
,דומלתה ,ארקמה ןמ ,אצמש ,רוביד תואחסונב 
ושארה דחא וא ,ןושאר אוה הזב .בוחרה-ו שרדמה 

ןוכנה ןוויכה תא הוותהש הלכשהה ירפוסב ,םינ 
,תונונגסו ןושל תובכיש ןיב וז תוקבאיהמש ,תואבל 

רכומ ילדנמ לש ונונגסו ונושל וטלתשה ףוסבל 
ול רורב היה אל הז ימינפ קבאמש ןכתיי .םירפס 
דיתעל ותעפשה אל רקיעבו והזחמב ןוספלוו .אל 

וירוביג תושפנ תא ןווגל ,הנווכה תניחבמ ךא .אובל 

,קפס אלל ,ךכב הנוכנה ןנושל תא ןהל םיאתהלו 

שידיי בתכש ,הזחמה תא תקצל ואובב חרטו רהריה 

תא םיעפהש ,ןוצרהשכ תירבעה ןושלל ,הליחת 
לש "היפוי תא םימעל תוארהל" הלכשהה ירפוס 

.אוהש דיקפת לכ ךכב שמיש אל ,ןושלה 

ןיא התעפשה חוכו הריציה ביט תניחבמ םא 
התוינושאר תניחבמ ירה ,הריתי תובישח הל סחייל 
בעבו המבה לע ונמז ינב םיינויח םיסופיט תגצהב 

ןימויה-קיתע וסוחיי םג הז ןודנבו .דבכנ הכרע ,תיר 
.ותוכזל תוא שמשמ הזחמה לש 

דקמל ילתפנ 

הלילעו יווה רופיס 

,קילאיב דסומ תאצוה ,יעלק ךונח :שידיימ םגרית ,בונארומב רצח :רפוה לאיחי 
.ז"לשת .םילשורי 

אוהש ,םייח חרוא :ונייהד ,םילגרה ,םיגהנמ ,רולקלופ ראתל הנןנעש תכרעמכ 'ירוה" תא רידגהל לבוקמ 
דמוע רבד לש ותימאל ךא .יווה לש ןאמורב רפסה תא רידגמ ומצע רבחמה םרסמ יתרבח ץוביקל יגולופיט 

!תרגסמ-עקר םיווהמו ןיגוריסל םימעפ המכ םירזוחה ,יווה ילגעמ :םירמת לש תוירוגטאק יתש לע רופיסה 
.תוחפשמו תויומד המכ לש תולרוג םענעש ,היגולונורכ יבברועמו םיינאטלומיס הלילע יטוח המכ וצבוש הכותל 

תוערואמכ ,ןאמורה לש תינורכזה ותדועתב ארוקה שפנ תא ענכשל תשקבמה תכרעמה הנה יווהה ילגעמ 
,םיריעז יווה-יטירפ לש םרביר .הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םויל דע ,1914-1910 םינשה םנמזש שממ לש 
ותבהאבש ,רפסמה לש תונורכזו תויווח רגאמב ול ןינע וליאכ ,ארוקה לש תונימאה תשוחת תא םיריבגמ םיילוש 

.רפוסכ םינומא עבשנ הרכזל ,הברחה תידוהיה השראוול די ביצהל ידכ םלוכ תא הלוד אוה ,םהל הלודגה 

תעבוטה היישעה וז ,רודיסו ןוגרא לש תבשחמ-תכאלמ םיבותכב הבושק האירק הלעת ןכ-יפ-לע-ףא 
.תיתונמאה םתרוצ תא םירמחב 

.תויומדו ןמז ,םוקמ לש סיסב לע תונגראתמ ,רופיסה תחיתפ םע הנושארה ןתובציתהב ,יווהה תונומת 
הטוטרשל הליע תשמשמ ,בונארומב השדחה הרידה לא הנרוקופ בוחרבש תיבה ןמ רפסמה לש ותחפשמ תריקע 

רחסמהו םייחה חרוא ,תוינוגססה ויתויומד ,בונארומ רכיכ ךותבש קושה :היתוניחב לכ לע השדחה הביבסה לש 

םויבו ישימח םוי יאצומב ,ףרוחה יברעב ,ףרוחה תומיב ,ץיקה תומיב :םינמזה תפולחתב ותוא םינייפאמה 

רצחבש השדחה הרידה לא ףוסבלו קושל ביבסמש תואטמיסה לא רפסמה תמלצמ הענ קושה ןמ .יעיבשה 
םשור תא ועיבטה רשאו ,רצחה תא תוסלכאמה ,תויומד טוטרשב תונומתה תודקמתמ ךליאו ןאכמ .בונארומ 

