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םזיצאנל בורק 'ץירטומס לאלצב לש םזיליהינה
בוקע2023 ץרמב 23הנחוא דוד

ותנובת תונש 90–ל ,ירניבא המלש 'פורפ ,ירומל

רבד ןיא" :'ץירטומס לאלצב לש ויפ קיפהש השדח תילגרמ לע ונרשבתה עובשה

תפמ הווארל תגצומ המבה לע וינפלמ רשאכ ורמאנ םירבדה ."יניטסלפ םע הזכ

תחת שדח ןיא ,הרואכל .)ןדרי תנידמ תא המילעמה( היתודג יתש לע לארשי־ץרא

,ךכב ץוענ םהיניב לדבהה םלוא .ותוא המידקה רבכ ריאמ הדלוג ירהש ,שמשה

תבייחמו הלועפ תינכות תללוכש ,הרודס םלוע תפקשהב רבודמ 'ץירטומס לצאש

תא לולשל ,םתוהז תא קוחמל ,םיניטסלפה תא ןייאל ידכ תואל אלל לועפל ותוא

לש היצקיפיצאנל השעמל הכלה לעופ 'ץירטומס .םתיב תא בירחהל ,םהיתויוכז

,םידדצ ינש שי ולש עבטמל .םילארשיה לש היטרקומדה לוטיבלוםיניטסלפה

יארחא ,םישובכה םיחטשה רש תויהל רחב אוה :דחא םהש ,דייהטרפאו םזישפ

םע לש וייחב טביה לכ להנמה ןובירה ,ןורמושו הדוהיב יחרזאה להנימה לע

לע יארחא תויהל הנומ ,ותגלפמ רבח ,ןמטור החמש וליאו ;םייק וניא ודידלש

לארשיב המייקתהש היטרקומדל רכז לכ קוחמל ,רמולכ ,תיטפשמה הכיפהה

.הנש 75 ךשמב

"הערכהה תינכות" תא גיצהש רמאמ 'ץירטומס םסריפ 2017 רבמטפסב רבכ

קחצי ברה לש תיטסילטנמדנופה הרותהמ העפשוהש ,)"חולישה"( ולש

יכ בתכנ רמאמה חתפב ."לארשי תוכלמ"ו "רבגה ךורב" םירפסה רבחמ ,גרובזניג

רמאמה םלוא ,"הלואגה תא החיטבהו תולגה ינפמ הריהזהש הרותב ןימאמ" אוה

תיטילופואיג ,תילאיר תינכות אלא ינומא־יתד טספינמ ונניא" וירבדל

."תיגטרטסאו

תוימואל תופיאש ילעב םיביטקלוק ינש הליכמ הניא לארשי ץרא ,ותטישל

תידוהי תונוביר ןנוכל ידכ .ידוהיה םעה לש תידעלבה וצרא איה אלא ,תורתוס

תאבהו ,חטשה קמועב םישדח םיבושייו םירע לש המקה" ץיאהל שי ,םיחטשב

הנד ,םולששופיחטווינ
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וא הצור ונניאש" יניטסלפ לכ ."םהב ררוגתהל םיפסונ םיבשייתמ יפלא תואמ

