
:יקצינליט קשיטנארפ
תלבגומה תונובירה—ב״נ׳זדב־תעדטקוד
־ תויטסילאיצוסה־תוקילבופירה־תירב—השדח הנידמ םלועל האב 1922 רבמצדב 31־ב
ה ז םשב םדא־ינב ולגרוה המויקל רתויו םינש לבוי תצורמב .ר״ססס—תויתצעומה
ע משמב ,םייתניב םלגתסהב תואיצמה תא ףקשמה גשומכ וב שמתשהל ולחה ףאו
ם ויקה־תוכז רבדב הדגאה תריציל םעייסבו "הלודג תורסיק" תיילשאל ,םיוסמ
ת וטשפתה ,דחא דצמ ,םיקהבומה הינמיסש ,וז םימואל־תבר תרובצת לש תירוטסיהה
, תופסונ תומוא תעילב ךות (תורצק סוסיה תופוקת איצוהל) טעמכ תקסופ־יתלב
ת יתוברת המרב ,תילכלכ תוחתפתהב םיימואלה היקלח ןיב בר ינוש—ינש דצמו
ף וגה יפלכ הכותבש םימעה לש הנושה סחיה לע רבדל אלש ,ןוטלש תרוסמבו
.ול הצוחמש םלועה יפלכו ומצע יקנעה ימואלה־בר
ה שבגתה םהיפלש םייניפא םיידוחיי םיאנת תוצעומה־תירב תודלותב הפוקת לכל
ת ופיצר תעדוי הירוטסיהה יכ ריכהל שי תאז םע ךא ,וז המצעמ לש התוינידמ
ה תוא תחימצ תא ןיבהל שקבנו ולאמ םלעתנ םא .תירוטסיה תוידדהו תירוטסיה
ת ויטילופה תוביסמה רואל קרו ךא תוצעומה־תירב היורקה תימואל־בר תרובצת
ף סונו) תועתפהב ףרה ילב לקתינ ירה ,התוחתפתהב בלשו בלש לכבש תולבגומה
ל כש חיננ םא תימצע־האנוה ייובש היהנ אל םולכ :תקדצומ הלאש ינפב דמעונ ךכל
י רפ איהשו םיטולחל יאמצע חרואב תשחרתמ וז תרובצת לש השדח תובחרתה
ו ניאו רבעה ןמ עבונ וניאש םיוסמ בצמ לש תולובגב תרמוגו תחתופ תוינידמהש
א לש ונל רשפא רחא םוקמב םש־יא ללוחתמ ערואמש רחאמו ,דיתעה לא ךשמתמ
ם דא־ינב םא .םולכ־אלו וניניבו וניב ןיאו קחרה יוצמ םוקמ ותוא ירהש ,גאדיהל
; םירחא לש םנוסאב ונתאמ קחרה שחרתהש המ ונל הארייש רשפא ,ונא םישיגר
.בלה ןמ ןוסאה חכתשי אל דוע לכ קר לכונ דצה ןמ םהילע ףיקשהלו םשפנל ןיבהל
 איה יתמו תרצונ איה יתמ 1 ״תירוטסיה הפוקת״ שוריפ המ ,םירבד לש םפוגל םלוא
ם לענש והמ זונא־ונימי לש הדמעה ןמ היתולובג תא רידגנ ךיא ז הצקל העיגמ

י נעינה ולא תולאשב ןויעה ז עבק לש םרוגכ רמתשמו דמועו־םייקש והמו גומנו
י רמ תוהתל :תוצעומה־תירב היורקה הנידמה לש הלודיגו המויק תוביס רחא שפחל
ם אה ,הלש םיסרטניאה אשומ ןהש תונידמה ןיבו וז הנידמ ןיב תוידדהה תוקיזה
ז כיה ,הלא םיסרטניא לש ,לעופב וא חוכב ,אשומל תויהל תופסונ תומוא תולולע
1 ומויסל אובל אוה יושע ,דציכו ,ןכיהו חתופ הז ךילהת
ם ינויעב "ביינ׳זרב תנירטקוד" חנומב שומישה דאמ חוור תונורחאה םינשה עבראב
ש רתשנ ברעמב .חרזמב םג אלא ברעמב קר אל וכרענש ,תוצעומה־תירב תוינידמב
ז זיקבולסוכ׳צ שוביכ תא קר אל ץרתל רשפא ותרזעבש ,ןושאר־לכשומ ןימכ הז חנומ
 תוצרא דצמ "תויצ־יא" לש הרקמב דיתעב יטייבוס אבצ תוברעתה םג אלא רבעב
*ימוקה תורפסב םלוא .הזכרמבו הפוריא לש החרזמ־םורדב תורחא תויטסילאיצוס

:םיבצמ ינשב הז חנומ שמשמ תיטסינ
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ת וינידמ יבגל ברעמה לש ינורקעה הנבהה־רסוח תא שיגדהל םישקבמ רשאכ
ה דבוע רדגב אוה יתעדלש הנבה־רסוח) תוצעומה־תירב לש תיטסינומוקה הגלפמה
;(תחצינ

פקותה ברעמה תוחוכ לש ןסרה־תחולש הלומעתה" תא שיגדהל םישקבמ רשאכ
־ טועמ ןינע) "םזילאיצוסה תא םיניועהו םייטסיראטילימהו םייטסילאירפמיאה ,םיינ
.(ידמל תובישח
ם יניינע לע לופונומב תיטסינומוקה הגלפמה יגיהנמ םיקיזחמ יטסינומוקה םלועב
ת רושקתה־ילכ םילדתשמ יתרוסמ חרואבש רתויב אוה יעבט ךא .השעמבו הכלהבש
ה גלפמה לש יללכה־ריכזמה תא תושעל הזה םלועב םוצעה םינלמעתה אבצו

