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דקש ןושרג 

עלסהו םולחה 
ןונגע .י.ש לש םינאמורב דגנכש הלילעל הלילע ןיב 

רמ לש ותונחב ;האמה לש םישולשה תונ םה ובש ,יתרבחה טסקטנוקה לש שדוחמ .יתלבה לדומב תולםם 
ידוהי תודלותל סחייתמ (1975) ןילבול תאירק יכרד תא הנשמ טסקטה :םירצונ יתול&ם לדומב חלבה 
ךירצ .הנושארה םלועה תמחלמב הינמרג טסקטל ותוא ךפוה אוהשכ טסקטנוקה 
םינאמורב) סחייתה אל ןונגעש ,שיגדהל ירקוח תיברמ .השדח האירק וב ארוקו תוניינעמה תויושחרתהה תח 
לכו)הינשה םלועה תמחלמ תפוקתל (ולש לש םייתרבחה םירשקהב וקסע ןונגע גוזימה אוה תיתורפס הריציב 
תמחלמל אל ףאו (האושה :ןוגכ הב ךורכה םתאירק יכרד לע דומעל וסינו ותריצי םיבואשה םירמוח ןיב רזומה 
םינאמורב תועירכמה תופוקתה .רורחשה ןיב ,ןמאה ידי-לע הלא םירשקה לש ןיבל םינוש םייתרבח םילדוממ 
תפוקתו הנושארה םלועה תמחלמ םה ולש -עהש וזל הבורק םיגשומ תכרעמל וקקזנש העיבטמה ,תינוידיב הלילעב םתונבית 
תמחלמ תא ריאה אוה .הינשה הילעה םירקוח :הל וקקזנ אלש ןיבו ןאכ וניל .השדח תועמשמ םהל הנקמו םהילע המתוח 
לש תוארה תדוקנמ הנושארה םלועה ינענכ ,ץישפילכ םיבושח םירקבמו םהשכ ,הריציה לא םיעיגמ הלא םירמוח 
ולשה תונש יהלש)האושל ומדקש םינשה ןדס םיכורא םייחל ולדביו ליווצרוקו ובאשנ םהמש םירשקהה תא םמע םיאשונ 
הביתכה ןמז — ןולל חטנ חרוא = םיש וחינהו תורבס המכו המכ ולעה דגאבו היצרוגיפנוקב ינוידיבה רשקהב םיעיפומו 
םלועה תמחלמ תא ריאהו (האושה ברע 2,הלא תויגוסב תויסיסב תוחנה המכ תא אורקל ןעמנה תא תבייחמה ,השדח 
ומדקש םינשה לש הייאר תיווזמ תברקתמה ,ןועטל יושע תאז הסמ לש ארוקה ,השדחה הראהל םאתהב יתרבחה טסקטה 
ןמז — ןילבול דמ לש ותונחמ) הל םהב ןיא ןלהל ורמאיש םירבדה ןמ המכש הכו הכ ןיב .ינוידיבה טסקטה דצמ לביקש 
הילעה תפוקת .(םישימחה תונש הביתכה תורוצב רבכ ורמאנ םהו שודיח םושמ ענכשמ אוה םא ,יתורפסה טסקטה הנשמ 
םינשה לש תוארה תדוקנמ הראוה הינשה ידי-לע וא הלא םירקבמ ידי-לע תורחא םירשקהה לא ןעמנה לש וסחי תא ,וכרצ לכ 
לומתב) תאז "תיאורה" הפוקת רחאלש המש ,יל הארנ לבא ;םהידימלתמ המכ םיכרדה ןמ תחא 1.םירמוחה ובאשנ םהמש 
תורעהמ דומלל רשפאש יפכ — םושלש תואר תדוקנמ היעבה תא ריאי רמאיש םירמוחה לש השדחה הראהה לע דומעל 
יאקינורכ אוה רבחמהש ,תושיגדמה םייניב דקומ תדוקנ םג אצמת תאז ךרדבו השדח התנבית דציכ קודבלו תוסנל איה וללה 
תישארמ ךשמנ הביתכה ןמז ;רחואמ לכמ עמתשמש המ ןיב רבחתש יהשלכ ןיב םיסחיה תכרעמ תא תבצעמה הלילעה 

.(1945-ל דעו [םידמ לש חראמ] האמה ןלוכמו ןונגע לש םינאמורה תולילעמ תחא וא תוספתנ תונורחאה הלא :תויומדה 
ץראב ונלש האמה לש םישולשה תונש ךרדב לכונש ,יל הארנ ,ןכ לע רתי .דחי -ציימה תויטרפ תויומדכ ספתיהל תויושע 
תואר תדוקנמ םה ףא וראוה לארשי םימרוג ןיב תולובקת המכ תולגל תאז וא תוכודקניסכ תויתרבח תוצובק תוג 
הביתכה ןמז) חריש ןאמורב רתוי תרחואמ לכ וריאיש ,ינונגעה ןונאקה ךותב םינוש הלא תוצובק לש ןמוקמ .ןתוא תולמסמ 
וללה תוריציה .(םישימחהו םיעבראה תונש דחי ןלוכ תאו דוחל תוריציה ןמ תחא הפוסבו התיעצמאב הלילעה תישארב 
,ראותמה ןמזל תדחוימ תועמשמ תוקינעמ םירמוחה לע םירבד המכ הליחת .שדח רואב -ובקל רבחמה סחיימש םוקמה תא תונמסמ 
ןמזל תדחוימ תועמשמ תוקינעמ ןהש םשכ -ישב :ןהילא סחייתה רבחמהש םייתרבחה הסנמ אוהש יפכ יתרבחה טסקטב הלא תוצ 
תפנכח — םינושארה םינאמורה .ראתמה תונוש תופוקתב ובתכנש םינאמור הש ןאמורה חתפב .ותוא אורקלו תנבתל 
,המצע ינפב השרפ םה טושמ רופיסו חלכ ןמ המכל םיסחייתמה םילדומ ןונגע הלעה -ובגה הרבחה ינב םיטפטפמ םולשו חמחלמ 
ראותמה ןמזל הביתכה ןמז ןיב סחיהשכ תודהיה תודלותב םיירקיעה םיזכרמה -ענ ןאמורה ףוסב .תיתפרצב תטלשה הה 
היצקלסה םוקמ לכמ .דרפנב ונל ררבתי בציע אוה .םירשעהו הרשע-עשתה תואמב לש ןהיכרעו הפמה ןמ תיתפרצה תמל 
טרפרטניארהו תוירוטסיהה תוביטחה לש תופוקתב םיזכרמ השולש ךותמ םירמוח וז ןושלב ורבידש תויתרבחה תוצובקה 
:תדחוימ תועמשמ תלעב איה ןהלש היצ תפנפח םינאמורה לש םהירמוח :תונוש ,התלחתה .הצקה לא הצקה ןמ ונתשה 
ורטסטקה תא ןיבהלו ראתל הסנמ ןונגע (1935) טושפ רופיפ (1931 ,1920) חלכ םידיעמ הריצי לש הפוס רקיעבו התיעצמא 
וחתי דועו ראותמה ןמזב וללוחתהש תופ -ודלותמ םיבואש (1939)ןולל חטנ חרואו לש היצרוגיפנוקרהו ןוגראה יכרד לע 
הייארה תיווזמ לארשי םע תודלותב ולל האמה תישארמ תידוהיה הרייעה לש הית -רבחה םינאמורהו רצויה ידי-לע םירמוחה 
לש תוארה תדוקנמ ,הביתכה ןמז לש לש םישולשה תונשל דעו הרשע עשתה שוריפ ללכ ךרדב םה םילודגה םיית 

ןה ;ןהלש הריגדה-ינמז ויהש תופוקתה םושלש לומת לש םירמוחה ;ונלש האמה .י.ש לש ותריציב תודחא פינ6 רפסה ריתמ קרפ • 
לאיצנטופ לש תוארה תדוקנמ תושרפתמ תודלותמ םיחוקל (1971) חרישו (1945) ץןבקה' תאצוהב רוא תוארל דמועה זינגע 

.הלא םינמזב ןומטה רבשמל -שבו הינשה הילעה תפוקתב לארשי-ץרא .-דחואמה 

31 םעזאונ 

דקש ןושרג 

עלסהו םולחה 
ןונגע .י.ש לש םינאמורב דגנכש הלילעל הלילע ןיב 

.י.ש לש ותריציב תורחא פינ6 רפסה ךותמ קרפ 
ץובקה" תאצוהב רוא תוארל דמועה ןונגע 

.*דחואמה 
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וינועב רבג ליצמ רבג 

םירוכיבה ןאמור אוה חלה תפנה 
בתכיהל לחה אה .ןוגגע לש 
הנושארל אציו םירשעה תונשב 
הרייעה תא ראתמו 1931 תנשב 
עשתה האמה תישארב היצילגב תידוהיה 
ןיידע איה וב תראותמה הרבחה .הרשע 
רבכ הב ועבינש יפ לע ףא ,ידמל תרגוסמ 
המרונה .הלכשה לש תונושאר תוצרפ 
ןאמורה תיזחב םירוביגה ייחב תטלשה 
תידוהי תיתד הליהק לש םייחה תמרונ איה 
הרותה תונוילעב הנימאמה ,הרוגס 
יאה תומדכ םכח דימלתה לש ותונוילעבו 
דיסח לידוי 'ר .םיידוהיה םייחה לש לאד 
וניא רבחמהו ןאמורה תיזחב םה ותחפשמו 
תיכודקניס תומד לש הרואתב קפתסמ 
ידי-לע השרפלו הריאהל הסנמ אלא תאז 
תא חיכומה ,בחר יתרבח עקר לש ותשירפ 
.תומדה לש התוילוש תא ו/וא התויזכרמ 

לש הדמעמ תא ןוחבל שקבמ רבחמה 
רונה לש ןתועמשמ תאו הירשקהב תומדה 
ןאמורל קקזנ אוה .תגציימ איהש תומ 
לש רנא'זב עסמ-רופיס לש רנאיז ברעמה 
ןדוקפית תא גיצהל ידכ ,הדועס-ירופיס 
— ראותמה בחרמב תומרונה לש ןמוקמו 
ועסה — בחרמה לש חורה ייחבו ,עסמה 
ופיס םינוש םירבג םיעימשמ םהבש ,תוד 
3.רודה לש תומרונה תא םיגיצמה םיר 
,עשי רסח אוה רוביגה הלילעה חתפב 
.הרותה איה ותחתמאב ול שיש המ לכש 

אלבו ןוזמ אלב היה דיסח שיא" אוה 
.ויתונב תא אישהל וחוכב ןיאש ,"היחמ 
אטבתמה ןוירפ גחב תמייתסמ הלילעה 
,לוכיבכ םיינע תב :הנושארה תבה יאושינב 
איה רופיסה תלילע .םירישע ןבל תאשינה 
,אובל ששובה הז ןוירפ גח תארקל היהשה 
ודיקפת תא אלמל לגוסמ וניא באהש םושמ 
,הלילע יהוז .התפוחל הלכ סינכמה באכ 
— סנ ךרדב יטנטופמיא רוביג ךפוה הבש 
רמוח ןיבש תימוקה תויראניבה .יטנטופל 
אוהש םושמ ,הז רופיסב תמצעתמ חורו 

לידוי 'רל :ימוקה ליפכה ביטומ לע ססובמ 
אוהש ןוז ןתנ לידוי 'ר םשב ליפכ דיסח 
םהש םירובס םינתוחמה .גלפומ רישע 
םיאושינהו רישעה לידוי 'רב םינתחתמ 
.תאז תועט לש הייטעב םייקתהל םידמוע 
תירקיעה הלילעה איה תועטה תלילע 
הלגתת יתמו םאה :איה תיזכרמה הדיחהו 

םייתסת הלילעהש ךכ ידיל איבתו וז תועט 
הפורטסטקל הביסה .תימוק הפורטסטקב 
ותונלטבמ תעבונ איה :הלופכ איה תימוקה 
וליפא לגוסמ וניאש ,דיסח לידוי 'ר לש 
תכרעמש תויורשפאב הכלהכ שמתשהל 
הכפהשכ ,ותושרל הדימעה תידוהיה דעסה 

ףוסיאל הלכ תסנכהל תובדנה ץוביק תא 
םדא לכ לע הווצמש ,ימיטיגל םיפסכ 
ןמ םג תעבונ איהו ;וב ףתתשהל לארשיב 
ידעמה ,הליהקה לש תויתימאה תומרונה 
ןוז ןתנ לידוי 'ר תאו רמוח לע חור תופ 
ןוזמ אלב" דיסחה לירוי 'ר לע רישעה 
ףסא אל לידוי 'רש ןוויכמ ."היחמ אלבו 
יהקה לש "תויבויח"ה תומרונה חוכמ ףסכ 
אוה ,הנווכב אלש הליהקה תא המירו הל 

.תונערופל דעומ 
ןיב איה רופיסב תירקיעה תויראניבה 
לוכיבכ גציי דיסח לידוי 'ר :חורל רמוח 
הרבחה .רמוחה תא וליפכ ,חורה תא 
תדגוס ךא ,חורה תא ,הרואכל ,הצירעמ 
חור ולוכש ,ןזואמ יתלבה רוביגה .רמוחל 
ידיל עיגמ וניא ,רמוח לש טרוק וב ןיאו 
רפמ ומצע אוה ןכ לע רתי .והשלכ ןוזיא 
ידיל האיבמ וז הרפהש אלב ןוזיאה תא 
הלבמ אוה :ישממה ודמעמב והשלכ יוניש 
תוישעמ ירופיסב ,תודועסב וימי בור 
תארקל .תילכת ןהב ןיאש תואנה ראשבו 
,הרות דמולו רוביגה רזוח רופיסה םויס 
תילכת ידיל ואיבמ וניא ןכ םגש המ 
ןיאו חמק המע ןיאש הרות וז .יהשלכ 
מ,דלו ותחפשמ תא סנרפל לגוסמ רוביגה 
.החפשמה תלשוש תא ומצע חוכמ ריש 
חפשמ תא סנרפל וינפב וראשנש םיכרדה 

ךרד :ןה תורודה תלשוש תא ךישמהלו ות 
,תואמרה ךרד :סנה ךרד וא תואמרה 
יאנ תואמר וזש םושמ ,המתתסנ ,הארנכ 

ךרד אוה רתונש המ .ףשחהל תדמועה תיב 
יעבטה הלילעה ךלהמ יפ לע :דבלב סנה 
הפורטסטק יריל עיגהל ןאמורה ךירצ 
,וימורעמב רוביגה הלגתי הבש ,תימוק 
יפכ ,רישע שיא וניאש רבתסי ,רמוא הווה 
המ אלא וניאו ,וינתוחמ םמצע תא ולשהש 
שיא" — רמוא הווה ,הליחתכלמ היהש 
,רבתסמ ."היחמ אלבו ןוזמ אלב דיסח 
םשכ :רתוימ היה הלילעה ךלהמ לכש 
וניאש ימ לש םינפ תשובב לחה רופיסה 
םייתסיש ופוס ,ויתונב תא אישהל לגוסמ 
אוושל הסינש ימ לש הלופכ םינפ תשובב 
ימ אוהש הנימאה הרבחהש םושמ לשכנו 

.ונניאש 

הלחהש ,דגנכש הלילעה תסנכנ ןאכו 
טימורפל אטפאמ יברה לש ותחטבהב 
ךכ ונבל ןתחה יבא קוספיש המכ"ש קספש 
ימע חלכ תפנכח) "םכתבל ךלעב קוספי 
,ךומסתש המ לע הל ןיא תאז הלילע .('ט 
םיכומיסל הכוז הנניאו תידרוסבא איה 
ילעה לש התוחתפתהב םהשלכ םיכומיתו 
,דמוע םייתסהל הלילעה תדמועשמ .הל 
ותשא ינפב לכ-רסח לידוי 'ר ,אופיא 
הרעקה .הלילעה חתפב דמעש יפכ ויתונבו 
םיליפכה םיגזמתמשכ ,םנ ךרדב תכפהתמ 

 ,-.5 ■ ':;Vii' ■ י.,■■ -. -■.'

