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םירפס תרוקיב 

תוינתאו תד ,תוימואל :םיברעה־פידוהיה בהנש הדוהי 

.םידומע 291.2003 .דבוע םע :ביבא־לת 

*לייא ליג 

,םיחרזמב ןד וניא רפסה .םימתה ארוקה תא ללוש ךילוהל הלולע הז רפס לש ותרתוכ 

אורקל העצה תניחבב הניא םיברע־מידוהי םשב הריחבה םג .םיחרזמה לע חישב אלא 

תא ריתוהלו תולבוקמה חישה תוחסונ תא קרפל התרטמש הלובחת אלא ,םמשב םירבדל 

תינוציח תרוקיב אל :תיתוברת תרוקיב לש שדח רנא'זב רבודמ םצעב .תומש ילב ארוקה 

לבא :ומצע תא קרפמ הזה חישה ןהבש תוירוטסיהה תודוקנה רותיא אלא ,ינויצה חישה לע 

רבגתהל ידכ חישה לש תוימינפה תוריתסה תא ףושחל תשקבמש תיטננמיא תרוקיב אל םג 

חישה ובש ןפואה לש םישרת ןיעמ ־ רתוי הברה בושחו רתוי עונצ המ רבד אלא ,וילע 
.להנתמ 

תדקמתמה תיאמצע הסמ תניחבב אוה םהמ דחא לכש ,םיקרפ העבראמ בכרומ רפסה 

ןושארה קרפה .ברע תוצרא ידוהי ןיבל תונויצה ןיבש םיסחיה תיירוטסיהב תחא היגוסב 

הירוגיטקכ ברע תוצרא ידוהי ונמוס ובש עגרה ...ספאה תדוקנ" הנכמ בהנשש המב קסוע 

תועמשמ הל שי ,תישאר ?"ספאה תדוקנ" שוריפ המ .(15 'ע> "(םיחרזמ) תחא תיטילופ 

הז עגר .תחא הביטחכ םיחרזמב קסועה חישה לש ותדלוה עגרב רבודמש םושמ ,תיגולונורכ 

.הניטסלפל םידוהי םירגהמ ןוילימכ איבהל ,1942־ב ,"ןוילימה תינכות" לש החוסינ אוה 

םייפולח תורוקמ רחא שפחל בושייה ישאר תא וכילוה הפוריא ידוהי תאוש לע תועידיה 

הביטחכ ברע ידוהיב ןודל ולחה ,ינויצה חישה תודלותב הנושארה םעפב ,ןכלו ,םירגהמל 

קסוע קרפה רקיע .תיגולודותמ ,תרחא תועמשמ םג שי ספאה תדוקנל םלוא .(34 'ע> תחא 

תמחלמ ךלהמב ןאריאבש ןאדבאל האציש ,"הנוב ללוס" תגולפ לש היחווידבו היתויווחב 

םידוהי םע הירבח ושגפנ םשו ,ןוילימה תינכות חוסינ רחאל רצק ןמז ,היינשה םלועה 

,ילאינולוק רשקה ,תישאר :לופכ רשקה היה שגפמל ,שיגדמ בהנשש יפכ .םינאריאו םיקריע 

,תינאריא־ולגנאה טפנה תרבח םע הזוח תרגסמב ןאדבאב ובשי "הנוב ללוס" ירבחש םושמ 

לש החוסינ רחאלש םושמ ,ינויצ רשקה ,תינש ;"םידילי"כ םוקמה ידוהי תא ושגפ ןכלו 

תא ושגפ ןכלו ,םינויצ םיחילשכ םג ןאדבאל "הנוב ללוס" ישנא ואצי "ןוילימה תינכות" 

,יגולודותמ ילכ איה "ספאה תדוקנ" ,הז ןבומב .היילעל םידמעומכו "םיחא"כ םוקמה ידוהי 

הלופכה העדותה .וכותב יובחש המ תא טילבהלו חישב ןנובתהל רשפאמה פוקסורקימ ןיעמ 

לש תמצעומ הרוצ אלא הניא ־ תינויצו תילאינולוק ־ "הנוב■ללוס" תגולפ ירבח לש 

ינבכ" ,ינויצה חישה ךותב םיחרזמה םידוהיה לש םדמעמ תא ןייפאל הדיתעש תוליפכה 

שי ףקמל רשאכ ,םיברע־םידוהיכ ,הרצקב .(29 'ע) "םירחאכ ...םג ךא ...ידוהיה םואלה 

תא רמולכ ,םידוהיה לש םתויברע תא למסל לוכי אוה ,אסיג דחמ :חישב יכרע־וד דיקפת 

קרוייוינ ,היבמולוק תטיסרבינוא * 
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רמולכ ,םתודהי תא ןמסל םג לוכי אוה אסיג ךדיאמ לבא ;הפוריא ידוהי ןיבל םניב לדבהה 

