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תירבעה הרישב תומילאו תוימואל :המחלמה הארמ םואתפ רבח ןנח 
40־ה תונשב 

םידומע 229 .דחואמה ץוביקה :ביבא־לת 

תחא הניח חיש לש תוגוסו םיגוס םידירפמה םיימוחתניבה תולובגה לש םתוססומתה 

םירושעה תשולשב תוברתה רקחמ לש יגולומטסיפאה בוציעב תונרקסמה תועפותה 

,רתיה ןיב ,אוה הז ךילהת לש ועמשמ ,תיגולופורתנא־ויצוסה טבמה־תדוקנמ .םינורחאה 

ץומיא .תוברת ירמוח חותינל חתפמ־תומגידרפכ םייתורפסה חונעפה ינפוצל תושרדיה 

תויגולודותמ תוקיטקרפ ורצי טסקטו םוגרת לש תולאשב קוסיעהו תיביטרנה תרגסמה 

ודיעי וז הארשה לש התמצוע לע .תרכינ תוברתה רקחמב ןוידה יפוא לע ןתעפשהש 

־יפרגונתא רקחמ ,רדגמ ידומיל ןוגכ ,הז ףתושמ שרושמ ואציש םיפעוסמה םיפנעה 

החור ןיבל יביטרנה הנפמה ןיב רוביחה .דועו ויגוסל יטסילאינולוק־טסופה םרזה ,יפרגויב 

אל םתומכש םימעטב םיאלכומ תוריפ בינה וקופ חסונב תיתרוקיבה היגולויצוסה לש 

רמול אלש ־ דועיי תשוחת דצל תינרמש תחנ־יא טעמ אל ויתובקעב הלעהו ,ונעדי 
.םגוח ישנא יניעבו םמצע יניעב םיכרד יסלפמו תולובג יצרופ רוד יאיבנ לש - תוחילש 

םינבואמה םייגולודותמה םידוקה תריבשמ קר אל ועבנ הלא תוריפ לש לוכיעה יישק 

,םינגומה חישה תומלוע לש הבילה־יריצ רוגתאמ רקיעב אלא ,םהב הכורכ התייהש 

תרות התוויה וז הניחבמ .הפשחנ םהלש קמועה־ תויתשת לש תיטמויסקאה תויתורירשהש 

תוישוא תחת לבוקמה תונרתחה סופד לש ראתמה־יווק תייוותהב בושח ץיאמ תורפסה 

,"הדבוע" התייה וליאכ תונשרפב שומיש השועה הז ,רוגשה יגולופורתנא־ויצוסה לעפמה 

לש הנובה הכרעב טיעמהל השק ."תואיצמ" התייה וליאכ םיגשומ לש היצקיפיארבו 

,סנרפמה ,חישה לע חיש לש וגושגשלו תוגהנתהה יעדמ לש תימצעה תועדומל וז תונקפס 

ירטס־וד וניה הז ךלהמש אלא .תונילפיצסידה לש ןהיסנכו ןהיבתכ תא ,ארזל דע םיתיעל 

םיקיפמו תוגהנתהה יעדממ הבישח יכרדו םיגשומ םילאושה ,חורה יעדמ תא ףא דקופו 

ויה תובר־אל םינש ינפל ךאש תוזוחממ םהל םיאב םחורו םתפשש םירקחמ םתועצמאב 

המגמל תודע וניה רבח לש ורפס .תואשנתה לש םיקרפלו תורכנתה לש תומוחב םיגיוסמ 

.םיטבמו תונויער לש תינוויכ־וד המירז לש וז 

הרקמב הריש ־ םייתורפס םיטסקט דבעל ןויסינ וניה הז ינדמלו קתרמ רוביח 

הקיטילופל הקיטאופמ הרמהה תכאלמ .תיטילופ־תיתוברת הרימא ללכל ־ ונינפלש 

תישענ (יהשלכ תיתרבח תוסחייתה לש ענמנ־יתלב רצותכו הביחרמ הארוהב "הקיטילופ") 

