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לארשי־ץדאב רודלפמורט ףסו>:בוקסל תימלוש

לדגמ
ץ ראב בשיתהל םנויער תמשגהל היסורב וירבחו רודלפמורט ושגינ רשאכ ,1911־ב
ו קדביש ׳םירבח העברא בכרהב ץולח ןיעמ םהינפל חולשל וטילחה ,תיפותיש הצובקכ
י בצ היה העבראל ןושארה .רתיה לש םאובל עקרקה תא ורישכיו םיאנתה תא

ע מוש וניאש 21 ןב ריעצ םהה םימיבו לארשיב רפוסו ררושמ םימיל—ץש (השירג)
ה בשחמה תא הגה ,םינש רשעב ונממ לודגה ,רודלפמורט םע דחי רשאו תירבע
, עברו הנשכ י״אב בשי רבכ ץש .םהלשמ תינכת יפל םייפותיש םיבושיי ץראב םיקהל
ת ושפנ תושעל היסורל רזח ותוא ודקפש תובר תואלת ףרחו ,ויניע־הארממ בהלתה
ה גלפמה רבחו תירבע תוברת תצפהב ליעפ ,ץישפיל ןמלז וילא וולנ התע .הילעל
ה רומ—ןיקריצ דוד ,וירחא הבקע תיסורה הרטשמהש ,.ס.ם תיטסילאיצוס־תינויצה
ר יעצ דועו ,ופוג ןויערה ומכ טעמכ ול המסק ץש לש ותוישיאש ,תיסורל םימי־לוע
, היבחרמ לש היצרפואוקב השעש ןיחא ללה םשב רוחב םהילא ףרטצה ץראב .דחא
.ןכ ינפל ךומס הדסונ דשא
ל דגמ תווחב םבשומ תא ועבק הדובע־תומוקמ תפלחהו םישופיחו םילוקיש רחאל
ר תויב בושחה תיאלקחה הקוסעתה רוקמ השמיש איהה תעב רשא ,תרניכה תפש לעש
.לילגב
ת צובק לש הפסכב ,םירלפמט םינמרג תאמ 1910 תנשב התנקנ וז הווח לש התמדא
ה שמ הנמתנ הווחה לוהינ לע .בונל׳צ לאיחי תושארב היסורב םידימא םינויצ

ם ינוכיש לדגמ דיל םיקהל רמא ןיקילג .95 ןב אוהו םויכ ונתא יח ונדועש ,ןיקילג
ו תעדב היה .הווחב םתדובעמ וסנרפתיו עבק־ךרד םוקמב ובשיתי ןעמל םילעופל
ת ואיצמה םלוא .םירשימל לכה להנתי םא ,ןמזה תצורמב םיחוורב םפתשל וליפא
' תנשמ םיישקה וררועתנ הנושארל .ותינכת תא םישגהל ונממ הענמו וינפ לע החפט
א ל רשאכ זגורו ויתושירדב רימחמ היה אוה .םידבועה ןיבל וניב םיכוכיח ועלג
ן עמל םידומילה־לספס חא ושטנ םבורש ,"הינשה הילעה" ישנא—םילעופהו ,ואלמתנ

• ד .א .םחורל ןיבמ וניאש ,השקונ להנמ וב ואר—ץראב המדאה־תדובע לש לאידיאה
ל ע וחיכוה וב ךורא בתכמ הז אשונב ול בתכ ,לעופכ לדגמב ןמז־קרפ השעש ,ןודרוג
ם ירתוח רבד לש ותימאלש דועב ונממ םיתוחנ לאכ םידבועל םחיתמ אוהש וינפ
ק ר אוה להנמ" .אלמ ןויווש ןותמ ,ץראה ןינב תארקל ,דחא םכש ,םילעופהו אוה
ם יבר תוחכ םידחאתמ וידיבש הנקה תועונת יפ־לעש" ,ןודרוג בתוכ ,"הלהקמה להנמ
."דחא ינומרה חכל
'םיבוטה םיאנתה ףא לע .הינומרה התואל הברה העייס אל המצע "הלהקמ״ה םג םלוא
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ם ישנאה .הקווד לדגמב םירומא םירבדה ןיאו ,םוקמל םילעופה ורשקתה אל ,סחיב
ורקע םימעטמ יטרפ ןינקב ללכב וסאמש םושמ תופוכת—לכ־ירסח ,םיריעצ ויה
ם תבש רחאלו ,ץראב רייסל םיוואתמ ,הדידנ חור יזוחא םיקוור לודגה םקלח—םיינ
, ישוקב םתוחמתה התלע ךכ םושמ .התוא םישטונ ויה םיישדח ,שדוח תמיוסמ הדוקנב
.המועז התיה םתקופתו ,בורה־לע
, הערה ינפ תא םדקל ידכ .תולקתב םהירבח לש םקלחמ ומלעתה אל םילעופה־ינוגרא
־ דעוומ ךכל האשרה לבקל ילב םתדובע־םוקמ תא בוזעל אלש םילעופ בייחל וסינ

.תפפור םתעפשהו םביאב ןיידע ויה הלא םינוגרא םלוא .םידבועה
ם ג .דבלב ,תיטרפה הווחה ,לדגמ לש הקלח־תנמ ויה אל להנמל םילעופ ןיב םיכוכיח
, תומוד תויושחרתה ולח ,םואלה יפסכב םואלה תמדא לע המקוהש ,תרניכ תווחב
.רתויב תודבכנ תורומת ומרג ןאכש אלא
ף וגה—ילארשיצראה דרשמה ,ןיפור רותרא ר״ד לש ותושארב ,לועפל לחה 1908־ב
־ ץראב תישעמה הדובעה תא חתפלו להנל תימלועה תינויצה תורדתסהה הליטה וילע
ה דיקפתש ,בושיה־תרשכה תרבח הנש התוא דוע המקוה ןיפור לש ותמזיב .לארשי
ם מצע רישכהל םידוהי םילעופל רשפאל םגו ימואלו יטרפ ןוהב תועקרק שוכרל היה
י אמצע םויק ללכל ועיגי ןמזה םעש ידכ ,םיריכשכ ולא תועקרק לע תיאלקח הדובעל
ת רניכה תפש לע ינו׳ג־םוא—הקיילד תמדא תא בושיה־תרשכה השכר זא .תואלקחב
.תרניכ תווח הדסונ הילעו
ת צובק םע ,הנש התוא יאמב הליחתה ,החמומ םונורגא לש ותלהנהב ,הווחב הדובעה
.הניארקואבש ינמור יאצוי—"תיאנמורה הנומוקה" הארקנש ידמל הסונמ םילעופ
י פל לודג רפסמ—םילעופ 1909 45־ב קיסעהש ידכ דע לדגו חתפתה קשמה יכ ףא
ם יגהונש לע ומערתהש ,םידבועל להנמה ןיב םיכוכיחה ובר—םימי םתוא לש םיגשומה
ובעב םיברע קיסעהל להנמה לחהשמ .הלהנהב םתוא םיפתשמ ןיאו המר דיב םהב
ל ע ,ןאכ םגש וששח יכ ,התיבש תזרכהב םילעופה ךכ לע וביגה ,תויתנועה תוד
ה דובע טלתשת ,םהינפל חותפה דיחיה יאלקחה הקוסעתה םוקמ ,"םואלה תמדא"
ת אלעה :שדח ןויסנב ןיפור האר בצמה ןמ אצומ .תובשומב םירכיאה יקשמבכ תיברע
ף ותישב חטשה תא דבעתש ,ינו׳ג־םואב ,תרניכ תמדאמ קלח לע םילעופ תצובק
, םישנא השש תב הצובק םע ,וז ךרדב תחלצומ ןויסנ־תנש רחאל .יאמצע חרואכו

ם ייתניבש—"תיאנמורה הנומוקה" ןאכל הארקנ ,רבדב ךישמהל התצר אל תאז־לכבש
. המישמה תא הילע לוטילו רוזחל—התיבשה ץורפ םע האחמ ךותמ תרניכ תא הבזע
ה נומוקה" ירבח .הינגדל בושייה םש תא הבסהו 1910 רבמבונב רבדב הליחתה אי׳י

