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כותבאלתדמןנתן
 1גדינוולד-קסטנדמשפטעל

סטפקורחללאודדן

כ"ז , 1954באפריל 30שישי,ביוםאלתרמןשפרסםהשביעי"ב"טררהתחילהכל

שלהפותחהביתהיהרזהולגבורה.לשואההזיכרוןיוםשהיה-תשי"דבניסן

השיר:

מ;ךךים: iJך~ים pל; iJ ור??~ר;ן iד iJי~י;ם
 .~א;ר·;חלג;לה iJ~ןלה~.דל 'ן~עלא;נ:ונוtי~יבול 15

י;ךדים~ן iJ~ן ונ~~$!"זאת iJר;ן iד iJבזקעת

 2:נית-:זpן~ל.מ;~י Qל Wק;ר;נ:וםעםלה .P $!~ולהנ;יגן.דבלשוב

משפטשלאחרבימיםאלתרמןנתןשחיברטיוטהרשימותשלראשוןפרסוםכוללזהמאמר 1

זהפנקסה. s : 9.1-5תל-אביב,אוניברסיטתקיפ,מרכזאלתרמן,<ארכיוןגרינוולר·קסטנר
בסדרתבזמנופורסמוואשרהמשפט,במהלךשנכתבועבורהפנקסישלושהלעורמצטרף

הקיבוץלאור,רןבעריכתהפנקס,מןדפיםהדרכים:שתיעלאלתרמן,(נתןאלתרמן""מחברות

בהםדןשאלתרמןהנושאיםהרביעי"."הפנקסבשםאותוכינינולכן .) 1989אביבתלהמאוחר,

 , 2013אביבתלעובד,עםביוגרפיה,אלתדמן:לאור,דןאצלבהרחבהנסקריםהמשפטסביב

ספרות,עלמסותהזיכרון:עלהמאבקבתוךהדרכים",שתיעל"עודלאור,דן ; 455-437עמ'

 . 179-142עמ' , 2009אביבתלעובד,עםותרבות,חברה

(תשי"ד-תשכ"ב),בהשביעי,הטור ; 2עמ' , 1954באפריל 30דבר,והמורדים",-הזיכרון"יום 2

והמורדים"הזכרון"יוםהכותרת:(תחת 408-407עמ' , 1972אביבתלהמאוחד,הקיבוץ
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טיפוחואתהמליצהשלשגרתהאתלדחותישזר:ברוחבשירהמשיכווהדברים

חיץלשיםנכרןזהאיןאףבמרכז.הלוחמיםאתהמעמידיםהמקובליםהסמלים
הירדנוט,אנשיהםהלאוקנבךל~ים",~ך~t;כים iJ יו_;נ~"לביןהקהילותשלמרתןבין

ההיאהתקופהאתשראהמיגמורה.רהביליטציהזהבשיראלתדמןהעניקשלהם

כימלומריימנעהואדווקאבה,שהתחוללההגבורהאתשראהרמימורכבותהבכל

 ,"הpזן~;~סדסיןקהוא.ךד 9iJ.? "הנכון.באופןארתההמייצגזההוא~ןב" iJ"ח;נבם

התקופה.מרקדאינובוודאיהוא-היסוסשלשמץללאאלתרמןקבע
בהקשרנאמדוהדבריםהריק:בחללכללנאמרלאזהבשיראלתרמןשאמרזכה

 . 1954בינוארבירושליםהמחוזיהמשפטבביתשנפתחגרינררלד-קסטנר,משפטשל

משפטשלבמרכזועמדבהונגריה,ההצלהרעדתראשיושבסגןשהיהקסטנר,ישראל

מולאלקסטנרשלהטובשמרעללהגןכדילממשלההמשפטיהיועץשיזםדיבה
ולאחריה;השראהבתקופתלפעילותובנרגעגרינררלדמלכיאלעליושכתבהבלעדברי

המנהיגותכלפיהמופנהומרגיזבוטהמאשים"ל"אניהמשפטהיהשבאחתאלא

המדדביןניגודשיצרהזר-השראהשלהמקוטבתהראייה 3השראה.בתקופתהיהודית

מזהיותררעודהיהודי,ההמוןשלה"פסיבית"ההתנהלותרביןהאקטיביתוההתנגדות

באותההייתה-הנאציםעםפעולהשיתוףמתוךשפעלההיהודיתהמנהיגותרביןבינו

זר,בסוגיהבעלילשגרתיתבלתיעמדהאלתרמןהציג-1947בערדהרבים.נחלתעת

הירדנוט.אנשיעםהיה-שםהיהאלתרמן,הוא,שאילוקרבנו,לאבאשאמרבעת

עםלהידברחייבהיההמנהיגיםמביןמישהואחריות,לקחתצריךהיהמישהוהוי
בטריטוריהרעודאחד,בוקרלקרםיד,במחיכ.ךאפשראיךאז 4הנאצי;השלטוןנציגי

הקלון?עמודאלקסטנראתולהעמידהשראה,טעםאתטעמהשלא
אנשימצדבעיקרנגד,תגרנותשלגלחוללה-1954באלתרמןשהציגהעמדה

הקיבוץואישהמבקרובראשםהעבודה,ואחדותהצעירהשומר-השמאלתנועות

באהואמהואתמיאתתכליתו,מההזה,השירנכתבמה"לשםכנעני.דודהארצי

אוניםאיןוחרוןויגוןרחמיםחלקאמנםהעםדבריו.בפתחכנענישאללשרת?"

להחלקלאהואאךאלתרמן,שלבשירוהמוזכרתזרקרבן,שהייתההקטנהלילדה

הגבורהלמרת.בהמוניהםשהלכולאברתזאתחלקשלאכשםומכברדו","מגבורתו

"מידותבשםמיוחדבמדודמרוכזיםזהבנושאאלתדמןשלהפרסומיםמרביתקלים).ובשינויים
עמ'תשכ"ב,אביבתלהמאוחד,הקיבוץכרכים,בארבעהכתביםשלהשלישיבכדךהדין','

440-407 . 

אביבתלקרני,גדינואלד-קסטנד,משפט : 124פליליתיקדוזנפלד,שלוםדאוקסטנדמשפטעל 3
קסטנר,ישראלשלומותומשפטוחייו,פרשתפעמיים:שנרצחהאישויץ,יחיעםתשט"ו;

במחשבהוגבורהשואהלדוד:הלקחשסאונד,דונישלבספדודאווכן . 1995ירושליםכתר,
 . 2000ירושליםבן-צבי,יצחקידהחמישים,בשנותבארץהציבורית

 . 111עמ' , 1981אביבתלפועלים,ספריתבעל-פה,מסותהצד:הגשרעלקובנו,אבא 4
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הגיבאלתדמן sההתנגדרת.בדדךוהלכויזמהשנקטרלמידקלדעתו,שמרדים,והנברן

כולליםבפרוזהודבריוזמנו",ופניהמדד"פניבשםאדרךבמאמרכנענידבריעל
שהוצגוהיסודאמתותעלשאתביתדחזרבהןאשדהיטבומנוסחותחדרתאמירות
המדדתופעתשלפרופורציונליתלדאייההתביעה-והמרדדים"הזיכרון"יוםבשיר

הקלע,לכףשנקלעההיהודיתהמנהיגותכלפיהעדנהואפילוהבנהלגלותוהנכונות
אפלהכ"צנפההשראהתיאוראתלאמץמוכןהיהשלארכשםהירדנדט.כלפיזהובכלל

למרותמובליםמלכודת,בתרךהנמצאיםומסונוורים"מדומיםהמוניםשלומשרועת

תמרנתלונראתהלאכך-האדםצלםאתמאבדיםכךואגבכוחותיהםבשארית
מחלליומדרכיםשחלליהןהתקררתהשווא,תקרותאתהלאהלזרות"הקרואההמרד,

 6והכבוד'.'והגבורההמדדנתיבאללה,שומעבאיןהקרואה, ,בידנשקעםקרבשל

שנתשלהשראהביוםאלתדמןשלהטרדפרסוםבעקבותשהתעודדלפולמוס
פסקבעקבות , 1955בקיץדקהתרחשהזראולםשנייה,מעדנהגםהייתהתשי"ד

ביוני.-22בבירושליםהמחוזיהמשפטבביתשניתןגדינררלד-קסטנדבמשפטהדין
לממשלההמשפטיהיועץשהגישהדיבהתביעתבדודה:הייתהבמשפטהדיןהכרעת
קיבלרככךנדחתה,גדינררלדמלכיאלנגדהופנתהואשדקסטנרישראלשלבשמר
הצילכיהעתכלטעןאשדקסטנד,שלפיה(גדינררלד)הנאשםטענתאתהמשפטבית

המשפטביתנשיאהשראה.בתקופתבהונגריההנאציםעםפעולהשיתףאכןיהודים,

הדחיקואףהדין,להכרעתבנימוקיורבהבחומרהנהגחלדי,בנימיןהשופטהמחוזי,

אתשהסעירהקביעה-לשטן"נפשראת"שמכדכאדםקסטנדאתשתיארבכךלכת
אףהיאהדין,פסקעללערערלממשלההמשפטיהיועץהחלטתעקבכולה.המדינה
פסקאתשליוובוויכוחיםמלאההיומיתהעיתונותשדת.ממשלתלהתפטרותהובילה

השלישית.לכנסתהבחירותמעדנתשללבהלבאלגםחלחלוואלההדין,
השביעי"ב"הטרדפרסם 1955באוגוסט-12לביולי 1ביןמנגד:עמדלאאלתדמן

זרלדידו,שונים.פלוגתאבניעםוהתפלמסוזהבנושאכולםשעסקושיריםסדרת
והמרדדים",הזיכרון"יוםבעקבותשפרץהדירןידיעתאתלהרחיבהזדמנותהייתה
לשואה.בנרגעדופןיוצאותתובנותולהעלותאותםלנתחחדשים,חומדיםלהציג
כלהשביעי":ב"הטרדאזעדמקובלשהיהמהמכלשרנהבסגנוןנכתבואלהשירים
בדרכםשהיו-הטוריםבין .שידטרדיעשרותוהחזיקפרקיםמכמההורכבמהםאחד

~לחיחלקשהיונרחביםפרוזהקטעישולבו-שידיבדקוחסדיךכחנייםאדונים,
..--·-~ 

בוז'יקובסקי,טוביהראווכן . 6 , 5עמ' , 1954במאי 14המשמר,עליחל","כאורכנעני,דוד 5
וכן . 12 , 1עמ' , 1954במאי 27 ,) 75 ( 11גיליוןד,שנהמשא,והמשורר",הפרנסים"המורדים,

י.למותשנים 10במלאת"עצרת-זכרוןצוקרמן,יצחקשהשמיעפהבעלדבריםעלידיעה
 . 1עמ' , 1954במאי 17ערב),(מוסףהמשמרעלקצנלסון",

מאחר . 420-409עמ'ב,השביעי,הטור ; 2עמ' , 1954במאי 28דבר,זמנו",ופניהמרד"פני 6

לפניבלבדאחדיוםהיינולעיל),ההערה(ראובמאי-21בפורסםבוז'יקובסקישלשמאמדו
האחרון.ברגעממשנוספהאליוההתייחסותכילהניחישזמנו",ופניהמרד"פניהמאמרפרסום
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הנגדיתהעמדהלהצגתכאסמכתההמחבראתושימשוהשירשלהרצףמןנפרד

המדד,מספרות-שוניםממקוררתנלקחואלהקטעיםטיעוניו.לפריסתמוצאוכנקודת

המשפטבשולישהתפרסמונאומיםארממאמריםבה,מופלגלבקיאהפךשאלתרמן

ימיםבאותםשכתבהטקסטיםכלעמדותיו.עלכתגובהשהופיעומפרסומיםרכן

ובנויהסדורהעולםמהשקפתשנגזרהביטוי,ועזתאמיצהרציפה,לאמידההצטרפו

הירצובבית 1955בקיץהוטבעהדרכים""שתיהמושגהדרכים"."שתיבסוגייתהיטב

אלתדמןהנהירזהמושגבאמצעות .לסוחרעובדלשרןלמטבעהיהומאזעצמו,שלו

לבחורנאלצוהם-השראהבזמןאירופהיהודיבפניכביכול,שעמדה,הדיהמ-!rא;ו

ששיתפוהירדנרטיםשלדרכםרביןהנאציםלמעשיוההתנגדותהמרידהדדךבין

ככללהאםאותם.להאריךארהקהילהמיהודיחלקשלחייהםאתלהצילכדיפעולה

הדרךהייתהמהכן,אמנםראםהדרכים?שתיביןלבחורהאפשרותלפניהםעמדה

ושפרץהפולמוסמעלוריחפהשבה ,קסטנרמשפטמעלשריחפהזר,שאלההנכונה?

י 7משלו.מענהלהלהציעניסהראלתרמןבעקבותיו,

והתפלמסהדין,פסקמתןלאחרכשברעשהתפרסםלמשפט","מסביבבשיר

מפלגתנציגישלדבריהםבמיוחדהדין,פסקסביבשנאמרודבריםעםאלתרמן

נקבעשברלמרחבבעיתוןממאמרקטעהביאהואהטורבראשהעבודה.אחדות

ואילוהשראה,בזמןליהודיםשנותרההיחידההדרךהייתההמרדדרךכיבמפורש

זהציטוטמוללהשמדה".ומסייעתמבישה~שלה,"פסולה,הייתההירדנרטיםדרך

מפקדטננברים,מדרכישחיבררשימותמתוךנרחביםציטוטיםשניהמשוררהציב

המהססתמחתרתבהרבה:מורכבתתמרנההציגהלהביאליסטרק.בגטוהמחתרת

להצילכדיהיהודיםמןחלקשלהקרבתםעםלהשליםאףמוכנהלפעולה,לצאת

כהמשךהרוסית.בחזיתלהתקדמותולצפותזמןלהרוויחכדיזהרכלהדוב,את

דרכים""שתיעלהדיבוריםכלעצמו:אלתרמןשלהדבריםבארהאלהלמובאות

כביכולשראתההאחתביניהן,לבחוראפשרשהיהחד-משמעירתחתוכות,ברורות,

אחיזהונטרלילחלוטיןמופרכיםלונראו-בעיוורוןשלקתהוהשנייההנולדאת

ארתה.להביןשנטהכפיבמציאות

והמהלומותובחילופיהוויכוחבלהטרנתערבברסערהמידחוללואלתרמןשלדבריו

כרמל,משההשלישית.לכנסתהבחירותמערכתאתשליוווההשמצותהמילוליות

"קולו ; 2עמ' , 1955ביולי 1רבד,הריון','נימתג.האשמה.טיבב.ודנים.שתיא.למשפט:"מסביב 7

עמ' , 1955ביולי 22שם,הדרכים",שתיעל"עור ; 2עמ' , 1955ביולי 8שם,פומדנץ",וניהשל

 ,""'.דודל'הלקח"ולעניך ; 2עמ' , 1955ביולי 29שם,הדרכים)",לשתי(עודעקרוןשל"דינו ; 2

אלהשיריםנדפסופומדנץ",וניהשל"קולוהשיראתלהוציא . 2עמ' , 1955באוגוסט 12שם,

וניהשל"קולולעיל). 2העדה(דאוהדין""מירותבמדודהשביעי,בהטודנוסח)(בשינויימחרש

הקיבוץגילולה,ובודהבעדינת ,) 1956-1948 (חמישיספדהשביעי,בהטורמחדשנדפספומדנץ"

על·פיודקאךהםשלהלןהציטוטים . 222-219עמ' , 1995אביבתלאלתדמן,ומוסדהמאוחר

לדוד.הלקחשטאובד,דונישלבספדונדוןהרחבבהקשרוהנושאבעיתון.שהתפרסמההגרסה
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ברורההדרכיםשתיביןהאבחנהכיטעןהעבודה,אחדותומראשילמרחבעורך

ההתנגדות,דרךביןאותו,לעמעםשאי-אפשרחות,ךהבדלישבעיניווחד-משמעית.

בהפקרהבכניעה,בחולשה,המתאפיינתהדרךוביןוהמרדהגבורההנפש,עלהעמידה

ברורהיהקסטנר,שלשמואתאחתבמילהולוהזכירשלאואףפעולה.ובשיתוף

מוחלט.באופןבעיניוהמגונההשנייה,הדרךעםדומיוואתאותומזההשהואלכל

שעשהכפי-הדרכיםשתיביןההבחנהוהיעדרהטשטושכרמל,בעיניכ,ךמשום

נדרשיםשאנוהלקחאתלעוותאףהעשויהמוסרית,עוולהבגדרהם-אלתרמן

אתדחהעצמו,גיליוןבאותופורסםשמאמרובן-גור,מאיר sהבאים.לדורותלהנחיל

לטבח","כצאןשהלךהעםעלבמפורשדיברמכרמלובשונהאלתרמן,שלטיעוניו
במלואעמדהדרכים,משתיאחתכלשלהמורכבבאופייהלהכירמוכןשהיהואף

לטבחהמובלהעםשמנבכילאחרועוד:זאתמזו.זוהמוחלטתבכדלותןעלהתוקף

 9האחת!"לדרךהיאהייתה"היהבן-גור:הכריזלמרד,הקריאהעלתה

הארגוןמראשיצוקרמן,(אנטק)יצחקהיההציבוריבוויכוחחלקנטלשעודמי

צוקרמן:אמרהעבודהאחדותשלבחירותאספתבמהלךורשה.בגטוהלוחםהיהודי

בהמשךוהלוחמים".היודנרטניקיםבשלוםחייםאלתרמןנתןשלהשירבשורות"רק
 10שתדלנות.גרסולאמעולםוחבריוהואוכיבמאבק,דרכיםשתיהיואכןכיקבע

לקוראיואלתרמןגילהביולי,-22בשפורסםהדרכים",שתיעל"עודשכותרתובטור

 ] ... [עצמה.ההיסט;ריהא;מרת;"מהלשמועכדיאספה,באותהנכחעצמוהואכי
T '.''.' • -: T : -: ז

הדבריםאת ."דר.??ד~ל ה~י~~~ל • .?riעתזpל~ס;ךה 1.יי i2~ללדבברב wסק 19 ~~מפי
מוסדשלמוצדקתבלתיהפללהבהםראההוא-מלאבפהגינהאנטקשהשמיע

האופןאתלקבלסירבגםהואעצמם.המורדיםמכתביהעולהלרוחבניגודהיודנרט,
ורבי-בהרבהמורכביםלדבריושהיווהיודנרט,המחתרתיחסיאתהדוברהציגשבו

-דרכים""שתיהיולאכילהסיקאפשרהמורדיםמכתביהמצטיירתמהתמונהפנים.
הדילמותמולואלהנאציהכיבושבארצותהיהודיםנקלעושאליהםהצמתיםמןברבים

