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ל ע תקלוחה וז תוברל ,תישוכה תוגיהנמה
ן סרל הסנמ ,גניק רתול ןיטרמ ר״ד לש וכרד
. םייקוחו םייטפשמ םיקיפאל ונווכלו דרמה תא
ל ודג קלח לבא ,ךכב םיחילצמ םה הבר הדימב
ך כ .םהל הנענ וניא תישוכה היסולכואה ןמ
ם ימלסומה" תצובק תונורחאה םינשב המק
ה תונוילע לש הרותב םילגודה ,"םירוחשה
ר דשעמ אוה ישוכה קר .ןבלה לע רוחשה םדא
ק לח וב ול ןיא ןבלה םדאה ,םיהולא לש וידי
ה סנמ ,"רוחש חוכ" ,הינש הצובק ...הלחנו

בלה" לע םיינוציק םיעצמאב םייאל איה ףא
ב תישוכה ןויוושה־תכפהמ תא עצבלו "םינ
־ בואה בור לש ןוונמה ינועה .תומילא יכרד
י בגל ברה רוגיפהו תורעבה ,תישוכה היסול
ה סיסתה תא םיסנרפמ ,הנבלה היסולכואה
־ תויוצרפתה ידיל םיאיבמו תימואלה־תיתרבחה
.ןמזל ןמזמ םימד
ב רקה ,דרמה תרמוחמ םלעתמ וניא רבחמה
תהה תא ןייצמ אוה .תובר החיתר־תודוקנל
ה םינשב ישוכה בצמב הלחש הברה תומדק
־ יתבמ ול תנתינה הברה הרזעה תאו תונורחא
א וה .םיילרד׳פה תונוטלשה ןמו טפשמה

־ תוצראב תישוכה הלאשה ןורתפש םג ןייצמ
ק לסי הקירפא לש הרורחיש דחאל תירבה
ויא תונכס ובוחב אשונה ימואל-יתרבח דקומ
ן ותנ ,דאמ תילאיר ,תמיוסמ הניחבמ" .תומ
מוקתהל חתפמה יאקירמאה ישוכה ידיב םויכ
בו .םלועה לכב םינבל־םניאש םימעה תומ
ף או רכות הקירמאב םישוכה תייעבש הדימ
־ בירמ ישפח םלוע םויקל יוכיסה הברי ,רתפית
."םיעזג
. הרצקב םירקסנ םה ףא םידוהיל םישוכה יסחי

י שוכה רפוסה לש ותרמא תא טטצמ רבחמה
ה רבחהש םשכ" :ןיוודלוב םמיי׳ג עודיה

ל האנשה הקוקז ןכ ,לזאזעל־ריעשל הקוקז
י וצמ םלראהב ,ישוכה יוצמ הי׳גרו׳גב :למס
ם ידוהיה םיאלממ םיישוכה תואטיגב ."ידוהיה
ה ניארקואב םהיתובאכ ךוויתו רחסמ ידיקפת
י דוהיה "גצימ" ישוכה יבגל .תורחא תוצראבו

ם ישרוד םג םישוכה .חוכהו ןוהה ןוטלש תא
י רהש םבצמל הנבה־רתי ולגיש םידוהיה ןמ
ה תיהש הילפהה תואצות תא םרשבמ וזח
ת ורחא תויתרבח תובכשכ .םהיבגל תלבוקמ
ה תטילקל םידוהיה םידגנתמ ,תירבה־תוצראב

ם ישוכהש םוקמ .םהלש םירוגמ-ירוזאב םישוכ
ו נממ םירקוע םידוהיה ,וב בשיתהל םיליחתמ
רבינוא רקחמ .רתוי םירקי תומוקמל םירבועו