ד ע הצובקב םיבשויו םייחב םדוע םהמ םידחאש ,הינגד ינושאר םה־םה "תיאנמורמ
.םוימ
ת א דימעהל ןיפור ץלאנ ףוסבלו ,רדרדיהל תרניכב הדובעה־יסחי ופיסוה םייתניב
, ב״הראב יאלקח ם״יב ירגוב 12־ל 1912־ב הוריכחהש רחאל .רחא םיסב לע הווחמ
ת צובקל 1913־ב הרסמנ ,דמעמ וקיזחה אל םה םגו "ריעצה רכיאה" םמצעל וארקיי
.ףותיש ךותמ ,יאמצע חרואב קשמה תא איה ףא הלהינש ,הסונמ םילעיל
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 לש שדח ןויסנ ץראב לחמ ,חינגדב הזחאנ "תיאנמורה הנומוקה״ש הנשב הב ,1910־ב
 יפל ,יעישתה ינויצה סרגנוקב הלבקתנ דכ לע הטלחהה .ףותישה ךרד לע תולחנתה
 התיה תינכתה .רמייהנפוא ץנארפ עדונה גולויצוסהו ןלכלכה לש ותמזיו ותעצה
 תלהנהב לודג קשמ תמקה—תישאר :םיבלש השולשב המגודל יפותיש בשומ םיקהל
 ־הנהל הווחה תרבעה—תינש ;םיחוורב םפותישו םילעופל רכש םולשת ךות ,םונורגא
 יפותישה בשומה תבחרה—תישילש ; ןויסנ ושכריו ףסכ וכסחישכל ,םילעופה לש םתל
.עוצקמ־ילעב ראשו הכאלמ־ילעב תטילקל דע

 השיכרה—הלו׳פ תמדא לש םנוד 3500 חטש לע לעופל איצוהל ולחה תוינכתה תא
 הנומ ןאכ םגו ,היבחרמ ארקנ בשומה .לאערזי־קמעב תמייקה־ןרקה לש הנושארה
 ןימזה רשאכ םאישל ועיגהש ,םיכוכיחה הפ ףא ולחה תרניכל המודב .להנמכ םונורגא

ט לחוה ,1914 תנשב ,ףוסבלו קבאמה ךשמנ םינש עבראכ .תיברע הדובע להנמה
.םילעופה לש תימצעה םתלהנהל היבחרמ תא םג רוסמל
 ישנא .וירבחו רודלפמורט תא קפסל ידכ םהב היה אל הלאה םיגשיההו תונויסנה
יעה םתרטמ :םיפיקעב תיפותישה תובשיתהה תרוצל ועיגה םירחאו תרניכ ,הינגד
 לקתנ תובשומב תירבעה הדובעה לע םקבאמש רחאלו ,הדובעה שוביכ התיה תירק
 רודלפמורט וליאו .םתייעבל ןורתפו ךרד תובשיתה תרוצ התואב ואצמ ,םיישקב
.ומצעלשכ לאידיא הנומוק־ייחב ואר וירבחו
 אוה וסניכ ,הז ונויער תמשגהל םישנא תצובק היסורב רודלפמורט ביבס הטקלתנשמ

 העבש לכה־ךסב ופתתשה הב ,ינמור התואב הנטק הדיעו ,1911 ץיקב ,ץש יבצו
 י״אב [תויטסינומוקה] תובשומה ןינבב הרטמה" ויפל ,ןונקת דבוע וז השיגפב .םישנא
 הנלכות ולא תובשומש ידכ ."ילאיצוסו ימואל :לופכ דובעישמ תוררחתשה איה
 דבלב תואלקח לע אל ססבתהל ןהילעש רודלפמורט אצמ ,יאמצע חרואב םייקתהל
 היסורב התישארש העונת םיקהל שקיבש אלא דוע אלו .הישעתו הכאלמ לע םג אלא
 חא רישכת ץראל־ץוחב תויפותיש תובשומ דוסיי ידי־לעש ,לארשי־ץראב הפוסו

 הב םג ומיקיו ץראל ואובי הב םיסונמו םינמואמ ויהישכל קרו ,תואלקחב םילועה
 רשא ,"הינשה הילעה" ישנא לש חורה־ךלהמ הקוחר התיה וז ךרד .תויפותיש תובשומ
 הרגסמ לכ אלל ץראל ואבו ומק אלא הרוזפה לא הזכ רשק לע ורמש אל קר אל
 ותעד תא ולביק אל ,ץש יבצ רקיעבו ,רודלפמורט לש ותצובק ישנא וליפא .תנגרואמ
 .דימ הילעל ונעטו לארשי־ץראל האיציה ינפל היסורב תובשומה דוסיי רבדב
 שמשיש ,היסורב זכרמו הרשכה־תווח תמקה לע םכסוה תירוקמה תינכתל ףילחתכ
 לכ לע .ל״וחב ןויערל תושפנ השעיו םיפסכ ףוסאי ,ץראב העונתה ישנא לא רשקמ

 *אשנה .הבשומה לש התמקה ןעמל תיללכה הפוקל לבור 250 סינכהל לטוה םירבחה
.ץראב םייחל םישורדה ןמ תועוצקמ םהל שוכרל םיכירצ ויה היסורב םיר
 וירבחו אוהש יפ־לע־ףא :ורוד ינב לש וזמ רודלפמורט לש וכרד הלדבנ תחא דועבו
 םיקהל םינכומ םבור ויה אל ,תמייקה־ןרקה ידי־לע "עקרקה תלואג" לש ןויערב ולגד
 ׳יאוולה יפסכב וא םירבחה יפסכב שכריתש המדא לע אלא םהלש תונומוקה תא
.רוהט ירחסמ םיסב לע ןתניתש
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 תא ושכר אל םישנאה .המקוה אל היסורב הווחה .לעופל המואמ אצי אל הז לכמ
 וליפאו ,ףוסאל ץראל־ץוחב םיראשנה ידיב הלע אל םיפסכ .םישורדה תועוצקמה
 ונתנש םירבחה רפסמ םג .םשגתה אל ומשל־יואר הלועפ־זכרמ היסורב םייקל ןויערה
.(שיא 200—100 לע רבוד ונמזב) ןדמואה ןמ ןטק היה לעפמל םדי
 םתעדבש םירבח דחאו־םירשע רודלפמורט הנומ ותיילע ינפל ץראב םירבחל ובתכמב
 ־םירשע העש התוא וליח הנמ ולע רבכש הלא םע דחי .הצובקל ףרטצהלו םה ףא אובל
 ,ופרטצה אל הצובקל ךא ץראב ושע השש .ללכ ךרדל ואצי אל םכותמ העבש .הששו
.(15־ל רפסמה עיגה םיוסמ קרפב) דבלב םירבח 13 קר הצובקה התנמ השעמלו

 לע אלש" הבשומ תמקהל ןפש לכ ,ועיגה אל הינגד תמגוד יאמצע קשמ תריצי ללכל
 שורדה ןוהה תא סייגל םדיב הלע אל יכ ,רודלפמורט אטבתהש יפכ ,"תוררונשה דוסי
 שכר רבכש קשמב הרשכה םשל הינגד דיל תבשל עיצה רודלפמורט .עקרק תשיכרל
 הינגד וליאו העונת תויהל ופאשש םושמ רבדל ודגנתה ץראב םירבחה ךא ,ןויסנ ול
 הפיח םש רשא ,לדגמל ונפ הרירב ןיאב .הצובקכ איה־המויק לע אלא התעד הנתנ אל
.םהלש "ץולחה" םאובל
 המדא לע תובשיתהל תאצל ךכ־רחא קרו תיאלקח הדובע לדגמב דומלל התיה םתינכת
 .הבוטל תוא—הרות־תחמש גחב ועיגה םה .דימ וליחתה ףותיש ייחב וליאו ,םהלשמ
 הרעסה ול ועירפיש ילב) ךרדה ןמ דוע בתכ ,ול תדחוימה תוימיטפואב ,רודלפמורט
 הקזח תואדו שי" יכ (ללכב ותואו לכה תא ףקתש םיה־ילוחו עסמה תעשב הלודגה
 אל יכ ףא .הינגד רבח ,ןייד לאומש םשגפל אב ."ותושעל השעמ אצמנו עיגנש הטקשו
 תרחא הפש לכ רבדל בריס ,"ריעצה לעופה" שיאכ ,ןיידש םושמ ,םהיניב רבדיהל ולכי

