
לש "ותמח" 
יויאמה וודגיבא 

דחא שיא לש ןותע 

ןונרא ןנתמ 

(5.9.1890) ן"רת לולאב יבב דלונ (ןייטשריופ) יריאמה רודגיבא 
יתדה וירוה תיבב .(תוצעומה-תירב םויה) היסור-וטפרקבש הזאהדיודב 

םות םע .םייתלשממה רפסה יתבב רקיב ןכ ומכו ,שדוק ידומיל דמל 

דילש ןוכיתבו גרובסרפ תבישיב דומלל ךישמה םייממעה וידומיל 
היהו תינויצה העונתב ליעפ היה אוה .טספדובב םינברל שרדמה-תיב 

Mult es Jövö עדונה ינויצה ןועובשה ךרוע ,יאטפ ףסוי ר"ד לש וירזועמ 

םע .הניווב א"יה ינויצה סרגנוקה תא רקסל חלשנ 1913-ב .(דיתעו רבע) 

ןיצקכ תריש ,ירגנוהה אבצל בדנתה הנושארה םלועה תמחלמ קרפ 
םייובש הנחמל חלשנו (1916-ב) הבשנ ,םיימעפ עצפנ ,תיסורה תיזחב 

.ריביסב 

רחאל .בייקל ריביסמ רזח ,היסורב הכפהמה קרפ ירחא ,1918 תנשב 

תכירעב "יאקרב") תירבעה תונותעב ףתתשהל לחהו הסדואל רבע ןכמ 

רזעילאו חמצ המלש תכירעב יתורפס ץבוק ,"ץוא" :רנזולק ףסוי 

תוססבתה םע .(ןוסקילג השמ תכירעב ץבוק ,"תואושמ" ;ןמנייטש 
תנשב היסורמ תאצל חילצה תירבעה תוברתה תפידרו יטייבוסה ןוטלשה 

(דועו בונאיורד ,יקסבוחינרשט ,קילאיב) םירפוס תצובק םע ,1921 

ץראל הלעו — ןינל לצא יקרוג םיסקמ לש תישיאה ותולדתשה תובקעב 

ייחב הרעתה הרהמ דעו ביבא לתב בשייתה ץראל ועיגהב .לארשי 

(םוגרתו הזורפ ,הריש) ,תורפס :םימוחת רפסמב בושייה לש תוברתה 

.תול"ומו תואנותע ,("םוקמוקה" תא םיקה אוה)ןורטאית 

רמל יולג בתכמ" םשב יסומלופ רמאמב ולוק תא עימשה הנושארל 

יאנתב ,עובק ןפואב ןותעב ףתתשהל ןמזוה ןכמ רחאל ."קאה"ב "לפש 

הקיפסה אל תרתפוכמהו תדבוכמה המבה ךא .וטע שא תא תצק ןסריש 

םיפיקתהו םיפירחה וירמאמ תא םסרפל לחה אוהו ,תרעוסה וחורל 

ביצנל יולג בתכמ" םסרפ ןהמ תחאב ."שדח בל" םשב תודחוימ תורבוחב 

תא יטירבה ןוטלשה םירחה ויתובקעבש ,(לאומס טרברה) "ןוילעה 

היה .יברעה םעה תבלעהו התסה ןיגב טפשמל יריאמה תא עבתו תרבוחה 

האמל ותוא ונודיש ךכל איבהש ,ויטפושמ דחא ,יברע 'חיש אקווד הז 
.רסאמל אלו םנק תוריל 

יריאמה רודגיבא 

םילשוריל רובעל הדוהי ןב רזעילא ידי לע ןמזוה ב"פרת תנשב 

הדוהי ןב רמתיא תכירעב זא) "םויה ראוד"ב עובק ןפואב ףתתשהלו 

ןותעב דסי אוה .רומג יוטיב שפוח ול חטבוה הזוחב .(חילמלא םהרבאו 
םיריעצ םיררושמו םירפוס לש םטע ירפמ וב םסרפו עונצ יתורפס רודמ הז 

יריאמהל ןייטשריופמ ומש תא הניש הפוקת התואב .(ומצעב לשמ םגו) 

.("הריחבה תיב" לעב יריאמה םחנמ ןואגה ,ויתובא תובאמ דחא םש לע) 

