
ויתויועמשמו ,ןורייב תאמ ׳ןיק׳ל ןמשירפ לש ומוגרת 

תאמ 

בולשיפדוד 

׳רבדה חתפיו ׳ןיק׳ל םוגרתה .א 

,(תילרטאת הגצהל הדעונ אלש)תיטאופ המרד ,'ןיק׳ תא ןורייב דרול םסרפ 1820 תנשב 

ישפנ חפנ קינעמו ,חא חצר רבדב סוחדה יפיטיכראה יארקמה רופיסה תא חתפמ אוה הבש 

לעו הלילעה לע רמש ןורייב .ןיק לש וזל דוחייב ,תויארקמה תויומדל יתוגהו ישגר קמועו 

רתלא׳ ןיעמ - רפיצול לש (תיביטקרטאה)ותומד תא ןהילע ףיסוהו ,תויסיסבה תויומדה 

עסמל (׳ינשה אשמ׳ב)ותוא חקול ףאו ,תינדרמו תינרקח הדמעל ותוא התפמה ,ןיק לש ׳וגא 

׳ןיק׳ל ןמשירפ לש ומוגרת .תושונאה לרוגלו הירוטסיהרפה יכבנ לא עדוותמ ןיק ובש ינויזח 

בושח קלח .ותריצי תוגספמ תחאל בשחנ אוהו ,םירשעה האמה ןתפמ לע רוא האר ןורייב לש 

ןמשירפ ריכה וימוגרתב .הפנע תימוגרת תוליעפ היה ןמשירפ דוד לש יתורפסה לעפמה ןמ 

,יטנמורה םרזה ןמ דוחייב ,תיפוריאה תורפסה לש רתויב תובושח תוריצי ירבעה ארוקל 

םוחתה ךותב .השדחה תירבעה תורפסה לש ינונגסהו ינחורה םלועה תא ביחרה ךכ ידכ ךותו 

׳ןיק׳ל ומוגרתב יכ םירקבמה ןיב תבחרנ המכסה תמייק תפומ תוריציל וימוגרת לש ןווגמה 

.הריציה םע הקומע תוהדזה ךותמ ועבנש ,םילודג הריצי תוחוכ ןמשירפ עיקשה ןורייב לש 

בושחש המ יכ שיגדמ אוה תאז םע לבא ,וימוגרתב קייד אל ןמשירפ יכ ןעוט ץיבוניבר בקעי 

אוה ןורייב לש ׳ןיק׳ל ומוגרתל סחיבו ,׳אוה בוט םא איה הלאשה׳ אלא קוידה וניא םוגרתב 

תודוסי תא אצמש םוקמב גזמתה אוה׳ :הריציל ןמשירפ לש קומעה ישפנה רשקה לע עיבצמ 

יכ בתוכ ןמכיפ בקעי 1.׳ותוא הטהל ״םיקמעממ״בו "ןיק׳׳ב תברוצה שאה ,ןכ [...] ושפנ 

ידיב ןורייב לש ׳ןיק׳ םוגרתל עגונב ונממ יתעמשש תפלאמ הרעה :ןורימ ןדל ,תישאר ,תודוהל ינוצרב * 

יתוא הנברד ותונקפסש ,רבח ןנחל םג הדות .ותועמשמ תאו םוגרתה תא prcfr יתוא הדדוע ןמשירפ 

ויתורעהש ,דלפשריה לאיראלו ,םוגרתה השעמב היובחה תינויצה תועמתשהל עגונב הנעטה תא קזחל 

.וחוסינ יכרדו ןועיטה וק רופישל ומרת ויתוראהו 

,ותריצי לע תרוקיב ירמאמ רחבמ :ןמשירפ דוד ,(תכרוע)עובלג ׳מ ,'ןמשירפ דוד לעי ,ץיבוניבר ׳י 1 

.88 ימע ,1988 ביבא לת 

[142-125 ימע ,(א״עשת)דכ ,תירבע תורפסב סילשורי ירקחמ] 



[2 בולשיפ דוד 

תואלמ תוריצי ,ונונגסלו וחורל תובורקה תוריצי קר טעמכ וימוגרתל ול רחוב ןמשירפ׳ 

םוגרתב ךכ לכ חילצה ןכ לע .םהילע שורפ שדקה יבתכ לש ףוקשה םדה רשא ,הבר תוישפנ 

ריהזמ ןוחצינ היה הז .ך׳׳נתה בינ תא שדיחו ןורייב תא שדיח הז םוגרת .ןורייב לש ״ןיק״ 

לש ומוגרתב הנויד תא תמתוח עובלג החונמו 2.׳הלודג תירוקמ הריצימ רתוי ונתורפסל 

איהה תעב ןמשירפ ימוגרת לש תרתוכה תלוג ,ןכא׳ יכ הרימאב ןורייב לש ותריציל ןמשירפ 

־ןיק לע בתכ ןמשירפ .הריציה ןכות םע תודחיתהל עיגה תאזב .ןורייב דרול לש ״ןיק״ היה 

3.׳ןמשירפךיק לע רבדל ןתינש דע ,הקומע הכ תוהדזה ךותמ ןורייב 

חתפב םג תוארל רשפא ןמשירפ לש ומלועב ןורייב לש ׳ןיק׳ לש ותויזכרמל הבושח תודע 

שידקה תמגרותמ הריצי לכל אל יכ ןייצל בושח הז רשקהב .םוגרתל בתכש ךוראה רבדה 

תוססובמ רבדה חתפב תויתרוקיבה תונחבהה ןמ תודחא .וזכ הקימעמו הכורא הסמ ןמשירפ 

םיבר םירבד םג ןמשירפ ףיסוה םהילע לבא 4,סדנרב גרואיג לש םירבד לע הבר הדימב 

ותריצי םעו יארקמה ןיק רופיס םע ולש ימיטניאהו ישיאה רשקה טלוב הלא םירבדבו ,ולשמ 

עבוק ,הריציה ולצא הררועש הברה בלה תמושת תא קידצהל ידכ ומכ ,תישאר .ןורייב לש 

רזוח אוה רבדה חתפב וירבד ךרוא לכל 5.׳דומעי חצנל רשא׳ רפסב רבודמ יכ ןמשירפ 

:ןורייב לש וז ותריצי לש תיביטקובורפה תוכיאה תא תרתוסמ יתלב תובהלתהב שיגדמו 

לכבו הפוריא לכב׳ ןכמ רחאל ,(9 ימע)הילגנאב יתבר הרעס רפסה ררוע רואל ותאיצי םע 

תורפס לכבו׳ :דוע קימעמו ביחרמ ןמשירפ .(14 ימע)׳םיבשוי הרוטלוק ישנא רשא םוקמ 

דע תוחורה תא עזעזי רשאו רתוי תובבלה תא זיגריו שיערי רשא ןויזח עדוי ינא ןיא יוגו יוג 

.(18 ימע)׳והומכ םב דוסיה 

חבשה ירבד תא ןמשירפ בתכ זאמ ופלחש םינש האממ רתוי לש הביטקפסרפ ךותמ ,םויכ 

יכ המוד)היצרופורפמ טעמ ואצי םיבהלנה םיחבשה יכ חכוויהל רשפא ,הלאה םישגרנה 

םייתאמ טעמכב ׳ןיק׳ לש וזמ רתוי הקזח תוחכונלו העפשהל וכז ןורייב לש תורחא תוריצי 

תופקת תא ןוחבל אל ןבומכ אוה יחכונה ןוידה רשקהב בושחש המ לבא .(תונורחאה םינשה 

ריכהל אלא ,ןורייב לש ותריצי לש התעפשה וא התלודג תדימל סחיב ןמשירפ לש ויטופיש 

.וז הריצי םע ןמשירפ לש יתייווחהו ינחורה שגפמה תמצוע תא 

רבכ ץוענ ןמשירפ לע ןורייב לש יארקמה ןויזיחה ריש לש הקומעה העפשהל עקרה 

רחאל ,ולש המדקהה ירבד תליחתב .ןיק לש יארקמה רופיסה םע דלי רותב ולש שגפמב 

תא רזחשל הנופ ןמשירפ ,ןורייב לש תירישה המרדה הללוחש הרעסה תאו םידהה תא ןייצש 

:לבהו ןיק לש יארקמה רופיסה םע ול היהש ןושארה שגפמה 

.xvii ימע ,1950 וקיסקמ ,א ,ןאמשירפ דוד יבתכ לכ ,'ותריציו וייח :ןמשידפ דוד׳ ,ןמכיפ ׳י 2 

.75 ימע , 1975 ביבא לת ,תרוקיבב ןמשירפ דוד לש וכרד לע :הקיטנאמורל םזילאיר ןיב ,עובלג ׳מ 3 

.74 ימע ,םש ,עובלג 4 

ןמ טוטיצ לכ םויסב .9 ימע ,ד״ערת אשרו ,ג ,וימוגרת רחבמו ןאמשירפ דוד יבתכ לכ ,ןמשירפ יד 5 

.תאז הרודהממ דומעה רפסמ םיירגוסב ןיוצי ןורייב לש 'ןיק׳ לע ןמשירפ בתכש הסמה 
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בשויו דאמ ןטק רענ דוע יתייה ייח ימיב הנושארה םעפב ׳ןיק׳ םשה תא יעמשב ינאו 

