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 בוטרב רמע

 :חוכשלו קוחמל

 תידוהיה היצילג לש םינורחא םידירש

 ונימי־תב הניארקואב

 תא בוטרב רמע ףשוח ,(1991 תנשב תואמצע הלביקש) הניארקואב זוחמ םויכ ,היצילג יבחרב עסמב

 רוזאב .הייסולכואה לש יביטקלוקה ןורכיזה ןמו םירתאה ןמ תידוהיה הירוטסיהה הקחמנ ובש ןפואה

 םירצוי ולדגו ודלונ הבו ,היינשה םלועה תמחלמ ינפל דואמ הלודג תידוהי הייסולכוא התייה ובש ,הז

 וא ידוהיה רבעל רכזו דירש םויה אוצמל השק ,ץלוש ונורבו בילטוג יצירואמ ,ןונגע י"שכ םיבושח םידוהי

 ירקיעה עינמה איה תיניארקוא תונמואל .םיימוקמ הלועפ יפתשמו םיצאנה ידי־לע םידוהיה תדמשהל

 יניארקואה קבאמה תשגדהל ,תוימשיטנא ייוליגל ,היצילגב תורייעבו םירעב ינתא־ברה רבעה תקיחמל

 .םידוהיב חבטה ישעמ תרתסהלו םיטייבוסה דגנ

 רפס לבח

 וחפוסש ,ןילופ לש םיימורדה היתוזוחממ רצונ היצילג לבח

 םלועה תמחלמ רחאל .1772 תנשב תיגרובסבהה תורסיקל

 בוש התכזש ,ןילופמ קלחל תיברעמה היצילג הכפה הנושארה

 תיניארקוא הטילש תחת האבש ,תיחרזמה היצילג .תואמצעב

 תנשב .ןילופל איה םג רבד לש ופוסב הפרוצ ,םירופס םישדוחל

 םינשבו ,תיחרזמה היצילג לע תוצעומה־תירב הטלתשה 1939

 תמחלמ רחאל .ינמרג שוביכ תחת ןותנ רוזאה היה 1944-1941

 זאמו ,תוצעומה־תירבמ קלחל היצילג הכפה היינשה םלועה

 םייברעמה היתוזוחמל תכייש איה יטסינומוקה רטשמה תליפנ

 תערתשמ רבעשל תיחרזמה היצילג .תיאמצעה הניארקוא לש

 יצבינר'צל דע המורד (גרבמ!ג ,בובל ,בובל) ביבלל ןופצמ

 ברעמב םיטפרקה ירהמו ,רבעשל הניבוקוב זוחמב (ץיבונר'צ)

 .חרזמב הילודופ ירושימלו 'ץורבזה רהנל דע

 רתא היצילג התייה ,אטיל־וילופ תכלממ לש רפסה זוחמכ

 השמיש איה .םימד תוכיפשו תוניוע לש םג ךא םויק־וד לש

 תידוהיה הקיטסימה ,תינלופה הקיטנמורה לש הדילה שרעכ

 ,םירושימל הצורפ הרתונ תעב הב ךא ,תיניארקואה תונמואלהו
 הירפכ .היסא לשו תיברעמה היסור לש תוברעלו תורעיל

 הרמתשה תורייעב ךא ,םייביטימירפו םיינע ויה היצילג לש

 תוברת יאשונכ ורייטצה םירכיאה !תיממעה תידוהיה תוברתה

 הרדהמ םידירש ורתונ םיחונזה תונומראבו תיטנתוא תיננרור

 אשומ הרתונ היצילג .תינלופה (הלוצאה) הטכלשה לש ההודה

 ויבתכב ןמא דיב הראותו ,םיסותימו תודגא ,תומודק תועד לש

 בילטוג יצירואמ לש וירויצבו 'ץיצובמ ןונגע לאומש ףסוי לש

 .'ץיבוהורדמ
 לש וז תיברעמ הניפל םיניארקואה םיסחייתמ הלא םימיב

 .דושחו רז םוקמ לאכ ,רבכמ אל הז תואמצעב התכזש ,םצרא

 ךא ,הרוחשה התמדא תא םישרוח ןיידע םינתורה הירכיא
 םימלענ םידירש ,הטוב תונמואל תברעמ תינברואה התוברת

 םיכלוהו םירבוג םינמיסו ,רישע ינתא־בר רבע לש םיכלוהו

 ,םתוהז לע ףקותב םיבשותה םידמוע היצילגב .היצזילבולג לש

 םיטעמ .דחוימב הליזנו תקולחמב היונש תוהז וזש םושמ קוידב

 םה .לתלתפהו רישעה ,ךובסה הרבע לע רבד םיעדוי היבשותמ

 עצבמ ,דיחיו דחא ירוטסיה ימואל ביטרנ תריציב םיקוסע

 תאז תורמל .רבעה ןמ םימלש םיקרפ ףוליסבו הקיחמב ךורכה

 רשאמ ןיעל רתוי םייולג ,ותלילש םג ומכ ,היצילג לש הרבע

 ,השיטנו תורוב לש יללכה בצמה ,ןכש ,הפוריאב רחא רוזא לכב
 ךשמב יוניש לכ אלל תובורק םיתעל רתונ ,החכשו תוררופתה

 רנביא ריענ "שדח"ה תורבקהיתיבנ םידוהיה תונברוקל החצנה תטרדנא

 הניארקוא ,(Ivano-Frankivsk)קטביקנרפ

 ןוארב תטיסרבינואב תינמרג הירוטסיה דמלמ בוטרב רמע רוספורפ
 םימוליצב הוולמ ,היצילגב ועסמב ויאצממ לש אלמ רואית .תירבה־תוצראב

 Erased: Vanishing Traces of Jewish Galicia in ,ורפסב עיפומ ,םיבר

Present-Day Ukraine, תנשב ןוטסנירפ תטיסרבינוא תאצוהב רוא הארש 

2007. 

 "לאירוק סירומ םש־לע הפוריא תאצרה" לש בחרומ חסונ אוה הז רמאמ

 25־ב ביבאילת תטיסרבינואב הירוטסיהל רפסה־תיבב המייקתהש ,תישילשה

 .2007 ,רבמצדב

 omer.bartov@gmail.com :ל"אוד
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 ביבל ריעב תיניארקואבו שידייב םכילע םולש רפוסל החצנה טלש

 תועבגב ןכרד תא תוכרשמ ןיידע רבעה תוחור .םינש תורשע

 תסנכ־יתבב תוסנכתמו תורצה תואטמסב תודדוגתמ ,םיקמעבו
 תכלמ רצע ןמזה ובש רוזא והז .םישוטנ תורבק־יתבו םיררופתמ

