 לאננח: היגלפל תימלועה המרדה ןמ ריבכמל םיפטונ םיביטומ םג ןאכ םייוצמ 27
 ; תיבב תראשנה גיכלוס לש התונמאנלו ךרדל אצויה טניגרפל ליבקמב ימענו
 םלצב ומכ הכ לשומו הארבש דחא דוונ ידי-לע תיקדנופה לש התאירב רופיס
 ןצמקכ ראותמ ןפלחה ןכ ; ןוילמגיפ רופיסל ליבקמב ) 32 'מע( וידי השעמ יח
 ושומיממ הבדהב הפי ןאכ םולחה; ) 59-58 'מע( ריילומ לש ןוגפרהל ליבקמב

 החפשל הכפהש השיא ונינפל .הלוחכה רופיצה קנילרטמ לש והזחמב ומכ-
 ךלמ תב- הדיאא לש הרופיטל ליבקמב .התומ רחאל הלעב םע תשגפנ איהו

 .ותוער תועורזב שיא הררחשמו איה םיתמ רבד לש ופוסבו החפשל הכפהש
 לע .המיענה לע רבדמ .םייעוצקמה םיניבמה ןמ רתוי יקבה .ןקזה בבוחה 28

 ןגנמ שיא ןיא יכיי: המצע לע תרבדמ ימענ ובש סילימ רצוא ותואב .הקיסומה
 לע שיא ילב םמוש םי לש / םיחורצ םילג ומכ ... תראשנ י;ז tI קר / .י;ז tI יכ ... ךסוא
 ." ... אוב רככ אוב קר קוחרמ תקעוצ / השיא ומכ ... ףוח

 חור לש שומימו יוטיב אלא דכלב ריווא בשמ ןניאש( תוחורה לש ןהירבד 29
 יבשמל ןולחה תחיתפ לע םיעיבצמה םייזעול םייוטיבו סילימ םישודג )ןמזה
 .סייברעמ חור

-130 'מע .) 1975 ( תרפע ."תוחורה קדנופב טסואפיי האר 30 1 17 . 

3 1  ימלשו ךלמה המלשמ רשייה החוקל ) 80 'מע( תיקדנופל ימענ ןיב תושתכתהה 
 ךא •-1943 ב הנושארל ;מגרת ןמרתלאש .ןמינורג ימס לש והזחמ- רלדנטה
 רוקמה תא וביעש םיבר םינומזפ ול ףיסוה 1964 לש שדוחמה חסונל רבעמכ
 .הצחמל ירוקמ הזחמל שדוחמה הזחמה תא וכפהו
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 זיוז \ז-יי-יחב ץיקי ץיק ףלא

 .הג;ן n ךכi ךץ.�ו;ז� ��ך!! לג;�ך.ק
 ,קן n ן�ד ך�ן ה' 9 � ,ןתא,קןל
 ז:;��ל סיג;!?!יעו;ז ?i תי�� י.Pז�נךכנ
� i :;ו;זו::ד סיל?!ןנ סיקזינ t!'il ל n1;'i? קן· 
 ) 1934 תנשמ זרנג ריש ,"תימינפ הכסמ" ךרתמ(

 ביהרמ םיעבצ ללשב םיבר תונונגס .א

 רתויב ףיקמה ןויאירה תא קינעה- עבשומ תונויאר ןברס- ןמרתלא
 הנורחאה ויריש תביטחב ,ודועמ קינעהש דיחיה תאש רשפאו ,ולש
 חרואבש- ןייארמה הז המודמ ןויאיר לש ומוציעב 1 • ץיק תגיגח
 תא גגוחה ימוקמה קנבה ףינס תלהנה ר"וי םא יכ יאנותיע וניא ינוריא
 םעו ,ינגומוהה הביט תא דחאכ יניצרו יניצ ןפואב ראתמ- ולבוי-גח
 םיו;:ך ת;נ;נ�כ;I t/ : תינמרתלאה הריציה לש ,רידת ןווגתמהו ינוגססה תאז
- ',' l ' •• :-:-יז ',' "- 'זג-:' םה �נכש הז דצכ הז / .�נ�ג �נרכחמ תריצי תא / ביהרמ םיעבצ ללשכ : ',' T : •• 
 תנש,(-965 ב ,ןכא .) 184 'מע( "�נן� הן ?1 י;iJf J ה! ת� הזו / ביר יל�
 יכ חכוויהלו םכסל היה ןתינ רבכ, ץיק תגיגח םירישה ץבוק לש ומוסרפ
 לכב םמצע לע םירזוחה םידחא םינייפאמ םילגתמ ןמרתלא תריציב
 ורבע ינש דצמ .)ישישה קרפב ,ליעל ורקסנש הלא ןוגכ( םיתעה תופילח
 היבלשמ בלש לכבו ,םיטעמ אל םילוגלג םג היתונש תצורמב הילע
 אוה ןוויגה 2 .ר?:;ה ילבל השדחתהו םינשיה הישובלמ תא הילעמ הלישה
 ןאכ רכזנה "ןווינ"הו ,ןמרתלא לש ותריצי ךלהמ לש רכיהה ןמיס
 ןמרתלא לש תינוריא-וטואה וכרד לע דמלמ "ןןויג"ה םע דחא םלעהב
 ךרדב םהישרפממ חורה תא איצוהלו ויגרטקמ תונעט םע דדומתהל
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 ןמרתלא תריציל ינייפואה ינוגססה ינונגסה ןוויגה 3 ."המשאב האדוה"ה
 לש ביהרמה םיעבצה ללש רואיתב- הלאשהה ךרד לע- ןאכ רכינ

 ץבוקה לש I ך קרפב לולכ הז םשב םיריש רוזחמ( תור�ה קוש
- םינוש הביתכ יגוס לש הבחר תשק ןיגפמה םיקרפה 45 ןב ינגורטהה
 .)המרדבו הזורפב ,הרישב

 םג ושוריפ "ץיקיי הנשה תונועמ תחאכ הליגרה ותועמשמל ףסונב
 קוספב ןוגכ :תולשב םינאת' םירמוא שיו :ולישבהו ולמגש תור�'
 לש יולגה הד� .)י ,מ והימרי( "םכילכב ומישו ןמשו ץיקו ןיי ופסאיי
 Sommerfest תרוצכ ותרוצ ונינפלש תיקסטורגהו תינועבצה הריציה

 ךרענה לגיורב לש םייממעה וירויצמ םיפתתשמ ברו תוצילע אלמ
 םיעבצ כר ףצר רצויה יממע לוחמ ןיעכ וא( םינגונ תלהקמ תייוולכ
 תופתתשהכ ךרענ אוה ףאש ,"קריה תניגביי קילאיכ לש ורישככ תורוצו
 וא תבשב אלו ,"םתס ץיק םוי"ב רכ W ה תיכח ביבס רתימ ילכ תקהל
 לש כיהרמ ןגפמ איה ןמרתלא לש ץיק תגיגח ,ןכא .)דעומו גח םויב
 םיפתתשמ בר יממע "לבנרקיי j תוחוחינו םימעט .םיעבצ ,תוארמ ,העונת
 ,םיססותהו םיינוגססה היקויש לע )לובנטסיא( ליבמטס איה ותריזש
 טבממ 4 • לוביו הבונת בירמ ייתודג לע הלועה תיר�ה קוש םהל שארו
 ףיטמו ןוירפ עפוש ץיק םא יכ ןאכ טלוש ינוגדחו חיחצ ץיק אל ןושאר
 :סיסע

t:ןד םזpת� סי iJ �ץי f �ריז 
 ,ק W ר�גח 1 ףח� הל;ע
 ריכ iJ ל אל הכr� דית�
 קzר ירדע םיפטוש ·קיש!; וי 1 [!
 רי�ג;:וו תוליי� . ץ� reiJ ט�;ש .ירפו
 ) 56 'מע( .גזל ה�?!ד:; /o שק /o א�ה

 ךרדבו זמורמב ןאכ הלוע "ץיקיי הלימה לש וז הרוגש יתלב הארוה
 : "ברשל ךפהנ םוחהיי רישב טחמהו םילעה יצע רואיתמ םג תמכחתמ
 I םיל<;ז ךותג;:� םה� ר W � / ,ש�וו יךרח טחווי / םיל�-י�� תיר�ש תור�שיי
 םהל ןתינ "שעמ ילדח" ראותה םא s .) 44 'מע( "ץ�� iJ ן�יש םי��לק
 ףוריצ ןבומכ ונינפל יזא ,קרס תונליא םתויה םוש לע םיצעל
 ירפ םישוע םניאש טחמו םילע יצע ןיב אקווד ויפלש ,ינורומיסקוא
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.' l1 ראותה םא .םיעולק םילס ךותבכ )םילשבה תור�ה תמרע( "ץיק"ה ןכן 
 יזא ,דבכה ברשב עונ אלל םדמע םוש לע םיצעל םהל ןתינ "שעמ ילדח"
 ךרדב זומרל םייושע ץיקה לוכיבכ ןכוש םכותבש םיעולקה םילסה
 יתבב ןרואה יצע ןיב םייולתה םיעולק םילסרע םתואל תיביטאיצוסא
 .טיקו ץיק לש החונינו האל הריווא העדותב הלעמה הנומת ,הארבהך
 טעמכ םינ.Pזיה םינקזה רואיתב "ץיק"ה לש וז הארוה הלוע ןכ ומכ
 לש יטאטסה רואיתה ,םלואו 6 .) 19 'מע( "םינאתה תולבדכ םהינפויי
 ןאכ ראותמ ינשה ודצ. ץיקה לש דחאה ודצ קר אוה "שעמ ילדחיי םיצע
 תיפרומילופו )תינוגבר( תימורכילופ ,)תילוק-בר( תינופילופ הקינכטכ
 המודמה ץיקה .םייטסירוטופה םירשנמה יחנומב )ץרמו העונת תאלמ(
 השועה לוכ-הלכמו יתוכלמ יראכ ריעה תא הצוח המער בוהז קנע,.ו
 תמהנ ךותב רבוע אוה .תינוגססו תינלוק תינאגפ לובי תגיגחבכ וכרר
 / א�ס iJ ג;: אל א�ה ד�וציי : לבנרק תכולהתככ ,"גאש ךותכ גאשכיי םויה
, "םין.ןלצמ� א�ה םיפן.ן / שנ::כמ א�הו לזרנ::-ליא א�ה I .םין.ןלצעב אלו - I I ',' . .. ' •• ; -• ". I . : -. 
 7 .) 43 'מע(

 לוכיבכ אטח הבש תומכסומה תרגשל דוגינב יכ חכוויהל אופא ןתינ
 ץיק תגיגחב ץיקה ןיא ,ולש ץיקה ירישמ םידחאב ומצע ןמרחלא םג
 ףיסא תבוע םא יכ ,םינקרבו םיחוח ,השימכו הלימק לש הנוחש הגוע
 תפוקתכ ףרוחה ישדוח חא ןמרתלא ראית "ץיק תבירמ"ב םא .תינוגסס
 ץיקה ישדוח תאש ירה ,םיינועבצ חוארמ האלמו תנאוס ,תשגור תיזזת
 ,תוחמשמ םיקוחריי ךא םיזעו םיירבג םיחא השישכ הז רישב ראית
 הנשה תופוקת ן f / ,חוחינו ףונ יפי תודומחיי לכמ רשא "השיאמ םיריזנ
 ןמיסל / ,חוחה לש ושוטיל רמג תא קר ולטנ םה / ,תוחפט דע וטשקתי
 הרישה תא ראתל אב ץיקה לש הז ינוגדח יומיד ."תוחפש? האי רתיז:;ש
 םהינפ לע הרכיבו הפוריא יפונ תא הווג ירוחאמ הכילשהש "תינענכ"ה
 הלד ךא תשטולמו םשור תזע הרישכ ןאכ הרייטצה וז .רבדמה יפונ תא
 ררוע יומידה .תיריזנ ךא תירבג ,החיחצ ךא תיטרקוטסירא ,הירמוחב
 ,םאלסא ידומיל ,ארקמה תרוקיב דמלש ,אוהו ,שוטר לש ומעז תא
 דימעהלו םמתיהל טילחה, לארשי םע לש הירוטסיהו תימש תונשלב
 יפ-לע םונורגא- ןמרתלא תא דמללו וינפל לשמ אל וליאכ םינפ
 הנאתה לש םתלשבה ןמז אוה ילארשיה ץיקהש- תימדקאה ותרשכה
 8 ."חיטבאה תא ] ... ב ןובשחב איבהל אלשיי ,רמתהו ןומירה ,תיזהו
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 לש התיילע ינפל םייתנשכ ץראל ותחפשמ םע ותודליב הלעש .שוטר
 ןושארה ירבעה םידליה ןג תא עודיכ ולהינ תובאה( ןמרתלא תחפשמ
 ןאכ גיצהו ad hominem ןמרתלא תא ףקת .תושעל לידגה ףא .)השרדוב
 לש םתומלקאתה יישקב ןויד בגא( םייתנשכב ונממ ריעצה והער תא
 "יתולגיי סופיטכ )רכנ יפונ עקר לע הבצוע םתוישיאש "םישדח םילועיי
 ,לקנב וילא לגתסהל לגוסמ וניאו ילארשי-ץראה ץיקה תא ריכמ וניאש
 בתכ הבש תע התואב : תצקמב הנוש התייה תיתורפס ץוחה תמאה
 הלשממה שאר וגהנ .ולש ינמרתלא יטנאה "ליווקספ"ה תא שוטר
 יבחרב םהירוקיבב םהילא תוולתהל ןמדתלא תא ןימזהל ל"הצ יפולאו
 ץרא"ב רתויב תוחדינה בושייה תודוקנל ררושמה עיגה ךכו. ץראה
 ןמרתלאמ רגובמ היהש ."תינענכ"ה הלוכסאה יבאש דועב ."בגנה
 .אבצהו העונתה תועסממ אל חיחצה ץיקה תא ריכה .םייתנש-הנשכב
 ,יביבא-לת הפק תיב לש תלצומה ותספרממ םא יכ

 קרפב רומאכ .םיבר םינבומב היהש .שוטר לש הז רתסלפ בתכ
 םתסה ןמ הלע .ןמרתלא לש ותוכמסב דרמל החיתפה תוא .יעיבשה
 תונש עצמאב ץיק תגיגח תא רביחש תעב ררושמה לש ונורכיזב
 תובקעב( ךז ןתנ וילע רסאש המחלמה לש התעפשה אישב .םישישה
 יריש לש םיננגוסמה םייאפוריאה םהיקדנופ לע ךז ןתנ םג גלגל .שוטר
 םירפוסה תבירמ תא ראתל ןמרתלא רחב הליחתכלמ ,)ץרחב סיבכוכ
 )דועו גרבדלוג האל .ןפ רדנסכלא ,יקסנולש םהרבא( "םייאפוריא"ה
 םיחנומב )יקסנולש רוד ינבמ םיריעצ םבור( "םינענכ"ה םע ,הנמנ םמ�ש
 וירישב יריזנהו יטסילמינימה דצה לש ומשור ןכש ."ץיק תבירמיי לש
 לש םירכומהו םיטלובה ויריש םנמא ,יטננימודה םשורה היה שוטר לש
 .םיינורומיסקוא םייטסילובמיס םיריש ויה השדחה הלוכסאה יבא
 תינפגתס תוריזנ .הרופו קורי רעיו תירבדמ תוחיחצ לש הריוואש
 ,תחא הנועבו תעב םהמ םילוע .םינוא תבר תיסינו יד תילילא תוצירפו
 "אטח לעיי: דחוימ ןפואב רומאכ םהב טלב יטסילמינימה רצה .םלוא
 תא טושפ: ;דבע לא כזרמא התאויי( "םqזאיי .)"ברשב לחנכ הגומנ תאיי(
 ,)"ץולח לענו / ;י�תמ לעמ קשה תחתיפו ךל"( "חזרמיי .)"ריזנה תרדא
 אל ןמרתלא ,רועו )"ץיק ליל ןושאב לעבל תומ לעיי( "לעבל ת�מ לעיי
 אלא יטמימ ףוקיש ילארשי-ץראה ץיקה תא "ץיק תבירמ"ב אופא ףקיש
 םשל ,םיעודיה שוטר ירישב עיפוהש יפכ יטמימ-$י חרואב ופקיש
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 "ץיק תבירמיי רישה ןיאש ןיבמ וניא וליאכ םינפ שוטר דימעה וחוגינ

 ,םיחיחצה םיפונה יבבוח "םינענכ"ה תא םא יכ ץיקה ישדוח תא ראתמ
 אל ןמרתלא תא םישאהל רחבו "קחשמה יללכיי תא ירמגל הניש אוה
 ימוחתמ- תויתורפס-ץוח תומשאהב אלא םייתורפס-םינפ םילכב
 .םירגהמה רוד לש היגולוכיספהו היגולויצוסה, ץראה תעידיו תואלקחה

 ,םתוא החדו שוטר וינפל ביצהש םירגתאל הנענ ןמרתלא םלוא
 הנועבו תעב לוכה- ךיוחמ לוזלז ךותמ הב רפכו "המשא"ב הדוה
 שמpז אוה / ריעבמ תוליל� ץ��ו:; טעושיי( ליעלמש האבומב .תחא
 והמירש םשכ ,ינפגתס ריזנל אל ץיקה תא המיד ןה )"ג!? הכפז:;pז
 קלודה ,"ןותחתה םלועהיי שיא ,אקירו זחופל אלא ,"ץיק תבירמ"ב
 השימש םשכ שממ( קלוד דיפלב תרר�ב ריעבמו ריעה תוצוחב תולילב
 לשב ff לובמטס ff הדעסמב הק.לדל טעמכ םרוג םיקנבה דדוש ריסחרב
 תאו 9 .)קנבל לעמ תררוגתמה הנמלאה וילע הכילשמש תקלוד היליתפ
 תוצוח תא דיזמב תיצמה ןגילוחכ תולילב טעושה ץיקה ריעבמ המ
 תא ראתל םוקמבו ,תורצויה תא ןמרתלא ךפוה וגהנמכ? היקוושו ריעה
 ראתמ אוה ,גזל ותכפוהו יסיסעהו לגועמה בנ V ה תא תשביימה שמשה
 .גזל הכפהו הקמטצהש שמשה תא תולילב ריעבמה ץיקה תא ןאכ
 ירפל המודה הלוגעה שמשה תא שביימ וניא םוחה: תורחא םילימב
 ריזחמו םייח הב חיפמ םא יכ ,סיסע רסחו קמוצמ גזל הכפוהו לשב
 ירוחאמש תיטסילאירה הקמנהה( התייהשכ הלודגו הלוגע םלועל התוא
 יסחיל לשמ םג ךכב תוארל ןתינ .)ירמל הטושפ הזה ךובסה רואיתה
 תונמאהו )םשונהו יחה עבטה לש וגיצנ, ירפה גציימ התואש( תואיצמה
 תונמאה: רומאל ,)עבטה לש תקמוצמהו תשבוימה ותאובב אלא הניאש(

 ללוחל תלגוסמ איה; הפקשל ידכ תואיצמה לומ בצומה יאר קר הניא
 .םישרח תומלוע אורבלו ותונשל ,תואלפנ עבטב

 רואה יריש בור םיזכורמ ובש( וץחכ סיככרכ לש יג קרפב רבכ
 היקוושו םימודא תולוכשא תאשונה ריעכ תיציקה ריעה תראותמ )ץיקהו
 תלשבה תפוקתכ ץיקה תסיפת .ףיסאה יררהבו םיחופת תועבגב םיאלמ
 קרפ והדמיל שוטרש םדוק דוע ןמרתלאל הרז אופא התייה אל תור�ה
 םייעפומה, r ק ישדוח םתוא: היאר אהו . רץאה תעידיו תואלקח תוכלהב
 םירכבמהו עונ אלל םידמועה םיריזנ םיחא תומדב "ץיק תבירמ"ב
 ,)"תינענכ"ה הריציה למס( "חוחה לש ושוטיל רמג"ב םדי חולשל
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 תומדב )וץחכ סיככרכ( "זומתיי רישב םירחא םיילובמיס םיכרצל וראות
 : העינכהל ידכ ריעה תמוחב םיספטמה םעה תודגאמ תומצ יקורי םיקנע
" f ת� ], .. נ ה�ך� ען �rהמ;חב םספטב / ,חוכה יבחרנ ,םיריהבה ויכ, / 
 יליטסרווה ןמרתלאל ,עמשמ ."! חותפל ריע f ונמוי תא / ,תומצ יקורי

 ץוחה תואיצמה לע ןה תנעשנה( r ק ייומיד לש הבחר תשק התייה
 "תויטאופ ס 115 " תורימא לע ןהו תונמאב הפוקיש לע ןה ,תיתורפס
 ןיבו גגושב זיב, ןועטל שוטר הסינש יפכ ,הדיחיו תחא אלו ,)תויומס
 םשב ןושארה החסונב ץיק תגיגח תא ןמרתלא הניכ םניחל אל .דיזמב
 הבושח עבטה ירואית לש תיאידיאה תועמשמה ,ודידל: "ץיק ילשמיי
 תוחפ אל הבושח תילאוטקלטניאה האצמאה ; יטמימה םדצמ תחא אל
 .תיתורפס-רץחה תואיצמה ןמ

 תמה יראהו ץקה, ץיקה ,ב

 ,עבטמה לש דחאה ודצ קר אוה ץיקה לש הרופהו קוריה ויומיד
 ןמרתלא תור�ה קוש לש םיינוגססה ןוירפהו עפשה ירואיתל ליבקמבו
 הנוחש ,תינוגדחו תינצוק הנועכ r קה תא ראתל תאז לכב ןאכ הברו:: םג
 לארשי-רץא תראותמ "תור�ה קושיי רוזחמה לש יה רישב ,השומכו
 הל שידקה ןמרתלאש בגנה ץרא וא ,התנבנו השרחנ םרטב ,הימורעמב
 / ,הרעמ חתפב רה יחיש / יגקרב דגנמ ץנצנביי: דחוימ םיריש רוזחמ
 ןאכ טטוצש רישב ןס."םרוע ףלקתהב ןושאר ףירצ / ינוב הנושאר ס�אר
 הדעסמב בשויה רבחמה רמוא- "ברשל ךפהנ םוחהיי- ליעל
 ,יחה בלכה, ףרוחהש יתרבס דימתיי: תע-בתכ ודימ וחינהב ",לובמטסיי
 תא תוארל / רחוכ ינא תעכ, ןכ יפ לע ףאו / ,תמה יראה, ץיקה ןמ בוט
4 'מע( "רחא רואב ץיקה 1  תלפרועמה הרימאה לש העמשמ המ ,) 
 רחוכ רכחמה "רחא רואיי הזיאב שרופמב הרידגמ הניאש ונינפלש
 ? ומלוע תפקשהב לחש ךפהמה רחאל r קה תא תוארל

 לש יולגהו ףושחה הדצ תא הנושארבו שארב שורפל יוארה ןמ
 תאלמו היירופ ,היח הנועל אל המודמ ץיקה היפלש ,וז תיתדיח הרימא
 השביו הכוהצ הנועל ,ונייהד ,תמ היראל םא יכ ,ליעל ראותמכ ,סיסע
 "ץיקיי ·ןויליכהו השימקה תא תלמסמה ,)רדהו ראפ תאלמ םא םג(
 םילימ תושמשמ ארקמב רבכ רא ,ורזגנ דחא שרושמ אל םנמא "ץ ?j "ו
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 ץיק תג'גח
 ר�או סומע האר התא המ רמאיויי( זושל-לע-לפונ-זושל יכרוצל הלא
 ףאו .)]כ ,ח סומענ "לארשי ימע לא ץקה אב ילא 'ה רמאיו ץיק בולכ
- רתוי בחרה לגעמכו ,הנשה ףוס תא םירשכמ זה ץיקה יהלש: תאז
 בתכשכ ,לשמל ,ךכ .הזכ הז ץקהו ץיקה םיכרכנ זכ לעו ,םייחה ףוס תא
 ,"החונמ ויחומצע ואצמ לולא ףוס ימימ דחאכויי באה ץק לע קילא'כ
 ,תיתורפס ,תילובמיס תמא םא יכ וינפל הבצינ תירדנלק תמא אי
 .םייחה ףוס םע הנשה ףוס תא תכרוכה

 ,)ד ,ט( תלהק ירבד תובקעב ,"תמה יראה זמ יח כלכ בוטיי הרמימה
 םתוא הפידעמו ,םילקנהו םילדה םג ןלו ,םייחה חבשכ זבומכ תרבדמ
 הרימאל סיסב קר אל זאכ תשמשמ וז הרמימ .ראופמ םג ןלו תוומ לע
 .תוכלשהו תונווכ תכר תיטאופ סך $I הרימאל םג אלא תילאיצנטסיזקא
 זמרתלא תרישכ שמשמ ,ויתופוסו וימשג ,וימערו ויקרב לע ,ףרוחה
 ויגיצנ לשו יסור-יתפרצה םזינרדומה לש לוקה תזע הרישל לשמ
 ץיקה .יקסנולש לש ושרדמ תיבמ םיררושמה תצובק ,לארשי-ץראכ
- תמה יראל ויניעכ הלושמה ,"תינענכ"ה הרישל ףדרנ םש אוה
 ץיקה שמשכ הבוהצו םייח תרסח םג ךא ,רדה תאלמו תיטרקוטסירא
 יומיד אוה המער בוהצ יראל שמשה לש היומיד .ריצקה ימיכ הדשכו
 רופיס םהכו, זימוי יקיתע םייגולותימ םירופיסכ וישרוש( זימוי קיתע
 לש המשש םשכ ,שמש לא לש לוגלג ותויה לע דיעמ ומשש זושמש
 רישכ .)זגדל וא הגדל רושק זוגד לאה לש ומשו הלילכ רושק הלילד
 ,תמה יראל םיריעצה ויבירי יניעכ לושמהו זקדזמה רבחמה ,ונינפלש
 םולגה חוכה תא- "הרר,כ זיאמ םאו המכחמ םאיי- זיכהל ליחתמ
 לע רובגלו רבגחהל ידכ םדאה ףוגל ול םיצוחנה תוחוכה תאו ץיקכ
 תלהק ירבד לע תססובמה וז ומכ תילסרבינואו תיללכ תמא םג . ץיקה
 םעו ליגה םע הנתשמה תיפצתה תדוקנל םאתהכ הרוע תא אופא הנשמ
 .תוכיסנה תופלחתה

