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ר וד" ףוריצה .םיבושח םינייפאמ
, ץוביק לש היצאיצוסא ררועמ "ח״מלפה
ת פקשה ,ינוליח ךוניח ,ח״מלפב תוריש
ג שומב לולכה לכ — תינלאמש םלוע
ל ארשי ץרא" וא ,"הדובעה תעונת"
ם א״ב לדגו דלונ בוטרב ."תדבועה
י רמוש םירוה לש םדיחי םנבכ "תובשומה
ה רות דומלתב וכוניח תישאר .תרוסמ
ה יסנמיגב וכשמה קרו יתד רפס תיבו

" טייקשידיי״ל ותברק םג ןאכמ .תינוליח
ם יגהנמבו תורוקמב ותואיקבו

ץ וביקל ךלה אל אוה .םייתרוסמ
י טירבה אבצל סייגתה אלא ,ח״מלפלו

ל ייחכ ויתויווח .היינשה םלועה תמחלמב
ל ע ואב ,םיצאנה דגנ םחולה ,ילארשי

י עצפ" ,יפרגויבוטוא ןמורב ןייוטיב
ב וטרב רזח ןכמ רחאל .(1965) ״תורגב
־ רב תגיגח דע תוקנימ ,וייח תישארל
" דלי התא ימ לש" ןמורב ,הווצמה
־ מ ,הנש םישולשל בורק ץקמ .(1970)

ל געמה רגסנ ,1994 דע 1965
ת חא לגר" :שדח רפסב יפרגויבוטואה
י נש ןיב תרשקמ הילוח הווהמה ,"ץוחב
.וימדוק

ו בש םוקמב ליחתמ "ץוחב תחא לגר"
־ רב תגיגחב :״דלי התא ימ לש״ םייתסה
ץ ורפ ברע ,רלגיפש ןמחנ לש הווצמה
ר פסה םויסב .היינשה םלועה תמחלמ
־ עבש ול ואלמ םרטש ,ןמחנ סייגתמ
ו יתורוק ךשמה .יטירבה אבצל ,הרשע
ר דסה ."תורגב יעצפ״ב םירפוסמ לייחכ
ף פוח וניא היגולירטה לש יגולונורכה

ן כש ,היקלח לש םתעפוה רדס תא אופיא
ן יינע .ןורכיזב רחואמו םדקומ ןיא
ת א דירטמ וליפאו קיסעמ ןורכיזה
ל ש ןמיהמ רוזחשל ףאושה ,רבחמה
ם לועה שופיחב הרוחא ותכלב ,רבעה
ל וכי םאה .וירוענו ותודלי לש דובאה
ט במב ילואו ?ונורכז לע ךומסל אוה
א והו שי .הנומתה הנתשמ ןמזה קחרממ
ת א קודבל ידכ ,םינשי םינותעב ףדפדמ
, טרפ לכ לש ותותימא אדוולו ומצע
. "היהש דליה ירחא ירשפא יתלב ףדרמב"
ר סחה תאש ,םודק ספיספכ" ?האצותהו

י אלט םיאלממ םיינוגססה וידירש ןיב
ה ארמ רבש ,הפ הנומת תסיפ ...טלמ
."םש

ס וחדו םצמוצמ ןמחנ לש ותדלומ ףונ
־ חתפ .יפויו ןח הברה וב אצמי אל רזו

א יה םויהש ,"תובשומה םא" ,הווקת
, תומוק־יברל תחתמ הלוכ הנומט"

ה יצניבורפ התיה ,"םינוינחו םינוינק
ף אש ,הבורקה ביבא־לת תמועל תחדינ

, הבשומ התואב .ןאוס ךרכ התיה אל איה
ד ע רבחמה ריכזמ היתובוחר תומש תאש
ן מחנ לש ומלוע זכרמ היה ,יד ילב
ו ראות רבכש "הנוכשה ,םנודה ,ףירצה"
ת שיכר םא ,םלוא ."דלי התא ימ לש״ב
ך שמהב ,לודג גשיה התיה הלא םיסכנ
ה יילעה וק .םנדבאל הסנרפה יישק ומרג
ף לחתמ ,ןושארה רפסב םירוהה ייח לש
ם ויקה תמחלמ .ינשה רפסב הדירי וקב
ת דבוע איה םירוהה לש הרמהו השקה
ו לרוג תא הבר הדימב תעבוקה ,תיתשת
ה ז ןיא יכ ףא .ויפוא תא תבצעמו ןבה לש
" יראטלורפ" חנומב שמתשהל "יתנפוא"

