
םירפסו 78

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



ו 79הדימריפה תגספ לא

. םויב םימעפ 10—7 םימלסומה םירמוא התוא
: ולא םילמב ראשה ךותב התוא ראתמ אוה
ד אמ השק ,תאזה הליפתה תא םיארוקשכ"
ה ריוואב ןאכ ובאש םשורה ןמ ררחתשהל
ר בד הליפתב הב ןיא ןכש ,הרוהט תידוהי

ם יריכמ וגאש יפכ ידוהי לש שגרל דגונמה
מב תניינעמ וז הנעט ."הפוקת התואמ ותוא
ם ישוריפל רבחמה לש ותודגנתה רואל דחוי

תה לש םינורחאה םיקוספה ינשל םילבוקמ
 חרוא ,רושימ חרואב ונחנ" :םהו הליפ
ם הילעש הלא לש אל ,םהל תוביטהש הלא
ת לבוקמה העדה יפל ."םיעותה לש אלו ןורחה
, םידוהיל איה "ןורחה םהילעש הלא״ב הנווכה
ה חוד ןייטיוג .םירצונה םה "םיעותה" וליאו
- ידבועל איה הנווכהש ןעוטו הז שוריפ
סאתה) םיהולאה תא ועדיש הלאלו םילילא
.ול ואטח ךכ־רחאו (ומל
 -תווצמו ןארוקה" ,רפסה לש ישילשה קרפה
, תכרועה לש הטע־ירפ ,"םאלסאב דוסיה
ל ע ונדימעמו דמחומ לע קרפה תא םילשמ
. דועו הליפתה יסכט לע ,םאלסאה תונורקע
ל ע תוירוטסיה תוריקסל םירבוע ונא ןאכמ
ת יבו םינושארה םיפילכה תעברא תופוקת
ת מצמוצמ הכרעה םג הנתינ ןהבש ,הימוא
פסה הריציה—םייתוברתה םייחב תוחתפתהל
סיהה ,ןושלה רקחמ ,(הזורפו הריש) תיתור
. דועו תיתדה תורפסה ,היפרגואיגה ׳הירוט
- תיב תפוקת תא םירקוס ךכ־רחאלש םיקרפה
- ש הרותהו הכלהה תוחתפתהב םינדו סאבע
ושה תויתדה תותיכה תעפוהב ןכו ,הפ-לעב
ל ע קרפה הלא םיקרפב ןויצל םייואר *תונ
ת אמ תיסאבעה הפוקתב הזורפהו הרישה
 הקיטסימבו תודיסחב ןדה קרפהו טענב ׳םורפ
 יואר ןכ ומכ .תכרועה תאמ םאלסאה לש
י דיב בותכה ףיקמה קרפה דחוימ ןויצל
- ה תוצראב םידוהיה לע גרבשריה 'םורפ
.םאלסא
- ב ןוידב תכרועה הביחרהש םשורה לבקתמ
ה מצמיצו ויסכטו ויתותיכ ,ויתוכלה ,םאלסא
. תיתוברתה תוחתפתהב ןוידה תא רעזימל לע
־ סאל השש םישדקומ רפסה יקרפ 15 ךותמ
ה שולש תמועל (םידומע 171) תדכ םאל
רתה הריציב םינדה (םידומע 36) םיקרפ
י נפלש תיברעה הרישה לע דחא םהב ,תיתוב

ם יגרוח םניאש םיקרפ הלא ףאו ,םאלסאה
: דועו תאז .תיללכ הריקס לש תרגסממ
ה ריציבו תויתדה תותיכב הבורמה לופיטה
יהל ,םתסה־ןמ ,תכרועה לע השקיה תיתדה
וימב יוטיב ידיל אבש רבד ,תויוליפכמ ענמ
ת ותיכה" :טעמכ םיפפוח םיקרפ ינשב דח
ואיתהו היפוסוליפה ,םיעדמה״ו "םאלסאב
."םאלסאב היגול
י יח לע םיקרפ םרדעיהב םיטלוב הזמ דבל
, תוכלממה לש ילכלכה הנבמה לע ,הרבחה
ו רכזנ םנמא .ב״ויכו תויתרבח תועונת לע
ך א ,יתרבח עקר ןהל היהש תויתד תועונת
ה זה עקרה חותינל בל-תמושת הנתינ אל

וילביב המישר הפרוצ רפסה ףוסב .ןחימצהש
ת ולאש ופרוצ ןכו הרצק תירבע תיפרג
ר פסב ןיא .דומיל־רפסב גוהנכ ,ןויעו הרזחל
ר פס ירהש ,ידמל הומת רבדהו ,תימש המישר
ל ש תימש המישר המודמכ בייחמ הזכ ףיקמ
ל ע לקתש ,םישיאו תועונת ,תוריצי ,תומוקמ
ו זכ תנכדועמ המישר ךורעל ןידה ןמ .ןייעמה
.הינש הרודהמב רפסל הפרצלו

.3 .ש

הדימריפה תגספ לא

— ונרוד לש תינויוושה תיטרקומדה הרבחה
תהה ירעשב הסינכה־סיטרכ יכ הריהצמה
ד בלב ןורשכהו ןורשכה אוה החלצההו תומדק

א צומה־דמעמ לש תודימריפה תא הלטיב —
, תובורמ המצע-תודימריפ ןהיתחת הארבו

. המכו'המכ-יפ תוינעבותו תוקלקלח ,תופעוסמ
— ולאה תודימריפה תחא לש היכבדנ תפישח
ת עירק איה—יאקירמאה םיקסעה-םלוע לש וז

נכה .םירידא-חוכ ודיב זכרמה םלועל ןולח
, "םרוטומ לרנ׳ג״כ תחא קנע-תרבח לש היתוס
ת חא לכ תוסנכה לע הברה תולוע ,לשמל
ן דועו ,ןהבש תורישעה ףא ,ב״הרא תונידממ
ם ישמח תולוע וז הניחבמ" .תוכלוהו תוברתמ
, ב״הראב רתויב תולודגה ,תורידאה תורבחה

; הדימריפה תגספ לא :דדאקאפ סנאו *
ז  1967 ,ןקוש תאצוה ;רלסט הילד :םוגרת
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