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ד״כ ,ישיש םוי

םייחכ המולעתה
תורפסכ המולעתהו

ץיבולרב הפי תאמ
 תאצוה ;(ןאמור) ,,לוקוטורפ״ ,רנ־ןכ קחצי
.,מע 1983 ;475;,,רתכ״

ומא רנ־ןב קחציל "לוקוטורפ,,ה תשרפב יכ םא
, הקיחרמ תודעב ונירבד תא חתפנ ,קוסעל ונא םיר
ה ריצי יופימב קר אל עייתסנ הכלהמב רשא תודע
, ץראב תירבעה תורפסה לש התוחתפתה יבלשב וז
י כ ,קפס ןיא ירהש .יתורפסה השודיח תנבהב םג אלא
ו תבחרה יבגל קר ולו ,שודיחה םושמ וז הריציב שי
ש חורה יאידיא-יתוברתה גולאידה לש ותוחיתפו

.ונכותב
־ רקוח שקבמ ובש "׳!!!ש ?\תבש1־103" וירפסב
^1 ינקירמאה תורפסה ם ותימה תא ןחבאל 4$
־ עשתה האמה עצמא תב תורפסה תרגסמב םוקמה־ןב
ן מ אקווד ואל ותוא ותקידבב דקמתמ אוה ,הרשע
ך א אלא ,יטסירולקלופה וא יגולופורתנאה טביהה
ל ש ואצומ־תדוקנ .יאידיא־ירוטסיהה טביהה ןמ קרו
חמ) המוא לש םייתוברתה היכילהת יכ איה סיאול
ק ספנ יתלב גולאיד םה ,(המודכו התורפס ,התבש
ה לעמ הז גולאידש לככ ירהש .הלש תואידיאה םע
ה ריתיו ,התוא תוניזמה תואידיאה תא חטשה ינפ לע
, ולא תואידיא יבגל תומייקה תויושגנתהה תא — וזמ
ח וכיווה לש םילבוקמה וירקיע תא קר אל :רמולכ
ודיק תספתנ ןכ ,םיינויציזופואה וירקיע תא םג אלא
1.(התורפס ךכ ךותבו) תוברת לש התולשבו המ

" לוק") סיאול ךישממ ,"תולוק" ושוריפ גולאיד
ה ןוידה אשינ היבג לעש תינחור הדמע לש ןבומב
- תה האמה עצמא) הרומאה הפוקתב ןכאו .(יאידיא
צה תינקירמאה תורפסה החילצמ הבש ,(הרשע-עש
ת וברתה ינפב התולטבתהמ ףוס ףוס ררחתשהל הריע
צמ ,הלשמ םיירוקמ םיגשיה ידיל עיגהלו תילגנאה
ר שאכ ,תולוק לש םזילארולפב וז תכרעמ תלצלט
ה לוק :םה ,(סי#ול יפל) םהיניב םיטנאנימודה
; (דיתעה תארקל שדחתמה הווהה לש ולוק) הווקת
ו ,(תוהז ישופיחו רבעה תשרומ לוק) ןורכזה לוק
ן יב התועלקיהב הבזכאה לש הלוק) הינוריאה לוק
.(הוקתה ןיבל תוחכפתהה

ה תורפסה ןמ ולא תונחבא לואשל ןוכנל ונאצמ
ה כלשהה ןמ ,ונתעדל ,ןהב שיש ןוויכמ ,תינקירמא
—  ונא ונתורפס לש התוחתפתה יבגל היגולאנאה
א ל תשקבתמ וז הכלשה .יאידיאה גולאידה רואל
־ תוכרעהמ תאצוי תילארשיצראה תורפסהש םושמ קר
ל ש תוכרעה) תינקירמאה תורפסל הליבקמה החיתפ
בע תא םיללושה םיטסילאידיא םינושאר םיבשייתמ
ירט תרגסמב םדיתע תא שדחמ־תונבל הרטמב םר
ם ג אלא ,(ץרא ,הרבח ,םדא — לש השדח תילאירוט
פסה לש םייטאופה הילוגלגב רתוי רחואמש םושמ
קירמאה ומכ איה תדדומתמ ,תימוקמה תידיליה תור
ל דומבו תורשפ־תרסח תיטאמגוד היגולואידיאב ,תינ

ג ולאיד לש ותונמתסה םע קרש ,יעמשמ־־דח ינוזח
ם יכלוה "תולוק" לש םייוליג םע קרו בחרתמו ךלוה
ת מדקתמכ — התורפסו התוברת תספתנו תכלוה ,םיברו
.רתוי הלשב ,רתוי

- וגליג לע םג העיבצמו הבש וז תיגולאנארמפלשה
ת ורפס לש הללח תא םיאלממה "תולוק" לש המודה םל
—  םתועצמאב אשינה יאידיאה ןוידל םמיעטהב ,וז

א יה תדהדהמ ךכ .םיימוקמה םייפיצפסה םינכתה תא.
ה ווה םשב רבדמה — ״הווקתה לוק״ ובש גולאידב
ד בב דב .יזכרמה אוה — דיתע תארקל שדחתמ
ל ע קפרתמ הליחתבש ,"ןורכזה לוק" וילא הוולתמ

י וות תא ושקבב ,ראופמו םודק רבע םע קוחר רשק
ל ש העדות םג חתפמ רתוי רחואמ וליאו ,םש ותוהז
ת אזה ץראב תודלותמ חקלנה רבע — רתוי בורק רבע
, תישיא היפארגויב ,תונורכז לש םייטרפ םייוליג)
.(רתוי ףיקמ יביטקלוק רבע לש השירפ םג ףוסבלו

ב תלהנתמ ,וז תילאוד "תולוק" תכרעמש הארנ
ת ונש עצמא דע ,הרקיעב ,תילארשיצראה תורפס
בשה תליחת — םישישה תונש ףוס םע .םישישה
ר שאכ ,(רופיכ םוי תמחלמו םימיה תשש תמחלמ) םיע
ב צייתמ יאידיאה גולאידהו הבזכאב תשגנתמ הווקתה
ם ילילצב תכרעמה תבחרתמו תכלוה שדחמ ןוידל
שה לוקה לש וידהכ םג םילבקתמה ,םילילצ-ינבו

תה לש הז לוק .הינוריאה לוק — ליעל ןייוצש ישיל
ת ונש לש הריציב רבגתמו דלוה תויתרוקיבו תוחכפ
ן יבש תבקונה תודדומתהב םא :םינומשהו םיעבשה
- גבל ,,ןמענל םאיווקר״ב ילעופה שוגל יחרזאה שוגה
ן יב ינויערהו יביטאקינומוקה רעפב םאו ,זומת וימי