 רדתסהל וחילצה תאז־לכב ,תירבע־עמוש םיאבה תרובחב אצמנ אלו תירבעל ץוחמ
 אבצה תורישל היסורל םדוק תאצל ץש יבצ ץלאנ רודלפמורט לש ובל־תניגמל .ותא
.עיגיש דע ץראב ול תוכחל ותשקבל תונעיהל לוכי אלו
 !?ונתא התע ךניא עודמ" ,ואוב םע רודלפמורט ול בתוכ ,"יביבח השירג ,השירג"
"מ הבוהאה ונצראב ונייח תלחתה תחמשב ךתוא ףתשל םילוכי ונא ןיא עודמ
 ויתונולחש ,בוטו חונ רדח תורוחבל רדיס אוה .הברהב ןיקילג םהל רזע הליחתב
 םיריית ינפל הוארל ותוא םיגיצמ ויהש דע ,דאמ יקנו ןבל ודויסו םיה לא םיפקשנ
 רודיסב הירבח ידיב עייסו הלשמ חבטמ הל ןגראל הצובקל רשפיא םג אוה .םירקבמ
 ףא םיברעב םיסנכתמ ויה ןאכ .ףסונ רדח םתושרל ודימעהב ,םיינפתשה םהייח
 םיחוכיוול םוקמו המיענ הניפ הפ ואצמש ,תוברת ייחב הלדה לדגמ ילעופמ םירחא
 .רבדה םהל הלע בר ישוקב יכ ףא ,תירבע קר רבדל ולדתשה םה .םיקפא־יביחרמ
 ,ירבעה רובידה ללכ תא רפהל אל ידכ .תושעל לידגהש הז רודלפמורט היה דימתכ
 .תירבעב ןעימשהלו ןמגרתל םירבחה ןמ ימ לע ליטמו תיסורב בתכב־תואצרה ןיכמ היה
ייטמ םירבחה ויה תותבשב .םילעופה תופיסאב העד עימשהל הצר רשאכ םג גהנ ךכ
 ותיימכש לע םיערתשמ ,תרניכה תפש לע וא ןרוגה לע ושע תבש־יברעבו םירהב םיל
 םיכפתשמ ויה תירבעה לע הדפקהה ףרחו ,עקרקה לע החטוש היהש ,רודלפמורט לש
.םיבבלנ םייסור םירישכ
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 ופילחי םרטב םג הצרעהבו דובכב וילא וסחיתה רודלפמורט תא וריכה אלש םישנא
 םרגש והשמ ,ץימאה וכוליהבו הפוקזה ותמוקב ,ותוזח לכב היה .תחא הלמ ומע
 ועדי אלש הלא םג לבא ,וינפל ךלה ועמש ,ןכא .לוכיבכ ,ךרדה תא ול תונפל םישנאל
 היה ,תחנבו םעונב ,ול הוש םעכ רביד םדא לכ םע יכ ףא .ךכ וב וגהנ המואמ וילע
.דובכ־תארי לש ץיח ,םדא־ינב ראש ןיבל וניב הווהתמ ץיח
 הדובעל ןיקילג ולביק ותוכנ תורמל .תוירבה ול ושכרש הכרעהה לע ופיסוה וישעמ
 הדובע אוה השוע תחא דיב םאש וילע רמוא היה ןיקילג .ביזכה אל אוהו ,םוסיה אלל

 אוה .השולש םע דדומתהל לוכי היה םיידי יתש ול ויה ול ירה ,םילעופב בוטה לש
 ־תונרות הגוהנ התיה הנומוקב .ריצק ,שמ ,שירח—תיאלקח הדובע לכ תוליעיב עציב
 .הזב םג קלח חקל רודלפמורט—הדובעל םתאצ ינפל םירבחל הת שיגהל ,חבטמב רקוב
 ןמ ,תוידיה יתש לעב ,םחימה תא ריבעהל ול רוזעל תחא םעפ שקיבש רפסמ ןיקריצ
 ־חהבו םחימה תא רודלפמורט ףינה רבכ רבד תושעל קיפסי םרטב ךא ,ןחלושל הריכה
 שיגהל וסינש הרזע לכמ דלוס היה אוה .שורדה םוקמב ודימעה תחאה ודיב ונכב וקיז
.ומומ לשב ול
 .הילע טלתשהל םילודג םיצמאמ ושע םירוחבה םלוא הדימב־הב הדובעל ולכי לכה אל
 ויהש ןויכמ .השרחמ עוקתל ,שמרח ףינהל ,רדעמ קיזחהל ודמל—ף״לאמ וליחתה
 .הדובעב ךורכה לכל םהלש השודקה־סחיב ,םהיתוכילהב םות ןימ היה ,ךכ־לכ םיקורי
 ־תוריסמב ויתודירפ תא הקנמ היה ,תודירפב לפטל וילע לטוהש ,לשמל ,ץישפיל ןמלז
 ויתודרפ תא הלילב ופילחהו לולעת ול ושע רתוי םיקיתו םילעופ רשאכו ,שממ שפנ

 םחיתה אוה .ולא תא םג בטיה ץוחרלמ עתרנ אל ,תוכלכולמ ,תורחאב תויקנה
 םשל והולאש רשאכ .וב שמתשהל אלב הלגעב טוש קיזחמ היה .םדא־ינב לאכ תומהבל
 טוש שי יכ ועדיי םא קיזי אל ךא םייחה־ילעבב עוגפל ול הלילחש רמא ,טושה ול המ
.דבלב וז העידי םנברדת יאדו .ןכומה ןמ
 ץרמ־הנשמב דובעל ודמלל םיקיתווה ןמ ימוקמ לעופ םעפ הסינ דציכ רכז ןיקריצ
 גהנ ,ןיקריצ ,אוהש םושמ ?המל ךכ־לכו .ורדעיהב חונלו להנמה קוחרמ הארנשכ
 לכתסהל ידכ קר הכאלמה ןמ ודי חינהו ויתוחוכ לכב דבע ןמזה לכ ! הכופה ךרדב
.ברקתמה להנמב
 םיעצמאב םירבחה תא ליכאהלו חבטמה תא םייקל םימוצע םיצמאמ ושע תורוחבה
.לושיבב טעמכ תיספאה ןתעידיבו ןתושרל ודמעש םילדה
 רמשנ רשקהו תובהלתה יאלמ היסורב םירבחל וחלשנש םיבתכמה ויה ןושארה ןמזב
 םג שי ,תיסור םלוכ םיבותכה ,רודלפמורטל םיבתכמ ילושב .םיגלפה ינש ןיב הפי

 רבכ יכ הווקא ? ךמולש המ .יבוהאל הכרבו םולש״ :ןוגכ ,תירבעב תויבבל תופסות
."םימיענה םיחאלו הפיה ץראל המח הכרב" :וא .״ונתפש תא ןיבת
 אלו לדגמב הצובקה ןמ םיבתכמה ולדח רשאכ ,םיישדחכ ךשמ םיניינעה ולהנתה ךכ
 ראשנש 1,יקסבוקרצולב .הרק המ תולאושה ל״וחמ הדרחה תואירקל תובושת ואב
 ׳"דיתעל ונלש םונורגאה") הטיסרבינואב תואלקחה ידומיל תא םילשהל ידכ היסורב
לאושו 14.12.12־ב הצובקל הנופ ,(ותיילע ינפל ,ץראב םירבחל רודלפמורט וילע בתוכ
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: הרזומה הקיתשה ןמ ותנקסמ .ךישמהל דציכ תויחנה שקבמ אוה .םיבתכמ ןיא עודמ
ן נחתמ אוה םיבתכמ רדעיה לע תומוערת אלמה ובתכמב .דאמ ערש וא ,דאמ בוט יאדו

.םייח־ת׳ואל שממ
ך א ,העוצקמ יפל התיה תננג .הצרא הגיקסח (הבוט) היסוד העיגה 1913 חספב
ד ובעלו תויחל—הרורב הרטמ ךותמ היסורב הנגראתהש רודלפמורט תצובקל הפרטצה
. התטלחהב קיזחהל הנממ ענמ אל המומ ךא ,תנביג התיה איה .הנומוקב תיזיפ הדובע
ה תפצ אל איה .ץראב תובוטה תוננגה תחאכ םש הל התנקו ביבא־לתל הרבע םימיל

ם ידקהש ,ץש יבצ היה המע .הסידואב הינאב הדרי רשאכ תאזכ םיניינע תוחתפתה
.תואר־רצוק ללגב יאבצה תורישה ןמ ררחתשהל םייתניב
ב יחרהל ,הריש־ירבד בותכל ,היסורב המ־ןמז ראשיהל ץש לש ותעדב זא היה הארנכ
ל יחתהל המכסה ןיקילגמ ולביק וירבחו רודלפמורט יכ ול עדונשמ םלוא .ויקפא תא
ה בשחמה .התע םש ימוקמו איה יתבוח" יכ טילחה ,לדגמב הצחמל־תימונוטוא הצובקכ
. "תוקפסה האלה ...הדצה וישכע חינא ,׳יטויפה ןורשכה׳ לע ,׳ינא׳ ,׳ילש תוחתפתהה׳ לע
־ לפמורטל רבדה עדונשמ .ול אצמיי ןיינמ ותעדב ךכח הברהו העיסנל ףסכ ול היה אל
ם ולכ ז שייבתת אל םולכ 1 התא הנושמ םדא״ :ןושלה הזב בתכמ ול ץירה ,ץראב רוד
ב ושל לוכי וניאו ףסכ ילב בשוי־ ז םיטסינומוק םיגהנתמ ךכ יכ בשוח התא תמאב
ך ירבחל עידוהל הצור ךניא התאו ,םייגיע־ןוילכב ול םיכחמ ונא ;בושל קקותשמ !הנה
ב תוכ ינא הז עגרב !יבצ .םיטסינומוק גהנמ ללכ הז ןיא ,אל .ךתוא בכעמה רבדה המ
."םילבור 40 ךל חולשל ונממ שקבמו גרוברטפב לאכימ יחאל
, רחא רוקממ שורדה ףסכה ול אצמנ אמש וא רודלפמורט לש ותעצה תא ץש לביק םא
, "םיארנ ןיידע ףרוחה ידירש" .ךרדל ,רומאכ ,אצי םוקמ־לכמ .םיעדוי ונא ןיא תאז
ף רוח־יצח ידגבב הסידואל ...אב ,ץש השירג ,אוהו" ,דמעמ ותוא הניקסח תראתמ
ע בוכ ,םילודג םיילוש םע ,טושפ ,לוגע ,לודג שק־עבוכו רוחש ויתס־ליעמ ;ץיק־יצחו

