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השדחה תדבעה תורפסה לש המלועב ןדס בד 

ססרו לאומש 

 «I םינפל)ןדס בד עבטש ,יוהיזו רכיה-ינמיס לש תועבטמ המ

 J~ םלעופ לא םחיתהשכ ותלוז םירבע םירפוסב (קוטש בר,
 m לש ןמאנ טרטרופוטוא-יווק טוטרש םושמ יומסב םהב שי
רמב לש ויתולוגס תא הנומו רפוס אוהשכ .ומצע 

לש העידיה א"הב ארוקה" ראותב וריתכמו ,תחאל תחא 
םהילע ותבוגתו ,הייוליג לכל היחה תירבעה תרופיסה 
איה ויתובוגת תפוסאש דע — םינוש םילכמ םילכמ הליעפה 

הלטציא ירה ,"שידייבו תירבעב ורוד תורפס לש הפיקשתכ 

ותעיבק תא ףיסומו אבשכו ?ומצע ןדס בד תא תמלוה וז 
תוישיא יוטיבה תא תשמשמ ןאכו ןאכ" היפלש ,וז ותסמב 
םיהזמ ונא ירה ,"התייווה עקשימו הגזמו היפוא לע תחא 

.הז רואתב יובחה ימצע-ןקויד ותוא ייוליגמ בוש 

וא ןיעדויב אמש ,ןדס רייצ ומצע לש ןמאנ ןקויד 
,ןמרתלא ןתנ תא דיפסהל אבש העשב םג ,ןיעדויב-אלש 
ןטסיצילבופהו ררושמה תא ןיבהל וארוקב ,ועדוימו ודידי 
ולילכו" ?רומאל ,ותוינוג-בר תא םנ לע ותולעהבו ,ותומילשב 

לע ילכ-ילב םניגנהל ליכשהו ,םינוש םילכמ םילכ תניחב 
םיניינעמ םיניינעו ותלוכי אולמ לעו ויפוא יוצימ 

".םלוע לש ומור דע םוי לש וטוז ןמל — םינוש 
תוזחב עייתסהל ,ןבומכ ,לכונ ןיפיקע-ירויצ םתוא תמועל 
ןמרתלא ידי-לע הליחת הנווכב רייוצש יפכ ןדס לש ונקויד 
שדקוהש ,"ןדס בד םע" ,ולש "יעיבשה רוטה" תרגסמב ומצע 
םויב "רבד"ב םסרפתנש ,םיששה ולבוי םע ודי לע ול 
,"יעיבשה רוטה" יכרכל המ םושמ סנוכ אלשו ,9.3.1962 

.ןכמ רחאל ועיפוהש 

תוחידב לש ץמשב ,םנ לע הלעמ וז ותסריגב ןמרתלא ףא 

,ןדס לש תגלפומה ותוינוג-בר יטירפ תא ,הדהאבש תעדה 
לש תואסכ העברא אובל דיתעל ול םידעוימ םתוכזב רשא 

:תעלוקה ותרדגה תא םהל ףיסומו ,הלעמ לש ןילקרטב דובכ 

ילואש ראשה תא / ןז ימו זכרמ הלא ןיב ימ םיהותה שי" 
ןדס השעמ — ררבתמ הנה ךא / םה דצה ןמ םיחיפס קר 

".םה דח הלא לכו זכרמ ןאכ לכהש — 
וללה הכרעהה ירבדמ רקיע לכ החונ התיה ןדס לש ותעד 
תובקעב ול בתכש םיחודבה וירבדמ עמתשמכ ,ןמרתלא לש 
דיה יבתכל הקלחמב רומש ונממ קתעהש) ובתכמב .רישה 
,הנמאנ וחיטבמ אוה ,(םילשוריב ימואלה םירפסה תיבב 

ךא .ויגרטקמ ינפב וילע ןגיש עימקכ ושמשי הז וריש יכ 
ואצי" — :ומע זא וביטייש ויתימע תא ריכזמ אוה רקיעב 

ורמאיו יכרדמ עגי ינואריו ןדע יחונ םירפוסה ייחא יתארקל 
םיגרטקממ אריא אל םהיניב בשאשכו ,העמק שופאש יל 
לעבמ תודע םושמ וז הרימאב הב שי — ".םהיגורטיקו 
תחפשמ ברקב ידוחייה ודמעמ תא האר דציכ ,ומצע ןידה 

.םהמ דחאכ היהש ,םירבעה םירפוסה 
תורמשמ ינב םירפוס ויפלכ ושחרש דחוימה סחיל ינייפוא 

לש ,תובר ינמ איהש ,תובוגתה תחא איה ,םינוש תומלועו 

םירוכיבה ךרכ תא םסריפש ימ ,הרומז 'י ל"ומהו רקבמה 
הרומז אבשמ .1947 תנשב ,"ןחוב ינבא" ויתוסמ לש ןושארה 
,רפסה לש הכ דע ותצופת טועימ לע רבחמל ול חוודל ל"ומה 

,ךכ לשב העש יפל ול םרגנש ,ןוממ לש דספהה יוביר לעו 

ודיב דיקפהש לע ןדסל ותדות-ישחר תא עיבמ אקווד אוה 
יכ חוטב ינאו" — :שגר בורב ףיסומו ,רפסה םוסריפ תא 
דחי הבוטל ינרוכזי רוכזו — ארקייו ,דמלייו רקחיי אוה 
תא ץיפהל הצור ינאו ,ךירבד תא בישחמ ינא :ורבחמ םע 

".םיברב ךתמכחו ךמעטו ךיתונויער 

,יקסרבט ןנחוי רפוסה ירבד תא ,לשמל ,ףיסונ ךכלו 
ךיתוסמב" — : 1935 תנש ףוסב ,םיל רבעמ ןדס לא ובתכנש 
לש חטשל תחתמ רותחל הפיאש יתאצמ ,הטיש יתאצמ 

".רצוילו הריציל הבהא — רקיעהו ,רבודמה 

ינפ לע תטשופ איה םא םג ,תחא תושר אוה ןדס ,ןכא 
ןמ דחא .הלודג הפמ ינפ לע םיערתשמה ,םיבר םימוחת 
שרושמ ןוזינה ,םהיניבש יתוהמה אל םא ,וללה םימוחתה 
החוקפ וניע רשא ונתורפס רקבמכ ,ןדס לש ודמעמ אוה ,ושפנ 

לש ומושיר .הווהבו רבעב ,ונלש רפס תירקב שחרתמה לע 
תנשב םילשוריל ביבא-לתמ רבעש רחאל םג ,רכינ הז דמעמ 

תורוצנו תולודג ללוחו ,תימדקא הלטציאב רטעתנו 1951 
,יילוגס לקשמ-ילעב םירקחמ ראשו ,ןומעו קילאיב רקחב 
תוגהה ינויעבו ,רולקלופב ,שידיי ןושלבו תירבעה ןושלב 

.ולש םיירוקמה 

רשא ,ןדקשו יקב ארוקכ ןיטינומ ןדסל ול ואצי רבכ 
,שידיי תורפסו תירבעה תורפסה ינפ לע השורפ ותדוצמ 

ומצע לש תויודעל ןיזאהל אופיא יוארה ןמ .בחורלו קמועל 
תא םיתעל תוריהבמה ,ולש תונושארה האירקה תויווח לע 
,םירפוס המכ יפלכ רתוי תורחואמה ויתובוגתו ויתוקיז רשפ 

םיעמוש ונא ךכ .יתורפסה ומעט לש ותושבגתה יכרד תא ןכו 
היחה תירבעה תורפסה םע ינומיז" יכ ,הז ןמיהמ רוקממ 

".אובל טעמ אל ששוב ,השארבו הללכב התרישו 

:היוצח ותאירק התיה ,ןדס ריעמ ,וליג ינבמ םיבר תמגודכ 
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לספסל וירבח תמגודכ ,עקתנ היצילאגבש היסנמיגב דימלתכ 
,תינמרגהו תינלופה תורפסה לע םלוכ ולדגש ,םידומילה 