תונכותבו יתורפסה־יתונמאה חותינה םוחתמ תויטתסא תומכסומב בלושמ שומיש ךות 

־ואנ לש םהיתודובעל תוזימר דחוימב ,ונימי־תב היגולויצוסה ןמ תולוטנה תוינויע 

'ויצוס םיתרש םייגמ רבח .וינועיט תא תוניזמה םיטסילאינולוק־טסופו םיטסיסקרמ 

םייתורפס םירמוח ךיתהל תנמ־לע דועו אהבהב ,וקופ ,ןוסרדנא ,רסותלאכ םייגולופורתנא 

תרגסמב השענ תיטילופל תיטאופ הנכותמ ךפהמה רקיע רשאכ ,תיתוברת הזתל 

םורט ימי לש תימואלה תוברתב הרישה לש המוקמ לש תירוטסיה היצזילאוטסקטנוק 

,תימוחתניב תוחיתפל היצמיטיגלה דבלמ ,םיחישה ןיב רשגל רבחל רשפאמש המ .הנידמה 

תילטוט היווהל רצוי־תיב היה הז .ינומגהה בושייה לש יתרבחה־יתוברתה רשקהה אוה 

ראשה לכ רזגנ הנממש לע־תואיצמכ המואה יוניב ספתנ הבש תולובג־תשטשוטמ 
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יערז ףא־לעו ,תננוכמ אלא ,"תסיוגמ" אל הרישה התייה ךכ .רבד קשיי היפ־לעשו 
ורבח הינמסו הינמיס בור ,הבחרהב םהילע דמוע רבח רשאו ,הב םינומט ויהש תונרתחה 