גח תולכ ירחא םינושארה ףרחה־תולילמ דחא היה הלילה .םינטקה םירענה םע 

.ורחש יתעדי אל רשא רתסנ דוס ומכ ילא ףקשנ היה יתארקל אבה ףרחה .תוכסה 

,עובשל ידי תסמ תסכמ יפל הרדחה ירנ תא יתאבה ינאו ,תולילב דומלה לחה הנה 

רשא תודיתעו תושדח אלמ ומכ הממדה ךותבו ,הממד רדחה לכבו .רענ לכל קחכ 

שארב בשוי דמלמה ,ןחלשה ינפ לע רעוב רנה ,םיחותפ םירפסה .ןה המ יתעדי אל 

(10-9 ימע) .םיבר םיללצ םיפחרמ תוריקה ינפ לעו - ולוקב טעמ ןגנמו אירקמו 

הנשה תפוקת תא רכוז ןמשירפ - שגפמ ותוא םע יחה ןורכיזל ,תישאר ,בל םישל יאדכ 

לבא .(׳תוכסה גח תולכ ירחא םינושארה ףרחה־תולילמ דחאי)שחרתה אוה הבש תקיודמה 

ותוא ביבס רייצש תיגאמ טעמכה הריוואהו םסקה אלמ ורואית אוה בושח תוחפ אלש המ 

םשורה תא ריבגמ קר שגפמה תנצס לש הכשמה .ןירותסמ ,רנ ,הממד :ינושאר שגפמ 

תראותמש עטקל עיגמ דמלמה רשאכ :יטמרד דממ תסנכה תועצמאב ,קזחה ינושארה 

שעור ןחלשה ינפ לע רנה ?םאתפ היה הז המ׳ :ןמשירפ בתוכ ,ןיק ידיב החנמה תאבה וב 

׳תבהל׳ לש עוזעזל דה ,תיטנמורה תרוסמה בטימב ,אוה רנה עוזעזו :(10 ׳מע> ׳ושא־תבלב 

חכונ שחש תוממוקתהה תא ןמשירפ ראתמ תואבה תורושב .ריעצה ןמשירפ לש ותמשנ 

רסוח דגנ וז תוממוקתה .התחדנ ותחנמ רשאכ םיהולאה ידיב ןיקל השענ ותשוחתלש לוועה 

.ףדרנכו ןברקכ גצומה ןיק לש ותומד םע ןמשירפ לש ותוהדזהל הליבומ יהולאה קדצה 

דחי םג רגובמהו ריעצה ,ןמשירפ לש קומעה ירוטרה עסמה ליחתמ תאז תיתועמשמ הדוקנב 

המרב)ןיק לש חצרה טקא לש תוליקמה תוביסנה תשגדהל תוחפה לכל וא ,ירסומה יוכיזל 

עיגמ רשאכ םג .(ןורייב לש ותריצי תא ףא ןייפאמה ךילהתל דהב רבודמ ,ןבומכ ,תרחא 

ירה ,׳והגרהיו׳ תשרופמה הלימלו ןיק ידיב לבה גרה תא ראתמה יארקמה בותכל ןמשירפ 

הבעותמה׳)הלימב שומישה ןמ עתרנ אוה ,חצרה השעמ םצע לע םמוקתמ ןמשירפשמ רתוי 

׳ותוא עישרהל יתלכי אל תאז לכבו׳ - וב זחואה עוזעזה תורמלו ,ותוא תנייצמה (׳הרוראהו 

.(10 ימע) 

לש הרוש הז רשקהב איבמ ןמשירפ ?חצורה ןיק תא ריעצה ןמשירפ עישרה אל עודמ 

םעו ,יהולאה חופיקה חכונ ןיק לש ולוכסת םע תוהדזה םרקיעש ,זא וב ורבעש םירוהרה 

המו׳)ויחאב לבה לש תורגתהל עגונב תויצלוקפס המכ םג ומכ ,ול םרגנש קומעה לבסה 

םירבד עקר לע רייטצמ לבה לש חצרה .גרהה השעמ תא המידקה יאדווש ,(׳הז ותוא הניע 

;וילע לוחמלו ןיבהל רשפאש השעמכ תוחפה לכל וא ,תוננוגתה לש טקאכ טעמכ הלא 

,חאה לש הלועפה ףותישו ותחנמבו ןיקב לאה ׳תדיגב׳ חכונ crime de passion ןיעמ 

תא רתוי טרפמ היה יארקמה רופיסה ול ,ןמשירפד אבילא ,ןכ לע רתי .וז הדיגבב ,לבה 

לכ׳ יכ קפס ול ןיא ,ןיימדמ ןמשירפש םירבדה ןמ םידחא רופיסב ללוכ היהו תויושחרתהה 

ןמשירפ .(11 ימע)׳ערה אוה לבהו בוטה אוה ןיק רשא ינומכ םיאורו םיעדוי םדאה ינב 
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לש טבמה תדוקנמ תוחפל)םיחאה ינשל עגונב רומג טעמכ יכרע ךופיה םצעב ןאכ עיצמ 

יפלכ היתפמא ארוקה לצא חתפל חרוט אוהו ,(אטח ןיק ויפלש /ימשרה׳ יארקמה ביטרנה 

,(חלסנו ןבומ השעמב רבודמ ,וניארש יפכ)רתויב ארונה אוה חצרה השעמ אל ויניעב .ןיק 

:ןיק לע תשוהש שנועה אלא 

לע האב רשא הארונהו הלודגה הללקה לכ תא יעמשב באכמ בורמ ץוכתי ךרה יבלו 

,ויפא תעזב התוא דובעל וילע הנה ;המדאה ןמ אוה רורא הנה :הזה ללמאה שיאה 

רשאבו ,ץראב היהי דנו ענ הנה ;הלכאל ול תויהל חמצ לכו ירפ לכ ול ןתת אל איהו 

הקדצה ול ,דתיהו ותוא אצומה לכ הנה ;ינשה הלילב בכשי אל דחאה הלילב בכשי 

שיאל תויהל הערה ןמ הלודג הער דוע שיה :וחצמ לע םשוי תוא הנה ;די וב חולשל 

(11 ׳מע> ?האור לכ ותוא ריכי רשא חצמ לע תוא 

תועצמאב ןיק לש ושנוע רואיתל ףיסומ ןמשירפש תירוטרה המצעהל בל םישל ןיינעמ 

הללקה ןמ לואשה ,'ויפא תעזב׳ לש חוסינה סוחיי)יארקמה רופיסה ןמ תודוסי בוברע 

השקו יח םשור תריצי ךרוצל םייטרקנוק םירואית לש הפסוהו (ןיקל ,םדאל תיהולאה 

םוכיסה 6.(׳ינשה הלילב בכשי אל דחאה הלילב בכשי רשאבו׳)דנו ענה ןיק לש ובצמ לש 

- ותחפשממ ול ינא בורק יכ ,יתימד םימעפלו׳ :אוה תאזה םשורה תבר תודליה הדוזיפאל 

תוהדזהב אופא רבודמ .(11 ימע)׳יתורצ דימת ויה ויתורצו דאמ דאמ ומע יתלבסו יתשח ינאו 

.החפשמ בורקכ ןיק תא האור ןמשירפ - ןיק לש ולרוגו ותומד םע הנממ הקומע ןיא ילואש 

!םד תברק איה םיינשה לש הברקה יכ שח אוה 

יכ רוכזנ םא ,וללה םירבדה לש יטמרדה דממה תא לרטנל רשפא תמיוסמ המרבש ןכתיי 

לבא .ולש ׳החפשמ יבורק׳ םה ונתיאמ םיבר ,הז ןבומבו ,ןיקב ורוקמ תושונאה ןמ דבכנ קלח 

;אדירג יגולואינג רוכזאמ רתוי הברה ןומט ןמשירפ לש הנועטה תילמסה הזרכהבש ןבומ 

הזה ילאיצנטסיזקאה דממה .הקומע תילאיצנטסיזקא תוהדזה תאטבמה הרימאב רבודמ 

תודוסי שרי ישונאה ןימה לש ולרוג דציכ ראתמ ןמשירפ רשאכ ,הסמה ךשמהב חתופמ 

קדצ רסוח לש הקומע היווח ,תוומ ,םירוסיי ,לבס אלמ לרוג :׳יניק׳ה לרוגה ןמ םיבושח 

.תועמשמו הלכת רסוח לש השוחתו עוושמ 

ןמשירפ תריציב ׳ןיק׳ לש ומוקמ .ב 

הנושארבו שארב אופא דומלל רשפא ןמשירפ לש ותריציב ןיק לש ותומד תובישח לע 

דמולמ רקבמ לש דצ םג םהב שיש ,םיכוראה המדקהה ירבדמו םישרמה םוגרתה השעממ 

ידיב ׳ןמוסמ׳ םדא ובש בצמה - ןיק תוא ןטקה רענה שפנ לע השעש לודגה םשורה תא םג רוכזל יאדכ 6 

.ךשמהב רוזחנ הז טרפ לש תועמשמל .ותוא האורה לכ 
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דה הריציב אצומה ,הווח־ארוק לש דצ םגו ,(הריציה דומילב קימעה ןמשירפ יכ קפס ןיאו) 