התפתחאףאלאהגופים,ביןהבנהששררהבלבדזולאנקלעו,שלתוכןהלא-אנושיות

פעולותאתלהשעותנכונותאחתלאגילוהמחתרותאנשיפעולה;שיתוףביניהם

בתקווהלמוות,יהודיםלמשלוחהסכמתםאתבשתיקהנתנוואפילוההתנגדות,

הרבים.להצלתדברשלבסיכומותובילהמעטיםשהקרבת

זנשירהיהזהעצמו:הנושאבאותושדןחדש,בשיריצאואלתרמןשבוע,עודעבר

המשךזרהזיהשירהדרכים".לשתי"עודשלוהמשנהשכותרתעיקרון",של"דינו
שמהםהמורדיםכתביעלאלתרמןנסמךבווגםובן-גור,כרמלעםשניהללפולמוס

הגיטאותמלחמותבספועצמוצוקרמןשכתבדבריםציטטהיתרביןבאריכות.ציטט

 . 2עמ' , 1955באוגוסט 8למרחב,הדוד",שללדגליו"תהומות

 . 3עמ' , 1955ביולי 8למרחב,הדרכים",'ר'שתיא.נתן"המשודדבן-גרד,מאיד

 . 1955ביולי 17כלמרחב,דיווחעל-פי 10
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בסיסעלהמחתרת.אנשיבספדהגדוסמןחייקהשכתבהורבדיםעורכיו,עםנמנהשהוא

היודנרטמוסדשללרהביליטציהאלתרמןקראחתרני,באופןקראשאותםאלה,מקורות

הייתהלאלכן:קודםהושמעהשכברהטענהנספחהולזהבראשו,שעמדוהאנשיםושל

תפקידיםמילאוהקהילותמנהיגימזו,יתרההזאת;לדרךמעשיתחלופההמודדיםבידי

לבצע.מסוגליםהיולאהמחתרתשאנשיבאופןבגטאותהשוטףלקיוםבאחריותונשאו

והיודנרטהנולדאתראוהמחתרותכאילוההערכהאתנפשובשאטבבוזדחהאלתרמן

מוכןהיההואזאת,עםלסמוך.מהעללואיןלדעתו,זה,כלבעיוורון;שלקהזההוא

לגינוי;ראוייםושמעשיהםהקוויםאתשחצוהפעולה""משתפיהיורכ·אכןלחוכרת

 11כולו.המוסדשלהלגיטימיותאתלשלולכדיבזהדיאיןבעיניואך

העלהשבהםבשירפרקיםבאותםלשיאוהגיעהיודנרטאנשיעלההגנהכתב

היודנרטבראששעמדהאישברש,אפריםהמהנדסשלדמותואתנסעלהמשורר

רציחתעלהיטבברשידעהאזוראתכבשושהגרמניםלאחרביאליסטוק.בגטו

הואלכןהפורענות".בפני"תריסכדבריו,תהיה,שהעבודההאמיןאךיהודים,המוני

בדרךמהםחלקלפחותשיצילתקווהמתוךלעבודה,הגטואנשירתימתעלשקד

בתיאוםפעלהמחתרת,אנשיעםטוביםבקשריםהיההואכולם.אתלאאםזו,

עלידיעותלהםוהעבידנשקלרכישתבכספיםלהםסייעואףטננבוים,מרדכיעם

המדדלפרוץסמוךזאת,עםובמומחים.באמצעיםסייעכןכמו 12הגרמנים.תכניות

התוודעברשאפריםשלדמותואל .גמורקרעלכדיוהגיעוביניהםהיחסיםהחריפו

בפרוטרוטסיכםשאותו 13המחתדת,אנשיגרוסמןחייקהשלבספרהמקריאהאלתרמן

ההם.הימיםבנסיבותהאיששלמעשיוהיגיוןאחרילעקובניסהודרכובמחברותיו

שהיוהלוחם,היהודיהארגוןוביןבינוששררוהיחסיםטיבעלללמודביקשבמיוחד

באותןאלתרמןנאחזרבשללכמוצאפעולה.ושיתוףהדדיאמוןשליחסיםביסודם

וציינהברש,שלאישיותואתאוהדתבצורהגרוסמןתיארהשבהןבספרפסקאות

לאשכמותןשלהלן,השורותאתכתבזהרקעעלהטובות.כוונותיוואתהגינותואת

עבדי:משוררבידינכתבו

j2 ן.ךל~יוt~מP. ו;ךמות;תi,וז,וזוים,::~זכ~ים;רי~יו יר.~ו
ןא'זקן.ז;יקי~ת-;כף~~יש;תז;iלב;ד, fז;iלזpד, qז;iל:;ג~סוקים

העתיםבחשכתמחכהמיאיכיתמידליונדמה
: " : :• ' • T • •• • •: - : - : "." : T • " 

 14 •;כד'זקן::זזרוי ;ן~5ז ?.'1::זסך~הג'ללמי;קוםאם

להלןבהרחבהראוכךועלפומרנץ,וניהשלשליחותוסביבבוויכוחהיתרביןעלהזהנושא 11

וכן , 1955ביולי 8דבר,פומרנץ",וניהשל"קולוהשירראוכן,כמואלתרמן.שלבפנקסו

 . 370-369עמ'ה,השביעי,הטורגילולה,דבורהשלהערותיה

 . 236-235 , 211-209 , 198-197עמ' , 1997אביבתלעובד,עםאורב,מרותמולבנדר,שרה 12

 . 1950מרחביההצעיר,והשומרהארציהקיבוץפועלים,ספריתהמחתרת,אנשיגרוסמן,תייקה 13

עמ'ב,השביעי.הטרד ; 2עמ' , 1955ביולי 29דבר,הדרכים)",לשתי(עודעיקרוןשל"דינו 14
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שהיה, ,"."'דודל'הלקח"ולענייןהשיראתבדבראלתדמןפרסםבאוגוסט-12ב
עצמוגיליוןבאותוהדרכים"."שתיבנושאההגותיתבמסכתהאחרוןהפרקלמעשה,
פלמ"ח,ואישסופדשהיהמגד,מגד.מתימאתאלתדמןלנתןגלוימכתבהתפרסם
בשםקצרהברשימהלבטאשהיטיבכפיה"שתדלנים",מןוסלדהגבורהאתהעריץ

שבוהגלויבמכתבו sקסטנד.משפטלאחדמידשהתפרסמהוהגבורה"הכניעה"בין
אתדקלאבחשבוןלהביאבאלתדמןמגדהפציריולי,מחודשהטוריםעלהגיב
לשמששצריכיםהערכיםאתהיינולהיות,היהשעתידמהאתאלאשהיהמה

היתדביןכתבאלתדמןשלהאחרוןלשירובהתייחסוהצעיד.הדודלחינוךיסוד
טננבויםהיהש'צדיק'משוםבעיקר,ולא,-לבדוטננבויםאתיזכור"העםכך:

תביעהמשמעות-לעתיד,גלומהחיתהטננבויםשלשבמעשיומשוםאלא-מבדש
ככלעצמו!)למדד(גםומועיליםוצודקיםאציליםויהיו-בדששלובמעשיולעתיד,
 16זן".משמעותגלומהחיתהלא-שיהיו

פרסומו,קודםמגדשלמכתבואתהסתם,מןאלתדמן,קראדברמעדנתכחבר
הגבורהמשידישציטטומיכלנוכח .הטרדברקעהרבדיםהיואותו,הזכירשלאואף
העקרוניהשוניאתולתמידאחתלהבהיראלתדמןביקשמגד,מתיבכללםעצמו,שלו
המלחמה,בתקופתהיהודיהיישובשהיהכפיטריטוריאלית,אומהשלהקיוםתנאיבין

נטועיםכשהםהנאציהאיוםמולהיהודיםעצמםמצאושבהבגולה,הקיוםתנאיובין
כרמל,משהשהטביעהמושגאתלאמץתוקףבכלסירבכךבתוך .נכדאדמתעל

פולחןאתלגנותשבאלתדמןרחב.עיוניבסיסמגדהעניקלוואשדלדוד","הלקח
אמתשלמידהקניעל-פיהעבדאתלשפוטותבעעצמו),המדדמן(להבדילהמדד
זדים.דושיקוליםבזהלערבבליוצדק,

-בלבדאחתפעםעודאליולחזורעתידאלתדמןכיאףהוויכוח,למעשהתםבזה
שלרוצחיוכלפישהשמיעהגינוילצד . 1957במרסקסטנדשלהירצחובעקבותזאת

ביתלאכיאלתדמןקבע , 1955משנתהדיןפסקשלהחוזרתההוקעהואףקסטנד,
בבואיוכרעואלהשאלותהמשפט:במהלךשנידונובשאלותשיכריעהואהמשפט

שייערךלאחד-יכריעושההיסטוריוניםוייתכןהציבורי,הדיוןבאמצעותהעת
בדיוןשהוצגומאלהאחדותדאיותעלשיסתמךמעורב,ופחותדגשיפחותבירוד

המשפטי.

\,." __ ... 

בדש","אפריםבעדךעיינווכןהמחתרת,אנשיגדוסמן,דאוזהבעניין(בשינויים). 430

 . 243-242עמ' , 1990אביבתלפועלים,וספריתושםידא,כדךהשראה,שלהאנציקלופדיה
 , 1955ביולי 1 ,) 110 ( 26גיליוןה,שנה(משא),למרחבוהגבורה",הכניעה"ביןמגר,מתי 15

א.עמ'

 . 3עמ' , 1955באוגוסט 12רבד,החיים','והסמליםההיסטוריתהאמת"עלמגד,מתי 16
 440-434עמ'ב,השביעי,הטרד ; 2עמ' , 1955באוגוסט 12רבד, ','"'.דרול'הלקח"ולעניך 17

(בשינויים).
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* * * 
 \ Bהמשפט

כותב: \ 9משמו

שלרוכה-האחת-פסה"דגםבהרחבהעומדועליהן-הדרכיםאזהיו"שחים

אתלראותהעםאתקראהאשרציונים-חלוצים,היוהראשייםשנושאיהזוהציונות,

לגייסביקשההיאכצאן-לטבח-יובל;הדיןאתלקבלולאאימתהבכלסכנת-ההשמדה

כפימזדיינת,להתקוממותבמחתרת,להתארגנותעצמית,להצלההיהודיםהמוניאת

ובמותםבחייהםגילמוהזאתהרוךאתורשה.בגטוההודנוראלידיגילויהשבאה

ה'יודנואטים'בההלכוהשביחהדרךואילובאוץ,החלוציהמחנהשלההצלהשליחי

עלהנאצים,השליטיםרצוןאלההסתגלותעליהבםאתהשליכואשרלמיניהם,

והתנגדותם,התגוננותםרצוןשביותעלההמונים,מעיניהאיומההסכנההעלמת

ניתןאשרהדיןפסקלפיהרבים.שלאבדנםבמחירמספר,מתייחידים,הצלתעל

אתנטשק' ,",כי-וחמורה,כבדהמסקנהוזוהי-יוצאבירושלים,אתמול

הרוךאלוסטהוההתקוממות,ההתגוננותהעצמית,ההצלהרוךהראשונה,הרוך

עשהק' ,",כיוקובעלכתמרחיקאףהשופט ]".[והאסונות.הקרבנותהרתהשנייה,

כפלילית".בפסק-הדיןהמוגדותובכוונהביודעיןמעשיואת
 ) 23.6(משמר

20 

ביניהן."תהוםשכביכולהדרכיםשתיעניין-שובובכן

* 

כלמרחב:והנמלץהשטחיהמאמרמןקטעיםוכאן

צנחנינואתהמזכותהשופט,למסקנותלבבכלשמח--מישראל,איש"כל

אובמישריןהמשפט,במהלךבהםלתלותניסואשרהאשמותמןומוסדותינו

בתוךמובאיםקצריםוביארדיםהעדותמידקין.הדסהעדנההידכתבשלהראשוניהפענוחאת 18

הפרקיםחלוקתמודגש;בגופןלהלןמובאותאלתדמןשלתחתי.בקוהדגשותמרובעים;סוגריים

הפרקיםראשיכיןהרווחאלתדמן;בידיהמקורי,הידבכתבנעשתהבכונניתסימוןבאמצעות

שהופיעוציטוטבתוךמירכאותסדיר;דווחנהגנוכאןואילואלתדמן,אצלסדירהיהלאהשונים

מתוךאועיתונותמתוךבהעתקהשיבושיםהיושבהםבמקומותבגרשיים;הוחלפוהידבכתב

מצייניםאלתדמןשלידובכתבאדוניםמקפיםשניהמקור;על-פיהטקסטכאןהובאספרים,

-ציוןללאהמובאהמןחלקעלאלתדמןדילגשבהםבמקומותציטוט;מתוךמיליםעלדילוג

פוענחלאהידכתבשבהםבמקומות ; 1 ". 1נקודות:שלוששבתוכםמרובעיםסוגרייםהוספנו

קסטנושלשמואתלעתיםצייןאלתדמן ; 1---1בתוכם:מקפיםעםמרובעיםסוגרייםהוספנו

כך.זאתהשארנוקסטנד).משפטשלהדיןבפסקהלויבנימיןהשופטגםנהג(וכך "'ק"באות

בשם 1943בשנתנוסדהוא .)ם"פמ(המאוחדתהפועליםמפלגתשלביטאונההיההמשמרעל 19

בשניהעיתוןאתאלתדמןצייןהפנקסלאודךהצעיד.השומרתנועתשלביטאונהבתרדמשמד,

לחלופין.שמותיו
שלהמעדנתטרדי . 1עמ' , 1955ביוני 23המשמר,עלהדין','פסק"עםהעיתון!,ומעדנתמ.ה. 20

עזרתו.עלבן-נחוםלדודתודהזו.בחתימההתפרסמוהמשמרעל
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הרב,מערכולהתעלםיכולאישאין 21ונו'),יחיד(שופטאלהכל"למרות-בעקיפין"

בירושלים".אתמולשניתןלפסק-הדיןשתהיהוהלאומיתהחינוכיתהמשמעותמן

את-בעתידויידע-בעבר,ידעבמצוקתוהיהודי"העםהדרכים:שתיושוב

העםמגורלצווארםאתלהמישהמבקשיםשל'הקלה'הדרךביןההיקלעותחיבוטי

בעוזהעם,גורלמולפניםאלפניםההתייצבותלביןבזרים,מבטחםשימתתוך

למילועלהמהאלינונשקף ] ... [הדיןפסקמתוך ]".[אשליות;וללאברירהאיןשל
אלאהצילשלאוסופוהיהודיהעםמשמידיעםקוויסלינגיבדיפלומטיזםלהלךשבחר

מדוחיםדדךלעומתוחילל.השפילהעםכבודואתעצמוכבודואתהעםאתהסגיר
הלכושלא--החלוצים-המורדיםשלהנולדראייתהיפעהבמלואאלינומזהירהזן

 22 _-וכבודו"העםחייעלנפשםחירפואלאלשטןנפתושלאהיודנרטים,בדרך

--העולם.מןלהעבירהשישמליצהאותהשוב

* 
 ]--ו-

הארץ:

היובמיוחד,קסטנרוד"ראלה,אנשיםכיצדבדיוקכאמור,יודע,הלויהשופט"אך

אלה".בחודשיםלנהוגמחויבים

 ) 24.6(הארץ
23 

* 
המלצהמכתבילביה"משהגישואלה"ביןכימוזכרהעםבקול 24וילנךשלבמאמר

ק'של 25הציוני"ההצלהב"ועדמפ"םנציגמפ"ם,מעסקניאחדהיהק'לטובת

אלתרמן.שלתוספתהיאבסוגרייםההערה 21
מביאאלתרמן ; 2עמ' , 1955ביוני 23למרחב,נפש",ובסערת"בתדהמהלמרחב],!מערבתל.מ. 22

שלהמקוםמראיראולמשפט"."מסביבבטורהריון")("נימתגלפרקכמוטוזהממאמרחלקים
זה.למאמרבמבואהשירים

23 i (בשולי 2עמ' , 1955ביוני 24הארץ,ליום"),("מיוםהדין"פסקקריאת"עםחתימה],ללא

תשט"ו").בתמוזו'"מרחביה,נדפס:המאמר

 1938ב:עלההואבווילנה.הצעירהשומרממנהיגיבנעוריוהיה ) 2003-1918 (וילבומאיר 24

המפלגרודזקומוניסטיתממנהיגיהיהפלשתינה).שלהקומוניסטית(המפלגהלפק"פוהצטרף
הראשונההכנסתלמןכנסתחברבתורוכיהןוחד"ש)רק"ח(מק"י,השוניםבגלגוליההישראלית

 .-12ההכנסתועד

להיותמארץ-ישראלפנייהבעקבות , 1943בינואררשמיבאופןנוסדהוההצלה"העזרה"ועדת 25
בסוףכברהחלוברבריואלכמובוועדהחבריםזאת,עםאירופה.במרכזולמידעלסיועצינור
ובהנהגתההציוניות,הקבוצותנציגיחבריםהיובוועדהיהודים.לפליטיםסיועבמתן 1941

יואלסיל~·י,(צבי)~ר~הפרנקל,ינובהונגריה,הציוניתההסתדרותראשקומוי,אוטוהשתתפו
בפועלאולםהרשמי,הוועדהראשהיהקומויאוטושפרינגמן.ושמואלקסטנרישראלנדנד,
הוועדהנוספים.אישיםלהנהגההצטרפו 1944במרסהונגריהכיבושלאחרמנהיגה.קסטנרהיה
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מלאת"פעולתועלבן-שלרםכותבבמכתבו 26(פדידל),בן-שלרםדפיבבודפשט

שהיההיחסמןהדשומעיםאנושכאןספקאין- 27רהנאמנרת"המסירותההקרבה,

 28-ובגידה.נפשעתדדךעלבפסקנותהמשמרמבשדעכשיוואילו-לפעולהאז

* 

דדנוהכפשתאבלהירדנדט,אנשיביןדקולאהיהודים,ביןהיוובוגדיםפושעים

מפניבדיחהבהיש-האמתכלפיכבדחטאבהישובגידהכפשעהירדנדטשל

ולשאתלשהות,אותםואילצההמרדדיםעלגםחרקיהאתכפתהאשדמצדזייותהכרח

אסרוכמושגהירדנדטאבל-היופושעים .רבדייפולאיךולדאותולחכותולתת

אתכביכול,שדאו,החלוציםכנגדופושעבעיוורוןכמרכהטוטלי,באופןשירכתםלו

הנולד.

* 

-ההמוניתההתנגדותאתהנאציםשיתקוהמיוחסיםתכניתבאמצעותכיקובעהשופט

הייתהלאאחדיםבמקומרתגםכיכלללהעידבליועקיבהגירניבנייןמקיםוהוא

-היאהאשמהכללית.שהייתהלתופעהמעשיהסכרומוצאמכקשחראהתנגדות.

כאילוחראהרושם-ההמונים.אתהמנהיגיםהזהירולאהמיוחסיםתכניתבגללכי

אתהמיישבהזהההסברעלוסומךמסוימתכתופעההשופטנתקלהראשונהכפעם

האחדים?המקומרתבכלהתנגדותחוסרעלכן,אםמה,הרבדים.