 רסיקה לש ומש-לע יורק זה- ץיקה כל- טסוגוא שדוח
 אוה ףא- תויחה ךלמ היראה למס- ולמסו ,)"ראופמהיי( סוטסוגוא
 הבוהז םיינרק "תמער"כ הרוטעה r קה שמש תא ריכזמה ראופמ למס
 לע יורקה זומת שדוח אוה ץיקה כל ירבעה הנשה חולכ .תוכלמ רתככ
 השימכה תא למסמ ץיקכ ותומש ,ירמוש-ידכאה זוירפה לזt לש ומש
 אב ץיקה לש ראופמה ודצ .עבטה תושדחתה תא למסמ םייחל וכושו
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 יעישת קרפ

 ירבשבו חפה תוכיתחב ,עבטב תולפכנה שמשה תואובב רואיתב ןאכ
 : תואיצמה לש לדה היוקיח- תונמאבכ ,םדא ידי השעמ ,תיכוכזה
 עיקר� תחא שמש ריעבמ / .דיזמב ותראפת ה�ל ?7 / ·ץצונ, ןתיא ץיקיי
 ץיקה לש בוהצה ועבצ םלוא .) 63 'מע( "תיכוכז תס.� ?7 � ה:�Vז� / ץק ןיא
 תא םג ריכזמ םא יכ ,דבלב רתכה בהז עבצב תיביטאיצוסא ךרכנ וניא
 רועה ,תוביהצמה םיינi}זה : הנקזה לש םיחודהו םירועכה הייוליג
 ףוגה ,ןושיעה יעגפמ תובוהצה תועבצאה ןן,בוהצ ףלקכ ףלקתמה
 : תכלשב ץעכ דמועה למקה

 תק, j) וצ i'1 ןוע� הfזז:וו
 . ףך R כ;: בד\�ס. l ה�ק!
 ד�� i ףי 7 ד:rס ש�� ד.:ויו,זi לג;�
 ) 6 'מע( . וס 9 � ביג;: $I ,ץ� R1 וס 9

 תינוגסס ,תיסינויד ףיסא תגיגח דחא דצמ אופא איה ץיק תגיגח
 danse macabre םג איה ינשה דצה ןמ ; ליעל וניארש יפכ ,תילוק-ברו
 לע הידוראפ ןיעכב( ויללצו רבעה תוחור לש םיעוויע דוקיר- תיעבמ
 ךלוהה ףוגה לש תחשה לוחמ i )ויתונונגס לכו ןמרתלא לש ויתויומד לכ
 דגוב ופוגש ןמרתלא שח םישישה תונש עצמאב רבכ ,ומלוע תיב לא
 םיינחורהו םיישחומה- ויניינק לש ןזאמ ןיעכ ךרע ץיק תגיגחבו ,וב

 תוקפרתה לש ץמש אלל ,ינוריא-וטוא ךויחב ףיקשה םהילעש-
 תארקל ירפוסו ךז ןתנ לש םתפקתמ םג .דבעה יגשיה לע תיגלטסונ

 ול המרג ,חלכ הילע דבאש תידיש היצפואכ ןמרתלא תדיש תא הגיצהש
 רוזחמה לש ז"י דיש .םיינחורה ויניינק לש ןזאמ תכידעלו שפנ ןובשחל
 דחא םלעהב דכולה "תוומ לוחמיי אוה ,לשמל ,"עצמאבש םירבדיי
 : םאולמו םייח

 די�� �נ�� ר l1 .ך-יו i ה�,Vז
 . ף'ףן ל� ,לילס ל� ,ר i �כ;: ל�
.. • • T-- ... דיעצ שיא םהינפ לע דבע .. I . י 

 ) 93 'מע( .בת i ה-דבi ן�ג�ל םיךנ;ז : ול �ר 1$?7

 ,עדוגו ףיסומ ,שטלמו ןקתמ ,קחומו בתוכ ,דיעצה רבחמה בשוי
 ךישממו ורדחב רוא הלעמ אוה ,עמשמ יתרת ,ברעה אב יכ ותוארבו
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 ץיק חגיגח

 למע ייחל ןודיהל ללוקש "םדא לכיי לש ותומד םג ונינפל .הכאלמב
 וילע ורבע וימי לכש אפוג רבחמה לש ינוריא-וטוא ןקויד םג ,חרוטו
 העיגמ םרטב דוע .שוטילו יופינ ,הריצי לש יפוטניא לגעמב תומא 'דב
 : המויטל הכאלמה

 ו�� ij?7 לוקס ל� א�:ך ם.ק
 ו,קז ונ וי� W ה� f קכז�ך
 ר� t לן� ה�ז:;� iJ ;ד�נ;:�
 ) 93 'מע( .ןק! ,ו� W ,ןסיג יפ�גך

 רוניכה עימשמ ,"תחא לגר לע רשפא יא קיפטהל" יכ םינגנמל ועידוהב
 תלהקמיי קילאיב לש ורישבכ .קחוצ לילחהו םעופ ףותה ,"רתימ תקעציי
 דעדידב עטוג והעציי עדונה ידייה תחשה לוחמ לע ססובמה ,"םינגונ
 דודח ונומזפ לעו )"ונייה םיבוט םיחא הרשעיי( "ןעוועג רימ ןענייז
 ילכ"ה תרובח ואכ םג 12 ,"לעדיפ רעד טימ לדי?" תירבאקמה תוצילעה
 ילא הניגנה לוקל םדאה תא הליבומו "דעומ"ה אוב תא תרשבמ "דמז
 תיגארטה התארוהו "דעומיי הלימה לש תיגיגחה התארוה .בקרו רבק
 "יח לכל דעומ תיבייל םדא לש ותכל םוי תא תנייצמה- וז הלימ לש

 רולקלופל תינייפואה תירבאקמ תוצילע ןיעכב ןאכ תודמצומ-
 ,הציקי לש םגו ץק לש הנוע םג אופא אוה ץיקה .יפוריא חרזמה ידוהיה
 לש אצומה תדוקנב יולת לוכה- הלחתה לש םגו ףוס לש הנוע םג
 ·ןנובתמה

 אוה r קה חרזמב: היפארגואיגב טעמב אל םג היולת ץיקה תסיפת
 םג ולגלגתנש זומתה תומ ינחלופ ודיעיו ,השימכו תוומ לש הנוע
 וליאו 13 ,תיפוריאה תינאישצינה תוגהה תדילי ,"תינענכ"ה הרישל
 אוהש יפכ ,הננאשו הננער הנוע אוה ץיקה םייברעמ-וופצ םירוזיאב
1 .תלכת ולוכש ץיק ראתמה "חיפסיי רופיסה לש ותחיתפב 4  ,ןיפולחל 
 וא ץיק ליל םולח ריפסקיש לש והזחממ הלועש יפכ ,יפוריאה ץיקה ליל
 םינונזו הקיטורא לש ןמז אוה ,"ץיקה ברע היהיי קילאיב לש ורישמ
 לש והזחמב( ילאנויצר םדא לכ לש ותעד לוקיש תא שטשטמה
 ויחבהל ,ודיבילה תוררועתה בקע ,השקתמ תבהואמה השיאה ריפסקיש
 ןיב ןיחבהל השקתמ השיאה קילאיב לש ורישב ; רומח ויבל רבג ןיב
 .)תיליל ןיבל הווח ןיב ןיחבהל השקתמ רבגהו ,םיריזח לדגמל זהכ
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 שיאיי ,הפרה בוט-ןמיס לצא וליפא תרבגתמ תילנידיבילה הקושתה
1 'מע( "רבשנה סרחכ  ןיבל תקשתנ השיא ןיב ןיחבמ וניאש דע .) 76
 רוברבה תריש דועב, ךכיפל .תרכשמ םיבהא תחקרמ תחקורה הפשכמה
 רופכה ידילגב הסוכמה ףריח תדגא הסנאמורה איה ריפסקיש לש
 הסראפה אקווד איה ןמרתלא לש רוברבה תריש ן S ,הנקזה לש םינו;לה
 .קנע חרי לש םומעה ורואב תראומהו יברש ךבואב הפופאה ץיק תגיגח
 דעבמ רואה תורבתשה לש / עבט ןויזח אוה החירז תעשב ברה ולדג"ש
1 'מע( ".ריוואל 4  רפסמ עמתשמכ ,םדא לש "ופרוח ימייי ,תירבעב .) 
 דוגינב תאזו ,ולש םימולעהו רעונה ימי אקווד םה ,)ד ,טכ( בויא
 .םימעה תונושלמ לואשה "וימי ףרוחיי יוטיבה ןמ עמתשמל

 "עצמאבש םירבדיי ראשו ץיקה .ג

 יתוכאלמ ןיינע עודיכ אוה- וישדוחו ויתועובש לע- הנשה חול
 תכרעמ יפל .האירבה לש היקוחמ קוח אלו ,עבטה לע םדאה הפוכש
 הניאש תרחא תוברתב הרוקמש תרחא תירדנלק תכרעמו תרחא םילמס
 םימורעה םיצעהו תודשה תא הסכמה ףרוחה אקווד ,תינוכית םי
 הנוע הב הווהמ ץיקה וליאו ,תוומו ףוס לש ןמז אוה גלש לש ךירכתב
 חתופ ילש ץיק תגיגח תאש חכוויהל ןיינעמ .ויתסהו ביבאה ןיב תעצממ
 תשחרתמה תירמ�� העפותב- "ףרוח קרב בוהבה"ב אקווד ןמרתלא
 תכרעמבו םירחא םימיב- ביבאהו ; ביבאל ויתסה ןיב ,ףרוחב
 הלימה .העצמאב אלו ,הנשה שארב בצינ ןה- תרחא תירדנלק
 העיפומ דיתעהו רבעה ןמ קתונמב הווהתמה הווהל יוטיבכ "עצמאיי
 / ,שא ילב רא�מ וחומ דועב / ,ען� ם�ן הפ שיאויי: ןושארה רישב רבכ
 יכ הארנ ."שחרתמ עצמאב םלועהו / םתירחאו םירבד תליע המלענ יכ
 ןה יכ ומיעטהב ,היטסגוס-וטוא ןיעמבכ ומצע תא ןאכ דדועמ ןמרתלא
 םיבצינ םיכרדה יפוס אל תיטאופ הניחבמ ןהו תילאיצנטסיזקא הניחבמ
 לש ודי תלזאב עדמ שיא לש האדוה םג איה וז הנורחאה ותריצי. ולומל
 הביס לש רשקב םירשקנ םירבדה לכ אל .תועפותה לכ תא ןיבהל עדמה
 ,םיקמקמח םיניינע םג םנשי; יומסבי יולגב ןמרתלא ןאכ רמוא ,בבוסמו
 תרעה רישיי וריש ,לשמל ,ךכ לע דיעיו ,יעדמ רבסה ירסחו םיירמ��
 16 .) 145 'מע( "םיילוש
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 ץיק תגיגח

 ןיבל םילכשומו םירודס םירבד ןיב ונמלועב היוצמה וז תבורעתב
 ץיק ברעיי לש 'ג ריש םג דקמתמ תועמשמ ירסחו םייארקא םיניינע
 / היבוברעה ךותמ ה�וצ / .בגא .ם W1 ה'פ דימתויי( "הגיגחל הנמזהן
 ,) 1 2 'מע( )"היבוקהו בכוכה ךרד תא םיוות 1d / ויקוח רשא תודלפה רדס
 האירבה לש חצנה יקוחמ םהש םיבכוכה ילולסמ ןיב ףתושמה יהמ
-רך 1d-בכוכה םג . ןכבו? יתורירשו ימתס ןיינע איהש היבוק תכלשה ןובל
-הרפה ךרד לע םינומדקה ידי-לע וספתנ לזמה-תיבוק םגו לזמ
 תוחומיי ינפל עידצמה םיקיודמה םיעדמה שיא- ןמרתלאו .היצניטסד
 "הריפכה ירישב ז�ה תאיי םותבו ץמואב םירמוא רשא "ןוימד ישומח
1 'מע( 5 1  וניא ויתולבגמ לשב ישונאה חומהש םירבד שי יכ הדומ- ) 
 תואיצמה תנומתל הפיסוה ןייטשניא ל'ש תוסחיה תרות ,םספתל ליכו

 תישאר ןמל .ןמרתלא לצא ודלונ ךכו .םישוחב םיספתנ םניאש םירמזכ
 תואיצמה תא תדדומה וז ןוגכ תויטסיביטלר תורימא ינימ .וכרד
 :) 1933 ( "םירבדה לכו איהו ינאיי המישרב הרקתה לש הדימה-תמאב

 למשחה-טוח תא הלשלש ,הנטב לע הבכש ]הרקתה =נ איה
 עיגה אל טוחהש ןוויכמו התחתמ רועפה קמועה תא וב דודמל
 ללח תא התארו םלוכמ ההובג המצע תא הבשח םוקמ םושל
 לע הקומע ,וזמ הקומע םוהת יכ תעדל ילבמ ,יתבר םוהתכ רדחה
 לע ןדקרפא יתבכשש ,ינא לבא ,הבג לע תצבור ,םימשה תיעקרק
 ,הבוגה יהבוג לכ תא יילעמ יתשגרה ,הכומנה רפסה

 בל תא הווהמ "עצמאבש םירבדיי םשב םייטסיביטלר םיריש תצובק
 ,עצמאבש הנוע הווהמ ץיקה םגש ןיפיקעב תדמלמו .ונינפלש ץבוקה
 יפלו רשקהה יפל לוכה- עצמאו ףוס .הלחתה אופא אוה ןאכ ץיקה
 ןכ םא ףרטצמ ןמרתלא לש ןורחאה ורפס, ןנובתמה לש אצומה תדוקנ
 ץיחב סיבכוכ רחאל ןמרתלא בתכש םיבר )םיסולקיצ( םיריש ירוזחמל

 ידכ ) facets ( םיעצק םיעצקל העפות לכ קליח םהבש םירוזחמ-
 תיפצתה תודוקנו תויווזה לכמו םידדצה לכמ התוא ןוחבלי הב ןנובתהל
 הרישה לש וז תא תצקמב הריכזמה הקינכט ינינפל ,תוירשפאה
 "עבמה יפייי לע ,יטמימה ףיקישה לע ללכ-ךרדב תרתוימה .תיטסיבוקה
 תיטשפה ,תיצמתה תבוטל םיטרפה תברו הכיבסה הקיטנמנריאה לעו
 ,יוטיבה ת�זעו
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 יעישת קרפ

 תיטאופ סר� תרתוכ םג תויהל היושע "עצמאבש םירישיי תרתוכה
 ינמיס התישארמ התליג ןמרתלא תרישש ךכ לע ,ראשה ןיב ,תדמלמה
 תדמתמה התפיאשב םייטסי'זמיאהו םייטסינויסרפמיאה םימרזל הברק
 ריעב .הווהתמו טטור ודועב הנשנ יתלבהו ימעפ-דחה עגרה תא דוכלל
 תא דוכלל ןמאה תפיאשל שרופמ יוטיב ןמרתלא ןתנ ) 1957 ( הנויח
 תיטיתופיהה הצלמהה תא וחסנב ,םתווהתהב םיכילהתהו תוארמה
 "תז:rז:rןן.ןקזקןו:; ה 7fR ו:; ש�ן ת� ם� י� / ן�ח�ו:; ח� R ו:; ת� אל ר 7f ��� תסל"
 תעגל ררושמה לש ונוצר לע ורבדב .)"הרומת ליל" רוזחמה ןמ 'ה ריש(
 ומייתסנש םיכילהת םתוא לע- םיללחה לע חוספלו םירבדה בלב
 הקירופאטמב ןמרתלא רחב- תישונאה העדותב רבכ ועבקנו
 וז תירופאטמ הרימאב םירביאה ינש. ץרמנ קוידב ותנווכ תא המיגדמה

 םנמא םיחוקל- "תחחותשמה המקה שער"ו "ןוחטה חמקהיי-
 אלא ,וירחאו ריצקה ינפל האובתה ירגרג וניינעש יטנאמס הדש ותואמ
 הווהמ ןה l ך,רבכמ הז םיעודי םירבדב השיד וניינעש ןושארה רביאהש
 ,שומיש בורמ התלבתנש דע הברה הב ושדש הקוחש הרופאטמ ומצעב
 םשל .הננערו השדח הרופאטמ ומצעלשכ הווהמ ינשה רביאהש דועב
 ןמרתלא אופא ןאכ דימצה ,"עצמאבש םירבדיי תוכזב תיטאופ הצלמה
 ן.וותב ןה- האצמאה ירפ תאו יוצמה תא ,ירוקמה תאו ילאנבה תא
 ףולחל ביטיה ,לשמל ,"חורה תוער לע םירישיי רוזחמב .הרוצב ךהו
 אוהש ךות ,תוטטורו תויח ןדועב ןדכולל ,ריעה תנומת ינפ לע ףעיב
 דבע ךיא / ] ... [ ר��סי םילימב אל"( גמ-בר לש תוזירזב תושע אילפמ
 / ,םיר� Q העבשו םיעב W ן // .ףצקו רןאו רעת ולוכ / ר� Q ה וחתפב
 • 'זי : • :- : :-- תא םידצו / םירפסמ ויעבצא תוזירז תא / ,וראות תולפוכה תוארמכ
 .)"ורעת זיזח

 םידכולה םיריש השולש םיבצומ ונינפלש םירישה רוזחמ שארב םג
 חמקייל וכפה םרטב ,םתווהתה יעגרב תיישוח תואיצמ יסיסר ףעיב
 הליל לש תונכס תרהו החותמ הריווא דכול "שחר תולוקיי רישה: "ןוחט
8 'מע( "תושמשהו םיחריהיי םיפקתשמ ובש ,ינוריע 1  : ונייהד ,) 
 לש ןהיתואובב ךכו רוא יריזחמ םיטקייבוא ךותב חריה לש ויתואובב
 לקשמ לע ,"תושוטל תויגוגזיי ןאכ תונוכמה הווארה תונולח תושמש
 ןה הווארה תונולח אקווד ,ךופה םלוע השעמ( "תושוטל םייניעיי

 ריעה תראותמ "ריעהיי רישב .)ךלומ דמועה םדאב םייניע תושטולש
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 ץיק חגיגח

 המוריע תילגנויי קשו םישרק ךסמ ירחאמ ךשוח תלמש ףעיב הפילחמה
 ריש רשה הבויה ריע ךותמ "ה��ס ד Z בכיי רישב ומכ .) 82 'מע( "קרבכ
 ד Z:P הת�סק: ףפועתהבכ / הפושח ץראה תוארל" וכזש ימל הליהת
 ןמרתלא לש ורישב שאה רואיתל המודב ראתמ "קוחצהיי רישה ,"ה<;!ןס
 יתרת .קלוד אוה דועב קמקמחה קוחצה תא )ץוחכ םיבכוכ( "הקלדהיי
 לא / תויניילול תוגרדמב / .םיאולב ףועמב .שאכיי לגלגתמו ,עמשמ
 תא ראתמה "לצהיי רישה בצומ םהירחא ,) 82 'מע( "םיילולפא םיעיקר
 ושאר תא םדאה ןמ לוטיל םדאה ןמ דרפנה לצה לש ינומד.ה ונויסינ
 םינייקחה דגנכ תיטסקרס הרימא ןאכ הלולכ( ומוקמ תא תשדלו
 יניינע לע םילשמ-םיריש לש הרדס חתופ הז ריש ,)םהינימל םינוגיפאהר
 תמחלמ : דגובה ןמרתלא תא וקיסעהש הקיתא יניינעו היצנטסיזקא
 ; )"לצהיי( םיינחורה םיניינקה תדימש לע שארמ דובאה קבאמהו תודודה
 ןיב ,קיח תשאל קוח תשא ןיב רבג לש ושפנ לע קדוצ יתלבה קבאמה
 ילושכ תורוחשה םינפהו תומודאה םייניעה תלעב ,תלשבמה שאה
 דעומה תרצקו תירמ��ה .תעתעתמה ךא הפיה קרבה שא ןיבל הרדקה
 לש ךרדב םא .ולומגכ אטוחל למוגה ימסוקה קדצה; )"וחה דקשיי(

 תניחבב וילע אבה ןוסא לש ךרדב םאו ,וייח תא םיררממה ןופצמ ירוסיי
 ,הנהכו הנהכ דועו ,)"השבכהיי( "הער תחת העריי

 בתכש םירוזחמ םתואל ןכ םא ךייש "עצמאבש םירישיי דוזחמה
 םיריש רסירת וא הרשע םיתעל םיליכמה ,ץוחכ םיבכוכ רחאל ןמרתלא
 תמיוסמ העפות םיריאמהו )"יתורירש"ו "ירקמיי רפסמ- םיתעלו(

 הלא םירשקנ םניאו םירשקנ הלא םירוזחמב םירישה ,םינושה הידדצמ
 לכ ,תחא הנועבו תעב לוכה- הלאל הלא םימוד םניאו םימוד .הלאל
 םינוש םיביטומל םיבר םיטוחב רושק ץיק תגיגח ירוזחממ רוזחמ
 לעו הלש הזורפה תוביטח לע .הלוכ הריציה תא חירבכ םיחירבמה
 • ושנועו אטחה .ויוקיחו רוקמה : םיכוראהו םירצקה הידיש ירוזחמ
 ןוגכ( אמייק-ינבו םייחצנ םיכרע .תונמאהו עבטה .בבוסמהו הביסה
 לומ 18 .)'דכו םימחולה תוער .• םהידליל םירוה תגאד .םאו בא דוביכ
 הנהכו הנהכ דועו .םהיתוביסנו םייחה ףטש לש הקמקמחה הקימנידה
 העפות ןוחבל םיכרדה תחא ,וימי לכ ןמרתלא תא וקיסעהש םיאשונ
 הנושו השדח הרואתב םעפ לכב הריאהל איה תונווגמ םיכדדב
 יבצמב טקייבוא ותוא תראתמה תיטסינויסרפמיאה תונמאבכ .התמדוקמ
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 יעישת קרפ

 יבצמב ןכו )הלילבו ברעב ,םיירהצ רואב ,רקובב( םינווגתמ הרואת
 תוירורפא( תונוש הנש תונוע םינייפאמה םיירמ� 5! הו םינתשמה הרואתה
 סינכה ,ךכ םשל .)לשמל ,ץיקב שמשה לש קהובה הרוא לומ ויתסה
 הקיטפואה ימוחתמ תויעדמ תות�א םג ץיק תגיגח ךותל ןמרתלא
 התראה זוגכ ,םיקוחש םיירופאטמ םייוטיבל ישחומ ףקות תוקינעמה
1 ."שדח רואיי תכיפש וא "שדח רואביי העפות לש 9  

 ךותמ םג "תיביטקייבוא"ו "השבייי תיעדמ תמא תדמלנ ,לשמל ,ךכ
 תילולימ תוניילולו רישע יומיד רשוכ זיגפמה אילפהל יטויפ רואית
 יכ;:: / : םי�� l.:P( ר�ו:ו /o' �� ל�כ;� / ,ח� ץ? R ר;א . ץ? R ר;איי : המיהדמ
 הרואכל .) 61 'מע( "םיר��� ב?זז�י םס� לנ;� / ח�ג ר;ש p: ט�ע� םסי.ל�
 ,םלוא; "רופיצ-רוש-רואיי זורחה ךותמ עבונה יתורירש רואית ונינפל
 ,ונינפל סנסנונ אלש ריהבמ )ץוחב םיבכוכ( "רואהיי תמגודכ רישב ןויע
 זה ,עבטה יעדמ תניחבמ ןה- אילפהל תבשוחמ הרימא םא יכ
 "רואהיי רישה .תיתורפס םינפ ,תילולימ הניחבמ זהו תיפוסוליפ הניחבמ
 יקלח םילברעמה, ץוחב םיבכוכל םיינייפואה תיזזת יריש םתואמ אוה
 "םיעבצ תדרפהיי ךורעל ארוקהמ םישרודהו ןושל-יעבמ יסיסרו תונומת
 הרימא יתורירש סואככ הארנש הממ תונבל ידכ ,םינושה םיביכרמה ןיב
 "רושיי םילמב תזרוח "רואיי הלימה ןאכ םג .תיטנרהוקו תינויגה
 תא חתפמו ,םהינשל רואה תא ןמרתלא המדמ ןכ לעו ,"רוביג"ו
 לילצה תראפת לע הרואכל היונבה וזה תיתורירש-ומכה הקירופאטמה
 זושאר טבמב הארנש המ ,םלואו .ולוכ רישה ךרואל דבלב זורחהו
 , לשמל ,רושל רואה לש ויומיד : הזכ וניא השעמל, יתורירשו ירקמכ
 ,הנקמה ימוחתמ םילימ, ןכאו( םיינרק םהינשלש הדבועה לע ססבתמ
 רואה םוחתב תוליבקמ תירבעב ןהל שי "זירקמיי ,"חגניי ,"ר R:P " ןוגכ

 תורשקנ "רועה ןרק"ו "רואה זרקיי ךכו ,)"זירקמיי ,"הגוניי ,"רקוביי-
 "רואהיי לש ויומיד םג .תינופומוהה ןתוכיא תועצמאב קר אל וזב וז
 רוא ילא לש הכורא תרוסמ לע ססובמ אלא יתורירשו ירקמ וניא רוביגל
 ןמרתלא לצא הארנש המש אופא אצוי .תונירקמו תונרוק תויומדו
 םלועל( יומס זויגיה לעבכ תישילשו היינש האירקב ררבתמ יתורירשכ
 םיררופמה םיקלחה יוחיא רחאל .)רומג "סנסנוניי ידכל העיגמ וחריש ןיא
 ןיעכ ,הלש תוילרגטניאב העיתפמ הנומת עתפל תלבקתמ ,םילברועמהו
-הרפ ,םיינומדק תומלוע לש )עמשמ יתרת( תומימתה תונומתה
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 התישארש אילפהל הרודס םלוע תסיפת יפ-לע םינגרואמה .םייאקינרפוק
 םיכאלמב .םדאב- התגספו יחבו חמוצב הכשמה .םיממודה םילרנימב
 .םהל רבעמש המבי