ותומדל םיפסונ םידה תולגל יושע ןמשירפ לש ויבתכמ המכב לועלע .ויתושגרל קומע 

,יפוריא רצוי לע ןמשירפ בתכש הסמ לש החיתפה תקספב ,לשמל ,תרכזנ ותומד .ןיק לש 

.רלדוב לראש :תינרדומה תוברתהו תורפסה תנבהל ,ןורייב דצל ,רתויב הבר ותובישחש 

לעממ רשא לכ תא םגו ,םייחה תא אוה ףדגמו ףרחמ׳ש ימכ רלדוב תא ראתמ ןמשירפ 

ןיק יצלחמ אצי רשא רודה ינזאבו .םנ לע םירמ אוה ןיק תאו ,בעתמ אוה לבה תא .ונייחל 

אוה רשאכ ,ךשמהב 7.׳״!ואסכמ םיהלאה תא דרוהו המימשה הלע״ :האירקה תא ארוק אוה 

,טסלקונוקיאהו ןימאמה ,הבהאל געולהו בהואה - רלדוב לש העוסשה ושפנל סחייתמ 

ןהבש תורוש טטצמו ,הללק וילע החנש ימכ וראתמ אוה - תוגונעתה תיבשמו גנעתמה 

םהב הצבר רשאו ונממ םדאה ינב לכ ושאונ רשא הלאמ דחא׳כ ומצע תא גיצמ רלדוב 

לש ויצלח אצוי׳ אופא אוה ינרדומה םדאה ,ןמשירפ לש ודידל 8.׳חצנ געלל תויהל הללקה 

ינרדומה ררושמה ,ןכ לע רתי .יחצנ ללוקמ ,הרבחה ןמ חלושמ ,רז ותויהב ןייפאתמה ,׳ןיק 

ערקה תא רתויב תמצעומה הרוצב אטבמו םלגמ רשא הז ;םינבה ריכב םיוסמ ןבומב אוה 

,׳םיקמעממ׳ עבונה שופיחה תא ,תועמשמ רחא שאונה שופיחה תא ,םיינרדומה םייחה לש 

רחא ינרדומ רצוי לש ןושל עבטמב שמתשהל םא - ׳עורלו בוטל רבעמ׳ אוהש שופיח 

.יתפומ םוגרת םגרת ותוא םגו ,הבר הברק וילא שח ןמשירפש 

יכ ןועטל רשפא ,רלדוב לע בתכש הסמב ןיק לש ותומדל הרישי תוסחייתהל ףסונ 

ילעב ׳רבדמב׳ ירופיסל דוחייב - ןמשירפ לש תימצעה ותריציל םג ולחלח ׳םייניק׳ םיביטומ 

םירופיסב רבודמ ןיא םנמא 9.תירופיסה ותריצי איש ילוא םהש ,יטנמורה־ידגאה ךפונה 

שיש קמוע תינבת אצמנ םלוכב טעמכ לבא ,ןיק רופיס תא הריכזמ תיפיצפסה םתלילעש 

תיגרט תושגנתה לע תתתשומ איהשו ,ןיק לש יפיטיכראה רופיסה תא ריכזהל ידכ הב 

איבמה ילאטפ שגפמ לעו ,יתרבח קוח ןיבו קזח לאודיבידניא ןיב ,ללכה ןיבו טרפה ןיב 

הבהא רופיסב שוגפנ לשמל ׳תולוחמ׳ רופיסב .הרבחה ןמ תולגל וא תוומל לזרב תויקוחב 

תעבט תחנהבו ,ענמתל טופ ןיב ,ילאטפכ דבעידב ררבתמש ,ירקמ שגפמב ותליחתש יגרט 

הרענ לש התומדל ףשחנ ,ריעצה םלעה ,ןושיד ׳תשוחנה שחנ׳ רופיסב :העבצא לע בהזה 

ןיב ילאטפ שגפמ ראותמ ׳הטוס׳ רופיסבו :תמו תושונא הב בהאתמ ,לחנב תצחורה המורע 

לש ופוסב איבמה ,ןהוכה לש תיתוכמסה ותומד ןיבו דרס תב הרפש לש המישרמה התומד 

תומדל הנותנ ונתוהדזה וללה םירופיסה לכב יכ שיגדהל בושח .תוומלו יגרט ערקל ןובשח 

תוחוור תועדמו תוכמסמ תגרוחו הקומע תישיא תמא הקיזחמה ,הגירח תומד :׳ןיק־תיומד׳ 

.(׳הטוס׳ב דרס תב הרפש לש התומד הז רשקהב תטלוב דוחייב) 

.105 ימע ,(5 הרעה ליעל)ןמשי־© 7 
.109 ימע ,םש 8 

ביבא לת ,ןגכ ׳צ תורעהו רבד תירחא ףיסוה ,תודגאו םירופיס ,תוילביב תוישעמ :רבדמב ,ןמשירפ ׳ד 9 

.א״נשת 
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ןיק לש ותומדל תיטנמורה הכישמה .ג 

אשונב רבודמש הדבועה תוכזב ,רתיה ןיב ,ןורייב לש ׳ןיק׳ תא םגרתל הנפ ןמשירפ 

לבא .ירבעה ׳הרוקמ׳ל הריציה תבשה ןיעמ םוגרתה השעמב תוארל רשפא ,רמולכ .יארקמ 

היגרנאה תא וא הריציל הכישמה תא ריבסהל ידכ ןבומכ ןיא ומצעלשכ יארקמה דוסיב 

לשמ תוריצי ןהבו ,תוריצי םגרת ןמשירפ ירהש - םגרתמה הב עיקשהש הקומעה תיתריציה 

ול התייה אלש םג המ ,ארקמה םלוע לע ללכ תוססובמ ןניאש ,(׳דרפנאמ׳)ומצע ןורייב 

הרושק ׳ןיק׳ל ןמשירפ לש הכישמה .יארקמ אשונ תולעב תוריצי ימוגרת לש תוינידמ לכ 

םומיר ,ירסומו יזיפטמ דרמ :םייטנמור תויושיגרו םיכרע לש םלועל ותכישמב קפס ילב 

הלא לכל .יגרטו יאורה רוביג לש תומד בוציעו תיתרוסמ תוכמס לע רוערע ידכ ךות ימצעה 

דרפנאמ לשו דלורה דליי׳צ לש ,ןיק לש םהיתויומד .עורה ןמ תומסקיה לש דוסי םג הוולנ 

.ולאה תויטנמורה תודמעהו תומתה לע תונוש תויצאירו תוגציימ ןורייב דרול לש ותריציב 

לש תויומד ;התעדבו המוקמב תבשוימה ,הליגרה הרבחה ןמ תוגרוחה תויומדב רבודמ 

אטוחש ימב רבודמ אל לבא .תויתרבחו תוירסומ תומרונ דגנ םיאטוחה םידרומו םידדונ 

תמאל תונמאנ ךותמ השענש ,יאורהו יגרט דרמב אלא ,ינונטק ילאירטמ חוור הזיא ןעמל 

.םזילאודיבידניא לש ץרחנ יוליג ךותמו הקומע תימינפ 

,הלכשהה תפוקת זאמ הפוריאב וחוורש םירחא םיינחורו םייתורפס םימרזל סחיב ומכ 

לש רוגיפב הקיח לא השדחה תירבעה תורפסה הצמיא ולאה םייטנמורה חורה יכלה תא םג 

בטיממ ולש םיפסונ םימוגרת המכ דצל ,'ןיק׳ל ןמשירפ לש ומוגרת .םינש תורשע המכ 

םלוע ןיב ךווית לש הלעמב ןושאר דיקפת תאז הניחבמ אלימ ,תיפוריאה הקיטנמורה 

אורקל ןיינעמ .השדחה תירבעה תוברתהו תורפסה ןיבו יפוריאה יטנמורה תויושיגרה 

־איבנה תומדל דמצומה ןושארה ןויפאה תאו ,ןיקשופ לש ׳איבנ׳ל ומוגרת תא הז רשקהב 

ותריציב ןיק לש ותומד תגצומ ובש ןפואל דה שמשל לוכיש ןויפא - 10,׳תעדל אמצ׳ ,רבודה 

םג ירהש ,התג לש ׳סואתמורפ׳ל ןמשירפ לש ומוגרת םג ונניינעל יטמוטפמיס ;ןורייב לש 

לש הרקמב ;סואז - סואתמורפ לש הרקמב)הנוילעה תוכמסב דרומ לש ותומדב רבודמ ןאכ 

לש תיתדה תכרעמה לע רגית ארוק ,תישונאה הדימב םירבדה תא דדומה ,(םיהולאה - ןיק 

/ זולעלו גנעתהל / תוכבל ,לובסל׳ עדויה ;םדא ייח לש םכרע תא שיגדמו ,םיטלחומ םיכרע 

׳רחאה דצה׳ ןמ תויומד לא הכישמה יכ ןייצל רתומל ״.׳!ינומכ / בל ךילא םיש יתלבלו 

לשמל - ומצע ןמשירפ לש םיירוקמה וירישב םג יוטיב הל תאצומ ,רפיצול לש וז חסונב 

ריכזהל רתוימ אל 12.הז םש לעב רישב לפוטסיפמ לש ותומד םע םייקמ אוהש חיש־ודב 

.ס ימע ,1951 וקיסקמ ,ב ,ןאמשירפ דוד יבתכ לכ ,ןמשירפ 'ד 10 

.טנ'מע,םש 11 

ירוענ ול קינעהל לפוטסיפמ לש ותעצה תא החוד םייפרגויבוטואה תודוסיה לעב רישב רבודה םנמא 12 

רישהו ,לפוטסיפמ לש ותומד ןיבו וניב תימיטניאה הברקה תמינ רישב תטלוב ,תאז םע לבא ,חצנ 
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,ויבתכ תפוסא חתפב ביצה ותואש ,'םמע ךלא אל׳ יטמרגורפה וריש ךותמ תורוש הז רשקהב 

תא ןייפאמה חסונב)םלתב הכילהה ןמו ׳םיטופיליל׳ לש תוינוניבה תדיממ הדילס אטבמה 

,ובבלב תרעוב הנומא םע ךלוהש ימ לש הדמע ןואגב גיצמו ,(םדא לשו לבה לש םהיתויומד 

:(חלושמה ןיק לש חסונב)םדאה ינב לכמ רוכינלו דודיבל ותוא האיבמ וז וליפא 

,םלועה ליבשב ךלא אל - !םמע ךלא אל ינאו 

;רובצב בר־ב־וע םע הבח־וו הלולבה ךרדב 

,רובד־לכ ילובו שירחמו ,ךלא ךבל ,ידבל 

13.םלוק עמשא דוע ילב־דע - קחךהן ךילה ךילה 

לש םישדח םיקפוא ןמשירפ אופא חתפ םיפסונ םירצוילו השטינל ,התגל ,ןורייבל וימוגרתב 

תורפסל תורישי ףשחיהל תורשפא התייה אל םבורלש ,םידוהי םיריעצ ינפב היווחו הבישח 

תיטנמורה הסיפתל ,בגא .תיפוריאה הקיטנמורה יהלש לשו הקיטנמורה לש הרישלו 

תממורמה הדמע םג תרשקנ ,תויתרבח תויוכמסב דרמו ילקידר םזילאודיבידניא השיגדמה 

םיליגרה הרבחה ירדגל רבעמ דמועכ ותוא הגיצמו ,תיתד־ומכ הגרדמל תונמאה השעמ תא 

יזכרמה רבסהה אופא איה הקיטנמורל הכישמה .תולבוקמה רסומה תורגסמל לעמ אשינכו 

ןכתיי לבא .טרפב ןורייב לש ׳ןיק׳ םוגרתלו ללכב ןיק לש ותומדל ןמשירפ לש ותכישמל 

תנבהל םורתל ידכ וב שיו ,תרוקיבב םחייתהל םיגהונ תוחפ וילאש ,ףסונ דוסי םייק יכ 

.וז הכישמ 

תונויצהו ידוהיה םעה ,ןיק .ד 

ללגב הייחתה תפוקת לש ןונקה ילושל םינשה םע קחדנ ןמשירפ יכ אוה תומסרופמה ןמ 

םאה ,הלאשל סחיב תונוש תודמע אוצמל רשפא ןמשירפ תרוקיבב .תונויצה ןמ ותוגייתסה 

ומצע האר אל ןמשירפש ךכ לע תקולחמ ןיא .ינויצ־יטנא וא ינויצ־א ,ינויצ אל היה אוה 

תודמעה יפלכ תונוש תויווזמ תרוקיבל יוטיב ןתנ ףא אוהשו ,תינויצ היגולואידיא אטבמכ 

וסחי תונשרפב תקולחמ םירקבמה ןיב תמייק ןיידע ,תאז םע .תינויצה העונתהו תוינויצה 

לש תקדקודמ הניחב רחאל .הלש היגולואדיאלו הקיטקרפל ,תינויצה העונתל ןמשירפ לש 

דוסיה תדמע יכ הנקסמל שורפ סיריא העיגמ ,םינשה ךרואל םואלה יניינעב ויתויואטבתה 

קר רבודמ אל ,שורפד אבילא 14.יסיסב ןפואב תינויצ־יטנא תעה לכ התייה ןמשירפ לש 

םירוגבאה ינש / :ויחא ץע־לא שיא ,וניפ־לע לק קוחשו ,ונינש ונטבה / ונחנאו׳ :תורושב םייתסמ 