ל יבשב ונינקש) לודג לקינ־םחימ הזל ףרצא םאו .הדובעה הדשמ ,ילארשיצרא
ה נומת יהוז ירה ,הינאל ונתולעל דע ...ותאשל הקווד הצר יבצ רשא (הצובקב ונירבח
, הסידוא תובוחרב ונתוא וויל ןוהמתו געל ,קוחצ לש דחא טבמ אל ...דאמ תילניגירוא
ם יעסונו לכה תאו םלוכ תא םיבזוע ונחנא אלה ?הזה גהלה לכלו השירגל המ ךא
3."התיבה

ם ישדח הנומש רובעכ" .ותימאל בצמה הלגתה ,לדגמל תובהלתה יאלמ םאובב ,זאו
ל כ טעמכ :תונחמ ינש ינפל יתאצמ" ,הניקסח תמשור ,"[הנומוקה המקוה זאמ]
5."ינש דצמ 4היסואו דחא דצמ םירבחה

, ןיתא ללה :תויביטקייבוא תוביס םג ךכל ויה .םידדועמ ויה אל םירבדה ינפ ,ןכאו
ל ע ביבח היהו רודלפמורט תצובק לש ץולחה־תייעיברל ףרטצהש היבחרמ רבח ותוא
ב תכש ,ןייטשנרב ריאמ ,רחא .תמו תואיר־תקלדב הלח ,וינפ־רואמבו ובל־בוטב לכה
י רוסיימ [ץראב] םשש וגה ירוסיי המה ספאכו ןיאכ״ש תירבע רודלפמורטל ונמזכ
ד וע .היסורל רזח םיאפורה תצעבו תחדקב הלח ,"[היסורב] הפ שיגרמ התאש שפנה
.ויתותוא תתל לחה הדובעה־רסוח .הביס התואמ אוה ףא רזח ,ריאירכוס ןמלז ,דחא
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ה סנרפ־תומוקמל תונפל וצלאנ םקלחו ,םירבחה לכל הדובע קפסל הלכי אל לדגמ
ו יה אל הלא ךא .תוססבתהל םרת אל יאדווש רבד—הירופ ,היבחרמ ,הינגד—םירחא
־ לפמורט ךכב בסה טעמ אל .הצקה לא הצקה ןמ תורומתל ואיבהש םידיחיה םימרוגה
ו תבוח ומצעמ שורדל אוה לוכיש המש בשח .ויתושירדב ינוציק היה אוה .ומצע רוד
ה ררש שקיב אל אוה .שפנה־רופיצ ,הנומוקה ןויער ןעמל ותבוח ,םירחאה ןמ םג שורדל
.רמשמ לכמ הילע רומשלו התרשל דעוימ ומצע הארו האידיאל הררש עבת ךא
ו יבהואו ויברוקמ תוברל ,שיא יגפ אשנ אלו רותיו עדי אל תוינוציקה ויתושירדב
י רשקל ץעורל היה ףא םירבחה םע םיכוכיחו תונבה־יאל איבה רבדה .רתויב םירוסמה
ה לחה המע ותודידיש ,הצרא ומע התלעש הצובקה תרבח ,רנבוק הלב םע ולש הבהאה
ה אב רשאכ ,גרוברטפב הריכה אוה .גוז םהב ואר לכה .היסורב םהינש דועב ,רבכמ
ן מזב דיקפכ רודלפמורט דבע ,ןמניצ ,הלש בורק לש וקסעב .תוחקור דומלל םשל
ת מחלמב אבצב ומע דחי תרישש ,התחפשמ ינבמ דחא יפמו ,הטיסרבינואב וידומיל
ק סוע היה המחלמה רחאל םינש .תורוצנו תולודג הלב וילע העמש ,היסור—ןאפי
ה רזעל וילא תונפל םיברמ ויהש ,םיררחושמה םידוהיה םילייחה יניינעב תוריסמב
ת בש־ברע תוביסמב שגופ רודלפמורט היה הלב תא .עישומו גיהנמ וב וארו הצעו

ת ינויצ התיה אל ןכש ,וניגב הצרא התלעו ותוא הצירעה איהו הבורק ךרוע היהש
, ןכ לע רתי .תולעל ,הינא ,התדידי לע םג העיפשה איה .ותוא הריכה ינפל תבהלנ

י מורט .ועיגה אל הצרא יכ ףא ,התעפשהב היסורב הצובקל ופרטצה םה ףא היחא ינש
: ולעפמל סייגש םישנאה לע ולש הכרעהה יבתכמב הרקוהבו הביחב הילע רביד רודלפ
! ץרמ האלמו הקזח ,הזירז המלע ;...קד הפוגו הכומנ התמוק ,םיחקור־תרזוע ,.ק הלב״
, לדגמב ,הנהו ."וננויערל דאמ הרוסמ איה ...תורהונו תולודג היניע ,הפי .רעש־תריהב
ת וחפל ןייצל וא דבכל ילב תאזו ,ןהב דומעל ולכי אלש תושירדב הינא לאו הילא אב
י נפוגה למעב ולגרוה אלש ףא לע ,ןהילע לטומה תא אלמל םילודגה ןהיצמאמ תא
י מ רשאכ דוחייב ,ךכל הקדצה התיה ןדיקפתב וחילצה דימת אל םאו ;השקה םילקאבו

ם לוא .רתוי דוע ןטק ןוזמ־יכרצמל בצקוהש םוכסהו רפתשה אלו הלח םירבחה ןמ
ף קותב שרד ,םועזה ביצקתב רדתסהל ולכי אל רשאכ .המואמב בשחתה אל רודלפמורט
ס וכב הסייד ןיכהל :ןהיניעב םיכחוגמ ויהש םיצומיק עיצמ היהו םיטקודורפב ךוסחל
ה לודגבכ הנטקב שרוד היה .דועו ,חלמבו לפלפב ץמקל !שיא רשע־םינשל תחא בלח
ו דצמ הקווד הז הכרעה־רסוחמ השפנ יקמעמ דע הבלענ הלב .הרמוח לש הדימ התואב
.םלוכמ הל בורקה םדאה היהש ,היס׳וא לש
ה לב לש הנוחטב .םהיניב ץיחכ ומק הלא םידימתמ םיכוכיח .האסה השדגוה ףוסבל
י מורט תא הדגנ םמוק הז רבדו ,ךלהו רערעתנ הנומוקה ןויער לש ותמשגה תוילאירב
א לו ,המצע ךרע תרכה תלעב ,הנובנ ,הפיקת הריעצ התיה איה .תאש־רתיב רודלפ
. רחא םדא םע דדיתהל הלחה םהיניב ץרפה העבנשמ .הדובכ לע לוחמל דוע הלכי