, יראטלורפ רענ לש תומד אוה ןמחנ —
ת א בוזעל (ולש ותטלחה יפל) ץלאנה
ת אצלו תישישה התיכב היסנמיגה
ר חאו םימולהי שוטילב הליחת ,הדובעל
ל ע רתוומ אוה ןיא ךכ םע דחי .ךותירב ךכ

ך רפמ הדובע םוי רחאלו וידומיל ךשמה
א יה ותפיאש .ותתיכ ירועיש תא ןיכמ
ד ומללו תינרטסקא תורגב תדועת לבקל
.הטיסרבינואב

א ל ,תורגבתהה לש יגולויבה ךילהתה
ל בא ,הווחו םדא ימימ הארנכ הנתשנ

ו תביבס ,רגבתמה לש יפואה תונוכת
א וה הבש הפוקתה תומכסומו ,תיתרבחה
ם דא לש הכינח־רופיסש ,ךכל תומרוג יח
ו הז .ורבח רופיסל המוד וניא םייוסמ
, תורפ־בר תורפס גוס ןיזמה ,יחצנ אשונ

ר בעמ ןייטצמ ןמחנ לצא .לדלדימ וניאש
א לל ,םירוהה םלועמ יתגרדה קותינב הז

ת א םרות ןמחנ .תלד תקירטו םילא דרמ
י מד לש תוטורפ איצוהל) ותרוכשמ לכ
ך פוה ךכבו ,החפשמה תלכלכל (סיכ
ת ילכלכה תולתה יסחיו ,ישאר סנרפמל
א וה .לילכ םינתשמ וירוה ןיבו וניב
, תדה תווצמ םויקמ טאל טאל ררחתשמ
ל שב .דועו ןיליפת תחנה ,שאר יוסיכ ומכ
ם ע חחושל יאנפ ול ןיא םיברה ויקוסיע
ה פש ול ןיא רבכ רבד לש ותימאלו וירוה
ם ירכומ הלא םירוה .םתיא תפתושמ
ה יגולירטה לש ןושארה קלחה ןמ ארוקל
ל כ הדורטה ,םאה .שודיח םנקוידב ןיאו

ה יניע" ,החונמ לש עגר ילב םימיה
, ןבא התקיתש ,תוקושח היתפש ,תועמוד
ת מדרנ איהש דע ,"תוחנ ןניא היתועבצא
ץ ראב־םאה לש המלוע .תופייע בורמ
ם ולש אלולש ,תיבה הז — םש״ .האצומ
—  םש .םלועל ונממ הזז התיה אל הלעב
ת ועידיה םע ."הינייעמ לכ ובש המ הז

. הביל רבשנ — האושה לע תונושארה
ר אשנ הנואת רחאלש ,באה התמועלו

ל ע ,קהבומ ינויצ טוירטפ אוה ,ילכ־רבש
. םיישיאה ויתונולשכו ויתובזכא לכ ףא
ם לוע תוקבוח ויתופיא״ש ,ןבהו
ו ל השק ,"םיקחש םיעיקרמ ויתומולחו
. וירוה לש תאזה תובילעה םע םילשהל
.ךבוסמ דואמ שלושמ ,ןכא

ץ וחמ םה רענה לש םייתימאה וייח
ף לחתמה) לדה ףירצה ילתוכ העבראל
, רפס־תיב ייח .(רוכש דחא רדחב ךשמהב
ו ל םיקינעמ ,הידימלתו הירומ לע התיכה
ל כה .תוריעסמו תוקתרמ תויווח לש עפש
, תעד־תיינק ,םיקפוא תבחרה :ןאכ שי