ארוקכ וליאו ,תורפסבש הקיטנאמורהו הקיסאלקה ךותב 
,יזעולה םזינויסרפסכאהו םזינויסרפמיאה תורפסל גילפה רבכ 

.רוחיאב עיגה שידייבו תירבעב וישובלל וליאו 

ןבכ רבכ אוהו ,םימי םתואב אורקל יארקאב ול ןמדזנשמ 
השיגפ ול וז התיה ,"םילועבג" ,ןמכיפ בקעי לש ורפס ,ח"י 

הרישל ריעצה ןדס לש הייטנהו םעטה תאפמ ,קוחירבש 
םתרישב ןינע אצמ תאז תמועל .ןמזה חורב תיטסינויסרפסכא 

תב דבכוי לש הירישל ףאו .לגופ דודו קחצי-ןב םהרבא לש 
,ךשמנ "הפוקתה" יכרכמ דחאב הנושארל ול ונמדזנש ,םירמ 

.ןמזה חורל הבורק התוהמב התיה ןכש 

,םימי םתואב רחואמב ןדסל ול התלגתנ קילאיב תריש ףא 
שוביכ רכז .תיטסינרדומ הריש התוא םע תחא הפיפכב תאזו 

ןושלה ילבח םע ונורכזב דכלתנ הרוקמב קילאיב לש ותריש 
תקסופ-יתלבה ותוקמעתה םע .וירוענב םהב הסנתהש תירבעה 

תייווחל ןדסל קילאיב לש ותריש ול התיה קילאיב תריציב 

תישאר ,ותרדגהכ ,ול התיה ךכו .וימי לכל תקתרמ עבק 
,יטסינורכאנאה בוריעה ךרד לע תירבעה הרישב ותאירק 
,"יפוריאה םזינרדומה עסשו תיאקילאיבה הקיסאלקה תשקמ" 

םע ולש עגמה תישאר תא תובר םינש רובעכ ןדס רידגמ 
םימי םתואב ול הרייטצנ קילאיב תרישש העש ,תאזה הרישה 

.רודה תרישכ 

,ןמפוש ירופיס רחא ןדס ךשמנ תירבעה הזורפה םוחתב 
ןושל-לופכ ןוחריב ,ינלופ םוגרת יפ-לע הנושארל םריכהש 

,הדמתהב וירופיסב אורקל ליחתה אוה .תינלופו תירבע לש 
תחתמ אציש לכ יתארק רבכו ,ונצראל יאובבו" :ותודעכו 
וירופיס תא ארקו ,םיצוביקב טטושמ היה ףא אוה ".וסומלוק 
ךא .ויעמוש להק ינפב םריבסמו וילע לבוקמה רפוסה לש 
תירבעה תרופיסה םוחתמ םלעה ןדס לש ובל תא שבכ רקיעב 
לע ןדס רמוא .הזע תישיא תוהדזה ידכ דע תאזו ,דנרב ח"י 

רתוי וירופיסו ,רתב תא יתיליגשכ יתייה רענ" :הז ןדיע 
,םכותב עולב ימצע תא יתשח — םהב יתעלבנ םיתעלבשמ 

."רבדמ בותכה ךב :ידגנכ םיחווצמ םה יכ ,יתימידש דע 

םלוע רחא ךורכ ריעצה ןדס היה סאל ואוב תישאר םע ףא 
,םייוואמ שארכ יל התיה רנרב תנבה ירהו" .רתב לש ותריצי 

".רקחה ,ןויעה ,הסמה — הביתכה יגוס תשולש לכל ינמתרש 

רנרב לע החיש הברמ היה "רבד" ןותיעב וידעצ תישאר םע 
םסריפ לרב יכ ,ריעמ אוה תאז םע .וכרוע ,ןוסלנצכ לרב םע 

הזילאנאוכיספה רואל שרדנ ובש ,טרופמה ורוביח יקרפ 
הייארל רבעמ גילפה רבכ ןדס הבש העשב ףא ."המ סוסיהב" 

"רבד" ןותעה לש תורפסל ףסומב םסריפו תיטילאנאוכיספה 

ןיידע ירה ,"םלוע יונעל ךרדב" ,רתב לע תעדונה ותסמ תא 

יקרפמ ו"צרת תנש לש ומצע ןוילג ותואב םסריפו ףיסוה 
רתב תריצי לע רוביח ותואמ םיפסונ םיקרפ .לודגה ורוביח 

לעמ םרוזיפב ומסרפתנ הזילאנאוכיספה לש הירלקפסאב 
"הדובעה תודחא"ו "םלועה" ,"םינזאמ" ןוגכ ,תונוש תומב 
םיקרפה תא סניכ אל םלועמ ךא ,1936—1931 םינשב 
ןוביל הנועטה המצעל היגוס רדגב ןה ךכל תוביסהו ,וללה 

תופילחה תייגוס םע תחא הפיפכב תאת ,םימיה ןמ םויב 

הזילאנאוכיספה תנשמל ןדס לש ותקיז תכסמב תורומתהו 
.הללוחמלו המצע 

תישפנה ותקיז לע תוטעמ תויודע ךא ונידיב תויוצמ 
םא ,ותסיפתו ומעט תא ובציעש הפוריא ירפוס לא תיטיתסאהו 

תינלופה תורפסל ותקיז ייוליג לע טורטורפ רתיב ןד אוה יכ 
תונורחאה ויתונשב ףשח ןדס יכ רבתסמ הנהו .תינמרגהו 
םגרתמה היה ןדס יכ עודי םנמא .הקפאקל ותקיז תשרפ תא 

,ומש "תבורעת" ,הקפאק ירופיסמ דחא לש תירבעל ןושארה 

ןועובשב םסריפש ,"תיניסה המוחה לש הניינב" ירופיסמ 
ומוגרתב וז ותוינושאר רשפ ךא ,1933 תנשב רבכ "םינזאמ" 

דע שרפתנ אל הקפאק לש ףסונ רופיס לשו ,הז רופיס לש 
.הכ 

לש םתנחבא לע םיקרפל רעריע ומצע ןדס 
תפוקת ץיב ןיחבהל םיגהונה ,ויכירעממ המכ 
,תרחואמה ותפוקת ןיבו תורפס רקבמכ ותוליעפ 

תיאטיסרבינואה וז 

תובושחה ויתומלשה ךותמ ונל הלגתמ רבד לש ץמש רשפ 

רשא ,ןוסלנצכ לרב לע אריפש הטינא לש הרפסל ןדס לש 
לש םינושאר םימי םתואב לרב ןיבל וניב םיסחיה תכסמל 
םילולכה םיבתכמה תפילח ךותמ ."רבד" ןותיעב ותדובע 
עיצה לרב יכ רבתסמ ,לרב ןיבל וניב ,המלשה ירבד םתואב 
רחאל רפסמ םינש ,הקפאק לע הכרעה ירבד בותכל ול 
תוניינעתהה לע דמעמ ותואב רפסמ ןדס .הז רפוס לש ותומ 
ותופרטצה םע "רבד" תכרעמב תמייק התיה רבכש ,הקפאקב 

ינוצרב היהו ,המש יאובב הרעו הדח היתאצמ רבכו" ,ןותיעל 

".הקזחל 

ןויצ הז ידוחיי דפוסל ול ביצהל לרב לש ותעצהל רשא 
םימוחת םחת תאז םע .ןוצרב הרואכל הנענ ןדס ,ןותיעב 
הקפאק לש ותודידב ביט ןיב ,בתכבש ותבושתב ,םייתוהמ 