רודגיבא ירישמ" ,ןושארה)"םא בלח" ינשה ויריש רפס עיפוה ה"פרתב 

אל תרעוסה וחורל ךא ,(טשפדובב ב"ערת תנשב דוע עיפוה ,ךייטשריופ 

גרבנירג יבצ ירואל המודבו ,ימוי ןותעב העובקה ותופתתשה המיאתה 

.רמוחה בור תא ,ג"צא ומכ ,בתכ הב ,ולשמ תיטרפ המב ומצעל דסי 

תומבב דוע קפתסה אל ג"צאש רחאל םייתנשכ — (1927)ז"פרתב 

ןדס" תא דסיו ,"ץראה"ו "ריעצה לעופה" ,"סרטנוק" ןוגכ תועובקה 

תמחלמל ןכוד — רחמה" תא יריאמה םיקה ,"יוטיבל-תונוילג — 
."תואידיאה 

בתכ לש תונויליג 16 רואל איצוהו ךרע ,בתכ תואבה םינשה 13 ךלהמב 

ורעש לע .ז"פרת רייאב עיפוה "רחמה" לש ןושארה ןויליגה .הז ישיא תע 

ול היה הב ,ביבא לתב יחש רייצ ,יש-ריע .פ תאמ יטסינרדומ רויצ עיפוה 

תא וויל וירויא .םיטיהרו תורואפת ,םימוסרפ ,תועדומל הכאלמ תיב 

עקר לע ודיב ותצונו רפוסה הארנ וב ,הז רעש רויצ .ויתונש לכב "רחמה" 

לכ לע עיפוה ,ביבא לת לשו ופי לש םיטנמלא הב שיש תינוימד תימי ריע 

שפוח" :וטומה עיפוה רויצל תחתמ .תעה בתכ לש ויתונויליגמ דחא 

,ימינפה רעשב עיפוה הצונה לעב רפוסה ."הבוח אלא תושר וניא רובדה 

לש תואידיאה תמחלמל ןכוד — רחמה" :תרתוכה ודילו ,ביטגנב םעפה 

לש ףוריצ)ז"פרת יאמ :ןויצה אב וז תרתוכ תחתמ ."יריאמה רודגיבא 

.(ג"צא לצא םיריש ךוראיתב םיתעל גוהנ היהש ,תיזעולו תירבע 

לגנא לאוי תאמ "הדובעה ןונמיה"מ ,ורקיעב ,בכרוה הז ימינפ רעש 
הזה רישה תא" :םיוותל תחתמו .רישה לש םיוותה אלא ,םילמה אל — 

לע הנויזחב 'להא' םידבועה תורדתסה לש תיטמרדה הידוטסה הלימסה 

אל הז רבד ".לארשי חאב הדובעה ןונמיהל ותלעהו 'םיגייד' סנמרייה יפ 
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הבוח 25ל2מ םושר וז25 רובדה שפח- 

םיעובקה וטומהו וגולה 

ןותעה תא וארק" :ןושלה וזב העדומ 6 דומעב םסרפל יריאמהל עירפה 

,יקסניטוב'ז .ז תופתתשהב אצוי :לארשי pאב ידיחיה יטסינויזיוורה 

תועדומב םאו ".לשכייו .או ןיטשפג .ם ,לזייו-ןופ ר"ד ,יריאמה רודגיבא 

,םלש דומע לע ועיפוהש תועדומ "וטשיק" קשארה ןויליגה תא ,ןניקסע 

הרבחה")"הדוהי" חוטיבה תרבח תאמ ,ועצמאב וליפא וא דומעה ילושב 

'חר ,הנגה ירגנוהה הפקה :("מ"עב ןוחטבו תוירחאל תירבעה 
בוחר ,ןימ תולחמלו םישנ תולחמל אפור ,'ץאבוק ר"ד : 46 ןימינב-תלחנ 

