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אקפק לש "תינעתה־ןמא״ב םילובגה־שפנב ןויע

1 1ט€;§11ז£ובמ8ז:1€1- םשב ונידיל עיגהש אקפק לש םירצקה םירופיסה ץבוקב

ן מ דחא לכב רשא דועב .רבחמה לש ןורחאה יריציה ץמאמה לפוקמ תינעת־ןמא)
ת וגרד שי תאז־לכב ,םייחה תיתשממ תילכתב־קחרומ ינאה אצמנ הלאה םירופיסה
־ ןמא רופיסב ונרחב .ודודיב תדימ תא דדומ ינאה ןתועצמאבש הבריק לש תונוש
פומה ויטבל דבוכ לכ תא ררושמה הצימ וב יכ יגולוכיספו יתורפס חותינל תינעתה
ל ש הצממ הרדגה ונל רשפאמ ודצמ הז רבד .רתויב תרבתסמה םתירחאל דע םיכר

ת ויונערופל הפושח תדמועה שפנ לש היקמעמ תא רוקחל אבה ,הזה רמאמה תילכת
ם יחנומב וז תידוחיי העפות לש לאיצנטופה לע דומעל הסננ .לובגה־וק לע םויק לש
ם יפפוחה היתודיעמו היתונוחצנ תא ריהבהל לדתשנ ךכ ךותמו ,היצאודיבידניא לש
ל ש ותוישיא לע העיפשהש ךרדכ יצוביקה עקרה לש רתוי הבחרה תרגסמה ךותב

.רבחמה
ט ילש ןושארב .םילדבנ םיקלח ינשל וקלחל רשפא ,ת י ג ע ת ה ־ ן מ א ,אקפק לש ורופיס
ו ירוטיפ ןיב ןמזה־תפוקת תא ףיקמ ינשה וליאו ,ולש ןגרמאל רוביגה ןיב "הזוח״ה
א יה אלא תיתורירש הקולח וז ןיא םינפ םושב .בערה־ןמא לש ותומל ןגרמאה לש
־ עירכמ ראשנ יגולותאפה עקרה .ונתוא הקיסעמה תדחוימה הזורבנה ביתנב תלהנתמ
א יהש יפכ ,רוביגה לש ותומד ןכש וז הדוקנ שיגדהל שי .ולוכ רופיסה לכב ולקשמב
־ ירקוחל .ול דחוימה גוסה ןמ הרצ םע דדומתהל היושע הניא םלועל ,תראותמ
ת ורבוע ןהש הז ןבומב תוזורבנ תואפרתמ תוקוחר םיתעלש הדבועה הריהנ שפנה
ת צק תחפקמ איהו הזורבנה ןמ "םילמגנ" טושפש אוה ליגרה הרקמה .תולטבו

ל ש הז ךילהתב .םירחא םיבצמ לש םיעקרל רבוע הלוחהש םע הפירחה התרמוחמ
ה נממ לטינ ,רמול בטומ ,וא ,םוקמל םוקממ תרקענ הז“ורבנה שדחמ־היצטניירוא
. תרדגומ־יתלב ןמז־תפוקת ךשמל המדרת לש בצמל תדרוי איה ךכו יעבטה הנכשמ
ת ריפסל תדמועו תמייק רגת־תאירק רדגב תראשנ תרזוח־הלעפהל תורשפאה םלוא
, תויחמומב .א .ז ,התואנ הרוצב הזורבנה תומדקתה תא םימלוב ןיא םא .עדומה ינאה
. שממ ץלחיהל דוע לכוי אל הב הקלש ימש ךכ ידכ דע רדרדיהל בצמה לולע
ע קרה לעמ תולעתהל ותלכי־יא םצעב הנומט בערה־ןמא לש תישפנה המלידה
, תרבודמ ןושלב םירמוא ונייהש ומכ ,וא—תושדח תורטמ תארקל ולש יגולותאפה
.הל האיה םוקמב התדמעה ידי־לע ולש הזורבנה םע דדומתהל
 05110310 63550 ןימכ ולוכ רופיסה תא אלממ רוביגה לש ושפנב הז יגולותאפ וק

ל ש ביטומ־טיילב םיקסוע ונא ןאכ .ולוכ הנבמה לכב רידאב םילגלגתמ וידהש
"£ 166€5 )0 דחא אוה ...לוכאל רציה" םא .תוומה לש תויפוסה לע בוגיע רמולכ ,"1<
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ל ש ותורזנתהש חינהל ונילע אליממ 1/׳םדאה לש רתויב םיידוסיה םיישפנה םירציה
ם א םגש ,תוומל ומצע ןיכמ אוהש םע שממ ולש ותריחב איה לכואמ רוביגה

ם ילוכי ונא ןיא ,תינעת־ןמא לש עוצקמב םיעדויב רחבש םע .אובי אוב המהמתי
א והש םרוג ,הליחתכלמ תאזה הריחבה תא וצירמהש םיעינמה תא ונבלמ חיכשהל
ל ש ךילהת ,השעמל ,םה ירה בערב םיכשוממה ויליגרת .ורקיעב עדומ־יתלב
ן מיונ ךירא .תיגלאטסוג הקחדה לש קהבומה המתוחב עובטה תימצע־תוררופתה
ם אה" .ירובורוא תוירע־יוליג לש השעמ ,הז גוסמ םירקמה לכב ומכ ,ןאכ דימעמ
ת וירעה־יוליגל לעמ םיבצינ דימתו ,הכות לא ןטקה דליה תא הבישמ הלודגה
 2."םאה םע גוויזב תיפוס תוררופתה םינייצמה ,וינמיסו תוומה ילמס ירובורואה
ך מא לש ותוישיא תא ונתכרעהב הלקשמב איה העירכמ ןכלו ,תיזכרמ הדוקנ יהוז
ת ימויקה הידגארטה .ומצע ולש תישפנה המלידה תא אקפק "ךילשמ" וילעש ,בערה