,יקסב'צידרב ,גרבראייפ ירוביג לש תידוחייה םתודידב ןיבו 
הזה דיחיה ךא" :ןושלה וזב ותעד תא קמינ ךכו .רתבו ןיסנג 
,תוינמוהו םירקמה יגיס ילב ספתנ ולדוגשכ ,ותודידב קמועל 
ונל אל ,הקפאק ורייצש יפכ ,תיסיפאטמ האלעהב רמול רשפא 

אקווד .הזה לוגדה ןמאה לע בותכל דואמב הצור ינאו .אוה 
,1987 תנשב ףא ".ומגרתל לכויש הזכ ןמא ונל ןיאש ליבשב 
ותחטבה יכ לע ןדס רצימ ,תאז תובתכתה לש ןושאר םוסריפ םע 

תדמועו היולתכ איהו" ,ודי לע המייוק אל לרבל התעשב הנתינש 
.וניכז אלו רבד עייתסנ אל ."התע דע 

ןויזחה תא ןייצל ןידה ןמ ,המייוק אלש וז החטבה חכונ 
לע הכרעה ירבד בותכל היה רומאש ,ןדס יכ ,ילאסקודארפה 

לש ויתוריצי תא די-בתכמ הנש םירשע רובעכ םגרית ,הקפאק 

לעב רפוס ,הקפאק לש וספורטופאו וירוענ דידי ,דורב סקאמ 

ודידי תמועל ןמזה תצורמב ורהז םעוהש וכרד תישארב דמעמ 
,"לובכה יילילאג"ו "לובמ םרטב" םינאמורה םה אלה — הז 

םרפ" תא ,ןדס לש ירבעה ומוגרת תוכזב ,דורבל ואיבה ףאש 

."קילאיב 

ןמ םירצקה וירופיסמ המכ ,םינוש תע יבתכב םסריפ םג ןדס 
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םאיצוהש ,הירחאלו םלועה תמחלמ תותעב היצילאג לש יווהה 

האר אל אוה ,1942 תנשב ,"ןוסכלאב" ,םונצ ךרכב pוקמב 
ןייצ ףאו ,ירקיעה וגשיה תא רופיסה תונמא לע רז תודדומתהב 

יבש רפסמה תאו רקיעכ יבש רקבמה האור ינא" :םינש רובעכ 

םע הלא םירופיס ארקש ימ ,ןיקלה ןועמש וליאו ".ול הליפטכ 

,זאמ הנש םירשעכ רובעכ ומצע לע דיעה ,הז p^ םתעפוה 
ונרפסמב םויה דע יל םסוק המ ,יל םסק המ" :הריתי תומימחב 

".הקימעמהו המחה תישונאה הביתכה לכ םדוק ?הז 

ןויסנ ךות ,ןדס לש תשדוחמה תיטסירטלבה תודדומתהה 
היוטיב תא הל האצמ ,אב הנממש ותביבסלו ותיווהל יוטיב ןתמל 
אציש ,"תודליה זוחממ" יטסיראומימה ורפסב בל תשבוכ הרוצב 

םיחבשל הכז רשא ,הפי הלעש ןויסנ הז היה .1938 תנשב רואל 

ול שידקהש רמאמב םג הז ללכבו ,תורוקיבה תובוגתב הברה 
רבחמל ול ריעהו םימי םתואב הז רפסב ארקש ,ןונגע .ןיקלה 

תא אוה ףא רבחמל ול רזיפ ,וב האירקה ילושב ויתורעה לע 
םהילע תרפיסש םדאה ינב" :ןושלה וזב וילא ובתכמב ויחבש 
דימ .היח המשנ חור שפנ םתייווה לכו תומדבו םלצב םייושע 

".םהלש הריוואב דמוע יתאצמנ האירקל 

.פ 

תורפס לש קהבומה רקבמה ,רגינ .ש לע ןדס םרמאש םירבד 
ולוכ רעיה תניחבב וז תורפס לש ותסיפת תא ולישמהב ,שידיי 

תיווה תא ןדס לש ותייאר יפלכ םג הפי םחוכ ,אוהש תומכ 
ןיא תורפס ןכש" :תירויצה ותרימא איה אלה ,תירבעה תורפסה 

,םיפוקז קנע ינולא ,םינולא לש םיניינמ המכ וא ןיינמ העמשמ 
,םינוניבו םיהובג-טעמכ תונליא לש התובעה תכובסתה םג אלא 

,םיעונצ בחט ילודיג ראש לשו םיבברושמו םיכומנ םיחיש לש 

תייווה תא וימי לכ האר ןדס ןכא ".רעיה םה דחאכ םלוכ ןכש 

הירלקפסא ךותמ ,דימת יורש היה הכותב רשא תירבעה תורפסה 

םיפוקזה קנעה ינולאמ לעפתהל עדיש םע !וז ןיעמ "תירעי" 
.הז רעיבש םיעונצה םילודיגה תא בישחהל םג עדי ,הבש 

יבתכ תורשע לע השורפ ותדוצמ התיה םימיל רשא ,ןדס 
הינסכאה תא ול אצמש דע תובר ששיג ,םיצבקו םינותיע ,תע 
וירבדמ םסריפ אוה .הב תופתתשה םשל ,ולשמ תיתורפסה 

,רבוחל לש ותכירעבש םישולשה תונש לש "םינזאמ" ןועובשב 

,תרקובמ הרוצב ןאכ וטלקנ ירקחמה ןויבצה ילעב וירבד יכ םא 

לע ףתתשהל ןמזוה ףאו ,"תיזג"ל יתורפסה וחוכמ קלח אוה 
ותולצנתה ירבד תא ופיסוהב ,"םיבותכ"ב ןמנייטש רזעילא ידי 

יננה .םירפוס-רכש ךל םלשל ףסכ יל ןיא יכ םא" :ןמזומה ינפב 
".שדוחל שורג 50 ךל עיצהל שייבתמ 

תנמ לע ,ןדס רחא ןדמל קחצי לש וירוזיח ויה םיבורמ 
בתוכ 1933 תנשב .הדסוויה םע ,ותמב "תונוילג"ב ףתתשיש 
"תונוילג"ב ךתופתתשהש וננוצר תא בוש שיגדמ ינא" :ןדמל ול 

אוה ירקיעו בושח הז רבד .תמאב העובק אלא תיערא אהת אל 

המכל טרפ ךא ,וז הנמזהל תונעיהל חיטבה םנמא ןדס ".ונל 
הנושארה הנשב הז תעיבתכ ןעמל בתכש תודדוב תויזנצר 
ףיסוה ,וכרדכ ,ןדמל וליאו :וב םסרפל דוע ףסי אל ,ומויקל 
דעו" :תמוערת ץמשב לואשלו 1935 תנשב םג וב ריצפהל 
יערא חרואכ אל יכ יתרמא ינאו ?וניתורבוחב רדעית יתמ 

לש וירבד תא ארוקה "?ךיאו חרזאכ ,"תונוילג"ב היהת 

ןדס בד 

ולעפ לע ןדמל לש ותומ רחאל םינש רובעכ ורמאנש ןדס 
ןיבי ילוא ,תימואלה הבשחמב תינורקעה ותמגמ לעו תורפסב 

לש ויגייס רואל ,תוקמחתה התואל רבד רשפ המ ןיפיקעב םג 

.ןרס 

שמישש העש ,ולשמ המב םינש ןתואב ןדס ול רציב ףוסבל 

רחאל ,1939— 1934 םינשב תורפסל "רבד ףסומ" לש וכרועכ 
הלטציאב םג אוה ףא שמיש רשא ,ןוסלנצכ לרב ךכב ול םדקש 