ת ויוצמה תוינתאה תוצובקה לכמש עבק יאטיס
וזמ רתוי םידוהיה םידיפקמ תירבה-תוצראב
. םהירוגמ־ירוזאל םישוכ תסינכ עונמל םתל
והיה לש םתייטנב וז העפות ריבסמ רבחמה
ם יפתתשמ תאז םע .םייוגה ןמ לדבתהל םיד
ל ע םיישוכה םינוגראה קבאמב םיבר םידוהי
זהב םיניגפמ םידוהי תד־ישנאו ,םהיתויוכז
בוסה םישוכה םע םתוהז תא תובר תויונמד
.תיאקירמאה תואיצמב הילפהמ םיל

.פ .י

ןוויב םוי״מוי ייח
ל ש הריחב אלא וניא הירוטסיהה דומיל םא
ת וניגמ ןהש ךכב ןדוחייש ,תומיוסמ תואידיא
ת א תולגל אב אוה ןכו ,הרבחה םויק לע
ת וערואמ וא םישנא ויה םניגבש םימעטה
י רה ,םיפתושמו םילבוקמ םיכרעל םימיוסמ
” נותאה הירוטסיהה התיה עודמ ןבומו רורב
ת וניינעתהל יזכרמ הכ אשונל הרהז־ימיב תיא
ר ד היטרקומדה הגצוה דימתמו זאמ .רקחמו

׳ תמלשומ היטרקומד לש לאידיאכ תיאנותא
ת וריח היחרזאל הקינעהש ,הגוסב הנושאר
י ברעמה םלועל השירוהו התומכ העדונ אלש
ל כו :תוברת־תוריציו חור־יכרע לש תוגספ
ם יגורטיק לומ תדמתמ הדימע ידכ ךות תאז
ת וגלפמ ,תועד-יגוה דצמ םיצרמנ תופקתהו
.ץוחמו תיבמ ,םיצירעו

ל אידיא תמשגה לש תאזה תומלשה תנומת
ם שש םואנב ראותמכ ,הרשיה היטרקומדה
ה נותא לש הגיהנמ יפב סדידיקות ןוירוטסיהה
' םנ ,סלקירפ ,הנוילכ תישארבו התלודג אישב
׳ ינרדומה רקחמה ידי־לע טעמ אל תמג

ת ורפ תטיחשל ודיב הכורעו הטורמ ותלכאמש

' רת ;ץויב םוי־םוי ייח :ריילסאלפ טרבור *
י וי ר״ד :תיעדמ הכירע .זנק עשוהי :םוג
/מע 1967 ,♦ 224 ,״רפסה םע״ •י חקור
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פלש רפסה רבחמ .םינפ־אושמ אלל תושודק
ג יצמו ויתופילקמ לאידיאה תא טישפמ ונינ
ם וימוי-ייה יארב תיאנותאה היטרקומדה תא
א ל ,רבתסמ ,יאנותאה לש ומוי .היחרזא לש
ת ינומרה שפנ־תוולשו תוכז ןתוא" רודח היה
- יה אל הנותא ."סלקופוס תאמ הפי הזחמ לש
ו ל םואמש תמלשומ היטרקומד לש תפומ הת
ת ועד-יגוה הוראיתש יפכ ,םלוע דע ול הוושי
גפ .הלכשהה־תפוקתו סנסנרה זאמ םירפוסו