 תשקבו החצנהה ,היצזינרדומה תואגב אוה םג ףחסיי םרטב
 .החילסה

 (םילופואיל/גרבמל/בםל/בובל)ביבל

 חרזמ־םורדמ םירטמוליק 65־כ ,םיבשות 900,000 תב ריע ,ביבל

 היינשה םלועה תמחלמ ינפל התייה ,יוושכעה ינלופה לובגל

 התייסולכואו ,רוזאה לש יטילופהו ילכלכה ,יתוברתה זכרמה

 ירחא םוקיש ךילהתב איה םויכ .םידוהיו םינלופ רקיעב התנמ

 חצר לש םיקחדומ תונורכיזו תיטייבוס החנזה לש םינש תורשע

 .תכל יקיחרמ םייפרגומד םייונישו הילגה ,ינומה

 .ריעה לש םינפה־בר הרבע תא ונל םיריכזמ םירתא ינש

 איה ,הרשע־עבראה האמב המקוהש ,תינמראה הלרדתקה

 תינמרא הליהק לש רבעב התוחכונ לע דיעמה בטיה רומש הנבמ

 יניינעב םידוהיב םיירקיעה םירחתמה ויה םינמראה .רוזאב

 לש ופוסב וללובתה ,םירצונ ויהש םושמ ךא ,םיקסעו רחסמ

 הרשע־עשתה האמה ףוס תארקל .תימוקמה הייסולכואב רבד

 .םינלופ םיטוירטפל הרובק רתאכ הלרדתקה רבכ השמיש

 "בהזה דרו" תסנכה־תיבמ טעמכ רתונ אל רבד ,תאז תמועל

 הרשע־ששה האמה ףוס תארקל הנבנש ,("הזור ענעדלוג יד")

 ,תיניארקואב עונצ טלש .1942 תנשב םינמרגה ידיב ברחנו

 תובורק םיתעל .ןרקיעב תודבועה תא קפסמ שידייו תילגנא

 םיקיר הריב יקובקב .טלשה לע הצאנ תובותכ תוארל רשפא

 .תסנכה־תיבמ דרשש דיחיה ריקל ךומס םירוזפ לבז תומרעו

 תמוחל ךומס ,ביבל לש רבעשל ידוהיה עבורב אצמנ "בהזה דרו"

 הליהקה תדמשהל רוכזא לכ םוקמב אוצמל ןיא ךא .ריעה

 ינמרגה אבצהש תעב שממ ,ריעב וצרפש םימורגופל וא תידוהיה

 7,000 ןיב וחצרנ ןהבש תוערפ ,1941 ינויב 30־ב הכותל דעצ

 .םידוהי 10,000־ל

 םינמיס ןיידע ההזי ,עבורה לש ויתובוחר דרומב עסופש ימ

 אצמנ םשמ קחרה אל .םידחא םיתבל תוסינכ לע תוזוזמ לש

 הנבנש) םירברפה לש תסנכה־תיב רבעב דמע ובש ,רתאה

 שידייבו תינלופב תובותכ תוארל ןיידע רשפא .(1632 תנשב

 םעש ,חינהל שי ךא ,םיתבה תוריק לע ףלקתמה עבצל תחתמ

 םלוע לש הלא םינורחא םינמיס םג ומלעיי ,ריעה תושדחתה

 .ברחנש

 לש םישרמה הנבמה בצינ ,םינמרגה ידיב סרהנש דע

 קושה רכיכב (1845 תנשב םלשוהש) ימרופרה תסנכה־תיב

 רטמ הבוגב ןטק החצנה חול םש אוצמל ןתינ םויכ .הכומסה

 שמשמ םוקמה .תילגנאבו תיניארקואב תבותכ וילעו ,בוריקב

 ,הנוכשה לש םירוכישלו םינמוקרנל םישגפמ רתאכ םויכ

 אצמנ םשמ קוחר אל .רתאה תא תונייצמ ןניא ריעה תופמו

 ,1844 תנשב המלשנ ותיינבש ,רנזלג בקעי םש לע תסנכה־תיב
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 קסביקנרפרנביאב לודגה תסדבה־תיב

 רתונש המ וא תידוהיה תוברתה תדוגא םויכ תנכוש ובו

 תיניארקואבו שידייב טלש םיאצומ ונא בוחרה ןרקב .הנממ
 .1906 תנשב םש ררוגתהש ,םכילע םולש רפוסה תא חיצנמה

 ףוסב הנבנש ,ידוהיה םילוחה־תיב אוה רתוי הברה ןיעל טלוב

 קר ךא ,ןפוד אצוי ילטניירוא ןונגסב הרשע־עשתה האמה

 לע םידיעמ ןיינבה לש גגה סיסבב דוד ןגמ תומדב םירוטיעה

 ובש ,וירוחאמש ןשיה ידוהיה תורבקה־תיב .תמדוקה ותוהז

 םיצאנה ידיב לילכ סרהנ ,הרשע־עבראה האמה ןמ תובצמ ויה

 לש יזכרמה קושכ םויכ שמשמ רתאה .םיטייבוסה ידיב ללסנו

 אצמנ אל רבעשל תידוהיה היסנמיגב ןהו הז רתאב ןה .ביבל

 הנבנש ,ביבל לש דיחיה ליעפה תסנכה־תיב .החצנה טלש לכ

 הליהקל תרוויח תרוכזת ,חונזו ןטק הנבמ אוה ,1924 תנשב

 תיצחמל בורק התוויהו םדא־ינב 160,000־כ התנמש תידוהי

 .האושה ברע ריעה תייסולכואמ

 הרבעל תשדקומש ריעה לש הדיחיה םירייתה תרבוח

 הקיאדוי לש "ןיינעמהו לודגה ףסואה" תא תנייצמ ידוהיה

 ךומס תילותקה הייסנכב תותד לש הירוטסיהה לש ןואיזומב

 ירבדל ,"הניארקואב דיחיה ןואיזומה" והז .ידוהיה עבורל

 תודהי יצפח לש העובק הגוצת תוארל רשפא ובש" ,תרבוחה

 ללוכ ףסואה ,השעמל ."םיירוקמ םיטירפ 100 ךרעב תללוכה

 םישועו ,תיכוכז תונורא ינש םיאלממה ,םיטירפ לש בר ברע
 םישפשפה קושב ופסאנש םיצפח לש ירקמ טקל לש םשור

 אוצמל רשפא ןואיזומה ינסחמבש ,השיגדמ תרבוחה .ימוקמה

 דע הרשע־שמחה תואמה ןמ הרות ירפס [...] 420־מ הלעמל"

 תא ךירעהל תורשפא לכ ןיא ךא ."הניארקואב הרשע־עשתה

 .הייסנכה ףתרמב םירומשה הלא םירידנ םיטירפ לש םבצמ

 תא חיצנהל ידכ ןורחאה ןמזב וטקננש ,תויטרפ תומזוי

 תומש תחת תווסומ ,ביבל לש תידוהיה הייסולכואה תדמשה

 הטרדנא המקוה 1992 תנשב .םיטעמ־אל םיתוויעו "םייקנ"

