
םירפטה ת!עוכ>ב 

"ץרא ךרד, 

ףסוי-ןב ןבואר לש םידדוב םיריש ארקש ימ לכ 
תבש-ברע לש םיפסומבו םייתורפסה תעה-יבתכב 

בוקעל יוארש ,שאר-דבכ ררושמ וינפלש םשרתנ 
תיאמצעה המינה דבלמ .בל תמושתב וירחא 

ושלה תומלקאתהה םג ןיעה תא הכשמ תטלבתמה 
רפסמ בינש ינפל אבש ,ררושמ לש תירבעה תינ 

ןותיח .תילגנאב .דתיה ותריצי תליחתשו הצרא 
םוקמ ול שבוכ ליחתה ירבעה ירישה רובידה 
תרבוג תונתייצב וילעבל הנענו ולילצב ימצע 

תחיתפ םע דיימ ןויצל יואר הז רבד .תכלוהו 
ןמזמ אל אציש /,ץרא ךרד" שדחה ורפסב ןויעה 

."דחואמה ץוביקה" תאצוהב 
תינושל הסיפתל תודע תנתינ רפסה םשב רבכ 

,ץרא-ךלד .ףסוידב .ד לש םינפ תבר תירבע 
ץרא ךרד :תלוזל דובכו סומינ לש ןיינע 
ןודל םא לבא > הנידמה גהנמ הז ירה ,הטושפכ 
,יאדו ,התיה הנווכה ,ונינפלש רפסה אשונ יפל 
— "ץרא ךרד" .הקימעמ רתוי ,הצממ רתוי 
עטק שרדנ םש .חספ לש הדגהב שוריפה יפל 
> ץרא ךרד תושירפ וז ,"וניינע תא אריו" קוספה 
:"ץרא ריד" ,ןאכמו .הבהאה יסחי וקתונ ,רמולכ 

.השאהו שיאה ןיב םיניקת הבהא יסחי 

— הניבל וניבש הבהא חתמ ןועט רפסה םנמאו 

שקבמ ינא) השדקהה ריש ,םירישב ןושארה ןמל 
םילמה תא יתנבה אל :רבחמה תאמ החילס 
רוזחמל דעו (ןושארה תיבבש "תשמכנ המתרמ" 
םשה תא אשונה ,דפסה תא םתוחה םירישה 
הבהאה תויווח תא קתרמה ,"הבהא לש הממי" 
.הרוש 13 תב הטינוס לש קותירב תוימיטניאה 
לעב ויאש ,תושגר לשו םילמ לש המילא האילכ 
גהנתמ אוה ןיא .הנממ ררחתשהל לוכי םירישה 
םיגייסל ענכנו ילולימה רמוחב שומישב תוישפחב 
ול תינענ תירבעה ןושלה ןיאש ןוויכ ,וחרכ לע 
השבכל הטונ אוהש העשב .הלבגה ילב ןיידע 
,ופוסו .ודימ תטלמתמו תדרמתמ יהירה ,חוכב 
תופיצרהו תחפקתמ ירישה ושגר תותימא םגש 

.םיקול ןוגינהו הרושה לש 

יעצמא יתלב ןפואב םרוז רישה רשאכ :קודו 
סנה תויעבטה תלבקתמ ,שגדהו םילמה ץורעב 
הבהאה בצקב ןגנתמ ולוכ רישה זא .טשפב תגפ 
הניאש ,תירבג הבהא !דליל ,השאל ,ףונל ישפחה 

תבכרה" ןטקה רישה אוה הזכ .היימר תעדוי 

ךותמ תקרבתמה ,תיתימא ןח-ןבא ,"דודח ןיעל 
:ונינפל אוה הנה .הלשמ רואב רפסה 

דורח-ןיעל תכבו? יתעס^ 

.דוע תעפינ הןיאש 

,וקךפ הדלפ יספ 

.םינה[} ד?ז ,םינךא ועל?נ חוח יפב 

,ידי,? תינלכ יתךהמ ינא ךא 

.םיבגזן ליהןמ 

דורוו ק1חך ,וס} ד?לגה דע 

.דויס-ןיעל תבכרה ןשעכ 

רישה תא לק יתרוקיבו יניינע חותינ חתננ םא 
יסל תפלחתמה תוינוימדה תא ןיבהל ביטינ ,הזה 
הלא םידימתמ ןיפוליח .תירישה תושממב ןיגור 
םע וב םישחש ,דחוימה חורה ךלה תא םירשמ 
האלהו .בוטו חונו ףוצר עמתשמ הז .רישה ארקמ 
תשיקנ ךות תיטא הכילהבו תינוימד הפיטשב ,הזמ 
רימש תאלמו השקונ ,וז המדא יבג לע םידעצה 
יספל תחתמש ץעה ינדא תא ועלבש ,תישו 
תבכרה תא םירכוז) הדצה הליסמה לש הדלפה 
חמצל הפיחמ הליסמב הלחזש ,תיטנאמורה 

