
באספקתסייעהקיומה,עלהנאבקת

שגרייסרערליםשלבאמונםרכןנשקכלי

השחרור.למלחמת

גרדישלשדבריוראשונהפעםזראין

דברהואשרבפרסומםאךבספר,מובאים

זכרתםעלהמערעריםדניםכיוםבעתו.

חוזרגרדילארץ-ישראל.היהודיםשל

לארץהיהודיםשלזיקתםאתומדגיש

האבות.

מלחמתבתחילתלישראלחזרכאשד

ואתבקרבותגרדיחייםהשתתףהשחרור,

כמעטשפיוסםבמאמריםהביארגשותיו

למהדורהדברבפתחביומו.יוםמדי

ודואהשב"אניכותב:הואהחדשה

יותרלפנישנכתבוהספדים,שניאת

שעיצבוהמלחמותביןשנה,מששים

ואתישראל,מדינתשלההיסטוריהאת

דודי,בניכשאדאני,גםימינו.שלהחברה

והצודקים'.'הנצרדיםבתרבותגדלתי

הימיםששתומלחמתהעצמאותמלחמת

 .) 9(עמ'מגן"מלחמרתבעינינוהיו

ונחרש,קשה"דודכיכותב,הוארעוד

המלחמותבצדקתוהאמיןהבכיעלשגזר

מוצאאינךכךבשלאוליעליו.שנכפר

ערעורדבריארמחאהשידיההםבימים

 . ) 10(עמ'המערכה"הכרחיותעל

הסרפדאומדהימיםששתמלחמתעל

שבנרהימים"בששתובנחישות:בפשטות

מחדשפגשנושםהתנ"ך,ארץאלהביתה

האזוריםתושביבערביםהשכן,בעם

העצמאותמלחמתובפליטיהאלה

לאמעודי ...לשםגורשוארשנמלטו

כובשאינוישראלעם'הכיבוש'.אמדתי
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עצמנו"אתשנשפוטבלי-אותם"שפטנו
(שנו " 1950-2000עותונאותבעבודהתחנותהזכרון,"חותםגורו,ם 11ח

 2015,ורוש'ןום,המאוחדוהקובוץבוא'ןוקמוסדכרכום),

מיוצרכפולהבמתנהחונךגרדיחיים

המחשבה.וצלילותהגרףבריאות-האדם

דבריו,מתפרסמים-93הבשנתוכיום

על-ישנים,גםוחדשיםלבקרים,חדשים

המאוח.דוהקיבוץביאליקמוסדידי
מפריספריםארבעההופיעועתהזה

ישנים,ושנייםחדשיםשנייםעטר,

-1950השניםבחמישיםמדבריוהכוללים

"למרחב",בעתרןהתפרסמובדרנם . 2000

חייםהעבודה"."אחדותשלביטאונה

הכרךהקבועים.משתתפיועםנימנהגרדי

שנתעדשכתבמאמריםכוללהראשון

למאמריםכולומוקדשהשניוהכרך 1967

סקרשארתואייכמן,משפטבעתשכתב

ביומויוםמדיעיתונו,שלעיתונאיכנציג

סופר.רעדהמשפטמתחילת

שליחותובסיפורפותחהראשוןהספד

במסגרתהפלמ"ח,מטעםגרדיחייםשל

השראה.לאחדלאירופהה"הגנה"משלחת

תל-ילידשלהראשוןמיפגשרזההיה

שקיבלמפא"י,עסקנילמשפחתבןאביב,

מסוגיהודיםעםמובהק,חילוניחינוך

חרבשדידיאירופה,מזרחיהודיאחד.

להגיעפניהםושמטרתמהשראהשניצלו

קשייםלמרותדד,ךבכללארץ-ישראל

המנדטשלטונותבפניהםשהעמידודנים

הבריטי.

