
ו81םירצמ ידוהי

ט״יה האמב םירצמ ידוהי
ה אלהו ינש תיב ימימ םירצמ ידוהי תודלות
 האמב םהיתודלות םלוא ,םיבר םירקחמל וכז
רמ הנידמ תגרדל םירצמ התלע הבש ,ט״יה
ר קחמל התע קר וכז ,ןוכיתה חרזמב תיזכ
, ואדנל .מ .י ר״ד לש וטע ירפ ,ןושאר םכסמ
 רקוחו תירבעה הטיסרבינואב ריכב הצרמ
ה םעש ןובשחב איבהל שי .ןוכיתה חרזמה
ז אמ םירצמב םידוהיה ייחב ולחש תורומת
י דוהי לש םתריגה ,לארשי־תנידמ לש התמקה
ה ייח לש םלוסיחו תורחא תוצראל םירצמ
ר קחמ ירה ,םיירוביצה םייחהו ךוניחה ,הליהק
ת ונבל לק אל .לצומ דוא תניחבב אוה הז

א שונה לע תועידי שודגו םלש הכ רקחמ
וחה בורו השעמל קתונ דפסה רוקמש העשב
ד ע םש-יא יובח וא דמשוה יטנבלירה רמ
ל ש רוזחיש אוה ואדנל ר״ד לש ורפס .םויה
.רבע לכל ורזפתה וינבא בורש ןינב
, םדי״חלשמ ,םהירפסמ :םיקרפ השש רפסב
ראה ;םירצמ תוליהק ;םינכשה םע םיסחיהו
ז  ךוניחה ;םיירקיעה תודסומהו יתליהקה ןוג
. םירצמב תונויצה תישארו תורפסהו חודה ייח
, םיקרפה לכ תא םיוולמה תורוקמ ךכל ףסונב
. תונומתו תוילימיסקפ ,תרחבנ היפרגוילביב
ם ילגתמה םירצמ תודהי לש םייניפאה םיווקה
ז וכיר :תובר תוידוהי תוליהקב םימוד רפסב
ת ועוצקמב םקוסיע ,תולודגה םידעב םידוהיה
, תופרוצ ,תונפלח ,ריעז רחסמ ןוגכ םימיוסמ
ה ישעת םג האמה ףוסבו ,םיישפח תועוצקמ
ם ירצמ ידוהי ןיב ירקיעה לדבהה .תואקנבו
ה םיאנתהמ עבונה ,תורחא תוצרא ידוהיו

ל ש םהיצמאמב אטבתמ ,וז ץראב םידחוימ
* וריא תומצעמ לש תוסח לבקל םירצמ ידוהי
ה ז רבד .תרחא ךרדב וא תוניתנ תרוצב תויפ
ם ירצמב תיפוריאה היסולכואב היה יעבט
ל בא ,(םירחאו םיטירב ,םיקלטיא ׳םינווי ןוגכ)

- ירודמ םירצמב ויחש םידוהי לש םתוקקדזה
• ה ןמ גרוחה והשמ התיה וז תוסחל תורוד
ה מכ איבמ רבחמה .תוידוהי תוליהקב ליגר
-וש תופוקתבש םידוהי לע תוניינעמ תודועת

;  ט״יה האמב םירצמב םידוהיה :ואדנל .מ • *
תמע 302 ן 1967 ,םילשורי ׳יבצ ןב ןוכמ

ו תויושקנתה ששחמ הרז תוסח ושקיב תונ
י טירבה שוביכה אלולש רעשל שיו ,תופידר
כונה" םידוהיל האיצמהש הנגההו ,1882־ב
ת ידוהיה הליהקה התיה אל ,תיטירבה "תוח
.הגישהש םיגשיהל העיגמו תבחרתמ
יחבמ קודה רשק הרושק התיה םירצמ תודהי
ץ ראבש תיפוריאה היסולכואל תיתוברת הנ

