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 ,םינפ הזיעמ ,תקזחתמ ,הצופנ בוש איה
 הדמע םעפ תטקונ ,ירוביצה ןוידב תפתתשמ
 םהל שיש םישנא .תימואלניב םעפ ,תימואל
 תוחוכ .התוא םיציפמ תבותכו םש
 ,הזמ הז םינוש הרואכל םהש ,םייטילופ
 םינפ ןווגמב העיפומ איה .הב םידדצמ
 תורוב לש הלדנ יתלב רגאממ בואשל תעדויו
 :עקרבו .תימוהת תוילאטורב לשו המיהדמ
 אלא ,דושו חצר ,שוריג ,םימורגופ קר אל
 ,ואנקריב-ץיוושוא הדמשהה תונחמ
 ונתנווכ ...ןילבול-קנדיימ ,ונמלח ,רוביבוס
.םידוהיל האנשהו הביאה ,תוימשיטנאל

 ונניאש לג יבג לע תאשינ תוימשיטנאה
 יחכונה קבאמהש ונל םירפסמ .ךכ-לכ שדח
 אבצ ןיב המחלמה דגנ ,תונויצה דגנ אוה
 יחטשב םיניוזמה תוחוכה ןיבו לארשי
 ןה תודבועה לבא .תיניטסלפה הימונוטואה
 תופקתמ ,תסנכ יתב לש תותתצה :תורחא
 לע ”םידוהיל תוומ“ תובותכ ,םידוהי לע
 ,”דנלשטיוד סֶיֹונ“ יפד לעמ וליפא .םיטלש
 ,PDS תגלפמ תא השעמל גציימה ןותיעה
 ןגרוי לוכי ,יטרקומדה םזילאיצוסה תגלפמ
F תגלפמ ישארמ ,ןַמֶלומ D P, הגלפמה 
 ונוחצנ תא ראתל ,תישפוחה תיטרקומדה
 רותב הירטסואב תוריחבב רדייה גרוי לש
 םוקמ לכבו .”םיטרקומדה לש היצפיצנמא“
 הזב שי“ :םילמלממ םישנא עומשל רשפא
 תונעטה תא רותסל םעט שי םאה ”.והשמ
 לומ ,ןכבו ?תוימשיטנאה רגאממ וללה
 דימעהל םעט ןיא הנקת ירסח םימשיטנא
 .םירחא םיעצמאב לועפל שי אלא  ,םינועיט
 םייטרקומדה תוחוכה ברקב ,תאז םעו
 םג ןיחבהל ןתינ הינמרגב םיינכפהמהו
 קזחל שיו ,תוימשיטנאל תדגונמ הייטנב
 אשומ ,ךכיפל .הב ךומתלו וז הייטנ
 :הזיתה תויהל הכירצ ונלש תרוקיבה
 יפלכ הביאב םימשא םמצע םידוהיה“
 תקזחתמה תוימשיטנאה ןכש .”םידוהיה
 םזילאירפמיאה ידיב ןכוסמ קשנ איה
 םינפ יפלכ םג ותוא שמשמה קשנ ,ינמרגה
.ץוח יפלכ םגו

 יכ תנעוטה תיגוגמדה הבישחה תינבת
 ,”תוימשיטנאב םימשא םמצע םידוהיה“
 הביאה לש הירוטסיהב קומע תשרשומ
 ושמתשה םלועמו זאמ .םידוהיה יפלכ
 גוסה ןמ הרואכל-םינועיטב םידוהיה יאנוש
 הקידצה תיתד-תירצונה תוימשיטנאה :הזה
 ןמ הבואשה הנעטב בלצ יעסמו םימורגופ
 םימשא םידוהיה יכ ,השדחה תירבה
 תילכלכה תוימשיטנאה .ושי לש ותבילצב
 יכ הנעטב חצרהו דושה ישעמ תא הקידצה
 תועצמאב םיינעה תא םיקשוע םידוהיה
 םידוהיה ,םייסנניפו םיירחסמ היימר ישעמ
 םידוהיהו ,ידמ םירישע טושפ םה םירישעה
 תוימשיטנאה .ידמ םיינע טושפ םה םיינעה
 לע םג הרתיו אלש ,םיצאנה לש תינעזגה
 חותיפב זכרתה ,הלעמל םירכזנה םיטביהה
 יואר וניאש ,תוחנ םידוהי עזג“ לע הירואית
 ,הנקת רסחו ושרושמ ער עזג ,”תויחל
 ,םיקדייח ומכ םה ,םיצאנה ונעט ,םידוהיה
 ןתמו אשמ םילהנמ ןיא םיקדייח םע ירהו
 .םדימשהל שי אלא ,ךנחל ןתינ אל םיקדייחו
 לש םמויק םצע ,םימשיטנאה תעדל
 םה םא ,היעבה שרוש אוה םידוהיה
 יפלכ הביאל סיסב דוע היהי אל ,ודמשוי
.םידוהיה
 לעופל ואיצוה םיצאנה יכ ,לכל עודי
 תאזה תינכותה תא לודג הדימ הנקב
 םישוריגה תורמל םלואו .םידוהיה תדמשהל
 תורמל ,הדמשהה תונחמ לא םיינומהה
 תא שובכל יצאנה אבצה לש ונויסינ
 הלע אל ,למור לרנג לש ודוקיפב הניטסלפ
 אבצה .םתינכות תא םילשהל םיצאנה ידיב
 דגנ היצילאוקה ןיערג היהש ,םודאה
 הפוריא תאו ץיוושוא תא ררחיש ,רלטיה
 דגנ היצילאוקה ,ינחצרה םיצאנה ןוטלשמ
 םידוהי םילייח טעמ אל םג הבו ,רלטיה
.תיצאנה הינמרג תא החצינ ,םינזיטרפו

 ,תיאבצ הניחבמ ערכוה יצאנה םזישפה
 עבצ תא ופילחה םיצאנה יכמות בורו
.תיתגלפמה םתפדעה תאו הצלוחה
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 1945 תנשמ םדסטופ םכסהל םאתהב
 המסיסה .שובכ חטשל הינמרג הכפה
 יכ הדבועה ,”קדוצ קזחה“ היפלש תיצאנה
 ,הקזח התייהש איה רלטיה דגנ היצילאוקה
 ,קזחש ימב דימת דדצל תחוורה היטנהו
 .רלטיהל תיחטש ףרוע תיינפהל וליבוה
 ולכי אלש ימ לכ ?םיצאנה לש םהיעשפו
 וא ידוהיה םעה תדמשה תא שיחכהל
 .הלודג הפרח הב ואר ,הכרעב תיחפהל
 ?םידוהיה חצר ?םהל ביאכה המ ,םלואו
 םהל ביאכה תמאבש המ .םידדוב לצא ילוא
!!”הינמרג לש הדובכ”ב העיגפה התייה

 דוסיה לילצ התייה תינמרגה תונמואלה
 המסיסה .יצאנה הלומעתה דרוקאב
 תובר תוניחבמ התייה ”!ירוע ,הינמרג“
 ”!ירגפתה ,הדוהי“ תואמסיסל סיסבה
.”םזיוושלובל תוומ”ו

 לש ישילשה לילצה יכ המוד םא םג
 לכב אוה הנה ,המ-ןמז רסח היה דרוקאה
 הקספה אלב ולעפ 1945 רחאל :ףרטצמ תאז
 לש תשדוחמה התיילע ידיל איבהל
 םזילאירפמיאה לש רמולכ ,”הינמרג“
 תוומ“ המסיסה .דואמ דע שלחנש ,ינמרגה
 תירב דגנ הנווכ רשא ,”םזיוושלובל
 תחצנמה תיטסילאיצוסה תוצעומה
 המצועב תעכ העמשנ ,השארב ןילאטסו
 ,הדוהי“ המסיסה וליאו .רתוי הלודג
 ,רבעשל םיצאנ .המדנ יכ המוד ”!ירגפתה
 דבוכמ םוקמו תוריכב תורשמ וספתו ובשש
 – ”םידוהי םירבח”ב ורדהתה ףא ,הרבחב
 – תימואלניבה הליהקה יפלכ רקיעב
 םימואנ ואשנו ,םידבוכמ םישנאכ וארתה
 בוט לכה המכו ,ארונ היה לכה המכ לע
.וישכע רתוי

 קזחתהו ףיסוה ינמרגה םזילאירפמיאה
 ףדוע ללגבש ,תוצעומה תירב וליאו ,זאמ
 לכ רבכמ הז הדביא םזינויזיוורו היטרקורויב
 תיטסילאירפמיא התשענו ינכפהמ ןכות
 דצמ ץחל תובקעב הקרפתה ,המצעב
 אל ,תורחאה תויטסילאירפמיאה תומצעמה
 תא ינמרגה םזילאירפמיאל הרכמש ינפל

 הנידמ לש הרוטקירק התוא ,הינמרג-חרזמ
 תלוכא התייה המצעבש ,תיטסילאיצוס
 םינמרג םילייח .םזינויזיוורו היטרקורויב
 דצל לבת יווצק לכב טעמכ ומחלנ
 תירבה תוצרא ,תביואה-”הדידי”ה
 .הרועינו הבש הינמרג .תיטסילאירפמיאה
 קרש המ לכ לע המחלמ הזרכוה הינמרגב
 הטעומה הדימב ולו םזיוושלוב ריכזה
 ומכ חירהל לוכי קרש המ לכ לעו ,רתויב
 ”הרבגתה“ הינמרג יכ המודו ,הכפהמ
.ינמרגה רבעה לע תיפוס

 לעה-הנבמו ,רועינ ינמרגה סיסבה
 רתוי םעפ ,המידק דועצל ףיסומ ינמרגה
 ,הירוטסיהה לש היזיוורה .תוחפ םעפו
 רלטיה דגנ היצילאוקה ןוחצנ לש היזיוורה
 בותכש .ןמזמ הלחה ,יצאנה םזישפה לע
 םעפ ידמ .1945-ב רבכ לחה הירוטסיהה
 תוירורעש הזה ךלהמל ועירפה םעפב
 והשימ .רוביצב הבחר הדוהת ולביקש
 ישילשה לילצה ,הזה ךלהמל ”עירפה“
 .עמשנ תיצאנה היגולואידיאה לש דרוקאב
 לש ןימאמ ינאה :”םיעירפמ םידוהיה“
 !!ץיוושוא לשב ץיוושוא רחאל תוימשיטנאה
 וחלסי אל םלועל םינמרגה“ :הנעטה
 תיטסקרס הנעט איה ,”ץיוושוא לע םידוהיל
 לש םמויק םצע רבכ :הנוכנ תיסומלופו
 תרוכזת אוה האושה תא ודרשש םידוהי
 יהוז .תיצאנה הינמרג העציבש םעה חצרל
 ,הדוהי“ המסיסה לש ונימי-תב הסריגה
”!ירגפתה

 ,םושיאה עמשנ – ”םיעירפמ םידוהיה“
 דגנ םידוהי וניגפה גרּוּבטיּבב 1985-ב רשאכ
-ברעמה םזילאירפמיאה לש גרד ימר םיגיצנ
 יחצור לש םירבק לע םג םירז וחינהש ינמרג
.ס”סה

 ,םושיאה עמשנ – ”םיעירפמ םידוהיה“
 ”םינוירוטסיהה סומלופ“ תרגסמב רשאכ
 הטלונו ,םינמרגה םינוירוטסיהה יריכב
 ידוהי תדמשה יכ ”וריבסה“ ,םשארב
.םזיוושלובל ”קדצומ“ הנעמ התייה הפוריא
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 לש ויתופיאשל ”םיעירפמ םידוהיה“
 תירב ןב אוהש – ינמרגה םזילאירפמיאה
 תירבה-תוצרא לש םזילאירפמיאה לש ביריו
 המצוע ולוכ םלועבו הפוריאב ןנוכלו בושל –
.השדח-הנשי

 תועצמאב בוחרב תחכונה תוימשיטנאה  
 ,תוינחצר תויצאנ תויפונכו םיצאנ םינויריב
 םיהובגה תונולחב םג הליעפו תחכונ
 – ינמרגה םזילאירפמיאה לש םהינימל
 ,םידיקפת תקולח לע הרימש ךות םיתעל
 ףולשל תעדוי ףאו – שממ ןוט ותואב םיתעלו
 ןמ םילושכמ קלסל ךירצשכ חצנמ ףלק
.ךרדה

1-ב 9 9  ישעמ ורבגתה הינמרגבשכ ,8
 דרהרג ובתכ ,ימשיטנא עקר לע תומילאה
 רופיסב ףסונ קרפ ןמלומו רֶזלַו ןיטרמ ,רדרש
.הזה יפוסניאה

 תלבק סקטב אשנ ,עודי ימשיטנא ,רזלו   
 ”ירוע ,הינמרג” םואנ תא ”םולשה סרפ“
 לש הָּלַאה“ הניכש המ דגנ אצי ובש ,ולש
 ןוילעה ןויפלאה תואושתל הכזו ,”ץיוושוא
 .ינמרגה םזילאירפמיאה לש לעה-הנבמ לש
 םילייחל ףוס-ףוס רשפאל עיצהש ,רדרש
 ךוסכסב תיאבצ תוברעתה ברעתהל םינמרג
 ךכ ,רדסלו טקשל םש גואדלו ילארשי-יברעה
 ”םידוהיב תוריל וכלי“ בוש םינמרג םילייחש
 לש סרטניאה“ תא תרשמה ”ילמרונ“ רבדכ
 2002 יאמב 8-ב שגפנ רדרש ותוא ,”םולשה
 לש יתורפסה ר”ויה םע החישל
 רדהתהל ידכ ,רזלו ןיטרמ ,תוימשיטנאה
.”ירוע ,הינמרג“ תינכותב

 םואנל תיטילופה הכימתה התייה תאז
 ךכ-רחא רצק ןמז עיפוהש ,רזלו לש האנשה
 .”ידוהיה רקבמה לש ותומ”ל לחיימ אוה ובו
 ,אל ןיידע ,שחרתה אל הזה תוומה םלואו
 ,םייחצנו םינשקע םה וללה םידוהיה ןכש
 – הינמרג לע םיגרטקמ םה םמויק םצעבו
.םיעמשנש תולוקה םה ולא

 םינורמת םתואל םג ”םיעירפמ םידוהיה“
 ,ינמרגה םזילאירפמיאב םיליבומ םישיא לש
 היצזירלופופה דגנ םיחומ וליפא םה

 תימשיטנאה הנעטה לש תיטילופה
 םמצע םידוהיה”ש רמולכ ,תיזכרמה
 םג התייה אל םידוהי ילב ירה יכ ,”םימשא
 םה ,הפה תא וחתפי םה םאו ,תוימשיטנא
.ופטחי

 דרפנ יתלב קלחכ ,הינמרגב תוימשיטנאה
 ,ינמרגה םינודאה עזג לש היגולואידיאה ןמ
 ברקב ףא תירלופופ איהו ,היילעב תאצמנ
 ומצע ספותה היסולוכואה לש קלח ותוא
.”לאמש”כ

-םיינכפהמהו םייטרקומדה תוחוכה לכ
 המרוח דע םחליהל םיכירצ תמאב
 ךותמ ,תותיזחה לכב תוימשיטנאב
 ,םייחהו םיתמה םידוהיה םע תוירדילוס
 תונמואלה םע דחיש ךכל תועדומ ךותמו
 תוימשיטנאה ,ינמרגה םזינומוק-יטנאהו
 םירנויצקאירה ידיב רתויב ןכוסמ קשנ איה
.םיטסילאירפמיא-םינמרגה

האצוהה
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 םיעשפב לודגה עצבתה 1938 רבמבונב
 םידוהיה דגנ תע התואל דע ועצובש
  1938 רבמבונב 9/10-ב .תיצאנה הינמרגב
 ,לכ יניעל תוידוהיו םידוהי וסנאנו וכוה ,ונוע
 םזילאירפמיאה לש הטילשה בחרמ לכבו
 .םהב וללעתהו םהילא ורזכאתה ינמרגה
 םיבר ,םישונא םיעצפ םיתעל ,ועצפנ םיבר
 תורבקה יתבו תסנכה יתב לכ טעמכ ,וחצרנ
 .וסרהנ תורידו תויונח יפלא ןכו םיידוהיה
 רוביצב ועמשנש תויוגשה תודמעל דוגינב
 ר”וי ,קיפ םלהליו 1939-ב עבק ,ינמרגה
:תינמרגה תיטסינומוקה הגלפמה

 האחמ לש תולוק ונעמש אל עודמ“
 דגנ םילעפמב םילעופ דצמ תיביטקילוק
 ,םידדושהו םיחצורה ,םיתיצמה תייפונכ
 תוסחב תבעתנה םתלועפ תא ולעפש
 הלאכ תויביטקלוק תואחמ ?הרטשמה
1”...ועמשנ אל

 ףאו םורגופה ךשמנ ןכמ רחאלש םימיב
 םידוהי 30,000 ורצענ רבמבונב 10-ב .ףירחה
 לכ יניעל ולבוה ,יללכה הטמה ידיב
 .זוכיר תונחמל וחלשנו תורכיכבו תובוחרב
 תונחמל םעיגה םע דימ וחצרנ תובר תואמ
 ינפל םיטעמ תועובש .םיצאנה לש זוכירה
 לכ יניעל ושרוג 1938 רבוטקואב 27/28-ב ,ןכ

 םינלופה םידוהיה 50,000 ךותמ 17,000
 יתלב םיאנתב וקזחוהו ,הינמרגב ויחש
-ןילופ לובגב תונחמבו תונורקב םיישונא
.הינמרג

 םיצאנה לש וללה תוינחצרה תולועפה
 .לכ יניעל ושחרתה ןה – אבחיהב ושענ אל
 לחהש יצאנה רורטה לש ךשמה ויה ןה
  ףוסבל םייתסהשו ,1935-ב ףירחהו 1933-ב
 םעה-חצרבו תיצאנה הדמשהה תוינידמב
 ילב היה רבמבונ םורגופ .הפוריא ידוהי לש
 ”םיצאנה“ םלואו .םיצאנה לש הלועפ קפס
 תודוסיה“ קר ויה אל הזה הרקמב
 רתויב םייטסינבושה ,רתויב םיירנויצקאירה
 ןוהה לש רתויב םייטסילאירפמיאהו
 תרוטטקיד תא וננוכש תודוסיה ,"יסנניפה

 תא ,ינמרגה יסנניפה ןוהה לש רורטה
 יגרואיג הנוכנ ריבסהש יפכ ,יצאנה םזישפה
 לש יעיבשה ימלועה סרגנוקב ףורטימיד
 ןאכ .1935-ב יטסינומוקה לנויצנרטניאה
 המוצע ”תיממע” העונתב םג היה רבודמ
 םיצאנב תוארל איה תועט .יצאנ יפוא תלעב
 ןיאש תונוש תוצובק יתש ינמרגה םעבו
 וז אל רבמבונ םורגופ ןכש .הפיפח לכ ןהניב
 ויה םיצאנל ,לכ יניעל שחרתהש דבלב
 ןוילימ 12-מ רתוי םהבו םיינומה םינוגריא
 ויה םיבר םינוילימ ,”םעה ןמ“ םירבח
 םיצאנל ,תיצאנה הגלפמב 1938-ב םירבח
 לכב םיבהלנו םייטאנפ םיכמות ינומה ויה
!ינמרגה םעה תורדש