,(!)תונסחמ ,סכמהמ תורוחס רורחש — 'תושו זוה קחצי :72 יבנלא 

.נו י'גבוט .ע תלהנהב "ןתיב" ענ יאר :לבת יקלח לכל תוינא יסיטרכ 

,למשח ירמח ינימ לכ .י"אב aeg חכ-יאב ,'תושו חקור .ש :יקסנישלא 

לכב הווש היה אל תועדומה ףקיה .דועו :תושרבנ ,םירוטליטנו ,םירוטומ 

ג"י ןויליגב ,םתמועל .תוטעמ תועדומ ועיפוה םהב תונויליג ויה .ןויליג 

תונויליגב רבג תועדומב שומישהש ,רמול ןתינ .תועדומ ידומע 12 ויה 
.םינורחאה 

ל"ומה :"תודחא" ביטרפואוק :סופדה :יריאמה רודגיבא היה יארחאה 

תונכוסה ןכמ רחאלו ,(יריאמה לש)"שדח בל" תאצוה א"י ןויליג דע היה 

ימד .קינוג רואינש וא ,ומצע יריאמה ,יקצמיטס לאקזחי םירפסו תונותעל 

מ"ג 35-ו ץראב (ירצמ שורג) מ"ג 20 ,ד ןויליג דע ,ויה הנשל המיתחה 

20 המיתחה ימד ויה ךליאו 'ח ןויליגמ .מ"ג 2 היה ןויליגה ריחמ .ל"וחב 

.דדוב ןויליגל ל"וחב טנס 15-ו ץראב (ילארשי ץרא לימ)י"אמ 

םיטספינמ ינש 

:"שפוחל ןכוד" :החיתפ טספינמ עיפוה ןושארה ןויליגה שארב 

שוטשט ידכ דע ,ןמגמגו ןטפטפ לכל ול שי רובד .רובדה שפוחל אל 
.הז אלב םג תלפרועמה ,ונתומצע 

אקווד :וצרת םאו :תעד בנוג לכל ול שי תועד .תועדה שפוחל אל 
.תינויגהו הנוגה העד 

.םילאידיאהו תואידיאה ליבשב ןכוד 
.המחלמל הינסכא 

ונוטלשו ותביק דעב ול שי המחלמ שנרב לכ .םישנא תמחלמל אל 
.ונממ שלחה לע 

תמחמ רעיה תא האור וניא הגלפמ לעב .תוגלפמ תמחלמל אל 

.תוגלפמה תמחמ — המואה תא .םיצעה 

.תואידיאה תמחלמל הינסכא 

התוא הארש יפכ תירבעה הנידמה :איה ונלש תואידיאה תאידיאו 

.םולבניליל :ורבחו לצרה 

:"הכרעמב" — םעפה .טספינמ דוע לוממש דומעב 

אבחנ תויהל וילע .אבחהב — לארשיב ררושמ לש וכרד :ינא עדוי 

הרושמב אקוד ואל םימ תותשל ,הברח תפ לוכאל :ולש םילכה ירוחאמ 

אוה לוכי — םיקיתוה םיארוקה וינבו םימשבש וניהלא והננוחי םאו 

קפוא לש תלכתה ךירכתב לכתסהלו םיה ףוח לע לייטל ,זוזג תותשל 

םינזא םוטאל ,םיניע םוצעל — הלא לכמ ץוחו .זפה תעיקשב םימשה 

םע ברעתהל אל :שוריפ ,ויריש יארוק יניעב רשיהו בוטה תושעלו 

אל םיתעלו םיקרפל םילוספהו םיינוליחה םהיקסע םעו תוירבה 
.תוקוחר 

ינא ןיא :הללמואו הרמ הדבועב יתררוא ינאו תושעל ילע המ ךא 
הז וא הז ידוהיש ינא עדוי םא — דחא תיב וליפא וא ריש בותכל עדוי 

תסק ךות לא יל סנכנו אב לועה .ול השע ידוהיה ויחאש לועה ןמ חנאנ 

.לעוג ידכ דע זורחה תא יל לקלקמו וידה תא יל חילדמו ילש רפוסה 

תא שופתיש .הז לועל הרוכבה תוכז תא תתל :תחא הפורת קר שי הזלו 

תא לכב ךא .הלחמ איה תאזש ,ינא עדוי .םינושארה םיזורחה םוקמ 

יתלחממ יתוא אפרל וסני אנ לא :םידבכנה םיאפורה תאמ ינא שקבמ 

ייח תא תולבל :הינשה יתלחממ יתוא אפרל תוסנל םהל ןיאש םשכ .תאז 
...םיזורחב 

בותכל עדוי ינא ןיא" םנמא .הגאד לא ךא .דואמ ןכ ,יתמחלמ ,יניצר עמשנ 

טספינמה ךא רכו "...הז ידוהיש ינא עדוי םא - דחא תיב וליפא וא ריש 

:האבה תמוסרפה ידי לע ועצמאב ךותח יניצרה 
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וראשנ "הנגה" יראגנוהה הפקה לש ויחרוא קרו — "בזוכ םדא לכ" 