םיכפוה זיז ןתנ לידוי 'רו דיסח לידוי 'רו 
תא ליבומה ,לוגנרת חרז 'ר תוכזב דחאל 
ןתייד ןוז ןתנ ...רתסנ רצואל החפשמה 
,לוכיבכ ,תמייק תורבגהש םושמ ,("ןב 
לש הקיחב ןיידע יובחה רתסנ רצואכ 
דוגינהו תלטבתמ תוליפכה .תאז הרבח 
ינש םיגציימה םיליפכה ינש ןיב יבטוקה 
לטבתמ תידוהיה הרבחב םידגונמ םיבטק 
לוכי וניאש תוועמכ אוהש דוגינ .לוכיבכ 
המו בוט המו" :סנ ךרדב ןקות — ןוקתל 
םינתוחמ ,דחי םג םינתוחמ תבש םיענ 
ןתנ לידוי יבר המודמה ןתוחמה םע שממ 
וחמה ירוחא השעמ ישנא ודמע רבכו .ןוז 
ויה דימו .לידוי יבר םייחל וארקו םינת 
דיסח לידוי יבר ונייה ,םינתוחמה ינש 
םיכפוה ,ןוז ןתנ לידוי יבר ןיצקה ורבחו 
".םייחל םייחל םינועו דחאכ םהינפ 
הלילעה .(אית ימע ,םש ,הלכ תסנכה) 
,תוחתפתהב הקדצה לכ הל ןיאש ,הליבקמה 
תססובמה תירקיעה הלילעה תא תחצנמ 
ידי-לע הנוכמה ,ןיקת םיניינע ךלהמ לע 
אוה סנה .תורבתסהו חרכה — וטסירא 

לידוי 'ר ןיבש המודמה יוהיזה ,ףויזהש 
,תמאל ךפוה ,ןוז ןתנ לידוי 'ר ןיבל דיסח 
'ר לש ותיבב הלגתמה רצואהש םושמ 
.ןוז ןתנ לידוי 'ר ןיעמל וכפוה לידוי 
הייושע הניא חורו רמוח ןיבש הימוטוכידה 
...דבלב סנ ודדב אלא עבטה וררב גזמתהל 
תגזמתמ התיה אל תאז הימוטוכיד םא 
דימלתה תלשושש יוכיס היח אל סנ ררדב 
םלעהל התיה הייושעו ךשמת ןויבאה םכח 
,תויחאה שולש לש ןפוס .המדאה ינפ לעמ 
היה יושע ,דיסח לידוי 'ר לש ויתונב 
הדגאב תויחאה שולש לש ןפוסכ תויהל 
םויסה .תויתא שולש ןונגע לש תרצוקמה 
ןכלהמל הגונ דוגינב רמועו יגארט םש 
,ןאכ אקוודו 4.תואנו תומימת תוישעמ לש 
אירה לובג לע אוהש ,יתרבחה ןאמורב 
תודגא לש תומויסל םויסה בורק ,םזיל 
(לוגנרת לש ולוגלגב)הבוטה היפה .םידלי 

,לודגה םסוקה לש ותאובנ תא תשמממ 
תגיגח ;םלעב הכוז המלעהו ,אטפאמ יברה 
.םולשב ומוקמ לע אב לכהו תגגחנ ןוירפה 
תא תשרפמ הז ןאמור לש הלילעה 
וצב תסחייתמ איה וילאש תואיצמה לדומ 
לש הפוס עבטה רידב :תיעמשמ-וד הר 
רמוח גזמל תלגוסמ הניאש ,תינלטב הרבח 
תמא ןובשח לש ופוסב אוה רמוחהשו חורו 
המצע ליבוהל ,הלש תירקיעה הדימה 
היח ,המילב לע הייולת איה .הפורטסטקל 
חוכ תוברעתה קר .הנומא לש סנ חוכמ 
לואגל יושע "הנוכמה ןמ םיהולא"כ ןוילע 
חישמ תאיב ןיעמ איהש הלואג ,התוא 
יבא ןנוכתמ היתובקעבש םושמ ,אטוז 
דפה סכט .לארשי-ץראל תולעל החפשמה 
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ןונגמ .י.ש 

החוכמ עבונ וניא ןאמורה תא םייסמה ןוי 
חוכמ אלא הרבחה לש יתימאה ימינפה 
תוארל רשפא .דבלב סנה חוכמ וא ףויזה 
ירוטסיה ךילהת לש ינוריא שוריפ ןאמורב 
,חיכוהל ידכ תיביאנ הלובחתל קקזנה 
רבגתהל רשפא םייביאנ םיעצמאב קרש 
רשפאו ;ינסרהה ירוטסיהה חרכהה לע 
הנומאה חוכב דדומתהל ןויסנכ ותוארל 
וטסיהה לש תיחרכהה הינוריאב המימתה 
לא לוכה ליבומ יופצה תניחבמ .היר 
רבחמה ךירצ ענמת וזש ידכו ,הפורטסטקה 
יקוחל הפופכ הניאש תרחא הלילע סייגל 
הלילע ;םיילאירה תורבתסההו חרכהה 
איה אלא ףוסו עצמא ,הלחתה הל ןיאש 
לש ומלועמ הנושה ןומדק סותיממ תעקוב 
לש םישולשהו םירשעה תונשב רבחמה 
ןעמנה לש ומלועמ הנושו וגלש האמה 
אקווד ןומא וניאש ,רוד ותוא ןב רגובמה 
,1912-ב רבכ .םידלי תוישעמ ירופיס לע 
ולש תונושארה תולבונה תחא הספדנשכ 

תינבת רבחמה רצי ,רושימל בוקעח תיחו 
וייח תא םקשל ורוביג אצי ןאכ םג .המוד 
תידוהיה רעסה תכרעמ תרזעב םיירמוחה 

היהשהו ףויז לש םייטעב לשכנ ןאכ םגו 
תאז הלבונ לש המויס .תרתוימו הכורא 
תגגוח הבש ,תיטתאפ הפורטסטק איה 
הכלהל דוגינב איהש ,ןוירפ תגיגח ותשא 
לש תרגסמל ץוחמ ,רמוא הווה ,תידוהיה 
לע רבגתמ רבחמהו ,היללכו הליהקה 
והז ףוליח ידי-לע תיטתאפה הפורטסטקה 
ףוסב שחרתמה ,ףסונ ימוקיגארט תוי 

.רוביגה לש ותומ רחאל ,הלבונה 
הרוצב ןאמורה םייתסמ הלבונל דוגינב 
ןאמורהש םושמ ,רתוי תיבויחו תימוק 
םיביכר הליחתכלמ ליכמ חלכ תפנכח 
םיעשעתשמ ויטעבש ,"קחשמ" לש םיבר 
'ר ,לידוי 'ר :תולואש תויוהזב וירוביג 
,לידוי 'רל שפחתמה לידוי 'ר וניאש לידוי 

לש קחשמב לידוי 'ר תא קחשמה ןקחשה 
.ןוז ןתנ לידוי 'רו ,םיידורבה םירמזה 
תימוק הריווא רצויש אוה תויוהזב קחשמה 
הנושה דיסח ,לידוי 'ר לש תוהזה תייעבל 
.םייח השנמ לש תויגארטה ןמ ךכ לכ 
ינוריא ןוימנ ןיעמ איח דגנכש הלילעה 
אה תועצמאב חפורטפטקה טע דדומתהל 
לצא ןיידע ילוא תמייקה תיביאנה הנומ 
טינמאו הנומא ימולש ,טידיטה ,םידלי 
.םנוימדב םויקה תויורשפא םע םיקחשמה 

(המולב טכאנ)הלילה חרפ 
דגנכש יטנמור לאדיאכ 

םחייתמ טושפ רופיס ןאמור 
יהלשב הרבח התוא לש הנקוידל 
תישארו הרשע-עשתה האמה 

דוסיה תוחנה .םירשעה האמה 

,תורמוא הז ןאמורב בצועמה לדומה לש 
התוכמס תא הדביא תיתרוסמה הליהקהש 
ימס הרבח הספת המוקמ תאו הפקותו 
תוילכלכ רתוי הלש תומרונהש ,תינוליח 
.תוינחור וא תויתכלה רשאמ תויתרבחו 
ערכוה חורו רמוח ןיבש הימוטוכידב חתמה 
תאז הרבחב וקלחב חמשה .רמוחה תבוטל 
םניא בוש תוהמאהו תובאה .רישעה אוה 

תינחורה תרוסמה לש הכשמהב םיגיינועמ 
ושה לש הסוסיבו הקוזיח ,הכשמהב אלא 
םיסכנש איה הדימה-תמא .תילכלכה תלש 
םיכירצ והשלכ טרפ לש ותושרב ורבטצנש 

רודה לש ודיקפתשו ותושרב ראשיהל 
.ויתובא יסכנ לע םיסכנ ףיסוהל אוה אבה 
ףסכ ובש ילכלכ הזוח אלא םניא םיאושינ 

5.ףסכ אשונ 
משמ חלב תםנבחב ומכ טושפ רופיסב 
םלועל םייוסינ הדש ןיעמ םיאושינה םיש 
תומרונה הדש והז :הרבחה לש םיכרעה 
וז ,תירקיעה הלילעה תשחרתמ וכותבש 
ויבא רבכ :םיכרעה םלוע תא תשמממה 
רוחבל ךירצ היה ריאמ ךורב לשריה לש 
ופוסו לריצ ןיבל המולב לש המא ןיב 
טוח םיכרע ףידעהש םושמ ,לריצב רחבש 
דגנכש םיכרעה .םירחא םיכרע לע םייר 
תידוהי תרוסמ םניא םיינגרובה םיכרעל 
אוהש ,םדאה-בל-רצי אלא חורה םלועו 
םדאה בל רצי לש ושוריפ .וירוענמ בוט 
לש ובלש תיטוראה הרירבה תוכז אוה ןאכ 
תלטונ תינגרובה הרבחהשו ול הנקמ םדא 
,ותעדמ אציש ודודל המודב ,לשריה .ונממ 
הרבחה לש םילכה תא רובשל שקבמ 
אוה .ומא ידי-לע תלמוסמה תינגרובה 
אשניהל בייח שוכרש החנהה דגנ םמוקתמ 
תנוכתמב םניאש םיאושינ לכשו שוכרל 
".םינגוהמ םניאש םיאושינ" םה תאז 

 (Mesalliance) ; ונממ הקזח ומאש ןוויכמ
ותרבח יכרעל םאתהב םיאושינ וילע םיפכנ 
אוהו םירישעה תב ,הנימ תא ול םיאישמו 
אש ,המולב ותבוהאכ וחרוכ לעב "דגוב" 
תמרוג תינוציחה הייפכה .ובל הטנ היל 
אוה עדומב .עדומ יתלבה לש ימינפ דרמל 
יתלבה ךא ,ומא הרחבש השאה תא אשונ 
אוהו הייפכה בצמ דגנ דרמתמ ולש עדומ 
לודג "בוט"ה ורציש םושמ ,ותעדמ אצוי 
תרזעב ורצי לע תרבגתמ החפשמה .ונממ 
קיחל ררוסה ןבה תא ריזחמה ,גולוכיספה 
התורבתסהו הלילעה חרוכ יפ לע .םאה 
ךירצ לשריה לש ודרמ היה תימינפה 
ףוריטב ,רמוא הווה ;ער יכב םייתסהל 
.תינגרובה החפשמה לש הצוציפב םג ילואו 

הפורטסטקה לע הרבגתה החפשמהש אלא 
והש ,גולוכיספה ,ינרדומה םסוקה תרזעב 
תונגרובה-יכרע תרטע ריזחהל וילע לט 
רובה הרבחה לש ררוסה ןבה תאו הנשויל 
.ותונחלו וידליל ,ותשאל ,ומאל תינג 
לופיטה תוכזב תוררופתהמ תלצינ הרבחה 

,אפרמה תיבמ אצוי רוביגה :יגולוכיספה 
תאז הרבח תרשל ןמוזמו ןכומ אוהשכ 
רבחהו תוילכלכה היתועיבתל ענכיהלו 
תרבגתמ ינגרובה יופירה תלילע .תוית 
תא הנשמ יופירה .דרמה תלילע לע 
תא ריזחמו הלילעה לש ירשפאה ןוויכה 
םאה תרזוח ותועצמאב .ותשאל לעבה 
הניאו ול הרחבש השאל ןבה תא האישמו 
הלגתנש ובל רצי ירחא תכלל ול החינמ 
,איה תיגולוכיספה יוכידה תלילע .ופוריטב 
תרזוח התועצמאבש סוריס תלילע ,אופיא 
רוזחנ .ררוסה דליה לע תטלתשמו םאה 
ןאמורה לש תירקיעה הלילעהש ,שיגדנו 
;לופכ סוריס לש ךילהת לע רופיס איה 
םוחתב ןבה לע םאה תרבגתמ הליחת 
בש השאל ותוא האישמ איהשכ ,השעמה 
ךילהת תרזעב תשמממ איה ךכ רחאו הרח 
םלועב הליחת שממתנש המ שפנב יופירה 
תגציימ איהש חרכההו םאה .םישעמה 

אלא עדומה לע קר אל רבגתהל םילגופמ 
תאז תואר תדוקנמ .עדומ-תתח לע םג 
הת איהש ,הפורטסטקל הלילעה הליבומ 
התמועל .םיבלש ינשב ,יוכיד לש ךיל 
רופיסה םייתסנש ירחא ,רבחמה ריכזמ 

