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,ופיב הרד התיהשכ םינושאר םימיב הרכזנ .הדובעה ןמ םניאש םירבדל תצק היונפ התעד 

םיקוחר המכ ,ץיבוניבר הידידי לש ורבח רמוק קחצי ותואב יאצילג ותואב הרכזנ רבדל רבדמו 

דע םהב הרכזנ הז המ התעד תתל היגוס הקיפסה אל .הבלמ ןהו ןמזב ןה ,םימיה םתוא םה 
.המנמנתנו הניש הילע הלפנש 

םדוק ץיקהב םהב התגהש םירבדה ןמ רתוי דאמ הבלמ םה םיקוחרש הבל ךותל םירבד ולפנ 

תתמ המשנו המשנ לכל בצק תומשנה לכ ארוב .םה ךכ בורקב םתוא םיפרצמ ונא םא .התנש 

תומשג שיו ףוגב תמייק איהש ןמזב הל הבצקנש הבהאה תנמל תוכוזש תומשנ שי .התבהא 

ייחב םה ולביק אלש המ םילבקמ תונבהו םינבהש ,ףוגה ןמ המשנה הדרפתנש רחא תוכוזש 

".ףוגה 

:דקש ןושרג 

השווגנה הדשה תקלח 

טמשומה גוליפאל תודחא תורעה 

ויש 'םירופס ימויס לע םינומא ןונגע יארוק 
שישמ רתויו םיחתופ םה םירגוס םהשמ רת 

םהב שי הווהה ייחל העושיו המחג ירבד םהב 

שישמ רתויו .אובל דיתעל םימוחינ ץמש 
מה דיתע דועש ,ןאכ שי החטבה ,המחנ ןאכ 
סה ירוביגמ םינוש םירוביג לא רוזחל רבח 
לרוגמ רפש םלרוגש הלא לע רפסלו רופ 
יסה לעב ונל זמרמ ךכ .םירחאה םירוביגה 
ותעד ןתיל דיתע אוהש "טושפ רופיס"ב רופ 
םייתימאה םיבהואה לש הבהא רופיס לע 
ןמ רופיסב (לזמ היבקעו טכאנ המולב ינינע) 
זמרמ ךכו !בותכל שקבמ אוהש םירופיסה 
אוהש "םושלש לומת"ב רופיסה לעב ונל 
וניתויחאו וניחא ישעמ" לע ונל רפסל דיתע 
רשי תמדא תא םידבועה 'ה םע יח לא ינב 
ךישממ אוהו ,"תראפתלו הליהתלו םשל לא 
בחו ונירבח ראש לש םהישעמ"ש חיטבמו 
לומת) "הדשה תקלח רפסב אובי וניתור 

.(607 ימע ,םושלש 
הש ,ונל הארנ תיפוטואה החטבהה תורמל 

.היפוטוא תארקל ןקותמ וניא ולוכ ןאמור 
ועה םחנמ לש ותומדב חוכב היוצמ םנמא וז 

,לעופב לבא ,םינגדיע לש התומדב וא דמ 

תעגונ היפוטואה תוכלמ ןיא ,השעמל הכלה 
.ןאמורה לש ותוכלמב 

וז המחנ תאובנ תראשנ עודמ .דימת ארוקה 

ןאמורהו ערפנ וניאש רטש תניחב ,המותי 
עמתשהל הייושעה תונערופב םייתסמ ופוג 
ומה ,טמשומה םויסה עטק .םינפ המכו המכל 

תוישוקה ןמ המכ ץרתל יושע ילוא ,ליעל אב 
.וללה 

רטה רעפה לע רשגל הסנמ ןודינה עטקה 
שומ ותלילעש ,ןאמורה לש ודוסיב חנומה יג 
,םילשוריו ופי ,תומלועה ינשש ךכ לע תתת 
יב רשקהש ,תווצק ינש םה ,הרפשו הינוס 
צי .ןוקתל לכוי אל רשא תוועמ אוה םהינ 
יחצנ ערק ותוא לש ינחלופ ןברקכ ספתנ קח 
,אוה .תונויצו תודהי ,הלואגל תולג ןיבש 
לע דקענש ןברק אלא וניא ,וניבא קחציכ 
ול איצממ וניא םיהולאהו "דירומה רה 

.ףילחת 
קרו ,תרוצבב חתפנ ןאמורה לש ומויס !קודו 
החירפ הליחתמ קחצי לש ותיוולה רחאל 
הליפתב ונייה םידמוע םושלש לומת" :השדח 

