םירפס

יבו בקעי

תובא-רבקו םירוענ-ריע
.ט''לשת ,דבוע םע .ירוענ ריע לא :אנט ןימינב

שב .ןילופב הטילפה-תיראש לא תיתעונת תוחילשב ,םיובננט זא ,אנט ןימינב אצי -1946ב

ב ידועית רמוח ודיב רייתשנ ".ףסה לע םילומת" המאופה  -הווחו הארש המ לע

וניא םירבדה-עבטמש רמוח ,הגירהה-תויאיגב ויניע-ומב הארש הממו האוש-ילוצינ

נ ןכ םימיה ופלחש לככ ,ןכש :םיזונגה םירופיסה תא לואגל רהימ אל אנט .תיגלא-תיריל

מתהל ןויסנה ינפמ העיתרה הרבג םג ךכ ךותב :םיימוהתה הידממ תנבה הקימעהו האושה
.יתורפסה בוציעה ךרד לע

היצרניאה התשע ןיידע ןברוחה תרחמלש ,אוה ונתפוקת לש םילודגה םיסקודאראפה דחא

פאש םשפנב ומיד דוע תוצעומה-תירבב טלפמה ןמ םירזוחהו תוומה-תונחמ ידירש :הלש

ידקופ ויה ךכו ,םנקיתכ םימי לאו ורדסכ הווה לא םידקת-אלל ארונה לומתאה ןמ וילאמ

ה הז .תוריבסו ןויגה תרסח הווקת ןותמ  -ודבאש םהיריקי תובקע לע םיקחתמו םימדוקה

א ומכיס וליא .תמצנ אל םהלש םייחה-ןוצרו הרבשנ אל םחור  -םבור :םילוצינל השענש

טעמכ :המוקת םהל התיה םא קפס ,האושה םהל הבסהש ימואלהו ישיאה דספההךובשח

לש ונורכז תא םיקיחדמו ילאמרונ רחמ תארקל םמצע םירישכמו חוכ םיפילחמ ויהש

א  -םינש לש הביטקפסרפב קר ורווחתנ דספהה-ןובשח לש ותמיא אולמו ותימא לכש

אייכ "תופסאתה תדוקנ" לא הכילומ איה ןיא :עבטה-ררדל ץוח ,הכופה הביטקפסרפ ןימ

ל תויטנתוא אופיא הוושמ ןמזהידממ .רידת ונממ תפקשנ ןשע-תורמיתו שאו םד תאובבש

וערואמה רחאל ךומס רשאמ תויביסנטניא רתיב ותוא סופתל ןתינ וישכע :ההשוהש

ה תוימעפ-דחה תא ןיבהל ונל רשפאמ קוחירה קרש ,רמול ונא םיאשר ןכא .םהילע

מיהמ רתיב תאז תושעל ןתינ התעש אלא ,האושה הענעש תורפס רוציל רתוי התע "לק"ש

תונקהל תלגוסמ התיה "הכופהה הביטקפסרפה"