 םיסיסר: הרורבו הפוצר הנומת הנניא הנקמה םוחתמש רושה תנומת
 ךאכ ארוקהיי ,"העוגיי םילמה ןמ םילועו .טסקטה ךרואל םירוזפ הכותמ
 "האור ילב רואיי ,"םודאה ךסמל םשמ רבעמיי ."םייניב-תמחלמל גח
 למס .ילאטיו רוש לש הנומת קפס ונינפל .)"העור ילב ןאציי לקשמ לע(

 לש תויטסיבטאה תויטסינרדומה םהיתונומתבכ( היגרנאהו תוירצייה
 "בורעיי רישב ןמרתלא לש רפה רואיתל הוושהו ,ורימ לשו וסאקיפ
 העווזה יכפה תא הזל הז דימצמה רואית ,םירצמ תוכמ יריש ךותמ
 ! רי�� ףר.;ט ךרדיי: םודא-רוחש יעבצבש םלשומה יטתסאה ה�רמהו

?d שלי;ז� חס iJ �ר / � R ר�� �r:ן ח� א�ה ויןיז R ן ד R ל� / .ם qר;ע ר;חו; iJ םד 
 ומ הנומת ןוגכ .תילרטאית הנומת קפס יהוז .)"םס� iJ ל� ש�כ;-
 הפיטק ךסמכ הילע תודרוי םייפעפעהש ,הזיב תאמ ז,נ.זר� הרפואה
 רואה-רוש לש תוהגונ-תוחגונה וינרק ינפל המודא תילטמכ וא .םודא
 .רוחשה

 וב ןנובתהל ןתינש ןאכמו .עבטה ינתיאבש ןושארה אוה רואה
 והות-"סואכ"ב רדס-"סומסוק"ה תא ןתנש אוה ירהש ,ולוכ עבטבכ
 .)"השלו ןליאל וירתכ תא רשוקהיי( יחלו חמוצל ומצעמ ליצאמה אוהו
 וריש ךותל אופא סייגמ ןמרתלא .םויק םהל ןיא וידעלב .תורחא םילימב
 היפוסוליפהש הלאש לאוש השעמל ךא .םלועה תונומתבש הקיתעה תא
 םאה: תופירחב התלעה. ודוסימ יטסיביטלר םלוע לש רצות .תינרדומה
 היובש וניניע דגנל תילגנה תואיצמהש וא ,תיביטקייבןא תואיצמ שי
 ונאש המ תא אלא םיאור ונא ןיאו. ונלש העדרתה הנבמ לש תולבגמב
 המל רבעמ תולועפ עצבל לגרסמ וניא בשחמש םשכ( תוארל םילגוסמ
 .)עצביש וגנכת וירצויש

 תא ונתטילק םאהו .היצפצרפל ץוחמ יביטקייבוא םויק שי םאה
 לש "םימסק לגעמיי ךותב היובשו תסרוסמו תת�ועמ הניא תואיצמה
 תא םצוע וטלוקשכ רואה השוע ןכ םא המ ? המוגפו תלבגומ העדות
 תא תררוג תחא תימויק הלאשו? הייארה הדש לע ךסמ דירומו ויניע
 ךלהמב? חצנל ויניע תא םצוע םדאהש רחאל םוקיה לעופ ךיא: התוער
 עגר ותואמ ךא ,תחא הבולש תכרעמל םלועה םע םדאה בלתשמ וייח
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 הלדח תחא תכרעמ ובש ,תוכרעמה ןיב היצרגטניא סידה בלש לח ובש
 היינשהו ,תימ אניד תחאה ,התלועפ תא הכישממ היינשהו לועפל
 תוריזחמה תורחא םילימבו .םירחא םיקוח םילח עגר ותואמ ,תממוד
 הרוק המ : תנשוימה םלךעה תנךמת לאך קיתעה םלועה לא הלאשה תא
 רסחה .ןוילע בלש אוה תיתרוסמה תךאיצמה תנומת יפלש ,םדאה רשאכ
 היכררייהה לש תךחנ בלש רמךלכ- םמוד ןפוה ,םיכאלמהמ טעמ ןא
 ?תימסוקה

 םימצעה ןותל חגנ רושכ טעה רךא- ץיק תגיגחב רואה רואית
 ימוחתמ תויעדמ תות�א רומאכ דכול- םירופיצכ םהמ רזוחו
 טקייבוא לכ לא הטע רואה ןרק יכ ליבקמב חוכשל ןיא ןא גס.הקיטפואה
 לשכ התמצועש דבלב וז אל ,םיינרק תתיכמל תרבשנ ןרקהשכו .רושכ
- "רוש"בו "רוא"ב תזרוחה- "רופיציי הלימהש אלא ,הפר רופיצ
 ןרקב )ומצע שרוש ותואמ הרזגנש "ריפציי הלימה ומכ( הרושק
 רוקממ התאצב: תורחא םילימבו ."רפושיי וא "רפוציי לש תועמשמב
 טקייבואה ןמ הבושב ןא ,ותצורמב רוש לש המצע תלעב ןרקה ,רואה
 תקהל לש התביש םג( םירופיצ תקהלכ תפחרמ יהירה ,הרבתשנ ובש
 לע בר וב יתדיחהש עבטה יאלפמ דחא איה התרוכמל תדדונ םירופיצ
 םה ףאש( םייאקילאיבה "םירירפצ"ה יכ הז רשקהב רכזיי .)עודיה
 2 ן,)דש ינרק םשאר לעש םיינומד םיריעשכו םינטק םיריפצכ םיראותמ

 םהל ףאש( "םירירבש"ה םע תחא הפיפכב "הכר,בהיי רישב םיעיפומ
 ינרקיי תרותב הליגרהו תימוימויה הארוהה דצב ,תיגאמו תינומז הארוה
 .)"ורבשנש רוא

 הכמ אוה וליאכ ןמרתלא לש תויעדמה ךיתורימא תא שרפל רשפא
 תא ןאכ שורפל רחובו ,תמדקומה הרישה לש היצזיטתסאה אטח לע
 ,תרחא םג תאז שרפל רשפא לבא .קרשו לחכ אלל ,הת�אל תמאה
 הקמנה םכותב וליכה ןמרתלא לש וירואית דימתמו זאמש ,ונייהד
 תוזחל םיארוקה וספתנ ץיחב םיבכוכבש אלא ,תיעדמ תיטסילאיר
 תרתתסמ אלפומ הארמ לכ ירוחאמש וניחבה אלו סירבדה לש האלפומה
 תחבט תקישנכ טהולה חריה ,לשמל ,ןכ .הטושפ תילאיצנרפר תמא
 החירז תעשב ברה ולדוג"ש חרי ותוא אלא וניא "ץק ןיאל השיגפ"ב
 .) I 14 מע( "ריוואל דעבמ רךאה תורבתשה לש / עבט ןויזח אוה
 חורה"ב "ףדרנה ריעה ןגיי( ןמרתלא ירישב םיצרה םיצעהו םירךשימה
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 "םיאובחמ קוחשב תומח םיידי תפדרומ"ה ריעה ,"היתויחא לכ םע
 ם�" םיכלוהה םיימשה ."הקלדה"ב הצרה הטרדנאה ,"ימואתפ םוי"ב
 םשנתמה ץעה ."לוק"ב "תרחאה ריעה לא I תחאה ריעה ןמ / ן iJ � W םדנ
 ןבדבודה יצע ,"רקוב תונפל הפ רבע רעסה"ב "עורפ החירפ דוקיביי
 רעיה ."זומת"ב "המער תקלדביי תוקנזמה תורדשה ,"ךדבל"ב םיקלודה
 "ביבא תוקלד ךותמיי םיצרה חופתה יצע ,"החוורל םירעש"ב עסונה
 םה )"רעיה קדנופב ריש"ב קורי היראכ ףדורה ץעה ,"תרכזמל ביבא"ב
 ,תינשבוי ןושלב ץיק תגיגחב ןמרתלא רבדמ םהילעש תוארמ םתוא
 רושימו רהיי :תמדקומה הרישה לש ינועבצה ירופאטמה רשועה אלל
 ךא I ,םדמ� לע םיטקוש םה דינ ילב / ,ט�ול ד� ךותבכ םידמוע I ץעו
 ףונה תא האור ךדדב ענה םדאהש שי ,) 63 ימע( "!' םנמואה ,םיעז וליאכ
 ןמרתלא trompe d6eil לש וז העפותלו .עז אוה וליאכ ודיל ףלוחה
 יוטיב- ץיק תגיגחבו ,אלפומו ףעוצמ יוטיב ץוחב סיבכוכב קינעמ
 ,היצקיפיטסימו לופר� לכ לוטנ .שבי יאזורפ

 תונתשה לש ךילהת הרואכל אופא ורבע ןמרתלא לש הרזהה יכרד
 הלובחת ררושמה טקנ וכרד תישארב : הצקל הצקמ תיתגרדהו תיטא
 תיטסיראינמ תיזח ביצהו תירבעה הרישב וימדוק לש וזמ תילכתב הנוש
 אלש םיעבצב עבצנ "ילאנב"ו "טושפיי הארמ לכ היפלש ,תנגפומ
 לע תיארנ תראותמה תואיצמה .לשמל ,קילאיב תרישב ,ןידה אמלעמ
 שחור חטשה ינפל תחתמ ךא ,תנבומו תינגרוא .תינומרה חטשה ינפ
 ארוקה ,היינש האירקב ,םיטקילפנוקו תוריתס לוכא, ןירותסמ לש םלוע
 ,םירירפצהו הכר.בה לש העוגרהו המיענה תוזחה יכ ותעתפהל הלגמ
 לצא ,תירבאקמ וליפא .תינומז תואיצמ תאטבמכ תררבתמ ,לשמל
 איה הריוואהו תססותו תינומרהסיד איה תוזחה .תאז תמועל, ןמרתלא
 סקרק לש תממהמ תרוחרחס תריווא- ףצק-ףצשו תיזזת תריווא
 ארוקה ,"םרוצ"הו ינועבצה • ינורומיסקואה םלועה ירוחאמ ,ינשער
 תילנויצר הקמנה הל שיש .תימוימויו הטושפ תואיצמ ותעתפהל הלגמ
 ןווכתמב הרואכל ךרע תיטאופה וכרד ףוסב ,תיעדמ-ומכו
 יעדמה שוריפה לע יולגב עיבצה הרואכלו .אלפומה לש היצקיפיטסימד
 ירותסמ קוד ץרחנ סיבכרכב הטעה ןהילעש תועפותה לכ לש טושפה
 לעמ טולה תא ריסהל ןתינש ןימאה אל ןמרתלאש איה תמאה, יטויפו
 והזחמל רבד תירחא( "רופיסל הרפ 9 ןיביי ורמאמבו ,האירבה תדיח
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 ונל םירמואש העש יכ תעדל ונילעיי: תושרופמ עבק )סרוגתיפ טפשמ
 הנחבמ ךותב יחה אתה תא ביכרהל יוכיסה לא ברקתמו ךלוה עדמהש
 ינפל קר אלא הדיחה ןורתפ ינפל םידמוע ונאש ןמיס הז ןיא ,תינויסינ
 ךמס לע ,רמואש ימ ,הדבעמ יאנתב התמגדה תחלצה לש יוכיס
 םייח אורבל בורקב חילצי וא ,חילצה ןעדמהש ,םויכ םישענה תונויסינה
. ,נ ורבסש ןבאה תפוקת לש םיטבש ינב םתואמ הברה קוחר וניא ] .. ,נ .  [ 

 םג אוה ,המחה יוקיל תא השעמל הכלה םיגדמו אבנמה ףשכמהש
 ובלשמו םויה רוא תא ךישחמה אוהו שמשה ינפ יוסיכל םרוגה
 22 " ,ונוצרכ

 הלגנה ןמ המכ יפ הכובס העפות ונינפל יכ חכוויהל הז אשונב ןתינ
 : אבה ילסקודרפה ללכה תא המודמכ היבגל עובקל ןתינ רשא ןיעל
 יעבט-לע השעמכ םיתעל םיעמשנו םיארנה ץוחב סיבכוכ ירישב אקווד
-םינפה תואיצמה בוציעב ןהו םלועה בוציעב ןה( היגאמו םסק לש
 תיעדמה-תיטסילאירה הקמנהה תא בור-יפ-לע תולגל ןתינ ,)תינושל
 רישב סנפה רואית ,לשמל, ךכ ,םיאלפומהו םיינועבצה םירואיתה לש
 רואית אוה "ףיצרה בחורל םירוחש םידבעיי םייפא ליפמה "ץיק ליל"
 טבשב ןאכ ףלחתמה ,רואה טבש רואל םילגנה למשחה ידומע יללצ
 אוה ףא ליכמ הז רישב םילותחה ןיעב ץצונתמה ןיכסה קהוב ,רוע
 םהיניע ןושיא ירהש ,היגולואוזה ימוחתמ הטושפ תיטסילאיר הקמנה
 היניעש ריעה רואית, ריש ותואב, ןיכסה בהלכ ךראומו רצ םילותח לש
 וא םיבכ םיראומה היתונולחש ריע לש רואית אוה בהוז תופוצמ
 רישב ןבדבוד יצע קילדמהו םינוימ רחרחסה הלילה רואית ,םיקלדנ
 ביבאה ףוסב : תישממו הטושפ תינאטוב תמא ליכמ אוה םג "ךדבל"
 תכפוהו תפפועתמ ,תונבל םינוי תקהלל המודה, ןבדבודה תחירפ תרשונ
 םירוחשה ויפנע"ש ץעכ "תיזה ץעיי רישב ץעה לש ורואית ,םודא ירפל
 ,הטושפ תינאטוב תמא אטבל אוה ףא יושע "חריו םיבכוכ וסמע אל
 יתלבהו העונצה החירפה תישארב ץעה יפנע ןאכ םיראותמ היפל
 הלא םיפנעש העש, ויתסה תומיב ,ןיפולחלו ,ביבאב םהלש המישרמ
 ,ץיק תגיגחב אקווד ,תאז תמועלו. וריחשהו ולשבש םיתיזב םיסומע
 לכ תא ףשח ,םויקה תודיח לעמ טולה תא לוכיבכ ןמרתלא ריסה הבש
 ,לוכ ןיעל עבטה-יעדמ יקוח תא שרפו רבכמש סיריש לש םהיתולובחת
 .הרעשה טוחכ הנממ ערגנש ילבמ ,הניעב הלודגה הדיחה תראשנ
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 ץיק תגיגת

 לשמכ לובמטטב םייחה . ד

 םיפרטצמה םישדוחה רשע םינש ביבט הבטנ ונינפלש "הגיגח"הש םשכ
 םינש ביבט םג הבטנ איה, ץיק יהלשב תמתחנה המימת תירדנלק הנשל
- תראתמ ץיק תגיגח .הלוכ המואה תפרטצמ םהמש םיטבשה רשע
 לע ,"ךותיהה רוכ"ו תויולגה ץוביק תפוקת תא- עמדבו קוחשנ
 םילועייל םיקיתו ןיב םיחתמ בר שגפמ לש הפוקת; היגוליפו היעטש
 ריעה יבשוי ןיב ,םידרפטל םיזנכשא זיב ,םייתדל םיינוליח זיב ,"םישדח
 םינגרובל םימימת םיטטילאידיא ןיב ,חותיפה תורייע יבשותל הלודגה
 אללו ךשח אלל ינויצה לעפמל םימרותה םינובו םיצולח זיב ,םיטובא
 "זותחתה םלוע"ה ישנא םיתחשומ םילאנימירק ןיבל הרומת תשקב
 יוצמ ,וזה תיראניבה הירטמיטה תא רפהל ידכ( םעצבל קר םיגאודה
 ושפנ תא ףרחל זכומה "טטילאידיא"ו בל בוט דחא עשופ םג םכותב
 .)הינפ תא תיחשהל שקבמה לבנ דימ הללמוא המלע ליצהל ידכ
 גלפל םיכישממו וגליפש תוימוטוכידו םיעטש םתוא תראתמ הריציה

 דע היחרזא תאו הנידמה תא- ןמרג זמזהש תודחא תויונווגתהב-
 םינפמה-תבר הלילעה תא וחתנב .קנבה תלהנה ר"וי .הזה םויה םצע
 תושפנהיי לש םוצעה ןוויגהש הנקטמל עיגמ ,ויניע דגנל תשחרתמה
 ימוחתב לבוקמה חנומב שמתשמ אוה הרקמב אל( "תולעופה
 .תויולגה ץוביק לש הפוקתל ינייפוא >ןורטאיתהו היגרוטמרדה

 הקטטורגהש וזה תימוק-יגארטהו תינגורטהה הלילעה ירקיע תא
 לדגש דיטחרב : ןלהלדכ רוציקב םכטמ אוה .היטיש ןיבמ תצנצבמ
 ינובמ היהו הטדואמ הצרא עיגהש ,ודוד תיבב .הנטקה ביבא-לתב
 הקלש רחאל ."הקנלבזק וא ןאורייקמ הריעצ ללגביי ךבתטה ,ריעה
 לכונה ותוא רקד ךכ ידכ ךות ; יאחנשמ הנקז הפשכמ לש הידימ
-טואיריפמ הרלק תרמ לש "לובמטטיי הפקב וקנומ-טירפמ יקטרדלוו
 אוהש ,חמצ שיבכ יללוטמ ,בוכורגמ הקש'צ תוחאה תרטומ התע .טאי
 םד ייוריע לביקש רחאל ,ייבמוב-דדגבמ לולעב ר"ד לש ולופיטל רטמנ

 קפט ןיא .) 170 'מע( לובקמ בשומ ריכזמו גרובטטיפמ ריית תמורת-
 האלמ ,הברה םיפוצרפמ תצבוקמה ריע לש המש "לובמטטיי םשהש
 האי, לבת תווצק לכמ םיטופיט לש בר-ברעו םיינוגטט םיראזב ,םיקווש
 ונינפלש "הגיגח"ה ירוביג- תויומדה ללש לש םזוכיר םוקמ רואיתל
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 היטסווארט אופא ונינפל .תויולגה לכמו תויוברתה לכמ וצבקתנש-
) travesty ( השועה ידמל תפרוטמ תירוטקירק הידוראפ- תינוגסס 

 תיטאטס תוגה יעטק ,הזורפו הריש( תונונגסו תוגוס ללשב שומ'ש
 ,סיילותיהו סיבגשנ ,םיכומנו םיהובג םירנא'ז ,תימאניד הלילע יעטקו
 תודעה לכ ינבמ םיסופיט ללשבו )םייממע-ומכו םיילאוטקלטניא-ומכ
 חורה םלוע ישנא ,םיטיזארפו למע ישנא ,הלווע ינבו ךרד ימימת םהב(
 םיאיצומה םוי ישק הבצחמ ילעופו ןבלה ןוראווצה ישנא ,רמוחה םלועו
 תחתורה הרויה תא "םוקע יאר"ב ףקשל הרעונש )קחודב םמחל תא
 .תונושארה היתינשב הנידמה הקרזנ הכותלש תשערגהו

 תחנ לש תבורעתב חנאנ ,) I ך O 'מע( "לובמטס ,הה. לארשי םע ,ז:י;ז:;יי
 המיהדמה המרדולמה לע ףיקשמה רהרוהמה ר"ויה תחנ-יאו
 תא ןמרתלא ןאכ הנכמ הרקמב אל . ויניע דגנל תללוחתמה תינופילופהו
 ה� re ש ,"לובמטסיי םשב הלוכ הנידמה תאו הנושארה תירבעה ריעה

II שוביש( "לובמטסיי .ןהלש ןיפנא ריעזב ףיקשת ךא אוה "לובמטס 
 ,תיטנזיבה הכלממה תריב ,לופוניטנטסנוק איה ,לובנטסיא לש המש
 ןיב תרשגמה םינפ-תבר ריעל תפומו םגד ןאכ תשמשמ )םייברעה יפב
 ,תונוש תויוברתו תונוש תותד ןיב ,הפוריאל היסא ןיב ,ברעמל חרזמ
 לש ןשרע ,לארשי-ץראל לשמ ןאכ תשמשמ איה .תוינרדומו תומודק
 : דיל דימ םירשעה האמב הלגלגתנש ,תויטסיאיתונומו תוילילא תותד
 הילעב לא- ונממו, יטירבה שבוכה ידיל תינאמ'תועה הירפמיאה ןמ
 םירהו בשו רפע דע הכוהש ,לובחהו הכומה לארשי םע לא : םייקוחה
 .שאר

 םייומידב הירעו ץראה תא ומיד ,םשארב לצרהו ,תונויצה תובא
 התוזח תא וניש תויולגה ץוביק ימי ךא ,יומסב ןאכ רמאנ ,םייפוריא
 תוברתמ םיטעמ אל םינממס תחתורה הרויה ךותל וכסמו ר?:;ה ילבל
 אקווד ירוטקירקו יסופיט יתלב ןפואב ןאכ םיגציימ חרזמה תא( חרזמה
 אוה ומשש ,ייבמוב-דדגבמ לולעב ר"דו יאחנשמ הפשכמה הנקזה
 )הכלמה רתסא תינמרתלאה הטרפואה ןמ "לולהביי םשה לש היצאירו
 הקירפא ןופצמ הבושת תחפשמ ןאכ תרכזנ( םיינוכית-םי םינממסו
 ולש רזה תאנשש ,שוטר .)ןקלבה תוצראמ םיסופיט לש תינוגבר תשקו
 גהנ ,רבד םשל התייה )יתולגה ידוהיה אלא היה אל ודיד יבגל "רזה"ו(
- ותמועל ןמרתלא .ונחתפל תברואה היצזיניטנבלה תנכס לע עירתהל
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 ץיק תגיגח

 ןועביקלו ןואפיקל ענכיהל אלש השצינ לש ותעיבתל תונעיה ךותמכ
 " i ו faut mediterraniscr תיתפרצה הרמימל הלגלגתנש ,ותצלמהלו
"' a mtlsiqLll ותריצי תא ךפה ןכא ,)"תינוכית-םי הקיזומה אהתשיי( ו 
 ינב לע אל רש םירחואמה וירוטבו וינומזפב. רתויו רתוי תינוכית-םיל
 ימימ ולש םימדקומה םייביבא-לתה םינומזפבכ ,"םינמיתה םרכיי
 הקירפא ןופצ תוצראמ םילועה לע םא יכ ,"ול-הל-יל"ו "אטאטמהיי
 ,ןוכיתה םיה ןגאמ תושדחה תוילעה ןתא ואיבהש םיסופיטה ללש לער
 "תיחופמ רמזיי וא "הנאינמיי תרמואה הבאירוא לע ןומזפה ןוגכ
 תררחסמה )המ�רמ וא( םירמ המשו תחאו תונרבאטו ןיי-יתב וזכרמבש
 )"םירה תנחתיי( הבול לעו הלטס לע רש הנויה ריעב .הירזחמ שאר תא
 הדוגיי- לולבתהו תעבטה ,חושמה רעשה ילעב הקירפא ןופצ ילוע לער
 ץיק תגיגחב .)"םוי םרטביי( "שוכו תפרצ ,ב� י�ג;::� יגעלב / ק W תרוגח
 ןטק המלש רמ לע וא ,החונמה ותשא לעו בוט-ןמיס לע קר אל בתכ
 לע וליפאו הבושת תחפשמ לע םג אלא ,חותיפה תרייעמ ןטקה ןקסעה
 ,תיבמרתלאה קדנופה תלעב לש התליבקמ ,"לובמטסיי הפקה תלעב
 תינווליסברטה ,היינוויה תיקלטיאה ,הרלק הנורטמה" איה אלה
1 'מע( ".הירגלובמ 3 5  (. 13 

 הינב רשע םיבש םג ןאכ םירכזב ,םיטבשה רשע םינש ןויערל ליבקמב
 הלא .החונמה בוט-ןמיס תרמ לש ,ראותהו הארמה יבוט ,םירימתה
 תרמ יחבשיי רוזחמה לש 'גו 'ב םירישב ףטחב םנמא םיראותמ
 דחאב הבחרהב םהילע רשוה אלש ךכ לע רצמ רבחמה ךא ,"בוט-ןמיס
 םה ןיאש םושמ םרדעיהב ןאכ םיטלוב וללהש רשפא ."הגיגח"ה יקרפמ
 רש םהילעש היישעב םיברמו םירבדב םיטעממה םלוע יוונע םתוא אלא
 םיזראכיי- הלא םיבב רסירת ."םכמיע יקלח יהייי וריש תא קילאיב
 דילי ,וגהו המוקה ףוקז ריעצה רודה תא הארבה לככ םימלגמ- "םלוכ
 תא ובג ירוחאמ לא ךילשהש רוד : ץראב לדגה תינויצה הכפהמה
 הנפו ,הלוגה לש "ריוואה תוסנרפיי ראש תאו תונפלחהו רחסמה
 הדימריפה תא ךופהל ןויסינב םייביטקודורפו םיינלמע תועוצקמל
 / ר���� רי�� ם�" : היפ לע יסופיטה ידוהיה םויקה לש הכופהה

 / רג;ח דכויזן / םר. i1 סר.ר� שיז:tן / רג ?I �-שןכו ם� ] ... [ / ב W ;מ� ץ�נ::קג;::�

 בסיכ דכויזן / םיך f ןן םיר�ד�ך / ר f ז:t חל� ם�� / / . זר. 9 א�הך אנ;��
1 'מע( "םיר!יכ ij ת;ד 7 ;ן-ז ל� / ר R ד;rקז  ינייפואה, ימוק ןפואב .) 74
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 יעישח קרפ
 תועוצקמ םתוא לכ 24 המגוא!ה ךרדב ןאכ םידמצומ ןמרתלא לש ונונגסל
 גולטק ,תדבועה תובשייתהל םיינייפואה םייביטקודורפ םיקוסיעו
 ףתושמ דצ םוש הרואכל ול ןיאש ןפוד-אצוי דחא עוצקמ ובו תועוצקמ
 וינב-ינבלו וינבל יסופיטה תונדמלה וק תא הרואכל ךישממהו וימדוק םע
 .םש להוא תועירי ןיב ,תומא 'דב םירגתסמה ,"םילהוא בשוי בקעייי לש