.22 דוכלימ ןיעמכ דבוע חישה דציכ ראתמ בהנש ,רמולכ .םיברעה ןיבל םניב לדבהה תא 

חכויש יאנתב קר ידוהיה םואלה ךותב םיללכנש ,םיברע־םידוהי לש הירוגטק ןנוכמ חישה 

."םתס" םידוהיל םיהז תויהל םילוכי םניא םלועל םה ,תאז םעו ,םיברעה ןמ םינוש םהש 

- "םיברעה םידוהיה" - וילא תזמרמ רפסה תרתוכש םייאלכה רוציש ,ןכ םא ,םידמל ונא 

לש שימגו קמקמח ןונגנמכ חישה ידי־לע ומצעב רצוימ אלא ,ררחשמ וניאו יטנתוא וניא 

.הענכה 

הדובעה יסופדבו יברעה בחרמב םינויצה םיחילשה לש םדמעמב קסוע ינשה קרפה 

הנוש רשקהב םעפה ךא ,"הנוב ללוס" תגולפ לע ףסונ טבמ ןאכ שי ,השעמל .םהלש 

הירוטסיהה תרגסמב וללה םיחילשה תא ביצמ אוהש ךכב איה בהנש לש הקרבהה .תצקמב 

והז .םינש תואמ ךשמב ידוהיה םלועב לבוקמ היהש ,(ןנברד יחולש) תור"דשה דסומ לש 

השקיבו ,תינרדומו תינוליח התייה תונויצהש םיעדוי ונא ירהש ,והומכ ןיעמ ףצוחמ השעמ 

תור"דשה דסומ ךמסנ ןהילעש תינצבקה תוברתה ןמו תויליפטה ןמ ידוהיה םעה תא ץלחל 

יפכ .םיר"דשה ןיבל םינויצה םיחילשה ןיב לקנב לידבהל רשפא יאש ררבתמ ךא .(87 'ע) 

תוליגרה תוקולחלו םיימטסיפאה םייוויצל תונעל תברסמ תור"דשה תקיטקרפ" ,רמוא בהנשש 

,תישאר ?עודמ .(74 'ע)"ןהיתחת תרתוח ףאו ,ינוליח/יתד תיראניבה הנחבהה ךותמ תורזגנה 

הלאכ ויהש ךכ ידכ דע ,רבד לכל םיר"דשכ ולעפ ןכא םינויצה םיחילשה ןמ קלחש םושמ 

אל וידעלבו ,אוה ץוחנ דסומ םיר"דשה דסומ"ש ורבסש ,ןיקשיסוא ומכ ,תימואלה הגהנהב 

םתוארל וטג תוימוקמה תוליהקהש םושמ ,תינש .<95 'ע) "ללכו ללכ ונתדובע ראותת 

םיחילשה לש םרוביד ןפואב תוליפכה לשב ,תישילשו .(101 'ע)"יעבט ןפואב" םיר"דשכ 

תיחרזמה םתויתדש ,"םידוהי םיחא"כ םתוא ואר םיתעל .םיימוקמה םידוהיה לש תויתדה לע 

,"םירחא"כ םתוא ואר םיתעל ךא ,(103 'ע> תימואלה הלואגה תא תלמסמ תיטנתואה 

םיברעה ןיבל םניב לדבה ןיא הידעלב רשאו ,קפסב תלטומ (םתודהי םג ןכ לעו) םתויתדש 

־ימואל וניא םיחילשה לש םטבמש ךכ לע הדיעמ" וז תוליפכ ,בהנש רמואש יפכ .(107 'ע) 

ינוליח תויהל לוכי ר"דשה .ינש דצמ יגולואית־יתד וניא םג םלוא ,דחא דצמ קהבומ ינוליח 

וניאש ידוהיב םאלסיאה תוצראב לקתנ אוה רשאכ .ךפיהלו יתד אוה וחיש ןב רשאכ קר 

ךכמ עבונ .<104 'ע) "תידוהיה תדה לש הדמעמל דרח ר"דשה השענ ,יתד־יסקודותרוא 

,םיעבראה תונשב דוע ,דואמ םדקומ רצונש ןונגנמ ,םיחרזמה לע חישה לש ףסונ ןונגנמש 

־ תרחא תאז רמול וא ,(74 'ע) ברע תוצרא ידוהי לש ("ןוליח"מ ךפהה) "התדה" אוה 

הז ןיא .תדה הרתונו התייה תינויצה תוימואלה ךות לא םיחרזמה לש "הסינכה סיטרכ" 