ת ינחורה התוחתפתהל טעמ אל המרת ףא
ה ,יביטרטסינימדאה חטשב םג .תיתוברתהו
ד בכנ קלח םירצמ ידוהיל היה יפסכהו ילכלכ
זה" ראשל םג ומכ הנידמה לש התוחתפתהב
ת אז תמועל .׳וכו םיקלטיאב ,םינוויכ "םיר
ת ירצמה תימואלה העונתב יכ רבדה ינייפא
.רתויב םועז םירצמ תודהי לש הקלח היה
ם ירצמ ידוהי לש םתמורת לש המלשה הנומתה
ת שרפ םכוסת רשאכ קר הלגתת התוחתפתהל
ה אמה עצמא דע וז הליהק לש היתודלות
ס יסב אוה ונינפלש רפסה .ללכב דעו םירשעה
, םירשעה האמל הז אשונ תבחרהל ךרע-בר
ל ע ורקחמ תא רבחמה םילשי יכ תווקל שיו
ה פוקת לע רמוח םייק דוע לכ םירשעה האמה
.וז
צמב תונויצה תישאר לע רפסמ ןיינעמ קרפ
ז אמ םש תמייק התיה תינויצה העונתה .םיר
בגומ ויה היתולועפ ךא ,לצרה לש ותעפוה
צמל "םילארשיצרא״ה תריגה םע קר .תול
ם שוריגו הנושארה םלועה-תמחלמ ינפל םיר
ת ונויצה הררועתה הפוג המחלמה תעב הילא
ו נינפלש רקחמה תרגסמב ךא ,םייחל םירצמב
.יוטיב ידיל ,ןבומכ ,אב הז רבד ןיא
 האצוהה תאו רבחמה תא חבשל שי םוכיסב
ה רוצב ואיצוהל ץמאמהו ןיוצמה רקחמה לע
.הפי הכ

? .ב

ינידמה ןויערה תודלותב םיקרפ
ט ושפ תרוקב ינפב םידמועה םירפס שי

. רבד םהילע בותכל לוכי ךניא טעמכש םושמ
 הביס וזיא הל היהתש ןיד יעדמ רפס תאצוה
ה נידמה-עדמ םג ירהו .תעדה-לע-תלבקתמ
ת ויושר ןיבש םילמוגה-יסחיב ןדה אוה עדמ
.םיחרזא-תוצובקו םיחרזא ןיבל טפשמו הנידמ
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 אצוה םעט המ רורב הז ןיא ,אוה ךכ םא
.ונינפלש רפסה
ו יתודלות םוחתב רקחמהו תורוקמה תורפס
 ןיאו התומכב המוצע ינידמה ןויערה לש
ת עה ןמ לחה ,המכסל יושע דיחיוידחא רפס
ב רעמבו חרזמב ,הלא ונימי דעו הקיתעה
 ינניא .ךרע-רסחו רקע אוה הזכ ןויסנ .דחאכ
ר תוי לק המו רתוי לוז המ היגוסב יקב
ד קמ רקחמ םסרפל :תירבע םירפס-תאצוהל
 חטבומ לבא :תרחא ןושלמ הזכ םגרתל וא ,יר
ה ביטימ האצוהה התיה ונינפלש הרקמב יכ יל
 האיצוה וליא םידעוימה היארוק תא תרשל
ת פומה־ירפסמ םידחא לש םימוגרת רואל
ה ז רפס .ינידמה ןויערה תודלות םוחתב

ל ש םתכאלמ לקהל םנמא יושע ונינפלש
ת ורוקמב ןייעלו חורטל םינכומ םניאש םידחא
לת לכל הבוח םהש רקחמ-ירפס םתואב וא
ת וריש ומוסריפ השוע וז הניחבמ םלוא ,דימ
ה ריקס םדיב ותתב ,תותפתהל םייושעל ער
- לע ,הנידמה-יעדמב םיטנדוטס .הרסחו הרצק
ה פשב יסיסב רזע־רפסל םיקקדזמה ,םינפ־לכ
י דותמה ןייבאס תא ףידעהל ופיסוי ,תירבעה
.קושב תויוצמה רזע־תורבוח וא םג
א ל ינידמה ןויערה תודלותב ןיינעתמש ימ
ך ב .י לצא םידומע העברא־השולשב קפתסי