 וא הדהאבו הכרעהב הזה תועוצקמה גולטקב ןמרתלא ןנובתה םאה
 דצמ: וז הלאשל תיעמשמ דח הבושת תתל השק? תכייוחמ הינוריאב
 עוצקמב ןאכ םתחנ םייביטקודורפה םיקוסיעהו תועוצקמה גולטק ,דחא
 רכינש יפכ ,היוארה הזתניטה תא ןמרתלא רידגה קוידב ךכ יכ ינדמל
 אל .ולש "תימואלה הרישהיי לש היתוביטח רתימו הנויה ריע ירישמ
 ; "אפיסו ארפטיי שדחה ידוהיה אהיש ותלאשמ תא ררושמה עיבה תחא
 ךופהיו "םילהוא בשוי םת שיא בקעייי לש ויכרע לכ תא שוטיי אלש
 ןאכ ךייחמ םג ןמרתלאש הארנ םלוא 2S .הדשה שיא וישעל תחאב
 לש ץמש ילב אל ךא יולג קופיטב- ויארוקל וזמורב ,םיעלקה ירוחאמ
 הטפ אל יכו ,הצקל הצקמ יוניש ונניא לודגה יונישהש- גולגל
 הלוג תונש םייפלאב םעה לש וקוח םחל התייהש תידוהיה תונדמלה
 ה"ע בוט-ןמיט תרמ לש הינ�מ דתא .)התוקלתטה תא תוכבל וברה הכר(
 דועב ,ילאוטקלטניא קרטיעב רנואו ויתותע לכ תא עיקשמ תאז לכב
 אקוודש רשפא: תאז ףאר .אבצבו תואלקחב- "הדשביי םילמע ויחא
 ןורחא, ץראה ןב ריעצה לש וניינע זכרמב בצינ םירזוכה תכלממ רקח
 רחוב אוה "יוגיי ךפהש ידוהיכש םושמ ,בוט-ןמיט תרמ לש הינב
 תכלממ לש םיחדינה הינבב- םידוהי וכפהש "םייוג"ב דקמתהל
 תומגמ דגנכ ינוריא ץח םג ןאכ ץוענש רשפא .הדובאה םירזוכה
 ודירספ חומגמ דגנכו )שוטר לש הלא ןוגכ( "חוינענכיי תוטלתשה
 תמקה תונשב וחוורש )ןוירוג-ןבו יבצ-ןב לש הלא ןוגכ( "תוינענכיי
 תא ךופהלו "הנשויל הרטעיי ריזחהל ושקיבש תרמגמ- הנידמה
 26 .םידוהיל וא םירבעל ימשה בחרמה יבשות

 ןורגמבו םיטבשה רשע-םינשב תכיוחמה תוננובתהה םלוא
 איה הנשי-השדחה וצראב "שדחה ידוהיהיי לש תרשדחה תויורשפאה
 תא םג בצעבו טעכב ןאכ שרופ ןמרתלא : עבטמה לש דחאה ודצ ךא
 לארשייי הצלאנ הבש ,"ךותיהה רוכיי תפוקת לש םיבורמה היתוויע
 שחכתהלו הצרא התיא האיבהש היגהנמו התרוטמ תא לישהל "היינשה
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 ץיק תגיגח

 רוטמל( םינב לודיג תווצמו םאו בא דוביכ תווצמ לש הכורא תרוטמל
 .)קנבה להנמל ןוכשמכ תבה תנותח םויל הינודנכ רמשנש עיבגה תא
 תולוועה לע תוצרמנ לבק ןמרתלא ,םולב-ןוטרק 'ר התארהש יפכ
 27 .תוצוח שארב ןתוא עיקוהו תיביטקלטה היילעב תוכורכה תוירטומה
 קנבה תלהנה ר"וי( םיקזחה ידיל וילעב דימ לגלגתנש עיבגה לע רופיטכ
 ידוהי שודיק עיבג אוה עיכגה( םשוכרככ וכ םישועה ,)ויערמ רכחו
 תילגנאה הטנאמורה ןמ שודקה עיבגה ןוגכ ,םיפטונ םיעמשמ םג ליכמה

the holy gr<lj l l  ןיא )תורחת תעכ םיחצנמה ידיל רטמנה עיבגה ןוגכו ] 
 הריתוהש, ןוירוג-ןב לש ךותיהה רוכ תוינידמ תא זמורמב ללוש ןמרתלא
 הבש ךרדה ןמ ,ןכ יפ לע ףא .תוטילאה ידיב הררשהו חוכה לכ תא
 הפיקע תרוקיב הלוע ,הילעבל הד�אה תבשומ ובש ,רופיטה םייתסמ
 תינויצה הגהנהה השקיב ןמשמש תואנקה לעו תוריהמה לע תבקונ ךא
 וקורמ ילוע לש תורודה בר רשקה תא הליל-ןב תירכהל תיטטיטילאה
 תינוליח תואיצמל םתוא ףושחל; תיבמ םתא ואיבהש תרוטמהו תדה םע
 ילגלג לע ןמש"כ םהב שמתשהלו חותיפה תורייע לש הדודרו הלד
 תישונא יתלבה היצקלטה לע וטעכ תא ןאכ הלגמ ןמרתלא ."הכפהמה
 םיקזח ןיב הדירפהש תואיצמ לע ; םישדחה םילועה תצקמ לע התפכנש
 דומעל ןחוכב ןיאש הר X ג ינפב תוטעמ אל תוחפשמ הדימעהו םישלחל
 ,םיירטינמוהו םייטטינמוה םיכרע לע רש וימי לכש ררושמה .הב
 םירוה תבהא( םייחה תא בירקהל וליפא וא ,קבאיהל יואר םתוכזבש
 ,)ברקה הדשב םימחול ןיב תוער,ה ,ותבוהאל בהוא תבהא ,םהידליל
 ,תווצמב הפיייל שחכתהל קודיצה יוטח חרוכה לע הנושארל ןאכ בתוכ
 .) 25 'מע( "םאו בא דוביכ תווצמ

 םיאטבמה ,םיילקולה וילגעמב קרו ךא הז רופיט טופתל ןיא ,םלוא
 ילוגלג םג ןאכ םיזמרנ : תויולג ץוביק ימי לש יתדעה חתמה תא
 םתואש ,םייקוחה םילעבה ידיל תולודגה תוירפמיאה ידימ "עיבג"ה
 לגלגתמה ישחומ שודיק-עיבג לש ורופיט ידממל ןמרתלא ןאכ ןיטקה
 יבא ידיל טנ ךרדב בשו )קנבה ףינט להנמ( טמוחה דטמ�ה ידימ
 םיירמוחה ויטכנ לכמ דריש וקורממ "שדח הלועיי ,הבושת תחפשמ
 הפוקתב לארשי םע לכל לשמו הימינוטמ םג שמשמהו םיינחורהו
 ןשה יולג ,יותשה יאפוקה .המוקתה תונש לש וז תינגורטהו הלולב
 רשא )הפושח תלוגלוג לש ירבאקמה הקוחצכ וקוחצש( םייכינחהו
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 'ע'שח קיפ
 ונורכישב הנופ .הביסמה תוצצופתה רחאל שוטנה ףינסב ידיחי ראשנ
 .םינפואהו שדוקה תויחבו ןשוחה ינבאב רטועמה .ראופמה עיבגה לא
 Ode .סטיק ןו'ג לש העודיה הדואב היוצמה וז ןיעכ הפורטסופאב

to a Grecian Urn . ורבעש תוברה תוכופהתה תא עיבגה ינפל הנומ אוה 
 ; הירוטסיהה תצורמב וילע

 א??ורן ן 1Z ת� אףה רי.ז \.I- הןtזס יל� .אוב:
 . ןוינ;:ד$וו ןוי ?I �!נ;: ת� .סיונ;:
 ) 139 ( ... ה??והי;ז .ה�ון�� ףףע • ו tq �� הכr$ו ס� ףףע

 לשמו הימינוטמ אוה ןויבלאו ןויטנזיב תא הליבש עיבגהש המוד
 )תוישעמה תווצמה תרימש לש ןבומב אקווד ואל( לארשי תרוסמל
 סנ ךרדב תרזוחה ךא .ןמרתלא לש ובל ןובאדל תכלוהו תקחשנה
 בוט-ןמיס תרמ לש החורש המוד. דפע דע הסמרנש רחאל הילעבל
 םיבהא תשרפ ומצעל שקבמה הלעב תא דירטהל הכישממה .החונמה
 וז חור .הנשיה תימואלה חורה תא תאטבמ .ןמלאתנש רחאל תשגרמ
 םעמ ךפהו ורוע תא לוכיבכ הניש םעהש רחאל םלועה ןמ לוכיבכ הספ
 לע "םימעה לככיי בשויה סעל שרושמ םישולת סינדמל לשו םידוונ לש
 יתלב ןפואב םשו הפ הצצ איה תאז םעו( ויתומחלמ תא םחלנהו ותמדא
 ןהיתודלותב דחוימ ןיינע היה. ותיירפס תדמלמש יפכ. ןמרתלאל .)יופצ
 ןיבהל ןתינ ,הזודמה ףוחו תוחורה קדנופ ,ויתוזחממ .תוכפהמ לש
 דגנ-תבוגת הירחא תררוג הכפהמ לכ יכ .ותעשב קילאיבכ .ןימאה אוהש
 ייוכיס רשאמ תוחפ אל היצקאיר תנכס הב הנומט ןכ לעו ,תינוציק
 תא דוקפל אופא ךישמת החונמה בוט-ןמיס תרמ לש החור .המדק
 ךפהמ ךורעל ותלוכיב חוטב הלה םא םג ,ותחונמ תא ךירדהלו הלעב
 . רשואמו ישפוח תויהלו הצקה לא הצקה ןpןש

 אל ןמרתלא עיבה הנידמה תמקהו רורחשה תמחלמ ,האושה רחאל
 תוימומקע תא תוחמל ימואלה ךרוצה רבדב קר אל ותעד תא תחא
 רמשמ לכמ רומשלו רמשל ךרוצה דבדב ףא אלא .הי�לוחו הלוגה
 סעה הבש ,"וז העשביי אקווד ,"יתולגה ילוחהיי לש וינממסמ סידחא
 ר.Pז� ץוצי� / ליל�נ_;: וב: ןי� ם� הךiי;ו� קד �ל" ; ותדלימו וצרא לא בש
 קיז .�נגזן ןדון.ןו;ז / ליל� ף�ס: ל�ד ... ת�א�רז:: ןו;ז / ףפר.tז�� יכ;: בוט בוט
� W ז רואנ;: / אףה ןך.וק רp�ול ןי I.\ ךומד .ח W ה / Wf �.ת�ז:: יך iJ rןו tq ה. / / 
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 ץרק תגיגח

 .םס�כד ?I � 7 ר��ך םיpן� ת;ר;ק י?;ךד ל��, I יר ?7 � ת�נו;:ך Q ל W ץ;צי� א�הן
 בכiךכi ,בירס יג� ל� I ה� ?j-ןי� יל a ר;אנ;: ת; 3 ל�� I איר ?7 ז:; ר W � קיז אוה
 ירגן�ד I הל� ןך:; םד. .R �-שא·ר ?;7 ר I � W ר.ד�כiך בך. Q כi ת;ניך ?7 ו W I ,יר;הו

 ןיא ,עמשמ .) 143 'מע ,הנויה ריע ,"םינפ ימלצ רישיי( "הליל�ז:;-יריש
 ץפח ןיא ילככ ותולג תונשמ םעה ומ� איבהש, ןעטמה לכ תא ךילשהל
 םמורל ךרוצ ןיא םג ךא ,השדח תוהז ומצעל בצעמ םעה הבש העשב ןכ
 ןמרתלא .הנחבאה שוחו הרירבה ןורקע אלל ולוכ ןעטמה תא ראפלו
 הביטקפסרפה ןורתי אלל, רמול ויה םילוכיש םיטעמה ןיב המודמכ היה
 בוציעל תויוצרה םיכרדה לע םינזואמו םילוקש הכ םירבד ,תירוטסיהה
 תואיצמה תא רייצל םישח םניאש םירבד ,"שדחה ידוהיהיי לש ותומר
 .וינווגל רופאה תא הב םיהזמ אלא ,"ןבל-רוחשיי יעבצב

 ה i נודמכ היה ןמרתלא, יקסנולש תלוכסא ינב ,םיררושמה וירבח ןיב
 םיכרע םתוא תוברל- תולגה יכרע לכ תשיטנ לע רציהש דיחיה
 ,ןייטצהל חרוכה ,תונדמלה תמגודכ ידוהיה םויקה לע ורמשש םייבריח
 רשוכ ,היישותה ,קדצה תפידר ,טעומב תוקפתסהה ,םזימרופנוקנונה
 ךרוצה לשב- 'וכו ןמזה יעוריא לע הבוגתה תוריהמ ,תואצמתהה
 ודצ .םייתכלממ םייח ססבלו הלוגה תא לולשל ומצעלשכ קדצומה
 ערגיש רוסא, וילעבל רטועמה עיבגה תא רמשמה, ןמרתלא לש ימואלה
 םזילרבילהו םזינמוהה יכרע לש םמוקמ תכרעהמ המינה אולמכ ףא
 תימדת ןמרתלאל הוו W יש רוסא ףא ; ררושמה לש ותוגהב םיינוליחה
 קפרתהש ימכ וא ,תוילנויצריא תויטסימ תונומא חפיטש ימ לש תבזוכ
 יניינק םתוא לכ הפוסב ודבאי ןפ וששח 28 .ילבקה תוריפסה ןליא לע
 תונש םייפלא ךשמב רבצ םתואשו למע םהילעש ,םעה לש תוברתה
 ץראה ינב יפב הדדרתבש תדבורמה תירבעה דחוימ ןפואבו( הלוג
 ףוסוירוטסיה לש םזימיטפואב ברעתה ,)ארזל דע םישדחה םילועהו
 היינבהו הייחתה תמוהמ ךותב .המוקת האב םג העיקש לכ דצבש עדויה
 םיררועמ םיינע ינבש שיו ,קושב םילבסל םיכפוה םיניידו םינבר ינבו שי
 דועויי לשמב רומאכ ,שופיעו שבוע הלעת לבל םיגאודו תוברתה תא
 I שפנ תמחב להק ישאריי: "עצמאבש םירבדיי ךותמ "תויתואה ורמא
 המכח ה�זt רחמו I ספא תעש הבר R : םירמוא I ,ןועש םדיב םידמוע
 .) 90-89 'מע( "ןושלו הבשחמ ודבאו I ץרא הסכי גליע םע יכ I ,ןוכשת
 םיעיקב הכומה םעה ןמיי : תורמואו תועיגרמ תוירבעה בתכה תויתוא
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 יעישח קרפ

 1 שדח סחוכש ,םהל 11 .הרות אצת םתארקלש 1 םיינעה ינב ואובי ] ... [
 לש התבשחמ 1 ,שעה ןלכאי לבל ,תוכחמ / ,הרשב הכשנ םתוואגו
 ןיב תכרובמ הזתניסכ הפשה לש התמוקת לע .) 90 'מע( "הנושלו המוא
 'ח ריש םג בסנ תילאוטקלטניאה רפסה תפש ןיבל תירגלווה קושה תפש
 תחראתמה תירטיל 5! ה תירבעה תא ראתמה "תור�ה קושיי לש
 םתוא ידימ "סנואיי תנכסל םג הנותנ איהש הירשא ןא ,םינילקרטב
 1 םיקישמ היעיבג תויהבשיי: םיכושחו םימילא ,םיטושפ תוצוח-ישנא
 הל הכחמ / םימק,?! סלובו רקוב ןא 1 ,ןזואל איה הבר,ע ,זילקרטב
 29 .) 6 ך 'מע( "ןשוחב, ץוחב

 ריהמה ןפהמה זמ םיקולו םילובח ואצי הקירפא ןופצ ידוהי קר אל
 םג ;תוכרתל תוכרתמ ,זכרמל זכרממ רכעמה םע םהייח חרואכ לחש
 החפשמ לש אצאצ אוהש וילע דיעמ דיסחרכ רטסגנגה לש ומש
 ,םילימ ילכ ןאכ רמאנ ,םויכ .ער לכמ תקחרתמו תווצמ תרמוש ,תידיסח
 תוצוחבו ביבא-לת תוצוחכ םיככותסמ םש ישנאו םינכר לש םהיאצאצ
 ידוהיה לש ודמעמכ לחש תוחיפה ריחמ תא םימלשמו חותיפה תורייע
 .הלואגל הלוגמ םרבעמכ ,תראופמה ותוכרת לש הדמעמכו ינרותה
 וא הריפח תודובעכ ,תוכצחמכ תונואת לע תרושקתה ילככ םיחוורמשכ
 תושדחכ עיתפמכ םיכלתשמ ,תומוזי קחד תודוכע הלאכ אצויכו, זוקינ
" W ומכ תומ R ךי 'מע( "כקעי ןרי וא וכלומ וא ורבודרוק וא שוד ; 

 זגורכו תונכצעב ונחלוש לע ףפותמה דיסחרב : רצה, ישיאה רושימבו
 .ד"כח ידיסח תחפשמל אצאצ ,ןמרתלא לש הרוטקירק ראשה ןיב אוה
 .] 100 [ ויריש כצק תא ונחלוש לע ףפותמה רבחמה תומדב ןאכ עיפומה
 ותוא הקיסעמ הינוריאה הכרמל ןא ,הקרבה וזיא שפחמ אוהש ןות
 איכמ ןכ ."תותשל אל וא תותשל" : תישיא הסרגב תיטלמ iJ ה הלאשה
 לש יטסילובמיס-ואנה ןוגינב ידיסחה ןוגינה לש ובוליש ידיל ןמרתלא
 ריעב ןמרתלא לש וירכד ןורכיזב םילוע הז רשקהב .)יקסנולש תלוכסא
 םהמ םידחאש םילועה לש םירכזנה םייתולגה תומשה רבדב הנויה
 קסויקיי םע רפסה תרייע לש הרואית וא )"ףד דועיי( "רתכ ומכ םירובשיי
 רוביח םוימ רוד תונש אלא ורבע אל 30 .)"םירה תנחתיי( "חישמ םיחאה
 םיררושמ תחפשמ לש המש ,"ולגזוביי יאקורמה םשהו ,ץיק תגיגח
 הטוידה ןמש "יל.ל�ו יל.ל� לכייל ףדרנ םש ןפה ,תללוהמ םימכחו
 ןמרתלא לש ותדמע יכ חכוויהל זתינ .)"ולגזוכ זחבמיי( הנותחתה
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 ץיק תגיגח

 תויטמכס לכמ הקוחרו תבכרומ הלואגל הלוגמ רבעמה לש וז היגוסב
 זא ררשש סוזנסנוקלו תידסממה הדמעל העידצמ הניא ףא איה .תינויער
-ךונ הלגמ םא יכ ,הנידמה תמקה תונש לש תוטילאה ברקב
 אוה .ךרומו ארומ אלל- הפושחה תמאב תוקבדו םזימרופנוקנוק
 תוברב עיגת הינומגהה יכו ,היילע ךרוצל הדירי איה וז הדירי יכ ךימאמ
 עיגמו וילעבל בשומ עיבגהש יפכ( םיחפוקמה לש םהינב ידיל םימיה
 ,םתודיכלו םיוביר ףקותמ םג )הבושת תחפשמ ידיל סמוחה דסממה ידימ
 הביטקפסרפה ןורתימ 31 .םייתסנ אל ךיידעש ירוטסיה ךובשח ףקותמ םג
 ופוסבש איה )הזתניס ןושלמ( תיטתניסה ותפקשה יכ חכוויהל ףא ךתינ

 תידדצ-דחה תואנ�ה ךוש םע ,םיתעה ףולחב המצע תא החיכומ רבד לש
 .הכפהמה תפוקת תא הנייפאש

 ינשב הוולמ תדיינה לא לבומו עיבגה תבנגב םשאומ אביצשכ
 ההזמ בקעי-ףסוי רטושה זאו ,"אבאיי עתפל ןלה-םירמ תחווצ ,םירטוש
 ול עדונשכיי: המימי םימימ ול ךייש עיבגהש הלגמו ,וקבחמ ,אביצ תא
 ריכמ אוה וירוענמש םיבבוסל הלגמ אוה ,עיבגה דושב דושח אביצ יכ
 ילושבו ויתובאמ אביצל השרומ אוה הז ףסכ עיבגו הבושת תחפשמ תא
 תוריעז תויתוא תעלקמ ,םיאבלהו םיאבצה ילגרל ,עיבגה תיתחת
 סיזירונג� I5 ה עגר ."הבושת תיב םש אצמי בטיה הב ךייעמהו הבולש
 ףסוי יארקמה רופיסבש אלא ,ףסוי רופיסבכ אוה ךאכ )תועדוותהה(

 ןלה-םירמ ךאכו ,סחיה םורב םידמועה עיבגה "יבנוגיי לא עדוותמ
 ,תאז םע .םכותמ התושמל םיבבוסה לע המושו ןולקה תומוהתב היורש
 .םייקוחה וילעבל רזוח עיבגהו ,םנכ לע זאכ םיבשומ "אבא תיביי יכרע
 בוטה רדסהו חצנמ קדצה ,דבוא חא קבחכ אביצ תא קבחמ רטושה
 .ונכ לע בשומ

 היורקה תינאישצינה הימוטוכידה תא גציימ ךלה-םירמ לש המש
 תוברתל דחא דצמ זמרמ המש : "םזינלהו םזי ארבהיי םשב
 דצמו ,הקיתאה יכרע תא השיגדמה תינפגסהו תינחורה תיטסיאיתונומה
 תא השיגדמה ,תינתנהנה תילילאה תינמרג-תינוויה תוברתל- ינש
 תא ואר יקסבוחינרשטו יקסב'צידרבכ םיגוהו םירפוס( הקיטתסאה יכרע
 "תודהייי לש תחלוצ הגיזמכ ,וגהו המוקה ףוקז ,שדחה ידוהיה
 תותדה יתש לש ףסה יעגרב רושק ןה "םירמיי םשה .)"תונווי"ו

 הכויחב רשקנ אוה "הפשכמה רישיי ףוסבו- תירצונהו תידוהיה-
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 יעישת קרפ

 / השיא ינפ .הינפ לעו / השאר האשנ טאל םירמיי: הנודמה לש יתדיחה
 םשה .תאז םע .) 194 'מע( "םשוריפ ונעדי אלש / רואו ךויח ונכש .הפי
 .תונזל החידהל הסנמ יקסרדלווש רחאמו ,ול סונאי ינפ תורצנב "םירמיי
 םירמ לש המש םג אלא ."הלותבהיי לש המש קר אל ונינפלש ירה
 רואיתב .םירצמ תיכמ יריש םויסב םג .השדקה השודקה- תילדגמה
 תופלחמב המלעהו באה לש םכויחב םימתחנ םירבדה .הלואגה יעגר
 תופלחמ"ו םירמ לש ילותבה יניטסירפה הדצל תרשקנ "המלעהיי( םדה
 .תינועדיה הפשכמה הנופ ןאכ םג .)גזמה קומס .יניווגנסה הדצל "םדה
 ולצינ הינפש םירמ לא .תכרבמ תאצמנו ללקל ותעשב םעלבכ תדמועה
 ] ... [ /.תע העיגה .יקחצ :רמול / תאשונ ינא לוק ךילאיי :ותחשוה אלו
 ,יקחצ ] ... [ טאלב / .לוק ילב יקחצ .דער ילב / תופחור ךייתפש .יקחצ
 ךינפ וקזח / םיעגפהו תורורמה לש תווענה םהינפ לומ יכ / תואל
 ,הפיה הנלה לש התומדב רשקנ "הנלהיי םשה םג .) 193 'מע( "תופיה
 הטרפואבכ( םיידוראפהו )ינוויה סופאבכ( םייניצרה .םינושה הייוליגב
 הומכ רשואמה הכוזל חופתה תקנעה הבש ,הפיה הנלה ךבנפוא לש
 32 .)דיל דימ ןוחצינה עיבג תרבעהכ

 תאמ הפשכמה תא םישולשה תונשב םגרת ןמרתלא : תאז ףאו
 ןיב תרכזמל הרתונ היינכתה ךא .דבא םגרותמה הזחמה( ןדאפדלוג
 .וז תיטמרדולמ הטרפןאב תישארה הרוביגה .)ררושמה לש ויזנג
 איה( השד.קל הכפה טעמכש המימת המלע איה ףא ,םירמ- הל'הרימ
 .)לובנטסיא איה( "לובמטס"ב ןולק תיבל הפשכמה לש העויסב תפטחנ
 םיביטומ יכ קפס ןיא .)הנתח לא תרזוחו תידפנ איה ןורחאה עגרבו
 תריז ,הפשכמה לש התומד .הרוביגה לש המש- וז הטרפואמ
 תכלשומה תישנ הרוביג לש הרופיס .לובנטסיא-לובמטסב תושחרתהה
 "ריבאיי לש ןעויסב םשמ תישמנו ןןלקה תומוהת לא הפכב לןןע אל לע
 ןמרתלאש אלא • ןנינפלש הריציה לא םכרד ואצמ- שפנ ליצא
 המרדןל�ה ןמ םילןטנה- הלאה םיתןחפה םיביטומב שמתשה
 לע תוכלשה תבר תיטסירןגלא הרימאל סיסב םאשעו- תילטנמיטנסה
 תורימאב הבועמהה ,הריציה בתכיה תעב ץראב ונייח תןאיצמ
 .תילארשיה הרבחה לש הנקויד תומד לע תוינדיתעו תויפוסוירוטסיה