: דימ ןיעל םיטלוב יפואבו הנבמב םיבר םימ
ו ,ןוטלשה תדרפה דוס תא העדי אל הנותא
ט פשמהו תיטילופה הערכהה תא הדיקפה
ה עשב־הב ,םעה־תפיסא ,"היסלקא״ה ידיב
ף תתשהל היה יושע םעה ןמ קלח קרש
ה היתוויעש) ינרדומה סינתסיאה .היסוניכב
ם ה וגמז-תב היטרקומדה לש דאמ םיבר
ת ובכרומהו םיישקה ירפ ,וליבשב וילאמךבומ
ה דילסב ומטח םקעמ (...םיינרדומה םייחה לש
ל ש היסולכוא ךותמ יכ דמל אצמנ אוהשכ
י לעב תוישימח־יתש קר ויה שפנ ןוילימ יצחכ
ם ידבע ויה ראשה לכ וליאו תויחרזא תויוכז
ה יטרקומד" .תויוכז־ירסח ,(סיקיוטמ) םירגו
־ תדובעל עגונב םימודק-מיטפשמ תחפטמה
ה קינעמ הניאש היטרקומד ,רחסמהו םייפכה
ט ועימל אלא ,חרזא־תויוכז ,תויטילופ תויוכז
ן יאה תאזכ היטרקומד ,היסולכואה ןמ ריעז
״ ? היטרקוטסיראל רזומ חרואב המוד איה
ר קיעב לפטמה—רבחמה ספתנ וז ותנקסמב
38 3 דע 450 םינשב ,הנותא לש םוימויה־ייחב
, םיבר םירקוח הל וספתנש המזגהל—ם״הנפל
ט ועימ תיאנותאה םיחרזאה־תרבחב האורה וז

ה חוור ייחו תיטילופ תורח ומצעל םיקמה ןטק
ם ירגה לש םרחסו םידבע לש םתעיגי דוסי לע
י מיב הנותא" ,סקופ .א :הז ןיבעל האד)
, םעט־ןינא יברעמ טרקומד ותוא .("התלודג
ה ביט היטרקומדש סותימה יכרב לע ךנחתמה
ה ילע הנמייאתש הריזגו סולש-תפדור איהש
ב םגפ אצמי ,םישוביכ־תופאוש תורוטטקיד
מ ידמש היטרקימד התימ תיאנותאה וזש יכ
־ תמ ריילסאלפ .ר ־החושקו תילאירפמיא התוי
־ רפסמ ותואכ תיאנותאה היטרקומדל סחי

ו זב ורופיס תא םייסמה ,ינאדוס תוישעמ
ו נל םרג רקשהש רחאל ,התע" :ורש^ד
י ריזחהל ונא םילוכי ,תמאה תא ריהבהו האגה

ר וזחנ התע .תינש ול קקדזנש דע ומוקמל
ה לא ,הירוטסיהה ןמ רמולכ ,רקשה ןמ
ה נקסמכ תצרחנ תיפוסה ותנקסמו "...םייח
ך למה לש ויפב םינקיריטאסב רירמה םשש
ו חרוא יפמ עומשל ותולכב רשא ,גנ־ןיד־בורב
ל ע ,רבילוג לאומס תועסמה-שיא ,ירורעזה
ה ילגנאב ןוטלשהו לשמימה ירדס תליהת
הת לש םיטרפה-יטרפל ורקוח אוה ,ותדלומ
י פ-לע" :קסופו ,םיימוימויה לשמימה יכיל
- בורב ךממ יתיצימו יתישע רשא תובושתה
י כ ךצרא-ינב ןומה תא תוארל לכוא אל ,למע
" ...םיתיחשמו םיער ,םינטק םישנא עזגכ םא
מוי ייח תראתמה הרדסב יעיברה ,הז רפס
, הירוטסיהה לש תובוש איש־תופוקתב םוי

ס ילופורקאה לש הנותא תא אל גיצהל אב
, היפוסוליפה יאיש לש ן םירדהנה ויניינב לע
ה נותא ;תונמאהו עדמה ,הרישה ,ןורטאיתה
ח ורו יטרקומד לאידיא ,םייטרקומד תודסומ לש
ל ש הנותא תא ףושחל אב אוה .תיטרקומד
ו ז .םהייחו היבשות לש הנותא ,םוי־םוי

