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 בוטרב רמע

 :ד'צוב לש םינורחאה הימי

 תימואל־בר הרייע לש הנברוח לע תויודע

 תחת הירוטסיהה תצורמב הנותנ התייה ,הניארקוא ברעמב םויכ ,(Buczacz; Buchach)'ץ'צוב הרייעה

 .תותדו תונושל ,תויוברת לש ספיספ וויה היבשותו (הירטסוא ,ןילופ) תונוש תוכלממ לש ןנוטלש

 תובותכ תויודע ךמס לע .ידמל הלודג תידוהי הייסולכוא הב התייה הרשע־ששה האמה ןמ

 םהינכשל םידוהיה ןיב םיסחיה תא בוטרב רמע רזחשמ ,ומצעב ךרעש תונויאר ןכו ,תוטלקומו

 ימ לש תונורכיזה ןמ .היינשה םלועה תמחלמ ימיב ינמרגה שוביכה ןמזב םינלופהו םיניארקואה

 םירקמ ויה ,הלצה תולועפ דצל ךא ,םהינכשמ ולביקש עויסל תודוה ולצינ םהמ םיבר יכ ,הלוע ודרשש

 "םידוהי ידייצ"ו הלועפ־יפתשמ ,םינכש םתוא ידיב חצר ףאו הזיב ,הרגסה ,הנשלה לש דואמ םיבר

 .תימוקמה הייסולכואה ברקמ

 תינלופ החפשמל 1910 תנשב הדלונ 'ץבמרט הנביליאכימ הילוי

 הרג איה .1940 תנשב 'ץ'צובב יניארקוא רבגל האשינו ,היינע

 הפקתהה ינפל םימי השולש הדלונ התב .הזה םויה םצע דע םש

 תנשב הלא םיעוריאב הרכזיהב .תוצעומה־תירב לע תינמרגה

 ויה ונריע יבשות בור" המחלמה ינפלש ,'ץבמרט הנייצ 2003

 לכ .םיטנגילטניאו םירישע ,םייתוברת םדא־ינב ויה םה .םידוהי

 היצנגילטניאה ויה םה .םתולעבב ויה הרייעה זכרמב ןבאה יתב

 הינומרהה תא ובירחהו םינמרגה ועיגה ןכמ רחאל ."תימוקמה

 :תיתליהקה

 דגנ םיעשפ םיארלטיהה וללוח דציכ בטיה תרכוז ינא

 דציכו ,רידפה תעבג לע םייח םתוא ורבק דציכ ,םידוהיה

 ובש בוחרהמ .םמצעב םהירבק תא רופחל וללה וצלאנ

 רפעה תא תוארל יתלוכי (העבגה לומ אצמנה) יתררוגתה

 חכשא אל םלועל .ןיידע ותמ אלש םישנאה לעמ עעונתמ

 ועשפ אל םהו .וללה םישנאה לש תוקעזהו תוחנאה תא

 םהל קינעהלו םידוהיל רוזעל ורסא םינמרגה .שיא דגנ

 תא רפהש ימ .תויווגה תא רובקל וליפא היה רוסא .הסחמ

 םיניארקוא םג — ונלש םישנאה לבא .גרוהל אצוה רוסיאה

 תורוב ורפח םה .ולכיש לככ רוזעל וסינ — םינלופ םגו

 ואיבה םישנא .םש ורתתסה םידוהיהו ,המדאב רותסמ

 ימצע ינא לכוא המכ עדוי םיהולא קרו .יאשחב ןוזמ םהל

 .םהל יתאבה

 ןוארב תטיסרבינואב תינרדומ תיפוריא הירוטסיה דמלמ בוטרב רמק רוספורפ

 !וטטנירפ תטיסרבינוא תאצוהב רוא תוארל דמוננ בורקב .תירבה-תוצראב

 Erased: Vanishing Traces of Jewish Galicia in Present-Day ,ורפס

Ukraine . 

 bartov54@comcast.net :לייאו7

 :קונית םע הריעצ השיא התארקל הצר דחא םוי
 ,ונתוא יליצה" :השחל איה .תשתומ התייהו התכב [איה]

 יתרתסהו ןוכיסה תא ימצע לע יתחקל ."ונתוא יאיבחה

 הטועפה תא יתקנה [...] תפרה לש גגה תיילעב םתוא

 ינוזמ תא יתקלחו [...] תקונית התייה יל םגש םושמ ,ימצעב

 .השיא התוא םע

 םידוהי המכ תרבחב השיאה התוא הבזע ןכמ רחאל המ־ןמז

 .דיחיה הרקמה היה אל הז ,'ץבמרט ירבדל ךא .םירחא

 אל םלועמ ילעבו ,יתלוכיש לככ [םידוהיל] רוזעל יתיסינ

 דימת םהש סושמ ,וללה םישנאה לע ונמחיר .ךכל דגנתה

 הלעי המ ועדי אל םלועלו םהייחל ודרח דימת ,וכוה

 םישנ לע אל וליפא ,שיא לע ומחיר אל [םינמרגה] .םלרוגב

 רובע ולבס םידוהיה ךא ,תעה התואב ודחפ לכה .תוטועפו

 ןאכ רקבל םיאב םהשכ םידחופ םה וישכע וליפא .םלוכ
 .םירייתכ

 תודוה לצינש ,ןמרדנא (באז)יליו היה וללה "םיריית"ה ןמ דחא

 .הצרא הלע המחלמה ירחאו ,'ץבמרט לש היבורקמ דחאל

 תורמלו ,'ץ'צובב הנושארל רקיב האושה רחאל האמה תיצחמכ

 ותוא הריהזה ךרדל אצי םרטב ,'ץבמרטל רפיסש יפכ ,תאז

 :היתב ותשא

 םיחצורה ךתוא וגרהי אמש ,הצובקה ירחא רגפת לא"

 האר אוה ךא .ומצעב ונל רפיס אוהש המ הז ."וללה

 רוזעל ,והשמ רוכזל וסינ ונלש םישנאה .תמא ךכב ןיאש

 יליוושכ .תובר םינש רחאל םתדלומל ובשש הלאל

 היה לוכי אל אוה .ותוא ונשגפ ונחנא 'ץ'צובל אב ןמרדנא

 תא שפחמ ינא בר ןמז הזמ" ,רמאו ויתועמד תא רוצעל

 לכ ירחא םתוא יתאצמ וישכעו ייח תא וליצהש םישנאה

 ."הלאה םינשה
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 ןורכיזה חול ,לאמשמ ;,ץיצ ו ב הרייעב ןטגע '"ש דלונ ובש תיבל הסינכה
 רפוסה לש תידוהיה ותוהז תא ןייצמ וניא ךא ,תיבה ריקל דמצוהש

 ורבעש םיישקה לכו הריעצ השיאכ התווחש תועווזה תורמל
 תויבויח תונקסמ 'ץבמרט הילוי הקיסמ ,המחלמה רחאל הילע

 :הייחמ

 ןכלו ,תווממ םתוא ליצהל יתיסינו םדא־ינבל הבוט יתייה
 יל שי ןיידע ךא 93 תב ינא וישכע .תואירב יל ןתנ םיהולא

 םידבכמ ונחנא ,םידוהיל רשאב [...] לולצ שארו בוט ןורכיז
 .[תאז לכ תא] רוכזלו ךירעהל םילגוסמ םהש םושמ םתוא
 ,התב ידיב היפמ בתכנ ,'ץבמרט הנביליאכימ הילוי)
 המגרת ,קזוק הלוקימ טקיל ,קו'צנברק הניברוטסנ המור

 (הבו'צרג היפוס תיניארקואמ

 םוכיסה תולימ םע םיכסי 'ץ'צובב םויכ רקבמהש ,חינהל השק
 טלש םוש .ידוהיה הרבעל רכזו ןמיס ןיא ריעב .'ץבמרט לש