ה ייהתב םא ;זוע סומעל ,,הנוכנ החונמ״ל םינבל תובא
- ב תילארשיה הרבחה לש תיכרעה התורדרדיה לע
ס ישוריג״ו ,,בהאמה״בו יאתבש בקעיל "םירבד ןורכז"
ת ינרמוחה התעפותב םאו ,עשוהי .כ .אל "םירחואמ
גה ןויצמולש הדודה״כ תידוהיה הנידמה לש תגעלנה
.קוינק םרויל ,,ןורחאה ידוהי״הו ,,הלוד

ה גיש תא ןיעטמו ךלוהה תולוקה יובירש קפס ןיא
חורה היתודמע לע תילארשיה תורפסה לש החישו
—  ןייפאמ אוה — םינומשהו םיעבשה תונשב תוינ
ל ע עיבצהל לכונ אל םא םגו ,התוחתפתהב םדקמ
- צרוק ךורב לש ותעיבתכ "לודגה ילארשיה ןאמורה"
, סיאול לש תועצומה ויתויחנה יפלש הארנ ,(2ליוו
ם ושמ הלא םינשב תרבחתמה תיתורפסה הריציב שי
*תיפצנה תוברתה תארקל החיטבמ הריצי

, "לוקוטורפ" — רנ־ןב קחצי לש ןורחאה ורפס םג
ל םרות■ "לוקוטורפ" .הז ךלהמ םדקל ידכ וב שי

ת א ותקמעהו ודודיח לשב קר אל גולאידה תבחרה
ו תוא ותדמעה לשב םג אלא ,ורכזוהש תולוקה תשולש
ה עדי אלש תדגונמו הפירח תיאידיא םינווג תשק לע
ת וריציה לכ דועב ירהש .הכ דע תילארשיה הריציה
וקמה ינויערה לולכמה תא קר תונחוב ליעל ונייוצש
ארו שארב ,"לוקוטורפ" ןחוב ,לכה לע םכסומהו לב
; יוחדה ינויציזופואה ינויערה לולכמה תא ,הנוש
ג ישהל קר תוסנמ ליעל ונייוצש תוריציה לכ דועבו
ה ייהת רשא ותרוקב הייהתו הז לבוקמ לולכמ לע
א צוי ,(תבאוכ וא הפילצמ ,תכחגמ וא תרסיימ)
ת ומיע — והנשמל הז לולכמ ןיב תמעל ״לוקוטורפ״

ל כ :תורחא םילימב .תוחצנתהו תושגנתה ולוכש
וע אלל תתשומה ןוידה ימוחתב תולהנתמ תוריציה
ה לעפמה לש תוינויצ־תוימואלה ויתורכה לע ןירר
ה ןוידה ימוחת וליאו ,לארשי־ץראב יתובשייתה
ל א םג םימצעתמו םיבחרתמ "לוקוטורפ״ב להנתמ
.תוינויצ־יטנאו תוימואל-יטנא ןהש תורכה רבע

*
ך רד לא תסחייתמה השרפ איה "לוקוטורפ״ה תשרפ

ל ש לארשי-ץראב םייטסינומוקה םיפוגה לש םתוליעפ
ה ז לוקוטורפ םשורה ,רוביגה .םירשעה תונש עצמא
ב רתסהב ררוגתמ ,ןכמ רחאל הנש הרשע־שמחכ
ו ל תורכומ קפס — םישנ יתששכ ,הפיחב ףתרמ
ך שמב יחה ,רוביגה .ויכרצ תא תוקפסמ — אל קפס
ל תעדה־תויפש ןיב לבוגה^צמב וללה םינשה ילכ
- #ר חוויד לש הרוצב הז רבע רזחשל הסנמ ,ףוריט
ב ושו בוש ופחוס ישפנה ורוערעש אלא ,לוקש ימ
א וה ףא רשאכ ,םינמיהמ־אל םייטמארדולמ םייוטיבל
ח וויד .ואל וא ויתויזה ירפ םה םא טעמ אל טבלתמ
םשב) שרוס־יטסינומוק יתרתחמ־את לע דיעהל אב הז

ן ה ירזכא לשמ זיעמ תלבקתמה תודע ,("אפאפ"
פ .ק.פ) םיימואל-יטנאה םיפוגה לש ןייועה םקבאמל
פה תונככתל ןהו ץראב ירבעה בושיב (ג,(.פ.פ.ק״ו
.םהיניב תינסרההו תימינ

( ייטראפ עשיטסיגומוק עניטסלאפ) .פ.ק.פה תעונת
ן ופ ייטראפ עשיטסינומוק) .פ.פ.ק — הל תינוציקהו

ה טרחו שפנ חפמ לש עקר לע ןאכ ומקוה ,(עניטסלאפ
י כ םא ,היליעפ .לארשי־ץראב יצולחה לעפמה ןמ
יגה ,םייטסילאיצוס־םינויצ םיעינמ ךותמ ןאכל ולע
א ל ותמשגהב יצולחה לעפמהש הנקסמל הרהמ דע וע
רה ןיבל ינויצה ןויערה ןיב רשגל ידכ וב ןיאש קר
ך א וב שי — וזמ הריתי אלא ,יטסילאיצוסה ןויע
ן ויערה■ ירהש .םיידוסיה ויתונורקעב לבחלו רותסל
לב טלקמ־םוקמכ לארשי־ץרא תא ותדמעהב ,ינויצה
- צנרטניאה הסיפתה תא ךכב דגנ ,ידוהיה םעל ידע
- ללכ הלואגכ תיטסינומוק הכפהמ רבדב תילאנוי

ו ץראה ןיינב תא וגיצהב ,ינויצה ןויערה ;תימלוע
ם ודיקל קבאמה תא חינה ,ותיישעל יזכרמכ הבושיי

, ינויצה ןויערהו ;ול ינשמכ קרו ךא ילעופה סרטניאה
, לארשי־ץראב בושיה לש ותובחרתהלו ולודיגל ורתוחב
קבמה תויטסילאירפמיא תויטנ לעבכ הלגתה אליממ
־ ריתוברוחמ תונביהלו ול־אל ץרא לע טלתשהל תוש
ומדאמ ויבשות לושינ ידי־לע ,הפ םייקה םעה לש
.םהית