ת א הנתנ וז תוכבתסה .ןויערב—רקיעבו ,וב :הלופכ הדיגב ךכב האר רודלפמורט
.הנטקה הצובקה ייח לכב היתותוא
דחא .םירוחבה לע לקה אל ךכ ,תורוחבה לש ןתושיגרבו ןהיישקב בשחתה אלש םשכ
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 רודלפמורט היה ותוא הקווד .הרשע־הנומש ןבכ ,דאמ ריעצ היה ,אריפש השמ ,םהמ
 ־ףילחת אצמו היסורבש ותיבל םיעוגעג אלמ היה רענה וליאו ,הירופב הדובעל חלוש
 ול ןתנ אל וז תומימחמ .לדגמב ונעמל ןיכהל תורוחבה ולדתשהש המחה הניפב המ
 יישקב דמע אל אוה .קחורמה בושייה ןמ ובושב ,תבשב ,עובשל תחא אלא תונהיל
 ;ילארשיצרא ץיק לש וטהלב םויב תועש הנומש לש תכרפמ תיזי׳פ הדובע—םייחה
 םתס קוחצה תבהאמ אלא בל־עור ךותמ אל םירבחה .ךכל ףיסוה עורגהו טעומה ןוזמה
 הייטס לכ לע השק ביגמ היה רודלפמורט וליאו ,ןנולתמ היה רשאכ וב םילתהמ ויה
 היירי לוק עמשנ ,ברעה־תחורא רחאל ,דחא ישש־םוי .תילנומוקה ךרדה ןמ ולש הלק
 ויתושגרב עגפ רודלפמורטש ורבסש ויה .ושפנב די חלש אוה .תמ אצמנ אריפש השמו
.ןוסאב ותוא ומישאהו יהשלכ הרומח הפיזנב
 ,םידגבה תקולחל רשאב תורוחבה ןיב הנבה־יא ןוגכ ,ךכב־המ־לש םיניינעב תובירמ םג
 אל ךכ־לכ הלודג הדפקהב ורחבנש םישנאהש ררבתה .םיסחיב תורערעתה ומרג
 עייס אל ,ומות דע ןידה תא הצממה ,ומצע רודלפמורטו ,הדבכה המישמל ומיאתה
 ךרוצ ול היה .ערתשהמ רצ עצמה היה ותפונתלו ונוימדלש םג רשפא .ונויער תמשגהל
.וטהלו וצרמ תא וב עיקשהל רתוי לודג והשמב
 ־רסוח לשב .התוססבתהלו הצובקה שוביגל ומרת אל לדגמב םייללכה םיאנתה םג
 ול הרח .הווחל ץוחמ הדובע םמצעל אוצמל ,רומאכ ,םירבחה וצלאנ םעפ־ידמ הדובע
 .םיברע ןיקילג קיסעמ םתייחמל הצוחה םיאצוי וישנאש תעב־הבש רודלפמורטל
 ולש תא גישהל השקתנשמו ,יחוור סיסב לע הווחה תא םייקל ךרוצ האר ,ודצמ ,ןיקילג
.תיברע הדובעל םג קקזנ םידוהי םילעופ תקסעהב
1 1־ה סרגנוקל ומצע תעד לע תאצל ץוחנל רודלפמורט אצמ וב בלשל ועיגה םיכוכיחה
 םילעופ וקסעוי לדגמבש הטלחה גישהלו להנמה לע ןנולתהל ידכ הניווב סנכתהש
 חילצה אלש בתוכ אוה הינגדב רבחל בתכמב .ודיב הלע אל ושקובמ .דבלב םיידוהי
 םע החישמ .ןמז רסוח לש ץוריתב וטמתשה הלאו ליאוה היעבב לדגמ ילעב םע ןודל
 .הרק אל הז רבד .רחואמב וא םדקומב ןיקילג תא וקלסיש ,תועטב ,קיסה 6בוזור לארשי
.לדגמב ראשנ ןיקילג
 ,ץורח ןולשכ הז היה .סרגנוקל אציש רחאל המ־ןמז הרזפתה רודלפמורט לש ותצובק
 ,הדבכ המולהמ וז התיה רודלפמורטל .תאזכ הלפמ חכונ טטומתמ היה דחא שיא אלו
 ,ושפנ־תאשמ תא םישגהל לכוי אל בציעש תנוכתמב יכ ןיבה אוה .שאונ אל אוה ךא
.רוחאל תונפל ילב תואבה תארקל ךלה םירחא םירקמ הברהב ומכו
 ,םילעופה ינותעב .םימיה םתוא לש תויושחרתהב רכינ אל תאזה הצובקה לש המושיר
 ,עיפומ וניא רודלפמורט לש ומש ףאו ללכ תרכזנ איה ןיא ,"ריעצה לעופה״ו "תודחא"
 טעמכו המצע ךותב העוקש התיה הצובקה ,ןכא .תימויה תיללכה תונותעב ןכש לכ אל
.הביבס שחרתמב הברעתה אל
 לדגמב המ־ןמז וכישמה ,ןיקריצ דודו ץישפיל ןמלז ,ץש יבצ םהיניבו ,הירבחמ קלח
 ץשל תחאה ןמזה תצורמב ואשינש תורבח יתש דוע םע דחי ,ןמש־ןבל ורבע ךכ־רחאי
.הווחב םיריכשכ םידבוע םהש ךות הנומוק ומייק ןמש־ןבב םג .ץישפילל הינשהו
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, 1915 ףרוחב הינמרגל היכרות הפרטצהשמו ,הנושארה םלועה־תמחלמ ץורפ רחאל
 היסורל הרזחב ואצי םידחא ,ןמש־ןבב וראשנ ותחפשמו ץישפיל ןמלז .הליבחה הדרפתנ
.ןיקריצו ותשאו ץש יבצ םהב ,לילגל ורזח םידחאו
 ,םידודנ לש םישק םימי םהילע ורבע ,1918־ב ,ילארשיצראה ירבעה דודגה םקש דע
 ־רסוחו תולחמ הוולמ ,שממ הדובע־רסוח םג םיתעלו תוירוביצ תודובעב ץחל־רכש
.בר רשוא ובל תא אלימש ערואמ ,ותב ץשל הדלונ 1916־ב .תיב
 .ירבעה דודגל םסייגתהב דחי ,ןיקריצו ץישפיל ,וירבח ינשו ץש ושע בוש 1918־ב
 ־םימימ ותפיאשל ץש רסמתה םינש שלש רובעכ תע־םרטב ותומל דעו ןמז ותואמ
 שטנ אל הצובקה ןויער תא .ול רשכ ומצע האר זא קרש רבד ,תירבע בותכל—המימי
 אל השעמ ללכל .ןיקריצ דוד ורבח םע וילע תומולח גוראל ףיסוה םינש ןתוא לכו

7.רנרב .ח .י רפוסה םע דחי םיברע ידיב ופיב חצרנ 1921 יאמב יכ ,עיגה

צהב ,ןיקריצ דודו ץישפיל ןמלז ףוסבל ומישגה תילכתב־הנוש לוגליגב הצובק ייח
 םש ול הנקש רחאל 1952־ב רטפנ ץישפיל ןמלז .ודסויה םע דורח־ןיע ץוביקל םפרט
 בשוי ,רקוח־יאנטוב ךפהש ,רירפצ דוד .ירפ־יצעל עגונה לכב רקיעב ,הלועמ יאלקחכ
 הנב םע התשע ,ללהנב החפשמ המיקהש—רנבוק הלבו אוה .הזה םויה דע דורח־ןיעב
 םייחה לדגמ תצובק לש םידיחיה הידירש םה—הירהנב התע ומע תבשוי איהו ןוליאב
.םויה דע ץראב ונמע

 תעדה־לע־לבקתמ סחי לכ היה אל .רתויב םינטק ויה חילצהל לדגמ תצובק לש הייוכיס
 תא וכרע םישנאה .תילארשיצראה תואיצמה ןיבל ,ל״וחב ודבועש ,היתוינכת ןיב
 המואמ .תואיצמה ןמ םישולת ,םייטרואית ,םיבותכ םינותנ יפל תישעמה םתינכת
 תארקל םינושאר םידעצ וליפא ,ןכ לע רתי .השעמל־הכלה םשגתה אל ןונקתה ירבדמ
.ושענ אל ותמשגה
 רודלפמורט .הרטמה לש םילודגה הידממ ויה הצובקה ירבח לש םרפסמו םחוכ יפל אל
 ךרדב םה םיירשפא תוטטומתהו ןולשכ" :ןולשכ לש תורשפא ןובשחב איבה ומצע
 דומיל" :םהידומילב ךישמהל ל״וחב םיראשנה םירבחל רשקב ,בושו ״...תיטסינומוקה
 העשב וא הבשומה תא ,לשמל ,בוזעיש העשב ומצע דמולל תלעות איבהל לכוי הז

"(...רשפא לכה) לטבתת המצעכ הבשומהש
 תונורקעה ןמ קלח םשגתה ,"תישילשה הילעה" אוב םע ,ךכ־רחא תובר םינש קר
 ותלועפ תרגסמב ,רודלפמורט לש הרשיה ותעפשהב טעמ אל ,ןונקתב םיאבומה
."ץולחה״ב

המגד
 םע תוארתהל ,היסורל הרצק הפוקתל רודלפמורט עסנ הניווב ינויצה סרגנוקה ןמ
 אל התעו העש־יפל חינה הנומוקה ןויער תא .ינויצה ןינעל תושפנ תושעלו ויבורק
.ול ןעט
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, ולוב םעל המדא תשיכר ,ימואל ךוניח :תוירקיע תורטמ שלש תונויצב האור אוה
ל ש םיטרפ־יטרפל שארמ סנכנ ,וכרדכ .הלוגל לארשי־ץרא ןיב ץימא רשק תריציו

