
ותומל הנש -שוטו ןתנוי  ותומל הנש -שוונר ןתנו• טיבש בקעי 

עזמ יחלבה םינודבספה 
הילע םותחה רבחמהש ,"תירבעה הירוטסיהל אובמ" הסמ 
 1 I לאירוא חלשש תוסמ תצובקמ הנושארה איה ,ןרה .ל.א אוה
תליחתב "רקובה" ןותיעל ,שוטר ןתנוי אוה ,ןירפלה 
וא וירמאמב וללה תוסמה תא ריכזה אל םלועמ שוטר .1938 תנש 

.ןמויק רבד תא קחמ השעמלו ,ותומל ךומס דע קינעהש תונויארב 
ןיאש ,"ןרה .ל .א" דחא לש קיתב תומישרה תועיפומ "םיזנג"ב 
ןיבמ תחא לש המוסריפ .םהשלכ םיטרפ ויתודוא לע םיעודי 
שוטרש המב םכתסהל ,רבד לש ופוסב ,ודעונש ,וללה תוסמה 
ןמ התאלעה אופיא אוה ,יצולח יפארגוירוטסיה לעפימ האר 
היפארגויבב ןיינעמ קרפ ןה תורחאהו איה .החכישה ןמו הזינגה 
,(חלש)ןירפלה לאירוא אוה ,שוטר ןתנוי לש תילאוטקלטניאה 
ותכיפה ךילהתל ונידיב שיש רתויב הבורקה תודעה ילואו 

.וז הפוקתב ויבאל בתכש םיבתכמה םע דחי ,*"ינענכ"ל 
ריתסהל ידכ ןרה .ל.א םעה-םשב קר שמתשה אל ,עודיכ ,שוטר 
ךרוע זא היהש ,יקסנולשל סיראפמ חלשש םירישה םג .ותוהז תא 
יתורפסה תעה-בתכ לש וכרועו "ץראה" לש יתורפסה ףסומה 
תא זאמ םסריפ ובש ,שוטר ןתנוי טע-טשב םימותח ויה ,"םירוט" 
טסיצילבופכ לארשי-ץראב היה עודי ןירפלה לאירוא .ויריש 
זיוורה הגלפמה לש הנואטיב ,"ןדריה" ןותיע יפד לע בתוכה 
ריבס .ל"צאה יגוחל ברוקמו ימואל ררושמ ,ץראב תיטסינוי 
ץבוקב ןכמ רחאל וסנוכש ,םירישה לע םתח וליא יכ ,חינהל 
לאירוא ומשב תוירוטסיהה תוסמה לעו (1941) "הרוחש הפוח" 
םימעטמ ,םיכרועה ידי-לע ולאו הלא םיחדינ ויה - ןירפלה 

.םירורב 

םימיה .1938 תנש תליחתב גארפמ סיראפל עיגה שוטר ןתנוי 
,גארפב (השדחה תינויצה תורדתסהה) ח"צה טנוונוק רחאל ויה 
ןכלדכדוק המסרפתהש יפכ תינידמה ותינכות ירקיע תא גיצה םש 
."ןוטלשה לא תואושנ וניניע" םשב םירמאמ תרדסב "ןדריה"ב 
ירוחאמ השחרו םידה הררועש ףא ,ףסה לע התחדנ ותפקשה 
סיראפל גארפמ ועיגה תיטסינויזיוורה העונתה ישאר .םיעלקה 
םינושה העונתה יקלח ןיב תועדה-יקוליח תא בשייל הרטמב 
תא ,רבד לש ופוסב ,ובינה תוחישהו ,(ל"צאהו ר"תיב ,ר"הצה) 
שפנ-חפמ שח ,תאז תמועל ,שוטר .עודיה "סיראפ םכסה" 
ןנוכתהו ,תיטסינויזיוורה העונתה לש התוינידממ הקומע הבזכאו 
שגפ תאז הפוקתב .םידומיל םשל הכורא הפוקת סיראפב תלהשל 
אוה ףא ברוקמ היהש ,וליג ןב ,ןורוח .ג.ע אוה ,ץיברוג הידע תא 
הירוטסיהב הבחר הלכשה לעב ,סיראפב םיטסינויזיוורה יגוחל 
תוירוטסיה תואצרה לש הרדס םסריפ רבכש ימו םודקה חרזמה לש 

.(רחשה) "טיווסאר"ה תיסורה הפשב יטסינויזיוורה ןואטיבב 
ךפה היתובקיעב ןכש ,שוטר ליבשב תילרוג התיה תאז השיגפ 
תירוטסיה הסיפת ומצעל שביגו ,"ינענכ"ל ימואל "ירבע"מ 
ומצע ץיברוג יכ ןיינעמ .לארשי םע תודלות לש ירמגל השדח 
,םירבעה תודלות לע תואצרה רשע תב הרדס תע התואב בתכ 
,סיראפב ר"תיב ןוטלש ריכזמ ידי-לע שקבתה 1933 ץיקב דועו 