 דירפהש ,תבכרה רשג לש ינשה ורבעמ ביבל לש וטגה תונברוקל

 קרו ךא ןמומ החצנהה רתא .ריעה יקלח ראשמ וטגה תא

 .םירחא םיידוהי םינוגראו ביבל לש תידוהיה הליהקה ידיב

 :תלפרועמה האירקה הבו ,תיניארקואב תבותכ ללוכ רתאה

 קפסמ עקרקה לע בצינה דיחי החצנה חול ."ךבלב רומשו רוכז"

 .דבלב תילגנאב ךא ,םיפסונ םיירוטסיה םיטרפ

 הקסבוני זוכירה הנחמל ךומס הטרדנא המקוה 1993 תנשב

 ,הנחמה לוצינ ידיב ביבל לש הירברפב (תיניארקואב ביני)

 וחצרנו ונוע ,םידוהי םבור ,םדא־ינב 200,000 .ץרווש רדנסכלא

 ;רסאמ ןקתמכ הנחמב ב"גקה שמתשה המחלמה רחאל .םש

 .םיריזח לודיגלו הרטשמ יבלכ ןומיאל שמיש אוה רתוי רחואמ
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 'ץיבוהוררב סוגרואנ טנס תייסנכ

 רתונ רוזאהו ,וחלצ אל החצנה רתא וב םיקהל תונויסינה

 .לוענ רעש ינפל ךכיפל תמקוממ הטרדנאה .לית רדגב ףקומ

 םילימה תילגנאו שידיי ,תיניארקואב תוטורח הטרדנאה לע

 הנחמב םיצאנה וכרעש םעה חצר תונברוק לכ רכזל" :תואבה

 העיפומ אל "םידוהי" הלימה ."1943-1941 ,הקסבוני הדמשהה

 די־לע ךרדה דצל םקוהש ,רתוי לודג טלש ,המודב .םוקמ םושב

 .םידוהי לש רוכזא לכ אוה ףא ללוכ וניא ,2003 תנשב הטרדנאה

 ריכזהל אלש יטייבוסה גהונה ךשמה קפס אלל איה וז הייטנ

 לככ תפקשמ ךא ,יפיצפס ןפואב םידוהי תונברוק םעפ ףא

 ביבלב הנטקה תידוהיה הליהקה לש הששח תא םג הארנה

 תאצמנה ,העונצה הטרדנאה םג .תוימשיטנא שדחמ ררועלמ

 תורבקה־תיבב ףקומה ,שדחה ידוהיה תורבקה־תיבב קומע

 .םידוהי תונברוק שרופמב הריכזמ הנניא ,יקסביני םוצעה

 ולפנש םישודקה לכ לש דע רכזל" :תרמוא שידייב תבותכה

 תיניארקואה תבותכה ."םיירזכאה םיארלטיהה םיחצורה ידיב

 יארלטיהה שוביכה תונשב ודחכנש הלא לכ רכזל" :רתוי הרצק

 ."1943־ו 1942

 הייפוא תא ףקותב השיגדמ ,תאז תמועל ,ונימי לש ביבל

 םיירקיעה םהיתונברוקכ םיניארקואה תא הגיצמו ,ימואלה

 .תומילא לשו תומודק תועד לש ,םיירטילטוטה םירטשמה לש

 אלש יאדו ,םירחא תונברוקל םוקמ לכ ןיא הז ןורכיזב

 םהיתונברוקל רמוחו לק ,םיניארקואה לש םהיתונברוקל
 םירוביגכ קר ראתל רתומ םתואש ,םיניארקוא םינמואל לש

 רקיעב ,םישדח תומשל וכז ריעה לש היתובוחר בור .םישודקו
 ומקוהש ,החצנהה ירתאמ םיבר .תויניארקוא תויומד לש

 תוריח ימחול לש םרכז תא דבכל ודעונ ,ירוביצ ןומימב

 ,יטייבוסה שוביכה תונברוקל הטרדנאה וליפא .םיניארקוא
 םימואלה תשולש לכש תנייצמו 1997 תנשב המלשנ התמקהש

 המלשהל תרתוח ,םיטייבוסה ידיב ופדרנ ביבל לש םיירקיעה

 תיזחב המקוה הטרדנאה .ןורכיז תקחדהו לופרע תועצמאב

 ,(תיטייבוסה תיאשחה הרטשמה) ד"ווקנה לש ןשיה אלכה־תיב

 ףקומה בלצ לש תרגסמב ושי תא הריכזמה תומד הילעו

 תונברוק לש םימזגומ םירפסמ תנייצמ תבותכה .לית רדגב

 וחצרנו ונועש ,םידוהיה יפלא .םיטייבוסה ידיב וגרהנש

 םיעשפב הרואכל םתוברועמל הבוגתב םיניארקוא ידיב

 תא הגיצמ הטרדנאהש ךכב .םירכזומ םניא ,םיטסינומוק

 לש תונברוקכ קרו ךא םידוהיהו םינלופה ,םיניארקואה

 יניארקואה ןורכיזה תא ררחשל תרתוח איה ,םיטייבוסה

 וללוחש םעה חצרב תיניארקואה תוברועמה םע תודדומתהמ

 .םיצאנה
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 (ץבוהורד/'ץיבוגורד)'ץיבוהחד

 ריע איה ,ביבלל ברעמ־סורדמ מ"ק 65־כ תנכושה ,'ץיבוהורד
 ונורב רפוסהו רייצהו בילטוג יצירואמ רייצה לש םתדלוה

 לש ןוגראה דסיימו ,וקנרפ ןביא ,יניארקואה ררושמה .ץלוש
 םירפכב ודלונ ,קינלמ יירדנא ,(OUN) םיניארקואה םינמואלה

 20,000־ו םידוהי 15,000 'ץיבוהורד התנמ 1939 תנשב .םיכומס

 חבטב לחה 1941 ילויב ינמרגה שוביכה .םיניארקואו םינלופ

 .םיימוקמה םיבשותה ידיב ךרענש םורגופב םידוהי 400 לש

 הייסולכואה תיצחמכ החלשנ תואבה םינשה שולש ךלהמב

 החצרנ היינשה התיצחמו ,ץ'זלב הדמשהה הנחמל תידוהיה

 םינלופה םיבשותה ולגוה המחלמה ףוסב .התביבסבו ריעב

 .ןילופל

 .הלא םיעוריאל םינמיס לכ ןיא ונימי־תב 'ץיבוהורדב

 הדקפמ ,הרדנב ןפטס לש לספ בצינ ינוריעה קראפה זכרמב

 ורבעמ .םידוהיה תדמשהב הלועפ ופתיש הירבחש ,OUN-B לש

 ןיצק ידיב ץלוש ונורב הרונ ודילש תיבה בצינ קראפה לש ינשה
 תנשב הז םוקמל יתוא ליבוהש ,שישקה ימוקמה בשותה .סייס

