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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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* לד לש ץמשמ רתויב סחיתמ ןייד ףולא־בר
* םנה היביכרלו הנידמה תגהנהל גולגילו לוז

ה יתובוגתל ,הינשה הילעה סותאפל ,םייש
ע ירכהל התלכי־יאל ,היסוסיהל ,תודחפנה
* רגיא תא ןוירוגךב לבקמשכ .תוערכה
ן יא ןינאגלוב לשרמה לש ההגהו תמייאמה ות
ח כונה ,ןייד ףולא־ברו ,הלהב ףקתנ אוה
י מ תא ריכמ ינא" :ריעמ ,דמעמ ותואב
ל ארשי־תלשממ-ישאר תויהל ויה םילולעש
י כ קפס יל ןיאו ,הז דיקפת .ג.ב אלימ אלול
ר תוי תורודח ויה הז בצמב םהיתובוגת
ר דת הלק ."הקינאפ לש תינימשבש-תינימשמ
ק לח תוחפל יכ עדויה ,ארוקה לש ותקסה הי
י כ ,םויכ ויגיהנמ םה "ויה םילולעש םתואמ"
ר ניה ,זא לש חצנמה ,ןייד ,אוה וחור יניעב
* ןב לש ותומדךב ,ןוכנה םוקמב ןוכנה שיאה
ה מ :לאושה לאשי ,רבדה ךכ םא .ןוידוג
ר תוח ןייד השמ ןוחטבה-רשש ינידמה עצמה
ו א ,הזכ עצמ ללכב ול שי םאה ?ומישגהל
ר וטע ,הלועמ יטילופ ןקיטקט אלא וניא אמש
ד ג תופיקת לש סותימ ףקומ ,םיחצנמ-תליה
 גיהנמ ,םילבלובמו םיכובנ תדע לש הבל
א לל ,ןנמזב תונוכנ תוערכה עירכהל עדויה
?תויחדו םיסוסיה אללו םייכרב״קיפ
א ב הקלש רודה רחאל" :םעפ רמא קראמסיב
ף ולא-בר לש ויניעב !"הקלמש דודה דימת
לש ןה תיאמצעה לארשי לש היתוכרעמ ,ןייד
ת וזחאיההו תושרתשהה ךילהתב דבלב םיב
י נפמ תדמתמ תוננוגתהו ,הנשירהשדח ץראב
י נידמה רוציה תא לסחלו רוקעל םישקבמה
, ןייד יפל ,וז תושרתשה לש התרטמ .שדחה
הש ,תיאמצע תידוהי הירוטירט םיקהל איה
ב ושח תיפרגואיגה התביבס ןיבל הניב רשק
ל א תותובעהו םירשקה קודיה רשאמ תוחפ
ל ש תידוהיה התייסולכוא .תידוהיה הרוזפה
־ והייה התוהז לע רומשל תבייח וז הירוטירט
ץ ולח-ליח אלא איה ןיאש הוקתב תויחלו תיד
ד חאב ףרטצהלו אובל דיתעה ,לודגה הנחמל
, ונושלכ ,איה יניס־תכרעמ .םיקוחדה םימיה
ל ארשיל םידוהיח תביש רשא תוכרעמה תחא"
־ יצה תשוחתב .תורוד השולש הז ןהב הכורכ
׳ הלפעה׳ה לש סודוסקאל ׳שדק׳ ףרטצמ רוב
ם יצוביק תמקהל תוצלחיהלו טדנמה תפוקתב
נידמו ׳ןבלה רפסה׳ דגנ קבאמה תעב בגנב

י דכ הריתי הזעהב ךרוצ ןיא ."ןיווב לש ותוי
ת א םג רידגיו קוספי ךכ יכ החטיבב עובקל
. "םימיה תשש תמחלמ" לש היפאו התוהמ
וציק יוניש םושל איבי אל ,גשוישכל ,םולשה
ת א ףקות הנשמב חיטבי אוה ,הברדא !ינ
.הימוחתב לארשי לש התורגתסה
ביהלו תולתיהל ןויסנה תופוכת אוה לישכמ
* בגא םירמאנה ,םינש וא דחא קוספמ תונ