תלחנ בוחר .הזה םויה דעו ןושארה עגרה ןמ םהלש הפקל םינמאנ 

. 46 ןימינב 

ונויליג דע "רחמה" לש וכרד היהת ךכו .תצרוק ןיעב ךא ,יניצר :עמשמ 

.ןורחאה 

תואידיאה תמחלמל |ב1ד 
 'iWVaiV'hlii- ידיאמה

"תואידיאה תמחלמל ןכוד" - "רחמה" לש הנשמה תרתונ 

םייניבה ימי 

המורת — ץראב שא םולש לש ורוקיב לע הבוגת :ןושארה ןויליגב דועו 

תע יבתכו "םיבותכ" יפד לעמ זא חקלתהש חוכיוול תירוקמו תישיא 

ג"צא ,קילאיב םהיניב)שידייה רפוס לש וינפ ילבקמ ןיב םירחא םינותעו 

,יקסנולש ,שרב)ול הכרענש םינפה תלבק ינגמו וידגנתמ ןיבל (ןמכיפו 

םעפ הז ןיינעל שרדנ ,ז"פרת ןוויס שדוחמ ,'ב ןויליגב ;(דועו ןמנייטש 

םע החיש לע יריאמה רפיס ,ךיריע תרזגב" ,תרחא המישרב .תפסונ 

אוה התוא) 1919 תנשב הסדואב "יתפרצה ראוולוב"ב לויט תעב קילאיב 

הנייה לע הבסנ החישה" .תדל קילאיב לש וסחי לעו ("החיש לויט" הנכמ 

לארשי ץראל ריבעהל ךירצ הנייה תומצע תאש ,אצמ קילאיבו ;הזוניפשו 

ינפלו ,השודקה הדעהו םינברה להק תמכסהב ,ךלמ תרדהב ,ראפ בורב 

רתומ ,ךל רתומ :זירכהל ךירצ הב םיבותכה תווצמ ג"ירת םע הרות ירפס 

".ךל רתומ ,ךל 

:יריאמה ךישמהו 

.תאז םיעדוי םתא .סופדב איבהל רשפא קילאיב לש ותחיש לכ תא אל 

םדאה לש םינתיא חכב םימעפל היוטיב תא תאצומ תיחרזאה ותואירב 

התניפש לע רמאש המ ךא ."ףוג-לעב הירא 'ר" לש ודוסימ טושפה 
אל .המלש הכובמב יתוא דימעה — החישה תוחתפתהבו ללכב 

ףס לע ומצעב דמוע "שרדמה תיב ףס לע" לש ורבחמש ,טושפ יתרעיש 

אוה ןכומ םייניבה ימי לש תילותק האנקבו ימדרטסמאה תסנכה תיב 

התניפש הד ךורב תחת הפ-הד-וטואה תרודמ תא קילדהל דמועו 

.רשפא יא חכותהל קילאיב םעש ,יתשגרה .יתחכוותה אל .ררואמה 

וירוחאמ ול תעעונתמו תדמוע וטיגה יקבחמ יפלא לש םידיסח תעיס 

יל עירפמ וניא הזו ...תומוצע םיניעב שודק-שודק-שודק ול תדקורו 

,העד לכו ,השודקה ותנומא ,תאז איה ותעד .ותוא בוהאל וליפא 

— ויניעב איה השודקש ,ינא שיגרמ קר םא ,ותלוז יניעב השודקה 

הפורטסטקל וז החיש התיה יליבשב :תאז לכבו ...יניעב איה תדבוכמ 
...תיתמא 

יתיאר אל .המחנ תצק יתאצמ קילאיב לש םיימצעה םייטרפה וייחב 

...ךפיהל .חאל pחב תויולתה תוישעמה תווצמה לש יאנקה תא וב 

תדוגא' תא הפ יתיארו ...יתובא חא לא התיבה יתאבשכ" :ןיינע ותואבו 

םיחלוגמה וינפ לע םימש תאריב ךלהמה םדא םשארבו 'לארשי 

דחיו םר לוקב ןוזמה תכרב תא ךרבמ ,ושאר לע הקלומריב ,םיצהוגמהו 
וכשח — תופיזנו תומרחל ויערמ-םינברה תאו םייברה תא דדועמ הז םע 

לא ימיטניאה וסחי :הזה שיאה ותואב יתאצמש ידיחיה יתדה רבדה .יניע 

"...םייניבה ימי .תילותקה אמור 

"תולאש" םיעובקה םירודמה עיפוהל םיליחתמ 'ב ןויליג ףוסב 
הלכו תירבעה תורפסהמ לחה — אמויד יניינעמ םהבו ,"תובושת"ו 

.יבנלא בוחרב תוכרדמב 

תהוונשה תווש 

תונויליג ז"ט לש םנכות תא רוקסל לכונ אל הז רמאמ תרגסמבש רורב 

םיטלוב םירמאמו תומישר רפסמ לע עיבצהל ןתינ רתויה לכל ."רחמה" 