הכירולאכמרתושדרנםוחבריו,גרדי

אמונםאתרכשוהגרלה,יהודיאת

ארצהלהביאםהצליחושרנותובדרכים

עסקהכןכמרהשחרור.במלחמתולשתפם

צ'כסלרבקיה,נשק.בהבאתהמשלחת

לישראלידידותיתחיתהעתשבאותה



ספריםביקורת

 .) 11(עמ'בארץ-ישראל"

וכןהשחרורמלחמתבעתגוריחשבכן

וקיימות.שנולדוהבעיותכללמרותהיום,

קשהיהיהוההשלמהההתפכחות"תהליך

 .) 11(עמ'וממושך"

תכ"ןספרחלוקתעלמערעריםישכיום

יצאוכאשרכימספרגוריואילולחיילים,

אלוןיגאלמאתםכפרדלאירופהלשליחות

עלמדבר"הואבתל-אביב.חשאיתבדירה

הקשייםועלהשליחותשלחשיבותה

שכעשהובטוחסמוךהואלכו.הצפויים

לפלמ"ח.כבודונוסיףיכולתנוכמיטב

תכ"ןספרמאיתנואחדלכלמעניקהוא

יגאלכן,כיהכה .) 19(עמ'ידו"בחתימת

היוהפלמ"חשליחיולאהואשלאאלון,

מעשינוכיהביןישראל,למסורתקשורים

לתכ"ן.המשךהםבארץ-ישראל

ל"רחצהכאילומהארץיצאההמשלחת

לשםקרלסבד'.במרחצאותבריאותלשם

והםמפואריםבבגדיםאותםהלבישוכן

כאזרחימנדטורי,בדרכוןמצויידיםיצאו

פלשתיכה-א"י.

פראגאלגוריהלןלפראגבואםעם

אלחדש","הישןבית-הכנסתאלהיהודית,

המהר"ל,קברואלהיהודיהקברותבית

אחיואלמתוודעהמובהקהחילוניוכן

הישראליתהמשלחתראשהיהודים.

יוצאיםהםובפקודואבריאלאהודהוא

והונגריה.לסלובקיה

חדשה.מציאותנתגלתהבהונגריהגם

בבית-שכערכהבאזכרההשתתףהוא

מלאהאולםבבודפשט.הגדולהכנסת

אפרילביןחודשייםתוךמקום.אפסעד

ריבואששיםלאושוויץכשלחו 1944ליוני

הונגריה.מיהודי

יהודישלהמיוחדלעולםמתוודעהוא

כיאלוגים,וחרדים,אדוקיםהכוללהונגריה
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הואוקומוניסטים.מתבולליםופורמים,

-מטרתםעלידעושהשלטונותמשער
לארץ-ישראל.הונגריהיהודיאתלהביא

פעםמדיכיצדמתארהואבשמחה

בארץ-ישראלישוביםצה"לבידיכופלים

טעםשישכןעולים,על-ידיומיושבים

ישראל.לגאולת

בערביםלפגיעהמתנגדהואכמובן,

ידעההעצמאות"מלחמתלצורן.שלא

וביזתשודגםוהכלימה,הצערלמרבה

(עמ'מפשע"בחפיםפגיעהכטוש,רכוש

דבריאתלכןבהקשרמזכירהוא .) 109

אלתרמן.כתןשלהתוכחה

כתפסההעצמאות"מלחמתכותב:גורי

ממכה.צודקתשאיןמגן,כמלחמתבעינינו

העםבקרבעוררההיאקיום.כמלחמת

שכחשפוגנוזים,כוחותהלוחםהעברי

אתהעניקההיאקשה.מצוקהבעתות

כברוהפצועים.הכופליםעלהדיןצידוק

נישאותכאלהמהפכהשמלחמותנאמר

הדרןבצדקתגבולללאאמונהגליעל

 .)םש(האין-בררה"ובהכרת

במערכהשכפלוחבריםמזכירגורי

השטחיםכיצדבשמחהמתארוכן

מהמולדתלחלקכהפכיםהמשוחררים

חדשים.בעוליםומיושבים

שוניםלמאורעותדעתונותןהמחבר

-המכ-דט.בתקופתהעבריהישובבחיי
כבדרןליוםמיוםהתחזקו"היהודים

ביןבכויפו,כמלבפניהםמשכסגרפלא.