.וז 

ךרועכ קר אל שמיש ןדס ,רקיעב םיעבראהו םישולשה תונשב 

לש די-יבתכ לש ארוקו ךרועכ םג אלא ,"ףסומ"ה לש יתוכמס 

םע" תאצוהב ותדובע תרגסמב ,םינאמורו םירופיס ,םיריש יצבק 

,ךירדהו ןזיא ,ןקית אוה .המויקל תונושארה םינשב ,"דבוע 
הפוקת .תעמשנ התיה ותעדו ,ול ושגוהש תוריצי לספ ףאו 
הפינעה םיבתכמה תפילחב בטיה םיפקתשמ הז ודמעמו וז 
המוסריפו תיתורפס הריצי תוכלהב וילא הנופה לכ םע םייקש 

םהיתורודל םירפוס לש ןדס לא ונפוהש םיבתכמה תואמ .םיברב 

ימואלה םירפסה תיבב דיה-יבתכל הקלחמב ,ןדס תזינגב םירומש 

לא ומצע ןדס יבתכממ םיבר וליאו ,ונעייתסנ הבש ,םילשוריב 

םיפצמ ןיידעו "םיזנג" ןוכמב םה ףא םירומש וללה וינעמנ 
.םתקידבל 

םיששה לבוי תביסמב דיעהש ,ןונגע לש ותודע ונילע הנמאנ 

ץמיאש ירבע רפוס וניצמ אל רמב תומימ" :ןדס לש ודובכל 
םיריעצ םירפוסל ןדס אוה לודג ןיבשוש .ונתורפסל םירפוס 

".םילודגב לפטמש ךרדכ םינטקב לפטמו 

יתיכז" :םימי םתוא לע ,ןמזה קוחיר ךותמ ,דיעמ ומצע ןדס 
םירפוס לש םנכדש ,םניבשוש ,םספורטופא ,םצילמ תויהל 
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,רתוי עונצ ךרד לע םהמ ,רתוי שרופמ ךרד לע םהמ ,הברה 
,ןכא ."ללכב םיבר תושרל הנושאר םיתאבהשכ — ךירעמכ 
תכירע לש םינש ןתואב םירפוסמ לביקש םיבתכמה תואמ 
תודעו אתכמסא םה ,הדיפקב םהילע רמששו תורפסל "ףסומה" 

ואב בורקמ הז תניחבב זא ויהש םיריעצ" :וירבדל תקהבומ 
".ונענו ,תאזה הינסכאה יחתפ לע וקפדתה 

לש הינסכאה ךרועל הלא םירפוס לש םהיתוינפב ,ןהב ויה 

יריצי םוסריפל זוריזו הרצפהבש תרוכזת םושמ קר אל ,"ףסומה" 

ותוכמס תלבקל יוטיב םושמ רקיעב אלא ,וילא ורגישש םחור 

אוהשכ ,ותוחיתפלו ותומדל בל ישחר תעבה ךות ,ןדס לש 
תוכייתשה לש תונובשח תכירע אלל ,ןיפכד לכל םינפ ריבסמ 

הלא םיבתכמב ןאכ ונא םיאצומ .תיתורפס הצובקל הלוכסאל 
ררושמה הנה .דחי םג םינוריט ישושיגמו םירפוסה יריכב ירבדמ 

ויריש רורצ תא ןדסל ול חלושה ,לשמל ,רשכ ןועמש ריעצה 

םירדגומ םימוחת םוחתל ןדס לש ותייטנ תורמל 
ירה ,תורפסב וקוסיע יכרדל רשא םימייוסמו 
רקחמה ינויע ןיבל ולש תרוקיבה-תסמ ןיב תולובגה 
תידדה הגיפס לש ךרד לע ,םיתעל ,םישטשטימ ולש 

םינייפאמ לש 

יאוולה ירבדב לאוש ,ישיא יודיו ירבד ףוריצב ,וטופישלו ונויעל 

דועצל ליחתמה — לארשיב ריעצ הנפי ימל ןה" :ולש םישגרנה 

."רפס תירקב שחרתמה לכל רעה הזל אל םא — תורפסב וידעצ 

םימי םתואב םסריפש ,ונממ לשבהו רגובה ,םולש .ש ףאו 
ןייצמ ,"אלפ ןב ןוא" ,ולש תידוחייה המיאופה תא "ףסומ"ב 

ךנה התאש יל איה החגשהה תנתמו יל איה תוכז" :ןדס ינפב 

ןכומ יריאמה רודגיבא ףא ".ארוקה ןיבו יתריש ןיב ץילמה 
דימת אל יכ םא ,רקבמהו ךרועה ןדס לש ותורמ תא לבקל 
ךא היהת ילש ,עגרל ףא שרוד ינניא" :רומאל ,ותעדכ ותעד 

הצור ךממ ,ךפיהל .ןוכנ אל ירמגל הז ,'סופדה תיבל איבמ' קרו 

".בשחתא םלוכב אל םא וליפאו — הלבקאו תרוקיב ינא 
םושמ ךכב היה "ףסומ"ה תכירעמ 1939 תנשב ןדס שרפשמ 
לע ,הינסכא התואל ביבסמ וזכרתנש םירפוס םתוא לכל העתפה 

קהבומה ומתוח הב עבטומש ,דחוימה יתוגההו יתורפסה הנויבצ 
.העתפהו רעצ לש תובוגת וילא ועיגה ותשירפ םע .הכרוע לש 

הירישמ םסריפ ףאו הריקוה ןדס רשא ,םירמ-תב .י תררושמה 

לע העידיה תא יתלביק לודג רעצב" :וילא תבתוכ ,"ףסומ"ב 

,הלאשמה תא עיבמ יחרז לארשי וליאו ."'ףסומה'מ ותאיצי 

ול חוודמו ,"!אוה דח ףסומו קוטשש ודיגי אבהל" ףאש 
ןיב םוצע אוה ךתביזע םשור" :םילשורימ ,רתוי רחואמ בתכמב 

םאה" :תמוערת לש המינב לואשל ףיסומ אוה ןכ ."הירבחה 
"?תבחרנו תפעוסמ ךכ לכ התעפשהש ,תאזכ היציחפ םיבזוע 

,די ןדסל ול התיה "ףסומ"ה ךרועכ ותוליעפל רבעמ ףא 

,םופדה תיבל איבמכו רשוי ץילמכ ,ןהירחאל םגו םינש ןתואב 

לש המוחתב תוריצי המכו המכ לש םניבשושו םכדועב ףאו 
ירפמ ןדסל ול עיצהש ,יחרז לארשי .שידייבו תירבעב ,תורפס 

,הריצי לש המלועב הכרד ךשמהל רשא ותצעב לאש ףאו ,וטע 

:19.3.1944 םויב ,("םירוטיע" p^ םסרפתנש)ונמויב םשור 
.תודידיו הבהא ירבד ימע רבידו םינפ רואמב ינלביק אוה" 
תא םמחמ ולוכו ויניעב דאמ בוט ("העורז אל pא") רפסה 
םיכשמהב "להי רואכ" ורופיס תא םסרפמה ,ירעי הדוהי ".בלה 

ינאש ,ךלש הכירעה לכמ החונ יתעד דאמ" :וחבשמ ,"רבד"ב 

,ותורגב ןדיעב אכירא ףסוי ףא ."הנמאנו הצורח די הב שיגרמ 

ולש ןמורב ולופיט תובקעב ,1957 תנשב ,ןדסל ול בתוכ ןיידע 

הלמ ףילחהל ליכשמ התא דציכ רכינ" :"הדוהיב בירחנס" 

ךרוצל הקיחמ ,ןוכנ בינב ומוקמב וניאש בינ ,הנממ הבוט הלמב 

".וקוידב ,ושוביגב רכשנה טפשמ לש רוציקו ןיינעה 

.ג 

,ויכירעממ המכ לש םתנחבא לע םיקרפל רעריע ומצע ןדס 

ץבו תורפס רקבמכ ותוליעפ תפוקת ןיב דירפהל םיגהונה 
ירקחמב וקוסיע לש ,תיאטיסרבינואה וז ,תרחואמה ותפוקת 