טעמכ הל ןיאש דגנכש-הלילע ,ירקיעה 
השעמ םת" :תישארה הלילעב הזיחא 
המולב ישעמ לבא ,הנימ השעמו לשריה 
המולב לע הילע רבעש המ לכ ,ומת אל 
ליצג ןינע ףא .ומצע ינפב רפס אוה טכאנ 
ראש ןכו ,די רחאלכ ונרכזהש ןייטש 
ויד המכ — טושפה ונרופיסב םיעקשמה 
תא בותכל רבשנ םיסומלוק המכו ךופשנ 
".יתמיא עדוי םימשב םיקלא .םהישעמ 
,א"ת ,לוענמה תופכ לע ,טושפ רופיה) 
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הז םריסמ ררבתמש המ ;(בער ימע ,ג"ישת 
תולילע ותחתמאב רבחמל ול שיש ,אוה 
העיגהש ,הלילעה ןיממ ןניאש תופסונ 
עקרב ןה הלא תולילע .המויסל ןאכ 
התיהש תירקיעה הלילעל דוגינב הריציה 
יטנאה הלילעה תחצנמ תיזחב .התיזחב 
אמו תרזוח תינגרובה הלילעה :תיטנמור 
םאה לש םיינגרובה םיכרעה תא תשש 
תמייק עקרב ;תגציימ איהש הרבחה לשו 
הבהא תלילע ,ילוא ,איהש דגנכש-הלילע 
המולב ,םיינעה ינב ןיב להנתתש ,חוכבש 

.ןייטש לצגו טכאנ 

,תיטנמורה הלילעהש ,יוכיס םייק ןאכ 
לש הירוה תא הבר הדימב הנייפיאש 
— טכאנ לרימו םייח — טכאנ המולב 
דגנכש הלילע .המצע לע רוזחת ילוא 
הלילעל עקרכ איה ףא תזמורמה תפסונ 
לזמ איבקע לש םתלילע איה תירקיעה 
םתיבבש (רבעשל ץנימ) הצרת ותשאו 
רחאל ,תדבועכ טלקמ טכאנ המולב האצמ 
ןאכ זמרמ ןונגע .רגנילק תיב תא השטנש 
ולש ןונאקה ןמ קלח רבכ איהש הריצי לע 
(1923 תנשב הנושארל אצי הימי ימדב) 
ןמ קלח תויהל הייושעה תפסונ הריצי לעו 
תוחיטבמ וללה תולילעה יתש .ןונאקה 
.םייתסנש ןאמורה לש הלילעה ןמ הלואג 
תומרונה ןמ הלואגל יוכיפ ,לוביבכ ,שי 
שחרתהל יושע הבהאה םנ .תוינגרובח 
אל םאו ינש רודב — ןושאר רודב אל םא 
.היתרשמ לצא — הרבחה ינודא לצא 
םיבוטה בלח ירצי לע תרבגתמ תונגרובה 
ריאמ ךורבמ ומכ ,רודל רודמ לבא ,חלש 
לש המאמ (!ץמחוהש יוכיט) לשריחל 
חה תרשמכ ריאמ דורבמו התבל חצרת 
םנ שחרתהל יושע ,ןייטש לצגל תונ 
ןאמורבש םשב .דגנכש הלילעב הבהאה 
לש תינוריאה התלצהב אוה םנח ןושארה 
פנה ינשה ןאמורב ,תררופתמ הרבח 
םוראח תרזעב ךופהל יוביפב אוה ינוריאה 

.חירמש לע האפקש הרבח 

םימש — םילשורי 

הטנ חרוא ןאמורה לש םירמוח 
תומרונב םיקסוע םניא ןולל 
גרוב תומרונב וא תויתרוסמ 

פב רמוע רפסמה-רוביגה .תוינ 
תויתרוסמה תומרונה לש ןתוררופתה ינ 
באה אצומ ובש םלועב .רחאכ תוילכלכהו 
תופטועמ ןהשכ הריפחב ידוהי לש םידי 
ןיליפת חינהל לוכי ןבה ןיא בוש ,ןיליפתב 
(358 ימע ,38 ימע ,1950 ,ןולל הטנ הרוא) 
תורשפאה תא ונממ הלטנ תואיצמה — 
תויחל השקתמ םרא .ןיליפת חינהל תיסיפה 

ינמרג טננטבל ובש ,הרבחב ותנומאב 
וילגרו וידי תא דביאש לייח ךילשהל לוכי 
ימע ,םש) םיעוצפה תלגעמ המחלמב 
לאינד לש הבוצעה תויטפקסה .(383—382 
,םיינגרובה םיכרעב םג .הפיכב תטלש ח"ב 
ןיא ,תילכלכ תואדוו החפשמ לש םיכרע 
תידוהיה הרייעב :המחנ אוצמל לוכי םדא 
םלועה תמחלמ רחאלש םישולשה תונש לש 
הז וליפא םיסנרפתמ םידוהי ןיא הנושארה 
בולעה ץנגיא איה תיזכרמה תומדה .הזמ 
דמה תיבל םיאב םישנאהו תובדנ שקבמה 
לש הרואב םמחתהל תנמ לע אלש שר 
לש ומוחב םמחתהל תנמ לע אלא הרות 
יד םהל ןיאש םושמ ,שרדמה-תיב רונת 

.םהלש םהירונת םמחל ףסכ 
שמה ינבמ קלח :תוררופתמ תוחפשמה 
הסנמ רחא קלח ,המחלמב ופסנ החפ 
םחורי לש םהיאושינו הרייעה תא שוטנל 
לע דיעמה ללכה ןמ אצויה םה לחרו 
לע רבגתהל הסנמ רוביגה-רפסמה .ללכה 
אוה .תררופתמה הרבחה לש תומרונה 
רובסו הנשויל הרותה תרטע ריזחהל הסנמ 
רוצעיש ןורתפ איה שרדמה תיבל הבישהש 
ישנאל המודב .תונוונתהה ךילהת תא 
שטונה םדא תלילע איה ותלילע ,הרייעה 
לע קפרתהל תנמ לע ותחפשמ ינב תא 
םניא הרייעהו שרדמה-תיב .ויתובא תיב 

היה וליאו ויתובא תיבל ףילחת םיכפוה 
הלילעה ךשמהב ךפוה רוביגה-רפסמה 
דבלב וז אלש ,ברועמ--בשותל דע-חרואמ 
לש התעיקש תא וינפב םושרל ןכומש 
ירה ,המע תויחל םג ןוכנ אלא ,הלילעה 
םימייתסמ ויה דעה-רפסמה לש וייח םג 
איהש זמור רבחמהש וז ,הפורטסטק התואב 
הלילעה תניחבמ .הלוכ הרייעה לע תפחרמ 
ריזחהל הרטמ ול שיש עסמ רופיס והז 
ךניא — ושוריפש ,ןולשכו הנשויל הרטע 
תמייתסמ הלילעה ;התיבה רוזחל לוכי 
.לארשי ץראב ותיבל חרואה לש ותבישב 

ךילהת יפ-לעו רוחאמ תראשנ הליהקה 
ול הפופכ איהש ,תילנוסרפמיאה הלילעה 
רזוח חרואה .ןברוחל הדעונ איה — 
,רוחאמ הראשנש הלילעה לא ,אבש תמועל 
תובר םינש ינפל הלובפב הלחהש וז 
איה הביש-הדיריה .לארשי ץראל הלעשכ 
הנושארה ותיילע ןיבש ןמז-קספ ןיעמ 
היוצמ הרייעה תליהק .הינשה הבישה ןיבל 
.ליצי ושפנ תא בשה-רזוחה ,םותס יובמב 
איה (הלובפה תרגסמ איהש)עקרה תלילע 
לש ותיילעב התליחת :תינויצ לע-תלילע 
וחה ותיילעב המויסו ץראל דעה-רוביגה 
חרואה לש ורוקיב תא ראתמ ה'זוסה .תרז 
תוסורה תוחפשמ םע ויתושיגפו הרייעב 

,הלשמ הלובפ ןהמ תחא לכלש ,תונוש 
הנושארה םלועה תמחלמב התליחתש 

לע תורפסמ וללה תולוכפה .(הינפלו) 
תמחלמ תובקעב תוחפשמה לע אבה ןברוחה 
רפיסה ןמזב םג הלגתמה הנושארה םלועה 
אבנמ רפיהה ןמזב שחרתמש המ .(ה'זוסה) 
חמה .םתלילע לש ילאפורטסטק םויס לע 
הליבומה םיברה תלילע ןיב ןאכ דירפה רב 
תלילע ןיבל הווהב םהילע םייאמה ץקל 
דיתעל והשלכ יוכיס הל שיש דיחיה 
תועמשמ לעב אוה םויסה ןאכ םג .אובל 
תואב םוי לכב ,דוע רפסנ המי :קודו .הבר 
איהו האירבה הרופצ .שמשמ תורגיא ילא 
ופיסוי המו ונתי המ לבא .הילגרב תטלוש 

לכ .ןהב השעיש המ ול ןיאש ימל םילגר 
ולצא תכלוה התיה יח היבא היהש ןמז 
ןכיהל הל ןיא תמש ןויכ ,ולצא תרזוחו 
הנח לצא תיבב תבשוי איה ירהו ,תכלל 
והוריזחהש יבצ לע המע הכובו התוחא 
ןה הייכבל הייכב ןיבו ,לארשי ץראמ 
הפצמ םימש ימחרל .םימש ימחרל תופצמ 

,וכרד יפ לע דחא דחא לכו ,שובש לכ 
ידכ רכתשמ םדא ןיאו היוקל הסנרפהש 
האב דחא בוהז םדא רכתשמ םאו ויתונוזמ 

םיסמ םשל ויצח הל תלטונו תוכלמה 
שוטנא םדגנכ .תוינוגרא םשל ויצחו 
ינקפוסמש אלא ,םיכלוהו םירישעמ ןריווצו 
םישנא דוע .המחנ םושמ הזב שי םא 

אלו םהמע ונישעש שובשב שי םירחא 
יול ןועמש ןבואר ןוגכ ,דוע םהילע ונבתכ 
ותוא ןוגכו ,ותשאו טייחה ןוגכו ,הדוהי 
,ןשיה ונשרדמ תיבל חתפמ השעש ןקז 
ילודיג לכ ראשו הינודרוג ישנא ןוגכו 
,לארשי ץראל התורכ תירב אלא ,שובש 
,חכתשמו חכשנ ץראל הלוע וניאש ימ 
,בתכנו רכזנ הב יהי הכזש לכ לבא 
םייחל בותכה לכ (יד והיעשי) רמאנש 
ותוא אצמ המ הארנ וישכע .םילשוריב 
,ץראב השע המו םילשוריב היחיש הכזש 
אלא וניאו ץראב עובק אוהש רחאמ וא 
ריגרגב לפטי ימו התמדא לש ןטק ריגרג 
השעמ םת .וינפל ץראה לכש ןמזב דחא 
תרוא)".שובשבש ויניינע ומלשנו חרואה 

.(445 ימע ,י"שת ,ןולל הטנ 
איהש ,תירקיעה הלילעה ןיבש דוגינה 
דגנכש הלילעה ןיבל ,הליהקה לש התלילע 
טלבוה — דיחיה לש ותלילע איהש — 
םיאטבמ תונורקע ינש .םויסה עטקב הפי 
םימש ימחרל" :הלילעבש םיבטקה ינש תא 
הלוע וניאש ימ" דגנכ "שובש הקוקז 
בוטיקל ."חכתשמו חכשנ לארשי ץראל 
החנהכ היבו הינמ רבחמה איבמ הזה 

תויומדל םיטרופמ ןורכז ירבד דגנכש 
ןאמורה םויס תארקל ריכזמ אוהש תונוש 
,הרופצ ,לירפ הרש ,לאפר ,ח"ב לאינד) 
םירבדה תמועל ,(ןירווצ ,שוטנא ,יבצ 
אלא וניאש "םדא ותוא" לע רמוא אוהש 
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ריגרגב לפטי ימו התמדא לש ןטק ריגרג" 
,תויבטוקה ".הינפל ץראה לכש ןמזב דחא 
קיעה הלילעהש השיגדמ ,םויסה תארקל 
םיטרפ םתוא לכל הפורטסטק תאבנמ תיר 
יוכיס הקינעמ דגנכש הלילעה ,הריכזהש 
רשוקה ,ותומכש םדא לכלו חרואל והשלכ 
לש הלרוגמ לצניהל ,לארשי ץראב ולרוג 
בתכנ ןאמורהש שיגדהל ךירצ .הרייעה 
.הפוריא ידוהי תאוש ינפל 1939 תנשב 
ןאכ םהל שי דגנכש הלילעהו הלילעה 
ילפורטסטקה שורפה :תדחוימ תועמשמ 
(היזוס-רפיסה ןמזב) תישארה הלילעה לש 
לש דגנכש הלילעב עלבומה הלצהה םנו 
לארשי ץראל הילעב רבעב רחבש ימ 
רופיסה ןמזב) הווהב הב רחובו רזוחו 

.(הלובפה 
םינאמורה תולילעש אוה ,רבתסמש המ 
ורטסטק םתוח תועיבטמ ,ןאכ דע ורקסנש 
רכהה םויסה :םייתרבחה םירמוחה לע ילפ 
רבשמ אוה חלה תהנכח לש רבתסמהו יח 

לש םויסה ןתיתרוסמה תומדה לש ימוק 
— תיטתאפ היצנגיזר אוה טושפ רופיס 

הראה הוולמה תוינגרוב תומרונל העינכ 
ןולל חטנ חרוא לש םויסהו ,תינוריא 
תולילעה .תיגארט הפורטסטק אבנמ 
רושש ,םינוש םימינ לע תוזמרמ דגנכש 
נמורבו תיטנמורה הבהאב ,הנומאב םהיש 
הלובפה יקמעמב הזנגנש וז ,תינויצ הקיט 
לש ופוסב איבת וזו ,ןולל חטנ חרוא לש 
ינב לרוגמ חרוא ותוא לש ותלצהל רבד 
רישה תא טטצמ ישפוח םחורי .ותרייע 

בתכש ריש אוהש ,יטנמורה-ינויצה 

ולע ויטעבש ,וימולעב ריעצה םקיצאיצ 
רשי ץראל ישפוח םחוריו רפסמה-רוביגה 
יתעבשנ / הלואש דע הנמאנ הבהא" :לא 
הלוגב יל הפ רשא לכ / םימשה יהלאב ךל 
סק'צא'צ .ש) ."/ םילשורי ךרפכ ןתא / 
בוקרק ,141א "הפצמה" "םילשורי" 
קהבומ יוטיב אוה הז ריש .(15.7.1904 
לש וייחב הלשכנש תינויצה הקיטנמורל 
רפסמה לש וייחב חצנל הפוס לבא ,םחורי 
תואיצמה לע התועצמאב רבגתמה ,רוביגה 
תחאה ךרדה .תעקושה הרייעה לש השקה 
"תרחואמ הביש" איה העיקשה לע רבגתהל 
םא" :התיה התמסיסש הקיטנמור התוא לא 
ול שי הזה םולחה ."הדגא וז ןיא וצרת 
דגנכש הקיטנמורה ןמ רתוי ןתיא םיסב 
רוזחל דפסמה רוביגה שקיב הייטעבש 
איה תישארה הלילעה .תעקושה הרייעל 
םיינשמה םיכילהתה םוחתב ללכ ךרדב 
נכש הלילעה — תורבתסההו ןויגיהה לש 
יאה לש םיינשמה םיכילהתה םוחתב דג 
תמייואמה הרבחה לש התלצה .ילנויצר 
רצואה ןמ — רחא םוקממ לוכיבכ אובת 
ותואמ .יטנמורהו ידגאה לש ילנויצר-יאה 