 ,הרדנב לש ולספ םויכ בצינ ובש ,ינוריעה קראפהש רכז ,2004

 ריקה ירויצ ולגתה 2001 תנשב .ידוהיה וטגה תוברוח לע םקוה

 .ואדנל סקילפ ררהיפרשטפואה סייס לש ותדוקפב ץלוש רייצש

 בלככ הרונש ,ץלוש תא םמצעל ךיישל םלוכ רבכ וצר תע התואב

 קלח וריסה "םשו די" לש םינכוס .םדוק הנש םישיש הטוש

 וגצוה אל םויה דע ךא ,םילשוריל םתוא וריבעהו ריקה ירויצמ

 ירויצש הנעטו ,םירויצה לזג לע התחמ ןילופ .ןואיזומב םירויצה

 ,2007 רבמבונב קר .תימואלה התשרוממ קלח םה הלא ריק

 ,וקנ'צשוי רוטקיו הניארקוא אישנ לש ץראב ורוקיב ךלהמב

 סכנכ תוריציה ורכוי ויפל ,תולשממה יתש ןיב םכסה גשוה

 םירשע ךשמל "םשו די"ל ולאשוי ךא ,הניארקוא לש יתוברת

 רחאל םינש שמח לכב תיטמוטוא הכראהל תורשפא םע הנש

 תונורחאה ויתוריצי ףוס ףוס ופשחיי בורקה ןמזבש ,המוד .ןכמ

 טלש םייתניב הביצה הדצמ 'ץיבוהורד .רוביצה יניעל ץלוש לש

 ליכהל הסנמ טלשה .רבעב ץלוש ררוגתה ובש תיבה לע עונצ

 ,םייחה לש םינפה־בר םייפוא תא תופש שולשבו דחא טפשמב

 הליווה ןהו תיבה ןה ךא .תיחרזמה היצילגב תורפסהו תוהזה

 .ריעה תפמ לע םיעיפומ םניא ריקה ירויצ ואצמנ הבש

 ,ץלוש דמילו דמל הבש היסנמיגה תאצמנ בוחרה דרומב

 ,ותיזחמ הקחמנ תינלופה תבותכהש ,ידוהיה םימותיה־תיב ןכו

 םיעיגמ ןאכמ .םה םג ונוש ,דוד ןגמ תומדב ובצועש ,ויתונולחו

 ךא ,ץלוש לש וירופיסב הז םשב עיפומה ,הקסיירטס בוחרל

 הרצ הטמס .הפזמ ןביא יקזוקה גיהנמה לש ומש לע התע ארקנ

 רתסנ טלשה ךא ,ץלוש לש ומש תא תאשונ בוחרה ןמ תאצויה

 תוארל רשפא ןאכמ .תינועבצ תמוסרפ ירוחאמ ןיטולחל טעמכ

 םיטייבוסה ידיב בסוהש ,רבעשל ינוריעה תסנכה־תיב תא

 תא דביא ךכבו ,הנורחאל ץפוש הנבמה .טרופס ןודעומל

 והיזש ,דוד ןגמ תרוצב םירוטיעה לש םינורחאה םידירשה

 תסנכה־תיב ,תאז תמועל .רבעשל תסנכ־תיבכ םדוק ותוא

 ילארוקה
- 

 רישל הגהנש םירבגה תלהקמ םש לע ךכ ארקנש

 — היצילגב רתויב לודגה תסנכה־תיבל בשחנו ,וב
 ססונתמ ןיידע

 ,ןכותמ הקירו תררופתמ ,המותחו הלוענ הברוחכ ריעה לעמ

 .עגר לכב טטומתהל תמייאמש

 ביבלב תיבל הסיבכב הזוזמ ינמיס

 ףוסב תגשגשמ טפנ תיישעת לש רתא התייה 'ץיבוהורד
 תא הוואגב הווארל הגיצמ ריעה הלא םימיב .הרבעש האמה

 ללכ־ךרדבו ,הרשע־ששה האמה ןמ סוגרואג טנס ץעה תייסנכ
 לש םינשמ תששואתמה המיענו הייקנ הרייעכ הראתל רשפא

 הרבע תא ןיטולחל טעמכ הקחמ איה ךא .יטייבוס ןוטלש

 .ידוהיה

 / ביבלםינסם/ קםב1קנךפ־ונביא) קסביקנרפרנביא
 T V T TT (ואלסינסש/בלסינסם/בובלםינסם

 םיעיגמ ,ביבלל םורדמ מ"ק 140־כ ,'ץיבוהורדל חרזמ־םורדמ

 ריעה .(בובלסינטס םשב רבעב העדונש) קסביקנרפ־ונביאל

 תישילשה וישכע איהו ,הרשע־עבשה האמה עצמאב הדסונ
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 ליפטרט לש הטיסרבינואב האופרל הטלוקפל הסינכה רעש לעמ 1941 ילוי תוערפ לש םידוהיה תונברוקל החצנה טלש
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 'ץיצוב ריענ םודאה אבצה ילייח רכזל תיטייבוס הטבדנא
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 .םדא־ינב 200,000 הנומה הייסולכוא םע ,הז לבחב הלדוגב

 40,000 ויה ,1941 ילוי יהלשב ריעה לע םינמרגה וטלתשהשכ

 ןמז .הייסולכואה ללכמ שילשמ הלעמל םידוהיה היבשות

 תואמ גרוהל ואצוה ינמרגה ןוטלשה תליחת רחאל רצק

 תועוצקמה ןמ םירבג רקיעב) םידוהי "םילאוטקלטניא"

 רבוטקואב .(הליהקל תימוקמ הגהנה שמשל ולכיש ,םיישפוחה

 תורבקה־תיבב"ב דחא םויב םידוהי 10,000־כ וחצרנ 1941

 חצרה תולועפ ."א םוי לש חבטה"יוניכל הכזש עוריא ,"שדחה

 הזרכוה ריעהש דע וכשמנו 1942 סרמב ושדחתה תוינומהה

 .1943 ראורבפ ףוס תארקל (Judenrein) "םידוהימ הייקנ"