 ,1728 תנשב דסונש ,לודגה תסנכה־תיב בצינ ןכיה ןייצמ וניא

 ,םיבשותה ירבדל דוגינב .ול ךומסב דמעש שרדמה־תיב וא

 תנמ לע סרהנ זא קרו 2001 תנש דע ריעב בצינ שרדמה־תיב

 רבעב בצינ הבש ,הבחרה .שדח תוינק זכרמל םוקמ תונפל

 םירקבמ .ינוריעה קושה תא םויכ תשמשמ ,לודגה תסנכה־תיב

 ,ידוהיה םילוחה־תיב לש ומוקימל ןויצ לכ ואצמי אל םג ריעב

 שידחה דסומל םלועה תומחלמ יתש ןיבו 1914 תנש ינפל בשחנש

 שרגמ םויכ אוה רבעב דמע ובש רתאה .רוזאב וגוסמ רתויב

 וא ורבקנ ,ויח םהבש תומוקמה ןויצל תוא לכ 'ץ'צובב ןיא .קיר

 תעבג לע הדיחיה תטלובה הטרדנאה .םידוהיה היבשות וחצרנ

 םיניארקואה םינמואלל תשדקומ (תיניארקואב רידפ) רודפה

 .םיטייבוסה ידיב וגרהנש

 הייאר חווטבו הכילה חווטב םייוצמ וללה םירתאה לכ

 תעבג תא תוארל תולקב ןתינ ידוהיה תורבקה־תיבמ .הזמ הז

 דירפמש קמעב תערתשמה ,הרייעה לש ינשה הרבעמ רודפה

 הנורחאל הנתינש הדיחיה תיבמופה הרכהה .םירתאה ינש ןיב

 דלונ ובש ,בוחרה לש ומש יוניש איה ריעה לש ידוהיה הרבעל

 חול ךא .(1970-1888) ןומע י"ש ,'ץ'צוב לש רתויב עודיה הנב

 ותוהז תא ןייצמ וניא ותדלוה תיב ריקל דמצוהש ןורכיזה

 ןיבמ דיחיה אוהש ,הדבועה תא אל ףאו רפוסה לש תידוהיה

 םיריית .תירבעב ויתוריצי תא בתכש תורפסל לבונ סרפ ינתח
 .ינוריעה ןואיזומל וירפס לש םיקתוע הנורחאל ומרת לארשימ

 םולבלגניר לאונמע ןוגכ ,'ץ'צוב לש םירחאה םימסרופמה הינב

 לצינש ,יזנכשא דוד קר .ריעב םירכומ םניא ,לטנזיו ןועמשו
 לרנג תגרדל עיגה ןכמ רחאלו האושה ךלהמב 'ץ'צובב רענכ

 .ימוקמ רוביגכ ינוריעה ןותיעב הנורחאל ראות ,םודאה אבצב
 ירבקמ דחאב םירובקה םיחצרנ 400 רכזל הנטק הטרדנא

 הצפוש ,םידוהי יפלא ורונ הילעש ,רודפה תעבג לעש םינומהה

 םינש תורשע רחאל םיעשתה תונש תליחתב המוקמב הדמעוהו

 ימוקמ ךרד־הרומ קר ךא ,עקרקה לע תלטומ התייה ןהבש

 םקוממ םש ,יטשבה תעבג לע .רעיב המוקמ תא רתאל לוכי

 םג ורתונש תובצמה ןיב אוצמל ןתינ ,ידוהיה תורבקה־תיב

 .ןונגע לש ויבא ,(סקיצ'צ) סיקשטאשט יכדרמ םולש לש וז תא

 רוספורפ ,(Weiss) סייו םוט ידיב תובצמה וקונ הנורחאל
 ףנעש ,וינבו ,(MIT) סטסויצסמב היגולונכטל ןוכמהמ תואלמגב

 יטשבה תעבג לש היתודרומ ,'ץ'צובמ ורוקמ םתחפשממ דחא
 ןורדמה .תולוגנרתב םיסלכואמו םיטוש םיבשעב םיסוכמ
 יפלא תוומל ורונ הז רתאב :הפירטסה רהנ רבעל דרוי לולתה

 םילוצינה ומיקה םינמרגה ידימ רורחשה רחאל דימ .םידוהי
 שיא ןיאו םייתניב המלענ איה ךא ,םוקמב הבצמ םירופסה

 .הלרוגב הלע המ עדוי

 1929 תנשב ץיצובב הדלונ וקנטסובח הנביליאכימ הירמ

 .תואלמגל האציש דע הרומכ הרייעב הדבעו תיניארקוא החפשמל

 הרצקב וקנטסובח המשר ,הרטפנש ינפל בר אל ןמז ,2003 תנשב

 םידימלתה וגהנ המחלמה ינפלש ,הנייצ איה .הייח תורוק תא

 הלא םע הלא "ידדה דובכב" םידוהיהו םינלופה ,םיניארקואה

 םושו יתד וא יתדע־ויב תומיע לש םייוליג לכ ויה אל הרייעבו

 .תוימשיטנא ייוליג

 םיבר ולגוה ,הרייעל 1939 תנשב םיטייבוסה ועיגהשכ

 וטלתשה םינמרגהש רחאל רצק ןמזו ,םינלופהו םיניארקואהמ

 םידוהיה דגנ תויצקא" עצבל ולחה םה 1941 תנשב הרייעה לע

 ."הינמרגב הייפכ תודובעל םיניארקוא םיריעצ ףוטחלו

 :היסנמיגב דומלל הכישמה ,הדצמ ,וקנטסובח

 התיכה לש] ןולחה לא המ־רבד ונתוא ךשמ [...] דחא םוי

 תיב] השוטארה לא ,הרייעה זכרמ רבעל הנפש [היסנמיגב
 ביבסמ בר ןומה דעצ ישארה בוחרה זכרמב ,[הייריעה
 םע םימרדניז .הפירטסל לעמש רשגה רבעלו השוטארל

 לע] דוד־יניגמ םע היצילימ ישנאו ופטסג ישנא ,םיבלכ
 תעבג רבעל םישנאה תא וזריזו ןומהה תא ופיקה [עורזה
 םינקז ,םירבג ,םישנ םש ויה !ארונ הזחמ היה הז .רידפה

 ךא ,םירזו םינכש ויה םה [...] םירבחו התיכ ינב — םיריעצו
 !םדא ינב ויה םלוכ

 םתוא התווח (Appleman-Jurman) ןמרוי־ןמלפא היצילא

 ןמ הטלמנ םרטב .תילכתב הנוש הביטקפסרפמ םיעוריא

 תב הדליה האלמנ ,הביבסה ירפכב רתתסהל תנמ לע הרייעה

 .היסנמיגה היניעב הגצייש תוילמרונל םיעוגעג הרשע־תחאה

 :1941 ויתסב ,היתונורכיזב הבתכש יפכ

 יתיפצו יתתיכ ןולחל ךומס חמצש ץעה לע יתספיט

 םהיניב .םהיתובתכמ לא םיבשוי רבעשל יתתיכ־ינבב

 ויה ירבח בור ךא ,היוג [...] הקבלס יתרבח םג האצמנ

 [...] וניטבמ ובלטצה ,הינפ תא התנפה הקבלסשכ [...] םייוג
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 רורפה תעבג עקרבו ידוהיה תורבקה ־תיב

 רתוה אלש לע יתוללמוא — דחאכ רמו קותמ היה שגפמה

 הלוהמה ירעצב התופתתשהו ,רפסה־תיבל תכלל דוע יל

 רצק עגר רחאל .םירבדה ינפ תא תונשל םינוא־רסוחב
 .ירבעל התנפ אל רתויו הטבמ תא ינממ התנפה

 (תפסונ האירקל המישרב ןלהל ואר .הרפסב 22-21 ימע)

 הירמ .הרייעה ןמ קחרה םש־יא וללוחתה אל תויצקאה

 :תרכוז וקנטסובח

 [םינמרגה] וכרע 1943 תנש ףוסו 1942 ויתס ןיב ךרעב

 התייה ישילש יברעב [...] ישיש ימיב דימת ,ירי־תויצקא

 [...] ךרע־יצפח ראשו םימולהי תפסוא תידוהיה היצילימה

 "לועפל"וגהנ םה [...] םיעיגמ [םינמרגה] ויה ישימח יברעב

 םיזפחנ ונייהש תעב ,רקובב תרחמלו ,הלילה לכ "דובעל"וא

 תויווג :םהישעמ תואצות תא תוארל ונלוכי ,רפסה־תיבל

 ,םיללועל רשאב .ךרדה לע תועורש םידליו םירבג ,םישנ לש
 אל [...] שיבכה לא תוספרמה ןמ םתוא םיכילשמ ויה םה