* 

המיוחסיםתכניתלולאכיפניםלשתימשתמעתשאינהבצודהמסתברמפסה"ד

יהודיםמנהיגיםעםפעולהושיתפהבשווייץהחלוץסניףומולבקושטאההצלהועדמולפעלה

עםקשריםקיימההיאבמקביל,פולין.בדרוםשונותיהודיותמחתרתקבוצותועםבסלובקיה

להלן>ראוכך(עלנדנדשליחותזהובכלליהודים,להצילבניסיוןומתןמשאוניהלההגרמנים

 .קםטנרשלההצלה"ו"רכבת
עברה-1931בשבטרנסילווניה. ) Kluj (בקלוז'נולד ) 1996-1920 ((פרידל)בן-שלוםרפי 26

עברהלשלטון,הנאציתהמפלגהעלייתעם ,-1933ובשבגרמניה Neustadt) (לנוישטטמשפחתו

לפיבצ'כוסלובקיה.בתנועהמרכזימקוםותפסהצעירלהשומרהצטרףהואושםלברטיםלווה,

לארץ·עלההואההצלה".ב"וועדחברוהיהבהונגריהמחתרתיתלפעילותיצאהתנועה,החלטת

הישראלי.החוץושירותב"לעלייה"המוסדאישוהיה-1947בישראל

 . 7 , 2עמ' , 1955ביולי 1העם,קולואחיותינו!",אחינודםלשפוךעזרו"ידיהםוילכד,מ' 27

העם.קולהעיתוןשלהמערכתלמאמרתגובהמאמרהמשמרבעלהתפרסם 1955ביוני-24ב 28

הנפשעתודרכוקסטנראת ]".[הראשיבמאמרוהיוםמזההשהואעל-ידיהעם;'"קולבו:נכתב

הציוני-החלוציהנוערכבודאתמחלל-ומפלגותיה'זרמיהכל'עלכולה,הציוניתהתנועהעם

אתמופלאהבגבורהוהריםהנאציםעםמשתפי-הפעולהועלה'יודנדאטים'עלמלחמהשאסר

הציוני-חלוצי",הנוערעלמעלילהעם'"'קולוהעצום".האכזריבצודדוהמדדההתקוממותנם

 . 1עמ' , 1955ביוני 24המשמר,על
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כלאשרהסבר-מתמרדים.היווההמוניםההמונים,אתמזהיריםהמנהיגיםהיו
שטחיות.פדנטי,הסבראותר.מכשילההתקופה

* 

בנייןההתנגדות.חוסראתפסה"דמסבירשטחית,נלעגת,פדנטיותשלמידהבאיזו
השופטלפניכאילו-כביכולהגירניבסדראשמה,גביעלאשמהמעריםההסבר
-- .בלבד 29קלרז'מקרה

* 
הגנרלששמירתלק'הודיעוהנאציםכימוברר 30בפסה"דהמובאותהעדריותמןאגב,

רקמקלוד'הבריחהמאמצירפיוןאתהשופטזוקףאיפרא,מדוע,- 3הרגברהוהרומני
 32ההצלה"?"רכבתחשבוןעל

* 
המסקנותמההמוכיח ]-- 1-לא ]--[סינרם-במעריבפסה"דשלהקריקטורה

עצמו.מפסה"ד ])---([חמורותערדאלומסקנותהרחוב.באישנוטעזהשפס"ד

יותרבעירנמנו 1941ב"להונגריה. 1940ב"סופחהקלוז'העירובההצפוניתטדנסילווניה 29
חינוך,מוסרותשלדשתבההתקיימה .-111,000כשמנתהאוכלוסייהבקרביהודים ooo,16מ·

הונגריהכיבושלאחרוחציחודש , 1944במאי-3בציוני.מרכזהייתהוהיאוסעדצדקהתרבות,
לידינמסרבגטוהפנימייםהענייניםניהולבגטו.קלוז'יהודיכליאתהחלההגרמנים,בירי

וז-ר~הריינברגרמשההרבגלז~ר.עקיבאהרבפישר,יוסףר"רראשהיושבהיושחבריויזרנדט,
רמתןמשאניהלשבהבתקופה , 1944במאי-5-4בהולדתו,עירבקלוז',ביקרקסטנר~רטון.

בידני-9לבמאי 25ביןלאושוויץיהודיםשלמשלוחיםבשישהחוסלהגטואייכמן.אוזלףעם
עירותושביאתהזהירשלאעלקסטנרכלפימאשימהאצבעהופנתההמשפטבמהלך . 1944
להס.הצפויהאסוןמפני

ממנווקטעים , 1955ביוני-22בניתןהדיןפסקגופו.הדיןלפסקאלתרמןמתייחסאחדותפעמים 30
המשפטביתשלדיןפסקבחוברתאזרראההואהפסיקה.לאחרמידשוניםבעיתוניםהתפרסמו

בןמלכיאלנגדישראללממשלתהמשפטיהיועץ , 124/53פליליבתיקבירושליםהמחוזי
לפייובאוכאןהמקוםמראיתשט"ז.קרניהלוי,בכימיןד"רהנשיאככ'כפכיגריבוולד,מבחם
בישראל,עורכ"':זי'דןלשכתכישראל,המחוזייםהמשפטכתישלפסקיםבתוךשנדפסהנוסח
 .) 1965 (מ"רכדך

 . 99עמ'גרינוולד'נ'יועמ"שהדיןפסקפעולה","שתוףהפרקלמשלדאזזהלעניין 31
בבודפשט,וההצלההעזרהרעדתכנציגקסטנר,שניהלומתןהמשאתרצדהייתהההצלה""וכבת 32

מגזרימכליהודים 1,684בתקבוצהועליה 1944ביובי-30במבודפשטיצאההרכבתהס"ס.עם
הובאוכבדגן-כלזן,קצרהשהותאחריוחבריהם.הורעדהראשישלמשפחהבניובכללםהחברה,

קסטנרלשווייץ.הקבוצהבנישארנשלחושנהארתהובסוףלשווייץהקבוצהמבני 300כ"
כדיבהונגריהלהישארשעליהםתפיסתםמתוךהנוסעיםלקבוצתלהצטרףסירבועצמםזקזמזי

ההצלה.מאמציאתלקדםלהמשיך
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 33בכך.הקהלאתלהעסיקצדיךשלאקדליבךשלהמוצהרתטענתו

* 

בקטעים:ולעייןלשרב
 34.23 , 19 , 18 , 17עמ'

הנולד""דאייתלעניין

האחרונהלשעהעדהפעולהראשיתאתדחווילנהגטומורדיכיקובע 35קרבנך

הקצים.כלוכלובררהאיןכיברורער-שהיהמננש,

* 

וחוטאשטחיריבודהואהיררנדטעלוהפסקניהחותךשהדיבורלכךהסכיםקרבנו

עצמו,בקרבנוכיוניררל,ביזרישלאחתלצנפהבכךהכלולכלאתהופךכשהוא

שלה.אתותבעהשלהאתשטענה 36קלמנוביץ'חתיכתהייתה

וכעורןכעיתונאיעברהואועורך.פובליציסטעיתונאי,היה ) 1956-1909 (קרליבךעזריאל 33

לחצופה.כךואחרלהארץוהצטרף 1937ב"לארץעלהובגרמניה,בפוליןיהודייםבעיתונים

בכיריםעיתונאיםעםיחדפרש 1948ב"אחרונות.ידיעותשלהראשוןלעורכוהיה-1939ב

מעריבעודךהיהקרליבךמעריב).(לימיםמעריבידיעותאתהקימווהםאחרונות,מידיעות

שאינני-עצמהההחלטהמכל"חשובהכתב:הואהדיןפסקפרסוםלאחרלפטירתו.ועדמאז

בפרשתבישראלהציבורדעתאתולהעסיקלהמשיך-פושעתהחלטהלהלקרואמהסס

(מעריבמעריבהפעם!",עוד-"קסטנרמסתברא),איפכאו'(חתוםקרליבךעזריאלקסטנר'.'

 . 18 , 3עמ' , 1955ביוני 24שבת),של

הראשונים,הפנקסיםשלושתאלתרמןשלעיניולנגדהיוהרביעיהפנקסעלהעבודהבעת 34

לאחרסוגרייםבתוךעמודיםמספריאלתרמןצייןכאשרדבריו.תוךלעתיםאליהםמפנהוהוא

 .) 15:9.1-1-3אלתרמ,ן(ארכיוןהראשוניםהפנקסיםבשלושתהעמודיםמספריהםאלהמובאות,

הפנקס.מןדפיםהדרכים:שתיעלבספרנדפסוהאלההפנקסיםשלושת

גדודושלוילנהבגטוהמחתרתשלמפקדםעבר,ימשוררהיה ) 1987-1918 (קובנואבא 35

ונמנהבווילנההתחנךשבקרים, ) Sevastopol (בסווסטופולנולדהוא"נקמה".הפרטיזנים

מחבריו,כמהעםמצא,הגרמניםבידיוילנהכיבושלאחר .הצעירהשומרפעיליעםמנעוריו

כוחלהקמתנרתםיהודים,המונירצחעללוונודעלגטוששבלאחרמה.לזמןבמנזרמקלט

ובוקובנושחיברכרוזהחלוציותהתנועותבאספתהוקרא 1941בדצמבר 31בליללוחם.יהודי

הפרטיזנים"ארגוןבווילנהנוסד 1942בינוארלטבח!"כצאןנלך"אל(ביידיש):היתרביןכתב,

מטהחברהיהקובנושונים.פוליטייםומזרמיםנוערמתנועותשהזדנב ).וא.פ.פ(המאוחד"

ונרצחעצמואתהסגירויטנברג,יצחקהארגון,שלהראשוןשמפקדולאחרלמפקדווהיההארגון

פעולותעלניצח 1943בספטמברמווילנההאחרוןהגירושבימי . 1943ביוליהנאציםבידי

ויטקהלמחתרתושותפתואשתועםהצטרף 1946ב"ליער.מהגטוהלוחמיםיציאתועלהארגון

בחטיבתתרבותקציןהיההעצמאותבמלחמתעין-החורש.לקיבוץפרטיזניםקבוצתועםקמפנר

החטיבה.שלהידועהקרבי""הדףאתוהוציאגבעתי

לפעילותהמדורכראשושימשיהודיתספרותחוקרהיה ) 1944-1885 (קלמנוביץ'חירשזליק 36

היהדות).לחקר(המכוןיוו"אשלהמנהלבוועדחברהיהלכןקורםוילנה.גטובספרייתמדעית

שתימשךקיווה,אוסבר,הואהגטו"."נביאהבריותבפיונקראבגטונערצתאישיותהיההוא
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* 
פרשהלגביבתוכנוומשתרשתההולכתוהכתיבההנאוםשדרךלכךמסכיםהוא

אתהולמתאינהטענהכלמונחים],[רשימתה"נרמנקלטררה"כלהמילון,כלזר,

אותם.ומבקעתמדלדלתואףתוכנםאתחופפתאינההדברים,

הנולד:ראייתלעניין
להלכה:

ולקרואהגרמניםשלהטוטליתההשמדהתכניתעלהאמתאתהיהודיםבקרבלהפיץ

לו-קמוץבאגרוףאף-בררה"ב"איןבמקלות,בנשק,נפשםעללהתגונןאותם

אבללבצע.יכוליםהגרמניםהיולא-בכךספקאיןעכשר-אזכיהדברנשמע

השחר-אחריותחרשמתוך-עצמםהמרדדיםגםולמעשהנשמעולאהדברים

מעשה.כללפנינפשיתבמלחמהועמדוהפעולותאת

* 
לקומוניסטים:

הבריתנמשכהאילוולהתנגדותלמרדנקראיםהיוהקומוניסטיםאםלשאול

כ"מלחמהלהםנראתהעצמההמלחמהשאפילוהיאעובדהוגרמניה.רוסיהבין

אימפריאליסטית".

* 
הסוד:גילוילעניין
הפעולה,בבראגילהואף-הכל.לגלותלמחתרת 38ברשהבטיח 37ביאליסטוקבגטו

התנגדות?הייתההאםמזה.צמחמהאך

בחיישראהקרבנו,שללעמדתובניגוד . 1942בתחילתאליהנכנסשהגטוהיציבותתקופת
קלמנרביץ'החליטהמתקרב",הקץמולעייןועצימתלבטלה"ברכהבגטוהענפיםהתרבות
שבאסטוניה.נרווההריכוזבמחנהנספהקלמנרביץ'הגטו.שלהתרבותבחיייכולתוככללהשתתף

מןוכתביםוילנהבגיסןיזמןלזריא,שלוםלאור:אותוהוציאובנוהמלחמהלאחרנמצאיומנו
אביבתלפועלים,וספריתאנילביץ'מרדכיע"שערותביתמורשת,בהריסות,שנמצאוהעזבון

בתוךבהרחבהראוביניהם,הנוקביםהדעותחילוקיועללקלמנוביץ'קובנושליחסו(על 1977
 , 112עמ' , 20ט-oאביבתלעובר,עםקובנו,אבאשלחייופרשתלגשמי:מע;ברפורת,רינה

124-123 (. 

פלישתםלאחרקצרזמן , 1941ביוניפוליןמזרחשבצפוןביאליסטוקהעיראתכבשוהגרמנים 37
מהגטוהגירושיהודים. so,oooכ-בוושזננו , 1941באוגוסטבההוקםהגטולברית-המועצות.

בנזבמברחוסלוהגטודוכא 1943באוגוסטבגטושפרץהמרד . 1943בפברוארהחללטרבלינקה

.1943 

ראשויושבבביאליסטוקהיהודיתהקהילהשלהכלליהמזכירהיה ) 1943-1892 (ברשאפרים 38

למדביאליסטרק,שבמחוז ) Wolkowysk (וולקוויסקבעירנולדהואביאליסטוק.בגטוהיורנרט
העולםמלחמתלאחרהציונית.לתנועההשתייךמנעוריומהנדס.תוארשםוקיבלבגרמניה
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* 
גם-מרוקרק,כההסברלונותןשהמשפטהתגוננותחוסושלסיבתולעניין

התנהלומסוימיםשבמקומרתאלאעררולאמרידותהיולאשידעובמקומרת

עצמם:המרוריםביןאףויכוחים

חרדכןאחרביאליסטרק,בגטוהראשונההאקציהלפניספוריםימים"באותם

גטועלהמעומעמותהראשונותהידיעותומשהגיעוכולובגלילהיהודייםהיישובים

והוויכוחים".הבירוריםרגשוורשה,
 ...-~ד

 ) 183(קטעים
39 

* 
יועראילוכלומרוההתבגרות,הידיעהביןרואהשהשופטהפוליטיהקשרא.

 .אחרהתהליךהיהאזכיהיהודים
מ"אנשיקטעלכךבקשר-הגירושים.לנוכחהתנגדותמפעולתההימנעותענייןב.

השליחותובעייתבהונגריהוכמה!כמהאחתנעלעאכר"כמכ,ךשם(שאםהמחתרת"

ימירעלגררסמן!חייקה lח"גמדבריהואזהקטעהנאצים).הבטחותולנוכחבקרשטא

ביאליסטרק:גטושלהאחרונים

האקציהתקיףאמנםאםימים.כמהערדלהמתיןהוחלטב'חזית"בישיבות

בינתים .המרדיוםאתולדחותמהתנגשותלהימנעצררךיהיהאיש, 6300רק

הראשוןהיהודינפולעםבמרדלפתוחהחלטהביןפסחוהריכרחים-- .נתבצר

ומדרכיב'מחזיתחברינואין ]".[- .-6301ההיהודיעדסמתנהעלהחלטהלבין

מעשי-הצלה".עלמדבריםוחבריובכרש,אמרןנותןמרדכילפעול.מוכניםבראשם,

בהתנגדותלפתוחהקודמת,החלטתנועל"עמדנואחרת:חיתהדעתהא'חזית

כשאוכרוהקומוניסטים,אנחנו ,'אחזית ]".[להורג.הראשוןהיהודימשיוצאמזוינת

במקומותינו".

בה.הציוניתההסתדרותבראשועמדיהודייםבמוסרותפעילהיהלוולקוויסק,שבהראשונה

כבשושהגרמניםלאחד , 1941יוניבסוףציבורית.בפעילותוהמשיךלביאליסטוקעבר-1934ב

עלהיורנרט.ראשיושבשימשבפועלאךהיודנרט,ראשיושבלסגןברשמונהביאליסטוק,את
לעיל.במבואראובגטוהמחתרתעםיחסיוועלברששלפעילותו

גרוסמז(חייקה)חיה ; 217עמ'המחתרת,אנשיגרוסמן,שלספרהמתוךלקטעיםהכוונה 39
חברתהייתהומנעוריהבביאליסטוק,נולדההיאופרטיזנית.מחתרתפעילתהייתה ) 1996-1919 (

החלוציותהתנועותאנשיבריכוזפעילהוהייתהלווילנהעברההמלחמהבפרוץהצעיר.השומר

ממארגניהייתהלביאליסטוק,חזרה 1941ביונילברית-המועצותהגרמניםפלישתלאחרשם.

כמוופעילההייתההיאבביאליסטוק.האנטי-פשיסטילתאוהשתייכהשםהיהודיתהמחתרת

השתתפההשחרורלאחרביאליסטוק.באזורפרטיזניםוביחידת 1943באוגוסטביאליסטוקבגטו

והייתה , 1948ב"לישראלעלתהגרוסמןהצעיר.השומרכנציגתפוליןיהדותשלשוניםבמוסדות

בארץ.הציבורבחייפעילה
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 ) 234(עמ'
40 

* 
ביאליסטרק:

והקומוניסטיםהשרה"צחבריאתלהוציאממנולבקשברשאלבאהמחתרת"חבר
הטרנספורט"מתוך

 ) 201עמ'(קטעים
41 

* 
ב"למרחב"שצוינוהדרכיםשתילעניין

הפעולהלפניקצרזמןבמחתרתעקרוניויכוחשלהתלקחותועלמספרתח"ג
אףכלומר 42לטרבלינקה,מביאליסטרקהרגלואישאלף-12שלאחרכברהאחרונה,

 .לערעורניתנתהייתהלאכברההשמדהשוודאותלאחד
 ) 207(קטעים

·הידיעה"

מריוללאקרבללאלמורתהליכהפרשתהיאאירופהיהדותשלכליונהפרשת
התנגדות.ללאהלכוקלרז'יהודישגםלכךגרםבלבדק'לאבכך. ]- 1-נוראומשהר

* 
וההתנגדותהידיעה

המחתרתאנשיהתחילוכשכברביאליסטרק,גטושלחיסולושערתבהגיעאפילו
תתייצבו".אללהתייצבלכםיקראו"אםאותם:ומדריכיםהיהודיםפתחיעלעוברים
זמןכל .דברידועלאעדיין"בעצםכיהאומרהפסוקאתמוצאיםאנוכאןאפילו
להתגוננותלקרואואסורהמחתרתמןלצאתאסורודאית,החיסולידיעתשאין

בקול".