בשיריםועיטרוהובתל-אביבכמללילה

ב-האשאלשנזרקהישוב ...ובמנגינות

שיעורלאיןחוזק-1939בממכהיצא 1936

יענו'וכאשרהעתיקהכללנתאשרכמו

 .' nוגואותו

ששתמלחמתערבשככתבוברשימות

ישראלבעםאמונתואתמביעגוריהימים
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ובתוכוהזכוכיתתאמול
אייכמןהצורר

[אישלבוים]אדואדשל(איור

הספר)מתוךאישל,

נעלתאומהשוכנת"בישראל !ינבעשלא

לנםאומץאשליות.ונעדרתמדניסיון

הנורא.מפיכחונםנונעהישראליםשל

בדית,לנעליזוכההלוחםכייודעים.הם

היאהמסכניםשלחלקםמנתואילו

 .) 290(עמ'בלבד'וחמים

"מול-גוויחייםדברישלהשניהנדן

הצרודלמשפטמוקדש-הזכוכית"תא

המשפטביתאתפקדגוויאייכמן.אוזלף

ממשפטושמיוואתוביומו,ניןיוםמדי

נ"למדחנ".לראשונהפיוסםהצורר

היוהדעות.נחלקואייכמןנתפסכאשד

מצדמי.דלחסלוישכיטענואשדכאלה

נכפוףמשפט,לולעווןישכיטענו,שני

ישראל.במדינתהנהוגיםהדיןלכללי

שלהמייייבחיסולושצידדואלונין

גדיננדג.צביאודיהמשודדהיהאייכמן

החיאייכמןשהונא"נוגעכתב:הוא



ספריםביקורת

בגרמניתרשאלנרהרשלנר,לירושלים

אוזלףוענהאייכמן?אוזלףהאתהשלו:

לקיצו,המשפט!הגיעזההואאניכמן:איי

גרינגשלדינםכפסק-הזיזפסקלנתינת

נירנברג".במשפטוחבריהםרשטרייכר

מוסדהרצאתכתביו,כלי"ט,כרך(אצ"ג,

 .) 108עמ'ביאליק,

אתלשפוטישכיהדעהנתקבלה

נתמנההמערבי.המשפטכללילפיהצורר

בביתהתנהלאכןוהמשפטסניגרר,לו

לאולםהובאהנאשםבירושלים.העם

הופיעוהעדיםזכוכית.בכלובהזיזבית

מזעזעיםדבריםובפיהםהשופטיםבפני

כלבמחנות.שהתרחשעללבבותוקורעי

זעזועשלקללסימןאפילוהביאולאאלו

הצורר.שלבפניו

אתהעדריות.למשמעזועזעגרריחיים

מעליוםיוםפיוסםמהמשפטרשמיו

כינראהדברשלבסופר"למרחב".עמודי

וכדין,כדתמשפטלנהלשהחליטוטוב

קטרוגוהזרועה'מעשיעלהעדריותרכך

לדורות.נשמרוהארזנר,גדעוןהתובעשל

ברזל,שלעצביםהיוהעיתונאילגורי

שלעדריותשמעביומויוםמדיכאשר

עליהם.עבראשררעלהמחנותשרידי

המשפטמביתהמאמריםכתיבתבתרם

עצמו,עלגררימעיד-אחר"איש"הייתי
 oכ-עדים, 111ישיבות, 74עלומספר
אנגליות,יהודיות,עבריות,מילים 600,00

והונגריות.פולניותצרפתיות,גרמניות,

להביאחיתהיכולההכללית"התביעה

מאה ..וער.דעדיםואחד-עשרמאהערד

סופיתאיןתהלוכהעדים,ואחד-עשר

כמררעולההשוקעתלעינינו,האובדת

ראחדעשרמאהודם,עשןשלבדמדומים

אלערליםבתורו,אישהבאיםכוח,באי

פניעלעמהםאותנוומוליכיםהדרכן
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 .) 108(עמ'השממה"ארץ

כישאומרים,מאלומסתייגגרריחיים

הולכיםהיינולאשםהיינואנחנו"אילו

אחרת"נוהגיםהיינואנחנוארכמוהם,

אינםאלושדבריםואומר ,) 194(עמ'

אנו 11במחנות.שהתרחשאתתואמים

עצמנו"אתנשפוטאשרבליאותםשפטנו

 .) 195(עמ'