! ןייד ףולא-בר לש המחלמהךמויב ,חרוא
ן ויכמ .הזכ קוספמ עלוקו ריהב ןיאו שי ךא
ידמה ויתוזרכה רחא תוכירדב ונא םיבקועש
א יצוהל יואר ,וללה םימיב ןייד לש תוינ
ר ואב ןגיצהלו ןרשקהמ תוינידמה ויתורעה תא
ן חופיס יכ -עמתשמ םויכ ןייד ירבדמ .אלמ
א בצ ידי־לע ושבכנש תושדח תוירוטירט לש
ב אלא תעדומ שוביכ*תמחלמב אל ,לארשי
א וה ,קנחממ רורחישו ןגמ־תמחלמ תובקע
ה מויק תא תנכסמו השילחמה ,הקיזמ הלועפ
ש רובס ןוירוגךב םג" .םידוהיה-תנידמ לש
ע צוה םג ולו—םיכסהל הכירצ הניא לארשי
, החטשל הזע-תעוצר תא ףרצל—רבדה הל
- יב ןיא רשא ,הבש םייברעה םיטילפה ללגב
ר דהנ־המ !הה ."םלבקל לארשי לש התלכ
ל בקל םייברע םיטילש וליאוה וליא הז היה
־ תעוצרמ םייברעה םיטילפה תא םהיתולובגל
ה לילש־תילכת ללושו ,ןוירוגךב רמוא ,הזע
.חוכב םשוריג לש ןויערה תא
טש לארשי תולובגב הירוטסיהה החינה וליא
ו מוקמ לע אב לכה היה ,בשוימ-םיקיר םיח
־ םיקיר םיחטש םתוא ויה וליאש אלא—םולשב
־ למבו יניס-תכרעמב ךרוצ היה אל בשוימ
ת א .ג.ב עיבמ רחא םוקמב .םימיה־תשש־תמח
ה תטילשב ראשיי יניס יאה־יצחש ותווקת
, דמע םיכסמה ,יללכהרדטמה-שארו ,לארשי לש
ם תבישי תוינויח תא ,אבצ-שיאכ ,בטיה עדוי

־ רב םג ןאכמו) יניס-רבדמב ל״הצ תוחוכ לש
ובג יכה־ואלב" ,וירבדכ ,ירהש !(הזע־תעוצ
ד ע םימצמוצמ היחטשו (הנידמה לש) היתול
ך כיפל ."הנכסב המויק םצע תדמעה ידכ
ר שקב עובקלו טילחהל המ עדוי אוה ןיא
ל ש הרוקמו העוצרה לש ינידמה הדיתעל
ם יינויערהו םיישפנה היביכר .הנממ הגיסנה
ת ידוהיה התוהזל ששחה—רז תוטבלתה לש
היסולכוא לש התיפסותה תובקעב הנידמה לש
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ל ש ןויערה ןמ הדילסה ,הלודג תימלסומ
ק ר יכ תטלחומה העידיהו ,םיסולכואה שוריג
ה נוחטב תא החיטבמ םישדחה תולובגב הקזחה
ל ש הנכסה תא הקיחרמו לארשי־תנידמ לש
— בחרנ הדימ־הנקב תפסונ תיאבצ תודדומתה
ח צרה" ,יניס יבגל—םויה םג םניעב םידמוע
- ףקות־הנשמבו—"תיברעמה הדגה״ו "הע
.הרמוחי

ד מלנ 1956 תנש לש הגיסנה ןמ ינידמה חקלה
, בתכבש־םולשה יפדורמ םיבר וליפא .בטיה
ל ע םילעמ םניא ,הזב-אצויכו םירותיו תרומת
. םירצמ ידיל הזע-תפנ לש התרזחה תא םתעד
ה םיחטשב י יגאש—ןורמושו הדוהי םליא
ה מיאה תודוסי םיזכורמ ,םהיסולכואבו ,הלא
ת וינכתהו תועצהה דוקמ ןאכ .םיסוסיההו