איבה 'ב ןויליגב .דחוימ ןיינע וררועש הלאכ םהיניב ,םימוחת המכב 

האיצמהש ,היסורמ הלוע ,הבוצימולוק הכלמ לש הרופיס תא יריאמה 

הסדוא תטיסרבינוא ידי לע הקדבנ וז החשמ .רוע תלחמ דגנ החשמ 

,התוא קודבל וליפא םינכומ ויה אל לארשי חאב .דואמ הליעומ האצמנו 

שידקה יריאמה .הדי לע אפרתנש הלוח הל חלשש ,הפי ללה ר"דמ ץוח 

!םידומע השימח הז ןיינעל 

םע ,םידומע השימח יבג לע ,ףירח ןוטב יריאמה סמלפתה 'ד ןויליגב 

:תבחרומה תידוהיה תונכוסה תמקהב התכימתו תורדתסהה תדיעו 

לארשי תוכלמ אסכ לע תבשויה ,תוררונשה תררשב םיכמות ונא 

ךשמבש ונייואמ לש לכה ךס ,ונינויער לכ טלפמ תא ונל הצילפמו 

...םידוהיה תנידמ ןויער תא :תיחישמ הוקתו םירוסי תונש םייפלא 

םירסימוק" המישרב "םוקמוקה"ו "רחמה" ירקבמ םע חכוותה 'ה ןויליגב 

.יצחו םידומע השימח שידקה הל ,"לארשיב 

לש ףרוחה תנוע ליחתת בורקב 

 urn1!.*
j 3 ו !הילע קזוצנ - התעמ 'וניתורצ לפ וניכב הנה דפ 

יריאמה רודגיבא לש לעפמ אוה ףא - "םוקמוקה" 
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ידוהיה םדאה רמשמ לע הדימע 

"רחמה"ב ותביתכב םיבר םינמיס שי םירקבממ יריאמה עבשש תחנה יאל 

,תאז תואטבמה תורוש םיאצומ ונא 'ה ןויליג ףוסב .םירחא תומוקמבו 

:םעפ ידמ הכז םהל ,דודיע ירבד דצב 

ברקמ הזב הדומ יננה — יביבסמ המוהה הזה לערהו םנחה תאנש םיב 

שמח תאלמ ילגרל ינוכרבש ,םישנאהו תודסומה הלא לכל שפנו בל 

הדידיל הקומע הדות ינא ריכמ דוחיבו .תיתורפסה יתדובעל הנש הרשע 

רבע" ךרוע יאטפ ףסוי ררושמה ,ינואגה המגרתמו תירבעה תורפסה לש 

םינומהה ביבח ,דבכנה ונוחרימ דחא ןויליג יתוריציל שידקהש ,"דיתעו 

יתרעב יואר תויהל יחוכ יפכ ץמאתא .תיראגנואה הלוגב םידוהיה 

ילע רבועה לג לכל ישארב ענענלו םיניע םוצעל חוכ יל ןתונה ,הז דובכל 

.םיאיבנה ץראב הפ 

יקסניטובד באז לש ורמאמ םסרפתה ח"פרת ירשת שדוחמ 'ו ןויליגב 

 "o.e.t.a יטירבה שוביכה חטש לש ,תילגנאב ,תובית ישאר הלא)"ונלש

ירבוד דגנ ףקותב אצי וב ,(הנושארה םלועה תמחלמ ירחא לארשי חאב 

בתכ יזכרמה עטקב .לזבב ו"טה ינויצה סרגנוקב תינויצה הלהנהה 

הלהנהה ןיבל בושייה ןיבש ףירחהו קומעה דוריפה" :יקסניטוב'ז 

וליאכ .ןכ םג שגרו הדהא לש םא יכ ,העד לש קר אל דוריפ ,תינויצה 

דצמ ןנואתמו לבוס ןומה :ינפל המק הנשונה היסור ימימ תיסופיט הנומת 

וזיעה לע ןומה ותוא לע 'תסעוכ'ה היטרקוריב — ודגנכש דצהמו ,דחא 
".תוחמל 

תאידיא" םשב המישר יקסניטוב'ז לש ורמאמל םידקה יריאמה 

דצמ — 'רחמה' תכרעמ תא תודירטמה תולאשה"ש ,עבקו "היזיוורה 

'רחמה'ב יקסניטוב'ז באז לש הדבכנה ותופתתשה :ינשה דצמו ,דחא 

וזש יפכ ,וננוחרי לש ותומד תא עיבקהלו עובקל ונתוא תועינמ — 

:"שארמ העבקוה 

תילאנויסיפורפה ותרוצב תיטילופ הדועת הניא "רחמה" לש ותדועת 

םייללכ םיאנת אורבל התדועת — הקיטילופה .הז גשומ לש תינוליחהו 
וליאו .תינידמהו תיתרבחה ותוחתפתהלו םעה ייחל תיללכ תלוכיו 