 עומשל ונלוכי :רידפה תעבג לע שחרתה המ שחנל השק היה

 .םיעלקמה שא תא

 תיניארקואה היצילימה תא ןייצלמ תויבקעב תענמנ וקנטסובח
 תא קר הריכזמו ,וללה תויצקאב דבכנ דיקפת האלימש

 ,הדבועה תא ףשוח הרופיס ךא .ופטסגהו תידוהיה הרטשמה
 עייסל וסינש הלא .לוכ ןיעל םייולג ויה יתרדסה חבטה תותואש

 ורונו ורגסוה םינלופה הינכש .רקויב ךכ לע ומליש תונברוקל

 .רעצ בורמ התעדמ האצי ,הלצינש ,םתב ¡םידוהי תרתסה לע

 ,שוכרב וכזו ,םידוהיה לוסיחמ םיחוור וקיפה םירחא םיבר ךא

 חולשל הגהנ המאש ,תרכוז וקנטסובח .הזיבו ףסכ ,םיקסע

 רחאל) הלירוהופ הנימ לש התחפשמל תוקריו בלח איבהל התוא

 .תבתוכ איה ,"םינכשה לכ םע תודידי יסחי ומייק ירוה" .(רנזור ןכמ

 עבטמה ותואב םהל ובישה וללהו םירחא םישנא ודביכ םה"
 םירוענ םש] וקנטסובח הנביליאכימ הירמ) "םמע הפי וגהנו

 היפוס תיניארקואמ המגרת ,קזוק הלוקימ טקיל ,[קו'צנהבוד

 .(הבו'צרג
 הנב תוברל ,התחפשמ ינב לכ תא הדביאש ,רנזור הנימ

 תונשב 'ץ'צובב הרקיבשכ ידמל םינוש תושגר העיבה ,טועפה

 :םינומשה

 תודבוע םישנ תרובח יתיאר [ריעל ךומס] ונכלהש תעב

 וז התייה םאה ,רהרהלמ ענמיהל יתלוכי אלו ,הדשב

 [...] 'םיצאנל יתחפשמ תא הריגסהש וללה םישנהמ תחא

 ןיידע םיבבותסמ [...] הלועפ־יפתשמ םתואמ המכש ןכתייה
 ',ץיצוב תובוחרב

 .(תפסונ האירקל המישרב ןלהל ואר .הרפסב 8 ימע)

 קרחיו בלס'ציימ ינלופה רכיאה ידיב הלצינ המצע רנזור ךא
 ,תירליטרא הזגפהב וגרהנ ותבו ותשאש רחאל םג .ותחפשמו

 םידוהיה לע ןגהל הרתונש תבהו הזה ץימאה רכיאה וכישמה

 .םתיבב ורתתסהש

 תויודע ךמס לע עוריא רוזחשב תוכורכה תויעבה תחא ירהו
 שיו — 'ץ'צובב ודרשש םידוהיה לכ טעמכ ,דחא דצמ :הז גוסמ
 הרייעב ויהש םישנו םירבג לש תויודע 170־מ הלעמל ידיב

 םינלופ ידיב ולצינ — ינמרגה שוביכה תעב ןמזה ןמ קלח תוחפל

 ,תונשלהל רתויב םירישיה םידעה םה ,ינש דצמ .םיניארקוא וא

 דיקפת ואלימש ,םינמרגה םע הלועפ ףותישו תורגסה ,תודיגב
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 רורפה תעבג לע םיניארקואה תוריחה ימחולל הטרדנאה

 הבשחמה םצעש ,אלפ ןיא .תידוהיה הליהקה ןברוחב דבכנ הכ

 בלב המיא תובורק םיתעל תררועמ הלא םירתאב רוקיב לע

 .םילוצינה

 להינ ימא־בס .ימא לש התדלוה ריעב הנורחאל יתרקיב ינא

 קוטופמ רבעו ,יקצוטופ תינלופה הלוצאה תחפשמ לש תוזוחא
 .1924 תנשב ימא לש התדיל רחאל הנשכ הכומסה 'ץ'צובל הטולז

 הביחב הרפיס איהו ,םש התודלימ םימיענ תונורכיז ויה ימאל

 .תויניארקואה היתורבח םע רעיב תוירטפ תטקלמ התייה דציכ

 תונש לש היצילגבו ,יתוכמסה ויבאמ תואמצעל ףאש יבס ךא

 .םידוהיל אל דוחייב ,תובר תוילכלכ תויורשפא ויה אל םישולשה

 החפשמהו ,1935 סראמב הרשוא היילעל טקיפיטרסל ותשקב

 ןיידע השבח ימא .הנש התוא לש רבמצדב הפיח למנב הדרי

 לש ידמ הטוב ןויצ ותויהב הרהמב םלענש ,יתנפוא טרב עבוכ

 םלועמש ,יתבס .לעופל רחוסמ ךפה יבס .השדחה ץראב התורז

 הזירא־תיבב םויב תועש הרשע־סיתש הלמע ,'ץ'צובב הדבע אל

 ותעידי אלל ,םינכשה לש םתריד תא התקינ תותבשבו ,םיזופתל

 רגיהש דחא דודמ ץוח .תסנכה־תיבב תע התואב היהש יבס לש

 הנממ רתונ אלו ,'ץ'צובב החפשמה ראש הרתונ ,הקירמא םורדל

 .ןכמ רחאל תורופס םינש רכז

 תחפשמ ידיב הרשע־עבראה האמה עצמאב המקוה 'ץ'צוב

 רפס־תורייע לש הרושמ תחאכ ,יקציצוב תינלופה הלוצאה

 הרשע־ששה האמב .חרזמה ןמ תושילפ םולבל ודעונש תורצובמ

 הירפמיאהו אטיל־ןילופ תכלממ ןיב ירחסמ תמוצל הכפה

 האמה תליחתב יקצוטופ תחפשמ ידיל הרבעו ,תינאמ'תועה

 זאמ תוחפל עודי ריעב תידוהי הייסולכוא לע .הרשע־עבשה

 םידוהיה וויה רבכ הרשע־עבשה האמה ףוס תארקלו ,1500 תנש

 דגנ תוברקב ליעפ קלח ולטנו ,ריעה יבשותמ רכינ זוחא

 היתוזוחמ וחפוס 1772 תנשב .םיכרותהו םיקזוקה ,םיראטטה

 םשל וכזו תיגרובסבהה הירפמיאל ןילופ לש םיימורדה

 םינושארה םירושעב םידוהיה לע ולטוהש תולבגהה ."היצילג"