."אפייסו ארפס" לש תימואלה הקיטוימסל 

המזירפ ךרדו היהלשמ םירשעה האמה לש םיעבראה תונש תריש לע ןנובתמ רפסה 

םולח לשו תירדגמ־ברו תיתוברת־בר תולצפתה לש ,שוביכ תונש םישולש לש תקרפמ 

היפרגוירוטסיה עיצהל תשקבמה תינאיוקופ היגולאנג תיינב לע זירכמ רבח .ורבשו 

־ תומילאל תוימואל ןיב הקיזה .תירבעה הרישה תודלות רקחב תלבוקמה וזל תיפולח 

םסקה תרסה החינמ ־ תוביתה יתש ןיב תויתואה יפוליח קחשמל רבעמ תרצונה הקיז 

.הגירה איג היבו הינמ הניהש הריזכ התוא הדימעמו תוימואלה ןמ יטסימה־יטנמורה 

- "הקיזיפ"ה ןיבל הקיזיפטמב לבוגה יטאופ םזילובמיס ןיב תללוחמ וז הדמעש בוטיקה 

לוכיבכ ןתינ וניאש רעפה אוה ותויצראו ויתופוג לע תוומה לש - היגולויזיפה רמול אלש 

עוקרקה ןיבל סותימה לא הקיסנה ןיב ,הפורצה תוילרטילה ןיבל הקירופטמה ןיב רושיגל 

שידקמ אוה ךכלו ,רבח לש ותנעטש םושמ "לוכיבכ" ונרמא .ומצעלשכ רבדל תודמציה לש 

.סותימה - ותבצחמ־רוכ לא בוש באשנו וב רזוח הרישב ילרטילהש איה ,ותסמ רקיע תא 

לש תילריפסה היצולובאל רבסהה ףא הניה הז יתוברת לגעמ לש ותריגסל העונתה 

הדימע לש ןוחכיפב הייחתו תונברוק ,םירוביג ןחלופ תכרוכה ,תידוהיה תימואלה העונתה 

ןיבל "וניתופוג תולטומ הנה"ו "ףסכה שגמ" ןיב לטלטימה דוגינ והז .וטושפכ תוומ ינפב 

לעו הכימשב םהישאר םיסכמה םייחה יער ינפ לע ,יער ינפ לע דרוי םשג" :יחימע לש וריש 

לש הלילעה ריצ וניה הז יתוברתייריש חתמ ".דוע םיסכמ םניא רשא םיתמה יער ינפ 

.תילארשיצראה המחלמה תריש לש היתוכופהת לע רבח לש ורופיס 

יבושייה ירוביצה בחרמב ותרישו ותומדש ,ןמרתלא ןתנ אוה רבח לש ישארה ורוביג 

םימותו םירואו יטילופ חונעפ ,יטאופ־ינשרפ חיש לש דקומל ויה ילארשיה ןכמ־רחאלו 

תורכמתהה לע תעשעשמ היזיוולט תינכותב הגצוהש יפכ ,"הינמרתלא"ה .םייתוברת 

תונשב ימוקמה תוברתה הדש לש ותלחנ התייה ,ויתונויגשלו ררושמל תיוושכעה 

תוימואלהו ,"םיימואל" ויה םיררושמ הבש הפוקתב תאזו ,רתי־תמצועב םיעבראה 

ידכ ךכב היה ,ןמרתלא תריש לש יטמתה וקב יטמרד הנפמ ןמתסה רשאכ ,ןכ־לע .תררושמ 

,הז ןוויכ יונישב האור רבחש אלא .תיתוברת השחכה םג ומכ תינשרפ הכובמ ררועל 

תיטסילובמיסה תורדאנל יפולח םרז ,השובכ היצפוא לש תולגתה ןיעמ ,ינמז היהש םגה 

תוברתב םתסה ןמו תירבעה הרישה לש הכלהמב ,אבחנו ץיצה ,םלענו אבש םרז ,תימואלה 

התלעהש תעב־הבו ,םינפ־תלופכ התייה תירבעה הרישהש ןאכמ .הרציו הגציי איה התואש 

,תאז לכ :ודגנ האצי ףאו ותוא הפגיא איה ,םילאה־יתומלאה־ימואלה םויה־רדס תא סנ לע 

.הלילח רזוחו וילא בושל תנמ־לע ,רומאכ 

רמושהב גרבדלוג האל המסרפש רמאמב הז ךלהמ לש ותקמנהו ודועית תא חתופ רבח 

ובשנש המחלמה תוחור ףא־לע ,ובו ,"ומצע אשונ ותוא לע" םשב (1.9.1939) ריעצה 
גוציי תנתונה תיריל הריש תביתכל תיטאופה התונמאנ תולובג תא הרידגה ,הפוריאמ 

רמאמה ררועש סומלופה .תומילאלו המחלמל תומתריהל אלו ,םייללכ םיישונא םיכרעל 

לע תועידיה עיגה םע הקזחתהו הכלהש הכופה הדמעב יקסגולשו ןמרתלא תא ביצה 

תחמש" המאופה היה תע התואב המחלמה תריש לש האיש .םיל רבעמ םיעוריאה תוארומ 

ירבע ינשמ אצמנה יחה־תמה לש ותומד הזכרמבש ,1941 תנשב ןמרתלא םסרפש "םיינע 

ןהו ,תוירדילוסהו תוערה יכרע ןוגכ ,ילסרווינואה תא ןה ותייווה םצעב םלגמו ץקה וק 
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יזוה־תמה תומד .ןויליכל ץרחנ הלרוגש "היערה־תבה" תמקנ תא םוקנל ךרוצהו ןוצרה תא 