ל ש תויפוסה ךותב תשחרתמה ,תוומה םע תאזה השיגפה םצעב הצוענ רוביגה לש
י די־לע רידת םילשכומ תוומה םע גוויזה יוצימל םיפוסיכה םלואו .״06(£16668״
ך כל ןמיס הז .םוי םיעבראמ הלעמל תינעתב ךישמהל רסואה ,"הזוח״ה־בתכמ
ם יקזחו םיליעפ םדוע ררושמה לש ושפנ ךותב ,םייבויח תוחוכ רמולכ ,ןגמ־תוחוכש
, םיינסרהה רמולכ ,םיילילשה תודוסיה דצמ עיתפמ םואתפ־דעצ לכ לכסל ךרוצה־יד
ל ש תנומסת התוא .ררושמה לש הרכהה־תת יקמעמב םיננקמה ,דימח־םייוצמה
. תפומל תירנגאו הדוקנ הב שי ,הז רשקהב םיקסוע ונא הבש ,הדלוזיאו־ןאטסירט
ם לוסה לש חתימה־תררועמ ,תיטאמורכה הקינכטה תא השעמל וידיל לטונ אקפק
ר בדה המוד ןגרמאה ידי־לע תקספומ תינעתהש תמיא־לכ .יתורפס יעצמאכ ילקיזומה

ו תב הצנדאקה תא םילשהל תיעבטה ותייטנ תא בערה־ןמאמ ולזג המרימב וליאכ
, 0106115 סק6ז2ס61־ה ,םייחה לש תוריכשה־רטש אוה ״הזוח״ה .תיפוס החונמ לש
ך כ .ןגרמאל ןמאה ןיב הקיזה תא קפסב םידימעמ ןיאש ןמז לכ ופקתב ראשנה
ח רכהב םיזחאנה תוחוכה תיצמת ,םדא לכב יוצמ ...ןגרמאה" ןכש ,הזחמה ךשמיי
ו שוריפ תויהל .ותוהמב ימויק אוה םיקסוע ונא וב עקרה 3."םייחב קופקיפ אלבו
ת ורשפא .הגצהה ךשמהל הזוחבש־החטבה ןיעמ וז ירה ןכ לע רשאו ,םירחא םע תויהל
ב גא ןידעה ישפנה לקשמה־יוויש לש רומח שובישל תורשפאה רמולכ ,הכופהתה
, תובורק םיתעל יתמעטהש ומכ ,איה ,תיטקלאידה הביטנרטלאה לא תימואתפ הכישמ
. רתויב תקחורמ הניא םלועל םייגולוכיספ םיחנומבש ,תדמועו־תמייק רגת־תאירק
— ןגרמאה ןמ בערה־ןמא דרפנ ךא ןכש ,וז הנטק תיגולוכיספ הראה בטיה ריכמ אקפק
ה זחמה קספנ דימו—הז גוסמ ילמרו׳פ םכסה לכמ עמתשמה רבד אוה הזוחה םויס
 רבואט טרברה זמור רשאכ .ויוצימל בורק תוומה םע יפוסה גוויזהו ,לרוגה דיבכ
י כ דימ ונל רבתסמ ","הלילשה ןמ םיבואשה תוחוכה בזכ״כ םיילילשה תוחוכל

א לש ,שוביש ,תיגולוכיספ הניחבמ ,אוה הלילשה לא ירשקהה ורוביחב "בזכ" חנומה
ן מ תוחפ־אל ישממו חוכ־רידא אוה שפנה לש ילילשה ןכותה .ןוחט חמק—רמול
י מ לכל יאדווב עודיש ומכ ,ןובשח ללכמ ואיצוהל ןיא םלועלו המצע תואיצמה

.הרכה־תתבש םיניינעב קסועש
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 תיתביס הקיז ול ןיאש ינורכניס דוסי בערה־ןמא לש המוארטה ךותב ןנקמ דועו
 אוה .ושפנ־תוואכ תינעתב ךישמהל ותושרהל ץוביקה לש ובוריס :ותיווה םצעל
 ןיא תאז םעש ,הזה םלועב ומצע תא םישגהל 5,"ןוהמתב םלועה תא תוכהל" ףסכנ
 לש המצע תאזה תוהמב הנומט המוארטה .םייטרפה וייוואמב ןינע לש לצ ףא ול
 דגאה המיבה 6."ךרפומה הזה םלועה ...רויע חרוכ לש הז הוקת־ךוסח יאקפק םלוע"
 הרואפת תויהל םואתפ םיכפוה ,ןכה ןמאל רובעי־אלו־יאנת םהש ,הלש עקרהו תיש
 זכרמ םה־םהש תויחה־יריד ןיב קחודב ךא ןמתסמ בערה־ןמא לש ובולכו ,סקריק לש
 טעמ־תבדנל די אוה טשופ השעמלש םע .הקספהה תעב להקה לש ובל־תמושת
 לושכמ קר רבד לש וקוידל" ,אוה ובולכש רמה ןויסנב אוה הסנתמ ,םייחה תרתעמ
 ןמאה לש הז ינורכניס תומיע .תוירבה םיאבוצ םביבסמ רשא 7"םירידה ךרד לע
 לש המלידה אוה ,הנווכה־יבר ויצמאמל םחי לכ לוטנ ןורחאה הזש םע ,םלועהו

. השואייל 8"ןמיהמ דע םוש תאצומ הניאש הדבועה ןמ תלבוסה" ,תיאקפקה תוישיאה
 לכ" .ונממ םלענ יטקלאידה קבאמהש ,ימאקל "רזה" לש ומלוע תא ריכזמ הז רבד
 ירשפא ,ישממ־יתלבו ישממ תחא־הנועבו־תעב אוה ךרפומה הזה םלועה לש ערואמ
 ילבל הפלחתנ ומלועל ןמאה ןיב תועמשמה־תלעב תיתביסה הקיזה 8."ירשפא־יתלבו