ותביתכל תישארבה ימיב דוע יכ ,ךכב רדגתה אוה .תורפס 
יכרד לע לודג רוביח לעב היה רבכ תיטסיצילבופהו תיאסמה 

ורוביח תא ןייצ ןכ .םיבותכב ומע רומשה ,קילאיב לש ונושל 

.הזילאנאוכיספה רואל רתב תריצי לע התעתהו ףקיהה-בר 
םסרפל גהונ היה ןדמש ,רתבו קילאיב לע ,הלא רקחמ ירבד 

וטלקנ אל ,תונוש תוינסכאב ,רזופמבו ןיגוריסל ,םיקרפ םכותמ 

תפרפרמה המישרה חסונשכ ,םרבחמ תנווככ ,םימי םתואב לקנב 

.פ ףא .ידעלב ןוטלש ונלש רפס תיירקב טלש תישיאה הסמהו 

היהש ,קילאיב תייגוסב גלפומה יקבה ,רקבמהו רקוחה ,רבוחל 

,קילאיב לש ונושל תורוקמ ןודינב הכלה יפוגב ןדס םע ןד 
בתכב םסרפל ישוקה לע ,"םינזאמ" לש ךרועכ ,וינפב לצנתמ 

תוחפ אלו ,ונלש םיארוקה ןה" :וללה םירמאמה ןמ יוצמ תע 
".הריקח לש לצ לכ םיארי ,םירפוסה םהמ 

,תורפסב וקוסיע יגוס ינש ןיב ןיחבהל גהנ ומצע ןדס 
ינפוא ינש" :לשמל ,ןייצ ךכ :ויבתכ ילושב ,תונוש תויונמדזהב 
םוחת ,םידרפנ םימוחת לש גהנמ םהב גהונ ינאש ,לופיטה 

רתוי המילש היגולופיט ."רקחהו הסמה — ותנוכתמכ םוחת 
תפוסא חתפב ודי לע תגצומ ירנא'זה םנווגימ לע ,ויבתכ לש 

תונויזח םניינעש ,הסמ ירבדל םגווסמ אוה :ןונגע לע וירוביח 

רקח ירבד ,םידחוימ םירופיס םניינעש ןויע ירבד ,םיללוכ רופיס 

יפוא ילעב םינויד ןכו ,ויתונושלו רפסמה לש ונושל םניינעש 

יפ-לע םתילכת ,םירקחמב ןדס לש וקוסיע .ילאוטסכט-ירוטסיה 

יוצימל הפיאש ךות ,םיגדמ ילאוטסקט רמוח רובצל אוה בור 

,ןושלה רקח םוחתב רקיעב שחרתמ ,ללוכה ושוריפו יברימה 

היתרוקמלו הילוגלגל תינולפ הריצי לש יביטומה גראמה ףושיח 
המצעל תררובה ,הסמה רנא'ז יכ ,תאז םע המוד .םילתופמה 

םא ,ולעפ ללכ תא םכסל האבה וא ,רפוס לש תמייוסמ הריצי 

,רתסבשו יולגבש ,דוסיה תומגמ ןויצ ךות ,הזורפב םאו הרישב 

אלו ,ןדס לש ולעפ ןזאמ ללכב הדבכנ הביטח ידכ תפרטצמ 

איה ,םילשורי ןדיעל המדקש וז ,הנושארה ותפוקתב אלא דוע 

.תיטנאנימודה ףא 

םימייוסמו םירדגומ םימוחת םוחתל ןדס לש ותייטנ תורמל 

תרוקיבה-תסמ ןיב תולובגה ירה ,תורפסב וקוסיע יכרדל רשא 

לש ךרד לע ,םיתעל ,םישטשטימ ולש רקחמה ינויע ןיבל ולש 
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םיביכר םיפסוותמ ולש הסמל :םינייפאמ לש תידדה הגיפס 

תומד" הוולתמ ןדס לש וירקחמל וליאו ,םיירוטסיהו םייפארגויב 

רוצא תאז תמועל .וינעמנ םע החיש אוה ףא הברמה ,"רקוחה 

,תוירופ תוזיתו םיזמר לש רגאמ ולש תרוקיבה ירמאמב םיתעל 

,רהצומב ,ודי לע םכרצ לכ וחתופ אלש ,תוקתרמו תוירוקמ 

.תירבעה תורפסב םירקחמ המכו המכ סנרפל םייושעהו 
,הסמ לש םילכב ,ונמז תב תורפסה םניינעש ,וללה וינויעב 

יטוטרש ךות ,םיקרפל םיירטנצוגיא ףאו ,םיישיאה היביכר לע 

ותשרומ ,רצויה לש ולודיג ךרדבו המצע הריציב תוננובתה 

ירוטירה הניינב לש תילאנויצקנופה תועדומה םג תרכינ ,ותרוכמו 

שביג ןדס .המצעל היגוס איהש ,ינונגסהו ינושלה הנויבצו 
םהש ,ולשמ בינו ןושל ול בצחו ולשמ תידוחיי תינבת ול 
תירבעה ןושלה ישרושב םיצוענ םה תאז םעו ,םיישיאו םיינשדח 

הסמה תרוסמב תבשחנ הילוח ןיעכ איה ותסמ .הידבר לע 
בקעי ,חמצ המלש ,ורוד ינב םג הילע םינמנ רשא ,ונתורפסב 

.ןמנייטש רזעילאו גרבנייטש 

החכישה גהנמ לע םעפ אל ןדס לבק ונמז תרוקיבל וסחיתהב 

,תיתורירשו תיביטקלס ךרדב ,םירפוס לש םלובימ תומלעתההו 
העיס הירחאל וא הינפל תאצוי םיררושמ לש תרמשמ לכש" 

ןעט ,ךכ לשב ".דבלב התוא אלא םיאור םניאש םירקבמ לש 
היחה תורפסה לש ללוכה הנקויד תרוקיבל הל קקפתמ ,ןדס 

לש תללוכה העדותה רדעיה לע לבוק היה ןכ ."תמייקהו 
.ורודבש םירקבמ דצמ היתורודל ונתורפס 

תפדעה לש תילאנוסרפה תויביטקלסה ןמ גייתסה ןדמש םשכ 

םג ךכ ,תרוקיבה ידי-לע ,תיתורירש איהש םתריציו םירפוס 

תוריציב ןודל םיגהונה םירקבמ דצמ תונררבה גהנמ תא ללש 

םתומלעתה ךות ,רפוסה לש ולעפמ ללכב דבלב תומייוסמ 

תורפסב תישפנ הניחבמ דוע הרועמ היה אל זדס 

הרישב אורקל הברה יכ םא ,ןמרתלא רחאלש 
וירחאלש 

םויק לש תויחונ ימעטמ תאזו ,תורחאה ויתוריצימ הרומגה 
וז ןיעמ הנעט .םדי-לע תפדעומה תיטיתסא וא תיאידיא הזית 
,ונממ םיריעצ תורמשמ ינב ,ןונגע ירקבמ יפלכ ןדס עימשה 
ויבתכמ םימלעתמהו ,דבלב "םיינרדומה" ויבתכ רחא םיטוהלה 
תרוסמה לש המלועמ םירואת םיגופסו םייוורה רתוי םירחואמה 

םילעופה תודוסי" רבד לש ותימאל ,ןעט ,ןכש .תיאריה היווההו 
תדימ תא ללש םג וז חורב ."םינורחאב םילעופ — םינושארב 

לש ותרישל תקקזנה תרוקיבה ינוידב תחוורה תויביטקלסה 

ךירעמה לש תיגולואידיאה ותפקשהו ובל תייטנ יפ-לע ג"צא 
התוילוכב איה ותריש לש התוהמ יכ" םיעטהו רזחו ,ומצע 