פושב ונעקתו תוחילסב וניכרהו םינונחתבו 
ונא םיארוק םויהו תונעשוה ונרמאו תור 
ימע ,םושלש לומת) "הרמזו לודג לוקב ללה 
הלוכ המדאה לע ,לוכיבכ ,ץבר אטח .(606 
רטפנש רחאל קרו ,םייחב קחצי היהש ןמז לכ 
וה ,בלכה וכשנש רחאל ,םייחה-תוצראמ הז 

!השדח החירפל הכוז איהו הילעמ ןוועה רס 

תקחשמ המדאהש וניאר ץוחל ונאצישכו" 
התוצק דעו ץראה הצקמו .היחרפבו היציצב 
היוורה המדאה ןמו ,םהירדעו םיעור ואב 
.םימש ירפצ ונע ןתמועלו ,ןאצה לוק הלע 
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מש התארנ אל .םלועב .דתיה הלודג החמשו 

.(606 ימע ,םש) ".וזכ הח 
ומ ןאמורה לש ודוסיב :רמאנו אופיא רוזחנ 
,תפקתשמ איהש יפכ תיגרט הסיפת תחנ 

אטח ץבור םש המ ."ךלמה סופידא"ב ,לשמל 
דע הפגמה ןמ תלאגנ הניא איהו ריעה לע 
ריעב הפגמ ןאכ ךכ ,שנענ וניא אטחה לעבש 
לכ השדח היחתל הכוזו תלאגנ הניא איהו 

ןיב לדבהה .לזאזעל ריעשה ברקוה אלש ןמז 
רובג-אלה ןיבל ינוויה הזחמב טסינוגטורפה 
תרתוחה תומד םש :ןיעל אוה םג יולג ונלש 
אטחה תרכהב תקרמתמהו האטח תעדותל 
תא תעדל הדמלשמ םילאה לא תברקתמו 
ללכל םלועמ העיגה אלש תומד ןאכ ,• המצע 

מל םימת ןברק איהש תומד .תימצע העדות 
םע היסחי) תללוחמ המצע איהש ינוריא בצ 
ועל ךא ,(בלכה לש ותומדב ארחא ארטיסה 
תא רצוי רובגה .האטחב הריכמ הניא םל 

אוה רובג-אלה ,ןנברק השענ אוהש תוביסנה 
יישע חוכל רבעמ הברה ןהש ,תוביסנל ןברק 
לע םבולצ תאשל םיבייח םהינש .ותערכהו ות 
.םתרבח לש לזאזעל-פיריעש תויהלו םהיפתכ 

תעש איהש ,תמאה תעשב םמורתמ רובגה 

םמורמו ,םיבירקמה תוחוכה םע תודדומתהה 
ףפוכ ,סרהנ רובג-אלה !ומע םיפוצה תא 
ךילהתב םיפוצה תא ריאשמו ושאר ןומגאכ 

.םימוגעו םיעונכ - ינוריאה 

,םימת ןברק רמוק קחציב האר ןונגע י"ש 
רבעמ-תפוקת לש ,עשי-רסחו םינוא-רסח 
זגל ערקנה רבדימ-רוד תניחב םה הירובגש 
סה .םיבטקה ןיב (יסינויד ןברק ותואכ) םיר 
תונברק תוכזבש שח רבחמהש ,דמלמ םוי 
רודה לע הצברש הללקה-הפגמה הרצענ הלא 
חה תוהמ .םישדח םייחל תויורשפא וחתפנו 

םייח .תבצועמ הניא ךא ,תזמרנ וללה םיי 
תונמא-ץיחה תויורשפאה םוחתב םה הלא 
םלועה רדגב םימייק םניא םה לבא ,תוי 

.בצועמה ינוידבה 
כנש ,"םושלש לומת"ל ילידיאה גוליפאב 

,הריציל ףרוצ אל ךא רבחמה ידי לע בת 
.םיירשפאה שומימה-יכרד תא רבחמה הלעה 
בוש אבה רודבש ,לוכיבכ ,זמרמ גוליפאה 

ןיב רעפהו ופקת לכב לעופ טקילפנוקה ןיא 
הא .םצמטציו ךלי ,טעמתיו ךלי םיבטקה 
ידיא קר תשמממ הניא תידוהיו ןועדג תב 
,(היגוסל קחצי ןיב)גשוה אלש הבהא לש לא 
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םינשה .םשגתנ אלש יתרבח לאדיא םג אלא 

ילאידיאה ץפחה-זוחמב הז תא הז םיאצומ 

•ידיחי קרש אלפומ רתא ותוא .הצובקה לש 
לש לומת"ב עבק לש דתי וב ועקת הלוגס 
הידידי ,רמוק קחצי ןוגכ ,םיברהו ,"םוש 
המשאה-שגר .והושטנ ,םהירבחו ץיבוניבר 
םיעינמה דחא אוה הז אלפומ לאידיא יפלכ 