.(זי ימע ,םש)׳והער־תא שיא םמוד וניבה 

.ז ימע ,םש ,ןמשירפ 13 

לע תרוקיב ירמאמ רחבמ :ןמשירפ דוד ,(תכרוע)עובלג 'מ ,'המואה תייחת :תבשחמ תכאלמ׳ ,שורפ ׳א 14 

תרוקיב :תימואל היגולואידיאו יתורפס ץנק ,שורפ ׳א :םג וארו 247-211 ימע ,1988 ביבא לת ,ותריצי 
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ןמ ואיצוהל תישעמה תורשפאה ןמ רמולכ ,ינויצה ןויערה ןמ םייטקרפ םימעטמ תוגייתסהב 

ינויצה לאדיאה תא החודה (תיתטיש אל יכ םא)תיגולואדיא הדמעב אלא ,לעופה לא חוכה 

םג .,טסילאודיבידניאו יטילופומסוק ,ירסומ לאדיא - ידוהיה םעה לש רחא לאידיא םשב 

םיכרע - םרואל טפשיהל הרומא תונמא תריציש םייטתסאה םיכרעה תא שיגדהש הדבועה 

תעונתמ רוכינ תאטבמכ הספתנ - תיגולואדיאו תימואל ,תיטקדיד תוביוחממ םיררחושמה 

.תיללכ תוסייגתה תשרודה הפוקתב תורתומכו תימואלה הייחתה 

םירקבמה ןמ םידחא ,תונויצה העונתה ןמ ןמשירפ לש תשרופמה תוגייתסהה תורמל לבא 

סחיב ןמשירפ לש ותדמע ןיינעב תקולחמה ןמ קלח .ינויצ־יטנאכ וגוית םע םימילשמ םניא 

1912-1911 םינשב לארשי ץראב ולש םירוקיבה ינש םאה ,הלאשל עגונ תינויצה העונתל 

רובסה ,רמרק םולש לש ותדמע יהוז 15.תונויצל סחיב תויתרוקיבה ויתודמע יונישל ומרת 

לעפמל היטפמיס יוליגלו ותרוקיב ןותימל איבה לארשי ץראב ןמשירפ לש ורוקיב יכ 

:הווהתמה ינויצה 

ץראב וכלהתהב .קודב אצמנו ץראה תא קודבל אבשכ ,תודוהל זועה ןמשירפל היה 

םצע .הנניאו הפפועתה ,תרוקיבה חור ירמגל ונממ הקלתסנ ,הבחורלו הכרואל 

יתב ,םיירבע תומשב תובוחר ,ירבע רוביד לש המצע וז הדבוע ,בושיה לש ומויק 

עירכמהו רתויב לודגה שודיחה .תונקפסה קשנ תא ונממ וקרפ רבכ - םיירבע רפס 

םרוגה ,לארשי ייחמ ןוציחה םרוגה לש וקוליס הז ירה ,לארשי־ץראב אצמש רתויב 

םה םה - דימת דחפ םהילע ךלהמה ,םירהצו ברע ,רקוב ופכוא םהילע דיבכמה 

םוקמ׳ ץראב אצמיי וליפא ,ןמשירפ לש ותעדל .םלועל עגרנ אל םכותבש םייוגה 

.ונייד - םצחלמ וררחתשיו םירז לש םלוע וקרפיש ,׳םיפייע יפלא תואמ וזיאל טלפמ 

16.הברה אוהש הזה טעמב ונל יד ,תונויצב תורטמו תומגמ לע םילופלפב ךרוצ ןיא 

היגולואדיאל תיתרוסמ תוביוחמ לעב רקבמ לש הדמע םיאטבמ רמרק לש וירבד יכ ןכתי 

.ינויצה הנחמה ןמ ןמשירפ ומכ בושח רצוי לש רוכינה תא לבקל ןכומ וניאש ,תימואלה 

,עובלג החונמ הבתכש םיבושח םירבד ףרצל םג רשפא רמרק לש ותונשרפ־ותדמעל לבא 

ןמשירפ לש ומוגרת לע עובלג הבתכ ךכ .תיגולואדיא תוסיוגמב דושח וניא הרקחמש 

ונניינעל בושח [.פ.ד - טוילא ׳גרו׳ג תאמ] ״הדנוריד לאינד׳״ :תויטנמור תורפס תוריציל 

תאו הפוקת התואב ״ןויצ תביח"תעונת לע ןמשירפ לש ויתופקשה תא ריאמ אוהש םושמ 

ימינפה ומלועש רכינ ,הילא ףרטצנ אלש יפ־לע־ףא .העונתל ץוחמ תילאמרופה ותוראשיה 

דוחייבו ,ב״נשת םילשורי ,רעמו רנזולק לש תורפסה תרוקיבל האוושהב ןמשירפ לש תורפסה 

.32-17 ימע 

תמיוסמ תינפת׳ ןמשירפ לצא ןייצ ץראב רוקיבה יב תבתוכו היחוסינ תא טעמ תנתממ שורפ וליפא 15 

.30 ימע ,(14 הרעה ליעל)הרפסב ואר .ישממ לש הכפהמ׳ב רבודמ ץא התעדלש ףא לע - ׳ותדמעב 

.103 ימע ,ד״משת םילשורי ,רקבמה ןמשירפ ,רמרק ׳ש 16 
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רשקהב איבהל ןיינעמ 17.׳הקיטנאמורה ילותיחב ןותנ היה ןמשירפ ןכש ,ינויצ־ימואל היה 

ןמכיפ .׳ןאמשירפ דוד יבתכ לכ׳ל ולש המדקהה ירבדב ןמכיפ בקעי בתכש םירבד הז 

ךילהתב ןמשירפו םעה דחא ,יקסב׳צידרב ואלימש דחוימה דמעמל וירבד חתפב סחייתמ 

לעב רותב ןה רקבמ רותב ןה אופא םיבושח וירבד .םיריעצה ורוד ינב לש הכינחהו ךוניחה 

:ןמשירפ לש ותוחכונמו ותריצימ עפשוהו לעפ ,יחש ,תודע 

תמעפמ ,רתיהש ,תונויצה וליפא ,תיביבאה תיחולחלב ,םירענה ,ונחנא םג ונחבה 

תא ונלוככ יתמשנ יתודלי תמדקמש ,יל [...] ובינ תא - ןכש לכ אלו ,ותבשחמ תא 

רקבה׳ו ׳םויה׳ םנמא .הל ביואו רצכ םלועמ שיאה הארנ אל ,ןויצ־תבח לש הריווא 

׳הקיניריב׳ םוגרתב לבא ,םתאצ רחאל אלו םתאצב אל ,יתדלומ ריעל ועיגה אל ׳רוא 

לש םהירישו םהירמאמ לכב רשאמ רתוי השדחה חורה המעיפ ,׳הדנוריד לאינד׳ וא 

ררושמ לש ותוהמש יתשגרה זא םג לבא ,יתייה רענ דוע [...] םינמאנה ןויצ יבבוח 

ישפנה ןוגינה ,ובינ םשוב םא יכ וטע תא שידקי םהלש ,תונויערה דלשב וניא 

[...] בלבש בולבל [...] יל היה ןויצ־תבח לש השוריפ .ויתורוש ךותמ הלועה 

וב .ןמשירפ בתכש המ לכמ יפאב הלע הז שדח ביבא לש וחירו ,השדחתנש תודלי 

,תאצל האירקה המלגתנ ,ןויצ־תביח לש החור המלגתנ וירבדבש שיאה תא יתרכה 

רישה תא בתכש ,עירכמ הז אלו [.״נ ביבסמש ןואפקה ןמ ,ןוממשה ןמ טלמהל 

ץראב ועסמ לע תרבחמהשו ,׳לארשי ץראל׳ אלפנה רופיסה תא ,׳חישמ׳ אלפנה 

יוטיב ידיל האב ולש ׳תונויצה׳ .יולה הדוהי לש ושפנ ןוילכ הלוכ המשנ לארשי 

םע ,םולבנייליל םע הכרעמב דמוע ונדועב ,׳םויה׳ תכרעמב בשוי ונדועב זא םג 

םיעירכמה םהו ,דוחל הניגנה ילכ ,שפנה ילכו ,דוחל היגולואידיאה .ןיקסנלומס 

ןמשירפ תניגנו הלועה הניגנה־םא יכ ,םירבדב אל ררושמ לש ומלוע תפקשהב 

18.ןויצ־תבח תניגנ התיה 

,תניינעמ הדוקנ הלוע ןמכיפ בקעי לש הלאמ םגו עובלג החונמ לש םיחוסינה ןמ םג 

:(םדא לכ לש - ןיינעה ךרוצלו)ןמשירפ לש ויתודמע לש תבכרומ הנבהל חתפ תחתופה 

לבא ,תוסמבו םירמאמב תשרופמ הנעטכ ןמשירפ לצא ולע םימיוסמ םירבד יכ ןכתיי 

ךותמ הלועה ישפנה ןוגינה׳) תויגול אלו תושרופמ אל בל תויטנו תודמע םג תומייק 

תלאשל דוגינב ׳ימינפה ומלוע׳ ;ןמכיפ לש ונושלב - ׳תונויערה דלש׳ל דוגינב ׳ויתורוש 

ףיקע יוטיב ןהל ואצמ הלאו ,(עובלג לש החוסינב - תינויצה העונתב ׳תילמרופ׳ה תורבחה 

וירמאמב ןמשירפ לש תושרופמה תויואטבתהה ןיב ירשפאה רעפה ךותב קוידב .ותריציב 

לש היחותינ יכ המוד םהילא סחיבש)תונויצהו ידוהיה םעה תלאש םע תיתיזח םידדומתמה 

.71 ימע ,(3 הרעה ליעל)עובלג ׳מ 17 

.i ימע ,(2 הרעה ליעל)ןמכיפ 18 
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עגונב תוישפנה ויתודמע לש תובכשה ברו םינפה בר ,בכרומה לולכמה ןיבו ,(םיפקת שורפ 