 ) 253(קטעים
43 

אחרת:נוהגקלרז'גטוהיהלהםהודיעוואילוידעו,שאילוהשופטשללרבדיו

 '·--- . 235-234עמ'המחתרת,אנשיגרוסמן, 40
 . 236עמ'שם, 41

שמטרתודיינהדד""מבצעכמסגרתשפעלומחנותמשלושהאחדהיהטדכלינקהההשמדהמחנה 42
טדכלינקה.הכפרכקרבתהגנדלגוכדנמן,מזרחכצפוןהוקםהמחנההגנדלגוכדנמן.יהודירציחת
פולניםאסיריםבווהוחזקועונשיןמחנההמקוםמןאחדיםקילומטריםכמדחקהיה 1941מאביב

הושלמה 1942וכיוליההשמדהמחנהכהקמתהוחל 1942יוניתחילת-מאיכסוףויהודים.
החלוההמוניתההשמדהפעולותהמחנה.לתוךברזלמסילתשלשלוחההונחהכמקבילבנייתו.

ההמוניםרצחודשה.מגטוהיולטדכלינקהשהגיעוהראשוניםהמשלוחים . 1942כיולי-23ב
מעטים.משלוחיםלשםהגיעוכןואחדי , 1943לאפרילעדנמשךבטרבלינקה

 . 315-314עמ'המחתרת,אנשיגרוסמן, 43
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-הקוראים."לקולותשערלאהריכוז,מקרםאלניגשוההמוניםביאליסטרק,גטו

נע."ולארבץההמון

* 

מזר.פחותהודאותמידתלנוכחבהונגריה.עאחכר"כ

* 

התנגדותלחוסךאחראיק'אתךואהשהשופטכיווןעיקרהואה~דיעה" n(עניין
הודיע)שלאבכך

* 

היושעהשארתהמכךדעתנונסיחאםגםוזאתבוודאותשידענניחגםאםוזאת

 44 •נדנדשליחותנערכהשעהראותההגרמניםמןהבטחות

* 

בדעתההמחתרתשקלהעודהחיסוללפניממשאחדותשערתביאליסטרקבפרשת

-דבריפרלאיךולראותלחכותוהחליטהשקלהלהתנגדות,להמוניםלקרואאם

ולאהקהלנעלא-הקוראהקולובהישמעההחלטהובבואהסוףזהאיןעודשמא

זע.

 ) 277(קטעים

הנולדדאייתלענייז
ומנירוןמירידהשמירה-החלוציםשלפעולתםעיקרהייתהראשונהתקופהבמשך

סוציאלית.ועזרההוראהפעולתע"יבעיקר

כשלכגרמניה.והתחנךגדלשכטרנסילווניה, ) Nasz6d (ככסורנולד ) 1964-1906 (נדנדיואל 44

התיישב 1934כ"שחרורולאחר . 1933כ"הרייכסטגשויפתכאירועינעצרקומוניסטהיותו

פועליאיחודכהנהגתוכחברהיסודקרןשלהנשיאותכחברוכיהןלציוניהיהכבודפשט,

וההצלההעזרהלוועדתהצטרף 1943כינוארהארץ-ישראלי.המשרדצוותעםנמנההואציון.

שללעסקההנאציםהצעתאליווהופנתהאייכמןאדולףאלזומן 1944כאפריל 2sכ·כבודפשט.

שונות,סחורותתמורתיהודיםמיליוןלשחררמוכןהואכיהודיעאייכמןדם":תמורת"משאיות

העסקהכיצועלשםלארץלחוץלצאתלנדנדלהתירמוכןהיהאייכמןמשאיות. 10,000וככללן

עםנדנדנפגשכמאי 1sכ·המעדניות.הכריתכעלותועםהעולמיתהיהדותנציגיעםולהיפגש

יצאכמאי-11כהונגריה.יהודישלההמוניהגירושהחליוםכאותוהאחרונה.כפעםאייכמן

הארץ-ישראלית.המשלחתחכריעםתחילהנפגשושםגרוס,כנדיעםיחדלאיסטנבולנדנד

המחלקהראש(שרת),שרתוקמשהעםעםלהיפגשכמטרהשכסוריהלחלביצאמכןלאחר

הפגישהאתמנעשלאמההבריטים,אותועצרולחלבהגיעועםהיהודית.הסוכנותשלהמדינית

כמשןכמעצרוהוחזקלקהירנדנדהועברמכןלאחר .כמעצרהיותוכעתשנערכהשרתעם

שלושליחותוההצעה,כענייןומתןמשאלנהלמוכנותהיולאהכריתכעלותאחדים.חודשים

נכשלה.נדנד
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למדדהכיבושימיומראשיתהדףבליהקוראתחבורהשלמושגנשתרשכמוחנו

למעשה.הדברהיהכךלאמפריעים.הפרנסיםואילוולהתגוננות

* 

-ליל-אופללאחדימים!ולהאריךמעמדלהחזיקבסיסמה:נתנסח--דוחנו"הלך
השחר".ינץ-מתנחמיםהיכר

 ) 307(קטעים
45 

* 
הנולד)(לדאייתעיקרים:

חוותארגוןהודאה,סעד,התנועותשלפעילותםעיקרהייתה 1942קיץעד

בשאלתלדוןהחלוץישיבתנתקיימההראשוניםהגירושיםעם--החלוץשל

ההתגוננות.

הנולד:לראיית
למעשה.פעולהדרכיעלולא ]---[עלויכוחיםהיושנתקיימוהוויכוחים

דרכים""שתילעניין
התנועותשלהציבוריתהמועצהבוורשהנתכנסה ) 1942(יוליהגדולהגירושבראשית

זובצודהאקטיבית"לפעולהקראוהחלוציםובאי-כוחהיודנדט)(לאהצבורועסקני

אלף 70-50יגורשושמוואדשהשמועות,הופצו"כילחכותדרשהדובאחרת",או

באותההחזיקבלבדשהיודנדטהדעהאתבינינולהשרישלמה-בלבד"יהודים

 46דבבות?בכמהאובאלפים,מדוברעודכללהתקומםשאיןחשכהדעה

ידעו""אילולעניין
-וארשה,יהודישלהמיליוןממחציתלפליטהנשארוהראשוןהחיסול"כשנגמד

להילחם--לטד~בלינקהיהודיםיקחושובואםהשאלה:הוצגהיהודים.אלף 55-50

הדסוהאופןבזהידענו:אבלבעצמנו,התלבטנוקשים.דיוניםהדיונים,ונמשכולאו?או

--דחופוןלישיבהלקרואיכוליםהיינוואילוהגרמניםהפתיעונואילולא--אותנו.
 47בווארשה".יאנואדמדדקםהיהלא-שלנוהפוליטיתהמועצהפיאתולשאול

מחבריםמאתרשימותארבעמתוךשנייה!רשימהכגיטו"החלוצית"התנועהפדוסט,שמעון 45

החומות,ביןהגיטאות:מלחמותספד(עורכים),נסוקומשהצוקדמןיצחקבתוךשונים],

 . 21-20עמ' , 1954אביבתלהגטאות,לוחמיוביתהמאוחדהקיבוץביערות,במחנות,

 . 104עמ'הגיטאות,מלחמותספדהלוחם','היהודי"הארגון 46

כחצרותלהתייצבשנקראוהיהודיםאךודשה,מגטוהשניהגירושהחל 1943כינואר 1sכ· 47

השיירהשורותמתוךכמקביל,והתחבאו.לקריאותלהישמעסידנוהתעודותלבדיקתהכתים
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 48שם)לעיין 305עמ'(קטעים

לטור:

בשוקכילשוקגרדנימשרועתהאמתאבללוויכוחאותןלגרורשקשהמילים(יש
 49חתרמים)ספריםב.ק.ךבלא-מקרמי

* 
דרכים"י n ,ש"לע~ייז

אחריאחריהם,להרהרשאיןברזלכחרקילךנראיםכברוהכרחושהמרדאחריאף

-הוויכוחים.נמשכוערדאלהכל
אצלמוצאיםאנואלהכלאחריאף . 1942יוליאחריוזאת 50בעצמנר"."התלבטנו

-המרד:אתמונעיםהיואלהולבטיםייתכןכי 5צרקרמן\
 ) 371(קטעים

הדרכים"ו"שתיוהתנגדותידיעה

להתחילארהראשונההרכבתהרצאתעללהגיבלא-ביאליסטרקבגטוהוויכוח

שצוידהאנילביץ'מרדכיבהנהגתלוחמיםקבוצתפרצהלרכז,הגרמניםשהצליחוהראשונה
אתלשדודהצליחאנילביץ'נפלו;ומרביתםפניםאלפניםבקרבפתחוהלוחמיםבנשק.

הארגוןחבריקבוצתהתבצרהשבהבדידהגםחמושהבהתנגדותנתקלוהגרמניםההתנגשות.
 6,000-5,000הוצאוובמסגרתובחודש, 22עדנמשךינוארשלהגירושצוקדמן.יצחקעםרדוד

יהודים.

חלקהיאזופסקה ; 113עמ'הגיטאות,מלחמותספדבתוךהיהודים","מדדצוקדמן,יצחק 48

הדרכים".שתיעל"עודהטורשלגלפרקכמוטוהמופיעהממובאה

 /סור t;~ךסוד /t'o;~:;כנ;ו:;גים"י.שלמשפט":"מסביבבטורכתבאלתדמןזה;לציטוטהמקורנמצאלא 49
 .)אפרקדרכים",("שתיורחובה"וכחנותזירתאללגדרם

 . 113עמ'הגיטאות,מלחמותספדבתוךה-יהירים",' ,-,מ"צוקדמן: 50

ודשהבגטוהלוחם)היהודי(הארגוןהאי"לממייסדיהיה ) 1981-1915 (צוקדמן(אנטק)יצחק 51

ולתנועתהחלוץלתנועתהצטרףעבריתגימנסיהשסייםולאחדבווילנה,נולדהואוממפקדיו.
מונההחלוץ,רדודהמאוחדתהנועדתנועתהקמתעם , 1938ב"הצעיד.החלוץהציוניתהנועד
ולאחרלוורשההגיעהשנייההעולםמלחמתפרוץעםשלה.הכללייםהמזכיריםמשנילאחד
אתשםוארגןפוליןבמזרחהסובייטיהכיבושאזוראלהחלוץבתנועתחבריועםעבדמכן

פעילותבפיתוחעסקהגרמנ,יהכיבושלשטחחזר 1940באפרילבמחתרת.התנועהפעילות
הלוחםהיהודיהארגוןשלהמטהלחברנכחדהואממנהיגיה.לאחדוהפךבמחתרתהתנועה
עלולאחראיאנילביץ'מרדכיהמפקדשללסגנומרנה 1942רבארקטרבד ' 1942יוליבסוףשהוקם

המדדבמהלךאך , 1943אפרילרעדינוארמסוףהמדדלקראתלהכנותשותףהיההואהחימוש.
צביהאתגםוביניהםבגטו,הלוחמיםשדידיאתוחילץללוחמיםנשקסיפקלגטו,מחוץהיה

 1945בינוארהאי"ל.למפקדמונה 1943במאיאנילביץ'נפילתלאחדלרעייתו.שהייתהלובטקין

שלהפליטהשאריתבקרבלפעולהחלוומידהסובייטיהצבאבידירלרבטקיןצרקדמןשוחררו
קיבוץאתשייסדהחלוציהגרעיןמיוזמיוהיה 1947ב"לארץ-ישראלעלהצרקדמןפולין.יהודי
הגטאות.לרחמיביתומיוזמיהגטאותלרחמי
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בגילהראשוןהיהודיהרצאתעםלהתחילהוחלט:הראשון,היהודיהרצאתעם

-"עביר".
ביותרקטלניתקלעאבןהואחלקיתאקציהבעתמפעולהלהימנעשאמרהחשבון

המחתרת.שלחשבונהגםהיהזהוהרי-הירדנרטבראשמיידיםשאנו

* 
-ורשה.בגטוגםהיהזהויכוח

* 
 52שבפסה"ךנפש"מפני"נפשלפסקת

אז:כןלאאךהשגה,לגדרמחוץעכשיולנרנראיתהזאתהבעיהעצם

ברש:עםשיחהעל 53טננבריםמרדכיביומן

כברשםולהושיבהגרמנים,ידידיובעזרתלגיטרמחוץבתיםכמהלשכור"הצעתי

לואמרתיהביאליסטרקאי.הציבורשלהמרכזיהאידיאיהאקטיבאת-מידעכשיו,

צרר,ךשישאלהכלאתאלא-מקומרשםלא-נוערלשםלהעביררוציםשאיננו
-המלחמה".סכנותביןלהעבירםשהוא,מחירבכל

 ) 419(קטעים
54 

הזיזפסקפעולה","שתוףכפרקנפש"מפנינפשדרחיז"איןשלכסוגיהרזהלריבנימיןהשופט 52
 . 112עמ'גדינוולד'נ'יועמ"ש

רכיאליסטוקודשהוילנה,כגטאותהמחתרתמראשיהיה ) 1943-1916 ((תמדוף>טננכויםמרדכי 53
-1937כתרבות.דשתשלספדכביתוהתחנךכוורשהנולדהואככיאליסטוק.המדדומפקד

כידיודשהכיבושלפני , 1939כספטמברדרור.לימיםפדייהייט,הנועדלהסתדרותהצטרף
לעלותהתנועהלחבריוסייעווילנה ) Kovel (קובלאלמזרחהלהחלוץחבריועםיצאהגרמנים,

אקציות,לבצעהחלוהם 1941כיוניוילנהאתכבשושהגרמניםלאחדמידלארץ-ישראל.
נתפסו.מהםרכיםאךמזויפות,עבודהתעודותכאמצעותהחבריםעללשמורניסהרטננכוים

יחסי.שקטשדדעדייןשבוכיאליסטוק,גטואלמווילנההחלוציהקיבוץשדידיאתהעכירהוא
אשדכגטו,חלוצינועדכאספת 1942כינואר-1כשםוהשתתףלווילנהעבדעצמוטננכרים

האמצעים.ככללגירושולהתנגדפעולהלשתףלאלטבח,כצאןללכתלאהקריאהיצאהממנה
-1942:ב:י..מדס-וכיאליסטוקגרודנהלגטאותהגיעמזויפת,תעודהכאמצעותוילנהאתעזבהוא

מעודניהיה ;-1האנטי-פשיסהגוששלוהמפקדיםהמקימיםעםנמנהטננכויםלוורשה.חזר
כוח~תלאיחודפעלשםלכיאליסטוק,האי"לכשליחותיצא 1942כנובמברהמחתרת.עיתונות
אתהקיםזנדסיקצביעםיחדנפץ.חומדולייצורנשקלרכישתכגטו,להגנההיהודייםהמחתרת

נעלמועקבותיו .. 1943כאוגוסט-16כשפרץהמדדכראשעמדטננכויםכמחתרת.הגטוארכיון
נדפסכיאליסטוקמגטויומנוהתאבדו.וסגנוהואשמועה,לפינפל.והיכןמתיידועולאכקרב
ההסתדרותורשימות,מכתביםפרקי-יומן,הדלקה:מדדפיםטננכוים-תמדוף,מרדכיכתוך

נדפסהיומןתש"ח.אביבתלהמאוחד,והקיבוץכארץ-ישראלהעבדיםהעובדיםשלהכללית
 . 386-364עמ'הגיטאות,מלחמותספדכתוךשרב

 . 367עמ'הגיטאות,מלחמותספד ; 40עמ'הדלקה,מדדפיםטננכרים, 54
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עכשיו.העם""קולשל ]---- 1-קומוניסטיםלעמדת

 ) 421(קטעים

דרכים""שתילעניין
ביאליסטוק.בגטו-היודנרטעםמשותפתישיבה

 ) 425עמ'(קטעים
55 

--"ן *

הקטע:המשך

מגיבים.אנחנואין-הנ"לבמאסשט~בתהיההאקציהשבאםלישיבה,אומד"אני
הנשארים.היהודים 35,000אתלהצילכדיהיהודים, 6300אתקרבןמביאיםהננו

-יום."בכללבואיכולראדיקאלישמיפנהכזאת,היאבחזיתהסיטואציה
 ) 429עמ'(קטעים

56 

* 

נפש"מפני"נפשלעניין
ביאליסטוק.בגטוהאקציהבזמן

במחבוא-הקיבוץכלאתמסדוב.- .בסדר ] ... [מסתובב.הנני--אותי."אוסרים
-אחד"

 ) 431עמ'(קטעים
57 

* 
ידעו""אילו
ביןו"אי·ידיעה","ידיעה"ביןהשופטשמעבידהברורהגבולמצ'אותיולאסכמטי
ידעו"."אילווביןידעו"שלא"מאחר

זה).לענייןבפסה"דבקטע(לעיין

* 

המצויןבעמוד . 15:9.1-3אלתרמן,ארכיוןהשליש,ילפנקסמתייחסאלתרמןשצייןהעמודמספר 55
עמ'הגיטארת,מלחמרתספר ; 57עמ'הדלקה,מןדפיםטננברים,מתוךמצטטהואבפנקס

.373 

לישיבה!."]":אומר"אני . 376עמ'הגיטאות,מלחמרתספד ; 67עמ'הדלקה,מןדפיםטננבוים, 56
דרכים")."שתיא:(פרקלמשפט""מסביבנטרדהמופיעהציטוטמןחלק

במקוובמקוטע.זהקטעמצוטטאלתרמןאצל ; 379עמ'הגיטארת,מלחמרתספד ; 73עמ'שם, 57
רשותבלישוטריםבנובעמסתובבהנני-לטראנספורטלמסרניורוציםאותי"אוסריםנכתב:

אחד".במחבוא-הקיבוץכלאתמסדרב.בסדר.-ב.אצלאינטרוו~נציהודשיון.
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ירעו""אילולעניין
חדשה.אקציהעלידיעההגיעהוכבד--הראשון,הגיטושלימי-השקטארכו"לא

נלך!לאבתמררו:רביםלטר~בלינקה.שמוביליםהכולכמעטכבריודעיםעתה

נסשיתרחשקיווהלכו.הכולבטלים.דבריםאלההיואךבמקום!פהבנריירומוטב

למוות".והלכו-לנסיםציפובקרונות-הרכבת.