:לשמל ןייעו) ןאמורה רובג לש םייזכרמה 
.ומצע רבחמה לשו (170 ימע ,םושלש לומת 

"המחנ"ב רבחמה םייסמ הטמשנש היפוטואב 

יכו רושיגל ןתינ רעפנש רעפה יכ תדמלמה 
בירקה אל ,קחצי לש ורוד ,"רבדימה רוד" 
ןורתפה והז תיטאמת הניחבמ .אוושל ומצע 
:"הדשה תקלח" לע ורמאנש םירבדב זמורמה 
וז תפסות .רתיה היושע תיתונמא הניחבמ 
תא גיפהלו תיטמרדה תינבתה תא דדרל 

ורה םויסבש ינוריאה "סיזרתק"ה תמצע 
.ןאמ 

אפ היגלא ןימכ הוולתמ ןאמורה לש ופוסל 
(עמשמ יתרת) םעטה-רסח ותומ לע תיטת 
תקדצהב תברועמה םימתה רובג-אלה לש 
םימת ןברק אלא וניא רובגה םא .תיגארט ןיד 
ירה ,(ותומל הקדצה ןיא וז הניחבמו) דיחיכ 
מה תומדכ םג ותוא ןיבנ םא ונברק קדצומ 
תרוצבה רחאלש החירפה .הרוד תא תגציי 

לש ןברקכ קחצי לש ותומ תא קידצהל האב 
לודג ןינע ןעמל לודג ןברקכו ,הלודג תושר 
אלא ,ארדב דח וניא קחצי .(עבטה תייחת) 
ואג ישנא וניחא ראש" תא ריעש ןימכ גציימ 
לא רושק אוה .(9 ימע ,םושלש לומת) "ונתל 
,ןילוח לש רוד) בלכה לש יפיטיכראה למסה 
,רודה ןבכ אלא דיחיכ אל (ארחא ארטיסה 
םיריעש ושענש םיריעצ םתוא לכ לש למסכ 

טקילפנוקב םירזגל וערקנש םושמ 'לזאזעל 
תא וילע האיבמ בלכה לא ותקיז .םדוד לש 
רושימב תקדצומ וז הקיזש ןוויכו ,תוומה 
תימעפ-דח תומדכ .ותומל הקדצה שי ,ילמסה 

לב םיירקמ םה בלכה ןיבל וניבש םיסחיה 
עו יטתאפ ןברק אלא וניא וז הניחבמו ! דב 
ןיא הז טביה ךותמ .דוועה הרקמה לש בול 
םימחרמ אלא ,וננידו וניד תא םיקידצמ ונא 

.עגפנש לאימולש ותוא לע 
מה תויולעפיהה םה םימחרו ןידה תקדצה 
לע ביגמה ארוקה לצא היבוברעב תושמש 
עהל הסינ רבחמה .רובגה לש ובצמו ותומד 

יה ףוס תארקל הלא םיברועמ תושגר תול 
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ולעפיה יתשמ ארוקה תא קרמל ידכ הריצ 
עורגל קר ןאכ הלולע תפסות לכ .הלא תוי 
ןיב רשגלו רשפל ןויסנ לכו !קורימה חוכמ 
והש םויסה-טקפא תא סורהל לולע םירבדה 

.גש 

הקדצו !תקדצומ הטמשההש יל הארנ ךכיפל 
.המחנה ירבד לע רתיווש רבחמה ונמע השע 

לש "םירומיה ךרד" לע ינחלופה ןאמורה 
םייתסהל היה ךירצ הפוקתה לש הנברק 
תא ררחשל יושע הז קרו ,הדקעה ןחלופב 
סימעה רבחמהש ,ישגרה סמועה ןמ םיארוקה 

תיתוגמאה הלואגה .הלילעה ךלהמב םהילע 

(ארוקל) רשפאמה ימתס תוומ ותואב הנומט 

םישדחה םייחה רואיתב אלו ,םישדח םייח 
.תוינוידבה תויומדה לש 

דיד לע םיבושח םירבד תדמלמ הטמשהה 
,רבחמה לש םלועה-תפקשה לעו הבישחה 
עה לש םילאידיאה לא הצרעה תאלמ איהש 

פסהב ןייעו) הדובעה-תעונתו הינשה הייל 
עה ןונגע ךא ,(ןוסלנצכ לרבל ןונגע לש וד 
השעש ,יתונמאה לוקישה תא ,קדצב ,ףיד 
היה ילואש יאדיאה לוקישה לע ,הריציל קדצ 