- לכש ,םירקבל-תושדח תונתשמו תולעומה
ה קל דומלל ינשקע בור״סו תואדו־יא ןלוכ
י כ ןייד עבוק ונמויב דחא םוקמב .ינידמ
ה יסולכואה דצמ היולגו הבורמ המכסה התיה
רשיה ןוטלשה םע הלועפ ףתשל הזע־תעיצרב
ר טשמ לש ולוע המכש לעמ ריסהש ,ילא
ת וחוכ תגיסנ .לצנמו אכדמ ,תחשומ ירצמ
, תוימוקמה היתואצות לע ,1956 תנשב ל״הצ
- לו םיסוסיהל תירקיעה הביסה ,ןבומכ ,איה
ל ע .םויכ הדצמ הלועפה-ףותיש לש ומוצמיצ
ו חכונש רחאל רתוול םינווכתמ ןיא העוצרה
י אנת ותוא בייח םולכ ;םימכסה לש םתלעותב
קפמה ועגכושיש ינפל "הדגה" לע םג לוחל
ל ש הימוחתל התיכייתשה תוינויחב םיקפ
? לארשי-תנידמ
ת א האיבמ "יגיס תכרעמ ןמוי" יפדב האירק
ל ״הצ היהי אל בוש יכ הבשחמ ידיל ארוקה
ל ש םדשכ תאו ותוליעי תא חיכוהל ךירצ
ם יינידמה ויגיהנמ וחיכוי םא קר ויאיבצמ
חמ תוירוקמ :תלוכי התואו םירשכ םתוא
- ופקו תועובק תונירטקודמ רודחיש ,תיתבש
י אנת לוצינו הזעה ,שדחמו שדח טבמו תוא
ת א ץירממ "יניס תכרעמ ןמוי" .םוקמהו ןמזה
ת ונויערה ןיב תוליבקמ חותמל התע וב ארוקה
ידמה ויתורהצה ןיבל וב םילולכה םיינידמה
, וקהו .םויכ ןייד השמ ןוחטבה-רש לש תוינ
י כ הארנ .אוה טלוב ,לתפנ אוה םא םג
ץ מאמ הקווד אל הלא םימיב שורד רקיעב
, "תושעל המ" הלאשה תרהבהל יטסיצילבופ

ת וחותפה תויורשפאה לש תחכופמ הגצה אלא
, ןהירגתא לע—תאזה ץראה יבשוי ינפל התע
.ןהיתודיתעו ,ןהיתועיבת

.ש ?

םישיבכע דיסב
ור חמוצבו יחב םיקסועה םיירבעה םירפסה
ן וממיש ךלהמה יעדמ שבויב השק םיקול םב
ת ולדבו תויחטשב םקלחו עצוממה ארוקה לע
ץ ומא לש ורפס .הריתי היצזירלופופב ןרוקמש
חה לע תוחוטב ךלהמ "םישיבכע דוסב" ןהכ
ו קוידב ןמאנ אוה .םיגוסה ינש ןיב חותמה לב
.בבלמו קתרמ תאז םעו ,יעדמה
ם ישיבכע ינימ םישולשב רפסה לש וניינע
י רוזאב םייוצמה םינימה תואמ ךותמ םיחיכש
בה תעד ןיא םתס םישיבכע" .םינושה ץראה
ל כ םירסח ...םה םיירזכא .םהמ החונ תויר
ד לוס םדא ירהו ...רדה אלו םהל ראות אל ,יונ
ס ואימה תמחמו הציקע ששחמ םעגמ ינפמ
׳ םלוא .ורפס תא ןהכ ץומא חתופ ךכ ,(9 ׳ע)
' יש המוד האירקה םויסב רפסה תא יתחנהשכ
ם היתונוכתש םיקיתו םיעדומ וכפה הלא םירוצ
.ןהיטרפל תועודי תוערהו תובוטה
ר בחמה שידקה םינש-לבוי תיצחממ הלעמל
ן נובתה תועש לע תועש .םישיבכעה רקחל
ד יצה תוטיש תא ראתמ איהו ,םעברו-םחראב
' ההב ,םתנוזתב םישיבכעה םיטקונש תונושה
ה טיש תקתרמ .םתוננוגתה יכרדבו םתובר
' םוקמב היחה השיבכע—תימגאה לש דיצה
ה ודג יתש ןיב התשר תא תכשומה—םימ
ב ור .תנכוש איה ןהב זוקיגה־תלעת וא םימה
' שר לע החונמב תימגאה היולת םויה תועש
ה ועש בורש םישותיהש העש ,ברעיתונפל .הת
* הכרדנ איה ,תוליעפב םיחתופ ומנמינ םויה
* הב םיזחאנו תשרב םילקתנו םיפפועתמ םה
ם ימה ךותמ ואצי הז־התעש םינטק םישותי
ם יממורתמו םייפנכ םישרופו םלועה ריוואל
ם ימה לא תודרויש תושותיו ,תשרב םיספתנ

' ואמה ץיביקה :םישיבכע דוסב :ןהכ ץומא •
: 141 ,דח .׳מע 1966
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