 םייחב ורתונ ,1944 ילויב ריעה תא םודאה אבצה ררחש רשאכ

 .ולוכ רוזאב םידוהי האמכ קר

 םירוכזא קסביקנרפ־ונביאב אוצמל רשפא הלא םימיב

 ואצמ ובש םילאה ןפואלו רבעשל היבשותל רתויב םיטעומ

 תורומשה ויתויסנכב ראפתמ שדוחמה ריעה זכרמ .םתומ תא

 ררושמל הטרדנאב ףאו ,ולש םייטנגלאה תורידה־יתבב ,בטיה

 דיחיה ידוהיה דירשה .(Mickiewicz) 'ץיבייקצימ םדא ינלופה

 וילדגמ תא דביא הז הנבמ םגש ףא ,לודגה תסנכה־תיב אוה

 םיבייח ןכ לעו למשח תונחל םג תעכ שמשמ ןיינבה .םיירוקמה

 הלעמבו תנמוסמ־יתלב תירוחא תלדב תסנכה־תיבל סנכיהל

 םירבג העברא קר וללפתה 2003 סרמב .ילולפא תוגרדמ םרג

 טעמכ קיר ךא ןיידע םישרמה ,יזכרמה םלואב םישישק

 הנורחאל הבצוהש ,החצנה תטרדנא .תסנכה־תיב לש ,ןיטולחל

 לש םלרוג תא רוביצל ריכזהל תדעוימ הניא ,תסנכה־תיב ינפל

 ןוגראה ירבח 27 לש רמה םפוס תא אלא ,םידוהיה םיבשותה

 ידיב םוקמב גרוהל ואצוהש ,(OUN) יניארקואה ינמואלה

 .1943 רבמבונב םינמרגה

 אל ,1941 רבוטקואב ללוחתהש ,א םוי לש חבטה רתא תא

 תורבקה־תיב .בלצב םוקמה ןמוסמ ריעה תפמ לע .אוצמל לק

 .ונממ וקלוס תובר תובצמ ;םיטוש םיבשעב הסוכמו חנזומ

 בצמ היה ,םיידוהי םיפוג ןומימב תויסיסב רומיש תודובע אלול

 הטרדנא איה הדיחיה תימשרה החצנהה .רתוי דוע עורג םוקמה

 הטרדנאה לע טלשה .יטייבוסה ןוטלשה ימיב דוע המקוהש

 הטרדנא .םידוהי לש רוכזא לכ וב ןיאו תיניארקואב קר בותכ

 הארנה לככ המקוה תידוהיה הליהקל רתוי העונצו השדח

 ךא ,תופש רפסמב העיפומ הילע תבותכה .תיטרפ המזויב

 תונברוקל שרופמב סחייתמ תילגנאבו תירבעב םושירהש דועב

 דבלמ .תונברוקה תוהזמ םלעתמ יניארקואה טסקטה ,םיידוהיה

 .םידוהיה לש םלרוגו םהייח לע עדימ םוש ריעב ןיא ,הז רתא

 (שדוחמ וא) שדח החצנה רתא םויכ קסביקנרפ־ונביאב שי ךא

 העונתה לש הישודקל ןואיזומ ןכו תואמצעל קבאמה ירוביגל

 .תיניארקואה תימואלה

 (ב1ס1ק/ב1םוק)ביסוק

 ברעמ־סורדמ מ"ק 110־כ ,םיטפרקה תולגרמל תנכוש ביסוק

 הניבוקוב לבח םע ןשיה לובגל ידמל ךומסו קסביקנרפ־ונביאל

 ובו יתמוק־וד יטנגלא תיב בצינ ריעה רכיכ לומ .רבעשל

 םה םילוצוהה) "לוצוהה רוזאב תוריחל קבאמ"ל הכורעת

 ,קסביקנרפ־ונביאב ןואיזומל המודב .(תיטפרק תינתא הצובק

 יניארקואה םידרומה אבצ לש וימחול תא ראפמ הז ןואיזומ םג

(UPA), רוזאה ידוהי חצרב םיצאנה םע הלועפ ופתישש 

 ידיב םצרא לש שדחמ השוביכ דגנ הרובגב ומחלנש תעב

 .םיטייבוסה

 םיברה םיימוקמה םיריעצה םירקבמלש ,חינהל ןיא

 םירבגה וללוחש םיעשפה לע והשלכ גשומ שי ןואיזומב

 םיעדוי םניא יאדו םג םה ;הכורעתבש םימוליצב םיעיפומה

 םלועה תמחלמ ינפל ביסוקב תידוהי הליהק לש המויק לע רבד

 השיאה .רתוי הארנה לככ ועדי הכורעתה ינגראמ .היינשה

 המחלמה ינפלש ,תנייצמ ןואיזומל םיסיטרכ תרכומה השישקה

 לש ןורכיזה רפסב הצצה .ברה לש ותיבכ הנבמה שמיש

 התע בצינ תיזכרמה רכיכב ברה תיב לומ .תאז תרשאמ הליהקה

 רבעב עודי היהש ,לודגה תסנכה־תיב .שדחה הייריעה־תיב

 לכ ונממ רתונ אל ךא ,הייריעה־תיבל לאמשמ דמע ,ורדהב

 הייחמצב הסוכמה הלולת העבג תממורתמ רכיכל ןימימ .רכז

 ,תובצמ תואמב תצבושמ איהש ,הלגמ רתוי בורקמ טבמ .התובע

 וז .היירופה המדאב הצחמל תורובק וא םיבשעב תוסוכמ ןבור

 תעלבנש תודע ,ריעה לש ידוהיה הרבעל הדיחיה תודעה איה

 ביבח הערמ רוזאכ םייתניב תשמשמו עקרקה ךות לא הגרדהב

 .תוימוקמה םיזעה לע
 האמה ךלהמב ביסוקב בושח הסנכה רוקמ ושמיש םיזע

 לע .תוגשגשמ חלמ רוצייו רוע תוישעת דצל ,הרשע־עשתה

 תובקעב .הרשע־עבשה האמה זאמ עודי ריעב תידוהי הייסולכוא
 םידוהיה ונמ ,1928 תנשב תונושארה תוינוריעה תוריחבה

 .הייסולכואב םרועיש תא גצייש רפסמ ,הצעומה ירבחמ תיצחמ

 ,םינויצה לש םתעפשה התלע המחלמה ינפל תונורחאה םינשב

 תמקהב הוולש ,ןוליח לש ךילהת רבע ידוהיה רוביצהו

 םינודעומו רעונ תועונת ,טרופסלו תוברתל םיבר םינוגרא

 .םייטילופ

 ,ירגנוה שוביכ ןוטלש תחת הליחת ביסוק האב 1941 ץיקב

 וטלתשה רבמטפסב .םיידוהי־יטנא םיווצ לש הרוש םסרפש

 הייסולכואהו םישבוכה ידיב תומילאה ירקמו ריעה לע םינמרגה

 רבוטקוא עצמאב .רכינ ןפואב וברתה תימוקמה תיניארקואה

 הליהקה תיצחממ הלעמל — םידוהי 2,200 ורונ 1941
 ךומס —

 ,רהנה לש ינשה ורבעמ העבג לע תוקומע תוריפח יתשל

 הייסולכואהו תיניארקואה היצילימה לש ליעפ הלועפ ףותישב

 וא ץ'זלבב םיזגה יאת לא וחלשנ הליהקה ישנא ראש .תימוקמה

 ביסוק הזרכוה 1942 רבמבונב .וחצרנ םה הבש ,היימולוק ריעל

 ."םידוהימ הייקנ"

 ('ץויציב)'ץ'צוב

 הייסולכוא הב הנכשו הרשע־עבראה האמב המקוה 'ץיצוב

 םידממה־לודג תסנכה־תיבב העדונ ריעה .1500 תנש זאמ תידוהי

 ,(1751 תנשמ)יטנגלאה הייריעה־תיב ,1728 תנשב הב םקוהש
 הדוצמה תוברוח ,ינאיליזבה רזנמה ,תילותקה הייסנכה

 'ץ'צוב .לתלתפה הפירטסה רהנ תודג לע המוקימו ,תיסנסנרה
 הששואתה ךא ,הנושארה םלועה תמחלמב םידבכ םיקזנ הלבס