".התוללוכבו 

ךרדב טטרשל ןדס גהנ םירפוס יכרד םכסלו רוקסל ואובב 

לע ,םתפוקתו םלודיג יאנתו םתחימצ ,םתוחתפתה תא תיטנג 

קחצי לש ללוכה ולעופ תא גיצמ אוה .םהישופיחו םהיתונחת 
תעיגי"כ ,הריצי ילבח לש הירלקפסאב ,ותפוקת עקר לע ,רהנש 

תניחבמ ןיב ויאשונו ןיינעה תניחבמ ןיב ,תדמתמו הכורא שופיח 

לע ,ירעי הדוהי לש ותריצי תגצהב ןדס גהנ םג ךכ ".וילכו ןיינבה 
הישופיח לעו ,יצולחה ורודו רבחמה לש םייגולויצוסה הישרש 
גרדומה רואתה יפ-לע גיצה יחרז .י לש וכרד תא .םייאידיאה 

תכסמבו ,הקיטאמיתה ילושכמ לע תורבגתהו תוחתפתה לש 

ללכ םלעתה אל הז ןיעמ רקסב .היתורומת לע ונושל לש םילכ 

חיסה אל םג ךא ,תחאל תחא ןתוא הנמו ,ויתוריצי תושלוחמ 

ובש ,"חולישה רפכ" ,ןורחאה ורופיס לש וגשיהמ ותעד תא 
".ותריחבו אשונה תוריח" לא "אשונה חרוכמ" ,ותכרעהל ,עיגה 

תעברא תרודהמ םוסריפ לש ערואמל שדקומה ןדס לש ורמאמ 

בושח ךרדךויצ רדגב םג היה ,ד"צרת תנשב ,ןונגע לש םיכרכה 

רוערע ךות ולשמ תוכלה עבוקה ,רקבמכ ןדס לש ותוחתפתהב 

ודדוע ןוסלנצכ לרב דציכ ,ןדס רפיס םימיל .תומייק תומכסומ 

םע .ותוכירא ינפמ עתרנ אל ףאו ,ערואמה לגרל הז רמאמ בתכל 

ןעטמל תועדומ ךותמ ותועמשמ לע ורבחמ ההת ןיידע ותביתכ 

ימכחמ המכ לש רמאמה תא הארה אוה .וב ןומטה ץפנה 
ןונגע םע ךכ לע רביד ףאו ,ויעדוימו ןונגע ידיסחמ ,םילשורי 

(ןונגע) אוהו" ןייצמ ןדס ,לרבל וחווידב .םוסריפ םרטב ומצע 
םחלנ ,תלבוקמה הכרעהה תשירעב חונ ומצע שיגרמש ןבומכ 

תוחונה רצימ רתוי תצק הרקי תמאה ,יתעדל ,ךא .ומצע לע 
."רפוס לש 

לדבל חוויד םג ןדס ,ןונגע תריצי לע ,הז רמאמ תביתכ םע 

תלבוקמה תימדתה לע רוערע לש ,וב ותנווכו ותמגמ לע ןוסלנצכ 

תידוהיה היווהה לש היצאזילידיאהו הוולשה לש וז ,תרוקיבב 
תילכתב ול עיצהו ,הרואכל ויבתכ תא תפפואה תיתרוסמה 

'ינכפהמ' וק אב וזה הוולשה ךותלו" :ולש ושוריפ תא רוציקה 

.דומעל הצור ינא וילעו ,ול ןווכתמ וניאו וב שיגרמ רפוסה ןיאש 

".היפ לע הרעקה תא תצק וכפהי יירבד 

רשא ןונגע לע םינושארה וירמאמ ומסרפתנ רבכש רחאל ףא 

רבכש רחאל ףאו ,ותריציו ומלוע תנבהב השדח ךרד וותה 
העברא ךשמב וריכזמכ ושמשב ,בורקמ שיאהו רפוסה תא ריכה 

תאריבש תוריהז גהנמ גהנ ןדס ןיידע ,רצויה תיב ךותב םישדוח 

םישימחה לבוי תא ףסונ רמאמב ןייצל ןווכתנשכו :ןונגעב דובכ 
טסוגוא שדוחב וילא הנפ ,ובבלכו ויניעב בושחה ,הז רפוס לש 

ךינפל אובל ינשרתש" וינפל החוטש ותשקבשכ ,1937 תנש לש 

ילוגלגמ ,ךכרדמ תולגל ךל יוצרו יוארש המ ךיפמ עומשלו 

ינונגנמו ,הבכרמ השעממ קויד רתיב ,הדבעמה-תודוסמ ,הריציה 

הובגו הזמ קומעו הריציו םייח לש היצאלרוקה ןמ ,היישעה 

,ותשקבכ ,ןדסל ול הליג ןכא ןונגע םא םיעדוי ונא ןיא ".הזמ 

התואב ,םוקמ לכמ ;ישפנה ומלועמו רצויה תיבמ םיזרה תא 

רודחל ןדס ףיסוה םהבש םירמאמ ינש ומסרפתנ לבוי תנש 
.םהבש רתסנהו הלגנה לע ,ןונגע לש ותריצי יכבנל 

תא סופדב םסרפל יוארה ןמ םאה ,ןדסב ץעונ ודצמ ןונגע ףא 

המכ לש םהיתוקפס חכונ ,"םישעמה רפס"בש םירזומה וירופיס 

רדגתה ףאו ,םוסיה אלל ךכב ודדוע ןדס ןכא .ויברוקמו וידידימ 

:םיברב עידומ אוהשכ ,וז הסריג רשאמ ןונגע וליאו .םימיל ךכב 

ןיאש ייבתכ ראש ןיב חנומ םישעמה רפס היה ןדס בד אלמלא" 
".םמסרפל יתעד 

ויתותוא תא ןתונה ,ןזואמהו ולשהו עוגרה ונונגסל דעבמ 
תושרב ,רצויה לש תימויקה הדרחה הפיקשה ,ןדס לש ויתוסמב 
,ידוהיה םעה לש תטייוסמהו תרערועמה היווהה תושרבו דיחיה 
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אל םירומא םירבדה .דחי םג ורקבמו רפוסה םייורש ויה םהבש 

,ויטבל ,קילאיב לש דיחיה תריש רחא ןדס לש ותוקחתהב קר 

קר אל םירומא םירבדה :תיתונמאהו תישפנה ותקוצמו ותודידב 

ןונגע ףסוי לאומש לש תרערועמה היווהה לש זעונה הפושיחב 

תומימתה הטעמל דעבמ תפקשנה "תחתור הלוצמ" התוא ,ורודו 

,ןיחבת תנמואמ ןיע" רשא ,תיתרוסמה היווהה לש הוולשהו 

לש םופסיחה יטמק ,תינומראהה תוותשהה לש ישמה-ילפקב 
".הינומראהסידה ךוסכס 

תיתשה ץיבוקרב ד"י לש ירופיסה ומלוע רואיתב ףא ןכש 

,המודמה הינומראהה לש הרוערע לע ונויד רקיע תא ןדס 
דע לולצהו שטולמה ןונגסהו ןחאמה הטעמל דעבמ היובחה 
שעג-רה לש עולה חתפב םידמוע ונא לויטה לש ופוסבש" 

אבשמו ".רואיתה תכאלמבש טקשהו תוניתמה וילע התסיכש 

,לוכיבכ תגזוממה תשראה לעב ,ותריציו שיאה ,שרב רשאב ץדל 

יכ ,תימויקה ותיווהבו ותריציב םינפלו ינפל ןנובתמה ןדס עיגמ 

שעג יבג לע חותמה תונמא לש רשגה" ןה תוניתמהו תולילצה 

ד"צרת תנשב ןודל ןדס אבשמו ."שפנ-ךרדימו רצי-יכוסכס לש 

אוה ,"שמש םע" ורפס רואל ,ןמכיפ לש ותריש תועמשמב 
םיקד םיקד" יכ ,ךכ לע יגלאהו גונעה ררושמה תא דימעמ 
םפוסו םוהתה לע םיחתמנה ,םיגונעה הוולשה יטוח םה ,ידמ 