בירושלים"המשפטואומר:מסכםהוא

הזמן,ממעבהכולוהעולםאלדיבר

שהעניקההזאתהעירשלמעתיקותיה

ביתאב .) 192(עמ'נביאיה"אתלאנושות

אוזלףאתדןזהמשפט"ביתקובע:הזיז

הדין".גזרזהר ...למיתהאייכמן

לישיבותפעםמדישבארהאנשיםבין

טבנקין:יצחקאתמצייןהואהמשפט,בית

ראשושערת.יושבהואלבן.זקן"מגודל

פעםמדיומהרהר.מקשיבידו,עלשערן

שםיושבת ...בפנקסומשהררושםהוא

בדר.י.חבר-הכנסתשלאשתותמיד

רייצמן".ורההגב'באהלעתים

"בימיםמציין:שהואשםרעוד

מיקיפקדאתמחדשרואהאניהאחרונים

 80שלקההנערזה , 06לשכתאישגרלדמן,

לעמודחי,ונותרה'ס'סאישמידימלקרת

 .) 217(עמ'והנפלאות"הגיסיםליום

הואכמרבן,שנדחהערעורהגישאייכמן

וג.רריהים.עלפוזרואפרולהורגהוצא

לראשונהחשתי(במשפט)"שםמסכם:

קרשלקרבתואתאחר,אישככללבדי,

סבורשםלטירוף.הבינהביןאשרהגבול

הלא-מרבן.אתלהביןהתחלתיכיהייתי,

רביןבינימפרידותספרראיןשפרסארתאף

הדבריםאח.דיוםרקולושם,שהיהמי

הכלהרף.ללאומתרחקיםממניהולכים

 ...הראשון"ביוםכמרמארדזרנשאר

צימרמןעקיבא



צימרמןעקיבאשלהאחרוןהמאמר

האחרוןהואצימרמןעקיבאשלזהמאמרו

לדפוס,ונשלחנערךהמאמרבעודעטו.מפרי

בלילבשנתונפטרכותבוכיהידיעההגיעה

 . 80כבןוהואבמאי 6שבת

הקבועיםהמשתתפיםמןהיהצימרמן

שביכהספר,אוהבאשכולות,אישב"האומה",

מעלשמצאלרוב,השגיאותואתהבורותאת

היההעיקרהתעניינותותחוםהעיתונים.דפי

וספרים,מחקריםכמההקדישלההחזנות,

מצאשלאעבריספרכמעטהיהלאאבל
היהודי-בתחוםהיהאםבמיוחדעניין,בו

ומשנסגר"הצפה",הדתיביומוןהקבועיםמהמשתתפיםהיההואמסורתי.

עולמו.עליוחרבכמוהעיתון

הנודעהיהודיהציירעלמאמרואתפיוסםהוארבעוננושל-200הבגיליון

בחומר,נברז'בוטינסקי,מכוןשלבארכיוןרבותשעותישבעקיבאשיק.אותרו

שהיולחומריםבנוסףהיהודי,העםתומךהציירעלמידעועודעודלאסוףכדי

מסמכיםספרים,שלאוצרותאחריוהשאירהואואכן,הפרטיים.באוספיו

 .משפחההקיםלאומעולםעריריהיההואהשנים.במשךשאגרנושנים,וכתבים
ומוקירים.ידידיםלהרבהזכהאבלעצמו,משל

אותאתלקבלקיווההוא-אחתאכזבהימיובאחריתלצימרמןהיתה

לאמועמדותואךימיו,כלבהויצרבהוחיבהשנולדכמיתל-אביב","יקיר

אחרוןאוליוהיהבמחשב,בדפוס,החדשהלטכנולוגיההסתגללאהואהוכרה.

אתכשהגישידו.בכתב"האומה"למערכתמאמריואתשהעבירהמוהיקנים

(פיסית)עליוקשהוכמהבריאותומצבהורעכמההעירלעורך,האחרוןמאמרו

הםהיוםאדם,בניהיוהרופאים"פעםהעיר:שלוהשחורבהומורהכתיבה.

מחשבים".בודקים

אנציקלופדיהגםאלאהחזנות,שלאנציקלופדיהרקלאהיהצימרמןעקיבא
העלמיןבביתלוספד-והטובוהנושןהישןוהתקשורת,העיתונותעולםשל

הראשיהרבשלמספרולאחרשדיבראחימאיר,יוסי"האומה"עורךבחולון

עולםעלבספריולעדינוןצימרמןעקיבאשלזכרולאו.ישראלהרבלתל-אביב,

מאמריו.ובאלפיהחזנות
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