םוגרתה השעמ ,תאז תורשפא יפ לע .תניינעמ תורשפא הלוע - תונויצלו תימואלה הלאשל 

דרמ לש תיטנמור הדמע אטבמ אוהש ךכל ףסונ ,ןורייב לש ׳ןיק׳ל ןמשירפ לש יתפומה 

ןתונ םג אוה ירה ,(ינאישטינ חסונב)יטנתוא םזילאודיבידניא םשב תדבו רסומב ,תוכמסב 

.תינויצ־ורפ הדמעל קתרמו ףיקע יוטיב 

לש לבושכ ,תורשקנה תויזכרמ תויועמשמ המכ לע הנושארבו שארב תנעשנ וז הנעט 

ויתויושיגר םלוע תאו ונוימד תא ךכ לכ ךשמש רוביגה ,ןיק לש ותומדל ,תויצאיצוסא 

יארקמה רופיסה ףוסב אקווד חתפנ .םגרתמהו יאסמה ,רצויה ,דליה - ןמשירפ לש 

אוצמל ילב םישנאה ןיב דנו ענה ,ללוקמה ,חלושמה ,דדונה םדאה אוה ןיק .ותועמשמבו 

לש ותומד לע ולש המדקהה ירבדב ןמשירפ בתכש םירבד בוש טטצא .עוגרמ לש םוקמ ול 

;ינשה הלילב בכשי אל דחאה הלילב בכשי רשאבו ,ץראב היהי דנו ענ הנה׳ :חלושמה ןיק 

דוע שיה :וחצמ לע םשוי תוא הנה ;די וב חולשל הקדצה ול התיהו ותוא אצומה לכ הנה 

רבכ .(11 ימע)׳?האור לכ ותוא ריכי רשא חצמ לע תוא שיאל תויהל הערה ןמ הלודג הער 

,רזה ,ינרדומה םדאה לש פיטוטורפ ןיעמ ןיק לש ותומדב רייצמ ןמשירפ דציכ ליעל ונרעה 

היגולנאה ןמ םלעתהל השק יכ המוד ,ולאה תוישונא־ללכה תויועמשמה דצל לבא .רכונמה 

רסח ,דדונ םע - םיוסמ םע לש ירוטסיהה ולרוג ןיבו ןיק לש הלא םירואית ןיב תחתמנה 

ללכה ןמ אצוהש ימ ,ללוקמ לאכ וילא תסחייתמ תיפוריאה הביבסהש םע ,החונמו חונמ 

הזכ קהבומ יוהיז ות וא ׳תוא׳ יפ לע םוקמ לכב ההוזמה םע ;די וב חולשל הקדצה תמייקשו 

,(תואפו ןקז ,דחוימ שובל - ירוטסיה ימואלה רושימב ,ילוא וא ,׳ןיק תוא׳ הז אהי)רחא וא 

לבה לש)הרפכ רסחו ינומדק חצרב םשאה תא וב האורו ותוא החוד הביבס התוא - רקיעבו 

רואית יכ אופא רבתסמ .(םיהולאה חישמ ,ושי לש - ידוהיה םעל עגונש המב וא ,ויחא 

םעה לש תינרדומה הירוטסיהה תא ,ליהבמ טעמכ קוידב ,םלוה ןמשירפ ידיב ןיק לש ולרוג 

.הפוריאב ידוהיה 

הלוגה ,ללוקמה ,חלושמה ןיק לש ובצמ דציכ וניארו ,רופיסה ףוסב ונחתפש רחאל 

תוארלו רופיסה תישארל רוזחל יוארה ןמ ,הלוגב ידוהיה םעה לש ובצמל ליבקמ ,יחצנה 

לש ותומד תא םינייפאמ תודוסי ינש ,ןכבו .ןיק לש ותומדל םירשקנ םיפסונ םינויפא וליא 

ןבומכ אוה ןיקו 19,(ןושארה ןאצה העור - ויחא לבה)ןושארה המדאה דבוע אוה ןיק :ןיק 

וליא .(דימ םהילא רוזחנש)יארקמה רופיסב ןיק ינויפא ןאכ דע .ןושארה םדאה־גרוה םג 

ותומד תא חתיפ ןורייב ,רבכ זמרנש יפכ ?ןיק לש ותומדל ותריציב ןורייב ףיסוה םיטביה 

:לבהו םדא םימלגמ תילנויצנוונוקה תוכמסה תדמע תא .יטנמור ,יאורה דרומכ ןיק לש 

לש היררטסיה־הרפל תיתימ היצאירו לבהו ןיק לש םרופיסב ןבומכ תוארל רשפא תמיוסמ המרב 19 

,םידוונ לש הרבח לע (׳ןיק תליהק')עבק יבשויו המדא ידבוע תרבח לש ('חצרה')ןוחצינה :תושונאה 

.(ילבה תליהק')םינטקלו םיעור 
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,םיהולאה ישעמ לכ רחא ׳ןמאי תינכומ תונועה ,תורוויח תויומדכ הריציב םיגצומ םהינש 

:םדא לש ותרהצהב תחתפנ הריציה .ישגר קמוע אלבו הבישח ילב ,דוחיי ילב 

- !עדוי לכ ,תילכתךיא ,חצנ יהילא ,םיהלא 

םיכשחמב תומוהתמ דחא רמא!?? תךצי רשא 

!שודק ,שודק ,שודק - םימה לע רואה תא 

20!שודק ,שודק ,ידש לא ,רואה בוש דעומל 

דגנכ ץרפתהל הליחתמ הווחו ,לבה תא חצר ןיק יכ הלגמ םדא רשאכ ,הזחמה ףוס תארקל 

וניניב םילבחה קתנא / !חצנל שרגי ינפ־םעמ ןכלו - !ןב ן י א ילור הללק ןיעמ לש חסונב ןיק 

,([רוקמב השגדהה ;128 ימע] ׳הדילמ הז לא ותא ורשק רשא / םילבחה אוה קתנ רשאכ 

תלבקמ ,תרוויחה ,תינרשפה ותדמע תא תפקשמ ותרימאו ,המעז תא רוצעל הסנמ םדא 

:ןידה 

חור תרעסב ץרפנה ךבואכמ ינתת לא !הוח 

!םיהלא יניע? אטחלו ויתחת ךתא עירכהל 

;זאמ ונילי;אבנ השק לךוג קר ,יאך 

חור תולפשבו הימעב ,ונילץ ואב? התעו 

וניהילא ינדא הא־ח ,לובסנו ותא אנ אשנ 

(129 ימע) .ונל שודקה וצ?חל ונחנא םינמאנ םידבע יכ 

תוצרפתהב ,איהו ,הווח לש באודה הבלל הליסמ םיאצומ םניא םדא לש םישוביכה ירבד 

וילע תישהש שנועה תללקל רבעמ הברה - תוצרמנ תוללק ןיק תא תללקמ ,תושגר לש הזע 

,תוח־זקה ויתפשב םאמטל / ואמצב םהילא דרחי רשא םיכזה םילחנה ימימ־לכ׳)םיהולאה 

ןכות תא לבקל ונל השק ילוא הווחל םדא ןיב תומיעב .([130 ימע] ׳!םדל ויהו וכפהי 

תרייטצמ הווח לש התומד יכ קפס ןיא תיטמרדו תישגר הניחבמ לבא ,הווח לש היתוללק 

התוא ריכהל וניכזש יפכ ,תרייטצמ םדא לש ותומד וליאו ,תויחו קמוע תלעב תומדכ ןאכ 

אוה ןמשירפ בתכש רבדה חתפב 21.דבע לש הדמע תגציימכו תרוויחכ ,הריציה ךרוא לכל 

תודיקבו תולפתב התע דבוע אוה םיהלאה תאו׳ :הינוריאב םדא לש תוכמסה תלבק לע ריעה 

22.׳הבהאמ דובעי רשאמ הארימ רתוי ילוא ,תויוחתשהבו 

תישגר ,תיטמרד הניחבמ תוכמנומו תונטקומה ,לבה לשו םדא לש םהיתויומדל דוגינב 

לכ םויסב .9 ימע ,ד״ערת השרו ,די ,ןאמשירפ ׳ד םגרת ,שדקה יבתכ יפ־לע ןויזח־ריש ,ןיק ,ןורייב 20 

.דומעה רפסמ םיירגוסב אבוי תאז הרודהממ טוטיצ 

תינרתחהו תינדרמה הכרד לש ךישממכ ,ומא הווחל בורקכ הריציב בצועמ ןיק תוניינעמ תוניחב המכמ 21 

.םדא השארבש ,ץדה ילבקמ תרובחל הפרטצהו הבושתב הרזח םרטב ,תעדה ץע ירפ תליכא ימימ 

. 18 ימע ,(5 הרעה ליעל)ןמשירפ 22 
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לבקל הכוז ןיק לש ותומד - ןה ירמוא (׳םייתולג׳)םידבע לש תויומדכ תוגצומו ,תיתוגהו 