ראשנש יאלב ,םישקשקמה היתונורק .הרזחבו 
םיצולח ,קרי ילס ,בלח ידכ ואשנ ,םיקרוטה ימימ 
,ראשה ןיב ,תרצענ !לאערזי קמעמו ןדריה קמעמ 
ךות קמעה ךרואל וערזנש ,יעראה תונחתב 
?הרוחא ךכ דחאו המידק םדוק הקזח הדונת 
לסתלתסנש ,רוחש לוחכה ,ךימסה ןשעה שחנו 
וב םירבועש ,ןוילע רשגל היהו חתמנו הלעמל 
,םידק תוחור ,עסמ ירפצ ללוכ ,הלעמ ירד לכ 
,ררושמה (?תולילב רהסו םיבכוכ םגו םורמ יננע 
לע רהממ ,תבכרה תא שממ האר םג ילואו עמשש 

תינלכ ,דפרסו םיצוק וחימצהש ,הלולסמ תודרומ 
תאצוי תבל ,השאל הבהא תתמ האיבהל ודיב 
וזו .היבוברעב םישמשמ תואיצמו ןוימד .ויצלח 
הז םיפפוח ןוימדו תואיצמש ,רישה לש ותלוגס 
,הזמ הז םיקנוי ,הז תא הז םיאלממ ,הז תא 
תמא ווהמת האלממה ,תיריש תוריח ךותמ לכהו 

.ארוקה בל תא 

דצמ רישל תיעבט תורכמתה לש השגדה התוא 

שאר" ןטקה רישה ארקמל םג הוולתמ ארוקה 
ישאר / ,ץוקה דוח לע תיחוחה תנוע" :"הנשה 
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"ץרא ויד'' 

ןיגל .בותכה ןיב תוקבד שי ."םיב םירמתה 
ומש תאו. רישה תא קידצמה ,ונממ עמתשמה 

."הגשה שאר" ול ןתינש 
התנקוה וז הלוגסש ,רפסב םיריש דוע שיו 
ןיאש םירחא שי לבא .ףסוי-ןב .ר .ידי-לע םהל 
ושפנ ,ףסוידב .ר יה המוד .םהמ החונ תעדה 
,הרואפתבו םיטושיקב זרפומה שומישה ןמ תעקונ 
םגפ ותוא לבא ,םייריש םירזיבא םויכ .םישמשמה 

תירישה ןושלה תסיפתל סחיב הלעמל ,ונרכזהש 
.םימעפל טלבתמ ,תומילשכ תירבעה 

תמחלמל רכז ,המחלמ ידיש המכ םג רפסב שי 

וליסה" ,"אוצמ תעל המחלמ" ומכ ,םימיה תשש 
תבר איה דבלב תחא הרוש םימעפל ."םינ 

ףוס תא ונוגח ךכ רחאו" :ומכ ,תועמשמ 
םיתורושבו ;ףצקו תואיג לש ףוס ןיאב / תוברקה 
/ ,רקובה לכ ןבל םדז קד / :ןכמ דחאל תואבה 

."םודאה םיה ינפ לע םיפצ תופוג 

זא ,ולש דיחיה םוחתב רקיעב חילצמ ררושמה 
תומילשכ ויתויווח ריבעהל חילצה יכ םישח ונא 

.ארוקל האנ הנתמ טישוהלו תירבע תיריש ןושלב 

רדנל .פ 

םידוהיו ,,םיישפח םינוב" 

לש ורפס לע וז המישר בותכל יתבשי דשאכ 

םהירשק ,םידוהיו םיישפח םינוב" ץכ בקעי 
ןותעב הדקמב יניע ולקתנ *"םימודמ,דו םייתימאה 
שדח ימשיטנא ןוגדיא" :םש בותכ יתיארו ברעה 
המחלמל הדוגאה" ומשו היכרותב ןמזמ אל םקוה 

"."םיישפחה םינובבו תונויצב 

ןיבל םידוהיה ןיב הז רזומ גוויז יכ ררבתמ 
הלא ונימיב םג אוה יתואיצמ "םיישפחה םינובה" 

הנש האממ הלעמל הז םייק היהש םשכ — 
תוחתפתה תא הוולמ אוהשכ ,הקירמאבו הפוריאב 
רסוח לכ םעו ,הלא תוצראב תימשיטנאה העונתה 