תוארל דמועה /'?ינענכ וא ירבע" ירפסב הבחרהב ןודנ ולוכ ןיינעה 
.דחואמה-ץוביקה תאצוהב בורקב רוא 

םשב העירי-בחר רוביח בותכל ,באילא יקצובול ןימינב ר "ד 
רעונה רובע הירוטסיה רפס שמשיש ,"תירבעה המואה תודלות" 
תא בותכל שקיבו ,תאז המישמל ספתנ שוטר םג .יר"תיבה 
;תינויצה העונתה לש הירוטסיה רפסכ תירבעה המואה תודלות 
רותב תודהיה תסיפת איה ולש דוסיה-תחנהש ירוטסיה רוביח 

,ץיברוג לש היפארגוירוטסיהל עדוותה רשאכ יכ ,הארנ .המוא 
.ותביתכ .חא קיספהו שודיחהמ םהדנ 

תא שוטר ראית (18.3.1938 "רקובה") "ןדריה רבע" רמאמב 
לע ,"הירוטםיה"לו ירוטסיהה רקחמל שיש המוצעה העפשהה 
,תועונתה לכו םימעה לכ .ןמזה תב תימואלה העדותה בוציע 
היטרקומדה ,םזיצאנה ,םזישאפה ,םזינומוקה - םש בתכ 
תימואלה העונתהו תירצמה תימואלה העונתה ,תיתפרצה 
חוכל ותוא ךופהל ידכ םודק רבע םישפחמ םלוכ - תיכרותה 
תוסמב .הווהב תימואלה הירוטסיהה לש ןברדמו עינמ 
תידוהיה הירוטסיהה תא גיצהל שקיב ולש תוירוטסיהה 
.בונבודו ץרג לש םתטישל דוגינב .תימואל הירוטסיהכ 
החימצ לש "תירוזחמ" הירוטסיה איה ,בתכ ,תימואל הירוטסיה 
םיטבש וכפה דציכ תראתמ איה .לפש-הדירי-תואיג-גושגיש 
הדחאתהו הבש דציכו הררופתהו המוא הגלפתה דציכ ,המואל 
איה ידוהיה םעה לש הירוטסיהה ,תאז החנה יפל .שדחמ 
איה התעו ,תירוטסיהה התדלוממ הקתינש המוא לש הירוטסיה 

.הילא רוזחל תפאוש 

אוה לארשי םע ,ויתוסמב שוטר ללוגש ,ירוטסיהה רואיתב 
לע הינומגה גישמו רתוחה ,תירבעה המואה לש םיטבשה רוכב 
הכלממה לש התריבל םילשורי תא ךפוה ,תירבעה המואה 
ןואיתנפב ישארה לאל לארשי יהולא תאו הלודגה תירבעה 
לארשי יטבש תא דחיאש ימ אוה איבנה לאומש .ירבעה םילאה 
איבהש ימ אוה ךלמה המלש וליאו ,לארשי יהולא תדובע ירוחאמ 
לש ותרוכבמ םלעתהש םושמ תירבעה הירפמיאה תוררופתהל 

.םירבעה ברקב לארשי 
תירוטסיהה ותסיפת ןיב תרשקמ הילוח הווהמ הזכ רואית 
לבוקמה ירוטסיהה רואיתה חסונב איהש ,שוטר לש תמדוקה 
היפארגוירוטסיהה ןיבל ,תימואלה תינויצה היפארגוירוטסיהב 
הסריגל הנושארה הסריגה ןיב הרועפה םוהתה .תינענכה 
תא שוטר רידגמ ולא תוסמבש הדבועב לכ-טדוק תטלוב הינשה 
הדעיש ,תימואל העונתכ תינויצה העונתה תאו המואכ■ תודהיה 
תטלוב תוחפ אל .התדלומב םדקכ המואה ימי תא שדחל אוה 
תודבועכ ןתייארו ארקמה תורוסמל תודמציהה איה וללה תוסמב 
תימואלה הירוטסיהה תא ללוגל ןתינ ןכותמש ,תוירוטסיה 
תירוטסיהה הסיפתה ןמ תטלחומה תוקתניהה .התימאל 
,1939-ו 1938 םינשה תצורמב קר ,הארנכ ,הלח תינויצה תימואלה 
."תוינענכ"ה לש הרושבה לעבכ הצרא שוטר ןתנוי רזח ןהירחאלש 
תולגתה וזיא לש ירפכ ,אופיא ,דלונ אל "ינענכ"ה שוטר 
.ימינפ עונכישו הדימל לש ךורא ךילהתמ האצותכ אלא ,תימואתפ 
,ןתוא תחתופה הנושארה הסמהו - וללה תוסמה יכ המוד 
תווהמ - זאמ הנושארל ןאכ תמסרפתמו 14.1.38-ב המסרפתנש 
.הזה ילאוטקלטניאה ךילהתה לש ורוזחישל הלעמב-ןושאר רוקמ 
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