יכרד תקדצל עגונב תובקונ תולאש המכ הלעמ ןיק ,תישאר .המצוע לשו קמוע לש םידממ 

תוומה שנוע רבדב ההימתה תא הלעמ אוה ותשא הדע םע החישב רשאכ ,לשמל .םשה 

ותבוגת - ׳ונירוה ואטחש אטח לע - הז המ לעו המל עדת ןה׳ :תרמוא הדעו ,םהילע תשוהש 

השגדהה ;108 ימע)׳!המה ותומי ,ואטח םא ?ונלו תאזל אופא המ׳ :איה ןיק לש תידיימה 

הליחתב ,םנ לע הלעמ ןיק ,תינש .טושפ הנעמ ןהל ןיאש תוהימתו תולאש ,ןכא .(רוקמב 

ןיעמ םצעב אוהש)רפיצול לש ותומדמ לבקמ אוהש דודיע תועצמאב ןכמ רחאלו ,ומצעב 

דחאב .תמאה רחא הריתחה לשו תמאה לש ןכרע תא ,(ומצע וב ימינפ לוקל ינוציח דה 

ץעמ וירוה ולכא אל עודמ ,הלאשה תא ויבאב ןיק חיטמ םדא םע םינושארה םיחוכיווה 

ותבוגתו ,׳התע תרבד שחנכ :הל?ת ןתת לא !ינב׳ :איה םדא לש הדוסחה ותבוגת .םייחה 

השגדה ;12 ימע)׳!שחנה ירבד ויה תמא ןה ?אל המלו׳ :תידיימ איה ויבא תפיזנל ןיק לש 

תאצוי איה ןיא רשאכ םג ,תמאב תוקבדה ךרע תא סנ לע הלעמ ןיק לש וז ותרימא .(רוקמב 

לש םלש ךופיה הב םינומטש הרימא וז .ביואכ גצומש ימ לש ויפמ אלא ,׳ןוגה׳ רוקמ יפמ 

שי ;הזכ תמאב אוה ,ןוכנכו קדוצכ בוטכ הגיצמ תיהולאה תוכמסהש המ לכ אל :היכררייה 

.יתרוקיבה ,ןרקסה ,ןחובה לכשה לש ותוכמס - ותוכמסל רבעמ לע־תוכמס 

/ דעל םיהלאה תחגשה רבד׳ תולגל התייה ׳דובאה ןדעה ןג׳ב ןוטלימ ןו׳ג לש ותרטמ םא 

הלבקה תא עקעקל :הכופה טעמכ ןורייב לש ותרטמ יכ המוד 23,׳םדאה םע ויכרד וקדצ יכו 

׳וגא רתלא׳הו ןיק םיאטבמש תוקפסהו תולאשה תועצמאב םשה יכרד לש ןיררוע אלב 

.רפיצול - ולש 

חותיפב דוחייבו יארקמה הז ,ןיק לש ותומד לש םייזכרמה םינייפאמה תשולש יכ המוד 

דיל הפפככ םימאות - יגרט םדא־גרוהו תוכמסב דרומ ,המדא דבוע - ןורייב לש יטמרדה 

יטנמורה דוסיב חתפנ .ולש יטנמורה חסונב תוחפל ,ינויצה סותאה לש דוסי יביכרמ השולש 

תודמעה ידי לע תגצוימה ,תיתרוסמ תוכמס לש תודמעב דרמה :ןורייב חתיפ ותואש 

.ונב ןיק ןיבו םדא ןיב םירבד יפוליחב חתפנ ןורייב לש ׳ןיק׳ .תובאה רוד לש תומרונהו 

ויתורימאמ רתוי תוענכשמ ןיק לש תופירחה ויתורימא ,םיינשה ןיב חתפתמה חוכיווב 

:םדא לש תולולחה 

?ךל ןיא וילע תודוהל רבד ףא־! :םדא 

.אל :ץק 

?יח התא ןיאה :םדא 

(12-11 ימע)?תומל ךלוה ינניאה :ןיק 

תא תומגרתמ ולא תורוש .34 ימע ,1982 ביבא לת ,םעניבא 'ר םגרת ,דובאה ןדעה ןג ,ןוטלימ ׳ג 23 

may assert eternal 1 :ותריצי לש תוחתופה תורושב זירכמה ןוטלימ לש תומסרופמה ויתורוש 

 providence / And justify the ways of God to men
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לש הדמעה ןיב הלבקהה תא תוארל ידכ דחוימב לודג יתבשחמ ץמאמל םיקוקז ונניא 

תורכומה תומרונה תא ,׳תולבוקמה תואידיאה׳ תא גציימה ,באה תוכמסב תרפוכה ,ןיק 

תובאה רודל סחיב תונויצה לש תינדרמה הדמעה ןיבו ,'הלעמלמ׳ ןתוכמס תא תובאושה 

לש תורושל המדקה ןיעמ ןורייב לצא ןיק לש הסירתמה ותדמעב תוארל רשפא .יתרוסמה 

הנושארה תיצחמה לש תוינויצה תועונתב םיבר רעונ ינב יפב תורוגש ושענש ,ינועמש דוד 

:םירשעה האמה לש 

[...]בא רסומ לא ,ינ? ,עמשת לא 

[...] ׳...וקל וק׳ :אוה בא רסומ יכ 

:ןכ הרבוד ביבא־תפוסו 

24׳!ןבה רישל ,שיא ,הבישקה׳ 

ריבכהל םעט ןיא תינויצ הדמע ןיבו המדא דבועכ ןיק לש ונויפא ןיב רשקה תודוא לע 

- ךכבו ,המדאה תדובע םע ,המדאה םע לארשי םע לש רשקה תוינויח תשגדה .םילימ 

ןיינעמ .יטנמורה הז יאדו ,ינויצה סותאה לש דסומ דוסי איה ירה ,עבטה םעו ץראה םע 

רושיקה לע :המדאה ןיבו ןיק לש ותומד ןיב ימיטניאה רשקה תא רבגתמ ןורייב דציכ תוארל 

אוה ןיק ויפלו ,ירופטמ רושיק םג ףיסומ אוה - המדאה דבועכ ןיק - וילאמ ןבומה ימינוטמה 

:ךאלמה יפמ םיעמוש ונא הריציה םויס תארקל .השקה המדאה לש התומד ןב 

,יךמ בהא!השקו ןטבמ תייה בל קזח 

(135-134 ׳מע> .התעמ דיבעת התא רשא תייה השקה המדאכ 

תיתולגה תודהיה תומד תא לבה לש ותומדב תוהזל רשפא תירופטמה המרב םא ,ףוסבלו 

רשפאש ירה ,(ןלהל םג האר) רבדה חתפב םיבר םיחוסינמ עמתשמש יפכ ,תיתרוסמה 

תומיוסמ תואסרגמ עמתשמש יפכ - יתולג רבע ותוא תא ׳גורהל׳ םקש ימ תא ןיקב תוארל 

דרומה ,המדאה דבוע ,ןיק םע תוהדזהל תונכומה ,ןכ לע רתי 25.תינויצה הדמעה לש 

ותוכזב הנושארל יתעדוותה ולאה רישה תורושל .ב״עש ימע ,ד״ישת ביבא לת ,א ,םיריש ,ינועמש ׳ד 24 

.ל״ז בולשיפ םוחנ ,ירומ יבא לש 

וזחת םירשעה האמה תליחתו הרשע עשתה האמה יהלש לש תינויצה העונתה ברקב יכ ץיצל רתומל 25 

׳גרה׳)ילקידר תוקתנתה ןויסינמ :תיתרוסמה תודהיה לש יתולגה רבעה לא סחיל עגונב תונוש תושיג 

םילשורי)׳הירוטסיהו תונויצ׳ ורפסב רקוס גומלא ׳ש .יוניש ידכ ךות ךשמה לש תורשפאל דעו (רבעה 

הארמו ,רבעל סחיב 1906-1896 םינשב תינויצה העונתה ברקב וחוורש תודמעה תא (ב״משת 

םיסחי הברקב ומייק תירוטסיה הציפקו תופיצר ,תונשדח לש םירתוס םיתעלו םינוש תודוסי דציכ 

איה המצעלשכ תונויצה׳ םא ,הלאשה לע תונעל רמייתמ וניא רפסה יכ ףיסומ גומלא .םייטקלאיד 

לש אצומה תדוקנב היולת הבושתה ירהש ,'תידוהיה הירוטסיהה ףצר לש הריבש וא ךשמה תניחבב 

יכ קפס ץא ,ידוהיה רבעל תונויצה סחי לש יטקלאידהו בכרומה יפואב הרכהה תורמל .(10 ימע)ץיעמה 

ברקב דוחייב ,םירשעה האמה לש הפס לע תינויצה העונתה לש םסקה ןמו ירוטרה חוכה ןמ לודג קלח 
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היווהה לש ׳גרה׳ ףאו תורענתה תימואלה המרב התועמשמש ,תיתדה תיתרוסמה תוכמסב 

ךפוה ידוהיה םעה הבש ,׳ירוטסיה םזיביטקא׳ לש הדמעל םג רשקיהל הלוכי ,תיתולגה 

תורענתהה הבלבש הדמע :םהלש יביטקא אשונל םיירוטסיה םיכילהת לש יביספ אשוממ 

הרכה ,(לבה ,ונייהד)יתולגה ידוהיה תומדב םלוגמה ןברוקה לש יפיטיכראה דיקפתה ןמ 

םיגרוהה הנחמל ףרטצהל תונוכנב - עמתשמבו ,קשנב זוחאל ,שפנה לע דומעל ךרוצב 

26.(׳ןיק תלשוש׳ל ,ונייהד) 

