
209 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 - ב"סשת 

תיתואיצמ הרשפל יפוטוא סויפ ןיב 
2001 ,(2)ג "תילארשי היגולויצוס"ב אנאחור םידנ לש ורמאמל תורעה 

*סרפ ןנחוי 

ויארוק תא אנאחור םידנ 'םורפ ךילומ תויבקעבו בל־יוליגב ,תויתטישב ,םעונ־יכרדב 

וינכשמ ןחבומ "סויפ" גשומה ,הנבה־יא וא שוטשט לכ ינפ םדקל ידכ .סויפה יביתנב 

קתונמ תויהל רומא סויפה ךילהת ."ךוסכסה ןורתפ" וליפאו "ךוסכסה בושיי" םיבורקה 

.(279 'ע> םהלש "םייסיסבה םיישונאה םיכרצה" ןמ וליפאו םידדצה ןיב חוכה יסחימ 

תולוועה ןוקית ,תוירחאב האדוה ,קדצ ,תמא :םה סויפ םיננוכמה חתפמה־יגשומ 

תא גישמהל שורד ,תויעמשמ־דח תונקסמ וביני הלא םיגשומש ידכ .שדוחמ יטילופ תונבתו 

ןברוקה תאו לבנה תא תוהזל ןתינ ךכ ."ךשוח ינבב רוא ינב תמחלמ"כ ומצע טקילפנוקה 

.ול עיגמכ םהמ דחא לכל לומגלו 

,קדוצה םג ללכ־ךרדב וניה שלחהש ,שרופמב רמאנ וניא רבדהש ףא ,עבונ רמאמה ןמ 

ןורתפ הווהמה ,ךוסכסה בושייל דוגינב .ךשוממו רומח לווע םורגל לגוסמ קזחה קר ןכש 

םולש וירחא ריתויו קזנה לע הצפי ,לוועה תא ןקתיו תמאה תא הלגי סויפה ,יקלחו ינמז 
.חצנל הוולשו 

.והשלכ םוקמב םשוי אוה םא לאשנ ,סויפה ןויער לש ינורקעה ופקות תא קודבנש ינפל 

רחאל סויפה ךילהת ליחתה <הקירפא*םורדב ללוכ) רמאמב תואבומה תומגודה לכב 

(ןבומכ ,קדוצה) דחא דצ לש טלחומה ונוחצנב יאבצה וא יטילופה קבאמה םייתסהש 

,טפשמה־יתב תא ףילחהל תואב סויפהו קדצה תודעו .רחאה דצה לש יאנת אלל ותעינכבו 

םנמוא תודוהל שי .ןתמו־אשמה ןחלוש תא אלו ,םירויה תותיכ תאו רהוסה־יתב תא 

הטרחבו האלמ האדוהב םיקפתסמ םה :לודג רותיו ןאכ ורתיו "םיסייפמה" םיחצנמהש 

שנוע לע רותיווב תמלוגמה תוישונאבו הנובתב לזלזל ילבמ .םישינעמ םניאו ,תיעמשמ־דח 

קלח אלו ,ביואה לש ותענכהמ קלח וניה אגאחור חסונב סויפש ןעטנו בושנ ,םילא 
.ומיע המלשההמ 

תוחוכ ינש ןיב ךוסכסל ןורתפכ התסונ אל םלועמש תינכות ונינפל ,תורחא םילימב 

עדומ רבחמה ?ירשפא רבדה םאהו ותוסנל יואר םאה לבא .םייתסה םרט םהיניב קבאמהש 

וניא המ־םושמ לבא ,ותשיג לש הכרדב םידמועה םיישעמהו םיינורקעה םיישקה בורל 

,ולשמ <ביטרנ> רפיס חתפ!? דצ לכ םיכשוממ םיכוסכסבש ,לשמל ,עדוי אוה .םהמ םשרתמ 

עירפמ וניא הז לבא ,הלווע־ןבכ רייטצמ רחאה דצה וליאו קידצ ןברוקכ עיפומ אוה ובש 

,אקע אד .(280 'ע) תירוטסיהה תמאה תא עובקל תובר תוריבס םיכרד שיש ןועטל בתוכל 

תוטישה ןמ תוחפ־אל תוריבס ,תורתוס תותימאל םעפ־אל תוכילומ הלא תוריבס םיכרד 

,הלאכ תונימא רקחמ יכרד יוליג רחאלש הימתמ ,ןכ־ומכ .ןיוליג ידיל ואיבהש 

.הרק תמאבש המ לע םהיניב ןיידע םיצינ םינוירוטסיהה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה * 
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לולקשב ךרוצ שי ,תמכסומ תמאל וכפהיי תומכסומ תודבועש ידכ ,ןכ לע רתי 