ם וקל ויאשונ תא עינמ וניא הז שפנ״חפמש אלא
. רחא םוקמב םדועיי תא שפחלו ץראה תא בוזעלו

י נויציזופוא טנמלא ראשנ תומדוקה תוילעב ומכ אלש
ת וליעפ לש תורגסמב ןגראתמו דלוה אוהשכ ץראב הז

לו תימואל־תינויצה היישעב עוגפל הרטמב ,תיטילופ
- רע רורחש־תעונת — דגנ־תעונת לש השוביגב רוזע
ומוקה םיפוגה םילדתשמ וז תוליעפב .תימואל־תיב
, (דבלב םיליעפ תואמ המכ םה םינומ םא םג) םייטסינ
־ ה תירבעה תוירוביצב םייטסיטיפד חור־יכלה ררועל
ם ישוע םה .הסוסיב ךשמה לעו המויק לע תדדומתמה
ב צמה תרמוחב תזרפומ הלומעת תצפה ידי־לע תאז

; שפנבו שוכרב תועיגפ ידי-לע ;ינידמהו ילכלכה
י די־לעו ;היכרנאו המוהמ לש הריוא תררשה ידי־לע
ת וברעתהה העודיו) חותיפ תומזויב תענומ תוברעתה
שב ,ןבושייו קמעה תומדא תיינק דגנ תיטנאטילימה
.(4 ״הלופע תשרפ״ הייורקה ,1924 תנ

ו נינפב תשרפנ וז תכסכוסמ תירוטסיה היצמרופניא
קאו טלוב רבחכ רייטצמה ,(”־פ רוביגה תועצמאב
- יטקאש אלא ,ןאכ תינויצ־יטנאה תונגראתהב יביט
ה יישעכ קר אל ךשמהב תרבתסמו תכלוה וז תויב
ל ש תיטנאסרטניא היישעכ רתוי אלא ,תיגולואידיא
ע צמא) הנודנה הפוקתב ׳י־פ .םיישיא תונובשח תעירפ
ו יסחיש הזחתמ־ליעפ השעמל אוה ,(םירשעה תונש
ם עו היתויופעתסהל הגלפמה םע םייטגלאוויבמאה
ת וברועמכ ותוברועמ תא םיגיצמ ,היטרפל תוגיהנמה
ה לשכה איה ועויסו עויס איה ותלשכה הב ,תרתוס
—  הגלפמה תא הסשמה לופכ ימינפ־ןכוס שמשמ)
־ פמב םישרופה־את תאו ינוציק םישרופ־אתב םאה
.(םאה־הגל

תמ תיווסומ תושחרתהש ,המולעת־רופיס לכב ומכ
ר שאכ םג לבא ,הדיח רוביג אוה י־פ ,וזכרמב תלהנ
ם יינפשח יודיו-יקרפ הלעמ הז סרכ־בע לוקוטורפ
ת ודוסו םיישיאה וייחב תוימיטניא תוניפ םיריאמה
ר אשנ אוה ,הגלפמה לש התולהנתה ךרדמ םילפא
־ תודלות תא .יולגה לע בר הב רתסנהש תיקלח תומד
ם ייתשש תופוקת שולשל קלחל רשפא י־פ לש וייח
( ךדיאמ ףוריטה תפוקתו דחמ תורחבו םירוענ) ןהמ
, םייניבה־תפוקת קר .תומלענ תופוקתכ תולבקתמ
ל ארשי־ץראל הילעה) דבלב םימי םייתנשכ הפיקמה
־ ב תשדגנו תבבגתמ ,(היסורו תירבה־תוצראל עסמהו

. הנודנה הפוקתל קרו ךא םיסחייתמה ׳םיטרפ־יטרפ
ט סוהש יאמצע טנמגרפכ גצומ יודיווהש אופיא אצמנ
ה עיפומ ותוישיאש ךכ ,םדא לש וייח לולכמ ךותמ
ל ש תוחתפתה ייוליג אללו רבע לש עקר רמוח אלל
רפ ידכל וז תומצמטצהש ןייצל שי תאז םע ,דיתע
ה ניא ,תומדה תנבה תא איה הליבגמ םא םג ,טנמג
ת ומדב קתרמה יוטיבה .תקתרמה התעפותמ תערוג
ת קסופ-יתלבהו תשחורה העונתה איה וז תיתדיח
י תייפכ חוכ ידי־לע השעמל תלעפנה העונת — הלש
שהלו רוזחל י־פ הטונ ויודיווב .החונמ-רסחו שקיע
ה מדמה הרופאטמ — תחא הרוגש הרופאטמב שמת
. תובוב־ןורטאיתל ונמלועב תיתרבחה תוכרעהה תא
ל םיאלנ־יתלבה ויצמאמ לע דמלל האב וז העונת
ל ע טלתשהלו הטנוירמה לש םזינאכמה ןמ ררחתשה
, הינוריאה הברמל .םיטוחב ךשומה הז לש ודיקפת
ר יעסמ הרואכל אוהשכ ותעד־תויפש תפוקתב אקווד
־ וחב ךשומו יתגלפמה תובובה־ןורטאית תא וילכנב
שנ הטנוירמכ אוה לבקתמ — םייומסהו םייולגה ויט
ת א אוה גיצמ רשאכ ,ףוריטה תפוקתב וליאו ,תטל
ם יקחשמ חול" לע לבומה "ריעז ץע םלוג״כ ומצע
תמ אוהשכ ,תינחורה ותוריח לא אוה עיגמ — ״קנע
.הריחב לעבו ישפוח םדאכ אטב

י נשב ורוקמ הז עינמ יתייפכ חוכ לש ותולעפיה
ת וביסנב תרטפנ רבעשל־ותבוהא :םייגארט םיעוריא
ת וחילש תעשב וייח תא דבאמ בורק ערו ,תוללמוא
, הריבשה תמוצ תא םיווהמ הלא םיעוריא .תנכוסמ

־ זהבו םתונלשרב — ןויערל־םירבחהו הגלפמה ןכש
ם ישנא ינש לש םנדבואל םיארחאה םה םה — םתתנ
כ ןדבואה ולצא לבקתמ ךליאו ןאכמ .הלא םירקי