.המיבל ןמאה ןיב—ותוינורכניסב שידא :ךכיפלו—יתביס־יתלב תווצ־םויקב בישה
םע תועמשמה־תבר התשיגפב תיגלאטסונ הקחדה וא לש העפותה
 ילואש החנהל ונתוא האיבמו הפיסומ ,םייחל ןהה־ירמוא רמולכ ,"םייזוח״ה םירקיעה
 ־םלצ ,ןגרמאה םע הזוחה .הסומכ תילאוסקס־ומוה הייטנ אקפק לש ותוישיאב שי
 תא סופתל ליחתהש העשמ דימ םייתסמ ,בערה־ןמא ליבשב תוטלחה לבקמה באה
 תועמשמה־לעב ינוציחה םלועה תוטטומתה םע דבב־דב .יסקריקה ומויקבש ךרפומה
 הריפסה שרושמ רשא םינכתב ותרמהו באה־םלצ לש תעדומ־אלה הייחדה האב
ומוהה הייטנב ךרוצה־יד ןיחבהל רשפא הז םיוסמ תמוצב .תיטאמורילפה ,תיהמאה
 ויבא םע ןטייפה לש דאמ דע יכרעה־וד סחיה אל .אקפק לצא הסומכה תילאוסקס
 סחיב תכבוסמה תישפנה ותבוגת אלא ,תיגולוכיספ הניחבמ ןינעל ןאכ ךיישה אוה
 שוביש הז היהי ,הזה דחוימה עקרב יסאלק יפידא לאיצנטופ שי ץוח־יפלכש ףא .ומאל
 רבחמה לש וגוויז אל אוה השעמל אצויה־לעופהש יפל ,ךכ אוה רשאב ותוא חתנל
 םיאושינה תא החוד אוהש הייחדה אלא ,איה רשאב םאל המוד תומד םע וא ,םאה םע
 ונמויב אקפק םשרש המ ךותמ זמרתהל היושע ךכל הביסה .וליבשב םיאתמ הרתפכ
 םויבש תונוימדב הניש ינתזחאש דע בר ןמז תולבל ידי־לאל ...היה" : 1911 תנשמ
 ,םיסוסה עבראל המותר הבכרמב רישע שיא ,ידוהיה עבורה ךותל סנכא םימיה ןמ
 ימע הנחקאו ,לווע אל לע הקולה היפהפי הלותבל רורד ארקא םסק־תלמב

10."יתבכרמב

 ,קסעב ויבאל רוזעל תואל אלל התיה הלמע" ומאש הדבועה תא ןובשחב איבנ םא
 לע ץיקהב־םולח ותוא ירה 11,"ףוליח הל אוצמל היה רשפא־יאש רתויב רבתסמו

 לכ״בש עבוק דיורפ .תיגולוכיספ הניחבמ ףוקש השענ הכומה המלעה לש התלצה
ללכ־ךרדב ,תיישנ תומדל דאמ הזע תיטוריא הקיז שי םיירכזה םילאוסקס־ומוהה



187דודיבב ינאה

 12."םדאה לש ובלמ לילכ החכשנ ןכמ־רחאלו תודליה רחשב יוליג ידיל האבש ,םאל
ר גבתמה רענל ליעוהל היושע קזח בא לש ותואיצמ התיה ללכ־ךרדב רשא דועב
ד חוימ הרקמב יכ המוד ירה 13,ינשה ןימה ןמ הריחבב התואנה הטלחהל בורעלו
א יבהל עייסמ אוה ךכבו ,םייתצלפת ,םייסופיט־בא םידממ שבול אקפק לש ויבא הז
ם ע המלש תוהדזהל אקפק ףחדנש קפס ןיא וירוענ תונשב .הכופהה האצותל קוידב
ה פיו הריעצ המלעכ ונוימדב ול התארנ ררושמה לש ותולשב בלשב וליפאש ,ומא
ם עונלו הלופיטל רשא ,םאה .ןלצנה הלעב לש ותתיפלמ טלמל שקבמ אוה התואש
ק יזחהש ,רזכאה ויבא ידי־לע ונממ ולזגנ הלופיטו התבהאש אלא ףסכנ היה התבהא
א שומה הניא בוש—וטיגכ םולחב למוסמה—ולש קסעה־תיבב השעמל היובש התוא
ל טנב אשי רשא אוה ,תוהז תפלחה לש ךרד לע ,ומצע אוה אלא םאה אל .ותלמחל
ת א קיחדמ רענה״ש העדה תא דיורפ הווחמ ןאכ .ויבא דצמ םימחרה־רסח לוצינה
ו תוישיא תא ול לטונו המע ההדזמ ,המוקמ לע ומצע דימעמ אוהש ידי־לע םאל ותבהא
ה שענ אוה ךכ .ותבהאל אשומה תריחבב ותוא ךירדמ וילא ןוימדה רשא םגדל ולש
14."ילאוסקסרמוה

ומוה ,שממ־לעופב ,השעמל היה ררושמהש הדבועה תא עובקל םעט לכ ןיא םג םא
י שפנה גזמב תערכמ הסומכ הייטנ יבגל קפס לכ רתונ אל תאז םע ירה ,ילאוסקס
ם היתולעמ לע לפלפתהל הפוחדה ותוכרטצה ידי־לע ךרוצה־יד טלבומ הז רבד .ולש
ל א 1912 רבמבונמ בתכמב ,ךכ הנה .וליבשב ןורתפכ םיאושינה לש םהיתונורסחו
, ול האי גוז־תבכ תוניצרב הילע בשח המ־ןמז ךשמ רשא הריעצ השא ,.פ המלעה
, וביבס רשא םלועה תא העודי הדימבו ומצע תא ענכשל ידכ ,רקיעב ,רהרהמ אוה
:ויבגל ןובשחב ללכ םיאב םניא םיאושינה עודמ

. ..תודיחיב יורש יתויה לש האצות אוה יתלעפש המ לכ .תודיחיב הברה תויהל ךירצ ינא"
ה יהא אל םלועל זא .תרחא תוישיא ךותל תוכפתשה ינפמ ,והשימל תורשקתה ינפמ דחפ
ם א .יתדובע־םוקמ לע םיפיה דחאב רתוול לכוא תמאב ילוא ,קוור ראשא םא ...ידבל דוע
15."ירשפא רבדה היהי אל םלועל ,ןתחתא

ל ש ןויערה םצע" :אקפק בתוכ ,1913 רבמטפס ךיראתמ בתכמב ,תחא הנש רחאל
ן מ םלענ אל ,תאזה היצזילנויצארה לכ םע ,םלואו 16."הלחלח יתוא אלממ שבד־חרי