תוריס לש הריגהב רבודמ אל" לבא ,שרוגי "תוימואלה ויתופיאש תא זונגל לגוסמ

דיתע לא סוטמה לע היילע לש ךכ לכ היוצמה תינרדומה העפותב אלא ,תועוער

."'ןשייקוליר' ,רדוסמ

םיבשותל תוחרזא ןתניתש ילב ,ןורמושו הדוהי לע םג לוחת תידוהיה תונובירה

רתויה לכל" ירהש ,דייהטרפא אל הז 'ץירטומס תשיג יפל לבא .םיניטסלפה

ןועריג — הצרנ םא וא ,)רחביהלו רוחבל( תויוריחה לסב רסח ביכרמב רבודמ

.תויחרזא תויוכז אלו תוימואל תויוכז אל ונתניי אל ,ןכבו ."תיטרקומדה תוקהבומב

.שוריג וא דייהטרפאב םייח :איה הרירבה

תלעפה ךות ,"הראווח תא קוחמל" ארק רשאכ ותינכותמ חפט ףשח 'ץירטומס

ןיא .והשלכ יטפשמ ךילה אללו הנחבה אלב יחרזא רוביצ לע תיביטקלוק השינע

אלא ,רפכה תא "בירחהל" וליפא וא "שינעהל" ,"סורהל" ארק אל אוהש אלפ

הלש תכלה תקיחרמ תועמשמלש ,"קוחמל" הנועטה הלימב ןווכמ תנווכב רחב

אל םימשה תחתמ קלמע רכז תא החמת" ,ה"כ םירבד רפסב יוויצה .ןווכתמ אוה

לש ילמס גוציי אלא ,דבלב יטרקנוק ביוא קלמעב תוארל ןווכמ וניא ,"חכשת

ךורכה סותימה .אתווצב םויק וא הרשפ ומע ןיאש ,ינטשה ,יביטמיטלואה ביואה

דביא ארקמה יפל עודמ .יגולומסוקה ביואה לש טלחומ ןויא לע הווצמ ומשב

.קלמע ךלמ גגה תא םייחב ריתוהש ןוויכמ ?הכולמה תא ךלמה לואש

:ילשמ רפסב הרימאל החורב הבורק קלמע רכז תא קוחמל השירדב תוילטוטה

ושי לש ומש תקיחמל םג הסחייתה םימילש ,)י"רש( "בקרי םיעשר םֵש"

רשקהה תא תוושהל ןתינ אל םלוא .קנרפ בקעיו יבצ יאתבש תמרחהלו

תחת התיה תיתדה םתוהזש — ימואלו יתד טועימ ויה םידוהיה ובש ירוטסיהה

םהייח לע טלוש ,םיסוטמו םיקנטב דיוצמ ,ידוהי ןוביר ובש יחכונה בצמל — םויא

הללקה תא םיריכזמ הלא לכ .תוירטנמלא תויוכז ירסח םדא ינב ינוילימ לש

ןב לש גוצייה תא קוחמל תשקבמה ,"ורכזו ומש חמיי" ,רתויב הפירחה תידוהיה

.ומש תא ,שונאה

,תיטרקנוק םקנ תלועפמ אופא תגרוח "הראווח תא קוחמל" הרימאה תועמשמ

רשקתמ "הקיחמ" הנועטה הלמב שומישה .העתרה לש טקא וא תיתדימ השינע

ץראה - תועד - םזיצאנל בורק 'ץירטומס לאלצב לש םזיליהינה https://www.haaretz.co.il/opinions/2023-03-23/ty-article-opinion/.prem...

2 of 6 25/03/2023, 17:41

https://www.haaretz.co.il/opinions/2021-01-14/ty-article-opinion/.premium/0000017f-e6ca-dea7-adff-f7fb92030000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2021-01-14/ty-article-opinion/.premium/0000017f-e6ca-dea7-adff-f7fb92030000
https://www.haaretz.co.il/news/politi/2023-03-01/ty-article/.premium/00000186-9c80-d2ea-af96-dcc27b300000
https://www.haaretz.co.il/news/politi/2023-03-01/ty-article/.premium/00000186-9c80-d2ea-af96-dcc27b300000