ם יפיה םיכרעה לכ תא ובוחב ונפוחב ,עוגעגל אשומ
ו נקתתהש םייחה וליאו ,תוריסמו תודידי ,הבהאכ
ו מונייועה ייוליגב ךא םיעמתשמו םיכלוה םנכותמ
. םיתמה לש םמשב לועפל ליחתמ י־פ .םהבש תורזה
ל ע םלשל םייחה ןמ עבותה םקנ־חילשל ךפוה אוה
ם כש אוה הטמ הרואכל םא םגש ךכ .םהיתויועט
ת דקמתמ ותמזוי לכ ,םמיע תיביטקלוק היישעל דחא
.םתלשכהב

י ־פ ללוחמ וב ,םלישו המקנ לש וז רגית־תאירקב
ק מעתמו דלוה ,העבוש תועדוי ןניאש תוירופ ןתואכ
־ דיאה ,תיכרעה) תמדוקה ותוישיא ןיבש ץיחה םג
ת וישיא ןיבל ,המינפ קיחדמו דלוה אוה התואש ((תיא
א וה הרבעל ,(תירסומ־אל ,תרטונ ,תינסרה) השדח
ישקב ,דדומתהל ידכ ומצע תא ןרמתלו טוונל הסנמ
- אלה םייחה־תואנתה לש ןנומיז םע ,תוירזכאבו תוח
ר מול רשפא ןאכמ .העורפה קחשמה־תויקוחו תופצינ
ע ירכמה קלחה איהש) ולש לארשי־ץרא תפוקת לכש
וד לש ןמיסב תדמועה הפוקת איה ,(הז טנמגרפב
- ןכוס ,רומאכ) םייתגלפמה ויקוסיעב תוילאוד .תוילא
, (םייחל םיתמה ןיב) םיישגרה וייחב תוילאוד ,(לופכ
רו תוכשמיה) הבורקה הרבחל ותוגהנתהב תוילאוד
שקתה) ללככ תידוהיה הביבסל תוילאוד ףאו ,(העית
ת רכינו תכלוה לוקוטורפה ןושלב םג .(הלבחו תור
- ךרעמ ןיב היוטיב תא תאצומ איהשכ ,וז תינבת
- ארגוקיסקלה הנומתבש הארנ .יבויחל ילילש ילולימ
ימו יטנאנימודה אוה ילילשה ךרעמה ,תיללכה תיפ
ט סקטה תא תופחוס "ףוריט" וא "האנש, ומכ םיל
ןהיתויטנ לכל תוטרפנ ןהשכ ,היצרופורפ לכ אלל

רנ־ןב קחצי

ונה יאנולימה חתמבש ךכ .תוירשפאה ןהיתורזגו
דומו הבש ,תוחגנתמו תודגונ םילימ תומיע ךות רצ
.וז תוילאוד תשג

־ ש) תומדה לש התויתדיח תלאשל רוזחנ םא לבא
- המ דרפנ יתלב קלח ךא איה תרכזומה תוילאודה
ל שב קר אל תשרדנ וז התמולעת יכ ןייצנ (התמצע
ל כב בלתשהל םייושעה םירמוח) הלילעה לש הירמוח
ם צעמ אלא ,(תרתחמ וא לוגיר לש רנא׳ז־רופיס
עת" םירמוא ונאשכ יכ .תיבוציעה תינבימה התוהמ
ק רו ךא םינווכתמ ונא ןיא ,הז יתלילע רשקהב "המול
יצפס תוחתפתהל וא ,רחיא וא הז יפיצפס עוריאל
, (הלא רנא׳ז־ירופיס לש םעבטכ) תרחא וא וז תיפ
- קאה םעטכ ,םייחה תועמשמכ — ״המולעת״ל אלא
.היצנטסיז

, "רבה יע ילוא המולעת ראשיתו איה המולעת"
- ייוליג ריבסהל ותושקתהב ,לוקוטורפב י-פ ריעמ
ר שא תודוס םיאלמ שונא ייח" .ותוא םיבבוסה םייח
ן יאו ותומ לא דלוה םדא .תוומה דע םירת&נ םניא
ל ץזרתפ ומיע ויאו תובר תולאשל תובושת ומיע
אמורה יבתוכו םירופיסה ירפסמ קר .תוכר תודיח
ת א חנעפלו םהירוביגל הלואג איבהל םיעדוי םינ
ורפה תאלעהש ,י־פ .(115 ׳טע) ״םהייח תמולעת
ב יצהל םעפ אל וב תררועמ ,בתכה לע לוקוט
, תיתריצי הביתכ ןיבל ולש ותביתכ ןיב תולבקה
ת ודוא יביטקלס־אלה לבלובמה וחוויד ןיב :ונייה
־ בנהו ןנגוסמה םייחה גציה ןיבל ,םהש תומכ םייחה
ת א הינוריאב'ן&כ הווש^^תו^^-^1̂^ רר
- ןיא רדגב איהש) תואיצמב המולעתה לש התעפות
עתה לש התעפות ןיבל ,(המצע תואיצמה ומכ רשפ
הל לכ־עדוי רפסמה רמייתמ הבש) תורפסב המול
מהלו החנעפל .תואיצמה לש התיווה יכבנ תא ויב
.(ולשמ םילאוג תונורתפ הל איצ

, (לארשי-ץרא יקרפ) ןאמורה לש םינושארה ויקרפב

1  המולעתכ — םיימוימויה םהייוליג לע םייחה םיחכונ
:  וא םריבסהל■ הסנמ וניא רוביגה ןאכ .רשפ אלל
־  ־ו תוינשה לכ םע םתוא השועו יח אלא ,םחנעפל
מ אוה יכ המדנש םייוליג שי .םהבש תובכרומה
. ונממ םיאלפנ םה יכ הדומ אוהש םייוליג שי ,םניב
,  ובש ,הכובס תרתחמ־תשר ומכ וביבס שחור םוקיה
|  וחוכב שי יכ ומצע תא תולשהל אלש הסנמ אוה
ת רתחמב ומכ ירהש .הנוכנו תישממ הטילק וטלקל

י  וניא לכה ,םינפ דימעמ לכה ,העתמ לכה ,ןאכ םג —
.ורקיחל תדרל ןתינ

ן יבהלו טולקל הסנמ וניא ,תרתחמב ומכ ,י־פ
ק לח תחקלו ףרטצהל ךכ לע דמוע קר אוה .רבד
ו לשמ ןירותסמ וב ןיעטהל ידכ ,עתעתמה קחשמב
ח ירפמ אוה וז היצפצנוק ךותמ .אוה ויתורטמ ךרוצל
־ תובינג ,םירקשה ,םיפויזה תוריצי תא תח־אלל
ודוסב וירבח תא תוכסכסמה ,ולש תוחסההו תעדה
נוק ךותמ ;םהיחתמ תא םהילע תומיצעמו םהית
ו רשקב ־,ולש תושיאה ייח תא להנמ אוה וז היצפצ
ן ריכהל ללכ ץמאתמ אוה ןיאש םישנ םע תויודידי
—  ןוסמהרבא הנימ ךכ) ןהיתודוא רבד דומללו

