
תדבוחב םיפתתשמה

ן ייטשפרש ע״ב ׳םורפ לש ופתוש אוה ,ריעצ יקרוי־וינ ףוסוליפ ,בוטסוא רמיטררמ
ד זלעמ בשות ,בלרוא ירוא רפסמה ."ףסלפתהל ךרוצה" הסמה תביתכב (אבהל ׳ר)

" תשק״ב םעפ רבכ םסדיפ /׳דבוע םע" לש םעל הירפסב "רחמ דע" ןמורה לעב ,השימחה
, םילשורי בשות ,דאמ ריעצ ,ריעצ ררושמ אוה קוסב ודיע .(בכ תרבוח ,"יתב" ׳ר)

ת יזג ףסוי .םייתורפס םיפסומב םסריפש םירישב בל־תמיש וילא בסה םינורחאה םישדחבש
ך ונח לש וירישמ׳ ועיפוה דל ,אל תורבוחב .(טכ תרבוח ׳ר) "תשק״ב וירישמ םסריפ רבכ
. עבש־ראבב םירומל־שרדמ־תיבב הרומ ,םילשורי תטיסרבינוא רגוב ,הרדח דילי אוהש ,א י ג

" תשק״ב ןכ ינפל וספדנ ,ביבא־לת תב הריעצ תררושמ ,ר ס ו ג י ג הריאי לשמ םיריש
ר קיעב קסוע ר נ ם ה םהרבא .גל תרבוחב וירישמ אוה ףא סיפדה ה י ר ד בקעי .גל ,זב
ס פדנ ולשמ םדוק רצק רופיס .("הנבלב רוח״ב וקלה ,לשמל ,רוכז) םיטירסתו םיטרס תקפהב
. דל "תשק״ב ןזח תילג ,גל "תשק״ב וירישמ םסריפ רלקניו דרפנמ .חכ "תשק״ב
ת אצוהב ,"ינפ לע התא" ,תפסונ םיריש תפוסא הנורחאב איצוה ,םיקיפא שיא ,ק ז ח ל א י ח י

ע יפוי עשוהי .ב םהרבא ירופיס לש ינש ץבוק .(ול "תשק״ב הריקס ׳ר) דחואמה ץוביקה
ל ש הכורא הפוקתמ הנורחאב רזחש ,רבחמה .דחואמה ץוביקה תאצוהב אוה ףא ,1968 תישארב
 רכומה ,ר םוא ל המלש .הפיח לש יאטיסרבינואה ןוכמב התע שמשמ ,תפרצב הבישי
ץ בוק לע) ."דקע" תאצוהב ,"םימ־יעבצב תולוק" ,םיריש ץבוק בורקמ־הז איצוה ,וניארוקל
ו ז תרבוחב המילשמ יבכמ לחר .(הכ "תשק״ב הריקס ׳ר ,"חרוא אובי ברעה" ,ולש םדוק
ת רבוחב ספדנ ןושאר קרפ .דאופ ךלמה ימי לש וז ,"ילש םירצמ״מ היתונורכז יטוטריש תא
ם סריפש םירופיס הלא־יא יפל "תשק" יארוקל רוכז ט ק ר מ י ו נ לואפ ר״ד .ול ,תמדוקה
ל ארה .א ׳פורפ .(חכ ,וכ ,הכ תורבוח) "םוקיטסימ ומוה" הרדסה תוכזב רקיעב ךא ,וננועברב
ס פת ."טלמה" לע דפס התע ןיכמ ,ןליא־רב תטיסרבינואב תילגנא תורפסל רוסיפורפ ,ש י ם
. (1965 ,״רפסה םע״ .ןוטסור .מ ר״ד תכירעב) ״יריפסקשה םלועה״ םינויעה ךרכב טלוב םוקמ
ש מיש 1947־57 םינשב .דרופסקואו דליפש תואטיסרבינוא תא םייסו 1923־ב הילגנאב דלונ אוה
ם יירוטסיהו םייתורפס םיאשונ לע םייאמדקא תע־יבתכב הברה םסריפ .סדיל תטיסרבינואב הצרמ
7 )1959 םירפסה תאו 6 0  1( ^0 ז €ז8!1ב1€1ו1־ו תילגנאה תורפסב ידוהיה תומד לע ,(1

31x1 )1964 ? ב יבר םייח .הילגנאב ז״יה האמה תורפסב םיירבעה תודוסיה לע (1161011
ה יפוסוליפה" תא תירבע םגרית .ןוכיתה חרזמה תריזב תויושחרתהה רחא ויתומישרב בקוע
׳ "ביואה יניעב לארשי" םובלאה תא ךרע הנורחאב .(1958) רצאנ־לא דבע לאמגל ״הכפהמה לש
ן  א ו ׳ג ר ם י ס נ לש ורמאמב ,םייסמה ,ישילשה קלחה .םייברעה םינותעה ןמ תורוטקירק ףסוא
׳ ר נ ד ו ר סומע .ינודנולה "רטנואקנא" לש דחוימ ןוילגב ,ילגנא חסונב ,עיפוי וז תרבוחב
* (דל תרבוח) "םיזעה תעבג" ,יריטאסה ורופיס תוכזב וגיארוקל יאדו רוכז ,רנרב־תעבג ןב
. דחואמה ץוביקה תאצוהב בורקמ־הז אצי ,"תועינצה לכב" ,יצוביקה יווהה ןמ־ ויתומישר טקל
. (אל) םיריש רורצו (דל) "םידמוע םימב ןבא" ,ורופיס תוכזב וניארוקל רכומ טיבש בקעי
ת ומלתשהב התע השועה ,תירבעה הטיסרבינואב היפוסוליפל הקלחמה ןמ .רטכש לחר
׳ םורפ .(טכ ׳בוח) "שדח יטסונג סותימכ ססילוא" לע הסמ "תשק״ב הסיפדה ,תירבה־תוצראב
ו ניארוקל רכומ ,ביבא־לת תטיסרבינואב היפוסוליפל הקלחמה שאר ,ן י י ט ש פ ר ש י מ ע־ ן ב
ל ש תיגולוכיספו תיתרבח הירוטסיה לע התע דקוש אוה .(ל ,זכ ,גכ תורבוחב ויתוסמ ׳ר) בטיה
.השדחה היפוסוליפה

ר ימא ןרהא : התעמ םינמנ הילעש /׳תשק״ לש תכרעמה הנבמב יוניש לח וז תרבוח תאצ םע
.(תכרעמה ירבח) זנק עשוהיו ןודיע זעיב ,עשוהי .ב םהרבא ,(ךרוע)

.ןבומכ ,ןמלוא דג : הפיטעה בוציעו רעשה־םולצת
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