 .) 436(קטעים
58 

בפרקהשופטשלההגיוניובניינוניסוחיםהמציאותמןנימוקיםכמההכ"ללעומת

ידעו"."אילו

* 
יהודיכלכיפקודה,"הגיעההעיירותבאחתכימוצאיםאנו ) 439 (הקטעיםבאחר

שהקדיםהיודכראט,קיבלהפקודהאתלהתייצב.חייביםהכלל,מןיוצאללאהעיירה,

היה.וכןיימלט.-יוכלאשרכלכימצדו,הוסיףואףכןלפנייוםכךעלוהודיע

מחסהלבקשנמלטוהעברים.לכלונתפזרוהעיירהמןהיהודיםכליצאולילהאותו

-ביערות".בכפרים,
 .) 437(קטעים

59 

העיירהש"כלגורםאףכנראהפע?כאןר"ידיעה"שם"ידיעה"מוצאיםשאיןההבדל

ושהייתהקשהולאאפשריתהייתהשהבריחההעובדותגםכנראהלכךוגרמוכצלה"

לברוח.לכולםאפשרות

* 

"אי-התבגרות"לעניין

כנגד- .למרדקלוז'גטואתעוררושלאבכךהעיקרייםהפשעיםאחדרואההשופט

אחריםחישוביםהיויותרהרבהודאיהחיסולהיהשבהםבמקומותשאףלהביאזה

האומה:גיבורישלבפנתאוןספקבלישמקומםלאנשיםאף

היהדותשסוףידענו--בקונטר·אקציה?התחלנולא"למהכותב:טננבויםמרדכי

הראשבכיםהאלפיםאתלמולךהוצאנוהאחרון.עדמלא,חיסולחיסול.-בביאליסטוק
בעודיהדות-פזליןשלהעשיריהחלקחייאתלהאריךאי-אפשר)זהלהציל!(לאכדי

להביאעלול-ובמדינהבחזיתהנוכחיתבסיטואציה-יוםכלחושיים.בעודחודש,

כברהיהלא-כןלולאהאחראים.אנואנחנו.אמרנו-ה'לא'את ] ... [הגאולה.את

-אחד".יהודיאףכאן

 . 395עמ'הגיטאות,מלחמותספדבתוךובביאליסטוק","בגדודנהביומן,צפודה 58
 . 474עמ'שם,"מאדקושוב",לוטרשטיין,מיכאל 59
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 ) 489(קטעים
60 

* 
משאומובדללעצמו,הזההפרקאתסוקרשהואפסה"ד:שלטיעונוהיהאחד

סיועפניםבשרםהואאיןכללירת.מסקנותומסיקמובדלתסקירהסוקר-פרקים,
ולהבנתם.והתהליכיםהסיבותלידיעתתורםהואאין .ללמודהעםשעלללקח
השכליהבניין 61(דינבררג).העם"שלתבונתו"בתפיסתהלאומית""התבוסהלהבנת
ומסלףהמודפסהתוכןאתמסלףאחדפרקיסודעלקשרשהוא·כביכרל, 1התגירני

עצמו.הנסקרהפרקאתגםאולי

* 
פסה"דנקראהנפשיים,המניעיםבהסברתבטיפולמתעסקשבהם-רבים,בקטעים

הואהשופטאשרפסיכולוגיהשלבעיקר,אלהפרקיםיסודרעלפסיכולוגי,רומןכמר
 .הגזריוצאוארוזה,מוכנהלנר,אותםהמגישבעצם

* 
הטרד:לפתיחת

לאיהודיעלכזהקטלניפס"דהוצאלאשרבישראלבתולדותכיולומרלדעתעלינו
יזכהלאשרבאישהילודשרםכיוייתכןהעולםאומרתעל-ידיולאיהודיםעל-ידי
שבר.נקודותכמהעלנעבוראםאפואייסלחכזה.לפס"ד

* 

למשפט""מסביבלטורבמוטומופיעהזההציטוט . 94עמ'הדלקה,מןרפים"העדות",טננבוים, 60
שלרשימותיועלנסמךכילמשפט","מסביבבטורמצייןאלתדמןרונים")."שתיא:(פרק

שלבמאמרקלים)(בשינוייםמופיעהזופסקהקדמיש.יוסףשלמאמדובתוךהמובאותטננבוים
 ,) 1952(פברוארבוהמורהשואהלחקררפיםהמחתרת",אנשיגדוסמן:"חייקהקדמיש,יוסף
 . 166-161עמ'

לחקרהעולמיבכינוסריבוד)(לימיםרינבודגבן-ציוןההיסטוריוןשלבהרצאתועלוהרבדים 61
רינכודגמכן.לאחדמספרשניםוכרפסו ) 1947(יוליבתקופתנוישראלבתולדותוהגבורההשואה

תכוסהגםחיתהזואיומה.שואהדקלאחיתהזובדודות.הרבדיםאתלדאות"עלינוטען:
פקוחות,בעינייםהרבדיםאתלדאותכעם,לחיותרוציםאנחנואםעלינו,וחובהגדולה.לאומית
תבוסתשכלית.רוחנית,תבוסהגםחיתהזותבוסהכיולהבינם.אותםלרעתהרבדים,אתלחקור

לנו".מסביבשהתהווהבמההשגחנולאלנו,שאמדולמההקשבנולאשלנו.הציבורית'ה'תבונה
והמדדהשואהלחקררפיםהאחרונה",בתקופהישראללתולדותהחומדאוסף"ארגוןדאו

תולדותאתשחקרהיסטוריוןהיה ) 1973-1884 (דיבורבן-ציון . 12עמ' ,) 1952(פברוארב
באוניברסיטההלאומית-ציונית"הירושלמית",האסכולהאנשישבידומהבולטיםהיהודיהעם

לשדהתמנה 1951בסתיושונים.רשמייםבתפקידיםשכיהןציבוראישאףהיההואהעברית.
 . 1953בקיץהכנסתבידישאושרושםידחוקשלחקיקתואתהובילהשארוביןוהתרבותהחינוך
ולגבורה.לשואההזיכרוןדשותושם,יושלראשיושבריבודשימש 1959-1953בשנים
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חמודשהגזרבמידהאבלשבר.פסולהואגזרשלחומרתועצםכיאומדיםאנואין

היסודות.כאןמההיאהשאלה .יותראיתןיסודרלהיותצדיךכןיותר

* 
 62-ושפר.פלגישלוהישרההנכונהעמדתם

* 
ידעו""אילולאשמת

"האמת,שפד:אומדכךעלאחראי.ק'אתערשההיאהעיקרית,בעצםהיאזראשמה

לרגעעדעצמםהשלוהונגריהיהודיכיהיאארתה,יודעיםהמחתרתשפעילי

באזניהםמשמיעיםכי--בטענה ]".[המחתרתאנשיאתשדחוהיו--האחרון

אתניצלוולאנרצחויהודיםשהמוניהיסודיתהסיבההיארזו--בלהותספרדי

-שהיו"במידההבדיחהאפשרויות
63(26.6) 

דרכיםשתילעניין

הנאומים:מן

החלוצית,הלוחמתהציונותכוחותאחדים,כוחותשהיו ]".[הובלטזה"במשפט

לטבח.כצאןיהודיםמיליונייובלולאלמעןהנאציהצרודנגדהמדדנסאתשהרימו

שהתרגלוה'ירדנדאטים'נגדבשערהתייצבהוהלוחמתהפאטדירטיתהציונות
 64בגיסו".להילחםאיןכישאמדראלהונגדהפעולהלשיתוף

 ) 26.6(משמד
65 

צנחנילקבוצתהתנדבהוא . 1939ב"לארץועלהבקלוז'נולד ) 1978-1918(נוסבכר,פלגייואל 62
צנח 1944באפרילהשנייה.העולםבמלחמתההגנהארגוןבשיתוףהבריטיםשהקימוהיישוב

פרץחפרועםיחדלבודפשטוהגיעלהונגריההגבולאתחצהחודשייםוכעבורביוגוסלוויה,
בואםדבראתגילוהגרמניםגםואוליההונגריםכילקסטנרכשנודעעמו.שצנחגולרשטיין,

על·שנשלחכךעלויצהירהגסטפובפניפלגייתייצבשלפיומפתיערעיוןהעלההצנחנים,של
יעניקושהגרמניםבתקווהזאתההצלה,רכבתבדברומתןמשאלנהלכדיהיהודיתהסוכנותידי
המשטרהבידינאסרכךאחרמספרימיםאךהגסטפו,במטההתייצבאכןפלגיחסינות.לו

.ברחךא'בדרךלגרמניה,גולדשטייןפרץעםיחדנשלחועינוייםחקירותלאחרההונגרית.
יחידתמפקדהיהלימיםהמלחמה.סוףעדההצלהבמאמציוהשתתףלבודפשטחזרמהרכבת,
ההסתדרותראשקומוי,אוטושלמזכירוהיה ) 1984-1922 (שפריוסףבצה"ל.הראשונההצנחנים

ואחריםקסטנרלצדפעילהיההצעירהמכבישלהארציתההנהלהכחברבהונגריה.הציונית
ההצלה.בוועדת

 . 2-1עמ' , 1955ביוני 26דבר,קסטנר",נגדפסה"דעלמוחיםומעגןהחורשכפר"חברי 63

הטורשלהשניהפרקבפתחמופיעהציטוטהפעולה":לשיתוףשהתרגלו ]".[אחריםכוחות"היו 64

הדרכים".שתיעל"עוד
 . 1עמ' , 1955ביוני 26המשמר,עלהנאצים",עםאחדבמחנהיהיהלאהיהודי"העם 65
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"למרחב".שלההתפרעותלערמתמשמרשלהישרהעמדתואתלציין

שלהתפרעותמאותהשמץכמעטהיהלאמפ"םשלשבת]!ערבער"שבאספות

השרה"צ.בחבריאצילותבהםישהעבודה].!לאחדותלאחה"ע

* 

- 66כרמלשלנפשו"ה"מצילהמסלף,הדמגוגי,נאומו

כלמרחב.ה."רtנישא"מן

 68סירבו".הםאך 67רצביה.אנטקאתלהצילרצהמהונגריה"שליחכרמל:משהאלוף

עםמר"מעלהצערתבארץנשמעוררמל,בקלגסיללחוםהתכונן"כשהפלמ"ח

 69הנאצים".

* 

ידעו""אילולעניין
שחציהיא,פסק-הדיןלפיאותנוהמדהימה"העובדהבהונגריה,קסטנרבמקרה

אילוהונגריים.ג'נדרמיםובעזרתס.ס.אנשי 150ע"ילהורגהובלויהודיםמיליון

שלשלמותבבריגדותצררךוהיהייתכןמובלים,הםמהלקראתהיהודיםידעו

עלהפולין. ,) Minsk Mazowiecki (מינסק-מזודייצקיליד ,) 2003-1911(זליצקי,כרמלמשה 66

התנועהמייסדיעםנמנהאלוף.בדרגת-1950במצה"לפרש"ההגנה",מראשי . 1924ב"ארצה

ציוופועלי-העבודהאחדותמפלגתממייסדיהיהממפ"ם,פרש-1954ובהעבודהלאחדות

שדבתורכיהן 1959-1955בשניםזו.מפלגהשלביטאונהלמרחב,שלראשיעודךושימש

התחבורה.

חניכתהייתההיאפולין.שבמזרח ) Byten (ביטןבעיירהנולדה ) 1978-1914 (לובטקין~ביה 67

הייתהלובטקיןבז'נווה.ואחדהעשריםהציונילקונגרסכצידהונבחרהפדייהייטהתנועה

האי"לממקימיודשה,בגטוהמדדבהובלתחשובחלקלהשהיהדרורהנועדתנועתממנהיגות

ידיעהלארץהגיעה 1943ביוניאפריל.במדדהמרכזיבגטולחמההיאשלו.המפקדהוחברת

מכן),לאחדבשרפהנספתהאמנם(האחרונהאלטמןטוסיהושלצביהשלמותןעלמוטעית

עלתהלובטקין .) 1943ביוני 4(רבד,עבדיה""נערההטוראתאלתדמןחיברזוידיעהובעקבות

 . 1946ב"לארץ-ישראל

 26למרחב,סירבו",הםאךוצביה,אנטקאתלהצילרצהמהונגריהשליחכרמל:משה"אלוף 68

 . 4 , 1עמ' , 1955ביוני

אךוצביה,אנטקאתלהצילרצהמהונגריהשליחכרמל:משה"אלוףלכתבההמשנהכותרתזוהי 69

בפיקודוהצידצבאותהתקדמותעם , 1942בקיץובמיוחד , 1942שנתבמהלךשם.סירבו",הם

נראתהמדרוםארץ-ישראלאלנאציתפלישהשלהאפשרותאפריקה,צפוןבחזיתדומלשל

שבהםימיםבאותםהיישובעמדתאתקסטנדפרשתמולכרמלהעמידבנאומו .מתמידקרובה

אתצייןהיתדביןלמלחמה.היישובשעדךבהכנותודןלארץהפלישהסףעלהנאציםעמדו

שלהתבצרותלצורךהכרמל"על"מצדההקמתהיהשעיקרהשדה,יצחקשלההגנהתכנית

ארץ-ישראל.אלנאציתפלישהבפניועמידההארץיהודי
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כברהיהשלאוודאיזמןפרקבאותולנאציםהמקום.מזלהזיזםכדיס.ס.חיילי
 1011זה.לתפקיד[הבריגדות]הבריקדותאותןאתלגייסהכרח

רקכאילו-היאחדשהעובדהכאילו ,פסה"דשלעיקרואתכאןמעלהכרמל
הונגריהליהודיוהדיכשידעו;גםיהודיםהלכולאכאילו- .הדברקרהבהונגריה

 ! ! !הזהכדבריקרהלאשכאןלחשוביותררבותסיברתהיו
לדברצריךאינושגנרלאף-השראהאתמונעתאוליהייתהההתנגדות-נכרן
גםההשמדהמתכניתנסרגיםהיושהנאציםדרמהשלמרת.בריגדותעלזהבמקרה

להסבירהאיןזרהתנגדותשלהעזרהאך-מ"בריגדרת".כוחפחותהדברהצריךאילו
פניעלמטפחותהתקופהשלהיסודעובדותכלידעו"."אילושלהשטחיתבדרך
זה.הסבר

* 
הטור:מקטעיאחד

 ) 1955בחירותבאספתכרמל,משה(אלוףהנ"להפסקהאתכמרטולתת
71 

-ממנוולמטה
-העיתוניםמן
והזמן.הכותבצירןעם-ידעואילולענייןהשיירהקטעאת

* 
המשמר"."עלשלהישרהנימתואתלציין

* 

הבחירותבאספותהמשפט

באסיפרתמרכזייםנושאים"שארלאחה"ע:שלהבחירותאסיפתלדר"חהפתיחמן
החמוריםגילויי-השחיתות ,קסטנרמשפטהדיהיו:אנשים,אלפינכחובהןהללו,

הפנימיתהדמרקראטיה'כחלאות',פרשותהעתרנרת,דפיאתבאחרונהשממלאים
 7211 •רעודהכלכליהמצבבמדינה,

דר..מהאך-רבאימפקטעלמעידוהואהכל,עלנזרקהללובאספותשצףכילציין
 )!ם;משלהאספותנימתהנ"ל,לערמתשרנה(כמה ]------[לאהדברכי

המובאהקטעסירבו";הםאךוצביה,אנטקאתלהצילרצהמהונגריהשליחכרמל:משה"אלוף 70
בעיתון.המאמרבגוףוגדולותבולטותבאותיותמודגשבולטותבאותיותכאן

לאהטורשלזהחלקלמשפט"."מסביבבטורהאשמה")("טיבבלפרקכמוטומופיעהזופסקה 71
השביעי.הטורבכרכינדפס

למרחב,מלחמת-השחרור",עדשנה,-70במאשדקרבנותיותרלנוהיוהאחרונותהשנים"כ·ך 72
 . 4עמ' , 1955כיוני 26
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* 

פםה"דמתוך

 nבעקיפין"רצחהעיקרי:הסעיףןהןאהשופט,ע"ישנוסחכפיהשני,האשמהסעיף

 73הונגריה.יהודישללרצח"הקרקע"הכשרתאו

* 
"הצופה"

כותב"הצופה"התקופה.שלותהליכיהמאורעותיהיסודיכמח""מסתלפיםעד·

שלביותר,הבולטהעליון,שטחםמבחינתאפילושחר,להםשאיןדברים,למשל

עיתוניהיוכיצדל'אדרקים',משתיירהיההנאשםאילולעצמכם,"תארוהמאורעות:

היהדותנגדבהסתהופותחיםהדיןפסקאתלחזקיוצאיםרהפררגרסיביםהשמאל

והעוסקיםהשטן,עםומשאמגעמכלהתרחקותורהשומרייהודיםאבלהחרדית.

-המתקדמים".לחוגיםהשתייכוזובמלאכה
 ) 26.6(הצופה

74 

* 

מגעהואהיהודיםמועצותשלקיומןאםעובדות.לסלףפירושו-אלהדבריםלומר

לה)שותפותהיוהמחתרותתנועותשגם(דעהלחכותשישהדעהראםהשטן,עם

בתוקףזודעהשביטאואלההיוהחרדיתהיהדותכוחבאיהריהשטן,עםמגעהוא

---שארמכליותר

* 

כרמלמדברי

שאמנםאלה,דבריםמתוךמזדקרתמטעה,ובניסוחלאמת, ]---[סילוףמידתכל

הםהישירושירכםהישירהאי-שייכותםדווקאאךלעניין,במישריןשייכיםאינם

הדירן.ומידרדרהולךשבהלדרךבולטתדוגמה

"למרחב"):בראששמנותבאותיותהובאו(והדבריםאומרכרמל

הכבושה,בפרלין'החלוץ'לראשיבשעתובאבהונגריהקסטנרמחוגי"שליח

וצביה(אנטק)צרקרמןיצחקביניהםהמרכז,אנשילששהבהצעהכסף,סכרםעם

והשיבוהכסףאתקיבלולאזר,עזרהלקבלסירבוהללואךעצמם,שיצילולרבטקין,

קסטנו.נגדגדינוולדשלההאשמותעיקרישהםסעיפיםארבעהמובאיםהדיןפסקכפתח 73

 )א"קסטנד:אתהאשיםדיבה,תביעתנגדוהוגשהשבגינוגדינוולד,שפרסםהמודפסכעלון

הונגריה;יהודישללרצח'הקרקע'הכשרתאוכעקיפין'כ'דצחכ)הנאצים;עםפעולהכשיתוף

פסקהמלחמה".אחדימעונשמלחמהפושעכהצלתד)נאצי;מלחמהפושעעםגזלכשותפותג)

 . 3עמ'גדינוולד,נ'יועמ"שהדין

 . 2עמ' , 1955כיוני 26הצופה, ,)"בגא"(במדודהדין""מידת 74
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אנוהפולנית.היהדותבעייתאלאאנשים,ששההצלתשלבעייהזראיןלשליח:
עובדהלספרבאהמה- 75היהרדים"המונישלחייהםהצלתעלונילחםכאןנישאר

המחתרתאנשיעסקולאהאםמרעיש?גילויכמיןארתהמבליטש"למרחב"זו
הפסוקשלפירושומהאחרים?)במקומרתהמאבקהמשכת(רגםאנשיהםבהצלת

שלכגילויההזההסיפור ]- 1-מהשוחד?מעיןזההיההאםהכסף"?אתקבלו"לא
-- 1-יהודים"!המונישל"הצלתםעללהילחםנוסףפירושמהחשכה?קנוניהאיזו

בעצםהמחתרת?בהרריהיולאכמותרהאםפשע,גילויכמיןשמצלצלזה,סיפור ]--
האםלגטו.מחוץאלאנשיםהברחתוהייתההגטו,אלאנשיםהברחתהייתה ]-- 1-

בירורכאןהיהלאהאםבלילה?כגנביםאליהםבארורשהלאנשיזאתשהציעואלה
משותפת!מטרהלמעןוכדאיות?אפשרויותובדיקותודירן

* 

הוארבכ"זכביכולאמתברשישדבריםולתארולניסוחדוגמהכרמל:מדברירעוד
 76 _-ררמל"בקלגסיללחוםשהתכונןהפלמ"ח"ענייןהמציאות:שלמשרועסילוף