ירשפא השענ ירשפא יתלבה ובש םוחת 
.רבתסמהו יחרכהה לע רבגתמו 

הדשח תקלד םולגד 

ח 
םושלש לומת ןאמורה לש וירמו 
ורה תשולש לש הלאמ םינוש 
תהה זכרמ .םינושארה םינאמ 

אוה םינושארה השולשב תושחר 

תיאצילגה הרייעה רקיעבו הפוריא חרזמ 
לומת לש תושחרתהה זכרמ ;היתוחולשו 
תפוקתב לארשי ץרא אוה (1945) םושלש 
ארה םינאמורה תשולשב .הינשה הילעה 
לש םינווגה תשק תא רבחמה ףשוח םינוש 
תופוקתב הרבח התוא)תובצועמה תורבחה 
םזילאיצוסמ ,הלכשהל תודיסחמ (תונוש 
המ .לארשי תדוגאל תונויצמו תונגרובל 
לע חסופ וניא לרוגהש ,אוה שגדומש 
ובק לכש תורמלו יהשלכ תיתרבח הצובק 
לכ ,הנוש הרוצב הלילעה תא תטלוק הצ 
ףקתשמה לרוגה םע תודדומתמ תוצובקה 
תוצובקה לכל תפתושמה הלילעב ףשחנו 

.ולוכ ישונאה בחרמלו 

ובק רבחמה ראתמ םושלש לומתב םג 
ארב לארשי ץראב תונוש תויתרבח תוצ 
ןה תוירקיעה תוצובקה יתש .האמה תיש 
ופי ,ץראב תוירקיעה םירעה יתש יבשות 
תא םג תוסלכאמ הלא יתש .םילשוריו 
ותה ;תוירקיעה תויתרבחה תוצובקה יתש 
םילשוריב םיקיתווה םידרחה םיבש 
לכאמה ,ועיגה התע הז ,םילוע-פירגהמהו 
ודבספ ןימ םש םירצוי וללה .ופי תא םיס 
םלגמ ןאמורה .השדח תינוליח המהוב 
קחצי) ריעצ םלע לש תובצעתה תלילע 
ידכ ותדלומו ותיב תא בזועה (רמוק 
תומדהש ,ןעוט רבחמה .השדח תוהז אוצמל 
הצרא התלעש ,תיכודקניס תומד איה 
ראשכ ."ונתלואג ישנא וניחא ראשכ" 
יטנמור ןוזח רמוק קחציל שי הלא םיחא 
.הידכרא ץראב תושדחתהל יתרבחו ישיא 
תווקת הכורכ תיטנמור הלילע לכב ומכ 
השאה תא שוגפל הקושתב תושדחתהה 
םע רוביגה תא שיגפמ רבחמה .הנוכנה 

יתרבחה בוטיקה תא תוגציימה םישנ יתש 

םיירקיעה םייתרבחה םיבחרמה ינש לש 
וריה הרפשו תיאופיה הינוס :ןאמורה לש 
תיאופיה המהובל תסחייתמ תחאה .תימלש 

,רוביגה .ןשיה בושיה תב איה תרחאה וליאו 
ועל ברקתהלו ותחפשממ קתניהל הסינש 
,תובא תודסוממו תרוסממ ררחושמ םל 
בושיה תבב רחוב אוהשכ ,םהילא רזוח 
:ינרפוזיכס ךילהתל תמרוג וז הריחב .ןשיה 
לוציפ ,תלצפתמ רוביגה לש ותוישיא 
רושקה םדא :הריחבה תוהמב ורוקמש 

הרושקה ,תינוליח תואיצמב רחוב תרוסמל 
וסמה ךותמ ולש תיגולואידיאה הרירבב 
.םירזגל ותוא תערוק תאז הריחב .תר 
ןיבל םדאה ןיב תוישיאה לש תולצפתהה 
םירציה ןיב לוציפב הרוקמ — בלכה 
רוזחל" שקבמה ישגרה םלועהו םיינוליחה 
יאה ילצפ ןיב שדוחמה גוזימה ."התיבה 
םימצעמ ,ולצפתהש םושמ ונצקוהש ,תויש 
ךרדה תא םילמסמ וא ערקה תייווח תא 
רשאכ ,ימצע סרהל רפוה ערקה הבש 

.םדאה תא ךשונ עגושמה בלכה 
:םדאה לש ונברוחב תמייתסמ הלילעה 
לש יגולוכיספאטמהו יגולוכיספה ךילהתה 
תלילע לש הנולשכ תא ראתמ הז רופיס 
ךילהתכ תובצעתהה ךילהת .תובצעתהה 
וליחה תונויצל תרוסמה ןמ) יגולואידיא 
ייחל אמאו אבא תיבמ) יגולוכיספו (תינ 
הילושמ)יתרבח ךילהתבו (םיישפוח הבהא 
— (ותמדא דבוע ץולחל ויבא תונחב 
רוביגה ןיא בוש ןאמורה ףוסב .לשכנ 
ידרח אלא ינוליח בהאמו ץולח ,ינויצ 
.וידידי תדכנל ךרתשמה ,ועוצקמב עבצו 
לש רחא דצש םושמ ,םלשומ אוה ןולשכה 
.סרהנ אוהו ומע םילשמ וניא רוביגה 
ןאכ איבה הלילעה לש ןיקתה ךלהמה 
תומדה ,ןונגעד אבילא ,םא .םותס יובמל 
הילעה יצולח תא תגציימו תיכודקניס איה 
לש הנולשכ תא הז רופיס שמממ ,הינשה 
תונויצה לש הנולשכ תאו הינשה הילעה 
:השדח ץראב שדח םדא בצעל תיצולחה 
תוצראמ ןמיע תואיבמ תויומדהש ןוויכמ 
תא ןהילע תואשונ ןה ןמצע תא הלוגה 
ראשלכ" תאז תומדל ןיא .ימצעה סרהה 
שפנה תוחוכ תא "ונתלואג ישנא וניחא 
הנרשפאתש ,תורגבלו תואמצעל ,תורחל 
םולהתש השדח תרגסמ המצעל בצעל הל 
גסמל המצע תא םיאתהל וא התוישיא תא 
ץראב ספורה יווהה לש תורערועמה תור 

.תובא תדמח 

הליבומה תאז תישאר הלילעל םג 
הלילע — הפורטסטקו םותס יובמלו תוומל 
הז ןאמורב הל שי דגנכש הלילעה .דגנכש 
איהש תורמל .החלצה לש םיקהבומ םינמיס 
ירקיעה ךלהמב ןאכ םג ,עקרב העיפומ 
ורל .םויסה תארקל התיזחב העיפומ איה 
אוה םהבש ןושארה :םימויס המכ הז ןאמ 
םימשגה ורצענ קחצי תמש דע :יתימ ףוס 
ורשקתנ הרובקל קחצי תא ואיבהש םויב" 
האב חורו הננעתג המחה .םיבעב םימשה 

"קחצי תדיקע" ".םימערו םיזיזח המעו 
שמ .ילפידאה סותימה םע ןאכ תרשקתמ 
םה םילאל ןברק לוכיבכ אטוחה אבומ 
יביטקלוקה שנועה תא םיקיספמ ,םיצרתמ 
לש ןדיע םיאיבמו הללקה ןדיעמ םילדחו 
,הפגמה תקספנ ךלמה ®ופידאב .הכרב 
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םימשה תובורא תוחתפנ םושלש לומתב 
ברקוה אלש ןמז לכ .תרצענ תרוצבהו 
ןברקה ברקוהשמ ,ןוירפל יוכיס ןיא ןברקה 
ספתנ קחצי .תחרופ ץראהו המדאה תגגוח 
המ .הממשה תחרפה תא רשפאמה ןברקכ 
ותויצולחב דגבש םושמ ,וייחב השע אלש 
לע הווצמ אוה ותומב — ותומב השע 

.הממשה תחדפה 

םמויסל המוד ןאמורה לש ינש םויס 
םייתסמ אוה םגו םימדוק םינאמור לש 
לכ" :דגנכש הלילעה תא שיגדמה עטקב 
הלפשבש לילגבשו הדוהיבש םירפכה 
התיה ץראה לכו האובת ירפ ולעה רהבשו 
חיר הלעה בשע לכו חיש לכו .םיקולא ןגכ 
הונכ .בהזה יחופת רמול ךירצ ןיאו ,בוט 
יכורבכ היבשויו ץראה לכ התיה הכרב 
ונתלוגס ישנא וניחא םתאו .םיקולא 
םואבשו םינג ןיעבש ,היבחרמבשו תרנכבש 
תודשב םכתדובעל םתאצי הינגד איה ינג 
הכז אל ונרבח קחציש הדובעה וז ,םינגבו 
לע דומעל הכז אל ונרבח קחצי .הל 
'רכ הכז לבא ,עורזלו שורחל עקרקה 
םידיסחו םיקידצ ראשכו ונקז דיסח לידוי 
.שדוקה תמדאב רבק תזוחא ול הנתינש 
הז הנועמ לע םילבאתמה לכ ולבאתי 
וניחא ישעמ רפסנ ונחנאו .ער ןינעב תמש 
תא םידבועה 'ה םע יח לא ינב וניתויחאו 
.תראפתלו הלהתלו םשל לארשי תמדא 
ראש לש םהישעמ קחצי לש וישעמ ומלשנ 
תקלח" רפסב ואובי וניתורבחו ונירבח 
ימע ,ז"שת ,םושלש לומת) ".הדשה 
ותומ תא שיגדמ רופיסה ;(607—606 

תויחל שקיבש ,רמוק קחצי לש ינוריאה 
'ר ונקז) םיקידצ םתואכ תמו ץולחכ 
תונבל הצרא אובל וצר אלש (לידוי 
רבקיהל תנמ לע תולעל אלא הב תונביהלו 
גישה קחציש םיעטמ רחא ינוריא וק .הב 
רחאל ידכראה ונוזח תא השעמל הכלה 
"הכרב הוג" ותואל הכפה ץראה .ותומ 
וילע רבע אל")ןאמורה חתפב םלח וילעש 
ול התארנ הכרב הונב .הב הגה אלש םוי 

,םש ".םיקולא יכורבכ היבשויו ץראה לכ 
אלש ןוזח לש ינוריאה ןברקה אוה .(7 ימע 
ילואו ותומ דחאל םשגתמשו ומישגה 
ףסונ רושיא אוה הז םויס .ותומ תוכזב 
,ןאמורה תלילע לש ילפורטסטקה שומימל 
יהשלכ תועמשמ רבכ ןאכ ול שיש שומימ 
קוהש ןברקהש שיגדמ אוהש םושמ תאזו 
,וסרה אלא דיחיל ליעוה אלש תורמל ,בר 
לש וגיצנכ דיחיה לש ונוזח תא םישגה 
,אופיא ,הקידצמ דגנכש הלילעה .ללכה 
תועמשמ ול הנקמו דיחיה לש ותומ תא 
יבחרמל ץוחמ תדמועח חלילע וז .ךרעו 
רתמ חניאש םושמ ,םיירקיעח ןאמורח 
איח ךכיפל .םילשוריב וא ופיב תשח 

תוינוליחו תויתד לש ימינפח בוטיקל ץוחמ 
שיש ,שדח טיהרמ םלומ חזיא תרצוי אלא 

אוחו ולשמ תיתד-תינוליח חקדצח ול 
הזב ןאכ הנומ ןונגע .רפכה לש ומלומ 
ולחה ידי-לע ונבנש םירפכה תא הז רחא 
םרוד לש טקילפנוקה לע ורבגתהש ,םיצ 
רבגתהל וחילצה אלא ויתונבדק ושענ אלו 
הניא דגנכש-הלילעה .םישדח םייח תויחלו 
,תיזחב הריציה ךרואל ,רומאכ ,העיפומ 
הבשומה תומדב הריציה ילושב תזמורמ ךא 
,םש) דמועה םחנמ לש ותומדבו םינג ןיע 
הלילעה .(177—174 ,173—169 ימע 
ידכ ,הפורטסטקה לא הליבומ תירקיעה 
תדובעו היחתה םנ — דגנכש הלילעהש 
רפסה ."הרפע לע" םוקל לכות — המדאה 
רפסהש ידכ ,לוכיבכ ,בתכנ םושלש לומת 
לע .בתכיהל היהי ךירצ אל תדשח תקלח 
,וילא םחייתהל ךירצ הז רפסש ,בחרמה 
תיתורפסד-וח תואיצמ לעכ רבחמה זמרמ 
.ויארוק ןיבמ בר-יב-רב לכל העודיה 
תינויצה הלילעה איה דגנכש-הלילעה 
םושמ הילע בותכל ךרוצ ןיאש תיבויחה 
תישארה הלילעה .הילאמ תנבומ איהש 
הילאמ תנבומה דגנכש-הלילעהש הטילבמ 
איה .ךכ לכ הילאמ תנבומ ,דתיה אל 
ןבדקה תלילעש םושמ תיווז ןרקל הקחדנ 
וחילצהש הלא לש םתלילעמ רתוי תניינעמ 
הניחבמו תיגולואידיא הניחבמ דרשיהל 

וניא וז הרבח לש ירקיעה םגדימה .תיסיפ 
,ינויצה רגתאה םע דדומתהל ,ילוא ,לגוסמ 
םתואל םנה שחרתה ונולשכ תוכזב לבא 
ןאכ ןאמורב םיספתנ םהו)םיילוש ,םיטעמ 
ץוחמ הרבחה ילושב םייוצמה םיטעמכ 
ברמל וכפהש ,(!הלש םיירקיעה םיזכרמל 
ויהש תורמל תיתורפס-ץוחה הלילעב םייז 
ראשכ .תיתורפסה הלילעב טועימ 
ממתנ אל ,ןונגע חיטבהש דגנכש-תולילע 
הראשנ אלא ןוידבה םלועב וז םג הש 
הלילעב ובצועש תומרונל דגנכש המרונכ 
הליבומ םינאמורה ראשב ומכ .תירקיעה 
םלוא !סרהלו רבשמל תישארה הלילעה 
היחתל יסינה יוכיסה ןומט דגנכש הלילעב 
,החיכומ תיתורפס-ץוחה תואיצמה .השדח 
תא הרשפיא תירקיעה הלילעהש ,לוכיבכ 
לכ לע הרבגו השממתנש דגנכש הלילעה 
הביצה תירקיעה הלילעהש םילושכמה 
לבא ;הינשה הילעה לש הירוביג ינפב 
תוא ןיעמ אוה תינוידבה הלילעה ןולשכ 
המשגתנש הלילעל יחצנו דימתמ הרהזא 
תמו תורצויה תא םיכפהמ םא .תואיצמב 