 הנק רבונהמ 17-ה ןב ןאפשנירג לשרה
 1938 רבוטקואב ןילופל וירוה שוריג רחאל
6 חדקא . 3  םלועה לכל הארהו מ”מ 5
 רודכל םייואר תאר טסנרא ומכ םיצאנש
 שיש ,תוניוזמ תולועפ לועפל שיש ,שארב
 םייחל קבאמ םיצאנה םיחצורב קבאיהל
 היהש ,םיצאנב ימואלניבה קבאמה !תוומלו
 קבאמ היה אל ,ןיוזמ קבאמ תויהל חרכומ
 קבאמ היה םג אוה .דבלב יצאנה ררהיפב
 ופיסוה 1945 דעש ,םייטאנפ םינמרג ינומהב
 תוחוכב ספתנ יתלב ףקיהב ךומתל
 לש תוחוכב םתמחלמב םייצאנה
!רלטיה דגנ היצילאוקה

 םידוהי 17,000 לש ינומהה שוריגה
1938 רבוטקואב ינלופ ןוכרד ילעב

 ינומהה שוריגה עצבתה 1938 רבוטקואב
 .ןילופל םידוהי לש זא דע רתויב לודגה
 לש םפקותש הנעטב עצוב שוריגה
 יפלא תורשע לש םיינלופה םיכמסמה
 הינמרגב ורצענ ךכו .גופל דמוע םידוהי
 םידוהי 17,000 רבוטקואב 28-בו 27-ב הלוכ
 הז 2.ןילופל ושרוגו תינלופ תוחרזא ילעב
 ךות עצובש ןושארה לודגה שוריגה היה
 ,ס”סה ,ופאטסגה ןיב קודה הלועפ ףותיש
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 תויטמולפיד תויושר ןכו תבכרה ,הרטשמה
 וסמעוה ורצענש םידוהיה .תויסנניפו
 םילוענ תונורק לע תומהב לש םיאנתב
 תעבש תא .ןילופ םע לובגל וחלשנו
 לובגה תנחתל דע םינורחאה םירטמוליקה
 ,תוכמב .לגרב תושעל וצלאנ םה ןישאבז
 וקלוס םה ס”ס ישנא לש תויריבו םימויאב
 ישנא םכרד תא ומסח םשו ,לובגל רבעמ לא
 ךשמב והש םיפלא .ינלופה לובגה רמשמ
 לש ינלופה דצב תונחמב םישדוחו תועובש
 הנחמב .םיישונא-אל םיאנתב לובגה
 דע 5,000 ויח ,1939 ילויב קר קרופש ,ןישאבז

 וטוא .הלודג תופיפצב םדא ינב 8,000
 ילעב םידוהי 17,000 םתואמ דחא ,ץלוהכוב
 בתכמב שוריגה לע חוויד ,תינלופ תוחרזא
:ותחפשמ יבורקל 19.12.1938-ב חלשש

 ,םיירהצה-רחא עבראב ,ישיש םויב“
 תישארה תבכרה תנחת לא ונחקלנ
 הרטשמ ישנא לש הדבכ החטבא תחת
 םחל רכיכ לביק דחא לכ .ס”ס ישנאו
 .תונורקה לא ונתוא ולעה זאו הנירגרמו
 ,וכב ףטו םישנ .םויאו ארונ היה הז
 ונתוא ועיסה ךכ-רחא .בל יערוק תוזחמ
 תחתו םירוגס תונורקב לובגה לא
 ,תבשב .הדבכ תיתרטשמ החטבא
 לובגה לא ונעגה ,םיירהצה-רחא שמחב
 ונל הפיצ ןאכ .לובגל רבעמ לא ונקלוסו
 השולש ךשמב .ארונו םויא הזחמ דוע
 תבכרה ףיצר לע שיא 8,000 ונל םימי
 ודביא םידליו םישנ .הנתמהה תומלואבו
 ,תוומ ירקמ ,תויפשה תא ,הרכהה תא
 ינא םג .הוועש ומכ תובוהצ םינפ
 רבד ונלביק אל .הרכהה תא יתדביא
 תיב לש שביה םחלהמ ץוח לוכאל
 .תותשל רבד םוש ונל היה אלו רהוסה
 ףיצרה לע תוליל ינש ,ללכ יתנשי אל
 םשו ,הנתמהה םלואב דחא הלילו
3”.יתטטומתה

 ,ןאפשנירג לשרה לש ויבא ,ןאפשנירג לדנז
 לע ןמכייא טפשמב ותודע ךלהמב חוויד
:שוריגה

 בוחרב םיטרצנוק םלואב ונתוא וסניכ“
 לכמ שיא 600-כ םש ונייה ,רֶפּואֶנייל
 דע תועש 24-כ םש וניכיח .ריעה יבחר
 לע ונתוא ולעה ךכ-רחא .ברעב ישיש םוי
 ,תינוכמב שיא 20-כ ,הרטשמ תוינוכמ
 .תבכרה תנחת לא ונתוא ועיסהו
 םלוכו ,םדא יקקוש ויה רבונה תובוחר
’!הניטסלפל םידוהי‘ :וקעצ
 ןֶשְטְנֶּב הנחתה לא תבכרב ונתוא וליבוה
 לש ינמרגה המש אוה ןשטנב[ השדחה
 לש ינמרגה דצב ]םגרתמה – ןישאבז
 רֶדֹוא רהנ לעש טרופקנרפ ןיב ,לובגה
 – ןנזופ לש ינמרגה המש[ ןֶזֹוּפ ןיבו
...]םגרתמה
 .שופיח ונילע וכרע ,לובגל ונעגהשכ
 ,קראמ הרשע ונתיא תחקל ונל ושרה
 תחת ונייה תעה לכ ...םרחוה ראשה
 .שיא םע רשקתל ונלוכי אלו החטבא
 תכלל םיכירצ ונחנאש ונל ורמא ס”סה
 .ןילופ םע לובגה דע םירטמוליק ינשכ
 םה ,םיטושב ונב ופילצה ס”סה ישנא
 םד .תכלל לוכי היה אלש ימב ופילצה
 תא חוכב םהל וחקל .שיבכה לע רגינ
 וגהנתה םה .ואשנ םהש תוליבחה
 התייה תאז .תירברבו המויא הרוצב
 םירברב המכ יתיארש הנושארה םעפה
 דועצל ונילע ודקפ םה .םינמרגה םה
 ימצע ינא ’.רהמ דועצל ,דועצל‘ :וקעצו
 ילוש לא יתדעמו הפלצה יתפטח
 דיב יתוא ךשמ סוקרמ ינב לבא .שיבכה
 תרחא ,תכלל ךישמנ ,אבא ,אוב‘ :רמאו
 .לובגה לא ונעגה ’.ךתוא וחקיי םה
 יכ ,תונושאר םישנה ,ותוא וניצח
4”.ונילע תוריל וליחתה

 אל ןילופמ םידוהיה דגנ הזה עשפה דגנכ
 ילכ .האחמ םוש טעמכ הינמרגב העמשנ
 תונידמ לש םיינגרובה תרושקתה
 תורחא תויטסילאירפמיאו תויטסילטיפק
 אל םש םג לבא ,ערואמה לע םנמא וחוויד
 טעמכ העמשנ אלו תובוגת םוש טעמכ ויה
.האחמ םוש
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 הלועפה לש תירוטסיהה התובישח
 ליבשב ןאפשנירג לשרה לש תניוזמה

תיצאנה הינמרג דגנ קבאמה

 ןאפשנירג לשרה לש ובילב הלמג תאז בקע
 טוקנל הטלחהה ,זירפב רגש ,17-ה ןב
 בלה תמושת תא בסהל ידכ תניוזמ הלועפב
 דגנ יצאנה רורטל םלועב רוביצה לש
 רג ןאפשנירג לשרה .ןילופמ םידוהיה
 ךכ-רחאו רבונהב ויחֶאו וירוה םע הליחת
 אוה 1937-ב .ןיימ רהנ לעש טרופקנרפב
 וירוה ושרוג רבוטקואב 27-ב .זירפל טלמנ
 אוה 1938 רבמבונב 3-ב 5.ןישאבזל ויחאו
 לע ול תחוודמ איה הבו ותוחאמ היולג לביק
 ףסונ .ןישאבזב הנחמב רגסהה לעו שוריגה
 4-ב ועיפוהש םיחווידה תא ארק אוה ךכ לע
.”טנייה“ יאזירפ-ידוהיה ןותיעב רבמבונב

 הסינכ רושיא גישה ןאפשנירג לשרה
 וילעש הנאותב זירפב הינמרג תורירגשל
 לבומ אוה .תאר ןופל בושח ךמסמ שיגהל
 תא ונממ שקבמ תאר .תאר לש ודרשמ לא
 תא לשרה ףלוש עגר ותואב ,ךמסמה
 יצאנה לע ותוא ןווכמ ,קיתה ןמ חדקאה
:ארוקו

 םשב ,ךמסמה הנה ,’sale boche‘ התא“
6”!םיפדרנה םידוהיה 12,000

 הינמרג תורירגשב ,1938 רבמבונב 7-ב
 טמולפידב ןאפשנירג לשרה הרי ,זירפב
 גרהו וחדקאמ םירודכ השימח תאר יצאנה
 1933-ב רבכש יצאנ היה תאר ןופ .ותוא
7.תיצאנה הגלפמל ףרטצה

 האחמ תלועפ ,ץימא השעמ היה הז
 יפלכ תיללכה תושידאה חכונל תניוזמ
 ןאפשנירג לשרה ,ךכמ רתוי .ינומהה שוריגה
 ,םידוהיה םיעגפנל ןכו ולוכ םלועל ריהבה
 לכב יצאנה רורטל דגנתהל םיחרכומ יכ
 .קשנה חוכב ודגנ תאצל שי יכו םיעצמאה
 תא ,שקבתהש המ תא אלא השע אל אוה
 והשעמ 8.תושעל םיכירצ ויה םינומהש המ
 הדוקנב עגנ ןאפשנירג לשרה לש ץימאה

 דגנ תוומלו םייחל קבאמב חותפל .תבאוכ
 םיצאנה .תואיצמה חרוכ היה םיצאנה
 רמוח ןומט הזה השעמב יכ וניבה טלחהב
.םליבשב וב הנומטה הנכסה תא וארו ץפנ

 לש רשק”ל עגונב םיצאנה לש הקעזה
 היגוגמד התייה ב”ויכו ”םלועה תודהי
 הנעט תיצאנה תונותיעה ,לשמל .תינוציק
 שי יכ ,ןאפשנירג לשרה לש הלועפה רחאל
 ,ףולטסוג םלהליו לש ותגירה ןיבו הניב רשק
 תיצאנה הגלפמה לש ינמרגה גיהנמה
 1936 ראורבפב סובדב תוומל הרונש ,ץיוושב
 דיוד ,היבלסוגוי חרזא ידוהי טנדוטס ידיב
 תונותיעל הרסמנש הארוהב .רטרופקנרפ
:רמאנ 7.11.1938-ב תיצאנה

 ,ךכ לע עיבצהל שי תונשרפה ירמאמב“
 יאדווב ויהי ידוהיה לש תושקנתהלש
 םידוהיה ליבשב תורומח תוכלשה
 םירזה םידוהיה םללכבו ,הינמרגב
 םיעיבמה םייוטיבב .הינמרגב םייחה
 עובקל רשפא ינמרגה םעה לש ומעז תא
 ,םידוהיה םירגהמה לש הקילקה יכ
 לש ודיב חדקאה תא הנתנ רבכש
 עשפל םג תיארחאש איה ,רטרופקנרפ
9”.הזה

 ושקיב םיצאנה רבד לש ותימאל ,םלואו
 תארב תושקנתהה ירוחאמ םאה תולגל
 בחר סיסב סייגל לוכיש ןוגריא דמוע
.יצאנה רורטה דגנכ תניוזמ תודגנתהל

 לשרה לש תושקנתהב ושמתשה םיצאנה
 1938 רבמבונב 7-ב 17-ה ןב ןאפשנירג
 ,זירפב הינמרג תורירגשב תאר ןופ לוסנוקב
 םאתש ,רבמבונ םורגופ עוציבל הנאות רותב
 דגנ רורטה .תוימשיטנאה םהיתורטמ תא
 רחאל םידוהי 30,000 לש םתאילכ ,םידוהיה
 תונחמב םיכורא םישדוח ךשמב רבמבונב 9
 ,וחצרנ םהמ תואמ המכו ונוע םהבש ,זוכיר
 הגצהו םויא התרטמש תבחרנ הלועפ היה
 ינוציק רורט ללוכה – ינחצרה םגדה לש
 לכ דגנ ולעפי םה ויפלש – תיתטיש הדמשהו
 ללכבו ,םיצאנה דגנ ןיוזמ קבאמב אצייש ימ
 ןילופב םידוהיה לש ןיוזמה םקבאמ הז
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 ןורקיעה .תושובכה תוצראה ראשבו
 אב ,דחא תמ יצאנ בקע ינומה חצר :יצאנה
9-ב םורגופב הנושארל יוטיב ידיל / 1 0 
 םידוהיהמ תואמ לש חצרבו רבמבונב
 ,זוכירה תונחמל הליל ותואב וחלשנש
 קבאמ וא ,ןיוזמ קבאמ יכ תוארהל הרטמב
.םעט רסח אוה ,ללכב

 9/10-ב םיצאנה וללוחש םימדה ץחרמ
1938 רבמבונב

 10-ב ןכו 1938 רבמבונב 10-ל 9 ןיבש הלילב
 יקלחו םיצאנה םיטסישפה ועציב רבמבונב
 ,תימשיטנא התסה ותסוהש היסולוכואה
 לכ דגנ ונווכ םצעבש ,םיינחצר רורט ישעמ
 .םיצאנה לש הטילשה ירוזאב םידוהיה
 ,וכיה ,וללעתה םהיכמותו יצאנה ףוספסאה
 ףטו םינקז ,םישנו םירבג וסנאו ולכנתה
 םילוח יתבב ,תובא יתבב ,םהיתבב והשש
 יתבבו תובוחרב ,םידוהיל םימותי יתבבו
 םיעצפ םקלח ,ועצפנ םיבר .תסנכה
 ,םשואיב ודבאתה וא וחצרנ םיבר ,םישונא
 יתבו תסנכה יתב ,וברחוה תויונחהו םיתבה
10.םלוכ טעמכ ותחשוה םיידוהיה ןימלעה

 ושרדנ אל םיבר בושי תומוקמו םירעב
 ידכ דחוימ ץמאמל םיצאנה םידקפמה
 םורגופב ופתתשיו תובוחרל ואציי םינומהש
 חיר .תובהלתה ךותמו ישפוחה םנוצרמ
 ץופינ לוק ,תסנכה יתבמ הלעש הפירשה
 דימ ואיבה םיעגפנה תוקעצו תונולחה
 דגנ יצאנה רורטה .תולודג תויולהקתהל
 ,תסכנה יתבו תויונחה תסירה ,םידוהיה
 ינב תואמ ונמש םילהק יניעל ושחרתה
 ףא םיתעלו םיפלא תולודג םירעבו ,םדא
 ויהש תויצסנס יבאת םיפוצ .םיפלא תורשע
 וללוחש םימדה ץחרמ םע םיעד ימימת
 םילעופל ףאו םירזועל וכפה ,םיצאנה
 דועית םייק .לעופל חבטה תאצוהב םיישאר
 וכלה םיבהלושמ םינומה יכ הארמה בר
 לא א”סה ידקפמ ירחא ינאטנופס ןפואב

 תסנכה יתב לאו םידוהיה לש םהיתוריד
 םיצאנה ועציבש חבטב ופתתשהו
 ,םידוהיב ללעתהל ורזע םה 11.םידוהיב
 ,תסנכ יתב תיחשהל ,םתוא חוצרלו תוכהל
 רכיכ לא טוהירו השודק ישימשת איצוהל
 זוזבלו תוריד סורהל ,םתוא ףורשלו תירוביצ
 ”ימשרה“ עצבמה םויסל וכיח םירחא .ןתוא
 ותחשוהש קסעה יתבלו תורידל ורדח זאו
.םתוא וזזבו

חצר ישעמ

 שקבמ ”חלודבה ליל“ יצאנה יוניכה
 1938 רבמבונ םורגופ לש וכרעב טיעמהל
 וצפונ רקיעבו שוכר קר עגפנ וליאכ וגיצהלו
 חבטה תא שיגדהל בושח הז דגנכ .תונולח
 תורוקמ ינימ לכב .םיצאנה ועציבש ינחצרה
:וללה חצרה ישעממ קלח קר םידעותמ
 תוחפל םוי ותואב וחצרנ גרבנרינב◾
 חצרנ הסארטשכוהב 12.םדא ינב הרשע
 תוימהב הלא תוטבחב טיֵּפְש בוקאי
1.תוגרדמה דרומב ךלשוה ןהירחאלש 3 
 יחצור וכילשה הסארטש רמייהקריפב
 לא תיבה ןולחמ טכֶרּבֶל לואפ תא א”סה
 תחא הקעמ לע יולת ראשנ אוהו ,רצחה
 ןתנ אצמנ הסארטשהקנרב .תמו תוספרמה
.ףסושמ ונורגו טדַטְשְגְנַל
 ןיתשהל דחא ידוהי בריס ךבסגינקב◾
 ותוא וכיה א”סה ישנא .הרות רפס לע
14.םוקמב וב תמ אוהו ושארב

 ףלוו ןודא תוומל הכוה ואדנלב◾
.ןגניכבמ
 ינש ורצענ ןגניפּפוב-ףרודרבואב◾
 תיבל העיסנה ךלהמב .ונבו בא ,םירבג
 ישנא .רעיה לא סנכיהל ווטצנ םה רהוסה
 .ךריב באה תא ועצפו דימ םהב ורי א”סה
 א”סה ישנאו ,הארנה לככ תוומל הרונ ןבה
16.דנומגב אבחיהב ותוא ורבק

 לילב ותטימב תוומל הרונ םאהב◾
17.סוארטש ומשו שיא םורגופה
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 םישונא םיעצפ השיא העצפנ ןמרבב◾
 ןמזו ,תויריה ינפמ הנב לע ןנוגל התסינשכ
18.היעצפמ התמ ךכ-רחא רצק

-ינב ינש תוחפל וחצרנ גרובנדיינב◾
 תיבל חוכב ץרפ ךירלוא א”סה שיא .םדא
 הרידב ץרו וניכס תא ףלש אוה .קַצ תחפשמ
 .וכרדב הרקנש ימ לכ תא רקוד אוהש ךות
 ,ןורהא הינב ,הריקדה ןמ הגרהנ קצ תרבג
 א”סה ישנא 19.השק ועצפנ טומלהו טרוק
 תחפשמ תיבל וצרפ ויזירטשו ןיבוק ,קסוביט
 ןמ טלמיהל ילתפנ ןודא הסינשכ .ילתפנ
 ויזירטש א”סה שיא ותוא חצר ,הרידה
20.ןיכס תוריקד שולשב