 וילע רבע רבחמהש ןושאר חסונב "טרבלאיי( אביצ לש ןמש
 דבע היה אביצ .רוכזכ( םינפ לפכ תומדל קינעמ אוה ףא )וסומלוקב
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 ץיק תגיגח
 לואש ןב תשביפמ ןיבל וניב הדשה תקולח 33 .)דודל רבחו לואש תיבב
 ותכיעד לע ,ליבקמבו ,הלודגל ותיילע לע תדמלמ )ל ,טי ב"מש(
 תניחבב אוה הווהב אביצ לש דוריה ובצמ .לואש תיב לש ותעיקשו
 אקווד ואל( הבושתב רוזחל דיתע דוע אוהו ,"היילע ךרוצל הדירייי
 הינומגהה תרבעה ןאכ תזמרנ .תלפונה ותכוס תא םמוקלו ,)יתדה ןבומב
 תויהל דיתע הווהב ןייוכידש תוצובקל תונוונתמה תונשיה תוטילאה ןמ
 תובלתשה לש העפותה ינצינ ,לשמל ,ךכ( םינשה תוברב ןנסוח רוקמ
 המלש לש ורואיתמ הלוע תויטילופה תךכרעמב הקירפא ןופצ ילוע
 .)חותיפה תרייעב םיבשייתמה תחלשמ שארב דמועה ןטקה ןקסעה, ןטק
 ןאכ תזמרנ ,יפיצפסה יתדעה רשקהה ןמ קתונמה ,רתוי בחר ןבומב
 לש תושדח תועפות הלעמ ךז הלשבה .הטילקה ךילהת לש ותלשבה
 ןיבמ וניאש ימל קר תויופצ יתלב תוארנה תיתרבח )ת�יליפ:ומ( ת�עינ
 םיליבקמ הלא. ןווינו תושדחתה יכילהת לש תירטס-ברה הקימנידה תא
 התואלמתה ,הנבלה דלומ תמגודכ םיימסוק םיכילהתל ןאכ
 וקמטצהו בנ�ה תךאלמתה תמגודכ םיינאטךב םיכילהתל; התומצמטצהו
 ; הכיעדו תורגבתה ,הדיל תמגודכ םייגולויזיפ םיכילהתל; קומיצ ידממל
 ןתוססבתה ,הנידמך ריע לש ןתדלוה תמגודכ םייטילופ םיכילהתל
 34 .תיטנדקדה ןתעיקשו

 ךתויה אוה ןמרתלאד אבילא ץיקה לש וינפמ דחא ,ןניאר רבכש יפכ
 יכ / ,םוחמ הל?ז R אל העשהיי רואיתב ןוגכ ,תולשבהו הלשבהה ןמז
 ךא / תרחואמ העשה רבכיי י�ויחבכ וא ,) 20 'מע( "ףן� תפטונ, ךפהל
 המרב ,הלשבהה ינמיסמ דחא תא .) 195 'מע( "ם J! חנ אל ל�עגז
 םלועיי לש ותורצבתהבו ןתורצוויהב ןמרתלא ןאכ האור ,תימואלה
 יאלצרהה ינויצה ןוזחה למס ,ביבא-לת התנבנשכ .ומשל יואר "ןותחת
 3S ,)דנליונטלא ורפס םש לש תירבעל םוגרתה םש לע הארקנ ןה ריעה(
 בנגה הב ספתיי ובש עגר ותואב קר שממ לש ריע בשחית ריעה יכ רמאנ
 כ 6 ,וירוטמ דחא תא הז ןיינעל שידקה ומרתלא ,ןכאו .ןושארה ירבעה
 תןססובמ םירע ףא תשייבמ הניא ריעב עשפה תמר יכ וחכוויהב
 רסממ ינקסע קר אל ץיק תגיגחב .םושלש לומת ודלונ אלש תוריטעמו
 ןמרתלא ךרוע הלא ךותב םג ךא ,םיטעמ אל םילנימירק םג אלא, ונינפל
 רוביצה תפוק תא דדושה בל בוט רטסגנג ירה אל יכ ,היצאיצנרפיד ןיעכ
 .השיא לש הנובשח לע תויחל ןכומה בל רסח תונוז העור ירהכ
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 הלודגה ריעל חותיפה תרייעמ האבה ,וקורמ ילועל תב ,ןלה-םירמ
 ישנא ינש ןיב ךוותב המצע תאצומ ,תירצלמ תרותב הסנרפ אוצמל
 ,בהז בל לעב רטסגנג- דיסחרב השימ : םיזנכשא "ןותחת ם'וועיי
5 'מע( "רשויביי ותכאלמ תא השועה 1  ,יקסרדלוו לבנה תמועל ,) 
 'מע( "תירסומה התבוח יהוז"ש הל עידומ דועו ,תונזל החידהל הסנמה

 ,"תולעופה תושפנהיי ינפ לעמ הווסמהו טולה תא תערוק הריציה .) 53
 תטורפ והירה רפעב ללוגמה רבד לכ אלשו בהז ץצונה לכ אלש הארמר
 הריצי איה יץק תגיגח .חוצחצו קורימ הווש הניאו הכעמתנש תשוחנ
 לש אצומה תדוקנב יולת לוכה יכ החיכומה ,הירושימ לכב תיטסיביטלר
 תזמורמ הלבקא תכרוע איה שרושמ תומודק תועד רוקעל ידכ. ןנובתמה
 יאקורמה רוביגה( וקורמ ילועב יזנכשאה דסממה הלותש תומגיטסה ןיב
 תוימשיטנאה תומגיטסה ןיבל )הבנגב םשאומו םיקיזאב דימו ףכית לבכנ

 ןנובתמה ינמרתלאה רבחמה .ופכב לווע אל לע ידוהיב םלועה הלותש
 ,היילע תפוקת לש תולוחה תוערה ןמ ןה הלאכ תועפות יכ עדוי השענב
 הטילקה ילבח תא חכשיו שרוש ינויצה לעפמה הכי ובש ןמזל לחיימו
 .היבואכמו

 תשרופמ הרוצב ןאכ רמאנ ,הקיטגולופאל הקוקז הניא תונויצה
 ףדרנה שיאהיי: "רבחמה םע ןויאיריי רישב רבחמה ירבדב ןוגכ, ידמל
 קפסה לכ תא / ס ?7 ס קעוצה ובלו / ,ה 9 וr� דע קנזל ותילכת / ס� 1
1 'מע( "ה�ו:; ?7 8 1  הב יד ימואל תיבל םיידוהי םיטילפ לש םתוקקדזה .) 
 קפסה ירוהרה לכ תא טיקשהלו םיגרטקמה לכ תא תוסהל ידכ אופא
 תומד המ אבנתהל בהא אלש ,ןמרתלאלו .ינויצה לעפמה תקדצל רשאב
 רשאב )הלאשמ קפס( האובנ קפס תאז לכב שי ,דיתעב םעל אהת
 ,ה�ךי ם�כ:יי : ןעט הנויה ריעבש םשכ .םימיה תוברב םעה לש ולרוגל
 לש ףדיי( "ומוי אוש f ויתורוצ והות תא תוארל י�וז ירשא ,ףוטשי

 �י� Z ,ה�רי םעהיי: עובקלו תיזחתב ןכתסהל זעמ אוה ןאכ םג ,)"לאכימ
 םוקי / ,אוה ימ ן� ח��� לבל. זאו / ,דחפ הב ןיאש םולש תע לא /
 / / .רחש דע ומ� קבאיהל / והיבא דומעי הל�?ו;ז / : ר� W � וין� ןורחא
f !דחא ףוגל םתריה דע / םיינשה םילתפנ ויהי / דערימה םוקמה ה, / 

Q ר?!� ויצ, ':iQ ןי W ��אל םיקבאמ םעל ןמזי דוע ימראלה לרוגה ."ם 
 ול םינמוזמ יזא, ץרחמש םיביוא םע םיקבאמ הלא ויהי אל םאו; םיטעמ
 הגיזמ התוא וב עבקתתש דע ,ונקוידו ותומד לע תיבמש םיקבאמ
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 רמוחהו השעמה םלועמ היצח- םימש היצחו רפע היצחש הזיתניסו
 3 ו.הפורצה תוינחורהו תוליצאה םלועמ היצחו

 יסיסר לש פוקסודילק אופא אוה ןמרתלא לש ןורחאה ויריש ץבוק
 סיסר לכ הבש תינוגססו הבחר תימרונפ הנומתל םיפרטצמה תואיצמ
 ',חאמ .)יטתסאו יתא ,יפוסוליפ ,יעדמ ןפואב( םינפוא המכב ראומ
 ,תיטסיביטלר םלוע תנומת ןאכ תרצונ ,התטילקב תינתומ תואיצמהש
 תרקועו תוכסמ תשלותה תירסומ הרימאל ןמרתלא לצנמ התואש
 תוימשיטנאכ הומכ יתדעה םוחתב הילפא ,היפל .שרושמ תומגיטס
 .היבופונסקה לשו תונעזגה לש םירועכה ןהייוליג ראשכו תדה ימוחתב
 עיבגה לש ורופיסו ונינפלש הריציב הקירפא ןופצ ילוע לש םרופיס
 תונויצה לש הלרוגל לשמו למס הב ךפוה וילעבל דובכ רחא בשומה
 רופיס ,הירוטסיהה תצורמב םלועהו םעה לרוגלו םירשעה האמב
 השפנ שקבמ לבנה ינפמ הצוליחו הללמואה ןלה-םירמ לש הנוחצנ
 תירסומה םתדמעש ,םיקדוצ ךא םישלח םתוא לש םנוחצנ רופיסל ךפוה
 רפהל תחא אל לוכיה ,קוצי לזרבכ השק הדימע חוכ ותוא םהל הנקמ
 .עורזה חוכ לע רובגלו םיעשר תצע

 : יעישת קרפל תורעה

 וייד זאלשת תרידהמ ריתמ וה הז קרפכ תיאכימה לכ )ה"כשת( ץיק תגיגח
 סולכ-ווטרק .)ר"נשת( סולכ-ווטרק תןר לצא אצמנ וז הריציב ףיקמי קימעמ
 סוחתל ךיישה ימייניכ-ימי רנאיז( "תיאפינמ המאופ"כ ץיק תגיגח תא הרידגמ
 "ררס"ה יקוח תא ויכהל תורשפא הל הקינעה וז הרדגהו ,)קיחצמה-יניצרה
 הניכה אל תררקיכהש יז תרריפמי הוערפ הריצי לש וניכמה ןירקיעהי רחאמה
 ויתיריצי לכמ תוחפ תרקחנהי תרכימה הריציה תא .דסח הל התטנ אלי התיא
 ררישמ לש ,המצ 'i תאלמ ,תרחואמ תילגתהכ סילב-ןוטרק הגיצה ןמרתלא לש
 ויכירי רגנ "המחלמה תילובחתיי תאו ,ויונתהל אלש ירכ שדחתהל כייחה
 וץמיאכ הראית )ינמז רכעש ןיינעכ ילש הקיטאופה תא יפקתש( סיריעצה
 הריגביי לש ךררב ,תע התואב סגרת ותואש ,יריילימה סיפרוקה ךותמ תולובחת
 ומרתלא : )תיתירפסה העפשהה ךילהת תא סולכ דלורה לש ורואיתכ( "תרציי

 ויתולובחת ללש תא ,תימצע תירזכאתה ןיעכב ,תרחיאמה יתריציכ ףשח
 סותכה תומוהת לא יאירהה סותפה ימירממ יתכיתכ תא דיריהי ,"תונו;זי"ה
 . יאירה-יטנאה
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 האר .היתונש םיעבראככ ןמרתלא תריצי לע ורכעש םיירקיעה םיכפהמה לע 2
 .)רכד תירחא( "דעונ םתוא םותחל אל יכיי קרפכ ןלהל

 תרוכח ירפוסו ךז לש םהיתונעט םע ןמרתלא ןאכ להינש םיגולאידה לע 3
193 ימע .) 1994 ( םולכ ןוטרק לש הרפס האר ,תארקל .93  המוד .דועו 91.
 לש כוטרוק שיש הדוה םג ךא ,םיריעצה לש םתרמוי לע ןאכ גלגל ןמרתלאש
 ויתונולשיכו ויגשיה לש ןזאמ ךרע r ק תגיגחכ ןכש .ויפלכ םהיתומשאהכ תמא
 תחש לוחמכ הומכש "הגיגח"כ התוא םתוחו ותריצי ךלהמ תא םכסמש ימכ
 .המוקת םהירחא ןיאש "רכז כרע התשמ"כו

 אלא תורוצו םיעכצ תכר תינומה הגיגח קרו ךא תנייצמ הניא carnival הלימה 4
 .)אחספה ינפלש םוצה תפוקת( Lent ינפלש הפוקתה ןויצל םג תשמשמ
 לכנרקה לש וז הארוה .רשכ תליכאמ תורזניהכ ןכו רשכה תליכאכ הרוקמו
 המוק דע ] ... [ רץאמ / תחמוצ התלע תמא לכויי החיתפה רישמ זמורמכ הלוע
 / דעס ןיא םדא לוכישיי: "לכנרק ליל" זונגה רישה תורושמ ןכו ."רשכ לוכאל

 .ןלהל הארו( "?שוד.ק .שןד R :רמולו / תהגונ תילט ופטועל / .שודנ ר� f ט.ל�ד
 .) 7 הרעה

 לש לס"כ ומגרתו ושריפש שי )א ,ח סומע( "ץיק כולכיי יארקמה ףוריצה תא 5
 . ץיקה ימיכ תופוע וכ וקיזחהש כולככ והושריפש שיו "םינאת

1 ימע( "השבי הלבד"כ בוט- J מיס רמ רואיתל הוושהו 6 19 (. 

 די-בי יליג .ו ,סיכותכ( "לכנרק ליל"- רתויכ םימדקומה וירישמ דחאכ 7
] 3 - 1  תיברעמה ריעה תראותמ ) 50-42 ימע ,כ .ןמרתלא תורכחמ ; ] 6.3.1932
 היתוכוחר תא הצוחה שדח לא ושארכש לכנרקכ הצק תא תגגוחה תינרדומה
 לכ תא ןמרתלא ףסא הכש ץיק תגיגחכ .תוכהל יפלאו רוטיק תואג רוטע ,כהרכ
 םג בואב םילוע ,תינאיקול הריטאסכ "םיאפר להק"כ ויתונונגסו ויתויומד
 רופיס, לשמל, ךכ .וירפסכ הסנוכ אלש תמדקומה הרישה ןמ םידחא םיכיטומ
 היצמרופסנרט אוה )"עצמאכש םירכדיי רוזחמה J מ חי ריש( "דשהו ינוונחה"
 תודוא רופיסה .) 25-19 ימע .כ ,ןמרתלא תורכחמ( "דתייי רישה תלילע לש
 רע הל כיאכמ .העורז תא תפול ,תירצלמה ןלה תא יארה ךותכ האורה יקסרדלוו

 תירצלמה לש הרופיס לש היצמרופסנרט אוה ,הקנאכ ותתיפלמ תצלחנ איהש
 הילאש ,) 39-35 ימע ,סש( "הטנייגל טרצנוקיי תמדקומה המאופב הצורפה
 . וממז תא הב עצכלו העינכהל ידכ תוועמ אוה העורז תאו רכגה רכודה הוואתמ

 שוטר יפמ האדוה הרפש יש הצליח ,םימיל . 1950 ראוני ,ףלא ,"רץאל דגנמיי 8
 הנואפהו הרולפה תא תיעצמא יתלכ תורכיה ריכה אל אוה השעמלש ךככ
 הנושארל ספדנש "הכוחכ הרישה" ןויאירכ( כתכ םהילעש םיילארשי-רץאה
 ןיכש גולאיד לע .) 277-276 ימע ,] 1983 [ רואל הארו ; 27.8.1971 ,רכרכ
 ) 2 הרעה , 66 ימע ,] 1998 [ ןורימ( ןעטנ ילארשיה r קה אשונב שוטרל ןמרתלא
 םשכ .איה אלו .שוטר לש ותנעט תקדצכ השעמל ןמרתלא הדומ r ק תגיגחכ יכ
 ,יתורפס-וyח .ישממ ץיקככ ינמרתלאה r קכ ל"נה ורמאמכ ןרו םמתיה שוטרש
 דגנכ תנווכמה תיתורפס-םינפה תילמסה ותועמשממ םלעתמ אוהש ךות
 וליאכ םינפ דימעהו םמתיה ,ולומגכ והערל J מרתלא לקש ךכ ,"םינענכ"ה
 לש ותמאל .ודועמ לליפ אל התואש תיבאטוכ תמא רחואמב עתפל ול התלגתב
 א.תז .היאר הכירצ הביאש תילאיווירט תמא ןכומכ וז התייה ןמרתלא יכגל ,רכד
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 ,בו:;וזב"( "שמשב קושה" תמגורכ םיריש םייוצמ ץוחכ סיככוכב רבכ: רועו
 םוייי תמגודכו )"! יחלה תומודא ןיתורענ לכב ) ... נ .םחלה תומדqז ב�כ;:נ;: ,ק�נב
 ] ... נ קוחצמו המכl1 r קושה חפנתמ / ,תוהובגה ויחופת תועבג לעיי( "קושה

 לכ ] ... נ הדירצא ךל תואירקב יךוק תא / ,םילוליה תילוכשא ,םילע�נ;: תימלוש
rץיק םיראתמה )"ריעצה בה!נ; ףיסאה יררה / ריעה תסווטל םיעבצה תוליו 
 קושיי רוזחמה ןמ גי ריש ףוסב סגש המוד .תורפ סיסע ףיטמו ןוירפ עפוש
 הדבועה לע ל"נה רמאמב גלגל שוטר .ופרוחל ןמרתלא בישמ "תורפה
 התע הסנמ ,הלילק תיאנותיע הריש לש הבתוככ םיברב עדונש ,ןמרתלאש
 וניא ףוטחה רובידהיי: ןמרתלא יפל. רודה הרומ שמשלו הכלה ךירישב קוספל
 I םימעפל איה ,לוכיבכ תיריזנה ,הנוכנה / ,תקפואמה הקיתשה לבא ,םילימ אלא
 .) 75 ימע( ".תקדצו ידמ החונ

 ךיא" ורכזיהב ,עינ ילבו לוק ילב קחוצש ימכ ץיקה ראותמ םיריש רוזחמ ותואב 9
 רכזנה זחופ ריעצ תנומת איה הנומתה .) 59 ימע( "ךלקמב ףרוחה וילע םייאמ
 ולקמב ותוכהל וירחא ףדר רזש דע ותמח תא הלעהו ןגרנ ןקזב הטיש דציכ
 וז תופרורה הנשה תונוע: הטושפ תךאיצמ ובומכ תרתתסמ וז דשנאה ירוחאמ
 .ףרה ילב וז ינפמ וז תוסנהו וז תא

 תוינושארה תא תכרוכה ,תזמורמו הפיקע תיטאופ סרא הרימא םג ןאכ הלולכ 1 )(
 הנררומה ירפוס לש תישארבה תשוחת םע לארשי-ץראב םיצולחה ישעמבש
 תישארביי לע ותרישב רברל הברהש ,יקסנולש .יקסנולש יריש לש םתעפוה םע
 חתופה רישה תא םישולשה תונש תליחתב בתכ ,"תרחא תישארביי לעו "השרח
 תוקומע ומרתלא לע עיפשה הז רישו ,"ערפ תלרוחמ הכ דרעמ חתפג;:יי םילימב
 םוימ ,זירפמ יקסנולשל ותרגיא הארו .םיריש תביתכב וחוכ תוסנל ורדועו

1931 24. 1 2  לש הנושארה םתוססונתה . 80-74 ימע ,) 1991 ( ומרוד דארו , 
 ,ומרתלא לש וכרר תישארל אופא תזמור הרעמ חתפב םינקרבהו םיצוקה
 תיטסינררומה הרישה לש ינשרתה המעט םע ,םהרנו שגרנ ,הנושארל שגפנשמ
 .יקסנולש לש

 םימרקומה וירישמ דחאמ רבכ הלוע םדאה תוספאו םייחה רצוק לש וויערה 1 1
 באב א"כ ,רל יליג ,ה ,סיכתוכ( "תלוגלוגיי רישה ודירה ,ומרתלא לש רתויב
 ןר לכיי :) 34-33 ימע ,ב ,ןמתרלא תורבחמ :םג האר ;] 6.8.1931 [ א"צרת
 לע הבשתמב םייתסמ דז ריש ."תכלשכ ףלקתי ,וינפ רוע בהצי ) ... [ רלונה
 .רבונ חצמ לכ וא עמוד וושיא לכ ירוחאמ תרתתסמה תקחוצה תלוגלוגה
 תוצלפה ןךיחו םידלשה לש "תחשה לוחמיי ווגכ םיירבאקמ םיביטומ ,עמשמ
 .וכרר תישאר ומל ומרתלאל רז היה אל תלוגלוגה לש

 גרוברטפ ד.נאלסור ןיא רעדילסקלאפ עשידוי ,קראמו גרובצניג תפוסאב האר 12
 ףא יונבה ומרתלא לש "םיחא הרשע רישיי תא חוכשל ו'או . 130 ומיס , 1901

 .תוומה לוחמ לש וז תנוכתמ יפל אוה
1 3  רואינשו יקסבוחינרשט תמגורכ םיררושמ לש ץיקה תרישב ואר "םינענכ"ה 

 יביטלפמטנוק סחי ואר םה זומתה לא םסחיבו ,"תירבעה ןושלב תידורייי תורפס
 .םימוסק םימודק תוזוחמ לא תינוימר הגלפה לע גנעתמה ,תוברת-וב לש
 יעצמא-יתלבו ףושח סחיכ וגיצה םה ץיקה יפלכ םהלש םסחי תא ,תאז תמועל
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 ילש ב"פ לש וריש ומכ .יקסבוחינרשט לש "זומתה תומיי ןכא .ילמס אל ללכו
 ימע • 1964 ,דרופסקוא ,ןוסנייצה סמות תכירעב ,ילש יבתכ לכ( "סינודאיי

 תאו ץיקה תומ תא הכבמה יתוגה ריש אוה ,המודמכ וילע עיפשהש ,) 432-441
 .תיגלאה השותתל הרופאטמבכ םודקה סותימב שמתשמהו םירוענה תומ
 לש ץיקה יריש וליאי( אטייק יהלשבש הלימקה הארמל םדאה תא תפפיאה
 םיעלבימ יז הייארב .םליא .)למס ךכ-רחאי תיאיצמ לכ םדיק םה "םינענכ"ה
 יתייייח יטנמירה ץיקה ריש ןיא ללכ-ךרדב ,תישאר .םיסקודרפ המכו המכ
 תא ובתכש םייטנמור םיררושמ םתיא םג( "ןנגיסמה ינענכ"ה רישה ןמ תיחפ
 .)םייתשבי םיריזאב ררישה ץיקה םיח תא בטיה וריכה ,היסיר תוברעב סהיריש
 סה .םהלש סירקה חרזמה יריש לכ ימכ ,"סינענכ"ה לש r קה יריש .תינש
 ןמז ינממס סיליכמ סניאש םיילפיטיכראי םיילסרבינוא סיריש תיבירק סיתעל
 .םיקהבימ סוקמי

1 4  ימש- סימשה .ילוכ ריהט ץיק": "חיפסיי לש יא קרפב ץיקה ריאיתל היישה 
 הלוכש, וז העירי לע ] ... [ . ץיק סלונ- יחהו חמצה .ץיק ץרא- ץראהו. ץיק
 ."ימלוע תיארמ לכ יינפל התע סימוקר .אשד קריו עיקר תלכת

 השישב השרח הרודהמב וספדנ ריפסקיש תוזחממ העבראל ןמרתלא ימוגרת ו 5
 . ץיק תגיגח רוביחל תוכימסב • 1963-1961 סינשה ןיב רוא התארש ,סיכרכ

 וחיש דוס לע תוהתל .ארוקה עגייתת לאיי: וינשרפ לע ןמרתלא גיעלמ הז דישב 16
 לא / לוכיבכ-תונווכו תועמשמ לש / תמזגומ הדימ .הזה סירישה רדס לש /
 אוה רואה / .בוחר בוחרה .ריע איה ריעה / . זמר תזמור הרוש לכ אל .שקבת
 ,רישה ךשמהב ןמרתלא ןעוט .ןבומ .) 145 ימע( ".שמשכ הרורב הכשחה .רוא
 אלו הביתכב אל- סהב זירפהל ןיא ךא ,תולאשהו סילמס אלל הריש ןיא
 סייושעה סייחה" : רמאנ "תורו;ה קושיי רוזחמה לש אי רישב .היצטרפרטניאב
 סירישיי ריזחמה ןמ יי ריש סג הארו ."ןויגיהה דוה תא ופשח סה קר / ףוריט
 / .אצומ ינא סירבדה ןיב / סירשקהו תוקיזה תא / :רמא רחא שיאיי: "עצמאבש

 .) 87 ימע( "? סירברה לש םביט המ ךא

 .)ב"ע יצ ןירדהנס( "תניחט אניחט אחמקיי: תימראה הרמימה יפ לע 17
 ןמרתלא ההת- "חירה תועו לע סיריש"ב רחוימבו- ויתוריצימ תידחאב 18

 רגנמ ישפנ ךילשהלו תלוזה ןעמל וייח תא בירקהל סרא לש יתונוכנ דוס לע
 רבחמה לאשנ "רבחמה םע ןויאיר"ב ."תדלומ" ןוגכ סיטשפומ סיכרע רעב
 ."המורכו הפוקתה וצ • ץרא .המוא" תמגודכ סיגשומ לש םכרע רברב ותעדל
 םחל תורמיא סיברל / .הפוקת וליפא .סע ,ץרא םילימהיי: בישמ אוה ךכ לעו
 וליאו / תגעלמ וא תממור הביתכ יאשונ לש / הפוסא ןה םירחא םיברל / .רגבו
 אוה ריסחרב ץיק תגיגחב ."דגנמ םשפנ רילשהל / הפוקש הלתמא ןה םיטעמל
 תעב רמוא הז ןמאנ "לייחיי .ותרמשמ לע לפנו רקדנש לייח לש הרוטקירק ןיעכ
 ןמ וב שי תאז לכבו .) ו 30 ימע( " ... תיזח ץראה לכ" : )ותומ עגרב אלו( ונופלע
 תא ליצמו ומצע תא ןכסמ איה ירהש .ברקה הרשב סילייחל תינייפואה תוער.ה
 . יקסרדלוו תחשומה רטסגנגה ידיב התחשהמ ןלה סירמ לש הינפ

