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הסמ

?רגובמה ארוק המ ?דליה עמוש המ

םירגובמל רופיס :ןונגע י"שתאמ "זעה השעמ"ב םינפ תלופכ האירק
םידליל ,תוכנחתה תיישעמ םג אוהש
ןורב ירימ
םויל ,זומת 'יל השעמה תא ואיצוי יב יתצפח דאמ דאמ .תוירצמ תוריל הרשע שמחב םויה יתרכמ זעה השעמ תא"
הז םג ,ואיצוי הנשה שארל ךא ,הארנכו ,ותושעל רבדה השק יכ ספא ',יחת הנומא ,ונתב לש ).ב.מ ,יעיברה( תדלוהה

"!הבוטל
)"-יתריקי ן"לרתסא" ךותמ  3.6.2s ovaבתנמ ,ןונגע י"ש(

הארש ,ולש "ןילופ ירופיס" ץבוקב "זעה השעמ וא הרעמה יפ" תא ללכ ןונגע יכ ,הלגמ  1925,תנשמ ןומע יבתכמב האיר|^

ךנחמ ,הרומ(ןירפלה לאיחי ידי לע ,ןומע שקבתנ ",םידה" ךרועל רופיסה תא רסמ וב ,ומצע שדוח ותואב ".םידה" תאצוהב רוא

אוה  29.4.25,םוימ ,ותגוזל בתכמבו ,ךכ לשב תוחונ יא שיגרה ןומע .םידלי רפסכ םוסרפל ,רופיסה תא ול תתל )"הניגה" ךרועו
ירעצל ,מ"יל  15יל םלשל ןירפלה לאיחי 'ה ,הניגה ךרוע הצר ,הזב ךל חלוש ינא רשא ",השה השעמ" ןטקה רופיסה דעב :בתוכ

".רחוס השעמ הניא הטרח ".םידה" ךרועל הז תא יתרסמ
יתשב רופיסה רוא האר ,םיטעמ םישדוח ךותב שממו ,ןגוה יתלב רחסמ ןאכ ןיאש ןומע ענכתשה ,רתוי רחואמ שדוחש ,אלא

םע "זעה השעמ" :היינשהו ,םירגובמל רופיסכ ,ה"פרת םידה ".תודגא ירופיס ,ןילופ" :ץבוקה ךותב ,תחאה :תונוש תוספדה
.םינטקל רופיסכ ,ה"פרת הניגה .ןבר באז תאמ םירויצ
? םינטקל היישעמב םגו םירגובמל רופיסכ םג המיאתמ תואריהל היארוקל ומרגש ,וזה היישעמה לש םייתורפסה הינייפאמ םהמ

המרבו ",ןילופ ירופיס"מ קלחכ ),רוביחה םויסב ,תיקלח תיפרגוילביב המישר הארו( םיניינעמו םיקימעמ םיחותינל הכז רופיסה
ןאכ ןיאש םג המ( .םידלי רופיס םג תויהל םיאתמה רופיסב וב שי המ רוקחל ןיידע הסינ אל שיא ךא ,רגובמה ארוקל תדעוימה

).ההז רופיס אוה ויתורודהמ יתשב רופיסה .דליה תמרל "המאתה" וא חסונ ייוניש
טביהב םגו ,רגובה ארוקה לש טביהב םג ,הכ דע ונודנ אלש הלאכ ,רופיסב תופסונ םינפ תולגל םיצור ונא ,הז רמאמ תרגסמב

.ריעצה ארוקה לש
ראותמ הז רופיסב .היצילג ידוהי ברקב דחוימב רכומה ,הפוריא חרזממ םע-רופיסב זעה רופיס לש ויתורוקמ לע עיבצמ ,יונ בד