ותבוחל ףאו ותוכזלו ויפדור דגנכ ףדרנה לש ולוקל הפ־ןוחתפ ןתמ תקזחב קר הניא 

יחה־תמה ןיא ירהש ,תושדחתהלו המוקתל הווקת חתפ תשמשמ איה אלא ,םשפנ תא שקבל 

.ביטקלוקה לש ומויק תמועל תובישח רדענ יטרפה ותומ ,םוקמ לכמו ,רומג תמ תניחבב 

־תמה ןיבש תוומ דע תידדהה תונמאנהו ,ידוחייה־יצוביקל ףפכומ יללכה־ישונאה םג ךכ 

.תימואל התועמשמש תילסרווינוא הפשב תחסונמ "היער־תב"ל יחה 

ןכאו ,התוא תללוחמ םג אלא ,תואיצמ תגציימ קר הניא ,ןמרתלא תעדל ,הרישה 

לש םתאחמ תא הלעהו םתעדות תא בציעש יגוגדפ ינונק טסקטל התייהנ "םיינע תחמש" 

הקיטאופה ליבומל ןמרתלא ךפהנ ךכב .הריש ידמולו הריש ינשרפ ,הריש ירצוי לש תורוד 

לדוג עדונש רחאלו המחלמה לש המוציעב רשאכ הכובמהו העתפהה ובר ןכ־לעו ,תימואלה 

הבש ,"םירצמ תוכמ יריש" המאופה תא ,1944 תנשב ,ןמרתלא םסרפ הדמשהה לש העווזה 

ורוכב ונבו בא לש םתומדב םפכב לווע אל לע םיפדרנה תא המודקה ןומא־אונב םקממ אוה 

הנומתה ןמ לילכ םירדענ ,םיירבעה־םידוהיה ,ירק ,"םייתימא"ה תונברוקה .תומל דיתעה 

,םירצמ ־ םיילסרווינוא םיפדרנ לש דמעמ םירסוימה עשיה ירסחל םיקינעמ ךכו תירישה 

ןאכ ןיא .ןדבואו סרה ,לבס ,םייוניע רשבמ ימויקה םבצמש - םינמרג ,םירצונ ,םיקלמע 

לש תלחותה תורסח היתואצותב תררמצמו תשאונ הרכה אלא ,םיבגשנ םיכרעל הדיגס 

דימת ךא ,חלשה ונדיב קידצ יכ" :ררושמה ירבדכ :הדמשהו הסובת ,ןברוח ־ תומילאה 

אל םא - הלמחה ".אטחמ םיפחה תועמד תא חלמ לש םעט ומכ ריאשמ אוה ,תתוש ורבעב 

"םלישו םקנ"ה תוירוזחמ לש תימואלה הביתכה יללכ תא הרבש םינועמה לא - היתפמא 

תוחפל ,םייח דוע ןיא תוומה רחאלש םושמ םלאנ יחה־תמה .הייחתו תוומ ,הלואג םפוסש 

לש ומדל ובש בצמב - תולגב קר תירשפא ףדרנ לעכ ףדורה לע תוננובתהה ןכאו ,תולגב 

.וילע ןנוגל תלגוסמ הניא ומא וליפאו טחשנ תויהל רחבנ אוה תע ,ףסוא ןיא ידוהיה דליה 

ךלמה לואש תליפנכ יוארו בוט וניה תוומה :ילאירוטירט־ימואל ןכ־לע וניה ידוהיה םויקה 

ןמ הייטסה ,ןכ םא ."ותמדא ילע" שחרתמ אוה יכ "וברעו ברק םוי ומת הנה"ב וברח לע 

םע המואה לש יוהיזה ,אוה ךופהנ .ימואלה חישה ןפוצמ הגירח ללכ הווהמ הניא תוימואלה 

ובש ,"תוניימודמ תוליהק"ב ןוסרדנא חסונב תוימואל לש גשומ ןנוכמ התמדאו המד 

השקמ םירצויו ולבס לעו טרפה לע םיחסופה םיפתושמ םיסותיממ קצונ יצוביקה ןורכיזה 

.המוקתו הברקה לש תחא 

הקיטאופ לש לופכ לילס הירחא הכשמ תוומהו תמה לש ירישה בוציעב תוינשה 

ךישמה הירחאו המחלמה ךלהמבש ,ומצע ןמרתלאמ ךושמה לילס ,דחאה דצה ןמ .תיטילופ 

דצל - "המלשה לארשי־ץרא" תעונת דוסיי ־ ינמואל דע ימואלה לולסמב להנתהל 

תמה תא ומיקהש ,דנלרואו ירוגכ םיררושמ לש רוד ךרד ,תילסרווינואה־תירילה ותריש 

המגוד אוהש ,גרבנירג יבצ ירוא דעו ,"םייחה תא ונל הוויצ ותומב"ש יחל והוכפהו ורבקמ 

עיפומ הזכרמבש תיחישמ תינמואל הקעזל םדה תכיפה לש תירישה היצקיפיתימל תקהבומ 

ררושמ ,רחאה דצה ןמו :("הנומאהו גורטקה רפס") םעז־איבנכו רעשב חיכומכ ררושמה 

לש התוכרפומו הנולדח לע אקווד יטסינויסרפסקא יג"צא ןונגסב בתוכה ,עובלג רימאכ 

ןמ רזח יחא" ורישב ,ךכ .לפונה לש יצראה ותומל הלוכי הניאש ,יחה־תמה תרופטמ 

יחאו /.קתוש יחאו /!ךמשל הואג רישא /,רובגה יחא ,יחא ,דדיה" :עובלג רמוא "הדשה 

."קעוז המדאה ןמ ומדו /.קתוש 

יחימע חסונב ירבגה לוקה הבש תיטילופ־תיטאופ קבאמ תריזל ךפהנ ברקה־הדש 
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םירפס תרוקיב ןזח םייח 222 