* 

שלוהישרההנאצלהמדוגמתוילמדולונקיים""שלנרשלהטוןבעליאותםכל
-האמתאתמדגישאםכישמראתלמלטאומריםואף-על-פי-כןזכאישיצאפלגי,
 77השיתוף.את

* 

כותב:ב'מיוםהבוקר

זרמחרידהעובדה--מיוחסים''הצלתהגיטארתלמורדיגםהציעוקסטנר"חרגי
 78זז lהעברדה'אחדותמטעםבאספהכרמלמשההאלוףבשבתגילה

(27.6) 

* 

--'-
"אלוףגםוראוסירבו";הםאךוצביה,אנטקאתלהצילרצהמהונגריהשליחכרמל:משה"אלוף 75

 . 1עמ' , 1955ביוני 30למרחב,לאמיתה",אמת-שסיפרתיהעובדהכרמל:משה
סירבו".הםאךוצביה,אנטקאתלהצילרצהמהונגריהשליחכרמל:משה"אלוף 76
להשתחרר"איןבקסטנר:תמיכהוהביעמפא"ישלהצעירהדורמטהמטעםבאספהנאםפלגי 77

ואי·ביותרכברותהאשמותקסטנראתהאשיםהשופטקסטנר.נגרשהוטחוהאשמותמנובר

למסקנותיו.הגיעוערצערצערמובילנוהואעתההגיוןכובדמולנדהמיםלעמודשלאאפשר
היוכוונותיוהריקסטנר,שעשהמהכימאמין,עדייןאניבחומר,מדוקדקעיוןלאחרגם'אולם
 .) 1עמ' , 1955ביוני 26המשמר,עלקסטנר",משפטעלפלגי("יואלוטהורות'"כנותטובות,

 . 1955ביוני 27הבוקר,מיוחסים'",'הצלתהגיטאותלמורדיגםהציעוקסטנר'"'חוגי 78
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ובדעותבהנחותאצלנוהקהלאתמלעיטיםכמהעדזאתגםהיאמחרידהעובדה

-----הזמןשלתהליכיםעלמושגלהםשאיןאנשים

* 

-ביניהןשתהוםדרכים""שתילענין

כותב:העםקול

הוכיחוהפארטיזניםשלהגבורהמלחמתביאליסטרק,וארשה,גיטר"מרד

בדרךבחרוהיהודיתבציבוריותאחרותמפלגותחבריעםביחדיהודיםי5ם 8'שקרמרני

האנטיפאשיסטיתהחזיתהלכהזרבדרךהיהודים.רוצחינגדומאבקהתגוננותשל

לברטרבסקי,הקומוניסטשלהמשותפתהדרךזוהיאחרים.רבגיטארתוארשהבגיטר

עםהפעולהשיתוףשלדדךחיתההשביחהדרך 79אנילביץ'.הצעיר''השומרואיש

 soלהשמדה".היהודיםהסגרתשלהדרךהנאצים,

* 

פסה"דנוסחלפיהאשמהעיקר

ומאמציהכלליהגרושלסכנתההוכחותדבריאפריל,בסוףהמצבהחמרת"לארד

כצרהרעדהלפניעמדהגרוש,הכנרתאתמהםולהעליםהיהודיםאתלהרגיעהנאצים

ומזימותיהם,הנאציםשקרימפניהעםאתלהזהירהאמת,אתלהפיץהתפקידהשעה

היהודיםהמוניאתולהכשירהאפשרייםהאמצעיםבכלהבריחהארגוןאתלהגביר

 ]".[הצורך.בשעתמאורגנותפעולותלקראתמקרםבכל

בעדיהנאציתההטעיהתחבולותאתלסכלרקלאעשויהחיתה--האמתהפצת

להכשרתמוקדםתנאיגםחיתהאלאניכרת,במידהעליהןלהקשותלפחותארהשדה

--מאורגנתפעולהלכלהעם
בכלאפשרייםארמתאימיםהיוהאלההאמצעיםשכלבזהלומדברצוניאין

היהודים,היואושביץשלהברירהנוכחשרקאלאמקרה,ובכלשלבבכלמקרם,

הלוחםהיהודיהארגוןבראשעמדהצעיד,השומרתנועתחבר ,) 1943-1919 (אנילביץ'מרדכי 79

מוורשהנמלטהמלחמה,פרוץלאחדשבוע , 1939בספטמבר-7בודשה.גטומדדמפקדוהיה

לאחוסובייטי.בכלאונכלאלרומניההגבולאתלחצותכשניסהנתפסלתנועה,מחבריוכמהעם

כמהתרהבסמינריםמרצההיהאנילביץ'לווילנה.יצאומשםהכבושהלוורשהחזרששוחרר,

בעת , 1942בקיץהאנטי-פשיסטי"."הגושמקימיעםנמנההואהמחתרת.עיתונותומעורכי

חזוהואהחמושה.ההתנגדותלעידודשםופעלזגלמביהבעדיהיהמוורשה,הגדולהגירוש

פלוגתו,בראשלחםינוארבמדדהאי"ל.מפקדלתפקידוהתמנההגדולהגירושלאחולוורשה

ואנילביץ'האי"למטהניצחוינואר-אפרילבחודשיםההתנגדות.במהלךנפלולוחמיהשמרבית

שלהראשוניםבימיםהכוחותעלפיקדאנילביץ' .המדדלקראתההכנהפעולותעלבראשו

וכוחהמטהאנשיאנילביץ;נסוגוהרחובקרבותתוםלאחד . 1943באפריל 19ב"שפרץהמדד

לוחמים.ממאהיותרעםיחדבמאי, 8ב"נספה . 18מילאברחובהארגוןבונקראללוחמים

 . 1עמ' , 1955ביוני 27העם,קולהפרק"),("עלמשדתי.חזן?"מי"את 80
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והאמצעיםהדרכיםאתונכוןמלאדעתשיקולמתוךלשקולמוכשריםכעם,כמנהיגים

לפנישנפתחההשביחהדרך--והזמן.המקוםתנאילפילהצלהארלהגנההמתאימים
--ובעזרתםעצמםהנאציםע"יההצלהשיטתחיתה 81קררמייע"יק'

--הנ"לההצלהשיטותשתיביןולהכריעלבחורהיהההצלהרעדתראשעל
כזביהםמפניהשדהערייהודיאתיזהירשק'להרשותיכלולאשהנאציםברור

אתהעמידהטוטליטריהמשטרהגרוש.תכניתלהפרעתיאדגנםארומזימותיהם

ברגענגדנו.אראתנו,ארחריפה:ברירהלפני-קרבתואתשביקשאדםכלכמר-ק'

 ]".[ 82האחרת.הדרךעללוותרלמעשהנאלץהאחת,בדרךבחרשק'

תשרנהק'שלבדר"חאין--סודיות.חרבתק'עלהטילה·ס.ס.עםההסכם

 ]".[הזאת.הסודיותכלסיבתחיתהמההשאלהעלהדעתאתהמניחה
 .בסודההצלהתכניתאתלשמורעניןהיהלק'רגםלאייכמןשגםהיאהאמת

ארידעואילוזה.משותףלעניןרומזיםבגיטרהרציחהסכנתעללק'אייכמןדברי
-המיוחסיםואתלארשביץאותםלשלוחעומדיםשהנאציםהגיטרתושביחששו
תכניתואתהמיוחסיםחייאתמסכןשהיהמדדלפרוץעלולהיהמבטחים,לחוף

 83 •כאחדהגרוש

'סודעםאחתובעונהבעתק'שללידיעתוהגיעההנאציתההשמדהתכנית--

ע"יהוגשמהרכןנולדהההצלה')'סוד(היינוהמיוחסיםהצלתתכניתעצםההצלה'.

ההשמדה,תכניתעליודעשק'ידעוהס"סראשיאףההשמדה.תכניתידיעתמתוךק'

שהגיטאותק'ידעאפרילבסוף ]".[גלריות.ויותריותרנעשוק'עםושיחותיהם

לקבלתההכנותכלנעשותשבאושביץהגירוש,לקראתמעבדמחנותאלאאינם
 ]".[ 84הרנגריה.יהודי

השנייההעולםמלחמתבמהלךס"ס.קציןהיה ) Krumey [ ) 1981-1905 [קרומייאלואיסחרמן 81
סייע-1942ובבמחנותהיהודיםבריכוזשםוהשתתףלקרואטיהנשלחבלור:דהשארביןשידת

באופןהשתתףגםהואלאושוויץ.זמושץ'מאזוריהודיםשלמשלוחיםשישהלפחותשלבארגון
במרס 19ב"מזרחה.פולניםשלובגירושםההשמדהלמחנותמלורד'יהודיםשלבשילוחםפעיל
אייכמן.אדולףשלהזונדדקומנדומראשיכאחדהגרמניםהכיבושכוחותעםלהונגריהבא 1944

לאחדהונגריה.יהדותלהשמדתהתשתיתובהכנתהיודנדטבארגוןחשובחלקמילאזהבתפקיד

באושוויץלהשמדהבמקום 1944ביונישטדסהוףלמחנההונגריםיהודים-21,000כגירוש
וההצס.ל.:גגודפשט),העזרהועדתשלהמעורבותבזכותכנראהוזקניםילדיםגםנכללו(במשלוח

 , 1945במאיבאיטליהאותואסרוהבריתבעלותשם.שהוצבהזונדדקומנדולראשקרומייהיה

שקרומייצייןובולמענו,תצהירעלקסטנדחתם 1948במאי-5בלדין.אותוהעמידולאאך
תלוייםהיודניםאדםבנישלשחייהםבעתלשבח,הראויטוברצוןמתוךתפקידיואת"מילא

בפרנקפורטנשפט-1965ובשובקרומיינאסר 1960ב"ממאסר.לשחרורוסייעזהתצהירבו".
והוא 1969-1968בשניםחדשמשפטנערךהתביעהערעורעקבפרך.עבודתשנותלחמשונידון
עולם.למאסרנידון

 . 55-54עמ' ,".ס.סהעםההסכם"משמעותהפרקגדיגוולד,ג'יועמ"שהדיןפסק 82

 . 62 , 57עמ' ,".ס.סהעםההסכם"סודיותהפרקשם, 83

 . 64-63עמ' ,'"קשל"ידיעותיוהפרקשם, 84
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הקטנהלכתהנאציםעםהסכםע"יההצלהפעולותאתליחדדשאיהיהלאק'

בן·שהיהפרטי,אדםהיהלאהואהעם.מהמוניעזרתואתולמנועהמיוחסיםשל

 ]."[-אחרים.מהצלתרלהמנעלהצילורוצהשהואמיאתלהצילחורין

אתקיבלרק'לכליה,נדרןהעםשמחנההיטבבאדלק'הבהירוועוזריואייכמן

 ]".[לשנותה.שאיןכעובדההגזירה
ההדדיתלתרעלתםהס"סוראשיק'ביןההסכםגםנעשהכןהדדי,הסכםכלכמר

ידוע:מחירתמורתהושילםידועהתרעלתמההסכםהפיקצדכלהצדדים:שנישל

שנישלהיחסימיקוחםוכוחמשקלםלפיכמרבן,נקבעו,והמחירשעיררי'ז1זiרעלת

המיוחסים,מחנההצלתחיתההנאציםעםמההסכםהפיקשק'התועלתהצדדים.

מחנהלטובתממשייםהצלהצעדיכלעלויתורוהיהתמורתהשילםשהואוהמחיר

מחנהשלההשמדההקלתחיתהק'עםמההסכםהפיקושהנאציםהתועלתהעם;

ע"י'המיוחסים'.מחנההשמדתעלויתורםהיהתמורתהשלמרשהםוהמחירהעם,

הצלתתמררתהמשמיד:עם'פשרה'ההצלהרעדתראשעשה'המיוחסים'הצלתהסכם

 85 _לגורלו".אותרוהפקירהעםהשמדתעםק'השלים'המיוחסים'

וישעובדותקביעתישהאשמה,שלועיקרהפסה"ד,שלעיקרושהםאלה,בקטעים

יעובדותסוגים:משניהןהעובדותעירן.טעוניםאלהיסודותמסקנות.וישניסוחדרך

הניסוח.ביסודקשורותוהןהשופט,ע"ישנקבעוועובדותמיעוט)(והןאובייקטיביות

האובייקטיביות:העובדות

הרכבתענייןהכללי".הגירושלסכנתההוכחות"רבוהוחמר",אפרילבסוף"המצב

קדאוס,לידיהגיעומאיבסוףזה.סודלשמורנתחייברק'הרייך""סודבגדדהיה

במחנההיהודיםטבחעלמארשביץשנמלטוסלובקייםיהודיםשנישלמפורטדר"ח

 86 _שם". ]---[

השופט:שקבעעובדות

הגירוש,לקראתמעברמחנותאלאאינםשהגיטארתק'ידעאפריל"בסוף

-הונגריה"יהודילקבלתההכנותכלנעשותשבארשביץ

נעשוק'עםושיחותיהםההשמדה,תכניתעליודעשק'ידעוה-ס"סראשי"אף

 87 _גלריות".ויותריותר

המילההופיעההדי,ןמפסקזומובאהשלבמקור ; 111-110עמ'פעולה","שתוףהפרקשם, 85

אלתרמן.שלתוספתהןהמדכאותמדכאות;ללא"מיוחסים"

בשניםבבודפשטהארץ·ישראליהמשרדמנהלהיה ) 1986-1908 (קראוס(מיקלוש)משה 86

קסטנו.במשפטתמירשמואלהסנגורבראשותההגנהמטעםהמרכזיהעדהיההוא . 1945-1935

עםקשריובעזרתבודפשטמיהודירביםלהצלתשותףהיההמלחמהלסוףועד 1944משלהי

מטעםליהודיםחסותכתביבאמצעותנעשתהההצלההשווייצרית.והצירותההונגריהשלטון

 . 1952ב"לישראלעלהקראוסניטרליות.מדינות

שלק",'"ידיעותיוהפרקגרינוולד,ב'יועמ"שהדיןפסקמתוךלעילהמצוטטהמלאהקטעראו 87

 . 64-63עמ'
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אתקיבלרק'לכליה,נדרןהעםשמחנההיטבבאדלק'הבהירוועוזריו"אייכמן
- 8811לשנרתהשאיןכעובדההגזירה

ברבד?שליחותעלרמה

זאתקובעהואמהסמךעל- 89לכישלרן".מראש"בדרנהשהיאקובעהשופט
בההיהלאזרשתכניתלהניחתקופהבאותההאנשיםאתמחייבהואדשותובאיזו

מזר.עדרךלאיןקלושותבתקרותאףאנשיםנאחזרזמןבאותוממש.כל
שערדאנשיםגם-לשנותה"שאיןכעובדההגזירהאת"קיבלשק'להנחהואשד

מעשהבכלוהתרכזומוצאדאולאשבהםמצביםידעוהאומהכגברדיאותםרואים
התחילערד-לעםגםסיכוייםהיוערדשכאןוכמהכמהאחתעל-אפשרי,הצלה
ועדריותמכתביםגםהגיעוכיצדלדחות.איןזאתגםרעוד-ההמוניםעלרמתןמשא

במקומרתגםדיןלקבלתשפעלגרדם-בחזית,המצבאף-ובעיקרתקרות,שעודדו
-בגידה.עלנחשדיםשאינם

העםהשמדתעםק'השלים'המיוחסים'הצלת"תמררתכיהיאהעיקריתהאשמה
אשמהניסוחן.מדדךאםכיעצמןמהעובדותלאהנובעתהיאלגודלו"אותרוהפקיד

כלאתגםלדיןלתבועוצדיךאפשרעובדותשלזהניסוחבדדךמוכחת.אינהזר
חצבם.אתעכשיוהמנעדיםאלה

* 
ידעו""אילולקטעמרטו
מחתרתאנשי

) 320 ( 

זהבפנקס-"קטעים"(רעייך

1351 ( 
90 

* 

כןכאזמשוכנע,המאוחדהקיבוץ-1--["ראשון:מרטואחדהטרד,ראשלפישני

 . 111-110עמ'פעולה","שתוףהפרקשם,ראו 88

 v • 135עמ'בבודפשט",פעולה"שתוףהפרקגרינוולר,ב'יועמ"שהדיןפסק 89

הגיטוימי·השךוט"''שלארכו"לאהפסקאות:אתאלתרמןמצטטזהבפנקס 36-35בעמודים 90
שמוביליםהכולכמעטכבריודעיםעתהחרשה.אקציהעליריעההגיעהוכבר--הראשון,

בטלים.רבדיםאלההיואךכמקרס!פהבנויירומוטבנלך!לאבתמררו:רביםלטר!\בלינקה.
"באחרוכן:למוות."והלכו-לנסיםציפובקרונות-הרכבת.נסשיתרחשקיווהלכו.הכול

יוצאללאהעיירה,יהודיכלכיפקודה,'הגיעההעירותבאחתכימוצאיםאנו ) 439 (הקטעים
כןלפנייוםכךעלוהודיעשהקריםהיורנראט,קבלהפקודהאתלהתייצב.חייביםהכלל,מן

העיירהמןהיהודיםכליצאולילהאותוהיה.וכןיימלט.-יוכלאשרכלכימצדו,הוסיףואף
לעילראוספציפי(אזכור "-ביערות:בכפרים,מחסהלבקשנמלטוהעברים.לכלונתפזרו

 .) 157בעמ'
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דוןליהודים.שנותרההיחידההברירההיובגיטארתוהמדדההתקוממותכיעתה,

מבישהמשלה,פסולה,חיתההנאציהשלטוןעםושיתוף-הפעולהה'ירדנדאטים'

 91 _להשמדה".ומסייעת

 92מגד:מ.כותב ) 1.7 (במשא

אינומעלליווסיפורהאישיעניינוכלל.חשובאינוהוא-עצמו,האישקסטנד"כי-כן.

קוראים,אנואיןאףשבפלילים.כענייןלבדר,בית-המשפטבידיאלאלהימסרצריך

רשאיםאנואיןאךאבן-המרורים-והברז.את 93אישבלידותצריכים,גדכלאראול.י

מייצגנרסטשקמהאתתמידלזכוראנונתבעים ;פעהתוהקסטנראתלשכוח

בהם".רקולא-הנאציתהשראהבימיבתולדות-עמנו,

הראשוןבחלקפסוקכלהריעמיתי)הניחר(רכךזרבאשמהאשםשהואמניחיםאם

 .לומרשראויממהההיפךהואזהקטעשל
המרדדיםרקבצביםהאחדשמעברהוהחיץהחלוקה-מליצישרב-השניהחלק

ידיעה.חוסרפשוטהמושג,של"סקוטי"האנדרטיבמרבןמורדים .בלבד

רדוןאחתדרךעלכדברר-ובגדר"שכשלו"השתדלניםעלדבורשובולהלן

שנייה.