ל ע םידומע השולשו םזיסקראמה לע יתמא
ה וב ררועי רתויה לכל :לשמל ,םזילרבילה
ל דבל רבעמ ויתועידי תא ביחרהל ןוצר רפס
ו רפס תא .ןאכ ול קפוסמה היצמרופניאה
ת נשב רבחמה םסריפ אשונ ותואב ןורחאה

ו רפס לע דבע אלש הנכ הוקת ינאו ,1935
ר תוי הברה היה בטומ .םויה דעו זאמ יחכונה
ם יאשונ תריקחל הנפו הרמויה תא חינה וליא
ה שעש יפכ ,תיעדמ תובחרבו תוקמעב םידדוב
. הנורחאה הפוקתב תעה-יבתכמ דחא יפד לע
א לא ירלופופ רפס תויהל אב אלש יעדמ רפס
ם ג ...רקחמ ישנאו םיטנדוטסל" רזע*רפם
ק פסל בייח "ןווגמו בחר םיארוק גוחל
. ומצעל רבחמה גיצהש ולאמ תורומח תושירד
׳ירניבא המלש ר״ד תא המגודל ול חקי אמש

ן ויערה תודלותב םיקרפ :יתמאךב בקעי
, הדסמ תאצוה ן ונימי דעו םדקיימימ ינידמה
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י ש הנשב םסרופש ,"םיברה תושר" ורפסש
, לכה ללוכ רפס תויהל רמיתמ וניא ,הרבע
־ וקהו אילפהל־תוחסונמה ,תורצקה ויתוחישו
ת א קיזחמה טעומ ןה ,םירבד־ירקיעל תועל
תמה ארוקל ןתלעותל רועיש ןיאו הבורמה
.ןיבהל שקבמהו ליח

יניס תכרעמ ןממ
ן מוי" ררוע ,םייתנש ינפל ,ומוסריפ םע
 ,תונרקס לש םיבורמ םילג "יניס תכרעמ
רטסאה ימוחתב ודקמתהש ,סומלופו תרוקב
ל ש וביט םצעמש ,תיאבצה הקיטקטהו היגט
ת וערואמ לש הביטקפסרפב .ורקיע םה ןמויה
׳ "שדק" עצבימ הלגתמ םינורחאה םישדחה
ל ש ימואלה הקבאמב בלש םייסל היה דעוימש
, הלודגה הגצהה ינפל תיללכ הרזחכ ,לארשי

ו א תיאבצ תולת אלל .תילרוגהו תערכמה
ג ישה ,תחאכ תותיזח עבראב ,ומצעב ,תינידמ
ו יתוסיג :תועמשמ-ברו ריהזמ ןוחצנ ל״הצ
׳ ץאוס־תלעת תודג לע עבק-תיינח התע םינוח
. ןלוגה יסכר לעו ,ןדריה ילותיפ ךרואל
ו ננושו ודמלנ ,רבתסמ ,םייאבצה םיחקלה
.תודיעמ תואצותהו ,םינשה רשע תצורמב
ן מוי" יקרפב ,הלא םימיב ,שדוחמ ןויע םלוא
ל ש ובל־תמושת תא בסמ "יניס תכרעמ
ת וינידמה תוכרעהלו תורעהל הקוור ארוקה
ה ביסה .ויתורוש ןיב ,םשו הפ ,תולפוקמה
ל ש המוציעב התע םייוצמ ונא :הרורב
י מו ,השקו הכובס ,הכורא תינידמ הכרעמ
ר שא ,יאבצה ןוחצנה לכידרא זא היהש
ת קספה וניא" וילע קיעמה יכ וירחאל עבק
ה כרעמב דומעל וגתלכיל ששחה אלא תוברקה
 'ירמה םיחקלה תקפה ."תיוושכעה תינידמה
 ריבה הריזב החלצההייאמ םימיאתמה םיינ
א לל ,איה "יניס" רחאל תירוזאהו תימואל
ב רה לקשמה ,לעב יחכונה ודיקפת ,קפס
.רתויב

' •יניס תכרעמ ןמוי :ןייד השמ ףולא־בר•
/מע 1965 ; 215 ,רפסה םע תאצרה
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