
ל

יול ןד 

תישיא תוננובתה-תיווז 

.ט"לשת ,ריבד תאצוה ,סיריש ,תורצח :דגמ לייא 

שי .דגמ לייא לש רוקיב-סיטרככ האור ינא ,ונינפלש הפוסאה תא םתוחה ,"םולחב" רצרצקה רישה תא 
תמגדה םשל ,יל חונ םלוא .המישרה ךשמהב בכעתא םג םקלח לעו ,רתוי םימלשו םיקומע םיריש 

:הזה רצקה רישב חותפל ,הביתכה 

םימ .הפי ןג תמרב ןוקריה היה סניווקב םולחב 
.רחא םוקמ םושב םיאור אלש 

סמ םהיניבמ םיטעמ :םיריעצה םירישה יבתוכ תיברמ לש םתונג ךותמ בתוכה לש וחבש תא רמוא ינא ילוא 

" רישב רמול םיצורשכ .רורב ןויערל יוטיבכ היקנו הטושפ הריהב תיריש הנומת דימעהל םיחרוט וא 
א אטבמ "רחא םוקמ םושב םיאור אלש םימ" ומכ טפשמ :םילמס וא םילמ ריבכהל ךרוצ ןיא ,"עגעגתמ 
ה הדמס הינוריא טעמ תאזה הנומתב הלולכ ,ךכ לע ףסונ .בוהא ףונ לא שח םדאש םיעוגעגהו הביחה 

ע ,םיבר לש םהיתומולח תאשמ ,תולבגומ-יתלבה תויורשפאה ץראב ,רתויב הלודגה ריעב :השוחתה דוסיב 

ב םויכ םסרפתמש המ לש טעמ המוגעה תואיצמב ."ילאיצניבורפ"ה ,ילארשיצראה ןוקריה לש ורכז םולחב 

צהל לגוסמה דחא ררושמ תוחפל ונשי יכ ,תעדל גשיהו רוא ןרק תניחבב הז ירה ,תורפסה ירודמבו הרישה 

.עגעגתמ אוה וילא יטרקנוק רבד לע ארוקה ינפל 

הלגתמ ,ונינפל חתופ אוהש תורצחב .תונימא תויריש תונומת דימעהל עדויה ררושמ אוה דגמ לייא ,רומאכ 

וחב תעגלמ תרהזנ דחוימבו ,הנועט אלו תיצילמ אל ,הטושפ ןושלה .ידמ ךכורמ וא הפרנ אל ךא ןידע םלוע 

חרו םיעבר לש תומש הברה) תומוקמ לש תומשב הבורמה שומישה דצב .וחורלו רישה ןכותל םירזה 
(יוקינ ירמוח ,הנקיפורט ץימ ,יאקירמא וטוא)ונתפוקתל םייעפוא הכירצ ירצומ לש תומשו (םייאקירמא 

ש קדה רומוהה אוה ,האירקה תעב יניעב ןח אצמש ףסונ דוסי .תולוקו תוחיר ,םינוג ,םיעבצב שומיש 

לש וז הנוכת םג .רישה תוניצרב םוגפל ילב ,יטאמארד חתמ לש םיפדוע תולקב קרופו םירישה ןמ םידחא  מ

תכב הדצמה יוסיכה תרסחו הניצרמה תימצעה תועקתשהה יפדוע תמועל הטלבהל הדאר תימצע תוגייתסה 
.םירחא םיבר לש 

ומכ םירישב םירכינ תקתרמו תישיא תוננובתהיתיווז לא ליגר עורא ךותמ גורחל חוכהו הייארה תוקד 
ד תרבעומ - העימשה שוח תודדחתה - הדוחה ."םיינזאה תפיטש תא םילוח תפוקב תוחאה המייסשכ" 
בתהה ךותמ םילוע בצמבש שודיחהו םותה ,החמשה תוחתפמ לוצלצ ,םישחור םילע :םייטרקנוק םיטרפ 
שמה "ירט"ה שדחה םלועהו דליה תייאר םע תוהדזה ךותמו ותטימו ןבה לע םילפונה עבצהו רואה ימתכב 
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םירבחתמ ויקלח לכש ןפואב ,ףוסה לא לוכיבכ תילאיווירטה החיתפה ןמ ףצרב םרוח חתפתמ רישה .ויניעב 

.תומלשכ ןויערה תא םינובו 

הלקנ לע אלו רתוי םירוגס "שיא שיא" רישה ומכ םירופס םיריש .הנבהל םילק רפסבש םירישה תיברמ 

שממ לש רבד תרימא אלל ובתכנ םהו הנווכה םהב האסחוהש המוד ,תאז תמועל ,םירחא םיריש .םחנעפל ןתינ 

רישכ יתעדל דמוע וניאש ,"םיסדרפ יתיאר" רישה ,לשמל ,ךכ .םיבוטה םינייפאמב הערל םחסמ שומיש ךות 

.דבלב הצלה ןקת לע הפי "יתרטפנ ירשא" רישה םג .שממ לש ןכות ונממ קיפהל ןתינ אלו .ומצע ינפב 
,"הצק" :1972 ,דקע תאצוה ,"ןדע קראפ" :ול ומדק .דגמ לייא לש יעיברה ויריש רפס אוה "תורצח" 

רפסל םדקש ,"ןורכזה ףוס" קר אצמנ ינפל .1976 ,הדסמ תאצוה ,"ןורכזה ףוס" :1975 ,םילעופ תיירפס תאצוה 