ת אצל ויתונויסנ לכ תא לאל םשה ןוזיא־רסוח הזיא ישפנה ובכרהב שי יכ ררושמה
ו תוא לע ורבדב ,ךכ הנה .יתרוסמה ןבומב םיאושינה תא םישגהל ידכ ומצע ךותמ
, הנומשודבירשע ןב רבג התע אוהו ,ומצע תא האר ובש ,הלעמל רכזנה ץיקהב־םולח
, ץיקהב־ויתומולחש הנבה לש התישאר ולצא תרכינ ,היפהפיה הלותבה לש העישומכ
ר בכ איהש תויניממ קר םתסה־ןמ םיסנרפתמ ...׳יל־המדנ׳ב הזה ישפטה קחשמה"
17."אליממ הלוח

ה נודנה ם^גזס^־ה תנומסת לש רשקהה ךותב אקפק לש המלידה תא הארנ םא
ת וירעה־יוליג לש עינמל תינייפאהו ,היגלאטסונ הקחדה ידי־לע תלעפומה ,הלעמל
־ שפנ .קיפסמ ףקות תלבקמ הסומכ תוילאוסקס־ומוה רבדב החנהה ירה ,ירובורואה
יגלאטסונה םולחה .דודיבב יורשה וגא לש לבה־לע־ךוליהה איה אקפק לש םילובגה
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־ ךלוהה ,םלואו .ראותי־לב יותיפ־חוכ וב שי םא לש המחר ןוחטב לא בוש ףסאיהל
־ םפא לש תורשפא התוא ךותל לופילו דועמל ומצעל תושרהל ול לא םלועל לבח־לע
שמב תנכוסמה העוצרה ינפ־לע שדחמ רובעל ביוחמ אוה ומויב־םוי־רבד ןכש ,הביש
ק וקיז ,השעמל ,איה תאזה הרגמה היווחה .םוהת־יפ־לע ץקריא ךוליה לש הזה קח

.רתויב האנהו קדה ןבומב תילאוסקס־וכיספ היגרנא לש
913 1 תנשמ דורב םקמ לא בתכמב .הב עלקנ אוהש עלקה־ףכ המ בטיה עדי אקפק
ו יפוסיכ לש ץקועה בוש .תיצייוש הרענ םע םימי־תרצק םיבהא־תשרפ לע רפסמ אוה
ל ובג־וק תייווח לש םיחנומב רשא ,ולש תילאוסקס־וכיספה המלידה ידי־לע ההקומ
ת וראשיהה תאז םעו תומל ההימכה דימת" :םילמב םלוה הכ יוטיב הל ןתונ אוה
18."הבהאה אוה ודבל הז רבד ,םייחב

ע נמש ןוחטב־םותסש הב תוארל רשפא ולש "הלוחה תוינימ״ב אקפק ריכהש הדבועה
. הזוכיספ .א.ז ,הרומג החכיש לש הריפסה ךותל לובגה־וק תא רובעלמ ררושמה תא
, ןהב רשא תויערא תויטס ררושמל ול ויה אלש הנעט ןאכמ תולעהל ןיא םינפ־םושב
ת ולובג ןיא שפנה יקמעמ ךותב .לובגה תא םצעב רבע ,איהש תישעמ הניחב לכמ
ח וטב תויהל" לוכי וניא םלועלש יפל הכובמב דימת יורש חתנמהו ,רוריבב םימוחת
ה עיגה אקפק לש תועדומה 19.״הנכסה־וק תא תרבוע הזורבנ ןיא םעפ ףאש ירמגל
ף יקשמה לע וליפא ארומ ךוסנל םה םילוכיש ךכ־לכ םידיחפמ םידממל םיקרפל
־ ןמאל חקפמה ןיב טעמכ־תיבגאה החישה תא איבהל יואר ונניינעל .ןמואמהו דומלה

:בערה

"?לדחת אל םלועל יכו ...?תינעתב התא ןיידע" :.מ
."בער ינאש הזמ ולעפחתש יתיצר דימת" :.ר.א
."םילעפתמ ונא ,ןכ םא" :.מ
."הזמ. לעפתהל םיכירצ םכניא לבא" ן.ר.א
״? הזמ לעפתנ אל עודמ לבא ...הזמ םילעפתמ ונא ןיא ןכ םא ,רדסב״ :.מ
."הרירב יל ןיא ,בוערל חרכומ ינאש ינפמ" :.ר.א
"?הרירב ךל ןיא עודמו" :.מ
אל ...,יתאצמ וליא .יכחל ברעיש ןוכנה לכואה תא יתאצמ אל םלועמ ...ינאש ינפמ" :.ר.א
20."ךגוס־ינב לכ ומכו ךומכ םטפתמ יתייהו חומה תא לבלבמ יתייה