 10,000־כ הב וררוגתה 1939 תנשב .םלועה תומחלמ יתש ןיב

 .םידוהי

 רצק ןמזו 1941 ינוי תליחתב 'ץ'צובל וסנכנ םינמרגה

 (רודפ)רידפה תעבג לע "םילאוטקלטניא"תואמ וחצר ןכמ רחאל
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 הבקב1'ז ריעב לודגה תסנבה־תינ ידירש

 וכשמנו 1942 רבוטקואב ולחה םיינומה חצר ישעמ .הכומסה

 תיצחמכ .1943 ינויב "םידוהימ הייקנ" הזרכוה ריעהש דע

 תיצחמה ;ץיזלבב םיזגה יאתל החלשנ םידוהיה 10,000־מ

 תורבקה־תיבב וא רידפה תעבג לע רקיעב התרונ היינשה

 ןמ םידוהי 800־כ ואצי 1944 סרמב הררחוש ריעהשכ .ידוהיה

 קר .םלוכ טעמכ וחצרנ תינמרג דגנ־תפקתה רחאל ךא ,רותסמה

 םודאה אבצה רזח רשאכ רוזאב םייחב ורתונ םידוהי האמכ

 םילא ינתא רוהיטל ןברוק הלפנ תינלופה הייסולכואה .ילויב

 .הפוקתה התואב

 הב ןיא .תינתא הניחבמ תינגומוה ריע איה ונימי־תב 'ץיצוב

 לש םלוסיחו םמויק לש תימשר החצנה וא יביטקלוק ןורכיז לכ

 ךלהמב קוזינש ,לודגה תסנכה־תיב .םיניארקוא־אל םיבשות

 וילא ךומסה שרדמה־תיב ;םיטייבוסה ידיב ברחנ ,המחלמה

 הטרדנא .תוינק זכרמ םוקמב םיקהל תנמ לע 2001 תנשב סרהנ

 אלל המלענ ידוהיה תורבקה־תיבב המחלמה רחאל המקוהש

 תבותכ הילעו הדיחי הטרדנא תבצינ רידפה תעבג לע .רכז

 ךירדמ אלל הטרדנאה תא אוצמל רשפא־יא .דבלב תיניארקואב

 האצוהה תונברוק לש םרכז תא קרו ךא החיצנמ איהו ,ימוקמ

 םתוהז תא תנייצמ הניא הטרדנאה .1941 ץיקב הנושארה גרוהל

 עקרק לע הרובש תחנומ התייה איה .תונברוקה לש תידוהיה
 קר תיטרפ המזויב שדחמ המקוהו םינש תורשע ךשמב רעיה

 .םיעשתה תונשב

 .ימוקמה ןורכיזה לש תוררועתה םויכ הווח 'ץ'צוב ךא
 םירבקב םידוהי 5,000־כ םירובק הבש ,רידפה תעבג שארב

 לש םרכז תא חיצנמה הובג בלצ םויכ בצינ ,םידודר םיינומה

 ולפנש [...] םישודקה םיריבאה"ו "הליהתה־יבר םירוביגה"

 רבעשל־ד"ווקנה ןיינבב ."הניארקוא לש התוריחל [...] קבאמב

 יניארקואה םידרומה אבצל שדקומה ןואיזומ ונשי ריעה זכרמב

(UPA). לש גיהנמה רכזל השדח הטרדנא תיינב OUN, ןפטס 

 גגחנ הרדנב לש 97־ה ותדלוה םוי .םויס יבלשב תאצמנ ,הרדנב

 רבד רמאנ אל םהבש ,םיבהלנ םייטוירטפ םימואנב 2006 תנשב

 חצרב םיניארקוא םיטוירטפו הלועפ יפתשמ לש םדיקפת לע

 .םידוהיה םהינכש

 תיכוכז תונורא רפסמ אוצמל רשפא עונצה ינוריעה ןואיזומב

 י"ש ,תורפסל לבונ סרפ ןתח לש ויתונומתו וירפס תא םיגיצמה

 ןוויכ ךא .םילארשי םיריית ידיב ןואיזומל ומרתנ םבור .ןונגע

 הארנ ,ץ'צובב םיידוהי םייח לע עדימ לכ קפסמ וניא ןואיזומהש

 הרוהט תיניארקוא הרייעב ימוקמה רשקהל ץוחמ ןיטולחל ןונגע
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 'ץיצובב (UPA)יניארקואה םידרומה אבצ רכנל שדקומה ןואיזומה לש הגוצתב םיטירפ

 הביצהו ,ןונגע ררוגתה ובש בוחרה םש תא התניש םג ריעה .וז

 תידוהיה ותוהז תא ןייצמ וניא רשא תיניארקואב טלש םש

 תא חיצנהל םיפסונ תונויסינ .וירפס לש תירבעה הפשה תאו

 דוסי םקוה 2005 יאמב .תוינורטל רוקמ ויה 'ץ'צוב לש הידוהי

 וררועתה הרהמ דע ךא ,ידוהיה תורבקה־תיבב הטרדנאל ןוטב

 םג םיימוקמה .הדובעה תרומת ומליש אל םידוהיהש ,תונולת

 ,רידפה תעבגב םיינומהה םירבקל ביבסמ רדג םיקהל ובריס

 .תונברוקה תומצע םש תוצצ ביבא לכבש תורמל

 התודליב הררוגתהו 1924 תנשב יטולז קוטופב הדלונ ימא

 .הניתשלפל הריגהל טקיפיטרס היבא לביק 1935 סרמב .,ץיצובב

 התוא לש רבמצדב הפיח למנב ודרי היחא ינשו הירוה ,ימא

 לש רתוי טרופמ רמאמ] .דירש אלל םלענ החפשמה ראש ;הנש

 ביבא ,98 םינמזב עיפוה 'ץ'צוב לש הנברוח לע בוטרב רמע

2007], 

 (ל'ופמרט/ל1פמר0)ליפמרס

 ,ביבלל חרזמ־םורדמ מ"ק 130 ,טרסה רהנ תודג לע ,ליפונרט

 220,000 לש הייסולכוא םע ,רוזאב הלדוגב היינשה ריעה איה

 ,ירוטסיהה הרדה תא הווארל הגיצמ וז תיטנגלא ריע .שפנ

 .רבעה ןמ םירחא םיטביה ריכזהלמ הדרח איהש המוד ךא

 םיכמסמ לבקל ידיב הלעש דע ןיתמהל יתצלאנ םינש שולש

 םע ימוקמ יניארקוא הלועפ ףותישל עגונב ינוריעה ןויכראה ןמ
 .םיצאנה

 ,רמאמב רורב יוטיב ידיל ואב וז הדרחל תוירקיעה תוביסה
 ,דבוכמ ינוריע ןותיע לש ןושארה דומעב 2003 סרמב םסרפתהש