 . ו 77-159 ימע .)ד"נשת( סולב-ןוטרק האר ו 9
 ןבימ יתלבה לעיי ןישארה ירמאמב רבכ יכ ,הז רשקהב .רכזיי .סש האר 20
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 ץיק תגיגח

.24 [ ד"צרת ולסכב יו ,סריוט( "הרישב 1 1 .  ןמרתלא שמתשה )] 1933
 הרישב תלכשומ תוננובתה לע לשמבכ הקיטפואה ימוחתמ הקירופאטמב
 .חוציפל השקה ,תיתדיחה

21  םייטויפה ויתורוקמ תפישחלו גשומה תרהבהל- יםירירפצי" ירמאמ האר 
 היגולותנא( תרוקיבה יארב היגוסל תורייצ- קילאיב: ךותב ,"םייאדיאהו
 . 149-138 ימע, 1992 םילשורי ,)דקש יג תכירעב

2l ןיביי Q גיילשת ביבא-לת ,תוזחמ ,)סרותגיפ טפשמל רבד תירחא( "רופיסל הרפ, 
 . 580-561 ימע

 רה המודמכ שי "הרלק הנורטמ" הנרכמה "לרבמטס" הפק תלעב לש התומדב 2 '
 ןמרתלא םגרת הנייה לש הז רריש תא ."הרלק הנרדיי הנייה לש ררישל ירוטקירק
 רריש .)ארגיאב הז םרגרת םסרפ ךז ןתנ( לקניפ ןרעמש ןקחשה תשקבל תינמרגמ
 תרינעזג תרמגיטס ינימ געלל םשר תמאל ןיע תיארמ ןיבש רעפב קסרע הנייה לש
 הטושפ תינעזגכ הז רישב הלתגמ תנדרעמה הליצאה הרלק הנוד : תובזרכ
 הבוהא וליאר .ןיחומ-תורצ לע םידיעמה םירבדב היפ תא לבנל תלגוסמה
 לארשי ברה ןבכ רבד לש רפרסב הינפל הלגתמ רארתה הפי ידרפסה "ליצא"ה
 .עלבה ירבד לכ תא הנממ עמשש רחאל רתרהז תא ןגפרמב הלגמ אוה( הסוגרסמ
 ביבס הבסנ r ק תגיגח םג .)המרקמב הדימעהלו הכיבהל ידכ הארנה לככ
 תומודק תועדל האיבהש תויולגה ץוביק תפוקתב .תרבזוכ תוימדתו תוכסמ
 תא סנרפל למעה םוי-השק יאקררמ ןאכ ראתמ אקררד ןמרתלא .תוינעזג
 הסנמ ןלה-םירמ רתב דרעב ."תלכת הלוכש תילט" ארה ןיאש םגה ,רתחפשמ
 שנרב, יקסרדלררב תלקתנ איה ,תררצלמ תודרבעב רכתשהלו התחפשמל עייסל
 םייאמו תונזל הדיררהל הסנמה ,וקנומ-זירפמ "!דרעמ"ו חצחוצמ יזנכשא
 ,יביבא-לת רטסגנג ץלחנ התנגהל. ול תואית אל םא הצמוחב הינפ תא תיחשהל
 תרריבאה השעמ לשב רקדנה ,ביבא-לת ינרבמ הסדרא יאצרי םירוהל ןב
 לש תילילשה םתימדתו, ךותה לע דיעמ וניא ןקנקה ,הרצקב. ולש ירפצ-יתלבה
 הרקועל שיש המגיטס איה .יומסב ןמרתלא ןאכ ןעוט ."םישדחה םילועהיי
 .שרושמ

 יתררירש ןפואב תפרצמה ,תיסרפיט תינמרתלא הררגיפ התוא איה המגןא!ה 24
 ,ונימ וניאשב ןימ תכרוכו ,הז םע הז םיבשייתמ םניאש םיביכרמ יגול-ודיוספר
 לש הדמעמו המוקמ לע ."ריעה תקרופ !באו שער תונורק" ףוריצב ןוגכ
 104-99 ימע , 14-13 ימע .) 1989 ( רימש האר .ןמרתלא תריציב המגראזה
 .דרער

 בושיי תודוקנ םימיקמה םיצרלח לע םירישב םג ,ישישה קרפב וניארש יפכ 25
 לע םינכורה םילאוטקלטניא ,םימלרחו םימחול םיריעצ ןמרתלא ראתמ בגנב
 . רפס תאירקב המוי למעמ הרדחב החנה הרענ רא .םירייס להואב תופמ יבג
 !ותיעה ,חלשה .תאה לא רדי חלושה ילארשי אוה ןמרתלא חסונ "להואב םדא"
 ריעב אפורה לש ותומד רואיתב תבלושמ תיכרע-ברו השובכ הינוריא .טעהו

 אקרודש ,)"םירע תמחלמיי ררזחמה ןמ יג ריש ,"םידוהיה ריעיי רישב( הנריה
 .רביבסמש "םירברב"ה םישדחה םילרעה אלר .לארטקלטניאהר ליכשמה .אוה
 .רישעכ ריעשר ינומדא שנדבכ הלגתמ
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 הכלממל וכפוהלו ימשה בחרמה לכ לע טלתשהל שוטר לש ותיבכות זוגכ 26
 ירבעמ .טיבש בקעי לש ורפסב האר .ולש גוזימהו לוליבה תובויער לע( תירבע
-122 ימע • 1984 ביבא-לת .יבענכ דע 1 1 9  דהייל זויררג-זב לש ותיבכות זוגכו ) 
 ימע .א .רהרז-רב האר .רריגלו "רפסנרט"ל ריתוינכת לע( לילגה ייברע תא

1 ימע.ג ; 410-408 4 1 1  (. 
 . 35-28 ימע .)ד"נשת( םולב-ווטרק 27

 • ך .תומדש תרבחמ( םימואת ךינפל הררביחב זמרמיצ יש לש הנויסינ וכל 28
 זיב סחיה" ארה זמרתלא חריצי לש "זנוכמה וור קיעהיי יכ עובקל )] 1997 (

1 ימע .סש( "דחי םג תיבקנהו תירכזה ,תוהולאל ירישה-ינאה 7  וויסינ אוה ) 
 םילמס תסומעו הזמ תילרטיל ךדדב זמרתלא יריש תא תרעטב שרפמה יתייעב
 הלא םיריש לש תרימינפה םהיתרריתסמ תומלעתה ךות .הזמ םיילבק-םיידיסח
 ,הינוריאהר תוניצרה ,הריפכהר הנומאה יכפה תא תחא הפיפכב ליכהל םתלרכימ(

 רניאש םזינמרהה לש םיילסרבינראה ויכרעו תירלרקיטרפה תימואלה הסיפתה
 שרפתמ הז ררביחב . לשמל. ךכ .)האלה וכו ,םלצב םיארבנה לכ ויב תודפ םש
 אוהש( "םייתשו Q ישימחה הסרפב ה� t{i י�" תמגרדכ ינרריאר ילסקרדרפ ףרריצ
 )קירד מהו ימתסה יכפה תא הזל הז דימצמה יסופיט ינמרתלא זרררמיסקוא
 הרטמה תא יםייתשו םישימחה הסרפהי תנמסמ" ויפלש ריבס יתלב שוריפ
 .ונייהד .א"נה הסרפלו יםישימחה רעשיל רבעמ תאצמנכ תיטסימה היילעל
 ימע ,סש( "ררושמה לש יצראה ינאה תא םינמסמה תוביתה-ישארל רבעמ

 םירפוס זכ לעו ,הנשב תועובשה ויינמ לרכ םדוק איה 52 הרפסה ירהו .) 53-52
 העיקש ו�יצל למסבכ תרפוכת הב ושמתשה- ומרתלא קר אלו- םיבד
 ,עשוהי ב"א לש וכלימ .בוקרבאנ לש וינפ םינאמורבכ( תושדחתה םרטבש
 .)דיעו ולש ריאמ לש רכדמכ יתיכב

 השחמהלר שרמימל ואכ הכוזה הקוחש הרופאטמ איה הפשה לש הסוניא 29
 ידי-לע ךשיחב סנאיהל הדיתע ןא וילקרטב תחראתמה המלע לש התרמדב(
 .)תוכילה טושפו םילא ווירב

 תוחיפהו תובאתסהה םיימעפ תזמרנ "חישמ םיחאה קסייקיי ףיריצה םצעב 30
 :זתיבי אוה תיקרוטב "קסויקיי: תרמשו םיגשומ לש םכרעבו םדמעמב ילחש
 הרדרדינ רשא ,םידבוכמו םיראופמ םינבמ לש םרואיתל תשמשמה הלימ
 םשל ביבא-לת ריעה תורדשב ומקוהש תרלד זוטב תויבוק זתוא לש !רואיתל
 הנהו .וילעב לש רדמעמ לע דיעמ "חישמ" םשה .אמיגרת ינימו זוזג רכממ
 וחכתשנ .הלואגל הליגמ רבעמה לש האצותכ .תינרדומה לארשיב אקויד
 ."יללגו יללמ לכיי לש ךרעה ת�ח 'i! םמש ךפה אוהו ,ותרעמשמו ורוקמ

3 1  תבצינ ,חסיפה תשוביפמ לש ותומדב תמלגתמה ,לואש תיב לש ותעיקש לומ 
 ,ט ב"מש( םידבע םירשעו םינב רשע השימח ולש ,לואש דבע .אביצ לש ותומד
 ידיל הינומגהה תרבעה לש- "ךולמי יכ דבעיי לש תקהבומ העפות ונינפל .)י
 לומ( יפארגרמד וורתיימ הנהנהו תונתפאש הלגמה דמעמה .הלועה דמעמה
 תיתרבח תועינ .)היציבמאהו היגרנאה ירסח םיליצאה ינב לש הפרה סנדקדה
 : "עצמאבש םירישיי רוזחמה לש גי ריש ןותמ הלוע ילאוטקלטניאה םוחתב
 11 .הרות אצת םתארקלש 1 םיינעה ינב ראובי L ... נ םיעיקב ה�ומה םעה !מיי
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 ץיק תגיגח

 / ,שעה ןלכאי לבל ,תוכחמ / ,הרpז'ב הכשנ םתוואגו / שדח םחונ W םהל

 .) 90 'מע( ".הנושלו המוא לש התבשחמ

 ירהש ,םרא עלצמ הווח תאירבל תוזימר םג וז הרוביג לש הרואיתב שי 32
 אוה ךכו ,ןלה-םירמ לע ןגהל ידכ ויתועלצב רקרנ ,םיקנבה ץרופ ,ריסחרב
 .הייח תא הל קינעמ

 םיעיפומ ,הזיתיטנא יל שמשמה ארג ןב יעמש לש ורופיסבו אביצ לש יריפיסב 33
 רענ אביצ הנהי שארהמ טעמ רבע רורייי : ץיק תגיגחבש םיביטומהמ םידחא
 םיקימצ האמו םחל םיתאמ םהילעו םיש�ח םירמח רמצו ותארקל תשביפמ
 המל ךלמה לא היורצ ןב ישיבא רמאיייי; )א ,זט א"מש( "ןיי לבני ץיק ראמו
 ,אביצ לש וריאית תא .)ט ,םש םש( "ךלמה ינרא תא הזה תמה בלכה ללקי
 ויתומקנ תא הזיהה ,המדאה ןורח רואיתל תוישהל ןתינ ,הלורגל הלעש רבעה
 הז ינורומיסקיא ףוריצ .)ץןחב סיבכוכ( "שאה ימירעמיי רישב "ךלמ רבעכיי
 רבע ןאכ ראותמש רשפא: וז םע וז תירכלתמ ןניאש תויורשפא וכיתב דחאמ
 תונש תא םיקנל םלוחי הכילמה לא ףאוש איה התעו ,יינורא תחח רתחש
 יתנימת איה הנימתהש ,ךפיהלש רשפאי .)"ךולמי יכ רבעיי( תרכיראה רתלפשה
 תא רמצעל ריזחי ובש םיי ותוא לע םליח איה התער, ותלורגמ רריש, ךלמ לש
 תויורשפאה יתשכ .ואסכמ והוליפהש םידרומה ןמ ותמקנ תא חקייו ררתכ
 וא עצרנה רבעה םיחפטמ ךתראש ,הלפשה תשוחתכו הזע המקנ תוואתב רבודמ
 .רפע רע ואכודש ,חרומה ךלמה

 עיגה ,יקסרדלוו ,ץיק גתיגחכ רתויב תחשומה סופיטהש תכוויהל ך-ינעמ 34
 לש םימולעה ירישב תמלגמה ריעה( תיטנרקרה זירפמ רשייה ביבא-לתל
 .)ברעמה תעיקש תא ןמרתלא

 רישב .הנושארה תירבעה ריעה תמקה לע תורחא תררימא תולרלכ ץיק תגיגחב 35
 םרטב / םירפס רבתכנ אווש אל" יכ רמוא אוה "תורפה קרשיי רוזתמה לש 'ח
 ," .קוחר הנומא ירבר / םירראנ םירומ ררביר ארוש אל / .לוח לע ריע םוק
 םלועה תרמרא לצא .ריפ לע ליגרה ךילהתה תא ךפה ינויצה לעפמה ,עמשמ
 םהירפסי םירפיסה ומדק ונלצא וליאו ,תינחררה וזל תירמוחה תיברתה המרק
 םלואו .)ביבא-לת ריעל םרק ןרנליןנטלא =[ ביבא-לת רפסה( הנירמה ילכל
 םא יכ / ,הלת לע ריע המק בתכה ךמ אל ךאיי יכ הרומ ארה "כרשי ךילה" רישכ
 תומרלחה קר אל יכ ןאכ הררמ ןמרתלאש רשפא ."הלרעהו םיצעהי שאה ןמ
 תנידמ תאר תירבעה ריעה תא יר,ליה תרנריצה תרכא לש םימימתהר םיפיה
 לררגה רניסא םג םא יכ ,)תינריצה הערנתה לש היתרחלצה תא ,רמרלכ( לארשי

 ןכרקיי רשיריפש Holoc;Ju , 1 םשכ םימעה תונרשלב ה�יכמה( האושה םעה לש
 .ך,להתה תא ץיאהש איה )"הלוע

1 ( ט"שת ררא יי, רכר( "כנגה ןיזחיי "ריט"ל הנווכה 36  ,יעיכשה רוטה; ] 1.3.1949
 יכ םעה לע / םיעררנ םינריצ ומלחו ןמז היה" : םילימכ חתופה ,) 31-30 ימע ,ה
 בנגה ... כנגה םכותכי / םייחה ינמיס לכ יב יעיפויו / אירכו:;ו ו,לי:ימ םוקי
 • H ! ירכעה

 ,) 73-72 'מע( H שךי:י השעמ ןתיצחמשיי טסילאיריאה אפורה לש וינפ הארמ 37
 יניע רגנל תללרחתמה השרחה תיאיצמה הארמ ומכו השרחה הפשה הארמ ומכ

3 1 7  



 יעישת קרפ

 ריע( "תוצחנה הינפ תומדיי לש ןויערה שומימ ןיעכ- יוצח הארמ אוה ,רודה
 האלפומ הזופרומאטמ התואל תואמצעל קבאמה תונשב קתור ןמרתלא .)הנויה
 םייחל עקרקמ םישולתו םיינחור םייחמ הרבעמב המואה ייחב הללוחתנש
 .םיינחור םישרושמ םישולת ךא עקרקל םירושקה םייתכלממ
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 ידישע קדפ

 דעונ םתוא םותחל אל יכ

 רופיצה ףועממ הריקס- ןמרתלא תריצי

l ·רופצ? ה�ה, l '�םי��ל �י. 
l ���ףג�? ה, l ��זת� �י � W ת. 

l �:;ל��? ה�ז, l ��ל �יr:םי�ו. 
l �:;הל��ל ה�ז l �;}ה�ו;ז� f ל�ג. 
l ���תיל�ל,!,ל ה, l �:;תור�ל �יז. 

l ���ל ה� i �ר, l �ה�פןן� f �ל, 
l יגי� וננ הוי��ו;ז iכ� i �תיףרו:: ר. 
 )ינשה טרחכ ,"זילרלה תציפקיי(

 לע תססובמ ולש הקיטאופה .תוזופדומאטמ לש רדושמ אוה ןמדתלא
 בוציע ימוחתב ןהו ןושלב ןה ,טסקטה תומד לכב תורצויה ןופיה
 ןוגכ( "תיקיז ידישיי ינימ ותדיציב םיצבושמ ףא םשו הפ .תואיצמה
 . � וא תוירמיכ תוידב ינימ םידאתמה םיזונגה םימולעה ידישמ םידחא
 "שא יפשד"ו "ןפלחה תנקזיי ,"המל�ה דישיי ןוגכ תוזופדומאטמ יריש
 דוזחמה ןכו ץיק תגיגח ןותמ "תודומח דגביי דישה ,הנריה דיע ןותמ
 םידיעמה ,)הזררמה ףרח הזחמל גוליפא ןיעכ שמשמה ,"רופיצה תחיבניי
 לש התלוכי לע ןכו ,ףדה אלל תונתשהל תואיצמה לש התלוכי לע
 וז הנוכת .םיעיתפמו םיאלפומ םייוניש תואיצמב ללוחל תונמאה
 ינימ הלגמ הללכב ןמדתלא לש ותדיצי : "ודקאמ"ה תמרב םג הלגתמ
 לוכה =[ panta rhei תניחבב איהו ,םיקסופ יתלב םיכפהמו םילוגלג
 תויפיצ תא דבש ,רדושמה שדחתה ותריצי ןלהמ לש בלש לכב .]םרוז
 לש הטננימודה יבגל "תולעמ םינומשו האמיי לש יוניש ןרעו להקה
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 ירישע קרפ

 הבזכאל יופצ יתלבה יונישה םרג םיתעל יכ תודוהל שי( םדוקה בלשה
 ושקתהו םדוקה חסונל ולגרוהש םירקבמו םיארוק םתוא ברקב תילאטוט
 רבכ בלש לכב ,תדמתמה תושדחתהה תורמלו i )שדחה םע דדומת j ךל
 ·.אבה בלשה חתפתהל היה דיתע ונממש ןיערגה לפוקמב זונג

 תונש לש תיביבא-לתה "תיתורפסה הקילבופר"ב וכרד תישארב
 םיכרוכה ,יאזירפה ךרכה עקר לע םיירופיס םיריש בתכ אוה םישולשה
 ישנא לש תותיחשה תאו ןדע ןגב תישארב ימי לש יניטסירפה םותה תא
 וללכנ- םירוט תואמ ינב םיריש- םהמ םידחא( הווהב םיביבה
 .)םירשעה תונש ףוסב דוע תפרצב ורבוחש "זירפ ירישיי ןיב םדוק חסונב
 םינשה ןיב תעה-יבתכבו תונותיעב ומסרפתנש- הלא םימולע יריש

1936- 1931  סודוממ םיבר םייטרקנוק תואיצמ יטרפב םיצבושמ- 
 חיש יעטק ,תולעופה תושפנה לש םייטרפה םהיתומש( ךומנה יוקיחה
 הלאב אצויכו םיחדינו םירכ:�מ םייאיזרפ םירתא תומש ,"םייטנתואיי
 םה הלא םירוכזא .)תיטסילאיר ת�אלמ לש השוחת םינקמה םינממס
 טלובה דחוימה המעט תא תמדקומה תיטנדקדה הרישל םינתונה
 ןיב .םישולשה תונש לש תיצולחה תירבעה הרישה עקר לע ותורזב
 םייאזירפ םניאש םיבר םיריש םג םנמא םייוצמ וזנגנש םימולעה יריש
 "ת;ד� iJ יגרוהיי ."היצאירויי ןוגכ( םידחא םיריש םהב שיו i רקיע לכ
 עקר לע ןליפא ובתכנ יטמוטפמיס יתלב ןפואבש .)"םירתבה ןיב תירב"ו
 ומכ( םייטנדקד םיינברוא םיריש אקווד .םלוא .תדבועה תובשייתהה
 "הטנייגל טרצנוקיי ."לבנרק ליל" ."רבמצדב זגביי ,"ריע ףטשביי
 . ןושארה בלשה לש יטננימודה םשורה תא ,ןידבו, ועבקש םה )םהימודו

 תא הניזהש וזמ תילכתב הנוש הקיטאופל ןמרתלא הנפ םהירחא
 לידבהל ,הקיריל םוסרפמ ירמגל רזנתה םייתנשכ .ולש םימולעה יריש

 רישה .הלקה רתריש אלר ,ןמרתלא לש w תינינק w ר הרישה וורית ולהל •
 ינפב וריר עברתה הנרש הריצי וץרע איה, ויתרפרקתלר ויגרטל ,ולש יטטילנרריזה
 גיש התא רל שיש רכינו "תינונק"ה הקירילב רזשנ אוה םשי הפש םגה ,ומצע
 ראתל השק ,"רירוטיי תאו "ויעגריי תא ררושמה בתכ אלמלא ,לשמל ,ךכ .חישר
 הרישה לא יקטנרלש תלרכטא לש תיטטיציטתטאה הרישה ומ ורבעמ תא
 יטנאו הררנמ- w הלוג w לש רמעממ ררבעמ תא ; ללכה תריעבב תברועמה
 צ"ש לש ודיקפתל הפורצה תונמאה לש ןשה לדגמב רגתטמה- ידטממ
 .המואה תויעבב ראררצ דע ברועמה
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 רופיצה ףוצממ הריקס- ומרתלא תריצי

 ,םייפיטיכראה םירישה תא רביח תע התוא לכו ,תיטסילנרו'ז הרישמ
 סיככוכ ץבוקב סניכ םתואש ,םייח תחמשו תוצילע לוכיבכ םיאלמה
 ןיטינומ םרבחמל ונקה הלא םיינופילופו םיינוגסס םיריש .) 1938 ( ץוחכ
 ,םייגארט םיריש םג שי םהיניב( םיארוקה להק לע רתלאל והובביחו
 היגרנאהו תוצילעה תאלמ םתוזח ךא ,םיטעמ אל ,םיירבאקמ וליפאו

 ותימדת תא העבקש איה ץבוקה חתפב םיבצומה םירישהמ םידחא לש
 לש ועקר לע אל םבורב םישחרתמ ץוחכ סיככוכ יריש .)ולוכ ץבוקה לש
 לש "לאיכרכיי ירישכ ,האמוט ירעש ט"מב עוקשה תחשומ ךרכ
 לע- תיביאנו תינוגסס- תינומלא ריע לש העקר לע אלא ,יקסנולש
 הלועה ריע; היתב יבוכרכ לעש םינויהו הלש קושה רכיכ ,היתוראב
 דוגינב .םיילטנמיטנסו םינשונ הדגא ירפס לש םהיפד ןיבמ וליאכ
 םישחרתמה ,תונושארה ותריצי תונשמ םיינכראה םיינברואה וירישל
 תרכינ ץוחכ סיככוכ ירישב ,םייטרקנוק םייאזירפ םירתא עקר לע רומאכ
 ינממסו םייטרפ תומש לש םצובישמ תיבקע תורזנתהלו רוציקל הייטנה
 איה יראילימפהו בורקה ןמ וז תטלחומ תורזנתה .םישרופמ םוקמו ןמז
 ןיעדויב תגרוחה תילסרבינואהו תיטמימ-$!ה םתוכיא תא םהל הנקמה
 רפסה לש ןושארה וקלחב רתאל ןתינש םגה( םוקמהו ןמזה תולובגמ
 יוות- ינשה וקלחבו ,עקושהו ןשיה יאפוריאה ךרכה לש םידירש
 .)םיחיחצ םיפונ עקר לע תינבנו תכלוהה השדח ריע לש םיינייפוא רכיה
 ךותמ םהב אורקל ןתינ: "סונאי ינפיי םהינפש םיריש םה הלא םיריש
 ךותמו תימסוק-ורקמ הייאר ךותמ ,היצקיפיטסימו ךותמו האלפה
-דבוכ ךותמ ,תירוגלא ךרדבו תילארטיל ךרדב ,תימסוק-ורקימ הייאר
 ,תיטסילאודה הסיפתה לשב .תלתהמו הלילק הינוריא ךותמו יתוגה שאר
 יריש דצב םיינלוק םיריש םהב שי ,יוטיב ידיל םהב האבה ,תיראניבה וא
 םיינוג-דחו םייטטס םיריש דצב העונתו עבצ יריתע םיריש ,םלאו היימוד
 רוא לש רקה ונבול וא רת�ה לש ותופיקש תטלש םהבש ,ןווג ירסח וא
 םג בור יפ לע תובצומ תוינשערהו תוינועבצה תונומתה דגנכ .חריה
 ,ןכ יפ לע ףא .ןהלש תוינוטונומהו תויטמורכונומה לילשתה תונומת
 ץוחכ סיככוכ יריש ארקמל הלועה רתויב יטננימודהו ןושארה םשורה
 ,תיטגרנא תיזזת תעונתו תוילקיזומ ,תוינלוק ,תוינועבצ לש רומאכ אוה
 סרמתירה רא "םונררטמה בצקיי( לבוקמהמ הבר תימתיר תררידס לש ןכו
 .)"הניגנה תביתיי לש ינאכמה
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 יךישע קךפ

 ץכוק לש סיילפיטיכראה סיאשונה תשקו ינופילופה ןונגסה םג ךא
 תומד תא רומאכ ועכק "סייטסיטיורכ"ה וירישש( ןושארה סירישה
 אל )םירקבמהו סיארוקה בור תעדותב ןמרתלא תריש לש הנקויד
 תוילוק-ברה ןמו תשעוגה תוינוגססה ןמ .סימי ךרואל ותרישב "וככיכיי
 לא ררושמה הנפ ץוחכ סיככוכ יריש ןיבמ סיטלובה לש תפצושה
 סעפה .) 1941 ( סיינע תחמש לש עמשמ יתרת תיטנרוקסכ;אה הרישה
 התוגהו רדוק המלועש ,השקו תיטפירק הריצי וידי תחתמ איצוה
 רשועהו יובירה ןמ יבקע חרואב ענמנ ןאכ .תולתפנו תוכובס הנושלו