תכלל ןקזה טילחמ ,דחא םוי .ויתויוכיאב םיהדמ בלח םע הבשו םעפ ידמ תמלענ זעה .תבלוח זע םהל שיש םינקז םידוהי גוז
,רצוע וניא ןקזה ךא ,םייותיפו תונכס תאלמ ,הדיחפמ הרעמל עיגמו היתובקעב ךלוה אוה .תמלענ איה ןאל תולגל ,זעה תובקעב
.לארשי ץראל ךרד תציפקב ,התיא עיגמו זעב זחוא
.הלוגבש םתיבל הרזחב זעה תא חלושו זעה לש הנזואב התוא ןתונ ,תרגיא ותשיאל בתוכ אוה ,אצמנ אוה ןכיה ןקזה ןיבמשכ

.וילא ,לארשי ץראל ,התועצמאב עיגהלו ,אוה השעש יפכ ,זעה תובקעב תכלל ותשיאל ןקזה בתוכ בתכמב
רחאל קרו )חילשה תגירה ביטומ(זעה תא הטחש הל רצב .ךרדב תמ הלעב יכ הרבסו תרגיאה תא האצמ אל השיאהש אלא

.הלואגה תצמחה לע רמ יכבב םיעוגו רופיסה תא םיעמוש הליהקה ישנא לכו ברה .תרגיאה האצמנ ,הטיחשה

םינזאח 6
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םוקמ ןכיה תעדל םיסנמ םהינשו ,ןבו בא דימעמ אוה השיאו לעב םוקמב :םיטעמ םייוניש וב השעו םעה רופיס תא לטנ ןונגע
ותכלב ץראל וכרד תא ףוסב אצומ ןבה וליאו )םעה רופיסל דוגינב(המזוי רסח אוה באה ,ןונגע לש ורופיסב לבא ,זעה לש המלעיה

וניא םג אוה .הרעמה ביטומ תא רצקמ אוה ,תאז תמועל ,ונב לע באה תניק תאו ץראה רואית תא ביחרמ ןונגע .הרעמב זעה ירחא

יח ןבה דועבו םהיניב רשק לכ ודביא ןיבהו באהש הדבוע תעיבקב אלא ,םע ירופיסב לבוקמכ ירסומ חקלב רופיסה תא םייסמ
ותרמוחו רופיסה ךותל שלופ תורוד הןיב רשקה ןדבוא .הפירחמו תכלוה ותלחמו ,הלוגב באה הנעתמ ,הבוט בורב לארשי ץראב

, 1970).ןייטשלא(ולוכ רופיסה לכ באכ ל המינ הרידחמ
היילעל סחיב םלוע תופקשה יתש םיגציימ ונבו באה .יממעה רופיסה לש "לכשהה רסומ" תובקעב תכלל וטנ רופיסה ירקוח
תוכחל אלא םישעמה תא זרזל ןיאו .חישמה לש ואובל ןיתמהל שי יכ ,תסרוגה וז ,תיביספה השיגה תא גציימ ,באה .לארשי חאל
לע ןכתסהל וליפאו לועפל שי יכ תסרוגה וז ,תיביטקאה השיגה תא גציימ ןיבה וליאו ".אובי אוב  -המהמתי םא םג יכ" תונלבסב

.לארשי ץראל תולעלו הלואגה תא שממל תנמ

,םנה תא תגציימ הבר הדימב ,זעשכ ",ךרד תציפק"ב לארשי ץראל הלוע אוה .ומולח תא ןבה שמממ ,רופיסה לש ופוסב
תוכחל ךישמי באה .ונב םע דחאתהלו ץראל תולעל יוכיסה תא "טחוש" ,זעה תא טחושה ,באה וליאו ,וב הצורש ימל השענש
.דוע הארי אל ונב תא יכ ,וכות ךותב ,ועדויב ,חישמל
,ינב ךיתחת ינא יתומ ןתי ימ ,ינב ?הכייא ינב ,ינב" :ללימו הכוב ,קעוצ ולש ושאר לע באה חפוט ,ןבה אלל הבש זעהש רחאל