לעמ רגש ,וקרוט המלש 'ר - ףוסבלו ךורב 'ר ,תוינצייצה ,ילתפנ 'ר ,הרובשה תנובובה :רפסמה לע !תודחוימ 

.ןושארה הלילעה טוח תא ןאכמ חתופ ותחפשמ לרוגו ורופיס .היינשה המוקב רפסמה תרידל 

תומשרתה ארוקל תונקהל ןנינע .ןתוא תדכלמה איה הביבסה תודחא ,הנושארה ןתובציתהב יווהה תונומת 

.ןאמורה לש הלילעה יטוח ללכ םקרתהל םידיתע התביבסב ,בונארומ רצחמ תללוכ 

הרבחה ייחב השדח הקימאנידל עקר םעפה םישמשמה ,יווה יקרפ לש ינש זכורמ רוזחמ ונה יאשראו יווה 

לע החספ אל ,תורצ תולמש ,םיפושחמ ,הנפוא יתב ,םישנ יסנכמ ,תויאזיראפ הנפואיתורוצ לש ןתחימצ .תידוהיה 

.םידימאה םידיסחה ישנ לא ןאכמו ,תונפואה ןועגשל וספתנ םילד םהיעצמאש םידוהי םג .תידוהיה הליהקה 

יווהה יקרפ םיזכרתמ ,רופיסה תחימצל ללוכו יללכ עקרכ רפסה תחיתפב וצבושש םינווגמ רוה-יטירפ תמועל 

תורומת םיללוחתמ וילעש עקרק םעפה הוהמהו הביבסבש םירכנל תינוציחה תומדתהה רואיתב יאשראווה 
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החקרמה תריווא דצל .םירחאו רמאה קודצ 'רו וקרוט המלש 'ר לש םיידיסחה םיתבב שממ לש םירבשמו 

םתחפשמבש ,םישנאה םתוא תמרחהו ,םיכודיש לוטיב ידכ דע ,שרדמה יתבבו םידיסח לש םהיתבב החקרוהש 

ולע ,הנפואל םאתהב הלכה יכרצ קופיסב תוכורכה תואצוהה .תונבה תאשה התשקו הכלה ,תוצירפה התלגתנ 

םיעודי םירחוס םהבש םירקמה וברתנו וכלה .תולודג תוינודנ םישרוד םירוחבה וליחתה ןכלו ,רועיש ןיאל 
םיכרד ,תוינודנה ימכסהב תויואמר יטוטהל ולחה הז עקר לע .לגרה תא וטשפ ,תב ואישהש רחאל ,השראווב 

.םינתחה תאנוהל תונושמ 

יווה-תונומת המכש ,רבתסמ םיתעל ךא .רפסמה לש ותייאר תיווזמ ללכ ךרדב רסמיהל םעבט יווהה יקרפ 

תויוחתפתהב ,רחואמב הקדצה המצעל אוצמל הדיתע וז ןיעמ תוברועמ .םירוביגה דחא לש ותיפצתמ תוראותמ 

המכש ,יאשראווה יווהה לש םינאושה םייחה .וילא רוביגה תקיזבו הז יווהב םינפוא ינימ לכב תורושקה 
התודידב רואיתל עקר תויצאוטיסב ןכמ רחאל םידמלנ ,לשמל ,הינא לש המזירפה ךרד תורסמנ םהיתונומתמ 

טוקנ הייארה תויווז לש ןנוויג .(220)יח שגר התודידב התיה יאשראווה יווהה לש הפופצה היבוברעב .תישפנה 

,תיפצתה-תנווגמ ,הטילקב שי .ריבכמל ןאמורה תא תואלממה ,תוידארופס יווה-תונומת לש ןתאלעה בגא רקיעב 
דצל .יקסני'זבוד רוטקוד לש ותייאר תיווזמ ראותמ ,ותלודגמ דריש ,הנרוקופ בוחר .דוהה יעבצ תרשעה םושמ 

םירוהרהב עוקשל ותוא םה םיקחוד ,וכוליה בגא ויניעל םיטלקנה תוארמכ בוחרה יווה לש תיעבטה תובלתשהה 

לע רייטצמה ,(282)ינימאק בוחר ךכו .(232)ותוישיאב םיפסונ םידדצ םימלגתמ הז ןפואבו תוינעהו םיינעה לע 