 הצעומה .1848 תנש רחאל ורסוה ירטסואה ןוטלשה לש

 העשת ,םידוהי רשע־םינש התנמ הנושארה תרחבנה תינוריעה

 1879 םינשה ןיב ,ןכ לע רתי .םיניארקוא העשתו םינלופ

 טנמלרפב גיצנכ םג שמישש ,ידוהי ריע שאר 'ץ'צובב ןהיכ 1921־ל

 םיזוחא םישישמ הלעמל םידוהיה וויה 1880 תנשב .ירטסואה

 םיריית ךירדמ .שפנ 10,000־ל בורק התנמש הייסולכואה ללכמ

 2,000 ,םינלופ 3,500 הנומה הייסולכוא ןייצמ 1914 תנשמ ינלופ

 קינעה ךירדמה .םידוהי 7,500־ו (םיימוקמ םיניארקוא) םינתור

 (סעכאש) ישיש יברעב"ש םושמ ,וזה "תירויצה ריע"ל בכוכ

 .הרייעה "תונולחב תורנ תואמ םידצרמ

 תמחלמבו הנושארה םלועה תמחלמב תושק הקוזינ 'ץ'צוב

 תיצחמכו וברחנ ריעה יתבמ םיזוחא םישישכ .ןילופ־היסור

 תינלופ הטילשל הרבעש רחאל .ריעה תא השטנ הייסולכואה

 םושיר .הגרדהב ששואתהל הרייעה הלחה ,1921 תנשב

 םהמ ,םיבשות 24,000־ל בורק הנמ 1931 תנשמ ןיסולכואה

 (םיניארקוא) םילותק םינווי 5,000 ,(םינלופ) םילותק 12,000

 הארנה לככ םיפקשמ הלא םירפסמ ךא .םידוהי 7,000־ו

 ,תויושרה ידיב ןיסולכואה דקפמ תואצות לש היצלופינמ

 ויה םה ובש רוזאב םינלופ םיבשות יוביר תוארהל ופאשש

 .םלועמו זאמ טועימ

 לדוגל סחיב תונוש תוכרעה םיאצומ ונא םיידוהיה תורוקמב

 וררוגתה היינשה םלועה תמחלמ ברע ןהיפלו ,הייסולכואה

 .םינלופ 2,000־ו ,םיניארקוא 5,000 ,םידוהי 10,000־כ 'ץ'צובב

 המחלמה ץורפ םעש םושמ ,םינימא םירפסמ םניא הלא םג ךא

 יפלא ורהנ ,בוטולומ־פורטנביר םכסה יפ־לע ןילופ לש התקולחו

 ,םידוהי ¡תינמרג תורמל ורבעש ןילופ ימוחתמ החרזמ םידוהי

 םיטייבוסה ידיב החרזמ ולגוה םיבר םיניארקואו םינלופ

 םיריעצ םירבגו ¡1941-1939 םינשב תיחרזמה היצילגב וטלשש

 .םודאה אבצב תורישל וסיוג םיבר

 האצוה רחאל .1941 ילוי תליחתב 'ץ'צובל וסנכנ םינמרגה

 תויביסמ תויצקא ולחה ,ץיק ותואב רבכ תינומה גרוהל

 "םידוהימ הייקנ"הזרכוה ריעהש דע וכשמנ ןהו 1942 רבוטקואב

(Judenfrei) וחלשנ תונברוקה 10,000־מ תיצחמכ .1943 יאמב 

 רתיה .זג תועצמאב ותמוה םשו ץ'זלב הדמשהה הנחמל תובכרב

 םינמרגה .הבורקה התביבסב וא המצע 'ץ'צובב תוומל ורונ

 תידוהיה הרטשמב ,(Judenrat) תידוהיה הצעומב ועייתסה

(Ordnugsdienst), םייוליגל .תיניארקואה היצילימב דוחייבו 

 הטעומ העפשה התייה תידוהי תנייוזמ תודגנתה לש םירופסה

 תא םודאה אבצה ררחיש 1944 סראמב .םיעוריאה לע דבלב

 אובחמה ןמ ואציש םידוהיה 800־מ יראה קלח ךא .'ץ'צוב

 .לירפאב ריעה תא ושבכו םינמרגה ובש רשאכ חצרנ ,תע התואב

 ורתונ ,ילוי שדוחב יפוס ןפואב 'ץ'צובל ובש םיטייבוסהש דע

 .םידוהי האממ תוחפ רוזאב םייחב

 ללוחתהש תינלופה הייסולכואה לש ינתאה רוהיטה תובקעב

 הליהקה לש המויק לע ץקה אב ,םידוהיה תדמשה רחאל

 הרבח וז התייה אל םלועמ ,םנמא ,'ץ'צובב תימואל־ברה

 תומיע לש רתא התייה אל םג 'ץ'צוב ךא ¡תילידיא תיטסילרולפ

 ימוימוי עגמ םע דיב די וכלה םיידדה תורובו דחפ .ידימת ינתא

 תודסומו םיירוביצ םיעוריא טעמ אלבו ,קושב ,רפסה־תיבב

 ללכ־ךרדבו ,הזמ הז דרפנב וללפתהו ויח םישנאה .תוברת

 םאצומל םאתהב תונוש תוכאלמב יתרוסמ ןפואב וקסע םג

 ףא ,רתויב םירידנ ויה םירצונו םידוהי ןיב םיאושינ .יתדעה

 הברה תופוכת םיתעל הזל הז ואשינ םיניארקואו םינלופש

 תיילע םע ךא .םיבר תורוד ךשמב ךכ וכשמנ םייחה .רתוי

 ףסוותה ,הרשע־עשתה האמה לש היינשה תיצחמב תוימואלה
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 .תלדבנ תינתא הליהק לש ןויערה תיתרוסמה תיתדה תונמאנל

 הצובקל ךיישה םוקמכ םריע לע בושחל ולחה םדאה־ינב
 ןיחבהל וטנ םהו ,תרחאל רשאמ רתוי םיבשות לש תחא

 תוינידמ ,תילכלכ תוששורתה .םוקמה ינבל הרואכל־םירז ןיב

 תומחלמ ,תוינוציק תויטילופ תויגולואדיא ,הלפמ תיתלשממ

 ףותיש לש הליהק לש התכיפהל ומרג הלא לכ — רז שוביכו

 .םע־חצרב תפתתשמה הליהקל
 םיברח תסנכ־יתב תיחרזמה היצילג העורז הלא םימיב

 ץרא־לבח והז ;םידיריל תובחרב םישמשמה תורבק־יתבו

 תוברתו םייח לש יהשלכ החצנה לש ןיע־רקנמ רדעיהב הקולה

 םידוהיה" :הרעהה תא עומשל ןתינ תובורק םיתעל .םיידוהי

 ."ומלשיש ,םהלש םירתאה תא ץפשל םיצור םה םא ,םירישע

 :המיכסמ הניא וקנטסובח הירמ

 וחצר ובש םוקמל התעד ןתית [...] ונתרייעש ןמזה עיגה

 תועצמאב םרכז תא דבכתו םידוהי ינומה םיטסישפה

 םיחרזא ויה םהש םושמ .ןוגה לספ וא הטרדנא תמקה

 הנעמל ודבע ,ונתרייע תאו ונצרא תא ובהאש [...] םירשי
 .םפכב לווע אל לע ולבסו

 ןעט ,הבוד הבונ תימוקמה ןותיעה .תלבוקמ העד וז ןיא
 [...] םיבר םייוניש ולח" 'ץיצובב םא םגש ,2000 רבמצדב

 ריעב ,השעמל ."יוניש לכ אלל ורתונ םישנאה לש םהיתונורכיז
 קחמנ האושהו םידוהיה ןורכיז ךא ¡םייוניש דואמ טעמ ולח

 רבעה לא םיסחייתמ ,ןיידע םירכוזה םיטעמה .ןיטולחל טעמכ

 לש ריעה שאר היהש ימ ,(Bobyk)קיבוב ןוויא .םיברועמ תושגרב

 יכ ,בתכ ,המחלמה רחאל םשמ הלגו ינמרגה שוביכה תחת 'ץ'צוב

 תוניסח"מ םידוהיה ונהנ גרובסבה תיב ןוטלש לש ןדיעה ינפל

 םיחוור וקיפה לבא ,םיסממ םירוטפ ויה םה ;ריעה תויושרמ

 לש םתוששורתהל ליבוה הז לכ [...] םיקוושבו םידיריב םיאנ

 יבשות" ,תאז תורמל ."ריעה ירברפל רוקעל וצלאנש ,וניחרזא

 םידוהיה ."םולשב םמע ויחו םידוהיל בוט סחי וליג 'ץיצוב

 יטייבוסה שוביכה תעב .ירטסואה "אבצב תרשל ובהא אל"