םכסמשכו ."היילשהה קתמ" ינפב וריהזמו ,"עיתפמב תודבתהל 

ררושמ לש ותריצי ללכב ןיחבמ אוה ינועמש דוד לש ולעופ תא 

,וב תויובחה תופוסה" תא ,הילידיאה רחא ךכ לכ ךורכה הז 
תוולש ,רעס רחאלש הוולשל תוזמרמהו תומוהת תושיעגמה 

".הדיבאה לע יוציפה 

ירה ;הל םינפ יתש תורפס ינינעב ןדס לש ויתוסמב האירקה 
,יתורפס עוריאל תידיימהו תדדובה ותבוגת התיה דחא דצמ 

,וינעמנל תושחרתה רדגב ,םייוסמה היותיעבו הנמז רשקהב 
התע ול תושגומ םיתעה ףולחב וליאו .םהיתובוגת תא הנימזמה 

,תופיפצבו pוקמב ןדס לש וימואנו ויתומישרו ויתופמ ארוקל 
תורפסל תוסחייתמה ולש תויזכרמה תופוסאב הנושארבו שארב 

"ןובשחל ןיד ןיב" ,(1946) "ןחוב ינבא" םה אלה ,תירבעה 
"םינשי םג םישדח"ו ,(1977)'א ךרכ "םיליבשו תוחרא" ,(1963) 
םירפוס .הזה שדחה םרשקהב םנויבצ התע הנוש .(1987) 
םילגתמ .רתוי הפוצרו תללוכ ךרדב התע וב םיפקתשמ םתריציו 
.התעשב תדדובה הכרעהה תמועל ,תורחא םינפ םיתעל םהב 

םתועמשמו םלקשמ תא התע האור ומצע םרבחמ ףא 
ןמזהש השדח הביטקפסרפ ךותמ םהיתוריציו םירפוס לש 
םירפוסל סחיב ןתעשב עבקש תונושאר תוקיספו תוחנה .המרג 

שיו ,ןכשמהל רשא םג הפי היה רבעב ןחוכש שי ,םימייוסמ 
הריציה חכונ תונושארה תוינקספה ויתועיבקמ וב רתח אוהש 

הלחש הרומתב הדומ ןדס ךכ ידכ ךות .ךשמהב ןהל האבה 
.ןובשחל ןיד ןיב םייתניב ענה ,וטפשמ תצירחב םייתניב 

לע ,יקסבוחינרשט תריציל ןדס לש ותוסחייתה ,לשמל ,ךכ 

החסנתנ ,הנש םיעבראכ ךשמב ול שידקהש ויתופמ שש ינפ 
:רקבמה וילא הנופ ןיידע ב"צרת תנשב .ותריציב םינוש םיבלשב 

םוכיס .םלשנ אל ןובשחה .דמוע התא הריציה תונש םצעב" 
םאו ."אובי ךשמה .ולוכ םלוסה לש אלו אוה םיבלש לש 
םישדח םידבר ןכמ רחאל יקסבוחינרשט תרישל הל ופסונ יכ 

ןיבש דוגינה רבדב ןדס לש דוסיה-תוחנה ירה ,םיפסונ םיטביהו 

,הברעה איה אלה ,התרגסמ ןיבו תינומראהה הילידיאה לגעמ 

אוה .ןדוסימ ונתשנ אלש םיינסרה תישארב ירצי הב םימודרש 

ותרישב ,החכותה תרישו הילידיאה תריש ןיב ותנחבאב ןידה 

,יתונמאה ןתודרשיה תדימב וזמ וז תולדבנה ,יקסבוחינרשט לש 

.יארע ןיבל עבק ןיב לדבה לש ךרד לע 

תאירקב תינקספהו תגייוסמה ותנקסממ ןדס הניש תאז תמועל 

תוסחייתה ךות ,התע .םכשמה םע ,ןמכיפ לש "שמש םע" יריש 
תצלואמ הוולש וירישב התארש ,הנושארה ותכרעהל היולג 

לש היגלאה תכרעהל גילפמו ומעט תא ןדס הנשמ ,המודמו 

ףא ".התימאכ יל התלגתנו הפוסל הליחת יתדרי אלש" ,ןמכיפ 

ינבא" םירישה p^ לע ד"צרת תנשמ ןדס לש תוטובה ויתוגשה 

תקלחו ןיינעה רמוח ץב הריתסה" לשב יקסנולש לש "והוב 
םפאב שממ ,העיתפמ תולקב םירדרדימ תוחרחה ןכש ,ונויד 

הרישה יצבוק םוסריפ םע ,הנש םירשע רובעכ ול וארנ ,"דבוכ 
הבושתכ ,"תאלימ לע"ו "סויפהו תלופמה יריש" ,םיפסונה 

וטופיש ךרד לשו ,ולש המוסקה הלמה לש היגאמה 
תושדחה תורמשמה ינבב דוע הטלש אל ,ונוידו 

םיששה תונש רחאלש !הינווגל 

,ותרישו ררושמה לע םינושארה וירבד לש התואנו תמלוה 

.הקידבו ןוקית םינועטה ,"תרוקיב לש התליחתב יוריג-יגתכ" 

ותגנו ופלח ,"להי רואכ" ,ירעי לש ורופיס לע ויתוגשה ףא 

תנשב ורבסהכ ןכש ,םלועמ ויה אל וליאכ הנש םיעברא רובעכ 

רמוחכ אל רכזנה רופיסה תא דימעמ םימיה קחרמ" ,1972 
הארנ אלש רבד ,הרוצל שבכנש רמוחכ אלא ,הרוצל בריסש 

ומצע היהש ,תראותמה הפוקתל ארוקה תבריק םושמ ,רוריבב 

".הב ךבוסמו ךובס 

.ד 

המכ לש םתורפס השעמל רמוא ,ןדס לש רודה תורפס רמואה 

ופלחתנש ,ךרד-תונושו ליג-תונוש תורמשמ המכו המכו ,תורוד 
םע .םמעטו םגזמ יפוליח לע ,וז דיל וז ופפוטצה וא ,ויניעל 

ורוד ינבל ןדס לש הריתיה ותייטנו ותקיז םתסה ןמ תרכינ תאז 
וזחש הלוגה-ינב םה אלה ,השדחה תירבעה תורפסב םינושארה 

תפוקת תא ,הנושארה םלועה תמחלמ תוכופהת תא םרשבמ 
שרוש הב וכיהו לארשי pאל ולעש רחאל ,הירחאלש םייניבה 

.הריציבו הדובעב 

לש וז ,הריעצה תרמשמה יפלכ ויתוגשהו ובל ישחר תא 

ןאמורה לש וחבשב ותגלפה ידכ ךות ןדס עיבה ^אב רוד" 

ךרד" ותסמב .1951 תנשב עיפוהש ,"םדו רשב ךלמ" ירוטסיהה 

החרפה יפלכ ויתונעט תא ןועטל רשוכ תעש םג ול התיה "בחרמ 

הנושלו ונתורפס לש םימודקה תורוקמה ןמ תקתעומה הריעצה 

תורפסה לא תורוקמה ןמ המרזהה לש וז הקספה .םידברה-בר 

תמיתסב וא רבגתמ ןייעמ תמיתחכ" ןדסל ול הרייטצנ ןמזה תב 

הייושע" וז תרמשמ יכ הנכסה ינפב ריהזה ןכ ."תלחלחמ ראב 
".הלוכ תלשלשכ אלא תלשלשב הילוחכ אל המצע תא תוארל 

וגשיה תא קר אל ,הסמ התואב חבשל הברה ןדס ,תאז תמועל 
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תא דרטל ותזועת" תא םג אלא ,רימש לש וירואיתב יתונמאה 