 ןוטלשה תחתש ,ןעטנ רמאמב ."ידוהי םורגופ" תרתוכה תחת

 לע .'םיטידנב' ונוכ הניארקוא ןעמל ומחלש הלא" ,יטייבוסה

 הירוטסיהבש םושמ ,רבד רמאנ אל םיניארקואה לש םלבס

 םימעה ראש לכ .לוכמ רתוי ולבסש םידוהיה הלא ויה וז תפלוסמ

 ."םהמ דחפלו םהיפלכ הבוח תשוחת שוחל ,םהינפב דוקל וצלאנ

 ריכב יטייבוס דיקפ לכ"ש םושמ ?הז דחפל הביסה התייה המו

 השיג התייה םלוכל"ו ,"היידוהיל יושנ היה וא ,ומצעב ידוהי היה

 םידוהיה ."םידוהי ץרשש ,[ד"ווקנה] ןילטס לש ופטסגל הרישי

 ולבט ,םייממעה םיטיירסימוקב תוריכבה תודמעה לכב וטלש"

 ,לזרב תוטומ ,םינזרג ופינהו ,תיאשחה הרטשמה תודקפמב םדב

 תא ופטח םה .'חבטה יאת'ו 'חבטה תורצח'ב םיחדקאו םינודיכ

 ןמ הנורחאה הווקתה תאו םידליה ןמ הנורחאה םחלה תסיפ
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 ורבקנו םירבקל ופדרנ םייחב ורתונ ןיידעש הלא .םישישקה
 םדמ ורשעתהו [...] החוורב ויח [...] םידוהיה [...] םייח םהב

 ."תווממו

 תוהמ לש רצותכ םיידוהיה םיעשפה תא ההזמ רמאמה

 לועפל :ינויצה עוצקמה והז" :תיגולואדיא הרטמו תימואל

 וכילשה וללה םדא תומדב תוצלפמה .דודשלו לצנל ,םיטיזרפכ

 הדיתע תא ורבק ךכבו םהירבקל םיניארקוא ןוילימ העבש

 םידוהיה ,םזינומוקה תליפנ רחאל וליפא ."הניארקוא לש

 ונלש םדאה תויוכז תא וסמר םה ;הלכלכה תא ונתאמ ולזג"

 ,"םדל םהיחא" םע תירבב "קדצ־יא לש שדח לוע ונילע וליטהו
 םירקשמ" םה ,לוכל לעמו .םיסורה "םידוהיה םיכרגילוא"ה

 דוגינב [...] םידוהיה יפלכ םיניארקואה לש םתמשאל רשאב

 םימשיטנא'ל םיניארקואה תא םיכפוה םה ירוטסיהה דועיתל

 ."'רתויב םילודגה

 ,תוימדת ךופיהו העוגפ הוואג ,הניט לש וז התיעבמ תבורעתב
 םיניארקואהו הניארקוא לש הידימשמל םיכפוה םידוהיה

 יתועמשמ הז םילימ ץרפ .םידוהיה לש םימימתה םהיתונברוקל

 תידוהיה הייסולכואה לש המילאה הדמשהב בשחתהב דחוימב

 וררוגתה 1941 ילויב 2־ב ליפונרטל םינמרגה וסנכנשכ .ריעב

 .תללוכה הייסולכואה תיצחמל בורק ויהש ,םידוהי 17,000 הב

 הרואכל ,עובשכ ךשמנש ,םידממ־בחר םורגופ דימ ץרפ ריעב

 .ד"ווקנה לש אלכה־יתבב וחצרנש םיריסא לע םייוליגל הבוגתב

 ומש םינמרגהש דע .תסנכה־תיבב םייח ופרשנ םידוהי 100־כ

 רחאל רצק ןמז .םידוהי 5,000־כ םוקמב וחצרנ ,תומילאל ץק

 ריעב תידוהיה "היצנגילטניא"ה תא גרוהל םיצאנה ואיצוה ןכמ

 ריעהש דע ךשמנו 1942 סרמב לחה ינומה גרה .וטג ומיקהו

 רעיב ורונ תונברוקה .1943 ינויב "םידוהימ הייקנ" הזרכוה

 .ץ'זלבל וחלשנ וא ,םיניארקואו םינמרג םירטוש ידיב ךומסה

 םבור ,המחלמה תא ודרש םידוהי לש תורופס תואמ קר

 הברחנ רורחשה ירחא המקוהש הטרדנא .תוצעומה־תירבב

 .םיקיתע םיידוהי תורבק־יתב ינש םג ומכ ,םיטייבוסה ידיב

 תורבקה־תיב אוה ליפונרטב ידוהי םויקל דיחיה רוכזאה

 ינשה ורבעמ ריעה לא הפוצה העבג לע םקוממה ,"שדח"ה

 םש המקוה תורבקה־תיב תא הפיקמה רדגה .טרסה רהנ לש

 תסנכה־תיב .םיידוהי םינוגרא ידיב םיעשתה תונש תליחתב

 ודמע ןיידע ויתוברוחש ,הרשע־עבשה האמה ןמ רצובמה

 ןמזב בצוהש ,טלש קר .םיטייבוסה ידיב סרהנ ,המחלמה ףוסב

 ,האופרל הטלוקפל הסינכה רעשל לעמ יטייבוסה ןוטלשה

 טסקטהש דועב ךא .ליפונרטב האושל ןיפיקעב סחייתמ

 תליחתב םש ורונ "לופונרט ידוהימ םיפלא"ש ןייצמ שידייב

 ןואיזומה ."תואמ" קר תנייצמ תיניארקואה הסרגה ,1941 ילוי

 תינמואל הכורעת ליכמ ,תאז תמועל ,ימוקמה ירוטסיהה

 הייסולכואה תדמשהלו םיידוהי םייחל רכז לכ הב ןיאש ,הטוב

 .ריעב תידוהיה

 (םקל1'ז/בייקל1'ז) הבקבו'ז

 הדוצמב תראפתמ ,ביבלל ןופצמ מ"ק 30־כ ,הבקבויז ריעה
 רידנ תסנכ־תיב םג הב אצמנ .בטיה תורומש תויסנכבו המישרמ

 ,ןייצמ ויתוריקמ דחא לע טלשה .הרשע־עבשה האמה ןמ ויפויב
 אוה םישימחה תונש עצמאב יכו ותוא ץצופל וסינ םינמרגהש

 לרוגב הלע המ ןייצמ וניא טלשה .שומישל ןכוסמ הנבמכ רדגוה

 ,ןמא דיב הצפוש רשא ,תילותקה הייסנכה ומכ אלש .םידוהיה
 תונשב .ץרחנ ולרוגש ךכ לע זמרמ תסנכה־תיב לש בולעה ובצמ