לע דומעל תנכוסמהו הביצעמה הדועתה תא ומצע לע חקל "רחמה" 
תמשנ יהוזו ...ידוהי אוה רשאבו םדא אוה רשאב ידוהיה םדאה רמשמ 

םוחה ותואב תרבדמה ,תימינפ היזיוור :ונלש היזיוורה לש התמשנ 

— תירבעה ריעב ןיכפושה יוקינ לעו "הסדה"ב הטימ דוע לע יגרטה 
םעה דחא לש ינחורה זכרמה לע תרבדמ איה ובש ,םוחה ותואב שממ 

...שממ .ץומא ןב והיעשי איבנה לש םלועה םולש לעו 

ילעופ לש תעד יוליג" ןושארה דומעב עיפוה ,ח"פרת ןוושחמ 'ז ןויליגב 

:אקווד "ינמי" היה אל יריאמה יכ חיכומה ,"הוקת-חתפ 

,הלטבמ םינווגתמו בערמ םילדלודמ םירבע םילעופ יפלאשכ ,וז העשב 

םייברעה ירפכמ ,בורקמו קוחרמ הוקת חתפ תירבעה הבשומה הסינכמ 

,הלש ףיטקה תודובעל םילעופ יפלא ,םהלש םיקשמ לע םימייקתמה 

,חאב הדובעה רסוח תלקהל קר אל תגאוד איה ןיאו הלוח איה ןיאו 

הבשומה ךותב הדובעה ירסוחמ לש תודחאה תואמה תקסעהל םג אלא 

עויסל התע םיאצומ חאה ןינבל םידעונה םעה יפסכמ תובבר .המצע 

ןיאב תוחדנ הירופ תיבושי הדובע לש תוינכת ,קירל םיזבזבתמו 

העש התואבו ,הדובעב ותפלחהלו עויסה לוטבל םישורדה םימוכסה 

.היסדרפב חחה ןמ םילעופ תקסעהל י"אל תובבר הוקת חתפמ תואצומ 

בער תקנא יהוז .תעד יוליג אל הז" :יריאמה בתוכ תעדה יוליג ילושב 

תא .תומוטא םיינזאב :הארנכו — בקעי ינב ינזאב בקעי ינב יפמ תעזעזמ 
ליבשב םילשוריב תאכנה תיבב זונגל םיעיצמ ונירה הזה תעדה יוליג 

תפוקת לע תודגא ינונמיה ורישיש .תורודה םתוא ליבשב .םיאבה תורודה 

רוחשה ונלגד תא ומירה .ריפחמו שאימ ,ליהבמ .תרדאנה ונלש היחתה 

".םיאיבנה pאב ידוהיה בלה תומ לע 

דומח םושיא בתכ 

דחא ןוזח" — ג"צא לש הלודגה המאופה העיפוה ח"פרת לולאב 
םיצולחה תא ללוש הכילוהש הגהנהה דגנכ ויתומשאה הבו ,"תונויגלה 

לש ןויווש דוע אל .הדובעה דודג והז — תונויגלה .םיחדוקהו םיבערה 

אלא ,הממשה ישבוכו תוצובק ימיקמ םיצולח לש — "הדובעה אבצ" 

,םימאונו םיעסונ םה .חמצש "שדח דמעמ" ,םיקנב ילהנמ ,ההובג תודיקפ 

העש ,הלילב בטיה םינשיו דרש ינוניג םיניגפמ ,םירקי ןולמ יתבב םירג 

רובעכ הזה בצמה תא חתינ יריאמה .םיחדוקו םיבער םיצולחה םהיחאש 

:ךוחכפה ףס לע" ורמאמב םישדוח השולש 

ונא הבש תדחוימה תילאיצוסה תכובסתה תשרפ םצע הליחתמ ןאכו 

ינש לרוג תא ובלש םיעודי םיירוטסיה םימרוג .לארשי ץראב םינותנ 

ושפנ דבלמ ,לכ רסוחמ ץראל אבש ,םיצולחה דמעמ .דיב די תודמעמה 

העונתה ךותבש ינשוכרה דמעמה ידיב ולרוג תא רסמ ,ריבכה וצרמו 

בחרנ רכ וינפל אצמש ,בשח ץראה לא ואובב הזה דמעמה .תינויצה 

תחא םד תפט ףא דבאל ךרטציש ילבמ ,ולש ןויצ תבחלו ותוחתפתהל 
...תידמעמ המחלמ לע 

:ותנקסמו 

— ישעמ ןובשח רסוח לשו תוירסומ רסוח לש תינויצ תודחא םוקמב 
תונשגר ילבו האנש ילב המחלמ .היולגה המחלמה אובל הכירצ 