נוק ךותמו ;(הנריאו לבארימ ךכו ,אתל ותרבח
ו יתויוליעפל אצוי םג אוה ,ףיסוהל רשפא ,וז היצפצ
־ יאו הכובמ לש הריווא תורזל ושקבב תויבושייה
.עדי

ם יקרפה תא הניעטמ "םייחכ המולעתה" םא ךא
" תורפסכ המולעתה" האב הנה ,ןאמורב םינושארה
, דח אוה רבעמה .התוא תקרופו םינורחאה םיקרפב
ה פישחה ןיב ןרמתל יודיווה עדי הכ דע םא ירהש
חה רבע. לא אוה ףאוש התע הנה ,המלעהה ןיבל
ל ש ךילהת ןיעמ ןאכ תרבוע המולעתה .דבלב הפיש
ט שפל קר אל תשקעתמ איהשכ ,"תלאוג" תויתורפס
ט ולה תא ריסהל אלא תואיצמה לש התיווה יכבנ תא
.לכ יניעל התולגלו הילעמ

א לא תיתוהמ דוע אל איה הלא םיקרפב המולעתה
ל ש םעטה ןמ איה המיעטמ יכ םאו ,תישעמ רתוי

־ סימה לש וחוחינמ איה תדבאמ ,ינרקסה ןחתומה
ו נכותש בתכמב תזכרתמ וז המולעת .םעטנה ןירות
ל ע םיבשות ינוילימ לש םלרוג תא תונשל יושע
ו יעושו ויגיהנממ — םלוע־ילודגו ,ץראה־רודכ ינפ
ת א תעדל ידכ םלועבש ןוה לכ םיעיפשמ ויה —
ו ז תירשפא־יתלב המישמב חילצמש דחאה .ונכות
־ וינל םידודנ־עסמ ךרוע אוהש ינפל אל ,י־פ אוה
.הבקסומל ~ ןכמ רתאלו קרוי

ם יעבצה יונישל םג וילאמ איבמ םוקמה יוניש
ומתה םוקמב .םמצע םירוביגבו הריוואב ,הלילעב
רמ לש אלו םדא לש המוק־תופיקזל תירזכא תודד
ק ר אל ,ינקירמאה םסקה עגמב ,י־פ ךפוה ,הטנוי

־ סטנפ־תיטסילאיר הלילעב .םדא־לעל אלא םדאל
י מורמל עתפל אוה הלעתמ ,דנוב םמ׳יג חסונ■ תיט
ל ע םייאמ אוהשכ קרוי־וינב תילעופה תוגיהנמה
־ ילייא .יתבר התיבשב םידגבה רוציי תיישעת דיתע
ם ילעופ יפלא ,וחתיפל םירחשמ תשורח־ילעבו ןוה
עושמ םירנוילמ־תב ,ויתוטלחהל םיפצמ םידבועו
ה נורכשב ףחסנ אוה וליאו ,ול התוסח הקינעמ תממ
ל ש ץצונ רהוזב ףצומ לכה רשאכ ,תמא־תבהא לש
.רקי־תונולמו ראפ־תוליווח

. הבקסומב .םג הכשמה תא תאצומ וז תוררחתסה
ם ירש לש םהידרשמב אצויו אוה סנכנ ןאכ םג
ה שיגפב רתכומ רוקיבה לש ואיש רשאכ .םילודגו

ר יכזמה — לוכי לכה ןיבל וניב תלהנתמה תישיא
. ןילאטס ץיבונויריסאו פיסוי הגלפמה לש יללכה
ק רוי־וינב אל — אצמנ וניא המולעתה ןורתפש אלא
־ תדוקנב םא יכ — הריבה הבקסומב אלו הריטעמה
כות והמו בתכמה והמ .לארשי־ץראב תחדינ בושיי
ם אש ריעהל יאדכ קר ,טרפל םוקמה אל ןאכ — ונ
ר וביגה לש ותליפנ תא תנמסמ וז תמייוסמ המולעת
ה ב שי ירה ,(תחצינה ותורדרדיה תא הנורתפו)
ה ארנ .ולוכ רופיסה השעמ יבגל םג הכלשה םושמ
י ־פ ומכ אלש ,םינאמור בתוככ — רג־ןב קחציש
הלו ףיקהל תאז לכב הסינ ,םילוקוטורפ בתוככ —
כ המולעתה :היגוציי ינש לע המולעתה תא ליכ
ם יבצייתמ הלא םיגוציי .תורפסכ המולעתהו םייח
ד צב הז םינחבנ םהשכ ,הוושמ הקידבל ומכ ןאכ
ג וציי תתל הלילעה תשקבמ דוע לכ ירהש .תודיחא
ן ניא ,רומאכ ,תואצותהש אלא .םימוד םיאנתב הז

ג וציי תתל הלילעה תשקבמ דוע לכ ירהש .תודיחא
ה רוצב םמצע תא םייחה םירבוד ,המולעתכ םייחל
עתל ןתינ רשאכ וליאו ,המצוע תלעבו תשבוגמ
רדתמ ׳תויתורפסה ךרד לע המצע תא גצייל המול
.תדירג תישלב השרפ ידכל תלדלדתימ וז תרד

¥
ר פסמ ןיבש םיסחיה תכרעמ יבגל תפסונ הרעהו
, עודיכ .הז ןאמורב םג םילבקתמ םהש יפכ רוביגל
יב תנשינו תרזוחה וז ומכ) רפסמה תודמעמ תחא
מה לשעהדמעה איה ^18$ הנרב .ח .י לש ותריצ
א לו ןיא ~ בותכה־ט^ה ןיבלי וניבש ירקמה ךוות
ת ינכט תוסחייתה איה וילא ותוסחייתה לכו ,םולכ
. טקלמ וא קיתעמ ,רידהמ ׳סופדה־תיבל־איבמ לש
נתהל רפסמה לש ותייטנ לע זומרל האב וז הדמע
ויבגל תוירחאה ןמו יתורפסה רמוחה ןמ וליאכ רע

(20 ׳טעב ךשמה)



