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עא!ט םהרבא

"תולפאה םינפה" לא עסמב
"וכנברב תולכתסה" /ןורימ ןד

לע אצמש השעמה רופיס תובקעב רולקלופו

היפינסו ןומע י"ש תאמ "הלכ תסנכה" לע

ימע ", 288,1996דחואמה ץוביקה" 'צוה

םישישה תונש לש תרוקיבהו הלא לכ הבוצ

ןויד ".תואלפנו םיסיג" רפסב לאגנ הילדג יפתא ןורימ שקבמ ,ללכב דעו םיעשתה דע
רשא רופיסה לש ,תולפאה ",תורחאה םינפ"ה
ותוהז ישרוש ירחא בקעמב ןייטצמ הז שדוחמ

,ויתוריתסו ותוהמ ",הלכ תסנכה" רוביג לש
ךכ .ינרדומ-טסופ םא יכ ,ינרדומ ונניא ויבגל
ומצע קתינ ןונגעש חינהל שי םאה  -הלאשבויתלב ןורתפו הקוצמה ןמ דיחי אצומ הווהמ סנה

םויה דע הראשנ ןונגע י"ש לש ותריצי תכסמ

תוברתה לש יכרעהו ינחורה ךרעמה ללכמדועב ,יוצמל יוצרה ןיב דוגינה לש ענמנ

"םיצוק הדש"כ םידימלתו םיבר םיארוק ברקב

וב רשא יפא רופיס גיצהו השדחה תידוהיהלודגה סנה יכ ומצע לידוי 'ר רבס ותעדלש

לע םישקמה םילודיג םיעורז ויתולובג ךותבש'הרבחה לש יתדה ןוחטיבהו הנומאה תייווה
םלוע לש וכרדבו עבטה יקוחב םולג רתויב

יישק בקע )םדוחייו םמסק ףא לע( םריצק.וזכרמב דמוע רשא אוה  -תיתרוסמה תידוהיהםהימוחת לש הצרפ לכ אלל ,אוהש יפכ
לש רופיס אוהש הז רופיסב ,םהיתולובגו
לומ םינפ לא םינפ ןורימ בצייתה ךכ םשל
ןיידע הימדקאהש דועב ,הטילקהו הנבמה
ילית ץוקו ץוק לכ לע שורדל הכישממו תגגוחידכ  -דיסחה לידוי 'ר " -הלכ תסנכה" דמיג

.תואמזוג

יומסהו יולגה ירחא שופיחב ,תוכלה לש ןילית.וילע עודי המו שיאה ימ  -לואשלו רוזחל

קסופ" תויהל שקבמה ,ןורימ דמגמ ךכ

חמהש ידממ-ברה ןיינבל עדומ אוה םנמא,םהיתוחנה לע םירקוחה בור תא ",ןורחא

.תינומעה הקיפאב

ראשיי המ  -רנייטש 'גרו'ג םעפ לאש דבכ,ץישפיל מ"א ןמל ,וב ךדנתנ ינונגעה רקרתסא לש הרמאמ תא םיצעמ אוה ךדיאמו

דעו לייווצרוק ךורב ,ןדס בד ,רנכוט םלושמוסינ יכ " -הידורפ וא םיארי רופיס" :סקופ
םדא םוש רשאכ םיינש וא רוד דועב ריפסקשמ
הנווכב ןונגע ידי-לע גצומ אטפאמ יברה לש
,ויתוזחמב רשא היגולותימה לכב אצמתי אלסרפ ןתח לש ונקויד תא וחתיפש ונימי ירקוח
'ר לש ורופיס ןיא ,ןורימ תעדל .ךרע רסח סנכ
,תינונגעה הריציב םג תצבצבמו הלוע וז הלאשורקיעבו ,תונשרפ ףיסוהל אב אוה ךא ,לבונ
אוהש ףא לע ,תיתד היווח וברקב ליכמ לידוי
ןונגע י"שש חיכוהל ידכ ,קידבמ חותינו סומלופ
ףא לע ,לארשי תורוקמב הלוכ הגופסה
תיטמוטוא איה וז הנומא" יכ ,לאב הנומא ףופא
ןיא ,רובהו רסחה תא אלמל שקבמ רקחמהש,ןמור-יטנא אלא ןמור "הלכ תסנכה"ב רצי אל