ן ושלה תיינקהו תודהיה תשרשה אוהש ,ימואלה ךוניחה םשל .ולא תורטמ תמשגה
ה מכ דע רפסה־יתבו םידליה־ינג רפסמ תא תוברהל שי ,תישומיש ןושלכ תירבעה
י מואלה ךוניחה" .דומילה־ירפסל לוז ריחמו ךומנ דומיל־רכש עובקל ,תגשמ דיהש
ם ידוהיל םתרוצ דצמ םידוהיה תא תושעל ךירצ אוה ,תידוהי המשנ םידוהיל תתל ךירצ
ה מדא שכרית אלש ךכל ןווכתמ אוה ןיא "עקרקה תמאלה" ורמאב ."םתוהמ דצמ
ה תואב הדובעהש יאנתב) תאזכ השיכרל עייסל שי—רבד לש וכופיה .םידיחי ידי־לע
. תונויצה תמשגה תא ברקת "ימואל״ה חטשה תלדגה םלוא ,(תירבע היהת תרגסמ
ץ ראה ןיב רשקה תא .תמייקה־ןרקה ןעמל הלועפ—רבד לש ושוריפ ישעמ חרואב
. תירטס־וד םיעסונ תעונתו םינוויכה ינשל ןיעידומ־תוכשל תרזעב םייקל ךירצ הרוזפל
ר ודלפמורט סנכנ ןאכו .םיצולחו לגר־ילוע ,םיריית :ץראל םיעסונה יגוס םה השולש
ם יצולחל .םישנאה ועסי רות הזיא יפלו ,העיסנל ףסכה רבטצי דציכ :םיטרפ־יטרפל
, ץיק־ירועיש היסורב הלש ם״היתב דיל ןגראל תדמוע א״קיש עידוהל רהממ אוה
ז רדזהל ךירצ .ץראב תיאלקחה הדובעל המשל־היואר הרשכה שוכרל רשפא םהבש
־ בתכמ םג חסנמו לצעתמ וניא רודלפמורטו .הלא םירועישל לבקתהל תושקב שיגהלו
.םימייקתמ םירועישה םהב םיכיראתה לע עידומ ףאו השקב
ם תואב הגהש חינהל םוקמ שיו ,היסורב םישנא המכל בתכמב חלוש אוה וז ותינכת תא
ם ג טקנש רשפא .לארשי־ץראב הלועפל השדח הרובח לש השוביג לע תובשחמ םימי
ם ישנא ,הל הצוחמו ץראב ,ול אצמ ףאו ויתוינכת שומימ תארקל םיישעמ םידעצ המכ
ש ממ לש תואצות ;עיגה הנא דע תואדווב עובקל השק .םדי תא ול תתל םינוכנ ויהש
.הלא םישושיגל ויה אל
י תצלאנ םעפ אל" .ןושלב ויתועידי תא ,לכ־תישאר ,רפשל ותעדב שי םייתניב
ם ג ילא ונפ רשאכ (!יאניתשלפה ינא)" ,הינגדב רבחל היסורמ אוה בתוכ ,"קימסהל
ך לוה הז ךרוצל ."תירבעב יתלאשנש תולאש לע תונעל יתעדי אלו היסורבו הניווב
ע דונ רשאכ םלוא .םידומילל ויתותע לכ תתל הנווכ ךותמ ,ופיל ,הצרא ובוש םע ,אוה
ל גוסמ וניא בוש ,הר׳גסבו תרניכב ,הינגדב םיידוהי םירמוש השולש וחצרנש ול
.הינגדל אצוי אוהו דגנמ דומעל
ף רח ,ותחלצה לשב םירבחה בלב תולעפתה ררועו תיזיפה הדובעל לילכ רכמתה ןאכ
ת ודרפה תא םתור היה" .הדובעב ותוא וראית םיבר .ולש לזרבה־ןוצרל תודוה ,ומומ
ו נייהש ןמז היה" .הינגד ינושארמ ,ץיבוקרב בקעי רפסמ ,"ןהב טלושו רתויב תויארפה
ת א קיזחהל ידכב בר ץמאמ היה שורדו דאמ השק התיה המדאה .תינימשב םישרוח
, השרחמה לע ודי תא חינמ היה רודלפמורט רשאכ םלוא .הלעמל ץופקת אלש השרחמה
ן ושלק ספות היה דציכ יתוארב יניע־הארמל יתנמאה אל ...המדאב ׳תעבוט׳ וז התיה
ץ עונ ,(ןרגסלו ןחתפל רשפאש תותבצ לעב רוניצ היושע הנויהש) הזיטורפה הצקכ
ת א ספות תיתמאה דיב וליאו ןושלקה שארב וז ׳די׳ב קיזחהל ףיסומ ,המדאב ותוא
:ןייד לאומש לש ורואיתו 8.״הלגעה לע המירעה תא םימעמו ומירמ ,עצמאב ןושלקה
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 הצוענה השרחמה תא ךושמל ןהילע השק היה רשאב תורצענ תומהבה ויה םימעפל"
 הישילש ידיחי םתור היה" :במולוג והילא לש וירבדו "."לזרבה־די ,תחאה ודיב המדאב

 תודשל ידיחי אצוי היה ,"סוקסידה לא (רתויב תוטקשה ןמ אקוד ואל) תודרפ לש

 10","תחאה ודיב םירודכ תינסחמ וב םינכמ היהש רזואמב ןיוזמ אוהשכ םיקחורמה
 יבל־תמיש תא דימ הבסה בוגמה לע ותבישי ךרד" :יראנב םוחנ—הדובעב ותוזח לעו
 ודיב ןווכמ היה ,ובשומ לא דומצכ ,אוהו ומכש לע תחנומ .דתיה המתרה .הז שיאל
 התואבו בוגמה לע הסונא יתלבה ותבישי םצעב דוה הזיא היה ...הדרפה תא תחאה
 ףוקז אוהו ...ול תעמשנ הדרפהו תחאה ודי תועבצאב ותמהב תא ןווכמ היהש ךרד
,1."ובשומ לע דומצו

 הרובג־ישעמב ראפתה אל םלועמש ףאו ,ליגר־יתלב יזיפ חוכ לעב היה לכה ירבדל

 םיקזחה םע ששוגתמ היה .קחשמב ןה הדובעב ןה ,תינפוגה ותמצעב היה ברברתמ
 םידלי תרבחב ,ןכאו .רענכ תופוכת גהונו ,זילע קוחצ לוקל םעירכמו הינגד ירוחבבש
 הברה השע ומעו—ץרב ןועדג—דחא דלי קר אוהה ןמזב היה הינגדב .לילכ קרפתמ היה
.הבר תוצילעב םינוש םידלי־יקחשמ איצממ אוהשכ ,ולש יאנפה־תועשמ

 םע םירבדב אב היהשמ ךא ,הרומח וינפ־תשרא התיה ומצע ךותב םנוכמ היה רשאכ
 יניע ךותל רשי תוטיבמה תורופאה ויניע תוטלבתמ ,וינפ יוק םיבחרתמ דימ" םישנא
 קלחהש העש ,ךויח ןיעמ ךפתשמ ,םיניעה תברקב ,וינפ לש ןוילעה קלחבו רבדמה
 רשאכ .תמדוקה םתרמוחב םיראשנ ,עבורמה ורטנסו ותפש רקיעבו ,וינפ לש ןותחתה
 ,2."ומע קחוצ ופוג לכו םימת־יתודלי אוה וקוחצ ירה ,םר קוחצב ץרפ
 יפל תכלל דיפקמ היהו הצובקה ירבח רתימ הנוש היה ויתועדמ הברהבו ויתוכילהב
 וחרטו הינגדב רקבל ןורבה דמע רשאכ ,לשמל .ךכב־המ־לש םיניינעב וליפא וכרד
 ףרטצה אל םג אוה .רודלפמורט תא רבדה חיתרה ,ערואמה דובכל רצחה יוקינב
.פורטנליפ־טסילטיפאק האר וב ,בושחה חרואה ינפ תא ליבקהל םיכלוהל
 לש רכ לע ןושיל אלש דיפקה ,לשמל ,ךכ .ותוינוחמצב ינוציק היה הפוקת התוא
 הסינש העומשה התיה החוורו דב היושע התיה ותרוגח .שק לש רכ לע אלא תוצונ
 הברה לע םג רתיו םימיל .ןהילע רתיו הדובעב והועירפהשמ םלוא ,ץע־ילענב ךלהל

.תוביסמה תאז ושרד רשאכ ,תונוחמצה ןמ
 ־וק אטבתה התע .םירבדב תינרשפה־יתלב ותוקבדבו ותונשקעב טלבתה הינגדב םג