י תרבח ,ילכלכ ,ינידמ תועד־הגוהכ הלעמב־הנושאר תוישיא תיטייבוסה תיטסינומוקה
ג הונש קהבומ סקודאראפ הז ירה ךכיפל .הלא םימוחתב תוינידמה םישגמכו יתוברתו
" הנירטקוד״ה תייגוסב ,ביינ׳זרב דינואיל לע םילצאומ הלא םייטסינומוק תרוסמו

, התעפשה־םוחתב היוצמה המוא יניינעב ברעתהל תוצעומה־תירב לש התוכזל עגונב
 תורוניצ ראשו תרושקתה־ילכב וב םיששואמ םהו ,יטסינומוק־אלה םלועב הקווד
ת וגלפמב ןהו תיטייבוסה תיטסינומוקה הגלפמב ןהש העש ,היצמרופניא לש
ל ש וז םירצוי־תוכזב םירפוכ יטייבוסה העפשהה־םוחתב תורחא תויטסינומוק
ת א רתויב ךחוגמ רואב וז הריפכ הדימעמ תילמרופ טבמ־תדוקנמ ."יללכה־ריכזמה"
ה תיה אל "ביינ׳זרב תנירטקוד" יכ ףקות־הנשמב תרשאמו ,םייברעמה םיחמומה
.הארבנ אלו
ע בטש םיחנומה ןמ קתניהל ,ותונשקעב ,לגוסמ דגנכש־דצה ןיא ההימתה־הברמל
ן אכמ ביינ׳זרב ןיב לובג הוותמ אוה םיטסינומוקה תוגשהמ לילכ ומלעתהבו ומצעל
אוהש םע ,ןאכמ הגתשמ־יתלב םרוגכ תיטייבוסה תיטסינומוקה הגלפמה תוינידמ ןיבו

ל ע השדח הדגא ,םיעדוי־אלב ףא ילוא ,הווטו םייטילופ םישודיח ביינ׳זרבל ךיישמ
.תוצעומה־תירבב תטלשה תוישיאה
תדוקנ לע ךמתסהל" תונמדזה םוש םיצימחמ ןיא הב ,ונימי לש תוצעומה־תירבב

ה מגמב לוגדל םיברסמ ,"יללכה־ריכזמה לש תויטילופהו תוינויעה תועיבקהו טבמה   !
ה דימ התואבש אופא רבסוי ךיא ;הלעמב־ןושארה גיהנמה לש ותוכמס קוזיח לש וז

ד בכנ םוקמ ביינ׳זרבל קינעהל יטסינומוק־אלה םלועה שקבמ הב הצרחנ תופיקת לש
?  הז ינידמ סקודאראפ לש ורשפ המ ? וז תוכז ונממ םיללוש ול םיפופכה הירוטסיהב
ן טק םע תפיקת לע השוב־תושגר לשב ךכ םיגהונ םהש עובקל תומימת אלא וז ןיא
.דיתעב רחא םע לע תאזכ הפקתה הנשיתש תורשפאה לשב וא ,1968 תנשב
ח נומה שבל יטסינומוק־אלה םלועה יניעבש תדמוע הניעב הדבועה ,תאז םע
־ תירב לש תיתמצעמה התוכזל יקוח ףקות הנקמה תועמשמ "ביינ׳זרב תנירטקוד

ו צראב גיהנהלו התעפשה־םוחתבש םע לש םיימינפה ויניינעב ברעתהל תוצעומ
י די־לע ותרפהש ,םלועב ווק־סוטאטסה לע ןגהל ןכו ,היניע־תוארכ רטשמ עורזה־חו

, םיאקיטילופ הלא־יא תעדל ,הלולע החרזמ־םורדבו הפוריא זכרמב תוררוסה תורורג
.תימלוע הרעבת תיצה
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 היטרקומדה םלוע" יורקה םלועה ףיקשה 1968 תנשב היקבולסוכ׳צ השבכנ רשאכ
ה ז עצבימ התאר תירבה־תוצרא .תגלפומ תוקפאתהב הז ערואמ לע "תיברעמה
ם וד המלאנ בבל־לדוגבו ,"יחרזמה שוגה לש וניינע״כ ,"תיתחפשמ הירורעש״כ
" תורירג״ה תא הללש רשא תוינידמ ,המצע הלש תמדוקה התוינידממ המלעתהו

ה איצוה תירבה־ תוצרא .תויפוריא תונידמ המכו המכ לע תוצעומה־תירב התפכש
ת א גייס אלל הלביק וליאכ לשמ ,הימע תאו היקבולסוכ׳צ תא קחשמה ןמ דכב
ם זינינלה תרות יפלש תוינידמ ,תוצעומה־תירב לש תימואלה תוינידמה תואצות
ו תוא קר אוה םעש תסרוג איה "םייטסילאיצוסה םימעה" ןיב םילמוגה־יסחי רבדב
ה גלפמה לש תימוקמה תרמצה—רמולכ ,ולוכ ללכה תויוכז תא וידיל לטנש ונממ קלח
ת וגלפמל היקבולסוכ׳צ שוביכ לש היעבה ןורתפ תא וחינהש הדבועה .תיטסינומוקה
־ תולועפמ האצותכ םבצמ יונישל הוקת היקבולסוכ׳צ ימעמ הלטנ תויטסינומוקה
ב צמב ודמעוהו ודדוב היקבולסוכ׳צ ימע ;םייטרקומדה םימעה לש תופפוח הכימת
.םייקבולסוכ׳צה הרבד־ישועבו הבקסומב תטלחומ תולת לש
ל ש התוכזו תורורגה לש תעמשמה ןורקע ,"תלבגומה תונובירה" רבדב הנירטקודה
ה לבק ולבקתנ ןכא ,היניע־תוארכ שוגה ימוחתב גוהנל המצעמכ תוצעומה־תירב
.יטייבוסה שוגל ץוחמש םלועה ידי ־לע הרומג
ם ה םלועה תוחתפתהב יחכונה בלשל םייניפא םינמיס יכ התע עובקל רשפא דועו