תקקוזמה תרוקיבה תא ךא .חאכ־מחולה לשו חאה לש יתרוקיבה ולוק אוה עובלגו 

עמשנה לוק והז .ישנה לוקב אצומ רבח ,יחה־תמה לש ונוטלש דגנ רתויב תקהבומהו 

ךוותמ וניאו יעצמא־יתלב וניה תמה ןבה ףוג םע ןעגמש תוהמיאב םישנ לש ןדמעמ ףקותב 

,םירמ־תב דבכויו דלפרקניפ־רימע הדנא ,דרו היח לש ןתרישב .הרופטמו סותימ ידי־לע 

םירמ־תב תבתוכ ךכ .תיריש תומימע רדענו ישחומ ,ילמס־יטנא רמוחמ ץורק ףוגה 

םיה לא /חרקה יררהב ןיעמכ /הממךו תוריךעמ ,רפץל חשת דע" :הנב לופנ תובקעב 

ללחה ןבה תא תכפוה באר רתסאו ".ךרדה תא הצוח ךןעצ יא /המדאה ףושל ךפתשי 

/:לעמ היולת תואכ /- החולש המורג דיז" :רפאו רפעל יח־תמ לש יביטקלוק סותיממ 

"...םימח םינויבחל טא לחזו /םיאתפ ריפאה /־ המעפנ תיקיזכ /םידא ,קד דחא קרועו 

סחייתמ םאה לוק םהבש ,םילפונל ןורכיזה ירפסב הז ירדגמ יריש עבמל שושיא אצומ רבח 

.ןבה לפנ םנעמלש םיימואל םיכרעב המחנ אוצמל שקבמ באה דועב תמה ןבה ףוג םע עגמל 

יעגרש םושמ םירדגמה ןיב הרורב תלדבמ הנחבה לע עיבצמ וניא ישנה לוקה יוהיז 

עגמ ,ןבה ףוג םע ישנה עגמה .םיפלוחו םירצק םניה םישנה תרישב םיסותיממ תוקרפתהה 

יחה־תמה ילמס םעו ימואלה יתימה םלועה םע תשדוחמ תורבחתהב רמומ ,הרופטממ ףחש 

םישנ ןושלמ :השנה> הרומג ,רשנה םירבוע םניא ןלוק םג ומכ םישנה טבמ .ותוא םיננוכמה 

רבד לש ופוסב וכותב ןתוא אלוכ ירבגה־ימואלה חישה לש לזרבה־בולכש םושמ (היישנו 

תעדמו ןוצרמ הז דובעש ףא־לעש אלא .תוביוחמ ןה וילאש יבמופה יחה־תמה ץורע ךרד 

השיאה לש דחוימה דמעמה תא ןה רמשמה דוס םישנ לש ןתרישב רתונ ,יביטקלוקה סותאל 

לש ירבועה בצמה ־ הינפלש המו הדילה .ןה רשאב םישנ לש לרוגה תופתוש תא ןהו םאכ 

תוזוחמ לא יחה־תמה תוזוחממ דליה תא ריזחמה יטאופ ךלהמ םיביכרמ - תמה דוליה 

ףא ותועצמאבו ,ישנה םויקה זרל ידוחיי בצמ והז .הדיל־םורט לש יטרפהו ישיאה ןורכיזה 

.תימואלה תורסמתהה - ולש ךלמה־ך־וד ךרד אקוודו ירבגה םלועה ףקענ 