 היה .הז םוחתב הינגד לש הדיקפת לעו הצובקה ךרד לע תגלפומ תונחכווב הז יפוא
 )ענמ אל תירבעה הפשב ותטילש טועימ .הנממ וזיזהל היה רשפא־יאו ותעד לע דמוע
ואיגשב ררועמ היהש קוחצהו ,(תירבע קר םירבדמ ויה הינגדב) ויתועד תא עיבהלמ
.ועיתרה אל תוכחוגמה וית
 תא ולהינו תפתושמ הפוק ומייקש ,הנומוקה ירבח :םירבח יגוס ינש ויה הינגדב
 .רכו ןוזמה תואצוה יוכינב ,שדוח לכב םתוכזל ףקזנ םרכשש ,םילעופה ראשו ,קשמה
 .םרכש תא ולביק ונממו י״אה דרשמה ילעופ ובשחנ הינגדב םידבועה לכ ,ןכא
 תויוכזה לכמ הנהנש ינמז רבח היה ,רמולכ—ינשה םירבחה גוסל ךייתשה רודלפמורט
קשמ יניינעב תוטלחהבו תויוצעיתהב והופתיש אל ךא ,תובוחה לכב אשנש םשכ
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 םוקמב םיאצמנה םירבחה לכש רבס אוה .ותעד תא חינה אל הז םיניינע־בצמ .הרבחו
 גוס ןיב לידבהל ןיא ןכלו ,םתלכי בטימכ ונעמל םישועו הזה בושייה תבוטב םיצור
 רצ גוחב תולבקתמ תובושחה תוערכההש ,ותעדל ,רבדה היה ער ןכו ,והנשמל דחא
 דיתע ןיאש אצמ :קלח הינגד לש תונורקעה לע םג .םוקמב םיבשויה לכ תעד לע אלו
 רשפא־יאש םיישיא םירבשמל היופצ איהש ןויכמ התומכ תימיטניאו הנטק הצובקל
1  לדגמב ותצובק ררופתתש םרג הז אל םא המ :הזח ורשבמ ירה .םהילע רבגתהל
 ןוימדה םוחתמ גרח םימי םתואבש רבד ,שיא ףלא הבו רפכ־תצובק ול התארנ התע
 ואר אל םהש העשב־הב :הינגד ירבח לש םתעד לע קלח רבד דועבו .רתויב רישעה
 ,יצרא ףקיהב ,הלודג העונתל ןיערג התוארל אוה שקיב ימעפ־דח ףוג אלא םתצובקב
.התמגודכ תויפותיש תודיחי לש תשר ץראה תא הסכת הגרדהבש דע
 שממש םושמ ותעד ינפמ םתעד םילטבמ עגמב ומע ואבש םישנאה ויה התע דע
 אל ותעדל הינגד תצובק תא תוטהל םלוא .וכרד תקדצב תטלחומה ותנומאב םעינכה
.המצעל הרחבש הרוגסה תרגסמה לע רתוול הנכומ התיה אל הינגד .ודיב הלע
 .במולוג והילא םמעו "הילצרה" ירגוב םיטסיזנמיג תרובח םוקמל האב 1914 תנשב
 ויה םדצמ םיטסיזנמיגה .וחור יפל הצובק םתא םיקהל תורשפאב ןייע רודלפמורט
 םידימלתה םע וירשקב .תינכת לש המוחתמ הגרח אל וז הבשחמ םג ךא ,ךכל םינכומ
 והארש דיקפת היסנמיגה יכינחל אצמ אוה :דחא ינוהמת ןויער םג רודלפמורט הגה
 רודלפמורט .םירייתל ךרד־ירומ לש דיקפת :םליבשב תיאלקח הדובעמ רתוי בושח
 םהל היהתש ,םמשל־םייואר ךרד־ירומ ימו םיריית תפצומ היהת ץראהש דימת ןימאה
 ,תירבעה היסנמיגה ירגוב ,םה אל םא ,םוקמל םירייתה לש םסחי לע תערכמ העפשה
 ףא ?היתויעב לכב םיאיקבו הבחרלו הכראל ץראה תא םיריכמ םהו ןאכ וכנחתהש
 רימהל ןכתייה .הדילסב ןויערה תא וחד םיטסיזנמיגה .ותעד הלבקתנ אל הז ןינעב
? הזכ קוסיע ןימב ,שפנ־תאשמ ,תואלקח
 .הינגדב בוטב ומצע רודלפמורט שח ,הצובקב דחוימה ודמעמו תועדה־יקוליח ףרח
 הב ותחלצה ךותש ךכמ םג קופיס באש יאדוו וילע הביבח התיה תיזי׳פה הדובעה
 אשנ יכ רמאיי בגא־ךרדבו ,םיניוצמ ויה םירבחה םע ויסחי .ומומ לע רבגתהל חילצה
 היה אל ןכש ,הפ םוי־םוי ייחב יוטיב ללכל האב אל ותושימג־יא .םישנ יניעב בר ןח
 רמול השק .עגרנו טקש וליאכ היה המוד .היה תעמשמ־לעבו גהנומ אלא גיהנמ ןאכ
 תרגסמב ויתומזילו וצרמל ןקרופ אצומ היה םא קפס .הז בצמב דימתמ היה ןמז המכ
 דוע לוכי אל ,הצרפש ןויכ .הנושארה םלועה־תמחלמ הצרפ אלול םג ,תמצמוצמ הכ
.ןאכ טוקשל

 ןותעב .המחלמ־םרטבש תוביצי־רסוחו הדרח תותוא "בושיי״ה ברקב ורכינ רבכ ץראב
 היסורמ תיספא הילע לע 27.6.1914־מ העידיב רפוסמ ,"הירומ" ,ןמז ותואמ יתדה ימויה
 חצר לע העידי ןאכ ןיא ןיידע) 10.7.1914־ב .תומלש תוחפשמ לש הביזע לע הז דגנכו

ובזעש שיא 100 לע םיבתוכ (ירטסואה םוטמיטלואה לעו 28.6.14־ב עריאש ובייאראס
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ה יבא התואב ואבש הלאכ םג םירזוחבו ,הדובע־רסוח ללגב ,לודג שואייב ץראה תא
ל ע ,םיכלוהו־םירימאמה םיריחמה לע בתכנ רבכ 6.8.14־ב .םדוק םימי העברא המצע
. ץראה תולובגל ץוחמ ןוזמ־יכרצ איצוהל רוסיאה לע ,הלודגה תיפסכה הקוצמה
ר בכ ,הירטסואו הינמרג לש ןדצל המחלמל היכרות תופרטצה ינפל דוע ,טסוגואב
.יכרותה אבצל סויג ךרענ

ה יכרות תופרטצה לע תובהלתה ,ץוח־יפלכ תוחפל ,הליג וללכב ידוהיה רוביצה
א ל הז רבד .תינאמותוע תוחרזא תלבק—רמולכ ,תונמתעתהה תעונת הלחהו הינמרגל
ת ויוכז—"תויצלוטיפאק״ה .החירב־תלהבל ספתיהל םירזה םיניתנה ןמ םיברמ ענמ
י נפל דוע זרכוהש םוירוטארומב ולטוב—ץראב םיבשויה ץוח־יחרזאל ויהש תודחוימ
י די־לע םדוק םהל הנתינש הנגהה ילבש וששח םישנאו ,המחלמל היכרות לש התסינכ
ת ונמתעתהה תעונת .םיכרותה ידסחל םירקפומ ויהי םאצומ־תוצרא לש תויוגיצנ
ם ג המייאו ,הלשממל סמ םלשל ךירצ היה ןמתעתמ לכ :םיפסונ םיישקב הלקתנ
ר שאכ .ותארקל שש אל בושייה בורש רבד ,יכרותה אבצל םירבגה וסיוגיש תורשפאה
ו חתפ ,ץראה תא בוזעל ץלאיי תינאמותוע תוחרזא לבקי אלש ימ יכ הלשממה העידוה
.תלהובמ האיציב ,עודיכ ,םיבר םידוהי

ל עופה" ןוילגב .רתויב ץרמנ חרואב םילעופה ינואטב ובציתה הז הביזע לג דגנ
ה לצהה־ןגוע הזב יכ ,ןמתעתהל תירסומה הבוחה לע זורכ םסרפתמ 1.1.15־מ "ריעצה
ו נקפסהש ןטקה ימואלה ונשוכרו וז םא יכ תרחא תדלומ ןיא ונל" .ירבעה בושיל
י מינפ ןולשכו םידי ןויפר ךותמ סמרמל היהיש ול רוסא הזה םוקמב דתי וב עוקתל
."ונדצמ
ה רשכה" םשב ןוירוג־ןב דוד תאמ רמאמ עיפומ "תודחא" לש ה״ערת ולסכב ט״י ןוילגב
ך רוצה תא הליחתכלמ ואר אל ץראה ינובש רבדה ער יכ העדה תעבומ וב ,"תיחרזא
ה יחרזא ,תינויצוטיטסנוק הנידמ איה ,הרוגיפ ףרח ,היכרות .ןאכ םירז ויהו ןמתעתהל
ת ויוכזה תא לצנל ועדי אל םידוהיה וליאו ,םידוהי הב ופדרנ אלו קוחה ינפל םיווש
ו ספת אל ,םיינידמה םייחב קלח וחקל אל םינמראכ אלשו םהינפל תוחותפ ויהש
ם יקיזמ המ־דע רכינ התע .ןושקיב קר וליא םהל תונתינ ויהש תויתלשממ תורשמ
א יה תוחרזאתה .הזב הז םיקובד תויהל םיכירצ בושייהו ץראה לרוג .הלא םילדחמ
.הלוגו שוריג עונמל הדיחיה ךרדה