ת ושידא וא ,תעדומ תימצע־האנוה וא ,תיטייבוסה תוינידמה לש תטלחומ הנבה־יא
־ השלוח תעדות וא ,והנשמ יפלכ דחא םע לש תואר־תרצק תויכונא ירפ הרומג
ו לא לכ וא—עורזה־חוכב שמתשהמ םיששוח םניאש ימ יפלכ דובכ־תאריו תימצע

.דחי םג

ם לועה ירהש ,בצמה לש תידרוסבא האובב "ביינ׳זרב תנירטקוד" תישענ דכ הנה

ה דיתע וליאו התוינידמל רבע ןיאש הנידמ תוצעומה־תירבב האור יטסינומוק־אלה
ה נויבצב םנמאו .ווק־םוטאטסה רומישב רמולכ ,עוסשה םלועה רומישב םצמטצמ
ו יאש העפותכ וז תוינידמ תלבקתמ ,הגוביאב םיתעלו ,תיפרגואיגה התלבגהב ,הז
ת אזו ;תיטסינומוק לע־תמצעמ לש התוכזבו תישממ הדבועכ הדבכל אלא הרירב
י פלכו תומיוסמ תונידמ יבגל תוינידמב רמולכ ,הנירטקודב רבודמ ןכאש הוקת ךותמ

ת נירטקוד" חנומב יכ תואדווב התע עובקל לכונ םג ןכל .תורדגומ תויטילופ תודבוע
ם תונוביר דוביכל הבקסומ לש התעפשה־םוחתבש םימעה תווקת וסמסמתנ "ביינ׳זרב
 יטסיגומוק־אלה םלועה .תומואה תחפשמ לש הייחב תוריח ךותמ ףתתשהל םתוכזלו
א וה ראשיי ךכ תוכזבש הוקתב ילוא ,םיינובירה םימעה תמישרמ הלא םימע קחמ

.תיטייבוסה תוטשפתהה םוחתל ץוחמ ומצע
ת גלפמה תוינידמ תא דדובל ןויסנה יכ תילכתב ענכושמ ינירה ,ימצעל ינאשכ
• <רז הגלפמל ףופכה) יתכלממ לשמימ לש ןוגרא ותואו תיטייבוסה תיטסינומוקה
םיציפמש תועט אוה ,"ביינ׳זרב תנירטקוד" לש דסל וז תוינידמ תקיחד בגא
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 וריהזהל תחת םלהק תא םיעיגרמ םהו ורושאל רבד םיניבמ םניאש םיטסיצילבופ

.הנכס ינפמ
 םיפיקשמ וב םיעייתסמה הלא ןהו "ביינ׳זרב תנירטקוד" חנומה תא ועבטש הלא ןה
 העפות לעכ ,ונאמי םאו ובאי םא ,תיטייבוסה תיטסינומוקה הגלפמה תוינידמ לע
 לש תימואלניבה תוינידמה ללכמ תירוטסיה הניחבמ השולתה תדדובמ תיתרבח
 תדדוב הלועפ היקבולסוכ׳צ שוביכב תוארל רשפא וז הסיפת תרגסמב .היסור תלשממ
 הרק אל השעמלש הנקסמ ללכל עיגהל וליפאו ,למרקב בשויה "ערה דודה" לש
 ,תיקבולסוכ׳צ תנוכתמב םזילאיצוס לע רבדל ךרוצ שח ימ ירהש .רבד הרקי אלו רבד
 םימלענ םיק׳צבודה ? 1966 תנשב יקבולסוכ׳צה ביבאה לש םזינאמוהה לע ,ק׳צבוד לע
 םזילאיצוסהו תושקונהו חוכהו ןוטלשה יגיצנ ,םיביינ׳זרבה ךא ,הירוטסיהה יכבנב
 םהילא וסחיתהו הלא םיביינ׳זרבל לדוג אופא ובה .םימייקו־םירירש הלא—ישונא־אלה
 םהילא וסחיתה ;ערו בוט ילוקיש ןאכ ברעל ילב ,תויביטקייבואב ,תונשגר אלב
 ולאמ תונוש הדימ־תומאל ולוכ ףופכ םרסומש םיטילש םתואל האיה דובכה־תאריב
.םינוא־ירסחו םיסננ םלוא ,םינדועמ ,םייתוברת םדא־ינב לש
 םצעב תרפוכו וז "הנירטקוד" החוד תיטייבוסה תיטסינומוקה הגלפמהש הדבועה
 ויהש תונורקע םתואב תבלושמ ביינ׳זרב לש ותיישעש השיגדמ איהש ךות ,המויק
 יכ הרהזא םושמ הב שי ,םימואלה־תבר תיסורה הנידמה לש התמקה דוסיב םיחנומ
 שוביכ יכו ,םימי־ךרואל תוינידמב אלא דדובמו דיחי ערואמב אל ןאכ רבודמ
 יבגל עבק־םרוג איהש ,תאז תוינידמ לש תופקתשה אלא היה אל היקבולסוכ׳צ
 תומדב התוינידמ לש יחכונה לעופל ־איצומה יבגלו יחכונה בלשב תיסורה הנידמה
 הקידב ךרוצל .ביינ׳זרב .י .ל-תיטייבוסה תיטסינומוקה הגלפמה לש יללכה־ריכזמה
 הנידמה לש התובחרתהבו התוחתפתהב םימודה תודוסיה םהמ לואשל יואר תיתאוושה
 היה םאה .םולכ־אלו "ביינ׳זרב תנירטקוד״לו םהל ןיאש תימואלה־תבר תיסורה
 הז ראצ לש הנירטקוד ירפ הכפהמה ינפל םיבר םייסור־אל םימע לש תוצרא חופיס
 ידי־לע הערכוהש רחאל ,לילכ טעמכ םימואלה־תבר הנידמה המקוש רשאכו ? הז וא