,ןיק לש ותומדל םירשקנה םייסיסב םיינויערו םיינכות םינייפאמל יתסחייתה הכ דע 

העונתה לש היתודמעו ידוהיה םעה לש ולרוג ןיבו םניב הלבקהה תא תוארל תורשפאלו 

ךומתל םייושעש םייפיצפס םיינושל םיחוסינ המכ םג תעכ איבהל יוארה ןמ .תינויצה 

ןמשירפ רשאכ .ןהלש תירשפא תירוטסיה תונשרפ ןיבו תויתימה תויומדה ןיב רושיקב 

אלולו׳ :הינוריאב ריעמ אוה ,לבה לש וייח תרגשל םוגרתל ולש המדקהה ירבדב םחייתמ 

ה ב י ש יב םויה לכ וילע רבע זא יכ ,ותיבל ותבוחבו ונאצ הערמב ול רשא םיטעמה םיקסעה 

יאדכ .(ילש השגדהה ;19 ימע)׳ויתונברקבו ותלפתבו ויהלא תא ותדובעבו ושרדמ תיבב 

אוה וליאכ ,לבה לש ותומדל דימצהל רחב ןמשירפש ,׳שרדמ תיב׳ ןועטה חנומל בל םישל 

לש ותומדל םיארוקה תדהא תא הנוב אוהש ךות ,ךשמהב .ןיינמה ןמ ׳רוחב־הבישי׳ היה 

.םיחאה ינש לש םהיתושנל םג םחייתמ ןמשירפ ,לבה לש ותומדל םהלש זובה תאו ןיק 

חפנ תלעב ,הלודג הבהאב ןמשירפד אבילא תנייפאתמה ,ןיק לש ותשא ,הדע תמועל 

״׳הבהאה״ איהו ,תחא הלמ קר הבלב תעדוי תאזה הלענהו הרוהטה השאה׳)השיאל המצועו 

תאזה השאהו׳ :ינתלעותו יחטש ןפואב וילא הרושק ,לבה לש ותשא ,הליצ ,([22 ימע] 

יכ ,הפאב המשנה איה המצעל איהשכ הבהאהש םושמ אל ,לבה תא ,השיא תא תבהוא 

ןמשירפ ןאכ םג .(ילש השגדהה ;23 ימע)׳הרשכ השאל יוארה ןמ אוה ךכש םושמ םא 

,תדסוממה ,תימשרה תודהיה לש המלועל דה ררועמה (׳הרשכ השאר ןועט חנומב שמתשמ 

,רכונמה ןיק תא ראתמ ןמשירפ רשאכ ,אבה דומעב .ןמשירפ תעדל תנבואמהו תיתולגה 

אוה ,הליפתבו תונברוק תאלעהב הקוסע הנושארה החפשמה רתיש העשב דצה ןמ דמועה 

אוה .ללפתי אלו בירקי אל ודבל ןיק קר׳ :תיתרגש אלו תניינעמ הרוצב ותוא ןייפאל רחוב 

תוקפס בורמ םיערק רשע םינשל עורק וברקב ובלו וחצמ תא תשבול תורדקו דמוע 

רחבש םיצעמה יוטיבה .(ילש השגדהה ;24 ׳מע> ׳דחי םג תונשיו תושדח תורודמ בורמו 

לש הירוטסיהב עוריאמ קפס ילב חוקל ,ןיק לש ושפנב ערקה רואיתל ףיסוהל ןמשירפ 

הבש הנצסל תיתורפס היזולאב עדומ שומיש ןאכ השוע ןמשירפ םאה .םיוסמ דואמ םע 

םיקלח רשע םינשל המלשה תא ערוק איבנהו ,ינולישה היחא תא שגופ טבנ ןב םעברי 

־תידוהיה היווהל בג תונפהלו ,תידוהיה הירוטסיהב ׳שדח ףד חותפל' ,רענתהל ןוצרה ןמ עבנ ,םיריעצ 
.תיתולגה 

הלוכי איה לבא ,ןמשירפ לש שרופמה ילסרווינואה םזינמוהה םע חתמב ןבומכ תדמוע וז תועמתשה 26 

.׳ארטסותרז רמא הכ׳ לש םגרתמל הרז התייה אלש ,תינאישטינ הדמע םע דחא הנקב תולעל אקווד 
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םעה ןיב תלובקתה לע בושחנש ידכ ,(30-29 אי א״למ)םעב ערקלו גוליפל ,רבשל למסכ 

יוטיבה יכ קפס ןיא ,ןאכ ןיא תנווכמ היזולא םא םג ?ןיק לש תכסכוסמה ושפנ ןיבו גלופמה 

לצא - ידוהיה םעה לש ולרוגמ תויצאיצוסא לש לבוש הלעמ שמתשהל ןמשירפ רחב ובש 

תוחפל עיפומ לארשי םע לש ויגהנמלו ולרוגל ןיינעמ דוהדה .ארוקה לצא םג ומכ ,רבחמה 

ןברוקה תאלעה השעמ תא ראתמ ןמשירפ רשאכ - רבד חתפב דחא יתועמשמ םוקמ דועב 

:חצרל איבמש ארונה רבשמה ינפל ,םיחאה יגש םיאשונש הליפתהו 

לע הלעו תאזה הלפתה תא ונעמשב ונחנאו ,ותלפת תא ללפתמו ערוכ לבהו 

קפס לכ ילב התוא ונקת רשאו ׳םירוזחמ׳ה דחאב האצמנה איה הכז הלפת יכ ונבבל 

דמוע אוהו ,וללפתהב ןיק תא םג םיעמוש ונחנא ןכ ירחאו ;הלודגה תסנכ ישנא 

(רוקמב השגדהה :36 ימעז .ללפתי רשא תעב ת ו י מ מ ו ק 

לש ויגהנמו ותומד ןיב ןאכ השענה רושיקה תא תוכיראב ריבסהלמ רוטפ ינא יכ ינמוד 

- תיתולגה ,תיתרוסמה תודהיה ןיבו (םדא לש ותומד לע םג ןאכ רבודמ ןיפיקעבו)לבה 

דמועש ימ לש ,המצועו דוה אלמ דרמ לש הדמע תגציימה ,ןיק לש ותומד ןיבו ,דחא דצמ 

ןמשירפ לש ותסמ םויסב ןייעל םג ףלאמ .רחאה דצה ןמ - ינויצה סותאה ןיבו ,תויממוק 

םנמא תולאשה ימשר ןפואב .תושגרנ תוירוטר תולאש לש הרושב תמתחנה ,׳ןיק׳ לע 

םידה ןכותמ עומשל אלש השק לבא ,׳םדא לכ׳ לא תונווכמו ,׳ישונאה בצמה׳ לע תובסומ 

:ידוהיה םעה לש ובצמל םיסחייתמה 

?קלחכ קלח הבוטמ עבשנ םא ?החכ תא ונל ןתתה - דובענ התוא רשא המדאה הנה 

קזח וננוצרו ונמע ונחכ הנה ?הנממ היהנ םירורא יכ ונללק רשא הללקה רובעת םא 

(45 ימע»?שדחו ינש ןדע ונל אורבלו דובעל ונל חלציה - הרורב ונתרטמו 

האמה יהלשב ידוהיה םעה לש ולרוג ןיבו הלא םיחוסינ ןיב ירשפא רשקמ םלעתהל השק 

המדאה ןמ ולש רוכינה לע רבגתהל תפאושה העונתה תא רבכמ אל םיקהש ,הרשע עשתה 

םיחוסינ דציכ ןיימדל רשפא הבר תולקב .ותמדאל םע ןיב הרופו שדוחמ שגפמ לע תמלוחו 

ןיא .הפוקתה ןמ תינויצ הדיעו לכב תובהל בצוח םואנ םותחל םילוכי ןמשירפ לש הלא 

.ינויצ ביכר ףיסוהל םיבייח אל ןורייב לש ׳ןיק׳ל ןמשירפ לש ותכישמ תא ןיבהל ידכ ,קפס 

הקודהו הקומע הרוצב וז הכישמ ריבסהל הלוכי הזכ ביכר תפסוה יכ קפס םג ןיא לבא 

׳רבדה חתפ׳ב בתכש םירבדה לש תוינויצה תויועמתשהל עדומ ןמשירפ היה םאה 27.רתוי 

חתמב ןבומכ תדמוע תינויצ־ורפ הדמע םיאטבמ ןמשירפ לש המדקהה ירבדו םוגרתה השעמ יכ הנעטה 27 

לטבל ידכ הז חתמב ןיא ,תאז םע .תינויצה העונתל סחיב ולש םישרופמה םייתרוקיבה םיחוסינה םע 

ןובשחו ןיד תתל התלוכיב - תינשרפ הנעט לכ ומכ - תלפונ וא המק וז הנעט .הנעטה תופקת תא 

וז הנעט ,תוארהל יתיסינש יפכו .ןודנה םוחתה ןמ רשפאה לככ םיבר םיטרפ ינוכסח ןפואב רושקלו 

,םגו ,ץק לש ורופיס םע ןמשירפ לש הקומעה תורבחתהה םצעל םג יטנגלאו ףיקמ רבסה תקפסמ םנמא 
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סנכיהל ילבמ ?ותוישיא לש םידברהו שפנה תוחוכ לכל דימת עדומ רצוי םאה ?םוגרתל 

ףלאמ ,ןמשירפ לש עדומ אללו עדומל עגונב תיגולוכיספ תונשרפ לש הז קמקמח םוחתל 

רקוס וילע רצקה ןקוידב .ואדרונ סקמ לע ןמשירפ בתכש םירבד הז רשקהב איבהל היהי 

םירקשה׳ תא ואדרונ לש ותפישח תא :ואדרונ לש תילאוטקלטניאה הריירקה תא ןמשירפ 

ולש הזונגאידה תא ףאו ולש 'םיסקודרפה׳ גשומ תא ,םהילע תנעשנ תוברתהש ׳םימכסומה 

,ואדרונ לש ותדמעב לחש עיתפמה הנפמל ןמשירפ סחייתמ זאו .יפוריאה ׳סנדקד׳ל עגונב 

:תונויצה לא ףרטצהל ואיבהש 

,םידגנתמהו םיצירעמה ,ולש םיארוקה יפלא תורשע לכ ,ול ביבסמ לודגה להקה 

יודרונ סקמ .הלודגה העתפהה התוא םואתפו - ידוהי אוהש וליפא ועדי אל םלוכ 

,ךותה ידומעמ דחא .אל .םתס ינויצ קר אלו .תוינויצהו - יודרונ סקמ .היליזבו - 

האתשמ דמע ביבסמ םלועה לכו - אוה גיהנמ .םהילע תנעשנ העונתה לכש 

28.םמותשמו 

רבעש ,ךפהמה תא ,יונישה תא ריבסהל רשפא דציכ ,ההימתה תא ןמשירפ הלעמ הז בלשב 

תונקפס לש טבמה תדוקנ םע חתמב תדמוע תינויצה העונתל ותופרטצה ירהש ,ואדרונ לע 

הארנש המ תא בשייל תוסנל םוקמב 29.ןכ ינפל ותבישח תא הנייפאש תילקידרו תיתרוקיב 

המכ ,יוה׳ :הלאשה תיתשתב תדמועה היומסה החנהה לע ןמשירפ רערעמ ,הריתסכ וינפ לע 

וקה יפל ונל ותוא ראבל דימת םילוכי ונחנאו ךכ לכ טושפ םדאה היה וליאכ !הז לכ העטומ 

םינפ תבר איה תישונאה שפנה יכ ,ןמשירפד אבילא ,ררבתמ 30.׳!הדוקנל הדוקנמ רשיה 

דציכ תוארל ןיינעמ ,בגא .םינושה הידבר ןיב תוריתסו םיחתמ ונכתיי םיתעלו ,םידברו 

ותבוגת .לולשל קר עדויש ימ רותב ואדרונ לע תרוקיב וחתמש הלאל ןמשירפ םחייתמ 

הקומע תוהדזה תעבה - רקיעבו ,ינקיר ׳ןכ׳ רמואש ימ לש הייחד איה ולא תרוקיב ירבדל 

רתויו םילודג רתויה םילאידיאה תא אשונ אוה׳ ובל ברקבש ןוויכמ ,׳אל׳ רמואה ,ואדרונ םע 

