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ותריטפל הנש 20 תאלמב
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 לש רהוזהו ןוזחה תפוקת
י״אפמ לשו "תורדתסהה"

, לודג רבד אוה םייחל ונבת _
ה כוז ימ ...ונרכז לבא

ל״ז ןמלז ׳ר רמא ,"ז ךכל ■ 99
" הפוצה") בבוח השמ רמל

.(ה״נשת ,ןושח ו״ט ןויליג —
ל ש הינוב־הינבמו היגוהמ ימ ,ןכא

ר כזיהל םיכוז תשדחתמה לארשי תנידמ
י בתכבו תרושקתב ,ונלש רפסה יתבב
?"םישידח״ה ונירפוס

ל ע ךבדנו םיביבש ףיסוהל אפיא בושח
ו דבעו םתוא וריכהש הלא י״ע ,ךבדנ יבג
.םתציחמב

ר יכזמ יתויהב רזש ןמלזל יתעדוותה
ה תואב) םילשוריב םילעופה רנימסב
ת עונתב םינודאו םילהנמ ויה אל הפוקת
א ב ךיא .(!םיריכזמ ויה םלוכ ,הדובעה
ק חצי יבר תבישי לשו ץראב תובישי ךינח
ה דוהי ר״ד יי״אפמל קרוי־וינב ןנחלא
י ניבשוש היה ל״ז ןמפואק לאומש ןבא
י תרכהש ירחא .הדובעה תעונתל
ל ש םהייח יכרדבו םהישעמב ,םהירבדב
, רזש ןמלז ,יבצ ןב קחצי ,ןוסלנצכ לרב
י תיאר ,יוכו ץיבוניבר ןרהא ,ןוירוג ןב דוד
ל ארשי תרוסמ יכישממ םתעונתבו םהב
ם הב יתיאר .ורבחל םדא ןיבש תווצמב
ת פי לש ותופיפי" ןיב הזיתניס ישפחמ
ן יבל "םזילאיצוס" ןיב ,"םש ילהואב
. לארשי תרותב ףורצה םזילאיצוסה
ק חצי יבר תבישיב םיבר :יתרמאו יתבשח
ר ״ד ירה .םיטסילאיצוס ויה ןנחלא
י דבכנמ ויה םירחאו ןימינב יבר ,ןמפואק
ת ויהל ינממ ענמי ימו ,הדובעה תעונת

 ןכה ולוק תא יתעמש ירה ,תווצמ רמוש
ל עו תורשכ לע חוכיווב ןוירוג־ןב לש
: תורדתסההו ,"יחרזמה" ןיב רשקה
ד חא תורשכ רמוש קר שי םא וליפא"
ת ורשכה יניד לע רומשל שי ,תורדתסהב
ל ש תויביטרפוקה תודעסמב
!"תורדתסהה

י תחכונ ,הנידמה םוק םע ,םינש רובעב
ם יכלוה םניא ל״נה לש םהידימלת יכ
י כ תעדל יתחכונ ףא .םהיתובר יכרדב
ו א ואר אל הדובעה תעונת ירצויו ימכח
ם יבבוסה יכרד תא תוארלמ םהיניע ומצע
ר זש םע רעוס חוכיו יל היה ןכאו .םתוא
.1952 תנשב ותיבב הזה אשונה לע

ל יעפ יתויהב ףא יכ ,ןייוצי
ת א יתיחד ,הנגהבו י״אפמב ,תורדתסהב
י ל ועצוהש םיטילופה םידיקפתה לכ
ל ע הלילשב יתינע ףאו ,םעפל םעפמ
ת ויהל ינוצרב םא ןוירוג־ןב לש ותלאש
ם יעוריא המכל התע הנפנ .יטרפה וריכזמ
ף תתשמ םגו עמוש ,דע יתייה םהל
ם דאה לש ותומד תא םיריאמה םישעמב
.ר״זש ןמלז ,ביבחהו לוגדה

