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בלכה יניע ואר המ | סיד-ןפ ןאירדא תאמ "לייטמה"
קלחמ הקיפמ םירגהמהו םיטילפה תלאשש םימיב ,ןמזב ונילא עיגמש ןמור אוה "לייטמה"
.ישונאה עבטה קיפהל לוכיש רתויב ערה תא רחא קלחמו רתויב בוטה תא םילארשיהמ

לייטמה

םילקש 89 ,'מע 211 ,רתכ תאצוה .ןהכה ןר :תידנלוהמ םגרית .סיד-ןפ ןאירדא

,םייקוח-אלה ברקב הסיסת שי .דחוימב חיגשהל ךירצ הלאכ םינמזב" :םיאבה םירבדה תא רמוא ימ

רפסה תיב ליגב םידלי םע תוחפשמ ,ורצענ םישנא .טקש-יא הברה ,ריעה יבחרב טקש-יא םיערוז םה

םילחוז םהמ םיפלא תורשע רבכ וישכעו ,תיללכ הנינח לע תועומש םג תוצופנ דבב דב .ןצראל ורזחוה

.בער תתיבשב וחתפש תוחפשמה שולש לע ארק יאדווב ינודאו .םירזה תרטשמב םיבצייתמו םירוחהמ

לאמש ינותיע .הייסנכב ,ךתעידיל ,םינסכאתמ םהו .םישנ שולש םע םהמ דחא ,םינאגפא

יעשופ ,בר ברע םיצרוש םה לבא ,הלאה םינכסמה לכ לש םתנגהל תאצל םילוכי םילאוטקלטניאו

:תמאב איהש ומכ ריעה תא האור רקוחה ,ןכ !םדא יחירבמ ,םיחצור ,םיסנא ,םיטסירורט ,המחלמ

."ןיריפסאב ותוא אפרל רשפא יאו ,הרבחב השפ ריאממ לודיג

.יתפרצ הרטשמ רקוח אלא ,לארשי תנידמ לש "זוע" תדיחי וא םינפה דרשמ ישנאמ וניא רבודה םעפה

םדאה תויוכז לש תילסרבינואה הזרכהה תדלומ לש התריב ,סיראפ אלא ביבא לת אל איה ריעה

םלועה המחלמב תיגארטה "הלקת"המ ץוח - קדצבו טלקמ ץראכ המצע תא הרידגמ תפרצ .חרזאהו

םיצאנה ידיל ריגסהו םינש עברא ךשמל הקילבופרה לע טלתשה יטסישפה ישיו רטשמשכ ,היינשה

התסינ תיתפרצה תיאקילבופרה חורה .םידוהי ודלונש םושמ קר - דחי םג םייתפרצ םיחרזאו םיטילפ

תותדהו םימואלה לכ ינב םירזל הרשפיא בורלו ,הלוכ תושונאל הביצהש םיללכה יפ לע גוהנל דימת

,הרבחה לש ןחוכ תא ךכב םיצעהלו השדחה םצראב םבטיממ םורתלו בלתשהל ,תויחל ,דורשל

.הנידמהו תוברתה

,םיאטרופס ,עונלוק ינקחש ,םימוחתה לכב םינמא ,םיררושמו םירפוס המכ ריכזהלמ העיריה רצקת

וא הדובע ירגהמכ תפרצל ועיגה ,אל ימ םצעבו תרושקת ישנא ,םיאקנב ,םינעדמ ,םיפוסוליפ ,םירמז

:הנתשה םלועה לבא .הב וחרזאתהו ונימי דעו 20-ה האמה תליחתמ תומחלמו תופידר יטילפכ

ילסקודרפ חרואב ךא ,תונידמ ןיב תולובג וצרפ תילרביל-ואינה תיטסילטיפקה הטרפההו היצזילבולגה

.תישונא-ללכ תוירדילוסל תלוכי לכ וקחמ

םלועה דגנ בערה םלועה :תילבולג תומלוע תמחלמ התע תלהנתמ ,"תויסאלק" םלוע תומחלמ םוקמב

לכמ םיארונ םיישקב םילקתנ םה םכרדב .דורשל ידכ םימיו תושבי םיצוח םדא ינב ינוילימ .עבשה

לש םנטבב םיקנחנ ,תודוקפ יאלממ םילייח שאמ םיגרהנ ,תולובג יחירבמ ידי לע םילצונמ :םיגוסה