 ילעבו היצנגילטניאה ,םירחוסה"ש תורמל ,1941-1939 םינשב

 לוכה [...] יקיבשלובה ןוטלשה תא ובביח אל םידוהיה הכאלמה

 הבור התייה 'ץיצובב תיטסינומוקה הגלפמה תגהנהש ,ועדי

 ,ינמרגה שוביכה ךלהמב ."תידוהי הלוככ

 םלרוגב םידוהיל הדהא התליג תיניארקואה הייסולכואה

 תא הפשח ךכבו ,תונמדזה לכב םהל רוזעל התסינו רמה

 רבדה רזומ ,תאז תמועל .[...] תורומח תונכסל המצע

 םלועה תמחלמ לע םיידוהיה םימוסרפה לכ טעמכש

 ךכב תיניארקואה הייסולכואה תא םימישאמ היינשה

 ,םנמא ןוכנ .םידוהיה תא דימשהל םינמרגל העייסש

 תיניארקואה הרטשמה הלטנ םימיוסמ םירקמבש

 המכב ךא ,יוויל חוככ תיתרטשמ תוליעפב קלח תימוקמה

 ,הזמ ץוח .םיידוהי הרטשמ תוחוכ םג ויה היצילגב םירע

 .גרוהל תואצוהב ופתתשה אל םלועמ םיניארקוא םירטוש

 םיימוקמ םירטוש ופדר םהבש ,םירופס םירקמ םג ויה

 תא םישאהל הביס םניא הלא םירקמ ךא ,םידוהיה תא

 ונניאש םשכ שממ ,התוללכב תיניארקואה הייסולכואה

 םהמ המכ ללגב תידוהיה הייסולכואה תא םישאהל םילוכי

 ריביסל תולגהלו רוצעל ועייסו ד"ווקנה םע הלועפ ופתישש

 .'ץ'צוב לש רתויב םידבוכמה םיחרזאה תא

 םאראט יניארקואה ררושמה לש לספ ותמדקבו 'ץיצוב לש הייריעה תיב
 (Shevchenko)וקניצבש

 האירקל המישרב ןלהל ואר .'ץ'צוב לע ורפסב קיבוב)

 .(477-475 ימע ,תפסונ

 ידיב 1969 תנשב וילא חלשנש ךורא בתכמ טטצמ קיבוב

 .ותחפשמ םע דחי רותסמב לצינש ידוהי דידי ,טרבלג רודיזיא

 םירשאמ ,המחלמה רחאל ותודע םג ומכ ,טרבלג לש ובתכמ

 לע םג םיעיבצמ ךא ,קיבוב לש הנוגהה ותוגהנתה תא

 ,םש) חצרה תולועפב םיניארקוא םירטוש לש הלועפה ףותיש

 רענ היהש תעב תויצקא רפסמל דע היה יקנייניס ןתיא .(79-77 ימע

 ,ותעדל .הרשע־שש ןב

 וסינ אל םעפ ףא טעמכ םה .רזומ ןפואב וגהנ [...] םידוהיה

 וריבסה םהמ םידחא .םהיניעמ ףקשנ אל דחפ םוש .טלמיהל

 ¡ומשנתהש תומודק תואובנ לש האצותכ םתוגהנתה תא

 ,םינושארה ונחנא" :ורמאו םוקמה יבשות רבעל ונפ םירחא

 ."עיגי םכרות םג ךא

 ,ןימויה־תקיתע םתמשאמ ילוא עבנ ,ןכ םא ,םידוהיה לש םתומ

 רבסהה םא .םיניארקואל הרהזאכ שמיש םג תעב הב ךא

 ובוחב ןמוט ינשה ירה ,תיתרוסמ תוימשיטנאמ עבונ ןושארה

 הדומ יקנייניס .יניארקואה הלועפה ףותישל ןפצומ יוניג

 [...] םידוהיה םע םעגמב הבר תוריהזב וגהנ םוקמה יבשות"ש

 תוריהזב ךא ,[םידוהיל] ועייס םירחא ¡םהייחל וששח םבור

 תויונמדזה ורצי םג ןה ¡תונכוסמ קר ויה אל תוביסנה ."הבר

 םיחצרנה ידגב ורכמנ הבש תונח התייה ריעב" :םיאנ םיחוורל

 דיחיה ונב רשאכ .המחלמה רחאל תוכלשה םג ויה בצמל ."לוזב
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 הדוצמה תעבג

 ,ויבא וחצרנ הבש — האושה תא דרשש ,ךבנזור ו'צמויל לש
 [...] ותיב תא הרזח לבקל הצר" — ויתויחא הרשע־סיתשו ומא

 ךכ םושמ ."ותלוכיל רבעמ הברה ריחמ םישדחה םילעבה ובקנ
 .הצרא תולעלו "ומולח תא חונזל ץלאנ"

 רוגיא .הלשמ ןויגיה שי םיעוריאה לש תיטייבוסה הסרגל

 :'ץ'צוג ,1985 תנשב תיניארקואה הפשב םסרופש רפסב ,הדוד

 :בתכ ,(הבו'צרג היפוס המגרת) ךירדמה

 ךלהמב .'ץ'צוב לע םיארלטיהה וטלתשה 1941 ילויב 7־ב

 ירפכו ריעה ןמ םיחרזא 7,500־כ ודימשה םה שוביכה

 הייפכ תודובעל וחלשנ תוריעצו םיריעצ 1,839 ¡זוחמה

 םינבמ רפסמ םג ומכ ,וסרהנ םיתב 137 .הינמרגב

 הייסולכואה הבריס תאז תורמל .רפס־יתבו םייתיישעת

 .םיטסישפה תורמ תא לבקל

 הזה קרפב אל ,תחא םעפ ולו העיפומ הניא "ידוהי" הלימה

 יפכ ,בלשמה ,הזה םירייתה ךירדמ לש רחא קרפ םושב אלו

 םייטסינומוק םיביטומ ,הפוקת התואב לבוקמ היהש

 5,000־כ וחצרנ הבש ,רידפה תעבג .םייניארקוא־םיינמואלו

 םילכ ואצמנ ובש רתאכ תישאר :םיימעפ תרכזנ ,םידוהי

 ומייקתהש תויגולואכרא תוריפחב תרחואמה ןבאה תפוקתמ
 אל ובש) ריעב דואמ טרופמ רויסמ קלחכ ,תינשו ¡1924 תנשב

 העיפומ ובו ,(ידוהי בשות לש םש ףאו ידוהי רתא ףא רכזנ

 ולפנש םיטייבוס םילייח לש םתרובק םוקמכ רידפה תעבג

 העבגה לע המקוה םרכזל הטרדנאה) ריעה רורחש ןמזב

 המשל תואסרגה תחא תא ןייצמ םג ךירדמה .(1984 תנשב

 תעבג לש התגספ לע םייתסמ רויסה .העבגה לש ידוחייה

 והז — הרייעה לש דחוימב בבלמ הארמ ףקשנ הנממש ,יטשבה

 ןייצלמ ענמנ ךירדמה ךא ,ידוהיה ןימלעה־תיב לש ומוקמ םג

 ןיב םש וחצרנ םידוהי םיבשות יפלאש ,הדבועה תא וא תאז

 .1943-1942 םינשה

 .תכשמתמ תוחונ־יאל םורגל ולכי הלצה תונויסינ וליפא

 הרפיס המאש הרכז ,המחלמה ןמזב שש תב התייהש ,הינפטס

 היבאל [...] ףתרמב הנח הארקנש השיא האיבחהש" ,הל

 רתי ."ךכ לע גשומ לכ היה אל החפשמה ינב תשמח ראשלו

 .הנש םישימח דוע הזה דוסה לע ורמש המאו הינפטס" ,ןכ לע

 ראשל השישיה הרפיס יווד שרע לע תלטומ התייהשכ קר

 הבונ ,'"ץ'צובב האושה" ,ןישילבפ הנאיטט) ."ךכ לע התחפשמ
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1,48 nan היפוס המגרת ,קזוק הלוקימ טקיל ,2000 רבמצדב 

 ביכר תפשוח הלצה ישעמב תודוהל אל הייטנה .(הבו'צרג

 ןמ הששח םאהש ןכתייה .םיינתא־ןיבה םיסחיב תובישח־בר
 יהז גוסמ יטסיאורטלא השעמב הכורכה תיתרבחה המגיטסה

 תחפשמ תא סורג ןאי ןייצמ ,םינכש העפשהה־בר ורקחמב

 הנבוודן תינלופ־חרזמה הרייעה תא בוזעל הצלאנש ,יקסבוק'זוו
 ימע) שוביכה ןמזב םידוהי הריתסהש םושמ המחלמה רחאל