 א”ס ישנא לש הילוח הרדח םוזלב◾
 הרי הנישה רדחב .גרבדלוג תחפשמ תיבל
 גרבדלוג תרבגב גנילהירפ ”ררהיפראש“
 טדטשלאמ ”ררהיפנטור“ וליאו ,התוא גרהו
21.הלעב תא חצר

 םיצאנ העברא וצרפ טדטשבראב◾
 הגלפמה גיהנמ .ןרטש הנאזוס לש התרידל
 חצר ,יירפ ךירנייה רכיאה ,ריעב תיצאנה
 תוירי שולשב רק םדב ןרטש תרבג תא
22.ולש תורישה חדקאמ

 לואפ הליחתב חילצה ףרודלסידב◾
 תא תיחשהש ןומהה ןמ טלמיהל סוכרמ
 אוה הלילה ךלהמב ךא .ולש הפקה תיב
 ןיטרמ רכיכב תמ אצמנו הרונ תאז לכב
23.רתול

 .םדא-ינב העברא וחצרנ ןדליהב◾
 ידיב תוומל ורקדנ טסנרא הנבו רנליו תרבג
 וחצרנ רייאמ ןתנו ץרה לרק םג .םיצאנה
24.הליל ותואב ןדליהב

 ידוהי חקלנ )דנומטרוד די-לע( ןנולב◾
 תנחת לא ךרדבו רצעמל ותיבמ דחא
25.עבטו רהנה לא ךלשוה הרטשמה

 םידוהי םתוא לכ תא ףיסוהל שי ךכ לע
 תא ,רורטה תא לובסל םהל דמע אל םחוכש
 ,החפשמ ינב לש םתחיצר תא וא הלפשהה
 שי ךכ לע ףסונ .ב”ויכו בל םודמ ותמ םהו
 לכ תא רבמבונ םורגופ יעגפנ םע תונמל
 רורטה דחפמ ודבאתהש םידוהי םתוא

1-ב ודבאתה הדבל גרבנרינב .יצאנה 0 
26.רורטה דחפמ םידוהי הרשע רבמבונב

 יכ רמאנ םיצאנה לש תימשרה העדוהב
 ותימאל ךא ,שיא 91 וגרהנ רבמבונב 9/10-ב
 יפ הובג םיחצרנה רפסמ היה רבד לש
27.המכ

יבמופב תורזכאתהו תוללעתה ישעמ

 לש תופלצהו תופידר ושחרתה תובוחרב
 ינפל יבמופב ורסויו ולפשוה םידוהיו ,שממ
 רבמבונב 10-ב ,לשמל .םישנא יפלאו תואמ

 לא ןצואב זוחממ םידוהי 50-כ ואב 1938
 רורטה לע וחווידו ןדזרדב הרטשמה תנחת
:ןצואבב ימשיטנאה

 םהילעו ראווצה ביבס םיטלש ונל ולת“
 :אורקל ונתוא וחירכהו ’ידוהי‘ בותיכה
 ונתוא וררג ךכ-רחא .’ירגפתה ,הדוהי‘
 ודימעה ,ןצואב לכב תועש עבש ךשמב
 וקרי ,ונתוא ולליק םשו ,תורכיכב ונתוא
 וליבוה .םינבא ונילע וכילשהו ונילע
 ודימעהו רהנה לא רברג בוחרב ונתוא
 ךילשהל התייה םתנווכ .הדגה לע ונתוא
 עגרב .רהנה לא םידוהיה לכ תא
 השעמה לע רתוול טלחוה ןורחאה
28”.הזה ארונה

 יתבבו תומלואב ,תורכיכב וסנוכ םידוהי
 ,םהב ללעתהל היהי רשפאש ידכ ,רהוס
 .םתוא ליפשהלו םהילא רזכאתהל
 לכ םורגופה לילב וסנוכ ,המגודל ,טרופראב
 דחא .טרופסה םלואב 80 דע 18 ינב םירבגה
 ןרטש יראה ר”ד ןוירטונהו ןידה-ךרוע ,םהמ
:חוויד

 ,םייכרב תופיפכ תושעל ונתוא וצליא“
 יתיווחש רתויב לודגה לבסה היה הז
 ילב – םידוהיה ןמ המכ ...ייחב
 – ינפוגה םבצמב וא םליגב בשחתהל
 םלואבש תומלוסה לע ספטל וצלאנ
 ופילצהו םיצאנ ודמע הטמל .טרופסה
 םיכומס ויה םה דוע לכ םיטושב םהב
 ילילצל דועצל ונתוא וצליא ...םהילא
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 ודקפ ךכ-רחא .א”סה לש ברקה ריש
 ונצלאנו ’!ירגפתה ,הדוהי‘ קועצל ונילע
 וסימעה ךכ-רחא .הדוקפה רחא אלמל
 ונתוא וליבוהו םיסובוטוא לע ונתוא
29”...דלאוונכובל

 רוורפבש םידליה תיב היה םדסטופב 
 לש תונושארה תורטמה תחא טופאק
 וסנוהו םתנשמ ורעוה םידליה .רורטה
 תויוללעתהו תוללק תועצמאב הצוחה
30.תויארונ

 םג ,םהיתבמ םידוהיה לכ וסנוה טרופב
 םה .םילוחו תורה םישנ ,ךר ליגב םידלי
 םימורע ,דומעל וצלואו תוילאטורבב וכוה
 םירבגב .קושה רכיכב תועש שולש ,טעמכ
 ףוסבלו ,תיארונ תוללעתה ךכ-רחא וללעתה
 הנחמל וחקלנו תויאשמ לע ולעוה םה
31.ואכד זוכירה

 ןימלע יתבו תסנכ יתב תתחשה
םיידוהי

 התייה הינמרגב םידוהיה לכל השק הכמ
 יתב לכ לש תטלחומ טעמכה םתסירה
 תורבקה יתב לשו הינמרגב תסנכה
 לכב תסנכ יתב 1000-מ רתוי .םיידוהיה
 םיצאנה םיטסישפה לש הטילשה בחרמ
 טעמכ וסרהנ האמכו לכ יניעל ופרשנ
 לכב טעמכ וללוחתה סרהה ישעמ 32.לילכ
 ףוספסא :המוד ידוסי םגד יפ-לע תומוקמה
 תא תיחשה ,תסנכה תיב לא רדח יצאנ
 ןיזנב תרזעב הנבמה תא תיצה ,ומינפ
 שאה לא ךילשהו ,םירחא הרעבת ירמוחו
 יבכמ .ב”ויכו הליפת ירודיס ,הרות ירפס
 תופירשה תא תובכל אל הארוה ולביק שאה
 הרקמב קר ולעפ םהו ,תסנכה יתבב
 וא ”ירא“ שוכרל טשפתהל ומייא תובהלהש
 .המוד ןפואב הלעפ הרטשמה םג .”ינמרג“
 םיתעלו תואמ ודמע םירקמה לכב טעמכ
 תפירשב ופצו םוקמל ורקנש םינרקס יפלא
 התוול תסנכה יתב תתחשה .תסנכה יתב
 דחוימב ,םידוהיל געלבו תולפשהב בורל

 תדחוימ תיתד תובישח ילעב תומוקמב
 וצלוא ןדאב-ןדאבב .םידוהיה ליבשב
 ,סורהה תסנכה תיבל סנכהל םידוהיה
 אירקהלו א”סה לש ברקה ריש תא וב רישל
33.רלטיה לש ”ףפמאק ןיממ”מ םיעטק

 וללוחו וסרהנ םיידוהיה תורבקה יתב םג 
 ,המגודל ,גיצפיילב .םורגופה ךלהמב
 םינבמ ,ולוכ ידוהיה תורבקה תיב תחשוה
34.וללוח םירבקו ורקענ תובצמ ,ותצוה

םתזיזבו תורידו קסע יתב תתחשה

 קסע יתב יפלא וקוזינ םורגופה ךלהמב
 הטילשה ירוזא לכב םידוהי לש תובר תורידו
 וסרהנ ףא םיבר םירקמבו ,םיצאנה לש
 ישנא“ וגאד ןילרבב .לודגה םקלחב
 תא ןכל םדוק דדובל םיצאנה ”עוצקמה
  קותינ ידי לע םיירקיעה םיידוהיה םינבמה
 ישנאו ,הקסההו למשחה ,ןופלטה
 תודוקנה“ ןמ העונתה תא וטיסה הרטשמה
 הגניא הייארה תדע לש החווידב .”תובאוכה
:רמאנ ןרוקשטיוד

 תרזעב .םוניהיג ויה ןילרב תובוחר“
 ישנא וצפינ תולאו םישוכמ ,םינזרג
 יתב תונולח תא רבמבונב 9 לילב א”סה
 םתוהזל לק היהש – םיידוהיה קסעה
 סרה וללוחו – םהלש ןומיסה ללגב
 תכאלמ תא ומילשה םיזזוב ...ארונ
 רמתיה ךימס ןשע ...תומילאהו סרהה
 תיב דמעש םוקמב ,הסארטשננזפ לעמ
35”...תסנכה

 תוריד וזזבנ וירחאלו יצאנה חבטה ךלהמב
 .םידוהי לש קסע יתבו תסנכ יתב
 םידוהיה יתב לכ וסרהנ ,לשמל ,טדטשמרדב
 זזב ןדאבסיו תברקבש ךירטסואב 36.וזזבנו
 לש קסע יתבו תוריד בהלושמה ןומהה
 םייהסרפלווב יצאנה חבטה רחאל 37.םידוהי
 תוריד םייהסרפלוו יבשותמ לודג קלח וזזב
38.םידוהי לש

 ,לובג העדי אל םיצאנה לש תויניצה
 םידוהיה לע וליטה םה םורגופה רחאלו
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 דראילימ לש הבוגב ”םייוציפ םולשת“
 ”ותומדקל בוחרה הארמ תבשה“ ןכו קראמ
 קזנה לע םייוציפה יפסכ וליאו .םנובשח לע
 תורבחמ וכשמנ םורגופה ךלהמב םרגנש
 הנידמה לש הנובשחל רשייה חוטיבה
39.תיצאנה

 םיצאנה לש םתעפשהו רבמבונ םורגופ
םינומהה לע

 הגהנהה תיברמ וסנכתה רבמבונב 9 ברעב
 גרדה ימר םיצאנה םירנויצקנופהו תיצאנה
 ןויסינל הנשה םוי תא ןייצל ידכ ןכנימב
1 רבמבונב 9-ב יצאנה הכיפהה 9 2 3. 
 ,ויעצפמ תמ תאר ןופ יכ העדוהה העיגהשמ
 יבחר לכב םורגופ ללוחל הדוקפה דימ האצי
 .םיצאנה םיטסישפה לש הטילשה םוחת
 תואה היה סלבג םש אשנש התסהה םואנ
 .הלועפל ךירדמ שמיש ןכו םורגופב חותפל
 א”סה ידקפמו תיצאנה הגלפמה יגיהנמ
 םידרשמל תוארוה ריבעהל דימ ולעפ
 תודוקפה .םהל םיפופכה תויושרלו
 תניחבמ וזל וז תוהז ויה וללה תוארוההו
 יכרד 40.תילולימ הניחבמ םג בורלו ןנכות
 ונבוהו קיודמב ונייוצ התרטמו הלועפה
.רתויב םיכומנה םיגרדב םג ידמל קיודמב

 הנושארבו שארב עצוב ומצע םורגופה
 ירבח םלואו ,םייצאנה םינוגריאה ידי-לע
 םייחרזא םידגב שובלל ושקבתנ םינוגריאה
 ואלימ םייצאנה םינוגריאה ןיבמ .םידמ אלו
 ס”סה ןכו א”סה לש תוימוקמה תודיחיה
 עוציבל הדוקפה .יזכרמ דיקפת יללכה
 ןוילימ ינשל רקיעב הרסמנ םורגופה
 ,תוליחב םינגרואמ ויהש ,א”סב םירבחה
 ןמ דבל .תודיחיו תוגולפ ,תודגירב
 התייה םתרׂשִמש םיצאנה םירנויצקנופה
 רקיעב תובכרומ תודיחיה ויה ,א”סב תוריש
 ויה 41.םייחרזא תועוצקמ ילעב םירבחמ
 ילעב ,םילעופ וא םידיקפ ,םיריכש םהב
 ודבע םירחא .םינטק הכאלמ ילעבו קסע
 םתרידב ויח םלוכ .םיישפוח תועוצקמב

 תכרעמ תועצמאב םיארקנ ויהו תיטרפה
 תומוקמ לא בטיה תלגרותמ רשק
 דוע םהל םירכומ ויהש תובצייתהה
 םימיה ןמ ףא םיתעל ,תומדוק תולועפמ
.1933 ינפלש

 לש ימשיטנאה התסהה עסמ בקע
 םינשבש ,ימשיטנאה רורטה בקעו םיצאנה

 ,בוחרב םג יוטיב לביק 1938 דע 1933
 תיצאנה הגלפמה תורושב החתפתה
 הלש םייטסירטילימ-הרפה םינוגריאהו
 1938 רבמבונ םורגופב .תינחצר תוימשיטנא
 בחרמ לכב םידוהיה לע התחינ איה
 תינסרה המצועב םיצאנה לש הטילשה
 ןכ ינפל התארנ אל הומכש תינחצרו
.הינמרגב

 םזישפה לש םיבושחה םינייפאמה דחא
 הבחרה תינומהה הכימתה אוה יצאנה
 םיקסעומ ינוילימ ברקב הל הכז אוהש
.הינמרגב םיתסומ

 התייה אל םינומהה לע תאזה העפשהה
 הלומעתה ןונגנמל .דבלב ילטנמ ןיינע
 לע המוצע העפשה םנמא התייה יצאנה
 ועדי םיצאנה םלואו ,םינומהה  לש םתעדות
 לכ ורצי םהש ךכב ישחומ יוטיב םג הל תתל
 לש תובחר תובכש וללכש קנע ינוגריא ינימ
 רובע )”Pimpfe“( םידליב לחה ,הרבחה
 תורענה תירב“ ללוכ ”רלטיה ירענ“( רעונב
 תיזח“( םירגובמב הלכו )”תוינמרגה
 הגלפמה .)ב”ויכו ”תינמרגה הדובעה
 ינוילימ המכ 1938-ב התנמ הדבל תיצאנה
 250,000 ס”סהו םינוילימ ינש א”סה ,םירבח
 םינגרואמ ויה ”רלטיה ירענ”ב .300,000 דע
 ובשחנש תורענהו םירענה לכ םיוסמ ליגמ
 1939-ב ,”םייראו םיאירב“ םיצאנה יניעב
 .בוריקב םירבח ןוילימ 12.5-ב רבודמ היה
 לש יזכרמה דעווה רבח ,רקרמ לואפ
 יכ בשיח ,תינמרגה תיטסינומוקה הגלפמה
 ןוילימ השיש דע השימחכ ויה 1939-ב
 ,םיאבה םירבדה .םיצאנ םירנויצקנופ
 ,1939 תנשב בצמה לע רקרמ לואפ בתכש
:םימזגומ םניא יאדווב
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 ויהש םישנא לש ללוכה רפסמה“
 הגלפמל תרחא וא וז ךרדב םירושק
 22.5-ל יאדווב 1939-ב עיגה תיצאנה
 היסולכואה ןמ תיצחמ ויהש ,ןוילימ
 ןוילימ 45 התנמ רשא ,הינמרגב תרגובה
 ויה םירתונה זוחאה םישימח םגו .שיא
-יטנא הרכה ילעב תויהלמ םיקוחר
42”.תקהבומ תיצאנ

 ינומה 1938-ב יכ בושחל תועט וז היהת
 םינוגריאה תורושל ץוחמ ודמע םיקסעומה
 ונאשכ ,וז הדבוע רוכזל בושח .םייצאנה
 םורגופב ופתתשה הדימ וזיאב ,לואשל םיאב
.םילצונמה םיקסעומה ינומה

 תיצאנה הגהנהה ןיב ןיחבהל שי רמולכ
 ןיבו דחא דצמ םייצאנה ןיערגה ינוגריאו
 םינומההו םייצאנה םיילושה ינוגריא
 תחת ודמע תאז לכב רשא ,םינגרואמ יתלבה
.ינש דצמ ,םיצאנה תעפשה

 םילעופ סייגל וחילצה םיצאנה
 .םורגופב תופתתשהל םירחא םיקסעומו
 םייצאנה םינוגריאה וסייג 43תולודגה םירעב
 תורישי םיקסעומה תא הדובעה תומוקמב
 ישאר וחילצה רפכה ירוזאב 44.םילעפמה ןמ
 ךות בורל – םיצאנה םירומה וא תוצעומה
 תירנויצקארה תרוסמה לע תונעשיה
 טעמכ סייגל – רפכב תמייק התייה אליממש
.םורגופב תופתתשהל היסולכואה לכ תא

 לש ןסה זוחמה תנידממ דועית ונידיב
 ינומה סויג לש הלאכ םירקמ המכ
 תופתתשהל ,םידלי וליפאו ,םיקסעומה
:תודחא תואמגוד םכינפל .םורגופב
 םילעופה וסיוג םייהסרפלווב◾
.”גַרפֶה“ חוכה תנחת לש תולעופהו
 טדטשמרד די-לעש םייהסירגב  ◾
 תא רלימ המריפה לש םילהנמה ינש וליבוה

 ץפנל ידכ ּבֹול ובלכה תיב לא םידבועה 25
 דגנ לועפלו קסעה תיב תושמש תא וידחי
.ידוהיה םילעבה
 סייג הזיֵרטב תיצאנה הגלפמה ר”וי◾
 40 להנמה תמכסהב ינוריעה רפסה תיבב
 עוציבל 14 דע 8 יאליגב םידימלת 50 דע

 אוה רפסה תיב רצחב .”םידוהיה תייצקא“
 תא עצבל שי דציכו ימ דגנ םתוא ךירדה
 תא וליבוה ךכ-רחא .תומילאה ישעמ
 לא ןכו םידוהי לש תויונחלו םיתבל םידליה
45.םתתחשהב ופתתשה םהו ,תסנכה תיב

 םיחוודמ םידוהיה םיעגפנה ןמ םיבר
 ופתתשה רבמבונ םורגופבש ךכ לע תורירמב
 תוחוקל ,םינכש ,”םיטושפ םיחרזא“ םג
 ,ב”ויכו רבעשל םיתימע ,תונחה לש םיקיתו
 המזוי ךותמ רמולכ ,םיצאנה דצמ סויג ילב
 לע דיעה 1938 רבמבונ םורגופ .תישיא
 הקיטילופהו היגולואדיאה לש ןתוססבתה
 יצאנה םזישפה לש תינעזג-תימשיטנאה
 .ןכ ינפל העדונ אלש הדימב םינומה ברקב
 התייה םינומהה ברקב תאזה תוססבתהה
 לש םבור בורש דע ,ךכ-לכ הקומע
 םינומא ורמש םילצונמה םיקסעומה
 יכ וניבה ובש עגרל דע תוחפל ,םיצאנל
 ויה אל זא וליפאו ,ירמגל הדובא המחלמה
.תיצאנה הגהנהה דגנ םמוקתהל םינכומ