תנדועמ האצוהב קפתסמ וניא 'ב .חדקאב 'ב לע םייאמ 'אש ,לשמל ,חיננ .שוריפבו 

,'א ?הז רופיסב עשרה ימ .ויתועורז יתש תא רבוש אלא ,'א ידימ חדקאה לש השיגרו 

וילע המייאש דיה תא קר אל רבשש ,'ב וא ,ןווכתה אל ףא ילואו םייא לכה־ךסבש 

םצע לע םויאה םע םייברעה םיטילפה שוריג תא ללקשל השק הדימ התואב .וקית ?תורישי 

ותכימת תא ללקשל השק ןפוא ותואב .ולוכ יברעה םלועה דצמ לארשי לש התמוקת 

םיניטסלפ לש תועקרק תעקפה םע הפוריא ידוהי תדמשהב ימלשוריה יתפומה לש תבהלנה 

ךשמתמ ךוסכסב תמאה לע המכסהל הבורע הניא תודבועה לע המכסה ,םוכיסל .םיילארשי 

.לתופמו 

רוזחש אלא וניא ,אנאחור לש ותטישל ,קדצה .קדצל תמאמ רובעל הזמ ךבוסמו השק 

.קדצה לש ותומלגתה הניה וז הפוקת .(םירשעה האמה תישאר ,חיננ) םיוסמ ירוטסיה בצמ 

טקיורפ" עציב ךכ־רחא רגיהש ימ .ץראה לש םייתימאה הילעב אוה - זא ןאכ היהש ימ 

,ויהי רשא הייוליג ויהי ,הז יטסילאינולוק לוועל תודגנתה .לווע ולוכ־לכש "יטסילאינולוק 

ןאכ ויה םידוהיה .הכופה הנקסמל ןבומכ עיגמ ידוהיה־ילארשיה רפיסה .תימיטיגל הניה 

־ םיניטסלפה יפלכ לארשי לש היללעמ לכ .םהל תכייש הלוכ ץראה ןכלו ,םינושאר 

לע תקדצומו תנבומ ,תינויח הבוגת אלא םניא - יוכידהו שוביכה ,לושינהו שוריגה 

השוע וניא ליעלד יפרגלטה ריצקתהש ןבומ .םיניטסלפה לש תקדצומ־יתלבה תונפקותה 

ררבתמ "םויה ףוסב" םלוא .תומלש תוירפס אלמל לוכי םקבאמש ,םירפיסה ינש םע קדצ 

עסמל אנאחור 'פורפ ףרטצה ,ותבוטב אל .רחאה לש וטויס וניה דחאה לש ומולח יכ 
.הז ההלב־תומולח 

םג ובשחתה ,חילצהו םשויש ,ישממ רדסה לכבש אוה הרקמ םנמואה :רחא ןושל 

ןורתפה לש ירסומה "ריחמ"ב ,םידדצה לכ לש םיינויחה םיכרצב ,תוחוכה יסחיב ובשחתה 

אלו ,תואיצמה ךותב השענ חילצהש רדסהה !?(ררוג ןורתפהש ףסונה לוועב ,ונייהד) 