 רתוי םידוהי ריתסהל םינלופה אקווד וטנ 'ץ'צובב .(130-129

 תחת ויח םמצע םהש םושמ הארנה לככ ,םיניארקואהמ

 וטנ ,םידוהיל תאז לכב ורזעש םיניארקוא םתוא לבא .םויא

 1931 תנשב דלונש ,לךפ לאוי .םהינכשמ םהישעמ תא ריתסהל

 לש ותיבב ומא םע רתתסה ,הקק'זטזקנומ הכומסה הרייעב

 ,תיניארקואה "יצבירדנאב"ה תייצילימ לש ימוקמה גיהנמה

 רפיס טלקומ ןויאירב .םתחיצרו םידוהי תפידרב הקסעש

 ואצת לא" :שיאה םהל רמא םיטייבוסה ועיגהשכ יכ ,לרפ

 יתרתסהש הלגתיש הצור ינניאש םושמ [םויה תועשב] יתיבמ

 ."םידוהי

 ,1944 סראמב 8־ב .םינכשה ןמ שושחל תובוט תוביס ויה

 היצילימה ישנא וחצר ,הררחוש 'ץ'צובש ינפל דבלב םייעובש

 — ודרשש ראואב הינוטא לש התחפשמ ינב לכ תא תיניארקואה

 ריכהש םינכשה דחא לש הנשלה תובקעב — היחא תשולשו היבא

 םינלופ םירענ ינש ידיב הלצינ הינוטא .תובר םינש הזמ םתוא

 לש לודגה היחא .תויניארקואה תויפונכה ינפמ םרפכ לע ונגהש

 28־ב הנושארה תינומהה גרוהל האצוהב חצרנ רבכ הינוטא

 ראוניב .ןמלפא היצילא לש היבא םג גרהנ הבש ,1941 ילויב

 ידוהי לש ויפמ היבא חצרנ דציכ הנושארל היצילא העמש 1944

 הארשכ" :חבט ותואמ דיחיה לוצינה היהו םסאב רתתסהש

 תאמ [היצילא לש היבא לש] הרובגה רוטיע תא ינמרגה [ןיצקה]

 ול חינהש ,ךכ לכ םשרתה אוה ,ףזוי ץנרפ ירטסואה רסיקה

 שיאה .(163 ימע) ".ובגב הרי יניארקוא רטוש ךא [...] טלמיהל

 לארשי ,ונב ןתנש תודעמ םג ונל רכומ םסאב היצילא השגפש

 ,ר'צנומ בתוכ ,1941 תנשב חבטה םויב .המחלמה רחאל ,ר'צנומ

 ולביק ,ידוהי םדל םיאמצ ,םינמרגהו םיניארקואה םירטושה"

 לש היבא ומכ אלש ,לארשי לש ויבא ."ףרט תויחכ םהינפ תא

 רצק ןמז ךא .יניארקוא רכמ ידיב חבטה ןמ םנמא לצינ ,היצילא

 .הרונו ר'צנומ רגסוה ,היצילא תא שגפש רחאל

 היצילא הרצענ ,'ץ'צובב הררוגתה ןיידעשכ ,םדוק המ ןמז

 לא םינפ המצע תא האצמ םש .ימוקמה רהוסה־תיבל האבוהו

 ןיידע" .רטושכ התע שמישש ,הירוענ תרבח לש היבא לומ םינפ

 לע חמש המכ דע [...המחלמה ינפל] ותבל רמול גהנש יתרכז

 ,הרשע־סיתשה תב היצילא תא ההיזשכ ."תורבח ונאש ךכ

 ועיגישכ "ייח לע ןנחתהלו םייכרבה לע עורכל" שיאה הל הרוה

 .הייחל יתש לע חוכב הל רטס ,תאז תושעל הבריסשכ .םינמרגה

 ,הכומסה בוקטךו'צב ופטסגה הטמל היצילא החקלנ ןכמ רחאל

 .רצעמהמ הלצינ בר ישוקבו

 םע דחי היצילא הרתתסה ,היחא ינש תא הדביאש רחאל

 ינלופ ליצאכ רתוי רחואמ הלגתהש ,רזומ רכיא לש ותיבב המא

 םידוהי ריתסמ ומצע אצמו םדאה־ינב תרבחמ שורפל טילחהש

 רורחשה רחאל 'ץיצובל ובש המאו היצילא .דדובמה ותיבב

 שדחמ ושבכ םינמרגהש רחאל דימ ךא ,1944 סראמב ןושארה

 דגנל התרונ היצילא לש המא .ןהינכש ידיב ורגסוה ריעה תא

 תינומה גרוהל האצוהמ בוש טלמיהל החילצה איה ךא ,היניע

 ,םירחא םיבר ומכ .ןיטולחל הדדוב הרתונ התע .רודפה תעבג לע
 .הנשלהו הברקה ,הדיגבו הלצה וכותב בלשמ הרופיס

 ןיב .המחלמה הצרפשכ עשת תב התייה רברב הזת
 השוטנא הרכיאה לצא הרתתסה 1944 סראמל 1943 יאמ