 ,אטיל ,ןילופ־חרזמ חופיס היה םולכ י ןינל־תנירטקוד ירפ הז היה םולכ ,1917 תכפהמ
 אוהו ,ןילאטס־תנירטקוד ירפ 45—1939 םינשב דנלניפ לש חתנו הינותסא ,היבטל
 רוגימ היה םולכ ? הטסאירטל ,הבלאל ,ןיטטשל היסור לש הלובג תקתעהב ןידה
 אופא עודמ 1 בו׳צשורכ־תנירטקוד ירפ םימד־ץחרמב םירגנוהה לש תונובירה תווקת

 תנירטקוד״ב היבלסוגויו הינמור לע םימויאה תאו היקבולסוכ׳צ שוביכ תא םילות

 שודיחה ןכיה 1 תיסורה תיטסינומוקה תוינידמב דדובמ םרוג ותוא ןכיה ? ״ביינ׳זרב
 הז חנומ םיחוד םיסורה עודמ ז תימלועה הירוטסיהב ביינ׳זרב ללכנ ול תודוה

 דדובה בלשה תא קר תוארל םישקעתמ םירחא וליאו םתוינידמ תופיצר לע םידמועו
? תיסורה הירוטסיהה ןמ שולתב תאז תוינידמ לש לדבומה
 םינייטצמ הסוסיבו םירחא םימע לע תיסורה הטילשה תוטשפתה ןיא םנמא
 םויקמ םיעבונה יוכידו תיאבצ תוברעתה לש יללכ ותב היתורודל תיסורה הירוטסי

תורחא תוצראב הלש םיסרטניאה תנגהל תאצל דימת הנוכנה ,הרידא תיסור המצ
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ת ונוש תוירוטסיה תוביסמב וחמצ תונושה ןהיתויוברתש ,םיסור םניא ןהיסולכואש
ל ש תוינידמב הנימב־הדיחי העפות תניחב ומצע האור ביינ׳זרב םא ?םיטולחל
— זא יכ ,רבע לכ ןיא םא ,רשק לכ ןיא םיירוטסיהה וימדוק ןיבו וניב םא ,הבקסומ
ל ש ודיתע ביט היהי המ—ארבנ אלו היה אלש רבע ותוא לש וביט המ לדבה ילב
־ סוטאטסה תמוח וילע הרגס אל ןיידע העש־יפלש ,יסור־אלה ,יטסינומוק■אלה םלועה
ת טילשבש םייסור־ אלה םימעה לרוגל תטלחומ תושידאב סחיתמ אוה רבכש אלא ,ווק
י נפמ תוומ־דחפ זוחאו םינטקה ויאטח לע ול לחומ ,ביינ׳זרבל לגרתמ ,ביינ׳זרב
י טסינומוקה זכרמה לש ותטילש תוביצי תא ורפי אמש ,םייסור־אלה םימעה ידעצ
? יחצנ תויהל בייח ווק־סוטאטס תושונאה תודלותב םולכ ? יאבקסומה
ה עונתה לש לודג ןקיטרואית אוה ןיאש ,הארנה לככ ,ול ירב ומצע ביינ׳זרב
ה נירטקוד לש הרצוי אל ףא ,ינואג גטרטסא וא ןקיטקט אוה ןיאש ,תיטסינומוקה
ם ימיקמ םניא םה ףא םייסורה םיטסינומוקה םיאקיטילופה .ומש לע היורקה השדח
־ םושב ;תופיאשו בל־תולאשמ ,םימומע םישחר ךמס לע וא קירה ללחב והשלכ רבד
ם ה םינתיא הכ םהלש הנידמהו אבצה .תימצע־האנוה ךותמ םילעופ םה ןיא םינפ
ה עשה םהל האריתש תמיא־לכ-תע לכב םליעפהל םילוכי םהש דע תיחכונה הפוקתב
ב רעתהל םתלכי תא ,םתלודג תא המצע וז הלועפב םלועל חיכוהלו—ךכל הפי

י דיב אל הז ןונגנמ .תורחא תונידמ לש םיימינפה ןהיינינעבו םיימואלניב םיעוריאב
ו ליעפה אוה ,ןכא .רבעה ןויסנ דוסי לע לעוימו לעופ ותוא אצמ זלה .רצונ ביינ׳זרב
ו ירבחמ המכ לש וא ומצע ולש יתורירש השעמ הז היה אל ךא ,היקבולסוכ׳צ תשרפב
ת מחמ ללכ וליעפה אל אוהו .ףוג ותואב םירחא םירבח לש םנוצר תורמל ,ורויבטילופב
ן וטלשהו היקבולסוכ׳צב ךפהמ ללוחתהש םושמ ,לוכיבכ ,דגנ־תכפהמ לש התנכס
.םיינגרוב ־ריעז םיינויצקאיר םימרוג ידי ־לע ספתנ