לא םיחרזמה לש הסינכה סיטרכ םג תדה התייה ןכמ רחאל הנש םיעבראש ,ןכ םא ,אלפ 

הנומטה תויתרוסמו תויחישמ וזיא ללגב אל .(117 'ע> ס"ש תועצמאב ,יטילופה הדשה 

חישב קומע העובט םיחרזמה לש התדההש םושמ אלא ,ברע תוצרא יאצוי לש םהיתובבלב 

קריעמ ואבש הלא לש םתויברע תרהוטמ ,אסיג דחמ ,ותועצמאבש ילמס באשמכ ,ינויצה 

הלש םייגולואתה םיביכרמה ןמ תרהוטמ המצע תינויצה תוימואלה ,אסיג ךדיאמו ,וקורממו 

.(119 'ע> תינרדומו תינוליחב תגצומו 

תלאש - תצקמב תונוש תויגוסב םנמוא םיקסוע רפסה לש יעיברהו ישילשה םיקרפה 

ברע תוצרא יאצוי םידוהי לש ימלועה ןוגראה לש ותלועפו ,קריע ידוהי לש שוכרה 

 wojao, םא .וידחי םהב ןודא ןכלו ,חיש ןונגנמ ותוא יוצמ םזכרמב ךא - (קא'זוו ןלהל

םיקסוע הלא םיקרפ ירה ,ינויצה חישב תוימואלל תדה ןיב םיסחיב קסע םיר"דשה לע קרפה 
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ימואלה חישב בלתשהל ושקיב קא'זוו ירבח .תויתדעל תוימואל ןיב םיליבקמה םיסחיב 