השממתנש תואיצמב ןוידבה דצמ םיננוב 
"תויצולח"ה לש הנולשכל דוגינב החלצהכ 

ילעה תשמשמ ,ןוירבב תירקיעה הלילעב 
'תלילעל דימתמ הרהזא תוא תירקיעה הל 
רפוח .תואיצמב המשגתנש תינויצה לעה 

לש המלועל "הבושתב היזהה" ,עשיה 
לע םירבגתמה םיימינפה םיערקה ,תולגח 
םח — םיריעצה םיצולחה לש םנוצר חוכ 
לש השומימ לע ןוידבה דצמ לצמה לצה 
וא הרהזאה .תואיצמב דגנכש-חלילעח 
רוזחל תויושע תורצויחש ,לוביבכ ,תרמ 
תומדיהל הלולע תואיצמהו ךפהתהלו 
ךפהו ןוידבב שחרתהש סנהו ןוידבל 

.תודבתהל יושע תואיצמל 

?ןדעח"ןגנג לאגינ ילואו 

ןונגע לש ןונאקב ןנובתנ ם 
תולגל רשפא ,תחא הריציבכ 
תוריצי ןיב תוניינעמ תולובקת 
תמייק לשמל ךכ :תוליבקמ 
תועמשמ תלעב תילאוטסקטרטניא הלבקה 
ןיבל (1931) חלב תםנכח ןאמורה ןיב הבר 
רשקה .(1945) םושלש לומת ןאמורה 
צע ןונגע ידי-לע רצונ ילאוטסקטרטניאה 
'ר ןיב תיגולאינג הבריק לע זמרמה ומ 
אוה לידוי 'ר .רמוק קחצי ןיבל דיסח לידוי 
ץראל הילעב ול םדקו קחצי לש ונקז 
הלכ תסנכהב זמורמה םויסה ןמ .לארשי 
חור תוחאל חילצה לידוי 'רש ,דמל התא 
יפ-לע ,הווהת וז החלצהו םנה חוכמ רמוחו 
ץראל ותיילעלו ותלואגל סיסב ,רפסמה 
ןיב גזממה םדא תניחב היהי םש .לארשי 
ןימאמ ידוהי לש תיטנמורה םיפוסיכה חור 
הלא םיפוסיכ לש ירמוחה שומימה ןיבל 
ותומדל ליבקמ רמוק קחצי .לארשי ץראב 
ןיב גזמל הסנמ אוה םג :ונקז לידוי 'ר לש 
.ירמוחה םשומימ ןיבל םייטנמור םיפוסיכ 
ןקזה לש ומלועב ,לוכיבכ ,הפי הלעש המ 
אלש ןוידבו םולח תניחב היהש םושמ 
םושמ ןינה לש ומלועב לשכנ ,שמומ 
.ןוידבב השממתנש תואיצמ תניחב היהש 
אוה אלא ןוירבב שממתנ אלש המ קר 
מהב שממתהל יושע ןוידבבש ןוזח תניחב 
םתב תא אישמ אוה זנג ןונגעש עטקב .ךש 
תומ רחאל הדלונש ,קחציו הרפש לש 
ץוביקב יאמשו היגוס לש םנבל ,היבא 
"יטתניס"ןורתפ הזיא לע ,לוכיבכ ,זמרמו 
תואיצמב םשגתמה םידוגינה לש יבויח 
6."הדשה תקלח" לש תידכרא-תיפוטואה 
,(:קדצב) הז "ימיטפוא" עטק זנג ןונגע 
ןויסנ אוה הז ןיעמ שומימ לכש םושמ 
לש תימינפה תועמשמ-ודה תא לטבל 
ןחבמב תואיצמה תא הדימעמה ,ומלוע 
ןוידבה תא הריאמו ןוירבב יעמשמ-וד 
לש תוארה תדוקנמ תיעמשמ-וד הרוצב 

.תואיצמה 

ןיב םג תמייק תאז ןיעמ תלובקת 
ןאמורה ןיבל (1935) םושמ רופיס ןאמורה 
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רוציל הסינ אל ןונגע .(1971) חריש 
תילאוטסקטרטניא וא תיגולאינג תלובקת 
ןיב ןוימידה .הלא םינאמור ינש ןיב תרחא 
ןומאה .ןעמנה ידיב ןותנ םינאמורה ינש 
לע םסובמ אוה .ינונגעה ןונאקה לע 
,ליג לש רעפש ,תויומד יתש ןיב הלבקה 
:ןהיניב הדירפמ הלכשהו יתרבח אצומ 
הרייעה ןב ןטקה ינוונחה ,לשריה םלעה 
ואה דמולמה ,טסבדה ותמועלו תיאצילגה 
יאצוימ אוהש ,הדימעה ליגב יאטיסרבינ 
םירשק םיינשה ןיב שי תאז לכבו .הינמרג 
:םהמ םלעתהל ןיאש ,יפואו תוהז לש 
םילודג ןהירציש תויביספ תויומד ןהיתש 
ןהיתודגסממ גורחל תוסנמ ןהיתשו ;ןהמ 
לש תויתרוסמה תומרונה תא ץורפלו 
דרמ אטבתמ תויומדה יתש לצא .ןתרבח 
הרבחהש תולבגימה תא רובשל ןויסנב הז 
שכנ ןה .תויטוראה ןהיתורירב לע הליטה 
,ןהיתומישמב הכרד יפל תחא לכ םג תול 
ןהילע תולבקמו ואבש תמועלכ תורזוח 
רובעכ לשריה אוה טסברה .ןתחפשמ לוע 
לארשי ץראל הלעש רחאל ,הנש םישולש 
הנימ לש המוקמ .הטיסרבינואב דמלו 
המולב לש המוקמו הטיירנה ידי-לע ספתנ 
תוינשמה תויומדה יתש .הריש ידי-לע 
תומוד ןה .תונושארה ןמ תונוש תדישב 
לממ ןהש דיקפתב קרו ךא ןהיתוליבקמל 
תוהמב אל ךא ,ישארה רוביגה ייחב תוא 
תורבחה יתש .תוגציימ ןהש תישונאה 
כתב תונוש םינאמורה ינשב תוראותמה 

לש תיתרבחה תועמשמהש םשכ שממ תיל 
.הנוש ןולשכה 

דמ רבלמ הנוש חרישב הרבחה תומד 
יפ לע ףא ,טושפ רופישב הרבחה תומ 
תרבח וז .וגלמ הנממ רכ לכ הנוש הניאש 
:םישולשה תונש לש לארשי ץראב בושיה 
ינב ,הינשה הילעה ידירשמ תבכרומ איה 
הנוכמש המ ,תיעיברהו תישילשה הילעה 
השדחה הילעה ינבמ רקיעבו ןשיה בושיה 
תונשב ץראל ועיגה םתיברמש ,הינמרגמ 
,דאמ תססות הרבח יהוז 7.םיעבראה 
תודיתעה תרתחמה תועונת הב תווהתמש 

םיעבראה תונשב לעופה לא חוכה ןמ תאצל 

וליחל םייתד ןיב םיפירח םידוגינ הב שיו 
דגנכש תוחוכל הדובעה תעונת ןיב ,םיינ 
רה תגספ לעש םילאוטקלטניאה ןיבו 
.הטמ לש םילשוריבש בושיה ןיבל םיפוצה 
תילארשיה הרבחב ןנובתהל דחב ןונגע 
תינשמ תואר תדוקנמ םישולשה תונש לש 
ןמ הז ןאמור הנוש תאז הניחבמ .ידמל 
תניחבמ ול ליבקמה םושלש לומת ןאמורה 
לומת ןאמורב .לארשי ץראב קוסיעה 
וקנמ הרבחב ןנובתהל ןונגע הסינ םושלש 
,לוכיבכ ץולחה ,רמוק לש תואדה תד 
*קהב יזכרמ םוקמ הספת תיגוציי תומדבש 

םש בצועמה ץולחה .ןודנה יתרבחה רש 
ןווכתה לבא ,לשוכ ץולח םנמא אוה 
"ונתלואג ישנא וניחא ראשכ" הליחתכלמ 

רופיס והז .השדחה היווהה זכרמב דומעל 
םושמ ,רודה לש תיזכרמה הלילעב קסועה 
רוביג" לש לשוכה ונויסנ לע רפסמ אוהש 
הלא ,ורוד תומישמ תא שממל "רודה 
.רתויב תישיאה ותמישמל ןכפוהל הסינש 
תדוקנמ הרישב הרבחה תא בציע ןונגע 
שידקמה ,קחורמ רוספורפ לש תוארה 
שיא ןינעמ וניאש ירטוזא רקחמל ויתותיע 
ורה לש ותלילע .ומצע-ותוא רשאמ ץוח 
רוביגה לש ןויסנה לע תתתשומ ןאמ 
תולבגימה ןמ תאצלו ויתורגסממ גורחל 
גרובה הרבחהו תיאטיסרבינואה הרבחהש 

ףקותב וילע תוליטמ תילאוטקלטניאה תינ 
תינגרובה הרבחה :ןהב תועלבומה תומרונה 
תחא השא לש החבשב (עלבומב) הגילפמ 
תיאטיסרבינואה הרבחה :תחא החפשמו 

,יאטיסרבינואה תומדקתהה לולסמ חבשב 
ןונגעש ראותה איה תירקיעה ותמישמש 
ייחב ."רומג רוספורפ" הינוריאב והנכמ 

תרגיש הלא תולבגימב תוכורכ השעמה 
םיכלמה ירבקב םמעשמה יעוצקמה קוסיעה 
פקש םייתחפשמה םייחה תרגישו ץנזיבב 
,םידלי תחמש םנמא הב שיש החפשמ .וא 
.ישגר קמועו ןימ-יגונעת הב ןיא ךא 
םיבר םירחא םירוביג ךרדכ הסנמ טסברה 
המודב :תיטנמורה ךרדה תא ןונגע לש 
ןיגב תעדה ףוריט ידיל עיגהש לשריהל 
תאצל טסברה םג הסנמ יטנמורה דרמה 
ןפואב ךורכ אוה .הרגישה םי דגנ שומח 
,רתיהש ,הריש תוחאה ירחא יביססבוא 
הסנמ אוהו וינוקז ןב לש תדליימ תוחא 
ויהי הירוביגש ,תיתריצי הידגרט בותכל 
אוה םהיתורבק יניינעבש םיכלמ םתוא 
שמשל תוכירצה ,תואקתפ ףוסאל הברמ 

.אובל דיתעה רקחמ רוביחל ול 
תרגישמ תאצל ולש תונויסנה ינשב 
תרגישמו הריציהו הרישה ףועמל רקחמה 
לשכנ אוה — תושגרה תרעסל םיאושינה 
קתפמ ףוסבל לדח וניא אוה .ץורח ןולשכ 
האקתפרהה ןמ ראשנש המ לכו ויתוא 
,תונורכז םה הריש תוחאה םע הנטקה 
ןפואב הירחא שפחמו רזוח אוה םייטעבש 
הירחא ךורכ אוה המלענש ירחא .יתייפכ 
.המלענש ינפל היהש יפכמ רתוי הברה 
רשק הזיא אוצמל רוביגה לש ונויסנ 
הווההו רבעה םע רתוי ןימא יתייווח 

.ץורח ןולשכ ,אופיא ,לשכנ 
רבחמה ידי-לע םלשוה אל ןאמורה 
השעמל הכלה .תצקמב שטשוטמ ומויסו 
םימויס ינשו םימויס המכ ןאמורל שי 
תיברמ םוקמ לכמ .םירורב םייביטנרטלא 
ןאמורה לש ורוביגש ,םידיעמ םינמיסה 

ןמ ץלחהל חילצמ וניאו םותס יובמל עיגמ 
.הכותב עוקשל לחהש תימויקה הציבה 
קיחל רוביגה תא ריזחמ ישילשה םויסה 
ךשמה םיכשמנ םייחה :הרגישהו החפשמה 
איה הנקיזה תארקל הכילהה .יגולויב 
לגלגה ;הנממ אצומ ןיאו תואיצמה תבייוחמ 
ןמ טלפמ ןיאו בבותסהל רישממ יפיזיסה 
תארקל תממעושמהו תיטיאה הכילהה 
רבעה לא רשקה .יסיפהו ישפנה תוומה 
לע םייחיר ןבאכ אוה רבעה ייח לאו 
יפל לגוסמ וניאש ,רוביגה לש וראווצ 
תחא .ודגנ םמוקתהל ולש ישפנה הנבמה 
עב תועיפומה תוירשפאה םויסה תורוצמ 

:ךכ תחסונמ רפסה לש םינורחאה םידומ 
םיעוריא אלב םייחה ירדס םירודס בוש" 
ותוחא הרשכ .ךלוהו לדג יבג .םיריתי 
החירטה אל איהש םשכ ,יבג רכ הנטקה 
הברה חירטמ וניא אוה ךכ המא לע הברה 
,ויבא לע רמאל ךירצ ןיאו ,ומא לע 
ףרוחה תנועל ויתואצרה ןיכהל ךירצש 
םירבדב ותעד תא בברעל יאדכ ןיאו 
רדס (522 ,חריש) ".ןינעה ןמ םניאש 
תיתרבח היילשא לע ססובמ ינגרובה םייחה 
תבשוי רוביגה לש ותרבחש םושמ ,ההומת 
הפירש קבא לש תיבח לע השעמל הכלה 
היתוילשאב ךומסתש המ לע הל ןיאו 
הז בצמ לע זמרמ רבחמה .תוילידיאה 
םייברעה םה םיפיצחמ" ;םיאבה םירבדב 
ומצע הארמש ידוהי לכ לע םימייאמו 
םה הלילבו םימייאמ םה םויב .העקבב 
ותריד תא קיתעהל בשיח ןוסרכש .םירוי 
יברע םדא איבהל אלש ידכ ,העקבמ 
גורהל ןווכתמש ןמזב ירצונ םדא גורהל 
םירבדמ ררבתמש המ ;(522 ,םש)".ידוהי 
הקומע תימינפ הריתס וזיא שיש אוה הלא 

םירוביגה םייורש ובש יתרבחה בצמה ןיב 
רגתסהל םיסנמ םהש םייחה תיילידיא ןיבל 
ןיבל הז יתרבח בצמ ןיב וליפאו הכותב 
.םייתרבח-ץוחה םייטנמורה םהיתומולח 
— םינפבמו יצאנה בייואה — ץוחמ 
תויומדו תרתחמה ישנא .תיברעה הנכסה 
ימרוג יפ-לע םהייח תונווכמ תונוש הנשמ 
םלעתהל הסנמ םתמועל טסברה ,הלא עקר 
תא ו/וא םירעוסה וייח תא תויחלו םהמ 
לע ולש םיוולשה הדובעהו החפשמה ייח 