.הל ץוחמ 

יתכריש ריהב יאנילרב ברעב .ישיא רופיסל תוטסל ארוקה תושר תא שקבא וז הדוקנב 

חרזמב ונתחפשמ לש שרגמה תא תוארל ןכייחו בידא ינמרג ןיד־ךרוע תובקעב יכרד תא 

.1935 תנשב "תוכמסבו תושרב" ונתחפשממ דדשנ הז שרגמ .ריעה 

ןיינב הנה ,וילע ךל יתרפיסש רפסה־תיב הנה" ,טילקרפה לאש "?האור התא" - 

אל ,םהל םגו .הנש םישולש תוחפל ןאכ םידמוע הלא לכ ...הנהו ,שיבכ הנה ,םירוגמה 

ילעב .המחלמה ימימ תוסירה םג ונביבס תוארל לוכי התא .תויקוח תויוכז שי ,םכל קר 

םהיתבש םישנאל עייסל ידכ 'םימרתומ' ,םכתחפשמ םהיניבו ,םימלש וראשנש םיתבה 

".םוקישה לטנב תאשל וסרהנ 

יתרמא ",םיירוקמה םילעבל 200/0־כ וראשיי ,הלאה םיבערה םיבאזה לכ תעבשה ירחא" ־ 

"?קדצהו תמאה ןכיה" .תורירמב 

",רבד לש ופוסב ףסכה קלחתי ובש סחי ותואב ךרעב ,םינוש םימרוגל םיקלוחמ םה" - 

.טילקרפה ךייח 

"?הזכ ינלזג םיצורית רורצ לבקמ תייה ,ונמוקמב ,התא" ־ 

אפק םכיבגל" .םואתפ וניצרה וינפו טילקרפה רמא ",םכמוקמב דומעל יל השק תמאב" - 

.לטב ־ עקשוהש המ לכ .אטחב דלונ זאמ דלונש ימ לכ .םכנוסאו םכנובלע ימימ ןמזה 

,וז םייניב־תפוקתב ימי לכ יתייח ,1950 דילי ,ינא לבא .ףקות רסח - חטבוהש המ לכ 
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,דידיכ והשמ ףיסוא םא יילע סעכת אנ לא .זאמ השענש המ לכמ םלעתהל יל השקו 

םייוציפה יקוח תא ןויעב תוחפל ארוק יתייה ,ילארשי יתייה וליא .טילקרפכ אלו 

ועקפוהש ידיינ אלד יסכנ ילעבל יוציפה ילהונ לע דחוימב בכעתמו םיינמרגה 

".ךתוא ענכשא אלש עדוי ינא ,בוש יל חלס ...'קוח'כ 

רשפא ךיא ,תישאר יכ ,אנאחור יתימע תא ענכשא אלש עדוי ,ד"הבלמה ,ינא םג 

יניטסלפ חלפל ינוריע רוזיאב שרגמ השכרש הדימא תועקרק ירחוס תחפשמ תוושהל 

םידוהיה לש ,הזכ היהש חיננ םא ,םחופיק םולכ ,תיגשו ?ול שיש המ לכ םה והדשו ותיבש 

,ןכא ?היסא תמדקב םיניטסלפ לש םלושינ תא והשמב וליפא קידצמ הפוריאמ וחרבש 

...ךנוויכב תועסונ ןהשכ קר ןהילע הלוע התא :תובכרל תומוד תויגולנא 

,םילוקיש לע תרתוומ הניא ןתרמוחב קפס ןיאש תולווע התשעש המוא םגש רבתסמ 

יפכ קדצהו תמאה תא םימשיימ ןיא ללכ־ךרדב .הלשמ תונגוה תעדותו םיסרטניא 

.הרשפ םישוע אלא ,םתוא ןיבמ ןברוקהש 

אלו ,םייקה בצמל האוושהב והשמ םיחיוורמ םידדצה ינשש ךכב אוה הרשפ לש הנחבמ 

תאו ,תורשפאל הרשפה תא ךפוהש המ הז .םידגונמה םהיתומולח תא םימישגמ םהש ךכב 

.ןוימדל - "סויפ"ה 

רבחמה יכ) רמאמ לע תרוקיבל ימיטיגל קפס וניהש אשונל סחייתת הנורחאה יתרעה 

םתעפשה המ ,תאז־לכבו ,(וניבה םישנאש המל אלו ,בתכש המל קר תוירחאב ריכהל יושע 

רמאמה תאירקמ ענכתשי יניטסלפה דצה םא ?ויארוק לע אנאחור ירבד לש הפוצמה 

םשייל ןתינ היהי ןיעל הארנה דיתעבש ,רמולכ ,די־גשיהב וניה סויפש דעותמהו דמולמה 

?תנגוה הרשפ לש תלתופמהו השקה ךרדב וכלהי המ םשל ,םיידדצ־דחה קדצהו תמאה תא 

לש וביוא אוה םלשומהש םיעדוי ונלוכ ירה ?קלחב קפתסהל המל ,לבה גישהל רשפא םא 

- ונורתפמ וא ךוסכסה בושיימ לדבנ קר אל "דחא דצ לש ותסרג יפל סויפ"ה ןויער .בוטה 
.םהל דגונמ םג אוה 
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