ת אזה תוינורכניסה ,הלעמל וילע ונזמרש הז רבדב ןומט יאקפקה בצמבש ךרפומה
קלאיד תוסחיתה־תכרעמ ךותב התוזחל ןיא בושש ,םלועל ןמאה ןיב םחי לכ הלוטנה
ל ש ,תצרחנ תועדומ לש בצמ תרצויה תוישיאה לע הפוכ אוה ךכיפל רשאו ,תיט
ת וינאטלומיסה ול ארק הזנ? סקמש רבדב תאז דבלמ אוה ןומט .רדוקו םימשמ דודיב
י תיצר דימת" לש המלידה 21,"ירשפא־אלהו ירשפאה ,ישממ־אלהו ישממה" לש
ל בא" :הזוגרה השירדה המצע המישנ התואב טעמכו "בער ינאש הזמ ולעפתתש
ל ובגה־וק לע םויק לש הז רושימ לע וליפא םלואו ."הזמ לעפתהל םיכירצ םכניא
. תונותנה תוביסמב דימעהל לכות רשא לככ לודג ידגנ ןגמ־חוכ םדאה שפנ תסייגמ
שפנה־תוחוכ תא םותרי םא קר הזכש דדובמ בצמב םייחב ראשיהל ןמאה לוכי
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ם ייארחאה ,הגושארו־שארב םיילילשה ,םייסופיטה־בא תוחוכה ,הרכהה ףסל תחתמש
, םייחל ןהה־רמוא ,יבויחה הנגהה־ןונגנמ תא המיתרה ךילהת שמשי ןעמל .ותרצל
ת פקשמ תינעתה םא ,ןכ יכ הנה .רבודמה דיחיה לא תועמשמ־לעב םחי םחיתהל וילע
ה מישב ,םג איה תאז םע תחא־הנועבו־תעב ירה ,גייס אלל דודיב לש בצמב וגאה תא
, וביבסש םלועה לא ררושמה תוסחיתהל יוטיב ,רשפאה רדגבש רתויב בחרנה הש
ב ושו םייצוביק הדימ־ינק לש םמתוח הנממ החמנ לילעב הארנה יפכ רשא תוסחיתה
.ףתושמה םייחה־עזגמ קתינו שלתנש וגאה לש תיקוראב תיללצ אלא הניא
י דכל טעמתמ אוהו ותוהמב־יצוביקה ונכתמ קרפתה "ןבומ" גשומה :תרחא ןושל
י שפנה בצמה .םיירסומה הדימה־ינק יפ־לע תקפקופמו ,תילכתב־תיביטקייבוס הטשפה
ק שנ אוה םוצה יכ רובס ינדוע םויכ ירהש" :רמוא אוהשכ אקפקל בטיה ריהנ הזה
־ םורמל עיגהל רשפא םא ;םוצה תא תרבוע ךרדה .רתויב קזחהו יפוסה הריקחה
ל כ ...ןוצרמ־םוצ אוה ונברקב ץמאמהו ,ץמאמה תגספב קר רבדה ןכתיי ירה ,הגספה
22."יתששואתה אל ןיידעו ,םוצ ותוא ןיבל יניב םיאצמנ רגובכ ייח

ת ניחב תינעתב היה לגוד תמאב וליאכ םשורה לבקתי ילוא אקפק לש ויודיו ךותמ
ה יצזילנויצאר לש האנ המגוד וז יכ ונל עודי לבא ."רתויב קזחה הריקחה קשנ"
ח קפמה ןיב הלעמלש החישה .ומויק תא קידצהל עדומה וגאה לגוסמ התועצמאבש
 ראותמה דודיבהש רמולכ ,קרפה לעש הדוקנה תא ךרוצה־יד השיגדמ בערה־ןמאל
ו זל המוד המיענב .הביטנרטלא לכ הלוטנה תויפוס אוה הזה רופיסב אקפק ידי־לע

ת א ךכ לע ףסוהו ,תוחפ דובעל וא םוצל" :1אית ויחא לא בתכמב ךוג־ןו אטבתה
ם לואו .תודידבה לועשממ ץורפל יעצמא תכפוה תינעתה ךכ הנה 23."תודידבה יוניע
ל ש הז בצמב .ךכב ריכיש ילב בער שוחל ןמאה לולע ומצע הריציה ךילהת ךותב
ו מויק תשלחה לש הז בצמב—ימשגה דבורה לע תולעתה ,רמול בטומ ,וא—החכיש
ו ניאש ינפמ רצויה־חוכ ברימל ,תילכתב־ילסקודאראפ חרואב ,ןמאה עיגמ ,יזיפה
.רצויה לאיצנטופל הביטנרטלא לכ ןיאו רוציל אלא לוכי

ר מולכ ,זוכירב ליגרת ותואמ ןמאה הטוס ,ןוידה ךרוצל ןועטל רשפאש ומכ ,םא
י וניע״ל התע ףושח היהי ךכ בקעו ,זבזבתהל ותדובע היופצ תיטמוטוא ירה ,תינעתה
ד וגינה איה ,אקפק לצא זמרה ךרד־לעו ,ךוג־ןו לצא השומישכ תודידבה ."תודידבה
י וטיבה אוה ,םוצו תינעת לש רשקהה ךותב ,ןורחאה הז יכ ,דודיבה לש קיודמה
ב צמ הדוסיב תפקשמ תינעתה וליאו ,תינוצר היווח לש םיחנומב דיחיה לש עדומה
ו עקר םצע אוה דודיבה הז רשקהב .דיחיה לש תיצוביקה הכיספה ךותב רוסחמ לש
ת וישיאה תא ריאשמה ינורכניס ןותנ ,חיכוהל וניסינש ומכ ,והז .ןמאה לש ימויקה
תפתהה תא הכלהכ ךירעמ אקפק .הרשפ־אלל רוכינ לש ,תצרחנ תועדומ לש בצמב
ר מול יתנווכ ןיא ...םוקמ לכב הדירי תוארל קר ינא לוכי" :רמוא אוהשכ תאזה תוח
 היה הז ;רתוי םיריעצ קר אלא ,ונרודמ רתוי םתוהמב ויה םיבוט םינושאר תורודש
24."םויכ ונלש ומכ הפיעל־סומע היה אל םנורכז ,לודגה םנורתי

־ םושבו ,הנובתב .בגא־תרעה וא האנ הרמא תגרדל וז הקרבה דירוהל ונל רשפא־יא
ןורכזה" אוה אלה ,וננמז לש ילוח לע עבצאב ררושמה הרומ ,תעדה־חסיהב אל םינפ
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ת וחתפתה לש תולשכמה ונממ ומלענש בושחל דוסי לכ ןיא .ונלש "הפיעל־םומעה
ל ש תמזגומ השגדה םיפפוחה ,םייגולותאפה םינמיסה .ךכ־לכ תידדצ־דח תישונא
ת מגוד השיגר שפנל הנכס־תואכ וספתנ חרכהב ,םדאה לש ילאוטקלטניאה רשוכה
ו נאש המ ועדי אל [וניתובא] םה" :רמאו ריהזה ךכ םושמ .ןודנה ררושמה לש וז
ה ליחתמ הרומתהש :הירוטסיהה לש הכלהמב םיגוה ונאשכ וישכע שחנל םילוכי

25."הליגרה היווהב עיפות םרטב המשנב

ומה שפנה לא סחיתהב תוקתניהה תעפות לע אקפק ןאכ זמר תיגולוכיספ הניחבמ
ע קפומ ריחמ הבגי אובל־דיתעלש קפס ןיא ,תומילאהו תוויעה דצמ ,רשא ךילהת ,תעד
ם יצוחנה םידעצה דעומ־דועבמ וטקניי אל םא ,םויכ רבכ םימלשמ ונאש הזמ רתוי