*
.הירוטסיהה לא היינפמ סונמ ןיא הלעמלש תועיבקה תא ססבל ידכ
ת ורסיקה תא שדחמ התעשב הדכיל הנושארה םיקיבשלובה םיאקיטילופה תרובח
—1918 םינשב הקרפתנש ,תיסורה ר ובעכ ביינ׳זרב טקנש הטישב העייתסהב ,20
.םינש
ו מ (םיבהלתשמ ןיידע םידחאו) םיבר ובהלתשנ ןוטלשל םיקיבשלובה ולעש רחאל
ת מקה תוברל ,תימצע־הרדגהל תויאמצע־אלה תומואה תוכז לע תינינלה המסיסה
' ינכפהמה רורחישה־קבאמב ןברדמ םרוג שמשל הדעונ וז המסיס .תיאמצע הנידמ
ה דעונ הנושארו־שארב .םהלשמ הנידמ םהל התיה אלש םימע םתוא יבגל ימואלה
ה יסורל קפסל ךכ ךותבו תוילאינולוקה תויורסיקה תא ץצופלו ררופל וז המסיס
ם ילמוגה־יסחי סרהלו םימייקה םירטשמה לוסיחל הקבאמב תירב־ילעב תיטייבוסה
.ברעמה תונידמ ןיב ומקרתנש םיילכלכ־ויצוסה
ל ש הליה םייסורה םיטסינומוקל התעשב וז המסיס הקינעה םיבר םלוע־ילבחב

י שא ,הפוריאבש רבדה ןיינעמ םלוא .םידבעושמה םימעה תויוכז ןעמל םימחול
1עייתסה ,תושדח תונידמ הב ומק הירגנוה־הירטסוא תורסיק לש התעיקשמ האצותכ
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 תינכפהמה הגלפמה יכ וסרג הפוריא יבגל .תרחא הקיטקטב הליחת םיקיבשלובה
 גזמתתו ,תימלועה הכפהמה ךרדב דעצת ,הלודגה תימואלה־בר הנידמה תא רמשת
שלובה ואר ,המצע םימואלה־תבר היסורב רבודמש לככ םלוא .תוצעומה־תירב םע
 תורסיקה םוקישל סיסכט קר תימצע־הרדגהל המוא לש התוכז תמסיסב םיקיב
.תלבגומה תונובירה לש הנירטקודה םימי םתואב השבגתנ הקווד ןאכ ,ןכא .תיסורה
לרדנאב העוקשה היסורב ןוטלשל עיגהש ,םייעוצקמ םינכפהמ לש ינינלה ןוגראה
 קינעהל חיטבה ,הנושארה םלועה־תמחלמ לש תותיזחב םחר־אלל הכומ ,הבער ,היסומ
 רודל וצרי אלש םימע םתואלו—םיסורה לש ולאל תווש תויוכז םייסור־אלה םימעל
 המכ .םהלשמ הנידמ םיקהל םיאשר ויהיש חיטבה םיסורה םע תחא תינידמ הפיפכב
 ךותמ ןכו) תיסורה הנידמב םלרוגב הלע המ ורכזש ךותמ ,םייסור־אל םימע המכו