תורפסכ המולעתהו םייחכ המולעתה
(19 ׳טעמ ךשמה)

 הייטנ — (תיטתסא הניחבמ ןהו תינכת הניחבמ ןה)
. הלוכ השגהה ךרד לע המתוח תא ןבומכ העיבטמה
ל ככ םצמצל רפסמה הסנמ וז הדמע ךותמ ירהש
א לו ,רפוסמה םלוע יבגל ותוברועמ תא רשפאה
ל דתשמ םא םג לבא .ולש "לכה תעידי" תא ןכש לכ
ה ויתוקיז ירה ,ותוחכונ תא קפאלו קיחרהל אוה
ת עדמו ,ןקופיא וא ןקוחיר תא תועדוי ןניא תוישיא
.(י ןיטישה ןיב ןה תוצרופו תולחלחמ ,תעדמ אלש וא

. רנ־ןב קחציל "לוקוטורפ״ב הרוק המוד ךילהת•
מה רשאכ ,דיה־בתכמ תורענתה תנמתסמ ןאכ םג

ם ימרוג ןיב םיבתכמ-תפילח תועצמאב גיצמ רפס
ו רסאמ רחאל ואצמנש תומישר לש ףסוא םיהוזמ־אל
- רפסמ ,הרואכל .םירידהמ רפסמ רבועהו ,ןבתוכ לש
י נומלאה בהוכלו ,ללב ןאכ םייק וניא לכ־עדוי
ת א ויפד לע תולעהל — אלמ יוטיב שפוח קנעומ
סומ ,תיכרע הניחבמש םירבד) וביל םע רשא לכ
מל ,ךכיפל .(רפסמה לש וחורל םניא תינויערו ,תיר
ו יתוקיזש — ןאכ םגו — שי ,תרכינה תוריחה תור
תמה ןתמילב תא תועדוי ןניא רפסמה לש תוישיאה
ת וסחייתהל ןקיפא תא ןה תואצומ טא טאו ,תשקב
ו ז הריהזו הפיקע תוברועמב .ןהלשמ תוברועמלו

יגה לש ומלוע־תסיפתמ ותוגייתסה תא רפסמה עיבמ
, (תויטילופ־תוינויערה ויתורכהמ רקיעבו) י־פ רוב
ר וביגהמ העיתר לש חור־ךלה ארוקה לצא ורצויב
ה ענכתשמו ךלוה ,לשמל ,ךכ .ותביבס ילגעממו
א וה גירח יכ םא ,י-פ לש ינלוחה והרקמ יכ ארוק
ה בש הרבחה תכרעמב ימעפ־דח אוה ןיא ,ותעפותב
 בור ירהש .גציימ וליפא ילואו ,אצויו סנכנ אוה
קאה תינוציקה העידה ילעב) שרופה-אתה ירבח
- טת .םירזומ םישנו םירבגכ םילבקתמ ,(תיטסיביט
ו אצמ אלש ,ישפנ וא ינפוג םגפ ילעב וא םיינוה
ה חפשמ לש תויביטמרונה תורגסמב םיבלתשמ םמצע
יסמ ,לרוג תוכומכ םישנה בור תועיפומ ךכ .תיבו
־ וועמכ םירייטצמ םירבגה וליאו ,תרחא וא וז הב
ה יצמיטיגל םג תיתגלפמה תוליעפב םשפחב םית
ם חנמ ומכ) םהילכנל וא םתומילאל ,םהיתויטסל
ם יפסכמ תוגתוואסבו זובזבב יחה ,גיהנמה ןמרקא
ו א ;תוומ דע ןללמאמו םישנ םע ללוהתמ ,םייומס
־ ויטסל ןקרופ ןאכ אצומה ,וניבלאה ושאר־רמוש ומכ
.(זולש חצרה-תוואתלו תוינימה וית

ת עגונה וז איה ןאכ תזמרנה תרחא תוברועמ
בחה ותביבסלו רוביגל הוולתמה תימילקאה היווהב
ית הטנגימוד ןאכ תטלתשמו תכלוהש הארנ .תיתר
ן יעמ השיחממה .רתויב יפיצפס ריווא־גזמ לש תירוא
קא היווה .רוביגה לש וגזמל היצקייורפ וא תופקתשה
, תוביטר ,תוריכע לש ןמיסב דימת תדמוע וז תימיל
ו ניאש טעמכ רפסמה יכ הארנ .שפרו ץוב תופילד
ת פטלמ ביבא״שמש י-פ לש וירשקהב בלשל ליאומ
, בורה לע ,שגדומה ריוואה-גזמ .המח ץיק וליפא וא
ופקשה ,ומצע רוביגה ומכ החודו ףעוז ,ירירגס אוה
.ותוגהנתה יכרדו וית

ו פיסמ החוקל רתויב תטלובה תוברועמהש אלא
י דיל ףרוטמה רוביגה תא האיבהב ,לוקוטורפה לש

אטוט הרזח יהוז .הבושתב הרזחו אטח לע האכה
ם זילאידיאה ןמ הרזח :תומדוקה תודמעה לכמ תיל
ם זינאמוהה לא הרשפ לכ עדוי וניאש יטולוסבאה
 הבהאה לא המקנהו האנשה ןמ הרזח ;חלוסו ןיבמה
ל ש קחשמהו תוליפכה ןמ הרזחו ;התליב ןיאש
ת יתימאהו תירוקמה תומדה לא תעתעתמה תומדה
א יבהל אציש םחולה טסילאידיאה י־פ .ימצעה לש
, תילאסרבינוא הכפהמ לש התועצמאב םלועל העושי
ת ירסומ הרתה לכו ישונא ןברק לכ קידצמ אוהשכ
ה לסש חורב התע גוסנ ,הרטמה תא םדקל ידכ קר
־ וותמה־ירצונה לש היגולונימרטב תדהדהמה תענכנו
ל עו ?תעד רצוק לע התליחמ תא שקבמ ינא" :הד
ואג תא אצמנ ונמצעב קר יכ ...יתלוויאו יתושקיע
, תידדהה ונתליחמכ ,ונתלמחכ ...ונתבהאכ קר .ונתל
ד ב לכ הרצקהו הרמה ונתבהא ירפכ ,וניתועמדכ
.(462 ׳טע) ״עשווינ