הדרכיםרשתיקרב!-השנייהוהדרךלדיראוןשתהיה"שתדלנות"-האחתהדרך

הקצה.אלהקצהמןמזרזרבדולות

* 

טוו

אנטקאלהמכתבבענייןכרמלמשהשלהסנסציהעניין

* 

למרחב,ומנתב",החלטהלישיבה,שחראיןברבר:הפרובוקטיביהפרסוםאתמזיםטבנקין .י" 91

במוטוהמופיעציטוטלהשמדה":ומסייעת ]".[והמרד"ההתקוממות ; 1עמ' , 1955ביוני 30

למשפט"."מסביבבטורדרכים")("שתיאלפרק

בפרליןנולדהואומרצה.מררהסופר,היה ) 2003-1923 (מגרמתיוהגבורה";הכניעה"ביןמגר, 92

לקראתהשראהפליטיאתלהכיןההגנהארגוןאותרשלח-1947ב . 3בןכשהיהמשפחתועםרעלה

עתכתב ,) 1954-1951 (משאסביבשהתרכזוהסרפדיםלחבורתהשתיירמגרארצה.עלייתם

כדמיט'והמשוררמגר)מתישל(אחיומגראהווןאותרערכולמרחב.שלספררתלמוסףשנעשה

באוניברסיטתהרוחלמרעיהפקולטהוריקןלספרותהחוגראשהיהמגרמתיטשרני).(כרמי

חיפה.

בחרנוולהלןכאןתחתי.בקרהמילהאתסימןאלתרמןמופרדות.באותיותנדפסההמילהבמקרר 93

מופרדות.באותיותבמקרר,שהופיעכפיהטקסטאתלהביא
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הוויכוח?השתלשלותמה

"חרגימאתשליחכילהוקעה,שראויכענייןכרמל,משהגילהפומביתבאספה
 94מבטחים.למקרםלהוציאםלהםוהציעוצביהאנטקאלבאבהונגריהקסטנד"

תום"עד"נדהםהואכינאמדשברל"למדחב"מכתב 95פרמרנץזניהשלחכךעל

השליחכיל"דבד"במכתבמצייןהואזר.לפעולהכרמלמשהע"ישניתןלפירוש

כשפייס,החלטזרבדדךלהצלתםהפניהעצםר"עלמקרשטאנשלחראנטקצביהאל

 96קליגר".ומ.גליליי.טבנקין,השתתפובהאחת,בפגישה

אלבשאלהדפנהתכנועיקראתמסרדבראךב"למדחב",פרדסםלאזהמכתב

 97יאשר.ארשיכחישטבנקין,

מכתב ) 1.7 (ו'בידםהופיעב"למדחב"המכתבפרסוםאישלאחדיםימיםלאחד

הכותבמביאזהבמכתבב"דבד",רגםב"למדחב"גםשנדפספרמדנץ,זניהמשלאחד

לפינתעכבזהמכתב"פידסרםכיומוסיףפרדסם)(שלאהראשוןמכתבונוסחאת

נתבדר ] ... [העובדותאתבפגישהתחילהלבדדליהציעושחבריםמאחרבקשתי

מדבר-במכתבי-"אניואילומהונגריה"שליחעלבנאומודיברכרמלמ.כילי,

אנטק,שלעדותוכפי-מקרשטאזהשליחמקרשטא".מכתבעםשיצאשליחעל

חיתהלאקובעים,שהחברים"לפיהעיקר):(וזהמוסיףופומרנץאליהם.הגיעלא

מאשרים,הםגםאךהמרד'לאחרלארץ'החלוץ'שריריהבאתבענייןהחלטהבשפיים

בארץהקצריםביקוריבהזדמנויותאחתלאזהלאומיצודךעלריבונוכיכמרבן,

 ." 1943שלהימיםבאותם
98 

סירבו".הםאךוצביה,אנטקאתלהצילרצהמהונגריהשליחכרמל:משה"אלוף 94

לארץ-ועלהבפוליןהחלוץתנועתממנהיגיהיה ) 2001-1918הדד,יזאב(לימיםפומדנץוניה 95
הסוכנותכשליחההצלהבוועדפעילהיההשנייההעולםבמלחמתהשלושים.בשנותישראל

ב.לעלייהלמוסדהצטרףהמלחמהלאחד . 1942נובמברלמןבקושטאהיהודית
עמ' , 1955ביוני 29דבר,טבנקין','יצחקאלגלויהשאלהכרמל:משהעל-ידיההיסטוריה"זיוף 96

ביוני 30המשמר,עלקסטנד",''שליחיבענייןואחה"עמפא"יביןהרריות"האשמותגםוראו ; 1

 . 1עמ' , 1955

הואבארץ-ישראל.העבודהתנועתשלהחשוביםממנהיגיההיה ) 1971-1888 (טבנקיןיצחק
ממפ"םפרש-1954בהראשונה.בכנסתמטעמהכנסתכחברוכיהן ) 1948 (מפ"םמקימיעםנמנה

בכנסתציון"פועלי-העבודה"אחדותמטעםכנסתכחברכיהןטבנקיןהעבודה"."אחדותעם

העבודה"."לאחדותוחברההגנהממנהיגיהיה ) 1986-1911(בדצ'נקו,גליליישראלהשלישית.

ציון" ילעופ-'-::-העבודה"אחדותומטעםהראשונהבכנסתמפ"םמטעםכנסתכחברכיהןהוא
לתנועתהצטרףהואווהלין.שבפלךבדרבנהנולד ) 1978-1913 (קליגדמשההשלישית.בכנסת

בקיבוץוהשתקע-1935בארצהעלהקליגדבוורשה.שלההמרכזחברוהיהבווילנההצעידהחלוץ

תחילההמאוחד,הקיבוץשלהתנועתיתהשליחותבמרכזעמד 1948-1943בשניםהכובש.רמת

היההמלחמהתוםלאחרבאירופה.הניצוליםועםהשליחיםעםהקשריםאתקייםשבהכמזכירות
באירופה.שונותבארצותהפליטיםולמחנותהשואהלניצוליהמאוחדהקיבוץשלהמשלחתמרכז

טבנקין".יצחקאלגלויהשאלהכרמל:משהעל-ידיההיסטוריה"זיוף 97

 , 1עמ' , 1955ביולי 1למרחב, ,'"רבד'כוונותומגנהכרמלדברימאשרבקושטא"שליח-לשעבר 98

 . 1עמ' ' 1955ביולי 1דבר, ','--'מכחישים'טבנקיןוי."'למרחב' ; 2
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פרמדנץ:אלשאלהוכאן

לאנטקקסטנד""מחוגיההצעהעלסיפרכרמלמשההעניין?בעצםההבדלמה

כןעלרמדנץ! Jפשלהתמרמרותובעיקרמדועחטא,מעשהעלשמספרכמיוצביה

פ.מדברשעליושליחלאותוהתכווןלאכרמלמשהכילושנתבררלאחר

כ"עלכשפייסדוברוצביהאנטקאתלהוציאההצעהעצםשעלקובעפרמדנץ
זרהדישפלותוכמעשהכרמלמשהע"יזהלארמיצררךהוצגמדועלארמי".צררך

שנתבררבשעהכרמלמשהדבריעלפרמדנץשלהתמרמרותופסקהמדועהשאלה.
ואיפהאיפהשלמשרועיחסאותר-העיקרהאםאחר?לשליחהיאהכונוהכילו

והשנייהמשפייסהיאשהאחתמפנידק-בהחלטזהרתדעותארהצערתשתיבהערכת

שבעתים?אותרויגנהפ.שיקרםראויאינומשפייסלא
) 1.7 ( 

"דבריאתמאשדמקרשטאשליח-"למרחב"שפרסםזהבענייןפ.שלמכתבוואת
 99דבר!)כוונות(ומגנהכרמל"

* 
כדברלארמי!)צררךבהראתה(ששפייםהסנסציההובאהשבהםכרמלבדברי

שפלות!

להלן:
 100 _-פרמרנץו.כותב ) 4.7 (ב'ביוםל"דבר"במכתב

שהחליטארכשפייסהחליטאחרארזהגרףאמנםאםהריכרחבסערתטעםמה- _"

לרחמיםארלרחםנרדפים,ארנרדףיהודים,אריהודיהצלתעלבמעגן,ארבתל-אביב,

מסלובקיה?ארמקרשטאיצאהשליחאםבדברחשיבותמה ] ... [עברים?

לשםהגיעלרארשהשבאהשליחכיייתכן , 1943ב"שהיההנידון,במקרה--

הרגשהומתוך--לה.אחריותנואתארהשליחותכוונתאתמשנהזהואיןמסלובקיה.

הריכרחייפסקכיהיאבקשתי-דיוקםעלהענייניםאתשרבשהעמדתיולאחרזר,
 101ערד."אליואשובולאכחתוםהזההריכרחאתרואהמצדיאניהזה.

* 

עלהזה,הוויכוחכלמוצדק.אינומוויכוחלאותשלזהטוןלמלא,איןזרבקשתו

הבליטולועיקרואתפרמרנץו.ראהלונמנע,היהענייןשללגרפושאינםפרטים

מאשדבקושטא"שליח-לשעבדכלמרחב:לידיעהשניתנהלכותרתבכךמתייחסאלתדמן 99
 ."'רבד'כוונותומגנהכרמלדברי

 4דבר,להציל",שניתןדדךובכללהצילהניתןלהציל-שביכולתנוכלעשינופומדנץ: .ו" 100

 . 2עמ' , 1955ביולי

של"קולואלתדמןשלבטורוהלפרקכמוטוהמובאציטוטמכאןהויכוח":בסערתטעם"מה 101
פומדנץ".וניה
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פשעמעשההרקעתשלבנימהדיברבנאומוכרמלשמשההואהעיקרעיקרו.את

הפעםזרמשיב,פרמרנץו.וצביה.אנטקאתלהוציאקסטנד"מ"חוגישבאשליחעל
עלחשבוהמאוחדבקיבוץואףהלאומיים,במוסדרתגם ]-- 1-כרונהכיהשלישית,

אפואהיהלארמי".כ"צררךלהםנראהזהומעשהזאתעשראףואולי ]--- 1-כך

איפהמשרםבהםישכרמלמשהשלדבריוכיובקצרהפשוטלקבועפרמרנץו.על

ו.איןהוויכוחסובבובשלוהעיקרשהואזהיחידידברדין.עיוותומשרםואיפה

מתייגעשהואעדפרטיםותיקוניבתשובותמרבההואזהבמקרםאומר,פומרנץ

אתשאמרלפניוזאתהזה,לוויכוחערדישובשלאומודיעבצדק,בעצמו,מהם

להכחיש,צררךשמץאפילושראהולפניהזההוויכוחכלהחלשלשמרהאחדהדבור

כרמל.משהדבריאת"מאשר"פרמרנץו.כישקבע"למרחב"דבריאתלמשל,

* 

 5.7"למרחב"

האחרוןו'ביוםרב"למרחב"ב"דבר"פרמרנץ,ו.שלבמכתבוכיואומרלענייןחוזר

אתלהצילהנסירןבדברכרמלהאלוףדברישלנכונותםאתלמעשהמאשר"הוא
כךעלמילהלאאף-- 102להינצל"אלהשלסירובםרעלבפרלין'החלוץ'ראשי

מבישה.וכהרקעהחטאכמעשההוזכר"ניסיון"שארתו

* 
 103כ"למרחב"

נתכוון'מוסדותינו'שכתבמיהאם--'שלנר'?פירושוומוסדותינו''צנחנינו-"האם

ההאשמותנדחוכיהיאהדבריםשכוונת )". 1ברורהיהלאהאםהמפלגה?למוסדרת

רעלמפלגותיה,כלעלה'לוכהחלוציתהתנועהעללטפולשביקשוהחמודות
 104הצירנית?"ההסתדרותמוסדרת

* 
מישראלאישש"כלשכתבמיכיהמחשבהדעתיעללעלותיכלהולאעלתהלא

למוסדותיהנתכווןומוסדותינו"צנחנינואתהמזכההשופטלמסקנותלבבכלשמח

 ]----- 1- 105בלבד.לאחה"עשל
ליברורשחיiדומשרםליברורשהיהמתוךכתבתיב"דבר"ו'ביוםשכתבתימה

 . 2עמ' , 1955ביולי 5למרחב,וכפייה'",'לחץעל'רבד'עלילותמזיםפומדנץ"וו. 102

 4למרחב,אחרון"),"טור(במדודאלתדמן?"ל.ךקדה"מהלמאמרזהבסעיףמתייחסאלתדמן 103

 . 2עמ' , 1955ביולי

למשפט'.'"מסביבבטורהדיון")("נימתגלפרקבמוטוהופיעזהמשפט 104

זהטורעלולתגובה 2עמ' , 1955ביולי 1רבד,למשפט','"מסביבלטורמתייחסאלתדמן 105
אלתדמן?'.'ל.ךקדה"מהלמרחב:בעיתוןימיםמספרכעבודשנדפסה

171 



סטפקורחללאודדן

ו ]---[הציוניתההסתדרותותנועתכולה,החלוציתהתנועהלמוסדרתהיאשהכוונה

היאב"למרחב"פרמרנץבמאמרממנהשהבאתיפסקהארתהכיציינתיאףובדברי

 106 )------[כשלעצמה

* 
 107בן-גןןשלמאמור

עלהשמחהבוקעת"בהם-אחריםקטעיםגםלהביאישהיומןמןכיאומרא)

הקטעואתשהשיגו"הראשוןהרובהעלהמחתרת,בסדנאותשהכינוה.חאשוןה:יימון

היהודיםמןמכתביםלהמציאהנאציםשלהבטחה(בענייןלכרשאומרהואשבו

במנגנון-בשוגג-תשתתףאל--לךמשקר"הואבשלזיה)לעבודההמוצאים

 108 _שלהם"התעמולה

מובאים?הםאיןהאםאלה?קטעיםגםלהביאישפירושמהכך:על

בזההואהרימאמר?ובכלנאוםבכלשמשתלבראשוןמושכלכמיןהםאיןהאם

ולעינילעיניינרמצטיירתמובאיםהםשרקוכיורןמובאיםבלבדאלהקטעיםשרק

הםשרקכירון-סבכיו.שלספקותיו,שלהזמן,שלושטחיתחלקיתתמרנההדור

רעלאחדמצדפעולהשיתוףעלהמוכיחיםדיבורמטבעותיוצקיםאנומובאיםבלבד

שיםבלילמורדים,מחוץשהיהמהכללגביואופלבגידהתמונתעלשני,מצדמרד

שאלותמתוךהכל,עלהזמןשכפהולבטיםספקותמתוךהמורדים,כיכךאללב

כלשכלולאחראלאלמרדלקרםיכלוולאקמולאהכל,אתהעמידשבפניהםנוראות

--העם.כברדלהצלתהתאבדותשללמעשהנהפךשהמרדלאחראלאהקצים,

* 

בנאוםהמנוסחיםהםלאאלהכמרקטעים--הראשון"הרימוןעל"השמחהולעניין

נוראהדלותשלנשק,חוסרשלתמרנהערלהשמהםקטעיםאותםעלובמאמרים

שלהתנגדותשרקכיורןהמרדאפשרותאתמנעהואשגםדבר-לחימה,באמצעי

ממנה.לסגתאףואוליבתכניתםלהשתהותהגרמניםאתלאלץיכלהממש

פרשתכלהייתההאירם,התהליךבראשיתורשהבעמקי ,אחדמרדקםאילו

-אחרים.פסיםעלאוליעוברתהתקופה

לפענחהצלחנולאשבפנקס; 89-87מעמודיםהועתקוהכוכביות,ביןהמוצבותאלה,שורות 106

הכתוב.יתדאת

הדגיששלהלןבקטעיםהדרכים'";ו'שתיא.נתן"המשודדבן-גור,מאידשללמאמרוהכוונה 107

בפוניב:זנולד ) 2008-1916 (בן-גרדמאידבעיתון;המאמרבגוףשהובלטוהמיליםאתאלתדמן

 1954ךב"המשמרבעללילהעודךהיההואמשפחתו.עםלארץ-ישראלעלה-1924בליטא.

למרחב.העיתוןמייסדיעםנמנה
נדפס ; 52-33עמ'הדלקה,מןרפיםטננבוים,אצלמופיעיםאליהםמתייחסשבן-גורהקטעים 108

 . 371-364עמ'הגיטאות,מלחמותספרבתוךשוב
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* 
אםכמעטאלאהמקובלת,כמליצהשלאהתקופהפניאתבן-גורמעלהכאןב)

אומר:הואלראותה.דורשיםשאנוכדרךוכמעטלראותהשצריךבאופן

מאמצישלשונותר'דרגרת'וכניעהשיתוף-פעולהשלשונות'דרגות'היו"ברור:

עםמגעאלאולעמםלעצמםמוצאראושלא'ירדנראטים'אנשיהיו .ומרדהצלה

ברגע-מצבראתהעםמעיניהסתירולאזהעםיחדאבלהנאציים,השלטונות
גםמגעקיימוזמןשנאותרביניהםהיוהמרות.קרונותפנימרעדותלאןלהםשנודע

תעודות,נתנווסרכותיה,חבריהלהחביאעזרובאמצעים,ארתהסעדוהמחתרת.עם

עליה.חיפו
קרבאליוקריאההנולד'ראייתכולה:הייתהלאהיאגם-השכיחוהדרך--
שיקוליםהיווטעויות.תהיותבהגםהיו- 109בשער!והאנדרטהכמראה--חת!לבלי

אםדיוניםהיובגיטר.להישארארליערלצאתאםוויכוחיםהיווכיצד'לפרוץמתי

יגיעכולושהעםלאחררקארההשמדה,התחלתעםמיידהמרדנסאתלהדים

הרביםההמוניםבלבגםשתגמוללאחראותו,מוביליםלאןלו,מצפהמהלהכרה

שלשיקולים--בחזיתהמצבשלשיקוליםהיולטבח.כצאןללכתאיןכיההכרה,

היההכלבשער'.האנדרטהכ'מראההיההכללאלא,הנשק."השגתאפשרויות

האימהמולחסרי-אוניםעומדיםמתלבטים,תוהים,נאבקים,חיים,אנשיםאצלכמר

רעלתהבקעהלטבח,המובלהזההעםשמנבכיולאחדכ,ךמשרםדווקאאךהגדולה.