 תומוקמ ראש לכ טעמכ ומכ .הצבוקשמ רפכב הקסבוקנטש

 הכילה םייתעשכ ךלהמ רפכה אצמנ ,'ץ'צוב ידוהי לש אובחמה

 לודגה םויאה .תנגומ השח אל םעפ ףא הזור ךא .ריעהמ

 ,השוטנא לש סיג אלא ,םינמרגה היה אל המויק לע רתויב

 יותש היה ,םינמרגה םע הלועפ ףתישש יניארקוא רכיא ,ןיןזך

 לככו ,השוטנא תא ןהו ותשא תא ןה הכיה ,תובורק םיתעל

 בושו בוש םייא הילעש ,הזורב תינימ ללעתה םג הארנה

 תינפוג המיא תפשוח הזור לש התודע .םינמרגל הריגסיש

 לש הבר הדימ םג הב שי ךא >הזה רבגהמ הקומע תישפנו

 וכפשש תורחאה תורכיאה ןמ המכ יפלכו השוטנא יפלכ הלמח

 הליכשמ התייהש ,וריתסהש תלהובמה הדליה ינזואב ןבל תא

 ידמ רתוי ותשש םיסיגו ,תובא ,םילעב לע הל ורפיסו ,ןהמ

 .רכרב הזור יפמ תויודע יתש תומייק) .ףרה אלל ןהב וללעתהו

 ,1945 יאמב 20־ב תינמרגב המשרנו ,ידמל הרצק הנושארה

 ,["ךי'ז"] ידוהיה ירוטסיהה ןוכמה .טשרקובב םיטילפ הנחמב

 תברועמ תינלופב הבותכ ,היינשה תודעה .301/4911 השראו

 ךא טעמ תלבלובמ ,רתוי הברה הכורא איה ,תיניארקואב

 המשרנ תודעה .תישגר הניחבמ רתוי תינפשוחו תטרופמ םג

 ,"םשו די"] ץיבונר'צב םדוק םירופס םישדוח הארנה לככ

 .(["ךי'ז"מ רוקמב .033/765

 בושו בוש העיפומ הנשלהו רותסמ תקנעה ןיב הקיזה

 םילוצינה לכ טעמכש ,רבדה ןוכנ םנמא .םילוצינה תונורכיזב

 ץמוקמ יראה קלחש ,איה הדבוע תאז םע .םהינכשב ועייתסה

 וקינעהש הלא ידיב ףא םיתעל ,םינכש ידיב רגסוה םילוצינה

 הנאימ ומאש ,רפסמ לרפ (לאוי) ו'ג .ינמז רותסמ םילוצינל

 וכלהש םירחא .הקס'זטסנומ םתרייעב טלפמל העצהל רתעיהל

 ורסמנ ןכמ רחאלו םריתסהל וחיטבהש הלא ידיב ודדשנ םשל

 רנזור הנימ לש התחפשמ .וחצרנו שוביכה תונוטלש ידיל

 לש התיבל תחתמ רפחנש ,'ץ'צוב זכרמב רקנובב האבחתה

 הקניש ,הנימ העמש ןכמ רחאל םירופס תועובש .הקני היינלופה

 ינב לכמ הדיחי הרתונ הנימ .ופטסגה ידיל התחפשמ תא הרסמ

 .התחפשמ

 בר ןמז רתתסה ,1921 תנשב 'ץ'צובב דלונש ,רלטיט החמש

 רפכב ררוגתהש יניארקוא גוז ,בו'צול הקיורטו ף ןוי לש םתיבב

 טלקומ ןויאירב) 1997 תנשב רסמש תודעב .ריעה ןמ קחרה אל

 דיגהל רשפא" :וליצמ לע רלשיט רמא ("םשו די"ב רומשה

 רלשיט ."השע אוהש הממ רתוי יליבשב השוע היה אל חאש

 םירטושל זב אוה .הקדוו םמע התשו ויליצמ לש םנוזממ לכא

 ויבאו אוה םג ךא .םיניארקואה וידידיל הכרעה עיבהו םידוהיה

 םישדוח רשע־דחא רתתסהל וצלאנ רבד לש ופוסבו ,ורגסוה

 ינלופה ןרבקה ,קיצשןייוש וקנמ .ןוזמ וא םימ אלל טעמכ רובב

 תאו ןזור םיחאה תא ריתסה ,'ץיצובב ירצונה תורבקה־תיב לש

 תחתמ אובחמ םנעמל הנב ףרוחה ךלהמבו ,םירבקה דחאב םמא

 ידיב הכוהו רצענש תורמלש ,הדבועה הדיעמ ותרובג לע .ותיבל

 אל ,םידוהי ריתסמ אוהש וב הדשחש תיניארקואה היצילימה

 שושחל תובוט תוביס ויה םיליצמל .ןזור תחפשמ תא ריגסה
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 ללכ־ךרדב ועדי אל וללה ןכש ,םינמרגהמ רשאמ םהינכשמ רתוי

 .הלא םירז ץרא־ילבחב םירצונל םידוהי ןיב ןיחבהל

 אוה .1906 תנשב לבוקב דלונ (סומינולק) יקצינולק הירא

 ןכמ רחאלו הנליו תטיסרבינואב הקיסיפו הקיטמתמ דמל

 תא שגפ םג םש .קסניפב ירבעה ןוכיתה רפסה־תיבב דמיל

 תינלופ הדמילו 1912 תנשב 'ץ'צובב הדלונש ,ןאמצרה הניוולאמ

 תנשב ואשינ םיינשה ."תוברת" ירבעה רפסה־תיבבו היסנמיגב

 ההש 1941 ינויב תוצעומה־תירב תא הינמרג הפקתשכ .1937

 אלו ליאוה .הניוולאמ לש הירוה תיבב רוקיב לגרל 'ץ'צובב גוזה

 דלונ םג םשו ,'ץ'צובב םיינשה וראשנ ,םריעל בושל דוע ולכי

 תא ליצהל םתלוכי בטימכ ושע םירוהה .1942 תנשב םדא םנב

 .לומינ דליל הסחמ תתל םינכומ ויה םיטעמ קר ךא ,קוניתה

 םירוהה ורסמ ,"םידוהימ הייקנ" הזרכוה ריעהש ינפל רצק ןמז

 םע םכסהל ועיגה ןכמ רחאלו ,ינאליזבה רזנמל קוניתה תא

 םשוכר לכ תא הל ריאשהל ,זא דע םתוא הריתסהש היינלופה

 רובע םולשתכ (וחצרנ רבכש הניוולאמ לש הירוהמ ושריש)

 ,רפכה ותואל ועיגהשמ ךא .ךומס רפכב המא תיבב םתרתסה

 הז עגרמ ."םתליצמ" םע הלועפ ףתישש יניארקואה ידיב ודדשנ

 ,תודשב םירתתסמ םה דועב .הסחמ אלו שוכר אל םהל היה אל

 הז םע הז םינד םהל ךומסב ודבעש םירכיאה תא עומשל ולכי

 לע םימשר םיפילחמו ,םידוהי תרגסהמ םהל םייופצה םיחוורב

 .הביבסב ועריאש תוינומה גרוהל תואצוה

 יקצינולק טילחה 1943 ילויב םירופס תועובש םתוא ךלהמב

 ,תירבעב בתכנ ןמויה .בתכה לע וללה םיעוריאה תא תולעהל

 דגנ הסרתהכ ,סומינולק ,ירוקמה ומשב וילע םתח ורבחמו

 רבעוהו רזנמה ןמ םדא קלוס םייתניב .םירצונה וצרא־ינב

 וצלחל וירוה וחילצה םשמ ,'ץיצובב הייפכ תדובעל הנחמל

 בלסינטסו הקנרפ םינלופה םירכיאה ידיל רסמנ םדא .בר ישוקב

 ךא .םתולעבבש הדשב רתתסהל םירוהל וריתהש ,קישנאו

 תא ועיתרה תוינומה גרוהל תואצוהו תונשלה רבדב תועידיה

 ראשיהל וירוהל תושרהל וא קוניתב לפטל ךישמהלמ םירכיאה

 דכול ,יקסבויהנ יניארקואה ןמ םלוכ ודחפ לוכמ רתוי .הדשב

 החמומל ךפהו תוביסנל ומצע תא םיאתהש ,רבעשל םיבלכ

 ידימ םולשת הארנכ לביק ותרומתש עוצקמ ,םידוהי דיצל

 .םינמרגה

 ךא ,ןיוזמ ידוהי ידיב רבד לש ופוסב הרונ יקסבויהנ

 יעוצקמ םידוהי־דכולב תושקנתהה םג .ולדח אל תונשלהה

 .ןמז ךרואל םיניינעה בצמ לע העיפשה אל יקסלבוק םשב ףסונ

 ראית ,1930 תנשב 'ץיצובב דלונש ,(ןופלח עשילא)ןפלח שאילא

 :1947 תנשב רסמש תודעב םימיה םתוא יעוריא תא

 ימוכס םהל ומליש םירכיאה לצא ורתתסהש [םידוהיה]

 םירובה םירכיאהו ,אובחמה תומוקמ רובע םירכינ ףסכ

 קרש המ לש תולודג תויומכ םמצעל ונקו הרייעל וכלה

 םתדובע לע לע דואמ לקה הז רבד [...] םתעד לע הלע

 םירכיאה רחא ובקע םה .םיניארקואה םיחצרמה לש

 ןכו ,םיפתרמב ,גגה־תוילעב םידוהי ואצמו [...] וללה

 ולחה [...] ןכמ רחאל .[...] םוקמב םהב ורי[ו] [...] האלה

 ,םתוא שרגל וא םידוהיה תא גורהל םמצע םירכיאה
 גרוהל ואצוי ידוהי םיריתסמהש [...] תועומשה [...] ללגב

 םושמ [...] רבד תושעל ולכי אל םידוהיה םימחולה .[...]

 דוחייב .[...] תויפונכ ינימ לכ ומקוה תעה התואבש

 'ץיצובב היסנמיגה

 התלוכיבש לכ התשעש ,תיניארקואה־תינמרגה הרטשמה

 ,[םידוהיה םינזיטרפה תא] לסחל

 הווא המגרת ,תינלופב ,(ןופלח והילא) ןפלח שאילא)

 "םשו די" 1559 ;תירבעב :03/8553 ,"םשו די" ;'ץיבייקטול

 (270-269 ימע ,שטאשטוב רפס ,ןהכ ;1947 רבוטקואב

 קחצי היה םיימוקמה םידוהיה םינזיטרפה תרובחמ דחא

 ומע יתכרעש ןויאירב .1923 תנשב 'ץ'צובב דלונש ,ראואב

 גשומה תא החד אוה ביבא־תמרבש ותיבב 2003 רבמבונב 6־ב

 והשלכ םויא התוויה אל ותצובק ,וירבדל ."םידוהי םינזיטרפ"

 םלוסיחלש ,ךירעה אוה ךא .דורשל וצר טושפ םה .טכמרווה לע

 התייה הצמשל רתויב םיעודיה "םידוהיה־ידייצ"מ המכ לש

 רואית קפיס םג ראואב .דעומ־תרצק םא ףא ,תמיוסמ העפשה

 לעו יקסלבוק לש ותיב לע תלשוכה הפקתהה לש טרופמ

 .ויבא תייוולה

 תומילאה לש המוציעב והשכיא דורשל וסינ םיקצינולקה

 .םישולק ויה םהייוכיס ךא .רוזאב תרבוגה היסומלרדנאהו

 :"רעיה יבשותמ םירוחב השולש" םע החיש ונמויב ראית הירא

 םילאד לכ .םילגנו'זדה קוח רעיב םש טלוש םהירבד יפל

 שי [...] םיריעצ לש ("סעדנאב") תורבח המכ םש שי .רבג

 רבדה םהל עדונו הרעיה אוהש ימ אב םא .םיחדקא םהל

 [...] לכה תא ונממ םילזוגו וילע םילפנתמ ,הזה

 (40 ימע ,םדא יבא ןמוי)

