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ןילרב ,םילארשי רגרבצלז־זוע הינפ 
םידומע 218 .2001 .רתכ :םילשורי 

תדגא ,הינמרג :תולודג םיילענל סנכנ אוה ,תרבחמה תרדגהכ ,עסמ רפס והז ןכא םא 

הכותב קיספו תרתוכ .ןילרב ,םילארשי :התעו ,רבע תפודר ץרא ,למובב השולש ,ףרוח 

ןוצרה ,דחא דצמ :םיאשונ ינש ,רומאל - (ינשה קרפה תליחתבכ ,"ןילרבב םילארשי" אל) 

לע והשמ ןיבהל" ,רחא דצמו ,הינמרגל םסחי לעו "לארשיב םילארשי לע והשמ ןיבהל" 

וא עסמ רפסכ רפסה תרדגה ןכלו ,יאדווב ןאכ ןיא יעדמ רקחמל יאוות .<25 'ע> "ןילרב 

.יוארה ומוקמב תויפיצה ףר תא תודימעמ ,רתוי אלו "והשמ"ל קר החטבההו ,תומשרתהב 

שי ךכל םגו ,(49 'ע> םיימשרה םיסחיב רשאמ רתוי םייטרפה םירופיסב תניינעתמ תרפוסה 

תיארקאה תיפרגוילביבה המישרל תוסחייתהה םג תרזגנ ךכמ .ארוקה תויפיצ לע העפשה 

לש םאוב תדיח ןורתפ - הדובעה לש תרהצומה התרטמ הגשוה ןכא םאה .אפיסבש 

ןיא רופיסה יכ הרימאה ?<12 'ע) האושה רכז לצב הב םתייהש תדיח וא ןילרבל םילארשי 

.הדיחה ןורתפב תעייסמ הניא (95 'ע> טשפ וב 

םילארשיה םה תונבהה יתשל תרתוח תרבחמה םתועצמאבש הקידבה יאשומ ינש 

,תאז :הברהב טלוב רפסב םינושארה לש םמוקמ .םילארשיל וכפהנש םינילרבהו ןילרבבש 

םיינילרב םידוהי הנש ידמ איבהל האמ עברמ רתוי הז תחרוט ןילרב תייריעש העש 

םנמוא ןיא אדירג תומשרתה ךרוצל .תדלומ רוקיבל ,לארשימ םיטעמ אל םהיניב ,רבעשל 

ינפל .ץימחמ רפסה הלודגה הצובקה תא ךא ,וז הייליהקמ םיברוקמו םיבורק המכב לוספ 

םיפתוש םיחרזא" םתגעב םיארקנש הלא ברקמ תואמ המכ תרבחב ,ןילרבב הנש םירשעכ 

םירקבמה דחאמ ינילרב וידר בתכ טחסש םייניע־תריאמ הרימא יתעמש ,"רבעשל םיידוהי 

רוזיא לע ותעדל לאשנ ,גרבציורק עבורב רג ותעשב יכ ריבסהש ,רקבמ ותוא .םיילארשיה 

היה המ הלאשבש רשפא לבא ".םיקרוט אלמ ,ארונ" :הרישי התייה ותבושתו ,ותדלומ 

ךפהילו ןילרבמ תולגל וצלוא אלוליא םיינילרב םעפ ויהש םילארשיה לש םלרוגב הלוע 

לש העפשהב םא ,תאז־לכב הבושח יל תיארנ איה .קוסעל תרבחמה התצר אל ,םילארשיל 

.ןניקסע תילארשיה העדותה לע ישילשה ךיירה 

יתייה ,רבחמה ינא ול .תונוש תויווזב ונווגל רשפא היהו ,ישיאו יטרפ ולוכ רואיתה 

וכפהנש ינפל ,םינילרבה וסינ םהבש םישרגמה ,דחא דצמ :טרופסה ישרגמל בל־םש 

־אלה םהיתימע םע טרופסה הדשב דדומתהל םרשוכ תא ותעשב חיכוהל ,םילארשיל 

ביבא־לת יבכמ ידהוא יפלא םינש המכ ינפל ופפוטצה הבש הריזה ,רחא דצמ :םיידוהי 

ךיירה הנבש יפמילואה זכרמבש שרגמה וא ,לסרודכב הפוריא תופילא לע קחשמב 

להנל ילבמ לגרודכב תימוקמה הגילב היקחשמ תא הנשה החתפ ןילרב יבכמ ובש ,ישילשה 

.רבעה םע ןובשח 

ידומיל תנפואל המיאתמ ןילרב ריעה לש תילארשיה הניחבל תיטרפה אצומה תדוקנ 

םלוע ,םירחא םילארשיל ומכ ,תרפוסל ,ןכא .הרואל םידעוצ םינוירוטסיהש תוברתה 

ןאכ רומש רנטסק ךיראלו ,םידליה ירפס תאירקב רבכ הנבנ ןילרבל רושקה תויצאיצוסאה 

.יזכרמ דיקפת 

הלופכה הרוא :ונימ וניאשב ןימ ברעל םג לק ,ןניקסע תודלי תונורכזבש םושמ אקווד 

אורקל בריס ןשיה ירבעה םוגרתהש םושמ רופיסל הבברתשה ךיריצ ?ךיריצו טרופקנרפו 
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םישלבהו לימא לבא .רחא רופיס .ידייהל ךייש ירה הז ?טרופקנרפו .ןכנימ לש המשב 