.רחא בצק יפ 
פה רבחמהש ,רחא יביטנרטלא םויסל 
רופיס ונממ רציו ומצע ןאמורה ןמ ודיר 
םויסב .ןיטולחל הנוש תועמשמ ,דרפנ 
תדובעל ינשמ ךרע רבחמה םחיימ ןושארה 
ךפהש םויסב וליאו ,רוביגה לש וייח 
דרפנ רופיסכ אציש הז ,םלוע דע רופיסל 
רוביגה םש הנוש ,1954 תנשב "ץראה"ב 
שידקה רוביגה .הזמע לאידעל טסברהמ 
ודלותש ,אתדילומג ריעה רקחל וייח תא 
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העיגהשמו ץנזיב תודלותל םיבורק הית 
,ול ררבתמ וירקחמ תא םסרפל תעה 
יוצמ תאז ריע לע יטנתואה רופיסהש 
תוחאה ידי-לע להונמה םיערוצמ תיבב 
ןאמורב הריש תוחאל הליבקמה)ןדע הדע 
שוטנל ,אופיא ,טילחמ רוביגה .(הז םש לע 
ףרטצהלו םיאירבה םירקוחה םלוע תא 
םעט םיאצומה ,םיערוצמה לש םמלועל 
,יטנתואה רפסב םהירוסימ המחנו םהייחל 
טילחמ הז םויסב .רזחשל הסינ רוביגהש 
המלועב תויחלו הווהה תא שוטנל רוביגה 
בושל ןיאש םלועל רוזחל ,היגלטסונה לש 
,דבלב תונורכז לש םלועב תויחל ,וילא 
דע תיטנמורה הלערתה תעבוק תא תוצמל 
לש תיטנמורה הבהאה םע תוהדזהל }ףוסה 
תא תויחלו דובאה ןדעה ןג לא הביש 
שפא יתלבה הבישה לש ארונה סקודרפה 

8.םיחצנ חצנל דובאה ןדע ןג לא תיר 
רופיסב הלגתמה ,דגנכש הלילעב 
יתלבה תא רוביגה השוע ,יביטנרטלאה 
ומישגהל לגוסמ וניאש המ תא ,ירשפא 
סמהו יחרכהה ךלהמב תירקיעה הלילעב 
לש הווהה .ןאמורה לש ,לוכיבכ ,רבת 
.דאמ ימאניד יטילופ הווה אוה ןאמורה 
לש דאמ תובושח תובצעתה תונש ןה הלא 
תוימאנידה לע תזמרמ הלילעהו בושיה 
,םישרופה תרתחמ ,ץוביקה ייח לש המוצעה 
גומה תרגסמה םג .יברעה ידוהיה קבאמהו 
תוליעפ השודג רוביגה לש וייח לש תלב 
רוביגה םרב .תירקחמ תוליעפו תיתחפשמ 
ירקחמה וקוסיע .הרגישה ייחבו הווהב 0אמ 
השעמל הכלה .הווהל וסחיל יוטיב אוה 
לע רבעה לע תוקפרתהה תא ףידעמ אוה 
ותקושת וא ותבהא םג .הווהב קוסיעה 
תכפוה וזש לככ תרבגתמו תכלוה הדישל 
הסנמ רוביגה .הדגאלו םולחל תואיצממ 
ירקחמה וסחי תא תונשל ,רבעה תא תויחהל 
םלוע לא ישגירו יתונמא סחיל רבעה לא 
ומויק רשאמ רתוי יתימא הווהב ומויקש 
בצינ רוביגהש הלאשה .ופוג הווהה לש 
תא תויחהלו תויחל רשפא םאה איה הינפב 

יצמה ןיב רשגל רשפא םאה ?הווהב רבעה 
תואיצמה וא תימאנידה תיתרבחה תוא 

ןיבל תיטאטסה תיעוצקמהו תיתחפשמה 
םאה ?רבעה לש ימינפה ימאנידה וחוכ 
הז הווה ןיב םהשלכ םירשק רושקל רשפא 
ןיבל רבע לכמ רוביגה תא ףיקתמו ףיקמה 
רוביגה לש םויקה תביס אוהש רבעה 
וינייעמ לכ תא זכרמ אוה ובשו ,הווהב 
םיעצמאב הליחת תויחהל שקבמ אוה ותואו 
םיעצמאב ףוסבלו רקחמה לש "םיתמ" 
ןיבש טקילפנוקה ?תונמאה לש םייחה 
תמייק השא ןיבל תמלענ הייח השא 
הלעב לש ומלועב תוניחבה לכמ התמש 
תועמשמ-ירסח העש ייח ןיבל טקילפנוקהו 

םתרטעו רבעב םהישרושש חצנ-ייח ןיבל 
ינש .ןאמורה זכרמב םידמוע — הווהב 

לש םייביטנרטלאה םיירקיעה םימויסה 
(?רבחמהו) רוביגהש ,םירומ הז ןאמור 
אוהש-תומכ םויסה .םותס יובמל ועיגה 
העינכה .ילאיבירטה לא הבישה תא אטבמ 
םאהו השאה לא הבישה ,ינגרובה לועל 
המוד הז םויס .קינחמה החפשמה קיח לאו 
.טושפ רופיס ןאמורה לש ומויסל תצקמב 
קנחמה ןמ טלמיהל ןויסינה לשכנ ןאכ םג 
חורה וא תירמוחה תלוכמה ןמו ינגרובה 
םושמ ,ןויסינה לשכנ םירקמה ינשב .תינ 
תומכסומהו וללה םייחה לש תרוסמהש 
,רוביגה לש ויתוקושתמ תוקזח ןהלש 
.עשי-רסח רוביג-יטנא הליחתכלמ אוהש 
םיבהאה תקתפרהב הלפמ לחונ רוביגה 
נמורה הצירפה ןויסינב לשכנו תיטנמורה 
לגוסמ וניא אוה .הריציה םוחתל תיט 
רבחה הנוסרפה תפילק תא וילעמ לישהל 
היירעו םורע שדחמ בצייתהלו ולש תית 
לע רתיו רבחמה .ימינפה ולרוג לומל 
ןמ רוביגה טלמנ ובש ,יביטנרטלאה םויסה 
לבקל ןוכנו םלוע דע תיתרבחה הנוסרפה 
יטנתוא ימויק בצמב תיחצנ תולג ומצע לע 
םירוסיח ךרד תא ףידעמה ,ןמאה לש 
.החונינה הרגישה ךרד לע תיטנמורה 
לש בצמ ןיב םג איה הז םויסב הימוטוכידה 
םירזחושמ םייח לש בצמ אוהש ,הלואג 
אוהש ,תולג לש בצמל םייטנתוא יתלבו 
ינתונ ןימכ םה םירוסיח ובש ,תמא-בצמ 
םיפוסיכהש םושמ ,םייחל תמא לש םעט 
ןמ םייטנתוא רתוי םה דובאה ןדעה ןגל 
םא .םיטוש לש המודמ ןדע ןגב םייחה 
הז ירה ,ךמתסיש המ לע ול שי הז שוריפ 
,ינויצה ןויסינה לש ידמל השק שוריפ 
לש רוזחשל ןויסינה תא שרפמ וניאש 
ףידעמו חלצומ ןויסינכ ירוטסיה םויק 
רבע לא םייחצנה םיעוגעגה תא וילע 
אבילא ,לבא :חלכה וילע דבאש ירוטסיה 
ירוטסיהה רבעה לא ההימכב שי ,ןונגעד 
רשאמ תועמשמו תמא רתוי יטנתואה 

הקושתה .הלא םייח לש ישממה רוזחישב 
,שממ לש אשומ הל ןיאש תויטנמורל 
,התקושת אשומ אוה-אוה יטנמורה באכהש 
םוקמל הנחמל ץוחמ לא םדאה תא הליבומ 
לא ,בושיה ןמ םישנא םע עגמ לכ לדחש 
ורוביגש ,זמרמ רבחמה .םיערוצמה תיב 
,הנחמל ץוחמו חדינו הדונמ תויהל ףידעמ 
םיאכלחה הנחמ תמאב אוה הז םוקמ םא 
שיש הירוטסיהה לש םייתימאה םיאכדנהו 

קוחרו אלפנ והשמל תיתימא ההימכ םבילב 
(דובאה ןדעה ןג ומכ) בוש אלל ברחנש 
רזחשל םיסנמה הלא לש הנחמב רשאמ 
.תומדא ילע ןדע ןג לש ארונה רקשה תא 

ןמ יביטנגיזרו ינוריא תוחפ אוה הז םויס 

והז !חריש ןאמורל רחב ןומעש ,םויסה 
תיטנמורה הינוריאב ריכמה יגארט םויס 

ייחב רקיעבו) המואו םדא ייחב תיחצנה 
תועמשמ ןיא ןונגעד אבילא .(ידוהיה םעה 
םיינחורה ויגיהנמו םעה ייחב העש ייחל 
.רבעה םע תויחל םמצע לע לבקל םיכירצ 
תא תגציימ הזמע לאידע לש היווחה 
תמה המוא לש תינוריא-תיגארטה היווחה 

הל ןיאש םושמ ,הגותב רוחאל תננוב 
איהו ינשו ןושאר תיב ןברוח אלא המלועב 
ןגכ הלש לארשי-ץרא תא המע תאשונ 
תא יחש ימ .םלוע דעו התעמ דובא ןדע 
ץוחמ תאצמנה היווה לש תיגארטה היווחה 
םימוגע םיפוסיכב קר תמייקו הירוטסיהל 
ךותב יחש ימל דוגינב חצנ-ייח יח ,הילא 
העש ייחל ךכ יפל הכוזו הירוטסיהה 
אוח סויפה ןמ רבתפמש המ .דבלב 
ולגה תוירוטפיח-אח תא !ןידעמ רבחמהש 
.לארשי ץראב ביירוטביחה טייחה לע תית 
בויט וילע )ןידעהו חז בויב לע רתיו ןונגע 
ןיד תא תלבקמה העינכ יהוז :ינגרוב 
רוביגהש ,ךכל קד זמר .בחש תומכ בייחה 
טייח חרואלו תרחא חכחאל קקותשמה 
תונבה יתש לש ןהייח חרואב אוה הנוש 
רתוי הברח תזעונה ,הרמת רקיעבו) 
,שי הלא יתש לש ןהייחב .(התוחאמ 
אבה רודח תונבש השולק הווקת ,ילוא 
םייתרבח טייחו ביישיא טייח הנייחת 

וא ץוביקב רתוי טייבויח םיירוטפיח 
מורמ תורגפמ יתש ,תרתחמה תעונתב 
םיליעפ טייח ,ילוא ,תורשפאמה ,תוז 
דגנבש-חלילע חז ןאמורל שי םא .רתוי 
שפאח טייחב תאטבתמ איה ירה תיבויח 

םלוא ;טפברח לש ויתונב יתש לש בייר 
הלילעה ,דגנבש-חלילעח ,חנשמה-תלילע 
,חזמע לאידע לש ותלילע איה תיתימאה 
ןקיטנמורח ,טפברח לש ירדנגלה ולוגלג 
ויתומולח שומימ לע רתוומה ,שאוימה 
תויחל ףידעמו ןהשלכ תוילאיר תורגטמב 
לבפח תא תוצמל ול רשפאתש הרבהב 
שואיח תא תוצמל ,ומות דע יטנמורה 
איהש םושמ ,תיבויח תיטנמור היווחכ 
,ילאיר שומימ לש תורשפא לכמ תקתונמ 
אלל חיגלטפונ לע היחה תיטנמור היווה 
שארמ תרתוומה ןברוחה לע הניק ,הווקת 

.תויחישמ תווקת לע 

קוחדה בחרמה קר 
בורקה בחרמב דובליממ לאגי 

(1975) ןילבול רמ לש ותונח 
םינאמורה ןמ דחא ילוא ,אוה 
ילע תניחבמ רתויב םיבכרומה 
אוה .תירבעה תרופיסב ותל 
תשמשמה הלילע-אל-הלילעמ בכרומ 
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תובר הנשמ-תולילעמו תיזכרמ הלילעב 
תלילעמו תיזכרמה הלילעל ףילחת ןהש 
חרואב דגנכש הלילעל דאמ המודה) עקר 
תיטאטס הלילע — תיזחב .(ןולל חטנ 
רוביגה לש ותוהתשה תא תראתמה 
שה ,ןילבול רמ לש ותונחמ דעה-רפסמה 
.הנושארה םלועה תמחלמב.הרוקמש תוהת 
,תיזחב תירקיעה הלילעה איה תוהתשהה 
לש םיינמרגה וינכש לש הנשמ-תולילע 
םהיתולילעו הנשמה תולילע ןה ןילבול רמ 
ןה ןרטש רמו ןילבול רמ לש (הלובפב) 
יללכה עקרב בושו .תופסונ הנשמ-תולילע 
,ההתשמה דעה-רפסמה-רוביגה לש ותומד 
.הילא רוזחל יושעו לארשי ץראמ אציש 
םיטוחה תא רבחמה קליח הז ןאמורב 
ושה םיקרפה ןיב הלילעה לש םיירקיעה 
(ןורחאו ינש ןושאר) תרגסמה יקרפ :םינ 
ינב לש םינושה םיסחיה רואתל םישדקומ 
יגה רפסמה) יברעמה םלועה םע ץא'צוב 
םיימינפה םיקרפה ;(ןרטשו ןילבול ,רוב 
םמלועו םהייח רואתל — (יעיברו ישילש) 
םיקרפה ;ןילבול לש םיינמרגה וינכש לש 
תומיע יקרפ םה (יעיבשו ישיש) םינורחאה 
.ןרטשו ןילבול ,רוביגה רפסמה ןיב יודיוו 
םיבושח הז ןאמורב ףוסהו עצמאה ,הלחתהה 
םיעיפומ םינוש תודוסיש ,הדבועה ןמ תוחפ 
רקיעב ןיינעתמ רבחמה .תחא הפיפכב ןאכ 
תודהי :הירוטסיהה ןיבל בחרמה ןיבש סחיב 
,הייופצ הברעמל העיגמה הפוריא-חרזמ 
םתמועל .הדמשהל וא תוללובתהל ,הארנכ 
ידב ןנובתמו לארשי ץראמ ידוהי בצינ 
קיסהל ,לוכיבכ ,רומא אוהו תאז הקיטקלא 
.בחרמב תויושחרתהה ןמ תוימינפ תונקסמ 
תיתימאה הלילעה ןולל חטנ חרואל המודב 
תודיחיהש ,תירוטסיה לע-תלילע איה 
ןניא ךא בחרמב התוא תוגציימ תונושה 
וטסיהה לעה-תלילע .ןמזב התוא תופשוח 
תמו תכלוהה הפורטסטק לע תזמרמ תיר 
ימ לכ לע היילכ איבהל הייושעה תברק 
רשוקש ימ .הז בחרמב חרזאתמו חראתמש 
תושחרתמה תוינגורטהה תויושחרתהה ןיב 