לבא ינב לא דרא :רמאיו םחניהל ןאמיו .ינב ףרוט ףורט ,ותלכא הער היח ,רמא יכ ונב לע לבאתמו ךלוהו הכוב היהו .ינב
...".הלואש
' 10ספ 'ג תישארבל ,הנושארה היזולאה :ךשמהל םייפא םייזמרכ םישמשמו םייגארט םיבצמ תופקשמ תויזולאה שולש
'טי 'ב לאומש(םולשבא לע דוד תניקל ,היינשה היזולאה .ןדעה ןגמ םיהולאה ידי לע םדאה שוריג תאו ןומדקה אטחה תא תרכזאמ

תא הלעמ ' 22-21,ספ 'סל תישארב ,תישילשה היזולאה .ונב תומ לע ,ללמואה באה שחש םשאה תשוחת תא הלעמ )' 1ספ
תשחרתמה תיגארטה הינוריאל םדקומ יפא זמר הליכמ הנורחאה היזולאה .ףרטנ וב ףסויש ותעידיל אבוהשכ ,בקעי לש ויתושוחת

םע תשדוחמ השיגפל ותוא ליבומ יארקמה רופיסב ,ףסוי לש ופוסש אלא ,תמ אל ,ףסוי םג ומכ ,ןקזה לש ונב םג ירהש ,ךשמהב
םנמא .ובילב ןיא החמש — הטיחשה רחאל ,זעה ןזואמ לפונה קתפה תא הלגמ ןקזהשכ םג ,ןונגע לש ורופיסב וליאו ,ויחאו ויבא

,זעה תא וידי ומב לסיח ,ומצע ןקזה ,אוה ירהש בר בצעב הלוהמ וזה החמשהש אלא חומשל הביס ול שיו ,יח ונבש עודי אוה
ולש תורשפאה תא םלועל דביאו ,ונב םע רשק רוציל תורשפאה תא קתינ אוה ,התטיחש םע ,ןכו ,ותואירב תא הליצהש ,ותביטימ

.לארשי ץראל ,תוריהמב תיאלפו תידוס הרעמ ךרדב עיגהל ",ךרד תציפק"ל םירחאה לשו
"החישמ" תיאנשמה הלימב ולש שומישה עקר לע אקווד תוניינעמ ,קותינו רעצ לש באכ תוגיצמה תויזולאב ןונגע לש וישומיש

ישעמה ןורתפה — לבח תועמשמב "החישמ" .רופיסב תוגצומה תויגולואידיאה יתשל תויצטונוק הלעמ וז הלימ .לבח תועמשמב
תיטסימ הניאש הלועפכ ,תאזו ,הלש הלועמה בלחה לש יסינה רוקמל ותוא ליבותש זעה לא ומצע רושקל תנמ לע ,ןבה עיצמש

.הלואגה תעש אובב ,לארשי ץראל םידוהיה תא תולעהל רומאש ימ ,חישמל רשקהב "החישמ" — הלומו ירמגל תינוליח אלא
.לארשי ץראל היילעל סחיב תודגונמה תויגולואידיאה יתש תאו רופיסבש תיפצתה תודוקנ יתש תא תרבחמ "החישמה"
:ונב לש החישמה ןויער םע חמש באה ,עדוי וניאש ימ ןיבו ךכ-רחא הרקיש המ עדויש ימ ןיב תקחשמה תינונגעה הינוריאב
,ואדנל בר ןייצמש יפכ ,וז הינוריאש ,אלא .תיגארט הינוריאב ךשמהב רבתסיש המ ".ינא םג יביל חמשי — ךביל םכח םא ,ינב"

,ןבה תאיציל באה לש ותחמש .ןודנה יפלכ עבומה ילילשה סחיה ןמ תומלעתה ךות ,המימת הינוריא יהוז ) 36ימע  (1988קדצב
לעו ןבה לש ותמכוח לע חמש םג באה .זעה לש הלועמה אלל הביסה תאיצמ :ןטנטקו יפיצפס אשונ יבגל תיטרקנוק תסחייתמ
.ןבה לש "המכוחה השעמ" ךשמהב הנופצ הידגרט וזיאו ,זעה תובקעב הכילהה ליבות המל עדוי אוה ןיא .ולש הכורבה המזויה