ה יתוטמיס לע ...תיתחתה ריעה" לש הנותא
ת וכושחה ,ןובכית לכ תורסחה ,תוגיחצמה
ה נותא ...םבורב םילדה היתב לע ,הלילב
י וכיד ,תודבע לע הססבתה הלש היטרקומדהש
־ ייח תא רכה ."תילאירפמיא תוטשפתהו
ה בהאה-ייח לע םירבגה ןוטלש תא ,החפשמה
ת ועוצקמ ,ךוניחה יכרד תא ,םהידדצ לכל
- עת ,םהיגהנמ תא ,םתסנרפ יכרדו םיאנותאה
ם ימתכ יכ תעדל דמלתו—םתוברתו םהיתוגונ
תמה התיהש ,הנותא .הפיה הנומתב םיבר
ת ורודו ,הנמז ירע לכמ תילרבילהו תמדק
ב תרייטצמ ,התכישממל ולחיי םיבר־םיבר
מה ,תירטילאטוט היטרקומדכ ונינפלש רפס
ב ףתתשהל היבשותמ קלחל םנמא החינ
ת מחות הניא ךא ,תויטילופה תוערכהה בוציע
ת רגסמל ץוחמ םיישונא םייח לש םוחת לכ
ט רפה לש ורשא היהיש העבתב ,הנידמה
ה לוכ הנידמה גושגישב קתגיי־לב רשק רושק
ל הבוחה תלטומ םיחרזאה לעשכ ,הרשאי
.םיינידמה םייחב ליעפ קלח תחק
ת ושעל אב אוהש רבחמה לש תידוסיה ותועט
ן יבל ונימי לש תויטרקומדה ןיב היגולאנא
־ ה הייח־תיבו הלודיג־עקרקש ,תיאנותאה וז
-רימה היפאו היביכר לע ,הנידמה־ריעה ׳םיליפ
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ה לאשה לע הגוע וגיא םג אוה .םנימב־םידח
: ויתונקסמ תאירק רחאל דימ תררועתמה
ת ררחושמ תוברת העיגהו החמצ ךיא ,ךכ םא
ה נוטלש ימוחתב הלאכ םיאישל םילבכמ
?  וז ״תירטילאטוט היטרקומד״ לש ץירעה
ת מלשהב איה רפסה לש ותובישח ,תאז דגנכ
ה ירוטסיהה ירפסש םיטרפ קופיסבו הנומתה
. תולפטו תוינוציח תוטוז קר םהב םיאור
יכראו םייתורפס ויתורוקמש רמוח קפסמ אוה
ן וירוטסיהל שמשמה ,םיינויע אלו םייגולוא
- עדמ שיא לש הדשה״רקחמ תדובעל ףילחת
.הרבחה

.ש ?

םאלסאתו םיברעה

ת ליפנ דע םאלסאה תודלות תרכהל דוסי-רפס
ה תודלותב םיקרפ" אוה 1258-ב דאדגב
" םורצל הוח ר״ד תכירעבש "םאלסאהו םיברע
ו תישאר ,התמדקהב תכרועה ירבדכ .הפי

, תולפכושמ תורבוח יתשב" איה רפסה לש
י ניינעל ץעויה תכשל ידי-לע רואל ואצוה רשא
א ״כשת םינשב ,הלשממה״שאר דרשמ ,םיברע
י דימלתל דומיל-ירפס שמשל ודעונו ,ב״כשתו

ב םיינוכיתה רפסה-יתבב תיחרזמה המגמה
" זהו ,ולא תורבוח יתש לש ןתחלצה ."ץרא
ה מגמה ידימלת לש תכלוהו תרבוגה םתוקקד
ד וסי־רפסל הטיסרבינואה ידימלתו תיחרזמה
ץ עויה תכשל תא ועינה ,הלא םימוחתב
, סופדב תולפכושמה תורבוחה תא איצוהל
ת כאלמ .םימילשמ םיקרפ העברא תפסותב
־ םורצל ר״ד לע הלטוה הכירעהו דוביעה
ה יוארה הדובע התשע יכ רמאיי התוכזלו ,הפי
.הרקוהל
ם ירקוח ידיב םיקרפ־םיקרפ בותכ רפסה
ל לכיהל ללכ ודעונ אל םקלחבו ,םינוש
, ומאתוהו םירחא םירקחממ וחקלנ אלא רפסב
רהל ,םיילוש־תורעהו תופסות ,םירוציק בגא