םעפה םישמשמ םהיניעל םיטלקנה תוארמה .ךאברימ הלעבו הינורב לש םתייאר תיווזמ ובש תידוהיה תולדה 
.ללובתהל םתייטנב הב רוגל ורחב הלעבו הינורבש ,הרישעו תירכנ ,תרחא הביבס ריכזהל ,הדגנה יעצמא 

תחיתפ םע יווהה יקרפ לש םןפואכ .ומויס םע ןאמורב תטרפתמ יווה יקרפ לש הנורחא תזכורמ הביטח 
םע תודהיה לע ואבש ,םייתליהקה ןברוחהו רבשמה ךילהתל יללכ םשור ארוקל תונקהל ,םעפה םנינע ןכ ןאמורה 

,תויוטמתשה ,םיסויג תודוא לע םייביטאמרופניא םיאצמימ לש ברה זוכירה .הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ 
ךא ,םידעותמ תונורכז ןיעמ לש תיטנתוא הריווא ארוקה לע םירשמו םיבש הלא לכ ,יוכו םיטילפ ,תודשח 
.עדימ לש בחר ףקיה לולכל ןוצרב רבחמה לש המישנ רצוק רכינ .יתונמאה םדממ תא הדימ התואב םימצמצמ 

תוחפשמ שמח לש ןלרוג םנינעש ,םייזכרמ הלילע יטוח השמח וצבוש הלא יווה יקרפ לש םתרגסמל 
הקיטאמתה .קילוס תחפשמו הדוארב תחפשמ ,ךאברימו הינורב גוזה ,רמאה קודצ 'ר ,וקרוט תחפשמ :תויאשראו 

תובא ירבשמב םקוסיעו הלועפ הדש םהל תשמשמה ,תיתחפשמה תרגסמה איה תולילעה ילגעמ ללכל תפתושמה 

תמועל .תורודה ןיב רבשמה דוסי איה לארשיב החפשמה לש ידוהיה הןפואב הרומתה .םינבו 
הרומתה דוסי ,םהיתוריצימ תוברל יטאמת סיסבו םיליכשמה לש יגולואידיא דוסי התיהש םיעכהליתוללובתהה 

תואנהל הוואתהו םתביבסבש םירכנה תונפא רחא הפידרה ."ןובאיתל" תודקפתהב אוה רפוה לש ןאמורב 
לש ונבל קודצ 'ר לש ותב ןיב ךודישה לוטיב .םייתחפשמה םירבשמהו תורומתה יעינמ תווהמ תוירמח תוינשוח 

ץלאנ ךכו .הינורב התוחא תנותחב ברועמב סלאו דוקרל הלכה תותפתה עקר לע היה ,לשמ ךרד ,וקרוט המלש 'ר 

ילעב םירוחבל סראתהל וצר אל תויאשראו תורענו ליאוה ,הדשה ירעב םיכודיש וינבל שפחל וקרוט המלש 'ר 

רפש וקרוט המלש 'ר לש ולזמ .הנפואה יפ לע תרבגידובכ םהיתושנל קולחל םיעדוי םניאשו תואיפו םינקז 
האשינ ותב הינורב .וינב ללכ דצמ תורורצב קודצ 'ר תחפשמ לע ותחנש תודקפתהה תויונערופמ וז הניחבמ 

רכועו עשופ ודיילע הנוכש ,םיובנריב דודל ,תסנואמה ותמכסהב ,האשינ לחר הינשה ותב ,רקפומה ךאברימל 

תונשוח אלא היה אלש םלועל סנכתנו םואתפ טטומתנ ינחורה ומלועש לווייפ ונב ,הנורחאה ותווקת ךכו .לארשי 

ןמ ותוא םיפדורש םישנועב ודי לע ושרפתנ רופיסה לש ןורחאה וקלחב קודצ 'ר לע ותחינש תולופמה .דבלב 

תכרעמכ ,תורהמנו תורורצ וילע ןרעתסהב ,תורצה רופיס טלקנ ארוקה לש ותעדב ךא .ויתונווע לע םימשה 

תונומת המכו המכ םע רשקתמ הז לכ .התונמא השעמב רתי חותיפ התונימאל ןיידע תשרודה ,ידמ תימואתפ 
.רבחמה לש המישנ רצוקמ תולבוסה ,ןאמורה לש ןורחאה וקלחב ,תורחא 

'ר ,המלש 'ר :ביבס םלוגלגב הלילעה יטוח העברא ןיב תיטאמתה תופתושהו יתחפשמה רושיקה תמועל 