.םונהיגל הרזחב םישרוגמ ,םיאלכנו םירצענ ,םיה ילג ןיב םיעבוט ,תוילכמו םירליירט-ימס

החונינה ,העבשה הפוריאל הז הרקמב - תחטבומה ץראל םיעיגמ םה ,םלזמ םהילע רפש םא

םיתעל( האנשל ,תונוטלשה דצמ תוניועל ,הייסולכואהמ לודג אל קלח תדהאל םיכוז םה םש ,החוחזהו

הלא - "תושלחה תובכשה" הנוכמש המל ךייתשמה הז ללכ ךרדב ,הייסולכואב רחא קלח דצמ )המילא

.תושידאב םילבקתמ םה ,לכה לעמ ךא .םהילע םימייאמ םינוש-הכהו םירזומה םירזהש םישחה

דילי ידנלוה רפוס ,סיד-ןפ ןאירדא לש יטילופ-יתרבחה ןמורה שחרתמ העקר לעש ורקמה תנומת יהוז
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"סונא"כ דנלוהב ותוריעצב יחש ,היירצונ תידנלוה םאלו ימלסומ-יזנודניא אצוממ באל ןב ,1946

,םה רשאב םיטילפל ותושיגרל עגונה לכב תועמשמ רסח וניא הז עקרש ןכתיי .וישרוש תא ריתסמה

אוה "לייטמה"ש אוה רקיעה .רקיעה אל הז לבא .םדאה תויוכז ןעמל יתרבח ליעפ ותויה תדבועלו

תישונא תועמשמ ול שי ,סיראפ ,רדגומ םוקמב שחרתמ אוהש םושמ אקוודש ,בלל עגונו קזח רופיס

.תילסרבינוא

תמאב ברועמ וניאו ,לויטב ,הרקמב קר םש אצמנש םדא רמולכ ,"לייטמה" םשה תריחבב רבכ

אלא המרדב ברועמ וניאש יפוריא םדא ,"דצה ןמ הפוצ" לש תיתורפס הדמעב סיד-ןפ טקונ ,שחרתמב

תשוחתבו קפואמהו קחורמה יחווידה ןונגסב שמתשהש ,ייווגנימה לש תינואגה וכרדב .הב ןנובתמ קר

-ןפ ךכ ,תוהדזה תשוחת רוצילו המרדה תא םיצעהל ידכ אקווד םיינויח םיביכרמכ רוביגה לש רוכינה

.ראתמ אוהש םיעוריאב הנומטה תישגרה המצועה תא תאש רתיב שוחל ונל םרוג סיד

ררחושמ דדוב םדא ,והשמ-תיאקפק תומד ,קתונמ ידנלוה אוה ,רדלימ הייסמ ,ןמורה לש רוביג-יטנאה

תילגר לייטל גהונו גנועה תנשודמו הננאשה סיראפב ררוגתמ אוה .ודיב ויתותעש הסנרפ תוגאדמ

לע רומשל - הקד הינוריא וזיא - דיפקי קר םא תחטבומה וייח תוכיאמ קלחכ ,ברע תעל הייפהפיה ריעב

ויריידו שאב הלוע ןיינב ,רידנ תויהלמ קוחר תאז םעו ארונ הזחמל דע אוה םיברעה דחאב .ובל תואירב

התצה אמש וא ?הנואת וז םאה( בוחרל םירעוב תונולחמ םיצפוק םייקוח-אלה םיטילפהו םירגהמה

ידימ טלמנש בלכ .)תולגלו תוסנל ונלש רוביג-יטנאה ףחסנ הז תא ?םירז יאנוש םינעזג לש תינודז

למס ,ולש וגא-רטלא ןיעמכ םצעב שמשמ אוה הז עגרמו רדלימ הייסמ תא "ץמאמ" םירטושהו םיאבכה

.םייתימאה םייחה תלוברעמב ףחסנ אוהש לככ םיררועתמה יתרבחה ונופצמלו תישונאה ותועדומל

,)םיינונטק רמול אלש( םינטקהו םיידיימה וייח תא קר יחש ,תוגאדה רסחו ססובמה םדאה ךפהנ ךכ

ותוא ץלאמש הז אוה בלכה ,ינוריא חרואב .םירחא לש םהיתוקוצמל עדומ תויהל ליחתמש ימל

תא ריזחהל אוה ושקובמ לכ ,טסיאוגאו טנדפ יפוריאכ .םיפוריא-אלה לרוגה יכומ לש םמלועל עדוותהל

אוה ,הטנד לש תפותב ומכ טעמכ .תרחא הצור תואיצמה לבא .וייח תרגשב ךישמהלו וילעבל בלכה

דצמ תונוטלשה דסחל םינותנה רוע ירוחש םדא ינב םייח הבש השקה תואיצמל רמולכ ,לואשל דרוי