םיגוגאמידש םינממסה םתוא ןיב היה ,ובש רחשה 

ךושמל ידכ דימת םהב ושמתשה ןופצמ ירסח 
תא םתרזעב סופתלו םימטמוטמ םינומה םהירחא 

.ןוטלשה 

אשונה לש םיטקפסא ינשב ןד ץכ לש ורפס 
אוה םהיניב רשקהש ,"םידוהיו םיישפח םינוב" 

רפסב םינושארה םיקרפה תעשת .רתויב ףפור 
לארשי תודלותב תידדצו הנטק השרפב םינד 
ימא םידוהי לש םהיתופיאש :םינורחאה תורודב 

םינובה" לש תוכשלל ףרטצהל םיליכשמו םיצ, 
שפוחל םידוהיה וכז ןהב תוצראב "םיישפחה 
הילגנא ,תיברעמה הפוריאב יכ ררבתמ .יחרזא 

םינובה" תודוגא ירעש וחתפנ תירבה-תוצראו 

םהו ,ךכב םיצורה םידוהיל ישוק ילב "םיישפחה 
ומכ) הלא תודוגאב םידבכנ תומוקמ וספת ףא 
לכ" תרבח ידסייממ ,תפרצמ היימרכ ףלודא 

.תוכשל בור וטנ תאז תמועל .("םירבח לארשי 
םידוהי לבקל אל הינמרגב "םיישפחה םינובה" 
םינובה" יכ ,דתיה םתנעט רקיע .ןבריק לא 
,םירצונה תדל םירושק םלוכ "םיישפחה 
ןכ םא אלא ,םהילא ףרטצהל לוכי וניא ידוהיו 
םישדקומ רפסה ידומע בור ..ושפנב רקש השעי 

.ימע 240 ,1968 םילשורי ,"סילאיב רפומ" תאצוה * 

דנה םידוהי לש דבוכמ-יתלבה קבאמה רואיתל 
םישקבתמ םניאש םוקמל םחוכ יצמאמ לכב םיקח 
,םיעצמא ינימ לכב םיזחואו ,וב םייוצר םניאשו 
לע םתרבח תא ףוכל ידכ םירשכ אלו םירשכ 

.םירחא 

היה אל ,ךכב תמצמטצמ היעבה .דתיה וליא 
ווילש ,םירעוכמה םייוליגל ףסונ יוטיב אלא הזב 
הרבחב העימטלו ללובתהל םכרדב םידוהיה תא 

אלא ,ץכ לש ורקחמב ןינע היה אל זאו ,הרזה 
ברעמב לארשי תודלות ירקוח לש םצמוצמ גוחל 
םידחא םיקרפב םלוא .הינמרגב דחוימבו ,הפוריא 
רחש-תרסח המסיס התוא לש התדילב רבחמה ןד 
בו "!םיישפח םינובו םידוהי" תילאטאפ לבא 

נאה לש תוישארה היתואמסיסמ תחאל התכיפה 

ךכ רחאו תפרצב הליחת ,תנגרואמה .תוימשיט 
,םירמאמבו םירפסב ןד אוה ןכו .ולוכ םלועב 
La France םשארבו ,וז היידב לש התצפהל ועייסט 

 Juive םילוקוטודפה"ו (1886 תנשב) ןומודדל
."ןויצ-יגקז לש 

םינוב" ,וז הדמצה לש םינושארה היתובא 

אקה היצקאירה ינלמעתמ ויה ,םידוהיו "םיישפה 
ףוג "םיישפחה םינוב"ב וארש .,תפרצב תילות 
אבו ,הנידמב היסנכה לש הנוטלש תא רערעמה 
היסנכה תרותב העיגפ — תידוהיה היצאפיצנאמ 

,םילוג תויהל םידוהיה לע רזגנש שנועה לע 

ןב תא ,לוכיבכ ,וחצרש לע םילפשומו םיפדרנ 
םינובה" תא ודחיאש םה הלא םירבחמ .םיהולאה 
יביוא לש תפתושמ תומדל םידוהיה םע "םיישפחה 

הינמרגל הישעמה הרבע ןאכמ .תילותאקה תדה 
םינמואל ולת הבש ,1918 תנש רחאלש תסבומה 
םידוהיב הינמרג לש תיאבצה התלפמ תא םינמרג 

קלח הידבה הכפה זאמ ."םיישפחה םינוב"בו 
.תיצאנה "היגולואידיא"המ דרפנ יתלב 

רבחמה רציק ,תיצאנה הפוקתל ועיגהב ,ןאכו 
,1945 — 1933 תונש ,הלא םינשב ידה :לבחו — 
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