יבגל רשאמ תרחא ושממתי םירבדה ןבה לצא — תיגארט הינוריאב ךשמהב תרבתסמה ,באה לש תשגרנה הרימאה תמועל
םהבש ,החמש ירואיתב יוור ,ןבה לש ומלועל רושקה לכ .יטסימ סנל הכוז ךא ,המכוח השעמ תייגה ךות ,ותמזויב אצוי ןבה .באה

תינוריאה הרימאה יהוז ".ןנאשו טקש ,םייחה תוצראב ,ןנערו ןשד הבישב בוני דוע ,תמ אל םא רוחב ותואו" :רופיסה םייתסמ ףא
,זעה םע הרק המ ,רופיסה לש ןורחאה בלשב םג ,עדוי וניא ןבהש ינפמ ,ןבומכ ,תאזו ,רגובמה ארוקה לש ותניחבמ ,רופיסב רתויב

.לארשי ץראל וירוה לש םתיילע תויורשפא םעו

רפסמ  -ונבמ דעל קתונמו ,םשא תושגרב אלמה ,ללמואה באה םע ההדזמה ,רגובמה ארוקל הנפומה "זעה השעמ" רופיסה
החישמב זוחאל לכוי אל םלועל אוהש ,עדוי וניא ונבש המ ,עדוי רופיסב ןקזה .םידליל םירוה ןיב קותינ לש בוצע רופיס אופא
תא חפיקש שיאל ול יוא ,יו ,יו" :רמואו הכוב אוה ול רצבו ,זעה )היפה( תא טחש ,ומצע אוה יכ ,לארשי ץראל זעה םע עיגהלו

 Daujnל
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תולעל לוכי יתייהש יל יוא :רמאיו םחנתהל ןאמיו םיבר םימי זאה לע לבאתנ .הבוטה השועל הער למגש שיאל ול יואו וידיב ולזמ

".תאזה תולגב ימי תא חפקא וישכעו תחא הציפקב לארשי pאל
םילמסה תכרעממ טעמ רופיסב שרפנ םא דחוימב ,דואמ ימיטפוא רופיס הז ,ןבה םע ההדזמה ,ריעצה ארוקה לש ותניחבמ
",היגלש" ומכ( ,תורגבתה תיישעמ ,הכינח רופיס והז ,תירנא'ז הניחבמ .םייהלטב וא דיורפ חסונ ,יטילנאוכיספ טביהב ,וב הייוצמה
תויחל ולכי השעמלו ,יאלפ בלח תנתונה זע םהל שי ,תודלי לש ןדע ןגב ויבא םע יח דליה )".המודא הפיכ" וא "תמדרנה היפיפיה"

.זעה תובקעב האיציה תא םזוי אוה ךכו ,םישדח םירבד םוזיל ,יאמצע תויהל הצור ןבהש אלא .רשועו רשואב ךכ
",היגלש"ב — תוומ(רחא םלועל רובעלו ,תודליה םלועמ יטמארד קותינ רובעל דליה ךירצ ,םירחאה הכינחה תוישעמב ומכ
זעה תובקעב סנכנ ןונגע לש ורופיסב ,ןבה )".המודא הפיכ"ב באזה ןטבב תועלביה וא "תמדרנה הייפיפי"ב םינש האמ לש הניש

".םיימוי וא םוי ילואו םייתש וא העש םיכלוה ויה ךכו" ,הרעמל
םיסדה לש םיפנעו םינבל ןירדוסב םיפטועמ םיכאלמכ םדא ינב םיכלהמ" הבש תפצ רואית .רשוא אלמ וא תפצל עיגמ אוהשכ