.ינש דצמ ןותחתה םלועלו דחא

.ול ןמיז לרוגהש בלכה תובקעב טנפוהמכ רדלימ ךלוה ,תועמשמ רסח עוריא םייחב האורה טסיאתאכ

.השקונה תיתרטשמה תוליעפל ,תונוטלשה בל תוחישקל ,םירגהמה לש םישקה םייחה יאנתל דע אוה

רזכאתה לרוגהש םדאה ינב תבוטל לועפל ,והשמ תושעל וילעש הרכהל ונלש רוביג-יטנאה עיגמ ךכ

.ןויקינלו רדסל ויתושלוח לכ לע תרבגתמ איהש ךכ ידכ דע ולצא הקזח תאזה תישגרה הנבותה .םהילא

.םייתימאה םייחה לש תאזה המרדב "םיבוטה" לש םדי תלזאב הפוצ אוה ,ליבקמב

,ולש שפנה ןובשח תא ךורעלו הרטשמ תוריקחב דומעל ץלאנ רדלימ ,תאזה תירזכאה תואיצמה ךותב

,םייקוח-אלה םיאקירפאה םירגהמל עויסל וייח תא שידקמה ינקינימוד ילותק רמוכ םע ויתוחישב רקיעב

הייהש ירושיא םהל ןיאש הלא ,"םיכמסמה ירסח" - "Les sans papiers" תפרצב םינוכמה הלא

.םיטילפהו םירגהמה "גוריד"ב םג רתויב ןותחתה םלוסה תיתחתב םיאצמנ םהו םייקוח

ולש הנושארה השפוחה ,לארשיל העיסנ לע רפיס ונורב באה .םיינשה ןיב החקלתה הנושמ תודידי"

- ןומישיו הרופ םגא .חלמה םי תאו תרנכה תא האר ,ך"נתה ךותב לייט אוה ...הקירפאב הנש 20 ירחא

,רמוכה רמא ',האלה םתוא ריבעמ םג לבא ,םימ לבקמ םגאה? .ןדריה ,רהנה ותואמ םינוזינ םהינשו

םג לגוסמ תויהל ךירצ ,ינעל ךתוא ךפוה לבקל קר ...רבד םוש ןתונ אלו קיזחמ ,לבקמ קר תוומה םי?

דימעמ ,בלכל המודב ,הזה רמוכה ."'ךלש םייחה תא םגו םירחאה ייח תא ,םייחה תא רישעמ הז ,תתל

רוזעל תונכב ףאוש אוה :תובקונ תולאש וב ףיצמ ונממ ףקשנה הארמהש ,רזכא יאר ונרוביג-יטנא ינפב

רשפא םאה לבא - תינרמוח-תינכרצ הרבח לש הבלב תירסומ הדמעב טוקנל ,םיאכדנלו םיאכלחל

הווקתו םוקמ ללכב שי םאה ?תאשנתמ תיטסילנרטפ הדמעמ אלו םיהולא אלל םלועב הז תא תושעל

לכב םיירמוחה היסכנ לע רומשל תשקבמה ,םירז ינפמ דחפ תפודרו תינתנהנ הרבחב תירסומ הדמעל
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שפנה יווש םייחב תועמשמו םעט תקצל שקבמש ימ לכל תויחרכה לבא תושק תולאש הלא ?ריחמ

.הכ דע יח אוהש

תלאשש םימיב ,ןמזב ונילא עיגמש ןמור אוה ,ןהכה ןר לש םשונהו יחה ומוגרתב ,"לייטמה" ,וז הניחבמ

תא רחא קלחמו רתויב בוטה תא םילארשיהמ קלחמ הקיפמ טלקמ ןאכ ואצמש םירגהמהו םיטילפה

וב םייח אלא "ך"נתה ךותב םילייטמ" קר אלש ,הלא םגו הלא .ישונאה עבטה קיפהל לוכיש רתויב ערה

"הרופ םגא" תויהל םישקבמ םה םאה םמצע תא ולאשיו הזה רפסה תא אנ וארקי ,םוי-םויה ייח תא

הריחבה .רבד םוש ןתונ אלו לבקמ קרש ,תוומ םי ,"ןומישי" וא ;האלה םתוא ריבעמו םייח םימ לבקמה

.ונידיב

De Wandelaar \ Adriaan van Dis

םירפס רהנ תאצוהב רוא האר "םידייצהו הנא" ןרימ ןבואר לש ורפס

תושידאב םילבקתמ בורל .2007 ,תפרצ ןופצבש הלאקב םירגהמו םיטילפ
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