םירחאה לא ורושיק .קילוס תחפשמ ביבס הלילעה לגעמ ומצע ינפב דחייתמ ,םידוארבהו ךאברימ-הינורב ,קודצ 

הנה ,םינבו תובא רבשמ אוה יטאמתה םדוסיו תיתחפשמה תרגסמה אוה םתלועפ הדש םא םג ,ויתוערואמ .ףפור 
,באה לש לגר תטישפ ,תבה תודבאתה :םלרוג תא תנייפאמ תישונא ללכ תויגארט .הנוש ישממה םנכות 

םיישק םימרוע וללה .םינבה דצמ םייגולוכיספ םיכוביס עקר לע םעפה חתפתמ תורודה רבשמ .תוומו תועגתשה 

.יקסני'זבוד רוטקוד הירוענ בוהא םע םישדח םיאושינב המצע תא םקשל םאה ןויסנ לע 

וחוכ רכינ ,השראו לש ידוהיה ץוביקל םיעפוא ויהש ,םיסופיטו תונומת לש ףקיה-תבחר המארונאפ דצל 

תוקינימ םידש רחא שופיחה רופיס וז הניחבמ טלוב .םיזכורמ םייגארטו םיימוק םיבצמ לש םבוציעב רפוה לש 

,הל'האל לש היתומטפו הידש ןינעב אלא םיחיסמ ויה אל הליפתה יתבבו םיעגמה לכב .הל'האל לש תקוניתל 

לע אפורה ץלח הידש תא ,הבינמ תקינימ רחא שופיחה לחה ךכו .יח רשב לש הציצק ומכ םיכועמו םיכושנ ויהש 

ותפילח תא ביטרהו וכותמ ץרפ בלח לש ןוליסו דשה לע תקנימה הצחל הסעכב .בלחה םרוז ךיא קודבל תנמ 

,השא לש הידש רואיתמ ארוקל שיש םייטוראה םירשקההמ ורקיעב עבונ ימוקה טקפאה .אפורה לש הרוחשה 
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.בלח יבינמ וא םילד ,םיקינימ םידש לא ,תראותמה הביבסה לש ,תיקסעהו תינינעה ,המימתה הסיפתה תמועל 

תאשונ הז יפוא .תבזכנ תואיצמל תילאידיא הייפיצ ןיב הריתסה ןמ הנוזינ תינוריא היצאוטיס לש רחא גוס 
יאצמימ םיעיגמ ינוריאה םאישל .המלש 'ר לש ונתוחמ ןורהא 'ר תיב תא לגרל ,םוחנת 'ר לש תידוסה ותוחילש 

ול יופצה לודגה קבאמה לע ול זומרל ומידקה ,םינפודמה םיחוולל תחתמ אציש ,דושח שער .הלילב לוגירה 

תואמל םישפשפ ,הנושמ הזחמ ויניע ינפל הלגתנ תיששעה תא קילדהשכ .הטימל ךומס םישחורה םייח םירוצימ 

תואבצ ויה לשמ ,תוריקה לא ןופידל תחתמ ולעו ורהנ תומלש תורייש ,םיחוולל תחתמ תונחמ םיאבו םילועה 

.(211-202) עירכמ ברקל םיאצוי םהו םהיאיבצמ םידמוע םשארבו םימלש 

לש ישיאה ומלוע ןברוח לש השגרהה .םיישיא ,םייגארט םיטקפא תולעב תויצאוטיס םג ןיזמ דוגינה ןורקע 

םישדוקמ םיטקייבוא לש תינוריא הדמעה תועצמאב תמצעתמ ,הינמרג הנוז לצא רוקיבב ולשכיהב ,הדוארב 

לש ונויסנ תא ןכמ רחאל ראתל רפסמה בש הנוזה לש היתוקישנמ .םיזפואב םיבטוקמ םירחא תוארמ לש םרואל 
ןושלב תולודג תויתואב הב בותכ תויהל היה ךירצש ,העדומ םוקמב .ןולמה רדח לש הזוזמה תא קשנל הדוארב 

לש הבוט היצקודורפר, ריקה לע ויניע דגנל הבצייתה ,ריקה לע שפיח התוא ,ןיליפתו תותילט רבדב שדוקה 

ומצע אצומ ךכו .סאלטא לש יופיח הפוחמה הפס לע תבכוש הדורוו המוריע ,הנשד השא הבש ,סנבור תנומת 