.ותיילוחמ אלמתמ רובה

ותשיג תא החוד אוה ' 69).מע< "הדודר אליממו
תשקבמה תינרתח הידורפ" ,תרחא ןושלב וא

תיטתסא תינרוצ תושיכ ןמורה תא סורהלירקבמ םע הנמנש  -רנכוט לש תיטסינומרהה
הימדקאה ישנאמ דחא אוה ןורימ ןד 'פורפ
ויעסמ תא ךישממ רשא ,ונימיב ךרדה יצרופ

זאמו ,שידייבו תידבעב תיסאלקה ונתורפסב

".תיתוברת תינחור תורשפאכו

םע דבב דב ,תועטכ  -םיבושחה ןונגע

הריתס לעו בא-ןיינב לע ונדמל רבכ)לארשי סרפל ורבח(דקש לש היצטרפרטניאה

ןעט ךכ .תונווגמ ןה תועדהו ,ינונגעה םקרמב .היתוריתס בורב תגצומה
דצב ,ןונגע לצא עיגה ףא םישישה תונש
,לזרט ללה ,דקש ןושרגכ םיקהבומה

םיגולונגעהספתנ "הלכ תסנכה"ש םולשנב ןויצ-ןב

לש תנווכמה ותועמשמ לע ההות ןורימ

דועב דיסחה םלוע לש רתי תייצזילאדיאל" ",הלכ תסנכה" רופיסב הריחבל ותאיבהש ןונגע
לאירבג ,סייו ללה ,ץלוה םהרבא ,דנאב םהדנא
הבורמ וב בבותסמ לידוי יברש םלוע ותואשןכלו ,ןיידע הנתינ אל האלמ הבושתש בישמ ךא
ןקת לע וישכע אוה ןורימ .ואדנל בדו דקומ

םג .תויצפסנוק יונישב התוא ץרתל הסנמ אוה
,תורודל דעונ ורקחמש "תוכלה קסופ" לש"הלכ תסנכה"ל סחייתה חמצ המלש ".ץובה ם

,קרוי-ויג -םילשורי ריצ לע ענ אוה הז דיקפתבויתורפס עגפמכ םג אלא ןולשיככ קר אל,תועדה וקלחנ לידוי 'ר לש ונקויד ןויפא לע

,ותוישיאב ילולפאהו םימתה דצה לע ןוידב
'ר.השעמב האר בירק םה-זנא וליאו ,יתוברת
תטיסרבינואו תירבעה הטיסרבינואה ןיב
".היבמולוק"

םע ידודנ לש יטויפ למס ויתונב 'גו לידוי
תרוקיבה הלאש אל ,ןורימ תעדל ,ןאכ םגו

רופיסב תדקוממ תוננובתהל הנפתנ אוה ךכ .תויוכלמה םיעבש ברקב לארשי
יתרבח ןמורו סופא ןיעמ אוהש ",הלכ תסנכה"

ןיינעב תושקבתמה תולאשה תא םלועמ

היה אל ןדס יפ-לע .תלטוטמה הענ ךכאל םגו ,םייתרבחה וא םיישפנה ויתורוקמ

םלוע לע הריטאס תניחבב "הלכ תסנכה" .ןהילע בישהל התסינ
קפסו הדנגל קפס" וא ,לייווצרוק ךורב יפ-לע

.דקש יפל " -הדנגל לע הידורפ

תילידיא הדגא אל םג ךא ,םימתה הנומאה

יטמיתה הנבמה לכ תא ,אופא ,קרפמ ןורימ

לייווצרוק תמועל ,הז םלוע לש ורואל התואנ'ר תא ףוסב האורו רופיסה םקרמ ןעשנ וילע
תא ןוחבל אב אוה ,השדח האירק יפ-לע
רבשמה עגר לא העיגהש המוגפ תומדכ לידוי
זעונה ,תונמאה ןויסינה תא וז הריציב דקימש
תסנכה" רופיס לש ותווהתה תשרפל עקרה