 ,םלוא .היסור לעמ קתניהלו תונמדזהה תא לצנל ןוצר ועיבה ,(םיקיבשלובה ןמ ודחפש
 .וז תוקתניהב ,תינויער ,תיטסינומוקה הגלפמה הכמת אל םלועמ ,רבד לש ותימאל
 ןמ םייסור־אלה םימעה תוקתניהל ללכ םהינפ ןיא יכ דימת וריהצה היגיהנמ לכ
 לאיצנטופו קזח יזכרמ ןוטלש תלעב הלודג הנידמ איה הרטמה ןכש ,תיסורה הנידמה
 םתגלפמ לש הנירטקודה ןוחצנל םדקומ־יאנת םהש ,רשפאה לככ לודג ילכלכו ישונא
 היה תימצע־הרדגהל תומוא לש ןתוכז תלאשש ןאכמ .םצרא לש תיאבצה התמצעו
 ןוירטלורפה לש הרוטטקידה תא הלגד לע הטרחש הנירטקודב ןורקע קר םהיבגל
 הנידמה לש תיאבצה המצעה חוכב ,תיטסינומוקה הגלפמה ידי־לע תמשגומה
.תימלועה הכפהמהו תיטייבוסה
 םימעה ברקב 20—1917 םינשב החוורש ,תונובירלו תימואל הנידמ תמקהל הפיאשה
 ,תורסיקה לש רןסה־ירוזא ויהו םיראצה תולשממ ידי־לע היסורל וחפוסש םייסור־אלה
 הגלפמהש הדבועה ףרח .םיקיבשלובה לש וז תיתימא הרטמ הרקיעמ הרתס
 לש ותיילעל ךרד לעכ תיתרבחה הכפהמה תרות לע הריהצה תיסורה תיטסינומוקה
 הדבועה ןמ אופא םלעתהל רשפא־יא ,ולוכ םלועב ןוטלשל םילעופה־דמעמ
 וז תיתרבח הבכשב וללכנש םתוא ;יסורה םילעופה־דמעמ םשב ולעפ םיקיבשלובהש
 וליאו ,היסולכואה ןמ דבלב םיזוחא 3 םניינמ לכו הלכשה־ירסח ,עירכמה םבורב ,ויה
.זוחאה תיאמכ קר ויה ןוטלשל םמשב ועיגהש םתוא
 דע תיניבוש חור הרודח תיסורה הרבחה התיה ןוטלשה תא םיקיבשלובה וספתשכ
 תא ענכשל ידכ םירכינ םיצמאמ עיקשהל ץלאנ ומצעבו ־ודובכב ןינל .הב דוסיה
 ולהנתהש םירעוס םיחוכיווב ,ולש "םיטסילאיצוסה־םיטסילנויצאנרטניאה םינכפהמה"
 אוה חרכה ןכא יכ ,תיבשלובה הגלפמה לש תירישעה הדיעוובו תינימשה הדיעווכ
 קוריפב ךורכ רבדה ןיאש יפל תימצע־הרדגהל המוא לש התוכז תמסיסב לוגדל
 אוה םידרמ ,הברדא ,אלא—ויתימע ןיבמ וילע םיקלוחה ורבסש יפכ—תיסורה הנידמה
 ומצע ןינל חתיפ ךכ ךותב .םייסור־אלה םימעה לש תררועתמה תימואלה העדותה תא
 אוה "תיטייבוסה היטרקומדה" יאנתב ימואלה ןוצרה גיצנ יכ ןיראכוב לש ונויער תא
 הזכרמו תימואלניב איה הגלפמה רשאבו .םיקיבשלובה תגלפמ ,רמולכ—ןוירטלורפה
? ״תימצע־הרדגהל המוא לש התוכז״ תמסיסב המולג הנכס המ ,הבקסומכ■
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ת דמוע הנושארו־שארב יכ םיקיבשלובה תלשממ החיכוה ןינל לש ותגהנהב ,םנמאו
ת ורשע סלכואמה ,החטש תומלשו תיסורה הנידמה לש םיסרטניאה רמשמ לע איה

.םינוש םימע
־ אלה םימעה .ישממ ןכות היה תימצע־הרדגהל המוא לש התוכז לש םסוקה ןויערל
ד צמ דאמ דהוא סחיב ולקתנ ,םהלשמ תונידמ ומיקהש ,תיסורה תורסיקב םייסור
ן ינל תלשממ התרכ ולא תונידמ לש תולשממה םע .םייממעה םירסימוקה תלשממ
ה ריכמ תיסורה תיביטרדפה תיטסילאיצוסה הקילבופירה יכ םג רמאנ םהבש םיזוח
, תימצע־הרדגהל המוא לש התוכז ןורקע דוסי לע ,ןתולת־יאבו ןתואמצעב גייס אלל
. ןהיחטש יבגל תונובירה תויוכז לכמ ,םלוע דעו התעמ ,בוטה הנוצרמ תקלתסמ איהו
ה בכשכ קרו־ךא "המוא" הלמה תא ושריפ םיסורה םיטסינומוקהש רחאמ םלוא
ה תוכזש ןאכמ עבנ ,ותמגמב יטסינומוק אוהש הנממ קלח ידי־לע תגצוימה תיתרבח
י לעב םייטילופה םימרוגה לש םתוכז אלא .דתיה אל תימצע־הרדגהל המוא לש
: תימואלה היעבה יבגל הגלפמה תוינידמ הבצעתנ ךכ .הכותב תיבשלובה המגמה
, תודמעמה־תמחלמל תימואלה היעבה לש תטלחומה התפפכה התיה אצומה־תדוקנ
ה בש המואב תובכשה ראש לכ תקיחדל איבתש וז המחלמ לע רזגנ ךכיפלו

ג וציילו הבקסומ רטשמל המוד רטשמ תמקהל ,תוילכלכו תויטילופ תודמעמ רבודמ
ק לח ןהש ,תוימואל תויטסינומוק תוגלפמ תומדב "םעה ןוצר תא אשונה" יטילופ
.לזרב־תעמשמל ףופכ ,יזוכיר ימואלניב ןוגראמ
- תימלועה הכפהמה רוקמ יכ יבמופב זירכה םימואלה־רסימוק ןילאטס היהשכ
ה קופתהו םיבאשמה ילב החתפלו הכפהמה תא םייקל לוכי וניא—תיזכרמה היסור
ן כלו ,םייסור־אל םימע םיסלכואמה ,תיסורה הנידמה לש םיילושה־יחטש לש
ן ילאטס חיטבה השירפ־יא תרומת .קהבומ ינכפהמ־יטנא יפוא תאשונ םתוקתניה
ה תוכז רבדב םשורה־תזע המסיסה .םיטסילאירפמיאה ינפמ הנגה םייסור־אלה םימעל
ה לטינ ,תינוביר הנידמ תמקה ךרוצל השירפ תוברל ,תימצע־הרדגהל המוא לש

ה דבוע .תיטייבוסה הנידמב םייסור־אלה םימעה יבגל לכו־לכמ התועמשמ אופא
ת יטילופה הקיטקטה תא החלצהב ולצינ םיקיבשלובהש איה תעשעשמ תירוטסיה