 םידוהי הבורע ינב 30,000 לש םתאילכ
םיצאנה לש זוכירה תונחמב

 ןכמ רחאלש םימיבו 1938 רבמבונב 10-ב
 ,םירפכו הדש-ירע ,םירע תורשעב ופסאנ
 30,000 ,שארמ ונכוהש תומישר יפ-לע
 זוכירה תונחמל לכ יניעל וחלשנו םידוהי
 תחא אל .ןזואהנסקזו דלאוונכוב ,ואכד
 לא הדעצה ךלהמב וללה םידוהיב וללעתה
 םג אלא ס”סהו א”סה ישנא קר אל הנחמה
 .ךרדה ידצב ופסאנש םיתסומה םינומהה
 12-ב ,לשמל ,ןיימ רהנה לעש טרופקנרפב
 םיתסומה םינומהה ולליק ,1938 רבמבונב
 םורד תבכרה תנחתב ופסאנש םידוהיה תא
 םידוהיה ןמ םיבר .םיפורגאב םתוא וכיהו
46.השק חרואב םתצקמ ,ועצפנ

 זוכירה תונחמב ואלכנ וללה םידוהיה
 .םישדוח ךשמל ףא םיתעל ,תועובש ךשמל
 ,םייוניע ,תואקלה ,גוס לכמ תויוללעתה
 ס”סה ישנא – ימוימוי חצרו ימוימוי רורט
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 ינחצר חרואב םיאולכה םידוהיה דגנ ולעפ
 ,תואקלהב וולש םיחולשמה .עזעזמ
 ”םירדסמ”ה ,דיצ יבלכבו םיטוש תופלצה
 יבג לע תועש ךשמב םוד הדימעה ,םינעמה
 ישנא וליעפהש רורטה ,הנחמה רצחב תועש
 תונחמב םימויאה םייחה יאנת ,ס”סה
 הלא לכ – רוקו תולחמ ,בער ןוגכ זוכירה
 תואמ וגרהנ רצק ןמז ךותבש ךכל ומרג
 רורטה תורטממ תחא .םידוהי םיריסא
 תא דיחפהל התייה תונחמב לעפוהש
 .םשוכר םידוהיה ןמ זזבנ תעב הב .םידוהיה
 תביזעב תובורק םיתעל הנתוה רורחשה
 םיבר םידוהי וצלוא ךכ לע ףסונ ,ץראה
 תא ”םיריבעמ“ וא ”םיקינעמ“ םהש םותחל
.הנידמל םשוכר

 ורצענש גרובמה ידוהי 6,000-מ דחא
 זוכירה הנחמל וחלשנו 1938 רבמבונב
2-ב ורורחש רחאל ראית ,ןזואהנסקז 1 
 דגנ םיצאנה וליעפהש רורטה תא רבמבונב
:הנחמב םיאולכה םידוהיה

 רפסמ ונל וכיח ןזואהנסקזל ונעיגהב“
 דימ וליחתהו ס”ס ישנא לש לודג
 ונתוא תוכהלו ונב טועבל ,ונב ללעתהל
 ינפוגה ץמאמה – ...תולאבו הבורה תקב
 ישנא דצמ תקסופ יתלבה תומילאהו
 תוקדה 15 ךלהמבש ךכל ומרג ס”סה
 ןמ םיינש וגרהנ ,הנחמה לא ונדעצש
.ונלש הצובקה
 דמיגש רבדה ,לכמ ארונה ליחתה זאו
 – תוינפוגה תויוללעתהה לכ תא יניעב
 19 ךשמב הנחמה רצחב שומעל ונצלאנ
 ,)תועש 25 דומעל וצלאנ קלח( תועש
 תוטיעב דימ גפס טטומתהש ימ לכו
 וארק הליחתב .הבורה תקב תוטבחו
 ונקזב ותוא וכשמ ,הרושהמ תאצל יברל
 ותוא וצליא ךכ-רחא – וב וללעתהו
1 ךשמב קיזחהל  תועורזב ,תועש 2
 דגוב ינא‘ :בותיכה וילעו טלש ,תוחותמ
 ןופ לש ותומב םשא ינאו הנידמב
 ןקזב ונתוא וכשמ ךכ-רחא ... ’.תאר
 תועש 6 דוע דומעל ונצלאנו רעישבו

 – שאר יוסיכ וא הקשמ ,ןוזמ ילב ,םשגב
 םיימוי ונילע ורבע רבכש רחאל הז לכו
47”...ןוזמ ילבו הניש ילב

 רורטה היה דלאוונכוב זוכירה הנחמב
  הזיבה תוטישו דחוימב ירברב יצאנה
1 ראורבפ דע .דחוימב תוילאטורב 9 3 9 
 ואלכנש םידוהי ןמ 600 דלאוונכובב וחצרינ
 .ןכמ רחאלש םימיבו 1938 רבמבונב 9/10-ב
 הרוצב תוומל וכוה םכותמ 70-מ רתוי
 10 ןיבש הלילב ס”סה ישנא ידיב תירברב
 הדעווה לש החווידב  48.רבמבונב 11-ל
 ראותמ דלאוונכוב הנחמל תימואלניבה
 ינחצרה רורטהו וללה םידוהיה לש לבסה
:םיצאנה לש

 םה ,ראמייוומ ופדרנו וחרבוהש רחאל“
 ינב םידלי .דלאוונכובל םישושת ועיגה
 לא ופדהנ םינומש ינב םישישקו רשע
 תופיחדבו םיטוש תופלצהב הנחמה
 ףוסב תוומל ורונ םישלחה .הבורה תקב
 לש םבצמ היה דחוימב עורג .עסמה
 היה רבכש ,היגנירותמ םירבגה
 וכלהמבש ,ךורא ילגר עסמ םהירוחאמ
.םיבלכ םהב וסיש
 .תויוללעתהה וכשמנ םירדסמה רצחב
 םהמ חקלנ םשוכרו וכוה םישנאה
.חוכב
 :םיפירצ השימח ודמע רעשל לאמשמ
 לכב וסחדנ םדא ינב 2500 .א5 דע א1
 דעבמ הרדח חרקכ הרק חור .ףירצ
 תוכימש וא שק יקש .םיקדסלו םירוחל
 תוחלקמ וא םיתוריש םג .אצמנב ויה אל
 יתש ונבנ םיימוי רחאל .םוקמב ויה אל
 בחרמב ...יד ןהב היה אל לבא .תוארחמ
 םירטמ ינש בחורב העוצר – ילארטיינה
 היה רוסאש ,תילמשחה רדגה ךרואל
 .תויווגה תולטומ ויה – הילא סנכיהל
 תוארחמה ךות לא ודעמ םישלחה
 ךותיחב ,היילתב תויודבאתה .ועבטו
 ויה תוארחמה לא הציפקב וא םידירווה
 ויה אל םירחאה םיריסאהו ,תוחיכש
...ןתוא עונמל םילגוסמ
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 רושקל היה ךירצו ועגתשה םישנא 29
 םתוא וחקל ס”ס ישנא .לית טוחב םתוא
 לא תומולהמ ךות םתוא וליבוה ,עתפל
 דקפמ םתוא הכיה םשו ,רקנובה
 .םתוא גרהו תיווז לזרבב רמוז הגולפה
 בורמ םיקתושמ הזה הזחמב ופצ םיפלא
.דחפ
 ס”סה תגולפ דקפמ לש ודוקיפ תחת
 לא םירטוש הלילב וסנכנ ,ןזנאי
 םהיתועבצאמ תועבט וריסה ,םיפירצה
 בהז יניש ורבש ,םיתמה לשו םינשיה לש
...דגנתהל הסינש ימ לכ תא וגרהו
 ללגב םיפירצ ינש ורבשנ תחא םעפ
 ישנא םהילא וסנכנ תאז בקע .סמועה
”.םיריסא 16 וחצרו ס”סה

 טסוגוא דע וחצרנ ואכד זוכירה הנחמב
 תובקעב ואלכנש םיריסאה ןמ 185 1939
49.רבמבונ םורגופ

 וירחאלש םישדוחבו םורגפוה ךלהמב
 ירוזאב םידוהי 1000-מ הלעמל וחצרנ
50.ינמרגה םזילאירפמיאה לש הטילשה

 הגהנהה לש תבלושמה התלועפ
 העפשהה תבחרהל תיצאנה
םינומהה לע תימשיטנאה

 יכ םיצאנה םיטסישפה וריבסה הליחתכלמ
 ”רתפית“ אל ”םידוהיה תלאש“ םתעדל
 םהש יפכ ,”תשעור“ תוימשיטנא תועצמאב
 תוימשיטנא תועצמאב אלא ,תאז וניכ
 .הנידמה םעטמ ”תיעדמ“ וא ”תינובת“
 םידוהיה לוסיח היה רבד לש ושוריפ
 תכרדומה הנידמה לש הלועפ תועצמאב
 רלטיה .תינעזג-תימשיטנאה ”הנובת”ה ידיב
 יקוח“ וקקחייש רחאל יכ 1919-ב רבכ זירכה
 ”הנובתה לש תוימשיטנאה“ תרטמ ,”םירז
 ומואנב .”ללכב םידוהיה תקחרה“ היהת
 1920 טסוגואב 13-ב אשנש ,ןושארה לודגה
 דגנ ונחנא עודמ“ התייה ותרתוכו
 לש ןלמעות היה רבכ זא( ”םידוהיה

 תא רלטיה ריכזה ,)תיצאנה הגלפמה
5.ולש ”תיעדמה תוימשיטנאה“  ,םלואו 1
 תא םיצאנה וללש אל הליחתכלמ
 היינפה תא ,םורגופ עוציב לש תורשפאה
 תאו םיכומנה םירציה לא תימשיטנאה
.שאה יוביל

 תקיקח דעומ תוברקתה םע ,לשמל ,ךכ
 ץיקב םיינעזג-םיימשיטנאה ”גרבנרינ יקוח“

 דגנ ימשיטנא רורט לש שדח לג ץרפ ,1935
 ,םיידוהי קסע יתב תמרחהב לחה ,םידוהיה
 תימוימויה תוימשיטנאה תורבגתהב רובע
 תוינפוג תועיגפ ,תויולכנתה ,תולפשה ןוגכ
 הינמרג ירעב תינוציק תוברתהו שממ לש
 םירסואה םיטלשה רפסמ לש הירפכבו
 לע תויצאנ תופקתהב הלכו ,םידוהי תסינכ
52.הינמרג יבחר לכב תסנכ-יתב

1 ראוניב 9 3  םידוהיה ףגא“ ץילמה 7
 לע ”ןוחטיבה תוריש לש ישארה דרשמב
 ”רתויב ליעיה יעצמא”כ ”ןומהה לש םעז“
 םעז“ .”םידוהיה תלאש ןורתפ“ תשחהל
 ןכש ,...תומוהמל ךופהל“ היה רומא ”ןומהה
 םימורגופ תועצמאב ...הברה ודמל םידוהיה
 םהשמ רתוי ונממ םיארי םהש רבד ןיאו
 תונפל הלולעה תוניוע תריווא ינפמ םיארי
53”.תוינאטנופסב םדגנ

 לראק ןעט ,תאז תמועל ,1938 ילויב
 לש םילהנמה תצעומ רבח ,ךימירק
 ןורתפל“ עגונב יכ ,”קנב השטיוד”ה
 קסעה יתב תכיפה תלאשב טלחומה
 ינפ לע תוטקש תוטיש ףידעהל שי ”םייראל
54.תויראלוקטקפס תוטיש

 תוינידמב דיקפת םיאלממ םיטביהה ינש
 .ינמרגה םזילאירפמיאבו תיצאנה
 םג םיצאנה ועדי תומיוסמ תויצאוטיסב
 ,םלואו .רק םדב םימורגופ עצבלו תובלל
 היה אל תללוכה היגטרטסאה תניחבמ
 תוינידמה שומימל עויס תלועפ אלא ךכב
.תימשרה תימשיטנאה

 תוארוהה רבכ .1938 רבמבונב םג היה ךכ
 עגונב תיצאנה הגהנהה לש תודוקפהו
 תרגסמה יכ םיארמ םורגופה עוציב ינפואל
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 היסולכואה דגנ עשפה לש תולובגהו
 .הליחת הבשחמבו קיודמב ועבקנ תידוהיה
 ,יסיסבה יצאנה ךלהמה :ךכמ בושח ךא
 תועצמאב תידוהיה הלאשה ןורתיפ“ רמולכ
 10-ב רבכ ,דואמ רהמ שגדוה ,”הנידמה
 השיקלפ“ה לש ןושארה דומעב .רבמבונב
 עידוה ,יצאנה התסהה ןואטיב ,”רטכאבואב
 הרוהש שיאה ,סלבג יצאנה הלומעתה רש
:םורגופב חותפל

 לש ןושל לכב תעכ תשרדנ היסולכואה“
 תולועפו תונגפהמ דימ לודחל השירד
 .ןביט היהי רשא היהי ,םידוהיה דגנ
 ןתני זירפב ידוהיה לש עוגיפל הנעמה
55”.םיווצו הקיקח לש הרוצב

 היה רבד לש ושוריפ םידוהיה תניחבמ
 רצק ןמז זוכיר תונחמל 30,000 לש םשוריג
.רבמבונב 9 רחאל

 ,ואנקריב-ץיוושוא הדמשהה תונחמ
 ,קנאדיימ ,ונמלח ,הקנילברט ,רוביבוס
 ןיינעבש ,ךכל הארונה החכוהה םה ,קזלב
 םורגופה אל ,םינעוצהו םידוהיה תדמשה
 ךרדה אלא ,עירכמה דוסיה היה
 ,רק םדב םע חצרל הליבוהש תיטרקוריבה
 ועוציבל רשאו ”יעדמ“ ןונכת ןנכות רשא
.הנידמה לש היעצמא לכ ושמיש

* * *

 ,םיצאנ םירש ןיב תויוחצנתה בקעש ןבומ
 עגונב ’וכו א”סה ,ס”סה ,ופאטסגה
 ,םתוירחא ימוחתלו תיעוציבה םתורישכל
 הגהנהה ברקב האחמ תולוק םג ועמשנ
 םיעצמאל רשאב יצאנה ןונגנמהו תיצאנה
 תוינידמה שומימל ליעפהל שיש
 רבמבונ םורגופ הז ללכבו ,תימשיטנאה

 המייקתהש תיצאנה הדיעווב ,לשמל .1938
 רשה ,םורגופב הנדו 1938 רבמבונב 12-ב
 ילכלכה ןונכתה לע הנוממ היהש ,גנירג
 יזכרמה ןויערב ןיררוע אלב ךמתשו יצאנה
 תונולח ץופינ תא רקיב ,רבמבונ םורגופ לש
 תאו תויונחה תלוכת תתחשה תא ,הווארה

 רבודמש ןעטו ,תורידב טוהירה סרה
 םעל“ דבא רבד לש ופוסבש שוכר תדמשהב
:”ינמרגה

 אלו םידוהי 200 וגרהתש ףידעמ יתייה“
56”.הזכ שוכר ודימשת

 תוינידמה לש יזכרמה וקל עגונב םלואו
 ללכבו ,ליעפהל הנידמה לעש תימשיטנאה
 ויה ,הנידמה הנגריאש םעה חצר הז
 םידחואמ ןורקיעב םיצאנה םיגיהנמה
.םהיתועדב

 ןיב תידדהה העפשהל עגונב ,ךכ לע ףסונ
 ןבומכ ויה ,םינומהה ןיבו תיצאנה הגלפמה
 הז ללכבו ,שארמ ופצינ אלש םירבד םג
 ופתתשהש םינגרואמ-אל םימשיטנא
 ףותישב וא ”םמצע תעד לע“ ולעפו םורגופב
 םיצאנ םירנויצקנופ המכ םע הלועפ
 רבמבונב 8-בו 7-ב רבכ .”ידמ םיבהלנ“
 םיבושי לש הרושב םימורגופ וללוחתה
 תיצאנה הגלפמה ישאר תארוהב םינטק
 ללכמ ואצי םתצקמ םלואו ,םיימוקמה
 ןוויכ םיצאנה םירנויצקנופה לש םתטילש
 לש םילודג םיקלח םהב ופתתשהש
57.היסולכואה

 םיגיהנמה יכ רמול ןתינ יללכ ןפואב
 תא שארמ ןנכתל ןבומכ ולכי אל םיצאנה
 לכל םהלש תימשיטנאה תוינידמה עוציב
 וצלאנ םה רבמבונ םורגופב םג .היטרפ
 רצקה ןמזה חכונל .םירקמ ינימ לכב רתלאל
 ,תרחא הרירב התייה אל ,םתושרל דמעש
 רותב םורגופה תא גיצהל ושקיב םה ןכש
 תינטנופס םעז תוצרפתה“ רותבו ”המקנ“
 רתלואמה דוסיה תשגדה םלואו .”םעה לש
.תמאה שוטשט איה ודבל

 התייה ימשיטנאה רורטה עוציבב 
 ומכ םירקמבש ,הדבועל תערכמ תובישח
 םימייק ויה רבכ 1938 רבמבונב 9 םורגופ
 תושרלשו ,םינש ךשמב ונכוהש םיעצמא
 תומילאה ןונגנמ דמע םיצאנה םיגיהנמה
 ונתנש ,תינגרובה הנידמה לש
 הגלפמה ידיב םינמרגה םיטסילאירפמיאה
 תא שממל וסינ םה ותועצמאבשו ,תיצאנה
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 לע תותלתשהל תויביסרגאה םהיתוינכות
 ףסונ .םע חצר הז ללכבו ,ךרד לכב םלועה
 ,רהמ לועפל הטלחהבש הדבועל ,ךכ לע
 תוימשיטנאה לע ןעשיהל ולכי םיצאנה
 תובחר תובכש לש תוקומעה תונעזגהו
 תובישח התייה ,םיקסעומה ןומה ברקמ
.עשפה תחלצהל תערכמ

* * *

 :בושו בוש ונעטו םיצאנה ורזח הליחתכלמ
 ”!ירגפתה ,הדוהי !וננוסא םה םידוהיה“
 םילעופה תעונת לש התוקזחתה חכונל
 הגלפמה תגהנהב תינכפהמה
 תורשפאה חכונלו ,תיטסינומוקה
 םיקלח ברקב תינכפהמה הסיסתהש
 תוממוקתה ידיל איבת םילעופה דמעממ
 ,הכפהמל םיאנתה ולישבישכ תניוזמ
 דוע םינמרגה םיטסילאירפמיאה ושמתשה
 תימשיטנאו תיטסינבוש התסהב 1933 ינפל
 םג ריהזה תאזה הנכסהמ .החסה תלועפכ
1 תנשב ןילאטס 9 3  תא ןייפאשכ ,1
 לש תינוציק הרוצ“ רותב תוימשיטנאה
:ריבסהו ”ינעזג םזינבוש