האחת.לברירהחיתהוהיה-השכייההדרךוהתבהרההלכה-המרדקריאת

שלהקיוםייצרהריזר,בהיסטורית-דמיםקוריםלסכםנירםבאיםאנוראם

דרכים.שתייש-העםעלהגרזןמונףשכאשר--לשנןישכילנואומר--העם

 110ללחרם".-שנייהליהרג,-אחת

כך:על
לתארשהורגלנומזהרבמרחקרחוקהכבדהיאבן-גררשמציירהתקופהתמרנת

וחותםכךכלפשטניכאןנראהאינוכברהפעולה""שיתוףחותםהנאום.כמליצת

הירדנרטאנשיאתכאןלראותמתחיליםאנוכברכך.כלושטחייצוקאינוכברהמדד

דרכיםבשתילאעליהןומשיביםנוראותשאלותאותןמולעומדיםוהמחתרת
כירלהדג~שלהוסיףישכאןלשגב.והשנייהלדיראוןשהאחתונפרדותחתרנות

מקילוח"נסיבות"בתוקףאפילולסלוחצריךהעםאיןהירדנרטאנשימביןלפושעים
"הלכהזר:בפסקהדבריושללסיפאאנומגיעיםכאןאבלזאת).אמרנו(כבר

האם-חיתה""היהכיצד-האחת"לברירהחיתהוהיההשכייההדרךוהתבהרה

 1רבד,למשפט","מסביבהטורשלורכים")("שתיאפרקמתוךמצוטטותהאלוהשורות 109

 . 2עמ' , 1955ביולי

 .""'.דדרל'הלקח"ולענייןהטורשלגלפרקכמוטומופיעהזזפסקה 110
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בעצמושתיארסבכיםאותםמתוךבמחיויוצאפרוץכאילוכשחראמטעהחראאין

היההאםעליהם?שדיברברואיםלבטיםאותםחדלושברזמןהיההאםכן?לפני

ואילואליהלפורץנכרכיםשהמרדדיםכדרךהמדדדרךפתאוםנתגלתהשברזמן

מעכב?הירדנדט

לאחררקהעם)כבודלמעןהתמודדותעולה(כאןהמרדדרךאלפרצוהמורדים

כזאתבמידהברורהדברוכשהיהאחרמוצאשאיןספקמכללמעלהלהםברורשהיה

ליודנרט.וגםלכלברורהדברהיהכברלהם

יש-העםעלהגרזןמונףש"כאשרולשנןבזכרוננולקבועשישכלעיקד-ז:ו-סקנתו:

-ללחום".-שכיחליהרג,-אחתדרכים:שתי
הלקחעלמערערישכאילוהוויכוח.מאמריכלשלהיסודיהמשגהזו ]--[בנימת

בזכרוןלעולמיםלקבועשעלינוכךעללאהואהערעורהאימה.מןללמודצריךשהעם

הנפש.עלוהעמידההמלחמהבדרךלבחורהיאחובהוכי-דרכיםשתיישכיהעם

שאז,ובזכרוננובתודעתנולקבועמשתדליםאנוזאתעםשיחדכךעלהואהערעור

המורדיםקומץלפניוברורהפתוחהההתקוממותדרךהייתהאימים,תקופתבאותה

העםאתאחריהםהוליכולאשהמורדיםלכךגרמוהשארשלובגידתםעיוורונםורק

(עוולבהםשישהעוולמןחוץזה,בנוסחהתקופהמןשנלמדוחכמהמוסרזו.בדרך

בהחלטהגםרבותופעמיםאחתבאחריות ,אחדבסבךשעמדווחזקיםישריםלאנשים

המורדיםמביןאחדושאיןעצמםעלסנגוריהללמדיכוליםושאינםהמורדים,עםאחת

גםברישהזההמחרידהעוולמןחוץבזכותם)אחדדיברולומררואהכיוםהחיים

שיטוחשלהעם,מתולדותשלמהתקופהשלותוכחתהמהותהמחיקתשלסכנה

 ]--[מעיקרםשאיננוועקדרופףגםכןרעלקלהשכלמוסדושלפנים

* 

העשןמההידיעה,שלהאכזריותבכלידעו,שלא"משוםאומרהואדבריוסיוםעם

בביה"דשנחשפההתהוםזוהי--התהום.אלצעדוהםהמישרפרת,ביןשםהמיתמר

השואה.גורלאתמאחיהם lllהעלימןמחבריווכמה )!(ההצלהוועדראשהמחוזי.

-לרכבות"אחדאחדעלו-וממילאההתנגדות,באהלא-וממילא

כך:על
מאפלותיהאחתעלפוסחכךעלשפוסחמילאי-התנגדות.גרמהאי-הידיעהלא

מפחיתזהשאיןהדגשה,שללשוןבכללהדגישישאבלהשואה.תקופתשלהגדולות

מפנירקולאממנוכבדשאיןפשעהיאהשואההעלמתעצםתוכח.אםהאשמהמן

לאי-התנגדות.גרםזהשפשע

בכללמחותויששבפושעיםהנוראיםעםשהיוישראלפושעיכיהדגשנוכבר

ישאםלכןאינוהוויכוחפשעים.טשטושנגדבן-גורשלדבריועלוהכוחהתוקף

בן-גור.שלבמאמרומופיעה"העלימו"במילהההדגשה 111

174 



""'1 

הרביעיהפנקס

שללדינהנרגעשהואבמידההוויכוח,פשע.הואהפשעאםארהפושעאתלהעניש

אותרלהדביקראויאםכך.עלהוא- ]--- 1-לראותה,עלינושבהולדרךהתקופה,

רביןספקותבאותםונקלעוסבכיםבאותםשעמדואנשיםעלגםפושעשלנוראשם

בהפכנועוולעושיםאנולהםגםאשראלההמורדים,נקלעושביניהםהחלטותאותן
התקופה.פניאתלערותכליאותם

* 
דין.לערותאותרמאלציםשאנוהעםכלפיראי-כברדעוולגםכאןיש

* 

 112כרמלמשהשללמאמרו

לסלוחכרונהשישלדעההתוקףבכללהתנגדפשע.והעלמתהטשטושלעניין

שואל:כרמלמשה-"להבינם".פשע,למעשי
המקנניםהלאומיתרהגארהיצר-הכבודרצון-הקיום,אם-הואחטאהאם- _"

בידרוסייעולרוצחידנתנואשרהיהודיםמביןלאלהסליחהלנרמתיריםאינםבנר

לנרמותרהיכןעדאלה?מליםשלביותרוהמזעזעהפשוטבמרבןאחיהם,כהשמדת

סודותיהםוהסתרתהנאציםעםיהודיםשלההתרועעותעדמחילתנו?אתלהוליך

אתהכינוהגרמניםבפקודתאשרה'ירדנראטים'אותםעדהיהודים?בפניהשטניים

שגררוהיהודיתהמשטרהאנשיעדלטבח?כמועמדיםהיהודייםהגיטראנשירשימות

--המרות?"קרונותאלוברגלייםבידייםוקרוביהםאחיהםאת
כך:על

איןאלהפשעיםלגבימקרם.להםאיןכאןמעמידשכרמלאלהשאלהסימני

יצררקלאלהבין!אסורפעמיםל"הבנה".אףארלמחילהמקרםואיןלשאלהמקרם

מעשיםכנגדמתקוממיםהאנושי,הקיוםיסודפשוט,אנושייצרהלאומית,הגאווה

וטשטוש.מחילהכוונתואיןלטשטושמקרםאיןעונשם,אתותובעיםאלהנוראים

עינייםגלגולשלרגשותבנרשמעוררשםראינוחסינותשלשםאינו"יהודי"השם

אף"הנסיבות"כלאףעלדינריהודיפושעפושע.לגבי"הבנה"ואנחותמעלהכלפי

היותמפניבאחיו!שפשעיהודיהיותרמפניחמורנכרי,פושעשלמדינריותרחמור

שי:זמעתמפניטבע,חוקרתשליסודותיסודימעורתהיותרמפניפלצות,מעוררפשעו
דווקאהנכרים:-~בלראשעלרותחתמשהיאשבעתייםעליורותחתוקללתםהטבוחים

אותחותמיםכיצדבראותנומתקוממיםאנואלהפשעיםשלאימתםהנדתמשרם

הנהגהשללמחתרתמחוץשעמדמיבכלשלמה,יהודיתחטיבהשלבמצחהזהקין

התקופהאתם.אחתבהחלטהפועמתהמרדדים,עםאחתקלעבכףשנקלעהיהודית

חלקיהודים".שלוהפקדההסגרה ]".[נתפסיםאנו"איןהדוד";שללדגליו"תהומותכרמל, 112
הדרכים)".לשתי(עודעקרוןשל"דינוהטורשלה'בפרקכמוטוהובאזומפסקה

175 



סטפקורחללאודדן

פשעשלתרלהדביקאיןבשם,ידועיםפושעיםבשם,ידועיםאנשיםאבלסברנההיא

שיתוףמבחיבתאפילוהכל,ואףיששלם,יהודיבגרףהאנושות,ידעהלאכמותראיום,

הייתהלאואחריות,ושהיותוספקותהנולדראייתמבחינתשכןכללאהאויב,עם

דרכו.רביןהמחתרתדרךביןלמעשהתהוםפניםבשרם

* 

-כרמל:שלמאמרולעיקרוכאן
עלהשראהמן 113הדררילמדלקחמההיא:מכולןיותרהנוקבת:'אולם-ה-בעייה

העברלימודעלאברמצררים--שיבראו.במבחניםכבשקאותרירקעהואוכיצדגילוייה

-- .הדברבנפשנוכיההיסטוריה,מאורעותאללהציץניבהלאל-- .העתידלמען
קרצך·מבליטיםאלאאינם--וגילוייההשראהתקופתהארתשלמסוימיםבסירנות

גםעשויהאלאההיסטוריה,אתהיאמסלפתרקלא--זרהגרת-- .מחרידראייה

ולפרקליחכלמייבשותלרוחות-קדיםהאדםאתלהפקיר--הדור,נפשאתלעקם

 .שבעתידלפגעיםוכוח-התנגדותחיותמכלאותר
והבגידההנאמנותביןוהאנרכיות,ההקרבהביןוהחולשה,הגבורהביןהטישטרש

הירדבראטואישהגיטרלוחםביןעתהלשפוטירכלמילבר:אומדיםהוא.בנפשנו

אלאלדר,ךדדךביןסייגואיןדרכיםשתיאיןלבו:אומריםצדקה;מישלדדנוולומד

כביעהרביןלעמידההתמוטטותביןלהבדילאיןלבר:אומריםהן;מעורבותבזוזו

היאבאציםעםמשתפי-פעולהלביןעבריםלוחמיםביןהבדלהלבר:אומריםלמרד;

כיחשים,אינםכךוהאומריםלבר.אומריםכך--ההיא.התקופהפניועיוותיהירות

להריסתהדור,שלרגליומתחתתהומותלכרייתמנוצלתלהיותעלולהזראמירתם

העברי,והלוחםהקנאיהחלוץשלבפשרלערעור ,ביותרהמקודשיםהמוסרערכי

רקב-אלהדבריםסכנות-מרות.מולאלאנשיםשלעמידה-במשותףכללקעקוע

אין--ובעמו.בחברואדםשלהבלתי-מעורערתבסגולת-הנאמנותמשלחיםהם

אנשי·עםמגעיםלא-כברשות,בדרכיםהליכההעזה,--לפשטנותנתפשיםאבר

לראותהבנוחייביםאולםההצלה.למעןהכל-רקרבטררבנדיסטיםהעולם-התחתרן

שלוהפקרההסגרההוא:והגבוליעבור;רכליהרגבבחינתשהואהגנרלאתתמיד
 114 _-יהודים".

ולהלן:
הרשאהנותבתשבעברלבגידהוהבבהסלחנותכיבכ,ךלהרהרחייביםאבר"האין

תנאיםהםויהיר-מצביםוישתנאיםישכילאדם,באומרנוהרישבעתיד?לבגידה

ובגידההפקרת-אחיםהפרת-באמנות,בהםאשר-עצמההתופתשלומצבים

'הלקח"ולענייןלטורכמוטומופיעזהמשפטהדוד":ילמדלקחמה ] ... 1הנוקבתהבעיה"אולם 113

לדוד.'""
לדוד.'""'הלקח"ולענייןהטורשלוכפרקכמוטומובאזומפסקהחלק 114
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היצריםאתהאדםנפשבתהומותומעודדיםמעידיםהננו-להבינהאפשרבחברים

 115 _-אנושית".חברהכללקעקעהעשוייםביותרהפראייםהאינדיבידואליים

ולהלן:

המרדתשםמקרםאליחידת-לרחמיםעם--ולצאתלשרבואני,אתהנידרש,"אם

בשרםכילהם,נאמרלאכלרם--צאתנו?בטרםבקרבלחברינונאמרמה--קוצר,

אר,--עצמו?אתלהצילכדילמרותבשדה-הקרבחברואתאדםיפקירלאתנאי

--יחדיר:נצאאתםפלוגתנולחברינאמרזהכלתחתכיהדעת,עללהעלותהאפשר

להפקירהארייב,עםבדבריםלברארשאישאדם--מצביםדישתנאיםישזמנים,יש

המפקירמשתף-הפעולה-הואנתרןשעהארתהכי--בשדה-הקרבחברואת

מעשה,לאחראותרלשפוטירכללאואישדדם,דמעשלתופתבתנאי-והמסגיר

 116 _-לד".יסולחשהבלדברוסוף

ולהלן:

רביםמהלכיםלדדנתןטננבריםשלספרראתשהוציאהואהמאוחד"הקיבוץ

בדרךשעה,שללבטיםלמדדתספק,יטיללאבעירןבכולו,בר,והקוראבציבור;

והמרד".ההתנגדותההצלה,בדרך-בחרשטננברים

ולהלן:

והעמידההגבורהגילויילאדרואיש-העםוהפועלהנרעדאתלחנךנוסיף"לפיכך,

--והחדישה.העתיקההישראליתשבהיסטוריהוהכבודהנפשעל

דרך-הדרכים''שתישביןהטישטרשנגדדברנונניףבארץישמעשקולנובמידה

נתנגדמזה.-וההסגרהההפקרהההשלמה,רדדךמזה,-והמאבקתרםעדהנאמנות

נגדנתקומםזהעםאולםשחרר-לבן,ורקוישריםבולטיםקריםרקהרואהלפשטנות

והפחדנות,הגבורהביןוהטומאה,הטהרהביןהמבדילהחייץאתלהרוסהנסירנרת

 117רהבגידה".הנאמנותבין

כרמל.משהשלמאמרוכאןעד

כך:רעל

א'לקטע
דרךביןהבדלואיןדרכים,שתישאיןאומריםאינםמסוימים"בסירנות"בעליאותם

אנושיתחברהמכללנדותםישאזכיאמררכךאילו-לבגידה,נאמנותרביןלדדך

ה"שראהתקופתשלמהותהאתלסלףאיןכיאומריםהם-חייה.עלונלחמתבונה

בדדךעצמדה:חרהאתלהצילכדיפעולהושיתפהשבגדהיהודיתהנהגהכילומדואין
כיאומדיםהםאליה.וקראבאמתהדרךאתשראהאחראנשיםקומץכנגדהבגידה

לטורבמוטומופיעזרמפסקהחלקאנושית":חברהבללקעקע 1 ". 1להרהרחייביםאנו"האין 115

לדור'.""'הלקח"ולעניין
"ש~יאלה:לשוררתלמשלנתיבה",דר,ך"דר,ךאלתרמן,שללשירורמיזהערלהכרמלבדברי 116

ברגד". ijלyנז;נשובר /~ךךרהמ.תמרתהוא"טוברכןבוגד?";שובם ryמ.ז;ני /לךךן,;~אורעים .
 .לדור'.""'הלקח"ולענייןבטורב'לפרקכמרטומופיעהזרפסקה 117
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סטפקורחללאודדן

בזמןיותר(עצמאיחרגואיןבוגדיםוהיועררן,מכלכבדשעוונםובוגדיםפושעיםהיו

הכליםוחוסרוהגלותוהעיוורוןהאויבמדמתכיאומדיםהםאךמהם,נקיהירדנדט)

בסבןהמחתרתואתהגלריההעםהנהגתאתשהעמידוהם-ממששללהתנגדות

התאבדות.שלאחרוןלאקטעדומוליכיםומשתניםנוראיםספקותשלאחד

ובתודעתו,העםבזיכרוןלחדותעלינוזאתיהודים.הפקדתהואהאחרוןהגנרלנכרן:

- 1-שלביםשלביםמגיעיםזהגבולשאלבזיכרונוולחדותלהוסיףישזאתעםאבל

אפילובאחריותנשאר-הכליםוחוסרוהגלותהמדמהמפניהללוהשלביםמן ]

בחדשבה"הדרך"עלכרמלשלדבריוהעם.בתולדותמהםגדוליםהגיבוריש-םאין

שישהעוולמןחרץ .אחדטשטושמכלפחותלאמסוכניםדבריםהםטננבריםמרדכי

והואהיהודיהגיבורעםבמגעשעמדאדםכלפיגם-עצמוהזההגנוןכלפיגם

סמלים.ממכרלצקתלנרשאסרודיןלעיוותסמללחרד,פרשה

לעיוותסמלבהםשישדבריםיאמרלאלקרביציאהלפניהפלוגה:למשלואשר

הבגידהאיןכינאמראנוישראל.בתולדותנוראהתקופהשלשיטרחואיפה,איפהדין,

שגדוליאנשיםנעמידלאלבגידהומרפתכמשלאבלשבעולם,מצבבשרםמוצדקת

אחת.קלעבכףעמםונקלעואחדבסבךעמםעמדוישראלגבררי

* 

יחדאלה,שאנשיםלכךגרמווהעיוורוןהכליםוחוסרוהמרמההגלותכינאמראנו

שלבשלבהליכהלידיוהביאהושיתקהשכבלההאחריותבפניעמדוהמחתרת,עם

ישראלפושעכינאמראנוהיהודי.העםשלכברדוהצלתלמעןלהתאבדותעד

אבלבפושעיםהנוראיםהם-עצמם""הצלתלמעןהיו,וכאלה-ישראלובוגד

במחיארתהשמההמליצהאשרה"שיתרף"דרךכלאתזהקלוןבאותנכתיםלאאנו

נזרלהםלענודבוחריםשאנואלהאתידבמחיושרבמתוכהומחלצתלדיראוןיד

חשכתהואתאחריותםואתהלוחמיםגבורתאתיחדנכרוךאנואנדרטה.שלזול

הבגידהסמללנו ]---[אנשיםעםיחדאחדבסבךעמדובהאשרהתקופהשל

לדיראון.

* 

ומרד""כניעה

 ) 13 . 7("למרחב"

"אי-ההפרדהכיאמרקסטנרלמשפטדבריואתייחדאשרוו sגראייק,סטפן

היהומצעירותובוורשה,נולדהואודשה.גטומדדמלוחמיהיה ) 2008-1915 (גדאייקסטפן 118

בשיקוםפעילהיההשנייההעולםמלחמתלאחדמנהיגיה.עםונמנהציוןפועליבתנועתחבר

קיבוץממייסדיוהיה-1949בארצהעלהגדאייקלישראל.ובהעלאתהבפוליןהפליטהשארית

העולמיהארגוןראשיושבהיההיתדוביןשונים,בארגוניםפעילהיהבארץהגטאות.לוחמי
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ווו11

הרביעיהפנקס

אם-ןן 9העברי"הצעירהדורלחינוךארסהיא-מרדלביןכניעהביןרהטישטרש

בתקופהומרדכניעהביןהגנרללגביאבלאדם.כלבכךירדההריכללי,עיקרוןזה
הכללייםדבריהםלסמוךהברורהההסברהלדורשילהםכדאי-בהשמדובר

 .יותרמפורשותבהוכחות

\..,, __ " 

ההנהלהוחברפוליןעוליהתאחרותראשיושבהמחנות,ואסיריפרטיזניםיהודים,לוחמיםשל

ושם.ידשלהמנהלוהוועד
 . 1עמ' , 1955ביולי 13למרחב,העם','להכרעתג'ונסטוןתוכנית"תובא 119
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