 יאבקסומה זכרמהו ,הררופתהש תיסורה הנידמה תא תאז המסיס תרזעב המקיש רשא
ם ירצמה־תרסח ותעפשה־םוחת תאו ותנידמ תא הדמתהב םויה דע ביחרמ טילשה
.םזיבשלובה יננוכמ וחתיפש הקיטקט התוא תרזעב
ם ימעה תאנש התיהשכ—םנוטלש ימי תישארב הטטומתהש תורסיקה תא םקשל ידכ
ם יקיבשלובה ועייס—רתויב הזע ,זאמ םהיפדורו םהיאכדמ ,םיסורה לא םייסור־ אלה
.22—1918 םינשב ״תוינובירו תויאמצע״ ,תויסור־אל תויטייבוס תוקילבופיר תמקהב
׳ היבטל ,אטיל ,היסורולב ,הניארקוא (ר״ספסר) תיסורה הקילבופירה דצב ומק ךכ
" וביר" תוקילבופירל ."תויגובירהו תויאמצעה" ןא׳גייברזאו הינמרא ,היזורג ,הינותסא
• זירלשמ תוימואל תויטסינומוק תוגלפמו "תויאמצע" תוימואל תולשממ ויה ולא "תוינ
 רמאנ תיביטרדפה תיסורה הקילבופירהו ולא תוקילבופיר ןיב תיגיגח ומתחנש םיזוחב
•ופואו־םינפ־םושב ןתבייחמ הניא תיסורה תורסיקל וכייתשה רבעבש הדבועה יכ
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 םוקמ .ןהלשמ אבצ־תודיחיו ןהלשמ םייטמולפיד םיגיצנ וליפא ויה ולא תוקילבופירל
 ןהיבגלש ,תילכלכהו תינידמה־תיאבצה תירבה תויעבל הלא םיזוחב דחיתנ יזכרמ
 ־יתקוחה דצה .תיטייבוסה היסורל ולא "תוינוביר תוקילבופיר" לש ןתופיפכ השגדוה
 םע רמשנ היסור ןיבו תויסור־אלה תוקילבופירה ןיב םילמוגה־יסחי לש ילמרופה

.הדיפקב תאז
 םיירוזא םינוגרא תקזחב קר תוימואלה תויטסינומוקה תוגלפמה ויה ןכ־יפ־לע־ףא
 ןוטלשה דקומ ןיב ךוותמ לש דיקפת ואלימ ןה .תיסורה תיטסינומוקה הגלפמה לש
 דיקפתה ."תוינוביר״ה תוקילבופירה לש תיסור־אלה היסולכואה ןיבו הבקסומב
 —רוציל אופא היה ןהלשמ תונידמל תומוא לש ןתוכז שומימל דעונש הלעמב־ןושארה
 לע ורבדב .תינוביר תימואל הנידמ לש המויק תיילשא תא—תאז המסיס תרזעב

 ,הכובמ אלל ,ורמאב ןילאטס תאז אטיב ,1920 תנשב תינא׳גייברזאה הקילבופירה
 לע זירכהל תיסורה תיטסינומוקה הגלפמה המיכסה הללגבש תחאה הביסה יכ
 היצנגילטניאהו תונגרובהש הנכסה התיה תדרפנ הדיחיכ תיטייבוסה ןא׳גייברזא
 איצוהל ידכ ,ןכל ;וז ץרא לש השוביכב תיטייבוסה היסור תא הנמשאת תוימוקמה
 .תיאמצע הנידמ איה ןא׳גייברזא יכ זירכהל שי ,היצנגילטניאה ידימ הז בושח ףלק
 ןילאטס רמא ,"ונלש תיטילופה היגטרטסאה תלאש איה וז תילמרופ תואמצע"
 תיטסינומוקה הגלפמה תרמצ ינזאב טילשה יאבקסומה זכרמה תוינידמ תא וריבסהב

.תינא׳גייברזאה
 ,תימדק הדמע םיקהל היה "תוינוביר" תוימואל תוקילבופיר ןתוא לש ינשה ןדיקפת
 תונידמ ןיבו הניב תיאבצ תושגנתה ץורפתש הרקמל ,תיטייבוסה היסורל ןגמ־םוסחמ
.הפוריאו היסור ןיב ץיח ,תיסור "דודיב־תרוגח״ל ויה ןה .תורחא

 תופופכ ויהו הבקסומבש זכרמה ידי־לע ונגרוא תוימואלה תויטסינומוקה תוגלפמה
ומוקה הגלפמה ןונגנמ ידיב וזכרתה יטייבוסה ןוטלשה תרגסמב .רועריע אלל ול

 ןמ תחא ףא .הבישחה לע הטילשהו ילכלכהו יאבצה ,יטילופה ןוטלשה לכ תיטסינ
 התוכזל בורעיש ימואל ףרוע הל היה אל וללה תויטסינומוקה תוימואלה תוגלפמה
 לש םשומימו םתנגה ,ןהלש "ימואלניב״ה יפואה .התמוא לע הנוצר חוכמ טולשל

 "םודאה אבצה" לש תודיחי ביצהל ובייח—םיימואלה לש אלו—םייסורה םיסרטניאה
.ןהב הטילשל הדיחי הבורע תניחב וללה תונידמה יחטשכ
 הגלפמה לש יזכרמה דעווה לש תימואלה תוינידמב הז בלש לש ינויגהה ומויס

 ול קיפסה רשאכ ,1922 תנשב ולא ״תויונוביר״ לש ןלוסיח היה תיסורה תיטסינומוקה
 תונידמה םויקש הנקסמה תקסהל יניבושה יסורה ןוטלשה ןונגנמ לש ימצעה־ונוחטב
.ללוכה ונוטלשל עירפמה לושכמ אוה הכלהל־תוינובירה
 לש הנוניכ םע יסורה זכרמה ידי־לע ןתעילבו "תוינוביר״ה תוקילבופירה לוסיח