ם ג ןבומכ שקבמ הליחמו החילס לש הז דמעמ
י וניש ,ינויצה ןויערה יבגל י־פ לש ותדמע יוניש תא
תמה תיגולואידיא תוחצנתה התוא תא ךכריו םילשיש
תה יכ ׳ריכזהל שי ןאכ .לוקוטורפה לכ ךרואל תלהנ
ה לוככ הבורו ,תנזואמ הדוצב תוחתפתמ הניא וז תוחצנ
ל ע תיטסילאיצוסה הרותה לש תידדצ־דח הפקת*מ
ל ש הירקיע לע ןומאה ארוקהש ךכ ,תינויצה הרותה
, םעפ אל ,ומצע אצומ תינויצ־תימואלה היגולואידיאה
ש י תאז םע .הז יסרא הנטיש־בתכ ארקמל םהדנ
ה ייושע .־ויתויוגייתסה לכ םע .וז המהדתש תופצל
רוקיפא הלאש-ינמיס ,ןוצרמ אלש וא ןוצרמ ,ררועל
־ שהש יתוכאלמ לעפמ ןכא ינויצה לעפמה םאה) םייס
ל ע ותונביהמ האצותכ תעצבתמ לארשי־ץראב ותלת
ו נתוזחאיה הלולע םאה ,וא ו םוקמה ינב לש םנובשח
, ןוטרק-יבושייכ וניבושיי לכו ,תינמזכ תולגתהל ןאכ
ואלהו םימעה ןיב אלא הלואג םידוהיל ןיא" רשאב
? (86 ׳טע) ״םהל הנתינ אל הלחנש יול-ינכ ומכ ,םימ

ן יא ,הנייהת רשא ארוקה לש ויתובושת הנייהת
- רמב תבצייתמה ,וז תיביטאקובורפ תוחצנתה יכ קפס
צהש תונקפסהו רוהרהה ירפ אוה ,רפסה לש וזרכ
 -תוירוטסיהה תויוחתפתהה רואל ,ןורחאה רושעב רבט
ל ש ולודליד עקר לע ירהש .ןאכ ושחרתהש תוימואל
, (תצאומ הדיריו תטעומ הילע) ינויצה םזילאידיאה
חלמ) םיקסופ-יתלב םיימינפ םיישק לש עקר לע
, םיחטשב שבוככ ונתימרת לש עקר לעו ,(תופוכת תומ
ה יגולואידיאב שדחמ ןייעלו בושל אלש רשפא יא
ו ,התמשגה ,התקדיצ — ןאכ ונתואצמיהל תיסיסבה
.הדיתע

ם ינומשהו םיעבשה תונש לש תויתורפסה תוריציב
ך ותמ ולא תולאש ,רומאכ ,תונחבנ ,ליעל ורכזוהש
ה שקה תרוקיבהש אלא ,ונכרד תקדיצ יבגל סוסנסנוק
ה שוחת הרשמ ,תיוושכעה תואיצמב וילע תגשומה
ת אז .דיתעב התויכשמה יבגל הייהתו תוימומגע לש
בש בקעיל "םירבד ןורכז" עודמ ,רעשל שי ,הביסה
א לא ,ןמדלוג לש ותודבאתהב קר אל םייתסמ יאת
ו ניא ותוא םירוההמ דחא ףאש סל־.. ל דלי תאבהב םג
ם ג ,זוע סומעל "הנוכנ החונמ״ב ןתנויו ;וב הצור

ו זיא ,ויתוחירב לכמ התיבה רוזחל אוה טילחמ םא
- ומכה ותשא םע םיקהל אוה יושע תיבו החפשמ
פשמה תוררופתה לע רבדל אלש ? הבהאמו תרגפמ
, עשוהי .ב .אל "םירחואמ םישדרג״ו "בהאמה,,ב הח
ם עה ינבל רתוי חטבומ תאזה ץראה דיתע רשאכ
.ונכותב ןכושה רחאה

ל ע ולשמ תובושת עיצהל שקבמ רנ־ןב קחצי םג
ו מכ אלש) ואצומ תדוקנש אלא ,תונודינה תולאשה
ב ולופיטו ,תיוושכעה תואיצמה הניא (ולא תוריצי
ק חצי .סוסנסנוקה ןמ המואמ וב ןיא — ימואלה אשונ

ת ונש יצולח לש םהיפמ ויתובושת תא שיגמ רנ־ןב
ר תוי עמשיהל תורומא הלא תובושת יכ םא ,םירשעה
ן ה הלא .םינומשהו םיעבשה תונש ינב לש םהיפמ
ל כמ םיררחושמו .ןנוחכפבו ןתונכב תובקונ תובושת
ו נייפיאש ,ינוזח םזיטמגוד וא תיגולואידיא תויצילמ
.זאד יוטיבה ךרד תא

ש י םא םג קדוצו יבויח לעפמ אוה ינויצה לעפמה
ץ ולח לש ויפמ רפסמה הדומ ,הערה העיגפה ןמ וב
י מואלה לאידיאה .(י־פ ןיבל וניב חוכיווב) קמעב
ר מייתהש יפכ) יטולוסבא לאידיא וניא ותוא עינמה
־ איר לאידיא אלא ,(יטסילאיצוסה לאידיאה ןעטיהל
ל ש היקוח יפל ותמשגה תא שקיבש יטמגרפ־יטסיל
א לו תיטולוסבא זגל איה תואיצמהש ןוויכו .תואיצמה
ה צור ינא קדצ לכ") המוגפו תיקלח אלא תמלשומ
 .קדצ יא והשזיא לש ופיסכ לע הנבנ סצעכ רמול
ו השזיא לע הנכנ םייחכ רשוא לכ .לווע והשזיא לש
, ותמשגהב ,הז לעפמ םנמא ץלאנ ,(338 ׳טע) ״באכ
ו ז .רתיהש אלא ,תימוקמה תיברעה תושייב עוגפל
ר תויב ןטקה לוועה היה הז" .הטועימב הער העיגפ
ן ורתפה .קדוצ יכה ןורתפה והז .תושעל היה רשפאש
כ אובל םילוכיש תונורתפה לכמ באוכ תוחפ יכה
.(םש ,םש) "ןובשח

 -ימה לע רוערעה ןמ ןבומכ שי וז הצימא הבושתב
ם גשו ׳וילע וכנחתנ תורודש יוצמה-ילארשיצראה־סות
ר וד לש ינקפסה חורה־ךלה לש רכיהה-יגמיסמ אוה
ד וע אל איה תאזה ץראב תובשייתהה תמשגה .וישכעה
, הלווע ינב לומ םיקדוצ ,םיער לומ םיבוט לש המחלמ
יתושלוח לע — ןאכמו ןאכמ — שונא ינב לש אלא
- ולחה-תובאה תרדאהש אופיא אצוי .םהיתולבגמו םה
. המוקמב דימת אל איה תפומ־ישנא לש הליהב םיצ
ל יבגמהו ישונאה לע תולעתהל וחילצה אל סה םג