 לארשי ןיב םירשג ןיינב
הלוגהו

י בוש ירחא רצק ןמז ,1949 תנש ,ינויב
ר זש" םשב םג ,ןרא ןמלז ינשקיב ,הצרא
ר נימס להנלו ןגראל "ןוירוג־ןבו
ל ע ב״הראמ םירוספורפו םידימלתל
ל ארשיב תוברתהו ךוניחה" אשונה
ל רב תיבב רנימסה ןויער תא ."השדחה
 דמעש (ץכ) שטאק םהרבא יפורפ םזי

ת ירבע תוברתל הקלחמה שארב

 המכ לש תוינכת .קרוי־וינ תטיסרבינואב
י אצוי י״ע תומיאתמ ואצמנ אל םידמעומ
ן מזהש פ״עא .לארשיב ב״הראמ י״אפמ
, רתויב םישק זא ויה םיאנתהו רצק היה
ד ימת יכ ,הבר החמשב םתשקבל יתינענ

י רשק תריציב החנזהה לע יתבתכו יתבשח
.הקירמא תודהי םע תוברתו ךוניח

ן יאש תוארל יתמהדנ לרב תיבל יאובב
ו ניא חבטמהשו דסומה תותלד לע תוזוזמ
כ ״ב ,ה״ע הקורוס ךונחל יתרמא .רשכ
ת וועמה תא ןקתל שיש ,דסומב הגלפמה
י תרמא .םינקירמאה לש םאוב ינפל
י ניעב ףאו םהיניעב םשה לוליח הז היהיש
ל ש ותבוגת .רנימסב ופתתשיש םירצונה
ו רבקב ךפהתמ היה לרב" התייה הקורוס
ל ע ארקנש תיבב תוזוזמ וניקתיש עדי ול
ף א תייה אלש הארנכ" :יתבוגת ."ומש
ת א יתיארו ,יתייה ינא .ותיבב םעפ
, ןכ לע רתי ."םש תוססונתמה תוזוזמה
ת רוסמל קומע יבויח סחי היה לרבל
ר מאש ינזוא ומב יתעמש יכונא .לארשי
י נא ,םידימלת םע חחושמ ינא רשאכ"
ת או הבישי שארכ ימצע תא בשוח
."הבישי ידימלתכ םידימלתה

י תעצה ,ולש לע דמע הקורוס רשאכ
ש רד רזש ,רבדב עירכיש רזשמ שקבנש
ת א רישכהלו תוזוזמ דימ ןיקתהל עיגפמב
א ל רזשש זא יניעב היה הומת .חבטמה
ד סומה טינרבקו אוהש ינפמ ילוא ,עדי

ז א ודמעש םיניינעב םידורטו םיסומע ויה
. ונתדלומב ונתואמצע שודיח לש ומורב
ל ש ומויק לש תועובשה תשש ךשמב
י ניב תועד יקוליח םעפ ידימ ולע ,רנימסה
ןויזופמיס הללכ תינכתה .הקורוס ןיבל
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ם ידימלתה .לארשיב תוגלפמה לע
ח וכיוול בר ןיינעב וכיח םירוספורפהו

ח וכ אב ללוכ ,תוגלפמה כ״ב י״ע רעוס
 הקורוס .תיטסינויזיוורה הגלפמה
ן ימזהל ךל השרנש רובס ךנה יכו" :דגנתה
ו נינפ בוש "זלרב תיבב רבדל ונידגנתמ תא
א לש התיה ותעצה .ןיינעבעירכהל רז״של
א לא םהיתוגלפמ לע וצרי תוגלפמ כ״ב
ל ע תוצרהל רוניד .א ׳פורפ תא ןימזהל
, י"אפמ ישיאמ היה רונידש פ״עא .ןלוכ
ם ימרזה לכ י״ע דבוכמו לבוקמ היה אוה
ם יכסה םג רזש .ןוירוטסיהו דמולמכ
ל ייווצרוק ךורב ׳פורפה תא ןימזאש
ר שאכ .תירבעה תורפסה לע תוצרהל
ח וטב ךנה םאה" :ההימתב רמא ויתנמזה
ן כתייה ?ןוכנה םוקמב אצמנ התאש
ל ש ףירח דגנתמ ,ינאש םיכסת י״אפמש
ת יבב הצרא ,י״אפמ לשו םזילאיצוסה
ם ידדצה ינש ילוא" התיה יתבוגת "?לרב
. "םהיניב הביאה תדימ תא םימיזגמ
ה צרה י״אפמ לש ףירח דגנתמ ,ןכבו
ל ע םולשו" ,םיבושחה היתודסוממ דחאב
"!לארשי