רבעמ תגרוח ותועמשמ ךא ,יניטסלפ ימואל םויק לש תורשפאה תקיחמל ןבומכ

,תיטסילאיצנטסיזקאה תואכזה תלילש ,םויקה םצע לש הקיחמ ונינפל :ךכל

.תויחל תוכזה

הצידיל רפכה תקיחמ :עיגהל רשפא ןאל דע הדירחמ המגוד ונל שי

.1942 יאמב 22–ב ,ךירדייה דרהנייר לש םייצאנה תוסייגה ידי לע היקבולסוכ'צב

ימאק רבלא הצידיל תקיחמב .ךירדייהב תושקנתהה לע םקנ תלועפ וז התיה

םירבגה ,ופרשנ רפכה יתב ."ןיאה לע הייסנכ" ןנוכל הירוטסיהב ןושאר ןויסינ האר

תונקת ולעפוה ,ררהיפה תד םעטמ ךוניחל ורבעוה םידליה ,ולגוה םישנה ,ורונ

קוליסל ,טימניד תועצמאב חטשה רושייל ושדקוה הדובע ישדוח ,תודחוימ

.רחא קיפאל לחנה תיינפהלו ךרדה תרבעהל ,רפכב םגאה תמיתסל ,םינבאה

־יתב תא ונקור .אל־ותו רוהט דיתעל הצידיל הכפהנ ,ימאק ירבדל ,רבד לש ופוסב

הנושארל .הזה םוקמב םלועמ םייקתנ אל רבד םוש ;םירטפנה תומצעמ ןימלעה

ןנוכל םחוכב ושמתשה הנידמ יטילש .ילטוט סרה לש הנירטקוד הלעפוה

.םזיליהינ לע רטשמ ססבל ,ירסומ לוקיש לכל רבעמ הקיטסימ

תעב יוטיב לביק 'ץירטומס לש תולהנתהב רתוי םדקומ יטסיליהינ ךבדנ

עוגיפ עצבל ןנכית 'ץירטומס יכ ןעט ,ןליא קחצי ,כ"בשה שאר ןגס .תוקתנתהה

תוקתנתהה ךלהמב רצענ 'ץירטומס .)הלילח םוסחל אל( ןולייא יביתנב תפות

עוגיפ עצבל הנווכ לע רוריבב הדיעמ תאזכ תומכ .קלד רטיל 700 ותושרבשכ

הלשממ תטלחה דגנ תוחמל ןווכתה םאה .םיבר םדא ינב לש הדמשה ,ינומה

.םלועל עדנ אל ילוא ?עשפמ םיפח םדא ינב םלועה ןמ תוחמל וא ,תימיטיגל

.תימי לבחמ יוניפה תא ןורכיזב הלעמ הזע תעוצרמ תוקתנתהה תינכות

םתמדאמ םיאודבה שוריג רחאל הרשפאתה תימי לבחב "םיבשייתמ"ה תולחנתה

תורשפא םהמ עונמל ודעונש ,70–ה תונש תישארב םהיתוראב תמיתסו

חיפר תחתפ רוזאמ םיאודב ףלא 20–ל 6,000 ןיב ושרוג 1972 ראוניב .םייקתהל

םייאלקחה םיעטמה לכ ודמשוה יאשח עצבמב .יניס יאה יצח חרזמ ןופצב

ןכוה בחרמה .תידוהיה תונכוסה םע םואיתבו אבצה ידי לע םימה תורוב ומטאנו

תא תאשל התיה הדיתעש ריעבו םיצוביקב ,םיבשומב םידוהי לש תובשייתהל

ןוויכמ ,רתויב רומח השעמל ארקמב תבשחנ תוראב תמיתס ."תימי" םשה

רפחש תוראבה תא ומתס םיתשלפה .רבדמב ידעלב םייח רוקמ השמיש ראבהש
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.)ו"כ תישארב( תושדח רפחו שדחמ ןתוא חתפ קחצי ונבו ,םהרבא

אל .םידוהיל קר תונדאב םיגאוד םילחנתמה ויערמ רבחו 'ץירטומס ,ול דוגינב

הז ,לארשי ץראל יביטמיטלואה ןמאנכ םישרפמה ידי לע בשחנ קחציש אלפ

תחתפב םיאודבה .םתנומאל רשק אלל ץראה יבשות לכל םייח םימ קינעמה

ונבנ םיסורהה םהיתב םוקמבו ,ויחו ודלונ ובש בחרמהמ תותימצל ושרוג חיפר

ףיטק שוג ילחנתמ ורחב םהיתולוועבו םתלוויאב .םילחנתמל הייחש תוכירב

םיניטסלפ תובבר םייח םהבש םיטילפה תונחמל ךומס םיטסילאינולוקכ בשייתהל

.לארשימ ושרוגש לכ ירסח

הז קר אל ,יניטסלפ רפכ קוחמל ארוקה הז קר אל ,יתרדס קחומב אופא רבודמ

יפ לע הקיחמ .המלש המוא לש תיביטקלוק העדות וא ןורכיז קוחמל ארוקה

תויהל לוכי רחאהו ;םייקתהל רחאה לש ותוכז םצע תלילש השוריפ ומלוע תשיפת

וניא וא ןוכנה עזגל ךייתשמ אלש ימ לכ — ב"טהל וא ינלאמש ידוהי ,יניטסלפ

דעונ ,וינגראממ דחא היה 'ץירטומסש ,תומהבה דעצמ ,לשמל ךכ .ותומכ בשוח

,שונא ינב ןניא תומהב ירהש ,תרחא תינימ הייטנ ילעבמ שונא םלצ לולשל

רתח םייח ילעבכ םיב"טהלה תדמעהב .םדא ינבכ תויוכז ןהל ןיא אליממו

.םתוישונא תא ןייאל ,םהלש היצזינמוה־הדל 'ץירטומס

ךמתשכ יוטיב ידיל אב 'ץירטומס לש עשורמה םזיליהינה לש ףסונ ןייפאמ

ירחא ,הייברע תדלוי םע םילוחה תיבב רדח ותואב תוהשל אלש ותייער תשירדב

."רדחב הייברע םיענ אל ,ילש קוניתב ועגי תוידוהי םיידיש" הצור איהש הרמאש

קונית הדלי עגרהש יהשימ דיל בכשל הצרת אל יתשא" :בתכ ומצע 'ץירטומס

השאב האור וניא אוה ."הנש םירשע דוע הלש קוניתה תא חוצרל הצרי ילואש

תיב .יח לכ םאכ תשפתנה הווח ,ותשאכ םדא תב םלועל םייח האיבמה תדלוי

.ישונא לבס לש בחרמ ,וקופ לשימ לש םיגשומב יפוטורטה בחרמ אוה םילוח

לש וז תואטבתה .ישונאה ןימהמ התקיחמכ הומכ ונממ הייברעה השאה תקחרה

רדחב היידוהי דיל ההשת ותשאש יצאנ לש ובוריסל החורב הבורק 'ץירטומס

אל ,םידוהיל םיצאנה לש סחיכ אוה םיברעל םימודקמ גוזה ינב לש סחיה .הדיל

.תוחפ

םאות ונניאש המ לכ תא תקחומה ,'ץירטומס לש תיטסיליהינה םלועה תפקשה
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היוזב איה ,ויכרע תכרעמל ףתוש ונניאש ימ לכ תא ,ומלוע תשיפת תאו ותוא