םיאטח ךרדבו םיעשר תצעב ךלה אל רשא שיאה ירשא" ארוקו תישירח הייכבב העוג ,תילטב ףטועמ הדוארב 
..."דמע אל 

ךותמ חצפמה ,הלעב תמועל .זיראפב תופירט תליכאב הינורב לש הלשכיה רואיתב םג לעופ דוגינה טנמלא 

,קאינוק םוגיל בגא ויפ ךותל תויח ןתוא ליטמו ןומיל סיסע ןהילע זיתמ ,תופדצה לש ןהיתויכנוק תא ןיכסב לגרה 
תוחורמ ,תוריעזה הצמואה תוסורפ תא .ייוגה חירה תא השח איה .הליחבה שגר תא שובכל הינורב הלכי אל 

...םוניהיגל וא ,ןדע ןגל הלעב התוא ךילומה :הלאשה הכבתסנו התלע החומבשכ סועלל אלב העלב ,האמחה 

 (293-291).

רואיתב הללכההו תויטאמיכסה שרפתת ,תורחאו הלא תויצאוטיסב תנגפומה ,תירואיתה המצועה עקר לע 

הנשרפתת ,ונימי לש תוינטרפ תויצאוטיסל לגרומה ארוקל .תיתוברת הסיפתבש קופיא ירפכ םיימור!( םיבצמ 

,תוגונעת ינימ ול המרג איה" :לש הלילכמ הזמרהב תוקפתסמה תויטורא תויצאוטיס המימתו תכחוגמ הרוצב 

השדחתנ איה ,םימ לפמכ הילע ורעתסה תושגר לש היבוברע" :וא ,(171) "םהילע גשומ םוש ול היה אלש 
.(326) "הלש הפוג םע רשק לכ הל דבא ,המלאתנו 

,םיקחרמה לא תיעבטה ותביבסמ רוביגה תאיציב ללכ ךרדב תשחרתמ םישק תונויסנב תודדומתההש יפכ 

היולג תוקלתסהב וא תיאשח תומלעהב ,םירוביגה םיעלקנ םכותל םישק םיכובמל אצומה תא רבחמה רתפ ןכ 

,דבלב תינשוח הדוהב ותועקתשהו יתדה ומלוע תוטטומתה רחאל ומצעל ררב לווייפש אצומה היה הז .תרהצומו 

אוהש שנועכ ,רהצומ יפוא הז תמועל תאשונ ,תולגה לא קודצ 'ר לש ותאיצי .(309)רזח אלו אצי םיברעה דחאב 

רוטקודל הינא ומא יאושינ םע םילשהל היה לוכי אלש דנומגיז לש ותוקלתסה ךכו .(309)ןוצרמ ומצע לע לבקמ 

.(411) היה ןכו ,ומאל דנומגיז רמא ,"התמ אלו היח אל ,דוע ךתוארל אל הצור ינא" ,יקסני'זבוד 

לע .הזל הז םרושיק ינפואו םיעוריאה רדס לש היעב רבחמה ינפל ,ןבומכ ,דימעה הלילע יסוח לש םדביר 
.הטעמ אל האנה ארוקל בסהל הדיתע ותאירקש תולרוגו םיבצמ לש רופיס איה האצותה ,םינפ לכ 

ןהכ תימולש 

האובב ךותב האובב 

וצ הדיא :תירבע .חרקה ןומרא :סוסו ייראט 

.ז"לשת ,םעל היירפס/דבוע םע תאצוה .תיר 

הז רצק טפשמב ."ךשוחב רתוח ריעצ ןבל חצמ" 
ןומרא" ורפס תא יגברונה סוסו ייראט חתופ 

מיסה לכ םע)ןבלו רוחש - הלא םיעבצ ."חרקה 
לכ ךרואל ארוקה תא וולי - (םהבש הקילוב 
אלא םיעבצ קר הלא ןיאש ,הלגנ הרהמ דע .הלילעה 

תואיצמו תיפוסוליפ תואיצמ ,המצע ינפב הרוה 
.תחאכ תיגולוכיספ 

*תחאה תב סיס :תויומד יתש הלילעה זכרמב 

ימלת ,וואו התיכה לש תרתכומה הגיהנמה ,הרשע 
ןהיניבו ,התדוד תיבב הלדגה המותי ,השדח הד 

ןוכנ וז תודידי לומ .תירותסמ הקומע תודידי תמקרנ 

תופקתשה ןיעמ ,ותוירזכאו ויפיז אולמב עבטה ןתיאו 
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