גהב ולשכנ וירובגש םילאדיאל קדצ השוע 
םושמ-השוטנ הראשנ הדשה תקלח .םתמש 
.תירוביזה טימשהו תידיעב רחב רבחמהש 

"תונוגע" רופיסה :ולוג הנרא 

הינשה הילעהו 

וגע" רופיסה לש תרזוח הניחבב םעט שי ,המוד 
תכב הליהתל רכזנו בש רופיסה יכ ףא ,"תונ 
בורפה תניחבמ ןודינ ,םינוש םירקבמ לש םהיב 
,וב תמלוגמה "ןמאה"ו "הבהאה" לש הקיטמל 
םעטה 1.ויחסונ לוגלג תלאשב ןויעל הכז ףאו 
אל םירקבמהש ךכב ,ונתעדל ,אוה וז הניחבל 
אוה ןושארש ,הז רופיסש הדבועה לא םבל ומש 
שמיש ומשו 2,לארשי ץראל ותיילע םע ןונגעל 
ומצע תא וב תונכל רחב רפוסהש םשל דוסיכ 
ילארשי-ץראה דוסיהש" רופיס ,םנמא ,וניא ,זאמ 
םוקמ" וב ספות "הזה גשומה לש ינכטה ןבומב - 

רשקהב תרוקבה לש תטרופמ הריקסב םעט ןיא 1 
ורמאמ אוה ,דחאה .םירמאמ יגש ןויצל םייואר .הז 

,ןונגע יבתכב תיזכרמה היעבה ,רקנאיורק .ג לש 
הנודינ ובו ,619-611 ימע 'ז ךרכ ,ח"צרת םינזאמ 
,ןוסלנצק .ג לש ורמאמ-רחאהו ,ןמאה תיעב 
םינזאמ ,"הסונ לש וילוגלג :ןונגע לש תונוגע" 

.173-163 ימע ,ז"כ ךרכ ,'ט-ח"כשת 

אציש ,"רמועה"ב הנושארל םסרופ רופיסה 2 
ינש ךרכ ,ןילי דודו ןויצ-ןב .ש תכירעב ופיב 

.65-53 ימע ןושאר קלח ,1908 

ועמשמ םלוא ,(3דנרב ירבדכ) "רקיע לכ בושח 
וב תנתינ הפוקת התואב ץראל וז הילע לש הת 
בד לע הזארפרפ ךורענ םא .עיתפמו דה חרואב 
4 רנרב .ח.י ,הילע התוא ירפוסמ םינש לש םהיר 
יסה ויא םנמא יכ ,רמול לכונ ילוא ,5 חמצ .שו 
וניא "יוהה" יכו "ילארשי-ץרא רנא'ז" תניחב רופ 
וא .וב תנתינ "היוהה" םלוא ,רופיסב ראותמ 
ףקתשמ ץראב הווהתמה ןיא םא ,תרחא ןושלב 
אלל וב תנתינ ותועמשמ ירה ,הז רופיסב ,וב 
םתסיפתל ןיטולחל תדגונמ וז תועמשמו ,קפס לכ 

.םירכזנה םירפוסה יגש לש 

תחנומ רופיסה לש ותיתשתב יכ ,רמול ונתנווכ 
אירה ןמזל תסחייתמה ,הרורב תיאדיא תועמשמ 

ךותמ הלוע וזו ,הינשה הילעה תפוקת ,ישממ-יל 
קר אל וז הסיפת .הרורב היפוסוירוטסיה הסיפת 
,רופיסב תבצועמה תואיצמה יטרפ תא התנתה 

ובוציעב תערכמה הריחבל ףא המרגש איה אלא 
הקיזמ ,הרואכל ,קתונמה ,אקוד ירדנגל םלוע לש 
תיתורפסה תויקוחה ,םנמא .הילעה ימי םתואל 
לוכיבכ איה רופיסב בצועמה םלועה לש תירנא'ז 

תימינפה תויקוחה םלוא ,ידגא רופיס לש תויקוח 
איה רבד לש ופוסבו ,תידגא הנניא תיתועמשמ 
תא עיבהל הדעונו תילאיר תואיצמל תסחייתמ 

לע) 'ד ץראב תונותעהו תורפסהמ ,רנרב .ח .י 3 

ץוביקה ,יבתכ לכ ,("רמועה" לש יעיברה ץבוקה 
.262 ימע 'ב ךרכ ,דחואמה 

,והירזיבאו ילארשי ץראה רנא'זה ,רנרב.ח .י 4 
.270-268 ימע 'ב ךרכ ,דחואמה ץוביקה ,יבתכ לכ 

הסידוא ,"ץרא" ףסאמ ,יוהה תותובעב ,חמצ .ש 5 
.ט"ערת 
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