תוברתו תוימואל לע חישה תנבהל ותמורתש רוביח לש סומלוק־ ףניהב הריקס ןאכ דע 

ןמז ,ןורכיז ,םוקמ לש םידממ קרפל שקבמ תוימואלב ןויעה .לקשמ־תבר תויהל היושע 

תשרופ גיצמ רבחש היגולאנגה .העפותה לש יטילנא ןקוידל עיגהל ידכ םיילמס םיבחרמו 

לש הלוחלח .גשומב קוסיעב תוכורכה תוינורקע תומליד לש הרוש גולויצוסה ארוקה ינפל 

דימעמ ,תיטרפה הריפסה תלחנכ םיספתנה הלאל רקיעבו ,תוברתה ירזגמ לכל תוימואלה 

.ילסרווינואל יתוברתה־ידוחייה ןיב םג ומכ ירוביצל ישיאה ןיבש תמוצב תוימואלה תא 

הקיטאופ לש ךרע הרישב םילבקמ תלטבתמ וא תמייקתמ איה םהבש םיבחרמהו םינמזה 

ןבא וניהש יתימ־ילמס זראממ יושע תוימואלה סותאש םושמ ,הקיטילופה לע ףסותימה 

רקוחל עיצמ רבחש תיתורפסה הרזהה .םואלה־תנידמ לש ןוניכה ינונגנמ לש השארה 

תוכורכה תויגוסל תיתשת תשמשמה תיתוברתה תשקה תא הקימעמו הביחרמ תוימואלה 

בחרמה לשו "םישדוקמ" םיטסקט לש היצזינונק יכילהת יוהיז ןוגכ ,הלא םינונגנמ חונעפב 

חותינ רקיעבו ,םייתוברת גוצייו רוציי ןיב ןילמוגה־יסחי יופימ ,םיללוחמ םהש ירוביצה 

תוברתה יבתוכ תא םילטלטמו םיעינמה ־ יתיטהו יצראה ־ םינמזה ןיבש הקימנידה לש 

חילצמ רבח ךכ ידכ ךות .תואיצמ יחוסינ לש ,תודגונמ םיתיעל ,תונוש תוסרג ןיב 

םיריש לש םהיתורוש ןיב םג יטאופה שפוחה לש ימואלה ודוכלמ תא שרפלו תולעהל 

חפתסה וליא ןכ־לע יואר היה .ביטקלוקה לש התימצמה וחור םע ןובשח אובל םירומאה 

היתונוכתב רבוגו ךלוהה ןיינעה תא םיתרשמה עדיה־יפוגלו האירקה תומישרל רפסה 

םילוכי תילארשי תוברת ירקוח ןיא ,רואל אציש העשמ .תניימודמה הליהקה לש תומודמה 
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תוזוחמ לש קוריפהו רוצייה תוקיטקרפב תורפסהו הרישה תללכהמ םירוטפ םמצע תוארל 

.יצוביקה ןורכיזה 

ןזח םייח 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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