ה נושאר הבהא — יופצכו תודידיו תורבח
ת ירירבשה הנינוי םג .הנינוי ,ותתיכ תבל
ל בא ,םוי־ישק םילעופ תב איה הנידעהו

. תימיטפואו העוגר רתוי התיבב הריוואה
תבהא ירואיתב ורבשנ םיסומלוק הברה

19 ראודה



ב וטרב ףא .הלדנ ןייעמה ןיאו םירוענ
, ךורו הביח לש םירתימה לכ לע טרופ
ל ע .יוודו רשוא ,םיעוגעג ,האנק ,הקושת
י נש ןיא ,איהה הפוקתה תומכסומ יפ
, הדבוע — םייוסמ לובג םיצוח םיבהאנה
ם ירוענה־ינב יניעב הרזומ הארית ילואש
ה רצק הדוזיפאב ,תאז תמועל .ונימיב
ל ייחה הלעבש ,שיא־תשא םע תרעוסו
ך ילהת תא ןמחנ םילשמ ,תיבב וניא
א בצל ותוסייגתה ףס לע ,ולש הכינחה
.רבגל ךפוה רענה ,יטירבה

־ רב ליגמ ,ןמחנ לש וייח תונש עברא
ה פוקת ןה ,הרשע עבש לג דע הווצמ
ו תודלי .ירוטסיהה ןועשה יפ לע תערכמ
־ 1936 ,תוערואמה לצב הרבע ןמחנ לש

ם ע .לאפר ,ודוד חצרנ םהבש ,1939
ת מחלמ תצרופ ,תווצמ לועב ותסינכ
ד ע העיגמ אל םנמאש ,היינשה םלועה
ב רקתמ ינתמיאה הליצ לבא ,לארשי ץרא
ל מור אבצ לע ןוחצנה קרו ,ץראה ירעשל
ב ושיה pרוח תא ענומ ןיימלא־לאב
ה פוריאב שחרתמה ידה .ידוהיה
ב כרומה ,ץראב רוביצה תא םיריעסמ
ם היבורקש ,הפוריא יאצוימ ובורב
ל כה ץראב םגו ."הנשיה תדלומ״ב וראשנ

ל ע קבאמה ךשמנ .תואבל ןנוכתמו ססות
, הווצמ־רבה תגיגח תרחמל .הלפעהה
ו יבורק לצא ,ביבא־לתב ןמחנ חראתמ
ה עיגה וילא ,םיה ףוחל ןומהה םע ףחסנו

ו ליג ינב בור ומכ .םיליפעמה תיינא
ת צורמב ."הנגה״ל ןמחנ םג סייגתמ
ם יימואלה תודסומה תאירק םע ,ןמזה
ה טלחהה ובלב תלמוג ,תוסייגתהל
ת א למסמ זיז עירכמ דעצ .סייגתהל
ת יבב רענהו דליה ייחמ טלחומה קותינה
, ריעצ רבג לש תואמצעה תזרכהו ,וירוה
.וייח טווינל יארחאה

ו ללוח ,זאמ ופלחש ,םינשה לבוי
ל ש ורפיס יכ דע ,תוינוציק הכ תורומת
ן מורל בשחיהל לוכי בוטרב ךונח
א לש ,ריעצה רודה יניעב רקיעב ,ירוטסיה
ק פרתמה ,רבחמה .הלאכ תויווח הווח
ו רופיס תא ךיראה ,טרפ לכ לע הבהאב
ט עממה ,זופח רודב לבוקמל רבעמ
. היזיוולטב הייפצב הבר6ו האירקב
ה יה יוצרש ,םגפ איה וז רתי־תוכירא
ל כ תקחרהו ינדפק "םוזיג" ידי לע ונקתל
ל כמ .םייחרכה םניאש םיטרפהו תורזחה
ל ש היפרגויבוטואה היגולירטה ,םוקמ
י נבו דיחיה לש הנמאנ הנומת איה בוטרב
י תועמשמה קלחה איה וז הריצי .ורוד
ך ונח לש רישעה יתורפסה ולוביב רתויב
.בוטרב
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