ימ לש םמוקמש ,ןהמ דומלל לוכי בחרמב 
חטבומ וניא םש ןולל םיטונ םיחרואש 
ואבש הלא לע תפחרמ הדמשה ברחו 
קר ןולל חטנ חרואב ומכ .םש תורעתהל 
תצצפמ ליצהל הייושע דגנכש הלילעה 
ביבסש םויקה לגעמב תרתסומה ןמזה 
הלילעש םושמ ,ןילבול רמ לש ותונחל 
הז ןאמורל םג 8.רחא בחרמל הליבומ תאז 
רושימה ןמ רופיסה תא ריבעמה רזומ םויס 
הלילע לע זמרמו רחא רושימל ילאירה 
ילהתה םוחתב הייוצמה ,תרתסנ ,דגנכש 
חרכה יקוחל הפופכ הניאו םיינושארה םיכ 
יתדמע" :םיילנויצאר-םיילאיר תורבתסהו 
ןילבול רמ לש ולקמ תא יתחקלו ימוקממ 

יתרמאו יקמל לש ונולחב וב שיקמ אוהש 
ותרשמל ארקאו רלא »ןרטש בקעי רמל ול 
אב תאצל דמוע ינאש דע .ןילבול רמ לש 
יתרמאו יל חוורתנ .ןילבול רמ לש ותרשמ 
ירהו ,אב יקמל רבכ ,ןרטש בקעי רמל ול 
התעמ .תונחה תא רומשלמ םירוטפ ונא 
.םיצור ונאש םוקמ לכל ךליל ונא םילוכי 
אל תנתמה םא ,ונריעב םירמוא ויה ךאיה 
רמ םע רבדמ ינאש םע .תנתמה אוושל 

.ןרטש רמ םלעתנ ןרטש 
שמו ההות ינאשכ תונופה לכל יתינפ" 
רשפא יא זהנפ הנא ,ךלה הנא .םמות 
השעי המ ידהש ,ריעב רייתשנש רמול 
רשפא יאו .שדוק תבשב וז הרז ריעב 
םדא ןיאש ,ונריעל רוזחל אציש רמול 
ךרד תכלל לוח ותבש תא השוע ותומכש 
ונריעמ גיצפייל איה הקוחרש ,וזכש הקוחר 
יאו .תבש ימוחת ךכו ךכ ןהש תואסרפ ן"ק 
,ומצעל הרוה העש תארוה רמול רשפא 
בישי המ ירהש ,ויתובא לצא רוזחל ידכ 
ןאכ .תאב ןיאמ ותוא ולאשישכ ויתובאל 
לע דבוכמ רקשה ןיידע ונלש תומוקמב 
רבכ ויתובא לש םמוקמב םש ,תוירבה 
רמ לש ותונחב) ".וניח תא רקשה דביא 
רזומ םויס ;(187 ימע ,1975 ,א"ת ,ןילבול 
השיגפה תא תראתמה השרפה לכל דאמ 

תוהתשהה תלילע .םינוש ריע ינב ןיב 
ינפב תחתפנ ךרדהו ,לוכיבכ ,המייתסנ 
םבילש םוקמ לכל ךליל םישנאה ינש 
ןמ דחא םלענ ךרדה תחתפנשמ ךא ,ץפח 
אוה .ויתובאל "רזח" אוהש זמרנ .םיינשה 
.בוט ולוכש םלועב ירותסמ ןפואב םלענ 
הפוריא-חרזמ תודהי לש הגיצנ ,ןרטש 
תא יאלפ חרואב שטונ ,תעקושה הרייעהו 
קפואה ןמ םלענ ,תילנויצארה הלילעה 
רושימב איהש תרחא הלילעל ףרטצמו 
תומד שיגדמ רופיסה לש םויסה .יסיפטמה 

תוהתשהל ןושארה ןברקה ילוא איהש ,תאז 
הלבקה וזיא שי .רערועמה בחרמב הדידנלו 

לש םינורחאה םינאמורה יגש ןיב הרזומ 
ןונגע לש םינושארה םינאמורב .ןונגע 
הלילעב ךא ,הפורטסטקל הלילעה הליבומ 
םירוביגל אב הלצהו חוור — דגנכש 

.רחא םוקממ םינעמנל רקיעבו 
תוזמרמ ותומ רחאל וספדנש םינאמורב 

הפורטסטקה :תופורטסטק לע תולילעה 
תרשפאמ הניאש ,תרזוחה תותייבתהה לש 
ןוזיא אוצמלו ומצע תא לואגל םדאל 
— הווה תייווהל רבע תותובע ןיכ והשלכ 
וקע לש תיתרבחה הפורטסטקהו ,הדישב 
ותונחבב — ןברוחל םיפצמה בחרמב םיר 
הדישב תזמרתמ םנמא .ןילבול דמ לש 
רבש תיבויח הלילעב תונבה לש ןתלילע 
ומכ הז ןאמורב ;דבלב זמר והז ךא ,עק 
יתלב ןה דגנכש-תולילעה ןורחאה ןאמורב 

 /4;';.

ותדובע תעב ןונגע .י.ש 

ךלהמב ןכרצ לכ תוזמורמ ןניאו תויופצ 
יקמעממ תולוע ןה .תירקיעה הלילעה 
הלילע וזש ןיב :תויתורפס-ץוח תולילע 
ןאמורה תרושל ץוחמ תמקרתמה תיאדיא 
העודיה תירוטסיה הלילע וזש ןיבו (חריש) 
אצמנהו סומכ דוסכ וינעמנלו רבחמל 
ץוחה ןמזה חווטב ןיידע ,ופוג ןאמורב 
ןאכמ :(ןילבול רמ לש ותונחב) ינוידב 
םדאה לש ירוטסיהה שומימל תודגנתהה 

םוחתל ירוטסיהה ןמ החירבה לש הפדעההו 
םירוסיח" תא םייחה םידונמה לש חצנה 
(םלוע דע) םשפנבו םפוגב "םייטנמורה 
התומלעה)האושה לש ארונה דיתעה ןאכמו 
הפוריא-חרזמ תודהי לש םלועה תפממ 

.(תעקושה הרייעהו 

— עלםהו מולהה 
דגנהש-חלילעהו הלילעה 

םיפיקמ ןונגע לש םינאמור 
תודלותב תורוד העבראכ 
בלה תמושת תא םינפמו לארשי 

לותב דקומה תודוקנמ המכ לא 
הרייעב תרוסמה תעיקשמ ידוהיה םעה תוד 
חרמה תוירוטסיהה תונכסה רואיתל דעו 
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.לארשי ץראב הטילפה תיראש לע תופ 
,דבלב תוקינורכ םלועל הלא םינאמור ןיא 
םדאה לש ונקויד תא םיראתמ םה אלא 
םיניינעב טבלתמו רסייתמה ימעפ-דחה 
ותלוז ןיבל וניב וא ומצע ןיבל וניבש 
בלל לבא ,םייטרקנוק םיירוטסיה םיבצמב 
תועמשמ םג ללכ ודדב שי הלא םיט 
תואר תודוקנמ תוראה ןה הלא .תיתרבח 
תובצעמ ןהש רבתסמש ,לוכיבכ ,תוילוש 
תועמשמ ול תונקמו לדומה תא שדחמ 

.השדח 

הרשע עשתה האמב תידוהיה הרבחה 

דבאש הרבחכ חלכ תפנכח ןאמורב הראוה 
הרסח הלש תינחורה הגהנהה .חלכ הילע 
הרותל חמק ןיב רעפהו תילכלכ תיתשת 
היאשונו הרותה ןיא השעמלש הזכ אוה 
טושפ רופיפב .חמק-אלב םייקתהל םילוכי 
תינגרוב הרבחכ תידוהיה הרבחה הראות 

איהשמ ,היכרע תא חיצנהל תשקבמה 
דה הלש תומרונה תא הינב לע הפוכ 
הלכלכה ייחמ ,רתאו רתא לכב תיגיגכ 
הגצוה ןולל חפנ חרואב .תושיא ייחל דעו 
ןיאו ורערעתנ היתוישאש תססוג הרבח 
דיחיל תחאה ורדה ;המקשל שולק יוכיס 
םושלש לומתב .התוא שוטנל אוה דרשיהל 

תונשל תיתרבח הצובק לש ןויסינ גצוה 
ונויסינ תא תראתמ הלילעה ;תוהזו בחרמ 
ךופהלו היצמרופסנרט רובעל דיחיה לש 
ןויסינה .ץולח םלעל הרייע ןב רענמ 
יגולואידיאהו ימויקה רושימב לשכנ 
תיבל בושל ויפוסיכ ןיב ערקנ םלעהו 
תושרב דומעל ותקושת ןיבל ומאו ויבא 
תכלל תישפנ לגוסמ וניא אוה .ומצע 
ץראב םישרש תוכהלו ויבא תיבמו וצראמ 
הקושתה ןיב סרהנו ערקנ אוה .השדחה 
רופיפב םא .רוזחל םיפוסיכה ןיבו שוטנל 
לש "תואירב"ה תומרונה ורבג טושפ 
ףוריטה תמצוע לע תיתרבחה תואיצמה 
םושלש לומתב הרבג ,תורגסמה תא ץורפל 
םילכה תא רובשל תשקבמה ףוריטה תמצוע 
תומרונה לע (קלב לש ותומדב) םינשיה 
הרייעה ןמ ומע ןאיבה רוביגהש הרייעה לש 
חריש ןאמורה .השדחה ץראב ןהילא רזחו 
מל יביססבוא ןפואב הסנמה תומד ראתמ 
התוקסעתה ןיב והשלכ יתועמשמ רשק אוצ 
ויתותיעש ימ קר .הווהב הייח ןיבל רבעב 
ןמ לאגנ ויתונבב דבלב הווהל םישדקומ 
לאידעכ)הווהה לע רתוומש ימ קרו רבעה 
תוקפרתהל ומצע שידקמו (םלומ דעב הזמע 
בצממ אפרהל יושע רבעה לע תיפוס-דיא 
תאז הרבחו הז רבגש ,איפקמה םייניבה 
אצומ ןיא .םהיתונש בטימב הב םינותנ 
רמ לש ותונחכב םותסה יובמל הנקת ןיאו 
נמור תומלעה אוה דחאה אצומה .ןילבול 
לגעממ האיצי וא םוטאנתה ימוחתל תיט 

לכב .ארונה בחרמה לש איפקמה םימסקה 
תולילעה תוליבומ ןאכ ונורגש תוריציה 
תילאירה הלילעה .םותס יובמל תוירקיעה 
הכירצ תורבתסהו חרכה לע תססובמה 
,תובורק םיתעל הצמתמו תוצמתהל התיה 
ורטסטק .תיגארט וא תימוק הפורטסטקב 
רוביגה לש ופושיחב תואטבתמ הלא תופ 
וא רוביגה לש ופוריטב ,תפייוזמ תומדכ 
רוביגה לש ותומב ,תועמשמה דסח ונויפש 
ותותייבתהב ,הרייע לש הנברוחב ,ףרוטמה 
ולוכש םלועל רוביגה לש ותחירב וא 
לעב הנשמ-רוביג לש ותומלעהב ,םירוסי 
תומדכ רוביגה לש ותגצהבו תועמשמ 
תולילעה לכל .שקוממ בחרמב השולח 
ללכ ךרדב ליבומ יבקעה ןמויסש ,וללה 
,דגנכש-תולילע ,ןברוחה לאו םוטאנתה לא 
תוזמרמה ,דגנכש-תויורשפא ןיעכ ןהש 
הלואגה םנ .הקוחר וא הבורק הלואג לע 
חלפ תסנכהב סותימה יקמעממ הלועה 
לוכיבכש וז תודהי לש היקמעמבש זמרמ 
רבגה) ירבג חוכ ןומט חלכ הילע דבא 
הייושעה הנומאב ורוקמש ,(חרז-לוגנרת 
םלוע לש םילושכמה לכ לע רבגתהל 
ולצפתנש חורו רמוח ןיב גזמלו השעמה 
החטבהב ןימאמ רבחמה םא ןיב .השעמ ייחב 
אלא תאז ןיא םא ןיבו המלש הנומאב תאז 
יהוז — תורשפא לש תינוריא הראה 
רותפל חרוט וניא רבחמהש ,החותפ הייגוס 
םינעמנה דיב התוא ריאשמ אוהו התוא 
.ותנבה יפלו וכרד יפל שיא הושרפיש 
:הלופכ הפורטסטק לע ססובמ טושס רומיס 
תא ןמסמה לשריה לש ופוריט הליחת 
תא לבקמ וניאש ימ לש יחרכהה דרמה 
לגוסמ וניא ךא ,ותרבח לש תומרונה 
לש ותמלחה הינשהו ,ןמיע דדומתהל 
תלגוסמ הרבחהש ןמסמה רבד ,לשריה 
היטוס לע רבגתהל טבשה-ימסוק תועצמאב 
םא .המלש הבושתב בטומל םתוא ריזחהלו 

דרמ לש הפורטסטק אוה ןושארה םויסה 
לש הפורטסטק אוה ינשה ,םינוא-רסח 
הז ןאמורב הווקתה .עשיה רסח לש העינכ 
לבומ היטוחש הלילעב :רחא םוקמב איה 
ןונאקב טסקטל רבעמו טסקטה ףוגב םיע 
לצגו טכאנ המולב לש םהירופיס :ינונגעה 
ןונגע .לזמ תחפשמ לש הרופיסו ןייטש 
,תיטאמית תעלבומ ןאמורה םויסב רצי 
תא ררב הכותמש היווהב שיש תזמרמה 

תוזמרמה ,תורחא תולילע ולש ותלילע 
םירחא תוחוכ לע ,תיטנמור תורשפא לע 
לגוסמ אוה םתועצמאבש ,םדאב םינומטה 
תוכעומה תויתרבחה תומרונה לע רבגתהל 
תיזכרמ הלילעב .םייזכרמה וירוביג תא 
אל וא ורחב אלש הלא לע רבחמה רפיס 
,הלא תוחוכ םברקב אוצמל םילגוסמ ויה 
ןוירבב תמייק הניאש הזית-יטנאה לבא 

ואל ללכמו רחא ירשפא ןוירבב תמייק ,הז 
ןהה לע דמל התא ,בצועמה ןוידבבש 
איה תיטנמורה הלילעה .זמורמה ןוידבבש 
לעופב הלילעל דוגינב ,חוכב הלילע 
.תיטנמור הילשא לש הנברוח תא תראתמה 

טסטקה תא רבחמה םייסמ טושלש לומתב 
:תודגונמו תובורק תויורשפא יתשב הפור 
הפורטסטקהש ,םויסה הרומ דחא דצמ 