 ועצוב אל 1922 תנשב (ר״ססס) תויתצעומה תויטסילאיצוסה תוקילבופירה תירב
 ףא ,תיסורה תיטסינומוקה הגלפמה לש יזכרמה דעווה לש תילמרופ הטלחה דוסי לע
 ולביק תוימואלה תויטסינומוקה תוגלפמב תוטילשה תוצובקה .טלחוה ךכ השעמלש
בל־בחור הלא םימעל תולגל—ןהימע םשב—הבקסומ תלשממ תאמ שקבל הארוה
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 ךרדב ומלענ ,הממי ךותב .תיסורה תיטייבוסה הקילבופירה םע דחאתהל םהל חינהלו
ה נידמה הדלונו "תוינוביר״ה תויסור־אלה תויטייבוסה תוקילבופירה רויש ילבל ךכ
. תוקילבופיר־תירב לש םיינוציחה םינממסהו םינמיסה לכ לע ,תיזוכירה תיסורה
ל ש יפוסה ןורתפה תא הנש םירשעב תוחדל וחילצה תויטלבה תוקילבופירה שלש
א ל ןיידעש ,"םודאה אבצ״ל ןהימע לש תחלצומה תודגנתהל תודוה תימואלה ןתייעב
ר לטיה־ןילאטס םכסה לש ותמיתח רחאל האב םקנה־תבוגת .םעירכהל ודי האצמ

.1945 תנשב ףוסבלו ,1939 תנשב
ה יסורל ופרצי הרוצ וזיאבו דציכ בושחל וקימעה דימת תיבשלובה הגלפמה יגיהנמ
ן ילאטס .תיאמצע תויתכלממ לש תשרשומ תרוסמ תולעב ,תופסונ תויפוריא תומוא

 ונימיב ; 1920 תנשב דוע ןינלל בתכש בתכמב תאז היעבל ינויע ןורתפ תתל הסינ
ת ונידמ המכו המכב .המצע לע תרזוח הירוטסיהה המ־דע תוארל . םיחכונ ונא הלא
, תויסור אבצ־תודיחי תובצומ בוש ,תיסורה תורסיקל וכייתשה אל םלועמש ,תויפוריא
ג ייסו הלבגה אלל תוריכמ ולא תונידמ לש תוימואלה תויטסינומוקה תוגלפמהו
ת ילכלכו תיאבצ תירב .ןהיתוצראב תוצעומה־תירב תאלממש "יתוגיהנמה דיקפת״ב

, תויסור תוימדק תודמע ןהש תומוא "תדחאמ" "ןוקמוק״ו "השרו־הזוח" תומדב
" ביינ׳זרב תנירטקוד" תא םיסחימ ןינל ידימלתל וליאו ,ןהב בצומ יסור אבצש
ן תיילשאל ץק המזק םייסורה םיקנטה ילילחז לש םתקירח .תלבגומה תונובירה לע
א לא הרסח תירוטסיהה היגולאנאה ןיאו ,תימואל תונוביר רבדב תוצרא המכ לש
ה יסור לא "תלבגומה תונובירה" תוצראב םייטילופה םיגיהנמה תצובק הנפתש

922 1־ב השענ רבכש השעמ—םהיתומוא תא הילא ףרצתו בל־בחור גהנתש השקבב
ת פקתשמה ,תעד־תבינג אלא ולא תוצרא לש ןתונוביר ןיא ,ןבומכ ,הז בלשב .1944־בו
.תוצעומה־תירבל תולוק תפסותב ם״ואב

־ תירב לש התמקהל םינש־לבויו ןוטלשל םיקיבשלובה תולעל הנש 55 תואלמב
ת א תונכב הנושארה םעפב תיטייבוסה תיטסינומוקה הגלפמה החסינ תוצעומה

6 ־ב הבישיב .םימואלה־תבר התורסיק תבחרהל הפיאש לע תודמלמ ולאו ,היתורטמ
ת ארקל רקיה רבוטקוא" ,תילמסה תרתוכה תחת יגיגח םואנב ,למרקב 1972 רבמבונב
:רומאל בורוזאמ .ט .ק זירכה ,״םזינומוקה ןוחצנ

, תוצעומה־תירב תמקהל לבוי ףס לע ,רבוטקוא לש הנשה־םוי תא גוחל ונאובב"
׳ ישעמב לשוח רשא ,ירטלורפה םזילנויצאנרטניאה יכ הואגב שיגדהל ונא םילוכי

ת יטסילאיצוסה הוחאה ימע יסחיב קוחל היה ,תיתכלממה־תיטסילאיצוסה היינבה
."תפתושמה ונתומדקתהב חוכ־בר םרוגלו

? וחה יכ עדוי תוצעומה־תירב ןוטלש לש הנבמהו תוינידמה יפוא לצא יוצמה לכ
ת וצילמה .תיטייבוסה תיטסינומוקה הגלפמה ידי־לע קוחכ עבקנש לכ אוה יתימאה
" םוחת לש םימעה ןיב םיסחיה תא בצעמה קוחכ "ירטלורפ םזילנויצאנרטניא" לע
ת וטשפתהה־תמגמל םייטסינומוק םיחנומב חסונמה יוטיב ןה יאבקסומה העפשהה
ל יחתהל תעה הלשב יטילופה םוחתב םג םלוא .תיסורה הנידמה לש תיתרוסמה

.ומשב דליל אורקל
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