איה המוחהש תרשאמ תרבחמהש ףא .המוחה רפסב תרדענ ןאכ ךא .יאדווב ־ ןילרבו 

,הארנ ךכ ,המצע איה ,(26 'ע> ןילרבל םיאבה םילארשיה תא רתויב ןיינעמה רופיסה 

ןילרבל עיגהש ימ .תיסחי תקמוצמ היווח וז ןכילעו ,המוחה רחאל קר ןילרב תא התווח 

הרישיה ךרדב הליג ,םישלבה רופיסב לימא תובקעב תכלל שקיבו ,המוחה הדמעש ןמזב 

,הסרטשסכירדירפ תנחתב תבכרהמ תדרל רומא היהש ,לימא .ןילרב לש השנוע תא רתויב 

םינשה ןיב הבצינ הלא תונחת יתש ןיב .יגולואוזה ןגה תנחתב ופסכ תבינג בקע דרי 

ןילרב חרזמל קניזש ימ לכל םג תרכומ הסרטשסכירדירפ תנחת .המוחה 1989־ ו 1961 

- (112 'ע> םילשוריו ןילרב - תומוחה ןיבש האוושהב :דועו .יטרפ בכר ילב הברעממ 

תמוחב אל םילשוריב ונלקתנ 1967 דע :תרבחמל הרז 1967 דע םילשורי תמוח םגש רכינ 

אילפהל תומוד ןהו ,הררסומב ,אליממב ,םישיבכ וצחש תומוחב אלא ,הקיתעה ריעה 

תמוח וליאו תומוא יתש ןיב הצצח םילשורי תמוח יכ (115 'ע) הרימאה םג .ןילרב תמוחל 

הלדבה הקידצמ תיטנמור תימואל הסיפת קר .תקפקופמ ,דניה םייתשל המוא התצח ןילרב 

.הז גוסמ 

ךלוהה .רפסה תביתכל ,עיתפמ־אלה ףחדה ,טלובה עינמה אוה ןילרב לש יצאנה רבעה 

ודרשמ ןכש ובש ןיינבה דיל הסרטשנטסריפרוקב רבוע ,בנגה רחא ובקועב ,לימא תובקעב 

קיחרהל ךירצ אל .הבוטל רפסב רכזנה ןייטשנייא הפק יוצמ ובש בוחרב ,ןמכייא לש 

.יאנגל תמסרופמה הדיעווה (52 'ע) (ץיקב אל) 1942 ראוניב הכרענ הבש ,הזנאוול 

הסנמ איהש המכ לכ ךא .<66 'ע) הינמרג לש המזירפב ןילרב תא הרידגמ תרבחמה 

ילארשיה עסמה .הינמרג לע רופיס אוה הרופיס ,הינמרגב אלו ,ןילרבב רבודמ יכ שיגדהל 

אל רבכ" םה - ךרוצה יד םיריעצ םינקזה יכ ,תרבחמה ירבדל ,ליחתהל לוכי ןילרבל 

הז .אקווד ןילרבב אל ,הלוכ הינמרגב רוקיב לש רופיסה הז ךא .רבעשל "טכאמרווה ילייח 

המו תייה ןכיה - רתא לכב ינמרג םע ילארשיה שגפמה לע ללכ־ךרדב קיעהש רבדה היה 

?זא תישע 

תא ביחרמ ,ןכנימ םאו <164 'ע> דלאוונכוב םא ,הינמרגב םירחא םירתא לש םרוכזא 

םירע יתש ןילרב לומ דימעהל ןויסינה םג .יתבר הינמרג-לארשי תכסמל העיריה 

.לארשיו הינמרג ןיב ללוכה שגפמל ץמאמה תא זקנמ ,ביבאילתו םילשורי ,תוילארשי 

התוושהלו הריכזהל רשפא היה אלוליא ךא ,ישילשה ךיירה תריב התייה ןילרב ,תמא 

םילארשי רתוי שיש םושמ קר אל ;םלש רופיסה היה אל ,תיצאנה העונתה "תריב" ,ןכנימל 

בצינ ובש םוקמבש ןיב ,ןכנימב ץוענ קיעמה רופיסהש םושמ אלא ,ןילרבב רשאמ ןכנימב 