המודמ איה תירקיעה הלילעב הלגתמה 
טקילפנוקה ללגב דיחיה סרהנ םנמא .דבלב 
דומעל לוכי וניא ,רודה לש וגיצנכ ,אוהש 
דיחיה לש ןברוחהו סרהה חוכמ לבא ,וב 
סותימ ונברקב שמממ דיחיה .ץראה תחרופ 
וידכ) חלתשמ ריעש ותואכ אוה .יסינויד 
רודה תונווע לע רפכמה ,(ושיו סוסינ 
אוה ותומ .היחתה תא ותומב הווצמו 

םלעת הפגמה ,ןוירפה תגיגחל החיתפ 
הליבקמ םג שי הז סותימל .חרפת ץראהו 
לע הל שי תיגולותימה החירפה .תילאיר 
תמייקה הנשמ-תלילעב ךמתסתש המ 
תקלח לע רופיסה .ןוידבל רבעמו ןוירבב 
רואתמ ןוירבב ארקש ימל עודי הדשח 
אוה לבא ;םינג ןיע ישנא לש םהיתויומד 
ךלהמה ןמ םג םירעושמה םינעמנל עודי 
ויצה הירוטסיהה .יתורפם-ץוחה ירוטסיהה 
;יטנמור ןוזח לש ילאיר שומימ איה תינ 
סותימל ילאיר יוטיב איה הדשח תקלח 
תא ראתל לגוסמ וניא רבחמה .יסינוידה 
ירוטסיהה ךלהמה לש תילאירה המרדה 
היהש םלועה םוחתב אוהש םושמ ,יבויחה 
עדוי אוה לבא ,תימויקה ותגשהל רבעמ 
היהש ,"הכרב הוונכ" םיפוסיכ ההמכ וילע 
,ןולל חטנ חרוא .היה לשמ קר אלו ארבגו 
תוריציו ןילכול רמ לש ותונחמ ,חנח דע 
םישיגדמו ,םייתרבח םירופיס םה תורחא 

ןיבל דיחיה לש ותלואג ןיבש דוגינה תא 
הדיתעב הל ןופצה סרההו הרבחה לש הבצמ 
ראתמ וללה תוריציה שולשב .ירוטסיהה 
לע תחנומה הדחה ברחה תא רבחמה 
.הפוריאב תידוהיה הליהקה לש הראווצ 
נוסרפמיאה הלילעה לש יחרכהה ךילהתה 
הליהקל ןיאו ילאטוט ןברוחל ליבוי תיל 
טילש סוטאנת .הריזגה עורמ טלפמ תאז 
הארנ אל םג תוריציה תיברמבו הפיכב 
היחתל והשלכ יוכיס שי ראותמה בחרמבש 

ילע םירבדה עקרב תדמוע ןאכ .תשדוחמ 
םידיחיל ירשפא ןורתפכ תינויצה לעה-תל 
.םיברה לש םלרוגמ טלמיהל םילגוסמה 
איה הלא םידיחי ינפב תדמועה הרירבה 
נוסרפמיאה הריזגה תלילע םע תוהדזהל 
לע-תלילע לש המוחתל תוטלמיה וא תיל 
לש םיימויק םיטקא םה הלא .דגנכש 
היווהל דוגינב םידמועה םייחה-ןוצר 
*בחה תואיצמה תפיכב תטלשה תיטאנתה 
תודהי וא ידיברומה לטעטשה לש תיתר 
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לגוסמש ימ קר .תנוונתמה הפוריא ברעמ 
ולזמש ימ וא תיבויח תימויק הערכהל 
,הפירשה ןמ לצניהל יושע ול קחשמ 
םיאיבמ םיארונ םיילנוסרפמיא תוחוכש 
תוערכה וזיא תולעופ ןאכ םג .הרבחה לע 
ושק ויה םירוביגה-סירפסמה :תוינומדק 
,םתודליב יטנמורה ינויצה ןוזחה לא םיר 

ףסוי לאומש ,רוביגכ רפסמה זרח ובש 
םהשכו ,םימשו םילשורי — ,םק'צא'צ 
לא םירזוח םה תרעובה הפוריאמ םיאצוי 
הלועפה .םהימולע לש יטנמורה ןוזחה 
קיחל תרחואמה הביש הלש תילנויצר-יאה 
תרחואמה הבישה לש תילנויצאר-יאה 
ידיילע ןאכ תללשנ רבעהו תודליה קיחל 
בתנש ,רבעה לש תילנויצאר-יא הלועפ 
תחאה תילנויצארה הלועפכ הווהב הרר 
שקבמ אוה םא ,ידוהי ול רורביש הדיחיהו 

.םלועב דורשל 

?תושביה תומצעה ןוזח 

אמורה לש ןונאקב ללוכ ןויע 
אוהש רבתסמ ןונגע לש םינ 
דאמ תיעמשמ-וד תוזח הזח 
דומ .ונרודב תידוהיה הרבחל 
משמ הווקת לש םילדומו ןברוח לש םיל 
םא םיתעל עדוי ךניאו היבובריעב םיש 
ןברוח תואובנ אבנמ איבנה והימריכ אוה 
תומצעה ןוזח תא לאקזחיכ הזוח וא תורומח 
םימוחינ ירבדב הברמ וניא אוה .תושביה 

ירה ןויגהה תרוש יפ-לע .ידוהיה םעל 
ףשחתש — תיתרוסמה הרבחה לש הפוס 
והיה הרבחה לש הייח :הירקשו היפויזב 
יאדכ אל ילואו םינקיר תינגרובה-תיד 
ילוא םכרע לכש םושמ ,םתומכ תויחל 
תוביסנב םג ץיקהב תוזהל רשפאש ,ךכב 
םייח ינכותו תורוצ לע םולחלו הלא 
םירגובמו םימלע לש םדיתע .םירחא 
לארשי ץראב תונביהלו תונבל םישקבמה 
סרה תארקל םיכלוה םה .לפרעב טול 
םישגהל םילגוסמ םניאש םושמ ,ימצע 
ךכיפל ;םייללכהו םיישיאה םהיתומולח 
ידכ ,םרדגמ םיאצוי םהש םיתעל הארנ 
לע הכותל ועלקנש תואיצמה ןמ םלעהל 
חרזמה הרייעה .םתבוטב אלשו םחרוכ 
תויוצמ הפוריא ברעמ תודהיו תיפוריא 
האוש ברע לש םיננועמה םימשה תהת 
הנושארה םלועה תמחלמ זאמ ורבטצנש 
תחמ תרםתםמח תללוכה הנומתה וז — 

ששכ תוישארה תולילעה לש ןתוחתפ 
לש תוירקיעה תויטטינאמודה תוריציה 
ןהל שיש ,דגנכש-תולילעה םלוא .ןונגע 
לש םיינושאר תוחוכ ולא יאב תורוקמ 
םייטרפ םייטנמור תונויזחו סותימ ,הדגא 
ואובי הלצהו חוורש תורומ ,םייתרבחו 

תודהיה םוחתב .רחא םוקממ םירוביגל 
וז תינגרובה תודהיה םוחתב וא תיתרוסמה 

,םיבותכה ןמ רבתסמש םושמ ,אתרופ המחנ 
וא םינפ הזיחא וזיא הז םולחל שיש 
,םינושה םייוכיסב ןידה אוה .תינוידיב-ץוח 
ארטה היווחה תא ראתמה רבחמה הלעמש 

ץראב םיצולחהרכילועה םירגהמה לש תיג 
םנברוקל םעט ילוא שי ןאכ םג :לארשי 
תושמממה תויומד הנשמה-תולילעב שיו 
םולחה תיתשתב ןומטה ,יטנמורה ןוזחה תא 
וזיא שי .לשכנש הילעה לש יטנמורה 
הז יטנמור ןוזחל תיתורפס-ץוח תוילאיר 
ץוחמ ,לוכיבכ תאז החיכוה הירוטסיההו 
ןנובתמש ימ לש ויניע דגנלו רפסה רדגל 
הוושמו תיתורפסה הריציה לש לדומב 
.תואיצמה טסקטמ רבתסמה לדומל ותוא 
דבה תועצמאב וינעמנ תא רימעמ רבחמה 

קטב תומייקה תוימינפה תוריתסה לע ןוי 
ןוידבבש ואל ללכ רותמ ךא ,תואיצמה טס 
לדומ טסקטל האוושהב ןעמנה דמל 
אוהש ,והשמ (ןוירבב ויזמרו) תואיצמה 
רבד .דחאכ ןוידבבו תואיצמב ןה תניחב 
לע רבוע הז ךילהתש ,אוה וניינעמ דמלה 
םיטסקטה ןיבל וניבש תומיעב םג ןעמנה 
לע םיזמרמו הלוגה ןברוח תא םיאבנמה 
תילאירהו רבעב תיטנמורה תורשפאה 
םילגוסמה ,םירוביגה ינפב תדמועה הווהב 
תעבותה הערכה תרזעב םלרוג תא תונשל 
תא לבקלו היגלטסונה ןמ קתניהל םהמ 
אלב ןקורמו קיר היהי הזש לככ ,הווהה 

.םייגלטסונה וינכת 

ןנובתהל ,וינעמנ תא בייחמ ןונגע 
מב תידוהיה תירוטסיהה תואיצמה לדומב 

אוה .השדח תואר תדוקנמ םירשעה הא 
,תויופצ יתלב הייאר תויווזמ הז לדומ ףשוח 
ואידיא לדומ לכ לש ויתושלוח תא הלגמ 

ויתונויזח ןיבש דוגינה תא דימעמ ,יגול 
תיטנמורה הינוריאהו םדאה לש םייטנמורה 
תושדח הלא תונויזח תרתוסו תרזוחה 

רזוחה יטנמור רפוס אוה ןונגע .םירקבל 
יעלס לע יטנמורה םולחה תא ץפנמו 
יעה תולילעב םיראותמה הלא ,תואיצמה 
החוכמ טעממ הז ןיא .ויתוריצי לש תוירק 
נטופה תא דמגמ הז ןיאו הקיטנמורה לש 
לש ןחוכב ןומטה םוצעה ימאנידה לאיצ 
ןח .ושממתנ אלש תויטנמור תולילע 
יצמה לדוממ לעופח דגנכש חוככ תומייק 
םייק אוח ןוירכח לדומכש תודמל) תוא 
ןמ תוחפ אל (דכלכ זמרכ וא רדעחכ 
תוטרופמ ויתוריצי .םיילאירה םילדומה 
תא תואיבמ ןהש דע ,ךכ לכ תוענכשמו 
יעב תואיצמה טסקט תא אורקל םיארוקה 
טעמ שי .ינוידב טסקט בציעש ימ לש וינ 
םיירטנמוקוד וא םיינוידב םיטסקט דאמ 

.הלא םיטסקט םע תורחתהל םילגוסמה 
.רתוי קזחש ימ דרוש הירוטסיהבו תונמאב 
העיבטמ הז טםקטךורכז לש תודרשיהה 
םג ,ןבומכ ,םיפושחה ,ויארוק לע המתוח 
ובו תואיצמו ןוידב לש םירחא םיטסקטל 
סקטה יפ-לע ןוידבהו תואיצמה תא םינח 
עונכשה חוכמש ,רתויב םיענכשמה םיט 

ןהב דודמל הדימ-תומאל םיכפוה םהלש 
בייחמ ינוידבה טסקטה .ןוידבו תואיצמ 
תואיצמה טסקטב ןנובתהל םיענמנה תא 
תיארנ תואיצמה :תושדחו תורחא םיניעב 

בוש ;הליחת ורבסש יפכמ רתוי תבכרומ 
חסנל וא רייצל ,ראתל םילוכי םניא םה 
.םיקלחו םידח ,םיטושפ םיחוסינב התוא 
שמה יללכ יפ-לע תואיצמה ארקית התעמ 
.ןוידבה ידי-לע םינעמה לע ופכנש ,קח 
לעמ ךפוח ןונגע לש ינוידבה ומלוע 
םח .וינעמנ לש תואיצמ ןיעמל םתרוה 
לש שוריפה תא תמיופמ הדימב םילבקמ 
ידוהיה םדאה לש הירומפיחל ןונגע .י.ש 

.םירשעהו הרשע עשתה האמב 

תורעה 

 W. Iser, The Act of Reading, Baltimore &1 .1
 London, 1978, pp. 53-85.

ןייעו הנאב .א ,ינענכ .ד ,ליווצרוק .ב ,ןדס .ד .2 
דנאנ .א לש תויפרגוילביב הז ןינעב 
 A. Band Nostalgia and521-794
 A. Band Nostalgia and Nightmare, LA. Ä
 Berkeley, 1968, pp. 497-521.
יציו ןומע .י.ש לש היפרגוילביב ,ןונרא ןנחוי 
ףסוי לאומש ,גנוד ירימ :ןכו ,1971 ,א"ת ,ותר 
.י.ש ,(1977—1970) היפארגוילביב — ןונגע 
.גו רזיוו .ו וכרע) ,תודועתו םירקחמ — ןומע 

.334—303 ימע ,1978 ,םילשורי ,(דקש 
.שדח שובלב תונשי תוגוס :ליעל ןייעו .3 

,יב ,1980—1880 תירבעה תרופיסה ,דקש .ג .4 
.218—216 ימע ,1983 ,אית ,(הצופתבו ץראב) 

ןה יתקסע הלא םינאמור לש םינוש םיטביהב .5 
1973 ,א"ת ,ןונגע לש רופיסה תונמא ירפסב 
,יב ךדכ ,1980—1880 תירבעה תרופיסהב ןהו 
ינא אבה רמאמב .214—198 ימע ,1983 ,אית 
תואר תדוקנמ וללה םינאמורה לכל סחייתמ 
איה חט קודבל הסנמו תיתרבחו תיתינבת 
הלילעה תינבת לש תיתרבחה תועמשמה 

.ןונגע לש ותריציב דגנבש-הלילעחו 
תודחא תורעה ,'השוטנה הדשה תקלח" ,דקש .ג .6 
,טבש) ,יג ,יבל ,"םיינזאמ' ,טמשומ גוליפאל 

.213—213 ימע ,(אילשת 
הפוריאמ הדירפ ,זנכשאמ הדירפ ,ןקוש .ג .7 
.ב רותב ,(ןילבול רמ לש ותונחב לע) ,הנשיה 
,ןקוש ,ןונגע .י.ש ירופיס לע תוסט ,לייווצדוק 
.446—422 ימע ,וילשת ,ביבא-לתו םילשורי 
D. Miron, "German Jews in Agnon's ןכו 
 Work", Leo Baeck Institute Year Book

 274-277 .XXIII, London, 1978, esp. pp
,סלוע רעבו הרישב תערצה ביטומ ,ןקוש .ג .8 
ימע ,םש ,תודועתו םירקחמ — ןומע .י.ש 

 227—240.

.7 הרעה ליעל .9 

4י םיוואמ 
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