ישיא םתוח תלעב הביתכ .א :םירבד ינש עובקל ןתינ םירפסה ינש תאירקבש תיללכ תומשרתה ךותמ .יחכונה 

ימעטל שי "תורצח"ב .ב :"תורצח"בש םירישב םירכינ הינייפאמו "ןורכזה ףוס"ב רבכ תמייק ההזמו רורב 
.השיגהו הביתכה תוננער תא דבאל ילב ,"ןורכיזה ףוס"ב גשוהש המ לע רתי ןודיעו תוקמע תארקל תוחתפתה 

.תירבע הריש יארוק לש םנויעל ץלמומו יואר רפסה 

יכדרמ-ןב קחצי 

ןוידבל תמאה ןיב 

,ותוכלמ דוה ןכוס :רחש דוד 

.1979 ,רדה תאצוה 

והזש ונתוא תדמלמ ןאמורה לש הנשמה-תרתוכ 
םתליחתש הדיגב לש השרפו הבהא לש רופיס" 
ופיכה םוי תמחלמב םפוסו הינשה םלועה תמחלמב 

וז ןיאש רבתסמ ומצע ןאמורה לא ךאובב ."םיר 
הדיגבה םגו (הבהא-רופיס אל יאדו) הטושפכ הבהא 

תא תונייצמה תודוקנה יתש קר םצעבו הדיגב הנניא 

.ןהילע רערעל ןיאש תודבוע ןה ןמזה 

קיעב ,ארוקה ינפל איבמ רחש דוד לש הז ורפס 

ךירנייה סנ'גרסה לש ויתורוק רופיס תא ,ור 
דע היה ,ידוהי באל ןבכ ןילרבב דלונש דלוהנייר 
פנב םמתוח ועבט וללהו - םייתחפשמ םירבשמל 

תא םיאצומ ונא הינשה םלועה-תמחלמ תפוקתב .וש 

(ירנהל ךפהנ םייתניבש) ל"נה דלוהנייר ךירנייה 

יברעמה רבדמב םחלנה יטירבה אבצה תוחוכ ןיב 
.למור ללוהמה ינמרגה איבצמה לש ויתוחוכ דגנכ 

תיבל רבעומ אוה ךכ בקעו ,דלוהנייר עצפנ םג םש 

- ןאכו ,םילשוריב "הטסוגוא הירוטקיו" םילוחה 
רחש דוד לש ויארוקל בטיה תרכומה ,תאזה ריעב 

ושמהו תונושה ויתואקתפרה השעמל תוליחתמ - 
.דלוהנייר ירנה לש תונ 

ויסחיו ותבהא תשרפ איה ,ןהבש תירקיעהו ,תחא 

הרבח-תשא איהש ,הרמת םע דלוהנייר לש םיינימה 

לייחכ ןמזב וב םחולה ריעה ירישעמ יאקנב-תשאו 

יסחי םניא הלא םיסחי .יטירבה אבצה תורוש ןיב 
דלוהנייר תא םיאצומ ונא ןאכ .םייתרגיש הבהא 
,השוע-וניאו-טילחמה ,ןרקשה ,םישנ רחא טוהלה 
םירבגה תדייצ לש התשרב לפונ-אל-לפונ אוה ךכו 

פומ קפס ,תלכסותמ קפס ,תינאמופמינ קפס איהש 

םירקש תרבודה ,תבהוא קפס ,תינמא קפס ,תער 
.תחא הנועבו תעב עיברלו הצחמל תותימאו 

הטמב ןיעידומה ףגאב דלוהנייר תרשמ ךכ ךותב 

םות םע .דוד ךלמה ןולמב םקוממה יטירבה אבצה 
אבצהמ דלוהנייר ררחתשמ הינשה םלועה-תמחלמ 

הלירג תולועפב ףתתשמ אוה .ל"צאל סייגתמו 
ךלמה ןולמ לש םסרופמה ץוציפה - ןאישש ,תונוש 
יוארו - הלילעה תכבתסמ ןאכו ,ןכמ רחאל .דוד 
דלוהנייר דשחנ - ארוקה תא תקתרמ םג ןייצל 
טלמנ-עסונ אוה .הדיגבב ל"צאה תדקפמ ידי-לע 
יאקירמא רנוילימכ הלגתמ אוה ףוסבלו ,הפוריאל 
םול ריעה לש רתויב םידימאה הירברפמ דחאב 

.סל'גנא 

לש ירקיעה ותלילע רופיס ,ץרמנ רוציקב ,והז 
לכ אלל אטוח ץרמנה רוציקה ."ותוכלמ דוה ןכוס" 

םושמ תאזו ,ןאמורה לש האלמה ותלילעל קפס 
תא קר קפסל הנניא ,הארנה יפכ ,רפסמה תנווכש 

םירזשנ הלא לא :דלוהנייר לש ויעוראו ויתורוק 

,ותודליב ןה - ומצע רפסמה לע םירבועה םיעורא 

רושיק ןיצקכ ותוריש תפוקתב ןהו ,ותחפשמב ןה 
םיאצומ ונא ןכ .םירופיכה םוי תמחלמב םיאולימב 
.םטרפלמ העיריה הרצש ,םיפסונ םירופיס הפ 
לש ומויסב גצומה) רפסמה הקחתמ הלא לכ תרזעב 

דלוהנייר לש ויתובקע לע (ומצע רחש דודכ ןאמורה 
לע היצאמרופניא הלוד ,דלי ודועב ריכה ותואש 

דע - םידרפנה ספיספה יקלח תא ףרצמ ,ויתודוא 
הבש ,הנש םישולשכ רחאל ,תרחואמה םתשיגפל 
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