א ל תוססבתהלו תויגשיהל םקבאהב 1ה םג .םהבש
ו הפיא וגהנו ,םיירסומה םהיכרע רהוט לע ורמש
. םהינכשל עגונה קדצ ןיבל םהל עגונה קדצ ויב הפיא
ה תואב ותולתיהב ץולח ותוא תאז ריבסמ דציכ
ם דוק םדאה ירה" ? סונמ הנממ ןיאש המודש התימא
ה בייחמ וליפאו ,ומצעל קדצה תא תושעל ךירצ לכ
.(םש ,םש) "ךכמ ולכסי םירחאהש רבד

ת וחצנתהב רפסמה לש הפיקעה ותדמע ןאכ דע
ן ידינב רוביגה לש ותדמע ייונישל רשאי ׳הרומאה

ה רזחש אלא ׳הבושתב הרזח ןיעמ תעראתמ ןאכ םג —
י ־פ הדומ ",ינא בזכנ" .רתויב תיטנלאוויבמא איה וז
, (.ב.י - םזינומוקה) הנומאה ןדבוא תורמלש.םושמ״
ה אידיאל איהה האנשה ןמ ררחתשהל לוכי יניא דוע
המ יז הרעה .״(466 ׳ע) (.ב .י — תונויצה) תרחאה
רנ .תולצנתהב וא הנולתכ הז ןורחא דמעמב תלבק
י פלכ םג אטח לע תוכהל תאז לכב שקבמ י־פש הא

ייתסמ הניא ןיידע וז האכהש ןוויכו ,ינויצה ןויערה
.בזכנ ומצע שח אוה ,ודיב תע

ש י תואתשה — ןאכ ןיא אטח לע האכה םא ךא
ל עש םיפירצה ז הזה םינבלה ןינכ ?דציכה" .ןאכ
י רהו .תחרופ ,הקוחר ,תרחא ץרא ? םיצעה ? העכגה
סה לילכ ,ץוכה ליבשב יתילע זאמ הרבע הנש קר
ר דת ,הנש קר ...יתבוהא להוא ,עורקה להואל ׳הרע
י רה ?םישדח םיפירצ ,םיצע ,תודש ,חרופ בושיי הז
ם יפייוזמ םיעכצכ רויצ ,יטסינויצ בזכא םולח הז היה
ה ז ךיא .קבדו ןוטרק לש היצאניצולאה ,קד ריינ לע
ו סמנ אל םיטוש םיצולח םתוא ונבש גלשה תונומראש
ה תיה היפוטואהש הז דיא ?תואיצמל וכפה אלא
דה יקשועל המליש אל הירוטסיההש הז ריא ? שממל
ה מדאהש הז דיא ?םלומגכ םיאכדנה ילזוגלו םיל
" ?םהידי ישעמ תאו םתוא עולבל היפ תא הרעפ אל
.(426 ׳מע)

, ינויצה לעפמה לש ותחלצה יבגל וז תואתשיה
ושתב הרזחה ילוא איה ,לכה תורמלו ןכ־יפ־לע־ףא
ת ורוש ןיבמ איה תצרפתמ תעדמ אלש ׳י־פ לש הב
ה אדוה ,לעפמה לש ומויקב האדוה :האדוהכ הלא
ו תויכשמהב האדוה םג אליממו ,תישממה ותוזחאהב
לכה הבושתב הרזחה תוברל) וז האדוה .ודיתעבו
ורפל ינרסומו יטקאדיד םויס םושמ המיעטמ (תיל
אכ ,םה הלא לבא .הז ילאקידארו יטסיכרגא לוקוט
ה יומסה תוברועמה לש םילחלחמה הייוטיבמ ׳רומ
ש םישקה םירבדה לכ ירחאש ,לכ־עדוי־רפסמה לש
ף וריטהו המקנה תולילע לכ ירחאו ,ןאמורב וחטוה
ה עמק סייפל ,רבד לש ופוסב ,אוה שקבמ ,וב וראותש
.ןזואמו יבויח םויס ןיעמב ותוצרלו ונמלוע תא

(6^ 18 — "1116 811)1 €116 ) .1׳1 3 .3 .1 ¥
,7116 ^ 6110311 ^ 18108116)1״, 1964 01110380 ,801

?. 1—10.
. 3 .ילארשיה רופיסה לע״ — לייווצרוק .ב(2)

, ידרוסבאה ןיבל ןוזח ןיב ."םייניב םוכיס ןיעמ
.375 ׳מע

ו לעפש) הלא תויצקארפ יתש ןיב ןיחבהל שי(3)
ת גלפמ) ם.פ.מ־ה ןתמדוק ןיבל (1929—1923 םינשב
ומוקה ןיערגה תא התוויהש (תיטסילאיצוס םילעופ
י תש דועב ירהש .1919 תנשב ץראב ןושארה יטסינ

ל כ אלו ידוהיה םעה לש קלחכ ןמצע ואר אל הלא
- ה המצע הדימעה ,ירוטאזינולוקה בושייה לש ןכש
ה תוירוביצה ללכמ היתויוגייתסה לכ םע ,.ס.פ.מ
.ןאכ בושייה ןמ דרפנ יתלב םרוגכ ,תילארשי

—  פ.ק.פ — .ס.פ.מ — ילארשי .ז .ג :האר(4)
, ביבא־לת .תיטסינומוקה הגלפמה תורוק — י״קמ
.ג״ישת

ם שב רוביגה עיפומ תידוס תוליעפל תואיכ(5)
ו מש טלפנ ,בגא ךרדכו ,רפסב דחא םוקמב קר .יובח
.ילאדירפ־כ

ר ופיסה תונמא — ןבא .י ,רתיה ןיב ,האר(6)
.1979 ׳ביבא-לת ,רנרב .ח .י לש

ו רפס ירוביג םע תוושהל ןיינעמ הז אשונב(7)
, (1981 ,ביבא-לת) ״ומצע לא םצע״ םחש ןתנ לש
. יגולואידיא ךוסכס ותואבו הפוקת התואב קסועה
הב אל ,ןהיתועד ףא לע ,תויומדה תולבקתמ םש
.תוחודכ אלו תוגיר
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