ה עשה־שיא אוה עדמה־שיא ובש םלוע .תקפקופמה תאזה תומדקתהה תא םולבל
ל כ איצוהל ,הרכהה ןחלופב ונא םיקבד" ןכש ,עדומ־אלב בר ץפח ללכב ול ןיא
ם ע דחי ,ונל ןודא אוהש ,הרכהה לש םזיאיתונומ איה ונלש תיתימאה תדה .ותלוז
־ תלעב חורהש הדבועה לשב 26."םיימונוטוא שפנ יקלח לש םתואיצמב תיאנק הריפכ
־ תת םינכת לש םמויקב רופכל הל יאדכל האור ,ינרדומה עדמה שובלב ,הרכהה
ת גסיפ לא ונעגהש ונא םירובס .תואיכ םלכעל לוכי וגאה ןיא בוש עבונ ,םייתרכה
ם יאפרב םיקיזחמ םדועש םישנאל םיקחוש ונא וניתודימ־לע־םיריבעמכו ,תוריהבה
ל עמ אל ,םילמה־יאפרל לעמ קר ונילעתה השעמל םלוא .םילא וא םיתמ־תוחור ןוגכ
ם תוא ןיידע רבד לש ותימאל .םילאה תדלוהל תויארחא ויהש תוישפנה תודבועל
ה תנתשהש הקיטנמיסב אוה לדבהה .ונתוא םיאלממ םיימונוטוא םייתרכה־תת םינכת
ם ילאה .רכו הייפכ ,היבו׳פ םויכ יורק םיהולא לש ומשל םעפ םירשקמ ויהש המ .טעמ
27.תולחמ תויהל וכפה

ד וסי אקפקל ול היה תאזכש הקומע תיגולוכיספ היצקפסורטניא לש הייארה־תיווזמ
י תייווחה רושימל דע ןתדר םדוק בר ןמז ותמשנב ןמתסהל ולחהש תורומתב ריכהל
ת יעצמא־יתלב הכ העיגנ וילא עגנש רבדה .היסולכואבש תוכומנה תובכשה לש
. ישונאה ןימב םירומא םירבדהש לככ ,דעו־םלועל ומלבל היה רשפא־יא תימיטניאו
, הזוכיספב ,תינומה הירטסיהב תולגתהל היופצ האצותה התיה רחואמב וא םדקומב
ן דבאה תשרומ יהוז ,ןכאו .הללכב תושונאה תא ופיצהש ףוריט לש םייוטיב ראשבו

ה פצו םידקה םילובגה־שפנ יחנומב יכ ,ותוללכב םלועל תוזחל אקפק היה לגוסמש
ת ועקבתה לש סיסנ^כיספה .ולש ימויקה עקרה ךותב הזה ישפנה לאיצנטופה תא
, השעמל אקפק זמר הילאש ,הינרפוזיכס ליגרב הנוכמה ,םדאה לש תעדומה ושפנ
א יה רשא ,תישפנה תוקתניהה תעפות ,הלעמל הנודנש העפותה םע דבב־דב האב
. תיתוברתה ונתוחתפתהב הז םיוסמ בלשב ישונאה ןימל ףקשנה רתויב לודגה םויאה
ה וריבעהו הלש יעוצקמה ןוגר׳זה ןמ הינרפוזיכסה לש סיסגגותאפה תא ופליק וליא
ן מ רתוי הבוט המגוד יתעדב תולעהל לוכי יתייה אל ,רתוי תיתורפס יוטיב־תרוצל

ת א טאמ ,ראותו הרוצ דבאמ" ,ויתודג־לע־רבועה רהנה תא אקפק ראתמש רואיתה
ק יזמ ,ץראה בלב תונטק תומי תריצי ידי־לע ודועיימ םלעתהל הסנמ ,ופטש־זחפ
בושל וילע המוש אלא ,שדחה ובהרמב בר ןמז םייקתהל לוכי וניא תאז םעו ,הדשל
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ד ימ האבה םוחה תנועב תונפסמב ברחיהל וליפא וילע המוש ,ויתודג ןיב לא רוחא

28."ןכ־ירחא

פכה תאזה ףונה־תנומתב ,ללכה ןמ הז תא הז םיאיצומה ,םירדגומ תודוסי ינש שי
־ םיפטושה םימה לש ,ןסרה־תלוטנ ,תינסרהה המצעה הנשי .והשלכ תיארפה ,תיר
ה לעמל הנופ ,ץרופה םרזב ןאכ למתסמה ,הז עדומ־יתלב ףחד .דמשהה־ביתנב םידרוי
, ינש דצמ .הקחדהה תנומסתמ דרפנ־יתלב קלחכ ותוהזל רשפאו "תוומה לע בוגיע"
ר זכאה דוסיה דגנכ םילעופ םה טעמכ תחא־הנועבו־תעבש ןגמה־תוחוכ םימייק
, ידמל תעדומה ,תאזה הבוגתה .םייעבטה ויתולובגל רזחויו ענכוי רשא דע םוטאהו

ה לוצמה־תילפאממ ףקשנה םויאה דגנ תיבויחה הדותעה תכרעמ לכ תא הליעפמה
תה ."הזוח״ב רשא םייחה־ןויה לש לאיצנטופה לא הרשוק ,יצוביקה עדומ־תתה לש
, הלש תילמסה תועמשמה ןמ דבל ,ץראה בלבש תונטק תומול םימה תעפיש תועקב
.וגאה לולכמ לש תוקרפתההו תוקתניהה יהירה

ו א ררושמה רבע םנמא םא ללכ ןאכ בושח הז ןיא יכ שיגדהלו רוזחל יתייה הצור
ת ואדווב תעדל לוכי שיא ןיא ,הלעמל יתמעטהש ומכ ,ןכש ,לובגה־וק תא רבע אל
ם א תכל קיחרנ הדימ התואב 29.הנכסה־וק תא הזורבנ רובעת אל םלועלש הרומג
ד יחפמה הזוכיספה בצמ לש םיסנגוכיספב הרושקה היגולואיטאה לכ תא ףיקהל הסננ