 תוימשיטנאב םישמתשמ םילצנמה“
 תא טיסהל ידכ ,קרב איִּלַּכ רותב
 ןמ םילעופה לש םהיתומולוהמ
 הנכס איה תוימשיטנאה .םזילטיפקה
 םתוא העתמ איהש ינפמ ,םיקסעומל
 הנוכנה ךרדה ןמ םתוא הטיסמו
58”.לגנו’גה יקמעמ לא םתוא הליבומו

 ודיקפת תא תוושהל רשפא-יא ןכ-יפ-לע-ףאו
 לש םדיקפתל רבמבונ םורגופ לש
 םיראצה וללוחש םילודגה םימורגופה
 תמושת תא טיסהל ידכ 1905 תנשב היסורב
 םיירפכהו םיקסעומה ,םילעופה לש םביל
 ןמ ,ינכפהמה קבאמה ןמ םילצונמה
 הינמרגב ררש אל 1938-ב ןכש .הכפהמה
 םינשה 12 לכב :תאזמ הרתי .ינכפהמ בצמ
 רתוי קוחר בצמ היה אל םיצאנה ןוטליש לש
 בצמה ךכמ קוחר היהשמ ינכפהמ בצממ

 תונושארה המחלמה תונשבמ ץוח( 1938-ב
 .)הינמרג לש ”ץילבה תונוחצנ“ רחאל
 לוכי אל תרחא ןמז תדוקנ םושב יכ המודו
 הבחר הכימת לע ךמתסהל יצאנה ןוטלשה
.1938 ויתסב ומכ םינומהה לש ךכ-לכ

 לש םדיב הלע תימינפ תיטילופ הניחבמ
 תיברמ תא קסרל םיצאנה םירוטטקידה
 ךכבו תיטסינומוקה הגלפמה לש םינוגריאה
 ינכפהמה ןיערגה תא הבר הדימב שילחהל
 םיצאנה םיטסישפל תודגנתהה לש
 רקיעב .ללכב ינמרגה םזילאירפמיאלו
 רתוי ןיאש היה הארנ תשומחת רוציי תוכזב
 םייפמילואה םיקחשמה .תינומה הלטבא
 לש םנרק תא ולעה 1936 תנשב ןילרבב
 תניחבמ .םלועב םיצאנה םיטסישפה
 םזילאירפמיאה קזחתה ץוחה תוינידמ
 תחלצה בקע יתועמשמ קוזיח ינמרגה
 סראמב ”םולש יכרדב“ הירטסוא חופיס

 היקבולסוכ’צ לש לובגה ירוזא חופיסו 1938
1 רבוטקואב 9 3  לש ”ןכנימ“ תוינידמ.8
 םילגנאהו םיתפרצה םיטסילאירפמיאה
 ךכו .ולש תויביסרגאה תא הדדועו הפיסוה
 םיטסישפה םירוטטקידה 1938 ויתסב ובשי
 ינמרגה םזילאירפמיאה לשב םיצאנה
.ןוטלשה סכב החטיבב

 עודמו ?םורגופה אופא המ םשל ,םלואו
 רורטה תא ףירחהלו ףיסוהל ללכב
 אל םעפל םעפמ העיגרה ירהש ,ימשיטנאה
 ,םירורב םימעטמ( ןיע תיארמ אלא התייה
 ,)םייפמילואה םיקחשמה ןמזב ,לשמל
 רתוי ינחצרו רתוי ארונ עיפוהו רזח רורטהו
 ילעפמב םעה חצר ידיל עיגה ףוסבלש דע
.תוומה

 רקרמ לואפ תיטסינומוקה הגלפמה רבח
 תונעזגה דיקפת תא הנוכנ 1944-ב ריבסה
:םיצאנה לש

 קר השמיש אל םיצאנה לש תונעזגה“
 ,םילצונמה םינומהה לש םתעד תחסהל
 רישכמ התייה איה תעב הב אלא
 תתחשהלו רוטטקידה קוזיחל
 תוגרדב םיצאנה םירנויצקנופה
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 תנכהל ןכו ,תוינוניבהו תוכומנה
 שוכרה דושל תיגולואידיאה עקרקה
 תימשיטנא-תינעזג הפקתמ לכ .ידוהיה
 רשאב רק תעד לוקיש לש האצות התייה
 האצותב בשחתהב הלועפה תלעותל
 הלועפה תוטיש ,ךכיפל .גישהל ושקיבש
 וחתפתה ןהו ,הדיפקב וננכות ןהינימל
 ינחצר רורטל דעו תולפשהו תושפכהמ
59”.תידוהיה היסולכואה תדמשהלו

 םיטסילאירפמיאה ליבשב ,תמאבו
 אל תוימשיטנאו םזינבוש ,תונעזג ,םינמרגה
 לש תודמעמה תמחלמ דגנ יעצמא קר ויה
 הכפהמ לש הנכסה דגנ ,ןוירטלורפה
 סוסיב םג ושמיש םה אלא ,תירטלורפ
 ,םלועה שוביכל םהיתוינכותל יעדמ-ודווספ
 ,םירחא םימע לש דובעישו הענכהל
 תדמשה רייצל םג ועתרנ אלש תוינכות
.”םיתוחנ”כ וגצוהש םימע

 תוימשיטנאה יכ ,תוארל םג בושח
 ךוניחל רישכמ םג התייה הפירחהו הכלהש
 שומימל ךרדב ,רעונה ינב רקיעבו ,םינומהה
 עגונב .היעשפ לכ לע תיצאנה תוינידמה
:רקרמ לואפ בתכ הזל

 ןוסיח ןיעמ ויה תוימשיטנאהו תונעזגה“
 עצבל ולכויש ידכ םישנא יפלא תואמל
 חצרל ךוניחה ,םלואו .החמשב םע חצר
 קר תושעיהל היה לוכי אל םע
 ימוימוי בוליש שרדנ .םילימ תועצמאב
 תא ךנחל ידכ השעמו הירואית לש
 ,תיתונדא תואשנתהל םיצאנה יכמות
 תוירזכאל ,םירחא םדא ינב יפלכ זובל
 .רק םדב םע-חצרל תונוכנל ,תיטסירורט
 רסוחל ,תוירזכאל הזה ישעמה ךוניחה
 לע ססבתה חצרל תונוכנלו תוישונא
 לש חצר ישעמ לעו רק םדב םייוניע
60”.םידוהי לשו רטשמ ידגנתמ

 לש תרבוגו תכלוהה תויביסרגאה
 יוטיב ךכיפל הנניא תיצאנה תוימשיטנאה
 םירוטטקידה לש תרבוגו תכלוה השלוחל
 תכלוה ןוצר תועיבש רסוח לש וא םיצאנה
 .םיאכודמהו םילצונמה םינומהה לש הלדגו

 םיטסישפה לש םנוטלישש לככ ,ךפיהל
 בחרמש לככ ,רתוי ביצי היה םיצאנה
 תוינידמבו םינפה תוינידמב םהלש ןורמיתה
 וקספש לככ ,רתוי לודג היה ץוחה
 וקזיחש לככ ,תוינמזה ”תויובשחתה”ה
 ,תוכמותה וליפאו ,”תוקפואמ”ה תובוגתה
 תורחאה תויטסילאירפמיאה תומצעמה לש
 לש םייביסרגאה תוטשפתהה יצמאמ תא
 תא לשמל ואר( םינמרגה םיטסילאירפמיאה
 דגנ רורטה ףירחה ךכ ,)”ןכנימ םכסה“
 הינמרג לש התשילפ בקעש דע ,םידוהיה
 לש המחלמה תוזרכה בקע ,ןילופל תיצאנה
 תמחלמ בקעו הינמרג לע תפרצו הילגנא
 לש אוהש גוס לכ 61,ללכב היינשה םלועה
.רתוימ השענ ”תובשחתה“

 םזישפה לש רתויב ארונה ןייפאמה
 לש יתיישעתה םעה חצר אוה יצאנה
 םעפב עצבתהש םינעוצה לשו םידוהיה
 ,”ינמרג חצר“ ותוא .הירוטסיהב הנושארה
 ןמז ןנכותש הנידמה םעטמ םע-חצר ותוא
 ,ויפואב יסורפו יטרקוריב ,יתיישעת חצר ,בר
.הירוטסיהב דיחיו דחא אוה

 רבודמש ןועטלו תאז דדרל רפשא-יא
 המכ םישועש יפכ ,דבלב ילכלכ סרטניאב
 םזישפה םנמא .םיירגלוו םיטסיסקרמ
 לש ןוילעה קוחה תא ןבומכ לטיב אל יצאנה
 הפיאשה אוה אולה ,םזילאירפמיאה
 חיכוה ינמרגה ילופונומה ןוהה .םיחוורל
 זוכירה תונחממ םג רשעתהל לגוסמ אוהש
 דוש תועצמאב ,הדמשהה תונחממ וליפאו
 ינפל םידבעכ םלוצינו םיריסאה לש םשוכר
.םתחיצר

 ידיימ ילכלכ חוור לש סרטניאה אל לבא
 תויטרקנוקה תויאבצה תושירדה אלו
 עודמ ףיקמ רבסה ריבסהל תמאב םילוכי
 םינשב דחוימבו ,המחלמה תונשב
 רבכ יצאנה רטשמה לש תיאבצה הלפמהש
 םיצאנה םיניילתה ופיסוה ,קפואב התארנ
 תונחמל םישנא יפלא תואמ חולשל
 ןפואב םישנא ינוילימ וחצרו הדמשהה
.יתיישעת
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 התייה תינחצרה תוימשיטמאה תרטמ
 תינכותה לש המשגה ,םידוהיה תדמשה
.םידוהיה תדחכהל תיגולואידיאה

 םיקהל שיש ןויערה דמע הז ירוחאמ
 תוירזכא לשו תוילאטורב לש טנמונומ
 הארנ אלש והשמ ,”הנש 1000“ דומעיש
 לכ קסרל ידכ ,םלועה תודלותב והומכ
 יצאנה רטשמל תירשפא תודגנתה
 לש םלועה שוביכ תוינכותלו
.ינמרגה םזילאירפמיאה

 הטילשל ישילשה ץורמה תעשב ,םויכ
 םידוהיה לש יתיישעתה םעה חצר ,םלועב
 םזילאירפמיאה תא שמשמ םינעוצה לשו
 םירחאה םימעה לע םויא רותב ינמרגה
 םנוצרמ“ ול ודבעתשיו םוקמ ול ונפי ןעמל
.”ישפוחה

 םקבאמב םיטסינומוקה וטקנש וקה
 ןומהה חכונל יצאנה םזישפה דגנ

תויצאנב עוגנה ינמרגה

 רבמבונ םורגופ לש םיינגרוב םירואיתב
 היסולכואה תיברמ יכ דימת םישיגדמ 1938

 םיצאנה לש תומילאה ישעמ תא התחד
 ןטק טועימ קר ,םוקמ לכמו .םורגופה לילב
 םיראתמש םירואיתה .םהב ףתתשה
 ותואב םיכלוה םיינרדומה םיטסינויזיוורה
.ןוויכ

 שי תמאה לש וללה םיתוויעה לומ לא
 :רתוי דוע טושפ ןועיט תישאר דימעהל
 אל ,ללכב תמייק התייה םא ,תאזה היחדה
 םיימשיטנאה םיעשפל אלא העגנ
 התחשהלו םורגופב ושענש םיינוציקה
 רבודמ ןיא לבא ,שוכר לש ”תרתוימה“
 רשפא .תוימשיטנאה לש תללוכ היחדב
 ודגנתה אל םישנא םתואש ךכמ תאז תוארל
 רבדה .”םייקוחה“ םיימשיטנאה םידעצל
 םיימואל םיינמרג םיגוחל עגונב רקיעב ןוכנ
.דואמ םיימשיטנא ויה םמצעבש ,םימייוסמ

 בורהש איה העירכמה הדוקנה ,םלואו
 רורטה דגנ רבד השע אל לודגה

 םידוהיה לש םנימיל דמע אל ,ימשיטנאה
 אלו ארונה םדחפבו הדירחמה םתקוצמב
.םהילע ןנוגו םהב ךמת

 הנממו העירכמה הדוקנה קוידב יהוז
62.הלודג המשא תעבונ

 םורגופל עגונב יכ ,ףיסוהל שי תאז לע
 תוירחאמ טמתשהל לוכי שיא ןיא ,רבמבונ
 םיעשפה .”רבד הז לע עדי אל“ יכ הנעטב
 םזישפה לש הטילשה ירוזא לכב ושענ
 ,לכ יניעל ובורב שחרתה הז לכו – יצאנה
 תולודגה םירעבו םיפלא לש להק ינפל
 וחלשנש םידוהיה 30,000 .םיפלא תורשע
 הינמרג ירעב ולבוה זוכירה תונחמל
 חכונל תוכורא תוריישב הירפכבו היתורייעב
 לע העידיהו .”םיפוצ“ יפלא תורשעו יפלא
 העיגה תויונחה סרהו תסנכה יתב תפירש
 רבכש םירפכהו םירעה יבשות ינזואל יאדווב
 םינותיעה .”םידוהימ םיישפוח“ ויה
 םורגופה ליל לש רורטה לע ועידוה םייצאנה
.םייצאנה הטילשה ירוזא לכב

 תורצע לש תובר תורשע ומייק םיצאהב
 .1938 רבמבונב 10-ב דחוימב ,תוינומה
 התסה ימואנ ואשינ וללה תורצעב
 םורגופה ”תחלצה“ הגגחנ ,םיימשיטנא
 .םישדח םיימשיטנא רורט ישעמ לע זרכוהו
 ןהבש תופיסא ונגריא םיצאנה יגיהנמ
 .םהיכמותמ םיפלא תואמ םהל ועירה
  תינומה תרצע המייקתה ,המגודל ,גרבנרינב
 םנוצרמ הב ופתתשה םיפוצ ףלא האמו
 ימשיטנאה התסהה םואנל ועירהו ישפוחה
 רד“ ןועובשה לש ל”ומה ,רכיירטש אשנש
 רתויב םילודגה םימשיטנאה דחא ,”רמריטש
 םג שמשל היה דיתעש ,תיצאנה הינמרגב
 ןכנימב 63.”הינוקנרפ לבח לש רטיילואג“
 .תוינומה תורצע םירשע ומייקתה
 יבחרב ולתינש תוזרכו תיצאנה תונותיעה
 תורצעב ףתתשהל םיחרזאל וארק ריעה
 .םידוהיה דגנ םיעשפה רבד תא ומסריפו
 הנורק סקרקב ןכנימב תיזכרמה תרצעב
 ינפל רנגאו ףלודא יצאנה ”רטיילואג”ה םאנ
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 ידוהיה חצר תא קידצהו םיכמות יפלא
64.תוב םייח ינלופה

 ומשב וא ,םיצאנה ועציבש םעה-חצר
 היה ,”םידוהיה תייצקא“ יצאנה ןוגר’זב
 לכב ,תואבסמב ,תילמשחב םויה תחיש
 אופא רמול לוכי אל הינמרגב שיא .םוקמ
 לעו םידוהיה דגנ םיעשפה לע רבד עדי אלש
.תוחיצרה

 תיברמש הדבועה אוה בושח טביה דוע
 הרישי תופתתשה ופתתשה םיקסעומה
 וא ,הזיבב דחוימב ,םיצאנה ועציבש עשפב
 םויה דע חוורה חנומה .ונממ םירכשנ ואצי
 ”תואיצמ רחא דוצמ“ תינמרגה הפשב
 תורידה .ידוהיה שוכרה דושב םצעב ורוקמ
 בורל ןהירידש ,םידוהיה לש תוסורהה
 .לודג הדימ הנקב וזזבנ ,ושרוג וא וטלמנ
 תוריכמ וכרענ םיתבה תורצחבו תובוחרב
.תורידה תלוכת לש תויבמופ

 םילצונמה לש םתויהב הרכהה
 יעשפב המשאל םיפתוש םיקסעומהו
 סקראמ לש הרותה תרוסמב ,םיצאנה
 – ירטלורפה םזילאנויצנרטניאה לשו סלגנאו
 ידיב ופקתוהש םימעה דגנ םיעשפב דחוימב
 אצומ תדוקנ ויה – ינמרגה םזילאירפמיאה
.יצאנה םזישפה דגנ קבאמב תיחרכה

 יפל הקולחל תנתינ תאזה המשאה
:תודמעמ ילדבה

 יעשפב המשאה רקיע יכ קפס ןיא
 תלפונ ינמרגה םזילאירפמיאהו םיצאנה
 תיטסילופונומה תונגרובה לש הקלחב
 תא ללוכ הזה טילשה דמעמה .תינמרגה
 םזישפה לש םיירקיעה םיאקיטילופה
 תא ,תיצאנה הגהנהה תא רמולכ ,יצאנה
.ב”ויכו יצאנה טכמרווה לש יללכה הטמה

 םיפלאה תואמ םיאצמנ רותב םהירחא
 :םיעשפב הרישי תופתתשה ופתתשהש
 ,םינעמ ,םיניילת ,זוכירה תונחמ יליעפמ
 ישעמו םיבעתנ םיעשפ ועציבש ,םילייחה
.ונמאיי אלש העווז

 ,םיצאנה יכמות בור םיעיפומ ךכ-רחא
 וכמתו וללה םיעשפה תא בויחב ואר רשא
.םהב

 ואר אלש םינומהה םיעיפומ ךכ-רחא
 לש רחא וא הז עשפנ השעמ הפי ןיעב
 דגנתהל ידכמ םינדחפ ויה לבא ,םיצאנה
.הקיתשב תאז ולביק ןכלו םהל

 תונויער תא וחדש ימ לכ ,ףוסבלו
 הגלפמה יכמות ,לשמל – יצאנה םזישפה
 הגלפמה יכמות וא תיטרקומד לאיצוסה
 תא וא חוכה תא ורסח לבא – תיטסינומוקה
 קבאמל ףרטצהל ליבשב תונורקעה תוקצומ
.םיצאנב יביטקא

 תנגרואמה תודגנתהה תדמוע םתמועל
 תודגנתה תולועפ המכ ןכו( תיצאנ-יטנאה
 םיטעמ םתוא לש )תוילאודיבידניא
 קבאמ וקבאנש ,תינמרגה היסולוכואב
.יצאנה םזישפה דגנ יביטקא

 תוירדילוס ישעמ המכו תאזכ תודגנתה
 םכינפל .1938 רבמבונב 9-ב םג ומייקתה
 םידוהיה םע תוירדילוס לש תואמגוד המכ
:םהב וללעתהש םיפדרנה

 תלועפ לע חוויד יול יוורא לוצינה
 רשא ,םורגופה לילב ןכנימב תוירדילוס
 לש ,יול לאפר ,ויבא לש םהייח תא הליצה
:הידוהי דוע לשו ותוחא

 יבא תא ואיבחה םה הליל ותוא“
 ןורטאיתה להנמ ,רגניפד רמ .םתיבב
 ותרידב ותוא איבחה ”סואהליפשואש”
 תאו יתוחא תא םגו ,םימי השולש דוע
 הטיג ,ונלש הידוהיה תיבה תנכוס
”.רמייהנפוא