ורוד ינב לש םתשיג תמועל .םירוקמה ןיבו וניבש הציחמה 
עקר לע ."הנטקה םלודיג תגוע תא קר םיאורה ,רבחמה לש 
וגשיה תאש רתיב ול רייטצנ הז ןיעמ תיתורפס תואיצמ לש 
םידימתמ הריצי יצמאמב ומצע תא ץלחמה" ,רימש לש יפאה 

ןדס לש ותכרעהל ".בחרמה תוריחל ,רצימה תריזגמ םיינשקעו 

תריפסו — ושפנו וייח תייעב ,בורקה תריפס ול ודחאנ" — 
האר ןדס ".רחא רוד-ןב לש ושפנו וייח תייעב — קוחרה 
ללוחתהל יושעה ךפהמל הנינרמ הרושב ןיעמ הז ןאמורב 
תשדוחמ הביש" לש תינפתה אוה אלה ,אוהה ןמזה תב החרפב 

.ירוטסיהה "לודיגה תביבסל 

ימיב דוע ןדסל ןושארה ורופיס תא חלשש ,ומצע רימש 
,תורוקמה ןושל יניינעב ומע ןכמ רחאל בתכתהו ,"ףסומה" 
תנשב וילא בתכ ,ןמורה לע הארשהה-תבר ותדובע ידכ ךות 

ערואמ ךרמאמ היה יליבשב" :"בחרמ ךרד" תובקעב ,1953 

ןדס רשא תינורקעה היעבל םחיתה ףא אוה ;"ייחב עירכמ 
הבוט המכ" :ונייצב ,הריעצה תרמשמה ינב ,וירבחל הביצה 

לש היפוא תא רפסמ םיטוטרשב תעבוקה ,המדקהה הבושחו 
,בירק םהרבא ףא ".וניתודלותב המוקמו "הריעצה תורפסה" 

ןדס ןכש ,הפי ןיעב והאר ,ןדסל ובתכמב הז רמאמ לע וביגהב 

רורמת"כ וירבד תא ךירעהו ,וז תרמשממ וטבש תא סח וניא 

."ןמח ךרד 

האירק התוא םא אוה קפס ,וננמז לש תיפצתה-תדוקנ ךותמ 

תורוקמה לא הביש לש ,"חאב רוד" ינב םירפוסה לא תיטיתאפ 

רימשב קר אל תאח ,ירפ האשנ ןכא םיינושלהו םיירוטסיהה 
ןכש לכמו — םירומא םירבדה ןכמ רחאלש וירופיסב ,ומצע 

םבורשכ ,רבעה יאשונל ףרוע ונפש ,םהירחא םיאבכו ורוד ינבב 

.ול ךומסה בורקה רבעבו טטורה הוהב רקיעב ועקתשנ םלוככ 

"הדוהיב בירחנס" ,אכירא ףסוי לש תודימה-בר ןמורה וליאו 
גירח רדגב םה ,"תומ דע" ,זוע סומע לש המצועה-בר רופיסו 

.הז ןודינב 

ולש בקעמב תוטיהלב דימתה ,ינריעהו דוקשה ארוקה ,ןדס 

ינבכ ופלחו ורבע וינפל .שדחה ןמזה תורפסב שחרתמה רחא 
ןיטינומ ילעב םהמ !םירפוס לש תורמשמ המכו המכ ןורמ 
.תירבעה תורפסב תונושארה םהיתועיספ תא ועספש םהמו 

יוויל יכ המוד ךא .םהמ םיבר לש ןמאנ הוולמ היה אוה 
קרפב הברה ףפורתנ ,ונתורפסב םישעמו םיעוריא לש ,הז דומצ 

הב עקתשהש רקחמה תדובע הברה .וייח לש ןורחאה ןמז 
תורפס לש המוחתב הפינעהו הליעפה ותוניינעתה הברה ,המרג 

הביס לע םג עיבצהל ןתינ אמש .המרג ובלל הבורקה שידיי 

רקבמ לכל ףאו ,ארוק לכל ןכש .וז הרומתל רתוי תיתוהמ 
היה אל ןדס ףא .ולשמ "תיוושכעה" תורפסה ,ךכב ותכאלמש 

יכ םא ,ןמרתלא רחאלש תורפסב תישפנ הניחבמ דוע הרועמ 

הימגדיממ ראשה ןיב עמתשמכ ,וירחאלש הרישב אורקל הברה 

תירבעה ןושלב ולש םירחואמה רקחמה ינויעב איבהש םיבורמה 

תורפסה תא תוולל הברה םנמא אוה .הילוגלגל הקיביטומבו 
אל ךא ,רקבמכ ותוליעפל םינושאר םימיבכ ,ןלהל םג תאזה 

הלמה לש היגאמה .הארוה-הרומו ךרד-הרומ דוע הל שמיש 

ינבב דוע הטלש אל ,ונוידו וטופיש ךרד לשו ,ולש המוסקה 

יכ םא ,םיששה תונש רחאלש ןהינווגל תושדחה תורמשמה 

ונתורפס לש רקחמה םוחתב בר ליח ןדס השע ןמז קרפ ותואב 

לש תיתוגההו תינחורה ותארשה ןייוצת ךא .היתונושל-לפכ לע 

רפוסה לש תרהצומהו תמעפנה ותאדוהכ ,דלפלפא ןרהא לע ןדס 

."תיבהו הרוקה" ,ומואנ-ורמאמב ומצע 

,רבוחל .פ לש ומשמ הז םיימעפ ןדס איבה ידכב אל 
,יקסבוחינרשט תוריצי תא הוולמה וכרד תא אוה ףא ליחתהש 

ןתנו תרוקיבה טבש תא ומוי בורעב חינה רשאו ,רתבו ןיסמ 
גהונ היה ןדס .היתופוקתל ונתורפס רקחמל וליח רקיע תא 
בורעב ,ויפמ םעמשש בלה ייולג וירבד תא ומשמ איבהל 
יח יניא ,טושפ ,םכירעהל לוכי יניא בושש םהב שי" :ומוי 

ףיסוה ומצע ןדס וליאו ."םתוא ןיבמ יניא םג ילואו ,םתוא 
;לבגה אוה אוה" :בלה יוליגבש הלא םירבדל ותונשרפ תא 

םתוא לש ףסונ רוכזיא ידכ ךות ךא ".ורוד רבעמ אלו ורוד דע 

ךומסל בריס ןדס ,תמא לש עגרב רבוחל םעימשהש יודיו-ירבד 

תאצל הצור ינא ןיאו" :ונייצב ,וז המוגע העיבק לע וידי תא 
תורפס יריצי תכרעהמ וטע תא לידחהל טילחהשכ ,רבוחל בקעב 

".םינורחא-ינורחא 

 ★

,הירודמו הימוחת ןווגימב קר אל תרייטצמ ןדס לש ותשרומ 

,תאז םע .תואתשהו האילפ ררועמה יתומכה הפקיהב םג אלא 

תרושמ ירבד ונינחאב דהדהל םיפיסומ ןיידע ,ותוקלתסה םע 

רוחס רוחס / ,דיחכה ובלב דחא ח ךא" :ןדס בד לש וריחב 
■ ".הראשנ המלא תחא המינ / ,ותפ ויתועבצא ול 

םירבעה םירפוסה תדוגא 

םינזאמ תכרעמו 

לש ותומ לע תולבא 

ל"ז ןדס בד 'פורפ 

ויברוקמו ותחפשמ לש םרעצב תופתתשמו 

תויועט ינוקית 

ג"ס םינזאמב םסרפתהש קליס םינד לש והזחמ .1 
.ינולא םיסינ י"ע םגרות 5/6 

קילגב םסרפתהש םולב-ןוטרק תור לש הרמאמ םש .2 
.תועטב םסרופש יפכ אלו תלהקל דבעמ :וניה ג"ס 5/6 
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