י וליג ידיל האבש יפכ ררושמה לש םילובגה־שפנב ונל בר ןינע ,תאז םע .ןאכ ןודנה
ל ע אקפק לש ורמאמ ןאכ .ותולה תליע היהש ,דחוימב יתוברתהו יתורפסה םלוסב
, םישיגדמו םירזוח ונאש ומכ ,םא .חתפמה תא ונידיב ןתונ "הפיעל־סומעה ןורכזה"
ו נרפכ אליממ ירה ,הרכהה לש םזיאיתונומ תויהל תכפוהו תחפנתמ וגאה תריפס
ה פיכב םילשומה םיימונוטוא םייתרכה־תת םינכת םתוא ,"םודנ^רט״ה לש ומויקב
, תמ "םודנמרט״ה יכ ריהצהש ןויכ ,דיחיה :וישכע הרוק המ הנהו .םדאה שפנב
ר וזחתש רשפא .תאזה הבושחה היגרנאה ...המלענ ןכיהל דימ ומצעל ררבל בייח"
, ׳םזיא׳ב םייסמה והשמ וא ׳הנידמה׳ וא ׳ןאטוו׳ ארקתתש רשפא ,רחא םשב עיפותו

ו יהש הממ תוחפ־אל היפיצו הוקת ,הנומא וב םירשוק תוירבהש ,םזיאתא וליפא
ר תויב אוה יאדו ירה ,רחא םש תוסכב עיפומ אוה ןיא םא .םיהולאב רבעשל םירשוק
ם ירומא םירבדהו ליאוה .הריטפה־תרהצה האצי ונממש ימ לש תוילאטנמב רוזחיש
ת רוצב הדימ התואב הבושח תיגולוכיספ הערפה האצותה היהת ,הרידא היגרנאב
ה מוד .תייוביר וא הלופכ תוישיא ידיל איבהל לוכי ערקה .תוישיאה לש תוקתניה
ם יקלח ןכלו היגרנאה תומכ לכ תא תאשל לוכי דיחיו־דחא שיא ןיא וליאכ רבדה
־ תרכה םישבולו ןיע־ףרהכ םיעקבתמ תוידוקפית תודיחי ויה הכ דעש תוישיאה לש
ת א עבוקה רשקמה חוכה ,םינפ־לכ־לע 30."תוימונוטוא תויושיא לש תובישחו ךרע
א וה אלא ,שיאו שיא ןוצרכ טשפתמה ףוסניא ונניא העדותה תריפס לש התלכי
ו גאה לולכמ ךכמ האצותכ .וללכב םוקיה לש ותוהממ םהש עבט־יקוח םתואל ףופכ
 תא ליכהל לוכי רשקמה חוכה ןיא בושש ינפמ ןיב ,םיימונוטוא םיביכרל קרפתמ
םירצוי םיקחדומה םייתרכהה־תת םינכתהש ינפמ ויב ,עדומ רמוח לש חפונמה ןעטמה



טקרמיוי לואפו 92

, אמטל רמול בטומ וא ,ףיצהלו הנגהה־ןונגנמ תא רבשל ידכ וב שיש לודג הכ ץחל
.הרכהה תריפס תא
ר שא המוצעה רגתה־תאירק םע דדומתהל הלוכי הנורחאה וז ןיא םירקמה ינשב
ת ומי תריצי ידי־לע ודועיימ םלעתמ״ה רהנה לע רביד רשאכ אקפק ןויכ ךכל .הלומ
נומ וגא־תעדות" לש יגולואיטאה יאנתה תא ןאכ דימעמ גנוי ."ץראה בלב תונטק
ל כ חפקמ וגאה רשאכ ,תינוציקה ,תילרוגה הגרדמל עיגה" דיחיהש ינפמ ,"תכמ
מהש הדבועה 31."הרואכל רתוי רידא עדומ־תת לש תורעתסהה דגנכ דומעל תלוכי

רטלאה ילב לובגה־וק לש לרוג־תרה הייצח לש תורשפאה תא וינפל הזח ררוש
."תינעתה־ןמא" לש ןורחאה קלחב ןובשחב תאבומ הרזח לש הביטנ

ר וזחל תורשפאה־יא תא ררושמה ךפה ,רופיסה תרגסמ ךותב .א.ז ,תוחפל הכלהל
ה דימב ןושארה הנכסה־ןמיס םה ןגרמאה לש וירוטיפ םלואו .םייק־תב הביטנרטלאל
י רוציבש תילמסה הבורעה תא ,"הזוח״ב הרושקה הפוקתה ץק תא םירשבמ םהש
ם ע .הרכהה־תת לש תובכשה ןמ השילפ לכ ףודהל םירשכו ןיקת בצמב םה וגאה
ן ותנ בערה־ןמא לש ימויקה עקרה ןיא בוש ןורחאה הזה ןוחטבה־יעצמא לש וקוליס
נומב .ותונוילע ונממ הללשנ ןורחאה הז ירהש ,"ןוילע״ה וגאה וללכמ לש ונוטלשל
־ תלוטנ ותקושת דעב ריחמה אולמ תא רופיסה לש ורוביג םליש ,תואצוה לש םיח
ר שא ץוביקה יפלכ ןמאה לש תיפוסה הרפכה אוה ותומ .תינעתב ךישמהל ןסרה
ת ושפנה תולוכי התועצמאב רשא תיתורפסה הלובחתה יהוז .עגפ ותנומא־ירקיעב
ר בחמה ,יתימאה רוביגה םלואו .ולש הגצהה ןמ שורפלו ןדיקפת תא םייסל תולעופה
ר ומח ונניא ,םדו־רשב םדאה ,בערה־ןמא לש הרשפ־תעדוי־הניאש תומדה ירחאמש
! 00805 סק3!6ס8!־ה לא רוזחל תורשפאה לע עדוי אוה .יתורפסה וליבקמכ ץרמנו
ל א רוזחל םהילע המוש" רשא ,רוסחו־ךולה םיכלוהה םימה ךכל ןמיס .רבעשלמ ולש