 לש םפסכ תיראש תא םיימוקמ םירכיא ודדש 1943 ילויב 18־ב

 הירא .םינמרגה ידיל םתוא וריגסיש ופיצ םהו ,םיקצינולקה

 תפסונ ,רלטיה ומכ הזכ ררוצ תאנש הקיפסמ אל" :ונמויב םשר

 וטחשנ םידוהי םינוילמ .לובג תעדוי הניאש ,הביבסה תאנש

 ןורחאה םושירה .(47 ימע ,םש) "!עבוש תעדוי אל ןידע איהו

 .ילויב 22 ךיראתה תא אשונ ןמויב

 רוכבה ויחא ,בקעי לש וידיל עיגה ןכמ רחאל םינש עברא

 בתכמ ,תירבה־תוצראב תע התואב ררוגתהש ,הירא לש

 18־ב וגרהנ הניוולאמו היראש העידיה ובו קישנאו תחפשממ

 לש ופוסב חילצה בקעי .םייחב רתונ םנבש ךא ,1944 ראוניב

 לכ ךא ,ינלופה גוזה ידיב הירא ריאשהש ןמויה תא לבקל רבד

 יוציפל ופיצ םיקישנאווה .והותב ולע םדא תא רתאל ויצמאמ
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 םשה תא לביק ,לבטנ דליהש ונעטו ,םתחרט לע רכינ יפסכ

 ולגוה םהש דועב ,'ץ'צובב םימותי־תיב ידיל רסמנו ,סאראט

 ונממ עיגה 1962 תנשב .'ץ'צובב רתוא אל דליה ךא .ןילופל

 ריכהל הצור וניא ךא ,בובל זוחמב יח אוה" :ןורחא םייח ןמיס

 ךכב שייבתמ אוהו ,יניארקואל ומצע תא בשוח אוה יכ ,ואצומב

 .(71 ימע םש) "לארשיב יח ודודש

 האושב םיינתא־ןיב םיסחי לש םייוניג םגו תוקדצה םג :םוכיסל

 ,אסיג דחמ תויטודקנא תויודעו תוישיא תויווח לע םיכמתסמ
 םינמרגהש ,םימיכסמ לוכה .אסיג ךדיאמ תופרוג תוללכה לעו

 ףותיש תא םינגמ םידוהיהש דועב ךא !םיירקיעה םימשאה ויה
 תימוקמה הייסולכואה לש — הפוריא חרזמב דוחייב — הלועפה

 םישאהל ןהירבודו תוצראה ןתוא יבשות םיטונ ,םיחצורה םע

 ,םיטייבוסה םע הלועפ ףותיש ,תילכלכ הטילשב םידוהיה תא
 ןומדקה אטחב ןבומכו ,המיחלמ תוקמחתה ,תויטוירטפ רדעיה

 .ושי חצר לש

 םהינכש םגו הפוריא חרזמב האושה ילוצינ םג ,תאז םע

 ןיב ,םינש תורשע ךשמב תוקומע םשא תושוחת ירודח ורתונ
 ועבנ הלא םשא תושוחת .ןתוא וקיחרהש ןיבו ןהב וריכהש

 ,העווז לש הפוקתב ושענ אלש םישעממו ושענש םישעממ
 אל המחלמה רחאלש םייחה םג .רואיתל תנתינ הניא טעמכש

 םינלופה .המחלמה תא ווחש הלאמ שיאל רקיעו ללכ םילק ויה

 ברעמב םישדח םייח םמצעל םיקהל וצלאנו ינתא רוהיט ורהוט

 םיניארקואה .םינמרגה םהמ ושרוג םדוקש םירוזאב ,ןילופ
 רחאל דחוימב השקונ יטייבוס ןוטלש תחת םמצע תא ואצמ

 דגנ םישימחה תונש תליחת דע ךשמנש תלחות־רסח קבאמ

 םינש םמצעב ופזנ םיטעמ אל םידוהי םילוצינ .שדחה שבוכה

 .םהיליצמל תקפסמ הדות ועיבה אלש ךכ לע השעמ רחאל תובר

 ורסמו םהירחא ושפיח ,המחלמה רחאל םינש תורשע ,םיתעל

 .םלועה תומוא ידיסחכ "םשו די"ל םהיתומש תא

 תונבל ךרוצה ןמ קר העבנ אל הז דעצב הכוראה הייחדה

 ןדבוא לש תונורכיזב קבאיהלו םייחה תא שדחמ לוכ םדוק
 לא םילוצינה לש םסחיב תוינשה לע םג הדיעה איה .העווזו

 ךא !םירז ידימ עויסל הכז דרשש ימ לכ טעמכ ןכש .םהיליצמ
 ,הרגסהו הדיגב לש םיבואכ תונורכיז אשנ םג דרשש ימ לכ

 םיוהיז ךילהת לחה רשאכ ,תאז לכבו .תושידאו עצב תפידר

 םיברש ,םלועה תומוא ידיסח םתואל איבה אוה ,םיליצמה לש

 ותוא .הליהת לש עגר רשאמ רתוי ,םינויבאו םינקז ויה םהמ

 םושמ ,ימצע דובכ לש השדח השוחת םילוצינל קינעה יוהיז עגר

 תשאונהו הלפאה העשב וליפאש ,ךכב ריכהל םהל רשפא אוהש

 .םדא־ינבכ לוכ םדוק םתוא וארש םישנא ויה ,םהייחב רתויב

 קר אל :הליהת רתי םיליצמל הקינעה ,הדצמ ,וז הרכהו
 ןדיעב תוישונא לש תוצוצינכ םג אלא ,םבל בוטו םתרובג ללגב
 ץמוקמ תוחפ םיווש םידליו םישנ ,םירבג לש םהייח ויה ובש

 .םיבוקר המדא־יחופת
 ךותל הקומע הלילצ תועצמאב קר ןיבהל ןתינ תאז לכ תא

 ופוסבש ,וילאמ ןבומ .הפוקתה לש תונורכיזהו תויודעה ךובמ

 תונקסמ קיסהל תנמ לע תוללכהמ ענמיהל רשפא־יא רבד לש

 תויודעל .תויוקדה ןה ןאכ עבוקש המ ךא .תויודעה ןמ ןהשלכ

 התייה היווח לכ ןכש ,הבר תועמשמ ןיא תודחא תויטודקנא

 םירתא לש בחר ןווגממ תויודע לש בר ןומהל םג .תימעפ־דח

 .הרשקהמ תודעה תא איצומ אוהש םושמ ,הבר תועמשמ ןיא
 תוביסנה תאו םוקמה תא ריכהלו דומלל ונילע ,רבד לש ופוסב

 .םש םיעוריאה תא ווחו ויחש הלא לש םהיתולוק תועצמאב

 .הז ןוויכב ןושאר דעצ רדגב םה ןאכ ואבוהש םירבדה

 :תפסונ תאירקל

 םגרת ,ןילופבש הנבוודיב תידוהיה הליהקה לש התדמשה :םינבש ,םורג שמוט ןאי
 .2001 םילשורי ,ץיבולאביוב ידי

 הידפולקיצנא :תוליהקה סקנפ ,(םיברוע)0"ו ןורהאו ןייו םהרבא ,הקטבורבמור הטונו
 םלועה תמחלמ תאוש וחאל דעו םדסוויה ןמל םיידוהיה םיבושייה לש

 . 1980 םילשורי ,תיחרזמה היצילאנ :יגש ךרב ,ןילופ :הינשה

 . 1956 בינא-לח ,השודקהליהקלןורבזתבצמ :ש0אש0וב דפ0,(ךרוע)ןהב לארשי

 . 1990 םילשורי ,'ץאיצובמ האוש לוצינ ,ריצנומ לארשי

 (םומינולק) 'קצינולק היוא לש ונמוי :םדא יבא ןמו• ,םומינולק-יקצינולק הירא

 ,םדא ונב לש ולרונ רבדב םיבתכמו אובמ •קרפ םע הניוולאמ ותייערו
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