רקה רופיס הנממ קיפהו םינש ג"ל ינפלמ ויתויודע-תזינג לא אנט ןימינב רזח בורקמ הז

ימל" הריצי הנניא םיריעצ םיארוקל תבתכנה הריצי :רורב אנ יהי .םירוענ-ינבל דעוימהו

וה רעונ-ינבל רופיס אלא :םירגובמ םיארוק לש קושל םינווכמה הלבונמ וא ןאמורמ

ותיישע םאו ,רחא הזורפ-גוס לכ ומכ םיינדפק םינוירטירק לעב ימיטיגל ,ומצעל יתורפס

ל ול הרתי הלעמ ךא .וב ךרבתיו הארשה ונממ לבקי ,ליג לדבה אלל ,ארוק לכש ירה -

-לעו רופיס-ךותב-רופיס לש הלובחתה ידי-לע ,םיעצמאךוכסח ךותמ תודבוע-ירואית וב

תווה ררושמה ,אנט ןימינב .חתמו תויטאמארד בורב ,ויהש-םישעמ םהב םילחשומש

"תחא התיכ תורוק" ",ןומרעה ץע לש ולצב"( רעונו םידליל הלועמ רפסמכ תונורחאה

חא הבישיב" ומילשהל םיחרכומו וב םיצר ויארוקש ,םישרמיעזעזמ רופיס םעפה בתכ

תיב לע רבחמה לש תישיא תוקפרתה םגו הרובג-תולילעו העווזו-תונעיירואית.תוברוח-ייעל

רגסנשו ןושארה קרפב חתפנש לגעמ ",ירוענ ריע לא" ירופיסל ןוציח לגעמ וא תרגסמ שי

י וילא אב ןילופב ועסמל תילילגה המרבש וצוביקיותיבמ רפסמה-ינאה אציש ינפל

תוא עיבשהו ",הידוהי" תונבל היסנמיגב היפארגואיגל הרומ היהש ימ ,ומש קבמו'זאי

נ השקבהו םישקומ םירבדה .שוביכה-םוחתב המא םע הראשנ רשא השיראמ הנטקה ותב

דוהי םידלי ןוילימ-יצחו ןוילימ לע תרוכה הלעשכ הדרש השיראמש ןינמ :תוניחבה לכמ

חאלש ןילופב היתובקע לע הלעי לארשי-ץ-ואמ דורט חילשש תורבתסהה רועיש

תוריזנ-יתבו םינלופ םיספורטופא ידסחב הדמשהמ ולצינ רשא םידליש םג המ ?תושבושמ
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ןיאש ןכש-לכ :םהיצלחייאצוי תא תודפל םיאבו םה-סג ולצינ םירוההש םירידנה םירקמב ,םהירוהל םריזחהל
,ןילופב ותוהשל ןורחאה םויב שממ ,ןכייפילע-ףא .םיינויצ-סיידוהי תודסומ ידיב םידליה תא דיקפהל תונוכנ

השאה איה-איה  -ינלופל האושנ הידוהי השאב רפסמיינאה שוגפי ,האיציה-דעיל 'זדולמ ועיסמה סובוטואב
,תודרופמ תוחפשמ דחאמו רזוחה ,לאוגהו רוויעה הרקמה יחי .הנטקה קבמו'זאי השיראמ התיבב היוצמ הרקמבש

קבמו'זאיב השעמה ןיא ףא !בוט רמגל םאיבמו רופיס-תולגעמ רגוסה ,הניכאמ-ס,לא-ם1אידה יחי :רחא ןושל וא
שוגפיש ןושארה םדאה יכ ,הצר רחא רוויע הרקמ ".ירוענ ריע לא"ב דיחיה הניכאמ-סקא-סואידה השיראמבו
והולעי םיתעה-תוכופהתש תודלימ רמומ ,רגי קשי'צנארפ לנולוקה היהי סורהה השראו-וטיגב וטוטישב רפסמה

לובגה תחיתפ תא רשפאיש שיאה אוה רגי  -רפסה םויסל ךומס :ורסיימ ונופצמש סונא תלעמל
אלא דוע-אלו ,לארשי-ץ-ואל הלפעה םשל ןילופמ םיחרבומה םידוהי םידלי תצובק ינפל רגסמ-לע-רוגסה

לש הלאכ תואמגוד דוע שיו .םיחרובה תרובח לא םיחפסנ ,ןטקה ונבו אוה ,ומצע עישומה לנולוקהש
אוה רשאב םדא לכש איה תמאה ירה !חבשלו הבוטל וז םגו .תורבתסהיתרוש לכל ץוחמ ,ןיעיףרהכיתולצה
ךולהי ונממ המו ,םהמ םעפתמו הניכאמ-סקא-סואיד לש םינורתפ בהוא  -שישק ןיב ריעצ ןיב  -םירופיס ארוק

בוט לומגל  -םיסינל הנשונ-הנשיה הייהנה הזב תעקושמ יאל וא םלוע לש ותויקוח םע םה םיבשייתמ םא
ופוס יכ ונממ שאןתת לאו ול הכח ,הזה לומגה המהמתי םא םג :םיבוט םישעמ רובעב םיבוט םישנאל חטבומה
תחכופמה הזורפה לש תונושה תולוכסאה ןמ לידבהל  -םירוענ-ינבל יסאלקה רופיסה לש תרוסמה הנהו .אובל

תאו תיכוניחה המגמה תא הפי תתרשמ וז הלובחת :הניכאמ-סקאיסואידל הרכהה אולמ תא תנתונ  -םירגובמל
שי הניכאמיסקא-סואידלש ,ךכ לע ךתעד ןתו .רעונלו םידליל ודעונש תרופיס-ירבד תודחיימה תימיטפואה חורה

לכ ירה יכ :הרובגהו האושה תולילע םה היאשונש תורפס-תריציב דוחיב ,תיטסילאיר הקדצה
קר ) -םהירחאל ךומס וא( םימיא-ימי םתואב ,שממילעופב ,םולשב המוקמ לע האבש םישעמ-תולשלתשה
...הריבסהל לוכיבכ היושע תייסינ "אימשד אתעייס"