."םהיתודג ןיב
־ לא עדי ררושמהש ונלש החנהה תא קזחיו ףיסוי אקפק לש ותריציב קימעמ ארקמ
ר שא ,"הנטק השא" ,רצקה ורופיסב .לובגה־וק לע ומויקב המולגה הנכסה לע ןוכנ
ן יא בוש ,ומצע ררושמה לש ישפנה ולקשמ־יוויש םצעב עגונ רוכינה ךילהת וב
ם חיתמ דודיבה הז רשקהב .יח אוה וב םלועה תאו ןמאה תא תפקשמ תוינורכניסה
ע דומ־תתה ינפב דמוע עדומה ינאה־לולכמ .םיישפנ םייוליג לש יא תניחב ןמאה לא
ל ע רגת תארוקה ולש תקחדומה המשנה ,יסופיט־בא דממ לעב יישנ יוטיב ,ומוריעב
ר וביגה ,היישנה תריפס לא רבועו־הצוחה ,בערה־ןמאמ לידבהל ךא .וגאה תונוילע
ל ע ,ןבומכ ,אוה עדוי .הנכסה־וקל הזמ־רבעמ 010805 סק6ז3ס81 רצוי ״הנטק השא״ב
ת וטנל לוכי שיא ןיא יכ ןיבהש ופוס ךא ,יד־ילב־דע התא תויחל בייח אוהש הרצה
ן מזש הוקתב הרבחה לש תוינמחגה היתובושמ דגנכ סירתהל וא הלולסה ךרדה ןמ
ל כמ" :תעדה־לע־לבקתמ ימצע־ןוחטבב ררושמה רמוא ךכ .וב וחיגשי אל םיוסמ
חיה] הזה ןינעה לע הסכא םא .התיהשכ הקצומ יתעד ,רבדב לכתסאש טבמ־תדוקג
־ ןיאבו טקשב תויחלו ףיסוהל לכוא ירה ,[תקחדומה ותמשנ םע םיקפקופמה םיס

תוקתניהב ידמ קחרה גילפהל אלש ,וזל המוד הזע הקושת 32."םלועה הזב רבד־םילכמ
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־ ןמא ,רוביגה וב רשא רצק רופיס ,"ןושאר ןוגי״ב תראותמ ,ישפנה ובכרה לש
ה נבמה ימורמב ונכשמ םש אוה .יזיפ דודיב לש תרגסמב ומויקב ךישממ ,הציפארט
. הדובעל וירבח םע והשלכ אשמו־עגמב אובל וא תדרל ברסמו םקריקה לש יתפיכה
ן יא ,ומצעב ול רחבש "הריהזמה תודידבה" ךותל הציפארטה ןמא לש ותחירב םלוא
ם יפוצה־להקו הדובעל־וירבח .א.ז ,תחתמ םלועה ירהש ,תישפנ תויפוס הב תוארל
ר תויב ךומנה םחתימב רמולכ .העימשו הייאר יווחטמב דימת תע לכב םיאצמנ ,ולש
א וה ןיא .יאקפקה ךרפומה ןמ קלח אוה םג הז יכרע־וד בצמ .תעדומה ותרכה לש
ם ש רואה־ףצומ רמוקמה גגה .וידעלב גיצהל לוכי אוה ןיאו ,ץוביקה םע תויחל לוכי
. ולא ןיעמ הקחדה תויטנ רשפאמ וניא ,ינאה־תעדות לש הריפסה תא למסמה ,הלעמל
ש ולתה ימויקה עקרה ,םייגולוכיספ םיחנומב ,וא—ולש "הפיעל־םומעה ןורכזה" ךכיפל
־ וק .ולש ךרפומה םירבדה־דמעמ לש תדמתמ העדות ךותמ תויחל ותוא ץליא—ולש
א וה םהיפלכש להקהו הקהלה םג םיבורק ךכ לבא ,הנכס ידכ דע דימת בורק לובגה
ל קשמ־יווישב יורש ןידעה ישפנה ובצמ ראשנ ךכמ האצותכ ."הזוח" יפ־לע ביוחמ
.הרעשב־יולתה

ם הל רשא הנכס־יחטש רפסמ הליג "תינעתה־ןמא" תיתורפסה תפומה־תריציב ןויעה
ל חהש ,1.1€1נש1<8£0־ה לש תנומסתב עלבומ דחוימב רומח םויא .דדובמב וגאה יופצ
א והש עקר ,יאקפקה ךרפומה ןאכ ירה הז דבלמ .היגלאטסונה הקחדהה ךילהתב
ז מרה .תוינורכניס לש םיחנומב קר וספתל שי ןכלו ,וב־דוסיה־דע יתביס־יתלב
, ררושמה שפנ לש תיביסרגרה הייטנל תימיטניא רושקה ,הסומכ תוילאוסקס־ומוהל
ה זח קחשמב םיפסונ םיבלש םה ,ולש המלידה לע לפלפתהל ולש דימתמה ךרוצהו

ת וקתניהמ שפנל יופצה םויאה ךכ לע ףיסומ .םוהתה־יפ־לע הדימע לש ץק־ול־ןיאש
ל ש םלועל השובכ תרוכזת ,ינרדומה םדאה לש "הפיעל־םומעה ןורכזה" בקע הרומג
ת ויטוכיספה הכשחב תושונאה תא ףיצהל הלולע וגאה־לולכמ לש ותועקבתהש ונימי

.והובו־והות לש
ם ק ,םייחב ףושחה ודמעמ תמחמ ררושמה רסומ התואש ,ןדבא לש וז השרומ דגנכ
ה מכסהל ישממה יוטיבה ,"הזוח״ב תילמס עבומה ,םייחה־ןויה לש יכיספה ןכותה
, ךכ הנה .תומזגומ תוילאודיבידניא תוואת לש ןהיתוהימכ תא תמלובה תירוביצה
ת א תעבוקה הרבחה לש תונחובה היניעמ לילכ טלמיהל לוכי דיחיה ןיא םלועל
ל ש ירוירפ־א םויקה ללגב קר היצאודיבידניאה ךילהת ןכתיי ,םצעב .ויתולובג
ו ל רצוי וז הנבה ךותמ .תיצוביקה העדותה תריפס לש היצאיצנרפידה־לוטנ בצמה
ף ושח ויתויונערופל רשא ,הנכסה־וקמ קיחרהל ול רשפאמה !מ0ן1118 ררושמה

.דודיבב יורשה וגאה דימת
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