רובצל זורכ תויהל אופא הכירצ הנושארה ונתדובע ...תונבצעו 

תעונת לש ןושארה סרגנוקה :ותמסיסו םלועה לכב םידוהיה םידבועה 

.תדבועה י"א ןינבו — םלועה לכב םידוהיה םילעופה 

,(1927 לירפאב 1 ,"רבד") "םהה םימיה תלגממ" ורמאמב ,רבס ג"צא 

המשגהה סצורפ" רחאל דע יתגלפמה םזילרולפה תא תוחדל ןתינש 

.תודמעמ תמחלמל יולגב יריאמה ארק ותומכ אלש ."תירבעה תיצולחה 

;םזינויזיוורה לא תיבושייהו תינויצה הגהנהה ןמ ושואי ףחד ג"צא תא 

הנחמה תא בוזעיו ,ךופהה ןוויכב תינפת םימיל השעי יריאמה 

וייח לכ ראשנ ג"צאש ,רמול ןתינ תאז םע דחי .יטסינויזיוורה 
1."סונא טסילאיצוס" 

באז לש ורמאמ תנגהל ,ןויליג ותואב ,יריאמה אצי העש יפל 

לע ערתשה ,"ףכואמה רומחה" ,ולש ורמאמ ."ץחלה תרות" יקסניטוב'ז 

אוה .סורוקיפא :תועמשמה בר יוניכב םתח וילעו ,יצחו םידומע העברא 

לכ תא טרפל ידכ וקיפסי אל "רחמה" לש תונויליג הרשע םגש ,םש רמוא 

.וקיתב תואצמנה תודובעה 
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תיריבצ תרקבל ןועובע 

יריאמ,ר רודגיבא ךרועה 

 n I ב י ב א - ל

שית .בא א" 