ולכוי יכ ורבס םה ,ברע תוצרא יאצוי םידוהי לש ןוגראכ .תילארשיה הרבסהה ידיב עייסלו 

ןוכיתה חרזמב וררוגתה םידוהיה .א :יכ ואריש ךכב םיניטסלפה לש םהיתונעט תא רותסל 

,1948־ב רבכ ושחרתה ןיסולכוא יפוליח .ב :וב רז עטנ םניאו ,אנד תמדקמו ףיצר ןפואב 

סיסב ןיא ןכלו ,םירחאו קריע ידוהי םג םהיתבמ ושרוג םיניטסלפה םיטילפל ליבקמב ןכש 

,םיניטסלפה םיטילפל םיעיגמ םניא םייפסכ םייוציפ םג .ג :םיניטסלפה לש "הבישה תוכז"ל 

שוכרה דגנכ וזזקל שי ןכ לעו ,תיקריעה הלשממה ידי־לע םרחוה קריע ידוהי לש םשוכר יכ 

האב וללה תונעטה ןמ תחא לכ"ש הדבועה תורמלש הארמ בהנש .(160 'ע) יניטסלפה 

ןומט היה ןהמ תחא לכב" ירה ,"לארשי תנידמ לש ינידמה סרטניאה תא ,הרואכל ,תרשל 

'ע> "ול תורכומה דוסיה תוחנה תא קרפל המייאש המצועו ינויצה חישל הרזה לש ןיערג 

ישנא ידי־לע הארקנ ןוכיתה חרזמב ידוהיה םויקה לש ותויכשמהו ותומדק לע הזתה .(164 

ןיבל ,ימיטיגל רוזאב םמויקש ,ברע תוצרא יאצוי םידוהיה ןיב לדבה שיש הנעטכ הרבסהה 

ןכא םיניטסלפהש הנעט) ימיטיגל וניא וב םמויק ןכ לעו ץוחבמ ואבש ,הפוריא ידוהי 

יפוליח לע הזתה ןמ בהלתה אל םג ץוחה דרשמ .(167-166 'ע)(תע התואב הב ושמתשה 

תא וגיצה וללה ,ברע תוצרא יאצוי םידוהי ידי־לע החסונ וז רשאכש םושמ ,ןיסולכוא 

ההימכה לע ינויצה רופיסה תא הרתסש דבלב וז אל ,תוטילפהו ;"םיטילפ"כ השעמל םמצע 

םיטילפה לכש ךכב ןקותי בצמהש תורשפאה תא התלעה םג אלא ,תובאה ץראל בושל 

.(184-176 'ע> (הילע עיבצהל וזרדזה םיניטסלפהש הנקסמ)ןלצל אנמחר ,םהיתבל ובושי 

תימשר הדמע ותויה תורמל ,םיניטסלפה שוכרל םידוהיה שוכר ןיב יאנובשחה זוזיקה םג 

עגרמ גוצייה תלאש לש הרודנפ תבית חתפ ,םישימחה תונש זאמ לארשי תלשממ לש 

לארשיב וררוגתה אלש ,קריע יאצוי םידוהי םג ללכ קא'זוו .קא'זווב ןוידה אשונל ךפהנש 

היתורטמל םשוכרב שומיש השעת לארשי תלשממש ךכל ודגנתה וללהו ,היחרזא ויה אלו 

:םעלב לע ורמאנש הלאמ םיכופה םירבד קא'זוו לע רמול רשפא ,הרצקב .(191-187 'ע) 

חיש [רציימ]" אצמנו ,תינויצה העיבתה לע ןגהל שקיב אוה :ללקמ אצמנו ךרבל שקיב אוה 

ןמזב :ךכמ עורג ףאו .(191 'ע> "תיפוריאה תונויצה לש לזרבה ןאצ יסכנמ המכ קרפמה 

לע השרפתה קא'זוו לש ותוליעפ" ,תימואל הרטמ לעב ףוגכ םמצע תא ואר קא'זוו ירבחש 

םהיתונווכמ העבנ אל ,בהנש ריבסמ ,וז תויתדע לבא .<192 'ע)"תיתדע תוליעפכ הנידמה ידי 

ססבל ידכ ,דחאה דצה ןמ תויתדעל קקזנש ,ינויצה חישה ןונגנממ אלא ,ןוגראה ירבח לש 

תורבגתהב תוימואלה תא גיצהל שקיב רחאה דצה ןמו ,תידוהיה תוימואלה לש התוינושאר תא 

"ונלשמ" ןמזב־וב אוהש ,יחרזמה םייאלכה־ןב רשאכ ףשחנ הז חיש ןונגנמ .תויתדעה לע 

ימכ ךכ לשב ספתנ דימו ,ימואלה חישה ךותב ורבע תא רזחשל אוה םג שקבמ ,"רחא"ו 

.<204 'ע> "תיתדע" הדמע עיבמש 

־םידוהיב שמתשמ בהנש .תכל תקיחרמו המישרמ הזתל וידחי םיצבקתמ וללה םיקרפה 

ינויצה חישה רבתשמ הכרדש הרסנמ ןיעמכ (ומצע ולש היפרגויבב םג םיתעלו) םיברעה 

"תיגולואידיא הקיטקרפ"כ הלגתמ תונויצה .ולש הלועפה ינונגנמ םיפשחנו ,ויביכרמל 

- תוירוגטקה שולש ןיב תעה לכ עונל הכירצ הלש םיטקייבוסה סויג ךרוצלש ,םייאלכ־תב 

ןהיביכרמל שדחמ ןדירפהל תאז םעו ,רכה ןיא דע וזב וז ןבברעל ,תוינתאו תד ,תוימואל 

לש שדח רנא'זב השעמל הפ רבודמ ,הלחתהב יתרמאש יפכ .(17-16 'ע> יתייפכ ןפואב 

תא תדמלמ ,תונויצ־טסופה תמסיסל דוגינבש ,הווהה לש הירוטסיה וז .תיתוברת תרוקיב 

תעב הנוזינ תונויצה יכ ,ךפהה םג ונייה יכ ,השעמל ,"םינויצ ונייה אל םעפ ףא"ש ארוקה 
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םירפס תרוקיב לייא ליג 424 

רזוחו הכותמ םתוא האיקמ ,תויתדעהו תויתדה ,תויברעה - הלש םיכפהה ןמ תחא הנועבו 

לא ךילות תונויצה לש שחכומהו קחרומה תפישח יכ חינמ תונויצ־טסופ לש ןויערה .הלילח 

םשומישל ,התלועפב הנוכמה לש םישרת ,ישעמ ךירדמ ןיעמ קפסמ בהנש ךא ,הל רבעמ 

.וישכעו ןאכ המע דדומתהל םישקבמה הלא לש 
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