חסונה תמועל רחואמהו בחרומה וחסונב "הלכםיעצמאב תויחהל ןונגע לש רתויב ףיקמהו,הנומאה לש תונורקעה ןורקע לע רותיו לש
איהש  -הדובאה תודחאה תייווח תא םייטתסא
תיפוס ררחתשמה "ינימ לע רוצי"ל הכפהו
'ר לש ויפתכ לע ליטה ןונגע רשאכ  1920,לש
םע-ירופיס ,יווהו ףונ לש ואולמו םלוע לידוי .הדירפהו הגספה ןוזח

יפג לע ףעה" ףנכ ףוע ןיעמל ומצעב היהיש

סינז^מ 26
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,ךכ .ינוליחה םדאה לש ותייווה ובש ןמורל "הלכ תסנכה" תא ךופהל ןורימ

רפסהש רמא אוה ,לשמל

לידוי 'רש ךכ ,הנומאה יכרע תא חגנל אב ןונגע

אוה ויניעב רתויב בושחה

השוע אוהו ,וליבקמכ וא ,טושיק ןודכ רייטצי

",םיארונ םימי" היגולותנאה לכ םע תוחצנתהבו ןורשכו העידי בורב תאז
תונוראב היוצמ איהש םושמ

.תסנכה-יתב לש םירפסה

טילשה אוהש אוה םשורה לבא ,ול ומדקש הלא

.תישיא דואמ אצומ-תדוקנ ןונגע לע

אוה "םיארונ םימי"ל אובמב

אהש רוסא ,ןורימ ירבד תא םיארוקה ,וגל

ףרצמכ ומצע תא רידגה

וימדוק םע תוחצנתהה רשוכו ולש היצידור

ישמ יטוח קר ףיסומה ,םיפוריצ שבכנ אוהשכ ,תימצעה הייארה תא ושטשטי

,וילאמ ןבומ .ולשמ םינידע םיארי לש םשפנ תלוגסלו סנה לש וחוכל
הניחבמ ומצע תא האר ןונגעש

.הפל םהל שמשל הצר ןונגעש יפכ  -םימימתו

 -םינבומ ינשב רפוסכ וז

שולש ןונגעב ותעשב האר לייווצרוק

רפוס לש ויתובקעב ךלוהכ
תדגא"ב לשמל ומכ ,ם"תס

;םתומלשב תודהיה ייח לש רואית .א :תולוגס

,חטשה ינפל תחתמש םימרזה לש רואית .ב

,ןמא רפסמכו ",רפוסה

הרבחה תודוסי רוערע לע דיעהל םיאבה

הרוצב רוסמל ודיקפתש

לש רצויכ ןונגע תכרעה .ג ;המימתה תידוהיה

שי .תלוזה רבד תא תיתונמא

.שדחל ןשיה ןיב תחלצומ הזתניס

ימכ םג ןונגע תא אופא תוארל

דימעה ןונגע םאה :הלאשל רשקב ןידה אוה

תיב לכ תא ראתל הצרש ,ינגרוא וא רוגס אל הנבמ "הלכ תסנכה"ב
יתש ךותמ ויתודלותו לארשי תוביטח ןומה לכל תודיכלו תודיחא הוושמה
'•"V

[(j

לדוג לש .א :טבמ-תודוקנ
.הריפכה קמוע .ב ;הנומאה

םושיר ,לטנזור םייח

טוח תא ךישמהל םא

ריתה אוה אמש וא ,רפסב תובלושמה רופיסה

הזורפו החותפ תינבת לע ךמתסהל ומצעל
םגו ?רפסב תמיוסמ תויארקאל םוקמ תוחינמה

רשפא ןונגע לש ויתובשחמ .תוטיש יתשב בתכ ןונגע :בישהל שי ךכ לע
"הליהת" ומכ רופיסב תוארל השירדה לש חסונב הרוגס תירופיס הטיש תחא

גיצנכ לידוי לש יומידהו "...תולכשומה ימורמ

אפורה" ומכ רופיסבו ,הנומאה תולדגל יוטיב

םגש ,ףוסו עצמא ,הלחתה  -תילטוטסיראה

תוירסומ הרודח הרבח לש יטתפ-ימוק ילאדיא יבא לש הרסחה ןיעה תויעב תא "ותשורגו

הרוצל הל שיו תלתופמ םימעפל איה ךרדה ןאכ

".בזוכ ,קודס ,יתייעב" יומיד אוה הקומע תיתד

םינפ"ל עגונב ןורימ עיגה וילא חקלה והז
".הלכ תסנכה" רוביג לש "תולפאה

.אפורה

"תורחא םינפ" םירופיסב ומכ ,םימויס ינש

םצעב ךייש ןאל  -הלאשה תעבונ ןאכמ:לזרב ללה לש ורפסב ןייע("ותשורגו אפורה"ו

ודגנ דימעהל םא ?"הלכ תסנכה" לודגה ןמורה ").ןונגע י"ש לש הבהא ירופיס"