 תוכזב ולצינ ןכניממ רלדא לואפו דירפגיז
 תא ופטסגל רוסמל ובריסש םינכשה
 קינעה רֶלָאמ רכיא 65.השדחה םתבותכ
 ןמפיל תחפשמל םורגופה לילב הסחמ
 איצוה תסומה ןומהה ,םלואו .גרובמילמ
 ,רכיאה לש ותיבמ ןמפיל תחפשמ תא חוכב
 ארונו םויא חרואב רכיאה תא הכיה
66.וצפונ ותיב תונולחו
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 ןוויכמ ,וללה םירקמה תא םישיגדמ ונא
 אלש הלא לכ לש םתמשא תא םיגיצמ םהש
.ךכ וגהנ

 הקיטילופ תירשפא התייה דציכ
?הזה בצמה חכונל תיטסינומוק

 םיטסינומוקה לע היה ןושאר בלשכ
 ןינל .יבמופב הרמה תמאה לע עיבצהל
:יטמרגורפ חוסינ תאז חסינ

 ,םינומהל[ םהל רמול םכתבוחמ“
 .הרמה תמאה תא ]םירבחמה תרעה
 תועדה לע עיבצהל םכתבוחמ
-תוינגרובה םהלש תומודקה
 הינמרגב[ תוירטנמלרפהו תויטרקומד
 תומודקה תועדב רקיעב רבודמ
 אורקלו ]םירבחמה תרעה ,תויצאנה
  ןוחבל םכתבוחמ תעב הבו .ןמשב ןהל
 העדותה תגרד תא תחכופמ הניחב
 ולוכ דמעמה לש תויתימאה תולשבהו
 ,)יטסינומוקה דרגנוואה לש קר אלו(
 אלו( םיקסעומה ןומה לכ לש רמולכ
67”.)םימדקתמה םהיגיצנ לש קר

 לע תונבל תויהל הכירצ התייה הרטמה
-יטנאו תיטרקומד םוריח תינכות הז סיסב
 םע תורידילוסה הזכרמבו הרורב תיצאנ
 םידוהיה םע דחוימבו ,םיצאנה יעגפנ
  יכ רורב תויהל בייח היה ךכ םשל .םינעוצהו
 קר .יחרכה אוה יצאנה םזישפב ןיוזמ קבאמ
 האנש ולוכש ,הזכ הלועפ וק סיסב לע
 אטבמ אוהו ,יצאנה םזישפה לש ויעשפל
 תיתרתחמ תודגנתהו יטרקומד קבאמ
 היה רשפא הזכ וק סיסב לע קר ,תנייוזמ
 ןוילעה יטסינומוקה וקה תא תמאב רמשל
 לעה-תינכות תא .ותוא חתפלו
 ןפוא םושב ךירצ היה אל תיטסינומוקה
 ,שמשל הילע היה אלא ,ץצקל וא תוחדל
 הסיסתלו הלומעתל סיסב ,דימת ומכ
  לע םלואו .תויטסינומוקה תיטילופה
 רדעיה חכונל יכ תעדל ףא היה םידגנתמה
 ,םילעופה ןמ םיבר ברקב תיטרקומד העדות
 ,תיטסינומוקה לעה-תינכות לש השומימ
 םיחרזא תמחלמ ,תירטלורפ הכפהמ ירק

 תמקהו תינגרובה הנידמה ןונגנמ תברחהל
 אל ,תיטסינומוקו תיטסילאיצוס הרבח
.רצקה חווטב תילאיר התייה

 םזישפב קבאמה תא גווסל םהילע היה
 לש חווטה תכורא הרטמה ןמ קלחכ יצאנה
.תירטלורפ הכפהמ

 דגנו ינמרגה םזילאירפמיאב ונקבאמ
 קבאמה תא םג םויה ללוכ ללכב םזילטיפק
 ,תיטרואית הניחבמ .תוימשיטנאב
 קבאמב תוארל שי ,תיטילופו תיגולואידיא
 ,יטרקומדה קבאמה ןמ קלח תוימשיטנאב
 תידמעמ הדמע תריציב יחרכה ביכרמ
 ילב .םילעופה דמעמ ברקב תמאב הרורב
 איהש ,תירטלורפה הכפהמה ,הזה קבאמה
 לש השומימו ןוילעהו ירקיעה קבאמה
.תירשפא הניא ,תיטסינומוקה לעה-תינכות
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:ךמסמ
 דגנ“ תינמרגה תיטסינומוקה הגלפמה לש יזכרמה דעווה לש הרהצהה

1938 רבמבונמ ”!םידוהיה םורגופבש הפרחה

!םידוהיה םורגופבש הפרחה דגנ
תיטסינומוקה הגלפמה לש יזכרמה דעווה לש הרהצה

1938 רבמבונ

 םיגוההו םיררושמה חורב ,תינמרגה םילעופה תעונת לש האגה תרוסמל תונמאנ ךותמ
 רלטיה לש םימורגופה דגנ הינמרג לש תיטסינומוקה הגלפמה החומ ,םילודגה םינמרגה
.הלוכ תושונאה יניעל הלודג הפרחב הינמרג לש הדובכ תא ומיתכהש ,םידוהיב

 םייחרזא םידגבב ס”ס ישנא ולעפש תוימהבה תולועפה תא הדילסב החוד ןוגה ינמרג לכ
 אלו ןיא ינמרגה םעל .רכיירטשו גנירג ,סלבג ,רלמיה ,רלטיה תדוקפב ,ןגמ ירסח םידוהי דגנ
 תוחיצרהו תויוללעתהה םע ,םידוהי לש תורידו תויונח תזיזבו תסנכה יתב תתצה םע םולכ
 תדבוכמה הדמעה לע תכרבמ הינמרג לש תיטסינומוקה הגלפמה .םידוהי םיחרזא לש
 תא אטבל וסינ רתויב םישקה םיאנתב רשא ,םעה תובכש לכמ םיבר םינמרג לש הצימאהו
.םיפדרנה םידוהיל תישונא הרזע שיגהלו םידוהיב םימורגופה דגנכ םתאחמ

 וננכות םה .ללמוא רקש איה ,םעה לש ומעז תוצרפתה ויה םימורגופה יכ הנעטה
 רבד לש ותימאל .םזילאיצוס-לנויצנה ישאר לש םתדוקפב קרו ךא ועצובו בר ןמז ינפל ונגרואו
 ,תיטסילאיצוס-לנויצנה הרוטטקידה ןמ םעה לש ומעז תא טיסהל אלא התייה אל םתרטמ
 םיצאנה ןוהה יליאו קשנה ינרצי תבוטל ולוכ ינמרגה םעה לש ףרוטמה דושה ןמ
”.םימשא םידוהיה“ :הזרכהה תועצמאב עשפמ םיפח יפלכ ותוא ןווכלו ,םיתחשומה

 םוי תא ולסיח םה אל ,תומועז תורוכשמ םילעופל םימלשמש הלא םה םידוהיה אל ךא
 תא םיערוקש םה אל ,ריפחמ לוצינ םעה תא םילצנמה םה אל ,תועשה הנומש ןב הדובעה
-לנויצנה ישאר .המחלמה ןעמל הייפכ תדובעל םתוא םיחלושו םהיתוחפשמ לעמ םירבגה
 םילעופה דמעמ תא ןוהה יליא םשב תוילטורבב םילצנמו םיאכדמש םה םזילאיצוס
.ינמרגה

 םיוולימו םיסימ תועצמאב ינמרגה םייניבה דמעמ תא ולסיחש םה םידוהיה אל
 היטרקורויב םירכיאה לע ופכו םלגה ירמוח תא הכאלמה ילעבמ ולזגש םה אל ,םייקנע
 לש םינכוסכ תאזה תוינידמה תא םיעצבמש םה םזילאיצוס-לנויצנה ישאר .תתחשומ
.קשנה ינרצי

 םיפלא תואמ ואלכש םה אל ,הינמרגב יוטיבה שפוח תא ולסיחש הלא םה םידוהיה אל
 ,םיטסילאיצוס ,םיטסינומוק יפלא תורשע וחצרו וניעש םה אל ,אלכ יתבבו זוכיר תונחמב
 ועציב הלאה םיעשפה לכ תא .םעה תובכש לכמ םישנא ,םיטנטסטורפ ,םילותק ,םיטרקומד
-םיטסילטיפק ץמוק לש םיסרטניאה ןעמל םזילאיצוס-לנויצנה ישאר םיעצבמו
 םתוא קר םירשעתמ םידוהיה לש קשועה ןמ .ןוילעה ןויאמה ןמ ןוה יליאו םיטסילופונומ
.םימוחה ןוהה יליאו םירנוילימה קשנה ינרצי
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 ימויא לשו תומילא לש תוינידמ תועצמאב םולשה תא םינכסמש םה םידוהיה אל
.םלוע תמחלמ דוע תארקל הינמרג תא םיכילומו ,תורחא תונידמ יפלכ תונטחס

 תא ותיחשהש םיטסילאירפמיאה לש ,’וכו קילפ ,ןַמסֶנַמ ,ןֶסית ,ּפּורק לש םיסרטניאה
 ימיב היצלפניאה ןמ ,תמדוקה םלועה תמחלממ וחיוורהש ולא לש ,הינמרג
 לש ויניע דגנל םידמועש םה הלאה םיסרטניאה ,ונימי לש שומיחה ץורממ ,הקילבופרה
.תפסונ המחלמב ינמרגה םעה תא בירקהל ןכומ אוה םנעמלו רלטיה

 ותבוגתמ וששחו ריפחמ לוצינ םעה תא ולצינ םיירנויצקאירה תוחוכהש תמיא לכ ,רבעב
 תא טיסהל הרטמב םידוהיה דגנ התסה לש ךלכולמה יעצמאה לא ונפ םה ,הרירמה
 היה ךכ .םייניבה ימיב היה ךכ .םעה לש ותוללמואב םייתימאה םימשאה ןמ בלה תמושת
 תיטרקומד לאיצוסה הגלפמה תדיעווב ,הנש 50 ינפל רבכ .םיסורה םיראצה ןוטלש תחת
 ותרזעבש יעצמא זא התייהש ,תוימשיטנאה דגנ לֶּבֶּב טסוגוא םילעופה גיהנמ אצי ,ןלקב
 עיקוה ןינל .תינמרגה םילעופה תעונת לש התוררועתה תא םולבל םירנויצקארה ושקיב
 תמחלממ קלח םהש הנעטב ”םירוחשה האמה“ לש םימורגופה תא תיראצה היסורב
1 תנשב רמא ןילאטס .םידבועה דגנ םיטילשה םילהנמש םיחרזאה 9 3  רותב“ :1
”.תוימשיטנאה לש םיצרחנה היביוא םה םיטסינומוקה ,םייבקע םיטסילנויצאנרטניא

 הקלוס הבש ץראה ,םימעה םולשו םזילאיצוסה ץרא ,תוצעומה תירבבש הרקמ הז ןיא
 לש הינמרגבש הרקמ הז ןיא הדימ התואב .תוימשיטנא תמייק אל ,לוצינ לש הרוצ לכ
 םימורגופהו תוימשיטנאה ,םיטסילטיפק לש הקילק ידיב טלשנ םעה הבש ץרא ,רלטיה
 ןוטלש לע הנגהל תיצאנה הרוטטקידה ידיב םיבושחה םירישכמה דחאל וכפהנ םידוהיב
.םירחא םימע דגנ תיתמחלמה התסהה םודיקלו םילצנמה

 תוריחה קבאממ דרפנ יתלב קלח ךכיפל אוה םידוהיב םימורגופה דגנ קבאמה
.תיטסילאיצוס-לאנויצנה הרוטטקידה דגנ םינמרגה לש םולשהו

 הזה קבאמב ףתתשהל ךירצ ,ותוא תדבעשמ רלטיה לש הרוטטקידהש ימ לכ ,ןכל
 יתב תא ותיצהש ולא ןכש !םידוהיה םיחרזאה ונירבח םע תטלחומ תוירדילוסב ,תוריחל
 םויה םינגראמש םה ,גאטסכיירה תא רבעב ותיצהש םיטסילאיצוס-לאנויצנ םתוא ,תסנכה
 םה ,םירזנמהו תויסנכה לע רחמו ,ןכנימבו הניווב ףושיבה תונומרא לע תופקתמה תא
 ירסח םידליו םישנ לע תוצצפ םיכילשמש םה ,םידבועה ינוגריא לש תודסומה תא םיסרוהש
.דרפס ירעב עשי

 ,םיטרקומדה ,םיטסילאיצוסה ,םיטסינומוקה לכ לא הנופ תיטסינומוקה הגלפמה
 םיחרזאה ונירבחל ורזיע :האירקב ,םינוגהה םינמרגה לכ לא ,םיטנטסטורפהו םילותקה
 לש המוחב םורגופה עצבמ ףוספסאה תא ונמעמ ודדוב !םיעצמאה לכב םירסוימה םידוהיה
-לנויצאנה תוטישהש ,רעונל דחוימב ,ללוש םיכלומלו רואנ-אלה רוביצל וריבסה !רק זוב
 לש תיתימאה תועמשמה יהמ םהל וריבסה ,תויתיחל ותוא תוכנחמ תויטסילאיצוס
!םידוהיה דגנ התסהה

 התסהה דגנ .םידוהיה תופידרב קבאמה לש תינחה דוחב בצינ ינמרגה םילעופה דמעמ
 םינמרגה לכ םע דחי ,ךמות ינמרגה םילעופה דמעמ ,תימייניב ימיהו תירברבה ,תינעזגה
.”שונא ינפ ול שיש המ לכל ןויווישה“ רבדב הטכיפ בילטוג ןאהוי לש ויתולימב ,םינוגהה

 םעה לש ורורחיש םע דחי שחרתת םידוהיה םורגופבש הפרחה ןמ הינמרג לש הרורחיש
 תאו דובעישה ןוטלש תא םיחודה םינמרגה לכ ,ךכיפל .המוחה תוצירעה ןמ ינמרגה
.דחאתהל םיחרכומ ,םלטבל םישקבמהו הינמרג לש המש תמתכה
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 םיטסינומוקה םע תוירידילוס ,םידוהיה םואלה-ינבל הרזעו תוירדילוס
 םלוכ לש תוירדילוס ,םימיואמה םילותקה םע תוירדילוס ,םיפדרנה םיטסילאיצוסהו
 – ינמרגה םעה לש הבחר תיזח תמקהו אונשה יצאנה רטשמה תלפהל ימוימויה קבאמב
!תוריחהו םולשה יצפח םינמרגה לכמ העשה תשרודש המ הז

!ןוחצינה תא איבת תודחאה ,תקזחמ תודחאה
!רלטיה לש הרוטטקידה האלה
!םולשה יחי
!תוריחה יחת

 ,1938 רבמבונ ,םידוהיב רלטיה לש םימורגופה דגנ תדחוימ הרדוהמ ,”םודאה לגדה“ :ךותמ(
)רוקמב תושגדהה ,7 ’סמ
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 הגלפמה לש יזכרמה דעווה לש הרהצהה
 המסרופ רשא ,תינמרגה תיטסינומוקה
1-ב 9 3  היסולכואב םורגופה רחאל 8
 .לופכ יפוא תלעב קפס ילב איה 1,תידוהיה
 הניאש הרוצב עקומ םורגופה ,דחא דצמ
 וב תשרדנו םינפ יתשל תעמתשמ
 םואלה-ינבל הרזעו תוירדילוס“
 יוטיבה תרוצב שומישה יכ םא( ”םידוהיה
 המכ דע ריהבמ ”םואל-ינב“ תיצאנה
 רמולכ 2,ישילשה ךיירה לש ונושל הלחליח
 לש יזכרמה דעווה לא וליפא ,םיצאנה לש
 ,ינש דצמ )!תיטסינומוקה הגלפמה
 לש יזכרמה דעווה יכ החיכומ הרהצהה
 תיסיסב תועט העט תיטסינומוקה הגלפמה
 .תיצאנה הינמרגב בצמה תכרעהב
 ,תירדילוס םא םג ,תרוקיב לש התוהממ
 תויזכרמ תויועט הרמוחב חתנלו ףושחל
 ינפל .תכל תוקיחרמ תוינשמ תויועטו הלאכ
 ,הקסיפ רחא הקסיפ הרהצהה תא ןחבנש
 תויזכרמ תודוקנ שולש לע עיבצהל וננוצרב
 דעווה לש היוגשה הכרעהל תועגונה
 תיטסינומוקה הגלפמה לש יזכרמה
.תינמרגה

 ןיא ינמרגה םעל“ :בתכנ 2 הקסיפב ).1
 תזיזבו תסנכה יתב תתצה םע םולכ אלו
 תויוללעתהה םע ,םידוהי לש תורידו תויונח
 ךירצ םלואו ”.םידוהי םיחרזא לש תוחיצרהו
 תוחוכל ,םינוגהה םיחרזאל יכ בתכיהל היה
 לככ םיטעמ ,ינמרגה םעה לש םידגנתמה
 םע םולכ אלו היה אל םהל ,1938-ב ויהש
 תיטסינומוקה הגלפמה יכו ,הזה םורגופה
 םינמרגה לש תוירדילוסה תא ןבומכ תכרבמ
 .הב תכמותו םעה תובכש לכמ וללה
 דעווה לש היוגשה תיסיסבה הכרעהה
 תיטסינומוקה הגלפמה לש יזכרמה
 םילימה תריחבב תאטבתמה ,תינמרגה
 ,הלוכ הרהצהב הבשחמה יכלהמבו
 תטחלומ הטעמה ןאכ התייה יכ החיכומ
 לש תיגולואידיאה תוטשפתהה לש הכרעב
 םעה תיברמ לש םהישארב םזיצאנה
 תוינידמ לש הכרעב ףא הטיעממו ,ינמרגה

 הקספב .םיצאנה לש ירמוחה דוחישה
 לש קשועה ןמ“ :לשמל רמאנ תישישה
 קשנה ינרצי םתוא קר םירשעתמ םידוהיה
 םלואו ”.םימוחה ןוהה יליאו םירנוילימה
 ידכ םג ושמיש םימורגופה תמאה ןעמל
 היסולוכואה לש םיבחרנ םיקלח בלשל
 ןיטולחל לובכל ידכ ,םיעשפנ םישעמב
 תכרעמל ינמרגה םעה לש םיבחרנ םיקלח
 לש תורשפאה תועצמאב תיצאנה
 רחא דוצמ”בו ”היצזירא”ב תופתתשה
 היסולכואה קשועב רמולכ ,”תואיצמ
 1938-ב רבכ ןיעל הארנ הז לכ .תידוהיה
 םגו( 1945 דע םינשב שמשכ רורב השענו
.)ןכמ רחאל

 יוגשה ,הזה הבשחמה ךלהמ ךותמ ).2
 תישילשה הקסיפב תדלונ ,דוסיה ןמ
 לש הדיקפת .תילאטפ היוגש הכרעה
 הטיסמכ ,םעזה לש הטיסמכ תוימשיטנאה
 היצאוטיסב רבגתמה ינכפהמה קבאמה לש
 .1938 לש תואיצמה לא קתעומ ,תינכפהמ
 שמיש רבמבונ םורגופש ,לשמל ,רמאנ ךכו
 הרוטטקידה ןמ םעה לש ומעז תא טיסהל“
”...תיטסילאיצוס-לנויצנה