הכרדמב העובטה תיללצבש ןיבו ,1923 תנשב רלטיה לש שטופה לחה ובש הריבה ףתרמ 

תא .רנזייא טרוק ,היראווב תלשממ שאר ,ידוהיה ןכפהמה 1919 תנשב חצרנ ובש םוקמב 

קר ןכנימ :ךכ תקמנמ תרבחמה ,הינמרג לע רופיסה דקומכ ןכנימ לע ןילרב תפדעה 

רעשה הניה ןילרב :יוושכעה קומינה ףסונ ךכ לע .(99 'ע) התשע ןילרבש המ תא הליחתה 

.ריעל רבעמ ,לארשיו הינמרגב רבודמש תאז־לכב רורב ,הז לכ םעו .(197 'ע) הפוריאל 

וניה ישילשה ךיירה לש רשקהל רבעמ האטחה ריעה לצ תא ןילרב לע ליטהל ןויסינה 

רואיתמ ןנסנ םא .רפסה לש תורהצומה תורטמה תגשהל םרות וא ינויח אל ךא יטנקיפ 

ףתושמה יכ הארנ ,ןכנימלו ןילרבל וא קרוייוינלו ןילרבל ףתושמה לכ תא האטחה ריעה 

־ הירוטסיהל טנדוטס לש וניינעל תבכרב ילארוא סקס ךופהל ןויסינה .דחוימה לע בר 

ןמ תונומת םע תומיעב) וב תזכרתמ תרפוסהש םוריעה ףוגה טביה .(129 'ע) קפקופמ 
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ףוס לש תינגרוב־יטנאה האחמב םישרוש שי םוריעה ינמרגה ףוגל :ץלואמ (92 'ע)(האושה 

םימובלא םילגמש יפכ ,הל םיפתוש ויה םיינמרגו םיינילרב םידוהיש ,הרשע־עשתה האמה 

(ןויסינ לעבכ םכח ימ) יל הארנ ,ללכב .םישולשה תונשב ץראל םכרד תא ושעש 

הבושת ,(33 'ע) אקווד ןילרבל ןייטשנקנופ סומע ןוירוטסיהה אב עודמ הלאשל הבושתהש 

תובושת רשאמ ןילרב-לארשי רופיס תא רתוי תגציימ ,תירוטסיה הסמעמ תלוטנ 
.האושו הירוטסיה םג תופרצמה 

,סמרבאה) הווהה ןמ םאו (םלוש ,ןונגע> רבעה ןמ םא ,םילודג תומש םירטעמ רפסה תא 

רפסה .לארשיו ןילרב ןיבש רשגה תיינבב םיפתושה םיפיקע וא םירישי חיש־ינבכ ,<סינפל 

הביתכב הליגר תרבחמהש םושמ ילוא ,ירבע בותיכב םיעיפומה םיינמרג םיחנומ ףוצר 

חנומה תא ןיבהל שקבמש ימ לע לקמ רבדה דימת אל .הרשע־הנומשה האמה ןמ תיזנכשאה 

העודיה תרפרפה :לשמל ,בותיכב הצוענ היעבה דימת אל ,וזמ הרתי .ירוקמה ינמרגה 

רוזיאלו גרובמהל אלא ,תינילרבה תרוסמל תכייש הניא (23 'ע) Rote Gruetze יוניכב 

.הינמרג תגציימ לש דיקפת ןילרב לע תופכל ךרד וז םג .ןייטשלוה גיווזלש 

- ןאכ שי ןיינעמ עסמ רפס ,ואל םא ןיבו תרהצומה הרטמה הגשוה םא ןיב 

 Momentaufnahme ינמרג־ילארשי פוקסודיילק ךותל תנווגמ הצצה :םנושלב.

ןמרמיצ השמ 
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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