ריחמה 15.8.1940 
לימ <5 -א ןויל* 

.הבוח אלא ,תושר וניא רובדה שפח 

1940 תנשמ ,שדוחמה "רחמה"לש רעש 

בתכמ" וב שי .תוהז תורודהמ יתשל הכז ,ט"פרת לולאמ ,ב"י ןויליג 

הרהצהה ןתונ לא היינפ ובו ,םידומע השיש לע ערתשמה ,"רופלב דרולל 

ןכו ,(ט"פרת תוערואמב)םידוהי דגנ pאב עצובש גרהה עקר לע העודיה 

םישאה ןכ .תודבכ תומשאה הפוצרה ,רולסנ'צ ןוילעה ביצנל תפסונ היינפ 

השש לע ערתשמה "םיטסינויזיוורה" ורמאמב ,יקסניטוב'ז תא יריאמה 

םיערופה םע תודדומתהל ר"תיכ ירבח תא ןיכה אלש לע ,יצחו םידומע 

םיגיהנמה לכ דגנ רומח םושיא בתכ ןויליגה לכ הווהמ השעמל .םיברעה 

:איה םויסה תנקסמו .תונקסמ םג שיו .םידוהיהו םייטירבה ,תודסומה לכו 

ךתולגל שיא — 'ילארשיצרא חרזא ןיא — הנגה ןיא םא' !וחרזאתת לא" 
"!לארשי 

םינשה לש תונויליגה ףצר תא םתח ,א"צרת זומתמ ד"י ןויליג 

רקיעב יריאמה רסמתה ןהב ,םינש עשת ופלח ןכמ רחאל .א"צרת-ז"פרת 

15) ש"ת בא א"יב ,הנהו .ןמורהו תרופיסה ,הרישה ימוחתב וירפסל 

תרוקבל ןועובש — רחמה" לש שדח ןויליג עתפל עיפוה (1940 טסוגואב 

22x15 לש תינבתב אלו ,מ"ס 26x18 לש תינבתב עיפוה אוה ."תירובצ 

,תושר וניא רובידה שפוח" :היהשכ רתונ וטומה .םדוקה ןותעה ומכ מ"ס 

םג םש שי ךא .תורכומ תודוקנ אצמנ החיתפה טספינמב םג ."הבוח אלא 

ישעמ ,ישממ ןילמוג-סולש ילבש ,םינימאמ ונא ןיא" :ןוגכ םיטפשמ 

ןיאש םשכ ...דחא אירב ירוטסיה עגר ףא הפ םייקתנ ונינכש םע יתלעותו 

לכל ישממ ךרע הזיא שי הלודגה הינטירב ידעלבש ,םינימאמ ונא 

".ללכב ישעמ ירמת ךרע אלו ירסומ ךרע אל .ונלש הקיטילופה 

הקיפרגה םג ךכו !ןאכ ףא ועיפוה םיעובקה םירודמהמ קלח 
םאו ומשב םא ,רמוחה בור תא ומצעב יריאמה בתכ בוש .תועדומהו 

ךרועה .לימ 15 שדחה ןויליגה ריחמ .םינוש םייוניכ וא טע תומשב 

םוי לכב םיניינעתמו םיארוק לביקש ,יריאמה רודגיבא רתונ יארחאה 

תאפמ .15 ןיקנייש בוחרבש תכרעמב ,םיירהצב 1-12 תועשב ,ןושאר 

.ש"ת תנשב תונויליגה ינש לש םנכות תא טרפל לכונ אל העיריה רצוק 

.הריטסו סומלופ ,הריש םע ונל ןיינע ןאכ םגש ,קר ריכזנ 

לגרל" :בתכנ ןורחאה ודומע ילושב .עובשרובעכ עיפוה ינשה ןויליגה 

אלא ."!ןויליגה י"אמ 10-ל ריחמה תא ונדרוה ,'רחמה' תחלצה 

יכ ,יוצמה רשאמ יוצרה םוחתב רתוי הארנה יפכ המייקתה החלצההש 

.שדוחמה "רחמה" לש ןורחאה ונויליג םג היה 'ב ןויליג 

הויטסו וומוה ,תירוטסיה תוחילש 

תינוציק תימואל השיג "רחמה"ב טקנ יריאמהש ,הלוע ליעל רומאה רואל 

םע רתוי תבשחתמה השיג ןכמ רחאלו ,היינשה םלועה תמחלמל דע ידמל 

היה אוה יתרבחה םוחתב .רלטיה דגנ התמחלמב הינטירב לש היתויעב 

וא דסומ ,םדא לכ דגנ ץצוח אצי אוה .תרשפתמ יתלב תישונא השיג לעב 

יתורפסה תעה בתכב ןכל םדוקו 2"ןדס"ב ג"צא ומכ .דסממ 
ןמזב וב ךא :קהבומ יטסינויסרפסקא ןונגסב םיתעל בתכ 3,"סארטאבלא" 

לש השוחת ךותמ ישיא באכו תוניצר לש הבר הדימב בתכ ג"צאש 

רומוהב ויתונויליג תא לבתל יריאמה ססיה אל ,תירוטסיה תוחילש 

ושעש יפכ) םירחא םירצומו תואקשמל תמוסרפ ירישב ףאו — הריטסו 

יתבל תועדומ רומאכ םסרפו — (ןמרתלאו גרבדלוג האל ,יקסנולש תאז 

,ץמוא אוה םהינשל ףתושמה .םירחא רודיב תומוקמו עוניאר יתב ,הפק 

הרישה םוחתב רקיעב — יטסינויסרפסקא ןונגסו הרטמב תוקבד 
4.תיאנותעה הביתכב םג תמיוסמ הדימב ךא ,טספינמהו 

 ☆ ☆ ☆

רבוטקוא-רבמטפס ,81-80 'לג ,77 ןותע ,"טסילאיצוסה ג"צא" ירמאמ האר .1 
.17-16 ,31 ימע ,1986 

ימע ,1987 רבמבונ ,2 רשק ,"גרבנירג יבצ ירוא לש 'ןדסה'" ירמאמ האר .2 
 111-108.

,ו-א ,גל תיזג ."גרבנירג יבצ ירואל 'סארטאבלא'" ,ריפלט לאירבג :האר .3 

לירפאב 7 ,רבד ,"ג"צאל 'סארטאבלא'" :ירמאמ :92-91 ימע ,ו"לשת לולאךסינ 

יווק — (תידייהו תירבעה)גרבנירג יבצ ירוא תריש ,םואבנדניל םולש : 1978 
.168-160 ימע ,1984 ביבא לת ,ראתימ 

,1976 ביבא לת .המחלמה תורפסו יריאמה רודגיבא ,ןמצלוה רנבא .4 
.156-142 ימע 
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