 תיצחמכ הבקבו'זב וררוגתהש םידוהיה 4,400 ויה םישולשה

 ינויב 28־ב ריעל םינמרגה וסנכנשכ .תללוכה הייסולכואה ןמ

 תיאשחה הרטשמה ידיב וחצרנש תונברוקה ולגתהו ,1941

 םידממ־בחר םורגופ תימוקמה הייסולכואה הכרע ,תיטייבוסה

 .1942 סרמב ולחה תוומה תונחמל םיחולשמ .םידוהיב

 ורונ םהמ 300 ,הדוצמה רצחב םידוהי 2,000 וזכור רבמבונב

 תורעיב ודרשש םידוהיה 70 .ץ'זלבל וחלשנ רתיהו םוקמב

 ופדרש ,םיניארקוא םינמואל לש תורובח ינפמ רתתסהל וצלאנ

 ןיא ונימי־תב הבקבו'זב .ןורחאה עגרל דע הליהקה ידירש תא

 ינוריעה תורבקה־תיבב םינומה רבק :הלא םיעוריאל רוכזא לכ

 בסוה ידוהיה יזכרמה תורבקה־תיב ;ןגומ־אלו ןמוסמ־אל רתונ

 .םיכרד תיינבל םינמרגה תא ושמיש תובצמה ;קושל

 .ריעה לא בש ,תאז תמועל ,םיניארקואה תונברוקה ןורכז

 םיריסאה חבט תא םיבשותל הריכזמ תיזכרמה רכיכב הטרדנא

 םורגופה .1941 ינויב ד"ווקנה ידי־לע םיניארקואהו םינלופה

 ,ןכ לע רתי .ןבומכ רכזומ וניא ןכמ רחאל דימ ללוחתהש

 רזנמה לש ףתרמב ,תויווג 228 ובו ,םינומה רבק הלגתהשכ

 דימו ףכת תונברוקה וראות ,2002 ינויב הבקבויזב ינאיליזבה

 ,םידלי 87 ויה תויווגה ןיבש ,הדבועה .םיניארקוא םישודקכ

 םהיתויפמ ורקענ בהזה ינישש ,םימוריע ויה תונברוקה לכש

 חצר הז היהש רוריבב הדיעה ,םיטישכת לכ םהילע ויה אלשו

 החצנהה דוגיא אישנ ,בינךזר רמ לבא .םידוהי לש יסופיט יצאנ

 הלועפ וז התייה"ש ןעטו ךכב ריכהל ןיטולחל בריס ,ביבל לש

 ."ד"ווקנה לש

 הדימב ?לילעב הריבס־יתלב הירואת לע תושקעתהה עודמ

 םיטייבוסה תא םישאהל ןוצרה תא ףקשמ רבדה תמיוסמ

 תא ךופהל ךרוצב םג הרושק הירואתה ךא .עשפנ השעמ לכב

 תוינוציקה תובוגתה ןמ תוארל רשפאש יפכ .םיחצורל תונברוקה

 םיסחיימ םיניארקוא םינמואל ,הבקבו'זב םינומהה רבקל

 םייצאנ םיעשפ שדחמ םיבתוכ ,םידוהיל םייטייבוס םיעשפ

 ךופהל םינכומ וליפאו ,םיקיבשלובה ישעמכ םייניארקואו

 יאורה רבע רוציל ידכ םיניארקוא םישודקל םיתמ םידוהי

 תא סג ןיבהל ךירצ הז ןפואב .הריעצה תיניארקואה הנידמל

 אצמנש רתאב ,"היצילג"ס"סה תייזיבידל הטרדנא לש התמקה

 ,ביבל זכרמב היזיביד התואל הטרדנא ןכו ,ידורבל ביבל ןיב

 :הזה יוצחה ןורכיזה רקיע ירהו .טעמכ המייתסה התמקהש

 םיניארקואה"ש ,המחלמה רחאל ורמא םיבר םידוהי םילוצינ

 ,תאז תמועל ,םיניארקוא םינמואל ."םינמרגה ןמ םיעורג ויה

 תושארב ,םיטייבוסה"ש ,רבעב ונעטש יפכ ,םויכ םינעוט

 ."םינמרגה ןמ םיעורג ויה ,םידוהיה

 תויודעה תרובק

 אלא ,תויווג יוליג לע רופיס קרו ךא הז ןיא ,רבד לש ופוסב

 תא רובקל התייה התרטמש ,הדמשה לש רבע יוליג לע סג

 ךא .םהיתויווג םע דחי ,םיחצרנה תוהז תאו עשפה לע תויודעה

 ירופטמ ןפואב ןה ,חטשה ינפ לא ףוצל םיטונ הז גוסמ םיעשפ

 רשפא־יאו ,חצנל םריתסהל רשפא־יא .ישממ יסיפ ןפואב ןהו

 נ מ ז / 26

This content downloaded from 131.91.169.193 on Tue, 20 Oct 2015 19:30:36 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 ךא ,העווזהו האנשה לא הרוחא ןנובתהל ילב םתא דדומתהל
 ידי־לע רבד לש ופוסב סרדנש ,םלוע לש הריציהו יפויה לא םג

 הלא .אוה ויבשות תא ףרט תעב הבו ,םירידא םיינוציח תוחוכ
 קר בואב תולעהל םילגוסמ תומוצע םייניעב רבעב םיננובתמה

 רוציל םירתוח םה סא םג ,םידחפו םיטויס ,תודגא ,תוידב

 .הייקנו הבוט ,הרוהט תוהז
 קינעהל םילוכי ונא ךא ,םיתמה תא ריזחהל םילוכי ונניא

 ,רישע ,ינתא־בר םלוע ריזחהל םילוכי ונניא .היואר הרובק םהל
 ךא ,תאז תושעל וננוצרב ןיא םגש רעשל שיו ,םיואמו בכרומ

 קר אל תאזו .ויגשיה תא דבכלו ויתושלוחב ריכהל םילוכי ונא
 תא ןיבהל לכונ אלש םושמ םג אלא ,רבעה תא תעדל תנמ לע

 םוקמב ריכהל ילב ונמצעל הקצומו החוטב תוהז רוצילו ונמצע
 הז .םויכ םיאצמנ ונא ובש םוקמל ונעגה דציכו ונאב ונממש

 רתויב םדמ הבוקעה האמה תא ונירוחאמ ונראשה רבכ אל

 םדמ בוקע ןדיע רבעל ךרדב ונאש המודו ,תושונאה תודלותב

 ונל יואר ,םד לש סונייקוא ךותל לולצנש ינפל .רתוי ףא ילוא

 ןיבהלו רבעה ןמ העווז ישעמ לש תואצותבו םימרוגב רהרהל

 זאמ םייוצמ תיביטקלוק תומילא לש היתורוקמש ,ףוס ףוס

 .רבעה ףוליסבו ןורכיזה תקחדהב םלועמו

 :תפסונ האירקל

 הידפולקיצנא :תוליהקו)סקנפ ,(םיברוע)סייו ןורהא,ןייו םהרבא ,הק םבורבמור הטטר
 םלועה תמחלמ תאוש רחאל דעו םדסוויה ןמל םיידוהיה םיבושייה לש

 .1980 םילשורי תיחרזמה היצילג :טש ךרב ,ןילופ.היינשה

 ,1945-1919 ,םיניארקואו םידוהי ,םינלופ :•עזיזבב דוחלו דח• ,ךילדר ןועמש
 .2005 עבש־ראב ,ןיטסקס תלייא תילגנאמ המתת
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