 תיתוגה תויטטסל רתחו ,ולש תימנידה תיזזתה ןמו סדוקה כלשה לש
 ןמ סיינע תחמשב רזנתה ,לשמל ,ךכ .טסקטה ירושימ לכב סזילמינימלו
 סיפוריצב הרישעה( ץוחכ סיככוכ לש תינוגססה הקירופטמה
 תטועמ ןושלל הנפו ,)תומיהדמ תוזתסניסו תומגואז ,סיינורומיסקוא
 תוירוגטק לש עובקו סצמוצמ רחבממ בכרומ המלועש תורופטמ
 הזירחה ןמ .)'דכו דלוחה ,טיעה ,הרוצנה ריעה ,היערה ,תמה( תו,למס
 אוה ,סיסננוסידבו סיסננוסאב הרישעה ,ץוחכ סיככוכ לש העיתפמה
 שטנ ףא ןאכ .הליפתה יטויפל תינייפואה תינופומוהה הזירחה לא הנפ
 ייוליג רפסמ ריתוהו ,ץוחכ סיככוכ לש סיררחסמה עבטה ירואית תא
 .תמדקומה הרישה לש ביהרמה ןגפמל רכזכ )קרבה ,לוקה ,רואה( עבט
 רבעו ,ץוחכ סיככוכ לש םזילסרבינואה תא לוכיבכ ןאכ חנז אוה ןכ ומכ
 חונזל ,לבמ( תימואלה הקיטמלבורפה לאו תוברתה תיולת ןושלה לא
 ףוגכ ףוכתה שומישה סג .)המחלמ ימי לש ישונא-ללכה רסמה תא
 הניפ- ץוחכ סיככוכל ינייפואה- דיחי ינש ףוגבו דיחי ןושאר
 סייחיי לש הפוקתב לבוקמכ ,סיבר ןושאר ףוגב בחרנ שומישל ומוקמ
 .םימחול תווחאו תוער, ומכ סיכרע תשרודה "ץקה וק לע

 ,תורזנתההו םוצמצה תמגמ ףרח ,וב רכינש ,סיינע תחמש רוזחמה ןמ
 סימורפ ראתמה יווק לכ ובו- ירנא'זו יטמית ,ימתיר- בר ךוויג
 תוטלחומ טעמכה הירטמיסהו תודיחאה לא ןמרתלא רבע ,םישלופמו

 שט,לו ,םדק ימיל ותודע תא קיחרה ךאכ .) 1944 ( סירצמ תוכמ יריש לש
 םיהדמ יטסיציטתסא קרב םהל הווישש דע רועיכהו עורה ייוליג תא
 לש תימואלה תיפצתה תדוקנ תא לוכיבכ שטנ ךאכ. ותורידסבו ויפויב
 אונ ינכ לש םרועל םידקת רסחו סיהדמ ךפואב סנכנו, יארקמה רופיסה
 .סהל אל ןווע לע םימלשמה ,עשפמ םיפחה לש םלכס ףוקיש ךות, ןומא
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 תמחלמ לע הזרכהה םע )ןושאר חסונב( ובתכנ םקלחבש ,הלא םיריש
 הקיטאופל םיבורק ,םיינע תחמש ינפל , 1939 רבמטפסב היינשה םלועה
 םיקחורמ םניא ףאו ץוחנ םינכוכ לש תינוגססה תיטסילובמיס-ואינה
 ןוויגה אלל ךא ,"יקסנולש תלוכסאיי לש תיטסיפיצפה םלועה תפקשהמ
 "ןצמה יטנמור-ומכה םותה אללו ןושארה ץבוקה יריש לש ברה
 לש הרואית םשל אקווד .הלא םירישמ םיבר לש היולגה םתבכשב
 ןאכ רחב ,םלועה תמחלמ ימי לש הומכ ןיאמ תיטואכו תיכיטס תואיצמ
 הריציה לש תדפקומהו תמלשומה התורידסב ילסקודרפ ןפואב ןמרתלא
 עובק שומיש לשמל השע אוה תוכמה יריש תרשעב .תיסאלק-ודיספה
 חרואב רוטה תא תקלחמה ,העובקה הרוז�ה לעב ינ;:מ Z ה רטמסקהב
 יטסיציסלקה ןירדנסכלאל ףילחת ןיעבכ( םיכיטסימז;:: ינשל ירטמיס
 לש ינרוצה רדהה רכינ ןכ .)תישישה הרבהה ירחא הרוזצ לע דיפקהש
 םיסננוסידהו םיסננוסאה אלל( םהלש תקיודמה הזירחב םג תוכמה יריש
 .)דבלב םויסהו החיתפה ירישל םיינייפואה

 המודקה תירצמה ריעה עקר לע םישחרתמה םירצמ תוכמ ירישמ
 ,)רתא לכבו רוד לכבש תילפיטיכראה ריעה עקר לע םג העשב הבו(
 יריש לא ןמרתלא רבע ,תרטשוממו תינדפק תינרוצ תורידס םיניגפמהו
 ביבא-לת עקר לע רקיעב םישחרתמ הלא .) 1957 ( הנויה ריע
 םילולכ רפסה ףוסב( הנידמה תמקה ימי לש תדבועה תובשייתההו
 םירישיי ,"םיחא הרשע רישיי תמגודכ םיעבראה תונשמ םיריש ירוזחמ
 ינפל הארנכ ובתכנש דועו "בגנה ץרא לע םירישיי ,"חורה תוער לע
 םייטאופ םיללכ יוטיב ידיל םהב םיאבו הנויה ריע יריש תביטח
 םלועה תמחלמ ינפל הבתכנש הרישה ןיבש רבעמה בלש תא םיפקשמה
 ירישב גיצהל ןמרתלא רחב םא .)ןהירחא הבתכנש וז זיבל האושהו
 ירה ,ילאנבהו ילאיווירטה הארמה תא אלפומה ודצ תא ץוחנ סינכוכ
 לש םיילאנבה םיעוריאהו תוארמה תא גיצהל אקווד רחב הנויה ריעבש
 תוילמסהו יטסיציטתסאה שוטילה תמועל .האלפומו הלודג הפוקת
 יקמעמ לא הנומתה תא םיקיחרמה ,םירצמ תוכמ יריש לש תפעוצמה
 לחכ אלל ,הווהתמה הווהה לע הביתכ זאכ םיאצומ ונא ,הירוטסיהה
 יטוח תא רושקל ילבמ ףאו םיערקהו םיאולבה תא ריתסהל ילבמו קרסו
 ,הווהתמב תוננובתה דצב .קרב דע ויזורחו וייומיד תא שטללו רישה
 ילוגלג לע םיבר םייפוסוירוטסיה םירוהרה הזה םירישה רוזחמ ליכמ

323 



 ירישע קרפ

 תירבעה הפשה לש הילןגלג לען ץראה לש הילוגלג לע ,םעה לש תןהזה
 קלחו( ןילוחהו םוימויה ןושלל רפס ןושלו שדוק ןושלמ ן:;רבעמב;:
 ,)םילמס תגרדל םילעתמ ,תיטרקנוקה םתוזח ףא לע ,תואיצמה יט'רפמ
 רבעו הריש תביתכמ ןווכתמב יקסנולש רזנתה םהבש ,המחלמה ימיב
 היריש רוביחב ךישמהל גרבדלוג האל הרחב םהבשן ,םירמאמ תביתכל
 תביתכ: ולשמ תישיא ךרדב ןמרתלא רחב ,המימי םימימכ םיירילה
 ,"רופאיי- יביסרוקסידל ןונגסה ךפה ןאכ ,תזרוחמ "הקיטסיצילבופיי
 ארוקה הסניש לככ ךא- ל'וכיבכ שוטיל רסחו רהרוהמ ,"ימוימוייי
 היואר הזארפארפ ןהל דימעהלו תוזרוחמ תוסמ הלא םירישב תוארל
 םיארנ הנויה ריע יריש םא םג ,ונממ וז תורשפא קומחת ןכ ,המשל
 תיעמשמ בר הרימא יאשונכ םיררבתמ םה ,םיריהבו םיפוקש
 לש טושפ יטמימ ףיקשת הניאשו יוצימל תנתינ הניאש תיביטסגוסו
 ,ךכ םןשמ אקווד ילואו, ןכ יפ לע ףא ,הרואכל אלא הווהתמה תואיצמה
 םינכה ,םיבושחה םיכמסמה דחא דבעידב ילוא אןה ואולמב רןזחמה
 ,הנידמה תמקהו תןאמצעל קבאמה ימי לש רתויב םייטנתואהו

 תוחורה קדנופ, ןמרתלא לש דחאכ תישיאהו תיפיטיכראה ותריצי
 תרזוח ,ירוקמן בןשח הריש קרפ םא יכ דבלב הזחמ הניאש ,) 1962 (
 ץוחב םיבכוכ לש םייחה אלמן ינועבצה עבקה תויומד רגאמ לא לוכיבכ
 איה רבעה לא הרזחה ךא ,)דועו הניגנה תבית לעב ,תיקדנופה ,ךל iJ ה(
 םיסוכמה "םישמושמ"ה םילמסב הב שמתשמ זמרתלא ,דבלב המודמ
 ותוא ובביחש םילמס םתוא- תקורי לשו הדולח לש הניט�ב רבכ
 ןיאש ,תילכתב השדחו תינכדע הרימא רמול ידכ- םיארוקה לע רבעב
 רצוק לע םירוהרה ןאכ םילולכ ,רקיע לכ םייח תחמשו תןצילע הב
 רותיו( הזה םלןעה ייח לע ןמאה לש ןרותיווב תלחותה רסוח לע ,םייחה
 לש ויתורומת לע ,)אבה םלועב רכש ןא חצנ ייח חרכהב ןל הנקמ ןניאש
 ןרוע תא םעפ לכב לישהל ןמאה לש יגארטה ךרןצה לעו חורה םלוע
 : לוכמ תוחפ היופצה ךרדב ןמרתלא ןאכ רחב ,וכרדכ ,רידת שדחתהלו
 ירשיבש םשכ( םינשונ םינשיה ןילמס תרזעב אקווד תונתשהלו שדחתהל
 תודלותב רתויב הארונה המוארטה תא םתעפוהב ןוילש םירצמ תוכמ
 ,)תירצמה ריעה לש הלב Q ב אקווד דקמתהל ילסקודרפ ןפואב רחב םעה
 ירבעה םזילובמיס-ואינהמ רובעל ענמנ יתלבה חרוכה תא ןחב אוה זאכ
 ךות םישימחה תונש לש םזילאיצנטסיזקאה לא םישולשה תונש לש
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 לש תיקלח הלבק בגא ,םלואו .םיריעצה ויגרטקמל "יאנת לע העינכיי
 טבש תא םהמ ךסוח וניא ףא אוה ,םמלוע תסיפת לשו םהיתונעט
 הפקתמב אציש( ךז ןתנ םשארבו ,םיררושמה יריעצ וניג ,עודיכ .ותרוקיב
 תא ,)םיירבע-וסור םימזיריינמכ ןמרתלא תרישב ול הארנש המ דגנ
 וטילשהו ,יקסנולש תלוכסאמ םזילובמיס-ואינה לש םינייפאמה
 ךז לש ותמח האצי ,רקיעב .םייאקירמא-ולגנא םייטסי'זמיא םינייפאמ
 הרישב טילשהל הסנמ אוה דיעב ,ןמרתלא לש "ינאכמ"ה סומתירה דגנ
 ןמרתלא .העדותה םורזכ רישב םרוזה יעבטו ישפוח סומתיר תירבעה
 תונתשח לש דרפנ יתלבו יעבט קלחכ הנבהב תרוקיבה תא לביק
 והזחמ תא .םנולק תא ףשחו ויגרטקמ לע גלגל םג ךא ,םלועב םימעטה
 תמרוזה תואיצמה לע דחאכ תיתלהקו הלילק הרימאב ןמרתלא םייס הז

 רזוח ןאכמ, רופיסה לש ופוס הז ןיאיי: רידת שדחתהל ךרוצה לעו רידת
 ךכש ,םישעמו תומש יפולז:זב / בושל תנמ לע ,ותישאר לא דימת / אוה
 ןיא .שדחמ םעפ לכ / ליחתמ תויהל ,בבוס ךלוה תויהל /- וביט
 דעונ םתוא םתחל אל יכ / ,םימותח אל וירבד םיראשנ ךכ / ... ול הנקת
 ףתכה תכישמ תורמל ."ךרדב םתוא ר� Q לו םתוא / רישל קר ,אוה
 ץבצבמ ,רומגל הכאלמה וילע אלש עדויש ימ לש לוכיבכ הלילקה
 ךלוה בבס ב�וסיי לש ימיספה יתלהקה חורה ךולה םג תולילקל דעבמ
 שטיל וכרד ףוסב ,ןכא ,)ו ,א תלהק( "חורה ב� ויתביבס לעו חורה
 ,םימורפ םהיטוח תא ריתוהו ,תוחפו תוחפ ויתוריצי תא ןמרתלא
 תירבעה תורפסב זא החרזאתנש השדחה הקיטאופה ןמ בייחתמכ
 ותריציב יעגה ינרוצה קרבה ינממס לע עדומה רותיווהו סופסחה אישל(

 .)הנורחאה הכסמה- הנורחאה
 הידוראפ ךרע ) 1965 ( ץיק תגיגחבו ,בלשל בלשמ ןמרתלא רבע ךכ

 תאו םינושה ויתונונגס תא דחא גג תרוק תחת איבה הבש תימצע
 ,םהישרפממ "חורה תא איצוהל" ידכ ,םימיה רבכשמ תוירוטרה ויתווחמ
 / חיגמ תוד� בר חר� ושכעיי : חסונב תורימא הברה ץיק תגיגחב שי
 לש / עבט ןויזט איה החירז תעשב ברה ולן� ] ... [ המדא ןטבמ
 יתרבס דימתיי וא ,)"הלוע חריהיי( "ריואל דעבמ ריאה תורבתשה
 ינא תעכ, ןכ יפ לע ףאי / .תמה יראה, ץיקה ןמ ביט, יחה בלכה, ףרחהש
 ומרתלא .)"ברשל ךפהנ םחהיי( "רחא ריאב r קה תא תיארל / רחוב
 תךמישרמה תורוגיפב בל תביטו תינחלס הינוריאב אופא ןניבתמ
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 לודגה חריה חא המיד ןהבש ץוחכ סיככוכב ולש חוירלוקטקפטהו
 איה וליאו הדיק הל הדק רבודהש המק W לומ "תחבט תקישנייל טהולהו
 עבט ןויזח אלא הזה אלפומה הארמה ןיאש דועב ,תחפטמכ ףנע המי J רמ
 שדחמ ןחוב ףא אוה. ודצב הרקוי לכ רטח יעדמ רבטהש טושפו ליגר
 המיד החואש ,ץוחכ סיככוכ תפוקת לש תיאפוריאה הקיטאופה תא
 ההוזמה- תמ יראכ שומכה ץיקהש הדומו ,ףרוחו ויתט לש הקיטאופל
 ול הארנ וניא ,החיחצה ךא תירטילאה "תוינענכ"ה םע ראשה ןיב
 םתואל היצקיפיטטימד ךרוע אוה ךכ . ולבה ימיב ול הארנש יפכ יתנקזב
 ם�ו; �נך� $I " : ירופאטמ לפרע לש ףיעצב םפעצל גהנ םעפש םיניינע
1 ',' ',' םירבד ,איל I ,ריע לש ן:; a חל לע תלגלגתמ העמדל I בוחרה המ;דש '1" : ': '1" • ' .. ': • - t -I '.' ז ..' • I .,. • 
 ריע אל .)"המוד רבדה ןיא H ( "רירז םדו הס.ל I ן;כ�ז:; ם�י� הל��
 לכ רטחו טושפ םזינגרואל המידה ריע אלא ,ונינפל הבוהאל המודה
 םדו הח?" אלא וב הארת אל תיעדמהו תיביטקייבואה ןיעהש ,דוחיי
 ותבוהאב האר הליחתבש ,ל"כימ לש וריש רוביג ,תלהקל המודב ."רירו
 דוחיי רטח םזינגרוא אלא הב ההיז אל ותנקזבו ,אלפומו ימימש רוצי

 םיל�ןג םי R ךןע ךזtיי ; "הך�יt דכז Z םירי� םע תןרןע?,"( רבקו בקר ופוטש
 תואיצמה תא האורה יתלהקהו ןקדזמה ןמרתלא םג ךכ ,)"�ע�ז� םן�
 ןי� ףו;ינ;: I �ר�ו; םי�כז י� ע l � l " : היצקיפיטטימו יופיי לכ אלל ,התיירעב
q זP.�ל ה q זP.�ה, I tר ךז� v. י v ם W רהמ אל ,�ה�, I !ד �מךtטז, f םןז:; ןמ 
 תלופכ הגיגח אופא איה "הגיגח"ה .)"ףרוח קרב בוהבהיי( "הס.וז:;ו
 םג אלא ,דבלב ינוגטט לוביו ןוירפ לש "ץיק תגיגחיי הניא איה: םינפ
 .ולטב ויתונחוטו שמכ ורועש םדא לש תוומה תלוחמ

 םעו רידת הנתשמה תיפוט ןיא המירזכ תואיצמה תא ראית ןמרתלא
 די�כזויי : ץיק תגיגחב וירבדכו; םינתשמ יתלב חצנ יקוחל הפופכ תאז
 / וי re יt ר W � ת;דל�ז:; רדט / ה�ו;:�נ:ך�י:: ןןן:ו� ה�;צ / ,ב�זt ,ם W ז ה"פ

 וניאשב ןימ ןאכ םיברעתמ הרואכל( "ה�נ;: K ז:;ו ב�ןפ:ז:; ךר,ר, ת� םיךו;ז�
- לזמהו לרוגה לש ותוירקמו םייחצנה היגולורטטאה יקוח- ןנימ
 םיללכ םתוא: תאז ףאו .)םה דח ל!�י ר i � תינושל-םינפה תואיצמב ךא
 בכוכה ךרד"ו "תידלפ רדטיי םה םידגונמה םהיביכרמש םיילטקןדרפ
 .הריציה םלועב םג םילח )לרוגה לש ןתוירקמו לזרב יללכ( "היבוקהו
 שי ,ןמרתלא תריצי לש םוצעה ןוויגהו תדמתמה תןנתשהה תורמל, ךכו
 תופילח לכב םמצע לע םירזוחה םידחא םינייפאמו םידחא םיללכ הב
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 ריפיצה ףיעממ הריקס- ומרתלא תריצי

 םיבלשמה םייטמגואזו םיינורומיסקוא םיפוריצב הכיתכה )א( : םיתעה
 תיווז תריחכ )כ( ; תילסקודרפ םלוע תסיפתל יוטיככ ונימ וניאשכ ןימ
 "תולעמ םינומשו האמיי לש ךפהמ הכופהה ,תיתרגש יתלכה הייארה
 םויקה לש םייסיסכה חצנה יקוח שופיח )ג( ; תלכוקמהו היופצה וזל
 רותיא ,רכשמ תעשכ םדאה תא םיחנמה תונורקעה רותיא( ישונאה
 לע םייאמה םזילקטק תעשכ םלועכ םירתונה רתויכ םייסיסכה םיכרעה
 יחה לע תורכועש תוזופרומטמה לע הייהת )ד( ; )הדיכאהל תושונאה
 רמוחה לע ,ןשוימלו ןקזל וכפהכ שדחהו ריעצה לע ,תמל וכפ Q כ
 תוזופרומטמ הלאכ אצויכו ךשוחל וכפהכ רואה לע ,חורל וכפהכ
 לש רתויכ םייסיסכהו םייתישארבה םיניינעב תוקסועה תויצמרופסנרטו
 . ישונאה םויקה

 םייכיטומ ,םייטמית ) 0(/10 ;( עבק-יסופד המכו המכ ויה ןמרתלאל
 ,ללככ .היתופוקתלו היגוסל ותרישב בושו כוש ורזחש םייגולופיטו
 תוילסרבינואו תולודג תוימוטוכיד ןתוא לע םיססבתמ הלא םיסופד
 םות ,עבקו יארע ,ןשויו שודיח ,תוומו םייח: ישונאה םויקה תיתשתבש
 הלאכ אצויכו םילותיהו תוגות, ץיקו ףרוח, ךשוחו רוא ,רעיו ריע ,אטחו
 ןושארה קרפב .תיראניבה ןתוינוציקב ותריציב תוגצומה תוימוטוכיד
 ןתעיקשו םירע תדלוה- הלאה עבקה-יסופדמ דחא דציכ וניאר ינשהו

 דדובנ ןאכ .היתופוקתלו היגוסל ,ןמרתלא תריצי תא חירככ חירבמ-
 אוה ףאש- יחה-תמה לש ותומד- םיכר ינמ דחא עבק-סופד דוע
 ,תובר תויצאירווכ הב הלגתמו םינוש םינפואכ ןמרתלא תריציב םלגתמ
 ךדיאו תניחכ ,גלזמה הצק לע תאז םיגדנ .תויופצ יתלבו תויומס םיתעל
 ,ךלהה( םיינמרתלאה םיביטומהו םיסופדה ןמ םיבר ירהש ,רומג ליז
 םישבולו הרוצ םיטשופ )דועו ריעה ,םימשה ימרג ,קדנופה .םיכרדה
 .םוקמהו ןמזה יכרוצ יפל הרוצ

 םיתיעבמ הלחלח ירישב יחה-תמה תומד העיפומ םינושארה םירישב
 לע ונוימדב גנעתמ אוה התעו תתחשומה ותבוהא תא חצרש בהוא לע
 העדי אלש ,הרבו המת הדליכ ,יכיטסירפהו יתישארבה הלוגלג הארמ
 "הילפואיי ."לוחכ דואמ .לוחכ והשמיי ,"הטני/גל טרצנוקיי( אטח ןיידע
 ,החצור לש ונוימדב אופא היח התמה המתה-הצורפה הבוהאה .)דועו
 עקושה יברעמה ךר f ה ומכ שממ ,תחשומו םימת .יח-תמ תניחבב איהו

 רישכ העיפומ ףא יחה-תמה תומד .המרדולמה תללוחתמ ועקר לעש
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 ירישע קרפ

 היוצחה תומדה ובש( "רוחשו ןבלה יער." ,ןויכראב רתונש זונג
 ןיב תטטושמ ,תחא הפיפכב הב םירד לצהו רואה ידוגינש ,העוסשהו
 םסרפתנש רישבו )יתישארבה ןדעה ןג ןיבל שעותמהו ינרדומה ונמלוע
 תא המדמ בהואה ובש( "רופא ברעיי ןוגכ, רפסב סנוכ אל ךא ,תונותיעב
 םיתמ-םייח תניחבב םהו ,םתומ רחאל וארייש יפכ ותבוהא תאו ומצע
 םיבכוכב .)םיתמה ןוראב םמצע תא םיחינמו םהיתויווג ךותמ םיאצויה

 רכזנ ובש םעפ לכב : תובר תורוצ יחה-תמה תומד תשבול ץוחכ
 לש ושרע םגו קונית לש ושרע םג והירה )"הסירע"ה וא( ,,'שרע"ה
 םימתה הלילה רואיתב םייתסמ "המודא הפיכיי רישה : עו;גה שישיה
 דרויה דיחפמהו ךושחה הלילה לש ורואיתב וא םידליה רדח לע דרויה
 לזרבה תטימ לע בכושה רבודה j תעקושה ,תיטנדקדה תושונאה לע
 תעל והסכיש בוטה ויבאמ שקבמה ללוע אוה "םיחא השולש ריש"ב
 הסכמה ןרבקכ והסכיו ול חיניש לאהמ שקבמה ףייעו ןקז םדא וא ,הליל
 הדאלבב( תרפוע רודכ ובלבו תודשב ךלוהה ןבה ; תמה תייווג תא
 רבעל ברקה תודשב וכרד השועה עוצפ לייח אוה )"תישילשה םאהיי
 ןיאש ךרדב םייחצנה ם�יזיל�ה תודשב דדונה ללוקמ תמ וא ,ומא תיב
 לש תיזכרמה תומדל יחה-תמה תומד הכפה םיינע תחמשב . ץק הל
 אוה רקסניפ ,רוכזכ( תימואל תועמשמ םג המודמכ הלביקו ,הריציה
 בבוסה יח-תמ לש ותומדב םעה תא היצפיצנמאוטוא ורוביחב ראיתש
 ,"תמכ בושח ינע"ש רחאמ .)ויתוביבס לע המיא ליפמו םייחה תוצראב
 םיעוויע לוחמ- dance macabre ןיעכ הללכב הריציב תוארל ןתינ
 האושה ברע "רבד. ברע התשמיי- תוצלפ תררועמ תוצילע אלמ
 תוכמ יריש .)"גח ברעו האוש םרט ןיבש / גתה קד המכ ןיבאו ךיתיאריי(

 וצורב ךפהניי רשא "רעש לא ץר רשא יחהיי רואיתב םיחתפנ םירצמ
 דע ןשמיי קחושה באה רואיתב םייתסמו )"ןומא אונ ךרדביי( "תמל
 ארבנ ךא הזש םדא לש קוחש( "תעלותו שמר םעיי ,"םיינרופיצ
- תרוכה וילע הלעש םדא לש קוחש ילואו ,היצולוב�ה תישארבכ
 יפל ולוכ יונב "םיחא הרשע רישיי .)העלותו המיר ולוכש דלשל היהש
 "ןעוועג רימ ןענייז רעדירב עטוג ןהעציי ירבאקמה רישה לש המכסה
 תיבמ טעמתמו םיחאה רפסמ ךלוה ובש ,)"ונייה םיבוט םיחא הרשעיי(
 ארבנ יחהש ןויערה הלוע הנויה ריעב .שיא םהמ רתונ אלש דע תיבל
 ,"ויז:r� ן�ר re � שיז:ו א 1 נ;:� / םל� f ר?,�� א 1 נ;:�כ;:�"( תמה לש ונברקמ
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 דךפ'צה ףיעממ הד'ק O- ךמדהלא חר'צ'