רבטצנש יטיונמרהה סותאהמ רענתמ אוה

העורפ ,תיביטאיצוסא איה היינשה ךרדה

תוילוחה לכ רשאכ ,םזיליהינל טילופומסוקכ

האיצי לש ןוסאה עריא קוחרה דכנלש ירההיציזופמוקה דוס תא ןונגע ןיגפה ,ינשה הרקמב

אצאצ אוה רמוק קחציו ",םושלש לומת" תא
שרדנו תינדמלה הקירוטרה חוכב ןמזה ךשמב " -הלכ תסנכה" רוביג  -דיסח לידוי 'ר לשםג לבא ".םישעמה רפס"ב םולח תפש ומכ
הרידגמ ןורימש ךרד לע ,קרפתהל תודמוע ותכישנ  -האצותהו םינפ תדמעהל תרוסממ,תירחאל תישאר תפרצמה תינויערה תומלשהו

לכ לש שדחמ האירק תעבותה היצקורטסנוקרב .דקענכ  -קחצי לש ותומל האיבהש קלב לשעסמ לש הרוצב ךורע "הלכ תסנכה" ןמורה יכ
ראש הברה וב שיש ינרתח סרה וא םיטסקטה

",הלכ תסנכה"ב תרחא הרוצב רכזנ בלכ ותוארווארב י"א ףרגואיגה ריבסהש יפכ ,יפרגואיג

.תמהלתמ תונשרפו חור

,המימת תחא .תופוקת יתשב רבודמש ונדמללרואיתב םיינוריא תודוסי שיש קפס ןיא .ותעשב

םאה  -הלאשה תא בוש הלעמ אוה ךכ וניא ןונגעש וילאמ ןבומ .העוגנ  -היינשהותחקפמ החגשהה די רשאכ ,םיסינ לש ועסמ
דצמ ינגלגל וא דהוא סחי -ךלשמ "הלכ תסנכה" המינב וירואית לכ תא הוולמ אוהו םימת רפוס ףוריצ "הלכ תסנכה"ב תוארל שי ןכל ,ומויס לע

תראותמה תיתרוסמה תידוהיה תואיצמל ןונגע ?עירכמ דוסי הזיא  -איה הלאשה .הינוריא לשןונגע שרדנ םהילע םינפואה ינש לש קהבומ
היגלטסונה םתוחב םותח רופיסה םאהו ,רופיסב

תוינבת עודיכ וגזמנ "הלכ תסנכה"ב םגבוטה רמגל תונוילע ןתמ ךות ךא ,ותביתכ לכב

,דחי םג תומתוחה ינשב ילואו ,הינוריאה וא הברה .םייריטאס ףאו םייטסירומוה םינמור לש
ןויבצ לע הלודגה הלאשה :בישהל שי ךכ לעו

ןודל עטנ 'רו לידוי 'ר לש הברקה לע רמאנ

.שארמ יופצה

ותכסמב ליחתה רשא ,ןורימ ןד רוספורפ

לכ דגנכש רמא ןונגעש איה ןונגע לש ותביתכ תועסמ"ל הברקה לע ןכו ,ושנפ ושנסו טושיק",המודמה אפורה"ו "טושפ רופיס"ב ןונגע לע

.שדוק לש רופיס בתוכ אוה לוח לש רופיס ךא ,םירפס רכומ ילדנמ לש "ישילשה ןימינב
הרכה ךות ",הלכ תסנכה"ב ועסמ תא ךישממ

ינשב תכלהמכ ותביתכ תא האר ןונגע  -רמולכ אלו תומימתה יוליעב אוה ןונגע לש ודוחיי ■ ".ןורחאה קסופה" לש הרמויו
רואית .ב ;תובא תשרומ רואית .א :םילולסמ הצור "רכנברב תולכתסה" רפסב .ויתוחיגנב
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