תווצמ ירמושל וסחיו רזש
ת א העינה רנימסה לש הברה ותחלצה

י דכ ב״הראל תאצל ינשקבל רכו רזש
ס ״יב — יתעצהש תינכותה תא םשייל
ת ורבוד תוצראמ םידימלתל ןוכית
י דימלתל רנימסה ךשמה ,תילגנא
ם ידימלתל םירנימס ,תואטיסרבינוא
, םלוכ לעמו םירחא ךוניח תודסוממ
י לודגמ ופתתשי ובש יתנש רנימס
ם יפוסוליפ ,םש יעודי םיכנחמ ,םינעדמה
ן יבמו יברעמה םלועהמ םירפוסו
ן יב רשג ווהי רשא ,לארשיב םהיתימע
ד וע תאצל יתברס הנושארב .י״או ברעמה
י לע ץחלה רבגש ירחא ,ץראהמ םעפ
ם גו ,ריהב הירא ,תסנכה רבחמ ,רזשמ
י תמכסה ,"תרש השמו ןוירוג־ןב םשב"
ה ינאהש ןוויכמ .תחא הנשל קר תאצל
 התיה הרומא הב גילפהל ךירצ יתייהש
ד עומה לוח לש ןושאר םויב הכרדל תאצל
י ליבשב קיפני תרשש טלחוה ,תוכוס
ר מא ןוירוג־ןבו תורש ןוכרד םוי ותואב
ר שא רזש םע שגפאש ינפל בוזעא אלש יל
י רה" :ןוירוג־ןבל יתרמא .תפצב זא היה
י נפל יתיבל בושל חילצא אלו גח ברע םויה
, "תינומב אופיא עס" ."שמשה תעיקש
ר מא ןולמל יתעגהשכ .ןוירוג־ןב יל רמא
ת א עירפהל ןיאו חנ רשהש להנמה
ה בישי רבח היהש ,ןולמה לעב .ותחונמ

י תשקבל הנענ ,ל״צז יבא לש דיסחו ילש
י נפל יתיבל בושל לכואש ידכ וריעהל
ת א ליטא" ,רמא ,"לבא" .גחה תסינכ
ל ש ורדחל יתסנכנשכ ."ךילע תוירחאה
ר מא אל ,יתוחילש תא ול יתרבסהו רזש
ם יבתכמ יל ןתנו יתוא ךירדה אוה .רבד
, וינפל יתלצנתה רשאכ .ב״הראב םישיאל
" ז יתחונמ תא תערפה תמאב עודמ" ,לאש
ו ינפ .גחו תבשב עסונ יניאש ול יתרבסה
. יתרוסמ ךנהש יתעדי אל" ריהצהו ורוא
ך ומכ םירבח ונל שיש חמש ינא
ן עמל תולועפה לש ןלרוג לע) "!הגלפמב
רפסה האר ,הדנקו ב״הראב לרב תיב
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הלוגמ הודמיל וסחיו רזש
ת עוושמה החנזהה בר יב רב לכל העודי

י רבעה ךוניחהו תוברתה חטשב היישעב
ת ימלועה תינויצה תורדתסהה י״ע הלוגב
ב ״הראב תינויצה תורדתסהה י״עו
, הז ידוסי חטשב רצונש המ לכ .הדנקו
י לב יכ וניבה רשא הלוגס ידיחי י״ע השענ