ת ודחא תועש לש תוהש םהל הנתינ .היסור יניתנ ,שפנ 1,400 תימואתפ ולגוה םייתניב
ם יבר םירקמבש דע הלודג הכ התיה היסומלרדנאה .קלתסהלו םהילטלטימ תא ףוסאל
י עצבמ .םהידלי אלל םירוהו םירוה אלל וראשנ םידלי—הזמ הז החפשמ־ינב ודרפוה
ק ר הז היהו .שממ םייובשכ הינאה לע ולעוה םישנאה .הבר תוירזכאב ולעפ שוריגה
.ןושארה שוריגה
ב תכ רבכש ,לבבורז .תונמתעתהה ידיסח לש םטהל תא וריבגה וימודו ערואמ ותוא
ר חאל רמאמ "תודחא״ב םסרפמ ,המחלמל היכרות הפרטצהש ירחא דימ הז וינעב
׳תונוטלשה דצמ ירזכא סחיל ונודנ םישרוגמהש רבדה ער—בתוכ אוה—ןכא :שוריגה
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 תודבאתה אלא ןאכ ןיא .ןמתעתהל םחוכ םהב דמע אל יכ ,םימשא םמצע םה ךא
 תעדה חסיהו ללכה לש תימצעה החכשה לש הז עגרב" .בושייה תודבאתה ,ןובקרו

 תויכונאהו תיטרפה תונדחפהשכ ,הז עגרב ,םיירוטסיהה םיירוביצה םיסרטניאהמ
 םינכומ םידמועה ,םיאכלחה להקמ םיפלאל סנל ואשנתהו םיפנכ ןהל ושע הטועפה
 םירורמת לובקלו בוטה םנוצרמ הלוגב תאצלו םידודנה לקמ תא בוש תחקל םינמוזמו
 קושה ןמ וספא םייתרבח םילאידיאל תורכמתההו תוריסמהש ,הז עגרב ,רמה לרוגה לע
 םישנאו םינגרואמה םילעופה םשפנב זוע וביהרה הז עגרב ,םילבה השעמל תובשחנו

 תא ירמגל רושקל ,תרחאה דעצה תא ,דחא דעצ דוע תושעל ,תורדשה רתימ םיטעמ
 המ לכ םהילע ולביק התעמו וחרזאתה—י״אב תילארשיה הרבחה לרוג םע םהייח לרוג
."ץראה לע אובל דיתעש
 ןעמל םייכרות םיניתנ וכפה םלוכ טעמכו ,תונמתעתהב םידדצמה םע ויה הינגד ישנא
 םיטעמה ןיב .םילודג הכ םיצמאמ ועקשוה וב קשמב קיזחהלו םמוקמב תבשל ולכוי

וכיווב .והותב ולע ראשיהל וענכשל םירבחה יצמאמ .רודלפמורט היה ונמתעתה אלש
 היסור לש התלפמל םהיניע ואשנש הלא תמועל ,ןעוט היה הז ןינע לע םיח
 הינמרג ןוחצנ םע יכ ,המע איבהל הינמרג היושעש המדיקלו האונשה תינויצקאירה
 םא וליאו עורל והומכ ןיאש יטסירטילימ יטרקורויב רטשמ םלועה לע טלתשי

 ־מורט .טרפב םידוהילו לכל הלצהו חויר ואובי ,הילגנא רקיעב ,תירבה־תונב הנחצנת
 .םילגנאה ידיב לופת לארשי־ץראשו הנחצנת המכסהה־תומצעמש חוטב היה רודלפ
 םינעוט ןמז ותואמ ויעדוממ המכש ףא ,היסורב הכפהמ היהתש הזח יכ חינהל השק
 הפ־לעב םגו ,םיבותכב וירחא חינהש רמוחב ךכל זמר ןיא .שארמ תאז האר םנמאש
.שרופמב תאז רמוא והועמש אל
 דעצה תא השע ךכ לשב יכ חינהל השק ךא ,המכסהה ןוחצנב ןימאהש קפס ןיא
 וישעממ חכומש יפכ ,הכרעמה תא שוטי והומכ שיא אל .ץראה תא בזעו עירכמה
 ךותמ תאז השעש הרבס שי .ודחפב םוני והומכ שיא אל .ןכמ־רחאל ויתולועפמו רבענ
 םדאש רשפא םנמאו .יסורה טרופספל וא (יסורה יאבצה ליעמה) "רידנומל תונמאנ"
 ראות אשונ ודועב היסור דגנ םחלייש הזב הדיגב הארי והומכ תונמאנ־ישגר לענ
 התיה םא הלאשה תלאשנ ,ינש דצמ .ול הקינעהש הלמיגמ הנהנו וז ץרא לש הנוצק
 תא אנש האנש־תילכת ירה :דועו תאז ?הינגדל ותונמאנל תמדוק תונמאנ התוא
 ןווכתהש םירמואו םיגילפמ שי ?ונעמל םחלנ ומצע הארי דציכו ,יראצה רטשמה
 וכזי המחלמב םקלח תרומתש ידכ םיידוהי םידודג םש ןגראל תנמ־לע היסורל עיגהל
 רודלפמורטל ויה םעפ אל ,תמא .היסורב תויוכז־ןויוושב ףאו לארשי־ץראב םידוהיה
 יפל .ץראה תא בזוע היה לפרועמ הכ רבד לשב םא קפס ךא ,תכל־תוקיחרמ תוינכת
 תחקל ךשמנ ,תוברק־חור ולוכ רודח ,ועבטמ המחלמ־שיאכש ינפמ אצי תרחא העי
.םלועב םישחרתמה םיריבכה תוערואמב קלח
 ־רוגמה םע דחי והוחלשי ןעמל םייכרותה תונוטלשל ומצע רסמ ,ךלהו םק ,םוקמ־לכמ
 תונורחאה ויתועש לע רפסמ ,"ולש תוילדמב טשקתה" .םירצמל תכלוהה הינאב םיף
םע הצרא עיגה רשאכ ושגפל אבש ןייד ותוא ,ןייד לאומש ץראב רודלפמורט לף
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 הירבטמ ".[הירבטל] ךלהו ונתאמ דרפנ ,תימשרה אבצה־תדועת תא חקל" ,ותצובק
 ־יתלב תיחרזמ חורו ףרוח םויב ,ןורקב ,םש .םיריסא ןיב ריסאכ חמצב תבכרל עיגה
 הארנכ יטבמ .לרוגה תיומס וכרדל ז״ופתו םחל ול ישיגהב ,ידיחי ונממ יתדרפנ ,המיענ

 הפ םייח .תחא לכה .בוט היהי ,קי׳צנייד ,רבד ןיא׳ :ינמחנ אוהו הדרחו הגאד עיבה

13"׳...םש תוומ ,הפ תוומ .םש םייח

תורעה
ר פס תיסורב םסריפ .ןאפי—היסור תמחלמ זאמ רודלפמורט לש קיתווה ודידיו ןויערל ותימע

."רודלפמורט ףסוי ייח" םשב רודלפמורט לע תונורכז
א ל ןיידע זאש ,תיטסינומוקה הגלפמב תורבחל אלו ףותיש־ייח לש ןויערב םילגודל הנוופה

.ךכ הארקנ
."רבד״ב המסרפתנש ץש יבצ לש ורכזל המישר ךותמ
.ויברוקמ יפב רודלפמורט ארקנ וב ,תיסורב הביח־יוניכב ףסוי םשה
.םסרפתנ אלו תיסור בתכנש רודלפמורט לע הניקסח לש רמאמ ךוחמ
.םהה םימיב היסורב תינויצה הגהנהה תרמצמ
" הממדה לובג לע" רפסב וסנוכ ,םיבתכמו ןמוי יעטק ןכו ,ולש םירמאמו תוליבונ ,םיריש

.(הניוצ אל האצוהה תנש) ."ךונחו תוברח" תאצוה ,יקסננזופ םחנמ תכירעב
.ףסוי־לתב "ףסוי תיב" ןואיזומב רומשה הינגד יקיתו םע םושר ןויאר ךותמ
.1935 ,לביטש תאצוה ,ןייד לאומשל ״הינגד לש םינש לבוי" יצח םע״ ךותמ

. זרא הדוהי :סופדל איבהו טקיל ,במולוג והילא לש םיבתכמ טקל ,"זוע ןויבח" ךותמ1"
.1950 ,י״אפמ תאצוה
, תורדתסהה לש הרבסהלו תוברתל זכרמה תאצוה ,יראנב םוחנל "תורפסו חור יכרע" ךותמ11

.1954
־4. .•םש ,םש12
.הלעמל ׳ר ,ןייד לאומשל "הינגד לש םינש לבוי יצח" ךותמ 13

'םידילי תצובקו וחיריב תיב"
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