יכ עימשא תורימז pאה ףנכמ" :ויבאל בתכמ בתוכ אוה הבר תוריהמב ,ץק ןיא רשואו המוצע תושגרתהל ותוא איבמ ",םהידיב
"...התשודקמ םשבתמו השודקה ריע תפצל ךומס בשוי יכונא הנהו לארשי ץראל םולשב יתעגה
דליה ןיב רשקמה רובטה לבח תא ןכל םדוק דועו הקנהה תא תלמסמה תאז ,החישמה םע בלחה תנתונ ,זעה תא חלוש ןבה
םייטרקנוקה )החישמה( לבחה תא חלוש ןבה וישכע .המלשוהש היצאודיבידניא היצרפסה תא תנייצמ וז הלועפ ).ויבאלו(ומיאל

ול יח אוה .החישמל אלו הןפל אל ,םיסינל דוע קוקז וניא ןיבה ^אל תולעלו הז זוחאל ולכויש תנמ לע ומיאלו ויבאל הרזח
ולכוי אל ומיאו ויבאש עדוי וניא אוה ,רומאכ .תורגבל תודלימ רבעמה לש "הכינחה סקט" תא םולשב רבעש רחאל ,תפצב רשואב

ךא ,םאובל ןיתממ קר אוה םירשואמהו םישדחה וייחב ,וישכעו .זעה תא טחש באהש רעשל לוכי וניא אוה ,לארשי ץראל תולעל

.הז ובצמב ול בוטו יאמצע תויהל ץלאנ אוה רבעמהו זעה תועצמאב ירהש ,םהידעלב םג בטיה רדתסמ אוה
רוביגה ךירצש תושק תוקוצמ לש רואית ןאכ ןיאו )הדנה דיקפתב(זע םע ,היישעמ םנמוא ןאכ שי ,ריעצה ארוקה לש ותניחבמ
ינתונ(ומחל ינתונ ,וירוהל ךכ לכ רושקה ןטקה דליל דאמ ימיטפוא רסמ רופיסב שי לבא ",היצאודיבידיא היצרפסה" בלשב רובעל

.החישמהו זעה ילב םגו ,םירוהה ילב םג שדחה ומוקמב רשואמ רופיסב ןבה :הייארו .םהידעלב םג רדתסהל לוכי אוהש ),בלח
רגסנו ,דאמ ימיטפוא רופיס אוה הזככו ,וירוהמ דליה לש )הדרפה(היצרפסה ךילהת לע רופיס והז ,עמושה דליה לש ותניחבמ

.ל"יעל טטוצמה ,רופיסה לש םויסה טפשמ ידי לע קדוהמב ךכ
ןונגע רשפאמ )ארוקה םע ןאכ ההזה ,רפסמה לשו ןבה לש ,באה לש( ,רופיסב תונוש תיפצת תודוקנ שולש תגצה תועצמאב
ןיעטי ,רגובמה ארוקה .האירקה בלשב ארוקה לש ישפנה ובצמלו הפוקתל יטנוולרש המ רופיסב עומשלו םירעפ םילשהל עמושל
— רופיסב זמורמה עדימה רסח ,םימתה ארוקה וליאו ,תונויצה לא הנושה סחיבו תויגולואידיאב ,תויארקמה תויהלאב רופיסה תא

.ירוהה ןקה ןמ קותינה ירחא םג וייחב רשואמ תויהלו ,ומצע תוחוכב רדתסהל חילצהש דלי לע עיגרמ רופיס ןאכ עומשל יושע
םידלי תיישעמ םג תויהל רופיסה לוכי ךכו .אצמנ אוה וב ישפנה בלשב ול ןוכנה תא ול רחבי ,םייהלטב רמואש ומכ — ארוקה

■ .דחי םג תיפצתה תודוקנ יתש תא האורה ארוקל ,םכחותמ רופיס םגו ,רגובמה ארוקל בוצע רופיס םג ,תימיטפוא
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