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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



שמ .הלעמלמ תשרב תוספתנ ןהיציב ליטהל
ה קילחמ איה רפרפמה ןברקב תימגאה השח
.ותלכואו תשרה ירוק לע
ן ינעב םיראותמ םישיבכעה לש ההפשמה-ייח
ם ידעוס םינכפשמ גרז .רבחמה ידי־לע בר
, רידנ הזחמ" :םדי-לע ףרטנש בובזב םבל
הנה םישיבכע ינש הארמ אוה חדבמו אילפמ
א לב דחא ףרטמ הכורא העש ךשמב םינ
ר ובעכ וליאו .(30 ׳ע) ״האנק וא הביא ייוליג

ה גוז־ןב תא הבקנה תפרוט תוגוודזהה תפוקת
ת ודידיה תקספנ הירפהה םויס םע״ש ןויכמ
, רחא רוצי לככ הבקנה יניעב בשחנ רכזהו
."ןוזמ רוקמכ קר
 ןהכ ץומא הלגמ ׳"ונב שחור םיענ אל שגר"
ה דיגב־תחיצר םיאור ונאשכ" ,ובל ישחר תא
ם דוק םידחא םימי ךאש ,םירוצי ינש ןיב וזכ
 -ריה ידיל יתאבוה םעפ .םולשבו הבהאב ויח
ו ילגר יקרפ תא יתאצמ :הריתי הבזכא ירוה
ה בוגב םייולת רכזה לש ובג ןוירש תיראשו
עהל הנווכ ךותמ לוכיבכ ,תנצנצה לש הללה
, הבקנה לש ילבינקה השעמה תא הווארל דימ
ה עבש ,סרכ-תדבכ הצובר התיה המצע איהו
.(31 ׳ע) ״ילכה תיעקרק לע הפייעו
ם תואמ דחא אוה ןהכ ץומא יכ םיתעל המוד
ו ננובתהש—"םירבדב ןקסע" ונוכש—םינומדק
ו תולכתסה .םינושה וייוליג רחא ובקעו עבטב
- יאשונל וסחי ןכ־יפ־לע-ףאו ,תקיודמו הדח
ן ימ ותולגב "רעסנ" אוה .ישיא אוה ורקחמ
ה עש "וילע תשלחנ ותעד״ו ,שדח םישיבכע
ת ומש שדיח רבחמה .ורידגהל חילצמ וניאש
, לברוסמ היה םדוקה םמשש םישיבכע ינימל
ם ש םהל היה אלש םינימל תומש ןתנ ףא
ד חוימה תא םינייפאמ תומשה .ללכ ירבע

ת יפוסכי :המגודל .הריכזל םילקו ןימבש
ש יבכעה םוקמב ןלגראו ףסכה־שיבכע םוקמב
.לגרה״דרא

.כ .ם

בושו בוש
ידנ םיתעל םימסרפתמ ןיבר רזוע לש וירי^

ומש ןיא טעמכ ןורחאה רושעבו ,ךכ”לכ תו
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רחואמ אל דוע8
| "םעל חידפפ"ח לע םותחל |

:השדחה הרדסב םירפס 7 רבכ ועיפוה

נדנםד נדנ * רםדם ♦דנ ||
יבו לודגה הגוהה תאמ ירוקמ רופיס 0

ן תודיסחה יגיהנמ לש תינוגסס הירלג ן
ן ,השק תקולחמב םיניתנה םהידימלתו |
ן  האנקו הבהא לש םיזע םירשקב 1
11 .הלואגל היפיצבו 0

תדומל םינכ ינש :ןייד לעי
.ילארשי ןחנצ ייחמ בל־ריעסמ ןמור
.ןייד לעי לש הירפסב בוטה
. םייונמל קר ןתניי "םעל הירפס״ב הז רפס
הכירכב קר רפסה רכמיי םייונמ-אלל
(י״ל 4.50־כ) השק

םינקחשה :ןירג םהירנ
םלועב הליגר יתלב החלצהל הכזש רפס
תובר תופשל םגרותו

םשמ שיאה :רנ־ןב קחצי
ת לוכי לעב שדח רפוס תאמ קתרמ רופיס
י לארשי ריעצ תואקתפרה לע העיתפמ
לובגה לעש תירצמ הרייעב עקתנש עוצפ

הימה שיא :לדנחס־ןו רותרא
ידנלוה תפומ־ןמור

םדאה לש וכצמ לק :הדש .פ
ה חיכש־יתלב האנה יל המרג האירקה"
"הבר העתפהו

("בחרמל" ,גייא .א)

ח ונמ-ירסה םירדענ :יקפבומסואפ .ק
י לודגמ דחא תאמ ביהלמ םייח-רופס
תיסורה תורפסה

;י״ל 1.25:םייונמל רפס לכ ריחמ
?"ל 15 :הנשל המיתחה ריהמ
ף יסוי ותיבל םירפסה תא לבקל הצורה

.ראודכ חדלשמ-ימד — הנשל י״ל 2.40

 לחה םיעיפומה םירפסה לס
 הכירכג םיכרוכמ טסוגואכ
הרופת
ם ירפס״תונח לכב תלבקתמ המיתחה
, 22 ה״אזמ ,א״ת ,האצוהה־תיבבו

.611526 ׳לט ,470 ד״ת

דברע םע תאצרה
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