, תירבע תוברת תולועפו םלש ירבע ךוניח
.הלוגב העימטה רבגתו ךלת

ל ש ץמוק ןיאמ שי ורצי הדנקב
ת ילב .ןילופמו אטילמ "םיליכשמ"
ת ולועפ וזכרתה ,םייפסכ םיעצמא
. וטנורוטו לואירטנומב תומצמוצמ
ה קלחמה שאר אסכ לע הלע רזש רשאכ
ל ש הביצקת לדג ,הלוגב תוברתלו ךוניחל
ך וניחל ירבע דוגיא — ת״הרק״ תעונת
ם ישימחל רלוד 7,500־מ "הדנקב תוברתו

י פסכמ ת״הרקל רבעוה הזה םוכסה !ףלא
י פל תימלועה תינויצה תורדתסהה
ז א שמישש ,ל״ז תרש השמו רזש תשירד
; בחרמל האצי העונתה .תונכוסה שארכ
, הדנק יבחרב תירבעל םיסרוק ודסונ

ו בחרתנ םיירבעה ץיקה תונחמ תעברא
י רבע רעונ תעונת הדסונו ,וקזחו
ך וניחב רדס סנכוה ןכ ומכ .תראפתל
ע ויסב םיימוי רפס יתב וברתהו ירבעה
.העונתה

ו נילא האב תאזה הלודגה החלצהה
ו ביל יקמעממ זירכהש ימ י "ע הבר הדימב
ך חכשת ,הלוגה תודהי ךחכשא םא"
!ל״ז רזש ןמלז ,"ינימי

 םינברל וסחיו רזש
םימכח ידימלתלו

ץ יבורוה שיא יולה היעשי ברה ,יבא

" יחרזמה" תעונת ידסייממ היהש ,ל״צז
, ןוילעה לילגהו תפצב ד״בארכ שמישו

ן ויצ ןדע" םהיניב ,םיינרות םירפס רבחמ
, "לארשי ץראב םישודקה תומוקמ —
ה רשע שכר עודמ רזש תא לואשל ינשקיב
י ל הנע וז יתלאש לע .רפסה לש םיקתוע
ם ניא וירחא אוביש הזו הזה רודה" רזש
ן דע״־כ םירפס םיכירעמ םניאו םיניבמ
ה זה בושחה רפסהש הצור ינאו ,ףויצ
ם ילודגה םיזכרמה לש תוירפסב אצמיי
."ץראב

ל אומש ברה״כ עודיה ,רוכבה יחא
ו יה ,יאתבש ,עשתה ןב ונבו "רבלסרבה
ם ילשוריב הקיתעה ריעה לע םיניגמה ןיב
ב ושל ושרוה אל ,םינדריה יבשב וחקלנו
ע סנ יבא .הקיתעה ריעב םתיבל
ת ביתכבו הרותב קסע םש ,תובוחרמ
א ישנה תיבל רס ,יוכו ,תובושתו תולאש
ע בק אל אוה .ןיינעב ותרזע תא שקבל ידכ
ה לאש הריכזמה .השיגפל ןויאר שארמ
ו תומימתב יבאו השיגפל ןמז עבקנ םא
ל ע שארמ עידוהל שורדש עדי אלש הנע
א ישנהש ול הרמא הריכזמהשכ .ורוקיב
ל יאותש שקיב ,רירגש העש התואב לבקמ
ו ל הדויו םוי ותואב בושיש אישנל עידוהל
ן ולחה ךרד האר רזש .החישל ולבקי םא
י בא .ובכעל רהימו הכשלהמ אצוי יבאש
ר תוי העשב ולבקל תואי םא לאשו לצנתה
ב שיי" ול רמא רזש .םויה ותואב תרחואמ
ר זשש שקיב יבא "!הכחי רירגשה ,יבר אנ
ק לחש ךורב" ךרבי יבא רשאכ בשי

ה תא בש" בישה רזש ,"םדו רשבל ודובכמ
."!דומעא יכונאו יבר

ו כלי היגיהנמו לארשי יאישנו ןתי ימ
ד חיא רשא רזש הלענה םדאה לש וכרדב
!לארשי םע לכ תא הנוכנ

עבש ראב
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