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ך לוה אוה" ולש םינמורהו ,"ץראה רודמ" ירפוסב םיליבומה ןמ היה רימש השמ
ת ילארשיה תורפסב םגוסמ םינושאר ויה "םדו רשב ךלמ״ו ,"וידי ומב" ,"תודשב
ו רוד ינב םירחא םירפוס ומכ .60-הו 50־ה תונשבו תודחואמה 40-ה תונשב
ל יבקמב םידליל רימש בתכ - םחש ׳ת דגמ ׳א ,זומת ׳ב ,רהצי ׳ס - ץראב ודלונש
ך לה אוה״ל ךומס בתכנ 4947 ,״ידג לש םילודגה וידידי״) םירגובמל ותביתכל
, םידליל הביתכ תורוצ דחייש ,לשמל ,רהצי ׳ס ומכ אלש ךא .(1947 ״תודשב
. רקיעה תביתכ לולסמ לש החולש התייה (רעונ ינבל רקיעב) רימש לש ותביתכ
, הינעמנל תעדלמ י״א םידלי תורפס תמייק התייה ,םידליל בותכל רימש לחהשכ
ן בומכו ,ןיטשגרב הינפ ,ףיסונרטש ׳י ,לאומש ׳א ,ןמטוג ׳כ לש םירפס הב ויהש
א ל רימש לש ותביתכב םלוא .הלודג םידלי תרפוס םג התייהש גרבדלוג האל
ד ליה תא הספת וב/ש ןפואה תאו הנושל תא ,וזה תורפסה יסופד תא ריכהש רכינ

.הנמז־ןב

ם ירופיסה .םידליה תורפס ןושלמ הקוחר ןושלה "ידג לש םילודגה וידידי״ב
ם גו ("םיצעה ולדג המל" רופיסב) עדימ ךוויתל םג םישמשמ ריעצה ארוקל
י צירח הניכמ הויז ;המדא דבוע היהי ידג) םנמז ינב םייגולואידיא םירסמ תרבעהל
ה שנאה אוה םירופיסב יטסטנפה דוסיה .(הפוריאב םידליל םתוא תחלושו הניבג
.םירכומ םייח ילעבו םימצע לש

ר ופיסהש אלא ,ריעב תושחרתמ םירופיסה תולילע (1951) ״ונתבוטל ספא דחא״ב
ה ב שי) רפכ השעמל ,אוה ריעה ,יתרבח רסמ לעב ייווה רופיס אוהש ,"ריעמ לוק"
ס פא דחא״ב ןכו חתופמ אל הרובח רופיס שי "ריעמ דחא" תולילעב .(ןבלחו תפר
ף סאנש ףסכב יסוי לש הלוחה באל עויס) יתרבח רסמ ריבעהל רומאה "ונתבוטל
ת ורפסמ םילואש ומכ הזה ךוראה רופיסב הקדצה ישעמ .(דועו לגרודכ תשיכרל
ם ניא םיילושהמ םידליה ןושל יוקיחו םירופיסה 49-ה האמהמ תינקדצה םידליה
.םינימא

ם ימדוקה םיצבקה ינש רופיס םילולכ (1979) ״תולוק השולשב םירופיס״ב
ל עו קילאיב לע םישדח םירופיס דצלו ,תונושארה תורודהמב םנושלכ םיאבומה
ם ויס לש םידליל דוביע ומכ םג עיפומ ,("םידליל רבד" לש ןושארה ךרועה) ביצי
."וידי ומב״ל
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א וה וניינע .רימש לש ישארה ךוראה םידליה רופיס אוה (1961) ״ישימחה לגלגה״
ת ונושמו תונוש תואקתפרה תוכזב .לילגב ץוביקל הפיח למנמ רוטקרט עסמ
ה רטשמלו השמל ,הרבעמל ,היטרקורויבל םיעדוותמ םיארוקה ךרדב תורקנש
י דמ שודג אוה טסקטה .חתמב להמנה רומוהב תולבותמ תודוזיפא ץוביקל ןבומכו
. דועו םיישונא םיבצמל תוסחייתה ,עדימ ידי ־ לע רסומ השעמה ־ רופיסו

ם יארוקל ןבומ תויהל יושע וניא רפוסמה ןמ קלחו ,ןמזו םוקמ יולת אוה רופיסה
ם היניב םיסחיהו ,םירגובמ םה רפסה ירוביג לכ :םהל רז םירגובמה םלועש
ץ וביקב היכראריהה ללגב טקש יא ,הסנרפ תויעב ,תקפואמ הקיטוריא םירוזש
ל ש רתויב בוטה רפס אוה ,"ןכסח ןד" תרדסב עיפוהש ,(1975) ״וכעל אב״ דועו

, הווהבש לארשיב שחרתמה "יוושכע" קרפ אוה רפסה הנבמ ,רעונל בתכנש רימש
ו ירוענ לעו ותודלי לע רפסמ בסה ובש קרפו ,רעונל יוור רופיס תנוכתמב אוהו

ר ישע בסה לש ורופיס .ןיגוריסל םיאבומ םירופיסה ."וידי ומב" לש תנוכתמב
ה לא םיקרפ .ול ךוותמ וניאו ריעצה ילארשיה ארוקל רז ךא ,ןיינעמו תויושחרתהב
" לארשיב דחא תיב תורוק ־ ץעה ןמ םיקוחר אל" רפסב רימש לש חותפל וכז

.)1989(

ר יבעהל בייוחמ ומצע תא רימש האר רעונ ינבלו םיריעצ םידליל ותבתכב
ר יבעהלו םילסרבינוא םקלחו תומוקמו תינמז תועמשמ ילעב םקלח םירסמ
א לש הלא ,"ובל ומב" יקרפב קר יוטיב ידיל אב הלועמ רפסמכ וירושיכ .עדימ
ל ש םמלוע ןיבל בסה לש רזה ךא קתרמה םלועה ןיב רשגל ץמאמ םהב השענ

.םיארוקה
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