תואוטיגב םיריעצו םירגובמ לש תפות-ירוסי לע תשגרמ תודע םירסומ "ירוענ ריע לא" יקרפ
לש לעפמ ןילופב ותבישי תפוקתב םזי רבחמה( םידלי לש םג ,היישותו הרובג ישעמ לעו ,תוומה-תונחמבו
םש לע ץוביקה ןואיזומב ודקפוהש יודיוו-תונורכז-ירבד ףלאכ ףסאו ,םידלי ידיב תובותכה תויפארגויבוטוא
רעונה-תועונת יאצוי רקיעב ,םירוסמ תוליעפו םיליעפ תראפתל םיראותמו בוטל םירוכז ןכ ):תואוטיגה ימחול
היילע תארקל םכוניחבו םמוקישב ,םהיטלפמ-ירוזפמ םידוהי םידלי ףוסיאב האושה תרחמל םיקסועה ,תויצולחה
המוחרהו תצרמנה התומד תטלוב םלוכמ .הלפעההו "החירבה" תרתחמ לש םיצימאה ליחה-ינב  -םתלוזו :ץראל
).רימע ץוביקב םויכ היח(  18ה'ציבוסוראנ בוחרבש דסומב תיבה םא ,היסנ לש תחאכ

גלפומה ערה ןיב תומיעה אוה וכרע-ויחו רפסה לש דבוכה-זכרמ יכ רמוא םא העטא אלש ינבשוח ,םרב

,םיתמומה םידוהיה לש םדיאל החמש  -דחא דצמ .ינלופה םעה לצא העווזה-תונשב ולגתנש גלפומה בוטהו
הוואתו "),םיבוצלאמש"ה( םפסכ תטיחסו םירתתסמ םידוהי לע המיא תלטה ,םהילשחנב בוניז ,םמד לע הדימע
לש םיאלפומ םיתפומ  -ינש דצמו :םילוצינב תוערפ עורפלו ותלפמ ירחא םג רלטיה-תכאלמב ךישמהל תעשורמ

רטויפ עונצה רלדנסה ומכ ,םושלש-לומת וריכה אלש םידוהי וליצהו םשפנ ופריח רשא םיטושפ םינלופ
וירוה תא ,םינש שולש ךשמב ,השראו לש הרברפ ,הגארפב לדה םתיבב ואיבחהש ,היראמ ותשאו יקסבונאיורט
ריחמב תווממ ידוהי דלי הטלימש ,הקסבונילאמ היליצצ ומכו :השראו וטיג דרמ ירוביגמ ),קרוי( רנליו הירא לש

םתקדצ תאו תיאליעה םתרובג תא ליכהלמ ןטקו לד  -םלועה-תומוא-ידיסח שודנה ראותב .הלש-הנב תגירה
וירוענמ ער םדאה בל רצי ןיאש רשפא :ול ךורע ןיאש ימויק לכשה-רסומ ןאכמ הלוע .הלאכ םישנא לש הרומגה
הלגתמ ,לוכה לע התיתח הליפמ עשר-תלשממ רשאכ ,םיינוציק םיבצמב קר אלא ,וירוענמ בוס אוה ןיאש רשפאו

 -ארונה ןוימה םייקתמ העש התוא .הלאה תונוכתה תא רסח ימו  -ןופצמה-לעבו בבלה-רבו רשיה שיאה ימ

ןובשח אוהש-הזיאב יבוטה-תושרב םימוממ רפסמ-יתמו הלוגס-ידיחי קרש ךכב המו :םיערלו םיבוטל
.ףכה תא תועירכמ םתרובגו םתקדצ  -ישונא-ללכ
 -אסיג ךדיאמו ,יגלאטסונ ,םימת אסיג דחמ אוהש םש :השראוול הנווכהו ",ירוענ ריע לא" אוה רפסה םש

המוה רצח ,םישולשה תונשב תידוהיה השראו לש תימפוא הניפ םולצת  -הפיטעה לע .םד-תתושו םויאו ארונ

טעמכ הנומת .הפטו הישנו הישנאו היטלשו הינכודו היתויונחו םיסוחדה הירוגמ-יתב לע ,יקבלאנב תשגורו
אל םימלוצמה םידוהיהשו ןברוחה םדוק טעומ ןמז םלוצ הז ישונא ףונש הבשחמהמ םדה אפקי אל ךיאו , -הזילע
רפסמה עיגה אל רבד לש ומצעל ?בורקה דיתעב םהל יופצ ץורח ןוילכש םיערה םהיתומולחב ףא םתסה ןמ ולעה

ךומס רבכו  -וירוענ ריע תוברוח לא קר עיגה אוה .הכשוממ תלחות תאז התיה הליחתכלמ :וירוענ ריע לא
הנחמב ורוקיב תעב יכ  -אוה יאדווש המ .תובקעה רכז תא תוחמל םידורט השראו ימקשמ ויה ורוקיב רחאל
.זיראפמ המש ושרוג רשא הריעצה ותוחאו ויבא ופסנ ץיוושואבש יפל ,תוכא-רבק לא רבחמה הלע ץיוושוא
ובורל דע-לגו םייצאנה םיחצרמל םלוע-ןוארך  -םינוילימ לש םיחאה-רבקו תובאה-רבק איה ץיוושוא יכיספא
.הפוריאב לארשי-תיב לש
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