ת ודלותב םיקרפ :(תכרוע) הפי־סורצל הוח *
, הלשממה״שאר דרשמ ז םאלסאהו םיברעה
שר ׳צוה י״ע ,םיברע יניינעל ץעויה תכשל
.׳מע 1967 ! 404 ,א״ת ,םיפ

ל ש התדובע .ןודנה רמוחה לש תפטוש האצ
ש ח ארוקה ןיאו קרפ לכב תרכינ תכרועה
ב .םיערק-םיערק היושע תומלשהש טעמכ
ל ש ידותימה הנבמב התדובע תרכינ דוחיי

זחמ ,רשפאה תדימכ ,ענמנה ,ןווגמה רמוחה
ר פסב ידמל השק המישמ יהוז .תויוליפכו תור
ץ מאמב התיה הכורכ קפס ילבו ,הזכ ףיקמ
.לודג
ד ע םאלסאה תודלותב ,רומאכ ,ןד רפסה
ת פוקתב ןויד ליכמ וניא ךא ,דאדגב תליפנ
ת ימלסומה דרפסב ,םיכולממהו םימטא׳פה
, דועו הקירפאךופצ תודלותב ,היליציסבו
. תומלשב ,רעצה־הברמל ,םגופ הז רבדו
ם יקרפ ינש ושדקוה תימלסומה-םורט הפוקתל
ך ותמ עטק) םהמ דחאש ,(םידומע 14) םירצק
ה רישב ןד.(טענב .צ .ד ׳פורפ לש האצרה
ו נא הלא םיקרפ ינש ירחא .המודקה תיברעה
ו רקחמב םאלסאה תודלות תישארל םיעיגמ
. דמחומ לע ןייטיוג .ד .ש ׳פורפ לש ידוסיה
ן ייטיוג לש ורפסמ ,םירוציקב ,חוקל הז קרפ
ומע 54 ספות אוהו ״דמחומ לש םאלסאה״
ל ש ויתודלות לע רבחמה דמוע םהב ,םיד
ן כות ,ותוחילש תישאר לע ,םאלסאה איבנ
־ הו םידוהיה םע ויעגמ ,ויתומחלמ ,ותאובנ

ת ודהיה תועפשה ,תינידמה ותמכח ,ך״נת
א וה הז קרפ .דועו דועו ,ןארוקב תורצנהו
ר אשל אובמכ והומכו רפסב םיפלאמה דחא
ת ונעט יתש לע בכעתהל יואר .םיקרפה
ת וכלשה ןהל שי ילואש ,הז קרפב תוניינעמ
ם ילשוריל הלילה-עסמל רשקב .תוילאוטקא
ע יבמ ,(׳גארעמו ארסיא) םיימשל הילעהו

ת לבוקמה החנהל ותודגנתה תא ןייטיוג ׳פורפ
ת תל ידכ םבלמ םירבד ודב הימוא־ינבש
ו נאש המ" :בתוכ אוה .םילשוריל השודק
' לא) ׳ןורחאה דגסמה׳ : 17, 1 הרוסב םיארוק
' חאה הצקבש הנס׳ל םיאתמ (אצקא-לא ד׳גסמ
ת ולכיהל ךייש רמולכ ,53, 14 הרוסב ׳ןור
ו פריצ םילשורי לש הדובכלש אלא ,םינוילעה
ל ע דיעה דמחומ .ןינב הב ונבשכ התוא םג
י רהש ,רבדב אלפ לכ ןיאו םורמל ותוקלתסה
ה תיה תולכיהל היילע לש תאז האידיא
* "םיסרפהו םירצונה ,םידוהיה לע תלבוקמ
ם ויב ונתוא ןיינעל היושעה הינשה הנעטה
׳(החיתפה) החתאפ־לא תרוסב ןוידב איה
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