 לש הווהתמה תואיצמב םימיוסמ םייוליגש ןויערה ןכו ,)]"תסרוק ריעיי[
 תחתמ ודחכנש םייתולג םייוליג לש םלוגלג םה הנידמה תמקה ימי
 אי לי.לנ;� תיב;:כי ןי� ג!;מ שיאיי( הייחתל םקש תמ שיא ויה וליאכ םימשל
 / ן�� ד�מ�ל ה Z י:: W ג I ;מ שיז:ו / ף�ס Z ק�לך.ו,ז םיך ql5 ו;זכי; ן;ר ql5 ד� / ן W יי
 לש םהיתויומד םג םישמשמ ןאכ .)"דרוי ברע דועביי ."ף�גל ה ZiJ ו ר I כיו
 םינב הדימעה אל תיארקמה לכימכש השיא-הרענ( לאכימו לכימ
 םוליג ןיעכ )לארשי לש םמולשל םימורממ גאודה םדו רשב ךאלמו
 םייחה תוצראב ךלהמה יחה-תמה לש הזה עבקה סופד לש ףעוצמ
 ,ח"שת ימחול לש םמוליג ,הרענהו רענה. ןידה אמלעמ אלש תוזוחמבו
 םג םה ךא ,םיבגר ןיב הז דצל הז םינכוש םהו ,תע אלב ותמ השעמל
 תשחרתמ תוחורה קרבופב .םיחצנ חצנל תיביטקלוקה העדותב םייח
 לובג לע ,סוטסואפ התג לש והזחמבכ ,תוצחב היערהו לעבה תשיגפ
 םהייח לכ ירהש( םהייחב םיתמ םיינשה ויה םאו ,תוומהו םייחה
 רחאל הז לש ותעדותב הז ודרשי ילוא ,)םייחה לצ ,תונמאל ושדקוה
 ת.ק();צ הן;ענ;: הqזז:וןיי( םייחה רצוק לע הניק הלולכ ץיק תגיגחב .תולכ
/ ! R �ו ה fl �בה � R בותכל ידכ ורדחב רגתסמה ריעצה ררושמהו ,)"ףל 

 םייניש רסחו ומש, ןקז אוהו ורדחמ אצוי ,"םירמזילכ"ה תשקבל ריש
 לוגלג אוה ררושמה לש וחתפל םירחשמה "םירמזילכ"ה לע הז ריש(
 עטוג והעציי- ליעל ונרכזהש ירבאקמ םע-ריש ותוא לש ישיא
 רעד טימ לדיי"- רזוחה-ונומזפמש- "ןעוועג רימ ןענייז רעדידב
 .)"םינגונ תלהקמיי יתודליה הנותחה ריש תא קילאיב דביע- "לדיפ
 המק קנבה רמוש לש החונמה ותייער ,בוט-ןמיס תרמ ,הלא לכ לעו
 היערהו תמה יסחיל ידוראפ ךופיה ןיעמבכ( הלעב תא תפדורו הייחתל
 ןמרתלא לש ותריציב אופא השבל יחה-תמה תומד .)םייבע תחמשב
 ונראיתש םיבלשה ןמ בלש לכב הרתאל ןתינ ךא .הרוצ הטשפו הרוצ
 .ליעל

 םירזוחה םיבר ינמ דחא )))(כן)( s ( עבק סופד אלא הניא וז תומד
 תופילח לכב תונוש תויצמרופסנרטבו תויצאירווב ןמרתלא תריציב
 תינייפואה םיאשונה תשק לש היצקודרו הטשפה ךורענ םא .םיתעה
 היתופוקתלו היגוסל וז הריצי יכ הרהמ דע הלגנ ,ןמרתלא תריציל
 "םילךדג"ה .) primordial ( םייתישארבה םיאשונה לא דימת תפאוש
 ,םיימואלה תונויערה םג( ולוכ םוקיה תא םיפיקמה .םיילסרבינואהו
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 ןמרתלא תריציב םיספתנ ,לוכיבכ םיירטנצ-ונתאהו םיירלוקיטרפה
 םיאשונ םתואב תקסוע איה השעמל .)תילאבולגה הנומתה ןמ קלחכ
 תישארב רפס לש םינושארה ויקרפב םילפוקמה םיינורקעו םייס·'סב
 ןיבש לובגה תא םישל תעדל ןוצרה : בויא רפסבש המכחה יקרפבו

 םות ןיב ,ער ןיבל בוט ןיב ,חורל רמוח ןיב ,השביל םי ןיב ,רואל ךשוח
 יארע ןיב ,תוומל םייח ןיב ,תעדה ץע לש לש וירפמ הרוסא המיעטל
 תדיח תא רותפל ןוצרה םהב רכינ .ןדבאו חצרל חועדו הווחא ןיב ,עבקל
 ; םייחה לש הריתפ יתלבה הדיחה תאי )"המלעב רבג ךרדיי( םינימה
 סומסוקה ייוליג לכ תא בורקמ ריכהל ןוצרה םהב רכינ ,תורחא םילימבו

 .הילועשמו היליבשל לבת תא-
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 רבד תירחא

 אלה- םוקמהו ןמזה רבע לא רוא תמולא תונפהל יתשקיב הז רפסב
 םיפילתמה םידדונ םינקתש ינש- םיינמרתלאה "רתאה"ו "תעהיי םה
 בושו בוש דוקל םימקו םברח לע םילפונ ,םידיקפתו תוכסמ ףרה אלל
 לש תילסרבינואהו תינמז-לעה התוזח תורמל .להקה תועורת לוקל
 םיעובטה םיעוריא םתואב בשחתהלמ עגרל ןמרתלא לדח אל ותריצי
 אוה םרואל ,ויריש בטימ תא בתכ אוה םמוציעב: םוקמהו ןמזה םתוחב
 םייטעבו ולש הרישה תבשחמ תאו תיפוסוירוטסיהה ותוגה תא שטיל
 הסנמ ירפס .התוערל תחא תיטאופ הלוכסאמ תחא אל רבע ףא אוה
 םה ןהבש ריש תוביטח ןתואב םג םוקמהו ןמזה תותוא תא ראתלו רתאל
 ובתכנש ןמרתלא לש םייטסיציטתסאה םירישב: לילעב םייופצ יתלב
 תודוסי םיללושמהו הפורצה תונמאה לש ןשה לדגמ ימורממ לוכיבכ
 אוהש ,ןכש לכ אל .םתרדגה םצעמ "ילאקול עבצ"ו הילאוטקא לש
 ,ץוחב םיבכיכ רחאל ובתכנש ריש תוביטח ןתואב םראתמו םרתאמ
-תידוהיה תואיצמה תדמוע ןהב רשאו ,האושהו המחלמה רחאל
 לש ונושלבו( היפוי לכבו היוודמו היערק לכב ,הפושחה תילארשי

 .)"התעפי תודרמביי : ררושמה
 ביבא-לת( ןוגינח רזוח דיע- ותריציו ןמרתלא לע םדוקה ירפסב

 יריש תוברל ,ררושמה לש םימדקומה וירישב יתדקמתה- )ט"נשת
 תזכורמה תילאוטסקט השיג התייה םש יתשיג. וזנגנש ולש םימולעה
 םזינרדומה עקר לע( םיחונזו םייזכרמ ןונגס ינייצ ןוחבל הסנמהו עבמב
 ,ותמועל ,הז רפס .)הארשהו העפשה רוקמ םהל הוויהש יסור-יתפרצה
 : תחאכ תיתורפס-ץוחו תיתורפס-םינפ ,תילאוטסקטנוק השיגב זחוא
 םיירקיעה תונויערה ורזשנ ןהבש תונו�גמה םיכרדה תא ןחוב אוה
 הילאוטקאה ,הקיתאהו הקיטתסאה ,הקיטילופהו הקיטאופה ימוחתמש(
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 רכר תירחא

 היגוסל ,ןמרתלא לש ותריצי םקרמ ךותב )היפוסוירוטסיההו
 .היתופוקתלו

 תוביטה ןהמ ? "ימואל ררושמיי וא "רצח ררושמיי ןמרתלא היהה
 ,"ללוקמ"ו "הדוגיי ררושמ לש יומידה תא שטנ ןללגבש תוביסנהו

 תויעבב ראווצ דע ברועמה ררושמל היהו ,יקטנולש תלוכסאב חוורש
 עבט ירואית םתואב םג םייטילופ םיזמר רתאל ןתינ םנמואה? ללכה
 לש ןשה לדגמ ימורממ לוכיבכ ובתכנש "םימימתיי םיינברוא םירישו
 ויפרוחל תורושה ןיב ררושמה בליש תובושת וליא? הפורצה תונמאה
 הרבעמב הריציב וללוחתנש תורומתה תא ראתמ רפסה? ויגרטקמלו
 רוא ךופשל הטנמ אוה ךכ בגאו ,והנשמל דחא ןונגסמ ,בלשל בלשמ
 לצל ןידכ אלש וקחדנש הריש תוביטח לעו תופוקת לע םג שדח
 .םיילושלו

 לוקיי בתכל ןמרתלא רמא ,תרנכ ,תרנכ לש הרוכבה תגצה ינפל
 הנועבו תעב ןמז-ןויצו םוקמ-ןויצ הווהמ והזחמ תרתוכ יכ ,"לארשי

 ,"תרנכ ,תרנכיי םילימב חתופה ירבע רמז ותוא לש וחורב .תחא
 ןמז לש ורכז ,ורבע םימי לש םרכז תא הלעמ ןכא תינמרתלאה תרתוכה
 הדיחיה םעפה וז ןיאו. וב היה תיצולח תוינושארו תומימת לש םעטש
 תולובגה תעלבה .בחרמה דממ תאו ןמזה דממ תא ןמרתלא גזימ הבש
 ,רתויב תומדקומה ויתומישרמ תחאב רבכ תרכינ םוקמל ןמז ןיב
 יאנותיע זא היהש, ריעצה ררושמה ראית הבש * ,"תצצופתמ היצסנטהיי
 : יביבא-לת ןותיע לש תכרעמה ריכזמ םע תיטתופיה החיש ,אוצמ תעל

 ילע המ עדוי ינניא. ןאכ רז ינא- ול יתרמא- ,ינודא-
 .תושעל

 ? סאב ןיאמ-
 . 1935 תנשמ-

 לש ויתוריציב םמוקמ תא תחא אל אופא ופילחה םוקמהו ןמזה ינויצ
 םיינמרתלא םיפוריצ ןאכמו ,"םיילקיזומה תואסיכהיי קחשמבכ ןמרתלא

 איה .ירטיק ירוא לש ותכירעכ ברעב 9 ןיעיכשכ הנישארל המטרפתנ יז המישר *
 ץוביקה תאציה .הנטקה ביבא-לת רפטב ררושמה תריטפ רחאל בוש הטפרנ
 . 65-64 'מע ,טיילשת ביבא-לת ,רחואמה
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 רבר חירחא

 וכותב בלשמה( "םייתשו םישימחה הסרפב ה�� י�" ןוגכ םייסופיט
 בוליש( "לילה תוני� ד�" וא ,)הנשב תועובשה רפסמ תאו ךרוא תדימ
 ןימ ברעמה ,יטמגואז ףוריצ םג ןאכמו )ןמז-ןויצו םוקמ-ןויצ לש
 רישב( "תעהו רקה עיקרה לובגה לע �הבג ונינפל" ומכ ,ונימ וניאשב
 הריציב םירומא םירבדה ןיאו .)ץוחכ םיבכוכ תא םתוחה "םדבל םהיי
 הליכ;!�כז ותריצי ,) ו 965 ( ץיק תגיגחב וליפא ,הברדא. דבלב תמדקומה
 ץבצבמ והותהו היבוברעב הב םישמשמ אגחהו גחהש ,ררושמה לש
 םידממה לש הרמה-תבו תינטלומיס הסיפת תרכינ ,התכסמ יערק ןיבמ
 שיאה ,שיא איה ריעה / םיתעלש רורב יכ ףא .ריע איה ריעהיי :וללה
 .) 145 'מע ,םש( "ץיק אוה ןמזה ,ןמז אוה

 ידיד יבגל אוה ותריציבו ןמרתלאב ירקחמ-יתרוקיב קוסיע לכ
 רצונ, ררושמה לש וער, ןמרוד םחנמ לש ורכז תא תולעהל תונמדזה
 הז ירה ,הווהב חרופכ הלוע ןמרתלא רקח םא .ויתודלות בתוכו ותשרומ
 ףדמ לע דימעה אלמלא .רבעב ןמרוד לש ברה ולמעל תודות טעמב אל
 יכרכ תא ,םיזונגהו "םיינונק"ה ,ררושמה יבתכ לכ תא ונלש םירפסה
 האציש( רמזה כל לא תיראלפמזקאה היפארגויבה תאו ןמרתלא תורבחמ
 ןתנ ותרתוכש ןקותמו בחרומ חסונב םג הלוליג הרובד 'פורפ עויסב
 םיששגמ ונימיב ןמרתלא ירקוח לכ ויה ,)היפרגריכ יקרפ : ןמרתלא
 ,רנטרט לאומש ר"דלו טיבש יזוע 'פורפל יתדות .הבוראב אמוסכ םכרד
 בורב ךכרעש ןהכ םייח ר"דל ,דיה-בתכ תא וארקו םנמזמ וכסח אלש
 יתוא התחנהו סופדה-תיבל ותוא האיבהש רינש האללו תעדו הנובת
 דדועש ,לגיפש ןועדגל תדחוימ הדות הנותנ ןכ ומכ .הבוטה התצעב
 בל ברקמ הדות .ינימי דיו יתדידי .ןיעה תריהב רפש הנפדלו ,עייסו

 םכילע םולש תיב תלהנהל ,ביבא-לת תטיסרבינוא יטינרבקל םג החולש
 קנעמל יואר הז רפס ואצמש ,אישנה תיב לש ס"ומע ןרק תלהנהלו
 .הכרבה לע םלוכ ואובי .םוסרפ

 ביבא-לח חטיסרבינוא
 ט"נשח ויחס
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 םירוציקה תמישר

 )כיי א רדסכ( םיכתכ- ןמרתלא ןתנ .א

 .)תוזחמ םג האר( ז"כשת ביבא-לת ,דחואמה ץוביקה ,הכלמה רתסא
 ביבא-לת ,דחואמה ץוביקה ,)ומרוד 'מ ד"היבלמה( יאנידמל ררושמה ןיב

 .ביילשת
 ביבא-לת ,דחואמה ץוביקה ,ח"כשת-ב"צרת תומישרו םירמאמ ,לגעמב

 .איילשת
 .ג"שת ביבא-לת ,תורפסל תורבחמ ,ירישעה חורפאה
 .איילשת ביבא-לת ,דחואמה ץוביקה ,םירמאמ ,שלושמה טוחה
 ,ב"ישת( ח"שת ביבא-לת ,רבד תאצוה ,)ןותיעהו תעה יריש( יעיבשה רוטה

 .)ג"ישת
 .ד"ישת ביבא-לת .רבד תאצוה .ב .)ןותיעהו תעה יריש( יעיבשה רוטה
 ביבא-לת ,רבדו דחואמה ץוביקה .)ד"ישת דע ג"שת( א ,יעיבשה רוטה

 .ביילשת ביבא-לת .דחיאמה ץוביקה; ב"כשת
 ביבא-לת ,רבדו דחואמה ץוביקה .)ב"כשת דע ד"ישת( ב ,יעיבשה רוטה

 .ביילשת ביבא-לת ,דחואמה וץביקה; ד"כשת
 .ביילשת ביבא-לת .דחואמה ץוביקה ,ג ,יעיבשה רוטה
 .ז"משת ביבא-לת ,דחואמה ץוביקה ,)ח"שת דע ג"שת( ד ,יעיבשה רוטה
 .ה"נשת ביבא-לת ,דחואמה ץוביקה ,) 1956 1948 ( ה ,יעיבשה רוטה
 .ט"כשת ביבא-לת .דחואמה וץביקה ,הנורחאה הכסמה
 .ה"כשת ביבא-לת ,תורפסל תורבחמ , r ק תגיגח
 וץביקה ,הלוליג הרובד: אובמו תורעה ,הכירע .)הזחמ( סינורחאה רוא ימי

 . 1990 ביבא-לת ,דחואמה
 .ח"צרת ביבא-לת ,וידחי תאציה ,ץוחכ סיבכוכ
 .)חוזחמ האר( תרנכ .תרנכ
 וץביקה ,]סרותגיפ טפשמ ,הכלמה רתסא ,תוחורה קרנופ .תרנכ תרנכ[ תוזחמ

 .גיילשת ; ו"נשת ביבא-לת. דחואמה
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 םירוציקה תמישר

 .ו"כשת ביבא-לת ,דחואמה ץוביקה ,תוזחמ ןמרתלא 'נ ךותב ,סרותגיפ טפשמ
 .א"לשת ביבא-לת ,דחואמה וץביקה .תודיחה רפס
 .ח"ישת ביבא-לת ,תורפסל תורבחמ .תרמזמה הכיתה רפס
 . ז"ישת ביבא-לת .תורפסל תורבחמ ,הנויה ריע
 .ג"כשת ביבא-לת ,תורפסל תורבחמו דחואמה ץוביקה .הנויה ריע
 ,דחואמה ץוביקה .רואל ןד תכירעב ,)סקנפה ןמ םיפד( םיכרדה יתש לע

 . 1990 ביבא-לת

 .ג"כשת ביבא-לת .םקימע תאצוה ,תוחורה קדנופ
 .טיילשת-זיילשת ד.חואמה וץביקה .ב-א .רמז ירישו םינומזפ
 .דיילשת ביבא-לת ,דחואמה ץוביקה ,םיעגר
 האר( ז"שת ביבא-לת .תורפסל תורבחמ י"ע יבצ תאצוה ,םירצמ תוכמ יריש

 .)רככמש םיריש םג
 .א"כשת ביבא-לת .תורפסל תורבחמ .םיחא הרשע ריש
 .]םירצמ תוכמ יריש ,םיינע תחמש .ץוחכ םיככוכ : א .םיבתכ[ רככמש םיריש

 .א"כשת ביבא-לת ד,חואמה ץוביקהו תורפסל תורבחמ
 .)רככמש םיריש םג האר( א"שת ביבא-לת .תורפסל תורבחמ .םיינע תחמש

 ונמזו ררושמה לע סירוביח .ב

 לע םירמאמ רחבמ: ןמרתלא ןתנ .)תכרוע( ןטרגמואב 'א = ) 1971 ( ןטרגמואב
 . 1971 ביבא-לת ,ותריש

 "ץוחכ םיבכוכיי יריש :ץוחכ וראשנש םיככוכה .ןבלב 'א = ) 1981 ( ןבלכ
 . 1981 ביבא-לת .הקיררטר .תורוצ ,תרנשרפ- ןמרתלא ןתנ תאמ

 .ביבא-לת .ג-א םיכרכ .ןויריג-ןב ,רהוז-רב 'מ = ) 1977-1975 ( רהוז-רב
1977-1975 . 

 ריש'ב ארקמ: ןמרתלא תרישב תוללוכו תוהזיי .לזרב 'ה = ) 1976 ( לזרב
 ,) 1976 רבוטקוא .זיילשת ירשת( 10-9 ,תונשרפו תרוקיב ',''םיחא הרשע
 . 46-18 'מע

 . 1995 ביבא-לת .םיינוציק םיכצמ לש המארר ,לזרב 'ה = ) 1995 ( לזרב
 ןתנל "םיינע תחמשיי : שרופמה לא םותסה ןמ ,לזרב 'ה = ) 1997 ( לזרכ

 . 1997 ביבא-לת .ריפסקשל םיזמרו ך"נתל תוזימר- ןמרתלא

 עקר לע 'םיינע תחמש'ב תועמשמו הלילעיי .ףסוי-רב 'ח = ) 1991 ( ףסוי=רב
 'מע .] 1991 [ זולו רימש: ךותב( "תיסורה תורפסב םזילובמיסהו סנדאקדה

239-223 (. 
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 סירןציקה תמישר

 ."ןמרתלא תרישב םינויע- םיניינקו תוידביי .במולוג f ה = ) 1961 ( במרלוג
6 30 מע .) 1961 ביבא( א"י .תשק 1  ןטרגמואב : ךותב וקלחב בוש טפדנ(-
 .) 179-162 'מע .) 1971 (

 ."תירבעה המבל ןמרתלא ןתנ לש וימוגרת" .הלוליג 'ד = ) 1991 ( הלוליג
 . 13-5 ימע .)א"נשת ןטינ( 7 .תירבעו ןושל

 .הדובעה תעונתו תירבעה תורפסה .)ךרוע( רסוניג 'פ = ) 1989 ( רסוניג
 . 1989 עבש-ראב

 תריציב ןויעו היפארגויב יקרפ: רמזה בל לא .ןמרוד 'מ = )ז"משת( ןמררד
 .ז"משת ביבא-לת ,ןמרתלא

 ,ותריציו ןמרתלא ,)םיכרוע( םמוק 'או ןמרוד 'מ = ) 1989 ( םמוקו ןמרוד
 . 1989 ביבא-לתו עבש-ראב ,ןוירוג-ןב תשרומל זכרמה

 הנש םירשע תאלמב- המחלמה יריש סומלופיי ,ןמרוד ימ = ) 1990 ( ןמררד
 'מע ,) 1990 לירפא ,ן"שת ןטינ( , 8 ד,ס ,םינזאמ ."ןמרתלא ןתנ תריטפל

48-47 . 

 הרובד סופדל האיבהו הכרע( היפרגויב יקרפ ,ןמרוד 'מ = ) 1991 ( ןמררר
 .)ז"משת( ןמרוד לש תבחרומו תשדוחמ הרודהמ . 1991 ביבא-לת .)הלוליג

 לש ותינבת לע :"בהזה ךתח לא ךרדביי ,דלפשריה 'א = ) 1981 ( דלפשריה
 . 241-227 ימע ,) 1981 ( ג ,ןמרתלא תורבחמ ,"סיחא הרשע רישיי

 יקטנולש םהרבא לש וטחי: גיילי אלל םזיגלייי ,ןירפלה 'ח = )ח"נשת( ןירפלה
 ביבא-לת ,רימש הויז :הכרע .)ןודרוג ל"י תריציב םינויע( ג ,ןדס ,"גייליל
 . 338-331 'מע ,ח"נשת

 םילשורי ,תילארשיה תרופיסב ןומושרה רנא'ז, ןירפלה 'ש = ) 1991 ( ןירפלה
1991 . 

 הרישב םזילובמיסה ישרוי ,)ךרוע( יקטבושורה f ב = ) 1965 ( יקסבושורה
 םיירבע ,תוחכה ,םירמאמ ,םיטספינאמ רחבמ : תידוהיהו תיפוריאה
 . 1965 םילשורי ,תונוש תופשמ םימגרותמו

 4-3 ,וישכע ,"ןמרתלא ןתנ תריש לע םירוהרהיי .ךז 'נ = )ט"ישת( ךז

 . 122-109 'מע .)ט"ישת(

 ביבא-לת ,תינרדומה הרישבו ןוסגרב לצא סומתירו ןמז ,ךז'נ = ) 1966 ( ךז
1966 . 

 בירעמ ."שוטר ןתנוי לש תיטמארדה ותולגתהיי .הרומז 'י = ) 1981 ( הרומז
) 30. 1 . 1 9 8 1  (. 

 תיתרתחמה תידוהיה הריגהה- םידוהיה לש םבהז .לטרז'ע = ) 1996 ( לטרז
 . 1996 ביבא-לת .) 1948-1945 ( לארשי-ץראל
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 תירבחמ ."תלשומה לזרבה-דיו תיבברסה היצהיי ,רבח 'ח = ) 1981 ( רבח
 . 290-226 'מע ,) 1981 ( ג ,ןמרתלא

 . 1960 היבחרמ ,ל"שא טיקלי ,יקסבולש 'א = ל"שא טוקלי

 . 1966 ביבא-לת ,ינמזי ררישמה : יקסנילש ,הפי ב"א = ) 1966 ( הפי

 . 1955 היבחרמ ,םנמז ןיבל םניב, יבעבכ 'ד = ) 1955 ( ינענכ

 ביבא-לת ,ןמרתלא ןתנ לע תוסמ :ברחהו רפושה ,רואל 'ד = 1 ) 1983 ( ריאל
1983 . 

 לע תריקיב רימאמ רחבמ :שיטר ןתנוי ,)ךרוע( רואל 'ד = 2 ) 1983 ( ריאל
 . 1983 ביבא-לת ,יתריצי

 ןמרוד: ךותב ,"ןובל תשרפ ימיב ןמרתלא ןתביי, רואל 'ד = ) 1989 ( רואל
 . 130-89 'מע ,) 1989 ( םמוקו

 תיטסינרדימה המאיפה ,)םיכרוע( רימש 'זו זול 'צ = ) 1991 ( רימשי זיל
 . 1991 ןג-תמר ,ןמתרלא תריציב

 'ליג ,ז הבש .)בחרמל( אשמ ,"שדח חסוני ןשי חסוניי ,דגמ 'מ = ) 1957 ( דגמ
 .ב-א 'מע ,) 1957 רבמבונב 29 ,ח"ישת ולסכב 'ו( 50

 ביבא-לת .)ךרוע( ןמרוד 'מ ,א ,ןמרתלא תירבחמ = א ,ןמרתלא תירבחמ
 .זיילשת

 ביבא-לת ,)ךרוע( ןמרוד 'מ ,ב ,ןמרתלא תורבחמ = ב ,ןמרתלא תורבחמ
1979 . 

 . 1981 ביבא-לת ,)ךרוע( ןמרוד 'מ ,ג ,ןמרתלא תורבחמ = ג ,ןמרתלא תורבחמ

 ביבא-לת ,)ךרוע( ןמרוד 'מ ,ד ,ןמרתלא תורבחמ = ד ,ןמרתלא תירבחמ

1986 . 

 םילשורי ,ינימי-תב תירבעה תירפסב םינפ עברא, ןירימ 'ד = )ב"כשת( ןירימ
 .) 1975 ביבא-לת :תבחרומ הרודהמ( ב"כשת ביבא-לתו

 'ב לש ותרישב תיגהו רנא'ז .הנבמ ,רקיע לא טרפמ ,ןורימ 'ד = ) 1981 ( ןירימ
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 . 1989 ביבא-לת ,םזינרדומה
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