 םג הרושק תאזה היוגשה הכרעהב ).3
 םיימואלה תושגרל תמיוסמ הפונח
 ןמ םיבחרנ םיקלח לש םיינמרגה
 אלו ,וז איה תוימואל .תינמרגה היסולכואה
 רבכ םיבתוכ םא ,תימיטיגל הקיטקט
 ךכל תיללכה הביסהש ,הנושארה הקספב
 דגנ החומ תיטסינומוקה הגלפמהש
 ”הינמרג לש הדובכ“ יכ איה םורגופה
 םיקלח ומכ אלש .”הלודג הפרחב“ םתכוה
 ,יזכרמה דעווה לש הרהצהה לש םירחא
 תגצה לע הסכמ הזה החיתפה טפשמ
 םורגופהש רמולכ ,תיטיסלאירה םירבדה
 תידוהיה היסולכואב הנושארבו שארב עגפ
 תיטסינומוקה טבמה תדוקנ .הינמרגב
 תא ךירפהל אקווד הכירצ התייה
 לש הדובכ“ ירנויצקאירה טקורטסנוקה
.וציפהל ףיסוהל אל ןפוא םושבו ,”הינמרג
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 תעונת לש האגה תרוסמ”ה תשגדה
 ןאכ תעגל ילב – ”תינמרגה םילעופה
 תועבונה תויעבבו ”האג“ הלימה תריחבב
 יאדווב איה ןושארה טפשמב – הנממ
 תרוסמב רבודמ .הנוכנ אצומ תדוקנ
 תונמואלה דגנ סלגנאו סקראמ לש קבאמה
 הנניאש תינמרגה תונמואלה ,תינמרגה
 תרוסמ 3,הליעגמ שממ אלא דבלב החוד
 ךות תינמרגה םילעופה תעונת לש קבאמה
 דמעמ םע תיטסילנויצנרטניא תוירדילוס
 סקראמ לש תרוסמה ,תפרצב םילעופה
 ,םירחא םימע לוצינ דגנ םקבאמב סלגנאו
 לש ,סלגנאו סקראמ לש קבאמה תרוסמ
.תוימשיטנאה דגנ טכנקביל לראקו לֶּבֶּב

 תרשוק תאזה הנושארה הקסיפה ,םלואו
 םילעופה תעונת לש תאזה תרוסמה ןיב
 םיררושמה ]לש ם[חור“ ןיבו תינמרגה
 ,הזה רושיקה .”םילודגה םינמרגה םיגוההו
 תוחוכה ןיב הבחר תודחא יאדווב ותרטמש
 ןוויכמ דחוימב יתייעב אוה ,םייטרקומדה
 ,םילודג םינמרג םיגוהו םיררושמ םתואש
 ונעט תמאב אל ,הטכיפ לשמל ומכ
 שיש המ לכל ןויווישה“ לש ומשב תויבקעב
 וציפה םמצעב אלא ,”שונא ינפ ול
 תונעט ונעטו םיימשיטנא םיפיטואירטס
 הדבועה תא ונרקיב רבכ .תוימשיטנא
 הקסיפב עיפומה ןושארה ביטומהש
 הדמעה תטיקנל הביסה רותב הנושארה
 הגלפמה לש יזכרמה דעווה לש
 אוה ,םורגופה דגנ תינמרגה תיטסינומוקה
.”הינמרג לש הדובכ“ ירנויצקאירה גשומה

  היינשה הקסיפה לש ןושארה טפשמה
 רשא היהי – ”םינוגהה םינמרגה“ תא ןייצמ
 ןאכ .”ןוגה ינמרג“ יוטיבה לש ושוריפ היהי
 הרשוי ילעב ,םירשי םינמרג םתואב רבודמ
 תא ועיקוהשו םימייק ויה ןכאש ,תירסומ
.םורגופה

 התוא יכ הארמ ינשה טפשמה רבכ
 ןעטנ ןכש ,הללכה תרבוע תידדצ-דח הגצה

 תתצה םע םולכ אלו ןיא ינמרגה םעל“ :םש
 ויה הרהצהה ירבחמ .”...תסנכה יתב
 אל הללכהב רבודמש ךכל םיעדומ יאדווב
 בצמה תא תאטבמ איהשמ רתויש ,הליבק
 .םביל תלאשמ תא תאטבמ איה ,תואיצמב
 ךשמהב רשאכ רורב השענ הז ןיינע
 הדמעה...“ :תשלחומ הרימאה הקסיפה
 לכמ םיבר םינמרג לש הצימאהו תדבוכמה
 תררועמ וזה הקסיפה ,םלואו ”.םעה תובכש
 1938-ב בצמה םאה ,הלאשה תא ןבומכ
 וסינ“ םיבר םינמרגש ךכב ןייפאתה תמאב
 םימורגופה דגנכ םתאחמ תא אטבל
 רתוי רעצה הברמל היה הז םג ”.םידוהיב
 דחא הנקב הלע אלו ,בל תלאשמ לש יוטיב
.תואיצמה םע

 הלומעתה תא ךירפהל םנויסינב
 ןנכות םורגופה יכ הנוכנ ןועטלו ,תיצאנה
 הגהנהה לש התדוקפב עצובו בר ןמז ןגרואו
 דעווה לש הרהצהה המיזגמ ,תיצאנה
 ךא“ הרמואב תישילשה הקסיפב יזכרמה
 ינפל ונגרואו וננכות ]םימורגופה[ םה :”קרו
 ישאר לש םתדוקפב קרו ךא ועצובו בר ןמז
 תיסיסבה היעבה ”.םזילאיצוס-לנויצנה
 לש תישארה הגהנהה קר אלש התייה
 םורגופה תא הניכה תיצאנה הרוטטקידה
 תורשע ,רפכה ירוזאב דחוימב ,אלא ,הזה
 לע וזירכהש ,םיבשות יפלא תואמו יפלא
 םינשב וללס ,תיצאנ תוכמסכ םמצע

1 9 3 3 - 1 9 3  הזה םורגופל ךרדה תא 8
 ,תוימוימוי תויצאנ תולועפ תועצמאב
 עוציבבו ןוגריאב יזכרמ דיקפת ואלימו
 ףתשל רשפא היה ךכ קר .1938-ב םורגופה
 ויה אלש תינמרגה היסולכואה יקלח תא
 תועסמב ,םייצאנ םינוגריאב םינגרואמ
 םידוהי לש תורידו קסע יתב לש הזיבה
.םירעבו םירפכב

 תישימחה ,תיעיברה תואקסיפב
 הרוצב ,השענ ,תחא הביטח ןהש ,תישישהו
 היגולואידיאה דגנ תאצל ןויסינ ,תדחוימ
 םימשאה לע עיבצהל ,תימשיטנאה
.םידוהיה לע ןנוגלו םייתימאה
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 ,הלש תויטקלקאה לכ תורמל
 .הטיש יפל תלעופ תיצאנה תוימשיטנאה
 םידוהיה תא םישאהל וגהנ םיצאנה
 חיטבהל וגהנ םהו ,תועובק תומשאהב
 םשגתהל תורומא ויהש ,תועובק תוחטבה
.םידוהיה ודמשוישכל

 יכ ונעט אל םלועמ םיצאנה םלואו
 לעמ םירבגה תא םיערוק“ םידוהיה
 תדובעל םתוא םיחלושו םהיתוחפשמ
 דעווה רשאכ ”.המחלמה ןעמל הייפכ
 םה םידוהיה אלש ,ןאכ שיגדמ יזכרמה
 תמאב ךירפמ אל אוה ,תאז ושעש
 הסנמ אלא ,םיימשיטנא םיפיטואירטס
 ףא .יצאנה םזישאפה יעשפ םהמ ריהבהל
 עגונב תקדצומ תאזה המשאההש יפ לע
 תאז לכב ,הרהצהב תונמנש תודוקנה לכל
 איהו תמיוסמ תויתייעב ןאכ תררועתמ
 הפקתמש הדבועה לע םיסכמ םצעבש
 םיפיטואירטס דגנ תיתטיש תיגולואידיא
.הזה ןפואב תירשפא הנניא םיימשיטנא

 הגלפמה לש יזכרמה דעווה לש הכרפהה
 התודגנתהבש ,תינמרגה תיטסינומוקה
 הניחבמ תקדצומ יאדווב איה תוימשיטנאל
 תוכרפה ןפוא םושב תקפסמ הנניא ,תירסומ
 לש לנסראב תמאב ןרוקמש תונעט לש
 דגנ תונעט החוד איהו ,תוימשיטנאה
 ולעה אל םיצאנה םצעב רשא ,םידוהיה
 תולעהל איה התרטמ לכש המודו ,ללכ
 דגנ תוקדצומ תומשאה הפיקע ךרדב
.םיצאנה

  תרוקיבב ןייוצ רבכש יפכ ,ךכ לע ףסונ
 הקסיפה לש ןורחאה טפשמה ,דוסיה
 בחרה סיסבה לש וכרעב טיעממ תישישה
 ןמ“( םינומהה ברקב יצאנה םזישאפה לש
 םתוא קר םירשעתמ םידוהיה לש קשועה
 ןוהה יליאו םירנוילימה קשנה ינרצי
-םיטסילטיפק לש ץמוק“ ,”םימוחה
 תיעיבשה הקסיפה .)”םיטסילופונומ
 לש המודמ הכרפה התוא תא הכישממ
 תומשאה תרוצב םיימשיטנא םיפיטואירטס
 הקסיפה לש ןורחאה טפשמב .םיצאנה דגנ

 שרודש פיטואירטסב שומיש השענ תאזה
 ינמרגה םעה תא בירקהל“ :הרורב תרוקיב
 עיקוהל ןוכנש יפ לע ףא ”.תפסונ המחלמב
 המחלמל ךנוח ינמרגה םעהש הדבועה תא
 התייה הדיתע ףא תמיוסמ הדימבש
 ,”בירקהל“ חנומב שומישה ,וילע תופכיהל
 למסמ ,תירצונה היגולותימב ורוקמש
 ףסונו ,ירנויצקאירה םילימה רצואל העינכ
 םעה תא לוכיבכ שארמ ררחשמ ךכ לע
 םלועה תמחלמב המשאה ןמ ינמרגה
 רשבמ הז ןויד .האבו תשמשממה היינשה
 לש תידיתעה הלומעתהו הירואיתה תא
 לש ןברוקכ ינמרגה םעה“ רבדב ד”אסה
.”יצאנה םזישאפה

 ןה תיעישתהו תינימשה תואקסיפה
 תטסה .רתויב תובושחו ןיררוע אלל תונוכנ
 םייתימאה םימשאה“ ןמ בלה תמושת
 היסורב דחוימב ,”םעה לש ותוללמואב
 לש בושח דיקפת תמאב התייה ,תיראצה
 טסוגוא יכ הדבועה םג הנוכנ .תוימשיטנאה
 לש הדיעווב תוימשיטנאה דגנ אצי לבב
 המייקתהש תיטרקומד-לאיצוסה הגלפמה
 תורוקיבהו תולבגמה לכ תורמל ,ןלקב
 לע ףסונ .ומואנב ןהב בשחתהל וילע היהש
 העיבצמ הרהצההש ךכל תובישח שי ,ךכ
 תוחוכה יכ ןעטש ,ןילאטס לש ותדמע לע
 לש םיצרחנה היביוא םה םייטסינומוקה
 הז ןיאש חינהל ריבס םלואו( .תוימשיטנאה
 ,ןילאטס לש תפסונה הנעטהש הרקמ
 הניד תוימשיטנא תוצעומה-תירבב היפלו
 יזכרמה דעווה לש הרהצהב הרסח ,תוומ
4).תינמרגה תיטסינומוקה הגלפמה לש

-תירבבש ,תיעישתה הקסיפב הנעטה
 איה ,)!(ללכ תוימשיטנא ןיא תוצעומה
 תא תשטשטמ וז הנעט .היוגש ןבומכ
 תוצעומה-תירבל עגונב .תיתוהמה הלאשה
 סיסבהש אוה יתוהמה ,תיטסילאיצוסה
 ,תוימשיטנאה לש ירקיעה יגולואידיאה
 ,תורואנב ףלחוה ,םעה םוטמיט לשמל
 ילכלכה רדסב ףלחוה םדאה לוצינש
 זירכהל היה רשפאש ךכ ,יטסילאיצוסה
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 הרטמב תוימשיטנאב המרוח תמחלמ
-תירבב התייה אלוליא .לילכ הלסחל
 אל ,תוימשיטנא תיטסילאיצוסה תוצעומה
 וליטהו תוימשיטנאב םש ומחלנ עודמ רורב
 דוע 1938-ב םג .היציפמ לע תוומ שנוע
 םחליהל היה שורדש תוימשיטנא התייה
.קבאמה תא ףירחהל ףאו הב

 יכ םא ,הנוכנ רמאנ תירישעה הקסיפב
 רישכמ היה רבמבונ םורגופש ,טרופמ אל
 התסהה םודיקל“ םיצאנה ידיב בושח
”.םירחא םימע דגנ תיתמחלמה

 יכ ףא ,הנוכנ הרשע-תחאה הקסיפה
 לש םולשהו תוריחה קבאמ“ חנומה
 םוקמב רתוי טרופמ ןויד שרוד ”םינמרגה
 םורגופה דגנ קבאמהש ןיטולחל ןוכנ .רחא
 הרוטטקידה דגנ קבאמה ןמ קלח אוה
.תיצאנה

 איה הרשע-םיתשה הקסיפב האירקה
 האירקה ,רתויב הבושחו חוכ תאלמ
 לש הרוטטקידהש ימ לכ“ יכ תעבוקה
 ףתתשהל ךירצ ,ותוא תדבעשמ רלטיה
 תטלחומ תוירדילוסב ,תוריחל הזה קבאמב
 וליפא לבא ”.םידוהיה םיחרזאה ונירבח םע
 ,הזה ךכ-לכ ןוכנהו ךכ-לכ בושחה טפשמב
 תיטסינומוקה הגלפמה לש יזכרמה דעווה
 והז .”םיחרזאה ונירבח“ לע רבדמ תינמרגה
 םעה ןיב הדרפהה יכ ריהבמה יוטיב
 דחא רמולכ ,םינמרגה םידוהיה ןיבו ינמרגה
 תיצאנה הלומעתה לש םיפיטואירטסה ןמ
 הלבקתהו הלחליח ,תינמואל-תינמרגה
.תיטסינומוקה הגלפמב םג תמיוסמ הדימב

 ,הרשע-םיתשה ,תאזה הקסיפב
 ןויערה .היוגש תיטקט הריחב דוע תררבתמ
 ,םידוהיה םע תוירדילוס וניגפי םילותקהש
 ותצוי םירזנמהו תויסנכהש רשפא דיתעב יכ
 הלע אלו ילאיר אל היה ,תסנכה יתב ומכ
 תורמל – התרכנש תירבה םע דחא הנקב
 הרוטטקידה ןיב – וררעתהש תודחא תויעב
 ,תילותקהו תילגנוואה הרומכל תיצאנה
.ןקיתוול דחוימבו

 הנופ הרשע-שולשה הקסיפה תליחתב
 תוירדילוס ךותמ האירקב יזכרמה דעווה
 םידוהיה םיחרזאה ונירבחל ורזיע“ :הקומע
 האירקה ”!םיעצמאה לכב םירסוימה
 תללוכ ,היהתש לככ הנוכנו תירסומ ,תאזה
 םינמרג“ :ונרקיב רבכש החסונה תא
 םיחרזאה ונירבח”ו דחא דצמ ”םינוגה
 תעצומה הטישה .ינש דצמ ”םידוהיה
 יפלכ ”רק זוב“ לש הרשע-שולשה הקסיפב
 רסוח תאטבמ ינחצרה ימשיטנאה רורטה
 תוצרחנ תאטבמ איהשמ רתוי םינוא
 רוביצל הרבסה לש הטישה .תיטסינומוק
 המ ןיא תמאבש ,ללוש םיכלומלו רואנ-אלה
 הל דמוע החוכש הדיחיה איה ,הדגנ רמול
.ןאכ

 םייחל ץרחנ קבאמ לש ותויחרכה
 התייהש ,םיצאנה םיעשופה דגנ תוומלו
 הנניא ,תאזכ הרהצהב העיפוהל תבייח
.הרהצהה לכב תעבומ

 תחסנמ הרשע-עבראה הקסיפה
  תאטבמ איהשמ רתויו ,םיללוכ םיחוסינ
 דמעמ“ :בל תלאשמ תאטבמ איה תואיצמ
 לש תינחה דוחב בצינ ינמרגה םילעופה
 ןוכנ הז ”.םידוהיה תופידרב קבאמה
 דגנ ואציש תוחוכה ןיבש ,וז הניחבמ
 וספת ,תידוהיה היסולכואה לש הפידרה
 םלואו ,יזכרמ םוקמ םיטסינומוקה תוחוכה
 ותוללכב םילעופה דמעמ תא וגציי אל םה
.הלימה לש רצה ןבומב

 הרשע-עבראה הקסיפב השענש ןויסינה
 גיצנכ הטכיפ בילטוג תא אקווד איבהל
 לשמל אלו ,םינמרגה םיגוההו םיררושמה
 יאדווב אוה ,הנייה ךירנייה תא וא גניסל תא
 הגלפמה לש יזכרמה דעווהש ,ךכל יוטיב
 לע לביק אל דוע תינמרגה תיטסינומוקה
 חותינ לש המישמה תא ומצע
 תוימשיטנאה לע ,תינמרגה היגולואידיאה
 םיררושמה תרוקיב לשו ,הב הלולכה
 לש הירצוימ קלחכ םינמרגה םיגוההו
 הטכיפ אקווד ירה .תאזה היגולואידיאה
 ינמואל ןווג תולעב תואירק לש עפש ץיפה



32

33

34

 וז ומכ תוזית קר אל ןפוא םושבו ימשיטנאו
 תיטסינומוקה הגלפמה לש יזכרמה דעווהש
5.ןאכ טטצמ תינמרגה

 ןויד ןיא הרשע-שמחה הקסיפב
 יוטיבה .םיחא תמחלמ לש תורשפאב
 קסוע ונניא ”ינמרגה םעה לש ורורחיש“
 הינמרגב םיחא תמחלמ לש התורשפאב
 ןיוזמ קבאמ לש ותורשפאב רמולכ ,1938-ב
 לש רחא קלחב ינמרגה םעה ןמ קלח לש
 םינמאנ םיחרזא םתוא – ינמרגה םעה
 ומהוזש הלאכו םיצאנה םיגיהנמל
 הארונה הינוריאה .תיצאנ היגולואידיאב
 אל ןכא וזכ םיחרזא תמחלמש איה
 האר אל ינמרגה םעה תיברמשו ,השחרתה
 תמאב ”ינמרגה םעה לש ורורחיש”ב
 ורורחיש“ל ואיבה תירבה תולעבשו ,רורחיש
.”ץוחבמ“ ”ינמרגה םעה לש