יוטיבל האב איהש יפכ םזיליהינה תשיפתל הקיז לכ ןיא וז הפקשהל .םדא תאנושו

.םזיליהינה תא הללשש תירצונ־תידוהיה היגולואיתב וא תיסאלקה היפוסוליפב

םלועהש תינוויה הפקשהה דגנ ומחל םייניבה ימיב תורצנהו תודהיה יגוה

שי ותאירבב ,רמולכ ,םלועה שודיחב ונימאה םמצע םהש העש ,דימת םייקתה

"םינבו תובא" ביינגרוט ןאוויא לש ורפס רוביג תמגוד ,םיסורה םיטסיליהינה .ןיאמ

םידרומה "םינב" וגצייו ,תיטילופ הירואית וא תד ,תרוסמ לכב ומחלנ ,)1861(

םייונישל םיביוחמ ויהו ,עדמבו הנובתב ונימאה םיסורה םיטסיליהינה ."תובא"ב

,גרוברטפב יתייה וליא" :1888 סראמב 7–ב וידידימ דחאל בתכ השטינ .םייתרבח

,תיפוסוליפ השיג םע דוע ההוזמ וניא טסיליהינה ,ויבתכב ."טסיליהינ יתייה

עגר וא ,המלש היצזיליוויצ ןייפאמ אלא ,תיטילופ העיבת וא תיתורפס העונת

.םיהולאה תומ עגר ,הלש תינרדומה הירוטסיהב

יוטיבב השטינ וילא ןוויכש גוסהמ אלא ,הזה ןזהמ טסיליהינ ונניא 'ץירטומס םלוא

םזיליהינה .ןוִיאו ןדבוא ,סרהל רתוחה ,םישלחה לש םזיליהינ — "ילילש םזיליהינ"

תרוסמהמ ברעממ חרזמ קוחרכ קוחר 'ץירטומס לש יבופונסקהו ינעזגה ,ינמואלה

.גרובזניג ברה תמגודכ םיטסילטנמדנופ םינבר לש וזל המוד ותפקשה .תיברעמה

,םיניטסלפה לש הקיחמ ידי לע קר עיגת המלש הלואגש םירבוס םהינש

תומלוע הנוב םיהולא .גוגמו גוג תמחלמב הכורכ איהו ,םשוריג וא םתענכה

תא קוחמל ועמשמ ,'ץירטומס לש ומלוע תפקשהב ,תומלוע בירחהל .םבירחמו

היגולואיתב טסירכיטנא ומכ אוה ותניחבמ יברעה .ידוהיה םעה לש ויביוא

ןיאו םש ןיא ,םינפ ןיא יברעל .טלחומה עורה תא םלגמה ,ושי לש ביואה ,תירצונה

איה 'ץירטומס לש וז ותפקשה .ומלצ תא קוחמל ,ישונאה םויקהמ ולשנל שי .תיב

.תיצאנה הדמעל רתויב הבורק השיפת

ינש .התע םייורש ונא םהבש ףוריטלו דרוסבאל ןיטולחל םיעדומ ונא ןיאש המוד

רצואה ידרשמב — לארשי תלשממב רתויב תוריכב תורשמב םיקיזחמ םיטסירורט

וילעש דרשמל ריבג ןב קינעהש שדחה םשה תא ץמאל ברסמ ינא( הרטשמהו

יתורירשה חוכה תא שיחמה )1938( "הלוגילק" ימאק לש והזחמ .)דקפומ אוה

,םילאל תוותשהל ימורה רסיקה לש ןויסינב יוטיב ידיל ואבש סירביהה תאו

תא הנימ הלוגילקש ךכ לע םסרופמה רופיסה .ויניתנ לע ופוריט תא טילשהל

:יתפרצ ןוירוטסיה ריעהש ומכ .קפסב לטומ — ופוריט לע דיעמה ,לוסנוקל וסוס
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.םיסוס אל ,םירומח םינממ תובושח תורשמל

"תויטילופה תויגולואיתהו םולש םשרג :רפוכה יזויגילרה" הנחוא 'פורפ לש ורפס

)קילאיב דסומ( בורקב רוא הארי

:אשונב םינוכדעל ןומעפה לע וצחל

םיניטסלפ'ץירטומס לאלצב
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