תינשרפ החנה תרזעב .'רבדה חתפ׳ב ,םיינושלו םייטמת ,םיטרפ לש תנווגמו הכורא הרושל ,רקיעבו 

.תיטנרהוק הנומתל תחאב םיפרטצמ םיטרפה וז 

.גצר ימע ,(2 הרעה ליעל)ןמשירפ 28 

לש חסונב היצפיצנמאה לע ותרוקיבו ואדרונ ידי־לע תינויצה הדמעה ץומיא ירניבא המלש תעדל 29 

תוברתהו הרבחה לע תויתרוקיבה ויתופקשהו ויתודמע םע דחא הנקב םילוע הלכשהה תעונת 

ןיב םיבכרומה םירשקה לע .130-119 ימע ,ם׳׳שת ביבא לת ,וינווגל ינויצה ןויערה :ואר .תיפוריאה 

M. Stanislawski,:ואר ,תוינויצה ויתודמע ןיבו ודארונ לש תויללכה תויפוסוירוטסיהה ויתודמע 

 2001 Zionism and the Fin de Siecle, Berkeley, ןוידל ןאכ סנכיהל ילבמ .97-74 ימע דוחייבו

וא)׳הכפהמ וא ךשמה׳ ולש ויתוסיפת תניחבמ התיה תונויצה לא ואדרונ לש היינפה םאה ,הלאשב 

הניאש תינפת ןאכ עציב ואדרונ ןמשירפ לש ותניחבמ יכ ונניינעל שיגדהל בושח ,(םיינשה לש בוליש 

.תישונאה שפנה תובכרוממ קלחכ ןמשירפ גיצמ התואשו ,תומדוקה ויתודמע םע תבשייתמ 

.גצר ימע ,(2 הרעה ליעל)ןמשירפ 30 
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ךיא ,יוה׳ :תישגרו תישיא תוצרפתהב הקספה תא םייסמ ןמשירפ .׳םיביהמ רתויו םילענ 

לע ורבדב םאה 31,׳...ישפנ תא יתעדי רשאכ םתוא ינא עדוי !הלא אל־ידיגמ תא יתעדי 

ןיב חתמה לע ורבדב יכ הבשחמה ןמ קמחתהל השק ?ומצע לע חישמ ןמשירפ ןיא ואדרונ 

רשפא ,תינויצה םיקמעמה תיימה לש ואדרונ ןיבו יתרוקיבהו ינתלכשה הגוהה ואדרונ 

.ומצע ןמשירפ תא ןייפאש ימינפ חתמל דה םג עומשל 

יקסנולש לש ׳ינויצה ןיק׳ :םויסל .ה 

ול ףריצש םישגרמה המדקהה ירבדבו ׳ןיק׳ל ןמשירפ לש יתפומה םוגרתה השעמב םא 

םוגרתה השענש עגרה ןמש ירה ,תינויצ הדמעל םייובח םידה ,סוסיהב ולו ,תולגל רשפא 

תודוסיה תא ואיצוה רשא םירצוי ומק ,השדחה תירבעה תורפסה לש ׳םדה רוזחמ׳מ קלחל 

יקסנולש םהרבא לש ותמורת תטלוב הז רשקהב .לעופה לא חוכה ןמ םייטנמורה־םיינויצה 

:׳המדא דבוע׳ רישב ,לשמל .1938 תנשמ ׳תרחא תישארב׳ םירישה רוזחמב 

דחה בהלה .תשרחמו - למג 

.בג־ול בגר ןיב עעתמ דרפה 

,דחא היכ םלועה היה אל ודועמ 

.עגרה ךות םיקובח םיחצנה לכו 

.חצרל זמר הז 

.קחךנ בהל הז 

.עיק3מ בגךבש־תודזךא ןיק הז 

קחךמה טעמ היכ היה אל םלועמ 

םךא ןיב 

למג! 

32.עיקךן 

םיטונ וגאש תא ונל ריכזמ רישה .ןושארה חצורכ ונתעדותב ׳ןסחואמ׳ ןיק ללכ ךרדב 

תראותמ ןיק לש המדאה תדובע ,הזמ רתוי .המדא דבוע הנושארבו שארב היה ןיק :חוכשל 

חצרה השעמ .םידחואמ םוקיו היח ,םדא הבש תיתישארב תינומרה הנומתכ יקסנולש לצא 

זמר׳ אוה םיבגרה ןיב דירפמה בהלה - הצחמל ירופטמ רוכזאל הכוזו םיילושל קחדנ 

ןיק לע אוה שגדה ןאכ םגו ,םדאו עבט ןיב שיגפמ יקסנולש ׳!הכ-יא ,ןיק׳ב םג .׳חצרל 

:המדא דבועכ 

.רוקמב ןה םויסב תודוקנה שולש .גצר ימע ,םש 31 

.244 ימע ,ד׳׳ישת היבחרמ ,ב ,םיריש ,יקסנולש םהרבא 32 
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.תליבישו ןליאל לוביבש הולש 

.לש?מה דוסב ,ןפג ומכ ,םויה 

.תל'3ךכן ותמח קלמש ,םויה 

.לשפמה ושארו ,טוחש שבכ הז 

.ןושאך הליל הז 

עקש לכו לת לכמ 

.שירחל הפצמ לוכש בגר בוש 

!הכ^א ,ןיק !הכיא ,ןיק 

33.שירחמ ןיקו 

טסיהה תא תוארל ןיינעמ .תירופטמ םיזמר תכרעממ קלחכ ,עקרל קחדנ חצרה טקא ןאכ םג 

וז איה ,םיהולאה אלו ,המדאה ,יקסנולש לש ורישב .׳הכיא׳ האירקה תרבועש ןיינעמה 

ןמ לדבהב לבא .׳שירחמ׳ אוהו ,הרפמה ועגמל הפצמה איה ;ןיקל תארוק הארנה לככש 

לע אוה שגדה ןאכ ,המשאלו דחפל יוטיבכ שרפתהל הלוכי ןיק לש ותקיתש םש ,ארקמה 

לש וריש .חונמ ירסח םידודנב ללוקש רחאל ׳המדא אמא׳מ קתונמה ,ןיק לש יגרטה ובצמ 

.ןיק יפלכ הקומע היתפמא ,(םינוש םימעטמ יכ םא)ןורייב ומכ ,אופא הנוב יקסנולש 

לש ׳ןיק׳ל ןמשירפ לש ומוגרתב האירקה תובקעב יקסנולש לש וירישב האירקה םע 

לש המדקהה ירבדב תויובחה תוינויצ תומינ לע רובידה םאה ,הלאשה תולעל הלוכי ןורייב 

(ןמשירפ)תישארה תנבהב רבודמ ןיא םאה ,רמולכ ?םזינורכנאכ עוגנ וניא םוגרתל ןמשירפ 

יקסנולש ומכ רצויש הדבועה ?תיטסינורכנא הנבהב - ןאכמו ,(יקסנולש)תירחאה רותמ 

הב טילבהש ,ןמשירפ תא בייחל ידכ ןבומכ הב ןיא ןיק לש ותומדב ׳םיינויצ׳ תודוסי טילבה 

וירישב ןיק לש ותומד ינייפאמ לא תוסחייתהה יכ המוד ,תאז לכבו .םייטנמור תודוסי רקיעב 

,םינפה תברו תבכרומה תירוטסיהה תולשלתשהה תניחבמ 34.ןיינעה ןמ איה יקסנולש לש 

הריצי תיתורפסה תכרעמה רות לא גיצה ןמשירפ לש םוגרתה השעמ ובש ךילהתב רבודמ 

לככ היהש ,יטנמור ינויצ סותאל יביטסגוסו יובח יוטיב םג רתיה ןיב תנתונה ,המצוע תלעב 

,יטנמורה ןיק לש ותומד תא םינכה ןמשירפ .יקסנולש לש הארשהה תורוקממ דחא הארנה 

אבה בלשב ;השדחה תירבעה תורפסה לש הדובעה רדח לא ,םיינויצה םינממסה לעב דרומה 

.ירבע ץולח ידגבב ושיבלהלו קמעה תודשב השרחמ ודיב םישל גאד רבכ יקסנולש 

.245 ימע ,םש 33 

.השדחה תירבעה הרישב ץק לש ותומד ילוגלג ירחא בוקעיש רתוי בחרנ ןויד חותפל לוכי ןאכ ןוידה 34 

ןד השועש שומישל שדקוי בושח קרפ יכ קפס ןיא ,(תיחכונה תרגסמה ןמ ןבומכ גרוחש)הזכ ןוידב 

לע.'היפרגויבוטוא׳ו ׳םותחה ןורקב ןורפעב בותכי ומכ םירישב - לבהו ןיק לש םהיתויומדב םיגפ 

תירבעה הרישב ארקמה :ךנגנא חצנל ,דקש 'מ :ןייע ,השדחה תירבעה הרישב ןיק לש תועפוה המכ 

.66-60 ימע ,2005 ביבא לת ,ןויע :ב ,השדחה 
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