 הרשע-שמח הקסיפ לש ינשה הקלח
 האירקב רמולכ ,יללכה ונוויכב ןוכנ
 תוחוכה לש םיבחר םיגוח לש תוירדילוסל
 ליכמ בוש אוה םלואו ,םייצאנ-יטנאה
 אל הרהצהה יבתוכ יכ הארמה פיטואירטס
 רוקמכ תינמרגה תוימואלה תא ושפת
 םישמתשמ םיבתוכה .םזיצאנה לש יתוהמ
 ,”הינמרג לש המש תמתכה“ יוטיבב
 ”ינמרגה םעה לש ודובכ“ יוטיבל המודבש
 ןיא וליאכ ,תינמרגה תוימואלב ורוקמ
 רורטב הזה הרקמב – תואיצמב ןאכ רבודמ
 יחטשב תידוהיה היסולכואה דגנ יצאנה
 לש המש”ב אלא – םיצאנה לש הטילשה
.”הינמרג

 וניא הרשע-ששה הקסיפב םוכיסה םג
 .תוומלו םייחל קבאמל האירק ליכמ
 לככ םינוכנו םיבושח ,”הרזעו תוירדילוס“
 םיעשפה חכונ יד םהב היה אל ,ויהיש
 הריתחל תיתימאה ךרדה .םייתצלפמה
 ,ותלפהלו אונשה יצאנה רטשמה תחת
 דגנ תוומלו םייחל ןיוזמ קבאמ ונייהד
 רואלו וללה םיעשפה חכונלש ,םיצאנה
 תויהל החרכומ התייה יטמרדה בצמה

 המוקמבו ,הקסיפב העיפומ הנניא ,תרכזומ
.יללכ חוסינ קר עיפומ

 תושגדומה ,תומכסמה חתפמה תולימ
 ןוירטירקכ בושו בוש ומצע טסקטב םג
 ,תיצאנה הרוטטקידה דגנ תודגנתה תעונתל
 ןמ תומלעתמ ,”תוריחו םולש“ ונייהד
 תוירדילוס איהו תערכמה הדוקנה
 ןמזה תדוקנב יכ ררבתמ ןאכ .תיטרקומד
 תיצאנה הרוטטקידה דגנ קבאמל ,תאזה
.תיטרקומד דוסי תינכות התייה אל ןיידע

* * *

 לש וללה תושקה תורוקיבה לכ רחאל
 הגלפמה לש יזכרמה דעווה לש הרהצהה
 ונא יכ ןייצל שי ,תינמרגה תיטסינומוקה
 תאזה השקה תרוקיבהש ךכ לע םידמוע
 הלא םע תוירדילוס לש תרוקיב איה
 תחת תאזה הרהצהה תא ורביחש
 התוא וציפהו תיצאנה הרוטטקידה
 הלא םע תוירדילוס לש תרוקיב ;הינמרגב
 הרוטטקידה חכונלשו םהייח תא ונכיסש
 םיבחרנ םיקלח חכונלו תיצאנה
 תעפשה תחת ודמעש היסולכואב
 םא םג – ונימאה תאז לכב ,םזיצאנה
 תרזעבש – תצקמב םמצע תא ולשיה
 םיקלח לש יטרקומדה םנופצמל היינפ
 היהי ,תינמרגה היסולכואב םימיוסמ
 קבאמה תא ףוחדלו תיצהל םחוכב
.הינמרגב

 ןניא השק תרוקיבו תוירדילוסש הדבועה
 הרוצב תרווחתמ ,וז תא וז תואיצומ
 תירדילוסה תרוקיבב רתויב תיטמרדה
 דעווה לש תאזה הרהצהה לש תיחרכהה
 תיטסינומוקה הגלפמה לש יזכרמה
.תינמרגה

––––––––––––––––––––––––––––––––
 1938 רבמבונ לש םיימשיטנאה םימורגופה 1
 םג אלא הינמרגב קר אל ומייקתה
 ןכו םיצאנה ידיב השובכה הירטסואב
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 ידיב םישובכה היקבולסוכ’צ יקלחב
 דעווה לש הרהצהה חותינ .םיצאנה
 תיטסינומוקה הגלפמה לש יזכרמה
 ךותב םורגופה חותינב דקמתמ תינמרגה
.1938 ינפלש תולובגב ”ינמרגה ךיירה”
 יחנומו םיצאנה ןושל לש חותינל וושה 2
 רוטקיו תאמ ”LTI“ רפסב עיפומה םיצאנה
 לש ותויהב 1946-ב רוא הארש ,ררפמלק
 דוחיאה תגלפמ[ ד”אסב רבח רבחמה
-חרזמב ןוטלשה תגלפמ – תיטסילאיצוסה
.]םגרתמה ,הינמרג
 איה תינמואלה םיקפואה-תורצ םא“ 3
 שממ איה הינמרגב ירה ,םוקמ לכב החוד
”...הליעגמ
 ,”תינמרגה היגולואידיאה“ ,סלגנא/סקרמ(

1845/46(.
 טטוצש טפשמה רחאל דימ בתוכ ןילאטס 4
 הגלפמה לש יזכרמה דעווה לש הרהצהב
-תירבב“ :תינמרגה תיטסינומוקה
 העפות תוימשיטנאב םיאור ונא תוצעומה
 עיקומ קוחהו ,יטייבוסה רדסל תניוע
 קוחה .רתויב הפירח העקוה התוא
 םימשיטנא יכ עבוק תוצעומה תירבב
”.תוומ םניד םיליעפ
.)1931 ,”תוימשיטנאה לע“ ,ןילאטס(
 האור ינניא“ :אמגודל בתכ אוה 1845-ב 5
 חרזא תויוכז ]םידוהיל[ םהל תתל ךרד םוש
 תא הלילב םהל דירוהל :תאזה ךרדה דבלמ
 םוש וב ןיאש רחא שאר םהל רבחלו שארה
 ,”םיבתכה לכ” ,הטכיפ( ”.תידוהי האידיא
.)1845 ,6 ךרכ
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 םיטסינומוק ,תידמעמה םתדמעל םאתהב
 םילצונמה םידוהי םיקסעומ שי יכ םיעדוי
 שיו ,םירחא םיקסעומ ומכ םיקושעו
 שיש ומכ קוידב םידוהי םיקשועו םילצנמ
.םירחא םיקשועו םילצנמ

 תא קר אל תצפנמ תירטלורפה הכפהמה
 אלא ,טילשה דמעמה לש הנידמה ןונגנמ
 לכ תא רבד לש ופוסב המיאלמ
 לכ וא תד ,םואל ילדבה אלב םיטסילטיפקה
.רחא לדבה

  םהבש ,םיבצמ אופא םיירשפא עודמ
 םיטסילטיפק לע ןגהל םיכירצ םיטסינומוק
 לש הרטמ םהש ימ לע רמולכ ,םידוהי
 שי ללככש יפ לע ףא ,תירטלורפה הכפהמה
 ,םיקשועו םילצנמ תניחבב םהב םחליהל
?םתוא םיאלהל ךוראה חווטבו

 וז התייה :1938-ב רצונ קוידב הזכ בצמ
 םילעופה לכ לשו םיטסינומוקה לש םתבוח
 לע ןגהל םיינכפהמהו םימדקתמה
 םילדבהל תועדומ ךות תידוהיה היסולכואה
.םיידמעמה

 יללכ ןפואב םייקתמ הזכ דחוימ בצמ
 וליפא וא םיירנויצקאיר תודוסי רשאכ
 – תוילכלכ תושירד ינימ לכ םילצנמ םייצאנ
 ”האחמ“ ררועל ידכ – תוקדצומ ףא ויהיו
 רמולכ ,תינמואל ,תימשיטנא ,תינעזג
 רשא ,הדוסימ תירנויצקאיר העונת םיררועמ
 העדותה תא תלסחמו תשטשטמ ,תענומ
.םילעופה לש תידמעמה

 םיטסישפה יכ ןיעל יולג ,תאז םע
 םימורגופבו התסהב ,אמגודל ,םיצאנה
 רמולכ ,םיישיא םיציח עדומב ונוויכ םהלש
 ובלכ ילעב וא םיאקנב דגנ תישאר ותיסה
 תא גיצהל ידכ ,םירחא וא הלא םיידוהי
 םזילאיצוס“ לש ויגיצנכ םמצע
.”יטסילאנויצאנ

 דמעמ לש יגולואידיאה ךוניחה תבוטל
 לש תידמעמה העדותה תבוטל ,םילעופה
 לש םתבוחמ ,ינכפהמה ןוירטלורפה
 תורשפ אלב תודגנתה דגנתהל םיטסינומוק

 ילב יכ ,תוימשיטנאו םזינבוש ,תונעזג לכל
 רשפאתת אל תאזכ הנכהו הזכ ךוניח
.תחצנמ תירטלורפ הכפהמ

 םינגרואמ ובש בצמב יכ רבד לש ושוריפ
 זא םיטסינומוקה ,םימרגופ םישחרתמו
 תופידר ףדרנש ימ לכ לע ןגהל םיכירצ םויהו
 ,םיטסילטיפק לע םג ,תוינעזגו תוינמואל
 ,תויטסינבושו תוינעזג תופקתמ עונמל ידכ
 היגוגמדה דגנ ץרפב דומעל םהילעו
 .םיטסילטיפק ןעמל םימחלנ םהש תנעוטה
 קחרתהל קר אל םיבייח םיטסינומוקה
 ,תוימשיטנא לכמ רתויב הרורבה הרוצב
 םיצאנהש תוצובק לע ןגהל םג םהילע אלא
 לע םג ,ןתוא םיפדורו ןתוא םילפמ
 ,םיטסילטיפק םהש ינפמ אל ,םיטסילטיפק
.תאז תורמל אלא

 דגנ התסהבו םימורגופב קבאמב ןכש
 רשפא-יא יכ רורב תויהל ךירצ םידוהיה
 םידוהי“ דגנ אצויה קדצומ םורגופל םקלחל
 דגנ קדצומ-יתלב םורגופלו ”םירישע
 העשב דגנמ דמועש ימו .”םיינע םידוהי“
 אלו ,םתוא םיפדורו םידוהי דגנ םיתיסמש
 ”לכב ךסב“ םה םיעגפנהש ינפמ ברעתמ
 לער תצפהב אוה םג םשא ,םיטסילטיפק
 ותעפשהש לער ,תונעזגהו תוימשיטנאה
.תינכפהמ םילעופ תעונת לכל תינלטק

 םיגוגמדה לע הלקמ תאזכ הדמע םא םג
 ויה וליאכ םיטסינומוקה תא שיפכהל
 חווטב ,”םיטסילטיפקה לש םהיניגמ“
 העדותה תא תקזחמ וז הדמע ךוראה
 קבאמה תאו םילעופה דמעמ לש תידמעמה
 הז ןיאש וילאמ ןבומ .םזילטיפקה תלפהל
 לש הרטמהו תינכותה תא הז אוהכ הנשמ
 לכ תמאלהו תיטסילטיפקה הטישה ץותינ
 םיטסינומוקהש הלא םג ,םיטסילטיפקה
 ינפמ םהילע ןגהל ידכ ןכ ינפל ואיבחה ילוא
 תא הנשמ וניא םג הז רבדו .םורגופה
 ,קשועבו לוצינב םחליהל שיש הדבועה
.לצנמה והימ איה תחא
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 הרבח וא רבח טעמכ ןיא – רגניז לואפ
 ילג חכונל .הזה םשה תא םיריכמש
 האמה לש םינומשה תונש לש תוימשיטנאה
1-ה  תינמרגה היטרקומד-לאיצוסה ,9
 הדימעה סלגנא לש וימיב תינכפהמה
 תצעומל דמעומכ ידוהי תויתנגפהבו ןיעדויב
 היה וכרד תליחתב תוחפלש ידוהי ,ריעה
!ליטסקט לעפמ לעב

 העדותה ילעב םיאנילרבה םילעופה 
 ונניא הזה דעצהש ,בטיה וניבה תידמעמה
 דגנ המולהמ אלא םזילטיפקה לא הינפ
 רחאמ המכו המכ תחא לע – תוימשיטנאה
 לש ותדמע תא ןיטולחל לביק רגניז רבחהש
.םזיסקרמה תא רמולכ ,ןוירטלורפה

 לש הנגפהב קר רבודמ היה אל
 דגנ תינכפהמה היטרקומד-לאיצוסה
 המישרמ הנגפהב םג אלא ,תוימשיטנאה
 עדומב ולליהש ,ןילרבב םילעופה לש
 יפואל דגנ לקשמכ רגניז לואפ תא הביחבו
 היאר דע .תוימשיטנאה לש ירנויצקאירה
:1944-ב חוויד ,םיצאנה ינפמ טלמנש

 רפסמ ינא ויטעבש רבדה שחרתה זאו“
 תורושה ןמ .ירופיס תא ןאכ םויה
 ךר לוק עמשנ תונורחאה תונוילעה
 לואפ‘ םלואה תא אלימש אילפהל
 םינומהה ’!ידוהיה לואפ !ידוהיה
 ,דדיה !ידוהיה לואפל ווארב‘ .וניזאה
 ומכו .הלעמלמ בוש עמשנ ’ידוהיה לואפ
 שוחרל האירקה הליחתה הבהל
 .םיבר ךכ-רחא .םידחא הליחתב .םלואב
 ךלה הז הרהמ דע .םינומה ןכמ רחאלו
 ןמ דלונ הזה יוטיבה .ןקירוה ידכל חפתו
 ונפ ךכ .ןילרבב םילעופה לש טקלאידה
 ךותמ ,ידוהי היהש הדובעל תימעל םג
 ןאכ םג .תובירי לש ץמש ילבו הביח
 אל אוה .בל םותב הזה יוטיבב ושמתשה
 לכ .רבגתמ ןומאל יוטיב אלא היה
 ףאו תואמ .הז תא וניבה םיחכונה
 !ידוהיה לואפ‘ :האירקה לע ורזח םיפלא

 ותומד ביבס הדהדה איה ’!ידוהיה לואפ
 הליחתב .ללוהמה שיאה לש הנוסחה
 םימאונה ןכוד ירוחאמ דמע דוע אוה
 קמוע דע שגרנ ,זאו ,הפ רועפו עתפומ
 תא הדות תרכהב לביק אוה ,ותמשנ
 לש םחור .תדחוימה ללהה תאירק
 ורעתסה םה .חונמ העדי אל םילעופה
 ופינה םה .רגניז תא ודירוהו המיבה לע
 תועורתב ותוא ואשנו םהיפתכ לע ותוא
 הזכ רבד ...בוחרה לא ןיינבה ןמ ןוחצינ
 ינש תוחפל ינפל .הינמרגב םעפ שחרתה
”...תורוד
 ,Paul W. Massing :ךותמ טטוצמ(

” Vo rg e s c h i c h t e d e s p o l i t i s c h e n 
Antisemitismus“, Franfurt/Main 1959, S. 

183(
 לע בתכ ןינל .31.1.1911-ב רטפנ רגניז לואפ
 האמה לש םישישה תונשבש ,רגניז לואפ
 ינכפהמה קבאמב ךומתל לחה אוה 19-ה
 לש המוצעה לע םתח 1870-בו םילעופה לש
-סזלא לש הקותינ דגנ םיטרקומד-לאיצוסה
 רגניז לואפ ףרטצה 1878-ב .תפרצמ ןרול
 תינמרגה תיטרקומד-לאיצוסה הגלפמל
 יכ רגניז לואפ לע בתכ ןינל .תינכפהמה
 םיתעל קר םיאצומ ונא הלאכ םישנא“
 הנחממ םיאבה םישנא ,תוקוחר
 ,ןינל( ”םזילאיצוסל םיפרטצמו תונגרובה
 ןינל .)17 ךרכ ,םיבתכ ,1911 ,”רגניז לואפ“
 רבחה לש תינכפהמה ותוליעפ תא ראית
:רגניז

 ישעמ ןוגריא שיא רקיעב היה אוה“
 ימיב תיקוח-יתלבה הגלפמה לש
 לוטיב רחאלו ,םוריח תעשל םיקוחה
 הצעומ רבח היה אוה הלאה םיקוחה
)םש( ”.טנמלרפ שיאו ןילרבב

 דוחב דמע דימת“ רגניז לואפש שיגדמ ןינל
 םיצרחנהו םינוגהה םימחולה לש תינחה
 לש הרוצ לכ דגנ רתויב
)םש( ”.םזינוטרופוא

:רפסמ ןינל רגניז לואפ לש ותייוולה לע
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 האיבה הנשה ראורבפב 5-ב“
 תא תינמרגה היטרקומד-לאיצוסה
 .הרובקל םיקיתווה הגיהינממ דחא
 ,םיבר םיפלא תואמ ,םלוכ ןילרב ילעופ
 ועיפוהו הגלפמה תאירקל ועמשנ
 ורכז תא דבכל ואב םה .לבא תרצעל
 לכ תא ,וצרמ לכ תא דימעהש םדא לש
 דמעמ רורחשל קבאמה תורישב ,וייח
 התאר אל םלועמ .םילעופה
 תינומה תולהקתה ןילרב ןילופורטמה
 ופתתשה שיא ןויליממ תוחפ אל :תאזכ
)םש( ”.תרצעב וא היוולה עסמב
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3המדקה

19386 רבמבונ םורגופ !לכ יניעל

םידוהי 17,000 לש ינומהה שוריגה
19386 רבוטקואב ינלופ ןוכרד ילעב

תניוזמה הלועפה לש תירוטסיהה התובישח
8תיצאנה הינמרג דגנ קבאמה ליבשב ןאפשנירג לשרה לש

193810 רבמבונב 9/10-ב םיצאנה וללוחש םימדה ץחרמ

10חצר ישעמ

11יבמופב תורזכאתהו תוללעתה ישעמ

12םיידוהי ןימלע יתבו תסנכ יתב תתחשה

12םתזיזבו תורידו קסע יתב תתחשה

13םינומהה לע םיצאנה לש םתעפשהו רבמבונ םורגופ

14םיצאנה לש זוכירה תונחמב םידוהי הבורע ינב 30,000 לש םתאילכ

תיצאנה הגהנהה לש תבלושמה התלועפ
16םינומהה לע תימשיטנאה העפשהה תבחרהל

יצאנה םזישפה דגנ םקבאמב םיטסינומוקה וטקנש וקה
20תויצאנב עוגנה ינמרגה ןומהה חכונל

25חפסנ

:ךמסמ
תינמרגה תיטסינומוקה הגלפמה לש יזכרמה דעווה לש הרהצהה
193824 רבמבונמ ”םידוהיה םורגופבש הפרחה דגנ“

29תיטסינומוקה הגלפמה לש יזכרמה דעווה לש הרהצהב יתרוקיב ןויע

תוימשיטנא תולועפ חכונל עודמ
םידוהי םיטסילטיפק לע ןגהל םיטסינומוקה לע
35םילעופה דמעמ לש ינפכהמה ךוניחה תבוטל
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